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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η
Του δικηγόρου κ, ΞΚΝΟΦ . ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

Ό λίθος, κάτω άπό τον οποίον έστέναζεν δ άνθρωπος, πού μέσα σε ύλικάς 
μορφάς της ζωής, σέ παχυλόν καί άχαλίνωτον ήδονισμόν, χωρίς δρια καί χωρίς επι
φυλάξεις, άνεζήτει τήν ευτυχίαν, είχε κυλισθή. Ό "Αδης έν'.κήθη, δ Κύριος άνέ- 
στη, τό θαύμα συνετελέσθη. Καί έκ τού τάφου άνέλαμψε τό θειον φως, τό άνέσπερον 
φως, διά νά δδηγήση τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα προς τήν νέαν ζωήν, τήν οποίαν 
καθίδρυσε διά τής διδασκαλίας του δ γλυκύς Ναζωραίος. Νέα εποχή άνέτειλε διά 
τήν ανθρωπότητα, νέοι δρόμοι ήνοίγοντο πρός τό πνεύμα, νέα πίστις έθεμελιοΰτο 
εις τάς ψυχάς, αί συνειδήσεις μετεμορφοΰντο υπό τήν έπίδρασιν τής άγνωστου γοη
τείας, τήν όποιαν επ’ αυτών έφύσησε τό κήρυγμα τής αγάπης. Οί αιώνες έπίστευ- 
σαν εις τό χαρμόσυνον άγγελμα τής λυτρώσεως καί ή άγαλλίασις έπλήρωσε φωτός 
τήν ψυχήν των, έξήγνισε τάς καρδίας των, έλάμπρυνε τάς συνειδήσεις των, ώδή- 
γησεν αυτούς πρός τήν κατανόησιν αληθειών, διά τάς όποιας έκλήθησαν νά κγωνι- 
οθοΰν, υπέρ των. οποίων ήγωνίσθησαν, διά τήν έπικράτησιν των όποιων θυσίαι έγέ- 
νοντο καί θυμάτων έκατόμβαι ύψώθησαν.

Τό Χριστιανικόν πνεύμα έθριάμβευσε, παρά τάς αντιδράσεις, τούς διοιγμούς, 
παρά τό μαρτύριον, διότι έφωτίζετο από τό άνέσπερον φώς τής έλπίδος πρός μίαν 
Άνάστασιν, κατά τήν οποίαν δ θρίαμβος τού ’Ιδεώδους θά ήτο ή λύσις τών δεσμών. 
Ουδεμία άλλη κατάκτησις έπεβλήθη δσον ή έκ τού Γολγοθά έκπορευθεΐσα καί έξα- 
πλωθεισα επί τής γής. Καί έφ’ δσον δ κόσμος βαδίζει τον δρόμον του, εφ’ δσον υπάρ
χει αίσθημα εις τάς καρδίας τών άνθρώπων, τό Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν έ σ τ η  θά είναι 
ή δύναμις, ή οποία θά έμπνέη καί θά συγκινή τήν άνθρωπίνην καρδίαν. Θά είναι ή 
άνωτάτη βαθμίς τής αρμονικής κλίμακος, ή όποια θά άποκορυφώνη τήν χαράν καί 
θά είναι πάντοτε, έν μέσω τών αιώνων, τό συνεχώς άνυψούμενον άνάβαθρον τής πί- 
στεως, τής έλπίδος καί τής αγάπης. Θά είναι ή πάντοτε νέα άφετηρία τής επιμόχθου 
πορείας τής άνθρωπότητος, ή οποία θά γοητεύεται άπό τό άσμα τής Άναστάσεως 
καί θά καθοδηγήται άπό τάς λάμψεις τού άφθαστου μεγαλείου της...

ΧΑ ΤΖΙΙΣΑΡΑΝΤΟΣ
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ΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ1

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  ΚΑΙ  ΠΟΙ Ν Ι Κ ΟΝ Δ Ι Κ Α Ι ΟΝ
'Υπό τοϋ Πρύτανεως καί Καθηγητοϋ της ’Εγκλη
ματολογίας έν τή Παντείω Ά νωτ. Σχ. Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υνέχεια  έκ  τοϋ προηγουμένου)

«Ούαί ύμΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι, ύποκριταί, δτι κατεσθίετε τάς οικίας 
τών χηρών, καί προφάσει μακρά προσευχόμενοι. Διά τούτο λήψεσθε περισσότερόν 
κρίμα». «Ούαί ύμΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι, ύποκριταί, δτι καθαρίζετε τό έξω
θεν τοϋ ποτηριού καί της παροψίδος, έσωθεν δέ γέμουσιν έξ αρπαγής καί άκρασίας... 
ύποκριταί, δτι παρομοιάζετε τάφους κεκονιαμένους, οί’τινες έξωθεν μέν φαίνονται 
ωραίοι, εσωθεν δέ γέμουσιν δστέων νεκρών καί πάσης ακαθαρσίας. Ούτως καί υμείς 
έξωθεν μέν φαίνεσθε τοϊς άνθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δέ μεστοί έστε ύποκρίσεως καί 
ανομίας... οφεις, γεννήματα εχιδνών, πώς φύγητε από τής κρίσεως τής γεένης; διά 
τοϋτο, ιδού, έγώ αποστέλλω προς ύμας προφήτας καί σοφούς καί γραμματείς. Και 
έξ αυτών άποκτενεΐτε καί σταυρώσετε, καί έξ αυτών μαστιγώσετε εν ταΐς συναγω- 
γαΐς υμών καί διώξετε από πόλεως εις πόλιν. “Οπως ελθη έφ’ ύμας παν αίμα δί
καιον έκχυνόμενον επί τής γής...». «Βλέπετε από των γραμματέων, τών. θελοντων 
έν στολαϊς περιπατεϊν, καί ασπασμούς έν ταΐς άγοραΐς, καί πρωτοκαθεδρίας έν ταΐς 
συναγωγαΐς, καί πρωτοκλισίας έν τοΐς οείπνοις. Οι κατεσθιόντες τάς οικίας τών 
χηρών, καί προφάσει μακρά προσευχόμενοι. Οϋτοι λήψονται περισσότερον κρίμα». 
«Νϋν υμείς οί Φαρισαίοι τό έξωθεν τοΰ ποτηριού καί τοϋ πίνακος καθαρίζετε. Γό δε 
έσωθεν γέμει αρπαγής καί πονηριάς». «Ούαί ύμΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι, ύπο- 
κριταί, δτι έστέ ώς τά μνημεία τά άδηλα, καί οί άνθρωποι οί περιπατοΰντες επάνω 
ούκ οίδασιν... Φορτίζετε τούς ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καί αυτούς ένί τών 
δακτύλων υμών, ού προσψαύετε τοΐς φορτίοις... Άποστελώ εις αυτούς προφήτας 
καί άποστόλους, καί έξ αυτών άποκτενοΰσι καί έκδιώξουσιν... Λέγοντος δέ αύτοϋ 
ταϋτα προς αυτούς, ήρξαντο οί γραμματείς καί οί Φαρισαίοι δεινώς ένέχειν καί άπο- 
στοματίζειν αύτοϋ περί πλειόνων, ένεδρεύοντες αυτόν καί ζητοΰντες θηρεΰσαί τι εκ 
τοΰ στόματος αύτοϋ, ίνα κατηγορήσωσιν, αύτοϋ». «Προσέχετε άπό τών γραμματέων, 
τών θελόντων περιπατεϊν εν στολαϊς καί φιλούντων ασπασμούς έν ταΐς άγοραΐς, καί 
πρωτοκαθεδρίας έν ταΐς συναγωγαΐς καί πρωτοκλισίας έν τοΐς δειπνοις. Οΐ κατεσθί- 
ουσι τάς οικίας τών χηρών καί προφάσει μακρά προσεύχονται. Ούτοι λήψονται πε
ρισσότερον κρίμα». «Εί ζών Πνεύματι, Πνεύματι καί στοιχώμεν. Μή γινόμεθα κε
νόδοξοι, άλλήλους προκαλούμενοι, άλλήλοις φθονοΰντες». «Ό οδν διδάσκων έτερον, 
σεαυτόν ού διδάσκεις; δ κηρύσσων μή κλέπτειν, κλέπτεις; δ λέγων μή μοιχεύειν, 
μοιχεύεις; δ βδελυσσόμενος τά είδωλα, ίεροσυλεΐς; δς έν νόμω καυχασαι, διά τής 
παραβάσεως τοΰ νόμου τόν Θεόν ατιμάζεις;». «Οϋτοί είσι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, 
κατά τάς επιθυμίας αύτών πορευόμενοι, καί τό στόμα αυτών λαλεϊ ύπερογκα, θαυ- 
μάζοντες πρόσωπα ώφελείας χάριν».

ε ') Όμοίως ή χριστιανική φιλολογία κατεδίκασε τήν α β ο υ λ ί α ν  καί τήν 
συντροφεύουσαν ταύτην φ υ γ ο π ο ν ί α ν .

Ποόκειται περί άτόμων μή έχόντων ικανότητα επαρκούς έσωτερικής άντιστά- 
σεως καί πλειότερον φερομένων προς τήν έκ περιστάσεως διαφθοράν, έγκληματικό- 
τητα ή πορνείαν (ποσοστόν 57,7% περίπου κατά Στούμπφλ επί 195 υποτροπών 
έγκληματιών) .

«Πονηρέ δοΰλε καί δκνηρέ». «Καί εν καιρώ πειρασμοΰ άφίστανται». «Ό κλέ- 
πτων μηκέτι κλεπτέτω. Μάλλον δέ κοπιάτω, εργαζόμενος τό άγαθόν ταΐς χερσίν, 
ΐνα έχη μεταδιδόναι τώ χρείαν έχοντι». «Εί τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω. 
Άκούομεν γάρ τινας περιπατοΰντας έν ύμΐν άτάκτως, μηδέν έργαζομένους, άλλά 
περιεργαζομένους. Τότε δέ, τοιούτους παραγγέλλομεν, καί παρακαλοΰμεν διά τοϋ 
Κυρίου ήμών Ηησοΰ Χριστοΰ, ίνα μετά ήσυχίας έργαζόμενοι τόν εαυτών άρτον έ- 
σθίωσιν». «Καί έλαβε Κύριος δ Θεός τόν άνθρωπον, δν έπλασε, καί έθετο αύτόν έν
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τφ παραδείσιο τής τρυφής, έργάζεσθαι αυτόν καί φυλάσσειν». «Έν ίδρώτι τοΰ προ
σώπου σου φαγείν τον άρτον σου».

στ') Όμοίως ή χριστιανική σκέψις έστράφη καί εις τήν ψυχικήν ανωμαλίαν 
τής κ α τ α θ υ μ ί α ς ,  ρέπουσαν πρός επικίνδυνον μελαγχολίαν καί απογοήτευαιν, 
ητις συχνάκις ωθεί είτε πρός τήν νεύρωσιν καί τό φρενοκομείο'/, είτε πρός τήν αυτο
κτονίαν (ενδεχομένως ομαδικήν, οικογενειακήν) καί τό νεκροταφεϊον.

«Άπέσταλκέ με ίάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν».
Πρός τούτους δέ έπεδίωξεν ή θρησκεία τής ’Αγάπης νά χαρίση τό θάρρος τής 

ζωής καί τήν πνοήν τής χαράς τής ζωής.
«Χαίρετε έν Κυρίιρ πάντοτε. Πάλιν έρώ, χαίρετε. Τό επιεικές υμών γνωσθήτω 

πάσιν άνθρώποις. 'Ο Κύριος εγγύς. Μηδέν μεριμνάτε, άλλ’ έν παντί τή προσευχή 
καί τή δεήσει μετά ευχαριστίας τά αιτήματα υμών γνωριζέσθω πρός τον Θεόν. Καί 
7] ειρήνη τοΰ Θεοΰ, ή υπερέχουσα πάντα νοΰν, φρουρήσει τάς κάρδίας υμών καί τά 
νοήματα υμών έν Χριστή) ’Ιησού». «Ταΰτα λελάληκα ύμΐν, ίνα ή χαρά ή έμή έν 
ύμϊν μείνη, καί ή χαρά υμών πληρωθή». «Αιτείτε, καί λήψεσθε, ίνα ή χαρά υμών 
ή πεπληρωμένη». «Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ 
αναπαύσω ύμάς».

ζ ’ ) 'Ωσαύτως δ’ ή χριστιανική φολολογία έστράφη καί εναντίον τών γ-ε ν ε - 
τ η  ρ ίω ν  α ν ω μ α λ ι ώ ν .  Τούτων ύφίσταται μεγάλη ποικιλία καί εκτεταμένη ή 
έπί τον άνθρωπον έπίδρασίς των.

Ύφίστατο μάλιστα καί δλόκληρος Σχολή, ητις άνήγαγε τήν γενετησίαν ορμήν 
εις κυρίαρχον δύναμιν, καθορίζουσαν τήν τε ατομικήν καί τήν κοινωνικήν ζωήν τοΰ 
γένους τών άνθρώπων. Είναι ή Σχολή τής ψυχαναλύσεως, ήν ϊδρυσεν δ έν Βιέννη 
καθηγητής τής νευρολογίας Σίγκμουντ Φρόϋντ, καί ητις ούσιαστικώς διελάλησεν 
ότι ή ιστορία τής άνθρωπότητος αποτελεί παίγνιον τών γενετησίων δυνάμεων.

Κατά τού άφορήτου τούτου «πανσεξουαλισμοΰ» καί τί)ν εκ τούτων εκπορευό
μενων κινδύνων έστράφη ή χριστιανική φιλολογία, άποδοκιμάσασα τά ώθοϋντα τον 
άνθρωπον εις άποκτήνωσιν «πάθη ατιμίας», τά όποια μεταβάλλουσι τούτον εις «πε- 
ριπατοΰντα κατά σάρκα καί ούχί κατά πνεύμα», ήτοι εις δόοιπόρον «κατά τόν νό
μον τής αμαρτίας καί τοΰ θανάτου» καί ούχί «κατά τόν νόμον τής ελευθερίας καί τού 
πνεύματος τής ζωής».

«’Άρα οδν, αδελφοί, δφείλετε έσμέν ού τή σαρκί, τού κατά σάρκα ζην. Εί γάρ 
κατά σάρκα ζήτε, μέλλετε άποθνήσκειν. Εί δέ πνεύματι τάς πράξεις τοΰ σώματος 
θανατοΰτε, ζήσεσθε. “Οσοι γάρ Πνεύματι Θεοΰ άγονται, οότοί είσιν υιοί Θεοΰ». «Μή 
οδν βασιλευέτω ή άμαρτία έν τφ θνητω υμών σώματι, εις τό ύπακούειν αυτή έν ταΐς 
έπιθυμίαις αύτοΰ. Μηδέ παριστάνετε τά μέλη υμών δπλα αδικίας τή άμαρτία». «Διά 
τήν ασθένειαν τής σαρκός υμών. "Ωσπερ γάρ παρεστήσατε τά μέλη υμών δούλα τή 
άκαθαρσία καί τή ανομία εις τήν ανομίαν». «Γενεά πονηρά καί μοιχαλίς». «’Έσω- 
θεν γάρ, έκ τής καρδίας τών άνθρώπων, οι διαλογισμοί οί κακοί έκπορεύονται μοι- 
χεΐαι..., ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός». «Μή κοίταις καί άσελγείαις», «Ούτε μοιχοί, 
ούτε μαλακοί, ούτε άρσενοκοϊται». «'Ο δέ πορνεύων εις τό ίδιον σώμα αμαρτάνει. 
"Η ούκ οίδατε δτι τό σώμα υμών ναός τοΰ έν ύμΐν 'Αγίου Πνεύματός έστιν, ού 
έχετε από Θεοΰ;». «Ούκ έν σοφία σαρκική». «Καί μή μετανοησάντων έπί τή... 
άσελγεία, ή έπραξαν». «Φανερά δέ έστί τά έργα τής σαρκός, άτινά έστι μοιχεία..., 
άκαθαρσία, ασέλγεια». «Οίτινες άπηλγηκότες εαυτούς παρέδωκαν τή άσελγεία». 
«Πεπορευομένους έν άσελγείαις». «’Οφθαλμούς εχοντες μεστούς μοιχαλίδας καί άκα- 
ταπαύστους αμαρτίας».

Πέραν τούτων ή χριστιανική πνοή έντός τής ψυχικής περιοχής έγέννησε καί 
ειδικήν σχολήν ψυχολογίας κάί ψυχοπαθολογίας, έμπνεομένην υπό τοΰ μεγάλου χρι
στιανικού «νόμου τής άγάπης». Νοοΰμεν τήν «Σχολήν τής ’Ατομικής Φυχολογίας» 
ίδρυθεΐσαν ύπό τοΰ άειμνήστου Αύστριακοΰ σοφοΰ ’Άλφρεντ Άντλερ. Καί βεβαίως 
ό ’Άντλερ καθ’ άπασαν τήν ζωήν του παρέμεινεν έντός τής αύστηράς επιστημονικής
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περιοχής, ουδέποτε έπιχειρήσας νά διασπάση τά δρια τοΰ επιστητού καί νά χωρή- 
ση καί διείσδυση εις τό διαφεΰγον τήν θετικήν παρατήρησιν μυστηριώδες ύπερκό- 
ομιον καί υπερβατικόν καί μεταφυσικόν πεδίον. Ά λλ’ άντιθέτως ούτος περιώρισε 
τας ερευνάς αύτοΰ εντός τής γηίνης καί μόνον ανθρώπινης ζωής, διαμορφώσας τήν 
τοσον χρήσιμον διά τήν ζωήν ταύτην επιστημονικήν ιεραρχίαν τής «Ατομικής Ψυ
χολογίας». Ούχ ήττον ό ’Άντλερ επέτυχε τήν συνάντησιν τής επιστήμης μετά του 
υπερκόσμιου επιπέδου τής χριστιανικής θρησκείας έν τή περιοχή ακριβώς τής επί
γειου ζωής, έναρμονίσας τά διδάγματα τής ανθρώπινης επιστήμης μετά τοΰ γλυ
κέος φωτός των αιωνίων τής χριστιανικής ημών πίστεως αληθειών. Ή  τοιαύτη δ’ 
αρμονία διαλαλεΐται, διότι ή Σχολή τής Ατομικής Ψυχολογίας τρέφει πίστιν εις 
τήν υπαρξιν τής ψυχής, εις τήν ελευθερίαν τοΰ ανθρώπου, εις τήν ηθικήν ευθύνην 
τοΰ ανθρώπου καί άρα εις τόν ηθικόν καταλογισμόν τής διαγωγής του καί τέλος, 
οιοτι η Σχολή αύτη διακηρύσσει δτι δύναται νά θεμελιωθή επί τής γής ταύτης αν
θρώπινη κοινωνία, άπηλλαγμένη από τοΰ μίσους καί από τών παθών, από των πλά
νων καί από τών κακιών τών ανθρώπων, άλλαις λέξεσι κοινωνία τών τέκνων τοΰ 
Αδαμ, παρ ή θά ισχύη ως ανώτατος νόμος, ό νόμος τής ειρήνης καί τής άγάπης.

IV . ’Έρευνα τής κοινωνικής περιοχής.
1. Γ ε ν ι κ ώ ς :
Ι̂Ιερα δμως τών έσωγενών σωματοψυχικών ειδικών παραγόντων τής ανθρώπι

νης διαφθοράς ή χριστιανική φιλολογία έχώρησε βαθέως καί εις τούς κοινωνικούς 
συντελεστας, διεισδύσασα τοιουτοτρόπως εις τό έδαφος τής παθολογίας τής ανθρώ
πινης κοινωνίας. Καί υπό τήν έννοιαν ταύτην ήρμήνευσε ποικίλας κοινωνικάς δυσ- 
ιυΧία? αθλιότητας τοΰ γένους τών άνθριόπων καί διεφώτισε τάς διαφόρους κοι- 
νωνικας ακανθας, ένίας έκ τών οποίων άναλύομεν κατωτέρου.

2. Ε ί δ ι κ ώ ς :

της α1

/.αί γεννηθεΐσαι εκ τών αισθητικών ορέξεων ύλιστικαί καί άθεϊστικαί διδασκαλίαι, 
αι εισελασασαι εις την νεωτεραν κοινωνίαν καί διαλαλήσασαι τό ιδανικόν τών υλι
κών αγαθών, τής υλικής ευζωίας καί τής υλικής ευδαιμονίας. Συστήματα αίσθητι- 
κισμοΰ παραγνωρίσαντα τήν έλευθέραν καί πνευματικήν αρχήν έν τώ άνθρώπω καί 
έπομενως αρνηθεντα τήν ανθρωπίνην προσωπικότητα. Καταλήξαντα δέ τοιουτοτρό
πως εις τήν πρότασιν δτι «ή άνθρινπότης είναι μόνον τό παραγόμενον τών περί αύ- 

ΟΙ·κονομικών περιστάσεων (παίγνιον τών οικονομικών δυνάμεων) καί επομένως 
οιΐ δέον αύτη να αφοσιωθή μονον εις τό οικονομικόν ζήτημα, ί'να άνεύρη τήν ευτυ
χίαν». «Οικονομική θρησκεία», καταβιβάσασα τό πνεύμα καί τάς ήθικάς αξίας ιι,έ- 
χρι τής ύλης καί αποτρόπαια εις αποτελέσματα.

πλ.
ανεσον 
πον, εάν 
κεκ

μβουλον διά τόν άνθρω-
οϋτος δεν συνιστα ακεραίαν, εμπνεομένην υπό τών ηθικών αρχών καί συγ- 

κροτημένην προσωπικότητα. Φυχολογία ύλοφροσύνης, εις ήν συναντάται δ στε-
ρ ο ύ μ ε ' ^  vnvuir/TMM «yr/ί ^-----Q . —2________ " ____j . π  » n ,r

διότ
θρώπου,
ιών δυνατοτήτων, ας παρέχει εις αυτόν ό πλοΰτος, θεοποιεί καί οδτος μέ τήν σει 
ράν του τά χρήματα, άτινα άποτελοΰσι τήν δύναμίν του.

Καί τοιουτοτρόπως κινδυνεύουσι νά καταρρεύσωσι καί ηθικώς, τόσον δ άθλιος 
πένης, εφ δσον το φασμα τοΰ θανάτου εκ τής πείνης καί έκ τοΰ ψύχους έξαγριώνει
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τοΰτον καί δυναται να καταθραύση χήν άρεχήν του, δσον δμως άφ’ ετέρου καί ό 
πλούσιος, εφ δσον οδχος χυφλούμενος ύπερφρονεΐ καί περιφρονεΐ, ριπχόμενος εις χάς 
ύλικας διασκεδάσεις καί διαφθείρεχαι καί εκθηλύνεται καί τέλος κυριευόμενος υπό 
της απληστίας χοΰ συνεχούς κέρδους εκμεταλλεύεται χούς συνανθρώπους, καθίσχα- 
χαι ηθικώς αδιάφορος καί φανχάζεχαι δχι δύναχαι νά ζή ευδαίμων, καίπερ περικυ- 
κλούμενος υπό τής δυστυχίας χών πλησίον.

Εις άμφοχερας δέ χάς πχυχάς χαύχας άνεφέρθη ή χριστιανική φιλολογία, ά- 
φορμηθεϊσα και υπο άφθονων παραπομπών χών ιερών χρισχιανικών διαθηκών.

Καί χοιουχοχρόπως άνχικρύζει χις έν πρώχοις χόν έγκλημαχίαν χών αιώνων 
Ιούδαν χόν Ίσκαριώχην, δσχις χάριν χοΰ αργυρίου έπρόδωσε χόν Μέγαν Διδάσκα

λον καί Γιον χοΰ ’Ανθρώπου. «Καί Ιούδας δ Ίσκαριώχης, εις χών δώδεκα, άπήλθε 
προς χους αρχιερείς, ίνα παραοψ αύχόν αύχοΐς. Οι δέ άκούσανχες έχάρησαν, καί 
επηγγειλανχο αυχώ αργυριον οοΰναι. Καί έζήχει, πώς εύκαίρως αύχόν παραδψ». 
«Είσήλθεν δέ δ Σατανάς εις ’Ιούδαν, χόν έπικαλούμενον’Ισκαριώχην, δνχα έκ χοΰ 
αριθμού χών δώδεκα. Καί άπελθών συνελάλησε χοϊς άρχιερεΰσι καί χοΐς στρατη- 
γοϊς, χό πώς αύχόν παραδψ αύχοΐς. Καί έχάρησαν καί συνέθενχο αύχψ άργύριον 
οοΰναι, καί έξωμολόγησε καί έζήχει εύκαιρίαν χοΰ παραδοΰναι αύχόν αύχοΐς άτερ 
όχλου». «Τόχε πορευθείς εις χών δώδεκα, δ λεγόμενος ’Ιούδας Ίσκαριώχης, πρός 
χούς αρχιερείς, είπε, Τί θελεχε μοι δοΰναι, κάγώ ύμΐν παραδώσω αύχόν; οί δέ έστη
σαν αύχψ τριάκοντα αργύρια, καί από τότε έζήχει εύκαιρίαν, ϊνα αύχόν παραδψ». 
«Λέγει οδν εις έκ χών μαθητών αύχοΰ, ’Ιούδας Σίμωνος Ίσκαριώχης, δ μέλλων 
αύχόν παραδιδόναι, Διατί τοΰχο τό μύρον ούκ έπράθη τριακοσίων δηναρίων καί έδό- 
θη χοΐς πτωχοΐς, είπε δέ τοϋτο, ούχ’ δτι περί τών πτωχών έμελεν αύτψ, άλλα δτι 
κλέπτης ήν, καί τό γλωσσοκόμον είχε καί τά βαλλόμενα έβάσταζεν». «’Ώ τής Ιού
δα άθλιόχητος! Έθεώρει χήν πόρνην φιλούσαν τά ίχνη, καί έσκέπτετο δόλψ τής 
προδοσίας τό φίλημα. Εκείνη τούς πλοκάμους διέλυσε, καί οδτος τώ θυμψ έδεσμεΐ- 
το, φέρων αντί μύρου τήν δυσώδη κακίαν. Φθόνος γάρ ούκ οίδε προτιμάν τό συμφέ
ρον. ”Ω τής Ιούδα άθλιόχητος!».

’Εν συνεχεία άντικρύζομεν εις τη ν  Καινήν Διαθήκην καταδίκην τής κατολι- 
σθήσεως τών ναών χοΰ Κυρίου εις κέντρα κερδοσκοπίας. «Μή ποιείτε τον οίκον χοΰ 
πατρός μου οίκον έμπορίου». «Καί είσήλθεν δ Ίησοΰς εις χό ιερόν χοΰ Θεοΰ, καί 
έξέβαλε πάνχας τούς πωλοΰντας καί αγοράζοντας έν τψ ίερώ καί χάς τραπέζας τών 
κολλυβιστών κατέστρεφε καί χάς καθέδρας τών πωλούντων χάς περιστεράς. Καί 
λέγει αύχοΐς, Γέγραπχαι, Ό οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται’ υμείς δέ αύτόν 
έποιήσατε σπήλαιον ληστών». «Ό οίκος μου οίκος προσευχής έστίν, Υμείς δέ αύτόν 
έποιήσατε σπήλαιον ληστών».

Όμοίως περαιτέρω αί Ίεραί ΙΙηγαί παραπέμπουσιν εις τούς έκ τής κερδομανίας 
εκτεταμένους κινδύνους. «Καί ή μέριμνα τοΰ αίώνος τούτου καί ή απάτη τοΰ πλού
του συμπνίγει τόν λόγον καί άκαρπος γίνεται». «Καί αί μέριμναι τοΰ αίώνος τούτου 
καί ή απάτη τοΰ πλούτου, καί αί περί τά λοιπά έπιθυμίαι είσπορευόμεναι συμπνί- 
γουσι τόν λόγον, καί άκαρπος γίνεται». «Καί ύπό μεριμνών καί πλούτου καί ηδονών 
τοΰ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καί ού τελεσφοροΰσι». «Θεασάμενος δέ δ Σίμων, 
δχι διά τής έπιθέσεως τών χειρών τών αποστόλων δίδονται τό Πνεΰμα τό “Αγιον, 
προσήνεγκεν αύχοΐς χρήματα, λέγων, Δότε κάμοί τήν εξουσίαν ταύτην, ίνα ώ έπι- 
θώ χάς χεΐρας, λαμβάνει Πνεΰμα “Αγιον. Πέτρος δέ είπε πρός αύτόν. Τό άργύριόν 
σου οδν σοί είη εις απώλειαν, δτι τήν δωρεάν τοΰ Θεοΰ ένόμισας διά χρημάτων 
κτάσθαι. Ούκ έστί σοι μερίς, ούδέ κλήρος έν τώ λόγψ τούτψ. Ή γάρ καρδία σου 
ούκ έστι εύθεϊα ενώπιον τοΰ Θεοΰ. Μετανόησον οδν από τής κακίας σου ταύτης, καί 
δεήθητι τοΰ Θεοΰ, εί άρα άφεθήσεταί σοι, ή επίνοια τής καρδίας σου. Εις γάρ χολήν 
πικρίας καί σύνδεσμον αδικίας όρώ σε δντα». «’Έσωθεν γάρ έκ τής καρδίας τών αν
θρώπων οί διαλογισμοί κακοί έκπορεύονται, μοιχεΐαι, πορνεΐαι, φόνοι, κλοπαί, πλε- 
ονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφάνεια,
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άφροσύνη». «Ποιεϊν τά μή καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση άδικία..., πλεονεξία». 
«Ή τοΐς πλεονέκταις ή άρπαξιν». «Ηδονήν ηγούμενοι την έν ημέρα τρυφήν, σπίλοι 
καί μώμοι, έντρυφώντες έν ταϊς άπάταις αυτών καί συνευωχούμενοι ύμΐν..., καρδίαν 
γεγυμνασμένην πλεονεξίαις εχοντες».

