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8. Δολιοφθορείς (σαμποτέρ) δολοφόνοι υψηλών προσώπων καί άλλων ατόμων.
γ )  Δολοφονία μέ εκρηκτικά μηχανήματα.

** *
8. Δολιοφθορείς (σαμποτέρ) δολοφόνοι υψηλών προσώπων καί 

άλλων άτόμων.
γ) Δ ο λ ο φ ο ν ί α  μ έ  ε κ ρ η κ τ ι κ ά  μ η χ α ν ή μ α τ α .
Συνήθως οί δολοφονίες αύτές σημειώνουν επιτυχία, δταν όργανώνωνται άπό 

συνωμοσίες στις όποιες μετέχουν καί πρόσωπα προσκείμενα προς τό θΰμα. Έν 
τούτοις πολλές φορές έγιναν άπόπειρες άπό δολιοφθορείς (σαμποτέρ) πού κατώρ- 
θωσαν να προσληφθοΰν στο κατώτερο προσωπικό των υψηλών προσώπων, π.χ. 
κλητήρες, προσωπικό υπηρεσίας αύτοκινήτων, υπηρέτες κλπ. Οί σαμποτέρ αύτοί 
τοποθετούν ωρολογιακές βόμβες σέ κατάλληλες θέσεις, πού ρυθμίζονται να έκραγοϋν 
όταν τό θύμα θά εύρίσκεται στο χώρο τής έκρήξεως. Στις περιπτώσεις διαπράξεως 
έγκλημάτων διά τής χρησιμοποιήσεως χειροβομβίδων, δεμάτων μέ δυναμίτιδα ή 
άλλων έκρηκτικών μηχανημάτων, πρέπει ν’ άναζητοΰνται στον τόπο τού εγκλήματος 
ύπολείμματα ή άλλα ίχνη τών δολοφονικών τούτων μέσων, άπό τη χημική καί μικρο- 
σκοπική εξέταση τών όποιων μπορεί νά καθορισθή ή σύνθεσή τους καί νά διευκολυν
θούν οί άναζητήσεις καί οί σχετικές έρευνες.

Στην Ελλάδα είναι σπάνιες οί περιπτώσεις διαπράξεως έγκλημάτων μέ εκρη
κτικές ύλες καί ιδίως μέ ειδικά έκρηκτικά μηχανήματα. Έν τούτοις πρέπει νά μελε
τήσουμε καί τό ζήτημα τούτο, γιατί δέν άποκλείεται ή χρήση αυτού στο μέλλον, 
ιδίως οσάκις πρόκειται νά προσβληθούν υψηλά πρόσωπα. Τά σχετικά μέ τό θέμα 
τούτο άναφέρονται λεπτομερώς άπό τον κ. Καψάσκη στο βιβλίο του «κυνηγοί τού 
εγκλήματος» άπ’ όπου καί παίρνουμε τις πληροφορίες καθώς καί πώς άντιμετωπί- 
ζεται άπό την άμερικανική αστυνομία.

Έ τσ ι στην ’Αμερική, κατά τά τελευταία έτη, παρουσιάσθη νέον είδος έγκλη- 
ματιών, οί όποιοι δολοφονούν μέ την άποστολή έκρηκτικών μηχανημάτων πού ρυ
θμίζονται ώρολογιακώς ή μέ αυτόματο ήλεκτρική σκανδάλη, πού λειτουργεί μέ μι- 
κροσκοπικό ήλεκτρικό συσσωρευτή (μπαταρία), ή οποία προκαλεΐ τήν έκρηξη κατά 
τήν ώρα κατά τήν όποια λύεται τό δέμα.

"Οταν τά ύπολείμματα τά όποια θά βρεθούν στον τόπο τής έκρήξεως τού μη-
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χανήματος αύτοϋ έξετασθοϋν άπό τούς ειδικούς εμπειρογνώμονας, σέ συνδυασμό μέ 
εΐδη πού βρίσκονται σέ σπίτια ή έργαστήρια ύποπτων, οδηγούν άρκετούς τέτοιους 
έγκληματίες στη δικαιοσύνη.

Δυστυχώς δμως σέ περιπτώσεις εγκλημάτων μέ έκρηκτικά μηχανήματα πού 
άποστέλλονται μέσα σέ δέματα, δέν είναι πάντοτε εύκολη ή άνεύρεση σαφών ιχνών. 
Τα υπολείμματα πού μένουν στον τόπο τής έκρήξεως σπανίως είναι άρκετά γιά να 
συναχθοϋν σαφή συγκριτικά συμπεράσματα γιά τό τύπο τους, γιά τις εκρηκτικές 
ύλες άπό τις όποιες άποτελοϋνται κλπ.

Γι’ αύτο καταβάλλεται εξαιρετική προσοχή άπο τις τοπικές άστυνομικές καί 
ιδίως άπο τις ταχυδρομικές ύπηρεσίες γιά τήν πρόληψη τών έγκλημάτων αύτοΰ τού 
είδους. Τά προληπτικά μέτρα συνίστανται κυρίως στή χρησιμοποίηση άπο τά περισ
σότερα ταχυδρομικά γραφεία συσκευών άκτίνων ραΐντγκεν, μέ τις όποιες έρευνώνταί 
δλα τά δέματα, ώστε ν’ άποκαλύπτεται ή τυχόν ύπαρξη μέσα σ’ αύτά εκρηκτικών 
μηχανημάτων. Τά προληπτικά αύτά μέτρα άπεδείχθησαν άρκετά άποτελεσματικά, 
ώστε νά περιορισθή πολύ ή άποστολή έκρηκτικών δεμάτων. Έ ξ άλλου συνισταται 
έπιμόνως στο κοινό νά προσέχη ιδιαιτέρως όταν λαμβάνη δέματα δχι μέ τό ταχυ
δρομείο, άλλά ίδιωτικώς, έφ’ δσον δέν παραδίδωνται. προσωπικά άπό άπολύτως 
γνωστά τους έμπιστα πρόσωπα.

Παρ’ δλες τις τεράστιες δυσκολίες, τις όποιες παρουσιάζει ή έξιχνίαση τών 
έγκλημάτων αύτοϋ τού είδους, λόγω τής έλλείψεως, ώς έπί τό πλεΐστον, σαφών άπο- 
δεικτικών ιχνών, έν τούτοις άρκετές περιπτώσεις διελευκάνθησαν άπό τό έφ-μπί-άϊ 
μέσα στις χιλιάδες οί όποιες έσημειώθησαν κατά περιόδους.

Μιά χαρακτηριστική περίπτωση κατά τήν οποία ή τύχη έπρονόησε ώστε νά 
παραμείνουν μετά τήν έκρηξη ώρισμένα ίχνη πολύτιμα γιά τήν έγκληματολογική 
έ'ρευνα καί χάρις στά όποια τό έφ-μπί-άϊ κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη τό δράστη 
είναι ή εξής :

Προ άρκετών έτών, σέ μιά πόλη τής Μασσαχουσέτης, τό Μάρσφιλντ, στο σπίτι 
τής κυρίας Τσάπμαν έλήφθη ένα ταχυδρομικό δέμα, άπευθυνόμενον πρός τον άνδρα της. 
'Η γυναικεία περιέργεια ώθησε τήν οικοδέσποινα ν’ άνοιξη τό δέμα προ τής άφίξεως 
τού συζύγου της. Πήρε ένα μαχαίρι τής κουζίνας καί έπεχείρησε ν’ άνοιξη τό δέμα. 
Τήν ώρα πού έσυρε τό σπάγγο αντήχησε μιά τρομακτική έκρηξη, πού έγινε αισθητή 
σέ άρκετή άκτΐνα στά γύρω σπίτια, τών οποίων τά τζάμια ράγισαν. Ή  άτυχής 
Τσάπμαν έγινε κομμάτια. Τό γεγονός δτι εΐχεν έπιχειρήσει ν’ άνοιξη μέ τό μαχαίρι 
τό δέμα, διεπιστώθη γιατί τούτο βρέθηκε κατά τήν αύτοψία στο χέρι τού πτώματος.

Στον τόπο τής έκρήξεως έφτασαν αμέσως δργανα τής τοπικής άστυνομίας 
καί ειδικοί πράκτορες τού έφ—μπί—άϊ καί ένήργησαν λεπτόμερεστάτη έρευνα. Μι- 
κροκομματάκία, κομμένα χαρτάκια καί 0,τι άλλο βρέθηκε περισυνελέγησαν προσε
κτικά καί δλα άπεστάλησαν στο ειδικό τμήμα τών έργαστηρίων τού έφ-μπί—άϊ. 
Μετά λεπτομερεστάτη καί έπισταμένη έρευνα τών έπιστημόνων τού έργαστηρίου, 
έξήχθησαν ώρισμένα έπιστημονικά συμπεράσματα. 'Η χρησιμοποιηθεΐσα ύλη έπρεπε 
νά είναι νιτρογλυκερίνη. Τό έκρηκτικό μίγμα ό δράστης τό είχε τοποθετήσει μέσα σέ 
ξύλινο σωλήνα διαμέτρου μιας ϊντσας. Τά τοιχώματα τού σωλήνος είχαν πάχος 
περίπου τριών χιλιοστομέτρων. 'Ο σωλήνας δέ ήταν κατασκευασμένος άπό όξυά, 
δπως προέκυψε άπό τήν μελέτη ενός ύπολείμματος ξυλίνου, δχι μεγαλυτέρου άπό τό 
μέγεθος νυχιού τού μικρού δακτύλου. 'Η άνεύρεση έπίσης ένός μικρού τεμαχίου λε
πτού ηλεκτρικού σύρματος ώδήγησε στο συμπέρασμα δτι τό μηχάνημα έλειτούργησε 
μέ αύτόματο σκανδάλη, μέ ήλεκτρική μπαταρία.

Τό πολυτιμώτερο δμως εύρημα ύπήρξεν ένα μισοκαμμένο κομματάκι χαρτί 
άπό τό περίβλημα τού δέματος, στο όποιον είχε γραφή ή διεύθυνση τού παραλή
πτου. Στο χαρτάκι αύτό είχε γραφή, μέ τό χέρι δμως, τό δνομα τής πόλεως Μάρ-
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σφιλντ. Ή  ορθογραφία δμως δεν ήταν ορθή. Στην άγγλική ή λέξη γράφεται 
Marshgield ένω στο χαρτάκι ήταν γραμμένη Marsfild, έλειπε δηλαδή ένα h καί ένα e.

Οί έπί των ξένων γλωσσών έμπειρογνώμονες τοΰ έφ-μπί—άϊ συνεπέραναν 
δτι θά έπρεπε νά έχη γραφή άπδ άτομο σουηδικής καταγωγής, γιατί οί Σουηδοί 
γράφουν τη λέξι χωρίς τά δύο έλλείποντα ψηφία, τά όποια άλλωστε δέν προφέρονται 
καί στην άγγλική γραφή τής λέξεως.

Μέ τά στοιχεία αυτά πού συνεκεντρώθησαν έξαπελύθησαν τά πεπειραμένα 
λαγωνικά του έφ—μπί—άι γιά συμπληρωματική άνακριτική έρευνα. Δέν έβράδυναν 
νά πληροφορηθοΰν δτι κάποιος Σουηδός, άσχολούμενος μέ επισκευές μεταλλικών 
καί επιστημονικών οργάνων, όνόματι Μάργκουσον, ήταν έχθρός τοΰ Τσάπμαν, μέ 
τον όποιον ειχεν έλθει έπανειλημμένως σέ προστριβές. Αίφνιδιαστικώς, μιά μέρα, 
ένάμισυ μήνα μετά τό έγκλημα, ένω άμέριμνος ό Μάργκουσον είργάζετο στο έργα- 
στήριό του συνελήφθη καί ώδηγήθη στο τοπικό γραφείο τοΰ έφ-μπί—άϊ γιά μιά μικρή 
άνάκριση. Δέν τοΰ έγινε καμμιά νύξη ή έρώτηση γιά τήν υπόθεση, άλλ’ άπλώς παρε- 
κλήθη νά γράψη μιά άναφορά την όποιαν θά τοΰ υπαγόρευαν. Ψύχραιμος καί άτά- 
ραχος ό Μάργκουσον, έβγαλε τό στυλό του καί άρχισε νά γράφη. Κατά τήν ύπαγόρευση 
τοΰ κειμένου έφρόντισαν νά τοΰ έπαναλάβουν πολλές φορές τη λέξη «Μάρσφιλντ». 
"Οταν τελείωσε, μετ’ έκπλήξεως παρετήρησαν, δτι δπου είχε γράψει τή λέξη αύτή 
ήταν γραμμένη μέ τήν ορθογραφία πού ήταν γραμμένη καί στο μισοκαμμένο χαρτάκι 
πού βρέθηκε, χωρίς ούτε μιά φορά ν’ άκολουθήση τήν άγγλική ορθογραφία.

’Αμέσως τό έγγραφο άπεστάλη στο ειδικό γραφολογικό τμήμα καί έρεύνης 
χημικής συνθέσεως μελάνης τοΰ έφ-μπί-άϊ, προς έλεγχο. Ή  έρευνα τών ειδικών 
γραφολόγων κατέδειξε δτι ή λέξη έπί τής διευθύνσεως τοΰ δέματος καί τό κείμενο 
πού είχε γράψει ό Μάργκουσον είχαν γραφή άπό τό ίδιο πρόσωπο. Επίσης ή χημική 
σύνθεση, τό είδος τής μελάνης καί ή πέννα μέ τήν οποίαν έγράφησαν καί τά δύο, 
ήσαν άπολύτως δμοια. Ό  Μάργκουσον έκρατήθη.

Ή  υπηρεσία, έν τούτοις, δέν έθεώρησε έπαρκή τή γραφολογική απόδειξη καί 
τήν ορθογραφική σύμπτωση, άλλά θέλησε νά ένισχύση τά ύπάρχοντα στοιχεία καί 
μέ άλλα άποδεικτικά. Ένηργήθη λοιπόν λεπτομερεστάτη έρευνα στο έργαστήριο 
τοΰ Μάργκουσον καί στήν κατοικία του. Μετά κόπους πολλούς άνεκαλύφθη στή σο
φίτα τοΰ σπιτιοΰ του ένα ιδιαίτερο έργαστηριάκι, πού άπεδείχθη άληθής κρεκρυμμέ- 
νος θησαυρός εύρημάτων. Υπήρχαν εκεί νιτρογλυκερινοΰχος εκρηκτικός πολτός, 
ήλεκτρικά συρματάκια, δυο—τρεις μικρές ηλεκτρικές μπαταρίες καί μερικοί ξύλινοι 
σωλήνες άπό ξύλο όξυάς, διαμέτρου μιας ϊντσας καί πάχους τοιχώματος τριών χιλιο
στών, καθώς καί λίγο χαρτί περιτυλίγματος. "Ολα αύτά έστάλησαν στά εργαστήρια 
τοΰ έφ—μπί—άϊ.

■ 'Η  σύγκριση καί εξέταση τών εύρημάτων στον τόπο τής έκρήξεως μέ τά εύ- 
ρεθέντα στο ιδιαίτερο έργαστήριο τοΰ Μάργκουσον, διεπίστωσαν δτι τά υλικά τοΰ 
φονικοΰ δέματος προήρχοντο άπό αυτό.

Ό  Μάργκουσον, δταν τό σύνολο τών οφθαλμοφανών αυτών άπδείξεων έτέθη 
ύπ’ οψει του, άναγκάσθηκε νά όμολογήση τήν ένοχή του καί νά προβή σέ πλήρεις 
ομολογίες. Σέ δημοσιογράφους πού τον έπεσκέφθησαν στις φυλακές δπου έκρατεΐτο, 
μεταξύ άλλων είπε, μιά μέρα : «Νόμιζα πώς μπορεί νά ύπάρξη έγκλημα άπολύτως 
μελετημένο πού νά είναι άδύνατο νά διαλευκανθή. "Εχω πεισθή δμως τώρα, δτι 
τέτοιο έγκλημα μόνο στήν άχαλίνωτη φαντασία τών συγγραφέων τών άστυνομικών 
μυθιστορημάτων διαπράττεται».

Έπηκολούθησεν ή δίκη του καί ό δολοφόνος έστάλη στήν ηλεκτρική καρέκλα.
Ή  μέθοδος αύτή τών έγκλημάτων, δπως όρθώς είχε προβλεφθή άπό τό έ φ -  

μπί—άϊ καί ύπό τής ύπευθύνου στρατιωτικής υπηρεσίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
’Αμερικής, θά έσημείωνε άνοδο κατά τήν περίοδο τοΰ πολέμου, γιατί ήταν φυσικό 
νά έφαρμοσθή άπό διάφορους σαμποτέρ καί κατασκόπους γιά καταστροφές σέ μικρή
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έκταση και γιά την έξόντωση ώρισμένων έπισήμων προσώπων. Οί προβλέψεις τους 
δεν διεψεύσθησαν. Άλλα τά δρακόντεια μέτρα, πού έλαβαν οί διάφορες ειδικές υπη
ρεσίες άσφαλείας τοϋ κράτους, άρκετό χρόνο προ του πολέμου, προς άντιμετώπιση 
του κινδύνου αύτοϋ έν περιπτώσει συμμετοχής των 'Ηνωμένων Πολιτειών στην 
παγκόσμιο σύρραξη, περιώρισαν στο κατώτατο δυνατό δριο τη δράση των πρακτό
ρων τοΰ εχθρού έν προκειμένω.

Αναφέρουμε περίπτωση φόνου μέ εκρηκτικό μηχάνημα πού έγινε στήν ’Ιτα
λία καί άναφέρεται στο έξαίρετο βιβλίο τοϋ κ. Δ. Καψάσκη «Κυνηγοί τού εγκλή
ματος».

'Ο ωραίος «τενέντε » (ύπολοχαγός) τοΰ ιταλικού ιππικού Γουαλτιέρο Γκουαλ- 
τιερόττι, μέ τά μαγνητικά μάτια του, είχε τη φήμη δτι άπο τά στιλπνά σπηρούνια 
του ήσαν κρεμασμένες δεκάδες πληγωμένων γυναικείων καρδιών....

Μιά μέρα τοΰ 1936, στο διαμέρισμά του στή Ρώμη, έλαβε ένα ζευγάρι και
νούργιες μπόττες τής ιππασίας. "Ενα έπισυνημμένο σημείωμα, γραμμένο άπο γυναι
κείο χέρι, έλεγε : «Γιά τά ωραιότερα άνδρικά μάτια τής Ρώμης, άπο μιά θαυμά- 
στριά του».

Ματαίως ό Γκουαλτιερόττι προσπάθησε ν’ άνακαλύψη ποιές—ή μάλλον ποιά—- 
τού είχε στείλει τις μπόττες αύτές. Μετά τρεις μέρες προήχθη σέ λοχαγό καί έτο- 
ποθετήθη σ’ ένα άλλο σύνταγμα στή Μπρέσια, 275 μίλια μακρυά άπο τή Ρώμη.

’Εκεί γιά πρώτη φορά ό ωραίος λοχαγός φόρεσε τις καινούργιες μπόττες—τό 
δώρο τής άγνώστου θαυμαστρίας του—καί ξεκίνησε γιά νά παρουσιασθή στο νέο 
διοικητή του. Ή  συνάντηση ύπήρξε βραχεία. 'Ο Γκουαλτιερόττι, άφοΰ χαιρέτησε 
μέ χειραψία τό συνταγματάρχη του, έστάθη σέ προσοχή κτυπώντας, κατά τή στρα
τιωτική συνήθεια, τά τακούνια του. Τήν ’ίδια στιγμή μιά τρομακτική έκρηξη τον 
άνετίναξε κυριολεκτικώς στον άέρα.

’Επί 15 έτη ή ιταλική άστυνομία ζητούσε ν’ άνακαλύψη ποιος είχε στείλει στον 
Γκουαλτιερόττι τις μπόττες εκείνες, μέσα στά κούφια τακούνια τών οποίων είχε 
τοποθετηθή ικανή ποσότης νιτρογλυκερίνης. ’Επί τέλους ή άστυνομία βρήκε τον 
καταχθόνιο δολοφόνο, ό όποιος άπεκαλύφθη δτι ήταν ένας έξάδελφος τοΰ Γκουαλ- 
τιερόττι, ό Πιέρ Λουΐτσε Ταμπουρλάνι.

'Ο Ταμπουρλάνι ώμολόγησε τήν ένοχή του, μετά τή σύλληψη ενός υποδημα
τοποιού τής Ρώμης, ό όποιος, άνακρινόμενος γιά κάποια άλλη υπόθεση, διηγήθηκε 
δτι κατά τά τέλη τού 1936 είχε κατασκευάσει ένα ζευγάρι μπόττες μέ κούφια τα
κούνια, κατά παραγγελία τοΰ Ταμπουρλάνι. 'Ο Ταμπουρλάνι είχε πή στον υποδη
ματοποιό, δτι τά τακούνια έπρεπε νά είναι κούφια, έπειδή οί μπόττες προωρίζοντο 
γιά. ένα άξιωματικό πού ήθελε νά κρύβη έκεϊ μέσα διάφορα μυστικά έγγραφα.

' Η άνάκριση έξακρίβωσε καί τό έλατήριο τού έγκλήματος, τό όποιο ήταν ή έκδί- 
κηση. 'Ο Ταμπουρλάνι άνετίναξε στον άέρα τον έξάδελφό του, έπειδή ό άκαταμάχη
τος άξιωματικός τού ιππικού είχε ξεγελάσει καί τή μνηστή του, γιά νά τήν έγκατα- 
λείψη έπειτα άσπλάχνως. 'Η  έγκαταλειφθεΐσα αύτοκτόνησε μετά τήν αισθηματική 
έκείνη άπογοήτευση.

’Αλλά καί στήν Ευρώπη (Μ. Βρεταννία, Γαλλία, Βέλγιο, ’Ιταλία) παρουσιά- 
σθηκαν έγκληματικαί περιπτώσεις δολοφονικών άποπειρών μέ τήν χρησιμοποίηση 
έκρηκτικών έπιστολών.

Οί περιπτώσεις αύτές άντιμετωπίσθηκαν μέ τον προληπτικό έλεγχο τών έπι
στολών δΓ ειδικών φορητών μηχανημάτων άκτίνων «X».

Σέ μιά τέτοια περίπτωση ή άνίχνευση ύποπτου φακέλλου μέ τις άκτΐνες «X» 
άπο τήν άστυνομία τών Βρυξελλών, παρουσίασε σαφώς τήν εικόνα τοΰ μηχανήματος 
δπως άκριβώς φαίνεται στήν εικόνα 8.

Σ ’ αυτό φαίνεται καθαρά ή θέση τοΰ διακόπτου τοΰ κυκλώματος, ό όποιος δέν 
πρέπει νά θιγή κατά τό άνοιγμα γιατί θά προκαλέση έκρηξη.
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ΕΙκ. 8. ’Εκρηκτική συσκευή σέ φάκελλο κάτω από 
άκτϊνε; «X».

Ά π ’ εναντίας φαίνονται τα σημεία δπου μπορεί νά γίνη άκίνδυνα το άνοιγμα.
Τό μηχάνημα τοϋτο είναι κατασκευασμένο ώς έξης :
Ό  εξωτερικός φάκελλος εγκλείει διπλωμένο χαρτόνι πού περιβάλλεται άπό 

περισσότερα φύλλα χαρτί μέ σκοπό την άπόκρυψη τούτου.
Στο ένα φύλλο τοΰ διπλωμένου χαρτονιού είναι στερεωμένο τό συναρμολόγη- 

μα, όπως τό εμφανίζει ή ρα
διογραφία. Τοϋτο συνίσταται 
άπό συστοιχίες ξηρών στοιχείων 
«γουώντερ» των 1,5 βολτ έκά- 
στου, δεμένων στη σειρά. Οί δια
στάσεις έκάστου στοιχείου είναι 
3,5 έκατοστά τοΰ μέτρου μήκος 
καί 9 χιλιοστά διάμετρος. Τά 
ενδεικτικά προελεύσεως των στοι
χείων τούτων έχουν φυσικά άπα- 
λειφθή αλλά τέτοιου εΐδους στοι
χεία βρίσκονται άφθονα στο ε
μπόριο στή Γαλλία.

Τά στοιχεία ταΰτα ενώνον
ται μέ δύο πυροδότες δεμένους 
παράλληλα πράγμα τό όποιο πα
ρέχει περισσότερες πιθανότητες 
έκρήξεως.

Στο μέρος οπού φαίνεται ή ένδειξη «διακοπή τοΰ κυκλώματος» βρίσκεται 
τοποθετημένο μικροσκοπικό χαλύβδινο σύρμα διαμέτρου 0,3 έως 0,5 χιλιοστών τοΰ 
μέτρου.

Τό σύρμα τοϋτο, τό όποιο είναι συγχρόνως καί ελατήριο, είναι άγκιστρωμένο 
στο χαρτί τής συσκευασίας κατά τρόπο, ώστε ή άποσφράγιση τοΰ φακέλλου νά προ- 
καλή τήν έλευθέρωση τοΰ ελατηρίου, συνεπεία τής όποιας επέρχεται τό κλείσιμο τοΰ 
κυκλώματος, κι’ έτσι γίνεται ή έκρηξη.

Τό συναρμολόγημα τοϋτο δεν είναι άλλωστε τό μόνο τό όποιο θά μποροΰσε 
κανείς νά έπινοήση γιά νά προκαλέση τήν έλευθέρωση τοΰ χαλύβδινου έλατηρίου κατά 
τή στιγμή τοΰ άνοίγματος τοΰ φακέλλου.

'Η  έκρηκτική ύλη, ή όποια δεν φαίνεται στή ραδιογραφία καί ή όποια περι
βάλλει άπό παντοΰ τό συναρμολόγημα τής πυροδοτήσεως, άποτελεΐται άπό μιά 
πλαστική ουσία. 'Η  έκρηκτική αύτή ΰλη είναι άμερικανικής προελεύσεως, άποτε- 
λεΐται δέ άπό ούσία πού λέγεται Τζί—2. 'Η  ουσία αύτή ομοιάζει μέ ζάχαρι σφενδά- 
μνου χρωματισμού βαθέος καταστανοΰ, άναδίδει δέ ισχυρή οσμή άμυγδάλων.

Ό  άποσυναρμολογηθείς φάκελλος περιείχε 100 περίπου γραμμάρια Τζί—2 
τά όποια είναι ποσότης σημαντική, λόγω τής μεγάλης δυνάμεως τής ΰλης ταύτης.

Στο φάκελλο πού περιέχει τό ολο έκρηκτικό συναρμολόγημα βρίσκεται ή 
ένδειξη «προσωπική» ή «αύστηρώς προσωπική» μέ τή διεύθυνση τής αρχής προς 
τήν όποια προορίζεται.

Έ ξ  άλλου ό φάκελλος αυτός τοποθετείται σέ κοινό φάκελλο πού φέρει τή 
διεύθυνση τής αρχής ταύτης.

Συνήθως ή άλληλογραφία άποσφραγίζεται άπό κατώτερο υπάλληλον. Γι’ αυτό 
χρησιμοποιείται καί ό δεύτερος φάκελλος μέ σκοπόν όπως ή έκρηξη συντελεσθή 
στά χέρια έκείνου προς τον όποιο απευθύνεται ή «προσωπική έπιστολή».

Οί τυχόν άπειλούμενες αρχές (συμπεριλαμβανομένων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας) οφείλουν συνεπώς νά ύποψιάζωνται κάθε τέτοιου εΐδους συσκευασία.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I I I . Τροποποίησις Κωδικός Ποινικής Δικονομίας.
θ) Δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α  σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν ,  μ ε τ ά  

τ δ  π έ ρ α ς  τ ή ς  ά ν α κ ρ ί σ ε ω ς .
Περί ταύτης όμιλεΐ τδ άρθρον 309 τοϋ Κώδικος Ποιν. Δικονομίας. Εις τοϋτο 

διά τοϋ άρθρου 19 τοϋ ύπδ κρίσιν νομοθετήματος προσετέθη εις τδ τέλος τής πα
ραγράφου 2 νέον έδάφιον, τιθέμενον έντδς « », ουτω δέ τδ έν λόγω άρθρον διεμορ- 
φώθη ώς έξής :

’Άρθρον 309
1. Τδ συμβούλιον δύναται : α) νά άποφαίνηται δτι δεν πρέπει νά γίνη κατη

γορία, β) νά παύη όριστικώς την ποινικήν δίωξιν, γ) νά παύη προσωρινώς ταύτην, 
άλλά μόνον έπί των κακουργημάτων τής έκ προθέσεως άνθρωποκτονίας, τής λη
στείας, τής έκβιάσεως, τής κλοπής (καί ζωοκλοπής) καί τοϋ έμπρησμοΰ, δ) νά δια- 
τάσση περαιτέρω άνάκρισιν καί ε) παραπέμπη τόν κατηγορούμενον εις τδ άκροα- 
τήριον τοϋ άρμοδίου δικαστηρίου.

2. Τδ συμβούλιον τή αιτήσει τινδς των διαδίκων, ύποχρεοΰται νά διατάσση 
την έμφάνισιν αύτών ένώπιόν του, παρόντος καί τοϋ εΐσαγγελέως, όπως παράσχωσιν 
οίανδήποτε διασάφησιν. Δύναται δέ νά έπιτρέψη εις τούς συνηγόρους καί τήν προφο
ρικήν άνάπτυξιν τής ύποθέσεως. Ταΰτα δύναται νά πράξη τδ συμβούλιον καί αύτε- 
παγγέλτως. Τότε μόνον δύναται ν’ άπορρίψη τήν περί έμφανίσεως αϊτησιν όταν συν- 
τρέχωσιν ώρισμένοι λόγοι, είδικώς άναφερόμενοι έν τώ βουλεύματι. Πάντοτε, δέ, 
όταν διατάσση τήν έμφάνισιν ένδς των διαδίκων, οφείλει νά καλέση καί άκούση ταυ- 
τοχρόνως τούς λοιπούς, «Ά ν μετά τδ πέρας τής άνακρίσεως καί τήν ύποβολήν των 
έγγράφων εις τδν εισαγγελέα ύπεβλήθησαν εις τδ συμβούλιον ύπό τίνος των διαδίκων 
έγγραφα ή οΐαδήποτε άλλα άποδεικτικά στοιχεία, άσκοΰντα ούσιώδη εις τήν κρίσιν 
τοϋ συμβουλίου έπιρροήν, τδ συμβούλιον οφείλει αύτεπαγγέλτως νά καλέση τούς 
λοιπούς διαδίκους ή άντικλήτους αύτών συμφώνως πρδς τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 
309 Κ.Π.Δ., έφαρμοζομένην άναλόγως, ΐναλάβωσι γνώσιν καί έπιφέρωσι τάς παρα
τηρήσεις των έντδς εύλογου, ύπδ τοϋ συμβουλίου τασσομένης, προθεσμίας».

Ή  διάταξις αΰτη έκρίθη άναγκαία, διότι ένίοτε μετά τήν ύποβολήν τής προ- 
τάσεως τοϋ εΐσαγγελέως εις τδ συμβούλιον, ύποβάλλονται ύπδ διαδίκου ή διαδίκων 
ούσιώδη έγγραφα, άτινα λαμβάνει ύπ’ όψιν τδ συμβούλιον, χωρίς όμως ό έκ των 
άλλων διαδίκων ενδιαφερόμενος νά λάβη γνώσιν τούτων καί νά δυνηθη νά φέρη τάς 
παρατηρήσεις του.

ι) ’Ά μ ε σ ο ς  π α ρ α π ο μ π ή  τ ο ϋ  κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ  ε ι ς  τ δ  
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο  ν.

