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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΑ
( Τ  ε ν τ υ  μ τ τ ο ϊ σ μ ό ς )

Του χ , Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ  :
1. Κ ύ μ α  ν εα ν ικ ο ύ  π α ρα σ τρ α τή μ α το ς  σ ' ολόκληρο τον κόσμο.
2. Π ώς εξη γ ο ύ ν  ο ί Ιδ ιο ι νέοι την  αντ ικο ινω νική  συμπεριφορά τους.
3. Π ού α π οδ ίδ ο υ ν  ο ί κο ινω ν ιολόγο ι τήν άντικο ινω νική συμπεριφορά των παραστρατημέ- 

νοον νέων.
4. Α π όψ ε ις  τ ή ς  κο ινω ν ιολόγου  κ. Κ αλλ ιόπ ης Μ ουστάκα.

** *
1 .  Κ ύμ α  νεα νικο ύ  παραστρατήματος σ’ ολόκληρο τόν κόσμο.
Τά τελευταία χρόνια τό νεανικό παραστράτημα (ό τεντυμποϊσμός) πήρε άνη- 

συχητική έκτασι σ’ όλα σχεδόν τά κράτη του κόσμου.
Καί δυστυχώς οΐ χώρες πού υποφέρουν περισσότερο άπό τόν εφηβικό αύτό 

έκτραχηλισμό είναι έκεΐνες πού φημίζονται για τά ύψηλό βιοτικό τους επίπεδο καί 
τήν τεχνολογική τους μεγάλη πρόοδο.

’Έ τσι άπό χρόνο σέ χρόνο, οί διεθνείς στατιστικές γιά τη νεανική εγκληματι
κότητα παρουσιάζουν όλο καί άνησυχητικώτερα στοιχεία. Πολλοί νέοι καταλαμβά
νονται άπό ένα παράξενο είδος άμόκ καί άχαλίνωτης ηθικής άναρχίας.

Βέβαια, γεγονός είναι ότι οί νέοι αύτοί άποτελοϋν, ευτυχώς άκόμη, μειοψηφία 
μέσα στο σύνολο τής νεολαίας πού άκολουθεΐ νομοτελή τρόπο ζωής.

Μερικά άπό τά κρούσματα αυτά νεανικού παραστρατήματος (τεντυμποϊσμού) 
έγγίζουν τά όρια τής βαρβαρότητος. Θά άναφέρουμε μερικά άπό αύτά.

— Στή Σουηδία, τά Χριστούγεννα τού 1963, μιά ομάδα άπό τέντυμπόϋς καί 
τών δύο φύλων έπέδραμαν σέ μιά έκκλησία τής Στοκχόλμης τήν ώρα τής χριστου
γεννιάτικης λειτουργίας. Ρίχτηκαν έπάνω στους πιστούς, γρονθοκόπησαν άνδρες, 
κλώτσησαν γυναίκες, έρριξαν πυροτεχνήματα μέσα στην έκκλησία, έσπασαν τα 
τζάμια, μερικοί μάλιστα βεβήλωσαν καί τούς τάφους τού παρακειμένου μικρού νε
κροταφείου. Οί «Ράγκαρ»—έτσι ονομάζουν οί Σουηδοί τούς τέντυμπόϋς—έχουν 
γίνει πραγματικός δημόσιος κίνδυνος γιά την ήσυχη, πολιτισμένη καί εύημερούσα 
πατρίδα τους. Πριν άπό λίγο καιρό, 50 «Ράγκαρ» εισέβαλαν στήν κωμόπολι Κάρλ- 
σκογια καί σάν γνήσιος στρατός έπιδρομέων πυρπόλησαν κτίρια, τραυμάτισαν κα
τοίκους κΓ έτρεψαν σέ φυγή, μέ πέτρες, σφενδόνες καί μαχαίρια, τούς πυροσβέστες 
πού προσπαθούσαν νά σβήσουν τις πυρκαίες.
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—Στην ’Αγγλία, 800 τέντυμπόυς εισέβαλαν τό Πάσχα τοϋ 1964 στη λου- 
τρόπολι τοϋ Μπράϊτον, οπού δημιούργησαν ένα φοβερό πανδαιμόνιο καί έτρεψαν σε 
φυγή άπό την πόλι αυτή όλους τούς παραθεριστάς. "Οσοι άπό τούς τρομοκράτες 
συνελήφθησαν καί κατεδικάσθησαν σέ πρόστιμο (200 λιρών), τό πλήρωσαν έπί τό
που καί άφέθησαν ελεύθεροι.

Καταστροφές σέ κτίρια, έπιθέσεις κατά παιδιών καί βιασμοί γυναικών, 
είναι στήν ήμερησία διάταξι στις λαϊκές συνοικίες τοϋ Λονδίνου. Συχνά οί δράστες 
δταν συλλαμβάνωνται βρίσκονται υπό τήν επήρεια τής «Ντριναμύλης», ενός διεγερ
τικού φαρμάκου, τοϋ όποιου ή χρήσις έχει διαδοθή σέ μεγάλη έκτασι μεταξύ τών 
νέων.

—Στή Γαλλία, λίγους μήνες μετά τά γεγονότα τοϋ Μπράϊτον, μιά συντρο
φιά άπό νεαρά κορίτσια, ώργάνωσαν ένα πρωτότυπο «λαχείο». ’Από μία κάλπη

άρχισαν νά τραβούν χαρτάκια πού έ
γραφαν τις φράσεις: « θ ά  α ύ τ ο κ τ ο
ν ή σ ω » ή « θ ά  κ λ έ ψ ω» ή « θ ά  
ά π ο κ τ ή σ ω  ε ρ α σ τ ή »  καί άλλα 
παρόμοια. Καί πραγματικά, τήν επο
μένη μία άπό τις κοπέλες, ή ’Ισαβέλ
λα, άνοιξε τις φλέβες της μέ ξυράφι. 
Ή  άλλη, ή Μαίρη, έκλεψε μιά ζακέτ- 
τα, καί ή τρίτη, ή Ά ννα , παραδόθηκε
σέ έξη άνδρες.....

Οί «Μπλουζόν νουάρ» τής Γαλ
λίας (τοπική έπωνυμία τών τέντυμ- 
πόϋς) είναι έξ ’ίσου έπικίνδυνοι μέ 
τούς ξένους συναδέλφους τους. Αύτό ά- 
ποδεικνύεται οχι μόνο άπό τή «γλώσ
σα τών αριθμών)) πού λέει ότι τά κρού 
σματα τεντυμποϊσμών πληθύνονται μέ 
ραγδαίο ρυθμό, αλλά καί άπό μιά με
γάλη πρόσφατη τεντυμποϊκή επιχείρη
ση τήν καταστροφή τοϋ Μεγάρου Α 
θλητισμού στο Παρίσι, άπό 6.000 έ- 
ξάλλους νέους πού είχαν έπηρεασθή άπό 
τούς έξαλλους ρυθμούς τής τραγουδί
στριας Συλβί Βαρτάν......

—Στήν Ρωσία, ή δράσις τών 
«Στυλιάγκ», τών σοβιετικών τέντυμ- 
πόϋς, έχει παρουσιάσει τέτοια έξαρσι, 

ώστε παρέστη άνάγκη νά δημιουργηθοΰν ειδικά δικαστήρια άπό πολίτες, τά όποια 
δικάζουν καί τιμωρούν όσους εφήβους επιδεικνύουν «άντικοινωνική συμπεριφορά)).

—Στή Βραζιλία, ένας έφηβος, 17 ετών, έκλεψε ένα αυτοκίνητο καί έφώρμησε 
σάν τρελλός στούς κεντρικούς δρόμους του Ρίο Ίανέϊρο, γιά νά δή τί θά βγή όπως 
είπε. Φυσικά σέ λίγο σκοτώθηκε κι’ αυτός καί ή ερωμένη, πού είχε πάρει μαζί του, 
καθώς κι’ ένας άνύποπτος ταξιτζής, πού τό τρελλό αύτοκίνητο έπεσε άπάνω του 
σάν βολίδα.....

—Στην Ελλάδα, στις 19 ’Ιανουάριου 1965, περασμένες 9 τό βράδυ, στή συνοι
κία Γαλατσίου, τών ’Αθηνών, 13 νεαροί (μπλού τζίνς, πέτσινα μπουφάν, πλατειά σακ- 
κάκια, θολά μάτια, ύφος κουρασμένο καί χαρακτηριστική άκτενισιά) βρίσκονταν 
μέσα σέ σφαιριστήριο. Κάποτε άντελήφθησαν ότι δέν είχαν λεφτά γιά νά συνεχί-
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σουν την άναψυχή τους κάπου άλλου, ή νά πάνε στον κινηματογράφο. Ρίχτηκε τότε 
άπό κάπου ή ιδέα: «Δεν πά.με νά κάνουμε σαματά, νά περάση ή ώρα;» Μέσα σε λί
γο η ιδέα έγινε πραγματικότης. Οί νεαροί παρετάχθησαν άνά δυάδες, ένας άπό αύ- 
τους βγήκε άπό τή γραμμή για νά παριστάνη-τό λοχία καί άρχισαν νά. παρελαύνουν 
στους δρόμους του Γαλατσίου φωνάζοντας ρυθμικά «ε-οπ, ε-οπ, έάμ, έάμ, είμαστε 
τρελλοί, είμαστε τρελλοί.»Ο ί κραυγές αύτές των τεντυμπόιδων προκάλεσε φόβο 
καί ανησυχία στούς πολίτες, πού νόμισαν ότι κάτι κακό συμβαίνει. Αύτό έπεβε- 
βαιώθη στο δικαστήριο, όπου την επομένη ώδηγήθηκαν καί έδικάσθησαν οί παρα- 
στρατημένοι αύτοί νέοι.

2. Πώς εξη γο ύν  οί ίδ ιο ι νέοι τή ν  άντικοινιυνική συμπεριφορά τους.
’Αλλα άς δούμε πώς εξηγούν οί ίδιοι αύτοί νέοι τήν αντικοινωνική καί κατα

στροφική μανία, πού τούς καταλαμβάνει ομαδικά.
Παρετηρήθη πρώτα-πρώτα, ότι όσοι κατά καιρούς έχουν άνακριθή άπό τήν 

αστυνομία, δέν είναι σέ θέσι νά δώσουν μιά λογική έξήγησι. Μερικοί έπικαλούνται 
τήν άνία τους λέγοντες «βαρέθηκα πιά άπό τή ζωή» ή «χρειάζεται ν’ ανάβουν πότε 
πότε τά αίματα». "Ενας "Αγγλος τεντυμπόϋς, στήν έρώτησι γιατί χτύπησε χωρίς 
λόγο κάποιον νυκτοφύλακα, απάντησε: « ’Ήθελα νά άποδείξω στον εαυτό μου πώς 
είμαι ικανός γιά τό κάθε τι».

Πάντως οί απαντήσεις αύτές τών αντικοινωνικών νέων δίνουν μιά εικόνα μο
νάχα τής ψυχικής τους διαθέσεως καί δέν εξηγούν τά αίτια τής διαθέσεως αύτής.

3 . Που αποδίδουν οί κο ινω νιολόγοι τήν αντικοινωνική συμπεριφο
ρά τ ώ ν  π αραστρατη μ ένω ν νέω ν .

Πολλοί κοινωνιολ.όγοι, δικαστικοί καί ψυχίατροι πού έχουν άσχοληθή μέ τό 
πρόβλημα τής νεανικής εγκληματικό-, 
τητος καί (τού τεντυμποϊσμοΰ) τής 
συμπεριφορά.ς τών άντικοινωνικών νέων, 
έχουν εντοπίσει μερικούς παράγοντες 
πού συντελούν στήν ήθική κατάπτωσι.
Γ ιά τούς περισσότερους έρευνητάς, οί 
βασικοί παράγοντες τού φαινομένου ε ί
ναι τό εύκολο χρήμα καί ή ανεπαρκής 
άπασχόλησις τών νέων. Κατ’ αύτούς 
παρατηρείται σχετικά, πώς τό φαινό
μενο τού τεντυμποϊσμοΰ παρουσιάζει 
ιδιαίτερη έξαρσι στις κοινωνικά προη
γμένες χώρες, δπου οί ώρες εργασίας 
είναι λίγες καί τά ημερομίσθια ύψηλά.
Ή  καλύτερη τροφή έπιταχύνει τή σε
ξουαλική ωριμότητα καί ή άνεξάρτητη 
έργασία άπομακρύνει τούς νέους άπό 
τούς γονείς τους, οί όποιοι δέν ήμπο- 
ρούν πλέον νά άσκήσουν πάνω σ’ αύ
τούς καμμιά επιρροή. Έ π ι πλέον πολ
λοί νέοι άπομακρύνονται άπό τό σχο
λείο γιά διαφόρους λόγους. Καί ύστερα άπό τό ψυχικό τραύμα, πού τούς προκαλεί 
ή άποτυχία αύτή, άγωνίζονται μέ πάθος νά εξασφαλίσουν κάποιο αίσθημα ύπε- 
ροχής μέ τήν επιδεικτική, προκλητική, άπείθαρχη καί άντικοινωνική συμπεριφο- 
οά τους.

Μ111
ι

··■■·' Ή
W M HSI

Η



436 Ν. 'Αρχιμανδρίτου : Νεανικό παραστράτημά!

τέλέυ·

4. ’Απόψεις τής κοινωνιολόγου κ . Κ αλλιόπης Μ ουστάκα.
'Η κοινωνιολόγος κ. Καλλιόπη Μουστάκα, σε άρθρο της, πού έδημοσιεύθη 
-αία σχετικά μέ τό νεανικό παραστράτημα (τεντυμποϊσμ.οϋ), υποστηρίζει ότι 

καί παλαιότερα υπήρχαν περιπτώσεις άντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων, άλλα 
δεν γινόταν αισθητό, όσο γίνεται σήμερα, λόγω των διαστάσεων, πού παίρνει κάθε 
αντικοινωνική πραξις των νέων. Καί τοΰτο λόγω τής μεγάλης δημοσιότητος, ή ο
ποία μάλιστα συντελεί στην αυτοκαλλιέργεια του παραστρατήματος.

Για νά βοηθηθή ένας παραστρατημένος νέος (τέντυμπόϋς) νά ξανάβρη τον 
ΐσιο δρόμο, πρέπει ν’ άνακαλυφθοΰν πρώτα οί αιτίες, πού τον έσπρωξαν έξω άπό 
τον κανονικό δρόμο. Χονδρικά χωρίζει ή κ. Μουστάκα τις αίτιες αύτές σέ δύο κα
τηγορίες. Στην πρώτη άνήκουν οί αιτίες πού πηγάζουν άπό άνικανοποίητες άνάγ- 
κες καί στη δεύτερη έκεΐνες, πού γεννιούνται άπό τήν πίεσι του έξωτερικοΰ κοσμου 
πάνω στους νέους. Καί έπειδή οί παραστρατημένοι νέοι δέν προέρχονται πάντοτε 
άπό διαλυμένες οικογένειες καί άπό οικονομικά κατώτερες τάξεις, άλλά άπό οικο
γένειες, όπου οί γονείς έχουν καί οικονομική άνεσι καί τό ένδιαφέρον για  τα πα ι
διά τους, πρέπει νά άναζητοϋνται οί βαθύτερες ψυχολογικές άνάγκες των νέων.

Μιά τέτοια ψυχολογική αίτια είναι ή άνάγκη γιά τήν αύτοπεποίθησι πού έχει 
κάθε άνθρωπος καί ιδιαίτερα ό νέος, νά νοιώθη πώς είναι κάτι ξεχωριστό άπό τούς 
άλλους. Επειδή όμως στο σημερινό τρόπο μαζικής ζωής καί μαζικής άγωγής, ή 
άνάγκη αυτή δύσκολα ικανοποιείται, σπρώχνει τό νέο νά βγή άπό την άφάνεια καί 
τή μετριότητα στήν οποία βρίσκεται καί ν’ άποκτήση, όπως λένε, «όνομα», έστω 
καί άρνητικό ή ντροπιασμένο.

Δέν πρέπει όμως νά νομίζουν κατά πρώτο λόγο οί γονείς καί έν συνεχεία ή 
κοινωνία καί οί αρμόδιοι κρατικοί παράγοντες ότι, επειδή υπάρχουν πολλές αιτίες 
στή σύγχρονη εποχή, άναγκαστικά καί οί νέοι θά παραστρατήσουν καί νά προσπα
θούν νά τούς κρατούν μακριά άπό τις διάφορες κοινωνικές έκδηλώσεις. Τό μόνο άπο- 
τέλεσμα πού έπιτυγχάνεται τότε, θά είναι οί νέοι αυτοί νά γίνουν νευρασθενικοί, γ ε 
μάτοι φοβίες καί χωρίς κοινωνική άγωγή ή νά παραστρατήσουν ένωρίτερα.

Καί συμπεραίνει ή κ. Μουστάκα ότι, μπορούμε νά βοηθήσουμε τον παρα- 
στρατημένο νέο, όταν έξετάσουμε τήν περίπτωσί του σάν κάτι άνεπανάληπτο. Καί 
καταλήγει ώς εξής. «Δέν πρέπει νά άπλώνωμε μιά πράξη σέ όλόκλυηρη την προσω
πικότητα τού παιδιού. Δέν πρέπει νά χάνωμε τήν πίστη μας στον νέο, πού μιά ή 
«περισσότερες φορές έχει ξεκλίνει άπό τό κανονικό. 'Η ζωή θά τού παρουσιάση χι- 
«λιάδες εύκαιρίες, πού θά μπορέση νά μείνη μέσα σέ κανονικά παραδεκτά πλαίσια. 
«Φτάνει εμείς νά μή τον δούμε σάν άποδιοπομπαΐο τράγο. Γ ιατί δέν φταίει μόνο αύ- 
«τός ό νέος γιά τήν άπόκλιση πού παρουσίασε. Φταίμε καί έμεΐς πού άποτελοΰμε 
«τήν οικογένεια ή τήν κοινωνία». Συμφωνούμε άπολύτως μέ τήν κ. Μουστάκα καί 
θ’ άναφέρουμε στήν επομένη παράγραφο συγκεκριμένα περιστατικά άπό τήν ελλη
νική πραγματικότητα.

(Συνεχίζεται.)



ΓΡΑΦΕΙΟΝ κ . ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ά ρ ιθ μ . Π ρω τ. 2180
Έ γκ. 62/1965 Άθήναι τή 21 ’Απριλίου 1965

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΟΣ
Προς άπάσας τάς υπηρεσίας

α) Χ ωροφυλακής 
β) ’Α στυνομίας Πόλεων καί 
γ) Πυροσβεστικού Σώματος

Κοινοποιώ κατωτέρω χαιρετισμόν του κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως προς 
τους άνδρας της Βασιλικής Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστι- 
κής 1 πηρεσίας μετά παρατιθεμένου πίνακος, έμφαίνοντος τάς υπό τήε Κυβερνή
σεως παροχάς προς τούς άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς καί τάς 'Υπηρεσίας 
αυτών, προς καλλιτέραν διεξαγωγήν υπηρεσίας καί παραγγέλλω διά την κοινοποίη- 
σιν ταύτης είς άπαντας.

Ό  'Υπουργός 
Π. ΠΟΑ ΥΧΡΟΝΙΑ Η Σ

« ’Απευθύνω πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας καί τό Πυροσβεστικόν Σώμα τον 
εγκάρδιον χαιρετισμόν μου. Καί έκφράζω την χαράν μου, διότι ήδυνήθην νά ικανο
ποιήσω το δικαιότατου αίτημά σας, πρός διαβάθμισιν των κατωτέρων οργάνων.

Αλλα ή διαβάθμισις δεν αποτελεί τό μόνον αίτημα των Σωμάτων, τό όποιον 
ικανοποιήσαμε';. Σάς άνακοινώ τό σύνολον των μέτρων, τά όποια έ'χομεν ήδη λά
βει, ή πρόκειται συντόμως νά λάβωμεν, πρός ίκανοποίησιν δικαίων αιτημάτων σας. 
Αποδεικνύει τοιουτοτρόπως ή Κυβέρνησις τής Ένώσεως Κέντρου, οχι μέ λόγους, 

αλλα με έργα, τήν αληθινήν στοργήν της πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας.
Είς άνταπόδοσιν τής στοργής μας, εν μόνον ζητοϋμεν από τά Σώματα ’Ασφα

λείας. Νά είναι πάντοτε άξια τής άποστολής των. Νά είναι εύορκοι, προσηνείς, ύ- 
περήφανοι άνδρες. 'Ο αμοιβαίος σεβασμός πρέπει νά διέπη τάς σχέσεις των μέ τούς 
πολιτας. Πρέπει νά σέβωνται τούς πολίτας, χάριν των όποιων υπάρχουν, καθώς καί 
οι πο?,ίται πρέπει νά τούς ανταποδίδουν τον σεβασμόν, διότι αύτοί έγγυώνται τήν 
άσφά?,ειάν των.

Τά Σώματα ’Ασφαλείας πρέπει νά είναι οί λειτουργοί τοΰ Κράτους Δικαίου. 
Δεν επιτρέπεται νά υπηρετούν ούτε Πρόσωπα, ούτε Κόμματα. ’Ιδεώδη πρέπει νά 
υπηρετούν : Τήν Ελλάδα καί τήν Δημοκρατίαν. Τήν ’Ελευθερίαν καί τον Νόμον. 
Τότε μόνον θά αίσθάνωνται τήν υπερηφάνειαν, ότι έ'χουν καταστή άξια τής μεγά- 
?̂ ης άποστολής των.

Είμαι βέβαιος, ότι οί λόγοι μου ευρίσκουν άπήχησιν είς τήν ψυχήν σας. Καί 
με αυτήν την πεποίθησιν σάς επαναλαμβάνω τον έγκάρδιον χαιρετισμόν μου.

Άθήναι τή 3 ’Απριλίου 1965
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως

Α' Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά :
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  β ε λ τ ί ω σ ι ς  τ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν  κ.λ.π.
1. Διά τοΰ ύπ ’ άριθμ. 769/1963 Β.Δ. πέραν τής άπό 1-1-1964 έκ 5% αύ- 

ξήσεως των άποδοχών_τών δημοσίων υπαλλήλων έν γένει, έν οις καί οί άνδρες
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των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί του Πυροσβεστικού Σώματος, εις τούτους έπεφυ- 
λάχθη ιδιαίτερα μέριμνα διά τής :

α) Εις τούς συμπληροϋντας εικοσαετή στρατιωτικήν υπηρεσίαν άνθυπασπι- 
στάς καί όπλίτας καί αντιστοίχους ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώ
ματος προσμετρήσεως τού πέραν τής δεκαετίας χρόνου υπηρεσίας αύτών, εις τον 
ήδη κατεχόμενον βαθμόν, διά τήν άπόληψιν επιδόματος εύδοκίμου παραμονής ή 
προσαυξήσεως τριετιών.

β) Εις τούς όπλίτας Χωροφυλακής καί αντιστοίχους ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού Σώματος καταβολής τού επιδόματος επιφυλακής καί κατα την 
διάρκειαν πάσης άδειας μετ’ αποδοχών αυτής.

2. Διά τής ύπ’ άριθμ. 317324/23-12-1963 κοινής άποφάσεως των Υπουρ
γών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών, ηύξήθη κατά 5 δραχμάς ήμερησίως καί απο 
1-1-1964, τό εις άπαντας τούς άξιο^ματικούς καί όπλίτας των Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί Πυροσβεστικού Σώματος καταβαλλόμενου επίδομα τροφοδοσίας, άνελ- 
θόν εις τό ποσόν των δραχμών 16 ήμ.ερησίως.

3. Διά τού ύπ’ άριθμ. 4448/1964 νόμου, προεβλέφθη ό εις τό διπλάσιον υπο
λογισμός, ώς πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, τού χρόνου υπηρεσίας, των άν- 
δρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά το άπό 2-5-1941 μ.έχρι 1-5-1943 χρονικόν 
διάστημα, ώς καί τού κατά περίπτωσιν χρόνου υπηρεσίας αύτών, έν τή ζώνη τών 
έπιχειρήσεων, κατά τήν διάρκειαν τού κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών άγώνος, 
καθώς καί τών άνδρών τού Πυροσβεστικού Σώματος.

5. Πέραν τής άπό 1-1-1965, έκ 5% αύξήσεως τών αποδοχών τών δημοσίων 
ύπαλλήλων έν γένει, έν οίς καί οί άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας καί Πυροσβε
στικού Σώματος, εις τούτους έπεφυλάχθη ιδιαιτέρα μεταχείρισις, συνισταμένη εις 
τήν άπό τής αύτής χρονολογίας αύξησιν τού καταβαλλόμενου ήδη έπιδόματος εις 
τούς άνθυπασπιστάς Χωροφυλακής καί άντιστοίχους ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυ
ροσβεστικού Σώματος, κατά ποσοστόν 10% έπί τού βασικού αύτών μισθού.

Β' Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  Π Ο Λ Ε Ω Ν

1. Παρελήφθησαν καί έτέθησαν εις λειτουργίαν (20) περιπολικά αύτοκίνητα 
τής ’Αμέσου Δράσεως, διά τής τοιαύτης δέ ένισχύσεώς της, ή έν λόγω υπηρεσία έξυ- 
πηρετήθη εις μεγάλον βαθμόν έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων της, εξυπηρετούσα 
έν ταύτώ καί τούς έχοντας άμεσον άνάγκην βοήθειας πολίτας.

Παρεχωρήθη οίκημα καί οίκόπεδον, ένθα έγκατεστάθη συνεργ'εΐον επισκευής 
άστυνομικών αύτοκινήτων.

2. ΠαρεχωρήΘησαν (700) οικόπεδα προς έγκατάστασιν άστυνομικών ύπαλ
λήλων μή διαθετόντων ιδίαν οικίαν.

3. Κατηρτίσθη σχέδιον νόμου, δι’ ού προβλέπεται ή αύξησις τής οργανικής 
δυνάμεως τού Σώματος κατά (800) άστυφύλακας καί (200) βαθμοφόρους.

4. Συνεστήθη Ταμεΐον ’Αρωγής 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων, όπερ θά 
παρέχη εις αυτούς, κατά τήν έξοδόν των έκ τού Σώματος, έν εϊδει μερίσματος, χρη
ματικόν βοήθημα.

5. Τό νοσοκομεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, δπερ κατ’ όνομα καί μόνον είναι 
νοσοκομεΐον, ώς μή διαθέτον ούδέ τά πλέον στοιχειώδη μέσα περιθάλψεως καί θε
ραπείας, θέλει καταργηθή, ύπογραφέντος τού σχετικού σχεδίου νόμου παρά τών 
άρμοδίων 'Υπουργών, οί δέ άστυνομικοί υπάλληλοι καί τά μέλη τών οικογενειών 
αύτών θά τυγχάνουν τού λοιπού τής αύτής, ώς καί οί λοιποί διοικητικοί υπάλληλοι, 
ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως.



Κ Λ Α Δ Ο Υ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Υ Γ Ε Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
Μ Η Ν Ο Σ  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1 9 6 5

Κατά τον μήνα ’Απρίλιον έ.έ. καί άπό 1-30, εις Άθή
τρας καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν από ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
2. » εις ιατρεία ^ » » »
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας 

εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια
4. 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις καί 

Κέρκυρα
5. Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής των
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθεί- 

σαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια του νοσοκομείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς 3.713

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 18.258 δρχ. εις 53 »
’Ή τοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 10.015 »

9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.739 συν- 
ταγαί.

Ά πό οικονομικής πλευράς ό μην Μάρτιος έχει ώς έξης 
’Έσοδα τακτικά δρχ.

» έκ συμμετοχής Δημοσίου »
Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν
’Έ  ξ ο δ α »
’Έ  λ λ ε ι μ μ α »

Πειραιά - Πά-

2.187 μέλη
2.684 »

1.097 »

15 ))
242 ))
24 νέα »

464.105,70
464.774,30
887.880.—

1.011.884,75
124.004,75

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τον Κλάδου Υ γε ία ς  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Ό τα ν  σας ό σπαματήση ό άστνφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δεν πρέπει νά προσπαΘήτε νά 
μπήτε μέσα σ τα  ά λλα  σταματημένα αυτοκίνητα χιά νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

Κατά τή ν  εκκίνησι. Αυτό απαγορεύεται καί προκαλεϊ συχνά δυστυχήματα.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

Η ΒΙΑ A A
ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
___________ 'Υπό τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ----------------- -

Τό πρωί τής 10ης Δεκεμβρίου τοΰ 1948, μ’ ένα τηλεφώνημά του, ό είσαγγε- 
λεύς Πειραιώς, μακαρίτης Κονδύλης, διέτασσε το Κέντρο Αλλοδαπών όπως επι- 
ληφθή μιας ύποθέσεως. ; ;

—Προσέξατε, έτηλεφώνησε στον τότε διοικητή του Κέντρου κ. Γεώργιον 
Άναγνωστόπουλον, την ύπόθεσι πού θά σάς άναφέρη μια νεα αυστριακής κατα
γωγής, ή ’Άννα Πίντερ. , r  ~

"Τστερα άπο λίγη ώρα, μια λεπτή και πολύ συμπαθητική κοπέλα ζητούσε α<ι.ο 
τον σκοπό αστυφύλακα να δή κάποιο προϊστάμενο.

'Ο άστυφύλακας τήν ώδήγησε στο γραφείο μας και την παρουσίασε στον 
ύπαστυνόμο κ. Βαλσαμή. ( Ύ

'Η κοπέλα φοβισμένη κάθησε στο κάθισμα πού τής προσφερθηκε και είπε 
μέ τρεμάμενη φωνή:

—Είμαι ή Άννα Πίντερ, καί σάς παρακαλώ νά μέ βοηθήσετε. Κλείστε με 
πάλιν σέ στρατόπεδο, ώσπου νά μπορέσω νά γυρίσω στήν πατρίδα μου.

