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Σήμερα οπότε οί ’Αρχηγοί των μεγάλων Κρατών δίδουν υποσχέσεις προς έαυ-' 
τους και άλλήλους νά συνεργασθοϋν γιά τήν ειρήνη τοϋ Κόσμου, ό λαός μας τελεί μνη
μόσυνα, εις μνήμην των σφαγιασθέντων κατά τον Δεκέμβρη τοϋ 1944, Ελλήνων πο
λιτών, άπό τούς εγκληματίας κομμουνιστάς.

Η Ελλαδα ποτέ μέχρι σήμερον δέν άρνήθηκε τή συνεργασία της σέ όποιαδή- 
ποτε περίπτωσι γιά τήν έδραίωσι της ειρήνης στους λαούς της ύφηλίου.

Ή  Χώρα μας έχει δώσει άποδείξεις υποδειγματικής καλής πίστεως καί προ- 
σηλώσεως προς τό ιδανικόν τής ειρήνης, παρ’ όλον δέ δτι είναι αίμόφυρτος, πνιγμένη 
μέσα στο πένθος καί τήν οδύνη, έτήρησε πάντοτε όλύμπιον ήρεμίαν καί δταν άκόμη 
ή θρασύτςς τών εμπρηστών τής ήσυχίας καί τής ειρήνης άπεκορυφώθη μέ βάναυσες 
ενέργειες εναντίον τής Εθνικής μας κυριαρχίας.

Ούδεμία συνεπώς άμφιβολία ήμπορεΐ νά ύπάρξη δτι καί τώρα ή Πατρίδα μας 
θά βοηθήση, μέ όλες της τις δυνάμεις, ολόψυχα καί άνεπιφύλακτα κάθε εποικοδομη
τική προσπάθεια γιά τήν επιβολή τοϋ σεβασμού προς τήν έννοια τής Πραγματικής 
Ειρήνης.

Αποτελεί αναμφισβητητως την Παγκόσμιόν απαίτησι ή έπικράτησις τής 
Ειρήνης στον Κόσμο καί ή άνάπτυξις τών λαών, άλλά ύπο καθεστώς ’Ελευθερίας ’Ε
θνικής, πολιτικής, κοινωνικής καί ατομικής.

Έ ν  όνόματι τώ ν νεκρών μα ς, έν όνόματι τών αρχών τοϋ Ο.Η.Ε.,
έν όνόματι τών άρχών τής Δικαιοσύνης καί τής ’Ηθικής, δλοι οί'φιλελεύθεροι λαοί 
αναμένουν τήν 'Ιστορική έκείνη άπόφασι, ή οποία θ’ άποτελέση σταθμό καί θά κρίνη 
αν ό Κόσμος θ’ άπαλλαγή άπό τή βία τήν ύλική καί τήν ήθική ή θά έξακολουθήση νά 
διατελή ύπο τό κράτος τοϋ εφιάλτη, τής τυραννίας καί τής άγωνίας.

'Ο Ελληνικός λαός, ό όποιος έχει τό τραγικό πρωτεϊον σέ θυσίες εύχεται ν’ 
άναφθή έπί τέλους ή δάδα τής ειρήνης γιά νά φωτίζη τήν ανθρωπότητα εις τούς έπερ- 
χομένους αιώνας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
-ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥ 

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1923 ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-

Άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος «Έλεύ-
------------------------------ θέρος Τύπος» της 15ης Μαρτίου 1923 ---------------------------------

-------- -------------------  ·  ----------------------------

«'Ο αείμνηστος Σταμ. Σταματίου εγεννήθη εις τήν Ναύπα
κτον (1881-1946) και έπεδόθη νεαρώτατος είς τήν δημοσιο
γραφίαν, διακριθείς ιδιαιτέρως εις τήν ενθνμογραφίαν υπο- 
γράφων ώς Σταμ-Σταμ. Έδημοσίευσεν ποιήματα του είς το 
’Εθνικόν ’Ημερολόγιου Κ. Σκόκου και τά περιοδικά « ’Α π ’ 
όλα δι’ όλους», «Ελλάς», «Χρνσαλλίς», «Μπουκέτο» καί 
άλλα».

Αί 11άτραι είναι μία άπο τάς προνομιούχους, μία άπο τάς εύτυχισμένας πόλεις 
της Ελλάδος, αί όποΐαι απέκτησαν πρώται ’Αστυνομίαν Πόλεων, αί όποΐαι εϊδον ά- 
σφάλειαν καί τάξιν πραγματικήν. Τήν μεταβολήν αυτήν τήν άντελήφθημεν άπο τής 
πρώτης έσπέρας πού έφθάσαμεν εις τάς Πάτρας συνοδεύοντες τον 'Υπουργόν των ’Ε
σωτερικών κ. Παπανδρέου. Εις τον σταθμόν υπήρχε λαοπλημμύρα, άλλα υπήρχε καί 
τάξις παραδειγματική. Ούτε κραυγαί, ούτε τραβήγματα των επιβατών άπο τον για- 
καν έκ μέρους τών βαστάζων καί τών υπαλλήλων ξενοδοχείων, ούτε άλληλοπάτημα 
καί σπρωξίδι.

Τό θαύμα αυτό—διότι έπρόκειτο άσφαλώς περί θαύματος—ώφείλετο είς τούς 
ολίγους άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τούς παρατεταγμένους είς τον σταθμόν. Είς 
τούς νεαρούς άστυφύλακας, οί όποιοι είσήλθον είς τήν Σχολήν "Ελληνες καί έξήλθον 
τέλειοι Λονδρέζοι. Μή ένθυμίζοντες τίποτε άπο τό χωροφύλακα, μή έχοντες καμμίαν 
σχέσιν μαζί του, έντελώς νέοι άνθρωποι, εντελώς, άπολύτως τέλειοι χωροφύλακες. 
Δέν έμείναμεν πλέον τών δύο ήμερών είς τάς Πάτρας. Καί όμως άντελήφθημεν ήυ,εΐς 
οί χωροφυλακοκρατούμενοι ’Αθηναίοι τήν ευτυχίαν τής πόλεως μέ τόσον προωδευ- 
μένην ’Αστυνομίαν, μέ ’Αστυνομίαν Λονδρέζικην, Ευρωπαϊκήν, τελείαν, άμεμπτον, άψο- 
γον, ζηλευτήν. Τό γεγονός αυτό ύπέπεσεν ωσαύτως καί είς την άντίληψιν τού κ. Πα
πανδρέου, οστις συνεχάρη θερμότατα τον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας Πατρών κ. 
Καλυβίτην. Διότι αί Πάτραι έχουν άσφάλειαν πλέον, έχουν τάξιν, έχουν καθαριότητα. 
Ούδείς παραβαίνει τάς άστυνομικάς διατάξεις είς τήν εύλογημένην αυτήν πόλιν. 'Ο  
άστυφύλαξ είνε φρουρός, φύλαξ, προστάτης καί καθόλου τρομοκράτης, καθόλου τρα
χύς, καθόλου βίαιος. Βούρδουλας άστυνομικός δέν ύφίσταται ούτε είς τήν ’Αστυνομι
κήν Διεύθυνσιν, ούτε είς τά Τμήματα Πατρών. Οί άστυφύλακες δέν έχουν άναλάβει 
τήν...κατεργασίαν τών δερμάτων τών άγαθών Πατρέων. Δύνασθε νά ζητήσετε τήν 
συνδρομήν τού άστυφύλακος καί θά σάς τήν παράσχη άμέσως καί εύγενώς. Διότι είναι 
άβρός, ευπροσήγορος, πολιτισμένος.

Οί άστυφύλακες Πατρών είνε 99%  νεαροί, μόλις έξήλθον τής Σχολής. Νεαροί 
καί όμως μεμετρημ'ένοι, σεμνοί, λογικοί. Φρουρούντες τήν νύκτα ώς σκοποί είς δια
φόρους περιφερείας, δέν κοιμούνται είς τάς γωνίας καί ύπό τά ύπόστεγα. Δέν άνα- 
στατώνουν τήν πόλιν σφυρίζοντες διά τό παραμικρόν, ώς συμβαίνει είς τάς Αθήνας. 
’Έχουν καί οί άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πατρών καί οί άστυφύλακες σφυρίχτραν, 
ειδικήν μάλιστα, άλλά μόνον εξ φοράς άπο τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας είς 
τήν πόλιν καί έν έσχάτη καί έκτάκτω άνάγκη άνησύχησαν τούς πολίτας καλέσαντες 
δι’ αυτής είς βοήθειαν. Είς τάς ’Αθήνας ήμποροΰν νά σφάζωνται εμπρός σας καί νά
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αίματοκυλίωντοα, νά σφυρίζετε καί νά μή εμφανίζεται ούτε σκιά χωροφύλακος. Εις 
τάς Πάτρας ένα σφύριγμα άρκεϊ διά νά πολιορκηθήτε εντός δευτερολέπτων από άστυ- 
φύλακας δπου δήποτε καί αν εύρίσκεσθε! Μας έβεβαίωνεν είς των αξιωματικών της 
Πατραϊκής ’Αστυνομίας :

«’Αρκεί νά κυττάξω όποιανδήποτε ώραν τής ημέρας ή τής νυκτός το ρολόγι 
μου γιά νά σάς πώς είς ποια σημεία τής περιφερείας μου άκριβώς εύρίσκονται οί 
σκοποί άστυφύλακες

' Η διαβεβαίωσίς του αύτή δεν μάς κατέπληξε καθόλου. Διότι οί άστυφύλακες των 
Πατρών φρουροΰντες δεν κοιμούνται, ώς εϊπομεν άνωτέρω, δέν άπομακρύνονται τού 
τμήματος τό όποιον φρουρούν, δέν τεμπελιάζουν εντός τών οινοπωλείων, δέν φλυαρούν 
μέ τούς άργοσχόλους πολίτας. Περιφέρονται από όδοϋ είς οδόν μέ βήμα κανονικόν, 
πάντοτε άγρυπνοι, πάντοτε προσεκτικοί.

Εΐτε συμπλακήτε είς τάς Πάτρας, είτε παραβήτε άστυνομικήν διάταξιν, είτε 
πράξετε ό,τι δήποτε, ό άστυφύλαξ δέν θά σάς άρπάξη άπό τον γιακάν, δέν θ’ άρχίση 
νά σάς γρονθοκοπή άνηλεώς, νά σάς ύβρίζη, ν’ άφρίζη, νά τρίζη τούς όδόντας του, νά 
βλάσφημη άνθρώπινα καί θεία. ’Ό χι. Θά σάς πλησιάση καί θά σάς παρακαλέση 
εύγενώς νά τον άκολουθήσετε μέχρι τού Τμήματος εάν ή πράξίς σας είναι τοιαύτη ώ
στε νά τού έπιβάλλεται νά σάς πλησιάση. Θά σάς πλησιάση καί θά σάς ζητήση εύ
γενώς νά τού εΐπήτε τό όνομά σας έάν εΐσθε παραβάτης άστυνομικής διατάξεως. 
Θά σάς πλησιάση καί θά σάς συμβουλεύση μέ γλυκόν καί ευγενικόν τρόπον έάν 
διατελήτε έν ευθυμία καί άπειλήτε νά άνησυχήσετε τούς συμπολίτας σας.

Σάς άποκαλοΰν «κύριον)) πάντοτε ότι δήποτε καί άν εισθε καί σάς άπευθύνον- 
ται είς τον πληθυντικόν. Τέλειοι τζέντελμαν!

’Εάν έχετε πίει κατά κόρον καί οί πόδες σας ούτε νά σάς βαστάζουν δύνανται 
οΰτε νά σάς οδηγήσουν σπίτι σας, δύο άστυφύλακες σάς φορτώνονται στά χέρια των 
σάν μπεμπέν καί σάς μεταφέρουν μαλακά-μαλακά οϊκοι!...

Οί άξιωματικοί τού Σώματος αύτοΰ, όλοι άρτιας μορφώσεως, μάς διηγούντο 
σχετικώς ένα χαρακτηριστικόν έπεισόδιον. Εις τών άστυφυλάκων άντελήφθη μίαν 
ημέραν τον 'Υποδιευθυντήν τής ’Αστυνομίας Πατρών νά παραβαίνη έξ άποοσεξίας 
’ίσως κάποιαν άστυνομικήν διάταξιν. 'Ο  άστυφύλαξ τον έπλησ,ίασε καί τού έζήτησε 
τό όνομά του, τό έπάγγελμά του καί τήν διεύθυνσίν του.

Ό  κ. 'Υποδιευθυντής όχι μόνον δέν ήρνήθη, οχι μόνον δέν έξύβρισε τον άστυφύλακα, 
όχι μόνον δέν τον ήπείλησε διά φυλακίσεως καί μεταθέσεως είς τό έτερον άκρον τής 
Ελλάδος, άλλά τού παρέσχε προθύμως ό,τι τού έζήτησεν. Ό  άστυφύλαξ, όίττις συμ- 
περιεφέρθη προς τον άνώτερόν του ώς θά συμπεριεφέρετο είς πάντα θνητόν, άδιαφό- 
ρως τάξεως καί βαθμού, έμήνυσεν αυθημερόν τον κ. 'Υποδιευθυντήν, ώς ήτο άλλως τε 
υποχρεωμένος. Τί θά συνέβαινεν είς τάς ’Αθήνας ή οπουδήποτε άλλου έν παρομοία 
περιπτώσει, τό άντιλαμβάνεσθε βέβαια. ’Ή  ό χωροφύλαξ δέν θά έτολμοΰσεν ούτε νά 
σκεφθή τοιοΰτόν τι, ή καί έάν τό έτομλοΰσε θά έφυλακίζετο, θά μετετίθετο είς κανένα 
λασποχώρι τής Θεσσαλίας, θά ύπέπιπτεν είς τήν δυσμένειαν πάντων τών άνωτέρων 
του, θά έμαρτυροΰσε. Τό γεγονός όμως αύτό συνέβη έν Πάτραις, όπου ό άστυφύλαξ 
έδέχθη συγχαρητήρια.

Μίαν μόνον έπιθυμίαν έχει άκόμη ή ’Αστυνομία Πατρών. Νά άνατεθή είς αύτήν 
διά Νομοθετικού Διατάγματος ή έκδίκασις τών πταισμάτων καί τών παραβάσεων 
τών άστυνομικών διατάξεων έκ μέρους τών πολιτών. ’Έ τσι μόνον πιστεύουν ότι θά 
περιορισθοΰν είς τό έλάχιστον καί τά πταίσματα καί αί παραβάσεις.

Έ ν  σχίσε ι προς τό έργον τής ’Αστυνομίας Πατρών μάς ώμίλησε διά μακρών 
ένθουσιωδώς καί ό Πρόεδρος τού ’Εμπορικού Συλλόγου τής πόλεως κ. Τοπάληε:

«’Από τής έγκαταστάσεως τής Άστυνολίας Πόλεων έν Πάτραις,—μάς ειπεν, 
άντελήφθημεν, τότε διά πρώτην φοράν, ότι έχομεν ’Αστυνομίαν πραγματικήν, γνωρί-
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ζουσαν την άποστολήν τής, προστατεύουσαν τούς πολίτας, έξασφαλίζουσαν την τάξιν. 
"Εχομεν προ παντός σήμερον άσφάλειαν. ΑΙ κλοπαί περιωρίσθησαν εις το έλάχιστον, 
διά νά μη εΐπω έξέλιπον παντελώς. Τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων την διακρίνει προ παντός 
όξύτης άντιλήψεως, λογική, ταχύτης ένεργείας. Δεν εχει τήν μακαριότατα της Χωρο
φυλακής. ’Αρκεί ν’ άναφερθήτε διά νά ευρετε τό δίκαιόν σας άμέσως. Κατά μέγα μέ
ρος εις αύτήν οφείλεται έπίσης και ή καθαριότης της πόλεως. 'Η  μόνη-ευχή, τήν οποίαν 
δύναται νά δώση κανείς πλέον εις τήν Ελλάδα, είναι ή έξης: Ν’άποκτήση έκάστη 
πόλις της, όσον τάχιστα, παρομοίαν ’Αστυνομίαν, νά έγκατασταθή ή ’Αστυνομία 
Πόλεων παντού.

Τούς ίδιους ενθουσιώδεις λόγους ύπέρ τής ’Αστυνομίας Πατρών ήκούσαμεν 
καί από τούς πολίτας. Οί Πατρινοί είναι εύχαριστημένοι μέ τήν’Αστυνομίαν Πόλεων, 
τό θεωρούν ευτύχημά των, διότι ή πόλις των τήν απέκτησε μεταξύ τών πρώτων τής 
'Ελλάδος πόλεων. Καί φαντάζεται πλέον κανείς πόσον ευτυχείς θά εϊμεθα έν Άθήναις 
καί Πειραιεΐ όταν ή ’Αστυνομία Πόλεων έγκατασταθή ένταϋθα καί εις τήν γείτονα 
πόλιν. ’Από τήν ημέραν αύτήν, καθ’ήν ή Πρωτεύουσα καί ό Πειραιεύς θ’ άποκτήσουν 
’Αστυνομίαν άξίαν τής άποστολήςτ/]ς, δεν μάς χωρίζει παρά εις ή τόπολύ εις καί ήμι- 
συς μήν. Κατ’ άνακοίνωσιν τού 'Υπουργού τών ’Εσωτερικού κ. Παπανδρέου, ή ’Αστυνο
μία Πόλεων θά έγκατασταθή έν Πειραιεΐ έντός τού ’Απριλίου, άμέσως δέ κατόπιν έν 
Άθήναις.

t  Σ Τ Α Μ . - ΣΤΑΜ .

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

"Οταν τό αυτοκίνητο πέρνη στροφή πρός τά αριστερά στό δρόμο μέ καμπύλη, πρέ
πει νά άκολουθήση τήν καμπύλη καί νά μήν πάρη άπότομα τή στροφή, γιατί είναι 

πολύ πιθανόν νά προκαλέση δυστύχημα.
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ
'Τπό τοϋ Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτι
κού Συνεδρίου και Διδάκτορος τοϋ —  
Δικαίου κ. ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ (Σ υ ν έ χε ια  έκ  τοϋ  προη γου

μένου κ α ί τέλ ο ς)
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ
Δ' Δύο μεγάλαι πνευματικοί δυνάμεις 

στις καί ή προσευχή.
διά την τελειοποίηση· τοϋ άνβρώπον: Ή  πί-

*★  *
Δ' Δύο μεγάλαι πνευματικαί δυνάμεις διά τήν τελειοποίησιν τοϋ 

ανθρώπου : Ή  πίστις και ή προσευχή .
Μέ πολλήν συντομίαν θά έκθέσωμεν τάς σκέψεις μας διά δύο πανίσχυρες πνευ

ματικές δυνάμεις πού είναι στήν διάθεσιν τοϋ πνευματικού άνθρώπου, ώστε μέ τήν 
βοήθειάν των νά ζήση τήν ζωήν πού δίψα καί νά δυνηθή νά πραγματοποιήση τον πραγ
ματικόν του προορισμόν στήν γην.

Αύταί αί δυνάμεις πού είναι (ανυπολογίστου σημασίας καί αξίας, διότι επηρεά
ζουν τό σύνολον της ανθρώπινης ύπάρξεως καί ασκούν τεραστίαν επίδοασιν στήν 
ολην ζωήν του είναι ή π ί σ τ ι ς  κ α ί  ή π ρ ο σ ε υ χ ή .  Μερικαί λέξεις, όπως, η 
μετάνοια, ή πίστις, ή άναγέννησις καί άλλαι, έχουν πολύ κακοπαθήσει από τούς θεο- 
λ.όγους, πού έχουν κάμει πολύ δύσκολον καί πολύπλοκον τό νόημά των.

Καί όμως δέν υπάρχει τίποτε άπλούστερον καί πλέον ευκολονόητου άπό τήν 
Πίστιν. Είναι άπλούστατα «ή ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  τ ο ϋ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  ε ι ς  τ ο ν  
Θ ε ό ν  κ α ί  τ ά ς  υ π ο σ χ έ σ ε ι ς  τ ο υ » .  Πώς δίδει πίστιν, δηλαδή τήν έμ- 
πιστοσύνην του, στάς υποσχέσεις των συνανθρώπων του επειδή γνωρίζει τον χα- 
ρακτήρά των, κατ’ αύτόν τον τρόπον οφείλει νά εμπιστεύεται καί στον Θεόν έπειδή 
γνωρίζει τον "Αγιον χαρακτήρά Του, επειδή είναι βέβαιος ότι δέν θά τον έξαπατήση 
ποτέ, άλλά θά έκτελέση τάς υποσχέσεις Του·, πού τοϋ δίδει εις τον "Αγιον λόγον Του, 
τήν Α γίαν Γραφήν. Μέ αύτό τό πνεΰμα άν έκλάβη τις τήν πίστιν γίνεται τότε πολύ 
κατανοητή, καίτοι ή ουσία της καί άς εΐποϋμε ό πνευματικός μηχανισμός της μάς 
διαφεύγει. 'Η μείς βλέπομεν τ ’ αποτελέσματα τής πίστεως στήν ζωήν εκείνων πού 
πιστεύουν τά όποια είναι καταπληκτικά, αληθινά θαύματα.

Ό  Λουΐ ντέ Λωναίη, τον όποιον άνεφέραμεν προηγουμένως, λέγει ότι «ή 
πίστις πού υπερβαίνει τό άνθρώπινον λογικόν, αύτή καί μόνον είναι δυνατόν νά φέρη 
ριζικήν θεραπείαν είς τον σύγχρονον άνθρωπον, καί όπως λέγει άλλος Χριστιανός 
φιλόσοφος, «ούτε τό Αογικόν, οΰτε ή επιστήμη πού έθεοποιήθη θά τον άπελευθερώ- 
σουν άπό τά μυστήρια τής ζωής, άπό τούς πόνους του, άπό τον θάνατον.

«Μόνον είς τον Θεόν, είς τήν "Απειρον ’Αγάπην του, είς τήν μωρίαν τοϋ Σταυ
ρού, όπως έλεγεν ό ’Απόστολος Παύλος, πού είναι όμως σοφωτέρα άπό τήν όλην 
σοφίαν των ανθρώπων εύρίσκεται ή ύπερτάτη Λογική , ή χαρά είς το νά ζής έν έπι- 
κοινωνία μέ τον Θεόν, ή κατανόησιςτών υπερβατικών καί αιωνίων άληθειών καί πραγ
ματικοτήτων, χ/νρίς τάς όποιας ή ζ(οή είναι άκατανόητος καί ό θάνατος, φόβητρον».

'Η  πίστις είναι εκείνη πού εισάγει τον ξεπεσμένον άνθρωπον στο Βασίλειον 
τής Χάριτος. Μέ τήν πίστιν έρχεται ό άνθρωπος είς επαφήν μέ τά υπερκόσμια, μέ 
τον Ουράνιον Πατέρα του, μέ τον Ούράνιον Λυτρωτήν του, μέ τάς αιώνιας πνευμα- 
τικάς άξίας. 'Η  πίστις είναι εκείνη πού άποσπα τήν ψυχήν άπό τά ταπεινά καί τά 
επίγεια καί τον μεταφέρει είς τά υπερκόσμια όψη δ ι ά  ν ά  σ υ λ λ ά β η  μ έ  
τ ό  π ν ε ΰ μ α  τ ο υ  τ ο ν  ΕΝΑ ό ' Ο π ο ί ο ς  ό μ ω ς  ε ί ν α ι  τ ό  Π α ν .

’Αλλά ή πίστις είς τον Θεόν έχει καί είς τήν καθημερινήν άκόμη ζωήν κατα
πληκτικά άποτελέσματα. Δίδει θάρρος καί φτερά ένθουσιασμοΰ. Δίδει δυνάμεις στον 
άδύνατον καί φοβισμένον άνθρωπον. ’Εμπνέει καί φωτίζει. 'Υποβαστάζει τήν θέλη- 
σιν καί ενισχύει τόν άνθρωπον στον αγώνα τής ζωής.
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Μή λησμονάς ποτέ τά θεία λόγια τού Κυρίου μας διά τήν πίστιν: «Π ά ν τ  α 
δ υ ν α τ ά  τ  ώ π ι σ τ έ  ύ ο ν τ ι »  καί  «Γ ε ν ν η θ ή τ ω  κ α τ ά  τ ή ν  π ί σ τ ι ν  
σ ο υ . »  Χάραξε αύτάς τάς θείας υποσχέσεις μέσα στήν καρδιά σου καί άναπαύου σ’ 
αύτάς, διότι είναι Αιώνιοι Λόγοι ’Αλήθειας καί Δυνάμεως.

’Οφείλεις δέ νά χρησιμοποιής τήν πίστιν εϊς κάθε περίστασιν τής ζωής σου 
καί νά μή τήν θεωρής ώς κάτι πού είναι πολυτέλεια. Σου έχει δοθή διά νά τήν πει
ραματίζεσαι καθημερινώς καί νά ζής μέ αυτήν.

'Ο Λόγος του Θεοϋ μάς λέγε ι: «'Ο δίκαιος θά ζήση διά πίστεως».
Τ ί  ε ί ν α ι  ή π ρ ο σ ε υ χ ή ,  πού άποτελεΐ τήν άλλην τεραστίαν πνευματικήν 

δύναμιν πού μάς έχει δοθήάπό τον Θεόν; 'Η  άληθινή προσευχή, καί δχι βέβαια εκεί
νη πού κατήντησεν ένας απλός τύπος ή μιά έκφρασις καθαρού εγωισμού, είναι το  
π έ τ α γ μ α  τ ή ς  ψ υ χ ή ς  π ρ ο ς  τ ο ν  Θ ε ό ν  δ ι ά  τ ή ς  π ί σ τ ε ω ς .  Ε ί
ναι ή συνομιλία τού τέκνου μέ τον Ουράνιον Πατέρα του. 'Η  άληθινή προσευχή 
είναι κατ’ ούσίαν ή κεντρική πράξις τής πίστεως καί έχει τήν απλότητα τής άγάπης. 
Δέν έχει άνάγκην άπό ώρισμένες χρονικές καί τοπικές συνθήκες διά νά έκδηλωθή. 
Γίνεται παντού καί μέ τήν σκέψιν ακόμη. 'Όταν γίνεται συχνά, τότε ζυμώνεται μέ 
τήν ζοίήν μας, γίνεται ένας τρόπος ζωής. ’Επηρεάζει δλον τον έσωτερικόν μας κό
σμον καί τον εξωτερικόν μας βίον, οπότε τά άποτελέσματά της γίνονται ανεκτίμητα.

Μέ τήν τακτικήν καί συχνήν της χρήσιν γίνεται βίωμα καί έξασκεΐ σωτηρίαν 
έπίδρασιν στάς πνευματικάς, διανοητικάς, ακόμη δέ καί στάς σωματικάς λειτουρ
γίας τοΰ άνθρώπου.

Μέ τήν προσευχήν ό άνθρωπος βλέπει τον πραγματικό έαυτόν του, τά σφάλ
ματά του, τον εγωισμόν του καί οδηγείται στήν ταπείνωσιν πού τον εισάγει στο 
Βασίλειον τής Χάριστος.

"Αν θέλης ή συνείδησίς σου νά διατηρήται καθαρά καί ν’ άναπαύεται εις 
τον Θεόν είναι ανάγκη νά προσεύχεσαι συχνά καί μέ πίστιν. "Αν θέλης νά εΰρης 
άπάντησιν καί λύσιν στά. προβλήματα σου είναι άνάγκη νά προσεύχεσαι, νά κατα- 
φεύγης μέ πίστιν στήν Πηγήν τού Φωτός, τής Δυνάμεως, τής ’Αγάπης καί τής 
Ζωής.

"Αν θέλης ν’ αύξήση ή άγάπη σου, νά είσαι χρήσιμος στούς άλλους, νά ζής 
μέ καρποφορίαν, πάλιν είναι άνάγκη νά προσεύχεσαι.

Ό  Θεός μάς επιφορτίζει μέ τό καλόν τού πλησίον μας καί τούτο μόνον μέ 
τή προσευχήν θά τό έπιτύχωμεν άποτελεσματικά. Διά κάθε λεπτομέρειαν τής ζωής 
σου δύνασαι καί οφείλεις νά καταφεύγης μέ πίστιν καί προσευχήν εις τον Θεόν διά 
τού Χριστού.

" Ο , τ ι  α ν  ζ η τ ή σ η τ ε  έ ν  τ ω  ό ν ό μ α τ ί  μ ο υ  θ έ λ ω  κ ά μ ε ι  
τ ο ύ τ ο ,  μάς διαβεβαιώνει δ Χριστός. ’Επίσης, «έάν ζητήσητέ τι έν τω όνόματί μου 
ΕΓΩ θέλω κάμει τούτο» (Εύαγγ. Ίωάνν. κεφ. ιδ:έδ. 13-14).

'Η  πίστις καί ή προσευχή πραγματοποιούν άγνώστους καί μυστηριώδεις 
πνευματικούς νόμους, των οποίων δμως τ ’ άποτελέσματα είναι ορατά εις ήμάς 
καί επηρεάζουν δλην τήν ζωήν καί τάς σχέσεις μας μεταξύ των άνθρώπων.

’Ακόμη καί σοβαροί επιστήμονες παραδέχονται τήν άποτελεσματικότητα τής 
πραγματικής καί ζωντανής, ούχί δηλαδή τής τυπολατρικής καί μηχανικής προσευχής.

’Επί παραδείγματι, ό διάσημος βιολόγος Κ α ρ ρ έ λ λέγει εις τό βιβλίον 
του: «'Ο άνθρωπος αύτό τό άγνωστον ον», δτι «ή σημερινή άντίληψις ότι ή προσευχή 
ή μπορεί νά έπιρεάση καί νά θεραπεύση παθολογικάς καταστάσεις, προκύπτει άπό 
παρατηρήσεις πού έκαμα εις άσθενεΐς, οί όποιοι εις ένα λεπτό έθεραπεύθησαν άπό 
διαφόρους άσθενείας, ώς φυματίωσιν οστών, περιτονίου, ψυχρά άποστήματα, πυορ- 
ροούσας πληγάς, καρκίνον καί λ.π.

’Αλλού λέγει τά εξής : «Τό θρησκευτικόν συναίσθημα εκδηλώνεται προπαντός
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διά της προσευχής. 'Η  προσευχή δμως και τό θρησκευτικόν συναίσθημα είναι προ
φανώς ψυχικόν φαινόμενον. Δεν είναι φύσεως διανοητικής καί ώς έκ τούτου παρα
μένει άπρόσιτος καί άκατάληπτος εις τούς φιλοσόφους καί τούς επιστήμονας...».

'Ο  Σ έ ρ  "Ο λ ι β ε ρ Λ ό τ ζ  έκ τών διασημοτέρων Φυσικών τοϋ 20οϋ 
αΐώνος καί μέλος τής Βρεττανικής ’Ακαδημίας καί άλλων ’Επιστημονικών 'Ιδρυ
μάτων έτόνιζεν εις ένα λόγον του δτι «τον οργανωτήν καί Κυβερνήτην τοΰ Σύμπαν- 
τος, ήμποροϋμεν νά πλησιάσωμεν μέ τήν προσευχήν καί είναι έτοιμος να έ'λθη εις 
βοήθειαν μας μέ τον τρόπον καί εις τον καιρόν πού Αυτός γνωρίζει...».

"Ενας άλλος μεγάλος σύγχρονος Φυσικός, ό εφευρέτης τών Πυραύλων, Β έ ρ- 
ν ε ρ Φ ό ν Μ π  ρ ά ο υ ν, είπε μεταξύ άλλων τά εξής : «Αι’ έμέ ή προσευχή είναι 
κάτι τό θειον... Προσωπικώς πιστεύω δτι τό άνθρώπινον γένος έχει άνάγκην τής 
προσευχής τώρα περισσότερον άπό κάθε άλλην έποχήν. Ή  προσευχή δίδει ελπίδα, 
φέρνει θάρρος, ένεργητικότητα, ψυχικήν εύφοοίαν. Μάς φέρνει κοντά εις τον Θεόν, 
πού έδημιούργησεν τό Σύμπαν, τό όποιον ήμεΐς τώρα προσπαθούμε νά έξερευνή- 
σωμε».

