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Ό  Μεγάλος Νεκρός

Ή ’Αστυνομία Πόλεων ισταται εύλαβώς προ 
τής σοροϋ τοΰ Έλληνος Πρωθυπουργού αειμνή
στου Στρατάρχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ και 
άποτίει φόρον τιμής είς τον Ήρωα των πολέμων 
1940, 1941 και 1949 κατά τοΰ φασισμού, τοΰ να
ζισμού καί τοΰ κομμουνισμού.

Αί σελίδες τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας καί τής 
'Ιστορίας τής Ελλάδος ένέγραψαν ήδη χρυσοΐς 
γράμμασι τό όνομά του μεταξύ των πρωταθλη- 
σάντων διά τήν ελευθερίαν τής άνθρωπότητος.
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ΕΤΟΣ Γ'. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1?55 ΤΕΥΧΟΣ 58ΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1955)

’Υπό χ.Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άστυν. Δ/ντοϋ Α' 
(Συνέχεια από τό  προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

III· ΕΠ1ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

38. —Κέντρα άντιστάσεως κατά  των στασ ιαστώ ν ή Σχολή Δο
κίμων καί ή Ναυτική Δ ιοίκησις (Μέγαρον Β άττη ).

39. —Σύλληψις άπό τούς κομμουνιστάς ’Α ξιωματικών τον Ναυ
τικόν.

40. —’Επίθεση κατά τού "Αγγλον Πλοιάρχου.
41. —'Ε πέμβαση τών 'Αγγλικών πλοίων.

** *
38. Στις 4 Δεκεμβρίου ολόκληρος ό Πειραιεύς ήταν στα χέρια τών κομμου

νιστών. Τά μόνα Κυβερνητικά Κέντρα άντιστάσεως ήσαν ή Ναυτική Διοίκηση (Μέ
γαρον Βάττη) καί ή Σχολή Δοκίμων, όπου ήσαν εγκατεστημένες οί 'Υπηρεσίες τοϋ 
Ελληνικού ’Αρχηγείου τοϋ Στόλου.

'Η κατάκτηση τής Σχολής τών Δοκίμων άποτελοϋσε για τούς κινηματίες βα
ρυσήμαντο άντικειμενικό σκοπό.'Η ύπαρξή της σέ χέρια νομιμοφρόνων δυνάμεων 
στο άκρο τής Πειραϊκής Χερσονήσου καί κοντά στήν είσοδο τοϋ λιμένος, δέν θά 
έπέτρεπε στους Έλασΐτες νά γίνουν πραγματικοί κυρίαρχοι τοϋ λιμένος καί νά παρεμ
ποδίσουν έτσι τήν έκφόρτωση καί τή διαβίβαση στάς ’Αθήνας ενισχύσεων γιά τήν 
καταστολή τοϋ κινήματος.

"Αρχισαν έπομένως άπό πολύ ένωρίς νά κάνουν δοκιμαστικές επιθέσεις κατά 
τής Σχολής, γιά νά εξακριβώσουν κατά πόσον θά ήταν σοβαρή ή άντίστασή της. 
’Έτσι τό βράδυ τής Πέμπτης 30 Νοεμβρίου, όταν δέν είχαν άκόμη άποσυρθή οι Έα- 
μικοί υπουργοί άπό τή Κυβέρνηση, τό κτίριο τής Σχολής έδέχθη πολυάριθμους πυρο
βολισμούς άπό διάφορα οικήματα τής Πειραϊκής Χερσονήσου. 'Η φρουρά τής Σχο
λής άπάντησε πολύ άποφασιστικά καί έτσι μετά τρία τέταρτα τής ώρας τό τουφε-
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κίδι σταμάτησε. Ή  επίθεση αυτή έπανελήφθη έντονώτερη την νύχτα τοΰ Σαββά
του καί άκόμη έντονώτερη την νύχτα τής Κυριακής, οπότε ή Σχολή έδέχθη άληθι- 
νό καταιγισμό άπό σφαίρες, άπό πυροβόλα καί αύτόματα όπλα έκ διαφόρων κατευ
θύνσεων.

Οί άξιωματικοί καί οί άνδρες τής Σχολής Δοκίμων άντελήφθησαν τότε ότι 
ήσαν άπό παντού σχεδόν κυκλωμένοι καί έλαβαν ολα τά ένδεικνυόμενα μέτρα άμύ- 
νης. Διατηρούσαν όμως τήν επικοινωνία τους μέ τή θάλασσα, ήσαν καλώς ώπλισμένοι 
καί προ παντός άποφασισμένοι μέχρι τοΰ τελευταίου ναύτου να άντισταθοΰν ό,τιδή- 
ποτε καί αν συνέβαινε.

39. 'Η κατάσταση πού είχε έτσι δημιουργηθή στον Πειραιά δεν έγινε άμέ- 
σως γνωστή στάς ’Αθήνας. ’Έτσι τή Δευτέρα τό πρωί διάφοροι ’Αξιωματικοί τοΰ 
Ναυτικού ξεκίνησαν όπως συνήθως μέ τά στρατιωτικά αύτοκίνητα άπό τάς ’Αθή
νας, γιά νά πάνε στήν υπηρεσία τους στή Σχολή των Δοκίμων. 'Όταν όμως τά αύτο
κίνητα έφτασαν στήν περιοχή τού Πειραιώς άντελήφθησαν μιά περίεργη άτμό- 
σφαιρα, ή όποια φυσικά τούς άνησύχησε. Είδαν πυκνές ομάδες Έλασιτών ώπλισμέ- 
νων έως τά δόντια, άπό τις όποιες άλλοι μέν είχαν καταλάβει τις γωνιές τών επικαί
ρων δρόμων, άλλοι δέ αποτελούσαν πολυάριθμες περιπόλους. 'Ο ελάχιστος κόσμος 
πού κυκλοφορούσε στούς δρόμους έφαίνονταν πολύ άνήσυχος καί έβλεπε τούς άξιω- 
ματικούς αύτούς μέ μιά προφανή κατάπληξη, τήν όποια δέν μπορούσαν νά εξη
γήσουν, γιατί καί οί ’ίδιοι δέν είχαν άντιληφθή άκόμη τον κίνδυνο. Στήν γωνία 
τού Δημοτικού Θεάτρου ό άστυφύλαξ τής Τροχαίας Κινήσεως ήταν στή συνήθη 
θέση του. Δίπλα του όμως ήταν ένας έλασίτης, ό όποιος διέταζε τά αύτοκίνητα νά 
κατευθυνθούν προς τό Πασαλιμάνι.

Οί οδηγοί τών δύο πρώτων αυτοκινήτων συνεμορφώθησαν προς τή διαταγή, 
γιά νά πέσουν έπειτα άπό λίγες έκατοντάδες μέτρα σέ ισχυρές δυνάμεις έλασιτών, 
οί όποιοι συνέλαβαν καί άφώπλισαν τούς έπιβαίνοντας άξιωματικούς, τούς ώδήγη- 
σαν δέ σέ κάποια γωνία τής Πειραϊκής Χερσονήσου. Τό τρίτο όμως αύτοκίνητο 
άδιαφόρησε γιά τή διαταγή τού Έλασίτη καί μέ αυξημένη ταχύτητα προχώρησε 
προς την παραλία. Λίγο άργότερα οί Έλασΐτες άρχισαν νά πυροβολούν έναντίον του 
άλλ’ είχε πιά αρκετά άπομακρυνθή. Πολύ πυκνότερο όμως ήταν τό πΰρ πού ύπεδέχθη 
τούς έπιβαίνοντας τοΰ αύτοκινήτου όταν έφτασαν στον προ τής Σχολής τών Δοκίμων 
χώρο. Μέ δυσκολία κατώρθωσαν νά φτάσουν έως τήν πόρτα καί νά μπούν στή Σχολή 
όπου γιά πρώτη φορά έπληροφορήθηκαν τήν κατάσταση, στον Πειραιά καί πού 
έπικρατοΰσε γύρω άπό τό κτίριο τής Σχολής έλαβον δέ άμέσως τάς θέσεις των, 
μεταξύ τής άμυνομένης φρουράς.

40. Πραγματικά ή Σχολή έβάλλετο συνεχώς άπό τρεις κατευθύνσεις, άξιωμα- 
τικοί δέ καί ναύτες είχαν τοποθετηθή μέ αυτόματα όπλα στήν ταράτσα καί σέ διά
φορα παράθυρα, γιά ν’ άπαντούν μέ πολλή άποτελεσματικότητα στήν έπίθεση αύτή.

Λίγες ώρες άργότερα έφτανε στή Σχολή ό Βρεταννός Σύνδεσμος, πλοίαρχος 
Κάμπελ, τοΰ όποιου τό αύτοκίνητο έφερε έμφανή τά ’Αγγλικά σήματα. Αύτό δέν 
έμπόδισε καθόλου τούς Έλασΐτες νά συγκεντρώσουν όλα τά πυρά τους έναντίον τοΰ 
αυτοκινήτου. Τό άποτέλεσμα ήταν νά σκοτωθή ό "Ελλην άκόλουθος τού "Αγγλου 
πλοιάρχου δίοπος Παπανικολάου, τή στιγμή άκριβώς πού άνοιγε τή πόρτα τοΰ 
αύτοκινήτου γιά νά κατέβη ό πλοίαρχος Κάμπελ. Κατόπιν τούτου ό "Αγγλος άξιω- 
ματικός διέταξε καί άνυψώθη στήν οροφή τής Σχολήςή ’Αγγλική σημαία κοντά στήν 
Ελληνική. Ά λλ’ οί Έλασΐτες δέν έπαυσαν ούτε κατόπιν αύτοΰ νά πυροβολούν.

Σημειωτέον ότι μιά ώρα ένωρίτερα μερικοί Έλασΐτες κρατούντες μιά μεγάλη 
λευκή σημαία είχαν προσεγγίσει στο κτίριο τής Σχολής καί είχαν ζητήσει νά συ- 
ναφθή άνακωχή μιάς ώρας, γιά ν’ άποκομίσουν τούς νεκρούς καί τούς τραυματίες 
τους, γιατί φαίνεται ότι τό πΰρ τών υπερασπιστών τής Σχολής ήταν πολύ φονικό.
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Οί άξιωματικοί τοϋ πολεμικού μοες ναυτικού άπάντησαν δτι δέν είχαν αντίρρηση 
νά γίνη ή άνακωχή αύτή, έφ’ δσον άλλως τε—σύμφωνα μέ τις διαταγές τις όποιες 
είχαν—οί ίδιοι ούτε έπετέθησαν, ούτε θά έπετίθεντο πρώτοι, άλλά θά απαντούσαν 
μόνον στις επιθέσεις τις όποιες θά έδέχοντο.

Δέν είχαν δμως περάσει λίγα λεπτά άπό τη συνομιλία αυτή, δταν άρχισε νέο 
έντονο πυρ κατά τής Σχολής καί έσημειώθη τό τραγικό έπεισόδιο μέ τον ’Άγγλο 
πλοίαρχο πού άναφέραμε άνωτέρω. Έπρόκειτο γιά τήν πρώτη τους κατάφωρο 
παραβίαση των διεθνών άρχών τοϋ πολέμου πού διέπρατταν οί κομμουνισταί.

41. Λίγο υστέρα άπό τό μεσημέριτής Δευτέρας έφτασαν προ τής Σχολής τών 
Δοκίμων δύο βρεταννικά τάνκς, τά όποια άπεδείχθησαν πολύτιμα, δχι μόνον γιά νά 
συντελέσουν στην άποτελεσματικώτερη άμυνα τών υπερασπιστών, άλλά γιά νά προσ
φέρουν καί άλλες υπηρεσίες. ’Έτσι άποκατέστησαν τήν έπαφή μεταξύ τής Σχολής 
τών Δοκίμων καί τής Ναυτικής Βάσεως στο Μέγαρο Βάττη, προς τήν όποια άπε- 
στάλησαν ένισχύσεις καί πυρομαχικά. Ά φ ’ έτέρου κατώρθωσαν ν’ άνεύρουν τό μέ
ρος, δπου είχαν μεταφερθή οί συλληφθέντες άξιωματικοί τοϋ ναυτικού, νά τρέψουν 
σέ φυγή τούς φρουρούς των καί νά τούς άπελευθερώσουν.

Στο μεταξύ ή έπίθεση έναντίον τής Σχολής τών Δοκίμων, ή όποια σημειω- 
τέον έξακολούθησε έπί άρκετές ημέρες, περνούσε άπό περιόδους έντάσεως καί σχε
τικής ήρεμίας. 'Ένα οίκημα τής Πειραϊκής Χερσονήσου άπό τό όποιο συνεχώς έβαλ- 
λον πολυάριθμοι Έλασΐτες μέ βαρειά πολυβόλα, άργότερα δέ καί μέ δλμ'ους έναντίον 
τής Σχολής, έπεσημάνθη καί άφοΰ έδέχθη τά πυρά τόσον τών τάνκς δσον καί ένός 
άγγλικοΰ πολεμικού άπό τή θάλασσα κατέρρευσε καί ήχρηστεύθη.

Ή  άξιοθαύμαστη δμως άμυνα τών ύπερασπιστών τής Σχολής τών Δοκίμων 
είχεν άποτελέσματα πολύ σημαντικά γιά τήν άποτυχία τοϋ δλου κινήματος. Καί 
τούτο γιατί δχι μόνον άπετέλεσε τό ορμητήριο, άπό τό όποιο λίγες μέρες άργότερα 
ξεκίνησαν οί συγκροτηθέντες σχηματισμοί τών Ελλήνων πεζοναυτών, οί όποιοι 
ξεκαθάρισαν πρώτα τήν Πειραΐκή Χερσόνησο καί έπειτα δλη τήν νότιο πλευρά τοϋ 
λιμένος,άλλά καί γιατί διετήρησε τήν λιμενική έκείνη βάση,άπό τήν όποια έξεφορ- 
τώθησαν όλες οί βρεταννικές δυνάμεις, τά κανόνια, τά τάνκς καί τά πυρομαχικά, 
χάρις στά όποια έπετεύχθη τελικά ή καταστολή τού κινήματος.

( Συνεχίζεται)

Ο Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Γ Η Σ
'Ως συνάγεται έκ τών πορισμάτων μιας προσφάτου δημογραφικής με

λέτης τών 'Ηνωμένων Εθνών,κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν τού 1954, ό πλη
θυσμός τής Γής άνήρχετο εις 2.528.000.000 ψυχάς, έναντι 2.493.000.000 
τού 1953.

Τό σύνολον αύτό κατανέμεται ως εξής: ’Αφρική 216.000.000 κατοίκων, 
Β. ’Αμερική 233.000.000, Ν. ’Αμερική 121.000.000, Ά σία (άνευτής Ε.Σ.Σ.Δ.) 
1.323.000.000, Ευρώπη (άνευ τής Ε.Σ.Σ.Δ.) 406.500.000, ’Ωκεανία 14. 
200.000 καί Σοβιετική Έ νωσις 214.500.000. (Καθημερινή 3-9-55).
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Α Τ Ο Μ Ι Κ Η  Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Σ
-Π ΕΡ Ι ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ 

ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-
'Υπό κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ
Τ. Καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1. —Π ρότασις υπέρ γενικεύσεως τής δακτυλοσκοπίας.
2. —Βάσεις έφ’ ών στηρ ίζετα ι ή δακτυλοσκοπ ία.
3. —Π εριπτώσεις καθ’ άς ή δακτνλοσκόπησις ε ίνα ι ώφελιμωτάτη  α) καθορισμός τής

ταυτότητας ζώντος ατόμου, β )  αποκαλύπτονται π λαστοπροσω π ϊα ι δ ιαπραττόμεναι 
ύπό κακοποιών, γ )  αποφεύγονται πλαστοπροσω π ϊα ι έπ ί υποθέσεων τρίτων, δ ) 
καθορίζετα ι ή  ταντότης πτώματος, ε)  εξασφαλίζετα ι ή ταυτότης νεογνών, βρεφών 
και παίδων.

4. —Ή  δακτνλοσκόπησις είνα ι ανεκτή ύπό τον λαού.
5. —’Ανάγκη προπαγάνδας υπέρ τής εφαρμογής γενικής δακτυλοσκοπήσεως.

** *
1 .  Πρότασις υπέρ γενικεύσεως της δακτυλοσκοπίας.
'Η κατά τον παρελθόντα μήνα (Αύγουστον 1955) κυκλοφορήσασα ε’ίδησις 

οτι τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών έσχεδίαζε τήν επιβολήν τής δακτυλοσκοπήσεως 
πάντων των κατοίκων τής 'Ελλάδος προεκάλεσε δυσμενή σχόλια των περισσοτέρων 
εφημερίδων. Αύται έχαρακτήρισαν τό μέτρον τής δακτυλοσκοπήσεως ώς άνελεύθε- 
ρον καί άξιον μόνον διά τούς έγκληματίας καί είδος ποινής δι’ αυτούς.

Διά τήν έγερθεΐσαν ίσως κατακραυγήν τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών έδή- 
λωσεν οτι σκέψεις έγένοντο οχι διά πλήρη δακτυλοσκόπησιν, ώς άνεγράφη, διά τήν 
λήψιν δηλαδή τών άποτυπωμάτων καί τών δέκα δακτύλων τών χειρών, άλλ’ εις τήν 
έπί του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος έπίθεσιν τού αποτυπώματος τού δεξιού 
δείκτου.

"Ας έπιτραπή εις έμέ διδάξαντα προς τούς φοιτητάς έπί μακρά έτη τήν ώφε- 
λιμότητα τής δακτυλοσκοπήσεως καί γράψαντα ειδικά άρθρα (Βραδυνή — Λαϊκόν 
Πανεπιστήμιον 1940 καί 1948—Δελτίον Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών) νά νο
μίζω ότι άμφότεροι, δηλαδή δημοσιογράφοι καί 'Υπουργεΐον σφάλλονται. Οί μέν 
δημοσιογράφοι διότι κατεφέρθησαν έναντίον συστήματος κοινωνικώς ώφελιμωτά- 
του, ώς θέλομεν ΐδη, τό δέ 'Υπουργεΐον διότι ύπεχώρησεν εις τάς κατά τού μέτρου 
τής γενικής δακτυλοσκοπήσεως κατακραυγάς, άρκούμεμον μόνον εις τήν έπί τού 
αστυνομικού δελτίου ταυτότητος έπίθεσιν τού ένός τών δεικτών.

Καθ’ ήμάς ή δακτυλοσκόπήσις οφείλει νά είναι πλήρης, πάντων δηλαδή τών 
κατοίκων καί πάντων τών δακτύλων αυτών. Τήν γνώμην ταύτην έξεφράσαμεν εις 
τά άναφερθέντα άρθρα ήμών καί κατά τάς προς τούς φοιτητάς μαθήματά μας. Εις 
τον σχηματισμόν δέ τής τοιαύτης γνώμης ήχθημεν έκ τής μελέτης δημοσιεύσεων 
Ελλήνων καί ξένων συγγραφέων καί έκ τής άτομικής ήμών πείρας, άποκτηθείσης 
έν τώ ’Ιατροδικαστικοί Έργαστηρίω τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

2. Βάσεις ecp’ ών στηρίζεται ή δακτυλοσκοπία.
Πριν ή όμως συζητήσωμεν τά θέματα, κατά τά όποια ή δακτυλοσκόπήσις 

είναι ώφελιμωτάτη, ούχί μόνον διά τήν κοινωνίαν έν τώ συνόλω της, άλλά καί δι’ 
οικογένειας ή καί άτομα κεχωρισμένως, θά άναφέρωμεν τάς άρχάς έπί τών όποιων
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στηρίζεται ή ώφελιμότης τής λήψεως των δακτυλικών άποτυπωμάτων. Είναι δέ 
αύται αί έξης:

α) "Οτι ή μορφή τοϋ άποτυπώματος έκάστου δακτύλου είναι δι’ έκαστον 
άνθρωπον ή αυτή άπό τής γεννήσεώς του μέχρι τέλους τής μάλλον μακροβίου ζωής. 
Δεν επέρχεται άλλαγή ούτε λόγω ήλικίας, ούτε δι’ άλλην τινά έπίδρασιν.

β ) "Εκαστος άνθρωπος φέρει άποτύπωμα μορφής άποκλειστικώς άτομικής. 
Δεν υπάρχουν έφ’ όλης τής γής δύο άνθρωποι άκριβώς εχοντες παρόμοια αποτυπώ
ματα, ούδέ αυτοί οί μονοωογενεϊς δίδυμοι. Αί κατά περιόδους άναφερθεΐσαι περι
πτώσεις δύο άτόμων μέ άκριβώς παρόμοια άποτυπώματα άπεδείχθησαν εσφαλμένα'., 
μελέτη δέ έπισταμένη έ'δειξε καταφανείς διαφοράς μεταξύ τών όμοιαζόντων έκ πρώ
της όψεως άποτυπωμάτων.

Ή  λήψις τών άποτυπωμάτων είναι εύκολος, επίσης εύκολος ή ταξινόμησις 
τοϋ δελτίου άποτυπωμάτων, έστω καί άν εις έκατομμύρια άνέρχεται ό άριθμός τών 
δελτίων. Εύκολος δέ είναι καί ή διαπίστωσις ότι τό δακτυλοσκοπηθέν άτομον είχε 
καί άλλοτε δακτυλοσκοπηθή. Είναι δέ τά δακτυλικά άτοπυπώματα τό άσφαλέστερον 
μέσον καθορισμού τής ταυτότητος, έν άντιθέσει προς άλλα, χρησιμοποιούμενα προς 
τον σκοπόν τούτον, σχετικής μόνον άξίας.

Πρώτη ή Ποινική Δικαιοσύνη εσπευσε νά χρησιμοποιήση τό μέσον τής δα- 
κτυλοσκοπήσεως προς καθορισμόν τής ταυτότητος τών εγκληματιών καί εύκολον 
άναζήτησιν καί καταδίωξιν αύτών. Ή  χρησιμοποίησις όμως τής δακτυλοσκοπίας 
ύπό τής Ποινικής Δικαιοσύνης έδυσφήμησε ταύτην καί τό γεγονός, τής λήψεως τών 
άποτυπωμάτων άτόμου τίνος έθεωρήθη στίγμα δι’ αυτό. Λόγω τούτου ή έπέκτα- 
σις τοϋ συστήματος Ιξω τών άναγκών τής Ποιν. Δικαιοσύνης συνήντησεν άντί- 
στασιν έκ μέρους τοϋ κοινού, παρ’ ήμϊν δέ καί παρά προσώπων, άτινα ώς έκ τής 
περιοπής καί ειδικότητάς των θά έπρεπε νά ήσαν ένθερμοι οπαδοί τής έπεκτάσεως 
τοϋ συστήματος. ’Αλλαχού όμως έγένετο άποδεκτή ή έπέκτασις τής δακτυλοσκο
πίας καί έπί άστικών υποθέσεων.

3. Περιπτώσεις καθ’ ας ή δακτυλοσκοπία είναι ώφελιμω τάτη.
’Εν τοΐς κατωτέρω άναφέρομεν τάς κυριωτέρας πράξεις κατά τάς οποίας ή 

δακτυλοσκόπησις δύναται νά άποβή ώφελιμοτάτη.
α) Ό  καθορισμός τής ταυτότητος ζώντος άτόμου. Γνωστή είναι ή ώφελι

μότης τοϋ συστήματος τής δακτυλοσκοπίας έν τή Ποινική Δικαιοσύνη προς έξακρί- 
βωσιν τοϋ άν συλληφθείς άνθρωπος δέν είχε προηγουμένως σχέσεις μετά τής ’Αστυ
νομίας. ’Επίσης τά εις χώρον τινά άφεθέντα δακτυλικά άποτυπώματα κακοποιού 
τίνος δύνανται νά άποδείξουν τήν διάπραξιν τοϋ έγκλήματος.

β) Πλαστοπροσωπΐαι διαπραττόμεναι ύπό κακοποιών ΰποδυομένων 
πρόσωπα είτε έξαφανισθέντα, εϊτε θανόντα έν τή ξένη. Έ πί τούτου ύπενθυμίζο- 
μεν ότι μόλις προ ολίγων μηνών κακοποιός τις ένεφανίσθη εις τό Αΐγιον ίσχυριζόμε- 
νοςότι είναι ό έξαφανισθείς κατά τήν Γερμανικήν κατοχήν υιός οικογένειας τίνος τού 
Αίγιου, λίαν εύπορου. Είχε συλλέξει πληροφορίας περί τής οικογένειας ώστε νά γίνε
ται πιστευτός ύπό τών πλείστων άμφιβολίαι όμως τινών έκ τών συγγενών προεκά- 
λεσαν έπέμβασιν τής ’Αρχής, ή δέ γενομένη δακτυλοσκόπησις τοϋ ύποκριτοΰ κατέ- 
δειξεν ότι ουτος ήτο κοινός κακοποιός, πλειστάκις σημανθείς δι’ άπάτας καί άλλα 
έγκλήματα.

Παρομοία περίπτωσις συνέβη προ έτών έν Μεσσηνία. Εις τινα πόλιν αυτής 
παρουσιάσθη άνήρ τις ίσχυριζόμενος ότι είναι ό προ 15 έτών έξαφανισθείς έν Μικρα- 
σία υιός οικογένειας τινός. ’Έγινε πιστευτός παρά πάντων σχεδόν καί παρ’ ολίγον 
νά κατέκτα τό άνήκον είς τον άπωλεσθέντα υιόν μερίδιον τής περιουσίας. Προκλη- 
θεΐσα όμως έπέμβασις τής Υπηρεσίας Σημάνσεως έδειξεν διά τής έξετάσεως τών
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αποτυπωμάτων ότι ό δήθεν άπολεσθείς υιός ή το γνωστός κακοποιός, πλειστάκις 
δι’ άπάτας καί άλλας άνομους πράξεις καταδικασθείς.

γ ) Διά της δακτυλοσκοπήσεως αποφεύγονται πλαστοπροσωπϊαι έπιχει- 
ρούμεναι έπί υποθέσεων άλλων. Οΰτω πρώτον άπαγωγαί καί πλαστοπροσωπΐαι κα
τά τάς εΐσαγωγικάς, ή τμηματικάς ή πτυχιακάς έξετάσεις σπουδαστών τών Άνωτά- 
των Σχολών, ώς Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου κ.λ.π. ’Αντί του άμαθοϋς υποψη
φίου προς έξέτασιν προσέρχεται άλλος τις ικανός, χωρίς .κατά κανόνα οί έξετασταί 
νά δύνανται νά διακριβώσουν τήν πλαστοπροσωπίαν εφόσον στηρίζονται, ώς γνω
στόν, προς άναγνώρισιν μόνον εις τήν φωτογραφίαν τοϋ σπουδαστοϋ καί ταύτην 
κατά κανόνα κακέκτυπον.

Λόγιο πολλών πλαστοπροσωπιών αΐτινες έγένοντο ύπό φοιτητών έν τώ Πανε- 
πιστημίω κατά διαφόρους εξετάσεις, άλλων προσερχομένων εις ταύτας άντί τών 
ύποχρέων, διετυπώσαμεν προ έτών μετά τοϋ Καθηγητοϋ Γεωργιάδου τήν ευχήν 
όπως προς πίστωσιν τής ταυτότητος τών φοιτητών λαμβάνεται τό άτοτύπωμα έστω 
καί μόνον τοϋ δεξιοϋ δείκτου κατά τήν υποβολήν αίτήσεως διά εΐσαγωγικάς έξετά- 
σεις. Καταρτιζομένου ούτω τοϋ σχετικοΰ άρχείου θά ήτο εύκολος ό έλεγχος πλα
στοπροσωπίας.

Ή  πρότασις ήμών συνήντησε πάντοτε κρατεράν άντίστασιν έκ μέρους τής 
έκάστοτε Πρυτανείας, μή άποδεχομένης τήν έπί φοιτητών έφαρμογήν τοϋ συστή
ματος τών δακτυλοσκοπίας, θεωροΰσαν τοΰτο, ώς καί νΰν παρά τών έφημερίδων 
δυσφημιστικόν.