—Μά τί σου συμβαίνει κοπέλα μου; τή ρώτησε ο υπαστυνομος.
Ή κοπέλα μέ δάκρυα στά μάτια καί μέ τά παρεφθαρμενα ελληνικά της, άρχισε 

νά μάς άφηγήται τήν ιστορία της.
—"Οπως ξέρετε είμαι άπο τή Βιέννη. Έ κεΐ εργαζόμουνα χορεύτρια σ ενα 

άριστοκρατικό κέντρο. Ή  θύελλα τοΰ πολέμου και ο χαμός τών δικών μου απο 
βομβαρδισμό τών Ρώσων, μ’ έφεραν παντρεμμένη στήν Ελλαδα με τον Αντωνη 
Στρατή. 'Ο Στρατής είχε έρθει στή Γερμανία σάν έλεύθερος εργάτης, στον πόλεμό, 
κι’ όταν έγινε άνακωχή έγκαταστάθηκε καί δούλευε στή Βιέννη. Τότε ετυχε να τον 
γνωρίσω. Μοΰ είπε πώς θά γύριζε στήν Ελλάδα καί τοΰ πρότεινα να με παρη μαζί
.....................  ' 'Μ ._________Π__ __Λ '_____L~, s > Ύ -γγ-λ Λ <γ£ r/ ΐ'■rir/r m i  \r r~vr/rrr/-ου, γιατί δεν μποροΰσα νά υποφέρω τούς μουζίκους, πού έξ αιτίας τους έχασα

μέτρα έζω απο τη .Βιέννη, 
ρων άπο τή Γερμανία, ήρθαμε κι’ έμεΐς στήν Ελλάδα. Μέναμε, όπως ξερετε, στο 
«Χατζηκυριάκειο», στρατόπεδο συγκεντρώσεως, κ ι’ όταν μάς άφησαν ελεύθερους,, μ 
έγκατέστησε ο άντρας μου σ’ ένα δωμάτιο κ ι’ έπιασε δουλειά, εδώ στον Πειραιά, 
οδηγός σ’ ένα ταξί. 'Η φτώχεια καί ή κακομοιριά δεν μέ πείραζαν, έκεΐνο όμως που 
μ’ ένωχλοΰσε καί μ’ έκανε νά υποφέρω ήταν πού ερχόταν τά βράδυα μεθυσμένος απο 
ναρκωτικά. Προσπάθησα μέ κάθε τρόπο νά τοΰ κόψω αύτή τήν κακή συνήθεια, 
άλλά στάθηκε αδύνατον. ’Έγινε πιο σκληρός καί μοΰ είπε όρθά-κοφτά πώς έπρεπ 
νά βγώ κι’ εγώ νά δουλέψω. Δεν τοΰ έφερα άντίρρησι, μά όταν μοΰ είπε πως θα μ 
πήγαινε νά έργασθώ σέ καμπαρέ τής Τρούμπας, άρνήθηκα. Ά πο τότε άρχισε να 
φέρνη στο σπίτι ένα σωρό άνδρες, φίλους του δήθεν. Τώρα καταλαβαίνετε τι ζητοΰ- 
σαν άπο μένα. "Οταν είδε πώς κι’ έκεΐ άπέτυχε, μεταχειρίσθηκε άλλο κόλπο. Ά φησε 
καί πέρασαν λίγες μέρες κι’ ένα βράδυ μοΰ είπε:

—Ακούσε Άννα, άφοϋ δεν θέλης νά έργασθής σέ καμπαρέ, θέλεις νά πας κα
μαριέρα σέ μιά εξοχική πανσιόν;

—:Ναί, τοΰ άπήντησα ενθουσιασμένη γιά νά γλυτώσω απο τα χέρια του.

ον
 01
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Προχθές, χωρίς νά τον περιμένω, ήρθε βιαστικός μέ το ταξί στο σπίτι καί 
μου είπε,:

—Ντύσου ’Άννα νά σέ πάω ένα περίπατο.
Μπήκαμε στ’ αμάξι καί τραβήξαμε έξω άπό την ’Αθήνα, στην Κηφισία. 

Καθίσαμε έχ ε ι  σέ μια ταβέρνα κ ι’ άρχισε νά μοϋ λέη καί νά μέ προετοιμάζη για την 
εξοχική πανσιόν στην οποία θά δούλευα, σάν καμαριέρα.

—Έδώ στην Κ-ηφισσιά είναι. Πάμε, είπε.
Δεν του έ'φερα καμμιά άντίρρησι καί καταχαρούμενη μπήκαμε πάλι στ 

αμάξι καί τραβήξαμε τον μεγάλο κεντρικό δρόμο. Κάπου στρίψαμε καί σταματήσαμε 
μπροστά στην καγκελόπορτα μιας βίλλας. Κατεβήκαμε, κτύπησε τό κουδούνι εκείνος, 
καί στην είσοδο του σπιτιού παρουσιάσθηκε μιά κυρία σάν άρχόντισσα. ’Ίσως να 
μας περίμενε. Κατέβηκε γελαστή τά λίγα σκαλοπάτια καί μας υποδέχθηκε σαν να 
μάς γνώριζε.

—Κυρία Φανή είναι ή καμαριέρα πού σας είχα μιλήσει.
’Εκείνη μέ κοίταξε καλά-καλά, μέ πήρε άπό τό χέρι, κι’ όλοι μαζί περά

σαμε σ’ ένα πλούσια έπιπλωμένο σαλόνι. Μίλησαν λίγο ιδιαίτερα μεταξύ τους κι 
έπειτα ήρθε εκείνος κοντά μου καί μ.οΰ είπε :

—’Άννα, ή κυρία συμφώνησε νά. μείνης στην πανσιόν. Είναι καλή καί καθώς 
πρέπει κυρία καί νά την προσέχης. Ά ντε γειά σου καί θά έρχωμαι νά σέ βλέπω.

'Η κυρία Φανή ήρθε καί κάθισε πλάι μου, μέ χάΐδευε, μου έλεγε λόγια 
τρυφερά σάν νά ήταν μητέρα μου. Μέ τήν συμπεριφορά της αύτή μέ σκλάβωσε. 
Ή ταν άδύνατο νά περάση κακό άπό τό μυαλό μου.

—Θά περάσης καλά μαζί μου, Ά ννα. Είσαι μικρή κι’ όμορφη κι’ είναι κρίμα 
νά ζής στή φτώχεια. Νά χάρης τή ζωή σου καί σύ όπως τόσες καί τόσες κοπέλες.

Καί συνέχεια χάδια, φιλιά καί ποτηράκια μέ δυνατά λικέρ, γιά νά πάρω 
θάρρος όπως έά^εγε. Μά στο μεταξύ κάθε τόσο κτυπούσε τό τηλέφωνο καί ή κυρία 
Φανή έτρεχε καί συνωμιλ.ούσε. Δεν περνούσε πολύ ώρα καί κτυπούσε τό κουδούνι 
τής εξώπορτας κ ι’ έμπαινε κ ι’ άπό μιά κοπέλα πού τήν συνώδευε καί τήν ούδηγοϋσε 
ή κυρία στά εσωτερικά δωμάτια. Στήν άρχή νόμισα πώς είναι ένοικοι, όταν όμως 
σέ λίγο είδα νά έρχωνται καί λογής-λογής άντρες, νέοι καί μεσήλικες, πού τούς 
συνώδευε κ ι’ αύτούς ή κυρία στά δωμάτια, άντελήφθηκα πώς κάτι παράξενο 
συνέβαινε εκεί μέσα. Μά όπως ήμουν ζαλισμένη άπό τά λικέρ καί τά διάφορα ποτά, 
δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα κ ι’ έγώ κλεισμένη σ’ ένα δωμάτιο καί ξαπλωμένη σέ 
κρεβάτι, μ’ ένα άνδρα μεσόκοπο πλάι μου. Μέ μιας συνήλθα, τον έσπρωξα καί του 
είπα νά φύγη. Αύτός τά έχασε, ντύθηκε βιαστικά κι’ έφυγε. Τρομοκρατημένη ά.νοιξα 
κατόπιν τήν πόρτα τού δωματίου νά φύγω, νά έξαφανισθώ, μά παρουσιάσθηκε 
μπροστά μου ή κυρία Φανή σάν κέρβερος.

— Πού πας; Δεν μπορείς νά φύγης.
Τότε κατάλαβα πώς είχα πέσει σέ παγίδα μέ πρωταγωνιστή τον άντρα μου, 

καί ή ψυχή μου πλημμύρισε άπό μίσος γ ι ’ αυτόν τον άνθρωπο πού μέ πούλησε.
—Θά φύγω, είπα στήν κυρία, θά πάω στήν ’Αστυνομία.
’Εκείνη τότε φοβήθηκε καί προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά μέ καθησυχάση.
—Μου φαίνεται παράξενο, μοΰ έλεγε, έσύ κοπέλα πού άνατράφηκες στην 

Ευρώπη, μέ ελευθερία, νά θεωρής κακό αυτό πού συνέβη.
Αύτή ή γυναίκα, συνέχισε ή Πίντερ, είναι επικίνδυνη, είναι πανέξυπνη, 

κ ι’ έχει ένα τρόπο καί μιά μαστοριά νά ξεμυαλίζη άβγαλτες κοπέλες. ’Αλίμονο 
σ’ εκείνες πού θά πέσουν στά χέρια της. ’Επί τέλους σήμερα κατάφερα νά ξεφύγω 
άπό κει μέσα, μά δεν θέλω νά ξανασυναντηθώ μ.’ αύτόν τον άνθρωπο, είπε κι’ εξα
κολούθησε νά μάς παρακαλή νά τήν στείλουμε στο «Χατζηκυριάκειο», πού τό χρη
σιμοποιούσε ή Υπηρεσία μας γιά στρατόπεδο συγκεντρώσεως των ξένων.
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'0  ύπαστυνόμος, άγαν ακτισ μένος μ’ όσα μας άπεκάλυψε, ρώτησε τη Πίντερ.
—Γνωρίζεις το μέρος καί τό σπίτι πού σέ ώδήγησε ό άντρας σου ;
—Νομίζω πώς θά μπορέσω νά τό βρω.
Τότε ό ύπαστυνόμος διέταξε νά παραμείνη ή Πίντερ στο Τμήμα ώσπου να 

συλληφθή ό άντρας της.
Γιά την άνακάλυψί του δεν δυσκολευθήκαμε. Τον βρήκαμε, εγοο με τον αστυ

φύλακα Γεο^ργατο, στή «πιάτσα» των ταξί τής Τρούμπας.
'Όταν είπα στον Στρατή νά μ.άς άκολουθήση και πως θα πάμε πρώτα απο το 

σπίτι του, ταράχθηκε. Μά ήταν πονηρός καί δεν τοδειξε. Προσποιήθηκε άδιαφορία 
καί μάς ώδήγησε στά Καμίνια. Ή  έρευνα στο σπίτι του δεν μάς εταλαιπωρησε. 
Ένα φτωχικό δωμάτιο μ’ ένα παλιοκρέβατο, λίγες σαραβαλιασμένες καρέκλες καί 
τό ντουλάπι του τοίχου άδειο από τρόφιμα, μέσα όμως σ’ ένα τενεκεδενιο κουτί 
βρέθηκαν τσιγάρα μέ χασίς (τά τσιγαρλίκια του).

Ό Στρατής νεύριασε, θύμωσε, μέ την ανακάλυψη μά χωρίς νά διαμαρτυρηθή, 
μάς ακολούθησε στο Τμήμα.

Καί περασμένο μεσημέρι τής ίδιας ημέρας, ξεκινήσαμε 6 Γεωργάτος, ό Σω- 
ζόπουλος, εγώ καί ή Π ίντερ πού θά μάς έδειχνε τό σπίτι δπου την πήγε ο άντρας της.

"Οταν φθάσαμε στην Κηφισιά, ζήτησα ένίσχυσι άπό την τοπική ’Αστυνομία, 
έναν ενωμοτάρχη γιά την τάξι, κι’ όλοι μαζί ακολουθήσαμε την Πίντερ, πού προχω
ρούσε μπροστά γιά νά άναγνωρίση τό σπίτι.

Άφοϋ περπατήσαμε άρκετά, ή Πίντερ άνεγνώρισε τό δρόμο, γιατί είχε βάλει 
σημάδι τά μεγαλόκορμα δέντρα του, δταν τοσκασε.

Ποιος μπορούσε νά φαντασθή πώς σ’ εκείνο τό καταπράσινο τοπίο, αναμεσα 
στις ανθοστολισμένες βίλλες, τά πολύχρωμα λουλούδια καί τις περιπλοκάδες στους 
κήπους, βρισκόταν ένα σπίτι τής διαφθοράς.

'Η "Αννα Πίντερ δλο. καί προχωρούσε καί κοίταζε μιά-μιά τις βίλλες του 
δρόμου εκείνου. 'Όπου σέ μιά στιγμή τή βλέπομε νά σταματά μπροστά σε μια 
μεγάλη καγκελόπορτα μέ άριθ. 27, πού έκλεινε ένα φαντασμαγορικό κήπο καί στο 
βάθος μιά όμορφη βίλλα μέ κλειστές πόρτες καί παράθυρα, πού έδινε τήν εντυπωσι 
πώς ήταν ακατοίκητη.

—Έδώ είναι, μάς είπε.
Τότε, άφοΰ σταθήκαμε πίσω άπό τή φυλλωσιά τού κισσού πού σκέπαζε τά 

κάγκελα τού κήπου, παρακάλεσα τήν Πίντερ νά κτυπήση τό κουδούνι.
'Η καγκελόπορτα άνοιξε άργά, άθόρυβα κι’ άπό τήν κυρία είσοδο τής βιλλας 

ξεπρόβαλε ένα όμορφο κεφάλι κοριτσιού. 'Η Πίντερ προχώρησε καί πριν προλάβη 
νά μπή στην είσοδο τής βίλλας, ό ενωμοτάρχης κι’ εγώ βρισκόμαστε πλάι της. Τό 
κορίτσι τάχασε καί κάπως φοβισμένο μάς ρώτησε τί θέλουμε. Χωρίς νά περιμενη 
άπάντησι έκανε νά ξανακλείση τή πόρτα, μά δέ πρόλαβε, γ ιατί εμείς είχαμε πιά 
προχωρήσει μέσα.

—Μά τί θέλετε κύριοι; ρωτούσε τό κορίτσι. Ποιοι είσθε;
■—’Εσύ ποιά είσαι;
—’Εγώ είμαι καμαριέρα.
—'Η Φανή Λιβάρη πού είναι;
—’Έφυγε άπό τό πρωί γιά τήν ’Αθήνα.
—Ακούσε κοπέλα μου, τής είπα, άπ’ έδώ πού στέκεις δεν θά κουνηθής. 

Έν τώ μεταξύ ό ενωμοτάρχης μέ τούς άστυφύλακες προχωρούσαν στά διαμερί
σματα τής βίλλας.

'Η όμορφη καμαριέρα είχε πή τήν άλήθεια. 'Η Φανή Λιβάρη δέ βρέθηκε 
πουθενά, μά οπωσδήποτε έπρεπε νά πιαστή σύμφωνα μέ τή διαταγή τού κ. είσαγ- 
γελέως, γι’ αύτό μείναμε στή βίλλα νά τήν περιμένουμε.
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"Οπως καθόμασταν στις πολυθρόνες κι’ έσχολιάζαμε τό περιστατικό, ακού
σαμε νά κτυπα τό κουδούνι της έξώπορτας. 'Η καμαριέρα σηκώθηκε άπό τό κάθισμα 
οπού την είχαμε καθηλώσει, μά την εμπόδισα.

—Θά ά.νοίξουμε εμείς, τής είπα. ’Εσύ θά κάθεσαι στη θέσι σου.
Μέ τό άνοιγμα τής πόρτας παρουσιάσθηκε μια πανύψηλη ροδοκόκκινη κο

πέλα, πού όταν έρριξε μια ματιά γύρω της κατάλαβε πώς κάτι τό ασυνήθιστο συνε- 
βαινε, χλώμιασε καί χωρίς νά προλάβουμε νά τή ρωτήσουμε, είπε:

—’Εγώ είμαι νοσοκόμα καί ήρθα νά κάνω ένεσι στην κυρίας Λιβάρη πού 
είναι άρρωστη.

—Δεν σέ ρωτήσαμε κυρία μου τί δουλειά κάνεις. Τώρα γιατί ήρθες σ’ αύτό τό 
σπίτι, θά τό βρούμε αργότερα.

Εκείνη άρχισε νά κλαίη καί νά διαμαρτύρεται.
—Σάς ορκίζομαι, έλεγε, δεν ήρθα γιά άλλες δουλειές σ’ αύτό τό σπίτι.
—"Ωστε γνωρίζεις τις δουλειές αύτοΰ του σπιτιού; Πές μας τώρα πώς λέ

γεσαι καί πού κάθεσαι.
—’Ονομάζομαι Λουκία καί μένω στο συνοικισμό 'Αγίου Δανιήλ, καί μέ βια

σύνη έβγαλε άπό την τσάντα της μιά ταυτότητα καί γονατίζοντας στο πάτωμα μας 
παρακαλοΰσε νά την άφήσουμε νά φύγη.

—Σήκω επάνω Λουκία, καί πές μας την άΔήθεια γιατί ήρθες κι’ έπειτα 
βλέπουμε.

Μά τή σκηνή αύτή τή διέκοψε τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου.
—Πήγαινε εσύ Λουκία, συνέχισα, σειρά σου νά μάς έξυπηρετήσης κι’ άν είναι 

ή Λιβάρη πρόσεξε μή πής τίποτε, θά τήν ρωτήσης μόνο πότε θά γυρίση.
Τό τη?^εφώνημα ήταν άπό κάποιο κύριο πού έδινε εντολή νά εΐδοποιηθή ή 

φιλενάδα του νά συναντηθούν εκεί τό βράδυ.
"Υστερα άπό λίγο ξαναχτύπησε τό τηλέφωνο. Ήταν μιά κοπέλα πού ζητούσε 

νά τής κρατήσουν δωμάτιο, γιατί θά ερχόταν σέ λίγο μέ τον φίλο της.
Τά. ραντεβού μ.έσω τού τηλεφώνου έδιναν κι’ έπαιρναν καί ή Λουκία, πού ήξερε 

πιά τό μάθημά της, πρόθυμα απαντούσε σέ όλους καί σ’ όλες κατάλληλα.
"Υστερα άπό λίγο άρχισαν νά καταφθάνουν στή βίλλα τά διάφορα ζευγάρια.
Ά πό τις πρώτες ήταν μιά εικοσάχρονη ξανθή κι’ όμορφη κοπέλα, μέ καταγά

λανα σκερτσόζικα μάτια. Μόλις όμως μπήκε γελαστή καί πεταχτή, ξαφνιάστηκε 
μέ τον παράξενο κόσμο πού είδε στο σαλόνι, χαμήλωσε τά όμορφα μάτια της καί 
γύρισε νά φύγη.

—Δεσποινίς, γ ιατ ί θέλετε νά φύγετε; τής είπα καί στάθηκα μπροστά στήν 
πόρτα. Δέν σάς αρέσει ή δική μας συντροφιά;

Μέ κοίταξε μέ περιφρόνησι καί μοΰ άπήντησε θυμωμένη :
—Αύτό ένδιαφέρει εμένα κύριε, κ ι’ έκανε νά πιάση τό χερούλι τής πόρτας 

γ ιά  νά άνοιξη.
—Λυπούμαι δεσποινίς, αλλά θά μείνετε, θέλετε δέν θέλετε.
Ή  κοπέλα άρχισε νά τρέμη άπό φόβο καί γεμάτη άγωνία, ρώτησε :
—Μά ποιοι εισθε πού μέ άναγκάζετε νά μείνω;
—ΕΙσθε πο?Λ έξυπνη καί είμαι βέβαιος πώς καταλάβατε ποιοι είμαστε καί 

τ ί ήρθαμε νά κάνουμε, τής είπα.
Τότε ό ξανθός ά.γγελος ξέσπασε σέ λυγμούς καί μέ υστερικές φωνές ζητούσε 

νά πληροφορηθή τ ί θά άπογίνη, συνέχεια δέ μά.ς παρακαλοΰσε νά τήν άφήσουμε 
νά. φύγη.

—Καθίστε καλύτερα φρόνιμα-φρόνιμα, δεσποινίς, καί πέστε μας τό όνομά σας 
καί πού κατοικείτε,
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Έσκυψε ό όμορφος άγγελος το ξανθό κεφάλι του άπο ντροπή καί δειλά-δειλά
άρχισε νά λέη: t , ,

—’Ονομάζομαι Ελένη Π., είμαι παντρεμμένη, μά ενα χρονο τωρα^βρίσκομαι 
σέ διάστασι μέ τον άντρα μου καί ή άφορμή είναι ή Φανή πού μέ παρεσυρε στον 
κακό δρόμο. Τή γνώρισα σ’ ένα φιλικό μου σπίτι στην Άθηνα, κι άπο τοιε ιθ 
ευτυχισμένο σπιτικό μου έγινε στάχτη έξ αιτίας της. Μου τριβέλιζε τό μυαλό για 
λεφτά, για λούσα, ώσπου μέ κατάφερε νά άπατήσω τον άντρα μου.^’Έκανα το 
πρώτο βήμα στη ντροπή και τώρα κατρακυλώ στο βούρκο για  να μπορώ να ζώ και 
νά έκμεταλλεύεται τήν κατάντια μου ή κυρία Λιβαρη.  ̂  ̂ ,

Τό κουδούνισμα τοϋ τηλεφώνου διεκοψε την τραγική εξιστορησι της  ̂ Ελένης 
Π. Τηλεφωνούσε μια κυρία πού ζητούσε να κλειση δωμάτιο για όλη τη  νυκ.α.

Σέ λίγη ώρα τό σαλόνι είχε γεμίσει άπο κοπέλες, ξανθές, μελαχροινές,^ παν- 
τρεμμένες, άνύπαντρες, άκόμη καί μαθήτριες, τά πιο τραγικα και αθώα θύματα
της Λιβάρη.  ̂ , , , ,

'Ωστόσο βράδυαζε καί ή Φανή δέν είχε φανή. 'Η Λουκια με την καμαριέρα 
άναψαν τά πλούσια πολύφωτα καί τό άπλετο φως εδειξε τά όμορφα πρόσωπα 
των γυναικών πού περίμεναν κι’ άγωνιούσαν για το αποτέλεσμα..  ̂ ^

’Επί τέλους τό -τηλέφωνο κτύπησε γιά πολλοστή φορά και στην άλλη άκρη 
τού σύρματος ήταν ή Φανή Λιβάρη πού ζητούσε να μαθη νεα για  την πελατεία της.

’Από τήν άπάντησι τής Λουκίας καταλάβαμε πώς φθάνει σέ λίγο. Σε λίγη μό
λις ώρα ακούσαμε νά σταματά άπ’ έξω ενα αυτοκίνητο και το κουδούνι . ης πορ.ας 
νά κτυπα. Είπα στήν καμαριέρα νά άνοιξη. Ήταν εκείνη. Παρουσιασθηκε, αερατη 
καί μέ ύφος πριγκήπισσας, μιά τριανταπεντάρα καί καλοντυμένη κυρία που ποτέ 
δέν θά πίστευε κανείς πώς αύτή ήταν η περίφημη μαστροπος Φανη Λιβαρη.

Προχώρησε στο σαλόνι χαμογελαστή προφανώς ικανοποιημένη απο την ^=.λα- 
τεία πού είδε συγκεντρωμένη, μά μόλις αντεληφθη την Αννα Πιντερ να̂  κάθε .αι 
άνάμεσά μας, κατάλαβε πώς είχε πέσει στα χέρια τής Αστυνομίας. Την ρώτησα άν 
είναι ή ίδιοκτήτρια του σπιτιού. Χωρίς να μου δωση απαντησι πλησίασα αγριεμένη 
καί κατακόκκινη από θυμό τήν Πιντερ και τής είπε:

—Δουλειά δική σου είναι βρωμοθήλυκο.
—Μήν έξάπτεσαι κυρία Φανή, της είπα. Είσαι υπο κρατησιν και θα μας ακο- 

λουθήσης στον Πειραιά. Γιά τις κοπέλες θά άποφασίση ή Διοίκησις Χωροφυλα
κής πού έχει αρμοδιότητα.

Τότε ό ενωμοτάρχης παρέλαβε τις γυναίκες καί τράβηξε γιά τό Ί μήμα του, 
κι’ εμείς τή Λιβάρη γιά τον Πειραιά.

’Έτσι άπο την περιπέτεια αύτή τής ξένης ’Άννας Πίντερ, πιάστηκε επι τέλους 
ή περιβόητη έκμαυλίστρια Φανή Λιβάρη, πού ήξερε νά τραβά σαν μαγνήτης όμορφες 
κι’ άθώες μικρούλες καί νά ψαρεύη τούς παραλήδες.

Τήν επομένη μέ τή δικογραφία πού έσχημάτισε ό ύπαστυνόμος Βαλσαμής, 
ό Στρατής καί ή Λιβάρη έστάλησαν στήν Εισαγγελία καί προεφυλακίσθησαν άπο 
τον Α' ’Ανακριτήν.

Στις 19 Μαίου 1949 έγινε ή δίκη τους στον Πειραιά. Καί οί δυό τους κα
ταδικάσθηκαν σέ μακροχρόνιο φυλάκισι.

"Οσο γιά τήν ’Άννα Πίντερ, σέ λίγο καιρό γύρισε στήν πατρίδα της.
Γ. Δ Ο ΥΚΑ ΚΗ Σ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Τ Α Μ A Ρ A
Η Φ Ο Ν Ι Σ Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Ι Ν Ε Ζ Ω Ν
_'Υ πό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ__

Το αφιερώνω στήν ιερή, για μένα, μνήμη του μεγά
λου μ.ου δάσκαλου στή δημοσιογραφία Γ.Α. Βλάχου, του 
ιδρυτοϋ τής «Κα.θημερινής», τοΰ συγγραφέα τής περίφημης 
σ’ δλο τον κόσμο «έπιστολής» προς τον' κ. Άδόλφον Χίτλερ 
και νεωτερο Δημοσθένη τοΰ γραπτού λόγου, γιατί μαζί του 
έκανα τό ρεπορτάζ για την Ταμάρα για νά γράψουμε στην 
«Καθημερινή», έκείνος την «Ταμάρα τή μάγισσα)), ένα φι
λολογικό αριστούργημα άπό τή ζωή, τις περιπέτειές της 
καί τά. φοβερά έγκλήματα πού προκάλεσε, κι’ έγώ στο συ
νηθισμένο μά συναρπαστικό, άπό τό εγκληματικό υλικό πού 
είχα μπροστά μου, αστυνομικό ρεπορτάζ.

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

*'Ένας άπό τούς λόφους τοΰ Αιγάλεω, τοΰ ίστορικοΰ αύτοΰ μικροΰ βουνοΰ, 
όπου ο ειέρξης είχε στήσει τό θρόνο του για νά καμαρώση τό θρίαμβο των πλοίων 
του και κατάντησε νά δή τό χαμό τους καί τή δική του συμφορά στή ναυμαχία τής 
Σαλαμίνας, λέγετα ι Αύγό. Είναι ένας ολοστρόγγυλος, σάν πραγματικό αύγό, τερά
στιος καί άπόκρημνος πέτρινος όγκος, πού μόλις διακρίνει κανείς πού καί πού ά- 
ναμεσα άπό προεξέχοντα άπότομα μεγάλα βράχια καί λίγο χωματάκι μέ φάνες καί 
θυμαρια, τη μονή του βλάστησι τότε. "Αλλοι θά μπορούσαν άξιόλογα νά γράψουν 
ότι τό τοπίο άπάνω καί γύρω στο Αύγό ήταν αυτόχρημα βιβλικό, άλλά σέ μένα πού 
δεν έ'χω πάει ποτέ στή Χαναάν καί δέν έχω δή τά τοπία τής Βίβλου, ό παράξενος 
αυτός πέτρινος λόφος μου θύμιζε τά ξερά καρρακοβούνια τής ιδιαίτερης πατρίδας 
μου, τής Μάνης. Σ’ αύτό λοιπόν τό κατάξερο λόφο, ξημερώνοντας Τετάρτη 5 Μαίου 
τοΰ 1926 καί Τετάρτη τής Λαμπρής είχε πάει ένας κυνηγός άπό τον Πειραιά, ο I. 
ειεκακος Υια σκοτοοση τίποτε πουλάκια ή νά βγάλη κανένα λαγό, πού άφθονοΰ- 
σαν εκεί τότε, όταν απανω στήν κορυφή είδε νά βγαίνη λίγος καπνός.

—Καμίνι δέν μπορεί νά είναι. Τί στήν εύχή καί σήμερα, Τετάρτη τοΰ Πά
σχα, ψήνουνε εδώ άρνιά ; Σκέφθηκε 6 κυνηγός.

Καί ό Γιάννης Ξεκάκος, ίσως καί γιατί δέν είχε τίποτε άλλο νά κάνη, ά.ρχισε 
ν ’ ανεβαίνη σιγά σιγά στον άπότομο λόφο, προς τήν κορυφή, μήπως εκεί πού φαι
νότανε ο καπνός βρή άνθρώπους καί κάνει παρέα καί σκοτώσει τήν ώρα του του
λάχιστον άφοΰ ώς εκείνη τή στιγμή δέν είχε βαρέσει κανένα πουλί καί δέν είχε ρί
ξει ούτε μιά ντουφεκιά. Μά καθώς άνέβαινε τοΰ ήλθε ή μυρωδιά ψημένου κρέατος 
μά όχι άρνιοϋ.

—Σάν κάτι άλλο νά μυρίζη τό ψητό αύτό. ’Αρνί δέν είναι. ’Ίσως είναι γου
ρουνόπουλο. Δέν πάω κοντά; ’Ίσως μοΰ δώσουν κανένα μεζέ, ξανασκέφθηκε.

