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ΠΟΙΝΙΚΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ
Η ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
Ύπό τοϋ χ. Ν ΙΚ , ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ '.— Κατ’ έπάγγελμα η καθ’ εξιν έγκληματίαι.

Μετά την δημοσίευσιν τοϋ νέου νόμου, περί ναρκωτικών, καί τήν άσκηθεΐσαν
έπί έτη συνεχή έπίβλεψιν καί παρακολούθησιν, τό κέντρον αυτό έκλείσθη διά νά
άρχίση νέα περίοδος δράσεως τοΰ Σ ., ή όποια έκλεισε τό φρικιαστικόν δράμα, πλήξαν όλόκληρον τήν άστυνομίαν.
’Αλλά, πριν είσέλθωμεν εις τήν περίοδον αυτήν τής κακοποιού δράσεως τοΰ
έγκληματίου, κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν τήν ύπ’ άριθ. 21607)28.11.31
έκθεσιν τήν όποιαν εί'χομεν συντάξει διά τό κέντρον αύτό καί ειχομεν υποβάλει έκ
τοΰ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών εις ’Αστυνομικήν Διεΰθυνσιν ’Αθηνών
καί ή όποια έχει ώς έξής:
«Ά ριθ. 21607)28.11.1931.
Τό επί τής όδοΰ Άβέρωφ 19 κέντρον, λειτουργοΰν ύπό τύπον μικροκαφενείου,
έχει καταστή καταγώγιον, εις τό όποιον κατά σύστημα παρέχονται τά μέσα πρός
χασισοποσίαν καί χρήσιν ναρκωτικών φαρμάκων παντός είδους. ’Ήδη διευθυντής
τοΰ κέντρου τούτου είναι δ Σ. Γ . τοΰ Γ ., ετών 30. Διετέλεσεν δμως πρότερον ύπό
τήν διεύθυνσιν καί τών 1) Σ . Σ. τοΰ Γ ., έτών 29, 2) Κ . Π. τοΰ Δ. ή Βλ. Γρ. τοΰ
Π . 3) Οίκ. Κ . τοΰ Ε . καί 4) Γ . Κ . τοΰ Εύαγ. ετών 30, άναλαμβάνοντος έκάστου
τούτων τήν διεύθυνσιν, δταν οί έτεροι συλλαμβανόμενοι Ιφυλακίζοντο. Πάντες οδτοι
οί έκ περιτροπής διευθυνταί τοΰ κέντρου είναι σεσημασμένοι καί έχουν καταδικασθή
διά διάφορα άλλα άδικήματα, άλλά καί διά παραβάσεις τών νόμων περί ναρκωτι
κών. ’Ανήκουν εις τήν κατηγορίαν τών πλέον έπικινδύνων λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών, οίτινες παρά τάς έπανειλημμένας φυλακίσεις, ουδόλως έβελτιώθησαν, άλλά
έχοντες συνηθίσει εις τόν παρασιτικόν βίον, προσπαθοΰν νά συντηρηθοΰν έκ τής
πωλήσεως ναρκωτικών καί έκ τών κλοπών. Χαρακτηριστικόν δτι ό ήδη διευθυντής
τοΰ κέντρου τούτου Σ . έξελθών τών φυλακών τήν 22.11.31, συνελήφθη άμέσως τήν
23.11.31 νά κατέχη καί πωλή ναρκωτικά φάρμακα. Τό κέντρον τοΰτο άποτελοΰν
κίνδυνον διά τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν τών πολιτών, ώς έντευκτήριον κα
κοποιών, υποπίπτει εις τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ Π.Δ. 8) 17 ’Ιουλίου 1931
καί παρακαλοΰμεν δπως άπαγορευθή ή λειτουργία αύτοΰ.
(Υπογραφή)»
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

Τήν νέαν περίοδον τής έγκληματικής δράσεως τοΰ Σ . χαρακτηρίζει ή σκληρότης. Αί πράξεις του μαρτυρούν δτι αύτός πλέον Ιξειλίχθη εις αρχηγόν όμάδος
κακοποιών καί κατευθύνει Ιν παντΐ τάς ένεργείας των.
Ουτω τήν 13 Αύγουστου 1932 εισέρχεται εις τήν οικίαν Α.Μ. καί εκεί επι
τίθεται κατά των ενοίκων κατά των όποιων καί πυροβολεί. ’Αλλά καί πάλιν μετ’
ολίγον εύρίσκεται έλεύθερος.
”Ηδη σημειοΰνται έν Άθήναις κατά μήνα Σεπτέμβριον 1932 δύο σοβαρώταται
κλοπαί διά ρήξεως τιμαλφών καί άλλων άντικειμένων πολύ μεγάλης άξίας. Έ κ
τών εύρεθέντων δακτυλικών άποτυπωμάτων εις τόν τόπον τών κλοπών διαπιστοΰται
δτι τάς διέπραξεν ό Σ ., δ όποιος ήδη ούδαμοΰ έμφανίζεται. Έκδίδονται κατ’ αύτοΰ
έντάλματα συλλήψεως καί άναζητεΐται ύπό τών άστυνομικών εις τά καταγώγια
καί τά κέντρα δπου ήτο δυνατόν νά συχνάζη.
Διά νά φοβίση τούς αστυνομικούς διαδίδει δτι θά φονεύση εκείνον, δ όποιος θά
έπιχειρήση νά τόν συλλάβη.
Τήν 28 Νοεμβρίου 1932 εις μακρινήν συνοικίαν τών ’Αθηνών καί πρό τοΰ
'Ιερού Ναού τού 'Αγίου Μελετίου, δ Σ . περιπατεΐ μετά δεσποινίδος, φέρων έπ’ ώ
μου τό έπανωφόριόν του, διά νά καλύπτη τό περίστροφον τό όποιον συνεχώς κρα
τεί εις χεΐρας του.
Ό άρχιφύλαξ Θεόδωρος Φούφας, νεαρός άστυνομικός, μέ πείραν δμως άρκετήν, καί μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αύτόν ψυχραιμίαν τόν βλέπει εκ τίνος πλησίον
διελθόντος τροχιοδρομικού οχήματος καί κατέρχεται διά νά τόν συλλάβη. Ό Σ.
δμως τόν άντιλαμβάνεται, τόν άναγνωρίζει, διότι κατ’ έπανάληψιν είχε προηγουμέ
νως συναντηθή μετ’ αύτοΰ διά διαφόρους άξιοποίνους πράξεις του καί τόν άναμένει. "Οταν δ άτυχής Φούφας Ιπλησίασε, πεισθείς Ικ τοΰ σατανικοΰ μειδιάματος τοΰ
Σ ., δτι ούδέν κακόν θά ύφίστατο, πυροβολεΐται δίς καί πλήττεται εις τήν κεφαλήν
καί τήν καρδίαν. Ό φονεύς δραπετεύει άλλά συλλαμβάνεται μετ’ ολίγον. Δέν με
τανοεί διά τήν πράξιν του καί λυπεΐται, διότι, καθώς δηλώνει δέν είχε «πολυβόλον διά νά καθαρίση δλους τούς αστυνομικούς».
’Ήδη βιάζεται ν’ άποσταλή εις τόν κ. άνακριτήν, διότι Ιλπίζει δτι καί τήν
φοράν αύτήν ή σατανική του μαεστρία θά έλάφρυνε τήν θέσιν του. ’Αλλά τήν φο
ράν αυτήν δικάζουν οι δώδεκα συμπολΐται του καί τόν καταδικάζουν εις τήν έσχάτην
τών ποινών, τόν θάνατον.
Ή ποινή αδτη βραδύτερον εμετριάσθη εις τήν τών ισοβίων δεσμών ύπό τοΰ
Συμβουλίου Χαρίτων, έκδηλωθείσης ουτω καί πάλιν έπιεικείας πρός ενα καθ’ Ιξιν
καί κατ’ επάγγελμα εγκληματίαν, δστις εφθασε τόν πυθμένα τής κακότητος.
Αύτή είναι ή έγκληματική ιστορία τοΰ Σ ., ή όποία έλπίζομεν δτι έληξεν, έάν
δέν συνεχισθή καί έντός τών φυλακών.
Τήν έθέσαμεν εις τήν άρχήν τοΰ κεφαλαίου περί τών κατ’ επάγγελμα έγκληματιών, διότι εχει άρχήν καί τέλος, καί διότι άπό τήν ιστορίαν αύτήν δύνανται νά
έξαχθοΰν συμπεράσματα χρησιμώτατα ώς πρός τά αίτια τά συντελοΰντα είς τήν καθ’
εξιν καί κατ’ επάγγελμα διαμόρφωσιν τών απλώς ύποτρόπων κακοποιών.
Θά ήδυνάμεθα νά παραθέσωμεν καί πολλάς άλλας ιστορίας Ιγκληματιών έξ
ίσου ή καί περισσότερον πλούσιας είς κακουργήματα, οί όποιοι μάλιστα πιθανώς νά
εύρίσκωνται έλεύθεροι μεταξύ ήμών, άποτελοΰντες διαρκή κίνδυνον διά τούς τίμιους
πολίτας" θά ήδυνάμεθα έπίσης νά καταχωρίσωμεν πλεΐστα δελτία έγκληματικότητος μέ περιεχόμενον πλουσιώτατον είς καταδίκας, ποικιλωτάτας καί ώς πρός
τό μέγεθος τών ποινών καί ώς πρός τά διαπραχθέντα άδικήματα, τά όποια υπάρ
χουν κατά χιλιάδας άρχειοθετημένα είς τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών Υ π η 
ρεσιών- είς πάντα δέ μελετητήν τών καθ’ έξιν Ιγκληματιών άποτελεΐ κατάπληξιν
τό δτι, Ινώ άπό πολλών έτών ή ’Αστυνομία θέτει ύπ’ δψιν τών δικαστικών άρχών
διά πάντα συλλαμβανόμενον κακοποιόν τό δελτίον έγκληματικότητος τούτου, σπανίως λαμβάνονται ύπ’ δψιν αί προγενέστεραι καταδίκαι του.

’Απλώς υπότροποι καί καθ’ έξιν ή κατ’ έπάγγελμα έγκληματίαι

675

g-

1928
1929
1930
1931
1932

133
184
117
65
63

36
71
39
26
24

27,07
38,59
33,33
40,00
38,10

0,21
0,30
0,19
0,10
0,10

1928-1932

564

196

34,79

0,90

j

Φυλ. μέχρις
1 έτους

lif C

Φυλάκιο ις
1-5 έτών

Μ

Ειρκτή

ο

'? ^ 3

Πρόσκαιρα
δεσμά

ο.

Έ π ιβ λ η θ ε ϊσ α ι ποιναί
’Ισόβια
δεσμά

Ο

'6 » μ
-ω 8 ^

3

16
45
22
13
6

35
53
22
7
2

35
31
35
16
19

21
30
33
27
30

15
6
6
2
3

34

102

119

136

141

32

Θάνατος

>
)* 3μ*
«Ό

’Αναλογία έπί
10.000 κατοίκων
καταδικασθέντων
ληστών-έκβιαστ.

Έ τη

’Αριθμός καταδικασθέντων ληστών-έκβιαστών

Καί ουτω παρουσιάζεται τό φαινόμενον, δ αύτδς εγκληματίας δι’ δμοιογενή ή
καί δμοια άδικήματα τοΰ αύτοΰ βαθμοΰ νά καταδικάζεται δίς, τρις, τετράκις καί
συχνά πλέον ή δεκάκις, αί δέ έπιβαλλόμεναι ποιναί ν’ άκολουθοΰν, ώς προς τήν βα
ρύτητα, άντίστροφον σειράν της έπιβαλλομένης τοιαύτης ήτοι αί διά τά παλαιότερα άδικήματα νά είναι βαρύτεραι καί αί διά τά καθ’ υποτροπήν διαπραττόμενα κα
τά πολύ έλαφρότεραι τούτων.
20. Αί κατηγορίαι των καθ’ έξιν καί κατ’ έπάγγελμα εγκληματιών, είναι άνάλογοι πρδς τάς κατηγορίας τών αδικημάτων, αλλά κυρίως μεγαλύτερα έπίδοσις παρατηρεΐται εις τ’ άδικήματα εκείνα, τά δποΐα άποφέρουν κέρδη χρηματικά καί ούχ ί εις εκείνα, άτινα σκοπούν τήν έκδήλωσιν ή τήν έκπλήρωσιν παθών.
Ούτω θά ήδυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τούς καθ’ έξιν καί κατ' έπάγγελμα εγκλη
ματίας :
α) Εις τούς κατ’ έπάγγελμα ληστάς καί έκβιαστάς.
β) Ε ις έκείνους, οΐτινες διαπράττουν άποκλειστικώς άδικήματα κατά τής πε
ριουσίας.
γ) Ε ις έκείνους, οΐτινες έπιδίδονται εις διαφόρους αξιοποίνους πράξεις ώς
πρδς τά νομίσματα.
δ) Εις πλαστογράφους έγγράφων κλπ.
ε) Είς τούς έκτελοΰντας άδικήματα κατά τών ήθών.
στ) Είς τούς διαπράττοντας ώρισμένα άδικήματα κατά τής ζωής.
ζ) Είς τούς παντοιοτρόπως σφετεριζομένους τήν περιουσίαν τοΰ δημοσίου καί
η) είς τούς έν τή εγκληματική έπαγγελματική αυτών δράσει διαπράττοντας πάσης φύσεως άδικήματα, οΐτινες δέον νά θεωρώνται καί οί πλέον έπικίνδυνοι.
Ά λ λ ’ αί μεγάλαι αύταί κατηγορίαι τών έπαγγελματιών τοΰ εγκλήματος, ύποδιαιροΰνται είς μικροτέρας τοιαύτας, διότι, δπως είς δλα τά τίμια Ιπαγγέλματα δημιουργεΐται κατ’ άνάγκην είδίκευσις διά τήν έπιτυχεστέραν καί ταχυτέραν παρα
γωγήν προϊόντων, οΰτω συμβαίνει καί είς τήν εύρυτάτην δυστυχώς καί διεθνή έπιχείρησιν τών κατ’ έπάγγελμα εγκληματιών.
II. Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α δ ι ά τ ο ύ ς κ α θ ’ έ ξ ι ν κ α ί κ α τ ’ έ π ά γ γ ε λ μ α
εγκληματίας.
21. Λησταί καί έκβιασταί.
Είς τήν ύπδ τοΰ Ύπουρεγίου ’Εθνικής Οικονομίας συντασσομένην έπίσημον Ε λ 
ληνικήν Έγκληματολογικήν Στατιστικήν, δέν άναγράφονται δυστυχώς, κεχωρισμένως αί ληστεΐαι, άλλά ήνωμέναι μέ τάς έκβιάσεις, ώστε δέν δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν γνώμην έπί τοΰ άριθμοΰ τών καταδικασθέντων έπί ληστεία κατά τά τελευ
ταία έτη.
Πάντως οί καταδικασθέντες έπί ληστεία καί έκβιάσει κατά τά ετη 1928—
1932, ώς προκύπτει έκ τής κατά τ’ άνωτέρω στατιστικής μάς δίδουν τον κάτωθι
πίνακα:

11
20
—
—
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Έ κ τοΟ στατιστικού τούτου πίνακος καταρτιζομεν τά κάτωθι ένδεικτικά σχέδια.

Α'. Σχέδιον καταδικασθέντων έπί
ληστεία καί έκβιάσει κατά τήν
πενταετίαν 1928-1932 καί τήν
έκ τούτων υποτροπών, σημειουμένων διά διακεκομμένης γραμμής.

Β'. Σχέδιον καταδικασθέντων υπο
τροπών έπί ληστεία καί έκβιάσει
κατά τήν πενταετίαν 1928-1932
μέ ποσοστών έπί τοϊς % έν σχέσει προς τό σύνολον των καταδικασθέντων. Οί υπότροποι έμφαίνονται διά των μικροτέρων κύ
κλων.

'Απλώς υπότροποι καί καθ’ έξιν ή κατ’ επάγγελμα έγκληματίαι
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Έ κ τής ειδικής στατιστικής έγκληματικότητος, ήτις τηρείται ύπό τού Τ μ ή 
ματος Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, προκύπτει δτι διεπράχθησαν έν Άθήναις αί
εις τόν κατωτέρω πίνακα άναγραφόμεναι ληστεϊαι καί έκβιάσεις κεχωρισμένως,
ήτοι :
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'Ως προς τό είδος των λαβουσών χώραν έν Άθήναις ληστειών, δέον νά σημειώσιομεν δτι αί ληστεϊαι άνήκουν είς τήν κατηγορίαν τών διαπραττομένων εις βάρος
ερωτικών ζευγών, καταφευγόντων είς άπόκεντρα σημεία τών ’Αθηνών, έτεραι δέ
διεπράχθησαν ύπδ κίναιδων είς βάρος διεστραμμένων άτόμων, παρασυρθέντων κα
ταλλήλως είς τά ένδιαιτήματά των.
’Επίσης πρέπει νά σημειώσωμεν δτι πολλαί από τάς ληστείας καί έκβιάσεις
αύτάς έχαρακτηρίσθησαν ύπό τών δικαστικών άρχών ώς άλλα άδικήματα ήπιωτέρας μορφής καί μέ τήν κατηγορίαν διαπράξεως τών άδικημάτων τούτων παρεπέμφθησαν είς τά δικαστήρια.
Πάντως κρίνεται άπαραίτητον, δπως τά άδικήματα τής ληστείας καί έκβιάσεως
ύπό οίανδήποτε μορφήν, καί έάν παρουσιάζωνται, τιμωρούνται αύστηρότατα, ΐνα
ούτω έπισχεθή ή τάσις πρός μίμησιν τών είς τάς άλλας μεγαλοπόλεις τής Ευρώπης
σημειουμένων καταπληκτικών κρουσμάτων ληστειών, διότι δέν πρέπει νά ύπολογίζωμεν μόνον είς τήν άντίδρασιν καί άμυναν τών πολιτειών κατά τάς έκάστοτε πε
ριπτώσεις, ήτις έδωσε μαθήματα οδυνηρότατα είς τούς έπιχειρήσαντας νά μεταφυτεύσουν έν Έ λλάδι ξένας έγκληματικάς μεθόδους.
Συνεχίζεται

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΑ

ΟΠΛΑ

'Υπό τοϋ τέως ’Αστυνόμου Α' τής Διευθύνσεως Έγκλη---------- ματολογικών ‘Υπηρεσιών κ. ΔΗ Μ . ΚΑΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ----------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

15. — Π Γ Ρ ΙΤ ΙΣ
Ή πυρίτις είναι έκρηκτική ύλη, δηλαδή κατά την άποσύνθεσίν της δίδει υψη
λήν θερμοκρασίαν καί δγκον άερίων, μέ άποτέλεσμα να προκαλώνται Ισχυρά μη
χανικά φαινόμενα. "Οταν ή άποσύνθεσις είναι ταχεία, δεν ύπερβαίνει δμως τό 0,01,
θεωρείται δμαλή καί άποκαλεΐται άνάφλεξις, δταν συντελήται εις μεγίστην διάρκει
αν χρόνου (θ ',0 0 0 1 " ) άποκαλεΐται εκρηξις.
Είς τήν πρώτην περίπτωσιν συγκαταλέγονται ολοι οί τύποι των πυρίτιδων (με
λανών καί άκαπνων), είς τήν δευτέραν περίπτωσιν δλοι οί τύποι των δυναμιτίδων
τών έχουσών ώς βάσιν τήν νιτρογλυκερίνην ή τά νιτρικά ή χλωρικά άλατα.
Αί τής πρώτης κατηγορίας χρησιμοποιούνται είς τά πολεμικά καί κυνηγητικά
δπλα καί διαιρούνται είς δύο κατηγορίας : α) τάς μελανάς πυρίτιδας καί β) τάς
άκάπνους πυρίτιδας.
Ή μαύρη πυρίτις είναι ή άρχαιοτέρα καί παρασκευάζεται άπό: α) Νιτρικόν
Κάλιον 80%, β) θειον 8% καί γ) “Ανθρακα 12%.
Σήμερον δέν χρησιμοποιείται είς πολεμικά δπλα, σπανίως είς κυνηγητικά (μό
νον είς τά παλαιού τύπου), άλλά πολύ είς πυροτεχνήματα, φυτίλλια, υπονόμους, εκ
βραχισμούς κλπ.
Τά προαναφερθέντα υλικά κονιορτοποιούνται κεχωρισμένως είς είδικούς μύ
λους καί κατόπιν άναμιγνύονται. Τό πυριτιδάλευρον δι’ δδατος μεταβάλλεται είς
ζύμην, ή όποια, έν συνεχεία, διά μεταλλικών κυλίνδρων μετατρέπεται είς συμπαγείς
πλάκας, αί όποΐαι θραύονται έντός κυλίνδρων είς τούς οποίους υπάρχουν κόσκινα
διαφόρων διαμετρημάτων. Μεταφέρεται κατόπιν είς είδικούς θαλάμους, προς άποξήρανσιν καί κατόπιν ρίπτεται Ιντός τυμπάνων καί ύποβάλλεται είς στίλβωσιν διά
γραφίτου, δ όποιος τήν προστατεύει καί άπό τήν ύγρασίαν.
Τό νιτρικόν κάλιον παρέχει τό άπαραίτητον δξυγόνον διά τήν καΰσιν, δ άνθραξ
(ώς καλλίτερος θεωρείται δ προερχόμενος έξ άπηνθρακωμένων άμπελοκλημάτων ή
ροδοδάφνης), είναι ή καύσιμος υλη καί τό θειον διευκολύνει καί μεαδίδει τήν άνάφλεξιν καί άποτελεΐ τήν συνδετικήν μεταξύ των ύλην. Ή υγρασία έπηρεάζει σφόδρα
τήν μαύρην πυρίτιδα, ένώ ή θερμοκρασία μάλλον τήν ενισχύει. Ή καλή ποιότης
της έλέγχεται, διά τοποθετήσεως έπί λευκού φύλλου χάρτου, ώρισμένης ποσότητος,
μετά άφαιρεΐται καί άν δέν άφήση μαύρα στίγματα είναι καλή. Ή ποιότης της
έξαρτάται έκ τής εύστόχου συνθέσεως καί ή ίσχύς της έκ τής άναλογίας τών άποτελούντων αυτήν στοιχείων, καί γενικώτερον: α) δταν δέν ρυπαίνη τήν κάννην, β)
'δταν δέν άφήνη υπόλοιπα είς τήν κάννην, γ) δταν δέν παράγη καπνόν, δ) δταν
παράγη κανονικήν πίεσιν καί ταχύτητα. "Οσον μικρότερον είναι τό μέγεθος τών
κόκκων της, τόσον μεγαλύτερος είναι δ άριθμδς αύτών είς έκαστον γραμμάριον καί
έπομένως μεγαλύτερος δ δγκος τών παραγομένων έκ τής άναφλέξεώς των άερίων.
Πάντως ή προσδιδομένη υπό τής μελανής πυρίτιδος είς τήν βολίδα ταχύτης είναι
κατά πολύ μικροτέρα, τής προσδιδομένης υπό τών άκάπνων πυρίτιδων. Ή μελανή
πυρίτις άναφλέγεται: διά τριβής, δι’ έπαφής πυρακτωμένου σώματος, διά φλογός,
δι’ έκρήξεως βροντωδών ένώσεων (καψυλλίων) είς θερμοκρασίαν 300° Κελσίου.
16. — ΑΚΑΠΝΟΙ Π Υ Ρ ΙΤ ΙΔ Ε Σ
Πρώτος δ Γάλλος χημικός Braconnot είς Nancy έφεδρε τήν νέαν έκρηκτικήν
ΰλην, χρησιμοποιήσας ξυλώδεις υλας, τάς δποίας διεπότισε μέ πυκνόν νιτρικόν δςύ,
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τάς άποκαλουμένας ξυλοϊδίνας, κατόπιν δ Dumas ένίτρωσε τόν χάρτην τδν άποκαλούμενον νιτραμιδίνην, τδ 1850 ό Ελβετός Schonbein ένίτρωσε βάμβακα, βαμβα
κοπυρίτιδα, ταυτοχρόνως δ ’Ιταλός Ascan. Sobrero την νιτρογλυκερίνην (τρινιτικός
αιθήρ τής γλυκερίνης) σώμα άκρως Ικρηκτικόν. Τό 1860 δ Σουηδός μηχανικός
Nobel έφεδρε τρόπον άσφαλή έκρήξεως τής νιτρογλυκερίνης, δι’ έμποτίσεως 25
μερών πορώδους γής (αδρανές σώμα, τό όποιον απορροφά τήν γλυκερίνην) καί 75
νιτρογλυκερίνης καί παρεσκεύασε σώμα πλαστικόν, τήν δυναμίτιδα, ή δποία είς
τόν άέρα καίεται ώς κηρίον, δι’ έμπυρεύματος έκρηγνυομένου βροντώδους υδραρ
γύρου, έκρήγνυται μετά δυνάμεως κατά πολύ άνιοτέρας τών πυρίτιδων. ΑΙ άκαπνοι
πυρίτιδες παρασκευάζονται έκ νιτροκυτταρίνης, ή δποία μετά τήν άποξήρανσιν κο
νιορτοποιείται καί αναμιγνύεται μετά δξικοΰ αίθυλιστήρος ή άκετόνης καί διά μηχα
νημάτων γίνεται τό φύραμα ώς ή άρτομάζα, τό όποιον τίθεται εις κυλινδρικά σκεύη
τών δποίων δ πυθμήν φέρει όπάς διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων καί διά τών
δποίων διέρχεται κατόπιν πιέσεως, άποκόπτεται δέ διά μαχαιριδίων μηχανικώς λειτουργούντων, είς τό έπιθυμητόν μέγεθος. ’Αποξηραίνεται είς ειδικούς χώρους καί
τέλος τίθεται είς κυλίνδρους, δπου στιλβοΰται διά γραφίτου. Είς τό μίγμα προστί
θενται καί διάφοροι άλλαι ούσίαι, άναλόγως τοϋ προορισμού τής πυρίτιδος, ώς λ.χ.
βάριον, νιτρικόν κάλιον ή όργανικαί ϋλαι, ριτίνη, καμφορά, διφαινυλαμίνη κλπ. διά
τών δποίων άποτρέπεται ή άπότομος πίεσις καί διά τούτο αί ούσίαι αδται άποκαλούνται εύσταθοποιαί.
Αί άκαπνοι πυρίτιδες διαιρούνται κυρίως είς δύο κατηγορίας : α) είς τάς νιτροκυτταρινούχους, β) είς τάς νιτρογλυκερινούχους καί αί δποΐαι τήν ώστικήν των
δύναμιν λαμβάνουν, αί μέν πρώται μόνον άπό τήν νιτροκυτταρίνην, αί δέ άλλαι,
οχι μόνον άπό τήν νιτροκυτταρίνην, άλλά καί άπό τά μέσα ζελατινοποιήσεως, τήν
νιτρογλυκερίνην.
Αί τής πρώτης κατηγορίας χρησιμοποιούνται κυρίως είς τά κυνηγητικά δπλα.
Είς τήν Ελλάδα, ή άκαπνος πυρΐτις είναι ή Ίντεάλ, ζελατοποιημένη, νιτροκυτταρινοΰχος, μέ διαλυτικόν μέσον οινόπνευμα ή άκετόνη καί ώς σταθεροποιητική
υλη τήν διφαινυλαμίνην. Ύπό πολλών άναγνωρίζεται ώς καλή.
Α ί άκαπνοι πυρίτιδες έπηρεάζονται πολύ ύπό τής θερμοκρασίας, ολίγον δέ έκ
τής υγρασίας. Ή θερμοκρασία διασπά τήν νιτροκυτταρίνην, έξαφανίζει τό διαλυτικόν καί τήν ύγρασίαν καί οδτω τήν καθιστά λίαν έπικίνδυνον. Αί νιτροκυτταρινούχοι είναι ύγροσκοπικώτεραι (άπορροφοΰν τήν ύγρασίαν) τών νιτρογλυκερινούχων,
επηρεάζονται περισσότερον ύπό τών καιρικών μεταβολών, δέν φθείρουν τήν κάννην.
’Εκ τής υγρασίας αί άκαπνοι πυρίτιδες χάνουν «δύναμιν». Συντηρούμεναι είς
κυτίον έρμητικώς κεκλεισμένον, είς μέρος ξηρόν καί δροσερόν (είναι άπαραίτητον
νά διατηρούν 2— 3% ύγρασίαν), διατηρούνται τρία καί πλέον έτη.
17.— Π ΡΟ ΣΔΙΟ ΡΙΣΜ Ο Σ ΧΡΟΝΟΓ ΠΓΡΟΒΟΛΙΣΜ ΟΓ
Τά ίχνη τής πυρίτιδος έξυπηρετούν τήν Αστυνομίαν είς τάς έξής κυρίως περι
πτώσεις: Α) νά διαπιστώση τήν άπόστασιν τού πυροβολισμού, Β) αν δι’ ώρισμένου
όπλου έγένετο ή οχι δ πυροβολισμός καί είς ποιον χρόνον. Τήν πρώτην περίπτωσιν
έξετάζομεν είς τό επόμενον κεφάλαιον, ή δευτέρα περίπτιυσις δύναται νά διαπιστωθή: α) άν έντός τής κάννης άνευρεθούν ύπολείμματα πυρίτιδος, τά δποία τό
συνηθέστερον διατηρούνται καί 48 ώρας μετά τόν πυροβολισμόν. Ή καλή ποιότης
τής πυρίτιδος αφήνει όλιγώτερα. Ή ύψηλή θερμοκρασία συντελεί είς τήν ταχυτέραν έξαέρωσίν των, ένώ ή μεγάλη ύγρασία τά διατηρεί έπί μακρότερον. Ό καθα
ρισμός τού δπλου τά έξαφανίζει τελείως, β) Δ ι' έξετάσεως τής θαλάμης, τής κάν
νης, τού πυροβοληθέντος κάλυκας, διά τής δσφρήσεως, πρός διαπίστωσιν ή μή δσμής
άναφλεγείσης πυρίτιδος. Καί ή δσμή δέν διατηρείται πέραν τών 2— 3 ημερών (δλιγώτερον είς τό φυσίγγιον) καί έπηρεάζεται καί αΰτη άπό τάς καιρικάς συνθήκας.
Ό καθαρισμός τού δπλου έπιταχύνει τήν έξάλειψίν της. γ) Διά καθαρού τεμαχίου
βάμβακος, διαποτισμένου ή μή είς καθαρόν οινόπνευμα ή άπεσταγμένον ύδωρ, άπο-