Περί ταύτης όμιλεΐ τδ άρθρον 417 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Κατά τδ 
άρθρον τοϋτο έφ’ ώρισμένων πλημμελημάτων, έν αύτώ διαλαμβανομένων, έφαρμό-
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ζεται ή καλουμένη συνοπτική διαδικασία περί ής τα άρθρα 418 έπ. Κ.Π.Δ. Ό  
δράστης δηλαδή των έπ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενων εγκληματικών τούτων πρά
ξεων, προσάγεται πάραυτα ενώπιον τοϋ άρμοδίου είσαγγελέως, δστις δύναται νά 
διατάξη τήν έν τώ κράτη τηρίω τής άστυνομίας κράτησίν του, άλλ’ αυτή δεν δύναται 
νά παραταθή πέραν των 24 ωρών άπό τής προσαγωγής. Έάν έντός τής προθεσμίας 
ταύτης δεν καταστή δυνατή έξ οίουδήποτε λόγου ή σύγκλησις τοϋ δικαστηρίου και 
ή εις τό άκροατήριον αύτοΰ εισαγωγή τής ύποθέσεως, ό εΐσαγγελεύς δύναται νά 
παραπέμψη τον κατηγορούμενον εις'τον άνακριτήν, δστις έντός 24 ωρών αποφασίζει 
περί τής προφυλακίσεως ή μή αύτοΰ κ.λ.π.

Είς τά πλημμελήματα τοϋ άρθρου 417 Κ.Π.Δ. προσετέθη ήδη διά τοϋ άρθρου 
20 τοϋ Ν.Δ. 4090 καί τδ πλημμέλημα τής «αλιείας διά δυναμίτιδος», δπερ ειχεν 
ύπαχθή εις τήν συνοπτικήν διαδικασίαν διά τοϋ άπό 25—7 /11-8-1936 Νόμου «Περί 
κωδικός διατάξεων περί άλιείας διά δυναμίτιδος». Ή  ratio τής έν λόγω διατάξεως 
συνίσταται είς τήν ταχίστην καταστολήν τής παραβάσεως τής άλιείας διά δυναμίτιδος.

Τό άρθρον 417 Κ.Π.Δ. μετά τήν νέαν ταύτην προσθήκην διεμορφώθη ώς έξής:
’Άρθρον 417

’Άμεσος παραπομπή τοϋ κατηγορουμένου είς τό δικαστήριον.
Έ π ί τών πλημμελημάτων : α) τών είς τήν άρμοδιότητα τοϋ μονομελοΰς 

πλημμελειοδικείου ΰπαγομένων, β) κλοπής, γ) τραυμάτων καί σωματικών βλαβών 
έκ δόλου ή έξ άμελείας, δ) παραβάσεων τοϋ νόμου περί τυχηρών παιγνίων, ε) πα
ρανόμου όπλοφορίας καί παραβάσεως περί τάς έκρηκτικάς υλας, ζ) παραβιάσεως μέ
τρων προλήψεως άσθενειών καί έπιζωοτιών, η) λαθρεμπορίας, θ) παραβάσεων 
τοϋ νόμου «περί μονοπωλίου τών ναρκωτικών φαρμάκων», ι) τών διά τοϋ τύπου 
τελεσθέντων έφ’ όσον δέν υπάγονται είς τήν περίπτωσιν τοϋ άρθρου 110 καί ια) 
άλιείας διά δυναμίτιδος, έάν ό δράστης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω, άκολουθεΐ ή έν 
τοϊς έπομένοις άρθροις διαδικασία.

Σημειοΰμεν ένταΰθα δτι άρχικώς έφηρμόσθη ή συνοπτική διαδικασία καί δή 
διά τοϋ Ν.Δ. τής 22/11/1923 μόνον έφ’ ώρισμένων πλημμελημάτων καταλαμ- 
βανομένων έπ’ αύτοφώρω. Άργότερον, διά τοϋ Ν. 5229/1931, έπεξετάθηέπί πάντων 
τών πλημμελημάτων τών ΰπαγομένων είς τήν άρμοδιότητα τοϋ μονομελούς πλημμε
λειοδικείου καί άκολούθως διά τών Ν.Δ. 1212/1942 καί Ν.Δ. 624/1948 έπί παντός 
πλη μμελή ματος.

’Ήδη δμως ό συντάκτης τοϋ ίσχύοντος Κώδικος Ποινικής Δικονομίας περιώ- 
ρισεν έκ νέου τά πλημμελήματα ταΰτα.

’Εν τώ άρθρω 417 Κ.Π.Δ. άναφέρονται έκτος τών άλλων καί τά πλημμελή
ματα τών «τραυμάτων καί σωματικών βλαβών». Κ α κ ώ ς, διότι ό νέος κώδιξ όμι
λε! μόνον περί «σωματικών βλαβών» (άρθρα 308 έπ .) καί ούχί περί «τραυμάτων 
καί βλαβών», ώς έπραττεν ό καταργηθείς Π.Ν. (άρθρα 307 έπ .). Θά έ'πρεπεν έπο- 
μένως έπί τή εύκαιρία τής σχετικής τροποποιήσεως τοϋ περί οΰ ό λόγος άρθρου νά 
διαμορφωθή τούτο ώς άπαιτεϊ ή ήδη ίσχύουσα νομοθεσία. ’Αλλά δέν έγένετο.

Τά πλημμελήματα «παραβάσεις περί τάς έκρηκτικάς ΰλας» είναι ού μόνον τά 
υπό τοϋ άρθρου 272 Π.Κ. (J) προβλεπόμενα ώς καί τά υπό ειδικών ποινικών νόμων

Άρθρον 272
(1) «1. Ό  κατασκευάζων, προμηθευόμενος ή κατέχων έκρηκτικάς ΰλας ή βόμβας προς τον 

σκοπόν, ΐνα διά της χρήσεως αυτών προξενήση κοινόν κίνδυνον είς ξένα πράγματα ή κίνδυνον αν
θρώπου ή Ϊνα τάς παραχωρήση είς άλλον προς τοιαύτην χρήσιν, τιμωρείται διά καθείρξεως.

2. Ό  κατασκευάζων έκρηκτικάς ΰλας ή έκρηκτικάς βόμβας, περί τών οποίων γνωρίζει ή 
οφείλει νά συμπεράνη οτι είναι προωρισμέναι προς τήν έν παρ. 1 έγκληματικήν χρήσιν, τιμωρείται 
διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.

3. *0 προμηθευόμενος, παραδίδων, παραλαμβάνων, φυλάττων, άποκρύπτων ή μεταφέρων
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προβλεπόμενα τοιαΰτα, ώς των Α.Ν. της 9/4 καί 7/11/1935, Ν. 5017/1931 καί 
Ν. 2218/1952.

Περί της «παραβιάσεως μέτρων προλήψεως άσθενειών καί έπιζωοτιών» ομι
λούν τά άρθρα 284 καί 285 Π.Κ. (χ)

'Ω ς ε γ κ λ ή μ α τ α  διά τοϋ τ ύ π ο υ  δέον νά θεωρηθώσιν αί καθ’ έαυτάς 
άξιόποινοι πράξεις, (αί πράξεις δηλαδή αίτινες μόναι καί άνευ τής τελέσεώς των διά 
τοϋ τύπου είναι άξιόποινοι) δταν πράττωνται διά τοϋ τύπου ώς οργάνου, ώς μέσου 
έκδηλώσεως αύτών (Α.Π. 54/1953, 101/1953 ποιν. Γ. 186 καί 253). Δεν είναι 
συνεπώς έγκλήματα τύπου ή επί τοϋ τοίχου άναγραφή συνθημάτων (Α.Π. 440/1952 
ποιν. χρ. Γ. 18) καί ή άνάγνωσις ή κατοχή κομμουνιστικών εντύπων (Α.Π. 526/ 
1952 καί 527/1952 ποιν. χρ. Γ. 97 έπ. ).'Υπό τοϋ Α.Π. (101/1953) έγένετο δεκτόν 
ή μετ’ άλλων άπό κοινοΰ έκτύπωσις διαφόρων έντύπων έπαναστατικοΰ περιεχομένου 
καί διανομή αύτών παρά τήν ύφισταμένην άπαγόρευσιν καί άνευ έγγράφου άδειας 
τοϋ διοικητοΰ τής οικείας αστυνομικής αρχής, άποτελοΰσα ’ίδιον άδίκημα προβλε- 
πόμενον ύπό τοϋ άρθρ. 30 τοϋ Γ' ψηφίσματος, δεν συνιστα άδίκημα τελεσθέν διά τοϋ 
τύπου. ’Άλλο δέ τό ζήτημα αν δυνάμει ειδικών διατάξεων έφαρμόζεται καί έπ’ αύτή 
ή συνοπτική διαδικασία. Γίνεται δεκτόν δτι έν τή κλοπή περιλαμβάνεται καί ή 
ζωοκλοπή (Μπουροπούλου έρμηνεία τοϋ κώδικος Ποιν. Δικονομίας Βουλ. σελ. 
73).

'Η  συνοπτική διαδικασία εφαρμόζεται καί έπί τών συναφών προς τό πραχθέν 
πλημμέλημα πλημμάτων ή πταισμάτων καί δταν τά συναφή ταΰτα έγκλήματα δεν 
ύπάγωνται εις τά ύπό τοϋ άρθρου 417 προβλεπόμενα.

ια) ’Α ν α β ο λ ή  τ ή ς  σ υ ζ η τ ή σ ε ω ς  έν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι  α μ έ 
σ ο υ  π α ρ α π ο μ π ή ς  τ ο ϋ  κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ  ε ί ς τ ό  δ ι κ α 
σ τ ή  ρ I Ο V.

Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 423 Κ.Π.Δ. εχον ούς έξής :

Άρθοον 423
’Αναβολή τής συζητήσεως.

1.—Έ π ί τή αιτήσει τοϋ κατηγορουμένου τό δικαστήριον οφείλει νά διορίση 
αύτώ συνήγορον. 'Υποχρεοΰται έπίσης ν’ άναβάλη τήν συζήτησιν είς ρητήν δικάσιμον 
έντός πέντε τό πολύ ήμερών ΐνα κανονίση ούτος τά τής ύπερασπίσεώς του. Ό  διευ-

έκρηκτικάς ΰλας ή έκρηκτικάς βόμβας, περί τών όποιων γνωρίζει ή όφείλει νά συμπεράνη ότι είναι 
προωρισμέναι προς τήν έν παρ. 1 έγκληματικήν χρήσιν, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 
ένός έτους.

4. "Οστις γνωρίζων ή οφειλών νά συμπεράνη ότι έτερος άποσκοπεΐ είς τήν έν παρ. 1 έγκλη
ματικήν χρήσιν έκρηκτικών υλών, ή έκρηκτικών βομβών καθοδηγεί αυτόν είς κατασκευήν τοιού- 
των, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών».

Άρθρον 284
(1) «1. Ό  παραβιάζων τά διά νόμου ή ύπό της αρμόδιας αρχής προς αποτροπήν τής εισβο

λής ή διαδόσεως μεταδοτικής νόσου διατεταγμένα μέτρα, τιμωρείται διά φυλακίσεως. ’Εάν δέ 
συνεπεία τής παραβιάσεως ταύτης μετεδόθη ή νόσος είς άνθρωπον, έπιβάλλεται κάθειρξις μέχρι 
δέκα έτών.

2. Ά ν  ή πράξις έτελέσθη έξ άμελείας, έπιβάλλεται φυλάκισις μέχρις ένός έτους ή χρημα
τική ποινή».

Άρθρον 285
«1. 'Ο παραβιάζων τά διά νόμου ή ύπό τής αρμόδιας άρχής προς άποτροπήν τής 

εισβολής ή διαδόσεως έπιζωοτίας ή νόσου τών φυτών διατεταγμένα μέτρα, τιμωρείται διά 
φυλακίσεως μέχρι τριών έτών.

2. ’Εάν ή πραξις έτελέσθη έξ άμελείας, έπιβάλλεται φυλάκισις μέχρις έξ μηνών ή 
χρηματική ποινή».
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θύνων τήν συνεδρίασιν άνακοινοΐ εις τον κατηγορούμενον τά δικαιώματά του ταΰτα.
2. —Το δικαστήριον δύναται ν’ άναβάλη ρητήν δικάσιμον, έντός 15 τό βρα- 

δύτερον ημερών, διά κρείσσονας άποδείξεις ή διά νά κλητευθώσι καί οί συναίτιοι 
τοϋ συλληφθέντος, έάν ουτοι, συμπαραπεμφθέντες εις το άκροατήριον κατά τό άρθρον 
420, δεν έκλητεύθησαν.

3. —Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις άναβολής, τό δικαστήριον οφείλει νά άπο- 
φασίση συγχρόνως έξ επαγγέλματος εΐτε περί διατηρήσεως ή άρσεως τής κρα- 
τήσεως ή προφυλακίσεως τοϋ κατηγορουμένου, εΐτε περί προσωρινής άπολύσεως 
αυτού συμφώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ παρόντος κώδικας. Έν άναβολή, 
κατ’ εφαρμογήν τής παρ. 2, τό δικαστήριον δεν δύναται νά διατάξη τήν διατήρησιν 
τής προφυλακίσεως έάν πρόκειται περί πλημμελήματος, δι’ ό δεν επιτρέπεται προ- 
φυλάκισις κατά τό άρθρον 282. (*)

4. —Οί παρόντες μάρτυρες εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις των παραγρ. 1 καί 
2 όφείλουσιν νά προσέλθωσιν κατά τήν νέαν δικάσιμον άνευ κλητεύσεως, όί δε λοιποί 
ώς καί οί συναίτιοι τοϋ συλληφθέντος κλητεύονται 24 τουλάχιστον ώρας προ τής δι
κασίμου. 'Η  κλήτευσις των μαρτύρων δύναται νά γίνη καί προφορικώς κατά τό 
άρθρον 421 παραγρ. 1, ή δέ βιαία προσαγωγή των μαρτύρων τής κατηγορίας καί 
τής ύπερασπίσεως κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου. ’Ήδη τό άρθρον 21 
τοϋ ύπό κρίσιν νομοθετήματος άντεκατέστησεν τήν φράσιν τής παραγρ. 1 τοϋ προ- 
κειμένου ά 
ήμερων».

'Η  μείωσις τοϋ άνωτέρου δθημέρου εις 3ήμερον έγένετο, διότι ή δθήμερος 
άναβολή συνεπάγεται, άφ’ ενός μεν τό άποχρωματισμόν τοϋ αύτοφώρου χαρακτήρος 
τής πράξεως καί έν συναφεία τούτου τήν εύχέοειαν τοϋ κατηγορουμένου προς συσκό- 
τισιν τής άληθείας, άφ’ ετέρου δέ τήν δυσχέρειαν τής έπανεμφανίσεως των μαρ
τύρων κατά τήν νέαν συζήτησιν, όταν μάλιστα ούτοι κατοικώσιν έκτος τής έδρας 
τοϋ δικαστηρίου.

'Υπεστηρίχθη δτι έδει νά καταργηθή τό υποχρεωτικόν τής έπί δθήμερον ή 
3ήμερον άναβολής τής έκδικάσεως τής ύποθέσεως καί νά άφεθή εις τό δικαστήριον 
ή κρίσις ή τής άμέσου έκδικάσεως τής ύποθέσεως ή τής άναβολής αύτής είς τήν πρώ- 
την τακτικήν δικάσιμον τοϋ πλημμελειοδικείου. Τοΰτο διότι ό κατηγορούμενος θά 
έχη τήν ώφέλειαν ν’ άπαλλαγή άμέσως έάν είναι άθώος καί νά μή κρατήται έπί τόσας 
ήμέρας εις τά άστυνομικά κρατητήρια. "Αν πάλιν δικαζόμενος ύποβληθή εις στερη
τικήν τής έλευθερίας ποινήν θά έκτίση ταύτην εις τάς φυλακάς καί ούχί είς τά κρα
τητήρια.

Νομίζομεν όρθοτέραν τήν ύπό τοϋ ύπό κρίσιν Νομοθετικού Διατάγματος υίο- 
θετηθεΐσαν λύσιν. "Οσον έγγύτερον εύρισκόμεθα προς τον χρόνον τής διαπράξεως 
τοϋ άδικήματος, τόσον συνεπέστεροι εΐμεθα προς τήν έννοιαν τοϋ αύτοφώρου. 
Ή  τελεία κατάργησις όμως τής άναβολής δεν ένδείκνυται διότι τό μεσόχρονον αυτό 
διάστημα είναι άπαραίτητον διά τήν ύπεράσπισιν τοϋ κατηγορουμένου, δστις οΰτω 
θά δύναται νά προετοιμάζηται καλύτερον.

ι β ) Σ υ ζ ή τ η σ ι ς  έ π ί  ά μ έ σ ο υ  π α ρ α π ο μ π ή ς  τ ο ϋ  κ α τ η 
γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ  ε ί ς  τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν .

Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 424 Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Καί ορίζεται 
έν αύτώ δτι ή έν τώ άκροατηρίω συζήτησις γίνεται κατά τάς σχετικάς διατάξεις 
τοϋ κούδικος. Περαιτέρω ώρίσθη ήδη διά τοϋ άρθρου 22 τοϋ ύπό κρίσιν ν.δ., δτι έάν 
τό δικαστήριον ήθελε κρίνει δτι τό έγκλημα δεν κατελήφθη έπ’ αύτοφώρω ή δτι καί

ρθρου «έντός 5 τό πολύ ημερών» διά τής φράσεως «έντός τριών τό πολύ

(1) Περί τούτου έγένετο λόγος έν σελίδι 9687 τοϋ παρόντος.
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μετά την κατ’ άρθρον 423 παρ. 2 (προηγούμενου δηλ.) αναβολήν αί άποδείξεις δεν 
είναι επαρκείς, παραπέμπει την ύπόθεσιν εις την τακτικήν διαδικασίαν. (χ)

ιγ) ' Α ρ μ ό δ ι ο ν  έ π ί  τ ή ς  έ φ έ σ ε ω ς  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ .
Περί τοϋ άρμοδίου έπί τής έφέσεως δικαστηρίου όμιλεΐ τό άρθρου 499 Κ.Π.Δ. 

Καί ορίζει ότι έπί τής έφέσεως κατ’ άποφάσεως τοϋ έφετείου, αρμόδιον να κρίνη 
είναι τό αύτό έφετεΐον, εις δ όμως δεν έπιτρέπεται νά μετάσχωσιν οί κατά πρώτον 
βαθμόν δικάσαντες. Έάν όμως ή διάφορος αυτή σύνθεσις δεν είναι έφικτή, κατά την 
έγγραφον βεβαίωσιν τοϋ προέδρου, ό είσαγγελεύς παραπέμπει τήν ύπόθεσιν εις τό 
πλησιέστερον έφετεΐον. Πλησιέστερον έφετεΐον θεωρούνται, των έφετείων Κερκύρας, 
Ίωαννίνων καί Ναυπλίου, τό έφετεΐον. Πατρών, των έφετείων Κρήτης, Αιγαίου καί 
Δωδεκάνησου, τό έφετεΐον ’Αθηνών, τών έφετείων Θράκης καί Λαρίσης,τό έφετεΐον 
Θεσσαλονίκης.

’Ήδη, διά τοϋ άρθρου 23 τοϋ έξεταζομένου Νομοθετήματος προσετέθη ή 
φράσις καί τοϋ έφετείου Πατρών, τό έφετεΐον Ναυπλίου. Συνεπληρώθη 
ούτως υφιστάμενον μέχρι τοϋδε έν τώ κώδικι (έκ παραδρομής) κενόν.

Περί τών πλησιεστέρων έφετείων προς τά έφετεΐα ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης 
δεν γίνεται λόγος έν τώ νόμω, διότι έν αύτοΐς είναι δυνατή ή διάφορος σύνθεσις τοϋ 
δικαστηρίου, δεν είναι δι’ οΰτω δυνατή ή παραπομπή τής ύποθέσεως εις τό πλησιέ
στερον προς ταϋτα έφετεΐον.

ιδ) Κ υ ρ ί α  σ υ ζ ή τ η σ ι ς  ά π ό ν τ ο ς  τ ο ϋ  έ κ κ α λ ο ΰ ν τ ο ς  
έ π ί  έ φ έ σ ε ω ς .

Τελευταία διάταξις τοϋ υπό κρίσιν Νομοθετήματος, άναφερομένη εις τάς τρο
ποποιήσεις τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, είναι ή τοϋ άρθρου 24 αύτοΰ, δι’ 
ής άντεκατεστάθησαν αί παράγραφοι 1 καί 3 τοϋ άρθρου 501 τοϋ Κ.Π.Δ. Τοΰτο 
έγένετο προς μείζονα διασάφησιν τών έν αύταΐς διαλαμβανομένων έννοιών. Δη- 
λοΰται δηλ. ήδη σαφώς ότι έάν δεν έμφανισθή (έπί έφέσεως) ό έκκαλών, ή έφεσίς 
του άπορρίπτεται ώς ανυποστήρικτος.

Τό έν λόγω άρθρον διεμορφώθη ήδη ώς κάτωθι :
“Αρθρου 501

Κυρία συζήτησις : α) Άπόντος τοϋ έκκαλοΰντος.
1. Έάν ό έκκαλών δεν έμφανισθή αυτοπροσώπως, ή συντρεχούσης τής περι- 

πτώσεως τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 340, ή τής παραγρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου, διά 
συνηγόρου, κατά τήν συζήτησιν τής ύποθέσεως ή έ'φεσις άπορρίπτεται ώς άνυποστή- 
ρικτος καί διατάσσεται διά τής αύτής άποφάσεως τοϋ έφετείου ή κατάπτωσις τής 
κατά τό άρθρον 497 παρ. 2 δοθείσης έγγυήσεως.

2. Ή  άπόρριψις τής έφέσεως τοϋ άπολειπομένου έκκαλοΰντος δεν κωλύει 
τήν κατά τό άρθρον 502 συζήτησιν ώς προς τήν έφεσιν άλλου διαδίκου-έμφανισθέντος 
ή τοϋ ε’.σαγγελέως.

3. Τό Δικαστήριον δύναται νά έπιτρέψη δι’ εΐδικώς ήτιολογημένης άποφα- 
σεώς του τήν διά συνηγόρου, ειδικήν έχοντος πληρεξουσιότητα, έκπροσώπησιν 
τοϋ άπολειπομένου έκκαλοΰντος,'' έάν πεισθή ότι ούτος έξ άνωτέρας βίας ή άλλων 
ανυπερβλήτων αιτίων, δεν ήδυνήθη νά έμφανισθή αύτοποοσώπως, ότε θεωρείται ό 
έκκαλών ώς δικαζόμενος ώσεί ήτο παρών, τοϋ συνηγόρου έκπροσωποΰντος πλήρως 
αυτόν. (2)

(1) Προ της άντικαταστάσεώς της ή διάταξις είχεν ώς έξης : «Έάν τό δικαστήριον ήθελε 
κρίνει, δτι τό έγκλημα δέν κατελήφθη επ’ αύτοφώρω παραπέμπει τήν ύπόθεσιν εις τήν τακτικήν 
διαδικασίαν».

(2) Ή  παρ. 3 προσετέθη άρ/ικώς διά τοϋ άρθρου 19 τοϋ Ν.Δ. 2493/1953.
( Συνεχίζεται)
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΙΑΝ 1940-1941

------------------------ Ύπο τοϋ Δημοσιογράφου χ. Ε ■ ΘΩΜΟΠΟΥΑΟΥ ------------------------

—Νοιώθεις αφάνταστη χαρά και ψυχική ανακούφιση δταν, άντιμετωπίζοντας ζώ
νη κινδύνου ή τρικυσμένη θάλασσα, μέσα στην οποία βρέθηκες άθελά σου, ή καιόμενο 
σπίτι τοϋ οποίου οί φλόγες σέ περιτριγυρίζουν, παρουσιάζωνται ξαφνικά μπροστά σου 
καλοί σου φίλοι. Καί νοιώθεις ψυχική εύφορία καί γίνεσαι θηρίο άνδρείας όταν, αύτοί 
οί φίλοι σου, πού άπρόσμενοι φάνηκαν μπροστά σου, ξέρης δτι είναι άπό καθήκον 
καί εμπειρία άξιοι καί ικανοί νά σέ γλυτώσουν άπό τον κίνδυνο, άπό σφαίρες κακο
ποιών, άπό ένέδρες κακούργων κ.λ.π.

Τέτοιο άκριβώς συναίσθημα δοκίμασα δταν, ανεβαίνοντας άπο το ’Αργυρό
καστρο στήν Παλαιοκάστρα, μιά άληθινή ζώνη θανάτου, πού οί σφαίρες σφύριζαν 
στον θολόν ούρανό καί μακρυά βροντοκοποΰσαν οί οβίδες τοϋ πυροβολικού, άντίκρυ- 
σα πρώτα μιά φάλαγγα μοτοσυκλεττιστών καί ακόυσα κατόπιν τις φωνές τους.

"Ημουν επάνω σ’ ένα φορτηγό, ντυμένος κωμικά, σαν πολεμιστής τάχα, μέ 
άνοιχτό γκρίζο πανταλόνι, μέ μπόττες—γκέττες, παληές, χωροφυλακίστικες, μέ ενα 
κοντόφαρδο πέτσινο σακκάκι καί μέ ένα δερμάτινο κοΰκο, πού μοΰ έπεφτε ώς τά 
αύτιά καί κάποτε ώς τό σβέρκο μου.

"Οπως ήμουν ντυμένος προκαλοΰσα κάποτε τό γέλιο στούς γενναίους μας τοϋ 
πολέμου 1940—1941, τά σκώμματά τους καί τά πειράγματά τους. ’Αλλά καί καθώς 
ήμουν ντυμένος καί σκαρφαλωμένος επάνω στο στρατιωτικό φορτηγό, πού μετέφερε 
τρόφιμα, κιβώτια σφαίρες, λογάριαζα νά μέ φοβάται 6... θάνατος καί νά μή μ’ άνε- 
γνώριζε ούτε ή μάννα πού μέ γέννησε. Γι’ αύτό καί ξαφνιάστηκα δταν άκουσα πρώτα 
μιά φωνή, ύστερα πολλές άπό τήν φάλαγγα.

ΤΗρθε ή πρώτη φωνή : Βρέ είναι ό .........’Ακολούθησαν οί άλλες χαρούμενες
καί δυνατές : Είναι 6.  . . . .  ώ ! ώ !

'Ύστερα άπό μιά «συνταρακτική» διακοπή πού τήν έκαμε ή έκρηξι καί ή 
φωτιά μιας βόμβας στήν πλαγιά, ξαναφώναξε ή πρώτη φωνή: Κατεβάστε τον κάτω. 
Κατεβάστε τον.

7Ηταν σαν διαταγή.
—Κατέβα κάτω μέ πρόσταξε καί ό οδηγός τοϋ φορτηγού.
Πήγα νά θυμώσω καί ύά φωνάξω δτι θά διαμαρτυρηθώ άμέσως τηλεγραφικώς 

στο ’Επιτελείο πού μέ κατέβαζαν σέ μιά πυρόβλητη ζώνη καί μοΰ άνέκοπταν τήν 
άποστολή. Πήγαινα στά «ΤρίαΑύγά», στήν Παληοκάστρα γιά νά μάθω μιά και
νούργια νίκη τών γενναίων μας έξω άπό τό πυρίκαυστο ταμπούρι τοϋ έχθροΰ, τό 
Τεπελένι.

Μά ό θυμός καί τό δέος μοϋ κόπηκαν δταν μετά τις φωνές—τήν διαταγή— 
άκολούθησαν γέλια.

Φώναξα έρεθισμένος.
—Βρέ ποιοι είστε σεις.
Είπε πρώτα ό οδηγός τοϋ φορτηγού καί έπανέλαβαν πολλές φορές τήν φράσι 

του άπό γύρω πολλές φωνές πολεμιστών :
—Οί πόλισμαν ! Οί πολισμανέοι. Ή  πολισμανία !
Καί άκολούθησαν χειροκροτήματα άπό τή φάλαγγα, τά άμπριά καί τούς λάκ

κους τών γενναίων καί οί δυνατές βραχνές χαρούμενες φωνές τους :
—Μπράβο ! Μπράβο πολισμανία.
—Γειά σου ’Αστυνομία Πόλεων.
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Κατέβηκα χαρούμενος, ευωχούμενος ψυχικά, μέ τα συναισθήματα πού σας 
προεϊπα. ’Έδινα τό χέρι μου, μοΰ έδιναν τά χέρια τους.

—Έσύ σαι Λουκά, Γιώργο έσύ.
. —Ναι, Ναί...
-—Ποϋ βρεθήκατε εδώ ;
—Και σοϋ έχω ένα αστυνομικό δελτίο σήμερα, λαυράκι πού λές. Δεν θά το 

έχη ούτε ό Λεωτσάκος στην ’Αστυνομική Διεύθυνσι σήμερα.
— Ούτε ό Άρνέλλος, είπα γελώντας, στη Γενική ’Ασφάλεια.
—Θά μου το εΐπής Λουκά καί ας φωνάζη ό Ρακιντζής...
—’Ό χι ό Βαβούρης.
—Βρε το Στάθη.
—Βρε τον Λουκά...

Τό πολεμικόν καθήκον
Κοντεύουν 20 χρόνια τώρα καί ή άνάμνησις αυτής της συναντήσεως, στις 

πλαγιές του Δρίνου, έξω άπό την Παληοκάστρα τοΰ Τεπελενιοϋ, δεν σβύνει. Στέκει 
σταθερά φεγγερή, γεμάτη άσημόχρυσο φώς δπως εκείνο το άξέχαστο ήλιοβασίλεμα 
του Γεννάρη του 1941. Γιατί γεννήθηκε στή ζώνη του θανάτου, άσβεστη θά μείνη 
ώς τήν ώρα του θανάτου.

Έ χω  σημειώσει. Πώς άγνώριστο νόμιζα τον έαυτόν μου καθώς ήμουν κωμι
κοτραγικά ντυμένος. Αυτούς δεν θά άνεγνώριζε κανείς, δεν τούς άνεγνώριζα καθώς 
έκεΐνοι ήσαν ντυμένοι. Φορούσαν κράνη έπάνω τους, μπέρτες, νιτσεράδες καί έπ’ 
ώμου κοντομάνικα ντουφέκια καί μερικά μικρά πολυβόλα. Μόνον τά κουμπιά τους 
μέ τον άσημένιο φουντωτό σταυρό, τό σήμα τοΰ Σώματός τους, πρόδιδε ποιοι ήσαν.

’Αλήθεια αύτό τό σήμα, αύτά τά κουμπιά ! Διαταγή ήταν νά φαίνωνται καί 
δταν περνούσαν άπό άπυρόβλητες ζώνες φορούσαν καί τά άστυνομικά τους πηλίκια.

’Εκείνα τά κουμπιά καί τό σήμα στά πηλίκια ένέπνεαν. Προκαλοΰσαν ρίγη 
συγκινήσεως, ενθουσιασμού στούς γενναίους .τού 1940—1941, τά χειροκροτήματά 
τους, αί ζητοκραυγαί τους καί οί επευφημίες τους.

—Μπράβο ’Αστυνομία Πόλεων. Μπράβο πολισμανία.
Φευγάτος τήν 5η ήμέρα τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου γιά τό μέτωπο Κρυ

σταλλοπηγής—Καστοριάς—Κορυτσάς δέν είχα ιδέα τί είχε συμβή μέ τήν ’Αστυνο
μία Πόλεων. Τήν είχα άφήσει νά μάχεται στον παντοτεινό της τομέα καθηκόντων 
στήν πρωτεύουσα ,στόν Πειραιά καί στον «πρόσθετο» τοΰ πολέμου νά έποπτεύη 
διά τήν έγκαιρη καί γοργή συρροή τοΰ άμάχου πληθυσμού στά καταφύγια καί γιά 
τήν τάξι στούς τόπους συγκεντρώσεως καί άναχωρήσεως γιά τό μέτωπον τών πο
λεμιστών. Στήν Πάτρα επίσης φρόντιζε μέ ψυχή καί πνοή αυτοθυσίας νά άποσύρη 
άπό τούς δρόμους γιά τά νοσοκομεία πληγωμένους καί νεκρούς τών βομβαρδισμών 
τής εχθρικής άεροπορίας καί νά σκοτώνεται καί νά τραυματίζεται.