Μά όταν άνέβηκε ώς άπάνω καί έπλησίασε στον καπνό, δ Ξεκάκος σάστισε 
κα ι τρόμαξε. Γ ιατί είδε νά ψήνεται άπάνω στή φωτιά ένας ολόκληρος άνθρωπος. 
Καί βέβαιος, μέ τήν πρώτη ματιά, ότι έπρόκειτο γιά έγκλημα καί ότι κάποιον εί
χαν σκοτώσει καί προσπάθησαν υστέρα νά κάψουν τό πτώμα του, έγύρισε 
τρέχοντας στον Πειραιά. “Εφτασε στο σπίτι του σέ άθλια καί ελεεινή κατάστασι 
άπό τον τρόμο καί τήν άηδία καί μή μπορώντας, άπό τή ταραχή του, νά πάη ό 
ίδιος στο Τμήμα ’Ασφαλείας τής περιφερείας του, έστειλε τή γυναίκα του, λέγοντας:
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στο λόφο τοϋ Αύ-—Τρέχα νά τους πής ότι ένα έγκλημα έχει γίνει άπάνω 
γοϋ. Κάποιον έχουν σκοτώσει καί έβαλαν φωτιά να τον καψουν. Μόλις συνελθω 
θά πάω νά τους δείξω τό μέρος καί τό μισοκαμμενο πτώμα. ^

'Η γυναίκα πήγε πράγματι στο Τμήμα και αμέσως εγινε συναγερμός. Ο 
Ξεκάκος σέ λίγο έπανέλαβε τήν σύντομη άφήγησί του στον υπασπιστή τοΰ^τοτε α
στυνομικού διευθυντοΰ ’Ασφαλείας Χωροφυλακής στον Πειραιά, τον μακαρίτη μοί
ραρχο τότε Γιαλουράκο, πού στο Δεκεμβριανό κίνημα άντισυνταγματάρχης πιά 
κατακρεουργήθηκε άπό τούς έαμοκομμουνιστές και τα ξανάπε στον τότε διευθυν
τή άντισυνταγματάρχη κ. Γιάννη Νάσκο, πού ύστερα απο λίγα χρονιά καταταχτη- 
κε στο ’Αστυνομικό Σώμα καί έγινε προπολεμικά καί ’Αρχηγός του. Ί ώρα πιά ε ί
ναι συνταξιούχος (x). / ν x ,

Ό κ. Νάσκος, στην άρχή, μέ τό μακαρίτη τό Γιαλουρακο και τον κυνηγό 
τον Γιάννη τον Ξεκάκο καί ύστερα ό τότε Εισαγγελευς Πειραιώς Παπαδημητρο- 
πουλος καί ό ιατροδικαστής Σπηλιωτόπουλος, βρέθηκαν άπάνω στο Αύγό. Καί αύ- 
_ι ί___ ..λ ™Λ Â'kc-n-wM νη) ττη<\ ftninTf. vri-mr.if (Θανάση Διάκο, έφρι-τοι
ξαν φάνες και θυ

όμως μέ τό θέαμα πού έβλεπαν καί πού θύμιζε κάπως Θαναση 
Γιατί άπάνω σέ μιά άνθρακιά άπό υπολείμματα και ρίζες απο 

μάρια, εξακολουθούσε νά καίγεται, νά σιγοψήνεται μάλλον, ένας άνθρωπος. Μαζί 
μέ τή φοβερή καί άηδιαστική κνίσσα άπό τις άνθρώπινες σάρκες πού ψηνόντουσαν, 
ερχόταν καί ή μυρωδιά άπό πετρέλαιο μ.ε το οποίο οι φονηαδες είχαν περιβρεξει 
τό πτώμα τού θύματός τους γιά νά καή γρηγορότερα. Φυσικά ή πρώτη τους δου
λειά ήταν νά σβήσουν τή φωτιά για να εξετασουν καλύτερα το πραγμα και τοιε 
πρόσεξαν δτι τό πτώμα στηριζόταν άπάνω σέ μεγάλες πέτρες^για να παιρνη αέρα, 
άπό κάτω του ή φωτιά, ώστε νά μπορέση νά καή ολόκληρο για νά μή μπόρεση να 
τό άναγνωρίση κανένας. Πριν σβεσθή υπήρχε αρκετή ανθρακια ακομ.α και αφρα- 
τη στάχτη, καιγόντουσαν δέ γύρω τριγύρω κάτι ξερόχορτα. Το κεφάλι ήταν μια 
πλάκα άπό χτυπήματα καί πρισμενο σε σημείο τέτοιο, ώστε να μη μπορη κάνεις 
νά διακρίνη ούτε τό παραμικρό ίχνος απο τα χαρακτηριστικά του. Τα ματια λυω- 
μένα δέν φαινόντουσαν άν ήταν μαύρα, καστανα, γκρίζα, γαλαζια ή μπιρμπιλωτά.
Τ Τ Τ   ................. ί ί  ί ,  , , , Λ , ΐ  Γΐι̂ ηιΙι-ΛΠΟΜΠΓ \J ΓΎ P*Tv £1 t Ι . Ο ί λ λ  Ι Ο Ι  ά ί θ θ θ -

μαυρισμενα , , __
νένας άπάνω στο κορμί καί στά μηριά κυρίως μισοκαμμένα ράκη άπό μαύρο ύφα
σμα φασονέ άπό τό όποιον είχε ράφτη το παντελόνι του θύματος. Κάτω απο το 
σχεδόν πολτοποιημένο κεφάλι τού σκοτωμένου καί σ’ ένα σημείο που δεν είχε φθα- 
σει ή φωτιά άκόμα, άπάνω στο χώμα, υπήρχε άφθονο πηγμένο αΐμα.  ̂ ^

'Η έρευνα άρχισε. Ψάχτηκαν μέ προσοχή μισοκαμμένες ρίζες καί οί στά- 
Πιπως βρεθούν μισοκαμμένα χαρτιά, νομίσματα ή καμιά βέρα ή δα-

καμμιά μεγάλη πέτρα ίσως, τού είχαν σπάσει τελείως τό κρ 
τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, δτι τό έγκλημα είχε γίνει 
δπως μαρτυρούσαν τά αίματα κάτω άπό τό κεφάλι, δτι υστε

ρανιο καταστρεφοντας 
κ ε ΐ στον ίδιο τόπο, 

ερα τό άψυχο καί κα

ί ,  'Ο Γιάννης Νάσκος πέθανε στήν ’Αθήνα, τήν περασμένη Τετάρτη, 12 Μαΐου, 1965.

(Γ-
=ί!
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ταματωμένο πτώμα είχαν μισοανασηκώσει, έτοποθέτησαν άπό κάτω του πέ- 
τρες για να παίρνη ή φωτιά άέρα, τό κατάβρεξαν μέ πετρέλαιο, όπως φαινόταν άπό 
τη μυρωδιά καί του έβαλαν υστέρα φωτιά, νομίζοντας ότι μπορούσαν νά κάνουν στά
χτη και να εξαφανίσουν έτσι ολόκληρο τό κορμί.

Η έρευνα έξακολούθησε καί γύρω άπό τό πτώμα βρέθηκαν τσόφλια άπό κόκ
κινα αυγα, υπολείμματα φαγιών καί ψωμιού καί μιά μισοσπασμένη μπουκάλα καί 
κομματάκια γυαλιών πού μύριζαν πετρέλαιο. Λίγο πιο πέρα δεύτερη μεγαλύτερη 
μπουκάλα μέ ΐχνη άπό κρασί. Τά πόδια χωρίς παπούτσια. Στο δεξί πόδι μιά μισο- 
καμμενη κεραμιδιά κάλτσα πολύ φτηνή. Τά δάκτυλά της ήταν τελείως καμμέ- 
να. Πίσω η φτέρνα ήταν πολλές φορές μπαλωμένη καί στο πάνω της μέρος βρέ
θηκε δεμένη στο ποδάρι μέ ένα σπάγγο πού είχε τή θέσι καλτσοδέτας. Λίγο πιο 
κάτω άπό τό πτόόμα καί άπό τή φωτιά, βρέθηκαν μιά μεγάλη καταματωμένη πέ
τρα, το φονικό όργανο προφανώς, καί ενα ζευγάρι παληοπάπουτσα, μέ φόλες καί 
τρύπες απάνω τους πού όταν θά ήταν καινούργια, θά έ'πρεπε νά έχουν χρώμα 
καφετί.

Τίποτε άλλο δέν έβγαινε άπό την αυτοψία καί τή «μακροσκοπική έξέτασι» 
απο τον ιατροδικαστή παρά ότι τό έγκλημα είχε γίνει άπάνω στο Λύγο καί στον 
ίδιο τόπο όπου είχε μπή ύστερα ή φωτιά. Τό νά είχε γίνει άλλου τό έγκλημα καί νά 
είχε μεταφερθή εκεί τό πτώμα ύστερα γιά νά καή, ήταν τών άδυνάτων αδύνατον 
γιατί, γιά νά κουβαληθή έκεΐ ένα πτώμα σέ τέτοια κακοτοπιά καί σέ τέτοια άνηφό- 
ρα, θά χρειαζόντουσαν όχι ένας καί δύο άνθρωποι μονάχα, άλλά τέσσερες τουλάχι
στον, καί ήταν ζήτημα άν θά τό κατάφερναν. ’Άλλως τε καί τό αιμα κάτω άπό τό 
πολτοποιημένο κεφάλι καί ή καταματωμένη μεγάλη πέτρα μαρτυρούσαν ότι τό έγ
κλημα είχε γίνει έκεΐ επ ί τόπου. Ό  άγνωστος εκείνος άντρας είχε φθάσει μέ τήν πα
ρέα του άπάνω στο Αύγό. Είχε φάει μαζί τους καί είχε πιή, όπως μαρτυρούσαν τά 
τσόφλια τών αύγών, τά άποφάγια καί ή άδεια μπουκάλα τού κρασιού, ύστερα έ
βγαλε τά παπούτσια του καί έπεσε λίγο πιο πάνω γιά νά κοιμηθή. Κοιμισμένο τον 
σκοτώσανε, συντριβοντας τό κεφάλι του. Μετά οί δολοφόνοι μισοσηκώσανε τό πτώ
μα, βάζοντας άπό κάτω του μεγάλες πέτρες καί ένα σωρό άφάνες καί θυμάρια, τό 
ποτίσανε γιά καλά μέ πετρέλαιο καί τελικά έβαλαν φωτιά στην ερημιά εκείνη γιά 
νά κάψουν τελείως τό πτώμα καί εξαφανίσουν κάθε τί πού θά έδειχνε τό έγκλημα. 
’Έ τσι ένόμιζαν τούλάχιστον. Καί άφοΰ έκαναν όλα αυτά, τό έσκασαν.

Η αυτοψία, μεσημέρι πια εθεωρηθη τελειωμένη καί οί άρχές έφυγαν, άφοΰ 
έδωσαν εντολή νά μεταφερθή τό πτώμα στο νεκροτομείο καί νά νεκροτομηθή, όχι 
μονάχα άπό τόν ιατροδικαστή Σπηλιωτόπουλο, άλλά άπό τούς μακαρίτες πιά Γιάν
νη Γεωργιάδη καί Γρηγόρη Κάτσα, καθηγητή καί υφηγητή τότε τής ιατροδικαστι
κής καί τοξικολογίας.

r 'Όλες οί νεκροψίες γιά τά εγκλήματα τις όποιες έχω παρατηρήσει μισό αιώ
να τώρα, γίνονται μέ πολλή προσοχή στο ιατροδικαστικό εργαστήριο. Μά σ’ εκεί
νη τή νεκροτομή τού πτώματος τού Αυγού έγινε μέ εντελώς ξεχωριστή προσοχή, 
με σχολαστικότητα, μιά καί τό τραγικό θύμα ήταν άγνωστος καί ήταν τόσο άπο- 
τρόπαιος ό τρόπος τής διαπράξεως τής δολοφονίας του. Γιατί ζητούσανε, έστω 
καί άπό κάτι τό παραμικρό, νά βγάλουνε συμπεράσματα γιά τό ποιος έπρεπε νά 
ήταν ό σκοτωμένος καί ψημένος καί ποιές ήταν οί άφορμές τής δολοφονίας. Καί 
να τί βγήκε καί άπό τή νεκροτομή.

Το κρανίο, όπω ς  τό είπαμε άλλως τε, βρέθηκε τελείως σπασμένο μά άπό τά 
γύρω στά σπασίματα, τά «κατάγματα», μαλακά μόρια διαπιστώθηκε δτι τό σπά
σιμο έγινε μέ «θλών βργανο», άσφαλώς μέ πέτρα καί ένώ ζοΰσε άκόμα τό άτομο 
πού σκοτώθηκε. Οί άρτηρίες βρέθηκαν άδειες τελείως άπό αίμα, πράγμα πού άπε- 
δείκνυε δτι άρκετά μετά τό θάνατο είχε μπή ή φωτιά πού τό μισόκαψε. Τά καψί
ματα ήταν μεταθανάτια. Καί έκεΐ στο νεκροτομείο έγιναν πολλές προσπάθειες μη-
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πως βρεθή έστω καί μία μονάχα τριχίτσα άπό οποιοδηποτε μέρος του κορμιού του 
για νά καθορισθή τό χρώμα του τριχώματος. Δεν ευρεθηκε καμμια. Ολες 0·“ν 
τσουρουφλισμένες. Καί τά πόδια του τά λιγώτερο καμμενα ήταν σπανα. Οπου εσω- 
ζετο δέρμα ήταν μαυροκόκκινο άπό τή φωτιά. Τί χρώμα είχε το δέρμα του, ήταν 
αδύνατον νά προσδιορισθή. Τά μάτια, καθώς είπαμε, είχαν πολτοποιηθη και συνε
πώς ήταν άδύνατον νά βρεθή καί αυτών τό χρώμα Το μονο λοιπον που έ
βγαινε ήταν οτι ό σκοτωμένος ήταν άντρας, ψηλός, 1,72.γ ια  την ακρίβεια. Απο τα 
δόντια του βρέθηκαν μόνο είκοσι δύο, κάτασπρα καί καθαρα. Τα άλλα δέκα δόντια 
έλειπαν. "Αν καί είχε λυώσει άρκετό άπό τό λίπος τοϋ ψημένου κορμιού,^ φαινόταν 
οτι ό άγνωστος μακαρίτης έπρεπε νά είναι μάλλον γεμάτος και γεροδεμένος. 1 ο̂  
να πειστήρια τά καφέ παληοπάπουτσα μέ τις φόΧες, ή κεραμίδια παληοκαλτσα, ο 
σπάγγος-καλτσοδέτα καί ελάχιστα μισοκαμμένα^ράκη άπό το ύφασμα του παντα 
λονιοϋ πού έπρεπε νά ήταν άπό μαύρο φασονε ύφασμα.  ̂  ̂ ; , _ , ,

Συμπέρασμα νεκροψίας καί νεκροτομής: Δολοφονία άγνωστου ανδρος, νέου, 
άναστήματος 1,72, άπροσδιορίστου χρώματος μαλλιών καί ματιών, μάλλον ευτρα
φούς. 'Η δολοφονία έγένετο προφανώς ένώ τό θύμα έκοιματο ανυπόδητο δια συν- 
τοιβής τού κρανίου του μέ έπανειλημμένα καί σφοδρώτατα κτυπηματα^δια του λ ί
θου πού εύρέθη καταματωμένος. Ή  δολοφονία έγένετο μετά το φαγητό, διότι ευ 
ρέθησαν φαγητά τελείως άχώνευτα. ’Αρκετές ώρες μετά τό έγκλημα, το πτώμα πε- 
ριεβοάχη μέ πετρέλαιον καί έκάη. Κατά πάσαν πιθανότητα λοιπον δεδομένου οτι 
τό μισοκαμμένο πτώμα εύρέθηκε τό ξημέρωμα τής Τετάρτης τού ασχα .ο εγ 
κλήμα είχε γίνει τή Δευτέρα τού Πάσχα τό άπομεσήμερο και το κάψιμο την 1 ριτη.

Ποιός ήταν τό θύμα ; Ποιοι οί δράστες ; Ποιές οί άφορμες ; Ολα άγνω
στα. Μεγάλο μυστήριο αύτό τό έγκλημα. _ , , ^

'Η Διεύθυνσις ’Ασφαλείας Χωροφυλακής στον Πειραιά έδωκε την κίο δυνα
τή δημοσιότητα σ’ όλες αυτές τις τόσο λίγες λεπτομέρειες μήπως άναγνωρισθη το 
πτώμα γιά νά έχη κάτι τουλάχιστον άπό τό όποιο νά ξεκινηση η ανακρισις.  ̂Αλ 
λως τε ήταν τόσο φοβερό καί μακάβριο, ώστε δέν χρειαζόντουσαν και πολλά πα
ρακάλια γιά νά γράψουν οί Πειραιώτες δημοσιογράφοι-άνταποκριται^ των Αθη
ναϊκών έφημερίδων, γιατί γιά λόγους τού τόπου τής διαπράξεως του εγκλήματος, 
ήταν ολόκληρο τής δικής τους άρμοδιότητος καί όχι τών ’Αθηναίων αστυνομικών 
ρεπόρτερς. ’Έτσι εμείς οί τελευταίοι περιωρισθήκαμε να παρακολουθήσουμε μόνα- 
χα τή νεκροτομή άπό τούς μακαρίτες Γρηγοριάδη καί Κάτσα καί να συμπληρώσου
με τό ρεπορτάζ τών Πειραιωτών. Κατά τά άλλα διαβαζαμε κι εμείς στις εφημε
ρίδες τό έγκλημα. „ . > ~ μ  '

Μάταια όμως έγραφε μέρες καί μέρες ό Τύπος γιά το έγκλημα του Αυγου. 1\1α-
ταια συνιστοΰσε σέ οποίον ήξερε οτι χάθηκε ένας ψηλός καί μάλλον παχύς αντρας, 
μέ μαύρο φασονε παντελόνι καί κεραμιδιές μπαλωμένες κάλτσες και καφέ παλφοπα- 
πουτσα, νά προσέλθη μήπως άναγνωρίση τά πειστήρια αύτα καί μπόρεση ν̂α πη σε 
ποιόν άνήκαν γιά νά βρεθή τό θύμα γιά νά ξεκινήση ή άνάκρισις.^ Δεν φάνηκε κα
νένας, δέν άκούστηκε ούτε συζήτησις καν γιά τό έγκλημα. Ματαια ό τότε διευθυνγ)ς 
τής ’Ασφαλείας Πειραιώς, άντισυνταγματάρχης κ. Γιάννης Νασκος που προσωπι
κά είχε έπιληφθή μέ τό έγκλημα αύτό, έψαχνε και εξηταζε όλες τις εςαφανισ^ις αν- 
δρών πού είχαν δηλωθή όχι μονάχα στον Πειραιά, άλλά καί στην Αθήνα και στα 
προάστια εκείνες τις μέρες. Τίποτε καί άπό εκεί. "Αντε τώρα νά^ζητής άγνωστους 
δολοφόνους άγνώστου άνδρός. Είναι σαν νά ζητής ψύλλους στ’ άχυρα. Ετσι επε- 
ρασαν οί πρώτες μέρες καί παρά τις τυμπανοκρουσίες καί τις εκκλήσεις τού Αθη
ναϊκού καί Πειραΐκοΰ Τύπου δέν έβγαινε άπολύτως τίποτε. 1 στερα πέρασαν βδο
μάδες καί μετά μήνες καί τό μυστήριο, άντί νά διαλευκανθή, γινόταν^ ολοένα και πιο 
βαθύ. Διετάχθη βέβαια τακτικός άνακριτης τού Πειραιώς νά κάνη άνάκρισι. 1ί μπο
ρούσε όμως κι’ αύτός νά κάνη γιά νά διαλευκάνη τό έγκλημα ; Η Εισαγγελία του
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ΜΕΘΟΔΟΙ ί Ι Ι Ζ Ι Ε Ο Σ  ΤΟΥ ΕΙΣ 1 0  W i  0 1 H N M J 0 Σ
__________ 'Τπό το ϋ ’Αστυνόμου Α 'κ . Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ_______ _

Εις προηγούμενον κεφάλαιον άνεφέραμεν ότι τά τροχαία ατυχήματα οφείλον
τα ι κυρίως : 1) εις τήν μεγάλην ταχύτητα, 2) εις την κακήν ή πλημμελή λειτουργίαν 
τής τροχοπέδης καί λοιπήν κατάστασιν του τροχοφόρου καί 3) εις τήν κακήν κα- 
ταστασιν τής οδού. (Ά λ λ ’ εκ τής σπουδής τής στατιστικής διαπιστοΰται οτι 100 
περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, είχον 250 αιτίας : έξ αυτών αΐ 115 ώφείλον- 
το εις τον άνθρώπινον παράγοντα, έξ ών αί 95 εις τούς οδηγούς των αυτοκινήτων, 
10 εις ελάττωμα του αύτοκινήτου καί 125 εις τήν άκαταλληλότητα τής όδοϋ. Ε 
πίσης οτι τά 50%  των τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν χώραν έπί εύθειών όδών 
(δρ. Intern, crim. police review 1960 April Pag. 109 έπ .).

Ά λ λ ’ ούδέν άνεφέραμεν περί τής άνικανότητος των «οδηγών» ή τών «θυμά
τω ν», συνεπεία έπιδράσεως τοξικής τίνος ούσίας (οινοπνεύματος, ναρκωτικού κλπ.). 
Τήν έν λόγω περίπτωσιν έκρίναμεν σκόπιμον νά έξετάσωμεν ιδιαιτέρως, διότι είναι 
ού μόνον μία άπό τάς κυριωτέρας αιτίας τών τροχαίων ατυχημάτων, άλλα καί 
πλείστων άλλων  έγκλημάτων.

Επειδή μέ τά γνωστά κοινά μέσα, ή ’Αστυνομία καί οί δικασταί δεν δύναν- 
τα ι νά διαπιστώσουν μ ε τ ’ ’α σ φ α λ ε ί α ς  αν πράγματι έν άτομον εύρίσκεται 
ή ού υπό τήν έπίδρασιν οινοπνεύματος, έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τής Επιστή
μης·

Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν λίαν άποτελεσματικαί καί τελεσφόροι μέθο
δοι εφαρμόζονται προς διαπίστωσιν καί προσδιορισμόν τής εις τό αίμα ύπαρχούσης 
ποσότητος οινοπνεύματος τών οδηγών ή τών θυμάτων τροχαίων άτυχημάτων ή 
άλλων έγκλημάτων. Καί τούτο διότι υπάρχει άναμφισβητήτως άλληλεξάρτησις, με
ταξύ τού β αθ μ ο ΰ τ ή ς  δ ι α ν ο η τ ι κ ή ς  έ ξ α σ θ ε ν ή σ ε ω ς καί τής 
σ ω μ α τ ι κ ή ς  ί κ α ν ό τ η τ ο ς ,  συνεπεία τής ποσότητος τού εις τό αίμα 
κυκλοφοροΰντος οινοπνεύματος, δηλονότι τό οινόπνευμα καί εις μικράν ποσότητα 
εις μη ειθισμενα εις αυτό ατομα ελαττώνει καί τήν διανοητικήν καί τήν σωματι
κήν ικανότητα. Π.χ. οί χειρισμοί καθίστανται άπότομοι εις κρίσιμους στιγμάς, ή 
αί άποστάσεις έκτιμώνται λανθασμένως.

Πειραιώς δεν έπαυσε νά λαμβάνη κάθε τόσο καί άπό μιά ανώνυμη έπιστολή. Άλλες 
από αύτές έδιδαν ιδέες γ ιά  τό τί έπρεπε νά κάνη ή άνάκρισις για νά διαλευκάνη τό 
έγκλημα. Μερικές άνέφεραν καί τό ποιο ήταν τό θύμα καί ποιοι οί πιθανοί δολο
φόνοι. ’Αλλά τά υποδεικνυόμενα άπό τούς άνωνυμογράφους θύματα άνευρίσκοντο 
ζωντανά καί υγιέστατα καί οί πιθανοί δολοφόνοι πρόσωπα έντιμα έκτος πάσης υπό
νοιας πού κάποιος έχθρός τους ήθελε νά «καρφώση» γιά προσωπικούς λόγους.

Καί τό μυστήριο γ ιά  τό έγκλημα τού Αυγού εξακολουθούσε νά είναι σκοτει
νό καί αδιαπέραστο ένα ολόκληρο χρόνο καί τέσσερες πάνω κάτω μήνες, όταν ξα
φνικά καί άναπάντεχα άπό μιά κατάδοση χύθηκε απόλυτο φώς σ’ αυτό, γιά νά άπο- 
καλυφθή όχι μονάχα εκείνο τό φοβερό κακούργημα, άλλά καί ένα άλλο άκόμα τό 
ίδιο στυγερό. 'Η δολοφονία τού φονηά τού πρώτου εγκλήματος. Θύμα τού έγκλή- 
ματος τού Αύγοΰ ένας Κινέζος. Δράστης άλλος Κινέζος. Θύμα τού δευτέρου έγκλή- 
ματος ό δράστης τού πρώτου. Δράσται τού δευτέρου, Κινέζοι. Καί ηθικός αυτουρ
γός τών φοβερών έκείνων κακουργημάτων πού συνετάραξαν τά χρόνια εκείνα τό 
Πανελλήνιον μιά Ρωσίδα άπό τό Χάρκοβο. Μιά σατανική καλλονή καί σατανική 
γυναίκα. 'Η Ταμάρα, ή φόνισσα τών Κινέζων. (Συνεχίζεται)
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Ή  διαπίστωσις επιτυγχάνεται διά χημικών καί άλλων φ υ σ ι κ ώ ν και 
μ η χ α ν ι κ ώ ν  μεθόδων, αίτινες εφαρμόζονται υπό των πλειστων αστυνο
μ ιώ ν έργαστηρίων καί έχουν άναγνωρισθή υπό των μεγαλύτερων αυτοκιν χτι
στικών 'οργανώσεων καί ασφαλιστικών εταιρειών του κόσμου.^

’Έχει διαπιστωθή, άπό διεθνούς φήμης ειδικούς επιστήμονας, (Haclclon, 
Bradess Plumat, Holcom B. Smith, Lukas Kalain, M icoll G riffith, B jerver 
Goldw-el, But, Medic, Assoc Comiter) καί έχει γίνει αποδεκτόν καί απο τα δικα-

α) Τό κυκλοφορούν εις τό αίμα οινόπνευμα δύναται να φθαση μέχρι 0,0.3 ο/ο εις 
εν -άρρεν -άτομον βάρους 83 κιλών, μέ κενόν στόμαχον, αν πίη 57 γραμ. καθαροΰουι- 
σκυ (ένα κοινό'ποτήρι κρασιού) ή μίαν μεγάλην φιάλην μπύρας (3ο0 κυβικά εκατ.). 
Ά ν τό έν λόγω άτομον λάβη φαγητόν, ή ποσότης τού ποτού δύναταινα αυςηθη πως 
κάί ενίοτε νά διπλασιασθή καί νά έχωμεν τό αυτό αποτέλεσμα. Τό εν λογω άτομον 
δέν δύναται νά θεωρηθή δτι εύρίσκεται ΰπό την έπίδρασιν. τού οινοπνεύματος.

β) "Αν εν άτομον 83 κιλών βάρους πίη 250 έως 300 γραμ. ουισκυ, η 6̂  φιαλας 
μπύρας, ή έπίδρασις τού οινοπνεύματος θά είναι κατάδηλος, αφ ενός μεν απο την 
συμπεριφοράν τού ατόμου (εξωτερικά γνωρίσματα), άφ’ έτερου δε άν έξετασθή 
τό αΐμα του ή ή αναπνοή του ή τά ούρα του κλπ. θά διαπιστωθή ότι η περιεκτικοτης 
εις οινόπνευμα θά άρχεται άπό 0,05 ο/ο μέχρι 0,10 ο/ο και γ )  Οιονδηποτε άτομον 
καταναλώση άνω τών 300 γραμ. ούίσκυ (έξ ψηλά ποτήρια), ή περιεκτικοτης του 
εις τό αΐμα κυκλοφοροΰντος οινοπνεύματος θά είναι άνω τών 0,15 ο/ο. Και εις την 
έν λόγω περίπτωσιν εις τά όμματα τών πολλών, δυνατόν ουδεν να^υποπεση.

’Αλλά τό ποσοστόν τού εις τό αίμα κυκλοφορούντος οινοπνεύματος, το οποίον 
επιδρά καί έξασθενεΐ την διάνοιαν καί γενικώτερον την σωματικήν ικανότητα τού 
άτομο.υ, ως καί ό βαθμός άνοχής αυτού, δεν είναι τά αυτά εις όλα τα Κράτη. Φερ 
είπεΐν εις την Νορβηγίαν τό 0,05 ο /ο θεωρείται άρκετόν καί επομένως κολάσιμον^. 
Εις τήν Σουηδίαν τό 0,08 ο/ο, εις την Δανίαν τό 0,10 ο/ο, εις τάς Η.Π.Α. τό 
θ,'15 ο/ο. Εις τήν Φινλανδίαν, Δυτικήν Γερμανίαν καί Γιουγκοσλαυιαν, υποστηρί
ζεται ότι καί 0,3 ο/ο δέον νά θεωρήται ώς κολάσιμον (op. L. C. Nickoll the Scien
tific investigation of Crime 1956 pag 328 καί The Police Journal nove Mder
1962 pag 375). _ v , , t , .

Διά τού καθορισμού κατωτάρου ορίου (0,05 ο/ο) και ανώτατου ορίου (υ,ΐοο/ο ) 
κυκλοφορίας οινοπνεύματος εις τό αίμα, επιδιώκεται η άρσις τών αντιρρήσεων,^ α ίτ ι
νες δύνανται νά προβληθούν, ώς προς τήν άποτέλεσματικότητα καί τήν άκρίβειαν 
τών χρησιμοποιηθεισών μεθόδων. Φέρ’ ειπείν, εις την πρωτην  ̂περίπτωσιν, η ες,ε- 
τασις προστατεύει άτομά τινα διανοητικούς αναπηρα ή εχοντα αποκτήσει εν ελα . - 
τωμα ή άτινα είναι παθολογικά καί παρουσιάζουν έρυθρίασιν τού προσώπου, δια
στολήν τής κόρης τών οφθαλμών, τραυλισμόν, τ ρ ό μ ο ν  κ α ί έ λ λ ε ι ψ ι ν  
μυϊκής δυνάμεως, γνωρίσματα άτινα κ α κ ώ ς κ α ί  έ π ι π ο λ α ι ω ς δύνανται 
νά αποδοθούν πάντοτε ως οφειλομενα εις ε π ι ό ρ α σ ι ν  του οινοπνεύματος.

Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν, δυνατόν νά βεβαιωθή ή να α.ναιρεθή υπο τού κατη
γορουμένου ότι είχε καταναλώσει οινόπνευμα καί ότι τα φαινόμενα, επι τή βασει 
τών όποιων έσχηματίσθη ή τοιαύτη γνώμη, ώφείλοντο εις τον τ ρ ό μ ο ν  «σ ο κ» 
ή εις τό «τ ρ αΰ μ α», όπερ έλαβε κατά τό τροχαίο νάτύχημα. Εις τοιαύτας περι
πτώσεις, δυνατόν ατόμου τίνος ή αναπνοή νά άναδίδη οσμήν οινοπνεύματος καί το 
έν λόγω άτομον νά ίσχυρισθή, ώς συνήθως γίνεται, ότι έπιε εν ή δύο ποτήρια μπύ
ρας. Ό ισχυρισμός, του δύναται νά έπιβεβαιωθή ή νά διαψευσθή εις πολλάς περι
πτώσεις έκ τής έξετάσεως.

Τέλος δεν έξαπατάται ή ’Αστυνομία άπό τά άτομα εκείνα, άτινα δεν φέρουν 
τά έξωτερικά γνωρίσματα τής μ.έθης, λόγω τής α ι φ ν ί δ ι ο υ  δ ι ε γ ε ρ σ ε ω ς ,
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'Ί ■ ίζ^ενί-οτε ε^ασυμβαινει μετά  το αυτοκινητικόν ατύχημα καί ήτις είναι ικανή νά 
τά^έξαφανίση καί νά έμφανίζωνται νηφάλια. Ή  λήψις δμως του αίματος (ή έξέτασις 
τοΰ αίματος καί τής εγκεφαλικής ούσίας είναι ή άσφαλεστέρα) θεωρείται ύπδ πολ
λών ̂ νομομαθών ώς σωματική βλάβη καί ήμφεσβητήθη αν ή δημοσία Αρχή έχη 
τοιοΰτον δικαίωμα, δηλονότι να λάβη τό αίμα του κατηγορουμένου διά νά απόδειξη' 
ότι ευρισκεται ούτος υπο την επιδρασιν οινοπνεύματος ή άλλης τοξικής ούσίας. Εις 
Μ,λεισ ιας όμως χωράς επιτρέπεται το μέσον τούτο της άποδείξεως, οσάκις συγκα- 
τατίθεται καί ό κατηγορούμενος. Δύναται δέ νά ληφθή τό αίμα εις άς περιπτώσεις 
είναι νεκρός ή εις κωματώδη κατάστασιν (δρ. εις The Police Journal pag 414 
1962 άρθρ. 1 καί 2 νέου νόμου τροχαίας κινήσεως ’Αγγλίας 1962 καί ήμετέρου 
«Κωδικός Τροχαίας Κινήσεως άρθρ. 110 Νομοθ. Δ/τος 4233/25-7-1962.' (ή δια- 
ίαστωσις της μέθης του οδηγού, συνέπεια χρησεως οινοπνεύματος ή ταξικών ούσιών, 
έ π ι β ά λ λ ε τ  α ι νά γίνεται διά παντός « π ρ ο σ φ ό ρ ο υ  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ  
μ έ σ ο^υ», έν περιπτώσει θανατηφόρου άτυχήματος ή βαρείας σωματικής βλάβης). 
^Οθεν ο χαρακτηρισμός τής λήψεως τού αίματος άκουσίως ώς «σωματικής βλάβης» 
άποκλείεται, συμφώνως τώ άρθρω 20 τοΰ Κ.Π.Ν., έφ’ δσον, κατά τό άνωτέρω άρ- 
θοον του Νομοθετικού Δ /τος « ε π ι β ά λ λ ε τ α ι  νά γίνεται διά παντός π ρ ο σ φ ό- ■ 
ο ο υ ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ  μέσου». Τό αυτό νυν ισχύει εϊς Γαλλίαν καί Γερμανίαν.
1 ο αρθρ. 43 του Νομού 4841 /1930 ετιμωρει διά φυλακίσεως καί προστίμου τον έν 
μέθη όδηγοΰντα αύτοκίνητον, ώς καί τον οδηγόν, δστις παρέδιδε την διεύθυνσιν τού 
οχήματος εις άτομον ευρισκόμενον έν μέθη.