680

Δημητρίου Κατσιμαγκλή

μάσσεται ή έσω κάννη καί έκ τού βαθμού της όξειδώσεως— χρώσεως— (ή όποια
σφόδρα έπηρεάζεται έκ των καιρικών συνθηκών, άλλα καί περισσότερον Ικ τών ύλικών τού μίγματος τού καψυλλίου καί δλιγώτερον έκ της πυρίτιδος καί 1) αν δ βάμ
βαξ άποκτήση έντόνως μελανήν άπόχοωσιν καί ύπάρχουν καί ύπολείμματα πυρίτιδος, δ πυροβολισμός είναι πρόσφατος, 2) δν άποκτήση έλαφρώς μελανήν άπόχρωσιν καί τα ύπολείμματα έχουν πολτώδη έμφάνισιν, δ πυροβολισμός είναι άπώτερός
πως, 3) αν έχη έμφάνισιν σκοριάσεως καί δεν ύπάρχουν ίχνη πυρίτιδος, είναι άπώτατος, 4) αν τά ίχνη δέν άποκολλώνται, έχουν ύποκιτρίνην άπόχρωσιν, διά τού
οπλου έχει να γίνη πυροβολισμός άπό μακροτάτου χρόνου.
Αί άναφερθεΐσαι μέθοδοι είναι φυσικαί — πρακτικαί— καί αί πλέον άσφαλεΐς.
’Αστυνομική άρχή μας άπέστειλε διά τής 2) 200) 1η άπό 9.5.66 άναφοράς τά
795503, 753414 καί 982549 περίστροφα Sm ith— Wesson, έπί τώ τέλει: α) νά τά
έξετάσωμεν καί νά προσδιορίσωμεν τόν διαρρεύσαντα χρόνον άπό τού πυροβολισμού,
ένώ διά τών έν λόγω περιστρόφων, ώς άνεφέρετο είχε δοκιμαστικώς πυροβολήσει δ
ύπολοχαγός τής Χ Γ Μεραρχίας Χαλιάκ. Χαρ. καί β) δύο κάλυκας περιστρόφου,
έγγύς τόπου αύτοχειριασμοΰ περισυλλεγέντας' καί έρωτατααι, άφού ηύτοκτόνησε, πώς
άφήρεσε καί άπέρριψε τούς δ ύ ο κάλυκας έγγύς τού τόπου αύτοχειριασμοΰ περισυλλεγέντας; (Ήμ. περ. 32) 115) 66 ) .
18.— ΧΗΜ ΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑ ΣΕΩ Σ Π Υ ΡΙΤ ΙΔΟ Σ
Διά τής χημικής μεθόδου έπιζητεΐται ή άνίχνευσις τού μίγματος τής πυρίτιδος,
διά νά καθορισθή ή ποιότης αύτής (μελανή - άκαπνος), ώς καί τά συστατικά τού
μίγματος τού καψυλλίου. Κυρίως δμως έπιζητεΐται ή παρουσία νιτρικού καλίου, τδ
κυριώτερον συστατικόν δλων τών έκρηκτικών ύλών. ’Αλλά τά ύπολείμματα τού νί
τρου διατηρούνται έπί μακρόν έντός τής θαλάμης ή τής κάννης καί έπομένως δέν
προσδιορίζουν τόν χρόνον τού πυροβολισμού. Εξετάζεται έπίσης δ φερόμενος, ώς
έχων πυροβολήσει, άφού προηγουμένως διαλυθή ποσότης παραφίνης διά τής ό
ποιας έπαλείφονται αί χεΐρες του καί δταν άποξηρανθή άφαιρεΐται καί έξετάζεται
κυρίως δι’ άντιδραστηρίου Διφαινυλαμίνης, πρός άνίχνευσιν νίτρου. ’Αλλά νίτρον
θά έπισημάνθή καί άν δ ύποπτος καπνίζη, άν άσχολήται μέ χημικά λιπάσματα, νι
τρικόν δξύ, νιτρώδες κάλιον, νίτρον άργύρου κλπ., ή μέ χόρτα, ώς τό τριφύλλι,
κουκιά, μπιζέλια, καπνός κλπ. Εις τοιαύτην έξέτασιν ύπέβαλον τόν Osbald, άμέσως
μετά την σύλληψίν του. Ά λ λ ’ ή μέθοδος αύτη είναι λίαν έπικίνδυνος καί ύπό πάν
των τών ειδημόνων συνιστάται ή άπαγόρευσίς της. ’Έ τι δέ ένα καλό πιστόλιον σπανίως έγκαταλείπει ίχνη πυρίτιδος εις τάς χεΐρας τού πυροβολητοΰ καί διότι ή άκα
πνος πυρΐτις δέν παράγει καπνόν, άλλά μόνον άέριον ή άτμόν.
Ή συνηθεστέρα χημική μέθοδος άνιχνεύσεως ύπολειμμάτων πυρίτιδος είναι ή
τής Διφαινυλαμίνης (διάλυμα 7 γραμμαρίων είς 400 c.c., θειϊκόν δξύ, καθαρόν, ά
πηλλαγμένον νίτρου c .p .). "Αν ύπάρχη νίτρον ή ξηρά παραφίνη άποκτά μπλέ άπόχρωσιν. Δοκιμή γίνεται προηγουμένως είς καθαρόν τεμάχιον παραφίνης διά νά έλεγχθή ή ποιότης τού διαλύματος.
Προσοχή χρειάζεται νά μήν έλθουν εις έπαφήν τά ρούχα σας μέ τό θειϊκόν
δξύ, διότι θά καούν.
Διά τόν φόνον άστυνομικοΰ συνελήφθησαν 7 ώς ύποπτοι. Ό δπλογνώμων, δ
όποιος έξήτασε τό περίστροφον, άνεΰρεν είς τό βυκίον 4 κάλυκας καί 2 φυσίγγια
καί διεπίστωσε, διά τής δσφρήσεως, δτι οί δύο μόνον κάλυκες είχον προσφάτως πυροβοληθή. Έ ν συνεχεία έζήτησε νά ίδη τούς ύπόπτους, άπό τούς όποιους έζήτησε
νά τείνουν μέ -άνεστραμμένας τάς παλάμας τάς χεΐρας των καί χωρίς νά γνωρίζη
διά ποιον έκ τής ’Ανακρίσεως προέκυπτον ένδείξεις, τόν ύπέδειξε, διότι είχε δια
πιστώσει έν έλάττωμα: δ μύλος δέν προσήρμοζε καλώς είς τήν κάννην τού περι
στρόφου καί διά τούτο διέφευγον άέρια, τά όποια έπρεπε νά άμαυρώνουν τήν με
ταξύ τού άντίχειρος καί δείκτου έκτασιν, ίχνη τά όποια παρετήρησεν είς τήν άρι-
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στεράν χεΐρα ενός έκ των υπόπτων. Μετά ταΰτα διεπιστώθη ότι δ δράστης ήτο και
άριστερόχειρ.
Ή βραχεία κάννη είναι αποτέλεσμα της καλυτερεύσεως της πυρίτιδος, διότι
ή μαύρη πυρΐτις άναφλέγεται ταχέως, άλλα κατακαίεται βραδέως καί έπομένως
χρειάζεται μακρυτέρα κάννη διά νά συντελήται ή καΰσις. Αυτός ήτο καί ό λόγος
διά τόν όποιον τά παλαιά έμπροσθογεμή όπλα είχον μεγάλο εύρος καί μήκος κάννης.
κάννης.
Ή άκαπνος πυρΐτις άναφλέγεται δυσκολώτερον καί έξ αυτών ή νιτρογλυκερίνη
άναφλέγεται εύκολώτερον τής νιτροκυτταρίνης. Ή πυρΐτις φυσιγγίων πιστολίων, πε
ριστρόφων κλπ., μικρών όπλων είναι μικρά εις ποσότητα, διά νά κατακαίεται όλόκληρος, λόγω του μικρού μήκους τής κάννης καί διά νά μη προκαλήται κραδασμός
καί ούτως έπηρεάζεται ή ευθυτένεια τής βολίδος.
"Ενεκα τής βραχύτητος τής κάννης, τά φυσίγγια πληροΰνται μέ ταχυτάτης
καύσεως πυρίτιδα, ή όποια παράγει στιγμιαίως μεγάλην πίεσιν, ή όποια δίδει μεγάλην ταχύτητα εις την βολίδα. Είς τούτο βοηθεΐ καί ή καλή περίσφιξις τής βο
λίδος εις τό στόμιον τού κάλυκος καί ή ελλειψις κενού μεταξύ πυθμενίου τής βολί
δος καί τής πυρίτιδος. Ή μεγάλη καί άπότομος πίεσις είναι άπαραίτητος μόνον είς
τά φυσίγγια τών όπλων μέ βραχεΐαν κάννην, ώς καί διά βαρείς πυροβολισμούς.
19.— Π ΡΟ ΣΔΙΟ ΡΙΣΜ Ο Σ Κ Α Ι Κ Α Τ Ε ΓΘ ΓΝ Σ ΙΣ Π ΓΡΟΒΟΑΙΣΜ ΟΓ
Ε νίοτε ή Αστυνομία σφόδρα ένδιαφέρεται νά διαπιστώση την άπόστασιν τού
πυροβολισμού. Τούτο κατορθοΰται: α) όταν περί τήν είσοδον τού τραύματος ύπάρχη
έγκαυμα, φρΰξις τριχών, αιθάλη, ύπολείμματα πυρίτιδος. ("Ορ. σχ. είκ. 5 0 ).
Διά νά υπάρχουν τά άνωτέρα προϋποτίθεται: πυροβολισμός έξ έπαφής, έγγυτάτης άποστάσεως ή μέχρις ώρισμένης άποστάσεως, άναλόγως τού τύπου τού όπλου.
Έ ξ έπαφής ή έγγυτάτης άποστάσεως τό τραύμα άποκτά περί τήν είσοδον έρυθράν άπόχρωσιν καί αί όπισθεν τού δέρματος σάρκες συνθλίβονται υπό τών άερίων
καί άλλοτε έκτινάσσονται. Τό αύτό δύναται νά παρατηρηθή καί όταν τό μικρόν
όπλον άπέχη 1— 10 έκατ. καί τά μεγαλύτερα μέχρι 15 έκατ.
Έξέτασις περί τό τραύμα γίνεται καί διά χημικών μεθόδων (όταν δέν υπάρ
χουν τά άναφερθέντα ίχνη ή άμφισβητοΰνται). πρός άνίχνευσιν Ιδίως άντιμονίου,
χαλκού, βαρίου καί σπανιώτερον μολύβδου, στοιχείων τού μίγματος έκ τού όποιου
κατασκευάζονται τά σύγχρονα καψύλλια. Ή άνίχνευσις ιδίως τού άντιμονίου, έπιτυγχάνεται σήμερον διά τού νετρονίου μέ πολύ καλήν άκρίβειαν. ”Αν δ τραυματι
σμός ή ό πυροβολισμός εχη γίνει μετά προηγηθεΐσαν διάτρησιν ύάλου, πρέπει νά
έχωμεν ύπ’ όψιν μας ότι τά θρύμματά της δέν άκολουθοΰν μόνον τήν κατεύθυνσιν
τής βολίδος, άλλ’ έκτινάσσονται καί πρός τήν θέσιν τού πυοοβολήσαντος καί είς άπόστασιν, περί τό μέτρον. Έπομένως άναζητητέα καί ταΰτα έπί τής περιβολής τού
δράστου ή ύπόπτου. Έ τ ι δέ έκ τής γωνίας πλήξεως τής ύάλου ή άλλου άντικειμένου δυνάμεθα έπίσης νά καθορίσωμεν τήν κατεύθυνσιν έκ τής όποιας έρρίφθη ό πυ
ροβολισμός. Ε ίς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν προσδιωρίσθη ότι ή θέσις τού πυροβολήσαντος ήτο 800— 900 μέτρα νοτίως καί 800— 850 άνατολικώς, όπου έκ τής έρεύνης άπεκαλύφθη ό δράστης, διότι εις τό κατάλυμά του άνευρέθη όπλον έκ τού όποιου
αί ληφθεΐσαι δειγματικαί βολίδες έταυτίζοντο μετά τής έξαχθείσης έκ τού σώματος
τού θύματος. ("Ορ. σχ. είκ. 5 1 ).
”Αν έπί τού τραύματος δέν ύπάρχη έγκαυμα, άλλά μόνον ύπολείμματα πυρί
τιδος, ή έκτίναξίς της, άναλόγως τής ποσότητος, δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 1,5
μέτρον είς τά μακρύκαννα πολεμικά (Mannlich er, E n field )' ώς καί είς τά μεγά
λα (1 2 ,1 6 ) κυνηγητικά όπλα (Είκ. 5 2 ).
Είς τά περίστροφα, πιστόλια κλπ., δέν υπερβαίνει τά 90 έκατοστά. Ό τύπος
τού όπλου, ή ποιότης τής πυρίτιδος είναι ούσιώδεις παράγοντες. Ό άσφαλέστερος
τρόπος διαπιστώσεως είναι ή δοκιμή έπί λευκού φύλλου χάρτου, μέ τό ώρισμένον
όπλον καί διά τού ώρισμένου τύπου φυσιγγίου.
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"Οταν περί το τραΰμα δεν υπάρχουν παντελώς ίχνη πυρίτιδος, ουδέ ψήγματα
τοΰ μίγματος τοΰ καφυλλίου, δ πυροβολισμός ϊχ ε ι γίνει πέραν των άναφερθεισών
άποστάσεων, άλλ’ άπδ ποιας, μόνον Ικ τής σπουδής τοΰ τραύματος, ύπδ έμπειρου
Ιατροδικαστοϋ, δυνατόν νά καθορισθή καί κατά προσέγγισιν.
Ε νίο τε τά ίχνη τής πυρίτιδος, αί ένδείξεις τοΰ κάλυκος τής βολίδος κλπ. είναι
κεκαλυμμένα δι’ αίματος ή άλλης βαθυχρόου ούσίας ή έχουν εγκαταλειφθή Ιπί σκού
ρας άποχρώσεως αντικειμένου. Λήψις φωτογραφίας δι’ ύπερύθρου Ακτινοβολίας
(In fra Red) θά τά άποκαλύψη χωρίς νά τά καταστρέψωμεν ή μεταβάλλωμεν. (Είκ.
5 3 ) . Διά τής αυτής μεθόδου άνιχνεύονται καί τά ψήγματα τοΰ μίγματος τοΰ καψυλ
λίου. Πολύ μεγάλην σημασίαν εχει δ προσδιορισμός τής άποστάσεως είς περιπτώ
σεις άμφισβητουμένου αύτοχειριασμοΰ, δτε, άν δεν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδος, δ Ανα
κριτής θά πρέπει νά άποκαλύψη ποιος έσκηνοθέτησε τό έγκλημα, ώς αύτοχειριασμόν. Αυτοχειριασμός, διότι λ.χ. τό δπλον άνευρέθη κρατούμενον σφικτά διά τής
χειρός τοΰ νεκροΰ, χωρίς ίχνη πυρίτιδος, πρέπει νά Αποκλείεται. Πολλάκις καί ή
Αφύσικος θέσις τοΰ τραύματος (π.χ. όπισθεν τραχήλου), καίτοι τοιαύτη περίπτωσις
άναφέρεται είς αύτοχειριασμόν ύπό τοΰ Dr. H einz M ayer, είς τό A rch iv fu r K u m in alistik , σελ. 24, Ίαν. 1960. (Είκ. 5 4 ).
Μόνον τό Ατύχημα δεν δύναται νά Αποκλεισθή, διότι δυνατόν νά οφείλεται είς
πτώσιν τοΰ δπλου καί έκπυρσοκρότησίν του, Από μεγάλην άπόστασιν. Δέν Αποκλείει
βεβαίως την έγκληματικήν ένέργειαν ή υπαρξις δλων τών χαρακτηριστικών ση
μείων τοΰ έξ επαφής ή έγγυτάτης άποστάσεως πυροβολισμοΰ.
Είς ληστείαν εντός Τραπέζης έφονεύθη, κατόπιν πυροβολισμοΰ, δ ταμίας. Ά ν 
ευρέθη είς κάλυξ πιστολιού τών 7,65 χιλ. καί βραδύτερον ή έξαχθεΐσα έκ τοΰ πτώ
ματος βολίς. Ό δράστης δμως ίσχυρίζετο δτι είχε μέν Αποφασίσει τήν ληστείαν,
Αλλ’ δχι καί τον φόνον, δ δποΐος συνέβη εκ τυχαίας έκπυρσοκροτήσεως τοΰ πρός
τρομοκράτησιν τοΰ θύματος, προταθέντος δπλου του. Ό ταμίας δμως έπέπεσε κατ’ αύτοΰ καί κατά τήν συμπλοκήν των τό δπλον έξεπυρσοκρότησε καί τόν έφόνευσεν. Οί
ισχυρισμοί του, λίαν ούσιώδεις διά τόν βαθμόν τής εύθύνης, επρεπε νά έλεγχοΰν καί
νά διαπιστωθούν.
(Συνεχίζεται)

Είκών 49. Διάφοροι τύποι πυρίτιδος.

Εΐκών 50. Αυτοχειριασμός διά πιστολιού έξ έπαφής.
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Είκών 51α. Ή άπεικόνισις τής γωνίας
πλήξεως τής βολίδος έπί ύάλου.
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Είκών 51β. Έ κ τής κατευθύνσεως τής βολίδοςπροσδιωρίσθη ή άμφισβητουμένη θέσις τοϋ πυροβολήσαντος.

Είκών 52. Φωτογραφία έξόδου βο
λίδος καί πυρίτιδος έκ στομίου
κάννης όπλου.

Είκών 53α. Δεξιά καί αριστερά, κοινή φωτογραφία.
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Είκών 53β. Δεξιά καί άριστερά διά IN FR A - R ED , διά της όποιας καί κατάδηλα γίνον
ται τά ίχνη τής άποτεφρώσεως καί της πυρίτιδας καί ένίοτε καί τά ψήγματα τοϋ καψυλλίου. Άριστερά : Ή άπόσχισις οφείλεται εις τά άέρια.

