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Δόκιμοι αστυφύλακες Εκπαιδεύονται εις τήν χρήσιν συγχρόνω 
μέσων διά τήν διάλυσιν παρανόμων συγκεντρώσεων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΘ Ν ΙΚΗ Σ Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑΣ

Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ (ΣΑΜΠΟΤΑΖ)
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ύ πά τοΰκ. Ν . Α ΡΧΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΟ Υ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
8. Δολιοφθορεϊς (σ αμ π ο τερ ) δολοφόνοι υψηλών προσώ πω ν κα ί άλλων ατόμων.

δ )  Δολοφονία μ έ δηλητήριο.
ε )  Δολοφονία υπό διάφορα προσχήματα.

9. Χημικό μικροβιολογικοί δολιοφθορεϊς.
10. Ε ιδ ικο ί σαμ ποτέρ , όργανωταί ταραχών.

**  *
8 . Δολιοφθορεϊς (σαμποτέρ) δολοφόνοι ύψηλών προσώπων καϊ 

άλλων ατόμων.
δ)  Δ ο λ ο φ ο ν ί α  μ έ  δ η λ η τ ή ρ ι ο .
Υπήρξαν περίοδοι άπό τα άρχαϊα χρόνια πού το δηλητήριο ώς μέσο δολοφο

νίας έρχόταν στήν πρώτη γραμμή. Ή  Ελληνική άρχαιότητα μάς παρέδωσε την 
ανάμνηση του κώνειου πού δόθηκε στο Σωκράτη. Κατά τή Ρωμαϊκή εποχή τά δη
λητήρια ύπήρξαν τό κυριώτερο μέσο δολοφονίας πού έχρησιμοποιεΐτο όχι μόνο 
άπό τούςκοινούς κακούργους, άλλα καί άπό αύτοκράτορες καί άπό άνωτάτους άξιωμα- 
τούχους. Συνήθως τά δηλητήρια τά παρεσκεύαζαν γυναίκες. Διεσώθη το όνομα της 
ρωμαίας Λοκούστας, ή οποία ήταν ή επίσημη παρασκευάστρια των κεραυνοβόλων 
δηλητηρίων στήν αυλή τοϋ Νέρωνα.

Κατά τό μεσαίωνα το δηλητήριο έχρησιμοποιεΐτο πολύ ώς μέσο δολοφονίας. 
Άναφέρεται ότι μιά βαρώνη, ή Τοζάκα, δολοφόνησε μέ δηλητήριο 600  άτομα, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται καί δύο Πάπαι, ό Πΐος ό Γ ' καί ό Κλήμης ό ΙΔ '.

Το δηλητήριο πού έχρησιμοποιεΐτο κυρίως τότε, ιδίως στή Γαλλία, ήταν τό 
άρσενικό, γιατί δέν άφηνε ΐχνη, ή δέ ιατροδικαστική έρευνα καί ή τοξικολογική εργα
στηριακή άνάλυση δέν υπήρχαν. Μέ τό πέρασμα των χρόνων καί την πρόοδο τής 
τοξικολογικής έργαστηριακής έρεύνης, έσημειώθη άπότομη ελάττωση των έγκλη- 
μάτων αύτών, γιατί οί δολοφόνοι άντελήφθησαν ότι τά  σπλάγχνα των θυμάτων τους 
θά τούς άπεκάλυπταν.

Βέβαια δολοφονικές δηλητηριάσεις δέν έλλειψαν καί σήμερα, άλλά είναι σπά
νιες. Γ Γ  αυτό οί κατάσκοποι έκπαιδεύονται στον τρόπο αύτό των δολοφονιών, ώστε 
άν βρίσκουν ότι μπορούν νά πετύχουν τή θανάτωση τού θύματος μέ τόν τρόπο αύτό 
νά τόν χρησιμοποιήσουν. Ή  γνωστότερη υπόθεση δηλητηριάσεως ιστορικού προσώ
που κατά τή νεώτερη έποχή, είναι ή άπόπειρα, κατά τού καλογήρου Ρασποΰτιν στή 
Ρωσία, πού έγινε άπό τόν πρίγκιπα Γκουντούνωφ.

Ό  Χάνς Ρήγκλερ, στο βιβλίο του «κατάσκοποι στήν Ελλάδα», άναφέρει την 
περίπτωση δολοφονίας, κατά τόν Αύγουστο τού 1940, μέ υδροκυάνιο τού Βάνια 
Μπόκωφ, βουλγαρομακεδόνος γεωπόνου, πού έδρασε ώς αγιορείτης καλόγηρος ύπό
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τό δνομα Στέφανος Στανίσλαος Στάνεφ καί ήταν πράκτορας των γερμανών. "Οταν 
δμως άνεκαλύφθη άπδ τήν γερμανική κατασκοπεία δτι δούλευε καί στήν ΐντέλλιντζενς 
σέρβις, άπεφασίσθη ή εκτέλεσή του, ή οποία ένεκρίθη άπδ τον Φδν Κανάρη. Προς 
τδ σκοπδ τοΰτο ό Φδν Κανάρης έστειλε άπδ το Βερολίνο, δύο ειδικούς άπδ τδ σώμα 
σαμποτέρ—εκτελεστών (δολοφόνων) μέ τήν εντολήν νά έκτελεσθή ό καλόγηρος 
Στάνεφ, κατά τρόπον ώστε ό θάνατος ν’ άποδοθή σέ δυστύχημα, (πνιγμός σέ κολύμ
βηση κ .λ .π .) ή έν άνάγκη νά παραμείνη μυστηριώδης. Έπροτιμήθη ή δεύτερη περί
πτωση καί κατωρθώθη νά παρασυρθή ό καλόγηρος στδ διαμέρισμα μιας κυρίας Λιλής 
πράκτορος της «άπβερ», ή όποια συνεδέθη μέ αύτδν μέ τδ πρόσχημα δτι άνήκει στήν 
ίντέλλιτζενς σέρβις. Σ έ μιά διασκέδαση κατά τήν οποίαν είχαν προσκληθή καί οΐ 
δύο γερμανοί έκτελεσταί, πού παρουσιάσθησαν ως πράκτορες της ίντέλλιτζενς σέρ
βις, προσεφέρθησαν γλυκίσματα, σέ κείνο δμως πού έφαγε ό Στάνεφ ύπήρχε ισχυρή 
δόση ύδροκυανίου, πού προκάλεσε τδ θάνατο σέ λίγα λεπτά τής ώρας. Κατόπιν τδ 
πτώμα τδ παρέλαβαν μέ αυτοκίνητο ό Χάνς Ρήγκλερ, μέ άλλουςγερμανούς πράκτορες 
καί τδ άφησαν Ιξω  άπδ μιά πολυκατοικία τής όδοΰ'Ομήρου. Στο πτώμα έγινε νεκροψία 
καί διεπιστώθη ή αιτία του θανάτου, άλλά δέν μπόρεσε νά έξακριβωθή ή ταυτότητά 
του, κι’ έτσι έμεινε ή υπόθεση στά άρχεϊα τών (υποθέσεων) άγνώστων δραστών.

'Υπάρχει δμως καί ή πρόσφατη περίπτωση (’Απρίλιος 1960) κατά^τήν όποια 
δπως άνεκοινώθη άπδ τδ υπουργείο πληροφοριών τής 'Ηνωμένης ’Αραβικής Δημο
κρατίας, συνελήφθησαν 10 κατάσκοποι, οί όποιοι άνήκον σέ δίκτυα κατασκοπείας 
του ’Ισραήλ, πού δούλευαν εναντίον τής χώρας αύτής. "Ενα άπδ τά δίκτυα αύτά είχεν 
ώς σκοπδ τη δολοφονία διά δηλητηριάσεως του προέδρου Νάσερ. Στδ δίκτυο αύτδ 
πού κατηυθύνετο, δπως άνεκοινώθη στδν τύπο, άπδ τδ ’Ισραήλ, δούλευαν δύο ’Ιτα
λοί, ένας'Ολλανδός, πέντε "Αραβες καί δύο "Ελληνες, δ Γιώργος Σταματίου καί ό Ν. 
Κόης. Κατά τις άνακοινώσεις τοϋ Σταματίου, ό όποιος δούλευε στδ έστιατόριο Γκρόπ- 
πι, τδ όποιο άνελάμβανε επίσημα γεύματα καί ήταν υπεύθυνος γιά τήν προετοι
μασία τών φαγητών τοϋ προέδρου, θά έρριχνε θανατηφόρο δηλητήριο σ’ αύτά.

'Ο  Σταματίου, δπως έγράφη, συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω καί ώμολόγησε τήν 
ένοχή του, παρέδωσε δέ στήν άστυνομία φιαλίδιο μέ ύγρδ συμπαθητικής μελάνης πού 
χρησιμοποιούσε στη μυστική άλληλογραφία του μέ τδ κέντρο τοϋ ’Ισραήλ καί ένα 
πομπό άσυρμάτου. Μέ τδν πομπό αύτδ ή ύπηρεσία τής άντικατασκοπείας τής Η .Α .Δ . 
συνέχισε νά στέλνη μηνύματα στδ ’Ισραήλ καί νά παίρνη άπαντήσεις. Κατά τή δίκη 
πού έγινε στδ Κάιρο, κατετέθησαν στοιχεία άπδ τά όποια προέκυψε δτι κύριος πα
ράγων τοϋ δλου δικτύου ήταν ό 'Ολλανδός Μιούζ Γκούντσγουόρντ, διευθυντής ένδς 
μεγάλου ξενοδοχείου τής ’Αλεξανδρείας. Αυτός ειχεν, δπως ώμολόγησε, συνεργάτες 
του τούς Ν. Κόην καί Γ .  Σταματίου. Οί κατηγορούμενοι ήσαν 17 καί ό δημόσιος 
κατήγορος έζήτησε γιά έπτά άπδ τούς κατηγορουμένους τήν ποινή τοϋ θανάτου, 
ένώ γιά τούς ύπολοίπους, μεταξύ τών όποιων καί οί δύο "Ελληνες, πρότεινε νά έπι- 
βληθή ή ποινή τών ισοβίων δεσμών.

ε) Δ ο λ ο φ ο ν ί α  ύ π δ  δ ι ά φ ο ρ α  π ρ ο σ χ ή μ α τ α .
'Οσάκις δέν πρόκειται νά γίνη δολοφονία ύψηλοΰ προσώπου, άλλά άλλων άτό- 

μων, τότε γίνεται χρήση ποικίλων άλλων τρόπων, οί όποιοι διδάσκονται στά ειδικά 
τμήματα σαμποταριστών (δολοφόνων) στις σχολές πρακτόρων κατασκοπείας ή 
άντικατασκοπείας. 'Ο  Χάνς Ρήγκλερ άναφέρει δτι έδιδάχθη διαφόρους τρόπους 
δολοφονίας, άπδ τούς όποιους περιγράφει δύο ώς εξής :

«Προσεγγίζετε τδ θΰμα. Κ ι’ δταν κερδίσετε τήν έμπιστοσύνη του τδν παίρνετε 
καί πάτε ένα βράδυ σέ μια ταβέρνα γιά νά διασκεδάσετε. Κ ι’ δταν θά έχη πιή τδ 
δεύτερο ποτήρι τής μπύρας, σηκώνεσθε έπάνω, τδν πλευρίζετε μέ τρόπο καί τδν 
πιέζετε νά πιή μονορούφι ένα διπλό ποτήρι. Καί κεΐ πού θά άνοιξη τδ στόμα του, 
κάνετε καί σεις τδ μεθυσμένο καί τοϋ ρίχνετε δλη τή μπύρα στδ λαρύγγι, ένώ μέ 
τδ άλλο χέρι τοϋ κλείνετε τή μύτη. Τδ άποτέλεσμα είναι άσφυξία καί θάνατος. "Αλ
λος τρόπος είναι ή δολοφονία μέσα στδ συνωστισμό, τράμ, σταθμό, σιδηρόδρομο
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κ.λ.π. δπου εύκολα πλησιάζει κάνεις τό θΰμα του, άπ’ οποία πλευρά θέλει. Καί ενώ 
προσποιείται δτι διαβάζει την εφημερίδα πού κρατά καί μέ την οποία σκεπάζει το 
στήθος του, μπήγει το στυλέτο σ’ ένα ώρισμένο σημείο του στήθους καλά υπολογι
σμένο, ώστε νά κτυπηθή ή καρδιά. Το θΰμα πέφτει άμέσως χάμω, οπότε στη σύγ
χυση πού δημιουργεΐται φεύγει.

Κατά την κολύμβηση στή θάλασσα γίνεται δολοφονία μέ το νά κρατηθή το 
θύμα λίγα λεπτά μέ τό πρόσωπο μέσα στο νερό κ.λ.π. κ.λ.π.

9 . Χημικομικροβιολογικοί δολιοφθορεΐς.
Γιά τούς δολιοφθορεΐς αύτούς πρέπει νά άσχοληθοΰμε κάπως εκτενέστερα, έξετά- 

ζοντες γενικώτερα τον μικροβιολογικό ψυχολογικό πόλεμο. Γεγογονός δμως είναι δτι 
στις σχολές κατασκοπείας καί άντικατασκοπείας εκπαιδεύονται ειδικοί δολιοφθορεΐς 
(σαμποτέρ) γιά τό είδος αυτό του σαμποτάζ, μέ τό όποιο μπορούν νά φονευθοΰν ή 
νά άχρηστευθοΰν ομαδικά πληθυσμοί ολόκληροι..

'Η  εκπαίδευση φυσικά γίνεται σέ ειδικά τμήματα άπό χημικούς μικροβιολό
γους ειδικευμένους στά σχετικά θέματα. Είναι γνωστό σ’ δλους δτι ένας τεράστιας 
έκτάσεως άνταγωνισμός άναπτύσσεται μεταξύ των κρατών τού ’Ανατολικού συνα
σπισμού καί τού Δυτικού στον τομέα τών χημικομικροβιολογικών μέσων. Τόν ’Απρί
λιο τού 1960 ό άμερικανός αρχηγός τών ύπηρεσιών χημικού πολέμου τού άμερικα- 
νικού στρατού, άντιστράτηγος Μάρσαλ Στάμπς, έδήλωσεν δτι εύφευρέθη στερεό 
ύλικό βιοχημικού πολέμου, άπό τό όποιο μέ 10.000 λίμπρες, τις όποιες μπορούν 
νά μεταφέρουν 10 άεροπλάνα, ή πύραυλοι, μπορεί νά πληγούν τά 3 0 %  τού άμερι- 
κανικοΰ πληθυσμού.

Γεγονός πάντως είναι δτι ή άμυνα εναντίον τών σαμποτέρ πού χρησιμοποιούν 
χημικομικροβιολογικά μέσα καταστροφής είναι πολύ δύσκολη. ’Αρκεί νά σκεφθή 
κανείς, δπως εΐπεν όΣτάμπς, δτι ένας σαμποτέρ μπορεί νά πρόκαλέση τεράστιες ζη
μίες στην άμερικανική γεωργία, άρκεΐ νά έπιβιβασθή σ’ ενα κοινό αύτοκίνητο καί νά 
διασπείρη άπό τό πίσω μέρος αύτοΰ την επικίνδυνη ούσία δεξιά καί αριστερά τού 
δρόμου. Τό άποτέλεσμα κατόπιν έρχεται μόνο του.

10 . Ειδικοί σαμποτέρ, όργανωταί ταραχών.
Θά νόμιζε κανείς δτι ή οργάνωση καί ή πραγματοποίηση ταραχών σέ μιά 

χώρα είναι εύκολο πράγμα. Καί δμως είναι δυσκολώτατο. Γ ι’ αύτό οί σχολές κα
τασκοπείας ή άντικατασκοπείας έχουν ιδιαίτερα τμήματα στά όποια έκπαιδεύονται 
ειδικοί σαμποτέρ, όργανωταί ταραχών, μαχητικών διαδηλώσεων, έπιθέσεων κατά 
προσώπων ή κτιρίων κ.λ.π. καί δολοφονιών κατά τη διάρκειαν τών ταραχών. ’Αρι
στοτέχνες στήν έκπαίδευση αυτού τού είδους τών δολιοφθορέων (σαμποταριστών) 
είναι οί κομμουνισταί, οί όποιοι μέ την πείρα πού έχουν άποκτήσει άπό τις άπειρες 
περιπτώσεις ταραχών, τις όποιες έχουν οργανώσει καί οργανώνουν διαρκώς σ’ δλες- 
τίς χώρες τού έθνικόφρονος κόσμου, κατορθώνουν νά παρουσιάζουν τεράστιας σήμα 
σίας άποτοτελέσματα εις βάρος τής ησυχίας τών λαών καί τής έλευθερίας των. 
"Ολοι οί αρχηγοί τών κομμουνιστικών κομμάτων έχουν περάσει άπό τις ειδικές 
αυτές σχολές καί έχουν εφαρμόσει μέ επιτυχία τις διδασκαλίες καί τά δσα έμαθαν 
πρακτικώς έκεΐ.

'Ω ς παράδειγμα τέτοιου σαμποτέρ, ειδικά εκπαιδευμένου στή Μόσχα γιά 
ταραχές, οδομαχίες, δολοφονίες κ.λ.π. άναφέρουμε τόν άλλοτε βουλευτή τών κομ
μουνιστών στήν Ελλάδα Μανωλέα, ό όποιος μόλις έπέστρεψε κατά τό 1937 άπό 
τή Μόσχα, δπου έξεπαιδεύθη, ώργάνωσε ταραχές στον Πειραιά καί έκανε λιθοβολι
σμό τού κτιρίου τής εισαγγελίας.

'Ο  άνθρωπος αυτός έφυγε άργότερα άπό τις τάξεις τών κομμουνιστών καί 
έγινε ένας κήρυκας τού έθνικοΰ κράτους καί τής έλευθερίας τού άτόμου, άλλ’ αύτό 
τό πλήρωσε μέ τή ζωή του, γιατί άλλοι κομμουνισταί, προφανώς συμμαθητές του, 
τόν έδολοφόνησαν. Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  ΟΡ Ι Α  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

("Αρθρο 1 —4 Π . Κ . )

Ύ π ο Ύπαστυνόμου A' χ. Δ ■ Ν ΤΖΙΩ ΡΑ

Το πρώτον κεφάλαιον τοϋ ποινικού ήμών κωδικός ύπο τον τίτλον «ό  ποινικός 
νόμος», περιλαμβάνει τάς διατάξεις περί χρονικών καί τοπικών ορίων τών ποινικών 
νόμων καί έπεξήγησιν όρων τινών τοΰ κώδικος.

Είδικώτερον όσον άφορα τάς διατάξεις τάς άναφερομένας εις τά χρονικά όρια 
δέον νά παρατηρήσωμεν τά έξης: Μετά την άναγραφήν της θεμελιώδους άρχής τοϋ 
κοινού δικαίου, ότι ούδεμία ποινή επιβάλλεται άνευ νέμου όρίζοντος ταύτην προ τής 
τελέσεως τής πράξεως (άρθρον 1) έπακολουθούν τά άρθρα 2 -4  άτινα ρυθμίζουν 
διά ρητών διατάξεων τά θέματα, άφ’ ενός μέν τής άναδρομικής ισχύος τών ένωριτέ- 
ρων ποινικών νόμων καί τής ισχύος τών καλουμένων προσωρινών νόμων, άφ’ έτέρου 
δέ τά τής έπιβολής τών ύπο τοΰ κώδικος παραλλήλως προς τάς ποινάς καθοριζομέ- 
νων μέτρων άσφαλείας.

Αί διατάξεις αύται δέν στερούνται πρακτικής σημασίας καί άστυνομικοΰ εν
διαφέροντος δι’ δ καί έπιχειροΰμεν κατωτέρω την άνάλυσιν αύτών.

’Άρθρον 1
I .  Ούδεμία ποινή άνευ νόμου.
Ποινή δέν καταγιγνώσκεται εΐμή δι’ έκείνας μόνον τάς πράξεις, δι’ ας αΰτη 

διά νόμου ρητώς ώρίσθη προ τής τελέσεως αύτών.
Ούδεμία ποινή άνευ νόμου. Τό πρώτον άρθρον τοϋ ποινικού ήμών κώδικος 

άναγράφει τήν περίφημον αρχήν τοΰ ποινικού δικαίου «nullum crim en, nulla poena 
sine lege», ήτις άπέκτησε κεφαλαιώδη σημασίαν εις τό νεώτερον ποινικόν δίκαιον 
όλων σχεδόν τών πεπολιτισμένων κρατών. Διότι, ώς γνωστόν, τό αξίωμα τοΰτο 
έμφανισθέν τό πρώτον έν ’Αγγλία, ούχί όμως κατά τρόπον άπολύτως καθωρισμένον, 
κατά τά είδικώτερον κατωτέρω έκτιθέμενα, κατέκτησε τάς διαφόρους νομοθεσίας 
κατά τά πρώτα έ'τη τοϋ 18ου αΐώνος καί δή μετά τήν κήρυξιν τής Γαλλικής έπανα- 
στάσεως. Είναι δέ τοΰτο «προϊόν σκληρών άγώνων (ένίοτε μάλιστα αιματηρών) 
ολοκλήρου τής άνθρωπότητος καί δή πολλών εθνών έπί πολλούς αιώνας» (Γαρδίκας).

Ή  άρχή δέν έχει ρωμαϊκήν προέλευσιν, παρά τήν διά λατινικών όρων διατύ- 
πωσίν της. Έδόθη εις αυτήν τό έμβλημα τοΰτο ύπο τοΰ περιφήμου Γερμανοΰ νομο
διδασκάλου Φοέρμπαχ, τοΰ πατρός τής νεωτέρας ποινικής επιστήμης καί σπουδαιό- 
τατον διαδραματίσαντος ρόλον εις τήν διάπλασιν όλων τών συγχρόνων δικαίων, όστις 
έπραξε τοΰτο διά νά προσδώση εις αύτήν μεϊζον κΰρος καί αυθεντικότητα.

Αΰτη έπεκράτησεν εις τάς ποινικάς νομοθεσίας κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 
18ου αΐώνος, μετά τήν πραγματοποιηθεΐσαν, έπί τή βάσει τών άρχών τοΰ διαφωτι
σμού, μεταρρύθμισιν. Οΰτω, ύπο τό σύγχρονον κράτος δικαίου, τό διεπόμενον ύπο 
τό πνεύμα κυριαρχίας τών ύπέρ τής έλευθερίας τοΰ άτόμου εγγυήσεων, υιοθετείται 
ή άρχή «nulum crim en nulla poena sine lege». Σήμερον λοιπόν, όλα σχεδόν τά 
συντάγματα καί όλοι οί ποινικοί κώδικες τών πεπολιτισμένων κρατών προτάσσουν 
τών διατάξεών των, τον κανόνα καθ’ όν «ποινή δέν επιβάλλεται, εΐμή μόνον εις τάς 
περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς ρητώς προβλέπεται τοΰτο ύπο τοΰ νόμου.