Δ ι’ ό εις τας πλειστας χώρας λαμβάνεται ή «έκπνοή», τά «ούρα», «ό σίελος», 
ό «ίδρώς» κλπ., διότι είναι ούσίαι, αίτινες αποβάλλονται τοΰ άνθρωπίνου σώματος. 
Ο κ α θ η γ η τ η ς  κ. Γ α ρ δ ι κ α ς, εις τον Αον τόμον τοΰ μνημειώδους συγγράμ

ματος του ^«Έγκλημα.τολογία» (σελίς 230/1959), συνιστώ δπως «προς δραστικήν 
τιμωρίαν τής μέθης ου μόνον των υπευθύνων των τροχαίων άτυχημάτων, άλλά των 
δραστών καί τών άλλων εγκλημάτων, τοΰ θύματος, ένίων μαρτύρων, δέον νά κατα- 
στή υ π ο̂ χ ρ ε ω τ  ι κ η καί παρ’ ήμίν ή δι’ επιστημονικών μεθόδων διάγνωσις 
της μέθης εκ του ποσού τοΰ εις τό αίμα οινοπνεύματος».

ΧΗΜΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αι χημικαι μέθοδοι προς διαπιστωσιν τοΰ εις τό αίμα οινοπνεύματος είναι 
ακριβείς και ασφαλείς, οσάκις ένεργοΰνται εις εργαστήρια τών οποίων τό προσω
πικόν εχει τυχει ^τής απαραίτητου ε ι δ ι κ ή ς  επιστημονικής καταρτίσεως καί δια
θέτει την απαραίτητον πείραν.

Κυρίως αι χημικαι μέθοδοι εδράζονται επί τής όξειδώσεως τοΰ οινοπνεύματος 
προς οξικόν όξύ ύπό αύστηρώς καθωρισμένας συνθήκας.

Ο ενεργών την εςετασιν, προς αποκλεισμόν οιουδήποτε λάθους, δέον νά πειρα- 
ματιζεται ταυτοχρονως δια διάφορων μεθόδων. Τό πλέον κοινόν μέσον όξειδώσεως, 
είναι το δ ι χ ρ ω μ ι κ ο ν  κ α λ ι ο ν  εις οξινον διάλυμα, άν καί τό ύ π ε ρ μ α γ- 
γ  α ν ι  κ ό ν κ ά λ ι ο ν ενίοτε χρησιμοποιήται, δηλαδή α. G2H50H/(αλκοόλη) + 
β. (οξειδωτικον) CH3COOH /(οξικον όξύ) -J- γ. (άναχθείσα μορφή όξειδωτικοϋ) 
όπου α, β καί γ  είναι συντελεσταί έξαρτώμενοι από τό είδος τού όξειδωτικοϋ π.χ. 
διχρωμικοΰ ή ύπερμαγγανικοΰ καλίου.

Το (Οχ ) χρησιμοποιείται <ως ενδειξις τής παρουσίας όξειδωτικοϋ σώματος 
π-χ. διχρωμικοΰ ή ύπερμαγγανικοΰ καλίου, ενώ τό (Rd) δεικνύει τήν άναχθεΐσαν 
μορφήν του οξειδωτικου. Τα (a), (d ) και (c) αντιπροσωπεύουν τούς αριθμούς τών 
συντελεστών δι’ ών επιτυγχάνεται ή ΐσορρόπησις τής έξισώσεως.

Εις την περιπτωσιν τοΰ αλκαλικού ύπερμαγγανικοΰ καλίου, τό οινόπνευμα όζει— 
δοΰται προς ο ξ α λ ι κ ό ν  ό ξ ύ  καί ούχί προς ο ξ ι κ ό ν  ό ξύ .  ’Αφού καί τό δι- 
y p ούμικον και το υττεριχαγγανικον κάλιον ύφίστανται αλλαγήν y ρ ώ μ α ·τ ο ς,
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δταν ενωθούν 
όργανον ύπολογ
Συνήθως δμως „ , . .
λειφθέν μετά την όξείδωσιν τή βοήθεια αναγωγικών ουσιών, ώς π.χ. άλατα ίωδιοΰχα, 
οξαλικά ή σιδηρούχα.

Επίσης πολλοί έπρότεινον δπως τδ όξικδν οξύ χρησιμοποιηθή διά τον προ
σδιορισμόν του ποσοστού εις ο/ο τού αιθυλικού οινοπνεύματος. Μετά την αποσταςιν 
τού μείγματος, τδ ποσοστδν τού οξικού οξέος προσδιορίζεται δια της ογκομετρ ησεως 
τού αποστάγματος.

'Όταν τδ αιθυλικόν οινόπνευμα προσδιορίζεται διά μεθόδων, εις άς έχρησι- 
μοποιήθη πεντοξείδιον τού ιωδίου, η οξειδωσις προχοορεΐ πέραν της βαθμιδος του 
οξικού οξέος (τουτέστιν διοξειδιον τού ανθρακος και ύδωρ). ^

Μέθοδοι μέ βάσιν τάς άναφερθείσας, χρησιμοποιούνται διά τον προσδιορισμόν 
τού οινοπνεύματος εις τδ α I μ α, εις τδν σ ί ε λ ο ν ,  εις τδ υ γ ρ ό ν  τού νωτιαίου 
μυελού, εις τήν έκπνοήν καί εις τδν ιδρώτα.

Αί πρακτικαί καί έπιστημονικαί έργασίαι ένεργοΰνται ύπδ ειδικών επιστημο-

(Harger) ύποστηρ· 
άπ’ δ,τι χρησιμοποιείται σήμερον.

ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Αν διαθέτωμεν καί δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν τά κατάλληλα όργανα, 

όναται νά γίνη καί εις τδν τόπον τού άτυχήματος, ιδιαιτέρως τής απο-ή έξέτασις δύνα

ΐουργει αυτοματ. , ..........  . .
έχουν έκπαιδευθή καί 2) ή έξέτασις διά τού πινομέτρου (B runkom eter) του Harger, 
δπερ είναι λίαν ευχρηστον καί δύναται νά χρησιμοποιηθή καί άπδ τούς άστυνομι- 
κούς, αν καί ποιά τις προεκπαίδευσις αυτών θεωρείται απαραίτητος.

ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Αί μέθοδοι έξετάσεως τών έκκρίσεων τού άνθρωπίνου σώματος πρδς ανί- 

χνευσιν καί προσδιορισμόν της ποσοτητος του οινοπνεύματος, ενεργειται εις το ασ ~υ- 
νομικδν έργαστήριον καί εις τας εξής περιπτώσεις:  ̂ ^

1) "Οταν δέν έγένετο δοκιμαστική έξέτασις εις τδν τόπον τού ατυχήματος, 
άλλ’ έλήφθη ή άναγκαία ποσότης αίματος ή ουρών ή έκπνοής ή σιέλου.

2) "Οταν έπιθυμώμεν νά έλέγξωμεν άποτέλεσμα ένεργηθείσης έξετάσεως.
3) 'Όταν τδ άτομον, τού οποίου τδ αίμα ή τά ούρα κλπ. έπρόκειτο να εξετα- 

σθοΰν άπεβίωσε πριν ή ένεργηθή ή έξέτασις.
"Οταν ύπάρχη πιθανότης δτι τδ αποτέλεσμα των εξετάσεων θα αμφισβητηθη, 

ιδίως λόγω τών έφαρμοσθεισών μεθόδων καί τής άκαταλληλότητος τών προσώπων, 
"τινα τάς έφήρμοσαν, ή μέθοδος τού Kozelka καί τού Hine δέον νά έφαρμόζεται, 
Ιιότι είναι παρά πάντων παραδεκτή. Οί έν λόγω διερευνηται, έχουν καταδειξει ότι
? .  _ Λ . .  ^ · , Λ „  Λ/f c-m/v  r ΓνΛ/τί/vr Λ/ t  ΙΜίΎ1 1 r v r / t  \JfY ΤΓΓ/ΠΡ.Ι.Γ7(Όθή(Τη\)ν K .C/.L  VCC α λ λ ο ΐ ω -

δέν

ή άλλων ξένων μολυσματικών ούσιών, αίτινες δύνανται ούσιωδώς νά 
καί νά άλλοιώσουν τδ άποτέλεσμα τής έξετάσεως. (Συνεχίζεται)

φάρμακων
πιδοάσουν
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ  του βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν 

------------------------------ Χ ο υ ά ιτχ ε ν τ  « Ή  Ιστορία τοϋ F.B.I », κατά μετάφρασιν--------------------------
τ ο ϋ  Άστυφύλακος κ .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό τό 

---------------------1----------------------------------------------------------------------------  προηγούμενο)

Ή  έξασ φ άλ ισ ις  τω ν πολιτικών δικαιωμάτων
'Όλος 6 κόσμος σχεδόν έκοιμάτο στή Νιοΰτον τής Γεωργίας, όταν κατά τα 

ξημερώματα, τό αυτοκίνητο του άστυνόμου Μ. Κλώντ Σκρούς έμπαινε στον περί
βολο τοΰ δικαστικού μεγάρου. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν άλλοι δύο αστυνομικοί 
καί ένας νέγρος κρατούμενος, ήλικίας 30 ετών, όνόματι Ρόμπερτ Χώλλ, πού είχε 
συλληφθή μέ την κατηγορία ότι έκλεψε ένα λάστιχο αυτοκινήτου.

Ό  Χώλλ ήταν δεμένος μέ χειροπέδες. Ξαφνικά, — σύμφωνα μέ όσα κατέ
θεσαν οί αύτόπτες μάρτυρες — οί τρεις άστυνομικοί άρχισαν νά δέρνουν τον κρατού
μενο μέ γροθιές καί κλωτσιές. "Ενας μάλιστα τον κτύπησε στο κεφάλι μέ ένα γρύλ- 
λο βάρους δύο λιβρών. Ό  κρατούμενος τότε έπεσε χάμω αίμόφυρτος, ένώ οί τρεις 
άνδρες εξακολουθούσαν νά τον δέρνουν καί νά τον κλωτσούν έπί μισή ώρα τουλά
χιστον. ’Αργότερα, στην κατάθεσί τους, ίσχυρίσθηκαν ότι ό κρατούμενος τούς έβρι
σε καί ότι άπεπειράθη νά τραβήξη πιστόλι.

Τελικά, σταμάτησαν νά δέρνουν τον άνθρωπο. Τον έσυραν έξω τραβώντας 
τον άπό τά πόδια, διέσχισαν τον περίβολο μέχρι τοΰ κρατητηρίου, όπου τον πε- 
ταξαν μέσα σ’ ένα κελλί.

'Ένας αύτόπτης μάρτυρας κατέθεσε κατά την έξέτασί του :
«Ή τα ν  γεμάτος αίματα καί σκόνη, είχε χάσει τις αισθήσεις του και σερνό

ταν μέ τά χέρια καί τά πόδια. Τό κεφάλι του ήταν πρισμένο καί είχε χάσει πολύ 
αίμα. Ά πό  τό πρίξιμο δεν μπορούσε νά άνοιξη τά μάτια του. Στον αριστερό κρό
ταφό είχε μια πληγή. "Αλλη πληγή έχαινε στην κορυφή τής κεφαλής του. . . 'Ένα 
τραυματιοφόρο αύτοκίνητο κατέφθασε τότε, κατόπιν είδοποιήσεως, άπό τήν "Αλ- 
μπανυ. 'Ο συνοδός νοσοκόμος κοίταξε τον κρατούμενο καί ρώτησε : «Θύμα απο 
δυστύχημα ;». «Μ άλιστα», άπάντησε κάποιος. «Θύμα δυστυχήματος».

Ό  Χώλλ άπεβίωσε μερικά λεπτά μετά τήν άφιξι τού τραυματιοφόρου στο 
νοσοκομείο. Ή  κτηνώδης καί βάρβαρος μεταχείρισις τοΰ Χώλλ έκ μέρους των 
αστυνομικών, εξαγρίωσε τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού των Βορείων καί 
Νοτίων Πολιτειών καί άκούσθηκαν άθρόες διαμαρτυρίες άπό όλη τήν χώρα γιά την 
παραβίασι τών συνταγματικών δικαιωμάτων τών πολιτών, μέσα στά όποια συμπε- 
ριλαμβάνεται καί τό δικαίωμα νά δικάζεται ό πολίτης άπό τά νόμιμα δικαστήρια.

Πράγματι οί τρεις άστυνομικοί μέ τήν βαρβαρότητα, τους, άπεστέρησαν άπό 
τον κρατούμενό τους τό δικαίωμα αύτό, ή δέ πράξις τους έπρεπε νά τιμωρηθή άπό 
τήν ομοσπονδιακή Κυβέρνησι.

Κατόπιν διαταγής τοΰ υπουργείου Δικαιοσύνης, τό FBI προέβη σε έρευνα 
γιά τήν έξακρίβωσι τών αιτίων τοΰ θανάτου τοΰ Χώλλ, καθώς έπίσης και για την 
έξακρίβωσι, εάν οί τρεις άστυνομικοί πράγματι είχαν παραβιάσει τον ομοσπονδια
κό νόμο, πού άπαγόρευε στούς κρατικούς λειτουργούς, όπως ύπό τό πρόσχημα τής 
έκτελέσεως τών καθηκόντων τους, στερούν άπό τούς πολίτας τά συνταγματικά τους 
δικαιώαατα.

Οί ένορκοι πού συνεκλήθησαν γιά νά έκδικάσουν τήν ύπόθεσι Χώλλ, έκρι
ναν ενόχους τον Σκρούς καί τούς συντρόφους του καί τούς κατεδίκασαν καί τούς 
τρεις. Ή  άπόφασίς τους όμως έφεσιβλήθη ένώπιον τοΰ άναθεωρητικοΰ δικαστηρίου.
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Γο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ άπεκάλεσε τήν ύπόθεσι αύτή «συνταρακτι
κό και επαναστατικό επεισόδιο επιβολής του νόμου» και ταυτοχρόνους μέ μια άπό- 
φασι του πεντε υπέρ και τέσσερες κατά — διέταξε τήν έπανεκδίκασι τής ύπο- 
θεσεως. Ο δικαστής έπρεπε νά συστήση στους ένορκους νά έκδώσουν καταδικαστι- 
κη αποφασι, μονον όταν θά άπεδεικνύετο ότι οί αστυνομικοί είχαν χτυπήσει τον 
Χωλλ με προθεσι και σκοπο να του στερήσουν ένα έκ τοΰ Συντάγματος άποορέον 
δικαίωμά του.

Οι κατηγορούμενοι απηλλάγησαν στη δεύτερη δίκη τους, καθ’ όσον τό δικα
στήριο δεν ηδυνηθη να απόδειξη ότι «έσκεμμένως» οί αστυνομικοί προσπάθησαν 
να στερησουν τα πολιτικά δικαιώματα του κρατουμένου τους.

Η υποθεσις Σκρους καί μερικές άλλες τέτοιες περιπτώσεις, άνάγκασαν τον 
διευθυντή τοΰ FBI Χοΰβερ νά δηλώση :

«Μπορεί να εχωμε τό Σύνταγμα, τούς καλυτέρους νόμους καί τις πλέον δί
καιες αποφάσεις των δικαστηρίων, άλλά εάν οί έπιφορτισμένοι μ,έ τήν εφαρμογή 
τοΰ νομού υπάλληλοι δεν τηρούν τις δημοκρατικές παραδόσεις, δέν ϊστανται σέ 
.υψηλό επίπεδο ηθικής και δέν κάμνουν τίμια καί ευσυνείδητα τή δουλειά τους, οί 
πολίτικες ελευθερίες συνεχώς καί αενάως θά παραβιάζωνται».

Η υποθεσις Σκρούς είναι ένα παράδειγμα σκληρής καί άπανθρώπου συμπε
ριφοράς, υπενθύμιζε όμως ταυτοχρόνως τις εύθϋνες καί τά δικαιώματα του FBI 
στην εφαρμογή του νόμου, στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις τοΰ Συντάγματος, παρέχεται στους πολίτες 
η ελευθερία στην θρησκεία, στο λόγο, στον τύπο, τό δικαίωμα τοΰ συνέρχεσθαι κλπ.

Ενα παραδειγμ,α άπό τή γραμμή πού χαράχθηκε άπό τήν ομοσπονδιακή καί 
πολιτειακή δικαιοσύνη, πάνω στά θέματα των πολιτικών δικαιωμάτων, ήταν ή 
προσπάθεια τοΰ Κογκρέσσου τό 187'ί νά καταργήση τό «λυντσάρισμα» καί τις οχλο
κρατικές εκδηλώσεις, καθιστώντας τις πράξεις αυτές ομοσπονδιακά εγκλήματα.
0 ψηφισθεις νομος εστρέφετο κυρίως κατ’ άρχάς κατά τής Κού Κλούξ Κλάν.

Εν τουτοις, τό ανώτατο δικαστήριο δέν έθεώρησε τον νόμον αυτόν πλή
ρη και έτσι ένας όχλος μπορούσε νά «λυντσάρη» ένα άτομο χωρίς μέ τήν πράξι 
του αυτή να παραβιάζη ένα ομοσπονδιακό νόμο. Καί φυσικά έφ’ όσον δέν παρεβιά- 
ζετο ομοσπονδιακός νομος, τό FBI δέν είχε δικαιοδοσία νά έπιληφθή.

Τα δυο βασικα πολιτικά δικαιώματα, τά όποια λίγο - πολύ αποτελούσαν τήν 
σπονδυλική στηλη των υποχρεώσεων τοΰ FBI στον τομέα αύτόν, εύρίσκοντο στις 
παραγράφους 241 και 242 τοΰ κώδικος τών ΗΠΑ. 'Η παράγραφος 241 αφορά 
την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, τά χρέη καί τά δικαιώματα τής ψήφου. 'Η 
παράγραφος 242 αναφέρεται κυρίως στις ενέργειες τών οργάνων επιβολής τοΰ νό
μου, που εσκεμμενως αρνοΰνται σ’ ένα άτομο τά δικαιώματα πού τοΰ παρέχει ο 
νόμος καί τό Σύνταγμα.

Δεν υπήρχε πιο ευαίσθητος τομεύς γιά τό FBI άπό τά πολιτικά δικαιώματα, 
όπου οι ερευνες του θίγουν τά υπό τής πολιτείας προστατευόμενα δικαιώματα καί 
όπου τα πάθη τών ανθρώπων έξάπτονται εύκολα. Σέ μερικές περιπτώσεις τό FBI 
κατηγορηθηκε ότι επεμβαίνει σέ πολιτειακές υποθέσεις, ενώ άλλου άρνήθηκαν στο 
Γραφείο μια τέτοια έρευνα καί έγιναν πιο επιθετικοί έναντίον του.

'Ο Χοΰβερ δήλωσε τό 1956 :
«Για υποθέσεις πού άφοροΰν τά πολιτικά δικαιώματα, τό Γραφεΐον θά συγ- 

κεντρωνη στοιχεία δια να τα προσκόμιση ενώπιον του δικαστηρίου. 'Ο μοναδικός 
μας σκοπος είναι να καταστήσωμεν τό έργον μας τελείως αντικειμενικόν».

Ο υπουργός επι τής Δικαιοσύνης καθώρισε τις ενέργειες, στις όποιες θά 
προέβαινε τό FBI, σέ περιπτώσεις πολιτικών δικαιωμάτων :

1. Θα ενεργή προκαταρκτικήν έρευναν, όταν θά υποβάλλεται παράπονον ότι 
παρεβιάσθησαν ομοσπονδιακά πολιτικά δικαιώματα.
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2. Τά πορίσματα της έρεύνης αύτής θά ύποβάλωνται εις την εγκλημάτολογικην 
διεύθυνσιν του υπουργείου Δικαιοσύνης προς μελέτην.

3. ’Εάν ή έγκληματολογική διεύθυνσις κρίνη δτι ή υποθεσις δεν αφόρα πα-
ραβίασιν ομοσπονδιακού νόμου, ή δτι δεν είναι θέμα ομοσπονδιακού νομού, τότε ιο 
FBI παύει νά άσχολήται περαιτέρω μέ την ύπόθεσιν. ( (

4. ’Εάν ή έγκλτ,ματολογική διεύθυνσις κρίνη δτι πράγματι ^διεπραχθη μια 
τοιαύτη παραβίασις, τότε διενεργεΐται πλήρης έρευνα καί συγκεντρώνονται όλα τα 
μαρτυρικά στοιχεία διά νά προσκομισθοΰν εις τδ δικαστήριον. ^

Σέ καμμιά περίπτωσι τό FBI δεν είναι αρμόδιο να υποδειςη το τι θα από.-, 
φασίση τό ύπουργεΐο. ( ,'ή.

Τό 1955 ή ομοσπονδιακή Κυβέρνησις έδέχθη μεγάλη πιεσι για να̂  ανατεθή 
στο FBI νά έρευνήση την δολοφονία τοϋ ’Έμμετ Λούίς Τιλλ, ενός 14ετοΰς νέγρου 
άπό τό Σικάγο, πού έδολοφονήθη στο Μισισιπή γιατί είχε κάνει ανήθικους προτα-ι 
σεις σέ μιά ?^ευκή γυναίκα, την Ρόϋ Μπράϊαντ, πού εργαζόταν σ ενα καταστη^λα-τής 
περιοχής. Ε π τά  ημέρες μετά τό έπεισόδιο στο κατάστημα, το πτώμα τού ^Τιλλ 
βρέθηκε νά έπιπλέη μέσα στον ποταμό Ταλαχάτσι. Τον είχαν πυροβολήσει στο κε
φάλι. Μετά τοϋ έδεσαν μιάν έκκοκιστική μηχανή βάμβακος στο λαιμό του και τον 
έρριξαν στο ποτάμι. Ά πό τις μαρτυρικές καταθέσεις προεκυπτε ότι ο συζυγος τής 
Μπράϊαντ καί ό ετεροθαλής αδελφός του Μίλαμ, είχαν συλλαβει τον νεαρό Τιλλ 
στο σπίτι του θείου του τή νύκτα καί τον άπήγαγαν. Αυτοί οι δυο είχαν κατηγορη- 
θή ώς ένοχοι τής δολοφονίας, αλλά τό ορκωτό δικαστήριο τους απηλλαξε.

Δέν υπήρχε αμφιβολία δτι δ θάνατος τού νεαρού Τιλλ ήταν μια κτηνωδής·, 
βάρβαρος καί άποτροπιαστική δολοφονία. Ή  έγκληματολογικη διεύθυνσις τοϋ υ
πουργείου Δικαιοσύνης άπεφάσι-σε νά άναθέση τήν υποθεσι στο FBI, διότι απο ία 
μαρτυρικά στοιχεία άπεδεικνύετο δτι είχε γίνει παραβίασις των πολιτικών δικαιω
μάτων. Γιά τό έγκλημα τής ανθρωποκτονίας πού διεπραχθη,το FBI δεν είχε δικαίω
μα νά έπέμβη ! . . . ; ή , ,

Ή  γενική κατακραυγή γιά τήν έπέμβασι των ομοσπονδιακών αρχών^για την 
άπόδοσι δικαιοσύνης στά θέματα των πολιτικών δικαιωμάτων, όπως στην· περι- 
πτωσι τοϋ Τίλλ, έξεδηλώνετο σάν μιά μακρινή ηχώ άπό τό 1930, ότα'ή προεβαλ- 
λετο τό αίτημα γιά τήν ϊδρυσι μιας ομοσπονδιακής άστυνομίας, για την παταξι 
τού γκαγκστερισμού. Τό πρόβλημα δμως αύτό αντιμετωπίζεται απο μια ισχυρή 
τοπική αστυνομία, βοηθουμ,ένη άπό τό κοινό.

'Ένα άπό τά μεγαλύτερα εμπόδια πού συνάντησε το FBI στο θέμα τής καρα- 
βιάσεως των πολιτικών δικαιωμάτων, ήταν ή προκατάληψις για την καταπατήσι 
των δικαιωμάτων τής πολιτείας. Τά ορκωτά δικαστήρια ηρνοΰντο να καταδικάσουν,, 
έστω καί αν ακόμη οί κατηγορούμενοι ώμολογούσαν το έγκλημα τους. Τα χειλή̂  
των μαρτύρων ήταν κλειστά άπό φόβο ή συμπάθεια προς τ ο υ ς  κατηγορουμένους. 
Οί τοπικές αρχές ηρνοΰντο τή συνεργασία τους. Καί ή κοινή γνώμη παρεμεινε απα
θής γιά τήν άπόδοσι ή μή τής δικαιοσύνης. ;  ̂ , ,

Μιά άπό τις πιο συνταρακτικές περιπτώσεις άρνήσεως τών ένορκων ̂ να εκ- 
δώσουν καταδίκη, συνέβη τό 1947 στή Νοτιο Καρολίνα, όπου ενας̂  οδηγος ^αςι 
βρέθηκε μαχαιοωμένος κοντά στήν πόλι Λίμπερτυ. Συνεληφθη ως ύποπτος ένας 
νέγρος όνόματι Γουίλλυ Έρλ, πού ώδηγήθη στις φυλακές τής Πίκενς γιά άνάκρισι. 
Ό  συλληφθείς διαμαρτυρήθηκε δτι ήταν άθώος.  ̂ ' γ  . Λ ,

’Αμέσως διαδόθηκε ή εΐδησις δτι ό ένοχος τού εγκλήματος, ο Ερλ, εκρατρι- 
’ το στις φυλακές. ’Εξαγριώθηκαν τότε οί οδηγοί ταξί τής πολεως Γκρηηνβιλλ τής 
Νοτίου Καρολίνας καί άρχισαν νά διαμαρτύρονται γιά^ τή δολοφονία τοϋ συναδέλ
φου τους. Γρήγορα τό πλήθος πού συζητούσε μετεβλήθη^σέ όχλο, ώπλίσθηκε με 
κυνηγετικά όπλα καί μαχαίρια καί κατευθύνθηκε προς τις φυλακές Πίκενς. Πα-
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ρεβιασαν το διαμέρισμα του δεσμοφύλακος καί άπήτησαν νά τούς άνοιξη το κελλί 
του Έρλ.

t Ο Γουίλλυ Ερλ εσυρθη έξω άπό το κελλί του καί έπεβιβάσθη ενός αυτοκι
νήτου. Η συνοδεία σταμάτησε κοντά στο φράγμα Σαλούντα, δπου ό κρατούμενος 
«ωμολογησε» το έγκλημα του. Τότε ώδηγήθηκε σ’ ένα σημείο επί της όδοΰ Μπράμ- 
λετ της περιοχής Γκρήηνβίλλ καί έκεΐ τον κατέβασαν άπό το αύτοκίνητο. 'Ο όχλος 
άρχισε να κτυπά τον Ερλ καί νά τον τρύπα μέ τά μαχαίρια. 'Ένας κατάφερε το 
κοντακι του κυνηγετικού του όπλου κατά τής κεφαλής τού δυστυχούς, ένώ τά μα
χαίρια συνέχιζαν να κόβουν κομμάτια σάρκες άπό τό σώμα του. Τελικά, μερικοί 
πυροβολισμοί, με τα κυνηγετικά όπλα, άφήρεσαν καί τό τελευταίο ίχνος ζωής τού 
Ερλ. Τότε οι αυτοχρισθεντες έκτελεσταί - δήμιοι έπέστρεψαν στη δουλειά τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης άνέθεσε στο FBI νά ένεργήση πλήρη καί λεπτο- 
μερή ερευνά για το λυντσαρισμα, καί γιά την έξακρίβωσι, έάν ό δεσμοφύλακας 
είχε παράσχει βοήθεια εθελουσίως στον οχλο. Τό πόρισμα τού FBI άπήλνλαξε τον 
δεσμοφύλακα.

To FBI σε συνεργασία μέ την τοπική άστυνομία, προέβη στην έρευνα κατά 
την οποία διεπιστωθη ότι 28 άτομ,α εύρίσκοντο μεταξύ τού όχλου. Καί τά 28 αύ- 
τα άτομα συνεληφθησαν, κατόπιν έκδόσεως σχετικών ένταλμάτων, μέ την κατηγορία 
συνέργειας σε ανθρωποκτονία καί οί 26 έξ αύτών ώμολόγησαν ότι πράγματι ε ί
χαν λαβει μέρος στο λυντσαρισμα. Οί κάτοικοι τής Νοτίου Καρολίνας έξαγριώθη- 
καν.  ̂Ανετεθη στον κυβερνήτη τής πολιτείας Στρόμ Θέρμοντ νά παρακολουθήση 
την αποδοσι τής δικαιοσύνης. Καίτοι ή ύπεράσπισις δέν παρέσχε τά άπαιτούμενα 
μαρτυρικά  ̂στοιχεία, οι ένορκοι έκριναν καί τούς 28 κατηγορουμένους αθώους, παρ’ 
ολον ότι οι ίδιοι οόμολόγησαν τό έγκλημά τους !. . .

Οταν μια κατηγορία στρέφεται έναντίον ενός άστυνομικοΰ ή άλλου έπισήμου 
κρατικού λειτουργού, περί παραβιάσεως ή στερήσεο^ς τών πολιτικών δικαιωμάτων, 
τότε, κατόπιν διαταγής τής έγκληματολογικής διευθύνσεως, τό FBI αναλαμβάνει 
την διενεργεια ερευνης. Η προστασία τών πολιτικών δικαιωμάτων ώδήγησε τό 
FBI μοιραίους σε σκληρη διαμάχη όχι μόνο μέ τούς άστυνομ,ικούς, μέ τούς όποιους 
κατα καιρούς είχε συνεργασθή, άλλά καί μέ τούς κυβερνήτες τών πο?ατειών.