** *
Έ ν συμπεράσματι, παοατηροΰμεν δτι ή ζωή αΰτη μάς έδόθη ώς δώρον ύπό 

τοϋ Δημιουργού μας δι’ ενα μεγάλον σκοπόν καί προορισμόν. Είναι δέ ούτος ή 
σύνδεσίς μας μέ σχέσιν υιοθεσίας μετά τοΰ Δημιουργού μας καί ή πραγματοποίησις 
τής άποστολής μας είς τον κόσμον τούτον, ή οποία συνίσταται εις τήν τελειοποίη- 
σίν μας καί τήν προπαοασκευήν μας δι’ ενα άπείρως άνώτερον καί καλύτερον κό
σμον.

"Εχει έπομένως ή έπίγειος καί προσωρινή αδτη ζωή βαθύτατον νόημα, τό 
όποιον είναι άνάγκη νά κατανοήσωμεν καί προς τό όποιον νά προσαρμοσθώμεν, 
κάμνοντες ορθήν καί καλήν χρήσιν τών ταλάντων πού μάς έδόθησαν, διά τήν οποίαν 
καί θά λογοδοτήσωμεν μίαν ήμέραν.

Μόνον οί δυνατοί τον χαρακτήρα καί τήν πίστιν προχωρούν χωρίς αμφιτα
λαντεύσεις καί άναβαίνουν σταθερώς μέ τήν ύποβαστάζουσαν αύτούς θείαν Δύναμιν 
τό τραχύ καί άνηφορικόν μονοπάτι τής ζωής, πού οδηγεί είς τάς ύψηλάς κορυφάς 
τής ’Αλήθειας, τής Δικαιοσύνης καί τής πνευματικής ’Ελευθερίας. Μόνον ούτοι 
άναπνέουν τον καθαρόν πνευματικόν άέρα τών κορυφών, δπου κυριαρχεί ή ’Αγάπη 
καί ή ειρήνη τής ψυχής. Μόνον ούτοι γίνονται πραγματικοί Νικηταί είς τήν ζωήν 
των καί έχουν πλουσίαν καρποφορίαν έργων άγαθών.

«Αΰτη είναι ή νίκη ή νικήσασα τον κόσμον, ή π ίσ τ ις  ύμών», γράφει ό 
Ευαγγελιστής ’Ιωάννης.

Οί άλλοι, οί άνθρωποι τών εύκολων συμβιβασμών, τής σαρκολατρείας καί τών 
απολαύσεων, οί οκνηροί τήν σκέψιν καί τήν θέλησιν, οί ρευστοί τον χαρακτήρα, δι
στάζουν ν’ άγωνισθοϋν καί νά ταχθούν άποφασιστικώς μέ το μέρος τοϋ Καλού, τής 
Δικαιοσύνης, τής ’Αλήθειας, τής ανθρώπινης άξιοπρεπείας καί λιποτακτοϋν. "Ερπουν 
πολύ χαμηλά είς τήν ζωήν, είναι οί ψοφοδεεϊς, οί λιποτάκται τής ζωής, οί νικημένοι.

’Αλλά καί αύτά άκόμη τά ναυάγια τής ζωής είναι δυνατόν νά μεταβληθούν 
είς νικητάς καί θριαμβευτάς, αν τό θελήσουν μέ τήν καρδίαν το)ν καί στραφούν 
άποφασιστικώς πρός τήν πηγήν τής Ζωής καί τής Χάριτος. ’Εκείνος, θά τούς με- 
ταβάλη είς «κτίσματα καινά» καί θά τούς άναγεννήση μέ νέας πνευματικά; δυνά
μεις.

Ευτυχείς δσοι κατενόησαν τον μεγάλον προορισμόν τής ζωής των είς τον 
προσωρινόν τούτον κόσμον καί μέ τήν άνωθεν Δύναμιν προχωρούν σταθερώς εν 
τώ μέσω τών άντιξοοτήτων καί τών δοκιμασιών, μέ θάρρος, μέ πίστιν, μέ αισιο
δοξίαν μέ χαράν καί αύταπάρνησιν είς τήν πραγματοποίησιν τής άποστολής των.

Δ. Μ ΑΓΚΡΙΩ ΤΗ Σ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΝΕΩΝ

ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ
‘Υπό τοΰ κ. X . ΕΒΙΡΖΕΝ , Ίατροδικαστοΰ Σμύρνης, 
κατά μετάφρασιν έκ τής «Διεθνούς Έπιθεωρή- 
σεως Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», τεύχος 18ον

’Από τήν έξέτασιν καί τήν παραβολήν των στατιστικών συνάγεται δτι ή έγκλη- 
ματικότης μεταξύ των νέων έχει πολύ αύξηθή άπό τοΰ τέλους τοΰ τελευταίου μεγάλου 
πολέμου.

Οί νεαροί ουτοι έγκληματίαι είναι κατά μέσον δρον ηλικίας 15 έτών, αί δέ 
πράξεις τάς οποίας κυρίως διαπράττουν είναι αί άκόλουθοι : Πταισματικαί παραβά
σεις των νόμων καί των κρατικών κανονισμών, κλοπαί, κλεπταποδοχή, άδικος έπίθεσις 
καί τραυματισμοί.

Τα αίτια της έγκληματικότητος ταύτης είναι έν τώ συνόλω φύσεως άρκετά 
διαφόρου. Μερικοί άπό τούς νεαρούς τούτους, άνατραφέντες χωρίς πατέρα καί μητέρα, 
εξωθούνται εις τήν διάπραξιν εγκληματικών πράξεων ώς έκ τής ήθικής των μονώ- 
σεως. ’Άλλοι παρεκκλίνουσι της ευθείας οδού συνεπεία της έλλείψεως προστάτου 
ή κηδεμένος καί λόγω τής ένδειας καί τής άθλιότητος είς τήν οποίαν περιέρχονται. 
'Υπάρχει έπί πλέον καί μία τρίτη κατηγορία νέων διά τούς οποίους ή κοινωνία ου
δέποτε ένδιαφέρεται καί οί όποιοι, ώς έκ τούτου, διάγοντες βίον στερήσεων, συνά- 
πτουσιν άξιοθρηνήτους σχέσεις μεταξύ τών αλητών καί συνεργάζονται εύκόλως μετά 
τών έγκλη ματιών πάσης φύσεως.

'Υπάρχουν έπίσης νέοι οί όποιοι έκ γενετής πάσχουσι έκ διανοητικής παθήσεως. 
Τά άτομα ταϋτα είναι άνεπίδεκτα διορθώσεως καί ούτε ή πίεσις τών γονέων οΰτε ή 
σχολική πειθαρχία έ'χουσιν έπίδρασίν τινα έπ’ αύτών. Ά λλοι τέλος, άνήκοντες είς τό 
εν ή τό έτερον φύλον, έπιδίδονται είς τάς ήδονάς τών ναρκωτικών, ό 
των είναι άρκετά σημαντικός.

' Η προστασία καί ή διαφύλαξις τής νεότητος άπό τήν έγκληματικότητα θά έπι- 
τευχθή δταν θά καταστή δυνατή ή έγκαιρος, ήτοι ή άπό τής παιδικής έτιήλικίας, «έπι- 
σήμανσις» τών νεαρών τούτων άτόμων, καί ό έκκαθαρμός ούτω τής κοινωνίας άπό 
τάς κατηγορίας τών διανοητικώς άναπήρων, τών έκφύλων καί τών ψυχοπαθών τούς 
όποιους ή φύσις έπροίκισεν άνεπαρκώς διά τον περί ύπάρξεως άγώνα, καί οί όποιοι 
άποτελοΰσιν άληθή πληγήν τοΰ κοινωνικού οργανισμού προκαλούντες τάς μεγαλυτέ- 
ρας φροντίδας καί άνησυχίας εις τον μηχανισμόν τής δικαιοσύνης.

Είς πολλάς χώρας έδημιουργήθησαν ιδρύματα διά κατηγορίας τινάς άνωμάλων 
τύπων, π.χ. τούς τυφλούς, τούς κωφούς, τούς βωβούς. Έ ξ  άλλου, ούδέν ίδρυμα, δημό
σιον ή ιδιωτικόν, ύφίσταται διά τούς διανοητικώς άναπήρους νέους, οίτινες κατά κανό
να φοιτώσιν όμού μετά τών ομαλών παίδων είς τά δημοτικά σχολεία, τών όποιων αί 
θύραι είναι άνοικταί είς όλους αύτούς τούς έγκληματίας τής αυριον, καθόσον, λόγω τής 
ήλικίας των, ή κατωτέρα έκπαίδευσις είναι δι’ αύτούς υποχρεωτική.

'Η  πείρα δεικνύει ότι.οί μείρακες ούτοι άπό τής άρχής τής σχολικής των ζωής 
ούδαμώς έπωφελούνται τών εύεργετημάτων τής διδασκαλίας καί ότι οί διδάσκαλοί 
των παραπονούνται πάντοτε δι’ αύτούς. Άξιοπαρατήρητον είναι λ.χ. ότι ούτοι έξερε- 
θίζονται εύκόλως καί ότι εΰρίσκονται πάντοτε έν κινήσει. 'Η  τάσις αύτή έκδηλοΰται 
Ιντονώτερον προϊούσης τής ήλικίας των. Είναι θορυβοποιοί, κακοί, φλύαροι, άπρόσε- 
κτοι, άσπλαγχνοι καί δύστροποι. Αί πράξεις των προδίδουσι γενικώς ποιάν τινα έλ- 
λειψιν μέτρου. Τυραννοΰσι τούς συμμαθητάς των καί προσπαθοΰσι νά τούς έξαναγκά- 
σωσι νά είναι φίλοι των. Εύχαριστοΰνται νά προξενώσι τό κακόν είς τούς άλλους καί νά 
περιπαίζωσι τούς διδασκάλους των. Ώ ς  έκ τούτου άποβαίνουσι τόσον διά τούς διδασκά
λους όσον καί διά τούς συμμαθητάς των αιτία άνησυχιών καί άγωνίας χωρίς έν τού-

άριθμός δέ τού-
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τοις νά συγκεντρώνωσι τούς ορούς τούς δικαιολογοΰντας τήν εισαγωγήν των εις το 
ψυχιατρεϊον, τάς φυλακάς ή το νοσοκομεΐον.

Είναι προφανές δτι πολλοί έκ των ψυχικώς άνισορρόπων παίδων τούτων, δέν 
δύνανται νά παρακολουθήσωσι κανονικώς τα μαθήματα καί άποτυγχάνουσιν εις τάς 
εξετάσεις. Οί μείρακες ουτοι οχι μόνον δέν εργάζονται άλλ’ άρχίζουσι νά τρέπωνται 
προς τήν παρανομίαν. Έ ν τέλει άποβάλλονται τοϋ σχολείου καί εισέρχονται εις τήν 
κοινωνίαν, δπου, ώς έκ τής ψυχοπαθούς καταστάσεώς των, εις ούδέν έπιτυγχάνουσιν. 
Προ ιούσης τής ηλικίας των τείνουσι περισσότερον εις τήν διάπραξιν εγκληματικών 
-πράξεων, άκόμη δέ καί κακουργημάτων. Τά ένενήκοντα έννέα επί τοϊς έκατόν των 
έκφυλων τούτων νέων ζώσι μεταξύ ήμών, καί μία έλαχίστη μόνον μειονότης τούτων 
-νοσηλεύεται εις τά ειδικά ιδρύματα.

Έ ξ  αυτών ύπάρχουσιν άναρίθμητοι τύποι, τούς οποίους συναντώμεν πανταχοϋ 
καί άνά πάσαν στιγμήν. Μερικοί δύνανται νά τύχωσι μορφώσεως καί νά έπιτύχωσιν εις 
τήν ζωήν. Τινές μάλιστα, ώς έκ τών κλίσεων καί τών ικανοτήτων των, έπιτυγχάνουσι 
καλύτερον άπο τούς κανονικούς μείρακας, ένίοτε δέ δύνανται ν’ άποβαίνωσι καί παρά
δειγμα διά τούτους.

’Έκφυλος νέος, έπί παραδείγματι έχων ΐσχυράν θέλησιν, σύρει το πλήθος δπισθέν 
του κατά τούς ταραχώδεις καιρούς. ’Άλλοι προσελκύουσι το κοινόν διά τής εύφραδείας 
των ή διαπράττουσιν άφαντάστους πράξεις προδοσίας. Πολλοί διαρρηγνύουσι χρημα
τοκιβώτια φέροντες κολλαριστόν ύποκάμισον καί έπενδύτην. ’Άλλοι στραγγαλίζουν 
άνθρώπους μέ χεΐρας ήλειμμένας μέ μϋρα καί δνυχας έστιλβωμένους. Εις τινας ή έκ- 
παίδευσις προκαλεΐ άντίδρασιν. Ουτοι γράφουσιν, άναγινώσκουσι, κλέπτουσι, ψεύδον
ται, ύπεξαιροϋσι δι’ άπάτης χρηματικά ποσά καί, έξ έρωτος προς τήν σάτυραν, «ύλα- 
κτοϋσι» κατά τών υψηλών προσωπικοτήτων.

Ύπάρχουσιν δμως καί πολλοί έξ αύτών μή δυνάμενοι νά μορφωθώσι. Θάττον ή 
βράδιον ή κατωτερότης αύτών καθίσταται καταφανής καί πολλοί πίπτουσι θύματα 
αύτής.

Ά λλοι πάλιν άκολουθοϋσι άνωτέρας σπουδάς, έκλεπτύνουσι τήν μόρφωσιν 
καί τό πνεύμα των, έτι δέ χρησιμοποιοϋσι τούτο ίνα ίκανοποιήσωσι καλύτερον τάς έπι- 
θυμίας των ή μανθάνουσι, χάρις εις αύτό, νά κερδίζωσι τά προς τό ζήν.

Τά άτομα ταϋτα, διατηροΰντα τήν καλήν των έμφάνισιν καί έξαπατώντα τούς 
άλλους έπί μακράν, μετέρχονται πολιτισμένην ληστείαν καί, έκτεθειμένα εις τας 
κοινωνικάς κακίας, ταχέως καταλήγουσιν εις τήν ύπεροψίαν καί τήν άλαζονείαν. 
Άλλοίμονον έάν εΰρωσι κατάλληλον στιγμήν ή ευκαιρίαν. Διαπράττουσι τότε πράξεις 
άφαντάστου σκληρότητος. Τό μόνον πράγμα δπερ έχουσι κατά νοΰν είναι τά συμφέ- 
ροντά των καί αί ίδιοτροπίαι τών.

Αί λέξεις τιμή, συνείδησις, καθήκον είναι διά τούς έκφύλους τούτους ισάριθμοι 
άντικλεΐδες δι’ ών ούτοι άνοίγουσι καί τάς καλύτερον κεκλεισμένας θύρας. 'Όταν περι- 
βληθώσιν έξουσίαν τινά ή οποία τούς διευκολύνει εις τάς έργασίας των ή δταν άνα- 
λάβωσι τήν ηγεσίαν κατά τινα στάσιν ή ταραχάς, φέρονται κατ’ άρχάς μετά συνέσεως. 
Συλλαμβανόμενοι καί παραπεμπόμενοι εις τήν δικαιοσύνην, έκδηλοΰσι τήν τρέλλαν 
των. καί προσφεύγουσιν εις χίλια τεχνάσματα δι νά σώσωσιν έαυτούς. Ούτως οί έκ
φυλοι άποτελούσι δυστυχίαν διά τήν κοινωνίαν.

Κατά τήν γνώμην μου, έάν θέλωμεν νά διαφυλάξωμεν τήν νεότητα απο τους 
έγκληματίας, όφείλομεν νά άγωνισθώμεν κατά τών έκφύλων καί νά έποπτεύωμεν 
έπί τών παίδων άπό τής ήλικίας ήδη καθ’ ήν άρχονται φοιτώντες εις τά δημοτικά σχο
λεία.

Ή  μέριμνα διά τήν διαπαιδαγώγησιν τών διεφθαρμένων καί διεστραμμένων 
παίδων προς τον σκοπόν τής διορθώσεώς των, αποτελεί σοβαρόν καθήκον τού Κράτους 
καί τής Κοινωνίας. Εύθύς ώς έν τώ σχολείω άντιληφθώμεν ότι μαθητής τις έχει κλί-
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σιν διά τοΰτον ή εκείνον τον κλάδον μαθήσεως, πρέπει νά τον ένθαρρύνωμεν και τον 
καθοδηγήσωμεν προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην. Παραδέχομαι βεβαίως δτι ή σοφωτέρα 
μέθοδος συνίσταται εις τήν έφαρμογήν ένος συστήματος διαπαιδαγωγήσεως και έκ- 
μαθήσεως ευρισκομένου έν άρμονία μέ τάς φυσικάς κλίσεις του παιδός.

Ούχ ήττον δέον νά λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι εις τήν πραγματικότητα ούδέν Κράτος: 
ήδυνήθη νά λύση τδ πρόβλημα τούτο πλήρως. Παρά τοϋτο, έκ διαφόρων δημοσιευθέν- 
των άρθρων δύναται νά συναχθή δτι Χώραι τινές, άφοΰ κατέβαλον προσπάθειας επί 
έτη διά τήν διόρθωσιν των έκφύλων, έσχον έπιτυχίας τινάς εις τό κεφάλαιον τοϋτο. 
Τά κατά της κοινωνίας αδικήματα άτινα διαπράττονται έκ μέρους της κατηγορίας 
ταύτης των άτόμων, ενόσω ταϋτα είναι νέα, άποσοβοϋνται έν μέρει. Αί δοκιμαί αύταί 
μάς ύποδεικνύουσι τήν κατεύθυνσιν τήν οποίαν δέον νά άκολουθήσωμεν έν προκειμένω. 
'Η  ένέργεια πρέπει νά άρχίση μόλις τά παιδία ταϋτα έγγραφώσιν εις τό δημοτικόν σχο- 
λεϊον. Οί καθυστερημένοι καί οί έλαττωματικοί παΐδες πρέπει νά αποχωρίζονται ά- 
μέσως άπό των ύγιών. Πρέπει επομένους νά άνατεθή είς τήν «Επιτροπήν Διαπαιδα- 
γωγήσεως καί Διδασκαλίας» ή μέριμνα διά τούς έλαττωματικούς παϊδας έντός ιδρυμά
των κρατικών ή ιδιωτικών, τά όποια θά συσταθώσι προς τοϋτο.

Έ ν  πάση περιπτώσει πρέπει νά λαμβάνεται πάντοτε ύπ’ δψιν ή ήθική κατάστα- 
σις καί ή υγεία τών παίδων. Δεδομένου δτι είς τούς έλαττωματικούς τούτους τύπους 
έπιβάλλεται νά γίνεται τελεία διαπαιδαγώγησις, τό έργον τοϋτο δέον νά ανατίθεται 
είς τούς άρίστους τών διδασκάλων. Διότι οί παΐδες ούτοι, έκ φύσεως έπιρρεπεΐς είς 
τήν αύθάδειαν, δέν έπιδέχονται αύστηράς έπιπλήξεις. Έχουσιν έτοίμην πάντοτε τήν 
άπάντησιν καί αν έξερεθισθώσιν, άρχίζουσι νά θραύωσι διάφορα άντικείμενα, φθά- 
νοντες καί μέχρι τοΰ σημείου νά έγείρωσι χεΐρα κατά τών διδασκάλων των. Ή  τιμωρία 
τούς καθιστά μανιώδεις, καί ισχυρίζονται δτι προσβάλλονται καί είναι θύματα άδικίας. 
’Αρκεί νά τούς κολακεύσωμεν ή νά τούς φανώμεν φιλόφρονες διά νά μεταβάλωσι στά
σιν καί ήρεμήσωσιν άμέσως. ’Εάν διαπιστώσουν δτι άγαπώνται καί άνταμείβονται, δο
κιμάζουν άπέραντον ίκανοποίησιν. ’Αλλά δέν είναι έργον ίδικόν μου νά κρίνω ποιας 
ιδιότητας δέον νά κέκτηνται έκεΐνοι οΐτινες θά έπιφορτισθώσι μέ τήν διαπαιδαγώ
γησή τών τοιούτων παίδων.

Τό πρόβλημα της διορθώσεως τών άνωμάλων παίδων δέον έν πάση περιπτώσει 
νά θεωρηθή εν έκ τών σοβαρωτάτων. Διότι ό μεΐραξ είναι ό ένήλικος τοΰ μέλλοντος, 
καί άποτελεΐ καθήκον τοϋ ’Έθνους νά θέσπιση έν καιρώ τώ δέοντι τά μέτρα τά άναγ- 
καΐα διά τήν τοιαύτην διαπαιδαγώγησιν καί διόρθωσίν του. Είναι άληθές δτι τοιαΰτα 
μέτρα συνεπάγονται οίκονομικάς θυσίας, άλλ’ έάν άναλογισθώμεν δτι σήμερον δα- 
πανώμεν πολλαπλάσια διά τήν διατήρησιν της άστυνομίας, τών δικαστηρίων καί 
τών φυλακών, ούδεμία απομένει άμφιβολία δτι ή άποκατάστασις τών μειράκων τού
των άποτελεΐ έργον άκρως έπωφελές διά τήν ευημερίαν της κοινωνίας.
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Η ΑΑΕΑΦΟΤΗΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
’Απόσπασμα άπό τό βιβλίο τοΰ Frederic 
Sondern, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Γαλλικού 
ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Α ' κ. ΔΗΜ . ΜΟΡΟΥ

Δολοφονίες, εκβιασμοί, σαμποτάζ, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, προα
γωγή εις πορνείαν, σωματεμπορία, τνχηρά παίγνια καί ληστρική έκμετάλ- 
λενσι των εργατικών συνδικάτων. 'Ιδού τά έργα στά όποια επιδίδεται σήμερα, 
αυτή ή "Ενωσι τών Σικελιανών 'Εγκληματιών, πού έχει άπλ.ώσει τούς πλο
κάμους της σ’ δλ.η την 'Αμερική, όχι μόνο μέσα στο κόσμο τών εγκλημα
τιών καί κακοποιών, άλλα επίσης, καί μέσα στο κόσμο τών εργαζομένων, 
μέσο) τών συνδικάτων των.

Τά μέλη τής καταχθονίου καί σατανικής αυτής όργανώσεως ol mafiosi 
όπως άποκαλ.οϋνται στην Ίταλ.ική γλώσσα, καί όπως θά τούς άποκαλοϋμε καί 
στην παρούσα μετάφρασι, δεν είναι άπό τούς συνηθισμένους εγκληματίες, 
καί ή άντιμετώπισίς των ώς έκ τούτον, δεν είναι μικρή καί συνηθισμένη υπό
δεσις. Ό  τύπος μάς έπλΐ]ροφόρησε προσφάτως, γιά τήν σύλληψι 27 έκ τών κυ- 
ριωτέρων άρχηγών τής έγκληματικής ταύτης όργανώσεως, διότι ήρνήθησαν 
ν’ άπαντήσουν στά έρωτήματα τής δικαιοσύνης, σχετικά μέ τό «Συνέδριο τον 
Άπαλαταίν». Τό άντικείμενο αυτού τοΰ μυστηριώδους Συνεδρίου, τών 'Αρ
χόντων τού έγκλήματος, μέσα ατό καταφύγιο τού διαβόητου Μπαρμπάρα, 
άποκαλ.ύπτεται ατό παρόν βιβλίο τού Fred. Sondern όπου, όλη ή σκοτεινή, 
καταχθόνιος καί σατανική όργάνωσις τής Μαφίας, έρχεται ατό φώς τής ημέ
ρας μέ καταπληκτική άκρίβεια.

’Ενδιαφέρον σάν ένα άπό τά καλλίτερα άστυνομικά ρομάντζα, βάσει 
άπολύτως έπιοήμων καί ανστηρώς πραγματικών στοιχείων, τό έργο τον 
Fred. Sondern, συνέβαλε μεγάλως στή διαφώτισι τής κοινής γνώμης καί παρε- 
κίνησε σέ έξαιρετική δραστηριότητα τις κατασταλτικές 'Αρχές τών ’Ηνωμένων 
Πολιτειών.

*  *
*

Μια ήμέρα κατά το 1914, ένα εύσωμο παιδί, 20 περίπου χρόνων, μπήκε σένα 
κουρείο στο Μπροϋκλιν τής Νέας Ύόρκης, πού έ'φερε τήν έπιγραφή « Ή  Μικρή Σ ι
κελία», καί έζήτησε να τοΰ κόψουν τά μαλλιά, κατά ένα ιδιαίτερο καί ίδιόρυθμο τρόπο, 
πού περιέγραψε στον κουρέα. 'Ο Σικελιανος κουρέας, άρνήθηκε κατηγορηματικά. 
Τυφλός τότε άπό θυμό καί οργή ό νεαρός καί θρασύς πελάτης, άνέτρεψε τά πάντα 
μέσα στο κουρείο, πράγμα πού τοΰ έστοίχισε ένα σοβαρό τραύμα μέ τό ξυράφι στο 
δεξί μάγουλο, καί τό παρατσούκλι γιά όλη του τή ζωή, ό σημαδεμένος ’Άλ-Καπόνε, 
έπειδή τοΰ είχε μείνει μιά βαθειά οόλή στο μάγουλο.

Ό  νεαρός Καπόνε, έτρεφε ένα άπεριόριστο θαυμασμό προς τήν Μαφία, τό μυ
στηριώδες, καταχθόνιο καί σατανικό αύτό ’Αδελφάτο τών Σικελιανών κακοποιών, 
καί θέλησε νά κόψη τά μαλλιά του, κατά τον ιδιόρρυθμο πατροπαράδοτο τρόπο τών 
mafiosi. ’Αλλά ούτος, είχε γεννηθή στήν Νεάπολι, καί ό κουρέας πού ήτο έπίσης 
Σικελιανος καί μέλος τής όργανώσεως, έθεώρησε αύτή τήν άξίωσι έκ μέρους ένός 
Ναπολιτάνου ώς προσβολή καί πραγματική ιεροσυλία.

Αύτός έν τούτοις ό εξοστρακισμός, δεν ήμπόδισε τον ’Άλ-Καπόνε, νά γίνη 
άργότερα, ένα έπίτιμο μέλος τής Μαφίας.

'Όλοι οί ’Αμερικανοί, άπλοι πολίτες, κρατικοί λειτουργοί καί νομοθέτες, έ-
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φριξαν, όταν τώρα τελευταία έμαθαν, σέ τΐ βαθμό, αύτή ή κακοποιός καί εγκλημα
τική ένωσι, επηρέαζε καί εξακολουθεί να έπηρεάζη την ’Εθνική των ζωή. Μια 
Ά ντι—έγκληματική ’Επιτροπή της Γερουσίας, προεδρευομένη άπό τον Γερουσια
στή Έστ-Κηφώβερ, έφθασε στο σημείο να φοβήται δτι, λόγω της μεγάλης καί άφαν- 
τάστου έκτάσεως που είχε ή άποκαλυφθεΐσα υπό των ερευνών καί άνακρίσεων ταύτης

Μέσα ατό κουρείο, μέ τόν ”Αλ - Καπόνε.

συνωμοσία, δεν θά έγίνετο πιστευτή. ’Έ πειτα άπό έ'ρευνες καί αύστηρές μυστικές 
άνακρίσεις έπί πολλούς μήνες, ό γερουσιαστής Κηφώβερ έ'γραψε τό 1950 τα έξης : 
« Ή  Μαφία είναι τό τσιμέντο πού στερεώνει καί συγκρατεΐ ολόκληρο τό οικοδόμημα 
τοΰ· έγκλήματος».

"Οταν κατά τον μήνα Νοέμβριο τού 1957, ή ’Αστυνομία διέκοψε τό Συνέδριο 
60 περίπου άρχόντων τοϋ έγκλήματος στο Άπαλατσίν τής Πολιτείας τής Νέας 
'Τόρκης, αί άλλεπάλληλες άποκαλύψεις γ ι’ αύτή τήν όργάνωσι, υπήρξαν άκόμη πε
ρισσότερο έκπληκτικές, τρομακτικές καί άνησυχητικές. Άπεκαλύπτετο, δτι μία 
συνεργατική έπί τοϋ έγκλήματος, άκρως πλούσια, πού έβασίλευε στα έγκατα τής 
’Αμερικανικής κοινωνίας, ήλεγχε σέ μια μεγάλη κλίμακα τό λαθρεμπόριο των ναρ
κωτικών καί τ ’ άπηγορευμένα τυχηρά παίγνια, ήσκει στα πολυάριθμα έργατικά συν
δικάτα μιά απόλυτη κυριαρχία καί αισχρή έκμετάλλευσι τών έργαζομένων, καί μέ 
μεθόδους έκβιαστικές καί καταναγκασμού, ώς καί μέ τήν ύποστήριξι ένός άνεξαντλή- 
του θησαυροφυλακείου, έγένετο κυρίαρχος ολίγον κατ’ ολίγον, πολλών τιμίων έμπο- 
ρικών έπιχειρήσεων. Ή  εύθύνη αύτής τής έγκληματικής, άθλιας καί άπαισίας κα- 
ταστάσεως τών πραγμάτων, ώφείλετο κατά ένα μεγάλο βαθμό στον ’Άλ-Καπύνε, 
πού ώς άπεκαλύφθη, υπήρξε μιά έγκληματική φυσιογνωμία καί ιδιοφυία άσυνήθους 
μορφής καί ήτο ό πρώτος πού μετέτρεψε τήν Μαφία σένα έγκληματικό, καταχθόνιο 
καί σατανικό συνεταιρισμό, άκρως συγχρονισμένο καί άκρως έπικίνδυνο καί κατα
στρεπτικό για τήν κοινωνία.

"Οταν άκόμη ήτο νεαρός ό Καπόνε, είχε ένα ιδιαίτερο είδωλο τον Ύζώνη 
Τόρριο, ένα συμμορίτη μέ μέλλον, πού τον έθαύμαζε καί τον έλάτρευε, καί για τον 
όποιο πρόθυμα έξετέλει διάφορες μικρές άποστολές. ’Αργότερα ό Τόρριο πήγε καί 
έγκατεστάθηκε στο Σικάγο, δπου είχε έξαιρετικές έπιτυχίες σέ διάφορες λαθρεμπο
ρικές καί άλλες σκοτεινές έπιχειρήσεις, καίέκάλει κοντά του, τον νεαρό θαυμαστή του 
καί σύντροφο Καπόνε.

"Ολος ό κόσμος, γνωρίζει τήν άπίστευτο άλματώδη άνοδο τοϋ "Αλ - Καπόνε.
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Τό 1925 οί Τόρριο καί Καπόνε, δεν έμοιράζοντο λιγώτερα άπό 100.000 δολλάρια 
κέρδη την έβδομάδα. "Οταν δέ ό Τόρριο, άπεφάσισε ξαφνικά ν’ άποσυρθή άπό τις 
επιχειρήσεις, μετά άπδ μιά άνεπιτυχή δολοφονική κατ’ αύτοΰ άπόπειρα έκ μέρους 
αντιπάλου συμμορίας, άφισε στον Καπόνε ολόκληρο τήν έπικερδή αυτοκρατορία.

Οί περισσότεροι άπό τούς συντρόφους πάνω στους όποιους ό καινούργιος άρ- 
χηγός έπρεπε νά βασίζεται, ήσαν Σικελιανοί mafiosi.