Είκών 54. Αυτοχειριασμός κατ’ άσυνήθιστον
τρόπον άναφερόμενος ύπό Γερμανού συγγραφέως.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ 25 ΠΙΣΤΟΛΙΑ
----------------------- Ύπό τοο Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ Λ ΕΩ ΤΣΑ ΚΟ Υ_________________
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Πρόεδρος (πρδς τόν μάρτυρα) : Τ ί φρονείτε περί Άνδρέα;
Μάρτυς: Είναι ένας έχέφρων κακούργος. Είναι ένας έκ γεννετής έγκληματίας. Μια πεπωρωμένη συνείδησις.
Οικονόμου (συνήγ.) παρεμβαίνων) : Καί ή Κούλα;
Μάρτυς: Μια εύφυεστάτη κακούργος. Είναι πάντως περισσότερον συνεσταλμέ
νη άπό τόν Άνδρέα.
Ακολούθως καλείται δ μάρτυς Δασκαλάκης, πρώην άστυνομικός, δστις κατα
θέτει τα αυτά περίπου μέ τδν Ντόζην. Τα αυτά περίπου καταθέτει μετ’ αύτδν καί
δ σωφέρ, δ δδηγός της «Καντιλλάκ» Διπλάρης, δ δποΐος ώδηγοΰσε τδ αύτοκίνητον
πού έπέβαινον οί Ντόζης καί Δασκαλάκης καί αί οίκογένειαί των.
Ό κ. Δασκαλάκης είπεν δτι είχε μείνει μέ την έντύπωσι δτι οί δύο νέοι καί
τδ κορίτσι είχαν κλέψει τδ αυτοκίνητο γιά έοωτική περιπέτεια καί άναγκάσθηκαν
νά τδ έγκαταλείψουν κοντά είς τό Πικέρμι δταν έμειναν από βενζίνα.
Πρόεδρος: Ήταν συγκινημένη ή Κούλα; Φαινότανε σάν μετανοιωμένη;
Μάρτυς: Φαινόταν μελαγχολική καί ήταν δλιγόλογη.
Πρόεδρος: Καί δ Άνδρέας πώς έφέρετο;
— ’Έ λεγε διαρκώς άνοησίες.
Είς Ιρώτησιν τοΰ συνηγόρου τής πολιτικής αγωγής Οικονόμου, δ μάρτυς Δα
σκαλάκης βεβαιώνει δτι δ μη συλληφθείς έκ τών δραστών, δ μυστηριώδης Φώτης,
ήταν ζαρωμένος καί φαινόταν μουδιασμένος.
Ό μάρτυς Σπ. Λιβιεράτος, άπδ τούς φύλακας τοΰ δάσους τοΰ Α γίου Άνδρέου,
καταθέτει πώς ενεφανίσθη έκεΐ καταματωμένος καί τραυματισμένος στδ κεφάλι δ
Νικηταράς καί τούς είπε τήν έναντίον του ληστεία καί τή δολοφονική απόπειρα
καί περιγράφει κατόπιν πώς αότδς καί άλλοι κάτοικοι πήγαν στδ μέρος πού έγινε
ή ληστεία καί βοήθησαν γιά νά ξεκολλήσουν τδ τρακαρισμένο αύτοκίνητο τοΰ Νικηταρά άπδ τδ δένδρο καί νά τδ ξαναβάλουν στδ δρόμο.
Ό ιδιοκτήτης τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Νικηταρά δεν προσθέτει τίποτε τδ ουσια
στικό καί δ μάρτυς Γ . Τζινιέρης, γνωστός τών δύο κακούργων άδελφών, καταθέτει
δτι οί κατηγορούμενοι μετά τήν ληστείαν πήγαν είς τόν "Αγιον Ίωάννην τόν
Ρέντη καί τόν βρήκαν καί αύτός τούς έψησε πουλιά στή σούβλα.
Ή συνεδρίασις διεκόπη άργά τή νύχτα γιά τήν άλλη μέρα καί τότε τό Κακουργιοδικεΐο βρέθηκε πολιορκημένο άπό χιλιάδες κόσμου. "Ολος δ Πειραιάς καί
αρκετοί άπό τήν Α θήνα είχαν μαζευθή μέ τήν Ιλπίδα νά βροΰν μιά θέσι καί νά
ακούσουν τά δύο άδέλφια νά έξιστοροΰν στήν απολογία τους τά κακουργήματά
τους. Οί φωνές καί τό κακό τών διεκδικούντων θέσι, ήταν κάτι τό πρωτοφανές
γιά τόν Πειραιά καί ή ισχυρά δύναμις τών Χωροφυλάκων προσπαθούσε νά άπωθήση τόν κόσμο καί νά βάλη μιά τάξι, μά αυτό ήταν άδύνατον. Οί έπί κεφαλής
τής δυνάμεως τά βάζουν δικαίως μέ διαφόρους νεαρούς πού ήλθαν νά παρακολου
θήσουν τή δίκη καί μοιράζουν στούς πιτσιρίκους έκείνους άφθονες κατραπακιές γιά
νά τούς διώξουν. Ό Άνδρέας ποζάρει καί καμαρώνει μέ ύφος ίκανοποιήσεως καί
κομπασμοΰ γιατί καταλαβαίνει δτι κατώρθωσε νά συγκεντρώση έπάνω του τή γ ε
νική προσοχή καί τό ένδιαφέρον τοΰ κόσμου. Ή Κούλα — γράφουν οί έφημερίδες
— φαίνεται νά συμμερίζεται καί αύτή τήν άχαρακτήριστη νοοτροπία τοΰ άδελφοΰ
της. Κάθε τόσο καί οί δυό τους γυρίζουν προς τό άκροατήριο πού έχει μέχρις άσφυ-
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ξίας γεμίσει τήν αίθουσα καί άντικρύζουν μέ αχαρακτήριστη ψυχραιμία τά «φρικιώντα πλήθη», όπως περιγράφουν την σκηνή οί έφημερίδες τής έποχής.
’Αλλά δεν έφθασε ακόμα ή ώρα των απολογιών, δπως έπίστευε ό κόσμος.
Γιατί ύπάρχουν ακόμη μάρτυρες καί περισσότερον σπουδαίος άπό αυτούς ή Παρα
σκευή Μασουρίδου, ή καταδώσασα τήν συμμορίαν καί συντελέσασα είς τήν διαλεύκανσιν τών κακουργημάτων της.
Ή Παρασκευή Μασουρίδου, έπαγγελλομένη τήν νοσοκόμον, παρουσιάσθη στδ
δικαστήριο έξαιρετικά αυθάδης καί μάς δείχνει έξαιρετική θρασύτητα καί μεγάλη
άδιαντροπιά. Οί κινήσεις της καί ή φρασεολογία της προξενούν άπερίγράπτη Ιντύπωσι σέ δλους τούς παράγοντες της δίκης καί σέ μάς τούς δημοσιογράφους πού
ξέρουμε δτι είχε διατελέσει καί μιά άπό τίς πολλαπλές καί πολυποίκιλες έρωμένες
τού πατέρα Νικολάου Χριστοφιλέα, τού καί ηθικώς υπευθύνου γιά τό τέτοιο κατάν
τημα τών παιδιών του καί έτσι μπορεί κανείς νά πή δτι στή δίκη άνοίγει μιά κα
ταπακτή γιά νά δούμε τόν υπόκοσμο τής αναισχυντίας, τού έκφυλισμοΰ καί τής
έξαχρειώσεως.
Ή Μασουρίδου καταθέτει δτι δ πατέρας Χριστοφιλέας τής έπρότεινε νά πάρη
γιά οίκοτρόφους τόν Άνδρέα καί τήν Κούλα «έπειδής φονεύουνε καί λησταρχεύουνε
καί παίρνουνε άπό έκατομμύριο καί πάνω». Καί έτσι ή Κούλα έμεινε μαζί της.
Ά φηγεΐται κατόπιν δτι ή Κούλα ήταν ύπνοβάτις καί πολύ νευρική καί δτι μιά μέρα,
ένώ κρατούσε ένα ποτήρι άπό άλουμίνιο, έβαλε τίς φωνές δτι ξαφνικά πιάστηκε τό
χέρι της καί δτι δέν μπορούσε νά τό κινήση. Καί έφώναζε επίσης:
— Τό αίμα... Νά τό αίμα... Μέ τραβάει καί μέ πνίγει.
Πρόεδρος: Τήν ρώτησες πώς τό πάθαινε αύτό;
Μασουρίδου: Μάλιστα. Καί τότε ή Κούλα, αφού έκύτταξε έξω άπό τήν παράγκα καί είδε δτι δέν ήταν κανένας, μοΰ είπε δτι αύτοί σκοτώσαν τόν σωφέρ Τσάγκα στή Βούλα καί δτι δ Άνδρέας ήταν δ νέος μ,έ τίς κολλαρίνες πού γράφανε οί
έφημερίδες καί αύτή ή κοπέλα μέ τό μπέζ φόρεμα καί τό κόκκινο καπέλλο.
Συνεχίζει κατόπιν καί λέγει διασκεδαστικώτατα πράγματα γιά ενα ερωμένο
τής Κούλας καί γιά τήν κόκκινη μάσκα πού ή Κούλα τήν έφτιαξε άπό μιά κυλόττα
τής Παρασκευής. Τό άκροατήριο φυσικά γελά ασυγκράτητα καί μέσα σ’ αύτή τή
θυμηδία πετιέται ή Κούλα άπό τό έδώλιο καί στριγγλίζει:
— Ψέματα λέει. Λέει ψέματα...
— Έγώ μωρή λέω ψέματα; Νά σοΰ φέρω άπό τό σπίτι τό ύπόλοιπο τής κυ
λόττας μου άπό τήν δποία έκοψες τή μάσκα σου γιά τίς ληστείες. Έγώ παλάμισα
τό Ευαγγέλιο καί δέν λέω παρά τήν άλήθεια.
Τά γέλια καί τά χάχανα άντηχοΰν σ’ δλη τήν αίθουσα καί μάταια τό προε
δρικό κουδούνι προσπαθεί νά ξαναφέρη τή δίκη στήν σοβαρότητα πού πρέπει.
Καί ή μάρτυς Μασουρίδου συνεχίζει:
-—-Μιά μέρα, τό μεσημέρι ήλθαν δ Άνδρέας, δ Ντούνης καί ή Κούλα καί
μέσα στήν παράγκα έκαναν πρόβες μέ τίς μάσκες καί μέ τά μπιστόλια πού θά
μπαίνανε σ’ ενα σπίτι γιά νά πάρουν άπό τήν οίκογένειά του λεπτά. "Οταν μπήκα
μέσα καί τούς είδα, ή Κούλα είπε τού Άνδρέα νά μού πή γιά τά σχέδιά τους, άλλά
αύτός μού είπε δτι τάχα θά έγραφαν γράμματα σέ πλούσιους καί θά τούς φοβέριζαν
δτι θά τούς σκοτώσουν αν δέν τούς έδιναν λεπτά. ’Επίσης πρέπει νά σάς πώ δτι τά
σχέδια γιά τό Νικηταρά έγιναν μπροστά μου καί είπαν πώς θά έμπαιναν καί τί θά
έκαναν καθ’ ένας. Ό Άνδρέας θά όδηγοΰσε τό αυτοκίνητο καί δταν θά έβγαζε τό
μαντήλι νά σκουπισθή, δ Ντούνης έπρεπε νά τού ρίξη μ’ ένα σίδερο στό κεφάλι καί
ή Κούλα νά τόν πυροβολήση μ’ ένα μπιστόλι. Έγύρισαν νύχτα κατακουρασμένοι
καί καταματωμένοι καί σκυλόβριζαν τό Ντούνη πού δέν έκτύπησε καλά στό κεφάλι
τόν σωφέρ μέ τό σίδερο καί τούς ξέφυγε.
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Πρόεδρος: "Οταν έμαθες δλα αύτά μήπως ήθελαν νά σέ σκοτώσουν;
Μάρτυς: Μάλιστα. Ό γέρο - Χριστοφιλέας είχε άναθέσει στον Κομπότη νά μέ
σκοτώση. Επίσης μια άλλη μέρα μάλωσα μέ τήν Κούλα γιά κάτι φλυτζάνια πού
μοϋ έκλεψε. (Σημείωσις: Ή Μασουρίδου ή όποια στις λίγες άλήθειες πού λέγει,
από έκδίκησι λέει καί ένα σωρό ψέματα, δπως καί τό δτι ή ληστεία τού Νικηταρα
έσχεδιάσθηκε μπροστά της, τό δτι δ πατέρας Χριστοφιλέας ανέθεσε στον Κομπότη
τήν έκτέλεσί της καί άλλα πολλά, έτσι καί στό σημείο αύτό τό σπάσιμο των φλυτζανιών της άπό τήν Κούλα καί τήν έναρξι τού καυγά πού άπετέλεσε καί τήν
αφορμή τής έκ μέρους της καταδόσεως, τό μετέτρεψε στή δίκη σέ κλεψιά καί προσ
θέτει) :
— Μάλιστα κ. πρόεδρε, είχε τήν άναίδεια νά μοΰ πή δτι τά ήθελε γιά τήν
προίκα της. Βγήκα εγώ καί είδα δτι είχαν σκάψει ένα μεγάλο λάκκο. Έγώ τότε
φοβήθηκα πολύ γιατί ήμουνα βέβαιη δτι θά μέ σκότωναν καί θά μέ έρριχναν στό
λάκκο. Τότε πήγα καί βρήκα τό λοχαγό Κοντοδήμο πού δπηρετοϋσε στό Φρουραρ
χείο καί τού είπα τά εγκλήματα πού είχαν κάνει οί Χριστοφιλέηδες. Τότε αυτός
τά είπε στήν ’Αστυνομία. Μέ έξετάσανε καί μένα άπό τήν ’Αστυνομία ή μάλλον
άπό τήν ’Ασφάλεια καί υστέρα τούς έπιασαν.
Ό πρόεδρος ζητεί άπό τήν Μασουρίδου διαφόρους διαφωτιστικάς πληροφορίας
καί έν συνεχεία έρωτά τήν μάρτυρα:
— Ή Κούλα ύπέφερε άπό τίποτε;
— Μάλιστα, άπό τά μάτια της. Πήγαινε στό γιατρό γιατί δέν έβλεπε. Ε ίχ ε
νηοψία...
Τό «νηοψία» έλέχθη άπό τήν Μασουρίδου άντί τού «μυωπία» καί τό άκροατήριον γελά θορυβωδώς, ένώ δ κ. πρόεδρος μέ τό κουδούνι προσπαθεί νά άποκαταστήση τήν τάξι.
Πρόεδρος: Προσοχή, γιατί διαφορετικά θά άναγκασθώ νά διατάξω τήν έκκένωσι τής αιθούσης. Καί άποτεινόμενος ύστερα πρός τήν Μασουρίδου, τήν έρωτά:
— ’Από τίποτε άλλο ύπέφερε ή Κούλα;
— Άπό ύπνοβάτη. Σάς τό είπα.
Τό άκροατήριο καί πάλιν άκούγοντας αύτό τό «ύπνοβάτη» άντί τού «ύπνοβασία», καγχάζει.
Πρόεδρος: ΤΗταν ύπνοβάτις δηλαδή, ήθελες νά πής.
Μάρτυς: Μάλιστα. ’Εγώ δέν είμαι γραμματιζούμενη καί δέν ξέρω πώς τά
λένε αύτά. Νά, θέλω νά πώ δτι τή νύχτα παραμίλαγε καί τήν έπιαναν άσπασμοί.
Νέα άσυγκράτητα πιά γέλια άπό αύτό τό «άσπασμοί» άντί τού «σπασμοί». Καί
αυτός δέ δ αυστηρός πρόεδρος κτυπά τό κουδούνι, ένώ γελά καί αύτός.
Καί ή Μασουρίδου συνεχίζει άπτόητη.
— Έγώ μάλιστα είπα δτι γιά νά τής περάσουν οί άσπασμοί πρέπει νά τή βα
ρέσουν τήν ώρα έκείνη στό κεφάλι μέ μιά παντούφλα (ίλαοότης).
Πρόεδρος: Τ ί άλλο σοΰ έλεγε ή Κούλα;
Μασουρίδου: Σάς είπα δτι μοΰ έλεγε δτι είχαν σκοτώσει έκεΐνο τον γέρο τόν
Πέπα στήν Καισαριανή. Καί δτι μέ τά λεπτά πού πήρανε άπό τις ληστείες καί τούς
φόνους είχαν άγοράσει αύτοκίνητο καί δτι δ Άνδρέας έχασε τά λεπτά του στά
χαρτιά.
Πρόεδρος: Τά πίστεψες αύτά;
Μάρτυς: “ Οχι. Τούς είπα μάλιστα όταν έλεγαν γιά φόνο δτι «Σείς μονάχα
μυΐγες σκοτώνετε». Επίσης δέν έπίστευα καί γιά τόν φόνο τού Τσάγκα. "Οταν δμως
είδα δτι έγινε ή ληστεία καί ό τραυματισμός τού Νικηταρά, τά πίστεψα.
Στό σημείο αύτό σηκώνεται άπό τό έδώλιο δ Άνδρέας Χριστοφιλέας καί έριυτά:
— Στή βαλίτσα μέσα είδες τά μπιστόλια;
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Μασουρίδου: Τήν πρώτη φορά όταν άνοιξες τή βαλίτσα μοΰ είπες ότι είχε
μέσα ψεύτικα δόντια για τις μασέλες πού έφτιαχνες. Πραγματικά, μέσα ήταν μια
μασέλα. Τ ή δεύτερη δμως φορά ήταν μέσα στή βαλίτσα οί μάσκες καί τά μπιστόλια.
Άνδρέας: Τ ις μάσκες ποιός τίς έφτιαξε;
Μασουρίδου: Έγώ δυό μάσκες είδα. Ά πό αύτές τή μία τήν είχε φτιάξει ή
Κούλα.
Κούλα (έγειρομένη, μέ θυμόν) : Είναι ψέματα κ. πρόεδρε.
Ή Μασουρίδου δμως δέν έννοεΐ νά άφήση τήν Κούλα νά τήν διαψεύση καί
ώρύεται :
— Μωρή έσύ δέν τήν είχες φτιάξει μπροστά μου καί μοΰ είπες δτι τήν ήθελες
γιά νά μασκαρευθής;
Κούλα: Ψέματα. Είσαι ψεύτρα.
Μασουρίδου: Έσύ μωρή λές ψέματα. Δέν σοΰ είπα μωρή δτι επήρες τήν κυ
λόττα μου καί έφτιαξες τή μία μάσκα; Έ χ ω μωρή καί τό ρέστο τής κυλόττας στο
σπίτι μου. Νά μ’ άφήση 0 κ. πρόεδρος νά τό φέρω γιά νά τό δή τό δικαστήριο
άπδ ποΰ έχει κόψει τή μάσκα γιά τίς ληστείες ή προκομμένη.
Κούλα: Λές ψέματα. Είσαι μιά μεγάλη ψεύτρα.
Διερωτώνται δλοι τί σημασία έχει άν ή μάσκα κατεσκευάσθη ή δχι άπό τήν
κυλόττα τής Παρασκευής Μασουρίδου γιά τόν βαθμό τής ενοχής των κατηγορουμέ
νων. Έ ν πάση περιπτώσει, τό έπεισόδιον τής κυλόττας λήγει καί πάλι μέσα στήν
γενική εύθυμία πού έπροκάλεσε καί δ πρόεδρος συνεχίζει τίς έρωτήσεις.
Πρόεδρος: Ή Κούλα είχε έραστάς;
Μασουρίδου: Μάλιστα. Καί ένα δεκανέα καί τό Φώτη, τόν όποιον άγαποΰσε
π;ό πολύ, γιατί ήταν πολύ όμορφος.
Πρόεδρος: Έσύ τόν είδες τόν Φώτη;
Μάρτυς: ’Ό χ ι. ’Ακόυσα δμως άλλους νά μιλάνε γ ι’ αυτόν.
Πρόεδρος: Μέ τόν κτηματία καί βουστασιάρχη Γιαννέτσο πήγαινε;
Μασουρίδου: Μάλιστα. Μοΰ έλεγε ή Κούλα δτι τήν άγάπαγε πόλύ καί τής
έδινε πενηντάρια. Γ ι’ αύτό καί ό Άνδρέας πάσχιζε νά βρή αύτοκίνητο νά βάλη
τήν Κούλα νά τόν παρασύρη, γιά νά τόν αιχμαλωτίση.
Στό σημείο αύτό ή Κούλα έκτός έαυτής πιά, σηκώνεται μέ θυμό. Διαμαρτύρε
ται γιά τά δσα λέγονται γιά τούς έρωμένους της καί βρίζει τήν Παρασκευή «βρώμα
καί πατσαβούρα». Ή Μασουρίδου πάλι θυμώνει καί ξαφνικά ξεφουρνίζει τό δτι ή
Κούλα καί ή Πανώρια, μιά άλλη τρόφιμος τοΰ άντρου Χριστοφιλέα, είχαν τρυφερές
σχέσεις μέ τόν τότε Υπουργόν Άλεξανδρήν.
'Ολόκληρος πιά ή αίθουσα γελά άσυγκράτητα. Ό Πρόεδρος κτυπά μέ μανία
τό κουδούνι, γιά νά άποκαταστήση κάποια τάξι καί λέγει στή μάρτυρα Μασουρίδου:
Πρόεδρος: Μάρτυς... Πρόσεξε. Πρόσεξε πολύ. Ποΰ τά ξέρεις δλα αύτά;
Μασουρίδου: Μοΰ τά είπε ή Κούλα.
Κούλα (έγειρομένη) : Μά δέν σάς λέει άλήθεια. "Ολα δσα άραδιάζει είναι
ψέματα...
Ό κ. Πρόεδρος επίσης έξω φρένων διά τήν άχαλίνωτο φλυαρία καί έν πολλοΐς ψευδολογία τής Μασουρίδου, σέ τόνο έπιτιμητικό τής λέει:
— "Ακούσε νά σοΰ πω. Δέν μπορείς νά έρχεσαι έδώ καί νά μάς λές δ,τι σοΰ
κατέβη στό κεφάλι.
Ό Άνδρέας Χριστοφιλέας έρωτά τήν Μασουρίδου:
— Δέν μοΰ λές. Τ ί σοΰ είπε ή Κούλα γιά μένα;
— "Οτι δέν μπορείς νά σκοτώσης καί φαρμακώνεις.
Άνδρέας: Σοΰ είπε δτι φαρμακώνω;
Μασουρίδου: Μάλιστα. Μοΰ τό είπε καί αύτό.
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Άνδρέας (κινεί χαρακτηριστικά τδ κεφάλι του καί λέγει) : Καί όμως, κύριε
Πρόεδρε, ή μάρτυς πήρε δρκο δτι λέγει τήν αλήθεια.
Μασουρίδου: Μάλιστα. Πήρα δρκο καί τήν άλήθεια λέω. Τήν πάσαν αλήθεια...
Άνδρέας: Αότό θά τδ δούμε...
Μασουρίδου: Σέ ξέρουμε κ. Άνδρέα. Είσαι φονιάς καί μπορείς νά σκοτώνης.
Είσαι ακόμη καί «μπαζαδόρος».
Δημιουργεΐται θυελλώδες επεισόδιον μέ μάρτυρα, κατηγορουμένους, πολιτική
αγωγή καί ύπεράσπισι καί μάταια δ πρόεδρος προσπαθεί νά έπαναφέρη τή δίκη
στήν πραγματική τροχιά της καί τούς κατηγορουμένους, μάρτυρας καί συνηγόρους
στή θέσι τους. Έ ύπεράσπισις ισχυρίζεται δτι ή κυριωτέρα μάρτυς κατηγορίας καί
ή άποκαλύψασα τήν συμμορίαν είναι γυναίκα κακής διαγωγής.
Ό κ. πρόεδρος δμως δέν μπόρεσε νά τδ χαρίση εις τήν ύπεράσπισιν. Έθεώρησε καθήκον του νά έπέμβη καί είπε:
— *Av δέν ύπήρχε αυτή ή γυναίκα, ή Παρασκευή Μασουρίδου, νά τούς άποκαλύψη, οι κατηγορούμενοι θά ήσαν έλεύθεροι καί θά έσυνέχιζαν τήν έγκληματικήν σταδιοδρομίαν των.
Μά ή ύπεράσπισις καλά καί σώνει θέλει νά βγάλη τή Μασουρίδου καί βλαμ
μένη.
Θεοδωρόπουλος (συν. Άνδρέα) : Ύπέφερες Παρασκευή άπδ καμμιά σοβαρή
άρρώστια;
Μάρτυς: ’Ό χ ι, άπδ καμμιά άπολύτως.
Θεοδωρόπουλος: Ά πδ τύφο;
Μάρτυς: ’Ό χ ι, ποτέ. Μά δέν μοΰ λές κ. δικηγόρε, γιά τρελλή θέλεις τώρα
νά μέ περάσης; Άλλου αύτά. ’Έκανες λάθος στήν πόρτα. ’Εσύ μπορεί νά είσαι
τρελλός.
Γέλωτες άπδ τδ άκροατήριο. Ό κ. πρόεδρος προσπαθεί νά έπιβάλη σιγήν εις
τήν μάρτυρα καί οι συνήγοροι διαμαρτύρονται διά τήν αύθάδειά της.
Τήν Μασουρίδου παραλαμβάνει άλλος συνήγορος.
Ταβουλάρης (ύπερ.) : Έσύ έτρωγες μ’ αύτούς; (Δείχνει τούς κατηγορου
μένους) .
Ή μάρτυς εξανίσταται καί τοΰ φωνάζει κατάμουτρα:
— Πρόσεξε πώς μιλάς! ’Εγώ έτρωγα άπδ αύτούς ή αύτοί άπδ μένανε;
Ταβουλάρης: Πίνεις Παρασκευή ούζο; Καμμιά δεκαριά πρωί-πρωί;
Μασουρίδου: Ά π ’ αύτά πού μέ κερκάς Ισύ. Ναί. "Οσα μέ κέρασες ήπια.
Τρικκαίος (πολ. άγωγή) : Ό Άνδρέας καί ή Κούλα είναι τρελλοί ή γνω
στικοί ;
Μάρτυς: Πολύ γνωστικοί μάλιστα.
Ταβουλάρης (ύπερασπίσεως, παρεμβαίνων) : Τ ί περιμένετε νά πή άπδ μιά
μάρτυρα πού κάθε πρωί κοπανά δέκα ούζα...
Μασουρίδου: Είναι ψέματα. Ψέματα... Ψέματα...
Ταβουλάρης: Τδ ώμολόγησε πρδ δλίγου, τδ άκούσαμε δλοι.
Μπουφίδης (πολ. άγωγής, παρεμβαίνων) : Σάς είρωνεύθη κ. συνάδελφε καί
δέν τδ καταλάβατε.
Ταβουλάρης: Ή μάρτυς είναι άσύστολη. Λ έγει ψέματα...
Πρόεδρος (παρεμβαίνων) : Νά τδ άποδείξετε αύτδ πού λέτε. Δέν μπορεί νά
κλονίζετε τήν πίστιν τής μάρτυρος καί τήν άξιοπιστίαν της άν δέν μπορήτε νά
προσαγάγετε άποδείξεις.
Δημιουργεΐται καί πάλιν θυελλώδες επεισόδιον.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΑΗΦΙΣ ΔΡΑΣΤΟΥ
Έ κ τοϋ ’Αμερικάνικου περιοδικού «Μ ΑΣΤΕΡ Ν Τ Ε Τ Ε Κ Τ ΙΒ »,______________
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Α Ν Α ΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο κα'ι τέλος)

Έ ν τούτοις οί υπάλληλοι της έγκληματολογικής ύπηρεσίας άρχισαν τήν πα
ραβολή, προσπαθώντας ν’ άνακαλύψουν τον πραγματικό Ά λ λ εν Γουίλλιαμ. Ό Κέλλυ βρήκε ένα εύκολώτερο τρόπο για τήν άνακάλυψί του. Συγκέντρωσε τήν προσο
χή του στή διεύθυνση πού ήταν γραμμένη στδ πορτοφόλι. ’Έστειλε τούς αστυνο
μικούς Φλέμμιγκ κα'ι Ααρόκκα νά έλέγξουν τή διεύθυνση τής 70ής δδοΰ.
Βρέθηκε δτι ήταν ενα ξενοδοχείο. Οί αστυνομικοί εξέτασαν τόν ξενοδόχο δ
όποιος ήλεγξε τα βιβλία του καί βρήκε δτι ένας Γουίλλιαμ "Αλλεν είχε μείνει στδ
ξενοδοχείο του από τής 19ης μέχρι τής 29ης τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου. "Οταν
άνεχώρησε δεν άφησε τή μέλλουσα διεύθυνσή του.
Τά βιβλία δμως τοΰ ξενοδοχείου άπεκάλυψαν δτι δ ’Ά λλεν έπραγματοποίησε
δύο υπεραστικά τηλεφωνήματα — ένα στδ Χομπόκεν τής Νιού Τζέρσεΰ καί ένα
στδ Ρίτσαμοντ τής Βιρτζίνια. Οί άστυνομικοί ζήτησαν άμέσως από τήν τηλεφωνική
έταιρία τής Νέας Ύόρκης τον αριθμό τηλεφώνου καί τά δνόματα των κληθέντων
πρός συνδιάλεξη.
Στό μεταξύ οί άστυνομικοί Χαράν καί Ρεόνολντ άκολουθοΰσαν τά ίχνη τής
άποδείξεως τοΰ ταχυδρομικού δέματος. Βρέθηκαν σ’ ένα προσωρινό άδιέξοδο —
γιατί δεν ύπήρχεν δδός Γκάρντεν, πού ήταν γραμμένη πάνω στήν άπόδειξι^ Οί υπάλ
ληλοι τοΰ ταχυδρομείου ύποσχέθηκαν νά έλέγξουν δλόκληρη τήν μητροπολιτική περιοχή γιά νά έξακριβώσουν τή διεύθυνση αυτή.
’Έτσι τό άποτέλεσμα των αναζητήσεων Ιφαίνετο νά έξαρτάται άπό πολλές καί
διαφόρους έξελίξεις — δηλαδή εάν ή έγκληματολογική ύπηρεσία κατώρθωνε νά παραβάλη τά άποτυπώματα» μέ δλους τούς φακέλλους, έάν ή τηλεφωνική έταιρία εύρισκε τά δνόματα πρός τά δποΐα έγιναν τά ύπεραστικά τηλεφωνήματα καί έάν τό
ταχυδρομείο άνεκάλυπτε τή διεύθυνση πρός τήν δποία δ ’Ά λλεν είχε ταχυδρομή
σει ένα δέμα.
ΤΗταν 22 ’Ιανουάριου, ημέρα Δευτέρα, άπόγευμα. Ή άστυνομία προχωροΰσε
σταθερά στις προσπάθειες της νά διαλευκάνη τό έγκλημα. Έ ν τούτοις δεν είχε
πλησιάσει άκόμα τά ίχνη τοΰ δράστη. Ά νέμενε τις πληροφορίες πού θά έδινε ή
τηλεφωνική έταιρία καί τό ταχυδρομείο, γιά νά μπορέση νά συλλάβη τόν ’Ά λλεν.
Μήπως θά ήταν καλύτερα νά παραιτηθούν άπό τά ίχνη αυτά καί νά περιορισθοΰν στήν παραβολή των άποτυπωμάτων μέ τούς 2.000 φακέλλους; Έάν δμως κα
νένας άπ’ αύτούς δέν ήταν δ δολοφόνος;
"Οταν ένας δημοσιογράφος έκαμε στόν ύπαστυνόμο Κέλλυ τήν έρώτηση αύτή,
αύτός άπήντησε: «Καλύτερα νά μή τό σκεπτώμαστε αυτό».
Ό ύπαστυνόμος Κέλλυ είχε σπάσει ρεκόρ στις εξιχνιάσεις ώς προϊστάμενος
τής ύπηρεσίας έξιχνιάσεως άνθρωποκτονιών, τής Μπρόγξ. Κατά τό έτος 1951 διεπράχθηκαν 64 άνθρωποκτονίες στή Μπρόγξ. Ή ύπηρεσία του διαλεύκανε τις 60
άπ’ αύτές καί έπί πλέον άλλες δύο υποθέσεις πού έμεναν άλυτες άπό τό 1951. Ή
επιτυχία ήταν 97%, υψηλότερο δηλαδή άπό κάθε άλλη χρονολογία στήν πόλι.
Ό Κέλλυ ήταν βέβαιος δτι τό κλειδί γιά τή διαλεύκανση τοΰ έγκλήματος βρι
σκόταν κάπου στήν περιοχή γύρω άπό τό ξενοδοχείο. ΤΗταν άκόμα περισσότερο
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βέβαιος γ ι’ αυτό δταν οί αστυνομικοί Φλέμμιγκ καί Λαρόκκα άνέφεραν δτι βρήκαν
διάφορα πρόσωπα στήν περιφέρεια αυτή πού άνεγνώρισαν τόν Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ
στίς έπιδειχθεΐσες φωτογραφίες, σάν κάποιον πού τόν έβλεπαν συχνά σ’ ένα κα
φενείο τής 73ης δδοΰ τοΰ Μπρούντγουαίη.
Ή άστυνομία δεν μπορούσε νά καταλάβη γιατί δ Νεϊμπλούμ σύχναζε εκεί. Ό
καθηγητής τής φωνητικής διέμενε κάποτε έκεΐ, άλλα είχε μετοικήσει στή 98η οδό.
Έάν δ Ρίτσαρντ περνούσε από τό καφενείο δταν πήγαινε νά έπισκεφθή τόν καθη
γητή του, δταν έμενε στήν 70η δδό. ήταν λογικό. ’Αλλά γιατί συνέχιζε νά εμφανί
ζεται στό καφενείο καί μετά τήν μετακίνηση τού καθηγητοΰ του; Τό έρώτημα
αυτό έφερε σέ αμηχανία τήν άστυνομία.
’Αλλά τό αίνιγμα πού περιέβαλλε τήν ταυτότητα τοΰ πραγματικού Γουΐλλιαμ
’Ά λλεν, τού ύποπτου δολοφόνου, λύθηκε γρήγορα άπό τήν έγκληματολογική υπη
ρεσία δταν οί αστυνομικοί πού ήσχολοΰντο μέ τή σύγκριση καί παραβολή των λανθανόντων άποτυπωμάτων, διεπίστωσαν τελικά δτι τά άποτυπώματα ένός φακέλλου
ήταν δμοια με αύτά πού είχαν βρεθή πάνω στό κύπελλο.
'0 φάκελλος τού "Αλλεν άπεκάλυπτε τή μεγάλη εγκληματική δράση του, παρ’
δλον δτι ήταν μόλις 22 ετών. Ή κάρτα του έδειχνε δτι άπό ήλικίας 8 ετών είχε
συλληφθή μέ διάφορες κατηγορίες, κυμαινόμενες άπό μικροκλοπές μέχρι επιθέσεις
καί ληστείες, μέ χρήση επικινδύνων δπλων. ΟΕ αστυνομικοί τότε δέν δυσκολεύθηκαν
νά θυμηθούν αυτόν τόν "Αλλεν Γουΐλλιαμ.
Έ ν τούτοις μέχρι τότε δ "Αλλεν έθεωρεΐτο άνήλικος καί έστάλη σέ άναμορφωτήριο. ’Αλλά σέ έξη μήνες ήταν πάλι έξω.
Τότε άρχισε νέα έγκληματική καριέρα. "Αρχισε νά έκβιάζη τούς δμοφυλοφίλους καί νά τούς ληστεύη. Τούς άπειλοΰσε, έπαιρνε τά χρήματά τους καί έφευγε.
Τά θύματά του δέν τόν άνέφεραν γιατί φοβόταν μήπως εκτεθούν, καί τόν άπέκρυπταν λόγω τών άνηθίκων, προτάσεων πού τού έκαμαν· τις όποιες δ "Αλλεν πάν
τοτε τις έξεμεταλλεύετο. Μερικοί τόλμησαν νά ύποβάλλουν παράπονα κι’ έτσι δ
"Αλλεν συνελήφθηκε. ’Αλλά ή ποινή πού τοΰ έπεβλήθη ήταν ήλαττωμένη καί σέ
λίγο ήταν πάλι έλεύθερος.
’Αφού έξακριβώθηκε ή ταυτότης τού "Αλλεν, τυπώθηκαν 48 φωτογραφίες,
πού διανεμήθηκαν στους επιφορτισμένους μέ τήν ύπόθεση άστυνομικούς. ΟΕ φωτο
γραφίες έπεδείχθησαν στους ένοικους τής πολυκατοικίας πού είχαν Εδή τό νεαρό
ξανθό νά συνοδεύη τόν Ρίτσαρντ στό σπίτι του. Καί οί δύο τόν άνεγνώρισαν. ’Ε π ί
σης καί δ διευθυντής του ξενοδοχείου άνεγνώρισε στή φωτογραφία τό νέο πού είχε
μείνει στό ξενοδοχείο του γιά δέκα ήμέρες τόν περασμένο Δεκέμβριο.
Ή άναγνώριση τού Γουΐλλιαμ "Αλλεν άπό τούς ενοίκους καί τόν ξενοδόχο,
συνοδευομένη καί άπό τήν κατηγορηματική μαρτυρία τοΰ πορτοφολιού πού είχε βρε
θή στό διαμέρισμα τοΰ δολοφονηθέντος, δέν άφηναν πλέον στήν άστυνομία άμφιβολία περί τής ταυτότητος τού δολοφόνου. ’Αλλά πού βρισκόταν;
Ή τελευταία γνωστή διεύθυνσις τού "Αλλεν πού υπήρχε στά άρχεΐα τής Αστυ
νομίας ήταν ή 80η Γουέτ Στρήτ, στήν ίδια περιοχή πού ήταν καί τό ξενοδοχείο.
ΟΕ κάτοικοι έκεΐ θυμόνταν τόν "Αλλεν πού κατοικούσε σ’ ένα διαμέρισμα μέ τούς
γονείς του. ’Αλλά ή οικογένεια είχε μετοικήσει χωρίς νά δώση τή νέα διεύθυνσή
της.
ΟΕ άστυνομικοί άνέφεραν τά δυσάρεστα νέα στόν ύπαστυνόμο Κέλλυ, δ όποιος
είχεν έγκαταστήσει τό γραφείο του προσωρινώς στό άστυνομικό τμήμα τής Μπένεντικτ "Αβενιου γιά νά διευκολύνεται στήν καθοδήγηση τών άναζητήσεων.
Γρήγορα δμως οί άναζητήσεις πήραν μιά στροφή πρός τό καλύτερο, δταν ή
ταχυδρομική υπηρεσία πληροφόρησε τόν ύπαστυνόμο Κέλλυ δτι ή όδός Γκάρντεν
βρισκόταν στό Χομπόκεν. "Ηταν φανερό τώρα δτι δ "Αλλεν είχε στενές έπαφές μέ
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τδ Χομπόκεν. Άφοΰ είχε κάνει καί τηλεφώνημα άπδ τδ ξενοδοχείο του στή Νέα
Ύόρκη.
Αύτδ πού ήθελαν τώρα οί άστυνομικοί ήταν δ άριθμός τοΰ τηλεφώνου. Ό "Αλλεν είχε κάνει τήν κλήση καί είχε δώσει τδ όνομα πού ζητούσε να τον συνδέσουν.
Ά πδ τα βιβλία τής τηλεφωνικής εταιρίας προέκυψεν δτι τδ τηλεφώνημα έγινε πρδς
τδν πατέρα τοΰ ύπόπτου.
Ό ύπαστυνόμος Κέλλυ άνέφερε αμέσως ατούς προϊσταμένους του. Χρειαζόταν
τή βοήθειά τους, πρδς συνεννόηση μέ τις αρμόδιες άρχές τοΰ Νιού Τζέρσεΰ για να
τδν ένισχύσουν στή σύλληψη τοΰ "Αλλεν, έάν βρισκόταν στούς γονείς του, στδ Χομπόκεν.
Στδ Χομπόκεν τούς περίμενε δ ύπαστυνόμος Κέλλυ, δ όποιος είχεν ένεργήσει για τήν έκδοση Ιντάλματος συλλήψεως κατά τοΰ ’Ά λλεν.
Τδ έπόμενο βήμα ήταν τδ σπίτι τοΰ "Αλλεν. Ή μητέρα τοΰ Γουιλλιαμ τούς
άνοιξε τήν πόρτα.
— «Είναι μέσα δ γυιός σας»; ρώτησε δ Κέλλυ.
Ή γυναίκα τούς είπε δτι βρισκόταν στδ κρεβάτι καί κοιμόταν.
— «Σάς παρακαλοΰμε νά τδν ξυπνήσετε. Είμαστε άστυνομικοί. Θέλουμε νά
έξετάσουμε τδν Γουιλλιαμ για κάποια υπόθεση».
Ό Γουιλλιαμ κατέβηκε μέ τις πιτζάμες στήν πόρτα. «Τ ί συμβαίνει;» ρώτησε.
— «Ντύσου Μπίλλ, θά ερθης μαζί μας στδ τμήμα», τοΰ είπε δ Κέλλυ. «Θέ
λουμε νά σέ έξετάσουμε γιά κάποιο φίλο σου πού είχε μιά μικρή περιπέτεια».
Ό "Αλλεν δέν έφερεν αντιρρήσεις. «Εύχαρίστως» είπε. «Σέ δυδ λεπτά είμαι
έτοιμος».
Συνεπής στήν υπόσχεσή του, δ "Αλλεν ντύθηκε, κατέβηκε κάτω καί άκολούθησε τούς άστυνομικούς στδ τμήμα.
Ό βοηθδς τοΰ είσαγγελέως Μπαρόουν, άνέλαβε τήν ανάκριση. «Ξέρεις κάποιον
Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ ή Ν έϊλ»;
Ό "Αλλεν συνωφρυώθηκε σάν νά μήν έσήμαινε τίποτε γ ι’ αύτδν τδ ονομα
αύτό.
— «Είναι δ φίλος σας πού φάγατε αύγά μαζί τήν περασμένη νύχτα στδ δια
μέρισμά του στή Μπρόγξ. Θυμάσαι τώρα;». Συνέχισε δ Μπαρόουν.
— «Θέλεις νά μάς πής τί συνέβη;»
Ό "Αλλεν έκανε ένα μορφασμό άηδίας. «Ποτέ δέν θά μπορούσα νά σκεφθώ δτι
θά ερχόταν νά ύποβάλη παράπονα σέ σάς».
— «Τ ί έννοείς»;
— «Καλά λοιπόν, είπε δ "Αλλεν. «Θά σάς πω δλη τήν ιστορία γιά νά σάς
βγάλω άπδ τδν κόπο νά μοΰ ύποβάλετε ερωτήσεις συνεχώς».
Έκλήθη τότε ένας στενογράφος άστυνομικδς καί συνέταξε τήν κατάθεση τοΰ
"Αλλεν. "Οπως αργότερα άνεκοινώθη, άπδ τήν άστυνομία, έλεγε περίπου τά έξής:
— «ΤΗταν άργά χθές τδ βράδυ καί βρισκόμουν στήν παληά μου γειτονιά. ’Ή
ταν μιά άρκετά ζεστή νύχτα γιά τδ Γεννάρη καί πήγα πρδς τήν δχθη τοΰ ποταμού
Ντράϊβ, κάθησα σ’ ένα παγκάκι καί παρατηρούσα τδ ποτάμι καί τήν άπέναντη δχθη
τής Τζέρσεΰ.
Τότε δ άγνωστος αυτός -— δέν τδν είχα δή ποτέ άλλη φορά — ήρθε καί κάθησε κοντά μου στδ παγκάκι καί έπιασε τήν κουβέντα μαζί μου. ΤΗταν ένας ευχά
ριστος τύπος. "Γστερα άπδ λίγο μοΰ είπε τδ όνομά του καί μέ ρώτησε αν ήθελα
νά πάω μαζί του στδ σπίτι του. Είπε δτι θά ετοίμαζε κάτι νά φάμε. Σκέφτηκα δτι
δέν είχα τίποτε νά χάσω καί δέχθηκα. Πήραμε τδν ύπόγειο καί φτάσαμε στή Μπρόγξ.
Άπδ τδ σταθμό πήγαμε μέ τά πόδια στδ σπίτι του. “Οταν φτάσαμε στδ διαμέρι
σμά του μοΰ είπε νά βγάλω τδ παλτό μου καί έγώ τδβγαλα. Καθήσαμε στδ σαλόνι
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καί αυτός πήγε στό μαγειρείο νά έτοιμάση κάτι. Σ έ λίγο μέ φώναξε. Είχεν έτοιμάσει αυγά και φρυγανιές.
Καθήσαμε στό τραπέζι τοΰ μαγειρείου καί φάγαμε. "Οταν τελειώσαμε εγώ
σηκώθηκα καί πήγα στό λουτρό. Ένώ βρισκόμουνα έκεΐ, ξαφνικά ακόυσα την πόρ
τα ν’ άνοίγη. ΤΗταν δ Ρίτσαρντ. Τόν ρώτησα τί ήθελε.
Μοΰ χαμογέλασε κάπως κωμικά καί μοΰ είπε κάτι — μοΰ έκανε ανήθικες
προτάσεις — πού δέν μοΰ άρεσε. Τόν άπώθησα καί Ισπευσα νά βγω άπό τό λου
τρό. Αύτός δμως μέ ακολούθησε. Έ τρεξα στό μαγειρείο άκολουθούμενος άπ αυτόν.
"Αρπαξα τότε ένα μαχαίρι άπό τό ράφι τοΰ μαγειρείου καί άρχισα νά τό κρα
δαίνω Ιναντίον του. Αύτός δμως δέν έννοοΰσε νά ύποχωρήση. Συνέχιζε τις προσπάθειές του γιά νά ίκανοποιήση τις άνήθικες προθέσεις του, καί έβαζε τά χέρια του
έπάνω μου.
Τελικά τόν τραυμάτισα σέ διάφορα σημεία μέ τό μαχαίρι. Τότε έβαλε τις φω
νές καί έτρεξε μέσα στό λουτρό. Τόν είδα νά κλείνη καί νά κλειδώνη την πόρτα.
Αυτό πού σκεπτόμουνα τώρα ήταν πώς νά βγω μέσα άπό έκείνη τήν κόλαση.
"Αρπαξα τό έπανωφόρι μου καί έτρεξα έξω. Κατέβηκα άπό τή σκάλα μέχρι τή
γωνία. Έ κ εΐ άντελήφθην δτι μοΰ είχε πέσει τό πορτοφόλι μου. Δέν ήμουν βέβαιος
ποΰ τό έχασα. ’Ανέβηκα ξανά έπάνω καί έψαξα τις σκάλες καί τό χώλλ χωρίς νά
μπορέσω νά τό βρω. Τότε σκέφτηκα δτι θά μοΰ είχε πέσει μέσα στό μπάνιο. Προ
σπάθησα ν’ άνοίξω τήν πόρτα, άλλά ήταν κλειδωμένη. Υποθέτω δτι έκλεισε αυ
τομάτως δταν βγήκα έξω.
Αυτή ήταν ή ιστορία πού διηγήθηκε δ Ά λ λ εν στην άστυνομία.
Ό άνακριτής Μπαρόουν τόν ρώτησε τί έκανε τό μαχαίρι.
— «Τό πέταξα μέσα σέ μιά ύπόνομο τοΰ μετρό».
Τότε, απορώντας άκόμα γιά τήν παρουσία τόσων αστυνομικών, δ "Αλλεν ρώ
τησε έάν ό Ρίτσαρντ Νεϊμπλούμ είχεν υποβάλει παράπονα έναντίον του.
— «Γιατί ρωτάς;» ρώτησε δ Μπαρόουν.
— «Γιατί δέν τό χωράει δ νοΰς μου πώς τόλμησε αύτός, νά μέ καταγγείλη
στην άστυνομία, υστέρα άπό αυτό πού άπεπειράθη νά μοΰ κάνη».
Ό άνακριτής Μπαρόουν κοίταξε τόν “Αλλεν στά μάτια καί τοΰ είπε :
— «Έ ν τάξει νεαρέ μου, θέλω νά σοΰ πώ κάτι. Ό άνθρωπος αύτός είναι νε
κρός καί κατηγορεΐσαι γιά άνθρωποκτονία».
Τό πρόσωπο τοΰ ’Ά λλεν έχασε ξαφνικά δλο τό χρώμα του. Τά χείλη του διεστάλησαν χάσκοντας. Κοίταξε τόν Μπαρόουν επί ένα δλόκληρο λεπτό χωρίς νά
μπορέση νά μιλήση. Τελικά κατώρθωσε νά ψελίση: «Μοΰ λέτε τήν άλήθειαί Είναι
πράγματι νεκρός;».
— «Μάλιστα» άπάντησε δ Μπαρόουν.
— «Δέν μπορώ νά τό πιστέψω» ετραύλισε δ “Αλλεν. «’Εγώ μόλις τόν άγγιξα
μέ τό μαχαίρι...». Ή φωνή του έσβησε. Βρισκόταν σέ κατάστασι κρίσεως.
'Ο Μπαρόουν έδωσε έντολή όπως ή άστυνομία τοΰ Χομπόκεν θέση ύπό κράτησιν τόν Γουΐλλιαμ “Αλλεν, σύμφωνα μέ τό ένταλμα συλλήψεώς του, πού είχεν έκδοθή έναντίον του. Τήν άλλη μέρα έγινε ή έκδοσίς του στήν πολιτεία τής Νέας Ύόρκης καί μετά φέρθηκε στή Μπρόγξ.
Ή σχηματισθεΐσα δικογραφία ύπεβλήθη στό άνώτατο δικαστήριο καί δ “Αλλεν
ένεκλείσθη στις φυλακές ώς υπόδικος μέ τήν κατηγορία διαπράξεως άνθρωποκτονίας.