Ώ ς  έλέχθη ή άρχή είναι προϊόν τής Γαλλικής έπαναστάσεως, ήτις καί τήν άνέ- 
γραψε τό πρώτον εις τήν περίφημον διακήρυξιν «τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί 
τοϋ πολίτου» (άρθρον 8  τής declarations des droits de l ’homme et du citoyen 
τοΰ έτους 1789). Δέν ένεφανίσθη όμως τό πρώτον κατά τήν Γαλλικήν έπανά-
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στάσιν, άλλα πολύ ένωρίτερον και δή το έτος 1215 έν ’Αγγλία, επί Βασιλέως Ίω ά ν- 
νου τού Άκτήμονος, δστις διά τής περιφήμου καταστάσης ωσαύτως M agna C harta 
L ib erta tu m  αυτού, ώριζεν δτι ούδείς έλεύθερος ήδύνατο νά τιμωρηθή.

Είναι βεβαίως άληθές, δτι ό τρόπος καθ’ δν ένεφανίσθη αΰτη έκεΐ δεν ή το άπο- 
λύτως καθωρισμένος. Ούχ ήττον δμως ύπο το νόημα τού έξεταζομένου κανόνος μετε- 
φέρθη ύπο των ’Άγγλων μεταναστών είς την ’Αμερικήν, ένθα καί καθιερώθη διά της 
διακηρύξεως τής Φιλαδέλφειας έν ετει 1774.

Πάντως ενταύθα δέον νά σημειωθή δτι ή άρχή n.C.n.p.s.l. άποτελεΐ κανόνα 
των φιλελευθέρων κρατών. Μετά τήν γαλλικήν έπανάστασιν καί δή κατά το έτος 
1794 διαλαμβάνεται αΰτη εις το γαλλικόν σύνταγμα τού έτους εκείνου, έν ώ διατυποΰ- 
ται ως εξής: «Ούδείς τιμωρείται εί μή δυνάμει νόμου προ τού έγκλήματος καθιερω- 
θέντος καί δ,τι δεν άπαγορεύεται ύπο τού νόμου δεν δύναται νά έμποδισθή».

Σημειοΰμεν έπίσης δτι αυτή ήτο άναγεγραμμένη εις δλα τά Ελληνικά συντάγ
ματα. Οΰτω κατά το άρθρον 7 τού συντάγματος τού 1911 «Ποινή δεν έπιβάλλεται 
άνευ νόμου όρίζοντος προηγουμένως αυτήν». Κατά δέ το άρθρον 8  τού συντάγματος 
τού 1927: « ’Αδίκημα δεν ύπάρχει, ουδέ ποινή έπιβάλλεται άνευ νόμου ΐσχύοντος 
προ τής τελέσεως τής πράξεως. Βαρυτέρα ποινή ουδέποτε έπιβάλλεται μετά τήν τέ- 
λεσιν τής πράξεως».

Σχετικώς ώμίλει καί ό Π.Ν. εις το άρθρον 1 αυτού, καθ’ δ: «Ποινή δεν κατα- 
γιγνώσκεται πλήν εις έκείνας μόνον τάς πράξεις καί έλλείψεις, κατά τών οποίων νό
μος τις ώρισε προηγουμένως ρητήν ποινήν».

Παρά ταύτα δμως, ώς καί προηγουμένως έλέχθη, το άξίωμα δεν έκυριάρχησεν 
άπολύτως εις δλας τάς νομοθεσίας. Μοναδικήν δέ έξαίρεσιν άπετέλεσαν τά έθνη έκεΐ- 
να, άτινα διέπονται άπό τήν έπιρροήν πολιτικών ιδεών αϊτινες, κάθε άλλο, παρά σύμ
φωνοι, προς τάς θεμελιώδεις περί άτομικών έλευθεριών άντιλήψεις είναι. Πρόκειται 
περί τής κομμουνιστικής Ρωσίας, καί τών ύπ’ αυτήν δορυφόρων κρατών.

Διότι ύπο το κράτος τών δικαίων τούτων ή άρχή, ού μόνον περιορίζεται, άλλά 
καί ριζικώς άνατρέπεται.

Οΰτω πως λοιπόν ό κώδιξ τής Κομμουνιστικής Ρωσίας τού 1926, καθ’ δν τό 
ποινικόν δίκαιον, δέν είναι παρά δργανον προστασίας τού κομμουνιστικού συστήμα
τος καί μόνον, εις μέν τό πρώτον άρθρον αύτοΰ όμιλεΐ «περί προστασίας τού σοσια
λιστικού κράτους τών έργατών καί άγροτών καί τής ύπ’ αύτού έγκαθιδρυθείσης 
έννόμου τάξεως έναντι τών κοινωνικώς έπικινδύνων πράξεων (έγκλημάτων) διά δέ 
τού έκτου τοιούτου άνατρέπει έξ ολοκλήρου τήν άρχήν, άφοΰ δι’ αύτού παρέχεται τό 
δικαίωμα είς τον δικαστήν νά τιμωρή τάς πράξεις, α'ίτινες κατευθύνονται κατά τού 
σοβιετικού καθεστώτος ή ένέχουν προσβολήν τής έννόμου τάξεως, τής έγκαθιδρυθεί- 
σης ύπο τής έξουσίας τών έργατών καί άγροτών. Περί τού ποΐαι δμως είναι αί πρά
ξεις αύται ούδόλως όμιλεΐ. ’Αλλά, τούτο δέν πρέπει φρονούμεν ούδένα νά ξενίση, 
λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι είς τά άπολυταρχικά καθεστώτα, αί ύπαγορεύσεις τής 
τυραννίας κάθε άλλο παρά προσδιορισμόν των έπιτρέπουν.

Περαιτέρω τό παράδειγμα τής Ρωσίας εύλόγως ήκολούθησαν ήδη καί αί Ρου
μανία καί Ούγγαρία, α'ίτινες συνεπείς καί αύταί προς τάς ύπαγορεύσεις τού ιστορικού 
ύλισμοΰ, άντέγραψαν κατά γράμμα τον ρωσικόν κώδικα.

Μίαν άλλην έξαίρεσιν, έκτος τών άνωτέρω, άπετέλεσε καί ό γερμανικός ποι
νικός κώδιξ τού Χίτλερ. Κατ’ αύτόν «ό δικαστής έχει τό δικαίωμα νά τιμωρή τάς 
πράξεις έκείνας, α'ίτινες δέν προβλέπονται μέν ύπο τού νόμου, άντιτίθενται δμως προς τό 
ύγιές συναίσθημα τού λαού». ' Η διάταξις βεβαίως ιδία ώς προς τό τελευταΐον σημεΐον, 
δέν έχει καί τόσην άξίαν διά τούς συγχρονισμένους ποινικούς κώδικας τών φιλελευθέρων 
κρατών. Διά τήν Γερμανίαν δμως τής έποχής έκείνης είχε μεγίστην σημασίαν.

Τέλος ό Δανικός κώδιξ τού 1930 δέχεται άνάλογον έφαρμογήν τών ποινικών
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νόμων, χωρίς καί νά διέπηται διά τά λοιπά ύπό άντιφιλελευθέρων ιδεών ού μόνον διά 
τάς περιπτώσεις τοϋ αποκλεισμού ή μειώσεως της ποινής, άλλά καί διά τάς τοιαύτας 
προς θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τοϋ άξιοποίνου. (’Ίδ ε  πλείονα εις Ποινικά χρονικά Α '. 
σελ. 134 Γάφου: « Ή  άναλογία εις τό Δανικόν Δίκαιον»),

Ή  άθάνατος έλληνική διανόησις διετύπωσε τό πρώτον τήν αρχήν: «Ούδεμία 
ποινή άνευ νόμου». ’Επί τούτου ομιλούν σχετικώς ού μόνον ό θείος Πλάτων, άλλά 
καί ό μέγας τών αιώνων φιλόσοφος Α ριστοτέλης, ό Δημοσθένης καί άλλοι.

I I .  Περιεχόμενον καί έκτασις τοϋ άρθρου 1 Π .Κ .
Κατά τήν έννοιαν τοϋ άρθρου 1 τοϋ Π .Κ ., έκεΐναι μόνον αί πράξεις είναι αξιό

ποινοι καί έκεΐναι μόνον αί ποιναί έπιβάλλονται, αίτινες ρητώς προβλέπονται εις 
νόμον τινά προ τής τελέσεως της πράξεως. Λέγων όμως ό νόμος ότι δεν καταγιγνώ- 
σκεται ποινή έάν δεν ώρίσθη ρητώς ύπό νόμου, δεν εννοεί άπολύτως ώρισμένην ποι
νήν, άλλά τοιαύτην ώρισμένην κατ’ είδος καί εντός τιθεμένων ύπό τοϋ νόμου ορίων. 
Τονίζομεν τοΰτο διότι άρχικώς οί νομοθέται ύπό τον άκρατον ένθουσιασμόν των 
ύπέρ τής άρχής, έφθασαν εις τήν ύπερβολήν νά άπειλοΰν έντελώς ώρισμένας ποινάς 
(ό πράττων τοΰτο ή έκεΐνο, τιμωρείται διά καθείρξεως 5 ή 2 ετών ή φυλακίσεως 1 
έτους κλπ. )χωρίς καν νά παρέχωσιν τήν ευχέρειαν εις τον δικαστήν όπως κινήται 
κατά τήν έπιμέτρησιν τής ποινής εντός ώρισμένου πλαισίου διαγραφομένου ύπό τοϋ 
νόμου. Οΰτω άφηρέθη άπό τον δικαστήν πάσα ελευθερία.

Είναι άληθές βεβαίως ότι ή άπόλυτος έφαρμογή τοϋ άξιώματος άνευ ούδενός 
περιορισμού δυνατόν νά όδηγήση ένίοτε εις άδικίας, άφοΰ ώρισμένοι δράσται άξιοι 
άποδοκιμασίας καί τιμωρίας δυνατόν ένίοτε νά διαφεύγουν τής ποινής, ένώ εις άλλας 
περιπτώσεις νά τιμωρώνται οδτοι λίαν επιεικώς. Έ π ί τή βάσει τών σκέψεων τού
των δέν έλλειψαν παντελώς καί οί πολέμιοι τής άκράτου εφαρμογής τής άρχής, μέ 
άποτέλεσμα νά άσχοληθή καί τό τελευταΐον διεθνές συνέδριον τοϋ ποινικού δικαίου, 
τό συνελθόν έν Παρισίοις τό έτος 1937, περί τής διατηρήσεως ή ου άθικτου, τοϋ 
έξεταζομένου άξιώματος. Τό έν λόγω συνέδριον, ένώ κατ’ άρχήν άπεφάνθη περί τής 
διατηρήσεως τούτου προς έξασφάλισιν τής ελευθερίας, περαιτέρω έξέφρασε τήν ευ
χήν, όπως αί διάφοροι ποινικαί διατάξεις διατυπώνται μέ εκφράσεις άρκετά γενικάς, 
είς τρόπον ώστε νά διευχεραίνηται ή προσαρμογή τής νομολογίας, προς τάς έκάστοτε 
κοινωνικάς άνάγκας.

Τήν οδόν ταύτην άκολουθεΐ καί ό ποιν. κώδιξ ημών, όστις διά τοϋ έξεταζο
μένου άρθρου 1 αύτοΰ ναι μέν διατηρεί άρραγή τήν άρχήν «nullum  crim en, nulla 
poena sine lege», περαιτέρω όμως χρησιμοποιεί πολλά άξιολογικά στοιχεία, έν τή 
διατυπώσει τών έννοιών τών έγκλημάτων, άποφεύγει τήν περιπτωσιολογίαν τοϋ 
άξιοποίνου καί γενικώς παρέχει τήν ευχέρειαν είς τον ποινικόν δικαστήν, όπως ουτος 
κινούμενος ήδη εις ευρύτερα πλαίσια, έν τή έπιμετρήσει τής ποινής, άποφαίνηται 
άναλόγως.

III . Έννοια τοϋ όρου «νόμος» έντή αρχή «ούδεμία ποινή άνευ νόμου».
Ώ ς  έλέχθη άνωτέρω δέν έπιβάλλεται ποινή αν δέν όρίζη τοΰτο ρητώς ό νόμος 

Τ ί έννοοΰμεν όμως λέγοντες νόμον;
Νόμος κατά τάς γενικάς άρχάς τοϋ δικαίου είναι ό κανών τοϋ δικαίου, όστις 

τίθεται ύπό τοϋ άσκοΰντος τήν νομοθετικήν έξουσίαν έν τή πολιτεία οργάνου, έντός 
τών ορίων τοϋ Συντάγματος, διατυποΰται έγγράφως καί δημοσιεύεται εις τήν Ε 
φημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ό  νόμος λοιπόν τίθεται ύπό τής νομοθετικής έξουσίας πώς δέν συντίθεται τό 
όργανον, τό όποιον έχει τήν αρμοδιότητα νά θέτη τούς νόμους, έξαρτάται έκ τοϋ εί
δους τοϋ πολιτεύματος.
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Κατά το ίσχΰον σύνταγμα (άρθρα 22 και 2 3 ) , την νομοθετικήν έξουσίαν άσκεϊ 
ή Βουλή καί ό Βασιλεύς, ή έκατέρωθεν δμως συμμετοχή των παραγόντων τούτων 
είναι, αύστηρώς κεχωρισμένη. Καί ή μέν διατύπωσις του κανόνος άνήκει αποκλειστι
κ ή ς εις τήν Βουλήν, ή δέ περιαφή τής υποχρεωτικής δυνάμεως αύτοϋ, ή κύρωσις, 
ανήκει εις τον Βασιλέα, δστις δεν δύναται να μεταβάλη τδ περιεχόμενον του νόμου να 
προσθέση ή άφαιρέση άρθρον, άλλ’ οφείλει ολόκληρον τον νόμον δμως ύπδ τής Βου
λής διετυπώθη, είτε νά κύρωση είτε ν’ άρνηθή τήν κύρωσίν του. (-1) (2)

'Ω ς δύναται νά συναχθή καί έκ τής δλης ιστορίας τής διατάξεως, τόσον διά τον 
χαρακτηρισμόν του εγκλήματος, δσον καί διά τήν επιβολήν ποινής, άπαιτεΐται νόμος, 
κανών δηλ. δικαίου γραπτός έχων τυπικήν καί ουσιαστικήν ΐσχύν νόμου. Δ ι’ δ διά τό 
αξιόποινον πράξεως τίνος δεν άρκεϊ ή δημοσίευσις του κολάζοντος νόμου εις τήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, δτε άρχεται ή τυπική ισχύς αύτοϋ, άλλά απαιτείται 
καί ή παρέλευσις δέκα ήμερων (άρθρον 103 εΐσ ν. Ά σ τ . κώδικος) άπό τής χρονολο
γίας τοΰ φύλλου τής έφημερίδος τής κυβερνήσεως, έκτος εάν ορίζεται άλλως έν αύτω.

Διά τής παρελεύσεως των δέκα ήμερων δημιουργεΐται άμάχητον τεκμήριον, 
δτι πάντες έλαβον γνώσιν τοΰ περιεχομένου τοΰ νόμου. Επομένω ς είναι άπαράδε- 
κτος ή άνταπόδειξις δτι δεν ήτο δυνατόν νά λάβη τις γνώσιν τοΰ δημοσιευθέντος νό
μου έξ άνωτέρας βίας κλπ.

Οΰτως, ό μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ νόμου, άλλά προ τής ένάρξεως τής ουσια
στικής ισχύος του (είτε κατά τό ως άνω δεκαήμερον, είτε περιπτώσεως συντρεχούσης 
άργότερον) έκτελέσας αξιόποινον πράξιν μή τιμωρουμένην πρότερον δεν δύναται νά 
τιμωρηθή.

Πέραν τοΰ έν κυριολεξία νόμου, αν έπιτρέπεται ή εκφρασις, «νόμος» είναι καί 
τό «νομοθετικόν διάταγμα» περί ού όμιλεΐ τό άρθρον 35 παρ. 2 -5  τοΰ Συντάγματος (3) 
καί τό ύπό τοΰ άρθρου 91 τοΰ Συντάγματος προβλεπόμενον διάταγμα.

1. Τά στάδια της καταρτίσεως τοΰ νόμου είναι τά έξης:
α) Ή  π ρ ό τ  α σ ι ς (ή νομοθετική πρωτοβουλία). Τό δικαίωμα τής προτάσεως των νό

μων ανήκει εις τήν Βουλήν (πάντα δηλ. βουλευτήν) καί τόν Βασιλέα, δστις ένασκεΐ τοϋτο διά των 
ύπουργών (άρθρον 23 συντάγματος).

β) Ή  δ ι α τ ύ π ω σ ι ς  τοΰ κανόνος καί ή ψήφησις ύπό της βουλής συμφώνως πρός τό 
Σύνταγμα καί τόν κανονισμόν τής Βουλής (ό Ισχύων κανονισμός τής Βουλής έδημοσιεύθη είς τήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως).

γ ) Ή  κ ύ ρ ω σ ι ς ,  ή συγκατάθεσις δηλ. τοΰ Βασιλέως ώς νομοθετικού παράγοντος, δπως 
τό ύπό τής Βουλής ψηφισθέν νομοσχέδιον άποκτήση υποχρεωτικήν ίσχύν καί καταστή νόμος τής 
πολιτείας

δ) 'Η  έ κ δ ο σ ί ς  ήτοι ή έπίσημος καί αύθεντική βεβαίωσις τοΰ Βασιλέως, ώς άρχηγοϋ 
τής έκτελεστικής έξουσίας, δτι ό νόμος είναι προϊόν κανονικής συνταγματικής λειτουργίας καί ώς 
συνέπεια ταύτης ή έ ν τ ο λ ή πρός δημοσίευσιν.

ε) Ή  δ η μ ο σ ί ε υ σ ι ς  είς τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
2. Κατ’ έξαίρεσίν ή έπιψήφισις δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων συνταχθέντων ύπό ειδι

κών έπιτρόπων δι’ ειδικών νόμων συσταθεισών, δύναται νά γίνη δι’ Ιδιαιτέρου νόμου κυροϋντος 
έν δλω τούς είρημένους κώδικας. Κατά τόν αύτόν τρόπον δύναται νά γίνη κωδικοποιησις τών ύφι- 
σταμένων διατάξεων δι’ άπλής ταξινομήσεως αυτών ή έν λόγω έπαναφορά καταργηθέντων νόμων 
πλήν τών φορολογικών (άρθρον 57 παράγρ. 11 καί 12 τοΰ συντάγματος).

3. Ή  διάταξις τοΰ άρθρου 35 παράγρ. 2 -5  τοΰ συντάγματος έχει ώς έξής:
'Ο  Βασίλειός δύναται διαρκούσης τής βουλευτικής περιόδου, κατά τόν χρόνον τής απουσίας 

τής Βουλής, ή τής διακοπής τών έργασιών αύτής, νά προβαίνη είς εκδοσίν νομοθετικών διαταγμά
των, πρός ρύθμισιν έξαιρετικώς έπειγόντων θεμάτων μετά σύμφωνον γνώμην ειδικής έπιτροπής έκ 
Βουλευτών, όριζομένης είς τήν άρχήν έκάστης συνόδου καί λειτουργούσης μέχρι τής ένάρξεως τής 
νέας συνόδου.

Ό  άριθμός τών μελών τής έπίτροπής δέν δύναται νά είναι κατώτερος τοΰ ένός πέμπτου τοΰ 
όλου άριθμοϋ τών βουλευτών, πρός λήψιν δέ αποφάσεων άπαιτεΐται ή παρουσία τών δύο τρίτων τών 
μελών αύτής καί σχετική πλειοψηφία.

Ή  Βουλή δύναται έκάστοτε, δι’ άποφάσεώς της νά θέτη περιορισμούς είς τήν έκδοσίν τών 
άνωτέρω νομοθετικών διαταγμάτων.
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Νόμος είναι καί ή άστυνομική διάταξις περί ής γίνεται λόγος έν άρθρω 459 
τοΰ παρόντος, ώς καί οί καλούμενοι ποινικοί νόμοι έν λευκω ούχί δμως καί τά άπλα 
κανονιστικά διατάγματα καί αί ύπουργικαί άποφάσεις. (4 )

Περί έν λευκω ποινικού νόμου γίνεται λόγος οσάκις έν τω  νόμω καθορίζεται 
μόνον ή έπιβλητέα ποινή, ένω οί ειδικοί συστατικοί δροι τοΰ έκγλήματος άναφέρον- 
ται καί άναζητοϋνται εις άλλον νόμον ή διάταγμα ή άστυνομικήν διάταξιν κλπ. Παρά
δειγμα ποινικού νόμου έν λευκω άποτελεϊ μεταξύ άλλων το άρθρον 156 τοΰ Π .Κ . 
«περί προσβολής τής ούδετερότητος καθ’ δ τιμωρείται μέ φυλάκισιν ή χρηματικήν 
ποινήν, δστις παραβιάζει άπαγορευτικήν διαταγήν έκδεδομένην ύπό τής κυβερνήσεως 
καί δημοσιευθεΐσαν έν τή έφημερίδι τής κυβερνήσεως προς τον σκοπόν τηρήσεως 
τής ούδετερότητος κατά τήν διάρκειαν πολέμου τινός».

Τοιοΰτον άποτελεϊ καί τό άρθρον 291 παρ. 3 Π .Κ . καθ’ δ «πάσα παράβασις 
διαταγμάτων κλπ. άφορώντων τήν άστυνομίαν κλπ. τιμωρείται διά χρηματικής 
ποινής». 'Ομοίως καί τά άρθρα 398, 458  καί 459 τοΰ Π .Κ . άποτελοΰν ποινικούς 
νόμους έν λευκω.

Κανονιστικά ή διοικητικά διατάγματα είναι έκεΐνα τά όποια έχουν καθαρώς 
διοικητικόν περιεχόμενον, άναγόμενον είτε εις τήν άσκησιν τής έν στενή έννοια διοι- 
κήσεως είτε εις τήν άσκησιν τής κυβερνήσεως, έκδίδονται δέ ύπό τοΰ Βασιλέως κατ’ 
έφαρμογήν τοΰ άρθρου 27 τοΰ Συντάγματος.

„ Τό κύριον διακριτικόν γνώρισμα των διοικητικών διαταγμάτων είναι δτι δεν 
περιέχουσι παντάπασιν κανόνας δικαίου, άλλ’ άπλώς είτε καθορίζουσι τάς λεπτομέ
ρειας τής έφαρμογής των νόμων είτε παρέχουσιν οδηγίας προς τούς πολίτας ή τούς 
υπαλλήλους, χωρίς νά ίδρύωσιν ύποχρεώσεις.

Τά διοικητικά διατάγματα υποδιαιρούνται: 1) εις αυτοτελή, ήτοι μή συνδεό
μενα προς τήν έκτέλεσιν νόμου τινός, άλλά προερχόμενα έκ τής έντός των ορίων τοΰ 
συντάγματος καί των νόμων έλευθέρας πρωτοβουλίας τοΰ αρχηγού τής έκτελεστικής 
έξουσίας καί 2 )  εις μή αυτοτελή, ών ή έκδοσις σχετίζεται προς νόμον τινά καί περιέ- 
χοντα κατά κανόνα οδηγίας προς τούς υπαλλήλους διά τήν έφαρμογήν τοΰ νόμου 
ή τούς ορούς τής έφαρμογής καί άκολουθοΰντα τήν τύχην των εις περίπτωσιν καταρ- 
γήσεως τοΰ νόμου, χωρίς πάντως νά ίδρύωσιν ύποχρεώσεις.

