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Θ ΡΗ ΣΚ ΕΥ Τ ΙΚ Α Ι Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ι

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ύ πο του Ύπαστυνόμου Α ' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΤ-ΚΟΥ

Τοϋ γυιοΰ σου κόρη, μάνα καί Παρθένα 
πλέον ταπεινή καί πλέον υψωμένη 
από δλα χά λοιπά δημιουργημένα,
Σύ, είσαι για μάς αγάπης μεσημέρι 
εδώ ψηλά, καί ουδέποτε έχεις πάψει 
εις των θνητών ανάμεσα τό άσκέρι 
ή ζωντανή νά είσαι έλπίδας βρύση...

Δάντης

ΓΛΓΚΟΧΑΡΑΜΑΤΑ. Ή  Θεοτόκος, περνώντας πριν, δπως κάθε μέρα, από 
τούς δρομους τής Ιερουσαλήμ, προχιυρεΐ καί φθάνει στους πρόποδες τοΰ ορούς 
των Ελαίων. Ανεβαίνει λίγο, κρύβεται πίσω από μερικά, δέντρα, γονατίζει καί αρ
χίζει την προσευχή, ώαφνικά, ένας Αγγελος, κατεβαίνοντας άπό τόν ουρανό, τήν 
ειδοποιεί πώς σε τρεις μέρες θά. φύγη για τό μεγάλο, καί χοιρίς επιστροφή, ταξίδι 
τής ζωής Της.

Χαρούμενη, πιότερο απο κάθε άλλη φορά, ή Παναγία γυρίζει στό σπίτι Της. 
Νοιώθει στήν ψυχή Της μια απροσμέτρητη αγαλλίαση. Ή  είδηση τοϋ ’Αγγέλου 
τήν κάνει νά φτερουγίζη άπό χαρά. Τακτοποιεί τό νοικοκυριό Της, ανάβει τά φώ
τα, φοράει τα γιορτινά Της καί προσκαλεΐ τις γύριο χριστιανός γιά. νά τούς άναγ- 
γείλη τήν μεγάλη είδηση. Περίλυπες έκεϊνες άκοΰνε, γιατί χάνουν άπό κοντά τους 
τόν μεγαλύτερο θησαυρό τοϋ κόσμου. Τήν μητέρα τους, τήν οδηγό τους στήν αρε
τή, τήν παρηγορήτρία καί προστάτιδά τους. Ή  Παναγία τις διαβεβαιώνει πώς θάναι 
πάντα κοντά τους, φθάνει μόνον νά τήν επικαλούνται στις προσευχές τους.

Περνώντας οι τρεις μέρες, έφθασαν στήν Ιερουσαλήμ, στό σπίτι τής Παναγίας 
οί "Αγιοι ’Απόστολοι, άπό τά πέρατα τής Οικουμένης. ’Απερίγραπτη ή συγκίνηση 
τής Θεοτόκου, καθώς τούς εξηγεί τά διατρέξαντα. ’Ανατριχιάζουν δλοι διαπιστώ
νοντας γιατί δ Θεός τούς οδήγησε θαυματουργικά, καθισμένους πάνω στα σύννεφα, 
στήν 'Ιερουσαλήμ. Ή  Μητέρα τοϋ Σωτήρος Χριστού ετοιμάζει τό κρεβάτι της. Πριν 
ξαπλώση, γονατίζει καί προσεύχεται μυστικά. Πέφτοντας στό κρεβάτι σταυρώνει τά 
χέρια καί κλείνει τά μάτια Της...

’Ανοίγουν τά ουράνια. Ό  Χριστός μέ στρατιές ’Αγγέλων έρχεται καί παίρνει 
ό ’Ίδιος στά χέρια Του τήν Παναγία ψυχή Της. Οί ’Απόστολοι θυμιατίζουν, άνά- 
βουν λαμπάδες καί μαζί μέ τούς ’Αγγέλους ψέλνουν νεκρώσιμα άσματα. Τελειώνον
τας, παίρνουν τό κρεβάτι μέ τό "Αγιο Σώμα καί βγαίνουν έξω άπό τό σπίτι. Μερι
κοί ’Ιουδαίοι προσπαθούν νά ρίξουν κάτω τό Σώμα. Φθάνουν κοντά καί άμέσως τυ-
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φλώνονται. “Ενας πού πρόφθασε καί άγγιξε τδ κρεβάτι, δέχθηκε μια σπαθιά από 
τόν_ Ά γγελο  Κυρίου, πού τού κόβει δλότελα καί τά δυο χέρια. Τό θαύμα γίνεται 
αφορμή νά μετανοήσουν οί υπόλοιποι, νά πιστεύσουν καί νά γίνουν χριστιανοί. Προ
χωρώντας οι ’Απόστολοι φθάνουν στον κήπο τής Γεσθημανή, δπου βρισκόταν έτοι
μος ό τάφος τής Θεοτόκου. Σκύβουν καί φιλούν ευλαβικά, για τελευταία φορά, μέ 
δάκρυα στα μάτια, τό χέρι Της καί μετά τήν ενταφιάζουν.

Θωμάς δ ’Απόστολος πού έλειπε, φθάνει ύστερα από τρεις μέρες. Αφάνταστα 
λυπημένος πού δέν είδε τήν Παναγία, ζητάει νά ανοίξουν τον τάφο Της γιά νά 
προσκύνηση. Καί πράγματι ό τάφος ανοίγεται, αλλά ή Θεοτόκος λείπει. Μόνον ένα 
σεντόνι, μέ τό όποιο τήν είχαν σκεπάσει, βρίσκεται μέσα. Τί τάχα είχε γίνει; Ξά
φνου, ανάλαφρη πνοή ανέμου άκούγεται πάνω από τά κεφάλια τους. Ινυττάζουν 
ψγ)λά καί διακρίνουν τήν Παναγία νά άφαιρή τήν “Αγια Ζώνη της καί νά τήν δίνη 
στόν Θωμά. Αυτή ή “Αγια Ζώνη βρίσκεται ώς τά σήμερα στο “Αγιον "Ορος, στή 
Μονή Βατοπεδίου καί είναι θαυματουργή.

* ̂ %
ΑΓΓΟΓΣΤΟΓ 15. 'Ολόκληρος ό χριστιανικός κόσμος γιορτάζει ευλαβικά τήν 

Κοίμηση τής Θεοτόκου. 'Γψώνει παρακλητικά τά χέρια καί επικαλείται τήν συμ
παράστασή Της. Γνωρίζει δτι είναι ή μόνη μεσίτρια στό Θεό.

Φτωχή ήταν ή Παναγία. Δούλευε καί προσευχόταν. Παράδεισος άρετής ή ψυ
χή Της. Γι’ αυτό καί δ Θεός τήν έπέλεξε γιά τήν μεγάλη αποστολή Της, τήν 
γέννηση τού Θεανθρώπου Σωτήρος ’Ιησού Χριστού.

Τήν είπαν Ευαγγελίστρια, γιατί έφερε τό χαρμόσυνο μήνυμα τής γεννήσεως 
τού μονογενούς Γίοΰ τού Θεού. Βασίλισσα των Ουρανών, τιμιωτέραν τών Χερουβείμ 
καί ένδοξοτέραν άσυγκρίτως τών Σεραφείμ. Μεγαλόχαρη, Ελεούσα, Γλυκοφιλούσα 
καί τόσα άλλα ονόματα τής έδωσεν δ λαός.

Χαράς δοχεΐον τήν ονόμασαν οί ποιητές καί 'Αγιασμα καί Ρόδον τό άμάραντον, 
καί Θυμίαμα εδοσμον, καί Δώρον πολύτιμον, καί ’Αστέρα πού δείχνει τον "Ηλιο
τής Δικαιοσύνης, καί ΤΑσμα τών ’Αγγέλων.

*
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, χρωστάει πολλά στήν Παναγία. Οί πιό δοξα

σμένες σελίδες τής 'Ιστορίας μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τό πανάχραντο 
δνομα τής Θεοτόκου, τής Ύπερμάχου Στρατηγού. Πάντοτε, σέ κάθε κρίσιμη καί 
τραγική καμπή τής ιστορίας μας, σέ κάθε κίνδυνο, οί "Ελληνες κατέφευγαν στήν 
Πλατυτέρα τών Ουρανών, γιά νά αντλήσουν δύναμη καί ηρωισμό ακατανίκητο. Καί 
ή Μεγάλη Μητέρα, ποτέ δέν άρνήθηκε τήν συμπαράστασή Της. Βρέθηκε πάντοτε 
στό πλευρό τους, ύπέρμαχος, άληθινά, Στρατηγός, Μητέρα στοργική.

“Οταν τό 622 δ δοξασμένος αύτοκράτορας τού Βυζαντίου Ηράκλειτος δρμοΰσε 
κατά τών άπιστων Περσών, πήγε, προηγουμένως, καί γονάτισε μπροστά στήν εικό
να τής Παναγίας στήν 'Αγία Σοφία, φορώντας μαύρα πέδιλα, καί ζήτησε τήν βοή- 
θειά Της. «Στά χέρια τού Θεού καί τής Θεομήτορος αφήνω τήν Πόλη», είπε συγ- 
κινημένος στόν Πατριάρχη Σέργιο. Καί ή Παναγία έγινεν από τότε δ ακοίμητος 
φρουρός καί προστάτης τής δοξασμένης Πόλης. Οί Άβαροι, γνωρίζοντας τήν απου
σία τού Ηρακλείου, πολιόρκησαν τήν Πόλη, χωρίς νά ξέρουν δτι πάνω στά τείχη 
της έστεκεν αόρατη ή μεγάλη Στρατηγός. Ή  δύναμή Της τούς έδιωξε ντροπιασμέ
νους, μέ πολλές ζημιές.

’Αλλά καί άπό τήν αποφράδα ημέρα τής άλώσεως, τήν 29 Μαίου 1453, μέχρι 
τήν χαρούμενη ημέρα τής 25 Μαρτίου 1821, ή Παναγία απάλυνε τον πόνο τού 
σκλαβωμένου "Ελληνα, παρηγορούσε τήν πονεμένη ψυχή του καί τής χάριζε τήν 
ανυπέρβλητη δύναμη νά σπάση τις βαρειές αλυσίδες τής τυραννίας.

1940, 15 Αύγούστου. Στό ομορφο νησί τής Τήνου, λαός πολύς τιμάει τήν



Ή  Κοίμηση τής Θεοτόκου 723

Κοίμηση της Θεοτόκου. Στα καταγάλανα νερά τοΰ Αιγαίου, έξω από τήν Τήνο, 
βρίσκεται αγκυροοολημενο το πολεμικό μας « Ελλη». Στολισμένο κι3 αυτό γιορτινά 
συμμετέχει στον πανηγυρισμό τής ημέρας. Ή  άψυχη καί έμψυχη φύση γιορτάζει 
σεμνά καί επιβλητικά ιήν Κοίμηση τής Παναγίας. Κι’ ένώ οί δεήσεις των πιστών 
χριστιανών ανεβαίνουν στά ουράνια, ξάφνου μιά βροντή άκούγεται. Μιά τορπίλλη 
πού ρίχθηκε από ξένο υποβρύχιο, πλήττει καίρια τήν «“Ελλη». Πουλί πληγωμένο 
η «"Ελλη» γέρνει στή μιά πλευρά της καί σιγά - σιγά βυθίζεται.

Ή  Μεγάλη Προστάτιοα των Ελλήνων τιμώρησε, δπως άξιζε, αργότερα στον 
Έλληνοϊταλικό πόλεμο, τό πρωτάκουστο έγκλημα τοΰ τορπιλλισμοΰ τής «“Ελλης». 
Στις κακοτράχαλες βουνοκορφές τής Πίνδου, στά λαγκάδια καί τις ρεματιές τής 
Κλεισούρας καί τοΰ Τεπελενιοΰ, εκεί πού τά έλληνικά δπλα κατήγαγαν περιφανείς 
νίκες, ή Παναγία, μέ τήν αόρατη παρουσία Της, έδινε φτερά στούς “Ελληνες στρα
τιώτες. «Ή Παναγία είναι μαζί μας» βροντοφωνοϋσαν τά φα^ταράκια μας καί ρί
χνονταν ασυγκράτητα στην φωτιά τοΰ πολέμου, κτυπώντας άλύπητα τόν ύπουλο επι
δρομέα.

Τό ίδιο έγινεν, υστέρα άπό χρόνια, στον Γράμμο καί τό Βίτσι. Μέ τήν επίκλη
ση τής Παναγίας οί στρατιώτες μας συνέτριψαν κατά κράτος στις φιυλιές τους τά 
άρπαχτικά όρνεα καί χάρισαν στην Ελλάδα τήν λευτεριά καί τό δικαίωμα σέ μάς 
τούς έπιγενομένους νά κάνουμε λεύτερα τόν σταυρό μας, καί νά προσευχόμαστε ζη
τώντας καί τώρα, δπως πάντα, τήν προστασία τής Θεοτόκου.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ. Ταπεινοί καί εφέτος προσκυνητές στην σεπτή γιορτή τής 
Κοιμήσεως Σου, θά σκιρτήσουν οί καρδιές μας άπό ιερή συγκίνηση στό άντίκρυσμα 
τής άχραντης Εικόνας Σου. Γιατί είσαι Σύ τό καταφύγιο τών πονεμένων. Αιώνες 
τώρα καταφεύγουμε σέ Σένα, οί άπελπισμένοι, οί άδικημένοι καί ζητάμε τήν βοή
θεια Σου. Ποτέ δέν μάς τήν άρνήθηκες.

Μείνε καί τώρα κοντά μας καί φώτισε τούς ισχυρούς τής γης νά σταματήσουν 
τις δολοπλοκίες καί νά λάμψη τό φώς τής Ειρήνης. Σύ πού είσαι τό λιμάνι τοΰ 
κάθε θαλασσοδαρμένου καί τό ά.ραξοβόλι κάθε ναυαγοϋ, φώτιζε τις σκέψεις μας καί 
δίνε μας δύναμη νά προχωρήσουμε στον τραχύ τής ζωής αγώνα.

/ .  Ρ Α  Γ Κ Ο  Σ
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
'Υ πό του Πρυτάνεως καί Καθηγητοϋ της Εγκλη
ματολογίας έν τη IIάντείω  Ά νω τ . Σ χ . Πολιτικών 
Ε π ισ τη μ ώ ν  κ. ΙΩ Α ΝΝ Ο Υ  Π Α Π Α ΖΑΧ ΑΡΙΟ Υ

Α ' . 'Ο  α ν ή λ ι κ ο ς

Μεθοδικώς οί επιστήμονες έρευνηταί μετεχειρίζοντο άλλοτε έν τή^ έξετάσει 
τής άνηλικότητος τρόπους προσιδιάζοντας προς τάς φυσικάς έπιστήμας, άργότερον 
δέ τρόπους προσιδιάζοντας προς τάς φυσικάς τοιαύτας. Έν άλλαις λέξεσιν δ ανήλι
κος έξητάζετο μονομερώς, ήτοι κατ’ άρχάς μέν ώς μονάς εν τή φύσει, άργότερον δε 
ώς στοιχεΐον πολιτισμού. Ή  σημερινή επιστήμη αποφεύγει τοιαύτας μονομερείς πα
ρατηρήσεις έξετάζουσα από γενικής άπόψεως καί διά πολλαπλών καί παντοιων με- 
Οόδιον τήν δλην ένιαίαν ψυχοφυσικήν προσωπικότητα τού ανηλίκου.

Έρωτάται δμιος ποιος είναι δ ανήλικος;
Ό  ανθρώπινος ψυχοφυσικός όργανισμός δύναται αληθώς νά είναι ατελής 

είτε έξ ανωμαλίας (π.χ. επί παραφροσύνης) , είτε έκ μή ώριμότητος (άνηλικότης) . 
’Ανήλικος λοιπόν, ούτως είπεΐν υπό τήν φυσικήν έννοιαν τής λέξεως, είναι δ εκ 
λόγων μή ώριμότητος ατελής ψυχοφυσικώς άνθρωπος. 0  δρος ανήλικος, υπό τήν 
νομικήν έννοιαν τής λέξεως, δέν συμπίπτει μετά τής φυσικής ταύτης πραγματι- 
κάτητος, τού δικαίου δρίζοντος αυθαίρετα όρια ηλικίας διά τήν τοιαύτην διάκρισιν. 
Τά διάφορα μάλιστα τμήματα τού δικαίου όρίζουσιν έκαστον ίδια δρια μεταξύ άνη- 
λικότητος καί ένηλικότητος, τοΰθ’ δπερ δμως εξηγείται έκ τών διαφόρων σκοπών, 
ους έκαστον τμήμα επιδιώκει.

I. Καί έν πρώτοις θά έπρεπε νά γνωρίσωμεν λεπτομερέστερόν πως τήν ύφιστα- 
μένην μεταξύ ένηλίκων καί ανηλίκων διαφοράν.

1. ’Αληθώς οί ανήλικοι διαφέρουσι τών ένηλίκων έσωτερικώς καί έξωτερικώς 
ή άντικειμενικώς, τουτέστιν, άφ’ ενός από άπόψεως ψυχοφυσικής ύποστάσεως καί 
άφ’ ετέρου άπό άπόψεως τού οικείου αύτοΐς περιβάλλοντος.

Έν γένει δ άνηλικος έθεωρείτο άλλωτε ώς «χομούνκουλους», ήτοι άνθρωπος 
έν σμικρώ, διαπεπλασμένος ψυχοφυσικώς ώς καί δ ένήλικος. ’Από εικοσαετίας περί
που κατόπιν έρευνών έν τή Φυσιολογία καί Φ'υχολογία θεωρείται ώς ψυχοφυσική 
ύπαρξις ίδιου ρυθμού. Τοιουτοτρόπως ή ένηλικίωσις συνίσταται έν τή πραγματοποι
ήσει ού μόνον ποσοτικών, άλλά καί ποιοτικών άλλοιώσεων έν τή ανθρώπινη προσω
πικότητά

Είδικώτερον παρατηρούμεν άπό τής υποκειμενικής άπόψεως δτι ύπάρχουσιν 
άφ’ ενός σωματικαί καί άφ’ ετέρου ψυχικαί διαφοραί μεταξύ ένηλίκων καί άνη-
λίκων.

Σωματικώς οί άνήλικοι διακρίνονται έν πρώτοις κατά μέγεθος καί άναλογίαν 
μελών. Ό  Μανουβριέ δέ είπεν έν προκειμένω χαρακτηριστικώς δτι «άν ή αύξησις 
τού σώματος τού έμβρύου ή καί τού νεογνού συνίστατο εις κανονικήν βαθμιαίαν με- 
γέθυνσιν τών διαστάσεων αυτού, άντί άνθρώπων θά παρήγοντο τέρατα». Έ κ τούτου 
έπεται δτι ή σωματική άνάπτυξις δέν γίνεται δμοιομόρφως, άλλά άκανονίστως. Οί 
ανήλικοι διαφέρουσιν έπίσης τών ένηλίκων ώς πρός τήν έκφρασιν τού προσώπου, 
τήν ζωηρότητα τών κινήσεων, τήν έλαστικότητα τών μυών, τήν σύστασιν τών -οργά
νων, τό σωματικόν βάρος, τό άνάστημα, τάς φυσιολογικάς λειτουργίας κ.τ.λ.

Ένώ ή σωματική διαστολή είναι μάλλον έμφανής, προσπίπτουσα έξωτερικώς 
είς τήν άντίληψιν, δ καθορισμός τής ψυχικής διαφοράς αποβαίνει ρυσχερής. ΤΙ 
γνώσις τού ψυχικού βίου τής άνηλι κότητος άποτελεί νέον, έν πολλοίς άνεξερεύνητον 
τμήμα τής Ψυχολογίας. Αί διάφοροι μάλιστα περίοδοι τής βαθμιαίας ένηλικιώσεως 
οέν προσείλκυσαν έξ ίσου τήν προσοχήν τής έπιστήμης. Σχετικώς περισσότερον έχει
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έρευνηθή ή μικρά, ηλικία. Είδικώτερον έν άρχή βασιλεύει τό ένστικτον, μετάβασις 
δέ απ’ αυτού προς περίσκεπτον βούλησιν γίνεται άργότερον καί βαθμιαίους, δεδο
μένου δτι ή περίσκεψις προϋποθέτει βαθμόν τινα πείρας. Άπαντώμεν επίσης τάσιν 
πρός μίμησιν, ασθένειαν άντιστάσεως, κατά των παρορμώντων την βούλησιν αιτίων, 
αστάθειαν βουλήσεως, ευχέρειαν υποβολής κ.τ.λ. ’Ιδιορρυθμία υπάρχει καί έν τώ 
συναισθηματικά) βίω τών άνηλίκων. ’Αξιοπαρατήρητοι είναι κυρίως δ έγωϊσμός, δ 
φόβος, ή έκπληξις, ή ζωηρότης καί ή αστάθεια τού συναισθήματος, τέλος, τό εύ- 
ερέθιστον αυτών. Έ ν αρχή προεξάρχουσι συναισθήματα δυσαρέσκειας ή εύαρεσκείας 
κατ’ αίσθησιν, συνδεόμενα προς τάς άνάγκας τού σωματικού οργανισμού, μόνον δέ 
άργότερον άναπτύσσονται πνευματικά συναισθήματα έν συνυφασμώ πρός την βαθμι- 
αίως προαγομένην πνευματικήν ζωήν. Ή  πράξις, ή σκέψις, τό συναίσθημα, ή 
βούλησις τού άνηλίκου άπευθύνονται πρός τά γεγονότα τού παρόντος, μόνον δέ κα
τόπιν αποκτάται παρά τού άνηλίκου ή ικανότης διεισδύσεως καί εις τό άπώτερον 
παρελθόν καί μέλλον. Αί πρώται κρίσεις δέν είναι γενικής φύσεως, άλλ’ άποβλέ- 
πουσιν εις συγκεκριμένα γεγονότα. Επίσης δέον νά σημειωθή ή πτιοχεία τής πεί
ρας, ή περιέργεια, τό έπιπόλαιον, δ περισπασμός τής σκέψεως, ή κυριαρχούσα θέσις 
τής φαντασίας μετά τής πρός προσωποποίησιν τάσεως.

Στενός δέ σύνδεσμος ύφίσταται μεταξύ τής τοιαύτης σωματικής καί ψυχικής 
άνθρωπίνης ύποστάσεως τού άνηλίκου. ’Απόρροιαν τού τοιούτου άποτελεΐ έπί παρα- 
οείγματι ή παρατηρουμένη ψυχική άλλοίωσις τού έξελισσομένου άνθρωπίνου οργα
νισμού διά τής έπελεύσεως σχετικής ωριμότητας των γεννητικών αδένων, αί έπερ- 
χόμεναι ψυχικαί παραλλαγαί παρά τοΐς θήλεσι κατά τήν διάρκειαν τής έμμήνου 
ροής, ή συνάφεια τής διαμορφώσεως των ψυχικών δεξιοτήτων έκ τής έξελίξεως 
τού διαμορφουμένου εγκεφάλου, τέλος δέ καί αύτή ή ύπαρξις ψυχικών διαφορών 
μεταξύ άρρένων καί θηλέιον. Κατά νεωτέρας μάλιστα ψυχολογικάς άντιλήψεις αυ
τός δ πανάρχαιος χωρισμός μεταξύ σώματος καί ψυχής διευκολύνει μέν τήν κατα- 
νόησιν των προβλημάτων, δέν είναι όμως άληθής, τουναντίον ή άνθρωπίνη προσω- 
πικότης άποτελεΐ άδιαχώριστον ένιαίαν πραγματικότητα.

Σχετικώς είναι ένδιαφέρουσα καί ή άποψις τής ιταλικής άνθρωπολογικής σχο
λής, ήτις διαβλέπει τήν ψυχικήν τάσιν πρός τήν εγκληματικότητα, έκδηλουμένην 
έν σωματικαΐς παραλλαγαΐς.

Οί άνήλικοι διαφέρουσι των ενηλίκων καί από αντικειμενικής άπόψεως. Οι
κογένεια, σχολεΐον, έργαστήριον άποτελοΰσι τόν κύκλον τού περιβάλλοντος τού άνη
λίκου, ή κοινωνία έν τώ συνόλω της άποτελεΐ τόν τών ενηλίκων. Τούτο δέ δέον 
νά συνδυασθή καί μετά τής διαφόρου άποστολής τής νεότητος έν τη κοινωνία. 'Ο 
ανήλικος προπαρασκευάζεται, άντιπροσωπεύων τό μέλλον, ένώ δ ενήλικος είναι ο 
κυρίως προωρισμένος διά τόν άγώνα τής ζωής, άντιπροσωπεύων τό παρόν. Εντεύ
θεν άπορρέει ή ύποχρέτοσις τών ένηλίκων, όπως ένισχύωσι τούς ανηλίκους εϊς δσον 
ένεστι πληρεστέραν έκπλήρωσιν τής προπαρασκευής ταύτης. Έκδήλωσιν τής τοιαύ
της ύποχρεώσεως άποτελεΐ ή σύγχρονος άναγνώρισις παρά τού δικαίου δικαιώματος 
τού άνηλίκου πρός άγωγήν, πρός οιαπαιδαγώγησιν. Ή  διεθνής Ένωσις Προστασίας 
τού Ιίαιδός έν Γενεύη επιδιώκει διεθνώς τοιαύτην άναγνώρισιν δ δέ γερμανικός νό
μος περί προστασίας τής νεότητος ορίζει ρητώς δτι πας γερμανόπαις έχει δικαίωμα 
πρός διαπαιδαγώγησιν έναντι τής Γερμανικής Πολιτείας.

Περαιτέρω παρατηρούμεν δτι άληθώς τό περιβάλλον ασκεί άλλοι αν έπίδρασιν 
έπί τούς άνηλίκους ή έπί τούς ενηλίκους. Εξωτερικοί πειρασμοί, πολλάκις μηδαμινοί 
διά τον ενήλικον, ώθοΰσι τόν ανήλικον εις σοβαρώτατα παραπτώματα. Τό στιγμι- 
αΐον περιβάλλον καθορίζει τήν διαγωγήν τού άνηλίκου, χωρίς νά είναι οδτος ικα
νός νά άποβλέψη εις τά διδάγματα τού παρελθόντος ή τάς έν τώ μέλλοντι συνέπειας. 
Τέλος δ ανήλικος παρίσταται φύσει ανίσχυρος, δπως άντιπαλαίση μόνος κατά τΫίς 
έξωτερικής πιέσειος. ’Απόρροια τούτου είναι ή ύποχρέωσις τών ένηλίκων πρός προ
στασίαν τής νεότητος, ύποκειμένης άλλως εις κίνδυνον καταπτώσεως. Πρός τούτο
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το δίκαιον προσπαθεί άρνητικώς μέν, δπως άρη πάσαν μειονεκτικότατα έν τώ πε- 
ριβάλλοντι τοΰ ανηλίκου, θετικώς δέ, δπως δημιουργήση περιβάλλον μάλλον εξυ
πηρετικόν της καλυτέρας άναπτύξεως της νεότητος.

2. Γεννάται νΰν τό ερώτημα, ποια είναι ή θέσις των διαφόρων δικαίων έναντι 
της ανωτέρω διαστολής μεταξύ ενηλίκων καί άνηλίκων; Τό ερώτημα τοΰτο έχει 
πρακτικήν σπουδαιότητα, διότι ουτω θά καθορισθή από άπόψεως θετικού δικαίου 6 
διαχωρισμός τοΰ Έγκληματολογικοΰ Δικαίου Άνηλίκων από τοΰ εν γένει Ποινικοΰ 
Δικαίου καί επομένως ή εφαρμογή διαφόρων κανόνων ουσιαστικού καί δικονομικοΰ 
ποινικού δικαίου, άφ’ ενός επί των άνηλίκων καί άφ5 έτέρου επί των ενηλίκων.

Ή  ένηλικίωσις βεβαίως έν τη πραγματικότητι δεν επέρχεται συγχρόνως παρά 
πάσιν. Έν τούτω έπιδροΰν μεταξύ άλλων φυλετικοί λόγοι, ή διαφορά τοΰ φύλου, 
ή κοινωνική τάξις, κληρονομικοί λόγοι, τό κλίμα κ.τ.λ. ΙΙαρά ταΰτα τά διάφορα 
δίκαια καθορίζουσι σταθερά δρια μεταξύ ένηλικότητος καί άνηλικότητος. Διεθνώς 
επικρατεί ή τάσις πρός καθορισμόν τοΰ συμπεπληρωμένου 18ου έτους τής ηλικίας 
ώς τοιούτου ορίου ποινικής ένηλι κότητος. Οΰτω τοιοΰτον δριον καθορίζουν τά δί
καια τής Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Γαλλίας καί Ιταλίας. Ό  Ελληνικός 
νόμος περί δικαστηρίων άνηλίκων ορίζει ώς τοιοΰτον δριον τό συμπεπληρωμένον 
16ον έτος τής ηλικίας, διότι αί νοτιώτεραι φυλαί έν Ευρώπη άναπτύσσονται ένω- 
ρίτερον ή αί βορειότεραι τοιαΰται. Έξαιρετικώς καί δ νόμος ούτος ορίζει εις ώρι- 
σμένας περιπτώσεις τό 18ον έτος τής ηλικίας ώς δριον διαστολής μεταξύ ανηλί
κων καί ένηλίκων. Τοιουτοτρόπως υπάγονται εις τήν αρμοδιότητα τοΰ Δικαστηρίου 
Άνηλίκων έν Έλλάδι άνήλικοι κάτω των 18 έτών έπαιτοΰντες ή διάγοντες κλη
τικόν, πλάνητα ή άνήθικον βίον ή ζητοΰντες βιοπορισμόν διά τυχηρών παιγνίων 
η άλλων άναλόγων ασχολιών καί οί'τινες τοιουτοτρόπως κινδυνεύουσι νά έξολι- 
αθήσωσιν εις τήν εγκληματικότητα. Όμοίως υπάγονται εις τό αυτό δικαστήριον 
νεάνιδες κάτω των 18 έτών ρέπουσαι εις τήν πορνείαν, ώς καί τέλος, άνήλικοι 
δεικνύοντες απλώς κακήν διαγωγήν, δπότε δμως εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν 
τό δικαστήριον άνηλίκων δύναται νά έπέμβη μόνον κατόπιν αίτήσεως τών γονέων 
τοΰ άνηλίκου.

