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ΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑ!

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ ΜΟ Σ  ΚΑΙ  ΠΟΙ ΝΙ ΚΟΝ ΑΙ ΚΑΙ ΟΝ
'Τπό τοϋ Πρυτάνεως καί Καθηγητοϋ τής ’Εγκλη
ματολογίας έν τή ΙΙαντείω Άνωτ. Σχ. Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υ νέχ ε ια  έκ  τοϋ προηγουμένου)

Διό καί ή χριστιανική διδασκαλία διαφωτίζει τούς μέν πτωχούς δτι ή πενία 
καθ’ έαυτήν δεν εξασφαλίζει τήν ευτυχίαν τής ψυχής, έάν δέν συνοδεύηται υπό 
άρε ι-ής, τούς δε πλουσίους ότι η ιδιοκτησία καί ό πλούτος δέν είναι καθ’ έαυτά κα
ταδικαστέα, άλλα μόνον ή ηθικώς άναξία κτήσις καί ή ηθικώς άναξία χρήσις των. 
«Ου κελευομεν μη πλουτεΐν, αλλα κακώς μη πλουτεϊν. ’Έξεστι γάρ πλουτεϊν, άλλα 
χωρίς αρπαγής καί βίας». « Ε ξ  αρπαγής καί άπό τής περί τάφους κακουργίας καί 
άπο γοητείας και έξ έτερων τοιουτων προφάσεων». «Ου γάρ ίνα άλλοις άνεσις, ύμϊν 
δέ θλΐψις. Αλλ έξ ίσότητος, έν τφ καιρφ τό υμών περίσσευμα εις τό έκείνων ύστέ- 
ρημα, ίνα και τό εκείνων περίσσευμα γενηται εις τό υμών υστέρημα, δπιος γένηται 
ίσότης». ^«Τοϊς  ̂ πλουσίοις έν τφ αίώνι παράγγελε, μη ύψηλοφρονεΐν, μηδέ ήλπικέναι 
επί πλουτου αδηλότητι, άλλ, εν τφ Θεφ τφ ζώντι, τφ παρέχοντι ύμϊν πλουσίως 
πάντα εις άπόλαυσιν. Άγαθοεργεΐν πλουτεΐν έν έργοις καλοΐς, ευμετάδοτους είναι, 
κοινωνικούς, άποθησαυρίζοντας έαυτοϊς θεμέλιον καλόν εις τό μέλλον, ίνα έπιλά- 
βωνται τής αιωνίου ζωής». «’Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού ούδενός έπεθύμησα. 
Αυτοί δε γινωσκετε ότι ταϊς χρείαις μου καί τοΐς ούσι μετ’ έμοΰ υπηρέτησαν αί 
χεΐρες αύται». «Ούδένα ηδικήσαμεν, ούδένα έφθείραμεν, ούδένα έπλεονεκτήσαμεν». 
«Είδότες δτι ού φθαρτοΐς άργυρίψ ή χρυσίω».

Καί «τραγουδεϊ» ό καλλιτέχνης τής Βίβλου Στ. Α. Νικολαίόης διά τούς θη- 
σαυριστάς:

s *Κ ίχε τερματίση τήν διδαχή του έμπρός σέ μυριάδες λαού, πού έκινδύνευαν 
νά άλληλοκαταπατηθοΰν. Στήν φυσιογνωμία όλων άκτινοβολούσε ή ίκανοποίησις, 6 
ενθουσιασμός, η κατανυςις: Η ψυχή των είχε μεταρσιωθή στόν ώραιόκοσμον των 
ιδανικών. Μόνον κάποιος νέος άλλοΰ είχε τούς λογισμούς του: Χαμηλά, στά πλάνα 
έγκόσμια, σέ μιά κληρονομική διαφορά μέ τόν άδελφό του! Ε ίδε τήν μεγάλη καί 
πειστική αυθεντία τού ’Ιησού. Κ ’ έσκέφθη νά τήν έκμεταλλευθή. «Διδάσκαλε, φω
νάζει μέσα από ια πυκνά πληθη, πες τού αΟελφοΰ μου να μού δώση τό κληρονομι
κόν μου μερίδιον». Πόνος καί άγανάκτησις μαζί έκυρίευσαν τόν Ίησοΰν: Μά ήτο 
λοιπόν δ νέος  ̂αυτός τόσον ευαίσθητος στά πρόσκαιρα καί τόσο άναίσθητος στά αιώ
νια άγαθά; «’Άνθρωπε, τού είπε μέ αυστηρή νομική λεπτότητα, μήπως είμα ι διωρι- 
σμένος νά λύω κληρονομικές διαφορές; Πήγαινε στόν άρμόδιο δικαστή». Κ ’ έγύρισε 
στά πλήθη: «Νά προφυλάγεσθε άπό τήν πλεονεξία, τόν άγωνιώδη πολλαπλασιασμό 
τού πλούτου: Σκοτώνει τήν ζωήν. Ή ζωή τού άνθρώπου δέν έξαρτάται άπό τήν
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αφθονίαν τών ύλικών άγαθών». Καί ζωγραφίζει, την σκεψιν του αύτήν με ιην άρ. 
στουργηματική παραβολή τοΰ άφρονος πλουσίου:  ̂ _

«Μεσάνυχτα. Μέσα σέ πολυτελή διαμερίσματα ένας πλούσιος ξαπλωμένος σ«ο 
αναπαυτικό κρεββάτι του στριφογυρίζει καί άγωνιά. Μία λέξις αντηχεί μέσα στό
σκοτάδι: «Τ ί ποιήσω;» _

»Τ ί νά συνέβαινε; Μήπως καυστικός λίβας κατέστρεψε τήν νεα του εσοόεια, 
Κάθε άλλο: Τ ’ απέραντα χωράφια του είχαν μια  ̂ευφορία αληθινά πρωτοφανή. 
’Απροσδόκητος κατακλυσμός ευτυχίας! Τ ί λοιπόν; Αγωνία εμπρός στο δίλημμα, 
πού σαν έρώτημα φωτεινόν έπράβαλε στην σκέψιν του: Νά μοιράση τό περίσσευμα 
των μεγάλων αποθηκών του στην τριγύρω γειτονιά, πού είχε ολίγα χωράφια καί 
δέν ε ίχε —  φτωχός κ ’ ή μοίρα του! —  εύνοηθή άπο ευφορία, η νά έςευρη τροπον 
συγκεντρώσεως δλης του τής εσοδείας; , , , .

» Κ α ί άνεπήδησε από τό κρεββάτι του φωναζοντας θριαμβευτικά σαν̂  Α ρχι
μήδης: «Τό βρήκα! Θά χαλάσω τις αποθήκες μου και θά κτίσω πολύ μεγαλύτερες. 
Θά συγκεντρώσω έκεϊ δλα μου τά προϊόντα. Και θά πώ τότε στήν ψυχή μου· Τ ύχη  
μου, έχεις άφθονα αγαθά γιά πολλά χρόνια. Τοΰ χρόνου θά εχης και άλλα. Κ αι 
κάθε χρόνο νέα έσοδεία. Άναπαύου λοιπόν, φάγε, πιε, ευφραινου!»

»Κ ’ έπεσε μ’ ένα χαχάνισμα μακάριο γ ιά  τόν εαυτό του καί προκλητικό γιά τό 
αύμπαν επάνω στή μαλθακή του κλίνη. Κ  εχαϊδευε νοσταλγικα με τη φαντασία 
του τ’ όνειρόπλεχτο πρόγραμμα τής αυριανής του ζωής. , , , ,

»’Αλλ’ έξαφνα αντήχησε μέσα στής νύχτας τά σιωπηλά σκοτάδια μιά φωνή 
βροντή άπο τά ουράνια: «Ά φ ρον! Αύτήν την νύκτα ζητούν τήν ψυχήν σου. Σκά
ψου: Ποιός θά χαρή αυτά, πού ετοίμασες με τόση αγωνία; Κάποιοι άχαριστοι, κά
ποιοι σπάταλοι, κάποιοι ξένοι. Κ αί σύ;...» Αυτή είναι ή μοίρα συνεπέρανε μελαγ
χολικά δ Ίησοΰς —  των εγωιστικών θησαυριστών!»

Οί έγωϊσταί θησαυρισταί!
»’Έχουν παρομοιάσει τά πλούτη μέ πολύτητο βιολί μεγάλου καλλιτέχνη.^ Δώσ- 

τέ το σ’ ένα άμουσο καί θά ξεσχίση μέ τά τσουγαρανίσματά του τήν άκοή σας. ’Αλλά 
στά χέρια ενός Παγκανίνι θά ενσάρκωση τήν θεία μορφή τής αρμονίας. Καί τά πλού
τη μέσα στό πλαίσιον τοΰ Χριστιανισμού άξιοποιοΰνται από τόν κάτοχόν των. Έ φ ’ 
δσον ύπηρετοΰν τόν νόμον τής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι αληθινα αγαθα. Αλλ 
δταν δουλεύουν στον νόμον τοΰ ακράτου εγωισμού, θά ήτο προτιμότερον ν ανηκη κα
νείς στήν τάξι των πτωχών. Αυτή είναι ή φιλοσοφία τοΰ Ίησοΰ.

»Τό ξέρω. Κάποιοι δισταγμοί ευσυνείδητοι, άλλα καί κάποια μειδιάματα ειρω
νικά ύποδέχονται καί σήμερον τήν άλήθεια αυτή. Είναι η αιώνια μοίρα, των μεγά
λων αληθειών. Τριγύρω μας άλλωστε όλη σχεδόν ή ζωή φαίνεται δτι είναι αρνησις 
τοΰ νόμου τής αλληλεγγύης και τής ευποιικς. Ο εγωισμός κ ινεί και κατευθύνει «α 
πάντα. ’Έ χ ε ι μάλιστα ώραιοποιηθή πρό πολλοΰ από σοφούς έπιστήμονας δ έγωϊ- 
σμός καί έχει όνομασθή «νόμος τής επιλογής». Σύμφωνα με αυτόν ή ανθρωπότης 
οέν είναι μία οικογένεια μέ μέλη άλληλοβοηθούμενα καί άλληλοαγαπώμενα, αλλά 
μία ζούγκλα, δπου τά ισχυρότερα σαρκοβόρα κατατρώγουν τά ασθενέστερα ζώα. 
«Νόμος Αμείλικτος: ή συντριβή τοΰ άδύνατου, αλλά νόμος ευεργετικός: εξυπηρετεί 
τήν τελικήν τελειοποίησιν τοΰ άνθρωπίνου γένους», είπε δ Σπένσερ. «Κάθε θρη
σκεία τοΰ οίκτου, δπως δ χριστιανισμός —  προσέθεσεν δ Νίτσε —  τείνει νά-^προσ- 
τατεύη τήν υπαρξι των έκφύλων καί νά έμποδίση τήν παραγωγή ανθρώπων άνωτέ- 
ρων, τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος πρός τόν ύπεράνθρωπον». Καί δ Ρενάν έρωτά: 
«Τ ί*  είναι ή άνθρωπότης; Σαπίλα, πού άποδίδει έλαχίστην ποσότητα αρώματος! 
Τελικός σκοπός τής άνθρωπότητος είναι ν’ άναδεικνύη μεγάλους άνδρας. Ό  Γαλι
λαίος, δ Καρτέσιος, δ Νεύτων, τό τέρμα τοΰ κόσμου».

Ά λλα  «τό άνθρώπινον γένος ζή μέ τούς μικρούς», είπεν δ Καΐσαρ. Καί στούς
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μικρούς, τούς πτωχούς, τούς αδυνάτους ώμίλησεν δ ’ Ιησούς. ’Ή μάλλον: δέν υπάρ
χουν γ ι αυτόν μικροί καί μεγάλοι. Μία είναι καί ένιαία ή προσωπικότης. Καί ή 
άξια της δέν έξαρτάται από τα πολλά ή όλίγα, υλικά ή πνευματικά έφόδια. ’Αλλά 
άπο την χρήσιν —  καλήν ή κακήν —  των εφοδίων του των «ταλάντων» του. Ά ντί- 
θετα λοιπόν πρός τό κήρυγμα τής έγωϊστικής ζωής των σοφών τής γής, δ ’ Ιησούς 
οιδασκει αιώνια τήν στοργή πρός τούς αδυνάτους. Τ ί θά ήτο ή άνθρωπότης, άν δ 
ΙΙρομηθεύς δεν τήν εθερμαινε με τον πρώτον σπινθήρα; Τ ί θά ήτο ή ’Αθήνα, άν 
κάποτε ένα κακοποιο πνεύμα εκλειε τά νοσοκομεία, τ ’ άσυλα, τά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα κ έρριπτε έξω όλυ τό πλήθος των «αδυνάτων»; Τό κύμα των «αθλίων» 
θά κατέπνιγε κάθε ίχνος πολιτισμού.

ΙΙρός τό κακοποιόν αύτό πνεύμα τής άστοργίας πρός τόν «πλησίον» θά παλαίη 
αιώνια ή άνθρωπότης. Θά τό κατανικήση μόνον, δταν πλούσιοτ καί πτωχοί «μετ’ 
άλληλων χορευσωσιν», όταν οι πρώτοι μεταδώσουν ατούς δευτέρους τά περισσεύ
ματα τουλάχιστον τών αποθηκών των καί αυτοί καταθέσουν τά όπλα τής έξοντώ- 
σεως τών πρώτων».

β ) Πέραν όμως τού οικονομικού παράγοντος ή χριστιανική φιλολογία έστράφη 
εναντίον και τού ετερου σπουδαίου κοινωνικού κρουνού τής άνθρωπίνης διαφθοράς 
καί τής έγκληματικότητος, δηλονότι τής τ ο ξ ι κ ο μ α ν ί α ς  τ ή ς  ο ί ν ο -  
φ λ υ γ ί α ς.

Καί βεβαίως ο Χριστιανισμός είναι κατ’ έξοχήν θρησκεία τής χαράς, ήτις 
ευλογεί τήν τέρψιν και τήν ψυχαγωγίαν. Ούχ ήττον όμως ούτος άποδοκιμάζει άπό 
τής άλλης πλευράς τάς φθειρούσας διασκεδάσεις τής άποκτηνωτικής οινοποσίας, 
καταστρεφουσης τον άνθρωπον έκτεταμένως καί πολλαχώς (φυλακή διά τής όδοΰ τής 
έγκληματικότητος, άσυλον δια τής οδού τής αλητείας, φρενοκομεΐον διά τής όδοΰ 
τών αλκοολικών ψυχώσεων, νοσοκομεΐον Οια τής όοοΰ τών διά τού οινοπνεύματος 
προκαλουμενων νόσων, νεκροταφεΐον είτε διά τής μείζονος θνησιμότητος, είτε διά 
τής αυτοκτονίας, καταντημα εις ακολασίας, διαζύγιον διά τής διαλύσεως τής οικο
γένειας, γενετήσια άνικανότης διά τής καταστροφής τών γεννητικών άδένων, έσχάτη 
πενία^ διά τής μειώσεως καί τού άφανισμοΰ τής πρός εργασίαν άνικανότητος, θύμα 
εγκλήματος, ιδίως καί διά τής όδοΰ τής ήσσονος άντιστάσεως, γενικώς ηθική εκβα- 
ναυσωσις, επιγονη υπολειμμένη τοσον δια τής οδού τής βλαστοφθορίας λόγω τής έκ 
ιθΰ οινοπνεύματος οηλητηριασεως τών γεννητικών κυττάρων, δσον καί διά τής ανή
θικου, βλάσφημου καί χυδαίας οικογενειακής άτμοσφαίρας τού οίνόφλυγος οικογε
νειάρχου κ.ο.κ.) .

«Φύγομεν μέθην τήν πάνδημον πόρνην, τήν άναισχυντίας μητέρα, τήν φιλό- 
γελων, τήν μαινάδα, τήν πρός πάσαν αισχύνην εΰκολον»’ διαλαλεΐ δ Μέγας Βασί
λειος. (« Ωσπερ ύδωρ πολέμιόν έστι περί, ούτως οίνου λογισμόν κατασβέννυσιν») , 
ένώ άπό τής άλλης πλευράς δ Ιωάννης δ Χρυσόστομος άποκαλεΐ τούς μεθύσους νε
κρούς. «Καί μή μεθύκεσθε οίνψ, εν ώ έστίν άσωτία, άλλα πληρούσθε έν πνεύματι, 
λαλοΰντες εαυτοΐς ψαλμοΐς και υμνοις και ωοαΐς πνευματικαΐς, άδοντες καί ψάλ- 
λοντες εν τή καρδία υμών τω Κυρίιρ». «Προσέχετε δέ εαυτοΐς, μήπως βαρυνθώσιν 
υμών αί καρΟιαι εν κραιπάλη κ.αι μέθη... και αιφνιόιος έφ’ υμάς ή ήμέρα εκείνη. 
Ως παγις γαρ επελευσεται επι παντας καθημενους επί προσώπου πάσης τής γής». 

«Μη πλανάσθε... ούτε μέθυσοι... βασιλείαν Θεού ού κληρονομήσουσι». «Εύσγημόνως 
περιπατήσωμεν, μή κώμοις καί μέθαις». «ΝυνΙ δέ έγραψα μή συναναμίγνυσθαι, έάν 
τις αδελφός ονομαζόμενος ή μέθυσος...» Κ αί άρξηται τύπτειν τούς συνδούλους, έσθίειν 
δε πίνειν μετά τών μεθυόντων». «Τύπτειν τούς παΐδας καί τάς παιδίσκας, έσθίειν τε 
καί πίνειν καί μεθύσκεσθαι». «Γλεύκους μεστωμένοι είσί». «"Ος δέ μεθύει...». «Μέθαι, 
κώμοι, καί τα όμοια τουτοις». «Πεπορευμενοις έν άσελγείαις, έπιθυμίαις, οίνοφλυ- 
γΐαις, κώμοις, πότοις».
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γ ')  Έ ν συνεχεία ή χριστιανική φιλολογία έστράφη έναντίον τής έ τ α  ι ρ ι  ά 
σ ε  ο) ς, καί δή τόσον τής γυναικείας, δσον δμως καί τής ανδρικής, πηγής εγκλημα
τικότητας, άνηθικότητος καί αφροδισίων νοσημάτων, έν συνεχεία έναντίον τοΰ άπο- 
κληθέντος ε λ ε υ θ έ ρ ο υ  έ ρ ω τ ο ς  (ζωϊσμοΰ, anim alism us) καί τέλος έναν
τίον τής σ ω μ α τ ε μ π ο ρ ί α ς .

«Τοϋτο γάρ έστιν θέλημα τοΰ Θεοΰ, δ αγιασμός ύμών, άπέχεσθαι υμάς από 
τής πορνείας, ειδέναι έκαστον ύμών τό έαυτοΰ σκεΰος κτάσθαι έν άγιασμω καί τιμή, 
μή έν πάθει έπιθυμίας». «Εις πάθη ατιμίας. Α ί τε γάρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν 
την φυσικήν χρήσιν εις τήν παρά φύσιν. Όμοιους τε καί οι άρρενες, αφέντες τήν φυ
σικήν χρήσιν τής θηλείας, έξεκαύθησαν έν τή όρέξει αυτών έν άλλήλοις, άρσενες 
έν άρσεσι τήν άσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καί τήν αντιμισθίαν, ήν έδει τής πλά
νης αυτών έν έαυτοΐς άπολαμβάνοντες». «"Ολως ακούεται έν ύμΐν πορνεία, ήτις ουδέ 
έν ταϊς έθνεσι ονομάζεται». «’Έγραψα ύμΐν έν τή έπιστολή μή συναναμίγνυσθαι πόρ- 
νοις». «Μή πλανάσθε, ούτε πόρνοι..., ούτε άρσενοκοΐται... βασιλείαν Θεοΰ ού κλν]- 
ρονομήσουσι». «Τό δέ σώμα ού τή πορνεία». « ’Ή ούκ οίδατε δτι δ κολλώμενος τή 
πόρνη έν σώμά έστιν». «Φεύγετε τήν πορνείαν»' «Ό  δέ πορνεύων εις τό ίδιον σώμα 
αμαρτάνει». «Μηδέ πορνεύωμεν». «Καί μή μετανοησάντων έπί τή ακαθαρσία καί 
πορνεία καί άσελγείοι, ή έπραξαν». «Φανερά δέ έστι τά έργα τής σαρκός, άτινά έστι 
μοιχεία, πορνεία, άκαθαρσία, άσέλγεια». «Πορνεία δέ καί πάσα άκαθαρσία». «Νε- 
κριύσατε ούν τά μέλη τά έπί τής γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, έπιθυμίαν κακήν 
δι’ ά έρχεται ή οργή τοΰ Θεοΰ».

Ένώ από τής άλλης πλευράς ή χριστιανική φιλολογία εκθειάζει τόν χ ρ ι 
σ τ ι α ν ι κ ό ν  γ ά μ ο ν  κ α ί  τ ή ν  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν ,  
έν ή πρυτανεύει ατμόσφαιρα α γ ά π η ς ,  έγγυωμένη ευτυχίαν καί άνθησιν έκλε- 
κτών τέκνων. Καί τοΰτο, διότι «άφ’ ενός ή έν Χριστώ ζωή ανακαινίζει τήν συζυγι
κήν αγάπην, κρατεί πάντοτε ηνωμένας τάς ψυχάς των συζύγων καί οδηγεί αύτάς 
εις τό να είσθάνωνται πάντοτε τήν αγάπην των άσπιλον καί γιγαντώδη, ώς κατά 
τήν ημέραν έκείνην, καθ’ ήν τούς ήνωνεν δ υμέναιος, δταν έστεφάνωνε τάς κεφαλάς 
των μέ τά λευκά άνθη τών λεμονεών» (Κ. Καλλίνικος) . Καί άφ’ ετέρου, διότι, μόνον 
έν τή άγαπωμένη χριστιανική οικογένεια (κατ’ οίκον εκκλησία) «τελεσιουργειται 
τό θειον καί έξαίσιον μυστήριον τής έκκολάψεως άνωτέρας πνοής ζωτικών προσωπι
κοτήτων», καθ’ ήν στιγμήν από τής άλλης πλευράς τό μεΐζον ποσοστόν τών ηθικώς 
καί ψυχικώς καταρρεόντων ανηλίκων είναι τέκνα άποθαρρυνθέντα καί περιελθόντα 
εις τήν αγωνίαν τής άνασφαλείας, διότι έστερήθησαν προστατεούσης οικογενειακής 
στοργής.

«Τό μυστήριον τοϋτο μέγα έστίν, έγώ δέ λέγω εις Χριστόν καί εις τήν ’Εκκλη
σίαν».

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ Δ ΙΠ Λ Ο  ΕΓΚΛΗΜ Α ΤΟΥ Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ ΙΟ Υ
--------------------------- Ύπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΓΓΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------- --------------------

Τέσσαρες αύτόπται μάρτυρες υπήρχαν για τό φοβερό, τό άνατριχιαστικό, τό 
πραγματικά άποτρόπαιο, διπλό φονικό τοϋ κλησάρη καί της κλησάρισσας τοϋ πα- 
λιοΰ μικροΰ βυζαντινοΰ ναοϋ της «Παναγιάς της Ό δηγήτρας» ή της Νεραντζιώτισ- 
σας τοϋ Μαρουσιοΰ καί δμως καί αυτό τό έγκλημα στάθηκε αδύνατο νά διαλευκαν- 
θή καί παρέμεινε μυστηριώδες καί ανεξιχνίαστο. Γ ιά  τον άπλούστατο λόγο δτι αυτοί 
οΕ τέσσαρες αύτόπται καί αύτήκοοι μάρτυρες τοϋ διπλοΰ φονικοϋ οέν μπορούσαν ούτε νά 
μιλήσουν ούτε νά έξετασθοϋν γιατί ήταν άπλούστατα ένας μικρός φλώρος στο κλου- 
βάκι του, δυο κοττοΰλες καί τό μικρό σκυλάκι τοϋ Νίκου Καραγιαννόπουλου καί 
τής γυναίκας του Μαρίας —  αυτά ήταν τά ονόματα των δύο θυμάτων —  καί οί αύ- 
τόπται αυτοί μάρτυρες δεν μπορούσαν νά μάς ποΰν ποιοι ήσαν οί απαίσιοι δολοφόνοι 
πού κατακρεούργησαν τά άφεντικά τους.

"Οταν μαζί μέ τις αρμόδιες αρχές μπήκα στό μικρό καμαράκι τοϋ κλησάρη, 
μέσα στό όποιο είχε διαπραχθή τό διπλό κακούργημα, βρήκαμε τον μέν φλώρο νά 
κελαϊδή άμέριμνα στό μικρό φτωχικό κλουβάκι του τό κρεμασμένο ψηλά δίπλα από 
τό παράθυρο, σέ τρόπο ώστε νά μή μπορούν νά τό φθάνουν οΕ γάτες, τις κόττες δε
μένες νά κακκαρίζουν γιατί πεινούσαν καί διψοΰσαν, καί τό μικρό σκυλάκι, νά ούρ- 
λιάζη καί νά κλαίη, άλλα καί νά γλύφη μέ τη μικρή κόκκινη γλωσσίτσα του τά 
αίματα άπό τά θύματα - άφεντικά του πού είχαν καταπλημμυρίσει τό μικρό καμα
ράκι γιά νά μάς αύξηση έτσι τό βραχνά πού νοιώθαμε άπό την άνατριχιαστική καί 
μυστηριώδη εκείνη τραγωδία πού άντικρύζανε τά μάτια μας. Τό πτώμα τοϋ κλησάρη 
καταματωμένο καί μ’ ένα σωρό τραύματα άπό μαχαίρι άνάσκελα στη μέση τής μ ι
κρής κάμαρας σέ μιά ψάθινη καρέκλα μέ ματωμένα τά ποδάρια της πεταγμένη α
πάνω στο κεφάλι του καί πιο πέρα, άπάνω στόν καναπέ, τό έπίσης κατακρεουρ- 
γημένο καί μέ κατακομμένο τό λαιμό άπό τη σφαγή πτώμα τής γυναίκας του, τής 
κυρά - Μαρίας τής κλησάρισσας.

"Αν καί περάσανε πάνω άπό τριάντα πέντε χρόνια άπό την εποχή εκείνη, ξα
ναφέρνω στη μνήμη μου αυτή τη στιγμή δλες. τις λεπτομέρειες εκείνων τών πρώτων 
στιγμών πού έζησα το διπλό έγκλημα τής Νεραντζιώτισσας, δπως έζησα στό μισό 
αιώνα τής δημοσιογραφικής μου ζωής, τόσα καί τόσα άλλα έγκλήματα πού έγιναν 
στην Αθήνα καί στά περίχωρα.

ΤΗταν τό πρωινό έκεΐνο τής Τρίτης 2ά Μαρτίου 1930 τόσο ήσυχο στην αρχή, 
ώστε μή έχοντας τί τό σπουδαίο νά γράψω γιά τό άστυνομικό ρεπορτάζ πού έκανα 
τότε στό «’Έθνος» καί στην «Καθημερινή», έτοιμάσθηκα νά τό σκάσω άπό τά επί 
τής δδοΰ 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση παληά γραφεία καί τυπογραφεία τοϋ «’Έθνους» 
καί νά πάω στη Μητρόπολι νά παρακολουθήσω τή δοξολογία γιά την Ε θ ν ικ ή  μας 
γιορτή. ’Ανέκαθεν καί πάντα έθνικόφρων μέ «κλεισμένη μέσα στήν ψυχή μου» την 
άθάνατη Ελλάδα μας, νόμισα δτι δέν μπορούσα νά λείψω σάν δημοσιογράφος άπό 
τή δοξολογία καί μάλιστα τό χρόνο έκεΐνο πού γιορταζόντουσαν, μέ καθυστέρησι 
εξ χρόνων, τά έκατοντάχρονα τής Ε λληνικής έπαναστάσεως ένώ ουσιαστικά γιορ
ταζόντουσαν τά έκατοντάχρονα άπό τό αίσιο τέλος της καί άπό τήν άνεξαρτησία 
τής Πατρίδος μας.

Κατηφόριζα λοιπόν τήν δδόν Κολοκοτρώνη γιά νά στρίψω την δδόν Ε υα γγελί
στριας καί νά πάω στή Μητρόπολι καί σιγοτραγουδοΰσα μόνος μου τό «Μαύρη είναι 
ή νύχτα στά βουνά», δταν ξαφνιάστηκα άπό τό άπότομο φρενάρισμα, άκριβώς πίσω
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μου, ενός αυτοκινήτου. Γύρισα απότομα θυμωμένος για τις «κόγξες» τοΰ σωφέρ πού 
δέν είχε κορνάρει για νά με ειδοποίηση έγκαίρως ν’ ανεβώ στό στενό πεζοδρόμιο 
καί νά φυλαχθώ καί ετοιμαζόμουνα νά τά βάλω μαζί του, όταν άντίκρυσα το μαΰρο 
«Φιατάκι», τό 4— 711, τοΰ μακαρίτη τοΰ Σπόρου τοΰ Νικολόπουλου, τοΰ ιδιοκτήτη, 
ιδρυτή καί Διευθυντή τοΰ «’Έθνους» καί άκουσα τόν σωφέρ του, τον Άνορέα τόν 
Μάγκλαρη, νά μοΰ φωνάζη:

—  Κύριε Λεωτσάκο, εμπρός μπήτε μέσα... Γρήγορα...
—  Τ ί τρέχει π ά λ ι;
— ’Ά στε τα... Φεύγουμε αμέσως γιά τό Μαρούσι... Διπλό έγκλημα εκεί... Σκό

τωσαν τόν κλησάρη καί τήν κλησάρισσα μιας εκκλησίας μέσα στην κάμαρά τους...
—  Μήπως τή σκότωσε καί αύτοκτόνησε; Γώτησα. Καί έχουμε καμμιά οικογε

νειακή τραγωδία;
—  Ά  μπα... Έγκληματάρα μοΰ είπαν στό γραφείο. Καί τό αφεντικό μέ ξαμό- 

λυσε νά σκίσω γή καί θάλασσα καί ούρανό γιά  νά σέ βρώ, νά σέ πάω επί τόπου 
καί νά σέ ξαναφέρω γιά  νά γράψης θέλει όσο τό δυνατόν περισσότερα... Καί φω
τογραφίες... Γ Γ  αυτό πήρα μαζί μου καί τό Σοΰτσο...

Πραγματικά μέσα στό αυτοκίνητο ήταν ό μακαρίτης ο Σοΰτσος, απόγονος τής 
παληάς οικογένειας τών Σούτσων, καλός μά φτωχός οικογενειάρχης, δ όποιος είχε 
πάθος άληθινό μέ τή φωτογραφία καί είχε γ ίνει φωτορεπόρτερ. Ό  Σπΰρος δ Νι- 
κολόπουλος, τόν είχε διακρίνει γιά τήν δραστηριότητά του καί γιά  τή φιλοπονία 
του απάνω στή δουλειά καί τόν είχε προσλάβει, όχι μέ τό «κομμάτι», μέ πληρωμή 
δηλαδή κάθε δημοσιευομένης φωτογραφίας, άλλά μέ μηνιαίο μισθό. Έπληρώνετο 
λοιπόν δπως εμείς οί συντάκτες καί ήταν υποχρεωμένος νά δίνη τις φωτογραφίες 
πού έβγανε μόνο στό « ’Έθνος», στό προσωπικό τοΰ όποιου καί ανήκε.