Έν συνεχεία αί χριστιανικαί πηγαί οίκτείρουσι τούς «πεποιθότας έπί τοΐς χρή- 
μασι», «τούς θησαυριστάς», τούς έμπεποτισμένους ύπδ τής άγωνιώδους κερδομανίας, 
σοβαρού εμποδίου τού πλουτισμού τής ψυχής: «Μή θησαυρίζετε ύμΐν θησαυρούς έπί 
τής γής, δπου σής καί βρώσις αφανίζει, καί δπου κλέπται διορύσσουσι καί κλέπτου- 
σι. Θησαυρίζετε δέ υμών θησαυρούς έν ούρανώ, δπου ούτε σής, ούτε βρώσις αφανί
ζει, καί δπου κλέπται ού διορύσσουσιν, ουδέ κλέπτουσιν. "Οπου γάρ έστιν δ θησαυ
ρός, εκεί καί ή καρδία ύμών». «Τί γάρ ωφελείται άνθρωπος, έάν τδν κόσμον δλον 
κερδίση, την δέ ψυχήν αυτού ζημιωθή;». «Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον, έάν κερ
δίση τδν κόσμον δλον, καί ζημιωθή τήν ψυχήν αυτού;». «Τί γάρ ωφελείται άνθρω
πος, κερδήσας τδν κόσμον δλον, έαυτδν δέ άπολέσας ή ζημιωθείς;». «Πωλήσατε τά 
υπάρχοντα ύμών καί δότε έλεημοσύνην. Ποιήσατε έαυτοΐς βαλάντια μή παλαιούμε- 
να, θησαυρόν άνάκλεπτον έν τοϊς ούρανοΐς, δπου κλέπτης ουκ έγγίζει, ουδέ σής 
όιαφθείρει. “Οπου γάρ έστιν δ θησαυρδς υμών, έκεΐ καί ή καρδία ύμών έσται». «Ού 
δύνασθε Θεώ δουλεύειν καί μαμωνά». «Καί πλουτοΰντας έξαπέστειλε κενούς». «’Α
μήν λέγω ύμΐν δτι όυσκόλως πλούσιος είσελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών. 
Πάλιν δέ λέγω ύμΐν εύκολώτερόν έστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθεϊν ή 
πλούσιον είς τήν βασιλείαν τού Θεού είσελθειν». «Διδάσκαλε άγαθέ, τί ποιήσω, ί'να 
ζουήν αιώνιον κληρονομήσω;... δ δέ ’Ιησούς... είπεν αύτψ, έν σοι ύστερεϊ. ϊπαγε, 
οσα έχεις πώλησον, καί δδς τοΐς πτωχοϊς, καί έξεις θησαυρδν έν ούρανψ. Καί δεύ
ρο, άκολούθει μοι, άρας τδν σταυρόν. 'Ο δέ στυγνάσας έπί τφ λόγο,) άπήλθε λυπού- 
μενος. ΤΗν γάρ έχων κτήματα πολλά. Καί περιβλεψάμενος δ ’Ιησούς λέγει τοΐς 
μαθηταΐς αυτού, Πώς δυσκόλως οί τά χρήματα εχοντες είς τήν βασιλείαν τού Θεού 
είσελεύσονται... Τέκνα, πώς δύσκολόν έστι τούς πεποιθότας έπί τοΐς χρήμασιν είς 
τήν βασιλείαν τού Θεού είσελθειν. Εύκολώτερόν έστι κάμηλον διά τής τρυμαλιάς 
τής ραφίδος διελθεϊν, ή πλούσιον είς τήν βασιλείαν τού Θεού είσελθειν», «πλήν ούαί 
ύμΐν τοΐς πλουσίοις, δτι άπέχετε τήν παράκλησιν ύμών. Ούαί ύμΐν, οί έμπεπλησμέ- 
νοι, δτι πεινάσατε. Ούαί ύμΐν, οί γελώντες νΰν, δτι πενθήσετε καί κλαύσετε. Ούαί 
ύμΐν, δταν καλώς ύμάς είπωσι πάντες οί άνθρωποι». «'Ορατέ καί φυλάσσεσθε άπδ 
τής πλεονεξίας, δτι ούκ έν τφ περισσεύειν τινί ή ζωή αύτοΰ έστιν έκ τών ύπαρχόν- 
των αύτοΰ». «’Ανθρώπου τινός πλουσίου εύφόρησεν ή χώρα. Καί διελογίζετο έν 
έάυτώ λέγων. Τί ποιήσω, δτι ούκ έχω πού συνάξω τούς καρπούς μου; καί είπε, Τού
το ποιήσω. Καθελώ μου τάς άποθήκας, καί μείζονας οικοδομήσω, καί συνάξω έκεΐ 
πάντα τά γεννήματα μου καί τά άγαθά μου. Καί έρώ τή ψυχή μου, Ψυχή, έχεις 
πολλά άγαθά κείμενα είς έτη πολλά. Αναπαύσου, φάγε, πίε, εύφραίνου. Είπε δέ 
αύτψ δ Θεός, ’Άφρων, ταύτη τή νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν άπδ σοΰ. "Α δέ 
ήτοίμασας, τίνι έσται; Ούτος δ θησαυρίζων έαυτώ, καί μή είς Θεδν πλουτών. Είπε 
δέ πρδς τούς μαθητάς αύτοΰ. Διά τούτο ύμΐν λέγω, μή μεριμνάτε τή ψυχή ύμών, τί 
φάγητε, μηδέ τώ σώματι, τί ένδύσησθε. 'Η ψυχή πλεΐόν έστι τής τροφής, καί τδ 
σώμα τού ένδύματος..., πωλήσατε τά ύπάρχοντα ύμών καί δότε έλεημοσύνην. Ποιή
σατε έαυτοΐς βαλάντια μή παλαιούμενα, θησαυρδν άνάκλεπτον έν τοΐς ούρανοΐς, δπου 
κλέπτης ούκ έγγίζει, ούδέ σής διαφθείρει. "Οπου γάρ έστιν δ θησαυρδς ύμών, έκεΐ 
καί ή καρδία ύμών έσται...». «Έ τι έν σοι λείπει. Πάντα δσα έχεις πώλησον καί 
οιάδος πτωχοϊς, καί έξεις θησαυρδν έν ούρανώ. Καί δεύρο, άκολούθει μοι, δ δέ ά- 
κούσας ταΰτα περίλυπος έγένετο. ΤΙΙν γάρ πλούσιος σφόδρα. Ίδών δέ αύτόν δ 
Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε, Πώς δυσκόλως οί τά χρήματα εχοντες είσελεύ- 
σονται είς τήν βασιλείαν τού Θεού. Εύκολώτερόν γάρ έστι κάμηλον διά τρυμαλιάς 
ραφίδος είσελθειν ή πλούσιον είς τήν βασιλείαν τού Θεού είσελθειν». «ΤΩν τδ τέλος 
άπώλεια, ών δ Θεδς ή κοιλία». (Συνεχ ίζετα ι)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ
________ 'Υπό τυϋ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------

Τό πιό απόλυτο μυστήριο πού γνώρισα στα εγκλήματα μισού αίώνος στον 
όποιο έκανα άστυνομικό ρεπορτάζ στίς μεγαλύτερες ήμερήσιες έφημερίοες τών ’Α
θηνών, ήταν ένα έγκλημα πού ήλθε στην επιφάνεια στις αρχές τού 1930 καί το 
όποιο μέ 0O[ux ένα άγνωστο νέο, είναι άγνωστο το πότε έγινε, τό πού έγινε, τό 
ποιοι τό κάνανε καί τό γιατί τό κάνανε. Τό μόνο γνωστό είναι δτι κάπου σκότιοσαν 
μέ πιστόλι ένα άγνωστο παλληκάρι καί πέταξαν τό πτώμα του σ’ ένα ξεροπήγαδο, 
κοντά στο Χαλάνδρι. Μά κάθε τι σχετικό μ’ αύτό τό έγκλημα'παρέμεινε ένα μεγάλο, 
ένα φοβερό καί απόλυτο μυστήριο.

Ά λλ’ ας παρατήσω τούς προλόγους καί άς έλθω στά γεγονότα. Κανένας καν 
στήν άρχή δεν είχε προσέξει ότι μερικά ανθρώπινα κόκκαλα, πού μέσα σ’ ένα 
τσουβάλι, κάποια μέρα τού Μαρτίου τού 1930, ένας χωροφύλακας τά κουβάλησε 
στο νεκροτομείο καί είπε στον κλητήρα:

— Φέρνω μερικά άνθρώπινα κόκκαλα. Τά βρήκαμε έδώ καί μερικές μέρες 
σ' ένα ξεροπήγαδο, έξω από τό Χαλάνδρι. Θά είναι κανένας σκελετός από φοιτητή. 
Δέν θά τον χρειαζότανε καί τόν έπέταξε... Κατάλαβες τό παλιόπαιδο... Γιά νά μάς 
βάλη σέ μπελάδες νά κάνουμε άνακρίσεις... Τί τοΰ λές τώρα;

Θυμάμαι, σάν νά είναι τώρα αυτόν τόν διάλογο, γιατί ήμουνα μπροστά. Παρα- 
κάλεσα τόν φύλακα τότε τού νεκροτομείου νά μ’ άφήση νά ρίξω μιά ματιά στ’ άν
θρώπινα έκεΐνα κόκκαλα, άλλά δέν μ’ άφησε, δχι γ ι’ άλλο λόγο, άλλα γιατί βιαζό
τανε. Είχε κάποιο ραντεβουδάκι νά πάη καί μιά πού δέν είχε κανένα άλλο πτώμα 
στο νεκροτομείο πού νά καθιστά απαραίτητη τήν παρουσία του γιά νά τό παρα- 
δώση ατούς δικούς του ή στον εργολάβο πού έθαπτε τά πτώματα τών άπορων, ήθελε 
κι’ αυτός ο φουκαράς, πού ζοΰσε πάντα μέσα στό θάνατο καί στήν πτωμαΐνη, νά 
βγή μιά στάλα έξω άπό τή βρώμα τών σάπιων άνθρωπίνων σαρκών καί τή μυρωδιά 
τής φορμόλης καί τών άλλων απολυμαντικών γιά νά πάρη λίγο καθαρό άέρα. ’Έτσι 
κι’ εγώ δέν έδωσα στήν άρχή σημασία στό γεγονός καί έφυγα χωρίς νά γράψω καν 
καί νά πώ στους συναδέλφους μου τού άστυνομικοΰ ρεπορτάζ στίς άλλες εφημερίδες 
τήν είδησι πού είχα βγάλει. Σπουδαία άλήθεια εΐδησι. Ή  άνεύρεσις άνθρώπινου 
σκελετού αγνώστου. Μά μπορεί νά άνήκε σέ κανένα πού νά πέθανε καί άπό τά 
προ Χριστού χρόνια. Πόσους καί πόσους σκελετούς δέν βρίσκανε κάθε χρόνο καί 
τούς έφερναν στό νεκροτομείο...

Μά τά πράγματα δυστυχώς δέν ήταν έτσι σ’ αύτή τήν περίπτωσι. Γιατί ύστε
ρα άπό δυο - τρεις μέρες πού είδα στό ιατροδικαστικό έργαστήριο τό μακαρίτη φίλο 
μου Γρηγόρη Κάτσα, τότε έπιμελητή καί ύφηγητή καί ύστερα καθηγητή τής ια
τροδικαστικής καί τοξικολογίας, θυμάμαι δτι ξαφνιάστηκα κάπως άπό τήν έρώτησι 
πού μοΰ έκανε.

— Τί ξέρεις, λοιπόν, άγαπητέ δημοσιογράφε, γιά τό σκελετό πού μάς έφεραν 
άπό τό Σταθμό Χωροφυλακής Χαλανδρίου;

— Τί νά ξέρω; άπήντησα. ’Ήμουνα μπροστά δταν τόν έφερε ό χωροφύλακας. 
Μάς έλεγε δτι ήτανε κάποιου φοιτητοΰ τής ιατρικής καί δτι τόν είχε πετάξει σ’ 
ένα πηγάδι, δταν πιά δέν τόν χρειαζότανε γιά τις σπουδές του.

— Σκελετός πού σπούδαζε φοιτητής τής ιατρικής καί τόν πέταξε ύστερα; Τί 
μοΰ ψάλλεις αύτοΰ. Έδώ', άγαπητέ μου φίλε, έχουμε έγκλημα! Καί τί έγκλημα; 
Έγκληματάρα! Καί δέν ξέρω πώς ν’ άρχίσω καί άπό πού ν’ άρχίσω. Σοϋ ξαμολάνε 
μερικοί σταθμάρχαι ένα σκελετό μέσα σ’ ένα τσουβάλι, δέν σοΰ δίνουν καμμιά άπο-
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λύτως πληροφορία, γι' αυτόν, οΰτε ποΰ βρέθηκε, οΰτε πώς βρέθηκε, δεν σοΰ λένε 
t'-ποτα γι' αυτόν μά έρχονται καί σοΰ ζητούνε υστέρα την έκθεσι. Βοήθησε καί σύ 
λιγάκι...

— Πώς νά βοηθήσω; ρώτησα.
— Ισα πού νά στείλω έγγραφο με τη βραδυπορεία τών ταχυδρομείων καί μέ 

την ρωμέϊκη γραφειοκρατία, θά περάση καιρός. Πάρε τον σταθμάρχη στο τηλέφωνο, 
πες του δτι πρόκειται γιά σοβαρό έγκλημα καί παρακάλεσέ τον νά έλθη άμέσως νά 
μέ δή γιά νά τοΰ πώ γιά τί έγκλημα πρόκειται.

— Μά αλήθεια, γιά τί πρόκειται; ρώτησα, γιατί τά λεγάμενα τοΰ ύφηγητοΰ 
είχαν προκαλέσει την εύλογο περιέργειά μου.

— Νά μέ δυό λέξεις. Κάποτε κάποιοι σέ κάποιο μέρος σκότωσαν ένα κάποιον 
νέον μέ περίστροφο. Καί υστέρα αυτό το θΰμα τους θά τό πέταξαν σέ πηγάδι. Αυτό 
μέ δυό λέξεις είναι τό έγκλημα. Μά θέλω τον σταθμάρχη τό γρηγορώτερο γιά νά 
τον καθοδηγήσω γιά τό τί ζητάω απ' αυτόν καί νά τον κατατοπίσω νά κάνη σχε
τικές έρευνες. Γιατί δυστυχώς δέν φαίνεται νά γνωρίζουμε τίποτε παραπάνω. Καί 
δμως έχομε ένα έγκλημα χωρίς νά έχιυμε καί κανένα στοιχείο γ ι’ αυτό, ώστε νά 
μάς διευκολύνη στις έρευνες.

Χωρίς νά χάσω καιρό έπήρα άμέσως στο τηλέφωνο τον τότε σταθμάρχη Χα
λανδρίου άνθυπασπιστή Διαμαντή, τοΰ είπα δτι τον θέλω γιά ένα σοβαρό έγκλημα 
πού έγινε στην περιφέρειά του καί δτι είναι απόλυτος ανάγκη νά έλθη νά μέ συ- 
ναντήση τό άλλο πρωί στά επί τής οδοΰ Σωκράτους γραφεία τής «Καθημερινής», 
όχι γιά κανένα άλλο λόγο, άλλ’ επειδή αυτά ήταν ακριβώς απέναντι από τό μικρό 
τότε ιατροδικαστικό εργαστήριο, δπου μπορούσαμε νά βρούμε τον μακαρίτη τον 
Κάτσα.

Τό άλλο πρωινό ήλθε πολύ πρωί ό άνθυπασπιστής Διαμαντής καί μέ δυό λέ
ξεις τον κατετόπισα γιά τά δσα λίγα μοΰ είπε δ μακαρίτης δ Κάτσας καί σέ λίγο 
οί δυό μας βρεθήκαμε στο εργαστήριο μαζί μέ τον υφηγητή Γρηγόρη Κάτσα, αλλά 
καί μέ τον επίσης μακαρίτη καθηγητή Γιάννη Γεωργιάδη, τούς δποίους είδαμε νά 
έχουν ξαπλώσει σ’ ένα ανατομικό τραπέζι τά ευρεθέντα στο Χαλάνδρι ανθρώπινα 
οστά καί νά τά εξετάζουν καί οί δυό μέ πολλή προσοχή.

— Λοιπόν, πώς βρέθηκαν αυτά τά οστά; ρώτησαν καί δ καθηγητής καί ό 
υφηγητής - επιμελητής τόν άνθυπασπιστή.

—'Ο σκελετός βρέθηκε τό πρωϊνό τής 5 Μαρτίου μέσα σ’ ένα ξεροπήγαδο 
στο κτήμα Παπαηλιοΰ, ανάμεσα στο Χαλάνδρι καί στήν 'Αγία Παρασκευή, κοντά 
στον καρρόδρομο. Κάτι παιδάκια παίζανε μπάλλα καί ή μπάλλα τους έπεσε στο 
ξεροπήγαδο τοΰ κτήματος. Κάποιο άπό αυτά δέθηκε μέ ένα σχοινί καί κατέβηκε 
κάτω γιά νά πάρη τή μπάλλα μά είδε τά άνθρώπινα κόκκαλα καί έβαλε τις φωνές. 
Οί άλλοι τόν τράβηξαν άμέσως άπάνω χωρίς φυσικά νά βγάλη τή μπάλλα καί δταν 
τόν ρώτησαν τούς είπε γιά τά άνθρώπινα κόκκαλα. Τό μάθαμε καί τότε βάλαμε 
ένα πηγαδά καί κατέβηκε καί τά μάζεψε. Αυτός μάς είπε δτι άπάνω άπό τά άνθρώ
πινα έκεΐνα οστά είχαν πετάξει ένα σωρό πέτρες. Νομίσαμε κΓ εμείς δτι τά κόκ
καλα θά ήταν σκελετός πού σπούδαζε κάποιος φοιτητής τής ιατρικής άπάνω σ’ 
αυτόν καί πού θά τόν πέταξε εκεί δταν δέν θά τοΰ χρειαζότανε... Καί δέν έδώσαμε 
σημασία. Αυτά είναι δλα - δλα πού ξέριο...

— Δυστυχώς, τά πράγματα δέν είναι καθόλου τόσο απλά δσο τά νομίσατε, 
είπαν καί δ καθηγητής καί δ υφηγητής. Γιατί εδώ έχουμε έγκλημα σοβαρώτατο. 
Αυτόν τόν νέο, γιατί περί νέου πρόκειται, τόν έκτύπησαν πρώτα ξαφνικά μέ κάτι, 
μέ πέτρα, μέ ξύλο, μέ γουδόχερο, ποιος ξέρει μέ τί καί τοΰ έπροκάλεσαν συντριπτικό 
κάταγμα πίσω στο κεφάλι. Καί επειδή δ δυστυχισμένος νέος ζοΰσε άκόμα καί φο
βόντουσαν μήπως ζήση, τοΰ έδωσαν καί τήν χαριστική βολή εδώ μπροστά στο κρα-
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νίο, πιο πάνω από τά μάτια του. Αυτό είναι δλο κι’ ολο. ’Έγκλημα λοιπόν εκατό 
τοΐς εκατό.

— Καί ποϋ έγινε; ρώτησε δ άνθυπασπιστής.
— Αυτό δέν είναι δουλειά τοΰ Εατροδικαστοΰ νά τό βρή ή νά τό ξέρη, είπε δ 

μακαρίτης δ Γεωργιάδης. Αυτό πρέπει νά τό βρητε εσείς από τήν άνάκρισι.
Καί προσέθεσε:
— Τίποτε άλλο δέν βρήκατε εκτός από τά ανθρώπινα αυτά οστά; Τίποτε υπο

λείμματα από ροΰχα, τίποτε παπούτσια, τίποτε τρίχες από τά μαλλιά του, τίποτε 
άλλα πειστήρια τέλος πάντων; Νά βγάλουμε κανένα συμπέρασμα; Νά μάθουμε τί
ποτε πάρα πάνω ;

—’Όχι. Μά δέν δώσαμε σημασία σ’ αυτά τά οστά στήν αρχή. Τά περάσαμε 
ότι τά είχε φοιτητής...

— Κακώς... Πολύ κακώς, κάκιστα, είπε δ καθηγητής. Οί αστυνομικοί τό κάθε 
πτώμα, τό κάθε ανθρώπινο όστοΰν πρέπει νά τό προσβλέπετε ώς έγκλημα καί δ 
ιατροδικαστής θά άποφανθή άν πρόκειται γιά δολοφονία, γιά αυτοκτονία ή γιά 
δυστύχημα.

Καί μετά τό πρόχειρο αυτό μάθημα ιατροδικαστικής καί έγκληματολογίας, δ 
άνθυπασπιστής έξαπεστάλη εις τό Χαλάνδρι μέ τήν εντολή νά βάλη ειδικούς φρεα
τωρύχους νά μαζέψουν δλες τις πέτρες από τό ξεροπήγαδο πού τις πέταξαν απάνω 
από τό πτώμα, νά μαζέψουν τρίχες καί δ,τι έβρισκαν από τά ροΰχα, τά παπούτσια 
τοΰ σκοτωμένου, νά ψάξουν ακόμα μέ προσοχή μήπως βρουν τίποτε παλιόχαρτα, 
κουρελόχαρτα από γράμματα, ή κανένα σημειωματάριο ή πορτοφόλι ώστε νά βγή 
τίποτε γιά τήν ταυτότητα τοΰ θύματος. Επίσης παρεκλήθημεν καί έμεϊς οί αστυνο
μικοί συντάκται τών εφημερίδων νά γράψουμε δ,τι ξέραμε γιά τό μυστηριώδες 
έγκλημα. Καί θυμάμαι ότι πρωτογράψαμε πολύ λίγα πράγματα γιά τή μυστηριώδη 
δολοφονία τοΰ άγνωστου νέου, σέ άγνωστο μέρος, γιά άγνωστη αφορμή καί γιά τό 
πτώμα του πού πετάχτηκε υστέρα σέ ένα ξεροπήγαδο ανάμεσα στό Χαλάνδρι καί 
στήν 'Αγία Παρασκευή καί τοΰ πετάξανε από πάνω ένα σωρό πέτρες. Επίσης συνι- 
στούσαμε σέ όσους είχαν κανένα νέο χαμένο, πριν από ένα δλόκληρο χρόνο πάνω - 
κάτω, νά προσέλθουν μήπως διαφωτίσουν τήν άνάκρισι.

Καί μόνο μέ τά παραπάνω πρόχειρα στοιχεία καί υστέρα άπό μιά αναφορά 
πού τήν άλλη μέρα άμέσως δ άνθυπασπιστής Διαμαντής υπέβαλε στήν Εισαγγελία 
τών Πλημμελειοοικών, δ τότε προϊστάμενος αυτής μακαρίτης Γιώργος Κιουρτσάκης 
ήσκησε άμέσως ποινική άγωγή «κατ’ άγνώστων διά φόνον έκ προμελέτης άγνώστου 
νέου». Καί τήν τακτικήν άνάκρισιν άνέθεσε εις τον τότε άνακριτήν Σαπουντζάκην.

’Έρευνα στό πηγάδι δέν έγινε μιά. ’Έγιναν πολλές καί μέ πολλή προσοχή. 
Βρέθηκαν αρκετές πέτρες πού σέ μερικά μέρη είχαν σκουρήνει κάπιος άπό πτωμα- 
τικά υγρά. Δέν βρέθηκαν ούτε πορτοφόλι, ούτε άτζέντα, ούτε κανένα γράμμα, ούτε 
κανένα ζουνάρι, ούτε άλλο τι γιά νά μπορέση ή άνάκρισις νά βρή τήν ταυτότητα 
τοΰ σκοτωμένου, ώστε νά έχη κάποιο σίγουρο στοιχείο γιά νά ξεκινήση. Δυστυχώς 
δέν βρέθηκε τίποτε άπό αυτά. Τά είχαν άφαιρέσει οί δολοφόνοι πριν νά ρίξουν τό 
πτώμα τοΰ θύματός των στό ξεροπήγαδο ή άν ήταν μέσα στά ροΰχα τοΰ σκοτωμένου 
είχαν σαπίσει στό έν τώ μεταξύ άπό τά λίγα βρόχινα νερά πού θά είχαν πέσει έκεΐ 
μέσα; ’Άγνωστο. Τά μόνα πού βρέθηκαν ήταν ράκη άπό άνδρικά έξώρρουχα καί 
Ιδίως άπό ένα γιλέκο μαΰρο. 'Ως καί τά παπούτσια τοΰ σκοτωμένου είχαν άκόμα 
λυώσει καί δέν βρέθηκε παρά ένα τακούνι καί μιά σόλα άνδρικοΰ παπουτσιού πού 
καί τά δύο αυτά δέν μποροΰσαν νά μάς δώσουν καμμιά θετική πληροφορία καί γιά 
τό χρώμα τών παπουτσιών.

Ά π ’ αυτά καί άπό τήν έπισταμένη μελέτη πού έκαναν στό κρανίο καί στά 
οστά δ καθηγητής Γιάννης Γεωργιάδης καί δ υφηγητής Γρηγόρης Κάτσας, τά 
μόνα θετικά πού ξέραμε ήταν τά εξής:
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Τό θύμα τού στυγερού εκείνου εγκλήματος πρέπει να ήταν ένας νέος, ηλικίας 
μεταξύ των 18 καί των 20 χρόνων καί αναστήματος 1,70—1,72 τοΰ μέτρου, πού 
φορούσε κατά πάσαν πιθανότητα μαύρα ρούχα καί ασφαλώς μαύρο γιλέκο. Ό νέος 
αυτός είχε δολοφονηθή αφού κτυπήθηκε τό πρώτο από πίσω μέ πέτρα ή ξύλο πού 
τού επροκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στο πίσω μέρος τοΰ κρανίου καί είχε πυρο- 
βοληθή από μπροστά μέ σφαίρα περιστρόφου, ή όποια διέτρησε τό μετωπιαίο όστοΰν 
εις τό μέσον. 'Ο πυροβολισμός θά έρρίφθη έκ μικράς σχετικώς άποστάσεως καί ή 
σφαίρα δεν είχε άποκτήσει μεγάλην διεισδυτικήν δύναμιν, ώστε αφού διέτρησε τόν 
εγκέφαλον, προκαλέσασα τόν θάνατον, νά δυνηθή να διατρήση καί τό όπισθεν μέρος 
τοΰ κρανίου. Ή σφαίρα πρέπει νά ύπήρχε έντός τής κρανιακής κοιλότητας, αλλά 
μέ την έπιπολαιότητα καί την προχειρότητα μέ τήν όποιαν έβγαλαν τά ανθρώπινα 
οστά από το πηγάδι μέ τήν ιδέαν ότι θά προήρχοντο από σκελετόν πού θά μελε
τούσε έπάνω του κάποιος φοιτητής καί τόν επέταξε επειδή δέν θά τού έχρειάζετο 
πιά, θά έπεσε κατά τήν μεταφοράν καί θά έχάθη. Ή τυχόν άνεύρεσις τής σφαίρας 
θά μάς έδιδε πληροφορίας καί διά τό χρησιμοποιηθέν περίστροφον.

"Ενα άλλο όμως ζήτημα προέκυπτε. νΑν, όπως έλέχθη κατ’ άρχάς, πρώτα 
έπλήγη ό νέος μέ ξύλον ή μέ πέτραν εκ τών όπισθεν καί υστέρα έδέχθη έκ των 
έμπροσθεν τόν πυροβολισμόν, δ όποιος καί τόν έφόνευσε. Λέον νά σημειωθή ότι καί 
τά δύο τραύματα ήσαν καίρια καί εγένοντο άμφότερα έν ζωή τού θύματος. Μά 
προσωπικώς έγώ νομίζω ότι πρώτα έπυροβολήθη δ άγνωστος νέος καί κατόπιν έδέ
χθη τό πλήγμα «διά θλώντος όργάνου», τό όποιον καί τού έπροκάλεσε τό συντριπτι
κόν κάταγμα καί αυτό γιατί άν προηγείτο τό τόσον σφοδρόν κτύπημα, δ νέος θά 
έπιπτε μπρούμυτα καί τότε θά ήτο άδύνατον νά πυροβοληθή έκ τών έμπροσθεν εις 
το μέσον τού κρανιακού δοτού. Έκτος άν ύποτεθή ότι, αφού τόν έκτύπησαν καί 
έπεσε, τόν αναποδογύρισαν ημιθανή διά νά τόν πυροβολήσουν έκ τών έμπροσθεν. 
Ά λλ ’ αυτό φαίνεται μάλλον άπίθανον καί δύσκολον. Καί δ τότε καθηγητής καί δ 
υφηγητής έκ τών υστέρων καί μετά τήν μεταξύ μας συζήτησιν, παρεοέχθησαν ότι 
μάλλον πρώτον έπυροβολήθη έκ τών έμπροσθεν τό θύμα καί αφού κατέπεσεν αίμό- 
φυρτον μπρούμυτα έδέχθη έκ τών όπισθεν καί τό πλήγμα διά θλώντος όργάνου, 
λίθου ή ξύλου.

Τό έγκλημα φυσικά δέν είχε γίνει έκεϊ εις τό κτήμα Παπαηλιοΰ. Κάπου αλ
λού είχε διαπραχθή καί μέ αυτοκίνητο ή υ ΐ κάρρο μετεφέρθη ο σκοτωμένος από 
τούς έγκληματίες σ’ αυτό τό ξεροπήγαδο καί έρρίφθη μέσα. Οί δολοφόνοι από πάνω 
τοΰ έπέταξαν καί ένα σωρό πέτρες καί χώματα καί έτσι τόν έθαψαν πρόχειρα κατά 
ένα τρόπον καί γιά νά μή βγάζη μυρωδιά καί γιά νά μή προσελκύση τίποτε όρνεα 
ή τσακάλια καί προδοθή τό πτώμα πριν λυώσουν οί σάρκες του καί άποσκελετο- 
ποιηθή διά νά μή αναγνωρίζεται. Καί αυτό δυστυχώς τό έπέτυχαν.

ΙΙοιός ήταν δ σκοτωμένος νέος δέν μαθεύτηκε ποτέ. Καί ή ’Αστυνομία μέσα 
στήν πόλι καί τόν ΙΙειραιά καί ή Χωροφυλακή γιά τά προάστια καί γιά όλη τήν 
άλλη Ελλάδα έβαλαν κάτω τά βιβλία τών έξαφανίσεων από τις αρχές τοΰ 1929, 
άν καί τό έγκλημα έπρεπε νά είχε διαπραχθή γύρω στο Μάη ή τόν Ιούνιο τοΰ 
χρόνου εκείνου καί έβγαλαν όλες τις έξαφανίσεις νέων άπό 15—25 χρόνων. Έξή- 
τασαν συγκεκριμένα κάθε περίπτωσι καί βρήκαν σώο καί ακέραιο τόν καθένα. Έξ 
αυτού διεπιστούθη ότι οί συγγενείς τού σκοτωμένου εκείνου νέου πού βρέθηκε δ 
σκελετός του ανάμεσα στό Χαλάνδρι καί στήν 'Αγία Παρασκευή δέν παρουσιάσθη- 
καν ποτέ γιά νά καταγγείλουν ούτε έξαφάνισι ούτε πιθανή δολοφονία. Καί έτσι τό 
έγκλημα εκείνο παρέμεινε σκοτεινό, ανεξιχνίαστο, σατανικά μυστηριώδες αφού θύμα, 
δράσται, τόπος διαπράξεως καί αίτια έμειναν όλα, μά απολύτως όλα, άγνωστα.

ΣΠ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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ΜΙΑ ΥΠ Ο Θ ΕΣΙΣ ΚΑ ΤΑ ΣΚ Ο Π ΕΙΑ Σ  
ΣΤΙΣ ΗΝΩΜ. ΠΟ ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ

Κατά μετάφρασιν έκ του ’Αγγλικού ύ~ο του___________________
Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

"Ενα άπόγευμα του Οκτωβρίου 1954, ένας Αμερικανός μέ γκρίζα μαλλιά καί 
μουστάκι κατέβηκε άπό ένα ταξί σέ μια γωνία ενός δρόμου τής Νέας Γόρκης, για 
νά πραγματοποίηση ένα ραντεβού, πού είχε κλείσει άπό πολύ καιρό πριν μέ ενα 
Ρώσο κατάσκοπο.

Δέν ήξερε ποιόν θά συναντούσε ή καί άν πράγματι θά συναντούσε κανένα. 
Πήγε στό σημείο αύτό μόνο καί μόνο γιά νά μή άθετηση την υποσχεσι του, πού εί
χε δώσει αρκετούς μήνες πριν στό μνημείο τού άγνωστου στρατιώτου τού ’Ανατολι
κού Βερολίνου...

’ Ηταν καλοκαίρι καί έπεφτε μιά σιγανή βροχή πάνω στό μνημείο πού είχε 
στηθή πρός τιμήν των πεσόντων Γερμανών στά πεδία μαχών τού Β ' παγκοσμίου 
πολέμου. "Ενας ’Αμερικανός συνταγματάρχης μέ γκρίζα μαλλιά καί μουστάκι έ
μπαινε στό σοβιετικό τομέα γιά νά συνγευματίση μ’ ένα Ρώσο αξιωματικό τής αε
ροπορίας. Οι εκδηλώσεις αυτές δέν ήταν ασυνήθεις γιά τούς Αμερικανούς νά συν- 
ναντώνται μέ Ρώσους. Οί δύο αξιωματικοί κάθισαν γιά νά πάρουν το γεύμα τους, 
όταν ένας άλλος Ρώσος με πολίτικη περιβολη ήρθε στην παρέα τους.