Αύτοί όμως, είχαν ίδή, τήν δραστηριότητα και ικανότητα τοϋ Καπόνε, καί είχαν 
πεισθή, δτι ή βασιλεία του θά τούς έφερε εύημερία, καί έτσι, Ναπολιτάνοι ή οχι 
άπεφάσισαν νά βαδίσουν μαζί του. Καί άλήθεια, δεν μπορούσαν καλλίτερα νά έμπι- 
στευθώσι τήν τύχη των. Έπωμισθείς τό βάρος καί τής εύθύνες της Μαφίας ό Κα
πόνε, άρχισε νά έκκαθαρίζη τό Σικάγο άπό τις άντιμαχόμενες συμμορίες, διέλυσε δέ 
όλες αυτές, χρησιμοποιούν άλλοτε τήν πανουργία του καί άλλοτε τό όπλο του. Σέ 
λιγώτερα άπό 5 χρόνια, ή μάχη τοϋ Σικάγου έστοίχισε τήν ζωή 500 γκάγκστερνς, 
άλλά έτσι μ’ αύτό τό τίμημα, ό Καπόνε καί οί mafiosi του, πήραν στά χέρια τους 
ολόκληρο τό λαθρεμπόριο των οινοπνευματωδών ποτών, τούς οίκους άνοχής καί τ ’ 
άπηγορευμένα τυχηρά παίγνια στή Πολιτεία τοϋ Ίλινόϊς καί τις γειτονικές τοιαϋτες 
καί έθεσεν τις βάσεις τής ένώσεως καί συνεταιρισμού τοϋ εγκλήματος όπως αυτές 
ύφίστανται σήμερα.

"Αν ό Καπόνε έμαθε πολλά πράγματα άπό τήν επαφή του μέ τή Μαφία, ή τε
λευταία έμαθε άκόμη περισσότερα άπό αυτόν, καί κυρίως σ’ αύτόν οφείλει τήν καλή 
της όργάνωσι. Αύτός ό κοντούλης μέ τό άκαθόριστο χρώμα προσώπου, έξαιρετικά 
ψυχωμένος καί μέ μιά καταπληκτική δραστηριότητα, είχε έξαιρετικά διοικητικά προ
σόντα, πού μέσα στις τίμιες επιχειρήσεις, τον έφερναν γρήγορα στις ποιο ψηλές θέσεις.

Ό  Καπόνε σέ λίγα χρόνια κατώρθωσε νά συγκέντρωση περιουσία περισσο- 
τέραν άπό 50 εκατομμύρια δολλάρια πού είχε μάλιστα τήν πρόνοια νά τά έπενδύση 
σέ άξιες πρώτης οψεως.

Έ ν τούτοις, μέ όλο τό χρήμα του, τήν πρωτοφανή ικανότητα καί ίσχύν του, 
ό Καπόνε, έξηκολούθησε νά είναι ένας παρίσακτος γιά τήν Μαφία : Π. χ., δέν μπόρεσε 
ποτέ νά γίνη Δόν, τίτλος τιμητικός, άπλοΰς, άλλά πολύ έπιζητούμενος, τον όποιον 
άπονέμει τό ’Αδελφάτο, στούς άρχηγούς του καί στούς Capo—mafies (άρχισυμμο- 
ρίτες). Καί αν στο Σικάγο, ή Μαφία τον ήνήχετο λόγω τών εξαιρετικών ικανοτήτων 
του καί άκρως επιτυχών ύπηρεσιών του, δέν συνέβαινε τό ίδιο μέ τήν Νέα 'Υόρκη, 
όπου ό Γκιουζέπε Άϊέλλο, ισχυρός άρχηγός τής έκεΐ Μαφίας, ήτο ό πιο θανάσιμος 
έχθρός του. 'Ο  Άϊέλλο έτρεφε άσπονδο μίσος προς τον Καπόνε, φθονούσε αύτόν 
λόγω τών λίαν επικερδών του έπιχειρήσεων στο Σικάγο, καί δέν μπορούσε νά ύπο- 
φέρη καί άνέχεται τήν ιδέα, δτι ένας Ναπολιτάνος ήτο δυνατόν νά δίδη διαταγές 
στούς mafiosi.

’Αποφάσισε έτσι, νά τοποθέτηση φράξια μέσα στην όργάνωσι τοϋ Καπόνε 
καί νά διαφθείρη δύο συμβούλους του, στούς οποίους οδτος είχε τυφλή καί άπεριό- 
ριστο εμπιστοσύνη· τον Τζοβάνι Σκαλίτσε καί τον Άλμπέρτο Άνσέλμι. "Οταν δέ, 
ή θέσις τοϋ άρχηγοΰ τών mafiosi, δηλ. τοϋ άρχηγοΰ δλης τής Μαφίας τοϋ Σικάγου, 
έμεινε κενή, ό Άϊέλλο άπεφάσισε νά έκμηδενίση τον εχθρό του Καπόνε.

Καίτοι ό τελευταίος δέν ήδύνατο νά καταλάβη τήν θέσι αύτή, ήτο ό άπόλυτος 
κυρίαρχος στήν όργάνωσι, καί μπορούσε νά έπιδράση ώστε νά έκλεγή ώς άρχηγός, 
πρόσωπο τής άπολύτου έμπιστοσύνης του. Τή προτροπή τού Άϊέλλο, ό Σκαλίτσε καί 
ό Άνσέλμι είσηγήθησαν στόν Καπόνε, δτι δ έξαίρετος φίλος των Γκιουζέπε Γκουΐντα 
άπό τήν Νέα 'Τόρκη, θά ήτο ένας έξαίρετος γιά άρχηγός τής Μαφίας τού Σικάγου. 
Ό  Καπόνε εσκέφθη, δτι ούτος, ώς ξένος προς τήν πόλιν τού Σικάγου, θά ήτο άπο- 
λύτως τού χεριού του, καί έδέχθη.

Έ τσ ι λοιπόν, ή άποφασισθεΐσα συνωμοσία, ώργανώθηκε θαυμάσια. Οί συνω-
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μότες, θά καταργούσαν τον Καπόνε, ευθύς ώς παρουσιάζετο ή κατάλληλος ευκαιρία 
καί χωρίς ό Άϊέλλο νά εγκατάλειψη τήν Νέα 'Τόρκη, θά άρπαζε τήν αύτοκρατορία 
του Καπόνε. 'Ο  Άϊέλλο όμως, είχε κάμει υπολογισμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν 
έλαβε ύπ’ όψιν του τό τέλειο δίκτυο πληροφοριοδοτών πού είχε ό Καπόνε. ’Από τήν 
άρχή—καί αύτό είναι πάλι ένα άλλο μάθημα πού έδωσε στη Μαφία ό Καπόνε—είχε 
έπιμείνει έπί της άνάγκης δημιουργίας, ενός πλήρους δικτύου πληροφοριοδοτών. Σ ’ 
όλη τή πόλι, πολλοί κουρεΐς, μανικιουρίστρες, διευθυνταί μπάρ, υπάλληλοι ξενοδο
χείων, θυρωροί, λοΰστροι κλπ. έγνώριζον τον ιδιαίτερο άριθμό τηλεφώνου του, ϊνα 
θέσουν ύπ’ όψιν του, κάτι πού μπορούσε νά τον ένδιαφέρη. 'Ωρισμένοι αστυφύλακες 
τού Σικάγου καί άλλων πόλεων, παρεΐχον στον Καπόνε παρόμοιες υπηρεσίες. Αί πλη
ροφορίες αν άπεδεικνύοντο χρήσιμες άκριβοπληρώνοντο. 'Ο Καπόνε χρησιμοποιούσε 
επίσης, ένα πλήθος ειδικών πληροφοριοδοτών, στά Τηλεφωνικά Κέντρα, Τεληπι- 
κοινωνικά τοιαΰτα καί άλλαχοΰ. Λίγες ήμέρες ώς έκ τούτου, ήσαν άρκετές, γιά νά 
περιέλθουν εις γνώσιν του, όλες οί λεπτομέρειες της σχεδιασθείσης κατ’ αύτοΰ συνω
μοσίας. Μέ τήν συνενοχή λοιπόν τού τοπικού αδελφάτου, πού έκρινε άσύμφορο 
αύτή τήν άπειλή εισβολής Νεοϋρκέζων στις έπιχειρήσεις του, ό Καπόνε έσχεδίασε 
μιά τρομερή καί σκληρή έκδίκησι, πού μέσα σ’ όλο τον κόσμο τών κακοποιών καί 
εγκληματιών, έθεωρήθη ώς μοναδική στο είδος της. Συνέλαβε τήν ιδέα νά διοργα- 
νώση μιά μεγάλη δεξίωσι, προς τιμήν τού έγκαθισταμένου νέου άρχηγοΰ τών m a
fiosi τού Σικάγου, Γκουΐντα. 'Η  εορτή υπήρξε εξαιρετικά ευθυμη καί ζωηρή καί ή 
αίθουσα τού καμπαρέ, όπου τό συμπόσιο αύτό έδόθη, υπήρξε άσφυκτικά γεμάτη. 
“Οταν οί συνδαιτυμόνες είχαν καταβροχθήσει ένα λουκούλειο γεύμα, ό κοντούλης 
Ναπολιτάνος, σηκώθηκε μένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι, γιά μιά πρόποσι. “Ολο έ- 
κεΐνο τό βράδυ, ώς φλιξοξενών, έφαίνετο λίαν ευθυμος καί χαρούμενος, μειδιών καί 
συζητών μέ όλους καί ιδιαίτερα μέ τούς Γκουΐντα, Σκαλίτσε καί Άνσέλμι.

Ύπεκλίθη μπρος στον νέο αρχηγό, πού τον έπλαισίωναν οί δύο συνωμότες 
άνάδοχοί του, κατόπιν ξαφνικά έχάθη τό μειδίαμά του, καί μέ πρόσωπο συνεσφιγμένο 
άπό λύσσα, ξέσπασε Ίταλιστί : «Προδότες! Κοπρίτες! Σκυλιά!»; Πέταξε τή σαμπά
νια του, στο πρόσωπο τού νέου άρχηγού, κατόπιν έπήρε κάτω άπ’ τό τραπέζι ένα 
βαρύ κόπανο τού μπέϊζ-μπάλ, πού εύρίσκετο στά πόδια του. Οί mafiosi τού Σικάγου, 
είχαν λάβει διαταγές καί όλοι τους τώρα είχαν προτείνει τά περίστροφά των, κατά 
τών τριών συνωμοτών,, πού ό φόβος των τούς είχε καρφώσει στά καθίσματά των.

Σιγά, καί μέ σοβαρότητα ένός δημίου τού 
μεσαίωνος, ό σημαδεμένος Καπόνε, έκαμε 
τό γύρο τής τραπέζης, ώστε εύρέθηκε πίσω 
άπ’ τον Σκαλίτσε. Οδτος μαντεύων αύτό 
πού τον άνέμεινε, έκαμε τό σταυρό του.

Τότε μέσα στά νευρώδη χέρια τού Να
πολιτάνου, τό βαρύ όργανο σηκώθηκε σι
γά καί κατέπεσε μέ μιά άπερίγραπτο όρμη 
πάνω στο κεφάλι τού Σκαλίτσε. Ούτος 
σωριάστηκε κάτω, άφοΰ τό μυαλό του 
σκορπίσθηκε πάνω στο τραπεζομάνδυλο. 
Έ ν  συνεχεία ήλθε ή σειρά τού Άνσέλμι 
καί τελευταία τού Γκουΐντα. Κατόπιν αύ

τοΰ, ό Καπόνε, έρριψε χάμω τό ματωμένο ρόπαλο, έφτυσε περιφρονητικά, διέταξε 
νά έξαφανισθοΰν τά πτώματα καί έφυγε μεγαλοπρεπώς.

Στον Άνσέλμι καί Γκουΐντα πού δέν ήσαν νεκροί, έρριψαν χαριστικές βολές, 
γιά μεγαλύτερη άσφάλεια, καί τήν έπομένη, ή Αστυνομία τής ’Ινδιάνας άνεκάλυψε 
τά τρία πτώματα άκρωτηριασμένα, σένα χανδάκι παραπλεύρως σένα δρόμο.

Έκοίκησίζ ύπό του Άλ-Καπόνε τών συ
νωμοτών κατά τήν διάρκειαν δεξιώσεως.
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Μέσα σέ λίγες ώρες, οΐ κακοποιοί καί ή ’Αστυνομία τοϋ Σικάγου, έ'μαθαν τί 
είχε συμβή. Έ ν  τούτοις, ούδεμία θετική άπόδειξις γιά τό φόνο, υπήρξε.

'Η  πράξις αύτή, υπήρξε λίαν εξαιρετική ώς παραδειγματική τοιαύτη, στον κό
σμο των mafiosi, καί ήτο απόλυτα δικαιολογημένη, σύμφωνα μέ τούς νόμους τοϋ 
’Αδελφάτου. Αύτή ή τριπλή έκτέλεσις, δεν ήτο τίποτε άλλο, παρά ή αύστηρή, βίαιη 
δραματική καί θεαματική έκτέλεσις μιας άμετακλήτου άποφάσεως, πού έλήφθη άπό 
ένα συμβούλιο των παλαιοτέρων, καί πού ήτο ώς έλέχθη κατά τούς νόμους τής Μα
φίας νόμιμη καί κανονική. Το γόητρο τοϋ Καπόνε εύρίσκετο στο ζενίθ, όταν λίγες 
έβδομάδες αργότερα, πήρε μιά άπόφασι, πού σημείωσε μιά στροφή στήν ιστορία των 
mafiosi καί ολοκλήρου τής Μαφίας τής ’Αμερικής. Έκάλεσε όλους τούς άρχηγούς 
τής Μαφίας τοϋ Σικάγου, τοϋ Ντιτρόι, τής Ν. 'Ύόρκης καί Φιλαδέλφειας νά συγκεν- 
τρωθοΰν σένα συνέδριο στο "Ατλαντικ-Σίτυ. Αύτο έγένετο κατά το 1929 καί άπαντες 
άπεδέχθησαν τήν πρόσκλησι. Μιά παρομοία συγκέντρωσις τοϋ άδελφάτου, Γΐανα- 
μερικανική, υπήρξε ενα γεγονός άνευ προηγουμένου, καί έγένετο μέ κάποιο άμοιβαία 
δυσπιστία, έκ μέρους των άντιπροσώπων, πού ήσαν σημειωτέον πλαισιωμένοι μέ 
σωματοφύλακες. ’Αλλά ό πανίσχυρος τότε Ναπολιτάνος, ήτο ταυτοχρόνως καί ένας 
διπλωμάτης πανούργος, καί ένας ικανότατος πολιτικός, κατά τον τρόπο του βέβαια. 
Τό άκροατήριό του, έμεινε μετ’ ολίγον κατάπληκτο, όταν ακούσε νά έκθέτη τό πρό
γραμμά του, γιά τό όποιο ήργάζετο έπί τρία έτη.

Δεν έπρόκειτο, παρά γιά τήν ίδρυσι ένός Παναμερικανικοΰ ’Οργανισμού, γιά 
τήν έκμετάλλευσι των τυχηρών παιγνίων, των οίκων άνοχής, των έργατικών συνδι
κάτων, καί τοϋ λαθρεμπορίου των άπηγορευμένων ποτών φυσικά, καίτοι προέβλεπε ότι 
ή κατάργησις τής ποτοαπαγορεύσεως δεν θ’ άργοΰσε. Αί έντυπώσεις των άντιπρο- 
σώπων υπήρξαν έξαίρετες καί σέ μερικές ήμέρες, ό Καπόνε συνεκέντρωσε σέ μιά 
πραγματική Παναμερικανική ένωσι, ένα ώρισμένο άριθμό έγκληματικών συνεται
ρισμών άφοσιωμένων στις διαταγές του.

Έ ν  πάσει περιπτώσει όμως, ή βασιλεία καί κυριαρχία του, άρχισε νά έγγίζη 
προς τό τέρμα των. Κατά τήν έπιστροφή του, συνελήφθη στή Φιλαδέλφεια γιά παρά
νομο κατοχή όπλων καί κατεδικάσθη σέ φυλάκισι ένός έτους. Αύτή ή καταδίκη έκλό- 
νισε σημαντικά τό γόητρό του, καί όταν άργότερα οί οικονομικοί υπάλληλοι κατώρ- 
θωσαν νά τον καταδικάσουν σέ 11 χρόνια φυλάκισι γιά ψευδή δήλωσι τών έσόδων του, 
ή έποχή τής κυριαρχίας του καί τής έπιρροής του έκλεισε γιά πάντα. Αυτό όμως δέν 
έμπόδισε έκτοτε, ΐνα, οί ειρηνικές συμφωνίες πού είχε συνάψει στο ’Άτλαντικ-Σίτυ, 
έξακολουθήσουν νά ενώνουν τά βασίλεια τών κακοποιών τοϋ Σικάγου, Νέας 'Υόρκης, 
Ντιτρόϊ καί άλλων μεγαλουπόλεων, καί ν’ άποτελέσουν αί συμφωνίες αύτές, τον θε
μέλιο λίθον, καί τό άγραφο σύνταγμα τής συγχρόνου ’Αμερικανικής Μαφίας.

** *
"Ενας δεύτερον άρχιτέκτων τοϋ έγκληματικοΰ αύτοΰ Παναμερικανικοΰ Οικο

δομήματος τής Μαφίας, ύπήρξεν ό Σαλβατόρε Λουκάνια, γνωστός μέ τό όνομα Λούκυ 
Λουτσιάνο. Ούτος ύπήρξεν έπίσης μιά άσυνήθης έγκληματική φυσιογνωμία, ένας 
έξαίρετος καθοδηγητής καί οργανωτής τών έγκληματικών έπιχειρήσεων καί ένας 
έξαιρετικά ικανός, δραστήριος, δαιμόνιος καί πανούργος άρχηγός τής Μαφίας. Έ ν 
άντιθέσει όμως προς τον Καπόνε, ούτος προτιμούσε πάντοτε τήν άφάνειαν καί άνω- 
νυμίαν. Έ π ί πλέον, ώς γεννηθείς στή Σικελία κοντά στο Παλέρμο κατά τό 1897, 
υπήρξε ένας καθαρόαιμος καί γνήσιος mafioso. Μιά ματιά στή καρριέρα του θά είναι 
λίαν άποκαλυπτική. 'Ο  Λουτσιάνο έφοίτησε σέ σχολείο πτωχοσυνοικιών τού άνατο- 
λικοΰ τομέως τής Νέας Ύόρκης. Σέ ήλικία 18 ήδη χρόνων, τυγχάνει ένας ταραχο
ποιός καί άρχηγός μιας συμμορίας μικρολ.αθρεμπόρων, συλλαμβάνεται δέ έπ’ αύτο- 
φώρω καθ’ ήν στιγμήν παρέδιδε τήν ήρωΐνην καί καταδικάζεται σέ φυλάκισι ένός
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έτους, γεγονός πού ύπήρξε άλλωστε άφορμή, για την άλματώδη άνοδό του στο έγκλη- 
ματικό πάνθεο,καί την άνάδειξί του σέ εγκληματική προσωπικότητα, πρώτου μεγέ
θους, πού άπησχόλησε καί άπασχολεΐ τις διωκτικές καί δικαστικές άρχές, ώς καί τήν 
παγκόσμιο κοινή γνώμη.

Λίγο μετά τό 1920 ό Λουτσιάνο παρουσιάζεται ώς ’Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου τού Άρχιγκάγστερ Γκιουζέπε Μασσέρια, ένός Δόν, πολύ παλαιού μέσα 
στο ’Αδελφάτο, καί χαίρει μιας τρομερής καί φοβερής φήμης για τή σκληρότητά του. 
Λίγα χρόνια εργασίας καί καμμιά έκατοστή δολοφονίες τούς έχρειάσθησαν, για νά 
επιτύχουν τήν ένοποίησι τού λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών ποτών, στις άνατολικές 
άκτές τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί νά έξασφαλίσουν τήν άπόλυτο μονοπωλιακή 
κυριαρχία έπ’ αύτών, σ’ όλη τή περιοχή. 'Ο  Μασσέρια έγένετο ’Αρχηγός τών m a
fiosi σ’ όλη αύτή τήν περιοχή.

'Ο  Λούκυ Λουτσιάνο ύπήρξε τό μυαλό, ή μνήμη καί ό σύντροφός του σέ κάθε 
στιγμή. Μαζί άπετέλουν ένα επιτελείο μιας τρομακτικής δυνάμεως, καί ό Λουτσιάνο 
δέν άργησε ν’ άσκή μιά ισχυρή έπιρροή στα συμβούλια τής Μαφίας τής Νέας Ύόρ- 
κης. Διαισθανόμενος καί αυτός, όπως ό Καπόνε, τήν προσεχή λήξι τής ποτοαπαγο- 
ρεύσεως, έσκέφθη νά έπεκτείνη τον κύκλο τών έπιχειρήσεών των, προς άλλους ειδι
κούς τομείς πέραν τού λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών ποτών. 'Ο Λουτσιάνο είχε 
δύο φίλους, πού ή δύναμις καί έπιρροή των ηυξανε κάθε ήμέρα, τον Ζώ ’Άδωνις καί 
τον Άλμπέρτο ’Αναστασία, συνιδρυτάς τής ’Εγκληματικής Ένώσεως, γνωστής μέ 
τό όνομα «Δολοφονική Ένωσις» ή «’Ανώνυμος έταιρία δολοφονιών παντός είδους».

Οί τρεις σύντροφοι έσχεδίαζαν καί κατέστρωναν σχέδια θαυμάσια, παντός 
είδους : μιά ορθολογική όργάνωσι τών τυχηρών παιγνίων, μιά άλυσο άπό οίκους 
ανοχής, τήν άνάπτυξι σέ εύρεΐα κλίμακα τού λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών, τήν έκ- 
μετάλλευσι τών εργαζομένων, μέσω τών έργατικών συνδικάτων, καί ύπό τό πρόσχημα 
προστασίας αύτών, τών βιομηχανιών κλπ. ’Αλλά ό Μασσέρια δέν ήτο σύμφωνος μέ 
τά προοδευτικά σχέδια τού Λουτσιάνο καί τών δύο φίλων του.

Αυτοί οί νέοι κατά τήν γνώμην του, έτρεχαν πολύ γρήγορα καί πολύ μακρυά. 
’Έπρεπε νά τούς άνακόψη καί περιορίση τήν δραστηριότητά των. ’Άρχισε λοιπόν νά 
τούς παρεμβάλη διάφορα εμπόδια.

Σύμφωνα μένα παληό νόμο της Μαφίας, ένας ’Αρχηγός τής mafiosi, πρέπει 
νά παραχωρή τήν θέσι του, όταν ή ήλικία του μειώνει τήν ικανότητα, δραστηριό
τητα καί λοιπά προσόντα ώς άρχηγοΰ. ’Εάν ούτος άποσυρθή θεληματικά, όπως πολλοί 
τό έχουν πράξει, μπορεί ν’ άντιμετωπίση ειρηνικά καί άνετα τό γήρας, καί θ’ άπο- 
λαύη τού σεβασμού τών νέων, πού πολλάκις μάλιστα θά καταφεύγουν νά τον συμβου- 
λεύωνται. ’Εάν όμως τούς μπή στά ρουθούνια, ή παράδοσις καί ό νόμος τής Μαφίας, 
άπαιτεΐ νά λάβη μόνο μιά μοναδική προειδοποίησή ύπό τύπον προειδοποιήσεως δολο
φονίας αύτοΰ, ύπό ένός τών ύφισταμένων. 'Ο Δόν Μασσέρια, πήρε μιά τέτοια είδο- 
ποίησι άπό ένα τών ύφισταμένων του. ’Αλλά ό ’άρχηγός ήτο ίσχυρογνώμων, πεισμα
τάρης καί ξεροκέφαλος, καί δέν είχε τήν πρόθεσι ν’ άφίση τά ήνία τής άρχηγίας.

Μιά ήμέρα κατά τον ’Απρίλιο τού 1931, ό Λουτσιάνο τον έκάλεσε νά γευμα
τίσουν στο έστιατόριο τού Σκαρπάτο, κοντά στή θάλασσα παρά τήν Νέα 'Ύόρκη. 
'Ο  Μασσέρια άγαποΰσε τις καλές περιποιήσεις καί τά καλά κρασιά. Τό γεύμα τε
λείωσε πολύ άργά, ή σάλα ήτο σχεδόν κενή, όταν ό Λουτσιάνο πήγε νάπλύνη τά χέρια 
του στήν τουαλέττα. Τή στιγμή πού εύρίσκετο στήν τουαλέττα, καί αυτό διεπιστώθη 
άπόλυτα, τρία άτομα ένεφανίσθησαν ξαφνικά πίσω άπό τον καθήμενο μισομεθυσμένο 
Δόν Μασσέρια, άδειασαν τά περίστροφά των επάνω του τόσο γρήγορα, όσο γρήγορα 
είχαν έμφανισθή. Τή στιγμή πού ό Λουτσιάνο πήδησε έξω άπό τήν τουαλέττα μέ τό 
άκουσμα τών πυροβολισμών, οί δολοφόνοι είχαν έξαφανισθή καί ό καλός καί άγα- 
πητός του προϊστάμενος ήτο νεκρός.
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Ά π ’ το προσωπικό τοΰ εστιατορίου, ούδείς ήδυνήθη νά δώση σαφή χαρακτη
ριστικά των δολοφόνων. 'Ο φόνος αυτός ήτο μία έκτέλεσις σύμφωνα μέ τό νόμο 
καί τή παράδοσι τής Μαφίας. Πράγματι, όταν ένας mafioso καταδικάζεται άπό τό 
’Αδελφάτο σέ θάνατο, ή συνήθεια καί πα- 
ράδοσις απαιτεί νά φονευθή, άνθρωπινά, 
δηλ. ξαφνικά καί κατά προτίμησι έπειτα 
άπό ένα καλό φαγοπότι.

'Ο Λουτσιάνο κατά διαδοχήν, εΰρέθη 
τώρα φυσικά άρχηγός των mafiosi. Πε
ρισσότερο διπλωμάτης παρά αιμοχαρής, 
έδίδασκε, ότι δεν έπρεπε νά προσφεύγουν 
στά όπλα, παρά μόνο σέ άπόλυτο καί επι
τακτική άνάγκη. Συνεφιλιώθηκε μέ άλλες 
άντιμαχόμενες συμμορίες καί τις οργάνωσε 
σέ «’Εθνική ’Εγκληματική Ένωσι», όπως 
τό είχε όνειρευθή ό Καπόνε. Οί γκάγκστερνς, δέν άργησαν ν’ άντιληφθοϋν τά πλεο
νεκτήματα μιας τέτοιας Παναμερικανικής συνεργασίας.

Στήν Νέα 'Υόρκη, ό εξολοθρευτικός άμοιβαΐος πόλεμος μεταξύ των συμμο
ριών, έπαυσε ώς έκ μαγείας. Αί τηλεφωνικές επικοινωνίες, αί συνελεύσεις κατά πε
ριοχήν, αί συζητήσεις των υποθέσεων μεταξύ των άρχηγών των συμμοριών, άπό τό 
ένα άκρο μέχρι τό άλλο της ’Αμερικής, πήραν τον χαρακτήρα τών κανονικών καί νο
μίμων εκδηλώσεων, μέσα στο κόσμο τών κακοποιών. 'Ο  Λουτσιάνο άλλαξε επίσης 
ριζικά τούς τρόπους καί τό ντύσιμο τών μελών τοΰ ’Αδελφάτου. ’Έχοντας ό ίδιος, 
τήν «έμφάνισι καί τούς τρόπους εντίμου καί άξιοπρεποϋς άνδρός», διέταξε καί επέ
μενε, όπως στο εξής, όλοι οί συνεργάτες του, έχουν έμφάνισι καί τρόπους έντιμων καί 
άξιοπρεπών». 'Υπό τήν έπιρροή του, ό τύπος τοΰ «ψευτοπερήφανου καί ψευτοπαλλη
καρά», παρεχώρησε τή θέσι του στο τύπο τοΰ «εύγενοΰς», καί ή μοντέρνα καί κομψή 
περιβολή, άντικατέστησε τήν τσόχα μέ τά φαρδειά ρεβέρ τοΰ παντελονιού καί τό πε
ρίεργο παλτό μέ τή σφικτή μέση, πού έπί πολλά έτη υπήρξαν ό έκ παραδόσεως τρόπος 
ένδύσεως τών μελών τής Μαφίας.

Τό 1935, όταν ό διάσημος καί αύστηρός Εΐσαγγελεύς τής Πολιτείας τής Νέας 
'Υόρκης Θωμάς Ντίουϊ, τον κατηγόρησε έπί προαγωγή εις πορνείαν καί έκμεταλ- 
λεύσει τών κοινών γυναικών, ό Λουτσιάνο εύρίσκετο στο κορύφωμα τής δυνάμεως 
καί δόξης του. Διέμενε σένα διαμέρισμα τοΰ άριστοκρατικοΰ καί πολυτελούς ξενοδο
χείου τής Νέας 'Υόρκης «W aldorf Astoria» ύπό τό όνομα Κάρολος Ρόςς, καί ήτο 
άπόλυτα κυρίαρχος τών πιο έπικερδών συμμοριών τής Νέας 'Υόρκης.

Ούδέν χαρτοπαίγνιο μπορούσε νά όργανωθή καί λειτουργήση, ούδεμία συμφω
νία καί διακανονισμός στά έργατικά συνδικάτα τών βιομηχανιών ένδυμάτων καί στά 
συνδικάτα τών στόκερς (φορτοεκφορτωτών τοΰ λιμένος) μπορούσε νά ληφθή καί 
πραγματοποιηθή, χωρίς τήν έγκρισί του καί χωρίς ούτος νά λάβη μιά σημαντική προ
καταβολή έκ μέρους των, έπί τών κερδών. ' Η προστασία του έκ μέρους τών πολιτι
κών υπήρξε πάντοτε σκανδαλώδης, καί μέλη τών διοικητικών άρχών τής Νέας 'Υόρ
κης ώς καί άλλοι άνώτατοι κρατικοί λειτουργοί, παρευρίσκοντο συχνά στις συνεδριά
σεις τών συμβουλίων τών έπιχειρήσεων πού κατά τρόπον ενός δυνάστου κρατούσε 
στά χέρια του.