Έ κ  τούτων έπεται δτι τά μέν αύτοτελή διοικητικά διατάγματα έκδίδονραι 
ύπό τοΰ άρχηγοΰ τής έκτελεστικής έξουσίαςώς άσκοΰντος τήν κυβέρνησιν, ένω τά 
μή αύτοτελή έκδίδονται ύπ’ αύτοΰ ώς άσκοΰντος τήν διοίκησιν. (5)

Ν ό μ ο ς  τέλος είναι καί ό άναγκαστικός ήτοι ό έκδιδόμενος ύπό τής έκτελε
στικής έξουσίας, έκτος πάσης συνταγματικής τάξεως καί άπουσίας τής Βουλής. Οί 
άναγκαστικοί νόμοι έκδίδονται έν περιπτώσει άπροβλέπτοϋ κατεπειγούσης καί 
άναποφεύκτου άνάγκης (Μάνεσης, περί άναγκαστικών νόμων 1953 σελ. 141, έπ. 
156 σημ. 7 )  μόνον δέ ή αρχή τής σωτηρίας τοΰ λαοΰ «Salus popubisuprem a lex 
esto» δικαιολογεί τήν εις τούτους προσφυγήν τής έκτελεστικής έξουσίας.

Προτάσεις νόμων ύποβαλλόμεναι ύπό βουλευτών κατά τό πρώτον τρίμηνον άπό τής έπανα- 
λήψεως τών έργασιών τής Βουλής, περί τροποποιήσεως, καταργήσεως καί άκυρώσεως τών διαταγ
μάτων τούτων, έγγράφονταί τή αιτήσει δέκα πέντε τουλάχιστον βουλευτών, κατ’ απόλυτον προτε
ραιότητα, εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής νομοθετικής έργασίας.

4. ’Ίδε σχετικώς, Χωραφά Γενικαί ΆρχαΙ τοΰ Ποινικού Δικαίου 1960 σελ. 53, Σβώλου, 
Βλάχου τό σύνταγμα τής 'Ελλάδος Β . 1955 σελ. 84, Μπουροπούλου, 'Ερμηνεία τοΰ ποινικού κωδι
κός 1959 σελ. 3.

5. Σχετικώς Ή λ . Γλυκοφρύδη, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» έκδοσις ’Αστυνομικής 
Σχολής 1956, σελ. 44, Γεωργοπούλου «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου». Έκδοσις ’Αστυνομι
κής Σχολής 1958 σελ. 199.

( Σ ιπεχΙζεται)
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΗΣ

'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου
-------------------------------------------------κ. Δ Η Μ . Δ . Μ ΥΛΩΝΑ ------------------------------------------------- -

Τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος, δπως παρουσιάζεται σήμερα μετά τον 
Βον παγκόσμιον πόλεμον, είναι ένα άπό τά πρώτα προβλήματα όλων των κρατών. 
Τό παγκόσμιον συνέδριον τοϋ Ο .Η .Ε . διά τήν πρόληψιν τοϋ έγκλήματος καί την 
μεταχείρισιν τών εγκληματιών, ήσχολήθη επί διεθνούς έπιπέδου μέ τά παρουσιαζό- 
μενα έπί μέρους θέματα έκάστου Κράτους— μέλους. Καί τό συνέδριον αύτό πού 
άποτελεΐ συνέχιση τοϋ πρώτου Διεθνοΰς Συνεδρίου Ποινικής καί Σωφρονιστικής 
Επιτροπής τοϋ 1872, κατέληξε σέ έποικοδομητικά συμπεράσματα. Τά Κράτη άπό 
τοϋ 1846 άνεγνώρισαν ότι τά σωφρονιστικά ζητήματα δεν είναι άποκλειστικοΰ έν- 
διαφέροντος έκάστης χώρας. Άφοροΰν τό σύνολον τών Κρατών καί, διά τής κοινής 
συνεργασίας όλων, θά καταστή δυνατή ή προαγωγή τών έγκληματολογικών επιστη
μών καί ή βελτίωσις τών σωφρονιστικών μεθόδων. Διότι σκοπός δεν πρέπει νά είναι 
ή τιμωρία τοϋ έγκληματίου, άλλά ό σωφρονισμός αύτοϋ ώστε νά άποβή υγιές καί 
άποδοτικόν κύτταρον τής κοινωνίας. Καί άπό τήν άρχή αύτή έπήγασε ή συνεργασία 
τών Κρατών καί ή μελέτη τών έγκληματολογικών καί σωφρονιστικών θεμάτων καί 
ή εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε σήμερα ή πρόληψις τής έγκληματικότητος νά πα- 
ρουσιάζη σχετική όφεσι μέ τον πληθυσμόν καί τάς νέας μεθόδους τοϋ έγκλήματος 
οίασδήποτε μορφής.

Βασικόν θέμα τών συζητήσεων τοϋ συνεδρίου ήσαν αί νέαι μορφαί τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων. Κατά τά έπίσημα στοιχεία τοϋ Ο .Η .Ε . τό πρόβλημα 
τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων παρουσιάζεται ποικιλοτρόπως εις τάς διαφό
ρους χώρας. Εις πολλές χώρες, μεταξύ τών οποίων είναι καί ή Ε λλ ά ς, ή έγκληματι- 
κότης τών άνηλίκων παρουσιάζει στασιμότητα καί βρίσκεται μάλλον έν ύφέσει. 
Σ έ πολλές όμως άλλες καί μάλιστα τών πλέον προηγμένων Κρατών, παρουσιάζει 
άνησυχητικήν αυξησιν συνοδευομένην άπό νέας μορφάς έγκληματικότητος, ώς είναι 
αί βίαι έπιθέσεις, πράξεις βανδαλισμού καί γενικά τάς χαρακτηριζομένας ύπό τον 
τίτλον «τεντυμποϋσμός». Κυρίως ή έγκληματικότης τών άνηλίκων, κατά τά στοι
χεία τοϋ Ο .Η .Ε ., παρουσιάζεται άνησυχητική εις 'Ηνωμένας Πολιτείας, Μεγάλην 
Βρεταννίαν, Σουηδίαν καί ’Ιαπωνίαν. Κατά τά στοιχεία τοϋ 'Ομοσπονδιακού Γρα
φείου’Αναζητήσεων (F .B .I .)  τών'Ηνωμένων Πολιτειών, ή έγκληματικότης τών άνη
λίκων τά δύο τελευταία έτη παρουσίασε αυξησιν κατά 8 %  καί ότι τό 4 7 %  τών βα- 
ρυτέρων έγκλημάτων διαπράττονται ύπό άνηλίκων κάτω τών 18 έτών. ’Επίσης εις 
τήν ’Αγγλίαν ηύξήθη σημαντικώς ό άριθμός τών καταδικαζομένων άτόμων ήλικίας 
16—20 έτών διά διάφορα άδικήματα. Σημαντική αυξησις τών έγκληματιών άνηλί
κων κάτω τών 15 έτών έσημειώθη καί εις τήν Σουηδίαν, όπου ό άριθμός αυτών έχει 
ύπερβή τάς 15.000.

Καί τό θέμα έμελετήθη άπό όλες τις πλευρές, μία τών οποίων είναι τά αίτια 
πού ώθοΰν τούς νέους σέ έγκληματικές πράξεις. Καί τό φαινόμενου τής αύξήσεως 
τής έγκληματικότητος τών πολιτών σέ χώρες μέ υψηλόν έπίπεδον ευημερίας άποδί- 
δεται εις τούς κατωτέρω λόγους:

1 ) Πνευματικόν κενόν πού άφήνει εις τούς νέους ό άλματωδώς έξελισσόμενος 
τεχνικός πολιτισμός.

2 )  Ή  μείωσις τοϋ ορίου ήλικίας τής έφηβείας, ή οποία δημιουργεί ίσχυράς 
έπιθυμίας καί άνάγκας τήν έποχήν κατά τήν όποιαν τό άτομον δέν άπέκτησε τήν 
δύναμιν πειθαρχίας.
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3 )  'Η  άνικανότης των νέων δπως άντιστοΰν είς παρορμήσεις καί άνεχθοΰν 
στερήσεις.

4 )  'Η  αλματώδης αΰξησις τοΰ άριθμοΰ των πειρασμών καί ευκαιριών διαπρά- 
ξεως έγκλήματος.

"Ασχετα δμως προς τα αίτια πού οδηγούν εις την αυξησιν τής έγκληματικό- 
τητος τών άνηλίκων, τδ θέμα τούτο δέν είναι δυνατόν να έξετασθή άσχετα άπύ την 
κοινωνικήν διάρθρωσιν έκάστης χώρας. "Ετσι, τόσον ή έγκληματικότης τών άνηλί
κων, δσον καί ή υποτροπή αυτών, πρέπει να μελετηθούν έν τώ  πλαισίω τής κοινωνικής 
δράσεως έκάστης χώρας, ώστε νά διαφοροποιηθούν καί αΐ μέθοδοι προλήψεως καί 
μεταχειρίσεως τών νεαρών εγκληματιών καί τροφίμων τών σωφρονιστικών κατα
στημάτων. Καί το σπουδαιότερον νά ληφθή μέριμνα διά μετασωφρονιστικήν διαβίω- 
σιν τοΰ νεαρού έγκληματίου.

Βασικά στοιχεία πού διεθνώς άναγνωρίζονται διά τήν έπίλυσιν τοΰ προβλή
ματος τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί κυρίως τής ομαδικής αυτών δράσεως 
είναι:

1 )  Δημιουργία επισήμων ή ήμιεπισήμων οργανώσεων, αΐ όποΐαι θά προσανα
τολίζουν τήν νεολαίαν εις έποικοδομητικάς δραστηριότητας. Προς τούτο πρέπει νά 
οργανωθούν κοινωνικά κέντρα, έστίαι δι* εφήβους, κέντρα άναψυχής, άθλοπαιδιών 
κ.λ.π.

2 )  Θεωρείται άπαραίτητον δπως δοθή ιδιαιτέρα προσοχή είς τούς διαφόρους 
τύπους έγκληματικότητος καί έγκληματιών καί μελετηθή ή προσωπικότης καί το 
κοινωνικόν παρελθόν τών νεαρών έγκληματιών. Είναι παραδεδεγμένον δτι ό κάθε 
εγκληματίας έχει άνάγκην ιδιαιτέρας σωφρονιστικής μεταχειρίσεως καί πολύ περισ
σότερον ό νέος. Ή  κατάλληλος διαπαιδαγώγησι πάντοτε έχει άποδώσει ευχάριστα 
άποτελέσματα. Καί φυσικά δέν πρέπει νά παραγνωρίζονται τά προβλήματα πού 
δημιουργοΰνται εις τούς νέους άπό τήν κοινωνικήν διάρθρωσιν καί τό οικονομικόν 
σύστημα έκάστης χώρας. ’Ακόμη πρωταρχικόν ρόλον διαδραματίζει είς τό πρόβλη
μα ή οικογενειακή καί σχολική άγωγή τών νέων είς τον τομέα τής άναπτύξεως καί 
διαμορφώσεως τοΰ χαρακτήρος του. "Οταν οΐ γονείς δέν βοηθούν ή δέν επιβλέπουν 
έπαρκώς τά τέκνα τους άναμφισβήτητα αύτά θά παρασυρθοΰν είς έγκληματικές 
πράξεις διαφόρου μορφής.

3 )  "Εχει διαπιστωθή δτι ώρισμέναι κινηματογραφικαί ταινίαι, φωτογραφίαι, 
έντυπωσιακαί περιγραφαί έγκλημάτων, βιβλία, εικόνες κ.λ.π. δημιουργούν κλίμα 
διά τήν έγκληματικότητα τών άνηλίκων. Διά τον λόγον αύτόν προτείνεται δπως έκα
στη χώρα λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα διά τήν πρόληψιν ή περιορισμόν τών μέ
σων αύτών πού προάγουν τήν έγκληματικότητα μέ παράλληλον ένθάρρυνσιν τήν εκ- 
δοσιν βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών καί παιδαγωγικών έργων, πού εύνοοΰν τάς 
ήθικάς καί πολιτιστικάς παραδόσεις έκάστης χώρας.

4 )  'Η  δημιουργία ένδς συστήματος προσανατολισμού καί επαγγελματικής 
μορφώσεως καί καταρτίσεως τών νέων μετά τήν άποφοίτησιν αύτών έκ τοΰ σχολείου 
θεωρείται άπαραίτητος ώστε διά τής άνευρέσεως τής καταλλήλου έργασίας οΐ νέοι 
νά έπιδίδωνται είς χρησίμους άσχολίας.

Πέραν τών βασικών αύτών άρχών καί μέτρων πού πρέπει νά ληφθοΰν διά τήν 
περιστολήν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, ό ρόλος τών άστυνομικών οργάνων 
είναι τεράστιος. Καί κατά πρώτον λόγον ή ’Αστυνομία, εντός τών πλαισίων τών 
γενικών αρμοδιοτήτων αυτής διά τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος, πρέπει νά 
ένδιαφερθή καί έπισημάνη τάς νέας μορφάς τής έγκληματικότητος τών νέων. Φυσικά 
τό έργον αύτό δέν είναι μικρόν. Τά σημερινά καθήκοντα τών ’Αστυνομικών ’Οργάνων 
είναι πολλαπλά καί ό άριθμός αύτών ελάχιστος, ώστε ή άνάθεσις καί νέων καθηκόν
των τελικά νά άποβή είς βάρος άλλων τομέων τής δραστηριότητος αύτών. Διά τόν
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λόγον αυτόν ή προληπτική δραστηριότης, ή οποία άσκεΐται υπό τής ’Αστυνομίας εις 
τον τομέα τής έγκληματικότητος των άνηλίκων πρέπει νά παραμείνη είς τά πλαίσια 
τής διαφυλάξεως των δικαιωμάτων του άνθρώπου. Τό έργον τής έξωσχολικής παρα- 
κολουθήσεως των νέων καί γενικά τής κοινωνικής διαβιώσεως των άνηλίκων μέχρι 
καί 20 έτών είναι έργον κυρίως κοινωνικών καί παιδαγωγικών υπηρεσιών. Προς 
τούτο προτείνεται όπως ίδρυθοϋν Εΐδικαί Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι, διά την πρόλη- 
ψιν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, πού θά έργάζωνται εντός του γενικού πλαι
σίου τού ’Αστυνομικού Σώματος, θά έξαρτώνται άπό αυτό καί θά συνεργάζωνται 
στενά μέ τό κύριον ’Αστυνομικόν Σώμα καί τάς διαφόρους κοινωνικάς καί φιλαν- 
θρωπικάς οργανώσεις. Έξυπακούεται ότι τά όργανα τού ειδικού αυτού ’Αστυνομι
κού Σώματος θά τύχουν τής καταλλήλου έκπαιδεύσεως καί μορφώσεως, ώστε ώς 
κοινωνικοί λειτουροί ν’ άποβούν συντελεσταί όχι μόνον προλήψεως τής έγκληματι
κότητος τών άνηλίκων, άλλά καί καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως τών γονέων καί 
κηδεμόνων καί αυτών τούτων τών νεαρών έγκληματιών.

Πέραν όμως τού τομέως τής προλήψεως τού έγκλήματος, τό Διεθνές Συνέδριον 
τού Ο .Η .Ε . ήσχολήθη καί μέ τά θέματα τής έπιδράσεως διαφόρων παραγόντων έπί 
τής έγκληματικότητος. Σχετικά άναγνωρίσθη ότι ή έσωτερική μετανάστευσις καί 
κυρίως άπό την ΰπαιθρον είς τά άστικά κέντρα έπηρεάζει την έγκληματικότητα. 
Βέβαια ή μετακίνησις πληθυσμού τής υπαίθρου προς τά άστικά κέντρα δημιουργεί 
πλεΐστα δυσεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα καί έπισωρεύει φροντίδες καί καθήκον
τα σέ όλους τούς παράγοντας διά την ομαλή διάρθρωσι τής κοινωνικής όλότητος 
καί τά έντεταλμένα γιά τήν τήρησιν τής τάξεως καί εύνομίας όργανα. Διά τούς λό
γους αύτούς έτονίσθη ότι είναι άνάγκη κάθε χώρα νά πάρη όλα έκεΐνα τά μέτρα πού 
χρειάζονται ώστε νά τεθή τέρμα εις τήν τάσιν τής άστυφιλίας καί κυρίως νά δώση 
είς τούς κατοίκους τής υπαίθρου όλα τά κοινωνικά καί οικονομικά πλεονεκτήματα 
πού άναζητοΰν είς τά άστικά κέντρα. Είδικώτερα διά τήν πρόληψιν τής έγκληματικό
τητος έκ τής μετακινήσεως τών πληθυσμών προτείνεται όπως κατατοπίζωνται οί 
μέλλοντες νά μετακινήσουν έπί τών κινδύνων καί δυσκολιών τάς οποίας θά συναν
τήσουν καί κυρίως οί νέοι έπί πλέον δέ νά δημιουργηθοΰν είς τά άστικά κέντρα «ύπη- 
ρεσίαι υποδοχής» τών νέων αύτών πού θά παρακολουθήσουν τήν είς τά άστικά κέντρα 
διαβίωσίν των καί θά παρέχουν κάθε δυνατήν ένίσχυσιν. Φυσικά διά τον τόπον μας 
ή δημιουργία τοιούτων 'Υπηρεσιών είναι προς τό παρόν άνέφικτος, διότι προϋποθέτει 
τήν έξασφάλισιν μέσων στεγάσεως, έκπαίδευσιν, έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί 
έν συνεχεία άνεύρεσιν έργασίας. Διά τούς λόγους αύτούς τό όρθότερον είναι όπως 
καταβληθή κάθε προσπάθεια διά τήν άνοδον τού βιοτικού έπιπέδου τών πληθυσμών 
τής υπαίθρου καί τής δημιουργίας συγχρόνων πλεονεκτημάτων ώστε οί νέοι κυρίως 
νά παραμένουν είς τήν ύπαιθρον. Τό θέμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδιαφερον 
διά τον τόπον μας καί έχει άναγνωρισθή οτιή τάσις τής άστυφιλίας έχει δημιουργήσει 
κοινωνικά προβλήματα. Κοντά είς αύτά πρέπει νά προστεθούν καί πλεΐστα όσα 
έγκληματικά, τά όποια φυσικά θά κλείψουν, ώς λείψη καί ή μετακίνησις τών πλη
θυσμών. Οί νέοι πού έρχονται άπό τήν έπαρχίαν εύκολώτερον έγκληματούν ή γίνον
ται συνεργοί καί βοηθοί έγκληματικών τύπων. Τό ότι εύρίσκονται μακράν τών 
γνωστών τους, τούς άποθρασύνει καί έτσι εΐτε άτομικά ή καί ομαδικά δροΰν έγκλημα
τικά. Καί τά άτομα αύτά είναι δύσκολο νά τεθούν έξ άρχής ύπό τόν έλεγχον τών 
άστυνομικών οργάνων.

Δεύτερον στοιχείου πού έπηρεάζει τήν έγκληματικότητα τών νέων είναι αί 
κοινωνικαί έξελίξεις καί μεταβολαί. 'Η  άστάθεια τών όρων τής διαβιώσεως, ή χα- 
λάρωσις τού κοινωνικού καί οικογενειακού έλέγχου καί ή έπίδρασις διαφόρων συστη-
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μάτων καί κοινωνικών κανόνων έπιδροΰν έπί των νέων καί μάλιστα όταν αί κοινωνι- 
καί μεταρρυθμίσεις είναι ριζικαί καί άπό τό διάστημα της καταρρεύσεως των πα- 
τροπαραδότων κοινωνικών θεσμών μέχρι τής δημιουργίας νέων, μεσολαβή μακρό- 
τερον χρονικόν διάστημα. Καί αί μετοικήσεις ακόμη άπό συνοικίας εις συνοικίαν, 
άπό οικίας εις πολυκατοικίαν, πού έχει ως συνέπειαν την χαλάρωσιν άρχών είναι 
μία άκόμη άφορμήν διά την ροπήν εις τήν έγκληματικότητα τών νέων. Ό  νέος ύπό 
την έπίδρασιν νέων κανόνων συμπεριφοράς καί μέ ήλαττωμένην ψυχικήν άντίστασιν 
καί αυτοπειθαρχίαν άθελά του τις περισσότερες φορές υποπίπτει εις άδικήματα. 
Διά τούς λόγους αυτούς δεν πρέπει νά είναι ομοιόμορφος ή σωφρονιστική άγωγή, 
άλλά διάφορος καί άνάλογη μέ τήν προσωπικότητα τοϋ άτόμου καί τήν έν γένει 
κοινωνικήν καί οικογενειακήν άγωγή. “Εχει παρατηρηθή, πολλές φορές, ότι νέοι καί 
νέες μέ τάσεις διαπράξεως κοινωνικών άδικημάτων καί μέ βεβαρημένον ποινικόν μη- 
τρώον, εις μετοίκησιν εις άλλην συνοικίαν ήλλαξαν καί μετεβλήθησαν νομιμόφρονες 
καί χρηστοί πολΐται. 'Ό πω ς επίσης συνέβη καί τό άντίθετον.

Τρίτον στοιχεΐον είναι έπίσης καί ή λόγω τών κοινωνικών εξελίξεων καί προ
όδου άπότομος καί άλματική οικονομική άνοδος. Νέοι τών εργατικών ή μικροαστι
κών τάξεων, λόγω τής οικονομικής άνόδου, ύπό τήν έπήρειαν κινηματογραφικών ται
νιών, άναγνωσμάτων κ.λ.π. καί μέ διάθεσιν μιμήσεως ύποπίπτουν εις άδικήματα έφ’ 
όσον δέν υπάρχει μιά προετοιμασία τής κοινωνικής καί οικονομικής αύτής άλλαγής. 
Βέβαια κατά τήν διερεύνησιν τής έγκληματικότητος βάσει τών κοινωνικών μεταρ
ρυθμίσεων ή προσοχή όλων στρέφεται προς τά άστικά κέντρα. Δέν πρέπει όμως νά 
παραγνωρίζωνται καί οί άντίκτυποι τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων καί εις τάς 
άγροτικάς περιοχάς όπου είναι δυνατόν νά γίνουν διαπιστώσεις αιτίων πού θά εκ
δηλωθούν μέ τήν μετακίνησιν άπό τήν ύπαιθρον εις τά άστικά κέντρα. Έ τ σ ι  κρίνεται 
ώς άπαραίτητον ότι πρέπει κάθε Κράτος νά λάβη άποφάσεις καί νά συστήση τά κα
τάλληλα όργανα έρεύνης καί καταγραφής τών παραγόντων τής προόδου καί κοινω
νικής έξελίξεως πού επηρεάζουν τήν έγκληματικότητα καί νά καθορισθούν τά μέ
τρα, πού σέ κάθε περίπτωσι, πρέπει νά ληφθούν διά τήν πρόληψιν καί έν συνεχεία 
σωφρονιστικήν καταστολήν.