Δεύτερον άποφεύγονται πλαστοπροσωπΐαι κατά τήν σύνταξιν συναλλαγμα
τικών, συμβολαίων, διαθηκών καί άλλων άστικών πράξεων. Μέχρι τοϋδε έπί τοιού- 
των πράξεων ή ταυτότης τοϋ ύπογράφοντος ελέγχεται έκ τής υπογραφής μελετω- 
μένου τοϋ χαρακτήρος αυτής. 'Ότι ό έλεγχος ουτος δεν είναι πάντοτε άσφαλής κατα
δεικνύεται έκ τής συχνής διαφωνίας τών πραγματογνωμόνων έπί τοιούτων υποθέ
σεων. Νΰν άλλαχοϋ προς άπόδειξιν τής ταυτότητος λαμβάνεται τό άποτύπωμα ενός 
ή δύο δακτύλων. Τό σύστημα τοΰτο ού μόνον ούδεμίαν άντίδρασιν προεκάλεσεν, 
άλλά τουναντίον εύπροσδέκτως έγένετο άποδεκτόν.

δ) Καθορισμός τής ταυτότητος πτώματος .'Υπάρχουν πλεΐσται περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας ή άναγνώρισις τής ταυτότητος νεκροΰ τίνος είναι άδύνατος μονον 
δέ μέσον άπολύτως άσφαλές είναι ή δακτυλοσκόπησις. Προς τοΰτο έπό έτών καλεί
ται, εις τό Νεκροτομεΐον τοΰ Ίατροδικαστικοΰ ’Εργαστηρίου, ή Σήμανσις καί λαμ
βάνει τά άποτυπώματα τών δακτύλων άμφοτέρων τών χειρών τοΰ νεκροΰ. ’Εάν 
οδτος είχε δακτυλοσκοπηθή ποτέ δι’οίανδήποτε αιτίαν, ό προσδιορισμός τής ταυτο- 
τητός του είναι εύκολος καί άσφαλής. ’Εάν ή δακτυλοσκοπία ήτο γενική ούδέν πτώμα 
θά παρέμενεν άγνωστον, ώς συνήθως γίνεται σήμερον. Πλείστας περιπτώσεις ανα- 
γνωρίσεως νεκρών έκ τών αποτυπωμάτων τών δακτύλων των θά ήδυνάμεθα νά άνα 
φέρωμεν παρατηρηθείσας έν τώ Νεκροτομείο). Είναι δέ γνωστόν όπόσον ένδιαφέρει 
ό καθορισμός τής ταυτότητος νεκροΰ τίνος άπό άπόψεως ποινικής, συχνότερον δέ 
αστικής τοιαύτης.

ε) Έ ξασφάλισ ις τής ταυτότητος νεογνών, βρεφώ ν, παίδω ν, άλλά  
καί ενηλίκων είσέτι ατόμων, μή δυναμένων νά δώσουν πληροφορίας 
περί τής ταυτότητος τ ω ν . Οότω:

Πρώτον: Έ ξ άβλεψίας ή άλλων λόγων αντικαθίσταται έν Μαιευτηρίοις τό νεο- 
γνόν οικογένειας τίνος προς τό άλλης.

Δεύτερον. Μικροί παΐδες διασκορπισθέντες άπό τής έστίας των καί άποχωρι- 
σθέντες άπό τών γονέων καί άλλων συγγενών, κατά πολεμικάς έπιχειρήσεις—ως 
παρ’ ήμΐν κατά τον συμμοριτοπόλεμον—καί μή δυνάμενοι νά ένθυμηθοΰν οΰτε το 
έπώνυμον αυτών, οΰτε τό όνομα τής Κοινότητος καί χωρίου εις τήν οποίαν άνήκουν
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παραμένουν άγνώστου ταυτότητος, άλλοι δέ σφετερίζονται την πατρικήν κληρονο
μιάν αύτών.

Τρίτον. ’Ενήλικοι άπολέσαντες την μνήμην, ιδίως ένεκα πολεμικών περιπε
τειών, ευκόλως δύνανται να άναγνωρισθοϋν εάν, έφαρμοζομένης τής γενικής δακτυ- 
λοσκοπήσεως, εϊχον ληφθή τά άποτυπώματα τών δακτύλων τών χειρών των. Συχνά 
άναφέρονται είς τάς εφημερίδας τοιαϋται περιπτώσεις.

Ή δακτυλοσκόπησις είναι άνεκτή ύπό τοϋ λαοϋ.
Οί καταφερόμενοι έναντίον τής έφαρμογής γενικώς έπί πάντων δακτυλοσκο- 

πήσεως, προβάλλουν ώς έπιχείρημα δτι ή λήψις τών άποτυπωμάτων, είναι άπεχθής 
προς τον λαόν, λόγω τής άναφερθείσης δυσφημίας τήν οποίαν ή δακτυλοσκόπησις 
ύπέστη, έφαρμοσθεΐσα τό πρώτον έπί τών έγκληματιών.

Έ π ί τούτου, έκ τής προσωπικής ήμών πείρας, γνωρίζομεν δτι ό λαός καταλ
λήλως διαφωτιζόμενος περί τής άξίας καί γενικής ώφελιμότητος τής μεθόδου ούδε- 
μίαν άντίρρησιν θά έχη διά τήν άποδοχήν τοϋ συστήματος. ’Ιδού δέ άποδείξεις. 'Ο 
καθηγητής Γεωργιάδης, ώς ιατρός τής Εθνικής Τραπέζης έπί πολλά έτη, ήτο έντε- 
ταλμένος να έξετάζη ίατρικώς τούς προσλαμβανομένους προς υπηρεσίαν ύπαλλήλους, 
μή έμπιστευόμενος είς τήν έκ τής φωτογραφίας βεβαίωσιν τής ταυτότητος τοϋ υπο
ψηφίου είσήγαγε τον θεσμόν τής έπιθέσεως τοϋ άποτυπώματος άμφοτέρων τών δει
κτών τοϋ υποψηφίου έπί τής γνωμοδοτικής έκθέσεώς του. Κατά τό διάστημα τής 
υπηρεσίας τοϋ Καθηγητοϋ Γεωργιάδου έξητάσθησαν χιλιάδες τινές υποψηφίων, τών 
πλείστων λίαν άνεπτυγμένων. Ούδείς τούτων έφερε τήν έλαχίστην άντίρρησιν έναν
τίον τοϋ κατά πολλούς δυσφημιστικού δήθεν συστήματος τής δακτυλοσκοπίας. 'Ο 
καθηγητής Γεωργιάδης είσήγαγεν έπίσης τήν συστηματικήν έπίθεσιν τοϋ άπο
τυπώματος τών δεικτών δακτύλων έπί πάσης έκθέσεώς άφορώσης έξέτασιν άγνώ
στου άτόμου, άποσταλέντος ύπό τής Εισαγγελίας προς οίανδήποτε έξέτασιν. Χάρις 
εις τό μέτρον τοΰτο άπεκαλύφθησαν έπιχειρηθεΐσαι πλαστοπροσωπϊαι καί έτιμω- 
ρήθησαν οί δράσται.

Α νάγκη προπαγάνδας υπέρ τής έφαρμογής γενικής δακτυλοσκοπήσεως.
'Ημείς διδάσκοντες προς τούς φοιτητάς τής ’Ιατρικής τό θέμα τών δακτυ

λικών άποτυπωμάτων καί προπαγανδίζοντες υπέρ τής έφαρμογής τής δακτυλοσκο
πίας γενικώς καί δή έπί τών υποψηφίων φοιτητών προσεκαλέσαμεν αυτούς, κατάτινα 
έτη, να δακτυλοσκοπηθοΰν ύφ’ ήμών ΐνα έπιδεικνύοντες τά άποτυπώματα αύτών προς 
τήν Πρυτανείαν πείσωμεν αυτήν περί τής μή άντιρρήσεως τών φοιτητών προς τήν 
δακτυλοσκόπησιν. Προθύμως οί φοιτηταί έδέχθησαν, διατηροΰμεν δέ τά άποτυπώ
ματα έκατοντάδων φοιτητών.

Είναι έξ άλλου γνωστόν δτι πλήθος πολιτών υποβάλλεται άδιαμαρτυρήτως 
είς τήν διαδικασίαν τής λήψεως τών άποτυπωμάτων τών δακτύλων των οσάκις ζητή 
σωσιν έκδοσιν πιστοποιητικού τίνος ή κατά τήν είς τον Στρατόν κατάταξίν των κ.λ.π.

Δέν θά ύπάρξη δθεν καθ’ ήμάς άντίρρησις έκ μέρους τοϋ λαοϋ, πάσης τάξεως 
έάν καταλλήλως διαφωτισθή. Καί τήν διαφώτισιν ταύτην άναμένομεν έκ μέρους 
παντός δυναμένου καί διανοουμένου, έπομένως καί τών δημοσιογράφων, ούχί δέ 
τον πόλεμον κατά τοϋ συστήματος τής δακτυλοσκοπίας, ώς ό τοιοΰτος έσχάτως έξα- 
πολυθείς. 'Η δακτυλοσκοπία διά τά πολλαπλά ωφελήματά της προώρισται νά γενι- 
κευθή. Οί συνηγοροΰντες άπό τοΰδε υπέρ τής έφαρμογής τής γενικής δακτυλοσκο
πήσεως θά έχουν—καί έγώ μετ’ αύτών—τό συναίσθημα δτι συνέτεινον ύπέρ σκοποΰ 
ωφελίμου διά τήν Κοινωνίαν έν τώ συνόλω της καί διά τά άπαρτίζοντα αυτήν άτομα.

Δυσφημιστική δέν είναι ή δακτυλοσκόπησις αυτή καθ’ έαυτήν, άλλ’ ή αιτία
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΙΣ
•Υπό χ . ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

—Κίνδυνος πειραματισμού με υστερ ικά  μέντιουμ.
—Μ εταβίβασις εντυπώσεων εις Π. Νιρβάναν.
—Περίππωαις ακουστικής ψευδαισθήαεως.
—Περίπτωσής τηλεπάθειας δ ι υπνω τισμού .

*
*  *

Κίνδυνος πειραματισμού μέ υστερικά μέντιουμ.
Στο προηγούμενο τεύχος μας εΐδαμεν την περίπτωσιν τηλεπάθειας πού μας 

άφηγήθη ό είσαγγελεύς κ. Ρηγανάκος, σχετικώς μέ μίαν κυρία ή οποία εύρισκομένη 
είς ληθαργικήν κατάστασήν είδε την κηδείαν τού πρωθυπουργού Δεληγιάννη. Στήν 
περίπτωσιν αυτήν έχομε τηλεπάθειαν μέ υστερικόν μέντιουμ. ’Εδώ νομίζομεν καλόν 
να άναφέρωμεν καί τήν γνώμην πολλών καί μάλιστα επιστημόνων, ότι μόνον υστε
ρικά άτομα μπορούν νά έχουν ψυχικά φαινόμενα.

Λοιπόν όχι! *Η γνώμη αυτή είναι εσφαλμένη. 'Υπάρχουν λαμπρά μέντιουμ, 
τά όποια είναι υγιέστατα καί χωρίς ίχνος υστερισμού. 'Απλώς, όπως καί άλλοτε 
άνεφέραμεν, διά νά παραχθοΰν Ψυχικά φαινόμενα, Τηλεπάθεια, Διόρασις, Ψυχο
μετρία κλπ. χρειάζεται κάποια έλάττωσις τού ένσυνειδήτου (μείωσις ένσυνειδήτου 
πού είναι συχνά ύπνος).

'Η μείωσις αύτή είναι καί είς τον φυσιολογικόν ύπνον, καί δι’ αυτό τά περισ
σότερα ψυχικά φαινόμενα έκδηλοΰνται ώς όνειρα. Δέν μπορεί δέ βέβαια νά λεχθή 
οτι, όλοι όσοι βλέπουν κοιμώμενοι παρόμοια όνειρα, είναι ύστερικοί.

'Ομοίαν έλάττωσιν τού ένσυνειδήτου παράγει καί ό 'Υπνωτισμός καί μερικά 
μεθυστικά ποτά (ιδίως τό παραγόμενον άπό τον Μεξικανικόν κάκτον «Πεγιότλ»), 
χρόνια άσφυκτικά νοσήματα της καρδιάς καί τών πνευμόνων (έμφύσημα, άσθμα 
κλπ .), επίσης τό ψυχορράγημα, οπότε καί ή έκδήλωσις τών ψυχικών φαινομένων 
είναι ζωηροτάτη, κλπ.

Λοιπόν καί ό υστερισμός είναι μία αιτία έλαττώσεως τού ένσυνειδήτου, διά 
τών κρίσεων πού προξενεί. Τούτο όμως δέν σημαίνει, βέβαια, ότι πάντοτε τά ψυχικά 
φαινόμενα έχουν ώς αιτίαν τήν ύστερίαν, ούτε οτι όλα τά άτομα είναι ύστερικά.

Ά π ’ εναντίας, άτομικώς, δέν θά συμβουλεύσω ποτέ τούς έρασιτέχνας πειρα- 
ματιστάς νά καταπιάνωνται μέ ύστερικά άτομα. ’Όχι μόνον διότι τά πειράματα

διά τήν οποίαν ένεργεΐται, εϊπομεν δέ ότι έδυσφημήθη ή μέθοδος, διότι έν αρχή 
έφηρμόσθη μόνον έπί κακοποιών.

Προς έξάλειψιν πάσης κακοφημίας τού συστήματος της δακτυλοσκοπήσεως, 
έπικαλούμεθα καί πάλιν τήν ύπό τών δυναμένων δημοσιογράφων κ.λ.π. προπαγάν
δαν διαφωτίσεως τού λαού. ’Επί τούτου άναφέρομεν τά έν τή 'Ιστορία Παπαρρηγο- 
πούλου άναφερόμενα, σχετικώς προς τήν κατά τής λατρείας τών εικόνων διαμάχην 
μεταξύ είκονομάχων καί ύποστηρικτών τής διατηρήσεως τών εικόνων :

«Είς τών θεμοτέρων άλλά καί λογικωτέρων άντιπάλων τών είκονομάχων άπαν- 
» τών εις τήν πολάκις γενομένην ένστασιν ότι «ή παρούσα γενεά έθεοποίησε τάς 
» εικόνας» έλεγεν όρθότατα: οφείλει διδάξαι τον άγράμματον λαόν». ·

Καί ήμεϊς ζητοΰμεν άπό τούς δυναμένους νά διδάξωσι τον άγνοούντα τήν ώφ ε- 
λιμότητα τής δακτυλοσκοπίας λαόν, ίνα, κατά τό δυνατόν ταχύτερον, γενικευθή έπ ι- 
σήμως ή μέθοδος.

ΤΕΛΟΣ
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μαζί των είναι βασανιστικά καί διότι αί ύστερικαί κρίσεις μέ την τρομεράν εικόνα 
των κατατρομάζουν τούς παρισταμένους, άλλά καί διότι άσφαλώς θά έχουν πολλά 
δυσάρεστα, τά όποια θά τούς κόψουν την ορεξιν των πειραματισμών.

'Ο ύστερισμός, όπως θ’ άναπτύξωμεν εις ένα άπό τά προσεχή άρθρα, ερεθίζει 
άνωμάλως την φαντασίαν καί τά νεύρα των δυστυχισμένων θυμάτων του, παραπλανά 
τήν άντίληψίν των, άναπτύσσει εις έπίμονα πάθη καί άληθινάς ’Ιδεοληψίας τάς ιδιο
τροπίας των καί τά κάμνει νά ζούν εις ένα πυρετώδη κόσμον μυθομανίας, αύτοκατη- 
γορίας καί άνωνυμογραφίας, ήτις είναι καί τό συνηθέστερον ξέσπασμα των κατα
στάσεων αυτών.

Μεταβίβασις έντυκώσεων εις Π. Νιρβάναν.
'Ο άείμνηστος Παύλος Νιρβάνας, πού ώς γνωστόν ήτο άρχίατρος τού Πολεμ. 

Ναυτικού, εϊχεν όνειρευθή|ένα πρωί ότι τον Ικάλεσαν στο σπίτι τού τότε άξιωμα- 
τικοΰ τού Ναυτικού καί 
άργότερον 'Υπουργού 
τών Ναυτικών Χατζη
κυριάκου, ό όποιος ά- 
σθενοΰσε.

Είδε ότι έπήγε άμέ- 
σως, καί τον βρήκε νά 
ύποφέρη έχοντας πρη
σμένο κάποιο μέρος τού 
σώματός του.

Λοιπόν, τήν στιγμή 
άκριβώς πού έβλεπε τό 
όνειρον, ή μητέρα του, 
ή όποια έζοΰσε τότε, 
τον έξύπνησε καί τον ει
δοποίησε ότι ήλθε ένας 
ναύτης έκ μέρους τού 
Χατζηκυριάκου, νά πάη 
άμέσως νά τον έπι- 
σκεφθή.

'Η σύμπτωσις τού έ
καμε έντύπωσιν, έμεινε 
όμως κατάπληκτος όταν, 
πηγαίνοντας εις τό σπί
τι τού Χατζηκυριάκου, 
τον βρήκε νά πάσχη

Τότε ύπέθεσεν ότι
του, ότι θά ήκουσε κοιμώμενος τήν διήγησιν καί ότι ή φαντασία του θά έσκηνοθέ- 
τησε τό όνειρον. "Οταν όμως ήρώτησε τήν μητέρα του, έπληροφορήθη ότι ό ναύτης 
δέν είχε δώσει καμμίαν απολύτως πληροφορίαν καί ότι άπλώς εϊχεν εϊπει ότι ό 
Χατζηκυριάκος τον έζητοΰσε.

'Η περίπτωσις αυτή είναι απλή τηλεπαθική μεταβίβασις τής σκέψεως, έκ 
μέρους τού άσθενοΰντος Χατζηκυριάκου, δστις σκεπτόμενος τήν άσθένειάν του 
έστειλε νά καλέσουν τον Νιρβάναν, ευρισκόμενον εις εύνοϊκάς συνθήκας έλαττώσεως 
τού ενσυνειδήτου ("Υπνος).

"Ομοια φαινόμενα ήνάγκασαν τον διαπρεπή λογοτέχνην νά γίνη έκ τών ιδρυ
τών τής Ελληνικής «Εταιρείας Ψυχικών έρευνών» καί ν’ άποτελέση μέχρι τού 
θανάτου του μέλος τού διοικητικού συμβουλ ίου της.

‘Η γαλλική Τηλεπαθική όμάς μέ τήν όποιαν ή έλληνική «'Ε
ταιρεία Ψυχικών Έρευνών» έξετέλεσεν έπιτυχέστατα πειράμα
τα  μακρδς άποστάσεως, μεταξύ Παρισίων—’Αθηνών. Στο μέ- ’ 

σον 6 άρχηγός τής όμάδος Μαρκολλιέ.

άκριβώς άπό τό νόσημα πού εϊχεν όνειρευθή. 
ό ναύτης θά είχε μιλήσει περί τού νοσήματος στήν μητέρα
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Περίπτωσις ακουστικής ψευδαισθήσεως.
Την 8 ’Ιουνίου 1925, ό έν 'Ηρακλείω Κρήτης φυσικομαθηματικός καί φαρ- 

κοποιός X. Ζουράρης είχε σηκωθή τό πρω'ι καί, ετοιμαζόμενος, έσκέπτετο τήν 
εργασίαν πού είχε νά κάμη καί ήτις έπρεπε να τελείωση αύθημερόν.

"Απλωνε άκριβώς τό χέρι νά πάρη τό σακκάκι του, όταν ήκουσεν εύκρινέ- 
στατα φωνήν λέγούσαν:

—Μή φορέσης αύτό !
Άσυναισθήτως τότε έρώτησε:
—Γιατί
—Σήμερα δέν θά έλθη ό υπάλληλός σου καί θά έργασθής ό ίδιος στο έργαστή- 

ριον...άπήντησεν ή φωνή.
Τότε έπήρε σχεδόν μηχανικώς ενα ένδυμα εργασίας, πού είχε τρία έτη νά 

φορέση καί κατέβηκε στο Φαρμακεΐον του, όπου τό προσωπικόν έξεπλάγη άντικρύ- 
ζοντάς τον μέ αυτήν τήν περιβολήν.

Μετά ενα τέταρτον, πράγματι, ήρχετο σημείωμα άπό τον υπάλληλόν του Τά
σον Καρφόπουλον, οστις τον ειδοποιεί ότι ήτο άρρωστος καί δέν μπορούσε νά έλθη 
στήν δουλειά.

Σημειωτέον δέ, ότι ό Ζουράρης δέν τον είχεν ΐδή άπό 20 ωρών καί οΰτε 
κάν ήτο δυνατόν νά φαντασθή άσθένειάν του, διότι όταν ό Καρφόπουλος έφυγε τήν 
Κυριακήν τό μεσημέρι, ήτο έντελώς καλά.

Ή  περίπτωσις αύτή ομοιάζει έντελώς μέ τήν προηγουμένην. Ή  σκέψις τού 
άσθ ενοΰντος υπαλλήλου μετεδόθη είς τον προϊστάμενόν του, ό όποιος σημειωτέον, 
ήτο προικισμένος μέ ιδιότητας ισχυρού μέντιουμ. Ή  μεταβιβασθεΐσα όμως τηλε- 
παθικώς έντύπωσις έπροξένησαν άκουστικήν ψευδαίσθησιν καί τον έκαμε νά νομίση 
ότι άκούει φωνήν, ενώ έπρόκειτο μόνον περί έντυπώσεως τού εγκεφάλου.

Περίπτωσις τηλεπάθειας δι’ υπνωτισμού.
Ό  έν Ζαγαζίκ τής Αΐγύπτου διαπρεπής ομογενής όφθαλμολόγος Νικ. 

Μαύρης, άσχολούμενος ιδιαιτέρως καί εις τον υπνωτισμόν, έγνωρίζετο στενώς μέ 
κάποιαν κυρίαν έπίσης ιατρόν, όνόματι Ρέντζου πρό τίνος άποθανοΰσαν καί ή οποία 
είχεν ΐσχυροτάτας διαισθητικάς ιδιότητας.

Μιάν ήμέραν ή νέα, έξαιρετικώς μελαγχολική καί δύσθυμος, τού είπε.
—Αισθάνομαι ότι κάτι συμβαίνει δυσάρεστον, πού σέ άφορα...'Υποθέτω ότι 

αν μέ υπνώτισης, θά μπορέσω νά σού τό πώ.
Πράγματι δέ, ύπνωτισθεΐσα τού άνήγγειλεν ότι ό έν Αΐγύπτω ευρισκόμενος 

πατήρ του ήτο άσθενής.
Μετά τήν άφύπνισίν της, ή νέα ούδέν ένεθυμεϊτο. Όλίγας ημέρας βραδύτερον 

επιστολή τού πατρός του τον έπληροφοροΰσεν ότι κατά τάς ήμέρας αύτάς ήτο άσθενής.
Ό  ίδιος ιατρός, υπηρετών ώς στρατιώτης κατά τήν κατοχήν τής Σμύρνης, 

διετάχθη έξαφνα ν’ άναχωρήση διά τό μέτωπον.
Στενοχωρημένος, τότε, προσεπάθησε νά δοκιμάση τήν πειραματικήν μετα- 

βίβασιν τής σκέψεώς του στήν φίλην του, ή οποία εΰρίσκετο έπίσης στήν Σμύρνην.
’Αποσυρθείς λοιπόν εις μίαν γωνίαν τού θαλάμου καί συγκεντρώσας όλην την 

δύναμιν τής σκέψεώς του, έπανελάμβανε στο μυαλό του έπί πέντε λεπτά τήν ιδέαν 
να έλθη ή φίλη του είς τον στρατώνα, διότι είχεν άνάγκην τής βοήθειας της.

Λοιπόν, μετά μίαν ώραν, τήν είδε πράγματι νά καταφθάνη λίαν άνήσυχη καί 
να τού διηγήται οτι ένώ έδιάβαζε εις τό δωμάτιόν της, τής ήλθεν άποτόμως ή σκέψις 
ότι κάτι δυσάρεστον τού συνέβαινε. 'Η έντύπωσις αύτή τής ήτο τόσον έπίμονος, 
ώστε έσπευσεν είς συνάντησίν του.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

4. ’Εγκλ.ηματολογικόν Ά ρχείον.
5. Ά ρχεϊον Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων.

** *
4. ’Ακολουθεί το Έγκληματολογικόν ’Αρχείον. Περιλαμβάνει λεπτομερή 

χαρακτηριστικά δλων των σεσημασμένων έγκληματιών, ταξινομημένα κατά τοιοΰ- 
τον σύστημα ώστε νά θεωρείται άπό τά καλλίτερα τοϋ κόσμου. Οί Φάκελλοι περι
λαμβάνουν δχι μόνον φωτογραφίαν καί περιγραφήν των έγκληματιών, άλλά καί 
κάθε ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια περί τής μεθόδου καθ’ ήν έκτελοΰν τό έ'γκλημα. 
Ουτω δι’ ένα άπατεώνα, ό όποιος χρησιμοποιεί διαφόρους παραλλαγάς μίας συνή
θους ιστορίας, δπως «μόλις άπολύθηκα άπό τον στρατόν», «έχασα την γυναίκα μου 
στο βομβαρδισμό», «έπενδύω κεφάλαια σέ μικρές επιχειρήσεις βαμβακερών στη 
Βομβάη» υπάρχουν εις τό Άρχεϊον δλαι αί ΰπ’ αύτοϋ χρησιμοποιηθεΐσαι φράσεις. 
Τά στοιχεία ένός διαρρήκτου ταξινομούνται έπί τή βάσει τοϋ τρόπου καθ’ δν ούτος 
εΐσήλθεν εις τό κτίριον—διά παραβιάσεως θύρας, παραθύρου, οροφής ή τοϋ τοίχου— 
καί τών εργαλείων άτινα έχρησιμοποίησε π.χ. αντικλείδι, μικρό λοστό, ή κοπίδι. 
Έ π ί πλέον δι’ ένός πολύπλοκου συστήματος «διασταυρωμένου ευρετηρίου» είναι 
δυνατόν, σέ διάστημα ολίγων λεπτών, νά ευρουν τά στοιχεία δλων .τών γνωστών 
(σεσημασμένων) έγκληματιών οί όποιοι χρησιμοποιοΰν την αυτήν «ειδικήν» μέθο
δον ή έχουν τήν ίδιαν «ειδικήν» ιδιοσυγκρασίαν π.χ. δλους τούς διαρρήκτας οί όποιοι 
εισέρχονται εις οικίαν διά ρήξεως παραθύρου οπίσθιας πλευράς καί είναι άριστερό- 
χειρες.

Ή  αξία τοϋ Έγκληματολογικοΰ ’Αρχείου έγκειται είς τήν πληρότητα καί 
συνεχή ένημέρωσιν αύτοϋ. Τό Άρχεϊον τής Σκώτλαντ—Γυάρδ περιλαμβάνει, έκτος 
τών ονομάτων καί ψευδωνύμων δλων τών γνωστών έγκληματιών είς τήν περιοχήν 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί παρόμοια στοιχεία διά γνωστούς έγκλημα- 
τίας καθ’ δλην τήν Χώραν. Καί τοϋτο διότι, δυνάμει νόμου, άπαντα τά λοιπά ’Αστυ
νομικά Σώματα άποστέλλουν είς αύτό άντίγραφον τών δελτίων έγκληματικότητος 
καί μεθόδου ένεργείας δλων τών «έν ένεργεία» έγκληματιών, ώστε τό Έγκληματο- 
λογικόν Άρχεϊον τής Σκώτλαντ—Γυάρδ νά άποτελή τόΚέντρον συλλογής καί ταξι- 
νομήσεως πληροφοριών περί έγκληματιών.

Τά λοιπά ’Αστυνομικά Σώματα έχουν τό ίδικόν των άρχεϊον διά τούς έγκλη- 
ματίας οϊτινες δροΰν είς τήν περιοχήν των, άλλά ένα ή δύο (τά όποια συγκεντρώ
νουν στοιχεία καί έξ άλλων Σωμάτων) μόνον συναγωνίζονται τό τής Σκώτλαντ— 
Γυάρδ. Έ στω  γνωστόν δτι διά τήν καταγραφήν (σήμανσιν) άτόμου είναι άπαραί- 
τητος προηγουμένη καταδικαστική άπόφασις. Δυνάμει νόμου «ούδείς έπίσημος φά- 
κελλος δύναται νά καταρτισθή καί διατηρηθή δι’ άτομον μή καταδικασθέν, άνεξαρ- 
τήτως τοϋ βαθμοΰ είς δν τοϋτο κατέστη ύποπτον».