Ή  δμιλία περιεστρέφετο γύρω άπό θέματα τής καθημερινής ζωής, μέχρις δ- 
του 6 σοβιετικός αξιωματικός ζήτησε συγνώμην νά πάη νά φτειάξη καφέ. Ρώ
σος μέ τά πολιτικά γέμισε τό ποτήρι του κρασί, Ινώ δ συνταγματάρχης κοίταζε τό 
ρολόγι του. Ό  Ρώσος άξιωματικός πού τον φιλοξενούσε άργοΰσε πολύ νά φτειάξη 
τον καφέ.

— Νομίζω πώς κοντεύετε νά πάρετε σύνταξι, άρχισε νά τού λέη δ Ρώσος μέ 
τά πολιτικά. Θά έγκατασταθήτε στή Λήβενγουώρθ;

Ό συνταγματάρχης συγκατένευσε, απορώντας πώς δ συνομιλητής του έγνώ- 
ριζε οτι έπρόκειτο νά έγκατασταθή στή Αήβενγουώρθ. Θυμήθηκε δτι κάποτε τό εί
χε άναφέρει σέ άλλο Ρώσο άξιωματικό, σέ κάποιο πάρτυ, άλλά ήταν άπολύτως βέ
βαιος δτι τώρα, σ’ αύτό τό γεύμα, δέν είχε κάνει νύξι γιά τά μελλοντικά του σχέδια.

'__Σκοπεύετε νά ρθήτε καί στή Νέα Ύόρκη; τον ρώτησε ξανά δ Ρώσος.
—’Ίσως, άπάντησε δ συνταγματάρχης.
Ό Ρώσος ξαναγέμισε τό ποτήρι του καί έβγαλε ένα χάρτη τού κεντρικού Μαν- 

χάταν. ’Έβαλε μιά κοκκίδα στή διασταύρωση τής 86ης όδοΰ καί λεωφόρου Μάντι- 
σον, λέγοντας στον συνταγματάρχη, οτι θά ερχόταν καί δ ίδιος στή Νέα Ύόρκη 
καί δτι θά έπιθυμοΰσε νά συναντηθούνε στό σημείο αύτό στις 4 μ.μ., στις 15 ή στις 
25 ’Οκτωβρίου, στις 5 ή 15 ή 25 Νοεμβρίου στήν 1 ’Ιανουάριου, στήν 1 Φεβρουά
ριου ή στήν 1 Μαρτίου. Ό συνταγματάρχης τον παρακολουθούσε μέ ένδιαφέρον, 
ένψ δ Ρώσος τού έλεγε δτι πιθανώς, ίσως νά μή συναντούσε τον ίδιο, άλλά κάποιον 
άλλον. Ό Συνταγματάρχης άρχισε νά υποψιάζεται δτι ό συνομιλητής του είχε με
θύσει άπό τό κρασί.

__Θά τον άναγνωρίσης άμέσως, συνέχισε δ Ρώσος. Θά σοΰ πή:
__Μοΰ φαίνεται δτι σάς έχω συναντήσει στή Σπέχστράσε, συνταγματάρχα,

τί αριθμό είχε τό σπίτι σας εκεί;
Τότε εσύ θά τού άπαντήσεις:

_”Α, μάλιστα, καθόμουνα στή Σπέ στράσε στον αριθμό 19.
'Ο συνταγματάρχης δέχθηκε τελικά νά κλείση ραντεβού. Ο ίΟιος δέν ήξερε
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τίποτε από κατασκοπεία, αλλά τό σύνθημα άναγνωρίσεως ήταν τόσο απλό. Προ
φανώς τό γεύμα είχε δοθή για νά έπιτευχθή ή προσέγγισις αυτή. Ποιος ξέρει τί 
λόγους είχαν οί σοβιετικοί καί έφαντάσθησαν δτι ό συνταγματάρχης θά έδέχετο 
νά ένεργήση κατασκοπεία υπέρ αυτών. Ό συνταγματάρχης ό ίδιος απορούσε τί εί
δους πληροφορίες ήθελαν απ’ αυτόν οί Ρώσοι, αλλά δεν άργησε νά τό μάθη.

— Οταν φθάσης στή Νέα Ύόρκη, είπε δ Ρώσος, μπορείς νά μάς φέρης με
ρικά βιβλία, φυλλάδια καί χάρτες από την στρατιωτική σχολή Λήβενγουώρθ.

Α, ή σχολή Λήβενγουώρθ ήταν δ αντικειμενικός στόχος τών Ρώσων. 'Ηταν 
ή σχολή τού Γενικού Επιτελείου Στρατού, δπου έξεπαιδεύοντο οί ανώτεροι αξιωμα
τικοί στή νέα τακτική καί στρατηγική τού πολέμου.

— Μα θά είμαι συνταξιούχος, διαμαρτυρήθηκε δ συνταγματάρχης. Δεν θά έ
χω πιά έπαφή μέ τή σχολή.

—"Ισως νά μπόρεσης νά μάς φέρης κάτι άλλο, τον ένεθάρρυνε δ Ρώσος.
— Καλά, θά τό σκεφθώ, απάντησε δ συνταγματάρχης.
Ο Ρώσος γιά νά τον ένθαρύνη νά πάρη την άπόφασι, τον ρώτησε αν ήθελε 

χρήματα. Ο συνταγματάρχης απάντησε αρνητικά καί τόν ευχαρίστησε γιά την 
προσφορά.

Εκείνη τή στιγμή, σαν νά ήταν συνεννοημένοι, έπέστρεψε καί δ σοβιετικός 
αεροπόρος στό δωμάτιο, φέρνοντας τόν καφέ, ένω δ συνταγματάρχης έσπευδε νά 
αναχώρηση τό γρηγορώτερο.

Μόλις έφθασε στή μονάδά του συνέταξε τήν άναφορά του, ή δποία εστάλη κατ’ 
ευθείαν στό F.B.I., στην Ούάσιγκτων. Ό συνταγματάρχης ήταν πρόθυμος νά συνερ- 
γασθή^μέ τό F.B.I. καθ’ οίονδήποτε τρόπο πού θά έκρινε σκόπιμο, αλλά ή ύπόθεσις 
ήταν δουλειά γιά άνθρωπο πού ήταν εκπαιδευμένος στήν κατασκοπεία καί άντικατα- 
σκοπεία. Τά μυστικά τής σχολής Λήβενγουώρθ έπρεπε νά διαφυλαχθοΰν μέ κάθε 
τρόπο.

Ό συνταγματάρχης έπεβεβαίωσε τό F.B.I. δτι είχε παίξει καλά τό ρόλο του., 
ώστε νά πείση τούς σοβιετικούς δτι θά συνεργαζόταν μαζί τους, οί επιτελείς δμως 
τού F.B.I. ήθελαν νά είναι απόλυτα βέβαιοι γιά τις προθέσεις τών σοβιετικών, ποίν 
αρχίσουν τις ένέργειές τους.

Στις 15 Οκτωβρίου — τήν πρώτην ημερομηνία πού δόθηκε στον συνταγμα- 
ταρχη απο τούς Ρώσους για τό πιθανό ραντεβού — μιά ομάδα από υπαλλήλους τού 
F.B.I. παρακολουθούσαν αόρατοι τή διασταύρωση τής 86ης δδοΰ καί λεωφόρου Μάν- 
τισον. Άντελήφθησαν πράγματι μερικές φυσιογνωμίες. ΤΗσαν αξιωματικοί τής σο
βιετικής αντιπροσωπείας εις τά Ηνωμένα ’Έθνη. Διέσχισαν τήν δδό καί κοίταζαν 
γύρω τους μέ προφύλαξι. ΙΙεριεφέρθηκαν επί μερικά λεπτά καί μετά απομακρύν
θηκαν.

Αυτό ήταν ένα θετικό στοιχείο γιά τό F.B.I. Κανένας έν τούτοις, απ’ αυτούς 
δέν έμοιαζε μέ εκείνον πού είχε κλείσει ραντεβού δ συνταγματάρχης. "Ισως οί Ρώ
σοι νά ήθελαν νά εξακριβώσουν δύο πράγματα: ’Εάν πράγματι δ συνταγματάρχης 
θά ερχόταν στό ραντεβού του, καί εάν ή περιοχή παρηκολουθείτο καί έλέγχετο από 
πράκτορες τής αμερικανικής άντικατασκοπείας.

Οί επιτελείς τού F.B.I. άρχισαν νά μελετούν μιά φωτογραφία τού συνταγμα
τάρχου. Είχαν στή διάθεσή τους δέκα ακριβώς ήμερες γιά νά βροΰν ένα υποκατά
στατο τού συνταγματάρχου, αφού ή επομένη ήμερομηνία συναντήσεως ήταν στις 25 
Οκτωβρίου. Οι σοβιετικοί θά είχαν στά χέρια τους τή φωτογραφία καί τά πλήρη 

χαρακτηστικά τού πραγματικού συνταγματάρχου, γ ι’ αυτό τό F.B.I. έπρεπε νά κα- 
τασκευάση ένα πανομοιότυπο του.

Έγνώριζαν τό ανάστημα καί τό βάρος τού συνταγματάρχη. Τά χαρακτηριστικά
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του ήταν τραχέα καί τά μαλλιά του είχαν αρχίσει νά γίνονται γκρίζα. ’Έτρεφε ένα 
μεγάλο μουστάκι τύπου «συνταγματάρχου Μπλίμπο.

Ανάμεσα στους υπαλλήλους τού γραφείου τής Νέας 'Γόρκης, βρέθηκε ένας πού 
τοϋ έμοιαζε. Ή ταν δ Τζάκ Γκουντγουίν, μια ίντσα ψηλότερος, δύο πάουντς έλαφρό- 
τερος καί κατά δέκα χρόνια νεώτερος από τον συνταγματάρχη. Είχε κι’ αυτός λίγα 
μαλλιά, στρογγυλό πηγούνι καί τραχέα χαρακτηριστικά. Μουστάκι δεν είχε, αλλά 
ή υπηρεσία του θά φρόντιζε νά τον εφοδιάση.

Ενώ ένας έπαγγελματίας «μακιγιέρ» παραλάμβανε τον Γκουντγουίν γιά νά τον 
φτειάςη πιό ηλικιωμένο, εϊς τρόπον ώστε νά μή άναγνωρισθή εύκολα, άλλοι υπάλ
ληλοι τοϋ F.B.I. έσπευδαν στή Κάνσας Σίτυ γιά νά συναντήσουν τον πραγματικό 
συνταγματάρχη.

Επρεπε νά γνωρίζουν τά πάντα γιά τό παρελθόν του, τό παρελθόν τής οικο
γένειας του, τις επαφές του στή Γερμανία, καθώς καί κάθε άλλο βιογραφικό του 
στοιχείο, πράγματα πού ήσαν απαραίτητα γιά τον Γκουντγουίν γιά νά πείση τούς 
Ρώσους 3τι ήταν ό πραγματικός συνταγματάρχης. Πρόσεξαν επίσης τό ντύσιμο καί 
τις χαρακτηριστικές συνήθειες τοϋ συνταγματάρχου. Ό συνταγματάρχης συνήθιζε 
νά φορά σκωτσέζικα φαρδειά κουστούμια, έφερε άλυσσίοα καί έστριβε τό μουστάκι 
του.

Στις 25 ’Οκτωβρίου ό «μακιγιέρ» άρχισε νά μεταμορφώνει τον Γκούντγουίν καί 
νά τον φτειάχνη νέο άνθρωπο. Εκείνο δμως πού ήταν ενοχλητικό γιά τον Γκουντ- 
Υουϊν, ήταν τό απαίσιο μουστάκι ,πού στερεώθηκε στή θέση του μέ γόμα οινοπνεύ
ματος. Ό τεχνίτης μάλιστα τό κόλλησε τρίχα - τρίχα γιά νά φαίνεται δσο τό δυνα
τό πιό φυσικό. Τά ξανθά μαλλιά τοϋ Γκούντγουίν έβάφησαν κατάλληλα γιά νά φαί- 
νωνται δτι μόλις αρχίζουν νά παίρνουν τό γκρίζο χρώμα. Έν συνεχεία ό μακιγιέρ 
έίρχισε νά δουλεύη τη βαφή καί τό μολύβι.

"Οταν τελικά άφησε τον Γκουντγουίν νά κοιταχθή στον καθρέπτη, δέν μπο
ρούσε νά αναγνώριση τον εαυτό του, ενώ οί προϊστάμενοί του, βλέποντας την μετα- 
μόρφωσί του αυτή, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι. Μέ τις πρόσθετες ρυτίδες κά
τω από τό πηγούνι, ό Γκούντγουίν έμοιαζε καταπληκτικά μέ τόν πραγματικό συν
ταγματάρχη.

Ό Γκούντγουίν φόρεσε τό φαρδύ σκωτσέζικο σακκάκι του καί τράβηξε γιά την 
διασταύρωσι τής Λεωφόρου Μάντισον καί 86ης όδοΰ. ’Ήξερε δτι δέν θά ήταν μό
νος εκεί στή γωνία πού θά περίμενε. Κάπου, γύρω, οί συνάδελφοί του αθέατοι, θά 
ήταν κρυμμένοι καί θά παρακολουθούσαν τά πάντα. "Οταν έφθασε, είδε δύο άνδρες 
πού τόν κοίταζαν προσεκτικά, αλλά κανένας τους δέν τόν πλησίαζε.

Άφοΰ περίμενε μιά ώρα περίπου, έφυγε άπρακτος καί βιαστικός γιά νά άπαλ- 
λαγή δσο τό δυνατόν τό ταχύτερο από τό μουστάκι καί τις ρυτίδες. ’Ασφαλώς αν 
πήγαινε έτσι σπίτι του, ή γυναίκα του, βλέποντάς τον έτσι μεταμφιεσμένο, θά τοϋ 
ζητοΰσε διαζύγιο αμέσως.

Γιά τό επόμενο ραντεβού τής 5ης Νοεμβρίου’ έγινε πάλι ή ίδια διαδικασία. Αυ
τή τή φορά δέν εμφανίσθηκαν καθόλου σοβιετικοί πράκτορες καί κανένας δέν τόν 
πλησίασε. Τό άνω χείλος τοϋ Γκούντγουίν άρχισε νά τοϋ πονά από τις επεμβάσεις 
μέ τή γόμα τοϋ οινοπνεύματος, αλλά δέν άπογοητεύθηκε. Γιατί υπήρχαν καί άλλες 
ημερομηνίες γιά ραντεβού καί άσφαλώς δ σοβιετικός πράκτορας στο Βερολίνο θά 
είχε ξεχάσει δτι ή σοβιετική αντιπροσωπεία στά Ηνωμένα ’Έθνη θά γιόρταζε την 
’Οκτωβριανή έπανάστασι στις 5 Νοεμβρίου.

Στις 15 Νοεμβρίου αισθανόταν κάποια αισιοδοξία καθώς πλήρωνε τό ταξί πού 
τόν είχε μεταφέρει στή διασταύρωσι. Είχε μιά προαίσθησι δτι αυτή την ημέρα κάτι 
θά γινόταν.

Καθώς στεκόταν καί παρακολουθούσε τή συνηθισμένη κίνησι τοϋ δρόμου, είδε
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ένα άνθρωπο νά κοιτάζη τό ρολόγι του. Άπό τό παλτό καί τό καπέλλο πού φορούσε 
ό άνθρωπος αυτός, φαινόταν για. ξένος. 'Ο Γκούντγουίν ήταν βέβαιος ότι δεν τόν είχε 
ξαναδή. Τόν πρόσεξε περισσότερο καί άντελήφθη νά τοΰ ρίχνη λοξές ματιές, χωρίς 
όμως νά κάνη καμμιά κίνησι γιά νά τόν πλησιάση.

Γιά νά βοηθήση τόν άγνωστο νά άποφασίση, δ Γκούντγουίν προχώρησε πρός τό 
μέρος του. Καθώς περνούσε από μπροστά του, τόν είδε πού τόν κοίταζε ξανά. Στά
θηκε τότε κοντά του καί έβγαλε επίτηδες τό ρολόγι του καί τό κοίταξε. Ο άνθρω
πος όμως μέ τό ξενικό ντύσιμο δεν έκαμε καμμιά κίνησι. Ό Γκούντγουίν άναψε ενα 
τσιγάρο, προσέχοντας νά μη κ,άψη τό μουστάκι του καί ξαναπέρασε μπροστά από τον 
άγνωστο.

’Εκείνη τη στιγμή δ άγνωστος προχώρησε ανάμεσα άπο τό πλήθος πού περί- 
μενε στη διασταύρωση νά ανάψουν τά φώτα τής τροχαίας, πλησίασε και ψιθύρισε κά
τι στό αυτί τού Γκούντγουίν.

— Συγγνώμην, είπε δ Γκούντγουίν, γυρίζοντας τό πρόσωπό του πρός τον ά
γνωστο.

— Μοΰ φαίνεται ότι σάς έχω συναντήσει στή Σπέχστράσε, είχε δ άγνωστος μέ 
ρωσική προφορά. Συνταγματάρχα, τί αριθμό είχε τό σπίτι σας έκεϊ;

—’'Α, μάλιστα, απάντησε δ Γκούντγουίν, καθόμουνα στον αριθμό 19 τής Σπεχ- 
στράσε.

Οί δυο άνδρες χαμογέλασαν καί έσφιξαν τά χέρια. Τό ραντεβού πού είχε δρι- 
σθή πριν από μήνες στό ’Ανατολικό Βερολίνο, έπραγματοποιεΐτο τελικά στή δια- 
σταύρωσι αυτή τής Νέας Ύόρκης.

Ό άγνωστος συστήθηκε στό «συνταγματάρχη» ως «Σούλτς», αλλά οί πράκτορες 
τού F.B.I. πού έφωτογράφιζαν όλη τή σκηνή, κρυμμένοι κάπου εκεί κοντά, τον ή 
ξεραν μέ άλλο όνομα. 7Ηταν δ συνταγματάρχης Μαςίμ Μαρτίνοφ, μέλος τής σοβιε
τικής αντιπροσωπείας στά Ηνωμένα ’Έθνη. Τό F.B.I. έγνώριζε ακόμα ότι δ Μαρ
τίνοφ είχε διατελέσει αξιωματικός τής MVD, δηλαδή τής ρωσικής μυστικής αστυ
νομίας. Είχε πραγματοποιήσει διάφορα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηδη 
βρισκόταν στήν ’Αμερική δύο έβδομάδες, πριν πραγματοποίηση τή συνάντησί του 
αυτή μέ τόν άμερικανό συνταγματάρχη. "Ισως οί σοβιετικοί πράκτορες νά είχαν επί
τηδες καθυστερήσει τό ραντεβού μέχρι τής άφίξεως τού Μαρτίνοφ.

Ό Μαρτίνοφ — ή «Σούλτς» — πρότεινε στον «συνταγματάρχη» νά κάνουν ένα 
περίπατο μέ τό αυτοκίνητο. Ό «συνταγματάρχης» δέχθηκε υπό τόν όρο ότι ό περί
πατος θά γινόταν μέσα στό κεντρικό πάρκο. Ηθελε νά πάνε εκεί όπου οί συνάδελφοι 
του θά παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, καί οέν είχε καμμιά διάθεση νά άφήση 
τόν «Σούλτς» νά τόν πάη κάπου αλλού, όπου άλλοι ρώσοι πράκτορες θά βρισκόταν 
γύρω του γιά νά εξακριβώσουν τήν ταυτότητά του.

"Οταν ξεκίνησαν γιά τό πάρκο, δ Γκούντγουίν θέλησε νά βεβαιωθή ότι δ πραγ
ματικός Ρώσος συνταγματάρχης πού είχε κλείσει τό ραντεβού στό Βερολίνο, δέν 
παραμόνευε κάπου έκεϊ.

— Θά συναντήσωμε καί τό φίλο μας από τό Βερολίνο; ρώτησε.
—’Όχι, άλλά εγώ είμαι φίλος του καί έχω άναλάβει νά φέρω εις πέρας τήν 

αποστολή του.
’Αλλά καί ό Ρώσος, γιά νά είναι απολύτως ασφαλής, ζήτησε νά δη τήν ταυτό

τητα τοΰ «συνταγματάρχου». Ό «συνταγματάρχης» τοΰ έδωσε πρόθυμα τήν στρατιω
τική του ταυτότητα, ή δποία έφερε ήμερομηνία γεννήσεως τοΰ πραγματικοΰ συνταγ
ματάρχου, άλλά τή φωτογραφία τού μετημφιεσμένου Γκούντγουίν.

'Όταν βρέθηκαν στό πάρκο, περπάτησαν λίγο καί δ «Σούλτς» μπήκε στό θέμα.
— Σέ τί έγκειται γενικά ή έκπαίδευσις στή σχολή τής Φόρτ Λήβενγουώρθ; 

άρχισε νά ρωτά.
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—’ Εχω ακούσει δτι υπάρχουν πολλά εντατικά τμήματα έκπαιδεύσεως καί σέ 
μερικά απ’ αυτά γίνεται άνάλυσις μαθημάτων από τόν πόλεμο τής Κορέας, άπάν- 
τησε δ «συνταγματάρχης».

Ό Ρώσος ευχαριστήθηκε καί ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. ’Ήθελε νά μά· 
θη πόσοι φοιτούσαν στή σχολή, πόσο διαρκοΰσε ή έκπαίδευσις, ποιοι άπό τούς άνω- 
τάτους αξιωματικούς παρακολουθούσαν μαθήματα, ποιοι ήσαν οί καθηγηταί καί τί έδί- 
δασκεν ό καθένας.

'Ο Γκούντγουίν ήταν γενικά κατατοπισμένος πριν ξεκινήση γιά τό ραντεβού 
του περί τής σχολής Λήβενγουώρθ. ’Ήξερε τί μπορούσε νά πή καί τί όέν μπορούσε 
νά πή στο Ρώσο. Πήρε μιά εκφρασι δτι είχε κάτι τό εξαιρετικό καί έβγαλε ένα 
χάρτη τής σχολής Λήβενγουούρθ, τόν έδωσε στον «Σούλτς», πού τόν έβαλε μέ προ
σοχή στήν τσέπη του.

— Θά ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες γ ι’ αυτά πού σοΰ ζήτησα, είπε ό Ρώ
σος. Είσθε πρόθυμος νά μέ βοηθήσετε;

— Καί βέβαια, αλλά είναι δύσκολη δουλειά, απάντησε δ «συνταγματάρχης». 
Κάτι δμως μπορεί νά γίνη.

Ό Ρώσος έβαλε τό χέρι του στήν τσέπη τού έπανοφοριοΰ του μέ ίκανοποίησι.
— Ξέρω, ξέρω, υποβληθήκατε σέ έξοδα γιά νά ρθήτε στή Νέα Ύόρκη στο 

ραντεβού σας, τού είπε δίδοντας του ένα μά-τσο χαρτονομίσματα.
Χωρίς νά κοιτάξη τά χρήματα, δ Γκούντγουίν τά έχωσε στήν τσέπη του. Πε- 

ρίμενε νά τού ζητήση άπόόειξι παραλαβής δ Ρώσος, πράγμα πού ήταν κανών απα
ράβατος γιά τήν σοβιετική υπηρεσία πληροφοριών καί ήταν έτοιμος γ ι’ αυτό. Είχε 
έξασκηθή νά βάζη τήν υπογραφή τού πραγματικού συνταγματάρχου, δ Ρώσος δμως 
δεν τού ζήτησε τίποτα. Πιθανώς οί Ρώσοι νά έσκέφθησαν δτι δ συνταγματάρχης ή
ταν δικός τους καί δέν έχρειάζετο άπόδειξις. “Ωρισαν νέο ραντεβού γιά τήν 15 ’Ια
νουάριου, τήν ίδια ώρα καί στο ίδιο μέρος καί χώρισαν.

Ό «Σούλτς» είχε δώσει τις. δέουσες οδηγίες στόν «συνταγματάρχη» σέ περί- 
πτωσι πού θά τού ήταν αδύνατο νά τόν συναντήση στις 15 Ίανουαρίου. Σέ περίπτωσι 
ματαιώσεως τής συναντήσεως, ό «συνταγματάρχης» θά έπρεπε νά έμφανίζεται τό 
πρώτο Σάββατο κάθε μηνός σέ ένα βιβλιοπωλείο τής δης λεωφόρου. ”Αν καί τότε δ 
ίδιος δ «Σούλτς» αδυνατούσε νά έρθη, θά έπαιρνε τή θέσι του κάποιος άλλος Ρώσος. 
ΙΙρός άναγνώρισι, δ «συνταγματάρχης» έπρεπε νά κρατά ένα κόκκινο καί μπλε μο
λύβι, ξυσμένο καί άπό τις δύο άκρες στο αριστερό χέρι του, καί ένα οδηγό τού Μαν- 
χάταν καί Μπρόγξ στήν αριστερή τσέπη τού σακκακιοΰ του.

Τό F.B.I. ήταν απόλυτα βέβαιο δτι οί καλομελετημένες δβηγίες γιά τή μελλον
τική συνάντησι, ήταν περιττές, γιατί δ Μαρτίνοφ θά ένεφανίζετο οπωσδήποτε στις 
15 Ίανουαρίου. Ή  άμεσος αποδοχή τών χρημάτων άπό τόν Γκούντγουίν, θά έκαμνε 
τούς Ρώσους νά πιστέψουν δτι δ συνταγματάρχης ήταν πρόθυμος νά τούς πουλήση 
πληροφορίες.

Έάν σ’ αυτή τήν ύπόθεσι ήταν άνακατεμένα καί άλλα πρόσωπα, τό F.B.I. θά 
ήταν εις θέσιν νά άνακαλύψη περισσότερα στοιχεία κατασκοπείας. 'Ο Μαρτίνοφ δ
μως όπως καί τόσοι άλλοι Ρώσοι πού υπηρετούσαν στό σοβιετικό κλιμάκιο τών Η 
νωμένων ’Εθνών, είχε τήν διπλωματική ιδιότητα. ’Έτσι, δέν ήταν δυνατόν νά όδη- 
γηθή σέ αμερικανικό δικαστήριο, έκτος έάν δέν ήρετο ή διπλωματική του άσυλία έκ 
μέρους τής κυβερνήσεώς του, πράγμα δμως πού δέν θά συνέβαινε ποτέ.

’Έτσι, τό F.B.I. δέν είχε παρά νά ζητήση άπό τό υπουργείο έσωτερικών νά 
ένεργήση σύμφωνα μέ τό έπιβαλλόμενο σχέδιο σέ τέτοιες περιπτώσεις.

Στις 15 Ίανουαρίου 1955, δ Τζάκ Γκούντγουίν ξαναεπισκέφθηκε τόν «μακι- 
γιέρ», πού τού πρόσθεσε τό μουστάκι καί τις ρυτίδες καί τόν έστειλε στό ραντεβού 
του.
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'Ο Μαρτίνοφ — ή Σούλτς — βρισκόταν εκεί καί περίμενε. Οί επιτελείς τού 
F.B.I. δεν είχαν πέσει έξω για τις ορέξεις τοΰ Μαρτίνοφ νά έλθη σέ «παζαρέματα» 
με τον συνταγματάρχη. Ό Γκουντγουίν είδε τό Ρώσο νά κοιτάζη τό χαρτοφύλακα 
πού κουβαλούσε, καθώς έσφιγγαν τά χέρια.

— ΙΙάμε ένα περίπατο, είπε δ Ρώσος.
'Ο «συνταγματάρχης» έπρότεινε τό πάρκο, δ Ρώσος δμως δέν δέχθηκε καί 

έπέμεινε νά κάνουν περίπατο κατά μήκος της λεωφόρου Μάντισον. Ή  έπιμονή του 
αυτή έκαμε τον Γκουντγουίν νά είναι επιφυλακτικός. Μπορούσε δ Μαρτίνοφ νά είχε 
βάλει κανένα δικό του αυτοκίνητο σέ καμμιά πάροδο νά περιμένη, καί δέν ήταν 
διατεθειμένος νά βρεθή διά τής βίας μέσα σέ κανένα σοβιετικό αυτοκίνητο.

Τελικά, συμφώνησαν νά πάνε σέ κάποιο εστιατόριο έκεΐ κοντά.
—Έγώ θά παραγγείλω τό φαγητό, είπε χαρούμενα δ Ρώσος, ενώ τά μάτια 

του έτρωγαν κυριολεκτικά τόν χαρτοφύλακα πού κρατούσε δ «συνταγματάρχης» 
στο χέρι του.

—’Έφερα κάτι πληροφορίες, πού μοΰ ζήτησες, είπε ό Γκούντγουίν, κουνώντας 
τόν χαρτοφύλακα, γιά νά υποδαύλιση ακόμα περισσότερο τό ενδιαφέρον τού Μαρ
τίνοφ.

Κάθισαν σ’ ένα τραπέζι στο βάθος, άπέναντι άπό τήν είσοδο. 'Ο «συνταγμα
τάρχης» διάλεξε επίτηδες τη  θέσι αυτή, γιά νά τόν δη άμέσως οποίος θά έμπαινε 
στο εστιατόριο. Άκούμπησε τό χαρτοφύλακά του πάνω σέ ένα αδειανό κάθισμα καί 
παρήγγειλαν άπό ένα ποτό. Μόλις δμως απομακρύνθηκε δ σερβιτόρος, 6 Ρώσος 
έσκυψε καί συνέστησε στόν «συνταγματάρχη» νά μιλά σέ χαμηλό τόνο.

— Σάς έφερα δσα μοΰ ζητήσατε, είπε ψιθυριστά δ «συνταγματάρχης». Θέλετε 
νά κρατήσετε σημειώσεις;

— Δώστε μου δ,τι έχετε στόν χαρτοφύλακα, απάντησε δ Ρώσος.
Ένώ δ «συνταγματάρχης» μιλούσε, δ Ρώσος κοίταζε ανήσυχα γύρω του.
— Δέν μ’ αρέσει τό μέρος αυτό. Πάμε σ’ ένα άλλο μέρος πού ξέρω.
Ή  έπιμονή τού Ρώσου ανησύχησε καί πάλι τόν Γκούντγουίν. ’Ασφαλώς δ 

Μαρτίνοφ ήθελε νά βάλη χέρι στο χαρτοφύλακα καί ταυτοχρόνως θά είχε κι’ άλ
λους συνεργάτες του γιά νά εξετάσουν τόν «συνταγματάρχη». Ό Γκούντγουίν απο
φάσισε τότε νά θέση τέρμα στήν ύπόθεσι. Σήκωσε τόν χαρτοφύλακα άπό τό κάθισμα 
καί τόν έβαλε πάνω στό τραπέζι. Ήταν τό σύνθημ,α.

Δυό άνδρες πού καθόταν πιο πέρα σηκώθηκαν άπό τά καθίσματά τους καί 
κατευθύνθηκαν πρός τό γωνιακό τραπέζι.