Ευάριθμοι είναι, ώς γνωστόν, οί νεκροί καί τραυματίες τής ’Αστυνομίας Πό-· 
λέων (αξιωματικοί, βαθμοφόροι καί άστυφύλακες) άπό τούς άνάνδρους βομβαρδι
σμούς τών άεροπόρων τοΰ Ντούτσε Μουσολίνι κατά τής πόλεως τών Πατρών, καί 
ιδίως κατά τήν πρώτην ήμέρα τοΰ πολέμου.

’Ήμουν επίσης πληροφορημένος δτι κατά τήν πρώτην πολεμικήν έβδομάδα 
πολυάριθμοι άξιωματικοί καί άστυφύλακες πού ήσαν έφεδροι τοΰ στρατοΰ μας έπε- 
στρατεύθησαν καί ένετάχθησαν στις τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Είχε κάμει, λοιπόν, τό καθήκον του τό Σώμα τοΰ πολιτισμού προς τό μαχό- 
μενον Έθνος.
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Τό εύ εν τώ πολλώ •
Για δλα αύτά ξαφνιάσθηκα και τρόμαξα νά άναγνωρίσω τήν ποιότητα καί 

τούς άνθρώπους της φάλαγγος των 52 (αν θυμούμαι καλά τον άριθμόν της) άστυ- 
νομικών μοτοσυκλεττιστών. Μέ αύτή ή ’Αστυνομία Πόλεων διέψέυδε το άρχαΐο 
ρήμα «Ούκ έν τω πολλώ το ευ !».

Μέ τήν φάλαγγά της άξιοποιοΰσε τήν άντίθετη άποψι δτι καί έν τω πολλοί 
τό εύ, τό καλύτερο έπί πλέον δταν είναι χρήσιμο στήν κοινωνία, στο έθνος. Αύτό τό 
«έπί πλέον εύ» είναι τό νόημα τής ιδέας τής αυτοθυσίας.

'Οπωσδήποτε «άπαχθείς» άπό τήν ήρωϊκή φάλαγγα καί τρέχοντας μαζί 
της στήν πετροθάλασσα καί τήν λασποθάλασσα των δρόμων, άνάμεσα στα διάσελα 
τής Τρεμπεσίνας καί τού Δρίνου, έπληροφορήθην τα τής συγκροτήσεώς της. Μοΰ 
τήν έξήγησε κυρίως ό έπί κεφαλής της κ. Λουκάς Παπακωνσταντίνου, ’Αστυνόμος 
τότε, συνταξιούχος ’Αστυνομικός Διευθυντής τώρα. ΤΗταν έθελόντική ή φάλαγξ. 
Μόνοι τους οί άστυνομικοί, μεγάλοι καί μικροί, είχαν ζητήσει διά μέσου τού ’Αρχη
γείου καί τού 'Υπουργείου ’Ασφαλείας νά έχουν μεγαλύτερη καί περισσότερη συμ
βολή προσφοράς στο μεγάλο άγώνα τού "Εθνους καί τού Λαού. Οί δισταγμοί νά 
δεχθούν τήν γενναία προσφορά καί άπό μέρους τής ηγεσίας τού Σώματος καί τού 
'Υπουργείου ήσαν. Τά κυριώτερα αίτια των δισταγμών ήσαν άφ’ ένός δτι τό Σώμα 
εΐχεν άποψιλωθή άπό τήν έπιστράτευσι καί άφ’ έτέρου διότι οί έναπομείναντες έχρειά- 
ζοντο γιά τήν τάξι στις άναστατωμένες άπό τον πόλεμο μεγαλουπόλεις τών ’Αθη
νών, τού Πειραιώς καί τών Πατρών, προ παντός δέ στις δύο τελευταίες, δπου οί 
βομβαρδισμοί τού έχθροΰ ήσαν συχνοί καί άνηλέητοι.

Έπεκράτησεν ώς τόσο ή έπιμονή τής γενναιότητος καί ή άλλη τής σκοπι- 
μότητος. Τήν έγεύθηκα, τήν είδα μέ τά μάτια μου αύτή τήν γενναιότητα καί τήν 
σκοπιμότητα. Ή  φάλαγγα έτρεχε μέσα στήν φωτιά τού πολέμου κάτω άπό τά 
βουητά τών βομβών τών κανονιών καί τών άεροπλάνων, στή σφαιροβροχή, στούς 
λυσσασμένους τρανταγμούς τών μπαζούκας, τών δλμων καί τών χειροβομβίδων, νά 
μεταφέρη ρουχισμό, πολεμοφόδια, τρόφιμα, διαταγές.

’Αλλά πέρα άπό αύτό ή σκοπιμότης πήρε τήν μεγάλη άξιοποίησί της. Καθώς 
οί γενναίοι φαντάροι μας έβλεπαν τά κουμπιά καί τά πηλίκια τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τά γεροδεμένα κορμιά τής φάλαγγας νά είναι δίπλα τους, νά τρέχη κοντά 
τους μέσα στήν σφαιροβροχή, θέριευαν περισσότερον.

—Μπράβο ’Αστυνομία. Μαζί μας καί ή πολισμανία.
Καί άκολουθοΰσε χειροκρότημα, ντουφεκίδι καί ή κραυγή: ’Αέρα! ’Αέρα! 

Μουσολίνι.
Μοΰ είπε ένας φαντάρος έξω άπό τήν Πρεμετή, ένα ολόκληρο τραγούδι δη

μιούργημά του. Θυμάμαι τό ρεφραίν του, αν τό θυμάμαι καλά:
«Ντούτσηδες καί Τσιάνοι 

θά σάς βουτήξουν οί πολισμάνοι 
μέ τήν ’Αστυνομία μας θά σάς πιάσουμε 
καί στήν ’Αθήνα μας θά σάς κρεμάσουμε.
Ντούτσηδες καί Τσιάνοι
θά σάς βουτήξουν οί πολισμάνοι».

*Ηταν νά κλαΐς άπό συγκίνησι γιά τά αισθήματα πού έδοκίμαζαν οί γενναίοι 
τού 1940—1941, βλέποντας τήν άστυνομική φάλαγγα δίπλα τους. Καί έκλαιγες μαζί 
μέ τον άμαχο πληθυσμό τού ’Αργυροκάστρου, τής Δορβιζιάνης, τών Δρυνοχωρικών, 
δταν μέσα στά συντρίμια καί τούς καπνούς τών βομβαρδισμών ξεπετιόνταν οί άστυ- 
νομικοί τής φάλαγγας γιά νά δώσουν χείρα βοήθειας καί παρηγοριά στούς πληγω
μένους, στούς διαμελισμένους. ’Αλλά περί αύτοΰ άλλοτε.
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Κλείνοντας το παρόν δεν παραλείπω .να προσθέσω ότι στην άναφερομένη φά
λαγγα μετεϊχον οί κάτωθι, αστυνομικοί υπάλληλοι :

1) Ράπτης Νικ., 2) Πάνου Γεώργ., 3) Μαθιουδάκης Κων., 4) Άνδρινό- 
πουλος Άναστ., 5) Άδαμόπουλος Χρηστός, 6) Γκόγκας Σπυρ., 7) Άρλαπανος 
Άθαν., 8) Κοντάκος Μιχ., 9) Κυπριωτάκης Εμμανουήλ, 10) Λάζος Παύλος, 11) 
Ποτάκης Σταύρος, 12) Πάγκαλος ’Ιωάν., 13) Δερμιτζάκης Δημήτρ., 14) Κάκος 
Σπυρ., 15) Ράγγης Στυλ., 16) Δημητρακόπουλος, Βασίλ., 17) Τσουρής Άντών., 
18) Μαϊδάτσης Βασίλ., 19) Μπακής Κωστ., 20) Καμπούρης Χρηστός, 21) Σπυ- 
ριούνης Κυρ., 22) Πρατικάκης ’Ιωάν., 23) Στόκας Κωνστ., 24) Σταυρόπουλος 
Κωνστ., 25) Άγγελόπουλος Γεώργ., 26) ’Αρβανίτης Βασίλ., 27) Βλάχος Δημήτρ., 
28) Κουτρούλης Γεώργ., 29) Νικολουλέας Χρηστός, 30) Παναγούλιας Γεώργ., 
31) Πάρχας ’Ιωάν., 32) Σταματόπουλος Άλκιβ., 33) Φιλίππου Άνδρ., 34) Σμύρ
νής Σωτήριος, 35) Κουφός ’Αθανάσιος, 36) Κατράτσας Ά γ., 37) Ρηγόπουλος Καν., 
38) Μουστάκας Αύγ., 39) Κρίντας Δημήτρ., 40) Μύτουλας Άνδρ., 41) Θανος 
Παναγ., 42) Παπαγεωργίου Άν., 43) Κωσταράς Βασίλ., 44) Τσατούχας Γεώργ., 
45) Τσομπανάκης Βασίλ., 46) Σμυρνάκης Νικ., 46) Παλούκης Δημήτρ., 48) Χρι- 
στοδουλάκης Γεώργ., 49) Στασινόπουλος Παναγ., 50) Βαρδάκης Έμμαν., 51) 
Ρίγκας Άναστ. καί 52) Πατεργιαννάκης Βασίλειος.

Ε. ΘΩΜΟΠΟ ΥΛ ΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά  μικρά παιδιά, δέυ μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των. 
Ό τα ν  τά βλέπετε νά παίζουν είς τόν δρόμον ή είς τά  πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα 
τοϋ αύτοκινήτου σας, χιά  νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στην ανάγκη

κορνάρετε δυνατά



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΟΥ
'Υπό τής Δημοσιογράφου καί Λογοτέχνιδος 

--------------------- κ. ΙΩΑΝΝΑΣ Θ. ΘΕΜ ΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ-------------------------

« Ή  διακεκριμένη δημοσιογράφος καί λογοτέχνις Κυρία ’Ιωάννα 
Θεμιστοκλέους παρηκολονθησε την 31ην Αύγουστου έ.έ. την Κινη
ματογραφικήν Προβολήν τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων εις 
την συνοικίαν “Ανω Δάφνης καί μάς άπέστειλε το κατωτέρω αρ- 
θρον, εις τό όποιον δημοσιεύονται αί εντυπώσεις της»

Το νά μπορή ένας οργανισμός, μία υπηρεσία, ή, ένα Σώμα, έστω καί για λίγο, 
να δώση τή χαρά στο παιδί καί νά άποσπάση τή σκέψι άπό την καθημερινή βιοπάλη 
του εργάτη, είναι μιά ύπόθεσι, πολύ σημαντική. "Οταν δέ, μαζί μέ τή χαρά, ποτίζη 
καί τήν ψυχή μέ ωραία λόγια, πού διαιωνίζουν τήν παράδοσι καί άναπτερώνουν τούς 
πανάρχαιους θεσμούς τής φυλής μας, είναι κάτι πού πρέπει νά το ζήση κανείς άπό 
κοντά, γιά νά άντιληφθή τό μέγεθος του καί τήν έκτασί του.

Αυτό μπορεί νά τό διαπιστώση καί ό πιο δύσπιστος άνθρωπος, φτάνει νά 
παρακολουθήση μιά απ’ τις χαρούμενες βραδυές πού προσφέρει τό ’Αστυνομικόν 
Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

Βρέθηκα τυχαίως τήν Πέμπτη, 30η Αύγούστου, στήν ’Άνω Δάφνη.
Μιά κοινωνική ύποχρέωσι.
Είλικρινά, εύλογώ τήν ύποχρέωσι αύτή, πού μέ έκανε νά δώ άπό κοντά, τί 

μπορεί νά γίνη σάν ύπάρχει θέλησι καί προ παντός συνείδησι καί συναίσθησι έκείνου, 
πού κατέχει μιάν άξιόλογον θέσιν.

Πολύ σωστά έλεγαν οί παλαιοί. Τά έργα παρουσιάζουν καί χαρακτηρίζουν 
τήν άξια τοϋ άνθρώπου.

Είναι μεγάλης σημασίας τό έργον αυτό, πού έχει δημιουργήσει ό προοδευτικός 
καί πολιτισμένος άρχηγός τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας.

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιά νά μπορέση κανείς νά άποσπάση τή σκέψι 
τοϋ βιοπαλαιστοϋ άπό τήν ένασχόλησί του γιά όλα τά προβλήματα τής δύσκολης 
ζωής.

’Επιμένω τόσο πολύ εις τούς βιοπαλαιστάς, διότι, ένω ήμουν βεβαία πώς θά 
έβλεπα μία συγκέντρωσι παιδόκοσμου, γιά νά χαρή τό Σαρλώ, τό Μίκυ Μάους, τό 
Χονδρό καί Λιγνό, τά έπίκαιρα, τά ταξίδια στον κόσμο, τις άστυνομικές ταινίες καί 
όλο τό τρίωρο πρόγραμμα, βρέθηκα μπροστά σέ μιά μεγάλη συγκέντρωσι άπό 3.000 
καί πλέον μεγαλόκοσμο !!!

Ακόυσα δέ ένα βιοπαλαιστή νά λέη σ’ ένα κοριτσάκι :
—«Θυμήθηκες νά μου φέρης τό σκαμνί;».
Αύτά τά λόγια είχαν πολύ ένδιαφέρον καί ή προσοχή μου πλέον ήταν στούς 

θεατάς τοϋ προγράμματος, οί όποιοι συγκεντρωνόντουσαν γρήγορα—γρήγορα διά νά 
μή χάσουν τό έλάχιστόν έκ τοϋ προγράμματος.

Πρόσωπα βαθειά σκαμμένα άπό τά σκληρά νύχια τής κούρασης, κατάμαυρα 
άπό τον ήλιο πού τά δέρνει όλη τήν ήμέρα, γελούσαν, γελούσαν δυνατά, πιότερο κι’ 
άπ’ τά παιδιά.

Στο ένα χέρι τό μικρό τενεκεδένιο κουτάκι πού είχε τό μεσημεριανό φαγητό, 
διπλωμένο στήν πεντακάθαρη καρουδάτη πετσέτα καί στο άλλο τό τσιγάρο, ό βιο
παλαιστής χαιρότανε διπλή χαρά.

Τσιγάρο καί θέαμα!!!
Άλλοι πάλι καθισμένοι σέ μικρά καθίσματα, πού τά παιδιά τους είχαν φρον-
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τίσει νά τούς φέρουν καί άλλοι... βολεμένοι χάμω μέ το χωνάκι του πασατέμπου 
στο χέρι, άπολάμβαναν μέ δλη τους τήν καρδιά την τρίωρη αύτή ψυχαγωγία.

Συναυλία άπο γέλια πού άνάμεσά τους ξεχώριζες δλες τις σκάλες των φωνών, 
άπο το μωρό πού τδ κρατούσε στην άγκαλιά της ή μητέρα, έως τον παππού καί τη 
γιαγιά, πού είχαν συνοδεύσει τά έγγονάκια τους.

'Η  χαρά των άνθρώπων αυτών πού άπολάμβαναν ένα θέαμα δωρεάν, πού ίσως 
πολύ καιρό είχαν ν’ άπολαύσουν, ήταν έ'κδηλη εις τά πρόσωπά τους.

Επαναλαμβάνω πώς καί ό πλέον δύσπιστος μπορεί νά βεβαιωθή γιά τήν άλή- 
θεια τών γραφομένων μου, φτάνει νά παρακολουθήση μόνος του, σάν παρατηρητής 
καί δχι σάν θεατής, μιά τέτοια βραδυά.

Θά φύγη μέ τήν καρδιά του γεμάτη χαρά, διότι, στά τόσα εκπολιτιστικά της 
έργα, ή ’Αστυνομία Πόλεων προσέθεσε καί τήν ψυχαγωγία τού βιοπαλαιστοϋ, πού 
δύναται νά παρακολουθήση ενα πρόγραμμα μορφωτικό, καλοδιαλεγμένο, φροντι
σμένο γιά τήν έκλέπτυνσι τών συναισθημάτων τού άνθρώπου καί τήν διεύρυνσι τού 
πνευματικού του κόσμου.

"Οσον άφορα το παιδί;. Τού δίδουν έργα ήθικής άγωγής, πού συμβάλλουν εις 
τήν διαμόρφωσι τού χαρακτήρος του καί τήν άνάπτυξι τής προσωπικότητός του.

Το παιδί έχει τήν ίδικήν του άντίληψι πού είναι τεραστία γιά τά λίγα του 
χρόνια.

’Εναποθηκεύει μέσα στο μικρό του μυαλάκι εικόνες, πού σιγά - σιγά μετα
μορφώνονται γιά νά δημιουργήσουν πεποιθήσεις εις τον έσωτερικόν του κόσμο.

Γεγονός άναμφισβήτητον είναι, πώς ό κινηματογράφος έχει μεγάλη έπίδρασι 
εις δλα τά κοινωνικά στρώματα, διότι συγκεντρώνει τήν εικόνα, τή λογοτεχνία, τή 
μουσική καί τό χορό, σέ δλη του τή κίνησι.

Ό  καθένας χαίρεται τά χρώματα, πού τού προσφέρει πλούσια ή οθόνη.
Θάλασσα. Βουνό. Νησί. Λουλούδια.
Εις ένα συνέδριο κινηματογραφιστών, πού έγινε τό 1947 στις Βρυξέλλες, ό 

καθηγητής τού ’Ινστιτούτου Κινηματογραφικών Σπουδών τής Γαλλίας G. Dannas, 
είπε τά εξής χαρακτηριστικά γιά τήν μεγάλη έξάπλωσι καί άγάπη τού κοινού προς 
τον κινηματογράφον : «Τόσους ναούς καί τόσους άφωσίωμένους πιστούς καμμιά θρη
σκεία μέχρι σήμερον δέν διέθεσε»!!!

Αυτά τά λόγια έλέχθησαν τό 1947. Σήμερον τί θά έλεγε ό G. Dannas, δταν 
λειτουργούν 100.000 κινηματογραφικές αίθουσες;. Καί παρακολουθούν περί τά 10. 
000.000.000 θεαταί τά έπιτεύγματα τής έβδομης τέχνης;

Νά γιατί ό δρόμος τής ψυχαγωγίας πού διάλεξε ό ’Αρχηγός ήτο περίφημος.

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.
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ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΝ

________________ 'Τπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ _________________

Και εϊπεν ο Θεός: «06 καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον.
Ποιήαωμεν αύτφ βοηθόν κατ' αυτόν. Και επλασε την γυναίκα...»

Παλcud Διαθήκη

Καί άπό δημιουργίας τοϋ Κόσμου ό άνδρας, άκολουθών την θεϊκήν συμβουλήν 
καί θέλησιν, συμπληροΰται στο δρόμο τής επίγειας ζωής του μέ τήν γυναίκα πού 
αποτελεί «το έτερον αύτοΰ ήμισυ». ’Έτσι, παρά τις κοινωνικές συνθήκες, πού δη- 
μιουργήθησαν κατά το πέρασμα τοϋ χρόνου, ό θεσμός τοϋ γάμου συνεχίζεται μέ 
παράλληλον αϋξησιν τοϋ πληθυσμοΰ. Εις τήν Ελλάδα, κατά τά επίσημα στατιστικά 
στοιχεία των Ληξιαρχείων, δπου ύποχρεωτικώς δηλοΰνται οί γάμοι καί των έκδι- 
δομένων άδειων των Μητροπόλεων, ό αριθμός των γάμων, χρόνο μέ το χρόνο, παρου
σιάζει κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν συνεχή αυξησιν μέ μόνην έξαίρεσι τά δίσεκτα 
έτη. Διότι ένώ το 1951 είχαμε συνολικά 63.265 γάμους, το 1952 έτος δίσεκτον 
είχαμε μόνον 49.664. Το 1955 πάλιν 66.274 καί το 1956 δίσεκτον έτος 55.233 διά 
νά αύξηθοϋν καί πάλιν σέ 68.818 τό 1957 καί 69.178 το 1958. Δηλαδή μέ άλλα λό
για οί 'Έλληνες, άντρες καί γυναίκες, κατά σημαντικόν ποσοστόν, είναι προληπτικοί, 
πού πιστεύουν δτι οί γάμοι στά δίσεκτα χρόνια δέν είναι ευτυχισμένοι καί βιώ
σιμοι. Τό ίδιο μπορούμε νά ποΰμε καί γιά τούς γάμους πού γίνονται τον Μάϊον. 
Παρουσιάζουν τό μικρότερο ποσοστό, μόλις 4.057, έν άντιθέσει προς τόν ’Απρίλιον 
δπου γίνονται οί περισσότεροι γάμοι.

Τό θέμα τοϋ γάμου εις τόν τόπον μας, τά τελευταία ιδίως έτη, παρουσιάζει 
έκδηλα τά σημεία τοϋ υπερπληθυσμού των γυναικών άφ’ένός καί τής μετακινήσεως 
μεγάλων άγροτικών μαζών προς τά άστικά κέντρα. Κατά τά επίσημα στατιστικά 
στοιχεία έπί συνόλου 69.178 γάμων, οί 28.239 έγιναν σέ άστικές περιοχές καί έκ 
τούτων οί 15.997 εις τήν περιοχήν Πρωτευούσης, οί 9.405 σέ ήμιαστικές καί οί 30. 
944 σέ άγροτικές. Έ κ  τών στοιχείων αυτών γίνεται άντιληπτόν δτι οί άγρόται, 
περισσότερον τών άστών, εφαρμόζουν τήν θεϊκή θέλησι. Διότι, πράγματι, διά τοϋ 
γάμου άποκτοΰν πολύτιμον βοηθόν διά τάς εργασίας τους. 'Η  Έλληνίδα εργάζεται 
καί αποδίδει στις έργασίες τής οικογένειας τό ίδιο δπως καί ό άνδρας καί έπί πλέον 
έχει έπωμισθή καί δλες τις οικιακές έργασίες καί τήν φροντίδα τών παιδιών καί 
τοϋ σπιτιού. Καί δικαιολογημένα θεωρείται ένας ήρωας πού άξίζει κάθε σεβασμό 
καί τιμή, πού δυστυχώς τις περισσότερες φορές άναγνωρίζεται άφοΰ λείψη άπό 
τή ζωή.

"Ενα ένδιαφέρον στοιχεΐον πού δίδουν οί στατιστικοί άριθμοί είναι καί ή ήλι- 
κία τού γαμβρού καί τής νύφης. Σέ ποιά δηλ. ήλικία νυμφεύονται οί άνδρες καί σέ 
ποιά ήλικία οί γυναίκες εύκολώτερα βρίσκουν τόν ποθητό σύζυγο. Καί άκόμη οί 
άνδρες ποιας ήλικίας γυναίκες προτιμούν καί διαλέγουν, δταν αποφασίσουν νά 
νυμφευθοΰν. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά ή παρουσιαζομένη εικόνα έχει ώς 
εις τόν πίνακα Α'.

Έ κ  τού πίνακος τούτου γίνεται άντιληπτόν δτι εις τήν ύπαιθρον οί νέοι 
γρηγορώτερα έρχονται εις γάμον έν άντιθέσει μέ τά άστικά κέντρα, δπου ή έπικρα- 
τεστέρα ήλικία γάμου τών άνδρών είναι τά 25—35 χρόνια τους, δηλ. άφοΰ έχουν 
δημιουργήσει κάποια οικονομική έπιφάνεια. Φυσικά δέν λείπουν καί οί γάμοι τών 
λεγομένων «μεσόκοπων», ώς καί οί γάμοι σέ πολύ προχωρημένη ήλικία καί μάλι
στα «δταν τό ένα πόδι βρίσκεται στο τάφο»—κατά τή λαϊκή έκφρασι—μέ σχετικά 
δχι ευκαταφρόνητο ποσοστό, άφοΰ μόνον οί άνω τών 75 έτών άνέρχωνται σέ 61 καί 
οί άνω τών 60 έτών υπερβαίνουν τούς 500. Επίσης γίνεται γνωστό δτι εις τά άστι
κά κέντρα δέν έχομεν γάμους νέων κάτω τών 15 έτών καί γενικά μόνον 3 νέοι τής
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υπαίθρου ένυμφεύφθησαν σέ τόσο μικρή ήλικία, πολλοί δέ περισσότεροι στη ηλικία 
των 15—19 ετών καί άκόμη περισσότεροι των 20—24 ετών μέ αποκορύφωμα τήν 
ηλικίαν τών 25—29 έτών μέ 12.713 γάμους εις τάς άγροτικάς περιοχάς.

Έν άντιθέσει προς τούς άντρες, οί γυναίκες πού παντρεύονται σέ νεαρά ήλικία 
κάτω τών 15 έτών άνέρχονται σέ 131, ήτοι 50 τών άστικών κέντρων καί 81 της υπαί
θρου. Ηύξημένος επίσης κατά πολύ τών άνδρών είναι ό άριθμος τών γυναικών πού 
βρίσκουν σύζυγο στήν ήλικία τών 15—19 έτών, 20—24 καί 25—29 έτών διά νά μειω- 
θή τά μετέπειτα χρόνια. "Ενα έπίσης άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οί 
γυναίκες τής ύπαίθρου, πού ύπερέβησαν το 40ον έτος τής ήλικίας τους, βρίσκουν 
πολύ δυσκολώτερα σύζυγο άπό τάς συνομηλίκους των τών άστικών κέντρων, γεγο
νός πού μαρτυρεί οτι οί άνδρες τής ύπαίθρου κυρίως έπιδιώκουν διά του γάμου 
νά εΰρουν έναν βοηθόν, κατά τή θεϊκή ρήσι, εις τάς πάσης φύσεως έργασίας των.

ΠΙΝΑΞ Α'

'Ηλίκια Γαμβρού
’Αστική ’Αγροτική

Νύμφης
’Αστική ’Αγροτική

Κάτω τών 15 έτών _ 3 50 81
15-19 » 435 1297 3242 5013
2 0 -2 4 » 4505 7587 13174 15318
25—29 » 13772 12713 11609 9026
3 0 -34 » 9732 5535 4143 2904
3 5 -3 9 » 4201 1906 1530 759
4 0 -44 » 2101 760 675 293
45—49 » 1207 405 348 118
50—54 » 721 223 170 59
55 -59 » 382 132 90 32
60 -64 » 220 60 36 12
65 -69 » 173 72 15 7
70 -74 » 60 24 5 -

75 έτών καί άνω 41 11 — 1
’Αγνώστου ήλικίας 94 225 71 166

Σ ύ ν ο'λ ο ν 37.644 30.944 35.168 33.789

Πάντως παρατηρεΐται οτι καί άρκετές γρηές εις τήν ύπαιθρο είχαν τό κουράγιο νά 
φορέσουν τά άνθη τής λεμονιάς στά 60 καί 70 χρόνια τους καί μιά μάλιστα άνω τών 
75 έτών. Γενικό συμπέρασμα είναι οτι τά γεροντοπαλλήκαρα, πρόθυμα, όχι μόνον 
βρίσκουν, άλλά καί έκλέγουν τή σύντροφο τής ζωής τους καί μάλιστα κατά πολύ 
νεώτερό τους, λές καί είναι έγγονή άν όχι δισεγγονή τους. ’Ακόμη εύχάριστο συμπέ
ρασμα είναι ότι οί νέοι καί άφοϋ έγκαταλείψουν τό χωριό τους γιά νά δημιουργήσουν 
«κάτι» εις τά άστικά κέντρα, όταν άποφασίζουν νά παντρεφτοϋν, διαλέγουν τό σύν
τροφο τής ζωής τους άπό τά κορίτσια του χωριού τους ή άπό τήν ύπαιθρο.

Βασικό στοιχείο εις τις μελέτες τών γάμων είναι καί ή ήλικία τού γαμβρού 
καί τής νύφης πού έρχονται «εις γάμου κοινωνίαν». Καί ή μελέτη τών στοιχείων 
αύτών έχει ΐδιάζουσαν σημασίαν διότι καθρεφτίζει τις κοινωνικές συνθήκες καί 
τό δράμα τού υπερπληθυσμού τών γυναικών πού έχει ως άποτέλεσμα νά συνάπτων- 
ται πολλοί άταίριαστοι γάμοι.

Καί ή εικόνα πού μάς δίδουν οί άριθμοί έχει ώς εις τόν πίνακα Β'.
Έ κ  τού πίνακος τούτου προκύπτει ότι δύο νέοι κάτω τών 15 έτών έδιάλε- 

ξαν ώς σύζυγό τους νέαν πολύ μεγαλυτέρας ήλικίας. Έπίσης καί οί νέοι τών 15—19 
έτών ένυμφεύθησαν νέας άνωτέρας ήλικίας καί μάλιστα 2 άνω τών 40 έτών. Τό ίδιο 
μπορούμε νά πούμε γιά τούς νέους τών 20—24 έτών όπου 11 έδιάλεξαν συζύγους
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άνω των 40 ετών καί 3 άνω των 50 ετών, πού κάλιστα μπορούν νά ήσαν μητέρες 
τους. Καί άπο την πλευρά τών γυναικών καί μάλιστα σέ μεγαλυτέρα κλίμακα παρα- 
τηρεϊται το όξύμωρον σχήμα τών άταίριαστων γάμων. Κοπέλλες κάτω τών 15 
ετών έδέχθησαν ώς συζύγους άντρας 30—40 έτών, άλλες 15—19 ετών άνδρες άνω 
τών 50 έτών, 20—24 έτών κυριολεκτικά γέρους καί μάλιστα άνω τών 70 καί 75 
έτών. Γενικά οί άνω τών 70 έτών 146 γέροι ένυμφεύθησαν κοπέλλες πολύ μικρό- 
τερές τους μέ έλάχιστες έξαιρέσεις παραπλήσιας ηλικίας, ένώ άντιθέτως οί γρηές

ΠΙΝΑΞ Β'

'Η λ ικ ία •Η λικία Νύμφης
Γαμβρού

Κάτω ‘Ά νω
τών τών

15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-75 75
Μέχρι 

15 έτών _ 1 _ 2 _ _ _ _
15-19 34 935 586 136 25 6 2 — — —

20-24 53 3205 7025 1569 245 47 8 1 1 1
25-29 30 3073 13597 8467 1211 169 15 6 1 —

30-34 11 832 5459 6546 2181 263 34 7 2 2
35-39 3 152 1351 2605 1542 436 63 10 — 1
40-44 — 36 300 901 993 479 149 27 6 1 1
45-49 — 11 81 278 541 422 219 71 16 3 —

50-54 — 3 36 72 198 265 202 110 47 12 5 2 ---.
55-59 — 1 29 29 61 117 131 85 63 29 4 2
60-64 — 1 11 11 22 46 66 67 32 31 12 6
65-69 — 1 11 11 17 39 57 53 40 28 8 7
70-74 — — 2 2 3 6 16 26 16 7 7 7 1

“Ανω τών —J3 — 2 2 3 4 8 4 8 8 11 3 —

75

Σύνολον 131 8.279 28.560 20.710 7.078 2.304 975 470 332 124 48 27 1

τών 70 έτών ή άνω 6 τον άριθμο παντρέφτηκαν γέρους άπο 60 έτών καί άνω ή συ
νομηλίκους. Υπάρχουν καί εις την κατηγορίαν τών γυναικών μερικές 45—65 έτών 
πού παντρεύτηκαν νέους 20—24 έτών ή μέχρι 30 καί 35 έτών, ώστε καί το φαινόμενον 
αύτό νά είναι άντικείμενον έρεύνης, διότι εις τάς περιπτώσεις αύτάς είτε ό άντρας 
είτε ή γυναίκα έδιάλεξαν το σύντροφο της ζωής των δέν συνηγορούν εις τούτο οί φυ
σιολογικοί νόμοι τού γάμου, άλλά ποικίλοι άλλοι παράγοντες.

"Ενα άλλο ένδιαφέρον στοιχεΐον είναι ή προγενεστέρα κατάστασις τού γαμβρού 
καί τής νύφης. Κατά τούς στατιστικούς πίνακας έπί 69.178 γάμων οί 65.119 άνδρες 
καί 66.705 γυναίκες ήσαν άγαμοι, 2135 άνδρες καί 1069 γυναίκες χήρες, 1670 
άνδρες καί 1227 γυναίκες διαζευγμέναι καί 254 άνδρες καί 177 γυναίκες δέν έδήλω- 
σαν ιδιότητα. Ά πο τούς άγάμους άνδρες οί 510 έπαντρεύτηκαν χήρες καί οί 796 
διαζευγμένες, ένώ άπο τάς άγάμους γυναίκας οί 1510 παντρεύτηκαν χήρους καί 
1308 διαζευγμένους. Οί χήροι άνδρες κατά πλειονότητα ένυμφεύθησαν άγάμους, 442 
χήρες καί 180 διαζευγμένες καί οί διαζευγμένοι άνδρες καί γυναίκες έν τώ συνόλω 
των σχεδόν έπροτίμησαν άγάμους γυναίκες—άνδρες διά νά δοκιμάσουν άλλη μιά 
φορά νά βροΰν τή χαρά καί τήν εύτυχία στο γάμο.