2798 Anthony Martienssen—Μετάφρ. X. Πατσούρη

To Έγκληματολογικόν ’ Αρχείο v παρέχει την δυνατότητα συλλήψεως έγκλη- 
ματιών «άπό τα χαρτιά». 'Η προσεκτική εύρετηρίασις των σεσημασμένων έπί τή 
βάσει τής μεθόδου ένεργείας—εις τό Εΰρετήριον Μεθοδικοτήτων—συνήθως παρέ
χει τήν δυνατότητα εις τον ’Αστυνομικόν νά σμικρύνη τον κύκλον των άναζητή- 
σεων εις μίαν περίπου δεδωκάδα υπόπτων, λόγω τής ίδιότητος των εγκληματιών ν’ 
άκολουθοϋν πάντοτε τήν ιδίαν μέθοδον. Διά νά έκμάθη ένας λ.χ. τήν χρήσιν τής συ
σκευής οξυγόνου άσετυλίνης προς διάρρηξιν χρηματοκιβωτίου άπαιτεΐται μακρόν 
χρονικόν διάστημα. ’Αφού άποκτήση πείραν είς τήν χρησιμοποίησίν της δεν μετα
βάλλει ευκόλως μέθοδον διαρρήξεως χρηματοκιβωτίων ή κλάδων έγκληματικό- 
τητος.(

Ό  κλέπτης πορτοφολίων (πορτοφολάς), ό άπατεών, ό διαρρήκτης οικιών, ό 
πλαστογράφος, ό ειδικευμένος είς τούς πολυτίμους λίθους κλέπτης, όλοι αύτοί έχουν 
ανάγκην υψηλής δεξιοτεχνίας διά τήν έκτέλεσιν τών λεπτών τούτων έγκλημάτων 
καί άτινα έκτελοϋνται κατά τήν αύτήν πάντοτε μέθοδον. "Οπως είναι δύσκολον ένας 
ειδικευμένος τεχνίτης ξυλουργός νά «πετάξη» τήν τέχνη του καί νά άρχίση άλλη, 
έτσι καί ένας «πορτοφολάς» είναι δύσκολον νά γίνη διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων. 
'Υπάρχουν δμως καί λίγες εξαιρέσεις άλλά ή πλειονότης τών εγκληματιών περιο
ρίζεται είς τό ίδιον έγκλημα καί είς τήν ιδίαν μέθοδον διαπράξεως αύτοϋ.

Ούτω τό Άρχεΐον Μεθοδικοτήτων έχει μεγάλην σημασίαν. Δεν είναι, βε
βαίως, άλάνθαστον, δπως τά δακτυλικά αποτυπώματα, άλλά παρέχει είς τον άστυ- 
νομικόν μίαν βάσιν έπί τής οποίας θά έργασθή, καί ή μέχρι τοϋδε χρησιμοποίησις 
του έχει άποδόσει παράδειγμα συλλήψεως κλέπτου «άπό τά χαρτιά» (δηλ. τό άρ
χεΐον).

"Ενας διαρρήκτης είσήλθε σ’ ένα διαμέρισμα του δυτικού Λονδίνου καί έκλεψε 
μερικά κοσμήματα άξίας. 'Η κλοπή έγένετο άντιληπτή τό ίδιο βράδυ καί έκλήθη 
ή ’Αστυνομία άμέσως. Ό  ’Αστυνομικός ό όποιος άνέλαβε τήν ύπόθεσιν, κατά τήν 
διερεύνησιν τού τόπου τού έγκλήματος, παρετήρησε δτι ό δράστης εΐχεν άφήσει ίχνη 
εισόδου είς τό παράθυρον, πλησίον τής εξόδου κινδύνου τού οικήματος. ’Επί πλέον, 
διεπίστωσε καθ’ ομολογίαν τού παθόντος, δτι μόνον τά κοσμήματα είχον κλαπή, 
παρ’ δ,τι τό διαμέρισμα ήρευνήθη ύπό τού δράστου. Τά κλαπέντα ήσαν έντός κλειδω
μένης θήκης ή όποια έφυλάσσετο είς κλειδωμένον συρτάριοντουαλέττας.Τό συρτάριον 
είχε παραβιασθή καί ή θήκη άνευ τού περιεχομένου της εΐχεν έγκαταλειφθή είς τό 
βάθος τού συρταριού. Έ πί τού δαπέδου καί πλησίον τής τουαλέττας άνευρέθη περι
τύλιγμα τεμαχίου γνωστής ποιότητος «τσίχλας», περί τού οποίου ό παθών έβεβαί- 
ωσεν δτι δεν υπήρχε προ τής διαρρήξεως. Δακτυλικά άποτυπώματα δέν άνευρέ- 
θησαν. Έ κ τών παρατηρήσεων καί τών ιχνών ό άστυνομικός ήτο είς θέσιν νά συμ- 
περάνη δτι ό δράστης :

α) ήτο κλέπτης κοσμημάτων
β) είσήρχετο διά ρήξεως έξόδου Κινδύνου
γ ) έκλεπτε μόνον κοσμήματα, προφανώς άφήνων τήν θήκην
καί δ) κατά τήν έκτέλεσιν μασούσε τσίχλα.
Τό εΰρετήριον μεθοδικοτήτων έδειξε δτι ένδεκα σεσημασμένοι έγκληματίαι 

είχαν τά τέσσαρα αύτά χαρακτηριστικά. Έ ξ αύτών οί δύο ήσαν είς Φυλακάς καί 
άπεκλείσθησαν, άλλά οί άλλοι ήσαν ύποπτοι. 'Ο άστυνομικός πού άνέκρινε, άνε- 
κάλυψε δτι οί έξ έξ αύτών είχαν βάσιμον άλλοθι. Οί υπόλοιποι τρεις ήρνοΰντο δτι 
είχαν γνώσιν τού έγκλήματος, άλλά δέν ήδύναντο νά έξηγήσουν σαφώς πού ήσαν τό 
βράδυ πού διεπράχθη ή κλοπή. Έν τώ μεταξύ τό διαμέρισμα ήρευνήθη λεπτομερέ- 
στερον ύπό ειδικών έπί τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί λοιπών ιχνών καί έλή- 
φθησαν έπίσης αί άπαραίτητοι φωτογραφία'.. Άνευρέθησαν κλωσταί ένδύματος είς 
τό παράθυρον. 'Ένα τέτοιο ίχνος δέν είναι βεβαίως άπόδειξις, άλλά μετά τών λοι-
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πών στοιχείων παραλύει τάς άρνήσεις του έξεταζομένου, δστις εις το τέλος ομολογεί 
τήν ενοχήν του.

5. Μετά το ’Εγκληματολογικόν Άρχεΐον άκολουθεϊ, άπό πλευράς σημασίας, 
τό Άρχεΐον Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων. 'Η Σκώτλαντ—Γυάρδ είναι το Κεντρικόν 
Άρχεΐον Δακτυλικών Αποτυπωμάτων δι’ ολόκληρον τήν Χώραν. Αντίγραφα τών 
σχετικών δελτίων όλων τών εγκληματιών άποστέλλονται εις αύτό, και οΰτω—ώς 
είναι φυσικόν—έχει τήν μεγαλυτέραν συλλογήν. Δυστυχώς, σήμερον, κάθε άνδρας, 
γυναίκα καί παιδί πού δύναται νά διαβάζη, γνωρίζει τήν σημασίαν τών δακτυλικών 
αποτυπωμάτων καί είναι σπάνιον δι’ έναν έγκληματίαν ν’ άφήση εις τον τόπον τοϋ 
εγκλήματος ΐχνη πού δύνανται νά τον άποκαλύψουν. Ακόμα καί νεαροί έγκληματίαι 
κατελήφθησαν φέροντες χειρόκτια (γάντια). 'Οπωσδήποτε όμως τά δακτυλικά 
άποτυπώματα παίζουν σοβαρόν ρόλον εις τήν άνίχνευσιν έγκλημάτων. Χημικά μέσα 
χρησιμοποιούνται διά τήν λήψιν άποτυπώματος έκ τών πλέον άπιθάνων έπιφανειών, 
όπως έξ άπορροφητικοΰ χάρτου. Έ π ί πλέον τά χειρόκτια καθιστούν δύσκολον τήν 
διάπραξιν ώρισμένων έγκλημάτων, ώς ή πλαστογραφία. Αλλά ή μεγάλη άξια τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων έγκειται εις τό δτι άποτελοΰν τό καλλίτερον—αν μή τό 
μοναδικόν—καί αλάνθαστου μέσον διαπιστώσεως ταυτότητος τών εγκληματιών.

'Η μεταμφίεσις παραμένει άκόμα μία μέθοδος άπό τάς πλέον έξυπηρετικάς 
διά τούς σκοπούς τών παρανομούντων. Πολλοί άπ’ αυτούς έχουν ψευδώνυμα καί 
πολλοί προσπαθούν νά άποκρύψουν τήν πραγματικήν ταυτότητα μέ άλλαγές εις τήν 
ένδυμασίαν ή εις τούς τρόπους των. Οί τύποι μεταμφιέσεων είναι διάφοροι, άπό τής 
χρήσεως όμματοϋαλίων—ή άφαιρέσεως αυτών—μέχρι τής πραγματικής άλλαγής 
τού προσώπου των. ’Αλλά πάντα ταΰτα ούδένα έμπόδιον συνιστοΰν προκειμένου νά 
έξακριβωθή ή ταυτότης διά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Εις τάς έξαιρετικάς 
περιπτώσεις, εις άς έγκληματίαι προσεπάθησαν νά καταστρέψουν τάς ραβδωτάς 
γραμμάς τών άκρων τών δακτύλων των—άποτύπωμα ενός δακτύλου είναι άρκετόν 
διά τον καθορισμόν τής ταυτότητος—τό άπλούν αύτό γεγονός τής τοιαύτης προσπά
θειας των είναι άρκετόν διά νά βασισθοΰν ύποψίαι ένοχής. ’Επί πλέον δέ, έχει άπο- 
δειχθή δτι τό δέρμα σχηματίζει τάς αύτάς άκριβώς ραβδώσεις, δταν διά τής θρέψεως 
άποκατασταθή.

Τά ’Αρχεία Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων τών περισσοτέρων άστυνομικών 
Σωμάτων άναγνωρίζουν καί τήν φωτογράφισιν, ήτις χρησιμοποιείται τόσον ύπό τών 
άστυνομικών Τάξεως, όσον καί τών τής Ασφαλείας. Μία φωτογραφία τού τμήματος 
τής οδού, λ.χ., δπου συνέβη ένα δυστύχημα, θά δείξη εις τον δικαστήν ή είς ένορκους 
τό συμβάν κατά τρόπον σαφέστερου άπ’ δ,τι μία περιγραφή ή σχεδιάγραμμα. ’Απα
γορεύεται αύστηρώς είς τή ν’Αστυνομία ή καλλιτεχνική έπεξεργασία (ρετούς) τών 
λαμβανομένων διά τήν δικογραφίαν φωτογραφιών. Κατά συνέπειαν αί Άστυνομικαί 
Φωτογραφίαι σπανίως είναι καλλιτεχνικαί καί δεν διεκδικοΰν τίτλον κομψοτεχνή
ματος, άλλά είναι πάντοτε άκριβεΐς. 'Η άξια των έν τή έξερευνήσει τού έγκλήματος 
καταδεικνύεται έκ τών χιλιάδων περιπτώσεων, κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας 
τριακονταετίας. Σχεδόν δλα τά ’Αστυνομικά Σώματα τής Χώρας έχουν ’ίδιον Γρα
φείου Δακτυλικών άποτυπωμάτων καί Φωτογραφικόν, υπαγόμενα εις τό C.I.D. 
(Ασφάλειαν).Ταΰτα έπανδροΰνται δι’ άνδρών είδικώς έκπαιδευθέντων διά τήν έρ- 
γασίαν αυτήν. Ά λλαι, περισσότερον ειδικευμένα', έργασίαι τής φωτογραφικής τέ
χνης, ώς μικροφωτογραφίαι καί άκτΐνες, διεξάγονται ύπό τών έξ έργαστηρίων τοϋ 
'Υπουργείου ’Εσωτερικών, άτινα διαθέτουν καί τά άπαιτούμενα υλικά καί όργανα.

(Συνεχίζεται)
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ*
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

(ΦΑΚΕΛΛΟΣ Υ ίΤ  ΑΡΙΘ. 13595)
'Υπό κ. CHARL SIFAKIS. κατά μετά
φρασή κ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 'Υπαστ. Α'

Νέα 'Υόρκη—8 Φεβρουάριου 1955. Έτοιμασθήτε ν’ άκούσετε κάτι πού δεν 
μπορεί νά συλλάβη ή άνθρώπινη φαντασία. Θά τ ’ άκούσετε άπ’ τά χείλη ενός κατα
δίκου πού πρόκειται νά έκτελεσθή στην ηλεκτρική καρέκλα. Αυτό πού ,θά σάς αφη
γηθώ έγινε στήν πραγματικότητα!

Μέ τό ξεψύχισμα αύτής τής χαρούμενης ημέρας—8 Φεβρουάριου 1955—6 
κατάδικος Χάρρυ Στέϊν, ένας άπό τούς τρεις δολοφόνους πού κατεδικάσθησαν σέ 
θάνατο, γιά τή ληστεία μετά φόνου ενός άγγελιοφόρου τής Readers Digest, άφοΰ 
κάθησε άπέναντι σ’ έναν αστυνομικό τής ’Ασφαλείας τής Ν. 'Υόρκης του είπε : 
«Δέν σκότωσα έγώ τό Δικαστή Κράτερ. Δέχομαι νά μέ εξετάστε μέ τό Lie—dete-. 
ctor (‘ ) γιά νά σάς άποδείξω πώς είμαι άθώος». ’Έπειτα έβρεξε μέ τή γλώσσα του 
τά στεγνά χείλη του καί έμειδίασε κάπως, άρκετό γιά τούς άστυνομικούς τής ’Ασφα
λείας νά σκεφθοΰν ότι σ’ αύτή τήν υπόθεση κάτι μπορούσε ό Στέϊν νά γνωρίζη... 
κάτι πού θέλει νά καταθέση μέ τήν έλπίδα νά τού δοθή καμμιά χάρις.

—’Έτσι αύτό τό άπογευματινό τού Φεβρουάριου 1955—έπειτα άπό 25 χρό
νια άπό τότε πού συνέβη ή πλέον συνταρακτική έξαφάνιση άτόμου στις τελευταίες 
δεκαετηρίδες—μιά υπόμνηση άκόμη, ένα ξαναζωντάνεμα τών ελπίδων, ήρθαν νά προ
στεθούν στον ογκώδη φάκελλο άριθ. 13595, τής ’Αστυνομίας τού city τής Ν. 'Υόρ
κης. 'Ο νοΰς τού άστυνομικοΰ τής άσφαλείας πού έσημείωσε αύτή τήν επιτυχία, 
έτρεξε χωρίς κανένα δισταγμό στά περασμένα, σέ κάποια νύχτα—Τετάρτη 6 Αύγού- 
στου 1930—καί σ’ ένα τραπέζι έκεΐ μέσα στο γεμάτο άπό θόρυβο ρεστωράν τών 
καλλιτεχνών, στήν όδό W est-Forty Fifth, όπου τρία άτομα, δύο άνδρες καί μιά 
ξανθομαλλοΰσα, κάθονταν, έτρωγαν, έπιναν, μιλούσαν καί έστηναν τή σκηνή τής 
πρώτης πράξεως ενός άπίστευτου μελοδράματος.

—Μόνον τά δύο, άπό τά τρία αυτά άτομα στο τραπέζι εκείνης τής νύχτας, 
έφαίνοντο νά είναι πραγματικά άπασχολημένα μέ τή συζήτηση ό (ένας άπό τούς 
άνδρες) δικηγόρος σέ θεατρική έπιχείρηση καί ή ξανθειά, μιά νεαρή τραγουδίστρια. 
'Ο δεύτερος άνδρας μέ 5.150 δολλάρια σέ κάποια έσωτερική τσέπη τού σακακιού 
του, ήτο ό Joseph Force Crater, δικαστής στο ’Ανώτατο Δικαστήριο τής Νέας 
'Υόρκης, άψογα ντυμένος, μ’ ένα ψηλό κολλάρο στο πουκάμισό του, σκούρο ριγέ 
σταυρωτό κουστούμι καί πολύ γυαλιστερά καί μυτερά παπούτσια.

—'Ο Δικαστής Κράτερ παρέμεινε έκεϊ μέ τά δυο φιλικά του πρόσωπα μέχρι 
τις έννιά μετά τό βράδυ- τότε σηκώθηκε άπό τό κάθισμά του, τούς καληνύχτισε, 
βγήκε έξω άπό τό ρεστωράν καί έκανε σινιάλο σ’ ένα ταξί πού περνούσε νά πλησιάση.

Τό ταξί μέ τον Κράτερ ξεκίνησε καί πήρε κατεύθυνση προς τό δυτικό τμήμα 
τής πόλεως.

—’Από αύτή τή στιγμή, άκριβώς, ό Δικαστής Κράτερ άποτελεΐ μιά άνάμνηση 
μόνο. ΤΗταν ή τελευταία φορά, έπίσημα γνωστή, πού τον είδε μάτι άνθρώπου ζων
τανό ή καί πεθαμένο.

* Άπό τό περιοδικόν «INSIDE DETECTIVE»
1. « ’Ελεγκτής ψεύδους». Συσκευή έλέγχουσα ψευδόμενα κατά τήν άνάκρισιν άτομα.
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—Έάν τά γεγονότα άποκτοΰν άξία, μόνον δταν συνοδεύονται μέ άποδείξεις, 
ό δικαστής Κράτερ έπαψε πια να ζή άπό τή στιγμή αύτή καί άρχισε άμέσως ή μεγα
λύτερη κινητοποίησις τής ’Αστυνομίας πού γνώρισε ποτέ ή Χώρα.

—Κατά τούς ύπολογισμούς πού έγιναν τελευταία, τά έξοδα πού πλήρωσε το 
Δημόσιο, γιά τήν έξιχνίαση τής ύποθέσεως Κράτερ, άνέρχεται στο ποσον των 300.000 
δολλαρίων. "Οταν δέ σκεφθήτε ότι πολλά λαγωνικά γιά νά έξιχνιάσουν τή σατανι- 
κώτερη δολοφονία άμοίβωνται μέ το ευτελέστατο ποσό των 5 δολλαρίων, τότε μπο
ρείτε νά έχετε μιά μικρή ιδέα τοΰ μυστηρίου, πού καί σήμερα άκόμη σκεπάζει τήν 
ύπόθεση τοΰ έκλιπόντος Νομικού.

—Ό  άλλοτε ’Αστυνομικός Δ/ντής Edward Ρ. Mulrooney, πούύπό τήν έπο- 
πτεία του πρωτοάρχισαν οί ενέργειες γιά τήν έξιχνίαση τής ύποθέσεως,άπεκάλυψε 
πριν άπό λίγα χρόνια πώς καί αυτός άκόμη είχε πάντοτε μαζί του μιά φωτογρα
φία τοΰ Κράτερ: «Δέν ξέρεις, άλλά μπορεί κάποια μέρα νά πέσης έπάνω του», έλεγε, 
«έδωσα τό δεξί μου χέρι μήπως τον άνακαλύψω».

—Αύτό έκανε κάθε άστυνομικός.
—’Άπειρος είναι ό αριθμός των περιπτώσεων, κατά τό 1930, πού οί σχετι

κές έρευνες έδειχναν ότι ή ’Αστυνομική ’Αρχή άκολουθοϋσε τό σωστό δρόμο προς 
τή διελεύκανση τής ύποθέσεως, καί ότι λίγα χιλιοστόμετρα ύπελείποντο άκόμη ώς 
αύτή.

’Αλλά όσο περνούσε ό καιρός, οί σωστές κατευθύνσεις μαζί μέ τις ελπίδες 
έξαφανίζοντο. Πρέπει νά σημειώσουμε έδώ, πώς πραγματικά άπειρες καί ποικίλες 
έκδοχές άκολούθησε ή ’Αστυνομία, σ’ όλο αύτό τον καιρό.

—’Έτσι βλέπουμε νά παρουσιάζουν τον έκλιπόντα Κράτερ σάν ένα χρυσοθήρα 
στήν έρημο τής California ή κάποιο φακίρη άπανθρακωμένο άπό τις φλόγες πού 
ό ίδιος άναψε στο σώμα του, στο Leavenworth, ή ένα άνθρώπινο σκελετό, στο W al
den ή ένα πτώμα, θϋμα μή έξιχνιασθέντος εγκλήματος στο Wastchester County 
ή κάποιον πού είχε άπαγχονισθή άπό ένα δένδρο, σέ μιά τοποθεσία πού άπεϊχε λι
γότερο άπό 15 μίλλια άπό τή θερινή διαμονή τοΰ Κράτερ, στο Belgrade Lakes ή 
κάποιον άλλον πού έπασχε άπό άμνησία στο άσυλο ψυχοπαθών τοΰ Missouri κ.ά.

—Σέ άλλες περιπτώσεις, ύπήρξεν έπίσης ένας κερδοσκόπος παρασκηνιακών 
μυστικών τοΰ Χόλλυγουντ ή ένας διλετάντης τής ζωής άμερικανός τουρίστας στήν 
’Ιταλία ή ένας κακομοίρης γενειοφόρος ζητιάνος στις γειτονιές τοΰ Ίλλινόϊς (μιά 
νοικοκυρά στο Σικάγο έμπιστεύθηκε στήν ’Αστυνομία: «δέν τόλμησα νά τοΰ τά 
τραβήξω, άλλά έχω απόλυτη πεποίθηση πώς ήταν ψεύτικα τά γένεια του»).

—Δέν περνοΰσε στιγμή, πού, ό κάθε ταβερνόβιος, νά μή τηλεφωνήση στήν 
’Αστυνομία άπό κάποιο νυκτερινό κέντρο τής Ν. Ύόρκης ότι στο διπλανό του τρα
πέζι έπινε ό Κράτερ «έπιβλητικώτατος καί γεμάτος ζωή».

—Καλλίτερος άπ’ όλους αυτούς καί μοναδικός ήτο ό G.I. πού έπέστρεψε τό 
1946 άπό ύπερπόντιο ταξίδι καί έπερνε όρκο πώς ό Κράτερ ήταν ένας ταχυδακτυ
λουργός, πού έδινε παραστάσεις στή Βόρειο ’Αφρική ένώπιον Θεατρικού κοινοΰ 
άποκλειστικά άραβικοΰ.

—Άπό τήν αρχή τοΰ έργου της ή ’Αστυνομία δέν ύπελόγιζε έξοδα, άκόμα 
καί στήν περίπτωση πού ελάχιστες ήταν οί πιθανότητες της στήν έπιδίωξη νά άνεύ- 
ρη τόν δικαστή. "Οταν κάποτε έμαθε τις φιλικές σχέσεις του Κράτερ μέ μιά χορεύ
τρια τής εταιρίας «Άρτίσται καί Μοντέλλα» τοΰ Μπροντγουαίή, δυο λαγωνικά της 
έπί δύο έβδομάδες τήν παρακολουθούσαν άπό τοΰ Καναδά μέχρι τοΰ Μίντγκουέστ, 
μέ τήν ελπίδα ότι θά τούς έφερνε κοντά στον Κράτερ.

—’Έργο τους ήταν νά παρακολουθούν κάθε άπόγευμα τή χορεύτρια, μόλις 
έβγαινε στο παλκοσένικο νά χορέψη, καί έν συνεχεία, μέσα άπό ένα μισθωμένο ταξί 
νά τήν άκολουθοΰν σ’ όλες τις διαδρομές της, νά τρώνε σέ κανένα πολυτελέστατο
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καί άκριβό ρεστωράν ή νυκτερινή λέσχη, πού οί διάφορες συντροφιές της την συνώ- 
δευαν καί άλλοτε πάλι νά σκοντάφτουν πάνω σέ έπίσης πολυτελέστατους λογαρια
σμούς.

Καί το άποτέλεσμα ήταν μια αύξηση άκόμη των έξόδων καί τίποτε άλλο.
—Τον πρώτο χρόνο πού έξαφανίστηκε ό Κράτερ, όλοι οί άνθρωποι έπίστευαν 

δτι ζή, τον έβλεπαν μάλιστα καί ευτυχισμένο. Παντού ξεφύτρωνε ό περιπατητικός 
δικαστής. Πραγματικά άστείους τύπους μέ ένα δάσος μαλλιά, έξελάμβαναν για 
Κράτερ.

—Μιά μέρα ό βοηθός, Επιθεωρητής John J . Sullivan έκάθητο ήσυχος στο 
κάθισμά του δταν τό τηλέφωνο κτύπησε καί μιά πολύ ήρεμη φωνή, άπο το Μον- 
τρεάλ, άκούστηκε μέσα άπο το άκουστικο νά λέγη: «δεν μπορώ νά σάς πώ το δνομά 
μου, γιατί δεν θέλω νά μπλέξω μέ φασαρίες, άκοϋστε: ό δικαστής Κράτερ βρίσκε
ται αυτή τή στιγμή στο δωμάτιο 761 τού ξενοδοχείου μου. Τηλεφωνώ άπο το ξενο
δοχείο άλλά δεν τολμώ νά σάς δώσω τά στοιχεία μου». Μέσα σέ λίγα λεπτά τής
ώρας ό Sullivan μέ δύναμιν αστυνομικών τού Μοντρεάλ παρεβίαζε καί είσήρχετο 
στο δωμάτιο ενός ζεύγους πού διήρχετο έκεΐ το μήνα τού μέλιτος.

Καί αύτο είχε κοστίσει στον άδιάκριτο άνώνυμο 10 δολλάρια περίπου σέ τη
λεφωνήματα.

—Σ’ ολόκληρη τή χώρα, ό ένας στούς δύο άπο τούς έτοιμοθανάτους άστέγους, 
φαίνεται νά έκανε τή σκέψη δτι ήταν θρησκευτική του ύποχρέωση νά προβή σέ μιά 
προθανάτια έξομολόγηση καί νά πή πώς αύτος ήταν ό δικαστής. Κάποιος στο Μίν- 
τγουέστ, πού κατοικούσε πολύ μακρυά καί ήτο δυσχερής ή έξέτασίς του άπο τήν 
Ά σ  τυνομία, δέχτηκε τις τελευταίες στιγμές τής ζωής του πώς έπιδίωξί του ήταν: 
«νά εξασφαλίσω στον εαυτό μου μιά καθώς πρέπει κηδεία άντί νά παρασυρθώ σ’ 
» αύτές τις ραδιουργίες τώρα στά τελευταία μου,δπως δλοι οί άλλοι τής σειράς μου 
» παρασύρονται στις τελευταίες στιγμές τής ζωής των».

—Τούς «νεκρούς Κράτερ» ή ’Αστυνομία ξεχώρησε, μέ μεγάλη εύχέρεια. Το 
γεγονός δτι ό Δικαστής είχε ένα πολύ μικρό γιά τό άνάστημα καί τή σωματική του 
διάπλαση κεφάλι, τό γεγονός δτι έφερε τεχνητές οδοντοστοιχίες καί είχε άκρωτηρια- 
σμένο τό δείκτη τού δεξιού χεριού του (άπο άπότομο κλείσιμο τής πόρτας αύτοκι- 
νήτου) έκαμε τήν άναγνώριση τού πτώματος εύκολη, οπουδήποτε καί αν εύρίσκετο, 
έκτος αν τό είχαν κάψει ή θάψει μέσα σέ τσιμεντένιο τάφο στά έγκατα τής γής.

—Αυτομάτως προβάλλει έδώ ένα ερώτημα, στο όποιο πρέπει νά δώσουμε μια 
λογική άπάντηση. "Αν ό Κράτερ δέν είναι νεκρός, τότε γιατί θά θέλησε νά έξαφα- 
νισθή;

—Ό  Κράτερ γεμάτος ζωτικότητα, ενεργητικότητα καί φιλοδοξίες, άπο τά 
παιδικά του χρόνια, ήταν άπόφοιτος τού Κολλεγίου «Λαφαγιέτ» καί τής Νομικής 
Σχολής τής Κολούμπια. ’Από τό 1920 μέχρι 1926 διετέλεσε Γραμματεύς τού τότε 
Ανωτάτου Δικαστοΰ (άργότερα Γερουσιαστού τών 'Ηνωμένων Πολιτειών) Robert 
F. Wagner, έδίδαξε δέ Νομικά εις τά Πανεπιστήμια τής Ν. Ύόρκης καί Φόρντχαμ. 
Στό μεταξύ εγκλιματίστηκε άρκετά καλά στις πολιτικές ταραχές καί πτώσεις τών 
Tammany, άργότερα δέ έγινε Πρόεδρος στή λέσχη τών Cayuga Democratic.