’Έ τσ ι, λοιπόν, εκείνο τό πρωινό τής ’Εθνικής μας γιορτής, αντί νά βρεθώ στό 
Μητροπολιτικό Ναό γιά νά παραστώ στήν τελετή καί νά παρακολουθήσω τή δοξο
λογία γιά τήν εκατονταετηρίδα, βρέθηκα στό «Φιατάκι» τοΰ Νικολόπουλου πηγαί
νοντας προς τό Μαρούσι γιά νά κάνω στά γρήγορα ρεπορτάζ γιά τό διπλό έγκλη
μα... Κ α ί φθάσαμε δσο μπορούσαμε πιό γρήγορα. Καί τόσο γρήγορα, ώστε προλά
βαμε τις αρμόδιες αρχές πού δέν είχανε ακόμη μπή μέσα στό καμαράκι μέ τά δυο 
πτώματα γιά νά έξερευνήσουν τόν τόπο τοΰ έγκλήματος. Κ α ί αυτό άπό δημοσιογρα
φικής πλευράς ήταν μέγα κέρδος. Γιατί δέν θά έχανα τίποτε άπό τήν αυτοψία καί 
άπό τήν έρευνα. Γ ιατί άλλο νά τά ζής αυτά τά πράγματα καί νά τά βλέπης μόνος 
σου καί άλλο νά τά μαθαίνης υστέρα άπό άλλους, έστω καί τις αρμόδιες άρχές, 
πού δέν μπορούν νά ξέρουν τί ένδιαφέρει καί τί δέν ένδιαφέρει ένα δημοσιογράφο 
πού άσχολείται μέ τό άστυνομικό ρεπορτάζ καί τά έγκλήματα καί τ ί έναν άστυνόμο 
ή έναν ανακριτή, καί μάλιστα δταν αυτοί δέν έχουν, δπως συνήθως, ειδικές γνώσεις 
έγκληματολογίας, πού δέν είχε άκόμη καλά καλά είσαχθή εις τό Πανεπιστήμιο, 
καί πού δ μόνος ειδικός έγκληματολόγος πού είχαμε ώς τότε στήν Ελλάδα, ό με- 
τέπειτα καθηγητής τής έγκληματολογίας καί σωφρονιστικής, σεβαστός καί άγαπη- 
τός μου φίλος κ. Κ . Γαρδίκας, έλλείψει νομοθετημένης θέσεως, περιώριζε τή δρα
στηριότητα. του εις τόν άχαρι γιά εκείνον ρόλο τοΰ υπηρεσιακού τμηματάρχου στό 
’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σέ μια δουλειά δηλαδή πού μπορούσαν νά κά
νουν ένα σωρό άλλοι έχοντες τά νόμιμα προσόντα καί πτυχίο νομικής.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο γιά νά άνακαλύψη δποιος πάει στό Μαρούσι τήν 
Παναγιά τήν Ό δηγήτρα, τή Νεραντζιώτισσα, τό μικρό παληό βυζαντινό εκκλησάκι, 
ανάμεσα, σέ ένα σωρό άπό μεγάλα σπίτια γύρω της, στό δεξί μέρος τής σιδηρο
δρομικής γραμμής, λίγο πριν φθάσουμε στό σημερινό σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ 
ηλεκτρικού. Μά εκείνα τά χρόνια, πού στά Μαρούσι, καθώς καί στήν Κηφισιά, πή
γαινε μόνο τό «Θηρίο», δ παληός άτμοκίνητος σιδηρόδρομος, πού έκανε, κούτσα -



To διπλό έγκλημα τοϋ ’Αμαρουσίου 391

κουτσά, άγκομαχώντας καί φυσώντας, ολόκληρη σχεδόν ώρα για την διαδρομή, τήν 
όποιαν έκτελοΰσε μέ τήν απελπιστική βραδύτητα των δέκα χιλιομέτρων τήν ώρα, 
καί ειχεν άποκληθή θηρίο ακριβώς για  τα αγκομαχητά του καί τά ξεφυσήματα του 
αυτά, τό αρχαίο μικρό βυζαντινό έξωκκλήσι, ξεχώριζε, δεξιά στή σιδηροδρομική 
γραμμή άπάνω σ’ ένα ύψωματάκι, κάπου ένα χιλιόμετρο, πριν φθάσουμε στον παληό 
σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ Μαρουσιοϋ, στήν «άπάνω πλατεία», ή στήν «πλατεία τοΰ 
σταθμού», δπως τήν λέγαμε τότε. ’Αραιά καί πού κανένα σπιτόπουλο τριγύρω, πιό 
πέρα ένα μικρό μαγαζάκι, πλάι στις σιδηροδρομικές γραμ,μές, πού έδινε λουκούμι, 
μαστίχα καί ούζο καί μέ χ ίλ ια  παρακάλια, έψηνε καί κανένα καφεδάκι ό μαγαζά- 
τοράς του. Μά έπειδή, λίγο άκόμη πιό πέρα, καί πρός τό σταθμό, είχαν αρχίσει να 
κτίζωνται περισσότερα σπίτια καί οί ένοικοί τους δέν είχαν άλλη κοντινή έκκλησιά 
γιά νά λειτουργοΰνται, τό παληό βυζαντινό έξωκκλησάκι, είχε γ ίνει πιά ένοριακός 
ναός, είχε αποκτήσει παπά, τόν αρχιμανδρίτη, ιερομόναχο τοΰ 'Αγίου "Ορους, αί- 
δεσιμώτατο ’Ιωάννη Δημητριάδη, ένα ψηλό καί μελαχροινό 30άρη μέ 35άρη, καί 
ένα νεωκόρο, τόν 50άρη Νίκο Καραγιαννόπουλο, παντρεμμένο με τήν κυρα Μαρία, 
πού ήταν στά ίδια  πάνω κάτω χρόνια μέ εκείνον. Μά έπειδή ή έκκλησία είχε μιά 
παληά βυζαντινή εικόνα τής Παναγίας, ασημωμένη καί μέ πάρα πολλά άφιερώματα 
καί ήθελε φύλαξι από τούς ιερόσυλους, δ άπό τούς επιτρόπους τής νέας ένορίας τής 
Νεραντζιώτισσας κύριος Ήλιόπουλος, ό όποιος είχε λατρεία, είχε ψύχωσι μέ τήν 
έκκλησία, ε ίχε κτίσει πίσω άπό τό ναίδριο δύο μικρά καμαράκια. Στό ένα άπό αυτα 
έμενε δ παπάς, δηλαδή δ άρχιμανδρίτης Δημητριάδης, καί στό άλλο, τό πιό κοντινό 
στό εκκλησάκι, πού είχε καί μιά μικρή κουζινίτσα δίπλα του, δ νυκτοφυλακας και 
νεωκόρος Νίκος Καραγιαννόπουλος μέ τή γυναίκα του.

Ό  άρχιμανδρίτης εφημέριος ιερομόναχος παπά-Γιάννης Δημητριάδης, ήταν 
άφοσιωμένος στήν έκκλησία του καί στις άκολουθίες καί δέν παρουσίαζε κανένα 
άλλο ενδιαφέρον ώς τήν έποχή τοΰ έγκλήματος, ενώ άπ’ έναντίας ήταν πολύ ενδια
φέρων τύπος δ νεωκόρος Νίκος Καραγιαννόπουλος. Αυτός είχε πραγματικό μεράκι 
γιά τήν έκκλησία καί είχε δεχθή νά πάρη τή θέσι τοΰ νυκτοφύλακα καί νεωκόρου 
μέ τόν έξευτελιστικώτατο καί γιά  έκείνη τήν προπολεμική έποχή μισθό τών τετρα- 
κοσίων δραχμών τόν μήνα. Τυχερά δέν είχε παρά έλάχιστα. Α λλά  καί ή πτωχή 
τότε ένορία δέν μπορούσε νά διαθέση μεγαλύτερο μισθό. Μά δ επίτροπος τοΰ ναοΰ κ. 
Ήλιόπουλος, κρίνοντας κΓ αυτός δτι μέ τό γλίσχρο μισθό πού μπορούσε νά δώση 
γ ι ’ αυτή τή δουλειά, ήταν άδύνατο νά ζήση ένας άνθρωπος μέ τή γυναίκα του, είχε 
επιτρέψει στό νεωκόρο του, άπό τό ένα μέρος νά δίνη καί κανένα λουκουμάκι ή 
ρακκή ή μαστίχα καί ν’ άφίνη τή γυναίκα του νά ψήνη καί κανένα καφεδάκι στούς 
άραιούς προσκηνυτές, κάνοντας έτσι δμως άντίπραξι σ’ αύτόν πού είχε τό καφενε- 
δάκι στό δρόμο. Α κόμα τόν άφινε νά πηγαίνη τις μέρες νά κάνη κανένα μεροκά
ματο στά γύρω κτήματα τών χωρικών γιά νά τά «οίκονομάη» καλύτερα. ’Άλλως 
τε τό έσωτερικό τής εκκλησίας περισσότερο άπ’ αύτόν φρόντιζε ή γυναίκα του, ή 
κυρά Μαρία, καί έτσι δ Νίκος Καραγιαννόπουλος είχε ουσιαστικά περιορίσει τά 
καθήκοντά του στή νυχτερινή φύλαξη τής έκκλησίας ή μάλλον τοΰ έξωκκλησιοΰ, 
στά λιγοστά μεροκάματα πού έκανε στών άλλων τά κτήματα καί στό άλλο μεγάλο 
πάθος του, στό κυνήγι. Ε ίχε δυο κυνηγετικά δπλα πλήρη στό σπιτόπουλο του.

Μά τό κύριο πάθος του ήταν ή φύλαξι τοΰ ναοΰ καί τών άφιερωμάτων τής 
Α γία ς Είκόνος. Ό  έπίτροπος κ. Ήλιόπουλος, τόν είχε τόσο φοβίσει γιά  τό δτι 
αποροΰσε νά γίνη έπιδρομή νυκτερινή άπό κλέφτες γιά  νά κλέψουν τά άφιερώματα 
τής έκκλησίας, ώστε δ μπάρμπα Νίκος ξενύχταγε σχεδόν κάθε νύχτα έξω άπό τό 
σπίτι, ξεφώνιζε τό « ’Ά λτ» καί τό «Τ ίς  εί» —  συνήθεια πού τήν είχε πάρει άφ’ 
δτου υπηρέτησε στό στρατό —  καί αν τύχαινε κανένας καί δέν τοΰ έφώναζε τό Ο
νομά του γιά νά καταλάβη δτι ήτανε άπό τούς περίοικους, έρρίχνε καί καμμιά
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σφαίρα μέ τό περίστροφό του στόν άέρα ή κάνα δυό σμπάρα μέ σκάγια μέ κανένα 
από τά δυό κυνηγετικά του δπλα, κ ι’ αυτά έπίσης στον άέρα, ένώ ξεφώνιζε.

—  Ούστ άπό δώ παληοκλέφτες. Νομίζετε παληανθρώποι δτι θά κλέψετε την 
Παναγία τήν 'Οδηγήτρα τή Νεραντζιώτισσα δσο ζή δ Νίκος δ Καραγιαννόπουλος;

Ε κ είνο  τό πρωινό τοϋ Ευαγγελισμού, κατά τΙς 71/2 τό πρωί, ο γείτονας Γ ιάν
νης Ξενάκης, ανάπηρος πολέμου, περνώντας άπό τό δωμάτιο τοϋ νεωκόρου, πίσω 
άπό τήν έκκλησία, είδε τήν έξώποτα μισανοιχτή καί βέβαιος δτι δ κλησάρης ή 
ή κλησάρισσα είχαν πιά ξυπνήσει, τούς φώναξε:

—  Καλημέρα κύρ Νίκο...
—  Καλημέρα κυρά Μαρία...
Δέν πήρε δμως καμμιά άπολύτως άπάντησι. Τοΰ φάνηκε άρκετά παράξενο τό 

πράγμα καί ξαναφώναξε:
—  Δέν μοΰ άπαντάτε; Έ χ ετ ε  τίποτε μαζί μου, χρονιάρα μέρα καί μοΰ κάνετε 

καί οί δυό σας τό βαρύ;
Καί πάλι δέν έπήρε καμμιά άπάντησι καί έφυγε χωρίς τή στιγμή εκείνη νά 

άποδώση ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός.
Μά ύστερα άπό μιά δλόκληρη ώρα, κατά τις 8 /2 τό πρωί, δ εφημέριος ιερομό

ναχος άρχιμανδρίτης Παπά Γιάννης Δημητριάδης, παραξενεύτηκε πού δέν είχε 
φανή δ νεωκόρος γιά νά τόν ξυπνήση νωρίτερα γιά  τόν δρθρο καί νά βαρέση τήν 
καμπάνα καί σηκώθηκε καί πήγε κατά τήν έκλησία. Βρήκε τήν εξώπορτα τοϋ έ- 
ξωκκλησιοϋ κλειδωμένη καί κατάλαβε δτι θά είχε πάρει δ ύπνος πάρα πάνω τόν 
κλησάρη καί τήν κλησσάρισσα. Τράβηξε τότε κατά τό σπιτόπουλό τους γιά νά τούς 
ξυπνήση καί παραξενεύτηκε κΓ αυτός πού βρήκε τήν πόρτα τους μισανοιχτή.

—  Κύρ Νίκο, πάρε τό κλειδί καί έλα στήν έκκλησιά νά μ’ άνοιξης νά μπω ν' 
αρχίσω τόν δρθρο.

Ό  άρχιμανδρίτης εφυγε. Π ήγε δίπλα στήν έκκλησιά καί περίμενε. Ό  κλη
σάρης δμως δέν φάνηκε καί δ παπάς κάπως νευριασμένος ξαναγύρισε στο σπιτό- 
πουλο τοΰ νεωκόρου. Ξαναφώναξε πιο δυνατά καί επειδή καί πάλι δέν ξαναπήρε 
καμμιά άπάντησι, άποφάσισε καί μπήκε μέσα. Καί δ λειτουργός τοΰ Ύψίστου, άθε
λα τελείως, έβαλε γοερές κραυγές, άν καί στήν ερημιά έκείνη, τότε, ήταν άμφί- 
βολο άν κανένας μπορούσε νά τόν άκούση. Ό  παπάς τής Νεραντζιώτισσας, μπαίνον
τας μέσα στό καμαράκι γ ιά  νά δή τόν κλησάρη καί τήν κλησάρισσα καί νά τούς 
μαλώση ίσως γιατί βράδυναν νά ετοιμάσουν τό ναΐδριο καί νά τόν ειδοποιήσουν γιά 
τόν δρθρο, άντίκρυσε τά πτώματά τους. Τούς βρήκε καί τούς δύο σφαγμένους. Τόν 
κλησάρη στή μέση τής κάμαρας καί τήν κλησάρισσα άπάνω στόν καναπέ.

Ό  ιερομόναχος - άρχιμανδρίτης Ιωάννης Δημητριάδης έτρεξε άμέσως στό κον
τινό σπίτι τοΰ έπιτρόπου τής έκκλησίας Ήλιοπούλου καί τόν ειδοποίησε γιά τό φρι- 
κτό θέαμα πού είχαν άντικρύσει τά μάτια του καί γιά  τό φοβερό διπλό εκλημα πού 
είχε διαπραχθή στό διπλανό άπό τό δικό του καμαράκι δίχως αυτός νά πάρη είδησι 
ούτε γιά  τό πότε, ούτε γ ιά  τό πώς έγινε τό φρικτό φονικό.

Άμέσως οί δύο ειδοποίησαν τόν τότε σταθμάρχη χωροφυλακής Αμαρουσίου 
άνθυπομοίραρχο Χερουβειμίδη μέ άποτέλεσμα μέσα σε κάνα δυό ώρες, ως δτου δη
λαδή μέ τά τότε μέσα νά είδοποιηθοΰν, κατέφθασαν δ άντεισαγγελεύς των ΙΙλημ- 
μελειοδικών Σταμάτης Χυτήρης, δ τότε πρωτόδικης - άνακριτής Ζάννος, δ ιατροδι
καστής μακαρίτης Γ . Γιωργαντάς, δ διοικητής τοΰ σταθμοΰ Χωροφυλακής Αμαρου
σίου, δ διοικητής τοΰ τμήματος Κηφισιάς καί δ τότε διοικητής Χωροφυλακής Ά τ- 
τικοβοιωτίας, άντισυνταγματάρχης. Αύτοί δλοι φυσικά πλαισιωμένοι άπό συνεργείο 
άνιχνευτών καί φωτογράφων τής Σημάνσεως.

(  Συνεχίζεται)
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Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Σ
j ΗΝ Ιην Μαρτίου 1966 Απεχώρησε της ένεργοΰ δημοσιογραφίας ό παλαίμαχος 

αστυνομικός συντάκτης κ. Σ . Λεωτσάκος, συνταξιοδοτηθεϊς ύπό των ήμερησίων 
εφημερίδων εις ήλικίαν 67 έτών. Παρέμεινε δμως συντάκτης των «’Αστυνομικών 
Χρονικών» καί τοΰτο «γιατί νομίζω δτι έχω πολλά νά πώ μέ την μισοΰ αίώνος

πείρα μου στους άγαπητούς Αστυνομικούς, μέ τούς όποιους 
έζησα μιά δλόκληρη ζωή καί έξετίμησα τούς αγώνας, τή 
δράση τους, τά ξενύχτια τους, την αυτοθυσία τους καί τόν 
άλτρουϊσμό τους», δπως έδήλωσε εις σχετικήν έρώτησίν μας.

Ό  κ. Σ . Λεωτσάκος, δ θυμόσοφος δημοσιογράφος καί 
συγγραφεύς καί δ αιωνίως «νέος» άνθρωπος, έγεννήθη εις 
τήν Κέρκυραν τό έτος 1899. Ή  καταγωγή του έχει τάς 
ρίζας της είς τήν λεβεντόγεννον Μάνην καί είναι κατ’ ευ
θείαν Απόγονος τοΰ έν Κύθνο) φονευθέντος προμάχου τής 
’Ελευθερίας, Λεωτσάκου. Ό  πατήρ του, καταγόμενος έξ 
ένός μικρού χωρίου τής Μάνης, αυτοδίδακτος καί πολυ
μαθέστατος έσπούδασε μόνος του, άνευ τής έπιβαρύνσεως 
τής οικογένειας του, καί Αφού έπεράτωσε τάς γυμνασιακάς 
του σπουδάς συνέχισε καί Ανηγορεύθη διδάκτωρ τής Νο
μικής είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Έσπούδασε περαιτέ
ρω καί τήν γαλλικήν γλώσσαν, έγνώριζε Από στήθους δλό- 

κληρον τόν "Ομηρον καί εϊχεν έγκύψει βαθύτατα είς δλους τούς άλλους Αρχαίους 
συγραφεϊς, ^διατελέσας έπί δεκαετηρίδας καί είσαγγελεύς των πλημμελειοδικών, οι
κονομικός επιθεωρητής καί νομάρχης. Ε ίχ ε  νυμφευθή δέ τήν θυγατέρα τοΰ ιατρο
φιλοσόφου καί πρώτου διδάκτορας τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αναστασίου Γούδα, 
συγγραφεως τών «Παραλλήλων Βίων» των Ανδρών τής Έπαναστάσεως. 'Ο πάππος 
του, δ Αναστάσιος Γούδας, ύπήρξεν δ πρώτος δημοσιογράφος τής οικογένειας, έκ- 
δώσας είς ’Αθήνας πρό αίώνος σχεδόν τό πρώτον Ιατρικόν περιοδικόν «’ Ιατρική Μέ
λισσα». Ό  Αδελφός του, δ ’Αναστάσιος Λεωτσάκος, ύπήρξεν δ δεύτερος δημοσιογρά
φος τής οικογένειας, έργασθείς είς τόν «Χρόνον», τήν «’Ακρόπολιν» καί τήν «Νέαν 
Ημέραν», συντόμως δμως έγκατέλειψε τήν δημοσιογραφίαν καί ήκολούθησε τό δι
πλωματικόν στάδιον, Αποθανών νέος ώς γραμματεύς τής έν Βέρνη ελληνικής Πρε
σβείας.

Ό  Σπυρίδων Λεωτσάκος είσήλθε νεώτατος είς τήν δημοσιογραφίαν, τό 1916, 
έργασθείς είς τόν «Χρόνον» τοΰ Αειμνήστου Κ . Χαιροπούλου. Ένεγράφη καί είς τήν 
Νομικήν Σχολήν καί έλαβε τό πτυχίον του τό 1922, Αλλά δέν ήκολούθησε τό δ ι
κηγορικόν στάδιον, έλκυσθείς Από τήν δημοσιογραφίαν καί άφοσιΐϋθείς μέ πάθος είς 
τό δικαστικόν καί κυρίως είς τό Αστυνομικόν ρεπορτάζ. Έκτος Από τόν Κ . Χαιρό- 
πουλον είχεν ώς μεγάλους διδασκάλους καί δδηγούς είς τήν δημοσιογραφίαν τούς 
αειμνήστους Γ . Βλάχον καί Ν. Κρανιωτάκην, πράγμα πού συνετέλεσε νά έργασθή 
κατά τόν ήμισυ αιώνα τής δημοσιογραφικής του ζωής είς τριακοντάδα περίπου ε
φημερίδων καί είς πολλά περιοδικά. Ε ίς τήν «Καθημερινήν» είργάσθη Από τοΰ πρώ
του φύλλου τής 14 Σεπτεμβρίου 1919 μέχρι τής Αποχωρήσεώς του, ήτοι τής 1ης 
Μαρτίου 1966, είς τό «"Εθνος» Από τοϋ 1917 καί είς τήν «Ελευθερίαν» Από τοΰ 
1944. Ε ίδε καί έζησε «μισοΰ αίώνος έγκλήματα», δπως τά περιγράφει είς τά «’Α
στυνομικά Χρονικά», καί μαζί μέ αυτά είδε καί έζησε δλας τάς περιπέτειας τής
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Πατρίδος μας, τάς ευτυχείς καί τάς δυστυχείς στιγμάς μιας ολοκλήρου πεντηκον
ταετίας. Ή  ευτυχέστερα περίοδος τής ζωής του ήτο ή 20ή Μαΐου 1965, δτε ή 
Α.Μ. ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ηύδόκησε νά τον καλέση μέ άλλας προσωπικότητας 
τής χώρας εις τά ’Ανάκτορα ’Αθηνών καί νά τοΰ άπονείμη ίδιοχείρως τον Ταξιάρ
χην τοΰ Βασιλικού Τάγματος τοΰ Φοίνικος.

Συνέγραψε δύο βιβλία τά όποια είχαν μεγάλην κυκλοφοριακήν επιτυχίαν, την 
«Ρόδον, τό σμαραγδένιο νησί» καί την «’Ικαρίαν, τό νησί τοΰ ραδίου». ’Ήδη συγ
γράφει τά «Μισοΰ α’ιώνος έγκλήματα», τά όποια συνεχίζονται νά δημοσιεύωνται 
εις τά «'Αστυνομικά Χρονικά» καί αποτελούν ήμίσεως αΐώνος δραματικά καί εύθυ
μα καί παράδοξα περιστατικά τοΰ αστυνομικού δελτίου. Προβάλλει είς αυτά ανά
γλυφος καί ή είκών των ’Αθηνών από των αρχών τοΰ αίώνος μας. Ε π ίσ ης, υπό 
εκδοσιν εύρίσκεται καί ένα άλλο βιβλίον του, τό «’Εκείνες οι γυναίκες καί εκείνα 
τά σπίτια», πού αποτελεί μίαν έμπεριστατωμένην μελέτην διά την διαφθοράν καί 
τούς διαφθορείς διά μέσου των αιώνων. Μέγα μέρος τού βιβλίου τούτου έχει δημο- 
σιευθή είς τά «’Αστυνομικά Χρονικά» προ τετραετίας, ύπό τον τίτλον «Ή  διαφθορά 
καί τά διαφθορεία διά μέσου των αιώνων».

Τό Σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων, μέσω των «’Αστυνομικών Χρονικών», συγχαί
ρει καί ευχαριστεί τόν κ. Σ . Λεωτσάκον διά τήν τεραστίαν προσφοράν του είς τήν 
καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, καί δι’ δσα άλλα έπετέλεσε πρός μέγα όφε
λος τής κοινωνικής καί εθνικής μας ζωής. Κ α ί τοΰ εύχεται βίον ευτυχή καί είς τήν 
«απόμαχον» ζωήν του, παρέχων είς αυτόν τήν διαβεβαίωσιν δτι ουδέποτε θά λη- 
σχονήση τάς πολυτίμους υπηρεσίας πού από συστάσεως τοΰ αστυνομικού θεσμού προσ- 
έφερεν έπ’ άγαθω τής κοινωνίας, τής Πατρίδος καί ολοκλήρου τοΰ ’’Εθνους.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Λ Η Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Άνακοινοΰμεν δτι διά τήν βιβλιοδεσίαν των 
«ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩ Ν ΧΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν » οί ένδιαφερόμενοι 
δύνανται ν’ άπευθύνωνται ε ίς  τό επί τής όδοΰ Καλ- 
λιδρομίου 7 β ιβλ ιοδετεΐον  τοΰ κ . Ίωάννου Ταουσάνη 
(τ η λ . 634-691). Τ ιμή κατά τόμον, κατόπιν συμφωνίας 
τής υπηρεσίας ήμών μετά τοΰ β ιβλ ιο δέτο υ , δρχ. 17 
διά τόν πανόδετον καί δρχ. 27 διά τόν δερματόδετον , 
ήτοι αί αύταί ώς καί κατά τά παρελθόντα έτη τ ιμ α ί.



ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Τ Α  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ο Ρ Γ Α Ν Α *
--------------------------------------- 'Υπό τοΰ χ. ΠΕΛΟΥ ΚΟΥΤΟΥΠΗ__________________________

Είναι χθεσινή ή είδησις. ’Αναφέρει τά εξής:
«Συνελήφθη δ Α. Μ. Άδαμόπουλος, ετών 29, σημαίνον 

στέλεχος τών Ααμπράκηόων, διότι εντός τοϋ έπί τής οδού 
Ζησιμοπούλου καφενείου Νικολοπούλου, παρώτρυνε 6 νεα
ρούς, οί όποιοι οιετάρασσον την κοινήν ησυχίαν, νά άγνοή- 
σουν τάς συστάσεις τοΰ έπεμβάντος άστυφύλακος».

Στά  «ψ ιλά » τών εφημερίδων είναι γραμμένη ή είδησις αύτή. Παίρνει τή θέσι

τών άσημάντων γεγονότων τής καθημερινής έπικαιρότητος. Κ ι’ δμως στήν ουσία της 
αποτελεί είδησιν εξαιρετικής σημασίας, όσο κ ι’ αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως άσή- 
μαντη. Καί δεν είναι ή πρώτη. Καθημερινά σχεδόν αναγράφεται στις εφημερίδες μιά 
τέτοια ή παρόμοια είδησις.

Νέοι, σχεδόν έκ συστήματος, άρνοϋνται νά υπακούσουν στις συστάσεις καί στις 
εντολές τών ’Αστυνομικών Οργάνων. Κ αί όταν τά ’Αστυνομικά όργανα επιχειρούν 
νά επιβάλουν τόν Νόμον, άντιμετωπίζουν έπίθεσιν τών παρανομούντων νέων καί ύ- 
φίστανται, πολλές φορές, κακοποίησιν.

Τέτοιου είδους γεγονότα ουδέποτε συνέβαινον στο παρελθόν. Τώρα τελευταίως 
συμβαίνουν συχνότατα. Σχεδόν καθημερινά. Βεβαίως οί παρανομοϋντες, συλλαμβά- 
νονται τελικώς καί τιμωρούνται από τήν Δικαιοσύνην. ’Αλλά τούτο δεν έχει ιδιαι
τέραν σημασίαν. Σημασίαν έχει τό γεγονός ότι πλεΐστοι νέοι έκ συστήματος άρνοΰν- 
ται νά υπακούσουν στά ’Αστυνομικά όργανα. Καί φθάνουν μέχρι κακοποιήσεώς 
των. Αυτό τό απαράδεκτο καί αδιανόητο γεγονός έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, γιατί 
προδίδει ώργανωμένην εναντίον τοΰ Κράτους καί τοΰ Νόμου συνωμοσίαν.

Τό άστυνομικόν δργανον, δέν είναι ένα όποιοδήποτε πρόσωπον. Είναι δ εκφρα
στής καί δ τηρητής τοΰ Νόμου. Αυτό είναι εντεταλμένο γιά  τήν προστασία τής ζω
ής, τής περιουσίας καί τής ησυχίας δλων τών πολιτών.

Τό αστυνομικό όργανο, εκφράζει τήν ύπαρξι τοΰ Κράτους. Καί σ’ αυτό κατα
φεύγουν οί πολίτες, γιά κάθε είδους προστασία τους.

Βεβαίως δέν είνα ι, δέν μπορεί νά είναι άλάνθαστα τά αστυνομικά όργανα, ό
πως ούδείς είναι άλάνθαστος. ’Άνθρωποι είναι καί αυτοί. Φυσικόν είναι καί λάθη νά 
κάνουν καί παραλείψεις. ’Αλλά αυτό εις ούδένα δίνει τό δικαίωμα νά μή ύπακούη 
στις συστάσεις τους, νά μήν εκτελή τις έντολές τους.

’Εάν δ πολίτης νομίζη ότι αδικείται άπό τήν παρέμβασιν τοΰ αστυνομικού ορ
γάνου, εάν νομίζη ότι τό αστυνομικόν δργανον παρανομεί, έχει όλη τήν ευχέρεια, 
έχει ακόμη καί τό καθήκον νά ζητήση τήν τιμιορίαν τοΰ άδικήσαντος ή τοΰ παρα- 
νομήσαντος άστυνομικοΰ οργάνου.

Αυτό πού ούδείς έχει δικαίωμα είναι νά άρνηθή τήν έκτέλεσιν τών συστάσεων 
ή τών έντολών τοΰ άστυφύλακος καί τοΰ χιοροφύλακος. Κ α ί, πολύ περισσότερο, ού
δείς έχει τό δικαίωμα νά βιαιοπραγήση κατά τοΰ άστυνομικοΰ οργάνου έστω καί 
έάν άκόμη δεχθούμε πώς άδίκως παρατηρεΐται ή διώκεται.

Αύτά είναι στοιχειώδη καθήκοντα κάθε νομοταγούς δημοκρατικοΰ καί φιλελευ
θέρου πολίτου. Ή παραβίασις τοΰ Νόμου δέν άντιμετωπίζεται στις δημοκρατίες μέ 
άλλη παραβίασι. Μέ τόν Νόμον άντιμετωπίζεται. ’Αλλοίμονο έάν κάθε πολίτης ε ί
χε τό δικαίωμα νά παρανομή έν όνόματι τοΰ Νόμου ή έν όνόματι τοΰ ύποκειμενικοΰ 
δικαίου του.

* Τό σχόλιον τοΰτο μετεδόθη έκτου Ραδιοφωνικού Στάθμου Ένοπλων Δυνάμεων τήν 4-4-66.
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Δέν θά υπήρχε ούτε Κράτος, οδτε Δημοσία τάξις, οδτε ευνομούμενη Κοινωνία, 
έάν κάθε πολίτης ήρνεϊτο τήν έπιταγήν τοϋ Νόμου ή αναζητούσε τό δίκηο του με 
δικά του μέσα, έξω άπό τά πλαίσια πού δρίζει ό Νόμος. Θά υπήρχε τότε πλήρης α
συδοσία καί δέν θά υπήρχε Κράτος. Καί είναι φανερό πώς σ’ αυτό αποβλέπουν αυ
τοί πού διδάσκουν καί όργανώνουν τήν άνυπακοή στά άστυνομικά όργανα καί τήν 
άντίστασι στις εντολές τους.