Ακόμη ένα στοιχείο είναι καί τό έπίπεδο μορφώσεως τού γαμβρού καί τής 
νύμφης. Κατά τά έπίσημα στοιχεία έπί συνόλου 69778 γαμβρών οί 1814 ήσαν 
άγράμματοι άπο ήλικίας 15 έτών καί άνω μέ δυστυχώς τό μεγαλύτερον άριθμόν εις 
τήν ηλικίαν τών 15—40 έτών καί έκ τών άγραμμάτων οί 148 διαμένουν εις τήν περι
φέρειαν τής τέως διοικήσεως ΓΙρωτευούσης. Ή  πλειονότης τών γαμβρών, ήτοι 
57.621, γνωρίζουν μόνον γραφήν καί άνάγνωσιν, 6734 έ'χου άποφοιτήσει τού γυμνα
σίου καί 2731 μέ πτυχίον άνωτάτης σχολής. Κατά τά αύτά στοιχεία έπί 69.178 
νυμφών, οί 4.861, ήσαν άγράμματοι, 57.654 μέ γνώσιν γραφής καί άναγνώσεως, 
5.386 μέ άπολυτήριον γυμνασίου καί 773 μέ πτυχίον άνωτάτης σχολής.

Έ κ  τών άνωτέρω προκύπτει ότι οί άνδρες μέ άνωτάτην μόρφωσιν κατά πλειο
νότητα δέν διαλέγουν τάς συντρόφους των μέ τό αύτό έπίπεδο μορφώσεως, άλλά
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κατωτέρας τοιαύτης καί έτσι οί κοπέλλες πού ακολουθούν άνώτερες σπουδές στο τέλος 
ή παραμένουν άνύπαντρες ή τελικά έγκαταλείπουν το δνειρον τού έπιστήμονος συ
ζύγου καί δέχονται σύζυγον καί μέ μικρότερα πνευματικά προσόντα. Πάντως βασική 
διαπίστωσις είναι ότι οΐ νέοι μέ μόρφωσι τού δημοτικού σχολείου, έργάτες, έπαγ- 
γελματίαι καί βιοτέχναι, εύκολώτερα δένονται μέ τά δεσμά τού γάμου καί δημιουρ
γούν οικογένειαν, έν άντιθέσει μέ τούς υπαλλήλους, άποφοίτους γυμνασίου καί 
τούς επιστήμονας, πού είτε μένουν γεροντοπαλλήκαρα ή νυμφεύονται σέ ήλικίαν 
μεγαλυτέραν των 30 έτών καί πολλές φορές άρκετά προχωρημένην. ’Επίσης χαρα
κτηριστικό είναι δτι στις άγροτικές περιοχές είναι εύκολώτεροι οί γάμοι καί των 
άγροτών, άλλά καί των έκεΐ εγκατεστημένων επιστημόνων.

Καί γεννάται ένα τεράστιον ερώτημα. Τά τελευταία καί μετά την άπελευ- 
θέρωσιν χρόνια ένας σημαντικός άριθμός, αν μη το σύνολον των κοριτσιών των 
αστικών περιοχών καί σημαντικός άριθμός κοριτσιών τής υπαίθρου, φοιτούν καί άπο- 
φοιτοΰν τού γυμνασίου καί τών Άνωτάτων Σχολών. Καί όμως ό άριθμός τών κορι- 
τσιών αύτών δέν φαίνεται νά παντρεύεται. Διότι ό άριθμός τών 5.385 κοριτσιών μέ 
άπολυτήριον γυμνασίου καί 773 μέ πτυχίον Άνωτάτης Σχολής είναι άσήμαντος. 
Καί πρέπει νά δεχθούμε δτι τά κορίτσια αυτά τελικά κατά μεγάλο ποσοστόν παρα
μένουν άνύπαντρα ή τό πιθανώτερον δηλώνουν οικιακά, χωρίς νά άναφέρουν τά 
πνευματικά των έφόδια. Καί τό ερώτημα αύτό πρέπει νά βρή την άπάντησί του. 
Διότι, αν συμβαίνη τό πρώτον, φανερώνει δτι οί άνδρες φοβούνται τις μορφωμένες 
γυναίκες καί άποφεύγουν νά τις καταστήσουν συντρόφους τής ζωής των, άποτέ- 
λεσμα πού θά όδηγήση, μέ τη ροπή πού έχουν τά σημερινά κορίτσια προς τις άνώ- 
τατες σχολές, στήν έλλειψι γυναικών καταλλήλων διά τήν συμπλήρωσι τών άνδρών 
διά τών δεσμών τού γάμου. Φυσικά δέν είναι άδικαιολόγητη ή έπίδοσις τών κορι- 
τσιών εις τά γράμματα. ’Αναγκάζονται νά σπουδάσουν γιά νά μπορέσουν έτσι νά 
εξασφαλίσουν τά μέσα τής ζωής καί δτι μόλις βρεθή ο περιβόητος γαμπρός έγκατα
λείπουν μέ άνακούφισι τις σπουδές καί τά γραφεία, πού εργάζονται, διά νά άφο- 
σιωθούν στο σύζυγο, τήν οικογένειαν, τά παιδιά, τό σπίτι τους.

Τά προβλήματα τού γάμου, ώς ταΰτα έχουν δημιουργηθή άπό τις κοινωνικές 
συνθήκες ,είναι πολλαπλά. Πάντως ή θεϊκή ρήσι «τον άνθρωπον ού καλόν είναι μό
νον» δέν είναι δυνατόν νά τήν άγνοήσωμεν καί διά τον λόγον αυτόν τό Κράτος καί 
ή ’Εκκλησία πρέπει νά έξετάσοϋν αύτά άπό δλες τους τις πλευρές. Πρώτα—πρώτα 
άν, άνάλογα μέ τό σύνολον τού πληθυσμού, οί γάμοι πού γίνονται κάθε χρόνο είναι 
στά φυσιολογικά δρια. Δεύτερο, γιατί γίνονται οί άταίριαστοι γάμοι πού κατά τεκ- 
μήριον δέν μπορεί νά είναι βιώσιμοι. Γιατί παρατηρεϊται αποχή τών μορφωμένων 
άτόμων. Καί νά βρούμε τά κοινωνικά καί οικονομικά εμπόδια πού φράζουν τό δρόμο 
πρός τόν γάμο, νά τά παραμερίσουμε καί νά θεμελιώσουμε τήν οικογένεια σέ στα
θερά βάθρα.

Διότι ή οικογένεια πού δημιουργεΐται διά τού γάμου είναι τό καλύτερο στή
ριγμα τού κοινωνικού καθεστώτος κατά τά Ελληνικά πρότυπα. Διότι είναι άπα- 
ράδεκτος διά τόν "Ελληνα ό θεσμός τών «έλευθέρων» διαβιώσεων κατά πρότυπα 
άλλων συστημάτων, πού οδηγεί εις τήν άμβλυσι τών συνειδήσεων, τήν άνηθικό- 
τητα, τήν έκλυσι τών ήθών. ’Αλλά δέν είναι καί φυσιολογικώς δυνατόν νά στερή- 
σωμεν τόν άνδρα καί τήν γυναίκα τής χαράς, πού δίνει ή άλληλοσυμπλήρωσις τών 
δύο φύλων. Γι’ αύτό Κράτος καί ’Εκκλησία οφείλουν νά διευκολύνουν τούς νέους 
καί τις νέες νά δημιουργήσουν διά τού γάμου δεσμούς φυσιολογικούς καί κοινωνικά 
βιώσιμους πού θά στηρίζωνται στά πατροπαράδοτα διδάγματα τής Φυλής μας 
καί θά συντελέσουν στήν ποιοτική βελτίωσι τής στάθμης τής κοινωνικής ζωής.

Δ Η  Μ. Λ. Μ ΥΛΩΝΑΣ



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

« Ή  απαγωγή τοϋ παιδιού τού Τσάρλς Λίντμπεργκ ατά 1932, 
ήταν το πλέον συγκλονιστικό έγκλημα τής έποχής εκείνης. Γιατί 
μια από τις πλέον διακεκριμένες οικογένειες τής ’Αμερικής έχασε 
τό παιδί της, πράγμα πού έξήγειρε την κοινή γνώμη τής ’ Αμερικής 
και έγινε αιτία νά άρχίση μία άπό τις μεγαλύτερες καταδιώξεις εγ
κληματιών πού έχουν ποτέ γραφή. ’Επίσης έγινε αιτία τής ψηφί- 
σεως τοϋ 'ιστορικού νόμου «Περί &παγωγής Λίντμπεργκ», δ όποιος 
κατευθύνει δλόκληρη την αμερικανική αστυνομία—τοπική καί ομο
σπονδιακή—προς πρόληψι τοιούτων ωμοτήτων εις τό μέλλον. ”Εκ
τατέ,, μόνο τέσσερες περιπτώσεις έγκλημάτων απαγωγής έμειναν 
άλυτες».

Είχε περάσει ή ώρα πριν ό Τσάρλς και ή ’Άννα Λίντμπεργκ τελειώσουν το 
δείπνο τους καί άποσυρθοϋν γιά άνάπαυσι κατά την ψυχρή καί θυελλώδη έκείνη νύ
κτα τής Τετάρτης—1 Μαρτίου 1932.

'Ο συνταγματάρχης Λίλντμπεργκ είχε πολλή δουλειά τήν ήμέρα έκείνη στά 
γραφεία της αεροπορικής έταιρίας, στή Νέα 'Υόρκη. Είχε μείνει άρκετές ώρες στο 
ινστιτούτο ιατρικών έρευνών τοϋ Ροκφέλλερ καί τελείωσε τήν ήμέρα του μέ τήν έπί- 
σκεψη τοϋ οδοντίατρου του. ΤΗταν σχεδόν 8.30' όταν έπέστρεψε στή νέα του κατοι
κία, στή Χόουπγουέλ τής Νιοϋ Τζέρσεϋ.

"Οταν οί Λίντμπεργκ τελείωσαν τό φαγητό τους, άποσύρθηκαν στο σαλόνι 
δπου κάθισαν σ’ ένα καναπέ, μπροστά στή φωτιά κουβεντιάζοντας άκουμπισμένοι 
στο άναπαυτικό κάθισμά τους, ένω τά κούτσουρα έ'καιγαν στο τζάκι καί ό άέρας 
έπεφτε καί σηκωνόταν στή καπνοδόχο. ΤΗταν μερικά λεπτά πριν τις εννέα.

Ξαφνικά ό Λίντμπεργκ έστριψε τό κεφάλι του. «Τί ήταν αύτό» είπε.
Ή  Άννα τον ρώτησε τί ήθελε νά πή.
Τής έξήγησε δτι είχε άκούσει κάποιο θόρυβο—ένα θόρυβο σά νά έσπαζε ξύλο. 

Ή  Άννα είπε δτι δεν ακούσε τίποτε. Περίμεναν γιά λίγη ώρα καί μετά άρχισαν ξανά 
τή συζήτησή τους. Μιά νύχτα σάν κι’ αύτή, ό άέρας μπορούσε νά προκαλέση κάθε 
είδους θορύβους.

Ή  τοποθεσία ήταν έξαιρετικά άπομονωμένη. Ό  Λίντμπεργκ τήν είχε δια
λέξει μέ τήν ελπίδα νά άπολαύση τήν άπλή ζωή όπως τήν άπολάμβανε ένας πολίτης 
τής μεσαίας τάξεως. Άπεχθανόταν τήν εΐδωλολατρική δημοσιότητα, ή οποία τον 
περιέβαλλε άπό τότε πού είχε κάνει τήν ύπερπόντια ιστορική πτήσι του, τό 1927. 
Τό έκ 500 στρεμμάτων κτήμα του ήταν ιδεώδης συνδυασμός γιατί, άφ’ ενός μέν ήταν 
κοντά στή Νέα Ύόρκη, άφ’ έτέρου δέ συνόρευε μέ άπότομα κι’ άγρια βουνά τής 
Σάουερλαντ προς βορράν καί άπό έλη καί γυμνές έκτάσεις προς νότον.

Ή  νέα έκ δέκα δωματίων κατοικία δέν ήταν άκόμα έτοιμη καί πολλά άπό τά 
παράθυρά της δέν είχαν κουρτίνες. Συνήθως τό νεαρό ζεύγος περνούσε έδώ μόνον 
τό Σαββατοκύριακο καί τις έργάσιμες ήμέρες έμενε μαζί μέ τή χήρα μητέρα τής 
Άννας στήν κατοικία της πού ήταν στήν Έγγλεγουντ. Τό προηγούμενο Σαββατο
κύριακο, έν τούτοις, ό γυιός τους ό Τσάρλς, πού ήταν 20 μηνών, είχε κρυολογήσει 
καί γιά νά μή τόν βγάλουν έξω μέ τό κρύο, παρέμειναν στή Χόουπγουέλ.

Τό βρέφος μέ τά ξανθά μαλλιά καί τά γαλανά μάτια ήταν τώρα πολύ καλύ
τερα. Τό άπόγευμα έκεϊνο είχε βηματίσει μέχρι τό δωμάτιο τών υπηρετών, δπου 
έπαιξε γύρω άπό τό τραπέζι, ένω ή παραμάννα του Μπέττυ Γκάου έπαιρνε τσάι 
μέ τόν "Ολιβερ καί τήν Έλση Χουέϊτλυ, οικονόμο καί μαγείρισσα τοϋ σπιτιού.
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Μετά τδ δείπνο ή ’Άννα καί ή Μπέττυ έβαλαν τδ παιδί στή κούνια του, στδ υπνοδω
μάτιό του, πού ήταν στδ δεύτερο όροφο. Στις οκτώ ή ώρα τδ μωρδ κοιμόταν ήσυχα.

Πέρασε λίγη ώρα άπδ τή στιγμή πού άκούσθηκε ό παράξενος θόρυβος καί ή 
Άννα άνέβηκε επάνω κι’ άρχισε νά ετοιμάζεται για να κοιμηθή. 'Ο Λίντμπεργκ 
πού εΐχεν άκόμα δουλειά, έμεινε κάτω καί τακτοποιούσε τή βιβλιοθήκη του.

Στις 10 ή ώρα ή Μπέττυ Γκάου μπήκε στδ σκοτεινδ δωμάτιο, πού κοιμόταν 
τδ παιδί, για νά τδ πάρη γιά λουτρό, πού ήταν ή τελευταία περιποίησίς του κάθε 
μέρα.

Καθώς σταμάτησε γιά μιά στιγμή γιά νά συνηθίσουν τά μάτια της στδ σκοτάδι, 
άντιλήφθηκε ότι δεν άκουγε την άνάλαφρη άναπνοή του. ’Έσκυψε γρήγορα καί έψαξε 
όλη την κούνια. «'Η μητέρα του θά τδ πήρε» σκέφθηκε. Κατέβηκε κάτω στδ υπνο
δωμάτιο των Λίντμπεργκ. «Κυρία Λίντμπεργκ, εσείς πήρατε τδ παιδί;».

—«Ό χι. Γιατί;» άπάντησε ή Άννα.
'Η  Μπέττυ έτρεξε κάτω καί βρήκε τδν Λίντμπεργκ στδ γραφείο του νά δια-

βάζη.
—«Κύριε συνταγματάρχα» ρώτησε λαχανιασμένη «εσείς έχετε τδ παιδί;».
'Ο Λίντμπεργκ την κοίταξε μέ άπορία. «’Ό χι. Δεν είναι στδ κρεβάτι του;».
—«’Όχι».
'Ο Λίντμπεργκ έτρεξε πίσω της καί άνέβηκε επάνω.
'Η  Άννα έτρεξε στδ υπνοδωμάτιο βιαστικά, έψαξε τή κούνια καί γύρισε στην 

κρεβατοκάμαρά της. Τώρα ό Τσάρλς μέ τή σειρά του έτρεχε στδ δωμάτιο τού βρέ
φους καί έρευνοΰσε τή κούνια. Δύο μεγάλες ασφαλιστικές καρφίτσες, μέ τις όποιες 
ή Μπέττυ είχε στερεώσει τις κουβέρτες καί τά σεντόνια στδ στρώμα, ήταν άπείρα- 
χτες. Πάνω στδ μαξιλάρι φαινόταν καθαρά τδ άποτύπωμα όπου άκουμποΰσε τδ 
κεφάλι τού παιδιού.

'Ο νεαρδς πατέρας έτρεξε στήν κρεβατοκάμαρά του καί πήρε ένα όπλο άπδ 
τήν οπλοθήκη του. Σάν άστραπή γύρισε στδ ύπνοδωμάτιο τού παιδιού άκολουθού- 
μενος άπδ τήν Άννα. Γιά μιά στιγμή γύρισε καί τήν κοίταξε. «’Άννα! Μάς κλέψανε 
τδ παιδί μας» είπε.

Πάνω στδ καλοριφέρ, κάτω άπδ τή νοτιοανατολική γωνία τού παραθύρου 
τού δωματίου, ό Λίντμπεργκ βρήκε ένα φάκελλο. Τδν άφησε έκεϊ χωρίς νά τδν 
άγγίση καί ειδοποίησε τήν ’Άννα καί τήν Μπέττυ νά μή άγγίξουν τίποτε μέχρις ότου 
νά έρευνηθή τδ δωμάτιο πρδς άνεύρεσι δακτυλικών άποτυπωμάτων. 'Ο Λίντμπεργκ 
παρατήρησεν επίσης μερικές λάσπες άπδ κόκκινο πηλδ καί πρόσεξε νά μή τις κα- 
ταστρέψη γιατί μπορεί νά ήταν ίχνη άποτυπωμάτων ποδιών.

Ό  Λίντμπεργκ ζήτησε άπδ τδν ’Όλιβερ Χουέϊτλυ νά άναφέρη τδ έγκλημα 
στήν αστυνομία τής Χόουπγουέλ, ενώ αύτδς ό ίδιος τηλεφώνησε στήν κρατική αστυ
νομία τής Νιοΰ Τζέρσεϋ. Μετά κάλεσε τδ φίλο του καί πληρεξούσιό του στή Νέα 
'Υόρκη, συνταγματάρχη Μπρίκινριτζ καί τού ζήτησε νά έρθη άμέσως στή Χόουπ
γουέλ. ’Ενώ οί τρεις γυναίκες έψαχναν όλα τά δωμάτια καί όλους τούς χώρους όπου 
τυχόν μπορούσε νά κρύβεται τδ παιδί—άκόμα κοίταξαν τδ πλυσταριό καί τδ κελάρι— 
ό Λίντμπεργκ έτρεξε έξω μέ τδ όπλο του, άκολουθώντας τδ δρόμο πρδς βορράν τής 
κατοικίας του. Ό  ’Όλιβερ τδν ακολουθούσε άργά άπδ πίσω μέ τδ αύτοκίνητο, στρέ
φοντας τούς προβολείς του δεξιά κι’ άριστερά, φωτίζοντας τά σκοτεινά χωράφια.

"Οταν ό προϊστάμενος τής άστυνομίας τής Χόουπγουέλ έφτασε μερικά λεπτά 
άργότερα, συνοδευόμενος άπδ τδν βοηθό του, ό Λίντμπεργκ τούς ώδήγησε στδ υπνο
δωμάτιο τού παιδιού. Τδ εξέτασαν έν συντομία καί μετά βγήκαν έξω γιά νά κοιτά
ξουν γιά περισσότερα ίχνη.

Παρ’ όλο ότι ήταν σκοτάδι, βρήκαν τάίχνη γρήγορα. Κάτω άπδ τδ παράθυρο 
τού δωματίου τού παιδιού, βρίσκονταν, δυδ λακκούβες στδ πηλώδες έδαφος καί περί
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τά 20 μέτρα, πιο πέρα ένας άπό τούς αστυνομικούς άνεκάλυψε μια σκάλα—ή μάλλον 
τα τμήματα μιας σκάλας.

ΤΗταν πρόχειρα, άλλα έντέχνως κατασκευασμένα, ώστε νά χωρίζεται στα τρία 
καί συμπτυσσομένη νά μεταφέρεται εύκολα. Το άνω σκαλοπάτι καί ένα σημείο τοΰ 
ένος καδρονιού τής σκάλας ήταν σπασμένα. ’Εξετάζοντας το σπασμένο ξύλο ό Λίντ
μπεργκ σκέφθηκε άμέσως το θόρυβο πού είχε άκούσει λίγο πριν άπό το σαλόνι. Τή 
στιγμή έκείνη έπρεπε ό άπαγωγεύς νά παίρνη τό παιδί άπό τό δωμάτιό του.

Τά σκέλη της σκάλας έφήρμοζαν στις λακκούβες πού βρίσκονταν κάτω άπό τό 
παράθυρο τοΰ δωματίου. ’Ό χι σέ μεγάλη άπόστασι ή άστυνομία βρήκε ένα άλλο 
άντικείμενο—μιά μικρή σμίλη, πού πιθανώς χρησιμοποιήθηκε γιά τήν παραβίασι 
τοΰ παραθύρου.

’Εντός ολίγου κατέφθασε, συνοδευόμενος άπό τρεις βοηθούς, ό διευθυντής 
τής κρατικής άστυνομίας τής Νιοΰ Τζέρσεϋ, συνταγματάρχης Νόρμαν Σβάρτζκοπφ. 
Ό  φίλος τοΰ Λίντμπεργκ, συνταγματάρχης Μπρίκινριτζ, ήρθε μετά άπό αύτόν. 
Γιά μιά άκόμα φορά ό Λίντμπεργκ τούς ώδήγησε στο δωμάτιο τοΰ παιδιοΰ καί τούς 
έδειξε τά διάφορα ίχνη καί ιδιαιτέρως τό γράμμα πού ήταν πάνω στο καλοριφέρ. 
Είχαν περάσει τά μεσάνυκτα όταν ό ειδικός έπί των δακτυλικών άποτυπωμάτων 
έφτασε καί εξέτασε τό φάκελλο, γιά άποτυπώματα. Δέν βρήκε όμως τίποτε. Σιγή 
έπεκράτησε μέσα στο δωμάτιο καθώς ένας άστυνομιός άνοιγε τό φάκελλο καί έδινε 
τό κακογραμμένο σημείωμα, πού ήταν μέσα, στον Λίντμπεργκ :

’Αγαπητέ κύριε,
Νά έχης έτοιμα 50.000 δολλάρια. 25.000 σέ γραμμάτια τών 20 δολλαρίων, 

15.000 σέ γραμμάτια τών 10 δολλαρίων καί 10.000 σέ γραμμάτια τών 5 δολλαρίων. 
'Ύστερα άπό 2—4 ημέρες θά σέ πληροφορήσωμε πού θά παραδώσης τά χρήματα. Σέ 
ειδοποιούμε νά μή άνακοινώσης τίποτε ή είδοποιήσης τήν άστυνομία. Τό παιδί τό 
φροντίζουμε καλά. Συνθηματικό μας σημείο γιά δλα τά γράμματα είναι ύπογραφή 
καί τρεις τρύπες...».

Ή  ύπογραφή ήταν περίεργη, άλλά άλάνθαστη. Δύο κύκλοι τέμνοντες άλλή- 
λους, έσχημάτιζαν ένα ωοειδές έπίμηκες σχήμα στο σημείο πού έτέμνοντο. Οί κύ
κλοι ήταν μπλέ, τό ωοειδές σχήμα βαθύ κόκκινο καί τρεις τετράγωνες τρύπες δια
περνούσαν καί τά τρία μέρη τοΰ σχήματος σέ μιά οριζόντια γραμμή.

Τά 50.000 δολλάρια πού έζητοΰντο ώς λύτρα, δέν ήταν μεγάλο πρόβλημα γιά 
τον Τσάρλς Λίντμπεργκ, γιατί ήταν τώρα τεχνικός σύμβουλος στις δυο σπουδαιό
τερες αεροπορικές εταιρίες καί ήταν άρκετά εύκατάστατος. Καί ή γυναίκα του προ- 
ήρχετο άπό μιά άπ’ τις πλουσιώτερες οικογένειες τής ’Αμερικής. Τό πρόβλημα πού 
συναντούσε ό νεαρός πατέρας ήταν πώς θά παρέδιδε τά λύτρα στούς άπαγωγεΐς. 
Γιατί τό σημείωμα τον προειδοποιούσε είδικώς νά μή καλέση τήν άστυνομία—καί 
αυτός είχε κάνει ήδη τό βήμα αυτό.

Μέσα στήν άμηχανία του στράφηκε προς τούς άλλους πού βρίσκονταν μέσα 
στο δωμάτιο καί τούς είπε δτι δέν πρέπει ούτε ή άστυνομία νά ένεργήση κι’ οί έφη- 
μερίδες νά γράψουν, πράγμα πού θά τον έμπόδιζε νά καταβάλη τά λύτρα καί νά πάρη 
πίσω τό παιδί του. Ό  συνταγματάρχης Σβάρτζκωπφ συμμεριζόμενος τήν κατάστασί 
του, δέχθηκε καί δήλωσε οτι ή άστυνομία τής Νιοΰ Τζέρσεϋ θά προσπαθούσε νά 
άναστείλη τή δράσι της. ’Αλλά διηρωτάτο κατά πόσον μιά τέτοια πολιτική μποροΰσε 
νά τεθή εις εφαρμογήν.

Γιατί στήν πραγματικότητα, ήταν σχεδόν πολύ άργά γιά νά προλάβουν τήν 
δημοσιότητα. Μισή ώρα μετά τό τηλεφώνημα τοΰ Όλιβερ Χουέϊτλυ προς τήν άστυ
νομία τής Χόουπγουέλ, σέ τρεις πολιτείες είχε ληφθή τό σήμα συναγερμού άπό τά 
άστυνομικά τηλέτυπα καί οί εκδότες άνασυνέτασσαν τις πρώτες σελίδες τών έφημε- 
ρίδων τους. Γρήγορα, χιλιάδες ανθρώπων—δημοσιογράφοι, περίεργοι κλπ,—προσε-
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τίθεντο σ’ αυτούς πού έσπευδαν προς τήν κατοικία των Λίντμπεργκ. ’Έπρεπε νά το 
περιμένουν το πλήθος. 'Η  δόξα του Λίντμπεργκ δεν είχε μειωθή καθόλου κατά τά 
πέντε χρόνια άπό τότε πού είχε πραγματοποιήσει τήν πτήσι του άπό τή Νέα 'Υόρκη 
στο Παρίσι. Για τά εκατομμύρια πού τον έλάτρευαν, ό «Λίντυ» ήταν άκόμα ό με- 
τριόφρων άνδρας πού είχε καταπλήξει τον κόσμο μέ τήν τόλμη του, νά διάσχιση τον 
’Ατλαντικό μόνος μέ ένα σαθρό μονοκινητήριο άεροπλάνο.

'Η  ’Άννα Μόρρου, έξ άλλου, στήν πραγματικότητα ήταν άγνωστη όταν ό 
Λίντμπεργκ τή ζήτησε γιά σύζυγό του πριν τρία χρόνια, παρ’ βλον ότι ό πατέρας 
της ήταν ένας πολυεκατομμυριοϋχος καί άπό τό 1927 μέχρι τό 1930 Πρεσβευτής 
των 'Ηνωμένων Πολιτειών στο Μεξικό. Οί δημοσιογράφοι άρχισαν νά γράφουν γι’ 
αύτήν όταν ό Λίντμπεργκ ερωτευμένος, τής έκανε φλέρτ πετώντας χαμηλά πάνω άπό 
τό κτήμα της στο ’Έγγλεγουντ. Είχαν πληροφορηθή ότι ή Άννα ήταν ένα αδύνατο 
αισθηματικό κορίτσι μέ καστανά μαλλιά καί γαλανά μάτια πού τής άρεσε νά γράφη 
ποιήματα. Τό κοινό έπεκρότησε ένθουσιωδώς τούς γάμους τους, πού έγιναν τον 
Μάϊο του 1929.

Μέ τήν έμφάνισι των τίτλων στις πρωινές εφημερίδες: «ΑΠΗΧΘΗ ΤΟ ΒΡΕ
ΦΟΣ ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ», ή εΐδησις διαδόθηκε άστραπιαϊα. 'Ο Πρόεδρος 
Χέμπερτ Χοϋβερ συλλυπήθηκε τό ζεύγος. 'Υπουργοί ’Εξωτερικών έστειλαν τά συλ
λυπητήρια τών Κρατών τους. Οί Τάϊμς τής Νέας 'Υόρκης άνέφεραν: «Είναι βέβαιον 
ότι θά άσκηθή πίεσις γιά νά ληφθοΰν μέτρα πού νά καθιστούν τό έγκλημα τής άπα- 
γωγής, προσβολή κατά τής πολιτείας».

'Ο Λίντμπεργκ δέν ήθελε έπέμβασι τής αστυνομίας—άλλά ή άστυνομία ήταν 
τώρα άπαραίτητη γιά νά συγκρατήση τά μεγάλα πλήθη πού πολιορκούσαν τήν κα
τοικία του. Έ π ί πλέον οί άνακριτικοί υπάλληλοι ήταν άποφασισμένοι νά έξερευνή- 
σουν κάθε πιθανότητα μήπως τό έγκλημα είχε διαπραχθή έκ τών έσω, παρ’ δλον ότι 
ό Τσάρλς καί ή Άννα ήταν πεπεισμένοι ότι κανείς άπό τούς ύπηρέτες δέν ήταν άνα- 
κατεμένος στή δουλειά αύτή. Σέ λίγο ή Γκάου Μπέττυ καί οί Χουέϊτλυ, καθώς καί 
όλοι οί ύπηρέτες τής Μόρρου, εξετάσθηκαν.

Οί νεαροί γονείς άγρυπνοΰσαν ακούραστοι περιμένοντας ότι σέ κάθε λεπτό 
ήταν δυνατόν νά λάβουν είδοποίησι. Δύο ήμέρες μετά τήν άπαγωγή, καθ’ ύπόδειξι 
τής Άννας, δημοσιεύθηκε στή πρώτη σελίδα όλων τών κυριωτέρων έφημερίδων τής 
χώρας, λεπτομερής κατάλογος τής δίαιτας τού βρέφους. Σέ μιά δεύτερη έκδοσι τής 
ιδίας ήμέρας, οί Λίντμπεργκ έδημοσίευσαν τήν άγγελίαν ότι: «Μέ κανένα τρόπο δέν 
θά προσπαθήσωμε νά βλάψωμε αύτούς πού θά είχαν σχέσι μέ τήν έπιστροφή τού 
παιδιού».

Τήν έπομένη ήμέρα, στις 4 Μαρτίου, έλαβαν ένα γράμμα πού έφερε τό ίδιο 
παράξενο σύμβολο πού είχε καί ή προηγουμένη σημείωσις γιά τά λύτρα :

«’Αγαπητέ Κύριε,
Σάς προειδοποιήσαμε νά μή δημοσιεύσετε τίποτε καί νά μήν ειδοποιήσετε τήν 

άστυνομία. Τώρα θά έχετε συνέπειες—δηλαδή θά κρατήσωμε τό παιδί μέχρι νά ήσυ- 
χάσουν τά πράγματα... Μή φοβάσθε γιά τό παιδί... Τό τρέφομε σύμφωνα μέ τή δί
αιτα... ’Εμείς ένδιαφερόμαστε νά σάς τό στείλωμε πίσω έν πλήρει υγεία. Τά λύτρα 
ώρίσθηκαν σέ 50.000 δολλάρια, άλλά τώρα πρέπει νά πάρη μερίδα καί άλλο άτομο... 
Γι’ αύτό τό ποσόν θά είναι 70.000... Θά σάς πληροφορήσωμε άργότερα πού θά παρα
δώσετε τά χρήματα. Άλλά όταν ή άστυνομία θά είναι έκτος τής ύποθέσεως καί θά 
ήσυχάσουν οί εφημερίδες...».