—Στό πρόσφατο παρελθόν διωρίσθη άπο τον Πρόεδρο Φραγκλϊνο Ροΰσβελτ 
στό ’Ανώτατο Δικαστήριο τής Χώρας, στή θέση τού Δικαστοΰ Joseph Μ. Pro- 
skauer πού εϊχε παραιτηθή γιά τό υπόλοιπο τής θητείας του. ’Επικρατεί ή φήμη 
δτι ό Κράτερ γιά νά άποκτήση αύτή τή θέση έκανε πολλά. Σέ κάθε περίπτωση, δσο 
βέβαια δυνάμεθα νά γνωρίζουμε, ήταν μεταξύ τών υποψηφίων δικαστών γιά μιά 14ετή 
θητεία. Τήν εκλογή ύποψηφίων δικαστών στή Ν. 'Τόρκη ένεργοΰσε τότε ή T a m m a n y  
καί ό Κράτερ οπωσδήποτε έπρεπε νά είναι μέσα σ’ αύτούς.

—Είναι δυνατόν δμως τά πράγματα νά μή είναι τόσο ρόδινα δπως έμφα-
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“νίζονται στήν επιφάνεια. Κατά την Αυγουστιάτικη εκείνη ημέρα πού ό Κράτερ 
πήρε το ταξί μεταβαίνοντας στη λήθη, το Μανχάτταν ήτο άνάστατο άπό διαδόσεις, 
για ένα δικαστικό του City πού έπρόκειτο να μηνυθή, κατηγορούμενος ότι έπλή- 
ρωσε 70.000 δολλάρια στον Πρόεδρο τής Tammany, τής περιφέρειας τοϋ Crater, 
για ν’ άποκτήση τή θέση του αυτή.

—Πολύ χαρακτηριστικό τής φιλαργυρίας του Κράτερ είναι τό εξής γεγονός, 
πού άργότερα άπεκαλύφθη, ότι δηλαδή άπέσυρε άπό τήν Τράπεζα τις καταθέσεις 
του άνερχόμενες εις 22.500 δολλάρια, ποσόν πού άπλώς κατά σύμπτωση είναι ’ίσον 
μέ τον ετήσιο μισθό ένός Άνωτάτου Δικαστοϋ. Κανών επίσης των πολιτικών πα
ραγόντων ήταν ως άμοιβή, πού άπαιτοϋσαν γιά τό διορισμό ένός Δικαστοϋ, νά κατα- 
βάλεται εις αυτούς ό έτήσιος μισθός του.

—Αυτή είναι, ρωτούσαν μέ σοφία οί έφημερίδες, ή αιτία τής έξαφανίσεως 
-τοϋ Κράτερ; *

'Ορκωμοσία τοϋ Κράτερ cos δικαστοϋ.

—Μήπως έφοβήθη ότι θά έκτεθή πού άγόρασε τή θέση ή μήπως έξησκήθη 
έπ’ αύτοΰ πίεση επειδή δέν είχε καταβάλει τό τίμημα ;

—Ή άφοϋ έπλήρωσε πρώτα, έπήρε τήν υπόσχεση πώς θ’ άποκτοϋσε τή θέση 
καί έπειτα...άνθρακες ό θησαυρός;

—Κανένας άπό τούς φίλους τοϋ δικαστοϋ, δέν άπήντησε επ’ αύτοϋ, είτε διότι 
δέν έγνώριζε είτε διότι δέν ήθελε νά μιλήση.

—Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού είχε συλλέξει ή ’Αστυνομία, ό Κράτερ έζησε 
τις τελευταίες έβδομάδες τής ζωής του μέ όλη τήν ύψηλοφροσύνη καί άνωτερότητα, 
μιας προσωπικότητος, όπως ήταν αυτός. Τό ζεΰγος Κράτερ περνούσε τις, θερινές 
διακοπές του στήν εξοχική κατοικία των στο Μαίϊν, ώσπου νά ξαναρχίση,η λει
τουργία τοϋ Δικαστηρίου, στις 25 Αύγούστου. Τον ’Ιούλιο, ό Κράτερ πήγε στή Ν. 
Ύόρκη καί μέ μιά συντροφιά, άπό δύο άντρες καί τέσσαρες γυναίκες, πέρασε δύο 
■ημέρες στο Ξενοδοχείο ’Άτλαντικ—Σίτυ.

—Στις 2 Αύγούστου—τέσσαρες ήμέρες πριν νά έξαφανισθή—γύρισε πίσω στό
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Μαίϊν. Άλλα την άλλη μέρα, σύμφωνα μέ δσα είπε ή γυναίκα του, δταν πήρε ενα. 
τηλεφώνημα, μουρμούρισε κάτι σάν «πρέπει να επαναφέρουμε στον ίδιο δρόμο αυτούς 
)) τούς καλούς ( ! )  φίλους» και πριν φύγη έδήλωσε δτι «θά έπέστρεφε τό έπόμενο 
» Σάββατο, 9 Αύγούστου».

—Μέ άξιοθαύμαστη υπομονή, επιμονή, άλλα και μεθοδική έργασία, ή ’Αστυ
νομία κατώρθωσε νά έχη δλες τής άπαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία ώστε να 
συγκροτήση ένα είλικρινά άρτιο ιστορικό τοΰ τρόπου πού ό Κράτερ έζησε αύτές τις 
τελευταίες του ημέρες στή Ν. 'Υόρκη! 'Ο πρώτος πού του μίλησε ήταν ή υπηρέτρια 
τό πρωΐ τής Δευτέρας—4 Αύγούστου—μέσα στο διαμέρισμα τοΰ Κράτερ, πού τό- 
άποτελοϋσαν πέντε δωμάτια, στήν Πέμπτη Λεωφόρο άριθ. 40. ’Εκείνος τής είπε,, 
άφοΰ καθαρίση τό πάτωμα τό πρωί τής Πέμπτης (7 Αύγούστου), νά μη ξανάρθη 
μέχρι τις 25 Αύγούστου, επειδή αύτός και ή κ. Κράτερ έσκόπευαν νά παραμείνουν 
στο Μαίϊν μέχρι τότε. ·

—Τό μεσημέρι τον είδαν νά γευματίζη σ’ ένα ρεστωράν κοντά στο City—Hall 
καί άργότερα τήν ίδια ήμέρα τον προσκάλεσε ένας φίλος του γιατρός, έκεϊ πλησίον 
στο Γκρήνουϊτς. Τί έκανε εκεί αύτή τή νύχτα, παραμένει μυστήριο.

—Τήν άλλη ήμέρα—Τρίτη 5 Αύγούστου—τον είδαν στούς διαδρόμους τοΰ 
Δικαστικού μεγάρου άλλά- καί στο γραφείο του έπίσης.

—Τότε ακριβώς, είτε τον έγνώριζε είτε οχι, τον ένώχλησε μιά κυρία.'Η γυναίκα 
οζύτή, πού αύτοσυστηθηκε ώς Λώραιν Φαίη, έκάλεσε ένα άστικολόγο δικηγόρο γιά 
μιά σοβαρή υπόθεσή της πού άφοροϋσε τήν μή εκπλήρωση ύπό τοΰ Κράτερ ύποσχέ- 
σεώς του περί καταβολής 100.000 δολλαρίων.

—'Ο δικηγόρος κατέθεσε άργότερα στο Κακουργιοδικεΐο τά έξής: « ’Έλεγε ότι 
)ί κατείχε-επιστολές τοΰ Δικαστοΰ καί θά μοΰ τις έφερνε. ’Αλλά δέν επανήλθε άπό· 
» τότε».

—'Ο δικαστής Κράτερ έξηφανίσθη τήν επομένη, 6 Αύγούστου. Αυτό δμως 
δέν ήλθε στή δημοσιότητα παρά μόνο στις 3 Σεπτεμβρίου. Έγνώριζε τήν εξαφά
νιση ή «Λώραιν Φαίη» πριν άπό αύτή τήν ημερομηνία;

—"Οπως καί νά έχη τό πράγμα, ό Κράτερ έδειχνε ευτυχισμένος μέ τήν ξε
γνοιασιά του στις 5 Αύγούστου. "Εφαγε τό μεσημέρι μ’ ένα γνωστό του δικαστή 
καί τό βράδυ έδείπνησε στοΰ φίλου του γιατροΰ τό σπίτι, όπου παρέμεινε μέχρι τις 
12.30' μετά τά μεσάνυκτα, 6 Αύγούστου. -

—Τό πρωί τής μοιραίας έκτης, ό Κράτερ ασχολήθηκε μέ μερικά άνεξήγητα. 
πράγματα.

—Κάποιος ισχυρίζεται τά έξής: ύπέγραψε δύο τσέκ έπ’ όνόματί του τό ένα 
3.000 δολλαρίων καί τό άλλο 2.150 δολ. καί τά έδωσε στον ιδιαίτερο Γραμματέα 
του, πού τά εξαργύρωσε σέ μεγάλα χαρτονομίσματα καί τά παρέδωσε στό δικαστή, 
μέσα σέ δυο φακέλλους.

Ό  Κράτερ δχι μόνον δέν τά μέτρησε, άλλά τά έβαλε μάλλον· άδιάφορα, μέσα 
σέ μιά έσωτερική τσέπη τοΰ σακακιοΰ του. Αύτό ήταν εντελώς άσυνήθιστο γιά τον 
Κράτερ, επειδή τον έγνώριζαν σάν ένα ύπερβολικά τσιγκούνη καί γιά μιά δραχμή 
άκόμη, ένα πού μετροΰσε καλά-καλά τά ρέστα του.

—"Επειτα δανείστηκε άπό τον μυστικοσύμβουλό του ένα βαλιτσάκι όπου 
έναπόθεσε έξ ογκώδεις φακέλλους καί έπέρασε όλο τό ύπόλοιπο πρωινό στό μέσα 
γραφείο του, συσσωρεύοντας καί άλλα άκόμη χαρτιά μέσα στή βαλίτσα πού είχε 
δανεισθή καί σέ μιά άλλη δική του. Ή  ’Αστυνομία δέν βρήκε κανένα δικόγραφο ξε
χασμένο εκεί, γιά νά τής χρησιμεύση ώς πειστήριο.

—Λίγο μετά τό μεσημέρι ό Κράτερ καί ό βοηθός του μέ τις βαλίτσες καί τ ις  
δικογραφίες άνέβηκαν στό διαμέρισμά του, στήν πέμπτη Λεωφόρο άριθ. 40.
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—«Μπορείς νά φύγης τώρα» είπε ό Κράτερ στο βοηθό του. «Έ γώ  θ’ άνέβω 
» στο Westchester για μπάνιο. Θά επιστρέφω αύριο».

—’Ίσως ό Κράτερ νά πήγε γιά μπάνιο ή ’ίσως καί νά έκανε καμμιά βουτιά 
στά ρηχά νερά αυτών των μυστηρίων δικογράφων πού μετέφερε στο σπίτι του.

—Τί έκανε ή πώς έπέρασε αυτές τις ώρες του, μέχρι του άπογεύματος, ποτέ 
δέν έξηκριβώθη.

—Είναι όμως ολοφάνερο πώς πριν άπομακρυνθη άφησε κάπου όλα τά προσω
πικά του άντικείμενα, δηλ. τις κάρτες του, το ρολόι μέ τήν άλυσσίδα καί το στυλο- 
γράφο του.

—Ά ρά γε, σκόπιμα ό δικαστής άπογυμνώθηκε άπό όλα τά στο ιχεία  ταυτό- 
τητος, ή μήπως επειδή άπλούστατα ή 6η Αύγούστου ήταν ή πέμπτη στή συνέ
χεια ήμερα πού τό θερμόμετρο έδειχνε περισσότερο άπό 90 βαθμούς καί άφοΰ ό 
Κράτερ άποφάσισε νά βγάλη τό σακκάκι του, δέ θέλησε νά έχη έπάνω του όλα 
αύτά τά περιττά πράγματα;

—’Αργότερα στις 7.30' μ.μ. πού πήγε σ’ ένα πρακτορείο πωλήσεως εισι
τηρίων θεάτρου νά βγάλη εισιτήριο, γιά τήν πρώτη παράσταση τοϋ μουσικού έργου 
Dancing Partners όπως τον είδε ένας φίλος του έκεϊ, ήταν κατακκόκινος. 'Ο φίλος 
του αυτός τοϋ είπε πώς δέν είχε κατάλληλη θέση γ ι’ αύτόν, άλλα πρόσθεσε άμέσως 
πώς θά ευρισκε ένα καλό θεωρείο καί θά καρφίτσωνε τό εισιτήριο σ’ αυτό πριν άπ’ 
τήν παράσταση.

—’Από τό πρακτορείο αυτό εισιτηρίων μόνο λίγα βήματα άπέχει τό ρεστωράν 
τής οδού West Forty Fifth, ή άρχή καί τό τέλος τοϋ μυστηρίου Κράτερ.

—’Εκεί μέσα μπήκε ό Κράτερ, χωρίς νά τό έχη πρόγραμμα, καί έπλησίασε 
στά φιλικά του πρόσωπα, τον δικηγόρο καί τήν άρτίστα. * Η συζήτηση πού άκολού- 
θησε μεταξύ των δέν εϊναι οΰτε ενδιαφέρουσα ούτε άποκαλυπτική, άν εξαίρεση κανείς 
τή δήλωση τοϋ Κράτερ πώς σύντομα θά έπέστρεφε στο Μαίϊν. Δέν άνάφερε καθόλου 
πώς έσκόπευε νά πάη στο θέατρο έκεΐνο τό βράδυ. Ά π ’ τό ρεστωράν έφυγε στις 
9.15', όταν άκριβώς ή πρώτη παράσταση τοϋ Dansing Partners έτελείωσε. Καί 
όμως—παράδοξο καί αύτό—τό εισιτήριο εύρίσκετο καρφιτσωμένο στο θεωρείο τοϋ 
Κράτερ χρησιμοποιημένο. Δυστυχώς ή Αστυνομία δέν κατώρθωσε νά έξακριβώση 
ποιος τό έχρησιμοποίησε. Μέ μεγάλη δυσκολία φαίνεται πιθανόν ότι αυτός ήταν ό 
Κράτερ. 'Υπάρχει βέβαια καί ή άποψη ότι έβγαλε τό εισιτήριο γιά λογαριασμό 
κάποιου φιλικού του προσώπου. Αλλά, τότε, γιατί αύτό τό άτομο δέν παρουσιά- 
σθηκε μέχρι σήμερα νά τό καταθέση;

—’Εάν ύπήρξε κάποιο φιλικό του πρόσωπο άναμεμιγμένο σ’ αύτή τήν ύπό- 
θεση αύτός δέν εϊναι καί ό μόνος πού δέν όμιλεΐ. ’Έχουμε καί τό περιβόητο έκεΐνο 
ταξί, στο όποιο άντελήφθησαν ν’ άνεβαίνη γιά τελευταία φορά ό Κράτερ—σκοτεινή 
κάπως υπόθεση—πού έγινε αύτοκίνητο-φάντασμα.

—Σύμφωνα μέ τό Νόμο, τά ταξί πρέπει νά τηρούν ένα δελτίο όπου σημειώ
νουν όλες τις διαδρομές των, καί τά σημεία έκκινήσεως καί προορισμού των. Καί 
όμως καλείται άπό τήν Αστυνομία νά παρουσιασθη ό οδηγός, πού πήρε τό δικαστή 
Κράτερ καί δέν φαίνεται πουθενά. ’Εάν παρουσιάζετο, οί κινήσεις τού Κράτες θά 
είχαν έξιχνιασθή, τουλάχιστο κατά ένα βήμα άκόμη.

Εϊναι πολύ παράξενη ή συμπεριφορά αύτή γιά ένα οδηγό ταξί, άφοΰ μάλιστα 
τό City πρόσφερε 5.000 δολλάρια, ώς άμοιβή καί τό—μακαρία τη λήξει—New 
York World 2.500 δολλάρια, γιά κάθε πληροφορία πού ήδύνατο νά όδηγήση στη  
διαλεύκανση τού μυστηρίου Κράτερ.

—’Ασφαλώς, ή έξαφάνιση τού Κράτερ, πρέπει νά προκάλεσε κατάπληξη στους 
κύκλους τών γυναικών. 'Η Λώραιν Φαίη βεβαίως ήταν άνήσυχη.

—Μιά όμορφη μελαχροινοΰλα, ένα μαννεκέν εξαφανίζεται. Κάποια άλλη, μιά
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ελκυστική πωλήτρια μέ τό όνομα Κόννυ, πού ό Κράτερ συνήθιζε νά επισκέπτεται, 
στο ξενοδοχείο της δπου έμενε, μια φορά τήν εβδομάδα στά τελευταία έπτά χρόνια, 
εξαφανίζεται επίσης.

—Μια βαθειά μελέτη στήν ιδιωτική ζωή τοϋ Δικαστοΰ άπεκάλυψε τήν άδυ- 
ναμία του νά συλλέγη γύρω του γυναίκες καί ιδιαίτερα μαννεκέν μέ τήν ίδια απλη
στία πού ένας άλλος μπορούσε νά συλλέγη γραμματόσημα.

—Οί φίλοι τού Κράτερ επιμένουν νά ύποστηρίζουν πώς οί σχέσεις του μ’ όλες 
αύτές τις γυναίκες ήταν καθαρά πλατωνικές. ’Αλλά μέ τήν Κόννυ, λέγει ή ’Αστυ
νομία, ή περίπτωση διαφέρει, γιατί τά πράγματα φανερώνουν τόση πεζότητα ώστε 
ό Κράτερ νά τά βγάζη πέρα, βοηθώντας την στο νοίκι μέ 80 ή 90 δολλάρια το 
μήνα. 'Η ιστορία αύτή ενδιαφέρει επειδή ό Κόννυ έπερίμενε τον Κράτερ νά τής κάμη 
επίσκεψη τήν νύκτα τής 6ης Αύγούστου, μετά τήν επιστροφή του άπό μιά έπίδειξη 
στο Μπροντγουαίη."

—"Οταν αυτός δέν ήλθε, εκείνη δυσανασχέτησε. "Οταν δέ τά νέα γιά τήν εξα
φάνισή του ξέσπασαν, εκείνη πανικοβλήθηκε καί έφυγε γιά τό Μέμφις, κοντά στούς 
δικούς της, έγύρισε δέ άργά τον Σεπτέμβριο γιά ν’ άντιμετωπίση τό Κακουργιο- 
δικεΐο.

—’Εν τω μεταξύ πάνω στο Μαίϊν ή κυρία Κράτερ εύρίσκετο σέ άμηχανία καί 
ανησυχούσε γιατί ό σύζυγός της αργούσε νά έπιστρέψη. Έπερίμενε πολλές ήμέρες 
μή τυχόν καί τής τηλεφωνήση ό Κράτερ. Στο τέλος έστειλε τον σωφέρ της στή Ν. 
'Υόρκη γιά νά εξακρίβωση τί συμβαίνει. Ό  σωφέρ πήγε σέ πολλούς πολιτικούς φί
λους τοϋ Κράτερ. Πήγε επίσης καί στον ιδιαίτερο Γραμματέα τού δικαστοΰ, ό όποιος 
τον διαβεβαίωσε νά μή άνησυχή,· δτι δέν συμβαίνει τίποτα τό κακό, ότι ό Κράτερ 
θά βρίσκεται στο σπίτι του «σέ μιά ή δυο μέρες».

Ό  οδηγός γύρισε πίσω στο Μαίϊν καί ή κυρία Κράτερ συμμορφώθηκε μέ τή 
συμβουλή φιλικών προσώπων καί έπαψε νά ενεργή, άπό φόβο μήπως μέ τό νά φέρη 
στή δημοσιότητα τό γεγονός κάμη κακό στήν έπιδίωξη τοϋ συζύγου της νά μονιμο- 
ποιηθή ώς δικαστής.

—Στις 27 Αύγούστου δέν έχουμε κανένα νέο, ό Κράτερ βρίσκεται σέ ύπέρ- 
βαση καί ή γυναίκα του τρέχει στο City. Μερικοί φίλοι μεσολάβησαν καί ό Dete
ctive Leo Lowenthal, ένας στενός φίλος τού Κράτερ, ρίχτηκε πραγματικά μέ τά 
μούτρα νά έξιχνιάση άθόρυβα τό λόγο αύτής τής άπουσίας του. Τέτοια νέα όμως 
δέν μένουν πολύ καιρό μυστικά καί στις 3 Σεπτεμβρίου τό «World» μέ μιά «άπο- 
κλειστικότητα» του έσκασε τό κανόνι.

—’Ήταν μιά εντυπωσιακή ιστορία πού τά τοπικά φύλλα κατώρθωναν νά τήν 
κάνουν μέρα μέ τή μέρα περισσότερο ενδιαφέρουσα, καθώς «έθιγαν» καθημερινώς 
καί άπό ένα νέο μύθο γιά τήν επομένη μέρα.

—Σ’ αύτό βοηθούσε σημαντικά, ή ερωτική ζωή τού Κράτερ.
—Διετυπώθησαν όμως καί άλλες άηδιαστικές άπόψεις γιά τήν άφαίρεση τής 

καθ’ όλες τις ενδείξεις ήσυχης ζωής τού δικαστοΰ, ώστε νά κάνουν τον ήμερήσιο 
τύπο περισσότερο έντυπωσιακό.

—'Ο Κράτερ ήταν, έτσι τον παρουσίαζε ό τύπος, ένας χωρίς δρια κερδοσκό- 
πος χρεωγράφων. Ένήργησε επίσης γιά κάποια ξενοδοχειακή έπιχείρηση, πού βρί
σκεται στή κάτω East Side καί έπρόκειτο νά χρεωκοπήση, άφοΰ δέχτηκε ένα μεγάλο 
χρηματικό ποσόν πού δπως κατήγγειλε αργότερα ό Δήμαρχος Fiorello Η. La Gua- 
rdia ήταν προϊόν σχετικών πιέσεων.

—"Οταν ή Αστυνομία άρχισε επίσημα τις αναζητήσεις της, έξαπέστειλε περισ
σότερα άπό 10.000 δελτία, μέ φωτογραφία καί περιγραφή τού Κράτερ προς δλας 
τάς Ά'στυνομικάς 'Υπηρεσίας καί τούς προξένους τού εξωτερικού.

—Κανένας δέν διενοήθη πώς ή ύπόθηση δέν θά διελευκαίνετο. Έ ξ άλλου μέσα



Συγκλονιστική έξαφάνισις στην ’Αμερική 2807

στις τόσες εξαφανίσεις προσώπων, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό 1 ο /ο παραμένει 
άνεξιχνίαστο.

—Και όμως στήν υπόθεση Κράτερ δεν έπρόκειτο νά δοθή τέρμα.
—’Εκείνο πού τήν έκανε τόσο περίπλοκη ήταν ότι ό Κράτερ είτε έδολοφο- 

νήθη, εΐτε ηύτοκτόνησε, είτε έξηφανίσθη αύτοβούλως, είτε έπεσε θϋμα ενός άτυχή- 
ματος, εΐτε έπασχε άπό άμνησία, σχεδόν άναντίρρητα επιχειρήματα γιά κάθε μια 
άπό αύτές τις πιθανές εκδοχές μπορούσαν νά παραταχθούν.

—'Η ’Αστυνομία έξήτασε κυριολεκτικά, χιλιάδες πρόσωπα, καί ή ’Ασφάλεια 
έστειλε στο Κακουργιοδίκες ο περί τα 300 άτομα κατηγορούμενα. Πολλοί μάρτυρες 
έξητάσθησαν έπανειλημμένα, έξη καί επτά φορές, καί οί ένορκοι έδιάβαζαν εκατον
τάδες έπιστολές, τηλεγραφήματα καί καταθέσεις—οί όποιες άριθμοϋσαν 2000 πε
ρίπου δακτυλογραφημένες σελίδες—περισσότερο άπό 4 μήνες;

—Καί στο τέλος όλων αυτών καμμιά λύση.
—'Η έξιχνίαση άπλούστατα, είχε άποτελματωθή.
—Κι’ υστέρα, σάν γιά νά ξαναζωντανέψουν πάλι τά πράγματα, έγινε κάτι τό 

πολύ έκπληκτικό, πού πολλοί μέ πείρα σ’ αυτά τά γεγονότα έξετάζουν μετά προσο
χής, κάτι πού θά έρμήνευε αύτόν τον κυκεώνα Κράτερ, αν δέν ήταν άνεξιχνίαστο 
αύτό τό ΐδιο.

—Τον ’Ιανουάριον 1931 κάποια συγγενής τού δικαστού άνέφερεν στον ’Α
στυνομικό Διευθυντή, ότι προ ολίγου εύρήκε τά άκόλουθα εΐδη, σ’ ενα συρτάρι 
έπάνω-έπάνω τού γραφείου τού Κράτερ μέσα στο διαμέρισμά του :

—'Ένα φάκελλο μέ χρεώγραφα καί ομολογίες.
—"Ενα άλλο φάκελλο όπου συγκρατημένα μέ συνδετήρα υπήρχαν, τρία συμβό

λαια ασφαλιστικά έναντίον κινδύνου τής ζωής τού Κράτερ, γιά.τό ποσόν _τών 20.000 
δολλαρίων.

—'Ένα μνημόνιο μέ τον χαρακτηρισμό «έμπιστευτικόν», πού περιείχε τά 
ονόματα 20 προσώπων πού ώφειλαν στον Κράτερ χρήματα—καί πού άργότερα τό 
άρνήθηκαν—καί μέ μιά παρατήρηση στο τέλος περί μιας μεγάλης αμοιβής πού έπρεπε 
νά τοΰ καταβάλη εκείνη ή ξενοδοχειακή επιχείρηση τού Μανχάτταν γιά τις υπη
ρεσίες του. Κατέληγε δέ, ύστερα άπό τρεις σελίδες γραμμένες φανερά μέ νευρώδη 
γραφή, στή διαπίστωση: «Είμαι πολύ πλούσιος, joe (*')».

—Τέλος ένα φάκελλο ειδικό γιά χρήματα πού περιείχε 6.690 δολλάρια σέ χαρ
τονομίσματα τών 1000, 500, 50 καί 10 δολλαρίων καί τρία τσέκ τών 500, 12 καί 9 
δολ. Τό μεγαλύτερο τσέκ είχε υπογραφή στις 30 Αύγούστόυ 1930, δηλ. 24 ήμέρες 
μετά τήν εξαφάνιση. ■ **··'

—Καί όμως αύτό δέν ήταν καί τό άποκαλυπτικώτερο καί"έκπληκτικ(ότερο 
γεγονός. ··'“·>·

—Περισσότερο περίεργο ήταν τό εξής: πέντε πρώτης τάξεως ντέντεκτιβς τοΰ 
City είχαν ερευνήσει τό διαμέρισμα τοΰ Κράτερ στις 27 Σεπτεμβρίου -καί δέν βρήκαν 
αύτά τά εΐδη. Αύτό, έρχεται, έξ άλλου, σέ άντίθεση, μέ τό γεγονός πού πολύ καλά 
θυμάται ένας ντετεκτίβ, πώς έκαμε δηλαδή λεπτομερή έρευνα στο διαμέρισμα καί 
μάλιστα σ’ αύτό τό ιδιαίτερο συρτάρι καί πώς ή ανίχνευση του αύτή γιά τήν περι
συλλογή ιχνών υπήρξε τόσο λεπτομερειακή ώστε κάθε βιβλίο πού ήταν μέσα στο 
διαμέρισμα τό ξεφύλλισε φύλλο-φύλλο, ό δέ έλεγχός του αύτός έφθασε καί στις 
ραφές τής ποδιάς τής υπηρέτριας τοΰ Κράτερ.

—'Ολόκληροι τόμοι πρέπει νά γραφοΰν γιά νά περιγράψουν ύλη τήν εργασία 
καί τούς κόπους πού κατέβαλε άργότερα ή ’Αστυνομία στήν υπόθεσή Κράτερ.