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α Ι Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
15) 4 ) 1825 - 11) 4)1826
__________________ Ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' χ. Ν ΙΚ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ----------------------( Συνέχεια έκ του προηγουμένου )

VI. ΤΡΙΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ: Η ΠΕΙΝΑ
Ό τρίτος καί φοβερώτερος, μετά τδν Κιουταχήν καί τον Ίμπραήμ, εχθρός,
Ινέσκηψε τώρα είς τό Μεσολόγγιον, άποφασισμένος νά ρίψη τήν αύλαίαν τοϋ δρά
ματος.
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ στόλου, ή πόλις δέν διέθετε πλέον τρόφιμα, παρά
διά δύο ήμέρας καί φυσικά μόνον διά τούς μαχητάς. Οί "Ελληνες έπρεπε νά έκλέξουν ή τδν έκ πείνης θάνατον ή τήν συνθηκολόγησιν καί τδ έλεος τών άπιστων.
Ή κατάστασίς των περιγράφεται έναργώς είς μίαν έπιστολήν, τήν όποιαν άπέστειλε τάς ήμέρας έκείνας δ εκδότης τών «Ελληνικώ ν Χρονικών» I . Μάγερ προς τδν
"Αγγλον συνταγματάρχην καί φιλέλληνα Λ. Στάνχοπ, ώς αύτόπτης μάρτυς τών
γεγονότων, ή οποία άποτελεΐ σπουδαίαν Ιστορικήν μαρτυρίαν διά τδν ψυχικδν ήρωϊσμόν, δλων αύτών τών μελλοθανάτων άνθρώπων, οί όποιοι άπετόλμων νά νικήσουν
τδ πεπρωμένον. ’Ιδού ή έπιστολή:
«Καταντήσαμεν είς τοιαύτην άνάγκην, ώστε νά τρεφώμεθα άπδ τά πλέον άκάθαρτα ζώα. Ύποφέρομεν φρικτά άπδ πείναν καί άπδ δίψαν. Προσεβλήθημεν άπδ δια
φόρους άσθενείας. Χ ίλιοι έπτακόσιοι τεσσαράκοντα άπδ τούς άδελφούς μας έχουν
ήδη άποθάνει. Περισσότεραι άπδ έκατδν χιλιάδας βόμβαι, ριφθεΐσαι άπδ τδν έχθρόν,
κατέστρεψαν τούς προμαχώνας καί τά οίκήματά μας. Τδ ψύχος μας βασανίζει ένε
κα τής παντελούς έλλείψεως ξύλων. Μέ δλας τάς στερήσεις ταύτας είναι άξιοθαύμαστον θέαμα νά βλέπη κανείς τδ θάρρος καί τδ ύψηλδν φρόνημα τής φρουράς
μας. Είς δλίγας ήμέρας δλοι αύτοί οί γενναίοι θά είναι σκιαί μόνον άγγέλων, μάρ
τυρες ένώπιον τοΰ θρόνου τοΰ θεοΰ, τής άδιαφορίας τοΰ χριστιανικού κόσμου δι’ ύπόθεσιν, ήτις ήτο ίδική του. Έ ξ δνόματος δλων τών άνδρείων μας σάς άναγγέλλω τήν
ένώπιον τοΰ θεοΰ μεθ’ δρκου ληφθεΐσαν άπόφασίν μας νά ύπερασπίσωμεν σπιθα
μήν πρδς σπιθαμήν τά έδαφος τοΰ Μεσολογγίου καί νά συνταφιασθώμεν ύπδ τά έρείπια τής πόλεως, παρά νά άκούσωμεν πρότασή τινα περί παραδόσεως. Ζώμεν τάς
τελευταίας μας στιγμάς. Ή 'Ιστορία θέλει μάς δικαιώσει καί οί μεταγενέστεροι
θά θρηνήσουν τήν συμφοράν μας. Έ μέ καθιστά όπερήφανον ή σκέψις δτι τδ αίμα
ένδς Ελβετού, ένδς άπογόνου τοΰ Γουλιέλμου Τέλλου, μέλλει νά συμμιχθή μέ τδ
αίμα τών ήρώων τής Ελλάδος».
Επίσης καί δ χρονικογράφος Νικόλαος Κασομούλης, δ όποιος εύρίσκετο τό
τε έντδς τής πολιορκουμένης πόλεως γράφει είς τά «Στρατιωτικά ένθυμήματα».
Άπδ τά μέσα Φεβρουάριου 1826 άρχισαν πολλαίς φαμελιαίς νά υστερούνται
τδ ψωμί. Μία Μεσολογγίτισσα, Βαρβάρηνα ώνομάζετο, ήτις περιέθαλπτε άσθενή
καί τδν αύτάδελφόν μου Μήτρον, έτελείωσε τήν θροφήν της, καί μυστικά, μαζύ μέ
δύο φαμελιαίς Μεσολογγίτικες, έσφαξαν ένα γαϊδουράκι, πωλάρι, καί τδ έφαγαν.
Ταΐς ηύρα δπού έτρωγαν, έρώτησα πού ηύραν τδ κρέας καί τρόμαξεν ή ψυχή μου
δταν ήκουσα δτι ήτο γαϊδοΰρι. Μία συντροφιά στρατιωτών Κραβαριτών είχεν έναν
σκύλον καί, κρυφά καί αύτοί, τδν έσφαξαν καί τδν μαγείρευσαν. Έμαθητεύθη καί
τούτο. Ημέραν παρ’ ήμέραν αύξάνουσα ή πείνα, έπεσεν καί ή πρόληψις καί δλα
τοΰ νά τρώγουν άκάθαρτα, καί άρχισαν άναφανδδν πλέον νά σφάζουν άλογα, μου-
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λάρια, γαϊδούρια καί άκόμη νά τά πωλοΰν μιά λίρα τήν δκα οί ίδιοκτήται των —
καί ποϋ νά προφθάσουν; Τρεις ήμέραις έπέρασαν καί έτελείωσαν καί αύτά τά
ζωα».
Καί κατωτέρω:
«Ό συνεργάτης τοΰ Γ . Μεσθενέα τυπογράφου (Σμυρναΐος λόγιος Νικολαίδης
κατά τδν I. Βλαχογιάννην) καθήμερος εις τήν οικίαν μας Ισφαξεν καί έφαγεν
μίαν γάταν, καί έβαλεν τδν ψυχογυιόν τοΰ Στουρνάρη καί έσκώτωσεν άλλην μίαν.
Τούτος όπέμνησεν εις τούς άλλους νά πράξουν, καί εις δλίγας ήμέρας γάτα δεν
έμεινεν... Άρχίσαμεν, περί τάς 15 Μαρτίου, ταΐς πικραλίθραις, χορτάρι τής θα
λάσσης, τδ έβράζαμεν πέντε φοραίς έως βτου Ιβγαινεν ή πικράδα, καί τδ Ιτρώγαμε
μέ ξεΐδι καί λάδι ώσάν σαλάτα, άλλά καί μέ ζουμί άπδ καβούρους άνακατωμένον
καί τούτο. Έδόθησαν καί εις τούς ποντικούς, πλήν ήταν εύτυχής δστις ήδύνατο νά
πιάση έναν. Βατράχους δέν είχαμε κατά δυστυχίαν. Ά πδ τήν έλλειψιν τής θροφής
αύξαναν αί άσθένειαι, πονόστομος καί άρθρϊτις».
Αί άνωτέρω δύο άξιόπιστοι μαρτυρίαι, καθώς καί άλλαι πολλαί, ληφθεΐσαι Ικ
πρώτης χειρός, είναι λίαν χαρακτηριστικαί των τελευταίων δεινών τών γενναίων
καί δεικνύουν καθαρά, δτι τδ θάρρος, άκόμη καί ή στωϊκότης, δέν είχον έγκαταλείψει τούς καταδικασμένους αύτούς άνθρώπους.
Παρά ταΰτα ή φρουρά, Ιμπνεομένη άπδ ένα άλύγίστον άνδρισμδν καί Ανυπέρ
βλητον ψυχικδν μεγαλεΐον, άπεφάσισε νά Αντιμετώπιση δλους μαζί τούς κινδύνους,
παρά νά παραδοθή. Ό πατριωτισμδς τών Ελλήνω ν, φαίνεται, δτι δλόκληρος είχε
συγκεντρωθή έντδς τής πόλεως. Κ ι’ αυτοί, Ακόμη, οί άμαχοι, οί Ασθενείς, οί γέρον
τες, οί Ακρωτηριασμένοι καί τά γυναικόπαιδα, έπέδειξαν τήν ίδιαν γενναιότητα,
καρτερίαν καί θάρρος μέ τούς παλαιμάχους καί τραχείς πολεμιστάς, τού φοβερού
αύτού πολέμου, τών δποίων ή καρδία είχε σκληρυνθή κατά τήν διάρκειαν τού άγώνος.
Πνεύμα άφθάστου ήρωϊσμού καί αύτοθυσίας, σπάνιον, κατά τούς Εύρωπαίους
συγγραφείς, άκόμη καί είς τήν 'Ιστορίαν δλοκλήρου τής Ανθρωπότητας, Ινέπνεε κάθε
Ελληνικήν καρδίαν. 'Η πείνα, δμως, είναι δ φοβερώτερος έχθρδς μιας πολιορκουμένης πόλεως καί δ μόνος, δ δποΐος δέν σέβεται ουδέ αύτούς τούς γενναίους. Οί
άνθρωποι έκινδύνευαν νά μεταβληθούν, έντδς δλίγου, είς περιπλανωμένους σκελε
τούς. Μετά πάροδον δλίγων ήμερών, οί έπιζώντες, δέν θά ήσαν είς θέσιν ούτε νά
βαδίσουν.
Αδήριτος Ανάγκη έπέβαλλ» νά ληφθή κάποια Απόφασις, ή δποία, ώς άπδ
μηχανής θεός, νά δώση τήν κάθαρσιν είς τήν φοβεράν πολεμικήν τραγωδίαν. Έ πέπρωτο πράγματι νά ληφθή μία Απόφασις, ή δποία, ώς Ιπιστέγασμα τοΰ μακρού
καί καταστροφικού άγώνος, θά άπετέλει τδ προτιμώτερον άπδ δλα τά ενδεχόμενα
καί θά έπεφύλασσεν άφθιτον δόξαν είς τήν γενεάν τών Απερχομένων.

ΥΠ. Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τήν 6ην Απριλίου οί Αρχηγοί τής φρουράς συνήλθαν είς πολεμικόν Συμβούλιον είς τήν πλατείαν τής Ά για ς Παρασκευής, ύπδ τήν προεδρείαν τού Επισκόπου
’Ιωσήφ τών Ρωγών, προκειμένου νά λάβουν τάς Αποφάσεις των διά τήν τύχην τής
πόλεως. Κατά τάς διαφόρους συσκέψεις, μεταξύ τού έκ πείνης θανάτου καί τής συνθηκολογήσεως, έπροτίμησαν δμοφώνως κάτι άλλο, πλέον τολμηρόν καί έπικίνδυνον: Τήν Ιξοδον, δηλαδή, δλοκλήρου τής φρουράς μετά τού Αμάχου πληθυσμού,
Αφού προηγουμένως, άπερρίφθη ή πρότασις, όπως, πρδ τής έξόδου, φονευθοΰν τά
γυναικόπαιδα, διά νά μή πέσουν είς χεΐρας τοΰ έχθρού. Έπρόκειτο δηλαδή νά άποτολμηθή έκεΐνο τδ δποΐον έπί τών ήμ*ρ®ν μας καί ύπδ άπείρως εόνοικωτέρας συν-
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θήκας, δεν άπεχόλμησαν οί "Αγγλοι είς χδ Τομπρούκ (1 9 4 2 ), οί Γώσσοι εις χήν
Σεβασχούπολιν (1941-— 42) και οί Γερμανοί είς χδ Σχάλινγκρανχ (1 9 4 3 ). Πολλοί
θά έχάνονχο, άλλοι θά έσώζονχο, άλλά καί οί μέν καί οί δέ θά παρέμεναν έλεύθεροι.
Ό γέρων προεσχδς χοΰ Μεσολογγίου Χρήσχος Καψάλης, δ δποϊος λόγω τής
γαλικίας χου, δέν ήδύναχο νά συμμεχάσχη είς χήν έξοδον, άνέλαβε χήν σκληράν καί
πρωχάκουσχον ύποχρέωσιν νά συγκενχρώση είς χήν οικίαν χου, ή δποία είχε μεχαβληθή είς πυριχιδαποθήκην καί φυσιγγιοδεχεΐον, δλους έκείνους οί όποιοι δέν ήδύνανχονά
μεχάσχουν χής έξόδου καί έκεΐ μέ χδν δαυλόν χου νά χοΰς χαρίση χδν θάναχον. Παραλλήλως έσχάλησαν είς χδ σχραχόπεδον χής Δερβεκίσχης, ώς Αγγελιοφόροι, οί Κώσχας Κανάχας καί Πάνος Λαδιάς, διά νά (Ανακοινώσουν είς χδν Γ . Καραϊσκάκην
χήν άπόφασιν καί νά ζηχήσουν, όπως χοΰς ένισχύση καχά χήν εξοδον, διά δράσεως
άνχιπερισπασμοΰ είς χά μεχόπισθεν χοΰ έχθροΰ.
Ή άπόφασις χής έξόδου, ή δποία ήχαν μία καθαρά πρόκλησις πρδς χήν Μοί
ραν, χήν δποίαν μόνον φλογεραί καί άδάμασχοι άνθρώπιναι θελήσεις μπορούν νά
παραβιάσουν, άφησε διά χούς ίσχορικοΰς ένα γραπχδν συγκλονισχικδν νχοκουμένχο.
Καθ’ ύπαγάρευσιν χοΰ ’Επισκόπου ’Ιωσήφ, έγράφη έπί τύπου άπδ χδν Ν. Κασομούλην καί άνχικαχοπχρίζει χήν δμόφωνον θέλησιν χών καχοίκων. Τδ σημανχικδν αύχδ έγγραφον, χηρουμένης χής γραφής χου, έχει ώς έξής:
«ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ Τ Η Σ Α ΓΙΑ Σ ΤΡΙΑ Δ Ο Σ
Βλέπονχας χδν έαυχόν μας, χδ σχράχευμα καί χούς πολίχας έν γένει μικρούς καί
μεγάλους παρ’ έλπίδαν ύσχερημένους άπδ δλα χά καχεπείγονχα Αναγκαία χής ζωής
πρδ 40 ήμέρας καί δχι έπληρώσαμεν χά χρέη μας ώς πισχοί σχραχιώχαι χής παχρίδος είς χήν στενήν πολιορκίαν χαύχην καί δχι, έάν μίαν ήμέραν ύπομείνομεν περισσόχερον, θέλομεν άποθάνει δρθιοι είς χούς δρόμους δλοι.
Θεωροΰνχες έκ χοΰ άλλου δχι μάς έξέλιπον κάθε ελπίς βοήθειας καί προμή
θειας τόσον άπδ χήν θάλασσαν καθώς καί άπδ χήν ξηράν, ώσχε νά δυνηθώμεν νά
βασχάξωμεν, ένώ εύρισκόμεθα νικηχαί χοΰ έχθροΰ, άποφασίσαμεν δμοφώνως: Ή έ
ξοδός μας νά γίνη βράδυ είς χάς δύο ώρας χής νυκχδς 10 ’Απριλίου, ήμέρα Σάββαχον καί ξημερώνονχας χών Βαίων, καχά χδ έξής σχέδιον, ή έλθη ή δέν έλθη
βοήθεια:
Α '.— “Ολοι οί οπλαρχηγοί άπδ την δάμπιαν χοΰ Σχορνάρη έως είς χήν δάμπιαν χοΰ Μακρή, μέ χούς ύπδ χήν δδηγίαν χων, σχημαχίζονχας μία κολώνα, νά
ριχθοΰν προσβάλλονχας χήν δάμπιαν χοΰ έχθροΰ είς χήν Ακρογιαλιάν, είς χδ δεξιόν
μας. Ή σημαία χοΰ σχραχηγοΰ Νόχη Βόχσιαρη θέλει μείνει άνοικχή, ώς δδηγδς χοΰ
σώμαχος τούτου. Ό σχραχηγδς Μακρής νά χήν συνοδεύση μέ ειδήμονας, οπού γνω
ρίζουν τον τύπον.
Β '.— “Ολοι οί δπλαρχηγοΐ άπδ χήν δάμπιαν χοΰ σχραχηγοΰ Μακρή έως χήν
Μαρμαροΰν μέ χούς ύπδ χήν δδηγίαν χων, μία κολών α δλοι νά ριχθοΰν είς τον προ
μαχώνα άρισχερά χών έχθρών. Ό στρατηγός Μακρής, μέ χήν σημαίαν χου άνοικχήν,
θέλει είναι δ δδηγδς χοΰ σώμαχος χούχου άρισχερά.
Γ '. — Διά νά μήν μπερδευθή χδ σχράχευμα μέ χαϊς φαμελιαΐς, δίδεχαι χδ γεφύρι χής δάμπιας χοΰ Σχορνάρη, καί έκεΐθεν δλοι οί φαμελλΐχαι, ένχάπιοι καί ξέ
νοι, νά χαΐς συνοδεύσουν καί νά διαβοΰν άπ’ έκεΐ. Τά δέ άλλα δύο γεφύρια είναι
χδ μέν διά χήν δεξιάν κολώναν, καί χής Λουνέχχας διά χήν άρισχεράν.
Δ '.— Κάθε δπλαρχηγδς γενικά νά άρχίση νά σηκώνη χούς σχραχιώχας χου,
έλθούσης χής ώρας, άνά έναν άπδ χδν προμαχώνα χου, ώσχε δ τύπος να μή μείνη
εύκαιρος έως χήν ύσχερην ώραν.
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Ε '.—- Οί από την νήσον Μαρμαροΰν, άμα σκοτειδιάση, να τραβηχθοΰν από
ένας - ένας καί νά σταθούν εις τήν δάμπιαν τοΰ Χορμόβα.
Σ Τ '.— Ό Τζιαβέλας, μέ δλον τό βοηθητικόν σώμα, νά μείνη όπισθοφυλακή.
Λυτός μέ δλους τούς ύπ" αύτόν, θέλει περιέλθει τελευταίως δλον τόν γύρον τοΰ
φρουρίου διά νά δώση τήν εΐδησιν εις δλους καί νά τούς πάρη μαζί του.
Ζ '— Τό σώμα τής Κλείσοβας, δδηγούμ-ενον άπό τούς όπλαρχηγούς του, νά
έξέλθη μέ τά πλοιάρια, εις τήν μίαν τής νυκτός, σιγανά, καί άμα φθάση εις τήν
ξηράν νά σταθή έως είς τάς 2 ώρας, δπου θά γίνη τό κίνημα άπ’ έδώ, καί τότε νά
κινηθή καί αύτό.
Η '.— Ό τόπος, τό σημεΐον τής διεθύνσεώς μας, θέλει είναι δ "Αγιος Σιμεός.
Οί δδηγοί θέλουν προσέχει νά συγκεντρωθούν Ικεΐ όλοι.
Θ '.— Οί λαχουμτζήδες νά βάλουν είς τά φυτίλια φωτιά, λογάριάζοντες νά
βαστάξουν μετά τήν έξοδον μας μία ώρα έπέκεινα. Τό ίδιον νά δδηγηθοΰν καί οί
είς τάς πυριτοθήκας εύρισκόμενοι άσθενεΐς καί χωλοί. Ήξεύρωμεν δλοι τόν Καψάλην δτι δέν έχει άνάγκην δδηγίας.
I ' . — Ε π ειδ ή θά πληγωθούν καί πολλοί έξ ημών είς τόν δρόμον, κάθε σύν
τροφος χρεωστεΐ νά βοηθή τόν πληγωμένον καί νά παίρνη σηκώνων καί τά άρμα
τά του, καί έάν δέν είναι έκ τοΰ ίδιου σώματος.
Ι Α '.— "Απαγορεύεται αύστηρώς κανένας νά μήν άρπάζη άρμα συντρόφου του
είς τόν δρόμον, πληγωμένου ή άδυνάτου, άργυροΰν ή σιδηροΰν καί φύγη. "Οπου
φανή ένοχος τοιοΰτος, μετά σωτηρίαν θέλει δίδει τό πράγμα δπίσω καί θέλει θεωρεΐσθαι ώς προδότης.
Ι Β '.— Οί φαμελλΐται δλοι, άμα προκαταλάβουν τούς δύο προμαχώνας, καί
αί άλλαι αί δύο κολώναις, θέλουν κινηθή αμέσως, ώστε νά περιστοιχισθοΰν άπό τήν
όπισθοφυλακήν.
Ι Γ '. — Κανένας νά μή όμιλήση ή φωνάξη τήν ώραν τής έξόδου μας, έως δτου
νά πέση τό τουφέκι είς τό δρδί τοΰ Κιουταχή άπό τήν βοήθειαν δποΰ περιμένομεν
καί έάν, κατά δυστυχίαν, δέν έλθουν βοήθειαι, οί όπισθεν πάλιν θέλουν κινηθή άμέσως, δταν κινηθούν αί Σημαΐαι.
Ι Δ '.— "Οσοι έκ τών άδυνάτων καί πληγωμένων έπιθυμοΰν νά έξέλθουν καί
δύνανται, νά ειδοποιηθούν άπό τά σώματά των τοΰτο.
Ι Ε '.— Τά μικρά παιδιά δλα νά τά ποτίσουν αφιόνι οί γονείς, άμα σκοτι
διάσει.
Ι Σ Τ '.— Τό μυστικόν θέλει τό έχομεν: «Καστρινοί καί Λογγίσιοι».
Ι Ζ '.— Διά νά ειδοποιηθούν δλοι οί αξιωματικοί, τό σχέδιον έπιφορτίζεται δ
Νικόλαος Κασομούλης, γραμματεύς τοΰ Νικολάου Στουρνάρη, νά περιέλθη άπό τώ
ρα τά διάφορα σώματα νά τούς τό διαβάση, ιδιαιτέρως είς τόν καθέναν, έάν δέ είς
αύτό τό διάστημα άξαφνα φανή δ στόλος μας διά θαλάσσης πολεμών καί νικών νά
μείνωμεν έως δτου άνταποκρυθοΰμεν μετ’ αυτού.
Έ ν Μεσολογγίω τή 10 "Απριλίου 1826».
Ή έξοδος ώρίσθη διά τήν 2αν μεταμεσονύκτιον ώραν τής 10 προς τήν 11
"Απριλίου 1826, έξημερώματα τών Βαΐων.
Τήν 9ην "Απριλίου, παραμονήν τής έξόδου, δ "Επίσκοπος "Ιωσήφ, βοηθούμενος άπό τόν άρχιμανδρίτην Ζαλογγίτην καί τούς ιερείς Πλατύκαν, Βάλβην καί
"Αγλύκαντον, έκοινώνησε τών Άχράντων Μυστηρίων δλους τούς έντός τοΰ Μεσο
λογγίου άνερχομένους είς 10.500 ψυχάς.
Δύο χιλιάδες σχεδόν, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, λόγω ήλικίας, ασθενειών,
τραυμάτων, αναπηρίας ή άλλων σοβαρών καί ανυπερβλήτων έμποδίων, δέν ήδύναντο νά λάβουν μέρος είς τήν έξοδον. Μαζί μέ αύτούς ήναγκάσθησαν νά παραμεί-
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νουν καί τινες συγγενείς των, διά νά συμμερισθοϋν τήν τύχην των. "Ύστερα ήλθεν
ή πλέον συγκινητική στιγμή τοϋ δράματος. Ε ίς πολλάς περιπτώσεις σπαραξικάρδιοι
σκηναί Ιλαβον χώραν κατά τόν άποχωρισμδν αύτών, οί δποϊοι θά παρέμεναν καί
Ικείνων, οί δποϊοι θά Ιξήρχοντο. ΤΗτο λυπηρδν οί πατέρες, τά παιδιά, οί σύζυγοι,
οί άδελφοί, οί συγγενείς, οί φίλοι, οί συμπολεμισταί, νά άποχωρίζωνται άλλήλους.
Πολλαί γυναίκες, αί δποΐαι θά ήκολούθουν τήν εξοδον, περιεβλήθησαν άνδρικάς Ινδυμασίας (φουστανέλλας κλπ.) ώς οί πολεμισταί καί ώπλίσθησαν, πολλά δέ
παιδιά, πράγμα πλέον άξιοσημείωτον, Ιθεάθησαν φέροντα εις τήν μέσην μπιστδλες,
τάς δποίας είχαν μάθει στοιχειωδώς νά χρησιμοποιούν.'
Τδ πολεμικόν σχέδιον διά τήν εξοδον, τδ δποΐον Ινεκρίθη παμψηφεί, κατά
κοινήν δμολογίαν, είχε καλώς καταστριοθή, δυστυχώς δμως, Ιπροδόθη άπό Βούλ
γαρόν τινα λιποτάκτην, δ δποΐος ένημέρωσεν Ιγκαίρως τδν Ίμπραήμ, αν δέ, δεν
άπέτυχεν έξ δλοκλήρου, τούτο δφείλεται είς τήν γενναιότητα τών Ελλήνω ν. Παρ’
δτι ούτε δ Ίμπραήμ ούτε δ Ρεσίντ έδωσαν πίστιν είς τήν άπίθανον αυτήν πληρο
φορίαν· έν τούτοις Ιλαβον, δυστυχώς, δλα τά προσήκοντα μέτρα. Άπέστειλαν τμή
ματα ιππικού δπισθεν τού Τουρκοαιγυπτιακοϋ στρατοπέδου διά νά επιτηρούν τούς
δρόμους, οί δποϊοι ώδήγουν είς τήν Κλεισούραν καί τδ Εύηνοχώριον (Μποχώρή
καί διέταξαν ενα δρεσίβιον σώμα ’Αλβανών, άποτελούμενον άπδ 1.000 άνδρας, νά
καταλάβη θέσεις είς τήν πλαγιάν τού Ζυγού καί νά φυλάσση τδν δρόμον, δ δποΐος,
ώδήγει πρδς τδ Μοναστήριον τού 'Αγίου Συμεώνος, δπου, κατά τήν πληροφορίαν,
θά κατηυθύνετο τδ κύμα τής Ιξόδου.
Κατ’ Ιφαρμογήν τοϋ σχεδίου, ή φρουρά διηρέθη είς τρεις φάλαγγας, ύπδ τήν
ήγεσίαν τού στρατηγού Νότη Μπότσαρη, Δημητρίου Μακρή καί Κίτσου Τζαβέλλα.
Οί άμαχοι, οί δποϊοι θά ήκολούθουν τήν Ιξοδον, προσεκολλήθησαν είς τά σώματα
αυτά, θά Ιτοποθετοϋντο δέ είς τδ μέσον τών μαχητών, πρδς καλυτέραν προστασίαν των.
Έκτδς τής κυρίως φρουράς, ή δποία άνήρχετο τότε μόνον είς 1.500 άνδρας, υπήρ
χαν είς τήν πόλιν άλλα 9.000 άτομα, έκ τών δποίων όλιγώτερα τών 3.000 θά
ήδύναντο, Ιν άνάγκη, νά δπλισθοϋν. ”Αν άφαιρεθοΰν, λοιπόν οί δυνάμενοι, όπωσδήποτε, νά φέρουν δπλα, μένουν πλέον τών 4.000 άμαχοι, οί δποϊοι, άκολουθοΰντες
τήν Ιξοδον, θ’ άπετέλουν σοβαρόν έμπόδιον διά τήν άπεγνωσμένην αυτήν στρατιω
τικήν Ιπιχείρησιν. 'Ως ήδη έλέχθη ένας άριθμδς άτόμων, πλέον τών 2.000, θά
παρέμενεν κατ’ άνάγκην είς τήν πόλιν, μή δυνάμενος νά μετακινηθή, λόγω άνυπερβλήτων έμποδίων.
Ό συσχετισμός τών έκατέρωθεν δυνάμεων ήτο άνηλεής διά τούς πολιορκουμένους. Περί τούς 4.000 Ινοπλοι Έ λληνες, Ιχοντες κατά τήν κρίσιμον φάσιν τής
Ιπιχειρήσεως ύπδ τήν προστασίαν των άλλους 4.000 άμάχους πάσης φύσεως, έπρε
πε νά Ιφορμήσουν μέσα είς τήν νύκτα καί νά διέλθουν διά μέσου 15.000 τουλάχι
στον Ιχθρών, έξ ών περί τούς 10.000 τακτικοί, διά τοϋ πολυδαιδάλου τών χαρακω
μάτων καί τών άλλων άμυντικών κωλυμάτων, διανύοντες μαχόμενοι μίαν κρίσιμον
άπόστασιν 5 τουλάχιστον χιλιομέτρων.
Μέ τδν καταθλιπτικδν αύτδν συσχετισμόν τών δυνάμεων καί μέ τήν Ιφαρμογήν
ένδς σχεδίου, περιελθόντος ήδη Ιγκαίρως είς γνώσιν τοϋ Ιχθροϋ, δέν θά ήτο πε
ρίεργον άν δλόκληρον τδ σώμα τών Ιξερχομένων έξωντώνετο. Παρά ταΰτα, ώς θά
ίδωμεν, πολλοί διεσώθησαν, παρά πάσαν λογικήν τών συνθηκών καί τών άριθμών.
Τήν ΙΟην ’Απριλίου 1826, μετά τήν δύσιν τού ήλιου, δλος δ δγκος τών Ε λ 
λήνων, οί δποϊοι έπρόκειτο νά συμμετάσχουν τής Ιξόδου, είχε συγκεντρωθή σιωπη
λός δπισθεν τών τειχών, είς τάς προκαθωρισμένας θέσεις, έν άναμονή διαταγών.
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΟΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ "ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,,
Ττώ τοΰ Ύπαστυνόμαυ Α' χ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ

ΑΜΕΣΟΣ Δ Ρ Α ΣΙΣ τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατέστη πλέον θρΰλος άνά τό
Πανελλήνιον. Δέν παρέρχεται ημέρα πού νά μη αναγραφή δ Τύπος καί εν
Η
έπί πλέον έπίτευγμα των ’Αξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλων της ύπηρεσίας αυτής, δπως δέν παρέρχεται ήμέρα πού νά μή άκούωνται δλονέν καί περισ
σότερα από τδ κοινόν διά τό πράγματι σωτήριον εργον τοΰ «100»! Δίκαια λοιπόν
ή υπερηφάνεια δλων μας διά τό πολύτιμον άπόκτημα τής τελευταίας οκταετίας καί
πολύ δίκαια ή στοργή, διά τής όποιας Πολιτεία καί Κοινόν περιέβαλαν καί περι
βάλλουν τό σύγχρονον αυτό καύχημα μιας εύνομουμένης κοινωνίας.
Μία πανηγυρική άναγνώρισις τοΰ τεραστίου έργου, πού έπιτελεΐ ή υπηρεσία
’Αμέσου Δράσε ως εις την Ε λληνικήν κοινωνίαν, είναι καί ή προσφάτως γενομένη
βράβευσις αύτής διά Μεταλλίου καί Διπλώματος υπό τών εν Έλλάδι «Ρόταρυ»,
ήτοι τοΰ πασίγνωστου «Ροταριανοΰ Όμίλου ’Αθηνών». Μέ έμβλημα τό «Π ρ ώ τ ι σ τ ο ν τ ό Υ π η ρ ε τ ε ί ν» δ Ροταριανός "Ομιλος, δέν ήδύνατο νά παρίδη
τό θεάρεστον καί κοσμοσωτήριον Ιργον τής υπηρεσίας πού, έν παντί καί πάντοτε
ύπηρετεϊ καί μόνον ύπηρετεΐ. Καί νά μή βραβεύση, διά πρώτην φοράν άπό τής εν
ετει 1928 συστάσεώς του — είναι δ πρώτος !ν Έ λλάδι "Ομιλος — τήν μοναδι
κήν δημοσίαν ύπηρεσίαν πού άπεφάσισε νά βραβεύση μέχρι σήμερον καί ή δποία,
περισσότερον πάσης άλλης ήξιζε, κατά γενικήν δμολογίαν, αύτής τής δικαιοτάτης
τιμητικής διακρίσεως.
Πρώτη λοιπόν δημοσία υπηρεσία Ιν Έλλάδι, ή όποια λαμβάνει τό Μετάλλιον
μετά Διπλώματος τοΰ «Ροταριανοΰ Όμίλου ’Αθηνών», ηύτύχησε νά είναι ή "Αμε
σος Δρδσις τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος. Ή τιμή είναι μεγίστη, αν μάλιστα σκεφθή
κανείς δτι παρόμοιας τιμητικής διακρίσεως έτυχον μέχρι σήμερον, ύπό τών «Ρό
ταρυ» Ελλάδος, μόνον ή Α.Μ. δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ώς Όλυμπιονίκης, καί
τό Σώμα τών Ελλήνω ν Προσκόπων. "Οπως δέ σημειώνει λίαν προσφυώς εν Ικ
τών τελευταίων εβδομαδιαίων δελτίων τοΰ Ροταριανοΰ Όμίλου ’Αθηνών — καί
πέραν τών δσων έξοχων έλέχθησαν διά τήν ’Άμεσον Δράσιν ύπό τοΰ Προέδρου τών
Ελλήνων Ροταριανών κ. Κ . Άποσκίτη κατά τήν τελετήν τής βραβεύσεως, περί ών
κατωτέρω— , ή πανηγυρική αΰτη άναγνώρισις τών ύπηρεσιών ’Αμέσου Δράσεως έρ
χεται διότι «... δέν διαπιστώνει κανείς καί πολύ συχνά, ιδίως στους καιρούς μας,
πράξεις τόσον ύψηλής ήθικής ύποστάσεως, άλτρουϊσμοΰ, γενναιοψυχίας, τόλμης καί
θάρρους, δπως είναι αύταί πού χαρακτηρίζουν τό έργον τής λαμπράς πράγματι
υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Άναμφισβητήτως δέ άποτελεΐ ένδεικτικόν ύγειώς σκεπτομένης κοινωνίας δταν, ύπό οίανδήποτε έκφρασίν της,
γνωρίζει αδτη νά διακρίνη καί νά τιμά τήν κοινωνικήν προσφοράν προβάλλουσα
ταύτην πρός μίμησιν...».
Η Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε ΙΣ Τ Ο Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Ν “ K IN G ’ S P A L L A C E „
Ρ Α Β Ε Γ Σ ΙΣ τής ’Αμέσου Δράσεως έγένετο τήν 20ην ’Ιουνίου έ.έ. καί ώραν
Η Β21ην.
Εις τήν κατάμεστον άπό προσωπικότητας τών ’Αθηνών αίθουσαν τοΰ ξε

νοδοχείου «K ing’s Pallace» (Βασιλέων Μέλαθρον) καί εις μίαν άτμοσφαΐραν ζωηράν
καί ένθουσιώδη καί ύπό τά χειροκροτήματα τών εκλεκτών προσκεκλημένων, ώς καί
πολυαρίθμων Ροταριανών τοΰ Έσωτερικοΰ καί τοΰ ’Εξωτερικού, δ Πρόεδρος τών
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Ρόταρυ άπένειμε τό Μετάλλιον τοΰ Ροταριανού 'Ομίλου ’Αθηνών καί μαζί Ροτα
ριανόν δίπλωμα είς τόν Διοικητήν τής ’Αμέσου Δράσεως κ. Γ . Άγγελόπουλον. Πα
ρέστησαν κατά τήν τελετήν, μεταξύ των άλλων ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
II. Τοτόμης, ό Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ . Τασιγιώργος, δ πρώην ’Αρ
χηγός κ. Εύάγγ. Καραμπέτσος, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Β . Σακελλαρίου, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Ν. Μπιτούνης, άντιπροσωπεία ’Αξιωμα
τικών καί κατωτέρων υπαλλήλων τής ’Αμέσου Δράσεως κ. λ.
Ή προσφορά τής ’Αμέσου Δράσεως καί ή έκ ταύτης δικαία έπιβράβευσις ύπό
τοΰ Ροταριανού Όμίλου ’Αθηνών, άπεικονίζονται είς τήν κατωτέρω έμπεριστατωμένην δμιλίαν τοΰ Προέδορυ τών Ελλήνω ν Ροταριανών κ. Κ . Άποσκίτη. Είπεν δ κ.
Άποσκίτης:
«Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι :
Θέλω νά πιστέψετε δτι αίσθανόμεθα ιδιαιτέρως ευτυχείς άπόψε γιατί έχουμε
μαζί μας τούς εκπροσώπους τής ’Αστυνομίας Πόλεων. "Οπως είς δλους είναι γνω
στόν, τό Ρόταρυ έχει ώς βασικήν αλλά καί ώς πρωταρχικήν άρχήν τό ύπηρετείν
άνιδιοτελώς, τήν βελτίωσιν καί άνάπτυξιν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τών άτόμων
πρώτα καί τών λαών έν συνεχεία, μέ σκοπόν τήν άλληλοκατανόησιν διά τής δποίας
πολλά πιστεύει δτι έπιτυγχάνονται. Φυσικά δρά μέ βάσιν πάντοτε τήν έξυπηρέτησιν
τής χώρας είς τήν όποιαν έκάστοτε άναπτύσσεται πιστόν είς τούς Νόμους καί τήν
Θρησκείαν.
’Ίσως είς αύτήν τήν άποδεδειγμένως καλήν του προαίρεσιν καί διεθνώς άνεγνωρισμένην νά δφείλεται ή τεραστία ηθική δύναμις τού Ρόταρυ, τού όποιου σήμε
ρον 12 μέλη περίπου άποτελοΰν τά βασικά στελέχη τής συμβουλευτικής επιτροπής
τών Ηνωμένων ’Εθνών καί είς τό όποιον Ρόταρυ μεγάλαι καί διεθνούς κύρους προ
σωπικότητες προσφέρουν, ώς μέλη του, τάς πολυτίμους υπηρεσίας των. Φυσικά δεν
πρόκειται νά συνεχίσω περί Ρόταρυ, διότι δεν είναι αυτός δ σκοπός μας άπόψε.
ΤΗταν δμως άναγκαΐον νά λεχθούν αυτά διά νά αίτιολογήσωμεν διατί μία όργάνωσις, πρεσβεύουσα τά ανωτέρω, δέν ήτο δυνατόν νά μείνη ασυγκίνητος από τό έπιτελεσθέν έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί πώς ήχθημεν είς τήν άπόφασιν νά
βραβεύσωμεν τήν Άμεσον Δράσιν.
Βεβαίως πλεΐσται δσαι ύπηρεσίαι καί όργανισμοί προσφέρουν τεραστίαν έξυπηρέτησιν είς τήν πάλιν. Η μείς δμως, έξ δλων αύτών έπελέξαμεν τήν Άμεσον Δράσιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Δ ιατί; Παρακαλώ έπιτρέψατέ μου ν’ άνοίξω μίαν παρένθεσιν καί νά σάς παρουσιάσω τήν υπηρεσίαν αύτήν, είς τήν όποιαν άναμφιβόλως
ό καθένας μας κάτι οφείλει, καί ή άπάντησις θά έλθη άφ’ έαυτής.
Τόν Αύγουστον τού 1959 έκυκλοφόρησαν είς τάς ’Αθήνας τά δύο πρώτα περι
πολικά αότοκίνητα, δωρηθέντα ύπό τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως. ’Ήρχισεν έπίσης ή έγκατάστασις ενός σταθμού άναμεταδόσεως, ύπό τήν έπίβλεψιν τεχνικού τής
’Αμερικανικής ’Αστυνομίας. Εύθύς άμέσως, οί έπί κεφαλής τής ’Αστυνομίας άντελήφθησαν τήν ανάγκην συστηματικής όργανώσεως καί εξοπλισμού τής νέας Υ π ηρε
σίας. Άπεφασίσθη τότε ή άποστολή ένός ικανού άξιωματικοΰ δι’ ειδικήν έκπαίδευσιν είς τήν ’Αμερικήν καί τήν Δ. Εύρώπην, άπεστάλη δέ δ νΰν ’Αστυνόμος Β '.
Διευθυντής τής Υπηρεσίας Άμεσου Δράσεως κ. Γεώργιος Άγγελόπουλος. Τό εάν
ή Υπηρεσία είχεν κάμει καλήν εκλογήν είς τό πρόσωπον καί πόσον, θά τό κρίνετε
μόνοι σας άπό τό έπιτελεσθέν έργον. Έγώ , γνωρίζων τάς άρχάς τών Αξιωματικών
τής Αστυνομίας καί τήν έμφυτην άντιπάθειάν των πρός τήν προσωπικήν προβολήν,
θά σιωπήσω έπ’ αύτού τοΰ σημείου.
Ή έμφάνισις διά πρώτην φοράν τής ύπηρεσίας τό 1959 άπετέλει κάτι τό νέον.
ΤΗτο τρόπον τινά μία έπανάστασις, άλλά έπανάστασις χωρίς μέσα. “Επρεπε ν’
άπευθυνθή είς δλους τούς πολίτας, οίασδήποτε τάξεως καί νά τούς έξυπηρετήση πε-
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ρισσότερον άπό οίανδήποτε άλλην άστυνομικήν αρχήν, άλλα ταυτοχρόνως καί ν’
άγαπηθή άπ’ αυτούς, διότι ήτο σχεδόν ό [τόνος κλάδος τής ’Αστυνομίας πού θά
ήρχετο είς άμεσον έπαφήν μέ τον πολίτην καί εις στιγμάς κάθε άλλο παρά φυσιολογικάς. Τό άναληφθέν εργον ήτο τεράστιον καί δυσβάστακτον. Έ πρεπε άπό μιά
φούχτα άνθρώπων, ν’ άντιμετωπισθοΰν ή αλματώδης αΰξησις τού πληθυσμού καί ή
Ιπέκτασις τού κατωκημένου χώρου τής πρωτευούσης, ή αΰξησις τής έγκληματικότητος καί ιδίως ή αΰξησις των άδικημάτων κατά τής περιουσίας. Τό σύνθημα ήτο
άμεσος καί ταχεία έξυπηρέτησις άπάντων τών πολιτών. ’Αλλά πώς θά συνετελεϊτο καί μέ τ ί; Κ ι’ δμως, ή έπιμονή καί ή αύτοθυσία τών ολίγων αυτών άνθρώπων
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δεν μπορούσε ν’ άφήση άσυγκινήτους τούς άρμοδίους. Οί καταπληκτικές τους Ιπιτυχίες έβεβαίωναν δτι έπρεπε νά ένισχυθοΰν. ’Έτσι μέ1 την πάροδον τού χρόνου, δ
άριθμός τών περιπολικών οχημάτων καί τών άνδρών ηδξανε συνεχώς, καθώς καί
τών έγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών. Ή πρόοδος ήτο ταχεία. Σήμερον διατίθεται
άνά εν περιπολικόν αύτοκίνητον είς έκαστον ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών —- Π ει
ραιώς, δηλαδή 35 ή Διεύθυνσις είς τάς ’Αθήνας καί 14 είς τόν Πειραιά. Επίσης
ή Ύποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως Ιφωδιάσθη δι’ άσυρματοφόρων μοτοσυκλετών
καί συνεστήθη είδική Υπηρεσία Άσυρματοφόρων ’Οχημάτων διά τήν έπιστημονικήν άνάκρισιν τών τροχαίων άτυχημάτων. "Ηδη τά περιπολικά αύτοκινητα άνέλαβον δράσιν καί είς τάς Πάτρας καί τήν Κέρκυραν.
Τό Κέντρον Τηλεπικοινωνιών τής ’Αστυνομίας εύρίσκεται έπί τής δδοΰ Στα
δίου 10, δπου καί τό Έπιτελεΐον τής Αστυνομικής Διευθύνσεως. Τό Κέντρον Ά ναμεταδόσεως είς τόν Λυκαβηττόν, μέ δύο διαφορετικάς συχνότητας. Υπάρχουν μέ
σα αυτομάτου καταγραφής τών σημάτων, λειτουργοΰντα συνεχώς ύπό τήν έπίβλεψιν
άριστα εκπαιδευμένων είς τό έξωτερικόν άστυνομικών. Έπληροφορήθημεν δέ, δτι
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έντδς τοΰ ’Οκτωβρίου έρχεται ή λειτουργία ενός συγχρόνου καί τελειότατου Τηλετυπικοΰ Κέντρου καλύπτοντος δλας τάς σχετικάς άνάγκας. Διά πρώτην δέ φοράν θά
συνδεθη ή ’Αστυνομία μετά τής Ίντερπόλ δλων των Κρατών. Επίσης ήρχισεν ή
έγκατάστασις συστήματος αυτομάτου συναγερμού καί ήδη συνεδέθησαν μετά τοΰ
Κέντρου ’Αμέσου Δράσεως μεγάλαι Τράπεζαι καί κοσμηματοπωλεία. Είναι φανε
ρά ή τεραστία προσπάθεια πού κατέβαλε ή ’Αστυνομία ν’ άναπτύξη τον κλάδον τής
’Αμέσου Δράσεως, άλλά καί θαυμάσιον τό αποτέλεσμα. Ή ’Άμεσος Δράσις τό 1959
έπελήφθη 131 συμβάντων. Τό 1960: 1876. Τό 1961: 13.376... Τό 1966: 138.859.
Κατά τό τρέχον έτος μέχρι τέλους Μαίου, Ιχει έπιληφθή είς 64.868 συμβάντα.
Βεβαίως δέν πρέπει νά θεωρηθή δτι οί αριθμοί αυτοί είναι ενδεικτικοί αύξήσεως τής έγκληματικότητος. Είς τήν πραγματικότητα τό άντίθετον συμβαίνει. Καί
Οφείλεται άναμφιβόλως είς τήν κεραυνοβόλον Ιπέμβασιν των άνδρών τής Τπηρεσίας. Ή αΰξησις αύτή των κλήσεων πρέπει ν’ άποδοθή μάλλον είς τήν συνήθειαν
των πολιτών νά έπικαλοΰνται τά 100 είς πάσαν περίπτωσιν πού τούς άπασχολεΐ. Αί
κλήσεις άνέρχονται είς 2.000 ήμερησίως! Οί πολΐται πιστεύουν— καί αυτό άποτελεΐ
ένδεικτικόν τής έμπιστοσύνης των— δτι δύναται ή “Αμεσος Δράσις νά έπιλύση κάθε
πρόβλημά των. Τό συμπέρασμα αυτό καί μόνον κάνει τούς άνδρας τής ’Αστυνομίας
νά συναισθάνωνται τήν τεραστίαν εύθύνην των άπέναντι των πολιτών, είς τέτοιον
βαθμόν, ώστε νά ξεπερνούν καί τά δρια τοΰ καλώς Ιννοουμένου καθήκοντος των.
’Έτσι, αί άρμοδιότητες τής υπηρεσίας έπεξετάθησαν καί είς άλλους τομείς δπου ή
κρατική μέριμνα είναι άνεπαρκής (διακομιδή άσθενών, πυρκαϊαί κ λ π .). Αυτό ύπεχρέωσε τήν ’Αστυνομίαν νά προβή είς ιδιαιτέραν επιλογήν καί έκπαίδευσιν τοΰ
προσωπικού τών περιπολικών. “Ολοι τους έργάζονται μέ κέφι, παρ’ δλον πού ή
υπηρεσία τους είναι τρομερά κουραστική. Ε ίς τήν “Αμεσον Δράσιν τής ’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως ’Αθηνών ύπηρετοΰν σήμερον 330 άστυνομικοί. Κ ι’ δμως ή Υ 
πηρεσία αύτή απορροφά άνω τοΰ 80% τής άστυνομικής δραστηριότητος. ’Αποτέλε
σμα τής αύτοθυσίας τών υπαλλήλων της είναι νά ύπάρχουν σήμερον υπάλληλοι μέ
όλικήν καί μερικήν αναπηρίαν λόγω τραυματισμοΰ των κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ κα
θήκοντος. Δέχονται κλήσεις έξ δλης τής Ελλάδος, άκόμη καί έκ τοΰ εξωτερικού,
οπού οί δμογενεΐς γνωρίζοντες τήν δραστηριότητά των άπευθύνονται είς αυτούς δι’
άνεύρεσιν συγγενών των κλπ. Θά ήθελα ν’ αναφέρω μερικά δείγματα χαρακτηρι
στικά τής ποικιλομορφίας τών συμβάντων μέ τά όποια καταπιάνονται οί άνδρες τής
’Αμέσου Δράσεως. Μερικά άπ’ αύτά θά μπορούσαν κάλλιστα ν’ άποτελέσουν θέμα
τα χαριτωμένων χρονογραφημάτων, άλλά καί συγκινητικών ιστοριών πραγματικής
αύτοθυσίας. Πρό καιροΰ, είς καρδιοχειρουργικόν τμήμα μεγάλου Νοσοκομείου έγένετο σοβαρωτάτη έπέμβασις είς τήν καρδίαν διά τήν διάσωσιν τοΰ Ιδετοΰς Παπα
θανασίου έξ ’Ηπείρου. Αίφνιδίως ή άναγκαία ποσότης αίματος διά τήν μετάγγισιν
ύπερέβη κατά πολύ τήν ήδη ύπάρχουσαν, λόγω άκατασχέτου αιμορραγίας. Οί ίατροί είς τήν άπελπισίαν των ειδοποίησαν τό «100», μήπως κατορθώσουν οί άνδρες
του καί εύρουν τήν άναγκαίαν ποσότητα είς άλλα νοσοκομεία έπειγόντως. Μετά άπό
άγωνιώδεις προσπάθειας (4 ώρας, περίλυποι διεπίστωσαν δτι τίποτε δέν κατώρθωναν.
Καί τότε ήχθησαν χωρίς χρονοτριβήν είς τήν άλτρουϊστικήν άπόφασιν νά δώσουν
οί ίδιοι τό αίμα. ’Εντός όλίγων λεπτών άνευρέθησαν, κατόπιν συναγερμοΰ, οί εχοντες ίδιας όμάδος αίμα άστυνομικοί καί όλόκληρα 11 κιλά αίματος διέσωσαν έκ
βεβαίου θανάτου τον μικρόν άσθενή. Πράξις ύψίστου άλτρουϊσμοΰ, άλλά καί άθόρυ6ος, άβράβευτος, χαρακτηριστική τοΰ πνεύματος καί τής μετριοφροσύνης πού διέπει τούς ήρωϊκούς αύτούς άνθρώπους.
Ά λλά οί άνδρες αύτοί, ταυτόχρονα έχουν άναπτύξει μέσα των καί τήν συναίσθησιν τοΰ χιούμορ καί καταπιάνονται καλοπροαίρετα καί μέ πλείστα δσα κωμικά
περιστατικά μέ άξιοζήλευτη σοβαρότητα, άπαραίτητον διά τήν έπιτυχίαν τής έπεμβάσεώς των. Ηρό καιροΰ, νύκτα σεληνοφώτιστον, τό «100» έλαβεν έπείγουσαν κλή-
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σιν της Κας Ν., δτι εις τό πηγάδι τής αύλής της έπέπλεε πτώμα άγνωστου. Εύθύς
αμέσως έσπευσαν τρία περιπολικά είς τήν δοθεΐσαν διεύθυνσιν, δπου άνεϋρον την
Καν Ν. άκουμπισμένην είς τό χείλος τοΰ πηγαδιού. Έχρειάσθησαν ολόκληρα %
της ώρας, οί άνδρες των περιπολικών, διά νά δώσουν είς τήν καταταραγμένην Καν
Ν. νά καταλάβη δτι αυτό πού έβλεπε στό πηγάδι δεν ήταν τίποτε άλλο από τό
δικό της είδωλο, πού έκατοπτρίζετο είς τήν έπιφάνειαν τοΰ νερού!
Ε ίς τήν δδόν Πλάτωνος, τό «γκάρντεν πάρτυ» νεαράς άνεστατώθη από τάς ύστερικάς κραυγάς αυτής καί τής μητρός της. Ή κληθεΐσα "Άμεσος Δράσις διεπίστωσεν τό έξης τρομερόν: Νεαρά μή προσκληθεΐσα είς τό πάρτυ καί προφανώς θα
νάσιμος άντίζηλος, έπέταξε έντός τού κήπου μικρή κέρινη κούκλα μέ καρφίτσες
καί λοιπά... μαγικά. Οί άνδρες τοΰ περιπολικού εύρέθησαν πρό δμαδικής υστερίας
καί ήπόρουν περί τού πρακτέου. Αίφνιδίως, ό έπί κεφαλής επέβαλε σιωπήν καί έδήλωσεν δτι προφανώς πρόκειται περί σατανικής ένεργείας, άλλά δτι ευτυχώς έχει
έκπαιδευθή είδικώς καί γνωρίζει πώς θ’ άπαλλάξη τό ύποψήφιον θύμα έκ τής
μαγείας... Πράγματι, μετά τής δεούσης σοβαρότητος προέβη είς αυτοσχέδιον δλιγόλεπτον τελετήν, μετά τήν όποιαν άπεχώρησεν τό περιπολικόν συναποκομίζον τό
σατανικόν κατασκεύασμα ύπό τάς επευφημίας τοΰ πλήθους!
Τά μικρά αυτά περιστατικά δείχνουν πόσον άναγκαίον είναι, οί άνδρες τής Α 
μέσου Δράσεως, νά έχουν Ίώβειον ύπομονήν, άλλά καί ευστροφίαν καί έφευρετικότητα. Πολλές φορές, έξ άσημάντου αίτιας δημιουργείται τέτοιου είδους άναταραχή
ώστε παρίσταται άνάγκη γενικής σχεδόν κινητοποιήσεως.
Ουδέποτε π.χ. θά ξεχάση ή νεαρά τών 75 Μαίων τον θορυβώδη γάμον της.
Ή άτυχής άντελήφθη αίφνιδίως πρό τής πύλης τοΰ Ναού, δπου τήν άνέμενε ό Ρω
μαίος της τών 85 Ίανουαρίων, δτι στό ένα μέν πόδι φορούσε τό νυφικό της παπού
τσι, άλλά είς τό άλλο, λόγω φρεσκάδας τών έγκεφαλικών της άγγείων, φεΰ, είχε
ξεχάσει τήν μαύρη της παντούφλα... Σκηνές άπερίγραπτες, δμάς τεντυμπόΰδων έπέπεσεν δι’ υποχρεωτικήν έξυπηρέτησιν τής νυφούλας γιαγιάς, τήν άνήρπασαν καί
σηκωτή μέ τό νυφικό έπροθυμοποιήθησαν νά τήν πάνε σπίτι ν’ άλλάξη παπούτσι
διά μέσου τών όδών τοΰ Πειραιώς. Πομπή 2000 άτόμων περίπου, διακοπή συγ
κοινωνίας κλπ. Έχρειάσθησαν δλα τά περιπολικά Πειραιώς καί ή Μηχανοκίνητος
δύναμις Ύποδιευθύνσεως Πειραιώς διά νά διαλυθή ή συγκέντρωσις καί νά τελεσθή τό μυστήριον...
"Οπως άντιλαμβάνεσθε, αυτά χρειάζονται μεγάλο στομάχι. Φυσικά ή άπαρίθμησις τών συμβάντων, δραματικών καί κωμικών, δέν έχει τελειωμό άλλά άνεφέρθη
σαν μερικά γιά νά γίνη άντιληπτόν πόσον, έκτός ύποχρεώσεως, δρά τις περισσότε
ρες φορές ή άνεκτίμητος αύτή ύπηρεσία. (Συνδρομή είς έγκλωβισθέντα άτομα έντός
άνελκυστήρων, αυτοκινήτων καί καιομένων οικιών ή έν καταρρεύσει). Ά λλά καί
έντός τών ύποχρεώσεών της είναι άφθαστος. "Ε χει διαλύσει συμμορίας κλεπτών,
διαρρηκτών καί έχει διασώσει έκατοντάδας πολιτών έκ βεβαίου θανάτου. Ή ύπηρε
σία αύτή είναι φανερόν δτι διέπεται άπό ένα τηρούμενον αυστηρότατα κ α ν ο 
ν ι σ μ ό ν , πού όνομάζεται «έξυπηρέτησις τού κοινού» καί άποβλέπει στό πώς 6
πολίτης θά έξυπηρετηθή καλύτερον είς δλους τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής.
Αύτό πού μάς έκανε νά τήν θαυμάσουμε καί νά θεωρήσωμεν ύποχρέωσίν μας
νά τήν βραβεύσωμεν, είναι δ τρόπος έφαρμογής τού Κανονισμού πού τήν διέπει.
Ό ήρωϊσμός, ή αύτοθυσία καί δ άλτρουϊσμός τών όλίγων — πρέπει νά τό τονίσωμεν
τρομακτικά όλίγων μέσα σέ 2 έκατομμύρια κατοίκων — άνδρών της μάς έχει άφάνταστα συγκινήσει. Δέν μπορεί εύκολα νά άφήση άπαρατήρητη ένας οίοσδήποτε κα
νονικός άνθρωπος τή σκηνή 20— 30 άστυνομικών στήν ούρά, πού δίνουν 11 κιλά
αίμα άπό δική τους πρωτοβουλία γιά νά σωθή ένα άγνωστό τους μέχρις έκείνης
τής στιγμής παιδί, καί μάλιστα στήν τρομερή έποχή πού ζοΰμε, στήν όποια βασι
λεύει δ νόμος τής άδιαφορίας, τού ρεαλισμού καί τής σκληρότητος. Καί τό σπου-
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δαιότερον, άνωνύμως καί άνευ ούδεμιάς υλικής καί ήθικής αμοιβής. Οί γενναίοι αύτοί ανδρες είναι γνωστόν δτι άμοίβονται δυσανάλογα προς τάς μεγάλας ύπηρεσίας
πού προσφέρουν συνεχώς μέ κίνδυνον της ζωής των. Αυτό δεν μπορούμε έμεΐς δυ
στυχώς νά τό διορθώσωμε. Εί'μεθα δμως βέβαιοι πώς τό Κράτος δταν μπορέση
θά τό κάμη. Έ μεΐς οί Ροταριανοί, σαν έκπρόσωποι τών περισσοτέρων έπαγγελματιών
της πόλεως, θέλουμε άπόψε μαζί μέ τόν απεριόριστον θαυμασμόν μας, καί τις εύχαριστίες μας, νά δώσουμε εις τούς γενναίους αυτούς ανδρες πού διέπονται άπό τάς ροταριανάς άρχάς μας, τήν ύψίστην ηθικήν άμοιβήν πού διαθέτομεν: τό Μετάλλιον
τοΰ Ροταριανού Όμίλου ’Αθηνών μετά Διπλώματος. Τούτο έχει μέχρι στιγμής, δοθή
μόνον εις έξέχουσας προσωπικότητας, διά πρώτην φοράν δέ δίδεται εις Δημοσίαν
Τπηρεσίαν διά τήν προσφοράν της εις τήν πόλιν μας».
Εις τόν κ. Άποσκίτην άπήντησεν δ Διοικητής τής ’Αμέσου Δράσεως κ. Γ .
Άγγελόπουλος, δ όποιος έν καταφανεί συγκινήσει είπε τά έξής :
«Κύριε Υπουργέ, κύριε ΙΙρόεδρε τοΰ Ροταριανού Όμίλου ’Αθηνών, κύριε
’Αρχηγέ, κυρίαι, κύριοι :
Υπάρχουν ψυχικαί καταστάσεις αί δποΐαι δέν είναι δυνατόν νά περιγραφοΰν
διά λόγων, οί δποΐοι, άλλωστε, θά ήσαν ανεπαρκείς προκειμένου νά αποδοθούν δι’
αυτών ή εντασις καί ή εκτασις τής συγκινήσεως ή δποία διακατέχει τόν δμιλοΰντα. ’Ακριβώς εις μίαν τοιαύτην κατάστασιν εύρίσκομαι κατά τήν ώραν ταύτην,
οπότε ένας διακεκριμένος "Ομιλος λαμπρών επιστημόνων καί έπαγγελματιών άπονέμει τιμητικήν διάκρισιν προς τήν ύπ’ έμέ Τπηρεσίαν τής ’Αμέσου Δράσεως.
Οί ανδρες τής ’Αμέσου Δράσεως, πληροφορηθέντες τήν εύγενή πρωτοβουλίαν
τού Ροταριανού Όμίλου ’Αθηνών, ήσθάνθησαν έντονον καί δικαιολογημένην συγκίνησιν, αλλά καί όπερηφάνειαν, διότι τό υπέρ τοΰ κοινωνικού συνόλου, επί 8 έτη,
μέ πολλάς αντιξοότητας, έλάχιστα τεχνικά μέσα αλλά υπέρμετρον Ινθουσιασμόν καί
φιλοτιμίαν προσφερθέν άπό έλαχίστους υπαλλήλους έργον των, έτυχεν έμπράκτου
καί λαμπράς άναγνωρίσεως.
Αισθάνομαι τήν άνάγκην νά σάς διαβεβαιώσω έξ ονόματος δλων τών ύπαλλήλων τής ύπ’ έμέ Υπηρεσίας, δτι δ Ροταριανός "Ομιλος ’Αθηνών διά τής ώραίας
πρωτοβουλίας του, ένέγραψεν ύποθήκην επί τής ύπηρεσιακής συνειδήσεως ήμών,
μνήμονες δέ ταύτης τής υποθήκης θά έξακολουθήσωμεν μετά τοΰ αυτού ένθουσιασμού καί ζήλου τό κοινωφελές μας έργον.
Αισθάνομαι τήν στιγμήν ταύτην ίεράν ύποχρέωσιν δπως εύχαριστήσω δλους δσους μάς εβοήθησαν εις τό έργον μας, ύποσχόμενος δτι δέν θά διαψεύσωμεν τάς
προσδοκίας καί τήν εμπιστοσύνην των πρός τήν υπηρεσίαν ταύτην. Σάς ευχαριστώ
δλους».
Τόν λόγον έν συνεχεία έλαβεν ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Κ .
Τασιγιώργος, δ δποιος, έν μέσω τών ζωηρών χειροκροτημάτων τών παρευρεθέντων
είπε τά ακόλουθα:
«Κύριε Τπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίαι καί Κύριοι :
Είμαι, πραγματικώς, ευτυχής καί ιδιαιτέρως συγκεκινημένος, διότι παρίστα
μαι εις τήν σημερινήν συνεστίασιν τοΰ λαμπρού Ροταριανού Όμίλου ’Αθηνών, δ
δποιος είχε τήν εύγενικήν πρωτοβουλίαν, δπως άπονείμη τιμητικήν διάκρισιν πρός
τήν Τπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άναγνωρίζων ουτω καί
έπιβραβεύων, κατά τρόπον πανηγυρικόν, τό ύπέρ τοΰ κοινωνικού συνόλου έργον της.
Ό άξιότιμος κ. Κωνσταντίνος Άποσκίτης μοΰ παρέσχε τήν πληροφορίαν, δτι δ
υπό τήν προεδρίαν του Ροταριανός "Ομιλος ’Αθηνών απονέμει, διά πρώτην φοράν,
κατά τήν έσπέραν ταύτην, τιμητικήν διάκρισιν πρός Δημοσίαν Τπηρεσίαν.