Τό θέμα τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί τών μέτρων προλήψεως τής 
έγκληματικότητος είναι τεράστιον καί ή διερεύνησίς του δέν είναι οΰτε εύκολος, άλλά 
ούτε καί δυνατή ύπό τού ύπογραφομένου. Είναι εργον κρατικής πνοής καί αρμοδίων 
οργάνων αύτής. Τά συμπεράσματα Διεθνών Συνεδρίων, τά στατιστικά στοιχεία, 
ή πείρα τών άσχολουμένων μέ τό έγκλημα Δικαστικών καί ’Αστυνομικών ’Αρχών 
είναι άναγκαϊα διά τήν μελέτην τού προβλήματος. Καί μόνον όταν ύπάρξη μιά πλή
ρης καί έμπεριστατωμένη μελέτη αυτού, τότε βάσει τών πορισμάτων πού θά συνα- 
χθούν, τών άνοικτών συζητήσεων πού πρέπει νά γίνουν, θά καταστή δυνατόν νά λη
φθούν όρθαί άποφάσεις. Ό  ύπογραφόμενος, άσχολούμενος έπί σειράν έτών μέ τά 
κοινωνικά θέματα καί προβλήματα έπισημαίνει αύτά καί έπισύρει έπ’ αυτών τήν 
προσοχήν όλων έκείνων πού έκ θέσεώς των έχουν τήν δέουσαν άρμοδιότητα. Διότι 
πιστεύει ότι πρωταρχική άρχή κάθε εύνομουμένης Πολιτείας είναι νά σωθή ή Νεο
λαία, τά Ελληνικά Νιάτα, άπό κάθε παρεκτροπή.

Δ ΙΙΜ . Δ . Μ ΥΛΩΝΑΣ
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'Υπό του ’Αστυνόμου Β '
----------------------------------------------κ. Γ.ΚΑΝ ΕΛΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ----------------------------------------------

Οικογενειακά καταφύγια.
"Οπως έγράψαμεν καί άλλοτε, ή υπηρεσία ’Αμυντικής καί Πολιτικής Κινητο- 

ποιήσεως των 'Ηνωμένων Πολιτειών, ή όποια είναι άντίστοιχος προς τήν παρ’ ήμΐν 
Γενικήν Διεύθυνσιν Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας, καταβάλλει, άπό μακροϋ χρό
νου, μίαν έπίμονον προσπάθειαν, προκειμένου νά διαφώτιση τό ’Αμερικανικόν κοι
νόν περί τής άναγκαιότητος τής κατασκευής ιδία οικογενειακών καταφυγίων προ
στασίας, τόσον έκ τής ραδιενέργειας, έν περιπτώσει πολέμου, όσον καί έκ τών κατα
στρεπτικών συνεπειών τών τυφώνων, οί όποιοι είναι τόσον συχνοί εις τήν χώραν αυτήν.

Προς τον σκοπόν τούτον, διενεμήθησαν εις τό κοινόν ύπό τών άρμοδίων υπη
ρεσιών, έκατομμύρια έντύπων εις τά όποια εΐχον σχεδιασθή διάφοροι τύποι υπογείων, 
ήμιϋπογείων καί επιφανειακών οικογενειακών καταφυγίων. Έ κ  παραλλήλου κατε- 
σκευάσθησαν διάφορα οικογενειακά καταφύγια, εις κοινοχρήστους χώρους καί εις 
οικίας υπαλλήλων τών Υπηρεσιών Πολιτικής Άμύνης, τά όποια επιδεικνύονται καί 
διαφημίζονται καταλλήλως, προκειμένου νά παρακινήσουν τούς πολίτας εις τήν 
κατασκευήν οικογενειακών καταφυγίων.

Καταφύγια όμαδικής προστασίας.
Καί αυτά βεβαίως γίνονται διά προστασίαν τών προσώπων ή οικογενειών έκ 

τής ραδιενέργειας καί τών τυφώνων. Έ κ  παραλλήλου κατασκευάζονται ένισχυμένα 
καταφύγια όμαδικής προστασίας διά τήν προστασίαν πολλών, προσώπων ταύτοχρό- 
νως, τά όποια, λόγω τής μεγάλης διαπάνης, ή οποία άπαιτείται διά τήν κατασκευήν 
των, προορίζονται κυρίως διά τήν προστασίαν τών προσώπων τών υπηρεσιών έκεί- 
νων, αΐ όποϊαι είναι άναγκαϊον νά λειτουργήσουν έν περιπτώσει πολέμου. Τά κατα
φύγια αύτά, λόγω τής ένισχυμένης κατασκευής των, δύνανται νά προστατεύσουν 
ασφαλώς τά έντός αυτών ευρισκόμενα πρόσωπα έκ τής άμέσου καί παραμενούσης 
ραδιενέργειας, έκ τοϋ θερμικού κύματος, άλλά καί έκ τοϋ ωστικού κύματος καί τών 
καταστρεπτικών άποτελεσμάτων αυτού, ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι ή πυρηνική βόμβα θά 
έκραγή εις τινα άπόστασιν έκ τού καταφυγίου,ποικίλλουσαν άναλόγως τής ισχύος αυτής.

Καί έκ τών καταφυγίων όμαδικής προστασίας έχουσι κατασκευασθή κατά 
καιρούς διάφοροι τύποι, διαφόρου άντοχής, μέ διάφορον προορισμόν.

Τελευταίως όμως, ή 'Υπηρεσία Πολιτικής καί ’Αμυντικής Κινητοποιήσεως 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ήρχισε τήν κατασκευήν ένός όντως καταπληκτικού 
άντιατομικοΰ καταφυγίου, τό όποιον θεωρείται άπό τούς αρμοδίους ώς τό τελειότε- 
ρον καταφύγιον τού κόσμου διά τήν προστασίαν έναντίον τών όπλων όμαδικής κατα
στροφής.

Τό καταφύγιον τούτο, τό όποιον οί ’Αμερικανοί άποκαλοΰν «υπόγειον φρού- 
ριον» ήρχισε κατασκευαζόμενον μέ γοργόν ρυθμόν, παρά τήν πόλιν Ντέντον τής 
Πολιτείας Τέξας καί υπολογίζεται νά στοιχίση περί τά 20 έκατομμύρια δολλάρια.

Τό πρωτότυπον αύτό καταφύγιον, τού όποιου ή κατασκευή θά έ'χη συμπληρωθή 
περί τά τέλη τού 1962, είναι ένα πραγματικόν υπόγειον κτίριον μέ δύο ορόφους. Εύ- 
ρίσκεται εις βάθος 1,50 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τού έδάφους καί έχει 42 ,50  μέτρα 
πλάτος καί 51 ,60 μέτρα μήκος.

Δέν έδόθησαν βεβαίως άκριβή στοιχεία διά τήν όλην διαρρύθμισιν τού κατα
φυγίου αύτού, άλλά κατά τούς υπολογισμούς τών ειδικών, εις περίπτωσιν έχθρικής 
επιθέσεως, διά πυρηνικών όπλων, δύνανται νά προστατευθοΰν έντός αύτού περί τά
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500 πρόσωπα καί νά παραμείνουν, έν άνάγκη έντός αύτοΰ επί 30  ήμέρας, διατρεφό- 
μενα έκ των έντός αύτοΰ άποθηκευμένων επαρκών ποσοτήτων τροφίμων καί υδατος.

Τό καταφύγιον τοΰτο διαθέτει έπίσης άνεξαρτήτους έγκαταστάσεις παραγω
γής ήλεκτρισμοϋ.'Η άνανέωσις καί ό καθαρισμός (φιλτράρισμα) τοΰ άέρος τοϋ κατα
φυγίου αύτοΰ έπιτυγχάνεται δι’ αυτομάτων βαλβίδων, αίτινες δύνανται νά λειτουρ
γήσουν καί ώς χειροκίνητοι, εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ήθελεν ΰποστή βλάβην 
τό αυτόματον σύστημα. Τό υπόγειον αύτό φρούριον, διαθέτει καί όργανα μετρήσεως 
καί καταγραφής τής ραδιενέργειας, ούτως ώστε οί έν αύτώ προστατευόμενοι νά δύ- 
νανται νά γνωρίζουν τήν έπί τής έπιφανείας τής γής ύφισταμένην έ'κτασιν τής ραδιε
νέργειας, έκ τής οποίας φυσικά θά έξαρτηθή ό χρόνος έξόδου των έκ τοϋ καταφυγίου.

Αί θΰραι τοΰ καταφυγίου είναι κατασκευασμέναι έκ μπετόν-άρμέ πάχους 0,40 
μ. καί δύνανται ν’ άντισταθοΰν εις ύπερπίεσιν, δημιουργουμένην έξ  έκρήξεως πυρη
νικής βόμβας 20 μεγατόννων, εις άπόστασιν πέντε περίπου χιλιομέτρων.

Τό όντως έκπληκτικόν πλεονέκτημα, τό όποιον έχει τό καταφύγιον τοΰτο, 
τό όποιον τό καθιστά πλέον άνθεκτικόν εις τάς ύπερπιέσεις, είναι ότι είναι δυνατόν 
νά μετακινηθή χωρίς ζημίας. Πράγματι τό καταφύγιον αύτό έχει τοιαύτην τεχνικήν 
έλαστικότητα, ώστε νά δύναται νά μετακινηθή περί τά 0 ,05  μ, εις βάθος καί περί τά 
0 ,02  μ. πλαγίως.

Τό καταφύγιον τοΰ Ντέντον, μετά τήν άποπεράτωσίν του, θά χρησιμοποιήται 
ώς Άρχηγεΐον τής 5ης Διοικήσεως τής 'Υπηρεσίας ’Αμυντικής καί Πολιτικής Κ ι- 
νητοποιήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών, ή όποια συντονίζει όλας'τάς υπηρεσίας 
Πολιτικής Άμύνης τών Νοτιοδυτικών Πολιτειών.

Τά υπόγεια είναι καλά καταφύγια.
Βλέπομεν λοιπόν ότι καί εις τήν ’Αμερικήν γίνεται μία σοβαρά προσπάθεια διά 

τήν κατασκευήν καταφυγίων, καί ιδία τοιούτων προστασίας έναντίον τής ραδιενέρ
γειας, διότι αύτή κυρίως θ’ άποτελέση τον σοβαρώτερον κίνδυνον διά τά πρόσωπα 
έν περιπτώσει άτομικοΰ πολέμου, ό όποιος εύχόμεθα νά μή γίνη.

Ά λ λ ’ άφοΰ δέν διατίθενται έπαρκή οικονομικά μέσα παρ’ ήμΐν, τόσον έκ μέρους 
τοΰ Κράτους, όσον καί έκ μέρους τών πολιτών, διά τήν κατασκευήν ειδικών καταφυ
γίων προστασίας έναντίον τών άποτελεσμάτων τών πυρηνικών όπλων, θά ήτο τού- 
λάχιστον δυνατή ή διασκευή, μέ έλαχίστην δαπάνην, τών υφισταμένων υπογείων τών 
οικιών εις καταφύγια προστασίας έναντίον τής ραδιενέργειας. Τοΰτο θά ήτο δυνα
τόν νά έπιτευχθή διά τής έγκαταστάσεως άπό τοΰδε ειδικών βαλβίδων άνανεώσεως 
καί καθαρισμοΰ τοΰ άέρος τών υπογείων, αίτινες είναι άπαραίτητοι, έν πολλοϊς καί 
διά χρησιμοποίησιν τών υπογείων κατά τήν ειρηνικήν περίοδον.

Δέν θά ήτο έπίσης δύσκολος καί ή άπό τώρα έγκατάστασις εις τά υπόγεια τών 
οικιών μιας μικράς δεξαμενής ποσίμου υδατος, δυναμένης νά χρησιμεύση καί δι’ άνά- 
γκας πυροσβέσεως, καί ενός άποχωρητηρίου.

Τά λοιπά άναγκαϊα είδη διά τήν λειτουργίαν ενός καταφυγίου προστασίας, 
ήτοι τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα, σκαπανικά έργαλεΐα, ραδ(όφωνον τρανζίστορ κτλ., 
δύνανται νά έξευρεθοΰν ύπό τών ένδιαφερομένων καί νά μεταφερθοΰν έντός τοΰ κατα
φυγίου ολίγον προ τής χρησιμοποιήσεως αύτοΰ.

Εις τά οικιακά αύτά καταφύγια θά δυνηθοΰν νά προστατευθοΰν χιλιάδες πρό
σωπα, έκ τοΰ σοβαροΰ κινδύνου, τον όποιον δημιουργούν τά ραδιενεργά κατάλοιπα 
(ραδιενεργός τέφρα) τά όποια ώς γνωστόν προέρχονται έκ τής έκρήξεως τών άτο- 
μικών βομβών.

Δέν πρέπει νά παροράται τό γεγονός, ότι ό κίνδυνος αυτός τής ραδιενέργειας 
δύναται νά παρουσιασθή καί κατά τήν ειρηνικήν περίοδον, έφ’ όσον συνεχισθοΰν αί 
διά πειραματικούς σκοπούς γινόμεναι άτομικαί έκρήξεις.

Μέ όλίγην πρόληψιν δύναται ν’ άποτραπή ή μετριασθή ένας σοβαρώτατος 
κίνδυνος, ό όποιος άπειλεΐ τούς άνθρώπους, ό κίνδυνος τής ραδιενέργειας.

Γ .  Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ 
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Έ κ  του ’Αμερικάνικου περιοδικού «R eader’s D i- 
gest», κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. Κ . ΛΑΨΑΝΗ

Τον ’Οκτώβριον του 1943 (δον έτος του Β ' παγκοσμίου πολέμου), ό Michel 
Hollard ένας μικροσκοπικός, άλλα γεροδεμένος σαρανταπεντάρης Γάλλος, ετοιμα
ζόταν να περάση διά των Γάλλο—Ελβετικώ ν συνόρων εις τήν οΰδετέραν Ελβετίαν. 
Ε ις τον ώμο του έφερε ένα σάκκο μέ πατάτες και είς τό χέρι του κρατούσε ένα τσε
κούρι. 'Η  έμφάνισίς του έδιδε τήν έντύπωσιν ότι έπρόκειτο περί ξυλοκόπου. Οί πρωι
νές άκτΐνες του ήλιου περνούσαν διά μέσου των δένδρων, καθώς ό M ichel Hollard 
προχωρούσε γοργά, ομοιάζοντας περισσότερον μέ γάτο παρά μέ άνθρωπο. Καί ό 
παραμικρότερος άκόμη θόρυβος μπορούσε νά τον προδώση καί νά τον στείλη εις τό 
εκτελεστικό άπόσπασμα, γιατί σ’ ολόκληρο τό δάσος καί πίσω άπό τούς λόφους Γερ- 
μανικές περίπολοι καί άστυνομικοί σκύλοι καιροφυλακτοΰσαν.

Ό  Hollard, ένας σχεδιαστής έργοστασίου, ό όποιος γιά νά βοηθήση τήν 
πατρίδα του έγινε κατάσκοπος, είχε περάσει στήν Ε λβ ετία  διά μέσου των Γάλλο— 
'Ελβετικών συνόρων 49 φορές εν συνόλω. Κάθε φορά έφερνε στρατιωτικές πληρο
φορίες, προοριζόμενες γιά τάς συμμαχικάς δυνάμεις. Μαζί μέ τούς βοηθούς του 
εΐχεν έπισημάνει μυστικά άεροδρόμια τών Ναζί επί γαλλικού έδάφους, παράκτια 
πυροβολεία. Βάσεις υποβρυχίων στη Βουλώνη καί κινήσεις ολοκλήρων Γερμανικών 
Μεραρχιών άπεκαλύφθησαν επίσης ύπό τού H ollard, περί τών οποίων αί σχετικαί 
πληροφορίαι διεβιβάσθησαν είς τό συμμαχικό στρατηγείο. Οί πληροφορίες όμως τις 
όποιες έφερε τώρα μαζί του ό H ollard ήσαν άνυπολόγιστης άξίας.

Αυτή τή φορά κρυμμένος μέσα στις πατάτες τού σάκκου, πού έφερε στον 
ώμο του, εύρίσκετο ένας τοπογραφικός χάρτης, ό όποιος έπρόκειτο όχι μόνον νάσώση 
τό Λονδίνο άπό ολοκληρωτική καταστροφή, άλλά έπρόκειτο καί νά συντομεύση τον 
πόλεμο κατά πολλούς μήνας. 'Ο  H ollard αυτή τή φορά μετέφερε ένα τοπογραφικό 
χάρτη τών σημείων έκτοξεύσεως τής τρομερας ίπταμένης βόμβας τού H itler, τής 
βόμβας Ύ—1.

'Ο  Χίτλερ έσκέπτετο νά ρίψη 50 .000  βόμβες Τ — 1 είς τό Λονδΐνον καί είς 
άναλογίας 5 .000  κατά μήνα. 'Η  προεργασία γιά τήν έκτόξευσί τους είχε γίνει μέ άπό- 
λυτο μυστικότητα. Γιά  τήν κατασκευήν τών βάσεων έκτοξεύσεως τών βομβών Τ —1 
είχαν έπιστρατευθή έργάτες, κυρίως 'Ολλανδοί καί Πολωνοί, οί όποιοι δέν έγνώριζον 
τήν γαλλική γλώσσα. Τέτοιες βάσεις έπλησίαζαν τήν όλοκλήρωσιν τής κατασκευής 
των σέ περισσότερα άπό 100 μέρη.

Τώρα ό Hollard ό μόνος άνθρωπος μεταξύ τών συμμάχων, πού γνώριζε τις 
λεπτομέρειες τών σχεδίων τών γερμανικών βομβών Τ —1, έπλησίαζεν είς τά σύ
νορα. ’Ά ρχισε νά τρέχη καί σύντομα εύρέθη είς τά συρματοπλέγματα, τά όποια έχώ- 
ριζαν τήν Γαλλία άπό τήν Ε λβ ετία . Μόλις έπέταξε προς τό έλβετικόν έδαφος τό 
σάκκο του καί τό τσεκούρι του, ένας γερμανικός άστυνομικός σκύλος τον άρπαξε άπό 
τό γόνατο. 'Ο  σκύλος άπλώς τον κρατούσε έπί τόπου. Ό  Hollard είχε καθηλωθή, 
έπρεπε όμως συντόμως νά κινηθή καί ν’ άπομακρυνθή, γιατί άσφαλώς πολύ κοντά 
θά εύρίσκοντο οί Γερμανοί στρατιώτες, οί όποιοι συνειργάζοντο μέ τον άστυνομικό 
σκύλο. Ό  Hollard δέν έφερε μαζί του όπλον, δεδομένου ότι προσεποιεϊτο τον άπλό 
ξυλοκόπο, οπότε ένδεχομένης σωματικής του έρεύνης, ή άνεύρεσις έπ’ αύτοΰ όπλου 
θά ήγειρεν ύπονοίας. Πανικόβλητος ό Hollard έψαξε νά βρή κάτι, μέ τό όποιο θά 
μπορούσε νά κρατήση τό στόμα τού σκύλου άνοιχτό, βάζοντάς το μεταξύ τών δύο 
σιαγόνων του. Εύτυχώς βρήκε ένα χοντρό κλαδί δένδρου, τό έβαλε μεταξύ τών σια-
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γόνων τοΰ σκύλου καί μέ ένα έντεχνο χειρισμό τό έχωσε μέσα στο λάρυγγα του

φους. Μόλις ό Hollard πέρασε τά συρματοπλέγματα καί ήδη εύρίσκετο έπί του ελ
βετικού έδάφους, είδε έναν Ε λβ ετό  στρατιώτη μέ προτεταμένο τό όπλο του. 'Ο  Ε λ 
βετός στρατιώτης έπρόταξε τό όπλο του, όχι εις τον Hollard, άλλα είς δύο Γερμανούς 
στρατιώτας, οί όποιοι ή σαν έτοιμοι να πυροβολήνουν κατά τοΰ H ollard. Τότε οί Γερμα
νοί στρατιώτες κατέβασαν τά όπλα τους καί άπεμακρύνθησαν μουρμουρίζοντας.

Μετά την επιτυχή διέλευσιν των συνόρων ύπό τοΰ Hollard, συμμαχικά βομ
βαρδιστικά άεροπλάνα άρχισαν νά σφυροκοποΰν κυριολεκτικά τις βάσεις των ιπτα
μένων βομβών Τ — 1. Ε ν τό ς 5 εβδομάδων 73 έκ τών βάσεων αύτών, εΐτε κατεστρά- 
ψησαν όλοσχερώς, είτε ύπέστησαν τέτοιες ζημίες, ώστε νά είναι αδύνατος ή χρησι- 
μοποίησίς των.

"Αν καί κατεσκευάσθησαν άλλες μικρότερες βάσεις τοΰ είδους αύτοΰ, τό με
γάλο σχέδιο τών Γερμανών νά μετατρέψουν είς έρείπια τό Λονδΐνον άπέτυχε.

'Ο  Χίτλερ έπέτυχε νά έκτοξεύση όχι 50 .000  βόμβες, άλλά μόλις 2 .500 καί 
αύτές δεν έξετοξεύθησαν κατά τό τέλος τοΰ 1943, οπότε τό άποτέλεσμά τους μπο
ρούσε νά είναι καταστρεπτικό, άλλά κατά τά μέσα τοΰ 1944, πολύ λίγες καί πολύ 
άργά.

'Ο  Ντ. Άϊζενχάουερ είπεν: : «Έ άν οί Γερμανοί είχον πετύχει την τελειο- 
ποίησιν καί τήν έν συνεχεία χρησιμοποίησιν αύτοΰ τοΰ τρομεροΰ όπλου καί κατά έξ 
μήνας ένωρίτερον, ή άποβίβασίς μας είς τήν Εύρώπην θά καθίστατο πάρα πολύ δύ
σκολος, άν όχι άδύνατος».

Τό άξιοσημείωτον άπό τήν ιστορίαν αύτήν είναι ότι ό Hollard, ό όποιος έγινε 
ένας άπό τούς σπουδαιοτέρους κατασκόπους τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου—έδρασεν 
άποκλειστικώς μέ ίδικήν του πρωτοβουλία. Κανείς δέν τοΰ έζήτησε νά γίνη κατά
σκοπος, κανείς έπίσης δέν τον έβοήθησε νά γίνη κατάσκοπος. "Οταν ό Hollard είχε 
χρήσιμες πληροφορίες, οί όποιες έπρεπε νά δοθοΰν είς τούς συμμάχους, άπλώς περ
νούσε τά σύνορα προς τήν Ελβετίαν. Ούτε άσύρματον εΐχεν είς τήν διάθεσίν του ούτε 
καί κανένα άγγελιαφόρον.