Ποιοι είναι αυτοί;
Τό αποκαλύπτει ή χθεσινή είδησις: οί κομμουνισταί. Οί κομμουνισταί έχουν 

ώς δόγμα τους τήν έξάρθρωσιν τοϋ Κράτους καί τήν πρόκλησιν Ανυποληψίας προς 
αυτό. Είναι βασική προϋπόθεσις γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας άπό τούς κομμουνι- 
στάς, ή διάβρωσις τής έννοιας τοϋ Κράτους. Καί σάν ένα πρώτιστο μέσον γιά τήν 
επιτυχία αύτοΰ τοϋ κομμουγιστικοΰ σκοποΰ, είναι ή κατάλυσις των Νόμων. Ή άνυ
πακοή στις εντολές αυτών πού έχουν ταχθή γιά τήν εφαρμογή καί τήν προστασίαν 
των Νόμων. Καί αυτοί πού άπό καθήκον έχουν ταχθή γιά τήν τήρησι των Νόμων 
είναι τά Σώματα ’Ασφαλείας. Γ ι ’ αυτό σημειοΰται έντόνως τόν τελευταίο καιρό αυ
τή ή άνυπακοή προς τά ’Αστυνομικά όργανα. Είναι όργανωμένο κομμουνιστικό σχέ
διο. Καί χρησιμοποιούν οί κομμουνισταί γιά  τήν έκτέλεσι τοϋ σχεδίου αύτοΰ, εύάλω 
τους σέ παραπλάνησι καί σέ πράξει άκρισίας: τούς νέους.

Οί «Ααμπράκηδες», έχουν μεταβληθή σέ όργάνωσι κρούσεως κατά τοϋ Νόμου, 
καί κατά των Αστυνομικών Οργάνων τά όποια τόν έκφράζουν. Οί ίδιοι οί «Ααμπρά
κηδες» πρωτοστατούν σέ κάθε έναντίον τοϋ Νόμου έκδήλωσι. Κ α ί ταυτοχρόνως διδά
σκουν σέ κάθε ευκαιρία τήν άγνοια καί τήν άνυπακοή στους Νόμους. Αυτό βεβαιώ
νει καί ή χθεσινή δήλωσις.

Σ ’ αυτή τήν άκρως επικίνδυνη γιά τό Κράτος καί τήν νομιμότητα κομμουνιστική 
τακτική, χρησιμοποιούνται, σχεδόν Αποκλειστικά, τά νειάτα.

Οί ενθουσιώδεις, οί άνευ πείρας καί γνώσεως νέοι, οί άναζητοΰντες ευλόγως ι
δεώδη καί ιδανικά, παρασύρονται, παραπλανοϋνται, άφιονίζονται άπό ψευδή συναι
σθήματα καί άπό σκοτεινούς καθοδηγητάς. Καί γίνονται οί νέοι, Αντικείμενο ταπει
νής έκμεταλλεύσεως τοϋ κομμουνισμού.

Δέν έχει τόση αξία δτι Αργότερα μετανοούν ή θά μετανοήσουν γιά δ,τι έπρα- 
ξαν καί πράττουν, γιά δ,τι έπίστευσαν καί πιστεύουν. Σημασίαν έχει πώς τούτη τή 
στιγμή υπάρχουν πολλοί νέοι πού άμεσα ή έμμεσα έχουν έμπλακή στά δίχτυα τής 
κομμουνιστικής Κίρκης καί γίνονται τυφλά όργανα Αναρχικών καί παρανόμων έκ- 
δηλώσεων όπως αυτή —  μιά άπό τις άπειρες —  πού έδημοσιεύθη χθές στις εφημε
ρίδες.

’Έ τσ ι, μόνο του βγαίνει τό συμπέρασμα πώς Οφείλουμε δλοι μας, ή Κοινωνία, 
τό Κράτος, ή ηγεσία τής Χώρας, κάθε είδους ηγεσία, νά ρίξουμε όλο τό βάρος τής 
προσοχής μας σέ τούτο τόν κίνδυνο πού Απειλεί όχι μόνο τή νεολαία μας, όχι μόνο 
τή Δημοκρατία, άλλά καί ολόκληρο τό ’Έθνος.

Τά νειάτα, δέν είναι μόνο τό «αύριο» τής Ελλάδος. Ε ίναι καί τό «σήμερα».
’Έ τσ ι, κ ι’ άν Ακόμη θά ήθελαν πολλοί νά μήν ένδιαφερθοΰν γιά  τό «αύριο», 

είναι Αδύνατο καί είναι Ανεπίτρεπτο νά Αγνοήσουν τό «σήμερα». Κ αί τό «σήμερα» 
όσο κ ι’ αν επιφανειακά δέν Ανησυχεί, στο βάθος του είναι θανάσιμα έπικίνδυνο. Τό 
φανερώνει αυτή ή οργανωμένη καί συστηματική άνυπακοή καί Αντίσταση κατά τών 
οργάνων τής Δημοσίας τάξεως.

“Οταν δέρεται ένας Αστυφύλαξ, δέν δέρεται ένας πολίτης. Κακοποιείται μέ 
θρασύτητα καί ποταπότητα δ Νόμος. Καί αυτό δέν είναι ούτε τυχαίο οδτε Ασήμαντο, 
άφοΰ τελευταίως γίνεται έκ συστήματος. Ή  Πολιτεία καί όλοι μας όφείλουμε ν’ άν- 
τιδράσουμε Αμέσως καί άποτελεσματικώς σέ τούτη τή νέα σατανική κομμουνιστική, 
έναντίον τοϋ Κράτους καί τής Δημοκρατίας, συνωμοσία.

Π ΕΛ Ο Σ ΚΟ ΥΤΟ ΥΠ Η Σ



ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Κ ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΙΣ

Η Π Ο Λ Υ Κ Ρ Ο Τ Ο Σ  Δ ΙΚΗ Τ Η Σ  Μ Ο ΣΧ Α Σ
ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

--------------------------- Ύπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ__________________
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί. τέλος)

Η ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΡΟΣ TEN  
ΔΥΣΙΝ—ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΚ Η Σ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Η Β Α Ρ Ε ΙΑ  Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Η  τών δύο Ρώσων συγγραφέων, εκτός από τον διεθνή θό 
ρυβον πού ήγειρε καί τήν κρίσιν πού προεκάλεσε εις αριστερούς καί προοδευτικούς 

διανοουμένους εις δλόκληρον τον κόσμον, έφερε εις τό προσκήνιον τής δημοσιότητος 
τήν παράδοξον αυτήν «αντιστασιακήν» λογοτεχνίαν πού γράφεται εις χώρας τοϋ 
ανατολικού συνασπισμού καί δημοσιεύεται εις χώρας τοϋ δυτικοϋ. Τό πώς διοχε
τεύονται δλα αυτά τά έργα τών ανατολικών συγγραφέων εις τήν Δύσιν, είναι μία 
ύπόθεσις πού ενθυμίζει κατά πολύ κινηματογραφικήν ταινίαν κατασκοπείας, ώρι- 
σμένας πτυχάς της δέ φωτίζει ή άκόλουθος αποκαλυπτική άνταπόκρισις έκ ΙΙαρι- 
σίων (') :

«Τά έργα τόσον τοϋ Τέρτς (Σινυάφσκι) δσον καί τού Ά ρζάκ (Γιούλι Ντάνιελ) 
έφθασαν στή Δύσι μέσω ενός απίθανου λαθρεμπορικοΰ δικτύου, πού τό στρατηγείο 
του βρίσκεται σέ μιά παλιά έπαυλι 16 δωματίων στο παρισινό προάστιο τοϋ Μαι- 
ζόν - Λαφφίτ. Οί «λαθρέμποροι» είναι στήν πραγματικότητα μερικοί Πολωνοί «έμιγ- 
κρέδες», διανοούμενοι, άνθρωποι φιλήσυχοι, μέ ήπιους τρόπους, πού ώστόσο επί 20 
χρόνια τώρα, διενεργούν μιά διακίνησι πολιτικά έκρηκτικών χειρογράφων μεταξύ 
Δυτικής καί Κομμουνιστικής Ευρώπης. Ή  όργάνωσί τους έχει τήν αθώα επωνυμία 
«Φιλολογικό Ινστιτούτο», καί οί άνώνυμοι «συνεργάτες» τους απλώνονται από τόν 
Τέρτς ώς τόν Γιουγκοσλάβο Μ ιχαήλ Μιχαήλωφ, πού γιά  τό «Καλοκαίρι στή Μό
σχα» κατεδικάσθη πέρυσι σέ φυλάκισι στήν πατρίδα του. ’Από τούς μυθιστοριογρά- 
φους τού «Φ .Ι.» έχουν συλληφθή μέχρι στιγμής τρεις, ένψ είναι άγνωστος δ αριθμός 
τών δοκιμιογράφων καί διηγηματογράφων, πού οί συνεργασίες τους δημοσιεύονται 
στο περιοδικό τής δμάδος «Κουλτούρα», καί πού βρίσκονται ήδη στις φυλακές.

»Ψυχή τοϋ «Φ .Ι.» είναι δ Γιέρτσι Γκήντροϋκ, 58 ετών, καί δεξί του χέρι δ 
αδελφός του Χένρυκ, 43 έτών. 'Ο Γ ιέρτσ ι, ένας δραστήριος, αλλά πικραμένος Πο
λωνός, έξέοιδε πριν άπά τόν πόλεμο στή Βαρσοβία δυο εβδομαδιαία περιοδικά, καί 
γιά  λίγο διάστημα είχε υπηρετήσει διευθυντής τοϋ υπουργείου Γεωργίας. "Οταν ή 
Πολιυνία κατελήφθη άπό τόν Χ ίτλερ , δ Γκρήντροϋκ έφυγε στή Μέση ’Ανατολή, 
ένετάχθη στόν Ιλεύθερο πολωνικό στρατό καί πολέμησε στή Βόρειο ’Αφρική καί 
στήν ’Ιταλία. Τότε συνάντησε τόν Σύγκμουντ καί τήν Σοφία Χέρτς, Πολωνοεβραίους, 
πού μόλις είχαν άπελευθερωθή άπό τό σοβιετικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως,. δπου 
είχαν μείνει 14 μήνες. Τό τέλος τοϋ πολέμου βρήκε καί τούς τρεις στήν Ρώμη, δπου 
στήν άρχή έξέδωσαν τά πατριωτικά ποιήματα τοϋ Ά δάμ Μ ίκιεβιτς, τοϋ Μπάϊρον 
τής Πολωνίας. ’Ακολούθησε ή έκδοσι τής «Κουλτούρας», στήν άρχή σέ 1.000 μόνο 
αντίτυπα. Σήμερα τό περιοδικό κυκλοφορεί σέ 6 .000  αντίτυπα σέ 58 χώρες. Σκοπός 
τους δμως ήταν άρχικά ή λαθραία διακίνησι βιβλίων μεταξύ Δυτικής Ευρώπης καί 
τοϋ κομμουνιστικού μπλοκ.

»’Αφοΰ μετέφεραν τήν έδρα τοϋ Ινστιτούτου στό Παρίσι, άρχισαν ν’ αναζη
τούν ρωγμές στό Σιδηροΰν Παραπέτασμα. Δέν άργησαν νά βροΰν τήν πρώτη, καί

(1) ΈφημερΙς «Μεσημβρινή» τής 26 Φεβρουάριου 1966.
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ήταν τόσο μεγάλη, πού πέρασαν από μέσα δχι μόνο τα χειρόγραφα του «Αιχμαλώ
του Πνεύματος» του Πολωνού μυθιστοριογράφου Τσεσλάβ Μιλάζ, άλλα καί 6 ίδιος 
ό Μιλόζ. Στα 1951, δ Μιλόζ κρυβόταν στην έπαυλη τού Μαιζόν - Λαφφίτ έπί 13 
μήνες, ώσπου νά έξασφαλισθή ή μεταφορά του στην ’Αμερική, δπου σήμερα διδά
σκει σέ πανεπιστήμιο σλαβικές γλώσσες. ’Ακολούθησαν καί άλλα βιβλία, και άλλοι 
συγγραφείς: στά 1957 δ Μάρεκ Χλάσκο, κάτοχος τού μεγαλυτέρου λογοτεχνικού βρα
βείου τής Πολωνίας, στά 1960 δ Ά ντρέϊ Σταβάρ, θεωρητικός τού μαρξισμού, πού 
πεθαίνοντας από καρκίνο ήθελε νά έπιτεθή κατά τής πολωνικής κυβερνήσεως πριν 
πεθάνη, πράγμα καί πού έγινε. Τό «Φ .Ι.» τού έξέδωσε τά «Τελευταία Κείμενα». 'Ο 
Σταβάρ έγραψε τό έργο του αυτό μέσα στόν σταΰλο τής έπαύλεως, πού είχε μετα- 
τραπή σέ γραφείο. Ό  Τέρτς, δ Ντάνιελ, δ Μιχαήλωφ, ήξεραν πιά πού νά απευθυν
θούν προκειμένου νά προωθήσουν την έκδοσι των έργων τους στην Δυτική Εΰρώπη. 
Ταυτόχρονα, τό «Φ.Ι.» ανέπτυξε την δράσι του καί προς την αντίθετη κατεύθυνσι 
-—δεκάδες μεταφρασμένων έργων διασήμων συγγραφέων στάλθηκαν λαθραία σέ 
ανατολικές χώρες. ’Ανάμεσα σ’ αυτά τά έργα τού Άλμπέρ Καμύ, τού Άρθουρ Καϊ- 
σλερ καί τού Τζώρτζ ’Όργουελ.

»Βέβαια κανείς δεν αποκαλύπτει μέ ποιό τρόπο τό «Φ .Ι.» διενεργεί αυτή τήν 
διακίνησι. Δέν θά ήταν επικίνδυνο γιά τά μέλη τού «Φ .Ι.» πού βρίσκονται στήν 
Γαλλία, άλλά θά έσήμαινε μακροχρόνιες φυλακίσεις γιά τούς άλλους άναμεμιγμέ- 
νους.

»Τώρα τό «Φ.Ι.» αναγγέλλει ένα ακόμη έργο τού Μιχαήλωφ, μέ τον τίτλο 
«Ρωσικά Θέματα». Καί ένα σατιρικό μυθιστόρημα, άγνωστου συγγραφέως, μέ ύπό- 
θεσι γύρω άπό τόν παραλογισμο τής θέσεως ενός άστυνομικοΰ τής πολωνικής άσφα- 
λείας. «Ά πό 'τόν Μιλόζ ώς τόν Τέρτς, λέει δ Γκήντροϋκ, τό θέμα είνα ι: Έ  λ ε υ θ ε - 
ρ ί α. "Ενας συγγραφέας δέν μπορεί νά δούλεψη όταν ύπάρχη λογοκρισία καί ή 
αστυνομία έπεμβαίνει»...

❖❖  ❖

Τ Α ΓΕ Ν ΙΚ Α  ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ άπό τήν δίκη τής Μόσχας είναι δτι οί σκο
ποί τών κομμουνιστικών χιυρών παραμένουν άμετάβλητοι, καί μάλιστα παλιν

δρομούν προς τάς πλέον ζοφεράς καταστάσεις τού παρελθόντος. Ή  καταδίκη τών 
δύο Ρώσων συγγραφέων άπετέλεσε μίαν άφύπνισιν: δτι ή έννοια τής έλευθερίας 
είναι εντελώς ξένη πρός τό σοβιετικόν καθεστώς, δτι έπιφανειακαί είναι αί ση- 
μειούμεναι έκεί μεταβολαί πρός τήν έλευθερίαν καί δτι τό παν υπαγορεύεται έκ τών 
περιστάσεων. Διά τούς διατηρήσαντας μέχρι τών ήμερών τής δίκης τάς ψευδαισθή
σεις, ή άφύπνισις ύπήρξε βιαία καί ή άπογοήτευσις βαθεΐα. «ΤΗτο τουλάχιστον 
άφροσύνη — επισημαίνουν πολλοί Δυτικοί σχολιασταί—  νά σπεύσουν τόσον καί νά 
έκλάβουν τούς ίδιους των ευσεβείς πόθους ώς πραγματικότητα, πιστεύσαντες δτι δ 
κομμουνισμός καταρρέει ή μεταστρέφεται».

Τόσον εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν δσον καί εις τάς άλλας χώρας τής ’Ανατο
λικής Ευρώπης, οί κομμουνισταί ήσαν σχετικώς ολιγάριθμοι καί ή έξουσία των έπε- 
βλήθη έπί πληθυσμών πού διέκειντο εχθρικούς γενικώς πρός τό κομμουνιστικόν κα
θεστώς, τό όποιον δέν έστηρίζετο παρά έπί τών λογχών. Ε ις τήν Ριυσίαν, κάθε άν
θρωπος πού ήτο ικανός νά σκεφθή ήρχισε τότε νά έξετάζη τήν ιδίαν του συνείδη- 
σιν: Μήπως καί αυτός δ ίδιος συνετέλεσεν είς τήν προδοσίαν στενών φίλων^-συγ- 
γενών ή γειτόνων, έφ’ δσον δέν διεμαρτυρήθη δταν οδτοι συνελαμβάνοντο, έφυλα- 
κίζοντο καί έβασανίζοντο; ’Ή μήπως έπρόδιδε τόν ίδιον εαυτόν του μέ τό νά παρα- 
μερίζη τάς άμφιβολίας, αί δποΐαι συχνά έγεννώντο είς τήν συνείδησίν του; Μήπως 
είχεν — έάν έθεώρει τόν εαυτόν του ώς άκραιφνή κομμουνιστήν—  προδώσει τό 
κόμμα μέ τό νά συγκατατεθή καί άποδεχθή τήν διαστροφήν τών «ύψηλών ιδεωδών» 
πού εύρίσκοντο άναγεγραμμένα είς τό πολιτικόν πρόγραμμα τού κόμματος;
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Αυτό το συναίσθημα τής ένοχής έβασάνιζε κυρίως πολλούς διανοουμένους, ο« 
οποίοι τώρα διερωτώνται δλονέν περισσότερον ποιος ύπήρξεν δ ίδικός των ρόλος και 
ποιος ο ρόλος του κόμματος. Δεδομένου δτι δεν ύπήρχεν δυνατότης έλευθέρας δημο
σίας συζητήσεως των αμφιβολιών αυτών, καί έφ’ δσον τό κόμμκι δέν έπροχώρησεν 
εις τό να έξετάση τό παρελθόν του έκ τού φόβου μήπως τούτο υπονόμευση τό μέλ
λον του, έλαχεν εις τούς συγγραφείς καί διανοουμένους γενικώς ό κλήρος νά δια
τυπώσουν τάς άνησυχίας. Έδημιουργήθη κατ’ αυτόν τόν τρόπον εντός τού λογοτε
χνικού κοσμου τής Σοβιετικής Ενώσεως καί των άλλων «Λαϊκών Δημοκρατιών» 
μ.ια δμάς «συγγραφέων τής ελευθερίας», οί όποιοι έπαιξαν τόν ρόλον «έξομολογη- 
τιον» διά τον λαόν των. Τό κομμουνιστικόν καθεστώς, κηδόμενον τού μονοπωλίου 
πού ήσκει επί των πνευμάτων, κατεπολέμησε βήμα προς βήμα τούς συγγραφείς 
αυτούς. Οί «συγγραφείς τής έλευθερίας» ύπέστησαν πολλάς ήττας έκ μέρους των 
λογοκριτών τού κόμματος, δι έκαστον δμως βήμα ύποχωρήσεως πού εύρέθησαν ή- 
ναγκασμενοι να κάμουν προέβαιναν, μετ’ ολίγον, εις δύο βήματα προς τα εμπρός. 
Ουτω εις τα βιβλία των, εις τά άρθρα των πού έβημοσιεύοντο εις διάφορα περιοδι
κά και εφημερίοας, προσεπάθησαν καί επέτυχαν δχι μόνον νά άναπλάσουν μίαν 
εικόνα τού παρελθόντος καί νά δώσουν πολλάς εικόνας τού έξω τού Παραπετάσμα
τος κόσμου, αλλά καί νά υποσκάψουν τό πολύπλοκον πλαίσιον ψευδών καί άπάτης 
επι τού οποίου στηρίζεται η σημερινή άςίωσις τού κόμματος δπως κατέχη την εξου
σίαν. Η κατάργησις εξ άλλου τής αστυνομικής τρομοκρατίας από τής περιφήμου 
«μυστικής άγορεύσεως» τού Νικήτα Κροΰστσεφ ενώπιον τού 20οΰ Συνεδρίου τού 
Κ .Κ . Σοβιετικής Ένώσεως, ή όποια πρό δέκα έτών συνετάραξε την Ρωσίαν καί 
τόν κόσμον, έπέτρεψεν εις τούς συγγραφείς νά επιτύχουν μεγαλυτέραν εκτασιν ελευ
θερίας τής σκεψεως και επέτρεψεν έπίσης ένα όλονέν μεγαλύτερον τμήμα τού ανα
γνωστικού κοινού νά άσκή την έλευθερίαν αυτήν.

Είς αυτα αντεδρασε τώρα το κόμμα, άντιλαμβανόμενον δτι εάν δεν ύφίσταται 
ή τρομοκρατία δέν θά δυνηθή νά κρατηθή εις την αρχήν. Καί μέ την δίκην τής 
Μόσχας έδωσε ένα «σκληρόν μάθημα» πρός τούς «συγγραφείς τής ελευθερίας», πρα- 
γματοποιήσαν ουτω τεράστια βήματα έπαναφοράς είς την εποχήν τού σταλινισμού, 
ϊ  πήρξε ίσως τούτο, δπως επισημαίνουν οί Δυτικοί παρατηρηταί, μία χειρονομία 

«καλής θελήσεως» πρός τήν κομμουνιστικήν Κίναν, ή όποια έχει καταγγείλει τό 
Σοβιετικόν καθεστώς επί «προδοσία». 'Οπωσδήποτε, τό γεγονός τών «συγγραφέων 
τής έλευθερίας» συνδέεται μέ τήν ύπόθεσιν έκείνην τών «έκατόν άνθέων» είς τήν 
κομμουνιστικήν Κίναν. Ό  Μάο Τσέ Τούγκ είχεν είπει είς τούς Κινέζους διανοου
μένους: « Εχετε ελευθερίαν εκφράσεως ιδεών καί γνωμών. Έκφράσατε άφόβως τήν 
σκέψιν σας, τά αίσθήματά σας, τάς έπιθυμίας σας». Τό πείραμα τούτο έστοίχισεν 
ακριβά εις δσους έξηπατήθησαν καί δέν άντελήφθησαν δτι τά «Έκατόν άνθη» — έκα
τόν «παραχωρήσεις» δηλαδή τού Κινέζου ηγέτου—  ήσαν έντελώς τεχνητά. Τό ήσθάν- 
θησαν δταν... έκλεισαν τά πέταλά των.

Τό «χαλαρόν σχοινί» πού άφησαν οί Ρώσοι ήγέται διά τούς πνευματικούς άν- 
θρώπους καί τόν λαόν των γενικώς, άπεδείχθη δτι είχεν έλάχιστον μήκος. Ά πεδεί- 
χθη ακόμη δτι τό άκρον τού «σχοινιού» παραμένει στερεώς εις χεϊρας των, κατά 
τρόπον ώστε, όποτεδήποτε ήθελον κρίνει τούτο καλόν, νά ήμποροΰν νά σφίξουν καί 
πάλιν τά δέσμια τού λαού των. Ή  έννοια τής «έλευθερίας» άποδεικνύεται δτι είναι 
έντελώς ξένη πρός τόν κομμουνισμόν. ’Ή  μάλλον, δπως τονίζει δ κ. Ά ντρέ Φραν- 
σουά - Πονσέ τής Γαλλικής ’Ακαδημίας, «ύπό κομμουνιστικόν καθεστώς ό πολί
της δέν διαθέτει παρά μίαν καί μόνην έλευθερίαν: νά άποτελέση μέρος τού «χο
ρού» πού έξυμνεΐ τήν Κυβέρνησιν, τάς έπιτεύξεις της, τάς χειρονομίας της, τούς 
νόμους της, καί νά ψηφίζη τό μοναδικόν ψηφοδέλτιον πού τού παρουσιάζουν κατά 
τάς «έκλογάς». Τό άτομον δέν έχει σημασίαν παρά μόνον έάν είναι άπολύτως δμοιον 
μέ δλα τά άλλα καί δέν έχει παρά ένα έλάχιστον μόνον δριον άτομικής ύπάρξε-
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-------------------------------- Άστυφώλαχος χ. Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΟ Υ  Β Ο ΓΙΑ Τ Ζ Η -------------------------------

Τό πρωϊνό εκείνο της 19 Νοεμβρίου 1951, τά ήσυχα γραφεία τής τραπέζης 
τοΰ Τορόντο, αναστατώθηκαν ξαφνικά, δταν τρεις ώπλισμένοι άνόρες μπήκαν μέσα. 
ΟΙ δυό απ’ αυτούς κρατούσαν περίστροφα, ενώ ό τρίτος κρατούσε αυτόματο. Καί οϊ 
τρεις έδειχναν δτι έχειρίζοντο άριστα τά όπλα πού κρατούσαν.

— ’Ακίνητοι, έκεϊ πού βρίσκεσθε, βρυχήθηκε αυτός πού κρατούσε τό αυτόματο, 
στερεώνοντας τις πλάτες του στον τοίχο, δίπλα στην είσοδο, άπ’ δπου μπορούσε νά 
κρατά υπό τήν απειλή τού δπλου του δλους δσους βρισκόταν μέσα.

Έ ν τφ μεταξύ οι σύντροφοί του άρχισαν νά αδειάζουν τά ταμεία των θυρίδων, 
γεμίζοντας μέ χαρτονομίσματα τούς σάκκους πού κουβαλούσαν. Σέ χρονικό διάστη
μα λιγώτερο από ένα λεπτό, ή έπιχείρησις είχε τελειώσει καί οί λησταί έγκατέλι- 
παν τήν τράπεζα. Τελευταίος βγήκε αΰτός πού κρατούσε τό αυτόματο. Λίγα δευτε
ρόλεπτα ακόμα ακούστηκε ό θόρυβος τής μηχανής αυτοκινήτου πού ξεκινούσε καί 
οί γκάγκστερς έξαφανίζοντο προς άγνωστη κατεύθυνσι, συναποκομίζοντας 5.000 
δολλάρια. Φυσικά, έάν είχαν καιρό νά διαρρήξουν τό χρηματοκιβώτιο τής τραπέ
ζης, θά άπεκόμιζαν πολύ περισσότερα.

Κατά τις επόμενες 10 ήμερες διαπράχθηκαν άλλες δυό ακόμα ληστείες από 
τρία άτομα πού είχαν τά χαρακτηριστικά των ληστών τής τραπέζης τοΰ Τορόντο. 
Έχρησιμοποιήθη ή ίδια, πανομοιότυπος μέθοδος. Κατά τήν τελευταία ληστεία, τής 
30 Νοεμβρίου, ή λεία τους άνήλθε σέ 35 .000  δολλάρια. Έ ν συνεχεία οί δράστες 
εξαφανίσθηκαν καί πάλι μέ ένα αυτοκίνητο, πού τό είχαν κλεμμένο.

Κατά τό διάστημα τών εορτών τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου Έτους ή 
συμμορία άνέστειλε τή δράση της γιά νά ξανακάνη τήν έμφάνισί της τήν Πέμπτη, 
στις 28 Φεβρουάριου 1952, μέ στόχο της τήν τράπεζα τοΰ Μοντρεάλ. 'Η έπίθεσις 
έγινε πρωί καί ή μέθοδός τους ήταν βασικά ή ίδια : Ή ξαφνική έμφάνισις τριών 
οπλοφόρων, ό ένας μέ αυτόματο καί οί δύο μέ πιστόλια. Πελάτες καί υπάλληλοι 
συγκεντρώθηκαν σέ μιά γωνιά, κάτω από τήν κάννη τού αυτομάτου, ένψ οί δυό μέ 
τά πιστόλια απογύμνωναν τά ταμεία, άποκομίζοντες 24.000 δολλάρια. Ή δλη έπι- 
χείρησις όέν κράτησε περισσότερο από τρία λεπτά μέχρι τής έξαφανίσεως τής 
συμμορίας.

Αυτή τή φορά δμως, ένας τυχαίος περαστικός είδε τό αυτοκίνητο τής σπείρας

ως. Αυτό είναι έκείνο πού θά χωρίζη εις τό διηνεκές ήμάς τούς φιλελευθέρους από 
τά κομμουνιστικά καί γενικώς ολοκληρωτικά καθεστώτα...».

Τό κομμουνιστικόν καθεστώς δέν παραδέχεται τά έλεύθερα πνεύματα. Τά 
διαμορφώνει δλα δπως θέλει. Παρέχει εις δλους τά αύτά —  έξαιρουμένων έκείνων 
πού στηρίζουν τό καθεστώς βεβαίως —  είτε τό θέλουν είτε δχι. Καί άλλοίμονον εις 
εκείνον πού θά τά άποποιηθή. Άλλοίμονον εις δποιον περιγράφει ή καταγγέλλει 
τήν δουλείαν αυτήν, ιδίως δταν τήν καταγγέλει εις τό εξωτερικόν. Ή  πραξις του 
αυτή άποτελεί μέγα έγκλημα κατά τού καθεστώτος καί & «έγκληματίας» κινδυ
νεύει νά καταδικασθή είς πέντε ή έπτά έτών καταναγκαστικά έργα, δπως οί Σι- 
νυάφσκι καί Ντάνιελ ακριβώς καί δπως οί δύο έκ τών εννέα φοιτητών. Ήπιωτέρα 
ίσως ή περίπτωσις τοΰ νά χαρακτηρισθή δ καταγγέλων τάς πράξεις αδτάς ως φρε
νοβλαβής καί νά έγκλεισθή είς άσυλον ψυχοπαθών, δπως δ Βαλέριος Ταρσής καί 
τόσοι άλλοι...

ΧΑΡ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ
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νά απομακρύνεται μέ ίλ ιγγιώ δη ταχύτητα, καί τοΰ τράβηξε την προσοχή. Ασφαλώς 
οέν έγνώριζε τ ί ε ίχε συμβή. Συγκράτησε τούς τελευταίους τρεις αριθμούς τής πι- 
νακίδος τους 4— 4— 8, κ ι’ αυτό από τυχαία σύμπτωσι, γ ια τί 4— 4— 8 ήταν δ αρι
θμός τοΰ σπιτιού του στην οδό πού έμενε.

"Οταν τό βράδυ διάβασε την εί’δησι γ ια  τή ληστεία τής τραπέζης στις εφημε
ρίδες, σκέφθηκε δτι τό αυτοκίνητο πού ε ίχ ε δή πιθανόν νά ήταν τό αυτοκίνητο τής 
σπείρας. Κάλεσε αμέσως τήν ’Αστυνομία καί άνέφερε τό γεγονός.

—  Θυμάμαι δτι τα τελευταία τρία ψηφία τής πινακίδος του είναι 448 . Συγ- 
κράτησα τον αριθμό αυτόν γιατί καί τό σπίτι μου έχει αριθμό 448.

