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Τήν 12-2-1946, πρώτην επέτειον της Συμφωνίας τής Βαρκίζης, οί μητραλοΐαι
Κομμουνισταί, έκτελοϋντες διαταγήν τοΰ Διεθνούς Κομμουνισμού, άπεφάσισαν τήν
προπαρασκευήν τρίτου ενόπλου άγώνος κατά τής Πατρίδος μας μέ κύριον σκοπόν
τήν ένταξιν τής Ελλάδος εις τό Παραπέτασμα καί τήν μετατροπήν της εις σλαβικήν
έπαρχίαν.
Τήν 31-3-1946 τό Λιτόχωρον ύφίσταται τήν πρώτην ένοπλον έπίθεσιν των
Κομμουνιστοσυμμοριτικών ορδών καί τον Αύγουστον τοΰ 1949, κατόπιν επικών
άγώνων αί ’Ένοπλοι Έθνικαί Δυνάμεις συντρίβουσι κατά κράτος εις τάς κορυφάς
τοΰ Βίτσι καί τοΰ Γράμμου τούς συμμορίτας, οίτινες πανικόβλητοι, έλεεινοί καί τρισά
θλιοι ζητοϋσιν σωτηρίαν διά τής φυγής καί άσυλον εις τάς Χώρας τοΰ Παραπετάσματος.
Τέσσαρα καί πλέον έτη διήρκεσεν ό ένοπλος αύτός αγών, ή όργάνωσις καί τροφοδότησις τοΰ οποίου ύπήρξεν έργον τοΰ Διεθνούς Κομμουνισμού διά λογαριασμόν καί
κατ’έντολήν τοΰ όποιου ένήργουν οί, όνόματι μόνον Έλληνες, Κομμουνιστοσυμμορΐται.
Κατά τον ένοπλον τούτον άγώνα ή Πατρίς μας διήλθεν ήμέρας κρίσιμους.
Κατ’ αυτόν ήπειλήθησαν ολα τά ιδανικά μας, ώς ’Έθνους, Κράτους καί άτόμων :
Φυλή, Θρησκεία, Ελευθερία, Δημοκρατία.
"Ομως ένικήσαμεν.
Ή Νίκη ύπήρξεν άποτέλεσμα τών μεγάλων άρετών τοΰ Έλληνος πολεμιστοΰ
καί τής άνταξίας Πολιτικής καί Στρατιωτικής 'Ηγεσίας του.
Εις τούς θρύλους, τά ήρωϊκά κατορθώματα καί ολοκαυτώματα τοΰ 'Έλληνος
πολεμιστοΰ, τών οποίων γέμει ή Ελληνική 'Ιστορία καί τών όποιων τήν άρχήν άνευρίσκομεν εις τά βάθη τών αιώνων, προσετέθησαν χρυσοϊς γράμμασι τά ονόματα τών
θρυλικών βουνών «ΓΡΑΜΜΟΣ—ΒΙΤΣΙ».
'Η Πολιτεία, τιμώσα καί εύγνωμονοΰσα τά ήρωϊκά τέκνα της, καθιέρωσε
τήν 3ην Σεπτεμβρίου ώς ήμέραν έορτής τών άρετών τοΰ "Ελληνος Πολεμιστοΰ.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατά τήνκρίσιμονέκείνην περίοδον εύρέθη εις τάς έπάλξεις, άντεπεκρίθη άπολύτως εις τάς προσδοκίας τοΰ ’Έθνους καί έπετέλεσεν εις τό
ακέραιον τήν άποστολήν του.
Ή ήγεσία τών Κ/Σ είχε προγραμματίσει τήν παράλυσιν τής Κρατικής ’Ε
ξουσίας εις τήν Πρωτεύουσαν καί τήν άθρόαν στρατολογίαν έκ τής περιοχής της
διά τάς συμμορίας.
Εις τάς έπιδιώξεις ταύτας ή ήγεσία τών Κ/Σ είχε στηρίξει κατά σημαντι
κόν ποσοστόν τάς ελπίδας της διά τήν τελικήν νίκην.
'Η ’Αστυνομία Πόλεων άνέτρεψε τά σχέδια τοΰ Κ/Σ, ματαιώσασα τήν στρα
τολογίαν καί έπιτυχοΰσα τήν διατήρησιν εις τό άκέραιον τοΰ Κυβερνητικοΰ ελέγ
χου εις τήν περιοχήν τής ευθύνης της καί είδικώς εις τήν Πρωτεύουσαν, άποτέλε
σμα, δπερ είχε κεφαλαιώδη σημασίαν διά τήν νικηφόρον συνέχισιν καί έκβασιν τοΰ
άγώνος. Κατέφερε σκληρά καί πολλαπλά πλήγματα κατά τών συνωμοτικών-έπαναστατικών μηχανισμών τών Κ/Σ, τέλος δέ κατά Μάρτιον τοΰ 1949 συνέλαβε καί τον
’Αρχηγόν τών μηχανισμών τούτων καί μέλος τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. αι
μοσταγή κακοΰργον Στέργιον Άναστασιάδην μεθ’ ολοκλήρου τοΰ ’Επιτελείου του.
’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί !
Νά είσθε ύπερήφανοι διά τήν συμβολήν σας εις τήν Νίκην.
’Αγρυπνείτε. 'Ο κίνδυνος δεν παρήλθεν. 'Ο έχθρός καραδοκεί μέ τό δπλον παρά
πόδας.
Ό 'Αρχηγός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΤΝΤΖΗΣ
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ΓΡΑΜΜΟΣ
ΒΙΤΣΙ
Μέσα στήν παγκόσμιο ιστορία, οΐ σελίδες πού μιλούν γιά τό Ελληνικό "Εθνος
καί τούς άγώνες του κατέχουν τήν πρώτη θέση.
Είναι άγώνες, οχι μόνον γιά τήν ιερή αυτή γη, άλλα γιά ολόκληρη τήν άνθρωπότητα καί γιά ιδανικά, τά όποια τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα άκτινοβολοϋν άπό τον
ιερό βράχο των Αθηνών, όπου έχει στηθή « ή Ά κ ρ ό π ο λ ις», τό αιώνιο σύμβολο της
σοφίας, της άρετής καί τής ελευθερίας.
Αυτό άκριβώς τό σύμβολο, πού άπείλησε ό αρχών τοϋ Βορρά ν’ άφανίση, όμιλεΐ γιά τις θυσίες, τά ολοκαυτώματα καί τό αίμα μέ τό όποιο τό Ελληνικόν "Εθνος
άπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα έδωσε στήν άνθρωπότητα τή γνώση της άρετής καί τής σοφίας, τή φιλοπατρία, τό άδάμαστο φρόνημα καί τά πανανθρώπινα
ιδανικά, πού άγωνίζονται τώρα 6λοι οί ελεύθεροι λαοί νά προασπίσουν άπό τήν επι
βουλή τών πολικών άντιπάλων.
" Καί οχι μόνον τούτο, άλλά καί άπόδειξε οτι γνωρίζει ν’ άγωνίζεται γιά τά
ιδανικά αύτά καί νά στήνη βωμούς, όπως είναι οί βωμοί τοϋ Μαραθώνος, τής Σαλαμΐνος, τών Θερμοπυλών, τής Κωνσταντινουπόλεως, τοϋ 1821, τοϋ 1912-1913, τοϋ
1940, τοϋ 1944 καί τελευταία τοϋ 1949 πάνω στή Πίνδο, στο Γράμμο, στο Βίτσι,
στή Μουργκάνα... καί τόσοι άλλοι, πού άποτελοΰν άπλώς σταθμούς στήν άτέλειωτη
ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ "Εθνους διά μέσου τών αιώνων.
Δεν είναι συμπτωματική ή πανοπλία τής ’Αθήνας, θεάς τής σοφίας. Συμβολίζει
τις πολεμικές άρετές τών Ελλήνων, γιατί άποτελεΐ ιστορική άλήθεια, οτι οί "Ελληνες
πάντοτε διεκρίθησαν στά πεδία τών μαχών. Κατά τά νεώτερα δέ χρόνια σέ κάθε
κρίσιμη στιγμή τής άνθρωπότητος έδωσαν τό παρόν καί άγωνίσθησαν γιά τά ιδανικά
τους καί γιά τον πανανθρώπινο πολιτισμό.
Καί ή ’Εθνική, λοιπόν, έπέτειος πού γιορτάζει σήμερον τό Πανελλήνιον εις άνάμνησιν τής συντριβής τών συμμοριτοκομμουνιστών στο Γράμμο καί στο Βίτσι, άπο
τελεΐ έναν άπό τούς νεώτερους σταθμούς τής ιστορίας μας.
Ά λ λ ’ ας θυμηθούμε τό πρόσφατο αυτό κεφάλαιο τής ιστορίας μας.
Οί κομμουνιστές τής Ελλάδος, άπάτριδες καί δοΰλοι τών Σλάβων τοϋ Βορρά,
παρεσκευάσθησαν κατά τή διάρκεια τής κατοχής τής Χώρας άπό τις δυνάμεις τοϋ
φασισμού καί τοϋ ναζισμού, ώστε, δταν έρθη ή στιγμή τής άπελευθερώσεως νά κυ-
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βερνήσουν αύτοί την Ελλάδα καί νά την παραδώσουν στους μακρυνούς αύθέντες των
τής στέππας.
Τδ σχέδιό τους ήταν σατανικώτατο, γιατί κατώρθωσαν νά έκμεταλλευθοΰν τον
πόθο των Ελλήνων για τη λευτεριά τους καί νά δημιουργήσουν τό Ε .Α .Μ ., τον
Ε.Λ.Α.Σ., τό Ε.Λ.Α.Ν. καί τήν Ο.Π.Λ.Α., στις όποιες έπεστράτευσαν τούς οπαδούς
των καί παρέσυραν έν άγνοια των πολλούς έθνικόφρονας πολίτας, ένώ οί οργανώσεις
αύτές ήσαν καθαρώς έγκληματικές κομμουνιστικές οργανώσεις, πού δέν είχαν καμμιά. απολύτως σχέση μέ τον πραγματικόν άγώνα άντιστάσεως κατά των κατακτητών.
’Έτσι, κατώρθωσαν κατά τις ημέρες τής άπελευθερώσεως νά κυριαρχούν σχε
δόν σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα, νά έχουν δημιουργήσει δική τους κυβέρνηση τού βου
νού καί νά πιστεύουν ότι ή έπιτυχία τους θά ήταν άπολύτως άσφαλής.
Άπατήθηκαν όμως γιατί οί Σύμμαχοι κατάλαβαν τήν τελευταία στιγμή τήν
άπάτη τους καί έσχημάτισαν κυβέρνησιν από έθνικόφρονες'Έλληνες πολιτικούς πού
κατώρθωσαν νά εμποδίσουν τήν άμεσο κατάληψη τής αρχής μετά τήν αποχώρηση
των Γερμανών.
Αύτός, ακριβώς, ήταν ό «πρώτος γύρος» τών κομμουνιστών, όπως τον ώνόμασαν, κατά τον όποιον τά θύματά τους άνέρχονται σέ 40.000 νεκρούς έθνικόφρονες, πού
έδολοφονήθησαν κατά τον άγριώτερο τρόπο.
Καί άκολουθεΐ ό «δεύτερος γύρος». Πρόκειται γιά τον άπαίσιο Δεκέμβρη τού
1944 κατά τον όποιον ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος, «αί Άθήναι» καί πολλές έπαρχίες
μετεβλήθησαν σέ ζούγκλες.
Οί σφαγές τών έθνικοφρόνων πολιτών, οί άνατινάξεις, οί βιασμοί γυναικών, οί
φάλαγγες τών ομήρων, οί λεηλασίες, οί φλόγες, τά δάκρυα καί τό αίμα αποτελούσαν
μιά κόλαση πού κράτησε εναν ολόκληρο μήνα. ’Αλλά καί πάλιν ή Ελλάδα δέν νική
θηκε.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων, ή Χωροφυλακή, ό ’Εθνικός Στρατός καί ό Ελληνικός
λαός, μέ τή βοήθεια τών Συμμάχων μας, κατώρθωσαν νά συντρίψουν τις ορδές τών
κομμουνιστών καί νά τις άναγκάσουν σέ συνθηκολογήσουν. Κ’ έτσι γεννήθηκε ή συν
θήκη τής Βάρκιζας μέτήν όποιαν ύποχρεώθηκαν νά παραδώσουν τά όπλα καί νά διαλύσουν τον Ε.Λ.Α.Σ..
’Έτσι έκλεισε καί ό ματωμένος κύκλος τού «δεύτερου γύρου», πού στοίχησε
στήν Ελλάδα 56.373 Έλληνες καί Έλληνίδες, άγνά στοιχεία τού πληθυσμού μας,
τίμιους πατριώτες πού κατεσφάγησαν κατά τρόπο θηριώδη.
’Αλλά τό κομμουνιστικό κόμμα τής Ελλάδος δέν άλλαξε τακτική. ’Αμέσως
μετά τή συμφωνία τής Βάρκιζας, άρχιζε νά προπαρασκευάζη τον «τρίτο γύρο». Έ στειλεν εμπειροπόλεμα στελέχη στις χώρες τού Παραπετάσματος γιά νά εκπαιδευτούν
στρατιωτικά καί έκρυψε τά όπλα του σέ άσφαλεΐς κρύπτες. ’Έτσι σιγά-σιγά καί άφοΰ
ώλοκληρώθηκαν οί προπαρασκευές, ξέσπασε, τό 1946, μέ τήν έπίθεση στο Λιτόχωρο,
ό «τρίτος γύρος».
Βούλγαροι, ’Αλβανοί καί Σλάβοι, μέ βοηθούς εγκληματίας κοινούς, εκείνους
πού ή άνεξικακία τών Ελλήνων άφησε νά κυκλοφορούν ελεύθερα, δημιούργησαν συμ
μορίες πού τά έγκλήματά τους ξεπέρασαν έκεϊνα τών θύννων.
Ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός, ή φοβερά αύτή λαίλαπα, άπείλησε προς στιγ
μήν νά έρειπώση όλότελα τον μαρτυρικό τούτο τόπο. ’Αλλά τήν απάντηση στις ορδές
αύτές τών βαρβάρων φυλών τής στέππας, πού ώρμησαν μέσα στήν Ελλάδα σάν
μάστιγα καταστροφής, τήν έδωσαν καί πάλιν οί μαχητές τής Ελλάδος σέ τόνο άφθάστου ηρωισμού καί αυτοθυσίας. Αύτοί! ζωηρά μέτό άπλετο φώς τής Ελληνικής
έλευθερίας. Α ύτοί!! μιά δράκα άνδρών ύπεδέχθησαν πολυάριθμο εχθρό μέ τό Λακωνικό
εκείνο «όχι» καί μάς ύπενθύμισαν τις άρετές τής φυλής μας, τήν άφοβία προς τούς
κινδύνους καί τό άπειρο τής φιλοπατρίας μας μέ τή φανατική εθνική πίστι, ότι άπό μιά
άτιμασμένη ζωή, καλύτερη είναι ή λήθη τού θανάτου ! ! ! Αύτή τή δροσερή πνοή έσκόρ-
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πισε ή Ελλάδα τό 1949 σ’ όλη την ατμόσφαιρα, πού την άνέπνεον οί έλεύθεροι λαοί
καί μ’ αύτή την άστραπή έφωτίσθηκε καί πάλιν ή νύχτα του κόσμου.
Ά λλα ό άπολογισμός του «τρίτου γύρου» υπήρξε τρομακτικός.
Ά πειρες έκτελέσεις αθώων πολιτών, σταυρώσεις καί άπαγχονισμοί ιερωμέ
νων, δολοφονίες 'Ελλήνων, έμπρησμοί οικημάτων, καταστροφές στή γεωργία, άφανισμος τής κτηνοτροφίας, γενική έρήμωση καί λεηλασία. Καί τό φρικτώτερο άπ’
όλα τους τά εγκλήματα, τό «παιδομάζωμα». Νήπια καί μικρά παιδιά τ ’ άρπαξαν
άπ’ τις άγκαλιές των μαννάδων τους καί τά έ'σερναν μακρυά άπό τά σπίτια τους,

Ό Έ λλην στρατιώ της π ά νω σ τα κακοτράχαλα βουνά τω ν συνόρων μας, έτοιμος
πάντοτε ν ’ άμυνδή κατά πάσης εξωδεν επιβουλής.

άσυγκίνητοι άπό τό σπαραγμό των μαννάδων καί τό ομαδικό κλάμα των παιδιών,
πού άντηχοΰσε άνατριχιαστικά κατά τις νυκτερινές πορείες προς τις χώρες τοϋ
παραπετάσματος.
55.000 νεκροί, 28.000 παιδιά θύματα τοϋ παιδομαζώματος, 40.000 έκπατρισθέντες, 750.000 άστεγοι καί ύλικές ζημίες 3.700.000.000 σημερινών δραχμών,
είναι τά στοιχεία πού δίνει ή στατιστική γιά τον «τρίτο γϋρο».
Καταστροφή τών πάντων, ήταν τό σύνθημά τους. ’Ενώ όμως πίστευαν ότι σχε
δόν είχαν έπικρατήσει, άναγκάσθηκαν τελικά ν’ άναμετρηθοϋν μέ τον 'Έλληνα φαν-
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τάρο, τό ναύτη, τον άεροπόρο, τον άστυφύλακα, το χωροφύλακα, καί τον έφεδρο
πολεμιστή κ’ έτσι ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός συνετρίβη τελικά.
'Ο στρατός μας έγραψε καί πάλι μέ τή λόγχη νέες σελίδες δόξης καί ήρωϊσμοϋ.
'Ο διεθνής κομμουνισμός άπέτυχε νά καταλάβη τήν Ελλάδα καί γ ι’ αυτό
ένοιωσε μεγάλη άπογοήτευση.
Μ’ αυτόν άκριβώς τον τρόπο γράφηκε ή έποποιΐα τής Πίνδου, τής Ρούμελης,
τοϋ Γράμμου, τοϋ Βίτσι, τής Μουργκάνας κλπ.. Καί όάγώνας έκλεισε μέ τήν ιστορική
ήμερησία διαταγή τοΰ άειμνήστου ’Αρχιστρατήγου ’Αλεξάνδρου Παπάγου, πού
έγραφε τοΰτα τά σεμνά λόγια :
«Δεν είναι απλή ή σύμπτωσις ότι ή πρώτη άποφασιστική νίκη τοϋ στρατού
μας, κατά τήν μακράν πολεμικήν περίοδον, πού άρχίζει τά έξημερώματα τής 28ης
’Οκτωβρίου 1940 έκερδήθη εις τον Γράμμον καί τήν Πίνδον καί ή τελευταία επί
σης, εννέα χρόνια βραδύτερον, εις τον Γράμμον.
'Η ιστορική αύτή έπανάληψις συμβολίζει παραστατικώτερα άπό κάθε άφηρημένον συλλογισμόν τήν ουσιαστικήν ταυτότητα τοϋ άγώνος.
Έπρόκειτο περί εισβολής, διότι ή άποφασιστική μάχη έδόθη καί είς τάς δύο
περιπτώσεις εις τήν κλασσικήν πύλην των εισβολών.
'Ο άγων ήτο βαθύτατα έθνικός, διότι δεν ήπειλήθησαν απλώς εθνικά εδάφη,
λιμένες ή θέσεις όχυραί, άλλ’ αύτή ή ύπόστασις τοϋ ’Έθνους είς τό ηθικόν καί υλικόν
της βάθρον. Τέλος καί είς τάς δύο περιπτώσεις, ό εισβολέας έκάλυψε τήν επιβουλήν
του μέ τό μανδύαν ενός μεσσιανισμοΰ-«νέα τάξις πραγμάτων» ή «άταξική κοινωνία»—
τοΰ οποίου τό βαθύτερον νόημα δέν ήτο άλλο παρά ή κατάργησις τής Ελληνικής τάξεως, ή σωματική καί ψυχική—«ολοκληρωτική» όπως τήν είπαν—ύποδούλωσις τοΰ
ανθρώπου καί τών ελευθέρων κοινοτήτων είς τήν ωμήν βίαν.
Δι’ αύτό τό ’Έθνος τών Ελλήνων ολόκληρον έξηγέρθη ώς εις άνθρωπος κατά
τής έπιβουλής, έπολέμησε καί ένίκησε. Δι’ αύτό ό πόλεμος αύτός περισσότερον άπό
κάθε άλλον, υπήρξε πόλεμος τοΰ λαοΰ καί ή νίκη, νίκη τοΰ λαοΰ.
'Υπήρξε κατ’ εξοχήν νίκη τών ήθικών δυνάμεων, νίκη τοΰ ήθικοΰ. "Ας έπιτραπή είς εκείνον ό όποιος ηύτύχησε νά ήήηθή καί είς τάς δύο άποφασιστικάς στιγγάς, τών ένοπλων δυνάμεων τοΰ ’Έθνους, νά άποδώση τάς τιμάς έκεϊ πού άνήκουν.
Ούδείς παραγνωρίζει τήν συμβολήν τής ήγεσίας, τήν συμβολήν τών διοικήσεων
είς τό εύτυχές άποτέλεσμα. Οί ήγήτορες, λέγει ό ήρωας τοΰ Ροστάν, είς τον «Ά ετιδέα», είναι τά κεφαλαία είς τάς σελίδας τής πολεμικής ιστορίας. Αυτά μαγνητίζουν
τήν προσοχήν. ’Αλλ’ ή ιστορία γράφεται μέ τάς μυριάδας τών μικρών γραμμάτων,
καί δέν γράφεται χωρίς αυτά, χωρίς τάς μυριάδας τών αφανών μαχητών.
Είς πολέμους, ιδίως όπως αύτός, όπου τον άποφασιστικόν ρόλον παίζουν αί
ήθικαί δυνάμεις, ή νίκη είναι έργον τοΰ στρατοΰ έν τώ συνόλω του. Τοΰ στρατοΰ καί
τοΰ λαοΰ. Καί ή διαπίστωσις αότη θεμελιώνει τήν αισιοδοξίαν μας διά τό μέλλον.
Διότι άκριβώς ή νίκη υπήρξε έργον τών ήθικών δυνάμεων, έργον τών πολλών,
καί τό μέγα της κεφάλαιον θά διατηρηθή όσουσδήποτε κόπους καί αν άπαιτήση τοΰτο,
καί, όταν οί κίνδυνοι παρέλθουν, τό πνεΰμα της καί ό παλμός της καί ό ρυθμός της
θά μεταδοθούν είς τήν προσπάθειαν τής άναδημιουργίας τής Ελλάδος».
Σ τρατάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

Τό συμπέρασμα είναι, ότι ύστερα άπό τούς τρεις αίματωμένους γύρους τοΰ
κομμουνισμού δέν πρέπει ν’ άκολουθήση τέταρτος.
Καί δέν θά άκολουθήση τέταρτος γΰρος, όταν πεισθοΰν οί κομμουνιστές τής
Ελλάδος καί ό διεθνής κομμουνισμός, ότι, ό υπερήφανος Ελληνικός λαός είναι άποφασισμένος νά ζήση μέ τά ιδανικά του καί ν’ άγωνισθή γ ι’ αυτά, άψηφώντας τις
άπειλές απ’ οπουδήποτε κι’ αν προέρχωνται.
Ν. Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ (ΣΑΜΠΟΤΑΖ)
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
------------------------------- ’Υπό τ ο ϋ κ .Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ -----------------------------(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

8. Δολιοφθορείς ( σαμποτερ) δολοφόνοι υψηλών προσώ πων κ α ι άλλων ατόμων,
α ) ’Α ποφασιστική προσω πική έπίθεση.
ι) Δολοφονία τοΰ "Ελληνας Υ π ο υ ρ γ ο ύ Δ ικαιοσύνης Χρ. Λαδά.

** *
8. Δολιοφθορείς
άλλων α τό μ ω ν .

(σαμποτέρ)

δολοφόνοι

ύψηλώ ν

προσώπων καί

"Ολοι οί πράκτορες κατασκοπείας ή άντικατασκοπείας δεν είναι κατάλληλοι
για νά χρησιμοποιηθούν ώς δολιοφθορείς (δολοφόνοι) ύψηλών προσώπων και άλ
λων άτόμων. Ε κείνοι πού πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν για τύ σκοπό αύτό επιλέ
γονται μεταξύ των πρακτόρων, μέ βάση προπαντός τή σκληρότητα καί την άποφασιστικότητά τους. "Οταν δέ τούς γίνη καί ή κατάλληλη έκπαίδευση, τότε άναλαμβάνουν τίς πιο δύσκολες άποστολές, δηλαδή τή δολοφονία ύψηλών ή έπικινδύνων για
τό κράτος προς όφελος τοΰ οποίου εργάζονται, προσώπων. Καί είναι δύσκολες οί
άποστολές αυτές, γιατί δσο μεγαλύτερη άξια έχει μιά προσωπικότητα γιά ένα κρά
τος, τόσο μεγαλύτερα μέτρα άσφαλείας αύτοϋ λαμβάνονται, ώστε κάθε άπόπειρα
δολοφονίας του ν’ άποτελή όχι εύκολο έγχείρημα.
Στούς έκπαιδευομένους, λοιπόν, ώς ειδικούς δολιοφθορείς γιά τή δολοφονία
ύψηλών προσώπων, διδάσκονται οί διάφοροι τρόποι κατά τούς όποιους μπορεί νά
δολοφονηθή ένα ύψηλό πρόσωπο έκ τοΰ άσφαλοΰς καί οί τρόποι αυτοί είναι οί άκόλουθοι :
α) 'Η άποφασιστική προσωπική έπίθεση.
β) Έπίθεση μέ αυτοκίνητο (γκαγκστερικός τρόπος έπιθέσεως).
γ ) Δολοφονία μέ έκρηκτικά μηχανήματα.
δ) Δολοφονία μέ δηλητήριον.
ε) Δολοφονία ύπό διάφορα προσχήματα.
α) 'Η ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή π ρ ο σ ω π ι κ ή έ π ί θ ε σ η .
'Η προσωπική έπίθεση κατά ύψηλοϋ προσώπου μπορεί νά γίνη μέ περίστρο
φο, μέ χειροβομβίδα καί μέ μαχαίρι άκόμη. Τό άτομο πού θά κάνη τήν έπίθεση
πρέπει νά έχη άσκηθη στή χρήση τών όπλων αυτών. Πρό παντός όμως πρέπει νά
είναι άποφασισμένο νά θυσιάση καί τή ζωή του προκειμένου νά πετύχη τοΰ σκοποΰ
του. Φυσικά πριν γίνη ή έπίθεση παρακολουθοΰνται οί συνθήκες της ζωής τοΰ θύματος,
ό τρόπος τών μετακινήσεώντουκαί γενικά έπιδιώκεται νά βρεθή τό κατάλληλο σημείο
πού ευνοεί τήν έπιτυχία τής έπιθέσεως. "Οσο δέ τό σημείο αύτό είναι πλησιέστερα
προς τό θΰμα, τόσο οί έλπίδες έπιτυχίας τής έπιθέσεως είναι μεγαλύτερες. Πολλές
φορές οί ύπηρεσίες κατασκοπείας χρησιμοποιούν γιά τήν δολοφονία ύψηλών προ
σώπων άτομα, τά όποια άπό όποιοδήποτε λόγο αισθάνονται μίσος κατά τοΰ θύ
ματος τέτοιο, πού δέχονται νά κάνουν έπίθεση αύτοκτονίας, έπίθεση δηλαδή κατά
τήν όποια γνωρίζουν ότι θά σκοτωθούν οπωσδήποτε καί αυτοί μαζί μέ τό θΰμα.
Γενικά, λοιπόν, ή προσωπική έπίθεση είναι πολύ έπικίνδυνη καί γιά τό θΰμα καί γιά
τό δράστη, άποτελεί δέ τον άσφαλέστερο τρόπο δολοφονίας ένός άτόμου, έστω καί
αν έχουν ληφθή σοβαρά μέτρα γιά τήν άσφάλειά του. Αυτονόητο είναι ότι όσο τά
μέτρα άσφαλείας τοΰ έπικινδύνου νά ύποστη έπίθεση προσώπου είναι μελετημένα,
τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται ό δράστης στήν έπίθεσή του. Οί περισσότερες δολο
φονίες ύψηλών προσώπων πού είναι γνωστές στήν ιστορία έγιναν μέ τον τρόπο αύτό.
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Ν. ’Αρχιμανδρίτου