'Γπάρχει πάντως ισχυρά τάσις έν τώ Ποινικώ Δικαίω, δπως τά δρια μεταξύ 
ένηλικότητος καί άνηλικότητος άναβιβασθώσιν εις άνωτέραν ηλικίαν, καί δή, δ
πως συμπέσωσι μετά τών ορίων τής αστικής ένηλι κότητος. Σχετικώς θά έδει νά 
σημειωθή δτι τά Αστικά Δίκαια τών περί ών ένταΰθα πρόκειται χωρών όρίζουσιν 
ώς δριον έπελεύσεως τής αστικής ένηλι κότητος τό 21ον έτος τής ηλικίας, έξαιρέ- 
σει τής Ελβετίας, ήτις εμμένει εις τό 20όν έτος. Ή  τάσις δέ πρός καθορισμόν 
άνωτέρων ορίων διαφαίνεται κυρίως έν τώ περί έκτελέσεως τμήματι τοΰ Ποινικού 
Δικαίου τών διαφόρων χωρών, διαχωριζομένων, άπό τών ένηλίκων καταδίκων, τών 
άγόντων ηλικίαν κατωτέραν τοΰ 21ου έτους άνηλίκων τοιούτων, ιδία δέ διά δημι
ουργίας, προκειμένου περί άνηλίκων τοιούτων, κεχωρισμένων φυλακών ή τουλάχιστον 
κεχωρισμένων παραρτημάτων τούτων. Τό Ελβετικόν Σχέδιον Ποινικοΰ Κώδικος έχει 
πραγματοποιήσει εν τινι μέτριο τήν τοιαύτην τάσιν πρός καθορισμόν άνωτέρων 
ορίων ήλικίας διαστολής τών άνηλίκων άπό τών ένηλίκων καί έν τώ ούσιαστικώ 
Ποινικώ Δικαίω. Είδικώτερον δημιουργεί μεταβατικήν περίοδον μεταξύ τής κυ
ρίως έφηβικής ήλικίας καί τής πλήρους ώριμάτητος άπό τοΰ συμπεπληρωμένου 
18ου μέχρι τοΰ συμπεπληρωμένου 20οΰ έτους τής ήλικίας, έφ’ ής εφαρμόζει έπι- 
εικέστερον τούς έπί ένηλίκων εγκληματιών ίσχύοντας κανόνας. Έν τώ Γερμανμκιΰ 
Δικαίω βρίζεται ομοίως, δτι άνήλικοι, οί'τινες έξετέλεσαν τήν άξιόποινον πράξιν 
εις ηλικίαν κάτω τών 18 έτών, άγουσιν δμως κατά τήν εποχήν τής έγέρσεως τής 
ποινικής άγωγής ηλικίαν μεταξύ 18 καί 21 έτών, είναι δυνατόν νά ύπαχθώσιν 
εις τήν άρμοδιότητα τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων, τοΰ τοιούτου έξαρτωμένου έκ τής 
κρίσεως τοΰ Είσαγγελέως. (Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό το προηγούμενο

Κατα τα γκαρσόνια, πάντοτε, όταν δ σωφέρ τοΰ ταξί καί ή παρέα του έκάθη- 
σαν στο κέντρο «Παναγία», άρχισαν να τραγουδούν καί νά χορεύουν. Ή  κοπέλα 
ήταν πολύ εύθυμη καί ζωηρή καί χόρεψε καί μέ τδ σωφέρ καί μέ τούς δύο άλους 
καβαλλιερους της. 0  σωφερ άπεφευγε νά πίνη κρασί, για νά μή μεθύση, αλλά τά 
γκαρσόνια είδαν τους ουο άλλους νέους νά τοΰ ρίχνουν κρυφά στάκτη από τά 
τσιγάρα τους στο ποτήρι μέ τό κρασί τοΰ σωφέρ, προφανώς γιά νά τον ζαλίσουν.

Κατά τις 3 τά χαράματα, δ ένας άπδ τούς δύο άγνωστους, δ Γιάννης, έδωσε 
στον Τσάγκα καί στην κοπέλα δύο χονδρά χειροποίητα τσιγάρα γιά νά καπνίσουν. 
Τά γκαρσόνια ήταν βέβαια ότι τά τσιγάρα αυτά είχαν χασίς. Τότε δ Τσάγκας 
καί ή κοπέλα πήγαν μέσα στδ αυτοκίνητο καί τά κάπνισαν. Φαίνεται ότι μέσα 
στό αυτοκίνητο ή κοπέλα καί δ σωφέρ είχαν κάποια συζήτηση γιατί, όταν βκήκαγ 
από μέσα, δ Τσάγκας, άπευθυνόμενος στούς δύο άλλους, τούς είπε:

— Έν τάξει παιδιά, τά έκανόνισα.
Τά γκαρσόνια έβλεπαν τον Τσάγκα καί τήν κοπέλα μέσα στο ταξί ένώ κά

πνιζαν καί εβεβαίωσαν ότι δέν συνέβη εκεί μεταξύ των τίποτε τό άνήθικον.
Κατά τις 3ψΨ τη νύχτα, τά δύο γκαρσόνια άπό τό διπλανό κέντρο «Παρνασσός», 

έφυγαν καί έμεινε μόνον δ Βερνΐκος, δ όποιος καί εβεβαίωσε ότι ή παρέα τοΰ σω
φέρ έμεινε έκεϊ έως τις 4 τό πρωί. Είχε αρχίσει πιά νά χαράζη όταν έφυγε δ σω
φέρ καί ή παρέα του, δ δέ Βερνΐκος έμεινε μέ τήν εντύπωση ότι τό ταξί δεν ακο
λούθησε τό συνηθισμένο δρόμο Βουλιαγμένης - Βούλας - Γλυφάδας, αλλά τόν τελ
ματώδη τότε δρόμο Βούλας - 'Αγίου Νικολάου, πού τόν χρησιμοποιούσαν οί σωφέρ 
γιά συντομία. Καί εκεί ώς γνωστόν πιά ύστερα άπό λίγη ώρα δ εφημεριδοπώλης 
Καβαδάς βρήκε τό καταματωμένο πτώμα τοΰ Τσάγκα στό βαλτότοπο. Ό  Βερνΐκος 
έρωτηθείς συγκεκριμένως είπε ότι δέν ακούσε κανένα πυροβολισμό, εύθύς μετά τήν 
αναχώρηση τοΰ αυτοκινήτου άπό τό κέντρο. Καί προσέθεσε:

— 'Άλλως τε ήμουνα ψόφιος στη νύστα καί κουρασμένος άπό τήν τόση δουλειά.
Μέ τήν τόσον ενδιαφέρουσα καί αποκαλυπτική κατάθεση των τριών γκαρσο- 

νιών ξεκαθάρισαν ένα σωρό πράγματα καί καμμιά πιά άμφιβολία δέν έμενε ότι δρά
στες τοΰ εγκλήματος δέν μποροΰσε νά ήσαν άλλοι άπό τήν τελευταία παρέα τοΰ σω
φέρ Τσάγκα, τούς δύο νεαρούς μέ τήν κοπέλα. Αυτοί οί τρεις, άγνωστο άκόμη γιά 
πιά άφορμή, όταν ξαναμπήκαν στις 4 τά χαράματα στό ταξί, καί ένώ αυτό έφευγε 
άπό τη Βούλα, άκολουθώντας τό δρομάκι Βούλας Αγίου Νικολάου, μόλις τό αμάξι 
έφτανε κοντά στό βαλτότοπο έπυροβόλησαν τόν δυστυχή σωφέρ καί όταν τόν είδαν 
νεκρόν τόν έψαξαν τοΰ πήραν μόνο την άδεια κυκλοφορίας τοΰ άμαξιοΰ, έβγαλαν καί 
έσυραν τόν σκοτωμένο καί τόν παράτησαν δίπλα στη θάλασσα, στό βαλτότοπο, καί 
έφυγαν. Μετά τό έγκλημα θά οδηγούσε άσφαλώς δ νέος, μέ τή φόρμα πού φαινόταν 
ότι δούλευε σέ γκαράζ ή σέ συνεργείο ή σέ μηχανουργείο καί ήξερε άπό αυτοκί
νητο. ’Άγνωστο πού πήγαν καί τί έκαναν μετά οί δύο δολοφόνοι καί ή κοπέλα πού 
είχαν μαζί τους καί τό μόνο γνωστό ήταν ότι καθώς γύριζαν άπό τό Πικέρμι έμει
ναν άπό νερό καί άπό βενζίνα καί άναγκάσθηκαν νά έγκαταλείψουν τό αυτοκίνητο 
πού τό είχαν άποκτήσει μέ μιά θηριώδη δολοφονία.

Καί ή προανάκριση συνεχιζόταν στά τυφλά άκόμα. Τό μόνο πού έξακριβώθη- 
κε ήταν ότι ή κοπέλα πού περπατούσε τραυματισμένη καί ξυπόλητη στή Βούλα μέ
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αμυχές στα χέρια καί στά πόδια καί ή όποια- φορούσε ένα μονόπετρο μπριγιάν, ήταν 
μια πολύ γνωστή καί κοσμική κοπέλα τής ’Αθήνας, ή οποία είχε τραυματισθή ενώ 
πήγαινε νά κάνη μπάνιο. Προσήλθε ή ίδια καί έδωσε εξηγήσεις. Ή  άλλη δμως μέ 
τις αμυχές στο λαιμό, αυτή πού μπήκε στο λεωφορείο δέν είχε φανή ακόμα.

Έ πί τέλους υστέρα από διαμαρτυρίες των εφημερίδων, γιατί δέν φαινόταν καμ- 
μιά πρόοδος στό σκοτεινό κακούργημα, καί από διαμαρτυρίες των επαγγελματιών 
αύτοκινητιστών γιά τον άδικο σκοτωμό τού συναδέλφου των πού τον σκέπαζε τόσο 
μυστήριο, ή Εισαγγελία πήρε τή δικογραφία από τό σταθμάρχη Βουλιαγμένης. ’Αλ
λά καί πάλι δέν ανέθεσε τήν άνάκριση σέ τακτικό ανακριτή, αλλά διέταξε τή συνέ- 
χιση τής προανακρίσεως από τόν φίλο μου αντεισαγγελέα των Πλημμελειοδικών 
Σταμάτη Χυτήρη, ένα έξυπνο καί διακεκριμμένο δικαστικό.

Ό  αντεισαγγελέας, άν καί αργά, έπελήφθη αμέσως τοϋ έργου του καί έξήτασε 
πρώτα τόν ιδιοκτήτη τοϋ 20769 ταξί τοΰ Τσάγκα Νικ. Μπουκουβαρδαν, γιά τις σχέ
σεις ιδίως τοΰ θύματος μέ τούς άλλους σωφέρ Άθανασούλαν καί Ίωσηφίδην. Ε ξα 
κριβώθηκε δτι τό άπόγευμα τοΰ εγκλήματος & Ίωσηφίδης είχε παραδώσει τό ταξί 
στον Τσάγκα μέ έσωτερικό αριθμητή τοΰ ταξιμέτρου 4611 γιά έπτάδραχμες διαδρο
μές σημαίας τών σημερινών ταξιμέτρων καί 9911 γιά επιπλέον διαδρομές. "Οταν 
τό αύτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλειμμένο στό Χαρβάτι, τό ταξίμετρο βρέθηκε σταματη- 
μένο στον αριθμό 7 και δ εσωτερικός αριθμητής έγραφε 4618, ενώ ό έσωτερικός άρι- 
θμητής έγραφε 5482. Άπό αυτό έβγαινε δτι δ Τσάγκας πριν παραλάβη τούς μετέ- 
πειτα οολοφονους του είχε πραγματοποιήσει επτά άλλες κούρσες. Όσον αφορά γιά 
τις έπί πλέον διαδρομές δέν μπορούσε νά βγή κανένα απολύτως συμπέρασμα, γιατί 
δ αριθμητής έδειχνε 4618 λιγότερα. Ά ρα οίδολοφόνοι είχαν προκαλέσει βλάβη στον 
άριθμό τών έπί πλέον διαδρομών, ώστε νά μή μπορούν νά έξαχθοΰν θετικά συμπερά
σματα ώς προς τήν διανυθεΐσαν άπό τούς δολοφόνους διαδρομή. Σημειωτέου δτι τό 
ταξί εκείνο τοΰ Τσάγκα δέν είχε κοντέρ, αλλά πολύπλοκο αριθμητικό σύστημα μέσα 
στο ταξίμετρο.

Έπηκολούθησε νέα αυτοψία καί στην Βούλα, οπού βρέθηκε τό πτώμα τοΰ Τσά
γκα καί στό Χαρβάτι, δπου οί δολοφόνοι του είχαν έγκαταλείψει τό αυτοκίνητό του 
καί σ’ αυτή μετέσχον δ αντεισαγγελέας Χυτήρης καί ό ιατροδικαστής Τρουπάκης, 
Κατά τόν Τρουπάκην καί έπί τή βάσει τής Οπής εισόδου τοΰ βλήματος καί τής δια
δρομής αύτοΰ στο πτώμα τοΰ θύματος, δ Τσάγκας, κατά τήν διάρκειαν ίσως φιλο
νικίας, σταμάτησε τό ταξί καί πήγε νά βγή άπό τήν αριστερή πόρτα τοΰ αυτοκινή
του. Ένας άπό τούς έπιβάτες έκλεισε μέ ορμή τήν πόρτα τοΰ αυτοκινήτου μέ απο
τέλεσμα νά μαγκώση τό ακριανό δάκτυλο τοΰ χεριοΰ τοΰ σωφέρ. Εκείνος τότε πήγε 
νά βγή άπό τή δεξιά μπροστινή πόρτα καί ένώ έσκυβε έξω τοΰ ταξί δ άγνωστος τόν 
πυροβόλησε μιά καί μόνο φορά μέ τό μεγάλου διαμετρήματος καί μέ μολυβένια 
σφαίρα περίστροφό του καί τον άφησε στον τόπο. ’Έτσι, κατά τόν ιατροδικαστή, μό
νο μποροΰσε νά έξηγηθή ή πρός τά άνω διαδρομή τοΰ βλήματος. Ό  σκοτωμένος έπε
σε στό πρός τά δεξιά τοΰ σωφέρ κάθισμα. Ό  καθήμενος πλά'ί του άπό τούς δολοφό
νους έπήρε αμέσως τή θέση τοΰ σωφέρ στό τιμόνι καί δδήγησε τό ταξί ώς τό βουρ
κότοπο, δπου βρέθηκε ύστερα τό πτώμα. ’Εκεί έβγαλαν έξιν τό πτώμα καί τό έσει- 
ραν στό βαλτότοπο. Αύτός πού άνέλαβε νά όδηγήση τά αυτοκίνητο, γιά νά βλέπη 
καλλίτερα απ’ τό καθρεπτάκι, τό διόρθωσε καί, καθώς είχε πιάσει τό πτώμα, άφη
σε έπάνω του ένα δακτυλικό άποτύπωμα, πού δυστυχώς ήταν ήμικαταστρεμμένο άπό 
τούς χωρικούς πού είχαν βρει τό έγκαταλειμμένο στό Χαρβάτι ταξί. Γιατί δ Ίκεϊ 
σταθμάρχης τό έφρούρησε αφού τό είχαν κυττάξει ένα σωρό χωρικοί πού άφησαν 
τά άποτυπώματά τους.

. .Ό  ιατροδικαστής τό λίγο σχετικώς αίμα πού βρέθηκε μέσα στό αυτοκίνητο τό 
εξήγησε γιατί τό πολύ αίμα άπό τήν πληγή είχε ρουφήξει τό σακάκι τοΰ θύματος,
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πού βρέθηκε καταματωμένο. Ό  Τρουπάκης έπίσης μάς είπε έκεΐ δτι στό στομάχι 
τοΰ θύματος βρέθηκε αχώνευτο πεπόνι καί άρκετό κρασί, πού προφανώς ήπιε με 
εκείνους πού τον σκότωσαν.

"Ολες οί έφημερίδες γράψαμε στήλες καί στήλες για τό έγκλημα καί έτονίζαμε 
ρητά καί κατηγόρημαακά δτι οί δολοφόνοι τοΰ Τσάγκα, πού τοΰ άρπαξαν μετά 
τό έγκλημα τό ταξί καί τό άφησαν στο Χαρβάτι, έπρεπε νά είναι ή κοπέλα μέ τό 
μπεζ φόρεμα καί μέ κόκκινο καπέλλο καί οί συνοδοί της, δηλαδή ό κατσαρομάλ
λης μέ τή φόρμα, πού ή παρέα του τόν φώναζε Γιάννη καί δ άλλος δ ψηλότερος μέ 
τά γκαμπαρτινέ ροΰχα καί τό ψαθάκι καί έτονίζαμε δτι δποιος τούς είδε ή τούς 
συνάντησε ή ξέρει τίποτε γι’ αυτούς έχει υποχρέωση νά ειδοποίηση άμέσιος την Δι
καιοσύνη ή τις ’Αστυνομικές ’Αρχές, καί νά πή δ,τι σχετικό γνωρίζει γ ι’ αυτούς. 
Γράψαμε έπίσης λεπτομερώς όλες τις καταθέσεις των γκαρσονιών τής Βούλας καί 
λεπτομερείς συνεντεύξεις μέ αυτά.

Καί ή βοήθεια, ή άποτελεσματική συμβολή τοΰ τύπου στό έγκλημα καταδεί- 
χθηκε ακόμη μιά φορά, γιατί έδιάβασαν τις σχετικές λεπτομέρειες στίς έφημερίδες 
καί παρουσιάσθηκαν στή Διοίκηση Χωροφυλακής δύο νέοι, ουσιωδέστατοι μάρτυρες, 
οί Λεωνίδας Δασκαλάκης, απότακτος υπομοίραρχος καί διευθυντής τής Εταιρείας 
Ϊ.Φ.Α.Ν.Ε.Τ. καί ό Γιάννης Ντόζης, συνταγματάρχης τοΰ 'Ιππικού. Αυτοί οί δύο 
κατέθεσαν δτι τήν περασμένη Πέμπτη είχαν έκδράμει μέ τίς γυναίκες τους στον 
"Αγιο Άνορέα καί γύριζαν στίς 1.30' τό πρωί τής Παρασκευής μέ τό 690 αυτοκί
νητο μάρκας «Καντιλλάκ» δδηγούμενον από τό σωφέρ Διπλάρη.

"Οταν οί Ντόζης καί Δασκαλάκης μέ τήν «Καντιλλάκ» έφθασαν στο 17ον χι- 
λιόμετρον τής δδοΰ ’Αθηνών — Μαραθώνος καί ακριβώς κοντά στό Χαρβάτι, διέ- 
κριναν σταματημένο τό 20769 ταξί. Στήν αρχή δεν κατάλαβαν δτι ήταν ταξί, γιατί 
τότε τά ταξί δέν είχαν διακριτικά στοιχεία καί τό ταξίμετρο δέν φαινόταν από τό 
σκοτάδι. Τό αυτοκίνητο ήταν σταματημένο έπάνω στό δρόμο καί γι’ αυτό αναγκά
σθηκε νά σταματήση καί ή «Καντιλλάκ». Στή θέση τοΰ σωφέρ καθόταν ένας νέος μέ 
,μπλέ φόρμα καί μέσα ένας νέος καί μιά νέα. Οί δύο αυτοί έπιβάτες τοΰ ταξί έζήτη- 
σαν άπό τούς έπιβάτες τής «Καντιλλάκ» νά τούς πάρουν μαζί τους ώς τήν ’Αθήνα, 
γιατί τούς είχε σωθή ή βενζίνα καί τό νερό καί ήταν αδύνατον νά προχωρήσουν. Οί 
Δασκαλάκης καί Ντόζης τούς ρώτησαν τότε άπό πού ερχόντουσαν καί πώς έμειναν 
έτσι άπό βενζίνα καί νερό καί έκεΐνοι άπάντησαν δτι είχαν έκδράμει πρώτα στοΰ 
«Σκαραμαγκά» καί μετά γύρισαν γιά νά συνεχίσουν τό γλέντι τους στον "Αγιο Άν- 
δρέα, αλλά καθώς γύριζαν στήν ’Αθήνα έμειναν στό δρόμο.

Αυτή ή τόσο μεγάλη καί τόσο περίεργη γιά κείνη τήν έποχή διαδρομή φάνη
κε περίεργη γιά τούς έπιβάτες τής «Καντιλλάκ», άλλ’ δμως αυτοί δέχθηκαν νά πα
ραλάβουν μαζί τους τούς δύο νέους καί τήν κοπέλα. Τήν νέα τήν πήραν μέσα στή 
«Καντιλλάκ», αλλά τούς δύο νέους έπειδή δέν χωρούσαν, τούς πήραν άπό τή μία καί 
τήν άλλη πλευρά τοΰ άμαξιοΰ, στά μαρσ - πιέ.

Στό δρόμο πού ερχόντουσαν οί Ντόζης καί Δασκαλάκης τούς ρώτησαν γιατί 
άφησαν άφρούρητο τό άμάξι καί τό πώς δέν έμεινε ό ένας τους νά τό φυλάξη καί 
οί άλλοι νά πάνε νά φέρουν βενζίνα μέ κανένα ταξί άπό τήν ’Αθήνα, άλλ’ αυτοί τούς 
δικαιολογήθηκαν οτι θά γύριζαν άμέσως γιά νά ρυμουλκήσουν τό άμάξι τους. ΓΓ αυ
τό οί Δασκαλάκης καί Ντόζης ένόμισαν τότε δτι τό άμάξι ήταν ιδιωτικό καί δχι 
ταξί. Οί απαντήσεις τους έδειχναν γενικά ταραχή καί αμηχανία. Αυτό δμως τό σκέ- 
φθηκαν, καθώς ομολόγησαν έκ των ύστερων. Περισσότερο ταραγμένη τούς φάνηκε 
έκ των υστέρων ή κοπέλα, πού έδινε μονολεκτικές άπαντήσεις καί πολύ δύσκολα ά- 
παντοΰσε. Έπίσης 6 μέ τή φόρμα όδηγός τοΰ σταματημένου άμαξιοΰ (δηλαδή τοΰ 
ταξί τοΰ Τσάγκα) δέν φαινόταν δτι ήξερε πολύ καλά άπό αυτοκίνητα. Στον όδηγό
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της «Καντιλλάκ», τό Διπλάρη, έναν άπό τούς πιο καλούς καί τούς πιο παλιούς οδη
γούς της ’Αθήνας, 6 μέ τή φόρμα δεν τού γέμισε τό μάτι για οδηγός.

“Οταν οί επιβάτες της «Καντιλλάκ» είχαν παραλάβει τούς επιβάτες τοΰ σταμα- 
τημένου αμαξιού, ήταν πίσσα σκοτάδι καί δεν διέκριναν καλά τά χαρακτηριστικά 
τους. Μά δταν τό μεγάλο αυτοκίνητο έφθασε υστέρα άπό λίγη ώρα στην 'Αγία Πα
ρασκευή, δ σωφέρ Διπλάρης, δ Δασκαλάκης, ό Ντόζης καί οί γυναίκες του στο φώς 
τοΰ μοναδικού, εκείνη την εποχή, εξοχικού κέντρου διέκριναν δτι τό πρόσωπο τής 
νέας ήταν κατακόκκινο άπό τήν ταραχή. Αυτή φορούσε κόκκινο καπέλο καί τουα-' 
λέτα μπέζ. Τά χαρακτηριστικά των συνοδών της ήταν άκριβώς τά ίδια πού είχαν 
περιγράφει καί τά τρία γκαρσόνια των δύο κέντρων τής Βούλας.

“Οταν ή «Καντιλλάκ» έφθασε στην 'Αγία Παρασκευή, δ σωφέρ της πρώτος καί 
οί Δασκαλάκης καί Ντόζης υστέρα είπαν στην κοπέλα καί ατούς δύο συνοδούς της 
νά κατέβουν, γιατί έκεϊ, μπορούσαν πιά νά βρουν αυτοκίνητο καί νά γυρίσουν στο 
Χαρβάτι νά πάρουν τό δικό τους. Οί δύο νέοι πού καθόντουσαν πάντα δεξιά καί αρι
στερά στά μαρσ - πιέ τής «Καντιλλάκ» φάνηκαν δτι ταράχθηκαν καί σάν νά θέλησαν 
νά άποφύγουν τό φώς τοΰ έκεϊ κέντρου. Τελικά όμως κατέβηκαν καί ευχαρίστησαν 
τούς επιβάτες γιά τήν εκδούλευση πού τούς προσέφεραν.

'Ο κ. Δασκαλάκης τότε, άποτεινόμενος προς τό νέο μέ τήν μπλέ φόρμα τον 
ρώτησε.

— Δέ μάς λέτε τό ονομά σας;
— Τί τό θέλετε, τί νά τό κάνετε, άπάντησε έκεΐνος μέ κάποιο τράκ στη φωνή.
— Μπορεί κι’ εμείς νά μείνουμε καμμιά φορά στό δρόμο καί νά βρεθής έσύ 

καί νά μάς πάρης μέ τό αμάξι σου.
— Φωστηρόπουλος λέγομαι, είπεν έκεΐνος μέ κάποιο δισταγμό.
Ή  «Καντιλλάκ» έφυγε προς τήν ’Αθήνα, άλλά τόσον δ σωφέρ της Διπλάρης 

δσον καί οί Ντόζης καί Δασκαλάκης έμειναν μέ τήν εντύπωση δτι αυτοί πού κατέ
βηκαν άπό τό αμάξι τους άντί νά πάρουν κανένα άπό τά σταθμεύοντα έκεϊ αυτοκί
νητα, άντί νά καταφύγουν στό έκεϊ κέντρο προχώρησαν σ’ ενα σκοτεινό δρόμο.

— Μάς έδωσαν τήν εντύπωση δτι ήταν πρόσφυγες, είπαν οί Δασκαλάκης καί 
Ντόζης.

— Μάς έκανε επίσης έντύπωση δτι ντάλλα καλοκαίρι αυτός μέ τήν γκαμπαρν- 
τίνα κρατούσε καί λεπτό έπανωφόρι στό χέρι.

Κάτι δμως πιό ουσιαστικό κατέθεσε δ σωφέρ Διπλάρης.
—  Τά παπούτσια τους ήσαν γεμάτα λάσπες, άμμο καί κάτι κόκκινο σάν αίμα. 

Καί μού λέρωσαν τά μαρσ - πιέ τοΰ αμαξιού! ’Αλλά αυτά τά είδα τήν άλλη μέοα 
πιά, δταν οί λαγοί τό είχαν σκάσει. Πού νά φαντασθώ, κατά πώς τά γράφουν οί 
εφημερίδες, δτι είχαμε νά κάνουμε μέ τούς φονιάδες τού δυστυχισμένου τού συνα
δέλφου μου.

( Συνεχίζεται)

Μέ τή μελέτη π λ ο υ τίζο υ μ ε τ ις  γ ν ώ σ ε ις  μ α ς καί έτσι 

έττιτελοϋμε άποτελεσματικώ τερα τά κα θήκοντα  μ α ς ώ ς  

α σ τυνο μ ικ ο ί καί ώ ς  άνθρω π οι.
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ΤΑΜΙΑΚΟ! ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
____________ 'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕ Ω ΡΓ. ΔΟ Υ Κ Α Κ Η --------------------

ΤΗταν αρχές Μαίου τοϋ 1924, δηλαδή πριν άπδ 42 χρόνια, δταν ένα μεση
μέρι, γυρίζοντας στην Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς άπδ υπηρεσία, για υπογραφή, 
διαβάσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων διαταγή τοϋ όιοικητοΰ μας κ. Καλκανη πού 
μάς καλοΰσε σέ έκτακτη απογευματινή συγκέντρωση.

Δεν ξεχνώ τό ζωηρό σούσουρο πού επακολούθησε. Σχόλια, ερωτήσεις, γιά το 
ποιός να ήταν άραγε ό σκοπός, γιατί σαν νεαροί καί πρωτόπειροι ακόμα κάτι τέ
τοιου είδους συγκεντρώσεις μάς κινούσαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Ό  αστυνόμος κ. Καλκάνης ήταν αξιωματικός μέ δικό του μοτίβο εργασίας. 
Έκτος από τήν ορθή καθοδήγηση, μάς έδινε τό δικαίωμα νά Ινεργοΰμε καί με δική 
μας πρωτοβουλία γιά όποιαδήποτε υπόθεση πού μάς άνέθετε. ΚΓ αυτό όχι μόνο τοϋ 
έδινε τήν ευκαιρία νά ζυγίζη τις ίκανότητές μας, αλλά καί νά μάς προκαλή τήν 
άμιλλα γιά μεγαλύτερη απόδοση.

Μάς είχε έχπνεύσει τον σεβασμό γιατί κάτω από τή σοβαρότητά του, υπήρχε 
ή δικαιοσύνη, ή άναγνώριση. 'Ο αστυνόμος κ. Καλκάνης ήταν από τις δυναμικές 
φυσιογνωμίες πού πέρασαν από τήν ’Ασφάλεια Πειραιώς, μαςί μέ τους πρωτοπό
ρους αστυνομικούς διευθυντάς, τέως σεβαστούς αρχηγούς κ. Ίωάννην Καλυβίτην, 
κ. Ίωάννην Σπύρου καί μακαρίτην Δηυ,ήτριον Τρύφωνα. Προικισμένοι όλοι με 
ευθύτητα χαρακτήρος καί ήθους καί μεγάλες αστυνομικές ικανότητες, παρά τις 
άντιδοάσεις πού αντιμετώπισαν στάθηκαν ατσάλινοι στυλοβάτες πού επάξια συνέ
χισαν τό έργο τους οί διάδοχοί τους, μέχρι τοϋ σημερινού έξαιρέτου κΓ ένδεδειγμέ- 
νου άρχηγοϋ κ. Καραμπέτσου, στήν ανύψωση καί τή ζηλευτή θέση πού κατέχει στο 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Από νωρίς λοιπόν τό απόγευμα εκείνης τής μέρας, δλοι οί συνάδελφοι είχαμε 
Άαζευτή στήν αίθουσα συγκεντρώσεων καί ριχτήκαμε πάλι στή συζήτηση ώσπου 
νά έρθη ή ώρα. “Οπου ακριβώς στις 4 διά μιας άκρα σιγή κΓ δλοι δρθιοι, γιατί 
ακούστηκε στό διάδρομο τό γνωστό βαρύ βάδισμα τοϋ διοικητοΰ μας.

Μπαίνοντας μ^ς εχαιρέτησε, είπε νά καθήσουμε κΓ άρχισε νά λέη μέ τή μπά
σα, μά ήρεμη φωνή του:

— Ή  σημερινή έκτακτη συγκέντρωσή μας, δπως καταλαβαίνετε, δέν είναι άπό 
τις συγκεντρώσεις τις συνηθισμένες, πρόκειται γιά μιά σοβαρή υπόθεση εξαφανί- 
σεως πού συνοδεύεται άπό εκατομμύρια δραχμές τοϋ Δημοσίου. Συνήθως κατά τόν 
μήνα ’Απρίλιο γίνεται στα Δημόσια Ταμεία τοϋ Κράτους 6 ετήσιος έλεγχος άπό 
επιθεωρητές τοϋ Υπουργείου Οικονομικών. Πριν άκόμα φθάση ό έλεγχος στό τα
μείο Πειραιώς - Αϊγίνης, τό σημερινό Ταμείο Πληρωμών, δ είσπράκτωρ Βάλμπαλης 
Νικόλαος έπαυσε νά πηγαίνη στήν υπηρεσία του. Ή  άδικαιολόγητη απουσία τοϋ 
Βάλμπαλη άνάγκασε τόν διευθυντή τοϋ ταμείου, μακαρίτη Πετμεζάν, νά ζητήσπ 
πληροφορίες άπό τό σπίτι του. Ή  απάντηση τής γυναίκας του ήταν πώς κΓ έκείνη 
είχε νά τόν δή μέρες κι’ δτι έδήλωσε έξαφάνισή του στήν ’Αστυνομία. Τότε δ διευ
θυντής Πετμεζάς πονηρεύθηκε, γιατί στον Βάλμπαλη είχαν άνατεθή οί εισπράξεις 
φόρων τών μεγαλυτέρων έπιχειρήσεων τοϋ Πειραιώς. ’Άφησε καί πέρασαν άκόμα 
μιά - δυο μέρες καί μετά άναφέρθηκε στό Υπουργείο Οικονομικών. Τό Υπουργείο, 
γιά καλό καί γιά κακό, διέταξε τό Γενικό Λογιστήριο νά έξετάση τήν περίπτωση 
καταχρήσεως καί έστειλε στό ταμείο Πειραιώς τόν ειδικόν οικονομικόν επιθεωρητήν 
κ. Α. Κανάκην γιά νά έξετάση τήν ϋπόθεση. ’Αμέσως καί χωρίς καθυστέρηση 
άρχισε μαζί μέ τόν διευθυντή τοϋ ταμείου έλεγχο στά βιβλία καί τά διπλότυπα είσ-
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πράξεων καί σ’ δ,τι άλλο συναφές. ’Από την πρώτη στιγμή κιόλας βρήκαν-ανωμα
λίες στα διπλότυπα τών εισπράξεων τοΰ Βάλμπαλη. ’Από κει καί πέρα πια ήρθαν 
σέ φως έξαφάνιση δημοσίων εγγράφων που άφοροΰσαν χρηματικά εντάλματα, όπως 
καί αρκετά στελέχη διπλοτύπων είσπραξειον. Επίσης σε ορισμένα οιπλοτυπα υπήρ
χαν ανύπαρκτα ονόματα. 'Από παντού άνεκαλυπτοντο ανωμαλίες. Η κατάχρηση πα
ρουσιαζόταν σέ αστρονομικό αριθμό γιά κείνη την εποχή καί έφθανε άκριβώς στό 
ποσόν τών 2.152.747 δραχμών καί 45 λεπτών.