Ή  πληροφορία διαβιβάστηκε αμέσως προς δλες τις αστυνομικές υπηρεσίες τοΰ 
’Οντάριο καί τοΰ Ινουεμπέκ καί έπιστήθηκε ή προσοχή για τό αυτοκίνητο τοΰ οποίου 
οί τρεις τελευταίοι αριθμοί ήσαν 4— 4— 8 μέ πινακίδα τοΰ ’Οντάριο.

“Οσον αφορά τήν ταυτότητα των ληστών, αυτή ήταν γνωστή στήν ’Αστυνομία, 
Σχεδόν αμέσως, άπό τις περιγραφές των αύτοπτών μαρτύρων, άνεγνώρισαν τούς 
κακοποιούς Έντουάρντ ’Αλφόνσο Μπόϋντ, Λέοναρντ Τζάκσον καί Στήβ Σουχάν.

Οί τρεις αυτοί εγκληματίες είχαν δραπετεύσει στις 5 Νοεμβρίου, δύο εβδομά
δες πρό τής ληστείας τής τραπέζης τοΰ Τορόντο, άπό τό ύπ’ άριθ. 116 κελλί των 
φυλακών Ντον τοΰ Τορόντο. Ήσαν καί οί τρεις ηλικίας 30 ετών περίπου.

Ό  Μπόϋντ είχε ειδικότητα στις ληστείες τών τραπεζών, ήταν κοντός, μελα- 
χροινός καί είχε διακριθή στα κομμάντος κατά τήν διάρκεια τοΰ τελευταίου πολέ
μου. Ό  Σουχάν, ήταν ένας απατεώνας απροσδιορίστου ε ’ιδικότητος, μελαμψός, στρογ
γυλοπρόσωπος, αδύνατος. 'Ο Τζάκσον, ήταν ό σκληρός τής παρέας. Ε ίχ ε  καταδι- 
κασθή για  ληστεία σέ 10 ετών κάθειρξι καί έπρόκειτο νά δικασθή καί γιά  άλλη ύ- 
πόθεσι ληστείας τραπέζης τοΰ ’Οντάριο.

Είχαν κατορθώσει νά δραπετεύσουν άπό τό ύπ’ άριθ. 116 κελλί τών φυλακών 
Ντόν, κόβοντας τά σίδερα τοΰ παραθύρου, πού είχε θέα προς τό δρόμο καί βρισκόταν 
στόν .πρώτο δροφο. Γ ιά  πολλές νύκτες λιμάριζαν τά σίδερα, ένψ τήν ημέρα καμου- 
φλάριζαν καί έκάλυπταν τή δουλειά τους μέ σαποΰνι καί βερνίκι υποδημάτων.

Ήταν μυστήριο πώς κατώρθωσαν νά προμηθευτούν τή  λίμα κιά νά κόψουν 
τά σίδερα. ’Αργότερα άποδείχτηκε δτι οί λίμες ήταν κρυμμένες μέσα στο ξύλινο 
πρόσθετο άριστερό πόδι τοΰ Τζάκσον!..

Οί τρεις δραπέτες εξαφανίσθηκαν χωρίς νά άφήσουν ίχνη . ’Από τά κρούσματα 
όμως τών ληστειών στις διάφορες τράπεζες, ή ’Αστυνομία άνεγνώρισε άμέσως τήν 
ταυτότητά τους άπό τον τρόπο δράσεώς των.

Μέ τήν άναζήτησι καί καταδίωξι τών δραπετών άσχολήθηκε ιδιαίτερα δ άρ- 
χιφύλακας ’Έντμοντ Τόγκ, τής ’Αστυνομίας τοΰ Τορόντο. 'Ο Τόγκ είχε άσχοληθή 
καί κατά τό παρελθόν μέ ένα έξ αυτών, τον Τζάκσον, τον όποιο είχε συλλάβει, ύ
στερα άπό άγρια πάλη μαζί του.

Στις 6 Μαρτίου, δύο εβδομάδες μετά τή ληστεία τής τραπέζης τοΰ Μόντρεάλ, 
ό Τόγκ μέ τό συνάδελφό του Ρόυ Πέρρυ, διέτρεχαν μέ τό περιπολικό τους τή λεω
φόρο Λάντσντόουν στό Τορόντο. Καθώς πλησίαζαν σέ μιά διασταύρωση δ Τόγκ 
διέκρινε μπροστά τους ένα παλιό αυτοκίνητο, τοΰ όποιου οί τελευταίοι άριθμοί τής 
πινακίδος του ήταν 4— 4— 8.

Ό  άρχιφύλαξ Πέρρυ πάτησε γκάζ καί γρήγορα ξεπέρασε τό ύποπτο αυτοκίνη
το καί τό ύπεχρέωσε νά στρίψη σέ μιά γωνία. 'Ο Τόγκ κατέβηκε άπό τό περιπολι
κό καί προχώρησε πρός τούς δύο επιβάτες τοΰ ύποπτου αυτοκινήτου. Μέ άστραπιαία 
ταχύτητα, δ άγνωστος δδηγός τράβηξε τό περίστροφό του καί πυροβόλησε τόν Τόγκ 
στό στομάχι, δ όποιος κυλίσθηκε κάτω.

Αυτός πού καθόταν δίπλα στόν δδηγό, πετάχθηκε τότε έξω άπό τό αυτοκίνητο 
μέ τό οπλο στά χέρια καί πυροβόλησε τρεις φορές κατά τοΰ αστυνομικού αύτοκινή
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του. Μιά σφαίρα του πέρασε τό κρύσταλλο καί τραυμάτισε τον Πέρρυ στον καρπό 
τοΰ χεριού, μέ αποτέλεσμα νά τού πέση τό περίστροφο.

Παρά τούς αφόρητους πόνους καί την αιμορραγία, δ ΙΙέρρυ κ.ατώρθωσε νά αρ- 
πάξη μέ τό αριστερό του χέρι τό μικρόφωνο καί νά ζητήση βοήθεια από τό κέντρον. 
Έ ν τφ μεταξύ δ κακοποιός έπέστρεψε στό αυτοκίνητό του, μπήκε μέσα, ό οδηγός α
νέπτυξε ταχύτητα καί έξαφανίσθηκαν.

Ό  Πέρρυ κατέβηκε τότε από τό αυτοκίνητό του καί ετρεξε κ.οντά στό συνάδελ
φό του, πού χαροπάλευε πεσμένος στό πεζοδρόμιο. 'Ο Τόγκ μπόρεσε νά ψελλιση 
στον Πέρρυ:

—  Ό  οδηγός είναι ό Σουχάν. Ό  άλλος είναι δ Λεονάρντ Τζάν.σον.
Μέ ασθενοφόρο μεταφέρθηκε δ τραυματισμένος αστυνομικός στό γενικό κρατικό 

νοσοκομείο. Ταυτόχρονα έσπευδαν πρός τό σημείο τής συγκρούσεως πολλοί αστυνο- 
μικαί έν στολή καί έν πολιτική περί βολή, γιά  νά αρχίσουν ένα λεπτομερή έλεγχο 
πρός δλες τις κατευθύνσεις. “Ενας οδηγός φορτηγού, πού πέρασε λ ίγη  ώρα μετά τόν 
τραυματισμό τοΰ αστυνομικού άπό τη λεωφόρο Ράϊτ, άνέφερε δτι είχε άντιληφθή 
δύο άνδρες μέ τά χαρακτηριστικά των δύο δπλοφόρων, νά εγκαταλείπουν ένα αυτο
κίνητο καί νά μπαίνουν σέ μιά μπλέ «Σεβρολέτ» πού την οδηγούσε ένας τρίτος. Ή 
περιγραφή τοΰ τρίτου ατόμου, αν καί δέν ήταν λεπτομερής, ήταν αρκετή γιά νά πεί
ση τούς αστυνομικούς δτι ήταν δ Έντουάρντ Μπόϋντ. Τό έγκαταλελειμένο αυτοκί
νητο βρέθηκε στη θέση πού τούς υπέδειξε δ οδηγός τοΰ φορτηγού καί διαπιστώθηκε 
δτι άνήκε στή σπείρα.

Ό  βαρειά τραυματισμένος άρχιφύλαξ Τόγκ έδωσε καί ένα νέο στοιχείο. Ό  
Λεονάρντ Τζάκσον: έτρεφε τώρα μουστάκι καί φορούσε γυαλιά γιά νά καμουφλά- 
ρεται. "Ενας ειδικός πρόσθεσε τά στοιχεία αυτά στή φωτογραφία τού Τζάκσον, ή 
οποία δημοσιεύθηκε αμέσως καί εστάλη σέ δλες τις αστυνομικές ύπηρεσίες τού Κα
ναδά.

Την άλλη μέρα, τρεις δδηγοί ταξί άνέφεραν στην ’Αστυνομία δτι είχαν μετα
φέρει μέ τά οχήματα τους τούς συμμορίτες. Ό  τελευταίος οδηγός ταξί τούς είχε 
αφήσει στό Χάμιλτον.

Ό  διευθυντής τής ’Αστυνομίας τού Τορόντο, Τζών Τσίσχολμ, κατέληξε στό 
συμπέρασμα δτι ή σπείρα προσπαθούσε νά έπιστρέψη πίσω στό Μοντρεάλ καί φυσι
κά, αφού δέν πήραν ταξί, θά έκλεψαν αυτοκίνητο. Κάλεσε τό Χάμιλτον καί ρώτη
σε εάν κατά τό τελευταίο 24ωρο είχε άναφερθή ή κλοπή κανενός αυτοκινήτου.

Πράγματι, τήν προηγουμένη είχε κλαπή μιά μεγάλη καινούργια «Μπουΐκ».
—  Μοιάζει δουλειά των φίλων μας, σκέφθηκε δ διευθυντής καί διέταξε νά 

δοθούν στό Μοντρεάλ δλα τά στοιχεία τής «Μπουΐκ».
Τήν άλλη μέρα, Σάββατο 8 Μαρτίου, ένας αστυνομικός τού Μοντρεάλ, ό Αλ- 

μπερτ Ντώφιν, άντελήφθη τήν κλεμμένη «Μπουΐκ» σταματημένη μπροστά σέ μιά 
ωραία πολυκατοικία, στή συνοικία Ινότ Ντέ Νέζ. Ειδοποίησε τότε άλλους τρεις α
στυνομικούς, πού έσπευσαν σέ ένίσχυσί του.

Ρώτησαν τόν θυρωρό τής πολυκατοικίας, εάν προσφάτως είχαν έγκατασταθή 
νέοι ένοικοι στήν πολυκατοικία. Τότε δ θυρωρός τούς περιέγραψε ένα άτομο μέ τά 
χαρακτηριστικά τού Στήβ Σουχάν, πού έλέγετο Βαλίνο Λέσσο, καί τούς διαβεβαίω
σε δτι τή στιγμή έκείνη δ Λέσσο δέν βρισκόταν στό δωμάτιό του. Τότε οί^άστυνο- 
μικοί μπήκαν στό διαμέρισμα τοΰ Λέσσο, κρύφθηκαν καί περίμεναν.

"Γστερα άπό τέσσερες ώρες άκούσθηκε ένα κλειδί νά τρίζη στήν πόρτα. Τά 
φως άναψε στό χώλ καί παρουσιάσθηκε στό μικρό φουαγιέ ό Στήβ Σουχάν.

Οί άστυνομικοί πετάχθηκαν τότε μπροστά του μέ τά δπλα στά χέρια καί τόν 
έκάλεσαν νά παραδοθή. Ό  Σουχάν δμως έκαμε μιά κίνησι καί τράβηξε τό δπλο του. 
Δέν πρόλαβε νά τραβήξη τή σκανδάλη, γιατί τά περίστροφα των άστυνομικών έξε- 
πυρσοκρότησαν καί δ κακοποιός σωριάσθηκε στό δάπεδο βαρειά τραυματισμένος.
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βαστάξη σέ μιά ολόκληρη πολιορκία.
Κατα την ερευνά του διαμερίσματος τοϋ Σουχάν άνευρέθησαν αρκετά ενδιαφέ

ροντα πράγματα. Ίο  πρώτο ήταν ένα ακριβό βιολί, πού δ κακοποιός έπαιζε μέ με
γάλη δεξιοτεχνία. Τό πιο ενδιαφέρον δμως γιά τούς αστυνομικούς ήταν μια συλλο
γή από πέντε περούκες —  δυύ από τις όποιες ήσαν ξανθές. Υ π ήρχε επίσης καί 
μιά αρκετα πληρης καί πλούσια γυναικεία γκαρνταρόμπα. Στοιχεία γιά  την πα
ρουσία γυναικείου φυλου στό διαμέρισμα δεν υπήρχαν καί ήταν μυστήριο γιά  τούς 
αστυνομικούς τά ευρήματα αυτά. Τό αίνιγμα λύθηκε αργότερα, δταν βεβαιώθηκε 
δτι δ Λεονάρντ Τζάκσον, είχε θεαθή σέ μερικά νυκτερινά κέντρα τού Μόντρεαλ 
συνοδευόμενος από μιά ξανθή γυναίκα, ντυμένη άψογα. Ή  ξανθή αυτή γυναίκα 
ήταν δ Σουχάν!... Ό  Σουχάν φωτογραφήθηκε στό νοσοκομείο, δπου μετεφέρθη καί 
ή φωτογραφία του εστάλη στό Τορόντο, δπου δ άρχιφύλακας Τόγκ, πού ζοΰσε 
ακόμα, αναγνώρισε τον άνθρωπο πού τον πυροβόλησε.

Ύστερα από μερικές ήμέρες, ή αστυνομική διεύθυνσις τού Μόντρεαλ έλαβε 
ένα τηλεφώνημα από τον θυριορό μιας πολυκατοικίας τής λεωφόρου Λίνκολν, πού 
δέν απείχε πολύ από τή διεύθυνσι δπου ο Σουχάν παγιδεύτηκε.

—  Αυτή ή φωτογραφία τού Λεονάρντ Τζάκσον πού δημοσιεύεται στό περιο
δικό «Σταρ», μοιάζει πολύ κάποιον πού εγκαταστάθηκε τώρα μόλις έδώ μαζί μέ 
τή γυναίκα του. Δεν ξέρω αν είναι τό ίδιο άτομο. Ε σ ε ίς  είσθε αρμόδιοι νά τό έξε- 
τάσετε, άνέφερε δ θυρωρός.

Οί αστυνομικοί από τό Τορόντο, Γουίλλιαμ Τόμσον καί Τζάκ Τζιλέσπ ι, ειδο
ποιήθηκαν αμέσως καί ένισχύθηκαν από δώδεκα άλλους άστυνομικούς τού Μοντρεάλ. 
'Όλοι φόρεσαν προστατευτικούς θώρακες.

Ό  Τζιλέσπι είχε συλλάβει κάποτε τόν Τζάκσον καί ήταν ό μόνος πού τόν 
εγνώριζεν έξ δψεως. Ό  Τζιλέσπι λοιπόν κτύπησε τήν πόρτα τού κακοποιού καί 
υστέρα από μερικά λεπτά, ή πόρτα άνοιξε μέ προφύλαξι, κάπου δέκα εκατοστά, 
οπότε ό Τζιλέσπι άνεγνώρισε τόν Τζάκσον πού κρατούσε ένα δπλο στό χέρι.

’Αλλά καί δ Τζάκσον άνεγνώρισε τόν Τζιλέσπι καί μέ βρισιές τόν πυροβόλη
σε. Δέν τόν πέτυχε δμως, ένώ δ αστυνομικός είχε καλύτερη έπιτυχία, γ ιατί πρόλαβε 
νά πυροβολήση πριν κλείση ή πόρτα καί νά τόν τραυματίση στό χέρι. Παρά τό 
τραύμα του, δ κακοποιός άδειασε μιά δλόκληρη ριπή πάνω στήν πόρτα. Ό  Τζιλέ- 
σπι δμως πρόλαβε νά πέση κάτω καί νά άποφύγη τις σφαίρες.

Στό άκουσμα των πυροβολισμών, οί άλλοι αστυνομικοί έλαβαν θέσεις έξω από 
τό δρόμο καί άρχισαν νά πυροβολούν προς τό διαμέρισμα τού Τζάκσον, έκσφενδο- 
νίζοντας συγχρόνως καί δακρυγόνες βόμβες.

Οί συνεχείς πυροβολισμοί των αστυνομικών εμπόδισαν τόν Τζάκσον νά βγάλη 
άπό τόν κρυψώνα τους δύο οπλοπολυβόλα.

Σέ μιά στιγμή, πού έσίγησαν κάπως τά πυρά, δ Τζάκσον φώναξε δτι θά έ
βγαινε έξω έχοντας προπέτασμα τή γυναίκα του.

Ό  Τζιλέσπ ι δμως τού άπάντησε:
—  Σέ προειοοποιώ δτι μ ’ δποιονοήποτε τρόπο καί νά βγής, θά πυροβοληθής, 

έκτός μόνο άν βγής μόνος σου καί μέ τά χέρια ψηλά.
Τότε άκούσθηκε ή φωνή τής συζύγου τού Τζάκσον. "Ε λεγε δτι δ σύζυγός της 

ήταν τραυματισμένος καί ήθελε νά παραδοθή. Δέν μπορούσε νά βγή μόνος του έξω.
— "Ανοιξε τήν πόρτα καί ρίξε τά δπλα του έξω, τήν διέταξε δ Τζιλέσπ ι.
Ή  γυναίκα ήρθε στην πόρτα καί πέταξε στό διάδρομο τρία πιστόλια, στάθηκε 

καί περίμενε τούς άστυνομικούς. Ό  Τόμσον καί δ Τ ζιλέσπ ι μπήκαν μέσα καί βρή-
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καν τον Τζάκσον πεσμένο στο πάτωμα, δ όποιος τούς περιέλουσε μέ βρισιές καί ύπο- 
σχέθηκε έκδίκησι σ’ αυτόν πού τόν κατέδωσε.

'Ο τραυματισθείς γκάγκστερ μεταφέρθηκε στό νοσοκομείο καί οί αστυνομικοί 
ένήργησαν λεπτομερή έρευνα στό διαμέρισμα, χωρίς νά άνακαλύψουν ούτε ένα δολ- 
λάριο άπό τά κλεμμένα χρήματα.

Τώρα, μόνο ο Μπόϋντ έμεινε ασύλληπτος, αλλά οί ημέρες τής έλευθερίας του 
ήταν μετρημένες. Ή αστυνομία τού Τορόντο άνεκάλυψε δτι δ "Εντουαρντ Μπόϋντ 
ήταν κάτοχος μιας μπλέ «Σεβρολέτ». Την Πέμπτη, 12 Μαρτίου, μιά μέρα μετά 
τή σύλληψι τοΰ Τζάκσον, έδημοσιεύετο στις στήλες των αγγελιών των έφημερίδων, 
δτι έπωλοΰντο δύο μπλέ «Σεβρολέτ», τοΰ ίδιου μοντέλου μέ τή «Σεβρολέτ» τοΰ 
Μπόϋντ. Οί αστυνομικοί έσκέφθηκαν δτι τό ένα αυτοκίνητο θά είχε μπή εικονικά 
στην άγγελία άπό τόν Μπόϋντ, πού έπείγετο νά πουλήση τό αυτοκίνητό του.

Ό  άστυνομικός Παίην, μαζί μέ ένα δημοσιογράφο, πού έγνώριζε τή σύζυγο 
του Μπόϋντ, μετέβησαν στην πρώτη διεύθυνσι τής άγγελίας. Δέν βρήκαν δμως κα
νένα νά πουλά αυτοκίνητο. Στή δεύτερη δμως διεύθυνσι, δ δημοσιογράφος άνεγνώ- 
ρισε άμέσως τή γυναίκα πού μίλησε μέ τόν Παίην. ΤΗταν ή σύζυγος τοΰ Μπόϋντ.

Τό σπίτι τώρα έτέθη ύπό παρακολούθησι καί άποφασίσθηκε κεραυνοβόλος καί 
αιφνιδιαστική δράσις. Στις δύο ή ώρα μετά τά μεσάνυκτα τής Ιδης Μαρτίου, μιά 
ισχυρά αστυνομική δύναμις περικύκλωνε τό σπίτι, ενώ άστυνομικοί τής άσφαλείας 
είσέδυσαν στην κρεβατοκάμαρα τοΰ Μπόϋντ καί τοΰ περνοΰσαν τις χειροπέδες, πριν 
καλά - καλά ξυπνήση. Δίπλα στό κρεβάτι του βρέθικε ένα μικρό κιβώτιο πού πε
ριείχε 25 .000  δολλάρια. Πάνω στό τραπεζάκι τής τουαλέτας ήταν ένα περίστροφο 
τών 45, γεμάτο, καί δύο σακκοΰλες πιπέρι, τό οποίο θά ερριχνε στά μάτια όποιου- 
δήποτε πού θά τολμούσε νά παραβιάση τό υπνοδωμάτιό του. Δέν πρόλαβε δμως νά 
τό χρησιμοποιήση. Μέσα σέ άλλες βαλίτσες βρέθηκαν έν συνόλω πέντε άλλα π ι
στόλια, δυο μαχαίρια καί άφθονες σφαίρες.

Την 24 Μαρτίου, δ άρχιφύλακας Τόγκ, υστέρα άπό χαροπάλεμα 17 ήμερών, 
ύπέκυψε στό μοιραίο.

"Οταν δ Τζάκσον καί δ Σουχάν άνέρρωσαν άπό τά τραύματά τους, έστάλησαν 
στις φυλακές Ντον, μαζί μέ τόν σύντροφό τους Μπόϋντ, γιά νά δικασθοΰν ώς ένοχοι 
γιά τό θάνατο τοΰ άστυνομικοΰ. Έλήφθησαν δλα τά κατάλληλα μέτρα γιά νά προ- 
ληφθή ή δραπέτευσίς τους. Τώρα άφαιρέθηκε καί τό τεχνητό πόδι τοΰ Τζάκσον 
καί έτσι δέν υπήρχε πλέον τό κατάλληλο μέρος γιά νά κρύψη τις λίμες του αυτή 
τή φορά.

Παρά τά δρακόντεια μέτρα, οί τρεις γκάγκστερς κατώρθωσαν καί πάλι νά δρα
πετεύσουν, αλλά δκτώ ήμέρες άργότερα παγιδεύθηκαν μέσα σέ μιά σιταποθήκη, 
κοντά στή Νάτιο Ύόρκη, έξω άπό τό Τορόντο καί συνελήφθησαν.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1952 ώδηγήθηκαν στό δικαστήριο μέ τήν κατηγορία 
τής δολοφονίας τοΰ άρχιφύλακος Τόγκ. Τσχυρίσθηκαν δτι είναι άθώοι, άλλά οί 
ένορκοι τούς έκήρυξαν «ενόχους».

Στις 16 Δεκεμβρίου 1953 δ Στήβ Σουχάν άνέβηκε στό ικρίωμα, οπού περίμενε 
τό συνένοχό του Λεονάρντ Τζάκσον, πού χωρίς τό τεχνητό πόδι του, σκαρφάλωσε 
κ ι’ αυτός στό ικρίωμα. Τούς έδεσαν μαζί καί τούς άπαγχόνισαν.

Στις 16 ’Οκτωβρίου τό κακουργιοδικείο τοΰ Τορόντο κατεδίκασε καί τό τρίτο 
μέλος τής συμμορίας, Έντουαρντ Μπόϋντ, σέ ισόβιο κάθειρξι, καί τόν έκλεισε στις 
άναμορφωτικές φυλακές τοΰ Κίγκστον.
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΑΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ, 
ΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ, ΤΗΝ Υ.Γ.Α. A0HNQN ΚΑΙ 

ΑΑΑΑΣ ΑΣΤΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑ ΡΑ Λ  . ΣΤΑ Μ Α ΤΗ

Η Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΕ  τοΰ Θεανθρώπου έωρτάσθη εφέτος μέ περισσότερον άπό άλλοτε 
ενθουσιασμόν εις τάς διαφόρους άστυνομικάς υπηρεσίας. Συνετέλεσαν εις τούτο 

αρκετοί παράγοντες, δπως τό ότι έδόθη μεγαλύτερα προσοχή άπό τούς προϊσταμέ
νους όπηρεσίων διά την έπιτυχεστέραν δμαδικήν ψυχαγωγίαν των υπαλλήλων καί 
των οικογενειών των κατά την Μεγάλην Ημέραν, αλλά, κατά κοινήν ομολογίαν, 
μεγάλως συνετέλεσε καί ή έπίλυσις των γνωστών καί άπό μακροϋ χρόνου έκκρε- 
μούντων ζωτικών αιτημάτων τής μεγάλης αστυνομικής οικογένειας. Ήλθαν λοιπόν, 
οί παράγοντες αυτοί —  μεταξύ τών όποιων καί εκείνος τής φιλοξενίας μεγάλου άρι-

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύ; Κωνσταντίνο; έυ μέσω του κ. ’Αρχηγού καί ττλήθου; άλλων αστυ
νομικών υπαλλήλων κατά τήν έπίσκεψίν Του εΐ; Μηχανοκίνητον Ύποδιεύθυνσιν’Αθηνών.

Ομοϋ ομογενών έκ Μ. ’Ασίας —  νά προσθέσουν όλην τήν αίγλην των εις τον έφετι- 
νον εορτασμόν τοΰ Πάσχα, νά τονώσουν καί νά εμψυχώσουν τον αστυνομικόν κόσμον 
καί νά κάμουν ν’ άκουσθή μεγαλοπρεπέστερον τό μέγα μήνυμα τοΰ αιωνίου ανθρώ
που: «Χριστός Ά ν έσ τη !».

* ¥

Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΓΠ Ο Δ ΙΕ ΓΘ Γ Ν Σ ΙΝ  Μηχανοκινήτου ’Αθηνών κατά πρώτον, τό "Α 
γιον Πάσχα προσέλαβε όλως θαυμαστήν αίγλην μέ τήν προσέλευσιν τής Α.Μ. 

τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου. ’Από τών πρωινών ώρών τής Κυριακής τής Άναστά-
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σεως δ έπισκέπτης παρετήρει τον ώραιότατον διάκοσμον τοΰ δλου χώρου, τδ μέγα 
πλήθος των επισκεπτών πού κατέκλυζε τον περίβολον τοΰ μεγάρου καί τό άλλο μέγα 
πλήθος πού συνωθεΐτο έξωθι τοΰ κτιρίου, εις τάς παρόδους καί τούς έξώστας των οι
κιών διά νά ίδη καί θαυμάση τον αναμενόμενον Βασιλέα καί τούς άλλους επισήμους.

Μεταξύ τών πρώτων καί όλίγον πρό τής ένδεκάτης κατέφθασε καί δ ’Αρχηγός 
τοΰ Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, γενόμενος ενθουσιωδώς δε
κτός υπό τών αστυνομικών ύπαλλήλων καί τών οικογενειών των. 'Ο κ. ’Αρχηγός 
έχαιρέτησε τούς έορτάζοντας υπό θύελλαν χειροκροτημάτων καί επευφημιών, ευχη
θείς τό «Χριστός Άνέστη» καί πάσαν ευτυχίαν, ακολούθως δέ καί μετά τών παρευ- 
ρισκομένων ’Αστυνομικών Διευθυντών καί προϊσταμένων υπηρεσιών δλοκλήρου σχε
δόν τοΰ τομέως ’Αθηνών ύπεδέχθη τον άφιχθέντα Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. 
X . Άποστολάκον. 'Ως άνεμένετο, δ κ. Υπουργός μας έγένετο καί πάλιν άντικείμε- 
νον θερμοτάτων έκδηλώσεων υπό τών αστυνομικών καί τών ιδιωτών, ουρανομήκεις

Ό  Άναξ τσουγκρίζων τό αυγό τού Πάσχα μετά τοΰ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
κ. Χρήστου Αττοστολάκου. Εις τό μέσον ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος

κ. Εΰάγγ. Καραμπέτσος.

οέ ζητωκραυγαί ήκούσθησαν όταν, εις έμπνευσμένον σύντομον χαιρετισμόν του άνε- 
φέρθη εις τό Σύμβολον τοΰ ’Έθνους, τόν αναμενόμενον Βασιλέα τών Ελλήνων Κων
σταντίνον...

Ε
Περί ώραν 11.15 περίπου άφικνεΐται ή Α.Μ. δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος, δτε 

ρίγη ένθουσιασμοΰ καί έθνικής υπερηφάνειας καταλαμβάνουν τά πλήθη καί δ πέρις 
τοΰ Μηχανοκινήτου χώρος βονεΐται από τάς επευφημίας καί τάς ζητωκραυγάς. Εις 
την είσοδον τοΰ μεγάρου τής Ύποδιευθύνσεως τόν αναμένουν δ Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. X . Άποστολάκος, δ Αρχηγός τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κ. Εύάγγ. Κα
ραμπέτσος, δ Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας κ. Γ. Χαλοΰλος, δ Διευθυντής Άστυ-
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νομίας πύλεως ’Αθηνών κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκης καί τό πλειστον των ’Αστυνομι
κών Διευθυντών τών Υπηρεσιών ’Αθηνών. Ό  "Αναξ, φέρων στολήν ναυάρχου, χα
μογελαστός καί ευθυτενή; καί συνοδευόμενος υπό τοΰ Ά ρχηγοΰ τοϋ Στρατιωτικού 
του Οίκου κ. Ν. Παπαρρόδου καί τών 'Υπασπιστών του, άνταποδίδει τόν χαιρετι
σμόν τών συγκεντρωθέντων καί εισέρχεται εις τόν περίβολον τοΰ κτιρίου έν μέσο) 
φρενιτιώδους ενθουσιασμού. Έ κ ε ΐ τόν προσφωνεί ό 'Υπουργός κ. X . Άποστολάκος 
δ ι’ εμπνευσμένης συντόμου ομιλίας του, καί νέα θύελλα χειροκροτημάτων καί ζητω
κραυγών κατακλύζει καί πάλιν τόν χώρον.

Στίγμα! σπάνιαι είς ελληνικότητα καί έθνικήν άνάτασιν σημειώνονται μέ τήν 
ευχήν «Χριστός Ά νέστη» τοϋ ’Άνακτος καί τήν άνταπόόοσιν «’Αληθώς Ά νέσ τη !» . 
Τά  ποτήρια ύφώνονται καί πολλοί) είναι έκεΐνοι πού δακρύζουν, μέ τήν μεγα-

Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος ένώ τσουγκρίζει τό αυγό του Πάσχα μετά του ’Αρχηγού ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Εϋαγγ. Καραμιτέτσου.