ι) Δ ο λ ο φ ο ν ί α τ ο ϋ Έ λ λ η ν ο ς ύ π ο υ ρ γ ο ϋ τ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς
Χ ρ ή σ τ ο υ Λαδά.
Μιά άπό τις δολοφονίες αυτές είναι καί ή δολοφονία στην ’Αθήνα του αειμνή
στου Χρ. Λαδα, υπουργού τής Δικαιοσύνης, τής οποίας το ιστορικό έχει ώς εξής :
Στις 9 το πρωί τής 1ης Μαΐου 1948, ήμέρα τοϋ Μεγάλου Σαββάτου, δταν οί
καμπάνες σήμαιναν για τήν πρώτη ’Ανάσταση, ό άείμνηστος ύπουργός τής Δικαιο
σύνης, Χρήστος Λαδάς, έξοχος έπιστήμων, θαρραλέος έθνικος άγωνιστής καί επί
λεκτος πολιτικός, κατέβηκε άπό τό σπίτι του καί μπήκε στην ιστορική εκκλησία
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση, πού βρίσκεται παραπλεύρως, για να προσευχηθή,
ν’ άνάψη ένα κεράκι, δπως συνήθιζε να κάνη κάθε μέρα καί νά μεταλάβη των άχράντων μυστηρίων.
"Οταν μετά 10' τής ώρας τελείωσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα βγήκε καί
πήγε στο αυτοκίνητό του, πού τον περίμενε στήν πλατεία τής εκκλησίας. Το αυτο
ί κινητό το ώδηγοϋσε ό σωφέρ Σταύρος Μενουδάκης,
δίπλα του δέ έκάθητο ό άστυφύλαξ τής άσφαλείας
του ύπουργοϋ ’Αγγέλου Σπΰρος. Μόλις ξεκίνησε το
αύτοκίνητο καί έστριψε δεξιά στήν οδό Έδουάρδου
Λώ, πού τώρα λέγεται Χρήστου Λαδά, γιά νά πάη
στο ύπουργεΐο Δικαιοσύνης, ένας κομμουνιστής πού
ήταν ντυμένος μέ στολή άεροπόρου (σμηνίτου) παρα
μόνευε στο απέναντι πεζοδρόμιο, έτρεξε καί ταχύ
τατα πέταξε μέ δύναμη μιά χειροβομβίδα στο πίσω
τζάμι τοϋ αυτοκινήτου. Ή χειροβομβίδα έσπασε τό
τζάμι, έπεσε μέσα, εκεί πού έκάθητο ό υπουργός καί
έξερράγη. Ό δολοφόνος, όπως εξακριβώθηκε, ήταν
ό Μουτσογιάννης Εύστράτιος τού Ίωάννου, ήλικίας
τότε 22 έτών, έτρεξε στήν όδό ’Ανθίμου Γαζή γιά νά
διαφύγη. ’Αλλά ό σωματοφύλακας τού ύπουργοϋ
άστυφύλαξ ’Αγγέλου Σπΰρος καί ό οδηγός, αμέσως
μόλις ακόυσαν τον κρότο πού έκαμε τό τζάμι καί πριν
άκόμη έκραγή ή χειροβομβίδα, βγήκαν καί μέ τό πε
ρίστροφο στο χέρι κατεδίωξαν τον δράστη. Τό αυτό
Είκ. 3. Χρήστοξ Λαδδζ.
έκαμαν καί οί άστυφύλακες ΓΙινακούλιας ’Αθανάσιος,
Καράντζαλης Ευστάθιος καί Λιακόπουλος Παναγιώτης, πού βρέθηκαν έκεΐ πλη
σίον έκτελούντες ύπηρεσίαν.
Ό δράστης χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία του, έσκυψε, έβγαλε άπό τήν τσέπη
του δεύτερη χειροβομβίδα καί τήν έξεσφενδόνισε κατά των αστυφυλάκων πού τον
κατεδίωκαν, μέ αποτέλεσμα νά φονευθή ό άστυφύλαξ Πινακούλιας ’Αθανάσιος
και νά τραυματισθοϋν οί άστυφύλακες Καράντζαλης καί Λιακόπουλος. 'Ο
άστυφύλαξ όμως ’Αγγέλου συνέχισε τήν καταδίωξή του, οπότε εκείνος έξεσφεν
δόνισε καί τρίτη χειροβομβίδα, ή οποία εύτυχώς δέν έξερράγη. Ό άστυφύλαξ πυρο
βολών έτραυμάτισε τό δράστη σοβαρά καί τελικά τον συνέλαβε.
'Ο άείμνηστος Λαδάς βαρειά τραυματισμένος καί σέ άφασία μετεφέρθη στο
νοσοκομείο τοϋ Έρυθροΰ Σταυρού, άλλά παρ’ όλες τις ιατρικές έπεμβάσεις άπέθανε
μετά δύο ήμέρες.
'Ο δράστης Μουτσογιάννης μετεφέρθη στο 'Ιπποκράτειο νοσοκομείο καί ύπέστη άμέσως έπιτυχή έγχείρηση πού τοϋ έσωσε τή ζωή.
'Η άστυνομία έκινήθη άμέσως μεθοδικά καί κατώρθωσε νά δώση στήν άνάκριση όλα τά στοιχεία, οχι μόνο των δραστών, άλλά καί τών ήθικών αύτουργών τοϋ
εγκλήματος, τούς όποιους συνέλαβε καί παρέδωσε στή δικαιοσύνη. Ενδιαφέρει
ν άναφέρουμε ότι ό κύριος ήθικός αυτουργός τοϋ έγκλήματος αυτού, πού συνεκλό-
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νισε την ελληνικήν κοινωνία καί έστέρησε την πολιτεία ένδς θαρραλέου έθνικοϋ
άγωνιστοϋ, ύπήρξεν ή ηγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε., ή οποία μετά την άποτυχία τοΰ Δεκεμ
βριανού κινήματος τοϋ 1944, ώργάνωσε μυστικά καί εξαπέλυσε άπδ τδ 1946 τις
κομμουνιστικές συμμορίες στην ύπαιθρο.
"Οπως δέ είναι γνωστδν στις 25 ’Ιουνίου τοϋ 1947 έγινε στδ Στρασβούργο
συνέδριο τοϋ Γαλλικοϋ κομμουνιστικού κόμματος, στδ όποιο έλαβε μέρος καί άντιπροσωπεία τοΰ Κ.Κ.Ε. άπδ τούς Ν. Ζαχαριάδη καί Ν. Πορφυρογένη. 'Η άντιπροσωπεία αύτή έξήγγειλε άπόφαση τοΰ Κ.Κ.Ε. περί δημιουργίας «έλεύθερης ελληνικής
κυβέρνησης» καί άνωμολόγησεν επίσημα δτι τδ Κ.Κ.Ε. οργανώνει, κατευθύνει καί
καθοδηγεί τδν συμμοριακδν αγώνα, ταυτοχρόνως δέ έζήτησε τη συνδρομή καί των
κομμουνιστικών κομμάτων δλων τών χωρών, πρδς ένίσχυση καί έπικράτηση τοΰ
τοϋ συμμοριακοΰ άγώνος.
Ά πδ τότε τδ Κ.Κ.Ε., έπίσημα πλέον καί χωρίς προσχήματα, διηύθυνε τδ συμ
μοριτοπόλεμο, μέ άντικειμενικό σκοπδ τήν κατάληψη τής εξουσίας. "Ενα μέσο για
τήν έπιτυχία του σκοποΰ αύτοΰ έθεωρήθη ή εκτέλεση δο
λοφονιών πολιτικών προσωπικοτήτων καί ενέργεια δια
φόρων άλλων επαναστατικών έκδηλώσεων.
Καί γιά πρώτη τέτοια έκδήλωση άπδ μέρους τοΰ
Κ.Κ.Ε. παρουσιάζεται ή επικήρυξη τών πολιτικών άρχηγών Ζέρβα, Γόνατά καί Παπανδρέου, πού εγινε άπδ
τδ .ραδιοφωνικέ σταθμδ τών συμμοριτών καί ή παρόρμηση τών κομμουνιστών πού βρίσκονταν στις πόλεις γιά
τήν εκτέλεση τών εχθρών αύτών καί προδοτών τοΰ λαοΰ,
δπως τούς άποκαλοΰσε.
Κατόπιν τής έπικηρύξεως αύτής, ή κομμουνιστική
οργάνωση ’Αθηνών έπεχείρησε τήν άπόπειρα τοΰ Στυ
λιανού Γόνατά, πού εΐχεν ώς άποτέλεσμα τδ φόνο τοΰ Εΐκ. 4. Ά θ . Π ινα κ ο ύλια ξ.
άστυφύλακα Δουβή στις 9 Δεκεμβρίου τοΰ 1947.
'Η άστυνομία ’Αθηνών παρακολουθώντας πάντοτε τ ι ς έ γ κ λ η μ α τ ι κ έ ς π ρ ο θ έ σεις τοΰ Κ.Κ.Ε. γιά τή δολοφονία πολιτικών προσωπικοτήτων καί γνωρίζοντας δτι
μέσα στά στελέχη καί τά μέλη τοΰ Κ.Κ.Ε. υπήρχαν καί λίγοι φα> ατισμένοι, πρόθυ
μοι νά έκτελέσουν τυφλά τις διαταγές τών αύθεντών τους, δέν έπαυσε ούτε μια στι
γμή νά παίρνη τά μέτρα εκείνα, πού έθεωροΰντο αναγκαία γιά τή ματαίωση τών
εγκληματικών αύτών προθέσεων. Τά έπικίνδυνα μέλη τής αυτοάμυνας συνελαμβάνοντο καί άπεστέλλοντο στούς τόπους έκτοπισμοΰ ή παρεδίδοντο στή δικαιοσύνη τής
πατρίδος των.
Παράλληλα έλαμβάνοντο καί ειδικά μέτρα άσφαλείας τών άπειλουμένων πο
λιτικών προσωπικοτήτων, μεταξύ τών οποίων καί τοΰ δολοφονηθέντος ύπουργοΰ
τής Δικαιοσύνης, στδ σπίτι τοΰ οποίου είχαν διατεθή φρουροί άστυφύλακες καθώς
καί συνοδδς στδ αύτοκίνητό του.
Δυστυχώς ό άείμνηστος Χρήστος Λαδάς έπέπριυτο νά πέση δολοφονικώς άπδ
τούς κομμουνιστάς, γιά τούς οποίους έν τούτοις στδ παρελθδν έδέχθη πολλές φορές
νά παραστή ώς συνήγορος σε διάφορες σοβαρές δίκες καί νά έπιτύχη τήν έκδοση
επιεικών άποφάσεων.
Οί αύτουργοί ή συνεργοί τοΰ εγκλήματος αύτοΰ, τούς οποίους ή άστυνομία
μέ ταχύτητα άξιοθαύμαστο παρέδωσε στή δικαιοσύνη είναι οί εξής :
1) Μαυρίδης Όρέστης τοΰ Θεοχάρους. 2) Ζάννος Βασίλειος τοΰ Σταματίου.
3) Μουτσογιάννης Εύστράτιος τοΰ Ίωάννου. 4) Καμπανίδης Διονύσιος τοΰ ’Αγγέ
λου, 5) Ψωμιάδης Χαράλαμπος τοΰ Ή λία. 6) Χατζηκίδης Κων/νος τοΰ Χαραλάμπους. 7) Πολλατίδης Κων /νος τοΰ Βασιλείου. 8) Σαραντίδης ’Εμμανουήλ τοΰ Γεωρ
γίου. 9) Καμπανίδου Μαρία σύζ. ’Αγγέλου. 10) Φουντόπουλος ή Τσατοΰρος
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’Ιωάννης του Ή λία καί 11) Κωνσταντινέας Δημήτριος τοϋ ’Αλεξάνδρου.
"Ολοι αυτοί παρεπέμφθησαν σέ δίκη καί κατεδικάσθησαν σέ θάνατο, πλήν της
Καμπανίδου Μαρίας, ή οποία κατεδικάσθη σέ δετή ειρκτή.
’Από αυτούς την 25ην ’Ιουνίου 1948 έξετελέσθησαν οί : Μαυρίδης Όρέστης,
Ζάννος Βασίλειος, Ψωμιάδης Χαράλαμπος, Χατζηκίδης Κων/νος, Πολλατίδης
Κων/νος καί Σαραντίδης ’Εμμανουήλ.
Του Μουτσογιάννη Ευστρατίου καί Καμπανίδη Διονυσίου μετετράπη ή κατα
δίκη σέ ισόβια δεσμά, γιατί καί οί δύο προέβησαν σέ ομολογίες καί κατά τή διάρκεια
της δίκης έξέφρασαν την ειλικρινή μεταμέλειά τους για τό έγκλημα, κατέκριναν
έντονα καί κατεδίκασαν την άντεθνική καί έγκληματική πολιτική τοϋ Κ.Κ.Ε. καί
γενικώς έδωσαν σαφή δείγματα δτι έπαυσαν να πιστεύουν στά κομμουνιστικά κη
ρύγματα.
'Η ταχυτάτη ύπό τής άστυνομίας έξιχνίαση τοϋ στυγεροΰ αύτοϋ έγκλήματος
καί ή σύλληψη δλων των ενόχων, έν συνδυασμώ προς τις εις βάρος τοϋ Κ.Κ.Ε. άποκαλύψεις των Μουτσογιάννη καί Καμπανίδη, έπέφερε βαρύ πλήγμα κατά τής κομ
μουνιστικής όργανώσεως ’Αθηνών καί γενικώτερα κατά τής ήγεσίας τοϋ Κ.Κ.Ε.
Τό παρακάτω άπόσπασμα
άπό την έπίσημο έκθεση τής
άστυνομίας, σχετικά μέ την
κομμουνιστική εξέλιξη τοϋ
Μουτσογιάννη μέχρι τή στι
γμή πού έγινε δολοφόνος, εί
ναι εξαιρετικά ένδιαφέρον,
γιατί δείχνει πώς ένας νέος
έποτίσθη σιγά—σιγά μέ τό
κομμουνιστικό δηλητήριο καί
άφυπνίσθη μόνον δταν άντελήφθη τήν άβυσσο στήν οποία
βρέθηκε, έγκαταλελειμμένος
άπό εκείνους τούς οποίους
ένόμιζε δτι έχουν ιδανικά καί
δτι θά τον βοηθούσαν παν
τού καί πάντοτε.
'Ο Εύστράτιος ΜουτσοΕΙκ. 5. Τό π ίσ ω μέρος τοϋ αυτοκινήτου τοϋ ϋπουργοϋ γιάννης, ήλικίας τότε 22 ε
Χρ. Λαδά, όπου ό δολοφόνος έξεσφενδόνισε τήν χειρο
τών, άνεμίχθη σέ άναρχικές
βομβίδα πού έξερράγη μέσα σ’ αυτό.
οργανώσεις κατά τήν περίο
δο τής κατοχής καί μάλιστα κατά τό έτος 1943, ήτοι σέ ήλικία 17 έτών, ένταχθείς
στήν Ε.Π.Ο.Ν. 'Αγίας Έλεούσης. ’Από τήν πρώτη στιγμή έκτελοΰσε προθυμό
τατα κάθε άποστολή πού τοϋ άνετίθετο καί ή έν γένει δράση του ήταν τέτοια,
ώστε έντάχθηκε έπειτα άπό λίγο χρόνο στον εφεδρικό Ε.Λ.Α.Σ., χρησιμοποιούμενος
κυρίως γιά τή μεταφορά πυρομαχικών καί άλλων εφοδίων στούς μαχομένους έλασίτες.
Διεκρίθη καί στή νέα του άποστολή καί επειδή έπέδειξε έξαιρετική μαχητι
κότητα, τον Σεπτέμβριο τοϋ 1944 εντάσσεται στήν Ο.Π.Λ.Α. περιοχής Χαρακόπου—Καλλιθέας, στήν οποία άρχηγός ήταν ό Χαράλαμπος Ψωμιάδης, πού έφερε
τό βαθμό τοϋ λοχαγού τού Ε.Λ.Α.Σ.. Έ κεΐ έδρασε μέχρι τέλους τού Δεκεμβριανού
κινήματος καί έλαβε μέρος ένόπλως σέ πλεϊστες μάχες μαζί μέ τούς Λεωνίδα Έξαρχάκον, τέως άστυφύλακα, πού κατέφυγε άργότερα στο Μποΰλκες τής Γιουγκοσλα
βίας, ’Ιωάννη Έλευθεριάδη, ’Αθανάσιο Κουνενή ή Χασάπη, Σπυρίδωνα Σαμπλίδη καί άλλους.
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Μετά την καταστολή τοϋ Δεκεμβριανού κινήματος έξακολούθησε ν’ άναμιγνύεται σέ διάφορες κομμουνιστικές εκδηλώσεις, ήτοι σέ συλλαλητήρια, συγκεντρώ
σεις, άναγραφή συνθημάτων και διασπορά προκηρύξεων κ.λ.π., γράφτηκε στον δη
μοκρατικό σύλλογο Καλλιθέας και γενικώς είργάσθη για τό κομμουνιστικό κόμμα
στο όποιο έγινε μέλος.
Τον ’Ιούνιο τοϋ 1947 συνελήφθη καί έξετοπίσθη στήν ’Ικαρία, άπ’ οπού έπανήλθε στίς 4 ’Οκτωβρίου 1947, λόγιο των μέτρων κατευνασμού. Για λίγο χρόνο
μετά την επάνοδό του άπό την εξορία ήταν «ξεκρέμαστος», δεν είχε δηλαδή επαφή
μέ τό Κ.Κ.Ε.. Περί τά τέλη όμως τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1948 τον συνήντησε τυχαίως
στή λεωφόρο Συγγροΰ δ Χαράλαμπος ή Λάμπης Ψωμιάδης, ό όποιος ήταν ό αρχη
γός του στήν Ο.Π.Λ.Α. Χαρακόπου—Καλλιθέας κατά τήν κατοχή καί συνεξόριστος
τό παρελθόν έτος στήν ’Ικαρία όπότε έδραπέτευσε καί έκτοτε δροϋσε κυρίως υπέρ
τοϋ Κ.Κ.Ε. μέ πλαστή ταυτότητα ύπό τό όνομα Νικόλαος Φουντής. Αύτός τότε τοϋ
συνέστησε νά έργασθή γιά τό Κ.Κ.Ε. καί τοϋ ώρισε νέα τριήμερο συνάντηση στο Ζάππειο, γιά νά τον συνδέση μέ κάποιο κομματικό στέλεχος ν’ άναλάβη εργασία. Κατά
τή νέα αυτή συνάντηση ό Ψωμιάδης, ό όποιος φοροΰσε γυαλιά γιά νά μή άναγνωρισθή καί συλληφθή, τοϋ έκαμε καί πάλι σχετική καθοδήγηση καί τοϋ εΐπεν, ότι ό
δημοκρατικός στρατός έχει εξαιρετικές επιτυχίες, ότι πολύ σύντομα θά άναγ·νωρισθή
ή κυβέρνηση τοϋ Μάρκου καί θά έμφανισθή ή άεροπορία τοϋ δημοκρατικού στρατού,
τον έκάλεσε νά έργασθή καί αύτός γιά τον κοινό σκοπό καί νά συνδεθή μ’ ένα στέ

λεχος τοϋ κόμματος γιά ν’ άναλάβη δουλειά στον άγώνα τους γιά τή νίκη τοϋ δη
μοκρατικού στρατοΰ. ’Έπειτα άπεχωρίσθησαν, άφοΰ ωρισαν νέα συνάντηση στήν
όδό Πατριάρχου ’Ιωακείμ. Πράγματι αύτός τον συνέδεσε μετά άπό λίγες μέρες στο
τέρμα της όδοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ μέ κάποιον πού ώνομάζετο Λεωνίδας, τον
όποιο γιά πρώτη φορά έβλεπε καί, ό όποιος είχε μεταβή στον τόπο της συναντήσεως συνοδευόμενος καί άπό τον ’Ιωάννη Ή λία Φουντόπουλο ή Τσατοϋρο, λιπο
τάκτη στρατιώτη. Μετά τή σύνδεση αυτή καί άφοΰ άπεχώρησε ό Ψωμιάδης, παρέμεινε συζητών μέ τό Λεωνίδα μέχρι τοϋ άλσυλίου τοϋ «Εύαγγελισμοΰ», δ δέ Φουντόπουλος πού ήταν ένοπλος, τούς παρακολουθούσε άπό μικρή άπόσταση ώς σωμα
τοφύλακας τοϋ Λεωνίδα. Κατά τή συζήτηση αυτή τοϋ εΐπεν ό Λεωνίδας, ότι εύρίσκετο σ’ επαφή μέ άνώτερα στελέχη τοϋ κόμματος, ότι έχει εντολή νά όργανώση
τήν αυτοάμυνα Καλλιθέας καί ότι αυτός (ό Λεωνίδας) θά τόν καθοδηγή στο μέλλον
γιά κάθε τι πού άφορα τήν αυτοάμυνα Καλλιθέας. Βρέθηκαν σύμφωνοι σ’ όλα, ώρισαν νέα συνάντηση καί άπεχώρησαν, άφοΰ τοϋ έδωσεν ό Λεωνίδας καί 5.000 δραχμές.
'Η δευτέρα συνάντηση έγινε στο ρολόγι τοϋ Πειραιώς, άφοϋ δέ κατέστρωσαν
καί πάλι τά σχέδια τής άναδιοργανώσεως τής αυτοάμυνας Καλλιθέας, μπήκαν σ’ ένα
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εστιατόριο, έφαγαν καί πλήρωσε ό Λεωνίδας τό λογαριασμό. Σ’ αύτή τή δευτέρα
συνάντηση ό Λεωνίδας του εΐπεν ότι έργάζεται σ’ ένα κατάστημα, ότι τά άφεντικά του τό περιποιούνται γιατί νομίζουν ότι θά τούς προστατεύση σέ δεδομένη στι
γμή, επειδή έγνώριζαν ότι ήταν άριστερός. "Οταν δέ του έλεγε αύτά γελούσε σαρκα
στικά καί πρόσθεσε «φεΐδι πού τούς περιμένει». Μετά τή συνάντηση αυτή άπεχωρίσθησαν καί ώρισαν νέα συνάντηση στή Λεωφόρο Συγγροΰ’ παρά τον "Αγιο Σώστη.
Έπραγματοποιήθη καί αύτή καί τότε ό Λεωνίδας τού ειπεν οτι πρέπει οπωσδήποτε
νά τον φέρη σ’ επαφή μέ τον φίλο του Τάσσο Καμπανίδη, πού είργάζετο ώς βοηθός
σωφέρ σ’ αύτοκίνητο φορτηγό τού λατομείου Σπανουδάκη, στήν 'Ηλιούπολη, γιά
νά έργασθή κι’ αυτός γιά τον κοινό άγώνα.
Είδοποίησεν αύτός τον Τάσσο Καμπανίδη, έπραγματοποιήθη ή συνάντηση
καί τούτου μέ τό Λεωνίδα καί τού άπέστειλε μέσω αυτού (τού Καμπανίδη) σημείω
μα ν’ άναζητήση στο σπίτι ένός Θεοκτίστου, πλησίον στο εργοστάσιο τσιμέντων
«'Ηρακλής», στον Πειραιά, τον ’Ιωάννη Φουντόπουλο ή Τσατοΰρο, πού έκρύπτετο
στο σπίτι αυτό καί νά είδοποιήση αύτόν νά συναντηθή μαζί του. 'Ο Μουτσογιάννης

Είκ. 7. 'Η πλατεία Καρύτση, όπου έδολοφονήθη ό αείμνηστος Χρηστός Λαδας. ( Α’ : Θέση
του δολοφόνου Μουτσογιάννη. Β ': Θέση τοϋ υπουργικού αυτοκινήτου όταν έρρίφθη ή χειρο
βομβίδα. Γ': Τό σ π ίτι τοϋ δολοφονηθέντος υπουργού. Δ': Σημείο όπου συνελήθη ό δολοφόνος).