'Ο  άτρωτος καί απρόσβλητος έν τούτοις θώραξ πού τον περιέβαλε, παρου
σίασε κάποιο εύπρόσβλητο σημείο: Καί αύτό, ήτο ή άλυσος τών οΐκων άνοχής πού 
έξεμεταλλεύετο καί πού τοΰ άπέφεραν ένα έτήσιο εισόδημα άνω τών δέκα εκατομμυ
ρίων δολλαρίων. Εΐσέπραττε ποσοστά άπό 200 διευθύντριες ο’ίκων άνοχής καί άπό πε
ρισσότερες τών 1000 κοινών γυναικών. Σχεδόν έπαιρνε άπό αυτές όλα τά χρήματα καί
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τους άφινε λίγα, μόλις νά συντηρούνται. 'Η  άπάνθρωπη καί αισχρή αυτή έκμετάλ- 
λευσις, προκάλεσε τήν δυσαρέσκεια καί άγανάκτησι αυτών, καί ένα γενικό ξέσπασμα 
κατά του αισχρού προστάτου καί δυνάστου των, έξεδηλώθη. 'Ο Ντίουϊ κατώρθωσε 
νά πείση πολλές άπ’ αυτές, νά προσέλθουν καί καταθέσουν εναντίον του, καί τό δικα
στήριο καταγανακτισμένο άπό τις άποκαλύψεις, γιά τήν αισχρή καί στεγνή έκμετάλ- 
λευσι αυτών τών δυστυχισμένων πλασμάτων, επέβαλε στο Λουτσιάνο, τό άνώτατο 
τής προβλεπομένης ποινής, τήν φυλάκισι 30 χρόνων, πράγμα πού σημαίνει ισόβια 
καταδίκη. ’Αλλά ή ευφυΐα, ή πανουργία, ή έπινοητικότης του, οί δικηγόροι του, αί 
σχέσεις του καί θέσις του ώς αρχηγού τών mafiosi, μπορούσαν ν’ ανοίξουν όλες τις 
πόρτες, άκόμη καί αύτών τών φυλακών. 'Η  ευνοϊκή εύκαιρία γιά τον Λουτσιάνο, 
παρουσιάσθηκε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 'Η  εΐσήγησις περί μειώσεως τής 
ποινής λόγω τού άνεκτιμήτου τής συμβολής του στήν πολεμική προσπάθεια τού ’Έ 
θνους, κατεπολεμήθηκε λυσσωδώς. Πάντως όμως, είχε ώς άποτέλεσμα τήν μετα
φορά τού Λουτσιάνο, άπό τις άπομεμακρυσμένες φυλακές τού Ντανεμόρα, στις επα
νορθωτικές τοιαϋτες τού Γκραίτ-Μαϊντούς, πού ήσαν πολύ κοντά. Λίγοι άνθρωποι 
έγνώριζαν τις λεπτομέρειες τών συνομιλιών πού έπηκολούθησαν, καί τό δίκτυο τών 
διαβιβάσεων πού έγκατεστάθη τότε εκεί. Φαίνεται βέβαιο όμως, ότι έπεκαλέσθησαν 
τήν μεγάλη του ισχύ καί έπιρροή, πάνω στο κόσμο τών κακοποιών, γιά τήν προστα
σία τών έκτεταμένων ντόκς τής Νέας 'Υόρκης, πού άπετέλεσαν τή ζωτική βάσι τών 
έπικοινωνιών τών Συμμάχων μέ τή Εύρώπη. Είναι γεγονός έκτος πάσης άμφισβη- 
τήσεως ότι, έάν έδωσε διαταγές στούς ντόκερς καί λοιπούς έργαζομένους στο λιμάνι, 
οί διαταγές του υπήρξαν λίαν άποτελεσματικές, διότι προς μεγάλη κατάπληξι πάν
των, υπήρξαν ελάχιστα σαμποτάζ καί άλλες περιπλοκές στο άπέραντο αύτό λιμάνι. 
’Αξιωματικοί Γερμανοί τής Γερμανικής κατασκοπίας, πού άνεκρίθησαν μετά τον πό
λεμο, ώμολόγησαν τις άνυπέρβλητες δυσκολίες, πού οί πράκτορές των καί σαμποτέρ, 
είχαν συναντήσει, στις προσπάθειές των, νά προκαλέσουν καί τις πιο άσήμαντες ζη
μίες, στά μέσα φορτώσεως καί έκφορτώσεως, ώς καί στά πλοία, σ’ αύτό τό μεγάλο 
λιμάνι.

"Οπως καί νάχη τό πράγμα, τό Συμβούλιο Χαρίτων τις Πολιτείας τής Νέας 
'Υόρκης, κατά τό 1945 άνεγνώρισε ομόφωνα, άπροφάσιστα καί άναμφισβήτητα, τις 
άνεκτίμητες υπηρεσίες πού ό Λουτσιάνο προσέφερε στο ’Έθνος κατά τήν πολεμικήν 
περίοδο, καί καθώς δέν είχε άποκτήσει τήν ’Αμερικανικήν ύπηκοότητα, τό Συμβού- 
λιον είσηγήθη τήν άπέλασί του στήν ’Ιταλία, άπ’ όπου τούλάχιστον δέν θά μπορούσε 
νά κάμη κακό στήν ’Αμερική. 'Ο  Κυβερνήτης Ντίουϊ έπεκύρωσε αύτή τήν είσήγησι.

'Π  έπιβίβασις στο πλοίο, έγένετο μέ μεγάλη έπισημότητα έκ μέρους τών 
αρχών τής Μαφίας, πού τού προσέφερον άφθονα πανέργια γεμάτα μέ φιάλες άπό τά 
καλλίτερα κρασιά καί γλυκίσματα. ’Έπειτα δέ άπό μιά τελευταία δεξίωσι, εξαιρετικά 
εύθυμη καί χαρούμενη μέσα στήν πολυτελή καμπίνα τού πλοίου, όπου τού προσεφέρ- 
θησαν, σαμπάνια, χαβιάρι, άστακός, ό Δον Σαλβατόρε Λουκάνια άνεχώρησε γιά τήν 
’Ιταλία ίνα ξαναρχίση έκεΐ, μιά καινούργια ζωή, καί νά λησμονήση τήν παληά, όπω ς. 
έπιστεύετο.

Στήν πραγματικότητα, άπό τήν εξορία αύτή ούδέν ήτο δυνατόν ν’ άναμένεται, 
παρά μόνο ότι, γιά πρώτη φορά ή Αμερικανική Μαφία θ’ άποκτοΰσε στήν Εύρώπη 
ένα γενικό πράκτορα πρώτου μεγέθους, πού θ’ άρπαζε στά χέρια του τό λίαν επικερ
δές λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών.

Διότι ό Λουτσιάνο, δέν άργησε πολύ νά ξαναρχίση τό έργο του. Έγκατεστά- 
θηκε στή Νεάπολι, όπου ή άναχώρησις πολλών πλοίων άπό τό λιμάνι αύτό κάθε εβδο
μάδα, θά τού έπέτρεπε νά έχη συχνά επικοινωνίες καί επαφές μέ τή Νέα 'Υόρκη. Με
γάλα χρηματικά ποσά άρχισαν τακτικά νά τού έρχωνται μέ ειδικούς άπεσταλμένους. 
'Υπάρχει κανών, πολύ αύστηρός στο ’Αδελφάτο, ώστε ένας mafioso στή φυλακή ή
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στήν εξορία, νά λαμβάνη τό μερίδιό του, άπό τά κέρδη των επιχειρήσεων πού ώργά- 
νωσε, ή συνέβαλε στή πρόοδό των. ’Έ τσι στο Λουτσιάνο δεν θά έλειπαν τά κεφάλαια. 
« 'Η  ’Αμερικανική Παροικία», ώς ή ’Ιταλική ’Αστυνομία συνηθίζει ν’ άποκαλή τούς 
άπελαθέντας γκάγκστερς, αριθμούσε πολυάριθμους mafiosi, ώστε ό Λουτσιάνο θά 
είχε μεγάλη ευχέρεια στήν επιλογή, κατά τήν έπιστράτευσι των άναγκαιούντων προ
σώπων, γιά τήν τοποθέτησί των στή Ρώμη, το Μιλάνο, τήν Γένοβα καί άλλα κέντρα 
όπου θά ήλεγχον γιά λογαριασμό του, τις διάφορες έπιχειρήσεις, πού έκ τού άφανοΰς 
οδτος θά ώργάνωνε. Το λαθρεμπόριο των ’Αμερικανικών σιγαρέττων καί ήλεκτρι- 
κών ειδών, ήσαν ψιλοδουλειές μπροστά στο χρυσορυχεΐο πού είχε άνακαλύψει, στο 
λαθρεμπόριο των ναρκωτικών. Γι’ αύτόν, θά ήτο έπιχείρησις «άσφαλής». 'Η  παρα
σκευή ήρωΐνης, δι’ ιατρικήν χρήσιν, ήτο τελείως έλευθέρα στήν ’Ιταλία, καθώς καί ή 
χορήγησις συνταγών στούς έχοντας άνάγκη ταύτης. 'Η  έπιτυχία τού Λουτσιάνο, σ’ 
αύτή τήν άνεξάντλητη πηγή πλούτου, τών ναρκωτικών πρώτης ποιότητος, έξεδη- 
λώθη μετ’ ολίγον, μέ τά αυξανόμενα κέρδη τών ’Αμερικανών mafiosi, καθώς επίσης 
καί τήν άνησυχητικήν αύξησι τών τοξικομανών καί τήν συνεπεία ταύτης αύξησι της 
έγκληματικότητος, άφοΰ τά ναρκωτικά άρχισαν νά εϊσάγωνται στήν’Αμερική εις πο
σότητες, άγνωστες μέχρι τότε.

Δεν θά ήτο δυνατόν, νά προσδιορισθή καί καθορισθή επακριβώς ή κακοποιός 
καί φθοροποιός έπίδρασις τής Μαφίας, διότι άσκεΐ μιά ολοκληρωτική επιρροή καί 
κυριαρχία σ’ όλο τον λαθρεμπορικό κόσμο της ’Αμερικής, καί χάρις τών άνεξαν- 
τλήτων της οικονομικών μέσων, αναζητεί συνεχώς τήν έπέκτασι τής δράσεώς της. 
Οί συγγραφείς άστυνομικών ρομάντσων, μιλούν μερικές φορές γιά «Παναμερικανική 
"Ενωσι τού ’Εγκλήματος» ή απλώς γιά «Ένωσι». 'Ένα παρόμοιο κερασφόρο τέρας 
("Ενωσι ’Εγκλήματος) δρώσα έκ τού έμφανοΰς, δέν ύφίσταται βέβαια. 'Τφίστανται 
όμως ώρισμένοι συνεταιρισμοί, κατά τό πρότυπο τών συνεταιρισμών Καπόνε-Λου- 
τσιάνο πού βρίσκονται σέ στενή καί συνεχή επαφή μεταξύ των.

Μιά προσεκτική έξέτασις μάς φανερώνει, ότι καθένας άπό αυτούς τούς συνε
ταιρισμούς, διευθύνεται ή έπηρεάζεται άπό μιά ομάδα mafiosi.

'Η  ’Αμερικανική Μαφία, παρέμεινε μέχρι τά τελευταία χρόνια, τόσο άόρατη, 
ώστε καί πολλοί άστυνομικοί άκόμα, ήρνοΰντο τήν ΰπαρξί της, μέσα στο κόσμο τών 
έγκληματιών. Πώς είναι δυνατή μιά τέτοια ταχυδακτυλουργική δράσι διηρωτώντο. 
'Η  άπάντησις σ’ αύτό τό έρώτημα, εύρίσκεται μέσα στήν κληρονομικότητα τού m a
fioso, στή πειθαρχία τών ομάδων, στή τέχνη, ικανότητα καί έπιδεξιότητα νά ξεφεύγουν 
άπό τις δύσκολες καταστάσεις, στήν άπάτη καί τό καμουφλάρισμα, καί στήν εγκλη
ματική έκπαίδευσι έπί δύο αιώνες.

Στήν αρχή, κατά τό 18ον αιώνα, ή Μαφία στήν ’Ιταλία, δέν ήτο παρά μία λα
θραία, καί μυστική όργάνωσις άντιστάσεως, στή ξένη, βάρβαρη καί σκληρή κυριαρχία 
καί καταδυνάστευσι. Έ π ί πολλά έτη τά μέλη τής Μαφίας, τής μυστικής αύτής όργα- 
νώσεως, έπολέμησαν κατά τών δυναστών των, Αυστριακών, ’Ισπανών, Γάλλων, τρο- 
μοκρατοΰντα τούς συλλέκτας φόρων καί δολοφονοΰντα τούς έκπροσώπους τών ξένων 
εξουσιών. Γιά νά εξασφαλίσουν τήν έπιβίωσί των, μέσα σ’ αυτό τό άπέραντο χάος 
τής βίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα καί άπόφασι, νά δημιουργήσουν ένα αύστηρό 
κώδικα σιδηράς καί άκαμπτης πειθαρχίας, γνωστόν ύπό τό όνομα «omerta» πού 
σημαίνει «συνωμοσία τής σιωπής». 'Ο κώδιξ «Om erta» περιλαμβάνει πέντε (5) κυ
ρίους κανόνες, πού είναι τόσον επιτακτικοί καί σήμερα, όσο ήσαν καί κατά τό πα
ρελθόν.

Κατά τον κώδικα αύτόν ένας mafioso (άδελφός), οφείλει :
1) Νά σπεύδη σέ βοήθεια ένός άδελφοΰ πού βρίσκεται σέ δύσκολη κατάστασι, 

μέ όλα τά μέσα πού έχει στή διάθεσί του.
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2) Νά ύπακούη τυφλά στις διαταγές ενός συμβουλίου αδελφών, άρχαιοτέρων 
άπό αυτόν.

3) Νά είναι έτοιμος νά έκδικηθή διά παντός μέσου, κάθε έπίθεσιν ή προσβολή 
έναντίον ενός αδελφού, προερχομένην άπό ένα ξένον.

4) Ουδέποτε καί εις ούδεμίαν περίπτωσιν θά προσφύγη στήν ’Αστυνομία ή 
τήν Δικαιοσύνην γιά ενα κακό πού τοΰ έγένετο.

5) 'Υπό τήν ποινήν τοΰ θανάτου, ούδέποτε θά όμολογήση ή γνωστοποίηση 
τήν ΰπαρξι τοΰ άδελφάτου ή θ’ άποκαλύψη τήν δράσι του, ή τό όνομα ενός άδελφοϋ.

Ά π ό  τό 1860, ό χαρακτήρ τής όργανώσεως άλλάζει άποτόμως.
'Η  ’Ιταλία καί ή Σικελία ένώθησαν ύπό ένα Βασιλέα ’Ιταλόν καί δεν ύφίσταται 

πλέον ξένη τυραννία νά καταπολεμήσουν. Οΐ mafiosi όμως, δεν είναι διατεθειμένοι 
νά παραιτηθώσι τής προνομιακής των καταστάσεως, πού ήρωϊκά είχαν άποκτήσει. 
’Αρχίζουν λοιπόν, νά έκμεταλλεύωνται προς ίδιον όφελος, τήν εξαιρετική των ικανό
τητα καί έπιτηδειότητα στις δολοφονίες, άπαγωγές καί κλοπές. Κατά τις δεκαετίες 
πού έπηκολούθησαν, ήσχολοϋντο στο νά αποσπούν λύτρα, άπό όλες τις τάξεις τις Σι- 
κελιανής κοινωνίας, έκβιάζοντες καί άξιοϋντες ένα είδος φόρου ώς «Κράτους έν 
Κράτει».

Έ κτοτε, ή Μαφία έγνώρισε άκμές καί παρακμές, χωρίς έν τούτοις νά τροπο- 
ποιηθή διόλου ό ούσιώδης της χαρακτήρ.

Μέσα στο βιβλίο του, «Διασταυρώνοντας τό σίδηρο μέ τή Μαφία» ό Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας Καίσαρ Μόρι, πού έπεχείρησε νά καταστρέψη τό ’Αδελφάτο στή 
Σικελία μετά τό 1920, παρατηρεί: «Τό ούσιώδες χαρακτηριστικό, τό πιο κτυπητό 
καί τό πιο άκατανόητο, μέσα στή ψυχολογία τοΰ mafioso, είναι ή πεποίθησις πού 
έχει, ότι δέν διαπράττει κανένα κακό. Τό νά επιδίδεται σέ εκβιάσεις, κλοπές άκόμη 
καί δολοφονίες, τή στιγμή πού υπακούει στους νόμους τοΰ «om erta» δέν άποτελεί 
κακό, καί πιστεύει οτι, είναι ένας έντιμος στή συνείδησί του καί στά μάτια των άδελ- 
φώντου».

Κατά τό 1880 ή Μαφία άνεκάλυψε τήν ’Αμερική, μέ τις δελεαστικές προσδο
κίες πού οι έκεί άποικοι ’Ιταλοί προσέφερον.

’Απελπισμένοι καί άπροσάρμοστοι σ’ αύτή τή νέα χώρα, λόγω άγνοιας τής 
γλώσσης καί των συνηθειών τής ζωής, οί ’Ιταλοί καί Σικελιανοί, είχαν συγκεντρω- 
θή στις ’Ιταλικές συνοικίες τής Νέας-'Υόρκης τοΰ Σικάγου καί άλλων μεγάλων 
πόλεων, όπου άποτελοΰσαν εύκολη λεία, στήν άρπακτικότητα καί άπληστία τών m a
fiosi. ’Επηρεασμένοι καί δελεασμένοι άπό τέτοια συνθήματα εύκολου έκμεταλλεύ- 
σεως καί πλουτισμοΰ, άφίχθησαν κατά καραβάνια άπό τήν Σικελία καί μετ’ ολίγον 
οί συμμορίες πού έσχηματίοθησαν, άρχισαν τήν δρασιτων, μέ τό περίφημο σύνθημα: 
« Ή  μαύρη χειρ» πού άνέγραφαν στις άγγελίες των, τις επιστολές των γιά λύτρα καί 
σ’ άλλα εκβιαστικά σημειώματα. Οί εύποροι ’Ιταλοί, άγρότες καί έμποροι, υπήρξαν 
τά πρώτα θύματα τών mafiosi, πού έπλήρωναν ύπό τό κράτος τοΰ τρόμου, καί τό 
’Αδελφάτο έγνώρισε ήμέρες εύημερίας.

Κατά τό 1919 έν τούτοις, ή Μαφία, δέν άπετέλει στήν ’Αμερική, παρά ένα στοι
χείο, μέσα στο κόσμο τών κακοποιών, σοβαρόν βέβαια στοιχείον, άλλά όχι κάτι τό 
έξαιρετικό καί σπουδαίο.

"Οταν ή ποτοαπαγόρευσις άνοιξε τούς φράκτες τοΰ πακτωλοΰ, αύτής τής ά- 
στείρευτης πηγής πλούτου, καί ό μεγάλος θόρυβος καί διαμάχη άρχισε μεταξύ τών συμ- 
συμμοριών τών πόλεων, μαχομένων ποιά θ’ άρπάση τό μονοπώλιο τής νέας καί άνε- 
ξάντλητης αύτής πηγής πλούτου, ή Μαφία μέ τις συμμορίες τών mafiosi, εύρέθη ή 
καλλίτερη πάσης άλλης όργανώσεως, έξωπλισμένη καί έτοιμη γιά τήν έπικράτησι τοΰ 
άγώνος. Μόνο αυτή κατείχε τήν άπαιτούμενη πείρα, γιά ένα παρόμοιο συνωμοτικό 
άγώνα, καί τήν σιδηρά πειθαρχία, πού αί περιστάσεις θ’ άπαιτοΰσαν. Διάφορες δο-
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λοφονικές μέθοδες, πού έχρησιμοποιήθησαν άπό τούς άνθρώπους του Καπόνε, καί 
πού έφαίνοντο άγνωστες κατά την έποχή εκείνη, δέν ή σαν, παρά μέθοδεε πού παλαβό
τερα έχρησιμοποιήθησαν ύπό της Μαφίας. 'Η  θανατική χειραψία π .χ .: κατ’ αύτήν, ένας 
συνωμότης προχωρεί προς το θύμα του μειδιών, άρπάζει καί τού σφίγγει έγκάρδια 
τό χέρι, το κρατεί δέ, γιά νά τον έμποδίση νά σύρη τό περίστροφό του, ένώ ένας άλλος 
συνένοχος σπάζει ήσυχα τό κεφάλι του καταδικασθέντος.

Αυτή είναι μιά παγίς παληά, όσο καί ή Μαφία, καί πού χρησιμοποιήθηκε γιά 
νά έκτελεσθή μέσα στό άνθοπωλεϊο του, ό άρχηγός της ’Ιρλανδικής συμμορίας, τρο
μερός καί πανίσχυρος Dion Ο Banion, ό όποιος σημειωτέον ήτο ώπλισμένος μέχρις 
όδόντων. Τίποτε τό νεώτερο, ούτε καί κάτι τό πιο πανούργο, έτέθη σ’ έφαρμογή κατά 
τήν «σφαγή τού 'Αγίου Βαλεντίνου», όπου οί έξ επαγγέλματος δολοφόνοι τού Ά λ-Κα- 
πόνε, φέροντες στολή άστυνομικών, έθέρισαν μέσα στό σκοτάδι ένός γκαράζ 6 γκάγκ- 
στερς της συμμορίας τού Μόραν, καθ’ ήν ώραν δέν τό περίμεναν. Πάντοτε οί mafiosi 
της Σικελίας διέθετον στολές καραμπινιέρων, γιά παρόμοιους σκοπούς. Έ π ί 6 χρόνια, 
οί συμμορίες τής Μαφίας έκέρδισαν όλες τις μάχες των, έσταθεροποίησαν τήν θέσι 
των στις άγορές των άπηγορευμένων ποτών, καί έφθασαν, ύπό τήν διοίκησιν των 
Καπόνε, Λουτσιάνο καί τινων άλλων άρχηγών μικροτέρας κατηγορίας, σένα βαθμό 
ισχύος καί πλούτου, πού ξεπερνά τήν άνθρώπινη φαντασία. Έπεξέτειναν μετ’ ολί
γον τήν κυριαρχίαν των στήν έκμετάλλευσι των τυχηρών παιγνίων, τού λαθρεμπορίου, 
των ναρκωτικών, τήν έκμετάλλευσι τών μηχανημάτων τής πεντάρας (μηχανήματα 
τυχηρών παιγνίων), τού εμπορίου τροφίμων καί οίνων, τής άποκομιδής τών άπορριμ- 
μάτων, τών οικοδομών, φορτώσεως καί έκφορτώσεως τών πλοίων καί πολλούς άλλους 
κλάδους δραστηριότητος καί έκμεταλλεύσεως. Μιά περίοδος μυθική καί φανταστική 
άνοίγετο στήν ιστορία τής Μαφίας.

'Ο πρώτος διωκτικός οργανισμός πού έπληξε κατά μέτωπο τήν Μαφία, καί 
μπόρεσε έτσι νά λάβη γνώσι τής φύσεως τής όργανώσεως αυτής, τής έκτάσεως καί 
δυνάμεώς της, υπήρξε τό Γραφείο Διώξεως Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών, ίδρυθέν 
ύπό τού 'Υπουργείου Οικονομικών τών 'Ηνωμένων-Πολιτειών, καί στό όποιο προσε- 
κολλήθη άπό τής ίδρύσεώς του κατά τό 1930 ό ’Αστυνόμος Anslinger. Ούτος μισεί 
καί άπεχθάνεται τήν Μαφία, τις έπιδείξεις καί τά έργα της, καί τήν πόλεμό: μεθοδικά, 
έπιστημονικά καί υπομονητικά. Οί mafiosi έξ άλλου, τρέφουν παρόμοια αισθήματα 
προς τον Anslinger καί τον θεωρούν ώς τον κύριο καί τον πιο έπικίνδυνο έχθρό των. 
"Οταν γιά πρώτη φορά, ό Anslinger μέ τούς άνθρώπους του, πού ό ίδιος έπέλεξε, άνέ- 
λαβε τό ήράκλειο έργο ν’ άνακόψη δηλ. τήν λαθραία εισαγωγή ναρκωτικών στήν ’Α
μερική, ούδέν έγνώριζε γιά τό ’Αδελφάτο τών mafiosi. Έ κτοτε, αί περιστάσεις καί 
ευκαιρίες, δέν έλλεοψαν γιά νά μάθη τήν ιστορία καί τή δράσι του. Πράγματι, όταν οί. 
πράκτορες τού Anslinger διεπίστωσαν σέ πιο βαθμό οί mafiosi ήσαν μπλεγμένοι 
στό λαθρεμπόριο τών ναρκωτικών, άνοιξαν ένα ιδιαίτερο φάκελλο γιά τήν όργάνωσι 
αύτή, καί ό φάκελλος αυτός σήμερα, είναι ολόκληρος έγκυκλοπαίδεια.

Ή  Μαφία λέγει δ Anslinger έκμεταλλεύεται τήν άνθρώπινη άδυναμία προς 
χρήσι ναρκωτικών, τήν ώργανωμένη πορνεία, τά κίβδηλα καί παρακεχαραγμένα νο
μίσματα, τό λαθρεμπόριο οινοπνεύματος, τά τυχηρά παίγνια, τά τοκογλυφικά δάνεια 
καί παντός είδους παράνομες καί καρποφόρες έπιχειρήσεις. ’Αλλά λυμαίνεται έξ ίσου 
έπίσης, διάφορες έντιμες έμπορικές έπιχειρήσεις, έκλέγουσα αύτές μεταξύ έκείνων 
πού ή τακτική τής βίας καί οί οικονομικές πηγές τής όργανώσεως, άποφέρουν γρή
γορα τεράστια κέρδη. ’Έρευνες καί έπιστάμενες άνακρίσεις άποκαλύπτουν ότι, παρό
μοια διείσδυσις έχει έπιτευχθή έκ μέρους τής Μαφίας σέ άλλους κλάδους έμπορικής 
καί βιομηχανικής δραστηριότητος, όπως ή διάθεσις τής μπύρας, τών μή οινοπνευμα
τωδών ποτών, έλαιολάδου, τυρών, ή συγκέντρωσις τομάτας άπό τις ’Ιταλικές ’Επαρ
χίες, τό χονδρεμπόριο φρούτων καί λαχανικών, ή παρασκευή γλυκισμάτων καί άρτου
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’Ιταλικού τύπου, ή εκμετάλλευσής των νυκτερινών Κέντρων, Εστιατορίων καί Μπάρ, 
αΐ θεατρικές επιχειρήσεις καί αί επιχειρήσεις κατασκευής μουσικών δίσκων.

'Ένας υπάλληλος τοϋ Γραφείου διώξεως λαθρεμπορίου ναρκωτικών, έ'λεγε, δτι 
ήΜαφία χρησιμοποιεί άνθρώπους εξαιρετικής φήμης καί μέ έξαιρετικά προσόντα καί 
ικανότητες για νά διευθύνουν αυτές τις διάφορες εμπορικές έπιχειρήσεις καί πού 
επιφανειακά φαίνονται δτι άνήκουν σ’ αυτούς. Σύμφωνα μ’ ένα σχέδιο καλομελετημέ- 
νο, οί φερόμενοι τυπικώς ώς ιδιοκτήτες τών επιχειρήσεων, είναι mafiosi δευτέρας 
κατηγορίας, συμμετέχουν νομίμως στις υποθέσεις τών Δήμων καί Κοινοτήτων,προσφέ- 
ροντες δωρεές για αγαθοεργούς σκοπούς καί δίδοντες προδήλως την έντύπωσιν, δτι 
τυγχάνουσι άξιοσέβαστα πρόσωπα, είναι δέ πάντοτε πρόθυμοι νά δεχθώσι καί ύπο- 
χρεώσωσι τούς καθώς πρέπει άνθρώπους.

Το Γραφείο Διώξεως Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών έχει παρατηρήσει, δτι, 
άπό τής καταρρεύσεως τοϋ Καπόνε, δλα σχεδόν τά μέλη τής Μαφίας σπεύδουν άπό 
δυσιδαιμονία, νά πληρώσουν τούς φόρους καθαρών των προσόδων. Δικαιολογούν τά 
παράνομα κέρδη των ώς προερχόμενα άπο κάποια κανονική καί νόμιμη έπιχείρησι, 
πού τούς άνήκει, έάν αύτο είναι δυνατόν. ’Εάν οχι, εξασφαλίζουν την συνεργασία ένός 
φίλου, πού θά συμπεριλάβη στη δήλωσι τών ΐδικών του νομίμων κερδών, το ποσόν, καί 
πού άκολούθως θά φαίνεται δτι δίδεται ύπο τύπον δανείου χωρίς έγγύησιν.

Στά μέρη τής Μαφίας, το νά πάη τις στη φυλακή, θεωρείται ώς ένας έπαγγελ- 
ματικος κανονικός κίνδυνος καί δέν θεωρείται άτιμωτική πράξις. Ό  καταδικασθείς 
mafioso ευχαριστεί πομποδώς τον δικαστή, ώς θά συνέβαινε στο Παλέρμο καί έν 
συνεχείς έκτίει την ποινήν του, σάν ένα πρότυπο φυλακισμένου. Έ ν τούτοις άπό τήν 
φυλακή ξεφεύγει κατά κανόνα, διότι άναλαμβάνουν τήν ύπεράσπισί του οί καλλί
τεροι, οί ίκανώτεροι, οί πιο δόλιοι καί πιο πανούργοι δικηγόροι. Ούτοι βεβαίως άκρι- 
βοπληρώνονται.

Τά μέλη τής Μαφίας, είτε έγεννήθησαν στήν ’Αμερική είτε στή Σικελία, έχουν 
μεταξύ των μιά άξιοπαρατήρητη ομοιότητα στήν έμφάνισι καί τήν συμπεριφορά των. 
Μισούν τήν ’Αστυνομία καί τήν Δικαιοσύνη, καί αισθάνονται περιφρόνησι γιά παν 
πού δέν άνήκει στο ’Αδελφάτο.

Οί mafiosi παντρεύονται σχεδόν πάντα, κόρες τών άλλων mafiosi καί παρ’ δτι 
σπανίως είναι πιστοί, θεωρούνται κατά τον τρόπο τους αρκετά καλοί σύζυγοι.

Έάν ύπάρχουσι χρήματα διαθέσιμα γιά μιά καντιλάκ ή ένα μαντώ ντέ βιζόν, 
δαπανώνται πάντοτε γιά τήν νόμιμο σύζυγο, προς τήν οποία τό ένδιαφέρον έχει 
τήν πρώτη θέσιν. Έ ξ  άλλου αί γυναίκες τών mafiosi είναι εξαιρετικές μαγείρισες καί 
τέλειες νοικοκυρές, λατρεύουν τά παιδιά των, σέβονται καί ύπακούουν τούς συζύγους 
των, καί ποτέ δέν βάζουν τίε μύτες των στις υποθέσεις των.

Όσαδήποτε καί αν είναι τά έσοδά των, οί περισσότεροι άπό αυτούς παραμένουν 
ούσιωδώς Σικελιανοί χωριάτες. Μπορεί νά δαπανήσουν ένα βράδυ 500 δολλάρια σένα 
νυκτερινό κέντρο ή νά χάσουν 20.000 δολλάρια στά τυχηρά παίγνια, κατοικούν δμως 
σέ μικρά διαμερίσματα σέ ήσυχους καί άπόκεντρους δρόμους, χωρίς μεγάλες φιλο
δοξίες καί άπαιτήσεις. Στά σπίτια τους πάντοτε φυλάττουν άρκετά χρήματα. ’Επίσης 
πάντοτε φέρουν μεθ’ έαυτών άρκετά τοιαϋτα, έτοιμοι πάντοτε γιά ένα στοίχημα, γιά 
μιά αγορά ήρωίνης ή καί γιά μιά έκτακτο έξαφάνισι. "Οταν τό έδαφος γίνεται ενο
χλητικό ό mafioso εξαφανίζεται χωρίς νά προειδοποιήση κάποιον άπό τούς δικούς 
του καί καταφεύγει σέ συγγενείς, σέ άπομεμακρυσμένα μέρη.

Κατ’ αρχήν οί mafiosi δέν άγαποϋν τά ταξείδια. Δέν αισθάνονται τόσο άσφα- 
λεΐς μέσα σέ ξένο περιβάλλον. Έ ν  τούτοις ή Φλωρίδα, είναι κάτι ύποχρεωτικό γιά 
τούς ’Αμερικανούς γκάγκστερς, τό δέ Μιάμι κατά τό θέρος παίρνει τήν οψι τοϋ συνε
δρίου τοϋ Άπαλάτσιν. Οί mafiosi καταλύουν σ’ ώρισμένα Ξενοδοχεία, δπου γνωρί
ζουν δτι δέν διατρέχουν κίνδυνο. ’Έχουν επίσης τά ιδιαιτέρά των μπάρ καί τά νυκτερι-
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νά των κέντρα, όπου μπορούν νά φλυαρήσουν ατέλειωτα. ’Επιδίδονται στο γκολφ και 
τδ ψάρεμα, διότι σ’ αύτά τά δύο σπόρ βρίσκονται έκτος άκτΐνος δράσεως, των τυχόν 
κρυφά τοποθετουμένων μικροφώνων. "Οταν άκόμη φαίνεται δτι, ούδείς κίνδυνος τον 
άπειλεΐ, ό mafioso εύρίσκεται πάντοτε έν συναγερμώ.’Από συνήθεια, είτε εύρίσκεται 
σ’ αυτοκίνητο, είτε πεζός, παρατηρεί συνεχώς σά νά παρακολουθήται και άναζητεΐ 
ν’ άνακαλύψη τον υποθετικό διώκτην του. Μέ τό αυτοκίνητο, θά έπιταχύνη άποτόμως 
τήν πορεία του καί θά πάρη άπότομες στροφές. Πεζός, θά ριφθή τάχιστα στο άνοιγμα 
μιας πόρτας γιά νά παρατηρήση αυτούς πού έβάδιζαν πίσω του. Θά μπή ξαφνικά σένα 
βαγόνι τοϋ μέτρο καί θά βγή τάχιστα πριν ξανακλείσουν οί πόρτες. Μέσα σένα ρεστω- 
ράν ή μπάρ θά παρατηρήση προσεκτικά άλλά χωρίς νά γίνεται άντιληπτός, τά πρόσωπα 
πού εύρίσκονται σ’ αύτό. Στην εμπορική των άλληλογραφία μεταξύ των, χρησιμοποι
ούν κατά τό πλεΐστον τήν Σικελιανή διάλεκτο. "Οπως αΰτη είναι σχεδόν άκατανόητος 
καί σ’ αυτούς τούς ίδιους, γίνεται άκόμη πιο σκοτεινή καί άκατάληπτος σένα άμύητο, 
διά της προσθήκης παλαιών μυστικών συνθηματικών τού ’Αδελφάτου.