Καθώς οί άστυνομικοί μελετούσαν τό γράμμα, πρέσεξαν ότι δύο λέξεις ήταν 
γραμμένες μέ Γερμανική ορθογραφία, άλλά αύτό δέν ήταν άπόλυτο πειστήριο ότι ό 
άπαγωγεύς έπρεπε νά είναι άπαραιτήτως Γερμανός. "Ισως οί λέξεις καί ή άσύντα- 
κτος φρασεολογία νά ήταν επινοημένες. Άλλά πίστευαν όμως, ότι έφ’ όσον στο
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γράμμα άναφερόταν ή λέξις «εμείς», οί άπαγωγεΐς θά ήταν συνδεδεμένοι μέ σπείρα 
τοϋ υποκόσμου.

'Ο "Αλ Καπόνε, ό πλέον περιβόητος γκάγκστερ τής ’Αμερικής, άποκάλεσε 
τήν άπαγωγή «κακοήθη» καί προσέφερε συγχρόνως 10.000 δολλάρια γιά την επι
στροφή τοϋ παιδιοΰ.

Στή στήλη τοϋ ’Άρθουρ Μπρισμπάεΐν, πού διαβαζόταν άπο εύρύ κοινό, ό 
Καπόνε έκανε καί άλλη προσφορά: ’Εάν το Κράτος τον άφηνε έλεύθερο (έξέτιε τότε 
ποινή φυλακίσεως 11 ετών γιά φοροδιαφυγή), μποροΰσε ό ίδιος νά έπαναφέρη τό 
παιδί των Λίντμπεργκ στούς γονείς του.

Παρ’ όλον δτι ή προσφορά τοϋ Καπόνε αγνοήθηκε, ό Λίντμπεργκ καί Μπρί- 
κινριτζ άποφάσισαν δτι θά ήταν καλό νά έχουν ένα άντιπρόσωπο, ό όποιος νά γνώ
ριζε καλά τον υπόκοσμο. Σκέφθηκαν τον Μόρις Ρόσνερ, ενα πρώην κρατικό πρά
κτορα, μέ άρκετή πείρα για νά τον χρησιμοποιήσουν ώς μεσάζοντα μέ τον υπόκοσμο. 
Αύτός δέχθηκε νά ένεργήση ώς ένδιάμεσος σύνδεσμος καί παρά τά σχόλια καί τήν 
κριτική τοϋ κοινοΰ, εγκαταστάθηκε στην κατοικία των Λίντμπεργκ.

Βιαστικές ειδήσεις άκολούθησαν τις μυστηριώδεις έπαφές τοϋ παράξενου 
συνδέσμου των Λίντμπεργκ. Μετά ό Ρόσνερ έκανε δηλώσεις στόν τύπο. Έγνώριζε 
θετικά δτι τό παιδί ήταν έν τή ζωή καί θά έπεστρέφετο στούς γονείς του.

'Η  ύπόθεσις έφαίνετο νά πλησιάζη προς τό τέρμα της. 'Ο κόσμος περίμενε 
κρατώντας τήν αναπνοή του.

'Ο Δόκτωρ Φ. Κόντον περίμενε κι’ αύτός μέ άνυπομονησία. ’Ήταν ενα συντα
ξιούχος καθηγητής στή Νέα 'Τόρκη, εύσωμος, μυώδης, ήλικίας 72 ετών (δέν είχε 
λείψει ούτε μιά φορά άπό τήν τάξι επί 46 χρόνια). 'Ο Κόντον πίστευε απόλυτα δτι ή 
’Αμερική ήταν τό πρώτο έθνος στόν κόσμο, ό λαός της ήταν ό καλύτερος καί οί ήρω- 
ές της οί πλέον εύγενεΐς. Ά π ’ όλους αύτούς τούς ήρωες ό πιο προσφιλής του ήταν ό 
Τσάρλς Λίντμπεργκ. "Οταν στις 5 Μαρτίου διάβασε δτι ό Λίντμπεργκ βρήκε ώς 
άπαραίτητο νά χρησιμοποιήση τή βοήθεια τοϋ υποκόσμου γιά νά έπανακτήση τό 
παιδί του, τοϋ φάνηκε δτι τοΰτο είχε άποτροπιαστικό άντίκτυπο γιά τή χώρα.

Τή νύκτα μετά τό δείπνο, ό Δρ. Κόντον άποσύρθηκε στο γραφείο του, στήν 
ταπεινή κατοικία του στή Μπρόγξ καί έγραψε ένα γράμμα στήν άγαπημένη του 
εφημερίδα τής Μπρόγξ «Χόουμ Νιούς». «Προσφέρω» έλεγε, «1.000 δολλάρια καί 
δλες τις οικονομίες τής συζύγου μου έπιπροσθέτως τών ζητηθέντων 50.000 δολλα- 
ρίων, γιά νά μπορέση μιά άξιαγάπητη μητέρα νά έπανακτήση καί πάλι τό παιδί της. 
Είμαι έτοιμος μέ δικά μου έξοδα νά πάω οπουδήποτε καί ποτέ δέν θά άναφέρω τά 
ονόματα τών άπαγωγέων».

’Αμέσως μόλις ή επιστολή δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου, τό τηλέφωνο τοϋ 
Δρ. Κόντον άρχισε νά κτυπα συνεχώς. 'Η  οίκογένειά του καί οί περισσότεροι φίλοι 
του τρόμαξαν. Δέν είχε άντιληφθή δτι δλοι θά γελούσαν μαζί του μέ τό νά νομίζη 
δτι οί άπαγωγεΐς θά διάβαζαν τή «Χόουμ Νιούς»; Γιατί είχε κάνει μιά τέτοια τρέλλα;

'Ο Δρ. Κόντον άπάντησε γαλήνιος: «Θέλω νά ΐδώ ξανά τά χεράκια τοϋ παι
διού γύρω στο λαιμό τής μητέρας του».

Λόγω τού μεγάλου φόρτου εργασίας—γιατί παρ’ δλον δτι ήταν συνταξιούχος, 
έξακολουθοΰσε νά διδάσκη παιδαγωγική στό Φόρντχαμ, νά παραδίδη μαθήματα 
κολυμβητικής καί νά δίδη διαλέξεις πάνω σέ πολλά θέματα σ’ δλη τήν πόλη—στις 9 
Μαρτίου ό Δρ. Κόντον έφτασε στό σπίτι του μετά τις 10 μ.μ. Καθώς διέτρεχε τήν 
αλληλογραφία του τό βράδυ εκείνο, τά μάτια έπεσαν ιδιαίτερα πάνω σ’ ένα φάκελλο 
πού άπευθυνόταν προς αυτόν. Τον άνοιξε πρώτο.

Αυτό δμως πού διάβασε τον κατέπληξε.
«’Αγαπητέ κύριε, εάν έπιθυμήτε νά ένεργήσετε ώς μεσάζων στήν ύπόθεσι 

τών Λίντμπεργκ, παρακαλοΰμε, άκολουθήσετε επακριβώς τις οδηγίες μας. Έγχει-



9752 Άν. Βογιατζή

ρίσατε την εσώκλειστη έπιστολή προσωπικώς στον Λίντμπεργκ... "Οταν πάρετε τά 
χρήματα άπό τον Λίντμπεργκ δημοσιεύσατε αυτές τις λέξεις στη «Νιού Γιόργκ 
Άμέρικαν».

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ
«Να βρίσκεσθε στο σπίτι σας κάθε βράδυ άπό τις έξη μέχρι τις δώδεκα...».
Μέσα στο γράμμα υπήρχε ένας μικρότερος φάκκελος.
'Ο Κόντον κάλεσε αμέσως στο τηλέφωνο τον Λίντμπεργκ. Μετά άπό λίγη 

καθυστέρησι, συνδέθηκε μέ τον συνταγματάρχη, του διάβασε τό γράμμα καί τοΰ 
εξήγησε γιά τό δεύτερο σφραγισμένο γράμμα.

—«Παρακαλώ διαβάστε μου το» είπε ό Λίντμπεργκ.
'Ο Κόντον άνοιξε τό δεύτερο γράμμα. «Αγαπητέ κύριε» έλεγε τό σημείωμα 

«'Ο Κόντον μπορεί νά χρησιμοποιηθή ως μεσάζων. Μπορείτε να του δώσετε τις 70. 
000 δολλάρια. Κάνετέ τα ένα πακέτο μικρών διαστάσεων». ’Εδώ ό Δρ. Κόντον εξή
γησε, ήταν ένα σχεδιάγραμμα ενός πακέτου, μέ τις διαστάσεις σημειωμένες κατά 
μήκος τών πλευρών του. Μετά συνέχισε: «'Όταν πάρωμε τά χρήματα θά σας πούμε 
πού θά βρήτε τό παιδί σας. Πρέπει νά έχετε ένα άεροπλάνο έτοιμο, είναι 150 μίλλια 
μακρυά...».

Ή  φωνή του Λίντμπεργκ, ή οποία φαινόταν κουρασμένη κι’ άδιάφορη, ρώ
τησε άν αύτό ήταν όλο.

—«’Ό χι, είπε ό Δρ. Κόντον, δέν είναι αύτό μόνο. Στο κάτω μέρος τής επι
στολής υπάρχει ένα παράξενο σχέδιο. Τό περιέγραψε : δύο τέμνοντες άλλήλους 
κύκλοι μπλέ χρώματος, πού σχημάτιζαν έσωτερικώς ένα ωοειδές σχήμα, τρεις τρύ
πες κατά μήκος όλου τοΰ σχεδίου.

'Η  φωνή άπό την άλλη άκρη τοΰ τηλεφώνου άκούσθηκε ζωηρή τώρα:
—«Θά πάρω ένα αυτοκίνητο καί θά έρθω άμέσως».
—«’Εσείς έχετε πολλή δουλειά» είπε ό Κόντον. «’Εγώ πρέπει νά έρθω σέ σάς».
Ό  Κόντον έφτασε στό Χόουπγουέλ στις δύο' ή ώρα μετά τά μεσάνυκτα. Δέν 

ύπήρχε άμφιβολία γιά τά γράμματα, είπε ό Λίντμπεργκ όταν τά εξέτασε. Δέν μπο
ρούσε νά είναι πλαστά γιατί τό σύμβολο τών άλληλοσυνδεομένων κύκλων δέν είχε 
δημοσιευθή στις εφημερίδες. Δέχθηκε ό Δρ. Κόντον νά παίξη τον ρόλο τού μεσά
ζοντος καί τοΰ ζήτησε νά μείνη στό σπίτι του τή νύκτα έκείνη.

Ό  Κόντον δέχθηκε καί μετά ρώτησε άν μπορούσε νά ίδή τήν κυρία Λίντμπεργκ. 
Ό  Λίντμπεργκ τον ώδήγησε στό δωμάτιο όπου ή "Αννα άναπαυόταν. Ό  Δρ. Κόντον 
είδε τά μάτια της πού ήταν γεμάτα δάκρυα.

—«Μά γιατί κλαϊτε;» τή ρώτησε, μέ εύγενική φωνή. «Πηγαίνω νά σάς φέρω 
πίσω τό παιδί σας». Μετά πρόσθεσε χαμογελώντας: «Γιά κοιτάξετε τον συνταγμα
τάρχη. Ζηλεύει ένα γέρο σάν εμένα».

Ή  "Αννα γέλασε λιγάκι, μετά οί δυο άνδρες βγήκαν έξω. Ό  Λίντμπεργκ είπε 
στον άκμαΐο γέρο ότι ήταν ή πρώτη φορά πού ή γυναίκα του γελούσε άπό τήν ήμέρα 
πού τούς πήραν τό παιδί τους. Τοΰ ζήτησε συγνώμη γιατί δέν μπορούσε νά τοΰ 
έξοικονομίση ένα κρεβάτι καί ώδήγησε τον Κόντον στό άδειο δωμάτιο τού παιδιού, 
όπου τού έστρωσε πρόχειρα στό πάτωμα, κοντά στήν κούνια.

’Αφού έμεινε μόνος σκεπτικός γιά μερικές στιγμές, ό Δρ. Κόντον γονάτισε 
δίπλα στήν κούνια.Προσευχήθηκε ζητώντας βοήθεια καί καθοδήγησι άπό τον "Υψιστο 
στήν άποστολή του—μιά άποστολή τήν οποία ύπόσχοταν ότι ποτέ δέν θά έγκατέλειπε 
μέχρις ότου τό μικρό άγοράκι θά ξανακοιμόταν πάλι στό δωμάτιό του.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί ό Δρ. Κόντον έπέστρεψε στή Μπρόγξ, μ’ ένα γράμμα 
τού Λίντμπεργκ πού τον έξουσιοδοτοΰσε νά ένεργήση ως μεσάζων του. Ό  Μπρί- 
κινριτζ τον πήγε στό σπίτι του καί εύχαρίστως δέχθηκε τήν προσφορά νά μένη έκεΐ 
μέχρις ότου θά υπήρχαν έλπίδες νά πάρουν τό παιδί του πίσω. Ό  Μπρίκινριτζ δήμο-
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σίευσε μια άγγελία στήν εφημερίδα «Νιοϋ Γιοργκ Άμέρικαν» : «Τά χρήματα είναι 
έτοιμα».

Για νά άποκρύψη την ταυτότητά του άπό τις έφημερίδες, ή άγγελία δημοσιεύ- 
θηκε στις 11 Μαρτίου μέ την υπογραφή J.F.C. πού ήταν τά αρχικά του ονόματος' 
του καθηγητοΰ. Ό  Κόντον ήταν βέβαιος ότι οί άπαγωγεϊς θά τον άνεγνώριζαν, άλλά 
σέ οίονδήποτε άλλον ή άγγελία θά ήταν άκατάληπτος.

Τή νύκτα εκείνη στις έπτά ή ώρα κτύπησε το τηλέφωνο. Μιά βαρειά φωνή 
ρώτησε τον Κόντον εάν είχε λάβει το γράμμα μέ τήν διακριτική υπογραφή. Ή  λέξις 
«υπογραφή» προφέρθηκε μέ ξενική προφορά.

Ό  Δρ. Κόντον άπάντησε ότι τήν είχε λάβει. Τώρα το ενδιαφέρον του μεγά
λωνε. ’Ακούσε αύτον πού τηλεφωνούσε νά έπαναλαμβάνη τήν άπάντησί του σέ κά
ποιον άλλο. Καί στο βάθος ακούε καί κάποια άλλη φωνή. Δέν μπορούσε νά κάνη 
λάθος στις λέξεις «στάτι τσίτο», πού άκουσε. ’Ήταν ιταλικές καί έσήμαιναν «μή 
μιλάς». Ή  πρώτη φωνή είπε στον Κόντον οτι ή σπείρα θά τον ειδοποιούσε γρήγορα 
έκ νέου. Αύτο ήταν όλο.

"Οταν ό Κόντον περιέγραψε στον Μπρίκινριτζ τή συνδιάλεξι, τονίζοντας τή 
βαρειά προφορά εκείνου πού τον είχε καλέσει, ό Μπρίκινριτζ βεβαιώθηκε ότι είχαν 
έ'ρθει άπ’ εύθείας σέ επαφή μέ τούς άπαγωγεϊς.

’Αλλά στο μυαλό τού πληρεξουσίου τού Λίντμπεργκ ήταν κάτι άλλο. Έάν ό 
Δρ. Κόντον έκαλεΐτο νά διαπραγματευθή πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τούς άπαγωγεϊς, 
μπορούσε νά κινδυνεύση. 'Ο Μπρίκινριτζ ήθελε νά έξευρεθή άλλος τρόπος συνδιαλ
λαγής μέ τούς άπαγωγεϊς, άλλά τώρα δέν ήταν δυνατό γιατί ή ύπόθεσις είχε άνα- 
ληφθή πλέον άπο τον Κόντον.

'Ο γέρος χαμογέλασε. Μάλιστα. Είχε στο μυαλό του τήν άμοιβή πού θά ζη
τούσε—άλλά ίσως νά ήταν πολύ μεγάλη.

'Ο Μπρίκινριτζ άπόρησε. Πόσο μεγάλη ήταν ή άμοιβή του ώστε νά μή μπο
ρούσαν νά τήν καταβάλουν οί Λίντμπεργκ;

'Η  άμοιβή πού είχε στο μυαλό του ό Δρ. Κόντον, είπε χαμογελώντας άκόμα, 
ήταν το προνόμιο νά παραδώση αύτο το παιδί πίσω στά χέρια τής μητέρας του.

'Ο Μπρίκινριτζ προφανώς συγκινημένος, άπάντησε ότι ήταν βέβαιος ότι ή 
άμοιβή θά έρυθμίζετο.

Στις 8.30' τήν άλλη νύκτα, 12 Μαρτίου, κτύπησε το κουδούνι τής πόρτας τού 
Κόντον. "Ενας όδηγος ταξί έδωσε στον δόκτορα ένα μεγάλο άσπρο φάκελλο κι’ 
έφυγε. 'Ο Κόντον γνώρισε άμέσως τον κακό γραφικό χαρακτήρα άπο τήν διεύθυνσι 
πού ήταν γραμμένη στο φάκελλο. Ή  επιστολή άπευθυνόταν προς αύτον καί τού 
έλεγε νά μεταβή σέ μιά έγκαταλειμένη έξέδρα, όπου θά εΰρισκε ένα δεύτερο ση
μείωμα κάτω άπο μιά πέτρα. 'Η  τελευταία σειρά τής έπιστολής έλεγε «φέρε τά χρή
ματα μαζί σου».

—«’Αλλά τά χρήματα δέν είναι άκόμα έτοιμα» είπε ό Μπρίκινριτζ χρειαζό
ταν χρόνος γιά νά συγκεντρωθούν τά ζητηθέντα γραμμάτια.

*0 Κόντον άπάντησε στον Μπρίκινριτζ ότι θά τού εξηγούσε γιά τά χρήματα, 
άλλά τώρα ύπεράνω όλων έπρεπε νά κάνη δ,τι άκριβώς τού έλεγαν. ’Αμέσως κανό
νισε ώστε ένας στενός φίλος του νά τύν πάη μέ το αυτοκίνητό του στήν έξέδρα.

ΤΗταν μιά πληκτική νύκτα. Ό  ψυχρός άέρας κυλούσε τά φύλλα των δένδρων 
κατά μήκος τού δρόμου. Τά σκοτεινά τετράγωνα έφευγαν γρήγορα καθώς το αύτο- 
κίνητο έτρεχε. Τέλος σταμάτησε δίπλα στην έγκαταλειμένη έξέδρα πού περιβάλοταν 
άπο ένα υπόστεγο. 'Ο Δρ. Κόντον κατέβηκε άπ’ το αυτοκίνητο, σκαρφάλωσε στο 
υπόστεγο καί πήρε ένα σημείωμα πού βρισκόταν κάτω άπο μιά πλάκα.

«Διασχίσατε το δρόμο καί άκολουθήσατε το φράκτη προς τήν διεύθυνσι τού 
κοιμητηρίου προς τήν 233ην όδό. Θά σάς συναντήσω έκεϊ».

(Συνεχίζεται)
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’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Front
_____________________ Page Detective», κατά μετάφρασιν άσ τυ-----------------------------------

φύλακας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

~Ηταν μια μεγάλη πολυκατοικία στο νοτιοδυτικό τμήμα τής πόλεως Μίλκη, 
άνάμεσα σέ πολλές άλλες πολυκατοικίες. 32 άτομα έ'μεναν σέ 23 δωμάτια καί ήταν 
ευνόητο δτί, ένας ένοικιαστής μπορούσε ν’ άπουσιάζη επί άρκετές ημέρες χωρίς να 
γίνη άντιληπτή ή άπουσία του.

’’Ηταν Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 1960, δταν ή ΐδιοκτήτρια στάθηκε στο διά
δρομο του πρώτου ορόφου καί παρακολουθούσε μιά ομάδα ένοικιαστών, πού έ'βγαιναν 
άπό την πόρτα.

—«Μήπως είδατε τήν Δίδα Χάϊντ τελευταία;» ρώτησε.
Αυτοί σταμάτησαν, σκέφθηκαν καί κούνησαν τό κεφάλι.
—«’Έχω κάμποσο καιρό να τήν ΐδώ» είπε μιά γυναίκα. «Πιθανώς να έχει 

πάει ταξίδι για τις γιορτές».
—«Θά μου τό έλεγε» ΐσχυρίσθηκε ή ΐδιοκτήτρια. «Είναι τώρα μιά βδομάδα 

πού ή άλληλογραφία της περιμένει πάνω στό τραπέζι». Υπήρχε βάσιμη δικαιολογία 
γιά ν’ άνησυχή. Ή  δίς Χάϊντ, ή οποία ζοΰσε έπί άρκετά χρόνια μόνη της στην πολυ
κατοικία, ήταν 86 ετών.

Ή  ΐδιοκτήτρια κοίταξε πάνω τις σκάλες, πήρε βαθειά άναπνοή καί άρχισε 
ν’ άνεβαίνη γίά τον τρίτο δροφο, δπου στό χώλλ κτύπησε τήν πόρτα, φωνάζοντας: 
«Δίς Χάϊντ».

Τότε βγήκε ένας άνδρας άπό ένα διπλανό δωμάτιο. 'Η  ΐδιοκτήτρια στράφηκε 
προς αυτόν καί τον ρώτησε έάν εΐχεν ΐδή τήν Χάϊντ προσφάτως. Τής άπάντησε δτι 
γιά άρκετό καιρό δεν είχεν ΐδή τήν γειτόνισσά του. Συνώδευσε τή γυναίκα κάτω 
προσπαθώντας νά ένθυμηθή πού τήν εΐχεν ΐδή τήν τελευταία φορά. "Οταν κατέβηκαν 
κάτω, ή ΐδιοκτήτρια ερεύνησε καί βρήκε ένα άντικλείδι καί τον παρακάλεσε: «Θά 
θέλατε νά πάτε στό δωμάτιό της καί νά ρίξετε μιά ματιά;».

'Ο ένοικος, ένα συνταξιούχος ξυλουργός 67 ετών, δέχθηκε καί πήρε τό κλειδί. 
’Ανέβηκε επάνω, έβαλε τό κλειδί στήν κλειδαρότρυπα καί τό έστριψε. Τό πρώτο 
πράγμα πού είδε ήταν ένα σημείωμα πάνω στό δάπεδο, ακριβώς μπροστά στήν 
πόρτα τού μεγάλου δωματίου, τό όποιον ήταν άνετα επιπλωμένο μέ γραφείο, καθί
σματα, λάμπες, βιβλία, άνθοδοχεΐα καί χαρτιά πού ήταν σκορπισμένα παντού καί ή 
κλίνη κοντά στον άπέναντι τοίχο.

Προχώρησε ένα βήμα καί σταμάτησε.
Πάνω στό κρεβάτι άναγνώρισε τή μορφή τής Χάϊντ. Έκειτο ύπτια, τά χέρια 

δεμένα μ’ ένα λευκό μανδήλι, άλλο λευκό μανδήλι ήταν χωμένο στό στόμα της καί 
μιά εσάρπα είχε δεθή σφιχτά γύρω στό κεφάλι της μέ δύο κόμβους κάτω άπό τό 
δεξί της αύτί. Τό άριστερό μέρος τού προσώπου της ήταν μωλωπισμένο. Βγήκε άπό 
τό δωμάτιο, κατέβηκε κάτω στήν ΐδιοκτήτρια πού τον περίμενε στή βάσι τής σκάλας 
καί τής είπε τί είδε. Αυτή έτρεξε αμέσως στό τηλέφωνο πού βρισκόταν στόν τοίχο 
καί κάλεσε τήν άστυνομία.

Σέ λίγα λεπτά άστυνομικά αυτοκίνητα έστάθμευαν προ τής πολυκατοικίας 
τής λεωφόρου Φααργουέλ. Ό  ύπαστυνόμος Χάρολντ Μπράϊερ ώδήγησε τήν ομάδα 
του μέσα.

'Ο ιατροδικαστής Δρ. Βάν Χέκκε άπεφάνθη δτι ή γυναίκα ήταν νεκρή άπό 
δύο ή τρεις ημέρες.
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—«Δεν υπάρχουν τραύματα άπό πυροβόλο δπλο ή άπό μαχαίρι» είπε. «Φαί
νεται δτι άπέθανε άπό άσφυξία, άπό τό φίμωτρο. ’Ασφαλώς τά 
κεφάλι κάτι λένε. Θά τής κάνωμε νεκροψία σήμερα».

'Ο άρχιφύλαξ Έντουιν Σάφνερ και ό άστυνομικός Ρίτσαρντ Βοζιεχόβσκι 
άνέβηκαν έπάνω δπου οί ένοικοι τούς περίμεναν.

Οί αστυνομικοί άπήτησαν κατ’ άρχάς ήσυχία καί μετά είπαν στούς συγκεν
τρωμένους έκεϊ, δτι θά τούς ύποβοηθοϋσαν στο έργο τους, έάν διατηρούσαν τήν ψυ
χραιμία τους καί άπαντοΰσαν στις ερωτήσεις τους.

—«’Ακούσε κανείς ‘σας τίποτε στο δωμάτιο τής Χάϊντ;».
Μιά γυναίκα, πού έμενε άκριβώς κάτω άπό το δωμάτιο τής Χάϊντ, εΐπεν δτι 

ακούσε ένα βαρύ γδούπο κατά τις 3 μ.μ. τή Δευτέρα. «Έσείσθηκε το δωμάτιό μου 
καί έφυγε μιά φωτογραφία άπο τή θέσι της στον τοίχο» είπε.

Βγήκε τότε στο χώλλ, άνέβηκε δύο-τρία σκαλοπάτια καί φώναξε: «Τί κάνεις 
αυτού; ρίχνεις το σουβά;». Καμμία δμως άπάντησις ή θόρυβος άπο το διαμέρισμα 
τής Χάϊντ, δεν άκούσθηκε.

—«Μήπως ή Χάϊντ είχε έπισκέπτας; Μήπως κανείς ήρθε καί τή ζήτησε;») 
ρώτησε ό Σάφνερ.

Κανείς τους δέ γνώριζε τίποτε.
Πότε έθεάθη ή Χάϊντ γιά τελευταία φορά; Κανείς δεν θυμόταν νά τήν είδε 

δλη τή βδομάδα. 'Ο άνθρωπος πού εϊχε βρή τό πτώμα της θυμόταν δτι εΐχεν ίδή 
γιά τελευταία φορά τήν Χάϊντ τήν Πέμπτη ή Παρασκευή τής προηγουμένης έβδο- 
μάδος. «Καθόταν σ’ ένα κάθισμα στο διάδρομο καί άναπαυόταν. Μοΰ εΐπεν δτι ήταν 
κουρασμένη άπό ένα περίπατο στήν πόλι δπου έκανε μερικά ψώνια».

—«Τήν κάλεσαν στο τηλέφωνο τό Σάββατο πού μάς πέρασε» θυμήθηκε ή ίδιο- 
κτήτρια. «’Ανέβηκα πάνω καί τήν έκάλεσα, άλλά δεν άπάντησε. ’Έγραψα ένα ση
μείωμα γιά τό τηλεφώνημα καί τό έσπρωξα μέσα κάτω άπό τήν πόρτα». Καί ό ένοι
κος τού ορόφου της θυμήθηκε δτι τή Δευτέρα τής είχε φέρει πάνω τήν άλληλογραφία 
της, χτύπησε τήν πόρτα, αλλά δεν πήρε άπάντησι καί έρριξε τό γράμμα της κάτω 
άπό τήν πόρτα. "Ενα ζευγάρι τό όποιο έμενε σ’ ένα διαμέρισμα τού τρίτου ορόφου 
παραπλεύρως άπό τήν Χάϊντ, θυμόταν δτι είχαν άκούσει ένα θόρυβο, πού προήρχετο 
άπό τό διαμέρισμα τής ήλικιωμένης γυναίκας, τό πρωί τής Παρασκευής, ένα θόρυβο 
ποδοπατημάτων καί ένα παράθυρο πού άνοιξε καί έκλεισε. Οί φωνές ήταν άσυνήθεις 
ώστε καί ό σκύλος τους άκόμα έρεθίστηκε.

Πάνω, στο διαμέρισμα τής Χάϊντ, οί άστυνομικοί παρετήρησαν δτι τό πτώμα 
έφερε πλήρη ενδυμασία. Τό κρεβάτι ήταν μ’ επιμέλεια στρωμένο καί οί κουβέρτες 
ήταν γυρισμένες πρός τά πίσω. Τό κεφάλι τής γυναίκας βρισκόταν προς τά πόδια 
τού κρεβατιού.

Τό σημείωμα τό όποιο βρέθηκε κοντά στήν πόρτα, ήταν έκεΐνο τό όποιο είχε 
ρίξει ή ΐδιοκτήτρια καί αφορούσε τήν τηλεφωνική κλήσι τού Σαββάτου. 'Τπήρχαν 
καί άλλα χαρτιά άκόμα σκορπισμένα καί τό δωμάτιο φαινόταν σά νά είχε λεηλατηθή.

Ή  νεκρή γυναίκα φορούσε ένα χρυσό δακτυλίδι μ’ έναν άμέθυστο καί μέ μία 
άδαμαντοκόλλησι άπό δώδεκα μικρά διαμάντια. Μιά χρυσή καρφίτσα συγκρατοΰσε 
τό φόρεμά της στο στέρνο της. Τό διαμέρισμα τής γρηάς γεροντοκόρης ήταν μέ 
μετριοφροσύνη επιπλωμένο. Πλήρωνε μόνο 12 δολλάρια τήν εβδομάδα. ’Αλλά καθώς 
οί άστυνομικοί άρχισαν τον έρευνά τους πρός άνακάλυψιν ιχνών, άρχισαν νά διαπι
στώνουν μιά άτμόσφαιρα πνευματικής καλλιέργειας στο δωμάτιο.

'Τπήρχε ένας μεγάλος άριθμός βιβλίων, μεταξύ τών όποιων τό βιβλίο τού 
Τόμας Παίην «'Η ήλικία τής λογικής» καί ή αυτοβιογραφία τού ’Άλμπερ Σβάϊτσερ. 
Στερεωμένη δρθια, πάνω σ’ ένα τραπέζι, βρισκόταν μιά σελίδα πού προφανώς εΐχεν 
άποκοπή άπό κάποιο βιβλίο, επί τής όποιας άπεικονίζετο ό Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ,

σημάδια αύτά στο
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ένας ’Ινδός ποιητής. Τά φορέματα εις την ιματιοθήκην έδειχναν κάτι τδ καλαισθητικό.
Στο διάδρομο οί άστυνομικοί πληροφορήθηκαν έπίσης δτι ή γεροντοκόρη αυτή 

ήταν μια γυναίκα μέ σπάνια προσόντα.
—«'Όλοι τήν άγαποϋσαν» έξήγησεν ή ίδιοκτήτρια. «Ή ταν τόσο μεγαλόψυχη 

γυναίκα. Δεν ήταν άρρωστη και έβγαινε κάθε μέρα έξω. Μέ τις φίλες της μιλούσε 
σχεδόν κάθε μέρα άπό τό τηλέφωνο. Μερικές φορές οί φίλες της τήν επισκέπτονταν^ 
’Ηταν γυναίκες της ήλικίας της».

Καταγόταν άπό τή Ζυρίχη τής Ελβετίας, διατηρούσε πουλιά καί έκανε μα- 
κρυνοΰς περιπάτους στήν έξοχή. "Οταν ήταν νέα έκινεΐτο για τήν έπιτυχία άποκτή- 
σεως του δικαιώματος ψήφου. ’Ήταν φανερό δτι ή οίκογένειά της ήταν κάποτε πλού
σια, άλλα ή τύχη έπαψε να εύνοή τήν οικογένεια αύτή άπό πολλά χρόνια. Είχε μεγάλη 
άδυναμία στον Μπετόβεν καί σε δ,τι προερχόταν άπό τις ’Ινδίες. Πήγαινε σε πολλά 
κονσέρτα καί οποτεδήποτε ερχόταν κανείς άπό τις ’Ινδίες γιά νά δώση μιά διάλεξι, 
αύτή πάντοτε παρευρίσκονταν σ’ αύτή.