— Είμαστε πράκτορες τοΰ F.B.I., είπε δ ένας. Μήν κινηθήτε.
'Ο Μαρτίνοφ χλώμιασε καί δέν μιλούσε, ένώ δ «συνταγματάρχης» άρχισε νά 

διαμαρτύρεται έντονα.
— Τήν ταυτότητά σας, είπε δ πρώτος στόν «συνταγματάρχη».
Ό «συνταγματάρχης» έδωσε τήν ταυτότητά του καί συνέστησε τόν συνομι

λητή του:
—Ά π ’ έδώ δ φίλος μου δ κ. Σούλτς.
Ό Μαρτίνοφ άρχισε νά παίρνη θάρρος.
— Μά γιατί δλα αυτά; Καθίσαμε έδώ άπλώς γιά νά πάρωμε ένα ποτό, είπε 

βγάζοντας τήν ταυτότητά του άπό τήν έσωτερική τσέπη τοΰ σακκακιοΰ του καί 
δίνοντας την στον άλλο πράκτορα.

«Συνταγματάρχης Μαξίμ Γ. Μαρτίνοφ, σύμβουλος USSR», διάβασε δ πρά
κτορας.

— Κύριε Μαρτίνοφ, τοΰ είπε, εσείς καί δ άνθρωπος αυτός κατελήφθητε νά 
ένεργήτε κατασκοπεία εις βάρος τής χώρας μας. Ή  θέσις σας είναι δύσκολη.
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Ο Μαρτινοφ οεν είπε τίποτε. Χτύπησε μόνο τά χέρια του για νά καλέση τόν 
σερβιτόρο, καί έρριξε δυο δολλάρια πάνω στο τραπέζι. Χωρίς νά περιμένη, πήρε τό 
καπέλλο του στό χέρι καί προχώρησε έξω από τό εστιατόριο. ’Ηταν βέβαιος δτι 
οι πράκτορες τοΰ F.B.I. δεν θά τόν σταματούσαν, γιατί δεν είχαν τό δικαίωμα λόγω 
της διπλωματικής του άσυλίας.

Ιναι πράγματι, οι πράκτορες τοΰ F.B.I. περιωρίσθησαν στον «συνταγματάρ
χη». Τόν διέταξαν νά σηκωθή καί τόν ώδήγησαν έξω από τό εστιατόριο.

Μόλις απομακρύνθηκαν αρκετα, ο Γκούντγουίν άνέπνευσε με άνακούφισι.
— Αντε βρέ παιδιά, δέν θά άπαλλαγώ τέλος πάντων άπ’ αυτό τό μουστάκι;
Ό Μαρτινοφ δέν συνελήφθη, αλλά τήν 21 Φεβρουάριου 1955 τό υπουργείο 

Εξωτερικών έδήλωσεν έπισήμως δτι ήταν ανεπιθύμητος στις Ηνωμένες Πολιτείες 
λόγψ τής κατασκοπευτικής του δράσεως.

Ο Μαρτινοφ εγκατέλειψε τήν ’Αμερική πέντε ημέρες αργότερα, αλλά αυτό 
δέν εσημαινε δτι τό F.B.I. έπρεπε νά χαλάρωση τήν έπαγρύπνησί του. ’Αργά ή γρή
γορα, ένας άλλος Ρώσος θά έπαιρνε τή θέσι τού Μαρτινοφ καί θά συνέχιζε τό έργο 
γιά νά άποσπάση τά μυστικά τής σχολής Φόρτ Λήβενγουώρθ. Καί τό F.B.I. δμως 
θά χρησιμοποιούσε άλλον πράκτορα του γιά νά τόν θέση κι’ αυτόν εκτός μάχης.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι 1

Ά ν α κ ο ιν ο ΰ μ ε ν  ό τ ι δ ιά  τή ν  β ιβ λ ιο δ εσ ία ν  τ ω ν  
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» οι ενδ ιαφ ερόμ ενο ι 
δ ύ να ντα ι ν ’ ά π ε υ θ ύ ν ω ν τ α ι ε ις  τό επ ί τή ς  όδοΰ Κ α λ -  
λιδρομ ίου 7 β ιβ λ ιο δ ετε ΐο ν  το ΰ  κ . Ί ω ά ν ν ο υ  Τ αουσάνη  
( τ η λ .  6 3 4 -6 9 1 ) . Τ ιμή κ α τά  τό μ ο ν , κ α τό π ιν  σ υ μ φ ω ν ία ς  
τή ς  υπ η ρ εσ ία ς  ή μ ώ ν μ ετά  το ΰ  β ιβ λ ιο δ έ το υ , δρχ. 17  
διά τόν πανόδετον κ α ί δρχ . 27 δ ιά  τόν δερματόδετον , 
ή το ι α ί α ύ τ α ί ώ ς κ α ί κ α τά  τά  παρελθόντα  έτη τ ιμ α ί .
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Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΟΝ Α[ΕΘΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-------------------------- 'Τπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ________________ .
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

ΑΙ ΔΡΙΜΥΤΑΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ! ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΤΑΡΣΗ

Λ 1 ΕΚΔΗΛΩΘΕΙΣΑΙ εις τήν Σοβιετικήν "Ένωσιν καί εις τβ έξωτερικόν άντι- 
κΔ. δράσεις κατά τής συλλήψεως καί παραπομπής εις δίκην των δύο Ρώσων συγ
γραφέων, φαίνεται δτι ήσκησαν κάποιαν έπιρροήν έπί των σοβιετικών αρχών. Μία 
άπόδειξις χαλαρώσεως τής πολιτικής έπί τών πνευματικών ζητημάτων ύπήρξεν ή 
χορήγησις άδειας ταξιδιού εις τόν άντικομμουνιστήν Ρώσον συγγραφέα Βαλέριον 
1 άρσήν. 'Ο Ταρσής, περισσότερον γνωστός εις τήν Δύσιν από τούς δύο καταδικα- 
σθέντας συγγραφείς, ιδίως άπό τό περισπούδαστον εργον του «Θάλαμος 7», εφθασεν 
είς τό Λονδΐνον ταυτοχρόνως σχεδόν μέ τήν Ιναρξιν τής δίκης τών Σινυάφσκι καί 
Ντάνιελ διά σειράν διαλέξεων. "Εχων περισσότερον άνεπτυγμένον τό θάρρος τής 
γνώμης δ Βαλέριος Ταρσής, έξιφούλκησεν έναντίον τοϋ Σινυάφσκι καί τοϋ Ντάνιελ 
τήν στιγμήν οπού άπεκάλυπτε τό ταξίδιόν του καί τά σχέδιά του είς τό έξωτερικόν. 
Άπεκάλεσε τούς δύο συναδέλφους του «δειλούς, ύποκριτάς καί ψεύστας», διότι «ένε- 
φανίζοντο ώς μαρξισταί ένφ έγραφαν ακριβώς τά αντίθετα, καί αυτό υπό πλαστά 
ονόματα». Αυτά βεβαίως προ τής καταδίκης των, διότι ευθύς μετά τήν άπόφασιν τοϋ 
Άνωτάτου Δικαστηρίου τής Μόσχας έλαβε τό μέρος τών δύο συγγραφέων καί έκαυ- 
τηρίασε μέ πρωτοφανή δριμύτητα τήν άπόφασιν.

Ό ήλικίας 59 έτών μυθιστοριογράφος Βαλέριος Ταρσής, μετέβη είς Λονδΐνον 
διά σειράν διαλέξεων καί έδέχθη προθύμως νά δώση συνεντεύξεις πρός τούς δημο
σιογράφους. Έξιστορών τήν ζωήν του είπεν, δτι ώς συγγραφεύς καί μεταφραστής 
απέκτησε πολλούς φίλους καί τό 1958 έγραψε ένα ιστορικόν μυθιστόρημα μέ θέμα 
τήν ιταλικήν ’Αναγέννησιν. Έδωσεν εν άντίτυπον τού έργου του είς ’Ιταλόν δημο
σιογράφον καί οί έμπειρογνώμονες έπί τής περιόδου έκείνης ήδυνήθησαν νά έκφρά- 
σουν τά σχόλιά των. Είς τήν Ρώμην, ένας ’Αμερικανός καθηγητής είδε τό έργον 
του αυτό καί αργότερα μετέβη είς τήν Μόσχαν, δπου τοϋ έτηλεφώνησε σχετικώς 
διά τάς έντυπώσεις του. Ή  τηλεφωνική έκείνη συνδιάλεξις παρηκολουθήθη καί α! 
άρχαί τον ήρώτησαν διατί έστειλε τό βιβλίον του είς τό έξωτερικόν. «Ή τοπική κομ
ματική επιτροπή, έδήλωσεν έπ’ αύτοΰ δ Ταρσής, μοΰ είπε, πολύ σωστά, δτι μετα
χειριζόμουν τήν ιταλικήν ιστορίαν ώς μεταμφίεσιν διά νά καυτηριάσω τό σοβιετι
κόν καθεστώς. Μοΰ είπαν νά πάρω πίσω τό άντίγραφον άπό τήν ’Ιταλία καί τίποτε 
άλλο δέν συνέβη. ’Αλλά έντός δλίγου ήρχισα διαπραγματεύσεις μέ τούς "Αγγλους 
έκδότας μου καί άπό τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1960 ήρχισαν νά μέ έπισκέπτωνται ξένοι 
δημοσιογράφοι, συχνά δεξιών έφημερίδων. Ουτω, τόν ’Οκτώβριον τού 1962, ολί
γον πρό τής έκδόσεως τοϋ έργου μου «Καμπανούλα» είς τήν άγγλικήν, δέν εξεπλά
γην καί τόσον πολύ δταν ένας Συνταγματάρχης τής μυστικής άστυνομίας μέ έκάλεσε 
καί μοΰ είπεν, δτι έάν τό έδημοσίευα θά μέ έτυφέκιζαν...».

Συνεχίζων δ Βαλέριος Ταρσής έδήλωσεν: «Ένωρίτερον έπήγε κάποιος είς τήν 
κόρην μου Νατάσαν —υπανδρον καί μητέρα ένός παιδιού— καί τής προσέφερε 
5.000 ρούβλια διά νά άσκήση έπιρροήν έπάνω μου. Αυτό μέ έστενοχώρησε πολύ. 
«Σέ παρακαλώ, σταμάτησε τόν μπαμπά σου», τής είπε. ’Αλλά φυσικά, τοϋ άπήντη- 
σεν δτι δέν πρόκειται νά κάμη τίποτα καί δτι δέν δέχεται τά χρήματά του. Καί,
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δπως και νά έχη τό πράγμα, ή έλευθερία είναι περισσότερον αναγκαία καί από τό 
ψωμί καί τό νερό...».

1 στερα από την δημοσίευσιν τοϋ βιβλίου εκείνου, τό 1962, τόν ένέκλεισαν εις 
τό ψυχιατρεΐον τό οποίον περιγράφεται εις τόν «Θάλαμον 7». Ε π ’ αυτοΰ είπεν δ 
Ταρσής εις τήν συνέντευξίν του:

«Πριν μέ κλεισουν εις τό άσυλον έπέρασα. τήν πρώτην νύκτα από τής συλλή- 
ψεως μου εις ένα κρατητηριον, οπού ήσαν τοσοι πολλοί άνθρωποι, ώστε δέν υπήρχε 
χώρος δια να ξαπλωθούν. Γότε αντελήφθην ότι οί κυβερνήται μας δέν είναι κομμου- 
νισται, αλλά συμμορία ληστών. Εκείνην τήν νύκτα ύπεσχέθην εις τόν εαυτόν μου 
ότι θά έλεγα τήν αλήθειαν έστω καί εάν έπρόκειτο νά μέ σκοτώσουν. Φυσικά ή θέ- 
σις οπού εύρισκόμην οέν ήτο καί ή χειρότερη. Υπήρχε καί ένα άλλο ίδρυμα τιτλοφο- 
ρούμενον «Λευκοί Κίονες», όπου «έφιλοξενοΰντο» 25.000 άνθρωποι... Καί πλησίον 
τοΰ Καζαν υπάρχει ένα άλλο, εντελώς άπομεμονωμένον μυστικόν στρατόπεδον συγ- 
κεντρώσεως».

Τόν Μάρτιον τοϋ 1963 δ Ταρσής άπελύθη έκ τού ασύλου. «Τώρα ήρχισα νά 
γράφω —καί αυτό θά μέ απασχόληση τουλάχιστον έπί έν έτος— ένα άλλο αύτοβιο- 
γραφικον μυθιστόρημα οιά τό τί έπηκολούθησε μετά τήν άπόλυσίν μου», έδήλωσε 
καί έπί τοΰ σημείου αύτοϋ.

Μέρος τοϋ τί έπηκολούθησεν άναφαίνεται εις περαιτέρω δηλώσεις τοΰ άντικομ- 
μουνιστοΰ συγγραφεως. «Τόν Μάρτιον 1963, είπεν, όταν είχα άφεθή ελεύθερος, 
έκαμα δύο δηλώσεις. Μίαν πρός τό κόμμα, εις τήν όποιαν έλεγα ότι δέν έθεώρουν 
τόν εαυτόν μου ικανόν νά είμαι μέλος τοΰ κόμματος. «Σάς παρακαλώ, έλεγα, νά 
στείλετε έναν υπάλληλον τοΰ κόμματος νά πάρη τήν κομματικήν μου ταυτότητα, 
έπειδη θεινρώ ότι προσβάλλει τήν τιμήν μου τό νά έπισκεφθώ τά γραφεία σας». Τήν 
οευτεραν δηλωσιν άπεστειλα εις τήν Ένωσιν Σοβιετικών Συγγραφέων, εις τήν ό
ποιαν έλεγα ότι τής Ιπέστρεφα τήν ύπ’ αριθμόν 703 ταυτότητά μου ώς μέλους τής 
Ένώσεως»...

« ϊποθετω, συνεχισεν δ Ταρσής, ότι αί πρώται μου πραγματικαί άμφιβολίαι 
ήρχισαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, όταν ήμουν πολεμικός ανταποκριτής καί 
είδα πόσον τρομερά πράγματα συνέβαιναν, πόσαι δεκάδες χιλιάδων άνδρών άπέθνη- 
σκαν χωρίς λόγον. Τότε ήρχισεν ή αληθής πίστις μου εις τόν Χριστιανισμόν... Μέ
χρι? ήλικίας 33 ή 34 ετών ελάχιστα έσκεπτόμην τήν θρησκείαν ή τόν κομμουνισμόν. 
’Ήμουν νέος, υγιής, μοΰ ήρεσαν τά ποτά καί τά κορίτσια. Καί ή λογοτεχνία βε
βαίως, αυτό είναι αλήθεια. ’Αλλά ίσως όχι αί ίδέαι. “Ολα όμως συνέβησαν γρήγορα 
άπό τήν εποχήν τοΰ πολέμου. Καί τώρα πού είμαι 59 ετών πιστεύω εις τήν απο
στολήν τοΰ συγγραφέως. Ό κόσμος διαβάζει μυθιστορήματα διά νά εύρη έκεϊ τά 
βάσανα, τάς ελπίδας καί τούς φόβους του, διά νά ψυχαγωγηθή επίσης, αλλά καί 
διά νά προσπαθήση νά καταλάβη τόν κόσμον. Έδιαβάσατε τό θαυμάσιον εκείνο μυ
θιστόρημα τοΰ Τζών Άμπντάϊκ «Τρέχα κουνέλι»; Καί τόν Χεμινγουαίη καί τόν 
Φώκνερ; Λέγουν ότι δ Φώκνερ έπινε πολύ. Λοιπόν, θά προτιμούσα νά ζώ εις ένα 
τόπον όπου εκείνος έπινε, παρά έκεΐ πού πίνουν οί ίδικοί μας ήγέται...».

Ό Ταρσής είπεν ακόμη ότι θεωρεί ώς τόν μεγαλύτερον συγγραφέα τόν Ντο- 
στογιέφσκυ, καί ότι δ δρόμος τοΰ Ντοστογιέφσκυ πρός τόν Θεόν καί τήν μητέρα 
Ρωσίαν είναι καί δ ίδικός του δρόμος. «’Έχω μεγάλην πείραν τής ζωής, συνέχισε. 
’Έχω φίλους πού είναι στρατηγοί, επιστήμονες, φιλόσοφοι, καλλιτέχναι... Γνωρίζω 
ότι δ Ρωσικός λαός δέν θά έξακολουθήση νά ανέχεται αυτόν τόν διωγμόν τών τε
λευταίων σαράντα έτών. Καί έκεΐνο πού μέ κάμνει ιδιαιτέρως ευτυχή είναι ότι πολ
λοί νέοι δέν θά τόν άνεχθοΰν. Γνωρίζω τόσους πολλούς άπό αυτούς, έρχονται νά μέ 
ΐδοΰν, νά μέ συμβουλευθοΰν. Γράφουν διαρκώς. ’Έχετε άκούσει περί «Σμόγκ»; Είναι
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μία ενωσις νεαρών συγγραφέων, ποιητών, ζωγράφων, γλυπτών εις την Ρωσίαν. Πέ
ρυσι είχαν οργανώσει μίαν μεγάλην έκδήλωσιν υπέρ της ελευθερίας τοΰ λόγου (’) . 
Τό μόνον των λάθος, είναι ότι όέν έχουν κάποιον νά τούς όδηγή. Άλλα οί νέοι αυ
τής της κατηγορίας αυξάνονται καθημερινώς, καί όχι μόνον καθημερινώς άλλα κά
θε ώραν. Καί οί νέοι επιστρέφουν επίσης εις τόν Θεόν. Πέρυσι ιό Πάσχα πήρα ταξί 
καί εγύρισα δέκα περίπου εκκλησίας. Συνήντησα τέσσαρας ή πέντε χιλιάδας πιστών 
νά κάμνουν ούρα μαζί μέ τόσον πολλούς νέους, πού μοΰ έπροξένησε κατάπληξιν. Τά 
πράγματα θά αλλάξουν. Αλλά πρέπει νά έχωμεν θάρρος. ’Όχι πάντοτε τήν συνηθι- 
σμένην μορφήν θάρρους. "Οπου αί ίδέαι μας είναι αί αύταί, όφείλομεν νά βοηθώμεν 
ό είς τόν άλλον... Ό αγών μας είναι κοινός. Τό σημερινόν καθεστώς κλέπτει τήν 
χώραν μου, κλέπτει τήν ψυχήν της. Αυτό δέν ήμπορει νά εξακολούθηση...».

Έρωτηθείς είδικώτερον διά τούς δύο συγγραφείς, ό Βαλέριος Ταρσής εΐπεν ότι 
«ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου είναι απάνθρωπη καί εγκληματική». «Οί δύο αύτοί 
συγγραφείς, έτόνισεν, ανήκουν εις τό αυτό στρατόπεδον μέ εμέ. Αγωνίζονται κατά 
τοΰ κοινού εχθρού. Ή άπάνθρωπος καταδίκη είναι μία άπόπειρα εκ μέρους τών 
σοβιετικών αρχών επιστροφής είς τάς σταλινικάς μεθόδους αυθαιρεσίας καί αποκα
λύπτουν τόν φασιστικόν χαρακτήρα τού σοβιετικού καθεστώτος. Ό Σινυάφσκι καί 
ό Ντάνιελ δέν παρέβησαν κανένα σοβιετικό νόμο καί ή κατηγορία είναι εντελώς 
πλαστή».

Έπί τή εύκαιρία ό Ταρσής άπεκάλυψε ότι ένας νέος Ρώσος ποιητής, ό Βλαδί
μηρος Μπουκόφσκυ, συνελήφθη διά τήν προπαρασκευήν τής όιαδηλώσεως τών νέων 
διανοουμένων τής Μόσχας τής 5ης Δεκεμβρίου 1965, υπέρ τού Σινυάφσκι καί τοΰ 
Ντάνιελ, καί ένεκλείσθη είς τήν ψυχιατρικήν κλινικήν No 13 τού Λιουμπλίνο. Υπέρ 
αύτοΰ έζήτησε τήν επέμβασιν τών πνευματικών ανθρώπων ολοκλήρου τού κόσμου. 
Τέλος, είς τήν έρώτησιν εάν τό καλύτερον πράγμα πού ήμπορει νά συμβή είς ένα 
άνθρωπον είς τήν Σοβιετικήν “Ενωσιν είναι νά τόν θεωρήσουν τρελλόν όταν αντι
δρά, άπήντησεν:

«Έν ούδεμιά περιπτώσει ήμπορει ένας Σοβιετικός πολίτης νά είναι εύτυχής»...

έ Συνεχίζεται)

(1) ’Άς σημειωθώ οτι τό «Σμόγκ», είς μίαν προκήρυξίν του ή όποια  αποτελεί δψ’ήλόφωνον 
πολεμικήν κραυγήν, λέγει: «Εΐμεθα οί αντιπρόσωποι καί οί συνεχισταί των παραδόσεων τής 
αθανάτου κληρονομιάς μας. 'Ο Ροϋμπλεφ καί δ Μπαγιάν, δ Ραντσίστεφ καί δ Ντοστογιέφσκυ, ή 
ϊσβετάγιεβα καί δ Πάστερνακ, δ Μπερντγιάγιεφ καί δ Ταρσής έχυσαν είς τάς φλέβας μας νέον 
αίμα, διωχέτευσαν τό ζίϋν δδωρ... Σήμερον άγωνιζόμεθα εναντίον δποιουδήποτε..., εναντίον 
τιαντδς δ,τι είναι εναντίον μας».



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Τό Πασχαλινό δώρο τοϋ Άστυνομικοϋ
'Υπό του δοκίμου 'Υπαστυνόμ,ου κ. Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μιά σαρανταπεντάχρανη, πληθωρική καί λαϊκά ντυμένη γυναίκα, χτύπησε τήν 
πόρτα τοΰ γραφείου τοΰ αξιωματικού υπηρεσίας τοΰ Τμήματος καί στό άκουσμα 
τοΰ «έμπρός», μπήκε μέ φόρα καί «ανάστατη», κρατώντας από τό χέρι τό δεκατετρά- 
χρονο γυιό της. "Ενα άγοράκι αδύνατο καί φοβισμένο, πού στα μάτια του έλαμπε 
ή εξυπνάδα.

Κάθησε στό απέναντι κάθισμα χωρίς πολλές διατυπώσεις^ καί μπήκε κατ’ ευ
θείαν στό «θέμα»:

— Θέλω νά μοΰ τον κλείσετε στό αναμορφωτήριο. Μοΰ κλέβει τά λεφτά, δέν 
πάει σχολείο, λεει άσχημες κουβέντες, δέν δουλεύει καί μαζεύεται στό σπίτι οποία 
ώρα τοΰ καπνίσει...

Κάτι πήγε νά πή δ μικρός, μά ή αυστηρή μητέρα τοΰ έκλεισε τό στόμα μ’ ένα 
χαστούκι, πού έγινε αιτία νά κυλίσουν δυο μεγάλα δάκρυα από τά μάτια του, πού 
τά σκούπισε μέ τήν ανάποδη τής παλάμης του.

Ό άρχιφύλακας καθησύχασε τή μητέρα καί τήν παρακάλεσε νά βγή γιά λίγο 
έξω από τό γραφείο, γ ιά νά συνομιλήση μέ τον μικρό.

Βγήκε μέ κάποια δυσφορία, ρίχνοντας μιά βλοσυρή ματιά στον «κατηγορού
μενό» της.

— Είναι αλήθεια αυτά πού είπε ή μητέρα σου, Παΰλε;
—’Όχι, όχι! απάντησε. Λέει ψέματα. Θέλει νά πουλάω κουλούρια δλη τή 

μέρα καί νά μή πηγαίνω στό σχολείο. Είμαι μαθητής τής Ε' Δημοτικού ακόμα. 
Πουλάω κουλούρια από τις 6—8 τό πρωί, μαζεύω τριάντα δραχμές, τις τής παρα
δίδω καί μετά πηγαίνω στό σχολείο. Είναι αλήθεια πώς τό απόγευμα δέν κάθομαι 
καί πολύ στό σπίτι. Γυρίζω έξω, χαζεύω στις βιτρίνες, παρακολουθώ τούς μεγάλους 
πού παίζουν ποδοσφαιράκια στά σφαιριστήρια, πηγαίνω καί στον κινηματογράφο...

— Καί γιατί δέν μένεις σπίτι καί γυρίζεις στούς δρόμους;
— Τό σπίτι πού νοικιάσαμε είναι ένα δωμάτιο, πού μέσα έχει καί τήν κουζί

να του. Είμαστε δύο αγόρια καί δύο κορίτσια, πού τό μεγαλύτερο είναι 16 χρόνων. 
’Ακόμα έχομε τή γιαγιά , πού μάς χτυπάει καί μάς βρίζει δλη τή μέρα καί τον πα
τέρα, πού εργάζεται στις οικοδομές καί έρχεται κάθε βράδυ, μετά τά μεσάνυχτα, 
μεθυσμένος. Τί νά κάνω σπίτι, άφοΰ ούτε βιβλία μοΰ αγοράζουν γιά νά διαβάζω, 
αλλά ούτε καί αγάπη μοΰ δείχνουν;

Είχε κΓ άλλα νά πή δ «υποψήφιος τρόφιμος τοΰ αναμορφωτηρίου», αλλά ό 
άρχιφύλακας τόν διέκοψε καί φώναξε τή μητέρα του:

— Δώστε μου τήν διεύθυνση τοΰ σπιτιοΰ σας, κυρία μου, καί αύριο τό απόγευ
μα θά έρθω στό σπίτι σας γιά νά έξετάσο  ̂ από κοντά τήν κατάσταση. Πάρτε τώρα 
τόν Παΰλο μαζί σας καί αύριο θά τά ξαναποΰμε.

Τήν επομένη ό άρχιφύλακας, πού έκτελοΰσε καθήκοντα αξιωματικού έπιθεωρή- 
σεως, άφοΰ έπιθεώρησε τούς σκοπούς άστυφύλακες, χτυποΰσε τήν πόρτα τοΰ υπο
γείου δωματίου τοΰ Παύλου.

Τοΰ άνοιξε μιά γριά μέ κόκκινη μύτη καί άχτένιστα μαλλιά, άπό τό στόμα τής 
οποίας έβγαινε ή χαρακτηριστική μυρουδιά πού άναδίνει δ μεθυσμένος άνθρωπος.
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— Περάστε μέσα κύριε αστυνόμε! Μάς συγχωρεΐτε γιά τήν ακαταστασία μας, 
αλλά έβαλα πλύση καί...

— Σάς παρακαλώ. Δέν πειράζει. Ηοϋ είναι ή κυρία Φανή;
— Πήγε στον μπακάλη, οπού νάναι έρχεται...
Τό πεντάλεπτο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε μέχρι της επιστροφής της 

κυρίας Φανης, ήταν αρκετό γιά νά μελετήση τό «οικογενειακό περιβάλλον» τοΰ μι
κρού Παύλου ό άρχιφύλακας.

Τό δάπεδο τοΰ υπογείου δωματίου άνέοιδε βαρεία οσμή υγρασίας καί μούχλας. 
Οί τοίχοι ήταν υγροί καί τό λιγοστό φως τής ήμέρας έμπαινε από τό μοναδικό άνοι
γμα τής πόρτας. 'Ένα σανιδένιο κρεβάτι στη μιά πλευρά καί στον τοίχο έπάνω κρε
μασμένη μιά παμπάλαια κορνίζα, πού απεικόνιζε δυό καρδιές πού δίνανε τό χέρι. 
"Ενα «πίκ - άπ», καμμιά τριανταριά δίσκοι λαϊκών τραγουδιών, καθώς καί ένα 
«πορτατίφ» βρισκόντουσαν πάνω σ' ένα μικρό τραπέζι, δίπλα στό κρεβάτι. ’Ακόμα 
«μανόν» γιά τά νύχια καί μιά πουδριέρα.

’Από αστυνομική περιέργεια δ άρχιφύλακας σήκωσε μέ τρόπο τήν κουβέρτα 
τού κρεβατιού καί ή έκπληξή του υπήρξε μεγάλη, όταν είδε κάτω άπ’ αυτήν πέντε 
έως έξη άδεια μπουκάλια μπύρας.

’Από τήν «αυτοψία» τον διέκοψε ή κυρία Φανή, πού έμπαινε στό δωμάτιο σι- 
γοτραγουδώντας τό «Τό δικό μου πάπλωμα είναι γιά δυό άτομα»... Κρατούσε ένα 
μπουκάλι μπύρας, τυρί, κοκκινοπίπερο, μισό κιλό φασόλια καί μισή φραντζόλα 
ψωμί.

Τόν καλοσώρισε καί άφοΰ στρογγυλοκάθησε σέ μιά καρέκλα, ετοιμάσθηκε νά 
άρχίση νά ψάλλη τόν «αναβαλλόμενο» κατά τού Παύλου:

—Αυτό τό παλιόπαιδο, κύριε άστυνόμε μου...
’Αλλά δ άρχιφύλακας δέν τήν άφησε νά συνέχιση.
— Μπορώ νά δώ τη  σάκκα τού παιδιού;
— Καί μήπως άφήνει τσάντα; Τήν έκανε κομμάτια! Δέν πέρασε χρόνος πού 

τοΰ τήν είχαμε άγοράσει...
— Τότε νά δώ τά βιβλία του, τά τετράδια του...
Ξεροκατάπιε, καί δίνοντάς του δυό τετράδια, μουρμούρισε:
— Φτώχεια, κύριε άστυνόμε! Πού νά βρούμε τά λεφτά;
Κοίταξε μέ προσοχή τά δυό τετράδια των εκθέσεων καί τής αριθμητικής τού 

μικρού Παύλου. Οί εκθέσεις τόν ενθουσίασαν τόσο, ώστε δέν τοΰ έμεινε καμμιά άπο- 
λύτως άμφιβολία γιά τις ικανότητες καί τήν έπιμέλεια τού μικρού μαθητοΰ.

— Κυρία μου, τής είπε δ άρχιφύλακας, θά σάς παρακαλέσω θερμά νά άφήσετε 
σέ μένα τη φροντίδα της έπιβλέψεως·τοΰ Παύλου καί νά είστε βέβαια πώς δ γυιός 
σας είναι δ μόνος πού δέν χρειάζεται νά πάη στη φυλακή.

’Έφυγε, άλλα άρκετές φορές μετά οί γείτονες έβλεπαν τόν άρχιφύλακα νά 
συνοδεύη τόν μικρό ώς τό σπίτι του, σάν στοργικός πατέρας. 'Ο δάσκαλος τού σχο
λείου πολλές φορές δέχθηκε τήν επίσκεψη τοΰ άρχιφύλακα, δπως καί δ ιδιοκτήτης 
τοΰ μηχανουργείου, στό δποΐο τόν είχε τοποθετήσει καί στό δποϊο εργαζότανε τις 
ελεύθερες άπογευματινές ώρες του.

Ύπό τήν προστασία καί έπίβλεψη τού άρχιφύλακα, ή προσαρμογή τού Παύ
λου στη νέα ζωή, κράτησε γύρω στους έξη μήνες. Καί τούτο γιατί δ άρχιφύλακας, 
διαγωνισθείς, επέτυχε καί είσήχθη έν συνεχεία γιά έκπαίδευση στη Σχολή ’Αξιω
ματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Έτσι οί επαφές τους καί οί σχέσεις τους είχαν 
σταματήσει.

Ο
Είχαν περάσει οκτώ χρόνια άπό τότε... Νύχτα τής Άναστάσεως... Οί καμπάνες
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των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα. Τά πυροτεχνήματα καί τα. βεγγαλικά έσχι- 
cav καί φώτιζαν τόν ουρανό, παρά τήν αστυνομική άπαγόρευση. Τά βαρελότα μέ 
τους φοβερούς κρότους τους συμπλήρωναν τήν γιορταστική άτμόσφαιρα τής Άνα- 
στάσεως.