τον άνεζήτησε στο σπίτι αυτό, άλλα δέν τον βρήκε εκεί, γιατί εΐχεν άναχωρήσει
προ ολίγου. Τον βρήκε όμως άργότερα στο σπίτι του στήν Καλλιθέα όπου είχε καταφύγει κρυπτόμενος, τού άνακοίνωσε τήν εντολή τού Λεωνίδα καί ώρισαν συνάντηση
γιά τήν έπομένην κοντά στο Ίωσηφόγλειο παρά τή Λεωφόρο Συγγροΰ.
'Ο Μουτσογιάννης καί ό Φουντόπουλος συναντήθηκαν στο όρισθέν μέρος,
άλλά δέν προσήλθε ό Λεωνίδας. Τότε ό Φουντόπουλος άρχισε νά καταφέρεται κατά
τού Λεωνίδα, λέγοντας ότι τον έχει παραμελήσει τό κόμμα καί, παρά τις ύποσχέσεις
πού τού έδωσε, ούτε μέ πλαστή ταυτότητα τον έφωδίασε, ούτε «γιάφκα», δηλαδή
κατοικία προς διαμονή, τού βρήκε. "Ολα αύτά τά διαβίβασε ό Μουτσογιάννης στο
Λεωνίδα κι αύτός μετά άπό λίγες ήμέρες τού έδωσε πλαστή ταυτότητα, τήν οποίαν
καί παρέδωσε στον Φουντόπουλον ή Τσατοΰρο καί έκτοτε άρχισαν οί μεταξύ Φουντοπούλου καί Λεωνίδα έπαφές.
Τά κομμουνιστικό κόμμα είχε λάβει τήν άπόφαση καί εΐχε δώσει εντολήν στο
Λεωνίδα νά έξεύρη τά κατάλληλα άτομα, τά όποια νά έφοδιασθούν μέ όπλα, προκειμένου νά γίνουν έκτελέσεις σημαινόντων προσώπων, πράγμα πού άνεκοίνωσε στο
Μουτσογιάννη, χωρίς όμως νά τού πή γιά ποιά πρόσωπα πρόκειται.
Ό Λεωνίδας άπέστειλε μιά μέρα, κατά τις αρχές Φεβρουάριου 1948, τό Μουτσογιάννη καί συνάντησε τό νεαρόν Κωνσταντίνο Χαραλάμπους Χατζηκίδη ή
Κώτ, άπό τον όποιο ζήτησε καί πήρε ένα πιστόλι «γκόλτς» γεμάτο σφαίρες, τό
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όποιο αυτός είχε πάρει άπό τον Κωνσταντίνον ή Κωστάκη Πολλατίδη νάτό φυλάξη
και τό όποιο ό Μουτσογιάννης παρέδωσε στο Λεωνίδα κατά την πρώτη μετέπειτα
συνάντησή τους πίσω άπό τίς φυλακές Νέας Σμύρνης.
Μιά μέρα, ΐσως τη 19η ή 20 ’Απριλίου, ό Λεωνίδας είπε στο Μουτσογιάννη
νά βρίσκεται στις 9 π.μ. έξω άπό τον κινηματογράφο « ’Αθηναϊκόν», πίσω άπό- τή
Δημαρχία, κρατώντας στο χέρι του τό περιοδικό «Θησαυρός». ’ Εκεί θά ίδή νά
περιεργάζεται τίς φωτογραφίες του κινηματογράφου ένα πρόσωπο ύψηλοϋ άναστήματος μέ μπλέ ροΰχα καί καβουράκι. Τό πρόσωπο τούτο θά καπνίζη πίπα (τσιμπού
κι) καί θά κρατά στά χέρια του ένα δέμα. Θά τό πλησιάση καί θά τού πή «γειά σου
Κλεόβουλε», εκείνος δέ θά άπαντήση «Γειά σου ’Αναξαγόρα» καί τότε θά τού
δώση τό δέμα.
Πράγματι έπήγε στο ύποδειχθέν μέρος, συνάντησε τό άνωτέρω πρόσωπο,
έγινε ή άναγνώριση σύμφωνα μέ την εντολή καί τό άγνωστο πρόσωπο παρέδωσε
σ’ αυτόν τό δέμα, πού μετέφερε στο σπίτι του. Έ κεΐ άνοιξε τό δέμα καί είδε ότι
περιεΐχεν ένα πιστόλι καί δύο χειροβομβίδες «μίλς». Τό πιστόλι καθώς καί ή μία
χειροβομβίδα διεπιστώθη, ότι ήσαν άχρηστα καί τά άπέρριψε στο έκεΐ πλησίον
ρέμμα έκράτησε δέ μόνο την μία χειροβομβίδα πού τήν έκρυψε στην αύλή τού
σπιτιού του.
Τό πρωί της 21 ’Απριλίου ό Μουτσογιάννης συνηντήθη μέ τό Λεωνίδα στον
"Αγιο Σώστη, έξω άπό ένα περίπτερο, άνέφερε τά άνωτέρω καί παρεπονέθη έντονα
σ’ αυτόν γιά τό άχρηστο πιστόλι καί τήν χειροβομβίδα, τά όποια κατ’ εντολήν του
πήρε έξω άπό τον κινηματογράφο « ’Αθηναϊκόν». 'Ο Λεωνίδας τον καθυσήχασε,
τού έδωσε έντολή νά διαφυλάξη τήν εύχρηστη χειροβομβίδα καί τό πρωί τής επο
μένης ήμέρας νά βρίσκεται στο γήπεδο, πίσω άπό τίς φυλακές Νέας Σμύρνης, όπου
θά περάση ένα άτομο μέ δυο άγγινάρες στο χέρι, μέ τά εξής χαρακτηριστικά : "ηλι
κία 25—26 ετών, κοντού άναστήματος, εύσωμος, μαύρο ψιλό μουστάκι, μαλλιά μέ
λίγες σκάλες, άσκεπής, σακκάκι γκρι, καί πανταλόνι μαύρο. Θά πλησιάση τό άτομο
αυτό καί θά τού πή συνθηματικά : «έρχομαι άπό τό Λεωνίδα» θά τού άπαντήση καί
εκείνος ομοίως καί άκολούθως θά τού δώση ένα πιστόλι, τό όποιο θά παραδώση
στον Καμπανίδη.
'Ο Μουτσογιάννης τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας συνάντησε τον Καμπανίδη,
άνεκοίνωσε τά άνωτέρω σ’ αύτόν καί τού συνέστησε, όπως συναντηθούν τό πρωί
τής επομένης, γιά νά μεταβοΰν μαζί στο γήπεδο Νέας Σμύρνης καί παραλάβουν τό
πιστόλι.
Πράγματι τό πρωί τής επομένης μετέβησαν στο ύποδειχθέν μέρος καί έκεΐ ό
Μουτσογιάννης συνάντησε τό περιγραφέν πρόσωπο, τό όποιον παρέδωσε σ’ αυτόν
ένα δέμα, πού περιείχε ένα πιστόλι καί πού αύτός παρέδωσε στον άναμένοντα έκεΐ
πλησίον Καμπανίδη. 'Ο Καμπανίδης παρέλαβε τό δέμα καί τό άπόγευμα τής ’ίδιας
ήμέρας συνάντησε τό Μουτσογιάννη καί άνακοίνωσε σ’ αύτόν ότι έξέτασε τό πιστόλι
καί τό βρήκε γεμάτο σφαίρες καί σέ καλή κατάσταση.
Τό πρωί τής 25ης ’Απριλίου (Κυριακή των Βα’ι ων) ό Μουτσογιάννης συνάντήθηκε μέ τό Λεωνίδα στο περίπτερο, παρά τον "Αγιο Σώστη καί πήρε άπό αύτόν
έντολή όπως τήν 11η ώρα τής ίδιας ήμέρας βρίσκεται στή γωνία των οδών ’Αθήνας
καί Εύριπίδου, γιά νά συνάντηση τό ίδιο πρόσωπο πού τήν 22α ’Απριλίου παρέδωσε
σ’ αύτόν, στο γήπεδο τής Νέας Σμύρνης, ένα πιστόλι καί λάβη άπ’ αύτό δύο νέες
χειροβομβίδες. Πράγματι ό Μουτσογιάννης έπήγε συνάντησε τό άτομο τούτο άπ’
τό όποιο καί πήρε ένα δέμα πού περιείχε δύο χειροβομβίδες «μίλς» σέ καλή κατά
σταση, τίς όποιες μετέφερε στο σπίτι του καί άπέκρυψε στήν αύλή. ’Έ τσι είχε τρεις
εν συνόλω χειροβομβίδες κρυμμένες στήν αύλή τού σπιτιού του.
Τήν εσπέρα τής ίδιας ήμέρας συνάντησε τό Λεωνίδα παρά τήν κλινικήν Λιβανού
καί άνακοίνωσε σ’^αύτόν τά τής παραλαβής καί άποκρύψεως τών χειροβομβίδων καί
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άπεχωρίσθησαν, όρίσαντες νέα συνάντηση στο αυτό μέρος για την 27ην ’Απριλίου
(Μ. Τρίτη) καί ώρα 7 μ.μ.
Κατά τη νέα αυτή συνάντηση ό Λεωνίδας παρέδωσε στο Μουτσογιάννη ένα
περίστροφο συστήματος «γκόλτς», άνακοίνωσε σ’ αύτδν οτι οΐ σφαίρες τοϋ παραδοθέντος στο Μουτσογιάννη περιστρόφου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καί στο
περίστροφο τοΰτο καί δτι σέ νέα συνάντησή τους θά τοϋ παρέδιδε δέκα άκόμη σφαί
ρες. Τό περίστροφο τοΰτο άπέκρυψεν επίσης ό Μουτσογιάννης στήν αυλή τοϋ σπιτιοΰ του, τοποθετήσας αυτό μέσα σ’ ένα τενεκεδένιο κουτί.
Τήν έσπέρα της ’ίδιας ήμέρας, ό Μουτσογιάννης συναντήθηκε μέ τον Καμπανίδη, άνακοίνωσε σ’ αυτόν τά τής παραλαβής τοϋ περιστρόφου καί έκάθισαν σ’ ένα
καφενείο στή διασταύρωση τής όδοΰ Δήμητρος καί Λεωφ. Συγγροΰ, δπου έπαι
ξαν ντάμα.
Στις 29 ’Απριλίου (Μ. Πέμπτη )ό Λεωνίδας θέλοντας νά συναντηθή μέ τούς
Μουτσογιάννη καί Καμπανίδη πήγε στο παρά τή συνοικία Τζιτζιφιές σπίτι των
γονέων τοϋ Καμπανίδη, γιατί έτσι είχαν συμφωνήσει ν’ άποκτοΰν επαφή δταν δεν
μποροΰσαν άλλοιώς νά συναντηθοΰν καί άφησε σημείωμα, παραγγέλοντας μ’ αυτό
δπως μετά τοϋ Μουτσογιάννη συναντήσουν αυτόν τήν 14η ώρα τής έπομένης ήμέρας,
παρά τό Ίωσηφόγλειο.
Τό σημείωμα τοΰτο παρέλαβε ή μητέρα τοϋ Καμπανίδη καί άκολούθως ό μι
κρότερος άδελφός του Πέτρος ήλικίας 17 ετών, ό όποιος έπήγε στήν Καλλιθέα προς
συνάντηση τοϋ άδελφοΰ του. ’Εκεί συνάντησε τον Μουτσογιάννη, στόν όποιο καί
παρέδωσε τό σημείωμα γνωρίζοντας δτι συνδέεται αύτός μέ φιλία μέ τον άδελφό του.
Σημειωτέου δτι κανένας άπό τήν οικογένεια Καμπανίδη δέν έγνώριζε τό πραγμα
τικό δνομα ή άλλα στοιχεία τοϋ Λεωνίδα οΰτε τό σκοπό τής συναντήσεώς του μέ
τον Τάσσο Καμπανίδη.
'Ο Μουτσογιάννης συνάντησε τον Τάσσο Καμπανίδη τοϋ άνεκοίνωσε τό πε
ριεχόμενο τοϋ σημειώματος τοϋ Λεωνίδα καί τήν 14η ώρα τής έπομένης (30ης
’Απριλίου) συνάντησαν τον Λεωνίδα παρά τό Ίωσηφόγλειο. Άφοΰ άντήλλαξαν
χαιρετισμό, έβάδισαν καί οΐ τρεις προς τή στάση Χρυσάκη. Καθ’ οδόν ό Λεωνίδας
είπε καί στους δύο δτι «αδριο θά κάνουμε μιά σοβαρή δουλειά», σ’ ερώτηση δέ τοϋ
Μουτσογιάννη περί τίνος έπρόκειτο, αυτός προσέθεσε «θά φάμε ένα μεγάλο χαφιέ,
τον υπουργό τής Δικαιοσύνης τό Λαδά, γιατί δσα συμβαίνουν μέσα στήν Ελλάδα
άπ’ αυτόν γίνονται καί αύτός τά επικυρώνει, αυτός άφησε εκκρεμές τό ζήτημα τής
σφαγής των φυλακισμένων συντρόφων τής Σπάρτης χωρίς νά διατάξη τή δίωξη των
χωροφυλάκων καί αύτός φταίει γιά δλους πού έκτελέσθησαν άφ’ δτου άνέβηκε στήν
άρχή ό Σοφούλης». Πρόσθεσε άκόμα ό Λεωνίδας τά έξής : «αύτός ό κερατάς είναι
πού βάζει τούς δημοσίους υπαλλήλους νά υπογράφουν δηλώσεις». Κι’ έπειτα ό Λεω
νίδας παρέδωσε στόν Μουτσογιάννη καί ένα κουτί μέ 10—12 σφαίρες, τις όποιες ό
τελευταίος παρέδωσε στόν Καμπανίδη, γιατί δέν μποροΰσαν νά χρησιμοποιηθοϋν
στο περίστροφό του. Ε πίσης ό Λεωνίδας έδωσε στόν Καμπανίδη καί 30.000 δραχ
μές, γιά νά χρησιμεύσουν σέ περίπτωση άνάγκης καί συγκεκριμένα γιά τή χρησι
μοποίηση αυτοκινήτου μετά τήν τέλεση τής πράξεως.
Ά πό αυτές ό Καμπανίδης έδωσε στο Μουτσογιάννη 10.000 δραχμές. Σημειωτέον δτι ό Λεωνίδας σέ προηγούμενες συναντήσεις έδωσε στο Μουτσογιάννη δυο
φορές χρήματα, μιά φορά 5.000 δραχμές καί άλλη μία 14000. ’Ακολούθως ό Λεωνί
δας διεβεβαίωσε άμφοτέρους, δτι ό Φουντόπουλος ή Τσατοΰρος ’Ιωάννης, καθ’ δλην
τήν έβδομάδα είχε παρακολουθήσει τό Λαδά πότε έφευγε καί πότε έπέστρεφε στο
σπίτι του καί τελικά έδωσε τις οδηγίες γιά τήν έκτέλεση τής πράξεως. Σύμφωνα
μ’ αυτές, ό μέν Μουτσογιάννης θά έπαιρνε μαζί του τις τρεις χειροβομβίδες καί τό
περίστροφο, έφ’ όσον βεβαίως οί σφαίρες θά ήσαν κατάλληλες, ό δέ Καμπανίδης θά
έπαιρνε τό περίστροφο καί μίαν άπό τις τρεις χειροβομβίδες τοϋ Μουτσογιάννη.
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Διαβεβαίωσεν επίσης τούτους ότι θά έπαιρνε καί αύτός μέρος στήν έκτέλεση της πράξεως, έχοντας μια χειροβομβίδα «Μίλς» καί ένα περίστροφο, πού θά έπαιρνε άπό
την «καθοδήγησή του», καθώς καί δύο άκόμη παιδιά τά όποια θά ήσαν σ’ επιφυλα
κή στις γωνίες «γιά νά δώσουν μάχη» καί διευκολύνουν τη φυγή τους.
Άφοΰ ό Λεωνίδας είπε δλα αύτά, γύρισε προς τό Μουτσογιάννη καί του είπε:
«φύγε έσύ τώρα Στρατό καί θά σέ ίδή άργότερα ό Τάσσος καί θά σου πή γιατί έγώ
βιάζομαι νά πάω στήν παραπάνω καθοδήγηση νά άναφέρω δτι θά γίνη ή δουλειά
αύριο». Κατόπιν άποταθείς καί προς τον Καμπανίδη προσέθεσε «θέλω κι’ έσένα
Τάσσο νά σοΰ πω δυο κουβέντες».
Εύρίσκοντο τή στιγμή εκείνη έκεΐθεν τής λεωφόρου Συγγροΰ προς τήν Ν.
Σμύρνη. 'Ύστερα άπό δσα είπε ό Λεωνίδας, ό Μουτσογιάννης άνεχώρησε άφοΰ
ώρισε συνάντηση μέ τον Καμπανίδη στήν Καλλιθέα καί παρέμειναν στο σημείο έκεϊνο
ό Λεωνίδας μέ τον Καμπανίδη.
Ό Μουτσογιάννης άναχωρήσας άπ’ εκεί καί κατευθυνόμενος προς τή λεωφόρο
Συγγροΰ, συνάντησε σέ απόσταση 200 βημάτων περίπου άνερχόμενο προς Ν. Σμύρ
νη ένα άτομο πού είχε γνωρίσει στήν ’Ικαρία, δπου άμφότεροι ήσαν έξόριστοι άπό
τοΰ ’Ιουλίου μέχρι ’Οκτωβρίου 1947. Τό άτομο τοΰτο έγνώριζε μέ τό δνομα Ά λέκος ή Βασίλης καί μαζί μ’ αυτόν εύρίσκετο έξόριστος καί ό πατέρας του έπιπλοποιός καί ένας άδελφός του, ηλικίας 18 περίπου έτών, των οποίων δέν έγνώριζε τά
ονόματα καί οί όποιοι κατά τή γνώμη του διέμεναν μάλλον στή συνοικία Ν. Σφα
γείων.
Ό Μουτσογιάννης τον έχαιρέτησε, άνταπέδωκε καί αύτός τό χαιρετισμό καί
έν συνεχεία τοΰ είπε «τί γίνεσαι Βασίλη, μέ θυμάσαι ;»
Εκείνος άπήντησε «πώς δέν σέ θυμάμαι. Στον "Αγιο Πολύκαρπο της ’Ικα
ρίας δέν ήσουνα μαζί μέ τον Κόκκορη τον Καμπούρη : «Ναί, ναί, μπράβο τοΰ άπήν
τησε ό Μουτσογιάννης καί τότε ό Βασίλης ή Άλέκος έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα
«Παπαστράτου No 1» καί πρόσφερε τσιγάρο στο Μουτσογιάννη καί τον ρώτησε ποΰ
ήταν. Ό Μουτσογιάννης μή γνωρίζοντας άν τό πρόσωπο τοΰτο ήταν μεμυημένο
στήν υπόθεση άπέφυγε ν’ άποκαλύψη τήν άλήθεια καί άκολούθως, άφοΰ τον άπεχαιρέτησε, συνέχισε τήν πορεία του. Μόλις δμως έπροχώρησε περί τά 50 βήματα,
ύποπτευθείς, έρριξε ένα βλέμμα προς τά πίσω καί είδε τοΰτον νά χειρονομή προς τούς
Λεωνίδα καί Καμπανίδη. Έπροχώρησε άκόμη λίγα βήματα καί έρριξε έκ νέου βλέμ
μα προς τά πίσω καί είδε τότε καί τούς τρεις μαζί νά συνομιλούν, οπότε άντελήφθη
δτι καί ό νεοαφιχθείς Βασίλης ή Άλέκος, δέν ήταν άσχετος μέ τήν άποφασισθεΐσα
δολοφονία τοΰ ύπουργοΰ.
Ά π ’ έκεΐ ό Μουτσογιάννης έπήγε στήν Καλλιθέα, δπου μετά πάροδο 45'
περίπου τής ώρας, έφθασε καί ό Καμπανίδης, ό όποιος τοΰ άνεκοίνωσε δτι μετά τήν
άναχώρησή του, ένω παρέμεινε μέ τον Λεωνίδα, προσήλθε καί ό Βασίλης καθοδη
γητής τοΰ Λεωνίδα, ό όποιος τοΰ έδωσε μερικές συμβουλές καί οδηγίες γιά τή δο
λοφονία τοΰ ύπουργοΰ καί τοΰ συνέστησε νά μή άνακοινώση σ’ αυτόν τά τής συναντήσεώς των.
Μετά ταΰτα άμφότεροι άνέβηκαν στήν Αθήνα, έπήγαν στήν πλατεία Α γίου
Γεωργίου Καρύτση, ύπέδειξεν ό Λεωνίδας στον Μουτσογιάννη τό σπίτι τοΰ ύπουρ
γοΰ, προέβησαν σέ άναγνώριση τής περιοχής καί άκολούθως έπέστρεψαν στήν Καλ
λιθέα καί άπεχωρίσθησαν, όρίσαντες συνάντηση γιά τήν 8η π.μ. ώρα τής επομένης,
στή λεωφόρο Συγγροΰ καί παρά τή στάση Χρυσάκη.
Ό Μουτσογιάννης έπειτα κατηυθύνθη προς τήν Καλλιθέα, στο συνοικισμό
Σκοπευτηρίου άριθ. 35, δπου τό σπίτι τοΰ 17ετοΰς φίλου του Καπίδη Γεωργίου,
άπό τον όποιο έζήτησε καί έλαβε ένα στρατιωτικό χιτώνιο (μπουφάν), χωρίς ν’ άνακοινώση σ’ αύτόν τό σκοπό γιά τον όποιο έπρόκειτο νά τό χρησιμοποιήση.
Τό πρωί τής επομένης ήμέρας 1ης Μαίου (Μ. Σάββατο), ό Μουτσογιάννης
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έφόρεσε ένα στρατιωτικό θερινό πανταλόνι πού είχε στο σπίτι καί τό χιτώνιο πού
πήρε άπό τον Καπίδη παρέλαβε ένα δίκοχο πηλήκιο τής άεροπορίας, καθώς καί τις
τρεις χειροβομβίδες καί έπήγε στη στάση Χρυσάκη στις 8 π.μ., όπου συνηντήθη
μέ τον Καμπανίδη.
Τό περίστροφο δεν τό πήρε μαζί του, γιατί οΐ σφαίρες ήταν άκατάλληλες.
Ά π ’ έκεΐ πήραν τό λεωφορείο για την ’Αθήνα καί κατέβηκαν στήν ’Ακαδημία. 'Ο
Καμπανίδης έ'φερε μαζί του ένα περίστροφο στή ζώνη του, ό δέ Μουτσογιάννης
τρεις χειροβομβίδες μίλς, τις όποιες ειχεν άποκρύψει μέσα στο χιτώνιό του, έπρότεινε δέ να δώση σ’ αύτόν μία χειροβομβίδα σύμφωνα προς τήν έντολήν τοϋ Λεω
νίδα, άλλ’ αυτός δεν έδέχθη λέγοντάς του «καλά μωρέ άμα φτάσουμε έκεΐ μοϋ τή
δίνεις, έσύ έχεις μπουφάν καί δέν φαίνονται».
Ά πό τή στάση ’Ακαδημία, μέσω τής όδοϋ Κοραή καί πλατείας Κλαυθμώνος,
έφτασαν στήν πλατεία Α γίου Γεωργίου Καρύτση, όπου άπεχωρίσθησαν καί ό
μέν Καμπανίδης στάθηκε προς στιγμήν στο όπισθεν τής εκκλησίας πεζοδρόμιο, ό
δέ Μουτσογιάννης στο πεζοδόμιο τοϋ καφενείου τοϋ Δημητρίου Κάνουλα, πού είναι
άπέναντι στήν είσοδο τής έκκλησίας. ’Έπειτα άπό λίγο έκάθησε άπ’ έξω άπό τό
καφενείο καί παρήγγειλε καφέ.
Άντελήφθη τότε ό Μουτσογιάννης έρχόμενο τό Λεωνίδα, στον όποιο έκαμε
νεύμα νά πλησιάση καί αύτός συνεμορφώθη. Τον ρώτησε τότε «πώς θά γίνη ή δου
λειά ;» καί ό Λεωνίδας τοϋ είπε ότι «όταν ξεκινήση τό αυτοκίνητο τοϋ ύπουργοΰ καί
περάση προς τήν πλατεία θά ρίξουμε όλοι τις χειροβομβίδες- έχουμε σαράντα, έκατο χειροβομβίδες νά πέση ή εκκλησία καί όλο τό τετράγωνο καί ας σκοτωθούν όσοι
θέλουν δέν μας νοιάζει». Τοϋ εΐπεν επίσης ότι πρέπει «νά προσέξετε μήπως δέν
κάνετε καλά τή δουλειά καί δέν πετάξετε τις χειροβομβίδες, γιατί καήκαμε». Μετά
ό Λεωνίδας άπεμακρύνθη καί ό Μουτσογιάννης έκάθισε καί πάλι στο καφενείο.
Ά π ’ έκεΐ παρατηρούσε μήπως ΐδή τον Καμπανίδη, άλλά καί αύτός ειχεν έξαφανισθή. Έ νω άναζητοϋσε μέ τό βλέμμα του τον Καμπανίδη, είδε τό Λεωνίδα νά συζητή
μέ ένα πρόσωπο, ένω ταυτοχρόνως είχε στραμμένα τά βλέμματά του προς αύτόν.
Τό πρόσωπο τούτο πού γιά πρώτη φορά έβλεπε είχε τά έξής χαρακτηριστικά :
34—36 έτών, ύψηλός, πρόσωπο ωχρό, μέτωπο εύρύ, φαλακρό προς τό έμπροσθεν
μέρος, μαλλιά ξανθά προς τά έπάνω πού ώμοίαζαν μέ τζίβα (κακοχτενισμένα), μου
στάκι ξυρισμένο, σακκάκι γκρι καί έν γένει περιβολή όχι καλή. ’Έπειτα άπό λίγο
είδε καί τον Καμπανίδη νά βαδίζη άπέναντι άπό τήν είσοδο τής έκκλησίας, ταύτοχρόνως δέ καί τό αύτοκίνητο τοϋ ύπουργοΰ νά σταθμεύη έμπρός στήν είσοδο τής
έκκλησίας. Δέν είδε τον υπουργό, γιατί ειχεν είσέλθει μέσα στήν έκκλησία χωρίς νά
τον άντιληφθή. Μετ’ ολίγον, έχοντας φαίνεται στραμμένη αλλού τήν προσοχή, δέν
άντελήφθη ότι ό υπουργός είχεν έπιβιβασθή στο αύτοκίνητο τό όποιο καί έτέθη σέ
κίνηση, όταν δέ τό άντελήφθη, είδε τό άνωτέρω περιγραφόμενο άγνωστο σ’ αύτόν
πρόσωπο νά τού κάνη νεύμα πού έσήμαινε ότι ήλθε ή στιγμή νά έπιτεθή. Σηκώθηκε
τότε άπό τή θέση του καί ένω τό αύτοκίνητο είχε άπομακρυνθή λίγα βήματα έρριξε
σ’ αύτό μιά χειροβομβίδα. 'Υπό ποιες συνθήκες έφονεύθη ό ύπουργός καί τί μετά
ταΰτα έπακολούθησε περιγράφεται πιο πάνω.
Λύτη είναι ή βιογραφία τού νέου, πού άπό τή στιγμή όπου μπλέχτηκε στά
δίχτυα τού κομμουνισμού διαρκώς έσπρώχνετο βαθύτερα στο έγκλημα, μέχρις οτου
τυφλωμένος άπό τό φανατισμό άφήρεσε τή ζωή ένός άξιου 'Έλληνα καί ακούσε τήν
καταδίκη του σέ θάνατο, ή όποια όμως δέν έξετελέσθη, γιατί ή πολιτεία ύψηλόφρων
έκρινεν ότι άρκετή έκδήλωση ύπήρξεν ή άφύπνισή του καί ότι άρκεΐ ώς έξιλασμός
ή ισόβιος αύτοϋ κάθειρξη.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ
______________ 'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. Ε . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ______________

Δεν είναι υπερβολή άλλα «θεώρησις» πραγμάτων καί γεγονότων. 'Η Α σ τυ
νομία Πόλεων τέταρτον κατά χρονολογικήν σειράν άπό συστάσεως τοΰ Ελληνικού
Βασιλείου, οργανον τοΰ ’Έθνους (α' Χωροφυλακή, β' όροφυλακή, γ' ’Αγροφυλακή),
είναι αυτή ή ιστορία καί ό πολιτισμός τής λεγομένης μεσοπολεμικής ή μεταπολεμι
κής περιόδου τής νεωτέρας Ελλάδος.
Έσπάρη μέ τον καθιδρυτικόν νόμον τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου τό 1920, έκυοφορήθη εις τήν Σχολήν Κερκύρας, καί ή πρώτη γέννησίς της καί λειτουργία έγινε
είς τήν Κέρκυραν καί ολίγον βραδύτερου εις τήν . Πελοποννησιακήν πρωτεύουσαν,
τάς Πάτρας. Είναι ίσως σύμπτωσις καλής τύχης ή καί ένδειξις θείας προνοίας τό
γεγονός ότι ή κυοφορία έγινεν εις τήν ώραίαν νήσον των Φαιάκων, όπου ένωρίτερον
ή άλλου τής Ελλάδος είχεν εισχωρήσει ό ευρωπαϊκός πολιτισμός καί ή γέννησίς της,
ή πρώτη λ.ειτουργία της έγινεν εις πόλιν, άπό όπου τό πρώτον είχεν άκουσθή τό έθνεγερτήριον σάλπισμα τοΰ παλαιών Πατρών Γερμανού τό 1821.
'Ένας αιών καί ένας χρόνος είχε συμπληρωθή άπό τό σάλπισμα εκείνο, όταν
ή ’Αστυνομία πόλεων ένεφανίζετο καί λειτουργούσε εις τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα.
Τά Ιγκαίνια είς Πάτρας.
~Ηταν εν α θερμό άνοιξιάτικο πρωί (21 ’Απριλίου 1922) όταν τά εγκαίνια
τής λειτουργίας της έγιναν είς τήν ώραίαν πόλιν τών Πατρών. Έ τυχε νά ήμουν έκεϊ
μαζί μέ τον πληθυσμό τής πόλεως πού ολόκληρος σχεδόν εύρίσκετο «επί ποδός»
γύρω άπό τήν εξέδραν τής έπισήμου τελετής τών έγκαινίων. 'II έξέδρα είχε στηθή
εις τό κέντρον τής Πλατείας Γεωργίου Α', άνάμεσα τών δύο συντριβανιών μέ τούς
χάλκινους ύδροφόρους λέοντας.
Έπλησίαζεν ή 10.20' πρωινή όταν οί καμπάνες όλων τών ναών έσήμαναν πα
νηγυρικά καί ήχησαν σάλπιγγες. Παράταξις στρατιωτική είχε συγκροτηθή γύρω
άπό τήν πλατείαν καί έπί τής δαφνοστολίστου εξέδρας άνήλθον δύο επίσημα τής επο
χής πρόσωπα. *0 τότε Πρωθυπουργός Δημ. Γούναρης καί ό 'Υπουργός τών ’Εσω
τερικών Ν. Γούδας.
Προσήλθον μαζί τους ό πρώτος άρχηγός καί οργανωτής τής ’Αστυνομίας
Χαλλίντεϋ καί ό «ύπασπιστής» του Μπούμπιερ. Βρεταννοί άμφότεροι. "Ενας ύψηλόσωμος λιγνός γηραιός κύριος ό πρώτος, ένας ευρύστερνος, πλατύσωμος «γίγαν
τας» ό δεύτερος. Γιατί νά τό άποκρύψη κανείς. ’Αξιωματικοί καί άνδρες τοΰ νεογεννήτου Σώματος κοίταζαν μέ θαυμασμό τούς δύο ύψηλόσωμους Βρεταννούς. Δέν
είχαν άδικο. Πολλά προσέφεραν για τήν σταδιοδρομία τής ’Αστυνομίας ό ένας ό
Χαλλίντεϋ μέ τήν φρόνησι καί τήν οργανωτική του δεξιοτεχνία καί μέ τήν ζωτικό
τητα ό Μπούμπιερ.
'Οπωσδήποτε ή επίσημος τελετή χοροστατοΰντος ένός ύπεργήρου Δεσπό
του, τοΰ άειμνήστου Μητροπολίτου Πατρών—Ά χαίας ’Αντωνίου, έγινε μέ κατάνυξι
καί εύλάβεια καί έκλεισε μέ ένα σύντομο λόγο για τούς σκοπούς καί τά καθήκοντα
τοΰ νέου Άστυνομικοΰ Σώματος, πού έξεφώνησεν ό Υπουργός τών Εσωτερικών.
Καί ευθύς άμεσως μετά τήν τελετή είς τά προσδιορισθέντα «καταστήματα»,
πέντε τον άριθμόν, ένα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, άλλο τής Γενικής ’Ασφαλείας,
(Τμήμα τό έλεγαν τότε) καί τρία τών τμημάτων τάξεως, άξιωματικοί καί άστυφύλακες άνέλαβαν τά καθήκοντά τους.
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Εύσταθίου Θωμοπούλου

’Αστυνομικός Διευθυντής Πατρών ήτο ό κ. ’Ιωάννης Καλυβίτης μέ υποδιευ
θυντή τον Δ. Τρύφωνα καί Διοικητής τής ’Ασφαλείας ό κ. Ά ρ . Κουτσουμάρης. Οί
δύο πρώτοι έγιναν μετέπειτα καί όταν έπαυσε να ίσχύη ό θεσμός του ξένου άρχηγοΰ,
’Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 'Ο Δ. Τρύφων είναι άπό ετών μακαρίτης. 'Ο
κ. I. Καλυβίτης πού διετέλεοε διαδοχικώς άστυνομικός διευθυντής Πειραιώς καί ’Α
θηνών, δηλαδή δπου λειτουργούσε τό πρώτον ή ’Αστυνομία Πόλεων, ζή εις βαθύ άλλ’
άκμαϊον γήρας. Εις άκμαϊον έπίσης γήρας άλλα νεώτερος τού μακαρίτη Τρύφωνος,

Ό αείμνηστος Φρ. ΧαλλιντέΟ, πρώτος ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μετ’ άλλων έπισήμων είς τά προπύλαια του Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ κατά μίαν δοξολογίαν.

σφριγηλός καί νεανικώτατος ζή έπίσης ό διαδοχικώς διατελέσας Διευθυντής δλων
τών Υποδιευθύνσεων Γενικής ’Ασφαλείας κ. Ά ρ. Κουτσουμάρης.
Ή σημερινή ήγεσία τοϋ Σώματος κ.κ. Ρακιντζής, Καραμπέτσος, Κοντογιώργος έξήλθον βραδύτερον τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αξιωματικών. Ά πό τήν προγενεστέραν ήγεσίαν (δχι τών άρχηγών Έβερτ καί Κοκκίνου πού ένετάχθησαν είς
τήν Αστυνομίαν άπό τήν Χωροφυλακήν 6 έτη άργότερα) ένεφανίσθησαν είς Πά
τρας κατά τήν πρώτην διετίαν τής έκεϊ λειτουργίας της ώς ύπαστυνόμοι καί οί
βαμοφόροι I. Πανόπουλος, (διατελέσας άργότερα Αρχηγός τής Αστυνομίας Πό
λεων), Γ. Λιαρομμάτης, Β. Βασιλείου, Θ. Καρυώτης, Γ. Βουνισόπουλος. Αυτοί

Τά πρώτα βήματα της ’Αστυνομίας Πόλεων
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καί έθεωρήθησαν ώς «αύτόχθονες» άξιωματικοί της Αστυνομίας Πόλεων. 'Ως τό
σο ή έμφάνισις των άστυφυλάκων μέ τις όλοκαίνουργες στολές καί των άςι.θεμα
τικών μέ τά μικρά άσημένια σειρήτια καί τό στρογγυλό πηλήκιο, έκαμε βαθύτα
τη έντύπωσι στην πόλι. Έπροκάλεσαν επίσης αίσθησι τά κλόμπς πού, είτε γιά λό
γους σκοπιμότητος «άμέσου έννοιας καί δράσεως» προς τούς κακοποιούς, είτε γιά
λόγους έντυπωσιακούς, έφέροντο παρά τον ζωστήρα των άστυφυλάκων. Συναίσθη
μα εύσεβείας καί δέους κυριάρχησε σέ ολόκληρη την πόλι γιά τό νέο Σώμα. Καί
γιά τά κλόμπς καί τήν ονομασία τών άστυφυλάκων συζήτησις μεγάλη καί σφοδρά
ήγέρθη μεταξύ έγγραμμάτων γλωσσομαθών καί άφελών.
—Τί σημαίνει κλόμπς καί τί ρόλο παίζει, τί έχει μέσα ρωτούσαν οί πολλοί.
’Έγραφαν καί έξηγοϋσαν άλλοι στις τοπικές έφημερίδες.
—Κλόμπς σημαίνει ράβδος.
—Ματσούκι δηλαδή ψιθύριζαν τρίτοι καί άλλοι άφελώς ή «σκόπιμα» διέδιδαν.
—’Έχει μέσα του κρυφό πιστόλι! ’Ή έχει βούρδουλα...
Οί τελευταίοι έβάσιζαν τή διάδοσι στην έντύπωσι άπό τούς «άπελθόντας» καί
παραδώσαντας τήν έξουσία στο νέο Σώμα. Αυτοί οί παραδώσαντες φορούσαν στραβοβαλμένο λίγο τό καπέλλο, είχαν παλλάσκα καί περίστροφο στή μέση καί κρατού
σαν όχι λίγες φορές μαστίγιο. Έ ξ αύτών όλων καί ή έντύπωσις ότι τό άκακο κλομπ
ήταν... πυρόσφαιρο καί βούρδουλας μέ θηκάρι!
'Η συζήτησις άκόμη γιά τή λέξι πόλισμαν στον Τύπο καί στόν κόσμο γιά μή
νες καί μήνες. Κάποτε άναζωπυρώνεται καί στις σημερινές ήμέρες.
—Πόλισμαν έλεγαν οί γλωσσομαθείς καί όρθόφωνοι τής άγγλικής προφοράς.
—’Όχι πολίσμεν βεβαίωναν άλλοι. Πόλισμαν σημαίνει άλλο πράγμα.
Καί έδιναν τήν ίδια έξήγησι γιά τήν ίδια έννοια καί οί μέν καί οί δέ. ’Αλλά
παρέμεινεν ή λέξις καί ή προφορά πού ήθέλησεν ό πολύς κόσμος. Πόλισμαν!
Είς Πειραιά και ’Αθήνας.
Δέκα μήνες άργότερα, τήν 28 Μαίου 1923, ή ’Αστυνομία Πόλεων έγκαθίστατο
είς τον Πειραιά. Θά έλεγε κανείς ότι έπρόκειτο περί ομαδικής μεταθέσεως τών άνωτέρων άξιωματικών της άπό τήν Πάτρα στο έπίνείο. ΤΗσαν οί πεπειραμένοι πού είχαν
δώσει εξετάσεις στήν πελοποννησιακή πρωτεύουσα, είχαν έπιτύχει καί είχαν πάρει
άριστα. Διά νά μεταφέρουν τήν πείρα τους καί τήν άξια τους «μετεκόμισαν» στόν
Πειραιά. ’Ελάχιστοι έμειναν στήν Πάτρα, ή άστυνομική δύναμις τής οποίας ένισχύθη άπό νέους βλαστούς τής Σχολής Κερκύρας.
ΤΗταν ή περίοδος συμφοράς καί έθνικής τραγωδίας τό 1923. Είχε συντελεσθή ή στρατιωτική καταστροφή στήν Μ. ’Ασία καί εκατομμύρια δυστυχών Ελλήνων
έκριζωθέντων άπό τήν προαιώνια κοίτη τους, πλημμύριζαν τις μεγαλουπόλεις τής
χώρας. 'Η κακοποιία, ή άταξία, ή παράλυσις ηθών άπό τήν δυστυχία βασίλευαν παν
τού. Τά πολιτικά πάθη ήσαν έξημμένα. Τίποτε δέν έφαίνετο όρθιο, τίποτε στό σωστό
του δρόμο.
Ή ’Αστυνομία Πόλεων έστάθη τότε στήν πρώτη γραμμή τής μάχης κατά τής
δυστυχίας καί τής άταξίας καί στις δύο πόλεις, τον Πειραιά καί τήν Πάτρα. Προσέτρεχε μέ τά όργανά της, τήν εύπρέπειά της παντού νά βοηθήσητή δυστυχία, νά πατάξη τήν άταξία, τό έγκλημα καί τήν άνηθικότητα καί τήν άνέντιμη κομματική ρουσφε
τολογία. Τότε καί έθαυμάσθη ή αυτοτέλειά της, ή πολιτική άνεξαρτησία καί έτσι
καθιερώθη στήν συνείδησι τού λαού ώς άψογος στήν έκτέλεσι τών καθηκόντων της
καί τού ύψηλοΰ προορισμού της. Καί ώς γέρας αυτής τής ηθικής της νίκης τής παρεχωρήθησαν αί άστυνομικαί έξουσίαι τον ’Ιανουάριον τού 1925 στήν ελληνική πρωτεύ
ουσα. ’Αλλά περί αυτού άλλοτε.
Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Η Π Ο ΙΝ ΙΚΗ ΝΟ Μ Ο Θ ΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
'Υπό Ύπαστυνόμου A' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Β'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

III. Τροποποίησις Κωδικός Ποινικής Δικονομίας.
το υ

■δ) ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς
δικαστηρίου.

επί

έξυ βρίσεω ς

καί

δυ σφη μήσεω ς

Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 117 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τήν
πρώτην παράγραφον τοϋ οποίου άντικατέστησε διά του άρθρου 14 αύτοϋ το ύπδ κρίσιν νομοθέτημα. Ουτω τό άρθρον 117 τοϋ Κ.Π.Δ. διεμορφώθη ήδη ώς έξης :
’Άρθρον 117
’Επί έξυβρίσεως καί δυσφημήσεως τοϋ δικαστηρίου (άρμοδιότης)
«1. Τό δικαστήριον, έν τω άκροατηρίω τοϋ όποιου διαρκούσης τής συνεδριάσεως διεπράχθη έγκλημα φέρον τον χαρακτήρα περιϋβρίσεως τοϋ δικαστηρίου ή
μέλους αύτοϋ (άρθρον 181 παρ. 1 Π .Κ.) (1) ή κατά τοϋ προσώπου τίνος έκ των με
λών τοϋ δικαστηρίου άπευθυνομένης έξυβρίσεως ή δυσφημήσεως (άρθρα 361, 362
καί 363 ΓΙ.Κ.) (2), δικάζει αμέσως τοϋτο καί αν ετι ό υπαίτιος υπάγεται εις τήν ίδιάζουσαν ή τήν έξαιρετικήν δικαιοδοσίαν, συντιθέμενον όμως έξ άλλων δικαστών.
Ή άμεσος έκδίκασις γίνεται ύπό τών αυτών δικαστών, εάν ή διάφορος σύνθε(1 ) Άρθρον 181 Π.Κ. «Π ε ρ ι ύ β ρ ι σ ι ς τ ή ς α ρ χ ή ς κ α ί σ υμ β ό λ ω ν» 1.
Μέ φυλάκισιν μέχρι τριών ετών τιμωρείται δστις δημοσίως περιυβρίζει άρχήν δημοσίαν, δημοτι
κήν ή κοινοτικήν ή άνεγνωρισμένον, κατά τον κανονισμόν τής Βουλής, αρχηγόν κόμματος έν τή
χώρα. 2. Μέ φυλάκισιν μέχρι δύο έτών τιμωρείται, δστις δημοσίως περιυβρίζει ή προς έκδήλωσω
μίσους ή περιφρονήσεως άφαιρεΐ, βλάπτει ή παραμορφώνει έμβλημα ή σύμβολον τής κυριαρχίας
τοΰ κράτους, τοϋ Βασιλέως ή άλλα τής βασιλικής άξίας σημεία».
(2 ) Άρθρον 361 Π.Κ. «Έ ξ ύ β ρ ι σ ι ς». "Οστις, έκτος τών περιπτώσεων τής δυσφημή
σεως (άρθρα 362 καί 363), προσβάλλει διά λόγου ή δι’ έργου ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον
τήν.τιμήν έτέρου, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους, ή διά χρηματικής ποινής. Ή
χρηματική ποινή δύναται νά έπιβληθή καί σύν τή ποινή τής φυλακίσεως. 2. ’Εάν ή προσβολή τής
τιμής, λαμβανομένων ΰπ’ δψιν τών περιστάσεων καί τοϋ προσώπου τοϋ προσβληθέντος, δέν είναι
ιδιαζόντως βαρεία, ό υπαίτιος τιμωρείται διά κρατήσεως ή προστίμου. 3. Ή διάταξις τής § 3
τοϋ άρθρου 308 έχει καί έν προκειμένω έφαρμογήν. 4. Ά ν ή έν παρ. 1 έξύβρισις,ώς έκτου τόπου,
τοϋ χρόνου καί τών έν γένει περιστάσεων, μαρτυρή ίδιάζουσαν θρασύτητα τοϋ υπαιτίου καί προ
κλητικότητα έναντι τής κοινωνίας, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, έάν
κατ’ άλλην διάταξιν ή πραξις δέν τιμωρήται βαρύτερον.
Άρθρον 362. «Δ υ σ φ ή μ η σ ι ς». Ό καθ’ οίονδήποτε τρόπον ένώπιον τρίτου ίσχυριζόμενος ή διαδίδων περί τίνος άλλου γεγονός δυνάμενον νά βλάψη τήν τιμήν ή τήν ύπόληψιν αύτόΰ,
τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών ή διά χρηματικής ποινής. 'Π χρηματική ποινή δύναται νά έπιβληθή καί σύν τή ποινή τής φυλακίσεως.
Άρθρον 363 « Σ υ κ ο φ α ν τ ι κ ή δ υ σ φ ή μ η σ ι ς». Έάν εις τήν περίπτωσιν τοΰ άρ
θρου 362 τό έν αύτω γεγονός είναι ψευδές καί ό υπαίτιος έτέλει έν γνώσει τής άναληθείας αύτοϋ,
τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών, πρός τή οποία δύναται νά έπιβληθή καί
χρηματική ποινή, δύναται δέ ν’ άπαγγελθή καί στέρησις τών έν άρθρω 63 πολιτικών δικαιωμά
των.