Στή συνέχεια δ αστυνόμος μάς διάβασε τά στοιχεία πού άνέφερε τό έγγραφο τοΰ 
ταμείου Πειραιώς - Αίγίνης: Βάλμπαλης Νικόλαος τοΰ Βασιλείου, γεννηθείς είς ’Α
θήνας τό 1893, δημόσιος υπάλληλος, κάτοικος ’Αθηνών τής οδού Νικηφόρου Ου
ρανού άριθ. 60 είναι υψηλός, αδύνατος, μελαχροινός, μέ συμμετρικά συμπαθή χαρα- 
κτηριχτικά, μέ μαΰρο μουστάκι, έγγαμος, είναι διπλωματούχος έμποροπλοίαρχος καί 
εις τό ταμεΐον Πειραιώς - Αίγίνης προσελήφθη ώς είσπράκτωρ τό 1918. Τέλος, ό 
’Αστυνόμος άφοΰ μάς έμοίρασε από μια φωτογραφία του, συνεπλήρωσε:

— Είμαι βέβαιος πώς θά έργασθήτε όλοι μέ διάθεση καί θά καταβάλετε κάθε 
προσπάθεια γιά την ανακάλυψη αύτοΰ τοΰ ύπ’ άριθ. 1 κακοποιού κατά τοΰ Κράτους.

Μέ αυτά τά λόγια τοΰ διοικητού μας ή συγκέντρωση τελείωσε. ’Από την άλλη 
μέρα βρισκόμασταν όλοι οί νεαροί συνάδελφοι σέ κίνηση. Υστερα από την κανονική 
υπηρεσία μας, δλοι χανόμασταν. Κανένα δέν συναντούσες στήν ’Ασφάλεια. Γυρίζαμε 
καί ψάχναμε, δ καθένας μέ τόν τρόπο του, ν’ άνακαλύψουμε τόν έξαφανισθέντα είσ- 
πράκτορα μέ τά εκατομμύρια.

Έγώ άρχισα άπό τό σπίτι τοΰ καταχραστοΰ, τής δδοΰ Νικηφόρου Ουρανού, 
στήν ’Αθήνα. Τό σπίτι ήταν κατάκλειστο. Ψυχή δέ φάνηκε δυό - τρεις μέρες πού πα
ρακολουθούσα. ’Αναγκάστηκα νά ζητήσω πληροφορίες άπό τή γειτονιά καί έμαθα 
πώς ή κ. Αλίκη Βάλμπαλη έφυγε γιά την Αίγινα άπ’ όπου καταγόταν. Ή  φυγή της 
ίσως νά είχε καί δόση πονηριά.;, γιά νά άποφύγη δηλαδή ενοχλήσεις τής ’Αστυ
νομίας.

Καί περνούσαν οί μέρες καί οί μήνες ακόμα καί καμμιά καλή πληροφορία δέν 
κατάφερε κανένας άπ’ όλους μας νά ψαοέψη γιά τόν Βάλμπαλη.

Μά τί νά είχε γίνει; Στόν ’Άρη τόν πήγαν τά εκατομμύρια πού έκλεψε; Σκέ- 
φθηκα καί κατέληξα στήν άπόφαση ότι έπρεπε νά πάω στήν Αίγινα, άφοΰ ήξερα 
πώς έκεϊ κατέφυγε ή γυναίκα τοΰ Βάλμπαλη. Κάτι μπορεί νά μάθαινα, κάτι νά 
έβλεπα, ίσως κάποια ύποπτη κίνηση πού νά μοΰ έδινε μιά άρχή. ’Ανέφερα στόν άστυ- 
νόμο τή σκέψη μου, τή θεώρησε σωστή καί τήν επομένη μ,παρκάρησα γιά την Αίγινα, 
με τό «Πτερωτή».

'Ηταν Γενάρης τοΰ 1925. Κρύο τσουχτερό τρυποΰσε τό κορμί μου. Δέν μπορού
σες νά ξεμυτίσης στήν κουβέρτα, 'Ύστερα άπό τρεις ώρες σκαμπανεβάσματα, τό κα- 
ραβάκι έδενε τήν πριμάτσα του στό μουράγιο τοΰ νησίοΰ.

Μόλις βγήκα ρώτησα ένα περαστικό γιά τή συνοικία «Αγίου Νικολάου». Είχα 
μάθει ότι εκεί βρισκόταν τό πατρικό σπίτι τής κ. ’Αλίκης.

Πρόθυμα δ περαστικός μοΰ έδειξε τήν εκκλησία καί ρωτώντας έκεί γύρω βρήκα 
τά σπίτι. Μά τί ήταν εκείνο; "Ενα κομμάτι ’Αθήνα στό νησί. Μιά μαρμαρόκτιστη 
βίλλα στή μέση ενός απέραντου κατάφυτου κήπου, μά γιά παρακολούθηση κανένας 
τρόπος. Θά γινόμουν άπό τήν πρώτη στιγμή αντιληπτός. Μόνο κάτι θά γινόταν άπό 
πληροφορίες, μά πώς καί άπό ποΰ, έτσι απομονωμένη πού βρισκόταν ή βίλλα; Ξα
φνικά στό πίσω μέρος τής βίλλας πρόσεξα πώς ήταν ένα χαμόσπιτο. Άπό ένα-κα- 
φενείο παραλίας έμαθα πώς στό χαμόσπιτο κατοικούσε ένας γέρο - ψαράς, δ μπάρ
μπα - Μαθιός, μέ τή γυναίκα του. Καιροφύλαξα καί διπλάρωσα τό γέρο - ψαρά τό βρα- 
δάκι στήν ταβερνούλα πού σύχναζε. Τόν κέρασα ένα κατοσταράκι, πιάσαμε κουβέντα, 
είπαμε γιά τή θάλασσα, πώς κι’ εμένα είναι τό μεράκι μου, σάν ξέμπαρκος ναυτικός, 
καί γίναμε φίλοι. Πάνω σ’ αυτή τήν κουβέντα τόν ρώτησα:
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— Δεν μοΰ λες, καπετάν - Μαθιέ, δταν πιάνουν οι διαβολοβοριάδες καί ή κακο
καιρία, πώς τά βολεύεις;

— ”Ε! τότες παιδί μου, ας είναι καλά ή Κατερινιώ, ή γυναίκα μου. Αυτή βοη
θάει δταν δέν μπορώ να πάω γιά ψάρεμα. Την παίρνουν σέ μεγαλόσπιτα καί δου
λεύει, μά τώρα δά τελευταία, δόξα νάχη ο Κύριος, είναι πια τακτική στο πλαϊνό 
μας σπίτι τής κυρά - ’Αλίκης τής Βαλμπάληνας. Τή φιλεύει μέ τό παραπάνω.

— Θάναι καμμιά πλούσια κυρά τοΰ νησιού, είπα.
— Ναί, είναι καί από σόι καπεταναίων. Θειος της ό μεγάλος καπετάν Μπόζιας. 

Ό  άντρας της καπετάν Νικόλας μέ δίπλωμα. Μένει βλέπεις μοναχή μέ τήν κορούλα 
της ή κυρά ’Αλίκη καί ή Κατερινιώ δχι μόνο τή βοηθάει μά καί τής κάνει συντροφιά.

"Γατερα από τό δεύτερο καί τρίτο κατοσταράκι ή γλώσσα τοϋ μπάρμπα - Μα- 
θιοΰ πήγαινε ψαλίδι.

—  Ταξιδεύει ό άντρας της καί μένει μόνη της ή κυρά ’Αλίκη; τον ρώτησα.
—  Ναί, ταξιδεύει, μά ξέρω κι’ εγώ παιδί μου, ό κόσμος είναι κακός καί λέει 

πολλά. Νά, πώς τάχα έκεϊ πού δούλευε στήν ’Αθήνα, έκλεψε χρήματα καί ύστερα 
χάθηκε. ’Εγώ τά είπα στήν Κατερινιώ, έκείνη δέν τό βάσταξε καί τή ρώτησε, μά ή 
κυρά ’Αλίκη τής είπε, πώς δλα αυτά είναι ψέματα τοΰ κόσμου. 'Ο άντρας της 
είναι καπετάνιος σέ καράβι κάτω στήν Αίγυπτο καί πώς τής στέλνει τακτικά χρή
ματα.

Αυτά πού ήξερε ό κακομοίρης ό γεροψαράς, μοΰ τά είπε δλα. Κάτι ήταν κι’ 
αυτά. Τό νά παρατείνω τήν παραμονή μου στήν Αίγινα ήταν άσκοπο. ’Έτσι, γύ
ρισα πίσω στόν Πειραιά.

Τπέβαλα τό δελτίο μου στόν αστυνόμο, άνέφερα καί προφορικώς τά τής παρα
μονής μου στήν Αίγινα καί δτι από τις πληροφορίες τού γεροψαρά Μαθιοΰ έσχημά- 
τισα τήν υπόνοια πώς ό καπετάν Μπόζιας πρέπει νά είναι εκείνος πού έφυγάδευσε 
τον Βάλμπαλη.

Γι’ αυτό από κείνη τή μέρα ασχολήθηκα αποκλειστικά κΓ έμαθα γιά τον 
καπετάν Μπόζια. Ή ταν πρώιτος καπετάνιος στόν «Άδριατικό» τής εταιρείας Πα
λιού, πού έκανε γραμμή Πειραιά, Γένοβα, Μασσαλία, ’Αλεξάνδρεια. Καθόταν στόν 
Πειραιά, στη διασταύρωση τών οδών Σωτήρος - Θεάτρου. Κείνες τις μέρες ό κα
πετάν Μπόζιας έλειπε ταξίδι. ’Έτσι περίμενα, θέλοντας καί μή, τόν ερχομό του γιά 
τήν παρακολούθησή του.

Σέ λίγες μέρες τό «Άδριατικός» άραξε στό λιμάνι τοΰ Πειραιά. Βγήκαν οί 
επιβάτες, βγήκε καί ό καπετάνιος μέ τή βαλίτσα του στό χέρι. Τόν πήρα στό κατό
πιν. Παράξενο, υστέρα από τόσων ημερών ταξίδι, δέν πήγε γιά τό σπίτι του, αλλά 
πήγε κατ’ ευθείαν στό παραγγελιοδοχικό γραφείο Όθωνίόου, στήν ακτή Πλούτω- 
νος. Καμμιά άλλη ύποπτη κίνηση μέχρι πού έφυγε. Ξαναπήγε καί πάλι, μέ τήν 
ίδια τακτική, πρώτα από τό παραγγελιοδοχικό γραφείο κΓ ύστερα δπου αλλού.

’Ασφαλώς κάποιες δοσοληψίες θά είχε μέ τό γραφείο, γιατί, κατά τήν παρα
κολούθηση, είχα προσέξει δτι σέ κάθε επίσκεψή του έβγαζε από τή βαλίτσα του 
ένα μικρό δεματάκι καί τό έδινε στόν Όθωνίδη.

Στό μεταξύ ό καπετάν Μπόζιας άλλαξε καράβι. Πήγε πρώτος στό Μεσογειακό 
τής εποχής εκείνης «’Αττική». ’Αφού δμως άπό τήν παρακολούθησή του στόν Πει
ραιά δέν έβγαζα τίποτε γιά τήν υπόθεση Βάλμπαλη, σκέφτηκα δτι καλό θά ήταν 
νά μάθαινα τις κινήσεις του στά λιμάνια τοΰ έξωτερικοΰ. ΓΓ αυτό σκέφθηκα, μιά 
κΓ έφυγε άπό τό «Άδριατικός», νά πλησιάσω τό λοστρόμο του. "Οπως είναι γνω
στό, οί λοστρόμοι είναι έκεΐνοι πού ξέρουν δλα τά μυστικά καί ψιλοκοσκινίζουν άπό 
τά φανερά μέχρι τά πιό άπόκρυφα τού καραβιού πού δουλεύουν.

’Έμαθα πώς δ λοστρόμος τοΰ «Άδριατικού» μάστρ’ - Άντώνης, καθόταν στά 
«Τδραίϊκα» καί μόλις γύρισε άπό τό ταξίδι φρόντισα νά τόν γνωρίσω.
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Ό  λοστρόμος μάστρ’ - Άντώνης ήταν ένας γεροδεμένος θαλασσόλυκος. Εξυ
πνος, άνοιχτόκαρδος καί ντρέτος άνθρωπος.

' “Γστερα από δυό - τρεις συναντήσεις μας κάτι πήγα να τόν ρωτήσω, μά μπορεί 
καί νά κατάλαβε, γιατί μοϋ τά είπε δλα χαρτί καί καλαμαρι:

— ’Έτσι πού λές, φίλε μου, θάναι πάνω - κάτω 10 μήνες πού ο καπετάν Μπο- 
ζιας πήρε κρυφά στο καράβι από τόν Πειραιά αυτόν τόν συγγενή του, καπετάν 
Νικόλα, καί μ’ ένα «πάσο» από τό πλήρωμα τόν έβγαλε στήν ’Αλεξάνδρεια. “Γστε
ρα, σέ κάθε ταξίδι μας στήν Αίγυπτο, συνέχισε ό λοστρόμος, πήγαινε δ καπετάνιος 
μας καί τόν αντάμωνε στο κέντρο «Καλλιθέα», στήν πλατεία Μωχάμετ Αλή κι 
εκεί μέσα τά λέγανε. “Οταν ξεμπάρκαρε δ καπετάν Μπόζιας, χάθηκε κι δ καπε
τάν - Νικόλας, δεν τόν ξανάδαμε στήν ’Αλεξάνδρεια.

Οί πληροφορίες τοΰ μάστρ’ - Άντώνη συμφωνούσαν πολύ με τοΰ γεροψαρά στήν 
Αίγινα. Νά βρισκόταν δμως ακόμα δ Βάλμπαλης στήν ’Αλεξάνδρεια; Πώς θα μπο
ρούσα νά τό μάθω; Τότε θυμήθηκα τόν αδελφικό μου φίλο Βασίλη Πλευρη, εγκα
τεστημένο στήν ’Αλεξάνδρεια. Τοΰ έγραψα μέ λεπτομέρειες καί μέ μιά φωτογρα
φία τοΰ Βάλμπαλη, νά μάθη καί νά μοΰ άπαντήση δσο τοΰ ήταν δυνατό πιό σύντομα.

Σέ λίγες μέρες πήρα γράμμα του. «Κατά τύχη, μέ τό πρόσωπο τής φωτογρα
φίας πού μοΰ έστειλες, έγραφε, έχουμε γνωριστή στο κέντρο «Καλλιθέα». Μοΰ συ- 
στήθηκε πώς λέγεται Βάσαλος καί μένει στο ξενοδοχείο «Έξέλσιορ», στήν δδό 'Α
γίου Μάρκου 81, πού δ ιδιοκτήτης του Βασίλειος Χρήστου είναι συγγενής του καί 
δικός μου φίλος. Κάναμε κι’ οί τρεις παρέα καί πολλές φορές γλεντήσαμε σέ νυ
κτερινά κέντρα τής μεγάλης παραλιακής λεωφόρου Κότνις».

Μέ τις πολύτιμες πληροφορίες τοΰ φίλου μου Πλεύρη, γιά τή διαμονή καί τό 
ψευδώνυμο τοΰ Βάλμπαλη, ήταν εύκολη πλέον ή σύλληψή του. Έ ω ς δτου δμως 
γίνουν οί κεκανονισμένες ενέργειες, μέ δεύτερο γράμμα του, δ φίλος μου μέ πληρο
φορούσε πώς ό Βάσαλος έφυγε γιά τή Χάϊφα. Μετά λίγες μέρες σέ τρίτο γράμμα 
του μοΰ έγραφε δτι, δπως τοΰ είπε δ φίλος του ιδιοκτήτης τοΰ ξενοδοχείου «Έξέλ- 
σιορ», έφυγε δ Βάσαλος καί άπό τήν Χάϊφα γιά τήν Ευρώπη.

Οί αλλεπάλληλες αυτές μετακινήσεις τοΰ Βάλμπαλη έλεγαν καθαρά τις ανη
συχίες του. Καθόταν στά καρφιά, καί ασφαλώς άπό τήν άφορμή τοΰ τουφεκισμού 
καταχραστών τοΰ Δημοσίου, πού έκανε εκείνη τήν εποχή δ αείμνηστος στρατηγός 
Πάγκαλος.

Γιά αρκετό καιρό είχαν χαθή τελείως τά ίχνη τοΰ Βάλμπαλη. Παρά τις προσ- 
πάθειές μου καί τήν παρακολούθηση τών δικών του, δέν μπορούσα νά βγάλω τί
ποτε, ώσπου μιά μέρα, κατά τόν Δεκέμβριο τοΰ 1925, συνάντησα τυχαία τόν λο
στρόμο τοΰ «Άδριατικοΰ».

—  Γειά σου κύρ-Γιώργη μου, είπε χαρούμενος μόλις μέ είδε. Πάμε νά πά
ρουμε ένα καφέ καί νά σοΰ πώ καί κάτι νέα. Δέν ξέρεις, δ καπετάν - Νικόλας βρί
σκεται στη Γαλλία.

—  Καί ποΰ τό έμαθες, μάστρ’ - Άντώνη;
— Μοΰ τό είπε ένας συνάδελφος πού ξεμπάρκαρε άπό τό «’Αττική» καί ήρθε 

στο δικό μας καράβι. Πρέπει νά μένη στη Μασσαλία, γιατί σέ κάθε ταξίδι ανταμώ
νουν μέ τόν καπετάν - Μπόζια στο κέντρο της παραλίας καί μάλιστα τοΰ δίνει χρή
ματα γιά τή γυναίκα του.

Ευχαρίστησα τόν μάστρ’ - Άντώνη καί τόν παρεκάλεσα νά προσπαθήση νά 
μάθη δσα μπορούσε περισσότερα γιά τή διαμονή τοΰ καπετάν - Νικόλα Βάλμπαλη. 
Δώσαμε ραντεβοΰ ν’ ανταμώσουμε σέ 15 μέρες.

ό Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΛΙΝΤΣ
___________________Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ Γερμανικού περιοδικού «Krim i-

nalistik»  ύπό τοϋ Άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Τόπος τοϋ εγκλήματος ήταν τό υποκατάστημα τής πιστωτικής τραπέζης τής 
Λίντς (Αυστρία) , πού βρίσκεται επί τής πλατείας των Περιστεριών, μιά πλατεία 
πού είναι στό κέντρο τής πόλεως καί έχει εξαιρετικά ζωηρή κίνηση. Στό τραπεζι
τικό αυτό υποκατάστημα μπαίνει κανείς από μιά μεγάλη περίστρεφομένη πόρτα, 
πού δόηγεΐ σέ μιά αίθουσα, έκτάσεως 40 τετραγωνικών μέτρων. Ή  αίθουσα αυτή 
πλαισιώνεται άπό τις όυό πλευρές από γραφεία καί ταμεία, πού καταλαμβάνουν χώ
ρο 120 τετραγωνικών μέτρων. Έκτος άπό τήν κυρία αυτή είσοδο δεν υπάρχει άλ
λο σημείο εισόδου ή εξόδου.

Τήν 16.19' ώρα τής 16)2) 1965, μπήκε στήν τράπεζα ένας άνδρας 40 πε
ρίπου ετών, αναστήματος 1,80 μ., μέ χαρακτηριστικά άνατολίτου, δ όποιος ζήτησε 
άπό τό ταμείο νά άγοράση 30 δολλάρια. Τή στιγμή εκείνη βρίσκονταν μέσα στήν 
τράπεζα έξη υπάλληλοι, τέσερις άνδρες καί δύο γυναίκες. Μιά υπάλληλος έσπευσε 
νά κόψη τήν εντολή πού ζήτησε δ ξένος. Ό  άγνωστος τότε άκούμπησε τον χαρτο- 
φύλακά του πάνω στό ταμείο, ενώ μέ τό δεξί του χέρι τράβηξε ένα πιστόλι άπό τήν 
τσέπη τοϋ παλτού του. Πρότεινε τό πιστόλι στήν υπάλληλο καί μέ νοήματα τήν 
διέταξε νά άδειάση τις δεσμίδες τών χαρτονομισμάτων, πού υπήρχαν μέσα στό τα
μείο, μέσα στήν τσάντα του. Οι άλλοι υπάλληλοι δέν έβλεπαν τό πιστόλι, γιατί 
δ ληστής τό κρατούσε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά τό κρύβη μέ τον χαρτοφύλακα 
του. Ή  υπάλληλος δέν έξετέλεσε τή διαταγή τοϋ ληστοϋ, αλλά σήκωσε ψηλά τά 
χέρια.

Ό  διευθυντής τής τραπέζης, άντιληφθείς τότε τί συνέβαινε, έθεσε σέ κίνηση 
μέ τό πόδι του ένα μυστικό μηχανισμό. Έπρόκειτο γιά ένα αυτόματο μηχανισμό, 
δ όποιος, όταν ετίθετο σέ ένέργεια, έκλεινε αυτομάτως τήν είσοδο, άρχιζαν νά σφυ
ρίζουν σειρήνες, ενώ άπ’ έξω, πάνιο άπό τήν κυρίαν είσοδον, έπρόβαλλε μιά μεγάλη 
φωτεινή επιγραφή: «ΒΟΗΘΕΙΑ!». Τό σύστημα όμως αυτό τοϋ συναγερμού, δέν 
είχε καμμιά σύνδεση μέ τήν ’Αστυνομία, ή δποία άγνοοΰσε τήν ύπαρξή του.

Ό  ληστής, μόλις διαπίστωσε τήν κατάσταση αυτή, τά έχασε. ’Οπισθοχώρησε 
άπό τό ταμείο, έσπρωξε τήν κατά τύχην ίόιοκτήτρια που βρέθηκε μπροστά του καί, 
προτείνοντας τό πιστόλι του, άκινητοποίησε τό προσωπικό. Έν συνεχεία διέταξε 
νά τοϋ άνοίξουν τήν πόρτα, βλέποντας δμως ότι κανείς δέν έσπευδε, τον κατέλα- 
βεν ένα είδος πανικού. Τότε άνεθάρρησε ένας 23ετής υπάλληλος καί θέλησε νά 
τρέξη προς τή σκάλα πού όδηγοΰσε άπό πίσω στόν ήμιόροφο, γιά νά καλέση σέ 
βοήθεια τήν ’Αστυνομία. Ό  ληστής τότε τον πυροβόλησε, αλλά δέν τον πέτυχε. 
Πηδώντας πάνω άπό τό ταμείο, έτρεξε πίσω άπό τον υπάλληλο καί' τον πλησίασε 
μέχρις ένα μέτρο. Ό  υπάλληλος σήκωσε ψηλά τά χέρια, άλλά δ ληστής τον πυρο
βόλησε γελώντας καί τόν τραυμάτισε στήν κοιλιακή χώρα. ’Έτσι δέν κατέστη 
δυνατόν νά είδοποιηθή ή ’Αστυνομία.

Προσπαθώντας νά βρή διέξοδον δ ληστής, άνοιξε ένα παράθυρο, άλλά δέν έτόλ- 
μησε νά πηδήση, γιατί είχε ύψος δέκα περίπου μέτρα άπό τό έδαφος.

Ένώ ό τραυματισμένος υπάλληλος σερνόταν μέχρι τό ταμείο, όπου ξάπλωσε 
πάνω σέ ένα τραπέζι, δ ληστης ετρεςε πίσω προς το παρτέρι. Εκεί βρήκε μια πόρ
τα κλειδωμένη. Τήν πυροβόλησε, άλλά δέν άνοιξε.

Έν τψ μεταξύ ένας άλλος ύπάλληλος τοΰ άπελευθέρωσε τήν κεντρική κρυ
στάλλινη πόρτα —  πού ήταν μέχρι τότε κλειστή — καί πετάχθηκε έξω. Μπροστά 
στήν είσοδο τής τραπέζης είχαν συγκεντρωθή περί τά 300 άτομα, μεταξύ τών 
οποίων βρίσκονταν καί δύο άστυνομικοί τής Ασφαλείας.
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"Ενας άπό τούς αστυνομικούς συνέλαβε τον έξερχόμενο ύπάλληλο, νομίζοντας 
τον για τον δράστη. Ό  ύπάλληλος άρχισε νά δίνη τίς δέουσες έξηγησεις, αλλά ό 
ληστής έν τφ μεταξύ μάζεψε στά γρήγορα μέσα στην τράπεζα 91.000 κορώνες^καί 
μέ τό πιστόλι στά χέρια έτρεξε προς την ανοικτή πλέον πόρτα καί πετάχθηκε έξω. 
Βλέποντας τούς αστυνομικούς, τούς πυροβόλησε καί ή σφαίρα του τρύπησε τήν 
άκρη τού παλτού τού ένός απ’ αυτούς. Οί άστυνομικοί, λόγω τού συγκεντρωθέντος 
πλήθους, δεν μπορούσαν νά κάμουν χρήση των οπλών των, ή δέ καταδίωξη^ ήταν 
δύσκολη, γιατί ό ληστής, τρέχοντας, πυροβολούσε πρός δλες τίς κατευθύνσεις. Ετσι, 
τραυμάτισε ένα κοσμηματοπώλη, ήλικίας 25 ετών, στόν αριστερό μηρό καί ένα 
μαθητή 13 έτών στά ισχία. Μιά άλλη μαθήτρια 17 ετών τήν τραυμάτισε στον αρι
στερό γοφό, ενώ μιά πωλήτρια 23 έτών τή γλύτωσε φτηνά μέ μιά τρύπα μόνο 
στο επανωφόρι της.

"Ενας ύπάλληλος καταστήματος ηλεκτρικών ειδών, ηλικίας 45 έτών προσ
πάθησε νά αναχαίτιση τον φεύγοντα ληστη. ΙΙηοησε έπανω του, τον επιασε από 
τό λαιμό καί προσπάθησε νά τον πετάξη κάτω. Δέν έσπευσε όμως κανένας άλλος 
νά τον βοηθήση καί έτσι ό ληστής κατωρθωσε να απελευθερωθή και να εξαφανι- 
σθή μέσα σέ μιά στενή πάροδο, όπου καί τρύπωσε μέσα σ’ ένα μεγάλο κατάστημα.

Οί αστυνομικοί πού έσπευσαν έπί τόπου βρέθηκαν μπροστά σέ μιά δυσάρεστη 
κατάσταση. Περίεργοι, δημοσιογράφοι καί φωτορεπόρτερς είχαν κατακλύσεψ τήν 
τράπεζα καί τό δρόμο μπροστά στήν κυρία είσοδο. Κατά τήν έρευνα τού χώρου, 
βρέθηκαν μέσα στο κτίριο τής τραπεζης τρεις κάλυκες διαμετρήματος 9 μ.μ. Η 
τσάντα τού ληστού είχε έγκαταλειφθή έπάνω στή θυρίδα τού ταμείου.^ Επάνω σ’ 
ένα ποτήρι, τό όποιον ό ληστής μετατόπισε τή στιγμή πού έπαιρνε τά χρήματα, 
βρέθηκαν καθαρά τά δακτυλικά του αποτυπώματα.

’Ανάμεσα ατούς συγκεντρωθέντες περιέργους ήταν καί_ μιά νέα 16 έτών, ή 
οποία είχε δη τον ληστή νά απομακρύνεται απο την τραπεφα. Μετά το περιστατι
κό ή κοπέλλα κατευθύνθηκε πρός τήν διασταύρωση Μότζαρτ, πού είναι ένας κυ- 
κλοφοριακός κόμβος τού Λίντς. Δέν πέρασαν μερικά λεπτά καί είδε τόν δράστη τής 
ληστείας τής τραπέζης νά επιβιβάζεται σέ μιά «Μερσεντές». Το  ̂ αυτοκίνητο όμως 
αναγκάσθηκε νά σταματήση στή διασταύρωση γιά λίγο, μέχρις ότου νά άνάψη τό 
πράσινο φώς. ’Έτσι ή νέα κατώρθωσε νά σημείωση τόν αριθμό τής πινακίδος του: 
I  511. ’Έτρεξε αμέσως στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα γιά νά_ τό άναφέρη.__

Λίγη ώρα μετά τή ληστεία, ένας βοηθός μαγείρου ήλικίας 15 έτών, πού βρι
σκόταν μεταξύ τών περιέργων, παρουσιασθηκε στην Αστυνομία καί κατέθεσε^ οα 
έγνώριζε τόν ληστή καί ότι τόν είχε ίδή πολλές φορές νά άγοράζη τρόφιμα έκει 
γύρω. ’Από τά δοθέντα χαρακτηριστικά (τύπος άνατολίτου) διαπιστώθηκε^ ότι 
έπρόκειτο γιά τόν έργάτη Ταουφίκ Άλή Σανίρ, γεννηθέντα τό 1931 στή  ̂Χάίφα 
τού Ισραήλ, ό όποιος μέχρι τόν Δεκέμβριο τού 1964 διέμενε κάπου εκεί κοντά 
στόν τόπο τού έγκλήματος. Μέσα στό δωμάτιο τού Σανίρ βρέθηκαν τρεις βαλίτσες 
γεμάτες μέ ιματισμό.