«Χριστός άνέστη»!... Φιλιά άγάπης στή μεγάλη πλατεία τής έκκλησίας καί 
τσουγκρίσματα κόκκινων αυγών κάτω από τό φώς τής λαμπάδας τής Άναστάσεως.
0  φίλος μας 6 άρχιφύλακας, ύπαστυνόμος Α ' τάξεως τώρα, έπί κεφαλής μιας 

δμάδος αστυφυλάκων, πάσχιζε νά τηρήση τήν τάξη μέσα καί έξω άπό τήν έκκλησία.
—Κύριε υπαστυνόμε «Χριστός άνέστη», «Χρόνια πολλά». 'Ορίστε ένα αυγό! 

Θέλετε νά τσουγκρίσουμε;
"Ενας καλοντυμένος νέος έστεκε μπροστά του. Σάν σέ όνειρο θυμήθηκε δ ύπα

στυνόμος τόν μικρό Παύλο...
— Είσαι δ Παύλος; Ναί, βέβαια!... Τί γίνεσαι, παλιέ μου φίλε; Χαθήκαμε! 

«Χρόνια πολλά»!...
Πήρε τό αυγό καί τσούγκρισε μέ τόν Παύλο.
— Ξέρετε, τού είπε, έχω τελειώσει τήν Σιβιτανίδειο καί τώρα είμαι μηχανι

κός μέ πολύ καλές αποδοχές στό έργοστάσιο τοΰ...
— Χαίρομαι πάρα πολύ πού είσαι καλά Παύλε, τόν διέκοψε. Θά περάσω μιά 

μέρα άπό τό σπίτι σου νά σέ δώ. Τώρα, όπως βλέπεις, είμαι άπασχολημένος υπη
ρεσιακά.

Κανένας δεν ακούσε τήν παραπάνω στιχομυθία τών δύο άνδρών, άλλά καί άν 
τήν είχε ακούσει, τίποτα δέν θά μπορούσε νά καταλάβη.

Ή  παραπάνω ιστορία, καθ’ δλοκληρίαν άληθινή, δείχνει τόν άποφασιατικό 
ρόλο πού διαδραματίζουν οί άστυνομικοί υπάλληλοι, οί άφανεΐς αυτοί ήρωες τοΰ 
καθήκοντος, στήν προσπάθειά τους νά προστατεύσουν καί νά βοηθήσουν μέ ανιδιο
τέλεια τά έχοντα άνάγκην άρωγής μέλη τής έλληνικής κοινωνίας.

77. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τή ν  π λ ο ύ σ ια ν  

έπ ισ τη μ ο ν ικ ή ν  κ α ί έγ χ υκ λο π α ιδ ικ ή ν  ύ λ η ν  τ ω ν  , κ α τέ 
σ τη σ α ν  ό ά π α ρ α ίτη το ς σ ύντρ ο φ ο ς  τ ώ ν  ά σ τυ ν ο μ ι-  

κ ώ ν ,ο ί  όπο ιο ι ένδ ια φ έρ ο ντα ι δ ιά τή ν  πρόοδόν τ ω ν .
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*Υπό του κ. Ν. Α .

— ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (καραμπόλα), ευτυχώς αναίμακτη, έγινε στη λεωφόρο Συγ- 
γροϋ (στάση Χρυσάκη) , όταν τό 106129 Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο 164393 
ί.Χ . καί έπηκολούθησε πρόσκρουση καί τοΰ Ι.Χ. 119032 επάνω στό Ι.Χ. 164393. 
'ϊπαίτιος έθεωρήθη ό Κ. Καβουρίδης, ό όποιος έτρεχε μέ ταχύτητα καί δέν έτρο- 
χοπέδησε εγκαίρως.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Βύρων Βογιάνος, ετών 65, όταν τον παρέσυρε στη Λαμία μο
τοποδήλατο μέ οδηγό τον Έλ, Κωνσταντίνου.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Άλεξανδρής, όταν τό αυτοκίνητό του προσέκρουσε σέ προ
στατευτικό κιγκλίδωμα, στό 29 χιλιόμετρο τής όοοΰ ’Αθηνών - Λαμίας.'

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κλ. Χασιρόπουλος πού τον παρέσυρε τό Ι.Χ. 205.534, στη λεω
φόρο ’Αθηνών. Έπρόκειτο νά έπιστρέψη στη Δράμα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις, ο Δ. Καρδαγούσης καί δύο γυναίκες, όταν 
το Ι.Χ. 192032 παρεβίασε τό κόκκινο φως καί συνεκρούσθη μέ τό Ι.Χ. 64323, στη 
διασταύρωση τής λεωφόρου Συγγροΰ μέ την δδό Βουρβάχη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Θ. Άζίζργλου, οδηγός μοτοσυκλέττας, όταν συνεκρούσθη μέ 
νυκτερινή αμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης - Βόλου, στην ισόπεδη διάβαση Βόλου.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ έννέα άτομα σέ τριπλή σύγκρουση ιδιωτικού αυ
τοκινήτου, στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των τραυματισθέντων καί δ Κ. Ινούσκουρος, 
έκδοτης τής έφημερίδος «’Αλήθεια».

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΙ! θανάσιμα δ δδηγός μοτοσυκλέττας I. Κραβέλας, όταν 
άνετράπη στό τέρμα τής όδοϋ Άχαρνών.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΙ! ή Κυριακούλα Λαμπρινέα, έπιβάτις τού Ι.Χ. 204932, 
ή όποια ήτο έγκυος καί άπέβαλε, όταν δ σύζυγός της δδηγός I. Ααμπρινέας, λόγω 
βλάβης τοΰ αυτοκινήτου του, παρεξέκλινε τής πορείας καί έπεσε πάνω σέ στύλο, 
στην δδό Βασ. Γεωργίου (Γλυφάδα) .

— ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ελαφρά έπαθε δ Έμμ. Πετρίδης, όταν τό αυτοκίνητό του 
πήρε άπο βραχυκύκλωμα φωτιά καί κάηκε τελείως, στη θέση «Σχιστό» τοΰ Σκαρα- 
μαγκά.

— ΝΕΚΡΑ ή Ειρήνη Άρκουδιάρη, πού την παρέσυρε τό Ι.Χ. 108101, στη 
λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στον «Παράδεισο».

—ΝΕΚΡΑ ή ’Ιουλία Καλογεροπούλου, την όποια παρέσυρε τό Ι.Χ. 112345, 
στην δδό Ευτυχίου 14. Ό δδηγός συνελήφθη.

— ΝΕΚΡΑ ή Δήμητρα Μπουρμπούκα, 5 έτών, την όποια παρέσυρε Ι.Χ. μέ 
δδηγό τον II. Μαντζούνη, στά Γρεβενά.

— ΤΡΕΙΣ τραυματισμένοι, όταν τό Ι.Χ. 130505, μέ δδηγό τον Ήλ. Ντόστο- 
ρο, στη γέφυρα τής λεωφόρου Καβάλας, προσέκρουσε στό σηματοδότη καί άνετρά
πη διαδοχικώς τρεις φορές. Ό σηματοδότης καί τό αυτοκίνητο έπαθαν μεγάλες 
ζημιές.

— ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ τοΰ 98601 Δ.Χ. λεωφορείου καί τοΰ Ι.Χ. 199492 έγινε στη 
διασταύρωση τής δδοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου - Θερμοπυλών, μέ αποτέλεσμα τό σοβαρό 
τραυματισμό τής Π. Νταφάλη. Οί οδηγοί συνελήφθησαν.

JI
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— ΣΓΝΕΚΡΟΓΣΘΗΣΑΝ, στην οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, τό Ι.Χ. τοϋ Γ. 
Ίακωβίδη μέ φορτηγό πού οδηγούσε δ Ά λ . Τότσιος. Τά οχήματα ύπέστησαν σοβα
ρές ζημιές χωρίς θύματα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Ιίαρράς, δδηγός μοτοποδηλάτου καί τραυματισμένος δ επι
βαίνω ν τούτου, δταν συνεκρούσθη μέ φορτηγό, στό Αίγιο.

— ΝΕΚΡΑ ή Φλώρα Τραμπάκουλα, έπιβάτις κάρρου, δταν τούτο άνετράπη, 
στο Μενίόι.

— ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Γαϊτάνη καί τραυματισμένος θανάσιμα δ Κυρ. Κουρέας 
δταν συνεκρούσθησαν δύο φορτηγά, στο 59 χιλιόμετρο τής όδοΰ ’Αθηνών - Κορίνθου. 
Οί οδηγοί Η. Κορδαρούρης καί Α. Παναγουλέας συνελήφθησαν.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα δ υπίατρος Ν. Μπεβούδας καί οί στρα
τιώτες Σπυρ. ’Αράθυμος καί Δημ. Κουτουλάκης, δταν στρατιωτικό αυτοκίνητο άνε
τράπη κοντά στο χωριό Μάνεσι Πατρών.

— ΝΕΚΡΑ ή Μαρία Σκαμνίδου καί τραυματισμένη ή Α. Τσούτη, όταν άνε
τράπη μοτοποδήλατο, στο ’Αγρίνιο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Α. Χάϊδος, δ όποιος παρεσύρθη από τό 51152 λειοφορεΐο, μέ 
οδηγό τον Δ. Πετσιμέρη, στην ’Άρτα.

— ΝΕΚΡΟΙ 6, τραυματισμένοι θανάσιμα 7, δταν μικρολεωφορεΐο τής αγόνου 
γραμμής Δημητσάνης - Ινακουρέϊκα, παρά τή θέση «Ράπτη Τούρλα», από κακό χει
ρισμό, σέ στενή στροφή, έπεσε σέ βάραθρο 200 μέτρων. Οί νεκροί είναι: 'Ο Άσημ. 
Κωστήρας, ή σύζυγός του Κανέλα καί ή νύφη του Χρηστίνα, δ Άναστ. Πανόπουλος, 
ό Δημ. Κόντος καί ή Νικολέττα Πανοπούλου. Βαρεία τραυματισμένοι δυο παιδιά 
τοϋ Κωστήρα, δ παππάς Ά π . Χριστόπουλος, οί Δημ. Μιχαλόπουλος, Παν. Χατζη- 
μουτάκης καί οί Τρύφων καί Γεώργιος Πανόπουλος.

— 2 ΝΕΚΡΟΙ,οί Κ. Νταλιτάκης καί Π. Χατζηκυριάκης καί θανάσιμα τραυ
ματισμένοι δ I. Τσιτσιβής, δταν τό Ι.Χ., τοΰ όποιου έπέβαινον, συνεκρούσθη μέ ε
μπορική αμαξοστοιχία που πήγαινε στή Καλαμπάκα, στην ισόπεδη διάβαση κοντά 
στο χωριό Θεόπετρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ λοχίας II. Αύγανετάκος καί 10 τραυματισμένοι, οί Γ. Μισιό- 
πουλος, Π. Φουμπέκης, Κ. Άλιμπράντης, Α. Σακεράλης, Γ. Καλαποθάκης, Π. Κο- 
μανίδης, I. Βουδούκας, I. Κοντοστέργιος, Σ. Λιάπης, Κ. Κατσαβής, Έμ. Χριστο- 
φοράκος, Κ. Ροδέσης, δταν στο 17 χιλ. τής όδοΰ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, κοντά στή 
γέφυρα τοΰ Γαλικοΰ ποταμού, λόγω άδεξίου χειρισμού, άνετράπη στρατιωτικό αυτο
κίνητο.

— ΝΕΚΡΟΙ 2, δ Δ. Γιαννακόπουλος (οδηγός) καί Σ. ΙΙαριαζίδης δταν άνε
τράπη δ γεωργικός έλκυστήρας τους, έξω άπό τό χιοριό Πετράλωνα Χαλκιδικής.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αρχάγγελος Γεωργίου τον οποίο παρέσυρε άμαξοστοιχία, στην 
ισόπεδη διάβαση τής δδοΰ Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν μεθυσμένος καί δέν άντε- 
λήφθη τον συρμό

— ΝΕΚΡΑ ή γερόντισσα Άνδριανή Φούντα, την όποια παρέσυρε τό Ι.Χ. 122. 
186, μέ οδηγό τον Γ. Πλατή, στην όδό Καβάλας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Ψυχογιός καί τραυματισμένος δ Σπ. Σπυρίδων, δταν άνετρά
πη ο γεωργικός έλκυστήρας τους, στον άγροτικό δρόμο Α γίας Παρασκευής - Ά γιας 
Μαρίνης Λοκρίδος.

—ΝΕΚΡΟΣ Ικαί τραυματισμένοι 16 στρατιώτες των TEA, δταν στρατιωτικό 
αυτοκίνητο άνετράπη, στον δρόμο πρός τό Διδυμότειχο.

— ΝΕΚΡΑ ή Φ. Παπαλάμπρου καί τραυματισμένοι 4, πού έπέβαινον σέ τρί- 
κυκλο μοτοσυκλέττα, ή δποία προσέκρουσε πάνω σέ δέντρο, στή Χαλκίδα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οί δδηγός τοΰ Ι.Χ. 99503 καί 5 πεζοί, δταν τούτο 
άνετράπη στή λεωφόρο Ποσειδώνος, παρά τό Δέλτα Φαλήρου.
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— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα, ή Άρ. Μάκρη, την όποια παρέσυρε τό 
Ι.Χ. 92561, μέ οδηγό τον Η. Δρακοδαίδη, στην όδό Ηλιουπόλεως.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 3, οι ’Ιωάν. Τσίπης, Τζένη Κατσιχεράκη καί Άντ. Σα- 
ρακηνοΰ, δταν συνεκρούσθη στην εθνική όδό ’Αθηνών - Λαμίας φορτηγό καί έπι- 
βατικό.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Μ. Δολιανίτης, ετών 18, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν, τρέ- 
χοντας μέ μεγάλη ταχύτητα, σφηνώθηκε στο πίσω μέρος βυτιοφόρου αυτοκινήτου, 
πού ήταν σταματημένο στό Πέραμα.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 4, οί Δ. Χρυσάκης (οδηγός) , Κ. Κώνστας, Γρηγ. 
Εύστάθιάδης καί Κ. Σαματάς, δταν τό Ι.Χ. 91648, τοΰ οποίου έπέβαινον, προσέ- 
κρουσε σέ προπορευάμενο φορτηγό, στην αρχή τής όδοΰ ’Αθηνών - Λαμίας.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ, 2, οί Κ. Καρίκας (οδηγός) καί ό επιβάτης Δ. Έσπελιάδης, 
δταν τό Ι.Χ. 189120, τοΰ οποίου έπέβαινον, ανέβηκε στό πεζοδρόμιο τής όδοΰ Θη
σέως 20, κατέστρεψε ένα περίπτερο καί έπεσε στήν προθήκη ένός καταστήματος.

— ΝΕΚΡΟΣ δ μαθητής Ν. Καραγιάννης. ετών 8, τόν όποιο παρέσυρε, στα 
Καλά Νερά Βόλου, φορτηγό πού οδηγούσε ό Δ. Χολέβας.

— ΝΕΚΡΑ ή Φιλιώ Παπαλάμπρου, πού έπέβαινε μοτοσυκλέττας,_ τήν όποια 
όδηγοΰσε ό άνόρας της, δταν άνετράπη στό 7ο χιλιόμετρο τής όδοΰ Χαλκίδος - Κύ
μης. Έτραυματίσθησαν καί οι Π. Παπαλάμπρου, Στέλα Μπανή καί Αικ. Μπασδέκη.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Πασχάλης, δδηγός, δταν άνετράπη στρατιωτικό αυτοκίνητο, 
στήν εθνική όδό Άλεξανδρουπόλεως - Διδυμοτείχου.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 7, δταν τό φορτηγό 86330 άνετράπη, στό 12 χιλιόμετρο 
τής όδοΰ Έρμιόνης - Γαλατά. '0  οδηγός I. Άντωνόπουλος συνελήφθη.

—ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 4. στό 11ο χιλιόμετρο τής όδοΰ Κερκύρας - Παλαιοκάστρου, 
δταν μοτοσυκλέττα μέ οδηγό τόν Καβασίκη, συνεκρούσθη μέ μοτοποδήλατο, πού οδη
γούσε ό Κ. Προβατά.ς.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 3, οί Γ. Χαραλαμπίδης, Κ. Γρηγορόπουλος, καί Λ. 
Καπέλας, επιβάτες μοτοσυκλέττας, ή όποια άνετράπη, στη θέση «Καραγιάννη Ρου- 
σέ'ίκα», λόγιο μέθης τοΰ όδηγοΰ.

— ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ σέ κράτηση 7 ημερών (χωρίς εξαγορά) καί πρόστιμο 
600 οραχ. μεταλλικών, ό Κ. Διαμαντόπουλος, ετών 20, γιατί έτρεχε μέ 100 χιλιό
μετρα τήν ώρα μέ τό Ι.Χ. 206609 καί παρεβίαζε τούς φωτεινούς σηματοδότες, στήν 
περιοχή Συγγροϋ - Χαροκόπου καί Δαβάκη.

— ΣΥΝΕΛΗΦΘΙΓ στήν περιοχή ’Αμφιθέας ό Γ. Ραζέλος, οδηγός τοΰ GUT 
689 Ι.Χ., γιατί έτρεχε μέ υπερβολική ταχύτητα καί θέλησε νά διαφύγη, δταν τό 
περιπολικό τής ’Αστυνομίας τοΰ έκαμε σήμα νά σταματήση.

— ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ (καραμπόλα) , ευτυχώς χωρίς θύματα, στήν διασταύρωση 
τής όδοΰ Σωνιέρου - Λιοσίων δπου τό Ι.Χ. 13446, μέ όδηγό τό μεθυσμένο Θ. Άνα- 
στασάτο, έπεσε άλληλοδιαδόχωε στα έν στάσει εύρισκόμενα λεωφορεία 135460, I. 
X. 95953 καί 186847.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Παρουκής, οδηγός μοτοποδηλάτου, δταν τοΰτο συνεκρούσθη 
μέ ταξί, πού όδηγοΰσε ό Σ. Παππάς.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Δ. Βλάβης, όδηγός μοτοποδηλάτου, δταν 
τοΰτο συνεκρούσθη, στή Χωματερή τοΰ Δαφνιού, μέ τό 98845 φορτηγό, πού δδηγοϋ- 
σε ό Λ. Γιαννάτος.

— ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ έπαθε ό ΙΟετής μαθητής Γ. Δογάνης καί ό Θ. Γιαννακό- 
πουλος, έτών 2, δταν, στή Δάφνη, πήρε φωτιά μοτοσυκλέττα, στήν όποια έπέβαινον.

—ΝΕΚΡΟΣ ό 8ετής μαθητής Ν. Κατωγιάννης, τόν όποιο παρέσυρε, στό Βόλο, 
φορτηγό, μέ όδηγό τό Δ. Χαλεβά.

JV. Α.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

•  0  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ Κ. ΕΡΖΙΝ Χ Α Τ Ν Ε  ΓΙΟΡΓΚΕΝΣΕΝ 
ΚΑΙ 0  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑ Υ ΛΑΝΔΗΣ Κ. ΤΟΡΣΑΚ ΓΟΜΝΑΚ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ 
ΚΔΡΑΜΠΕΤΣΟΝ

•  Η ΒΡΔΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ ΕΤΟΥΣ 1 9 6 5  ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΛΕΣΧΗΣ "  Λ Δ Ί Ό Ν Σ  „  ΑΘΗΝΩΝ

•  ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 2 2 0 . 0 0 0  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΑ . ΣΤΑΜΑΤΗ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΑΝΙΑΣ κ. ΕΡΖΙΝ ΧΑ-Ι-ΝΕ ΓΙΟΡΓΚΕΝΣΕΝ 
ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑ-Υ-ΛΑΝΔΗΣ κ. ΤΟΡΣΑΚ 
ΓΟΜΝΑΚ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

κ . ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΝ

Ε ΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ άναμφισβήτητον οτι ο ελληνικός χώρος, μέ τούς ανθρώπους 
του καί τά επιτεύγματα των, έλκει δλονέν καί περισσότερον τούς ξένους καί 

αποτελεί εστίαν διαρκώς άνανεουμένης «εμπειρίας». ’Ίσως νά φανή παράδοξον 
•·είς ώρισμένους αυτό τό περί «εμπειρίας» άλλα δεν έχουν παρά νά σκεφθοϋν 
πόσοι διεθνείς παράγοντες, πόσοι άνθρωποι τής Τέχνης, τής Επιστήμης και

Ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος μετά του Στρατηγού 
’Αστυνομίας Ταϋλάνδης (Σιάμ) κ. Τορσάκ Γομνάκ.

τής κοινωνικοπολιτικής ζωής γενικώς παρήλασαν καί παρελαύνουν καθημερινώς 
υπό τήν σκιάν τοϋ Παρθενώνος καί ποια ώφέλη, ποια «βιώματα» διά την διεθνή 
ζωήν αποκομίζονται χάρις εις τήν ανταλλαγήν γνωμών καί τάς αμοιβαίας παρα
τηρήσεις έπί σωρείας ζητημάτων καί καταστάσεων.

Ό Στρατηγός τής ’Αστυνομίας τής Ταϋλάνδης (Σιάμ) κ. Τορσάκ Γομνάκ καί 
ό Αρχηγός τής Δανικής ’Αστυνομίας κ. ’Έρτζιν Χάϊνε Γιόργκενσεν, ο! όποιοι έπε-
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σκέφθησαν τόν Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων %. Ευάγγελον Καραμπέτσον άλληλο- 
διαδόχως την 29ην Μαρτίου τρέχοντος έτους, αποτελούν, μαζί μέ τόν κ. I. Ν. Βάν 
Χέερντεν, τόν χόχλον τριών έξεχουσών ξένων προσωπικοτήτων πού εντός διμήνου 
σχεδόν είδε καί έχαιρέτησεν δ αστυνομικός κόσμος διά τοΰ ήγήτορός του. Ό πρώτος 
εξέχων επισκέπτης, δ κ. I. Ν. Βάν Χέερντεν τής ’Αστυνομίας Νοτίου ’Αφρικής,
όπως θά ενθυμούνται οί άναγνώσται μας, ήλθε μέ πολύ καλάς εντυπώσεις οια ;ην
Αστυνομίαν Πόλεων καί έφυγε μέ τάς πλέον άρίστας τοιαύτας. Ό δεύτερος κατά 

σειράν, ό Στρατηγός τής εξωτικής Ταϋλάνδης κ. Τορσάκ Γομνάκ, πολλά παρετή- 
ρησεν εις την πρωτεύουσαν καί τό έπίνειον καί πολλά άπεκόμισε κατά την μακράν 
καί εγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοΰ κ. ’Αρχηγού μας. Ό κ. Γομνάκ έξεφράσθη κολα- 
κευτικώτατα διά την άστυνόμευσιν των έλληνικών μεγαλουπόλεων, τό ήθος καί την

Ό  Άρχηγόξ τή ; ’Αστυνομία; Tfjs Δανία; κ. ’Έρτιν Χάϊνε Γιόργκενσεν άνταλλάσσων θερμήν 
χειραψίαν μετά τοΰ "Ελληνο; συναδέλφου του κ. Euayy. Καραμττέτσου.

παράστασιν των αστυνομικών καί άπεχώρησε καί αυτός μέ τάς πλέον άρίστας εν
τυπώσεις.

Τά αυτά συναισθήματα έδοκίμασε καί δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας τής Δανίας 
κ. ’Έρτζιν Χάϊνε Γιόργκενσεν, πού ήλθε καί αυτός ενθουσιώδης διά τά αστυνομικά 
επιτεύγματα των έλληνικών μεγαλουπόλεων. Καί άπό δσα είδεν εις τάς δδούς τών 
Αθηνών καί τού Πειραιώς, καί άπό δσα παρά τοΰ κ. ’Αρχηγού μας ήκουσεν εις 

τάς αμοιβαίας ένημερωτικάς των συνομιλίας, έφυγε καταγοητευμένος διά την ώ- 
ραίαν καί φίλην χώραν τής Δανίας καί μέ την διαβεβαίωσιν δτι ή εδώ έ.πίσκεψίς 
του τοΰ άπεκόμισε τάς πλέον άγαθάς τών έντυπώσεων. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προ- 
εκάλεσεν εις τόν κ. Γιόργκενσεν ή προληπτική δράσις τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή 
όποία έχει ώς αποτέλεσμα την χαμηλήν στάθμην τής έγκληματικότητος καί κατά 
συνέπειαν χαρίζει εις τόν άστυνομικόν οργανισμόν τόν τόσον σπανίζοντα, διεθνώς, 
ορον «επιτυχία». ’Ά ς σημειωθή επί τη ευκαιρία δτι εις την Δανίαν, ή .’Αστυνομία 
υπάγεται εις τήν αρμοδιότητα καί την δικαιοδοσίαν τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης,



’Από τήν άστυνομική έπικαιρότητα 365

ανώτατος υπάλληλος τοϋ οποίου επιλέγεται διά τήν θέσιν τοΰ ’Αρχηγού τής ’Α
στυνομίας.

Ο αστυνομικός οργανισμός εκφράζει καί διά των στηλών τοϋ περιοδικού μας 
τας θερμάς ευχαριστίας του πρός τούς δύο εξέχοντας εκπροσώπους ξένων ’Αστυνο
μιών. Καί εύχεται όπως παρόμοιαι επισκέψεις εις τήν χώραν μας, άλλα καί άντι- 
στρόφως, πληθύνωνται καί πυκνώνονται έπ’ άγαθώ τής τόσον αναγκαίας διεθνούς 
συνεργασίας.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ ΕΤΟΥΣ 1965 ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΛΕΣΧΗΣ «ΛΑ-ΓΟΝΣ» ΑΘΗΝΩΝ

ΤΖ~ ΑΙ ΑΛΛΟΤΕ έτονίσθη από των στηλίδν αυτών δτι ή διεθνής όργάνωσις «Αάϊ-
ονς» αποτελεί μίαν από τάς πλέον δραστήριας καί πλέον άντιπροσωπευτικάς 

οργανώσεις έξυπηρετήσεως τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου. Χωρίς να έχουν σχέσιν μέ τήν 
πολιτικήν αί 19.435 άνά τον κόσμον Λέσχαι τών «Λάϊονς», αί δποΐαι εύρίσκονται 
εις 132 χώρας καί άριθμοϋν 760.178 μέλη, αποτελούνται από τά κατά τόπους επί
λεκτα μέλη τοϋ επιστημονικού καί επαγγελματικού κόσμου καί αποβλέπουν δχι μό
νον εις τήν άνάπτυξιν συναδελφικοΰ πνεύματος καί τήν κοινωνικήν επαφήν τών με
λών των, αλλά καί εις τό νά διαπιστώνουν τάς κοινωνικάς άνάγκας καί νά αναπτύσ
σουν τά μέσα πρός θεραπείαν των, είτε δι’ ιδίας προσπάθειας είτε έν συνεργασία μετ’ 
άλλων ιδρυμάτων καί παρεμφερών οργανώσεων. ’Αποτελεί κατά ταϋτα δ «Ααϊονι- 
σμός» ενεργόν καί αποτελεσματικόν μέσον διά συνδυασμένην κοινωνικήν προσπά
θειαν καί δράσιν, είναι δέ συγχρόνως έξαίρετον μέσον εθνικής καί παγκοσμίου έξυ
πηρετήσεως πού έξασκεΐ τεραστίαν έπίδρασιν πρός έπίτευξιν εθνικής ευημερίας, πρός 
άνάπτυξιν τής διεθνούς φιλίας καί ειρήνης καί πρόοδον τοϋ ατόμου εις τόν κοινω
νικόν, πνευματικόν καί οικονομικόν τομέα δλοκλήρου τής έλευθέρας άνθρωπότητος.

«Λάϊονς» κατά συνέπειαν είναι ένωσις ελευθέρων άνθρώπων, ή οποία, επιδιώ
κει τήν πνευματικήν, τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν πρόοδον τής χώρας των καί 
δλοκλήρου τής άνθρωπότητος. Αί ήθικαί άρχαί τής όργανώσεως, άποτελούμεναι έξ 
οκτώ κυρίων σημείων είναι αί εξής:

«1.— Νά πιστεύω εις τήν άξίαν τοϋ έργου μου διά τής έπιμελοΰς μέχρι τέλους 
προσηλώσεως εις αυτό, εις τρόπον ώστε νά κριθώ άξιος καί νά άποκτήσω φήμην διά 
τήν ποιότητα τών παρεχομένων υπηρεσιών.

»2.— Νά επιδιώκω τήν επιτυχίαν καί νά επιζητώ τούς εξ αυτής άπορρέοντας 
καρπούς καί ώφέλη, άλλά νά μήν άποδέχωμαι ώφέλη ή επιτυχίας διά τήν άπόκτη- 
σιν τών όποιων κατέβαλα ώς τίμημα τήν άπώλειαν τοϋ αυτοσεβασμοϋ ή τήν ύπ’ έ- 
μοΰ έκτέλεσιν άξιομέμπτων πράξεων.

»3.— Νά μη λησμονώ δτι διά τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν τής εργασίας 
μου δέν είναι άναγκαΐον νά καταστρέψω τήν εργασίαν ένός άλλου. Νά είμαι τίμιος 
πρός τούς πελάτας μου καί ειλικρινής πρός τόν εαυτόν μου.

»4.— 'Οσάκις γεννάται άμφιβολία διά τά δικαιώματα ή τήν ηθικήν βάσιν ώ- 
ρισμένων ενεργειών μου έναντι τών συνανθρώπων μου, νά διαλύο) τάς τοιαύτας άμ- 
φιβολίας, έπιλύων τήν προκύπτουσαν διαφοράν κατά τρόπον έστω καί άντίθετον πρός 
τό ίδιον συμφέρον.

»5.— Νά θεωρώ τήν φιλίαν ούχί ώς μέσον. Νά πιστεύω δτι άληθής φιλία υ
πάρχει, δχι λόγφ τών παρεχομένων υπηρεσιών υπό ένός προσώπου εις έτερον, άλλ’ 
δτι ή άληθής φιλία δέν επιδιώκει τίποτε άλλ’ άποδέχεται τήν παρεχομένην υπηρε
σίαν υπό τό πνεύμα υπό τό όποιον δίδεται.

»6.— Νά έχω πάντοτε κατά νοΰν τάς υποχρεώσεις μου ώς πολίτου έναντι τοϋ 
έθνους μου καί τής κοινότητος εις ήν ανήκω, παρέχων πρός αυτά τιμίαν άνταπόκρι- 
σιν διά λόγων καί έργων καί διαθέτων δι’ αυτά χρόνον, εργασίαν καί υλικά μέσα.



366 Χαραλ. Σταμάτη

»7.— Νοο βοηθώ τούς συνανθρώπους μου παρέχων τήν συμπάθειαν καί την βο
ήθειαν μου εις τούς αδυνάτους, τούς πάσχοντας καί τούς ένδεεΐς.

»8.— Νά είμαι επιφυλακτικάς εις τάς επικρίσεις μου καί γενναιόδωρος εις 
τούς επαίνους. Νά άνοικοδομώ καί δχι νά καταστρέφω».