Το 1952 το FBI ενήργησε μιά προκαταρκτική έρευνα σχετικά μ.έ τήν πα- 
ραβιασι τών πολιτικών δικαιωμάτων στο δημόσιο σχολείο θηλέων τής πόλεως 
Γκαιηνεςβιλλ τού Τέξας. Ένας υπάλληλος τού FBI έπεσκέφθη τον διευθυντή τής 
σΧ°λήζ) ο οποίος πρόθυμα συνεργάσθηκε μαζί του καί τον βοήθησε στο έργο του. 
Επροκειτο για μια μαθήτρια πού είχε παραβή τούς κανονισμούε τού σχολείου καί 

είχε κρατηθή υπο περιορισμό άπό τήν διεύθυνσι τού σχολείου. Έ ν τούτοις τό FBI 
δεν διεπιστωσε παραβιασι τών πολιτικών δικαιωμάτων καί τό πόρισμά του ήταν 
σύμφωνο με το πόρισμα τών αρμοδίων άρχών τής πολιτείας. 'Ένα έτος όμωε αρ
γότερα, ο κυβερνήτης τής πολιτείας τού Τέξας ’Άλλαν Σίβερς έχαρακτήρισε τήν 
ερευνά τ̂ής Γκαιηνεςβιλλ σαν παράδειγμα, ότι δηλαδή τό FBI «χώνει τή μύτη 
του» σε υποθέσεις που έχουν ηδη ερευνηθη άπό τις πολιτειακέε αρχές καί κατηγό
ρησε το ^FBI οτι παρελειψε να ενημερώση τις τοπικές άρχές πριν προβή στήν έρευ
να του. Ο Χοΰβερ το διεψευσε αύτό καί έδήλωσε ότι οί υπάλληλοί του ενημέρωσαν 
τις τοπικές άρχές εγκαίρως. Καί έγραφε στον Σίβερς :

 ̂ « . . .  Εμείς οι υπάλληλοι τού FBI δέν δίδομε λόγο σέ κανένα έκτελοΰντες
το καθήκον μας, έκτος απο το υπουργείο Δικαιοσύνης, τού οποίου τίρ εντολές έκ- 
τελοΰμε. Εαν ποτέ ελθη μία ημέρα κατά τήν όποιαν ό διευθυντής τού FBI θά έκλέ- 
γη τους νομούς που θα εφαρμόζη ή υπηρεσία του, τότε πράγματι θά πρόκειται 
περί μιας Γκεστάπο, πράγμα όμως πού δέν συμβαίνει επί τού παρόντος».

(  Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)



ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ύπ'ο του κ. ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ψυχι 
λαδή
δημόσιό βιο του  ̂δίκαιος, να υπηρέτη τήν ιδέα καί την αρχή τής δικαιοσύνης καί νά 
πολιτεύεται ή να ζή̂  σύμφωνα μ’ αυτήν. Τό νά διακονή, μ’ ένα λόγο, τή δικαιοσύνη 
και να συμβαλλη μ όλες^του τις δυνάμεις για τήν έπικράτησί της, ιδίως δ’ δταν 
αύ ι /] αγνοηται, διώκεται ή^περιφρονήται... Γιατί ενεργών οΰτώ, τό μέν άποκτα τήν 
πνευματική του γαλήνη καί ψυχικήν ηρεμία, πού είναι ή βάσις τής υγείας τής ψυ- 
χης, το^δο απεργάζεται την αρετήν εν τω συνόλω της... «Έ ν δέ δικαιοσύνη συλλή- 
βδ/jv πασ αρετή εστιν», διδάσκει ό μεγάλος μας ’Αριστοτέλης άπό τής άρχαιό- 
τητος ήδη.

ο πρώτος σπουδαίος λογος για τον όποιον οφείλει λοιπόν κανείς νά είναι δί
καιος, είναι η t εξασφαλισις τής ψυχικής υγείας, όπως εϊπαμεν ήδη. "Ενας άλλος 
οίναι lo γεγονός, ότι χωρίς δικαιοσύνη δεν δύναταί τις νά έπισύρη στον εαυτό του 
τη γενική εκτιμησι και τ̂ο σεβασμό, πού είναι απαραίτητος γιά τήν άνάδειξι τής 
προσωπικοτητος, ούτε να εκτελεση ενα χρήσιμο, γόνιμο καί καρποφόρον έργο στην 
κοινωνία... Ά λ λ ’ άς εξετάσουμε κάπως λεπτομερέστερα τό όλο πρόβλημα τής δικαιο
σύνης.

κανόνες που διεπουν και ρυθμίζουν τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων... Συγ 
χρονως δίδουν τα ήθη και έθιμα, τα όποια πολλές φορές καί ύπό ώρισμένες προϋ· 
ποθεσεις αντικαθιστούν τό δίκαιον καί ισχύουν άντ’ αυτού.

Τπ αυτή την έννοια η δικαιοσύνη αποτελεί μεγάλην ύπόθεσι στή ζωή των 
ι το θεμελιο τού κοινοονικού βίου. Άπόδειξις τούτου είναι τό γε-ανθρωπων και είναι τό θεμέλιο του κοινοονικού β__ ______ ^

γονός,^οτι ανέκαθεν ή φιλοσοφία, ή θρησκεία, οί μεγάλοι διδάσκαλ 
οι οδηγοί του κοσμου, συνεστησαν παντού καί πάντοτε τήν έ

ε ιςις τούτου είναι τό γε 
Voi καί οί πνευμα- 

ην εφαρμογή τού δι-

προς το θέ-
καιου.^ Ιδού λίγα μονον αποσπασματα λόγων τους, έν συντομία:

Ο^προφηταναξ Δαυίδ λεγει, (ψαλμ. 104), ότι συμμορφούμενος πρ 
λημα τού Θεού «έμίσησε πάσαν οδόν α δ ι κ ί α ς . . ' Ό τ ι  «δικαιοσύνη ύψοΐ έθνη», 
ό ιΐ «Δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσυνας ηγάπησεν», (ιαά 7) κ.ά. Ό σοφός Σολομών 
βεβαιώνει, (Παροιμ. ιβ 28), ότι «έν όδοΐς δικαιοσύνης ζωή...» κ.ά. πολλά. Ό 
πατήρ τής φιλοσοφίας Σωκράτης τονίζει στον Εύθύδημο τού Πλάτωνος, ότι
i i v r r t o i c  £\ή\ΐΛ/τ-Λ/ί μ A -----_____ό ___«χωρίς δικαιοσυνών δεν δυναται να εννοηθη χρηστός πολίτης...».

στήτω άπό δικαιοσύνης πας ό όνομάζων τό όνομα Κυρίου» καί πολλά άλλα. Ό σοφός 
τέλος διδάσκαλος ^τοΰ γένους Κοραής, για ν’ άρκεσθοΰμε σ’ αύτόν μόνον άπό τούς 
νεωτέρους, προσθέτει, ότι «μόνη ή δικαιοσύνη σώζοι τά έθνη», καθόσον «πολί-έθνη», καθόσον «πολί-
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τευμα ησυχίας, αρετής καί ευδαιμονίας πρόξενον, δεν εννοείται άνευ δικαιοσύνης...».
Τά λίγ’ αυτά άρκοϋν νά δώσουν μίαν άπλή ιδέα για τη σημασία^ τής δικαιο

σύνης. ’Άς σημειωθή όμως, ότι δεν δύναται νά θεωρήται δίκαιος, πας όστις^δεν 
συμμορφώνεται μέ τούς κανόνες τοϋ δικαίου έξ άγαθής προαιρέσεως... Εκείνος 
δηλαδή ‘πού τούς άκολουθεϊ έκ φόβου, έξ αδυναμίας παραβάσεώς τους, ή ένεκα 
άπειλών εναντίον του καί άλλων άναλόγων αιτίων. ’Ενώ αντίθετα πας όστις δυνα- 
μενος νά παραβαίνη, κατά τον ένα ή τον άλλον τροπο το δίκαιον ατιμωρητί, διαφυ- 
λάσσει έν τούτοις τούς κανόνες του ένεκα σεβασμού τής ιδέας τής δικαιοσύνης είναι 
δικαιότατος. α’Ανήρ δίκαιος ούχ’ έστίν ό μη άδικων φόβω, αλλ ο δυναμενος άδικων 
μη βούλεται...», βεβαιώνει καί ή φιλοσοφία. , _ ,

Το συμπέρασμα πού προέρχεται άπό τ ’ ανωτέρω, είναι προφανές. Ολοι οι 
άνθρωποι έχουν ήθικήν ύποχρέωσι καί συνεπώς οφείλουν ν’ αγαπούν τη δικαιοσύνη.
Νά την εφαρμόζουν παντού καί πάντοτε στη ζωή τους καί^νά την υπερασπίζουν όσες 
φορές τή συναντούν καταπιεζομένη, παραγνωριζομένη καί κακοποιούμενη. Με λίγα 
λόγια σέ κάθε διδομένη ευκαιρία είναι ανάγκη νά ένισχύωνται έκεΐνοι που^έργαζονται 
γιά τήν έπικράτησι των άρχών τής δικαιοσύνης. Νά προσπαθή κάνεις ν α,ποφευγη 
την ένδημοΰσα στις σημερινές κοινωνίες κακία, καί νά μένη ξένος προς την αδικία, 
οπουδήποτε καί άν τή συναντά στο δρόμο του... , , , , ,

Καθώς έτονίσθη ήδη, δύο είναι οί λόγοι, γιά τούς όποιους ̂ επιβάλλεται ν ^ακο
λουθούν οί άνθρωποι τήν τακτικήν αυτή. Πρώτον τό γεγονος,^ ότι έτσι ζούν το βιο 
τής αρετής καί οδηγούνται στήν ευδαιμονία. Γιατί όπως και ανωτέρω ^ειπαμεν, και 
όπως βεβαιώνει καί ό φιλόσοφος αύτοκράτωρ Μάρκος Αύρήλιος «απο τής δι
καιοσύνης εκπορεύονται καί όλες οί άλλες άρετές...». Καθώς δ εδιδαςε^και ή φιλο
σοφία. «'Οδός άνθρώποις εις εύδαιμονίαν κατεδειχθη υπο τού Θεού μια,^η δι 
αρετής...». Καί δεύτερον γιατί κατ’ αύτο τον τρόπο έξασφαλίζουν τήν ψυχική τους 
υγεία, χωρίς τήν όποια δεν μπορούν ούτοι ν’ άποκτοΰν τήν ισορροπία,^ νά διατηρούν 
τήν εύεξία τού οργανισμού τους καί νά έκτελοΰν χρήσιμο και γόνιμόν έργο, απολαμ- 
βάνοντες τήν γενικήν έκτίμησι καί τό σεβασμό.

’Αλλ’ υπάρχει καί ένας άλλος σπουδαίος λόγος, γιά τον όποιον όφείλουν οί 
άνθρωποι νά είναι δίκαιοι. Τό οτι δηλαδή κατ’ αύτό τον τρόπο γίνονται σιγά-σιγα 
τέλειοι... ’Έτσι πλησιάζουν προς τον «ήλιο τής δικαιοσύνης)), ήτοι τον Δίκαιο Πα
τέρα καί Δημιουργό τους Θεό καί τό Υιόν Αυτού και Λυτρωτήν τού κοσμου Χρισιον, 
«0ς δικαιοσύνας ήγάπησεν...». Γιατί όπως έλεγε καί ό πατήρ τής φιλοσοφίας Σ ω
κράτης, « ’Εγώ γε οιμαι, τό μέν μηδενός δεΐσθαι Θειον είναι, τό δέ έλαχιστων 
εγγυτάτου τώ Θείω... Καί τό μέν Θειον κράτιστον, τό δέ έγγυτάτω του Θείου, εγγυ-

”Α.ς προσπαθούμε λοιπόν όλοι νά είμαστε παντού και πάντοτε δίκαιοι. Γυροο 
μας βασιλεύει ή αδικία, ύφ’ όλες της τις έκδηλώσεις καί τ ις  μορφές. "Οπου καΐλαν 
στρέψουμε τό βλέμμα, συναντούμε τό φάσμα της καί όπου και άν σταθούμε, άκουμε 
τούς στεναγμούς των άδικουμένων, τά δάκρυα καί τις αρες τους.,.^Οι φυλακές όλου 
τού κόσμου είναι γεμάτες άδικοΰντας καί τά δικαστήρια δεν προφθανουν να τιμωρούν
τούς άσεβοΰντας προς τή δικαιοσύνη... ( t ,

Τί σημαίνει τούτο; Καθ’ ημάς τίποτε άλλο, εί μή ότι ή άδικια^ύπερεπλεονασε 
στον κόσμο, καί ότι ή αυθαιρεσία, ή βία καί ή πάσης φύσεως κακία αφήνιασαν... 
Αύτά όλα όμως δέν πρέπει καθόλου νά μάς κάνουν ν’ ακολουθούμε και μεΐς αυτό ιθ 
δρόμο καί νά μάς πείθουν, ότι έτσι έξασφαλίζουμε τήν εύημερια.

Λαμβάνετε ?ωιπόν τήν άπόφασι νά είσθε παντού και πάντοτε δίκαιοι... Δ ί
δετε στον καθένα ό,τι είναι νόμιμο, ό,τι τού ανήκει, ό,τι είναι δίκαιο... ^-.ερριζωνε .ε 
άπό τήν ψυχή σας τήν άδικία, τή μεροληψία, τήν άδυναμία... Μή γίνεσθε δήμιοι, 
τύραννοι ή διώκτες κανενός... Διακονεΐτε παντού καί πάντοτε τή δικαιοσύνη...’ Αν
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χρειάζεται θάρρος για  νά τό κάνετε, αποκτάτε το... ’"Αν είναι ανάγκη δυνάμεως, ανα
ζητείτε την... ’ Αν είναι ζήτημα άποφάσεως, λαμβάνετε την... Δείχνετε πάντοτε την 
ευθυνητα του χαρακτήρας, τό σθένος του ίσχυροΰ, την ανωτερότητα του δικαίου, 
σωφρονος καί τιμίου ανθρώπου...

Η όδος των δικαίων είναι ωραία, οπούς τό φως... Μιά πράξις δικαιοσύνης 
είναι λαμπρα, ?ιάμ.πει όπως μιά άκτίς ήλεκτρικοΰ φωτός μέσα στο σκοτάδι... Οί 
πλοηγοί βλέπουν τη νύκτα στούς φάρους καί βοηθοΰνται για νά. βρίσκουν τό δρόμο 
τους... Αλλα και άνθρωπος ευθύς καί δίκαιος μοιάζει μέ φάρον... Καί όπως αύτός 
δείχνει το όρομο στους θαλασσοδαρμένους ναυτικούς, οδηγεί τούς ταξιδεύοντας άνά 
τα πέλαγη και τούς δίδει τή βεβαιότητα, ότι ή πορεία τους είναι κανονική, κατά πα
ρόμοιο τροπο καί 6 δίκαιος άνθρωπος καθοδηγεί τά βήματα των άλλων στον πολύ- 
πλαγκτο βιο... Δείχνοντας δε τό δρόμο του καθήκοντος καί τής αρετής, σκορπίζει 
το πνευματικό τους σκοτάδι καί τούς οδηγεί σέ λιμάνι γαλήνης... Ζηλεύετε λοιπόν 
τό έ'ργο του καί μιμεΐσθε τον δίκαιον...

1 . ’.Εφαρμογές τοϋ δικαίου
Η δικαιοσύνη δεν είναι σχήμα λόγου μόνο. Δεν μπορεί κανείς νά λέγη δηλαδή 

ότι είναι δίκαιος και στη ζωη καί τό έργο  του ν’ άγνοή τις αρχές τής δικαιοσύνης. 
Για να γίνεται δε αυτό, είναι απόλυτη ανάγκη νά εφαρμόζεται παντού καί πάντοτε 
τό δίκαιο.

Ιά στάδια έφαρμογής τής δικαιοσύνης είναι πάρα πολλά. Ώς κυριώτερα 
όμως έξ αύτών μπορούν νά θεωρηθούν: ό οικογενειακός βίος, ή επαγγελματική 
δράσις καί ή κοινωνική ζωη .  Αυτά καί μόνον εξετάζουμε, συνεπώς, εδώ μέ συντο
μίαν.

’Αρχίζουμε από τον οικογενειακόν βίον, ό όποιος παρέχει μεγάλα περιθώρια, 
εφ αρμογής των αρχών τής δικαιοσύνης. Τό νά φέρεται κανείς κατά τρόπο δίκαιον, 
αποδίδοντας τον ανάλογο σεβασμό, τήν αγάπη, τήν εύπείθεια, κλπ. σ’ εκείνους πού 
του εδωκαν τη ζωη και εκουρασθηκαν να τον αναθρέψουν, δηλαδή τούς γονείς του* 
τ θ , ν°ί δειχνη την αρμοζουσα διαγωγή προς όλα τά άλλα μέλη τής οικογένειας του 
και να τα βοηθη οπού και οσο μπορεί* το να είναι συνεπής μέ τις ηθικές υποχρεώσεις 
πού αναλαμβάνει διά τού μυστηρίου τού γάμου καί νά μή προδίδη τήν ιερότητα. τού
το ν αναγνωριζη τις υπηρεσίες των ανθρώπων πού τον υπηρετούν τυχόν στο οικο
γενειακό του περιβάλλον καί νά χορηγή σέ καθέναν ό,τι τού ανήκει* ιδού μέ κάθε 
δυνατή συντομίαν ο κύκλος των καθηκόντων πού διαγράφεται γιά όλους στον οικο
γενειακό τους βίο καί μέ τήν έκπλήρωσι των όποίοον πρέπει νά εφαρμόζεται τό 
δίκαιον...

Οι επι του προκειμενου υποχρεώσεις όλων είναι αρκετά σαφείς, ώστε δέν 
νομίζουμε ότι είναι ανάγκη νά προστεθή άλλο τίποτε εδώ, γιά νά γίνουν άντιληπτές. 
’Εντεύθεν άρκούμαστε μόνο νά σημειώσουμε, ότι ή άγνοια των αρχών τής δικαιο- 
συνης στο ζήτημα αυτό, δημιουργεί τα τοσο πολλά, τοσο μεγάλα καί τόσο συχνά 
εμφανιζόμενα οικογενειακά δράματα. Αυτά δηλαδή πού βλέπουμε γύρω μας καί "τά 
οποία τοσο πολύ μάς σκανδαλίζουν καί μά.ς εκπλήσσουν, όταν ξεσποΰν... Γιά νά 
προλαμβάνωνται συνεπώς, δέν έχει κανείς νά κάνη τίποτε άλλο, παρά ν’ άκολουθή 
καί νά έφαρμόζη τις αρχές τής δικαιοσύνης στον οικογενειακό του βίο.

Ερχόμαστε τώρα στήν επαγγελματική δράσι, στήν οποίαν ανοίγονται επίσης 
ευρύτατοι ορίζοντες έφαρμογής τού δικαίου. Επειδή όμως οί επαγγελματικές άπα- 
σχολησεις των ατόμων είναι πολλές και διάφορες, οι αρχές πού πρέπει νά έφαρμό- 
ζωνται δεν είναι ομοιομορφες για ολους, ούτε μπορούν νά τίθενται σ’ εφαρμογή κατά 
τον ίδιο τροπο. Πραγματικά, αλλοιως πρεπει να εφαρμόζονται οί αρχές τής δικαιο
σύνης απο εκείνους που μισθώνουν την σωματική δύναμι, ή τις πνευματικές ύπηρε*
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σίες άλλων συνανθρώπων τους, (μισθωτών). Και κατ’ άλλον τροπον απο  ̂τους α- 
σκοϋντας έμπόριον ή βιομηχανίαν, άπό τούς ασχολούμενους μ ελεύθερα επαγγελ- 
ματα, κ.ο.κ. ’Εντεύθεν άρκούμαστε νά σημειώσουμε απλώς εδώ πώς διαγράφεται 
ό κύκλος των δικαίων ενεργειών σέ κάθε περίπτωσιν απο αυτές, για να δώσουμε 
μια ιδέα τοϋ πράγματος. _ ,

Καί πρώτα για τούς μισθώνοντας τη σωματική δύναμι άλλων. Εκείνοι που 
έπωφελοϋνται τής δυνάμεως αύτής, οφείλουν νά την αμείβουν κατα τροπο^ δίκαιο.
Νά μη ζητούν δηλαδή νά τήν εκμεταλλεύονται μονο προς οφελος τους, αλ.λα να 
χορηγούν συγχρόνως τ ’ άναγκαΐα μέσα για τήν συντηρησιν εκεινοον που την προσφέ
ρουν καί νά τούς μεταχειρίζονται μ’ ευγένεια. Να μη βλέπουν, μ άλλα λόγια, σ̂  
αύτούς μόνο πράγματα, (res), κινούμενα, αλλα ανθρώπους έχοντας νουν, ψυχή και 
ζωή, οί όποιοι μπορεί άπό ήθικής άπόψεως, να βρίσκονται σ ανώτερη μοίρα απο 
τούς προϊσταμένους τους. Πού πιθανόν να βρεθούν, μετά θανατο, στους κολπους ιου 
’Αβραάμ, όπως ό Λάζαρος τού Ευαγγελίου. ’Οφείλουν συνεπώς να τους ερχωνται 
αρωγοί στις δύσκολες στιγμές τής ζωής τους, (ασθένειες, θανάτους^, κίνδυνους, 
κλπ.). Καί νά μή περιμένουν «νά τά βγάζουν πέρα» με το ξερό τους ημερομίσθιο, 
άδιαφορώντας γιά τις συνθήκες τής ζωής τους... __ > ___ r

«Ού φιμώσεις βοΰν άλλοόντα, ά.ξιος γάρ ο εργάτης τού μισθού αυτού», λεγει 
ό Νόμος τού Θεού. ’Ά ς μή θέλη κανείς νά τον άγνοή, γιατί οί συνέπειες οπωσδήποτε 
θά είναι εις βάρος του. Ένώ άντίθετα οί καρποί εκ τής εφαρμογής τού Θειου Νομού 
θά είναι πολλοί, εύχυμοι καί γλυκείς. Συγκεκριμένους οι προϊστάμενοι ελκυουν την 
έκτίμησι καί τήν άγάπη τού προσωπικού τους, επωφελούνται απο^την ευσυνειδη
σία τους, καί έχουν πολλές αποδείξεις τής ευγνωμοσύνης τών ανθρώπων, που είναι 
στήν υπηρεσία τους.

'Ό,τι είπαμε γιά τούς μισθώνοντας τή σωματική δυναμι άλλων, ισχύει από
λυτα καί γιά τούς έπωφελουμένους άπό τήν εργασίαν εκείνων που προσφέρουν πνευ
ματικές υπηρεσίες, (μισθωτών). Συνεπώς δεν εχουμε να προσθέσουμε άλλο τίποτε 
γι’ αύτούς. Άρκούμαστε μόνο νά σημειώσουμε, ότι το δίκαιο δεν είναι μονομερές. 
Πράγμα πού σημαίνει, ότι δέν άρκεΐ νά είναι δίκαιοι και να εφαρμόζουν τις α^ρχες 
τής δικαιοσύνης οί χρησιμοποιοΰντες άλλους στην εργασία τους, αλλα ότι και οι τε
λευταίοι έχουν τήν ίδια ύποχρέωσι. Γιατί και αυτοί οφείλουν να φερωνται καια ιροπο 
δίκαιο στούς προϊσταμένους τους. Νά τούς σεβωνται και να τους εκτιμούν δηλαδη 
καί νά μήν έχουν άξιώσεις υπερβολικές και απραγματοποίητες. Ν  ̂ αναγνωρίζουν 
κατόπιν τις ανάγκες καί τις υποχρεώσεις τους, να εκπληρώνουν κατα τροπον ευσυ
νείδητο τό καθήκον τους, όπως ενδιαφερονται για τα δικά τους ζητημαια, κ.ο.κ.

"Οσον άφορα τούς ελεύθερους έπαγγελματίες, ή δικαιοσύνη έπιβάλλει^να ^σε- 
βωνται καί νά εκτιμούν έκείνους πού τούς χορηγούν τα μέσα τής ζωής και τής ανα- 
πτύξεώς τους, δηλαδή τούς πελάτες τους. Νά τούς έξυπηρετοΰν κατά τρόπον εύσυνεί- 
δητο, χωρίς νά τούς ζημιώνουν καί νά τούς εκμεταλλεύονται ασυνείδητα.^ Νά κάνουν 
μ’ άλλα λόγια ό,τι μπορούν γιά νά τούς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να μη ζητούν 
υπερβολικές άμοιβές, κλπ.  ̂ ; ν ,

Τέλος οί διεξάγοντες έμπόριον ή βιομηχανίαν, οφείλουν να εφαρμόζουν^ τις 
αρχές τής δικαιοσύνης κατ’ άνάλογον τρόπο. Να παρέχουν δηλαδη ακριβείς και ευσυ
νείδητες υπηρεσίες σ’ έκείνους που προμηθεύονται τα εμπορεύματα τους. Να μη 
τά πωλοΰν λιποβαρή ή νοθευμένα, να μη τα διαθετουν σε υπερβολικές τιμές, να^μην 
έπωφελοϋνται τής άγνοιας καί τής άπειρίας τών προσερχομένων άγοραστών γ ιά  νά 
κερδίζουν περισσότερα, κ.τ.τ. _ r

Ή  έλλειψις δικαιοσύνης στή σύγχρονη κοινωνία είναι καταφανής, είπαμε 
προηγουμένως. ’Αλλά πρέπει να σημειωθή, οτι το φαινόμενό δεν είναι μονο σημε
ρινό. «Δικαιοσύνην μάθετε οί οίκοΰντες επί τής γής», εβοα ο Ησαιας (Κεφ. κστ )
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Π ά σ χ α  σ τά  Υ ψ η λ ά  'Αλών ια
‘Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΒΑΣ . ΛΑΜΠΡΟΥ

'Η ’Αστυνομική Διεύνθυνσις Γ[ατρών, τή έμπνεύσει καί πρωτοβουλία τοΰ ’Α
στυνομικού Διευθυντοΰ της κ. Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνου, τη συνεργασία ’Επι
τροπής έκ των ’Αστυνόμου Α' κ. Δρούζα Παναγιώτου, ’Αστυνόμου Β' κ. Παπαφι- 
λ,ιπποπούλου Δημητρίου καί 'Υπαστυνόμου Α’ κ. Σύφαντου ’Αναστασίου καί των 
καλλιτεχνών ’Αστυφυλάκων Μόρφη ’Αναστασίου, 'Υφαντή Άνδρέου, Ζαγορια- 
νου Γεωργίου καί Σακελλάρη Νικολάου, ώργάνωσεν έπ’ εύκαιρία τοϋ Πάσχα, δε- 
ξίωσιν καί γεΰμα εις την βορειοδυτικήν πλευράν τής Πλατείας 'Υψηλών Ά- 
λωνίων.

’Εκεί κάτω άπό ένα νέον Παρθενώνα, τό σύμβολον τής αιώνιας 'Ελλάδος, 
τον όποιον κατεσκεύασαν οί ώς άνω ΆστυφιΔακες μέ πρωτεργάτην τον ’Αστυφύ
λακα Μορφήν ’Αναστάσιον, έτοποθέτησε μέ καλλιτεχνικόν γούστο τραπέζια μέ λευκά 
τραπεζομάνδηλα μέ άνθη έπ’ αύτών, τά όποια έν αφθονία προσφέρει ή ’Αχαϊκή γη 
καί μέ ύπόκρουσιν διαλεκτής μουσικής, έωρτάσθη μέέ ξαιρετικήν λαμπρότητα τό 
Πάσχα.

Έδεξιώθη τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Κωνσταντίνον, τον Νομάρ
χην κ. Κακούρην, τον Δήμαρχον κ. ’Άννινον, τον Ναυτικόν Διοικητήν, τον Λιμε
νάρχην, τον Πρόεδρον τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου, τοϋ Ίατρικοΰ, τον Υποδιοι
κητήν τοΰ Κ.Ε. Τε.Σ., τον 'Υποδιοικητήν τής Α.Δ.Χ. Δυτικής Ελλάδος, τά διοικη-

όκτακόσια ολόκληρα χρόνια π. X., άγανακτισμένος άπό τήν άδικία πού έβλεπε 
γύρω του. Τά αύτά όμως έπανελάμβανε καί ό Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος, πολλούς 
αιώνας κατόπιν, λέγων: «'Η δικαιοσύνη έγκατέλειπε τήν γήν...! Κατά τό πέρασμά 
της άπό αύτήν έσταμάτησε σέ μερικές καλύβες χωρικών.. ! ’Αλλά καί άπό εκεί άνε- 
χώρησεν οριστικά, καί ούδαμοΰ τώρα πλέον άνευρίσκεται.. !». Τό ίδιο μπορούμε 
νά εΐποΰμε καί σήμερα, δύο περίπου χιλιάδες χρόνια έκτοτε. ’Αλλά γι’ αύτό άκριβώς 
οφείλουν οί άνθρωποι νά εντείνουν τις προσπάθειές τους γιά τήν έπικράτησι τής 
δικαιοσύνης, έφαρμόζοντες αύτήν παντού και πάντοτε και απονεμοντες το δίκαιον 
όπου καί σ ’ όποιον άκριβώς άνήκει, χωρίς δισταγμούς ή φόβους.

"Οπως όλοι ξεύρουν, άκριβής ζυγαριά είναι εκείνη πού ζυγίζει καλά. Θεω
ρείται δέ άκριβής, γ ια τ ί ζυγίζει κατά ομοιον τρόπο γιά όλους. Δεν ξεύρει δηλαδή 
δικούς μας καί ξένους, ούτε φίλους καί εχθρούς, ούτε κυρίους καί δούλους... Δεν 
συγκινείται άπό αισθήματα, δέν επηρεάζεται από πάθη, δεν φοβείται απειλες, δεν 
υπακούει σέ διαταγές... Παρέχει «τά του Καίσαρος τώ Καίσαρι», μ’ ένα λόγο, λει
τουργούσα κατά τρόπον άμεμπτον...

Κάνετε λοιπόν καί σεις τό ίδιο. Διακονεΐτε δηλαδή τή δικαιοσύνη, τόσο στον 
οικογενειακόν, όσο καί στον επαγγελματικό σας βιο... Ζυγίζετε και κρίνετε τους 
ανθρώπους καλά, είτε πρόκειται γιά φίλους, είτε γιά έχθρούς... Μήν έχετε δύο μέτρα 
καί δύο σταθμά. Μήν έπηρεάζεσθε άπό συμφέροντα, αισθήματα ή πάθη, βλέπετε μέ 
διαύγεια καί μή μεροληπτήτε... Μή θελήσετε δηλαδή ποτέ νά γίνετε κατώτεροι 
καί άπό ένα κοινό μηχανικόν έργαλεΐον, όπως είναι ή ζυγαριά, γιατί ό άνθρωπος 
έπλάσθη καί είναι άνώτερος τών μηχανών. ’Αποκτάτε, άν δέν τον έχετε, τον πόθο νά 
φέρεσθε σ’ όλους μ’ εύγένεια καί μέ εύθύτητα, μέ τιμιότητα καί μέ ειλικρίνεια. «Δι
καιοσύνη ύψοΐ έθνη», έψαλλεν ό Προφητάναξ Δαυίδ. Ά λλ ’ άνυψώνει καί τούς κοι
νούς θνητούς καί τούς άναδεικνύει προσωπικότητες, προσθέτουμε εμείς...

(  Συνεχίζεται)
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τικά συμβούλια πολλών Σωματείων καί πλήθος κόσμου πάσης κοινωνικής τάξεως.
Τούς ανωτέρω ύπεδέχετο ό κ. Διευθυντής τής ’Αστυνομίας μέ ομάδα ’Α ξιω 

ματικών καί ακολούθως διαλεκτοί σερβιτόροι τούς προσέφεραν εκλεκτούς μεζέδες, 
κόκκινα αύγά, μπύρα καί κρασί.

Ή  δεξίο)σις διήρκεσεν άπό τής 1'1-'14ης ώρας. ’Ακολούθως οί συσσιτούμενοι 
αστυνομικοί υπάλληλοι εις τήν Αέσχην τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί πολ
λοί άξιωματικοί μετά των οικογενειών των συνεγευμάτισαν μετά του κ. ’Αστυ
νομικού Διευθυντοϋ καί τής οικογένειας του έν μέσω μιας πολιτισμένης καί χαρού
μενης άτμοσφαίρας.