λειώδη ευχήν τοΰ Γένους καί τής ’Ορθοδοξίας, αλλά καί μέ τό να παρατηρούν υπε
ρήφανοι τόν νεαρόν Βασιλέα τών Ε λλή νω ν, το φωτεινόν πάντοτε Σύμβολον τοΰ 
’Έθνους καί ιδίως είς αύτάς τάς χαλεπάς —  φεΰ! —  στιγμάς τοΰ Ελληνισμού... Ό  
Βασιλεύς τό αντιλαμβάνεται καί χαμογελά συγκινημένος, τσουγκρίζει τό αυγό τοΰ 
ΙΙάσχα χαριτολογών μέ τόν 'Υπουργόν, τόν ’Αρχηγόν καί 'όλους τους παρευρισκομέ- 
νους, γεύεται τήν πατροπαράδοτον οβελίαν καί τό δλον κλίμα προσλαμβάνει τάς 
διαστάσεις έκείνας πού μόνον όσοι παρηκολούθησαν τάς πράγματι συγκλονιστικές 
στιγμάς δύνανται νά μεταφέρουν έπακριβώς. Έ ν συνεχεία δ ’Άναξ ετοιμάζεται νά 
αποχώρηση, έπειγόμενος νά έπισκεφθή καί άλλος Μονάδας τοΰ Στρατεύματος καί 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
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Τά αυτά συναισθήματα, αί ζητωκραυγαί καί τά θυελλώδη χειροκροτήματα 
συνοδεύουν τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον καί κατά τήν άποχώρησίν του. Ή ιαχή «ν ά 
μ ά ς  ζ ή σ η ς  Β α σ ι λ ι ά ! »  καί ή ευχή «νά  τ ά  έ κ α τ ο σ τ ή σ η ς ! »  δονούν 
τήν γύρω περιοχήν επί αρκετήν ώραν καί μετά τήν άναχώρησιν τοΰ βασιλικού αυ
τοκινήτου. Καί τήν συνέχειαν αναλαμβάνει το έλληνικώτατον πλέον γλέντι, διά νά 
έξελιχθή εις «διεθνές» μέ τήν πασίγνωστον ορχήστραν τού κέντρου «Κουΐντα» καί

Τό Σύμβολον του ‘Έθυου;, ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος τσουγκρίζων τό αύγό τού 
Πάσχα μετά των αστυνομικών υπαλλήλων καί των οικογενειών των.

το πλήθος των καλλιτεχνών πού έσπειραν τό κέφι καί τήν άγαλλίασιν πληθωρικά 
μέχρι των άπογευματινών ωρών....

•k¥ *

Γ ΡΑ Φ ΙΚ Η , πλημμυρισμένη εις το φως καί τά άρώματα των κήπων τοΰ 'Αμα
ρουσίου ή Σχολή ’Αξιωματικών καί Άρχιφυλάκων ’Αστυνομίας Πόλεων, κα- 

τεκλύσθη άπό τάς πρωϊνάς ώρας τής Κυριακής τοΰ Πάσχα από ένα μεγάλο καί εύ- 
γενές κοινόν. Οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί ο'ι δόκιμοι Άρχιφύλακες καί ’Αστυφύλα
κες μετά τών οικογενειών των πρώτα, υστέρα οι καθηγηταί καί ο'ι έπίσημοι έδωσαν 
ένα μεγάλο «παρών» καί έτίμησαν αρκούντως τούς οβελίας, τά ποτά καί τά άλλα 
εδέσματα τής πασχαλινής πανδαισίας. Κατά γενικήν ομολογίαν τών παρευρεθέν- 
των, ποτέ άλλοτε δέν είχε παρατηρηθή τόση τάξις καί τόση φροντίδα εδώ. Αιάκο
σμος πολύ «ποιητικός» εντός καί έκτος τοΰ μεγάρου, τραπέζια θαυμάσια περίποιη- 
μένα, καί στολισμένα μέ λουλούδια, χώρος αρκετός διά τάς καλλιτεχνικάς εμφανί
σεις καί τήν πάντοτε εύπρόσδεκτον τέχνην τής Τερψιχόρης. Κ αί προ παντός ευγέ
νεια καί έγκάρδια φιλοξενία. Ό  Διοικητής τών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής 
Α ' κ. Π. Λυκούσης, δ Υποδιοικητής κ. Κ . Πολίτης, ό Κοσμήτωρ κ. Λ. Παπαθανα
σίου, ό Διοικητής τής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. Α. Ντουφεξής, δ Γραμματεύς κ. Π. 
Βλαχάκης καί δλοι γενικώς οί Ύπαστυνόμοι έκπαιδευταί, έδωσαν αυτήν τήν φοράν
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καί πάλιν Ιξετάσεις ενώπιον τοΰ μεγάλου κοινού. Καί έλαβον —  δπως καί είς τόσα; 
άλλας παρόμοιας περιστάσεις —  άριστα είς τον τομέα εύγενείας καί εγκαρδίου φι
λοξενίας, αφού κατώρθωσαν νά μείνουν οί πάντες ευχαριστημένοι καί νά αίσθάνων- 
ται «σαν στό σπίτι τους καί κάτι παραπάνω» κατά προσφυά έκφρασιν αγαπητού υ
γειονομικού... Καί αυτό από τής ένδεκάτης πρωινής μέχρι τής πέμπτης άπογευμα- 
τ:νής.

Την ώραιοτάτην εορτήν των ’Αστυνομικών μας Σχολών έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας των ό Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου κ. Α. Παγκοΰτσος, δ ’Αντεισαγγε
λείς  τοΰ Άρείου Πάγου κ. Α. Τούσης, ή ΙΙρόεδρος τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς καί 
Πρόεδρος τής Ετα ιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων τού επινείου κ. Άθηνά Δηλαβέρη, 
ο Καθηγητής τής γραφολογίας κ. Α. Πουλαντζάς, οί Ύ φηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου

Μία στιγμή άπό τόυ εορτασμόν τού Πάσχα είς τάς ’Αστυνομικός μας Σχολάς. Εϊκονίζον- 
ται οί Υπουργοί ’Εθνικής Άμύνης καί Δημοσίας Τάξεως κ.κ. Στ. Κωστόπουλος καί Χρ. 
Άποστολάκος, ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Εΰάγγ. Καραμπέτσος, ό Διευ
θυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκης καί παρ’ αυτόν (μόλις διακρι- 

νόμενος) ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γ. Χαλούλος.

’Αθηνών κ.κ. I. Δασκαλόπουλος, καί Έμμαν. Βουζίκας, δ τέως Είσαγγελεύς καί 
συγγραφεύς κ. Ν. Κορφιάτης κ.λ. Περί τάς μεσημβρινάς ώρας έπεσκέφθη τούς εορ
τάζοντας καί δ ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, δ όποι
ος ήγειρε κύματα ενθουσιωδών χειροκροτημάτων καί επευφημιών τών Δοκίμων καί 
των οικογενειών των καί ηύχήθη συγκεκινημένος τό «Χριστός Ά νέστη». Ό  κ. ’Αρ
χηγός, μετά τών προσελθόντων επίσης κ.κ. Γενικού Διευθυντοΰ Αστυνομίας Γ . Χα- 
λούλου, Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας ’Αθηνών Έμμαν. Άρχοντουλάκη καί Διοικητοΰ 
τών Σχολών Π. Λυκούση, ύπεδέχθησαν μετ’ ολίγον τούς Υπουργούς Ε θν ική ς  Ά μ ύ 
νης κ. Σ. Κωστόπουλον καί Δημοσίας Τάξεως κ. X . Άποστολάκον, οί όποιοι κυριο- 
λεκτικώς άνηρπάγησαν είς τάς χεΐρας υπό τών έορταζόντων καί μετεφέρθησαν έν 
θριάμβω είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών Σχολών. Έν μέσψ πρωτοφανών έκδηλώ-
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σεων οί κ. Υπουργοί μετέφεραν τόν χαιρετισμόν της Κυβερνήσεως πρός τούς Δοκί
μους καί τάς οικογένειας των καί ώμίλησαν οι’ ολίγων, πλέξαντες τό έγκώμιον τοΰ 
αστυνομικού θεσμού καί εύχηθέντες πάσαν ευτυχίαν, τέλος δέ άπεχώρησαν έν μέ
σω ζωηρών χειροκροτημάτων καί ζητωκραυγών των παρευρισκομένων.

Τό καλλιτεχ νικόν πρόγραμμα, άφιερωμένον έν πολλοΐς εις τούς δημοτικούς 
χορούς τής πατριδος μας, έποίκιλε τμήμα τής Φιλαρμονικής Άστυνοαίας Πόλεων 
υπό τόν Άρχιφύλακα κ. Μπουχοΰτσον, ή πασίγνωστος Ορχήστρα Μεταξά καί πλή
θος μουσικών καί χορευτικών συγκροτημάτων μέ τούς κομφερανσιέ Ι \  ΙΙάρι, την α
μίμητη Μαρίκα Νέζερ, τόν «αειθαλή» Μητσάρα, τόν ζογκλέρ Πλατή, τούς Καραμα-

Έυα ακόμη στιγμιότυπου από τάς ’Αστυνομικός Σχολάς. Διακρίυονται ό Διοικητής τώυ 
Σχολών κ. Π. Λυκούσης, ό Άντεισαγγελεΰς τοΰ Άρείου Πάγου κ. Α. Τούσης, ό τέως 
Είσαγγελεΰς κ. Ν. Κορφιάτης, ό καθηγητής τής Γραφολογίας κ. Α. Πουλαυτζας, ό προϊ
στάμενος τού Έμπιστευτικού Τμήματος ’Αρχηγείου, ’Αστυνόμος Α’ κ. Κυρ. Μανωλέας 
κ.λ. Εις τό άκρου αριστερά, όρθιος καί εις στιγμάς. . . μεγάλης ψυχικής ευφορίας ό Κο- 

σμήτωρ των Σχολώυ κ. Λ. Παπαθανασίου.

νέα, Σαρρή, Ιναρδάση, τά συγκροτήματα Κουσιάδη καί Ζαμπέτα, κ.λ κ.λ. 'Ένας τε
ράστιος δηλαδή αστερισμός Ελλήνω ν καλλιτεχνών, πού έσκόρπισε τό κέφι καί 
προσέθεσε εις τάς Άστυνομικάς μας Σχολάς μίαν ακόμη άπό τάς τόσας μεγάλας καί 
γνωρίμους στιγμάς ανυπερβλήτου μεγαλείου.

*

Τ Ο Α ΓΤΟ  ΙΙΝΕΓΜ Α έπεκράτησε καί εις τούς πασχαλινούς εορτασμούς τής 
Γ .Γ .Α . ’Αθηνών καί τών Τμημάτων Τάξεως πρωτευούσης καί έπινείου. Τήν 

Τποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ή οποία έώρτασε είς τήν πλούσια δια- 
κοσμημένην Λέσχην τών υπαλλήλων, έπεσκέφθησαν ό Τπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. X . Άποστολάκος, 6 ’Αρχηγός μας κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος, ό Γενικός Διευθυν
τής ’Αστυνομίας κ. Γ. Χαλοϋλος, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Έμμαν.
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Άρχοντουλάκης καί άλλοι άξιωματικοί έν ένεργεία καί συντάξει, ενώ πολλοί καλ- 
λιτέχναι μετέφεραν καί έδώ τήν χαράν καί τήν ευθυμίαν μέχρι των απογευματινών 
ωρών. Τά αστυνομικά Τμήματα ’Αθηνών έξ άλλου καί κυρίως τά Α ', Γ ' , Ε ' καί 
Σ Τ ',  δπου σιτίζεται καί τό μεγαλύτερον τμήμα των υπαλλήλων τής πρωτευούσης, 
δέν υστέρησαν είς κέφι καί ευθυμίαν καθ’ δλην σχεδόν τήν ήμέραν τής Άναστά- 
σεως. ’Εξ αυτών, τό Α' καί τό Σ Τ ' Τμήμα ήδυνήθη νά τά έπισκεφθή —  παρά τάς 
υποχρεώσεις τής ήμέρας —  καί δ ’Αρχηγός του Σώματος κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος, 
γενομενος ένθουσιωδέσταια δεκτός καί επευφημηθείς ύπό τών έορταζόντων αστυ
νομικών καί τών οικογενειών των. Τό ίδιον καί ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
κ. Έμμαν. Άρχοντουλάκης, δ Γεν. Διευθυντής κ. Γ . Χαλοΰλος καί άλλοι ανώτεροι 
άξιωματικοί. Είς άπαντα τά προαναφερθέντα Τμήματα, τό κέφι καί τό «ξεφάντωμα» 
κατά γενικήν δμολογίαν έφθασαν είς τό κατακόρυφον, έχορεύθησαν δέ κ,ατά κόρον οί 
άθάνατοι σκοποί τής πατρίδος μας καί οί άλλοι, οί «διεθνείς»... Μεταξύ τών έορτα
ζόντων είς τό Γ ' Τμήμα καί μία «άκρως ενδιαφέρουσα» άτραξιόν: πολυπληθής δμάς 
Γαλλίδων καί Άγγλίδω ν τουριστριών, ή οποία έδιδε μέ τόν τρόπον της κάποιον άλ
λον τόνον εΰθυμίας καί χαράς καί έγνώριζε τά πολυθρύλητα μυστικά τής έλληνικής 
φιλοξενίας... Καί μεταξύ τών έορταζόντων είς τό Σ Τ ' Τμήμα, είς τό όποιον δ θαυ
μαστός διάκοσμος προεκάλει εντελώς ιδιαιτέραν έντύπωσιν, πολλοί έπαγγελματίαι 
τής περιοχής καί απίθανος πλούτος πασχαλινών εδεσμάτων καί ποτών, πλήν τών 
όγκων τοΰ δβελία βεβαίως...

Ή γείτων, δ Πειραιεύς μέ τάς τόσας έκπλήξεις τοΰ προσφάτου καί άπωτέρου 
παρελθόντος είς ούδέν ύστέρησεν. Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνομίας κ. Δ. Βασιλάκος 
καί άλλοι άνώτεροι άξιωματικοί, έπεσκέφθησαν τούς έορτάζοντας δμοιδικώς υπαλλή
λους μετά τών οικογενειών των είς τό άστυνομικόν έστιατόριον, ηύχήθησαν τό «Χ ρι
στός Άνέστη» καί παρεκάθησαν έπ’ άρκετόν μαζί των. 'Ομοίως, τούς συναδέλφους 
τοΰ έπινείου έπεσκέφθησαν καί άπασαι σχεδόν αί άρχαί τής πόλεως, ήτοι δ Νομάρ
χης, δ Δήμαρχος, δ Στρατιωτικός Διοικητής κ.λ. καί συμμετέσχον τοΰ έορτασμοΰ 
των. Γενικώς έπεκράτησε πληθωρικόν τό κέφι καί. δπως άνεμένετο, έχορεύθησαν 
κατά κόρον καί έδώ οί γνήσιοι, οί αθάνατοι έλληνικοί άλλά καί οί ξένοι σκοποί...

Κ ΑΙ ΤΟ Γ ΧΡΟΝΟΓ, λοιπόν. Ε ίθε δ Χριστός τής ’Αγάπης καί τής καλωσύνης, 
πού διά τής Άναστάσεώς Του έφερε τό μεγαλύτερον άγγελμα έπί τής γής, 

νά εύδοκήση δπως έορτάσωμεν τότε περισσότερον ακόμη εύτυχεΐς καί πλέον χαρού
μενοι. Καί πρό παντός νά ίδωμεν νά έκπληρώνωνται οί εύγενεΐς κοινωνικοί καί 
εθνικοί πόθοι τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί ολοκλήρου τοΰ Ελληνισμού, έκεϊνοι πού άπο- 
τελοΰν τό ύπεράπαν τής Εθνικής μας ψυχής καί είναι τόσον ατενώς συνδεδεμένοι 
μέ τό μέγα καί άφθαρτον μήνυμα έλληνοχριστιανικής πορείας δύο χιλιετηρίδων: 
«Χριστός Ά νέστη!»...

ΧΑΡΑ Λ. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ
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Κ Λ Α Δ Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν  
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1966

τρας καί Κέρκυραν.
1. —  Εξητάσθησαν από ιατρούς της έκλογης των οίκοι
2. —  Έξητάσθησαν εις ιατρεία της έκλογης των
3. —  Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας είς

ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια
4. —  Γπεβλήθησαν εις οδοντιατρικά: θεραπείας έν Πάτραις καί

Κέρκυρα
5. —  Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς της εκλογής των 
G.—  Εγεννήθησαν είς Μαιευτήρια
ι ·—  Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθει- 

σαι είς ιατρεία καί έργαστήρια τού Ν) μείου Άστυν. Πόλεων 
καί Κλάδου Υ γεία ς ’Αθηνών —  Πειραιώς 

b.—  Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 6.040 είς

Ήτοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω

Πειραιά —  Πά-

2.404 Μέλη
3.230 »

1.305 »

37 »
279 »

39 νέα »

4.337 »
13 »

11.644
ταγαί.-—

»

’Από οικονομικής πλευράς δ μήν Φεβρουάριος έχει ώς εξής:
’ Ε σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  
Εσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν
Ε Ξ Ο Δ Α

Δρχ. 430.902,50 
537.493 —

968.395,50
465.369,85

Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α 503.025,65

Β) Έ π ί ύποβληθέντος ήμΐν ερωτήματος έκ μέρους ενδιαφερομένων μετόχων 
του Κλάδου Υ γείας Α.Π. περί τού αν δικαιούνται νά άσφαλίσωσιν είς τον Κλάδον 
Υ γεία ς Α.Π. τόν πατρυιόν καί την μητρυιάν, άνακοινοΰμεν ύμΐν δτι, δεν παρέχε
ται τοιοϋτον δικαίωμα άσφαλίσεως των μελών τούτων ώς επίσης δέν παρέχεται 
δικαίωμα άσφαλίσεως τών έν διαζεύξει ή χηρεία τελούντων θηλέων αδελφών τού 
υπαλλήλου.

'Ο
Α ΡΧ Η ΓΟ Σ

ώς Πρόεδρος τον Κλάδον ' Υγείας 
ΕΥΑ ΓΓΕΛ Ο Σ ΚΑΡΑΜ ΠΕΤΣΟΣ
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—  ΕΝΟΧΟΙ στάσεως έκηρύχθησαν από τό τριμελές έφετεΐο οί ταραχοποιοί, 
οί όποιοι προεκάλεσαν έκτροπα στις 25 ’Ιουλίου 1966 καί κατεδικάσθησαν εις 18 
μηνών φυλάκισιν οί Μ. Βοζικάκης, Ν. Σωτηρίου, Χρ. Ζαμπάνης, Α. Ζαχαρίου, II. 
Βενάρδος, Π. Τσετσέκος καί Ν. Κουμουνδοΰρος καί σε 14 μηνών φυλάκισιν οί Χρ. 
Λαβίδας, Κ . Κολοβελόνης, Θ. Παπαδοπούλας καί Ε. Μανδηλάρης.

—  ΚΑ ΤΕΔΙΚΑ ΣΘ Η ΣΑΝ  διά σωματικάς βλάβας έναντίον αστυνομικών, κατά 
τήν 25ην Μαρτίου 1966, εις φυλάκισιν ένός μηνάς, οί Κ . Ξαφλιάς καί Χρ. Σαρτζί- 
δης καί γιά παράνομο όπλοφορία 6 Χρ. Στυλιανουδάκης.

—  Δ ΙΕΡΡ Η ΞΕ καί έλεηλάτησε 32 σπίτια ό διαρρήκτης Γ. Μαργίτης, ετών 
30, πού συνελήφθη. Προτιμούσε τιμαλφή, ρούχα, ραδιόφωνα πού πολλά βρέθηκαν 
στό σπίτι του.

—  Ο ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ Γ. Άσημακόπουλος, όταν συνελήφθη από τόν ύπαστυνό- 
μο Μ. Κότσιρα τοΰ έπετέθη καί τόν δάγκωσε στό δάκτυλο.

—  24 ΚΛΟΠΕΣ (σέ καταστήματα, περίπτερα καί αυτοκίνητα) ώμολόγησαν 
οί Χρ. Τσουρβάς, 20 ετών, I. Χατζής, 17 ετών, Μ. Ίωάννου, 20 έτών, οί όποιοι συνε- 
λήφθησαν από τη Γενική ’Ασφάλεια στό σφαιριστήριο «Ντυρί» όοοΰ 'Αγίου Μελε
τίου.

—  ΟΛΟΚΛΗΡΟ φορτηγό έκλεψε ο I. Κουρουμπίλης πού συνελήφθη άπό τή 
χωροφυλακή, στά Νέα Αιόσια.

—  ΤΗ ΜΟΙΡΑ έλεγε ή τσιγγάνα ’Αθανασία Μουσταφά στήν Α. Γάνα, στό 
Μενίδι, καί ταυτόχρονα τής πήρε άπό τήν τσέπη ένα χιλιάρικο. Συνελήφθη καί έ- 
πεστράφη τό χιλιάρικο.

—  Ο ΠΑΠΑΤΖΗΣ Δ. Μακαριώτης κέρδισε 2.000 δραχμές άπό τόν Χρ. Μα- 
λανδρίνο. Συνελήφθη καί έπέστρεψε τα χρήματα.

—  ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ μέ τήν υπόσχεση γάμου έκαναν οί συλληφθέντες Ε.Κ . 
Π., έτών 27, καί Κ.Ν.Π., έτών 26.

—  Η ΜΑΣΤΡΩΠΟΣ Ε. Νικολάου συνελήφθη στή Θεσσαλονίκη γιατί έξέδιδε 
στό διαμέρισμά της νεαρές γυναίκες.

—  ΕΓΙνΑΓΜ ΑΤΑ σοβαρά έπαθαν οί μαθητές δημοτικού σχολείου Θεσσαλονί
κης Γ . Τσακ,αλίδης, έτών 12 καί Π. Γεραλής, έτών 9, δταν πήρε φωτιά μπαρούτι 
μέ τήν οποίαν έφτιαχναν βαρελάττα γιά τό Πάσχα. Κινδυνεύουν νά τυφλωθούν.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ φόνου τής Ευτυχίας Μάνου, έτών 28, έκανε ή μητέρα της 
Μαριάνθη καί ό αδελφός της Δημήτριος, βοσκός, δταν τήν έρριξαν άπό μιά γέφυρα 
στόν ποταμό Καλαμά, κοντά στή Χρυσορράχη Ίωάννίνων. Αιτία ή παράνομη έγκυ- 
μοσύνη τής Ευτυχίας. Ευτυχώς έσώθη καί οί δρασται συνελήφθησαν.

—  Π Α ΙΔΟ ΚΤΟ Ν Ο Ι οί σύζυγοι ’Αντώνιος καί Βασιλική Λίτσα, έτών 19, γ ια
τί έρριξαν στή θάλασσα ζωντανό τό βρέφος τους, 8 ήμερων, στήν άκτή Γλύφα Χαλ-
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κίδος, επειδή ιό  βρέφος έγεννήθη παράνομο άπό σχέσεις της Βασιλικής μέ άλλον 
άνδρα πρό τοΰ γάμου τους. Συνελήφθησαν καί οί δύο.

— ΣΓΖ ΓΓΟ Κ ΤΟ Ν ΙΑ  άγρια, μέ ελατήριο τή ζηλοτυπία έγινε, στήν οδό Άβύ- 
δου 53 Αθηνών, άπό τόν Σταύρο Τσακίρη, έτών 29, ό όποιος, υστέρα άπό φιλονικία 
χτύπησε μέ μαχαίρι επτά φορές στο στήθος, στην πλάτη καί τό πρόσωπο τή γυναί
κα του Ινική, έτών 20. Τό έγκλημα έγινε μπροστά στά μάτια τής πενθεράς του Α ι
κατερίνης Νεράντζη. Ό  δράστης συνελήφθη.

—  ΟΚΤΩ κλοπές ώμολόγησε δ II. Κανελλάκης πού συνελήφθη άπό την Γενι
κή ’Ασφάλεια. Παρέδωσε κλοπιμαία άξίας 15.000 δραχμών.

—  ΟΙ Κ Λ ΕΠ ΤΕΣ τοΰ αυτοκινήτου Ι.Χ . 130072 όνομαζόμενοι Γερ. Παντελά- 
κος, έτών 18 καί Δ. Τακάνης, έτών 20, συνελήφθησαν ύστερα άπό καταδίωξι άπό 
περιπολικό τής ’Αστυνομίας.

—  ΕΚΛΕΨ Ε αυτοκίνητο 6 κακοποιός Δ. Κάλφας, άλλαξε τόν αριθμό καί κυ
κλοφορούσε διασκεδάζοντας ανενόχλητος άπό τό τέλος Φεβρουάριου. Χάρις στήν πα
ρατηρητικότητα τών αστυνομικών περιπολικών ένετοπίσθη στή λεωφόρο Ποσειδώ- 
νος καί ύστερα άπό καταδίωξι συνελήφθη στόν “Αλιμο, δπότε στήν ’Ασφάλεια διε- 
πιστώθη οτι πρόκειται περί τού κλέπτου πορτοφολίων, Κάλφα.

—  ΕΚΛ ΕΨ Ε 55.500 δραχμές άπό τόν πατέρα του ό άνήλικος Ι.Σ ., έτών 16, 
καί έπαιζε ποδόσφαιρο άπό τό πρωί έως το βράδυ, δπότε έθεωρήθη ύποπτος καί 
κατά τόν έλεγχο διεπιατώθη ή πράξις του.

—  6 ΔΙΑ Ρ Ρ Η Ξ Ε ΙΣ  καταστημάτων τής πρωτευούσης καί τής Λειβαδιάς καί 
6 κλοπές αυτοκινήτων ώμολόγησε δ συλληφθείς άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια Άθαν. 
Νιδριώτης, έτών 23.

—  Π ΕΝ ΤΑ ΚΟ ΣΙΟ ΔΡΛ ΧΜ Α  παλα ιών έκδόσεων έξαργύρωνε έκ συστήματος 
6 συλληφθείς άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια Ε. Κούφας.

—  ΣΚ Ο ΤΩ ΣΕ τό φίλο του Α.Δ., έτών 6, μέ χτυπήματα στό κεφάλι ό άνήλικος 
Χ.Α. έτών 11, γιά ένα χαρταετό πού πετοΰσαν μαζί σέ χωριό τής Γαστούνης. Κα
τόπιν τό πτώμα τό σκέπασε μέ κλαριά έλιάς. 'Ο δράστης ώμολόγησε τό έγκλημα.

—  ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΟ άπεπειράθη νά κλέψη δ Χρήστος Κτενιστός, άλλά συνελή
φθη έπ’ αύτοφώρο) άπό περιπολικό τής ’Αστυνομίας.

—  ΟΜΟΙΩΣ καί γιά τήν ίδια αιτία συνελήφθη στή διασταύρωσι τής δδοϋ Σω- 
κράτους— Λυκούργου δ 18ετής Α.Δ. πού μέ ένα φίλο του άπεπειράθη νά κλέψη τό 
ξένο αυτοκίνητο 95ΚΟΖ.

—  13 ΑΤΟΜΑ έτραυματίσθησαν κατά τήν έφετεινή περιφορά τοΰ έπιταφίου 
άπό βαρελόττα. Επ ίσης άπό ρουκέτα έτραυματίσθη σοβαρά δ Κ . Χρυσανθόπουλος.

—  Ν ΕΚΡΟ Σ 1 καί τραυματίες 27 άπό βαρελόττα καί πυροτεχνήματα κατά τό 
έφετεινό Πάσχα.

—  ΟΙ Κ Λ ΕΠ ΤΑ Ι X . Πέτρου καί Ξ. Καράπτης συνελήφθησαν καί ώμολόγη- 
σαν κλοπές άπό άρκετά αυτοκίνητα.

Ν. Α.

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας καί έτσι 
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

αστυνομικοί και ώς άνθρωποι.



ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ύ πδ  τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ’Ι'ΚΟΥ
(Σ υ ν έχ ε ια  άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΪΟΝ Β'

-
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Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Π εισ ιστράτου.
Πάροδος της δδοΰ Σεπολίων 15, στήν πλατεία «’Αττικής».
0  Πεισιστρατος, σύμφωνα με τήν μυθολογία, ήταν γυιός τοϋ Νέστορος καί τής 

Αναξιχίας. Κατά τον Ομηρο, δ ΙΙεισιστρατος συνώδευσε τον γυιό τοϋ Όδυσσέως 
Τηλέμαχο απο τήν Πόλο στήν Σπάρτη καί τον ώδήγησε στον Μενέλαο, προκειμένου 
νά λάβη ειδήσεις για τον πατέρα του.

Γνωστός στήν αρχαιότητα είναι καί ό συνώνυμος περιώνυμος τύραννος των 
’Αθηνών, γυιός τοϋ Ηπποκράτους καί συγγενής τοϋ Σόλωνος. "Οντας αρχηγός των 
Διακριων κατέλαβε την αρχή (571 π.Χ .) καί διεκρίθη γιά τήν πολιτική του δρα
στηριότητα καί ευφυΐα, αλλά καί γιά τήν αύταρχικότητα καί τήν πανουργία του. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Π ελαγονίας.
ΙΙαροοος τής οοοΰ Χαλκιδικής 4ο, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές «Μαυ- 

ρομμάτη».
Η Πελαγονια, παλαιοτάτη χωρά τής Μακεδονίας, έξετείνετο αρχικά κατά τήν 

περιοχήν τοϋ ’Άνω Άξιοΰ, άργότερα δέ κατά τό λεκανοπέδιο τοϋ ποταμού Έριζώ- 
νος. Οί κάτοικοι αυτής (Πελαγόνες) συγγενείς προς τούς Πελασγούς, ύπετάγησαν 
στους Μακεδόνες επί Φιλίππου τοϋ Β  . Τό 1269 στήν περιοχή τής Πελαγονίας (λόγ
γος Βορίλα) , συνήφθη αποφασιστική μάχη μεταξύ των στρατευμάτων τής Νίκαιας 
καί τοϋ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου.

Π ελα σ γώ ν .
Πάροδος τής οδοΰ Κοίλης 26, κοντά στον « Αγιον Άνδρέα» των Κάτω Πετρα- 

λώνων.
Οι Πελασγοί,^αρχαιότατος προϊστορικός λαός, είχαν ώς γενάρχη τον Πελασγό, 

γυιο τής Γαίας. Ιπό τών αρχαίων συγγραφέων έθεωροΰντο ώς προελληνικά φϋλα 
έγκατεσπαρμενα στην ηπειρώτικη καί νησιωτική Ελλάδα, τήν μικρασιατική ακτή, 
ως και στην Ιταλία, Ιλλυρία κ.ά. Σχετικά μέ τήν καταγωγή τους, τήν άρχική τους 
κοιτίδα καί γενικά μέ τόν πολιτισμό τους, ύπάρχουν πολλές θεωρίες καί ερμηνείες.
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Π ελλ ή ν η ς .
Πάροδος τής δδοΰ Πατησίων 107, απέναντι στην στάσι «Κοροιγκτώνος».
Ή Πελλήνη ή Παλλάνα, αρχαία σημαντική πόλις τής Ά χαΐας, μεταξύ Σι- 

κυώνος καί Αίγείρας, ήταν σύμμαχος των Σπαρτιατών κατά τον Πελοποννησιακό 
πόλεμο καί αργότερα μέλος τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας. Τό 224 π.Χ. έκυριεύθη 
από τον Κλεομένη. Ή αρχαία Πελλήνη έκοσμεϊτο από πολλά ιερά καί μνημεία.

Π έ λ λ η ς .
Πάροδος τής λεωφόρου Καβάλας (’Αθηνών) 17, κοντά στον «Προφήτη Δα

νιήλ».
Ή Πέλλα, άρχαιοτάτη καί σημαντικωτάτη πόλις τής Μακεδονίας, βορείως τής 

Αουδίας λίμνης (ώνομάζετο παλαιά Βούνομος ή Βουνόμεια) ήταν πρωτεύουσα τών 
Μακεδόνων βασιλέων από τής εποχής τοϋ ’Αρχελάου (413— 399 π.Χ.) καί ήκμασεν 
ιδιαιτέρως τήν εποχή του Φιλίππου καί Μ. ’Αλεξάνδρου. Μετά τήν κατάλυσι τοΰ 
μακεδονικού κράτους, ή Πέλλα έγινε ρωμαϊκή αποικία, όνομασθεΐσα Ιουλία Αύγού- 
στα Πέλλα. ’Από τοΰ 10ου αίώνος ή Πέλλα δέν μνημονεύεται καθόλου καί είναι 
άγνωστο πότε καί από ποιόν κατεστράφη.