Ό  Hollard ήταν ένας απλός άνθρωπος, υπάλληλος ένός ’Οργανισμού, μέ μικρό' 
μισθό. "Οταν οί Γερμανοί μπήκαν είς τό Παρίσι καί οί εργοδότες του περιώρισαν τό 
προσωπικόν τής έπιχειρήσεως είς τό ελάχιστο δυνατό όριον, ό Hollard άντελήφθη 
ότι έπρεπε νά βρή κάπου άλλοΰ εργασία. Βρήκε λοιπόν άλλη εργασία σ’ ένα εργο
στάσιο κατασκευής κινητήρων αύτοκινήτων, οί όποιοι άντί βενζίνης (λόγω έλλεί- 
ψεως) έκαιον κάρβουνο. Αύτή ή έργασία άπεδείχθη μεγίστης σημασίας γιά τήν επι
τυχία τής κατασκοπείας τήν όποιαν εΐχεν αύθορμήτως άναλάβει ό Hollard μέ σκο
πόν νά βοηθήση τήν πατρίδα του. Τό είδος αυτό τής εργασίας του έδικαιολογοΰσε 
τις συχνές επισκέψεις είς τό δάσος, τό όποιο εύρίσκετο κοντά στά σύνορα, μέ τή 
πρόφασι ότι πήγαινε γιά ξύλα κατάλληλα γιά κάρβουνο.

Κάποια μέρα πού προσπαθούσε νά περάση τά σύνορα προς τήν Ε λβ ετία  γιά 
νά δώση ώρισμένες πληροφορίες είς τούς "Αγγλους, συνελήφθη άπό τούς Γερμανούς 
άλλά κατώρθωσε νά δικαιολογήση τή θέσι του. Τήν έπομένην ήμέρα κατώρθωσε νά 
περάση τά σύνορα άπαρατήρητος. Οί "Αγγλοι τοΰ ζήτησαν νά έπισημάνη Γερμανικές 
στρατιωτικές μονάδες καί ν’ άναφέρη σχετικώς μέ τάς κινήσεις των. Κατά τήν διάρ
κεια τών τριών επομένων έτών ό Hollard ήταν συνεχώς έπί τό έργον. Μέ τον καιρό 
συνειργάσθη μέ Γάλλους πατριώτας, κυρίως σιδηροδρομικούς, οδηγούς αύτοκινήτων 
φορτηγών, μπάρμαν κλπ. μέ τούς όποιους έσχημάτισε τον πυρήνα μιας πατριωτικής 
όργανώσεως έκ πέντε ατόμων στήν άρχή ύπό τον τίτλον «Δίκτυον Δράσεως».

Ή  όργάνωσις αύτή όλοέν καί έμεγάλωνε καί κατά τό τέλος τοΰ πολέμου άρι- 
θμοΰσε περί τά 120 μέλη. ’Από αύτά 20 συνελήφθησαν καί έξετελέσθησαν ύπό τών 
Γερμανών. Ά λ λα  ύπέστησαν πλείστας όσας δοκιμασίας.
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'Ο  Hollard έπιστρέφοντας κάποτε άπό την Ελβετίαν έκανε το σφάλμα να 
κρατά άναμμένο τσιγάρο στο χέρι του, οπότε ξαφνικά ένας Γερμανός στρατιώτης 
έφώναξε: «’Ά λ τ» ; τότε εκείνος έπεσε άμέσως στο έδαφος και κάρφωσε τό τσιγάρο 
του στον κορμό ένός δένδρου καί καθώς έσύρετο εις τό έδαφος έρποντας, 'δύο σφαίρες 
πέρασαν άπό τό αυτί του κοντά καί καρφώθηκαν στον κορμό του πλησίον ευρισκο
μένου δένδρου.

Ή  μεγαλύτερη έπιτυχία τοϋ Hollard στην προσπάθειά του ν’ άνακαλύψη τά 
σχέδια των βομβών Τ — 1, άρχισε τον Αύγουστο τοϋ 1943 μέσα σ’ένα καφέ-μπάρ 
εις την Ρουένην.

"Ενας άπό τούς πράκτοράς του—υπάλληλος τοϋ καφέ-μπάρ—τοϋ άνέφερε ότι 
άκουσε δύο έργολάβους οικοδομών νά όμιλοϋν γιά ώρισμένες κτιριακές έγκαταστά- 
σεις τις όποιες οί Γερμανοί κατεσκεύαζαν καί οΐ όποιες ή σαν άσυνήθους μορφής. 
Ε κείνο  δέ τό όποιο έκαμε ιδιαίτερη έντύπωσι εις τούς έργολάβους αυτούς ήταν ή 
μεγάλη ποσότης τοϋ τσιμέντου, τό όποιον έχρησιμοποιεϊτο.

Μετά μίαν ημέρα ό Hollard εύρίσκετο εις την Ρουένη καί ντυμένος μέ μαϋρο κο
στούμι πήγε εις τό Γραφείο Εύρέσεως ’Εργασίας καί έδήλωσε ότι άντιπροσώπευε 
μιά Προτεσταντική Όργάνωσι, πού ένδιεφέρετο γιά την πνευματική καλλιέργεια 
τών έργατών.

Παρουσίασε άρκετά θρησκευτικά βιβλία καί ρώτησε άν υπάρχουν στήν περιοχή 
αυτή άνεγειρόμενα κτίρια. Τοϋ είπαν ότι στο A uffay, πού ήταν εις άπόστασιν 20 
χιλιομέτρων άπό την Ρουένη, έκτίζοντο ώρισμένα κτίρια.

Μετά μία ώρα ό Hollard εύρίσκετο στο A uffay φορώντας περιβολήν ερ
γάτου οικοδομών. ’Από τό A uffay τέσσαρες δρόμοι ώδηγοΰσαν προς τά έξω . Ό  
Hollard τούς πήρε ένα προς ένα καί ό τέταρτος καί τελευταίος τον έφερε σ’ ένα μέ
ρος στο όποιον άρκετές εκατοντάδες έργατών έδούλευαν στη κατασκευή τεραστίων 
άπό μπετόν-άρμέ κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιόμορφων.

Ό  Hollard άρπαξε ένα καροτσάκι μεταφοράς μπετόν-άρμέ τό γέμισε καί 
μπήκε στή δουλειά. Κανείς δέν τό σταμάτησε. Οί περισσότεροι εργάτες δέν μιλούσαν 
γαλλικά. ’Εκείνοι, οί όποιοι μιλούσαν - γαλλικά, τοϋ είπαν ότι οί Γερμανοί έφτιαναν 
γκαράζ.

Αύτό προφανώς δέν ήταν άλήθεια. Τά κτίρια ήσαν πολύ μικρά, έκτος αύτοΰ 
τί τά ήθελαν τά γκαράζ οί Γερμανοί άρκετά χιλιόμετρα έξω άπό τήν Πόλιν.

’Εκείνο τό όποιον έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εις τον Hollard ήταν ή κατασκευή 
μιάς λωρίδας άπό μπετόν-άρμέ, μήκους 50 περίπου γυαρδών, μέ μιά μικρά μπλέ 
κατευθυντήριο γραμμή. Μέ τήν πυξίδα του διεπίστωσεν οτι ή κατευθυντήριος γραμ- 
μή-προφανώς ή κατεύθυνσις έγκαταστάσεων βαρέων όπλων-έβλεπε προς τό Λον
δίνο. "Οταν έξηκρίβωσεν ότι οί Γερμανοί έχρησιμοποίουν τρεις βάρδιες έργατών 
κατά τή διάρκεια τοϋ 24ώρου, έγκατέλειψε τήν εργασία γιά νά διαβιβάση σχετικάς 
πληροφορίας στούς Ά γγλους.

Εις τό Λονδΐνον οί ήγέτες τών συμμαχικών δυνάμεων, μεταξύ τών όποιων καί 
οί Τσώρτσιλ καί Άϊζενχάουερ, έδειξαν εξαιρετικόν ενδιαφέρον νά μάθουν τί ήταν 
αύτό πού οί Γερμανοί κατεσκεύαζαν. Ύπήρχον φήμες ότι οί Γερμανοί κατεσκεύα
ζαν άεροπλάνα χωρίς πιλότο, ένώ εις τήν ακτή τοϋ Bornholm  ένας Δανός βρήκε 
τά συντρίμμια ένός μυστηριώδους όπλου, τό όποιον άσφαλώς είχε πέσει άπό τον 
ούρανό. "Ενα νέον οπλον άσφαλώς κατεσκεύαζαν οί Γερμανοί, άλλά τί άκριβώς καί 
πόσο σοβαρό ήταν, κανείς δέν έγνώριζε, οπότε ή πληροφορία τοϋ Hollard έξέσπασε 
σάν πραγματική βόμβα. Ό  Hollard διετάχθη ν’ άφήση κατά μέρος κάθε άλλη ασχο
λία καί νά συγκεντρώση όλη του τήν προσοχή καί δραστηριότητα γιά ν’ άνακαλύψη 
τό σκοπό γιά τον όποιο οί Γερμανοί κατεσκεύαζαν τις μυστηριώδεις κτιριακές έγ- 
καταστάσεις.
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'Ο  Hollard μέ τέσσαρες άλλους πράκτορας έφωδιασμένους μέ τούς απαραι
τήτους χάρτας ήρχισε μία συστηματική έρευνα εις την βόρειο Γαλλία, μέ ποδήλατα. 
’Ερευνώντας τα διάφορα μέρη καί συγκεντρώνοντας πληροφορίες άπό πολλούς 
πατριώτας Γάλλους, ό Hollard μέσα σέ τρεις βδομάδες άνεκάλυψε πλέον των 60 
μυστηριωδών βάσεων των Γερμανών καί περί τά μέσα του Νοεμβρίου άνεκάλυψε 
άλλες 40. "Ολες δέ οΐ βάσεις αύτές εύρίσκοντο έπί ένος διαδρόμου, κατά μήκος τών 
άκτών της βορείου Γαλλίας, μήκους 200 περίπου μιλίων καί πλάτους 30 περίπου 
μιλιών καί έβλεπαν προς το Λονδίνο, άλλα τί να ήσαν άρά γε;

Στην κατασκοπεία ή τύχη παίζει ένα σπουδαίο ρόλο καί πράγματι μία ολό
κληρος σειρά άπο τυχαία περιστατικά ώδήγησε τον Hollard στην άποκάλυψι του 
μεγαλύτερου μυστικού τού Χίτλερ.

Κάποια μέρα ό Hollard συζητούσε μ’ ένα άπο τούς πράκτοράς του, ό όποιος 
τού συνέστησε ένα φίλο του, όνόματι R obert. 'Ο  R obert ήθελε νά δράση κατά έναν 
οίονδήποτε τρόπον κατά τών Γερμανών. 'Ο Hollard βρήκε μιά δουλειά τού R obert 
σ’ ένα άεροδρόμιο, ό R obert έν συνεχεία έπεισε ένα φίλο του τον Andre ν’ άναλάβη 
μιά εργασία, ή οποία τον έφερε τελικά στο Β . Garre ένα μέρος στο όποιο κατεσκευά- 
ζοντο επίσης μυστηριώδεις βάσεις. Μέσα σέ μιά βδομάδα άπο τής έγκαταστάσεως 
στο πόστο του ό Andre έφωδίασε τον Hollard μέ άντίγραφα τών σχεδίων, τά όποια 
είχαν περάσει άπο τά χέρια του. Παραδίδοντας αύτά τά σχέδια ό Andre έδήλωσε ότι 
ήταν τά τελευταία, πού μπορούσε νά δώση, μέτήν έξήγησιν ότι οί Γερμανοί τον είχαν 
υποχρεώσει νά ύπογράψη μιά συμφωνία ότι δέν έπρόκειτο ν’ άποκαλύψη σέ κανέναν 
τό είδος τής δουλειάς του.

Ό  Hollard είναι ένας τίμιος καί ευγενικός άνθρωπος. Ε ίχε κερδίσει την 
συνεργασία πολλών Γάλλων, έπικαλούμενος τον πατριωτισμό τους.

Αύτή τη φορά έγινε κάπως αυστηρός. Διέταξε τον Andre νά ύποκλέψη ένα 
άντίγραφο τού βασικού σχεδίου, πάση θυσία, λέγοντάς του οτι αν δέν συνειργάζετο 
στο σκοπό αυτό, θά έθεωρεϊτο ώς λιποτάκτης στρατιώτης, ό όποιος έγκατέλειψε 
τη μάχη.

'Ο Andre έδέχθη νά συνεργασθή.
Στο Β . Carre, ό Γερμανός υπεύθυνος έφύλασσε τό βασικό σχέδιο μέσα σέ μιά 

εσωτερική τσέπη τού παλτού του καί έφοροΰσε τό παλτό του άκόμη καί μέσα στο 
γραφείο του. Μόνον κατά τις 9 ή ή ώρα τό πρωί, όταν πήγαινε εις τήν τουαλέττα, 
έβγαζε τό παλτό του. ’Επί άρκετές ήμέρες ό Andre έμέτρησε τον χρόνο, κατά τον 
όποιο ό Γερμανός έμεινε μέσα στήν τουαλέττα. 'Ο  χρόνος αυτός έκυμαίνετο μεταξύ 
3—5 πρώτων λεπτών τής ώρας. "Οταν λοιπόν μία ήμέρα ό Γερμανός έκρέμασε, όπως 
έκανε, συνήθως, τό παλτό του έξω άπο τήν τουαλέττα, ό Andre έτρεξε έπήρε τό βα
σικό σχέδιο, έκανε ένα σύντομο άντίγραφο (τοποθετώντας διαφανή χάρτην έπί τού 
σχεδίου) καί έπέστρεψεν άστραπιαίως εις τό γραφείο του, ώστε νά μήν ύποπτευθή 
τίποτε ό Γερμανός, βγαίνοντας άπο τήν τουαλέττα.

Κατά τό τέλος τής έβδομάδος, άκολουθών τις οδηγίες τού Hollard καί παίρ
νοντας τό φάρμακο τό όπίοΐο τού είχε δώσει, παρεπονέθη ότι τον πονοΰσε τρομερά 
τό στομάχι του. Ό  Γερμανός ιατρός δέν πρόσεξε καν τον Andre, άλλά όταν τον είδε 
νά κάμη έμμέτους τού έδωσε τήν άδεια νά πάη στο Παρίσι, διά νά συμβουλευθή τον 
οικογενειακό του γιατρό.

Στο Παρίσι ό Andre καί ό Hollard έκαμαν συσχετισμό τού άντιγράφου αύτοΰ 
τού βασικού σχεδίου μέ τά άντίγραφα τών άλλων σχεδίων, τά όποια ή όργάνωσις 
εϊχεν έπιτύχει νά λάβη άπο άλλα παράκτια μέρη καί ήλεγξαν τις αύτοπρόσωπες 
παρατηρήσεις τις όποιες είχαν κάμει στον τόπο τών Γερμανικών βάσεων. 'Η  δου
λειά ήταν δυσκολωτάτη, κολοσσιαία θά μπορούσε νά πή κανείς. ΤΗταν σάν νά προ
σπαθούσαν νά κατασκευάσουν ένα δεινόσαυρο μέ 5—6 όστα, πού είχαν στήν διάθε-
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σί τους. Πολλές φορές οί Hollard καί Andre περιήρχοντο εις άδιέξοδο καί άρχιζαν 
πάλι άπό τήν αρχή. Έ π ί  τέλους 6μως άπέκτησαν δλα τα τεμάχια σχεδίων τα όποια 
τούς έχρειάζοντο καί συναρμολόγησαν ολόκληρο τό σχέδιο των βάσεων των βομ
βών Τ —1.

Αύτό ήταν τό σχέδιο, τό όποιο εύρίσκετο μέσα στις πατάτες, πού είχε στο σάκκο 
του ό H ollard, δταν ό γερμανικός άστυνομικός σκύλοςτόν άρπαξε άπό τό γόνατό του 
την ώρα πού περνούσε τα σύνορα.

"Οταν ήδη ό Hollard είχε παραδώσει άρμοδίως τό σχέδιο, έλαβε ένα τηλε
γράφημα άπό τό Λονδίνο τό όποιον έλεγε: «Τό πολύτιμον σχέδιον έλήφθη άσφαλώς. 
Συγχαρητήρια».

Τότε άμέσως ή δρασις άρχισε. 'Ο  Hollard ήσθάνετο κουρασμένος—κουρα
σμένος άπό συνεχή κοπιώδη έργασία, τήν πλήρη άγωνίας καί έντάσεως των νεύρων, 
γιατί πάντα ζοΰσε μέ τό φόβο τής άνακαλύψεώς του καί έκτελέσεώς του άπό τούς 
Γερμανούς. Οί "Αγγλοι τοΰ συνέστησαν να παραμείνη στήν Ε λβ ετία  για νά καλμά
ρουν τά νεΰρα του. Κατά τήν παραμονή του στήν Ε λβ ετία  ό Hollard έσκέπτετο νά 
χρησιμοποιήση σιδηροδρομικούς σταθμάρχας διά τήν άντιγραφήν των δρομολογίων - 
των γερμανικών σιδηροδρόμων, διακινδυνεύοντας καί τήν ζωήν του ακόμη. Έ σ κ έ 
πτετο επίσης νά χρησιμοποιήση άνθρώπους, οί όποιοι θά έμάθαιναν τά υπόστεγα άε- 
ροδρομίων καί τάς λιμενικάς έγκαταστάσεις, ένώ άλλους θά τούς τοποθετούσε σέ 
κωδωνοστάσια άπ’ δπου θά μπορούσαν νά παρακολουθούν τις κινήσεις γερμανικών 
στρατευμάτων.

'Ο  Hollard ύστερα άπό ολίγους μήνες έπέστρεψε στή Γαλλία δπου, έξ αιτίας 
ένός σφάλματος συνεργάτου του, συνελήφθη. Έ κ  τών τριών πρακτόρων του οί 
όποιοι συνελήφθησαν μαζί, ό ένας άπέθανε σ’ ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, οί 
άλλοι άφέθησαν ελεύθεροι ύστερα άπό ολίγους μήνας. 'Ο  Hollard έκακοποιήθη τρο
μερά άπό τούς Γερμανούς, άλλά δέν κατώρθωσαν νά τοΰ άποσπάσουν καμμία πλη
ροφορία. Ελλείψ ει ένοχοποιητικών στοιχείων δέν έξετελέσθη, άλλά ένεκλείσθη σέ 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως.

Κατά τό τέλος τού πολέμου οί Γερμανοί έξεκένωσαν τό στρατόπεδο, έπεβί- 
βασαν τούς κρατουμένους εις ένα πλοίο χωρίς κυβερνήτη καί τούς άφησαν εις τά άνοι- 
κτά τής βορείου θαλάσσης, βέβαιοι δντες, δτι τό πλοίο θά έβομβαρδίζετο άπό συμ
μαχικά άεροπλάνα. 'Ο  H ollard, ώς έκ θαύματος, τήν τελευταίαν στιγμή μετεφέρθη 
άπό τό άκυβέρνητο πλοίο μαζί μέ πολλούς άλλους αιχμαλώτους σ’ ένα πλοίο τοΰ 
Ερυθρού Σταυρού.

Έχρειάσθησαν περίπου έξ έβδομάδες νοσοκομειακής περιθάλψεως γιά νά 
συνέλθη ό Hollard. 'Η  ΡΑ Φ  έστειλε ένα άεροπλάνο γιά νά τόν μεταφέρη στο Λον
δίνο, δπου έπρόκειτο νά τιμηθή μέ τό άνώτατο παράσημο, τό όποιον ξένος μπορούσε 
νά πάρη στήν ’Αγγλία, τό παράσημο έξαιρέτων πράξεων. Ά λλά ήδη ό Hollard κα- 
τηυθύνετο προς τή Γαλλία, έπρόκειτο δέ νά παρασημοφορηθή αργότερα στο Παρίσι. 
Τό άεροπλάνο, τό όποιον τόν μετέφερε εις τό Παρίσι, πετοΰσε πάνω άπό τό A uffay, 
δπου ό H ollard μπορούσε νά ϊδη τά συντρίμμια τής βάσεως τών γερμανικών βομ
βών Τ — 1, τής πρώτης βάσεως τών βομβών Τ —1, τήν όποιαν εκείνος εΐχεν άνακα- 
λύψει.

Σήμερα ό Hollard εργάζεται ώς έπιθεωρητής εις μίαν Γαλλικήν Εταιρείαν 
’ Ηλεκτρικών Συσκευών. Γιά τήν πολεμικήν του δράσι ό Ά γ γλ ο ς υποστράτηγος 
S ir B rian  Horrocks, διοικητής τής 30ής στρατιάς τοΰ Αγγλικού άπελευθερωτικοΰ 
στρατού, λέγει:

«Κανείς δέν μπορεί ν’ άμφιβάλη δτι ό Hollard άξιζε νά πάρη άνώτατο παρά
σημο ανδρείας. 'Ο  Hollard ύπήρξε ό άνθρωπος, ό όποιος κυριολεκτικώς έσωσε τό 
Λονδίνο». Κ . I .  Λ Α Ψ Α Ν Η Σ
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ΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ
'Υπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου

--------------------------------- της Ρώμης BEGNINO P I TULLIO ---------------------------------------

Μ ετά την δ ιά  τού  τύπον δ ιαδοθείσαν εϊδησιν δτι η δ ικαστι
κή αστυνομία επέτυχε την άπόαπ ασιν  ομολογίας π αρά  εγκληματίαν  
γνναικδς τη βοήθεια υπνωτισμόν, ήρω τήσαμεν τον διακεκριμένου  
συνεργάτην μ ας καθηγητήν κ. Di Tullio εάν ή πληροφορία ήτο 
ακριβής και εν καταφ ατική  π ερ ιπ τώ σει π ο ία ι ήααν α ί απόψεις τον  
περ'ι τής χρησιμοποιήσεως πορομοίου τρόπον ένεργείας εις τάς  διε- 
ρεννήσεις τών εγκλημάτων.

Ό  Καθηγητής  Di Tullio rag επ ί τον  προκειμένον αντιλήψεις 
του ενηρεστήθη νά καταστή ση  γνω στάς εις τούς άναγνώστας τής 
«επιθεω ρήσεώ ς μας».

’Εγκρίνομεν καθ’ ολοκληρίαν τα σνμ περάσμ ατά τον, δχι διά  
νά μεμφθώμεν εκείνους οίτινες προσφεύγουν εις τον περιγραφέντα  
τρόπον ένεργείας, αλλά δ ιά  νά άποφνγωμεν νά νίοθετηθή ή ανεπι
φύλακτος χρήσις τού τρόπου τούτον, π ράγμ α , δπερ  συμβαίνει, δταν  
επιτυγχάνη άπροόπτω ς μ ία  π ροσπάθεια  ολίγον εντυπωσιακή.

Ό  υπνωτισμός είναι μ ία  επιστήμη υπερβολικά λεπτή , τής 
οποίας τ ά  αποτελέσμ ατα  είναι πάντοτε ελάχ ιστα  γνωστά, ίνα δυ- 
νηθή νά λάβη θέσιν μεταξύ  τώ ν δνναμένων νά έλεγχθώσι μέσων  
έρεννης τοϋ  εγκλήματος.

Φ. Ε . Λ ουβάζ  
Π ρόεδρος τής Δ .Ε .Ε .Α .

'Η  Αικατερίνη Φόρτ, κατηγορουμένη δτι τη βοήθεια ένδς σίδηρου λοστού 
έφόνευσε έν Μιλάνω την σύζυγον και τά τρία τέκνα τοϋ έραστοΰ της, έκ τής παρου
σίας τών οποίων ήθελε νά απαλλαγή, ύπνωτίσθη και κατά την διάρκειαν τής ένεργη- 
θείσης παρά τής δικαστικής άστυνομίας άνακρίσεως καί ύπδ την επήρειαν τής ύπο- 
βολής, ώμολόγησε τδ έγκλημά της.