Αί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις διεξάγονται έπίσης μέ τήν ιδία σκοτεινή καί άκα- 
τάληπτο διάλεκτο. Είτε πρόκειται νά βάλη ένα στοίχημα σένα άλογο, είτε πρόκειται 
νά δώση ραντεβού σένα κορίτσι, είτε νά έρωτήση τήν γυναίκα του τί πρέπει νά φέρη 
γιά φαγητό, οπανίως ένας mafioso προφέρει τό δνομά του, καί οσάκις είναι ευχερές, 
όμιλεΐ περιφραστικά. Σένα πωλητή αυτοκινήτων, κατά μιά έμπορική συναλλαγή 
άπολύτως νόμιμη καί κανονική, θ’ άκουσθή νά λέγη: «έπίτηεύκαιρία τού άντικειμένου 
γιά τό όποιο συζητούσαμε» καί ποτέ «έπί τη εύκαιρία τού αύτοκινήτου πού θέλω ν’ 
άγοράσω». Είναι σύνηθες έπίσης γ ι’ αύτόν, νά έχη πολλά ονόματα καί πολλούς τρό
πους γραφής αύτών. "Ονομα τών γονέων, τόπος καί χρόνος γεννήσεως, ποτέ έπίσης 
δέν δίδονται άκριβή. "Ολα αύτά αποτελούν ένα σύστημα, μέ τον σκοπό νά περιπλέ
κεται ή ’Αστυνομία, ή Δικαιοσύνη καί οί Δημοσιογράφοι.

Αί εμπορικές των εργασίες διεξάγονται κατά τον ίδιο ρευστόν τρόπον. Οί Δον
οργανώνουν τις συγκεντρώσεις των άνάλογα μέ τις άνάγκες τής στιγμής. Δέκα άπό 
αύτούς μπορεί νά συγκεντρωθούν άπρόβλεπτα καί ξαφνικά στον Σάν-Φραντζϊσκο, 
γιά νά οργανώσουν τή διανομή μιας ποσότητος ναρκωτικών, πού έφθασε άπό τήν ’Α
σία, 12 άλλοι συσκέπτονται στο Σικάγο, γιά νά μελετήσουν τις δυνατότητες επιβολής 
νέων εισφορών διά τών εργατικών συνδικάτων, ενώ έτεροι 20 συγκεντρούνται στήν 
Νέα 'ΐόρκη  γιά νά θεμελιώσουν μιά καινούργια ληστρική «Ένωσι» πάνω στά τυχηρά 
παίγνια. 'Ο  χαρακτήρ, τών συνεχώς έν μετακινήσει τρόπων ενεργειών τού ’Αδελ
φάτου, ή συχνή άλλαγή τού προσωπικού στις διάφορες έπιχειρήσεις καί ή πρόσκαιρος 
φύσι τών συνεταιρισμών του, είναι στοιχεία, πού καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο, στον 
Τύπο, τήν ’Αστυνομία καί τούς ’Ανακριτές, νά σχηματίσουν μιά εικόνα καθαρή καί 
άκριβή, αυτού τού πολύποδος μέ τις άδιάκοπες διαστροφές του.

Τό 1948 ό ’Αστυνόμος Anslinger άπεφάσισε νά φέρη ένα καίριο καί θανάσιμο 
πλήγμα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Μετά τον τερματισμό τού Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, ή Μαφία είχε έξασφαλίσει γιά πρώτη φορά τήν άπόλυτη μονοπωλιακή σχε
δόν εισαγωγή, καί εμπορία ναρκωτικών στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Διευθυνόμενο τό 
λαθρεμπόριο κατά σατανικό, άκρως συνωμοτικό καί έπιτυχή τρόπο άπό τήν ’Ιταλία, 
εύρύνετο καί έλάμβανε τρομακτικές καί λίαν άνησυχητικές διαστάσεις, μέ τις λίαν 
καταστρεπτικές του συνέπειες διά τήν κοινωνία.

Γιά νά είναι έπιτυχές το πλήγμα του, ό ’Αστυνόμος Anslinger έστειλε μερι
κούς άπό τούς άνθρονπους του στήν Εύρώπη καί τή Μέση ’Ανατολή, γιά νά προ
σπαθήσουν ν’ άνακόψουν τον άνεφοδιασμό, στις πηγές άνεφοδιασμού, μέ τήν βοήθεια 
τών ’Αστυνομιών ’Ιταλίας, Γαλλίας καί Τουρκίας. Τό νά άνακαλύψουν τά ίχνη λα
θρεμπόρων ναρκωτικών καί έπιτύχουν τήν διείσδυσι μέσα στο δίκτυο αύτών, είναι
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ένα έργο πολύ δύσκολο, άκρως έπικίνδυνο, καί πού απαιτεί χρόνο, υπομονή, επιμονή 
καί μεγάλη σύνεσι καί προσοχή.

'Ένας άπό τούς τοπικούς συνεταιρισμούς της Μαφίας, πού οί πράκτορες του Αη- 
slinger κατώρθωσαν ν’ άνακαλύψουν τις πηγές άνεφοδιασμοϋ του στην Ευρώπη, 
άπετελεΐτο άπό μια δωδεκάδα χονδρεμπόρων ναρκωτικών της Νέας Ύόρκης. "Ολοι 
ήσαν Σικελιανοί καί είχαν άπειράριθμες ταυτότητες. ΤΗσαν ευφυέστατοι, μέ έξαιρε- 
τική φαντασία καί χρησιμοποιούσαν μέθοδες άκρως έπιδέξειες καί τολμηρές. Ή ργά- 
ζοντο ώς μεσσάζοντες, πότε μέ αντιπροσώπους έγκατεστημένους στο Παρίσι καί 
Μασσαλία καί πότε μέ άλλους στο Παλέρμο, την Νεάπολι ή το Μιλάνο καί έλάμβανον 
μεγάλη μέριμνα ώστε νά μή άκολουθήσουν δύο φορές την ίδια πορεία. Μέ διάφορους 
χειρισμούς καί τεχνάσματα κατώρθωναν νάχουν στή διάθεσί των τούλάχιστο 300.000 
δολλάρια, δι’ άγοράν ήρωΐνης σέ άπροσδόκητες εύκαιρίες, δι’ άπρόβλεπτα έξοδα των 
μεταφορέων ή των δικηγόρων. Αύτά τ ’ άναποθεματικά κεφάλαια, μπορούσαν ν’ ά- 
νέλθουν καί σέ 500.000 δολλάρια ή περισσότερα, οσάκις προεβλέποντο άγορές σέ με
γάλες ποσότητες.

Κάθε άπεσταλμένος πού έφευγε άπο την Νέα 'Υόρκη, έπελέγετο μέ έξαιρετική 
προσοχή καί φροντίδα. Αύτος ή αυτή, εϊχε πάντοτε λευκό παρελθόν καί μπορούσε α
κόμη καμμιά φορά νά είναι ένα άθώος ήλίθιος. ’Έτσι κάποτε, ένας άνύποπτος άνεψιος 
πήρε μιά άπροσδόκητο προσφορά ενός ταξιδιού γιά την ’Ιταλία άπο τον θειο του, 
γιά νά έπισκεφθή έκεϊ μερικούς συγγενείς. Γεμάτος άπο χαρά καί ευγνωμοσύνη άπο 
τήν άπροσδόκητο γενναιοδωρία τού θείου του πού τού παρεχώρησε καί το αύτοκίνητό

δησί του ήσυχη. Αύτος καί ή σύζυγός του είχαν έφοδιασθή έπίσης άπο το θείο, μέ συ
στατικές έπιστολές, καί στή Μασσαλία βρήκαν εξαιρετική φιλοξενία παρ’ ένος φίλου 
του, πού διατηρούσε γκαράζ αυτοκινήτων. Ό  τελευταίος προσεφέρθη πρόθυμα νά 
ένεργήση μιά γενική έπιθεώρησι τού αυτοκινήτου δωρεάν, καί μετέφερε αύτο στο συν
εργείο. 'Η  προφασισθεΐσα επιθεώρηση, άπετέλει πρόσχημα, ίνα κατασκευάσουν κρυ
φές κρύπτες στήν καροσερί. Στή Νεάπολι ό άνεψιος καί ή γυναίκα του, έτυχον 
μιας θερμής έπίσης υποδοχής, καί εξαιρετικών περιποιήσεων καί έν τώ μεταξύ το 
αύτοκίνητό των είχε γεμίσει έπιμελώς καί έν άγνοια των μέ σακίδια γεμάτα ήρωΐνη. 
Το εύχάριστο ταξίδι έτελείωσε, καί ό άνεψιος έπανήλθε στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμβαίνει πολλάκις, καί οί πιο πεπειραμένοι καί ψύχραιμοι τών μεταφορέων, 
νά προδίδωνται άπο μιά άθελη νευρικότητα, πού συχνά δέν διαφεύγει τής προσοχής 
τών τελωνειακών υπαλλήλων. Άπεκαλύφθησαν πολλές φορές σοβαρά καί. μεγάλης 
έκτάσεως λαθρεμπόρια, κατά τον τρόπον αύτόν. ’Αλλά στήν προκειμένη περίπτωσι, 
ούτε το παραμικρότερον ίχνος ένοχής, διεφαίνετο στο πρόσωπο τού άθώου ανεψιού. 
Μεταξύ 100 αυτοκινήτων πού έπεθεωρήθησαν στο πλοίο, το δικό του έπεθεωρήθη άμέ- 
σως, καί παρεδόθη χωρίς πολλές διατυπώσεις καί δυσκολίες. Μιά έβδομάδα άργότερα 
ό θείος έδανείζετο άπο τον άνεψιό, το έν λόγω αύτοκίνητό, μέ τήν δικαιολογία, δτι τό 
δικό του αμάξι εύρίσκετο στο συνεργείο δι’ έπισκευήν, καί μετ’ ολίγον ή ήρωΐνη 
διοχετεύετο στήν άγορά. ’Αποστολές τόσο πολύπλοκες στοιχίζουν πάρα πολύ άκριβά. 
Οί εισαγωγείς δμως ναρκωτικών, έχουν τά οικονομικά μέσα νά τις άντιμετωπίσουν 
εύχερώς. "Ενα κιλό ήρωΐνης πρώτης ποιότητος, άγοράζεται στή Γαλλία καί ’Ιταλία 
2.000 δολλάρια, ένώ στήν Νέα 'Υόρκη, πληρώνεται άπο τούς μεταγοραστάς 15.000 
δολλάρια. 'Η  διεθνής ισχύς τής Μαφίας, είναι τόση, ώστε αί τιμές στήν Εύρώπη, 
κρατούνται έντέχνως σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα. Αύτό άσφαλώς, είναι έργο τού 
Λουτσιάνο, μέ σκοπό δπως οί mafiosi τής ’Αμερικής, πραγματοποιούν μεγάλα κέρδη.

Μεταξύ τών πρακτόρων τού Anslinger υπάρχουν πολλοί, πού κατάγονται άπό 
τήν Σικελία, καί έχουν οικογενειακές ρίζες σχεδόν παρόμοιες μέ αύτές τών mafiofsi. 
Μέ τον χρόνο, ώρισμένοι άπ’ αυτούς τούς πράκτορες κατάφεραν νά διεισδύσουν στις
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συμμορίες της Νέας Ύόρκης καί άφοΰ προπαρασκευάσθησαν γιά τό ρόλο τους, έπί 
πολλούς μήνες άπεστάλησαν πράγματι στη Γαλλία καί ’Ιταλία ώς μεταφορείς έμπι
στοι.

Μιά φωτογραφία των, μέ μια συστατική επιστολή, άπεστέλοντο έκ των προτέ- 
ρων. Παρεδίδετο επίσης στον άποστελλόμενο μεταφορέα το έν άπόκομμα μιας τραπε
ζιτικής εντολής, πού έ'πρεπε να παρουσιάση στον άντιπρόσωπο στο Παρίσι ή τήν Νεά- 
πολι, όστις κρατούσε το έτερον άπόκομμα. Στην Εύρώπη ύπεβάλοντο σέ έξονυχιστι- 
κές καί άτέλειωτες δοκιμαστικές άνακρίσεις έκ μέρους των διαφόρων κομπάρσων πριν 
τούς παρουσιάσουν στον άνώτερο πού θά έδιδε εντολή γιά τήν παράδοσι τού έμπορεύ- 
ματος (ναρκωτικών), μέ σκοπό νά διαπιστωθή ότι πρόκειται πράγματι περί εμπί
στων μεταφορέων. *0 άστυνομικός πού άναλαμβάνει μιά τέτοια σοβαρή άποστολή, 
πρέπει νά είναι ενήμερος καί σέ θέσι ν’ άπαντήση μέ άκρίβεια καί λεπτομέρειες, σέ 
κάθε δοκιμαστική έξέτασι πού θά ύποβληθή. Μιά έπιχείρησις ήρωΐνης είναι σ’ όλες 
τις περιπτώσεις πολύ έπικίνδυνη, τόσο γιά τον πωλητή όσο καί γιά τον άγοραστή, 
καί γ ι’ αύτό λαμβάνονται εξαιρετικά προφυλακτικά μέτρα, αί δέ συζητήσεις γιά τήν 
τιμή, τον χρόνο καί τόπο παραδόσεως, συχνά παρατείνονται έπί ήμέρες. Οΐ άστυνομι- 
κοί στις περιπτώσεις αύτές, εκτίθενται σέ λίαν σοβαρούς κινδύνους. 'Ένας άπό αυτούς 
τούς καμουφλαρισμένους άστυνομικούς, κατόπιν μακροχρονίου παρακολουθήσεως, 
κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη μιά πηγή άνεφοδιασμοΰ ναρκωτικών, πού έπραγματεύετο
τήν πώληση 60 κιλών ήρωΐνης, οπότε συμπτωματικά τον άνεγνώρισε ένας γκάγκστερ 
Νεορκέζος, περαστικός άπό τό Παρίσι. "Ολες του αί επαφές, πού μέ τόσους κόπους 
καί κινδύνους είχεν έπιτύχει, έξανεμίσθησαν σέ μιά στιγμή καί υπήρξε πολύ τυχηρός, 
πού δέν πλήρωσε τις προσπάθειες αύτές μέ τήν ζωή του. Έ ν  τούτοις ή Υπηρεσία 
Διώξεως Ναρκωτικών, έχει σημειώσει, πολλές καί λίαν σοβαρές επιτυχίες, πού έπέ- 
τρεψαν στις τοπικές ’Αστυνομίες νά προβοΰν σέ λίαν θεαματικές συλλήψεις. Σέ λιγώ- 
τερο άπό δυο χρόνια οί άνθρωποι τού Anslinger κατώρθωσαν νά ξετρυπώσουν καί 
νά βάλουν στο χέρι τον λίαν έπικίνδυνο λαθρέμ,πορο Φραντζέσκο Κόπολα, ’Αμερικανό 
mafioso έξόριστο καί άντίπαλο τού Λουτσιάνο, πού είχε αναπτύξει μιά άξιοσημείωτη 
δράσι μέσα στον ’Ιταλικό υπόκοσμο.

Μέ τήν συνεργασία τής ’Ιταλικής Οικονομικής ’Αστυνομίας, έθεσε ύπό παρακο
λούθησή ώρισμένους συνεργάτες τού Κόπολα έπί πολλούς μήνες, μέχρις ότου άνεκά-
λυψαν τό έργοστάσιο παρασκευής ήρωΐνης στο Μιλάνο, τήν άποθήκη πού έ'κρυπτον 
ταύτην κοντά στή Ρώμη καί τό Γενικό ’Επιτελείο τού Κόπολα μέσα στούς λόφους 
πού δεσπόζουν τό Παλέρμο, ένα παληό οχυρό τής Μαφίας. "Ενας άγοραστής άπό τό 
Ντιτρόϊ πού κατώρθωσε νά έλθη σ’ επαφή μέ τούς άνθρώπους τού Κόπολα, γιά νά 
πραγματευθή τήν άγορά 6 κιλών ήρωΐνης, έγένετο αιτία νά συλληφθή ολόκληρος ή 
συμμορία, έκτος τού Κόπολα, πού έπέτυχε νά διαφύγη καί πού συνελήφθη όμως 
άργότερα, όταν ό Λουτσιάνο κατέδωσε τό κρυσφύγετό του στην ’Αστυνομία. Ό  
Λουτσιάνο έτρεφε άσπονδο μίσος ποός τον άνταγωνιστή του αυτόν, πού μέ τις άπερι- 
σκεψίος καί έπιπολαιότητές του,όπως έ'λεγε, έζημίωνε καί έθετε σέ σοβαρούς κινδύ
νους ολόκληρη τήν όργάνωσι τής ’Αμερικανικής Μαφίας, γ ι’ αύτό δέ καί δέν δίστασε 
νά παραβή τον νόμο τής Μαφίας, ΐνα άπαλλαγή άπ’ αύτή τήν ένοχλητική προσωπικό
τητα.

Μέχρι σήμερα, ούτε οί άνθρωποι του Anslinger, άλλά ούτε καί ή ’Ιταλική ’Α
στυνομία κατώρθωσαν ν’ άποκαλύψουν ένοχοποιητικά στοιχεία κατά τού Λουτσιάνο. 
Κάηκε μιά φορά καί λαμβάνει τέτοια μέτρα, ώστε νά μή υπάρχουν άποδεικτικά στοι
χεία γιά νά συλληφθή γιά δεύτερη φορά. ’Έτσι, δέν πιάνει στά χέρια του ό ίδιος, 
ούτε ένα γράμμα ναρκωτικών, δέν κάμει ούτε δέχεται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
παρά πολύ σπάνια καί άσχετες μέ τίς ύποπτες υποθέσεις, πολύ δέ περισσότερο δέν 
γράφει έπιστολές, πού περιερχόμενες στά χέρια τών αρχών θά μπορούσαν νά τον
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στείλ.ουν στις φυλακές. "Ολες του αί σοβαρές έμπορικές υποθέσεις διενεργοΰνται σέ 
μια πλάζ, δπου κανείς δεν απορεί να πλησιάση χωρίς νά γίνη άντιληπτόε, καί ούδέν 
μικρόφωνο καί συσκευή μεταδόσεως δύναται νά έχει κρυφθή. Κατ’ αύτόν τον τρόπο 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα νά μένη άτρωτος παρά τις επίμονες, άλήθεια προσπάθειες 
της ’Ιταλικής ’Αστυνομίας καί των ξένων τοιούτων.

Έ ν τούτοις ή Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, 
κατώρθωσε κατά τό 1957, νά μειώση κατά 40%  τις εισαγωγές ηρωίνης, τις προερχόμ,ε-

Ή δολοφονία τοΰ Δόν Σκαλίστι

μενες έκ τής Ευρώπης. 'Η  έ'λλειψις ηρωίνης καί άλλων ναρκωτικών στήν ’Αμερική, 
προεκάλεσε μεγάλη αυξησι τών τιμών, καθώς έπίσης καί τις διασπαστικές κινήσεις, 
γιά πρίότη φορά, μέσα στούς κόλπους τής Μαφίας, γεγονός πού ώδήγησε στο μοι
ραίο καί καταστρεπτικό μεγάλο συνέδριο τοΰ Άπαλάτσιν.

Ή  πρώτη δημοσία έκδήλωσις αυτής τής έοωτερικής διαμάχης τής Μαφίας, 
υπήρξε ή δολοφονία στήν Νέα Ύόοκη τοΰ Φραντζέσκο Σκαλίτσι, ένός πανίσχυρου 
άρχηγοϋ τών mafiosi του Μπρόνξ.

Έπισήμως ό Σκαλίτσι δέν ήτο, παρά ό διευθυντής μιας άρκετά μέτριας οικο
δομικής έπιχειρήσεως καί παρουσιάζετο ώς ένας άπλοϋς έργολάβος. Στήν πραγματι
κότητα κρατούσε άπό τον λαιμό ολο τον οικοδομικό μηχανισμό τοΰ Μπρόνξ ένός 
προαστίου τής Νέας Ύόρκης μέ 1.500.000 πληθυσμό. Στά ξυλουργικά εργοστάσια, 
άρχιεργάτες καί εργάτες ήσαν πολύ έπιφυλακτικοί όταν αύτός μιλούσε καί κανείς 
δέν τολμούσε νά άντιμιλήση καί ν’ άμφισβητήση τό κύρος του. Δέν ύπήρχε ούδεμία 
έκδήλωσις άξια κρεμάλας στήν συμπεριφορά τοΰ Σκαλίτσι, καί οί τρεις του βοηθοί, 
πού συνεχώς τον συνώδευαν είχαν τήν έκφρασι ειδικών λογιστών. Ό  ίδιος, ήτο ένας 
πενηντάρης, έ'νας ήσυχος τύπος στήν έμφάνισι, φαλακρός, μέ μικρό μουστάκι, χονδρή 
μύτη καί ένα μειδίαμα πού ύπεχρέωνε τούε πάντας.

«’Αλλά παρατηρήσατε τά μάτια του ;» διηγήτο ένας άπό τούς παληούς συνενό
χους του: «Είχαν βλέφαρα σάν παραπετάσματα. "Οταν ήθελε, σάς παρατηρούσε ευ
γενικά. Τήν ίδια όμως στιγμή άλλαζε καί έγένετο άλλοε άνθρωπος. Δέν έλεγε τίποτε, 
άλλά έπρεπε νά ίδήτε πώς κατέβαζε τά βλέφαρα. ’Εγώ τον είδα νά κινή ή σταματά 
μιά άπεργία, χωρίς σχεδόν μιά λέξι, παρ’ άπλώς μέ τό βλέμμα του».

(  Συνεχίζεται)
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'Υπό ’Αστυνόμου Β'
--------------------------κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ -----------------------------

Το θέμα μας αυτό δεν είναι έκ των άπλουστέρων. Είναι σοβαρώτατον καί 
μέγα καί θά άπήτει πολύ χρόνον διά την άπό πάσης πλευράς εύρυτάτην άνάπτυξίν 
του. ’Αλλά εις τάς όλίγας αΰτάς σελίδας θά προσπαθήσωμεν, έν επιμελημένη περι- 
λήψει, νά δώσωμεν την δσον ένεστι δυνατόν, πληρεστέραν εικόνα του.

Τί όμως έννοοϋμεν μέ τον όρον έργατικόν κίνημα ; Έννοοϋμεν, την κίνησιν των 
εργατών νά ένωθοϋν εις συλλόγους, εις σωματεία, διά την κατοχύρωσιν της έργασίας 
των, την βελτίωσιν των συνθηκών έργασίας καί τήν έξασφάλισιν τών οικονομικών των 
συμφερόντων.

Καί πριν ή άσχοληθώμεν διά τήν σύγχρονον ζωήν του Ελληνικού ’Εργατικού 
Κινήματος, θά άναφερθώμεν εις μίαν έποχήν, ή οποία άπέβη ή άφετηρία τών γενικών 
άναστατώσεων της άνθρωπίνης κοινωνίας, εις τήν έποχήν τών μεσαιωνικών χρόνων.

Είναι ή εποχή τών «συντεχνιών» αίτινες, ήσαν σωματεία περιλαμβάνοντα έρ- 
γοδότας καί εργαζομένους. Σύν τώ χρόνω όμως καί λόγω της άναπτύξεως τού έμπορίου 
χάρις εις τάς άνακαλύψεις νέων χωρών καί τήν έπέκτασιν τών συγκοινωνιών, έδημι- 
ουργήθησαν αί δυνατότητες διά τήν πρωταρχικήν συσσώρευσιν τού κεφαλαίου καί τήν 
άπόκτησιν όλονέν μεγαλυτέρου κέρδους, μέ άποτέλεσμα νά μή λαμβάνεται ύπ’ οψιν 
παρά τών εργοδοτών ή έκ παραδόσεως συνεργασία καί κοινότης συμφερόντων μέ τούς 
έργαζομένους, δι’ ό καί οί τελευταίοι, έξ άφορμής της διαφοροποιήσεως τού καθε
στώτος τών συντεχνιών συνέπήξαν ιδίας έπαγγελματικάς οργανώσεις, τά «συνδι
κάτα» διά τήν προστασίαν τών οικονομικών των συμφερόντων καί τήν κατοχύρωσιν 
καί βελτίωσιν τών συνθηκών έργασίας.

’Από τής έποχής αύτής έμφανίζεται ό «συνδικαλισμός» ώς έπαγγελματική 
όργάνωσις τών έργατών, τά δέ πρώτα «συνδικάτα» (τρέϊντ-γιούνιονς) ίδρύθησαν 
εις τήν ’Αγγλίαν κατά τό 1720.

Περί τά τέλη τού 18 αΐώνος, ότε μέ τήν άνακάλυψιν τού άτμοΰ ένεφανίσθη ώς 
μέσον παραγωγής ή μηχανή, ή χρησιμοποίησις αύτής εις τήν παραγωγήν είχεν ώς 
άποτέλεσμα τήν μεγάλην αύξησην αύτής ήτοι, τήν βιομηχανικήν έπανάστασιν, ση- 
μαίνουσαν, έν προκειμένω, τήν άπότομον μετάβασιν άπό τής βιοτεχνίας εις τήν βιο
μηχανίαν.

Κατά τήν ύπό άνασκόπησιν περίοδον, ή οποία είναι καί ή πρώτη φάσις τής βιο
μηχανικής έπαναστάσεως, τό συνδικαλιστικόν κίνημα, άπό τήν ’Αγγλίαν, είχε τάς 
άντανακλάσεις του καί εις τάς άλλας Χώρας τής Ευρώπης μέ έπίκεντρον τήν Γαλλίαν, 
ό δέ άγών τών έργαζομένων διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεώς των προσήλ- 
κυσε τό ένδιαφέρον πολλών έπιστημόνων, διανοουμένων καί πολιτικών καί πολλαί 
θεωρίαι φιλοσοφικαί καί κοινωνικά συστήματα έπενοήθησαν διά τήν μείωσιν τής 
άναταραχής καί τήν δικαιοτέραν όργάνωσιν τής κοινωνίας.

Καίτοι, πολλαί έκ τών θεωριών τούτων καί μερικά κοινωνικά συστήματα 
άπέτυχον καί έκλήθησαν «ούτοπιστικά», έν τούτοις συνέτειναν εις τήν διαμόρφωσιν 
διαφόρων τάσεων έντός τού διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος καί, δέν θά ήτο ά- 
σκοπον νά σάς άναφέρωμεν, έν όλίγοις τάς σπουδαιοτέρας έκ τών τάσεων τούτων 
καί τά βασικώτερα χαρακτηριστικά των.

α ) Ό  τ ρ έ ϊ ν τ ι γ ι ο υ ν ι ο ν ι σ μ ό ς  ( έ ρ γ α τ ι κ α ί  έ π α γ γ ε λ μ α -  
τ ι κ α ί  ε ν ώ σ ε ι ς ) .

Ή  τάσις αύτη είχε καθαρόν έπαγγελματικόν χαρακτήρα, περιοριζομένη εις
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την ύπεράσπισιν των στενών οικονομικών συμφερόντων τών έργαζομένων, καθώς 
καί εις την καλλιτέρευσιν τών συνθηκών έργασίας, ωρών έργασίας καί αμοιβής, ά- 
διαφοροΰσα διά πάσαν πολιτικήν κίνησιν καί έπιθυμοΰσα, τά υπέρ αυτής καλά άπο- 
τελέσματα έκ τής συνεργασίας τών τριών παραγόντων τής οικονομικής ζωής, τής έρ
γασίας, τοϋ κεφαλαίου καί τής κοινωνίας.

β) Ό  ά ν α ρ χ ο σ υ ν δ ι κ α λ ι σ μ ό ς .
Πρόκειται περί τάσεως στηριζομένης εις την θεωρίαν τοϋ «Προυντόν» έπιδιω- 

κούσης τήν κατάργησιν τοϋ Κράτους, όπερ θεωρεί όργανον έκμεταλλεύσεως τοϋ άν- 
θρώπου άπό τον άνθρωπον, δι’ ένός άμειλίκτου, άδιακόπου άγώνος, άλλεπαλλήλων 
άπεργιών, μέχρι τής γενικής *άπεργίας, έπιτρεπομένης έν ταύτώ τής χρησιμοποιή- 
σεως οίουδήποτε μέσου καταπολεμήσεως καί κατατρομοκρατήσεως τής άστικής 
τάξεως τής οποίας έκφρασις είναι τό Κράτος.

γ ) ' Ο σ ο σ ι α λ ο δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς .
Είναι τάσις έπικρατήσασα εις τό συνδικαλιστικόν κίνημα τών Χωρών τής Κεν

τρικής Ευρώπης μέ κέντρον τήν Γερμανίαν, θεωρητικώς διακηρύσσουσα τήν άνάγκην 
άντικαταστάσεως τοϋ κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος διά τοϋ σοσιαλιστικού καί 
πρακτικώς έπιδιώκουσα τήν άντικατάστασιν αυτήν διά βαθμιαίων μεταρρυθμίσεων, 
κατακτήσεων καί τροποποιήσεων τοϋ ύπάρχοντος καθεστώτος, ίνα οΰτω έξαφανι- 
σθούν αί οΐκονομικαί καί κοινωνικαί ανισότητες.

δ) Τ ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό ν  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό ν  κ ί ν η μ α .
'Η  τάσις αυτή, διακρίνεται τών προαναφερθεισών, έκ τοϋ γεγονότος ότι είναι 

βαθέως ταξικόν, άντιμετωπίζον τά άμεσα προβλήματα άπό τήν άποψιν τών γενικών 
σκοπών, τών γενικών ταξικών προβλημάτων, δηλαδή τής βιαίας άνατροπής τοϋ ά- 
στικοΰ καθεστώτος, είδικώτερον δέ διακρίνεται τοϋ άναρχοσυνδικαλισμοϋ, καθ’ όσον, 
οϋτος καταδικάζει άπολύτως τήν έννοιαν τοϋ Κράτους, ένώ τό κομμουνιστικόν συν
δικαλιστικόν κίνημα έπιδιώκει τήν άνατρο7ΐήν μόνον τοϋ άστικοΰ καθεστώτος διά νά 
ίδρύση νέον Κράτος, τό Σοβιετικόν, τήν δικτατορίαν τοϋ Προλεταριάτου.

Καί περαιτέρω : Τό κομμουνιστικόν συνδικαλιστικόν κίνημα άκολουθοΰν τήν 
Μαρξιστικήν θεωρίαν, διδάσκει, δτι κάθε διεκδίκησις τής έργατικής τάξεως, οίονδή- 
ποτε στενόν οικονομικόν χαρακτήρα καί άν έχη, προσλαμβάνει άναγκαίως καί πολι
τικήν σημασίαν, δεν είναι δηλονότι έλεύθερον καί αυτοτελές, άπορριπτομένης, ούτω, 
τής ούδετερότητος, τής υπεροχής τών συνδικάτων καί τής ίσότητος δικαιωμάτων 
συνδικάτων καί κόμματος, καί δτι πρέπει νά κατευθύνεται ύπό τοϋ πολιτικού έγκε- 
φάλου τής έργατικής τάξεως, τού κομμουνιστικού κόμματος (θεωρία υπεροχής τού 
κόμματος).