Ή ποινική νομοθεσία του λήξαντος έτους
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σις δεν είναι εφικτή ένεκα λόγου είδικώς βεβαιουμένου εν τε τοΐς πρακτικοΐς καί τή
άποφάσει.
2. "Οταν ό υπαίτιος τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον έξυβρίσεως
ή δυσφημήσεως είναι δικηγόρος, έκπληοών καθήκοντα συνηγόρου καί δεν είναι δυ
νατή διά λόγον βεβαιούμενον κατά τον αυτόν ώς άνω τρόπον ή διάφορος σύνθεσις τοϋ
δικαστηρίου, ή πράξις βεβαιοϋται έν τοϊς πρακτικοΐς τής συνεδριάσεως καί έφαρμόζεταΐ ή διάταξις τοϋ άρθρου 38 § 1 ί1) μή έπιτρεπομένης έν τή περιπτώσει ταύτη τής
συλλήψεως τοϋ δράστου συνηγόρου. "Αν δ’ είτα ήθελεν άποφασισθή άρμοδίως ή εις
δίκην παραπομπή αΰτοϋ, ή έκδίκασις γίνεται υπό τοϋ κατά τά άρθρα 136 καί 137 (2)
προσδιοριζομένου δικαστηρίου. Ή κατά τοϋ συνηγόρου έκδοθεΐσα άπόφασις κατά
τήν περίπτωσιν τής άμέσου έκδικάσεως έκτελεΐται μετά τήν ολοσχερή έκπλήρωσιν
των καθηκόντων του έν τή δίκη, καθ’ ήν έτελέσθη τό έγκλημα».
Ή κατά τό άρθρον 116 άμεσος έκδίκασις τοϋ πραχθέντος πλημ/τος ή πταίσμα
τος διαρκούσης τής συνεδριάσεως τοϋ δικαστηρίου γίνεται καί όταν τό άδίκημα στρέ
φεται κατ’ αύτοΰ τούτου τοϋ δικαστηρίου (λ.χ. σωμ. βλάβη εις βάρος τοϋ εϊσαγγελέως ή κλοπή εις βάρος δικαστοΰ κ λπ .). 'Η ύπόθεσις δικάζεται ύ π ό τ ω ν α υ 
τ ώ ν δ ι κ α σ τ ώ ν . Έξαίρεσις ύφίσταται μόνον δταν πρόκειται περί περιϋβρίσεως
ή έγκλήματος κατά τής τιμής.
"Οταν ή έξύβρισις ή δυσφήμησις έτελέσθη ύπό δικηγόρου, δστις έκπληροΐ
καθήκοντα συνηγόρου τίνος τών διαδίκων καί είναι έφικτή ή διάφορος σύνθεσις τοϋ
δικαστηρίου, δικάζεται μέν άμέσως, άλλ’ ή τυχόν έκδοθησομένη καταδικαστική άπόφασις έκτελεΐται μετά τό πέρας τών καθηκόντων τοϋ συνηγόρου. "Αν ή τοιαύτη
σύνθεσις δέν είναι έφικτή, έφαρμόζεται τό άρθρον 38 Κ. Π .Δ. ή δέ ύπόθεσις παραπέμπεται εις όμοιοβάθμιον καί όμοειδές δικαστήριον κατά τά έν άρθροις 36 έδ. στ' καί
137 οριζόμενα.
Έ ν τή β' παραγράφω τοϋ έξεταζομένου άρθρου γίνεται λόγος μόνον περί έξυ
βρίσεως ή δυσφημήσεως τοϋ δικαστηρίου παρά συνηγόρου ούχί δέ καί περί περιϋβρίσεως τοϋ δικαστηρίου. Έρωτάται λοιπόν ποία διάταξις θά έφαρμοσθή περιπτώσεως συντρεχούσης; Νομίζομεν δτι ένεκα τής ταυτότητος τοϋ λόγου, θά έφαρμοσθή
καί έν προκειμένω ή ιδία διαδικασία. Ή μή μνεία καί τής περιϋβρίσεως τοϋ δικαστη
ρίου οφείλεται μάλλον εις παράλειψιν τοϋ συντάκτου τοϋ νομοθετήματος, δστις προσέθηκε μέν εις τήν πρώτην παράγραφον τοϋ έξεταζομένου άρθρου καί τήν περιύβρισιν, δέν συνεπλήρωσεν δμως άναλόγως καί τήν δευτέραν τοιαύτην.
Ύπεστηρίχθη δτι οί συνήγοροι δικηγόροι δέν πρέπει νά τυγχάνωσι τής αύτής
μεταχειρίσεως ής καί οί λοιποί πολΐται. Διότι ό συνήγορος, λόγω τής όξύτητος,
ήτις άναπτύσσεται κατά τήν δίκην, ένδέχεται, νά παρεκτραπή πολλάκις δέ δεδικαιολογημένως. Καί ένώ κατηγοροΰνται οί έκτρεπόμενοι δικηγόροι ούδέν λέγεται περί
τών τυχόν έκτρεπομένων δικαζόντων. Περαιτέρω έλέχθη δτι ή άπαγγελία κατηγο
ρίας καί άμεσος έκδίκασις ύποθέσεως δικηγόρου, διαρκούσης τής δίκης ή μετ’ αύτήν
ού μόνον κλονίζει ψυχικώς τον δικηγόρον, άλλά καί τήν άξιοπρέπειαν καί τό γόητρον
αύτοΰ θίγει καί τον έπηρεάζει σοβαρώς εις τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, διότι
(1) Έ ν άρθρω 38 § 1 τοϋ Κ.Π.Δ. ορίζεται δτι «δταν κατά τήν διάρκειαν πολιτικής τίνος
ή ποινικής δίκης άνακύπτη γεγονός, δυνάμενον νά χαρακτηρισθή ώς έγκλημα διωκόμενον έξ
επαγγέλματος, ό δικαστής οφείλει νά συντάξη έκθεσιν καί νά διαβίβαση αύτήν εις τον αρμόδιον
εισαγγελέα μετά πάσης πληροφορίας καί τών σχετικών έγγραφων, εις ας περιπτοόσεις δέν δύναται κατά νόμον νά δικάση αυτός άμέσως τό έγκλημα.
(2) Τό άρθρον 136 Κ.Π.Δ. ορίζει πότε διατάσσεται παραπομπή εις δικαστήριον ισοβά
θμιον καί όμοειδές (ώς έν προκειμένω) καί τό άρθρον 137 τίνες δύνανται νά ζητήσωσι τήν παρα
πομπήν.
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ασκεί βαθεΐαν ψυχολογικήν έπίδρασιν καλύπτουσαν τήν ψύχραιμον και άνετον τοΰ
πελάτου του ύπεράσπισιν. Δι’ δ καί οί ύποστηρίζοντες τήν άποψιν ταύτην προτείνουν
δπως προκειμένου περί συνηγόρου έφαρμόζηται πάντοτε ή διάταξις τοϋ άρθρου 38
παρ. 1 Κ.Π.Δ., μή έφαρμοζομένης έν ούδεμια περιπτώσει τής αυτοφώρου διαδικα
σίας.
Νομίζομεν δτι ή άποψις είναι ορθή ύπαγορευομένη έξ αύτής ταύτης τής φύσεως τοϋ δικηγορικοΰ λειτουργήματος. Ό συνήγορος ιδία τοΰ κατηγορουμένου πρέ
πει νά έ'χη άπόλυτον ηρεμίαν διά νά παράσχη τήν ύποστήριξίν του εις αυτόν. Τοιαύτη
λύσις θ’ άποβή επ’ ώφελεία των έλευθεριών τοΰ κατηγορουμένου.
ε) Έ κ δ ί κ α σ ι ς π α ρ α ν ό μ ο υ ό π λ ο φ ο ρ ί α ς κ λ π . κ α ί σ υ 
ναφών κακουργημάτων.
’Ενώ μέχρι τοΰδε διά τοΰ άρθρου 128 § 3 τοΰ Κ.Π.Δ. έχωρίζοντο μόνον τά
πλημμελήματα τής παρανόμου όπλοφορίας έκ των συναφών αύτοΐς κακουργημάτων,
ήδη διά τοΰ άρθρου 14 τοΰ ύπό κρίσιν νομοθετήματος έξωμοιώθησαν προς ταΰτα καί
τά τής παρανόμου κατοχής δπλων, χειροβομβίδων καί εκρηκτικών ύλών. 'Η σχετική
διάταξις τοΰ άρθρου 15 έχει ως έξής:
"ΑρΘρον 15.
'Η δευτέρα περίοδος τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 128 Κ.Π.Δ. άντικαθίσταται ως έξής:
«Τά πλημμελήματα τής παρανόμου όπλοφορίας, τής παρανόμου κατοχής
δπλων, χειροβοβίδων καί εκρηκτικών ύλών καί τής φυγοδικίας, τά συναφή προς κα
κουργήματα, χωρίζονται καί δικάζονται ύπό τοΰ δικαστηρίου τών συνέδρων αμέσως
μετά τήν επί τοΰ κακουργήματος ετυμηγορίαν τών ένορκων».
'Π ratio τή διατάξεως ταύτης είναι προφανής καί συνεπώς περαιτέρω άπασχόλησις περιττεύει.
'Απλώς άναφέρομεν δτι καί ή έκδίκασις άλλων συναφών έγκλημάτων, πέραν τών
ύπό τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας άναφερομένων, χωρίζεται. Τοΰτο λ.χ. συμ
βαίνει μέ τό πλημμέλημα τής λαθρεμπορίας τό πρός κακούργημα συναφές (άρθρον
128 § 8 ν. 1165 «περί Τελωνειακού Κώδικος»), μέ τό έν άρθρω 14 ά.ν. 375/1936
«περί τιμωρίας έγκληματικών ένεργειών κατά τής έξωτερικής άσφαλείας τής χώ
ρας» (διατηρηθέντα έν ίσχύϊ δι’ άρθρου 471 άριθ. 6 Π.Κ.) προβλεπόμενον πλημ/μα
κλπ.
(Σ υνεχίζετα ι)

Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » , μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος

σύντροφος τών

άστυνομι-

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ SCOTLAND YARD
Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού,
ύπδ ’Αρχιφύλακος κ. Κ . ΛΑΨΑΝΗ

Ό άστυνομικός της ’Ασφαλείας καί ιδιαιτέρως τής Σημάνσεως διά να έπιτυγχάνη των σκοπών του, κατά την διερεύνησιν των υποθέσεων, των όποιων έπιλαμβάνεται, πρέπει νά έφαρμόζη επιστημονικήν τακτικήν. Πρέπει μετά μεγάλης υπομο
νής νά συλλέγη τό άποδεικτικόν υλικόν, χωρίς νά παραλείπη ούτε τό παραμικρόν,
έκ πρώτης δψεως, άσήμαντον στοιχεΐον. Δύναται ν’ άκολουθή τήν Α' ή τήν Β' θεω
ρίαν, ή ν’ άποκρυσταλλώνη μίαν γνώμην, άλλά δεν πρέπει νά παρασύρεται άπό τήν
γνώμην του αυτήν, νά τήν ύποστηρίζη έπιμόνως καί νά προσπαθή νά προσαρμόζη
τά πραγματικά δεδομένα πρός τήν σχηματισθεϊσαν πεποίθησίν του, τοϋτο θά ήτο
δυνατόν νά τόν άπομακρύνη έκ τής ακολουθητέας τακτικής. Ά ντιθέτως, ό άστυνομικός τής ’Ασφαλείας πρέπει ν’ άκολουθή έπαγωγικήν μέθοδον, ή πεποίθησίς του
νά σχηματίζεται έκ των πραγματικών καί μόνον γεγονότων καί νά προσαρμόζεται
πρός τά έκάστοτε προκύπτοντα νέα στοιχεία.
Μέ αυτήν τήν ομοιότητα, όσον άφορα εις τόν τρόπον άντιλήψεως καί ένεργείας, μεταξύ τοϋ έπιστήμονος καί τοϋ άστυνομικοΰ τής ’Ασφαλείας, είναι έκπληκτικόν τό γεγονός οτι μόλις κατά τά τελευταία έτη ό έπιστήμων καλείται νά παίξη
κάποιον ρόλον εις τήν διερεύνησιν ένός έγκλήματος. ‘Ο παθολόγος καί ό τοξικολόγος άποτελοΰσαν μίαν έξαίρεσιν. Αί άπόψεις των, όσον άφορα είς τάς αιτίας τών
θανάτων ή σωματικών βλαβών εις ποινικάς υποθέσεις έπί άρκετόν χρόνον, λαμβάνονται σοβαρώς ύπ’ 6ψιν. ’Αλλά μόνον κατά τά τελευταία 30 έτη ό άστυνομικός
έχει άναγνωρίσει τόν έμπειρον έπιστήμοναώς πολύτιμον συνεργάτην του έν τή διερευνήσει τών ποινικών άδικημάτων καί τών όλιγώτερον έντυπωσιακών άδικημάτων, τών στρεφομένων κατά τής περιουσίας.
Τό Έγκληματολογικόν Εργαστήριον είναι μία άπό τις πολλές καινοτομίες,
τίς όποιες ή Scotland Yard οφείλει εις τόν Lord Trenchard, ό όποιος ίδρυσε κατ’
άρχήν τό Έγκληματολογικόν ’Εργαστήριον είς τό Hendon τώ 1934, διά νά έξυπηρετή, οχι μόνον τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν, άλλά ολόκληρον τήν ’Αγγλι
κήν ’Αστυνομίαν.
Φυσικά έχρειάσθη πολύς χρόνος, ίνα οί άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας άντιληφθοΰν τόν τρόπον κατά τόν όποιον τό Έγκληματολογικόν Εργαστήριον θά ήδύνατο
νά τούς βοηθήση καί έχων αύτόύπ’ οψιν έσκέφθην ότι ήταν άναγκαία μία στενή έπαφή
μεταξύ τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων καί τοϋ Έγκληματολογικοΰ Εργαστηρίου. Πρός τοϋτο δοθείσης ευκαιρίας, μετεφέρθη τό Έγκληματο
λογικόν Εργαστήριον είς τήν Scotland Yard, είς τήν όποιαν πλέον ήτο εύκόλως
προσιτόν. Παρώτρυνα τούς άστυνομικούς απάντων τών βαθμών νά έπισκεφθοΰν τό
Έγκληματολογικόν ’Εργαστήριον καί νά μάθουν τίς δυνατότητές του. Καθιέρωσα
δέ είδικάς διαλέξεις είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς. Γνωστού όντος ότι τό Έ γκλη
ματολογικόν Εργαστήριον προθύμως καί άποτελεσματικώς παρέχει τήν συνδρο
μήν, αί πρός αυτό αιτήσεις σταθερώς αυξάνουν.
Περισσότεραι είναι αί περιπτώσεις, κατά τάς όποιας καλείται νά προσφέρη
τάς υπηρεσίας του ό χημικός καί ό βιολόγος, άλλά συχνάκις καλούνται καί ό φυσι
κός έπιστήμων, ως καί ό μεταλλειολόγος. "Οταν τό προσωπικόν τοϋ Έγκληματολογικοΰ Εργαστηρίου δέν έχη τήν άπαιτουμένην πείραν, καλούνται οί κατάλληλοι
ίδιώται έμπειροι έπιστήμονες. Είδικώς δέ όσον άφορα είς τήν παθολογίαν, τό Έργαστήριον βασίζεται είς τήν έξωτερικήν βοήθειαν. 'Η ’Αστυνομία τοϋ Λονδίνου
έχει ζητήσει τάς υπηρεσίας πολλών διακεκριμένων παθολόγων, μεταξύ τών όποιων
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συμπεριλαμβάνονται οί: Dr Simpson, Dr Donald T’eare καί ό Sir Berard Spilsburg.
Διά περιπτώσεις κατά τάς οποίας χρησιμοποιούνται έκρηκτικαί ΰλαι αίτεΐται ή συνδρομή τοΰ ειδικού επί των εκρηκτικών υλών, του ύπηρετοΰντος εις τό
'Υπουργείον Εσωτερικών, επί πολλά δέ έτη ό κ. Robert Churchill εξετάζει
δπλα καί διάφορα πυρομαχικά, χρησιμοποιηθέντα έν τή διαπράξει εγκλημάτων.
'Ο χημικός ίσως παίζει τον σπουδαιότερον’ρόλον εις την έργασίαν τοϋ Έγκληματολογικού ’Εργαστηρίου. 'Η γνώσις τών δηλητηρίων καί φαρμάκων οργανικών
καί μή, βαφών, χρωμάτων, εκρηκτικών καί εύφλέκτων υλών, μετάλλων, ύάλου,
τυγχάνει απαραίτητος εις πλείστας δσας περιπτώσεις, όπως άπαραίτητοι τυγχάνουσι καί τεχνικαί γνώσεις, αί όποΐαι, κατά κύριον λόγον, άνήκουσιν εις τον έπιστημονικόν κύκλον τοϋ φυσικοΰ έπιστήμονος ως π.χ. ή φασματοσκοπική άνάλυσις
ή ή χρήσις τών ύπεριωδών καί υπερύθρων άκτίνων.
'Ο βιολόγος πρέπει νά είναι εις θέσιν ν’ άναγνωρίζη όλας τάς υλας τοΰ ζωϊκοϋ
καί τοϋ φυτικοϋ βασιλείου, ώς π.χ. σπόρους, μικροτεμάχια, (τρίμματα) ξύλου,
σκόνην προερχομένην έκ πριονίσματος ξύλων, αΐμα, έκσπερμάτωμα, τρίχας άνθρώπου ή ζώου καί νά διακρίνη τις ίνες παντός είδους : ζωικές, φυτικές, μεταλλικές
ή συνθετικές. Πρέπει νά είναι φυσιοδίφης καί νά γνωρίζη τις χαρακτηριστικές ιδιό
τητες τών διαφόρων φυτών καί ζωνών μιας περιοχής, κατά τις όποιες
τά διάφορα φυτά άνθίζουν καί καρπίζουν καί τάς μεθόδους τής σποράς των. Αί γνώ
σις του πρέπει έπίσης νά έκτείνωνται καί εις τά παράσιτα, τά μανιτάρια, τά υδρό
βια φυτά καί τούς διαφόρους μικροοργανισμούς, φυτικούς καί ζωικούς. Τή βοήθεια
τοϋ μεταλλειολόγου θά χρειασθή νά διακρίνη τούς διαφόρους τύπους καλλιεργη
σίμου γής άναλόγως τής μεταλλικής των περιεκτικότητος.
Μία άπό τάς πλέον σπουδαίας περιπτώσεις έπισταμένης μελέτης, κατά τήν
οποίαν άπαιτεΐται στενή συνεργασία χημικού, βιολόγου καί μεταλλειολόγου, είναι ή
περίπτωσις έξετάσεως κόνεως οίασδήποτε προελεύσεως, διότι πολλάκις ή κόνις
χρησιμεύει ώς συνδετικός κρίκος τοΰ έγκληματίου μέ τον τόπον διαπράξεως τοϋ
εγκλήματος. Αί κάνεις εχουσι μεγάλην ποικιλίαν προελεύσεως, δυνατόν δέ νά περιέχουσι ζωϊκάς, φυτικάς ή μεταλλικάς ουσίας, προερχομένας, είτε κατ’ ευθείαν
άπό τήν γήν καί τούς ζώντας οργανισμούς, είτε άπό κατειργασμένας βιομηχανικάς
υλας. Αί κόνεις διαιρούνται εις 4 κατηγορίας, ήτοι: 1) κόνις τών οδών, 2) κόνις εν
τός τού άτμοσφαιρικοΰ άέρος, 3) κόνις τών έργοστασίων, εύρισκομένη πέριξ καί
εντός τών έργοστασίων τσιμέντων, χρωμάτων, άλευρομύλων καί 4) ή κόνις, ή
προερχομένη έκ τοΰ επαγγέλματος όπως π.χ. ή αιθάλη, ή καρβουνόσκονη κ.τ.λ. ή ή
μαγιά, ή εύρισκομένη εις τά ένδύματα τών εργαζομένων εις εργοστάσια μπύρας.
Πάντα τά άνωτέρω ό έπιστήμων δύναται συνήθως νά τά διακρίνη, νά τά διαπιστώση, νά τά άναγνωρίση, άλλά είναι έργον τοϋ ειδικού έπιστήμονος τού Έ γκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου νά τά έρμηνεύση καί νά δείξη κατά ποιον τρόπον είναι
δυνατόν νά χρησιμοποιηθώσιν ώς μαρτυρικαί άποδείξεις. Αί άνωτέρω άναφερθεΐσαι
ούσίαι δέν είναι πάντοτε ίκαναί μόναι των νά συντελέσωσιν εις τήν διαλεύκανσιν
ένός εγκλήματος, άλλά είναι δυνατόν νά έπιβεβαιώσουν ή νά άποδείξουν άναληθεΐς
καταθέσεις μαρτύρων, νά άρουν μίαν άβεβαιότητα, νά πληρώσουν τό κενόν ένός
άποδεικτικοϋ στοιχείου ή νά ένισχύσουν μίαν πεποίθησιν.
'Η εύρύτης τής εργασίας τοϋ Έγκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου άπεικονίζεται διά τών κάτωθι άναφερομένων τεσσάρων περιπτώσεων, έκάστη τών οποίων
καταδεικνύει πώς οί διάφοροι κλάδοι του εργάζονται.
Κατ’ άρχήν τό βιολογικόν τμήμα ( κλάδος ) : Εις τό τελευταίον πάτωμα μιας
πολυκατοικίας εις τό Νοτιοανατολικόν Λονδΐνον διέμενον δύο οίκογένειαι. 'Η πρώτη
άπετελεΐτο άπό τον πατέρα, τήν μητέρα καί τάς δύο θυγατέρας- ή δευτέρα οικογένεια
άπετελεΐτο άπό τήν έγγαμον θυγατέρα τού, ώς άνω, οικογενειάρχου, τον σύζυγόν
της καί τό μωρό τους. Αί σχέσεις μεταξύ τών δύο οικογενειών κατά καιρούς ήσα