Ά π δ μακροΰ οί ’Ιταλοί σοφοί Ότολένγκι, Ν τέΣάντις, Φλέσλι, εϊχονκαταδεί- 
ξει δτι παρόμοιος τρόπος διερευνήσεως έγκλημάτων δεν δύναται νά είσαχθή εις τάς 
διχαστικάς άνακρίσεις διά δύο λόγους. Πρώτον διότι ή έν καταστάσει ύπνωτίσεως 
ομολογία δεν δύναται νά άποτελέση στοιχειών άποδείξεως σοβαρόν καί έγκυρον. 
Δεύτερον διότι τοιοΰτος τρόπος δέν είναι ποσώς νόμιμος.

Γενικώς τό έν καταστάσει ύπνώσεως υποκείμενον δέν περιάγεται εις κατά- 
στασιν πειθήνιου οργάνου, έστερημένου κρίσεως καί θελήσεως. Θά δυνηθή νά σιω- 
πήση έπί παντός πράγματος, διά τό όποιον δέν θέλει νά όμιλήση ή καί άναλόγως τών 
σκοπών του, νά έξυφάνη σειράν ψευδολογιών, ώς νά ήτο έν έγρηγόρσει.

Πρέπει ωσαύτως νά σημειωθή ή εύρυτέρα ίκανοποίησις περί τό έξαπατάν 
τοΰ προσώπου, τό όποιον έχει συμφέρον νά προσποιηθή δτι περιέπεσεν εις ΰπνωσιν. 
Εις την περίπτωσιν ταύτην ή προσποίησις, έάν έπιτευχθή καλώς, δύναται νά όδηγή- 
ση τον άνακρίνοντα εις σοβαράς πλάνας.

Τοιαϋται είναι έν περιλήψει αί γενικαί έπί.τοΰ άντικειμένου τούτου άντιλή-
ψείζ-

Δυνάμεθα έκ τών λόγων τούτων νά συνάγωμεν δτι ό υπνωτισμός είναι έστερη- 
μένος ιατροδικαστικού ένδιαφέροντος. Τοιαύτη δέν είναι ή σκέψις μας. 'Υπάρχουν 
δντως άποδεικτικαί περιπτώσεις εις τάς οποίας τά έν καταστάσει ύπνώσεως, κατά 
τό πλεϊστον νευροπαθή, υστερικά, άδύνατα, ευκόλως υποκείμενα εις έντυπώσεις 
δντα, δέχονται καί έκτελοϋσι τήν υποβολήν χωρίς νά δύνανται νά άντιστώσιν εις αυ
τήν, διότι εύρίσκονται εις μίαν βαθεϊαν κατάστασιν «υπνωτικής πειθηνιότητος».
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Ά λ λ ’ άκόμη καί εις τάς σπανίας περιπτώσεις ταύτας, καθ’ άς το έν καταστά- 
σει ύπνώσεως υποκείμενον περιπίπτει εις την άπόλυτον έλλείψιν συναισθήσεως τού 
εξωτερικού κόσμου καί έκτελεΐ χωρίς κρίσιν τήν ύποβαλλομένην ιδέαν, δεν υπάρχει 
πάντοτε πλήρης άσφάλεια εις τήν κατάθεσιν, ήτις δύναται νά είναι έν μέρει ή καθ’ 
ολοκληρίαν ψευδής. Ή  έγκληματολογική ψυχολογία γνωρίζει καλώς τήν ένστικτον 
τάσιν προς τό ψευδός παρά τη πλειονότητι των έγκληματιών, ιδία εις τούς νευροψυ- 
χοπαθεΐς. Παρομοία τάσις προς τό ψεύδος καί τήν κατασκευήν μυθευμάτων έχει εις 
ώρισμένα άτομα βαθεΐας τάς ρίζας, ώστε θά ήδύνατο αυτή νά έκδηλωθή άκόμη καί 
όταν τό πρόσωπον εύρίσκετο εις κατάστασιν ύπνώσεως, έστω καί άσυναισθήτως.

’Ακόμη σοβαρώτερον είναι τό ήθικονομικόν ζήτημα. 'Η  προσβολή τής άτο- 
μικής έλευθερίας είναι εν ιδιαίτερον άδίκημα μέ διπλοΰν χαρακτήρα κατά τον διδό
μενου χαρακτηρισμόν τής φυσικής έλευθερίας ή τής ψυχικής τοιαύτης.

Ή  υποβολή κατά τήν υπνωσιν, ήτις έκτελεΐ πραγματικήν καί ειδικήν βίαν 
είναι παράβασις προσβάλλουσα τήν άτομικήν έλευθερίαν. "Οθεν παρόμοιος τρόπος 
δεν δύναται νά θεώρηθή ώς αύστηρώς νόμιμος. Είναι σκόπιμου νά προσθέσωμεν 
ότι τά ύπνωτιστικά πειράματα δύνανται, εις τινας περιπτώσεις, νά προκαλέσωσι 
πραγματικήν ψυχικήν βλάβην, ιδίως εις τούς παΐδας, εις τούς λίαν εύεξάπτους νευ- 
ροπαθεΐς καί εις τούς έκ ψυχικής ύπερκοπώσεως άδυνάτους. Καί πρέπει νά τονισθή 
ότι ή ύπερκόπωσις αυτή ύφίσταται είς εν πρόσωπον έξαντληθέν άπό πολλάς μακρας 
καί συγκίνησιν προκαλούσας άνακριτικάς έρωτήσεις, τάς οποίας ύπέστη έν κατα- 
στάσει έγρηγόρσεως.

Τοιαϋτα είναι έν περιλήψει τά έπιχειρήματα, είς τά όποια ή έπιστήμη, το 
δίκαιον καί ή ήθική, άποδίδουν άξίαν διά νά άντιτεθώσιν είς τήν χρήσιν κατά τήν 
άνάκρισιν των κατηγορουμένων παρομοίων τρόπων ένεργείας, οί όποιοι θά έχρησι- 
μοποιοΰντο έν όνόμ,ατι τής δικαιοσύνης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά  μικρά παιδιά, δεν 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 
τοΰ αυτοκινήτου σας, γιά νά είσθε βέβαιοι ότι δεν θά συμβή δυστύχημα και στην άνάγκη

κορνάρετε δυνατά



ΞΕΝ Α ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest»_______________
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . Β Ο ΓΙΑ Τ Ζ Η

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό  Δρ. Κόντον ανέβηκε ξανά στο αυτοκίνητο μέ τον σύντροφό του καί κατευ- 
θύνθηκε προς την 233η όδό μέχρις ότου έ'φθασέ στο ψυχρό λίθινο κοιμητήριο πού 
έπεκτείνονταν στο Γουντλώον, πίσω άπό τρία μέτρα υψους σιδερένιου φράκτη. 'Η  
είσοδός του ήταν κλειδωμένη. 'Ο  Δρ. Κόντον βγήκε άπό τό αυτοκίνητο καί άρχισε 
να βηματίζη κατά μήκος του έρημικοΰ δρόμου προ τής πύλης τοϋ νεκροταφείου. 'Η  
ώρα ήταν έννέα καί τέταρτο. Δεν έ'βλεπε τίποτε, αλλά αισθανόταν ότι τον περίμεναν. 
'Η  ώρα πήγε έννέα καί μισή χωρίς κανείς νά παρουσιασθή καί ό δόκτωρ άρχισε νά 
περπατά νευρικά.

Ξαφνικά κάτι άσπρο κουνήθηκε μέσα στη ψυχρή νύκτα. 'Ο  Δρ. Κόντον κοί
ταξε μέ προσοχή. Κάποιος μέσα άπό τό νεκροταφείο κουνούσε τό χέρι του πάνω-κάτω 
άνάμεσα άπό δύο πασσάλους τοϋ φράκτη.

Καθώς ό Δρ. Κόντον προχώρησε, τό χέρι άποσύρθηκε. Άνάμεσα στά δένδρα 
καί τούς τάφους άντίκρυσε μιά άμυδρή άνθρώπινη σιλουέτα. Μόνο τά μάτια του 
φαινόταν κάτω άπό ένα γείσο καπέλλου, κατεβασμένου μέχρι κάτω.

—«’Έφερες τά χρήματα;». ’Ήταν ή ίδια φωνή μέ τή βαρειά προφορά πού είχε 
άκούσει ό Δόκτωρ στο τηλέφωνο.

— «’Ό χι» . Απάντησε ό Κόντον. «Δέν μπορώ νά φέρω τά χρήματα μέχρις δτου 
ΐδώ τό παιδί».

Ξαφνικά άκούστηκαν βήματα μέσα στο νεκροταφείο. Μιά φωνή φώναξε: 
«'Ένας άστυνομικός». Ή  σιλουέτα κρατήθηκε άπό ένα δοκό τής πύλης, σκαρφάλωσε, 
πήδησε πάνω άπό τό φράκτη καί προσγειώθηκε άνάλαφρα δίπλα στον Δρα Κόντον. 
Μόλις βρέθηκε έξω  άπό τό νεκροταφείο άρχισε νά τρέχη.

Ό  Δρ. Κόντον άρχισε νάτόν καταδιώκη φωνάζοντας: « ’Έ λα  πίσω, έλα πίσω».
Α π ’ ότι μπόρεσε νά ίδή, ό Δρ. Κόντον κατάλαβε ότι ό διωκόμενος ήταν πολύ 

νεώτερος απ’ αύτόν. Έ ν  τούτοις ό γέρος τον άκολουθοϋσε κατά ποδας.
Δέν τούς χώριζε μεγάλη άπόστασις όταν ό άγνωστος μπήκε μέσα στο άλσος 

Κόρτλαντ καί πήδησε μέσα σέ μιά συστάδα δένδρων. 'Ο  Κόντον πηδησε κι αυτός 
μαζί του. «Δέν πρέπει νά κάνης ένα τέτοιο πράγμα» είπε άρπάζοντάς τον άπό τό 
χέρι. 'Ο  άγνωστος σταμάτησε καί σιωπούσε επίμονα. 'Ο Κόντον τον τράβηξε σ ένα 
παγκάκι τοϋ πάρκου. ’Επί μερικά λεπτά ό νεαρός έμεινε σιωπηλός, κρατώντας τό 
γιακά τοϋ επανωφοριού του σφικτά γύρω άπό τό σιαγόνι του. Στο τέλος μίλησε: 
«Είναι πολύ έπικίνδυνο. Μπορεί νά καταδικασθώ 20 χρόνια φυλακή η νά καθίσω 
στήν ήλεκτρική καρέκλα αν τό παιδί δέν ζή».

'Ο  Κόντον τον κοίταξε μέ φόβο στά μάτια. ’Αλλά γρήγορα διαβεβαιωθηκε 
άπό τόν άγνωστο ότι τό παιδί ήταν έν ζωή καί έχαιρε άκρας υγείας. ^

—«Π ώ ς μπορώ νά ξέρω ότι έχω νά κάνω μέ τό αρμόδιο άτομο» ρώτησε ο 
Κόντον. 'Ο  άγνωστος τοϋ είπε ότι αυτός τοϋ έστελνε τά γράμματα μέ τήν κυκλική 
υπογραφή. Μετά ό Δόκτωρ έβγαλε άπό τήν τσέπη του δύο καρφίτσες ασφαλείας, οι 
όποιες ήταν στερεωμένες στήν κούνια τοϋ παιδιού. Τ ις είχε πάρει με την εγκρισι 
τών Λίντμπεργκ καί ρώτησε τόν συνομιλητή του έάν τις είχε ίδή πριν.

—«Τό μωρό ήταν άσφαλισμένο στήν κούνια μέαύτέςτίς καρφίτσες ασφαλείας. 
Ε ίπε ό άγνωστος».

'Ικανοποιημένος ό Δρ. Κόντον τόν ρώτησε νά τού πή τό όνομά του.
—«Τζών».
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—«’Έ λ α  μαζί μου Τζών. "Ε χω  χίλια δολλάρια δικά μου καί θά σου τα δώσω».
—« Ε μ ε ίς  δεν θέλουμε τα χρήματά σου» είπε ό Τζών.
* 0  Δρ. Κόντον άρπάχθηκε άπ’ αυτό. Ποιοι εΐσθε οί «εμείς»; 'Ο Τζών του άπάν- 

τησε ότι αυτός ήταν σύνδεσμος. 'Υπήρχαν άλλα πέντε μέλη τής σπείρας.
—«’Ά σ ε  τους Τζών» τον παρακάλεσε ξανά ό Κόντον. «Έ άν είναι νόμιμο θά 

πάρω τον συνταγματάρχη Λίντμπεργκ καί θά τά κανονίσετε ωραία οί δυό σας. Ά λ -  
λοιώς θά συλληφθήτε.

■—«’Ό χ ι»  είπε άποφασιστικά ό Τζών. «Προετοιμασθήκαμε ένα χρόνο γιά νά 
κάνωμε την άπαγωγή».

'Ό σο περνούσε ή ώρα ή νύκτα γινόταν πιο ψυχρή. 'Ο  Τζών καθόταν άνήσυχος 
πάνω στο παγκάκι. ’Έ πρεπε νά φύγη, είπε, έφ’ όσον ό Δρ. Κόντον δεν είχε φέρει τά 
χρήματα. Καθώς έτοιμαζόταν νά φύγη, ό Τζών, ύποσχέθηκε ότι θά έστελνε στον 
Κόντον ένα δείγμα γιά νά τοΰ άποδείξη ότι ήταν σε  έπαφή μέ την σπείρα. «Θά σοϋ 
στείλω τις πιτζάμες τοΰ μωροΰ» είπε.

Οί δύο άνδρες κοίταξαν ό ένας τον άλλο καί έδωσαν τά χέρια. 'Ο  Τζών άπο- 
μακρύνθηκε καί έξαφανίσθηκε μέσα στο σκοτάδι.

Μερικές ήμέρες άργότερα, ό Δρ. Κόντον έλαβε ένα ταχυδρομικό δέμα μέ τις 
πιτζάμες τοΰ παιδιοΰ καί ό Λίντμπεργκ τό εξήγησε ώς σημεΐον ότι ή σπείρα είχε 
πλήρη εμπιστοσύνη στόν καθηγητή. Ή τα ν  βέβαιος τώρα ότι οί διαπραγματεύσεις 
γιά τά λύτρα θά προχωρούσαν γρήγορα καί ήσυχα. Έ ν  τούτοις, πριν περάση ή έβδο- 
μάδα, δύο παράξενες εκβάσεις έθεσαν υπό άμφισβήτησιν καί τούς δύο μεσάζοντας.

Μιά επιστολή πού ήταν μαζί μέ τό ένδυμα τοΰ παιδιοΰ άπαιτοΰσε άπό τόν 
Λίντμπεργκ νά δεχθή νά καταβάλη τά λύτρα πριν νά ΐδή τό παιδί. Έ άν δεχόταν, 
έπρεπε νά βάλη μιά σημείωση στην έφημερίδα «Άμέρικαν» τής Νέας 'Υόρκης, ή 
οποία νά λέη : «Δέχομαι. Τά  χρήματα είναι έτοιμα».

Πεπεισμένος ότι ή σπείρα ένεργοΰσε έν καλή πίστει, ό Λίντμπεργκ δέχθηκε. 
Κάθε μέρα ή άγγελία έδημοσιεύετο στην ύποδειχθεΐσα έφημερίδα, άλλάκαμμιά άπάν- 
τησις άπό τόν Τζών.

Τ ό τε, δλως αναπάντεχα, άλλες ειδήσεις ήρθαν άπό άλλη περιοχή πού είχαν 
σχέσι μέ τήν ύπόθεσι.

'Ο  Τζών Χάγκις Κούντις, ένας έξέχων πολίτης τής Νόρφολκ στή Βιρτζίνια, 
πληροφόρησε τόν Λίντμπεργκ ότι ήταν άπ’ ευθείας σ’ έπαφή μέ τούς άπαγωγεΐς.

Τά  διαπιστευτήρια τοΰ Κούρτις ήταν αξιόπιστα. 'Όταν πήγε στήν κατοικία 
των Λίντμπεργκ στις 22 Μαρτίου γιά νά συζητήσουν, συνοδευόταν άπό τόν Ντόμ- 
πσον Πήηκοκ, άρχιμανδρίτη τής έπισκοπικής χριστιανικής έκκλησίας τής Νόρφολκ 
(ό οποίος είχε γνωρίσει τόν πατέρα τής Άννας Λίντμπεργκ στό Μ εξικό) καί τόν 
υποναύαρχο Μπούρατζ, κυβερνήτη τοΰ πολεμικού πού είχε φέρει τόν Λίντμπεργκ 
πίσω μετά τήν ιστορική υπερατλαντική πτήσι του. 'Ο  Κούρτις είχε διηγηθή τήν 
ιστορία του καί στούς δύο αύτούς καί αύτοί παραδέχθηκαν ότι ήταν πράγματι σο
βαρές οί αποκαλύψεις του καί τοΰ ύποσχέθηκαν νά μεσολαβήσουν νά τόν δεχθή προ
σωπικούς δ Λίντμπεργκ.

Τώρα δ Κούρτις διηγόταν ξανά στόν συνταγματάρχη: Μιά βραδυά τόν πλη
σίασε μυστικά ένας παράξενος άνδρας όνόματι Σάμ. ' Η σπείρα των άπαγωγέων, τοΰ 
είπε δ Σάμ, τοΰ ζητούσε νά έρθη σ’ έπαφή μέ τόν Κούρτις. ’Ήθελαν νά μάθουν έάν 
δεχόταν νά σχηματίση μιά έπιτροπή άπό έξέχοντας πολίτες τής Νόρφολκ, ή όποια 
θά διαπραγματευόταν μεταξύ Λίντμπεργκ καί σπείρας.

Ό  Κούρτις βρέθηκε σέ άμηχανία. Μά, γιατί, ρώτησε τόν Σάμ, διάλεξαν 
αυτόν ; Γιατί ήρθαν στή Νόρφολκ; Γιατί νά μή διαπραγματευθοϋν μέ τόν Λίντμπεργκ 
μέσω άτόμων άπό τήν Νιού Τζέρσεϋ ή άπό τή Νέα Ύόρκη, πού ήταν πλησιέστερα 
στήν κατοικία του ;

Ό  Σάμ τοΰ έξήγησε ότι ή σπείρα φοβόταν τόν υπόκοσμο τής Νιού Τζέρσεϋ
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καί τής Νέας 'Υόρκης, γιατί ήξεραν δτι θά ζητούσαν μερίδιο άπδ τα λύτρα. 'Ο 
Ρόσνερ, πού είχε όρισθή άπό τον Λίντμπεργκ ώς σύνδεσμός του μέ τούς κακοποιούς, 
δεν άναγνωρίσθηκε άπο την σπείρα.

'Ο Κούρτις δήλωσε στον Λίντμπεργκ δτι δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο να άνα- 
μιχθή μέ τούς άπαγωγεΐς. Ά λλα σκεπτόμενος τα δυο παιδιά του, δέχθηκε στο τέλος 
να άναλάβη την άποστολή καί να συζητήση τούς ειδικούς δρους μέ τον Σάμ. Οί άπα
γωγεΐς, είπε, ήθελαν ένα δείγμα καλής πίστεως : δηλαδή 25 .000  δολλάρια νά 
κατατεθούν σέ μιά τράπεζα τής Νόρφολκ έπ’ όνόματι των τριών μεσολαβητών.

'Ο  Λίντμπεργκ ακούσε σιωπηλός ολόκληρη την άφήγησι. Μετά σηκώθηκε. 
Ε ίπε δτι ήταν βέβαιος γιά τις καλές διαθέσεις τους, άλλά είχε λόγους νά πιστεύη 
δτι είχαν άπατηθή. Δέν μπορούσε βέβαια νά άγνοήση καμμιά πιθανότητα έπανα- 
κτήσεως τού παιδιού του, άλλά υπήρχε ένας εύκολος τρόπος γιά τον Σάμ νά τον 
πείση δτι πράγματι άντιπροσώπευε τούς πραγματικούς άπαγωγεΐς. Νά τού προ
σκόμιση ένα σημείωμα τής σπείρας ύπογεγραμμένο μέ ένα ώρισμένο σύμβολο.

'Ο  Κούρτις συμφώνησε μέ τούς δρους αύτούς καί ό Λίντμπεργκ τούς ευχαρί
στησε γιά δλους τούς κόπους καί τις ενοχλήσεις στις όποιες είχαν ύποβληθή. 
Τούς προσκάλεσε νά δειπνήσουν μαζί πριν νά αναχωρήσουν. Αυτοί δέχθηκαν πρό
θυμα την πρόσκλησι.

'Η  ιστορία τής επιτροπής τού Κούρτις διέρρευσε σ’ ένα δημοσιογράφο τής 
Νόρφολκ καί άμέσως κατέλαβε τις πρώτες σελίδες τών εφημερίδων. 'Ο  Δρ. Κόντον 
στεναχωρέθηκε πολύ διαβάζοντας το δημοσίευμα στήν εφημερίδα του. Μήπως τον 
είχαν παρατήσει οί άπαγωγεΐς ; Μήπως ό Λίντμπεργκ έπαυσε νά τον χρησιμοποιή ; 
Οί εφημερίδες τουλάχιστον αύτο έλεγαν.

'Ο  Λίντμπεργκ καθησύχασε άμέσως τούς φόβους τού Δρος Κόντον, δηλώνον- 
τάς του δτι οί αποκαλύψεις τού Κούρτις δέν είχαν «καμμιά ειδική σημασία». Το 
αίνιγμα δμως συνεχιζόταν γιατί δέν δόθηκε άπάντησις στις πρόσφατες άγγελίες που 
άπευθύνονταν προς τον Τζών. Δέν υπήρχε άλλος τρόπος παρά νά βάλουν κι’ άλλη 
άγγελία : «Τά χρήματα είναι έτοιμα, έφοδιάστε μας μέ κώδικας J .F .C .» .

Πέρασαν άλλες τρεις άκόμα ημέρες άγωνιώδους άναμονής. ’Επί τέλους την 
τετάρτη ημέρα, ό Τζών απάντησε : «Δέν χρειάζεται νά σας έφοδιάσωμε μέ κώδικα. 
Ξέρετε καλά το πρόγραμμά μας. Θά κρατήσωμε το παιδί στο άσφαλές καταφύγιό 
μας μέχρι δτου νά πάρωμε τά χρήματα στο χέρι. Πώς μπορεί ό Λίντμπεργκ νά 
άκολουθή τόσο πολύ εσφαλμένες άπόψεις, ένώ γνωρίζει δτι εμείς είμαστε εκείνοι 
μέ τούς οποίους πρέπει νά διαπραγματευθή. ’Εάν συνεχίζη νά περιμένη θά διπλα
σιάσουμε το ποσόν».