Βράβευσις της 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως ύπδ τοϋ «Ροταριανού 'Ομίλου ’Αθηνών»
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Το γεγονός είναι Ιδιαιτέρως σημαντικόν καί ή άπονεμομένη τιμή αποκτά, έξ
αυτοϋ τοΰ λόγου, μείζονας διαστάσεις.
“Αξιόν, έπίσης, ιδιαιτέρας Ιξάρσεως είναι τό γεγονός, δτι ή άπονεμηθεϊσα,
ήδη, πρός την Ά μεσον Δράσιν, τιμητική διάκρισις προέρχεται εξ ένός 'Ομίλου,
τοΰ οποίου ή έξοχος καί πληθωρική άγαθοποιός καί κοινωφελ.ής δραστηριότης έχει
ως βασικόν κίνητρον τό ιδεώδες τοΰ ύπηρετεΐν τόν πλησίον καί θεμελιώδη σκοπόν
τήν δημιουργίαν φιλικών δεσμών καί τήν άλληλοεξυπηρέτησιν τών μελών τής κοι
νωνίας, μέ τελικόν στόχον τήν ευτυχίαν των.
1 »

'Ο ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Κ. Τασιγιώργος καθ’ ήν στιγμήν δμιλεΐ
πρός τούς συγκεντρωθέντας.

Είναι παγκοσμίως γνωστά τα ιδανικά, άλλα καί τα έπιτεύγματα τών άπανταχοΰ τής γής Ροταριανών 'Ομίλων, τών όποιων τό εργον εχει τιμηθή διά καθολικής
άναγνωρίσεως. Έκφρασιν δέ αυτής, άκριβώς, τής άναγνωρίσεως άπετέλεσε τό γ ε
γονός, δτι επ’ εύκαιρία τής ίδρύσεως τοΰ Ο.Η.Ε. εις τόν Ά γ ιο ν Φραγκίσκον, έκλήθη
τό διεθνές Ρόταρυ, δπως μετάσχη τοΰ συνεδρίου τών Ηνωμένων Εθνών ως σύμ
βουλος. Είναι δέ γνωστόν, δτι τό διεθνές Ρόταρυ έθεσε τήν πολύτιμον έμπειρίαν
του εις τήν διάθεσιν τοΰ Ο.Η.Ε. καί συνέβαλε μεγάλως εις τήν σύνταξιν αύτοΰ τού
του τοΰ καταστατικοΰ τοΰ Ο.Η.Ε., ώς καί τοΰ καταστατικού τοΰ Οικονομικού καί
Κοινωνικού Συμβουλίου.
"Οταν, λοιπόν, "Ομιλος τοιαύτης διεθνούς άναγνωρίσεως καί προβολής, τιμά
δημοσία καί τόσον πανηγυρικώς τό εργον τής Αμέσου Δράσεως καί δι’ αυτής τό
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έν τώ συνόλω της, είναι φυσική καί εύλογος καί ή ύπερηφάνεια καί ή συγκίνησις. ή όποια σάς βεβαιώ, πλημμυρίζει τάς ψυχάς ήμών τών
άστυνομικών έκ τής προσγενομένης έξόχου τιμής.
Παρέχω, άκόμη, τήν διαβεβαίωσιν, δτι εύγενικαί καί άκρως τιμητικαί χειρο
νομίας ώς ή άποψινή τοΰ Ροταριανοΰ 'Ομίλου ’Αθηνών, άποτελοΰν, δι’ 'όλους ήμάς
τούς άστυνομικούς, έμπρακτον έκφρασιν άναγνωρίσεως τών υπέρ τοΰ κοινωνικού
συνόλου προσπαθειών μας καί τήν μεγαλυτέραν ηθικήν ίκανοποίησιν, ή όποια άποτελεΐ έν ταυτώ πηγήν εμπνεύσεως καί θάρρους, διά τήν μετά τοΰ αυτοΰ, ώς μέχρι
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σήμερον, δημιουργικού ζήλου, άσκησιν τού έπιμόχθου, άλλα τόσον ώραίου λειτουργήματός μας.
Δράττομαι τής ευκαιρίας, ί'να καί από τής θέσεως ταύτης, έκφράσω, διά πολ
λοστήν ήδη φοράν, τήν άκραν ευαρέσκειάν μου καί τά θερμά συγχαρητήριά μου
πρός τήν Υπηρεσίαν Άμεσου Δράσεως. Τήν θαυμασίαν αυτήν μονάδα τής Α στυ
νομίας Πόλεων, ή όποια, χάρις εις τήν ύψηλήν άντίληψιν περί καθήκοντος τού
συνόλου των υπαλλήλων της, από τού πρώτου μέχρι τού τελευταίου, τήν έξαιρετικήν υπηρεσιακήν των κατάρτισιν, τό πνεύμα φιλαλληλίας, άλτρουϊσμοΰ καί αυτο
θυσίας πού τούς διέπει, τήν άκάματον δραστηριότητά των καί τήν μοναδικήν τα
χύτητα, με θ’ ής ένεργοΰν, πρός ίκανοποίησιν παντός αιτήματος των έχόντων άνάγκην βοήθειας πολιτών καί έν γένει έν τή έκτελέσει τού καθήκοντός των, έκέρδησε
τήν έκτίμησιν, τόν σεβασμόν καί τήν συμπάθειαν τής κοινής γνώμης, τής οποίας,
τελικώς, κατέκτησεν, έπαξίως, τάς καρδίας.
Ή ’Άμεσος Δράσις κατέστη δ καλύτερος πρεσβευτής καλής θελήσεως τής Α 
στυνομίας Πόλεων πλησίον των πολιτών. Α κόμη δέ κατέστησεν έαυτήν μοναδικόν
παράδειγμα Κρατικής Υπηρεσίας, άξίας πρός μίμησιν, διότι οί άποτελοΰντες αυτήν
συνειδητοποίησαν καί άνήγαγον εις περιωπήν, έν τή πράξει, τήν άντίληψιν καθ’ ήν
καθήκον τών κρατικών υπαλλήλων είναι νά υπηρετούν, ύπό τήν άγαθήν τού δρου
έννοιαν καί μέ δλην των τήν ψυχήν, τούς πολίτας.
Οΰτω, χωρίς ύπερβολήν, κάθε έπέμβασις τής Αμέσου Δράσεως άποτελεϊ μίαν,
άκόμη, αιτίαν επιδοκιμασίας, θαυμασμού καί έξάρσεως τού έργου της ύπό τού Κοινού
καί τού Τύπου. Χρέος μου, μάλιστα, θεωρώ, δπως, έπωφελούμενος τής παρουσίας
έκλεκτών εκπροσώπων τού Τύπου, άπευθύνω πρός αύτούς καί δι’ αυτών πρός τόν
Τύπον, έν τώ συνόλω του, θερμοτάτας εύχαριστίας, διά τήν έξαιρετικήν συμβολήν
των εις τήν έπισήμανσιν καί προβολήν τού έργου τής Αμέσου Δράσεως.
Δ ι’ δσων είπον περί Αμέσου Δράσεως φρονώ δτι δικαιολογούνται, έπαρκώς,
τά έξαιρετικά αισθήματα τά όποια μέ συνέχουν έναντι τής Υπηρεσίας ταύτης, ή
οποία τιμά, άναμφισβητήτως, τήν Αστυνομίαν Πόλεων, έν τώ συνόλω της.
Περαίνων, όμολογώ, δτι ζωηράν αισθάνομαι τήν ψυχικήν άνάγκην, δπως εύχαριστήσω, θερμότατα τόν Ροταριανόν “Ομιλον Αθηνών, διά τήν τόσον εύγενικήν καί
ώραίαν χειρονομίαν του. Έπωφελούμενος δέ τής ευκαιρίας, έπιθυμώ νά έξάρω τό
γεγονός, δτι ό έν λόγω “Ομιλος — ώς καί οί λοιποί Ροταριανοί “Ομιλοι — ένώ
διά τού θεσμού άπονομής βραβείων (Έπιμελείας - Χρηστότητος - Αύτοθυσίας). εις
μαθητάς, ιδρύματα καί ίδιώτας, έπισημαίνει καί έξαίρει τήν άγαθοποιόν, υπέρ τού
κοινωνικού συνόλου, δράσιν άτόμων ή δμάδων έπί σκοπώ δημιουργίας εύγενοΰς άμίλλης εις τήν όποιαν τόσα δφείλουν αί Τέχναι, ή Επιστήμη καί ό Πολιτισμός έν
γένει, έν τούτοις τηρεί χαρακτηριστικήν σιγήν ώς πρός τά ίδικά του έργα εύποιΐας
καί φιλαλληλίας καί τήν έν γένει έθνωφελή καί κοινωφελή δράσιν του.
Ά λ λ ’ έπειδή τό έργον τού Ροταριανού Όμίλου Αθηνών είναι άθόρυβον, δεν
σημαίνει δτι είναι καί μικρόν.
Άντιθέτως, είναι ευρύτατα γνωστόν, δτι δ Ροταριανός "Ομιλος Αθηνών, ό
όποιος περικλείει εις τούς κόλπους του διακεκριμένους έπιστήμονας καί έπιτυχημένους καί έντίμως μοχθοΰντας έπαγγελματίας, έπιτελεΐ σπουδαΐον έθνικόν καί κοι
νωνικόν εργον καί άποτελεϊ σοβαρόν παράγοντα προόδου καί πολιτισμού εις τόν
τόπον. Δ ι’ δ καί παρακαλώ, δπως μοΰ έπιτραπή, ινα, ύπό τήν ιδιότητα τού Α ρ χ η 
γού τού Αστυνομικού Σώματος, άπευθύνω, πρός τόν Ροταριανόν "Ομιλον Αθηνών,
εγκάρδια συγχαρητήρια διά τό ύπ’ αυτού έπιτελούμενον άθόρυβον, σεμνόν, άλλά
καί θαυμάσιον έργον».
Τέλος, δ Τπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τοτόμης ηύχαρίστησε τόν Ρο
ταριανόν "Ομιλον Αθηνών διά τήν προσγενομένην τιμήν πρός τήν ύπηρεσίαν Α μ έ
σου Δράσεως, έπλεξε τό έγκώμιον τής ύπηρεσίας αυτής καί τήν προέβαλεν ώς πα
ράδειγμα πρός μίμησιν διά τάς άλλας ύπηρεσίας καί δργανισμούς.
ΧΑ Ρ. ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΟΣ κ. ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΤΟΜΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
'Υπό τοΰ Ύπαστυνομου Α' κ. Σ ■ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Μέσα εΕς τήν γλυκεΐαν άτμόσφαιραν τής έλληνικής άνοίξεως, συνετελέσθη τό
άπίθανον θαΰμα τής σωτηρίας του ’Έθνους μας. Ή γαλάζια πατρίδα τής Ε λευθε
ρίας καί τής Δημοκρατίας, ποΰ επικίνδυνοι πολιτικοί καί έθνικοί ακροβατισμοί τήν
ώδήγουν εις τον έφιαλτικόν έρυθρόν άφανισμόν, άνέζησε καί έσώθη.
Ή γιγαντιαία εθνική δύναμις τοΰ Στρατού μας, έγινεν δ θαυματοποιός, πού
ένεφύσησε πνοήν καί ίσχύν, έλπίδα καί αισιοδοξίαν είς τήν χώραν μας καί έδιωξε
μακριά, τά έουθρά παγερά σύννεφα τοΰ κομμουνισμού.
Τό θαΰμα έγινεν. Ή Ε λλάς έσώθη καί ή ιστορία έγραψε τήν 21 ’Απριλίου
1967 ώς ήμερομηνίαν έφάμιλλον τής 25 Μαρτίου, τής 27 ’Οκτωβρίου καί τόσων
άλλων πού λαμπρύνουν με δόξαν καί τιμήν τήν φυλήν μας.
Τό αίμα πού ρέει στάς άρτηρίας τοΰ έθνους μας καί πού παρ’ όλίγον ν’ άλλοιο)θή έγινεν πάλιν έλληνικόν. Ή χώρα μας έγινε πάλιν Ελλάς. Κ ι’ ήμεΐς δλοι άπεμακρύναμεν τήν ομίχλην πού έσκότιζε τό λογικόν μας καί έγενόμεθα γνήσιοι "Ε λ
ληνες άξιοι των περιστάσεων καί των καιρών.
Έ τσ ι μέ άφετηρίαν τήν 21 ’Απριλίου 1967, ό λαός μας μέ άλάνθαστον έθνικόν παιδαγωγόν καί ήγέτην τόν ένδοξον Στρτόν μας πορεύεται τήν δδόν τών εθνι
κών μας πεππρωμένων. Άνηφορίζει τόν πετρώδη άνήφορον, πού είς τό τέρμα του
έδρεύει τό μεγαλεΐον τής φυλής μας.
Μέσα είς αυτήν τήν πρωτοφανή έθνικήν κάθαρσιν καί άναδημιουργίαν, πού
θεμελιοΰται ή ζωή καί ή δπαρξις τοΰ γένους μας, καλείται έκαστος, άτομα καί δργανισμοί, να συνεγείρη τάς σωματικάς καί ψυχικάς του δυνάμεις, νά καταστή στρα
τιώτης τής ειρηνικής έπαναστάσεως καί μέ τό δπλον τοΰ έθνικοΰ καθήκοντος νά πολεμήση, νά προσφέρη, νά δημιουργήση...
’Ασύλληπτοι καί άμέτρητοι αί διαστάσεις τών καθηκόντων καί τοΰ προορισμοΰ,
πού καλείται νά έπιτελέση τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τών υποχρεώσεων τούτων τήν σημασίαν, τόν τρόπον τής έπιτελέσεώς των,
ήλθε νά μάς ύποδείξη ό Υπουργός μας κ. Π. Τοτώμης, τήν 9— 7— 1967. ’Ανέ
καθεν ήπαρουσία τοΰ Υπουργού μας καί ιδιαίτερα σήμερον, άποτελεΐ δι’ ήμάς τούς
ΰπηρετούντας είς τήν Πάτραν τιμήν, άλλά καί πηγήν ηθικής δυνάμεως κατά τήν
έπιτέλεσιν τών καθηκόντων μας.
Είς τό πρόσωπόν του βλέπομεν τόν εκπρόσωπον τής έθνικής μας Κυβερνήσεως,
είς τόν τόσον νευραλγικόν τομέα τής δημοσίας τάξεως καί τόν σεβαστόν προϊστάμε
νον, πού συμπαρίσταται, καθοδηγεί, ύποδεικνύει καί ελέγχει τό λεπτόν καί δύσκολον έργον μας. Διά τόν λόγον άκριβώς αύτόν ή δμιλία του, είς τήν αίθουσαν τοΰ κι
νηματογράφου «Πάνθεον» μετεβλήθη είς έθνικήν μυσταγωγίαν. Συνετελέσθη ή έπαφή τών ψυχών μας καί έταυτίσθησαν οί σκοποί καί αί έπιδιώξεις μας.
Μέ τά άπλά, άλλά πλήρους ούσίας καί νοήματος λόγια του, έπέτυχε νά ένσταλάξη στό «πιστεύω» μας τό «πιστεύω» τής έθνικής μας Κυβερνήσεως.
Μάς έτάνισε τό νόημα τής Έπαναστάσεως καί μάς ήτιολόγησε τήν έκρηξίν
της. Μάς ύπέμνησε τά ηύξημένα καθήκοντά μας, ώς καί τόν τρόπον τής έπιτελέ
σεώς των, ώστε νά καταστώμεν, έπωφελή δημόσια κύτταρα τοΰ σώματος τής Ε λ 
ληνικής κοινωνίας. ’Ε κ εί, είς τήν τόσον δμορφην ατμόσφαιραν πού έδημιούργησεν
ή όμιλία τοΰ Υπουργού μας, σιωπηλά, άλλά σταθερά καί άμετακίνητα, έδόθη διά
μίαν άκόμη φοράν ά δρκος δλων μας.
Νά άγωνισθώμεν, νά μοχθήσωμεν, διά τό μεγαλεΐον τής φιλτάτης μας πατρί-

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1967
Ύπδ τοΰ ’Αστυνόμου Α' χ. ΒΑ Σ ■ ΚΡΥΟΥ

11 — 15 Ι ο υ λ ί ο υ 1 9 6 7
Μέ Ιδιαιτέραν άγωνιστικήν λαμπρότητα διεξήχθη τό πρωτάθλημα Σκοποβολής
των Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας έτους 1967.
Τά αγωνίσματα πολεμικού τυφεκίου διεξήχθησαν εις τό Σκοπευτήριον τοΰ
Κέντρου Έκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών (Μ. Πεύκου), τοΰ δέ περιστρόφου
εις τό Εθνικόν Σκοπευτήριον Καισαριανής.
ΑΕ Ένοπλοι Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας, κατόπιν έντατικής προπαρασκευής, παρέταξαν τούς έπιλέκτους σκοπευτάς των, διά νά διεκδικήσουν τον
τίτλον τοΰ νικητοΰ.
Εις τούς άγώνας έλαβον μέρος δ Στρατός, τό Β . Ναυτικόν, ή Ε λληνική Βα
σιλική ’Αεροπορία, ή Ε λλη νική Βασιλική Χωροφυλακή καί ή ’Αστυνομία Πόλεων.
Εις τούς άγώνας αυτούς, ώς καί κατά τό παρελθόν, ή ’Αστυνομική Όμάς
έπέτυχε τάς περισσοτέρας όμαδικάς καί άτομικάς νικάς, άναδειχθεΐσα καί πάλιν
πρωταθλήτρια Ελλάδος 1967 (Πολυνίκης Ό μ ά ς).
Άναλυτικώτερον τά άποτελέσματα έχουν ώς έξής:
Α ' ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ Τ ΓΦ Ε Κ ΙΟ Ν , άπόστασις 300 μ.
α. Β ο λ ή ’Α κ ρ ί β ε ι α ς
’Α τ ο μ ι κ ό ν
Όμαδικόν
1ος Άστυφύλαξ Σκαραφίγκας I.
466
1η ’Αστυνομία Πόλεων
2ος Λοχαγός Πυρ. Τζαμαλούκας Ν. 464
2α Στρατός Ξηράς
3ος Άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γ .
461
3η Ε .Β .Χ .
β. Τ α χ ε ί α Β ο λ ή
’Α τ ο μ ι κ ό ν
Όμαδικόν
1ος Ύπ) λαξ Τριανταφυλλόπουλος Ν. 365
1η ’Αστυνομία Πόλεων
2ος Ά νθ) στής Καταδρ. Μάνθος Ε .
357 2α Στρατός Ξηράς
3ος Λοχαγός Πυρ. Τζαμαλούκας Ν.
317
3η Β.Ν .
γ. Σ ύ ν θ ε τ ο ν Β ο λ ή ς ’Α κ ρ ί β ε ι α ς — Τ α χ ε ί α ς
’Α τ ο μ ι κ ό ν
Όμαδικόν
1ος Ύπ) λαξ Τριανταφυλλόπουλος Ν. 822
1η ’Αστυνομία Πόλεων
2ος Ά νθ) στής Κατ. Μάνθος Ε.
790
2α Στρατός Ξηράς
3ος Λοχαγός Πυρ.
Τζαμαλούκας Ν. 781
3η Ε .Β .Χ .