** *

Ε ΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ τής 25ης Μαρτίου 1821, κατά τήν σεμνήν τελετήν τής 31ης 
Μαρτίου έ.έ. καί από ώρας 21.30'—24ης, εις τό ξενοδοχεΐον «Βασιλέων Μέ

λαθρον» των ’Αθηνών έβραβεύθη καί εφέτος ύπό τών «Λάϊονς» ’Αθηνών ό καλύτερος 
άστυφύλαξ τού έτους 1965: ο κ. ’Αλέξανδρος Ποταμιάς τοΰ Άνορέου, πού υπηρετεί 
εις τήν Γ.Γ.Α. ’Αθηνών. Παρέστησαν κατ’ αυτήν & Υπουργός Προεδρίας Κυβερνή- 
σεως κ. Εύάγγ. Σαββόπουλος, ό Πρόεδρος τής Λέσχης «Λάϊονς» ’Αθηνών Στρατηγός

Ό Υπουργός Προεδρίας τής Κυβερνήσεως κ. Εύάγγ. Σαββόπουλος, ό Στρατηγός Γ. Π ε- 
ταλας (πρό τού μικροφώνου), ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Εύάγγ. Καρα- 
μττέτσος καί ό βραβευθείς άστυφύλαξ κ. Άλέξ. Ποταμιάς καθ’ ήν στιγμήν ψάλλεται ό

’Εθνικός μας "Υμνος.

έ.ά. Γ. Πεταλάς, δ ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέσος, 
ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. Χαλοϋλος, δ Διευθυντής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, ό Διευθυντής τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών κ. 
Β. Γιαννόπουλος καί πολλά επίλεκτα μέλη τής Λέσχης «Λάϊονς» τών ’Αθηνών.

Πρώτος ώμίλησεν δ κ. Γ. Πεταλάς, Πρόεδρος τής Λέσχης «Λάϊονς» ως προελέ- 
y θη, δ δποϊος καί άπένειμεν εις τον τιμηθέντα άστυφύλακα τό «Μετάλλιοχ, Τιμής» 
μετά χρηματικού βραβείου. Ειπεν δ κ. Πεταλάς:

«Κύριε Υπουργέ, κύριε ’Αρχηγέ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κυρίαι καί κύριοι, 
άγαπητοί Λάϊονς,

»’Απόψε ήμεϊς οί Λάϊονς τών ’Αθηνών συνεκεντρώθημεν διά νά έορτάσωμεν 
τήν επέτειον τής ’Εθνικής μας ’Ανεξαρτησίας καί νά άποτίσωμεν τόν δφειλόμενον 
φόρον τιμής εις τήν μνήμην τών Ηρώων, οίτινες άψηφήσαντες τά πάντα έξηγέρ-
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θησαν κατά τής ίσχυροτέρας στρατιωτικής δυνάμεως τής έποχής των, τής 'Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, διά νά άποτινάξωσι τήν δουλείαν στυγνοΰ δυνάστου καί άπο- 
κτησωσι τήν έλευθερίαν των μέ τό σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος». Συγχρόνως νά 
βραβεύσωμεν τον καλύτερον αστυνομικόν τοΰ έτους 1965, διά νά τιμήσωμεν τό Σώμα 
τής Αστυνομίας Πόλεων διά τάς παρεχομένας νυχθημερόν υπηρεσίας εις τήν κοι
νωνίαν πρός διαφύλαξιν τής ζωής, περιουσίας καί κοινωνικής έλευθερίας των ατό
μων έν τή ενασκήσει των καθηκόντων των καί των έπαγγελμάτων των.

»Αί Αέσχαι Λάϊονς, άνήκουσαι εις τόν Διεθνή Σύνδεσμον Λεσχών Λάϊονς, εί
ναι Οργανώσεις κοινωφελείς, ύπεράνω πολιτικών καί θρησκευτικών διακρίσεων καί 
δοξασιών. Εκτείνονται εις δλον τόν έλεύθερον κόσμον. Ένδιαφέρονται διά τά ποικί
λα προβλήματα τών χωρών ιων, κοινωνικά, πλουτοπαραγωγικά, διοικητικά, εθνικά.

«Σκοπός των είναι νά παρέχουν υπηρεσίας καί νά έξυπηρετώσι τά άτομα, τήν

Κατά τήν στιγμήν απονομής τοΰ Μεταλλίου Τιμής, Οπό τοΰ Προέδρου τής Λέσχης 
«Λάϊονς» Αθηνών, εις τόν καλύτερον αστυφύλακα έτους 1965.

κοινότητά των, τήν χώραν των, τήν διεθνή φιλίαν καί ειρήνην καί νά έργάζωνται 
διά τήν μεταξύ των κατανόησιν τών λαών τής γής. Τό ιδανικόν των είναι ή «ελευ
θερία». Τό σύνθημά των είναι αί λέξεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΙΣ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑ τού ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ», τά αρχικά γράμματα τών όποιων συνθέτουσι τό δνο- 
μά των. ”Ας έγερθώμεν καί άς ψάλωμεν τόν ύμνον τής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, τόν ΕΘΝΙ
ΚΟΝ ΜΑΣ ΥΜΝΟΝ.

»Είς τούς σκοπούς τών Λεσχών Λάϊονς, άρθρον 2ον, ορίζεται:
»"Νά προαγάγουν τήν πρακτικήν έφαρμογήν τών άρχών τής καλής Διοικήσεως 

άφ’ ενός καί τής Νομιμότητος τών πολιτών άφ’ έτέρου” .
»Έν τψ πλαισίφ τοΰ σκοπού τούτου ή Λέσχη Λάϊονς Αθηνών θά άπονείμη εις 

τόν άστυφύλακα Κ. 863 (14086) ΠΟΤΑΜΙΑΝ ’Αλέξανδρον τοΰ Άνδρέου, τό «ΜΕ- 
ΤΑΛΛΙΟΝ ΤΙΜΗΣ» μετά χρηματικού βραβείου, ώς τόν καλύτερον αστυνομικόν 
τοΰ έτους 1965 έν τή έκτελέσει τοΰ καθήκοντός του.
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«Διότι, άστυφύλαξ έξαιρετικοΰ ήθους καί χαρακτήρος, λίαν πειθαρχικός καί 
άφωσιωμένος εις τό καθήκον του, υπηρετών εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, διά τής δραστηριότητός του, τής μεθοδικότητός του, τής όξυτάτης 
άντιλήψεως καί ευστροφίας του, συνέβαλε τα μέγιστα εις τήν σύλληψιν καί έξάρ- 
θρωσιν πλήθους σπειρών λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί άρχαιοκαπήλων, έκσεσημα- 
σμένων καί επικινδύνων κακοποιών, δι’ άς πράξεις έτυχεν ηθικών καί υλικών αμοι
βών, εύαρεσκείας καί επαίνου μετά 3 χρηματικών αμοιβών τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών καί 4άκις επαίνου μετά χρηματικής αμοιβής τοΰ Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως.

»Άστυφύλαξ ’Αλέξανδρε ΠΟΤΑΜΙΑ, ή Λέσχη ΛΑΊΌΝΣ ’Αθηνών σάς συγ
χαίρει καί σάς απονέμει τό «ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΙΜΗΣ» μέ τάς λέξεις «ΑΙΕΝ ΑΡΙ- 
ΣΤΕΓΕΙΝ» καί σάς εύχεται παντού καί πάντοτε να αριστεύετε».

Ε
Έν συνεχεία έλαβε τον λόγον c Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγ

γελος Καραμπέτσος, δ όποιος έν μέσω θερμών χειροκροτημάτιυν είπε τά εξής: 
«Κύριε 'Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίαι καί κυρίοι,

»Σάς μεταφέρω τόν χαιρετισμόν τοΰ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. X. Ά- 
ποστολάκου, ως καί τήν έκφρασιν τής βαθυτάτης λύπης του, διότι λόγω ασθένειας 
του δεν ήδυνήθη νά παραστή εις τήν σεμνήν αυτήν τελετήν. Σάς μεταφέρω επίσης 
τάς ευχαριστίας του καί τά συγχαρητήριά του διά τήν επιτυχή έμπνευσιν των «Λάϊ- 
ονς» Αθηνών, όπως καθ’ έκαστον έτος βραβεύωσι τόν καλύτερον αστυφύλακα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

»Εύρισκόμεθα σήμερον εις τήν αίθουσαν ταύτην, διά δύο λόγους:
»Πρώτον, διά νά μετάσχωμεν εις τόν έκ μέρους τής Λέσχης «Λάϊονς» ’Αθηνών 

εορτασμόν τής επετείου τής ’Εθνικής μας ’Ανεξαρτησίας καί νά άποτίσωμεν τόν ό- 
φειλόμενον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης εις τήν μνήμην τών ηρώων τής Έπανα- 
στάσεως τοΰ 1821, οί όποιοι άποτελοΰντες δράκα μόνον, άλλ’ εύτολμων άνδρών, ά- 
πετόλμησαν τό μοναδικόν ίσως εις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος εγχείρημα, νά 
ορθώσουν τό άνάστημά των καί άποδυθοϋν εις αγώνα ζωής ή θανάτου κατά πανι- 
σχύρου καί κραταιάς αυτοκρατορίας. Καί έπέτυχον οί άληστου μνήμης ήρωες τοΰ 
1821, μετά άτρύτους προσπάθειας, καθ’ άς ποταμηδόν έρρευσε τό αίμα, νά άποτι- 
νάξουν τόν τουρκικόν ζυγόν καί μάς παραδώσουν Πατρίδα έλευθέραν. Τό ύπέρλαμ- 
προν παράδειγμά των, μοναδικόν εις ανιδιοτελή καί άνυστερόβουλον προσφοράν αί
ματος, προς προάσπισιν τοΰ πολυτιμωτέρου ανθρωπίνου άγαθοΰ, τής Ελευθερίας, 
θά κατευθύνη σταθερώς καί έσαεί τά βήματα τών έπερχομένων γενεών.

»Εύρισκόμεθα, δεύτερον, διά νά παραστώμεν εις τήν τελετήν απονομής μεταλ
λίου τιμής, έκ μέρους τής Λέσχης τών Λάϊονς ’Αθηνών, εις τόν καλύτερον αστυ
φύλακα τοΰ έτους 1965.

»Ή  απονομή τοΰ έν λόγω μεταλλίου έθεσπίσθη καί έπραγματώθη, τό πρώτον, 
εν έτει 1956, έκτοτε δέ καί μέχρι σήμερον, καθ’ έκαστον έτος, έπαναλαμβάνεται ά- 
διαλείπτως,

»Εΐναι εις πάντας γνωστόν, 8τι ή άναντιλέκτως σοβαρά κοινωνική όργάνωσις 
τών Λάϊονς, διά τών έκδηλώσεών της, ώς ή σημερινή, έπιδιώκει δπως κεντρίση καί 
υποδαύλιση έπ’ άγαθφ τής κοινωνίας, τόν δημιουργικόν ζήλον τών μελών τών δη
μοσίων υπηρεσιών καί δή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής οποίας, κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον, υπογραμμίζει τήν υψηλήν κοινωνικήν αποστολήν.

«Κατόπιν τούτου, έπιτακτική ανακύπτει ή ύποχρέωσίς μου, δπως απευθύνω 
τάς θερμοτερας τών ευχαριστιών μου εις τούς Λάϊονς ’Αθηνών, οί όποιοι, διά τής 
εύγενοΰς, ώς άνω, πρωτοβουλίας των, προβάλλουν, κατά τρόπον λίαν τιμητικόν, τό 
υπέρ τοΰ κοινωνικοΰ συνολου, τής Πολιτείας καί τής Πατρίδος, έργον τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.
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»Καί προσλαμβάνει έτι μεγαλυτέραν αξίαν ή ανωτέρω έκδήλωσίς των, διότι οι 
Αάϊονς, μακράν τού νά έπιβραβεύουν πράξεις, όφειλομένας εις τήν δραστηριότητα 
αυτών των ιδίων, εξαιρούν καί έπιβραβεύουν τοιαύτας προσώπων μή καταλεγομέ- 
νων εις τήν όργάνωσίν των.

»Καί ήδη αισθάνομαι τήν ανάγκην, δπως συγχαρώ καί δημοσία τόν τιμώμενον 
αστυφύλακα κ. Ποταμιάν ’Αλέξανδρον, ό οποίος διά τών μνημονευθεισών υπό τοϋ 
Στρατηγού κ. Πέταλά προσπαθειών καί έπιτυχιών του, συνέβαλε, σοβαρώς, εις τήν 
εδραίωσιν τοϋ αισθήματος εκείνου τών πολιτών καθ’ δ ή ’Αστυνομία Πόλεων, πάν
τοτε έν έγρηγόρσει τελούσα, είναι έτοιμη νά πλήξη καιρίως καί έξουδετερώση πάν
τα, δστις ήθελε, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, καταστρατηγήση τούς θεσπισμένους νόμους 
τής Πολιτείας. Καί είναι απροσμέτρητος ή αξία τήν οποίαν ενέχει ή έμπέδωσις τοϋ

Ό  ’Αρχηγό; τού ’Αστυνομικού Σώματο; κ. Εύάγγ. Καραμττέτσο; έκφωνών τόν εμπνευ
σμένων λόγον του. Παρ’ αυτόν ό τιμηθεί; άστυφύλαξ κ. Α. Ποτάμιά; καί ό Πρόεδρο; τη ;

Λέσχη; «Λάιον;» ’Αθηνών κ. Γ. Πέταλα;.

αισθήματος ασφαλείας τών πολιτών, διά τήν άπρόσκοπτον έπίδοσιν εις τά ειρηνικά 
των έργα, έργα προόδου καί πολιτισμού.

»Όφείλω, ακόμη, νά ευχαριστήσω καί έκ μέρους τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως τόν τιμώμενον, διότι, διά τής άφοσιώσεώς του εις τό καθήκον, τής άκαταπονή- 
του δραστηριότητός του καί τών μεθοδικών ένεργειών του, μεθ’ ών επιδίδεται εις τό 
έργον του, ήχθη εις τά μνημονευθέντα αποτελέσματα καί παρέσχεν ουτω τήν δυνα
τότητα εις τήν Λέσχην τών Αάϊονς ’Αθηνών, δπως επιβράβευση αυτόν καί έν τε
λευταία αναλύσει τούς συναδέλφους του έν τψ συνόλω, διότι έν τφ προσώπω του 
τιμάται ή έπίμοχθος έργασία ολοκλήρου τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων».

Τόν λόγον τού κ. ’Αρχηγού καί τά παρατεταμένα χειροκροτήματα διεδέχθη 
συγκινητική άντιφώνησις τού τιμηθέντος άστυφύλακος κ. Ποταμιά, δ όποιος είπεν: 

«Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε ’Αρχηγέ, κυρίαι καί κύριοι,
«Διακατέχομαι από μεγάλην συγκίνησιν έξ αφορμής τής προσγενομένης εις εμέ
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τιμής, υπό της διακεκριμένης διά την πλουσίαν κοινωφελή δράσιν της Λέσχης «Λάϊ- 
ονς» των "Αθηνών.

»Ή συγκίνησίς μου αυτή είναι ακόμη μεγαλυτέρα άν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ή 
έκδήλωσις ευγνωμοσύνης προς τό πρόσωπόν μου, κατ’ ουσίαν δμως άποδιδομένη εις 
ολόκληρον το ’Αστυνομικόν Σώμα, προέρχεται από μίαν Διεθνή Όργάνωσιν.

»’Ά ν ή τιμή αυτή μοϋ άπονέμεται διά τον τρόπον έκτελέσεως τών καθηκόντων 
μου, έπιτρέψατέ μου νά σάς διαβεβαιώσω, δτι καί οί λοιποί συνάδελφοί μου κατ ου
δόν υστερούν εμού. Είναι, λοιπόν, δίκαιον νά θεωρώ, δτι τιμώμαι διά λογαριασμόν 
όλων τών συναδέλφων μου τής Τποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, οί ό
ποιοι μέ ενθουσιασμόν, άφοσίωσιν καί άκατάβλητον δραστηριότητα έκτελοΰν τό κα
θήκον των.

»Νά είσθε βέβαιοι, δτι, εκδηλώσεις, όπως ή αποψινή, ή οποία είναι ιδιαιτέρως

'Η στιγμή ένόζ μεγάλου «ευχαριστώ» ταρά του τιμηθεντορ άστυφύλακοζ κ. Α. Ποταμιά.

τιμητική άναγνώρισις ενός δχι ολίγον — πράγματι — κουραστικού έργου, άποτε- 
λοΰν πηγήν έμπνεύσεως καί θάρρους διά τήν έξακολούθησιν τού επιμόχθου έργου τών 
αστυνομικών υπαλλήλων, χάριν τού κοινωνικού συνόλου, μετά τού αυτού ώς μέχρι 
σήμερον ζήλου.

»Ή αποψινή έκδήλωσις θά άποτελέση τήν καλυτέραν άνάμνησιν τής ζωής μου. 
Σάς ευχαριστώ θερμότατα».

Τέλος τον λόγον έλαβεν ό Υπουργός τής Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Εύάγγ. 
Σαββόπουλος. Έν μέσω θερμών χειροκροτημάτων δ κ. Υπουργός, άφοΰ έτόνισεν δτι 
ώς έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως συγχαίρει καί επαινεί τον τιμηθέντα αστυφύλακα 
καί δΓ αυτού ολόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άνεφέρθη διά μακρών εις τό έργον 
καί τήν αποστολήν τών άστυνομικών καί έπλεξε τό έγκώμιον τών νυχθημερόν αγω- 
νιζομένων αξιωματικών καί κατωτέρων διά τήν προστασίαν τών πολυτιμότερων αγα
θών τής κοινωνίας καί τού ’Έθνους. Καί κατέληξε μέ τήν ευχήν δπως ή αστυνομική 
παράδοσις διαφυλαχθή καί μεγαλυνθή έτι περισσότερον, έκφράσας έν ταυτφ τήν
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πεποίθησιν ότι ή Πολιτεία θά περιβάλη μέ μεγαλυτέραν στοργήν καί κατανόησιν
τούς πόθους καί τά δίκαια αιτήματα των αστυνομικών.

** *

Α  Ι ΣΤΗΛΑΙ συγχαίρουν θερμώς τον τιμηθέντα αστυφύλακα καί εύχονται όπως 
τό «Αίέν άριστεύειν>- τόν ακολουθεί πάντοτε. Είθε το παράδειγμά του να μιμη- 

θοΰν απαντες οι συνάδελφοί του έπ’ άγαθώ τοΰ αστυνομικού θεσμού, τής κοινωνίας 
καί τοΰ ’Έθνους ολοκλήρου.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 220.000 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ο  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ υπάλληλοι ηύτύχησαν κατ’ αύτάς να ϊδουν πραγματοποιού
μενου εν έκ τών μεγαλύτερων ονείρων των: την παραχώρησιν-έκτάσεως 220.000 
τετραγωνικών μέτρων προς τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν ’Αστυνομίας Πόλεων, 
κείμενης εις θέσιν «Καρρά» τής 'Ηλιουπόλεως. Ή  Πολιτεία έπέδειξε κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον ότι εύρίσκεται πάντοτε παρά τό πλευρόν τών μοχθούντων αστυνομικών καί 
παραστέκεται εις τά πλέον ζωτικά προβλήματά των, όπως τό τής στέγης αυτήν τήν 
φοράν καί κατόπιν τών γνωστών τελευταίων παραχωρήσεων διά τών νόμων 4500 
καί 4501 τού 1966.

Ή παραχώρησις τής οίκοπεδικής έκτάσεως έγένετο, έπισήμως, κατά σεμνήν 
τελετήν τής 3—-4-—1966 εις τήν Λέσχην Γ.Γ.Α. ’Αθηνών καί άπό ώρας 9.30— 
10.30. Παρέστησαν κατ’ αυτήν ο 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, 
ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, δ Γενικός Διευ
θυντής Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. Χαλούλος, δ Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. 
Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. Σπηλιόπουλος κ.α.

Ό κ. Γ. Σπηλιόπουλος, λαβών πρώτος τόν λόγον είπε τά εξής:
«Κύριε 'Υπουργέ, κύριε ’Αρχηγέ, κύριοι,

«Σκοπός τής παρούσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεώς μας είναι, πρώτον ίνα 
έπισήμως γνωστοποιήσωμεν εις τά μέλη μας ότι τό θέμα τής παραχωρήσεως τών 220 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, έτελείωσε καί ότι ήδη βαίνομεν μέ γοργόν ρυθμόν 
πρός τήν ΐδρυσιν τοΰ Οικισμού μας. Δεύτερον, ίνα δημοσία ευχαριστήσωμεν καί έκ- 
φράσωμεν τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μας πρός τήν Κυβέρνησιν καί ιδιαιτέρως πρός 
τόν 'Υπουργόν μας κ. X. Άποστολάκον, καί 'Υφυπουργούς κ.κ. Σπηλιάκον καί Κω- 
στήν, οι όποιοι έξεδήλωσαν έμπράκτως τήν αγάπην των καί τό ενδιαφέρον των διά 
τήν στέγασίν μας.

»Κύριε 'Υπουργέ,
»Δέν θά ξεχάσωμεν ποτέ ότι όταν σάς έπεσκέφθημεν άσθενοΰντα εις τήν οικίαν 

σας καί σάς άναφέραμεν ότι τό θέμα είχεν έγγραφή εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τού 
'Υπουργικού Συμβουλίου τελευταϊον, καί ότι έπρόκειτο ν’ άναβληθή, μάς ύπεσχέ- 
Οητε ότι θά κατεβήτε καί ότι θά περάσετε τό θέμα μας οπωσδήποτε καί νά μήν άνη- 
συχοΰμεν. Πράγματι, κ. 'Υπουργέ, μέ κίνδυνον τής υγείας σας, κατεβήκατε εις τό 
'Υπουργικόν Συμβούλιον καί τό θέμα μας, άπό τελευταϊον, τό περάσατε πρώτον. 

«Κύριε ’Αρχηγέ,
»Δεχθήτε τάς απείρους ευχαριστίας τόσον τού Διοικητικού Συμβουλίου όσον καί 

τών μελών τού Συνεταιρισμού. Διότι ουδέποτε μάς έγκαταλείψατε εις τούς αγώνας 
μας, προπορευόμενος πάντοτε τού Διοικητικού Συμβουλίου.

«Κύριε 'Υπουργέ,
»Διά τής άγάπης, τοΰ ένδιαφέροντος καί τών στοργικών σας ένεργειών, επιλύ

σατε τό άπό μακροΰ χρόνου ζωτικόν θέμα τής στεγάσεως μέρους τών ύπαλλήλιυν μας,
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εστέ δέ βέβαιος ότι, διά των στοργικών αυτών ενεργειών σας, ένεγράψατε χρυσήν υ
ποθήκην εις την συνείδησιν τών υπαλλήλων μας.

«Τελειώνοντας, κ. Υπουργέ, ύποβάλλομεν την παράκλησιν δπως ένδιαφερθήτε 
περαιτέρω μέ τόν αυτόν ενθουσιασμόν καί ικανοποιηθούν καί τά υπόλοιπα μέλη τοΰ 
Συνεταιρισμού, τά οποία δεν είναι δυνατόν να λάβουν μέρος εις αυτήν την κλήρωσιν 
λόγω τοϋ δτι ή έκτασις είναι μικρά. Καί δεύτερον, ίνα εις τούς συνεταίρους χορηγη- 
θώσι στεγαστικά δάνεια καί δυνηθώσιν ούτα> νά αποκτήσουν την πολυπόθητον στέγην 
των καί απαλλαγούν από τόν εφιάλτην τοΰ ενοικίου καί τής ανθυγιεινής στέγης».

Ε
Ώμίλησεν έν συνεχεία δ ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελος Καρα- 

μπέτσος, δ όποιος, συγκινημένος έκ τής σοβαρωτάτης προσφοράς τής Πολιτείας προς 
τούς αστυνομικούς υπαλλήλους, είπεν:

«Κύριε 'Υπουργέ,
»Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά σάς ευχαριστήσω θερμώς, διά τήν τιμητικήν πα

ρουσίαν σας εις τήν συγκέντρωσιν αυτήν. Συγκέντρωσιν χαρμόσυνον, θά έλεγα, κατά 
τήν οποίαν, οί αστυνομικοί υπάλληλοι, συνήλθαν διά νά έκφράσουν αισθήματα χα
ράς καί ευγνωμοσύνης προς Υμάς, δ όποιος υιοθετήσατε καί επιτυχώς αντιμετωπί
σατε ένα σοβαρόν των αίτημα. 'Η χαρά των σάς ανήκει. Σείς τήν έδημιουργήσατε. 
Καί ή παρουσία σας, υπογραμμίζει τό ενδιαφέρον σας καί τήν ττρός αυτούς αγά
πην σας.

»Σάς ευχαριστώ καί πάλιν έξ όνόματος ολοκλήρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
«Κύριοι,
«Τόν σκοπόν τής παρούσης ’Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως σάς άνέπτυξεν δ 

Πρόεδρος τοΰ Οίκοδομικοΰ Συνεταιρισμού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Σπηλιόπουλος, τόν 
όποιον έπωφελοΰμαι τής ευκαιρίας νά συγχαρώ καί δημοσία διά τήν δραστηριότητά 
του προς έπίλυσιν τοΰ στεγαστικοΰ προβλήματος τών αστυνομικών. 'Ο κ. Σπηλιόπου
λος άνέφερεν επίσης τήν θερμήν συμπαράστασιν τοΰ παρισταμένου κ. Ύπουργοΰ Δη
μοσίας Τάξεως καί τών 'Υφυπουργών κ.κ. Σπηλιάκου καί Κωστή, καί τής Κυβερ- 
νήσεως ολοκλήρου. Κάτιο όμως από τάς άπλάς αύτάς λέξεις, κρύπτεται, μία ολό
κληρος ιστορία άγώνων πολλών, προς έπίλυσιν, δχι μόνον τοΰ στεγαστικοΰ τούτου 
προβλήματος, αλλά καί άλλων, από μακροΰ μέν έκκρεμούντων, δικαίων δέ αιτη
μάτων τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. Καί εις τήν ιστορίαν αυτήν, πρωταγωνιστεί, κα
τά συγκινητικόν τρόπον, δ 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Χρήστος Άποστολάκος.

«Άνέλαβε τό Ύπουργειον τούτο, εις κρίσιμους διά τήν Πατρίδα μας, καί διά 
το ’Αστυνομικόν Σώμα, στιγμάς.

»Ε5ρε τούς αστυνομικούς υπαλλήλους νά έπιτελοΰν τό καθήκον των έν μέσω 
συγχύσεως, παθών καί σοβαροΰ κλονισμού τοΰ αισθήματος ασφαλείας. 'Η ζοφερά 
αϋτη κατάστασις μετεβάλλετο εις απειλήν κατά τοΰ Άστικοΰ μας Οικοδομήματος, 
διά τής ποικιλομόρφου, ανατρεπτικής δράσεως τών πρακτόρων τοΰ διεθνούς κομ
μουνισμού, έπιχειρούντων μεθοδικήν διάβρωσιν τών πάντων καί συστηματικώς καλ
λιεργούνται; κλίμα αναρχίας καί άπ:ιθείας προς τούς νόμους καί πρός αυτά τά αστυ
νομικά όργανα.

«'Υπό αύτάς τάς συνθήκας, δ κ. 'Υπουργός έπωμίσθη ευθύνην βαρυτάτην καί 
άνέλαβεν έργον δυσχερέστατο';. Ά λλ ’ ή πατρική αγάπη του πρός τά Σώματα ’Α
σφαλείας καί πρός τόν μοχθοΰντα λαόν, ή γνώριμος αγωνιστική του ύψηλοφροσύνη 
καί ή βαθεΐα συναίσθησις τής υψηλής του αποστολής, τόν έβοήθησαν νά προχωρή- 
ση άποφασιστικώς καί νά έπιτελέση εις τό ακέραιον τό καθήκον του.

«Εις τόν ελληνικόν λαόν προσέφερεν, εντός έλαχίστου χρονικοΰ διαστήματος, 
ησυχίαν, έμπέδωσιν τής τάξεως καί έδραίωσιν τοΰ κλονισθέντος αισθήματος άσφα-
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λείας. Εις οε τα αστυνομικά όργανα προσέφερεν, από των πρώτων ήμερων τής Υ 
πουργίας του, την τονωσιν τοΰ ήθικοΰ των, την άνύψωσιν τοϋ υπηρεσιακού των φρο
νήματος, καί τήν ψύχραιμον καί απερίσπαστου έκτέλεσιν των καθηκόντων των. Ου- 
τω, απεκατεστάθη τό Κράτος καί άπεμονώθησαν οί έπιβουλευόμενοι τάς ελευθερίας 
τοϋ λαοΰ, περιξ των όποιων ύψώθη ό φραγμός τοΰ Νόμου καί τής Τάξεως. Πρόκει
ται διά μιαν εθνικήν υπηρεσίαν, την οποίαν θ’ άναγνωρίση ό ιστορικός τοΰ μέλ
λοντος.

»Αυτή είναι η ηθική προσφορά τοΰ κ. 'Υπουργού πρός τά Σώματα Ασφα
λείας, των οποίων το εργον κατέστησεν ευχερέστερου καί πλέον αποδοτικόν.

»Πέραν δμως τούτων, έςεδήλωσε παντοιοτρόπως τό ενδιαφέρον του καί πρός 
τήν κατευθυνσιν τής έπιλύσεως υλικών προβλημάτων, καί είργάσθη δι’ δλων αύτοϋ 
των δυνάμεων διά τήν βελτίωσιν τής θέσεως των αστυνομικών υπαλληλιών, ή όποια 
αντιπροσώπευε παλαιάν του επιθυμίαν.

»Είναι γνωστοί οι αγώνες τοΰ κ. 'ϊπουργοΰ έπί του θέματος τούτου. ’Αγώνες 
δυσχερείς, λόγιο τοϋ πτωχοΰ ελληνικού προϋπολογισμού. Άνεΰρε πόρους διά τήν 
ενισχυσιν τοΰ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων, καθιερώσας, ώς 
γνωστόν, τήν κράτησιν 2)4% έξ έκάστου εισιτηρίου τών ποδοσφαιρικών αγώνων. ’Ε
πέλυσε, κατα τον επωφελέστερου τρόπον, τό πρόβλημα ιατροφαρμακευτικής περι- 
θαλψεως τών αστυνομικών υπαλλήλων. Κατέστρωσε πλήρες πρόγραμμα διά τήν 
σταδιακήν ίκανοποίησιν φλεγόντων αιτημάτων τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Ουδέποτε Υπουργός, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, επέτυχε τόσα πολ
λά. Δι’ ον λόγον καί έκέρδισε τήν αγάπην καί τήν ευγνωμοσύνην τών αστυνομι
κών υπαλλήλων, οί όποιοι προσβλέπουν πρός τό πρόσωπόν του μ’ ευγνωμοσύνην 
καί θαυμασμόν.

»Τάς όλίγας αύτάς λέξεις δέν τάς υπαγορεύει ή έκπλήρωσις ενός τύπου. Είναι 
ή δίκαια άναγνώρισις ενός δημιουργικού έργου, τό όποιον εχομεν χρέος νά μνημο- 
νεύομεν.

»Μία έκδήλωσις τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ κ. Υπουργού πρός τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα, είναι καί ή άναφερθεΐσα σήμερον παραχώρησις έκτάσεως 220.000 τετρ. μέ
τρων εις τά μέλη τοΰ Οίκοδομικοΰ Συνεταιρισμού ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις τον α
γώνα τοΰτον έπρωτοστάτησεν.

» Ασθενής καί πυρεσσων, ηγερθη τής κλίνης του καί μετέβη εις τό 'Υπουργι
κόν Συμβούλιον, διά νά μεταφέρη τήν φωνήν τών αστυνομικών υπαλλήλων καί νά 
ύπεραμυνθή ταύτης. Καί, χάρις εις τήν κατανόησιν, τήν όποιαν έπέδειξεν ό Πρω
θυπουργός κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, καί χάρις εις τήν πολύτιμον συμπαράστα- 
σιν τών 'Υφυπουργών, Γειοργίας κ. Κωστή καί Οικονομικών κ. Σπηλιάκου, οί α
στυνομικοί υπάλληλοι έδικαιώθησαν. Ουτω ένας νέος ’Αστυνομικός Οικισμός δη- 
μιουργεΐται λίαν προσεχώς.