Τώρα παρ’ δλον δτι ό Κόντον έξέφρασε την πεποίθησίν του δτι οί άπαγωγεΐς 
πράγματι θά έδέχοντο νά διευθετήσουν τά τής καταβολής τών λύτρων, ό Λίντμπεργκ 
έπέμενε δτι στο έπόμενο μήνυμά τους θά ζητούσαν τήν πλήρη ύποταγή του εις τούς 
δρους τού Τζών. Δέν ήθελε νά ριψοκινδυνεύση παρατείνοντας τις διαπραγματεύσεις 
μέχρι τοιούτου σημείου ώστε οί άπαγωγεΐς νά χάσουν τήν ύπομονή τους. Τήν Τ ε 
τάρτη 31 Μαρτίου έδημοσίευσαν μίαν άγγελία δτι δέχονται τούς δρους τών άπαγω- 
γέων. Τήν άλλη μέρα ό Κόντον έλαβε τήν άπάντησι τού Τζών :

«Παρακαλοΰμε γνωρίσατέ μας άν εΐσθε έτοιμοι γιά το Σάββατο βράδυ». 
’Εάν ναι, γράψατε στήν εφημερίδα : «Μάλιστα, δλα έν τάξει».

’Εκείνο πού φοβόταν ό Λίντμπεργκ πολύ, ήταν μήπως τήν έπομένη νύκτα συμβή 
τίποτε πού θά φόβιζε τούς άπαγωγεΐς. "Οταν τδ κρατικό θησαυροφυλάκιο τον πληροφό
ρησε δτι οί υπάλληλοί του δέν θά μπορούσαν νά τον βοηθήσουν στήν ύπόθεσι εάν οί αΰ- 
ξοντες άριθμοί δλων τών γραμματίων τών λύτρων δέν κατεγράφοντο, ό Λίντμπεργκ 
κατ’ άρχάς δίστασε. Τέλος δέχθηκε πρόθυμα. Ά λλά έπέμενε παρά τήν παρότρυνσιν τών 
φίλων του καί τών αξιωματικών τής άστυνομίας, εις το δτι κανείς δέν θά ήταν κρυμ
μένος, ούτε ένέδρες θά είχαν στηθή στο σημείο τού ραντεβού του μέ τούς άπαγωγεΐς.
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’Αργά τό Σάββατο άπόγευμα, ό Λίντμπεργκ καί ό Κόντον είχαν συμπληρώ
σει, τις τελευταίες έτοιμασίες τους για την παράδοσι των λύτρων. Τά χρήματα ήταν 
σέ δύο πακέττα, έκ των οποίων το ένα περιείχε 50 .000  δολλάρια σέ γραμμάτια 
χρυσού καί χαρτονομίσματα των Η .Π .Α . καί το δεύτερο 20 .000  δολλάρια. Έ ν  συ- 
νόλω ήταν 5 .150  γραμμάτια των 5, 10, 20 καί 50 δολλαρίων. 'Ο  όγκος τους ήταν 
μεγάλος καί χρειάσθηκε άρκετή δύναμις γιά νά πιεσθοΰν να χωρέσουν μέσα στο 
ξύλινο κιβώτιο πού είχε κατασκευάσει ό Κόντον γιά το σκοπό αύτό.

Καθώς οΐ Κόντον, Λίντμπεργκ καί Μπρίκινριτζ περίμεναν περαιτέρω οδηγίες 
άπό τούς άπαγωγεΐς «νά είναι έτοιμοι προς δράσιν» τό Σάββατο βράδυ, όπως έλεγε 
τό σημείωμα, ό Δρ. Κόντον ήταν έτοιμος, άλλά ή οίκογένειάτου είχε άντίθετη γνώμη. 
'Ο  γέρος αύτός ήταν ό μόνος άνθρωπος πού είχε ΐδή τον Τζών καί μπορούσε νά τον 
άναγνωρίση. 'Ο Τζών, ασφ αλώ ς  μετά την παραλαβή των λύτρων, θά έπεδίωκε νά 
καθαρίση τον μόνο μάρτυρα πού θά μπορούσε νά τον έκθέση. 'Ο  Λίντμπεργκ τότε 
τού είπε, ότι έάν ήθελε νά άποσυρθή άπό τήν ύπόθεσι ήταν ελεύθερος νά τό πράξη 
γιατί καί αύτός καταλάβαινε τη θέσι του.

Ά λλά  ό Δρ. Κόντον άρνήθηκε έπιμόνως.
Στις 7 .45 ' ένα ταξί σταμάτησε μπροστά τήν πόρτα τού Κόντον καί ό οδηγός 

του παράδωσε ένα φάκελλο καί έφυγε. Τό σημείωμα έλεγε στον Κόντον νά ψάξη 
γιά ένα άλλο σημείωμα πού ήταν κρυμμένο έξω άπό ένα άνθοπωλεΐο τής Μπρόγξ, 
κοντά στο νεκροταφείο τοϋ Α γίου Ραϋμόνδου. Ό  ίδιος ό Λίντμπεργκ μετέφερε έκεΐ 
τον Κόντον.

Τό δεύτερο σημείωμα έλεγε : «άκολούθησε τή λεωφόρο Χουΐτμόορ προς νό
τον. ΓΙάρε τά χρήματα μαζί σου καί έλα μόνος».

Ά λλά ό Δρ. Κόντον άφησε τό κιβώτιο μέ τά λύτρα στον Λίντμπεργκ πού ήταν 
μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί, είπε, ήθελε νά μιλήση πρώτα μέ τον Τζών.

Ό  Δρ. Κόντον προχώρησε μέχρι ότου πέρασε τήν πύλη τού νεκροταφείου. 
Μετά έκανε στροφή καί προχωρούσε άργά προς τά πίσω. Μιά σιλουέτα σηκώθηκε 
πίσω άπό ένα μνήμα καί κοίταξε, μετά βγήκε άπ’ έκεΐ προχωρώντας ζίκ—ζάκ 
άνάμεσα στούς τάφους καί σταμάτησε πίσω άπό τό φράκτη. Έ κ ε ΐ  τον είδε ό Κόντον 
καί άνεγνώρισε τον Τζών.

—«Έ φ ερ ες τά χρήματα».
—«’Ό χι»  είπε ό Κόντον «Είναι μέσα στο αυτοκίνητο».
'Ο  Τζών ζήτησε τά λύτρα, άλλά ό Κόντον άρνήθηκε. «’Ό χι μέχρις ότου μοϋ 

δώσης μιά άπόδειξι, ή όποια νά λέη πού βρίσκεται τό παιδί» είπε άποφασιστικά.
Ό  Τζών τοϋ είπε οτι θά τοϋ έδινε ένα τέτοιο χαρτί — πού μπορούσε νά τό 

έτοιμάση σέ ένα λεπτό — έάν ό Δόκτωρ έφερνε τά χρήματα.
—«’Ακούσε Τζών» είπε ό γέρος. Ό  συνταγματάρχης Λίντμπεργκ δέν είναι 

τόσο πλούσιος. Γιατί δέν είσθε συγκαταβατικοί μαζί του ;».
—«Στην άρχή» συνέχισε «τοϋ ζητήσατε 50.000 δολλάρια. Ό  Λίντμπεργκ 

κατώρθωσε νά συγκεντρώση τό ποσόν αύτό, άλλά οχι καί τά έξτρα 20 .000  δολλάρια». 
Φυσικά ό Κόντον έλεγε ψέμματα.

—«Καλά έν τάξει είπε ό Τζών. 'Υποθέτω ότι έάν δέν μπορέσωμε νά πάρωμε 
τις έβδομήντα χιλιάδες, ν’ άρκεσθοϋμε στις πενήντα». Μετά γύρισε καί έτρεξε γρή
γορα προς τό έσωτερικό τοϋ νεκροταφείου.

Ό  Δόκτωρ γύρισε κι’ αύτός πίσω στο αυτοκίνητο καί άνέφερε στον Λίντ
μπεργκ τό άποτέλεσμα τής συνομιλίας. 'Ο  Λίντμπεργκ τον ευχαρίστησε. Α φού 
έβγαλε τό μικρότερο πακέτο άπό τό κιβώτιο, έδωσε στον Κόντον τά υπόλοιπα 50 .000  
δολλάρια.

Ό  Δόκτωρ έπέστρεψε στο ραντεβού καί περίμενε. Σέ λίγο είδε τή σκοτεινή 
σκιά νά προχωρή μέσα άπό τούς τάφους προς τό μέρος του. 'Ο  Τζών είχε έτοιμο 
τό σημείωμα, άλλά τοϋ είπε ότι δέν έπρεπε νά άνοιχτή πριν περάσουν έξη ώρες.
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'Ο  Κόντον δέχτηκε τούς ορούς καί παράδωσε στον Τζών το κιβώτιο μέ τά λύτρα. 
Μετά έ'δωσαν τά χέρια. «Καλή νύχτα Τζών» είπε 6 Κόντον. «Δεν θέλω νά μέ γελάσης».

’Επέστρεψε στο αύτοκίνητο καί έδωσε στον Λίντμπεργκ το φάκελλο, γνωρί- 
ζοντάς του καί τούς δρους του Τζών, δτι έπρεπε νά άνοιχθή μετά έξη ώρες. Ό  Λίντ
μπεργκ τον κοίταξε μ’ ανοικτά μάτια. Καλά, είπε, εάν αυτή ήταν ή συμφωνία έπρε
πε νά τήν κρατήσουν.

’Αλλά ό Κόντον έθορυβήθη. Του έτόνισε δτι αύτος καί δχι ό Λίντμπεργκ ήταν 
εκείνος πού έδωσε το λόγο του. Καί άφοϋ τούς είχε καταβάλει τά 50 .000  δολλάρια, 
έπρεπε έπί τέλους το σημείωμα νά τούς άποκαλύψη που βρισκόταν το παιδί. ’Ά ν 
δεν το διάβαζαν άμέσως, τότε κάθε λεπτό πού περνούσε μπορούσε νά έλαττώση τις 
πιθανότητες άνευρέσεως τού παιδιού.

'Ο  Λίντμπεργκ σκέφθηκε γιά μιά στιγμή. Μάλιστα, ό Κόντον είχε δίκιο. 
Ά νοιξε το φάκελλο καί διάβασε:

«Το παιδί είναι μέσα στή βάρκα «Ν ΕΛ Λ Υ». Είναι μιά μικρή βάρκα 8 .50  
μέτρα μήκους. Θά βρήτε τή βάρκα μεταξύ Χόρσνεκς Μπήητς καί Γκαίη Χέντ, 
πλησίον τής νήσου ’Ελισσάβετ».

’Επί τέλους!
'Ο  νεαρός πατέρας καί ό γέρος ήταν χαρούμενοι καθώς έπέστρεφαν πίσω στο 

σπίτι τού Κόντον.
’Αργά το βράδυ ό Κόντον εξιστόρησε τά γεγονότα στον Μπρίκινριτζ καί σέ 

δύο ύπαλλήλους τού εθνικού θησαυροφυλακίου. Παραδέχθηκε δτι αισθανόταν κάπως 
ύπερήφανος γιατί έσωσε 20 .000  δολλάρια άπο τά χρήματα τού συνταγματάρχη.

Οί ύπάλληλοι τού θησαυροφυλακίου τον κοίταξαν έκπληκτοι. «Μά πώς τόλ
μησε νά το κάνη»; Ρώ τησε ό ένας.

'Ο  Δρ. Κόντον τούς έξήγησε. ’Αλλά ή έκφρασις τού προσώπου τους τύν έβαλε 
σέ άμηχανία. Τότε ρώτησε εάν δέν έπρεπε νά ένεργήση έτσι.

’Αφού μόλις καί μετά βίας έγινε κύριος τού έαυτοΰ του ό ένας άπο τούς ύπαλ
λήλους, ε ίπ ε  στον Κόντον: «Ναί, ύπήρχε κάτι. Το πακέτο μέ τά 20 .000  δολλάρια 
πού ό Κόντον δέν είχε δώσει στον Τζών, περιείχε 400  γραμμάτια χρυσού των 50 
δολλαρίων—τά όποια ήταν πολύ εύκολο νά άποκαλύψουν τούς άπαγωγεΐς δταν θά 
άπεπειρώντο νά τά εξαργυρώσουν. Οί υπάλληλοι τού θησαυροφυλακίου είχαν φτειά- 
ξει το δέμα αύτο άκριβώς γιά το σκοπό αυτό καί ό Δρ. Κόντον τούς κατέστρεφε τά 
σχέδια. Γραμμάτια χρυσού των 50 δολλαρίων κυκλοφορούσαν σχεδόν σπάνια. Γραμ
μάτια των 20 δολλαρίων δέν ήταν σπάνια. Καί τώρα τά χρήματα πού είχαν νά εξαρ
γυρώσουν οί άπαγωγεΐς ήταν δλα είς γραμμάτια των 20 δολλαρίων.

Φυσικά ό Δρ. Κόντον έμεινε άναυδος. ’Αλλά δέν υπήρχε καιρός γιά στενα
χώριες. Ό  Λίντμπεργκ τά είχε ήδη δλα κανονίσει γιά νά άρχίση τήν έρευνα γιά τήν 
«Ν ΕΛ Λ Τ» καί ήθελε καί ό Κόντον νά λάβη μέρος. Παρ’ δλον δτι είχε πολλή έργα- 
σία, ό Δόκτωρ δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά μείνη πίσω. Λίγο μετά τις 2 τό άπο- 
γευμα οί άνδρες ξεκίνησαν γιά τό άεροδρόμιο Μπέριτζπορτ τής Κοννέκτικουτ.

Τήν άλλη μέρα πρωί οί νησιώτες καί τά πληρώματα τών άλιευτικών πλοια
ρίων στή Βάινγιαρντ Σάουντ τής Μασαχουσέτης, ξαφνιάστηκαν άπο τό θόρυβο 
τών μηχανών ενός δικινητηρίου ύδροπλάνου τό όποιο πολλές φορές χαμήλωνε τόσο 
πολύ πάνω στο νερό, ώστε νόμιζε κανείς δτι θά προσγειωνόταν δίπλα σέ καμμιά βάρκα.

Περιπολικά τής άκτοφυλακής ερευνούσαν έπίσης τήν περιοχή καί μακρυα 
στον ορίζοντα διεγράφετο ή γκρίζα σιλουέτα ένός πολεμικού σκάφους. Οί ένέργειες 
αυτές τράβηξαν γρήγορα τήν προσοχή τών δημοσιογράφων τής Μπόστον. Κάποιος 
υπέθεσε δτι τό αεροσκάφος μπορεί νά έχη σχέσι μέ τήν ύπόθεσι Λίντμπεργκ καί 
άμέσως οί άνταποκριταί έτρεξαν.

’Ενωρίς τό άπόγευμα τό υδροπλάνο προσγειώθηκε στή νήσο Κάτυχανκ. "Ενα 
πλήθος άπο περιέργους τούς περίμενε στή σκάλα. Τότε ό πιλότος—ό Λίντμπεργκ—
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βγήκε άπδ τδ υδροπλάνο άκολουθούμένος άπδ τδν Μπρίκινριτζ καί τδν Δρα Κόντον. 
Σ τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων δ Λίντμπεργκ απλώς κουνούσε τδ κεφάλι του 
χωρίς νά πή τίποτε. Καμμιά καινούργια εΐδησις.

Μετά τδ φαγητδ ό Λίντμπεργκ άνεχώρησε καί πάλι. Καθ’ δλη τή διάρκεια των 
άπογευματινών ωρών τδ άεροσκάφος ώργωνε συνεχώς τή θάλασσα, χωρίς νά έχη 
καμμιά επιτυχία. Τέλος κατευθύνθηκε πρδς νότον, πίσω γιά ένα άεροδρόμιο τής 
Νέας 'Υόρκης. Τή νύκτα ό Λίντμπρεγκ πήγε μόνος του στδ σπίτι. Πριν νά πλησιά- 
ση άκόμα τδ σπίτι του, είδε δτι όλα ήταν έτοιμα γιά νά υποδεχθούν τδ παιδί. Στδ 
δωμάτιο τοΰ παιδιού δεν είχε άνάψει ξανά τδ φώς άπδ τήν ημέρα τής απαγωγής. 
Τώρα όμως τά παράθυρά του ήταν κατάφωτα.

'Η  "Αννα περίμενε στη πόρτα καί ό Λίντμπεργκ τής έξήγησε ότι ήταν άπό- 
λυτα βέβαιος ότι ή καθυστέρησις ήταν προσωρινή. Γιατί παρ’ δλη τήν έπισταμένη 
ερευνά του ϊσως νά μη διέκρινε τή «Ν ΕΛ Λ Τ», ή ίσω ς οί άπαγωγεΐς νά ειδοποιή
θηκαν γιά τίς κινήσεις τής άκτοφυλακής καί νά έκρυψαν τή βάρκα.

Τδ άλλο πρωί ένωρίς, ό νεαρός πατέρας άνέβηκε σ’ ένα ταχύτερο άεροπλάνο 
στδ άεροδρόμιο τοΰ Τετερμπόρω. ’Ήταν 6 .3 0 ' ή ώρα δταν έπέστρεψε μόνος.

Τήν ’ίδια μέρα ό Δρ. Κόντον έβαλε νέα άγγελία στις έφημερίδες: «Τί συμ
βαίνει; Μέ έξαπατήσατε; Δ ώ στε παρακαλώ καλύτερες οδηγίες J .F .C .» .

Μέχρι τής 6ης ’Απριλίου δεν είχαν λάβει άπάντησι άπδ τδν Τζών καί δ Λίντ
μπεργκ άποφάσισε νά ζητήση τή βοήθεια τού Κράτους. Τδ θησαυροφυλάκιο δέχθηκε 
άμέσως νά έκδώση εγκύκλιο με τούς αΰξοντες άριθμούς τών γραμματίων τών λύ
τρων πρδς όλες τίς τράπεζες τών Η .Π .Λ . καί τοΰ Καναδά. Γιά νά μη άντιληφθοΰν 
τίποτε οί άπαγωγεΐς, ή έγκύκλιος δεν άνέφερε καθόλου περί τής ύποθέσεως Λίντ
μπεργκ. ’Αλλά ή εγκύκλιος ήταν άσυνήθως μεγάλη καί λεπτομερής καί καταλάμ
βανε 57 πυκνοτυπωμένες σελίδες. Καί τδ χρηματικδ ποσδν ήταν τδ ΐδιο μέ εκείνο 
πού οί έφημερίδες είχαν γράψει δτι είχε ζητηθή ώς λύτρα. 'Ένας οξυδερκής δημοσιο
γράφος τδ πρόσεξε καί άμέσως τηλεγράφησε στήν έφημερίδα του δτι ή εγκύκλιος 
αυτή είχε σχέσι μέ τήν ύπόθεσι Λίντμπρεγκ.

'Ο  Λίντμπεργκ έξήγησε τή μοιραία καταστροφή πού μπορούσε νά προκαλέση 
ή άποκάλυψις αυτή. ’Αλλά ήταν πολύ άργά. Οί άπαγωγεΐς μπορούσε νά συμπερά- 
νουν τώρα δτι τούς είχε έξαπατήσει. Στις 9 ’Απριλίου δημοσίευσε μιά δήλωσί του 
μέ τήν οποία έπιβεβαίωνε δτι τά λύτρα είχαν καταβληθή καί δτι τδ παιδί δέν είχε 
βρεθή. Δέν έσκόπευε νά χρησιμοποιήση τούς άριθμούς τών νομισμάτων μέ τά οποία 
είχαν καταβληθή τά λύτρα, συνέχιζε ή άγγελία, άλλά έφ’ δσον οί άπαγωγεΐς δέν 
κράτησαν τήν ύπόσχεσί τους, θά χρησιμοποιηθούν δλα τά δυνατά μέσα γιά νά τους 
έξαναγκάσουν στήν έπιστροφή τοΰ παιδιού...

Στις 11 ’Απριλίου, τδ όνομα τοΰ Δρ. Κόντον έπόζαρε στήν πρώτη σελίδα τής 
έφημερίδος «Χόουμ Νιούς» τής Μπρόγξ.’Εφ’ δσον τδ ποσδν τών λύτρων είχε γίνει 
πλέον γνωστό, ή έφημερίδα άποφάσισε νά άποκαλύψη τδ ρόλο πού έπαιξε ό Δόκτωρ 
στδ δράμα. ’Αμέσως μόλις δημοσιεύθηκε κι’ αυτό, οί δημοσιογράφοι, φωτογράφοι 
καί αστυνομικοί περνούσαν μέσα άπδ τδν περιποιημένο κήπο τού Κόντον καί κτυ- 
ποΰσαν τδ κουδούνι τής πόρτας, του.

Ό  γέρος τούς δήλωσε δτι ήταν πεπεισμένος δτι οί άπαγωγεΐς θά κρατούσαν 
τήν ύπόσχεσί πού τοϋ έδωσαν. 'Ο  μόνος λόγος τής πρώτης αποτυχίας ήταν δτι ή 
σπείρα φοβήθηκε μήπως τούς είχε στηθή καμμιά παγίδα. « 'Ο  συνταγματάρχης 
Λίντμπεργκ θά έχη νέα άπ’ αυτούς έντδς τής ημέρας» είπε μέ θετικότητα.

Μιά έβδομάδα άργότερα, στις 18 ’Απριλίου, ό Λίντμπεργκ είχε λόγους νά 
πιστεύη δτι οί άπαγωγεΐς προσπαθούσαν νά έρθουν γιά μιά άκόμα φορά σ’ έπαφή 
μαζί του.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Κάθε πρωί την έβγαζαν μέσα άπό τον ψυκτικό θάλαμο καί τό βράδυ την ξανα- 
τοποθετοΰσαν μέσα. 'Ό λη τήν ήμέρα παρέμενε έκτεθειμένη μέσα στο φέρετρό της. 
Τό κεφάλι της άκουμποΰσε πάνω στο άτλάζινο προσκέφαλο. Μέ τά μάτια κλεισμέ
να καί τά χέρια έκτεταμένα στα πλευρά της έδειχνε σά νά τήν είχε πάρει μόλις ό 
ύπνος. Τό νυκτικό πού φορούσε, καί τό όποιο είχε δωρηθή άπό τό Δήμο, έδινε σχήμα 
στο σώμα της. Ε ίχε τήν έκφρασι τού άνθρώπου πού κοιμάται καί βλέπει εφιαλτικά 
όνειρα, παρ’ όλον ότι ό διευθυντής τού νεκροτομείου είχε φροντίσει νά έξαλείψη άπό 
τό πρόσωπο όσο μπορούσε τήν έκφρασι τού πόνου καί τού τρόμου πού είχε δοκι
μάσει.

Ποιά ήταν; Ά π ό  πού ήρθε; Κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι ερχόταν νά τήν ίδοΰν, 
περιμένοντας στή σειρά μέ υπομονή. Μερικοί έψαχναν γιά τή χαμένη σύζυγό τους, 
άδελφή ή κόρη, άλλοι απλώς καί μόνο γιά νά ικανοποιήσουν τή μεγάλη περιέργεια 
πού έχουν οί ζωντανοί γιά τά θύματα δολοφονιοίν. 'Ένας—ένας περνούσαν μπροστά 
άπό τό φέρετρο, σταματούσαν γιά μιά στιγμή νά μελετήσουν τά κέρινα χαρακτηρι
στικά καί μετά προχωρούσαν κουνώντας τό κεφάλι τους. Τό βράδυ τό πτώμα έτοπο- 
θετεϊτο ξανά μέσα στο ψυγείο μέ τήν έλπίδα ότι τήν έπομένη μέρα θά βρισκόταν 
κάποιος πού θά τήν έσωζε άπό ένα άνώνυμο ενταφιασμό.