' Ή' ύπ’ άριθ. L 511 «Μερσεντές» ανήκε σε μια βιομηχανία χημικών προϊόντων 
τής Λίντς. Όδηγός τού αύτοκινήτου ήταν ένας νέος 21^έτών, έντιμος καί ειλικρι
νής Ό  εργοδότης του τόν είχε στείλει στην πόλη για διάφορες υποθέσεις *ου. Η 
’Αστυνομία δέν διαπίστωσε τήν ύπαρξη σχέσεων τού όοηγοΰ μετά τού ληστού πριν
άπό τήν ληστεία. , ,. , _ , ,

Ακριβώς τρεις ώρες μετά τήν διάπραξη τής ληστείας, εληφθη σήμα απο την
’Αστυνομία τού Σάλτσμπουργκ, ότι ό Σανίρ είχε συλληφθή καί ότι είχε κατασχεθή
Ιπάνω του τό χρηματικόν ποσόν τών 89.945 κορωνών. ,

Ό  Σανίρ όταν διέφυγε μετά τή ληστεία τής τραπέςης, ορεθηκε στη διασταύ
ρωση Μότζαρτ, όπου είδε μιά «Μερσεντές» νά περιμένη γιά νά ^άνάψη τό πράσινο 
ιοώς ‘ Πλησίασε τό αυτοκίνητο τότε καί υπό τήν άπειλή τού όπλου του, αναγκασε
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τον οδηγό νά τον μεταφέρη στό σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ Σάλτσμπουργκ. Δυο φο 
ρες πέρασαν μπροστά άπό αστυνομικούς, οπότε δ Σανίρ, κάθε φορά, σήκωνε τό πι
στόλι του και τό ποότεινε κατά τη» Λ η - η ν '  j. i c__i ___  -

λμοΰε
να τον καταδώση. Τοΰ είπε^δτι είχε φίλους, οί όποιοι μέ κάθε τρόπο θά εξεδικοϋντο 
«.ην προοοσια του. Γιά τό λόγο αυτό τοΰ ζήτησε τό δίπλωμά του γιά νά κρατήση τά 
στοιχεία ι,αυτότητός του. Ταυτοχρόνως άνοιξε καί τό ραδιόφωνο τοΰ αυτοκινήτου,
μήπως άκούση τίποτε γιά τό έγκλημά του.

^(Καν έφθασαν στη Σάλτσμπουργκ, δ Σανίρ υποχρέωσε τον δδηγό νά πάη και 
νά .οΰ αγοραση μια ξυριστική μηχανη. Κατόπιν τον πήρε καί πήγανε μαζί σ’ ένα 
κέντρο, οπού παρήγγειλε ενα μπουκάλι ποτό. Έν συνεχεία έπισκέφθηκαν ένα ζα 
χαροκλαστειο, οπού ο Σανίρ ήπιε ενα καφέ καί παρήγγειλε μιά μπύρα γιά τόι
ακούσιο σύντροφο του.

Τελικά, σταμάτησαν έξω άπό τον σιδηροδρομικό σταθμό' τής Σάλτσμπουργκ, 
δπου^ό Σανίρ εδωσε εντολή στον δδηγό νά πάη στή θυρίδα συναλλάγματος καί νά 
του άλλάξη 945 κορώνες σέ γερμανικά μάρκα. Ό  Σανίρ παρέμεινε μέσα στό αυτο
κίνητο. Ο οδηγός πήρε μαςι του το κλειδί τοΰ αυτοκινήτου καί προχώρησε μέσα 
στό σταθμό. Έκεΐ συνάντησε ένα αστυνομικό τής ’Ασφαλείας, στον όποιο διηγήθηκε 
δλη τήν περιπέτειά του. Τεσσαρες αστυνομικοί τότε, μέ τά πιστόλια στά χέρια, 
προχώρησαν προς τό σταματημένο αυτοκίνητο καί συνέλαβαν τον Σανίρ. Ό  Σανίρ 
καθόταν στό κάθισμα πού είναι πλάϊ στή θέση τοΰ δδηγοΰ, έχοντας δίπλα του ένα 
γεμάτο καί άπασφαλισμένο πιστόλι βελγικής κατασκευής, διαμέτρου 9 μ.μ. Ή  
αποθήκη τοΰ δπλου περιείχε 14 σφαίρες, ενώ άλλες 23 σφαίρες βρέθηκαν μέσα στήν 
τσέπη τοΰ σακκακιοΰ τοΰ Σανίρ, δ δποΐος δεν έφερε καμμιά αντίσταση.

Ό  οδηγός, πού γρήγορα αποδείχθηκε πώς ήταν αθώος, άπό τήν ταραχή του, 
κατά τή σύλληψη τοΰ Σανίρ, ξέσπασε σέ δάκρυα. Χάρις δμως στήν άποφασιστικό- 
τητά του είχε κατορθωθή ή σύλληψη τοΰ Σανίρ. Ένωρίτερα δεν μπορούσε νά ε’ιδο- 
ποιήση τήν ’Αστυνομία, γιατί κινδύνευε ή ζωή του.

- Ό  Σανίρ ομολόγησε την ληστεία, άλλά ίσχυρίζετο έπίμονα δτι δέν ήθελε νά 
τραυματίση κανένα. Τό πιστόλι πού χρησιμοποίησε κατά τήν διάπραξη τοΰ εγκλή
ματος, τό είχε άγοράσει άπό κάποιο γνωστό του, δ δποΐος πάλι τό είχε προμηθευθή,

Σανίράπό στρατιώτες τό 1945, μετά τά τέλος τοΰ πολέμου. Γιά τό πιστόλι αυτό 
είχε αγοράσει άπό τό Μόναχο 100 σφαίρες.

ίέθηκαν στον τόπο τοΰ εγκλήματος άνήκανΤά δακτυλικά άποτυπώματα πού
πράγματι στόν Σανίρ.

Σύμφωνα μέ τήνκατάθεσή του, δ Σανίρ είχε τελειώσει στά ’Ισραήλ τό 9τάξιο 
δημοτικό σχολείο. Γνώριζε νά γράφη καί νά μιλά καλά τήν άγγλική γλώσσα, ενώ 
τά γερμανικά τά μιλοΰσε σπασμένα. Ό  πατέρας του, έμπορος εσπεριδοειδών, είχε 
σκοτωθή τό 1952 σέ μιά συμπλοκή στά σύνορα μεταξύ ’Ισραήλ καί ’Ιορδανίας. Τΐ 
μητέρα του καί οί εννέα άδελφές του ζοΰσαν στο Άμμάν.

. . ’Από τήν Ελβετία έγινε γνωστόν δτι, ό κατά τρία έτη νεώτερος άδελφός του, 
Τζαμάλ Άλή Σανίρ, είχε συλληφθή τό 1962 ώς ύποπτος γιά τον υπό μυστηριώδεις 
συνθήκας θάνατο τής μνηστής του, στήν Οΰλτιμπεργκ τής Ζυρίχης. Ό  Τζαμάλ Άλή 
Σανίρ κατόρθωσε νά δραπέτευση άπό τή Ζυρίχη. ’Αργότερα έπισημάνθηκε στή Βα
σιλεία καί στό Στρασβούργο, οπού προέταξε ένοπλη άντίσταση. Κατά τήν ανταλλα
γή πυροβολισμών στό Στρασβούργο, δ Σανίρ δέχθηκε ένα θανάσιμο τραύμα.

Ό  Ταουφίκ Άλή Σανίρ είχε πλούσιο εγκληματικό παρελθόν. Μιά έρευνα τής 
Ίντερπόλ άποκάλυψε δτι κατά τά έτη 1946 καί 1947 δ Σανίρ είχε παραπεμφθή 
έπανειλημμένως στό δικαστήριο γιά διαρρήξεις καί φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αργό
τερα εγκαταστάθηκε στήν ’Ιορδανία, δπου ύστερα άπό ενέργειες τής Ίντερπόλ, κα
ταδικάστηκε στό Άμμάν, κατά τά έτη 1950— 1956, τρεις φορές σέ φυλάκιση μέχρι
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ούο μηνών ερήμην καί καταζητείτο από τήν Ίορδανική ’Αστυνομία. Έν συνεχεία ό 
“ .ανίρ βρέθηκε στό Κουβέιτ, στην Ελβετία, στή Δυτική Γερμανία καί τήν Αυστρία. 
Κατα τό χρονικό αυτό διάστημα έπέστρεψε πολλές φορές στήν ’Ιορδανία, απ’ δπου 
απηλαύνετο πάντοτε. Τό^ετος 1962 ό Σανίρ διέπραξε μιά ληστεία τραπέζης στό 
Κουβέιτ, δπου είχε καταδικασθή ερήμην σέ τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

, Καιά τήν διαμονή του στην Ελβετία, τό έτος 1961, δ Σανίρ ννωρίσθηκε μέ 
την τότε 26χρονη αυστριακή Ρόζεμαρί Σ., πού έργαζόταν στή Ζυρίχη. Ό  Σανίρ 
τής είχε ύποσχεθή γάμο καί είχε άποκτήσει μαζί της δύο νόθα τέκνα. Μετά πέρασε 
στην Αυστρία, δπου έπισκέφθηκε τούς γονείς τής μνηστής του, πού έμεναν κοντά 
στην Εννς. Τό έτος 1964 δ Σανίρ έργάσθηκε επί έννεα μήνες σέ ένα εργοστάσιο 
τής Λίντς. Τήν 1.7.1964 τον έπληροφόρησαν δτι ή άδεια παραμονής του έληγε τήν 
ο ΐ .12.1964. Ετσι, στό τέλος τοΰ έτους αυτού δ Σανίρ έγκατέλειψε τήν Αυστρία καί 
μετέβη στή Δυτική Γερμανία. Επίσης καί ή μνηστή του άνεχώρησε τήν 13.1.1955 
για τό Μόναχο, γιά να βρή εκεί εργασία. Ό  Σανίρ έσπευσε στό Μόναχο, αλλά δεν 
μπόρεσε νά τήν βρή.

Τήν 26.4.65, ένώ δ Σανίρ ήταν προφυλακισμένος, ζήτησε νά μιλήση μέ ένα 
αστυνομικός Αρχισε νά τοΰ λέγη δτι είχε τό συναίσθημα δτι θέλουν νά τον σκοτώ- 
σουνΑΓά χάπια πού του έδωσεν δ γιατρός τοΰ έκαμαν κακό. ’Άνθρωποι από τό Κου
βέιτ ̂ επιβουλεύονταν τή ζωή του. Περιέγραφε δέ τόν εαυτό του σάν αθάνατο προφή- 
ν,η.̂  Επί εβδομάδες ο Σανίρ συνέχιζε να λέγη τά πιο ασυνάρτητα πράγματα καί νά 
βήάζη στόν καθένα έξω τή γλώσσα του. Οι ψυχίατροι όμως άποφάνθηκαν δτι δ Σα
νίρ ήταν πνευματικώς απολύτως υγιής.

 ̂ Τήν 1.12.1965 ό Σανίρ δδηγήθηκε ενώπιον τοΰ δικαστηρίου των ενόρκων, δπου 
άπολογήθηκε φυσιολογικά, αφήνοντας κατά μέρος τις προσποιήσεις. Βάσει τής ετυ
μηγορίας των ενόρκων, τό δικαστήριο τόν καταδίκασε σέ 20ετή κάθειρξη καί απέλα
ση έκ τής Αυστρίας. Μιά έφεση κατά τής άποφάσεως αυτής άπορρίφθηκε.

Ιναί τώρα ποιά διδάγματα μποροΰμε νά βγάλουμε από τήν υπόθεση αυτή; 
μηχανισμός συναγερμού, όπως είχε έγκατασταθή στό τραπεζιτικό κατάστη

μα, δεν απέδωσε. ΤΙ σκέψη δτι μέ τό αυτόματο κλείσιμο τής πόρτας θά εγκλωβιζόταν 
δ δράστης, ήταν καλή. Οί υπάλληλοι δμως τής τραπέζης ήταν άοπλοι καί ως έκ 
τούτου βρίσκονταν στήν διάθεση τοΰ οπλοφόρου ληστοΰ. Κατ’ ανάγκην, δ ληστής πού 
βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στήν τράπεζα, προ τοΰ κινδύνου τής συλλήψεώς του, 
θά έξασφάλιζε τήν έξοδό του μέ τή βοήθεια τοΰ δπλου του. Μπορούσε ακόμα νά σπά- 
ση καί τά κρύσταλλα τής πόρτας καί νά διαφύγη από τό άνοιγμα.

Τό δεύτερο μειονέκτημα συνίστατο στό δτι δ μηχανισμός συναγερμού δεν είχε 
άμεση σύνδεση μέ τήν ’Αστυνομία. ’Έτσι, χρειάσθηκε νά τρέξη κάποιος υπάλληλος 
γιά νά είδοποιήση τήν ’Αστυνομία, δ δποίος δμως τραυματίσθηκε βαρειά από τόν 
ληστή.

Ή  φωτεινή επιγραφή «ΒΟΗΘΕΙΑ» πάνω από τήν κεντρική είσοδο τής τρα
πέζης εϊχεν ως αποτέλεσμα νά προκαλέση τήν συγκέντρωση πλήθους περιέργων, οί 
όποιοι όμιϋς καμμιά ουσιαστική βοήθεια δεν μπορούσαν νά παράσχουν.

Γιά τήν έγκατάσταση τοΰ μηχανισμού συναγερμού εντός τής τραπέζης δέν εί- 
χεν ένημερωθή ή ’Αστυνομία, ένώ είναι άπαραίτητον δπως οί αστυνομικοί τής ’Α
σφαλείας γνινρίζουν ποΰ υπάρχουν τέτοιες συσκευές μέσα στήν περιοχή τους, γιά νά 
ξέρουν, σέ δεδομένη στιγμή, τί νά πράξουν.

Ή  έπέμβαση τοΰ αστυνομικού σέ τέτοιες περιπτώσεις είναι σπουδαία καί γ ι’ 
αύτό απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση, γιά νά ξέρουν οί αστυνομικοί πώς νά-ενερ
γήσουν κατά τήν σύλληψη ή τήν καταδίωξη ενός κακοποιού. ’Επίσης πρέπει νά ά- 
ναζητηθοΰν καί έπισημανθοΰν δλα τά οχήματα τά όποια έχρησιμοποίησεν δ δρά
στης, άσυρματοφόρα δέ οχήματα νά θέσουν ύπό έλεγχον καθορισμένους βασικούς άρ-
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Είναι κοινή ή συνείδησις δτι τό Κ.Κ.Ε., άπό τής ύπάρξεώς του μέχρι σήμε
ρα υπήρξε πρωταγωνιστής εις κάθε είδους εθνικήν προδοσίαν. ’Άρχισε άπό τον 
απελευθερωτικόν πόλεμον τής Μικράς Ασίας τόν όποιον έχαρακτήρισεν ως «ιμπε
ριαλιστικόν». Προχώρησε στα απελευθερωτικά κινήματα τοϋ Κυπριακού Λαοϋ πριν 
απο τον Β Παγκόσμιον Πόλεμον, τά όποια έχαρακτήριζε καί αυτά «ιμπεριαλιστι
κά», υποστήριζαν μονίμως τήν τουρκικήν μειονότητα.

^ ιά  1926 οι κομμουνισταί τής Κύπρου ερριχναν τό σύνθημα: «Γιά μιά άνε- 
ξάρτητη καί ελεύθερη Κύπρο στα πλαίσια τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Βαλκανι- 
κΤ= Ομοσπονδίας». Στά 1929, διεκήρυσσον οί κομμουνισταί oji «οί Κύπριοι φτω
χοί ^αγρότες και εργάτες πρεπει ν’ άγωνισθοΰν κατά των ντόπιων Κυπρίων έκμε- 
ταλλευτών τους,  ̂κατά των ενωτικών... πού αγωνίζονται γιά τήν παράδοσή τους υπο
χείριων σL.OV ελληνικό ιμπεριαλισμό». «Ιμπεριαλισμός» ήταν άπό τότε γιά τούς 
εγχωρίους κομμουνιστάς ή Ένωσις τής Κύπρου μέ τήν Ελλάδα. Στά 1930, ζητού
σαν οί κομμουνισταί «αυτόνομον Κύπρον». Στά 1934, ή 2α 'Ολομέλεια τοϋ Κ.Κ.Ε. 
έχαρακτήριζε ως «ιμπεριαλιστικό άλυτρωτισμό» τούς άγώνες γιά τήν απελευθέρωση 
οχι μονο τής Κυπρου, αλλα και των Δωδεκαννησων και τής Βορείου Ηπείρου.

Την ίδια περίοδο, στα 1934, το Κ.Κ.Ε. αντικαθιστούσε τό παλαιόν προδοτικόν 
σύνθημά του περί «ενιαίας καί άνεξάρτητης Μακεδονίας» μέ τό σύνθημα: «Πλέρια 
Itjoiciitcc οας μειονότητες», γι&τι είχε αποτυχει στην τυροστΐοιθειά του ν3 αφαίρεση 
τήν Ελληνική Θράκη καί τήν Ελληνική Μακεδονία άπό τήν Ελλάδα. Αργότερα, 
στην κατοχή, επανήλθε στην προσπάθεια αυτή μέ τήν άνοικτή συνεργασία του μέ 
τούς Βουλγάρους κατακτητάς. Στόν πόλεμο τοϋ 1940, πού έδημιούργησε τό Ελλη
νικόν έπος, είναι γνωστή ή στάσις των εγχωρίων κομμουνιστών. Πλήρης εύθυγράμ- 
μισις μέ τήν συμμαχίαν Χίτλερ —  Στάλιν.

Τό «πέταγμα τών οπλών» συνιστοΰσαν οί κομμουνισταί στόν ηρώα Ελληνικό 
Στρατό καί κατά τήν φασιστικήν καί κατά τήν χιτλερικήν εναντίον τής Ελλάδος 
έπίθεσιν. Ή  συνεργασία τους μέ τούς χιτλερικούς κατακτητάς στό διάστημα τής 
κατοχής πίσω άπό τήν πλάτη τών παγιδευμένων άγωνιστών τοϋ ΕΑΜ, έχει επί
σης άποδειχθή μέ ντοκουμέντα. Ή  συνεργασία τους μέ τόν Σλαβικό κομμουνισμό

τηριακούς κόμβους καί δρόμους. Κάθε παράλειψη τών άνωτέρω αυξάνει τις πιθανό
τητες διαφυγής τοϋ δράστου.

ΤΙ έπικίνδυνη αύξηση τών ληστειών σέ καταστήματα τραπεζών, κάνει τήν 
άνάγκη τοποθετήσεως συσκευών συναγερμού ακόμη πιό επιτακτική. Γιά τήν τρά
πεζα μιά ληστεία μπορεί να είναι θέμα άσφαλίσεως, γιά τήν Αστυνομία δμως, ή 
οποία μεριμνά γιά τήν άσφάλεια τής ζωής τών άτόμων καί τής περιουσίας των, δέν 
είναι ένα άπλό πρόβλημα. Έξ άλλου, οί ανεξιχνίαστες περιπτώσεις ληστειών τραπε
ζών επιδρούν δυσμενώς στό γόητρο τής Αστυνομίας. Γι’ αυτό καί οί διοικήσεις τών 
τραπεζών πρέπει νά κάμνουν τή σκέψη, :δτι δέν είναι ορθόν νά διακινδυνεύουν τή 
ζωή τους άνθρωποι.

"Ας μή υπάρχουν λοιπόν αϋταπάτες. Ή  αύξηση τής έγκληματικότητος πού 
πραγματοποιείται μέ γοργό ρυθμό, πρέπει νά άναγκάση καί τις αρμόδιες υπηρεσίες 
νά αναπτύξουν καί βελτιώσουν τις μεθόδους προλήψεως, γιά νά άποτρέψουν άποτε- 
λεσματικά παρόμοια κρούσματα.

Α . Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ
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γιά τήν κατάληψη της έξουσίας στά 1947— 1949 είναι αναμφισβήτητη. Την πλή
ρωσε ή Ελλάς μέ αίμα καί συμφορά.

Ή  στάσις των έγχωρίων κομμουνιστών στον απελευθερωτικό αγώνα τής ΕΟΚΑ 
οτν Κύπρο είναι έπίσης γνωστή. Στις 2 ’Απριλίου τού 1955, τήν επομένη τής ένάρ- 
ζεως του θρυλικού άγώνος τής ΕΟΚΑ, πού οι εκρήξεις των βομβών συνεκλόνιζον τήν 
Κύπρο, ή «Παγκύπριος Εργατική ’Ομοσπονδία» σέ άνακοίνωσί της έτόνιζε:

«Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι οί δυναμιτιστικές απόπειρες οργανώθηκαν από τα
ραχοποιούς πού θέλουν νά υποχρεώσουν τήν αγγλική διοίκηση νά πάρη αυστηρά 
μέτρα έναντίον τών εργαζομένων καί νά αύξήση τήν εχθρότητα πού χωρίζει τούς 
Έλληνες από τούς Τούρκους». Οί ήρωες τής ΕθΚΑ άπεκαλοΰντο «ταραχοποιοί» 
τήν επομένη τής ένάρξεως τοϋ άπελευθεριοτικοΰ άγώνος. Καί στις 26 ’Απριλίου τού 
1955, τό Κ.Κ.Ε. σέ ραδιοφωνική του εκπομπή άπεκάλυπτε στούς ’Άγγλους δτι 
ό Διγενής είναι 6 στρατηγός Γρίβας. Άποκαλοΰσε τό Κ.Κ.Ε. «συνθηκολόγο, έθνο- 
προδότη καί διασπαστή» τον Μακάριο. Στήν ίδια εκπομπή τό Κ.Κ.Ε. έχαρακτήρισε 
τον ηρωικό αγώνα τοϋ Κυπριακού Λαοΰ ώς «Κυπροκαπηλεία» καί τις βόμβες τής 
ΕΟΚΑ πού έφώτιζαν τον κυπριακό ουρανό τις ονόμαζε «γνωστά πασχαλιάτικα 6α- 
ρελόττα καί τρακατρούκες».

Αυτές είναι οί έπικεφαλίδες τής γνωστής εναντίον κάθε έθνικοϋ άγώνος καί 
δράσεως τακτικής τών έγχωρίων κομμουνιστών. Είναι άναμφισβήτητος αυτή ή κατ’ 
έξακολούθησιν εθνική προδοσία τοϋ Κ.Κ.Ε. Καί βάσει αυτής είπε προχθές, έξ αιτίας 
τοϋ κυπριακού θέματος, ο άρχηγός τής ΕΡΕ κ. Κανελλόπουλος, τά εξής:

«Είναι χωρίς άλλο βαρύ λάθος νά υπολογίζεται ώς θετική ή συμπαράστασις 
τοϋ κομμουνισμού εις εθνικούς άγώνες. Ό  σκοπός του κεϊται εκτός τοϋ ’Έθνους καί 
τής Δημοκρατίας. Βοηθεΐ δ κομμουνισμός μόνον διά νά ύπονομεύη».

Αυτή ή φράσις άποτελεΐ συνείδησιν παντός 'Έλληνος. “Ολοι οί πολιτικοί ηγέ
τες τήν έχουν έπαναλάβει κατά καιρούς μ,έ άλλα λόγια. Αυτήν τήν φράσιν, πού πε
ριέχει μίαν άναμφισβήτητον άλήθειαν έκ τών πράξεων τοϋ Κ.Κ.Ε. καί γένικώτερον 
τής ’Άκρας Άριστεράς, έτόλμησε νά σχολιάση ή πρωινή κομμουνιστική έφημερίς. 
Καί έγραψε: «Ή πραγματικότητα αποδείχνει δτι ή ’Αριστερά δχι απλώς συμπαρα
στάθηκε θετικά στούς εθνικούς άγώνες, άλλά ήταν καί είναι ή δύναμη πού πρωτο
στάτησε στούς εθνικούς άγώνες καί έφερε πάντα τό κύριο βάρος τών άγώνων αυτών».

Αυτό έγραψε ή κομμουνιστική έφημερίς, γιά νά απόδειξη τούς... «έθνικούς 
άγώνες τών κομμουνιστών». Τά σχόλια περιττεύουν. Είναι τόσον υβριστικό τό κεί
μενο αυτό γιά τήν νοημοσύνη καί τήν γνιόση τοϋ Ελληνικού Ααοΰ, ώστε κάθε άλ
λη άνάλυσις περιττεύει. Οί κομμουνισταί άλλωστε ουδέποτε έσεβάσθησαν τόν Λαόν 
καί τήν νοημοσύνην του. Γιατί νά τόν σεβασθοΰν τώρα;

Π  Ε Λ Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Ο Υ Π Η Σ

* Τό σχόλιον τοΰτο μετεδόθη έκ του Ραδιοφωνικού Στάθμου Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος 
την 15.4.66.
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ΝΕΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
------------------ ' Γπο του Ύπκστυνόμου Α ' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Ρ Α Ί-Κ Ο Υ ____________

γνώριση άπό τούς πλέον αρμοδίους για νά μας κρίνουν. Καί δεν έπιζητοΰμι
ηχήσαμε ποτέ ως τώρα τίποτε περισσότερο, για δσα, μέσα στον κύκλο των άρμο- 
ιοτήτων μας, προσφέραμε καί προσφέρουμε.

Έμεις οί αστυνομικοί, τ 
σκληρές, τις πιο περίεργες,

έχουμε κι’ άλλοτε γράψει, ζοϋμε καθημερινά τις πιο 
ιό αναπάντεχες στιγμές της. ζωής μας, γιατί τό

Φαντασμαγορική τταράταξίζ τω ν νέων μηχανοκινήτων μονάδων μπροστά στό Παναθηναϊκό
Στάδιο

επάγγελμά μας είναι κάτι τό ξεχωριστό ανάμεσα στ’ άλλα επαγγέλματα. Μάς ικα
νοποιεί δμως αρκετά τό γεγονός δτι ό πολύς κόσμος αναγνωρίζει τήν ιδιορρυθμία της 
εργασίας μας καί μάς συμπαραστέκει σέ κάθε δεδομένη στιγμή. Κι’ εμείς άπό τήν 
πλευρά μας φροντίζουμε, μέρα τή μέρα, να δυναμώνουμε τούς δεσμούς μας μέ τό 
ανώνυμο κοινό, γιατί πιστεύουμε δτι μόνον έτσι θά μπορέσουμε να φανούμε συνεπείς 
στην αποστολή μας.

** *
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ σκέψεις γύριζαν στό μυαλό μας, όταν τήν 4) 8) 66 καί ώρα 8 

π.μ. βρεθήκαμε στον πρό τοϋ Παναθηναϊκού Σταδίου χώρον, δπου θά γινόταν ή



742 I. Ράϊκου

παράδοση νέων μηχανοκινήτων μονάδων στήν ’Αστυνομία Πόλεων από τόν'Υπουρ- 
γο Δημοσίας Ταξεως %. X. Αποστολάκο. ’Ηταν αληθινά φαντασμαγορικό, συνάμα 
0c. και συγκινητικό, το θέαμα των παρατεταγμενων αρμονικά νέων μηχανοκινήτων 
μέσων. Σαράντα νέα περιπολικά αυτοκίνητα, τριάντα λαμπρέττες, εννέα γερανοφόρα 
οχήματα (μικρά καί ευέλικτα) , δύο ειδικά αυτοκίνητα άλληλογραφίας, ένα ειδικόν 
όχημα μεταγωγής κρατουμένων καί εξ μοτοσυκλέττες, συγκέντρωναν τις περήφανες 
μααες όλων μας, από τοΰ κ. Τπουργοΰ μέχρι καί τοϋ αστυφύλακα καί των ξένων, 
δημοσιογράφων κλπ., πού παρέστησαν.

Χάρις στις προσπάθειες τοϋ Διοικητοΰ τής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως, 
Αστυνομικού Δ) ντοϋ Β ' κ. Κάκκου, τοΰ Διοικητοΰ τής Αμέσου Δράσεως, ’Αστυ

νόμου Β ' κ. Αγγελοπούλου, τοΰ Προϊσταμένου τοΰ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας, Αστυνόμου Β ’ κ. Ντόντου καί στήν προσωπική επί
βλεψη τοΰ Δ) ντοΰ ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικού Δ) ντοΰ Α ' κ. Άρχοντου- 
λάκη,^δσο πλησίαζε ή ώρα τής τελετής τά πάντα ήσαν έτοιμα. Έδώ θά πρέπει νά 
σημειώσουμε τήν συμβολή γενικώς δλων τών ύπαλλήλων τής ’Αμέσου Δράσεως καί 
τοΰ Μηχανοκινήτου, γιατί δλοι τους συνετέλεσαν στήν άρτια οργάνωση καί τέλεση 
τής γιορτής.

Στις 8.10 περίπου προσήλθεν ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Κα- 
ραμπέτσος, ενώ μέχρις εκείνης τής στιγμής είχαν προσέλθει καί λάβει τις θέσεις τους 
δλοι οί ’Αστυνομικοί Δ) νταί Α ' καί Β' τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, οί Διοικη- 
ταί Τμημάτων τής Δ) νσειος ’Αθηνών καί δημοσιογράφοι, μεταξύ τών όποιων οί 
κ.κ. Λεωτσάκος, Μαλάτος, Γεωργακάκος, κ.ά. Στις 8.15' έφθασε δ Δήμαρχος ’Α
θηναίων κ. Πλυτάς, δ όποιος, δπως πληροφορήθηκα, άνέλαβε τήν έπί εξάμηνο 
ασφάλιση τών νέων οχημάτων, στήν δμώνυμη ασφαλιστική εταιρεία.

"Ωρα 8.20'. Ό  κ. Υπουργός προσέρχεται. Τμήμα τής Φιλαρμονικής αποδίδει 
τις κεκανονισμένες τιμές, καθώς δ κ. Υπουργός χαιρετάει τον κ. ’Αρχηγό, τάν κ. 
Δήμαρχο καί τον κ. Δ) ντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών. Μετά δ κ. Υπουργός επι
θεωρεί τά νέα μηχανοκίνητα μέσα καί τελειώνοντας, πριν καταλάβη τήν θέση του, 
χαιρετάει ένα - ένα δλους τούς αξιωματικούς καί τούς παρισταμένους προσκεκλη
μένους.

"Ωρα 8.30' περίπου. ’Αρχίζει ή άκολουθία τοΰ άγιασμοΰ. ’Από δλες τις κα
τευθύνσεις τής γύρω περιοχής περίεργοι καί διερχόμενοι παρακολουθούν τήν τελε
τή. Τελειώνοντας δ αγιασμός δ κ. ’Αρχηγός, μιλώντας από μικροφώνου είπε τά
έξης:

«Κύριε Υπουργέ, Κύριε Δήμαρχε, Κύριομ
Αίσθημα ζωηροτάτης συγκινήσεως μέ συνέχει, διότι σήμερον δ τεχνικός εξο

πλισμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων ένισχύεται διά 88 σοβαρωτάτων διά τήν Υπηρε
σίαν μονάδων, αί δποΐαι πλαισιούμεναι υπό τοΰ καταλλήλου εμψύχου ύλικοΰ, θά 
συμβάλουν εις τήν έπιτυχεστέραν δυνατήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων Άστυ- 
νομεύσεως κυρίως εις τάς ’Αθήνας καί Πειραιά, άλλ’ επίσης καί εις Πάτρας καί 
Κέρκυραν.

Συγκεκριμένως παραλαμβάνει ή ’Αστυνομία σήμερον 40 περιπολικά αύτοκί- 
νητα, 30 σκούτερ, 6 μοτοσυκλέττας, 2 αυτοκίνητα ειδικά διά τήν ταχυτέραν διεκ- 
περαίωσιν τής αλληλογραφίας καί έν ειδικόν όχημα μεταγωγής κρατουμένων.