Π ελο π ίδα .
Πάροδος τής δδοΰ Πανός 4, στους «Άέρηδες» (Πλάκα) .
Ό  Πελοπίδας, περιώνυμος Θηβαίος στρατιωτικός καί πολιτικός, συνέβαλε μαζί 

μέ τον φίλον του καί συνεργάτην ’Επαμεινώνδα στήν έξύψωσι τής δυνάμεως τών 
Θηβών’ ’Όντας φιλόπατρις καί δημοκρατικός, άπήλλαξε τήν πάλι τών Θηβών 
άπό τούς φιλομακεδόνες τυράννους (379 π.Χ.) , έγκαθίδρυσε τήν δημοκρατία καί 
έβοήθησε στήν σύστασι τοΰ 'Ιερού Λόχου. “Οταν συνελήφθη αιχμάλωτος άπό τόν 
’Αλέξανδρο τών Φερών, ήλευθερώθη ά.πό τόν ’Επαμεινώνδα, πλήν δμως, έφονεύθη 
αργότερα μαχόμενος στήν παρά τάς «Κυνός Κεφαλάς» σύγκρουσι (364 π.Χ.) . Συ
νώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών.

Πελοποννήσου.
Συνέχεια τής δδοΰ Ξενίας, στοΰ «Ζωγράφου».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή μεγαλυτέρα χερσόνησο τής Ελλάδος, πού καταλαμ

βάνει τό νότιο τμήμα της. Στήν πραγματικότητα εΐναι νησί, άπό τής εποχής τής 
τομής τοΰ Ίσθμοϋ τής Κορίνθου. “Εχει εκτασι 21.063 τετρ. χλμ. καί περί τις 
1.100.000 κατοίκους (1 9 6 1 ). Περιλαμβάνει τούς νομούς Άργολίδος, ’Αρκαδίας, 
Ά χαΐας, ’Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας καί Μεσσηνίας. Τμήμα τοΰ νομοΰ Κοριν
θίας ανήκει γεωγραφικώς στήν Στερεά Ελλάδα, ενώ αντίθετα, τμήμα τής Άργολι- 
κής χερσονήσου πού γεωγραφικώς ανήκει στήν Πελοπόννησο, διοικητικώς υπάγε
ται στόν νομό Πειραιώς. Τό νησιώτικο τμήμα τής Πελοποννήσου συνιστοϋν οί νησί
δες καί τά νησιά πού βρίσκονται κοντά της. Οί περισσότερες δμως απ’ αυτές (Πόρος, 
“Γδρα, Δοκός, Σπέτσες, Κύθηρα, ’Αντικύθηρα κλπ.) ανήκουν διοικητικώς στόν 
νομό Πειραιώς. Ή κυριωτέρα νησίς πού ανήκει στήν Πελοπόννησο είναι ή Έλαφρό- 
νησος (νομός Λακωνίας) μέ εκτασι 17,85 τετρ. χλμ.

Τά υψηλότερα βουνά τής Πελοποννήσου είνα ι: Ταΰγετος (2.454 μ .) , Κυλλήνη 
(Ζήρεια) 2.376 μ., ’Αροάνια (Χελμός) 2.355 μ., 'Ερύμανθος (Ώλενός) 2 .224-μ., 

Τορτουβούνα (Πεντέλεια) 2.112 μ., Μαίναλον, 1.981 μ., Πάρνων 1.935 μ., Σαΐτας 
(Ό ρυξις) 1.812 μ., κλπ. Οί κυριώτεροι ποταμοί είναι: ’Αλφειός, Βουραϊκός, Γλαύ

κος, Έρασΐνος, Ερύμανθος, Ευρώτας, “ Ιναχος, Κλάδεος, Νέδα, Λάδων, Νέδων, 
Πάμισος, Πηνειός, Πύρρος, Σελινοΰς. Οί κυριώτερες λίμνες: Φενεός, Στυμφαλία, 
Λέρνη, ή τεχνητή τοΰ Λάδωνος. Λιμνοθάλασσες: Άγουλινίτσης, Μουριάς, Καϊάφα, 
Κοτύχι. Λεκανοπέδια: Τριπόλεως καί Μεγαλουπόλεως. Κυριώτερα εμπορικά κέν
τρα: Α ίγιο, Πάτραι, Πύργος, Καλαμάτα καί Τρίπολις.
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Τήν Πελοπόννησο κατώκησαν γιά πρώτη φορά φΰλα των Πελασγών (Δρύοπες, 
Καύκωνες, Λέλεγες κ.ά.) , αργότερα οέ ’Ίωνες καί ’Αχαιοί οί όποιοι καί ανέπτυξαν 
σημαντικωτατο πολιτισμό, με κέντρο τις Μυκήνες. Στό τέλος τοϋ Ι Β ' αίώνος κατήλ- 
θον στην Πελοπόννησο οι Δωριείς, οί όποιοι υπέταξαν ή έξεδίωξαν τούς παλαιο- 
τερους κατοίκους. Κατά τούς ιστορικούς χρόνους, τό ισχυρότερο κράτος έδημιούρ- 
σαν οι Σπαρτιάτες. Την εποχή τών Μακεδόνων πολλές πόλεις κατείχοντο ύπό μα
κεδονικών φρουρών ή τυράννων, αλλά ή από τού 297 π.Χ . συσταθεϊσα ’Αχαϊκή Συμ
πολιτεία προσεπαθησε να συνενώση ολόκληρη σχεδόν τήν Πελοπόννησο. Τό 146 
π .λ . οι Αχαιοί υπέστησαν δεινήν ήτταν ύπό τών Ρωμαίων κοντά στήν Λευκόπετρα 
που είχε ως αποτέλεσμα τήν ύπό τοΰ Μομμίου άλωσι τής Κορίνθου (146 π.Χ.) καί 
τήν υποταγή τής Πελοπόννησου ώς καί ολοκλήρου τής Ελλάδος, στήν Ρώμη.

Τήν εποχή τών Βυζαντινών ή Πελοπόννησος άπετέλεσεν, άρχικά, ίδιον θέμα, 
μ,έ πρωτεύουσα την Κόρινθόν, άπό τοΰ ΙΑ ' δμως αίώνος ύπήχθη στό θέμα Ελλάδος. 
Ιόν καιρό τοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Ε ' (Η ’ αιών) έγκατεστάθησαν στήν Π. σλαβικά 

φύλα, όπως οί Εζερΐτες, οι Μελιγκοί κ.ά. Μετά τήν φραγκική κατάκτησι (1205—  
121'-) η Π. κατέστη πριγκιπάτον, πού διηρέθη σέ 12 βαρωνίες. Στό διάστημα τών 
πολέμων μεταξύ Βυζαντινών καί Φράγκων, πού ήρχισαν επί αυτοκράτορος Μιχαήλ 
Η Παλαιολογου (1261— 1282) , ή ισχύς τών Φράγκων έμειώθη, μέχρις ότου άπό 
τις 12 βαρωνίες άπέμειναν μόνον 4 (1 3 2 0 ). ’Αργότερα οί Φραγκικές κτίσεις περι- 
ήλθον, γιά ενα διάστημα, ατούς Ναβαρραίους. Στήν περίοδο Ι Γ '— ΙΕ ' αίώνος, ή ι
στορία τής Π. ταυτίζεται σε πολλά μέ τήν ιστορία τοΰ Μυστρά πού είχε καταστή 
πολιτικό καί πνευματικό κέντρον ολοκλήρου τής Πελοπόννησου. ’Από τοϋ 1327 ήρ- 
χισαν οί επιδρομές τών Τούρκων, πού κατέληξαν στήν κατάληψί της (1458— 1460) 
ύπο τοΰ Μωάμεθ Β  . Από τότε οί Πελοποννήσιοι, μέ πρωτοστατοΰντες τούς Μανιά- 
τες, διεξήγαγον συνεχείς κατά τών Τούρκων αγώνες, πού άπεκορυφώθησαν στήν έ- 
παναστασι, που απετυχε, τοΰ 1769— 1770 καί, μετά άπό αυτήν, στήν προπαρασκευή 
καί τήν διεξαγωγή τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προά
στια τών ’Αθηνών) .

Πέλοπος.
Πάροδος τής όδοΰ Δεληγιάννη, μετά τό κινηματοθέατρο «Ηεροκέ».
Ο Πέλοψ, ό επώνυμος ήρως τής Πελοπόννησου, ήταν έγγονός τοΰ Διός και 

γυιός τοΰ Ταντάλου καί τής Διώνης, κόρης τοΰ ’Άτλαντος. Καθώς μάς πληροφορεί 
η μυθολογία ό Πέλοψ κατετεμαχίσθη άπό τον πατέρα του, πλήν όμως οί θεοί τών 
άνεδημιούργησαν. Μεταβαίνοντας στήν Πίσα, ένίκησε σέ άρματοδρομία τον Οίνόμαο 
καί ενυμφεύθη τήν κόρη του Ιπποδάμεια, γενόμενος έτσι βασιλεύς τής ’Ήλιδος. Μέ 
τήν Ιπποδάμεια άπέκτησε πολλούς γυιούς καί θυγατέρες, όπως τον Ά τρέα, τον Θυ
έστη, τήν Νικίππη κ.ά. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών Αθηνών) .

Πενταγιών.
Πάροδος τής όδοΰ Εύφρονίου, κοντά στό άλσος Συγγροΰ (Κουπονίων) .
Οί Πενταγιοί, χωριό τής επαρχίας Δωρίδος στό νομό Φωκίδος μέ 250 περίπου 

ήμερα κατοίκους, είναι ή γεννέτειρα τής θρυλικής Μαρίας Πενταγιώτισσας τών 
ημοτικών τραγουόιών. (Ή Μαρία Πενταγιώτισσα (1 8 2 1 ;— 1 8 8 5 ), αγνώστου επω

νύμου κόρη γραμματοδιδασκάλου, κατέστη θρυλική γιά τήν ώραιότητα καί τά ερω
τικά της σκάνδαλα. Οί περιπέτειές της άπετέλεσαν θέματα λαϊκών άναγνωσμάτων 
καί ποιημάτων) .

Πενταποταμίας.
Πάροδος τής όδοΰ Πελοπόννησου 5, στοΰ «Ζωγράφου».
Ή Πενταποταμία είναι ή γνωστή Παντζάμπ πού στά Περσικά σημαίνει πέντε 

ποταμοί. Σήμερα είναι κράτος τής ’Ινδίας μέ εκτασι 122 χ ιλ . τετρ. χιλιόμ. καί πλη-
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θυσμό 22 περίπου έκατομμυρίων. Ή χώρα αυτή είχε καταληφθή άπό τόν Μέγα 
'Αλέξανδρο.

Πεντέλης.
Πάροδος τής όδοΰ Μητροπόλεως 28, στην «'Αγία Δύναμι».
Πρόκειται για τό γνωστόν δρος τής ’Αττικής που εύρίσκεται στα ΒΑ των ’Α

θηνών καί είναι όνομαστόν από τήν άρχαιάτητα, γιά τά λευκά μάρμαρά του. (Συνώ
νυμη δδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Περαίας.
Πάροδος τής όδοΰ Ε. Βενιζέλου κοντά στόν «"Αγιο Γεώργιο» τών Σφαγείων.
Περαίαν ώνόμαζον οί Έ λληνες τό τμήμα τής Παλαιστίνης πού εύρίσκετο ανα

τολικά τοϋ Ίορδάνου ποταμού.
Περάμου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλειώνης 27, κοντά στό τέρμα τών λεωφορείων «"Αγιος 

Δημήτριος» ’Αμπελοκήπων.
Ή Πέραμος, κωμόπολις σήμερα τής Κυζικηκής χερσονήσου στην Προποντίδα, 

πρό τής ανταλλαγής τών πληθυσμών είχε περί τούς 3 χιλιάδες "Ελληνες κατοίκους, 
οί όποιοι, ερχόμενοι στήν Ελλάδα, ίδρυσαν μεταξύ Έλευσΐνος καί Μεγάρων τον 
παραλιακό συνοικισμό τής Νέας Περάμου (Μ. Πεύκο) .

Πέραν.
Πάροδος τής όδοΰ Πριγκιποννήσων 7, απέναντι στήν ΒΑ  πλευρά τής Σχολής 

Εύελπίδων.
Πρόκειται γιά τό έναντι τής κυρίως Κωνσταντινουπόλεως τμήμα, τό όποιον 

χωρίζεται απ’ αυτήν μέ τόν Κεράτιο κόλπο. ’Αποτελεί Ιδιαίτερο δήμο μέ 300 πε
ρίπου κατοίκους καί συνδέεται μέ τόν «Γαλατά» μέ γέφυρες καί υπόγειο σιδηρόδρομο.

Περβάνογλου Ίω άννου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 272, στις «Τρεις γέφυρες».
Ό  ’Ιωάννης Περβάνογλου (1831— 1911) , συγγραφεύς, ύφηγητής τής νεωτέ- 

ρας φιλολογίας στό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, ύπήρξεν ιδρυτικό μέλος τού «Παρνασ
σού» καί τής «Εταιρίας Φίλων τού Λαού».

Περγάμου.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 135, μετά τόν «"Αγιο Παντελεήμονα».
Ή  Πέργαμος, σημαντικωτάτη πόλις τής Μ. ’Ασίας καί πρωτεύουσα τού δμω- 

νύμου βασιλείου, εύρίσκετο στή χώρα τής Μυσίας καί ήταν άρχαιοτάτη αποικία τών 
’Αρκάδων πού ίδρύθη άπό τόν Πέργαμο, γυιό τού Νεοπτολέμου. Στό διάστημα τών 
έλληνιστικών χρόνων ήκμασε σημαντικά ως έδρα τού ισχυρού περγαμηνοΰ βασιλείου 
τής δυναστείας τώιν Άτταλιδών. Συνώνυμη δδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών.

Περδικάρη Μιχαήλ.
Πάροδος τής όδοΰ Λασκαράτου 24, ατού «Κυπριάόου».
Ό  Μ ιχαήλ Περδικάρης ή Πρεδικάρης, ιατροφιλόσοφος καί ποιητής άπό τήν 

Κοζάνη (1766— 1828) , συνέγραψε διάφορα ποιητικά, ιατρικά κ.ά. έργα.
Περδίκκα.
Πάροδος τής όδοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 28 , στό «Μεταξουργείο».
Πρόκειται γιά τούς γνωστούς βασιλείς τής Μακεδονίας, άπό τούς όποιους ό 

Περδίκκας ό Α ' είναι δ ιδρυτής τού Μακεδονικού κράτους (2ος π.Χ . αιών) .
Περεσιάδου Σπυρίδωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Ψυχάρη 18, στό «Γαλάτσι».
Ό  Σπυρίδων Περεσιάδης, συγγραφεύς ειδυλλιακών καί πατριωτικών δραμά-
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'(ον, γεννήθηκε το 1864 στό Μεσορρούγι Νωνάκριδος καί άπέθανε στην Α θήνα τό 
1918. Εργα του: «Γκολφω» (1 8 9 3 ), «Χαράς τοϋ Ζαλόγγου», «Μαγεμένος βασκός» 
καί άλλα.

Περιάνδρου.
Πάροδος τής λεωφόρου Αμαλίας 38, απέναντι στό άγαλμα τοΰ Βύρωνος (Ζάπ- 

πειο) .
Ο Περίανδρος, περιώνυμος τύραννος τής Κορίνθου (668— 585/4 π.Χ .) , ήταν 

γυιός τοΰ Ινυψελου και ένας των επτά σοφών τής Ελλάδος. Στην εποχή του, ή Κό
ρινθος άνήλθε σε σημαντική οικονομική καί πνευματική ακμή. (Συνώνυμη οδός υ
πάρχει στοΰ Ζωγράφου) .

Περικλεούς.
Πάροδος τής οδοΰ Λέκκα 11, συνέχεια τής όδοΰ Καραγεώργη Σερβίας, στήν 

πλατεία «Συντάγματος».
0  Περικλής, ένας των έπιφανεστέρων πολιτικών τής άρχαιότητος, γυιός τοΰ 

,ΐανθιππου, γεννήθηκε τό 490 π.Χ. καί άπέθανε τό 429 π.Χ . Πολύ γρήγορα άνεμεί- 
χθη στό δημόσιο βίο καί από τό 460— 429 π.Χ. διετέλεσε στρατηγός. Ή εποχή τής 
οιοικησεως του, δ γνινστός «Χρυσούς Αιών τών ’Αθηνών», είναι ή κατ’ εξοχήν έπο- 
χή ακμής τής πόλεως καί δικαίως κύριος συντελεστής τής άκμής αυτής θειορεϊται 
δ Περικλής.

Εσωτερικά καί εξωτερικά ήδραίωσε καί ηΰρυνε τήν έπιρροή τής δημοκρατίας καί 
πολλές φορές έστράφη κατά τών άντιπάλων του. Κατέστησε τήν ’Αθήνα πνευματικό 
καί καλλιτεχνικό κέντρο τοΰ αρχαίου κόσμου. Τότε άνιδρύθη δ Παρθενών, έκτίσθη- 
σαν τα προπύλαια, κατεσκευάσθησαν τά Μακρά τείχη  κ,.ά. οικοδομήματα πού έλάμ- 
πρυναν τήν πόλι. Εφαρμόζοντας πολλές μεταρρυθμίσεις έπέτυχε τήν πνευματική 
καί ήθική έξύψωσι τών πολιτών. Καθιέρωσε τήν χρηματικήν άμοιβήν για τις προς 
τήν πολιτεία υπηρεσίες τών πολιτών, παρέσχε σ’ δλους τό δικαίωμα τής άνόδου στό 
άςίωμα τοΰ αρχοντος, εθεσπισε τά θεωρικά κ.ά. Γύρο) του συνεκ.εντρώθησαν άξιολο- 
γώτατες προσωπικότητες τοΰ αρχαίου ελληνικού κόσμου, όπως δ Φειδίας, δ ’Αναξα
γόρας καί ή πολλή ’Ασπασία. Στήν εποχή του έξερράγη δ ολέθριος Πελοποννησια- 
κός πόλεμος καί οί πρώτες άτυχίες τών ’Αθηναίων έγιναν αιτία νά καθαιρεθή δ Π ε
ρικλής, πλήν δμως σύντομα δ λαός τον άνεβίβασε στό άξίιομά του. Τό 429 δ Π ερι
κλής άπέθανε, προσβληθείς άπό τον ένσκήψαντα στήν ’Αθήνα λοιμό. (Συνώνυμη ο
δός ύπάρχει σέ πολλά προάστια τών ’Αθηνών) .

Περισσού.
Πάροδος τής όδοΰ Πανδίονος, στήν «'Αλυσίδα» Πατησίων.
Πρόκειται γιά  τή γνωστή συνοικία τών ’Αθηνών πού εύρίσκεται στήν Β  πε

ριοχή καί άνήκει σήμερα στό δήμο Ν. ’ Ιωνίας. (Συνώνυμη δδός, συνέχεια τής λεω
φόρου Ηρακλείου, υπάρχει στήν ομώνυμη συνοικία.

Περιστάσεως.
Πάροδος τής όδοΰ ’Ελευθερωτών 17, κοντά στήν πλατεία «'Ηρώων» τής Χα

ραυγής.
Έ  Περίστασις, τουρκιστί Σάρκιοϊ, κ,ωμόπολις τής τουρκικής Θράκης στήν Προ

ποντίδα, πρό τής μικρασιατικής καταστροφής είχε περί τις 3 χ ιλ . Έ λληνας, οί ό
ποιοι κατέφυγαν στήν Ελλάδα  καί οί περισσότεροι άπ’ αυτούς έγκατεστάθησαν στό 
ομώνυμο χωριό τής επαρχίας Πιερίας, πού σήμερα έχει περί τούς 1100 κατοίκους.

Περραιβοΰ Χριστόφορου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 12, κοντά στήν γέφυρα τής δδοϋ Άνα- 

παύσεως.
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Ό  Χριστόφορος Περραιβός (1773— 1863) , αγωνιστής τοΰ 1821 καί ένας των 
σημαντικοηέρων ιστορικών τής εποχής του, ήταν συνεργάτης τοΰ Ρήγα Φεραίου. 
Μετά τήν άπελευθέρωσι προήχθη σέ υποστράτηγο καί συνέγραψε «Πολεμικά απο
μνημονεύματα».

Π ερ σ επ ό λ εω ς .
Πάροδος τής όδοΰ Δαλματίας, κοντά στή πλατεία «Κύπρου» των Κουπονίων.
Ή Περσέπολις, μιά από τις πρωτεύουσες τοΰ Περσικοΰ κράτους, όπου ίδρυ

σαν από τον Δαρεΐο τον Α ' μεγαλοπρεπή ανάκτορα, έπυρπολήθη από τον Μ. 
’Αλέξανδρο, μετά τήν μάχη των Άρβήλων (330 π.Χ.) . Στήν Περσέπολιν εθάπτον- 
το οί Πέρσαι βασιλείς.

Π ερ σ ε φ ό ν η ς .
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 102, στο έργοστάσιον αεριόφωτος (Γκαζοχώρι) .
Ή  Περσεφόνη, κόρη τοΰ Διός καί τής Δήμητρας, ήταν σύζυγος τοΰ Πλούτωνος 

καί βασίλισσα τοΰ Ά δου, δπου καί διέμενε, κατά διαταγήν τών θεών, τούς εξ μό
νον μήνες τοΰ έτους, ενώ τούς άλλους εξ άνήρχετο στήν γή καί παρέμενε κοντά στήν 
μητέρα της. Ύπό τών ’Ορφικών έθεωρεϊτο ώς θεά τής φύσεως καί μητέρα, έκ τοΰ 
Διός, τοΰ Διονύσου Ζαγρέως. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν ’Ά νω  Δάφνη) .

Π ερ σ έ ω ς .
’Α ρχίζει άπό τήν δδό Συμμαχιδών (Πετράλωνα) καί τελειώ νει στήν δδό Χαμο

στέρνας (Χαμόστερνα) .
Ό  Περσεύς, ’Αργείος ήριος, γυιός τοΰ Διός καί τής Δανάης, είναι δ ιδρυτής 

τής Μιδέας καί τών Μυκηνών καί γενάρχης τής πρώτης δυναστείας τών Περσειδών 
στις Μυκήνες. Μέ τήν βοήθεια τοΰ Έρμοΰ καί τών Νηΐδων, έφόνευσε τήν Μέδουσα, 
πηγαίνοντας τό κεφάλι της στόν ΙΙολυδέκτη —  βασιλέα τής Σερίφου —  καί άπη- 
λευθέρωσε τήν ’Ανδρομέδα, τήν οποίαν καί ένυμφεύθη. Ό  φόνος τής Μεδούσης άπε- 
τέλεσε σημαντικό στις τέχνες θέμα.

Π έ ρ σ η .
Πάροδος τής όδοΰ Αχαιώ ν 22, κοντά στή πλατεία «Μερκούρη» στό τέρμα τών 

λεωφορείων «Φιλοππάπου».
Ό  ΙΙέρσης, γυιός τοΰ Περσέως καί τής ’Ανδρομέδας καί επώνυμος ήρως τών 

Ιίερσών, ήταν πατέρας τοΰ Άχαιμένους, γενάρχου τής δυναστείας τών Άχαιμενιδών.
Π εσ μ α ζό γλο υ  Ί ω ά ν ν ο υ .
’Α ρχίζει άπό τόν οδών Πανεπιστημίου καί τελειώνει στήν ά.ρχή τής όδοΰ Σο- 

φοκλέους.
Ό  ’Ιωάννης Πεσμαζόγλου (1857— 1916) , τραπεζίτης καί πολιτευτής, έξε- 

λέγη βουλευτής ’Αθηνών τό 1909 καί είναι ιδρυτής τής Τραπέζης ’Αθηνών. Μέ 
δικές του δωρεές ίδρύθησαν οί νυκτερινές σχολές τοΰ Συλλόγου Έμποροϋπαλλήλων. 
(Συνιόνυμη οδός υπάρχει στήν Κηφισιά καί Ά ν ω  Δάφνη) .

Π ε σ τ ώ ν .
Πάροδος τής όδοΰ Καυκάσου 18, απέναντι στή σχολή Εύελπίδων.
Στά Πεστά, χωριό τής επαρχίας Δωδώνης, κατά τόν Α ' βαλκανικό πόλεμο (Νο

έμβριος 1912) , συνήφθη σφοδρά μάχη μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνω ν.

(  Συνεχίζεται)
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—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Δ. Ά λιβέρτης, οδηγός μοτοποδηλάτου, έτών 70, τον όποιο 
παρέσυρε, στην ’Ά ρτα, φορτηγό, μέ δδηγδ τον Δ. Γούλα.

•—  Π Α Ρ Ε Β ΙΑ Ζ Ε  τά φωτεινά σήματα ή Κωνστ. Μαμαλάκη, οδηγός τοΰ Ι.Χ . 
49827 καί δταν συνελήφθη από περιπολικό, εξύβρισε τόν αστυφύλακα τής Τροχαίας. 
ΙΙαρεπέμφθη στόν εισαγγελέα.

—  Τ ΡΑ ΓΜ Α Τ ΙΣΜ ΕΝ Ο Ι οί Π. Μίζερος καί I. Γαλούσης, δταν τό Ι.Χ . 130305 
πού οδηγούσε δ πρώτος, στό Αιγάλεω, έπεσε πάνω σέ δέντρο.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ Μ. Στρατωνακάκης καί τραυματισμένος σοβαρά δ οδηγός έλ- 
κυστήρος Θ. Σακελάρης, δταν ούτος άνετράπη έξω από τό Ηράκλειο Κρήτης.

—  Ν ΕΚ ΡΑ  ή Μ. Γεωργιάδου, την οποία παρέσυρε «βέσπα», στην δδό Λαγκα
δά Θεσσαλονίκης. Ό  δράστης δραπέτευσε.

—  Τ ΡΑ ΓΜ Α Τ ΙΣΜ ΕΝ Ο Ι σοβαρά οί Κ . Περσέτης καί I. Μαρκαντώνης, τούς 
όποιους παρέσυρε, στό 23 χιλιόμετρο τής δδοΰ Αθηνών— Λαμίας, τό Ι .Χ . 95460 
φορτηγό μέ δδηγόν τόν Ν. Νάσην.

—  Ν ΕΚ ΡΑ  ή Μ. Ίορδανίδου την οποία, παρέσυρε μέ τό «σκούτερ» του ή Χρ. 
Τριανταφυλλίδη πού έτραυματίσθη σοβαρά.

—  Τ ΡΑ ΓΜ Α Τ ΙΣΜ ΕΝ Ο Ι σοβαρά οί όδηγοί τοΰ Ι .Χ . 14239 πού έπεσε καί κα
τέστρεψε τό σηματοδότη, στό τέρμα τής λεωφόρου Αλεξάνδρας καί δ δδηγός τού 
198978 πού έπεσε σέ ηλεκτρικό στύλο, στην δδό Θησέως καί 'Ύδρας. Άμφότεροι 
δδηγούσαν μέ ταχύτητα καί αδεξιότητα.

—  Τ ΡΑ ΓΜ Α Τ ΙΣΜ ΕΝ Ο Ι οί Ν. Όνώριος καί Κ . Φοδελάκης, δταν άνετράπη 
τό μοτοποδήλατό τους, στό Σκαραμαγκά.

—  Τ ΡΑ ΓΜ Α Τ ΙΣΜ ΕΝ Ο Ι 10, οί Π. Καρκαμέλος, ίλαρχος , Ν. Μαρκαντώνης, 
ανθυπίλαρχος, Σ . ’Αντωνίου, Κ . Μπόμπος, Σ . Κατελίμης, Κ . Παναγιωτόπουλος, καί 
Ε . Λάμπης, ανθυπίλαρχος καί δ δδηγός του, δταν άνετράπη τό στρατιωτικό φορτη
γό τού οποίου έπέβαινον, συνεπεία συγκρούσεως στό Σταυρό Α γία ς Παρασκευής, 
μέ τό 43550 λεωφορείο, τό όποιο άππειράθη νά προσπεράση τό στρατιωτικό.

—  ΤΡΑ ΓΜ Α Τ ΙΣΜ ΕΝ Ο Σ δ I. Τσακλάκης, δδηγός μοτοποδηλάτου τόν όποιο 
παρέσυρε στη Γλυφάδα αμερικανικό αυτοκίνητο, μέ δδηγό τό λοχία Τζών Πόρτνερ.

—  Ν ΕΚ ΡΑ  ή Μαρ. Ίορδανίδου τήν όποια παρέσυρε στη Θεσσαλονίκη μοτοπο
δήλατο, μέ δδηγό τόν Ν. Τ ζίλη .

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ 12ετής Ν. Ήλιου, τόν όποιο παρέσυρε στην Ά μφιάλη τού Πει- 
οαιώς τό Ι.Χ . 128088 φορτηγό καί τόν τίναξε στό δρόμο, όπότε άλλο φορτηγό, τό 
131301, πού ήρχετο μέ ύπερβολική ταχύτητα άπό τό αντίθετο μέρος τόν καταπλά
κωσε. Ό  δδηγός τοΰ πρώτου φορτηγού I. Παντελόγλου συνελήφθη, δ δδηγός τού 
δευτέρου άνέπτυξε ταχύτητα καί άπεμακρύνθη.

—  ΤΟ  ΞΑ 1977 μέ δδηγό τόν Ε . ’Έμπρυ, μεθυσμένο, τρέχοντας μέ ίλιγγιώ δη 
ταχύτητα στή λεωφόρο Συγγροΰ, έπέπεσε μέ σφοδράτητα έπί τού προπορευομένου αυ
τοκινήτου τού προέδρου τής Ένώσεως Συντακτών καί τό κατέστρεψε, ευτυχώς χω
ρίς θύματα.

— Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι δ Γ . Γεφύρης καί ή γυναίκα του δταν μέ τό Ι .Χ . πού
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έδηγοΰσε ήναγκάσθη νά τό ρίξη σε χαντάκι για νά άποφύγη σύγκρουσι μέ άντίθετα 
έρχόμ,ενο φορτηγό, πού έβαινε άντικανονικώς. Συνέβη στην δδό Πατρών— ’Αθηνών.

ΤΡΑΥΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝΟ Ι 9, οί σμηνίτες Ε . Νότσικας, Ε . Σαβραδάκης, Ε, Χαΐ- 
ρης, Π. Ζαφειροπουλος, Μ. Μοσχογιάννης, Σ . Λούδας, II. Ζουρίδης καί Σ . Καϊνάς, 
δταν στο Καβούρι άνετράπη τό 5138 αυτοκίνητο της ΕΒΑ , μέ δδηγό τον H. Κάλλια.

Ν ΕΚΡΟ Σ δ Γ . Μπότσικας, οδηγός γεωργικού έλκυστήρος, πού άνετράπη 
κοντά στο χωριό Πηγάδια Ξάνθης.

— Ν ΕΚΡΟ Σ δ Εύθ. Πασαπόρτης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο άνετράπη 
στην δδό Λαρίσης— Συκουρίου (Λαρίσης) .