—"Ολα όμως τά άποτελέσματα μπορούν νά συνοψισθοΰν σέ μιά λέξη: Μηδέν.

1. 'Υποκοριστικόν τοΰ Joseph.
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—Κάθε έτος πού περνούσε ο ί’Αρχές έγραφαν ένα σωρό εκθέσεις καί άναφορές, 
πολλοί δέ άπο τούς υπαλλήλους διατηρούσαν άκόμη δλες τις ελπίδες της πλήρους 
έξιχνιάσεως. Το 1935, επί παραδείγματι, ένας ντεντεκτίβ τής 'Υπηρεσίας ’Αναζη
τήσεων Έξαφανισθέντων Προσώπων, πού είχε άναλάβει προσωπικά την ύπόθεση, 
έξέφρασε την άποψή του, δτι ό έξαφανισθείς δικαστής θά άνευρίσκετο «κάποτε». 
Αύτό το «κάποτε» έκράτησε 20 χρόνια άκόμη.

—Τό 1937, μιά άλλη βόμβα έσκασε. Κάποιος συγγενής τοϋ Κράτερ παρου- 
σιάσθηκε καί είπε πώς πιστεύει δτι, ό δικαστής έδολοφονήθη γιά πολιτικούς λόγους. 
Κατηγόρησε μάλιστα τήν ’Αστυνομία πώς τήν χαρακτηρίζει άσύστολη ψευδολογία 
στο έργο της.

—Είπε πώς ό Κράτερ τοϋ είχε παραπονεθή κάποτε, πώς αν τον άφηναν ήσυχο 
οί πολιτευόμενοι, αύτός θά άποκτοϋσε πολλά χρήματα. Συμπληρώνοντας έλεγε, πώς 
ό Κράτερ τοϋ έμπιστεύθηκε δτι ή μεγάλη άμοιβή πού έπρόκειτο νά πάρη άπο τήν 
ξενοδοχειακή έπιχείρηση θά μοιράσθή σέ τρία μέρη καί δτι, άργότερα, αηδιασμένα 
τοϋ είπε ό ίδιος, δτι έπρόκειτο νά μοιράσθή σέ πέντε μέρη.

—Τόν επόμενο χρόνο, ή. κ. Κράτερ παντρεύτηκε πάλι. ’Αργότερα, το 1939, 
ό Κράτερ έδηλώθη ώς πεθαμένος, σύμφωνα μέ τον ίσχύοντα Νόμο. ’Αντί δμως αύτο 
νά τακτοποιή τά πράγματα, έφερε τήν ύπόθεση στήν πρώτη γραμμή καί μάλιστα 
δταν ή κ. Κράτερ έζήτησε διπλή άποζημίωση άπο μιά άσφαλιστική έταιρία, μέ το 
αίτιολογικο δτι ό άντρας της είχε πεθάνει άπο βίαιο θάνατο, ό πληρεξούσιος δικη
γόρος τής κ. Κράτερ εισέρχεται τώρα στή σκηνή έχοντας έτοιμη τή λύση του γιά ν’ 
αντιμετώπιση τις άσφαλιστικές εταιρίες. Σύμφωνα μέ τόν δικηγόρο, αιτία τοϋ θα-* 
νάτου τοϋ δικαστόϋ Κράτερ είναι ή ληστεία. Δολοφονήθηκε, είπε ό δικηγόρος, μέσα 
σ’ έκεΐνο το περίφημο αύτοκίνητο στο όποιο έπιβιβάστηκε τή μοιραία 6η Αύγούστου.

—Γιά νά ύποστηρίξη τήν άποψή του ό δικηγόρος έφερε εκατοντάδες άποδει- 
κτικά στοιχεία, ήτοι έπιστολές άνώνυμες καί ένυπόγραφες, άνυπόγραφες άναφορές 
καί ένορκους καταθέσεις. 'Ο Κράτερ, σύμφωνα μέ τή θεωρία αύτή, έπεσε θϋμα 
έκβιασμοϋ μιας άμυαλης γυναίκας πού ή ’Αστυνομία είχε έξετάσει καί βεβαιωθή 
γιά τό ρόλο της. ΤΗταν άποδεδειγμένο πώς ό Κράτερ είχε μισθώσει ένα ιδιωτικό 
Ντέντεκτιβ γιά νά τήν παρακολουθή. Καί, έλεγε ό δικηγόρος, ό Κράτερ έτράβηξε 
6000 δολλάρια άπο τή Τράπεζα γιά νά τά προσφέρη στο μαννεκέν, μέ σκοπό νά πάνε 
έξω μαζί άπο τή πόλη. ’Εκεί μέσα στο άμάξι, υστέρα άπο μιά έντονη συζήτηση, 
δύο γκάγκστερς φίλοι τής νεαράς έπετέθησαν κατά τοϋ Κράτερ καί τόν σκότωσαν. 
Τό πτώμα του μετεφέρθη στο διαμέρισμά της καί άργότερα στή Ν. 'Υερσέη, δπου 
εκαηκε τελείως καί έγινε στάκτη πιστοποιητικό» θανάτου ολοζώντανο.

—"Ενα άσθενές σημείο, σ’ αύτή τήν ιστορία, ήταν τοϋτο. Γιατί άργότερα οι 
δολοφόνοι έμπήκαν στο διαμέρισμα τοϋ Κράτερ καί έριψοκινδύνευσαν τήν σύλληψη 
τους άπο τήν ’Αστυνομία, γιά νά έπιστρέψουν τά χρήματα;

—Παρ’ δλα αύτά ή ιστορία τοϋ δικηγόρου κατετρόμαξε κυριολεκτικά τις 
άσφαλιστικές εταιρίες, ώστε συνεζήτησαν έκτάκτως τό θέμα τής έκτιμήσεως τής 
άποζημιώσεως, προσφορά πού έγινε εύπρόσδεκτη άπο τήν κυρία Κράτερ.

—Δέν χρειάζεται νά τονισθή πώς ή ’Αστυνομία δέν δέχθηκε τήν προσφορά 
αυτής τής ιστορίας. Καί κατ’ αύτή τή μέρα ή ύπόθεση Κράτερ παραμένει τό αίνιγμα 
πού πάντοτε ήταν.

—’Ακόμη καί σήμερα, ύστερα άπο 25 χρόνια, υπάρχει κάποιος πρόθυμος πλη
ροφοριοδότης, ό Χάρρυ Στέϊν. 'Ο Στέϊν καί ό Κράτερ είχαν άπο κοινοΰ προ τοϋ 
έγκλήματος τήν ίδια φίλη, κάποια μέ τό δνομα Βίβιαν Γκόρτον. Ή  Βίβιαν, ή ύπέ- 
ροχη Β των 20 Μαιών μποροϋσε πραγματικά νά ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη μέ τόν 
Κράτερ. 'Η ιστορία πού έκυκλοφόρησε στούς κύκλους τής ’Αστυνομίας καί των 
εφημερίδων είναι πώς ό Κράτερ πέθανε άπο ισχυρά κτυπήματα γροθιάς, σέ μιά θορυ-
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βώδη φιλονικία μεθυσμένων μέσα στο βελουδένιο διαμέρισμα τής Βίβιαν καί δτι 
έπειτα παρέδωσαν αύτδν δέμα άχρηστο πλέον στήν άγκαλιά του ποταμού "Ηστ 
ή Χοΰνστο.

—Τώρα τελευταία τον Φεβρουάριο, μέσα στο κελί τοϋ θανάτου ό Χάρρυ Στέϊν 
είπε πώς δέχεται νά τον έξετάσουν μέ τό μηχάνημα «έλεγκτής-ψεύδους» για νά 
άποδείξη πώς: «Δέν σκότωσα έγώ τον δικαστή Κράτερ», δπως είπε. Αύτό βέβαια 
ήταν ένα δόλωμα βασανιστικό σαν τοϋ Ταντάλου—πού ό Στέϊν δηλαδή ήθελε νά 
μιλήση για τό μυστήριο Κράτερ άλλά καί για τήν επίσημα άνεξιχνίαστη δολοφονία 
τής Βίβιαν Γκόρτον.

Ή  Βίβιαν έστραγγαλίσθη, έξη μήνες μετά τήν εξαφάνιση τοϋ Κράτερ καί ό 
.Χάρρυ Στέϊν συνελήφθη ώς δράστης τοϋ εγκλήματος. ’Αλλά σύμφωνα μέ τήν ετυ
μηγορία των ένορκων, πού θά παραμείνη «άξιοσημείωτος», ό Στέϊν δέν ήταν ένοχος.

—Έσώπασε ή Βίβιαν, επειδή δοκίμασε νά μπήξη τά δόντια της στους δολο
φόνους τοϋ Κράτερ;

—Σάν δλες τις άλλες θεωρίες γιά τό μυστήριό μας, κανένας δέν μπορεί νά μι- 
.λήση μέ βεβαιότητα.

—'Οπωσδήποτε ένα είναι βέβαιο. 'Ο Χάρρυ Στέϊν, δέν πρόκειται νά μιλήση 
-γιά τον δικαστή Κράτερ παρά μόνον δταν θά λείψη καί ή τελευταία ελπίδα πού άπό- 
μεινε δτι θά λειτουργήση γ ι’ αυτόν ή ήλεκτρική καρέκλα. Στά μέσα Φεβρουάριου 
τοϋ έδωσαν έβδομη κατά σειράν αναστολή έκτελέσεως, ένω συγχρόνως ή άπόφαση 
αυτή τής άναστολής έφθασε στά άνώτερα Δικαστήρια, προς λήψιν τελικής άποφά- 
σεως. Μόνον έάν αυτή ή προσπάθεια άποτύχη ό Στέϊν θά καταδικάση τον Κράτερ, 
τό μεγαλύτερο άτοΰ του. 'Οπωσδήποτε καί χωρίς νά άναφερθή σέ ήμερομηνίες, 
ό Στέϊν στοιχηματίζει ό ίδιος, δτι ή κατάθεσή του δέν θά είναι ένα «άχρηστο τσόφλι».

Γιά τήν ιστορία σημειώνουμε έδώ πώς τίποτε σχετικό δέν έγινε ώστε ν’ άλ- 
λάξουν οί διαπιστώσεις τοϋ Κακουργιοδικείου τοϋ 1930, τό όποιο διερεύνησε τήν. 
“λαβυρινθώδη υπόθεση τής έξαφανίσεως τοϋ Κράτερ. «Αί άποδείξεις είναι άνεπαρ- 
κεΐς ΐνα έδραιωθή έπ’ αυτών καί έκφρασθή οίαδήποτε γνώμη», ανέγραφε τό σκε
πτικόν, «τόσον ώς προς τό έάν ό Κράτερ εΰρίσκεται έν ζωή ή είναι νεκρός, δσον καί 
ώς προς τό έάν ηύτοκτόνησεν ή είναι ένας άσθενής πάσχων άπό διαστροφήν τοϋ 
χαρακτήρος ή άμνησίαν, ή ένα θϋμα έγκλήματος».

Κάπου ό δικαστής ή ό δολοφόνος του, είναι δυνατόν νά γέλα μέ τήν καρδιά 
του μιά φορά ακόμη.

Τ Ε Λ Ο Σ



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΠΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ

•Τπό κ. Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 'Τπαστ. Α"

'Ο τρύγος, ή πιο εύχάριστη καί διασκεδαστική εργασία, γίνεται το Σεπτέμβρη.,, 
γ ι’ αύτό καί ό μήνας αυτός λέγεται στη γλώσσα των χωρικών μας «Τρυγητής». 
Σέ πολλά δμως ορεινά χωριά πού τά σταφάλια άργοϋν νά ωριμάσουν ό τρύγος γ ί
νεται στις αρχές τρΰ Όκτώβρη.

Ό  τρύγος στά χωριά τής υπαίθρου λαβαίνει τή μορφή ενός πραγματικού λαϊ
κού πανηγυριού. 'Όταν τά σταφύλια μεστώσουν γιά καλά, τότε ό πρόεδρος τού κάθε 
χωριού ορίζει την ημέρα τού τρύγου. Μέ αύτόν τον τρόπο δέν μπορεί ό καθένας νά 
τρυγήση δποτε θέλει. Πρέπει δλοι μαζί οί χωρικοί, νά βρίσκωνται στ’ άμπέλια, την
ΐδια ήμέρα, γιά νά τά φυλάνε από τά ξένα ζώα πού σαρσουν, γιατί σαν μπουν αμο- 
λητά τσακίζουν τά κούρβουλα καί νά τά φυλάνε άκόμη καί άπό μερικούς άνθρώπους 
πού τώχουν γιά γούρι νά βάνουν χέρι στά ξένα σταφύλια.

Σάν όρισθή ή ήμέρα τού τρύγου ό τελάλης τού χωριού μιά Κυριακή, δταν σχο— 
λάση ή έκκλησιά μέ τή δυνατή φωνή του, γυρίζει δλη την άγορά καί διαλαλεΐ.

—Άκοΰτε χωριανοί την έρχόμενη Τετάρτη θά τρυγήσουμε τ ’ άμπέλια.
'Όταν θά έρθη εκείνη ή ήμέρα όλο τό χωριό, άνδρες γυναίκες καί παιδιά μέ 

τό. γλυκοχάραμα κινείται προς τ ’ άμπέλια. Κι’ έχουν μαζί τους δλα τους τά ζωντανά,, 
μουλάρια καί άλογα,, φορτωμένα βαρειά τις κάδες, τά πατητήρια, τά τράστα μέ τά. 
τρόφιμα καί στά «μισογόμια» τά πιο μικρά παιδιά πού δέν άντέχουν στο μεγάλο- 
δρόμο. ’Εκείνο τό πρωϊνό ό δαντελλωτός δρόμος πού κατηφορίζει προς τ ’ άμπέ
λια παίρνει τή μορφή πολυσύχναστης ’Αθηναϊκής λεωφόρου.

Σάν φθάσουν στ’ άμπέλια πρώτοι άπό δλους οί μικρές χωριατοποΰλες καί τ ’ 
άμούστακα άγόρια, ρίχνονται μέ χαρά στά σταφύλια.

Οί όλόγλυκοι ροδίτες τούς συνεπαίρνουν μέ τό ροδαλό τους,χρώμα καί φαί
νονται σάν νά τούς γνέψουν άπό μακρυά. Μαζί δμως μέ τό ροδίτη έρχεται καί τό· 
τραγούδι στο στόμα καί τότε κορίτσια κ ι’ άγόρια μαζεύονται κοπαδιαστά καί τρα
γουδάνε.

Μπαίνω μεσ’ τ ’ άμπέλι σά νοικοκυρά 
νά κι’ ό νοικοκύρης ποΰρχεται κοντά.
"Ελα νοικοκύρη νά τρυγήσουμε 
κόκκινα σταφύλια νά πατήσουμε.

Σέ λίγο δλα τ ’ άμπέλια γεμίζουν κόσμο καί ό τρύγος άρχίζει. Ό  κάθε τρυ
γητής έχει μαζί του μιά κάνιστρά πού βάζει τά σταφύλια γιά νά τά ρίξη κοτόπιν· 
στο μεγάλο κοφίνι.

Στήν άκρη τ ’ αμπελιού, σέ μιά μικρή απλωσιά στήνεται ή κάδη μέ τό πατη
τήρι. "Ενας μικρός ξεπετάγεται μέσα άπό τό μπουλούκι τών τρυγητών καί άφού ση— 
κώση τά παντελόνια του άπάνω άπό τά γόνατα,σκαρφαλώνει χαρούμενος στο πατη
τήρι. ’Εκεί μέ φωνές καί γέλια πατάει τά σταφύλια, πού τά κουβαλάνε οί τρυγητές: 
μέ τά μεγάλα κοφίνια.

Σέ λίγο ό μούστος κόκκινος-κόκκινος πέφτει άφρισμένος στή κάδη. Σάν γε
μίσει γιά καλά ή κάδη, ό πατέρας μέ τά μεγαλύτερα παιδιά παίρνουν τά μεγάλα 
άσκιά, «γιδιές» όπως τις λένε, καί άφού κάνουν τό σταυρό τους τά γεμίζουν μέ τον· 
όλόγλυκο μούστο. ’Έπειτα τον φορτώνουν στά μουλάρια καί τον φέρνουν στο χωριό·
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γιά νά τον ρίξουν στά μεγάλα βαρέλια πού θά τούς δίνουν δλο το χειμώνα τή γλυ
κεία ρετσίνα.

Εκείνη τήν ήμέρα σ’ δλα τά αμπέλια τοΰ χωριού κυριαρχεί τδ γέλοιο, ή χα
ρά καί το τραγούδι.

Εκείνα τά λεβεντόκορμα παλληκάρια τοΰ χωρίου σάν περνάνε στά στενά 
δρομάκια των άμπελιών, μέ τά φορτωμένα άπδ μούστο ζώα τους,χαιρετάνε χαρού
μενα καί γελαστά τούς άλλους πού τρυγάνε γύρω.

—Γειά σου Μπάρμπα—Γιώργη. Καλή σοδειά.
—Φχαριστώ καί τοΰ λόγου σας, νάστε καλά παλληκάρια μου.
Κοντά στο χαιρέτημα έρχεται καί τό άδολο πείραγμα.
—”Ε μπάρμπα—Γιώργη, φέτος δεν θά τό κουνήσης καθόλου άπό τη κάνουλα. 
Ό  τρύγος δέν τελειώνει μονομερινά. Συνεχίζεται δυο καί τρεις ημέρες όταν 

ύπάρχη καλή χρονιά. ’Έτσι τά βράδυα σάν τ ’ άπόσκια γείρουν κι’ άρχίσει νά σκο- 
τεινιάζη, οι χωρικοί άφήνουν τήν εργασία καί ρίχνονται στο χορό.

Τώρα τό βράδυ μέ δροσιό 
μπήκαν οί ροΰσες στό χορό.
Έμπήκε μιά, έμπήκαν δυό, 
μπήκε κ ι’ εκείνη π ’ αγαπώ.

Τό ένα τραγούδι διαδέχεται μέ περισσότερο κέφι τό άλλο, κι’ έτσι τό γλέντι. 
συνεχίζεται άδιάπτωτο μέχρι τά μεσάνυχτα.

Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η Π Ι Α  Κ Ρ Α Σ Ι
'Υπό κ. Κ. ΝΙΑΣΚΟΥ Δοκ. Ύπαστυνόμου.

Έπήγα χθές τό βράδυ στή ταβέρνα
κι’ είδα τό κάπηλα καί τούπα πάλι «κέρνα».
Κι’ ήπια κρασί. Ηύρα σ’ αύτό τή συντροφιά μου, 
μοΰ θέρμανε αύτό τή μοναξιά μου.

♦
Μέ σύντροφο, άλήθεια, κατοστάρι 
μ’ όλόξανθο κρασί σάν κεχριμπάρι, 
έκεϊ, στό καπηλειό, σέ μιά γωνιά 
είδα περισσότερο τή τόση σ’ άπονιά.
Μέσα στής ζάλης τά βασίλεια σάν μπήκα, 
τίποτ’ ώραίο δέν άντίκρυσα, δέν βρήκα.
Είδα μονάχα κάτι τι νά φτερουγάη, 
είδα τή τόση σου! !  άγάπη νά πετάη.

♦
’Ή πια κρασί 
ήλθες κ ι’ έσύ
μέ τή πανώρια τή μορφή πού άγαπάω
καί μέ τά χείλη τής καρδιάς μου σάν σοϋ μίλησα,
άπάντησες, στά τόσα πού σοϋ θύμησα :
«άλλο μέ σένα όπως πρώτα δέν θά πάω».

*
’Ή πια κρασί. Φτερούγισε ή σκέψη μου σιμά σου, 
προσπάθησε νά μπή στά όνειρά σου,
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ταξίδ’ άλαργινό, καλή, δεν πήγε, 
θυμήθηκε μονάχα τά παληά, 
τή θεία σου, ολόθερμη άγκαλιά, 
καί πάλι γύρισε δταν τής είπες «φύγε».

*
Σηκώνω τό πατήρι μέ μαγεία
πίνω για σένα, στή δίκιά σου την υγεία,
μά ξεπετιέσαι σαν νεράιδα καί κυττας
κ ι’ άναρωτιέμαι τ ί μέ θέλεις; τί ζητείς;
άφοΰ άγάπη δεν υπάρχει μέσ’ τά στήθεια
κι’ άφοΰ κοντά μου δεν σέ φέρνει ούτε συνήθεια;

·*
Τά ήπια στής ταβέρνας τή γωνία 
έζησα λίγο μέ κρασί σ’ ευδαιμονία.
Μά τ ί νά κάνω; έτσι τοχουνε οί Μοίρες 
κείνο πού μούδωσες γιά λίγο μοϋ τό πήρες. 
Τάπια, άλήθεια καί μ’ όλάνοιχτα τά μάτια 
τοΰ κάκου πάλεψα νά ένώσω τά κομμάτια, 
πού ή άγάπη μας κατάντησε, χρυσή.
Τάπια γιατί έφάνεις πάλι στο κρασί.

*
’Ανθρώπινα συντρίμμια πάρα πέρα 
τόσοι καί τόσοι πού ή ζωή θά τούς μισή, 
τή μοναξιά πουχουν ολόκληρη τη μέρα 
την πνίγουν κάθε βράδυ στο κρασί.

*
’Αλήθεια, πόσοι εϊν’ ολόγυρά μου,
πουχουν κ ι’ αυτοί την ίδια συμφορά μου,
τά πίνουνε, ποιος ξέρει τί θυμούνται;
άπό ποιο κνούτο καί ποιας Μοίρας νά κτυπούνται;

Τάπια. Θά πιω άφού δέν έρχονται έκεΐνα, 
άφοΰ τά πάντα τά έσκέπασ’ ή ρουτίνα 
κι’ άφού τή ξαίρω την άλήθεια τή πικρή, 
πώς άπ’ τούς τάφους τους δέν φεύγουν οί νεκροί. 
Τάπια! συνέχεια θά πίνω τό κρασί, 
άφοΰ κοντά μου δέν σέ βλέπω νάσαι σύ 
κι’ άφοΰ τό σπίτι πού τό είχα ονειρευτή 
σκληρά δέν τάφησες γιά μένα νά χτίστη.
Τάπια. Θά πίνω κάθε βράδυ
άπό ψευδαίσθηση νά νοιώθω κάποιο χάδι,
νά βλέπω νά γυρίζουνε ξανά
ωσάν οράματα ζεστά καί φωτεινά
μόν’ ή μορφή σου. Τ’ άλησμόνητα τά χρόνια
πού τά σαβάνωσαν τού μίσους σου τά χιόνια.

*
Τό ξέρω... ίσως λίγο ν’ άπορης, 
πού σάν άγάπησα κατάντησα μπεκρής.
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Σκουπίζει τά δάκρυα, ευχαριστεί καί φεύγει...
(Βλέπεται κάνει πολύ μεγάλο καλό καί ή ζωόφιλος Εταιρεία μας).

’Αλλά τά πράγματα μπερδεύονται μέ .έτούτη τή φορτωμένη κυρία πού μπήκε 
φουριόζα στο «γραφείο άπωλεσθέντων άντικειμένων». Ή  κυρία αυτή φαίνεται έκτος 
των άλλων να είναι καί βαρύκοη, γιατί φωνάζει δυνατά καί ή φωνή της έχει έναν 
παράξενο γριλιστικό τόνο. Γιά δήτε την! προχωρεί στο γραφείο του κ. 'Υπαστυ- 
νόμου καί φωνάζει στή διαπασών:

—-Τήν όμπρέλλα μου, παιδί μου! Τήν όμπρέλλα μου!
—Καθήστε κυρία μου. ’Ορίστε (τής προσφέρει κάθισμα).
Γι’ αυτήν όμως πέρα βρέχει. Καί συνεχίζει :
—Προχτές μέ τή βροχή τή χρειάστηκα! Καί άνακάλυψα ότι μοϋ λείπει. Που 

τήν έχω, πού τήν έχω !... Δέν θυμόμουνα; ’Έψαξα παντού, βασάνισα τό μυαλό μου 
καί θυμήθηκα. Τήν άφησα στο ταξί τό βράδυ τού 'Αγίου Γεωργίου μέ τή βροχή... 
"Αχ! Μά πού τήν έχετε παιδί μου; πού τήν έχετε;;;( ! ! ! )

Καί στριφογυρίζει μέσα στο γραφείο, κυττώντας έδώ καί έκεϊ, άναζητώντας 
τήν όμπρέλλα της.

—Πρώτα-πρώτα δέν ξέρουμε άν τήν έχουμε κυρία μου. Τί είδους όμπρέλλα 
ήτανε;

—Μαύρη, κατάμαυρη, μέ λαβή άπό έλεφαντοστό, μεταξωτή καί κατακαίνουργη. 
Είναι της τελευταίας μόδας.

Έρευνάται τό Τμήμα μέ τις όμπρέλλες—καί είναι πάρα πολλές οί όμπρέλλες 
καί τά ομπρελλάκια—καί βρίσκεται ή άναζητουμένη. Τήν άνασύρει ό άστυνομικός 
καί τήν παρουσιάζει στή κυρία.

—Αυτή είναι;
’Εκείνη τήν περιεργάζεται. Τήν άναγνωρίζει. Νά καί τό μονόγραμμά της 

στή λαβή.
—Αυτή είναι. ’Αλλά τ ί χάλια είναι αυτά; Πώ, π ώ ! Έ γώ τήν έχασα καινούρ

για !... Πώς έγινε έτσι ή όμπρέλλα μου; Μά δέν προσέχετε καθόλου, μά δέν πονάτε 
τό ξένο πράγμα, τί είναι αύτά! ! ! . . .

Ή  κυρία είναι πολύ παράξενη καθώς βλέπετε, καί νευρική, καί κοντά σ’ αύτά 
καί,βαρύκοη, όπως σάς είπα. Φωνάζει, δυσανασχετεί. Χειρονομεί. 'Η άλήθεια είναι 
ότι ή όμπρέλλα εύρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι καινούργια γιατί όλο 
αύτό τό διάστημα διατηρήθηκε μέ κάθε προσοχή κι’ επιμέλεια. Μά οί αστυνομικοί 
είναι συνηθισμένοι σέ τέτοιους παραλογισμούς καί παραξενιές. Καί δέν δυσανασχε
τούν. Κάνουν άφάνταστη υπομονή γιατί ξέρουν πώς προορισμός τους είναι πάντοτε 
ή εξυπηρέτηση τού πολίτη. "Ασχετο αν πολλές φορές ό εξυπηρετούμενος τούς πο
τίζει «άντί τού μάνα χολήν». ’Ανθρώπινα ολα βλέπετε. Καί ή κυρία παίρνει τήν όμ
πρέλλα καί φεύγει χωρίς νά πή ούτε ένα εύχαριστώ, άφήνοντας κι’ αύτή μέ τή σειρά 
της τήν τσάντα της στο τραπέζι πού τήν άκούμπησε προσωρινά. Τρέχει κοντά της 
ένας άστυφύλακας καί τής τήν δίνει...

Εύτυχώς πού τήν πρόλαβε γιατί ήταν πολύ μεγάλη εκείνη ή τσάντα! Καί ποιος 
ξέρει πόσες σελίδες θά χρειαζόντουσαν γιά τήν καταγραφή τών όσων περιείχε, άν 
τήν έχανε φυσικά...

Καί τώρα μιά στατιστική πάνω στά άντικείμενα πού χάνονται. ’Έχει άπο- 
δειχθή ότι περισσότερη άφηρημάδα έχουν...οί γυναίκες. Καί τούτο γιατί μέσα στά 
πράγματα πού φυλάσσονται έπιμελώς στήν άρμόδια υπηρεσία, καταμετρούμε πιο 
πολλές γυναικείες τσάντες καί όμπρέλλες. ’Αλλά καί άπαλά γάντια πού έκάλυπταν
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προ πολλοΰ ή προ ολίγου καιρού άβρά χεράκια μέ μακρυά δάχτυλα, κασκόλ καί μαν
τήλια πολύχρωμα, βεντάλιες κ.λ.π.