Διά τών περιπολικών αυτοκινήτων, τά δποΐα φέρουν τελειοτάτου τύπου ασυρ
μάτους, ένισχύονται δχι μόνον αί Ύπηρεσίαι ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών— Πειραι
ώς, άλλα καί αί Άστυνομικαί Διευθύνσεις Πατρών καί Κερκύρας, μέ σκοπόν δ
πως, εις έκαστον τών ’Αστυνομικών Τμημάτων Τάξεως εις ’Αθήνας, Πειραιά, Πά
τρας καί Κέρκυραν, ένταχθή άνά έν αύτοκίνητον, τό όποιον νά περίπολή συνεχώς 
καθ’ δλον τό 24ωρον, ώστε νά ένισχυθή καί παγιωθή παρά τώ Κοινώ τό αίσθημα
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ασφαλείας καί τάξεως. Δεν κρίνω άσκοπον νά τονίσω, δτι ή άνάγκη ένισνύ<:__.
Γπ 7Ρε®ιών ^μέσου Δράσαως άπό ίκανοΰ ήδη χρόνου είχε καταστή εκδηλος, 

οιοτι ο̂  αριθμός των μέχρι τοϋδε κυκλοφορούντων περιπολικών δέν άπεδείχθη έν- 
τε .ως επαρκής διά την κάλυψιν τής διαρκώς όγκουιιένηε άνάνκηςτ.
κω _ , τγϊ5 όιαρκώς όγκουμενης άνάγκης. Χαρακτηριστι-

, 13 σγ?!ήειω> οτι at προς τήν Αμεσον Δράσιν κλήσεις έκ μέρους τού κοινού, αίτου- 
μ̂ .νου την συνδρομήν τής Υπηρεσίας αυτής, έκλιμακώθησαν από τού έτους τής 
ιορυσεως τής Υπηρεσίας ώς εξής: 1959 =  131, 1960=1876 1961 =  13376 196» 
- 2 9 039> 1963 =  37957, 1964 =  66611, 1965=100784 καί άπό τής 1— 1__ 

00 ίιεΧΡι σήμερον 76385. Η εντυπωσιακή υψωσις τού δείκτου τών προς τήν 
Αμεσον Δράσιν κλήσεων άπό έτους εις έτος, πείθει, νομίζω, περί τού δτι, ή σή

μερον πραγματοποιούμενη ένίσχυσις τών Υπηρεσιών ’Αμέσου Δράσεως ύπήρξεν έ- 
πιτακτικώς καί επειγόντως αναγκαία.

, Π: ρα* δέ ™ύτ°υ’ ή εντυπωσιακή αυτή αδξησις αποτελεί άπόδειξιν άμάχητον 
περί της διαρκώς αυξανόμενης εμπιστοσύνης καί άγάπης του κοινού πρός τήν 5'Α- 
μεσον  ̂Δράσιν, τής οποίας ^τούς υπαλλήλους καί συγχαίρω θερμώς, επ’ ευκαιρία.

Ηδη ευελπιστώ οτι η Αμεσος Δράσις διά τών νέων αυτοκινήτων της, έν συν- 
δυασμώ πρός τήν ύψηλήν στάθμην τού έμψυχου υλικού της, τού όποιου τήν ύπηρε-

οινοΰ καί έπ’ ώφελεία αυτής ταύτης τής ’Αστυνομίας τής όποιας ή ’Άμεσος 
Δράσις είναι, ώς πιστεύω, δ καλύτερος πρεσβευτής.

11εραν τών περιπολικών αυτοκίνητων τίθενται εις τήν οιάθεσιν τής ’Αστυνο
μίας 30 σκούτερ καί 6 μοτοσυκλέτται. Διά τών έν λόγω δχημάτων θά ένισχυθή, 
εκπιζω, σημαντικώς η προσπάθεια τών Υπηρεσιών Τροχαίας πρός έμπέοωσιν τής 
κυκλοφοριακής τάξεως καί εύρυθμίας.

Τέλος, θά ήθελα νά έπισημάνω, ιδιαιτέρως, τήν άπόκτησιν τών 9 γερανών, 
διά τών όποιων θά ένισχυθή ή προσπάθεια τής Τροχαίας — καί πάλιν — πρός αν
τιμετώπισή τού προβλήματος τών παρανόμως σταθμευόντων δχημάτων, τά όποια 
παρακωλύουν, άποδεδειγμένως, τήν κυκλοφορίαν.

Έξ άλλου, χάρις εις τά 9 αυτά οχήματα θά καταστή δυνατόν νά παύσουν, είς

διέθετον γερανούς, τούς όποιους έχρησιμοποίει.

τής αναγκης
πλήρους έκσυγχρονισμού της, τήν επιμονήν Σας καί τήν άκάματον καί μεθοδικήν 
δραστηριότητά Σας.

Φιλοδοξώ καί έλπίζω δτι είς τό έγγύς μέλλον, δ τεχνικός έξοπλισμός τής ’Α
στυνομίας Πόλεων θά βελτιωθή, ετι περαιτέρω, δχι μόνον είς τούς προαναφερθέν- 
τας τομείς, αλλά καί πέραν αύτών χάριν τής άρτιωτέρας έκπληρώσεως τής απο
στολής της.

Είμαι βέβαιος, Κύριε 'Υπουργέ, δτι ή δλοκλήρωσις τού μηχανικού έξοπλισμοΰ 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων θά πραγματοποιηθή έπί τών ήμερων Σας χάρις είς τήν 
κατανόησίν Σας, τήν ηθικήν συμπαράστασιν καί τήν ουσιαστικήν συνδρομήν Σας. 
Τούτο, άλλωστε, έγγυάται ή μέχρι τοΰδε ρεαλιστική καί στοργική, άπό μέρους 'Υ
μών, άντιμετώπισις τών προβλημάτων τής ’Αστυνομίας Πόλειον καί τών υπαλλήλων 
της. Προβλημάτων τά περισσότερα τών όποιων θά παρέμενον άνεπίλυτα εάν δέν
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ειχομ,εν τήν τύχην να εύρισκεσθε Σείς— καί μάλιστα εις καιρούς χαλεπούς διά τήν 
Πατρίοα επί κεφαλής τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Σείς ό όποιος δια- 
κρίνεσθε διά τήν αποφασιστικότητα Σας, τό άδάμαστον θάρρος Σας, τήν χαλυβδί- 

Σας καί πρό παντός διά την ευγενικήν φιλοδοξίαν Σας νά καταστήσητε 
Χ*, ~'(01ή_ατα Ασφαλείας εφάμιλλα των καλυτέρων ’Αστυνομιών τοΰ κόσμου καί 
“°ύς μάνδρας των άξιους καί υπερηφάνους φορείς κρατικής εξουσίας καί άξιοπρε- 
πώς διαβιοϋντας ανθρώπους.

Περαίνων, αισθάνομαι τήν ανάγκην νά έκφράσω τήν βεβαιότητα ότι οί προϊ
στάμενοι των Αστυνομικών Διευθυνσεως δεν θά λείψουν από τοΰ νά Ιξαντλήσουν 
κάθε προσπάθειαν, διά τήν άξιοποίησιν, εις τόν μεγαλύτερον δυνατόν βαθμόν των 
αθεμενων από σήμερον, εις τήν διάθεσίν των οχημάτων. Είναι οΰτος ό καλύτερος 
τρόπος^ διά νά Ικφράσωμεν, έμπράκτως, τήν ευγνωμοσύνην μας, πρός τήν Ινυβέρ- 
νησιν διά τήν ^γενναίαν συνδρομήν τήν οποίαν μας παρέσχεν καί νά τήν πείσωμεν, 
οαυ.οχρόνως, οτι είμεθα άςιοι και περαιτέρω ένισχύσεως, τόσον αναγκαίας, διά νά 
ύπηρετήσωμεν, κατά τρόπον πλέον αποτελεσματικόν, τόν κοινωνικόν σύνολον».

, Μ£τ* τ°ν τόσο ζωντανό λόγο τοΰ κ. ’Αρχηγού, πού τόν έκάλυψαν τά παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα των παρισταμένων, στό μικρόφωνο πλησίασεν ό κ. Ύπουρ- 
[Ό<_, ό οποίος, με τήν παρρησία και τήν ζωντάνια τοΰ λόγου πού τόν διακρίνει, είπε 
τά εξής

«Ευχαριστώ τόν άξιον καί τιμήσαντα τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων Α ρ
χηγόν %. Καραμπετσον δι οσα είπε προηγουμένως δι’ έμέ καί τά όποια είναι οπωσ
δήποτε υπερβολικά καί οφείλονται εις το πάθος του πρός τήν ’Αστυνομίαν, αλλά καί 
τήν αγαπην του πρός τό ιοικον μου προσωπον. Καί αισθάνομαι υπερηφάνειαν οτι μέ 
ηυνόησεν ή μοίρα νά είμαι ο προϊστάμενος 'Γπουργός τών εύγενών καί γενναίων 
τέκνων^ τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Καί αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν οτι σήμερον 
παραδίδω εις τά τέκνα αυτά τά τελευταία μηχανοκίνητα μέσα, ίνα δι’ αυτών απο
κτήσουν μεγαλυτεραν άνεσιν εις τά δυσχερές καθήκον των, εις τήν επιτέλεσιν τοΰ 
■καθήκοντος ι.ων. Η ΙΙολιτεια, η Κυβερνησις δεν θεωρεί ότι έπραξε τίποτε τό σπου- 
οαίον υπέρ τών Σωμάτων Ασφαλείας, ούτε όταν άπεφάσισεν εσχάτως νά τούς όώση 
τον θεσμόν τής ιατροφαρμακευτικής περιθαλψεως, ούτε τό πεντηκοντάλεπτον διά τά 
Ταμεία Ασφαλισεως των απο τους ποδοσφαιρικούς αγώνας, ούτε τήν άνά 15θήμερον 
24ωρον άνάπαυσιν, ούτε τήν άπελευθέρωσιν τών άνδρών τής Τροχαίας μέχρι σή
μερον καί έντός ολίγων ήμερων όλων τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας άπό τό 
βαρύ χιτώνιον διά νά αντιμετωπίσουν τόν καύσωνα τοΰ θέρους. Καί δέν θειορεΐ ότι 
έπραξε τίποτε υπέρ αυτών ή ΙΙολιτεια καί ή Κυβέρνησις, διότι τά Σώματα ’Ασφα
λείας προσέφερον τό παν εις τήν ύπεράσπισιν τής ανεξαρτησίας καί τής ελευθε
ρίας τής Ελλάδος. Καί όταν κανείς προσφέρη τόσας θυσίας, καί τήν θυσίαν τοΰ 
αίματος ακόμη, δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη κανείς καί νά είπη ότι τοΰ δίδει ισά
ξιον αντάλλαγμα, εκτός άπό ένα, τό όποιον δικαιωματικώς τούς άνήκει, τό όποιον 
οικαιωματικώς σάς ανήκει. Καί είναι αυτό ή αιώνια εύγνωμοσύνη τής Ελλάδος 
έναντι τών θυσιών τάς όποιας υπέρ αυτής προσεφέρατε. (Χειροκροτήματα) .

Κύριοι, Τά μέσα αυτά προστίθενται εις όσα άλλα έχετε διά νά καταστήσουν 
πλέον άνετον καί εύχερέστέραν τήν έκτέλεσιν τοΰ βαρέος καθήκοντος σας έναντι 
τών Ελλήνων έργαζομένων πολιτών. ’Αλλά δέν άποβλέπει μόνον εις τήν άνεσίν 
σας, άποβλέπει καί εις τήν καλυτέραν, ως έτόνισα, έξυπηρέτησιν τών πολιτών. Καί 
δέν πρέπει νά λησμονήσετε ποτέ ποιαν εμπιστοσύνην έχετε έμπνεύσει εις τούς πο- 
λίτας καί είμαι καί όΤ αυτό υπερήφανος.

Κύριοι, Γνωρίζω πόσον σκληρά έργάζεσθε. Γνωρίζω ότι θά ήτο υπερβολικόν 
καί περιττόν νά ζητήσω άπό σάς περισσοτέραν άφοσίωσιν εις τό καθήκον σας. Έν 
τούτοις διερχόμεθα κρίσιμους έθνικάς στιγμάς σήμερον καί σείς, καλύτερον παντός
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άλλου, γνωρίζετε οτι ελλόχευε ο καί καραδοκεί ύπουλος εχθρός, ο όποιος άνά πάσαν 
στογμήν ετοιμάζεται, νά θέση την θρυαλλίδα της δυναμίτιδος εις τά θεμέλια τής 
Ελλάδος καί νά τινάξη εις τον αέρα τό εθνικόν μας οικοδόμημα. Καί εις τήν ύπε- 
ρασπισιν αυτοΰ τοΰ εθνικού οικοδομήματος καλεϊσθε σείς, όπως καί πάντοτε, νά 
εί.σθε ύπερασπισται του. Σάς καλώ λοιπόν νά έπιδείξετε ακόμη δσον τό δυνατόν με- 
γαλυτεραν άφοσίωσιν εις τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος σας καί θά πρέπει νά γνω
ρίζετε οτι τό Εθνος καί ή Πατρίς θά σας εύγνωμονή. Καί νά γνωρίζετε ότι προ- 
σωπικώς 6 σημερινός Τπουργός σας, ο παλαιός καί σήμερον αγωνιστής - μαχητής 
των ιερών προβλημάτων σας επί μίαν δεκαετίαν, καί εδώ καί όπου καί αν εόρίσκε- 
ται θά σάς παρακολουθή μέ δλην τήν θέρμην τής ψυχής του καί θά ύπερασπίζη 
κάθε δίκαιον καί ιερόν πρόβλημα τής εύγενοΰς καί γενναίας τάξεως τών Σωμάτων 
Ασφαλείας. (Χειροκροτήματα) .

Καί δέν πρέπει νά λησμονήσετε ποτέ σείς, όπως δέν λησμονεί καί δέν θά λη- 
σμονήση ποτέ ό έλληνικός λαός, τί προσεφέρατε υπέρ τής ΙΙάτρίδος. Δέν πρέπει νά 
λησμονήσετε σείς ποιας θυσίας ύπέστητε, θυσίας αίματος, καί ποιας θυσίας έδώ- 
σατε χάριν τοΰ μεγαλείου τής ΙΙάτρίδος. Δέν πρέπει νά λησμονήσετε σείς ποτέ, ό
πως δέν λησμονεί 6 έλληνικός λαός, ότι έκαλύψατε μέ τήν γαλανόλευκον τήν ίεράν 
γην όλης τής Ελλάδος. Δέν πρέπει νά λησμονήσετε σείς ποτέ, όπως δέν λησμονεί 
ποτέ ό έλληνικός λαός, ότι εϊς κρίσιμους κατά τό παρελθόν διά τό ’Έθνος στιγμάς, 
εσχίσατε τόν ζόφον καί έστεφανώσατε μέ τάς θυσίας σας τήν Δόξαν μέ τόν θάνα
τον. Δέν πρέπει νά λησμονήσετε ποτέ ότι έχύσατε ποταμούς αίματος εις τήν ύπερά- 
σπισιν τής ελευθερίας τής μεγάλης καί τής αιώνιας Ελλάδος. (Χειροκροτήματα) .

Καί δέν πρέπει νά λησμονήσετε ποτέ ότι είναι δυνατόν νά κληθήτε καί πάλιν 
εις νέας θυσίας. ’Άλλωστε, πλήν αυτοΰ, δέν πρέπει νά λησμονήσετε ποτέ τήν με- 
γάλην, τήν υψηλήν αποστολήν σας. Εις εσάς τό ’Έθνος, εις εσάς ό Βασιλεύς, εις 
έσάς ή Πολιτεία, είχεν, έχει καί θά έχη έναποθέσει τήν ύπεράσπισιν τών ύψηλο- 
τέρων ελληνικών ιδανικών, τήν ύπεράσπισιν τής Θρησκείας, τής ΙΙάτρίδος, τής Οι
κογένειας, τήν ύπεράσπισιν τών περιουσίων αγαθών τών Ελλήνων πολιτών, ήτοι 

' τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας των. Δέν πρέπει νά λησμονήσετε ποτέ, 
όπως τό παρελθόν, όπως σήμερον, όπως καί εις τό μέλλον, ότι είναι δυνατόν καί 
πάλιν νά άνακύψουν κρίσιμοι καιροί καί νά κληθήτε καί πάλιν νά προσφέρετε οίαν- 
δήποτε θυσίαν έν τή ύπερασπίσει, επαναλαμβάνω, τής ησυχίας καί τής γαλήνης 
τών πολιτών. Δέν ε’ίμεθα εναντίον ουδενός. Είμεθα ύπέρ τής αδελφικής συμβιώσεως 
μέ όλους τούς πολίτας, άλλα είμεθα πρό παντός ύπέρ τής Ελευθερίας καί ύπέρ 
τής Δημοκρατίας, μιάς Δημοκρατίας όμως ε’ίς τήν οποίαν νά ύπάρχη ’Ελευθερία, 
άλλα νά ύπάρχη παραλλήλως τάξις καί πειθαρχία. Είμεθα ύπέρ τής γαλήνης, ύπέρ 
τής ησυχίας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, καί έν τή υπερασπίσει αυτών τών ιερών καί με
γάλων ιδανικών έχομεν τήν άπόφασιν νά παλαίσωμεν εναντίον οίουδήποτε, οπουδή
ποτε, εις οίανδήποτε κατεύθυνσιν καί άν εύρίσκεται, εάν αυτός νομίζη ότι είναι δυ
νατόν νά ύψωση τήν κεφαλήν του εναντίον τοΰ ’Έθνους, εναντίον τοΰ Νόμου, εναντίον 
ύμών, ως εκπροσώπων τοΰ Κράτους, ώς εκπροσώπων τοΰ Νόμου. (Χειροκροτήματα) .

Καί τελειώνω, Κύριοι. ’Οφείλετε νά γνωρίζετε καί νά μή λησμονείτε, ότι ύπερα- 
σπίζετε τήν Ελευθερίαν καί θά ύπενθυμίσω καί θά έπαναλάβω εις ύμάς ό,τι είπον 
είς άλλας στιγμάς, εις άλλους συναδέλφους σας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. "Οτι όλα 
τά αγαθά, είναι τό δόγμα μου αυτό, καί ό πλοΰτος καί ή δόξα καί ή σοφία κτώνται 
μέ τήν προσπάθειαν ή καί μέ τής τύχης ακόμη τήν βοήθειαν. Υπάρχει όμως εν 
αγαθόν, τό ύπέρτατον τών αγαθών, ή Ελευθερία, διά τήν όποιαν είς καί μόνον 
τρόπος κτήσεως ύπάρχει, ή θυσία τού αίματος. Μέ αυτήν καρποφορεί, γιγαντοΰται 
καί διασφαλίζεται ή Ελευθερία. Καί αυτήν τήν θυσίαν τοΰ αίματος τήν προσεφέ
ρατε είς ποταμούς κατά τό παρελθόν, όταν ύπερασπίσατε τήν ανεξαρτησίαν τής
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Τον περασμένο μήνα άπησχόλησε τήν διεθνή κοινή γνώμη δ μεγάλος άθλος 
τοΰ Άστυφύλακος κ. Πέτρου Κλουδά, δ όποιος, μ’ ένα μικρό πλοιάριο τύπου κα- 
γιάκ, διέπλευσε τήν απόσταση Πειραιώς — Ότράντο, άφοΰ αντιμετώπισε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, καί ένα σωρό κινδύνους καί ταλαιπωρίες.

Έπρόκειτο, αλήθεια, για ένα θαυμάσιο έπίτευγμα, πού σχολιάστηκε ενθουσι
ώδους από τον παγκόσμιο τύπο, προέβαλε τό δνομα τής Ελλάδος καί στάθηκε α
φορμή ν’ άκουσθοϋν τά πιό κολακευτικά σχόλια γιά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας, τό 
δποΐο υπηρετεί.

Η αδάμαστη θέληση τοΰ θαλασσοπόρου ’Αστυφύλακος, τό αλύγιστο θάρρος 
του, ή αντοχή του, ή ριψοκίνδυνη αποφασιστικότητα., του, ή επιμονή του, ή πίστη 
του, αλλά καί ή ικανότητά του, έπλαίσιωσαν τό τολμηρό εγχείρημα καί τον έβοή- 
θησαν νά φερη σέ αίσιον πέρας τήν εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά του, ή οποία 
έστέφθη μέ πλήρη επιτυχία.

Έπί πολλές μέρες τό ταξίδι τοΰ Κλουδά έγινε τό επίκεντρο τοΰ ένδιαφέρον- 
τ°ζ τής Ελληνικής Κοινής Γνώμης καί πολλά είδησεογραφικά πρακτορεία ξένων 
κρατών παρηκολούθησαν μέ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε φάση τοΰ έπικοΰ αύτοΰ τολ
μήματος καί ενημέρωναν καθημερινά τό αναγνωστικό τους κοινό γιά τις δυσκολίες 
που αντάμωνε ο γενναίος θαλασσοπόρος, καθώς βρισκότανε στό πέλαγος κωπηλα
τώντας αδιάκοπα.

Ό  Πέτρος Κλουδάς, πού είναι ένα συμπαθητικό παλληκάρι, ευγενικό καί κα
λόκαρδο καί πού ^υπηρετεί στό Αστυνομικό Σώμα από τό 1962, ξεκίνησε από τον 
Πειραιά στις 14 ’Ιουνίου, καί αφού μετρήθηκε μέ τή μανία τής θάλασσας καί κατ’ 
επανάληψη εκινδύνεψε σοβαρά, έφθασε στην ’Ιταλία ύστερα από 24 μέρες, μέ τό 
μικρό μουσαμαδένιο καγιάκ του.

Από κάθε μέρος πού πέρασε τοΰ έγινε θερμοτάτη υποδοχή καί οί εκδηλώσεις 
αγαπης και θαυμασμού τοΰ κοινοΰ υπήρξαν συγκινητικές.

Χωράς μας, τής Ελλαοος, απο τον υπουλον εσωτερικόν εχθρόν. Καί τώρα, Κύριοι, 
σάς καλώ νά αναφωνήσετε:

Ζήτω δ Βασιλεύς των Ελλήνων.
Ζητώ τα ηρωικά Σώματα, τά ηρωικά τέκνα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας».
Τον πράγματι ομπνευσμενο λογο τοΰ κ. Ιπουργοΰ εκάλυψαν τά παρατεταμένα 

καί ζωηρά χειροκροτήματα τών παρισταμένων.

ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ αυτές, διερμηνεύοντας τά αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τήν 
Πολιτείαν καί τόν κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως είδικώτερα δλοκλήρου τοΰ αστυ
νομικού κόσμου, παρέχουν την οιαβεβαιωση οτι εμείς οί αστυνομικοί θά συνεχίσω- 
με μέ τόν ίδιο ζήλο καί τήν ίδια προσπάθεια νά έκτελοΰμε τό προς τό Κοινόν," καί 
τήν Πολιτείαν είδικώτερα, καθήκον μας, επιδιώκοντας καί θέλοντας νά δοΰμε’ τήν 
Χώρα μας εύημεροϋσα καί τήν ’Αστυνομία Πόλεων συνεχίζουσα τήν ώς τώρα θριαμ
βευτική πορεία της.

Όρκισθήκαμε νά ύπηρετήσωμε πιστά καί ευσυνείδητα τήν Πολιτεία. Φανή
καμε, θέλομε νά πιστεύωμε, συνεπείς ώς τώρα. Θά φανοΰμε καί πάλιν συνεπείς στό 
μέλλον, έχοντας σάν οδηγό καί φάρο στην πορεία μας τά αιώνια καί ακατάλυτα 
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. /  Ρ Α Ί Κ Ο Σ
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’Αποθεωτική ύποδοχή τοΰ έπεφυλάχθη καί στήν ’Ιταλία, δπου ’Αρχές καί 
κοινό τον έτίμησαν ένθουσιωδώς. *

Τό Σάββατο, 23 ’Ιουλίου, δ θαλασσοπόρος άστυφύλαξ Πέτρος Κλουδας επέ
στρεφε στον Πειραιά.

Τή μέρα αυτή έλαβε χώραν μία. συγκινητική καί κατανυκτική τελετή πρός 
τιμήν του, στήν όποιαν παρέστησαν οι ’Αρχές τής γείτονος, πολλοί επίσημοι καί 
πλήθος κόσμου.

’Από πλευράς ’Αστυνομικού Σώματος, παρέστη & ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. 
Βασιλάκος, δ Διευθυντής τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Στέφανος Μα- 
νέττας, αστυνομικοί υπάλληλοι δλων των βαθμών καί πλήθος κόσμου.

Στις 8.30 τό πρωί', τό ατμόπλοιο «ΚΡΗΤΗ», έφερε πίσω τόν Ινλουδά καί τό 
θρυλικό καγιάκ του. Στήν προκυμαία τόν έπερίμεναν χιλιάδες άνθρωποι κάθε τάξε- 
ως, κάθε ήλικίας καί κάθε επαγγέλματος, πού συνωστίζοντο από πολύ ενωρίς για νά 
τόν υποδεχτούν καί νά τόν χειροκροτήσουν.

Ή  αποβίβαση τοΰ θαλασσοπόρου άστυφύλακος στάθηκε άφορμή νά ξεσηκωθή 
μιά θύελλα επευφημιών, χειροκροτημάτων καί ζωηρών εκδηλώσεων έκ μέρους τοΰ 
κοινού. Καταφανώς συγκινημένος δ Κλουδάς ανταπέδιδε τόν χαιρετισμό τοΰ πλή
θους μέ τή σεμνότητα πού τόν διακρίνει.

Ό  ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, πού 
τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε γιά τόν Κλουδά από τήν πρώτη στιγμή τοΰ τολ
μηρού του εγχειρήματος καί δ όποιος πάντοτε ενισχύει καί βοηθεϊ τέτοιες ευγενι
κές προσπάθειες, ύπεδέχθη πρώτος τόν γενναίο θαλασσοπόρο, τόν συνέχαρη συγ- 
κινημένος καί τοΰ ευχήθηκε τό «καλώς ώρισε». Στή συνέχεια τόν ύπεδεχθη δ 
’Αρχηγός τοΰ Αιμενικοΰ Σώματος κ. Σταμπολής.

' ’Ακολούθως δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Δ. Βασιλάκος έχαιρέτη- 
σεν από μικροφώνου τόν τιμώμενο ’Αστυφύλακα μέ τά έξης λόγια, καταχειρο
κροτηθείς:

«Ήρωϊκέ θαλασσοπόρε άστυφύλαξ Κλουδά.
Ό  Πειραιεύς, ή θαλασσία πύλη τής Ελλάδος, ήνοιξε σήμερον διά νά δεχθή 

έναν ακόμη φορέα καί συμπυκνωτήν των ενοοξοτερων ναυτικών παραδόσεων της.
Μετά τόν Σάββαν Γεωργίου, δ όποιος έδάμασε τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν μέ 

τήν «ΧΑΡΑΝ» του, μετά τόν Όλυμπιονίκην Βασιλέα Κωνσταντίνον δ όποιος έδό- 
ξασε τά Ελληνικά 'Ιστία, μετέφερες καί σύ τόν έπισείοντα τής Ελληνικής ναυτι
κής τόλμης καί εμπειρίας εις τάς άκτάς τής ’Ιταλίας «υπνω καί καμάτω άρημέ- 
νος», ώς άλλος Όδυσσεύς.

’Ολίγα μέτρα τεντωμένο σε ξύλινο σκελετό καραβόπανο, άπετέλεσε τήν σχε
δίαν μέ τήν όποιαν επέτυχες τόν ναυτικόν άθλον σου.

Σπανίως μέ τόσο πενιχρά μέσα έπετεύχθη ένα τόσον καταπληκτικό κατόρθω
μα πού προεκάλεσε τόν διεθνή θαυμασμόν καί πρός τόν ήρωα θαλασσοπόρον καί 
πρός τήν ένδοξον ναυτικήν πατρίδα του.

Τά τεχνικά επιτεύγματα τής εποχής μας, οί πύραυλοι καί τά διαστημόπλοια 
πού περιφέρονται στο διάστημα, οί αστροναύτες πού βγαίνουν περίπατο στό κενόν, 
δ θαλαμίσκος πού προσγειοΰται στή σελήνη καί στέλλει φωτογραφίες καί μηνύμα
τα, δλα αυτά καί πολλά άλλα αποτελούν, φυσικά, μεγάλα κατορθώματα καί άπαι- 
τοΰν μεγάλη τόλμη καί γενναιότητα γιά τούς ανθρώπους πού τά έπιχειροΰν, μέ 
τήν διαφοράν ότι δλα αυτά είναι προϊόντα τής ανθρώπινης σκέψεως, επεξεργάζον
ται προηγουμένως εις τά επιστημονικά εργαστήρια καί έπιχειροΰνται έπειτα από 
πολλές επιστημονικές επεξεργασίες καί πειράματα, ενώ τό οδικόν σου επιχείρημα, 
άστυφύλαξ Κλουδά, δέν έβασίσθη ούτε σέ θεωρίες, ούτε καί έδοκιμάσθη προηγου-
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μένως σέ επιστημονικά εργαστήρια, άλλ’ Ιπετεύχθη μέ πενιχρά καί πρωτόγονα 
μέσα γνωστά από χιλιάδων ετών μέ μόνα εφόδια την αδάμαστη τόλμη, την πίστη 
καί τήν γενναιότητά σου.

Κατά τήν εντεύθεν άναχώρησίν σου σέ συνώδευσαν οί ευχές δλων μας διά 
τήν επιτυχίαν τοΰ τολμηρότατου έγχειρήματός σου, αλλά κατά τήν διαδρομήν σου, 
φόβοι, άνησυχίαι καί άγωνίαι συνεΐχον τάς ψυχάς μας πού σέ παρακολουθούσαμε 
στήν άνισο πάλη σου μέ τά στοιχεία τής φύσεως.

'Όμως, χάρις εις τήν επιμονήν σου, τήν ευψυχίαν σου, τήν αδάμαστη θέλησί 
σου καί τήν άκλόνητον πίστιν σου κατώρθωσες νά δαμάσης καί τις ιδιοτροπίες των 
καιρών καί τής θαλάσσης τά κύματα καί νά φθάσης νικηφόρως εις τό μακρινό 
τέρμα τής διαδρομής σου, έπιβεβαιών διά μίαν ακόμη φοράν τό δημιουργικόν ά- 
νακύκλωμα των ενδόξων ναυτικών παραδόσεων τις φυλής μας.

Ό  ναυτικός άθλος σου δέν αποτελεί απλώς προσωπικήν σου λάμψιν άλλά 
προσθέτει καί μίαν ακόμη Εθνικήν προβολήν διά τήν οποίαν θά σοΰ είναι ευγνώ
μων ολόκληρος ή Ναυτική Ελλάς.

Ά λλ’ δλως ιδιαιτέραν χαράν καί υπερηφάνεια αισθάνονται οί συνάδελφοί σου 
αστυνομικοί, διότι μέ τό ύπέροχον κατόρθωμά σου έτίμησες τό Σώμα τής Αστυνο
μίας τών Πόλεων, εις τον όποιον άνήκομεν καί επέτυχες ώστε ολόκληρος ό ελλη
νικός καί ξένος τύπος νά περιγράφη μέ θαυμασμόν τον ναυτικόν άθλον τοΰ "Ελ
κη νος αστυνομικού.

Απέδειξες ουτω ότι οί αστυνομικοί υπάλληλοι, πιστοί είς τάς παραδόσεις τοΰ 
Σώματος, πέραν τών βασικών των καθηκόντων ήτοι τής προλήψεως καί καταστο
λής τοΰ εγκλήματος χάριν τής προστασίας τής ζωής, τιμής καί περιουσίας τών πο
λιτών, έπιθυμοΰν νά διακρίνωνται καί έπί τοΰ πεδίου τής εύγενοΰς καί άνιδιοτε- 
λοΰς άμίλλης, έπιδιώκοντες έκ τών επιτευγμάτων των ηθικήν καί μόνον ίκανο- 
ποίησιν.