Επομένως, έν συνεχεία τών άνωτέρω καί διά νά δοθή έν άδραϊς γραμμαΐς, ή 
'Ιστορική διεθνής πορεία, τού ’Εργατικού Κινήματος, δεν είναι δυνατόν, παρά νά άνα- 
μνησθή τις : α) τήν ΐδρυσιν τής Α ' Διεθνούς Όργανώσεως τών έργατών (1864-1876) 
άποτελοϋσαν τό προΐμιον τής παγκοσμίου συσπειρώσεως τών έργατών, β) τήν Β' 
Διεθνή (1889-1914) καί γ ) τήν Γ' Διεθνή ή Κόμιντερν (1919-1943) ίδρυθεΐσαν . 
μέ τήν πρωτοβουλίαν τών Μπολσεβίκων έν Μόσχα, καί μέ τήν προοπτικήν νά άπο- 
τελέση ενα κατευθυντικόν έπαναστατικόν οργανισμόν τού Διεθνούς Προλεταριακού 
Κινήματος.

Ή  Γ' Κομμουνιστική Διεθνής, είρήσθω έν παρόδω, έπραγματοποίησεν έπτά 
(7 )’συνέδρια, κατά τό 2ον δέ συνέδριόν της διετυπώθησαν οί 21 δροι, οί όποιοι ήσαν 
υποχρεωτικοί διά παν κόμμα τό όποιον ήθελε νά γίνη μέλος αυτής. Ήθέλησε δέ καί 
έγένετο μέλος ταύτης καί τό Κ.Κ.Ε., τό όποιον εύρέθη πάντοτε εόθυγραμμισμενον 
μέ τήν πολιτικήν καί οργανωτικήν γραμμήν τού Κ.Κ.Σ.Ε. έξ ού άπολύτως έξηρτάτο 
καί ή{έν λόγω Κομμουνιστική Διεθνής.

’Εκ παραλλήλου δμως, καί τούτο είναι σημαντικόν καί δέν πρέπει νά λησμονηθή,
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τον ’Ιούλιον τοϋ 1920 συνεκλήθη έν Μόσχοι τό πρώτον Παγκόσμιον κομμουνιστικόν 
συνδικαλιστικόν συνέδριον, τό όποιον ίδρυσε τήν «Κόκκινη Διεθνή Συνδικαλιστική 
’Οργάνωση» ή άλλως όνομαζομένην «Προφίντερν» (έκ των 'Ρωσικών λέξεων ΓΙρό- 
φιτίτσεσκυ—Ίντερνατιανάλε = ’Επαγγελματική Διεθνής) έξαρτωμένην άπολύτως 
άπό τήν Γ' Κομμουνιστικήν Διεθνή, ή όποια έκήρυσσεν ύπερηφάνως οτι «Τό Προ- 
λεταριάτον όλου τοϋ κόσμου εύρίσκεται εις τάς παραμονάς τής άποφασιστικής μάχης. 
Ή  εποχή εις τήν οποίαν ζώμεν είναι ή εποχή τοϋ άμέσου έμφυλίου πολέμου. Ή  άπο- 
φασιστική ώρα πλησιάζει. Εις όλας σχεδόν τάς Χώρας όπου υπάρχει ένα σημαντικόν 
εργατικόν κίνημα, ή εργατική τάξις ετοιμάζεται νά άντιμετωπίση μέ τό όπλον στο χέ
ρι λυσσώδεις μάχας». ’Αλλά, προς τιμωρίαν της, δεν άνήλθε τό επαναστατικόν κίνη
μα, τό όποιον ήρχισε τό 1917 καί αί προοπτικαί αύται οΐκτρώς καί ευτυχώς, διεψεύ- 
σθησαν.

"Ολαι αί Χώραι είχον άντιληφθή άμέσως, χωρίς τήν έλαχίστην αμφιβολίαν, ότι 
ό μϋθος τής παγκοσμίου έπαναστάσεως δεν είναι παρά τό μέσον διά τήν ίκανοποίησιν 
Ρωσικών βλέψεων διά τήν Παγκόσμιον κυριαρχίαν.

Καί ήδη, έρχόμεθα εις τήν πατρίδα μας. Ή  προσφιλής μας πατρίς ζήσασα, 
ώς γνωστόν, φρικώδη δουλείαν αιώνων, δεν ήδυνήθη νά διαδραματίση τον ρόλον της 
εις τήν άπό πάσης πλευράς, καθόλου έξέλιξιν τής Εύρωπαϊκής κοινωνίας. Έπότιζε, 
μόνον, μέ αίμα τό δένδρον τής έλευθερίας καί έδίδασκεν εις τον κόσμον πώς οι δούλοι 
γίνονται ελεύθεροι!!!

Μετά τήν συγκρότησίν της εις ελεύθερον Κράτος, δεν ήτο παρά μία καθυστερη
μένη Χώρα μέ μόνον πλοΰτον τήν γεωργοκτηνοτροφίαν καί τήν προγονικήν κληρονο
μιάν, καί, όταν ώλοκληρώθη ή άπελευθέρωσις τών δούλων άδελφών τής Μακεδονίας 
καί Θράκης καί ήρχισε νά άνασαίνη άνετώτερα, τό δαιμόνιον τής Φυλής δέν άφήκεν 
άνεκμετάλλευτον τον παντοειδή πλοΰτον της.

'Ιδρύονται επιχειρήσεις καί έργοστάσια πάσης φύσεως, τό δέ προσφυγικόν Ε λ 
ληνικόν στοιχεϊον μετά τήν καταστροφήν τής Μ. Ασίας ευρίσκει άπασχόλησιν καί, ού
τως, έσφυρηλατήθη ή άνοδος, ό πολιτισμός καί ή πρόοδος τοϋ Έθνους.

Παράπλευρα προς τούς άνυψωμένους καπνούς τών εργοστασίων, αί νέαι συνθή- 
καί, ό πνευματικός καί ύλικός πολιτισμός, άνυψώνουν τά ανθρώπινα δικαιώματα ώς 
σύμβολον τοϋ άγαθοΰ τής έλευθερίας.

Ή  νέα διαμόρφωσις τής Ελληνικής κοινωνίας μέ τον μεγάλον άριθμόν τών ερ
γαζομένου άνθρώπων, αί απαιτήσεις τών καιρών, πρέπει νά εΰρωσι δικαίωσιν.

Τό σύγχρονον Ελληνικόν Κράτος δέν μένει άδιάφορον. Εις τά ψηφιζόμενα Συν- 
τάγματά του άναγνωρίζει καί κατοχυρώνει, έκτος τών άλλων 'Ιερών ανθρωπίνων 
άναφαιρέτων δικαιωμάτων καί τό δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι 
(άρθρα 10 καί 11 τοϋ Συντάγματος).

Καί δέν δύναταί τις νά μή έξάρη τήν μεγάλην άξίαν αύτήε τής Ίεράς κατακτή- 
σεως. Ποια είναι αυτή ; Είναι ή άναγνώρισις τοϋ μόχθου καί τοϋ ίδρώτος, τοϋ δικαιώ
ματος τής άνόδου τοϋ πολιτιστικού επιπέδου, άλλά καί τής έλευθερίας τής Ελληνικής 
εργατικής τάξεως, ή άναγνώρισις ότι καί αϋτη διαδραματίζει σημαντικόν ρόλον εις 
τήν ζωήν τοϋ ’Έθνους.

’Εντεύθεν, ή Ελληνική εργατική τάξις άπό κατακτήσεω ς εις κατάκτησιν 
άνέρχεται, συνδικαλίζεται ίδρύουσα σωματεία, εις πρώτον βαθμόν καί είτα, τομείς, 
’Εργατικά Κέντρα, 'Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδία: μέ άνωτάτην όργάνωσιν τήν Γε
νικήν Συνομοσπονδίαν τών Έργατών τής Ελλάδος, τό δέ Κράτος, έν τή άπεράντω 
μερίμνη του, θεσπίζει έργατικούς Νόμους, Νόμους δΓ ών ιδρύονται ταμεία κυρίας 
καί επικουρικής άσφαλίσεοκ, ιδρύει, τό μέγιστον άπόκτημα τών έργατών, τό "Ι
δρυμα τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί τέλος αναγνωρίζει το ύψιστον, τό Ίερώ- 
τερον, τό άναφαίρετον δικαίωμα, τό δικαίωμα τής απεργίας.
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Καί μόνη ή κατάκτησις αυτή της εργατικής τάξεως, άποτελεΐ τον Φάρον τής 
ελευθερίας των έργαζομένων έλευθέρων άνθρώπων.

Καί οί Λαοί εκείνοι, εις τούς οποίους άνεγνωρίσθη ό ελεύθερος Συνδικαλισμός, 
ή ύψίστη κατάκτησις—τό δικαίωμα τής άπεργίας—πρέπει νά είναι υπερήφανοι!

Δεν είναι εις τούς άνθρώπους μόνον ό άρτος. Προέχουσαν άξίαν κατέχουν αί 
κοινωνικαί καί ήθικαί κατακτήσεις είς τάς έλευθέρας Πολιτείας. Βάθρον των έλευθέ
ρων Πολιτειών—λαών, είναι το άστικον καθεστώς.

Διότι, μή λησμονοϋμεν, ότι έκατομμύρια λαών στενάζουν ύπό τό βαρύ πέλμα 
τής κομμουνιστικής τυραννίας, τοϋ κομμουνιστικού δεσποτικοϋ ολοκληρωτισμού.

Είς τούς λαούς αύτούς άναγνωρίζεται ή εργασία, ωσάν εργασία, μέ έξαφάνισιν 
τής έλευθερίας τού λόγου, τής έλευθέρας δράσεως, τών κινήσεων καί τής σκέψεως. 
Τα εργατικά Συνδικάτα, είναι κατ’ έξοχήν κομματικαί οργανώσεις μέ τυφλήν ύπο- 
ταγήν τών διοικούντων ταΰτα είς τό κομμουνιστικόν κόμμα, καί μέσα είς αυτά δεν 
άναγνωρίζεται ό ελεύθερος λόγος, τό σοβαρώτατον δικαίωμα τής άντιπολιτεύσεως.

Καί παρ’ ήμΐν, ας μή λησμονηθή οτι, έν τώ παρελθόντι, τό Κ.Κ.Ε. 'ίδρυσε συν
δικαλιστικήν όργάνωσιν έξαρτωμένην άπολύτως άπό αύτό, τον «ΕΡΓΑ Σ» μέ επι
κεφαλής δεδοκιμασμένα κομμουνιστικά στελέχη.

Έπεδίωξε νά ύποτάξη είς τό κομμουνιστικόν κόμμα την εργατικήν τάξιν τής 
Χώρας, διά τής ίδρύσεως μετέπειτα καί ολίγον πριν άπό τήν σημερινήν εποχήν, τών 
«Κομματικών ’Οργανώσεων Βάσης» (έργοστασίων), έργατοϋπαληλλικών ’Α χτί
δων, έπαγγελματικών Κ.Ο.Β. Όμοιο-έπαγγελματικών καί κλαδικών τοιούτων, αλ
λά καί μέ μίαν σατανικήν ομάδα τήν «φράξια» μέσα είς τούς κόλπους τών έργατο- 
ϋπαλληλικών οργανώσεων, τών διοικουμένων παρά στελεχών έμφορουμένων ύπό 
υγιών κοινωνικών φρονημάτων (έθνικοφρόνων).

Δέν τό έπέτυχεν όμως. Διότι καί τό Κράτος διεΐδεν έγκαίρως τον κίνδυνον, άλ- 
λά καί τό πλεΐστον τών Ελλήνων εργατοϋπαλλήλων.

Παρά ταΰτα, δύναταί τις, όμως καινά άντείπη: Τό άστικον καθεστώς έκπληροΐ 
πλήρως τον ρόλον του, έναντι τής έργατοϋπαλληλικής τάξεως καί γενικώς έναντι τών 
έργαζομένων Ελλήνων; Άπαντώμεν άνεπιφυλάκτως «ΟΧΙ». Ποια, λοιπόν, τά 
αίτια; Πρώτον αίτιον καί κυριώτερον είναι ή μεγάλη τραγφδία τού Ελληνικού Λαού 
μέ άφετηρίαν τήν περίοδον τής κατοχής, τό Δεκεμβριανόν ’Εθνοκτόνον κίνημα καί ό 
συμμοριτοπόλεμος. Δηλονότι τό Κ.Κ.Ε., τό όποιον ύπακοΰον είς τούς ξένους πάτρω- 
νάς του, ήθέλησε δι’ αίματος,πυρός καί σιδήρου νάκαθυποτάξη τήν Χώραν, τό λίκνον 
τούτο τής Έλευθερίας καί τής Δημοκρατίας.

Ή  καταστροφή υπήρξε γενική καί, ουτω, ό Ελληνικός Λαός πληρώνει άκόμη 
τό έγκλημα τού Κ.Κ.Ε. πού δέν θά πρέπει ούδείς νά λησμονήση καί πού επιβάλλεται 
νά άποτελή τό πρώτον κατ’ αυτών έπιχείρημα.

’Αλλά, δέν δυνάμεθα νά παρίδωμεν τό γεγονός όχι τής άστοργίας τού Κράτους, 
άλλά τήν άστοργίαν τών μεγάλων έπιχειρήσεων, δηλαδή τό υποκειμενικόν στοιχεΐον 
τού άνθρωπίνου παράγοντος, ό όποιος, έν πολλοϊς, είναι άπληστος καί άδιάφορος 
έναντι τού άγώνος τού Κράτους προς έπίλυσιν πολλαπλών προβλημάτων, τά όποια 
αφορούν είς κάθε πτυχήν τής συγχρόνου κοινωνίας.

Τό άστικον καθεστώς γηράσαν, όπως είναι φυσικόν είς κάθε ζωήν, χρειάζεται 
όχι κατάργησιν, όχι άνατροπήν, διότι, ουτω θά συμπαρέσυρε όλας τάς αξίας καί κάθε 
τι ώραϊον τών άνθρώπων, άλλ’ άνανέωσιν, άνακαίνισιν, ριζικήν μεταρρύθμισιν, συμ- 
φώνως προς τάς άπαιτήσεις καί τάς άντιλήψεις τής σημερινής εποχής.

Σήμερον παλαίουν είς όλους τούς τομείς δύο κόσμοι.
’Από Διεθνούς πλευράς καί διά νά είμεθα είς τό εργατικόν θέμα μας, παλαίουν 

προς έπικράτησιν, τούλάχιστον ώς προς τήν κηδεμονίαν τής έργατοϋπαλληλικής 
τάξεως, δύο μεγάλαι Διεθνείς Έργατικαί ’Οργανώσεις, ή Συνομοσπονδία τών έλευθέ-
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ρων Εργατικών Συνδικάτων καί ή Παγκόσμιος Συνδικαλιστική 'Ομοσπονδία, ύπό 
τό κομμουνιστικόν στέλεχος Λουί Σαγιάν.

Καί τίθεται τό έρώτημα: Εις τί δύνανται να συντρέξουν τα Σώματα ’Ασφαλείας, 
καθ’ δσον άφορά εις τα εργατικά καί συνδικαλιστικά ζητήματα της Χώρας καί πώς 
δύνανται να έξυπηρετήσουν τήν έργατοϋπαλληλικήν τάξιν καί εντεύθεν τό "Εθνος;

'Η  άπάντησις είναι εύκολος καί πρόχειρος. Καί τά Σώματα ’Ασφαλείας τα 
όποια είναι σάρξ έκ της σαρκός τού Λαού, δύνανται να διαδραματίσουν τον ρόλον των.

Μή λησμονώμεν δτι οί απανταχού κομμουνισταί δεν έλησμόνησαν, πρώτον τήν 
ρήσιν τού Λένιν: «Αέγε, λέγε, λέγε, στο τέλος κάτι θά μείνη», καί δεύτερον τήν ρή- 
σιν τού άλλου δικτάτορος, τού Χίτλερ: « 'Η  μνήμη τών μαζών είναι βραχεία καί ή έ- 
πανάληψις χρήσιμος».

Αοιπόν οΐ κομμουνισταί μάχονται άκαταπαύστως εις δλους τούς τομείς καί 
κυριώτερον εις ένα λίαν επικίνδυνον τομέα, εις τον της προπαγάνδας. Όφείλομεν λοι
πόν, εις πάσαν στιγμήν τά διά της προπαγάνδας ψεύδη των νά άποκαλύπτωμεν. Ό -  
φείλομεν, οπουδήποτε κι’ αν εύρισκόμεθα, είτε εις τό κέντρον, είτε εις τήν άκροτε- 
λεύτητον περιοχήν της Χώρας μας, νά ύπενθυμίζωμεν τό κατά της πατρίδος μας έγ
κλημα καί τάς άπαιτουμένας θυσίας διά τήν έπούλωσιν τών πληγών της.

Πρέπει νά σκύψωμεν καί ήμεΐς επάνω είς τον πόνον τού Λαού καί νά τόν δια- 
φωτίζωμεν έπί τών καθ’ έκαστα ζητημάτων του.

'Η  άδιαφορία προς τό ήθικόν καί ρεαλιστικόν περιεχόμενόν των, έξασφαλίζει 
είς τούς άντιπάλους ένα τακτικόν πλεονέκτημα,διότι ομιλούν, ομιλούν έφ’ δλων τών 
ζητημάτων τού λαού διά τής παραστάσεως ψευδών γεγονότων, διά της παραποιήσεως 
τών πραγματικών γεγονότων, διά της άσυστόλου άποκρύψεως, διά τών συκοφαν
τιών, πράγματα άποτελοΰντα τήν βάσιν της κομμουνιστικής ολοκληρωτικής προπα
γάνδας.

Καί, ας εΐπωμεν, δτι έλαβε χώραν μία άπεργία. Πολλάκις ίστάμενοι ώς εχθροί 
έναντι τών άπεργών, ούδόλως έγγίζομεν τά ζητήματά των, καθισταμένης τοιουτο
τρόπως τής άδιαφορίας μας, λίαν αισθητής καί φανεράς. Τούτο δεν είναι ορθόν. Έ -  
χομεν καθήκον νά πλησιάσωμεν τούς άπεργούς ώς συμπαραστάται καί φίλοι, δχι 
ώς έχθροί. Καί άν μέν έχουν δίκαιον θά άπαλύνωμεν τόν πόνον των διά καταλλήλων 
λόγων καί εύγενοΰς συμπεριφοράς. Διά τόν "Ελληνα, τουλάχιστον, ισχύει: «όλόγος 
σου μέ χόρτασε καί τό ψωμί σου φάτο». ’Εάν δέ έχουν άδικον— οί κομμουνισταί τό 
άδικον τό άντιστρέφουν είς δίκαιον έκμεταλλευόμενοι τήν στιγμήν—θά πρέπει καί 
πάλιν νά τούς πείσωμεν περί αυτού.

’Αλλά καί πέραν τής στροφής προς τήν εργατικήν τάξιν, θά στραφώμεν καί 
προς τήν έργοδοτικήν καί θά συμβάλλωμεν είς τήν λύσιν τών προβλημάτων διά λό
γων καί επιχειρημάτων καταλλήλων καί θά πείσωμεν αύτήν περί τού άδικου της. 
'Η  άποστολή μας είναι νά πείσωμεν τούς πάντας. Νά διαδραματίσωμεν ρόλον θετι
κόν καί έπικοδομητικόν καί δχι άρνητικόν.

Ούδέποτε νά δημιουργώμεν είς τήν έργατικήν τάξιν τήν σύγχυσιν καί καχυπο
ψίαν καί τήν άντίληψιν δτι εϊμεθα άσυγκίνητοι άπέναντίτης, διότι δεν μάςτάσυγχω- 
ρεϊ καί πέραν ήμών πού έκπροσωπούμεν τό Κράτος, δέν συγχωρεϊ καί τούτο, μή λη- 
σμονοΰντες, έν ταύτώ, δτι ή κλασσική μέθοδος κομμουνιστικής τακτικής είναι ή διά- 
βρωσις τού άστικοΰ κόσμου, διά τής έκμεταλλεύσεως τών άδυναμιών τής Κοινοβου
λευτικής Δημοκρατίας.

Καί πολλά άλλα δυνάμεθα νά πράξωμεν άπό τής πλευράς τής δραστηριότητός 
μας: α) Προς ήθικήν ένίσχυσιν τής έργατοϋπαλλιλικής τάξεως καί β) προς κατα- 
πολέμησιν τού μεγάλου εχθρού αύτής καί τού συνόλου τού λαού τού κομμουνισμού. 
Διά τούτο πρέπει νά εϊμεθα πάντοτε παρόντες μέ τήν στοργήν, μέ τήν ψυχήν μας, τήν 
πειθώ καί τήν μεγάλην άγάπην μας. Μή λησμονοΰμεν δτι: ((’Αγάπη είναι ή ζωή καί 
άγάπη μόνον». Α. Κ Ω ΣΤΑΡΑΣ
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ΒΙ ΝΤΜΑΝ
Ο Δ Ρ Α Κ Ο Σ ! Τ Ω Ν  Π Α Ρ Ι Σ Ι Ω Ν

- ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΒΙΕΝΝΕΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ -
- ΕΣΚΟΤΩΝΕ ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ; -

Κατά τό έτος 1938 συνέτάραξε τούς Παρισίους ή περίπτωσις ένός στυγερού 
δολοφόνου, του Γερμανού Β ί ν τ  μ α ν. Αυτός εις έλάχιστον χρονικόν διάστημα" έδο- 
λοφόνησε Ιξ άτομα μέ πρωτοφανή ψυχραιμίαν. Τό περίεργον είναι ότι ένας διάσημος 
Βιεννέζος ψυχίατρος καί έγκληματολόγος, ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Βιέν
νης "Αρπαντ Μικουλάϊ, διερχόμενος άπό τό Παρίσι, έζήτησε νά ύποβάλη εις έξέτασιν 
τον Βίντμαν, έπειδή άπό ώρισμένα στοιχεία είχε σχηματίσει τήν πεποίθησιν, ότι

ό Γερμανός δολοφόνος παρουσιά
ζει τά συμπτώματα άνθρώπου 
ευρισκομένου ύπό τό κράτος υ
πνωτισμού.

'Η  αίτησις τού Βιεννέζου ψυ
χιάτρου έγένετο δεκτή καί ό Μι- 
κουλάϊ, συνοδευόμενος ύπό δύο 
Γάλλων συναδέλφων του καί τού 
διενεργοΰντος τάς άνακρίσεις, ύ- 
πέβαλεν εις φρενολογικήν έξέτασιν 
τον Βίντμαν. 'Η  έξέτασις διήρκε- 
σεν επί δίωρον, μετά δέ τό πέρας 
της ό Μικουλάϊ άνεκοίνωσε τά 
έξης εις τον άνακριτήν :

«'Η  γνώμη, πού έσχημάτισα, 
άναγιγνώσκων τάς λεπτομέρειας 
των έξ έγκλη μάτων τού Βίντμαν, 
ένισχύεται άπό τήν έξέτασιν, εις 
τήν οποίαν τον υπέβαλα. Πράγ
ματι ό Γερμανός δολοφόνος ένήο- 
γει ύπό τό κράτος ύπνώσεως καί 
ύπό της έπήρειαν μιας ξένης θε- 
λήσεως. Καί τούτο έπειδή καί ό 
άπαισιώτερος των κακούργων εί
ναι αδύνατον νά σκοτώνη τά θύ

ματά του μέ τήν ψυχραιμίαν πού τά έσκότωνεν ό Βίντμαν. 'Η  περίπτωσις του ο
μοιάζει μέ τήν έγκληματικήν δρασιν τού δυναμιστοΰ των τραίνων, τού Ματούσκα, 
ό όποιος παραληρών έλεγεν, ότι ό Λέων—ενα μυστηριώδες διά τήν άνάκρισιν πρό- 
σωπον—τον έ'βαλε νά άνατινάσση τά τραίνα».

Ό  ψυχίατρος Μικουλάϊ, άπό τήν δίωρον φρενολογικήν έξέτασιν πού ύπέβαλε 
τον Βίντμαν, έπείσθη, ότι οδτος τήν στιγμήν όπου έπρόκειτο νά σκοτώση τά θύματά 
του έκλεινε τά μάτια του, ίδρώς περιέλουε τό κορμί του, έγίνετο κατάχλωμος καί έπε- 
τίθετο έναντίον των ώς ύπνοβάτης, έγκληματών ύπό το κράτος καταλήψιας. Χαρακτη
ριστικόν ακόμη, ότι ό Βίντμαν έξετέλει τά θύματά του, ένεργών σύμφωνα μέ τήν θέ-

Ό  Γερμανό? άρχικακοΟρνοξ Βίντμαν

-
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λησιν άλλου, είναι καί τό γεγονός ότι όλους σχεδόν, την Ζανίν Κέλλερ, τήν Τζήν Κό- 
ουβεν καί τον σωφέρ Κουφφύ, τούς έσκότωσε διά του ίδιου τρόπου, στηρίζων τό 
ρεβόλβερ του εις τον αύχένα των. Σημειωτέον, έξ άλλου, ότι πολλά έξ αυτών δεν είχαν 
χρήματα μαζί των. ’Αποκλείεται, λοιπόν, ή περίπτωσις της ληστείας.

« Ό  ένεργών ύπό τό κράτος ξένης θελήσεως ενόσω εύρίσκεται έν υπνώσει πα
θαίνει ψύχωσιν, έξήγησεν ό Βιεννέζος έπιστήμων, καί ένεργεΐ σπασμωδικώς καί πάν
τοτε μέ τον ίδιον τρόπον. Αύτή είναι καί ή περίπτωσις τοϋ Βίντμαν. Έξεμπέρδευε 
τά θύματά του κατά τον ίδιον τρόπον!».

Εις ένίσχυσιν των λεγομένων ύπό τοϋ σοφοϋ έπιστήμονος έρχεται καί ή κα- 
τάθεσις της Ζωρζέτ Ντυπρέ. Ή  Ζωρζέτ έγλύτωσε άπό τοϋ Χάρου τά δόντια. 'Ο 
Βίντμαν, όπως κατέθεσεν ή ιδία, τήν παρέσυρεν εις την έπαυλίν του, μέ τήν πρόθεσιν 
νά την σκοτώση καί αύτήν, όπως καί την Ζανίν Κέλλερ καί τήν Τζήν Κόουβεν. Καί 
ή κακουργία του έφθασε μέχρι τοϋ σημείου νά τήν πάρη καί νά χορεύση έπάνω άπό 
τό πτώμα τής χορεύτριας Κόουβεν, πού είχε θάψει εις τό υπόγειον. Καί ένώ έχό- 
ρευαν, ύπό τούς ήχους τοϋ ραδιοφώνου, άκριβώς όπως είχε σκοτώσει καί τήν Κόουβεν 
ξαφνικά ή Ζωρζέτ τον είδε νά χλωμιάζη νά κλείνη τά μάτια του καί νά τής ψιθυ- 
ρίζη, ένώ οί θρόμβοι τοϋ ίδρώτος έ'τρεχαν άπό τό μέτωπον του:

—Πάμε κάτω εις τό υπόγειον!
Καί ταυτοχρόνως έβγαλε τό ρεβόλβερ του. 'Η  Ζωρζέτ Ντυπρέ άλλόφρων έ- 

σπευσε πρός τήν έξοδον. Προς στιγμήν μάλιστα ή φασματώδης ώχρότης, πού έκά- 
λυπτε τό πρόσωπον τοϋ κακούργου, τήν έκαμε νά νομίση ότι θά έσωριαζόταν νεκρός.

Λέγει, λοιπόν, ό Βιεννέζος ιατρός:
«’Ιδού ή άπόδειξις τοϋ ότι ό Βίντμαν διετέλει έν ύπνώσει. 'Ως γνωστόν, οί κα

κούργοι, όταν πρόκειται νά έκτελέσουν ένα προμελέτημένον έγκλημά των, δέν κατα
λαμβάνονται άπό τον υστερισμόν, άπό τον όποιον κατελαμβάνετο ό Βίντμαν, άλλά 
μέ ψυχραιμίαν χτυπάνε εις τό ψαχνό!».

Καί ό σοφός καθηγητής έζήτησεν άπό τον άνακριτήν, νά τοϋ έπιτραπή νά βγά- 
λη άπό τήν κατάστασιν τοϋ ύπνωτισμοΰ τον Βίντμαν.

'Υπάρχει όμως καί ένα άλλο σοβαρόν γεγονός, πού έρχεται ν’ άποδείξη ότι 
ό Βίντμαν δέν ήτο κύριος τών κακούργων πράξεών του. Τό γεγονός, ότι ό Βίντμαν έζη 
διπλήν ζωήν. ’Από τό ένα μέρος έσκότωνε τά θύματά του εις τήν αίματοβαμμένην 
έπαυλιν τοϋ Σαίν-Κλοΰ καί άπό τό άλλο διήγε βίον νοικοκυρίστικον εις τό σπίτι τής όδοΰ 
Ά γιου Σεβαστιανού, οπού διετήρει εις τήν κρεβατοκάμαρά του εικονοστάσι ον, μπρο
στά εις τό όποιον έκαμε κάθε βράδυ τήν προσευχήν του έπί δέκα λεπτά τής ώρας.

'Η  διπλή αύτή ζωή τοϋ Βίντμαν έρχεται ν’ άποδείξη, διατείνονται οί άσχολού- 
μενοι μέ τά μυστήρια τής ανθρώπινης ψυχής, ότι ό Γερμανός κακούργος έμφανίζει 
ένα άλλο, άλλ’ όχι άσύνηθες ψυχικόν φαινόμενον, πού λέγεται διπλή προσωπικότης. 
Καί ό έμφανίζων τό φαινόμενον αυτό μπορεί άπό τό ένα μέρος νά είναι τέλειος νοικοκύ
ρης καί άπό τό άλλο ό έσχατος τών κακούργων, χωρίς νά έχη όχι συναίσθησιν τών έγ- 
κληματικών του πράξεων, άλλ’ ούτε καί νά τις θυμάται κάν!

Νά πρόκειται άρά γε, ήρώτουν οί δύσπιστοι, περί προσπάθειας νά βγη άθώος, 
διά τής γνωστής μεθόδου τής τρέ>λας, ό Βίντμαν; Ή  περίπτωσις αύτή έλέγχεται 
ώς άστήρικτος, έπειδή ένας σοφός τής περιωπής τοϋ Βιεννέζου καθηγητοϋ τοϋ Πανε
πιστημίου, όπως είναι ό Μικουλάϊ, δέν θά διεκινδύνευε τό έπιστςμονικόν κΰρος του, 
διά νά σώση ένα κακοΰργον!

Εις ένίσχυσιν, έξ άλλου, τών ισχυρισμών τοϋ Μικουλάϊ έρχεται καί τό γεγο
νός, ότι πρό ημερών εις τό Λονδΐνον ένας έκδιωχθείς έραστής, ό Τζών Ράϋτερ, νέος 
28 έτών, έπειδή δέν μπορούσε νά έκδικηθή τήν νέαν πού άπέκρουε τήν έρωτά του, 
μίαν πωλήτριαν μυροπωλείου, τήν Δωροθέαν Στρέϊτερ, κατέφυγεν εις ένα μέντιουμ, 
τον Γκρένιμπλ, καί άφοΰ τον υπνώτισε, τον έπρόσταξε νά σκοτώση τήν νεαράν Δώρο-
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- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ -

- 152.000.000 ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ-
(Ά να δη μ ο σ ίευ σ ις  έκ  τή ς  έφ η-

_____________________________ 'Υπο χ, BAY FARGAS μ*Ρί8°ς <<"Εθν°ς>> 7~8' 59)

Τό Τμήμα Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων της περιφήμου ’Αμερικάνικης'Ομο
σπονδιακής ’Αστυνομίας Έ φ - Μ π ί- ’Ά ϊ  έώρτασε προ ήμερων την 35ην επέτειον άπο 
της ίδρύσεώς του. Βεβαίως κανείς άπδ τούς κακοποιούς δέν έστειλε... συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα εις την 'Υπηρεσίαν και τούτο διά τον έξης λόγον.:

Κάποτε ένας Σερίφης τής Νέας ’Αγγλίας έπιασε το χέρι ένός κρατουμένου 
καί ήτο έτοιμος να τού πάρη τα δακτυλικά του άποτυπώματα, όταν άνεκάλυψε 
κρυμμένο εις τήν παλάμην τού κρατουμένου, ένα χαρτονόμισμα των 100 δολλαρίων.