Καί οί χαρτοφύλακες όμως—δσον άφορά τά καθ’ ημάς—δεν πηγαίνουν καί 
πολύ πίσω. Έ χει ύπολογισθή δτι πάνω άπό δυο χιλιάδες χαρτοφύλακες χάνονται 
κάθε χρόνο.'Όπως έχει ύπολογισθή, επίσης, δτι μιά ’Αθηναία στις διακόσιες, θεω
ρεί άπαράβατον καθήκον να χάση τήν τσάντα της καί φυσικά, μαζί μ’ αυτήν, δλον 
εκείνον τον κινητό κόσμο πού ή καταγραφή του άποτελεϊ δπως είπα, τον τρομερό 
εφιάλτη των άστυνομικών...

Τό παράξενο είναι δτι μόνον τό ένα τρίτον των άπολεσθέντων άντικειμένων 
ζητείται άπό τούς κατόχους των. Φαίνεται λοιπόν, δτι είναι πολλοί, εκείνοι πού 
νομίζουν δτι, μιας κ ι’ έχασαν κάτι, δεν πρόκειται νά τό ξανάβρουν. Δέν πιστεύουν 
δτι, είναι δυνατόν εκείνος πού βρήκε τό πράγμα νά τό παρέδωσε στήν ’Αστυνομία. 
’Ενώ—δόξα τώ Θεώ—αύτό συμβαίνει σέ πολλή μεγάλη κλίμακα.

Δέν μπορώ νά μην άναφέρω τή χαρά καί τά δάκρυα συγκινήσεως πού έχυσε 
μιά φοιτήτρια τής ’Οδοντιατρικής, δταν στο χαρτοφύλακα πού έχασε καί πού τον 
βρήκε στο Τμήμα άπωλεσθέντων άντικειμένων, διεπίστωσε δτι μέσα δέν έλλειπε 
ένα...γύψινο έκμαγεΐο της καί ένα σεβαστό χρηματικό ποσό μέ τό όποιο ή φτώχειά 
κοπέλλα θά νοίκιαζε δωμάτιο γιά τό νέο Πανεπιστημιακό έτος καί θά έξασφάλιζε 
άρκετό καιρό διαμονής της στήν ’Αθήνα, ποσόν τό όποιο έξοικονομοϋσε—καθώς 
μοϋ είπε—κατά 'Ομηρικόν τρόπον... Ρώτησε γιά τον εύρέτη καί τής είπαν δτι ένας 
αστυφύλακας τής Τροχαίας είδε ένα βράδυ πάνω άπ’ τή βάση του νά γυαλίζη κάτι 
πάνω σ’ ένα παγκάκι το πάρκου. ΤΗταν ό χαρτοφύλακας κι’ ένα βιβλίο. Τά πήρε 
λοιπόν καί τάφερε έδώ. Τό βιβλίο ήταν αί «Ά ττικα ί Νύκτα») άλλά—πράγμα παρά
ξενο—ή νεαρή φοιτήτρια άρνήθηκε κοκκινίζοντας δτι είναι δικό της... Γιατί άρά γε 
«ΰτό ;;; ·

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, γύψινο έκμαγεΐο καί... «Ά ττικα ί Νύκτα») 
είναι δύο πράγματα έκ διαμέτρου αντίθετα, δύο πράγματα άσυμβίβαστα... ετερό
κλητα. ’Ίσως αύτές οί ’Αττικές Νύχτες καί τό φεγγάρι, τ ’ άστέρια καί τά κιτρινι- 
σμένα φύλλα των δέντρων, ήταν αιτία άπώλειας τοϋ χαρτοφύλακα. Καί θέλησε νά 
έκδικηθή τό βιβλίο—τό μόνο πού μπορούσε άλλως τε νά κάνη—μέ τήν...εγκατά
λειψή του σ’ εκείνο τό κάθε άλλο παρά ποιητικό περιβάλλον. Γι’ αύτό άρνήθηκε 
τήν κυριότητα καί μάς τό άφησε...

Πηγαίνεται λοιπόν όποιος θέλει νά τό πάρη. Είναι διαθέσιμο...

Ή  ώρα όμως πέρασε καί θεωρώ καθήκον μου νά φύγω άπό δώ μέσα, γιά νά 
μήν γίνω ένοχλητικός στούς καλούς μου φίλους πού μουδωσαν τις πληροφορίες πού 
σάς άνέφερα. "Εφυγα λοιπόν. Φτάνοντας δμως στήν έξοδο, γύρισα τρέχοντας πίσω 
άκούγοντας μιά φωνή πού μέ καλοϋσε νά έπιστρέψω. Είχα ξεχάσει—φευ !—τις ση
μειώσεις μου γιά τό ρεπορτάζ πού διαβάσατε...

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Άστυφύλαξ
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Σ Τ Ο Υ Σ  Δ Ε Λ Φ Ο Υ Σ
«. ..Χαμαί πέσε Δαίδαλος αύλά  

ούχ έτι Φοίβος έχει καλύβην 
οΰ μάυτιδα Δάφνην 
ού παγάν λαλέουσαν 
άπέσβετο καί λάλον Ο δωρ...»

(Τό Μαντείο των Δελφών προς τό γιατρό Όρει- 
^  βάσιο, τό έτος 363 μ. X .).

Κυριακή 2 ’Οκτωβρίου 1955
«...Ν αί! Σ’ έρείπια είναι σωριασμένο το θεϊκό παλάτι...
Ό  Άπόλλωνας δεν έχει πια σπίτι...

Οΰτε μάντισσα δάφνη, ούτε βρύση νά κουβεντιάζη...
’Ακόμη καί τό φλύαρο νερό του, βουβάθηκε κ ι’ αύτό...».
Αύτά τα τραγικά λόγια νόμιζα πώς άκουσα νά ψιθυρίζη, πολύ κοντά μου, 

κάποια γρηά μάγισσα, καθώς στεκόμουνα μπροστά στά έρείπια τοϋ άλλοτε πλου- 
σιώτατου καί ξακουστού Ναού τοϋ ’Απόλλωνος, εκεί στούς γραφικούς Δελφούς, 
σήμερα τό μεσημέρι...

Κυκλωμένος άπό μιά παντοδύναμη μυστικοπάθεια, συγκινημένος άπό τό άγριο 
μεγαλείο τοϋ τοπείου, έπηρεασμένος βαθειά άπό τά παραστατικά λόγια τοϋ επιδέ
ξιου ξεναγού μας, αίστάνθηκα μιάν άνεξήγητη επιθυμία νά γονατίσω εύλαβικά εκεί 
πού άλλοτε υψωνόταν περήφανος ό πανάρχαιος προχριστιανικός Ναός...

Δεν είμαι ειδωλολάτρης...Ούτε άρχαιοπαρμένος.,.μά τό «άρχαΐον κάλλος», ή 
ακτινοβολία τής Δελφικής άσβεστης φλόγας, ή μεγαλοπρέπεια τής μαγευτικής το-

Ό Διοικητής τής Σχολής, 
δόκιμοι Ύτταστυνόμοι καί

ποθεσίας, τά άγάλματα, οί θρύλοι, ή μυθολογία, τ ’ άναθήματα.,.ολα αύτά μαζί ένω- 
μένα καί τό καθένα χωριστά, θαρρείς καί μέ ύπνώτιζαν σι,γά-σιγά στούς κόσμους 
τούς δικούς τους, ώσπου σχεδόν έπεσα σέ μιά τυραννική έκσταση, καί είδα άναστα- 
τωμένος καί προσκύνησα τή φοβερή Πυθία, πού έξαλλη πάνς» στον Τρίποδα, έμάν- 
τευε τις τύχες των ’Ανθρώπων, μέ λόγια άκατάληπτα, ένω άπό τό χάσμα τής Γής 
έβγαιναν καπνοί κ ι’ άναθυμιάσεις...

'Ωραία στιγμή...στιγμή άφάνταστα μεγάλη...πού μέσα της αργοσάλευαν οί 
πιο ζωηρές σκηνές άπό τή Μυθολογία...καί στήνονταν ξανά στήν φαντασία, ένα-ένα 
τ ’ άγάλματα εκείνου τοϋ καιρού....

Σιωπή άπλώνονταν τριγύρω...Μονάχα ή φωνή τοϋ εύγενικοϋ ξεναγού μας 
άκούγονταν...'Όλα έμοιαζαν σάν νά προσεύχονταν σέ χίλιους παράξενους Θεούς,
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πού, σοβαροί κ ι’ άγέρωχοι στο πέρασμα των χρόνων, βασίλευαν εκεί πάνω, στις, 
άγριες βουνοκορφές του Ιίαρνασοΰ...Είναι ή ’Αρχαία Ελλάδα ολοζώντανη εδώ μέσα... 
Κυριαρχεί παντού, πλημμυρισμένη ευσέβεια καί ρώμη.,.Σέ κάθε γωνιά ξαναζων-Ν 
τανεύουν ένα σωρό ιστορικές μορφές...

...'Όσοι δέν πήγατε στους Δελφούς, δέν θά μπορέσετε ποτέ νά νοιώσετε τό. 
δυνατό εκείνο ρίγος, πού, γεμάτο υποβλητική μεγαλοπρέπεια καί· έθνική υπερηφά
νεια, διατρέχει τό ελληνικό κορμί, δέν θά μπορέσετε ποτέ ν’ ακούσετε τούς κτύπους, 
τής καρδιάς τού "Εθνους μας...Γιατί έκεϊ, ξεχωριστά άπό κάθε άλλον τόπο, ζή κα ί 
βασιλεύει αθάνατο τό πνεύμα τής Φυλής μας...

"Ω! Μη μέ παραξηγήσετε. Δέν είναι άμάρτημα αυτή ή εύλαβική αναδρομή... 
"Αν ό "Ενας, ό ’Αληθινός Θεός, γκρέμισεν άπό τον "Ολυμπο τούς άλλους, τούς ψεύ
τικους θεούς τής Άρχαιότητος, δέν τδκανε γιά νά καταστρέψη τις παραδόσεις κα ί 
τούς Στοχασμούς τής Ψυχής μας...Δέν ήταν ή εκδίκηση ό σκοπός Του...

’Έστω καί γκρεμισμένοι, θά έχουν αιώνια τη θέση τους μέσα στή ζωή μας κα ί 
θάρχωνται πάντα, άπ’ δλα τά μέρη τής Γής, χιλιάδες ξένοι γιά νά τούς προσκυ
νήσουν, γιατί στά πρόσωπά τους υπάρχει καθαρά ό συμβολισμός όλων των παναν
θρώπινων ’Ιδανικών, έκείνων ακριβώς πού σπρώχνουν μπροστά, στή Δημιουργία, 
καί τη Δόξα, ένα ρωμαντικό καί εύσεβή λαό σάν τό δικό μας.........................................

Μά, πώς βρέθηκα εδώ πάνω;
Δέν χρειάζεται ίσως νά σάς πώ.,.Τό μαντεύετε...

• Μιά εκδρομή, θαυμάσια οργανωμένη καί άριστα σχεδιασμένη, μέχρι την τε
λευταία της λεπτομέρεια, μιά εκπαιδευτική εκδρομή τών ’Αστυνομικών Σχολών,, 
μάς έφερε μπροστά στά Δελφικά ερείπια...

"Ας μέ συγχωρήσουν οί άναγνώστες μου πού άρχισα άνάποδα, μά ακόμα τώρα 
(κι’ ίσως γιά πολύ καιρό) ζώ κυνηγημένος άπό δ,τι είδα καί δ,τι άκουσα έκεϊ, στο 
άρχαΐο μαγευτικό χώρο τών Δελφών...Κι’ άρχίνησα άπ’ τούς Δελφούς, γιατί σάν 
μαγνήτης τραβάει αύτή τή στιγμή τή σκέψη μου ή άκατανίκητη γοητεία πού ήταν- 
χυμένη παντού, άκόμα καί στήν τελευταία πέτρα τών. ερειπίων...

Μια εκδρομή λοιπόν...
ΚΆάλλοτε μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά σάς περιγράψω εκδρομές τής Σχολής,, 

μά απόψε είμαι βαθειά συγκινημένος, γιατί αύτή ειδικά ή έκδρομή μέ άναστάτωσε, 
μέχρι σημείο νά μή φεύγη καθόλου ή σκέψη μου άπό τις ώρες εκείνες,τίς ομορφες,, 
τις άλησμόνητες, τίς χαρούμενες, τις γαληνεμένες, τις διδακτικές, τις ευχάριστες 
πού έζησα σήμερα κοντά στούςδοκίμους...Καί ή ευγνωμοσύνη μου είναι βαθειά κα ί 
απέραντη γιά τον "Ανθρωπο πού ξεχωριστά άγαπώ καί πού έχει συνδέσει τ ’ ονομά. 
του μέ τήν ώραιότερη περίοδο τής ’Αστυνομικής Σχολής.

Τον ξέρετε...Είναι ό Διευθυντής μας...
Κι’ δσοι άκόμα δέν πιστεύετε δτι ή ειλικρίνεια, μονάχα ή πιο άδολη ειλικρί

νεια, ύπαγορεύει τον ενθουσιασμό καί τήν άγάπη μου, ελάτε νά τον γνωρίσετε άπό 
κοντά καί τότε κάθήστε κ ι’ εσείς νά γράψετε τίς έντυπώσεις σας...Καί βάζω στοί
χημα δ,τι θέλετε, πώς ή έκπληξή σας θά ξεπεράση τον θαυμασμό μου καί θά σάς 
κάνη νά σταθήτε με συγκίνηση σέ στάση προσοχής μπροστά του, νοιώθοντας μιά. 
άκατανίκητη δύναμη νά ύποταχθήτε καί νά βροντοφωνήσετε τό θαυμασμό σας...

'Η Σχολή στις μέρες τίς δικές του πήρε χρώμα καί ποιότητα καλλιτεχνική... 
Πήρε ζωή καί Π νεύμα...’Έγινε πρωτοπόρα μιάς δμορφης ειρηνικής Σταυροφορίας...

Ό  τύπος δέν πνίγει τήν Ούσία.,.Ουτε ή Ούσία στραγγαλίζει τον τύπο...'Όλα, 
αρμονικά συνυπάρχουν καί κινούνται κάτω άπό τήν κατεύθυνσή του...Καί οί δόκιμοι. 
θά τον θυμούνται πάντα, δχι μονάχα σάν Καθηγητή τους, δχι άπλώς σάν Διοικητή 
τους.,.άλλά κάτι πολύ-πολύ πάρα πάνω...Σάν τον παλμό τής πίστης τους...
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«Τέρπειν άμα καί διδάσκειν»...Αύτό είναι νομίζω το πιστεύω του..-
Καί ή Πνευματική Κίνηση τής Σχολής, πού ολοένα παίρνει μεγαλύτερες δια

στάσεις καί άξιοποιεΐται καί κυριαρχεί μέσα στον τρόπο τής ζωής των δοκίμων, αύτή 
ή περίφημη πνευματική κίνηση τής Σχολής, πού μέ ρομαντισμό, άλλα καί μέ ρεαλι
στικούς προσανατολισμούς έδημιούργησε καί κατευθύνει, αύτότό σκοπό έξυπηρετεΐ... 
Θέλει να τονώση τό φρόνημα, να χαρίση τήν αυτοπεποίθηση, νά έξυψώση τήν Πίστη, 
να αύξήση τή μόρφωση, νά έξευγενίση τον χαρακτήρα, νά πολλαπλασιάση τις γνώ
σεις των δοκίμων καί νά τούς όδηγήση σέ μιά πνευματική κατάσταση ώριμη, πρα
κτική κ ι’ εύγενική, σύμφωνα μέ τις προοδευτικές σύγχρονες απαιτήσεις τής Κοι
νωνίας...

Έδημιούργησε ' Ορίζοντες... Έθεμελίωσε πνευματικούς Ούρανούς...
Καί οί Ουρανοί θά διηγούνται πάντα τά έργα του...........................................

Στήν προηγούμενη εκδρομή τής Σχολής, στή Θεσσαλονίκη, δέν είχα τήν ευ
τυχία νά λάβω μέρος, γιά λόγους άνεξάρτητους άπό τή θέλησή μου.,.Μέ λύπη μου 
είδα τούς δοκίμους νά ξεκινούν τά χαράματα καί νά έπιβιβάζωνται στά λεωφορεία... 
τούς ζήλευα...Καί ή σκέψη μου ολοένα πετοΰσε κοντά τους τις μέρες πού έλειψαν.

Κι’ όπως έ'μαθα υστέρα ή εκδρομή τής Θεσσαλονίκης είχε μιά πρωτοφανή 
έπιτυχία καί ήταν μιά άπό τις πιο άξιόλογες καί σημαντικές έκπαιδευτικές έκδρομές 
τής Σχολής πού έγιναν ως τώρα..."Ολοι γύρισαν ενθουσιασμένοι. Κι’ εύτυχισμένοι 
όλοι φλυαρούσαν γιά τήν διαδρομή καί τις στιγμές πού ζήσανε στή Μακεδονική πρω
τεύουσα...Καί ό ένθουσιασμός τους καθρεφτίζεται τόσο παραστατικά στήν περι
γραφή πού δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού, γραμμένη άπό 
έναν δόκιμο Ύπαστυνόμο, παληό άγαπημένο μου συνάδελφο καί φίλο...

Μά πριν καλά-καλά κοπάση ό σάλος καί ή τρικυμία πού έφερε στις καρδιές 
τους, μιά νέα μαγευτική εκδρομική σελίδα γράφτηκε στούς Δελφούς...

Νά σάς τήν περιγράφω μέ λεπτομέρειες δέν θά τά κατάφερνα καλά. Είναι κάτι 
πολύ άνώτερο άπ’ τις φτωχές κ ι’ άσήμαντες πνευματικές δυνάμεις μου...

Μονάχα τό άνακοινωθέν της θά παραθέσω στή συνέχεια...Κι’ οσα δέν μπόρεσα 
νά γράψω, ας τά συμπληρώση ή φαντασία σας...'Ένα μονάχα θέλω νά πώ σάν πρό
λογο, ότι δηλαδή άκόμα καί τό τελευταίο της δευτερόλεπτο ήταν μιά ολόκληρη ψυ
χική πανδαισία...ένα πνευματικό πανηγύρι πού άρχίζει στις

Πέντε τό πρωί...
Μιά ψιλή βροχούλα σιγόπεφτε άδιάκοπα...
Τό σκοτάδι κυριαρχούσε άκόμη παντού...Ούτε ένα άστέρι στον Ουρανό...
Μέσα στο προαύλιο τής Σχολής μιά άσυνήθιστη κίνηση επικρατεί έτοΰτο τό 

Κυριακάτικο πρωινό...
"Ολοι οί δόκιμοι των Σχολών συγκεντρωμένοι κοντά-κοντά, περιμένουν τά 

έκδρομικά αυτοκίνητα, πλάθοντας καθένας τά δικά του όνειρα.'..γιά όσα πρόκειται 
νά δή σήμερα στο δρόμο γιά τούς Δελφούς κ ι’ έκεϊ στο άρχαΐο Μαντείο...

"Οσοι πήγαιναν γιά πρώτη φορά είχαν ένα περίεργο χτυποκάρδι...Κι’ όσοι 
είχαν ξαναπάει είχαν τόσα πολλά νά διηγηθοΰν στούς άλλους!!!...

Κάποτε ήρθαν τά έκδρομικά αυτοκίνητα...Κι’ έβαλαν τέλος στήν γενική άνυ- 
πόμονη άγωνία...Γιατί όταν περιμένης κάτι, ό χρόνος σοϋ φαίνεται πώς δέν περνά, 
τό ρολόι νομίζεις ότι έχει έπιβραδύνει τήν κίνησή του...

Τί ώρα ξεκινήσαμε δέν έχει πολύ νομίζω σημασία...Οί ώρες ένδιαφέρουν μο
νάχα κάποιους ονειροπαρμένους νεαρούς πού νομίζουν ότι άξιοποιούν αύθεντικά τήν 
εκδρομική εύτυχία τους αν σταθούν μέ τό χαρτί καί τό στυλό στο χέρι, κυττάζοντας 
τήν ώρα καί σημειώνοντας τούς τόπους καί τις σκηνές πού άντικρύζουν...
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Άλλα τέλος πάντων, για νάναι κάπως πληρέστερη ετούτη ή φτωχή μου περι
γραφή θά χρονομετρήσω μερικές της φάσεις...

Πριν μπούμε στ’ αύτοκίνητά μας μοίρασαν δυο μεγάλα δέματα...Τό ένα περι
είχε το μεσημεριανό μας φαγητό...Καί τάλλο σάντουιτς για την διαδρομή...

Κι’ ύστερα έπιβιβαστήκαμε...
Καί τί άνεση μέσα;! !  πόση κομψότης! !  !Τά λεωφορεία αύτά είναι τα τουρι- 

στικά-πούλμαν, ή τελευταία δηλαδή λέξη τής τουριστικής μόδας...Φτάνει νά σάς 
πώ οτι άκόμα καί ή σκεπή τους είναι γυάλινη, για νά μπορή ό επιβάτης τ ’άπολαμ- 
βάνη τον Ουρανό, ιδίως τή Νύχτα...Βέβαια αύτά τα λεωφορεία είναι πολύ άκριβώ- 
τερα άπό τά άλλα, μά μονάχα μ’ αύτά μπορείς νάσαι ήσυχος οτι θά άπολαύσης 
άνετα τή διαδρομή...Γιατί διαθέτουν δλα τά κομφόρ...’Από τις πολυθρόνες-καθί- 
σματα, πάνω στις όποιες μπορείς καί νά ξαπλώσης καί νά τεντωθής τεμπέλικα, 
ίσαμε τό μικρόφωνο πού μπορεί νά χρησιμοποιήση ό οποιοσδήποτε επιβάτης γιά 
όποιοδήποτε ψυχαγωγικό σκοπό...

Καί οί οδηγοί τους είναι προσεχτικά επιλεγμένοι...
Είναι δλα μορφωμένα, ευγενικά καί καόκαρδα παλληκάριαποΰ δέν σοΰ χαλάν 

ποτέ τό χατήρι...
Κάποτε ξεκινήσαμε...Καί στις 6.10' είμαστε στήν 'Ομόνοια...όπου οί κουλου- 

ροπώλαι, μέ τούς εφημεριδοπώλες καί μερικά ταξί σύνθεταν μιά νυσταγμένη ει
κόνα... Οΐ διαβάτες άραιοί...Κι’ οί πιο πολλοί εκδρομείς...

Μή ζητάτε άκριβεΐς περιγραφές γιατί ό χώρος δέν φτάνει...Βοηθήστε με, αν 
θέλετε,μέ τή φαντασία σας, έκεϊ πού άντιπαρέρχομαι έγώ βιαστικός...Καί φαντα- 
στήτε καί άλλα πολλά άπ’ τήν «'Ομόνοια—πλάζ»...

"Υστερα άκολουθήσαμε τήν καινούργια λεωφόρο τών ’Αθηνών...Είναι μιά 
φαρδειά, πλατύτατη λεωφόρος, άπό τις πιο όμορφες τής πατρίδας μας...

Ξημερώνει...Τά σύννεφα στον Ουρανό σιγά-σιγά διαλύονται...Καί στά άπέ- 
ναντι βουνά μοιάζουν μέ καπνούς άπό τεράστια πυρκαγιά...

Τά σπίτια είναι κλειστά, σκοτεινά, ήσυχα...Ποϋ καί ποϋ κανένα φωτάκι ή 
κανένας άγουροξυπνημένος διαβάτης...ή καί κανένα κοπάδι πρόβατα, πού άκολουθεΐ 
τεμπέλικα τό τσοπανόπουλο...

Μιά έλαφρή ψυχρίτσα άρχίζει νά γίνεται αισθητή...
Τά βουνά σιγά-σιγά ξεκαθαρίζονται πιο συγκεκριμένα...διακρίνονται τά σχή

ματά τους πιο άμυδρά...
"Ησυχη, βρεγμένη, όμορφη κι’ άκόμα νυσταγμένη ή φύση ολόγυρα...
Δέντρα δώθε κείθε... .
Σιωπή...
’Αναπνέουμε μέ ευχαρίστηση τον ύπαίθριο αγέρα...Μπαίνει μέσα, ώς τά κατά- 

βαθα τής ψυχής μας καί μάς ζωογονεί...
"Υστερα ή ήσυχη θάλασσα, στούς πρόποδες μικρών βουνών, μοιάζει σάν άπέ- 

ραντη κρυστάλλινη πεδιάδα...
Νά ή όνομαστή λίμνη Κουμουνδούρου.,.Μετά ό Άσπρόπυργος, τά πρώτα 

εργοστάσια τσιμέντων, οί γραμμές τοϋ σιδηροδρόμου, ή έ'ξοδος του ’Αεροδρομίου, 
έληές δεξιά κ ι’ άριστερά...

Στις 6.35' φτάσαμε στήν ’Ελευσίνα, πού σάς είναι γνωστή κ ι’ άπό άλλες περι
γραφές...παρά τό βροχερό καιρό καί τή «μικρή» νυχτερινή ώρα τά καφενεία έχουν 
αρκετούς πελάτες καί στούς δρόμους δέν είναι λίγοι οί περιπατητές...

Τά πελώρια τώρα δέντρα σχηματίζουν πάνω μας ένα λουλουδιασμένο έναέριο 
θόλο...ένώ άπό τό άνοιχτό ράδιο τοϋ λεωφορείου άκούγεται μιά άπαλή, γλυκειά 
μουσική...Λίγο πάρα κάτω ό δρόμος διχάζεται...Κι’ ένφ εμείς στρίβουμε έλαφρά
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δεξιά, άκολουθώντας τδ δρόμο των Θηβών, άφήνουμε άριστερά τδ δρόμο τής Πελο- 
ποννήσου...

Ή  γή είναι βρεγμένη καί ή μυρουδιά της άνακατεύεται μέ χίλιες δυό άλλες 
μυρουδιές άπδ τις έληές καί τά χωράφια πού μάς περιτριγυρίζουν...

’Αφήνοντας πάρα κάτω τή Μάντρα, νοιώθουμε νά γίνεται πιδ έντονη κι’ ευχά
ριστη ή μυρουδιά τής υγρής γής...

Βρισκόμαστε κυκλωμένοι άπδ τδ μεγαλείο τής Ελληνικής Φύσης.Γ.Κάθε 
γωνιά της, κάθε σπιθαμή της είναι καί μια εύχάριστη έκπληξη...

Τά γύρω τοπεΐα, ύστερα άπδ τή βροχή, παρουσιάζουν κάτι τδ επιβλητικά 
ομορφο...Είναι πολλά πράγματα πού συντείνουν σ’ αυτό...ένα έκατομμύριο άπίθανες 
καί γραφικές λεπτομέρειες, πού συνθέτουν μιά εικόνα μαγευτική...

Κι’ ένω τδ αύτοκίνητο προσπερνά άδιάφορα τδ Βιλιάρη, άπ’ τ ’ άνοιχτδ ράδιο 
άκούγονται τσιγγάνικα βιολιά...

Μιά ψιλή βροχούλα ξανάρχισε...λίγο πριν άπ’ τδ χωριουδάκι Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος...Κι’ αύτή ή ψιλή βροχούλα σάν νά τίναξε τις άνθισμένες ονειροπολή
σεις, τούς ρεμβασμούς καί τούς πόθους...Καί μέσα στδ λεωφορείο οί δόκιμοι άρχί- 
νησαν τδ τραγούδι...Ένα-ένα περνούν καί χάνονται άπδ μπροστά μας σάν παράξενοι 
άκριτες τής υπαίθρου τά χωριουδάκια τής Α ττικής..’..

Π αλαιοκούντουρα...
Βαίνουμε τώρα άνάμεσα σέ βουνοπλαγιές πευκοφυτεμένες.,.Στδ δρόμο άντα- 

μωνόμαστε μέ κυνηγούς...Κι’ άνεβαίνουμε.,.δλο άνεβαίνουμε ψηλά...
Κάτω λαγκαδιές καί καταπράσινα λειβάδια...Καί μέσα στά λεωφορεία τδ 

κέφι έχει ζωηρέψει...Οί δόκιμοι διηγούνται σπαρταριστά σκιτσάκια άπδ τή σχολική 
ζωή τους, σατυρίζοντας άθωα τις ώραιότερες ,σκηνές της...

Στδ βάθος οί βουνοκορφές μάς καλημερίζουν, ένω άλλα εκδρομικά αυτοκίνητα 
μάς προσπερνούν...