Έ ν τω μεταξύ, έκτος άπό τήν μαρτυρία περί τής πνευματικής καλλιέργειας 
της, οί άστυνομικοί δέν άνεκάλυψαν πειστήρια ποιος μπορούσε νά έχη σκοτώσει τήν 
Χάϊντ καί γιατί. Συνέχισαν νά ρωτούν τούς ένοικους τής πολυκατοικίας, άλλά δλοι 
έπέμεναν δτι ή Χάϊντ δέν εϊχεν έχθρούς τούς οποίους νά γνωρίζουν. Κανείς άπό τούς 
κατοίκους τού οικήματος δέν εϊχεν υποψίες έναντίον όποιουδήποτε.

Έλέγχοντες συστηματικώς οί άστυνομικοί τήν πολυκατοικία, άνεκάλυψαν 
κάτι σημάδια γύρω άπό τήν κλειδαριά ενός άλλου διαμερίσματος τού τρίτου ορόφου. 
Ό  ένοικιαστής τού διαμερίσματος άνέφερεν δτι τό διαμέρισμά του δέν είχε παρα- 
βιασθή, άλλά ή ταραχή του ήταν καταφανής.

Κανείς άπό τούς ένοικους δέν άνέφερε γιά κλοπές άντικειμένων. "Ενας πού 
έπέστρεφε στο διαμέρισμά του άπό τή δουλειά του, βρίσκοντας τούς άστυνομικούς 
γύρω άπό τήν πολυκατοικία, κάλεσε έναν άστυνομικό κατά μέρος καί τον ρώτησε:

—«Τά κοσμήματα τά βρήκατε;».
—«Φορούσε μιά καρφίτσα κι’ ένα δακτυλίδι».
—«’Ό χι αύτά. Είχα άκούσει δτι είχε ένα δέμα μέ κοσμήματα, κάτι υπολείμ

ματα άπό τότε πού ή οίκογένειά της ήταν πλούσια».
—«’Εσύ τά είδες ποτέ αύτά;».
Αυτός κούνησε άρνητικά τό κεφάλι του.
—«Ποιος σας τό είπε έσάς;».
Δέν θυμόταν.
Ή  άστυνομία δέν βρήκε τά κοσμήματα, έκτος άπό έκεΐνα πού φορούσε τό 

θύμα. Στο πορτοφόλι της ήταν μόνο ένα δολλάριο καί μερικά ψιλά.
Τά νέα περί τού θανάτου τής Χάϊντ έφεραν στήν πολυκατοικία μιά κοινωνική 

λειτουργό. Αύτή είπε στήν άστυνομία δτι τό θύμα έπαιρνε 85 δολλάρια τό μήνα ώς 
σύνταξι, ή οποία τής έχορηγεϊτο άπό τό 1947. ’Εκτός άπό τον τάφο της, άλλη άκί- 
νητη περιουσία δέν είχε.

—«Δέν είχε άλλα εισοδήματα» είπε. «Είχε ένα στούντιο μουσικής μέχρι τό 
1921. Καθώς φαίνεται ζοΰσε άπό οικονομίες ή άπό χρήματα κληρονομιών, μέχρις 
δτου άποτάθηκε σ’ έμας γιά νά τής παράσχωμε βοήθεια».

'Η  κοινωνική λειτουργός εϊπεν δτι έπισκεπτόταν συχνά τήν Χάϊντ.
•—«Ταξίδευε συχνά στήν Εύρώπη άπό τότε πού έγκαταστάθηκε στήν περιοχή 

έδώ, δταν άκόμα ήταν μωρό. Μιλούσε ’Ιταλικά, Γαλλικά καί Γερμανικά δπως μι
λούσε τ’ ’Αγγλικά. Ή ταν έπίσης μαθήτρια τής διεθνούς γλώσσης τής Εσπεράντο».

Οί άστυνομικοί, έλέγχοντες δλη τήν περιοχή, πληροφορήθηκαν άπό τον έκδοτη 
τής «Μιλβώκη Χέραλντ», μιας γερμανογλώσσου έφημερίδος, τήν οποίαν έπαιρνε ή 
Χάϊντ, δτι εϊχεν άνανεώσει τήν συνδρομή της τήν Παρασκευή καί περί τήν 11.30'
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ώραν. 'Η  γυναίκα ήταν σέ κέφι καί συζήτησε μαζί του γιά λίγο για τδ τελευταίο της 
ταξίδι στη Γερμανία.

’Από τά γράμματα πού βρέθηκαν στο δωμάτιο του θύματος, ή άστυνομία άνε- 
κάλυψε μερικούς συγγενείς της στή Γουώκεσα καί Γούτερλοου της Άϊόβα. Οί άστυ- 
νομικοί τούς έπεσκέφθηκαν, άλλα άπδ την έξέτασί τους δεν προέκυψε τίποτε πού 
θά βοηθούσε την έ'ρευνα.

’Από την γνωμάτευσι τού ΐατροδικαστοΰ προέκυψεν, δτι ή Χάϊντ πέθανε άπδ 
ασφυξία. Είχε κτυπηθή δυό φορές στδ κεφάλι, άλλα τδ κρανίο δεν ήταν σπασμένο.

'Η  άστυνομία έστειλε τά μανδήλια καί την έσάρπα, πού έχρησιποιήθηκαν γιά 
νά δεθή καί φιμωθή ή γυναίκα, στδ κρατικό έγκληματολογικό χημείο, αλλά δεν 
υπήρχε ελπίδα νά προκύψη τίποτε άπδ εκεί.

Οί άξιωματικοί έπέστρεψαν εις τδ γραφείο τη νύκτα εκείνη μέ άδεια χέρια.
Ά πδ τδν έλεγχο πού ένεργήθηκε, άποδείχθηκε οτι δλοι οί ένοικοι τής πολυκα

τοικίας ήταν έν τάξει. ΤΗταν δλοι έντιμοι άνθρωποι. 'Υπήρχαν δμως δύο άνθρωποι 
στδ τετράγωνο πού έπρεπε νά έξετασθοϋν. 'Ο ένας ήταν ένας τέως κατάδικος καί ό 
άλλος είχε συλληφθή πριν δύο έβδομάδες ώς ύποπτος κλοπής. Κάθονταν ό ένας 
δίπλα στδν άλλο. 'Ο ένας άπ’ αύτούς είχε ζητήσει νά νοικιάση δωμάτιο στήν πολυ
κατοικία πρδ μηνός, άλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα δωμάτια. Κανείς τους δέν ήταν 
σπίτι δταν οί άστυνομικοί πήγαν έκεϊ. Δύο άνδρες παρέμειναν καί τούς περίμεναν 
νά επιστρέφουν.

Οί αστυνομικοί, ώς έξ επαγγέλματος έπεβάλλετο, ήλεγξαν τδ όνομα του θύ
ματος στά άστυνομικά άρχεϊα. Δέν βρήκαν δμως τίποτε εις βάρος της. Βρήκαν δμως 
ένα φάκελλο άπδ τδν όποιο προέκυπτεν, δτι ή Χάϊντ ύπήρξε θύμα καί σ’ άλλη περί- 
πτωσι.

Μιά γυναίκα, ήλικίας 24 ετών, είχε κατηγορηθή, δτι είχε πλαστογραφήσει 
ένα τσέκ τής Χάϊντ. Τδ είχε πάρει άπδ την πολυκατοικία καί τδ είχε εξαργυρώσει 
σ’ ένα μπάρ τής περιοχής. Καταδικάσθηκε σ’ ένα χρόνο φυλάκισι.

—«Νά την έξετάσωμε. Μπορεί νά είναι αυτή πάλι».
—«’Ό χι. Είναι ύπδ παρακολούθησι. Καλύτερα δμως νά τής μιλήσουμε».
Ή  διεύθυνσι τής πλαστογράφου, ή όποια ήταν καταχωρισμένη στον άστυνο- 

μικδ φάκελλο, ήταν ένα διαμέρισμα, τέσσαρα τετράγωνα άπδ τδν τόπο τού έγκλή- 
ματος. ΈΙταν 10 μ.μ. δταν οί άστυνομικοί έπεσκέφθηκαν τδ κτίριο αύτδ καί έκαναν 
έλεγχο των έπιγραφών μέ τά ονόματα. Δέν υπήρχε πινακίδα μέ τδ όνομα τής γυναί
κας πού ζητούσαν.

Πήγαν στδ πρώτο διαμέρισμα, κτύπησαν καί ένας άνδρας τούς άνοιξε την
πόρτα.

—«Δέν έχω άκούσει ποτέ τέτοιο δνομα» είπε.
—«Κατοικούσε έδώ τδν περασμένο Απρίλη» είπεν ένας άστυνομικός.
—«’Εγώ δμως δέν έμενα τότε έδώ. ’Εγκαταστάθηκα έδώ καί δυό μήνες. Νά 

ρωτήσετε τη γυναίκα πού κάθεται στδ δεύτερο όροφο. Αύτή μένει χρόνια έδώ καί 
τούς γνωρίζει καλά δλους».

Ή  γυναίκα αύτή φάνηκε πρόθυμη νά βοηθήση τούς άστυνομικούς. Έδήλωσε 
δτι τήν γνωρίζει, άλλά είχε άλλάξει κατοικία άπδ τδν παρελθόντα Άπρίλ.ιο. Δέν 
έγνώριζε δμως τήν ένεστώσαν διαμονή της.

Οί άστυνομικοί έπέστρεψαν στδ Αρχηγείο. ’Εν συνεχεία τήν άλλη μέρα πή
γαν στδ γραφείο παρακολουθήσεως καί ήλεγξαν τδ φάκελλο τής έν λόγω γυναίκας. 
Ά π ’ έκεΐ έλαβαν τήν διεύθυνσι της καί πήγαν αμέσως στδ διαμέρισμά της, κάπου 
στδ νότιο τμήμα τής Μιλγουώκη. Τούς άνοιξε τήν πόρτα καί οί άστυνομικοί πέ
ρασαν μέσα.

—«Είδατε τώρα πρόσφατα τήν Μάρθα Χάϊντ ;».
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—«Γιατί μήπως είχε πάλι φασαρίες;».
—«Κάποιος τή σκότωσε».
—«Μά δεν έχω ξαναπάει στην πολυκατοικία άπό τότε...».
—«Άπό πότε;».
—Ά πό τότε πού πήγα νά έπισκεφθώ μια φίλη μου εκεί τις προάλλες. Άλλα τήν 

Χάϊντ δεν τήν είδα».
Οί άστυνομικοί τήν συνώδευσαν στο γραφείο τους για περαιτέρω έξέτασι.
—«Καί πότε είσασθε έκεί;».
—«Τό άπόγευμα τής Δευτέρας».
Οί άστυνομικοί άλληλοκοιτάχθηκαν. ’Ήταν άπόγευμα τής Δευτέρας όταν ή 

γυναίκα πού έμενε κάτω άπό τήν Χάϊντ άνέφερε ότι ακούσε τον βαρύ γδούπο.
•—«Σύμφωνα μέ τα δελτία τού γραφείου παρακολουθήσεως, υποτίθεται ότι 

έργάζεσθε σ’ ένα κατάστημα. 'Ο διευθυντής τού καταστήματος όμως εΐπεν ότι δεν 
έργάζεσθε μέ όρεξι. Καί σήμερα δεν πήγατε στή δουλειά σας. Έν τούτοις κρατάτε 
ένα ωραίο διαμέρισμα καί έχετε ωραία φορέματα, ένω άπό τή δουλειά σας δεν κερδί
ζετε άρκετά χρήματα για ν’ άνταποκριθήτε στις άπαιτήσεις αυτές. Πού τά βρίσκετε 
τά χρήματα;».

—«’Έχω ένα φίλο» άπάντησε.
—«Είσθε βέβαιη ότι δεν πλαστογραφήσατε ξένα τσέκς».
—«Μά δεν έχετε τίποτε εξακριβώσει εις βάρος μου». ♦
'Ο άστυνομικός όμως συνέχισε. «Καταδικασθήκατε κατά τό τρέχον έτος μέ 

τήν κατηγορίαν ότι άφαιρέσατε ένα τσέκ τής Χάϊντ, τό πλαστογραφήσατε καί τό 
έξαργυρώσατε. Έπισκεφθήκατε τήν πολυκατοικία έκείνην... Είσασθε έκεί κατά τό 
χρόνο κατά τον όποιο νομίζουμε ότι αυτή έδολοφονήθη. Σας άρέσει τό χρήμα, άλλά 
δέν σάς άρέσει νά έργάζεσθε για νά τό άποκτήσετε. Θυμηθήκατε τήν ήλικιωμένη 
γυναίκα, τήν εύκολη λεία. ’Ίσως ν’ άνεβήκατε έπάνω νά ψάξετε τό δωμάτιό της, 
οπότε αύτή σάς είδε ξαφνικά. Δέν χρειαζόταν νά είναι άνδρας για νά τό κάμη. Μιά 
δυνατή γυναίκα σαν κι’ έσάς μπορούσε εδκολα νά καταβάλη τήν Χάϊντ, νά τήν δέση 
καί νά τή φιμώση».

Ή  νεαρή γυναίκα άρνήθηκε επίμονα τήν κατηγορία αύτή των άστυνομικών. 
Τής έζητήθη καί έδωσε τό όνομα τού φίλου της. Έκλήθηκε καί αυτός, όπως έπίσης 
καί ή ένοικος τής πολυκατοικίας, τήν οποία ή νεαρή γυναίκα άνέφερεν ότι εΐχεν έπι- 
σκεφθή.

'Ο φίλος της άνέφερεν ότι πράγματι έξοφλοΰσε μερικούς λογαριασμούς της 
καί ή γυναίκα, τήν οποίαν είχεν έπισκεφθή, έδήλωσεν ότι είχε παραμείνει μόνο μερικά 
λεπτά καί μετά έφυγε.

—«Τήν είδα όταν έφευγε. Δέν άνέβηκε έπάνω».
Ή  νεαρή γυναίκα δέχθηκε νά ύποβληθή εις έξέτασιν μέ τό μηχάνημα τής 

άληθείας. 'Η  έξέτασις τήν άπέδειξεν άθφα όσον άφορά τό έγκλημα τής δολοφονίας 
τής Χάϊντ καί έτσι άφέθηκε έλεύθερη.

Οί δύο ύποπτοι άνδρες, οί όποιοι διέμεναν στο τετράγωνο, όπου ήταν ή πολυκα
τοικία, συνελήφθησαν καί ώδηγήθησαν στο Τμήμα. Ίσχυρίσθηκαν ότι δέν είχαν 
έπισκεφθή τήν πολυκατοικία επί ένα μήνα. Οί ένοικοι τής πολυκατοικίας έρωτή- 
θηκαν. Κανείς δέν θυμόταν νά τούς έχη ίδή άπό τότε πού ό ένας άπ’ αυτούς είχε ρω
τήσει γιά ένα δωμάτιο τον περασμένο μήνα. Καί αυτοί άφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά άπό αύτό ερεύνησαν προς πάσαν πιθανήν κατεύθυνσιν μέχρις ότου οί 
άστυνομικοί άνεκάλυψαν εις τήν περιοχήν μιάν φίλην τής Χάϊντ, ή όποια είχε μίαν 
πολύ ένδιαφέρουσαν ιστορίαν. Ή ταν μιά γυναίκα πού εργαζόταν σ’ ένα άρτοποιεΐο 
καί γνώριζε τήν Χάϊντ άπό πολλά χρόνια.

«Τήν 7.30' περίπου ώραν, όταν τήν περασμένη Δευτέρα πήγαινα μέ τό αύτο-
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κινητό μου στο Νδρθ Φάαργουέλλ, είδα την Χάϊντ κοντά στη γωνία ’Ή στ Μπράντυ. 
Μιλούσε μ’ ένα νέο άνδρα. ’Αποφάσισα να σταματήσω καί νά τής ευχηθώ καλά 
Χριστούγεννα. ’Ανέκοψα την ταχύτητα καί άνοιξα τό παράθυρο. ’Επειδή 8μως την 
είδα άπησχολημένη μέ τον συνομιλητή της, συνέχισα χωρίς νά της μιλήσω».

Τό νέο δεν τον έγνώριζε, άλλά έδωσε τά χαρακτηριστικά του και ή αστυνομία 
άρχισε νά έρευνα προς άνακάλυψιν τοϋ άτόμου τούτου.

’Επίσης ή άστυνομία άνέκρινε μιά γρηά γυναίκα 82 έτών, ή οποία ήταν στενή 
φίλη της Χάϊντ. ’Αλλά ούτε καί άπ’ έκεΐ προέκυψε τίποτε.

Οί αστυνομικοί ερεύνησαν φακέλλους από τούς οποίους προέκυπτε, ότι ή οικο
γένεια της Χάϊντ ήταν πλούσια κατά τό παρελθόν. 'Ο πατέρας του θύματος ταξίδευε 
συχνά στήν Εύρώπη καί ή οίκογένειά της έμενε σ’ ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη 
Μιλγουώκη. Μετά τό θάνατο τοϋ πατέρα της, ή Χάϊντ κληρονόμησε μεγάλη περιου
σία. Τό 1930 πούλησε την άκίνητη περιουσία άντί 25.000 δολλαρίων. Έ ν τώ μεταξύ 
όμως τά χρήματα αυτά έσπαταλήθησαν καί τελευταία ή Χάϊντ ζοΰσε μέ τό βοήθημα 
τής κοινωνικής προνοίας.

’Επειδή όμως άνήκεν εις καλήν τάξιν καί ήταν πολύ εύγενική, μερικοί άνθρω
ποι συνδυάζουν τά προσόντα αύτά μέ τό χρήμα. Πιστεύουν δηλαδή ότι ένας άνθρωπος 
μέ καλούς τρόπους πρέπει νά έχη πολλά χρήματα. ’Επίσης καί ή ιστορία των κοσμη
μάτων ένίσχυε τήν άποψι αυτήν.

'Ο δολοφόνος έπρεπε νά είναι ένας τέτοιος τύπος ανθρώπου, πού σκέφθηκε 
ότι αύτή είχε χρήματα. Κάποιος πού κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι πίσω άπό τούς 
εύγενεΐς τρόπους τής Χάϊντ έκρύπτετο χρήμα. Μπορεί νά ήταν κάποιος πού έμενε 
έκεΐ καί μετώκησε καί ό όποιος φοβόταν νά προβή εις τοιούτου είδους ενέργεια 
όταν ζοΰσε έκεϊ.

Τήν άλλη μέρα οί άστυνομικοί έπέστρεψαν στήν πολυκατοικία καί έργάσθηκαν 
προς τήν κατεύθυνσιν αύτή, έξετάζοντες γιά τυχόν πρώην ένοικους, οί όποιοι μπο
ρούσαν νά θεωρηθούν ύποπτοι.

Έπληροφορήθηκαν ότι τό καλοκαίρι πού πέρασε έμενε ένας νέος έκεΐ καί ό 
όποιος είχε φάκελλο στήν άστυνομία. Αυτός είχε άλλάξει κατοικία πριν δύο μήνες. 
Έπληροφορήθηκαν ότι ώνομάζετο Ντόναλντ Αεβίτ, (1) έτών 23, είς τήν έπιδει- 
χθεΐσαν δέ φωτογραφίαν, οί ένοικοι άνεγνώρισαν άμέσως τόν πρφην σύνοικό τους.

Αυτός όμως εύρίσκετο έντός άναμορφωτικοϋ ιδρύματος πριν άπό δύο έβδομάδες 
καί φυσικά ήταν άδύνατον νά έχη δολοφονήσει τήν Χάϊντ. Έ ν τούτοις οί άστυνομικοί 
άπεφάσισαν νά τόν έξετάσουν.

Μετά έπίμονον άνάκρισιν ό Αεβίτ παρεδέχθη καί ώμολόγησε ότι έσχεδίαζε 
νά ληστέψη τήν Χάϊντ καί είχε καταστρώσει τό σχέδιο τοΰτο μαζί μέ άλλο ένα άτομο 
τοϋ όποιου δέν θυμόταν τά πλήρη στοιχεία. Θυμόταν μόνο ότι τό μικρό του όνομα 
ήταν Ντιούκ καί τό έπίθετό του άρχιζε μέ «Π» καί τελείωνε σέ —σκι. Οί αστυνομικοί 
έρεύνησαν τό άρχεΐο τους καί βρήκαν τόν φάκελλο τοΰ Λερόϊ Ντιούκ Πατέλσκι. 
Έπεδείχθη ή φωτογραφία τούτου είς τόν Αεβίτ, ό όποιος άνεγνώρισε τόν φίλο του. 
Ό  Πατέλσκι αυτός είχε διαπράξει καί άλλα έγκλήματα κατά τό παρελθόν. Εργα
ζόταν ώς μπάρμαν σέ μιά ταβέρνα κοντά στήν παλυκατοικία, όπου έμενε ή Χάϊντ.

Οί άστυνομικοί μετέβησαν στήν διεύθυνσι τοΰ Πατέλσκι καί έπέστρεψαν στο 
Τμήμα συνοδεύοντες τούτον μετά τοΰ φίλου του Πλάουτς, έτών 18.

Δέν χρειάσθηκε πολύς χρόνος γιά νά παραδεχθή ό Πλάουτς τήν ένοχήν του. 
Αυτός είχε δέσει καί είχε φιμώσει τήν Χάϊντ.

(1) Τό όνομα Ντόναλτ Λέβιτ δέν εϊναι τό πραγματικό όνομα τοϋ άτόμου τό όποιο έχει 
σχέσι μέ τά γεγονότα πού περιεγράφησαν είς τό άρθρο τοϋτο. Τό όνομα έχρησιμοποιήθη 
γιά νά άποφευχθοΰν δυσάρεστες συνέπειες είς βάρος τοΰ άτόμου.
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Οί άστυνομικοί τοΰ ζήτησαν νά τά έξιστορήση δλα.
'Ο Πλάουτς άνέφερε, δτι είχε έρθει στήν Μίλγουώκη πριν τρεις εβδομάδες καί 

είχε γνωρισθή μέ τον Πατέλσκι, ό όποιος τοΰ μίλησε για την Χάϊντ και αύτός δέ
χθηκε νά συνεργασθοϋν γιά νά τη ληστέψουν, διότι ό Πατέλσκι είχε άνάγκη άπό χρή
ματα γιά τά Χριστούγενα. Τδ έγκλημα διεπράχθη τό Σάββατο 18 Δεκεμβρίου. 
Πήγαν στήν πολυκατοικία οπού ό Πατέλσκι τοΰ έδειξε τό δωμάτιο τής Χάϊντ καί 
τοΰ έξήγησε πώς θά ένεργοΰσαν. ’Έπρεπε μόνον ό ένας νά μπή μέσα στο δωμάτιο.

Συνεζήτησαν καί κατέστρωσαν τό σχέδιο καί μετά έστριψαν ένα κέρμα «κο
ρώνα—γράμματα», ποιος θά έμπαινε στο δωμάτιο. 'Ο Πλάουτς είχε «κορώνα» καί 
κέρδισε. Κατ’ άρχάς δίστασε καί άναψε ένα τσιγάρο. Τό κάπνισε καί μετά προχώ
ρησε. Χτύπησε την πόρτα καί είπε «Κυρία, τό τηλέφωνο». 'Η  Χάϊντ άνοιξε την πόρτα 
καί αύτός την έσπρωξε μέσα καί τής φίμωσε τό στόμα μέ τό χέρι. Τήν έρριξε στο 
κρεβάτι δπου τήν έδεσε μέ τά μανδήλια καί τής φίμωσε τό στόμα. Μετά έψαξε τό 
πορτοφόλι της, δπου υπήρχε μόνο τό βιβλιάριο κοινωνικής προνοίας. ’Έψαξε τό 
δωμάτιο, αλλά δέν βρήκε τίποτε νά πάρη. "Οταν βγήκε έξω είπε στον Πατέλσκι δτι 
τής πήρε εισιτήρια λεωφορείου αξίας δύο δολλαρίων. Στήν πραγματικότητα δμως 
τά εισιτήρια ήταν δικά του.

'Ο Πατέλσκι ώμολόγησε έπίσης τήν ενοχήν του.
Τήν άλλη μέρα τούς ώδήγησαν στο νεκροτομείο, δπου άνεγνώρισαν τό θΰμα 

τους. "Τστερα μεταφέρθηκαν στήν πολυκατοικία δπου έκαμαν άναπαράσταση τοΰ 
εγκλήματος καί τήν Τρίτην 27 Δεκεμβρίου τούς άπηγγέλθη ή κατηγορία διαπρά- 
ξεως φόνου πρώτου βαθμοΰ.

Κατά τήν στιγμή πού γράφονται αύτά ό Πατέλσκι καί ό Πλάουτς βρίσκονται 
στις φυλακές τής Μιλγουώκη έν άναμονή τής έκδικάσεως τής ύποθέσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Ό τα ν  σάς σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθητε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα χιά νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν εκκίνηση Αύτό απαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.



ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ο ΣΕΡ ΧΑΛΛΙΝΤΕΫ 
ΠΥΓΜΑΧΕΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗΝ

«Το περιοδικό μας θά δημοσιενη διάφορα ανέκδοτα σκίτσα από 
τή ζωή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τα όποια μάς στέλνουν οΐ πα
λαίμαχοι αστυνομικοί. ’Επίσης παρακαλοννται καί όλοι οί άστυνο- 
μικοί πού κατά την υπηρεσία τους έτυχε ν άντιληφθοϋν διάφορα 
χιουμοριστικά επεισόδια ή άλλες εικόνες, να μάς τις ανακοινώσουν 
ώστε νά τις δημοσιεύσουμε. Τό επεισόδιο πού δημοσιεύουμε σήμερα 
είναι χαρακτηριστικό τής νοοτροπίας καί αγαθότητας τον πρώτον 
’Αρχηγόν τής ’Οργανωτικής 'Αποστολής τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
’'Αγγλου Σερ Φρειδερίκου Χαλλίντεϋ.

Ν. Α.

τΗταν φθινόπωρο τοϋ 1924. Τό πράσινο τράμ τής γραμμής Σταδίου κατηφό
ριζε άπό την όδό Φιλελλήνων προς την Πλατεία Συντάγματος, μέ ταχύτητα χελώνας, 
κι’ υστέρα άπό άναρίθμητες στάσεις θά κατέληγε στήν 'Ομόνοια... Στον πίσω έξώ- 
στη άνέβηκε άπό την στάση τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας καί στάθηκε εκεί, ένας 
άρχοντάνθρωπος, πάνω άπό πενηντάρης, μέ σκούρο κουστούμι, σκληρό καπέλλο, 
σκληρό μονό κολλάρο μέ «μυτάκια», κρατώντας ένα λεπτό μπαστουνάκιι. ΤΗταν 
ό Χαλλίντεϋ. Καθότανε τότε στήν όδό Νικοδήμου καί παίρνοντας συνήθως τό τράμ 
κατέβαινε ώς τά Χαυτεΐα. ’Εκεί πηδούσε, πάντα «έν κινήσει» καί κατευθυνότανε 
άπό την όδό Πατησίων στήν όδό Κάνιγγος 22, όπου τότε στεγαζότανε τό πρώτο 
Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων.

Τό φθινοπωρινό έκεΐνο πρωινό, ό Χαλλίντεϋ στεκότανε στον πίσω εξώστη τού 
τράμ πού όπως πάντα εΐχεν άρκετό συνωστισμό. ’Από την όδό Φιλελλήνων καί συ
νέχεια, έμπαιναν συνεχώς οί έπιβάτες, ώσπου ήρθε μια στιγμή πού ό Χαλλίντεϋ δέν 
μπορούσε νά κουνηθή. Μετά την πλατεία Συντάγματος μπήκε κι’ άλλος ένας. 
’Ήταν ένας ψηλός άντρακλας μέ φαρδυές πλάτες καί στάθηκε μπροστά στά σκαλο
πάτια τού εξώστη σκεπάζοντας τελείως τό μικρόσωμο Χαλλίντεϋ μέ τό πελώριο 
σώμα του, έτσι, πού ό δυστυχής ήταν άναγκασμένος νά ψηλώνη καί νά γυρίζη πότε 
δεξιά καί πότε άριστερά τό κεφάλι του γιά νά μπορέση ν’ άναπνεύση.

'Όταν τό τράμ έφτασε στά Χαυτεΐα ό Χαλλίντεϋ έσπρωξε έλαφρά καί διακρι
τικά τον άγνωστο αύτό κύριο γιά νά περάση καί νά πηδήξη άπ’ τό τράμ, όπως συ
νήθιζε νά κάνη. ’Αλλά ό κύριος αύτός, μέ έκδηλο δυσφορία τού έκλεισε άκόμη περισ
σότερο τή δίοδο, λέγοντάς του : «Άπό μπροστά κατεβαίνουνε κύριε...».

Ό  Χαλλίντεϋ πού δέν ήξερε ούτε λέξη Ελληνική, κατάλαβε άπ’ τις κινήσεις 
τού άγνώστου άνθρώπου, τί ήθελε νά τού πη. Καί άγανακτισμένος γιατί άν δέν κα
τέβαινε άμέσως, τό τράμ θά περνούσε πιά άπ’ τά Χαυτεΐα, τού δίνει μιά σπρωξιά, 
τον ρίχνει κάτω άπό τό τράμ καί λιγιστός καί κουνιστός, κραδαίνοντας τό μπαστου- 
νάκι του, πήρε τό δρόμο γιά τό γραφείο του...

'Ο άγνωστος άνθρωπος σηκώθηκε άπό την άσφαλτο, πού είχε πέσει φαρδύς 
—πλατύς, ξεσκονίστηκε πρόχειρα καί μέ τό βλέμμα του άρχισε ν’ άναζητή εκείνον 
πού τον έσπρωξε, χωρίς βέβαια νά ξέρη, ούτε καί νά μπορή νά φαντασθή δτι ό 
δράστης τής σπρωξιάς ήταν ό Αρχηγός τής Βρεταννικής Αστυνομικής Αποστο
λής------

Τον είδε σέ μικρή άπόσταση, μπροστά άπό τό τώρα κατάστημα Θανοπούλου 
πού ήταν τότε τό καφενεΐον «ό Παρθένων» καί είχε στο πεζοδρόμιο τραπεζάκια καί 
καρέκλες, καί τρέχει άμέσως κατ’ επάνω του- τον προφτάνει καί τού δίνει πισώπλα- 
τα μιά γερή γροθιά...

Ξετινάχτηκε ό Χαλλίντεϋ, σάν νά τον χτύπησε ήλεκτρικό ρεύμα. Α λ λ ά  άμέσως,
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χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία του, βγάζει το καπέλλο καί τό σακκάκι του, τ’ άκουμπά 
μαζί μέ τό μπαστουνάκι του σ’ ένα τραπέζι του «Παρθενώνος», ανασκουμπώνεται 
αστραπιαία καί... προσκαλεΐ εις πυγμαχίαν τον άγνωστον....'Ο άνθρωπος έκείνος 
ήταν δπως είπαμε, ένας άντρακλας γεροδεμένος, άλλά δεν ήξερε άπό πυγμαχία. 
"Οταν δμως είδε τό Χαλλίντεϋ νά τον προκαλή, άποφάσισε ν’ άμυνθή.

"Ετσι άρχίζει μια πυγμαχία στή μέση τοΰ δρόμου, πού γίνεται άφορμή νά 
συγκεντρωθή κόσμος πολύς καί νά διακοπή κάθε κυκλοφορία. 'Ο Χαλλίντεϋ μέ δυο— 
τρεις γερές γροθιές βγάζει νόκ—άουτ τον άγνωστο άντίπαλό του. ’Αλλά καταφθά
νουν μέ τή φασαρία οΐ Χωροφύλακες ('Η ’Αστυνομία Πόλεων δέν είχεν έρθει άκόμη 
στην ’Αθήνα). Καί χωρίς νά έξετάσουν τί συνέβη, αρπάζουν τον... άκούσιο πυγμάχο 
καί τόν κουβαλάνε στην ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών πού στεγαζότανε τότε σ’ 
ένα οίκημα της όδοϋ Πατησίων.

Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ήταν τότε ό Συνταγματάρχης της Χωροφυλακής 
Κοκκαλάς.

—Τί συμβαίνει ; ρωτά τούς χωροφύλακες.
■—Αυτός κ. Διευθυντά, χτύπησε τόν κ. ’Αρχηγό.
—Ποιόν ’Αρχηγό ;
—Τόν κ. Χαλλίντεϋ.
Καί ό Κοκκαλάς χωρίς καμμίαν άλλη έξέτασι ή ένέργεια, διατάζει καί, κλεί

νουν στο κρατητήριο τόν άγνωστο...
Τήν ίδια μέρα, κατά τις 11 ή ώρα τό πρωί, ένα κορίτσι ώς 18 χρόνων, νόστιμο, 

μαυροφορεμένο, πηγαίνει δειλά—δειλά στο ’Αρχηγείο καί παρουσιάζεται στον τότε 
'Υπασπιστή τοΰ Χαλλίντεϋ καί μακαρίτη τώρα Κώστα Κασιμάτη.

—Θέλω νά μιλήσω στον κ. ’Αρχηγό.
—Δέν μπορείτε νά μιλήσετε σέ μένα ;
—Πρέπει νά μιλήσω στον ίδιο. Παρουσιάστε με σάς παρακαλώ πολύ.
'Ο Κασιμάτης τήν παρουσιάζει στον Χαλλίντεϋ καί διερμηνεύοντος τοΰ ίδιου 

τήν ρωτά ό ’Αρχηγός.
—Τί θέλετε ;
Σάς παρακαλώ πολύ νά διατάξετε νά βγάλουν άπό τή φυλακή τόν πατέρα μου.
—Δέν σάς καταλαβαίνω δεσποινίς.
—Σήμερα τό πρωί σάς συνέβη μιά παραξήγησι μέ τόν πατέρα μου. Τόν έχουν 

τώρα κλεισμένο στά κρατητήρια τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως.
Κατάπληκτος ό άγαθός εκείνος τζέντλεμαν, διατάσσει τόν Κασιμάτη καί 

παίρνει στο τηλέφωνο τόν Κοκκαλά, άπό τόν όποιον μαθαίνει τά καθέκαστα καί 
αναφέρει στον ’Αρχηγό.

—Δέν διέταξα έγώ—είπε—νά φυλακίσουν τόν άνθρωπο. Άλλά πηγαίνετε 
δεσποινίς, ό πατέρας σας θ’ άφεθή άμέσως έλεύθερος.

Καί διά τοΰ Κασιμάτη διατάσσει τόν Κοκκαλά ν’ άφήση ελεύθερο τόν κρατού
μενο.

Τό κορίτσι υποκλίνεται καί γεμάτο χαρά άποχαιρετά καί τραβά προς τό διά
δρομο γιά νά κατέβη τή σκάλα. Ό  Χαλλίντεϋ τήν παρακολουθεί δρθιος μπροστά 
άπό τήν πόρτα του γραφείου του. Άλλά πριν προλάβη τό κορίτσι νά φτάση στό κε
φαλόσκαλο τό ξαναφωνάζει.

—Πές στον πατέρα σου, νά είδοποιήση δποτε θέλει νά... παίξωμε... μπόξ... 
Άλλά νά τοΰ πής πώς δέν επιτρέπεται τό χτύπημα άπό πίσω. Κατάλαβες ; Αύτό 
άπαγορεύεται άπό τόν κανονισμό τής πυγμαχίας...

Αυτός ήταν ό Χαλλίντεϋ. Άγαθός, τζέντλεμαν καί άπίστευτα άφελής. Είχε 
καρδιά μικροΰ παιδιοΰ, άλλά ψυχή γίγαντα.

Γι’ αύτό θά μείνη άξέχαστος σ’ δσους τόν γνώρισαν καί συνεργάστηκαν μαζί του.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

"Ενα βραδυνό στη Σχολή ’Αστυφυλάκων 
μέ την Πανελλήνιον "Ενωσιν 

Προστασίας Νέων
‘Υπό δοκίμου άστυφύλακος 
κ. Σ Α Ρ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Μέσα στή ζωή τού άνθρώπου, ώρισμένα γεγονότα γίνονται πολλές φορές σταθ
μοί ανεξίτηλοι, σταθμοί πού σέ κάνουν να τούς θυμάσαι πάντα καί να τούς φέρνης 
στο νοϋ σου σάν όνειρο καί σαν άνάμνησι προσφιλή καί πάντα ωραία.·

"Ενα τέτοιο γεγονός θά θυμούνται ίσως για πολλά χρόνια οί δόκιμοι άστυ- 
φύλακες. Είναι κάτι, πού μάς έκανε νά φύγουμε γιά λίγο άπό τήν καθημερινή, την 
αδιάκοπη καί κουραστική έκπαίδευσι της Σχολής καί μάς έφερε σέ ένα περιβάλλον 
εντελώς διαφορετικό άπό εκείνο τό πεζό, τό ομοιόμορφο. "Εσβησε γιά λίγο τό χερο- 
πιαστό, τό θετικό, τό άσφαλισμένο στά στενά δριά του φως, πού παρέχει ή έκπαί
δευσι τής Σχολής καί ένα άλλο φως άπλετο σκορπίστηκε παντού καί φώτισε καί 
ξεκούρασε ψυχικά τούς μαθητάς τής Σχολής.

Είναι βραδυνό τής 7ης Σεπτεμβρίου. 'Η  νύκτα έχει αρχίσει νά άπλώνη τό 
σκιερό της πέπλο. Τό σούρουπο έβαφε μαβιά τά αραιά συννεφάκια, πού σάν πρό
βατα ξεπρόβαλαν στο διάφανο φόντο τού καταγάλανου άττικοΰ ουρανού. Μέσα εις 
τό προαύλιον τής Σχολής μας, οί δόκιμοι περιπατούν παρέες—παρέες, ώσπου ό ’Αξιω
ματικός τής 'Υπηρεσίας νά σημάνη πάλι τήν είσοδο στά διδακτήρια γιά τήν βραδυνή 
μελέτη. "Ετσι σέ μιά στιγμή είδαμε ένα μικρό αυτοκίνητο, νά σταματά στήν πύλη 
τής Σχολής καί νά κατεβαίνουν...

Ποιοι νά είναι άρά γε καί τί νά θέλουν; Αύτό τό έρώτημα πέρασε στή στιγ
μή καί σέ λίγο έγινε άγωνία. ’Αλλά σύντομα μάθαμε τήν άλήθεια.

'Η  Πανελλήνιος "Ενωσις Προστασίας Νέων, πού σκοπός της είναι ή καθο- 
δήγησις καί διαφώτισις των νέων μας, διά προβολών, διαλέξεων καί λοιπά, θά μάς 
έπρόβαλε μιά σειρά άπό φωτεινές εικόνες, σχετικές μέ τήν θρησκευτικήν καί τήν 
ήθικήν διαπαιδαγώγησιν τών νέων. 'Η  προβολή άρχίζει. Κατ’ άρχάς ώμίλησε δι* 
ολίγων ό σεβαστός Διοικητής μας κ. ’Αναστάσιος Ντουφεξής διά τον σκοπόν τής 
έπισκέψεως καί τήν έν γένει δράσιν τού συλλόγου. ’Ακολούθως ό λαϊκός ίεροκή- 
ρυξ τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών κ. Γεώργιος Ααπασταματάκης, μέ σαφήνεια καί 
γλαφυρότητα, μάς έξηγοΰσε τίς προβαλλόμενες εικόνες. ΤΗταν πραγματικά ένα θέαμα 
πού πρώτη φορά άντίκρυζαν τά μάτια μας. "Ενα ταξίδι στούς 'Αγίους Τόπους ! 
Στά βιβλικά άκρογιάλια! Στις Πολιτείες ! Στις άκροποταμιές 1 Στά βουνά ! Παν
τού δπου ό μεγάλος Θεός μάς έδίδαξε. Παντού οπού έθαυματούργησε. ’Εκεί τέλος 
πού σάν άνθρωπος έθυσιάσθη. Μέ τής ψυχής μας τά μάτια τρέχουμε έκεΐ! Στή χώρα 
τής γραφής. Τή μαγική! Τήν παραμυθένια! 'Η  Γαλιλαία! Πόσες φορές ό Κύριος 
δέν στάθηκε κάτω άπό τίς άνθισμένες πορτοκαλλιές! Πόσες φορές οί χωρικοί της 
δέν φιλοξένησαν τόν πτωχόν Ναζωραίο! ’Αλλά καί πόσες φορές ’Εκείνος δέν τούς 
εύεργέτησε! Μέσα άπό αύτό τό δνειρο, μάς ξυπνάει πού καί πού ή φωνή τού έξηγητοΰ 
μας, τού κ. Παπασταματάκη. «Νά εκεί επάνω ό Γολγοθάς». «Νά έδώ δεξιά ό λίθος 
τού μαρτυρίου». Ό  Ναός τού Παναγίου Τάφου. "Ενα βυζαντινό Ελληνικό μνημείο, 
πού θά μαρτυρή γιά αιώνες τή δύναμι καί τή δόξα τού Βυζαντινού 'Ελληνισμού. 'Ο 
’Ιορδάνης. ’Εκεί πού ό Κύριος έδίδαξε στούς άνθρώπους τήν ταπείνωσι. Τό βουνό πού



9764 Σ . Άντωνάκου : Έ να βραδυνό στη Σχολή ’Αστυφυλάκων μέ τήν Π.Ε.Π.Ν.

έκήρυξε τήν Αγάπη. 'Ο κήπος τής Γεθσημανής. Το δρος των ’Ελαίων. 'Ο φρικτός 
Γολγοθάς. Δέν μπορούσα νά φαντασθώ ποτέ ότι μερικά λεπτά θά άρκοΰσαν γιά νά 
πραγματοποιήση κανείς αύτά πού λέγει ό ποιητής: «Καί σάν θελήση ό άνθρωπος νά 
ξαναβρή τά νιάτα του, νάρχεται στο ποτάμι τής ομορφιάς νά λούζεται». Σ ’ αύτδ 
τδ ποτάμι κολυμπήσαμε καί μεΐς. Καί βρήκαμε δύναμι. Γιά πρόοδο. Γιά δημιουρ
γία. Ταξιδέψαμε δλοι, δόκιμοι καί ’Αξιωματικοί, στους τόπους έκείνους καί περι
πατήσαμε μαζί μέ τό Χριστό καί τούς Μαθητάς Του. ~Ω άν ήταν δυνατόν αυτή ή 
έπίσκεψις, νά ήταν πραγματικότης. Μαζί μέ ενα ωραιότατο καί έμπνευσμένο ποίη
μα άφιερωμένο στο μαρτύριο τοϋ Κυρίου, πού έφιλοτέχνησε καί άπήγγειλε ή καλ- 
λιτέχνις Κυρία Μερόπη Ροζάν, σεβαστή γερόντισσα καί άκούραστη εργάτρια υψηλών 
έ'ργων τελείωσε τό ψυχικό αύτό πανηγύρι.

"Ενα θερμότατο χειροκρότημα ήτο τό εύχαριστώ προς τήν άντιπροσωπεία 
τής Ένώσεως, έκ των οποίων, τόσον ή Πρόεδρος κ. Μαρία Ματζούφα, ιέρεια καί αύτή 
στήν υπηρεσία του άνθρώπου, δσον καί ό Γενικός Γραμματεύς κ. Άνδρέας ’Ανάρ
γυρος, παρέμειναν συζητώντας έπί πολύ άκόμα μέσα εις ενα κύκλο άπό δοκίμους. 
Καλοί μας φίλοι, θά έχετε τήν παντοτεινή μας ευγνωμοσύνη. Πιστέψτε δτι μάς χα
ρίσατε κάτι πού πολλές μαζί προβολές καί διαλέξεις δέν θά μπορούσαν νά έπιτύχουν. 
Σάς περιμένουμε καί πάλι στή Σχολή μας. Γιά νά μάς άναβαπτίσετε ξανά στή χρι
στιανική, τήν άνθρωπιστική, τή χρυσή κολυμπήθρα τής άρετής, ώστε μαζί μέ τά 
επαγγελματικά εφόδια νά ξεκινήσουμε πάνοπλοι γιά τό επίπονο μά άληθινά μεγάλο 
έ'ργο τοϋ αστυνομικού. Τή θυσία πού άπαιτεΐ λιγώτερη γνώσι καί περισσότερη 
ανθρωπιά.

Ό  ξανθός Ναζωραίος, ας φωτίζη δλους μας στο δρόμο τού καθήκοντος καί 
τής προόδου.

Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα εχει καί τού; κινδύνους του καί πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. "Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σάς 
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά ελαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα, 

ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή άνάγκη.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό 'Υπαστυνόμου Α ' κ. I. ΡΑ·ΓΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Δημοκρίτου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ακαδημίας 22, κοντά στον "Αγιο Διονύσιο τον ’Αρεο

παγίτη.
Ό  Δημόκριτος, μέγας φιλόσοφος τής άρχαιότητος, γεννήθηκε στ’ ’Άβδηρα 

τής Θράκης μεταξύ 470 καί 460 π.Χ. καί πέθανε έκεΐ σέ ηλικία 109 χρόνων. ’Έγρα
ψε πολλά έργα, άναφερόμενα σ’ δλα σχεδόν τούς τομείς τής ανθρώπινης γνώσεως. 
’Εκείνο όμως πού τον έκανε διάσημο ήτο ή περί άτόμων θεωρία του, ή οποία 
σήμερα έπεκυρώθη άπό τήν έπιστήμη.

Σύμφωνα μέ τη θεωρία αύτή, δλα τά οντα άποτελοΰνται άπο υλικά άτομα καί 
κενόν. Τίποτε δεν γίνεται έκ τοϋ μή οντος καί τίποτε δεν καταστρέφεται. Τά άτομα, 
άπειρα κατά το πλήθος καί τήν μορφήν, έρχονται διά στροβιλισμού σ’ επαφή τά μέν 
προς τά δέ, καί παράγουν ένώσεις, ώς το νερό, ό άέρας, ή γή, ή φωτιά. Ό  στροβι
λισμός αύτός, πού τον ονομάζει ’Ανάγκην, είναι ή αίτια τής γενέσεως των πάντων.

Δημοσθένους.
Πάροδος τής όδοϋ Παλαμηδίου 58, στο Μεταξουργείο.
Ό  Δημοσθένης, τοϋ οποίου τό πλήρες δνομα ήτο : Δημοσθένης Δημοσθένους 

Παιανιεύς, περίφημος ρήτωρ καί πολιτικός τής άρχαιότητος, γεννήθηκε κατά τό 
έτος 384 π.Χ. ’Εκείνο πού χαρακτηρίζει τον Δημοσθένη είναι ή μεγάλη του φιλο
πατρία, ή δεινότης τής διανοίας του καί ή βαρύτης των έπιχειρημάτων του. ’Έγραψε 
πολλούς δικανικούς λόγους κατά παραγγελίαν άλλων, πλήν καί ό ’ίδιος παρίστατο 
ώς συνήγορος στά δικαστήρια. Τήν πολιτικήν του δόξα τήν οφείλει κυρίως στούς 
κατά τοϋ Φιλίππου Β' τής Μακεδονίας λόγους του, μέ τούς οποίους προσεπάθησε 
νά ματαιώση τήν έξάπλωσι τής Μακεδονικής ήγεμονίας στήν υπόλοιπη Ελλάδα.

Γιά τον ’ίδιο λόγο ήλθε σέ ρήξι καί μέ τον Αισχίνη, φιλιππίζοντα ’Αθηναίο. 
"Υστερα άπο τον θάνατο τοϋ Φιλίππου καί τήν καταστροφή των Θηβών, άπο τον 
Μ. ’Αλέξανδρο, ό Δημοσθένης έμετρίασε τήν κατά των Μακεδόνων πολιτικήν του.
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Το 424 κατηγορήθηκε γιά δωροδοκία. Φυλακίσθηκε άλλά Ιδραπέτευσε καί 
πήγε στην Αίγινα. Στην ’Αθήνα γύρισε ξανά, ύστερα άπό τον θάνατο τού ’Αλεξάν
δρου. 'Όταν κατεστάλη ή έπανάστασις ή οποία έξερράγη, ύστερα άπό τον θάνατο 
τοϋ ’Αλεξάνδρου, ό Δημοσθένης κατέφυγε στον τής Καλαυρίας (Πόρος) ναόν τού 
Ποσειδώνος, δπου καί παίρνοντας δηλητήριο πέθανε στις 12 ’Οκτωβρίου τοϋ 322 π.Χ.

Δήμου Τσέλιου.
Πάροδος τής όδοΰ Κάλβου 140, όπισθεν των φυλακών Άβέρωφ.
'Ο Τσέλιος Δήμος, στρατηγός τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, διακρίθηκε 

στη τελευταία πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου.
Δημουλίτσα Πάργας.
Πάροδος τής όδοΰ Κουτσικάρη 28, κοντά στη πλατεία Γκύζη.
Ό  ’Ιωάννης Δημουλίτσας, ναυτικός άπό τη Πάργα, μετέσχε τοϋ άγώνος τοϋ 

1831 καί πέθανε καί κατά την διάρκεια αύτοΰ. ’Από την επιτροπή εκδουλεύσεων 
κατετάγη στούς υποπλοιάρχους.

Δημοφώντος.
Πάροδος τής όδοΰ Ήρακλειδών 43, απέναντι άπό τό εργοστάσιο άεριόφωτος.
Ό  Δημοφών, γυιός τοϋ Θηβέως καί τής Φαίδρας, μετέσχε τοϋ Τρωϊκοΰ πο

λέμου. "Υστερα άπό τον θάνατο τοϋ Θησέως, ό Δημοφών διεδέχθη αυτόν στη βα
σιλεία τής χώρας του.

Δημοχάρους.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αναπήρων Πολέμου 22, όπισθεν τοΰ νοσοκομείου τοΰ 

Ναυτικοΰ.
Ό  Δημοχάρης, ’Αθηναίος ρήτωρ, πολιτευτής καί ό ιστορικός, γυιός τοΰ Λά- 

χητος καί άνεψιός τοΰ Δημοσθένους, άπό την αδελφή του, γεννήθηκε τό 355 π.Χ. 
καί πέθανε τό 270 π.Χ. Την εποχή τοΰ Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ (307) κατέ
λαβε ύψηλή θέσι, άλλά τό 303 έξωρίσθη γιατί έγελοιοποίπησε ψήφισμα τοΰ Στρα
τοκλέους. Τό 286 άνεκλήθη άπό τήν εξορία.

Οί νεώτεροι κριτικοί διαφορετικήν έχουν γνώμην γιά τήν άξιαν του ώς ρή- 
τορος καί πολίτικου, πλήν δλοι συμφωνοΰν πώς ή διοίκησίς του ύπήρξεν έντιμος 
καί έπιτυχής.

Δηροϋ ή Δυροΰ.
Πάροδος τής όδοΰ Φιλιππουπόλεως 52, στον "Αγιο Μελέτιο Σεπολίων.
Ό  Δηρός ή Δυρός είναι όρμος τής άκτής τής Μάνης, στο Μεσσηνιακό κόλπο, 

μεταξύ Λιμενίου καί Σπαθάρι.
Διαγόρα.

Βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο, προς τήν πλευρά τοΰ Μέτς κι’ είναι πάροδος 
τής όδοΰ Φρύωνος (συνεχείας τής Μάρκου Μουσούρη).

Ό  Διαγόρας, διάσημος άθλητής τής Ρόδου τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος άνακηρύχθηκε 
νικητής στούς τέσσερις πανελλήνιους άγώνες (Πύθια—Νέμεα—’Ολύμπια—’Ίσθμια) 
καθώς καί σ’ άλλους τοπικούς. Γέρων πλέον, είχε τήν ευτυχία νά ίδή όλυμπιονίκες 
καί τούς τρεις γυιούς του (Άκουσίλαον—Δημάγετον—Δωριέα), οί όποιοι, ύστερα 
άπό τή νίκη των, άφήρεσαν άπό τά κεφάλια των τά στεφάνια, έστεφάνωσαν τον πα
τέρα τους καί παίρνοντάς τον στά χέρια τον περιέφερον μέσα στο στάδιο. Τότε ό 
λαός φώναξε : «Κάτθανε, Διαγόρα, ούκ εις τον "Ολυμπον άναβήσει», δηλ.: πέθανε 
πιά Διαγόρα, δέν μπορείς νά γίνης καί όλύμπιος. Πράγματι ό γέρων πέθανε άπό τήν 
μεγάλη του ευτυχία.
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Διαδόχου Παύλου.
Πάροδος της όδοΰ Βουλιαγμένης, άπέναντι άπδ τήν εκκλησία του Ά γ . Ίω - 

άννου Βουλιαγμένης.
Πήρε τήν ονομασία αυτή, προς τιμήν τοϋ σημερινού Βασιλέως τής Ελλάδος, 

Παύλου τοϋ Α', δ όποιος γεννήθηκε τδ 1901. Γυιδς των Βασιλέων Κωνσταντίνου 
καί Σοφίας, διεδέχθη στο θρόνο τόν άδελφό του Γεώργιον Β', πού πέθανε τήν Ιην 
’Απριλίου 1947.

’Έλαβε μέρος στην Μικρασιατική έκστρατεία, υπηρετών ώς αξιωματικός 
στήν «'Έλλη». Τό 1923, μαζί μέ τόν Βασιλέα Γεώργιο, έγκατέλειψε τήν Ελλάδα, 
προ τής άνακηρύξεως τής Δημοκρατίας, καί έπανήλθεν τό 1935. Τό 1938 ένυμφεύθη 
στήν ’Αθήνα τήν Πριγκίπισσα Φρειδερίκην—Λουίζα, έκ τής όποιας άπέκτησε τρία 
παιδιά : τήν Σοφίαν (1938), τόν Κωνσταντίνον, διάδοχον σήμερα τοϋ θρόνου (1940) 
καί τήν Ειρήνην τό 1942. Τόν ’Απρίλιο 1941, πριν τά γερμανικά στρατεύματα εΐσέλ- 
Θουν στήν ’Αθήνα, έφυγε, μαζί μέ τήν υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, στήν Κρήτη 
καί έν συνεχείς στήν Αίγυπτο καί έπέστρεψαν τό 1946.

'Ως Βασιλεύς έδείχθη πιστός τηρητής των Συνταγματικών άρχών καί τών 
κοινοβουλευτικών θεσμίων. 'Ως άνθρωπος, διακρίνεται για τήν καλοκαγαθία, τήν 
προσήνεια καί τήν άπλότητα τών τρόπων του. Τό καιρό τοϋ συμμοριτοπολέμου, μέ 
τήν άκαταπόνητη συμπαράστασι τής Βασιλίσσης, έτέθη έπί κεφαλής τοϋ άγώνος 
για τήν έπιβίωσι τής Φυλής καί τήν άνασυγκρότησι τής χώρας, άναπτύξας άσυνήθη 
δραστηριότητα. Τόσον ό Βασιλεύς, δσον καί τά λοιπά μέλη τής Βασιλικής οικογέ
νειας, συγκεντρώνουν τήν άγάπη καί τόν θαυμασμό 8λων τών Ελλήνων, χάρις στο 
δημιουργικό σ’ δλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ενδιαφέρον των γιά τούς υπη
κόους των.

Διάκου ’Αθανασίου.
Πάροδος Λ. Συγγροΰ 10, στοΰ Μακρυγιάννη.
'Ο ’Αθανάσιος Διάκος, ήρως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έκ τών πρώτων 

μεγάλων νεκρών τοϋ μεγάλου άγώνος, γυιός τοϋ Νίκου Γραμματικού, γεννήθηκε 
στή Μουσουνίτσα τής Παρνασσίδος τό 1788. Νεαρός άκόμη, έγινε καλόγερος στή 
μονή τοϋ Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, κοντά στή Άρτοτίνα. ’Εκεί έμαθε τά πρώτα 
γράμματα κι’ άργότερα χειροτονήθηκε διάκονος. "Υστερα άπό ένα επεισόδιο μεταξύ 
Διάκου καί τοϋ Τούρκου Ά γή Φερχάτ, ό Διάκος, έγκαταλείπει τή μονή, βγάζει τό 
ράσο, ξυρίζεται καί κρατώντας μόνο τόν τίτλο τοϋ Διάκου, ζητεί άσυλο στόν άρμα- 
τωλό τής περιοχής Γούλα Σκαλτσά, ό όποιος πολύ σύντομα, εκτιμώντας τήν άνδρειο- 
σύνη τοϋ Διάκου; τόν κάνει πρωτοπαλλήκαρό του.

Τό 1814 πήγε στά ’Ιωάννινα καί κατετάγη στή σωματοφυλακή τοϋ Ά λή- 
Πασσά. Τό 1818, 8ταν ό Όδυσσεύς Άνδροΰτσος διωρίσθη άρματωλός Λεβαδείας, 
ό Διάκος πηγαίνει κοντά του. "Ενα χρόνο πριν έκραγή ή Έπανάστασις, ό Φιλικός 
Ζαρίφης ’Αθανάσιος, έμύησε στά τής Φιλικής τόν Διάκο καί τόν Άνδροΰτσο. ’Αργό
τερα, δταν ό Άνδροΰτσος έφυγε στή Πελοπόννησο ό Διάκος έξελέγη άρχηγός καί τό 
1820 άνέλαβε τά νέα του καθήκοντα. Στή συνέχεια ό Διάκος διεξήγαγε νικηφόρους 
άγώνες κατά τών Τούρκων καί κατώρθωσε νά έκκαθαρίση ολόκληρη τήν ’Ανατολική 
Ελλάδα μέχρι τής 'Υπάτης, σέ συνεργασία μέ τούς άλλους οπλαρχηγούς.

Ή  ραγδαία έξάπλωσις τοϋ κινήματος, άνησύχησε τούς Τούρκους. 'Ο Χουρσίτ, 
στέλνει τόν Όμέρ Βρυώνη καί τόν Κιοσέ Μεχμέτ μέ 9.000 πεζούς καί ιππείς, μέ 
σκοπό νά καθυποτάξουν τήν Βοιωτία καί τήν Παρνασσίδα. Τότε ό Πανουργίας, ό 
Δυοβουνιώτης καί ό Διάκος μέ 1.500 άνδρες, άπεφάσισαν ν’ άνακόψουν τήν προέλασι 
τών Τούρκων. Τις θέσεις ώρισε ό Διάκος. 'Ο ίδιος έκράτησε τό κέντρο, τό πιό έπι- 
κίνδυνο σημείο, κοντά στις Θερμοπύλες καί τήν μονή τής Δαμάσιας, έχοντας ώς
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προκάλυμμα τή γέφυρα καί το χάνι τής ’Αλαμάνας. ’Ένθεν καί ένθεν έτοποθετήθη- 
σαν οί Πανουργίας καί Δυοβουνιώτης. Αυτοί οί δυο δέχθησαν πρώτοι, την 22 ’Α
πριλίου 1821, τήν έπίθεσι των Τούρκων. "Υστερα άπό μικρή άντίστασι, έτράπησαν 
σέ φυγή.

'Ο Διάκος έμεινε μόνος μέ τούς λίγους συντρόφους του. "Ολοι τους άγωνί- 
σθηκαν καρτερικά κι’ έγραψαν μια άπό τις πιο μεγαλειώδεις σελίδες τής νεώτερης 
ιστορίας μας. Πρώτος σκοτώθηκε ό αδελφός τοϋ Διάκου, ό Μήτρος, καί στή συνέ
χεια τριάντα περίπου σύντροφοί του. Νά, πώς ή δημώδης μοϋσα ψάλλει τή κατά- 
στασι τοϋ Διάκου, κείνη τήν ώρα:

«Έμειν’ ό Διάκος στή φωτιά μέ δεκοχτώ λεβέντες!
Τρεις ώρες έπελέμαγε μέ δεκοχτώ χιλιάδες.
Σχίστηκε το ντουφέκι του καί γίνηκε κομμάτια.
Καί το σπαθί του έσυρε καί στή φωτιά έμβήκε,

’Έκοψε Τούρκους άμετρους κ’ εφτά μπουλουχμπασήδες, 
πλήν το σπαθί του έσπασε έπάν’ άπό τή χούφτα 
κ’ έπεσε ό Διάκος ζωντανός εις τών έχθρών τά χέρια!».

Σιδηροδέσμιος, ό Διάκος, τραυματισμένος, φορτώθηκε σ’ ένα μουλάρι καί 
ώδηγήθη στή Λαμία. Παρά τις πολύωρες άνακρίσεις καί τις πολλές υποσχέσεις πού 
τοϋ δόθηκαν, καμμιά δέν έδωσε πληροφορία. "Οταν τοϋ είπαν πώς θά τον «παλου- 
κώσουν», ό Διάκος άπήντησε : «’Έχει πολλούς σάν εμένα ό τόπος». Μετεφέρθη στο 
Ζητούνι οπού τον έσούβλισαν καί τον έκαυσαν ζωντανό.

Σύμφωνα μέ τή παράδοσι, όταν ώδηγεϊτο στή Λαμία, βλέποντας τήν άνθι- 
σμένη γελαστή φύσι, είπε, σάν παράπονο, τό γνωστό :

«Γιά ίδές καιρό, πού διάλεξε ό χάρος νά μέ πάρη, 
τώρα π’ άνθίζουν τά κλαδιά καί βγάζ’ ή γής χορτάρι!»

Στή θέσι άκριβώς όπου ό Διάκος περιεβλήθη τον φωτοστέφανο τοϋ μάρτυρος, 
ύψοϋται σήμερα τό μνημείο του, σ’ ένδειξι τρανής, τοϋ Γένους, εύγνωμοσύνης, γιά 
νά θυμίζη σ’ αυτούς πού περνούν καί σ’ έκείνους πού θά περάσουν, ότι είναι «γλυκύς 
ό ύπέρ τής πατρίδος θάνατος». 'Η  αύτοθυσία τοϋ Διάκου, ξεφάντωμα Ελληνικής 
παλληκαριάς, θά μείνη στο διάβα τοϋ καταλύτου χρόνου, σάν φωτεινό μετέωρο καί θά 
διδάσκη τούς λαούς πώς οί σκλαβωμένοι άποκτοΰν τήν λευτεριά τους, άδιαφορώντας 
γιά τήν κάθε είδους θυσία πού θ’ άπαιτηθή.

Στή μάχη τής ’Αλαμάνας σκοτώθηκαν επίσης, ό Καλύβας, ό Μπακογιάννης 
καί τριακόσιοι περίπου άλλοι. 'Ο ’Επίσκοπος Σαλώνων Ήσαΐας, συλληφθείς αιχμά
λωτος, άποκεφαλίσθηκε.

('Ομώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες τών ’Αθηνών καί τά προά- 
στεια).

Διακρίας.
Πάροδος τής όδοΰ Έλ. Βενιζέλου 19, κοντά στήν 'Αγία Τριάδα τοϋ Ζωγράφου.
Διακρία ή Διακρίς, ώνομάζετο, κατά τήν άρχαιότητα, τό βορειοανατολικόν 

τμήμα τής ’Αττικής, τό όποιον περιελάμβανεν ολόκληρη τήν βόρεια καί τήν βορεια- 
νατολική πλευρά τής Πάρνηθος καί τοϋ Πεντελικοϋ, ώς καί τις μέχρι τοϋ Εύβοϊκοΰ 
κόλπου παραφυάδες. Οί κάτοικοί της, Διάκριοι ή Διακριεΐς, ήσαν οί φτωχότεροι 
τής ’Αττικής, πλήν πολεμικώτεροι όλων. Οί Διάκριοι, υπεστήριξαν στήν αρχή τον 
συμπατριώτη τους Πεισίστρατο καί "τούς γυιούς του.

(Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
*Τπό ‘Τπαστυν. Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Γύρισα προς τή θέση μου σκεπτικός. «Τόση ομοιότητα!», σκεφτόμουνα για 
τή χορεύτρια πού υποκλινόταν άκόμη, ενώ τα χειροκροτήματα είχαν σταματήσει.