Καί τήν πολύτιμον ταύτην προσφοράν σου τιμώντες κατ’ αξίαν ένδοξε θαλασ
σοπόρε, συνεκεντρώθημεν εδώ, είς τήν πόλιν από τήν όποιαν ξεκίνησες διά τό πα
ράτολμο εγχείρημά σου διά νά σοΰ άπευθύνωμεν ένα εγκάρδιον ε ύ γ ε  καί νά 
σοΰ εύχηθώμεν πάντα κατευόδια καί πάντα επιτυχίες στη ζωή σου καί στάς ε
ξορμήσεις σου.

Καλώς ήλθες καί πάλιν κοντά μας».
Ζωηρά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα εκάλυψαν τό τέλος τής προσφωνή- 

σεως τοΰ κ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πειραιώς.
Στή συνέχεια έπλησίασε ατό μικρόφωνο ό Αρχηγός τού Λιμενικού Σώματος 

Υποναύαρχος κ. Σταμπολής Νικόλαος, ό όποιος είπε τά εξής:
«Θαλασσοπόρε Κλουδά.

κα' 

μαπεις καί τήν Ελλάδα μας, τήν φιλτάτην Πατρίδα μας. Σοΰ έκφράζομεν καί πάλιν 
τά έγκάρδια συγχαρητήριά μας. ’Ιδιαιτέρως υπερηφανευόμεθα διότι είσαι μέλος τοΰ 

Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μετά τοΰ οποίου είναι τόσον στενή καί 
ή συνεργασία τοΰ Λιμενικού Σώματος. Είμεθα υπερήφανοι έπαναλαμβά-

ιο μα νη-

έκλεκτοΰ Σ
εγκάρδια η συνεργασία του Λιμενικού Σώματος. Ηίμευα υπερήφανοι 
νω διότι έλαχε είς σέ δ κλήρος νά τιμήσης τήν Πατρίδα μας καί τό Σώωμα

λιον. Καί πάλιν σέ συγχαίρομεν έγκαρδίως καί εΰχόμεθα τό παράδειγμά’ σου νά 
τό άκολουθοΰν ολοι οι "Ελληνες. Συγχαρητήρια».
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Στο σημείο αυτό βρήκε για μια ακόμη φορά την ευκαιρία τό πλήθος να ε- 
πευφημήση ζωηρά καί εγκάρδια τόν τιμώμενον ’Αστυφύλακα, ενώ έπλησίαζε ατό 
μικρόφωνο ό Δημαρχεύων κ. Άράπης Γεώργιος, ό όποιος είπε τά έξης:

«Κύριε Κλουδά.
Έ κ μέρους της πόλεως τοΰ Πειραιώς, σάς υποδέχομαι καί σάς φέρτο τά θερμά 

συγχαρητήρια έκ μέρους δλων των πολιτών. Συγχαίρω την πράξιν σου, τήν ηρωικήν 
πράξιν σου, ή όποια τιμά τήν Χώραν μας, ιδιαίτερα τήν πόλι μας τοΰ Πειραιώς, 
πού είναι ναυτική. Εύχομαι υγείαν καί ευτυχίαν στο μέλλον».

Ό  ’Αντιπρόεδρος τοΰ Δημ. Συμβουλίου Πειραιώς κ. Χρίστος Πατραγάς προ
σφωνώντας τόν Κλουδά είπε τά έξης:

«Άστυφύλαξ Κλουδά. γενναίε θαλασσοπόρε.
'Ως ’Αντιπρόεδρος τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Πειραιώς, σέ συγχαίρω διά τόν 

άθλον σου τόν μεγάλον, πού είναι αντάξιος τών ναυτικών παραδόσεων τής Χώρας 
μας, καί σοΰ υπόσχομαι δτι εις τό προσεχές Δημοτικόν Συμβούλιον θά είσηγηθώ 
εις τό Σώμα τήν απονομήν τοΰ μεταλλίου τής πόλεως. Θερμά συγχαρητήρια».

’Ακολούθως προσεφώνησε τόν Κλουδά ό Πρόεδρος τής Κερκυραϊκής Ένώσεως 
’Αθηνών κ. Κόλλας Βλαδίμηρος, λέγοντας τά έξής:

«’Αγαπητέ συμπατριώτα Κλουδά.
Έ κ μέρους τής Κερκυραϊκής Ένώσεως ’Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΠΓΡΙΔΩΝ» καί 

έν όνόματι τών Κερκυραίων τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, σάς εκφράζω θερμά 
καί εγκάρδια συγχαρητήρια γιά τό ήρω'ικό σας κατόρθωμα, πού τιμά τό ’Αστυνο
μικόν Σώμα εις τό όποιον ανήκετε, τήν ιδιαιτέραν μας πατρίδα Κέρκυραν καί τήν 
Ελλάδα γενικώς καί πείθει τόν κόσμον δτι ο! “Ελληνες είναι άγωνισταί καί κατέ- 
κτησαν τήν θάλασαν ίδρύσαντες τόν πρώτον εμπορικόν στόλον τοΰ κόσμου. Σάς 
εύχομαι τό «Καλώς ήλθατε» καί κάθε πρόοδον εις τάς επιδιώξεις σας».

Προσεφώνησεν έν συνεχεία τόν Αστυφύλακα Κλουδά έκ μέρους τής Βουλής 
τών Ελλήνων ό Βουλευτής Πειραιώς κ. Έμμ. Σκορδίλης, λέγοντας τά έξής:

«'Η Βουλή τών Ελλήνων θαλασσοπόρε Κλουδά, αισθάνεται βαθυτάτην συγ- 
'κ'ίνησιν καί υπερηφάνειαν διά τό μέγα κατόρθωμά σου. Τά έγκάρδια συγχαρητή
ριά μας καί εύχομαι δπως εις τήν ζωήν σου έχεις πάντοτε έπιτυχίαν, καί μόνον 
επιτυχίαν».

Ό  έκπρόσωπος τοΰ Ναυτικοΰ ’Αθλητικού Συνδέσμου, είπε τά έξής:
«Πέτρο Κλουδά.
Έ κ μέρους τοΰ Ναυτικοΰ ’Αθλητικού Συνδέσμου, τοΰ όποιου άποτελεΐς έπίλεκτον 

μέλος σέ καλωσορίζω καί σέ συγχαίρω γιά τό τεράστιο αυτό κατόρθωμα το όποιο 
έδωσε ένα τόνο στό πνεύμα πού διέπει τήν Ελληνική Φυλή. Και πάλιν σέ συγχαίρω».

Ή  Νίτσα Άβαταγγέλου μιλώντας είπε τά έξής:
«Μεγάλε Νικητή Θαλασσοπόρε.
ΙΙρός τιμήν τής ’Αστυνομίας, ως φίλη τής ’Αστυνομίας, εύχομαι μέ τή Νίκη 

πού έφερες καί δόξασες τή Μητέρα μας καί τή Μητέρα - Ελλάδα καί τή Μητέρα 
πού σέ γέννησε, νά είσαι πάντα Νικητής καί δοξασμένος».

'Ύστερα δ Άστυφύλαξ Α52 Κωστελέτος Νικόλαος, απήγγειλε ποίημα ίδικής 
του συνθέσεως:

«Θαλασσαπόρε ’Αστυφύλακα Πέτρο Κλουδά

Σ’ αξίζει νίκης στέφανος, 
σοΰ πρέπουν δάφνης κλώνια 
καί κάποι’ αστέρι φωτεινό 
γιά Σέ θά λάμπη αιώνια.
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Τό κύμα πούχες συντροφιά, 
στήν πρώτη σου πορεία 
σοΰ έφερνε τή σκέψη μας 
άγάπη κι’ αγωνία.

Δελφίνια σέ συνόδευαν 
σέ χαιρετοΰσ’ ή Πούλια 
καί τό καγιάκ τό ζήλευαν 
γοργά θαλασσοπούλια.

Χαίρε , λεβέντη διαλεχτέ 
τής Μάννας σου βλαστάρι 
τής Κέρκυρας λεβεντονιέ 
τοΰ Σώματος καμάρι.

Κράτα, λεβέντη, τό κουπί, 
καί λάμνε στη ζωή 
πάντοτε δάφνες νά κρατάς 
μέ δόξα καί τιμή».

Στο σημείο αυτό μια δμάς ’Αστυνομικών τής ’Ιορδανίας έφεραν στον θαλασσο
πόρο ’Αστυφύλακα τά θερμά συγχαρητήρια των συναδέλφων του τής φίλης Χώρας.

Τέλος, ό γενναίος θαλασσοπόρος, βαθειά συγκινημένος άλλά καί γεμάτος ευ
γνωμοσύνη πρός ’όλους για την άγάπη καί τή συμπαράστασή τους, πλησίασε τό μι
κρόφωνο καί, επευφημούμενος συνεχώς, είπε αυτά τά απλά λόγια:

«Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Διευθυντά, Κυρίες καί Κύριοι.
Ευχαριστώ μ’ δλη μου τήν καρδιά όλους σας γιά τήν θερμότατη υποδοχή σας. 

Δέν νομίζω δτι έκανα τίποτε σπουδαίο παρά μονάχα μιά προσπάθεια, μέσα στά πλαί
σια τής ναυτικής παραδάσεως τής ΙΙατρίδος μας. Ή  θάλασσα γιά μάς τούς "Ελληνας 
είναι παληός καί καλός σύντροφος. Καί ή φυλή μας πάντοτε διακρίθηκε κοντά της. 
Δέν έχω παρά νά σάς απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ καί νά δοξάσω τον 
καλό Θεό πού μέ βοήθησε νά προσφέρω μιά μικρή υπηρεσία στον τόπο μου, στο 
’Αστυνομικό Σώμα, στο Ναυτικό μου “Ομιλο. Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ».

Μετά τήν τελετή τής ύποδοχής, καί ένώ τά πλήθη ξεσποΰσαν σ’ ένα εντυπω
σιακό ένθουσιώδες χειροκρότημα, δ Άστυφύλαξ Κλουδάς έπεβιβάσθη στο αυτοκί
νητο τοΰ κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος καί κάθισε ανάμεσα στον κ. 
’Αρχηγό καί στόν κ. ’Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιώς, γιά νά μεταβούν στή Λέ
σχη τής Διευθύνσεως Πειραιώς, δπου θά γινότανε δεξίωση πρός τιμήν τού ηρωικού 
θαλασσοπόρου, ένώ ακολουθούσε άλλο αυτοκίνητο πάνω στό οποίο είχε τοποθετη- 
θή τό καγιάκ τού Κλουδά. Τά δύο αυτοκίνητα διέσχισαν αργά - αργά τούς Πειραϊ- 
κούς δρόμους, ένώ δ συγκεντρωμένος στά πεζοδρόμια κόσμος προέβαινε σέ ζωηρές 
έκδηλώσεις ενθουσιασμού.

Συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης έλαβαν χώραν στη Αίσχη  Πειραιώς από 
τούς συναδέλφους τοΰ Κλουδά πού έσπευδαν νά συγχαρούν μέ τήν καρδιά τους 
τό γενναίο τους συνάδελφο.

** *
Ή  έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρηκολούθησε, ήχογράφησε καί μετέ

δωσε πιστή περιγραφή τής ύποδοχής τοΰ Κλουδά στόν Πειραιά. Κι’ υστέρα, -γιά 
χάρη τών ακροατών της, είχε μιά φιλική συνομιλία μαζί του, τήν οποίαν παραθέ
τουμε αμέσως, δπως άκριβώς μετεδόθη.

Συνομιλία μέ τόν Κλουδά. Συγκίνηση καί από τις δυο μεριές. Δική μας συγ-
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κίνηση γιατί θα παρουσιάζαμε από μικροφώνου ένα διεθνώς τιμήσαντα τό ’Αστυ
νομικό —ιώμα και την Πατριοα του Αστυφύλακα, μά καί δική του συγκίνηση κα
θώς στεκόταν μπροστά στό μικρόφωνό τοϋ Κεντρικού Ραδιοφωνικού Στάθμου Ενό
πλων  ̂Δυνάμεων Ελλάδος για ν απευθυνθή σέ τόσες χιλιάδες άκροατάς.

Ενδιαφέρουσα ή περιγραφή του. Παραστατική. Σχολιάστηκε ένθουσιωδώς.
Ετσι ο Κλουδάς αφοΰ μετρήθηκε με τά κύματα τοϋ πέλαγους καί βγήκε 

νικητής, εκερδισε καί τη μάχη τοϋ μικροφώνου. Νίκη δεύτερη σημαντική, πού ά- 
ςιοαοιεΐ την πρώτη. Π βαθεια πίστη του στό Θεό ήταν τό χαρακτηριστικό αυτής

Τό θρυλικό «καγιάκ», μπροστά στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, συγκεντρώνει 
τήν προσοχή  τώ ν πολιτών.

τής συνεντεύξεως. Καί κυρίαρχο αίσθημά του ή αγάπη προς τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας πόλεων. Δικαιούται νάναι περήφανος καί για τά δυό.

Φιλικά άρχισε δ διάλογος. Μέ απλές ερωτήσεις. ’Ακριβώς έτσι:
ΕΡΩΤ.— ’Από ποϋ κατάγεσαι, Πέτρο;
ΑΠΑΝΤ.— Από τόν Ποταμό Κερκύρας.
ΕΡΩΤ.— Είχες από μικρός επίδοση σέ θαλάσσια αγωνίσματα; ’Αγαπούσες 

ξεχωριστά τή θάλασσα;
ΑΠΑΝΤ. Αγαπούσα τη θαλασσα απο μικρό παιδί. Μοϋ άρεσε ώρες πολ

λές να κολυμπώ κάθε μέρα, αλλα ποτέ όεν ανήκα σε αθλητικούς συλλόγους ούτε 
έπιδιδόμουν σέ θαλάσσια αγωνίσματα.

ΕΡΩΤ.—  Ή  πρώτη σοβαρή επίδοσή σου στον τομέα αυτό από πότε χρονο
λογείται ;

ΑΠΑΝΤ.—  ’Από τό 1963. Τότε ένεγράφην στό Ναυτικό ’Αθλητικό Σύνδε
σμο, στό Κωπηλατικό τμήμα. Καί από τότε άρχισα τις προπονήσεις καί βρήκα στό 
Σύλλογο αυτό κατανόηση, βοήθεια καί συμπαράσταση. Τόν ίδιο χρόνο έγιναν στή
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Θεσσαλονίκη Κωπηλατικοί αγώνες, επί τη ευκαιρία τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσ
σαλονίκης. Στους αγώνες αυτούς έλαβα μέρος κι’ εγώ, ώς πλήρωμα τετρακόπου 
λέμβου. Ή  λέμβος μας αύτή έπρώτευσε. Έν συνεχεία έλάμβανα τακτικά μέρος 
σέ ημερίδες διαφόρων συλλόγων.

ΕΡΩΤ.— Στο ’Αστυνομικό Σώμα πότε κατετάγης;
ΑΠΑΝΤ.—  Τό 1962.
ΕΡΩΤ.— Τί σέ έκανε νά διαλέξης αυτό τό επάγγελμα;
ΑΙΙΑΝΤ.— Αισθανόμουν πάντοτε, από μικρό παιδί, θαυμασμό καί αγάπη 

πρός τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί μόλις μου δόθηκε ή ευκαιρία θέλησα 
κι’ εγώ νά προσφέρω τις υπηρεσίες μου στό Σώμα αυτό πού άγαποΰσα.

ΕΡΩΤ.— "Ωστε τό 1963, όταν έπιόίδεσο στην κωπηλασία ώς μέλος τοΰ Ν.Α.Σ. 
ήσουνα ’Αστυνομικός;

ΑΠΑΝΤ.— Μάλιστα.
ΕΡΩΤ.— Τό Αστυνομικό Σώμα έδειξε κατανόηση στην αθλητική σου έπί- 

δοση;
ΑΠΑΝΤ.—  Βεβαίως. Μοϋ παρέσχε κάθε βοήθεια.
ΕΡΩΤ.— Πότε συνέλαβες γιά πρώτη φορά τήν ιδέα νά έπιχειρήσης την τολ

μηρή αύτή προσπάθεια;
ΑΠΑΝΤ.— Ήταν Αύγουστος τοϋ 1964, θυμάμαι. Καί ήμουν στην Κέρκυρα, 

μέ άδεια. Βισκόμουνα στό «Μόν Ρεπώ» καί κολυμβοϋσα όταν είδα γύρω μου κοινά 
κανώ τών πλάζ νά κάνουν διάφορες διαδρομές κατά μήκος τής ακτής. Ή  εικόνα 
αύτή μοΰ ένέπνευσε τη σκέψη δτι μ’ ένα καταλληλότερο σκάφος θά ήμποροϋσα νά 
κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. ’Από εκείνη τήν ώρα ή σκέψη αύτή άρχισε ζωηρά νά μέ 
άπασχολή.

ΕΡΩΤ.— Καί πότε επεχείρησες γιά πρώτη φορά νά πραγματοποιήσης αύτή 
τήν επιθυμία σου;

ΑΠΑΝΤ.— Πέρσι τό καλοκαίρι, έκανα τήν πρώτη προσπάθεια. Έξιο όμως 
από τήν Πάτρα δέχτηκα τήν επίθεση ενός κήτους, καί σχίστηκεν δ μουσαμάς τοΰ 
σκάφους μου. Έν συνεχεία τά κύματα μέ βγάλανε στην παραλία.

ΕΡΩΤ.— Είπες δτι σκίστηκε ό μουσαμάς;
ΑΠΑΝΤ.— Μάλιστα.
ΕΡΩΤ.— Καλά, άπό μουσαμά ήταν τό σκάφος σου;
ΑΠΑΝΤ.— Τό σκάφος μου ήταν τύπου καγιάκ.
ΕΡΩΤ.— Δηλαδή;
ΑΠΑΝΤ.— Είναι απ' αύτά πού χρησιμοποιούν οί Έσκιμώοι. Είναι, δηλαδή, 

φτιαγμένο μέ καραβόπανο, μέ μόνη τήν διαφορά δτι οί Έσκιμώοι χρησιμοποιούν 
δέρμα Ταράνδου, ένώ εγώ χρησιμοποίησα κοινό καραβόπανο.

ΕΡΩΤ.— Γιά δλο τό σκάφος;
ΑΠΑΝΤ.— Γιά δλο.
ΕΡΩΤ.— Έν τοιαύτη περιπτώσει, δέν είναι επικίνδυνο τό ταξίδι μέ ένα τέ

τοιο σκάφος;
ΑΠΑΝΤ.— Καί βέβαια είναι. ’Ό χι μονάχα ένα μεγάλο κήτος, αλλά καί έ

νας βράχος ή ένα σκληρό αντικείμενο πού πλέει στην θάλασσα μπορεί νά τό ξε- 
σχίση.

ΕΡΩΤ.—  Καί μέ τί κινείται τό σκά©ος;
ΑΠΑΝΤ.—  Μέ ένα διπτέρυγο κουπί.
ΕΩΤ.— Σάν αύτά πού χρησιμοποιούν στά κανώ;
ΑΠΑΝΤ.— ’Ακριβώς.
ΕΡΩΤ.—  Ή  δεύτερη προσπάθειά σου πότε χρονολογείται ;
ΑΠΑΝΤ.— Εφέτος δοκίμασα γιά δεύτερη φορά
ΕΡΩΤ.—  Μέ τό ίδιο σκάφος;
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ΑΠΑΝΤ. Με το ίδιο, κάπως βελτιωμένο. Δηλαδή τό έπεσκεύασα καί έκλει
σα τδ σχίσιμο μέ μπάλωμα.

ΕΡΩΤ.—  Πότε ξεκίνησες άπδ τον Πειραιά;
ΑΠΑΝΤ. 14 Ιουνίου εφέτος. Δεκάμισυ τό πρωί.

, ΕΡΩΤ. Είχε ι.ρακ καθώς ξεκινούσες; Πίστευες δτι θά τά κατάφερνες αότή 
τήν φορά;

ΑΠΑΝΤ.  ̂ Είχα απόλυτη πίστη δτι θάφθανα, μέ τήν βοήθεια τοΰ Θεοΰ, δ- 
;.ως δήποτε στήν Ιταλία. Εκανα, λοιπόν, τό σταυρό μου καί ξεκίνησα μέ ακμαίο 
ηθικό. 1

ΕΡΩΤ.— Πώς ήταν δ καιρός; Ή  θάλασσα ήταν ήσυχη;
ΑΠΑΝΤ. Καθώς ξεκινούσα ή θάλασσα ήταν ήσυχη. "Ετσι ύπελόγιζα δτι κατά

Ό  'Α ρ χη γό ; τ η ; 'Αστυνομία; Πόλεων κ. Ε. Καραμπέτσο;, παρουσία  του Διευθυντοϋ 
Γραφείων του 'Α ρχηγείου Ά στυμομ ία ; Πόλεων ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' κ. Μανέτα 
καί του Αστυνομικού Διευθυντου Β κ. Σπυριουνη, συγχαίρει θερμά τον θαλασσοπόρο 

Αστυφύλακα κ. Κλουδα γ ιά  τά τολμηρό κατόρθωμά του.

άλλης μέρας.
ΕΡΩΤ.- Φα,γητό είχες μαζί σου;
ΑΠΑΝΤ.— Είχα μαζί μου κονσέρβες καί κουτιά νάλι 
ΕΡΩΤ.—  Νερό είχες;
ΑΠΑΝΤ. Είχα νερό. Ιναι καφέ. Επινα πολλούς καφέδες γιά νά διώχνω 

-ή νύστα.
ΕΡΩΤ.— "Ωστε τρεις τό πρωί εφθασες στους 'Αγ. Θεοδώρους;
ΛΙΙΑΝΤ.—  Μάλιστα. Κι’ έκεϊ έβγαλα τό σκάφος στήν αμμουδιά καί ξάπλω

σα νά κοιμηθώ, στρώνοντας κάτω μια κουβέρτα.
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ΕΡΩΤ.— Είχες καί κουβέρτα μαζί σου;
ΑΠΑΝΤ.— Μάλιστα.
ΕΡΩ Γ.— Καλά, χωρούσαν δλα αυτά μέσα στο σκάφος;
ΑΠΑΝΤ.— Χωρούσαν. Μέ κάποια δυσκολία βέβαια. ’Έπρεπε νάχα μαζί μου 

μόνο μέχρι 20 κιλά βάρος.
—  Τί ώρα ξύπνησες;
ΑΠΑΝΤ.— Περίπου 8 τό πρωί. ’Αλλά δέν ξύπνησα μόνος. Μέ ξύπνησαν κάτι 

φωνές πού ακόυσα δίπλα μου... “Οταν άνοιξα τά μάτια μου είδα επάνω στο σκάφος 
καμμιά δεκαριά παιδιά πού έπαιζαν. Τί είχε συμβή; “Ενα σχολείο των ’Αθηνών εί- 
χε πραγματοποιήσει εκδρομή σ αυτό το σημείο. Καί τά παιδιά ξαφνιάστηκαν, κα- 
θως είδαν τό σκάφος στην αμμουοια κι εμενα να κοιμάμαι. Τό θεώρησαν παράξε
νο κι άρχισαν νά έκδηλώνουν την απορία τους μέ φωνές καί θόρυβο.

ΕΡΩΤ.— Τί ώρα ξεκίνησες από τούς ’Αγίους Θεοδώρους;
ΑΠΑΝΤ.— Ξεκίνησα 9 ή ώρα, άφοϋ έβγαλα τά νερά από τό σκάφος.
ΕΡΩΤ.— 'Ο καιρός πώς ήταν;

ΑΠΑΝΤ.— Καλός.
ΕΡΩΤ.—  'Ο επόμενος σταθμός ποιος ήταν;
ΑΠΑΝΤ.— Ή  Κόρινθος.
ΕΡΩΤ.—  Τί ώρα έφθασες;
ΑΠΑΝΤ.— Στις 9 ή ώρα τό βράδυ.
ΕΡΩΤ. Είχες καμμιά δυσκολία ατό διάστημα αυτό;
ΑΠΑΝΤ.—  ’Ό χι. "Ολα πηγαίνανε καλά. Μου δόθηκε μάλιστα ή ευκαιρία νά 

θαυμάσω τις ̂ ομορφιές των ακτών μας καί τών γύρω τοπίων. ΤΗταν θαυμάσια ή 
εικόνα πού αντίκρυζα ιδίως τό δειλινό καθώς έπεφτε αργά - άργά ό ήλιος προς 
την θάλασσα. ' b r ’

ΕΡΩΤ.— Στην Κόρινθο πόση ώρα έμεινες;
ΙΙεΡίπου !Αΐά νύχτα. Ξεκίνησα, δηλαδή, στις 4 τό πρωί.

Ε1 ΩΤ.—  Πήρες τίποτε άλλα έφόδια μαζί σου;
ΑΠΑΝΤ.—  Ό χ ι.
ΕΡΩΤ.— Τό σκάφος σε ποιά κατάσταση βρισκότανε;
ΑΠΑΝΤ.— Προς τό παρόν καλή.
ΕΡΩΤ.—  Ό  καιρός πώς ήταν;

, Α Π ANT. Ιό πρωί καλός. Μά καθώς έπλεα μέσα στόν Κορινθιακό, σκε
πτόμουν πόσες δυσκολίες συνήντησα πέρυσι στο ίδιο σημείο καί φοβόμουν μήπω- 
και εφετος είχα τά ίδια. ‘ r  ' *

ΕΡΩΤ.—  Καί οί φόβοι σου βγήκαν αληθινοί;
™  ΔυήτυΧώς, ναί. Τό απόγευμα σηκώθηκε βοριάς, γιά τήν άκρί- 

οεια, ΙχΑ. άνεμος, που στο σημείο πού ήμουν προκαλεΐ μεγάλη θαλασσοταραχή. Τό 
σκάφος μου ανετραπη καί βρέθηκα στη θάλασσα, κάτω από τό σκάοος, δεμένος. 

ΐνΡΩΙ .— Δεμενος, γιατί;
, ΑΠΑΝΤ, Στή θαλασσοταραχή δενόμουν στη μέση, κλείνοντας ύδατοστεγώς

τ& “ S ’ eVW τ°, σ<?μα μου άπό τίϊ Μση καί πάνω έμενε εκτεθειμένο.ΕΡΩΤ.— Καί τί έκαμες τότε;
ΑΠΑΝΤ.— Λύθηκα καί άνεδύθην.
ΑπΛΛΓΤ- Π'η ν εΰΙ~°}° νκ έπαναφέρης τό σκάφος στην κανονική του θέση; 
AiiAM .^  ̂ Οχι, βέβαια. Επήγα άπό τήν αντίθετη μεριά τού ανέμου καί 

προσπάθησα να επαναφέρω τό σκάφος στή θέση του. Τό πέτυχα μέ μεγάλη δυσκο
λία. Μα, τα νερά είχαν μπή μέσα καί αναγκάστηκα νά τά βγάλω μ’ ενα νΐενεκέ
Χαΐ ε·ίρηστ ° υγγρτΡΙ π0£,,ε1χ“ μα^ / ου· "Γστερα μπήκα στό σκάφος καί ξεκίνησα. 

1,1 , - Ι .  -Ι^χες άλλη ουσκολια κατά τό ταξίδι σου πρός τήν Πάτρα;
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ΑΠΑΝΤ.—  ’Ό χ ι μεγάλα πράγματα. ΤΗταν δμως πάρα πολύ κουραστικό τό 
ταξίδι μου, διότι τά ρεύματα ήταν αντίθετα.

ΕΡΩΤ.— Πότε έφθασες στην Πάτρα;
ΑΠΑΝΤ.—  Σάββατο απόγευμα, δηλαδή τήν τετάρτη ημέρα.
ΕΡΩΤ.—  Στην Πάτρα πόσο έμεινες;
ΑΠΑΝΤ.—  Περίπου ένα απόγευμα καί ένα πρωί. Ξεκίνησα τό μεσημέρι τής 

άλλης ημέρας, άφοΰ προηγουμένως έπεσκεύασα τό σκάφος μέ τήν βοήθεια καί τήν 
συμπαράσταση τοΰ Διοικητοΰ μου, ό όποιος μέ ακολούθησε μέχρι τήν Ιταλία.

ΕΡΩΤ.—  'Ο καιρός ήταν καλός; Τό ταξίδι ήταν δύσκολο;
ΑΠΑΝΤ.—  Ό  καιρός, δεν ήταν καί τόσο καλός καί οί δυσκολίες αρκετές. Στό 

Ίόνιο πέλαγος, δμως, ξεκουράστηκα κάπως ψυχικά άντικρύζοντας τήν ομορφιά των

Ό  πατέρας Κλουδάς αγκαλιάζει καί φιλάει τόν γυ ιό  Κλουδά. Τρυφερή οίκογενειακή 
εκδήλωση, στιγμ ή  συγκινητική.

νησιών μας καί τοΰ πελάγους. “Εξη μέρες στή θάλασσα μέ συντροφιά τούς γλάρους, 
τά κύματα καί τά δελφίνια, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα καί πανέμορφα ξημερώμα
τα σ’ ένα κόσμο υπέροχο. Στιγμές πού δέν θά τις ξεχάσω ποτέ. Καί ή συγκίνησή 
μου ήταν πολύ μεγάλη δταν από μακρυά άντίκρυσα τήν πατρίδα τοΰ Όδυσσέα, τήν 
'Ιθάκη. Στό νοΰ μου ήρθαν σκηνές άπό τήν θρυλική περιπλάνηση τοΰ μυθικοΰ ήρωος. 
Τόν ειρα νά πλέη δίπλα μου μέ τούς συντρόφους του, νά βολοδέρνη μέ τά κύματα, 
νά νοσταλγή τό σπίτι του, νά αγωνίζεται νά φτάση κοντά στούς δικούς του. Κι’ αν
τήχησε στ’ αυτιά μου ή πρώτη στροφή τής ’Οδύσσειας: «’Άνδρα μοι, έννεπε, Μοΰσα 
πολύτροπον....»

ΕΡΩΤ.—  Πολύ ώραία ή περιγραφή. Πραγματικά θάταν πολύ συγκινητικές 
εκείνες οί στιγμές!

ΑΠΑΝΤ.—  Στιγμές άλησμόνητες! Ά ξιζε όποιαδήποτε ταλαιπωρία γιά νά 
τις ζήσω!
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ΕΡΩΤ.— Καί στήν Κέρκυρα πότε έφτασες;
ΑΠΑΝΤ.— "Εφτασα υστέρα από 8 ήμερες από την μέρα πού ξεκίνησα από 

την Πάτρα,
ΕΡΩΤ.— 8 μέρες; Μά δεν μάς είπες προηγουμένως δτι το ταξίδι σ’ αύτό τό 

σημείο κράτησε 6 μέρες;
ΑΠΑΝΤ.— Μάλιστα άλλα έμεινα δυο μέρες σ’ ένα ξερονήσι, τό Φερμέκουλο, 

πού βρίσκεται κοντά στη Λευκάδα.
ΕΡΩΤ.— Γ ιατί;
ΑΠΑΝΤ.— Ό  καιρός δεν ήταν κατάλληλος για ταξίδι καί είχα ανάγκη από 

λίγη ξεκούραση. Έκτος από αύτό είχε πάθει καί μια θλάση μυών, πού μέ δυσκόλευε 
πολύ, καθώς κοπηλατοϋσα.