Στις 7.20' φτάσαμε στήν Κάζα, μέ τά περίφημα ψηλά της καί τις δνομαστές 
πηγές της...Λίγο έξω άπδ τδ Κριεκούκι ή διαδρομή γίνεται άληθινά μαγευτική... 
Σάν φίδι, τρυπώνει, κουλουριάζεται καί ξετυλίγεται ό δρόμος μέσα στδ βουνό, ένω 
στδ βάθος ή θάλασσα κι’ οί ταπεινοί κάμποι, σάν πολύχρωμο χαλί σέ χιλιάδες κτυ- 
πητές άποχρώσεις...

Τδ Κριεκούκι (Έρυθραί) είναι ένα ομορφο καί συμπαθητικό χωριουδάκι πού 
δίνει μιά ονειρεμένη έντύπωση στδν έπισκέπτη του...Στούς δρόμους του οί χωρικοί 
κουνάνε καλόκαρδα τά μαντήλια, ένω τ ’ αύτοκίνητα άνταπαντούν μέ κορναρίσματα...

"Υστερα τδ Δριμάρι.-.Καί δεξιά βαμβάκι άφθονο...
Στις 7.45' φτάνουμε στά σύνορα τής Βοιωτίας...Καί μιά τεράστια έπιγραφή 

στδ δρόμο, μ’ ένα πολύχρωμο χάρτη άπδ κάτω, μάς εύχεται :
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ...
’Εδώ άφθονοΰν τά καπνά...
Στις 7.50' φτάνουμε στδ ’Εθνικό Στάδιο .των Θηβών...
Ή  Θήβα είναι ολόγυρά μας πλημμυρισμένη άπδ ένα χωριάτικο χρώμα δλο 

ομορφιά. Οί χωριάτες στά καφενεία μάς καλωσορίζουν, οί μαθητές στούς δρόμους 
μάς κυττάν μέ περιέργεια...

Σέ κάποια στιγμή ό δρόμος πάλι διχάζεται...Δεξιά ό δρόμος γιά τή Χαλκίδα... 
ένω έμεΐς συνεχίζουμε τδ δρόμο τής Λεβαδειάς...

. "Ενα πάρκο ομορφο, Ευρωπαϊκό μπορώ νά πώ, στή μέση του, μάς ξαφνιάζει, 
καθώς ό κόσμος πηγαίνει στις κάτασπρες ’Εκκλησούλες, ύπό τά ρυθμικά κτυπή
ματα τής καμπάνας, πού λές καί δίνει βήμα στούς πιστούς...

Δεξιά ή σιδηροδρομική γραμμή...Καί στή συνέχεια άμπέλια...
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Στύλοι ήλεκτρικοί, ό ένας πίσω στον άλλον, μέ άπόλυτη ζύγιση καί στοί- 
χηση, κατά μήκος τής σιδηροδρομικής γραμμής...άγροί, ...πεδιάδες...βαμβακοφυ
τείες. ..Αύτό είναι το καινούργιο σκηνικό τής διαδρομής...Καί τα χωριά έρχονται 
καί φεύγουν γρήγορα σάν ταξειδιώτες πού άκολουθοΰν χιλιάδες ξένους δρόμους, ή 
σάν σταματημένοι περίεργοι μέσα στήν πεδινή άπεραντωσύνη...

Βάγια...Μαυρομμάτι...ό κάμπος τής Κωπαίδος...’Αλίαρτος...Τοπόλια...Μάζι... 
Παιδάκια πού πηγαίνουν γιά σαλιγκάρια μέ τσάντες καί σακκιά, σταματούν νά μάς 
χαμογελάσουν...Μαύρα έλατα πάνω στο βουνό...Ινα τραίνο πού γυρίζει στην ’Αθήνα... 
εύκάλυπτοι.,.ενας ήλεκτρικός ύπόσταθμος τού Άλιβερίου...τό Σωληνάρι.,.Άγο- 
ριανή.,.ό "Αγιος Γεώργιος...το ’ξωκκλήσι των Ταξιαρχών.,.Λοφύστιον...Καί στις 
8.35' στη Λεβαδειά, το πρώτο σταθμό τής διαδρομής μας...

Κατεβαίνουμε στήν πλατεία Κατσώνη.,.πού στο κέντρο τού κομψού πάρκου 
της ύπάρχει ομώνυμη επιγραφή μέ γράμματα άπο καταπράσινα χόρτα...’Ανατολικά 
ό Έλικώνας καί το Κάστρο, όπου υπήρχαν άλλοτε πλατάνια καί λαγκάδια, πού πη
γαίνανε οί όμορφες νά πιούν νερό καί νά λουστούν, ακολουθούμενες άπο τούς θερ
μούς... θαυμαστές τους...

Στή Λεβαδειά φάγαμε κοκορέτσι καί τοπικά γλυκίσματα...Καί στις 9.10' 
συνεχίζουμε το ταξίδι μας...

Τώρα τά μικρόφωνα τών πούλμαν έχουν μεταβληθή σέ ραδιοφωνικούς σταθ
μούς, μέ σπήκερ άλλοτε τον Διευθυντή μας, άλλοτε τούς ’Αξιωματικούς μας κ ι’ 
άλλοτε τούς δοκίμους...Χαριτωμένες καί πλούσιες σέ κέφι, σέ τραγούδια, σέ άπαγ- 
γελίες καί σέ άνέκδοτα ραδιοφωνικές εκπομπές μεταδίδονται καί άπο τά τέσσερα 
λεωφορεία...Καί το ταξίδι γίνεται εύχάριστο, ζωηρό, γεμάτο γοητεία...’Εκεί άνα- 
καλύφτηκαν καί καινούργια...ταλέντα, πού καταχειροκροτήθηκαν κ ι’ άφησαν άλη- 
σμόνητες άναμνήσεις...

’Αφήνουμε άριστερά τό Μαντείο τών Τροφώνων, τις πηγές καί άπο τήν πλα
τεία Διάκου μέ άνανεωμένες δυνάμεις τραβάμε γιά τούς Δελφούς...

Έληές καί κάμποι πανέμορφοι...ενώ ή βροχή παίζει κρυφτούλι μέ τον άγέρα... 
Νά καί μελίσσια άριστερά...έλατα πιο κ ε ΐ... '0  Κορακόλιθος...Δίστομον...χαράδρες 
καταπράσινες...

Μιά τέτοια χαράδρα συγκεντρώνει άξαφνα τή γενική προσοχή...Είναι ή ρε
ματιά πού σκοτώθηκε ό άρχιληστής Νταβέλης.,.Καί οΐ πλανόδιοι τραγουδιστές τών 
λεωφορείων μας άναλαμβάνουν νά ερμηνεύσουν τά συναισθήματα εκείνης τής στιγ
μής μέ το κλέφτικο τραγούδι τού Νταβέλη...

Κι’ άλλη μιά έκπληξη...
Κάτω άπο τις βουνοπλαγιές μέ τά έλατα κ ι’ άνάμεσα στούς κάμπους μέ τά 

πουρνάρια τεράστιοι χάρτες τής Κύπρου μας μέ άσπρα βότσαλα...Δέν ξέρω ποιος 
είναι ό κατασκευαστής τους, μά όποιος καί νάναι τού οφείλουμε όλοι μεγάλη εύγνω- 
μοσύνη...Γιατί μάς χάρισε τήν πιο δυνατή συγκίνηση τής εκδρομής μας: τήν ιστο
ρική συγκίνηση τής ένώσεως, πού είναι τό πιο γνήσιο αίτημα τής Ελληνικής καρ
διάς....

Δεξιά πελώριος γίγαντας ό χιλιοτραγουδισμένος Παρνασσός...πού τις κορφές 
του έχει σκεπάσει ή ομίχλη...ένώ πάνω άπο τό κεφάλι μας, κρεμασμένα λές πάνω 
στο βουνό άμπέλια..·.

Στις 10.15' φτάσαμε στήν Άράχωβα.,.όπου οί φουστανέλλες, οί γκλΐτσες 
καί ή προτομή τού Καραϊσκάκη έγέμισε ολόκληρο τον χώρο τής φαντασίας μας, μέ 
σελίδες τού 21...Καί ή ψυχή μας γέμισε έθνικό ένθουσιασμό...

’Αφήνοντας τήν Άράχωβα, πού ναι άμφιθεατρικά κτισμένη στον Παρνασσό, 
καί χά κεραμίδια τών σπιτιών της είναι σκεπασμένα μέ πέτρες, ίσως γιατί φυσάει
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■δυνατός αέρας, της στέλνουμε την άγάπη μας μέ το τραγούδι «κατακαϋμένη Άρά- 
;χωβα»... Τώρα κατεβαίνουμε...

Κάτω σέ μια άπέραντη χαράδρα χιλιάδες έληές,.,Σιγοβρέχει πάλι...Και κάνει 
ψύχρα αισθητή...Κι’ άπό μακρυά προβάλλουν οί Δελφοί...το τέρμα τοϋ ταξιδιού μας...

Φτάσαμε στις 10.40'...
Κατεβαίνουμε άπο τά αυτοκίνητα...καί κουβεντιάζουμε μέ τούς άγαθούς 

κατοίκους των Δελφών.
"Υστερα ό Διευθυντής μας μάς συγκεντρώνει όλους καί τραβάμε για το Μου

σείο...Μά στο δρόμο, έτσι καθώς περπατάμε, άς ρίξουμε μια βιαστική ματιά στη 
■συντροφιά μας...

Την άποτελοϋν τρεις ομάδες...'Η μια άποτελεϊται από ’Αξιωματικούς καί 
Καθηγητές...ή άλλη από δοκίμους...Κι’ ή τρίτη, ή ολιγομελή μά πιο ζωηρή, άπο- 
πελεΐται άπο τούς νεαρούς συνεπιβάτες μας, πού μ’ επικεφαλής τον χαριτωμένο 
Νάκη ’Αρχιμανδρίτη, καί τούς γιούς τοϋ κ. Γκέκα, έχει σχηματισθή άπο εκλεκτά 
μέλη τής' έκδρομικής κοινωνίας, μέσα στά όποια λάμπουν οί κοροϋλες καί ή άνηψιά 
τοϋ κ. Μπράμη, ή άδελφή τοϋ κ. Βλαχάκη καί άλλες χαριτωμένες κοπέλλες...

Μέ συγχωρεΐτε όμως...Σπεύδω νά επανορθώσω μιά μεγάλη παράλειψη... 
"Υπάρχει καί τέταρτη ομάδα στή συντροφιά μας, πού την άποτελεϊ καί την άντι- 
προσωπεύει μονάχη μιά μεγάλη-μεγάλη δεσποινίς...ή δεσποινίς ’Αρχιμανδρίτου πού 
■πιασμένη άπο τό χέρι τοϋ μπαμπά της, άποτελεϊ τό μασκώτ τής παρέας ολόκληρης... 
"Άς μέ συγχωρήση ή δεσποινίς ’Αρχιμανδρίτου πού την άφησα τελευταία, άλλά 
λόγω τοϋ.,.ύπερβολικοΰ της ύψους δέν τήν εϊχα προσέξει ώς τά τώρα. Αύτό πάντως 
τό γλυκό κοριτσάκι έδωσε μιά ιδιαίτερη δροσιά στην έκδρομή μέ τις έρωτήσεις της 
πάνω σ’ όσα περίεργα έβλεπαν τά ματάκια της, καί στις όποιες έσπευδε προθυμότατα 
V άπαντήση ό Διευθυντής μας κάνοντας μάθημα...μυθολογίας στήν κορούλα του... 
Πάντως τό μάθημα αύτό, μπορεί νά μην άκολουθοΰσε τήν σοβαρότητα τής επιστή
μης, ήταν όμως ένα καινούργιο είδος λόγου, σατυρικό καί διδακτικό μαζί, πού θά- 
'θελα πολύ νά τό μαγνητοφωνήσω γιά νά τό επαναλαμβάνω κ ι’ έγώ στά παιδιά μου, 
απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις...ΤΗταν ένα μάθημα τέχνης...μέ παιδαγωγική, μέ 
χιούμορ, άλλά καί μέ βάση τήν μυθολογία καί τούς θρύλους...

Κι’ οσοι τό άκουσαν στάθηκαν γιά μιά άκόμη φορά έκπληκτη μπροστά στήν 
δύναμη τοϋ πνεύματος πού ύπάρχει στον Διευθυντή μας, κι’ άντανακλάται μέσα στ’ 
άθώα κι’ εκφραστικά ματάκια τής κορούλας του...

'Ύστερα ξεχυθήκαμε στούς άρχαίους χώρους καί είδαμε ένα σωρό παράξενα 
πράγματα...κι’ άκούσαμε ένα σωρό γεγονότα άπ’ τή Μυθολογία, άλλά καί άπο τήν 
αρχαία ιστορία πού τά άγνοούσαμε...

Τί θά ώφελήση νά σάς περιγράψω τις ’Αρχαιότητες; Καί μήπως είμαι άξιος; 
"Απλώς συμβουλευόμουνα κι’ έγώ τον 'Οδηγό τοϋ ’Εθνικού 'Ιδρύματος, πού μάς 
έδωσε ό Διευθυντής μας στή Σχολή...

Καί έτσι μπόρεσα νά έξηγήσω, κάπως άνετα, πολλά άπ’ αύτά πού έβλεπα, 
-τά άλλα τά συμπλήρωσεν ό λαμπρός Θεσσαλός ξεναγός μας...

Πάντως άπλώς άκαδημαϊκά σάς άναφέρω ότι ό ιερός τόπος τών Δελφών βρί
σκεται στις ύπωρεΐες τοϋ Παρνασσού, σέ ύψος 570 μέτρων, πά>ς προς βορράν υψώ
νονται οί βράχοι τών Φαιδριάδων καί στο άνατολικό τους τμήμα, χωρίζονται άπό 
μιά βαθειά, στενή, χαράδρα άπό οπού άναβλύζει ή Κασταλία Πηγή, όπου έγινόταν ό 
εξαγνισμός τών επισκεπτών, πριν μπούνε στο τέμενος τοϋ ’Απόλλωνος, πώς πάνω 
άπό τούς Δελφούς ύπάρχουν δυο ψηλοί βράχοι, ό άριστερός πού λέγεται Ροδινή καί 
ό δεξιός πού λεγόταν πρώτα Ύάμπεια καί τώρα λέγεται Φλεμποϋκος, άπ’ οπού πε- 
-τοϋσαν τούς ιερόσυλους...
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Ό  Διοικητής τής Σχολής, ’Αξιωματικοί, Καθηγηταί, δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύ- 
λακες, ττρό τοΰ θησαυροΟ των ’Αθηναίων.

’Οργανισμό των 'Ηνωμένων Εθνών καί τά Πύθια πού γιορτάζονταν γιά μνήμη τής: 
νίκης τοΰ ’Απόλλωνος κατά τοΰ Πύθωνος, κάθε 8 ή 4 έτη.

’Ακόμη άναφέρω σάν ξεχωριστές άρχαιότητες τό Τέμενος τοΰ ’Απόλλωνος, μέ. 
τά άναθήματα (ταΰρος Κερκυραίων, ’Ανάθημα’Αθηναίων, Λακεδαιμονίων, ’Αρκά
δων, θησαυρός Σικυωνίων, Σιφνίων, ’Αθηναίων) μέ τό βουλευτήριον ή Πρυτανεΐον 
του, τό Τέμενος της Γης—Θέμιδος, τό βράχο της Σίβυλλας, Σφίγγα των Ναξίων, 
τό μακρύ τείχος, τή Στοά των ’Αθηναίων, τό άλώνι, τό θησαυρό των Κορινθίων, 
τρίππουν των Πλαταιών, τον Μέγαν Βωμόν τοΰ ’Απόλλωνος, τον Ναόν τοΰ ’Απόλ
λωνος κλπ.

Επίσης άναφέρω τό Στάδιο, σέ άπόσταση 130 μ. βορειοδυτικώς άπό τό Τέ
μενος, τό Μουσείο των Δελφών, τό Γυμνάσιο καί Παλαίστρα καί τό Τέμενος της 
’Αθήνας Προνοίας...

Αύτά, πού άποτελοΰν τά πιο όμορφα μυθολογικά κεφάλαια τής Ελλάδος,, 
δέν είναι δυνατόν ν’ άναπτυχθοΰν πρόχειρα έδώ μέσα. "Αν βρεθή ποτέ ευκαιρία ίσω ς: 
μπορέσω νά σας δώσω μιά συγκεκριμένη περιγραφή τους μαζί μέ τή μυθολογική; 
τους βαθύτερη έννοια.

’Επίσης πώς στην αρχή ό τόπος ήταν άφιερωμένος στή Γή—Θέμιδα καί στον- 
Ποσειδώνα, καί πώς Κρήτες άπό τήν Κνωσσό έφεραν τή λατρεία τοΰ ’Απόλλωνος, 
πού είχε γιά σύμβολο τό δελφίνι καί πού μέ τον καιρό κατέληξε νά θεωρηθή στήν* 
διεθνή φιλολογία σάν σύμβολο ποιητικής έμπνεύσεως καί ό Παρνασσός σάν κατοικία 
τών μουσσών, πώς οί χαρακτηριστικοί θεσμοί τών Δελφών ήτο τό Μαντεΐον, πού 
έδινε προφητείες ή ιέρεια Πυθία άπό τό άδυτον τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, καθι
σμένη σ’ ένα τρίποδα, επάνω άπό τό χάσμα πού έβγαιναν άναθυμιάσεις, ή Ά μφι- 
κτυονία πού ήταν ένώσεις πολλών γειτονικών πόλεων—κρατών, σάν τον σημερινό·
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Πάντως μέσα στον αρχαίο χώρο μάθαμε πολλά, περιεργαστήκαμε μέ δίψα 
τις άρχαιότητες, βγάλαμε ένα σωρό φωτογραφίες καί γυρίσαμε κατενθουσιασμένοι 
στον κεντρικό δρόμο των Δελφών κουβεντιάζοντες μέ θαυμασμό γιάτό μεγαλείο πού 
μάς άποκαλύφτηκε μπροστά στα Δελφικά ερείπια.

Καί άφοϋ ικανοποιήθηκαν οί αισθήσεις καί ή ψυχή μας, ήλθε ή ώρα νά δοθή 
μια ικανοποίηση στο στομάχι πού ζήταγε κι’ αύτό νά πάρη γιά λίγο τό λόγο...'Η 
συνέχεια γράφτηκε· σέ πεντακάθαρα, πλουσιώτατα εστιατόρια όπου συγκεντρωθή-

Ό Διοικητής τής Σχολής, ’Αξιωματικοί, Καθηγηταί, δόκιμοι Ύπαστυνόμοι [καί Άρχκρύ- 
λακες, ε!ς τό θέατρου τώυ Δελφών.

κάμε...Κι’ άνοίγοντας τό δέμα πού είχαμε πάρει μαζί μας άπό τή Σχολή βρεθήκαμε 
κατάπληκτοι μπροστά στο πλουσιώτατο γεύμα πού μάς είχε παρασχεθή...διπλωμα
τικά διά τού...χάρτου...

Τό τραγούδι, ή μπύρα, τό κρασί, τά γλυκά, τά φρούτα πού έγραψαν τό χαρού
μενο έπίλογο τού γεύματος έδημιούργησαν μιάν άξέχαστη άτμόσφαιρα.,.Θά τις 
θυμώμαστε πάντα αυτές τίς ώρες γιατί ήταν οί πιο όμορφες στή ζωή μας...

Μετά τό φαγητό ένας περίπατος στούς Δελφούς συμπλήρωσε την εκδρομική 
σελίδα μέ νέες σκηνές, εικόνες καί συναισθήματα...

Στο σημείο αύτό δέν παραλείπω νά ευχαριστήσω θερμότατα έξ ονόματος 
όλων μας, τον εξαίρετο Διοικητή τής Ύποδ/σεως Χωρ/κής Δελφών, 'Υπομοί
ραρχον κ. Άλέκον Δρεμπέλαν, γιά τίς περιποιήσεις του, τήν ευγένειαν καί τήν προ
θυμία μέ τήν οποίαν μάς πρόσφερε όλες του τίς δυνάμεις, γιά νά καταστήση άνετη 
κι’ ευχάριστη τή διαμονή μας.

Τό βράδυ ήλθε ή άσχημη στιγμή...ή στιγμή τού γυρισμού...Καί μέσα στα 
σκοτεινά έσωτερικά τών πούλμαν καθένας σκεφτόταν πόσο άλλαξε ή ζωή του 
άπό τήν ώρα πού ήρθε στή Σχολή...Καί άλλαξε γιατί δέν υπάρχει πιά γιά κανένα μας.
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ψυχικό αίτημα, πού νά μήν είναι σέ θέση νά ίκανοποιηθή.,.άφοΰ προίσταται στην 
υπηρεσία μας, ’Εκείνος πού άνεκάλυψε καί τον τελευταίο παλμό μας...Μέσα στ’ αυτο
κίνητα οί δόκιμοι χαλούσαν τον κόσμο μέ τά τραγούδια τους...Τ’ άστεΐα έδιναν κ ι’ 
έπαιρναν...

Καί δεν ύπήρχε κανένας άμίλητος ή σοβαρός...'Όλοι είχαν παρασυρθή άπ’ 
τον γενικό ένθουσιασμό...

’Εδώ δεν τελειώνει ή περιγραφή...Διακόπτεται...Γιατί ή κεκτημένη ταχύτης 
μπορούσε νά καλύψη όλες τις σελίδες τού περιοδικού...

Τελειώνοντας γονατίζω μπροστά στο Χριστό γιά νά τον παρακαλέσω ευλα
βικά νά μ’ άξιώση νά υπηρετώ πάντα ύπό τάς Διαταγάς τού άνθρώπου, πού έγινε 
πιά τό Σύμβολο τής σχολικής ευτυχίας μας.

Τό βράδυ ώνειρεύθηκα πώς βρέθηκα ξανά στο Μαντείο τών Δελφών...Καί 
γονατισμέος μπροστά στην τρομερή Πυθία, τής ζήτησα ένα χρησμό γιά τις...μελ
λοντικές εξετάσεις τής Σχολής Άρχιφυλάκων. (Καί ή Πυθία μούειπε πώς ό χρησμός 
θά μού σταλή τον άλλο αήνα διά μέσου τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων...)

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 
Σ. Κ. Π.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΒΑΛΕ ΦΩΤΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΑ! ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙ ΠΟΤΟΥ

(Έ κ τής έφημερίδος «Τά Νέα»—Αύγουστος 1955)

Έ να τραγικόν περιστατικόν, πού έχει ώς βασικήν άφορμήν τον άλκοολισμόν, 
έσημειώθη κατ’ αύτάς εις ένα χωρίον πλησίον τής Γενούης. ’Από μερικού χρό
νου ό Κάρλο Πικέντοε ήλικίας 40 έτών, είχε δώσει σημεία ψυχονευρικής καί διανοη
τικής άνισορροπίας όφειλομένης εις τον αλκοολισμόν. Οί οικείοι του, δηλαδή ή σύ
ζυγος του καί τά πέντε άνήλικα τέκνα του, διήρχοντο ημέρας κυριολεκτικώς έφιαλ- 
τικάς, φοβούμενοι μήπως συμβή κανέν άπευκταϊον.

Τό πρώτον σύμπτωμα παραφροσύνης έξεδηλώθη εις τό Πικέντο προ ολίγων ή- 
μερών, όταν, χωρίς νά ειπη τίποτε εις την σύζυγόν του, έπώλησε τρία από 
τά χωράφια του άντί μιας νταμιζάνας κρασιού! ’Ολίγον άργότερα, έπώλησε 
ολόκληρον τό άπόθεμα σίτου πού είχεν εις τό σπίτι του άντί μικράς σχετικώς ποσό- 
τητος κρασιού. ’Απελπισμένη ή σύζυγός του άπηυθύνθη εις τον άστυνομικόν σταθ
μόν τού χωρίου. ’Αλλά αί συστάσεις εις τάς οποίας οί άστυνομικοί προέβησαν προς 
τον Πικέντο άπέβησαν εις μάτην, όπως μάταιαι ήσαν καί αί άλλεπάλληλαι καταδί- 
και του διά μέθην καί παράλειψιν συντηρήσεως τής οικογένειας του. Προ ολίγων 
ημερών, έπιστρέψας εις την οικίαν του περί την 4ην άπογευματινήν μεθυσμένος, ό 
Πικέντο συνεσώρρευσεν άχυρα εις την έξώθυραν τής οικίας του καί έθεσε πΰρ. Πολύ 
σύντομα αί φλόγες έπεξετάθησαν εις ολόκληρον τήν κατοικίαν. Εύτυχώς αί κραυγαί 
τής συζύγου καί τών τέκνων του έκαμαν νά προστρέξουν μερικοί γείτονες, οί όποιοι 
μετά πολλών κόπων κατώρθωσαν νά κατασβέσουν τήν πυρκαϊάν. Ό  Πικέντο συνε- 
λήφθη καί ώδηγήση εις φρενοκομεΐον πού θά ύποβληθή εις ριζικήν θεραπείαν άποτο 
ξινώσεως.
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ΝΤΟΛΜΑΝ
Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Διασκευή κ. Γιώργου ΚΟΜΗΝΟΥ 
ιί—ο τό βιβλίο τοϋ EDWIN JAMES

A'
Παράξενοι θάνατοι

Στις 8 Νοεμβρίου ή εφημερίδα «New York Times» τής Νέας Ύόρκης, έδη- 
•μοσίευε στην πρωινή της έκδοση:

«Δ ι’ έβδόμην φοράν εις διάστημα τριών έβδομάδων άνεκαλύφθη τδ πτώμα 
» άνθρώπου άποθανόντος, ύπδ περιστάσεις έπίσης μυστηριώδεις καί άνεξηγήτους 
» δπως αί εξ προηγούμεναι. Αύτήν τήν φοράν τδ έγκλημα έγινεν είς τδ μέσον τής 
» γεφύρας τοϋ Μπροϋκλιν. Προσθέτομεν ότι δ δυστυχής είχε καθ’ ολοκληρίαν λη- 
» στευθή. Άνεκαλύφθη άμέσως αυτήν τήν πρωίαν ή ταυτότης τοϋ μακαρίτου. Ήτο 
» κάποιος μεγαλέμπορος τοϋ Μπροϋκλιν, ονομαζόμενος Χάρτινκ καί ήλικίας πεντή- 
»  κοντά έτών. Χθές τήν έσπέραν ήτο είς τήν λέσχην του, εύρισκομένην είς Νέαν 
» 'Υόρκην είς τήν δεκάτην όδόν. Κατά τήν ώραν τής άναχωρήσεώς του, έδήλωσεν 
» δτι έπροτιμοϋσεν ένεκα τής ωραίας καί γλυκείας εσπέρας νά έπιστρέψη πεζή, άντί 
'» νά πάρη τδν εναέριον σιδηρόδρομον δπως έσυνήθιζεν. Ό  δυστυχής δεν έφαντάζετο 
» δτι έβάδιζε πρδς τδν θάνατον. 'Όπως αί έξ προηγούμεναι καί αύτή ή ύπόθεσις 
» μένει κεκαλυμμένη μέ ένα άνεξιχνίαστον μυστήριον. Είναι άδύνατον νά άνακαλυφθή 
» είς ποιαν αιτίαν οφείλεται ό θάνατος τοϋ κ. Χάρτινκ, συνέβη έν τούτοις τδ ίδιον 
» διά τά έξ προηγούμενα θύματα τών οποίων κυριολεκτικώς τδ έλατήριον ήτο ή 
» ληστεία. Άναγκαζόμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι εύρισκόμεθα άπέναντι μιας σειράς 
» εγκλημάτων έκτελουμένων μετά έπιδεξιότητος καί ίκανότητος άξιοθαυμάστου.

«Ά ς  έλπίσωμεν δτι ή ’Αστυνομία δεν θά βραδύνη νά διαφώτιση αύτήν τήν 
» ύπόθεσιν, διότι τδ κοινδν ήρχισε νά άνησυχή».

'Ο ιδιωτικός ντέτεκτιβ Πέννυ βρισκόταν εκείνη τή νύχτα σ’ ένα ταξίδι, τδ 
•όποιον είχε επιχειρήσει μέχρι τδ Κάνσας—Σίτυ.