Το έγκληματολογικόν έργαστήριον τής Scotland Yard
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κακαί καί κάποιαν ημέραν ό γαμβρός έπετέθη άγρίως κατά τοϋ πενθεροΰ του. .Ένα
βράδυ, περίπου μίαν έβδομάδα άργότερα, δλα τά μέλη των δύο οικογενειών έ'λλειπαν
έξω, έκτος άπό τον γαμβρόν καί την πενθεράν του. Μια άπό τάς θυγατέρας έπέστρεψε
στο σπίτι στις 11 τό βράδυ καί βρήκε τήν μητέρα της νέκραν μέσα σε μιά λίμνη
αίματος. Είχε κτυπηθή μέ μαχαίρι, ένω εΰρίσκετο εις τό κρεβάτι της, τής είχαν
καταφερθή περισσότερα άπό είκοσι κτυπήματα. Ή θέσις των κτυπημάτων έδειχνε
δτι τό θΰμα ειχεν άγωνισθή άπεγνωσμένως διά τήν ζωήν του καί ότι ήτο πολύ π ι
θανόν ό δράστης νά έφερε κηλΐδες αίματος έπί των ενδυμάτων του. Επάνω, σέ μία
κουβέρτα τοϋ δωματίου τοϋ γαμβρού ύπήρχεν τό άποτύπωμα τής άριστεράς αύτόϋ
χειρός, τό όποιον είχε σχηματισθή έπί τοϋ σημείου τής κουβέρτας τοϋ κεκαλυμμέναυ
δι’ αίματος, έπίσης έπί τής θύρας τοϋ δωματίου υπήρχε μία κηλίς αίματος. Έπηκολούθησεν έρευνα, διά τήν άνεύρεσιν τοϋ δπλου, άλλά τίποτε δεν άνευρέθη, όπως, δεν
άνευρέθη καί ό γαμβρός.
Τρεις ημέρας περίπου άργότερον, εις τάς 3 τό πρωΐ, ένας άστυφύλαξ είς-τό
Bamsgate έσταμάτησε ένα ύποπτον, ό όποιος φορούσε μόνον ένα άδιάβροχο, ενα
υποκάμισο, υποδήματα, ένα ώρολόγιον τής χειρός καί ένα δακτυλίδι. Τσχυρίσθη
1δτι εΐχε πάει γιά μπάνιο καί δτι τοϋ έκλεψαν τά ροΰχα. Ό άστυφύλαξ δμως δεν τον
έπίστεψε, άλλ’ άντιθέτως ύπωπτεύθη δτι ήτο πολύ πιθανόν ό άνθρωπος αύτόςνά
ήταν ό καταζητούμενος γαμβρός, τοϋ οποίου τά χαρακτηριστικά εϊχον δοθή εις τούς
περιπολοΰντας άστυνομικούς. Τέλος ό συλληφθείς άπεκάλυψε τήν ταυτότητά του,
πλήν δμως ΐσχυρίζετο δτι τίποτε δέν έγνώριζε διά τό έγκλημά του. Τά ροϋχα, τά
όποια φορούσε καί παν δ,τι έφερε έπάνω του έξητάσθησαν εις τό Έγκλη ματολογικόν
Έργαστήριον. Έ π ί τοϋ άδιαβρόχου άνευρέθησαν κηλΐδες αίματος. "Ιχνη αίματος
εύρέθησαν καί εις τό οπίσθιον έσωτερικόν μέρος των ύποδημάτων, εις τό. όποιον
αύτομάτως πηγαίνουν τά δάκτυλα των χειρών όταν φοράη κανείς -τά υποδήματά
του. Εις τό δακτυλίδι έπίσης εύρέθησαν ίχνη αίματος. Καί ένω όσαν άφορα εις τό
ώρολόγιον τής χειρός ούδέν ίχνος αίματος έφαίνετο έκ πρώτης όψεως έπ’ αυτού,
δταν ήνοίχθη ή οπίσθια αύτοϋ πλάξ, κατεφάνη δτι μεταξύ των.δύο πλακών, τής εσω
τερικής καί έξωτερικής, ειχεν εισχωρήσει αΐμα.
. ~
Τό περισσότερον έκ τοϋ αίματος αύτοϋ, κατόπιν έξετάσεως εις. τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον, εύρέθη άνήκον εις την ομάδα αίματος τής φονευθέίσης
πενθερας, ώς έπίσης καί τό αίμα πού εύρέθη εις τήν κουβέρταν καί έπι.τής θύρας τοϋ
δωματίου τοϋ γαμβρού. Αί λοιπαί κατά τοϋ γαμβρού μαρτυρία δέν ήδύναντονά συν
θέσουν παρά μόνον μίαν ύποψίαν κατ’ αύτοϋ. Μόνον ή μαρτυρία (άπόδειξις ) . τοϋ
Έγκληματολογικοΰ Εργαστηρίου ήτο θετική καί κατηγορηματική καί βάσει αυτής
ό περί ου πρόκειται έκατηγορήθη έπί άνθρωποκτονία. Είς τήν δίκην έλέχθή. δτι ο
ισχυρισμός τοϋ δράστου, δτι τοϋ έκλεψαν τά ροϋχα ήτο πολύ άτυχής, διότι εις, την
περίπτωσιν καθ’ ήν ούτος ήτο άθώος καί έξητάζοντο τά ροϋχα του ( τά δήθεν ,κλαπέντα ) δυνατόν νά εύρίσκοντο χωρίς ίχνη αίματος. Ά φ ’ έτέρου έάν πράγματι είχαν
κηλΐδες αίματος τά ροϋχα υπήρχε ή μεγάλης σημασίας πιθανότής διά τον δράστην
νά μή εύρεθοΰν τά ροΰχα του αύτά, έάν τά ειχεν άντικαταστήσει μέ άλλα.
Τό δικαστήριον τών ένορκων έκήρυξεν αύτόν ένοχον.
Μία ύπόθεσις, ή όποια ανάγεται είς τήν άρμοδιότητα τοϋ Τμήματος φυσικών
έπιστημόνων τοϋ Έγκληματολογικοΰ Εργαστηρίου, είναι ή έξής : Δύο άνθρωποι,
έπιβαίνοντες ένός ύποπτου αυτοκινήτου συνελήφθησαν, μέ τήν κατηγορίαν, δτι διερρηξαν έν κατάστημα καί άφήρεσαν άρκετόν έμπόρευμα. ’Λμφότερο.ι ήρνήθησαν.τήν
κατηγορίαν. Πλήν δμως τά ένδύματά των, τό προϊόν έκ τοϋ σαρώματος τοϋ δαπέδου
τοϋ αυτοκινήτου των καί τεμάχια ύάλου εύρεθέντα είς τήν θραυσθεΐσαν θύραν τοϋ
καταστήματος, έλήφθησαν προς έξέτασιν είς τό Έγκλη ματολογ ικόν Έργαστήριον.
Μεταξύ τών άχρήστων μικροαντικειμένων, τά όποια συνελέγησαν διά τοϋ σαρωματος τοϋ δαπέδου τοϋ αυτοκινήτου, τό Έργαστήριον άνεϋρεν μικροτεμάχια υαλο.υ.
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’Άλλα μικροτεμάχια ύάλου εύρέθησαν επίσης καί επί των ενδυμάτων των ύποπτων.
Πάντα τά μικροτεμάχια της ύάλου, ήτοι : 1) τά εύρεθέντα επί των ένδυμάτων των
ύπόπτων, 2) τά συλλεγέντα διά του σαρώματος του αυτοκινήτου των καί 3) τά
εύρεθέντα εις τήν βάσιν της θραυσθείσης θύρας του καταστήματος άπεδείχθη δτι
είχαν κοινήν προέλευσιν. Άμφότεροι οί κρατούμενοι προσεπάθησαν εις το δικαστήριον νά άντιμετωπίσουν τήν κατηγορίαν, ό μέν εις λέγων, δτι τά μικροτεμάχια
ύάλου πού εύρέθησαν έπί των ένδυμάτων του προήρχοντο άπδ ένα ποτήρι, τδ όποιον
εθραυσε σε ένα κέντρον διασκεδάσεως, ό δέ άλλος δτι τά έπί των ένδυμάτων του μικροτεμάχια ύάλου προήρχοντο άπό θραυσθέντα ύαλοπίναα τής οικίας του. Πλήν δμως
τρίμματα της ύάλου τοϋ ποτηριού καί του ύαλοπίνακος, έξετασθέντα εις τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον, άπεδείχθη δτι ήσαν διαφορετικής προελεύσεως άπό τά
τρίμματα ύάλου τά εύρεθέντα έπί των ένδυμάτων των κατουμένων καί δικαζομένων
ύπόπτων. 'Ως άκριβώς, ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου ύπεστήριξεν, άπευθυνόμενος
πρός τούς ένόρκους, ή μαρτυρία ( ή άπόδειξις ) τοϋ πεπειραμένου έπιστήμονος τοϋ
Έγκληματολογικοΰ Εργαστηρίου έφαίνετο άλάνθαστος καί δτι άμφότεροι οί δικα
ζόμενοι κατά τήν θραΰσιν τής θύρας τοϋ καταστήματος ή μετ’ ολίγον εύρίσκοντο
εις τήν θύραν τοϋ καταστήματος καί έν συνεχεία έντός αύτοΰ. Τελικώς άμφότεροι
κατεδικάσθησαν.
Τό χημικόν Τμήμα τοϋ Έγκληματολογικοΰ Εργαστηρίου καλείται,συνήθως
ν’ άποφανθή έπί τροχαίων δυστυχημάτων, κατά τά όποια έγκαταλείπεται τό θΰμα
εις τον τόπον τοϋ δυστυχήματος καί ό δράστης έξαφανίζεται. "Ενα χειμωνιάτικο
βράδυ ή ’Αστυνομία έκλήθη σέ ένα δρόμο τοϋ Sutton—Surrey, δπου ένας ποδηλά
της εύρίσκετο έπί τοϋ έδάφους σοβαρώς τραυματισμένος. Μία κοπέλλα, ή όποια έβάδιζε κατά μήκος ένός τμήματος τοϋ δρόμου, πού δεν έφωτίζετο έπαρκώς, είχεν ΐδει
εν φορτηγόν αύτοκίνητον, τό όποιον έκτύπησε τόν ποδηλάτην, καθ’ ήν ώραν έκεΐνος
άνήρχετο μέ τό ποδήλατόν του τόν άνηφορικόν δρόμον εις τήν άπέναντι πλευράν.
Τό φορτηγόν, άφοΰ έκτύπησε τόν ποδηλάτην, έκαμε μίαν άπότομον στροφήν καί
άπεμακρύνθη μέ μεγάλην ταχύτητα. Ή κοπέλλα ειδοποίησε τόν Σταθμόν Πρώτων
Βοηθειών καί τήν ’Αστυνομίαν, ό ποδηλάτης μετεφέρθη εις τό Νοσοκομεΐον, άλλά
μετά άπό όλίγας ήμέρας άπεβίωσε, χωρίς νά δυνηθή προηγουμένως νά όμιλήση καί
νά δώση στοιχεία περί των συνθηκών τοϋ δυστυχήματος καί ιδίως περί τοϋ φορτη
γού αυτοκινήτου, τό όποιον τόν έκτύπησε. 'Η αύτόπτιςμάρτυς,δπως συνήθως συμ
βαίνει είς τάς περιπτώσεις αύτάς, δεν ήδυνήθη νά δώση περισσοτέρας πληροφορίας,
ή μή μόνον δτι τό φορτηγόν ήτο άνοικτόν, δεν είδε τόν άριθμόν κυκλοφορίας. 'Η
σχετική ραδιοφωνική άγγελία έφερε άκόμη ένα μάρτυρα, ένα άνθρωπον ό όποιος
είδε τό φορτηγόν κοντά στό μέρος τοϋ δυστυχήματος νά περνά πλησίον του μέ πολύ
μεγάλην ταχύτητα. 'Ο άνθρωπος αυτός ήκουσεν εν άπότομον κτύπημα καί μετά
παρέλευσιν ένός λεπτοΰ τής ώρας εύρίσκετο πλησίον τοϋ τραυματίου ποδηλάτου, βοηθουμένου ύπό τής κοπέλλας. Καί έκεΐνος δέν είδε τόν άριθμόν κυκλοφορίας τοϋ
φορτηγού αυτοκινήτου, άλλά μετά παρέλευσιν τριών τετάρτων περίπου τής ώρας
καί ένώ άκόμη εύρίσκετο εις τόν τόπον τοϋ δυστυχήματος, είδε έν άλλο φορτηγόν,
δμοιον πρός τό προκαλέσαν τό δυστύχημα, νά περνά πλησίον, τοϋ όποιου διάκρινε
τά στοιχεία F.L.X., χωρίς δμως νά διακρίνη τόν άριθμόν κυκλοφορίας του.
Μέ αυτήν τήν περιωρισμένην πληροφορίαν ή ’Αστυνομία άνεζήτησε τό ύπαίτιον αύτοκίνητον, διά καταλόγου, τόν όποιον κατήρτισε έπί τή βάσει τοϋ άρχείου
αυτοκινήτων τής Τροχαίας. Ήρευνήθησαν έν πρός έν δλα τά όμοίου τύπου φορτηγά
αυτοκίνητα, τά όποια έφερον τά στοιχεία F.L.X., έξητάσθησαν τόσον οί οδηγοί
των, δσον καί οί ίδιοκτήται των, δλαι αί προσπάθειαι άπέβαινον άκαρποι, έως δτου
εύρέθη έν φορτηγόν αύτοκίνητον τοϋ ώς άνω τύπου, τοϋ όποιου ό εις έκ τών έμπροσθίων φανών είχε προσφάτως ύποστή βλάβην. 'Υπήρχεν έπίσης μία μικροζημία,
ή όποια έφαίνετο πρόσφατος, πλησίον τοϋ έμπροσθίου μέρους. Τό φορτηγόν τοΰτο
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αύτοκίνητον ήτο εν άπό τά πολλά, τά όποια άνήκον εις μίαν Εταιρείαν τοΰ Surrey
καί ήτο πιθανόν νά ειχεν όδηγηθή υπό ένός έκ των πολλών οδηγών τής Εταιρείας,
οί όποιοι είργάζοντο άργά τήν νύκτα. "Απαντες οί νυκτερινοί οδηγοί έξητάσθησαν,
πάντες δέ ήρνήθησαν όδήγησιν αυτοκινήτου των κατά τήν ώραν τοΰ δυστυχήματος.
Αί εξηγήσεις πού έδόθησαν διά τάς μικροζημίας τοΰ ώς άνω φορτηγού αύτοκινήτου
δεν ήσαν ίκανοποιητικαί, άλλά, έλλείψει ετέρου άποδεικτικοΰ στοιχείου, ή ’Αστυνο
μία έφαίνετο νά έχη περιέλθει, αν οχι εις άδιέξοδον, εις δύσκολον θέσιν οπωσδήποτε.
Εις τό σημεΐον αύτό έζητήθη ή βοήθεια τοΰ Έγκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου.
'Η έξέτασις τού ποδηλάτου καί τών ένδυμάτων τοΰ θύματος, έδειξεν δτι τό ποδή
λατου είχε κτυπηθή ύπό τοΰ προφυλακτήρος τοΰ φορτηγού αύτοκινήτου, διότι εν
άποτύπωμα ένός μέρους τοΰ προφυλακτήρος διεκρίνετο εις τά σημάδια τά προκληθέντα κατά τήν σύγκρουσιν καί λεπτότατα στρώματα χρώματος μή άνήκοντος εις
τό ποδήλατου εύρέθησαν άκριβώς εις τά μέρη τοΰ ποδηλάτου εις τά όποια ειχεν
ύποστή τοΰτο ζημίας. Έ π ί πλέον εις τό σακκάκι καί τό πανταλόνι τοΰ θύματος ευρέθησαν μαΰρα καί γκρι σημάδια—προφανώς χρώματα. Αύτά τά δείγματα διεφυλάχθησαν διά λεπτομερή έξέτασιν είς τό ’Εγκληματολογικόν Έργαστήριον, ενώ τό
φορτηγού αύτοκίνητον πού έφερε μικροζημίας έξητάσθη εις τό γκαράζ. Έ π ί τοΰ
προφυλακτήρος τοΰ αυτοκινήτου εύρέθη εν έλαφρόν σημάδι καί τό πλέον σημαντικόν
ήτο, δτι άπό τον προφυλακτήρα τοΰ αυτοκινήτου έλλειπε είς επιφάνειαν τόσον χρώ
μα, δσον άντιστοίχως ειχεν άποτυπωθή έπί τοΰ ποδηλάτου. Δείγματα χρώματος
—μαύρου καί γκρι—έλήφθησαν άπό πολλά μέρη τοΰ αυτοκινήτου, τά όποια έστάλησαν είς τό Έγκλη ματολογικόν Έργαστήριον, ένθα, λεπτομερείς άναλύσεις καί έξετάσεις κατέδειξαν δτι τά χρώματα τοΰ αυτοκινήτου μέ τά χρώματα τά όποια εύρέ
θησαν έπί τών ένδυμάτων καί τοΰ ποδηλάτου τοΰ θύματος ειχον κοινήν προέλευσιν,
ήσαν τά αύτά. 'Υπό τό βάρος τοΰ άποδεικτικοΰ αύτοΰ στοιχείου εις έκ τών οδηγών
τής Εταιρείας ώμολόγησεν δτι ειχεν οδηγήσει τό φορτηγόν αύτοκίνητον του κατά
τήν νύκτα καί ώραν τοΰ δυστυχήματος είς τον δρόμον αύτοΰ. Οδτος έκατηγορήθη καί
κατεδικάσθη δι’ άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας.
'Ένα κάπως περίεργον παράδειγμα τής έργασίας τοΰ Έγκληματολογικοΰ
Εργαστηρίου μάς δεικνύει είς πόσον άπιθάνους άναζητήσεις είναι δυνατόν νά
όδηγηθή ένας άστυνομικός τής ’Ασφαλείας, ιδιαιτέρως δέ τής Σημάνσεως. Κατά
τό τέλος τοΰ έτους 1952, οί πράκτορες στοιχημάτων ιπποδρόμου μιας περιφερείας
τοΰ Λονδίνου παρουσιάσθησαν είς τήν ’Αστυνομίαν καί ίσχυρίσθησαν δτι έξηπατώντο ύπό σπείρας άπατεώνων, οίτινες έπλαστογράφουν τά δελτία στοιχημάτων καί
άπήτουν κέρδη διά στοιχήματα τά όποια είς τήν πραγματικότητα δεν είχαν κάμει.
Τά δελτία έδίδοντο είς τούς πράκτορας στοιχημάτων κατά τον συνήθη τρόπον μέ
τά ονόματα τών πιθανών νικητών ίππων καί τά ποσά τών στοιχημάτων κανονικώς
άναγεγραμμένα μέ μολύβι. Αί παΐκται τών στοιχημάτων έζήτουν νά λάβουν όπίσω
τά δελτία στοιχημάτων μεθ’ έκάστην κούρσαν μέ τήν δικαιολογίαν δτι ήθελαν νά
κρατούν έν είδος άρχείου τών στοιχημάτων των, είς τοΰτο δέ ό πράκτωρ δέν είχε
καμμίαν άντίρρησιν. Είςτό τέλος τής ημέρας ό πράκτωρ έπέστρεφετά δελτία είς τούς
αίτοΰντας αύτά, άφοΰ προηγουμένως τά ήκύρωνε μέ διαγώνιους γραμμάς, διερχομένας άνωθεν τών καταχωρισμένων ποσών στοιχημάτων, άτινα ειχον καταχωρισθή
μέ μολύβι, ένώ ή άκύρωσις έκ μέρους τοΰ πράκτορος έγίνετο μέ μολύβι, οχι κοινό,
άλλά bic. Οί απατεώνες έξεμεταλλεύθησαν τήν εύκολίαν αύτήν τής έπιστροφής τών
δελτίων. Έλάμβανον τά ήκυρωμένα δελτία, έ'σβυναν καταλλήλως τά ονόματα τών
ίππων, τά όποια είχαν γράψει μέ κοινό μολύβι καί έγραφαν στή θέση τους, μέ με
λάνι χρησιμοποιούμενον ύπό τοΰ πράτορος, τό δνομα ή τά ονόματα ίππων πού έκέρδιζαν. Τότε έπανήρχοντο είς τον πράκτορα προς τόνόποΐον ίσχυρίζοντο δτι ή άκύρωσις τών δελτίων των έγένετο κατά λάθος αύτοΰ, άφοΰ μερικοί έκ τών ίππων, τών
άναφερομένων είς τά δελτία των, είχον κερδίσει είς τήν κούρσαν. "Αν καί δέν ήδύ-
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νατό νά έννοήση πώς ήταν δυνατόν να κάμη τοιοΰτον σφάλμα, ό πράκτωρ τούς έπλήρωνεν. Ά λλα δταν το κακό έπανελήφθη πολλές φορές όπό πολλών άτόμων, ό πράκτωρ
όπωπτεύθη. Τελικώς δταν ένα ποσόν 50 λιρών έζητήθη νά πληρωθή δύο φορές, ό
πράκτωρ κατέφυγεν εις την ’Αστυνομίαν. Οί άστυνομικοί έλαβον μερικά ύποπτα
δελτία, τά όποια παρέδωσαν εις τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον προς έξέτασιν, διά τοϋ μικροσκοπίου διεκρίνοντο ίχνη γραφίτου τοϋ μολυβίου, διά του οποίου
ειχον γίνει αΐ πρώται καταχωρίσεις, ενώ ή έξέτασις διά τών υπερύθρων άκτίνων
άπεκάλυψε μέρη τών στοιχείων ( άλφαβητικών ) καί άριθμών, πού είχαν καταχωρισθή άρχικώς μέ μολύβι. Λεπτομερεστέρα έξέτασις τών δελτίων καί ιδίως εις τά
σημεία πού ήσαν καταχωρισμένα τά ονόματα τών ίππων μέ μελάνι, κατέδειξεν δτι
τά ονόματα τών ίππων ήσαν καταχωρισμένα έπάνω άπό τις διαγώνιες άκυρωτικές
γραμμές τών δελτίων, πράγμα τό όποιον έδείκνυεν δτι τά ονόματα τών ίππων
ειχον καταχωρισθή εις τά δελτία μετά τήν άκύρωσιν των καί φυσικά μετά τήν κούρ
σαν. ’Επί τή βάσει αυτής τής μαρτυρίας τρία άτομα έκατηγορήθησαν επί άπάτη
καί πλαστογραφία καί κατεδικάσθησαν εις φυλάκισιν.
Ό σκοπός τοϋ Έγκληματολογικοϋ ’Εργαστηρίου είναι ή κατάρτισις ένός
άντικειμενικοΰ άρχείου άποδεικτικών στοιχείων έκ τών οποίων είναι δυνατόν νά
έξαχθώσι λελογισμένα συμπεράσματα. Τά αποδεικτικά στοιχεία τά συλλεγέντα
ύπό τοϋ Έγκληματολογικοϋ ’Εργαστηρίου δυνατόν νά είναι, ούχί μόνον κατά, άλλά
καί ύπέρ τοϋ κατηγορουμένου προσώπου. Πλεΐσται δσαι ύποθέσεις δέν φθάνουσι
μέχρι τών δικαστηρίων, διότι τά στοιχεία τοϋ ’Εργαστηρίου άποδεικνύουσι κατα
φανώς τήν άθωότητά τοϋ ύπό κατηγορίαν προσώπου. 11ολλάκις, πράγματι, τό
Έγκληματολογικόν Έργαστήριον παρέχει τάς ύπηρεσίας του εις τήν ύπεράσπισιν
τοϋ κατηγορουμένου, όπως έγένετο εις τήν ύπόθεσιν Christie, δτε ή ύπεράσπισις
έζήτησε τήν εκταφήν τής Beryl Evans καί τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον
είργάσθη κατά τρόπον άντικειμενικόν, τόσον διά λογαριασμόν τής ύπερασπίσεως,
όσον καί διά λογαριασμόν τής κατηγορούσης ’Αρχής.
Εις μίαν άλλην ύπόθεσιν, κάποιος έκατηγορήθη ώς κλεπταποδόχος ένός πο
δηλάτου καί παρεπέμπετο εις δίκην. 'Η ύπεράσπισις έζήτησε τήν άθώωσίν του διά
τής έξετάσεως τοϋ ποδηλάτου ύπό τοϋ Έγκληματολογικοϋ Εργαστηρίου. Εις τό
Έργαστήριον άπεκαλύφθη δτι τό εις χεΐρας τοϋ κατηγορουμένου ποδήλατον ήτο
διαφορετικής μάρκας εκείνου, τό όποιον είχε κλαπή, ό χρωματισμός του επίσης
ήτο διάφορος εκείνου, δστις εις τήν μήνυσιν άνεφέρετο καί έπί πλέον τά φτερά τοϋ
ποδηλάτου δέν ήσαν κατασκευασμένα έκ τοϋ μετάλλου, τοϋ άναφερομένου είς τήν
μήνυσιν. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή κατηγορία δέν ήτο δυνατόν νά στηριχθή καί ό
κατηγορούμενος δέν έστάλη καν είς τό δικαστήριον.
Μία περισσότερον δραματική ύπόθεσις ήτο εκείνη, κατά τήν οποίαν έ'νας
άνθρωπος έκατηγορήθη δτι έστραγγάλισε τήν σύζυγόν του. Ό κατηγορούμενος
εύρέθη ύπό τών άστυνομικών πεσμένος έπί τοϋ δαπέδου μέ τό κεφάλι του έπί τής
κουζίνας φωταερίου, άλλά ίχνη δηλητηριάσεως δέν άνευρέθησαν. Ό L.C. Nickolls,
διευθυντής τοϋ Έγκληματολογικοϋ Εργαστηρίου, ό όποιος είχε καταθέσει είς τον
’Ανακριτήν τής ύποθέσεως, παρίστατο είς τήν δίκην, δταν ή ύπεράσπισις άνέπτυσσε
τό ιστορικόν τής ύποθέσεως κατά τό όποιον, διαρκοϋντος ένός μικροεπεισοδίου με
ταξύ τοϋ κατηγορουμένου καί τής συζύγου του, ούτος ήρπασε αύτήν άπό τον λαιμόν
καί έκείνη ξαφνικά έχασε τάς αισθήσεις της καί έντός ολίγου ό κατηγορούμενος
διεπίστωσεν δτι ή σύζυγός του ήτο νεκρά, είς τήν άπελπισίαν του δέ προσεπάθησε
ν’ αύτοκτονήση, παρέμεινε δέ άναίσθητος έπί τοϋ δαπέδου περί τις 48 ώρες.
Ό L. Nickolls ευχαρίστως παρέσχεν είς τήν ύπεράσπισιν στοιχεία βάσει
τών όποιων άπεδεικνύετο ή έπί 48 ώρας παραμονή τοϋ κατηγορουμένου έπί τοϋ
δαπέδου, πράγμα, τό όποιον διετείνετο ή ύπεράσπισις. Κατά δήλωσιν τοϋ L. Ni
ckolls ό κατηγορούμενος είχεν άπώλειαν ουρών, τά όποια ειχον διαβρέξει τά ροΰχα
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του καί έπί πλέον εΐ/ον αποχρωμάτισε!, εις το σημεΐον τής επαφής τό μικρό χαλί,
τό όποιον εύρίσκετο προ τής κουζίνας φωταερίου καί είχον μεταφέρει τό χρώμα
άπό τό χαλί εις τά ροϋχα του κατηγορουμένου. Διά νά γίνη όμως αύτό χρειάζεται
πολύς χρόνος επαφής των βρεγμένων ενδυμάτων μέτόχαλί. Τοιουτοτρόπως τούλάχιστον, έν μέρος έκ τής άπολογίας τοϋ κατηγορουμένου άπεδείχθη άληθές. Πλήν
όμως τό δικαστήριον των ένορκων έπί τή βάσει τής νεωτέρας μαρτυρικής καταθέσεως τοΰ L. Nickolls έκήρυξε τον κατηγορούμενον ένοχον άνθρωποκτονίας.
'Ο μεγαλύτερος ίσως θρίαμβος τοϋ Έγκληματολογικοϋ ’Εργαστηρίου κατά
την διάρκειαν τής ’Αρχηγίας μου υπήρξε μία ύπόθεσις, είς την όποιαν ούδεμία ένοχή
άπεδείχθη. Μίαν ημέραν τοϋ Μαΐου τοϋ έτους 1948, ένας πολίτης καθ’ όν χρόνον
έβάδιζε κατά μήκος τοϋ γηπέδου τοΰ γκολφ είς τό Potters Bar είδε ένα άνθρώπινο
χέρι είς μίαν μικρήν τεχνητήν λίμνην. Πάραυτα ειδοποίησε τήν ’Αστυνομίαν. Οί
έπιληφθέντες άστυνομικοί προέβησαν είς τήν άποξήρανσιν τής λίμνης καί σέ δύο
τρεις ήμέρας άνεϋρον τά υπόλοιπα μέρη ενός άνθρωπίνου σώματος, τό όποιον εΐχεν
κυριολεκτικώς κατατεμαχισθή. Τά μέρη τοΰ σώματος συνηρμολογήθησαν καί κατεδείχθη ότι έπρόκειτο περί άτόμου ΰψους 5 ποδών καί 6 ίντσών, ήτοι 1,65 μ. πε
ρίπου καί ηλικίας 35—40 έτών. Εύρέθη μιά οπή είς τό μετωπιαίου μέρος τοΰ κρανίου
καί έντός δύο τεμάχια οστών έδείκνυον ότι ό θάνατος προεκλήθη διά βίαιου κτυπή
ματος έπί τοΰ μετώπου. Τά μέρη τοΰ σώματος εύρίσκοντο είς τό στάδιον τής προκεχωρημένης άποσυνθέσεως καί ό θάνατος εΐχεν έπέλθει προ 4—8 μηνών. ’Αμέσως
έπηκολούθησε μία έρευνα τών άνθρώπων, οί όποιοι έφέροντο ώς άγνοούμενοι κατά
τό προ 8 μηνών χρονικόν διάστημα, όλων δέ ή έξαφάνισις διηυκρινίσθη, πλήν τοΰ
Albert W illiam Welch, ήλικίας 45 έτών, ό όποιος εΐχεν έξαφανισθή έκ τής είς
Potters Bar οικίας του τήν 11 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1947. Αί έρευναι ώδήγουν είς
τήν πιθανότητα ότι τό άνευρεθέν έντός τής λίμνης κατατεμαχισμένον πτώμα άνήκεν
είς τον Albert W illiam Welch, άλλά ή θετική διαβεβαίωσις περί τής ταυτότητος
τοΰ πτώματος τελικώς έδόθη υπό Έγκλη ματολογικοϋ Εργαστηρίου.
Τό Έργαστήριον συνεκέντρωσε τήν προσοχήν του κυρίως έπί τοΰ κρανίου
καί είδικώτερον έπί τών όδόντων τοΰ θύματος. Έλήφθησαν διαφανή άντίτυπα μιας
φωτογραφία τοΰ Welch, ώς έπίσης καί διαφανή άντίτυπα φωτογραφίας τοΰ κρανίου
τοΰ πτώματος τοΰ άνευρεθέντος είς τήν λίμνην, τά άντίτυπα αότά έτοποθετήθησαν
τό εν έπί τοΰ άλλου, αί έξωτερικαί γραμμαί καί τά κύρια χαρακτηριστικά έδειξαν
τοιαύτην ομοιότητα, ή όποια δέν άφηνε καμμίαν άμφιβολίαν ότι τό κρανίον, τό
όποιον εύρέθη είς τήν λίμνην, άνήκεν είς τον Albert W illiam Welch. "Οσον άφορα
είς τούς όδόντας, ήτο γνωστόν ότι όλοι οί όδόντες τοϋ Welch είχον έξαχθή πρό
τινων έτών, τό αύτό διεπιστώθη καί διά τούς όδόντας τοΰ κρανίου. Τέλος είς τήν
άνω σιαγόνα τοΰ κρανίου παρετηρήθη μία βλάβη. Είς αύτό δέ άκριβώς τό σημεΐον
τής σιαγόνος ό Welch πρό τής έξαψανίσεώς του, παρεπονεΐτο ότι έπονοΰσε.
Εξαιρετικήν έντύπωσιν μοΰ έκαμε ή έργασία τής συναρμολογήσεως τών δια
φόρων μερών τοΰ πτώματος έκ μέρους τοΰ Έγκλη ματολογικοϋ Εργαστηρίου, άλλά
οί υπάλληλοι τοΰ Εργαστηρίου ήσαν βεβαίως άφωσιωμένοι είς μίαν έργασίαν καθαρώς τεχνικήν, όπως άκριβώς καί οί έπιστήμονες άλλου τίνος κλάδου καί τό θέμα
τής δολοφονίας ήταν άλλη ύπόθεσις. Οί ύπάλληλοι τοΰ Έγκλη ματολογικοϋ Ε ργα
στηρίου είχον πρό αύτών τά τεμάχια ένός πτώματος, έκαλοΰντο δέ ν’ άποφανθοΰν
είς ποιον άνήκεν τό πτώμα, πράγμα τό όποιον έπέτυχον, διό καί άπέσπασαν τά συγ
χαρητήρια τών διενεργούντων τήν άνάκρισιν. Τό δικαστήριον άπεφάνθη περί άνθρω
ποκτονίας έκ προθέσεως ύπό προσώπου ή προσώπων άγνώστων, άπεδείχθη δέ ότι
τό έγκλημα διεπράχθη τήν 17-11-47. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ούτε καί τό
Έγκληματολογικόν Έργαστήριον άκόμη ήδυνήθη νά βοηθήση τήν ’Αστυνομίαν
διά τήν άνακάλυψιν τοΰ δράστου.

ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
-
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κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Εις ένα ζυθοπωλείο μιας μεγαλουπόλεως τής Ρηνανίας, στη Γερμανία,
συναντήθηκαν δύο παλιοί γνώριμοι. "Ας τούς ονομάσουμε γιά τήν ιστορία μας Χάννες
καί Γιούπ.
Κάθισαν μαζί, τα είπαν καί ήπιαν άρκετά. Ά φοϋ συνεζήτησαν γιά τις δου
λειές τους, ξαφνικά ήρθε του Χάννες ή ιδέα νά παίξουν. Ό Γιούπ δεν εΐχεν άντίρρησι, παρ’ δλον δτι ή ώρα ήταν περασμένη.
'Ο καταστηματάρχης έφερε έξη ζάρια στο τραπέζι, βέβαιος ών δτι στο κατά
στημά του έσύχναζαν μόνον έντιμοι άνθρωποι, οί όποιοι δεν έπαιζαν τυχηρά παίγνια καί δέν ήταν χαρτοκλέπται.
Φυσικά, κατ’ άρχάς έπαιξαν άσήμαντα ποσά. 'Όσο περνούσε δμως ή ώρα>
ή δρεξις του Χάννες άνοιγε περισσότερο στο παιγνίδι καί άρχισε νά παίζη μεγαλύ
τερα ποσά. "Αρχισαν άπό τά 15 μάρκα καί έφτασαν στά 200. Ό Χάννες είχε μιά
ασυνήθιστη τύχη, ή οποία, σ’ έλάχιστο χρόνο, τον έκανε κατά 400 μάρκα πλουσιώτερο εις βάρος του Γιούπ. Άντιληφθείς τό παιγνίδι ό καταστηματάρχης, έπενέβη
καί τούς πήρε τά ζάρια καί τά ποτήρια.
’Επί πλέον τούς άπηγόρευσε τήν παραμο
νήν εντός του καταστήματος του, καθ’
δσον έπαιζαν τυχηρο παίγνιο. Το πράγμα
δέν άρεσε στον Χάννες, ό δέ Γιούπ τύ
βρήκε πολύ προσβλητικό.
Έ ν τούτοις, τό παιγνίδι δέν είχε τε
λειώσει. 'Η συνέχειά του δόθηκε στο
δρόμο κατά ένα χαρακτηριστικό τρόπο.
Ό Γιούπ ήξερε δτι ό Χάννες ήταν κα
τεργάρης. "Ηξερε επίσης δτι ήταν χαρ
τοκλέπτης καί δταν βγήκαν άπό τό κα
τάστημα τότε κατάλαβε τί είχε συμβή.
'Ύστερα άπό μιά λογομαχία, έπηκολούθησαν γρονθοκοπήματα καί λακτίσματα,
μέ συνέπεια νά χάση ό Χάννες τίς αισθή
σεις του καί τό σακκάκι του. "Οταν άρ
χισε
νά συνέρχεται, τό σακκάκι του ήταν
Τά ζάρια μέ διάτρυτα «μάτια».
στά χέρια του, έλιπαν δμως άπ’ αυτό
τό πορτοφόλι του μέ τά 400 κερδισμένα μάρκα καί άπό τήν τσέπη του τά δύο
αγαπημένα του ζάρια. Τά ζάρια, μέ τά όποια τόσον έπιδέξια εΐχεν άντικαταστήσει τά ζάρια του ζυθοπώλη καί τά όποια μέ μεγαλύτερη δεξιοτεχνία είχε πά
λιν πάρει καί τά έβαλε στή τσέπη του.
—«Μά αύτό είναι ληστεία», σκέφθηκε ό Χάννες καί άμέσως κατευθύνθηκε
στήν αστυνομία γιά νά καταγγείλη τόν Γιούπ. "Ετσι ή ύπόθεσις είχε καί άλλη
συνέχεια.
Ό Γιούπ κατηγορεΐτο γιά κλοπή καί ώφειλε νά έπιστρέψη στον Χάννες τά
χρήματα καί τά ζάρια. Ό Γιούπ δμως είχε τίς άντιρρήσεις του. Παρεδέχετο δτι
έπαιξε πράγματι ένα άπηγορευμένο παίγνιο καί άπό τής πλευράς αυτής δέν ήταν
άθωος καί ό Χάννες. Αύτό δμως δέν ήταν καί τόσο σοβαρό πράγμα. Ό Γιούπ ΐσχυ-
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ριζόταν, δτι δεν διέπραξε κλοπή, άλλά απλώς άπέδωσε τά τού Καίσαρος τώ Καίσαρι,
διότι δεν είχε πράξει άλλο άπό τοΰ νά αφαίρεση τά χρήματα, τά όποια δι’ άπάτης
τοΰ είχε κερδίσει ό Χάννες, ώς έπίσης καί τά κάλπικα ζάρια, τά όποια είχε χρησι
μοποιήσει κατά τήν διάρκεια του παιγνιδιού.
'Ο Χάννες, έν τούτοις, έπέμεινεν ότι τά ζάρια ήταν γνήσια.
Γιά νά ξεκαθαρίση τά πράγματα ή άστυνομία, άπεφάσισε νά έξετάση τά
ζάρια τοϋ Χάννες έργαστηριακώς. Έξωτερικώς δεν παρουσίαζαν τίποτε, έκτος
άπό δύο μικροσκοπικές έγκοπές στις γωνίες μεταξύ των «ματιών» τέσσαρα καί

Τά ζάρια μέ τίς εγκοπές στις γωνίες
μεταξύ τω ν «ματιών 4 καί 5».

Μεταλλικά έλάσματα είς τά «μάτια»
6, 4 καί 2 όπως φαίνωνται είς τήν
άκτι νογράφη σιν.

πέντε. 'Η μικροσκοπική όμως έξέτασις άπέδειξε, ότι τά «μάτια» καί αί διατρήσεις
δέν ήταν στρογγυλές καί καθαρές, ιδίως στο έξ, τέσσαρα καί δύο. Δεν παρουσία
ζαν όμως άλλοιώσεις, τουλάχιστον, έξωτερικώς. ’Έμεινε άκόμηνά χρησιμοποιηθούν
οί άκτΐνες. Έ κεΐ παρετηρήθη, ότι τά δύο ζάρια περιείχαν μεταλλικά έλάσματα
είς ώρισμένα σημεία. Συγκρινόμενα μέ άλλα γνήσια, δέν παρουσίαζαν καμμιά δια
φορά στήν έμφάνισι, στις ακτίνες όμως άλλαζαν τά πράγματα.
Διά νά έπιβεβαιωθή τό γεγονός, διανοίχθηκαν έγκοπές στο ένα ζάρι, οπότε,

Μεταλλικά έλάσματα στά «μάτια»
2 καί 4 δπως φαίνωνται μέ τομήν.

Μεταλλικά έλάσματα στά «μάτια»
6 καί 2 δπως φαίνωνται μέ τομήν.

μεταξύ τών άριθμών έξ, τέσσαρα καί δύο, εύρέθησαν πράγματι έλάσματα μολύβδου.
Οί έξωτερικές μικροσκοπικές έγκοπές στις γωνίες τών ζαριών έχρησίμευον
στον χαρτοκλέπτη γιά νά τά άναγνωρίζη μεταξύ τών γνησίων.
Γενικώς άπό τήν ολην έξέτασιν άπεδείχθη, ότι ό Χάννες^είχε τοποθετήσει
τά μεταλλικά έλάσματα σκοπίμως καί υπολογισμένα, με τα οποία φυσικά δεν
ήταν δυνατόν νά παιχθη ένα κανονικό παιγνίδι.

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΪΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕ
ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΑίΦΕΛ
’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «R eader’s Digest»,
κατά μετώφρασιν Ά στυν. Δ/τοϋ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ
Π Κ Ρ ΙΛ Η Τ Ε ΙΣ

9. Ά πόδρασις και εκ νέον σύλληψις.