»Τό πρόβλημα τής στέγης τών αστυνομικών υπαλλήλων, πρόβλημα νευραλγι
κόν καί σοβαρώτατον, θά εύρη ταχέως τήν λύσιν του. Διότι είμεθα βέβαιοι πάντες, 
δτι ή έκδήλωσις ενδιαφέροντος τοΰ κ. Ύπουργοΰ τής Δημοσίας Τάξεως καί τής 
Κυβερνήσεως γενικώτερον, θά συνεχισθή ετι ζωηρώτερον, καί θά εύρεθή ή ένδεδει- 
γμένη λύσις διά τήν στέγασιν καί τών υπολοίπων αστέγων μελών τοΰ Οίκοδομικοΰ 
Συνεταιρισμού ’Αστυνομίας Πόλεων.

«Κύριοι,
’Ανέφερε χαρακτηριστικώς εις άστυφύλαξ προσφάτως: «’Εάν δέν λύσωμεν δλα 

μας τά θέματα, τώρα πού είναι 'Υπουργός δ κ. Άποστολάκος, δέν θά τά λύσωμεν 
ποτέ». Τό τοιοΰτον βέβαιοί ασφαλώς, δτι ή εμπιστοσύνη τών αστυνομικών υπαλλή
λων πρός τό πρόσωπόν τοΰ 'Υπουργού, είναι απέραντος, καί δτι αισθάνονται ούτοι 
στοργικήν, άνά πάσαν στιγμήν, τήν συμπαράστασίν του.



374 Χαραλ. Σταμάτη

»Βεβαίως, τά προβλήματα τα άναμένοντα τήν λύσιν των είναι είσέτι πολλά. 
Μεγάλη είναι, δμως, παραλλήλως καί ή αισιοδοξία διά τήν αϋριον. Καί καθολική 
είναι ή πεποίθησις, δτι ή στοργή τοϋ κ. 'Γπουργοϋ θά εύρη τρόπους νά θεραπεύση 
δλας τάς ύπαρχούσας άνάγκας.

»'Γπό τήν προϋπόθεσιν ταύτην, άς συνεχίσωμεν μέ τήν ιδίαν ευσυνειδησίαν 
έκτελοΰντες τό καθήκον μας, βέβαιοι οντες, δτι δ μόχθος μας αναγνωρίζεται καί 
οτι αί προσφοραί μας έκτιμώνται.

»Μέ πίστιν εις τον Θεόν, καί μέ άφοσίωσιν εις τον Βασιλέα καί τάς έθνικάς 
μας παραδόσεις, άς προχωρήσωμεν μέ ύψηλόν φρόνημα εις τήν οδόν τοΰ καθήκον
τος, άγρυπνοι φρουροί των ελευθεριών τοΰ λαοϋ μας. Σάς ευχαριστώ».

0
Τέλος, τον λόγον έλαβεν δ υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. X. Άποστολάκος, 

εϊπών:
«Ευχαριστώ θερμώς τον αγαπητόν μου άξιον Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πό

λεων κ. Καραμπέτσον, δι’ δσα δι’ έμέ τιμητικά λόγια είπε. Ευχαριστώ επίσης καί 
τον Πρόεδρό σας, τον Πρόεδρο τοΰ συνεταιρισμού κ. Σπηλιόπουλον, διότι καί εκεί
νος είπε τόσον κολακευτικά δι’ έμέ λόγια. Δέν ήξιζεν όμως τον κόπον, διότι δέν 
έπραξα είμή μόνον τό καθήκον μου απέναντι σας.

»Είναι βαθεΐα ή συγκίνησις τής ψυχής μου διά τά αισθήματα τής αγάπης καί 
τής άφοσιώσεως μέ τά οποία εξακολουθείτε νά μέ περιβάλλετε. Καί είναι ιερά ή 
συγκίνησις πού μέ καταλαμβάνει, δταν δέν είναι δυνατόν τήν στιγμήν αυτήν νά μήν 
ένθυμηθώ αγώνας ολοκλήρων ετών, άγώνας συνδικαλιστικούς, καί νά μήν ένθυμη- 
θώ, δταν εις τεράστιας συγκεντρώσεις παντοΰ καί πάντοτε είχα τήν ύψίστην τιμήν 
νά σάς αποκαλώ — καί δέν ήμπορώ νά άντιστώ εις τον πειρασμόν νά σάς άποκαλέ- 
σω καί σήμερα — αγαπητούς μου συναδέλφους. Καί παρά τήν έξακολούθησιν τής 
άσθενείας μου θά μοΰ έπιτρέψητε νά σάς εί'πω όλίγας λέξεις σήμερον, όχι ώς προϊ
στάμενός σας, αλλά καί πάλιν υπό τήν παλαιάν ιδιότητα καί υπό τήν μέλλουσαν ι
διότητα τοΰ συναδέλφου σας, διότι δέν έπαυσα νά είμαι εκ τής μιάς χειρός δημόσιος 
υπάλληλος συνταξιοΰχος, συνδικαλιστής, μαχητής καί αγωνιστής των ιερών δικαιω
μάτων τών πτωχών εργαζομένων λαϊκών τάξεων.

»Είμαι ευτυχής δτι μέ ηύνόησεν ή μοίρα, εις αυτάς τάς πράγματι κρίσιμους 
στιγμάς διά το ’Έθνος, νά τεθώ έπί κεφαλής τών ηρωικών τέκνων τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Καί υπήρξα ευτυχής, διότι απέδειξα δτι τά δσα ώς συνδικαλιστής ύπε- 
σχέθην, προσεπάθησα καί σήμερον ώς υπεύθυνος προϊστάμενός σας νά τά μεταβάλω 
εις πράξεις. Βεβαίως γνωρίζω καί τά υπόλοιπα προβλήματά σας, καί δπως δταν 
άνέλαβα τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως σάς ύπεσχέθην δτι συνδέω τήν παραμο
νήν μου εις τήν Κυβέρνησιν μέ τήν έπίλυσιν τών ζωτικών σας αιτημάτων, έτσι επα
ναλαμβάνω καί σήμερον δτι θά άφιερώσω κάθε μου δύναμιν διά τήν έπίλυσιν καί 
τών υπολοίπων ζωτικών καί φλεγόντων αιτημάτων τής τάξεώς σας. Μέ ηύνόησε ή 
μοίρα επί τών ημερών μου νά ψηφισθοΰν δύο ζωτικά νομοσχέδια δι’ εσάς. Τό 2 % °ήο 
έπί τών εισπράξεων τών ποδοσφαιρικών αγώνων όλης τής Ελλάδος, ώστε δταν απο
χωρείτε τής υπηρεσίας σας νά έχετε μίαν σύνταξιν κυρίαν, καί επικουρικήν σύντα
ξιν ανθρωπιάς, σύνταξιν αξιοπρέπειας. Καί είπον, δταν μοΰ ήρνήθησαν κατ’ αρχήν 
τήν ψήφισιν τών νομοσχεδίων ώρισμένοι παράγοντες, δτι είναι άπαράδεκτον-*νά υπη
ρετείτε σείς εκείνους, διά νά εισπράττουν χρήματα χωρίς εσείς νά άμείβεσθε. Καί 
έφθασα νά διατάξω καί τήν αποχήν σας από τούς ποδοσφαιρικούς άγώνας, καί έ- 
φθασα, καί δέν έδίστασα, ακόμη καί εκβιασμούς νά κάμω, αλλά νά επιτύχω, καί 
επέτυχα τήν ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου. Καί θεωρώ ακόμη μεγάλο επίτευγμα δτι έπί 
τέλους, μετ’ όλίγας ημέρας, καί σείς δπως ολοι οι συνάδελφοί σας δημόσιοι ύπάλ-
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ληλοι, όπως όλοι οι συνταξιούχοι τοΰ Κράτους, θά έχετε ένα βιβλιάριον άσθενείας 
διά νά μεταβαίνετε ελευθέριος είς τούς ιατρούς, είς Ιδιωτικάς κλινικάς, εις νοσοκο
μεία καί νά προμηθεύεσθε ελευθέριος τά φάρμακά σας από τά φαρμακεία, ώστε 
πλέον νά μήν είσθε εκείνοι οί όποιοι προσφέρετε τάς περισσοτέρας καί σπουδαιοτέ- 
ρας υπηρεσίας είς τό Κράτος, άλλά οί όποιοι άδικείσθε περισσότερον παντός άλλου 
δημοσίου ύπαλλήλου. Καί πιστέψατε με, κύρι,οι, πράγματι, δταν έπεραιώθη ή ψήφι
σες των νομοσχεδίων, ύπήρξα πάρα πολύ, μά πάρα πολύ ευτυχής διά λογαριασμόν 
σας.

»Άνέλαβα, ώς έτόνισεν ό άξιότιμος ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό 
Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως είς κρίσιμους διά τήν χώραν στιγμάς. Παρακολουθή
σατε δτι ευθύς έξ αρχής, επιθέσεις των συκοφαντών συνεκεντρώθησαν καί έστρά- 
φησαν εναντίον κυρίως τοΰ προσώπου μου έν τή Κυβερνήσει. Διότι είδα όρθιος καί 
δεν έπρόκειτο νά ακολουθήσου τήν παλαιάν πολιτικήν δυνάμει' τής όποιας άντί δη
μοκρατίας καί άντί ελευθερίας, έκινδύνευε ό λαός καί τό Κράτος νά περιπέση είς 
τήν οχλοκρατίαν, είς τήν αναρχίαν, είς τον μηδενισμόν, είς τήν καταστροφήν, είς 
τό χάος. Ένόμισα χρέος μου νά διαθέσω δλον μου τον εαυτόν, καί άν, σάς εξομολο
γούμαι κύριοι, συμβή νά παραμείνω όπως λένε στά χωριά μας «μισερός» ακόμη, διό
τι είργάσθην σκληρά διά τό ’Έθνος μας, διά τον Βασιλέα καί τόν Ελληνικόν λαόν, 
ουδέποτε θά μετανοήσω, έτοιμος νά προσφέρω καί τήν ζωήν μου ακόμη ώς θυσίαν 
υπέρ τοΰ ’Έθνους, υπέρ τής Πατρίδος, ύπέρ τής Ελλάδος. Ένόμισα λοιπόν χρέος 
μου νά πράςω τό παν διά νά έπαναφερθή ή γαλήνη καί ή ησυχία είς τον τόπον. Καί 
ή Δημοκρατία, άλλά Δημοκρατία καθ’ δν τρόπον τήν πιστεύομεν ημείς, Δημοκρατία 
είς τήν όποιαν νά ύπάρχη έλευθερία, άλλά νά ύπάρχη καί τάξις, καί πειθαρχία, 
καί νόμος. Αυτό θά πή Δημοκρατία. Χάρις είς τάς πολυτίμους, είς τήν πολύτιμον 
βοήθειαν των άξιων ήγετών καί των άγαπητών μου ηγετών σας, κατορθώσαμεν 
πράγματι είς ολίγον χρονικόν διάστημα νά δώσωμεν τό πολυτιμώτερον άγαθόν είς 
τόν ταλαίπωρον καί μοχθοΰντα ελληνικόν λαόν. Διά τόν έπιούσιον. Τήν γαλήνην 
καί τήν ησυχίαν! Καί οί έξτρεμισταί καί οί καραόοκοΰντες εχθροί τοΰ ’Έθνους, έπέ- 
πε'σαν εναντίον μου δι’ όλων τών μέσων, μέ δλας τάς επιθέσεις, διά νά μέ εξοντώ
σουν νά εξοντώσουν όχι τόν Άποστολάκον, άλλά εκείνον τον άνδρα ο όποιος ήθέ- 
λησε νά όρθώση τό άνάστημά του μαζί μέ εσάς ύπέρ τής ελευθερίας, ύπέρ τής δη
μοκρατίας, ύπέρ τοΰ ’Έθνους, ύπέρ τής Ελλάδος. Δέν έπτοήθην, καί τούς ειδοποιώ. 
Μέ έκατηγόρησαν δτι σάς ωθώ καί σάς ώθησα είς βιαιοπραγίας εναντίον τοΰ ελλη
νικού λαοΰ, καί σάς καλώ σήμερον νά μοΰ εϊπητε, πότε διά λόγων ή δι’ έργων σάς 
υπέδειξα αυτήν τήν οδόν. Έξέδωσα μίαν ήμερησίαν διαταγήν, δταν άνέλαβα τά 
καθήκοντα, μου καί σάς είδα, καί μέ κατηγόρησαν δι’ αυτό, δτι είσθε δ νόμος, εκ
πρόσωποι τοΰ Κράτους, τό Κράτος τό ίδιον, δ χαλύβδινος βραχίων τοΰ Κράτους είς 
τήν εφαρμογήν τών νόμων καί τών διατάξεων άτέγκτων καί πρός δλας τάς κατευ
θύνσεις. Μέ κατηγόρησαν δι’ αυτό καί δέν διστάζω νά έπαναλάβω, δτι είσθε πράγ
ματι δ χαλύβδινος βραχίων τοΰ Κράτους διά τήν εφαρμογήν τών νόμων εναντίον 
παντός άναρχικοΰ, οπουδήποτε καί άν εύρίσκεται ούτος. Πότε σάς ώθησα είς βιαιο
πραγίας έναντίον τών νομοταγών πολιτών; Άντιθέτως σάς συνέστησα εφαρμογήν 
τών νόμων άτεγκτον πρός δλας τάς κατευθύνσεις. Καί συγχρόνως στοργήν σάς είπα, 
σάς είπα νά χαϊδεύετε μέ στοργικό χέρι τό αύλακωμένο μέτωπο τοΰ εργαζομένου ελ
ληνικού λαοΰ άπό ιδρώτα διά τήν έξοικονόμησιν τοΰ έπιουσίου του. Καί είπα παντού 
Ικτοτε, καί επαναλαμβάνω, πώς δέν είσθε έχθροί τοΰ νομοταγοΰς πτωχού ελληνικού 
λαοΰ. Είπα είς δλας τάς συγκεντρώσεις καί χειροκροτείται κατά κόρον τοΰτο. Τό 
τονίζω καί είς ύμάς. Είναι καί αυτοί, είσθε καί σείς αδέλφια, "Ελληνες δλοι, άγω- 
νιζόμενοι διά τήν Ελλάδα, διά τόν έπιούσιον σας, άλλά πρό παντός διά τήν Ελλάδα, 
διά τούς θεσμούς καί τά ιδανικά, διά τό ’Έθνος μας!
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»’Ά ς συνεχίσωμεν άκαμπτοι αυτόν τόν αγώνα. ’Ά ς συνεχίσωμεν να άνηφορί- 
φωμεν αυτόν τόν δύσκολον καί ανηφορικόν δρόμον. Σας είπα προηγούμενους ώρισμέ- 
να επιτεύγματα. Καί σας είπαν δ ’Αρχηγός καί δ Πρόεδρος τοΰ Συνεταιρισμού, ότι 
ήγέρθην έκ της κλίνης μου βαρύτατα ασθενών διά νά περάσω τό νομοσχέδιον. Τίπο
τε δεν επραξα καί δεν μοϋ οφείλετε ούδέν δι’ αυτά, ούτε χειροκροτήματα ούτε ζη- 
τωκραυγάς. Προσεφέρατε τόσα διά τήν Ελλάδα καί διά τό ’Έθνος καί προσφέρετε, 
καί οτιδήποτε καί άν σάς δώση ή Πολιτεία είναι μικρά δείγματα έναντι τών θυσιών 
σας. Μέ κατηγόρησαν ακόμη ότι «άρχισαν πάλι οί αστυνομικοί». Τί άρχισαν; Είπα 
νά προστατεύετε τούς νομοταγείς πολίτας. ’Αλλά είπα, καί σά.ς τό Ιπαναλαμβάνω 
καί ανήμερα, ουδέποτε ήθέλησα ούτε θά θελήση ποτέ ή Πολιτεία καί τό Κράτος νά 
δέρετε τούς πτωχούς πολίτας, άλλα παρήλθεν δ καιρός πού από τούς αναρχικούς 
έόέροντο τά αστυνομικά όργανα, τό Κράτος δηλαδή, ή έκπροσώπησις τού Κράτους 
Εις τήν πάταξιν τής αναρχίας καί τής παρανομίας, υπερήφανοι άνδρες τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, θά υψώνετε τό μέτωπόν σας άπτόητοι καί ατρόμητοι, όπως έπρά- 
ξατε καί σείς καί οί πρόγονοί μας, όταν έχυναν ποταμούς αίματος εις τήν ύπερά- 
σπισιν τής ανεξαρτησίας καί τής ελευθερίας τής μεγάλης μας Ελλάδος. Ελπίζω 
εις τόν Θεόν, όμονοοΰντες νά βαδίσωμεν όλοι οί "Ελληνες πρός τήν πρόοδον καί άς 
τό εύχόμεθα όλοι. Ούόείς γνουρίζει όμως τό μέλλον. Είναι δυνατόν καί πάλι νά εύ- 
ρεθώμεν προ κινδύνου, διότι όπως παλαιότερον, πάλιν δ γνωστός εχθρός ύπουλος 
καραδοκεί καί όργανοΰται καθημερινώς διά νά δράση, άν τοΰ παρουσιασθή ευκαι
ρία. Διά νά ύψωση, άν τοΰ δοθή ή ευκαιρία, τό ανάστημά του εναντίον τής Ελλά
δος. Τότε καί πάλιν εις εσάς τό ’Έθνος, εις εσάς ή Πατρίς, εις εσάς δ Βασιλεύς, 
εις εσάς δ Ααός θά έναποθέση, καί εναποθέτει, τάς ελπίδας του διά τήν σωτηρίαν της 
ΙΙατρίδος. Καί εγώ προσωπικώς, άφοΰ σάς έκφράσω καί πάλιν τήν βαθεΐαν συγκί- 
νησίν μου δι’ αυτά τά αίσθήματά σας, καί άφοΰ σάς είπω ότι δεν υπάρχει καμμία 
μεγαλύτερα άνταμοιβή δι’ έναν άγωνιστήν άπό αυτά τά ίδικά σας αισθήματα, σάς 
οηλώ ότι είτε εδώ, είτε άλλου, καί οπουδήποτε εύρεθώ, θά είμαι πάντοτε παράπλευ
ρος μαχητής καί υπερασπιστής τών ιερών σας δικαιωμάτων. "Εν δι’ εμέ δεν θά εϊ- 
πητε, προ παντός εσείς, άλλά καί κανείς εργαζόμενος: ότι παρέλειψα, άνεξαρτήτως 
αποτελεσμάτων, νά πράξω τό καθήκον μου απέναντι τοΰ ’Έθνους καί άπέναντι τών 
πτωχών εργαζομένων ανθρώπων. Επιθυμώ νά μέ συναντάτε οπουδήποτε καί νά μέ 
άγαπάτε, καί αν μή τι άλλο, νά λέτε: ’Ιδού ένας άνθρωπος δ δποΐος δέν παρέλειψε 
ποτέ ευκαιρίαν διά νά πράξη τό καθήκον του άπέναντι τών συνανθρώπων του, απέ
ναντι εκείνων οί όποιοι προσέφεραν καί προσφέρουν θυσίαν τήν ζωήν καί τό αίμα 
των χάριν τής Ελλάδος, χάριν τοΰ ’Έθνους. Καί τώρα άς άναφωνήσωμεν όλοι μαζί, 
εις μίαν στεντορείαν φωνήν, τήν ίδικήν σας, διότι εγώ δέν έχω πλέον δυνατήν πρός 
τό παρόν φωνήν, εκείνην πού έγνωρίσατε, διά νά άκουσθή πανταχοΰ:

»Ζήτω τό ’Έθνος!
»Ζήτω ό γενναίος Βασιλεύς τών Ελλήνων !
»Ζήτω τά ήρωϊκά παιδιά τών Σωμάτων ’Ασφαλείας !
»Ζήτω δ πτωχός, νομοταγής, εργαζόμενος ελληνικός λαός!».

Χ4Ρ.4/1. Σ Τ  AM ΑΤΙΙΣ



— ΕΤΡΑ1ΜΑΤΙΣΘΗ άπό σφαίρα πολεμικού δπλου, πού βρήκε στο δρόμο 
καί τη χτυπούσε μέ πέτρα  ό 13ετής Μουσουλμάνος Καζήμ Χαλήμ, στο χωριό Με
γάλο Πεύκο Δράμας.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ άγνωστος μπήκε στό διαμέρισμα τού Ά λ. Στεργίου, στην 
οδό Δεξαμενής 1 (Κολωνάκι) , κατά την ώρα πού απούσιαζαν οί ένοικοι καί πήγε 
κατ’ ευθείαν σέ μια ντουλάπα οπού είχε στον τοίχο έντοιχισθή μικρό χρηματοκιβώ
τιο, τό όποιο άφήρεσε μέ τό περιεχόμενό του, 100.000 δραχμές, 200 χρυσές λίρες 
καί κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών. Έπελήφθη ή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ αυτοκινήτων δ I. Κούμπαλης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω ενώ 
προσπαθούσε μέ δύο άλλους νά διάρρηξη φορτηγό, ατούς 'Αγίους ’Αναργύρους. Προ
ηγουμένως είχε διαρρήξει δύο άλλα αυτοκίνητα.

— ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ παράνομη έγινε τού Ν. Κοκορέλια άπό τούς ά.δελφούς 
Ε. καί II. Παλιεράκη καί τον ξάδελφό τους Ε. Φλουράκη, στό σπίτι τους, μέ σκοπό 
νά τάν υποχρεώσουν νά παντρευτή την αδελφή τους, Φωτεινή, μέ την όποια είχε 
δυό χρόνια σχέσεις καί τις διέκοψε. Οί αδελφοί συνελήφθηκαν καί θά δικασθοΰν. 
Τό θύμα ελευθερώθηκε μέ τήν έγκαιρη επέμβαση τής ’Αστυνομίας.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ (ΡΙΦΙΦΗΣ) τή νύκτα καί καταστηματάρχης τήν ημέρα, 
ήταν δ Δ. Πετράκης πού συνελήφθη άπό τήν ’Άμεσο Δράση, τή στιγμή πού άπεπει- 
ράτο διάρρηξη στό κατάστημα νεωτερισμών «Κοκκέτα» επί τής δδού Πατησίων — 
’Ανάφης. Είναι δ ίδιος πού διέτρησε τρεις τοίχους προ ημερών καί έλεηλάτησε ένα 
κοσμηματοπωλείο. 'Ομολόγησε 13 κλοπές. Ό κακοποιός διατηρούσε κατάστημα ψι
λικών στή διασταύρωση ’Ανάφης καί I. Δροσοπούλου. Στό κατάστημά του πουλούσε 
κυρίως κλοπιμαία, γ ι’ αυτό ακριβώς καί «χτυπούσε» κυρίως τά ψιλικατζίδικα. "Οταν 
τον συνέλαβαν είχε μαζί του 65 αντικλείδια, τρυπάνια καί άλλα σύνεργα. Ό διαρ
ρήκτης «ριφιφί» είχε συλληφθή καί τήν 6 Μαρτίου (τήν ίδια ημερομηνία) τού 
1964. Τότε ομολόγησε 33 κλοπές καί διαρρήξεις. Κατεδικάσθη σέ φυλάκιση 4 
ετών καί 9 μηνών. Δέν έμεινε δμιος φυλακή παρά μόνον 11 μήνες. Άπεφυλακίσθη 
όταν έδόθη χάρις μέ τήν ευκαιρία τών γάμων τού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

— ΧΑΣΙΣ καλλιεργούσε στό "Αγιο ’Όρος δ μοναχός Χαρ. Παπάς πού τό έ- 
πεξεργάζετο καί τό πουλούσε μέ τούς λαθρέμπορους Γ. Ιναλιοτζή, Κ. Ευσταθίου καί 
Ε. Ζιούρα. Καταδικάσθηκαν άπό τό Ινακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σέ φυλάκιση 
άπό 2 μέχρι 5 ετών.

— ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ μετά φόνου κατηγορήθηκαν οί συλληφθέντες Δ. Μαρτζά- 
κης, λιποτάκτης λιμενοφύλαξ καί Χρ. Μαυρόπουλος, λιποτάκτης ναύτης. Αυτοί α
φού διασκέδασαν σέ μιά ταβέρνα τού Πειραιώς μέ τήν ζητιάνα Τσάκωνα, πήγαν 
κατόπιν στό Πέραμα. ’Εκεί πήραν τήν τσάντα τής γυναίκας μέ 450 δραχμές καί 
κατόπιν τήν έσπρωξαν στή θάλασσα, οπού πνίγηκε.

•— ΚΛΟΠΕΣ σέ εκκλησίες χρημάτων έκαναν 6 ανήλικοι, πού αποτελούσαν
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σπείρα στα προάστια καί συνελήφθησαν από την ’Ασφάλεια Χωροφυλακής Προ
αστίων.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ μέ μαχαίρι τούς Ν. Μπόκο, Ν. Πανουργία καί Δ. Άλε- 
ξιάδη, μέ τούς οποίους συνεπλάκη για ασήμαντο αφορμή, δ Ά λ. Φλώρος, πού ήταν 
τελείως μεθυσμένος στό μπαρ «Πορτοφίνο» Κυψέλης.

— ΒΙΤΡΙΟΛΙ ερριξε ατό πρόσωπο τού έμπορου Δ. Ζέλου, στο ’Αγρίνιο, ή Βού
λα Κοτροπούλου, γιατί τό θύμα αθέτησε υπόσχεση γάμου.

— ΚΛΟΠΗ ιματισμού άξίας 180.000 δραχμών έκανε ή Σημ. Ροτούλα από 
τό εργαστήριο όδοϋ Περικλέους 46, δπου είργάζετο. Τήν συνέλαβαν επ’ αύτοφώρω 
καί βρήκαν πολλά κλοπιμαία στο σπίτι της.

— ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ τό περίπτερο τού Α. Άσημάκη, στην οδό Κωνσταντινουπό
λεως 277, οί Κ. ’Ανδρειωμένος καί Άθ. Μπαφάκης, πού συνελήφθησαν έπ’ αύτο- 
φώρω από περιπολικό τής ’Αστυνομίας.

— ΚΛΟΠΗ αύτοκινήτων άπεπειράθη ο Χο. Κεντηστός, στην όδό Κηφισίας, 
άλλα συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω από περιπολικό τής Αστυνομίας.

— ΣΑΤΓΡΟΣ συνελήφθη από τήν υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνο
μίας. ’Ονομάζεται Γ. Φέξης, ετών 20, ό όποιος, δταν ή νέα ειρήνη Κούρτη, ετών 
21, βγήκε άπό τό σπίτι της (στις Τρεις Γέφυρες) για νά πάη σ’ ένα γραφείο, τής 
έπετέθη, τήν έφίμωσε μέ τό ένα χέρι καί τήν ερριξε κάτω. ’Αλλά κατέφθασε πε
ριπολικό πού τον κατεδίωξε καί τον συνέλαβε.

— ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ χασίς συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι οί Μ. 
Σχινάς, Κ. Άνδρουλάκης, Κ. Κράνης, Ν. Χρονάκης, Ε. Καραμανωλάκης, Ε. Στρα- 
τογιάννης, Γ. Κεραμίδας, Έλ. Θαλασσινός. Κατεσχέθησαν 675 γραμμάρια χασίς.

— ΣΕ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 25 έτών κατεδικάσθη δ βδελυρός δάσκαλος Άνδρέας ΙΙα- 
παδημητρίου για τήν αποπλάνηση 12 μαθητών τού δημοτικού σχολείου Περτουλίου 
Τρικάλων. 'Ο συνεργός του κατεδικάσθη σέ 12 έτών κάθειρξη.

— ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ δ Α. Βαρελάς, ψαράς, πού ψάρευε μέ δυναμίτιδα στήν πε
ριοχή Βιτουλαίων Κέρκυρας. Επίσης μαζί του τραυματίσθηκε καί δ Σ. Χάος.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ άγνωστοι άφήρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο πού είχε μέσα 
500.000 δραχμές άπό τό κατάστημα τής «ΚΛΙΝΕΞ» έπί τής δδοΰ Συγγροϋ 3 τής 
Θεσσαλονίκης. Οί άγνωστοι παραβίασαν μέ λοστό τά ρολά τού καταστήματος καί 
άνοιξαν τήν πόρτα μέ αντικλείδι.

— ΚΕΝΤΡΟ ήρωϊνομανών άπεκαλύφθη καί συνελήφθησαν ό ιδιοκτήτης του 
I. Κοντεζής (πωλητής ηρω ίνης) καί οί τοξικομανείς I. Ρονιώτης καί I. Βρυάκος.

— ΠΑΠΑΤΖΗΣ δ Ν. Σαββίδης πήρε 1.000 δραχμές τού αφελούς Σ. Διαμαν- 
τοπούλου, στήν δδό ’Αθήνας.

— ΕΠΙΘΕΣΗ κατά τού σερβιτόρου καί φθορά στά έπιπλα τού εστιατορίου I. 
Κοψηκοπούλου στήν δδό Σατωβριάνδου 8 έκαμε δ Σ. Άσπιώτης, δταν έζήτησε μέ 
τρόπο άπειλητικό 1.000 δραχμές άπό τον διευθυντή τού έστιατορίου καί αυτός άρ- 
νήθηκε νά τού δώση. Ό δράστης συνελήφθη.

— ΧΤΓΠΗΣΕ μέ τό ταβλά του τών κουλουριών τον αστυφύλακα Α 56 δ κου- 
λουροπώλης Ά λ. Λιάκος, δταν τού συνεστήθη ν’ άπομακρυνθή άπό τή στοά Όρφέως. 
'Οταν συνελήφθη καί δδηγεΐτο στό τμήμα, μπήκε στο κοσμηματοπολείο Ίγγλέση, 
έσπασε μέ τή γροθιά του τή βιτρίνα καί μ’ ένα κομμάτι γυαλί έπετέθη κατά τού 
αστυφύλακα Κακαβούλη καί τον έτραυμάτισε στό κεφάλι. Ό αφηνιασμένος κου- 
λουροπώλης παρεπέμφθη στον εισαγγελέα.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Ν. Πλαστήρας, 19 έτών, στή Θεσσαλονίκη, μέσα σέ μιά 
νύκτα, διέρρήξε ένα παρεκκλήσι, δύο έκκλησίες, δύο αρτοπωλεία καί ένα παντοπω
λείο. Συνελήφθη.

ΐ
}
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Πατρώου.
Πάροδος της οοοΰ Μητροπόλεως 25, κοντά στο Υπουργείο Παιδείας.
Κατά τήν αρχαιότητα μέ την προσωνυμία «Πατρώος» εκαλούντο διάφοροι θεοί, 

όπως δ Ζεύς καί δ ’Απόλλων στην ’Αθήνα, δ Βάκχος καί δ Έρμης στά Μέγαρα κλπ.
Πάτση Σπυρίδωνος.
Πάροδος τής Πέρας Όδοΰ 73, στον «Βοτανικό».
'0  Σπυρίδων Πάτσης, δικηγόρος καί πολιτευτής, γεννήθηκε στδ Ναύπλιο τδ 

1862. Τδ 1914 έξελέγη δημοτικός σύμβουλος ’Αθηνών καί από τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1917 
μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1920 καί άπδ τδ 1922—1929 διετέλεσε δήμαρχος ’Αθη
ναίων. Τδ 1951 τοΰ άπενεμήθη τό χρυσοΰν μετάλλιον τής πόλεως Αθηνών καί 
αξιόλογο τιμητικό μηνιαίο επίδομα. Άπέθανε τό 1954.