Κατεδίωκε έναν έγκληματία πολύ έπικίνδυνο καί κατώρθωσε νά τδν άνακα- 
λύψη σ’ ενα ξενοδοχείο τής πόλεως. Γύρισε άμέσως, άλλά άργησε νά κοιμηθή καί 
-γι’ αύτδ ξύπνησε πολύ άργά. Τδ πρωί πήρε τις εφημερίδες γιά νά τις κυττάξη, καί 
τδ πρώτο μέρος πού έπεσε τδ μάτι του ήταν εκείνο πού έγραφε γιά τδν θάνατο τού 
κ. Χάρτινκ τοϋ Μπροϋκλιν. "Οταν τελείωσε τδ διάβασμα καί άφησε τήν εφημερίδα, 
χτύπησε τδ τηλέφωνο.

’Έτρεξε άμέσως καί πήρε τδ άκουστικό:
—’Εμπρός, έδώ Πέννυ.
—Ό  επιθεωρητής Κόννελ.Δόξα τώ Θεώ, κ. Πέννυ, πού γυρίσατε εγκαίρως. 

’Έχομε άνάγκη τών ύπηρεσιών σας.
—Ά  ! Ά ! Θά πρόκειται χωρίς άλλο γιά τδ θΰμα τής γέφυρας τοϋ Μπροϋκλιν.
—Μάλιστα. Πρέπει οπωσδήποτε ν’ άναλάβετε αύτή τήν υπόθεση.
—Βέβαια! Οί μυστήριοι καί ξαφνικοί αύτοί θάνατοι μ’ ένδιαφέρουν. Ποΰ 

,μεταφέρατε τδ πτώμα;
—Στο αμφιθέατρο τοϋ Μπροϋκλιν, γιά νά γίνη αύτοψία.
—Καλά θά τρέξω άμέσως.
—Έν τώ μεταξύ θά φτάσω κι’ εγώ. 'Υποθέτω δτι θά θέλατε νά μάθετε με- 

,ρικές λεπτομέρειες γιά τούς έξη προηγούμενους θανάτους. ..
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—Καλά τό καταλάβατε, κ. Κόννελ, έρχομαι άμέσως.
—Καλή άντάμωση, κ. Πέννυ.
Θά καταλάβαινε κανείς δτι ό επιθεωρητής Κόννελ προφέροντας τις τελευ

ταίες λέξεις άναστέναξε μέ άνακούφιση. 'Ο χαρούμενος τόνος τής φωνής του, φα
νέρωνε πόσην άνακούφιση του έπροξένησε ό γυρισμός τοϋ ενδόξου ντέτεκτιβ. Πραγ
ματικά, ή ’Αστυνομία τής Νέας Ύόρκης βρισκόταν μπροστά σέ μεγάλα έμπόδια 
καί, σ’ αύτές τις περιστάσεις, ό Πέννυ ήταν ό άπό μηχανής Θεός. 'Ο άστυνομικός 
ετοιμάσθηκε χωρίς νά χάση λεπτό. ’Έπειτα, άφοϋ έτηλεφώνησε στους άνθρώπους 
του, οί όποιοι βρίσκονταν στο γραφείο, γιά νά τούς πληροφορήση που πηγαίνει,, 
πήρε τον εναέριο σιδηρόδρομο καί έφτασε στο Μπροϋκλιν. Στήν πόρτα τοϋ άμφι- 
θεάτρου συνάντησε τον έπιθεωρητή Κόννελ. ’Έσφιξαν μέ εγκαρδιότητα τά χέρια.

—’Ακόμη μιά φορά ας έχη δόξα ό Θεός, έφώναξε ό επιθεωρητής. ’Ά ! Σάς 
έτηλεφώνησα καί έγώ δέν ξέρω πόσες φορές αύτές τις μέρες, κ. Πέννυ, άλλά, δυ
στυχώς, μία ήταν ή άπάντηση: «Δέν γύρισε ακόμη».

—Έ , τέλος πάντων νάμαι, καί θέλω νά μοϋ πήτε άμέσως τήν υπόθεση, ειπε- 
ό Πέννυ. Είμαι ενθουσιασμένος, κ. Κόννελ, πού σάς συναντώ πριν νά μπώ στο άμφι- 
θέατρο. Μπορούμε νά περπατήσωμε λίγο αν θέλετε καί θά έπωφεληθήτε τής ευκαι
ρίας νά μοϋ διηγηθήτε τί συνέβη μέχρι σήμερα.

- Ό ,  κ έϋ !
—Οί δύο άστυνομικοί προχώρησαν έκατό, περίπου, βήματα άπό τό άμφιθέ- 

ατρον καί ό Πέννυ ξανάπε.
—Μπορείτε νά εΐσθε σύντομος, κ. Κόννελ. Νά τί θέλω νά μάθω προς τό παρόν. 

Σέ διάστημα τριών εβδομάδων έγιναν οί έξη παράξενοι θάνατοι;
Ό  επιθεωρητής κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του.
-—’Εξακολουθώ, είπε ό Πέννυ. "Ολοι αύτοί οί άνεξήγητοι θάνατοι θά έχουν 

βέβαια δμοια σημεία. "Ολα αύτά τά πρόσωπα ήσαν άνθρωποι εύποροι καί άνήκαν 
σέ καλή κοινωνική τάξη. Κάθε φορά τούς βρίσκουν νεκρούς καί ξαφρισμένους, χωρίς 
νά μπορέσουν ν’ άνακαλύψουν επάνω τους καί τήν μικρότερη πληγή, στήν οποία 
νά άποδώσουν τήν αιτία τοϋ θανάτου !

—"Ολα αύτά είναι άκριβέστατα...
—Ό , κέϋ. Τό πρώτο συμπέρασμα, πού βγαίνει άπό δλα αύτά, κατά τήν 

γνώμη μου, είναι, δτι κάποιος έδολοφόνησε τά έπτά αύτά πρόσωπα γιά νά ληστέψη. 
Μοϋ είναι άδύνατον νά σχηματίσω άλλην ύπόθεση. "Η μήπως νομίζετε δτι σέ διά
στημα τριών έβδομάδων, οί έπτά θάνατοι έγιναν εντελώς κατά τύχην;

—’Έχετε δίκηο. Ή  πιο άπλή ένδειξη είναι δτι πρόκειται γιά δολοφονίες μέ 
σκοπό τή ληστεία. ’Έχουμε λοιπόν, κατά τήν γνώμη σας, νά κάνουμε μέ μιά συμμο
ρία δολοφόνων;

—Δέν είναι γνωστό, πιθανόν ό δολοφόνος νά είναι ένας καί μόνος.
—’Αλλά θά πρόκειται λοιπόν γιά έναν κτηνάνθρωπο!...
—Μάλιστα, καί πρέπει δσο μπορούμε γρηγορότερα νά τον καταστήσουμε 

άνίκανο, έφώναξε ό Πέννυ. Καί τώρα διηγηθήτε μου τις λεπτομέρειες καθενός φόνου.
'Ο Μάκ Κόννελ έβγαλε τό ήμερολόγιό του.
—"Εχω σημειώσει τις κυριώτερες λεπτομέρειες, μέ λίγες λέξεις.
Ό  άστυνομικός έβγαλε κ ι’ αύτός τό σημειωματάριό του καί κρατούσε μερικές; 

σημειώσεις, καθώς ό επιθεωρητής έδιάβαζε.
—Είναι σήμερα τρεις εβδομάδες άπό τότε πού βρήκαμε τό πρώτο πτώμα, 

άρχισε ό Μάκ Κόννελ. Εννοείται δτι δέν έγινε καμμία καταδίωξις γιατί νομίσαμε 
δτι ό άνθρωπος πέθανε άπό συγκοπή καί δτι άλήτες τής νύχτας τον έλεηλάτησαν.

’Εξακολούθησε νά διαβάζη.
Στις 19 ’Οκτωβρίου βρήκαν ένα πτώμα στήν 60ην άνατολική οδό. 'Η ταυτό-
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τητά του άνεγνωρίσθηκε. ΤΗταν μεσίτης συναλλαγών, ό Άνρή Τόρστον. Κατοι
κούσε στήν 62αν άνατολική οδό άριθ. 95. Το πτώμα εντελώς ληστευμένο καί αιτία 
του θανάτου άγνωστη.

Στίς 22 ’Οκτωβρίου βρήκαν ένα πτώμα κοντά στο'κεντρικό πάρκο μπροστά 
στη μικρή λίμνη. Δεν κατώρθωσαν νά εξακριβώσουν την ταυτότητά του. ΤΗτο κα
λοντυμένος. Είχε φτάσει πριν μικρό χρονικό διάστημα στήν Νέα 'Υόρκη. ’Εντελώς 
ληστευμένος, αιτία τοϋ θανάτου άγνωστη.

Στίς 22 ’Οκτωβρίου βρήκαν ενα νέο πτώμα στήν λεωφόρο Λέξινκτον, μπροστά 
στον άριθμό 345, ταυτότητα Χάρρυ Βέλερ είσοδηματίας, κατοικούσε στο ίδιο σπίτι. 
Τό πτώμα έντελώς ληστευμένο, αιτία θανάτου άγνωστη.

—Καί οί γιατροί δέν κατώρθωσαν νά βρουν τήν αιτία τοϋ θανάτου;
—Κάθε φορά ό άνακριτής συνεπέραινε καί μιά αιτία.
—'Υπάρχουν επίσης δηλητήρια τά όποια όταν είσαχθοϋν στο αίμα σταματούν 

αμέσως τήν κυκλοφορία καί, συνεπώς, μπορούν νά φέρουν συγκοπή. "Εκαναν παρα
τηρήσεις επάνω σ’ αυτό τό ζήτημα, κ. Κόννελ;

'Ο επιθεωρητής έσήκωσε τούς ώμους.
—Καλά, έξακολουθήστε τήν άνάγνωση.
—Στίς 30 ’Οκτωβρίου, άρχισε πάλι ό Μάκ Κόννελ, βρέθηκε ένα πτώμα στήν 

27ην όδό, ταυτότητα Δεσποινίς Έμμε Ρόμπουν. Τά ροϋχα της είχαν κλαπή μαζί 
μέ τά κοσμήματά της, αιτία θανάτου άγνωστη.

Στίς 1 Νοεμβρίου βρήκαν ένα πτώμα στο Νεοβερή στήν είσοδο τής οικίας 
άριθ. 78, ταυτότητα Τζών Ντάρλις, μεσίτης, ληστευμένος, αιτία θανάτου άγνωστη.

Στίς 4 Νοεμβρίου βρέθηκε ένα πτώμα στήν άποβάθρα τών άτμοπλοίων τής 
έταιρείας τού Νότου. Ταυτότητα Τζών Τάϊλορ, έμπορος. Τό θϋμα έντελώς ληστευ
μένο, αιτία τοϋ θανάτου άγνωστη.

—"Οσον άφορα τό τελευταίο θϋμα. όπως ξέρετε, δολοφονήθηκε τήν τελευταία
νύχτα.

'Ο Πέννυ έσημείωσε όλες τις λεπτομέρειες, πού τοϋ έδωσε ό επιθεωρητής.
—'Η ’Αστυνομία προέβαινε κάθε φορά σέ έρευνες; ρώτησε.
—Μά, βέβαια!
—Καί δέν κατωρθώσατε νά βρήτε τό παραμικρό ίχνος;
—’Όχι, τίποτα!
—Δέν τούς άκουσε κανείς νά φωνάζουν γιά βοήθεια; Κανείς δέν άκουσε κάτι 

τό ύποπτο;
—’Ό χ ι! μόνον ένας γέρος, άνάπηρος, ό όποιος ζή ζητιανεύοντας, καθώς κα

θόταν κάτω άπό μιά πόρτα κατά τή νύχτα τής 1ης Νοεμβρίου, ισχυρίζεται ότι 
άκουσε κατά τις τρεις τό πρωί μιάν ύπόκωφη φωνή, ή οποία τον έξύπνησε ξαφνικά. 
’Έστησε τ ’ αύτί του μέ προσοχή, άλλά ή φωνή δέν ξανακούστηκε καί έκοιμήθηκε 
πάλι. Ό  άνάπηρος δέν μπόρεσε νά μάς πή τίποτ’ άλλο καί ή άνακοίνωση δέν κατώρ- 
θωσε νά διαλευκάνη τήν υπόθεση.

—Πώς ονομαζόταν ό ζητιάνος;
—Μάκ Ντόλμαν.
—Ποϋ μένει;
Ό  Επιθεωρητής σήκωσε τούς ώμους.
—Μά τήν πίστη μου, όσον άφορα αύτό δέν είμαι σέ θέση νά σάς πληροφο

ρήσω. Μοΰ είπε ότι δέν είχε ώρισμένη κατοικία καί ότι γυρνοΰσε πότε στο ένα καί 
πότε στο άλλο μέρος.

—Χ μ! Καλά θά κάνατε νά τον είχατε πάντα κάτω άπό τά βλέμματά σας. 
Αύτό τό άτομο πηγαίνει σ’ όλες τις γωνιές τής πόλεως καί μπορεί νά παρατηρήση

\
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καλλίτερα άπο μας πολλά ύποπτα πράγματα. Καί, έπειτα, ΐσως καί να μην σάς τά. 
είπε δλα, δ,τι ήξερε.

—"Οσον άφορά αύτδ δχι, τον έχω πιέσει υπερβολικά καί βεβαιώθηκα δτι δεν* 
γνωρίζει περισσότερα. ·

—Καλά. "Ας πάμε, τώρα, νά δούμε τδ πτώμα.
Οί δυο άντρες μπήκαν στο άμφιθέατρο. 'Ένας υπάλληλος τούς ώδήγησε στην 

αίθουσα τής νεκροψίας. Πολοί γιατροί ήσαν συγκεντρωμένοι γύρω άπο τό πτώμα τού- 
Χάρτινκ. "Ηθελαν ν’ άνοίξουν το στήθος καί νά εξετάσουν το στομάχι. Τό πτώμα, 
εντελώς γυμνό, ήταν ξαπλωμένο στο χειρουργικό τραπέζι. 'Ο Μάκ Κόννελ καί ό· 
"Ανταμ Ηέννυ έπλησίασαν καί χαιρέτησαν.

—"Ε, λοιπόν, κύριοι, ρώτησε ό Πέννυ, άνακαλύψατε τίποτα ή είναι τό «τέλειον 
έγκλημα»;

Οί ιατροί τον κύτταξαν.
—Είναι άδύνατον ν’ άνακαλυφθή τίποτα.
'Ο ντέτεκτιβ έπλησίασε τό πτώμα, τό παρετήρησε άπο κοντά καί έξήτασε 

προσεκτικά τό κεφάλι καί τά άκρα. Έ ν τώ μεταξύ οί γιατροί είχαν άναλάβει άλλες 
άσχολίες, δχι χωρίς νά ρίχνουν πλάγια βλέμματα στον διάσημο άστυνομικό, ό όποιος 
κυριολεκτικά άπορροφημένος στην εξέταση δεν ένδιαφερόταν τί γινόταν γύρω του.

—Αυτή ή υπόθεση είναι ή περισσότερο μυστηριώδης καί ή πιο περίπλοκη άπό· 
δσες είδα μέχρι σήμερα, είπε ό Μάκ Κόννελ. 'Ο κ. Πέννυ, είναι βέβαιος δτι καί στις, 
έπτά περιπτώσεις υπάρχει δολοφονία.

—’Αναγκάζεται κανείς νά συμμερισθή τήν γνώμη σας, είπε κάποιος γιατρός,, 
δχι χωρίς νευρικότητα. ’Αλλά πώς; πώς; Νά άκριβώς πού τό αίνιγμα γίνεται άλυτο. 
Πιστεύω δτι ό κ. Πέννυ θά καταλάβη καλλίτερα άπο μάς τήν αιτία αυτών τών θα
νάτων.

—’Αλλά, βέβαια, είπε μέ ήρεμη φωνή ό ντέτεκτιβ.
Οί γιατροί τον έκύτταξαν μέ άπορία.
—Πώς! έφώναξαν, γνωρίζετε τήν αιτία αυτού τού θανάτου;
—’Ασφαλώς! ν
—Καί ποιά είναι; Πώς έξηγεΐται δτι...
Ό  "Ανταμ Πέννυ έπιασε τό άριστερό πόδι τού πτώματος καί τό έγύρισε λίγο. 

"Εδειξε μέ τό δάχτυλο ένα μικρό κόκκινο σημάδι, σχεδόν άόρατο, τό όποιον βρισκό
ταν στο δέρμα άκριβώς κάτω άπο τό γόνυ.

-—Νά ή πληγή πού έφερε τον θάνατο, είπε.
Μιά εκδήλωση γενικής καταπλήξεως κατέλαβε δλους.
—Πώς, νομίζετε δτι αύτή έδώ ή πληγή έφερε τον θάνατο;
'Ο άστυνομικός άφησε νά πέση τό πόδι τού πτώματος καί συνέχισε μέ ήρεμη.

φωνή.
—Κύριοι, σεις είστε γιατροί καί θά γνωρίζετε δτι υπάρχουν δηλητήρια, τά: 

όποια σταματούν άμέσως τήν κυκλοφορία τού αίματος, όταν είσαχθοΰν στον οργα
νισμό.

Οί γιατροί έκούνησαν καταφατικά τό κεφάλι.
—Βρισκόμαστε άκριβώς μπροστά σέ μιά τέτοια περίπτωση. Νομίζω πώς 

δέν ωφελεί νά πώ περισσότερα, κύριοι, βλέπω δτι μέ καταλαβαίνετε. Είμαι βεβαιό
τατος δτι αν κυττάξετε καλά θά βρήτε κάί στά προηγούμενα πτώματα μιά πληγή 
δμοια μέ αυτήν έδώ. "Ηδη σάς παρακαλώ, νά κρατήσετε μυστικό δ,τι έγινε έδώ. Δέν 
πρέπει οί δολοφόνοι νά γνωρίζουν δτι αύτό πού έθεωρεΐτο μυστήριο άρχισε νά δια
φωτίζεται, γιατί μόνον όταν θεωρούν τον εαυτό τους σέ άσφάλεια θά κατωρθώσωμε: 
νά τούς άνακαλύψωμε. Λοιπόν, κύριοι, τήν μεγαλύτερη έχεμύθεια, σάς παρακαλώ.

( Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΙαρητήθησαν τοϋ Άστυν. Σώματος, οί άστ/κες : Μπαλοδήμος Β., Τσαγά- 

νας Ίω ., Παπαδιαμαντόπουλος Μιλτ., Τσέρτος Φ., Ψάρρης Ά γ . Μουχτούρης Κ., 
Κωνσταντούλιας Γ., Μπουζαλας Γ. καί Ματθαίου Ή λ.

Άπεβίωσεν ό. Άρχ/λαξ Άλεξανδρόπουλος Π.

***
ΙΙΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυν. Σώματος προήχθησαν εις τον 
βαθμόν τοϋ 'Υπαρχ/κος διότι οδτοι σοβαρώς καί κατ’ έπανάληψιν συνήργησαν εις 
εξιχνιάσεις καί άνακαλύψεις σοβαρών άδικημάτων, οί κάτωθι άστ/κες:

Τεζάρης Α., Εύαγγελινάκης Ε., Λύρης Β., Στόκας Κ., Δαλιανής Π., Κάσσης 
Γ., Κλωνάρης Ν., Νικηφοράκης Μ., Διαμαντόπουλος I., Βάμβουκας Α., Γιαννακό- 
πουλος Α., Παυλόπουλος Α., Τσελώνης Χρ., Τσιρώνης Χρ. καί Ξενάκης Ν.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοϋ τοϋ Άστυν. Σώματος άπενεμήθη έπαινος 
είς τον Δ/ντήν τής Δ/νσεως Τουριστικής Αστυνομίας Άστυν. Δ/ντήν Α' κ. Νέρην 
Νικόλαον, τον Δ/τήν τοϋ Τμήματος Τουρισμοΰ ’Αθηνών κ. Κανελλάκην Γεώργιον 
τούς ύπ’ αυτόν Άξ/κούς καί κατωτέρους άστυν. υπαλλήλους, τούς εις ένίσχυσιν τοϋ 
Τμήματος Τουρισμοΰ διατεθειμένους Άξ/κούς καί κατωτέρους άστυν. υπαλλήλους 
τής Δ/νσεως ’Αστυνομίας Τουρισμοΰ, ώς καί τον Διοικητήν τοϋ Β' Άστυν. Τμή
ματος ’Αστυνόμον Α' κ. Νικηφόρον Νικόλαον καί τούς ύπ’ αύτόν Άξ/κούς καί κατω
τέρους άστυν. ύπαλλήλους, διότι κατά τάς συναυλίας καί παραστάσεις τοϋ φεστιβάλ 
’Αθηνών εις τό Ώδεϊον Ήρώδου τοϋ Άττικοΰ, άναπτύξαντες έκτακτον δραστη
ριότητα, πρωτοβουλίαν καί ενεργητικότητα έπέτυχον την τήρησιν παραδειγματι
κής τάξεως εντός καί πέριξ τοϋ ’Ωδείου μέ άποτέλεσμα την δημιουργίαν ευμενών 
σχολίων υπέρ τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Μέ θριαμβευτική πιά επιτυχία συνεχίζονται κάθε Τετάρτη οί άστυνομικές 
έκπομπές πού έχουν κερδίσει μιά ζηλευτή, μιά κυριολεκτικά ξεχωριστή καί τιμη
τική θέση στο Ραδιοφωνικό Σταθμό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. ’Από παντοϋ έξα- 
κολουθοΰν πάντα ν’ άκούγωνται τά πιο κολακευτικά καί ένθουσιώδη σχόλια γιά 
τά αστυνομικά προγράμματα τά όποια συναγωνίζονται τά καλλίτερα ραδιοφωνικά 
προγράμματα όλων τών εκπομπών τής Ελλάδος.

—Τό πρόγραμμα τής 21ης Σεπτεμβρίου ήταν πανηγυρικό, γιατί αυτή τη μέρα 
συμπλήρωσε ή ’Αστυνομική ’Εκπομπή τον ένα χρόνο τής ζωής της. Σ’ αυτό τό 
πρόγραμμα (πού τό άνοιξε καί τό έκλεισε ή πασίγνωστη καί άγαπημένη τοϋ κοι
νού ορχήστρα τοϋ μαέστρου Σταύρου Ρουχωτά), πήραν μέρος ή βασίλισσα τοϋ τρα
γουδιού Σοφία Βέμπο, μέ τον έξοχο Ά κη  Λυμούρη στο πιάνο, ό μοναδικός καί διά
σημος Νίκος Γούναρης μέ τή κιθάρα του, ή διεθνούς φήμης γαλλίδα βεντέττα τοϋ 
τραγουδιού Ζακελίν Ζάκ, μέ τον συνθέτη καί μαέστρο Κώστα Γιαννίδη στο πιάνο, 
καί ξένες ορχήστρες άπ’ βλο τον κόσμο σέ ποικίλους ρυθμούς. Μετεδόθησαν έπίσης 
καθοδηγητικές υποδείξεις έπί άστυνομικών ζητημάτων προς τό κοινό καί ιστορικά- 
από τή ζωή καί τή δράση τής ’Αστυνομίας.
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—Κατά τό πρόγραμμα τής 28ης Σεπτεμβρίου μετεδόθησαν μερικά στιγμιό
τυπα άπό ένα ψυχαγωγικό άπόγευμα των δοκίμων των ’Αστυνομικών Σχολών, 
πού έλαβε χώρα στο προαύλιο τής Σχολής μέ συμμετοχή πολλών εκλεκτών καλλι
τεχνών, ευγενικά προσφερθέντων.

’Έτσι ελαβε μέρος ολόκληρη ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό 
τήν διεύθυνση τοϋ άρχιμουσικοϋ κ.Μίμη Μπουκουβάλα, καί έτραγούδησαν ό πασί
γνωστος βαρύτονος τής Λυρικής Σκηνής κ. Σπύρος Σαλίγκαρος, ό έκλεκτκός καλ
λιτέχνης Γιώργος Πάρης, μέ τόν’Άκη Λυμούρη στο πιάνο, ή έξαίρετη βεντέττα Μίκα 
Μέρλου, μέ τον όνομαστό Νίκο Πιτσόλο στο πιάνο, ό θαυμάσιος Πιέρρο Λοβάττι 
μέ τον ’Άκη Λυμούρη στο πιάνο, τό περίφημο τρίο Μπριλάντε κ.ά. Στο ψυχαγω
γικό αύτό άπόγευμα έλαβε έπίσης μέρος καί ό διεθνούς φήμης ’Ιταλός καλλιτέχνης 
τού Μουλέν Ρούζ τών Παρισίων κ. Καζάνι, ή γνωστή καλλιτέχνης Ειρήνη Κουμα- 
ριανοΰ, ό Ή λίας Καραμανέας καί πολλοί άλλοι.

*
—'Η εκπομπή τής 5ης ’Οκτωβρίου έ.έ. ήταν έξ ολοκλήρου άφιερωμένη στον 

άπροσδόκητο θάνατο τοϋ Στρατάρχου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, πού βύθισε 
σέ βαθύ κι’ άπέραντο πένθος ολόκληρο τό 'Ελληνικό ’Έθνος.

Μέ εύλάβεια, μέ κατάνυξη, μ’ εύγνωμοσύνη προς τό ’Εθνικό ’Έργο τού Με
γάλου Νεκρού, ή άστυνομική εκπομπή συμμετείχε στον πανελλήνιο πόνο, διερμη- 
νεύουσα τά αισθήματα ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιο έκλινε 
-μέ συγκίνηση γόνυ μπροστά στή σορό τού ’Εθνικού 'Ηγέτη, τού ενδόξου Στρα
τάρχου τών 'Ιστορικών πολέμων 1940—1941 καί τού Νικηφόρου Άγώνος κατά 
τής τελευταίας άντεθνικής κομμουνιστικής άνταρσίας.

Είς μνήμην τού 'Ήρωος Αυτού τής νεωτέρας 'Ελληνικής 'Ιστορίας, πού ήνά- 
λωσε τήν ζωήν του είς τήν ύπηρεσίαν τής Πατρίδος, μετεδόθησαν άπό δίσκους 
έργα διασήμων συνθετών.

Τούς δίσκους συνώδευαν πένθιμοι εκφωνήσεις, άναφερόμενες στή Μορφή καί 
-τό έργο τοϋ Έκλιπόντος.

Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Αστυνομίας παρουσιάζει ό Μίμης Φραγ- 
κιουδάκης, τήν τεχνική τους φροντίδα έχει ό Γιάννης Πορετσιάνος καί συμμετέχει 
πάντα σ’ αύτά, ό έκλεκτός συνεργάτης τού Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Ενόπλων Δυ
νάμεων Γιώργος Ντούμας, τούς οποίους τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τής ’Α
στυνομικής Σχολής εύχαριστεϊ θερμώς.

(Κείμενα καί έπιμέλεια Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής Άστυν. Σχολής).
*

* *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
—Κατά τήν Ιην ήμέραν ’Αθλητικών ’Αγώνων Στίβου τά « ’Ελευθέρια» είς Πα

ναθηναϊκόν Στάδιον, τήν 24-9-1955 οί μετασχόντες άστυφύλακες—άθληταί, έσχον 
τά εξής άποτελέσματα: 1) Σίλλης Βασίλειος, 400 μ. 49,7". (1ος), 2) Πολίτης Κων. 
ύψος 1.80μ. (2ος).

Κατά τήν 2αν ήμέραν τών ώς άνω άθλητικών άγώνων στίβου, τήν 25-9-55, 
οί μετασχόντες άστυφύλακες άθληταί έσχον τάς άκολούθους επιδόσεις: 1) Τρουλ- 
λινός Έμμ. Σφυροβολία (4ος) 41,58 μ.2) Σύριος ’Ιωάννης, 3.000 μ. φυσικά έμπό- 
δια, (2ος) 9.44". 3) Σίλλης Βασίλειος, 200 μ. (2ος) 22.4". 4) Ντόκος Γεώργιος, 
άλμα έπί κοντώ (2ος) 3.70 μ. 5) Ντόντος Κων/νος, μήκος (6ος) 6.30 μ. 6) Γυφτά- 
κης Δημήτριος, δισκοβολία (6ος) 34,81 μ.

—Τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1955 ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική 'Ομάς συνην- 
τήθη είς φιλικόν άγώνα μέ τήν ομάδα Ήλυσιακοϋ Α.Ο. Α’ Κατηγορίας ’Αθηνών, 
κατά τον όποιον ή ’Αστυνομική Όμάς έξήλθεν νικήτρια διά τερμάτων 4—2.