Φτάνοντας στο τραπέζι μου σταμάτησα κατάπληκτος. 'Η  καρέκλα μου ήταν 
πιασμένη. Πάνω σ’ αυτήν καθόταν ό κοντόχοντρος παράξενος τύπος μέ τό άκουστικό 
τής βαρυκοΐας. Τό γκαρσόν έφερνε μια δεύτερη καρέκλα.

'Ο τύπος σηκώθηκε μόλις πλησίασα καί μούδωσε τό χέρι του γελώντας δυνατά.
—~Ω ! άγαπητέ μου κ. Παπαδημητρίου ! φώναξε. Τί μοϋ γίνεστε ! Καλά τολεγα 

εγώ, καλά τό σκεπτόμουν τόσην ώρα!.. «Θά είναι οπωσδήποτε ό δικηγόρος ό Πα
παδημητρίου», έλεγα άπό μέσα μου. «Δεν μπορεί νά γελιέμαι!». Καί νά, πού ή φωνή 
του ταμία έπαλήθευσε αύτά πού σκεπτόμουν! Πώς είστε; Μέ θυμάστε καθόλου;

—'Ομολογώ, όχι... Δεν σάς θυμάμαι...
—Είμαι ό Περικλής ό Γκίκας! Δεν μέ θυμάστε;... Εκείνη ή υπόθεση μέ τήν 

έξωση του Κώστα Πουλόπουλου, δέν σάς θυμίζει τίποτα;
—“A!.. Σάν κάτι νά θυμάμαι... Μά, βοηθήστε με λίγο νά θυμηθώ καλύτερα...
—~Ω! Φαίνεται πώς ξεχνάτε γρήγορα. Θάχετε πολλές δουλειές. Δέν θυμάστε 

πού δώσατε μεγάλη μάχη στο δικαστήριο γιά νά έπιτύχετε νά τον βγάλω άπό τό 
σπίτι μου; ’Αγωνιστήκατε σκληρά γιά νά πείσετε τον πρόεδρο!...

’Απ’ τήν είσοδο φάνηκαν δυο άντρες. Μπήκαν βιαστικοί καί πήγαν στις δύο 
νέες γυναίκες πού κάθονταν μόνες στο βάθος τής σάλας. ’Ηταν έκεΐνοι πού συναντή
θηκαν στον "Αγιο Λουκά τήν προηγούμενη νύχτα. 'Ο ένας ήταν εκείνος πού στοιχη
μάτιζα πώς ήταν ό Μπούκης. Πήραν τις δυο γυναίκες καί βγήκαν άπ’ τό κέντρο.

’Έπρεπε νά μή μοϋ ξεφύγουν μέ κανένα τρόπο. Σηκώθηκα ζητώντας συγνώμην 
απ’ τον «Περικλή Γκίκα» κι’ έκανα νά φύγω. ’Εκείνος όμως μ’έπιασε άπ’ τό χέρι, 
φωνάζοντας σάν πραγματικός βαρύκοος:

—Μά γιατί φεύγετε! Είναι άνάγκη νά σάς μιλήσω!...
’Απ’ τήν είσοδο μπήκαν πάλι τά δυο ζευγάρια. Πήγαν καί κάθησαν ξανά 

στο βάθος τοΰ κέντρου. Άνάσανα μ’ άνακούφιση καί ξανακάθησα.
-^Σάς άκούω, είπα. Λοιπόν; Που είχαμε μείνει;
Έγειρε τό σώμα του προς τό μέρος μου καί ψιθύρισε σιγανά.
—Ά ς  άφήσουμε τ’ αστεία. Σάς γνωρίζω πολύ καλά καί είναι περιττόν νά 

κρύβεστε. 'Ένα μόνον σάς λέω: "Αν δέν άφήσετε ήσυχη τήν ΓΙόπη, θά καταφύγω 
στήν αστυνομία. Φυσικά, όχι γιά νά σάς άναγκάση ή ’Αστυνομία νά τήν άφήσετε 
ήσυχη, άλλά γιά νά καταθέσω μερικά πραγματάκια σχετικά μέ εκείνα τά δωμάτια 
στή Φιλοθέη... Καταλαβαίνετε, έ; Μιά έφοδος τής αστυνομίας στά διαφθορεία σας 
εκείνα, θά σάς στοιχίση καμμιά δεκαριά χρόνια φυλακή. Διαλέξτε λοιπόν: "Η άφη- 
νετε τήν Πόπη ήσυχη, ή τά καταθέτω όλα. Πρέπει νά ξέρετε ότι τήν Πόπητήν 
άγαπώ. Γι’ αύτήν ζώ ! Καί πάψτε νά βάζετε ψεύτικο πηγούνι, γιατί βασανίστηκα 
πολύ ώσπου νά βεβαιωθώ ότι σείς είστε ό ξακουστός «Χριστόφορος»... Καί κάτι 
άλλο: ’Εδώ δέν θά βρήτε αύτό πού ζητάτε. "Ολες αύτές πού έρχονται στο «Πίγκαλς» 
είναι άρκετά έξυπνες, ώστε νά μήν πέφτουν στά δίχτυα σας. ’Αναζητήστε θηράματα 
άλλου...

Έβαλε τό άκουστικό ξανά στο αριστερό του αύτί καί σηκώθηκε φωνάζοντας 
δυνατά :
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—Χαίρετε κ. Παπαδημητρίου. Θά επιστρέφω πάλι σέ λίγο. ’Άν δεν έχετε νά 
κάνετε τίποτα καλύτερο, περιμένετε νά γυρίσω γιά νά τά ποϋμε καλύτερα...

’Έφυγε μέ πολύ γρήγορο βήμα άφοΰ μ’ άφησε άναυδο. «'Ώστε χωρίς τύ μούσι 
είμαι δ Χριστόφορος δ σωματέμπορας...» σκέφτηκα. «Ά ρα.....».

Γρήγορα δμως συνήλθα καί κοίταξα προς τδ βάθος τοΰ κέντρου. Τά δυο ζευ
γάρια είχαν γίνει άφαντα!

Πετάχτηκα άμέσως έξω άπ’ τδ κέντρο καί σταμάτησα στδ απέναντι πεζοδρό
μιό. Λίγα μέτρα μακριά, δ παράξενος τύπος μέ τδ άκουστικδ χωνόταν σέ μιά άερο- 
δυναμική μαύρη κούρσα κΓ έπιανε τδ βολάν. Στδ πίσω κάθισμα διέκρινα τέσσερα 
κεφάλια, δυδ γυναικεία καί δυδ άνδρικά. "Ηταν ή Έ φη μέ τήν ’Αλίκη καί οί δυδ 
άντρες πού είχαν καθήσει μαζί τους... 'Η  κούρσα έφευγε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα.

Τήν έπαθα. 'Ο καταχθόνιος τύπος μέ τδ άκουστικδ μοϋ είχε στήσει φοβερή 
παγίδα. ΤΗταν πολύ έξυπνος καί άφάνταστα πανούργος. Καί δέν πρόλαβα νά πάρω 
ούτε τδν άριθμδ του αυτοκινήτου μέ τδ όποιο έφυγαν... Καί δέν μπορούσα νά τρέξω 
ξοπίσω τους, γιατί ταξί δέν υπήρχε. Τά αύτοκίνητα πού στάθμευαν έξω άπδ τδ 
κέντρο ήταν όλα ιδιωτικής χρήσεως...

Γύρισα στδ τραπέζι μου. Ή  ώρα ήταν μία καί πενήντα περίπου. Σέ λίγο 
θάβγαινε πάλι ή σωσίας τής Νάνσυ γιά νά κάνη τδ νούμερό της. Πλήρωσα καί βγαί
νοντας έξω, έκανα στροφή πρδς τδ καμαρίνι τής Νάνσυ, ακολουθώντας τή ρίζα τοΰ 
άνατολικοΰ τοίχου. "Εφτασα στδ φωτισμένο καμαρίνι καί στάθηκα άπέναντι στή 
γωνιά. Τδ σκοτάδι μέ κάλυπτε άρκετά έκεί κι’ άπ’ τδ άνοιχτδ παράθυρο μπορούσα 
νά βλέπω άνετα τδ τί γινόταν μέσα. Δέν έβλεπα τίποτα δμως παραπάνω έκτδς άπδ 
δυδ γυναίκες ήλικιωμένες πού στέκονταν πίσω άπ’ τούς ώμους τής υποτιθέμενης 
Νάνσυ. Τά χέρια τους δούλευαν άκατάπαυστα κι’ ένα σωρδ κουτιά, μπουκάλια καί 
άλλα μικροπράγματα, ήταν σωριασμένα στδ κομοδίνο τής τουαλέττας. 'Η  δουλειά 
γιά τήν τέλεια μεταμόρφωση τής γυναίκας πού καθόταν μπροστά στδν καθρέφτη 
γινόταν μέ αρκετή ευσυνειδησία. Τρεις πελώριοι καθρέφτες μπροστά καί στά πλά
για, μ’ έκαναν νά μή χάνω οΰτε τήν παραμικρή κίνηση σχετικά μέ τήν επιμελημένη 
δουλειά.

Ξαφνικά, ή γυναίκα πού μεταμορφωνόταν έκανε μιά κίνηση διαμαρτυρίας. 
"Εφερε τά χέρια στδ κεφάλι καί τράβηξε νευριασμένη κάτι πού τής σκέπαζε τδ πρό
σωπο. ’Ανατρίχιασα. "Ενα πρόσωπο τελείως διαφορετικό παρουσιάστηκε τότε. 
"Ενα πρόσωπο πού μοΰ ήταν άρκετά γνώριμο, άλλά δέν πίστευα στά μάτια μου.

ΤΗτανήΝτόρα! 'Η  γυναίκα πού έσωσα άπ’τά νύχια των λαθρεμπόρων κείνη τή 
νύχτα καί πού άπετέλεσε τδ πρώτο πρόσωπο στήν περιπέτεια αύτή! Ώ στε... σκέφτηκα, 
δέν είναι δυδ υποθέσεις ή δολοφονία τοΰ Βότσικα καί τδ έπεισόδιο τοΰ φόνου τοΰ Κουήν 
μέ τήν άπόπεϊρα κατά τής Ντόρας!... Ώ στε, τδ πρώτο πρόσωπο πού συνάντησα από 
τή στιγμή πού μοΰ άνετέθη ή σκοτεινή υπόθεση δέν είναι δ Πουλίδης, δπως πί
στευα. Είναι ή Ντόρα μέ τδν Μπροσούρη καί τδν Κουήν!.. ΚΓ ή διαλεύκανση τής 
ύποθέσεως άρχιζε, έν άγνοια μου, άπδ τή στιγμή πού σήκωνα τή λιπόθυμη Ντόρα 
μέσα άπ’ τ’ αύτοκίνητο !...»

Δέν μοΰ έμενε πλέον καμμιά άμφιβολία τώρα. 'Η  Ντόρα μοΰ είχε στήσει 
παγίδα απίστευτη άπδ τήν πρώτη στιγμή. Μά ποΰ ήξερε δτι έγώ έπωμίστηκα τήν 
ύπόθεση; Καί πώς κατέστρωσαν τόσο άριστοτεχνικά τήν απόπειρα «δολοφονίας» 
τής Ντόρας γιά νά μέ παραπλανήσουν πρίν ακόμη άρχίσω τήν έρευνα;;;

"Ενα σωρδ έρωτήματα καί προβλήματα ξανοίγονταν τώρα. Τδ μυαλό μου 
άρχισε νά σκοτεινιάζη καί τδ κεφάλι μου πονοΰσε. "Ενας ψηλός ιδρώτας περιέλουε 
τδ κορμί μου ....................................................................................................................

Οί δυδ γυναίκες άγωνίστηκαν άρκετά καί στις δύο καί πέντε ή Ντόρα είχε
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μεταμορφωθή σέ μια πραγματική Νάνσυ. Χαμογέλασε πολλές φορές μπροστά στους 
καθρέφτες, έκαμε πάρα πολλές σκερτσόζικες κινήσεις καί στροφές, καί κατόπιν πήρε 
μια βεντάλια στο χέρι καί προχώρησε προς τή σκηνή. "Εγινε σωστό πανδαιμόνιο 
άπό τα χειροκροτήματα των θαμώνων τώρα, κι’ ένα βραχνό τραγούδι άκούστηκε. 
Αυτή τή φορά, τό τραγούδι έμοιαζε περισσότερο μέ τό τραγούδι της Νάνσυ.

Θεώρησα περιττό να μείνω άλλο στο «Πίγκαλς». 'Η  ώρα πλησίαζε δυόμιση 
καί ό Χατζής θά μέ περίμενε στήν πρώτη πάροδο άπ’ τό κέντρο. ’Αρκετά είχα παρα
τηρήσει όλο τό βράδυ πού έμεινα έκεΐ. "Αλλωστε, τό πρω'ί, βγαίνοντας άπό τό κέν
τρο, είχα πολλή δουλειά στο λιμάνι. Μιά άπογοήτευση πρωτόφαντη μέ είχε κυ
ριεύσει πού έπεσα θϋμα οίκτρό έκείνου τοϋ άνθρώπου μέ τό άκουστικό. Δέν μπορού
σα νά χωνέψω τό πώς άφησα τόν έαυτό μου νά παρασυρθή καί νά πέση στήν πα
γίδα. ΤΗταν πολύ έξυπνος ό χοντράνθρωπος εκείνος καί τά μικροσκοπικά του μάτια 
μέ είχαν κάνει νά πιστέψω πώς έκρυβε σατανική πανουργία μέσα του.

Συντόμεψα τό βήμα μου κι’έφτασα στήν πρώτη πάροδο. *0 Χατζής δέν ήταν 
έκεΐ. ’Αποφάσισα νά τόν περιμένω γιά ένα τέταρτο κι’ αν δέν ερχόταν θά έφευγα γιά 
νά κοιμηθώ τρεις ώρες τουλάχιστον.

Στά δέκα λεπτά τόν είδα νά άνεβαίνη άπό τήν κάτω γωνιά. Κούτσαινε ελαφρά 
άπ’ τό ένα πόδι καί τό δεξί του χέρι ήταν τυλιγμένο μέ επιδέσμους. "Εφτασε άγκο- 
μαχώντας καί κάθησε στο πεζούλι τού τοίχου πού άκουμποΰσα.

—Οί άτιμοι! μουρμούρισε. Λίγο έλειψε νά μέ κάνουν μακαρίτη. Μά ήθελα νά 
ξέρω, πού μάς γνωρίζουν;

—Πώς; φώναξα. Τί έγινε; Μίλα καθαρά!
—"Οταν έφυγε ό Πουλίδης άπ’ τό κέντρο, άρχισε άσθμαίνοντας άκόμα ό Χα

τζής, τόν άκολούθησα. ’Εδώ άκριβώς πού στεκόμαστε τώρα εμείς, τόν περίμενε ένα 
άτομο, ψηλού άναστήματος. Ό  Πουλίδης τού είπε: «Έλα μέσα Κώτσο. Πάμε γρή
γορα γιατί περιμένουν».

Πήγαν μέ τό τζιπ πού κρατούσε ό Πουλίδης ως τήν Κοκκινιά καί μπήκαν 
σ’ ένα ισόγειο σπίτι κοντά στο "Ασυλο. Τό σπίτι αυτό έχει δύο εισόδους. Λίγο πιο 
πάνω άπ’ τή βορεινή είσοδο, στεκόταν ό Γιαννόπουλος. Μοΰ είπε ότι προ μιάς ώρας 
έφερε ως έκεΐ έναν άντρα καί μιά γυναίκα πού έφυγαν άπ’ τού Πουλίδη. Μοΰ είπε 
άκόμα, ότι ό Πουλίδης έφυγε άπ’ τό γραφείο του στις ένηά καί είκοσι, άφήνοντας 
έκεΐ τέσσερα άτομα νά συνομιλούν μέ τή γραμματέα πού προσέλαβε χθές. Τά δύο 
άπ’ τά άτομα αυτά, ήταν ό Ζώτος μέ τήν Έλενα, πού πήγαν έκεΐ στις έφτάμιση πε
ρίπου. Τά άλλα δύο πήγαν στις ένηά. Στις δέκα άκριβώς, τά τέσσερα άτομα βγήκαν. 
Οί δύο άπ’ αυτούς—ό Ζώτος μέ τήν "Ελενα—βάδισαν κάμποσο καί μπήκαν σ’ ένα 
εστιατόριο. Οί άλλοι δύο πήραν ταξί καί πήγαν κατ’ εύθεΐαν στο σπιτάκι έκεΐνο τής 
Κοκκινιάς. Τή γυναίκα τή φώναζε Ρίτα ό άνθρωπος πού τή συνώδευε, μόλις βγήκαν 
άπ’ τό γραφείο τού Πουλίδη.

Άκούγοντας τό όνομα «Ρίτα» ό Γιαννόπουλος, άφησε τήν "Ελενα καί τό Ζώτο 
στό εστιατόριο καί τούς άκολούθησε. "Εφθασε ως έκεΐ λοιπόν καί περίμενε. Μέχρι 
νά φθάσω έγώ μέ τόν Πουλίδη, δέν συνέβη τίποτα άλλο. Φαίνεται όμως πώς ήταν 
κι’ άλλοι μέσα στό σπίτι έκεΐνο, γιατί τή στιγμή πού μπήκε ή Ρίτα μέ τό συνοδό 
της, άκούστηκαν καί δυο άλλες άνδρικές φωνές.

Αύτά μοΰ είπε ό Γιαννόπουλος. "Υστερα πήγα στήν άνατολική είσοδο τού σπι
τιού κι’ έμεινα έκεΐ λίγη ώρα. Κατόπιν έκανα νόημα στον Γιαννόπουλο, ότι φεύγω 
γιά νάρθω νά σάς συναντήσω. 'Η  ώρα πλησίαζε δύο.

Δέν είχα κάνει είκοσι βήματα, όταν άπό τό βάθος τού δρόμου φάνηκε ν’ άνε
βαίνη μιά κατάμαυρη «Μερσεντές» μέ μεγάλη ταχύτητα. "Εφτασε κοντά μου καί 
σταμάτησε άπότομα. Είδα τότε τόν οδηγό νά σβύνη τά φώτα καί νάμέ δείχνη, μέ 
τό χέρι του, σέ κείνους πού κάθονταν στό πίσω κάθισμα. ’Εκείνοι ήταν δυό άντρες
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καί δυο γυναίκες. Κατόπιν τό αύτοκίνητο ξεκίνησε πάλι άφοΰ άναψαν τά φώτα. 
Φθάνοντας λίγο πιο πάνω, έκανε άπότομη στροφή. Τά φώτα ξανάσβυσαν. Στάθηκα 
τότε καί τούς κοίταξα καλά. Ξαφνικά έβαλαν μπροστά τη μηχανή καί το αυτοκί
νητο ώρμησε καταπάνω μου μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα.

Πήδησα τρομαγμένος έξω άπ’ το δρόμο καί κατάπεσα σ’ ένα λάκκο. 'Η  «Μερ- 
σεντές» πήγε λίγα μέτρα πιο κάτω καί σταμάτησε. ’Άνοιξε τότε ή πόρτα κι’ ό οδηγός 
βγήκε καί κοίταξε προς το μέρος μου. ’Εγώ παρέμεινα άκίνητος στο έδαφος, μέ το 
δεξί μου χέρι άνίκανο νά κινηθή. 'Ύστερα ακόυσα ένα σαρκαστικό γέλοιο καί τό 
αύτοκίνητο ξεκίνησε πάλι. Τό παρακολούθησα άπ’ τό μέρος πού κοιτόμουνα. Πήγε 
ώς τό ’Άσυλο καί σταμάτησε. Τά πέντε άτομα κατέβηκαν καί τά τρία άκολούθησαν 
τη δεξιά πάροδο, τά άλλα δύο την αριστερή. 'Ύστερα άπό λίγα λεπτά έμπαιναν κι’ 
οί πέντε στο ισόγειο σπίτι πού άφησα τον ΓιαννόπουλΟ. Οί τρεις μπήκαν άπ’ τήν 
ανατολική είσοδο καί υστέρα άπό ένα λεπτό, οί άλλοι δύο άπό τή βορεινή. Πήρα μετά 
ένα ταξί πού περνούσε κι’ έφτασα ώς έδώ, άφοΰ έδεσα τό τραύμα τού χεριού μου στο 
φαρμακείο πού βλέπετε εκεί κάτω...

-—Μήπως πρόσεξες εκείνον πού ώδηγοΰσε τή μαύρη «Μερσεντές» ;
—Ναί! ’Ήταν κοντού άναστήματος καί χοντρός. Ά πό τό αύτί του κρεμόταν 

ένα άκουστικό βαρυκοΐας... Θάταν ώς...
—Φτάνει! βρυχήθηκα. Φτάνει!!! Τό κατάλαβα πώς ήταν αύτός!... Ά πό τούς 

δυο άντρες, ό ένας ήταν άθλητικοΰ παραστήματος; Ψηλός καί μέ κατάμαυρα μαλλιά;
—Μάλιστα! Μοΰ φαίνεται πώς τον λένε Νίκο, γιατί όταν ό κοντόχοντρος 

οδηγός μέ τό άκουστικό μ’ έδειχνε στούς άλλους, τήν ώρα πού στάθμευε'πλάϊ μου, 
ή μιά κοπέλλα τον έσπρωξε μέ τον άγκώνα της καί τού είπε: «Κοίταξε Νίκο, κι’ 
αύτός είναι αστυνομικός!»...

—Χμμμ! Ό  Νίκος Μπούκης!... Μόνον τό άλλο κάθαρμα μάς είναι τώρα ά
γνωστο. Οί δυο γυναίκες είναι ή Άλικη μέ τήν ’Έφη. Πολύ όμορφες πελάτισσες 
τού «Πίγκαλς»... Κι’ ό άλλος είναι ό ... «Περικλής Γκίκας!...»

—Περικλής Γκίκας; Αύτός πού πήγε νά μέ σκοτώση; Τον άτιμο!
—’Έτσι είπε στο «Πίγκαλς» πώς ονομάζεται. Μήν τό πιστεύης όμως. Είναι 

ένας σκοτεινός δολοπλόκος, ένας άνθρωπος ικανός γιά πολλά. Ψυχή καί σώμα τής 
σπείρας ολόκληρης...

—"Ωστε τούς γνωρίζετε τούς τέσσαρες; Λέτε λοιπόν νά μή μάς ξεφύγουν; 
ρώτησε ό Χατζής πνίγοντας ένα σουβλερό πόνο τού χεριού του.

—’Αποκλείεται νά μάς ξεφύγουν. Θάναι όλοι τους αύριο τό πρωί στο λιμάνι. 
Μερικοί μάλιστα θά έχουν ταξιδιώτικα κουστούμια καί θά προορίζωνται γιάτή Μυτι
λήνη, τή Χίο καί τή Ρόδο. ’Αλλά δέν θά τούς γίνη. Νά, διάβασε αυτό τό σημείωμα 
γιά νά καταλάβης. ’Έπεσε άπό τήν τσέπη τού Πουλίδη, όταν πήγα στο γραφείο 
του προχτές.

Ό  Χατζής πήρε τό σημείωμα καί άρχισε νά διαβάζη. Τά μάτια του γούρλω
σαν όταν άποτέλειωσε τό διάβασμα.

(  Συνεχίζεται)
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—Δι’ έγκυκλίου διαταγής του κ. 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθη τδ 
αναμνηστικόν μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τον ’Αστυνόμον Β' κ. Γρη- 
γορόπουλον Νικόλαον.

—Δι’ άποφάσεως του κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική καί υλι
κή αμοιβή εις τον Άρχιφύλακα κ. Βύνιον Παναγιώτην, διότι τήν 8/7/61 καί ώραν 
2.30', τυγχάνων επί κεφαλής τοΰύπ’ άριθ. Α1 Περιπολικού αυτοκινήτου καί ειδοποιη
θείς ύπό του άσυρμάτου περί τής παρουσίας έντός τοϋ επί τής όδοΰ Ζήνωνος άριθ. 
26 εστιατορίου Πεφάνη Βασιλείου του κλέπτου Δρόσου Νικολάου τοϋ Χρήστου 
καί ένεργήσας μετά αυτοθυσίας, ευψυχίας, ευφυΐας καί έντονου ενδιαφέροντος καί 
δραστηριότητος, επέτυχε τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ όπλοφοροΰντος ως άνω 
κλέπτου.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική 
άμοιβή, είς τον άστυφύλακα κ. Βλαχονικολόν Σταΰρον, διότι κατά τό έτος 1958, 
υπηρετών είς Ύποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, παρέσχεν άποτελεσματι- 
κήν συνδρομήν είς τον κ. Νομικόν Σύμβουλον τοϋ Κράτους, διά τής, μετ’ έξαιρέτου 
ζήλου καί έπιμελείας, συλλογής τών άπαραιτήτων άποδεικτικών στοιχείων επί ύπο- 
θέσεως δικαστικής φύσεως, άφορώσης τό Δημόσιον, προκαλέσας οότω τάς έγγράφους 
ευχαριστίας τοϋ κ. Νομικοΰ Συμβούλου.

—Δι’ άλλης άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική 
άμοιβή είς τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιωτόπουλον Νικόλ. καί 2) ’Αστυνό
μον Β' κ. Μπΐκον ’Ιωάν. ’Επίσης διά τής αυτής άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 1) Ύπαστυνόμον Α' κ. 
Φασούλκαν Γεώρ., 2) Άρχιφύλακα κ. Άρώνην Κωνσταντίνον καί 3) ’Αστυφύλακας 
κ.κ. Μαρούκαν Ίωάννην, Κωνσταντινόπουλον ’Απόστολον, Φώφολον Ίωάννην, 
Διαμαντόπουλον Διονύσιον, Κανναβόν Άνδρέαν, Τσιλιμητρέαν Νικόλαον, Λάγιον 
Μιλτιάδην, ΙΙαπαδάτον Άνδρέαν, Στεφανόπουλον Χρήστον καί Βασιλόπουλον Κων
σταντίνον, διότι οί άνωτέρω ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου καί δευτέρου 
(Διοικητοΰ καί Ύποδιοικητοΰ), έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος 
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπιδείξαντες άμα καί ίδιάζου- 
σαν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τεσσάρων (4) έμπορων καί ποιουμένων χρήσιν άκατεργάστου ινδικής 
καννάβεως, ώς καί τήν άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν άρκετής ποσότητος ινδικής καν- 
νάβεως είς έκάστην περίπτωσιν.

— Τέλος, δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, άπε
νεμήθη ήθική άμοιβή είς τούς : Ύπαστυνόμον Β' κ. Κάσσην Ήλίαν καί 2) Ά ρχι
φύλακα κ. Παυλάκην Κωνσταντίνον. Επίσης, διά τής αύτής άποφάσεως, άπενεμήθη 
ύλική άμοιβή είς τον Άστυφύλακα κ. Ξηντάραν Εύάγγελον, διότι ούτος διαταχθείς 
όπως ένεργήση άναζητήσεις διά τήν άνακάλυψιν δράστου κλοπών έκ καταστημάτων 
δι’ εισόδου έκ τοϋ φεγγίτου καί έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί 
ίδιαζούσης έπιμελείας, κατώρθωσε νά συλλέξη θετικάς πληροφορίας περί τής ταυ- 
τότητος τοϋ δράστου μέ αποτέλεσμα νά συλληφθή ό σεσημασμένος κακοποιός Λελής 
Θωμάς τοϋ Παναγιώτου ύπό τών, ώς άνω, έπιληφθέντων τής προανακρίσεως 
(Ύπαστυνόμου καί Άρχιφύλακος) καί έπιτυχόντων τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ 
διαπραχθεισών κλοπών.

—Διά διαταγής τοϋ κ. Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας, άπενεμήθη ήθική άμοιβή
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εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους: 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Θάνον Παναγιώ
την, 2) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Γιαννημάραν Κωνσταντίνον, 3) Ύπαστυνόμον Α' κ. 
Καρυώτην Λέανδρον, 4) Άνθυπαστυνόμον κ. Μαυρουδέαν Κωνσταντίνον καί 5) 
’Αστυφύλακας κ.κ. Τρίγκαν Θεόδωρον και Άδάμ Βασίλειον, διότι άπαντες οί άνω- 
τέρω ύπύ την καθοδήγησιν του πρώτου, Προϊσταμένου τής 'Υπηρεσίας Διώξεως 
Διαρρηκτών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετά 
ζήλου, δραστηριότητος, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών 
εργασίας, έπέτυχον την έξιχνίασιν τής έπί τής όδοΰ Σταδίου καί ’Αμερικής διαπρα- 
χθείσης κατά τάς νυκτερινάς ώρας τής 23-4-61, διαρρήξεως καί έξακρίβωσιν καί 
σύλληψιν τών δραστών ταύτης, τήν άνεύρεσιν τών κλαπέντων καί την άπόδοσιν 
τούτων εις τον κάτοχον.

—Δι’ έτέρας διαταγής του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έπηνέθη ό Άστυφύλαξ 
κ. Φανερός Ευάγγελος, διότι κατά τήν 25/7/1961 καί περί ώραν 19ην, ευρισκόμενος 
εντός τού συρμού τών ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων καί έκτύς υπηρεσίας, κατά τήν 
άνάφλεξιν αμαξοστοιχίας, παρέσχε τήν έπιβαλλομένην ώς άστυνομικοΰ υπαλλήλου 
συνδρομήν του καί βοήθειαν εις τραυματίσθεΐσαν γυναίκα, μεταφέρας έν συνεχείς 
ταύτην είς Ι.Κ.Α. καί έκεΐθεν είς ιδιωτικήν κλινικήν, προκαλέσας οΰτω τά ευμενή 
σχόλια.

*

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

—Παρητήθη τού ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Βαφειάδης 
Κωνσταντίνος. Εις τούτον άπενεμήθη ό βαθμός τού 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως, λόγω 
συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετούς τοιαύτης εις τον βαθ
μόν τού Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδό- 
κιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ τήν ευαρέσκειάν 
του. 'Ομοίως παρητήθησαν οΐ κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι: 1) 'Υπαρχιφύλαξ 
κ. Μουράτογλου Κωνσταντίνος, είς δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν 
ευαρέσκειάν του διά τήν υπέρ 25ετή εύδόκιμον υπηρεσίαν του έν τώ ’Αστυνομικώ 
Σώματι καί 2) ’Αστυφύλακες : κ.κ. Κρόκος ’Ιωάννης, Γυφτόπουλος Χρήστος, 
Πολίτης Παναγιώτης, Ρουπακιάς Γεώργιος, Φίλιας Βασίλειος καί Θαμνίδης Δη- 
μήτριος.

—Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί : 
1) 'Υπαρχιφύλαξ κ. Μπούρας ’Αριστομένης καί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Μάκος ’Ελευ
θέριος, Ίωσηφίδης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Γεωργίου Ευθύ
μιος, Καρλάκης Μάρκος, Στεφάνής ’Αντώνιος καί ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. 
Ψυρ ράκος Κωνσταντίνος.

—Διεγράφησαν τής δυνάμεως τού Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, 
ώς καταστάντες σωματικώς άνίκανοι πρός περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής υπη
ρεσίας, οί Αστυφύλακες : κ.κ. Τσατσάνης Δημήτριος καί Παρασκευόπουλος Κων
σταντίνος.

***
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ

'Ο τακτικός εθελοντής αιμοδότης κ. Σταθόπουλος Δημήτριος, προσέφερεν 
τήν 27ην Σεπτεμβρίου έ.ε. είς τό κέντρον αιμοδοσίας τού Μαιευτηρίου «ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΑ», 350 γραμμάρια αίματος ύπέρ τών άπορων έπιτόκων μητέρων τού 
'Ιδρύματος καί έτερα 350 γραμμάρια διά τάς άνάγκας τών έπιτόκων μητέρων 
συζύγων αστυνομικών ύπαλλήλων, νοσηλευομένων είς τό ώς είρηται "Ιδρυμα, είς 
μνήμην τού άποβιώσαντος Αστυνομικού Δ/ντοΰ Α', άειμνήστου Αθανασίου Τα- 
σιοπούλου.
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