1808
1785
1624

1264
1233
980

3072
3018
2542

δος. Καί άν ή μοίρα μας τό φέρη, νά χύσωμεν καί τήν τελευταίαν σταγόνα τοΰ
αίματός μας, διά τήν έλευθερίαν τοΰ γένους μας.
Τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα, πού διέκοπτον καί έκάλυψαν τήν δμιλίαν,
υπήρξαν ή άψευδής ύπόσχεσίς μας νά καταστήσωμεν τήν Αστυνομίαν Πόλεων πρωτοπόρον εις τήν σημερινήν άναγέννησιν.
Τον Υπουργόν μας συνώδευσεν δ Αρχηγός μας κ. Κων. Τασιγιώργος.
Ά ς είναι βέβαιοι, δτι ή παρουσία των ήτο ευεργετική δι’ ή μάς. Ά ς είναι βέ
βαια ή ’Εθνική μας Κυβέρνησις καί δ Ελληνικός λαός δτι ή Αστυνομία Πόλεων,
συνεπής είς τήν πλήρη άγώνων εύγενών ιστορίαν της, θά συνέχιση τήν αποστολήν
της καί θά έπαυξήση τήν δραστηριότητά της, άγρυπνοΰσα καί μοχθούσα, διά νά
έπιτευχθοΰν οΕ ύψηλοί σκοποί τής έπαναστάσειος τής 21 Απριλίου 1967Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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Β ' Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Ν ΙΙΕΡΙΣΤΡΟ Φ Ο Ν
α . Β ο λ ή ’Α κ ρ ί β ε ι α ς
’Α τ ο μ ι κ ό ν

'Ομαδικόν

1ος Ά νθ) στής Κατ. Πραπαβέσης
2ος Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Ε .
3ος Λοχαγός Πεζ. Κασούμης Δ.

Θ. 281
279
278

2α ’Αστυνομία Πόλεων
1η Στρατός Ξηρας
3η Ε.Β.Α .

1100
1110
1074

β. Τ α χ ε ί α Β ο λ ή
’Α τ ο μ ι κ ό ν

'Ομαδικόν

1ος Ά νθ) γός (ΕΒΑ) Μαρμαρίδης
2ος Λοχ. Πεζικού Κασούμης Δ.
3ος Άστυφύλαξ Σιώμος Δ.

Γ . 291 1η ’Αστυνομία Πόλεων
291 2α Στρατός Ξηρας
290 3η Ε.Β.Α .

1122
1117
1113

γ. Σ ύ ν θ ε τ ο ν Β ο λ ή ς Α κ ρ ί β ε ι α ς — Τ α χ ε ί α ς
Ατομικόν

'Ομαδικόν

1ος Λοχαγός Πεζ. Κασούμης Δ.
2ος Ά νθ) γός (ΕΒΑ) Μαρμαρίδης
3ος Λοχ. Κατ. Παπαγεωργόπουλος

569
Γ . 568
568

1η Στρατός Ξηρας
2α Αστυνομία Πόλεων
3η Ε.Β.Α .

2227
2222
2185

ΓΕ Ν ΙΚ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πολυ^ίκης Όμάς : 1η
2α
3η
4η
5η

Άστυν. Πόλεων
Στρατός Ξηρας
Ε .Β .Χ .
Ε.Β.Α .
Β.Ν.

122 βαθμοί

121

»

41
38
32

»
»
»

Ή απονομή των έπάθλων εγένετο τήν 15.7.1967, εις τήν Στρατιωτικήν Λέσχην αξιωματικών Ε.Δ . παρουσία τού Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων κ. Τασιγιώργου Κωνσταντίνου, τού Τπαρχηγού Γ.Ε.ΕΘ .Α . Άντιστρατήγου κ. Παλαιολογοπούλου,
τού Αντιστράτηγου έ.ά. κ. Παπαρόδου Νικολάου, τού Ταξιάρχου Αεροπορίας κ.
Σινούρη Ευαγγέλου, τού Αρχηγού Β ' Μ ΕΟ )Γ.Ε.ΕΘ .Α ., των Αστυνομικών Δ ιευ 
θυντών Α ' κ.κ. Στρατή, Σακελλαρίου καί Γαλανοπούλου, άνωτέρων άξιωματικών
τών "Οπλων καί Σωμάτων, αντιπροσωπειών τών Ε.Δ . καί Σ.Α ., ώς καί παραγόντων
σκοπευτικών συλλόγων καί σωματείων.
Ή Αστυνομική Όμάς κατεχειροκροτήθη υπό πάντων τών παρευρισκομένων
διά τήν μεγάλην έπιτυχίαν της καί δ Αρχηγός τής Αστυνομίας συνεχάρη προσωπικώς ενα έκαστον τών σκοπευτών.
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Γενικώς οί άγώνες έστέφθησαν υπό έπιτυχίας τόσον διά τό πολεμικόν τυφέκιον
είς Κ ΕΜ Κ, δσον καί διά τό περίστροφον είς Σκοπευτήριον Καισαριανής, τήν δργάκωσιν τοΰ όποιου είχεν άναλάβει ή ’Αστυνομία Πόλεων.

'Ο ’Αρχηγός τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων. Τασιγιώργος έν μέσω των
μελών της πρωταθλητρίας Ελλάδος, έτους 1967, ’Αστυνομικής Σκοπευτικής ‘Ομάδος.

Ή ’Αστυνομική Όμάς άπετελεΐτο έκ τών κάτωθι :
’Επί κεφαλής καί προπονητής τών ’Αστυνομικών 'Ομάδων, ό ’Αστυνόμος Α '
κ. Κρύος Βασίλειος (πρώην σκοπευτής ’Εθνικής Ό μάδος).
τυφέκιον

Π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ο ν Ν ο

Άρχιφύλαξ Καλφακάκος Δημήτριος
Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος
Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνσταντίνος
»
Φωτόπουλος Γεώργιος
»
Σκαραφίγκας ’Ιωάννης

Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημήτριος
Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθ.
»
Σκουτέλας Σταύρος
»
Σιώμος Δημήτριος
»
Εύαγγελίου Εύάγγ.

Πολεμικόν

Β. ΚΡΥΟ Σ

0,38

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Ύπο τοϋ Αστυνόμου Β' κ. Γ . A . ΑΚΡΙΒΟΥ

Τώρα πού τδ θερμόμετρο τής Αθήνας, άνέβηκεν στους 37 βαθμούς ύπύ σκιάν
καί συνεχώς ανεβαίνει... Τώρα πού ή άσφαλτος τών δδών, άρχισε να βουλιάζη άπδ
τα πατήματα τών πεζών καί άπύ τις ρόδες τών πυρακτωμένων αύτοκινήτων... Τώ
ρα πού τα σώματά μας, έχουν μεταβληθή σέ σταλακτίτες άπδ τδν ιδρώτα καί δέν
χορταίνουμε νερό... Τώρα πού ή εργασία μας σέ πολλούς άπδ μάς, δέν μάς έπιτρέπει να βγούμε άπδ τδ κλεινόν, άλλα... φλεγόμενον άστυ, ελάτε να κάνωμε ένα νοερδ
ταξίδι, πρδς τήν Ευρυτανίαν. Τδ ταξίδι αύτδ θά μάς δροσίση πολύ καί θά μάς γ έ
μιση δπωσδήποτε άπδ χαρά, άνακούφιση καί αισιοδοξία. Είναι ή έποχή τέτοια, πού
πρέπει μέ τδν νοΰν μας τουλάχιστον, νά σκαρφαλώσουμε πάνω στά χιονισμένα, άκόμα, βουνά τής Ευρυτανίας, νά ξαπλώσουμε σέ κανένα βράχο, νά ήσυχάσουμε λ ί
γο, νά ξεκουράσουμε τδ μυαλό μας καί νά ξεχάσουμε κάθε βιοτική μέριμνα. Μετά
νά άγναντέψουμε 'όσο παίρνει τδ μάτι μας καί νά άντικρύζουμε μόνον βουνά, ποτά
μια, χαράδρες καί κρημνούς, έλάτια καί άετούς. ’Έτσι θά γίνουμε άσφαλώς νέοι, θά
γίνουμε παιδιά. ’Αφού τδ ταξίδι μας θά είναι νοερό, δέν χρειαζόμαστε ούτε τραίνο,
ούτε λεωφορείο, ούτε άλλο μεταφορικό μέσο. Έ ξ άλλου, σέ πολλά μέρη άπδ έκεΐνα
πού λέμε νά πάμε, δέ πάτησε ποτέ ή., ρόδα, ούτε άκούστηκε, έστω καί άπδ μακριά,
τδ πέρασμα μεταφορικού μέσου. ’Ά ν λοιπόν είσθε έτοιμοι, ξεκινάμε, μέ μία μόνο
παράκληση: Νά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς κάνω τον ξεναγό. Κ ι’ αύτδ γιατί έτυχε νά
γεννηθώ στδν τόπο αυτόν καί νά τδν γνωρίζω, φυσικά, καλύτερα άπδ σάς. Σάς
εύχαριστώ λοιπόν πολύ καί σάς παρέχω τήν διαβεβαίωση, δτι θά είμαι σύντομος, τδ
τέλος δέ τής άφηγήσεως θά συμπέση καί... μέ τήν έπιστροφή μας.
Ή Ευρυτανία είναι ένας νομός της Ελλάδος, πού εύρίσκεται στδ κέντρο
της. Μόλις άνοίξουμε τον χάρτη της Ελλάδος, ή ματιά μας έκ εΐ θά πρωτοπέση. ’Ά ν έχουμε άνάγλυφο χάρτη, τότε δέν πρόκειται νά δούμε τίποτε άλλο, εκτδς
άπδ βουνά. ’Εδώ συναντώνται σχεδόν τά περισσότερα βουνά τής πατρίδος μας. Ή
Πίνδος καί πάνω, ή Γκκύνα, τά Βαρδούσια καί ή "Ορθρυς άπδ γύρω. "Ολα αύτά,
κάτι λένε στδν Τυμφρηστό, τδ πεντάμορφο Βελούχι, δποις λέει καί τδ τραγούδι.
Φαίνονται σάν νά είναι έρωτευμένα, γιαυτδ τδ περήφανο Βελούχι, άπδ δπου καί
άν τδ κυττάξης, φαίνεται δτι πολύ καμαρώνει. Σέ τραβάει πρδς τδ μέρος του, σάν
ένας πελώριος μαγνήτης κατ’ εύθεΐαν πρδς τις ψηλές κορφές του. Πίνεις άπδ τά
παγωμένα του νερά καί αισθάνεσαι τρισόλβιος. Σ έ γεμ ίζει άπδ ψευδαισθήσεις ή μα
γεία του αυτή. Πότε νομίζεις πώς είσαι άετός, πότε πώς είσαι ύπεράνθρωπος. ’Επά
νω στήν ψηλή του κορφή, εύρίσκεσαι μπροστά σέ δνειρώδες θέαμα. Πρδ μιάς θέας
άσυλλήπτου ώραιότητος. Βλέπεις μιά ποικιλόχρωμη άπεραντωσύνη. 'Ολόκληρος δ
Θεσσαλικδς κάμπος ξαπλώνεται μπροστά σου καά τελειωμό δέν έχει Ή λεβεντο
γέννα "Ηπειρος παραπάνω, δ άθάνατος Μωρηάς παρακάτω. Στή μέση ή Ρούμελη,
ή δόξα τής Ελλάδος. Πιστεύεις πώς ή πατρίδα μας είναι πολύ μεγάλη καί δτι
δ παγκόσμιος χάρτης τήν άδικεί. Πρδς τά δώ ή ’Αλαμάνα, πρδς τά κεί δ ορμητικός
’Αχελώος. Στδ βάθος τού Θεσσαλικοΰ κάμπου, διακρίνεται καλά τδ βουνό τής κα
τοικίας τών θεών. Ό "Ολυμπος καί παρακάτω ό Κίσσαβος. Οί θεοί άπδ τδν "Ολυμ
πο, ήθελαν καί αότοί νά βλέπουν τδ Βελούχι καί νά τέρπωνται άπδ τήν γλυκειά
του δμορφιά.
Ή Εύρυτανία έχει καί αύτή τήν ιστορία της, τήν άρχαία καί τήν νέα.
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Ά ς άρχίσουμε άπό τον μέγα ’Αριστοτέλη, δ δποιος αποδίδει τδ δνομα Ευρυτα
νία σ’ ένα διάσημο της άρχαιότητος ξιφομάχο, πού ξιφομαχήσας μέ τδν ’Απόλ
λωνα, εφονεύθη. Τδ ξίφος του περιέπεσε στά χέρια τοΰ Ήρακλέους. Είναι δέ
γνωστοί οί άθλοι τοΰ ήρωος τούτου, τοΰ ένσαρκωτοΰ της Ε λληνικής άνδρείας.
Πρδ τοΰ Άριστοτέλους, ήσχολήθη μέ τούς Εύρυτάνες καί δ "Ομηρος. Κατ’ αυτόν,
αρχών των Δολόπων (άλλοτε δήμος της Ευρυτανίας) ύπήρξεν δ 'Ιππόμαχος Φοΐνιξ
«ώς Δολόπων άγαγε, θρασύν δμιλον» αύτδς πού ήκολούθησε στήν Τροία, τδν Ά χιλλέα μέ τούς Μυρμιδόνες του. Έκτδς των Δολόπων, κατά τδν “Ομηρον, λαοί της
Ευρυτανίας ήταν καί οι ’Απέραντοι, οΕ Ά γραΐοι κ.ά. Περί των άνωτέρω καί άλλες
μεγάλες φυσιογνωμίες τής άρχαίας Ελλάδος ήσχολήθησαν, δπως οΕ Πίνδαρος, Πο
λύβιος, Παυσανίας, καθώς καί πολλοί Ρωμαίοι, ώς οΕ Αιβιος, Πλίνιος κ.ά. ’Αλλά
καί πολύ νεώτεροι, Ιδίως ξένοι συγγραφείς καί περιηγηταί, έγραψαν γιά την Εστορία των Εύρυτάνων. Κατά τδν ’Αριστοτέλη, κάπου στήν Εύρυτανία, υπήρχε καί
Μαντείο τοΰ Όδυσσέως. «Μάντιν δέ νεκρόν, Εύρυτάν στέψει λεώς» (Λυκ. 7 9 9 ).
Τά χωριά τής Ευρυτανίας, δπως ή Βαλαώρα (άπδ δώ κατήγετο δ μεγάλος
μας ποιητής ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης), ή Βούλπη, τά Τοπόλιανα. τά Αεπιανά, ή
Τατάρνα (μέ τδ δνομαστδ μοναστήρι τη ς), ή Βράχα, ή Κουφάλα (τδ αρχαίο Βα
σίλειο τοΰ Κύφου, εύρίσκεται πλησίον αύτής) καί ή Χόχλια (ή άρχαία Ο ίχαλία),
ήταν τά κέντρα κατά τήν ακμήν τοΰ πολιτισμοΰ τών αρχαίων Εύρυτάνων. 'Η ανεύ
ρεση στά χωριά αυτά, διαφόρων άνεκτιμήτων άρχαιοτήτων, ώς άγαλματίων, πύθων
κ.λ.π., μαρτυρεί άπολύτως τοΰ Εστορικοΰ λόγου τδ άσφαλές. ”Αν γίνουν, έκτεταμένες άνασκαφές, πολλά μνημεία, θά δοΰν τδ φως καί δ τόπος αύτδς ασφαλώς θά γένη
κέντρο τουριστικού ένδιαφέροντος καί άπδ αύτής τής πλευράς, διότι δπως θά πούμε
παρακάτω, άπδ φυσικής άπόψεως, ή Εύρυτανία είναι... Ε λβετία .
’Ερχόμαστε τώρα, στήν έποχή τής εθνικής Παλιγγενεσίας, στδ 1821. Ή Εύ
ρυτανία ήταν τότε, δρμητήριο ξακουσμένων παλικαριών. Εύρυτάνες ήταν οΕ Κατσαντωναΐοι, δ Μπουκουβάλας, δ Γεροδήμος, δ Λεπενιώτης καί άλλοι γνωστοί ήρωες, μέ γνωστά άπαράμιλλα κατορθώματα. Ή λαϊκή μούσα τούς τραγούδησε,
δπως τούς άξιζε. «"Αν πάς πουλί μου στδν Μωρηά, χαιρέτα μας τήν κλεφτουογιά,
κιαυτδν τδν Κατσαντώνη » ή «δ Μπουκουβάλας πολεμά αέ χίλια παληκάρια» ή
«δ Γέρο Δήμος πέθανε, δ Γέρο Δήμος πάει». ’Αλλά καί δ Ζαχαρίας Παπαντωνίου,
τδ μεγάλο αύτδ τέκνο τής Εύρυτανίας, έγραψε παιάνες γιά τούς ήρωες αυτούς τής
’Ελευθερίας... Τδ ίδιο καί δ Στέφανος Γρανίτσας, άπδ τδ δμώνυμο χωριό. Ό ήρωας
τής Ε λληνικής έπαναστάσεως, δ Γεώργιος Καραϊσκάκης, δ πανούργος αύτδς «γυιδς
τής Καλογρηάς», άφησε έποχή στήν Εύρυτανία. ’Ε κ εί συνελάμβανε τά περίφημα
στρατηγικά σχέδιά του, έμπνεόμενος άπδ τήν Εστορία τής περιοχής, τής όποιας οΕ
κάτοικοι άνέκαθεν ήταν φοβεροί πολεμισταί. Ή άγρια Εύρυτανική φύση, άγρίευε
τδ λιοντάρι αύτδ άκόμη περισσότερο καί τίς συνέπειες τίς πλήρωναν οΕ Τούρκοι.
Έ κ ε ϊ δ Καραϊσκάκης, άνεπαύετο, δταν δέν πολεμοΰσε, βάζοντας «τδ χέρι του
προσκέφαλο καί τδ σπαθί του στρώμα».
'Ο Μάρκος Μπότσαρης, δ ενάρετος καί γενναίος καί τολμηρός αύτδς άγωνιστής, έ
πεσε μαχόμενος κατά τών άλλοθρήσκων, λίγο έξω άπδ τδ Καρπενήσι, στήν θέση
«Κεφαλόβρυσο», άφοΰ αύτδς καί τά παλικάρια του, έξωλώθρευσαν κυριολεκτικά
στρατιά δλόκληρη, τών πρδς τήν Πελοπόννησον κατευθυνομένων άπιστων. Τδ άγαλ
μα τοΰ τιτάνος είναι στημένο στήν πλατεία τοΰ Καρπενησιοΰ καί είναι τδ καύχημα
τής πόλεως. Ά π ’ αύτδ έμπνέονται καί καθοδηγούνται οΕ νέοι καί ύπερηφανεύονται
πολύ. Είναι τδ σύμβολο τής Ιδέας τής έλευθερίας καί ή ένσάρκωσις τής πολεμικής
άρετής τών Ελλήνων.
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"Ενα άλλο πρωτοπαλίκαρο χοϋ Γεωργίου Καραϊσκάκη, ό Ζαραλής. Φονευθείς
κοντά στήν Βράχα, σε μεγάλη κατά των Τούρκων μάχην, έτάφη εκεί με μεγάλες
τιμές, άλλα καί πολλά κλάματα τών συμπολεμιστών του. 'Ο φώσφορος των οστών του,
θά φωτίζη πάντοτε τον δρόμο τών έπιγενομένων, κατά την πραγμάτωση τών έθνικών μας πόθων. Ή συνοπτική αυτή ιστορία μας, επειδή πλησιάζει προς τδ τέρμα
της, θά πρέπη νά κλείση μέ μιά σύντομη έξιστόρηση τών νωπών άκόμη γεγονότων
τών τελευταίων χρόνων.
Οί συμμορΐται λοιπόν, είχαν καί αύτοί τήν Ευρυτανία σάν ορμητήριο. Φαίνε
ται δτι ήθελαν καί οί κακούργοι αύτοί, οί καταστροφεϊς τών πάντων, νά μιμηθοΰν
τούς ήρωες τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως.
Οί μεγάλοι, δμως άγωνισταί τοΰ 1821, ένα είχαν καί μόνον σκοπό. Τήν απε
λευθέρωση τής πατρίδος άπό τδν τυραννικό ζυγό, τον μακροχρόνιο, τον άβάστακτο.
Τών κομμουνιστοσυμμοριτών δ σκοπός ήταν τελείως ξένος προς κάθε τι πού είχε σχέση
μέ τήν απελευθέρωση τής πατρίδος, άπό τον βάρβαρο κατακτητή. Ό σκοπός τους ή 
ταν άλλος. *Ηταν δ άφανισμός τής πατρίδος μας, γιατί αότό άκριβώς ήθελαν καί διέ
ταξαν, οί Σλαΰοι,καί έτσι άκριβώς επραξαν οί κομμουνιστοσυμμορΐται. Σφαγές ιε
ρέων, διδασκάλων, αγροτών, εργατών, κατά χιλιάδες, έπειδή οί άνθρωποι αυτοί
έκαμαν τό... λάθος νά πιστεύουν στήν Ελλάδα καί έκαμαν... τό έγκλημα νά μή
πιστεύουν στόν Κομμουνισμό. Άπό σφαγές λοιπόν τών νοικοκυραίων Ελλήνων καί
άπό λεηλασία τών πάντων συνίστατο ή... άντίστασις τών κομμουνιστοσυμμοριτών.
Ή άνάμνησίς των προκαλεΐ τήν φρίκη καί .όν άποτροπιασμό. Οί "Ελληνες πατριώται, ύπερηφανεύονται μόνον γιά τίς πράξεις οί όποιες έλαύνονταιάπό ευγενή ελατή
ρια, έχοντα ώς βάσιν τήν πατρίδα, τήν Θρησκείαν καί τήν οικογένειαν. "Οταν τό
έλατήριον είναι ξένον πρός τά τρία αδτά ιδανικά, τότε έχομεν νόσον σοβαράν, έχομεν καρκίνον, δπως άκριβώς συμβαίνει μέ τούς κομμουνιστάς, γιαυτό ή άθεράπευτος
αότή νόσος, πρέπει νά έκριζωθή δριστικώς άπό τό έθνικόν σώμα τής Ελλάδος υ,ας.
Αύτήν τήν άποστολήν άνέλαβον σήμερον, αί έθνικαί ένοπλοι δυνάμεις τής πατρί
δος μας. Γ Γ αύτό σύσσωμος δ Ελληνικός λαός έστάθη στό πλευρό τους καί τίς
ευγνωμονεί. Τώρα δμως, έλάτε νά συνεχίσουμε τήν πορεία μας.
Ε λά τε νά άναπνεύσουμε τον πεντακάθαρο άέρα τής Ευρυτανίας. Γιατί τό
μίασμα γιά τό όποιο μιλήσαμε παραπάνω, έπαυσε νά άναδίδη δυσοσμία. Παντού
πνέει έθνικός διαυγής άνεμος, δ εθνικός ήλιος, έγινε φωτεινότερος, χωρίς έκλείψεις καί χωρίς νεφώσεις.
Ά ς άφήσουμε τήν σκέψη μας, σάν μισομεθυσμένη νά λικνίζεται, μέσα στις
φωτεινές σελίδες τής περιοχής αυτής, πού μάς ώδήγησε στόν χιλιοτραγουδισμένο
Τυμφρηστό. Ή Ρούμελη ξυπνά μέσα μας λησμονημένες παραδόσεις. Οί Εύρυτάνες,
είναι σφιχτά άγκαλιασμένοι μέ τήν ιστορία καί μέ τούς θρύλους της. Τό έπος είναι
συντροφιά μέ τό ειδύλλιο. Άπό τήν άπέναντι ράχη, άκοΰστε τόν τσέλιγκα, πώς παί
ζει τήν φλογέρα. Κλαίει τό παρελθόν, άλλά ύπόσχεται γιά τό μέλλον. Αυτός δ σκο
πός τής φλογέρας πόσην συγκίνηση μάς προκαλεΐ. Άκοΰστε, πέρα μακριά, τά κυ
προκούδουνα τών κοπαδιών, κυττάξτε τήν ποιμενική ζωή. Κυττάξτε τόν άγνό έρωτα
τής βλαχοπούλας, μέ τό τσοπανόπουλο.
Βλέπετε τώρα καί τό Καρπενήσι, τήν πρωτεύουσα τοΰ νομού. Είναι ζωγραφιά,
σκαρφαλωμένη στήν πλαγιά τοΰ βουνού. Ή πλατεία του... 1000 μέτρα ύψόμετρο.
Δέν αίσθάνεσθε κρύο; Ά ν είσθε ίδρωμένοι, μήν πιήτε άκόμη νερό, άπό τό στόμα
τοΰ λιονταριού τής πλατείας, γιατί είναι παγωμένο...
Απέναντι, μέσα στά βουνά εκείνα, βρίσκεται ό ΙΙρουσσός. Έ κ ει είναι τό πε
ρίφημο μοναστήρι, χωμένο μέσα στή σπηλιά τοΰ μεγάλου βράχου. Eivat ή Πανα
γία ή Προυσσιώτισσα. Τήν θαυματουργή εικόνα της, έφιλοτέχνησε δ ίερώτατος
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Ευαγγελιστής Λουκάς. Μεγάλη ή χάρη της! Στίς 23 Αύγουστου, γίνεται ή μεγά
λη πανήγυρις, προς τιμήν της. Ά πδ όλα τά μέρη τής Ελλάδος, θά συρρεύσουν κα
τά χιλιάδες οί εύλαβεΐς προσκυνηταί καί δλοι θά ζητήσουν κάτι άπδ τήν γενναιό
δωρο Παρθένο. Πόσοι άσθενεις δέν έγιναν καλά, άπδ τήν θαυματοποιδ έπέμβασή
της. Έδώ ήλθε καί δ Καραϊσκάκης, σάν ταπεινδς ικέτης καί έγινε καλά άπδ κά
ποια ασθένεια. Ή καλή έκβαση τής υγείας τού στρατάρχου, χάρις στήν επέμβαση
τής Θεομήτορος, άντιλαμβάνεσθε πόσον ώφέλιμη ύπήρξε γιά τήν δλη έκβαση τοΰ
εθνικού μας άγώνος.
Ή Προυσσιώτισσα, δπως τότε, έτσι καί τώρα, ουδέποτε θά άφίση τδν Ε λ λ η 
νικό λαδ άπροστάτευτο. Γιά τούτο δ λαός μας, λατρεύει τήν Μητέρα τοΰΘεοϋ. Γιά
τούτο τό μεγάλο δνομά της, ταυτίζεται απολύτως μέ τδ όνομα κάθε Έλληνίδος.
Έδώ, στδν Προυσσό, έγεννήθη δ Στρατηγός καί μετέπειτα Πρωθυπουργός καί
Άντιβασιλεύς Γεώργιος Κονδύλης.
’Ά ς συμπορευθούμε τώρα καί πρδς τήν κορυφή τού Τυμφρηστού. ’Ιούλιος...
ντάλα μεσημέρι... άλλά βλέπετε ότι τδ κρύο είναι σχεδόν άφόρητο. Χρειάζεται ή
βλάχικη κάπα, άπδ γνήσιο μαλλί. Νά όμιος, δυδ φιλότιμα βλαχόπουλα πού ιχάς εί
δαν καί έσπευσαν νά μάς προτείνουν νά πάμε στήν στρούγκα τους, γιά νά φάμε
*πρατόγαλο», άλλά έμείς, βιαστικοί όπως είμαστε, εύχαριστήσαμε καί φεύγουμε
γιά τδ άπέναντι καραούλι. Ά πδ δω βλέπουμε, μακριά μας όμως, κάτι θεόρατους
βράχους. “Ενας άπ’ αύτούς, δ μεγαλύτερος καί δ πλέον άπότομος, συμβολίζει τήν
εικόνα τής Παναγίας βασταζούσης τδ θειον βρέφος. Τεράστιον τδ δέος μας, άπδ αύτδν τδν συμβολισμό. Ό βράχος λέγεται «Τσούκα» καί δέν ξαναείδαμε πουθενά μεγαλύτερό του. Εντεύθεν τού βράχου, διακρίνουμε ενα παμπάλαιο μοναστήρι. Είναι
ή μονή τής Μεταμορφώσεως τού χωριού Βράχα. ’Έτσι έξηγήται καί τδ όνομα τοΰ
χωριού (τοΰ χωριού μας) καθώς καί δ ιερός συμβολισμός τής «Τσούκας». Ή πε
ριοχή αύτή, Ικ φύσεως, διδάσκει φόβον Θεού.
Ά λλά , άφοΰ τδ ταξίδι μας νοερό δπως είναι, δέν μάς στοιχίζει τίποτε, άς πά
με γιά λίγο στό μοναστήρι, νά κάνουμε καί τδν σταυρό μας, νά άνάψουμε καί τδ
κερί μας, γιατί σε λίγες μέρες, τήν 6η Αύγούστου, γιορτάζει ή χάρη του. Μήν προχωρήτε όμως μέσα, προτού κυττάξετε τήν μονογραφή τού Μάρκου Μπότσαρη, έπΐ
τοΰ τοίχου, στδν πρόναο. Αθάνατε ήρωα, πόσες προσευχές, θά έκαμες έδώ στδν
Χριστό, γιά νά άπαλλάξη τήν πατρίδα μας άπδ τά δεσμά τής δουλείας.
Προτού είσέλθουμε στδν κυρίως ναό, διαβάστε τί γράφει πάνω άπδ τήν
είσοδο. «Ε ί μέν φίλος πέφυκας, είσελθε χαίρων, εί δ’ έχθρδς καί βάσκανος καί γέμων δόλου, πόρρω πόρρω πέφευγε τής πύλης ταύτης». Ε μ ε ίς όμως, παραβαίνοντες
τήν έντολή, θά είσέλθουμε, γιατί «ούκ έστι ποινή τη διανοία». Ά ν είχαμε καιρό,
θά σάς παρακαλοΰσα νά καθήσουμε, ώς τις 6 Αύγούστου γιά νά άπολαύσουμε τήν
χαρά τής μεγάλης κοσμοπανηγύρεως τής Μονής, καί νά δήτε μέ τά μάτια σας,
πόσο φιλόξενοι είναι οί πτωχοί Εύρυτάνες. Σ ’ όλους θά βρήτε πλουσιώτατα ψυχικά
χαρίσματα καί αγνότατα αισθήματα. Δέν θέλω νά σάς... στενοχωρήσω, άλλά θά
σάς πώ ότι άπδ έδώ πέρασαν καί οί συμμορΐται. “Οχι βεβαίως γιά νά... προσκυνή
σουν. Είχαν τδ μοναστήρι, σάν κρατητήριο τών Ελλήνων πατριωτών, τούς όποιους
άπδ έκεΐνον έκεΐ τδν βράχο κατεκρήμνιζαν γιά νά γίνουν τά κουφάρια τους βορά
τών δρνέων. “Ομως τά πουλιά αύτά έγιναν γερανοί τοΰ ’Ιβύκου. Ανέβηκαν οί έθνικές δυνάμεις καί έσάρωσαν τδν συρφετό τών καννιβάλων.
Ε π ειδ ή τελειώνουμε σέ λίγο, άς ρίξουμε μιά ματιά καί στδν ώραΐο ποταμό,
τδν Μέγδοβα. Αύτδς διασχίζει δλόκληρη τήν Εύρυτανίαν. Είναι ήσυχος στδ διάβα
του. Συμβολίζει καί αύτός, τδν χαρακτήρα τών κατοίκων τής περιοχής. Στίς πη
γές του, βρίσκονται τά μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα καί στίς έκβολές του, έκεΐ πού
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σμίγει μέ τόν ’Αχελώο, τά άκόμη μεγαλύτερα. Δύο τεράστια έργα, δύο τεράστιες
τεχνητές λίμνες - θάλασσες. ’'Αλλη φορά θά πρέπη νά πάμε δπωσδήποτε καί πρός
τά σημεία αύτά. “Οσοι πήγαν έμειναν κατάπληκτοι.
Τώρα ας επιστρέφουμε, άνάμεσα άπό τΙς πανύψηλες καρυδιές, τά πλατάνια
καί τά θεώρατα έλατα, τά τρεχούμενα άλλά παγωμένα νερά καί τά χωριά πού είναι
σκαρφαλωμένα στις βουνοπλαγιές. ”Ας ρίξουμε μιά ματιά στην άπέραντη ελατοθά
λασσα της Φουρνάς, στο ξακουσμένο Ζαχαράκη, δπου τό λεωφορείο περισσότερο
άπό μία ώρα, μέσα σέ μιά στοά άπό έλατα, πορεύεται, μέ τά παράθυρα κλειστά
λόγω τού... κρύου. "Ας άποχαιρετήσουμε καί τούς άνθρώπους, πού άλλοι έδώ, άλλοι
σκορπισμένοι σέ διάφορα άλλα μέρη, έσωτερικοΰ καί έξωτερικού, δλοι τους, μαζί
μέ μάς, ζοΰν τδν ίδιο εθνικό παλμό καί βαστούν νύχτα καί μέρα, άναμμένη τήν
έθνική δάδα. "Ολοι τους διαπνέονται άπό ύψηλά εθνικά φρονήματα καί άπό πίστη
μεγάλη στά πεπρωμένα τής αιώνιας Έλάδος.
Βρισκόμαστε πάλιν τώρα στην δουλειά μας. Υποθέτω δτι τό ταξίδι μας, αυτό
θά σάς ξεκούρασε λίγο. ’Ά ν ναί, τότε εγώ, δ ξεναγός σας, αισθάνομαι μεγάλη ικα
νοποίηση. "Αν δχι, τότε θά σάς παρακαλέσω, δταν ποτέ σάς δοθή ευκαιρία, νά μεταβήτε οί ίδιοι στην Εύρυτανία. Τ ό τε, είμαι άπολύτως πεπεισμένος, θά γίνετε
καί σείς λάτρεις τής περιοχής αυτής. Θά σάς μαγέψη τό μεγαλείο τής φύσεως καί
τό ψυχικό μεγαλείο τών κατοίκων της. ’Αφήσατε τούς μοντερνίζοντας, νά μετα
βαίνουν γ ι’ άναψυχή στήν Ε λβετία . Γιά νά άπολαύσουν τά βουνά καί τά έλατα
μιάς συμπαθούς μέν, πλήν δμως ξένης χώρας. Οί τελευταίοι αύτοί σίγουρα άγνοοΰν
δτι ή φύση τότε μόνον είναι φύση, δταν παραμένη στήν... φυσική άγρια κατά
στασή της.
’Αγνοούν άκόμη καί κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Τό χώμα τής Ε λληνικής γής.
Είναι χιλιοποτισμένο μέ ιδρώτα καί αίμα περισσότερον. Τά πανύψηλα έλατα τής
Ευρυτανίας, έχουν καί αύτά ποτισθή μέ αίμα. Γιά τούτο είναι άνυπέρβλητα εις ώραιότητα. Γιά τούτο ή κορυφή τους, τείνει νά φθάση στό ύψος τού υπέροχου Ε λ λ η 
νικού ούρανοΰ καί πρέπει νά φθάση.
Γ . Α. Α Κ Ρ ΙΒ Ο Σ