Ν ΕΚΡΟ Σ δ ΙΟετής μαθητής Κ . Κωνσταντάρας, τον όποιο παρέσυρε, στο 
χωριό Μεγάλη Χώρα Τριχωνίδος, αυτοκίνητο τής ΕΒΑ , μέ οδηγό τον Κ . Σταθό- 
πουλο.

—  Ν ΕΚΡΟ Σ δ Κ . Ρούτσης, οδηγός μοτοποδηλάτου, τον όποιο παρέσυρε, στο 
10 χιλιόμετρο τής δδοΰ Καλαμάτας— Πύργου φορτηγό, μέ δδηγό τον Β . Σαγιάκο.

—  Ν ΕΚΡΟ Σ ό Ά λ . Μπάλας, τον όποιο παρέσυρε στην δδό Χατζηκυριακείου 
Πειραιώς μοτοποδήλατο, μέ δδηγό τον Π. Πουλικαράκο.

—  ΤΡΑ1 Μ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΣ σοβαρά 6 Ν. Άνανίας, οδηγός ταξί, δταν τούτο 
συνεκρούσθη μέ τό ύπ’ άριθ. 49234 άσθενοφόρο τού Στρατού, στή διασταύρωσι τών 
δδών Αδριανουπόλεως— Βορείου Ηπείρου. Τό άσθενοφόρο έτρεχε υπερβολικά.

—  ΤΡΑΥΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝΟ Σ & περιπτεριοΰχος, στην όδό 'Αγίου Διονυσίου ’Α
ρεοπαγίτου, δταν τό Ι .Χ . 15224, τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύτητα, επεσε πάνω 
στο περίπτερο καί τό διέλυσε. 'Ο δράστης έτράπη είς φυγήν καί άναζητείται.

— "ΦΩΤΙΑ πήρε άπό βραχυκύκλωμα τό Ι.Χ . 63545, στή λεωφόρο Κηφισιάς 
παρά τή στάσι Ζέρβα. Έπενέβη ή πυροσβεστική υπηρεσία. To Ι .Χ . έπαθε σοβαρές 
ζημιές.

—  Τ Ρ Α ϊΜ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο I οί Σ. Τερπινάς (όδηγός) καί Σ . Σφυρής, δταν τό 
φορτηγό 167966 άνετράπη στό 53ο χιλιόμετρο τής έθνικής δδοΰ Θεσσαλονίκης—  
Καβάλας.

—  Τ Ρ Α ΙΜ Α Τ ΙΣΜ Ε Ν Ο Σ σοβαρά ό Έ π. Οικονόμου, όδηγός έλκυστηρος γ ε
ωργικού, δ όποιος άνετράπη στή θέσι «"Αγιος Άνδρέας» Κορινθίας.

— ΕΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΘ Η  ό Ν. Λεγάκης καί δ συνεπιβάτης Ε . Άταρτζόζογλου, 
ετών 19, δταν άνετράπη τό Ι.Χ . 137630 πού τό είχε κλέψει ό πρώτος άπό τόν 
αδελφό του, στή λεωφόρο Ποσειδώνος, στή στροφή «Ουλεν», λόγω υπερβολικής 
ταχύτητος.

—  Ν ΕΚ ΡΑ  άγνωστη γυναίκα, έτών 60, την οποίο, παρέσυρε τό Ι .Χ . 207745, 
στή λειοφόρο Καβάλας. 'Ο δράστης συνελήφθη.

—  ΘΑΝΑΣΙΜΑ τραυματισμένος δ Ν. Καφετζής, έτών 30, τόν όποιο παρέσυρε 
στή Ραφίνα τό 120687 φορτηγό, μέ δδηγό τόν Σ. Χαλυβδόπουλο, πού συνελήφθη.

—  ΕΚ Ο Ψ Ε τό πόδι τού Κ . Μαραγκού τό Ι .Χ . 21561, μέ δδηγό τόν Ζ. Λυγίζο, 
πού παρέσυρε τό θύμα του, στή λεωφόρο Μεσογείων.

—  ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Η  ή Έ λ . Κωνσταντοπούλου, έτών 27, την όποια παρέ
συρε τό Ι .Χ . 185596, μέ δδηγό τόν Γερ. Σταμάτη, στή λεωφόρο Κηφισίας.

5— ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι οί Π. Στεφανάκης (όδηγός) καί Δ. ΣτεσάρηΤέτών 
16, έπιβάτις μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνεκρούσθη στο τέρμα τής δδοΰ Άχαρνών 
μέ τό Ι . Χ . 125722 , πού ώδηγοϋσε ό Π. Λαζανάς.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ Β . Μαργαρίτης, τόν όποιο παρέσυρε αυτοκίνητο, στό συνοικι
σμό « ’Ελευθερία» τής Θεσσαλονίκης. Ό  όδηγόε έγκατέλειώε τό θύαα του καί έξκ- 
φανίσθη. ‘ ’  1

—  ΤΡΑ Υ Μ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι σοβαρά οί I. Γκίκας καί Π. Κατερινιώτης, τούς
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όποιους παρέσυρε, στην πλατεία Καλυβίων, γεωργικός έλκυστήρας, μέ δδηγό τόν 
Γ . Καρναμπάκα.

—  Δ ΙΕΜ ΕΛ ΙΣΘ Η  Ο ΙΚ ΤΡ Α  6 Μ. Μΐϋραίτής, στό Μοσχάτο, άπό τό Ι .Χ . 125. 
022 πού τό ώδηγοΰσε δ στρατιώτης I . Προνταλόγλου.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ Γ . Καλλιμάνης, τόν όποιον παρέσυρε στήν Κόρινθο αμαξοστοι
χία τής Γραμμής Πύργου— ’Αθηνών.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ Ν. Παπαδόπουλος, έτών 7, τόν όποιο παρέσυρε φορτηγό μέ 
δδηγό τόν Γ . Δούτση, στό συνοικισμό «Εΰοσμον» Θεσσαλονίκης.

—  ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Σ σοβαρά δ Θ. Γαβριλάτος, δδηγός μοτοποδηλάτου, 
όταν τούτο παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε σέ βάραθρο, στήν άκτή Θ εμ ι
στοκλέους.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ Σεβ. Τουλουμάρης καί τραυματισμένοι πέντε δταν τό Ι.Χ . 
25107 στήν όδό ’Αθηνών— Λαμίας, κοντά στή Φιλαδέλφεια, έπεσε μέ σφοδοότητα 
στό σταθμεΰον Ι .Χ . 75315.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Ά λ . Διαμαντόπουλος, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού τόν παρέ
συρε στή λεωφόρο ’Αθηνών —  στάσις Γλάστρες —  αυτοκίνητο τού Β.Ν ., αέ δδηγό 
τό ναύτη Σ. Ινουντούρη.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ στρατιώτης Τριαν. Παπαδόπουλος καί τραυματισμένοι 6, δταν 
τό στρατιωτικό αυτοκίνητο τού οποίου έπέβαιναν, μέ δδηγό τόν Ε . Καρατζή, άνε- 
τράπη κοντά στή γέφυρα τού ’Αλιάκμονος.

—  Ν ΕΚ ΡΑ  ή Κ . Καλογιάννη, τήν όποια παρέσυρε στό 286 χιλιόμετρο τής 
εθνικής όδοΰ ’Αθηνών —  Ίωαννίνων, τό Ι.Χ . 206833, μέ δδηγό τόν Γ . Ζησιλάτο,

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ ό Ε . Βλαντής, δδηγός μοτοποδηλάτου, καί τραυματισμένος ό συν
επιβάτης Α. Σπιετσιώτης, δταν τούτο στή λεωφόρο Σουνίου παρεξέκλινε τής πο
ρείας του καί άνετράπη.

—  ΕΚΑ Η ΣΑ Ν  6 άτομα καί έτραυματίσθησαν 30 σέ αυτοκινητιστικό δυστύ
χημα, πού έγινε στό Μπογιάτι, στήν εθνική όδό, στις 6 ή ώρα τό πρωί. Τό 143144 
«Πούλμαν» γεμάτο μέ στρατιώτες, πού γύριζαν μέ άδεια άπό τή Θεσσαλονίκη, πλη 
σίαζε νά φτάση στήν 'Αθήνα. Ό  δρόμος, στό σημείο τού δυστυχήματος, είναι ίσιος 
καί αρκετά πλατύς. Μπροστά πήγαινε τό 133603 «Τάουνους» άπό τή Θεσσαλονίκη 
κ ι' αυτό. Σέ μιά στιγμή δ δδηγός τού «Πούλμαν», έπεχείρησε νά τό προσπεράση. 
Δεν τά κατάφερε. Τό χτύπησε στό πίσω μέρος καί τό τίναξε μακριά, μέσα στό 
χαντάκι. ’Έ πειτα, τό «Πούλμαν» έφυγε άπό τό διάζωμά του, πέρασε στό αντίθετο 
διάζωμα καί καρφώθηκε πάνω σ’ ένα φορτηγό τού στρατού, πού μετέφερε έφόδια 
στή Λαμία. Φλόγες ξεπήδησαν άπό παντού καί οι έπιβάτες τού «Πούλμαν» άρχισαν 
νά πηδούν άπό τά παράθυρα. Οί περισσότεροι άπ’ αυτούς, τραυματισμένοι ή απλώς 
μέ άμυχές, κατάφεραν νά άπομακρυνθοΰν έγκαίρως. Οί υπόλοιποι έμειναν άβοήθη- 
τοι, τραυματισμένοι, μέσα στό «Πούλμαν». "Οταν ήρθε ή πυροσβεστική ήταν ήδη 
αργά. Βρήκαν μόνο τά πτώματά τους άπανθρακωμένα σέ μιά ύστατη προσπάθεια 
νά ξεφύγουν άπό τή φωτιά πού τούς κύκλωνε. Οί έπιβάτες τού «Πούλμαν»— στρατιώ
τες άπό τή Θεσσαλονίκη μέ άδεια —  κατέθεσαν δτι δ δδηγός έκοιμάτο συνεχώς 
στή διαδρομή. "Ενας ύπολοχαγός μάλιστα λίγο πριν γίνη τό δυστύχημα, έλεγε νά 
τραγουδήσουν γιά  νά ξυπνήση.

—  Ν ΕΚ ΡΟ Σ δ Ν. Σίμος, δδηγός άμάξης καί ή γυναίκα του Άγόρω , δταν 
αυτή συνεκρούσθη στά Τρίκαλα μέ λεωφορείο, πού ώδηγοΰσε δ Β . Κοτάλης.

—  Δ ΙΕ Μ Ε Λ ΙΣΘ Η  άπό αμαξοστοιχία στό χωριό Βερναδέϊκα Πατρών, ό Ν. 
Μίχος πού περνούσε μεθυσμένος τις γραμμές.

—  Ν ΕΚ ΡΑ  ή Α. Μαρκοπούλου καί τραυματισμένος δ δδηγός Β . Μαρκόπουλος 
καί ή ’Αφροδίτη Γεωργούλη, δταν τό Ι .Χ . αυτοκίνητο, στό 606 χιλιόμετρο τής δοού 
Θέρμου— Ναύπακτού, έπεσε σέ χαράδρα 80 μέτρων.

Ν. Α.
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’Αριστείδης Μαυρωτάς
Τ  ,J- ΗΝ 6ην ’Απριλίου έ. έ. άπεβίωσεν 6 έν συντάξει ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' 
'Αριστείδης Μαυρωτάς. Ή κηδεία του έγένετο την έπομένην έκ τοϋ ίεροϋ νού τοϋ 
νεκροταφείου Βύρωνος, παρηκολούθησαν δέ αυτήν πλεΐστοι αστυνομικοί υπάλληλοι 
έν ένεργεία καί συντάξει, άντιπροσωπεΐαι αστυνομικών απάντων των βαθμών καί 
πλήθος ιδιωτών.

Ό  αείμνηστος Αριστείδης Μαυρωτάς έγεννήθη εις Κρανίδιον Έρμιονίδος τής 
Άργολίδος καί κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τό έτος 1927. ’Έκτοτε προή- 
χθη, τό 1930 εις τον βαθμόν του Άρχιφύλακος, τό 1944 εις τόν βαθμόν τοϋ Τπα- 
στυνόμου Β  , τό 1941 εις τόν βαθμόν τού Τπαστυνόμου Α ' καί τά έτη 1944, 1952 
καί 19G0 εις τούς βαθμούς Αστυνόμου Β ' ,  ’Αστυνόμου Α' καί ’Αστυνομικού Διευ- 
θυντοΰ Β ' ,  άντιστοίχως. Τής υπηρεσίας άπεχώρησε τήν 31— 12— 60 καί άφοϋ άφη- 
σεν Ιξοχον παράδειγμα πρός μίμησιν τήν επί 33 συναπτά έτη άφοσίωσίν του εις τά 
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τό καθήκον καί τήν έξυπηρέτησιν τοϋ πολίτου.

Αιώνια του ή μνήμη. Καί τό χώμα πού τόν έκάλυψε άς είναι έλαφρόν.

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Α .Ι Ι Ε Β Ι Ω Σ Ε  τήν 29—3—66, εις Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείου Πειραώς, έν
θα ένοσηλεύετο, ό άστυφύλαξ Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος τοϋ Ευσταθίου. ΤΙ 
κηδεία του έγένετο τήν έπομένην-έκ τοϋ ίεροϋ ναοΰ Ταξιαρχών Κορυδαλλού, παρη- 
κολουθήθη δέ υπό αντιπροσωπειών αστυνομικών καί μεγάλου πλήθους ιδιωτών παρά 
τών όποιων ο μεταστάς μεγάλως έξετιμάτο καί ήγαπάτο.

Ό  αείμνηστος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος έγεννήθη τό έτος 1929 εις Άρ~ 
μενιούς Τριφυλλίας τής Μεσσηνίας. Κατετάγη είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τό 1952 
καί ύπηρέτησεν εύόρκως είς διαφόρους υπηρεσίας τοϋ Πειραιώς μέχρι καί τοϋ θα
νάτου του. Ό  πρόωρος χαμός του άφίνει ένα δυσαναπλήρωτον κενόν είς τάς τάξεις 
τών συναδέλφων του, δεδομένου δτι υπήρξε πρότυπον δημοσίου λειτουργού.

Α ιωνία του ή μνήμη, τό χώμα δέ τής πειραϊκής γής πού τόν έκάλυψεν άς είναι 
έλαφρόν.

Μιχαήλ Μαυρέλλης
Ε Ν Α Σ άκόμη άστυφύλακας, ό Μιχαήλ Μαυρέλλης, άπεβίωσε τήν 11—4—66 
καί έκηδεύθη τήν έπομένην είς Γ ' νεκροταφεΐον. Καί τήν κηδείαν αυτήν παρηκολού
θησαν πλεΐστοι αστυνομικοί υπάλληλοι καί πλήθος ιδιωτών, παρά τών οποίων ό αεί
μνηστος μεγάλως έξετιμάτο καί ήγαπάτο διά τό ήθος, τήν ευπρέπειαν καί τόν άδα- 
μάντινον χαρακτήρα του.

Ό  Μιχαήλ Μαυρέλλης έγεννήθη τό 1919 είς Άχλαδόκαστρον Ναυπακτίας. 
Κατετάγη είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό 1945 καί ύπηρέτησεν έκτοτε είς διαφόρους 
υπηρεσίας Αθηνών καί Πειραιώς, έκτελών πάντοτε εύόρκως καί μετ’ αυταπαρνή- 
σεως τό καθήκον του καί άπολαύων τής αγάπης καί έκτιμήσεως, τόσον τών άνωτέ- 
ρων του, όσον καί τών συναδέλφων του άστυνομικών. ΔΓ αυτό δ θάνατός του αφήνει 
άλλο δυσαναπλήρωτον κενόν είς τάς τάξεις τών συναδέλφων του.

”Ας είναι αίωνία του ή μνήμη καί έλαφρόν τό χώμα πού τόν έκάλυψε.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»



. .ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΑ ΤΑΙΡΙΑ. ΤΟΥΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ
'Υπό του χ. Χ . Σ .

/"Λ ΤΑΝ ή Βέρα Κρόζερ άφησε τη μακρυνή πατρίδα της γιά νάρθη στην Έλλά- 
ν /  δα, τό θερμόμετρο έδειχνε πέντε βαθμούς υπό τό μηδέν κ ι’ άς ήταν ’Απρίλης. 
Κ ι όταν έφθασε στην ’Αθήνα, κάποιο αντίγραφο άπ’ τά ίδια θερμόμετρα έδειχνε 
είκοσι πάνω άπ’ τό μηδέν κι’ άς ήταν μόλις παραμονή Πρωτομαγιάς.

« Οαα!» φώναξε καί ρίχτηκε τό ίδιο μεσημέρι στα γαλανά νερά τού Σαρω- 
νικοΰ άπ’ τήν εξέδρα τοϋ κοσμικού φαληριώτικου ξενοδοχείου. «’Ό αα!» έκαμε κ ι’ ένας 
γενναίος ’Αθηναίος κολυμβητής καί έπεσε ξοπίσω της, λιγωμένος άπ’ τις θαυμάσιες 
καμπύλες τού κορμιού της. Μά ό Πάτροκλος, παρ’ δλο πού τό επιθυμούσε μ’ δλη του 
τήν ψυχή, όέν τούς μιμήθηκε. Σκέφθηκε πώς θά ήταν πολύ τολμηρό νά ριψοκινδυ- 
νεύση μιά βέβαιη πούντα, έστω κ ι’ άν θάχε προβλέψει νά πάρη μαζί τό μαγιώ του.

«Νά πάρη ή οργή!», γρύλλισε μέσα άπ’ τά δόντια του καί βάλθηκε νά περιμένη 
τήν επιστροφή της. "ϊστερα, βλέποντας δτι ή νέα κοπέλλα είχε άπομακρυνθή πολύ 
καί φαινόταν σάν μιά μικροσκοπική άσπρη κοκκίδα στο νερό, φώναξε νευριασμένος 
τό γκαρσόνι καί παρήγγειλε μιά πορτοκαλάδα άκόμα...

*

Γ ΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΛΟ μέ τη θυμόσοφη άντίληψη καί τήν αίσθηση άνωτερό- 
τητος άπέναντί μου, τά πάντα ήταν δυνατά καί πιθανά. ’Ήξερε άπό τό σήμα 

τής «Ίντερπόλ» δτι ή Βέρα Κρόζερ, μιά περιζήτητη άρτίστα στά καμπαρέ τής Μον 
μάρτρης μέχρις δτου άπελαθή άπό τη  γαλλική άστυνομία, ήταν ένας τέλειος Άρσέν 
Λουπέν μέ κέντρο δράσεως τά Μόναχο. ’Ήξερε πώς ή ήλικία της ήταν γύρω στά 
είκοσι καί όέν τής έλειπε ούτε ή ιδιοσυγκρασία ούτε ή φαντασία. 'Όσο γιά τήν 
Ομορφιά της, όταν δ Πάτροκλος έλεγε «τέλειο κορίτσι» εννοούσε κάτι παραπάνω 
άπό εκείνα πού λένε οί κριτές δταν άναόείχνουν τις «μις ύφήλιος», τις «μις κόσμος» 
καί άλλα παρόμοια πλάσματα τού παραδείσου. Γ ι ’ αυτό καί τον ακόυσα μέ τά μά
τια ορθάνοιχτα δταν μοΰ περιέγραψε τον «άνθριοπο» πού παρακολουθούσε καί λυ
πήθηκα κατάκαρδα δταν μοΰ τόνισε πολύ στενοχωρημένος:

—  Μπορεί καί νά μή γυρίση... Ξέρεις, μιά θαλαμηγός ξεκίνησε άπό τό Δέλτα 
καί μοΰ φαίνεται δτι τήν πήρε στ’ άνοιχτά. ’Έχω πολλή ώρα νά τήν δώ... Εκείνο  
πού μού φαίνεται παράξενο είναι δ άλλος, δ "Ελληνας. Τά ρούχα του βρίσκονται 
σ' εκείνη τη μπλέ «Τζάγκουαρ» καί ή γυναίκα πού κάθεται στο βολάν φαίνεται 
ν’ άνησυχή άπό ώρα. Τ ί έγινε αυτός άραγε;

Ή άλήθεια είναι δτι δ Πάτροκλος γιά άλλα πράγματα στενοχωριόταν περισ
σότερο. Ή «Ίντερπόλ» είχε ειδοποιήσει τήν Γ.Γ.Α . ’Αθηνών γιά τό θηλυκό σατανά 
πού μάς επισκεπτόταν καί τόνιζε δτι πρέπει νά παρακολουθηθή, γιά νά εξακριβω
θούν οί τυχόν επαφές της μέ δύο Αιγύπτιους παραχαράκτες. ’Αλλά ένα τηλεγρά
φημα άπό τήν Κέρκυρα έλεγε δτι την δεύτερη κιόλας ημέρα άπό τής εισόδου της
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στό ελληνικό έδαφος, ένας νεαρός ’Αμερικανός καθηγητής παρουσιάστηκε στο Τμή
μα ’Ασφαλείας και κατήγγειλε δτι «κατά τήν διάρκειαν συναισθηματικού περιπάτου 
μέ νεαράν αλλοδαπόν, άφιχθεϊσαν τάς άπογευματινάς ώρας τής αυτής ημέρας Ικ 
Ρώμης, άνηρπάγη τό πορτοφόλιόν του όπερ περιείχε 6.000 δολλάρια καί 40.000 
δραχμάς είς ελληνικά χαρτονομίσματα...». Τό τηλεγράφημα έδινε πιστά τά χαρα
κτηριστικά τής Βέρας Κρόζερ, καί πρόσθετε δτι έφυγε μέ τό αεροπλάνο τής γραμ
μής γιά τήν ’Αθήνα καί μέ τό ψευδώνυμο Μπριγκίτε Χάλξεϋ. "Επειτα, μιά άρι- 
στοκράτισσα Βιεννέζα πού έμενε στό Κολωνάκι από χρόνια, κατήγγειλε τήν ημέρα 
εκείνη δτι τό προηγούμενο βράδυ τήν έπισκέφθηκε μιά νεαρή καλλονή, τής είπε 
πώς ήταν φίλη τής κόρης της πού σπούδαζε σκηνογραφία στό Παρίσι, καί εύχαρί- 
στως δέχθηκε νά τήν φιλοξενήση. Τό πρωί δμως άνεκάλυψε δτι μαζί μέ τή νεαρή 
καλλονή, πού λεγόταν «Νόρμα Βράϊγκερ», είχαν έξαφανισθή λίρες καί μετρητά 
πάνω από διακόσιες χιλιάδες δραχμές...

Τά χαρακτηριστικά πού έδωσε ή Βιεννέζα συνέπιπταν απόλυτα μ’ έκεΐνα πού 
τηλεγράφησε ή Κέρκυρα. Καί τά δσα δ Πάτροκλος είχε παρατηρήσει πάνω στή Β έ
ρα Κρόζερ, δέν άφηναν καμμιά αμφιβολία δτι έπρόκειτο γιά ένα καί τό αυτό πρό
σωπο. (Σ ’ αυτό συμφωνούσα άπόλυτα κι’ έγώ, βάσει τής περιγραφής πού τόσο ζωη
ρά καί παραστατικά μοΰ είχε κάμει ό Πάτροκλος πριν από λίγο...) . "Εμεναν δμως 
δύο αναπάντητα ερωτήματα: Γιατί ή Βέρα Κρόζερ έδειξε τόση προτίμηση στούς
ξένους τής Ελλάδος; Καί γιατί Εξαφανίσθηκε μέσα ϋαρωνικό, μέ μόνα έφόδια
ένα λιλλιπούτειο μαγιώ μπικίνι κ ι’ ένα σκούφο στό δμορφο καί τόσο «παραγωγικό» 
ξανθό της κεφαλάκι;

Ή άλήθεια είναι πάλι δτι αυτά τά Ερωτήματα βασάνιζαν μόνον Εμένα τον ανί
δεο περί τά μεγάλα καί σοβαρά ζητήματα τής ’Ασφαλείας... Δέν πιστεύω νά βασά
νιζαν καί τον ντέτεκτιβ τον Πάτροκλο, πού πάντοτε τόν θαύμαζα καί δέν μπορού
σα παρά νά ομολογώ παντού τήν υπεροχή του. Ιδ ίω ς όταν θύμωνε, καί υψώνον
τας τή φωνή του χτύπαγε μέ δύναμη τό δεξί του χέρι στά γαλόνια τού αριστερού...

*
¥  V

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Εκείνη μάς ήρθε δπως κ ι’ δλες οί άλλες τής τελευταίας δε
καετίας. Μόνο πού ή καθολική απεργία των εργατών καί ή γενική επιφυ

λακή έκαμαν κ ι’ Εμένα καί τόν Πάτροκλο νά περάσουμε ολη τήν ήμέρα μας σχε
δόν στόν κοινό θάλαμο Τμήματος καί Παραρτήματος. ’Εκεί, γιά πρώτη φορά ό 
καλός ύπαρχιφύλακας μοΰ έκμυστηρεύθηκε δτι δέν ήταν καί τόσο μακριά ή ήμέρα 
πού θά έκανε τήν είσήγηση νά πάω στήν ’Ασφάλεια...

Μέ τό σούρουπο βγήκαμε μαζί περιπολία. Καταλάβαινα δτι ή Βέρα Κρόζερ μέ 
τά κατορθώματά της τόν είχε Εντελώς απορροφήσει καί, τό σπουδαιότερο, τό είχε 
πάρει κατάκαρδα πού τήν έχασε μέσα στό Σαρωνικό τήν προηγούμενη ήμέρα. "Αν 
δέν τήν έχανε, γρήγορα θά έκλεινε «μιά φοβερή υπόθεση πανευρωπαϊκής σημα
σίας», δπως τήν άποκαλοΰσε απ’ το πρωί τής παραμονής.

Πήραμε τήν κεντρική λεωφόρο σιωπηλοί, άκούγοντας κουρασμένοι τά ξέφρενα 
τραγούδια τής ήμέρας καί παρατηρώντας μέ τρόπο τά πρόσωπα πού κρύβονταν κά
τω από μαγιάτικα στεφάνια κ ι’ άγριοκλώναρα τής ’Αττικής. Βαδίσαμε έτσι πάνω 
άπό δυο χιλιόμετρα όταν ό Πάτροκλος μοΰ είπε:

—  Δέν σοΰ δίνει στά νεύρα αυτό τό κακόηχο «καί τά πουλιά τά ταίρια τους 
φωνάζουν»;

— ’Ό χι, άποκρίθηκα. ’Απεναντίας τό βρίσκω καλό καί άληθινό. Μήπως αυτό 
πού λένε γιά τά πουλιά δέν συμβαίνει καί μέ τούς άνθρώπους;

—  Γιά τούς άνθρώπους αυτό συμβαίνει σ' όποιαδήποτε Εποχή, κ ι’ όχι μόνο τό 
Μάη! μ’ άποπήρε σκυθρωπός.
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—  Ναί, άλλα μήπως αύτό τό τραγουδάκι λέει καί κάτι άλλο; άντέτεινα μου
διασμένος.

—  Τ ί να πή μωρέ! Πάλι άρχισες τις φαντασίες;
— νΟχι φαντασίες, κύριε Ύπαρχιφύλαξ! διαμαρτυρήθηκα. ’Αλλά ακούστε κάτι 

πού σκέπτομαι: Ή  Βέρα Κρόζερ κατάκλεψε τούς Γάλλους, τούς Γερμανούς καί τούς 
Ιταλούς καί τώρα ήρθε καί σέ μάς. Περίεργο είναι πού άρχισε εδώ από ’Αμερικα

νούς καί Βιεννέζους... "Αν σκεφθοΰμε λοιπόν δτι κάποτε τά ομοια συναντοΰνται, ότι 
ύπάρχει ένας ακατανίκητος «νόμος έλξεως τών όμοιων» πού...

—  Λάθος κάνεις, αγράμματε! «Τά ετερώνυμα έλκονται καί τά ομώνυμα άπω- 
θοΰνται» λέει ή φυσική...

.—  Συμφωνώ, αλλά στή ζωή συμβαίνει το αντίθετο, κύριε Ύπαρχιφύλαξ... Λοι
πόν: Ά ν ή Βέρα Κρόζερ άκολούθησε, άθελά της έστω, αυτόν τον νόμο έλξεως,
πρέπει νά βρίσκεται μέ κάποιον δμοιό της. ΚΓ αυτός δ κάποιος πρέπει, κατά την 
ταπεινή μου γνώμη, νά είναι δ ’Ισίδωρος Κάργας...

—  Τ ί είναι αυτός πάλι; έκαμε ξαφνιασμένος.
—  Είναι έκεΐνος πού έπεσε στή θάλασσα ξοπίσω της χθές τό μεσημέρι. ’Ε κεί

νος δ γενναίος κολυμβητής πού είδατε...
Μέ κοίταξε παραξενεμένος στο λιγοστό φως τού ηλεκτρικού. 'Ύστερα τά μάτια 

του άνοιγόκλεισαν μερικές φορές, μεγάλωσαν, καί τον ακόυσα νά σφυρίζει μέσα 
άπ’ τά δόντια του:

— ‘Από σένα τόν τρελλό, όλα μπορεί νά τά περιμένη κανείς!... Δέν μοΰ λές, 
τί ξέρεις γ ι ’ αυτόν τόν ’Ισίδωρο Κάργα;

—  Ξέρω δτι χθές δέν κοιμήθηκε στό σπίτι του, ούτε στή γκαρσονιέρα του... 
Ό  αριθμός τής Τζάγκουαρ πού κρατήσατε, όπως ξέρετε είναι πλαστός. Συμβαίνει 
δμως, ή γυναίκα πού περίμενε στό βολάν νά είναι γνωστή σ’ ένα γκαρσόνι, τόν Διο- 
νύση Ξάρχο. Κ Γ αύτός δ Ξάρχος, πού κάποτε τόν εξυπηρέτησα, έμαθε από τή γυ
ναίκα δτι δ κολυμβητής είναι δ ’Ισίδωρος Κάργας. 'Ένα υποκείμενο δηλαδή πού 
καταζητείται διεθνώς, καί πού την εκβιάζει μέ κάποιες ήχογραφημένες ερωτικές 
στιγμές κατά τόν χειρότερο τρόπο...

—  Είναι παντρεμένη;
—  Ναί, καί έχει καί μιά κόρη δυόμισυ χρονών. ’Αλλά αύτό είναι μια άλλη 

ιστορία πού δέν μάς ένδιαφέρει. Γεγονός πάντως είναι δτι δέν τον χωνεύει, αλλά καί 
τρέμει νά έρθη σέ μάς καί νά καταγγείλη τό δράμα της. "Ενα δράμα πού ξέρει 
μόνον αυτή, δ Κάργας, καί δ Ξάρχος πού υπήρξε δ πρώτος μεγάλος της έρωτας...