'Ομολογουμένως υπήρξε μία λαμπρά έκδήλωσις, ή οποία τιμά καί προβάλ
λει την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών καί ολόκληρον το ’Αστυνομικόν Σώμα.

Ευμενέστατα υπήρξαν τά σγόλια των έπισκεπτών διά τήν πρωτοτυπίαν τού 
εορτασμού τού Πάσχα, ύπό τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, καί ιδιαιτέρως διά τήν 
ιδέαν καί επιτυχή κατασκευήν τού Παρθενώνος τής Άκροπόλεως, τού σύμβολού 
6, τι καλού καί ωραίου, ό,τι ιδανικού.

'Ο εορτασμός έτελείωσε περί τήν 15ην ώραν καί άφησε τάς καλυτέρας άνα- 
μνήσεις τόσον εις τούς άστυνομικούς υπαλλήλους καί τάς οικογένειας των, όσον 
καί εις τον Πατραϊκόν λαόν. Παρόμ,οιοι εκδηλώσεις τιμούν τούς όργανωτάς των 
καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

Σχετικώς ή έφημερίς «Πελοπόνησος» Πατρών, γράφει τά εξής :
«'Ένας κατάλευκος «Παρθένων», κάτω άπό τά πεύκα τών 'Υψηλών 'Αλωνίων 

ήτο ή έφετεινή καλλιτεχνική διακόσμησις τού χώρου, όπου οί άξιωματικοί καί οί 
άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων έώρτασαν τό Πάσχα. Χιλιάδες Πατρινοί όλοον τών 
τάξεων έπεσκέφθησαν τον χώρον αυτόν καί ηύχήθησαν εις τον ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν κ. Παπασπυρόπουλον, τούς διοικητάς τών τμημάτων καί τών υπηρεσιών, 
ώς καί εις τούς κατωτέρους αστυνομικούς «Καλό Πάσχα». Προς θύμους τούς έπι- 
σκέπτας προσεφέρθη οβελίας καί ή μπύρα έρρευσεν άφθονος. 'Η ωραία ατμόσφαι
ρα διετηρήθη μέχρι τών άπογευματινών ωρών.

Τό θαυμάσιου καλλιτεχνικόν ντεκόρ ήτο έργον τού Άστυφύλακος Α. Μορ
φή, ό όποιος καί αξίζει θερμών συγχαρητηρίων διά τήν σύλάτηψιν καί έκτέλεσιν τού 
συμβόλου τής ’Ελευθερίας, τής Δημοκρατίας καί τής έλληνικής διάρκειας».

Έξ άλλου, ή «'Ημέρα» υπογραμμίζει :
«'Η ’Αστυνομία Πόλεων, έώρτασε τό Πάσχα όπως πάντοτε εις τά 'Υψηλά 

'Αλώνια. ’Έναντι τού κτιρίου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως είχε στηθή ένας κα
τάλευκος «Παρθενών», σκηνικόν ιδιαιτέρων καλλιτεχνικών αξιώσεων, δημιούργη
μα τού άστυφύλακος Μόρφη, τό όποιον άπέσπασε τον ανυπόκριτου θαυμασμόν τών 
επισήμων.

Οί όβελίαι πού έψήνοντο άπό πρωίας εις τό χώρον τού κινηματογράφου «Ζε
νίθ» προσεφέρθησαν μέ άφθονωτάτην μπύραν, τής όποιας έξηντλήθη τό σεβαστόν 
άπόθεμα, μέ άποτέλεσμα νά κινηθή όχημα τής... ’Αμέσου Δράσεως προς άνεύρεσιν 
καί άλλων φιαλών.

'Η μπαντίνα μέ έλληνικούς σκοπούς άπεκορύφωσε τό κέφι, καθώς καί τήν... 
όρεξιν μερικών, οί όποιοι «στρώθηκαν» άπό τής 11ης π.μ. μέχρι τής... 3ης άπο- 
γευματινής παίρνοντας οχι απλώς μεζεδάκι, άλλά ολόκληρες—καί ταχέως άντικα- 
θιστάμενες μερίδες καί φιάλες μπύρας σάν στο σπίτι τους—ή μάλλον σάν νά. μήν 
είχαν φαγητό στο σπ ίτι! !

Έ ξ άλλου εις τον άστυνομικόν σταθμόν Άρόης καί εις ένα μαγευτικόν περι
βάλλον οί άνδρες συνέφαγον τον οβελίαν μέ συγγενείς καί γνωστούς των».

Τέλος, ή έφημερίς «Νεολόγος» άναφέρει ένθουσιουδώς ότι «ή ’Αστυνο
μική Διεύθυνσις Πατρών προσέφερεν εις τά κωφάλαλα παιδιά Πατρών, μέ τήν εύ- 
καιρία τών εορτών, κουλούρια καί αύγά, ώς καί αυτοκίνητα διά τήν μετάβασιν τών 
παιδιών εις Ψαθόπυργον». β  ΛΑΜΠΡΟΥ
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φ  Δ ΙΔ Λ Ε Ξ ΙΣ  ΚΑΙ Δ ΕΞ ίΩ ΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟ
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'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΑ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Η ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΛΑΓΟΝΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ
ΕΤΟΥΣ 1964

Η ΛΕΣΧΗ «Λάΐονς» της πόλεως ’Αθηνών, συνεχίζουσα την άπό τοϋ 1956 
άρξαμένην άπονομήν ηθικής καί υλικής έπιβραβεύσεως εις τον καλύτερον κατ’ έτος 
αστυφύλακα, άπένειμε καί εφέτος τό καθιερωθέν χρυσοϋν Μετάλλων Τιμής μετά 
χρηματικού βραβείου εις τον πλέον ικανόν αστυφύλακα τοϋ παρελθόντος έτους: 
Τον κ. Ν. Μιχαλόπουλον τής 'Τποδιευθύνσεο^ς Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ένα 
άριστον άπό πάσης άπόψεως αστυνομικόν υπάλληλον, ό όποιος πλήν τής επι σειράν 
ετών έπιδειχθείσης εξαιρετικής δραστηριότητος, εργατικοτητος και αφοσιωσεως 
εις τό καθήκον, επέτυχε κατά τό έτος 1964 την σύλληψιν δύο επικινδύνων κακοποιών 
καί συνετέλεσε τά μέγιστα εις την σύλληψιν δύο έτέρων τοιούτων και την πληρη 
διαλεύκανσιν των παρ’ αύτών πραχθέντων εγκλημάτων, μεταξύ τών οποίων καί 
εκείνο τής στυγερας δολοφονίας τής Μαρίας Μπαβεα.

'Η σεμνή καί επιβλητική τελετή έγένετο την εσπεραν τής 5ης Μαίου τ.ε. 
εις τήν αίθουσαν διαλέξεων τής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Παρέστησαν ό Πρόε
δρός τής Βουλής καί τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Γ. Άθανασιάδης—Νόβας, ό ’Αρ
χηγός τήε ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ε. Ιναραμπέτσος, ο Εισαγγελευς κ. Χατζΐκος, 
ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Ε. Άρχοντουλάκης, ο Διευθυντής Αστυνο
μίας Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος καί πολλοί άλλοι αστυνομικοί απαντων τών βαθμών. 
’Επίσης δημοσιογράφοι, έκπρόσωποι τών πνευματικών ιδρυμάτων καί τών τεχνι
κών, εμπορικών καί βιομηχανικών επιμελητηρίων ’Αθηνών Πειραιώς κ.λ.

Πρώτος ώμίλησεν ό Πρόεδρος τής Λέσχης «Λάΐονς» τών ’Αθηνών κ. Γ. ΓΙε- 
ταλάς, αντιστράτηγος έ.ά. ό όποιος ανέπτυξε τους σκοπούς του Διεθνούς Συνδέσμου 
Λεσχών Λάΐονς, πού εδρεύει εις τό Σικάγον καί είναι όργάνωσις κοινωφελής, ύπερ- 
άνω πολιτικών καί θρησκευτικών διακρίσεων καί άποβλέπει εις τήν έξυπηρετησιν 
τών παγκοσμίων εύγενων ιδανικών. Έν συνεχεία ο κ. Πεταλας επλεςε το εγκω- 
μιον τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άνέπτυξε τούς λόγους διά τούς όποιους η Λέσχη 
Λάΐονς ’Αθηνών βραβεύει τον κ. X. ΛΙιχαλοπουλον, ως τον καλύτερον αστυφύλακα 
του έτους 1964.

Εΐπε συγκεκριμένως ό κ. Γ. Πεταλας προς τό πολυπληθές άκροατήριον τής 
Άρχαιούωγικής Εταιρείας:

« Κύριε 'Υπουργέ, Κυρίαι, Κύριοι:
»Έ κ  μέρους τών μελών τής Λέσχης Λάΐονς ’Αθηνών καί τών λοιπών Λεσχών 

Λάΐονς Ελλάδος σάς εύχαριστώ διότι προσήλθατε εις τήν αποψινήν Λαϊονιστικήν 
έκδήλωσιν, καθ’ ήν θά τιμήσωμεν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τάς προσ- 
φερομένας εις τήν πόλιν μας υπηρεσίας.  ̂ ( ^

))'0 Διεθνής Σύνδεσμος Λεσχών Λάΐονς είναι όργάνωσις κοινωφελής, ύπερά- 
νω πολιτικών καί θρησκευτικών διακρίσεων καί δοξασιών. Έπεκτείνεται εις δλον 
τον ελεύθερον κόσμον καί εδρεύει εις Σικαγον Ι1.Π.Α. Συμμετέχει εις το Οικονο
μικόν καί Κοινωνικόν Συμβουλιον των Ηνωμένων Εθνών, συμβουλευτικως.
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)) Αί επιδιώξεις των Λεσχών Λάϊονς είναι ποικίλαι. Ένδιαφέρονται δι’ δλα 
τά ποικιλόμορφα κοινωνικά, διοικητικά, πλουτοπαραγωγικά καί εθνικά προ
βλήματα τής χώρας των. Δεν άποβλέπουσιν εις οφέλη των μελών των. Σκοπός των

Μία όπτοψίζ τήζ αιθούσης τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας καθ’ ήν σ τ ιγμ ή ν όμιλεϊ ό κ. 
Πεταλας. Διακρίνονται ό Πρόεδρος τής Βουλής τω ν Ε λλήνων καί τής ’Ακαδημίας ’Α
θηνών κ. Γ. Άθανασιάδης - Νόβας, ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ε. Κα- ϊ 
ραμπέτσος καί, είς τό μέσον αυτού καί τής θέσεως κ. Πέταλα, ό τιμώμενος άστυφύλαξ 

κ. Ν. Μιχαλόπουλος. ’Επίσης ό Ά στυν. Δ )ντής Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος κ.λ.

είναι ή έξυπηρέτησις των ατόμων, τής Κοινότητάς των, τής χώρας των, τής διεθνούς 
Φιλίας καί Ειρήνης. Αύτοί είναι οί λόγοι τής καταπληκτικής διαδόσεως του Λαϊονι- 
σμοΰ είς όλας τάς χώρας τοϋ Ελευθέρου Κόσμου.

»' Η κατοχική περίοδος καί τά έπακολουθήσαντα καταστρεπτικά γεγονότα, 
έξήρθρωσαν την διοικητικήν μηχανήν τής χώρας καί έμ.είωσαν τό κύρος αυτής. 
Έκτοτε συνεχής καταβάλλεται ύπό τοϋ Κράτους προσπάθεια προς έξύψωσιν τοϋ 
κύρους τής Διοικήσεως καί άποκατάστασιν τής εμπιστοσύνης των πολιτών προς 
αυτήν.

» Τήν προσπάθειαν ταύτην ένισχύει ή Λέσχη Λάϊονς Αθηνών άπό τής συγ- 
κροτήσεώς της, τιμώσα τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον νυχθημερόν 
προστατεύει καί φυλάττει τήν ζωήν, περιουσίαν, ησυχίαν καί ελευθερίαν τών πολι
τών καθ’ όλας τάς έκδηλώσεις, διά τής πιστής καί άπροσωπολήπτου εφαρμογής 
τών νόμων τής Πολιτείας καί τοϋ όποιου ή δράσις, οί μόχθοι καί οί κίνδυνοι καθη
μερινώς προσπίπτουσιν είς τήν άντίληψιν τοϋ κοινού.

»'Η πρώτη τοιαύτη έκδήλωσις έγένετο τό 1956, έν συνεστιάσει τών μελών 
μας μετά προσκεκλημένων, ότε άπενεμήθη είς τον άρχιφύλακα κ. Φελουκαντζήν 
τό μετάλλιον τιμής μετά χρηματικού βραβείου, τό θεσπισθέν ύπό τής Λέσχης «Λά- 
ϊονς» ’Αθηνών διά τάς έξαιρέτους πράξεις, ώς τον καλύτερον άστυνομικόν τού 
έτους 1955 έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος του καί έσυνεχίσθη τά έπόμενα έτη
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ομοιοτροπως, της δημουίοτητος περιερχομένης εις τδ κοινόν διά του τύπου καί, άπδ 
του 196ο και δια του ραδιόφωνου καί κινηματογράφου.

' » Απο του τρέχοντος έτους, η Λέσχη Λάϊονς ’Αθηνών άπεφάσισε νά προσ-
δωση εύρυτέραν δημοσιότητα καί κύρος εις την τιμητικήν ταύτην έκδήλωσιν προς τδ 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τής προσκλήσεως, ο πως παραστώσιν αί Διοι- 
κ/]ιΐκαι και Δημοτικαι Αρχαι τής πολεως, ό πνευματικός καί επαγγελματικός κό- 
σμος ήΤ? πεΡιοΧ"ήζ Πρωτευουσης, εκλεκται προσωπικότητες καί άντιπροσεοπεϊαι 
σουρώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατά τήν απονομήν του Χρυσού Μεταλλίου 
Τιμής μετά χρηματικού βραβείου εις τόν αστυφύλακα κ. Μιχαλόπουλον Νικόλαον του 
^ ’ιΐ νψΓΓαντ!'νου’ Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών, ώς τόν καλύτερον αστυνομικόν 
του έ'τους  ̂1964 έν τή έκτελέσει του καθήκοντος του, διότι έπέδειξεν επί σειράν ετών 
ξαιρετικην δραστηριότητα, εργατικότητα, ζήλον καί άφοσίωσιν εις το καθήκον, 
πιτυχων κατα τό έ'τος 1964 τήν σύλληψιν δύο επικινδύνων κακοποιών (διαρρη

κτώ ν) και συντελεσας τα μ,εγιστα εις τήν σύλληψιν έτέρων δύο τοιούτων καί τήν 
ττληρη διαλευκανσιν των παρ αυτών πραχθεντων έγκλημάτων, μεταξύ τών οποίων 
καί τό τής δολοφονίας τής Μπαβέα Μαρίας.

μ Αστυφυλαξ Νικόλαε Μιχαλοπουλε, η Λέσχη Λάϊονς ’Αθηνών σάς συγχαίρει 
καί σάς απονέμει τό «Χ ρυσοΰν μετάλλιον τιμής» μέ τάς λέξεις «Α ίέν άρι- 
σ τευ ε ιν»  καί σάς εύχεται παντού καί πάντοτε νά αριστεύετε».

Ο I Ιροεορο; τ η ; Α εσχη; Λάιον; Αθηνών κ. Γ. Πέταλα;, ’Αντιστράτηγο; έ. ά., καθ 
ήν σ τ ιγμ ή ν  απονέμει τό  χρυσουν Μετάλλιον Ί ιμή; εΐ; τόν αστυφύλακα κ. Ν. Μιχαλό

πουλον.

Ά πήντησεν εις τά έμπνευσμένα λόγια τού κ. Πέταλά ό βραβευθείς άστυφύλαξ 
κ. Ν. Μιχαλόπουλος, ό όποιος κατασυγκεκινημένος έτόνισεν:

«Με ιδιαιτέραν συγκινησιν αποδέχομαι τήν τιμήν, ή οποία μου γίνεται διά τής 
απονομής τού Μεταλλίου τής Λέσχης Λάϊονς. Ευχαριστώ θερμότατα.

» Επιτρέψατε μου να θεωρέ», ότι τό Μετάλλιον Τιμής συμβολικώς άπενεμήθη
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εις εμέ καί δτι ούσιαστικώς άνήκει εις δλους τούς συναδέλφους μου της ’Αστυνομίας 
καί εΐδικώτερον της 'ΐποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, οί όποιοι έν 
στενή συνεργασία μεταξύ των καί ύπό τάς φωτισμένας οδηγίας των προϊστάμενων 
των μοχθούν, κυριολεκτικούς, νυχθημερόν διά νά προστατεύουν την τιμήν, ζωήν καί 
περιουσίαν των πολιτών των ’Αθηνών.

» Βεβαιωθήτε Κύριε Πρόεδρε, δτι αί εύγενικαί έκδηλώσεις, ώς ή τής Λέσχης 
σας, έρμηνεύονται ύπό τών άστυνομικών ώς πανηγυρική άναγνώρισις των έπιμόχθων 
προσπαθειών των χάριν τού κοινωνικού συνόλου.

»Ή  άναγνώρισις δέ αυτή δεν αποτελεί μόνον ηθικήν ίκανοποίησιν, άλλα καί 
την μεγαλυτέραν ένθάρρυνσιν τών άστυνομικών υπαλλήλων προς έξακολούθησιν, 
μετά τού αύτοΰ ζήλου καί περισσοτέρου ενθουσιασμού, τής άποστολής των, τής 
οποίας τελικός σκοπός είναι ή έξασφάλισις άρμ,ονικής καί πολιτισμένης συμβιωσεως 
τών μελών τής κοινωνίας. Καί πάλιν σάς ευχαριστώ».

AΚΟΛΟΎΘΩΣ ώμίλησεν ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος 
Καραμπέτσος, ό όποιος άφοΰ ύπεγράμμισεν δτι ή έφετεινή τελετή προσλαμβάνει 
ιδιαιτέρως πανηγυρικόν χαρακτήρα, διότι παρίστανται πλήν τών άλλων έξέχοντες 
εκπρόσωποι τής πόλεως ’Αθηνών καί ιδίως ό πρόεδρος τής Βουλής καί τής ’Ακα
δημίας κ. Γ. Άθανασιάδης—Νόβας, έξέφρασε δημόσιον έπαινον εις τήν Λέσχην 
τών Λάϊονς διά τήν πολυσχιδή καί κοινωφελή δραστηριότητα της. Έ ν συνεχεία συ- 
νεχά.ρη τον τιμηθέντα άστυφύλακα καί έξέφρασε προσωπικώς καί έξ ονόματος όλων 
τών άστυνομικών υπαλλήλων ευγνωμοσύνην προς τούς Λάϊονς ’Αθηνών, οί οποίοι 
εις το πρόσωπον τού κ. Μιχαλοπούλου έτίμησαν τάς προσπάθειας καί τους άγώνας 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν έξασφάλισιν τών πολυτιμοτέρων άγαθοον τού 
πολίτου.

'Η εμπεριστατωμένη αύτή ομιλία τού κ. ’Αρχηγού έχει ώς εξής:
«Κύριε Πρόεδρε τής Βουλής τών Ελλήνων καί τής ’Ακαδημίας, Κύριε Πρόε

δρε, Κυρίαι καί Κύριοι:
» Αισθάνομαι ιδιαιτέρως ζωηράν ίκανοποίησιν, διότι παρίσταμαι εις τήν 

έβδόμην—αν δεν μέ άπατά ή μνήμη—κατά σειράν τελετήν άπονομής μεταλλίου τ ι 
μής έκ μέρους τής Λέσχης τών Λάϊονς εις άστυφύλακα. Μάλιστα δέ, κατά τήν πα
ρούσαν περίπτωσιν, δύναμαι νά εϊπω δτι ή τελετή προσέλαβε περισσότερον ή άλλοτε 
πανηγυρικόν καί λαμπρόν χαρακτήρα, διότι, διά πρώτην φοράν, παρίσταται ό Πρόε
δρος τής Βουλής τών Ελλήνων, ό κ. Νόβας, ό όποιος συμβαίνει νά είναι καί ό Πρόε
δρος τού άνωτάτου Πνευματικού 'Ιδρύματος τής χώρας, τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
έκλεκτοί έκπρόσωποι τών ’Επιμελητηρίων, πλειάς διακεκριμένων πνευματικών 
άνθρώπων, ώς καί σημαντική άντιπροσωπεία υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

» Οί Λάϊονς, ή σοβαρά αυτή όμάς ευυπολήπτου κυρίων, διά τών έκδηλώσεών 
των, ώς ή σημερινή, επιδιώκουν, έκτος τού δημοσίου έπαίνου τών διακεκριμένων 
πράξεων καί τών φορέων των, δπως υποδαυλίσουν, έπ’ ώφελεία τού κοινωνικού συ
νόλου, τον δημιουργικόν ζήλον τών μελών τών δημοσίων υπηρεσιών καί δή τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, τής όποιας υπογραμμίζουν ουτω τήν υψηλήν κοινωνικήν 
άποστολήν.

» Κατά ταΰτα χάριτας πολλάς οφείλω προς τούς Λάϊονς τών ’Αθηνών, τούς 
οποίους καί ευχαριστώ θερμώς, διότι, διά τής εύγενοΰς πρωτοβουλίας των, προβάλ
λουν, κατά τον πλέον τιμητικόν τρόπον, τό ύπέρ τού κοινωνικού συνόλου, τής Πολι
τείας καί τής Πατρίδος, έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

»’Άς μοΰ έπιτραπή, ήδη, νά υπογραμμίσω δτι οί Λάϊονς, κατά παράδοσιν 
πλέον, έξαίρουν δημοσία καί έπιβραβεύουν πράξεις όφειλομένας δχι εις τήν δραστηριό
τητα αύτών τών ιδίων, άλλ’ εις εκείνην προσώπων μή άνηκόντων εις τον κύκλον των.
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»'Η  άνωτέρω έμμονος άποχή άπό πάσης αύτοπροβολής καί ή έξαρσις καί 
προβολή πράξεων, όφειλομένων είς τήν δραστηριότητα τρίτων, αποτελεί καί τον 
σπουδαιότερον τίτλον τιμής διά τήν Λέσχην των Λάϊονς, της όποιας ή πολυσχιδής 
κοινωφελής δραστηριότης είναι εύφήμως γνωστή.

» Καί ήδη αισθάνομαι τήν άνάγκην, όπως συγχαρώ καί δημοσία τον τιμώμενον 
αστυφύλακα κ. Μιχαλόπουλον, ό όποιος, διά των άναφερθεισών ύπό τού Στρατηγού κ. 
Πέταλά προσπαθειών καί έπιτυχιών του, συνέβαλε, σοβαρώς, εις τήν έμπέδωσιν 
του αισθήματος άσφαλείας των πολιτών, τόσον άναγκαίου διά τήν άπερίσπαστον 
καί αποδοτικήν έπίδοσίν των, εις τά ειρηνικά των έργα.

» Δεν κρίνω άσκοπον νά υπογραμμίσω, επ’ ευκαιρία, ότι' ό κ. Μιχαλόπουλος, 
ένας άριστος άπό πάσης άπόψεως αστυνομικός, πλήν τών μνημονευθεισών έπιτυχιών 
του, επεδείξατο, επί σειράν ετών, έξακολουθητικώς, εξαιρετικήν δραστηριότητα, 
εργατικότητα, ζήλον καί άφοσίωσιν είς τό καθήκον.

» Κατόπιν όλων αύτών, οφείλω, ακόμη, νά εύχαριστήσω τον τιμώμενον, διότι, 
διά τής άφοσιώσεώς του είς τό καθήκον, τής άκαταπονήτου δραστηριότητός του 
καί τών μεθοδικών, όσον καί εύφυών ενεργειών του, μεθ’ ών επιδίδεται είς τό αθόρυ
βου, αλλά καί τόσον κοινωφελές έργον του,ήχθη είς τά προαναφερθέντα αποτελέσματα 
καί παρέσχεν ουτω τήν δυνατότητα είς τήν Λέσχην τών Λάϊονς τών ’Αθηνών, όπως 
έπιβραβεύση αύτόν καί έν τελευταία αναλύσει τούς συναδέλφους του έν τώ συνόλω 
τω ν, ενώ, έξ άλλου, άνύψωσεν έαυτόν είς θέσιν έξοχου παραδείγματος, έμπνέοντος 
τούς συναδέλφους του είς άνάπτυξιν εύγενοΰς άμίλλης, έπ’ ώφελεία του τε κοινού καί 
του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

» Περαίνων, ήδη, επιθυμώ νά έκφράσω προσωπικώς, άλλα καί έξ ονόματος 
όλ^ων τών άστυνομικόον ύπαλλήλων, τήν εύγνωμοσύνην ήμών προς τούς Λάϊονς τών 
’Αθηνών, διότι, έν τώ  προσώπω τού άστυφύλακος κ. Μιχαλοπούλου, τιμούν τήν 
έπίμοχθον εργασίαν όλων ήμών, διά τήν έξασφάλισιν άσφαλοΰς, συμφώνου προς 
τούς νόμους τής Πολιτείας, πολιτισμένης καί άρμονικής συμβιώσεως τών πολι
τών)).

Τήν όλην τελετήν έκλεισεν ό Πρόεδρος τής Βουλής καί τού ’Ακαδημίας κ. Γ. 
Άθανασιάδης—Νόβας, ό όποιος, δι’ εμπνευσμένων λόγων, έξήρε τό έργον τών Λάϊονς 
καί έγκωμίασε τήν άποστολεήν τών άστυνομικών οργάνων. Έτόνισε μεταξύ τών 
άλλων ό κ. Νόβας:

«Ε ίναι γεγονός ότι ή παρακολιούθησις τού δημοσίου βίου άπό τήν κοινωνίαν 
κάπως έναργέστερον, συντελεί κατά πολύ καί είς τήν ένίσχυσιν τών οργάνων τής 
Πολιτείας καί είς τον παραδειγματισμόν καί είς τήν δημιουργίαν άμίλλης εύγενοΰς. 
Ε ίναι άξιοι συγχαρητηρίων οί Λάϊονς καί δράττομαι τής ευκαιρίας νά συγχαρώ τον 
κ. Πρόεδρον καί όλα τα μέλη τά παρόντα, οί όποιοι είχαν τήν εύγενή αυτήν πρωτο
βουλίαν.

»Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων, τής όποιας καί έγώ πα- 
ρηκολούθησα άπό τα πρώτα της βήματα τήν ϊδρυσιν, τήν όργάνωσιν καί τήν δρά- 
σιν καί είχα τήν τιμήν έπανειλημμένως ώς υπουργός ’Εσωτερικών—τήν πρώτη 
φορά τακτικός, τή δεύτερη προσωρινός—έκ τού σύνεγγυς νά παρακολουθήσω τήν 
δοάσιν της καί τήν πάντοτε δημιουργικήν προσπάθειαν άνυψώσεως τού Σώματος 
καί όργανικώς καί ηθικώς, προσφέρει πολυτίμους ύπηρεσίας είς τήν πρωτεύουσάν 
μας καί είς τάς άλλας πόλεις, όπου έχει έγκαθιδρυθή.

)) Ευχαριστώ πάρα πολύ διά τήν πρόακλησιν πού μοΰ έκάματε νά παρακο
λουθήσω τήν σεμνήν αυτήν τελετήν. Συγχαίρω έκ νέου τήν όργάνωσιν τής Λέσχης 
τών Λάϊονς καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τον τιμώμενον κ. Μιχαλό-
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πουλον. Καί εύχομαι νά ύπάρχη πάντοτε αυτό το αίσθημα της ικανοποιησεως αττο 
την δρασιν χαί την άπόδοσιν του Σώματος Αστυνομίας Πόλεων)).

Ό κ. Γ. ’Αθανασιάδης-Νόβας, Πρόεδρος τής Βουλής καί τής 
’Ακαδημίας Άθ ηνώυ, έκφωυών τόν λόγον του.

Θερμά συγχαρητήρια εκφράζουν καί αί στήλαι αύταί προς τον αστυφύλακα, 
κ. Ν. Μι/αλόπουλον. "Ας είναι πάντοτε έμβλημά του καί έμβλημα δλων μας τό 
«Αίέν άριστεύειν !» . . .

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Ε ίΣ  ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ των κατ’ έτος διενεργουμένων επισκέψεων εις άνωτάτας Σχο
λάς καί 'Ιδρύματα, εις νευραλγικάς κρατικάς υπηρεσίας, άρχαιολογικούς χώρους 
κ.λ., ή Σχολή Έπιμορφώσεως Στελεχών Εθνικής Άμύνης έπεσκέφθη κατά τάς 
μεαημβρινάς ώρας τής 7ης Μαΐου καί τήν Σχολήν ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πό
λεων, προς ένημέρωσιν τών φοιτώντων επί αστυνομικών γενικώς ζητημάτων.

Πρόκειται περί άνωτέρων αξιωματικών του Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπο
ρίας, Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί άνωτέρων ύπαλλήλων διαφόρων 'Υ 
πουργείων, οι-όποιοι εκλέγονται έκάστοτε υπό τών υπηρεσιών των, προς έτησίαν 
φοίτησιν εις τήν Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης. Πρόκειται έπίσης περί έπισκέψεως, ή 
όποία - αποτελεί μέρος ενός εύρυτάτου προγράμματος ποικίλων εκδηλώσεων, άπο-
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σκοποΰντος εις τήν πλήρη ένημέρωσιν των φοιτώντων επί όλων των τομέων τής 
έλ?ιηνικής πραγματικότητος.

Τούς άφιχθέντας ύπεδέχθη ό Διοικητής της Σχολής κ. Π. Λυκούσης, ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α ', ό όποιος έδωσεν έμπεριστατωμένην διάλεξιν περί τής όρ- 
γανώσεως, του ρόλου καί της άποστο?τής τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Εΐπεν ό κ. Λυ
κούσης δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι ό τελευταίος σταθμός τής εξελιξεως του 
αστυνομικού θεσμ,οΰ έν Έλλάδι, σήμερον δέ, ’Αστυνομία Πόλεων καί Ελληνική 
Βασιλική Χωροφυλακή μάχονται συνεχώς καί έν πολέμω καί έν ειρήνη κατά παν
τοίων εχθρών τής τάξεως καί τής ασφαλείας. Μόνον υπό καλάς προϋποθέσεις τα- 
ξεως καί ασφαλείας, έτόνισεν, είναι δυνατόν τό άτομον καί ή πολιτεία να διανοί- 
ξουν οδούς προόδου καί ευημερίας καί έκ τούτου σαφώς καταφαίνεται ή σπουδαιό- 
της τής αστυνομικής αποστολής.

Τά στελέχη της Σχολής ’Εθνικής Άμύνης προ τής εισόδου τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Α
στυνομίας Πόλεων. Μεταξύ αυτώ ν ό ’Αρχηγός τής περιόδου 1964-1965 Υποναύαρχος 
κ. X. Φούφας, ό Δ ιοικητής τής Σχολής μας κ. Π. Λυκούσης, ό Διευθυντής τής ’Αστυνο

μίας Πειραιώς κ. Βασιλάκος καί άλλοι.