«Το χαρτονόμισμα αύτο είναι δικό σου, τού είπε ό κρατούμενος, έάν δέν 
μοϋ πάρης τά άποτυπώματά μου».

'Ο κρατούμενος είχε συλληφθή διά μίαν μικοάν παράβασιν καί έφαίνετο ωσάν 
ένας πτωχός άγρότης. ’Αλλά όταν έξητάσθησαν τά άρχεΐα δακτυλικών αποτυπωμάτων 
της Έ φ  - Μπί - ’Ά ΐ άπεδείχθη ότι έπρόκειτο περί έγκληματίου μεγάλης ολκής.

Ό  φιλύποπτος Σερίφης έστειλε τά άποτυπώματά του εις τά κεντρικά γραφεία 
τής 'Υπηρεσίας ’Αποτυπωμάτων τής Έ φ  - Μπί - Ά ,ϊ. ’Εντός ολίγων μόνον ωρών ό 
Σερίφης έλαβεν άπο τήν Ούάσιγκτων ένα τηλεγράφημα μέ το όποιον ή 'Υπηρεσία τον 
έπληροφόρει ότι ό «πτωχός άγρότης» κατεζητεϊτο ύπο τής ’Αστυνομίας τής Καλι- 
φορνίας, ύπο άλλο βεβαίως όνομα, διά τήν ληστείαν 672.000 δολλαρίων καί τον φό
νον τού νυκτοφύλακος τής Τραπέζης άπο τήν οποίαν είχε ληστεύσει τό ποσόν αύτό.

Τό 1924 δι’ άποφάσεως τού ’Αμερικανικού Κογκρέσσου ίδρύθη ή Κεντρική 
'Υπηρεσία ’Αρχείων Δακτυλικών ’Αποτυπωμάτων τής ’Έ φ - Μπί - ’Ά ϊ. 'Ο. πυρήν 
τού ’Αρχείου της υπήρξαν τά άποτυπώματα 800.000 άτόμων, τά όποια είχον ληφθή 
υπό τής ειδικής υπηρεσίας τών φυλακών τού Ληβενγουώρθ τού Κάνσας.

’Αλλά ή λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ήτο κάτι γνωστόν πολύ πριν 
ύπάρξουν αί φυ/ακαί τού Ληβεντγουώρθ.

Τά δακτυλικά άποτυπώματα έχρησιμοποιοΰντο ώς «έπίσημοι σφραγίδες» 
εις έγγραφα έμπορικών συμφωνιών εις τήν άρχαίαν Βαβυλώνα καί τήν Κίναν προ 
2.000 έτών.

Τό 1684 ό δρ. Νεμίαε Γκριοΰ, μέλος τής Βασιλικής ’Ιατρικής Σχολής, παρετή- 
ρησεν ότι τά δακτυλικά άποτυπώματα ήσαν τελείως διάφορα άπο άνθρώπου εις άν
θρωπον, άλλ ά δέν έσκέφθη οτι ειχεν άνακαλύψει τρόπον πιστοποιήοεως τής ταυτό- 
τητος ένός άτόμου.

θέαν. Καί ό Γκρένιμπλ έπήγεν εις τό σπίτι τής άτυχούς Δωροθέας, συνωμίλησε μέ 
τήν νέαν διά μίαν παραγγελίαν άρωμάτων, άκριβώς όπως τον ειχεν οδηγήσει ό κα
κούργος νέος, καί έπειτα τής έπετέθη καί τήν έστραγγάλισεν, έπωφελούμενος τής ά- 
πουσίας τών οικείων της. 'Η  άνάκρισις κατώρθωσε νά έξακριβώση τάς έκπληκτικάς 
αύτάς λεπτομέρειας τού έγκλήματος άπο τον Γκρένιμπλ, τον όποιον παρέπεμψεν 
είς τούς ψυχιάτρους καί ό όποιος έξεμυστηρεύθη, ύπο τό κράτος τού ύπνωτισμοΰ, ότι 
ό κακούργος νέος τον έπρόσταξε νά σκοτώση τήν άτυχή Δωροθέαν. Νά είναι άρά γε 
καί ό Βίντμαν δργανον μιας έγκληματικής καί μυστηριώδους ξένης θελήσεως; ’Ιδού τί 
διερωτώνται οί Παρισινοί, μετά τήν άπροσδόκητον έπέμβασιν τού Βιεννέζου ψυχιάτρου.



Έ φ-Μ πΙ-Άΐ—  Υπηρεσία δακτυλικών άποτυπωμάτων 76'*3

Κατά τούς δύο επομένους αιώνας πολλοί άλλοι επιστήμονες έκαμαν παρατηρή
σεις έπί των δακτυλικών άποτυπωμάτων. Άλλα μόνον το 1858 ή λήψις τών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων έλαβε μεγάλην έφαρμογήν. Το έτος αύτό ό σερ Ούΐλλιαμ 
Τζέιμς Χέρσελ, άξιωματικός τών μυστικών υπηρεσιών τοϋ βρεταννικοϋ στρατού 
εις τάς ’Ινδίας, έσκέφθη το πρώτον να χρησιμοποιήση τά δακτυλικά άποτυπώματα 
ώς μέσον πιστοποιήσεως της ταυτότητος διαφόρων άτόμων.

Τό 1883 ό περίφημος Αμερικανός εύθυμογράφος Μάρκ Τουαίν, εις τό βι- 
βλίον του «'Η  ζωή εις τον Μισσισιπη», περιέγραψε την άνακάλυψιν ένός δολο
φόνου άπό το δακτυλικόν άποτύπωμα τοϋ άντίχειρος της δεξιάς του χειρός.

'Ένα άλλο σύστημα πιστοποιήσεως της ταυτότητος υπήρξε πολύ δημοφι
λές κατά τάς άρχάς τοϋ 2θοΰ αΐώνος. Μίτο το σύστημα Μπερτιγιόν. Βάσει τοϋ συ
στήματος αύτοΰ έμετράτο τό άκριβές μήκος τών κυριωτέρων οστών τοϋ σκελετοΰ 
ένός άτόμου. 'Ο  εφευρέτης τοϋ συστήματος αύτοΰ ΐσχυρίζετο ότι τό μήκος τών 
οστών ένός άτόμου άπό τής ηλικίας τών 20 ετών δεν άλλάσσει πλέον καί οτι δέν 
υπάρχουν δύο άτομα είς τον κόσμον τά όποια νά έχουν τά αύτό άκριβώς μήκος 
όλων τών οστών των.

Τό σύστημα Μπερτιγιόν έγκατελείφθη όταν κατά τήν διάρκειαν μιας δί
κης εις τάς 'Ην. Πολιτείας παρ’ ολίγον νά καταδικασθή είς θάνατον ένας άθώος, 
τό μήκος τών οστών τοϋ όποιου ήτο άκριβώς ίσον μέ τό μήκος τών όοτών τοϋ
πραγματικού ένοχου

'Ο  ’Αμερικανικός Στρατός, τό Ναυτικόν καί τό Σώμα τών Πεζοναυτών υιο
θέτησαν πολύ άργότερον τό σύστημα λήψεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί 
σήμερον είς τά άρχεΐα των εύρίοκονται τά άποτυπώματα 152.000.000 άτόμων.

Τό «μέγα έτος» τής λήψεως άποτυπωμάτων είς τάς 'Ην. Πολιτείας ήτο 
τό 1943 όταν 29.000.000 άτομα έθεσαν τά δάκτυλά των έπί τής μελανωμένης επι
φάνειας μέ ρυθμόν 93.000 άτόμων ήμερησίως.

'Υπολογίζεται ότι έάν τοποθετηθούν ή μία έπί τής άλλης αί καρτέλλαι δα
κτυλικών άποτυπωμάτων τών ειδικών άρχείων τής Έ φ  - Μπί - Ά ι  θά φθάσουν 
είς ύψος κατά 100 φοράς μεγαλύτερον εκείνου τοϋ «Έμπάϊρ Σταίητ Μπίλντινγκ» 
τοϋ μεγαλυτέρου δηλαδή κτιρίου τοϋ κόσμου.

Δέον νά σημειωθή ότι είναι άδύνατον είς ένα άτομον νά άλλάξη τά δακτυλι
κά του άποτυπώματα. Πολλοί κακοποιοί έδοκίμασαν νά τά άλλάξουν δι’ έγχει- 
ρήσεως κατά τήν οποίαν έτοποθετήθη είς τάς άκρας τών δακτύλων των δέρμα 
ληφθέν άπό άλλο σημεΐον τοϋ σώματός των. 'Η  μέθοδος αύτή άπεδείχθη άχρηστος 
διότι έντός ολίγων ήμερών τά πραγματικά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ κακοποι
ού εμφανίζονται καί πάλιν είς τά δάκτυλά του.

Δέον έπίσης νά σημειωθή ότι ή Ειδική 'Υπηρεσία τής Έ φ - Μ π ί - Ά ϊ  δύ- 
ναται νά άνακαλύψη είς ποιον άτομον άνήκουν ώρισμένα δακτυλικά άποτυπώματα 
έντός 30' λεπτών τής ώρας. Βεβαίως χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μηχανήματα 
προς κατάταξιν καί διαλογήν τών άποτυπωμάτων.

Διά τής μεθόδου τών δακτυλικών άποτυπωμάτων συλλαμβάνονται κατά μήνα 
1.000 κατά μέσον όρον άτομα, τά όποια παρέβησαν καθ’ οίονδήποτε_τρόπον τούς 
νόμους τής άμερικανικής Δημοκρατίας.



Είς την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν τής 
πόλεως Βαλτιμόρη της Πολιτείας M ary
land των Η .Π.Α . προσελήφθησαν την 
18ην Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1956 δύο (α
στυνομικοί. κύνες, ο'ίτινες έδόθησαν προς 
έκπαίδευσιν είς δύο πεπειραμένους αστυ
νομικούς (άστυφάλακας), συμφώνως προς 
το υπό δοκιμήν πρόγραμμα τής Διευ- 
θύνσεως. Ή  έν λόγω δοκιμή μετά παρέ- 
λευσιν ενός έτους διεπιστώθη δτι παρου
σίαζε θετικά άποτελέσματα είς τήν άστυ- 
νόμευσιν τής περιοχής τής πόλεως. Κατά 
τά μέσα τοϋ μηνός ’Ιουνίου 1957 έξε- 
λέγησαν υπό τής υπηρεσίας τής ΔιευΘυν- 
σεως δεκατέσσαρες άστυφύλακες μετά 
των ισαρίθμων νεοαγορασθέντων κυνών 
καί έστάλησαν προς καθημερινήν έκπαί- 
δευσιν μέχρι πρώτης Σεπτεμβρίου τοϋ αύ- 
τοΰ έτους.

'Η  έν λόγω δύναμις άποτέλεσεν χωρι
στήν υπηρεσίαν υπό στοιχεία (Κ. 9 Corps) 
καί έν συνεχεία έθεσεν είς εφαρμογήν τό 
πρόγραμμα τής περιπολίας δι’ ένός άν- 
δρός καί ένός κυνός άνά τήν περιοχήν 
τής πόλεως.

Αΰτη έκτελεϊτο κατ’ άρχάς τάς βρα- 
δυνάς ώρας τής Παρασκευής καί τοϋ 
Σαββάτου είς άπαντα τά σημεία τής πό
λεως ένθα παρετηρεϊτο μεγαλυτέρα έγ- 
κληματικότης. Άργότερον διεπιστώθη δτι 
ή έφαρμογή τοϋ έν λόγω προγράμματος 
παρουσίαζεν είς τήν Διεύθυνσιν ικανο
ποιητικά άποτελέσματα, πράγμα δπερ, 
τή είσηγήσει τοϋ ’Αστυνομικού Άργηγοΰ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ 

ΜΕ Κ Υ Ν Α Σ  

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΔΑΤΙΜΟΡΗΝ

Έκ τοϋ περιοδικού «The Police Chief», 
κατά μετάφρασιν Ύπαστυνόμου Α' 

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΟΝΤΟΥ



’Αστυνομική περιπολία με κύνας εις τήν Βαλτιμόρην 7645

κ. Jam es Μ. Hepbon, ένεκρίθη ώς νέα άστυνομική δύναμις (Κ. 9 Corps) ύπό 
του Δημάρχου καί Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως.

Προϊστάμενος της 'Τπηρεσίας (Κ. 9 Coprs) ώρίσθη εις ’Αστυνόμος καί βοη
θός αύτοΰ εις Ύπαστυνόμος, δύο άρχιφύλακες, τεσσαράκοντα αστυφύλακες, τεσσαρά
κοντα πέντε κύνες,, δύο πολΐται έκπαιδευταί καί έχορηγήθησαν τά άνάλογα τεχνικά 
καί εκπαιδευτικά μέσα διά τήν συνέχισιν τής έκπαιδεύσεως άνδρών καί κυνών. Ταύ- 
τοχρόνως έφηρμόσθη εις μεγαλυτέραν έκταοιν τό πρόγραμμα τής περιπολίας άνά 
τήν περιοχήν τής πόλεως διά [δέκα έξ άστυφυλάκων πεζή μέ κύνες ώς καί έξ αυτο
κινήτων εφοδιασμένων μετά ραδιοτηλεφώνων.

Ή  εκλογή των άνδρών προς έκτέλεσιν υπηρεσίας μ,ετά των κυνών έγένετο 
μετά προσοχής, διά τήν επιτυχίαν τοϋ προγράμματος τούτου. Διεπιστώθη ότι ή 
επιλογή τών άνδρών προς έκτέλεσιν υπηρεσίας μετά τών κυνών τυγχάνει ύψίστης 
σημασίας διά τήν έπιτυχίαν τοϋ προγράμματος.

"Απαντες ούτοι εκλέγονται μετά προσοχής καί έξετάζεται έάν κέκτηνται τούς 
κάτωθι όρους :

α) Ούτοι δέον νά διαμένωσι εις οικίας καταλλήλους, περιφραγμένας καί μέ 
χώρους άνέτους παραμονής τών άστυνομικών κυνών, β) ή σύζυγος, τά τέκνα καί άλ
λα μέλη τής οικογένειας τούτων δέον ν’ άγαποΰν τούς κύνας καί νά δύνανται νά τούς 
παρέχωσι κατάλληλον περιποίησιν, γ ) δέον νά έχωσι καλήν διαγωγήν καί νά είναι 
καλοί οΐκογενειάρχαι, δ) δέον νά έχωσι έκτος τών υπηρεσιακών αυτοκινήτων καί ι
διωτικά τοιαϋτα διά τήν μετακίνησιν καί μεταφοράν τών κυνών, έφ’ όσον ήθελεν 
άπαιτηθή καί ε) δέον νά έχωσι προσωπικήν πείραν καί γνώσεις, προκειμένου νά περι- 
ποιηθώσιν ή νά μεριμνήσωσι διά τούς κύνας.

Οί κύνες εκλέγονται ύπό έπιτροπής τής Διευθύνσεως καί δέον νά είναι άρρενες 
Γερμανικής ράτσας σέφερς (shephers) καί ή ήλικία των νά είναι κάτω τών τριών 
ετών.

'Η  διαμονή τών κυνών είς τάς οικίας απαιτείται νά είναι άνετος, νά έκπληροΐ 
όλους τούς ορούς υγιεινής καί διατροφής.

'Ως τροφή τούτων χορηγούνται έκ τής Διευθύνσεως μπισκότα καί διάφορα 
κονσερβοειδή κρέατα, τά δέ έξοδα διατροφής ανέρχονται είς διακόσια δολλάρια 
κατ’ έτος, ήτοι εις 6.000 δραχμάς.

Έκαστος ύπάλληλος έχει έκπαιδευθή νά διατηρή τον κύνα του κατάλληλον, 
προετοιμασμένον πάντοτε διά τήν έκτέλεσιν τής ’Αστυνομικής περιπολίας, πώς νά 
δίδγ) είς τούτον τό σύνθημα έπιθέσεωε, άνεύρεσιν ιχνών καί έκ τούτων τήν σύλ- 
ληψιν τών εγκληματιών, ώς καί είς άλλας περιπτώσεις.

Ή  ύπηρεσία τής άστυνομικής μονάδος (Κ. 9 Corps) διεξάγεται είς ολό
κληρον τήν περιοχήν τής πόλεως καί έκτελεΐται πεζή ύπό τριών αλλαγών κατά 20ωρον, 
ήτοι πρώτη αλλαγή άπό 7—15ης, δευτέρα άλλαγή άπό 15—23ης καί τρίτη νυκτερινή 
άπό 23—7ης πρωινής ώρας. ’Εκ παραλλήλου έκτελεΐται περιπολία ύπό αύτοκινήτων 
έφοδιασμένων μετά ραδιοτηλεφώνων καί έπιβαινόντων αύτών δύο άνδρών καί ένός 
κυνός, ίδια δέ κατά τάς νυκτερινάς ώρας άπό 1ης—9ης πρωινής.

Κατά τάς ώρας έκτος ύπηρεσίας καί άναπαύσεως, ή έκπαίδευσις συνεχίζεται 
μέ τον αυτόν κανονικόν ρυθμόν, προς ίκανοποιητικωτέραν έπιτυχίαν τοϋ προγράμμα
τος. Οί περιπολοΰντες άστυνομικοί μετά τών κυνών έκτελοΰν περισσότερον περι
πολίαν είς τάς περιοχάς ένθα παρατηρεΐται μεγαλυτέρα έγκληματικότης, προς πρό- 
ληψιν καί καταστολήν τών άδικημάτων. Ούτοι έχουσι συνεχή έπαφήν μετά τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως διά τών είς τάς οδούς έγκατεστημένων άστυνομικών τηλε
φωνικών συσκευών καί διά τών λειτουργούντων ραδιοτηλεφώνων μεταξύ κέντρου 
καί περιπολούντων άστυνομικών αυτοκινήτων, ένημερουμένων πάντοτε περί τών 
τυχόν συμβάντων είς τήν περιοχήν καί έπέμβασιν τούτων.
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Καθ’ έκάστην συντάσσεται ημερήσιον δελτίον περί των συμβάντων καί υπο
βάλλεται εις την Διεύθυνσιν.

Έάν εις μίαν των περιφερειών τής πόλεως παρατηρηθή μεγαλυτέρα έγκλημα- 
τικότης καί έχει άνάγκην ένισχύσεως άποστέλλεται τοιαύτη άνευ χρονοτριβής.

Κατά κανόνα ή άπομάκρυνσις έκ τής περιφερείας του έκτελοϋντος περιπολίαν 
άστυνομικοϋ μετά του κυνός δεν επιτρέπεται, έπιτρέπεται δέ μόνον τότε καί έφ’ δσον 
ειδικοί λόγοι τό έπιβάλλουσι προς άμεσον έπέμβασιν εις σημεΐον ένθα έλαβε χώραν 
σοβαρά εγκληματική πραξις.

Πολλά είναι τά οφέλη έκ τής περιπολίας υπό του περιπολοϋντος άστυνομικοϋ 
καί κυνός εις τάς οδούς καί πάρκα τής πόλεως, στατιστικώς δεν είναι δυνατόν νά 
καταμετρηθώσι πόσον ψυχολογικώς συντελούν εις τήν πρόληψιν των άδικημάτων.

Πάντως όμως δυνάμεθα νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως ότι έχουσι έπιτευχθή καλά 
αποτελέσματα έκ του έφαρμοσθέντος τούτου προγράμματος ιδία δέ εις έπιθέσεις κατ’ 
ατόμων, κεκρυμμένων κλεπτών, διαρρηκτών, εις οικήματα καί πάρκα, εις περιπτώσεις 
βιαίων συγκρούσεων άστυνομικών μετά κακοποιών, συλλήψεων άτόμων, παρακολου
θήσεων, άνεύρεσιν κεκρυμμένων αντικειμένων ή ζώων εις άφανήσημεΐα. ’Επίσης έπι- 
τυγχάνεται ή άνεύρεσις άτόμων ύποπτων ή ενόχων εις έγκληματικάς πράξεις έξ έγ- 
καταλειπομένων αντικειμένων παρ’ αύτών. ’Ακόμη παρετηρήθησαν συλλήψεις κακο
ποιών νοσηλευομένων εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς έχόντων σχέσιν μέ προσφάτως 
διαπραχθείσας έγκληματικάς πράξεις. Οί περιπολοϋντες κύνες εις τάς οδούς καί πάρ
κα δημιουργούν συνάμα άγάπην καί καλάς σχέσεις μέ τό κοινόν.

’Αναγνωρίζουν κατά τήν έκτέλεσιν τής περιπολίας έπαγγελματίας καί καταστη- 
ματάρχας καί γενικά δίδουν τήν έντύπωσιν εις τό κοινόν δτι είναι πιστοί φρουροί των.

Πολλάκις ή μονάς (Κ. 9 Corps) έκλήθη νά προσφέρη τάς υπηρεσίας της καί 
έκτος της περιφερείας της.

Εις τον οΐκεϊον τύπον δημοσιεύονται συχνά έπιτυχίαι ταύτης καί εις τήν ρα
διοτηλεόρασή τής πόλεως δίδονται συχναί παραστάσεις. Μεταξύ τών άλλων τονί
ζεται είς τό πρόγραμμα δτι ένός άστυνομικοϋ μπορείτε νά διαφύγετε άλλά τοΰ άστυ- 
νομικοΰ κυνός δχι. 'Η  ’Αστυνομική Διεύθυνσιςτής πόλεως Βαλτιμόρης ήλθεν εις έπα- 
φήν μέ παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών τοΰ Χόλλυγουντ καί ένέκρινεν τήν λή- 
ψιν ταινιών παρ’αύτών καί έν συνεχεία καθώρισε πρόσωπα καίκύναςτής (Κ.9 Corps) 
άτινα θά λάβωσι μέρος είς τό γύρισμα τών ταινιών, σχέσιν έχουσών μέ τά θετικά 
ύπηρεσιακά άποτελέσματα τής (Κ. 9 C orps).

Δ. ΛΙΟ ΝΤΟ Σ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

Τό σπίτι τοΰ εγκλήματος
(’Υπό Τριατάν Μπερνάρ)

’Ελεύθερη διασκευή Δ .Μ .Κ .

’Απόγευμα. "Ωρα 6.30'. 'Ο  ήλιος γέρνει προς τήν Δύσι. Μπροστά σ’ένα ισό
γειο, παλαιού ρυθμοϋ, σπιτάκι, τής οδού Κολωνοΰ 14, τρεις άνθρωποι, ό Τάκης 
(ερασιτέχνης άοτυνομικός), ό Γιώργος (βοηθός του) καί ό μπάρμπα-Γιάννης (κλει
δαράς), συζητούν σέ σοβαρό τόνο.

—-«Αυτό είναι τό σπίτι πού έγινε τό έγκλημα. Μά ό κύριος ’Αστυνόμος δεν 
φάνηκε άκόμη», λέγει ό Τάκης. Καί συνεχίζει «Τό ραντεβού μας ήταν στις 6.30'. 
Κάτι θά τό άπησχόλησε στο Τμήμα. ’Εγώ όμως θά ήθελα νά τελειώνω. Πρέπει νά 
έξετάσω τον τόπο τοΰ εγκλήματος τό γρηγορώτερο, γιατί κάθε λεπτό πού περνάει 
εξαφανίζει τά ίχνη καί μάς άπομακρύνει άπό τή σύλληψι τού ενόχου. "Ας άρχίσου- 
με τή δουλειά μας. Ποιος έχει τό κλειδί; Πρέπει νά μπούμε...».—

—’Εγώ τό έχω. Μοΰ τό έδωσε ό κ. Διοικητής νά σάς άνοίξω; ρωτάει ό μπάρ
μπα Γ ιάννης.

—’Εμπρός λοιπόν άνοιξε. Τί κάθεσαι;.
—'Ορίστε, περάστε.
'Η  πόρτα άνοιξε. Μπαίνουν καί οί τρεις. Τά βήματά τους άκούγονται βροντερά 

καθώς περπατούν πάνω στήν πλακόστρωτη αύλή.
—Νομίζω πώς αυτό είναι τό δωμάτιο πού έγινε τό έγκλ.ημα. "Ετσι δεν εί

ναι Γιώργο;, λέγει ό Τάκης προς τό βοηθό του.
—Μά βέβαια αυτό είναι. "Ετσι είπε ό κ. Διοικητής. ’Αλλά είναι κλειδωμένο! 

Μπάρμπα-Γιάννη μην κάθεσαι. "Ανοιξε τήν πόρτα.
—Δεν έχω τό κλειδί. Τό κράτησε ό Διοικητής.
—Δεν πειράζει. Τά εργαλεία σου μπορούν νά μάς βοηθήσουν. Γι’αύτό άλλωστε 

σέ πήραμε κοντά μας. ’Εμπρός λοιπόν.
'Η  πόρτα άνοιξε χωρίς πολλή δυσκολία. 'Ο  κλειδαράς άνάβει τό φώς. Μπαίνει 

πρώτος μέσα ό ερασιτέχνης άστυνομικός, άκολουθούμενος άπό τον βοηθό του.
—’Εμπρός τώρα. "Ας εφαρμόσουμε τις μέθοδες τού Σέρλοκ Χόλμς. Αυτό είναι 

τό δωμάτιο τοΰ θύματος. 'Η  έρευνα καί οί παρατηρήσεις πού θά κάνω, πρέπει νά δ- 
δηγήσουν άσφαλώς καί γρήγορα, στή σύλ.ληψι τοΰ δράστου.

Ό  μπάρμπα Γιάννης, βλέποντας πώς ή άποστολή του τελείωσε, ξεκινάει νά 
φύγη, άφού προηγουμένως έρωτά :

—Μέ χρειάζεσθε άλ,λο εμένα; Πρέπει νά γυρίσω στο μαγαζί μου, νά κανο
νίσω τούς μαστόρους γιά αύριο καί νά τό σφαλίσω. Θέλετε νά πώ τίποτε στον κύριο 
Διοικητή; Τό μαγαζί μου είναι κοντά στο Τμήμα.

—Καλά, πήγαινε. Δεν σέ χρειαζόμαστε άλλο. "Αν δής τον κύριο ’Αστυνόμο, 
πές του πώς είμαστε εδώ καί τον περιμένουμε. Φεύγοντας, κλείσε σέ παρακαλώ τήν 
έξώπορτα. ’Απαντά μέ στόμφο ό Τάκης.

Κι’δ μπάρμπα-Γιάννης έφυγε. Στο δωμάτιο έμειναν ό ντετέκτιβ καί ό βοηθός
του.

—Τώρα στή δουλειά. Σύ Γιώργο νά σταθής εκεί στο παράθυρο καί νά παρακολου- 
θής άπό τις γρίλλιες, χωρίς νά φαίνεσαι, τήν κίνησι έξω, μήπως δής κανένα ύποπτο. 
Δέν άποκλείεται νά μάς παρακολουθή δ δράστης. Κατάλαβες;

—Μάλιστα, κύριε Τάκη.
’Ενώ ό Γιώργος πιάνει θέσι πίσω άπό τις γρίλλιες, ό ντετέκτιβ μονολογεί.
«Είναι άναμφισβήτητο, δτι τό έγκλημα διεπράχθη σ’αύτήν τήν κάμαρα. Τό 

θύμα δέχτηκε ξαφνικά έπίθεσι τού εγκληματία έκ τών όπισθεν, τό χτύπησε στό κε
φάλι μέ χοντρό ξύλο ή σίδερο. Τώρα βρίσκεται στό Νοσοκομείο, δέν έχει συνέλθη ά-
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κόμη καί δεν τοϋ πήραν την κατάθεσί του. Τά ελατήρια είναι μάλλον άγνωστα. 'Ο 
φίλος μου, ό ’Αστυνόμος, δεν άποκλείει καί ερωτική άντιζηλία. Γιατί άρά γε;...Δεν 
μοϋ εξήγησε. Μέ παρεκάλεσε μόνον νά τον βοηθήσω νά διεαλευκάνη τό έγκλημα καί 
μοϋ ύποσχέθηκε νά μοϋ κάνη τή σχετική ρεκλάμα στον τύπο μέ τούς ρεπόρτερ των 
εφημερίδων. "Ας κυττάξουμε λοιπόν τί στοιχεία μπορούμε νά βρούμε εδώ».

Κυττάζοντας ξαφνικά ένα τραπεζάκι, πάνω στο όποιον βρίσκονται άνακατεμέ- 
να μερικά χαρτιά, συνεχίζει.

«Τό θϋμα καθότανε έκεΐ καί έγραφε, όπόταν μπήκε άθόρυβα ό δράστης καί τό 
κτύπησε στο κεφάλι». ’Αλλά τί τάχα νά έγραφε; Τίποτε δεν φαίνεται γραμμένο σ’ 
αύτά τά χαρτιά. Περίεργο...’Ίσως καί νά μην έγραφε».

'Η  ματιά του πέφτει στο πάτωμα. Λίγη σκόνη κάπου σ’ένα μέρος, τοϋ κινεί 
την περιέργεια. Γιά λίγο όμως, γιατί δεν άποκλείεται νά τήν φέρανε οί ’ίδιοι μπαί
νοντας στο δωμάτιο. "Ενα καδράκι στον τοίχο, φαίνεται μετακινημένο προσφάτως. 
Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνεται από τη γραμμή της σκόνης στο κάτω μέρος. Κά
ποιος θέλησε νά τό φέρη στο ίδιο καί αυτός δεν μπορεί παρά νά άγαπάη τήν τάξη αν 
καί εκεί μέσα μάλλον άταξία επικρατούσε. Καί ό ντετέκτιβ συνεχίζει θριαμβευτικά 
τό μονόλογό του.

«’Ά ! Αυτό είναι. Τήν άταξία τή δημιούργησε ό δράστης, ψάχνοντας γιά λεφτά. 
Γιά χρήματα καί γιά τιμαλφή έψαχνε. Νά τό ντουλάπι...Μπά...είναι κλειδωμένο. 
Φαίνεται πώς δεν πρόφτασε νά τ’άνοίξη. Μά τότε θάρθη ξανά».

—Γιώργο, βλέπεις τίποτε τό ύποπτο;
—"Οχι. Μόνον περαστικοί διαβάτες.
—Έ λ α  νά κρυφτούμε πίσω άπό τήν πόρτα καί νά παραφυλάξουμε. ’Ασφαλώς ό 

δράστης θά έπιστρέψη σε λίγο γιά ν’άνοίξη τό ντουλάπι. Είμαι άπόλυτα βέβαιος γ ι’ 
αύτό. Κι’έτσι θά πιαστη σάν τον ποντικό στή φάκα. Θά είναι μιά επιτυχία πρώτης 
τάξεως.

Σβύνοντας τό φώς περιμένουν σέ μιά γωνία. 'Ο βοηθός άπευθύνεται στον ντε- 
τέκτιβ καί λέγει χαμηλ,όφωνα.

—Δίκηο έχεις κ. Τάκη.'Οέγκληματίας θά έπιστρέψη σύντομα. Σ ’δλα τά άστυ- 
νομικά έργα, ό ένοχος ξαναγυρίζει στον τόπο τοϋ εγκλήματος, γιατί φέρνοντας στο 
νοΰ του ξανά όλες τις λεπτομέρειες, νομίζει πώς κάτι ξέχασε καί φοβάται, μήπως 
άφισε κανένα ίχνος, άπό τό οποίο θά τον άποκαλ.ύψη ή ’Αστυνομία. ’Εδώ δμως είναι 
καί τό ντουλάπι. ’Ακριβώς στήν περίπτωσί μας ό δράστης θάρθη γιά νά ψάξη τό 
ντουλ,άπι.