(Συνέχεια καί τέλος)

** *
Ά πόδρασις καί έκ νέου σ ύ λ λ η ψ ις.
Μόλις ό Lusting εστάλη στις φυλακές, ή κυκλοφορία των παρακεχαραγμένων
δολλαρίων τοϋ W atts, άρχισε να μειοϋται, γεγονός πού μαρτυρούσε, δτι είχαμε επι
τύχει κατά τό ήμισυ τοϋ σκοπού μας. ’Έπειτα, καθ’ δν χρόνον Θά εύρίσκετο στις
φυλακές έν άναμονή τής δίκης, εΐμεθα βέβαιοι δτι Θά μιλούσε καί πάλι.
'Όμως τότε, συνέβη κάτι τό άπροσδόκητο καί τό άπίστευτο. Ό Lusting
διέρρηξε τήν φυλακή καί άπέδρασε. Ή φυλακή αυτή εύρισκομένη εις τήν καρδιά
τοϋ Manhattan, έθεωρεΐτο ώς ή πλέον ασφαλής καί άτρωτος. ’Από τήν ερευνά πού
ένεργήσαμε, διεπιστώσαμε, πώς κατώρθωσε νά δραπετεύση. Κάθε μεσημέρι δλοι
οί φυλακισμένοι ώδηγοΰντο στήν οροφή
γιά άσκήσεις.
Ό Lusting, προφασισθείς τον άρρω
στο, παρέμεινε στό κελί του. Οί διάδρομοι
ήσαν σχεδόν έρημοι. Τό ήμισυ των φυλά
κων ήσαν στήν οροφή καί τό έτερο ήμισυ
εΐχον μεταβή νά γευματίσουν. Κάτω άπό
τό στρώμα του ό Lusting είχε κρύψει ένα
σχοινί, πού είχε κατασκευάσει μέ κομ
μάτια άπό σενδόνια, πού έπαιρνε κάθε
φορά πού πήγαινε στό πλυντήριο. Ξεκλεί
δωσε τήν πόρτα τού κελιού του—τό πώς
βέβαια προμηθεύθηκε τό κλειδί, αυτό δεν
τό άπεκάλυψε—καί προχώρησε κάτω προς
τό πλυντήριο. Κρέμασε σέ μιά συρματένια κρεμάστρα τό σενδονόσχοινο άπό τό
παράθυρο καί κρεμάσθηκε. Πολλοί πεζοί
είδαν αύτόν κρεμασμένο, άλλά τούς διεβεβαίωσε, δτι έκαθάριζε τό παράθυρο. Ξα
φνικά τό σενδονόσχοινο κρεμάστηκε μέχρι
κάτω καί ό Lusting έσύρθη στό δρόμο,
Κρέμασε σέ μιά συρματέυια κρεμάστρα τό ύπεκλίθη στούς παρευρεθέντας πεζούς,
σενδονόσχοινο άπό τό παράθυρο και κρε- έβάδισε γρήγορα πρός τήν γωνία καί
μασΤηΚΕ·
έξηφανίσθη.
Ή άπόδρασις προεκάλεσε δίκαια άγανάκτησι καί οργή σ’ όλους τούς κύκλους.
Ό Henry Morgenthan, Γραμματεύς τού Θησαυροφυλακίου καί ’Αρχηγός
τής Μυστικής Υπηρεσίας, μάς ύπέμνησε τον σχετικό νόμο. Ό Κυβερνήτης Herbet
Lehman τής Νέας Ύόρκης, κατηγόρησε τήν ’Αστυνομία γιά τήν άνεπάρκειά της,
ό τύπος πληροφορηθείς τις «συναλλαγές μας» μέ τον Lusting, (δηλ. τό δτι άφήσαμε
αύτόν νά έννοήση, δτι θά τόν βοηθούσαμε διά τά λοιπά εγκλήματα, αν μάς βοηθούσε
στήν ύπόθεσι τής παραχαράξεως), μάς έψεξε καί μάς κατεδίκασε τόσο γιά τις συναλ-
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λαγές μας μέ τον έγκληματία, δσο καί γιά τήν μή τήρησι τοϋ λόγου μας. Έβαλλόμεθα
άπ’ δλες τις μεριές.
Τό χειρότερο δέ άπ’ δλα, είχαμε φθάσει σέ άπελπιστικό άδιέξοδο στις έρευνες
και άναζητήσεις μας, γ ι’ αυτά τα υπερτέλεια κλισέ. 'Η Hanna Smith ήρνεΐτο να
μιλήση. 'Ο Dan Dapper είχε απλώς παίξει τον ρόλο τοϋ κομιστοϋ των μή γνησίων
κλισέ τοϋ Lusting.
Τό μόνο πού μάς είχε μείνει, ήτο τό δνομα τοϋ W atts καί ένας άσαφής υπαι
νιγμός, πού άφοροΰσε τό πιθανόν κρησφύγετό του.
’Από έκεΐνα, πού ό Lusting μάς είχε εΐπει, γνωρίζαμε μόνο, δτι τό κρησφύ
γετο τοϋ W atts έπρεπε νά εύρίσκεται στη νοτία περιοχή τοϋ New—Jersey δεσπόζον προς τον ποταμόν Χοΰσδον.
Πήγα μια ήμέρα μένα άλλο συνάδελφό μου, σέ μιά άποβάθρα τοϋ M anhattan,
άπ’ δπου ρίξαμε μιά ματιά σέ χιλιάδες παράθυρα έχοντα θέα προς τον ποταμόν καί
πλημμυρίζοντα άπό ήλιο, καθ’ δλες τις προμεσημβρινές ώρες.
Εύρίσκετο άράγε 6 W atts άκόμη, πίσω άπ’ ένα άπ’ αύτές τίς χιλιάδες των
παραθύρων, ή είχε φύγει άπ’ εκεί μετά άπ’ τό ξέσπασμα τοϋ θορύβου λόγω τής άποδράσεως τοϋ Lusting;
Γιά μάς, ένας μόνο τρόπος ύπήρχε νά τό διαπιστώσωμε- νά έρευνήσωμε ένα
προς ένα, δλα αυτά τά πολυάριθμα διαμερίσματα, καί δλο αύτό τό καυτερό καλοκαίρι,
έπεδόθην στο έργο αύτό, έρωτώντας γιά ένα έργένη, πράο, ήσυχο καί εύγενικό στούς
τρόπους, πού έμενε μόνος του καί δέν έβγαινε συχνά έξω. Αύτό διήρκεσε ολόκληρο
τον ’Ιούλιο, Αύγουστο καί Σεπτέμβριο. Δέν μπόρεσα νά κρατήσω λογαριασμό πόσα
κουδούνια κτύπησα καί πόσους ίδιοκτήτας έξήτασα.
Περί τό τέλος Σεπτεμβρίου πράκτορες τής 'Υπηρεσίας μας, συνεργαζόμενοι
μέ τήν F.B.I. ('Ομοσπονδιακή ’Αστυνομία των 'Ηνωμένων Πολιτειών), κατώρθωσαν νά συλλάβουν έκ νέου τον δραπετεύσαντα Lusting, στο Pittsburg. Μόλις μάθαμε
τήν σύλληψι, πετάξαμε άπό χαρά, νομίζοντες δτι τελείωσαν τά βάσανά μας. 'Η
χαρά μας αύτή, δέν διήρκεσε πολύ, γιατί τήν επομένη πήραμε διαταγή νά έξακολουθήσωμε τό κτύπημα τών θυρών τών διαμερισμάτων στο Ν. Jersey.
’Έπειτα άπό λίγες έβδομάδες, σέ μιά βραδυνή μας συγκέντρωσι, ό πράκτωρ
G. Pears, είπε: «’Έχω πληροφορηθή κάτι, πού μπορεί νά μάς όδηγήση στήν άνεύρεσι
τοϋ W atts». Καί άπό τίς σημειώσεις του διάβασε : «Μεγάλη Οικία, μέ εύρύχωρα
δωμάτια, στήν περιοχή Γιούνιον Σίτυ, πού έχουν θέα προς τον Ποταμό Χοϋδσον καί
είναι πλημμυρισμένα, δλες τίς προμεσημβρινές ώρες, άπό τον ήλιο. Έ κεΐ μένει κά
ποιος Κος John Ramsey, ένας τύπος σάν ποντικός, χωρίς εμφανή μέσα συντηρήσεως, χωρίς γυναίκα ή άλλους συγγενείς καί χωρίς φίλους. "Οταν ένοικίασε τό δω
μάτιο, έδωσε μιά σύστασι στήν Omaha τής Πολιτείας Nebraska». «Έ κ εΐ πού ό
W atts είχε τήν Φαρμακαποθήκη του» συνεπλήρωσα.
«Ναί», είπε ό Pears, «αύτό είναι πού μέ άποθαρρύνει : Ποτέ ό W atts δέν
θά είχε δώσει μιά πραγματική σύστασι».
« ’Ίσω ς» άπήντησε ό Rubano.
«Πάντως θά πρέπει νά διερευνήσωμε τήν περίπτωσι».
Τό πρωί τής έπομένης, έξ πράκτορες συνεκεντρώθημεν στήν πόρτα τοϋ δω
ματίου τοϋ Ramsey.
«Ό γαλατάς», έφώναξε ό Pears.
«Μήπως θά θέλατε νά μέ πληρώσετε σήμερα»; προσέθεσε.
'Ωρμήσαμε δλοι μέσα, μόλις άνοιξε ή πόρτα.
Έ νας κοντός, τρομοκρατημένος άνθρωπάκος, ύπεχώρησε κατάπληκτος στό
βάθος τοϋ δωματίου, μέ άνοικτό τό στόμα καί μισοκλείοντας τά μάτια.
Πάνω σένα τραπέζι, κοντά στό παράθυρο, εύρίσκετο μιά χάλκινη πλάκα καί μιά
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συλλογή άπό χαλκογραφικά εργαλεία. Κρυμμένα στο δωμάτιο, εύρέθησαν κλισέ
για χαρτονομίσματα των 100 δολλαρίων καθώς έπίσης καί κλισέ για άλλα χαρ
τονομίσματα καί 50.000 δολλάρια παρακεχαραγμένα, έτοιμα προς κυκλοφορίαν.
Έ π ί τέλους βρισκόμεθα μπροστά στον άνθρωπό μας καί τα βάσανά μας
έπαιρναν τέλος.
'Ο W atts, μέ τό ψευδώνυμο Ramsey, δέν προσεπάθησε ν’ άποκρύψη τίποτε
άπό τήν ύπόθεσι. Είχε τρομοκρατηθή μέ τήν σύλληψι, τήν άπόδρασι καί την έκ νέου
σύλληψι τοϋ Lusting, άλλα δέ άπεφάσισε να φύγη καί να έξαφανισθή, φοβούμενος,
δτι θά έπέσυρε τήν προσοχή μας καί έτσι παρέμεινε κρυμμένος στο δωμάτιό του.
Τώρα φαινομενικά έφαίνετο ευχαριστημένος, γιατί τό παν είχε τελειώσει καί είχε
τελειώσει μαζί καί τό ψυχικό του μαρτύριο.
Τήν 5-12-1935 οί W atts καί Lusting, παρεπέμφθησαν σέ δίκη. Ό W atts
ώμολόγησε τά πάντα μέ κάθε λεπτομέρεια, γιά τήν συνεργασία του μέ τον Lusting
έπί τής ύποθέσεως αύτής. Μαζί είχαν κατασκευάσει καί θέσει σέ κυκλοφορία 1.340.
000 παρακεχαραγμένα δολλάρια.
Κατά τήν άπολογίαν του ό Lusting ήτο κατηφής, μελαγχολικός, περίλυπος
καί χωρίς κέφι. Ά πό τό πρόσωπό του είχε πλέον έξαφανισθή ή δψις του ευχαρη
ανθρώπου τοϋ καλοΰ κόσμου (bon vivan t).
Στις 7 /12 /35 διεκόπη ή δίκη άφοΰ, ψυχικό πλέον ράκος, ώμολόγησε τήν ένοχή
του καί κατεδικάσθη σέ 20ετή φυλάκισι.
Α λλά καί τώρα άκόμη, δέν είχε άπολυτρωθή άπό τό σκοτεινό, ρυπαρό καί
βδελυρό παρελθόν του.
«Μήπως ξέρετε σέ πιά φυλακή κρατείται ό σερίφης Richards»; μέ ήρώτησε,
δταν συνεζήτησα έπ’ ολίγον μαζί του μετά τήν καταδίκη του.
« ’Εννοείς αύτόν πού έφωδίασες μέ παρακεχαραγμένα δολλάρια καί έν άγνοίφ
του τά έθεσε σέ κυκλοφορία; Νομίζω στις φυλακές Lewis bury».
«Μπορείτε νά κανονίσητε ώστε νά μή σταλώ έκεΐ πέρα»; ίκέτευσε. «Δέν
μ’ ένδιαφέρει σέ ποιές φυλακές θά μέ στείλητε. Στείλατέ με οπουδήποτε, έκτός
άπό έκεϊ».
Ό τρεμουλιαστός τόνος τής φωνής του, ήτο άκρως άντίθετος άπό τό άλαζονικό καί έπιβλητικό ΰφος, τοϋ άλλοτε ποτέ παλαιοΰ Lusting.
Οδτος άπεστάλη στις φυλακές Alcatraz, δπου καί πέθανε τό 1947. Στήν
άδεια ταφής, ώς έπάγγελμα άνεφέρετο τό «τοϋ μαθητευομένου έμπορου».
Τί ειρωνεία πράγματι;
Πρός τόν άνθρωπο, πού έπώλησε δυο φορές τον Πύργο τοϋ Ά ϊφ ελ , αύτό,
ασφαλώς, άπετέλει τήν μεγαλύτερη άγνωμοσύνη.

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΟΣ
- Π Ω Σ ΑΠ Ο Τ Α Α Ν Ε ΥΡΕ Θ Ε Ν Τ Α ΣΧ ΙΣΜ Ε Ν Α Φ Υ Λ Λ Α
Τ Ο Υ Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α Ρ ΙΟ Υ Τ Ο Υ Θ Υ Μ Α Τ Ο Σ Α Ν Α Κ Α Λ Υ 
ΠΤΕΤΑΙ Ο Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο Σ ’Από ιό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Front
___________________Page Detective», κατά μετάφρασιν ά σ τ υ φ ύ - ---------------------------------λακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΠΑΤΖΗ
(Συνέχεια καί τέλος)

—«Δύσκολα νά τό πιστέψη κανείς» είπεν ό ύπαστυνόμος Γουάτσον. «Είναι
ή πρώτη φορά πού δολοφονείται ένας δασικός υπάλληλος κατά την έκτέλεσιν του
καθήκοντος του. Θά ήταν κανένας πού πανικοβλήθηκε».
— «Τί μπορούσε ένας δασικός υπάλληλος νά κάνη σ’ ένα κυνηγό ;».
— «’Όχι τίποτε τό σοβαρό πού νά τόν άναγκάση νά χρησιμοποιήση τό δπλο
του», άπάντησε άλλος δασικός υπάλληλος. «"Ενα μικρό πρόστιμο ή ίσως άφαίρεσις
τής άδειας κυνηγίου. Τώρα είναι ή νόμιμος κυνηγετική περίοδος. ’Αλλά πολλοί
κυνηγοί άργοΰν νά έφοδιασθοϋν μέ νέες άδειες. Γιά νόμιμη Θήρα είναι άπαραίτητη
άδεια έκδόσεως 1961. Ή περίοδος κυνηγίου γιά κουνέλια καί ορτύκια λήγει στις 10
’Ιανουάριου. Έ ν τούτοις γιά νά κυνηγήση κανείς άπαιτεϊται άδεια έκδόσεως 1961,
καί πολλοί κυνηγοί ξεχνούν ν’ άνανεώσουν τις άδειές τους γιά την κυνηγετική αύτή
περίοδο. Ό Τζίμ πιθανώς νά ένεργοΰσε έ'λεγχο σέ κυνηγούς άν είχαν άδειες πού
ϊσχυαν. Πιθανώς βρήκε κάποιον... άλλά ...».
Έ νώ άστυνομικοί ερευνούσαν τόν τόπο τού έγκλήματος, ήρθαν πληροφορίες
από τις όποιες καθωρίζοταν κατά προσέγγισι ό χρόνος τού φόνου. ’Αρκετά άτομα
άνέφεραν δτι είχαν ΐδή τόν Πίτζερ στη λέσχη δασικών τήςΤζαίη Κάουντυ. Πολλοί
συμφωνούσαν δτι εΐχεν αναχωρήσει άπό τη λέσχη την 1 μ.μ.
— «Τό πτώμα βρέθηκε μερικές ώρες άργότερα» είπεν ένας άνδρας τής περι
πόλου. « Ή λέσχη άπέχει 13 μίλλια άπ’ έδώ. Αυτό περιορίζει τό χρόνο, άλλά δέν
είναι άρκετό νά μάς βοηθήση. Έ άν μπορούσαμε νά βρούμε μερικά άτομα πού τόν
είδαν μετά άπό έκεΐ».
Οί άστυνομικοί πού είχαν έρευνήσει τούς άγρούς πού ήταν σκεπασμένοι μέ
χιόνι, έπέστρεψαν χωρίς στοιχεία.
— «Γνωρίζουμε δτι δύο πράγματα τού λείπουν» είπεν ό άστυνόμος Σκώττ.
«Τ ο ύ λείπει τό δπλο του καί τό σημειωματάριό του. Τό σημειωματάριο αύτό μπο
ρούσε νά έχη κανένα ίχνος... κάτι πού σημείωσε... κάτι πού κάποιος δέν τό ήθελε
καί τόν σκότωσε γι’ αύτό ».
Είχε ήδη σκοτεινιάσει καί μαζί μέ τό σκοτάδι σταμάτησαν καί οί έρευνες γιά
την ημέρα εκείνη κοντά στη Σαλαμόνια. Πολλοί άπό τούς άστυνομικούς πήγαν στο
Πόρτλαντ, δπου μέσα στο Δημαρχείο είχεν έγκατασταθή τό άρχεΐο τής άστυνομίας
γιά τις σχετικές άνακρίσεις. Ό προϊστάμενος τής άστυνομίας τού Πόρτλαντ, Φρέν
Πένσιγκερ καί ό Τσάρλς Έπερσον τής διώξεως τού έγκλήματος τού Πέντλετον,
έπελήφθησαν τών άνακρίσεων. Ό Πένσιγκερ είχε θέσει τό σώμα του καθώς καί τό
βοηθητικό σώμα στη διάθεση τής κρατικής άστυνομίας τού διαμερίσματος τού άστυνόμου. Καταστρώθηκαν σχέδια πρός έπανάληψιν τών έρευνών εις εύρεϊαν κλίμακα
γιά την έπόμενη ημέρα.
Έ ν τώ μεταξύ έξετάσθηκαν πολλοί ΰποτοι άπό τούς οποίους προσπαθούσαν
νά πληροφορηθοΰν γιά άλλους υπόπτους... ’Αλλά κανείς άπό τούς άνθρώπους τούς
οποίους είχεν υποψίες ή άστυνομία δέν είχε προσωπικές διαφορές μέ τόν Τζαίημς
Πίτζερ.
'Ολόκληρη ή κοινότης τού Πόρτλαντ συνταράχθηκε άπό την κτηνώδη αύτή
δολοφονία. "Ολακ ήξεραν τόν Τζίμ Πίτζερ σάν ένα άφωσιωμένο υπάλληλο πού άγα-
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ποΰσε την δουλειά του καί βοηθούσε στη συντήρησι των φυσικών πλουτοφόρων πη
γών, καθώς καί τή ριψοκίνδυνη ζωή πού έκανε θέλοντας νά βοηθήση κυνηγούς καί
άλιεΐς. Έφήρμοζε το νόμο μέ ευγένεια καί κατανόησι καί ήταν γνωστός σέ πολλούς
πού κυνηγούσαν στήν περιοχή τής Τζαίη Κάουντυ.
Το αίνιγμα ήταν ποιος σκότωσε τον Πίτζερ καί γιά ποια αιτία.
'Ο αστυνόμος Πένσιγκερ είπεν εις τούς δημοσιογράφους: «'Όλοι μας άγαπούσαμε τον Τζίμ καί λυπήθηκα πολύ γιά 6,τι τού συνέβη. 'Ο θάνατός του έχει συγκλο
νίσει όλη τήν περιφέρεια, γιατί ό Τζίμ είχε πολλούς φίλους».
Ά πό ένωρίς τή νύκτα έκείνη ό άστυνόμος Σκώττ διέθεσε όλους τούς υπαλλή
λους του γιά τον έλεγχον τών ιχνών, παρ’ όλον ότι κανένα άπ’ αύτά δεν φαινόταν νά
είναι άξιο λόγου.
Έ ν τώ μεταξύ έγιναν άρκετά τηλεφωνήματα, τά όποια έδημιούργησαν κάποια
αναταραχή στο Δημαρχείο καί τά όποια άφοροϋσαν ένα φορτηγό αυτοκίνητο, καί
οχι όμοιο. Αύτοί πού τηλεφωνούσαν ήταν παιδιά τού σχολείου πού πήγαιναν μέ τό
λεωφορείο στο σχολείο στο Μάντισον Τάουνσιπ εκείνο τό άπόγευμα ή οί γονείς τους.
Οί νεαροί άνέφεραν ότι είδαν τό αύτοκίνητο τού Πίτζερ καί ένα άλλο φορτηγό σταθμευμένα έπάνω στο χαλικόστρωτο δρόμο άνατολικά τής Σαλαμόνια έκεϊνο τό άπό
γευμα. 'Η περιγραφή τού φορτηγού διέφερε λίγο, άλλά κατέληξαν ότι ήταν ένα
φορτηγό μέ κουκούλα, μπλέ ή κίτρινο, μοντέλλο τού 1950—1953.
"Ενας άλλος τηλεφώνησε άπό τή Μίνσυ τής Τντιάνας πού είχε πληροφορηθή
γιά τό φόνο καί άνέφερεν ότι, τήν ήμέρα έκείνη προχωρούσε μέ τό αυτοκίνητό του
κατά μήκος τής οδού όπου διαπράχθηκε τό έγκλημα. Είχεν ίδή έπίσης τό παλιό
φορτηγό μέ τήν κουκούλα καί κάτι περισσότερο άκόμα. «Ό δασικός υπάλληλος
στεκόταν όρθιος κοντά στο φορτηγό καί μιλούσε μ’ ένα άνδρα. Γνωρίζω ότι ήταν
δασικός υπάλληλος διότι κυνηγώ καί έγώ».
Ό άνθρωπος αυτός άνέφερε ότι νόμιζε ότι ήταν τρεις ή τέσσαρες άνδρες μέσα
στο φορτηγό, άλλά δέν ήταν βέβαιος.
Κατόπιν τών τεληφωνημάτων αυτών, έστάλησαν αστυνομικοί στήν κατοικία
κάποιου πού ζοΰσε μερικά μίλλια έξω άπό τό Πόρτλαντ, ό όποιος είχεν ένα πράσινο
φορτηγό μέ κουκούλα παλαιού μοντέλλου, είχε φάκελλο στήν άστυνομία, ήταν εύέξαπτος καί άπεχθανόταν τις άρχές. Τον έφεραν στο Δημαρχείο, καθώς έπίσης καί τό
αυτοκίνητό του.
’Ενώ τον άνέκριναν, έκλήθησαν μερικοί μαθηταί τού λεωφορείου καί ήρθαν
στο Δημαρχείο γιά νά ΐδοΰν τό φορτηγό αύτοκίνητο.
— «Δέν ξέρω άν ήταν αυτό» είπεν ένας. ’Αλλά καί κανείς άλλος δέν ήταν βέ
βαιος.
Ό ιδιοκτήτης τού φορτηγού όμως κατώρθωσε ν’ άποδείξη πού βρισκόταν όλο
τό άπόγευμα καί έτσι τόν άφησαν ελεύθερο.
’Επίσης έκκαθαρίσθηκαν οί υποψίες γιά τά δύο ύποπτα άτομα πού είχαν διαπράξει διάφορες ληστείες στο Σικάγο. 'Η άστυνομία έξακρίβωσε τό χρόνο πού άναχώρησαν άπό τήν Ίνδιανάπολι καί ήταν φυσικά άδύνατο νά βρίσκωνται στή Τγαίη
Κούντυ τό άπόγευμα καί μετά νά βρεθούν πλησίον τής Κλάρκσβιλλ. ΓΓ αυτό τούς
άπέστειλαν στις άστυνομικές άρχές τού Σικάγου.
'Όλη έκείνη τή νύκτα οί άστυνομικοί έφερναν άτομα άπ’ όλη τήν περιοχή
τής Τζαίη γιά νά τά άνακρίνουν.
—«Τίποτε τό θετικό» είπαν στούς δημοσιογράφους. «Αυτό συμβαίνει γιατί
έχομε νά έξετάσωμε πολλά άτομα. Αυτό πού μπορούμε νά σάς πούμε είναι ότι όλοι
όσοι κατέχουν ή οδηγούν φορτηγά αύτοκίνητα παλαιού τύπου, καί όλοι όσοι κυνή
γησαν στήν περιοχή, θά έξετασθοΰν μέχρις ότου νά βρεθή ό δολοφόνος».
Ά λλοι άστυνομικοί έτόνισαν ότι, τό φορτηγό αύτοκίνητο πού έψαχναν νά
βροΰν μπορεί νά μήν έχη σχέσι μέ τό φόνο.
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— «'Ο Τζίμ μπορεί νά δολοφονήθηκε μετά, άφοΰ μίλησε μέ τά άτομα πού
βρισκόταν στο φορτηγό, γιατί αύτό μπορούσε να τό όδηγή κάποιος πού απλώς ζή
τησε πληροφορίες... Μπορεί νά μήν ήταν κυνηγοί μέσα».
— «Πιθανόν καί αύτο» συνεφώνησε κάποιος άλλος. «Ά λλα έπί τού παρόντος
είναι ή μόνη κατεύθυνσι προς την όποια μπορούμε νά προχωρήσουμε».
Ό άνακριτής έπί αιφνίδιων θανάτων Δρ. Α. Μπάντρερς, ό όποιος άναπλήρωνε
τον άπουσιάζοντα συνάδελφόν του Τζαίημς Φρίτς Πατρίκ, άνέφερεν δτι ή έξέτασις
πού έγινε στο πτώμα τού θύματος κατά τή νύκτα έκείνη, άπέδειξεν δτι, ό Πίτζερ
φυλαγόταν την στιγμή πού πυροβολήθηκε. Τό βλήμα χτύπησε τό κεφάλι του μέ
κατεύθυνσι τέτοια, σάν νά ήταν σκυμμένος προς τά κάτω. 'Η σφαίρα μπήκε στο
κεφάλι κοντά στο αυτί καί προχώρησε προς τά κάτω βγαίνοντας άπό τό στόμα.
— «Μπορεί νά ήταν πεσμένος κάτω δταν πυροβολήθηκε. Έάν είχε άλλα τραύ
ματα στο κεφάλι, ή έκπυρσοκρότησις τού δπλου μπορούσε νά έχη καταστρέψει τά
σημάδια τους».
Κατά τά ξημερώματα, περισσότεροι άπό 50 άστυνομικοί έλάμβανον μέρος
στην έρευνα. 'Ομάδες άπ’ αυτούς ήσχολοΰντο μέ την σύλληψι άτόμων μέ βεβαρημένο
παρελθόν πού ήταν ιδιοκτήτες παλαιών φορτηγών αυτοκινήτων, καί κυνηγών πού
συνήθιζαν νά κυνηγούν στη περιοχή αύτή. "Ενας δμιλος άπαρτιζόμενος άπ’ δλες
τις άρμόδιες άρχές, μετέβη καί πάλι στον τόπο τού εγκλήματος καί άρχισαν μιάν
εύρείας κλίμακος έρευνα.
Άκροβολίσθηκαν άπό τό σημείο πού βρέθηκε τό πτώμα τού Πίτζερ καί προ
χωρούσαν μέσα στο χιόνι, στούς θάμνους καί τά δένδρα. Δέν πέρασε πολλή ώρα
δταν κάποιος άπό τούς έρευνητάς φώναξε τούς άλλους νά πλησιάσουν. Κρατούσε
ένα κομμάτι σχισμένο χαρτί στο χέρι.
— «Κοιτάξετε έδώ. Είναι ένα κομμάτι άπό μιά σελίδα τού σημειωματάριου
τού δασικού».
Ή άνεύρεσις τού τεκμηρίου τουτου έγινε κοντά σέ μιά γέφυρα πού άπεϊχε
μισό μίλλι άπό τό σημείο πού βρέθηκε τό πτώμα. Μαζεύθηκαν δλοι καί ερεύνησαν
τό μέρος εκείνο προσεκτικά σπιθαμή προς σπιθαμή.
Βρέθηκαν περισσότερα χαρτιά τά όποια καί συναρμολογήθηκαν. Διάβασαν
τήν ήμερομηνία « 2 ’Ιανουάριου 1961 » καί άνεγνώρισαν τό γραφικό χαρακτήρα τού
θύματος. Υπήρχαν ονόματα καί άριθμοί άδειών καί διάφορες σημειώσεις. Οί άστυνομικοί άντέγραψαν τις σημειώσεις.
—«Έ π ί τέλους μπορούμε νά βρούμε μερικούς άνθρώπους τούς όποιους συ
νάντησε χθές ό Τζίμ καί ΐσως μπορέσουμε νά μάθωμε γιατί τούς σταμάτησε καί
έκανε έλεγχο στις άδειές τους».
—«Ναι άλλά υπάρχει καί ή περίπτωσις τό δνομα τού δράστου νά μή είναι
καταχωρημένο στο σημειωματάριο» έτόνισεν άλλος άστυνομικός.
—« ’Εκείνος πού τον σκότωσε έσχισε καί τό σημειωματάριο αύτό», έξήγησεν
ό άστυνόμος Σκώττ. «Γιά σκεφθήτε το. Δέν μπορούσε νά πάρη τό σημειωματάριο
καί νά τό σχίση έτσι γιά τό τίποτε. ’Ασφαλώς μπορεί νά έσχισε εκείνο πού είχε
σχέσι μέ αυτόν. ’Αλλά στο κάτω-κάτω είναι κάτι καί αύτό γιά νά προχωρήσουμε.
Θά μπορέσωμε νά παρακολουθήσωμε τις κινήσεις τού Τζίμ καί ΐσως νά έξακριβώσωμε τον χρόνο διαπράξεως τού φόνου».
Τά ονόματα πού ήταν γραμμένα στο σημειωματάριο έκαναν τούς άστυνομικούς νά σπεύσουν στή Μπράϊντ, Βέρα Κρούζ, Μπλάφτον, Πόρτλαντ, Ντόνκερκ,
Γουΐντσεστερ καί Γιούνιον Σίτυ. Οί άστυνομίες τών πόλεων αυτών συνεργάσθηκαν
προθύμως μέ αυτούς καί τά άναζητούμενα άτομα βρέθηκαν καί έξετάσθηκαν.
—«Μάλιστα ό δασικός υπάλληλος μέ σταμάτησε» παραδέχθηκε ένας νευρώδης
άνδρας στή Γιούνιον Σίτυ.
—«Τό γνωρίζομε δτι σάς σταμάτησε γιατί ό άριθμός τής άδειας σας ήταν
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καταχωρημένος στο σημειωματάριό του χθες. Καί είναι περισυνή ή άδεια».
—«Δεν πιστεύω νά νομίζετε δτι θά σκότωνα ένα άνθρωπο για ένα μικρό πρό
στιμο;».
—«Πέστε μας πότε καί ποϋ σας σταμάτησε».
'Ο άνθρωπος είπε δσα ήξερε. 'Η τοπική άστυνομία έρωτήθηκε για τόποιόν
του. Δεν φαινόταν νά είναι άτομο Ικανό γιά διάπραξι φόνου.
"Ενας άλλος μέθυσος άπό την Ντόνκερκ θεωρήθηκε ύποπτος καί έξετάσθηκε.
’Αλλά άπέδειξε δτι ήταν μαζί μέ τρία άλλα άτομα καί δεν είχε σχέσι μέ τό έγκλημα.
"Ενας κτηματίας πού ζοΰσε κοντά στη Γουίντσεστερ άπάντησε σέ άρκετές
ερωτήσεις. Ό άριθμός τής άδειας του είχε βρεθή στά κομμάτια τοΰ σημειωματά
ριου του Πίτζερ. Ή τα ν ιδιοκτήτης ενός πράσινου φορτηγού αυτοκινήτου μέ κου
κούλα. Δεν μπορούσε νά προσκομίση τό κυνηγετικό του δπλο. ’Αλλά οί υποψίες διασκεδάσθηκαν γιατί κατώρθωσε ν’ απόδειξη δτι κυνηγούσε σ’ άλλη περιοχή καί δτι
ήδη είχε δανείσει τό δπλο του σ’ ένα φίλο του.
Μία ομάδα αστυνομικών πού εξέτασε τις σημειώσεις άπό τό σχισμένο σημειω
ματάριο, πήγε στή Ρίτσμοντ μέ δύο άριθμούς. Στο γραφείο έκδόσεωςάδειων κυνη
γιού έπληροφορήθηκαν δτι οί άριθμοί είχαν έκδοθή έπ’ όνόματι των "Αρθουρ Γκούντγουϊν, 18 έτών καί Λέλιον "Εβερετ Φίλιπς, ετών 54, οί όποιοι καί διέμεναν στή
Ρίτσμοντ.
—«Είναι περσινές οί άδειες;» ρώτησαν.
■
—«"Οχι, είναι άδειες του 1961» άπάντησεν ό υπάλληλος του άρχείου.
Οί άστυνομικοί έπεσκέφθηκαν τό ’Αστυνομικό Τμήμα τής Ρίτσμοντ, πού
άστυνόμευε μιά πόλι μέ πληθυσμό 40.000. 'Η Ρίτσμοντ άπέχει περίπου 45 μίλλια
άπό τό Πόρτλαντ προς νότον.
’Εκεί έπληροφορήθηκαν δτι ό "Αρθουρ Γκούντγουϊν δέν είχε φάκελλο στήν
πόλι αυτή.
—Γιά τον Λέϊον Φίλιπς ύπάρχει φάκελλος;».
Μερικοί φάκελλοι έρευνήθηκαν, οί όποιοι τούς παρέπεμψαν στο άπώτερο πα
ρελθόν, δταν τόν Φεβρουάριο τοΰ 1926 έλαβε χώρα μία συνταρακτική ιστορία: 'Η
σκηνή διαδραματίσθηκε σ’ ένα σπίτι στήν όδό Σαουθγουέστ τής Ρίτσμοντ. Τό άνδρόγυνο Φράνκ Μπάκ τό είχεν έπισκεφθή ή άδελφή τοΰ Μπάκ μέ τόν σύζυγό της καί
έκάθονταν δλοι μαζί στήν κουζίνα. Οί Μπάκ είχαν επιστρέφει άπ’ τό άγρόκτημά τους
πού βρισκόταν στήν κοιλάδα, άκριβώς νοτίως τής Σάουθ στρήτ Μπριτζ καί έπαιρ
ναν τό δείπνο τους.
Ό Μπάκ καθόταν στο τραπέζι τής κουζίνας δταν μιά σφαίρα πέρασε άπ’ τό
παράθυρο. Τό βλήμα έπληξε τόν Μπάκ στον άριστερό κρόταφο καί τόν άφησε νεκρό.
Οί γυναίκες έβαλαν τις φωνές. 'Ο γαμβρός τοΰ Μπάκ πετάχθηκε έξω. Δέν είδε δμως
τίποτε μέσα στό σκοτάδι.
—« ’Ακριβώς έδώ καθόταν δταν άκούσθηκε ό πυροβολισμός», είπαν στήν
άστυνομία καί οί τρείς τους. «Δέν είδαμε κανένα. Δέν άκούσαμε κανένα θόρυβο πριν
άπό τόν πυροβολισμό. Κανείς άλλος δέν ήταν έδώ κοντά».
Ό Μπάκ, ήλικίας 42 έτών, ήταν δημοτικός υπάλληλος καί συγχρόνως καλλιερ
γητής, δπως καί ό γαμβρός του.
'Η Μπάκ καί ή άδελφή της έκλαιγαν καί ή άστυνομία δέ μπόρεσε νά τις έξετάση έν λεπτομέρεια. Ψάχνοντας έξω άπό τό παράθυρο άπ’ δπου άκούσθηκε ό μοι
ραίος πυροβολισμός, ή άστυνομία βρήκε ένα κάλυκα τών 32 μ.μ.
—»ΤΠταν φόνος έκ προμελέτης. ’Αποκλείεται νά ήταν έξ άμελείας».
Ή Μπάκ έρωτήθηκε δταν συνήλθε άπό τήν ταραχή. ’Ήταν μιά ελκυστική
νέα γυναίκα, ή οποία είπεν δτι ό σύζυγός της, άπ’ δσα τουλάχιστον έγνώριζεν αυτή,
δέν είχεν έχθρούς.
’Ερευνώντας τις συνθήκες διαβιώσεως τής οικογένειας Μπάκ, ή άστυνομία
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έπληροφορήθηκε δτι, στο άγρόκτημά τους εργαζόταν ένας νέος, 18 ετών. Οί υποψίες
συγκεντρώθηκαν σ’ αυτόν και ή άστυνομία άνεκάλυψε ότι προ του φόνου, εΐχεν άγοράσει ένα δπλο των 32. Ό νέος συνελήφθηκε καί σέ λίγο ώμολόγησε ότι αυτός πυρο
βόλησε τον Μπάκ. Είχε πυροβολήσει τον Μπάκ γιατί ήταν ξετρελλαμένος μέ τη
γυναίκα του.
'Ο νέος αυτός ήταν ό Λέλιον Έβερετ Φίλιπς.
'Ο Φίλιπς προφυλακίσθηκε στίς φυλακές της Γουέϊν Κάουντυ, άλλα έδραπέτευσε μαζί μ’ έναν άλλο κατάδικο. 'Ο άλλος συνελήφθηκε σχεδόν άμέσως μετά την
άπόδρασι. Ό Φίλιπς συνελήφθηκε ύστερα άπό μερικές ημέρες κοντά στο Πόρτλαντ.
Τον Σεπτέμβριο τοϋ 1926 ό νεαρός Φίλιπς καταδικάσθηκε εις ισόβια δεσμά
άπό τό κακουργιοδικεϊο τής Ίντιάνας. 'Ο δικαστής είχε τό δικαίωμα νά έπιβάλη
την ποινή τοΰ θανάτου. Τόν κατεδίκασε δμως εις ισόβια λόγω τοΰ νεαρού της ηλι
κίας του.
'Ύστερα άπό οκτώ χρόνια κάθειρξι, ό Φίλιπς έδραπέτευσε τό 1934. Συνελή
φθηκε μετά πέντε έτη καί μεταφέρθηκε στίς φυλακές τής Μίτσιγκαν τής Ίντιάνας.
Τό 1957 ό κυβερνήτης Χάρολντ Χάντλεϊ έμετρίασε τήν ποινή τοϋ Φίλιπς καί
τόν Αύγουστο τοΰ ίδιου έτους ή ύπόθεσίς του εξετάσθηκε άπό τό συμβούλιο χάριτος.
Τό συμβούλιο πληροφορήθηκε τήν καλή διαγωγή πού εΐχεν έπιδείξει στή φυλακή
κι’ ένας πολίτης τοϋ Πόρτλαντ έδήλωσεν ότι θά βοηθήση τόν Φίλιπς έάν άφεθή ελεύ
θερος. Τόν Αύγουστο τοΰ 1957 έδόθη χάρις στον Φίλιπς, ό όποιος έπέστρεψε στήν
Πόρτλαντ, δπου πρίν 31 χρόνια είχε διαπράξει φόνο...
—«Αυτός ό Φίλιπς έχει σκοτώσει άνθρωπο κατά τό παρελθόν» άνέφερε τηλεφωνικώς ένας άστυνομικός εις τούς ένεργοΰντας τήν άνάκρισιν στο Δημαρχείο τοΰ
Πόρτλαντ.
Καί άλλοι άστυνομικοί ξεκίνησαν γιά τήν Ρίτσμοντ. Ό Φίλιπς καί ό νεαρός
Γκούντγουΐν έργαζόταν στό Ρίτσμοντ σ’ ένα εργοστάσιο κυτιοποιΐας καί ήταν στήν
έργασία τους εκείνη τήν ήμέρα. Τήν προηγούμενη μέρα, δηλαδή τήν ημέρα τοΰ φόνου,
δέν έργαζόταν. Ό Φίλιπς δέ ώδηγοΰσε ένα φορτηγό αύτοκίνητο μέ κουκούλα.
Οί άξιωματικοί πήραν τήν άδεια άπό τόν δικαστή Τζών Μπρουμάκερ τοΰ άνωτάτου Δικαστηρίου τής Γουέϊν νά ενεργήσουν έρευνα καί πήγαν στό σπίτι τοΰ Φίλιπς.
Φορτηγό αύτοκίνητο δέν βρήκαν, άλλά άπό τήν έρευνα πού έκαναν στό σπίτι καί στό
περίβολο, βρήκαν ένα ζευγάρι λαστιχένιες μπότες μέσα σέ μιά δεξαμενή, ειδικά ελα
στικά αυτοκινήτου γιά χιονισμένο δρόμο κρυμμένα μέσα σ’ ένα οχετό καί ένα κλουβί
πού περιείχε ένα είδος μικρής νυφίτσας.
Τό ζώο γρατσούνιζε τό κλουβί του κι’ έδειχνε τά μυτερά δόντια του στούς
άστυνομικούς.
*Ηταν μιά νυφίτσα κυνηγετικής ράτσας.
«Οί άδειες κυνηγίου τους ήταν έν τάξει. ’Αλλά έάν είχαν μαζί τους αυτό τό
ζώο, ήταν παραβάτες τοΰ Νόμου. Γιατί είναι παράνομο νά κυνηγά κανείς μέ νυφί
τσα. Τά ζώα αυτά έχουν τήν ικανότητα νά μπαίνουν μέσα στίς τρύπες καί νά βγάζουν
έξω τά κουνέλια. ’Αλλά ή πολιτεία δέν τό επιτρέπει αυτό».
—« ’Αλλά αύτό δμως είναι μιά παράβασις στήν οποίαν έπιβάλλεται πρόστιμο
μέχρι 25 δολλάρια. Είναι δύσκολο ένας άνθρωπος νά βρεθή σέ άπόγνωσι καί νά άρχίση
νά πυροβολή γιά ένα τέτοιο πράγμα».
—«Τό πρόστιμο δέν μπορούσε νά τόν άνησυχή . ’Αλλά γιά τόν Φίλιπς αύτό
έσήμαινε «σύλληψις» καί θά ήταν αιτία ν’ άνακληθή ή χάρις πού τοΰ είχε δοθή. Καί
γ ι’ αυτό φαίνεται δτι ό Φίλιπς ήταν δ μόνος κυνηγός στήν περιοχή αυτή πού θά βρι
σκόταν σέ άπόγνωσι, ώστε νά πυροβολήση τόν δασικό ύπάλληλο. Κυνηγοΰσετήν προη
γούμενα ήμέρα καί άπό τά κομμάτια τοΰ σημειωματάριου τοΰ Πίτζερ γνωρίζομε δτι
ό Πίτζερ τόν είχε σταματήσει».
Ό Φίλιπς καί ό Γκούντγουΐν συνελήφθησαν έκεΐ πού έργαζόντουσαν εκείνο τό
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απόγευμα άπό τούς άστυνομικούς μέ επί κεφαλής τον αστυνόμο Μίλο Μπράνν τής
αστυνομίας τού Ρίτσμοντ. 'Ωδηγήθησαν στο ’Αστυνομικό Τμήμα τοϋ Ρίτσμοντ,
όπως έπίσης καί τό φορτηγό αυτοκίνητο τοϋ Φίλιπς πού βρέθηκε κι’ αύτό έξω άπό
τό έργοστάσιο πού εργαζόταν.
'Ο Φίλιπς ήταν ένας άνδρας μέ γκρίζα μαλλιά καί στο πρόσωπό του είχε βαθειές ρυτίδες. *Ηταν μέτριου άναστήματος καί λεπτός. Φορούσε ένα γκρίζο υποκά
μισο, μπλε πουλόβερ καί σκούρο πανταλόνι άπό χονδρό βαμβακερό ύφασμα. Καθώς
έξυνε τό λευκό κεφάλι του, έδειχνε τό πίσω μέρος τοϋ χεριού όπου είχε ένα τατουάζ
πού παρίστανε μια ημισέληνο, μερικά άστέρια καί γραμμένες τις λέξεις : «Πανσέ
ληνος φθινοπωρινής ισημερίας». 'Ηταν άξύριστος.
'Ο Γκούντγουΐν ήταν ένας κομψός νέος μέ μαϋρα μαλλιά, λεπτό πρόσωπο μέ
λυπημένη έκφρασι. Για πρώτη φορά είχε δοσοληψίες μέ την άστυνομία. Μίλησε άμέσως χωρίς ύπεκφυγές καί άνέφερεν ότι ό Φίλιπς πυροβόλησε τό δασικό ύπάλληλο.
'Ο νεαρός Γκούντγουΐν, ήλικίας 18 ετών,—είχε την ηλικία τοϋ Φίλιπς όταν
διέπραξε τον πρώτο φόνο—είπεν ότι κυνηγούσε συχνά μέ τον Φίλιπς, άλλα την μοι
ραία έκείνη δευτέρα ήταν ή πρώτη φορά πού κυνηγούσαν χωρίς κανέναν άλλο στην
παρέα τους. 'Ένας τρίτος κυνηγός έπρόκειτο να έθη μαζί τους, άλλά είχεν άλλάξει
γνώμη.
'Ο Γκούντγουΐν είπεν ότι ό Φίλιπς τον είχεν έπισκεφθή στο σπίτι του, τήν
Πρωτοχρονιά, για να τον ρωτήση αν ήθελε νά πάνε κυνήγι μαζί τήν επομένη ήμέρα.
Αυτός δέχθηκε καί τήν άλλη ήμέρα ό Φίλιπς πέρασε καί τον πήρε μέ τό φορτηγό του
αύτοκίνητο. Πήγαν σ’ ένα άγρόκτημα κοντά στή Σαλαμόνια όπου άφησαν τό αυτο
κίνητο καί άρχισαν νά κυνηγούν κουνέλια, μέ τήν βοήθεια τής άσπρης νυφίτσας.
Είχαν στο σακκούλι τους ήδη τέσσαρα κουνέλια όταν ό Γκούντγουΐν ρώτησε
τον Φίλιπς έάν μπορούσε νά πάη νά φέρη τό αύτοκίνητο άπό τό άγρόκτημα, γιατί τά
κουνέλια άρχιζαν νά βαραίνουν. 'Ο Φίλιπς δέχθηκε καί ό Γκούντγουΐν πήγε καί έφερε
τό αύτοκίνητο. ’Αργότερα έστάθμευσαν στο δρόμο όπου ό δασικός υπάλληλος στα
μάτησε τ’ αύτοκίνητο του καί κατέβηκε για νά τούς έλέγξη.
—«Είχε φιλικό όφος καί μάς μίλησε εύγενικά. Ζήτησε νά ίδή τις άδειές μας,
τις κοίταξε, .τις βρήκε έν τάξει καί γύρισε πίσω στ’ αύτοκίνητο του. Τότε σταμά
τησε πίσω άπό τό φορτηγό καί ξανακατέβηκε. 'Ο Φίλιπς μοΰ είπεν οτι ήθελε νά μιλήση στο δασικό. Κατεβήκαμε άπό τό αύτοκίνητο».
Ό δασικός υπάλληλος ερεύνησε τό αύτοκίνητο καί βρήκε 11 κουνέλια άπό τά
όποια τό ένα ήταν κομματιασμένο. Τού είπαν οτι τό κομματιασμένο κουνέλι τό είχαν
γιά τή γάτα τους στο σπίτι.
Τότε ό υπάλληλος είδε τή νυφίτσα καί έσκυψε μέσα στ’ αύτοκίνητο γιά νά ΐδή
καλύτερα.
'Ο νεαρός άπεΐχε περί τά πέντε πόδια καθώς άπομακρυνόταν άπό τό αύτοκί
νητο, όταν ό υπάλληλος μιλούσε μέ τον Φίλιπς. Τότε άκουσε τον κόκκορα τού όπλου
τού Φίλιπς νά σηκώνεται. Γύρισε άπότομα πίσω καί είδε τον Φίλιπς νά έχη στραμ
μένο τό όπλο του προς τό κεφάλι τού Πίτζερ.
—Τοϋ φώναξα «Μή, μή πυροβολής»! ’Αλλά ήταν άργά.
'Ο Γκούντγουΐν άμφέβαλλε έάν ό Πίτζερ είχεν άντιληφθή τις προθέσεις τού
Φίλιπς, γιατί δέν κοίταζε προς τον Φίλιπς. Οί άστυνομικοί τον ρώτησαν έάν είπε
τίποτε έκείνη τήν ώρα ό Φίλιπς. «Δέν είπε τίποτε. Κοίταξε μόνο τό μοιραίο πρόσωπο
τοϋ θύματος καθώς τράβηξε τή σκανδάλη».
'Όταν είδε τον ύπάλληλο ξαπλωμένο στο έδαφος, γύρισε προς άλλη κατεύθυνσι τά μάτια μου. «Πίταν τρομερό» είπε μέ λυγμούς.
Τότε ό Φίλιπς πήδησε μέσα στο φορτηγό καί φώναξε καί στο νεαρό νά μπή
μέσα. « ’Ήμουν ζαλισμένος καί τρομοκρατημένος ώστε δέν κουνήθηκα. ’Αλλά ό Φί
λιπς μέ’ ξαναφώναξε καί’ τότε μπήκα μέσα στο φορτηγό».
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Κατά τήν επιστροφή προς τή Ρίτσμοντ, ό Φίλιπς ρώτησε τον Γκούντγουϊν
άν πεινούσε καί αύτός του άπάντησε δτι τοϋ είχε κοπή ή ορεξις. 'Ο Φίλιπς τότε τον
διαβεβαίωσε ότι δεν τούς είδε κανείς πού νά μπορή ν’ άποδείξη τήν σχέσι τους μέ το
, έγκλημα.
Έρωτηθείς γιατί δεν πήγε στήν αστυνομία νά το άναφέρη, είπε: «’Ήμουνα
τόσο τρομοκρατημένος πού δεν ήξερα τί νά κάνω. "Υστερα άπο λίγο ό Φίλιπς μέ
άφησε στο σπίτι μου καί τον είδα νά ξαναπερνά μέ το αυτοκίνητό του».
Τήν επομένη ημέρα πού πήγαν στή δουλειά, ό νέος προσπάθησε ν’ άποφύγη
τον Φίλιπς, άλλά αυτός πήγε καί τον συνάντησε. Τοϋ είπε ότι είχε σπάσει το όπλο
του καί το είχε πετάξει μέσα σ’ ένα ποτάμι. Τοϋ είπεν έπίσης ότι εΐχεν αλλάξει τά
λάστιχα τοϋ αυτοκινήτου του καί είχε πετάξει τις μπότες του γιά νά παραπλανήση
τήν άστυνομία σέ περίπτωσι πού θά τον άνέκριναν. 'Ο Φίλιπς πήρε έπίσης τά πα
πούτσια τοϋ Γκούντγουϊν πού φοροΰσε εκείνη τήν ημέρα καί τά κατέστρεψε.
Μ’ ένα άναστεναγμό άνακουφίσεως ό Γκούντγουϊν συμπλήρωσε τήν άπολογία του καί δήλωσε ότι ήταν εύτυχής πού ξαλάφρωσε το στήθος του.
Έ ν τούτοις ό Φίλιπς άρνήθηκε τήν ένοχή του.
—«Τήν τελευταία φορά πού είδα το δασικό υπάλληλο ήταν όταν ήλεγξε τήν
άδειά μου. Μετά γύρισα πίσω διασχίζοντας ένα χωράφι μέ τήν πρόθεσι νά κρύψω τήν
νυφίτσα πού είχα μέσα στή τσέπη μου. ’Έμεινα έκεΐ στά δένδρα μέχρι ότου είδα
τον Γκούντγουϊν νά έρχεται μέ το αυτοκίνητο».
Ό Φίλιπς είπεν ότι ό δασικός «ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος. Δέν θύμωσε
καθόλου μαζί μου. 'Απλώς ζήτησε νά ΐδή τήν άδειά μου καί μέ ρώτησε εύγενικά πόσα
κουνέλια είχα».
Τούς έδειξε μιά δέσμη άπο τσέκ συνολικής άξίας 800 δολλαρίων.
—«Έ άν τον σκότωνα θά βρισκόμουν τώρα στή Φλωρίδα».
’Αλλά το μηχάνημα τής άληθείας άπέδειξεν ότι αύτά πού είπεν ό νεαρός ήταν
ή πραγματική αλήθεια.
'Ο Φίλιπς πρόσθεσεν ότι δέν είχε χρήματα νά πληρώση δικηγόρο, γιατί τά
χρήματα τά χρειαζόταν γιά νά έξοφλήση τό σπίτι, ώστε ή σύζυγός του νά μή μείνη
άστεγη. Είχε παντρευτή όταν ήταν έξω άπο τή φυλακή πριν 26 έτη καί εϊχε ένα γυιο
καί δύο έγγόνια. Καί έάν άκόμα ήταν άθώος, πάλι το μέλλον διαγράφοταν ζοφερό
γ ι’ αύτόν. «Καί νά αθωωθώ γιά τό φόνο αυτό, άντιμετωπίζω τήν άνάκλησι τής χάριτος», τόνισε.
'Ο Φίλιπς καί ό Γκούντγουϊν μεταφέρθηκαν καί κλείσθηκαν στις φυλακές τής
Τζαίη. 'Ο εϊσαγγελεύς Τζόν Γέσλερ έσχημάτισε τήν προκαταρκτική δικογραφία
περί έπιθέσεως μετά φόνου έκ προμελέτης έναντίον τών δύο.
Τήν επομένη ένα νέο διαδόθηκε άστραπιαΐα σ’ όλη τήν περιοχή. Τά τηλεφω
νήματα κατέκλυσαν τό γραφείο τοϋ ’Αστυνόμου καί τό ’Αστυνομικό Τμήμα. 'Ο κόσμος
ρωτούσε : «Είναι άλήθεια ότι ό Φίλιπς άπέδρασε; ’Αλλά οί άστυνομικοί τούς διαβε
βαίωσαν ότι ό Φίλιπς βρισκόταν στις φυλακές καί έφυλάσσετο άσφαλώς.
Τήν άλλη μέρα, Πέμπτη 5 ’Ιανουάριου, ό Τζαίημς Πίτζερ ένταφιάσθηκε στή
Λαφαγιέτ. Οί συνάδελφοί του έσχημάτισαν ένα τιμητικό άπόσπασμα κατά τήν
κηδείαν του.
Στις 13 ’Ιανουάριου, άστυνομικοί πού έρευνοΰσαν στο σπίτι τοϋ Φίλιπς,
βρήκαν πέντε όπλα κρυμμένα κάτω άπο τήν άπομόνωσι τής βεράντας, άλλά κανένα
άπ’ αύτά δέν ήταν τό οπλο τοϋ νεκροΰ δασικού υπαλλήλου.
’Ενώ γράφονται αύτά, ό Φίλιπς καί ό Γκούντγουϊν βρίσκονται στις φυλακές
έν άναμονή τής δίκης των.
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Τοπωνυμικά των όδών ’ Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Δεκελείας.