ΕΡΩΤ.—  Οί τροφές έφταναν για 8 μέρες;
ΑΠΑΝΤ.— ’Ό χι. Μάλιστα στο νησάκι αύτό έμεινα δυό μέρες χιυρίς τροιοή.
ΕΡΩΤ.— Νερό;
ΑΠΑΝΤ.— Ούτε νερό είχα πιά. Βλέποντας τότε δτι 6 καιρός δεν θά μοΰ έπέ- 

τρεπε νά συνεχίσω αμέσως, σήκωσα λευκή σημαία. Κι’ ένα μότορσιπ, πού περνούσε 
σταμάτησε καί μοΰ έδωσε τρόφιμα, νερό καί φάρμακα.

ΕΡΩΤ.— Στην Κέρκυρα τί ώρα έφτασες;
ΑΠΑΝΤ.— Τελευταίος μου σταθμός ήταν ή Πάργα, στην ’Ηπειρωτική Ελλά

δα. Από κεΐ ξεκίνησα για την Κέρκυρα βράδυ, κι έφτασα στήν Λευκίμη τό πρωί 
τής άλλης μέρας 11 τό πριυί.

ΕΡΩΤ.— Φαντάζομαι τί θά ένοιωσες βλέποντας από μακριά την Πατρίδα σου.
ΑΠΑΝΤ.— Είναι κάτι πού δέν μπορώ νά σάς περιγράφω. 'Ύστερα μάλιστα 

από τόσες ταλαιπωρίες ή Κέρκυρα μοϋ φάνηκε πιό δμορφη παρά ποτέ. Είχα ένα 
χτυποκάρδι έντονο. Καί ή συγκίνησή μου μεγάλωνε μέ τη σκέψη δτι κάπου εκεί θά 
μέ περίμεναν οί δικοί μου.

ΕΡΩΤ.— Διαβάσαμε στις εφημερίδες δτι ή μητέρα σου δέν ήξερε τίποτε. Εί
ναι αλήθεια;

ΑΠΑΝΤ.— Μάλιστα. Ή  μητέρα μου τό έμαθε πολύ αργότερα, δταν πιά έπέ- 
στρεφα από την ’Ιταλία.

ΕΡΩΤ.— ’Από τη Λευκίμη ξεκίνησες αμέσως;
ΑΠΑΝΤ.— Μετά από μιά ώρα.
ΕΡΩΤ.— Καί πότε έφτασες στην πόλη τής Ινερκύρας; 

r ΑΠΑΝΤ.— Την άλλη μέρα τό απόγευμα, γιατί δ καιρός δέν μοΰ έπέτρεπε νά 
ταξιδέψω την νύχτα καί διανυκτέρευσα σέ μιά παραλία.

ΕΡΩΤ.— Πόσο καιρό έμεινες στήν Κέρκυρα;
ΑΠΑΝΤ.— Έ ξη μέρες. Πρώτα-πρώτα πήγα στον "Αγιο Σπυρίδωνα νά προ

σκυνήσω καί νά ανάψω ένα κερί γιά τό ταξίδι μου. ’Από κεΐ πήρα δύναμι καί θάρ
ρος γιά νά προχωρήσω. Καί ύστερα επισκεύασα πάλι τό σκάφος πού μοΰ είχε τρυ- 
πήσει καί εφοδιάστηκα μέ πολλά πράγματα, δπως φωτοβολίδες, τρόφιμα, σωσίβιο, 
χειροβομβίδες γιά νά προφυλάγωμαι άπό τά θαλάσσια κήτη κλπ., τά όποια’ μοΰ έδω
σε δ Διοικητής μου, διαβιβάζοντας τις εύχές τοΰ κ. ύπουργοΰ τής Δημοσίας Τάξεως 
καί τοΰ κ. Άρχηγοΰ μου.

ΕΡΩΤ.—  Τελευταίος σου σταθμός στήν Ελλάδα ποιος ήτανε;
ΑΙΙΑΝΤ.— Οί Όθωνόί, 18 μίλια Β.Δ. τής Κερκύρας, πού λέγεται δτι ήτανε 

τό νησί τής Καλυψοΰς.
ΕΡΩΤ.— Οί κάτοικοι τής Κερκύρας πώς σέ ύπεδέχθησαν;
ΑΠΑΝΤ.— "Ολοι οί κάτοικοι άπό δπου καί άν πέρασα μοΰ έδειξαν ενθουσιώ

δη άγάπη καί έξεδήλωσαν φιλικά αισθήματα. ΤΗταν κάτι πού μέ συγκίνησε βαθειά 
καί πού μοΰ άνεπτέρωνε αδιάκοπα τό ήθικό. Οί υποδοχές πού μοΰ έγιναν ήταν κάτι
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το θαυμάσω. Μέ τόση αγάπη καί τόση συμπαράσταση, ήταν δυνατόν νά μην επιτυ
χή ή προσπάθειά μου;

—  Εχεις δίκιο. Παρακολουθούσαμε από τις εφημερίδες τό ταξίδι σου καί 
νοιώθαμε κι’ εμείς τήν ίδια συγκίνηση. Καί περηφάνεια για τό ’Αστυνομικό Σώμα.

ΕΡΩΤ.— Καί τώρα πές μας για τό ταξίδι σου πρός ’Ιταλία.
ΑΠΑΝΤ.—  Ξεκίνησα στις 7 καί 10' τό άπόγευμα μέ καλό καιρό. Κατά τις 

11 όμως, τό βράδυ δ καιρός άρχισε νά χαλάη. ’Έπνεε δστρια. Καί τά προβλήματα 
έγιναν περισσότερα. Θαλασσοταραχή μεγάλη. Καί δεν έφτανε αυτό αλλά μοΰ χάλα
σε καί. ή πυξίδα. Ό  καιρός συνέχισε έτσι ώς τήν άλλη μέρα τό πρωί. Κατά τις δέκα 
δεν ήξερα σέ ποιό σημείο βρισκόμουνα. Καταλάβαινα δμως δτι δ καιρός μέ έπαιρνε-

Ό  κ. ’Α ρχηγός, ό κ. Κλουδας - ττατέρας, ό ’Αστυφύλακας κ. Κλουδας καί ό 
Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Βασιλάκος σέ μιά αναμνηστική φωτογραφία.

πρός τό κέντρο τής Άδριατικής, μάλλον πρός τις ’Αλβανικές ακτές. Κατά τις 11 
ή ώρα έγινα αντιληπτός από τό ατμόπλοιο «ΑΤΡΕΓΣ». Σταμάτησε, μούδωσε τό 
στίγμα καί δ καπετάνιος μοϋπε δτι απέχω 15 μίλια άπό τά παράλια τής ’Ιταλίας. 
Μέ προειδοποίησε δτι δ καιρός θά χαλάση ακόμη περισσότερο καί μοΰ πρότεινε νά 
μέ πάρη μαζί του στήν ’Ιταλία. Έγώ άρνήθηκα. Καί συνέχισα μόνος, μέ σκοπό νά 
φθάσω μέ κάθε τρόπο στήν Ιταλία, έχοντας εκείνη τή στιγμή γιά εφόδιο τή λίγη 
δύναμη πού μοΰ είχε άπομείνει, αλλά μέ αναπτερωμένο τό ηθικό καθώς σκεπτόμουνα 
τις συμβουλές τοΰ Διοικητοΰ μου, τήν αγάπη των προϊσταμένων μου, τήν συμπαρά
σταση των συναδέλφων μου, τις ευχές τόσων καί τόσων ανθρώπων. Πράγματι δπως 
μο ΰείχε πει δ καπετάνιοό, δ καιρός χάλασε ακόμα περισσότερο καί τά κύματα 
μέ παρέσυραν πρός τά βόρεια παράλια τής Αλβανίας. Καλώς έχόντων των πραγ
μάτων, θάπρεπε νά φθάσω πέντε τ’ άπόγευμα στό Ότράντο. ΤΗρθε δμως καί πάλι 
ή νύχτα καί τά παράλια τής ’Ιταλίας δεν διεκρίνοντο. Αυτή ή νύχτα ήταν καί ή
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χειρότερη τοϋ ταξιδιού μου. Κι 
6 ουρανός ήταν σκεπασμένος ά· 
δεύτερη νύχτα τοΰ ταξιδιού, χωρίς νά έχω δή καμιά

,νι ενώ περίμενα τ’ αστέρια για να προσανατολισθώ 
,πό σύννεφα κι’ άρχισε να βρεχη. Ετσι περασε κι /] 
(ύοΐ: να iyo) ον καμιά στεριά. Σημερωσε, και ο και

ρός άρχισε νά φτιάχνη κάπως. Λόγω τοϋ δτι την προηγούμενη ειχ 
—  ήταν καθαρός. ’Έτσι είδα στό ^Anr βουνά.

ΕΡΩΤ.— τΗταν ή Ιταλία;

ημερωσε,
ε βρέξει, δ όρίζον-

Ιταλία δεν 
ίνη θ’ απείχα 

όμως γύρισε κι’

ΑΠΑΝΤ.— Δυστυχώς δχι. ’Έχοντας ύπ’ δψη μου δτι η Νότιος 
έχει βουνά, κατάλαβα δτι βρισκόμουν στην Αλβανία. Τη στιγμή εκεί', 
από τήν ’Ιταλία 25 μίλια. Δυνάμεις διέθετα ελάχιστες. Ό  καιρός δμα 
άρχισε νά φυσάη ανατολικός άνεμος, τραμουντανα... Αυτό μ εσωσε.

ΕΡΩΤ.—  Καί στήν ’Ιταλία πότε έφτασες;
ΑΠΑΝΤ.— Τήν ίδια μέρα στις εντεκάμιση τό μεσημέρι. Ή  τραμουντάνα_μέ 

βοήθησε πολύ. Μεγάλα κύματα μέ πήγαν προς τά παραλία τής Ιταλίας. Θα ^είχα 
φθάσει σέ απόσταση 7 μιλλίων όταν για πρώτη φορά είδα να διαγραφών οαι μ  Ιτα
λικά παράλια. Ή  συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Είχα φθάσει,  ̂με τή βοήθεια 
τοϋ Θεοΰ, στό ποθητό τέρμα τοϋ ταξιδιού μου, άφοΰ πέρασα ένα σωρό κινδύνους καί 
ταλαιπωρίες.

ΕΡΩΤ.__ Καί τώρα τί προοπτικές έχεις γιά τό μέλλον; Θά έπαναλαβης μια
νέα παρόμοια προσπάθεια;

ΑΠΑΝΤ.__ Ναι! Κάτι σκέφτωμαι, αλλά θά μοΰ έπιτρέψητε νά_τό συζητή
σουμε μιά άλλη φορά γιατί είναι λιγάκι νωρίς. Τό μελλοντικό μου ταξιοι ίσως νά 
έξαρτηθή από πολλούς παράγοντες.

__Πέτρο, ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διερμηνεύοντας τά αισθήματα
ολοκλήρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, σέ συγχαίρει θερμά, για τό κατόρθωμά σοΔ, 
πού ετίμησε καί τό ’Αστυνομικό Σώμα και την Ελλαδα, και σοϋ εύχεσαι παντα επι
τυχίες, πρόοδο, υγεία καί ευτυχία.

__Κι’ εγώ σάς ευχαριστώ πού μοΰ δώσατε τήν ευκαιρία νά επικοινωνήσω μέ
τούς άκροατάς τής εκπομπής μας.

Τό επίτευγμα τού Κλουδα εχαιρετίσθηκε μέ θαυμασμό από τή φίλαθλη Ε λ 
λάδα. ’Αθλητικοί σύλλογοι καί οργανώσεις έξέδωκαν ψηφίσματα καί άπένειμαν 
πλεΐστες δσες τιμητικές διακρίσεις στον γενναίο θαλασσοπόρο. Μά, δχι μονάχα αθλη
τικά σωματεία, αλλά καί άλλες οργανώσεις, κοινότητες καί μεμονωμένα άτομα άπέ- 
στειλαν στον κ. ’Αρχηγό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος συγχαρητήρια έγγραφα καί 
έτίμησαν τον ’Αστυφύλακα Ινλουδά γιά τό κατόρθωμά του.

’Έτσι ό Άστυφύλαξ Πέτρος Κλουδας, δ Κερκυραΐος θαλασσοπόρος, έγινε ό 
καλύτερος πρεσβευτής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος αυτή τήν στιγμή στήν κοινή γνώ
μη. Καί μόνο γι’ αυτό είναι άξιος κάθε Ιπαίνου.

Ή  στήλη αυτή συγχαίρει θερμά τον ήρωϊκό θαλασσοπόρο ’Αστυφύλακα καί 
τού εύχεται πάντα νίκες, επιτυχίες, υγεία, ευτυχία καί πρόοδο.

Σ. Π Η Λ Ο Σ
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, , , ΠΑΠΑΤΖΗΣ ο Ιωάν. Κάλλιας, ετών 20, συνελήφθη στην οδό Νικηφόρου
έπ αύτοφώρω, έξαπατώντας αφελείς.

-  ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ό Δ. Μυλωνάς, ιδιοκτήτης ταβέρνας στον Πειραιά 
καί οι Α. Λουκακης, Β. Αουκακης καί Β. Βασιλάτος, οί όποιοι έπενέβησαν νά δια
χωρίσουν συμπλακέντας στην ταβέρνα.

 ̂ ΓΙΑ Β—1 BPI^jH αστυφυλακών συνεληφθη ό Γ. Γαρουφαλάκης, στην Ν. 
Σμύρνη, όταν οι αστυφύλακες μπήκαν στο ξυλουργείο του για νά συλλάβουν άτομο 
πού παρακολουθούσαν καί τό όποιο διέφυγε.

— ΠΕΝΤΕ ^κτυπήματα μέ μαχαίρι κατάφερε στην πεθερά τού Καψάλη καί 
στή γυναίκα του ό Νίκος Θάνος, κάτοικος Ξηροχωρίου Εύβοιας, γιατί δεν τόν άφη
σαν νά ιδή τό παιδί του πού είχε ή μητέρα μέ την οποία βρισκόταν σέ διάσταση.

81 ΚΛΟΠΕΣ όμολογησαν η Μαρία Σουλη καί ή Γειυργία Καλπόγιαννη 
πού συνελήφθησαν από τή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών (ΙΖ ' Παράρτημα). ’Έκλε
βαν κυρίως έσώρρουχα πού τά σιδέρωναν καί τά πουλούσαν στην επαρχία.

—  ΓΙΑ ΤΕΝΤΓΜΠΟΊ'ΣΜΟ συνελήφθη ό Θ. Μπακαλόπουλος, ετών 20, πού 
ενοχλούσε χυδαιότατα γυναίκα, στό Πεδίο τού ’Άρεως.

^— ΑΠΟΠΕΙΡΑ δολοφονίας από άγνωστο έγινε κατά τού Γ. Τσώλη, διευθυν- 
τού ’Αγροτικής Τραπέζης στην Καλαμάτα, κατά τού όποιου ό δράστης πέταξε δέσμη 
μέ δυναμίτιδα τήν ώρα πού έμπαινε στό σπίτι του, τή νύχτα, υστέρα από τόν κινη
ματογράφο. Ή  αστυνομία αναζητεί τά δράστη.

— ΚΛΟΠΗ χαρτοφύλακα μέ 12.000 δραχμές πού ανήκε στον Πατέρα έκανε 
ό Σταύρος Άρκούδης, τόν όποιο, υστέρα από αναζήτηση λίγων ωρών, συνέλαβε ή 
’Άμεσος Δράσις τής ’Αστυνομίας.

— ΕΚΛΕΨΕ από εκκλησία 1.000 δραχμές ό Γάλλος τουρίστας πού ήλθε στήν 
Ελλάδα διά τής μεθόδου τού «ώτο - στόπ». Μπήκε στήν εκκλησία τού ’Αποστόλου 
Ιίαύλου, στήν Κόρινθο, δπου καί συνελήφθη επ’ αύτοφώρω.

—  ΔΙΑΡΡΗΚΤΙΣ ή ’Άννα Σωφκά, ετών 18, συνελήφθη από τήν Αστυνομία 
Προαστίων, γιατί μέσα σέ μιά μέρα διέρρηξε δύο σπίτια καί έκλεψε 2.000 δραχμές, 
ένα ρολόγι καί ένα τρανζίστορ. ’Επίσης διέρρηξε καί δύο σπίτια στό Μπραχάμι, δπου 
συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω.

—  ΣΚΟΤΩΣΕ τόν άδελφό του Νίκο, ό Αύγουστίνος Κουρκουμέλης, ετών 16, 
μέ μαχαίρι, στό χωριό Παλαιά Μανωλάδα, γιατί φιλονίκησαν παρουσία των γονέων 
τους κατά τό σκάλισμα τού χωραφιού των.

— ΕΠΝΙΞΕ τή γυναίκα του Χρυσή, ετών 67, ό άντρας της Σπυριδάκης, ρί
χνοντας χυτήν μέσα σ’ ένα μεγάλο πιθάρι γεμάτο κρασί, πού είχαν στήν αποθήκη 
τους, στό χωριό Βισταγή Άμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης, γιατί ή συμβίωσή τους ήταν 
κακή, δπως ίσχυρίσθηκε ό συζυγοκτόνος.
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— ΧΑΣΙΣ καλλιεργούσαν οΐ Γ. Παπαλούκας καί ή γυναίκα του, πού συνελή
φθη να μεταφέρη τή συγκομιδή στην Παλαιά Μανωλάδα.

— ΦΘΟΡΑ ξένης ιδιοκτησίας, έκαμεν ο διαρρήκτης Ά π. Καρυδάκης, ετών 
51, κόβοντας, στην περιοχή Κηφισίας, μέ μαχαίρι τα λάστιχα αυτοκινήτου. Συνε- 
λήφθη επ’ αύτοφώρω.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΕ νά κλέψη τό πορτοφόλι τής Ν. Φωτοπούλου, στον Κο- 
λωνό, ή Θεοδώρα Χάλαρη, πού συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω.

— ΓΙΑ ΕΞΓΒΡΙΣΗ αστυφυλάκων έμηνύθη ό δικηγόρος Ά π. Κακλαμάνος, κα
τά τήν διάρκεια συγκεντρώσεως μελών τής Φιλελευθέρας Συνδικαλιστικής Όργανώ- 
σεως, στήν αίθουσα όδοΰ Σοφοκλέους, δπου οί άστυφύλακες έξετέλουν υπηρεσίαν.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ θανάσιμα τόν Ν. Κωνσταντόπουλο, ό I. Λιμούρης, ετών 20, 
χτυπώντας τον μέ μαχαίρι στήν καρωτίδα, στήν πλατεία Δημαρχείου Πύργου, κα
τόπιν λογομαχίας.

— Ο ΚΑΕΠΤΗΣ Β. Στάθης ή Νεοφώτιστος ή Αρβανίτης συνελήφθη καί ομο
λόγησε τήν διάπραξη 8 κλοπών.

— Η ΒΙΤΡΙΟΛΙΣΤΡΙΑ Αγνή Χειμώνα έρριξε βιτριόλι στον ταχυδρομικό 
υπάλληλο Σ. Κολώνια, στή Δάφνη, πού ύπέστη έγκαύματα. Αιτία ή διακοπή έρωτι- 
κών σχέσεων.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΝ τήν Σταυρούλα Φιλιπποπούλου, ή αντίζηλός της στον έρω
τα Μελπομένη Έλευθεριάδου μαζί μέ ένα τραμπούκο, τόν όποιο μέθυσε στήν 'Ομό
νοια. Ό  τραυματισμός μέ μαχαίρι καί μέ τά χέρια έγινε στήν οδό Τήνου καί Γ' 
Σεπτεμβρίου.

— ΛΗΣΤΕΙΑ σκηνοθέτησε ό Γ. Παλαματράκης, καταγγέλοντας δτι άγνωστοι 
τού έκλεψαν 170.000 δραχμές καί τρία χρυσά βραχιόλια τής γυναίκας του, ένώ δπως 
αποδείχθηκε σπατάλησε τά χρήματα μέ μιά νεαρή Σουηδέζα, στήν οποία χάρισε 
καί τά βραχιόλια.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ ό I. Κομπής καί ή φίλη του υπηρέτρια Μάρθα Γιατρου- 
δάκη, ετών 18, έκλεψαν από τό σπίτι τής Ελένης Βασιλάκου 25.000 δραχμές καί 
κοσμήματα αξίας 30.000 δραχμών. Συνελήφθησαν από τήν Γενική Ασφάλεια.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ αυτοκινήτων Λ. Παγώνης συνελήφθη. 'Ομολόγησε δτι έκλε
ψε Οκτώ αυτοκίνητα γιά νά κάνη βόλτες.

— ΔΙΕΡΡΗΞΕ τό Ι.Χ. 200392 τού Ν. Μπούγαλη, 6 συλληφθείς έπ’ αύτοφώρω 
άπό περιπολικό τής ’Ασφαλείας Προαστίων Ζ. Άσπρογερακάκης, ετών 23.

— ΑΠΟΠΕΙΡΑ κλοπής ημιφορτηγού μέ φορτίο υφασμάτων άποπειράθηκε ό 
Ν. Άλαφοΰζος, πού συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω. 'Ομολόγησε δτι είχε κάμει διάρρηξη 
καί στον κινηματογράφο «Άρίονα».

— ΚΛΕΠΤΗΣ Τροφίμων από τό κατάστημα Θανοπούλου (Αιόλου 98) συνε
λήφθη έπ’ αύτοφώρω ό Β. Κονδώνης ή Κοντόνης. 'Ομολόγησε εννέα παρόμοιες κλο-
7ΐ8ζ.

Ν . Λ .



Ύ πό  τοϋ Ύ παστυνόμου Α ' κ. I .  ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π ΡΩ Τ Ο Ν  
Κ ΕΦΑ ΛΑΙΟΝ  Β '

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Προαιρεσίου.
ΤΙάροοος της όδοϋ Πύρρωνος 18, στό «Μέτς».
Ό  Προαιρέσιος, σοφιστής χριστιανός (276 - 368 μ.χ.) άπό τήν Καισαρεία τής 

Καππαδοκίας, ήκμασε τήν εποχή τοΰ ΊουλιανοΟ καί πιθανόν ήταν ’Αρμένιος. Συνέ
βαλε στήν διάδοσι των ελληνικών γραμμάτων στήν ’Αρμενία καί οιετέλεσε διδάσκα
λος τοΰ σοφιστοΰ ΊουλιανοΟ τοϋ έκ Καππαδοκίας, τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, 
τοΰ Μεγάλου Βασιλείου καί τοΰ Εύναπίου.

Προβελεγγίου Άριστομενους.
Συνέχεια τοΰ τέρματος τής δδοΰ Λυκούοη, στή συνοικία «Ινυπριάδου», κοντά 

στή πλατεία «Παπαδιαμάντη».
Ο Αριστομένης ΙΙροβελέγγιος, λυρικός καί δραματικός ποιητής, γεννήθηκε 

στήν Σίφνο τό 1850. Έσπούδασε φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί συνέχι
σε τις σπουδές του στά Πανεπιστήμια του Μονάχου, τής Λειψίας καί τής Πένας. Σέ 
νεαρή ακόμη ηλικία έδημοσίευσε σέ περιοδικά λυρικά ποιήματα. Γιά μικρό χρονικό 
διάστημα (1891— 1892) οιωρίσθη γενικός γραμματεύς τοϋ Πανεπιστημίου. Τό με
γαλύτερο μέρος τής ζωής του τό έζησε στήν Σίφνο, τής οποίας καί έξελέγετο βου
λευτής άπό τοΰ 1899— 1905. Άπέθανε τό 1930. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προά
στια τών ’Αθηνών) .

Προδίκου.
Πάροδος τής όδοΰ Κεραμεικοϋ 108, κοντά στήν αρχή τής Ίεράς όοοΰ.
Ό  Πρόδικος, σοφιστής σύγχρονος τοΰ Σωκράτους, γεννήθηκε στήν Κέα κατά τό 

460 π.Χ. ’Έζησε στήν ’Αθήνα διδάσκοντας επί πληρωμή τήν ρητορική καί τήν 
σοφιστική. Έθαυμάζετο γιά τήν ευφράδεια καί τήν ευστοχία τών παραβολών του, 
άπεκαλεΐτο δέ «δεινός» καί «σοφός».

Πρόκλου.
Πάροδος τής πλατείας «Πλαστήρα» στό Παγκράτι.
Ό  Πρόκλος ό Λύκιος, νεοπλατωνικός φιλόσοφος τής ’Αθηναϊκής Σχολής, άπό 

τούς τελευταίους αντιπροσώπους τής αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, γεννήθηκε στήν 
Κπολι περί τό 410— 412 μ.Χ. καί έδίδαξε περίπου πενήντα χρόνια στήν ’Αθήνα, ό
που καί άπέθανε τό 485 μ,Χ.
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Πρόκνης.
Πάροδος της όδοΰ Φραντζή 85, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων «Κυνοσάρ- 

γους».
Ή  Πρόχνη, μυθολογική κόρη τοϋ βασιλιά των ’Αθηνών Πανόύονος, ήταν α

δελφή τοϋ Έρεχθέως καί τής Φιλομήλας.. Παντρεύτηκε τον βασιλιά τής Θράκης 
Τηρέα, άπό τον όποιον απέκτησε τόν Ήτυν. Θέλοντας νά έκδικηθή τον άπιστο 
συζυγά της, πού νυμφεύθηκε μέ δόλο τήν αδελφή της Φιλομήλα, έσφαξε τόν γυιό 
της καί τόν παρέθεσε σέ δείπνο στον σύζυγό της. "Υστερα άπό τήν άποκάλυψι αύ- 
τοϋ τοϋ ανοσιουργήματος, ό Τηρεύς κατεδίωξε τις δύο άδελφές γιά νά τις φονεύση. 
Αυτές παρεκάλεσαν τούς Θεούς νά τις μεταμορφώσουν σέ πτηνά καί πράγματι ή 
ΙΙρόκνη μεταμορφώθηκε σέ αηδόνι, ή Φιλομήλα σέ χελιδόνι καί ό διώκτης Τηρεύς 
σέ έποπα (τσαλαπετεινό) .

Προκοννήσου.
Πάροδος τής όδοΰ Παρρασίου 12, κοντά στον «"Αγιο Παντελεήμονα» τής όδοΰ 

Άχαρνών.
Ή  Προκόννησος ή Προικόννησος, νήσος τής Προποντίδος, γνωστή καί ώς «Μαρ

μαράς», έχει εμβαδόν 111 τ. χιλ. καί μέγιστο υψόμετρο 1.080 μέτρα. Προ τής αν
ταλλαγής των πληθυσμών οί περισσότεροι κάτοικοί της ήσαν "Ελληνες. Στήν το
ποθεσία «Παλάτια» ύπήρχον εξαιρετικά λατομεία μαρμάρων. Μέ τά μάρμαρα αυτά 
έκοσμοΰντο ώραιότατα μνημεία τής άρχαιότητος, όπως ό τάφος τοϋ Μαυσώλου στήν 
'Αλικαρνασσό κ.ά. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Ν. Σμύρνη) .

Προμάχου.
Πάροδος τής όδοΰ Παρθενώνος 33, στή διασταύρωσι τών οδών Ροβέρτου Γκάλ- 

λι καί Παρθενώνος. (Άκρόπολις) .
Πρόμαχος, είναι έπωνυμία τής Άθηνάς στήν ’Αθήνα, όπου καί ύπήρχεν, επί 

τής Άκροπόλεως, περιώνυμο χάλκινο άγαλμα τής θεάς, έργο τοΰ Φειδίου.
Προμηθέως.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Πατησίων 257 (πλατεία «Κολιάτσου») καί τελειώνει στήν 

λεωφόρο ’Ιωνίας (’Ηλεκτρικό σταθμό Κάτω Πατησίων) .
Ό  Προμηθεύς, ένας τών σημαντικωτέρων ηρώων τής έλληνικής μυθολογίας, 

γυιός τοΰ Τιτάνος Ίαπετοΰ καί τής Ώκεανίδος Πλυμένης, άδελφός τοΰ ’Άτλαντος, 
τοΰ Μενοιτίου καί τοΰ Έπιμηθέως, πατέρας τοΰ Δευκαλίωνος, έξαπατώντας τόν Δία, 
έκλεψε τό «άκάματον πΰρ» καί τό παρέδωσε ατούς ανθρώπους γενόμενος έτσι ό προ
στάτης τοϋ ανθρωπίνου γένους. ’Οργισμένος ό Ζεύς, διέταξε τόν "Ηφαιστο νά καθη- 
λώση τόν Προμηθέα πάνω στον Καύκασο, οπού αετός κατέτρωγε τήν ημέρα τό ση- 
κώτι αύτοΰ, τό όποιον δμως άνανεοΰτο κατά τήν διάρκειαν τής νύκτας. Άπό τό μα
κροχρόνιο μαρτύριο λυτρώθηκε τελικά άπό τόν 'Ηρακλή, πού έσκότωσε τόν άετό καί 
απελευθέρωσε τόν Προμηθέα.

Ό  μΰθος τοΰ Προμηθέως ένέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες καί ποιητές, μεταξύ 
τών οποίων καί τόν Αισχύλο, πού έκανε τήν τριλογία: «Προμηθεύς δεσμώτης», «Προ
μηθεύς λυόμενος» καί «Προμηθεύς πυρφόρος». Άπό τήν τριλογία αυτή σώζεται μό
νον ή πρώτη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών Αθηνών) .

Προμπονα Δημητρίου. _
Πάροδος τής όδοΰ Χαλκίδος 2, στο τέρμα Πατησίων (Αλυσίδα) .
Ό  Δημήτριος Προμπονάς, (1874 - 1949) , γιατρός καί φαρμακοποιός άπό τήν 

Νάξο, κατ’ έπανάληψι, βουλευτής αυτής, άφησε τήν περιουσία του στήν έθνική Α ε
ροπορία καί τόν ομώνυμο κήπο του, στό τέρμα Πατησίων, στόν Δήμο Αθηναίων, 
ώς τόπο «δημοσίου περιπάτου».

( Συνεχίζεται.)



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
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 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966

Α) Κατά μήνα Ιούλιον έ.έ. καί από 1— 31 εις ’Αθήνας - Πειραιά - Πάτρας 
καί Κέρκυραν :

γ — Έξητάσθησαν από ιατρούς τής εκλογής των οίκοι 1.256
2. — Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής εκλογής των οίκοι 3.204
3. Παρεπεμφθησαν οιά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας

εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια 1.317
4·— Τπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κέρκυρα ' 25
δ. Πισηχθησαν εις Ν) μεΐα καί Κλινικάς τής εκλογής των 260
6.—  Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια 37
1 -—  Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιη- 

θεΐσαι εις ιατρεία καί εργαστήρια τής Ύγειον. Υπηρε
σίας τοΰ Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων καί Κλάδου Υγείας 
’Αθηνών —  Πειραιώς 2.741

8. — Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 1.150 δρχ. εις 4
’Ήτοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 8.844

9. — Έξετελέσθησαν εις Φαρ) κεϊα τής εκλογής των 6.233
συνταγαί.