— Σσσουτ... "Ακου, άνοιξε ή έξώπορτα. "Ερχεται προς τά έδώ. Προσοχή, 
μόλις άνοιξη αυτή τή πόρτα, εγώ θ’ άνάψω τό φώς καί θά πέσουμε άπάνω του.

Στήν πλακοστρωμένη αύλή άκούγονται τά βήματα κάποιου πού πλησιάζει. 
Φθάνει στήν πόρτα καί κτυπάει διακριτικά, λές καί δέ θέλει ν’ άνησυχήση τούς ένοι
κους. 'Η  πόρτα άνοίγει. Τό φώς άνάβει.

— Ψηλά τά χέρια... Πραραδώσου, φωνάζει ό ντετέκτιβ.
— Ποιόν νά πιάσουμε κύριε Τάκη ; Είναι ό κλειδαράς, ό μπάρμπα—Γιάννης, 

λέγει ό βοηθός.
— Τί ;... Ποιος είναι ;... Ό  κλειδαράς;... Τ ί θέλει πάλι έδώ ;
Καί ό κλειδαράς λύνει τήν άπορία τοϋ ντετέκτιβ.
— Μέ συγχωρείτε. Είδα τον κ. διοικητή καί μοϋ είπε νά σάς ειδοποιήσω πώς 

δεν έγινε έδώ τό έγκλημα. Λάθος. Καταλάβατε ; Δεν είναι αύτό τό σπίτι πού βρέθηκε 
ό χτυπημένος. Λέει, πώς ή πράξις έγινε στο σπίτι τοϋ άριθμοΰ 84 καί δχι έδώ στο 
14. Έ κ εΐ μάς περίμενε, άλλά δεν είχε τό κλειδί (μοϋ τό είχε δώσει, βλέπετε έμένα) 
καί γύρισε στό Τμήμα. Πίταν στενοχωρημένος γιά τήν παρεξήγησι.

— Τί λές Χριστιανέ μου ; τόν διακόπτει ό ντετέκτιβ. "Αλλο πάλι τοΰτο. Γιατί
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Ύ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφραοίν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ό  ’Αλέν Ρομπέρ τάχει χαμένα... Καί ελπίζει συγχρόνως...
Κυττάζει κάθε σπίτι, κάθε διαβάτη, κάθε πρόσωπο... Πιστεύει δτι, άπό ώρα 

σέ^ώρα, θά γίνη κάποιο θαϋμα... "Οτι δηλαδή, σέ κάποια στροφή του δρόμου, μια 
γυναίκα πολύ όμορφη, κι’ ένας άντρας πολύ δυνατός, θά τόν άναγνωρίσουν καί θά 
τόνε πάρουν στην άγκαλιά τους. Τό έλπίζει καί τό φοβάται μαζί... Φοβάται τήν ώρα' 
εκείνη, πού θά χωρίση ή ζωή του στα δύο... Χθες σήμερα... πρίν-μετά... παρελθόν- 
παρόν...

Μά οχι... Κατά τούς υπολογισμούς του, αύτή τή στιγμή, ό πατέρας του κι’ ή 
μητέρα του περπατάνε σέ μιαν άλλη συνοικία...

Θά πάη κι’ αυτός εκεί;... ’Ό χ ι!  ’Ό χ ι!  Αύριο!...
Πάντοτε έβλεπε χωριστά τή δραπέτευσή του, κι’ υστέρα τήν έρευνα για τούς 

γονείς του...
'Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, μετά τό Τερνεραί!!!... τόσο γρήγορα!!!...
’Αρκετά για σήμερα!!! Αύριο π άλ ι!!!..
Κι’ ή νύχτα έφτασε κι’ δλας... Καί μαζί της έφτασαν κι’ οί συνηθισμένοι νυχτε

ρινοί σύντροφοι των μικρών άγριων παιδιών :... Ή  άπελπισία, δηλαδή, ή μοναξιά, 
ή άπαισιοδοξία ότι όλα θά άποτύχουν...

Αύριο... Τί θά γίνη αύριο ;... Μια άγνωστη, κρύα, άδυσώπητη ζωή τόν κύ
κλωσε ξαφνικά... Ό  μικρός δραπέτης ένοιωσε φόβο, άγωνία, πανικό...

Καί μέσα στο χείμαρρο τών σκιών πού συμπλέκονταν στή φαντασία του, έφερε

δεν τό ξεκαθάριζε άπό τήν άρχή ό ευλογημένος... ; Κρίμα τούς κόπους μας... Γ ι’ αυτό 
δεν εΰρισκα ίχνη σ’ αυτό τό παληόσπιτο. Πάμε Γιώργο...

— Μπράβο λάθος!.., λέγει ό βοηθός. Καλά πού δεν μάς πήραν χαμπάρι αυτοί 
πού κάθονται εδώ καί οί γείτονες. Θά τρώγαμε ξύλο... Πάμε κύρ Τάκη τάλάθη άνθρώ- 
πινα...

Ό  μπάρμπα-Γιάννης μένοντας μόνος, σιγοψυθιρίζει : «Αυτοί οί νεαροί πού θέ
λουνε νά κάνουνε τούς άστυνομικούς, τούς ντετέκτιβ, όπως τούς είπε ό κ. Διοικητής, 
όλο, τούς έξυπνους κάνουνε καί πέφτουν σέ γκάφες. Τώρα φύγανε καί άφίσανε τό 
ξένο σπίτι άνοιχτό. "Ας κλειδώσω τώρα έγώ γρήγορα κι’ ας φύγω, μήν πιάσουν εμένα 
γιά διαρρήκτη».

Κλειδώνει καί φεύγει. ’Απομακρυνόμενος, γυρίζει, κυττάζει πίσω καί μονο
λογεί.

«Καλά πού πήγα στον κ. Διοικητή. ’Ακόμη εδώ θά ήσαν καί ό Θεός ξέρει τί 
θά γινότανε, αν παρουσιάζονταν οί νοικοκυραΐοι».

Δ. Μ. Κ.
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στη θύμησή του το Τερνεραί καί ενα παράπονο αΐστάνθηκε μέσα του, ένα πελώριο, 
νοσταλγικό παράπονο για ’κείνη τή ζωή...

Πόσο όμορφα θά ήταν άν βρισκόταν αύτή τή στιγμή στον κοιτώνα του!!! 
Να μπορούσε να κρυφτή κάτω άπ’ τα σκεπάσματα, του !!! ν’ άκούη άπό μακριά, 
στα ζεστά, τήν φυσαρμόνικα του βελούδου, τα «λές;» του Μάρκ, τα «παρά νά» 
τοϋ Ούσσόν!!!... Νά νοιώθη πάνω στο μάγουλό του τά άνάλαφρα καί ελαφρά αρω
ματισμένα μαλλιά τής Ά ρχ...

Στη θύμησή της τινάζεται άπότομα... Θέλει νά τή διώξη μακριά άπ’ τή 
σκέψη του... Τοϋ κάνει τόσο κακό νά συλλογίζεται τήν καλωσύνη της!!!..,

Μέ ορθάνοιχτα μάτια εξακολουθεί νά κυττάζη κατά πρόσωπο, μέσα στο σκο
τάδι, τούς διαβάτες, πού όλο καί περισσότερο βιάζονται νά γυρίσουν σπίτι τους...

Νάτοι λοιπόν, κύριος καί σκύλος, σάν χαμένοι στή μεγάλη πολιτεία, νά περ
πατούν μέ άργά βήματα μέσα στήν πολυκοσμία πού είναι οί δρόμοι, ανάμεσα σ’ αυ
τές τις κυψέλες, πού είναι τά σπίτια...

’Έ χει κι’ όλας παραχορτάσει άπό προθήκες καταστημάτων... Δέν χαζεύει 
πιά... Δέν τοϋ κάνουν έντύπωση...

Έ χ ε ι άκόμα παραχορτάσει άπό πρόσωπα... Είναι τόσων λογηών!!! Κι’ όμως 
όλα τους είναι ξένα καί εχθρικά σ’ αυτόν!!!

Δέν ξέρει, οΰτε μπορεί νά φαντασθή ότι οί περισσότεροι άπ’ τούς περαστι
κούς είναι άδιάφοροι, ό ένας γιά τούς άλλους... Τούς νομίζει ένωμένους, άγαπημέ- 
νους, συντρόφους στή μεγάλη ζωή... Νομίζει ότι άπό τή μιά μεριά είναι τό Παρίσι 
ολόκληρον, κι’ άπό τήν άλλη αυτός, καταμόναχος.

"Οχι μόνος!... 'Ο  σκύλος τον άκολουθεΐ ή μάλλον τον συντροφεύει·μέ άκανό- 
νιστα βήματα... τρία ό σκύλος... δύο αύτός...

Τον συντροφεύει ό σκύλος, πού δέν ξέρει οΰτε τό όνομά του...
Δοκίμασε νά βρή τό πραγματικό του όνομα, μά δέν τά κατάφερε.
Τον φώναξε μέ όσα ονόματα σκυλιών ήξερε... περίπου 10... Μπλάκ... Τόμ... 

ΓΙατώ... Κοπέν... Άστρέ... Μπικέ...
Τό ζώον κάθε φορά πού άκουγε ένα όνομα νόμιζε ότι τό άγόρι τοϋ μιλοΰσε, 

καί κουνοΰσε μέ χαρά τήν ουρά του...
Κάθε φορά πού ό ’Αλέν Ρομπέρ τοϋ ρίχνει μιά ματιά, συναντά τό πιστό, 

μά άνήσυχο, βλέμμα του: τό βλέμμα τοϋ στρατιώτη...
—«Ναί, φίλε μου... Κουράγιο...» λέει τό παιδί μέ ξεψυχισμένη φωνή...

Τό ζώο παρουσιάζει κάτι παράξενα συμπτώματα...
Προηγουμένως, μέσα στο αυτοκίνητο, τό ένα του πόδι είχε παγώσει... Έ π ε ι

τα άρχισε νά τρέμη...
—«Είναι ίσως ή άγωνία!» σκέφθηκε κατατρομαγμένο τό παιδί...

α, κάθε φορά πού ό σκύλος στέκει νά ούρήση κάτω άπό ένα δέντρο (κι’ 
αύτό γίνεται πολύ συχνά) τον πιάνουν σπασμοί καί μουγγρίζει τόσο δυνατά, ώστε 
οί διαβάτες γυρίζουν καί τον κυττάζουν μέ φόβο μάλλον παρά μέ οίκτο...

Τότε ό ’Αλέν Ρομπέρ σκέπτεται μέ μίσος τό Νοσοκομείο καί μουγγρίζει κι’ 
αυτός μέ λύσσα : «Οί βρωμιάρηδες!!! Οί κακούργοι!!!... Τό σακάτεψαν τό ζώο !!!».

Μά ξαφνικά τοϋ γεννιέται μιά άλλη υποψία.. «Μήπως πεινάει ή διψάει;».
"Ετσι, τραβά γιά τό πρώτο ψησταριό πού συναντά καί μπαίνουν μέσα...
Τό παιδί παραγγέλνει καί ρίχνεται μέ λαιμαργία στο φαγητό... Τά λεπτά 

λουκάνικα, ή άφθονη μουστάρδα καί τά μεγάλα μήλα τοϋ φαίνονται σάν κάτι πο
λύτιμο... Σάν ν’ άνακάλυψε ξαφνικά τήν ευτυχία'!!!

«'Όσο γιά τό σκύλο, καταβροχθίζει τρεις ολόκληρες μερίδες...».
«370 φράγκα» λέει στο τέλος τό γκαρσόνι...

(Συνεχίζεται)
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---------------------------------------  'Υπό Ύπαστυνόμου Α’ κ. I .  ΡΑ·ΓΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
’Α ργοναυτώ ν.
Πάροδος της όδοϋ Κ. Σουλιώτη 35α, στοϋ Θών.
Οί ’Αργοναύτες, μυθολογικοί ήρωες, έξεστράτευσαν, μ’ άρχηγδ τον Ίάσονα, 

στήν Κολχίδα μέ την «’Αργώ» για νά πάρουν τό χρυσόμαλλο δέρας τοϋ κριού, ό ό- 
πος διέσωσε τον Φρίξον άπό τό μίσος της μητρυιάς του. 'Ο  καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου Άοβανιτόπουλος, εξηγεί τον μΰθον ώς έξης: «Μετά την άνακάλυψι τοϋ σκλ.ηροΰ 
μετάλλου περί τό 2.500 π.Χ. ,οί "Ελληνες δυνηθέντες νά ναυπηγώσι, έτέθησαν μέ ζή
λον εις την έρευναν των θαλασσών. 'Ο άριστος των ερευνητών τούτων ύπήρξεν ό Ί -  
άσων καί οί Άργοναΰται.

Σχετικά μέ τό χρυσόμαλλο δέρας, λέγουν, ότι είναι ή έξωραϊσμένη μορφή 
μεταλλείων χρυσοΰ, τά όποια άνεζήτουν στη περιοχή.

’Αργοστολιού
’Από τέρμα Ζακύνθου 58, στη Κυψέλη.
’Οφείλει τήν ένομασία της,στή πρωτεύουσα της νήσου καί τοϋ Νομοΰ Κεφαλ

ληνίας, ή οποία έχει 10.183 κατοίκους (άπογραφή 1940).
Ά ρ γ ο υ ς .
Πάροδος της όδοϋ Λένορμαν 108, στο Κολωνό.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι της Πελοποννήσου τοϋ νομοΰ Άργολίδος, ή 

οποία άπέχει άπό τό Ναύπλιον 12 χιλ. Πήρε τ ’ όνομα άπό τόν ιδρυτή της Ά ργο, 
γυιό τοϋ Διός καί της Νιόβης καί αδελφό τοϋ Πελασγοΰ (βλέπε καί Άγαμέμνονος).

Ά ργύρη ’Α ναγνώ στου.
Πάροδος της όδοϋ 'Ηρακλέους ιερόν 34, στοϋ ΦΙΞ.
'Ο  Άργύρης Αναγνώστης, ’Αθηναίος τήν καταγωγή, πήρε μέρος στον απε

λευθερωτικό άγώνα τοϋ 21, ώς οπλαρχηγός. Τό 1822 μέ 150 άνδρες βοήθησε τόν 
Νικηταρά πού πολεμούσε μέ τόν Όμέρ Βρυώνη. Τό 1826, μέ τό βαθμό τοϋ λοχα
γού στο τακτικό στρατό τοϋ Φαβιέρου, μπήκε στήν Άκρόπολι όπου καί πέθανε άπό 
τύφο.
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’Α ργυρίου.
’Αδιέξοδο της όδοΰ Βεΐκου 62, στο Κουκάκι.
'Ο  ’Αργυρίου Γεωργαντάς, άπό την Έφεσο, πολέμησε τον καιρό της Έ πα- 

ναστάσεως στη Κρήτη (1821—1824), όπου και πληγώθηκε τέσσαρες φορές. Πολέ
μησε στη Ναύπακτο,στο Μεσολόγγι, στη Θήβα καί στη Χίο.

’Αργυροκάστρου.
Πάροδος τής όδοϋ Δοϊράνης 4, στο Πολύγωνο.
Τό Άργυρόκαστρον, πρωτεύουσα τμήματος τής Δρυϊνουπόλεως (Β. ’Ηπείρου) 

είναι κτισμένο σέ βραχώδη αντερείσματα του όρους Μακρύκαμπος. Στις 3 Μαρτίου 
1913, ή κυανόλευκη άντικατέστησε την ημισέληνο. Μέ τις άποφάσεις τής Πρεσβευ
τικής διασκέψεως (30/10/1921 καί 9/11/1921) ή Β. ’Ήπειρος, παραχωρήθηκε 
στους ’Αλβανούς, οί όποιοι καί την κατέχουν.

Στις 8 Δ/βρίου 1940, τά Ελληνικά στρατεύματα κατέλαβον τό Άργυρόκα
στρον. Ά ς  ελπίσουμε ότι οί ισχυροί καί πιστοί... σύμμαχοί μας θ’ άναγνωρίσουν τά 
δίκαιά μας αιτήματα, γιά τη γή τής Β. ’Ηπείρου πού πότισαν μέ αίμα γενεές Ε λ 
λήνων. Είναι γή πού άνήκει δικαιωματικά στην Ελλάδα. Κι’ αν τώρα την κρατούν 
ξένοι, θάρθή οπωσδήποτε μιά μέρα πού τό δίκηο κι’ ή ήθική θά νικήσουν καί τότε ή 
Β. ’Ήπειρος θά γίνη γιά πάντα Ελληνική.

’ Αργυροπούλου Τ ιμολέοντος.
Πάροδος τής όδοϋ Βουρδουμπά Ν. 5, στον Ά γ ιο  ’Ελευθέριο Άχαρνών.
'Ο  Τιμολ.έων Άργυρόπουλος, καθηγητής τής Πειραματικής Φυσικής στο 

Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, γεννήθηκε καί πέθανε στην ’Αθήνα (1847-1912). Έργά- 
σθηκε γιά την έκλαΐκευσι τής φυσικής έπιστήμης καί διετέλεσε πρόεδρος τοϋ 
φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» άπό τό 1880 μέχρι τοϋ θανάτου του.

’Α ργυρουπόλεω ς.
Πάροδος τής όδοϋ Άρματωλών καί Κλεφτών, στή Νεάπολι.
’Οφείλει την ονομασία της, στην ομώνυμη κοινότητα τής έπαρχίας Ρεθύμνης.
’Αρδητοϋ.
Ά πό Άναπαύσεως 1, στο Μέτς (Ά γ . Φωτεινή Ίλισσοϋ).
Ό  Άρδηττός λ.όφος τών ’Αθηνών (133 μ.) πάνω άπό τό Παναθηναϊκό Στά

διο, κοντά στον Ίλισσό, οφείλει την ονομασία του, στον ομώνυμο ηρώα τής ’Αττικής. 
’Εκεί εύρίσκετο, κατά τήν άρχαιότητα, ό Δήμος «Άγραι». Κάτω άπό τον λόφο, 
έτελοΰναο τά «μικρά Έλευσίνια μυστήρια». Ό  Η ρώδης ό ’Αττικός, άνήγειρε στην 
κορυφή τοϋ Άρδηττοΰ, ναό τής θεάς τύχης, ερείπια τοϋ όποιου σώζονται άκόμη. 
Στήν κορυφή, προς τ ’ άριστερά τοϋ Σταδίου καί πίσω άπό τό άνω διάζωμα, βρίσκε
ται ό τάφος τοϋ Ήρώδου ’Αττικού (πέθανε τό 179 μ .Χ .). Πάνω στο τάφο του είναι 
γραμμένα τά έξής : «Ηρώδης ’Αττικός, Μαραθώνιος, ού τάδε πάντα, κεΐται τώδε 
τάφω πάντοθε εύδοκίμοις».

’Αρέθα.
Πάροδος Λεωφόρον ’Ιωνίας 206, στον Ά γ ιο  ’Ελευθέριο Άχαρνών.
Ό  Άρέθας, Μητροπολίτης Καισαρείας, γεννήθηκε μάλλον στήν Πάτρα κατά 

τό 850 μ.Χ. 'Υπήρξε μαθητής τοϋ Πατριάρχου Φο>τίου. Είναι ό άντιπρόσωπος τής 
άναγεννήσεως τών γραμμάτων στο Βυζάντιο. ’Έγραψε έ'ργα κανονικού δικαίου, ερμη
νευτικά τής Α γίας Γραφής, δογματικά, φιλοσοφικά, ρητορικά, θεολογικά καί ποιη
τικά.

Μαζί μέ τον Φώτιο καί τον Κων/νο τον Πορφυρογένητο, είναι οί άντιπρόσωποι
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τής πνευματικής κινήσεως στο Βυζάντιο. Μπορεί επάξια νά συγκριθή μέ τον 'Ιερώ
νυμο καί τον Βησσαρίωνα. Πέθανε τό 932 μ.Χ.

Ά ρείου  Π άγου.
Πάροδος τής όδοϋ Άδριανοΰ 24, στο Θησείο.
’Άρειος Πάγος, λέγεται ό πετρώδης λόφος πού βρίσκεται δυτικά τή ς’Ακροπό- 

λεως. 'Ο  λόφος αυτός είναι συνδεδεμένος μέ την θρησκευτική καί δημοσία ζωή των 
’Αθηναίων. "Αρειος ώνομάσθηκε άπό τύν Ά ρη , ό όποιος τήν εποχή τού Κέκροπος, 
δικάσθηκε έκεϊ για τό φόνο τοϋ Άλιρροθίου, γυιοϋ τοϋ Ποσειδώνος καί ό όποιος είχε 
βιάσει μιά κόρη τοϋ ’Άρη, όταν αυτή μετέφερε νερό άπό τήν πηγή πού ήταν κοντά 
στον Ίλισσό.

Πάγος ώνομάσθηκε έξ αίτιας τής βραχώδους συστάσεως (πάγος=βράχος). 
'Υπάρχουν καί άλλες εκδοχές, πιθανώτερη όμως φαίνεται ή άναγραφεϊσα. 'Ο Άρειος 
Πάγος, έθεωρεΐτο σάν χώρος ιερός καί άπαραβίαστος. Έ κ εϊ πάνω, συνεδρίαζε τό 
άνώτατο συμβούλιο τής πόλεως, ή «Έ ξ Άρείου Πάγου Βουλή».

Μνημονεύεται σάν τό αρχαιότερο δικαστήριο. Ά πό  κεΐ δίδαξε γιά πρώτη φορά 
προς τούς ’Αθηναίους, ό Απόστολος Παΰλος. Σήμερα, Άρειος Πάγος, λέγεται τό 
Άνώτατο Ποινικό Δικαστήριο. Τοΰτο συνεστήθη διά Β.Δ. τής 1 6 ’Οκτωβρίου 1834 
μέ Πρόεδρο τον X. Κλωνάρη, Εισαγγελέα τον Α. Πάϊκον, Αντιπρόεδρον τον Α. Πο- 
λυζωΐδην καί μέ Άρεοπαγίτας τούς : Γ. ’Αθηναίο, I. Σημάκη, Γ. Φέδερ, Δ. Σκορδί- 
λη, Δ. Λόντο.

Ά ρ ετ α ίο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Μ. Σπηλαίου 13, στον Παναθηναϊκό.
'Ο  Άρεταΐος Θεόδωρος, επιφανής Έλλην ιατρός, καθηγητής τής ’Ιατρικής καί 

συγγραφεύς πολλών έπιστημονικών συγγραμμάτων χειρουργικής, γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο τό 1830 καί πέθανε τό 1895. Τήν μεγάλη του περιουσία, κληροδότησε στο 
Πανεπιστήμιο καί έτσι έγινε τό ομώνυμο νοσοκομείο, πού άνήκει στο Πανεπιστήμιο.

’Αρετής.
Ά πό Φαιδριαδών 83, στή Κυψέλη.
’Αρετή, είναι ή ΐδιότης τοϋ άγαθοΰ, ψυχικόν καί πνευματικόν προσόν, ήθική 

τελειότης, ΐκανότης τοϋ πράττειν τό άγαθόν, ευψυχία, γενναιότης, άνδρεία. ’Επί δέ 
γυναικών, άγνότης.

Παοάγεται άπό τήν ρίζα «αρ» τοϋ ρήματος, άραρίστιν πού σημαίνει : άρέσκω, 
προσαρμόζομαι, είμαι κατάλληλος γιά κάτι.

Νά πώς ό ’Αριστοτέλης ύμνησε τήν άρετή, σ’ ένα του ποίημα, μετά τήν δολο
φονία τοϋ φίλου του Έρμείου.

Ά ρετά πολύμοχθε γένει βροτείω, 
θήραμα κάλλιστον βίω, 
σάς πέρι, παρθένε, μορφάς 
καί θανεΐν ζαλωτός έν Έλλάδι πότμος 
καί πόνους τλήναι μαλερούς άκάμαντας.

Πού εξηγείται :
Ά ρετή, πολυβάσανη άγάπη τ ’ άνθρώπου, 
σύ καμάρι άκριβό τής ζωής 
καί νά σβύση γιά χάρι σου, κόρη, κανείς 
είναι μοίρα γλυκειά, ζηλευτή στήν Ελλάδα.
Ποιός εμπρός σου ψηφφ τούς ιδρώτες τοϋ κόπου ;

(Μετάφρ. Σ ιμόν Μενάρόον)
(  Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ Άστυμόνου Β' τάξεο/ς οί μέχρι τοϋδε Ύ - 
παστυνόμοι Α' τάξεως κ. κ. Νίκας Πάτροκλος κατ’ εκλογήν καί Βλογιανίτης Πανα
γιώτης κατ’ άρχαιότητα.

*
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ’Αστυνόμος Β' κ. Μαθιουδάκης 
Κων )νος καί οί άστυφύλακες: ’ Αποστολόπουλος Γεώργιος, ’Αναγνωστόπουλος Λεω
νίδας καί Γουρζής ’Ιωάννης.

—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό ύπαρχιφύλαξ Παστελάκος Μιχαήλ 
καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας.

-—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρχι
κού Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Βεμβληδάκης ’Αντώνιος.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ έμπιστευτικής ήμερησίας διαταγής τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Πει
ραιώς άπενεμήθη έπαινος εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. ’Αναστασίου Εύάγ- 
γελον, διότι ώς πρώτος καί μόνος 'Υποδιευθυντής τού ’Επιτελείου της ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Πειραιώς από 1-1-1959 μέχρι σήμερον έπεδείξατο κατά τήν εκτέλεση/ 
τών καθηκόντων του έκτακτον δραστηριότητα άφοσίωσιν καί ζήλον, άντιμετωπίσας 
μετά ίδιαζούσης ταχύτητος, άποτελεσματικώς ύπό δυσχερείς περιστάσεις, μέτρα τά
ξεως καί ασφαλείας, προκαλέσας τά ευμενή διά τήν υπηρεσίαν σχόλια τής Πειραϊκής 
Κοινωνίας καί τού ήμερησίου τύπου.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις τούς 
κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους : ’Αστυνόμον Β' κ. Πολίτην Παναγιώτην, 'Υπα- 
στυνόμους Α ' κ. κ. Μητσάκον Κωνσταντίνον καί Ξουραφάν Γεώργιον, 'Υπαρχιφύ- 
λακα Καυκαν Παναγιώτην καί ’Αστυφύλακας: Καραμήτσον ’Αθανάσιον, Άντωνάκην 
Μιχαήλ, Τάσην Παναγιώτην, Καρόγιαννην Γεώργιον, Κελεπούρην ’Επαμεινώνδαν, 
Κηρύκον Βασίλειον, Παπαδημητρίου Ίωάννην, Πνευματικόν Μιχ., Σκεπαρνιάν ’Αν
τώνιον καί Τεζάρην Θέμελην, διότι άπαντες καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του 
έκαστος, έργασθέντες φιλοτίμως καί μεθοδικώς, έπέτυχον εντός βραχυτάτου χρονι
κού διαστήματος τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού Χρυσοστόμου Χρυσομάλλη, δρά
στου κλοπής 76.000 δραχμών ώς καί τήν κατάσχεσιν καί άπόδοσιν τώ δικαιούχφ 
τών κλαπέντων χρημάτων.

—Διά διαταγής τής Άνωτέρας Διοικήσεως τού Βασιλικού Ναυστάθμου 
Σαλαμίνας έξεφράσθη ευαρέσκεια εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Μαντούβαλον Εύάγγε- 
λον διότι κατά τό έπί τριετίαν χρονικόν διάστημα τής ύπηρεσίας του εις τό Ειδικόν 
Τμήμα ’Ασφαλείας Β. Ναυστάθμου Σαλαμϊνος, έπεδείξατο έξαίρετον ζήλον, άφοσίω- 
σιν είς τό καθήκον, εργατικότητα καί άριστον πνεύμα συνεργασίας.



ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΙΣΙΤΗ ΡΙΩ Ν  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ 
ΣΧΟΛΑΣ ΥΠ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΩΝ

—Διά σχετικών διαταγών τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων προεκυρή- 
χθησαν είσιτήριοι εξετάσεις διά 50 δοκίμους της Σχολής 'Υπαστυνόμων καί 80 δο
κίμους της Σχολής Άρχιφυλάκων. Οί υποψήφιοι τής Σχολής Άρχιφυλάκων θά έξε- 
τασθώσιν εις τό μάθημα τών Ελληνικών την Κυριακήν 6 Δεκεμβρίου έ.έ., οί δέ τής 
Σχολής 'Υπαστυνόμων εις τό αύτό μάθημα την Κυριακήν 14 Φεβρουάριου 1960.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—'Η  ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει γίνει ό αχώριστος φίλος χ ι
λιάδων άκροατών, πού κάνουν γ ι’ αυτήν τά πιο ένθουσιώδη σχόλια. Καίοί επιτυχίες 
τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής συνεχίζονται.

*
—Στο πρόγραμμα τής 13-11-1959 μετεδόθησαν δημοτικά τραγούδια του βου

νού καί τού κάμπου καί καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ άστυνομικά 
καί κοινωνικά θέματα.

*
—Ή  ’Εκπομπή τής 20-11-1959 γνώρισε μιά μεγάλη έπιτυχία χάρις στήν άψο

γη λογοτεχνική ομορφιά της καί τήν. εκλεκτή μουσική της υπόκρουση. Στο πρόγραμ
μα αύτό μετεδόθη καί συγκινητικό άπόσπασμα τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, 
γραμμένο άπό τό δόκιμο 'Υπαστυνόμο κ. Σπΰρο Πηλό, μέ πρόζα άνθρώπινη, εύχάρι- 
στη καί διδακτική.

*
—Μέ τό διαλεχτό μουσικό συγκρότημα τού Σπόρου Πιπεράκη καί τήν Ζωίτσα 

Κουρούκλη καί Νάσο Πατέτσο, σ’ ένα έλαφρό ποικίλο πρόγραμμα, πλαισιώθηκεν 
ή ’Εκπομπή τής 27-11-59, κατά τήν οποίαν μετεδόθησαν καί συνθήματα γενικωτέ- 
ρου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

*
(Κείμενα, έπιμέλεια: Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Ε 
σωτερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζειό δόκιμος'Υπαστυνόμοςκ. Σπόρος Πηλός).

★
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή έπετείφ τής ονομα
στικής των έορτής εις τούς διακεκριμένους συνεργάτας τού περιοδικού καί καθηγητάς 
τής «’Αστυνομικής Σχολής» κ.κ. Άνδρέαν Τούσην, ’Αντεισαγγελέαν Άρείου Πά
γου, Σπυρίδωνα Γαλανόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Νικόλαον Κίνναν τ. 
’Αρχηγόν, Νικόλαον Σπυρόπουλον τ. ’Αστυνομικόν Διευθυντήν, Νικόλαον Τσιτσι- 
ράγκον καί Νικόλαον Γκιουζέπην καθηγητάς τής ’Αστυνομικής Σχολής.

’Επίσης είς τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας κ. Νικόλαον Κόκκινον, τόν ’Επι
θεωρητήν τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Νικόλαον Νέρην, είς τόν Γενικόν Διευθυντήν 
’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ 'Υπουργείφ ’Εσωτερικών κ. Νικόλαον ’Αρχιμανδρί
την, είς τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. ’Ανδρέαν Σταυρόπουλον, Άνδρέαν Μου- 
ρούσιαν, Νικόλαον Ταβουλάρην, Νικόλαον Νικητάκην, Νικόλαον Βερελήν, Σπυρίδω
να Κουτσόυρούμπαν καί Σπυρίδωνα Ζερβόπουλον, ώς καί είς τούς κ.κ. Α ξιω μα
τικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 1.30'-2 μ. μ.

Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή τ ε  τ η ν  Ε κ π ο μ π ή  

τ ή ς  'Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  α π ό  

τ ό  Ρ α δ ιο φ ω ν ικ ό  Σ τ α θ μ ό  τ ω ν  

Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ ν ά μ ε ω ν .