Α ρχίζει από τό τέρμα της όδοϋ Πατησίων (γέφυρα Ε.Η.Σ.).
Πήρε αυτή τήν ονομασία, έπειδή οδηγεί πρός τη Δεκέλεια (Τατόϊ). Ή
Δεκέλεια οφείλει τ ’ δνομά της στον ιθαγενή ήρωα Δεκέλον, ό όποιος υπέδειξε στους
Διοσκούρους άδελφούς (Κάστορα καί Πολυδεύκην), τό πλησίον της Δεκελείας
μέρος όπου ό Θησεύς είχε κρύψει τήν άπαχθεϊσαν ύπ’ αύτοϋ άδελφή των, τήν
Ελένην.
Στήν άρχαία έποχή ή Δεκέλεια ήτο ανεξάρτητος πόλις, επί Κέκροπος δμως
συνεχωνεύθη μέ τίς άλλες πόλεις πού άπετέλεσαν τήν ’Αθήνα. Έ π ί Τουρκοκρα
τίας ή Δεκέλεια ώνομάζετο «Τατόη», καί τοϋτο άπό τ’ όνομα τοϋ ’Αλβανού ’Ιδιο
κτήτου της, Άρτίκη Τατόη. (Σχετικόν πωλητήριον έγγραφον ευρίσκεται στα άρχεϊα
τής Ιστορικής καί ’ Εθνολογικής Ε ταιρείας).
Τό 1871 ή Δεκέλεια , διά συμβολαίου αγοραπωλησίας, περιήλθε στή κυριό
τητα τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α ', για νά χρησιμεύση ώς θερινή διαμονή τής
βασιλικής οίκογενείας, πράγμα πού μέχρι σήμερα γίνεται.
Δ εκ ελέω ν.

Πάροδος τής όδοϋ Βασιλ. τοϋ Μεγάλου 12, στό Ρούφ.
Οί Δεκελεϊς, είναι οί κάτοικοι τοϋ αρχαίου Δήμου τής Δεκελείας.
Δελβίνου.

Πάροδος τής όδοϋ Καυκάσου, κοντά στον Ά γ ιο ’Αλέξανδρο τής Νέας Κυψέλης.
Τό Δέλβινον ή Δέλβινα είναι πόλις τής Β. ’ Ηπείρου, περίφημη γιά τήν Ε λ 
ληνική της Σχολή κατά τον ΙΘ' αιώνα.
Δεληγιανυάκη.

Πάροδος τής όδοϋ Γιάνναρη 3, κοντά στον Ά γ ιο Άνδρέα των Θυμαρακίων.

'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί Πειραιώς
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’Οφείλει τήν ονομασία, στήν συνώνυμη κρητική οικογένεια (Σφακιά), της
οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν ώς άγωνιστές της νήσου των.
Δεληγιάννη ή Δ ηλιγιάννη Θεοδώρου.
'Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, πολίτης έξ αρχοντικής οικογένειας τής Γορτυνίας,
γυιος του Πανάγου καί τής Έλέγκως, κόρης τοϋ άρχοντος τής Τριπολιτσάς Δραγουμάνου Θεοδοσίου, γεννήθηκε στη Τρίπολη τήν 19 Μαΐου 1824. Έγένετο διδάκτωρ τής νομικής σχολής, καί διετέλεσε γενικός γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου
Εσωτερικών. Στίς έκλογές τοϋ 1862 έξελέγη πληρεξούσιος τής Γορτυνίας. Τό 1863
έξελέγη υπουργός τών’Εξωτερικών, θέσιν τήν οποίαν πολλές φορές άργότερα κατέλαβε.
Τό 1871 άνέλαβε τό 'Υπουργεϊον Οικονομικών, πρωθυπουργοϋντος τοϋ Θρ. Ζαΐμη.
Στίς 19 ’Απριλίου 1885 έσχημάτισε τήν πρώτη του κυβέρνησι, τον ’Οκτώβριο τοϋ
1890 τήν δευτέρα καί τον ’Απρίλιο τοϋ 1895 τήν τρίτη. Προκαλέσας θορυβώδεις
καί αιματηρές διαδηλώσεις, τα «σανίδά» κληθέντα, ήνάγκασε τον βασιλέα νά τοϋ
άναθέση τον σχηματισμό τής τετάρτης Κυβερνήσεώς του (Νοέμβριος 1902). Γιά
πέμπτη φορά σχηματίζει κυβέρνησι τον Δεκέμβριο τοϋ 1904, τήν οποία διατηρεί
μέχρι τής 31 Μαΐου 1905, ημέραν κατά τήν οποίαν έδολοφονήθη, καθώς άνήρχετο
τά σκαλοπάτια τής Βουλής ( Πλ. Κολοκοτρώνη). Τον έδολοφόνησε μέ μαχαίρι ό
Κώστας Γερακάρης, οχι γιά πολιτικούς λόγους, άλλά επειδή έθεωροΰσε τον Δεληγιάννη ώς αίτιον τοϋ κλεισίματος τών χαρτοπαιγνίων.
Ώ ς κοινοβουλευτικός ρήτωρ υπήρξε δεινός. "Αμεμπτος καί κομψός στή γλώσ
σα, άναλυτικώτατος στά θέματα, διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στήν πολιτική ιστο
ρία τής νεωτέρας Ελλάδος.
Δεληγιάννη Κ ω νσ τα ντίνο υ.
Πάροδος τής όδοϋ Μπουμπουλίνας, πίσω άπό τό Ε.Μ. Πολυτεχνείο.
'Ο Δεληγιάννης Κων/νος (1 8 3 3 -1 8 9 8 ), διετέλεσε καθηγητής τής ’ Ιατρικής
στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών άπό τό 1875 μέχρι τοϋ θανάτου του. Συνέγραψε πολλά
ιατρικά βιβλία, διατριβές καί άρθρα.
Δεληγιώργη ή Δεληγεώργη ’Επαμεινώνδα.
Πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 32, στο Μεταξουργείο.
'Ο ’Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, δικηγόρος, δημοσιογράφος καί πολιτικός,
γυιος τοϋ Μήτρου Δεληγιώργη, άγωνιστοΰ άπό τό Μεσολόγγι, γεννήθηκε στίς 10
’Ιανουάριου 1829, στή Τρίπολι. Τό 1849 άνεκηρύχθη άριστοΰχος διδάκτωρ τής νο
μικής σχολής. Κατά τό 1859-1860, έξελέγη βουλευτής Μεσολογγίου. Θεωρηθείς
ώς συμμέτοχος τής Έπαναστάσεως τοϋ Ναυπλίου (2 Φεβρουάριου 1862), έφυλακίσθη καί μετεφέρθη στή Κύθνο, άργότερα δέ στήν ’Αθήνα. "Υστερα άπό τήν αμνηστία
πού δόθηκε, άπεσύρθη στο Μεσολόγγι, χωρίς δμως νά παύση ν’ άγωνίζεται γιά τήν
άνατροπή τής δυναστείας. Μετά τήν έ'ξωσι τοϋ "Οθωνος, ό Δεληγιώργης άνέλαβε τό
'Υπουργείο τής Παιδείας. Κατά τό διάστημα αύτό έθέσπισε τις υποτροφίες κατόπιν
διαγωνισμών, καθιέρωσε τή γυμναστική στά γυμνάσια καί τό Πανεπιστήμιο καί ήλλαξε τόν τίτλο τοϋ Πανεπιστημίου άπό Όθώνειον εις ’Εθνικόν.
Γιά λίγες μέρες διετέλεσεν καί Πρωθυπουργός (20 ’ Οκτωβρίου 1865-3 Νοεμ
βρίου 1865), καθώς καί άργότερα, πάλι γιά 15 μέρες. Μαζί μέ τόν Βούλγαρη έσχη
μάτισε συμμαχική κυβέρνησι, στήν οποία κατείχε τό 'Υπουργείο τών ’Εξωτερικών.
Τέλος πλειοψηφίσας στίς έκλογές τοϋ ’Ιανουάριου 1870, έκυβέρνησε τήν χώραν μέ
χρι τοϋ Φεβρουάριου 1874. Ε φ τά φορές άνέλαβε τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών, τέσσερες τό τής Δικαιοσύνης, τρεις τό τών ’Εσωτερικών καί άπαξτά 'Υπουργεία Οικο
νομικών καί Παιδείας. 'Υπήρξε χρηστός, ένάρετος καί ισχυρός πολιτικός καί άγω-
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νίσθηκε σκληρά για τις φιλελεύθερες ιδέες του. Ό θάνατός του έθεωρήθη σαν δυστύ
χημα για την χώρα. Πέθανε στην ’Αθήνα τό Μάιο τοϋ 1879.
Δελλαπόρτα Νικολάου.
Πάροδος τής πλατείας Κυκλοβόρου, στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής
Γκύζη.
*0 Νικόλαος Δελλαπόρτας, γυιός τοϋ Σπυρίδωνος, τακτικός Καθηγητής τής
’Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, γεννήθηκε στο ’Αργοστόλι τό 1862.
Ή συμβο/νή του εις τήν έρευναν τής οφθαλμολογίας υπήρξε σημαντική καί πολύτιμη.
Πέθανε άπό δάγγειο τον Αύγουστο τοϋ 1928.
Δελούδη Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Γκλύστη, κοντά στο άθλητικό γήπεδο «Φοίβος» τοϋ Κατσιποδίου.
■ Πήρε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοϋ Δελούδη Δημητρίου, άρχηγοϋ των
’Ιθακήσιων, οΐ όποιοι ήλθον προς ένίσχυσιν τής πολιορκίας τής Άκροπόλεως.
Δ ελφώ ν.
Πάροδος τής όδοϋ Διδότου 19, στή Νεάπολη ('Αγ. Νικόλαος Πευκακίων).
’Οφείλει τήν ονομασία στούς Δελφούς, άρχαία πόλι τής Φωκίδος, όπου υπήρ
χε ό περίφημος ναός καί τό μαντείαν τοϋ ’Απόλλωνος, τό όποιον έπέδρασε στο κό
σμο τής άρχαιότητος, τόσον όσον κανένας άλλος οργανισμός. Τήν ονομασία Δελφοί
τήν οφείλει μάλλον στ’ όνομα τοϋ δράκοντος (Δελφύνης ή Δελεύκι), τον όποιο έσκότωσε ό ’Απόλλων στο τόπο εκείνο.
Πώς καί πότε γιά πρώτη φορά ίδρύθη τό μαντεϊον τών Δελφών μάς είναι
άγνωστο. 'Η πιο άρχαία σωζομένη γραπτή παράδοσις, είναι ό ομηρικός ύμνος στον
Πύθιον ’Απόλλωνα (7ος π.Χ. αιών). 'Η χρησμοί παρείχοντο άπό τή Πυθία, ύστερα
άπό ολόκληρη ιεροτελεστία. Κατά τή παράδοσι, πρώτη Πυθία υπήρξε ή Φημονόη.
'Η Πυθία, άνερχομένη στή μαντική έδρα, τον τρίποδα, μεθίστατο σ’ εκστασι, σέ
νευρική διέγερσι καί υστερικό παροξυσμό καί άπαντοΰσε στις ερωτήσεις τοϋ προφή
του. Οί άποκρίσεις της κατεγράφοντο άπό τον Προφήτη καί έπαιρνε έτσι τη μορφή
τοϋ χρησμού, τοϋ οποίου τό νόημα όποιοδήποτε κι’ αν ήτο, φρόντιζαν νά μή τό δια
τυπώνουν σαφώς, άλλά αινιγματικά καί χωρίς σαφήνεια.
Τό μαντεϊον, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, έγινε Πανελλήνιο θρησκευτικό και
πολιτικό κέντρο μέ παγκόσμια άπήχησι. Στο ιερατείο του, άνήκει καί ή πρωτοβου
λία τοϋ θεσμού τών ’Αμφικτιονιών.
"Υστερα άπό σειρά ιστορικών γεγονότων, μέ την έμφάνισι τοϋ Χριστιανισμού
τό μαντείο έπεσε στή παρακμή. 'Η προσπάθεια τοϋ Ίουλιανοϋ τοϋ Παραβάτου όπως
έμψυχώση τον ψυχορραγοϋντα άρχαΐο κόσμο, άπέβη ματαία. Λέγεται δέ πώς, όταν
έστειλε τον γιατρό Όρειβάσιο στο μαντείο, πήρε τον τελευταίο χρησμό «Είπατε τώ
βασιλεϊ" χαμαί πέσε δαίδαλος αύλάτούκέτι Φοίβος έχεικαλύβην, ού μάντιδα δάφνην,
ού παγάν λαλέουσαν άπέσβετο καί λάλον ύδωρ». (Πέστε στο βασιληά ότι κατέρρευσε τό πολυτελές άνάκτορο τοϋ Φοίβου ’Απόλλωνος καί ότι έχάθη καί έσβέσθη πλέον ή
μαντική του δύναμις).
Διάφορες, κατά καιρούς, αρχαιολογικές έρευνες, άπεκάλυψαν τό πλούτο καί
τήν αίγλη τοϋ μαντείου τών Δελφών. Τά ευρήματα αύτά προκαλοϋν καί θά προκαλοϋν πάντοτε τό ενδιαφέρον παντός πνευματικού άνθρώπου Έλληνος καί ξένου.
('Οδοί μέ τήν ίδια ονομασία υπάρχουν σ’ άρκετές συνοικίες).
( Σ υνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
‘Τπό Τ παστυν. Β' χ.Χ.ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άττό τό προηγούμενο)