Έ ν συνεχεία ό ομιλητής άνεφέρθη εις τά άπό τού 1828 μέχρι τού 1921 κρα
τούντα εις τήν χώραν μας άναφορικώς μέ τήν άστυνόμευσιν καί ανέλυσε τά τής συ- 
στάσεως τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Ακολούθως έξήρε τήν αποστολήν 
καί το έργον τής Αστυνομίας καί έδωσε μίαν παραστατικήν εικόνα έν σχέσει μέ 
τήν έφαρμογήν των άστυνομ,ικών διατάξεων καί γενικώς τής κειμένης νομοθεσίας, 
τήν ταχεϊαν καί πρόθυμον έξυπηρέτησιν των πολιτών, τήν δίωξιν των πάσης (ρύ
σεως κακοποιών, τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως καί είδικώτερον τήν ρύθμισιν 
τής κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών, τήν άγορανομικήν προστασίαν του κοινού, τήν 
άντιοιετώπισιν τών αντεθνικών προπαγάνδων καί δή τής κομμουνιστικής κ.λ. Εϊ- 
δικώτερον άνεφέρθη εις τό τεράστιας έκτάσεως προληπτικόν έργον τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, εις τό κατασταλτικόν τοιοΰτον, τον πάσης μορφής έλεγχον τών άλ-
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λοδαπών, τήν μεγίστην συμβολήν τής ’Αστυνομίας εις τον τομέα του Τουρισμού 
καί τήν εύρεΐαν προστασίαν του Συναλλάγματος. Έν τέλει άπετισε φορον τιμής 
εις τούς ήρωικούς νεκρούς καί τραυματίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων εν τή εκτε- 
λέσει τού προς τήν Πατρίδα καί τήν κοινωνίαν καθήκοντος, καταχειροκροτηθείς 
καί άποσπάσας τά συγχαρητήρια απάντων των στελεχών τής Σχολής ’Εθνικής Α- 
μύνης.

Έπηκολούθησεν έλληνικωτάτη καί πλήρης ενθουσιασμού δεξίωσις, εις την 
αίθουσαν τελετών τής Σχολής μας. Κατ’ αύτήν παρευρέθησαν—πλήν τών στελε
χών τής Σ.Ε.Α. καί τού δεξιουμένου ταΰτα Διοικητοΰ τής Σχολής κ. Π. Λυκουση 
—ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος, ό Διοικητής τής Δ.Γ.Α. 
’Αθηνών κ. Γ. Ταμιωλάκης, ό πρώτος 'Υποδιευθυντής τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως ’Αθηνών κ. Α. Στρατής, ό Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας 
’Αθηνών κ. Ν. Τσαλτάκης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Θ. Γαλανόπουλος, έ 
'Υποδιοικητής τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας κ. Κ. Πολίτης, ό Κοσμή- 
τωρ τής Σχολής κ. Λ. Παπαθανασίου, ό Διοικητής τής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. 
Α. Ντουφεξής καί οί 'Υπαστυνόμοι Α'—έκπαιδευταί τής Σχολής ’Αξιωματικών— 
κ.κ. Π. Βλαχάκης, Κ. Κουβέλης, Σ. ’Αβραάμ, Κ. Νοτάκης καί Δ. Χατζάκος. ’Από 
αστυνομικής άκόμη πλευράς παρίστατο—καί έξεπροσώπει τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων εις τήν Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης—ό μοναδικός έφετεινός «φοιτητής», ό ’Α 
στυνομικός Διευθυντής Β' καί Β. Σακελλαρίου.

Πρέπει να σημειωθή δτι ή δεξίωσις αυτή ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν από 
πλευράς ενθουσιασμού καί έλληνικωτάτης διασκεδάσεως. Βοηθούντων τού πνεύ
ματος άλληλεγγύης καί κατανοήσεως πού διέπουν τά επιφανή στελέχη τής ελλη
νικής κρατικής μηχανής, τού πλουσιωτάτου «μπουφέ» καί ενός τμήματος τής 
φιλαρμονικής μας, ύπό τήν μουσικήν διεύθυνσιν τού εκλεκτού συναδέλφου καί 
μουσουργού κ. Δ. Μπουκουβάλα, διήρκεσεν επί δίωρον, κατά τό διάστημα τού 
όποιου έχορεύθησαν άπαντες σχεδόν οί έλληνικοί χοροί. Ό  γράφων δεν ημπορεΐ 
επί τού σημείου αυτού νά παράλειψη μερικάς «δείνας» χορευτικής έπιδόσεις που 
έσημείωσε : Τού ’Αστυνομικού Διευθυντού Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκου εις τον «κα
λαματιανόν», τού Διοικητοΰ Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κ. Γ. Ταμιωλάκη εις τον «κρητι- 
κόν», τού Διοικητοΰ τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Π. Λυ- 
κούση εις τον «τσάμικον», τού Συνταγματάρχου κ. Πετροπούλου εις όλα αυτα συλ
λήβδην καί τού συναδέλφου κ. Π. Βλαχάκη εις τόν... ζεϊμπέκικον! ’Ά ς  μοΰ συγ- 
χωρηθοΰν αΰταί αί «άποκαλύψεις» άπό όλους τούς σεβαστούς προϊσταμένους μου, 
όπως καί τό ότι δεν συνεκράτησα τά ονόματα τόσων άλλων «δεινών» χορευτών με
ταξύ τών κ.κ. συνταγματαρχών, τών πλοιάρχων, σμηνάρχων καί άνωτέρων δη
μοσίων υπαλλήλων...

'Η λαμπρά καθ’ όλα δεξίωσις έκλεισε μέ συγκινητικόν αποχαιρετισμόν άπό 
μικροφώνου έκ μέρους τού κ. Π. Λυκούση. Άπήντησεν ό ’Αρχηγός τής έφετεινής 
έκπαιδευτικής περιόδου Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, 'Υποναύαρχος κ. X. Φούφας, 
ό όποιος έπλεξε τό έγκώμιον τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί συνεχάρη τόν κ. Π. 
Λυκούσην διά τά όσα οί φοιτώντες ήκουσαν καί έζησαν έπί ένα τρίωρον εις την 
Σχολήν μας. ’Ακολούθως οί φιλοξενηθέντες έπεβιβάσθησαν τών άναμενόντων λεω 
φορείων καί άνεχώρησαν μέ τάς πανθομολογουμένως καλυτέρας έντυπώσεις.

Είχε προστεθή μία άκόμη επαινετή άστυνομική έκδήλωσις εις τάς σχέσεις 
’Αστυνομίας καί επιφανών έκπροσώπων τών λοιπών άρχών.

X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ
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* ΕΠΤΑ νεαροί έφτιαξαν συμμορία για νά κλέβουν μοτοποδήλατα άπό τις συν
οικίες των ’Αθηνών. "Ολοι είναι ηλικίας 17 - 19 έτών. 'Ο ένας είναι τεχνίτης μο
τοποδηλάτων, ό άλλος υδραυλικός, ό τρίτος τεχνίτης αυτοκινήτων, άλλος ξυλουρ
γός καί έ'νας μαθητής. Ευτυχώς συνελήφθησαν καί έξηκριβώθη δτι είχαν κλέψει 
εκατό μοτοποδήλατα, τά όποια διέλυαν καί πωλοϋσαν τά εξαρτήματα ως ανταλ
λακτικά. Είκοσι μ,οτοποδήλατα εύρέθησαν άθικτα (9-4-65).

* ΔΥΟ ριφιφήδες Ιδετεΐς συνελήφθησαν στήν 'Αγία Παρασκευή (’Αττικής), 
γ ιατί είχαν κάνει τρεις κλοπές διά ρήξεως περιπτέρων (10-4-1965).

*  'Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Γ. Θ. ’Αλεξανδρόπουλος, έτών 32, συνελήφθη γιατί 
άπό του 1961 έξέδιδε την σύζυγό του, ’Αμαλία, έτών 27, την οποία είχε χαρακτηρίσει 
άσεμνο. Ταυτοχρόνως όμως την έξυλοκοποΰσε αγρίως όταν νόμιζε ότι δεν του έδι
νε σωστό λογαριασμό τών εισπράξεων. Τώρα ή ’Αμαλία βρίσκεται στο νοσοκομείο 
υστέρα άπό έ'να άγριο ξυλοκόπημα καί ό Άλεξανδρόπουλος στήν εισαγγελία (12- 
4-65).

34= Τό ΣΤΑΥΡΟ τους έκαναν οί δυο διαρρήκτες Ν.Ο., έτών 70καί Α.Κ.,έτών 33, 
πριν άπό κάθε διάρρηξι γραφείου καί έτσι άρχιζαν αισιόδοξοι μέ την πεποίθησι 
ότι θά τούς βοηθήση ό Θεός. ’Αλλά κατά την 17η έπιχείρησι, στο μέγαρο τής όδοϋ 
’Ακαδημίας 91, άτύχησαν καί συνελήφθησαν. 'Ο Ν.Ο. έξηκριβώθη ότι είχε στη 
τσέπη του καί φυλακτό (15-4-1965).

* 'Ο ΨΎΧΡΑΙΜΟΣ κλέπτης ήταν κουφός. 'Ο νυκτοφύλακας τής υαλουργίας 
«Γιούλα» είδε ευανάγνωστο νά προχωρή στο έσωτερικό τοϋ εργοστασίου καί του φώ
ναξε νά σταματήση, άλλά έκείνος συνέχισε τον δρόμο του σάν νά μην ακούσε. Έ - 
τρεξε τότε πίσω του φωνάζοντας πάντα, άλλά ό άγνωστος, ούτε ταραχή έδειξε, 
ούτε έτρεξε νά φύγη. Μόλις όμως ό νυκτοφύλακας βγήκε μπροστά του, έβγαλε ένα 
πιστόλι καί χρησιμοποιώντας το σάν ρόπαλο, τον χτύπησε στο κεφάλι καί έξηφα- 
νίσθη. Καί είχε νά τό κάνη ό νυκτοφύλακας ότι συνήντησε τον πιο ψύχραιμο κλέπτη 
του κόσμου, μέχρι πού άπεκαλύφθη, ότι ό κλέπτης ήταν ό Π. Μαγνίσαλης, έτών 
25, έργάτης, καί έκ γενετής. . . κωφάλαλος (14-4-65).

^ 'Η ΜΟΙΡΑ πάντα ήλεκτρίζει τις γυναίκες. "Ετσι καί ή απλοϊκή γυναίκα 
πού έμενε στο Ν. 'Ηράκλειο έχασε τις οικονομίες της, 6.500 δραχμές.

— Νά σου πούμε τή μοίρα σου ;
— Την ξέρω καί είναι κακορίζικη.
— Νά σοΰ ποϋμε αν θά πεθάνης.
— Χριστός καί Παναγιά.
— Βλέπεις αυτή τήν άσπρη κλωστή ; Θά τήν κάνουμε κόμπο καί άμα μαυ- 

ρίση θά πεθάνης.
Καί φυσικά δεν μαύρισε ή άσπρη κλωστή καί φυσικά χάρηκε ή κοπελίτσα, 

άλλά καθώς κοίταζε τις τσιγγάνες, περιήλθε σέ κατάστασι ύπνώσεως και 
όταν συνήλθε, έλειπαν καί οί τσιγγάνες καί οί 6.500 δραχ. άπό τό μπαούλο. Καί οί 
μέν τσιγγάνες βρέθηκαν σ’ ένα τσαντήοι, στο Μενίδι, καί κατεδικάσθησαν εις έπτά
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μηνών φυλάκισΊ, άλλα οί 6.500 δραχμές χάθηκαν μαζί μέ τήν ελπίδα για το οίκο—ε-
δάκι (14-4-65).

γ ΤΟ ΜΟΎΣΙ τον έπρόδωσε. Ήταν τουρίστας καί έκρινε καλό νά κλέψη ένα μο
τοποδήλατο για τις περιοδείες του. Μαζί μέ δύο άλλους νεαρούς, τον Α.Τ., ετών 
16 καί τον Α.Π., ετών 19, πού είχαν κι’ αύτοί κλέψει μοτοποδήλατα, έκαναν νυκτε
ρινή περιήγηαι. Το περιπολικό δμως αύτοκίνητο έθεώρησε ύποπτους τούς νεαρούς 
καί τον τουρίστα μέ το μούσι καί έτσι διέκοψε τήν περιοδεία τους (14-4-65).

γ ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ διεθνών διπλωμάτων οδηγών αύτοκινήτων ήταν Έ λλη- 
νες καί είχαν τήν έδρα τους στήν ’Αθήνα. Οί δυό, ήτοι ό ΓΙ.Π. καί ό Δ.Β., συνελήφθη- 
σαν στήν ’Αθήνα. Οί άλλοι τρεις βρίσκονται στή Γερμανία καί είναι: οί Δ.Α.Δ., 
X. Τ. καί Λ.Κ. Τούς αναζητεί ή Ίντερπόλ (17-4-65).

* ΤΑ ΒΑΡΕΛΟΤΑ καί τά πυροτεχνήματα προκάλεσαν τον τραυματισμό 79 άτό- 
μων στήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά. ’Επίσης από ρουκέτα πού έρρίφθη από άγνωστο, 
προεκλήθη πυρκαϊά σέ διαμέρισμα τής οδού Λουκιανού 6. Άκούσθηκαν καί άρκε- 
τά μάσκουλα πού τά έρριχναν οί εκκλησιαστικές επιτροπές μ,ετά τήν Άνάστασι. 
Σέ μια περίπτωση ένα παιδί, 13 έτών, πλησίασε καί καμάρωνε τό μάσκουλο, όταν 
δέ έβεβαιώθη ότι δεν τον έβλεπε κανείς, έβαλε φωτιά στο φυτίλι καί άπομακρύθη- 
κε. ’Επειδή δμως ή έκρηξις άργησε, πλησίασε ξανά καί έπεχείρησε νά φυσήξη τό 
φυτίλι. ’Εκείνη τή στιγμ,ή τό μάσκουλο έσκασε καί τό έτραυμάτισε θανάσιμα
(27-4-65).

* ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ σέ σπίτι καί απαγωγή χρηματοκιβωτίου μέ 200.000 δραχμές 
καί άλλα αντικείμενα έγινε άπό άγνώστους στο Μαρούσι, οδός 'Ηρώδου ’Αττικού
(19-4-65).
ΞΕΝΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

* ΜΟΙΑΖΕΙ μέ άπίθανη ιστορία ή περίπτωσις τής Άγγλίδος πού προσέφερε τσάι 
στους διαρρήκτες τού χρηματοκιβωτίου της. Ή  σχετική ε’ίδησις έχει ώς ακολού
θως : Στή Βρεταννία, ή ώρα τού τσαγιού είναι ιερή άκόμη καί γιά τούς γκάγκστερς. 
Ή κυρία Ινάθρην Ο’Γκρέηντυ, ηλικίας 70 έτών, ζέσταινε τό νερό γιά τό τσάϊ της 
δταν ακούσε θόρυβο στο κάτω όροφο τού σπιτιού της. Κατέβαινε μέ αθόρυβα βή
ματα γιά νά ίδή τί συνέβαινε. Τρεις γκάγκστερς έπιχειροΰσαν νά διαρρήξουν τό 
χρηματοκιβώτιό της. Χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία της παρακολουθούσε τούς διαρ
ρήκτες χωρίς νά φαίνεται δτι ή πράξις τους τήν τρομάζει ή τήν εκπλήσσει. «Προσ- 
φέρατέ μας λοιπόν ένα φλυτζάνι τσάι, ένώ> οί σύντροφοί μου θά τελειώνουν τήν ερ
γασία τους», τής είπε ό αρχηγός τής συμμορίας, μόλις τήν άντελήφθη. Ή  κυρία 
ΟΤκρέηντυ έσερβίρισε μέ εύγένεια τούς κακοποιούς. ’Αφού άπήλαυσαν τό τσάϊ 
τους, οί τρεις άνδρες άπήλθον συναποκομίζοντες 200 λίρας, δσες εύρίσκοντο στο 
χρηματοκιβώτιο τής εύγενεστάτης οίκοδεσποίνης.

' ΓΙ περίπτωσις αύτή μοΰ θύμισε μια διήγησι τού παπού μου. Μου εΐχεν εϊ- 
πει ότι προ πολλών έτών, στή Δημητσάνα, δύο κλέφτες μπήκαν στή σιταποθήκη 
ενός καλού νοικοκύρη καί αφού γέμισαν ένα σακκί σιτάρι, τό φορτώθηκε ό ένας 
καί ετοιμαζόταν νά φύγουν. Κείνη τή στιγμή παρουσιάσθηκε ό ιδιοκτήτης καί αντί 
νά θυμώση ή νά φωνάξη, λέγει : ((Μά γιατί μόνο ό ένας φορτώθηκε ; ’Έλα καί σύ 
νά πάρης ένα σακκί». Καί έδωσε καί στο δεύτερο σιτάρι, λέγοντας : «"Αλλοτε νά 
μην έρχεστε κρυφά, έλάτε σέ μένα καί ζητήσετέ μου 6,τι θέλετε».

* ΛΗΣΤΕΙΑ διέπραξαν τρεις άνθρωποι τού υποκόσμου. Οί Γ.Τ., έτών 25, 
Δ.Μ.,έτών 19 καί Μ.Σ., έτών 27, οί όποιοι διασκεδάζοντες στο κέντρο «Χαβάη» πα
ρέσυραν τον Καναδό κ. Μπέρτ Ούρμπίσκη, έτών 25, γιά νά συνεχίσουν τή διασκέ- 
δασί τους αλλού καί στήν οδόν ’Αλαμάνας, ύπό τήν απειλή μαχαιριού, τού πήραν 
200 δραχμές καί τό σακκάκι του. 'Ο Καναδός είχε τήν πρόνοια τά άλλα λεφτά 
του νά τά άφήνη στήν υπεύθυνο τού ξενοδοχείου «Ρίο», όπου διέμενε.

Ν. Α.



(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Μ η λ ιώ νη  Χ ρ ίσ τ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Κανάρη 21, στήν πλατεία «Φιλικής Εταιρίας)) (Κολω- 

νακίου).
Ό  Χρίστος Μηλιώνης, αρματολός καί κλέφτης του ΙΗ αΐώνος, γεννήθηκε 

στη Δωριόα. ’ Εδρασε μέ τούς Λάμπρο Τσεκούρα καί Βλαχαρμάτα καί τά κατορ- 
θώματά του άναφέρονται στα δημοτικά τραγούδια καί τις λαϊκές τοπικές παρα
δόσεις.

Μ ή λ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Καύκασού 31, στο «Πολύγωνο», απέναντι άπό τή Σχολή 

Εύελπίδων.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί του Αιγαίου, πού ανήκει στο σύμπλεγμα των 

Κυκλάδων καί έχει έ'κτασι μέν 158,06 τετρ. χιλ., πληθυσμό δέ περί τούς 5 χιλιάδες 
κατοίκους. Τό λιμάνι τής Μήλου είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια τού 
κόσμου. Στη Μήλο υπάρχουν άργυροΰχος βαρίτης, άργυροϋχοι τόφφοι, μεταλλεύ
ματα μολύβδου καί μαγγανίου, γύψος, θειομετάλλευμα, στυπτηρία καί μυλόπετρες.

’Αρχικά την Μήλο κατώκισαν Φοίνικες, άργότερα δέ Δωριείς καί Μινΰες 
άπό την Λακωνία. "Ελαβε μέρος στη ναυμαχία τής Σαλαμΐνος (480 π.Χ .) καί τό 
416 κατελήφθη άπό τούς ’Αθηναίους. Την εποχή των Βυζαντινών, ύπήγετο στο θέ
μα τοΰ Αιγαίου πελάγους. Τό 1207 ήνώθη μέ τό δουκάτο τής Νάξου, τό 1537 έ- 
κυριεύθη άπό τον Χαϊρεδδίν Βαρβαρόσσα καί τό 1677 κατέστη «βασίλειον», ύπό 
τον 'Έλληνα πειρατήν Ίωάννην Κάψην.

'Η Μήλος, κατά την άρχαιότητα, υπήρξε ένα άπό τά σημαντικώτερα κέντρα 
τοΰ Κυκλαδικού πολιτισμού. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στοΰ «Ζωγράφου»).

Μ ηνιά τη  Ή λ ί α .
Πάροδος τής όδοΰ Μάρκου Μουσούρου 14, στο «Μέτς».
Ό  Ή λίας Μηνιάτης (1669-1714), λόγιος κληρικός, συγγραφεύς καί επι

φανής εκκλησιαστικός ρήτωρ, κατήγετο άπό τό Ληξούρι τής Κεφαλληνίας. Κατ’
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άοχάς έδίδασκε στη Βενετία, Κεφαλληνία καί Ζάκυνθο καί αργότερα διωρισθη κα
θηγητής τής πατριαρχικής σχολής καί ίεροκήρυξ τής Μ. ’Εκκλησίας. 'Οταν αρ
γότερα παρητήθη, έπέστρεψε στην πατρίδα του καί διωρίσθη αρχιεπίσκοπος Κερ- 
νίτσης καί Καλαβρύτων (1711).

'Ομιλώντας καί γράφοντας σέ απλοελληνική γλώσσα, κατέστη ένας απο τους 
πλέον άγαπητούς λογίους τήν έποχή τής τουρκοκρατίας. Οι ρητορικοί του λογοι 
πού έξεδόθησαν το 1825 στή Βενετία μέ τον τίτλο «Διδαχαί», εγνωρισαν πολλές 
έπανεκδόσεις.

Μηνοδότου.
Πάροδος τής όδοΰ Μητροδώρου 9, κοντά στον "Αγιο Τρύφωνα τής ’Ακα

δημίας Πλάτωνος.
"Ελαβε τήν όνομ,ασία αυτή, προς τιμήν των συνωνύμων : 1) Ελληνος φιλο

σόφου καί ιατρού (τής εμπειρικής σχολής) πού κατήγετο άπό την Νικομήδεια τής 
Βιθυνίας καί 2) τού Σαμίου περιηγητοΰ καί ιστοριογράφου.

Μηριόνου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αθηνών (Καβάλας), μετά τον Προφητη Δανιήλ.
Κατά τήν μ,υθολογία, ό Μηριόνης, Κρής ήροος, έκ Γόρτυνος, ήταν σύντροφος 

τού Ίδομενέως καί διεκρίθη στον Τρωικό πόλεμο.
Μητροδώρου.
Συνέχεια τού τέρματος τής όδοΰ Μύλων (Λένορμ.αν 126), κοντά στον Αγιο 

Τρύφωνα τής ’Ακαδημίας Πλάτωνος.
'Ο Μητρόδωρος, 'Έλλην φιλόσοφος άπό τήν Χίο, έζησε τον Ε - Δ π.Χ. α ι

ώνα, διετέλεσε μαθητής τού Δημοκρίτου, ή κατ’ άλλους του Άναξαρχου και είναι 
ό πρόδρομος τής σχολής τών σκεπτικών.

Μητρομάρα.
Πάροδος τής οδού Βεΐκου 8, στοΰ «Μακρυγιάννη».
'0  Μητρομάρας, οπλαρχηγός άπό τά Μεσόγεια τής ’Αττικής, υπήρξε απο 

τούς πρωτεργάτες τής έξεγέρσεως πού προεκάλεσε ό Όρλωφ το 1769. Η δρά- 
σις του, κατά τήν προεπαναστατική περίοδο, υπήρξε άξιόλογος. Ά πεθανε το 1/72 
στή νησίδα ’Αγκίστρι, όπου είχε καταφύγει, πληγωμένος άπο καποια μάχη.

Μητροπόλεως.
Πάροδος τής πλατείας «Συντάγματος».
"Ελαβε τήν ονομασία αύτή, επειδή οδηγεί στον μητροπολιτικο να ο τών ’Α

θηνών.
Μητρώου.
Πάροδος τής όδοΰ Πανός, στή «Πλάκα», κοντά στή «Ρωμαϊκή αγορα».
Μητρώον ώνομάζετο αρχικά τό ιερό τής μητέρας τών Θεών Κυβέλης, πού 

άνηγέρθη άπό τούς ’Αθηναίους στήν ’Αγορά, κοντά στο παλαιό βουλευτηριο. Κον
τά στή θέσι αύτή τό 160 π.χ. έκτίσθη κτήριον, άποτελούμενον από τέσσαρες χώ 
ρους, στο όποιο συμπεριελήφθη τό μικρόν ιερόν τής Κυβέλης. Μέσα σ’ αυτό το νεο 
οικοδόμημα, πού εκαλείτο έπίσης Μητρώον, έφυλάσσοντο τά επίσημα αρχεία τής 
αθηναϊκής πολιτείας. Τον Ε μ.Χ. αιώνα, τό Μητρώον μετετραπη σε χριστιανική 
βασιλική. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Άμφιθέα).

Μητσαίων.
Πάροδος τής όδοΰ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 15, στοΰ «Μακρυγιάννη».
"Ελαβε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τής συνωνύμου οικογένειας του Κρα- 

νιδίου, τής όποιας μέλη διεκρίθησαν κατά τήν διάρκεια τής Έπαναστασεως 
τοΰ 1821.
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Μ ητσάκη Μ ιχαήλ.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 336, στοΰ «Κλωναρίδου».
Ο Μιχαήλ Μητσάκης (1868-1916), λογοτέχνης καί δημοσιογράφος, γεν

νήθηκε στα Μέγαρα καί διετέλεσε συνεκδοχής του σατιρικού «Άστεως». Κατά και
ρούς εδημοσίευσε σέ αθηναϊκές εφημερίδες ιδιότυπα πεζογραφήματα, καθώς καί 
κριτικές. Ά πέθανε σε φρενοκομείο. Τά άπαντά του έξεδόθησαν τό 1956, ύπό τον 
τίτλο «Μιχαήλ Μητσάκη- τό έ’ργον».

Μ η τσο π ο ύλο υ .
Πάροδος τής όδου Νορντάου, στο τέρμα των λεωφορείων «Γκύζη».
’Οφείλει τήν ονομασία στούς 'Ηρακλή καί Κωνσταντίνο Μητσόπουλο, γεω

λόγους καθηγητάς του Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
Ο πρώτος (1816-1892), διετέλεσε καθηγητής τής ζωολογίας, γεωλογίας, 

παλαιοντολογίας καί ορυκτολογίας 47 χρόνια, τό 1864 έξελέγη πρύτανις καί είναι 
ό ιδρυτής τοΰ Ζωολογικού Μουσείου. Για τήν ευρυμάθειά του, άπεκλήθη «πατήρ 
των φυσικών έπιστημών έν Έλλάδι».

Ό  δεύτερος (1846-1911), διετέλεσε καθηγητής τής ζωολογίας καί ορυκτο
λογίας στο Πανεπιστήμιο καί για 35 χρόνια στο Πολυτεχνείο. Είναι ό ιδρυτής τοΰ 
Γεωλογικού καί Όρυκτολογικοΰ Μουσείου.

Μ ιαούλη .
Πάροδος τής όδοΰ Έρμου 80, στο «Μοναστηράκι».
Όφεί?νει τήν ονομασία στήν γνωστή ιστορική οικογένεια τής "Τδρας, τής ό

ποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν ώς άγωνισταί καί πολιτικοί, τόσον κατά τήν περίο
δο τής Έ παναστάσεως, όσον καί μετά. Γνωστότερος όλων είναι ό Άνδρέας Μιαού- 
λης (1769-1835), ό περίφημος ναύαρχος τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, ό όποιος 
κατα μια εκδοχή, έπωνομάσθη έτσι (τό πατρώνυμό του ήταν Βώκος) από τήν ο
νομασία ενός τουρκικού σκάφους «Μιαούλ», πού ήγόρασε σέ νεαρή ηλικία. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σε  πολλά προάστια τών ’Αθηνών).

Μ ιθρ ιδ ά το υ .
Πάροδος τής όδοΰ Άνατολίου 27, στον "Αγιο ’Αρτέμιο.
'Ο Μιθριδά της ή Μιθραδάτης ό ΣΤ', έπικαϊωύμενος Μέγας Εύπάτωρ, ύπήρ- 

ξεν ό επιφανέστερος βασιλεύς τοΰ Πόντου (120-63 π .Χ .), καθυποτάξας ολόκληρη 
τήν Μ. ’Ασία. Ή  επεκτατική του αυτή πολιτική, ύπήρξεν ή αιτία τής έκρήξεως τών 
μεταξύ αύτοΰ καί τών Ρωμαίων «Μιθριδατικών» καλούμενων πολέμων (88-63 π.Χ.). 
Κατά τήν διάρκεια τών πολέμων αύτών, ήγωνίσθη εναντίον τών Σύλλα, Λουκούλ- 
λου καί του Πομπηίου. ’Αργότερα ηύτοκτόνησε στο Παντικάπαιο, πολιορκηθείς 
άπό τόν έπαναστατήσαντα γυιό του Φάρνακο. (Ό Μιθριδατισμός, ήτοι ό έθισμός 
σέ μεταλλικά καί φυτικά δηλητήρια πού επιτυγχάνεται μέ τήν χορήγησι μικροτά- 
τω ν δόσεων, αυξανόμενων βαθμηδόν, έ'λαβε τήν ονομασία άπό τόν Μιθριδάτη, ό ό
ποιος, συμφώνως μέ τήν παράδοσι, ειχεν έθισθή κατά τόν τρόπον αυτόν, στά δη
λητήρια, φοβούμενοι: μή δηλητηριασθή άπό τούς εχθρούς του).

Μ ικράς ’Α σ ία ς .
Πάροδος τής όδοΰ Παπαδιαμαντοπούλου 57, στά ’Ηλίσια.
Πρόκειται γ ιά  τήν γνο^στή χερσόνησο τής Μ. ’Ασίας, πού πολιτικώς άνή- 

κει ολόκληρη στή Τουρκία. Τόν Δ π.Χ. αιώνα, ή Μικρά ’Ασία ύπετάγη στον Μ. 
’Αλέξανδρο καί κατά τήν εποχή τών διαδόχων του ίδρύθησαν σ’ αυτή διάφορα ά- 
νεξάρτητα κράτη, όπως τών Σελευκιδών, ’Ατταλιδών κ.ά. ’Από τις άρχές τοΰ Β 
π.Χ. αίώνος, οί Ρωμαίοι άρχισαν τις επιθέσεις στή Μ. ’Ασία, πού τελικά άπετέλεσε 
ρωμαϊκή επαρχία.

Μέ τήν διάδοσι του Χριστιανισμού στή Μ. Άσία, ό πληθυσμός της έξηλλη-
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νίσθη, ττλήν δμως αλλεπάλληλα πλήγματα των διαφόρων επιδρομέων (Περσών, 
’Αράβων, Σελτζούκων και ’Οθωμανών Τούρκων, Τατάρων), έκαμψαν κατά πολύ τό 
έλληνικό στοιχείο, μέχρις οτου ή χώρα περιήλθε στη κυριαρχία των ’Οθωμανών 
(1453). Κατά την περίοδο τής τουρκοκρατίας στή Μ. ’Ασία, τό ελληνικό στοιχείο, 
άλλα καί τό χριστιανικό γενικώτερα, ύπέστη φοβερές διώξεις, πού άπεκορυφωθησαν, 
σέ σημεΐον έξοντώσεως, κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1769 - 1774) και κατα 
τό 1821.