Παυλή ’ Αλεξάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Λαρίσης 17, στον «’Ερυθρό Σταυρό».
Ό ’Αλέξανδρος Παυλής κατά το διάστημα τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 ήταν 

πυριτιδοποιός. Μετά τήν Έπανάστασιν ύπήρξεν ό πρώτος έργοστασιάρχης σοκολάτας.
Παύλου Μελά. (Βλέπε Μελά Παύλου).
Παυσανίου.
Πάροδος τής όδοΰ Φωκιανοΰ 44, κοντά στον «"Αγιο Σπυρίδωνα» τοΰ Παγκρα

τίου.
Ό Παυσανίας, περιώνυμος περιηγητής καί γεωγράφος τοΰ Β ' μ.Χ. αίώνος, 

γεννήθηκε μάλλον στήν Μαγνησία τής Μ. ’Ασίας. ΙΙεριηγήθη πολλές χώρες, όπως 
τήν Ελλάδα, τήν Συρία, τήν Μ. ’Ασία, τήν ’Ιταλία, τήν Αίγυπτο κλπ. Διεσώθη 
άξιολογώτατον έργο του μέ τον τίτλο «Ελλάδος περιήγησις». Τό σύγγραμμα αυτό, 
άποτελούμενον άπό δέκα βιβλία, αποτελεί σημαντικωτάτην πηγήν γιά τήν εθνική 
αρχαιολογία, τοπογραφία καί μυθολογία, γιατί το αξιόπιστο των μαρτυριών του 
άπέδειξαν έπανειλημμένως οί άνασκαφές πού έγιναν σέ διάφορα μέρη πού άναφέ- 
ρονται σ’ αυτό.
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Πάφου.
Πάροδος της δδοΰ Μ. Βόδα 224, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό 'Αγίου Νικολάου 

Άχαρνών.
Ή Πάφος, άρχαία παράλιος πόλις της μεσημβρινής Κύπρου, εύρίσκετο εκεί 

οπού σήμερα είναι τό χωριό Κουκλιά. Σ’ αυτήν έλατρεύετο Ιδιαιτέρως ή Παφία 
i-νφροδίτη, πρός τιμήν τής οποίας ειχεν ίορυθή σημαντικώτατος καί πλουσιώτατος 
ναός καί μαντείο. Ή Πάφος αργότερα μετωνομάσθη σέ Νέα Πάφο ή Κτήμα, κατά 
αντιδιαστολή πρός τήν Παλαίπαφο. Σήμερα ή Νέα Πάφος έχει περί τις 10 χιλ. κα
τοίκους, από τούς οποίους οί 3 περίπου χιλ. είναι Τούρκοι.

Πάφρας ή Μπάφρας.
Πάροδος τής όδοΰ Μαινεμένης 2, κοντά στήν πλατεία «Υμηττού».
Ή  Μπάφρα, τουρκική πόλις στο νομό Σαμψοΰντος, άπέχει 20 χλμ. από τό 

ομώνυμον άκρωτήριον τής νοτιάς ακτής τού Ευξείνου. Τό 1927 ή Μπάφρα είχε 8 
χιλ. κατοίκους, οί περισσότεροι των όποιων ήσαν καραμανλήδες ("Ελληνες τουρκό
φωνοι μεταχειριζόμενοι τήν καραμανλήδειο γραφή) οί όποιοι κατά τήν ανταλλαγή 
των πληθυσμών μετηνάστευσαν στήν Ελλάδα καί έγκατεστάθησαν σέ διάφορα μέρη 
της, δπως στήν Ζίχνη των Σερρών, στήν πεδιάδα τής οποίας ίδρυσαν τήν Νέα Μπά
φρα, πού έχει σήμερα περί τούς 900 κατοίκους.

Πειραιώς.
Πρόκειται γιά τήν γνωστήν οδό τών ’Αθηνών, πού αρχίζει από τήν πλατείαν 

«Όμονοίας».
4) Πειραιεύς (περαιόω — πορθμεύς =  Πειραιεύς) , κατά τήν προϊστορική 

περίοδο κατωκήθη στήν περί τήν Μουνιχίαν περιοχή καί εικάζεται δτι από τούς έπι- 
δραμόντες στήν ’Αττική λαούς τού Βορρά, έγκατεστάθησαν μονίμως οί Μινύες. Στούς 
πανάρχαιους χρόνους ήταν άσημη πολίχνη καί δεν έχρησιμοποιήθη ώς λιμάνι κατά 
τήν προκλασσική περίοδο, λόγω τοΰ δυσβάτου τού 'Αλιπέδου. ’Ήρχισε νά άκμάζη 
όταν δ Θεμιστοκλής έστρεψε τήν προσοχή τών ’Αθηνών πρός τήν θάλασσα καί 
έκανε τον Πειραιά επίνειο. Ετσι ή πόλις ώχυρώθη καί έναυπηγήθη ισχυρός πολε
μικός καί εμπορικός στόλος, συνεδέθη δέ μέ τήν ’Αθήνα μέ τά Μακρά Τείχη. Στή 
συνέχεια ό Περικλής ανέθεσε στον Μιλήσιο αρχιτέκτονα Τππόδαμο τήν άναμόρφωσι 
τοΰ Πειραιώς, μέ αποτέλεσμα νά καταστή κλασσικόν υπόδειγμα πολεοδομίας καί 
τό σημαντικώτερο λιμάνι τής άρχαιότητος. Τό 85 μ.Χ. κατεστράφη υπό τού Σύλλα 
καί περιέπεσε γιά αιώνες σέ άφάνεια, έμεινε δέ γνωστός περισσότερον ώς «Πόρτε 
Λεόνε» ή «Πόρτο Δράκο» καί «Άσλάν Λιμάν».

Ή  έξέλιξις τής συγχρόνου πόλεως ήρχισεν από τοΰ 1835 μετά τήν μεταφορά 
τής πρωτευούσης τής Ελλάδος από τό Ναύπλιο στήν ’Αθήνα, οπότε κατέστη καί 
πάλιν επίνειο αυτής. Σταθμόν στήν άνάπτυξι τοΰ Πειραιώς άπετέλεσεν ή διάνοιξις 
τοΰ Ίσθμοΰ τής Ινορίνθου (1893) καθώς καί ή ένωσις τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου 
τής πρό τοΰ 1912 Ελλάδος μετά τής Μακεδονίας καί τής Ευρώπης. Κατά τήν διάρ
κεια τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, δσο καί κατά τό διάστημα τής Κατοχής, ό Πει- 
ραιεύς ύπέστη τρομακτικές καταστροφές.

Σήμερα ό Πειραιεύς έχει περί τις 200 χιλ. κατοίκους, αποτελεί ιδίαν εκλο
γικήν περιφέρειαν καί είναι έδρα ομωνύμου νομοΰ.

Πεισάνδρου. —
Πάροδος τής δδοΰ Μαικήνα 107, κοντά στόν «"Αγιο Γεράσιμο» τών Κουπονίων.
Ό Πείσανδρος, ’Αθηναίος δημαγωγός ήταν δ πρωτεργάτης τής κατά τό 411 

π.Χ. γενομένης μεταβολής τοΰ πολιτεύματος τών ’Αθηνών επί τό δλιγαρχικώτερον, 
μέ τήν άνάδειξι τής Βουλής τών τετρακοσίων.

( Σ υνεχ ίζετα ι)
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Ο σο π ε ρν ο γς α ν
τοΰ άνθυπαστυνόμου 

ύ χαν κάμει τό καθήκο ρουν
θρωπο που έκλεψε τό βαρύτιμο περιδέραιο την προηγούμενη νύχτα, τήν ώρα πού οι 
πιστοί περιεφεραν τον Εσταυρωμένο ατούς δρόμους καί τις πλατείες της συνοικίας, 
άλλα καλύτερα^ θά ήταν νά είχε βρεθή από τό πρωί, οπότε θά είχε κλείσει ή ύπό- 

ή του στον εισαγγελέα καί αυτός θά μπορούσε ν’ άναφέρη 
Αναστάσεων: «Κοατούωενον οί>δείο> Τιίιηη ™ιμ-

/. ι /. r - —.w / λιλ.muc.u«u/ και, ι,υ κυριωτερο, να στριφο'ι
,οπα σιο μυαλό του τά τελευταία κ ι’ απεγνωσμένα λόγια τοΰ κλέφτη: 
"Μετανοώ πίκρα για ό,τι έκαμα, παρασύρθηκα κ ι’ έγινα ένας τιποτέ"ι

"γ γ * ν / ι-" 'κ,ικ^ο,ι.υ Lo-î Loi ιου στην Αρτα. Αεν επροκειτο Λοιπόν 
για καμμια απο εκείνες τις δήθεν ειδοποιήσεις των κακοποιών πού κρύβουν πολλά, 
καί γ ι’ αυτό & ανθυπαστυνόμος Μπάρκης έδειξε επιείκεια στον αστυφύλακα πού

_ . εφεραν οι δύο αστυφύλακες
η ιθΰ είχε αραοιάσει κάποιο «παραμύθι», άπό εκείνα τά «βαθειά ανθρώπινα δρά
ματα» πού μηχανεύονται σέ παρόμοιες περιστάσεις οί εγκληματίες;

* ' *
ΤΓ ΙΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ νά χτυπάνε οί πρώτες καμπάνες γιά τήν ’Ανάσταση, όταν 
J-J δ άνθυπαστυνόμος Μπάρκης βεβαιώθηκε απόλυτα γιά τά δσα τοΰ είχε πή δ 
άνθρωπος  ̂έκεΐνος. Οί δύο αστυφύλακες είχαν ίδή τούς γυιούς του, 7 καί 9 χρόνων, 

ολοκαίνουργιες φορεσιές και λευκά παπουτσάκια. Είγαν -coy] καί τή γυναίκα του, 
τήν κυρά - Μάρθα πού μόλις πριν είκοσι ημέρες είχε βγή άπό τό σανατόριο, μέ 
καινούργιο φοραμα και φακεττα κι ακόμα με τσαντα καί γοβάκια «τοΰ κουτιοΰ». 
Είχαν πάρει άπό νωρίς τό δρόμο γιά τή σκοτεινή άκόμα έκκλησιά τής ενορίας τους 
καί ή γυναίκα έκλαιγε με λυγμούς. ̂ ’Έπειτα, μερικοί έμπιστοι γείτονες τούς είπαν 
οτι δ Θάνος δ Μπεγκας ήταν ανεκτίμητος άνθρωπος καί χριστιανός, εργατικός καί
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τίμιος στις δοσοληψίες του, μά άτυχος άφοΰ μέ τήν αρρώστια της γυναίκας του 
καί κάποιο ατύχημα πού τον είχε καθηλώσει μήνες στο κρεβάτι, ξεπούλησε δ,τι 
κι’ αν είχε καί βρισκόταν χρεωμένος στον μπακάλη καί τό φούρναρη τής γειτονιάς. 
«Ευτυχώς πού φάνηκε τυχερός, πρόσθεσαν, καί ένας μακρυνός συγγενής του τού ε- 
στειλε μεγαλοβδομαδιάτικα κάπου έκατό δολλάρια από την Αυστραλία... Μπόρεσε 
έτσι καί έντυσε τη φαμίλια του κι’ αγόρασε καί τό πασχαλινό αρνί, αλλα κάτι κακό 
συνέβη στή γρηά μητέρα του κι’ έφυγε τό απόγευμα για τήν Αρτα...».

Ό Θάνος 6 Μπέγκας έλεγε τήν αλήθεια λοιπόν γιά τις συνθήκες πού τόν 
έκαμαν νά μπή στο κοσμηματοπωλείο του Άρμένη Γιοσμάν Αλγιανακ, τη νύχτα 
τής Μεγάλης Παρασκευής καί πάνω στήν έκφορά τοΰ Εσταυρωμένου. Αλήθεια 
ήταν δτι πήρε μόνο τό βαρύτιμο περιδέραιο καί αγνοώντας τήν πραγματική αξία 
του τό έδιοσε δσα - δσα σέ κάποιον άγνωστο ναυτικό, τήν ώρα πού σαλπάριζε τό 
ξένο πετρελαιοφόρο από τόν Πειραιά. Μέ τά χρήματα πού πήρε, δυό χιλιάδες πε
ρίπου, πήγε κι’ αγόρασε ρούχα καί παπούτσια γιά τά γυμνά παιδια του καί τή 
δυστυχισμένη γυναίκ,α του, κι’ υστέρα τό πασχαλιάτικο αρνί. Αλήθεια ακόμα ήταν 
δτι ποτέ άλλοτε δέν είχε διανοηθή νά κλέψη ή νά βλάψη συνάνθρωπό του. ’Αντιμε
τώπιζε τίμια τή ζωή καί δλοι τόν ήξεραν στή γειτονιά ώς τόν πλέον έντιμο οικο
γενειάρχη.

’Αλλά αυτά δλα δέν ήταν δυνατόν νά κάμουν τόν άνθυπαστυνόμο Μπάρκη νά 
τόν άφήση ελεύθερο τέτοια νύχτα, δπως επιθυμούσε από τη στιγμή πού διεγνωσε 
τήν τραγική αλήθεια γιά τά κίνητρα τής κλοπής. Δέν είχε τέτοιο δικαίωμα άπο 
το νόμο, έκτος...

Σήκωσε τό ακουστικό τού τηλεφώνου 6 Μπάρκης καί σχημάτισε εναν αριθμό. 
"Οταν του άποκρίθηκε ή βραχνή φωνή τού κοσμηματοπώλη, είπε δτι ήταν από
λυτη ανάγκη νά τόν δή καί μάλιστα εκείνη τή στιγμή. Εφτασε εκείνος αμέσως 
μέ τό αύτοχίνητό του xcd όταν τοΰ απάντησε χαταφατιχα σε xccxt που τον παρεχα- 
λεσε επίμονα στό διπλανό γραφείο, δ Μπάρκης άφησε τούς αστυφύλακες νά προσέ
χουν γραφεία καί κρατούμενο καί κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες. Η ώρα πλησία
ζε έντεκα καί μισή κι’ οί καμπάνες τής εκκλησίας πάνω άπ’ τό ύδραγιογείο χτυ
πούσαν γιά δεύτερη φορά, ενώ στό μυαλό του πρόβαλλε τώρα κι’ ή εικόνα δύο 
καλοντυμένων χαρούμενων παιδιών καί μιας δυστυχισμένης γυναίκας, πού πήγαινε 
κλαμένη γιά τήν ’Ανάσταση τού μεγάλου Αυτρωτή.

*

Σ ΑΝ ΕΚΕΙΝΗ τή νύχτα, πριν είκοσι χρόνια, δ άνθυπαστυνόμος Μπάρκης είχε 
χάσει δ,τι πολυτιμώτερο τού είχε δώσει ή ζωή: τήν "Ελενα, τή μοναδική 

αγάπη καί ευτυχία, πού είχε γνωρίσει σ’ δλες τις διαστάσεις μέσα στή γεμάτη στε
ρήσεις ζωή τής κατοχής. "Ηταν καί τότε νύχτα τής Λαμπρής, μά κατασκότεινη 
άπ’ τό βράδυ ώς τό πρωί, μέ τόν φόβο καί τόν τρόμο πού είχε σπείρει δ κατακτητής. 
Ή "Ελενα ή αγαπημένη του, πού μόλις τόν προηγούμενο χρόνο είχε γίνει γυναίκα 
του, γύριζε καθυστερημένα από μιά μυστική συγκέντρωση τοΰ A - 888 καί λαχτα
ρούσε νά τόν συναντήση στό σπιτάκι τους, πίσω άπ’ τό λόφο μέ τά πεύκα, για να 
πάνε μαζί στήν ’Ανάσταση καί νά γιορτάσουν έστω καί χωρίς καμμιά φωταψία, 
έστω καί χωρίς τόν παραμικρό κρότο κάποιου άκακου βαρελόττου. Έκεΐ, πάνω στό 
τελευταίο σκαλοπάτι τού σπιτικού τους, ή άμοιρη δέχθηκε κατάστηθα τή_.δ<Λοφο- 
νική σφαίρα πού προοριζόταν γ ι’ αυτόν τόν ίδιον τή στιγμή πού τής άνοιγε. Δέν 
ήταν ή σφαίρα έκείνη από τόν κατακτητή, μά άπό κάποιους ντόπιους προδότες καί 
αντίχριστους πού λίγους μήνες άργότερα αίματοκύλησαν τήν ’Αθήνα κι’ έπιβουλεύ- 
τηκαν τήν ύπαρξη δλόκληρης τής Χώρας. Κι’ αυτό έκανε τό χαμό τής άμοιρης 
αγαπημένης του άβάσταχνα οδυνηρό.

'
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Πρόφθασε  ̂ νά βγάλη τό περίστροφό του δ Μπάρκης καί νά τραυματίση τον 
εναν από τα δύο υποκείμενα. II Ελενα όμως ξεψύχησε έκεί, στο κεφαλόσκαλο καί 
ΤΖΡιν Ρ-^ορεση να της δωση καμμιά βοήθεια. Τού είχε ψιθυρίσει μόνο, βγάζοντας

ίναι τό ιερό κειμήλιο των 
ρεία... ΙΙάρτο για νά σου 

ησα δσο...».
Δέν αποτελείωσε τά λόγια της καί έγειρε μέ ανείπωτη πίκρα τό καστανό της

των 
ης·

ε
1)ση

ης

'    ------ — ^ ι ^  w,vbuu.u L7y vuxpcc το  χα σ τα νο  '
κεφάλι στην αγκαλιά του. Είχε φύγει γιά πάντα από τή ζωή, πάνω στο άνθος τ 
19 χρόνων της  ̂καί μέ τον εξάμηνο καρπό μιας απέραντης αγάπης στα σπλάχνα τ 

Αυ ιο το ανεκτίμητο σε αναμνήσεις μενταγιόν, οικογενειακό κειμήλιο πού είχ 
τρίν δύο αιώνες σχεδόν καί πού μπορούσε νά τού §ώσιξεκινήσει άπό τή Βενετία

με χέρι
τήν πορ ι,α τού σπιτιού του, πήρε τό μενταγιόν άπό μιά παλιά κασετίνα κ ι’ Ικανέ νά 
φυγή. Αλλα η μορφή -ής Ελενας στη φωτογραφία, πού άπό τό χρόνο τού θανάτου 
της στόλιζε τό κομοδίνο του, τού φάνηκε πώς σκυθρώπασε.

ρεμαν 
νά 
ου

:<Θά μ,
νά μποοέση νά

Ύστ

συγχωρήσης αγαπημένη μου», ψιθύρισε τρέμοντας πιό πολύ καί χωρίς 
νά κρατήση ένα δάκρυ δπως κοίταξε γιά κάμποσα δευτερόλεπτα τή 

φωτογραφία.^ Τστερα έκλεισε γρήγορα τήν πόρτα καί παίρνοντας ενα ταξί έφτασε 
OQ)Oc/icc Tcccpcc ι,εταρτο οτο γραφείο του. Ανάσανε μέ άναχούφιατ], π^ρε χατά μέρος 
τον Μπέγκα, κι’ αφού τού είπε αρκετά τού έβαλε στην τσέπη τό μενταγιόν καί τόν
συμβούλεψε τί έπρεπε νά πή...

/ 1 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΗΣ Άλγιανάκ βρήκε ουρανοκατέβατη τήν περίπτωση τής 
■ '  άποζημιώσεώς του καί φώναξε πολλές φορές δτι συγχωρεΐ τόν 'κλέφτη τής 
τεριουσιας του. Θελησε να πή πανιυ στον ενθουσιασμό του δτι μπορούσε ν’ άξιζε

φτη τής περιουσίας σας...».
Γό δέχτηκε δ κοσμηματοπώλης μέ κάποιο μούοιασμα στην αρχή. "Γστερα δμως, 

κοιτάζοντας επίμονα τον ανθυπαστυνόμο Μπαρκη στα μάτια, παρέμεινε γιά αρ
κετές στιγμές συλλογισμένος καί βγάζοντας τό πορτοφόλι του τού έδωσε ένα πρα
γματικά υπέρογκο ποσόν...

* Ο είσαγγ=.λεας, σκεφθηκε ο Μπαρκης βλέποντας τόν Θάνο Μπέγκα νά πη
δάει τά σκαλοπάτια πρός τήν έξοδο, δέν μπορεί νά έχη αντίρρηση δταν τού αναφέρω 
σχετικά. Δέν μπορεί, άν σκεφθή δτι ή ώρα πού τόν άφησα ελεύθερο είναι μόλις δώ
δεκα παρά δέκα λεπτά— Ισα πού προφθάνει ο κλέφτης νά βρεθή στην έκκλησιά καί 
νά πάρη τήν αναστάσιμη λαμπάδα»...

X. Σ - ς
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— At’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Αθήναις 

την 19—1—1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθμ. 17 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 
21—1—66, προήχθη έκ των έν ίσχύι πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1965, ό Γπα- 
στυνόμος Α' τάξεως κ. Άναγνωστάκης Αλέξανδρος τοϋ Εμμανουήλ, εις τον βα
θμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ εκλογήν, προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής 
οργανικής θέσεως.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
την 1—2—1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 34 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 4—2 
—1966, προήχθη δ διατηρηθείς εις την ενεργόν υπηρεσίαν, έκτος οργανικών θέ
σεων, Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Κακαριάδης Γεώργιος τοϋ Ευαγγέλου, εις τόν 
βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως’ άπό τής 31—12—1955, άφ’ ής προήχθη δ νεώ- 
τερός του κ. Γεωργακάκος Νικόλαος, προ τοϋ οποίου καί εντάσσεται εις τήν επετη
ρίδα των αξιωματικών τοϋ Σώματος.

— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθη εις τόν βα
θμόν τοϋ Ύπαρχιφύλακος, έκ τοϋ έν ίσχύι πίνακος προακτέων τοϋ έτους 1965, δ 
Άστυψΰλαξ κ. Παπαργυρίου Βλάσιος τοϋ Γεωργίου, πρός πλήρωσιν υφιστάμενης κε
νής οργανικής θέσεως.

He
ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ ΑΣΤ1 ΝΟΜΙΚΩΝ

— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξειυς, έκδοθείσης έν Άθή- 
ναις τήν 19—1—1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 28 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 
29—1—1966, άπηλλάγη τών καθηκόντων του άπό 29—1— 1966, δ ’Αστυνόμος 
Α' τάξεως %. Άθανασόπουλος Νικόλαος τοϋ Χαραλάμπους, καταληφθείς ύπό τοϋ 
δρίου ηλικίας καί διατηρηθείς εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, έκτος οργανικής θέσεως, 
κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τού Ν. 4331)63 καί Ν. Δ. 4371) 64, καθ’ δσον 
συνεπλήρωσε 35ετή πραγματικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν, βάσει τοϋ Ν. 4448) 64. , 
Διά τήν μακροχρόνιον έν τω Άστυνομικώ Σώματι εύοόκιμον ύπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω τήν ευαρέσκειάν του.

— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 28 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 29— 1—1966, άπηλλά
γη τών καθηκόντων του άπό 3—2—1966, δ ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Ζάγκος ’Α
θανάσιος τοϋ ’Αλεξάνδρου, καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ηλικίας καί διατηρηθείς εις 
τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, έκτος οργανικής θέσεως, κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοϋ Ν. 4331) 63 καί Ν.Δ. 4371) 64, καθ’ δσον συνεπλήρωσε 35ετή πραγματικήν 
συντάξιμον ύπηρεσίαν, βάσει τοϋ Ν. 4448) 64. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ ’Αστυ
νομικού Σώματι ευδόκιμον ύπηρεσίαν του, δ κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρα
σεν αύτφ τήν ευαρέσκειάν του.

— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. ’Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
τήν 31— 1—1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 39 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 8—
2—66, άπηλλάγη τών καθηκόντων του άπό 3—1—1966, άφ’ ής έπαυσε νά έκτελή 
τά καθήκοντά του, δ Αστυνόμος Β ' τάξεως κ. Μιχαηλίδης ’Ιωάννης τοϋ Αδαμάν
τιου, καταληφθείς ύπό τοϋ δρίου ήλικίας καί διατηρηθείς εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, 
έκτος οργανικών θέσεων, κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Ν. 4331) 63 κ®ί Ν.Δ. 
4371) 64, καθ’ δσον συνεπλήριοσεν ήδη 35ετή πραγματικήν συντάξιμον ύπηρεσίαν, 
βάσει τοϋ νόμου 4448) 64.

— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. ’Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
τήν 17—12—1965 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 29 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 31—
1—1966, διατηροΰνται εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν τοϋ Αστυνομικού Σώματος καί



μέχρι συμπληρώσεως 35ετοΰς πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας άπό 1—1—1966, 
έκτος δε όργανικών θεσεων, οί κάτωθι αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, ο'ίτινες κα- 
τελήφθησαν υπό τοϋ ορίου ηλικίας την 31—12—1965: 1) Υγειονομικός Διευθυν
τής Β κ. Οικονόμου Δημήτριος, 2) ’Αστυνόμος Α' κ. Παπαγεωργίου Σταύρος, 3) 
Αστυνόμος Β ' κ. Δημουλας Γεώργιος, 4) Τπαστυνόμος Α ' κ. Κακαριάδης Γεώρ- 
γιοζ, 5) 1 παστυνομος Β κ. Αναστασόπουλος Βασίλειος, 6) Άπαστυνόμος Β ; κ.
Παπαδάκης ’Ιωάννης καί 7) Άνθυπαστυνόμος κ. Φουστέρης Δημήτριος.

— Δι αποφασεως του κ. 1 πουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης έν Άθήναις 
την 7—2—1966 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ’ άριθ. 59 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ.) τής 22— 
2—66, εγενετο αποδεκτή ή παρά τοϋ Άνθυπαστυνόμου κ. Γιακουμάκη Ίωάννου τοϋ 
Δημητρίου ύποβληθεΐσα παραίτησις έκ τοϋ βαθμού του καί τής έν τω Άστυνομικω 
Σωματι θεσεως του. Δια τήν μακροχρόνιον έν τω Άστυνομικω Σώματι εύδόκιμον 
υπηρεσίαν του, δ κ. Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αυτω τήν ευαρέσκειάν του.

— ΙΙαρητήθησάν τοϋ Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Παπανικο- 
λάου Παναγιώτης τοϋ Άνδρέου, Σαρέλας Κωνσταντίνος τοϋ Δημητρίου, Τσαντήλας 
Δημητριος τοϋ Αγγελή, Οικονόμου Νικόλαος τοϋ Ίωάννου, Ραπατάς Πέτρος τοϋ 
Κωνσταντίνου, Παπαλόης Παναγιώτης τοϋ Βασιλείου, Δημητρούλιας Σταύρος τοϋ 
Θεοδώρου, Καραμήτσος Βασίλειος τοϋ Θεοδώρου, Άβαρκιώτης Θεόδωρος τοϋ Βα
σιλείου, Βουργίδης Μάριος τοϋ Σπυρίδωνος, Μιχαλολιάκος Κωνσταντίνος τοϋ Ήλία, 
Ανδρουλακακης Γεώργιος τοϋ ’Αντωνίου, Μοσχάκης Κωνσταντίνος τοϋ Γεωργίου, 

Κουκοπουλος Δημητριος τοϋ Περικλέους, Σιάκος Ήλίας τοϋ Γεωργίου, Κουφάκης 
Παναγιώτης τοϋ Γεωργίου, Φωτεινόπουλος Σωτήριος τοϋ Ίωάννου, Χασιώτης Γε
ώργιος τοϋ Ίωάννου, Παυλάκος Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, Μενιουδάκης Εμμανουήλ 
τοϋ Εμμανουήλ, Μυλωνάκης Απόστολος τοϋ Γεωργίου, Μπαζϊγος Νικόλαος τοϋ 
Χαραλάμπους, Μπακογιάννης Ευάγγελος τοϋ Δημητρίου, Νίκου Νικόλαος τοϋ Λουκά.

—Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. ’Αναστασόπουλος Δημήτριος τοϋ Δημητρίου, ’Αραμπατζής Γεώργιος 
τοϋ Χρήστου, Στασινόπουλος Παναγιώτης τοϋ Νικολάου, Ζαμίτ Αιμίλιος τοϋ Μιχαήλ, 
Καραγεώργης ’Αντώνιος τοϋ Κωνσταντίνου, Γιακουμέλος Διονύσιος τοϋ ’Αλεξίου, 
Ήλιάδης Θρασύβουλος τοϋ Θεοφίλου, Παπαγεωργάκης Αυγερινός τοϋ Σπυρίδωνος, 
καί Ρήγας ’Αθανάσιος τοϋ Δημητρίου.

— Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοϋ Άστυνομικοΰ Σιόματος οί Αστυφύλακες κ. 
κ. Φραγκουλιάς Νικόλαος τοϋ Αθανασίου καί Παπαγεωργίου Αθανάσιος τοϋ Βα
σιλείου, κριθεντες απολυτέοι διά λόγους υγείας, ώς καταστάντες σωματικώς ανί
κανοι, πρός πεοαιτέριο έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας.

— Απελύθη τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος δ μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Γιαν- 
νόπουλος Νικόλαος τδΰ Παναγιώτου, κριθείς ακατάλληλος πρός μονιμοποίησιν.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, έπηνέθη δ Αστυνόμος 

Β' τάξεως κ. Βασιλείου ’Όθιον, Διοικητής τοϋ Δ' Άστυνομικοΰ Τμήματος Πατριόν 
καί άπενεμήθη ήθική καί υλική αμοιβή εις τούς κ.κ. 1) Άρχιφύλακα Καραγιάν- 
νην Χαράλαμπον, 2) Άρχιφύλακα Σωτηρόπουλον Γεώργιον, 3) Αστυφύλακα Α ρ
βανίτην Παναγιώτην, 4) Αστυφύλακα Ματθακόπουλον Δημήτριον καί 5) Αστυ
φύλακα Ταπεινόν Νικόλαον, διότι, άπαντες οί ανωτέρω, υπό τήν καθοδήγησιν τοϋ 
τιρώτου, Αστυνόμου Β ' κ. Βασιλείου ’Όθωνος, έργασθέντες έκαστος έν τω κύκλω 
των καθηκόντων του, μετ’ έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος, έπιδείξαντες άμα ά- 
παράμιλλον ζήλον, δραστηριότητα καί αυτοθυσίαν, συνετέλεσαν λίαν αποτελεσματι
κής εις τήν άνάσχεσιν έξαπολύσεως μεγάλης έκτάσεως πυρκαίάς, ήτις έξερράγη τήν 
6—8—1965, εις τήν αγροτικήν περιοχήν παρά τήν Ίεράν Μονήν τοϋ Γηροκομείου 
ΙΙατρών. Ή έν λόγω ενέργεια προεκάλεσεν ευμενή σχόλια παρά τή κοινή γνώμη, 
περί ών ήσχολήθη καί δ ημερήσιος τύπος των Πατρών, κατά τόν κολακευτικώτερον 
υπέρ τής Αστυνομίας τρόπον.



Κάβε Σάββατο 

"Ωρα 12-12.30'μ.μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή  

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άττό 

τόν Ραδιοφωνικό f Σταθμό των 

Ενόπλω ν Δυνάμεων.