—  Είσαι βέβαιος γ ι ’ αυτά πού μοΰ λές: Καί πώς τόσα χρόνια εγώ δέν ακόυσα 
ποτέ γιά τόν ’Ισίδωρο Κάργα;

— "Εκανα μιά μικρή «ιδιωτική» έρευνα κύριε Ύπαρχιφύλαξ από χθές τό με
σημέρι, πού σάς είδα τόσο στενοχωρημένον. Χάρις στό Διονύση Ξάρχο καί σέ κάτι 
άλλα, έμαθα πολλά. "Οσο γιά τό δτι ποτέ δέν άκούσατε γιά τόν ’Ισίδωρο Κάργα, 
πρέπει νά ξέρετε δτι στούς φακέλλους μας δ Γιάννης Καρμέλης υπάρχει μέ έντεκα 
ψευδώνυμα. Αύτό θάναι τό δωδέκατο, πού μάλλον πρέπει νά συνδέεται μέ τόν έναν 
«Αιγύπτιο» παραχαράκτη... ’Έπειτα, έσεΐς δέν προφθάσατε νά τόν δήτε καλά χθές, 
έτσι δέν είνα ι; Είδατε ξαφνικά ένα άνδρα μέ μαγιώ νά πέφτη στό νερό...

—  Βέβαια, μόνο τήν πλάτη του είδα... Τέλος πάντων. Τά άνέφερες αυτά που
θενά ;

—  Τά άνέφερα στον Διοικητή τού Παραρτήματος, αλλά ή υπόθεση είναι πολύ 
λεπτή... Δέν πρόφθασα μόνο νά τού δώσω τή διεύθυνση κάποιας δεύτερης γκαρσο- 
'ηέρας τού Κάργα, πού ή γυναίκα τής «Τζάγκουαρ» τηλεφώνησε στον Ξάρχο τό 
απόγευμα.
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—  Γ ι ’ αυτό είπαν πώς σέ ζητάει ένα γκαρσόνι πριν βγούμε άπό τό Παράρ
τημα ; ’ ΙΊταν εκείνος ό κοντόχοντρος πού σιγομιλοΟσε μαζί σου;

—  Μάλιστα. Λοιπόν, μιας καί δεν βρήκα τον Διοικητή ή κανόναν άλλον ανώ
τερο σας, για νά δώσω τη διεύθυνση τής δεύτερης γκαρσονιέρας, πάρτε την εσείς 
καί ένεργεΐστε όπως νομίζετε... Κάπου εκεί, κατά τή γνώμη μου, πρέπει νά βρεθή 
ή Βέρα Κρόζερ, αφού ό 'Ισίδωρος Κάργας είναι εκτός των άλλων καί ακατανίκη
τος γόης των γυναικών...

**  *

Ε ΙΧ Α  κάμει μιά απελπισμένη προσπάθεια προς κάτι πού θεωρούσα δχι καί πολύ 
πιθανό μέσα σ’ εκείνη την τραγελαφική ιστορία. Ό  Πάτροκλος καί ή λιγοστή 

αστυνομική μου ζωή μέχρι τότε, μέ είχαν πείσει καί γιά τά πλέον άπίθανα περιστα
τικά. Γιατί λοιπόν νά μή συμβή κΓ ένα ακόμη «πιθανοαπίθανο» στή δίωξη τού με
γάλου καί σκληρού έγκλήματος των μεγαλουπόλεων;

Εκείνο  πού θαύμασα περισσότερο σ’ αυτή τήνΆπόθεση δεν ήταν... ό εαυτός 
μου, πού «διεΐθεν όρθώς καί έπαξίως έγένετο μέλος τής Γ .Γ.Α . Αθηνών», δπως 
έτόνισε δ Πάτροκλος στήν πρώτη συγκέντρωση τής όμάδος. Ηταν μιά ακόμη σο
φή πρωτοβουλία τού αμίμητου Πάτροκλου, πού θά μοΰ μείνη αξέχαστη γιά ολη μου 
τή ζωή.

Οί πληροφορίες πού πήραμε μόλις φθάσαμε στο Παράρτημα, κοντά στά μεσά
νυχτα, έδειχναν δτι πραγματικά ή Βέρα Κρόζερ βρισκόταν μέ τον ’Ισίδωρο Κάργα. 
Πάνω σ’ αυτό δεν υπήρχε καμμιά αμφιβολία, Ιδίως γιά τον Πάτροκλο καί γιά μένα. 
Οί παγίδες στά διάφορα ξενοδοχεία, στά νυκτερινά κέντρα, στό σπίτι καί στή μία 
γκαρσονιέρα τού ’Ισίδωρου Κάργα, τή γνωστή άπό τά δσα άνέφερα στον Διοικητή 
τού Παραρτήματος, είχαν κιόλας στηθή άπό τήν Κεντρική Υπηρεσία καί τό δικό 
μας Παράρτημα. Ά πέμεινε δμως ή δεύτερη γκαρσονιέρα, πού τήν ύπαρξή της 6 
Πάτροκλος μέ είχε ορκίσει δτι δέν θά τήν άποκαλύψω ούτε στον ’Αρχηγό τής ’Α
στυνομίας !...

Ε ίχα τηρήσει τον δρκο μου μέχρι τις τρεις τό πρωί, άποκαμωμένος νά κάθωμαι 
στό γραφείο τού Διοικητοΰ δυό ολόκληρες ώρες μέ τον Πάτροκλο καί νά περιμένωμε 
μέ άγωνία τό τηλέφωνο νά χτυπήση. Σκεφτόμουνα αυτές τις ώρες, δτι πολύ σοφά 
δ Πάτροκλος είχε σκεφθή πώς ή γκαρσονιέρα εκείνη, λόγφ καί τής θέσεώς της ήταν 
αδύνατο νά έπιτηρήται τή νύχτα χωρίς δ μεγάλος παραχαράκτης, πλαστογράφος κΓ 
εκβιαστής καί σωματέμπορος Γιάννης Καρμέλης ή ’Ισίδωρος Κάργας, κ.λ. κ.λ. νά τό 
πάρη μυρωδιά καί νά μή πλησιάση. Καί μάλιστα μέ τέτοια ισάξια σύντροφο σάν 
τή Βέρα Κρόουζ... Γ ι ’ αυτό, άλλά καί έπειδή δ Πάτροκλος ήθελε πάντοτε νά πα
ρουσιάζει πρωτοτυπίες, ή γκαρσονιέρα εκείνη παρέμενε γνωστή μόνο σ’ εμάς τούς 
δυό καί φυσικά κΓ άνεπιτήρητη... Σκεφτόμουνα άκόμα, δτι ή παγίδα πού είχε στή
σει εκεί δ Πάτροκλος ήταν μοναδική στά ελληνικά αστυνομικά χρονικά! Ό  άθεό- 
φοβος, είχε μπή κατά τις δωδεκάμιση στή γκαρσονιέρα καί μέ τον τρόπο πού αυτός 
ήξερε. Μαζί του είχε μιά μεταξωτή λεπτή κλωστή, άπό εκείνες πού διακρίνονται 
μόνο στο φως τής ήμέρας καί πού φρόντισε νά προμηθευτή πριν άπ’ τά μεσάνυχτα 
Μπήκε λοιπόν στή γκαρσονιέρα, σχημάτισε στό τηλέφωνο τά πέντε πρώτα ψηφία 
τού αριθμού τού Διοικητοΰ, καί μέ τήν κλωστή εκείνη έδεσε κατάλληλα τόν τηλε
φωνικό δίσκο μέ τήν πόρτα τής εισόδου. Στό πρώτο άνοιγμα τής πόρτας, ή τεντω- 
μένη κλωστή θά υποχωρούσε, ό αριθμός τού Διοικητοΰ θά σχηματιζόταν δλάκληρος 
πλέον, καί τά τηλέφωνο πού βρισκόταν μπροστά μας θά χτυπούσε...

Αυτή τήν παγίδα είχε επινοήσει τό σοφό κεφάλι τού Πάτροκλου. Καί χτύπησε 
βέβαια τό τηλέφωνο τού Διοικητοΰ άρκετές φορές μέχρι τις τρεις τό πρωί, άλλά οσο 
κάποιος μάς απαντούσε δέν εννοούσαμε νά δράσουμε. Μόνον, δταν στό χτύπημα πού
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έγινε κατά τις τρεις καί είκοσι δεν μάς απάντησε κανείς, ξεχυθήκαμε σαν τρελλοί 
στο δρόμο καί μπήκαμε στο ταξί τοΰ γέρο - Νάκου πού μάς περίμενε στή γωνιά. Σέ 
λίγα λεπτά είχαμε φθάσει. Κ ι’ δ Πάτροκλος, σκαρφαλωμένος στην υδρορροή, διεπί- 
στωνε δτι στο κρεβάτι τής γκαρσονιέρας βρισκόντουσαν ή Κρόουζ κ ι’ δ Καρμέλης 
σέ στιγμές πολύ τολμηρά αισθησιακές....

Τδ πρωί δ Πάτροκλος είχε γίνει τό μεγαλύτερο θέμα τής ήμέρας. Ινι’ εγώ, 
όπως έπρεπε, έπαιρνα τό δρόμο για την Γ.Γ.Α . ’Αθηνών. Τέτοιοι ντέτεκτιβς θά ή
ταν πολύ άδικο νά υπηρετούν στο πεζό ΛΖ' Τμήμα Τάξεως τής πρωτεύουσας τής 
Ελλάδος!....

X. Σ - ς.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

#

"Ενας νεαρός ποιητής γράφει ένα πολύ μεγάλο καί φρικτό ποίημα, με τον 
έντυποοσιακό τίτλο « Γ ι α τ ί  ζ ώ ; »  καί τό στέλνει στον αρχισυντάκτη φιλο
λογικού περιοδικού. ' Ο αρχισυντάκτης γίνεται θηρίο μόλις τό διαβάζει καί στέλ
νει στο νεαρό την εξής απάντηση :

— «Ζής, γ ια τί δεν έφερες ό ίδιος τό ποίημά σου!!» .

—-ο—
Κάποιος παρακολουθή στο δρόμο μια ωραία κυρία. Σ έ μ ια στιγμή εκείνη 

τοΰ λέει :
—Κ ύριε! Δεν είμα ι αυτή πού νομίζετε!...
Καί βλέποντας τον άνθρωπο ν απομακρύνεται απογοητευμένος τον φωνάζει:
—ί'Αν όμως ήμουνα αυτή πού νομίζετε, πού θά.....  πηγαίναμε απόψε ;

ο

rΟ νιόπαντρος σύζυγος γυρίζει στο σπίτι τό μεσημέρι καί βρίσκει τή νεαρή 
γυναίκα του νά κλαίη μπροστά σ’ ένα ανοικτό βιβλίο.

—Τ ί έχεις αγάπη μου ; τή ρωτάει συγκινημένος.
—Σπουδαίος οδηγός μαγειρικής αυτός πού μοϋ έφερες καημένε! απαντάει 

εκείνη ανάμεσα στ άναφυλλητά της. Φαντάσου ότι δεν γράψει πουθενά πώς γίνον
ται τά.....  βραστά αυγά!.....

ο
'Ο  μικρός Τοτός κλαίει καί διαμαρτύρεται στον πατέρα του. ’Επ εμβα ίνει ή 

μητέρα καί φωνάζει στον σύζυγο :
—'Ο  Τοτός έχει δίκηο! Άφοϋ εσύ τοϋ έλυσες τά προβλήματα καί πήρε μ η 

δέν, πρέπει εσύ νά τον άντιγράψης τις επτακόσιες γραμμές πού τον έβαλαν τιμω 
ρ ία !.....

— ο —

Σ έ μιά κοσμική συγκέντρωση, μ ιά κυρία πλησίασε τον Μπέρναρ Σώ  καί τον 
ρώτησε :

—Μαιτρ, νομίζετε ότι οί έξυπνοι άνδρες είναι καλοί σύζυγοι ;
—Κυρία μου, απάντησε δ πνευματοιδέστατος Ιρλανδός, μάθετε ότι οί έξυ

πνοι ανδρες ποτέ δεν παντρεύονται!.....



ΑΜ ΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—  Δι άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ηθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς: Ύπαστυνόμον Α' τάξεως κ. Νηστικούλην Γεώργιον, 2) 
Αρχιφύλακα κ. Γκιώνην Γεώργιον καί Β) ’Αστυφύλακας κ.κ. Μαυρωνάν Γεώργιον 

καί 4) Παππάν Βασίλειον, διότι, τάς νυκτερινάς ώρας τής 26— 12— 1965, ό πρώ
τος των προαναφερομένων Νηστικούλης Γεώργιος, αξιωματικός Κέντρου ’Αμέσου 
Δράσεως ’Αθηνών τυγχάνων, κατόπιν παρασχεθείσης αύτψ πληροφορίας, κατηύθυ- 
νεν έπιδεξίως τούς τελευταίους, μέλη πληροόματος περιπολικού αυτοκινήτου, ούτοι 
οέ προέβησαν εις καταλλήλους καί εύστόχους ένεργείας, μέ αποτέλεσμα να κατα
λάβουν έπ αύτοφώρφ δέκα οκτώ άτομα, μετέχοντα εις τήν διενέργειαν τού τυχηροΰ 
παιγνίου «Κύβοι», είς οικίαν έπί τής όδοΰ Μαιζώνος άριθ. 84, προς δέ κατέσχον τά 
πειστήρια καί ποσόν χρημάτων, ώς προερχόμενον έκ τού παιγνίου τούτου. Τό όλον 
σχεδίαν ένεργείας των υπήρξε πράγματι ευφυές, 0Γ δ καί έπετεύχθη ή σύλληψις 
απάντων των δραστών.

—  Δ ι άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική άμοι- 
βή είς τόν Διευθυντήν τής Ύποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν Β ταξειος κ. Γεωργουλέαν ’Αθανάσιον καί τούς ύπ’ αυτόν υπαλλήλους, 
οιότι ούτος κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων, έν συνεργεσία μετά τών αρμο
δίων τού Γπουργείου Εμπορίου, είργάσθη μετά δραστηριότητας, έπιμελείας, φιλο- 
τιμιας, πέραν δέ τών κεκανονισμένων ώρών, λαβών έξαιρετικά καί κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου τής άγοράς καί ούτω έπετεύχθη ή συγκράτησις τών τιμών, κυρίως τών τρο
φίμων, είς τιμάς λογικάς, άποτραπείσης τής άνατιμήσεως τούτων, παρασχών ούτω 
πολυτίμους υπηρεσίας είς τό καταναλωτικόν κοινόν.

—  Δι άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
Ολική άμοιβη είς τούς: 1) Γπαστυνόμον Α τάξεως κ. Λάγιον Θεόδωρον, 2) Άν- 
θυπαστυνόμον κ. Άρώνην Κωνσταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακας κ.κ. Τσιλιμίγκραν 
Νικόλαον καί Δρούκαν Ίωάννην, διότι, ούτοι, ύπηρετοΰντες είς τό Τμήμα Γενικής 
Ασφαλείας Πατρών, εργασθεντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών 

κεκανονισμενων ωρών, έκαστος είς τόν κύκλον τής άρμοδιότητός του, έπιδείξαντες 
άμα ιδιαςουσαν έπιμεκειαν, επετυχον, την 31— 12— 1965, νά συλλάβουν τους κακο
ποιούς Πολίτην ’Αλέξανδρον κλπ. δράστας σωρείας κλοπών, διά ρήξεως οικιών καί 
καταστημάτων, αΐτινες καί έξιχνιάσθησαν.

Δια τής αυτής ως άνω άποφάσεως, επηνεθησαν, ωσαύτως, οί ’Αστυφύλακες κ. 
κ. Φόφολος ’Ιωάννης, Ιναρμίρης Πέτρος, Κωνσταντινόπουλος ’Απόστολος' καί Μαρ- 
τσουκας Παναγιώτης, οιοτι και ούτοι συνεβαλον σπουδαίως είς τήν επιτυχίαν τού 
άνωτέρω άποτελέσματος.

άποφάσεως τού κ. Ιπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς κ.κ. 1) ’Αρχιφύλακα Κάκκον Θεόδωρον, 2) ’Αστυφύλακα 
Μακρήν Παναγιώτην καί 3) ’Αστυφύλακα Άνέστον Νικόλαον, διότι, τήν 4—-1—  
1966,^ και κατά^ τας απογευματινας ώρας, άποτελοΰντες πλήρωμα περιπολικού αυ
τοκινήτου τής Ιπηρεσίας Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών, έπέδειξαν έξαιρετικόν ζήλον, 
ίδιάζουσαν παρατηρητικότητα καί δραστηριότητα ούχί συνήθη, έν τή έκτελέσει τών 
καθηκόντων των, μέ άποτέλεσμα νά έντοπίσουν καί άνεύρουν τό ύπ’ άριθ. 188317 
Ι.Χ . αυτοκινητον, οπερ είχε κλαπή, οδηγουμενον ύπό τού δράσου, σεσημασμένου 
κακοποιού Μωραΐτη Κωνσταντίνου, δστις καί συνελήφθη.
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—  Δ ι’ άποφάσεως του κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική αμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Άντωνόπουλον Παναγιώτην καί Ίωάννου 
Στέργιον, διότι, οδτοι, |χελη πληρώματος περιπολικού αυτοκινήτου ’Αμέσου Δράσε- 
ως Αθηνών, τήν νύκτα τής 25— 10— 1965, χάρις είς τήν εξαιρετικήν παρατηρητι
κότητα των, τάς εύστάχους καί άποτελεσματικάς ένεργείας των, έπέτυχον τήν σύλ- 
ληψιν τοϋ δράστου κακοποιού Μπούρα Σταματίου, δστις, έξεταζόμενος, ώμολόγησε 
σωρείαν κλοπών. Ή ένέργειά των αυτή έσχεν εΰμενή σχόλια ύπέρ τού Αστυνομικού 
Σώματος.

—  Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, άπενεμήθη έ
παινος είς τούς: 1) Αστυνομικόν Διευθυντήν Πατρών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' 
τάξεως κ. Καφαράκην ’Αθανάσιον, 2) Υποδιευθυντήν αυτής, Αστυνομικόν Διευθυν
τήν Β ' τάξεως κ. Παπασπυρόπουλον Κωνσταντίνον καί 3) άπαντας τούς αξιωματι
κούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους τής Διευθύνσεώς ταύτης, ώς καί τούς 
ύπηρετοΰντας είς τήν Τουριστικήν ’Αστυνομίαν Πατρών, τούς συμβαλόντας είς τήν 
λήψιν μέτρων τάξεως καί ασφαλείας, κατά τάς έορταστικάς εκδηλώσεις των Άπό- 
κρεω έν τή πόλει των Πατρών, από 22— 1— 1966 μέχρι 20— 2— 1966, διότι, χά
ρις είς τάς άοκνους προσπάθειας των καί τήν άφοσίωσίν των είς τό καθήκον, έπέ
τυχον τήν τήρησιν υποδειγματικής τάξεως καί ασφαλείας, παρά τήν προσέλευσιν 
δεκάδιον χιλιάδων επισκεπτών, προκαλέσαντες οΰτω τά ευμενή σχόλια τού Πατραϊ- 
κοΰ κοινού καί τού τύπου.

—  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Φραγκογιαννόπουλον Σωτήριον, διότι, οδτος, 
τήν 14— 3— 1965, έν υπηρεσία διατελών έπί τής παραλιακής ακτής Νέου Φαλήρου, 
προσκληθείς υπό ιδιωτών, ίνα διασώση τόν εντός τής θαλάσσης ριφθέντα σχιζοφρε
νή Άρέστην ΙΙαρασκευάν, έρρίφθη είς τήν θάλασσαν καί μέ κίνδυνον τής ζωής του 
έπέτυχε τήν διάσωσιν τούτου. Ή έν λόγιο ένέργειά προεκάλεσε τόν θαυμασμόν τών 
παρευρεθέντων ιδιωτών καί τά ευμενή ύπέρ τής ’Αστυνομίας Πόλεων σχόλια τού 
τύπου.

—  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Τσούνην Νικόλαον, διότι, οδτος, διά τού θάρ
ρους, ήρωϊσμοΰ, ψυχραιμίας καί αυτοθυσίας, ήν έπεδείξατο, έπέτυχε τήν διάσωσιν 
έκ βεβαίου πνιγμού, τήν 29— 5— 1965, τού άποπειραθέντος νά αύτοκτονήση παρά 
τήν θαλασσίαν περιοχήν Σκαραμαγκά, Άραπογιάννη Ίωάννου, προκαλέσας, διά 
τής πράξεώς του ταύτης, ευμενή σχόλια ύπέρ αυτού καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Σκιαδόπουλον Γρηγόριον καί Κουρμού- 
κην Θεόδωρον, διότι, ό πρώτος τούτων, τήν νύκτα τής 25— 9— 1964, έκτελών ύπη- 
ρεσίαν είς τό Λ Β ' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών, έπιδείξας έξαιρετικήν ευψυχίαν, 
ίδιάζον θάρρος καί άποφασιστικότητα, έπέτυχε νά καθηλώση σπείραν δρώντων κα
κοποιών καί παρά τάς άπειλητικάς διαθέσεις των, συνέλαβε τόν ένα έξ αυτών Μπαν- 
τζακάκην Δημήτριον, άποπειρώμενον νά διαρρήξη τόν Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πη
γής, δ δέ δεύτερος προσέτρεξεν έπί τόπου καί έπιδείξας θάρρος, έξαιρετικήν τόλμην 
καί ζήλον προς τήν ύπηρεσίαν, δι’ εύστόχων ένεργειών του, συνέδραμε τόν συνά
δελφόν του, έπιτευχθείσης ουτω καί τής συλλήψεως τών λοιπών μελών τής σπείρας, 
οϊτινες ώδηγήθησαν είς τό Τμήμα.

—  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Ραπατάν Πέτρον τού Δ ' ’Αστυνομικού Τ μ ή 
ματος Αθηνών, διότι, τάς έσπερινάς ώρας τής 26— 11— 1965, παρ’ δτι ήτο έν πο
λιτική περί βολή καί έκτος ύπηρεσί ας, έπέδειξεν έντονον ύπηρεσιακόν ένδιαφέρον,
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έκτακτον δραστηριότητα καί ίδιάζοντα ζήλον, έπιτυχών την σύλληψιν τοΰ επικιν
δύνου κακοποιού Έλευθεριάδου Θεοδώρου, δστις, πρό ολίγου, είχεν άφαιρέσει τσάν
ταν γυναικός εκ τοΰ κινηματογράφου «ΡΕΞ καί έτρέπετο εις φυγήν. Ό  κακοποιός 
ούτος εξεταζόμενος εν συνεχεία, ώμολόγησε σωρείαν ετέρων κλοπών. 'Η πράξις αυ
τή έσχεν ευμενή υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος σχόλια.

—  Δ ι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς κ.κ. 1) Άρχιφύλακα Τζουμέρκαν Παναγιώτην, 2) ’Αστυ
φύλακα Ρεπούλιαν Κωνσταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακα Κοτζώνην Νικόλαον, διότι, 
άπαντες οί ανωτέρω, έπέδειξαν εξαιρετικήν ένεργητικότητα καί αυτοθυσίαν, πρός 
κατάσβεσιν τής έκραγείσης την 17.30' περίπου ώραν τής 12— 7— 1965 πυρκαϊάς, 
εις τον ενταύθα λόφον Άρδηττοΰ, άποφευχθείσης ούτω τής άποτεφρώσεως όλοκλήρου 
σχεδόν τοΰ έκεΐσε πευκοφύτου δασυλλίου.

— Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τον ’Αρχιφύλακα κ. Μπαϊρακτάρν^ν Επαμεινώνδαν, διότι, ούτος, 
έπιδείξας έκτακτον άφοσιωσιν πρός τό καθήκον καί έργασθείς πολύ πέραν των κε- 
κανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχεν, διά τής καταλλήλου καί μεθοδικής έξετά- 
σεως προσαχθέντος ενώπιον του άτόμου, νά άποσπάση τήν εμπιστοσύνην τούτου καί 
εντεύθεν νά συνδράμη θετικώς τήν Αστυνομίαν, ώστε τήν 8— 4— 1965 νά έπιτευ- 
χθή ή άνακάλυψις καί σύλληψις έν Άθήναις τού σεσημασμένου καί επικινδύνου κα
κοποιού Καχρή Παναγιώτου καί ή έξιχνίασις τής ύπ’ αυτού διαπραχθείσης διαρρή- 
ςεως τής Θ' Οικονομικής ’Εφορίας. ’Αποτέλεσμα τής επιτυχούς ταύτης ένεργείας τοΰ 
άνωτέρω Άρχιφύλακος ύπήρξεν ή δημιουργία ευμενών σχολίων υπό τοΰ τύπου υπέρ 
τού Αστυνομικού Σώματος.

—  Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Ινριτσώνην Γεώργιον, διότι, ούτος, τήν 5— 5 
1965, έν Άθήναις, ενεργών μετά όραστηριότητος, μεθοβικότητος καί πολύ πέραν των 
κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχεν τήν έντόπισιν καί σύλληψιν τοΰ διωκομέ- 
νου επί μαστρωπείοι κλπ. έπικινδύνου κακοποιού Σκοπελίτου Δημητρίου, τού οποίου 
μετά θάρρους άπέκρουσεν έπίθεσιν, καθ’ ήν καί έτραυματίσθη. Ή ένέργεια αυτή 
προεκάλεσε τά ευμενή σχόλια υπέρ τοΰ Αστυνομικού Σώματος.

—  ΔΓ άποφάσεως τού κ. Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τον Αστυφύλακα κ. Παπακώνσταν Δημήτριον τοΰ Κ Α ' Αστυνο
μικού Τμήματος Αθηνών, διότι, ούτος, έν υπηρεσία τυγχάνων, τήν νύκτα τής 4—  
5) 3) 1965, έπέδειξεν έξαιρετικήν δραστηριότητα, παρατηρητικότητα, τόλμην καί ο
ξυδέρκειαν, έπιτυχών ούτω τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοΰ σεσημασμένου κακοποιού 
Καλμαντή Ίωάννου, καθ’ ήν στιγμήν ούτος άπεπειράτο νά διαρρήξη κατάστημα έπί 
τής οδού Φορμίιονος 99.

—  Διά διαταγής τού κ. Αρχηγού τοΰ Αστυνομικού Σώματος, άπενεμήθη έ
παινος εις τούς Αστυφύλακας κ.κ. Παύλου Ευάγγελον, Ζέππον Νικόλαον, Μανίκαν 
Ίωάννην καί Παπακωνσταντίνου Δημήτριον, διότι, ούτοι, διά τής καταβληθείσης 
έξαιρέτου προσπάθειας των, συνοδευομένης υπό πλήρους άφοσιώσεως εις τό καθήκον 
καί υπερβολικής σωματικής κοπώσεως, άνεδείχθησαν νικήταί τοΰ ετησίου άγώνος 
ανωμάλου δρόμου, έπί άποστάσεως 6.000 μέτρων, διά τής επιτυχίας των δέ ταύτης 
προέβαλον καί έτίμησαν τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων. _



Ο υπάλληλος του ορεινού ξενοδοχείου σε ένα ζευγάρι νεαρών « σκιέρ » :
— Αυτή την ώρο: είμαστε πλήρεις. 'Ωστόσο, περάστε τό άπόγευμα. Μπορεί 

μερικοί ευγενικοί πελάτες μας νά μετακομίσουν στο νοσοκομείο !. . .
—ο—

Ο επιφανής Ά γγλος πολιτικός καί θερμός φιλέλλην Λόϋδ Τζώρτζ, περιερ
χόταν μια νύχτα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου την Ούαλλία μέ αύτοκίνητο. Ά π ε- 
φασισε λοιπον τις πρωινές ώρες νά καταλύση σ’ ένα μικρό χωριό, μά επειδή δεν 
εγνωριζε κανένα κάτοικο εκεί, σταμάτησε στο μεγαλύτερο οικοδόμημα καί χτύπησε 
το κουδούνι. Η βαρεία πόρτα άνοιξε σέ λίγο καί ένας άνθρωπος μέ στολή θυρω
ρού παρουσιάοθηκε.

Σερ, είπε ο μεγάλος ταξιδιώτης στον άνθρωπο μέ τήν στο?τ/), κουράστηκα 
και θέλω νά βρω ένα καταφύγιο εδώ γιά νά περάσω τή νύκτα.........

Καταφύγιο ; Έδώ καταφύγιο ; ρώτησε κατάπληκτος ό θυρωρός. Κύριε, 
γνωρίζετε ποιά πόρτα χτυπήσατε ; Έδώ είναι άσυλο ψυχοπαθών !

Μοΰ είναι αδιαφορον ! απάντησε θυμωμένος ό επιφανής πολιτικός. Πρέπει 
κάπου νά μείνω ! Ε ίμα ι ό Λόϋδ Τζώρτζ ! !

Οπα ! ! Μπα ! Μπά ! Λόϋδ Γζώρτζ ! ! είπε γελώντας ό θυρωρός. Θαυ
μάσια φίλτατε ! Περάστε ! ! Έ χουμε έδώ εξ Λόϋδ Τζώρτζ ! ! Κάτι θά γίνη καί 
γιά έναν άκόμα ! !

— ο

Χωριό πού φαίνεται.........
"Ενας καταϊδρωμένος άνθρωπάκος μπαίνει στο ιατρείο κάποιου χειρουργού 

για να τού θεραπευση τον άναθεματισμένο καλόγηρο από τον οποίο ύπέφερε πολύ. 
Πλησιάζει στη θέση τού γιατρού καί κάθεται στήν καρέκλα «έν χορδαΐς καί όργά- 
νοις», πολύ - πολύ προσεκτικά καί στήν άκρη - άκρη. "Ισα πού στηρίζεται κάπως 
ο δύστυχος στην καρέκλα γιά νά μήν πέση. Παρ’ όλα αύτά ενώ ό «διαπρεπής» επι
στήμων παρακολουθεί όλη τήν ιεροτελεστία τού «καθίσματος» τού φουκαρά, τον 
ρωτάει παραξενεμένος :

— Καί πού τον έχετε τον καλόγηρο ;
— Ο

Σκωτσέζικο.
Σ ’ ένα σχολείο της Σκωτίας, ό καθηγητής ρωτάει τον χοντροκέφαλο Σ μ ίθ  :
— Γιά πές μου Σμ ίθ, αν ρίξω ένα σελλίνι μέσα στο νιτρικό οξύ θά διαλυθή ;
—"Οχι κύριε καθηγητά ! άπαντάει άδίστακτα ό Σμ ίθ.
— Μπράβο παιδί μου ! Καί ξέρεις γιατί ;
— Γιατί κ. καθηγητά, άν διελύετο, άσφαλώς.......... δεν θά τό ρίχνατε !

—° —
Δυο άρραβωνιασμένοι μ,παίνουν στο ξενοδοχείο. 'Ο νεαρός, σάν βρίσκεται 

μπροστά στον υπάλληλο τού ταμείου, παθαίνει γλωσσοδέτη :
—’Επειδή κύριε......... έπειδδδδδήήή εϊμαστεεε άπ-άπλώ>ς άρρα-άρραβω-νιασμέ-

μέ-μένοι, γιά γ ιά .......... τούς τύ-τύπους, μή-μήπως-πως έ-χε-χετε έ-ένα κρεββά-
βά-βάτι μέ-μέ-δυό-δυό δο^-δωμά-μάτιααα ;

—ο —
Σ ’ ένα λεωφορείο μπαίνουν δυο κομψές σαραντάρες κυρίες καί, έλλείψει θέ

σεων καθημένων στέκονται όρθιες. 'Ένας νέος σηκώνεται τότε καί λέει στις κυ- /ριες :
—'Ορίστε παρακαλώ. Καθήστε ή πιο ή λ ι κ ι ω μ έ ν η.
Αύτό ήταν. Οί κυρίες άλληλοκοιτάζονται καί καμμία δεν κάθεται.



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12 -12.30' μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

της 'Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