Το 1914 άπηλάθησαν 120 χιλιάδες 'Έλληνες από τις παραλιακές προς τό Α ι
γαίο περιοχές (Δαρδανέλλια - Τσεσμέ). Τον Μάιο τού 1919, υστέρα απο έγκρισι 
των Μ. Δυνάμεων για την πρόληψι νέων διωγμών, ελληνικές δυνάμεις κατέλαβον 
την Σμύρνη. ’Έτσι άρχισεν ή γνωστή μικρασιατική εκστρατεία (Μάϊος 1919 - Σε
πτέμβριος 1922), μέ τά επίσης γνωστά αποτελέσματα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει 
σε προάστια τών ’Αθηνών).

Μικρομάνης.
Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισίας 211, άπέναντι στήν 'Α γία Τριάδα τού « Ε

ρυθρού Σταυρού».
'Η Μικρομάνη, κωμόπολις τής επαρχίας Καλαμάτας, είναι έδρα ομώνυμου 

κοινότητος καί έχει σήμερα περί τούς 1000 κατοίκους.
Μίκωνος.
Πάροδος τής οδού Καραϊσκάκη 29, κοντά στή πλατεία « Ηρώων» (Τυρρή).
'Ο Μίκων, ’Αθηναίος γλύπτης καί ζωγράφος τού Ε π.Χ. αΐωνος, ήταν 

γυιός τού Φανομάχου ή Φανόχου καί συνεργάτης τού Πο7υυγνωτου.
Μιλήτου.
Πάροδος τής οδού ’Αταλάντης 10, κοντά στή στά.σι «8» τών λεωφορείων 

«Σεπόλια».
'Η Μίλητος, μεγίστη καί άκμαιοτάτη ιωνική πόλις τής Μ. ’Ασίας, βρισκε- 

το στο μυχό τού Λατμικοΰ κόλπου. Μετά τήν άλο^σι τής Τροίας, οι ’ ίωνες, υπο 
τον Νηλέα, έγκατεστάθησαν στήν Μίλητο, πού μέ τήν πάροδο τού χρονου εγινε 
σημαντικώτατο ναυτικό καί εμπορικό κέντρο, άλλά καί κέντρο τών γραμμάτων 
καί τών τεχνών. Τό 129 π.Χ. ή Μίλητος ύπήχθη στούς Ρωμαίους, ύπό τούς όποι
ους καί έγνώρισε νέα άκμή. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους είχε σχεδόν παρακμά
σει καί τον ΙΔ αιώνα περιήλθε στούς Σελτζουκίδες. (Συνώνυμη οδος υπάρχει σε 
προάστια τών ’Αθηνών)

Μιλτιάδου.
Πάροδος τής οδού 'Αγίου Μάρκου 22, κοντά στη Χρυσοσπηλιωτισσα τής 

οδού Αιόλου.
Πρόκειται για τον περιώνυμο ’Αθηναίο στρατηγό, γυιό τού Κίμωνος, πού 

διεκρίνετο γιά τήν τόλμη καί τήν στρατηγική του ιδιοφυία. "Οταν ό ϋέρξης εισέ
βαλε στήν Ελλάδα, άνέλαβε τήν άρχιστρατηγία τού άθηναϊκοΰ στρατού καί κατε- 
τρόπωσε τούς Πέρσες στήν γνωστή μάχη τού Μαραθώνος (490 π .Χ .). ’Αργότερα, 
θέλοντας νά έκδικηθή τις μηδισάσες νήσους τών Κυκλάδων, άπέτυχε κατά τήν έναν- 
τίον τής Πάρου εκστρατεία του, μέ άποτέλεσμα νά κατηγορηθή ύπό τών άντιπά- 
λων του καί νά καταδικασθή σέ βαρύτατο πρόστιμο. Τελικά, μή μπορώντας νά 
πληρώση τό πρόστιμο, έφυλακίσθη καί άπέθανε. (Συνώνυμη όδος υπάρχει σε προά
στιά τών ’Αθηνών).

Μίλωνος.
Πάροδοε τής οδού Πύρρας 16, όπισθεν του "Αγίου Σώστου τής λεωφόρου 

Συγγροΰ.
'Ο Μίλων δ Κροτωνιάτης, περιώνυμος "Ελλην άθλητής τής αρχαιότητας,
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ήταν γυιός του Διοτίμου καί κατήγετο άπό τον Κρότωνα τής Κάτω τής ’Ιταλίας. 
Νικητης πολλών ολυμπιακών, πυθικών, ισθμιακών καί νεμεακών αγώνων πάλης, 
απεθανε κατασπαραχθείς ύπό άγριων θηρίων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Π. Φά
ληρο ).

Μ ίμνερμου .
Πάροδος τής όδοΰ Μελεάγρου 7, όπισθεν των Βασιλικών ’Ανακτόρων.
Ο Μίμνερμος ό Κολοφώνιος, ελεγειακός ποιητής του Ζ π.Χ. αΐώνος, υπήρ

ξε ο ιδρυτής τής ερωτικής έλεγείας καί έξετιματο πολύ άπό τούς Αλεξανδρινούς 
καί Ρουμ.αίους ποιητάς.

Μ ιν ιά κ .
Πάροδος τής οδοΰ Γενναίου Κο?,οκοτοώνη 31, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο 

του Φιλοπάππου.
Ο Μινιάκ (Mignac), Γάλλος φιλέλλην άξιωματικός, υπηρέτησε, κατ’ αρχήν, 

ως λοχαγός των Ουσσαρων στο στρατό του Ναπολέοντος, μετά όμως την έκρηξι 
της Επαναστασεως του 1821, ή?ώ)ε στην Ελλάδα καί κατετάγη στο σώμα τών φι
λελλήνων του στρατηγού Νόρμαν. 'Η άνδρεία του υπήρξε μεγάλη καί έθαυμάζετο 
άπό όλους. Έφονεύθη στη μάχη του Πέτα (4/7/1822).

Μ ίνω ο ς.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 100, στη «Δάφνη».
Ο Μινως, μυθολογικός βασιλιάς τής Κρήτης, ήταν γυιός του Διός καί τής 

Ευρώπης, αδελφός του Ραδαμάνθυος καί του Σαρπηδόνος καί πατέρας, άπό τήν 
συζυγο του Πασιφαη, πολλών παιδιών, όπως τών Δευκαλίωνος, Άκακαλλίδος, 
Γλαύκου κ.ά. Ό  Μίνως άνεδείχθη σε άριστον ήγεμόνα, θεμελιώνοντας τήν θαλασ- 
σοκρατορία τών Κρητών, ιδρύοντας πολλές πόλεις καί θεσπίζοντας δικαία νομοθε
σία. Περί τον Μινωα επλασθησαν πολλοί μΰθοι καί ιδιαιτέρως μέ τις σχέσεις αυτού 
με τον Δαίδαλο και τους ’Αθηναίους. Σύμφωνα μέ κάποια παοάδοσι, ό Μίνως ύπε- 
χρέωσε τούς Αθηναίους νά άποστέλλουν κάθε χρόνο επτά νέους καί επτά νεάνιδες 
ως τροφήν του Μινωταύρου. Κατ’ άλλην παράδοσιν, ένέκλεισε στον Λαβύρινθο τον 
α?χιτεκτονα Δαίδαλο, ό όποιος έδραπέτευσε μαζί μέ τον γυιό του "Ικαρο. (Συν
ώνυμη οδός υπάρχει σε  προάστια τών ’Αθηνών).

Μ ιρτσ ιέ ίρσκυ .
Πάροδος τής οδού Γενναίου Κο?ωκοτρώνη 56, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο 

τοΰ Φιλοπάππου.
Ο Μιρτσιεφσκυ, Πολωνός φιλέλλην, άξιωματικός στο στρατό τού Ναπο- 

λεοντος, έφονεύθη στη μάχη του Πέτα.
Μ ισαραλιώ του  .
Πάροδος της οδού Βε'ίκου 14, στου «Μακρυγιάννη».
Ο Μισαραλιώτης, διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στην πρώτη δημαρχιακή 

περίοδο τών Α θηνών, μετά την Έπανάστασι.
Μ ισθοϋ Ί ω ά ν ν ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Εύφρονίου 35, άπέναντι στο νοσοκομείο «Συγγροΰ».
Ό  Ιωάννης Μισθός, γυιός τοΰ έκ Δαιμόνιας Μονεμβασίας Χαζή Παναγιω- 

τακη Γ. Μισθού, πού τήν εποχή τής τουρκοκρατίας είχε έγκατασταθή στη Σμύρ
νη καί είχε ιδρύσει όμώνυμ.ο μεγάλο εμπορικό οίκο, γεννήθηκε στά Κύθηρα τό 
1835 καί άπέθανε αΐφνιδίως τό 1895. Τό 1889, επί προ^θυπουργίας X. Τρικού- 
πη, εδωρησε πλουσιωτάτη καί βαρύτιμη συλλογή ποικίλων πήλινων μικρασιατι
κών ειδωλίων, πού φυλάσσεται σέ ιδιαίτερη φερώνυμη αίθουσα τοΰ ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου Άθηνόΰν.

( Συνεχίζεται)
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* ΤΟ 16366 αύτοκίνητον Ι.Χ. όδηγούμενον ύπό τοΰ Ε. Μασίνα, έτών 39, 
παρέσυρε στην οδόν Πραξιτέλους του Πειραιώς καί. έφόνευσε τήν Ιωάνναν Σιρί- 
γου, έτών 50.

* ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΤΡΩΣΙ της σιδηροδρομικής γραμμής μετά τής κοινοτικής 
Φρατζή, ή 86 αυτοκινητάμαξα των ΣΕΙί Άθηνών-Θεσσαλονίκης μέ μηχανοδηγόν 
τον Δ. Κακούρην, κάτοικον ’Αθηνών, παρέσυρε καί έτραυμάτισε θανασίμως τον 
Δ. Ρετσίναν, έτών 30, κάτοικον Κομποτάδων, βαρέως δέ τον 4ετή υιόν του ’Αθα
νάσιον. Οί πατήρ καί υιός Ρετσίνα έπέβα,νον τοΰ ίππου των καί διήρχοντο την πα
ράλληλον τής σιδηροδρομικής οδόν, όταν όμως έπλησίασεν ή αύτοκινητάμαξα, ό 
ίππος των αφήνιασε καί ο'ι δύο έπιβαίνοντες έξετινάχθησαν επί της σιδηροδρομικής 
γραμμής. Οί τραυματίαι διεκομίσθησαν εις τό κρατικόν νοσοκομεΐον Λαμίας, όπου 
ό πατήρ Ρετσίνας έξέπνευσε μετά δίωρον. Ό  οδηγός τής αύτοκινητάμαξας έξηφα- 
νίσθη, μή συλληφθείς άκόμη.

* ΠΑΡΑ ΤΟ 16ον χιλιόμετρον τής όδοΰ Καστοριάς - Κοζάνης, τό 157022 Ι.Χ. 
αύτοκίνητον όδηγούμενον ύπό τοΰ II. Άρσένη, παρεξέκλινε τής πορείας του καί 
άνετράπη. Έκ τών έπιβαινόντων έτραυματίσθησαν σοβαρώς ό οδηγός καί ό Δ. Μαν- 
δάλης.

* ΠΑΡΑ ΤΟ 24ον χιλιόμετρον τής όδοΰ Πατρών - ’Αράξου, ποδήλατον όδηγού
μενον ύπό τοΰ Κ. Κάτρη, έτών 53, παρέσυρε καί έτραυμάτισε βαρέως τον Γ. Κε- 
λέρην, έτών 58.

* ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ Μεσολογγίου, συνεπεία άνατροπής γεωργικού έλκυ- 
στήρος, έτραυματίσθη σοβαρώς ό οδηγός τούτου Γ. Φωκάς.

* Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ «φωνάζει ό κλέφτης νά φύγη ό νοικοκύρης» άντεστράφη στις 
8-6-65 τό βράδυ, σε μια σύντομη όσο καί περιπετειώδη σκηνή. 'Ο νοικοκύρης—ό 
δικηγόρος κ. Άνδριόπουλος—μπήκε στο γραφείο του κι’ είδε δύο «πελάτες » πού είχαν 
μπή άπρόσκλητοι καί τό σπουδαιότερο, μέ δικό τους κλειδί. 'Υπεχώρησε, προσπα
θώντας νά κρατήση τήν ψυχραιμία του, κράτησε τήν πόρτα άπ’ έξω όσο μπορούσε 
πιο δυνατά καί φώναξε νά τον βοηθήσουν. 'Η πολυκατοικία αναστατώθηκε, από 
τις φωνές, μέχρι πού ή ’Άμεσος Δράσις άπήλλαξε τον δικηγόρο άπό τα άστυνομικά 
καθήκοντα πού είχε άναλάβει καί ώδήγησε «γιά καφέ» τούς δύο απρόσκλητους επ ι
σκέπτες στήν ’Ασφάλεια. Πάνω τους βρέθηκαν 110.000 δραχμές καί 100 αντικλείδια.

* ΤΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στή λεωφόρο Συγγροΰ, τό μεσημέρι τής 9'Ίζ ’Απριλίου 
συνεκρούσθησαν αλυσιδωτά. Ή  «καραμπόλα» άρχισε μέ τό 20795 λεωφορείο, πού 
φρενάρησε άπότομα καί δέν έδωσε τον καιρό στο δεύτερο 117225, πού δέν τη 
ρούσε φυσικά τήν κανονική άπόστασι άπό πίσω, νά σταματήση. 'IT σύγκρουσις με- 
τεκίνησε πάλι τό πρώτο καί τό έρριξε σ’ ένα τρίτο λεωφορείο (106777) τών Ε.Η.Σ., 
πού προπορεύοταν. Ευτυχώς ότι μπροστά άπό αυτό δέν ύπήρχε άλλο καί τό κακό 
σταμάτησε έκεΐ. ’Αποτέλεσμα νά τραυματισθοΰν σοβαρώς ό οδηγός του λεωφορείου 
(117225) καί έξη έπιβάτες του.
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* ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟ δσο καί, τραγικό θάνατο βρήκε ή Ζαφειρούλα Χατζή, μιά 
νεα και όμορφη κοπέλα, 20 έτών, άπό τήν Πετρούπολι. Ξεκίνησε άπό τό σπίτι 
της μέ τό λεωφορείο για  να έ'λθη στην Αθήνα καί στην πλατεία ’Αττικής, εντελώς 
ξαφνικα, έπεσε θύμα τής ταχύτητος καί τής βροχοπτώσεως, γιατί τό λεωφορείο 
ντεραπαρησε και χτύπησε μέ σφοδρότητα πάνω σέ ένα τσιμεντένιο στύλο τής Δ. 
Ε.Η. Κατά τήν ίδια σύγκρουσι έτραυματίσθησαν σοβαρώς καί τρεις έπιβάτες (9-4-65)

* ΣΕ ΔΕΝΤΡΟ επάνω  έπεσε, σ’ ένα προάστιο τής Τριπόλεως, τό Ι.Χ. στο όποιο 
επεβαιναν πεντε φίλοι, πού είχαν πάει νά δούνε συγγενή τους στα σεισμόπληκτα 
χωρία. Ο οδηγός σκοτώθηκε καί 3 άλλοι τραυματίσηκαν σοβαρώτατα. Αιτία ή 
ύπεοβολική ταχύτης (10-4-65).

*  ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ μοτοσυκλέττας σκοτώθηκε έξοο άπό τά Φύχτια του 
’'Αργους ό κρεοπώλης Χρ. Μητσάκης (10-4-65).

Στη λεωφόρο Τατοΐου, μεσάνυχτα, παρεσύρθη άπό ιδιωτικό αύτοκίνητο καί 
έτραυματίσθη σοβαρώτατα ή Ρεγγίνα Πουλάκη, έτών 32 (11-4-65).

*  ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ διεμέλισε τό στρατιώτη Δ. Καλογιαννάκη, έτών 20, τήν ώρα 
που έβγαινε άπό τον στρατώνα Χαϊδαρίου καί επιχειρούσε νά περάση άπό τό ένα 
πεζοδρόμιο στο άλλο. Τό φορτηγό έτρεχε μέ μεγάλη ταχύτητα (12-4-65).

*  ΜΕ ΒΕΣΠΑ ό Μ.Κ., έτών 22, σκότωσε τό σερβιτόρο Β. Άναστασιάδη, 
στήν οδόν Ελλησπόντου τής Νεαπόλεως Νίκαιας (14-5-65).
e! ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ οδηγός παρέσυρε στή λεωφόρο ’Αθηνών τούς δύο έργάτες καί 
αντί να σταθή να βοηθήση τά θύματά του, άνέπτυξε ταχύτητα καί έξηφανίσθη. 
Καταζητείται άπό τήν Άστυνουιία (14-4-65).

*  ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΟ δυσ τύχημα τής χρονιάς είναι κείνο πού έγινε στο δρόμο 
Ά γρινίου-Ά ρτας. Μέσα σ’ ένα « ’Όπελ Καραβάν» ταξίδευε ό Βεντίστας μέ τή γυναί
κα του, τον πατέρα του, τά τρία παιδιά του, καί δύο άνήψια του ιδιοκτήτου τού αύ- 
τοκινήτου Γρηγορίου Κουτσογιάννη, έν δλω άτομα οχτώ. Τό δυστύχημα έγινε δύο 
χιλιόμετρα έξω άπό τήν Ά ρτα, δπου τό αύτοκίνητο ντεραπάρησε καθώς περνούσε 
π ά νω  άπό τή γέφυρα παραποτάμου τού Άράχθου, ξέφυγε άπό τό δρόμο καί έπεσε 
στήν κοίτη τού παραποτάμου, πού ή στάθμη της είχε άνεβή άρκετά, λόγω τής βρο
χής. ’Έ τσι καί οί οκτώ πού βρίσκονταν μέσα στο αύτοκίνητο παγιδεύθηκαν, οί 
πόρτες «εφράκαραν» καί τά νερά είσώρμησαν άπό τά σπασμένα τζάμια καί άπό 
τά ανοίγματα τού σασί καί τό μεταβάλανε σέ μιά βυθισμένη δεξαμενή άπό τήν ο
ποία κανείς δέν μπορούσε νά ξεφύγη. Μόνο ή Παναγιώτα Βεντίστα, πού τό κεφά- 
λι της εμεινε εςω  απο το νερό, συνήλθε επειτα απο μερικες στιγμές και ανήμπορη 
νά μετακινηθή, παγιδευμένη, κ ι’ ή ίδια, είχε τό τραγικό, τό φρικτό προνόμιο, νά 
παρακολουθή τον πνιγμό τών παιδιών της, πού σπαρταρούσαν στήν άπεγνωσμένη 
προσπάθειά τους νά σωθούν. 'Ωστόσο, ή γυναίκα ήλπισε δτι ίσως δέν είχε χαθή 
τό παν καί μέ μιά υπεράνθρωπη προσπάθεια κατώρθωσε νά άνοιξη μιά πόρτα τού 
αυτοκινήτου καί νά συρθή μέχρι τής όχθης καί νά καλέση βοήθεια. ΗΙταν δμως 
άργά. 'Η Χωροφυλακή πού έφθασε σέ λίγο έχει δέν είχε παρά νά άσχοληθή μέ τό 
μακάβριο έργο τής περισυλλογής τών πτωμάτων.

*  ΚΑΙ ΑΛΛΟ φρικτό δυστύχημα έγινε έξω άπό τή Λάρισα, στο δρόμο τού Τυρ- 
νάβου. ’Εκεί ένα φορτηγό «Βόλβο» φορτωμένο μέ χαλίκι, προχωρούσε προς τή Λά
ρισα. "Ενα φορτοταξί μέ έπιβάτας τούς Β. Κυριακάκη καί I. Κυριάκη, εμπόρους, 
συνεκρούσθησαν σ’ ένα σημείο τού δρόμου, πού δέν δικαιολογείται σύγκρουσις, 
γ ιατί ό δρόμος είναι ίσιος, μέ μεγάΔη ορατότητα. ’Αποτέλεσμα νά διαλυθή κυριο
λεκτικά τό φορτοταξί καί νά πολτοποιηθούν καί οΐ δύο έπιβάτες. Μεγάλες ζημίες 
έπαθε καί τό φορτηγό. Αιτία, δπως προκύπτει, ή πιθανή βλάβη τού συστήματος 
όδηγήσεως τού φορτοταξί, πού έφυγε άπό τό ρεύμα κινήσεώς του καί έπεσε πά
νω στο φορτηγό (17-4-1965).

*  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ τών ιδιωτικών αύτοκινήτων 126139 καί 85535 έγινε στήν 7η
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στάσι Καματερού, έξω άπό τήν ’Εθνική Εστία , καί έπροξενήθησαν σοβαρές υλι
κές ζημίες. 'Η αιτία τής συγκρούσεως ήταν ολοφάνερη εις τούς άστυνομ,ικους πε
ριπολικού τής Χωροφυλακής πού έφθασε εκεί. 'Ο οδηγός τοϋ πρώτου αυτοκίνητου 
Α. Γιαννόπουλος, 50 έτών, τρίκλιζε καί μιλούσε ψευδίζοντας, γιατί είχε έπιδοθή 
προηγουμένως σέ γενναία οινοποσία. Ό  μεθυσμένος όδηγος συνελήφθη καί απε- 
στάλη στον εισαγγελέα (18-4165).

* ΦΟΡΤΗΓΟ διεμέλισε ένα άγοράκι 7 έτών, στή Χαλανδρίτσα Πατρών. 'Ο οδη
γός συνελήφθη (19-4-65).

* ΤΑΞΙ έπεσε πάνω σέ ήλεκτρικό στύλο στις 9 .30 'μ.μ., στή διασταύρωσι των 
οδών Β. "Ολγας καί ’Αμαλίας, άφοΰ ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ό  όδηγος 
καί οί έπιβάτες έτραυματίσθησαν (19-4-65).

* ΦΟΡΤΗΓΟ σκότωσε παιδάκι 2 έτών στο χωριό Καθονοί τής Χαλκιδικής. 
Ό σωφέρ συνελήφθη (20-4-65).

*  4 ΝΕΚΡΟΙ καί 7 τραυματίες άπό τροχαίο δυστύχημα. 'Ένα φορτηγό στο Α ι
γάλεω σκότωσε τον Σ. Τσεπέλογλου. "Ενα Ι.Χ. έξω άπό τά Γιάννενα έπεσε πάνω 
σέ βράχο. Σκοτώθηκε ένας έπιβάτης καί έτραυματίσθησαν τρεις. Στο 168 χιλιό
μετρό τής οδού ’Αθηνών - Πατρών συνεκρούσθη λεωφορείο μέ Ι.Χ. Σκοτώθηκε ό 
οδηγός τού Ι.Χ. Σύγκρουσις πούλμαν μέ φορτηγό έγινε στή Θεσσαλονίκη καί έ
τραυματίσθησαν οί οδηγοί καί δύο έπιβάτες τού ττούλμαν. Τέλος στο 20 χιλιόμετρο 
τής οδού ’Αθηνών - Κορίνθου, Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε καί σκότωσε ποδηλατι
στή (21-4-65). Έξαπλή «καραμπόλα» αυτοκινήτων έσημειώθη στή λεωφόρο 
Συγγροϋ, εκεί δπου ή διασταύρωσις μέ τήν οδόν Χαροκόπου. Τό Ι.Χ. 134691 φρε- 
νάρησε απότομα. ’Έπεσε πάνω του τό Ι.Χ. 85919, έν συνεχεία έπεσε πάνω σ’ 
αυτό τό ταξί 2968, σ’ αύτό πάλι έπεσε τό Ι.Χ. 137325. ’Ακολούθους έπεσε πάνω 
στο τέταρτο αύτό αυτοκίνητο τό Ι.Χ. 110030 καί σ’ αύτό πάλι έπεσε το τελευ
ταίο Ι.Χ. 122549. Τό σημείο τής λεωφόρου παρουσίαζε πεδίο μάχης. Ευτυχώς δτι 
μόνο δύο οδηγοί έτραυματίσθησαν (22-4-65).

* ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ άνετράπη τρακτέρ πού σκότωσε τον οδηγό του καί έτραυμά- 
τισε σοβαρώς τον βοηθό (22-4-65).

ΦΟΡΤΗΓΟ άνετράπη στο 19 χιλιόμετρο τής οδού Βονίτσης-’Αμφιλοχίας μέ 
αποτέλεσμα τό θάνατο τού οδηγού (22-4-65).

* ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ «ντόλτσε βίτα» ήθελε νά κάνη ό 20ετής Β.Κ. "Εκλεψε, λοιπόν, 
μια άμερικανική «Καντιλάκ» καί έπεχείρησε περίπατο στούς 'Αγίους ’Αναργύρους. 
"Επεσε, όμως, πάνω σέ ένα στύλο τής ΔΕΗ, τον έρριξε κάτω καί παρ’ ολίγο νά 
πάθη ήλεκτροπληξία. Εύτυχώς κατώρθωσε νά βγή ζωντανός καί νά οδηγηθή στο 
κρατητήριο.

* ΤΡΑΓΙΚΟΣ θάνατος ό άπολογισμ,ός τού Πάσχα σ’ αύτοκινητιστικά δυστυχή
ματα. Δέκα νεκροί έν συνόλω, (7) στή ’Αθήνα καί (3) στήν έπαρχία, καί 130 τραυ
ματίες. Τά δυστυχήματα έγιναν κυρίως άπό παραβάτες των διατάξεων ταχυτητος
(26-4-65).

* ΤΡΑΚΤΕΡ άνετράπη στο χωριό Άρτίτσα τής Καρδίτσης. Ό  οδηγός με το 
γυιό του έπεσαν σ’ ένα χαντάκι μέ νερό καί πνίγηκαν, γ ιατί όπως ήταν τραυμα
τισμένοι έπεσαν μ„έ τό πρόσοκπο στο χαντάκι.

* ΤΑΞΙ πού παρεξέκλινε τής πορείας του, στή λεωφόρο Β. Σοφίας, άνέβηκε 
στο πεζοδρόμιο, έπεσε κατόπιν πάνω σέ λεωφορείο καί άλλο όχημα Ι.Χ. καί ε- 
τραυμάτισε οκτώ άτομα (1-5-65).

* ΦΟΡΤΗΓΟ στή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας έπεσε πάνω σέ δύο ταξί καί έτραυμά- 
τισε τρία άτομα (1-5-65).

* ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ στο 21 χιλιόμετρο τής οδού Πατρών - Πύργου, παρέσυρε καί
έσκότωσε δύο άτομα, ένώ στο χωριό Μάκρη Άλεξανδρουπόλεως άνετράπη τρακτέρ 
καί σκότωσε τον οδηγό, έτραυμάτισε δέ άλλο ένα άτομο. "Ητοι νεκροί τρεις, τραυ
ματίας ένας (1-5-65). Ν. Α.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δ',’ αποφάσεως του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθή- 
νοας την 17-4-1965 καί δημοσιευθείσης εις το ύπ’ άριθ. 139 Φ.Ε.Κ. (Τ.Γ.) της 
κ1-4-6ο, — ροαγονται ε:: των έν ίσχύι πινάκων προακτέων του έτους 1965, οί κά
τω θι άπαστυνομοι Ή τάξεως, εις τον βαθμόν του 'Τπαστυνόμου Α! τάξεως καί 
ώ ς άκο?Λυθως :

-Δ-) Κα.τ’ εκλογήν : ί )  Βούζας Σπυρίδων, 2) Πηγαδιώτης Κωνσταντίνος, 
3 ) Τσαγκάνης Νικόλαος, 4) Ψαράκης Ιωάννης, 5) Μακρής ’Ιωάννης, 6) Παπα- 
ϊωαννου Αποστολος, 7) Άρτικόπουλος Στάμος, 8) Κισσούδης ’Ιωάννης, 9) Κα- 
τζουράκης Σταύρος, 10) Κύρκος’Αριστείδης, 11) Λάγιος ’Απόστολος, 12) Καλα- 
φατακης Μιχαήλ, 13) Κοντός Παναγιώτης, 14) Κράμπας Παναγιώτης, 15) Κλέκου- 
ρας Πέτρος, 16) Νικολοπουλος ’Αριστείδης, 17) Μανωλόπουλος Βασίλειος, 18), 
Κολεύρης Κωνσταντίνος, 19) Καλλίθρακας Γεώργιος, 20) Βούλγαρης Νικόλαος 
21J Παπανδρέου Ευστάθιος, 22) Νηστικούλης Γεοόργιος, 23) Ραπτάκης Γεώργιος 
-ξ ενο φ ώ ν , 24) Ζαφειρόπουλος Συμεών, 25) Γωγος ’Αθανάσιος, 26) Τσιτσιμπΐκος 
Εύάγγελος, 27) Μαστοράκος ’Απόστολος, 28) Κολοβέας Γεώργιος, 29) Μπέλλης 
Γεώργιος, 30) Σαλμας Τηλέμαχος, 31) Φανουράκης Γεώργιος, 32) Μπουγας Φώ
τιος, 33) Μαρνέρης Γεώργιος, 34) Μαυρακάκης ’Αντώνιος, 35) Τριαντάφυλλος 
Ευάγγελος, 36) Άποστολόπουλος Νικόλαος, 37) Μπερτσιάς Θεμιστοκλής, 38) 
Σαλτερης Δημητριος, 39) Χοχτουλας Δημητριος, 40) Γεωργουλάκης Γεώργιος, 41) 
Χριστόπουλος Παναγιώτης, 42) Ίωαννίδης Βασίλειος, 43) Παπαδατος Παναγιώ- 
της, 44) Κοκκοράκης Γεώργιος, 45) Ιίίνοβας Γεώργιος, 46) Καννής Κωνσταντί
νος, 47) Βασιλάκος Δημητριος, 48) Ζαφειρόπουλος Νικόλαος, 49) Παπαδημητρίου 
’Ιωάννης καί 50) Πάζας ’Ιωάννης.

Β) Κατ’ αρχαιότητα : Λαβράνος Γεώργιος.·

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώμ,ατος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μ. Κουτσο- 
ακης, Β. Τυρακης, I. Μάνδαλος, Δ. Γκοΰζος καί I. Παπανικολόπουλος.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Διά Β .Δ ., δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 44 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 1-2-1965, 
επετράπη εις τον ’Αστυνόμον Β' τάξεως κ. Τζίμαν Θεόδωρον, όπως φέρη τό άπονε- 
μηθέν αύτώ γερμανικόν παράσημον Verdienstkreuz.

—̂Διά διαταγής του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπενεμήθη έπαινος 
εις τούς: Άρχιφύλακα κ. Φελουκατζήν ’Αντώνιον καί ’Αστυφύλακας κ.κ. Μιχόπουλον 
Γαξιαρχην και ’Αλεξόπουλον Νικόλαον, διότι, ούτοι, άποσπασθέντες έκ τήε 'Υποδιευ- 
θύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, εις την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών,πρός 
εκτελεσιν υπηρεσίας, κατα την περίοδον των Άπόκρεω, ήτοι κατά τό χρονικόν διάστη
μα άπό 6—8/3/1965, διά τής φιλότιμου προσπάθειας των, συστηματικής καί προ
σεκτικής παρακολουθησεως, επετυχον την επ ’ αυτοφώρω σύλληψιν σεσημασμένων 
κλεπτών πορτοφολίων, μεταβάντων εις Πάτρας έξ ’Αθηνών, προς διάπραξιν κλοπών 
καί ουτω άνέκοψαν έν τή γενέσει της την κακοποιόν δράσιν των, προκαλέσαντες ευ
μενή σχόλια ύπέρ αύτών καί του ’Αστυνομικού Σώματος.



Κάθε Σάββατο 

Ώρα 12-12.30'μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