Μέλη

»

»
»
» νέα

»
»

Β) ’Από οικονομικής πλευράς δ μήν

’Έσοδα τακτικά 
’Έσοδα έκ συμ) χής Δημοσίου

’Ιούνιος έχει ώς εξής :

499.261,20
773.496

ΔΡΧ·

Σ ύ ν ο λ ο ν  ε σ ό δ ω ν  
ΕΞΟΔΑ

1.272.757,20
961.762,70

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 310.994,50

Γ) Τό Τπουργεϊον Υγιεινής διευκρίνιζαν τήν, έν παραγράφφ 2 τής ύπ’ άρ. 
ΠΟδ) 51752) 380) 26— 5— 66 έγκυκλίου, περίπτωσιν τήν άφορώσαν τήν έκτέλεσιν 
ενέσεων, γνωρίζει ήμΐν δτι, ή έν αυτή μνημονευομένη ύπ’ άριθ. Π.Γ.Σ. 105813) 92) 
24— 11— 64 άπόφασις ισχύει μόνον διά τήν περιφέρειαν τής τέως Δ) σεως Πρωτευ- 
ούσης καί τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης. Εις τάς επαρχίας αναγνωρίζεται ή δαπάνη 
έκτελέσεως ενδομυϊκών ένέσεων τοιούτων παρ’ ιατρών, έφ’ δσον δέν ύφίστανται δι
πλωματούχοι Νοσοκόμοι, Έπισκέπτριαι άδελφαί καί μαΐαι, τηρουμένης τής ύπ’ άοιθ. 
Π.Γ.Σ. 118105) 806) 5— 10— 62 έγκυκλίου ώς πρός τήν αμοιβήν δΓ έκάστην ενεσιν, 
ήτις ορίζεται εις δραχμάς δέκα (10) .

Ό
β ς  Πρόεδρος τον Κλάδου Υ γ ε ία ς  

Ε. Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ



Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ !

Ύπό τοϋ κ. Ν . A .

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ δύο, οί Σπ. Βέλλας καί ή γυναίκα του Τριαντα
φυλλιά, πού έπέβαιναν μοτοσυκλέττας, δταν συνεκρούσθη στό Σκαραμαγκά μέ Ι.Χ., 
πού δδηγοΰσε δ Β. Ίωαννίδης, δ δποΐος συνελήφθη.

— ΤΡΑ1 ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ 4ετής Εύάγ. Καλογιάννης, πού τον παρέσυρε I. 
X., μέ οδηγό την Έλ. Ζερβού, στο Σκαραμαγκά.

— ΝΕΚΡΗ ή Παγώνα Λαγανάκου, συνοδός τού αναπήρου I. I. Καρατσολια, 
μαν, πού ανέπτυξε ταχύτητα καί έφυγε. ΤΙ Τροχαία ανακάλυψε καί συνέλαβε τον 
οδηγό Δ. Μητρόπουλο.

- ΝΕΚΡΟΣ δ 14ετής Χρ. Συσούρκας, δταν έπεσε από φορτηγό τού όποιου 
έπέβαινε, στό χωριό Σταυροδρόμι ’Εδέσσης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Γ. Πάντζης, δικηγόρος, οδηγός Ι.Χ., 
δταν τούτο, λόγω υπερβολικής ταχύτητος, κατέπεσε από γέφυρα τής εθνικής δδοΰ 
Ααμίας — Ααρίσης, κοντά στό Βελεστΐνο.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Μαρ. Βαλιάνος, δδηγός μοτοποδηλάτου, τον όποιο παρέσυρε, 
στη διασταύρωση των οδών Τλισσοΰ καί Μουσούρη, τό 131262 ταξί, μέ οδηγό τον 
I. Χαριτίνη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Κυργιέννης, στρατιώτης καί τραυματισμένος δ δδηγός 
Μπακόπουλος, δταν άνετράπη στρατιωτικό αυτοκίνητο, στό χωριό Πέπλος Σουφλίου.

— ΝΕΚΡΗ ή Λαμπρ. Δασκάλου, την οποία παρέσυρε στο Μεταξουργείο πούλ- 
δ οποίος έτραυματίσθη βαρέως, δταν τό φορτηγό 134104, μέ δδηγό τον X. Τηνού- 
δη, συνεκρούσθη μέ τό αναπηρικό όχημα τού θύματος, στα λατομεία 'Αγίου Ίωάν- 
νου Καρέα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Χαρ. Μουρίδης, ετών 42, δταν άνετράπη γεωργικός έλκυστή- 
ρας στο χωριό Νέα Συνάσα (Χαλκίδα) , τον όποιο δδηγοΰσε.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Σουβλής, δδηγός μοτοποδηλάτου, δταν αυτό άνετράπη στην 
παραλία τής Πρεβέζης.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό Δ. Μπουτσαλής, δδηγός άσθενοφόρου των Α’ Βοη
θειών, δταν τό αυτοκίνητο πού οδηγούσε συνεκρούσθη στή Βάθη μέ τό ταξί 28444.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ θανάσιμα ή Εύαγγ. Μπέσου, τήν όποια παρέσυρε τό 
Ι.Χ. 42401 στή διασταύρωση τών όδών ’Ισμήνης καί Άδριανουπόλεως. Ό  δράστης 
έγκατέλειψε άβοήθητο τό θύμα καί έφυγε.

— ΝΕΚΡΗ ή Βασιλ. Στεργίου, τήν δποία παρέσυρε τό Ι.Χ. 24751, κοντά στό 
εργοστάσιο «Φίξ», μέ οδηγό τον Π. Κεραμίδα.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Γ. Τσαπάρης, δδηγός μοτοποδηλάτου, 
τόν όποιον παρέσυρε, στήν I στάση ’Αργυρουπόλεως τής λεωφ. Βουλιαγμένης, τό ί.Χ . 
103 Ε, μέ δδηγό τόν Γ. Στασινόπουλο.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ δ Π. Σχίζας, τον όποιο παρέσυρε το Ι.Χ. 208097 
μέ δδηγό τόν ήθοποιό Ε. Βουρνά, στή διασταύρωση τών δόών Βασιλέως Κωνσταντί
νου καί 'Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιώς.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Λεφάκης, έτών 95, τόν οποίο παρέσυρε στό Χαλάνδρι μοτο
ποδήλατο, μέ δδηγό τόν Ε. Μουστάκα.
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— ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Τσααπάο- As*,, ι „ , ,
Αργυρούπολη τό 193 ΔοκιιιΙ m\rL  ' iY°S I^'°ποθηλατου, toy όποιο παρέσυρε στην

— ΝΕΚΡΟΣ ό Α ΛΓ  V̂ 0’ μ'έ έδγ)Τό τ°ν Γ. Στασινόπουλο.
"Η  Ι“ “ » ώ ίτ τ « 5, 5«» " * * *  * Κ · "

~  *“ ·ν 90^  ^ α ρ ά  ό όόη-^- ν „νΤ.  δταν φορτηγό 161676 προσέ^ουσε σ Γ θ Π Γ ϊ  Γ δ Γ θ  * * W C Σ Μ* Τ  
βαλας^ανω σέ άλλο αυτοκίνητο πού"ήταν σταμς^ημίνο^^ ° * "  ~  Κα'

στρατιωτικό αυτοκίνητο δταν στί* ΣέΡΡε? άνετράπη

φορτηγό, μέ δδηγό Χ ί π ^ η μ η ^ ο υ ^ 10 r'Xpemp£’ στδ *ωΡ10 Λό#  ΙΝερίας,

ξ ο ε σ τ ο ε ^ ό ’̂ 1’̂ i   ̂xόν^ ' ΐ Αοu 4 ^  ^  
., ----- m - ή^εΡω  ̂ ;ήπι° ι0° I. Κωστοπούλου, όταν Ι.Χ. μέ οδηγό τόν Ν.Κατσουδα, πο.ρεςέκλιν. 

δ 
Κΐυστύχημα τραυματίσθηκα^σοΖράΐαίΤ  S r a ^ - o ?  δ* 6δ«ν“  ^  5- P°* -2x0 / δΐ<νωστόπουλος, Ν Πατσούλης νο ·ό ν ΐ ν  ’ ' ’τΡ <= οοτ/γος και οι επιβάτες Φωτ 

—  ΝΕΚΡΟΤ Χή„ ■ α  π  ° Ρ^ Τ°υς ΠαναΤ'·ώ'α , ετών 6.
« *  Top7,T„ t  17603 ’ “ ( Η 3 ? Γ τ Γ £ » ΐ ” λ°ς **ϊ £ '  ί « Μ ,«
’Λβτ,Ϊ® —  Κορίνθο». “  ” T«PO»«e,r a ,  «τ» 53 χλμ. χης δδοΟ

ΛΤΤΡΤ̂ Πττ ,ς ν'
ό Π. Φάληρο στρατιω-

αυτοκί-

, , ^ΤίΚΡΗ fi Σοφία. Κλωνάρη, την οποία παρέσυρε
ιΐ/.ο αυ^ # Μ , μ ε  όοηγό τόν στρατιώτη Σ. Καύτη.

1 <Κ„ ό άνάπγίΡ°ς Α· Καοατσιόλας τοΰ όποιου τό άναπηρικ 
' η °7 φ°ρττ,γο’ στόν "ATt0 Ιωάννη Καρέα.

* W «  Δαβάχ, Α 5 Ε  θ ' Τ ^ Ζ \ Ι Ζ  I f » 8»0 · « *

- ίβνεχή ®  f T %  ’° S ‘W ?  T  “ “ “ « Φ
ι ,μ κ Λ ϊ . ^ v ; t

Αναργύρων^ ' OTi> Xs“ Pi ?° B Φρειδερίχης ! γ ί «

" ΝΕΚΡ° Σ  „0 ^ ρ·..,Γαλαν0π0υλ0ς’. τών °ποΐο παρέσυοε, στή στάση «ΙΙηγα-

Ό,
ων

4 r ,  . . Γ ™ Γ ^  Χί λ Λμ· Α7/ς οοου ΐυϋείου -
ρεςεκ.Λίνε της πορείας του καί έπεσε σέ χαράδρα 40 μέτρων βάθος
.. -  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα" ό Γ. ^ ίεσάγλου όδηγός μοτοποδηλάτου
οοαν συνεκρουσθη, στη διασταύρωση των όοών Πειραιώς καί Πύργου της λαχανα-
γοΡας  T?p T f ΜΑΤΤΣMFNT!Σ fl'X ' 11230’ττό δποΓον έδηγοϋσε ό Κ. Παπαμιχαήλ.

r, 9ηη««ρ λΜΑΤΙ-ΜΕΝΟΣ θανασιμα ο I. Μαρινακης, τόν όποιον παρέσυρε τό 
ι,αςι 200886, με οόηγο τον Ν. Καρύζη, στην οδό Θερμοπυλών. Ρ Ρ

νΜ 6ΐ,~Λ ΝΕΙΤΡ<̂ Σ ΤΤ'Γ ' Π απα^ανθάκγ?ς’ πθύ επεσε άπά φορτηγό αυτοκίνητο, στό χωρίο Α για 1 ριας Πυργου. 1

- .Τ - Ν, α? Ρ 9 Σ ° Τ Λαδάς, σμηνίτης καί τραυματισμένοι δύο, όταν στό 70 χλμ. 
.ης οοου  ̂ Αθηνών —  Κόρινθου, φορτηγά έπεσε πάνω σ άλλο φορτηγό, πού στά- 
θμευε στο δεξιό μέρος, λόγω βλάβης, ενώ συγχρόνως καί άλλο "φορτηγό έπεσ- 
με ταχύτητα ενάντιον των ουο άλλων. r 11
1241ο7 ΝΕ^ Ρ0Σ ·6 ’Ϊ 5 0λ°ίν ®άσσος’ πού τάν παρέσυρε, στό Περιστέρι, τό Ι.Χ. 124194, με Οΰηγο τον Οδυσ. Καλπάκη.

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θανάσιμα ό Β. Άνόρεούδης καί ό I. Γιανολάτος, έπι-
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βάχες καί δδηγός χοΰ Ι.Χ. 688/0 ένανχιον χοΰ οποίου επεπεσε, σχο ο4 χλμ. >·ήζ οοοΰ 
Αθηνών — Κορίνθου, χό Δ.Χ. 151368 φορχηγό. ,

— ΤΡΑΓΜ ΔΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Δ. Καχρίλας, οδηγός μοτοποδήλατου, χον 
οποίον παρέσυρε, αχό 14 χλμ. χής δδοΰ Σοφάδων — Λαμίας, φορχηγό μέ δδηγό χόν
Εύάγγ. Παπαδημηχρίου. .

__ΝΕΚΡΟΣ δ Ήλίας Λεμπάς, έχών 17, δδηγός^ «βεσπας» που συγκρουσθηκε
μέ Ι.Χ. αυτοκίνητο, σχήν παραλιακή λεωφόρο Φανερωμένης, σχή Ρ°οο.

__ ΝΕΚΡΕΣ δύο κορασίδες 7 έχών, οί πρωχεξάδελφες Μαρία Οορδανιόου και
Κλεάνθη Καζανχζόγλου, δχαν χό Ι.Χ._207298 αύχοκίνηχο, μέ δδηγό χόν Β. Μανέχχα, 
χίς παρέσυρε, κονχά σχή σχάση «Λούξυ» χής συνοικίας Ηλιουπόλεως.^

__ ΝΕΚΡΟΣ δ I. Μελίδης, δδηγός κάρου, πού χόν κχύπησε σχο 31 χλμ. χης
δδοΰ Θεσσαλονίκης — Καβάλας, χό Ι.Χ. 63720, μέ δδηγό χόν Α. Τάκο. Τραυματί
σθηκε καί ή έπιβάχις χοΰ Ι.Χ., Ευθυμία Μολυβά. „ , ,

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ ίαχρός Κ. Καδας, οχαν ανεχραπη χο
αύχοκίνηχο χου, σχό 12 χλμ. χής οδού Βολου Λαρισης. ( - τ ν

__ ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Δ. Χούνης, πού χον παρεσυρε χο Ι.Λ.
121368, μέ δδηγό χόν Ν. Χαχζηθεοδώρου πού συνελήφθη.

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Σχεφάνου, δδηγός μοχοποδηλάχου, δχαν τούτο συγκρουσθηκε
μέ χό 84320 φορχηγό, πού οδηγούσε ό Ν. Σχαμαχελάχος.

__ ΝΕΚΡΗ ή Ευγενία Καρυώχου, έχών 13, έπιβάχις χοΰ 91839 φορχηγου και
χραυμαχισμένος δ Άνδρέας Ξηράκης, ιδιοκτήτης χοΰ φορχηγου, δχαν αύχό, σχό 2'. 
χλμ. Χής δδοΰ Παχρών —  Πύργου, λόγω κακοΰ χειρισμού οπο τον οοηγο Δ. Φα- 
χσούλη, παρεξέκλινε χής πορείας χου καί έπεσε σε χαράδρα οαθους ο μεχρων. ^

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Ε. Καϊμάκης, δδηγός χρακχέρ, δχαν αυχο ανεχραπη σχην νεα
εθνική δδό Λαμίας — Βόλου. , erv , , ,

__ ΦΛΟΓΕΣ έζωσαν χό Ι.Χ. 13599, σχη πλαχεια Ομόνοιας, χο οποίο καχα-
σχράφηκε χελείως. , ,

__ ΝΕΚΡΟΣ άγνωστος, 45 έχών, χόν οποίο παρεσυρε σχην οόο Ιλισσου, .ο
123289 φορχηγό, μέ δδηγό χόν Δ. Πασχάλη. , . .

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Σχεφάνου, δδηγός μοχοποδηλάχου, χον οποίο παρεσυρε σχην
δδό’Αμαρουσίου χό 84320 φορχηγό. , -> . \

—  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ χέσσερες, οί Ν. Νχουρας, οδηγος μοχοσυκλεαας, Α. 
Καζής, έπιβάχης μοχοσυκλέχχας, Μαρ. Νικολέχου καί Εύγ. Κουμενου, επιβαχιδες . 
X. 208799, δχαν ή μοχοσυκλέχχα καί χό Ι.Χ. συγκρουσθηκαν, σχο 32 χλμ. χης οοου
’Αθηνών —  Σουνίου. , -

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Σωκράχης Σαραγιώχος καί χραυμαχισμενοι σοβαρα πενχε, ο.
Κ Σαραγιώχη, ή μηχέρα χου Σχαυρούλα, ή άδελφή χου Αικατερίνη δ άδελφος χου 
Παναγιώτης καί χό παιδί χου Ήλίας, δχαν ή μοχοσυκλέχχα συγκρουσθηκε με χο Ι.Χ. 
997 ΕΖ Ζ 6, σχό 35 χλμ. τής δδοΰ Θεσσαλονίκης—’Αθηνών.

__ ΝΕΚΡΟΣ δ Κυρ. Σκαμιώτης, δδηγός μοτοσυκλέττας και τραυματισμένος
θανάσιμα ό Γ. Στυλιώχης, δχαν σχό 39 χλμ. τής δδοΰ ’Αθηνών Λαμίας, η μοτο-
συκλέχτα έπεσε σέ γκρεμό. , π

__ ΝΕΚΡΟΙ οί Άνδρέας Φόρος καί Γ. Διβανής, που πνίγηκαν στον Πηνειό,
δπου έπεσε γεωργικός έλκυστήρας χοΰ όποιου έπέβαιναν. e , "

__ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα δ Ά θ. Φάλχης, χον οποίο παρεσυρε μοτο
ποδήλατο, μέ δδηγό χόν I. Μπαξεβάνη, σχή διασταύρωση χής δδοΰ Ποσειδώνος καί

ώενοφ^ντ̂ ρ Αγ ΜΑΤΙΣΜΕΝο Ι δύο, ή Δήμητρα Μήλια καί δ δδηγός χοΰ Ι.Χ. 91470 
φορτηγού, που συγκρούσθηκε σχήν δδό Εύτυχίδου με τρόλλεΰ. ^
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

97α φ , 4 Γ  Β.Δ. έκδοθέντος τήν 1 3 - 7 - 6 6  καί δημοσιευθέντος εις το ύπ’ άρεθ.
, ' L J _ Χ φ ,  .  ̂ π Ρ°ήχθήσαν εκ των έν ίσχύι πινάκων προα

κτέων του έτους 1966, κατ εκλογήν, δ Υγειονομικός αξιωματικός, ’Αστυνόμος Β ' κ. 
Νικόλαός Πολυχρονίου καί δ Άστυκτηνίατρος ’Αστυνόμος Β' κ. ’Εμμανουήλ Μαυρο- 
ειο^ς, εις τον βαθμόν του Αστυνόμου Α ' τάξεως, πρός πλήρωσιν υφισταμένων κενών 
οργανικών θεσεων.

—  Κατά τάς ένεργηθείσας είσαγωγικάς εξετάσεις διά τήν Σχολήν Ύπαστυνό- 
μων Β 1 αςεως, επετυχον, κατά σειρά επιτυχίας, οΕ κάτωθι κ.κ. Άρχιφύλακες:

1) Κων) νος -Αναστασόπουλος, 2) Σωτήριος Ταβουλαρέας, 3) ’Ιωάννης Άντω- 
νογιωργακης, 4) Σπηλιος Σωτηρόπουλος, 5) Δημήτριος Τσαούσης, 6) ’Αθανάσιος 
i m ° M  ι -Κ^κολαος Μαργαρίτης, 8) Φρειδερίκος Σταθόπουλος, 9) Χρίστος Νάτσιος, 
10 Μιλααοης Σκαρβελακης 11) Παναγιώτης Μακρής, 12) Δήμος Σκοπλάκης, 
3 Αριστειοης Πολύζος 14) Κων) νος Σπηλιόπουλος, 15) Κων) νος Κωτσόπουλος, 

16)^Δημητριος Δημοπουλος, 17) Βασίλειος Τσιούτσιας, 18) Γεώργιος Ψεύτης, 19) 
Ανορεας Λαξανας, 20) Παναγιώτης Κιαχτύπης, 21) Δημήτριος Τσαντήλας, 22) 
Αναστασίας Αλεςοπουλος 23) Γρηγόριος Σκούρτης, 24) Θεμιστοκλής Καραμπίνας, 

/  Κων) νος -τεφος, 26) Δημητριος Λιακόπουλος, 27) Θεοδόσιος Λύρας 28) Δη- 
- μητριός Τσατσανιάς, 29) Σωτήριος Βότσης, 30) Ευθύμιος Πολυζωγόπουλος. 31 

Μάρκος Μανασακης, 32) Πιερρος Μαγκλάρας, 33) Κων) νος Καμαρινός, 34)' Χρΐ- 
στος Κατσαουνης 35) ’Ιωάννης Δημόπουλος, 36) ’Ιωάννης Καράμπελας, 37) Βασί
λειος Λινασιος, 38) Χριστόφορος Θεοδώρου, 39) Παναγιώτης Μητσέλος, 40) Θωμάς 
Κουλαρμανης, 41) Κων) νος Κελέσης καί 42) Γεώργιος Καραμπούλης.

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
** *

— Παρητήθη δ Άστυφύλαξ κ. Κων) νος Βορβολάκος.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ

. ' απ°φασεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπηνέθησαν οι
Αστυφύλακες κ.κ. Βασίλειος Σκαρσούλης, Παύλος Μανιάτης, Σάββας Κοντόπουλος, 

Παντελής Σοφιανός Κων) νος Χρηστίδης, Γεώργιος ’Αντωνίου, Μιχαήλ Σταματιά- 
οης καί 1 εωργιος Βερβερίδης, διότι, διατεθέντες πρός έκτέλεσιν διαφόρων ξυλουρ
γικών καί ήλεκτρολογικών εργασιών εις τό επί τής δδού Λυκούργου 18 οίκημα, 
ένθα μετεστεγάσθη ή Δ) νσις ’Εγκληματολογιών Υπηρεσιών καί έργασθέντες μετ’ 
εξαίρετου ζήλου_ καί προθυμίας, έντός βραχέος σχεδόν χρονικού διαστήματος, έπε- 
τολεσαν εργον λίαν χρήσιμον, τόσον οιά τήν επί μακρόν έξυπηρέτησιν τής έν λόγο) 
Υπηρεσίας^ δσον καί διά τό Δημόσιον, τό όποιον άπέφυγεν ουτω τήν καταβολήν 
πολλαπλασίων δαπανών έκ τής τυχόν άναθέσεως τών εργασιών εις ίδιώτας.



Ειδήσεις και πληροφορίαι

— Διά άποφάσεως τού %. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική αμοιβή εις τούς Τπαστυνόμους Α' κ.κ. Χρίστον Κολώνιαν, Άνόρέαν Ματσάγ- 
καν καί Απόστολον Παπαϊωάννου καί εις τον Άνθυπαστυνόμον κ. Νικόλαον Κον- 
τοπύργιον, διότι έργασθέντες μετ’ εξαίρετου -^ήλου, μεθοδικοτητος, ίδιαζούσης επι
μέλειας, πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας, έπέτυχον τήν ανακαλο
ύ ν  και σύλληψιν μελών διεθνούς σπείρας λαθρεμπορίου ινδικής καννάβεως (χασις) 
τήν κατάσχεσιν ποσότητος 18.995 γραμμαρίων κατεργασμένης ινδικής ^καναβεως, 
138.000 δραχμών, ώς προϊόντος τού λαθρεμπορίου καί δύο πολυτελών αυτοκίνητων 
άςίας άνω τών 350 χιλιάδων δραχμών, προκληθέντων εντεύθεν λίαν ευμενών σχο
λίων υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

Διά τής αύτής άποφάσεως, άπενεμήθη υλική καί ηθική αμοιβή εις τούς Αστυ
φύλακας κ.κ. Κυριάκον Κυριακάκην, Ίωάννην Μπούζουλαν, Ιωάννην Βλάχον, Δή
μον Παπαδοπούλαν, Άχιλλέα Βέργον, Δημήτριον ’Αθανασίου. Παναγιώτην Σταθου- 
λόπουλον, Ίωάννην Γιαμπάνην, ’Αλέξανδρον Ποταμιάν Κων) νον Σικόλαν, Εμμα
νουήλ Άναστασάκην καί Ευάγγελον Μαρκετάκην, διότι άπαντες, έργασθέντες μετά 
ζήλου έπιμελείας καί μεθοδικοτητος πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών υπηρε
σίας καί έκτελέσαντες μετ’ ακρίβειας τάς διαταγάς καί οδηγίας τών προϊσταμένων 
των, συνέβαλον τά μέγιστα εϊς τήν πλήρη διαλεύκανσιν τής ανωτέρω ύποθέσεως.

'Ωσαύτως, διά τής αύτής άποφάσεως, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις 
τον Άρχ) κα Τ10 κ. Δημήτριον Αυγουστίνον, τόν Τπαρχ) κα κ. Χρίστον Σαγώναν 
καί εις τούς Αστυφύλακες κ.κ. Σταύρον Άνδριόπουλον, Παναγιώτην Σαραντόπου- 
λον, Δημήτριον Παπασταμούλην, Βασίλειον Καρούφαλον, Δημήτριον Αλεξιάδην και 
Τ85 Ίωάννην Γαλανήν, διότι άπαντες έργασθέντες μετά ζήλου  ̂καί προθυμίας πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας, συνετελεσαν εις τήν πληρη διαλεύκαν- 
σιν τής όλης ύποθέσεως.

Τέλος, διά τής αύτής άποφάσεως, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τόν 
Αστυνομικόν Δ) ντήν Α ' κ. Βασίλειον Γιαννόπουλον (Διοικητήν Γ.Γ.Α. ’Αθηνών) , 
τόν ’Αστυνομικόν Δ) ντήν Β ' κ. Παναγιώτην Θάνον καί εις τόν ’Αστυνόμον Β' κ. 
Δημήτριον Καραγιαννόπουλον, διότι Οπό τήν έπίβλεψιν καί μεθοδικήν καθοδήγησιν 
τού πρώτου τών ύπ’ αύτόν υπαλλήλων έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί ή σύλληψις 
τής ώς άνω διεθνούς σπείρας λαθρεμπόρων τών έτέρων καί δή̂  τού μέν Δ) ντοΰ Β 
κ/θάνου ώς Τποδ) τού καί Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού ’Εγκλή
ματος, τού ’Αστυνόμου Β' κ. Καραγιαννοπούλου ώς Προϊσταμένου τής Τπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών, συντελεσάντων τά μέγιστα διά τού αύτοπροσώπου χειρισμού 
τής δλης ύποθέσεως καί τών παρασχεθεισών οδηγιών καί κατευθύνσεων εις τούς ύπ’ 
αυτούς ύπαλλήλους, είς τήν έξιχνίασιν τής δλης ύποθέσεως.

__ Διά άποφάσεως τού κ. Τπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή είς τόν Αστυφύλακα κ. ’Αθανάσιον Πουρνάραν καί έπηνέθησαν δ 
’Αστυνομικός Δ) ντής Α ' κ. Βασίλειος Σακελλαρίου, δ ’Αστυνόμος Α' κ. Γεώργιος 
Πλατίτσας, δ ’Αστυνόμος Β ' κ. Ινων) νος Λίβας, οί Τπαστυνόμοι Α ' κ.κ. Κων) νος 
Φρύόας καί ’Αθανάσιος ’Αθανασίου καί ή Άστυφύλαξ Δέσποινα Παπαδάκη, διότι ύπό 
τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού Δ) ντοΰ τής Ϊ.Π.Ε.Ν. κ. Σακελλαρίου, έργασθέντες 
μετ’ έξαιρετικού ζήλου, ίδιαζούσης έπιμελείας καί μεθοδικοτητος πολύ πέραν τών 
κεκανονισμένων ωρών ύπηρεσίας, δ μέν πρώτος, Άστυφύλαξ κ. Πουρνάρας, χάρις 
είς τήν άναπτυχθεΐσαν έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, συνέλαβε έν 
τώ Άεροόρομίω Ελληνικού τήν 7)6)66 καί περί ώραν 17.20 τόν Κύπριον ύπήκοον



(·

Φώτιον Φωτιάδην άποπειρώμενον νά έξαγάγη λάθρα σημαντικών ποσών έλληνικών 
^ΡαΧΡ,®ν καί ζένον συνάλλαγμα εις τό εξωτερικόν, οί δέ υπόλοιποι κ.κ. Πλατίτσας, 
, νίβας, Φρυδάς, Αθανασίου καί Παπαδάκη συνετέλεσαν εις την αποτελεσματικήν καί 
ταχεΐαν περαίωσιν τής όλης ύποθέσεως καί τήν παραπομπήν τοΰ δράστου εις τήν 
Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες οια τής επιτυχίας των ταύτης τά ευμενή σχόλια τοΰ τύ
που καί τοΰ κοινοΰ υπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Π Ε Ν Θ Η

Θεόδωρος Καραμπάγιας
Στις ο Αυγουστου πεθανε, ύποκύπτοντας στήν επάρατη τής έποχής μας νό

σον, ο συνταξιούχος Αστυνόμος Α ' Θεόδωρος Καραμπάγιας. Ή  κηδεία του εγινε 
τήν επομένη από τήν εκκλησία τοΰ ’Αγίου Δημ,ητρίου (’Αμπελοκήπων) . 'Ο αστυ
νομικός κόσμος τίμησε, δπως έπρεπε, τήν μνήμη τοΰ άποθανόντος παλαιού φίλου 
καί συνεργάτου.

Έκ μέρους των έν ένεργεία αστυνομικών, άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν, ό ’Αστυ
νόμος Α ' κ. Άνδρέας Κωσταράς, έκ μέρους δέ τής Πανελληνίου Ένώσεως Συντα
ξιούχων Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δ σύμβουλος αυτής, ’Αρχηγός 
εν συντάξει κ. Ευάγγελος ’Αναστασίου.

Ό  Θεόδωρος Καραμπάγιας γεννήθηκε τό 1906 στο Καρ- 
τερόλιο τής Μεσσηνίας. Τό 1929 κατατάχθηκε στο Σώμα 
τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεως. Τό 1933 προήχθηκε σέ Άρχι- 
φύλακα, τό 1943 σέ Άνθυπαστυνόμο, τό 1944 σέ Ύπαστυ- 
νόμο Β ', τό 1947 σέ Τπαστυνόμο Α ' καί τό 1952 σέ ’Α
στυνόμο Β '. Στα τέλη τοΰ 1961 αποχώρησε τής Υπηρεσίας, 
καταληφθείς από τό δριον ηλικίας, καί τοΰ άπονεμήθηκε ό 
βαθμός τοΰ ’Αστυνόμου Α '.

Στο διάστημα τής αστυνομικής τοΰ υπηρεσίας έπέδει- 
ξεν έξαιρετικόν ζήλον καί αφοσίωση στο καθήκον. Ε ργα
τικός καί τίμιος, ηθικός καί ευσυνείδητος, επαγγελματικά 
καταρτισμένος καί εξαιρετικού ήθους, διακρίνετο ανάμεσα 
στόν αστυνομικό κόσμο καί έξετιμάτο ιδιαίτερα. "Οπου κι’ 
αν υπηρέτησε άφησε τις καλύτερες έντυπώσεις, γι’ αυτό καί 
ό τόσον πρόωρος χαμός του λύπησε βαθύτατα γνωστούς καί φίλους.

Συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τής οικογένειας του, ευχόμαστε ατούς δικούς 
του τήν εξ 'Ύψους παρηγοριά. Ό  Θεός πού τόν πήρε κοντά του, ας άναπαύση τήν 
ψυχή του ανάμεσα στις ψυχές τών δικαίων.

"Ας είναι ελαφρό τό χώμα πού τόν σκέπασε καί ή μνήμη του αιώνια.
Αίωνία σου ή μνήμη σεβαστέ μας ’Αστυνόμε.

/. Ρ Λ  Γ Κ Ο Σ



Κάβε Παρασκευή 

Ώ ρα 20.30'-21

Παρακολουθείτε τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα

θμό ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα Επίκαιρη, διδακτική, Ενδιαφέ

ρουσα .

Μία ’Εκπομπή χρήσιμη γιά κάθε Ελληνικό  

σπίτι.