Σέ πέντε λεπτά βρισκόμουνα εκεί. ’ Ηταν ή Κάτια, δυστυχώς. Χαμογέλασε
μέ πίκρα μόλις μέ είδε κι’ έδωσε τό χέρι της στον Γιαννόπουλο να σηκωθή. Έ διωξα
τό αυτοκίνητο του Στάθμου Πρώτων Βοηθειών, πού κατέφθανε κείνη τη στιγμή, καί
μετέφερα την Κάτια στην κλινική Σουρέλη. Έ κεΐ μου άφηγήθηκε την περιπέτειά της
μέ τον Νικολάου:
"Οταν έφυγε άπό τό σπίτι τής κ. Λεφάκη, μου είπε, πήγε στο «Βικτωρία»
κατ’ εύθεΐαν. Ζήτησε ένα δωμάτιο κι’ είπε στον ταμία να πή σ’ όποιον ρωτήση γ ι’
αυτήν, ότι μένει στο δωμάτιο αυτό προ μιας έβδομάδος. ’Έκανε ενα σύντομο τηλεφώ
νημα κι’ έδωσε ένα γερό πουρμπουάρ στο θυρωρό, πού την άκουγε μέ προσοχή νά
μιλάη στο τηλέφωνο. "Υστερα έφυγε γρήγορα γιατί τήν περίμενε ό Νικολάου στο
κομψό διαμέρισμα του τρίτου ορόφου του «Έξέλσιορ». Οί προθέσεις τοϋ Νικολάου
ήταν πολύ ύπουλες άπό τήν στιγμή πού μπήκαν στο ταξί, φεύγοντας άπό τής Λεφάκη.
Θέλησε μάλιστα νά τήν άκολουθήση στο δωμάτιό της, άλλά έκείνη του είπε ότι θά
γινόταν σκάνδαλο όταν τούς έβλεπε μαζί ό θυρωρός. Τοϋ ύποσχέθηκε όμως ότι θά
γυρίση σέ λίγο καί θά τον έπισκεφθή στο διαμέρισμά του στο «Έξέλσιορ».
Πήγε λοιπόν καί τον βρήκε νά τήν περιμένη άνυπόμονος. Τό ποτό πού ήπιε
στο χορό τής Λεφάκη, τον είχε φέρει σέ πολύ εύχάριστη διάθεση καί χτυπούσε μέ
μιά μικροσκοπική μπάλα ό,τι άντικείμενο ευρισκε στο διαμέρισμα. Μόλις τον είδε,
φώναξε άπελπισμένη.
—« Μά τί κακό εΐν’ αύτό ! Νά δώσουν τό δωμάτιο πού είχα σέ άλλον ! ! ! Που
άκούστηκε νά πετοϋν έτσι μιά κοπέλλα στο δρόμο; Καί τό σπίτι τής θείας μου βρί
σκεται τόσο μακρυά!..».
Τήν έπιασε άπ’ τή μέση καί τήν έσφιξε πάνω του. Τήν ίδια στιγμή, κάποιος
χτύπησε τήν πόρτα καί μιά βραχνή φωνή άκούστηκε:
—« Κύριε Νικολάου, σάς ζητούν δυο κύριοι».
Έκλεισε βιαστικά τρία συρτάρια τής ντουλάπας καί βάζοντας ένα μικρό
ρεβόλβερ στήν τσέπη τής ρόμπας του, πήγε κι’ άνοιξε την πόρτα. Τήν ίδια στιγμή,
ή πόρτα έκλεισε μέ πάταγο κι’ ένας ύπόκωφος γδούπος άκούστηκε. "Υστερα, κάτι
βαρύ κατρακύλησε στις σκάλες.
« —Πρόστυχε! άκούστηκε μιά άγρια σιγανή φωνή. Νά μάθης νά μήν κάνης
παρέα μέ άστυνομικούς καί νά κρατάς τή γλώσσα σου. Σήκωσέ τον, Μάνθο!...».
Αύτό περίμενε ή Κάτια. Μόλις ό Νικολάου κατρακύλησε τά πρώτα σκαλοπά
τια, έτρεξε κι’ άνοιξε βιαστικά τό πρώτο συρτάρι. Δέν βρήκε τίποτα κι’ άνοιξε τό
δεύτερο. Πήρε άπό κεΐ έναν μεγάλο φάκελλο καί τον έρριξε βιαστικά άπ’ τό παρά
θυρο πού έβλεπε στήν αύλή. Τον άρπαξε ό Σωτηρίου πού βρισκόταν άπό κάτω καί
σάς τον έφερε. ’Έπειτα βγήκε λαχανιασμένη άπ’ τό φόβο της καί βοήθησε τον Νι
κολάου νά μπή στο δωμάτιο.
—«Οί άτιμοι!, μουρμούριζε διαρκώς ό Νικολάου, τρίβοντας τό μάτι του.
«Νά διακινδυνεύω τό κεφάλι μου γ ι’ αύτά τά σκυλιά κι’ έπειτα νά σέ πληρώνουν
μ’ αυτόν τον τρόπο...! Γνώρισες κανέναν μήπως;»
—« ’Ό χι... κανέναν!. Μά ποιοι ήταν; Τί ήθελαν;».
—«Θά είναι νέα θηράματα τοϋ Λάβδα... ’Αλλά θά τον κανονίσω εγώ. Θά
μάθω νά είναι πιο προσεκτικός στο διάλεγμα πού κάνει γιά τή δουλειά του».
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—«Ό Λάβδας, είναι αύτός πού έγραψαν κάποτε οι έφημερίδες, ότι κατέρριψε
το ρεκόρ της πολυφαγίας;» ρώτησε μέ παρθενική άθφότητα ή Κάτια.
—« Μη λες κουταμάρες», θύμωσε έκεΐνος. «'Ο Λάβδας διευθύνει ολόκληρη
επιχείρηση... Είναι τό μεγαλύτερο κάθαρμα τής κοινωνίας!».
—« Δηλαδή;».
Τήν κοίταξε παράξενα.
—«Μη ρωτάς για πολλά πράγματα μικρούλα μου. Δέν νοιώθει τό κεφαλάκι
σου άπό τέτοιες ιστορίες...»
—«Μά κάτι κακό σας συμβαίνει! Γιατί δέν πάτε στην ’Αστυνομία;».
'Ο Νικολάου ταράχθηκε. Δέν περίμενε τέτοια έρώτηση. Τής έπιασε τό κεφάλι
μέ τα δυό του χέρια καί την κοίταξε κατάματα.
—«"Ακου μικρούλα μου, ψέλλισε μέ τα μάτα μισόκλειστα. Σ’ έ'φερα έδώ γιά
να περάσω μιαν άξέχαστη νύχτα μαζί σου... Είσαι όμορφη ! Πολύ όμορφη!.. Πρέπει
όμως νά ξεχάσης δ,τι είδες κι’ ακόυσες άπόψε, γιατί, διαφορετικά, δέν έγγυώμαι γιά
τίποτα. Καί φεύγοντας άπό δω, πρόσεξε νά μην πλησιάσης άστυνομικό μέχρις δτου
βρεθής στη θεία σου. Μ’ άκοΰς; Είσαι πολύ όμορφη καί πρέπει νά ζήσης... "Αντε,
πήγαινε τώρα».
Τής έ'δωσε ένα παθητικό φιλί καί την έσπρωξε ελαφρά προς την έξοδο. Πέταξε
κατόπιν τη ρόμπα του καί πήρε τό κουστούμι του νά ντυθή. Ή Κάτια περίμενε στήν
πόρτα αναποφάσιστη.
—« Μά τί στέκεσαι; Δέν σοϋ είπα νά φύγης; Τί περιμένεις;».
—« Νά... πώς νά σάς τό π ώ » τραύλισε εκείνη. «Μέ τρομοκρατήσατε μ’ αυτά
πού μου είπατε. Φοβούμαι, φοβούμαι πολύ νά βγω μόνη στούς δρόμους τέτοια ώρα...».
"Εμεινε γιά λίγο σκεπτικός ό Νικολάου. "Υστερα σήκωσε τό κεφάλι.
—«Κ αλά. Ά φοϋ φοβάσαι, μείνε. Δέν θά μείνουμε όμως δώ. Κάτι μου λέει
ότι, αν μείνω έδώ θά έχω άσχημα επακόλουθα... Θά πάμε κάπου πού προτιμώ νά
μένω τήν ημέρα».
Τήν πήρε καί βγήκαν μέ χίλιες προφυλάξεις. Ό Νικολάου έτρεμε. Είπε στο
θυρωρό νά φωνάξη ένα ταξί καί μόνον όταν μπήκε μέσα ένοιωσε άσφαλής. Άνάσανε
μ’ ανακούφιση κι’ έδωσε μιά διεύθυνση στον οδηγό.
Έφθασαν στήν όδό Β... άριθ. 12, κι’ άνέβηκαν στον τρίτο όροφο. Τό δωμάτιο
πού μπήκαν ήταν άδειανό. Μιά χαρακτηριστική μυρωδιά ήταν διάχυτη έκεϊ μέσα.
Ή Κάτια λέει πώς ήταν μυρωδιά χασίς.
Ό Νικολάου έπεσε στο κρεβάτι καί βυθίστηκε άμέσως σέ λήθαργο. Πλάϊ του
παρέμενε ή Κάτια, βάζοντας ένα σωρό πράγματα στο νοϋ της καί μέ τά μάτια ορθά
νοιχτα άπ’ τό φόβο.
Ξαφνικά, μιά πόρτα άνοιξε δίπλα άπ’ τή ντουλάπα πού βρισκόταν άντίκρυ της
καί παρουσιάστηκε ένα άτομο. 'Η μυρωδιά τοΰ χασίς έγινε πιό έντονη τώρα.
Τήν πλησίασε καί τήν έπιασε άπ’ τούς ώμους.
—« Βρωμογύναικο ! σφύριξε μέ σφιγμένα τά δόντια. Πώς μπήκες έδώ μέσα;
ΙΙώς κατάφερες νά μπλέξης στά δίχτυα σου αύτόν;... ’Αλλά είσαι τέλειο θηλυκό.
"Εχεις ό,τι χρειάζεται ένας άντρας σάν τό Νικολάου. Καί μένα μοϋ άρέσεις!...».
Τήν άρπαξε βάναυσα καί τήν τράβηξε προς τό άνοιγμα τής πόρτας πού μπήκε,
αφού τής έφραξε τό στόμα μέ τήν παλάμη του. Εκείνη έβαλε τά δυνατά της καί μέ
μιά δυνατή σπρωξιά τόν έρριξε πάνω στή ντουλάπα. Τό κρύσταλλο θρυμματίστηκε.
—«’Άτιμη ! μουρμούρισε άφρίζοντας. Είσαι ή πρώτη γυναίκα πού μοϋ άντιστέκεται έτσι. Θά σέ κάνω τώρα νά μετανοιώσης πικρά γ ι’ αύτό πού έκανες!...».
Σηκώθηκε καί στο χέρι του έλαμψε μιά μυτερή λάμα. Τά μάτια του γυάλιζαν.
'Η Κάτια έμπηξε μιά φωνή κι’ έφυγε πανικόβλητη, κατεβαίνοντας τρεχάτη τις
σκάλες. Σωριάστηκε στά τελευταία σκαλοπάτια, άλλά σηκώθηκε ξανά καί δοκίμασε
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ν’ άνοιξη τήν εξωτερική πόρτα τοΰ ισογείου. Τότε κατέπεσε ζαλισμένη. Ό άνθρωπος
μέ τή λάμα έσκυβε άπό πάνω της.
"Εβαλε δλη τή δύναμή της κι’ άνασηκώθηκε. Μ’ ένα απεγνωσμένο χτύπημα
τον άπώθησε κι’ άνοιξε τήν πόρτα. Εκείνος έτρεξε κοντά της καί τήν έπιασε δυνατά
απ’ τό άριστερό της χέρι. Δοκίμασε να τοΰ ξεφύγη πάλι, άλλα ένας σουβλερός πόνος
πάνω άπ’ τον άγκώνα τήν έκανε να σωριασθή στο πεζοδρόμιο. "Εμπηξε μια δυνατή
φωνή κι’ άνασηκώθηκε.
"Αρχισε να τρέχη προς τα πάνω, δταν άπ’ τό δωμάτιο τοΰ τρίτου ορόφου
άκούστηκε μια φωνή :
—« Γρηγόρη, άφησέ την ! ! ! Θά σέ ξεκοιλιάσου αν τήν πειράξης! !!» .
ΤΗταν ό Νικολάου πού ξύπνησε άπ’ τό θόρυβο. 'Ο «Γρηγόρης», τό υποκείμενο
πού τήν κυνηγούσε, τήν άφησε κι’ άνέβηκε τρέχοντας έπάνω. Εκείνη έφτασε ώς
τήν παραπάνω γωνιά καί κεί σωριάστηκε λιπόθυμη πλέον, ώσπου τήν βρήκε υστέρα
άπό λίγο ό Γιαννόπουλος. Είχε φτάσει ώς εκεί, παρακολουθώντας τον Παναγιώτου
μέ τή Νάνσυ καί τό χορευτή, πού μπήκαν στο ϊδιο διαμέρισμα τής οδού Β '. άρ. 18.
'Ο Διευθυντής σηκώθηκε άπό τό γραφείο του κι έκανε μιά κίνηση διαμαρτυ
ρίας. Στά μάτια του φάνταζε μιά παράξενη λάμψη.
-—Τό καϋμένο τό κορίτσι, ψιθύρισε. Στάθηκε τόσο άτυχο... Ριψοκινδύνευσε
μέχρι σημείου πού ποτέ δέν φανταζόμουνα. Αυτός ό Σουρέλης, θά τήν περιποιηθή
τούλάχιστον; Τί κλινική είναι αύτή;
—Είναι πρώτης τάξεως κλινική, άπάντησε ό ’Αστυνόμος. 'Ο χειρουργός είναι
παιδικός μου φίλος.
Στήριξε τό πηγούνι στο χέρι του ό Διευθυντής καί βυθίστηκε σέ σκέψεις.
"Τστερα πρόφερε ψιθυριστά:
—"Ωστε, ώστε, οΰτε λίγο οδτε πολύ, ξεπεράσαμε μ’ αύτή τήν υπόθεση καί
τήν πιο άχαλίνωτη φαντασία τής σκηνής. Κι’ όλα αυτά μέσα στήν ’Αθήνα... Στήν
πόλη τού φωτός καί τοΰ πνεύματος...
"Ας συνοψίσωμε δμως τώρα, γιά νά δούμε πώς θά κινηθούμε:
"Εχουμε λοιπόν στά χέρια μας τον φάκελλο πού περιλαμβάνει δλα τά σχετικά
μέ τή διάρθρωση τής σπείρας. Μοΰ τον έφερε ό Σωτηρίου καί τόν μελέτησα άπ’ τό
πρωί. ’Εκείνο πού κατάλαβα άπ’ τά γριφώδη σχεδιαγράμματα πού περιλαμβάνει,
είναι δτι σέ τέσσερα τουλάχιστον σημεία των ’Αθηνών υπάρχουν άντρα χασισοπο
τών καί ήρωϊνομανών. 'Υπάρχουν καί δύο έργαστήρια παρασκευής ναρκωτικών.
’ Από τά άντρα αυτά τοΰ θανάτου, τά δύο βρίσκονται στήν όδό Β..., στούς άριθμούς
12 καί 28. Τό τρίτο πρέπει νάναι στο Βοτανικό, άλλά τό τέταρτο; Καί τά παρα
σκευαστήρια τών ναρκωτικών;
'Υπάρχει άκόμα στο χάρτη ένα έπιτελικό σχέδιο, πού ορίζει πώς καί άπό πού
ειδοποιείται ό άρχηγός σέ περίπτωση πού ή ’Ασφάλεια βρίσκεται κοντά του. Ό
Νικολάου θά πρέπη οπωσδήποτε νά είναι ό άμεσος βοηθός τού άρχηγοΰ, κι’ ό Λάβδας
πρέπει νά είναι ό άρχηγός... Σημαίνον στέλεχος θά πρέπη νά είναι κι’ ό Παναγιώ
του... 'Ο χορευτής μέ τή Νάνσυ, καθώς καί ό Ζώτος θά είναι άπλοι κομπάρσοι,
πού έχουν δμως διαδραματίσει κάποιους σπουδαίους ρόλους στο παρελθόν...
’Ανοίγεται τώρα ένα μυστήριο γιά τήν "Ελενα. Τί ρόλο παίζει αύτή στήν δλη υπό
θεση; Μοΰ φαίνεται δτι είναι πρότυπα διπροσωπίας ή "Ελενα μέ τόν Πουλίδη. Στοι
χηματίζω δτι θά βρεθούμε άκόμα μπροστά σέ πολύ πιο μεγάλες έκπλήξεις. 'Ο Μπούκης, κατά τά μέχρι τής στιγμής γνωστά, πρέπει νά είναι ό δολοφόνος τοΰ Βότσικα.
Έ κτος... έκτος κι’ άποδειχθή τό άντίθετο. "Οσο γιά τήν κ. Λεφάκη, πιστεύω δτι
δέν θά έχη καμμιά άνάμιξη στήν υπόθεση αύτή. Δέν θά έχη οΰτε τήν παραμικρή ιδέα
γιά τήν ποιότητα μερικών καλεσμένων της...
( Συνεχίζεται)
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικοί) Σώματος, ο ΐ: Άνθυπαστυνόμος Μ.Δ.
κ. Ξανθάκης Δημήτριος καί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Δημακάκος Θεόδωρος καί Ρέγκος
’Απόστολος.
— Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, Sioc λόγους πειθαρχίας, 6 Ά στυφύλαξ κ. Λάρδας Βασίλειος.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έπηνέθησαν οΐ κάτωθι
’Αστυνομικοί 'Υπάλληλοι : ’Αστυνόμος Λ' κ. Θανος Παναγιώτης, 2) Ύ παστυνόμος Α' κ. Γιαννημάρας Κωνσταντίνος, 3) Άνθυπαστυνόμος κ. Μαυρουδέας Κων
σταντίνος, 4) Άρχιφύλαξ κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, 5) Άστυφύλαξ κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος καί 6) Ά στυφύλαξ κ. Χατζής Κωνσταντίνος, διότι άπαντες
οΐ άνωτέρω ύπό την δεξιάν καθοδήγησιν τού πρώτου, Προϊσταμένου τής 'Υπηρεσίας
Διώξεως Διαρρηκτών τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετά ζήλου, δραστηριότητος, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού σεσημασμένου κακοποιού καί
δραπέτου τών Στρατιωτικών Φυλακών Πανέλλου Ευστρατίου.
— ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’ Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική καί
υλική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Θεοχαρόπουλον Θεοχάρην καί Στεργίου Ίωάννην, διότι ουτοι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής,
μεθοδικότητος καί άφοσιώσεως προς το καθήκον, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού έμπο
ρου ναρκωτικών Ρούσσου Δημητρίου καί τήν κατάσχεσιν σημαντικής ποσότητος
ήρωΐνης καί χασίς. 'Ωσαύτως, διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οΐ : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος καί Άστυφύλαξ κ. Άνδριόπουλος
Σταύρος, διότι άμφότεροι συνέβαλον εις τήν έπιτυχή εκβασιν τής, ώς άνω, ύποθέσεως.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’ Εσωτερικών, άπενεμήθη
υλική άμοιβή εις τον Αστυφύλακα κ. Πετρίδην Γεώργιον, διότι οδτος, έκτελών τήν
υπηρεσίαν του μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί ιδιαιτέρας προσοχής καί παρατηρητικότητος, επέτυχε τήν σύλληψιν καί προσαγωγήν εις το Λ' Αστυνομικόν Τμήμα τών
διαρρηκτών : 1) Ραγγούση ’Εμμανουήλ καί 2) Λάου Γεωργίου, οΐτινες, έχοντες
άνά χεϊρας διαρρηκτικόν έργαλεΐον, μετέβαινον προς διάρρηξιν περιπτέρου καί
έντός έβδομάδος περίπου εϊχον διαπράξει πέντε (5) διαρρήξεις περιπτέρων καί μίαν
τοιαύτην οικίας εις περιφέρειας Αστυνομίας καί Χωροφυλακής.
** *
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Έ κ τών μετασχόντων εις τάς είσαγωγικάς έξετάσεις τής Σχολής Άρχιφυλάκων 330 υποψηφίων, έπέτυχον 193, έκ τών οποίων οΐ 108 πρώτοι εΐσάγονται
τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1961 εις τήν Αστυνομικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων δι’ έννεάμηνον έν αυτή φοίτησιν.
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1) Τσούνης Σωτήριος, 2) Λουμάκης Σπυρίδων s 3) Λαμπαδιάρης ’Αντώνιος,
4) Κατσέρης Πάνος, 5) Πολύζος Βασίλειος, 6) Ντζήμας Κων/νος, 7) Τσέλιος
Χρηστός, 8) Άναστασόπουλος Κων/νος, 9) Δικόπουλος ’Ιωάννης, 10) Καλογερόπουλος ’Αθανάσιος, 11) Καραντώνης ’Αθανάσιος, 12) Θεοδωρόπουλος Γιαννΐκος,
13) Βλαχάκης ’Ιωάννης, 14) Σαρδέλης ’Απόστολος, 15) Σταθόπουλος Φρειδερίκος,
16) Τσοΰπρος Γεώργιος, 17) Κρικέλας Κων/νος, 18) Μουσούλης Θεόδωρος, 19)
Γαλανόπουλος Γεώργιος, 20) Γλύμης Εύθύμιος, 21) Μιχόπουλος Διονύσιος, 22)
Σινόπουλος ’Άγγελος, 23) Μαρκαντές Πέτρος, 24) Σταυρόπουλος Σωτήριος,
25) Τσατάλας Κων/νος, 26) Τσινταράκης Εύάγγελος, 27) Σκλατινιώτης Σπυρί
δων, 28) Γαμβράς Θωμάς, 29) Κάντας Σπυρίδων, 30) Πολυζωγόπουλος Εύθύμιος,
31) Νταλάκας Κων/νος, 32) Γλύπτης Μαργαρίτης, 33) Χούγιας Γεώργιος, 34)
Δελόπουλος Ά θαν., 35) Σουρανάκης Έμμ., 36) Μπουρούνης Δημ., 37) Προσαλέντες Βασ., 38) Κάτσος Παναγιώτης, 39) Δημόπουλος Διον., 40) Άντωνόπουλος
Χρ., 41) Κώτσης Ευστάθιος, 42) Σερέτης Ά λέξ., 43) Παύλος Χαράλαμπος, 44)
Βασιλακόπουλος Γεώργιος, 45) Κατσίφης Γεώργιος, 46) Δρακοπαναγιωτάκης Δημ.,
47) ’Αναστασίου Κων/νος, 48) Άναγνωστάκης Κων/νος, 49) Τσακόπουλος
Γεώργιος, 50) Κατσαρός Ή λίας, 51) Ήλιόπουλος Δημ., 52) Σπανογιάννης ’Αθα
νάσιος, 53) Κόρακας Εύάγγελος, 54) Μανασάκης Μάρκος, 55) Παπασπηλίου
’Ιωάννης, 56) Γαλανός Κων/νος, 57) Μπαμπίλης Δημήτριος, 58) Άστέρης Βα
σίλειος, 59) Λιακόπουλος Δημήτριος, 60) Άνδρουτσόπουλος Παναγιώτης, 61)
Βασιλόπουλος Θεόδ., 62) Νταμάνης ’Αριστοτέλης, 63) Μπιρμπίλης Γεώργιος,
64) Καλύβας ’Ιωάννης, 65) Φερράκης ’Ιωάννης, 66) Χρυσαιτης Θεοφάνης, 67)
Πιλάτος Δημήτριος, 68) Μπαϊρακτάρης Έπαμειν., 69) Νίτσιος Βασίλειος, 70)
Κάτσος Γεώργιος, 71) Ρήγας Άνδρέας, 72) Μοναχογυιός Βασίλειος, 73) Πάσχος
Γεώργιος, 74) Λοϋκος Γεώργιος, 75) Κουτσαύτης Γεώργιος, 76) Σολομός Διονύ
σιος, 77) Παρασκευόπουλος Ά πόστ., 78) Λιακέας Ή λίας, 79) Μανταλιάς Θεοφά
νης, 80) Γεωργούσης Ή λίας, 81) Καραισκος Νικόλαος, 82) Τασάκος Κων/νος,
83) Δημητράκος Γεώργιος, 84) Σακελλαρόπουλος Γρηγόρ., 85) Γαπκιάδης Μι
χαήλ, 86) Διαμαντάκος Χαρίλαος, 87) Βούτσινος Κων/νος, 88) Λιακόπουλος
Χρηστός, 89) Σταθάκος Παναγιώτης, 90) Μανουράς Βασίλειος, 91) Μπαλάσκας
Νικόλαος, 92) Σκλάβος Δημήτριος, 93) Νικολέας Παναγιώτης, 94) Κωστόπουλος
Γεώργιος, 95) Γιαννακάκος Βασίλειος, 96) Μπούκας Διονύσιος, 97) Καραγιάννης
Παναγιώτης, 98) Σαπουντζής Δημήτριος, 99) Μαργαρίτης Νικόλαος, 100) Τριανταφυλλόπουλος Ά ναστ., 101) Παπαδόπουλος Νικόλαος, 102) Κωτσόπουλος Κων/
νος, 103) Γιαννόπουλος Αυγερινός, 104) Ρίζος Σπυρίδων, 105) Σιώζιος Χρηστός,
106) Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, 107) Μουσούλης Θωμάς καί 108) Τσιρώνης Πελοπίδας — Άγγελος.
** *
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΝΑΤΛΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων θά έπισκεφθή κατά τό πρώτον ΙΟήμερον τοϋ Σεπτεμβρίου τούς άκολούθους
Δήμους καί Κοινότητας ’Αθηνών—Πειραιώς, προς προβολήν μορφωτικών καί ψυ
χαγωγικών ταινιών:
Την Παρασκευήν 1 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Δραπετσώνας (Ταπητουργίας
καί Δογάνη).
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Τό Σάββατον 2 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Καισαριανής (Πλατεία ’Αναγεν
νήσεως).
Τήν Δευτέραν 4 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Σφαγείων (Πλατεία Κοιμήσεως
Θεοτόκου).
Τήν Τρίτην 5 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Γκαζοχωρίου (Πλατεία 'Αγ. Πολυ
κάρπου—Στρυμόνος).
Τήν Τετάρτην 6 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Νίκαιας (Πλατεία Μεταμορφώσεως).
Τήν Πέμπτην 7 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν 'Υμηττού (Πλατεία 'Υμηττού).
Τήν Παρασκευήν 8 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Άμφιθέας (Τέρμα 'Αγίας
Τριάδας).
Τό Σάββατον 9 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Καλλιπόλεως (Πλατεία Καρπά
θου).
—Τό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ωρών καί περιλαμβάνει ταινίες, Σαρλώ,
Μίκυ Μάους, Χονδρού—Λιγνού, έπικαίρων άπό ολον τον κόσμο. Ελληνικών έπικαίρων, έπιστημονικές ταινίες, ταξίδια στον κόσμο, άστυνομικές ταινίες, θέματα τρο
χαίας κ.λ.π.
’Επίσης, κατά τήν εναλλαγήν τών ταινιών, θά μεταδίδεται ένα πλούσιο μουσικό
ελαφρό πρόγραμμα Ελληνικών τραγουδιών.
Έ ξ άλλου, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό πρώτον 15θήμερον θά δώση συναυλίας ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ μουσικοσυνθέτου καί μαέστρου κ. Ν.
Τσιλίφη, εις τάς άκολούθους συνοικίας:
Τήν Τετάρτην 6 Σεπτεμβρίου, εις τήν συνοικίαν Κορυδαλλού—Πειραιώς
(Πλατεία ’Ελευθερίας).
Τήν Παρασκευήν 8 Σεπτεμβρίου, είς τήν συνοικίαν Περιστεριού (Πλατεία
Μπουρναζίου).
Τήν Κυριακήν 10 Σεπτεμβρίου, εις τήν συνοικίαν Γαλατσίου (Τέρμα λεωφο
ρείων).
Τήν Τετάρτην 13 Σεπτεμβρίου, εις τήν συνοικίαν ’Ά νω Δάφνης (Πλατεία
Τσαλαγανίδη).
Τήν Παρασκευήν 15 Σεπτεμβρίου, εις τήν συνοικίαν Υμηττού (Πλατεία
'Υμηττού).
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει τά έξης μέρη :
1) Έμβατήριον, 2) ’Αλέξανδρος Στραντέλλα: Εισαγωγή τού Φλότοου, 3)
Ουγγρικός χορός: Τού Μπράμς, 4) Επιλογή άπό όπερέττες: Τού Θ. Σακελλαρίδη,
5) Επιλογή μελωδιών: Τού Σ. Δουκάκη, 6) Έλαφρόν ιππικόν: Τού Σουππέ, 7)
’Επιλογή άπό τήν εύθυμη χήρα: Τού Λέχαρ,8) ’Επιλογή μελωδιών: Τού Σ. Δουκάκη
καί 9) Έμβατήριον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Γράμμος — Β ίτ σ ι, ύπό κ. Ν.’Αρχιμανδρίτου...............................................................................

9631

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ή δολιοφθορά (σαμποτάζ) ώ ς μέσον ψυχολογικού πολέμου, ύπό κ. Νικολάου
’Αρχιμανδρίτου............................................................................................................................ 9635
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τά πρώτα βήματα τής ’Α στυνομίας Π όλεων, ύπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. Ευστα
θίου Θωμοπούλου........................................................................................................................ 9645
ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
Ή ποινική νομοθεσία τοΰ λήξαντος έτους, ύπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. Δ. Ντζιώρα
(συνέχεια)....................................................................................................................................

9648

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τό έγκληματολογικόν έργαστήριον τής Scotland Yard, κατά μετάφρασιν έκ τοΰ
’Αγγλικού, ύπό Άρχιφύλακος κ. Κ.Λαψάνη........................................................................ 9651
Τυχηρά π α ίγνια - Έ παιζε μέ ζάρια γεμισμένα μέ μ ο λύβι, άπό τό Γερμανικόν
περιοδικόν «Kriminalistik», κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. ’Αναστασίου Βογιατζή ....................................
9658
ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
*0 άνθρωπος πού έπώλησε τόν πύργο τοΰ ”Α ϊφ ε λ , άπό τό ’Αμερικανικόν περιο
δικόν «Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν Ά στυν. Δ/ντοϋ Β' κ. Δημ. Μόρου
(συνέχεια καί τέλος) ................................................................................................................. 9660
Δολοφονία δασοφύλακος — Πώς άπό τά άνευρεθέντα σχισμένα φ ύ λ λ α τοΰ ση
μειωματάριου τοΰ θύματος άνακαλύπτεται 6 δολοφόνος, άπό τό ’Αμερι
κανικόν περιοδικόν «Frond Page Detective», κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ.
’Αναστασίου Βογιατζή (συνέχεια καί τ έ λ ο ς )................................................................... 9663
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τώ ν ’Α θηνών καί τοΰ Π ειραιώς, ύπό Ύ πα
στυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ................................................................. 9670
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τό γυμνό μοντέλο, ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη (συνέχεια) .....................

9673

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ..................................................................................

9676

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ
Τό περιοδικόν έκτυποΰται εις τά Τυπογραφικά Κ αταστήματα ’Α δελφώ ν Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοΰ 40—Ά θ ή ν α ι (Τ ηλ. 522-512)

Κάδε Σάββατο
"Ωρα 12.30'-1 μ. μ.
Παρακολουθήτε

την

Εκπομπή

τής

’Αστυνομίας

Πόλεων

από

το

Ραδιοφωνικό

Σταθμό

των

Ενόπλων

Δυνάμεων.