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

Ύπό τοϋ κ. Ν . A .

— Γ ΙΑ ΛΑΘΡΕΜ ΠΟΡΙΟ χασίς συνελήφθησαν άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων
οι Γ . Πανίδης, Π. Γιαννιτσόπουλος, Π. Τσιμπίδης καί ή σύζυγός του Παρθένα,
διότι μετέφεραν έντός βαλίτσας 10 κιλά χασίς τό όποιο είχαν άποκρύψει σέ σωρό
σκουπιδιών. Συνεργάτες των λαθρεμπόρων είναι οί Φ. Μπούρας καί Σαίτ Σαμπάν
έκ Ξάνθης, οι όποιοι είναι δραπέτες των φυλακών Άλεξανδρουπόλεως καί είχαν
καταφύγει στην Τουρκία, άπ’ δπου μετέφεραν στην Ελλάδα τό χασίς.
— Ο ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ Ά ντ. Βαλσαμίδης, ετών 23, συνελήφθη γιατί, συνδεθείς
πρδ Ιτους μέ νέαν ήλικίας 21 Ιτους, τήν προήγαγε στήν πορνεία, άποζών από τις
εισπράξεις της.
— Γ ΙΑ ΑΠΟΚΡΓΨΗ οπλών συνελήφθη στδν "Αγιο Γεώργιο Βιλίων ό Ν.
Μαντάνης, έτών 20, ποιμένας. Κατεσχέθησαν δύο πολεμικά δπλα, περίστροφο, δύο
πιστόλια καί κάννη όπλοπολυβόλου. Παρεπέμφθη στό Στρατοδικείο.
— ΧΑ ΡΤΟ Π Α ΙΖΟ Ν ΤΕΣ τυχηρά παίγνια συνελήφθησαν άπό τήν ’Άμεσο Δρά
ση ο! Χρ. Μπουγκής, I. Μπακιρτζής, Ν. Ά γγελίνας, Σπ. Κοντομανος, δλοι οδηγοί
αύτοκινήτων. Ή σύλληψη έγινε στήν δδό Άνδριανουπόλεως 28.
— Ε Τ Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΣ Ε μέ μαχαίρι τόν χωροφύλακα Τ ηλ. Κολλιουδάκη καί τόν
άγροφύλακα Κ . Χριστόπουλο, ό ζωοκλέπτης Ά θ. Χριστόπουλος, δταν έπεχείρησαν
οότοι νά τόν συλλάβουν, στό χιοριό Σπαοτιά Τριχωνίδος.
— ΕΠ ΕΤΕΘ Η ΣΑ Ν μέ ανήθικους σκοπούς, στήν δδό Ε θνικής Αντιστάσεως
Περιστεριού, κατά τής Ζαχαρούλας Πόλης, έτών 16, οί Π . Άνδρεόπουλος καί Κ .
Άνδρεόπουλος, φοιτηταί, οί όποιοι καί συνελήφθησαν δταν άντεστάθη ή Ζαχαρούλα
καί έζήτησε βοήθεια.
— Ο ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ Α. Ροσάκης συνελήφθη διότι έξέδιδε Ιδέτιδα νέα, ή ό
ποια έπίσης συνελήφθη γιατί άφήρεσε άπό πελάτη της δραχμές 700.
— Ο Δ ΙΑ ΡΡΗ Κ Τ Η Σ Λυκ. Φερέτος, έτών 25, συνελήφθη στήν Καλλιθέα ένώ
άπεπειράτο νά διαρρήξη τό κρεοπωλ.εϊο τοΰ I. Γουργολάκη. 'Ομολόγησε 18 διαρ
ρήξεις, μεταξύ τών όποιων καί πέντε διαδοχικές τις όποιες Ικανέ σέ μιά νύχτα,
στό Βύρωνα.
— Γ ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ έμήνυσε ή Γ .Β ., έτών 29, τόν Λυκούργο Άναστασιάδη καί τή μητέρα του Ασημίνα, διότι τήν ύπεχρέωσαν νά έκδίδεται εις
άτομα, τά όποια τής έπρομήθευαν.
— ΑΠΟΠΕΙΡΑ βιασμού διέπραξαν οί Μιχ. Οικονόμου, έτών 22 καί Π. Κούβαρης, έτών 17, υπό τήν άπειλήν μαχαίρας, εις βάρος άνηλίκου κορασίδος. Οί δρασται συνελήφθησαν.
— Ο Κ Λ Ε Π Τ Η Σ Κ. Ζίλης συνελήφθη γιατί έκλεψε άπό τό πρακτορείο αύτοκινήτων δδού Ψαρρών βαλίτσα μέ είδη προικός, άξίας 26.000 δραχμών, πού άνήκεν
είς τόν Α. Παλαιοχωρίτη.
Ο ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗΣ Κ . Ρούστας συνελήφθη γιατί κατείχε μικράν ποσότητα
ήρωίνης, τήν όποια έπρομηθεύετο άπό τόν συλληφθέντα έπίσης Α. Μπακόπουλο.
Ν. Α.

Ύτώ τοΰ *Αστυνόμου Β ' χ. I . ΡΑ-Ι-ΚΟΥ
(Συνέχεια άπδ τδ ύπ’ άριθ. 339 τεύχος)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν.
Στουρνάρα Νικολάου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία «Έξαρχείων» καί τελειώνει στήν όδό Άχαρνών.
Ό Νικόλαος Στουρνάρας (1806— 1 8 5 3 ), εθνικός ευεργέτης από τό Μέτσοβον, ήτο ανεψιός των άοελφών Τοσίτσα. ’Αποκτώντας στήν Αίγυπτο μεγά
λη περιουσία, τήν διέθεσε σέ έργα κοινής ώφελείας καί άφησε 100 χιλ. τάλληρα για τήν ϊδρυσι Πολυτεχνείου στήν ’Αθήνα (Συνώνυμη δδός υπάρχει στους
'Αγίους ’Αναργύρους καί στήν Ή λιούπολι).

Στράβονος·
Πάροδος τής όδοΰ Πρατίνου 32, άπέναντι στό άλσος Παγκρατίου.
Ό Στράβων (67 π.Χ. — 23 μ .Χ .), ό σημαντικώτερος των γεωγράφων τής
άρχαιότητος, κατηγετο άπό τήν Άμάσεια τοΰ Πόντου. ’Έτυχε μεγάλης καί πολυ
μερούς μορφώσεως καί περιηγήθηκε πολλές χώρες, άπό ’Αρμενίας μέχρι Σαρδοΰς
καί άπό Ευξείνου μέχρι Αιθιοπίας. Σώζεται πολύτιμο σύγγραμά του, τα «Γεωγρα
φικά», σέ 17 βιβλία. Συνέγραψε καί ιστορικό έργο, ύπό τόν τίτλον« Ιστορικά ύπομνήματα». (Συνώνυμη δδός υπάρχει στήν Γλυφάδα).

Στραταίων.
Πάροδος τής όδοΰ Μητρομάρα 1, στοΰ «Μακρυγιάννη».
Πρόκειται για τή γνωστή οικογένεια άρματολών, τής όποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν προ καί κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821.

Στρατηγοπούλου ’Αλεξάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Βατατζή 24, κοντά στό τέρμα Ίπποκράτους.
Ό ’Αλέξανδρος Μελισσηνός — Στρατηγόπουλος, στρατηγός τοΰ Μιχαήλ II αλαιολόγου, άνέκτησε τήν φραγκοκρατούμενη Κων) πολι τό 1261 καί άνηγορεύθη
Καΐσαρ.

Στρατηλάτου Κ ωνσταντίνου.
Πάροδος τής πλατείας «Ύμηττοΰ» 21, στόν Υμηττό.
Πρόκειται γιά τόν γνωστό άείμνηστο στρατηλάτη — Βασιλέα Κωνσταντίνο.
Σχετικώς βλέπε δδδν Βασιλέως Κωνσταντίνου.
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Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Πάροδος τής όδοΰ Δημοκρίτου 32, στίς ύπώρειες τοΰ Λυκαβηττού.
Πρόκειται για την γνωστήν δργάνωσι κατωτέρων άξιωματικών (μέχρι τοΰ
βαθμού τοΰ λοχαγού) δλων των οπλών, ή δποία ιδρύθηκε τίς άρχές τού 1909 στήν
Αθήνα ύπό τήν άρχηγία τού συνταγματάρχου Ν. Ζορμπά, έξ αίτιας τής μη ευνοϊ
κής λύσεως τοΰ τότε Κρητικού ζητήματος καί των προκλήσεων των Νεοτούρκων.
Ή όργάνωσις αύτή εκήρυξε τήν γνωστήν έπανάστασι τοΰ 1909, στο Γουδί ζητώντας
διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ριζικήν άναδιοργάνωσι τοΰ στρατού καί τού στόλου καί
τήν λήψι παντός μέτρου πού θά συνέτεινε στήν άναδιάρθρωσι γενικώς τοΰ Κράτους.

Στρατονίκης.
Πάροδος τής όδοΰ Βασιλείου τοΰ Μεγάλου 10, στο «Ρούφ».
Ή Στρατονίκη, κωμόπολις τής έπαρχίας Άρναίας στο νομό Χαλκιδικής, έχει
σήμερα περί τούς 1300 κατοίκους. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στόν «Υ μ η ττό »).

Στράτωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Πρυτανείου 7, κοντά στόν «"Αγιο Νικόλαο» τής Πλάκας.
Ό Στράτων, "Ελληνας φιλόσοφος έκ Ααμψάκου (Γ ' αίώνας π .Χ .), διετέλεσε μα
θητής τοΰ Θεοφράστου καί δάσκαλος τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, Χρημάτισε
διευθυντής τής Περιπατητικής Σχολής των ’Αθηνών γιά 18 χρόνια. Ύπό τήν έπίδρασι τοΰ Δημοκρίτου ερμήνευσε έμπειρικοφυσιοκρατικά τήν ’Αριστοτελική φιλο
σοφία καί θεωρείται καί ιδρυτής ένός φυσιοκρατικοΰ πανθεϊσμού.

Στρέϊτ Στεφάνου.
Πάροδος τής όδοΰ Σοφοκλέους 16, παραπλεύρως στο Κεντρικό Ταχυδρομείο.
Ό Στέφανος Στρέϊτ (1835— 1 9 2 0 ), διακεκριμένος "Ελληνας νομομαθής καί
τραπεζιτικός, γερμανικής καταγωγής, τό 1879 έξελέγη τακτικός καθηγητής τοΰ
Διεθνοΰς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Τό 1897 άνέλαβε τό Ύπουργεΐον Οι
κονομικών στήν κυβέρνησι Ζαΐμη καί άπό τοΰ ίδιου έτους μέχρι καί τοΰ 1911, διετέλεσε διοικητής τής Ε θνικής Τραπέζης. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει στήν Κηφισιά
καί τήν Φ ιλοθέη).

Στρεψιάδου.
Πάροδος τής όδοΰ Κουρτίου 36, κοντά στό τέρμα τών λεωφορείων «’Άνω Κυ
ψέλη».
Ό Στρεψιάδης, "Ελληνας νικητής τών «Ίσθμιων» υμνήθηκε άπό τόν Πίνδαρο.

Στριφτόμπολα ’Αναγνώστου.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 236, κοντά στήν έκκλησία τών Ουνιτών.
Ό ’Αναγνώστης Στριφτόπουλος, άγωνιστής τοΰ 1821, ανεψιός, έκ μητρός,τοΰ
Θ.Κολοκοτρώνη, διετέλεσε σχολάρχης άπό τοΰ 1805 μέχρι τοΰ 1818. Έπολέμησε
στά Καλάβρυτα, στήν Κόρινθο, Άκροκόρινθο καί Λεβίδιον, δπου καί έπεσε μαχόμενος (1 8 2 1 ).

Στρόγκονωφ Γρηγορίου.
Πάροδος τής όδοΰ Βολταίρου 6, κοντά στή γέφυρα «Κουκακίου» (Λεωφ. Συγγροΰ — ’Ιλισού).
Ό Γρηγόριος Στρόγκονωφ, (1770— 1857) μέλος τής δμωνύμου ρωσικής οι
κογένειας, διετέλεσε πρεσβευτής τής Ρωσίας στήν Κων) πολι κατά τήν έκρηξι τής
Ε λληνικής Έπαναστάσεως, τό έργον τής όποιας ποικιλοτρόπως διηυκόλυνε καί
ύπεστήριξε.
( Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ)
•Υπό τοΟ κ. Ν. A

-—ΤΡΑ ΓΜ Α ΤΙΣΜ ΕΝ Ο Ι πέντε, οι Εύάγγ. Ποταμιάνος, οδηγός τοΰ 621 Δ.Χ.,
’Αντώνιος Σαμαράς, όδηγός τοΰ Ι.Χ . 252760, Δ. Σαμαράς, Μελαγχώ Μαφία καί
’Ά ρτεμις Μαφία, επιβάτες, δταν τά όχήματα συνεκρούσθησαν, έξω από τή Λαμίαν
— Ν ΕΚ ΡΟ Ι δύο, οι Ά ρ . Τσιούτρας καί Παν. Γιασμάς, καί τραυματισμένοι 16
στρατιώτες, δταν στρατιωτικό αυτοκίνητο, στή στροφή τοΰ δρόμου κοντά στην Ζωοδόχο Πηγή (Καστανιές) Βερροίας, παρεξέκλινε καί κατέπεσε σέ βάραθρο 70 μ.
— ΝΕΚΡΟΣ δ Βασ. Πολύμερος, όδηγός έλκυστήρος, δταν οδτος συνεκρούσθη
μέ τήν 918 αυτοκινητάμαξα τής γραμμής Βόλου— Καλαμπάκας, στήν ισόπεδη διά
βαση τοΰ χωρίου Βασιλική.
— Ν ΕΚΡΟ Σ ό Α. Μπότσης, μαθητής όδηγός μττοποδηλάτου, τό όποιο συνε
κρούσθη, στή διασταύρωση των δδών Κηφισίας καί Άγγελοπούλου, μέ τό Ι.Χ .
117925, μέ δδηγό τον Π. Άγγελόπουλο.
— Ν Ε Κ Ρ 0 Σ ό έργάτης Ά θ . Σουγιάς, τον όποιο παρέσυρε τό ΰπ’ άριθ. 39244
δίκυκλο, μέ δδηγό τόν Ν. Ράπτη, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ I. Παπαγεωργίου, τόν όποιο παρέσυρε στο Καρπενήσι τό
458899 Ι.Χ . φορτηγό, μέ δδηγό τόν Β . Κλικάκη, πού συνελήφθη.
— Ν ΕΚΡΟ Σ ό Θ. Τζίκας 2 έτών, τόν όποιο παρέσυρε, στο χωριό Νέα Περι
βόλια Λαρίσης, γεωργικός έλκυστήρας, μέ δδηγό τόν Γ . Σούρλα.
— Ν ΕΚ ΡΑ ή Ειρήνη Πουζούλου, ή όποια ύπέκυψε στό Νοσοκομείο Κ Α Τ,
δπου είχε μεταφερθή, κατόπιν τροχαίου δυστυχήματος.
■— Ν ΕΚΡΑ ή Ά γορή Βενέτη, ή όποια ύπέκυψε στό Ά ρεταίειο Νοσοκομείο,
δπου είχε μεταφερθή, λόγω τροχαίου δυστυχήματος.
— Ν ΕΚΡΟ Σ δ ’Αλέξ. Καλφοΰζος, έτών 12, δ όποιος παρεσύρθη άπό τό 221785
φορτηγό, άνήκον στόν πατέρα του Παν. Καλφοΰζο.
— ΝΕΚΡΑ ή Γεωργία Λαγοΰ, έπιβάτις μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένοι
θανάσιμα τέσσαρες, οί Ευστράτιος Λαγός, όδηγός μοτοσυκλέττας καί τά παιδιά του
Γεώργιος, έτών 10, Μαρίνα, έτών 6 καί Παναγιώτης, έτών 4, δταν ή μοτοσυκλέττα,
στό χωριό Σκουτάρου Μυτιλήνης, έπεσε σέ χαράδρα.
— Κ Α ΤΕ ΣΤΡΑ Φ Η τό Ι.Χ . 116986, δταν κατεβαίνοντας τήν δδό ’Αμαλίας,
μπροστά στήν πύλη Άδριανοΰ, ντεραπάρησε μέ αποτέλεσμα νά στραφή πρός τήν
άντίθετη λωρίδα τοΰ δρόμου, άφοΰ πρώτα χτύπησε σέ στύλο τής Δ.Ε.Η. ’Ανθρώπινο
θΰμα δέν υπήρξε.
— Ν ΕΚΡΟ Σ ό Ν. Κοντοστέργιος, έτών 2, τόν όποιο παρέσυρε τό 41962 λεω
φορείο, μέ δδηγό τόν Σ . Μπασκάνια, έτών έκινεΐτο όπισθεν, στήν πλατεία Βράκα
Ζωγράφου.
— Ε Γ Κ Ρ Ε Μ ΙΣ Ε τόν μανδρότοιχο τοΰ Γενικοΰ Νοσοκομείου Πατρών τό 73963
λεωφορείο, λόγω υπερβολικής ταχύτητος καί μπήκε στό χειρουργικό θάλαμο καί έν
συνεχεία στό τμήμα εισόδου αυτοΰ. Ευτυχώς δέν ύπήρξε θΰμα.
-—Ν ΕΚΡΟ Ι δύο, δ Μικές Τσαγκάρης, όδηγός μοτοσυκλέττας καί ό συνεπιβά
της του, δταν έπεσε μέ ταχύτητα πάνω στό 95826 λεωφορείο, στή Νίκαια, τό όποιο
όδηγοΰσε δ Ν. Χαραμής.
Ν.Α.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ Μ ΑΙΟ Υ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 1967
Α) Γνωρίζεται ύμΐν δτι :
α) Κατά μήνα Μάϊον τδ Ταμεΐον έπραγματοποίησεν
’’Εσοδα τακτικά
Δρχ·
»
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου

1.031.069
588.590

Σύνολον ’Εσόδων
Έξοδα

»
»

1.619.659
1.250.189

Πλεόνασμα

»

369.470

β) Κατά μήνα ’Ιούνιον έ.ε. μερίμνη τοΰ Ταμείου :
ι) ύπδ ίατρών τής έκλογής των ΟΙΚΟΙ
ιι) είς Ιατρεία της έκλογής των
ιιι) είς ιατρεία καί εργαστήρια τής Τ γειον.
υπηρεσίας τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τον Κλάδον Τ γεία ς ’Αθηνών
— Πειραιώς (εξετάσεις παθολογικαί ή
παρακλινικαί)
ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς
κατόπιν παραπομπής ύπδ τοΰ Ταμείου
πρδς παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν ή θεραπείαν
Τπεβλήθησαν είς οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις καί
Κέρκυρα
Είσήχθησαν είς Νοσ) μεΐα καί Κλινικάς τής έκλογής των
»
» Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 5.690,50 δρχ. είς

1) Έξητάσθησαν

2)
3)
4)
5)

’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν

1.590 Μέλη
3.622

3.786

1.414

»

27
»
175
»
52 Μελών
8 Μέλη
10.674 Μέλη

6) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 7.348 συνταγαί.
Β) Τδ Τπουργεΐον Προνοίας, έγνώρισεν ήμΐν δτι, οί ιατροί έλεγκταί τοΰ
'Υπουργείου μεταβαίνοντες είς τάς οικίας τών άσθενών, μετόχων τοΰ Κλάδου Τ 
γείας (μελών έν ένεργεία καί συνταξιούχων) πρδς έλεγχον, ιδία τών παραληφθέντων φαρμάκων δεν άνευρίσκουσι ούτε τούς άσθενεΐς ούδέ τούς οικείους αύτών, είς
την άναφερομένην έπί τών συνταγών διεύθυνσιν. ’Ενίοτε δέ πληροφοϋνται έκ τών
παρακειμένων κατοίκων δτι, ούδέποτε κατά τδ παρελθδν διέμενον έν τή άναφερομένη διευθύνσει ή δν διέμενον μετώκησαν άπδ πολλοΰ χρόνου είς έτέραν τοιαύτην,
μέ άπότέλεσμα νά δημιουργήται, άφ’ ένός μέν άσκοπος άπασχόλησις τών έλεγκτών

Π Ε Ν Θ Η

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Την 9ην παρελθόντος μηνός ’Ιουλίου, άπεβίωσεν, αίφνιδίως, ενταύθα ό έν
συντάξει ’Αστυνόμος Α ' τάξεως Βασίλειος Καράμπελας.
*Η κηδεία του έκλιπόντος έγένετο την 11-7-1967 έκ του 'Ιεροϋ Ναού του
Γ ' Νεκροταφείου ’Αθηνών, παρέστισαν δέ κατ’ αυτήν πολλοί συγγενείς, φίλοι καί
συνάδελφοί του έν ένεργεία καί συντάξει.
'Ο μεταστάς έγεννήθη έν έτει 1903 εις Βυδιάκιον Γορτυνίας καί κατετάγη
εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τώ 1926 μέ τον βαθμόν του Άστυφύλακος. Τώ 1934
προήχθη είς 'Υπαστυνόμον Β ' τάξεως, τώ 1941 εις 'Υπαστυνόμον Α ' τάξεως, τώ
1944 εις ’Αστυνόμον Β ' τάξεως καί τώ 1952 εις ’Αστυνόμον Α' τάξεως. Ύ π ηρέτησεν είς διαφόρους άστυνομικάς υπηρεσίας μέχρι καί τοΰ έτους 1953, δτε
κατέσθη συνταξιούχος.
Τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον του έκλιπόντος ’Αστυνόμου τελεσθήσεται
τήν Κυριακήν 13-8-1967 εις τον 'Ιερόν Ναόν τοΰ Γ ' Νεκροταφείου.
Τα « ’Αστυνομικά Χρονικά» απευθύνουν είς τούς οικείους του τά συλλυπη
τήριά των, ευχόμενα τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

ιατρών τοΰ Δημοσίου, άφ’ έτέρου δέ νά μή ένεργήται ό άπαιτούμενος υπηρεσιακός
ελεΥΧ°ξ·
Κατόπιν τούτου, παρακαλοΰμεν δπως τονίσητε είς άπαντας τούς ύφ’ υμάς
υπαλλήλους δτι, επί έκάστης συνταγής φαρμάκων, δέον νά άναγράφηται ή ακρι
βής διεύθυνσις κατοικίας τοΰ περιθαλπόμενου. "Οσοι δέ τούτων μετώκησαν έκ τής
προηγούμενης διευθύνσεως είς έτέραν τοιαύτην καί δέν προσήλθον ήμΐν, ΐνα δηλώσωσι τήν μεταβολήν ταύτην, δέον τό συντομώτερον νά πράξωσι τούτο.
Έστω δέ γνωστόν δτι, ή άκριβής αναγραφή τής ένεστώσης διαμονής τοΰ περιθαλπομένου έπί τοΰ τε βιβλιαρίου καί τοΰ συνταγολογίου αύτοΰ, έξ οίασδήποτε αι
τίας, έπισύρει αύστηροτάτας πειθαρχικάς κυρώσεις.
Ο Α Ρ Χ Η ΓΟ Σ
'Ως Πρόεδρος τοΰ Κλάδου 'Υγείας
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Τ Α Σ ΙΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ

Κάβε

Παρασκευή

Ώ ρ α 20.30'-21
Παρακολουθείτε τήν ’ Εκπομπή τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων άπό τον Ραδιοφωνικό Στα
θμό ’ Ενόπλων Δυνάμεων Ε λλάδος.
Είναι πάντα έπίκαιρη, διδακτική, ένδιαφέρουσα.
Μία ’ Εκπομπή χρήσιμη για κάθε Ε λλη νικ ό
σ π ίτι.