Κάποιος τήν είχε βρή κοντά στή Κέηπ Χέηζ, όπου είχε πάει μέ τό αυτοκίνητό 
του γιά νά πετάξη σκουπίδια. ΤΗταν Κυριακή, 4 Φεβρουάριου 1961, 4 ή ώρα μετά 
τό άπόγευμα. ’Ενώ ξεφόρτωνε, άντιλήφθηκε ένα σχεδόν καινούργιο κρεβάτι έκστρα- 
τείας πού ήταν έκεϊ κοντά μέσα στά χόρτα. ΙΙλησίασε γιά νά τό έξετάση άπό κον
τά. Πάνω σ’ αυτό ήταν άπλωμένο ένα καινούργιο πάπλωμα καί ένα άσπρο προσκέ
φαλο. Τότε είδε τό χέρι τής γυναίκας. Άκουμπούσε στήν άνω γωνία τού κρεβατιού. 
"Οταν πλησίασε άκόμα πιο κοντά, είδε ένα στρώμα πού βρισκόταν δίπλα στο κρε
βάτι καί πάνω σ’ αυτό κάτω άπό ένα άλλο πάπλωμα ήταν μιά γυναίκα τής όποιας 
τό κρανίο ήταν άνοιγμένο. Τό αιμα είχε διαπεράσει τό στρώμα καί ήταν πηγμένο 
πάνω στο γρασίδι.

Κάλεσε άμέσως τό γραφείο τού άστυνόμου ΙΙάρνελλ στή ΙΙούντα Κόρντα. 
'Ο  Πάρνελλ, συνοδευόμενος άπό τον ύπαστυνόμο Λόννυ Μπύρντ, τον Στάν Τζέννερ 
καί τον δικαστή Ρόουζ, έσπευσεν επί τόπου άμέσως. Ό  χώρος απορριμμάτων βρι
σκόταν έκτος τής 775ης δημοσίας οδού, μεταξύ Πλασίντα καί Έκκλεγουντ, οπού 
βρίσκεται ή Κέηπ Χέηζ.

Τό άτομο πού βρήκε τό πτώμα ώδήγησε τούς άστυνομικούς στή σωρό άπορ- 
ριμμάτων όπου βρισκόταν ή νεκρή γυναίκα. Ό  Μπύρντ βρήκε άμέσως εκεί κοντά 
ένα κάλυκα κυνηγετικού όπλου τών 12. ’Επίσης βρέθηκε καί ένας ήλεκτρικός φα
νός, ώς καί ένα προσφάτως άδειασμένο κονσερβοκούτι χοιρινού μέ φασόλια.

Τό κάτω τμήμα τού προσώπου τής γυναίκας ήταν διεσταλμένο άπό τον τρόμο 
καί τον πόνο. Ε ίχε καστανά μαλλιά καί άμυγδαλωτά μάτια, ΰψος 1,65 μ. καί ζύγιζε 
περί τά 60 κιλά. ’Έδειχνε ότι ήταν 20 ετών περίπου. Φορούσε ένα ξεθωριασμένο 
κόκκινο ντρίλλινο πανταλόνι καί μιά λευκή μπλούζα, κάτω άπό ένα νάϋλον πουλόβερ, 
μαύρα μαλλιά καί γδαρμένα παπούτσια μέ χαμηλά τακούνια. ’ Ηταν πολύ ήλιοκαμμέ- 
νη καί τά παπούτσια της, καθώς καί τά ρούχα της περιείχαν άμμο, πού άσφαλώς 
προερχόταν άπό τις εκεί πλησίον άκτές.

Σ έ μιά τσ έπ /j της υπήρχαν 42 σέντς, ένα μισοαδειασμένο κουτί σιγαρέττων
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καί ένας φθηνός αναπτήρας. Φορούσε ένα μπρασελέ, άλλα δεν ήταν τίποτε σκαλι
σμένο πάνω σ’ αύτό.

'Ο  δικαστής Ρόουζ υπολόγισε ότι ό θάνατος έπρεπε νά είχε έπέλθει τήν προη
γούμενη νύκτα. Κάποιος τήν είχε κτυπήσει άσχημα πριν νά τήν πυροβολήση στο 
μέτωπο. Τα  χέρια της είχαν κάλους πράγμα πού έδειχνε ότι εργαζόταν σέ βαρεία 
έργασία καί τά νύχια της ήταν κομμένα σύρριζα.

'Η  τοποθεσία πού βρέθηκε τό πτώμα ήταν πολύ πληκτική. 'Ο  χώρος έκεϊνος 
περιείχε ώς έπί τό πλεΐστον πεταμένα κλαδιά καί ξερά φύλλα καί χόρτα, πού τά 
έφερναν καί τά πετοϋσαν εκεί άπό τη Κέηπ Χέηζ. Πιο πέρα, σέ άπόστασι 15 μέ
τρων, χυνόταν ένας υπόνομος. Μακρυά, όσο μπορούσε νά ΐδή κανείς, έβλεπε μόνο 
φοίνικες καί πεύκα. Στο έδαφος φαινόταν σημάδια άπό ρόδες αυτοκινήτου πού «οδη
γούσαν προς τήν δημοσία όδό, άλλά τά άποτυπώματα είχαν σβυστή πάνω στη μα- 
λακή άμμο. Λίγο πιο πέρα άπό τό πτώμα βρέθηκε ή πόρπη μιας ζώνης. Πάνω σ’ αύτήν 
ήταν πρόχειρα χαραγμένα μέ αιχμηρό έργαλεΐο ή σουγιά, τά γράμματα Λ .Η . Τά 
άντικείμενα πού βρέθηκαν στον τόπο τού εγκλήματος πιθανόν νά μη είχαν άξια πλέον 
γιά τούς άστυνομικούς γιατί είχαν έκτεθή στις καιρικές συνθήκες καί τυχόν δακτυ
λικά άποτυπώματα θά είχαν καταστραφή.

'Ένα άσθενοφόρο μετέφερε τή νεκρή γυναίκα σ’ ένα νεκροτομείο τής Πούντα 
Κόρντα. 'Ο  παθολόγος Δρ. Θάντ Ρόντα, άπό τή Φόρτ Μάγιερς, έκλήθη άμέσως γιά 
νά ένεργήση αύτόψία, άλλά ή αιτία τού θανάτου ήταν οφθαλμοφανής. 'Η  έκπυρσο- 
κρότησις τού όπλου τής είχε άνοίξει ολόκληρο τό εμπρόσθιο μέρος τού κρανίου. Δέν 
υπήρχαν ίχνη σεξουαλικής προσβολής.

'Ο Μπίλλ Χάσσετ, επίσης άπό τή Φόρτ Μάγιερς, προσπάθησε ν’ άνακαλύψη 
δακτυλικά άποτυπώματα πάνω στον ηλεκτρικό φανό καί στο κονσερβοκούτι, άλλά 
ήταν κατεστραμμένα. Έ π ήρε μόνο τά δακτυλικά άποτυπώματα τού πτώματος καί τά 
έστειλε στο άστυνομικό εργαστήριο τής Φλωρίδας καί στο ’Έ φ -Μ π ί—’Ά ΐ  στην Ούά- 
σιγκτων.

Τ ις άνακρίσεις άνέλαβε ό Λόννυ Μπύρντ υπό την έπίβλεψι τού άστυνόμου 
Πάρνελλ. Ώ ς  βοηθός τούτου ώρίσθη ό Στάν Τζέννερς, αν καί όλοι οί ύπό τον Πάρνελλ 
άνδρες συνεργάζοταν αρμονικά καί βοηθούσε ό ένας τον άλλον.

'Ο άστυνόμος ήταν περήφανος γιά τις επιτυχίες τις όποιες είχε σημειώσει ή 
υπηρεσία του. Σ έ δύο δολοφονίες πού είχαν διαπραχθή στή Σαρλότ Κάουντυ, οί 
δράστες συνελήφθησαν άμέσως καί τά έγκλήματα διελευκάνθησαν πλήρως. "Ηταν 
άποφασισμένος λοιπόν καί στην προκειμένη περίπτωση νά διαλευκάνη τήν ύπόθεσι.

Ό  Μπύρντ έκανε μιά πρόχειρη άναπαράστασι τού έγκλήματος. Ή  γυναίκα καί 
ένας άνδρας μετέβησαν στο χώρο άπορριμμάτων, προφανώς γιά νά περάσουν τή νύ
κτα. Αυτή ξάπλωσε στο έδαφος πάνω σέ στρώμμα καί αύτός δίπλα της πάνω στο 
κρεβάτι έκστρατείας. Προφανώς μάλωσαν. Στο πρόσωπο τής γυναίκας υπήρχαν 
μολωπισμοί πού προήρχοντο άπό γροθιές. Μετά τον καυγά ήσύχασαν καί ή γυναίκα 
ξάπλωσε στο στρώμα. Τότε πρέπει νά πυροβολήθηκε, χωρίς νά τής δοθή ή ευκαιρία 
νά σηκωθή ή νά τρέξη, γιατί τό πάπλωμα ήταν τακτοποιημένο.

'Η  πρώτη δουλειά του ήταν νά έξακριβώση τήν ταυτότητά της. Μπορεί νά ήταν 
ντόπια, οπότε τό πράγμα ήταν πολύ εύκολο. Ή ταν παντρεμμένη, γιατί φορούσε 
βέρα. 'Ο  τόπος αύτός ήταν κατάλληλος γιά ραντεβού, άλλά ήταν περίεργο, γιατί 
είχε διαλεχτή άπό τό ζευγάρι γιά νά περάσουν μιά ολόκληρη νύχτα μέ τόσο πρόχει
ρα μέσα. 'Υπήρχαν στήν περιοχή ξενοδοχεία μέ ιδιαίτερα δωμάτια, όπου μπορούσαν 
νά περάσουν τήν νύκτα μόνοι τους, πιο άνετα. Γιατί βρισκόταν έκεϊ, τό κονσερβοκούτι, 
τό όποιο είχε προσφάτως άνοιχθή;

Πιθανώς τό ζευγάρι νά ταξίδευε καί νά κουβαλούσε μαζί του τό κρεβάτι καί 
τό στρώμα γιά λόγους οικονομίας. Γ  ιατί πράγματι μερικοί τουρίστες ταξιδεύουν 
στή Φλωρίδα κάπως παράξενα. Έ ν  πάσει περιπτώσει έπρεπε νά έξακριβωθή ή ταυ-
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τότητά της πρίν νά προβοΰν σ’ άλλες ενέργειες. ’Έ τσ ι ό Μπύρντ ζήτησε άπό τον 
διευθυντή τοϋ νεκροτομείου νά ξανασυναρμολογήση τό διαμελισμένο κρανίο.

Οί μελανιές καλύφθηκαν, το μέτωπο συγκολλήθηκε μέ το κρανίο μέ λευκο
πλάστη άποχρώσεως τοϋ δέρματος και μερικά μαλλιά έλήφθησαν άπό τό πίσω μέρος 
καί προσαρμόσθηκαν μπροστά πάνω στο λευκοπλάστη. ’Έ γινε μασάζ στο πρόσωπο 
γιά νά φύγη ή έκφρασις τοϋ τρόμου καί τοϋ πόνου καί όταν όλα τελείωσαν, ή άγνω
στη γυναίκα έμοιαζε σά νά κοιμόταν μέ εφιαλτικά όνειρα στον ύπνο της.

Έ πιστεύετο ότι ή νεκρή γυναίκα ήταν έργάτρια έργοστασίου ή άγροκτήματος, 
άπ’ αυτές πού έρχονται προσωρινά στήν περιοχή κατά τή διάρκεια τής χειμερινής 
έποχής τής συγκομιδής.

Κάθε μέρα σχηματιζόταν ούρές μπροστά στο νεκροτομείο καί τό πτώμα έβγαι- 
νε άπό τον ψυκτικό θάλαμο κάθε πρωί γιά νά έξετασθή άπό τό πλήθος των ένδιαφε- 
ρομένων καί των περιέργων.

Τό γραφείο τοϋ αστυνόμου τής Φλωρίδας καί τό Έ φ -Μ π ί- ’Ά ϊ  άπάντησαν 
ότι δέν υπήρχαν τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ θύματος στά αρχεία τους.

Ή  υπηρεσία τοϋ άστυνόμου Πάρνελλ, έργαζομένη μέ τήν ευσυνειδησία πού 
τή διέκρινε καί ή οποία είχε ώδηγήσει στή διαλεύκανσι τής δολοφονίας τοϋ Γουώλτερ 
Μάκκοϊ λίγο πρίν, έκανε μιά προσεκτική μελέτη των άντικειμένων πού βρέθηκαν 
στο χώρο άπορριμμάτων. Τά χειροποίητα παπλώματα είχαν στήν άκρη δύο έτικέττες 
μέ τό όνομα μιας φίρμας τής Νέας Ύόρκης καί κατεβλήθη προσπάθεια νά βρεθή ό 
άγοραστής. Τό πτυσσόμενο κρεβάτι έκστρατείας ήταν άπό τά έκποιηθέντα πλεονά
σματα τοϋ Β ' παγκοσμίου πολέμου. Σ ’ ένα άπό τά πόδια του ήταν τυπωμένος ό άρι- 
θμός $ 20 .00  μέ μπλέ μελάνη. Πάνω στο καννάβινο ύφασμα, πού είχε κατασκευα- 
σθή άπό τήν έταιρία, στις 13 Μαρτίου 1944, ήταν ό άριθμός W 0009 QM 12628. 
Οί αριθμοί αύτοί έκοινοποιήθησαν διά τοϋ τύπου στούς κατοίκους τής Πούντα Κόρντα 
μαζί μέ τήν παράκλησι τοϋ Μπύρντ, όπως οί άναγνώστες εξετάσουν τά κρεβάτια έκ
στρατείας, πού τυχόν ήταν στήν κατοχή τους, μήπως έπ’ αυτών ήταν άναγεγραμμένος 
άριθμός παραπλήσιος, πού θά τούς ώδηγοΰσε στο μέρος όπου πουλήθηκε τό κρεβάτι.

—«'Η  ύπόθεσις θά διαλευκανθή» δήλωσε ό Μπύρντμέπεποίθησι, παρά τό γε
γονός ότι ήταν μιά άπό τις πλέον σκοτεινές περιπτώσεις στήν έγκληματολογική ιστο
ρία τής ύπηρεσίας του.

Ό λ ο  τό Φεβρουάριο καί Μάρτιο συνεχίζονταν ή έκθεσις τοϋ πτώματος τής 
άγνωστης γυναίκας. Ό  διευθυντής τοϋ νεκροτομείου υπολόγισε ότι πάνω άπό 2 .000 
άτομα είχαν έρθει νά τό έξετάσουν. Ποια ήταν; Ποιος τήν είχε σκοτώσει; ΤΗταν 
δύσκολα νά μή προσπαθήση κανείς νά φαντασθή τις τελευταίες τραγικές στιγμές τής 
ζωής της. Πιο δύσκολα όμως ήταν νά φαντασθή κανείς ένα άνδρα μέ τόσο άγρια 
ένστικτα, πού είχε τό κουράγιο νά σημαδέψη μ’ ένα όπλο τό κεφάλι μιας γυναίκας 
καί νά τραβήξη τή σκανδάλη.

Μέχρι τις 22 Μαρτίου, ή έκθεσις τοϋ πτώματος δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα. 
Τότε ό Πάρνελλ μέ τον Μπύρντ άποφάσισαν ν’ άλλάξουν τακτική. "Ισω ς ό δράστης 
νά ήταν ντόπιος καί έάν τον έκαναν νά πιστέψη ότι ή άστυνομία χαλάρωσε τις ένέρ- 
γειές της, ίσω ς νά έπαυε νά φυλάγεται.

’Έ τσ ι, ό Μπύρντ ανήγγειλε ότι άπωλέσθη κάθε έλπίδα έξακριβώσεως τής 
ταυτότητος τοϋ πτώματος καί διέταξε τήν ταφή του.

Έ ν  τούτοις όμως, τό πτώμα δέν έτάφη καί έξακολουθοΰσε νά διατηρήται 
μέσα στο ψυγείο.

Κάποτε πρέπει νά ίδρυθή μιά κεντρική ύπηρεσία όπου νά καταγράφωνται όλοι 
οί έξαφανισθέντες άπό όλες τις Πολιτείες, άλλά έπί τοϋ παρόντος τό θέμα αυτό είναι 
παραμελημένο. Έ τ σ ι  κάποιος πού έχει άναφερθή ή έξαφάνισίς του στο ’Άκρον τοϋ 
Ό χάϊο, μπορεί νά βρηθή νεκρός στήν Ά ϊόβα  τής Ίντιάνα καί νά ταφή χωρίς νά 
έξακριβωθή ή ταυτότης του. Χιλιάδες άτομα έξαφανίζονται κάθε μήνα, άλλά είναι
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αδύνατον νά γίνη εξακρίβωσές, έκτος έάν ή τοπική άστυνομία δώση σήματα προς τίς 
άλλες άστυνομίες της χώρας, νά ένεργήσουν αναζητήσεις.

Αύτδ άκριβώς έκανε τώρα καί ό Μπύρντ. ’Έ στειλε σήματα σ’ δλες τίς άστυ
νομίες των ανατολικών καί δυτικών Πολιτειών έν σχέσει μέ τδ θΰμα τής Κέηπ Χ έηζ, 
Κάθε άμέλεια στήν προκειμένη περίπτωση, κάθε λανθασμένη ένέργεια, ήταν δυνατόν 
νά κάνη ώστε νά χαθή ή ευκαιρία έξακριβώσεως τής ταυτότητος.

Τδ σήμα αύτδ τδ έλαβε καί δ άστυνόμος Λαμάρ Π δττς τής Νιούμαν Κοβέτα 
Κάουντυ, δ όποιος ήρθε αμέσως σ’ έπαφή μέ τδν Μπύρντ. Ή τα ν  περί τά τέλη ’Α 
πριλίου. Στδν Π όττς εΐχεν άναφερθή ή έξαφάνισις μιας γυναίκας μέ τά περιγραφό- 
μενα χαρακτηριστικά τοϋ θύματος τοϋ χώρου άπορριμμάτων. Ζήτησε περισσότερες 
πληροφορίες καί ό Μπύρντ τοϋ διεβίβασε όλα τά στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει. 
Ό  Π δττς ήρθε σέ έπαφή μέ τήν οικογένεια τής έξαφανισθείσης γυναίκας.

’Ονομαζόταν Μίλντρεντ Νέϊλ, έτών 29, κάτοικος τής Σενόϊα τής Τζιόρτζια, 
20  μίλλια περίπου νοτίως τής Άτλάντα. Πίταν έγγαμος καί είχε δύο παιδιά άγόρια 
11 καί 9 έτών. 'Η  έξαφάνισις της εΐχεν άναφερθή άπό τή μητέρα της στις 29 ’Ια
νουάριου 1961, ή οποία είπε στον αστυνόμο, ότι ή κόρη της τής είχε δηλώσει ότι θά 
έγκατέλειπε τδν σύζυγό της καί θά πήγαινε νά έργασθή στήν Ά τλάντα. ’Ή θελε ν’ 
άφήση τά παιδιά της στή γιαγιά τους. Θά έργαζόταν επτά ήμέρες τήν έβδομάδα, 
άλλά κάθε δεύτερη έβδομάδα θά έπαιρνε ένα ρεπδ καί θά έρχόταν νά τά έπισκεφθή. 
Αυτή ήταν ή τελευταία φορά πού εΐχεν ΐδή τήν κόρη της.

'Ο  σύζυγος τής Μίλντρεντ άπελπίστηκε όταν ή γυναίκα του τδν ήπείλησε ότι 
θά τδν έγκατέλειπε καί θά έφευγε μακρυά μέ κάποιον άλλον. Ή  άπελπισία του αυτή 
μεγάλωσε καί υστέρα άπδ έπτά έβδομάδες, άπδ τήν ήμέρα πού έφυγε ή Μίλντρεντ, 
αύτοκτόνησε. Φεύγοντας ή Μίλντρεντ πήρε μαζί της τά δύο κυνηγετικά όπλα τοϋ 
συζύγου της.

'Ο  άστυνόμος Π δττς κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιά ν’ άνακαλύψη πού βρι
σκόταν ή Μίλντρεντ Νέϊλ. Ζήτησε άπδ τήν άστυνομία τής Άτλάντας νά ένεργήση 
άναζητήσεις καί έδόθησαν όμοια σήματα καί στις άλλες άστυνομίες τής Τζιόρτζια. 
Ή  μητέρα τής Μίλντρεντ πήγε νά τρελλαθή. ’Ήταν βεβαία ότι έάν ή κόρη της ήταν 
έν ζωή θά τής έγραφε, γιατί ήταν καλή μητέρα καί ήθελε νά μάθη γιά τά παιδιά της.

"Οπως δήλωσε ή μητέρα της, ή Μίλντρεντ εΐχεν ύποστή κατά τδ παρελθδν 
έγχείρησι στήν κοιλιακή χώρα καί έκοβε τά νύχια της άπδ τότε πού ήταν παιδί άκόμα. 
"Οταν στάλθηκε μιά φωτογραφία τοϋ συναρμολογημένου προσώπου τής νεκρής 
γυναίκας, ή μητέρα τής Μίλντρεντ εΐπεν ότι ήταν βέβαιη ότι έπρόκειτο περί τής 
κόρης της. Σ τις 2 Μαΐου 1961, συνοδευομένη άπδ ένα θειο καί ένα άδελφό, ήρθε 
στή Πούντα Κόρντα. Πριν νά τήν οδηγήσουν στδ νεκροτομείο, τής έπεδείχθησαν τά 
ροΰχα τοϋ θύματος καί τά παπλώματα.

—«Τά παπλώματα αύτά είναι τής Μίλντρεντ» είπε μέ λυγμούς. « ’Εγώ  τή 
βοήθησα νά τά ράψη».

Μετά ώδηγήθηκαν στδ νεκροτομείο όπου τδ πτώμα βγήκε πάλι άπδ τδν ψυ
κτικό του θάλαμο. Ή  γυναίκα παρατήρησε τά κέρινα χαρακτηριστικά γιά μιά στιγμή 
καί μετά άπέστρεψε τδ πρόσωπό της.

—«Είναι ή Μίλντρεντ», είπε σιγά ό θειος της.
’Α μέσως τακτοποιήθηκαν τά τής έπιστροφής τοϋ πτώματος εις Τζιόρτζια. 

Κανένας άπδ τούς συγγενείς τής νεκρής γυναίκας δέν μπορούσε νά δώση στοιχεία 
περί τοϋ δράστου, άλλά έτόνισαν ότι τδ αυτοκίνητο τής Μίλντνρεντ, μιά μπουΐκ1955, 
εΐχεν έπίσης έξαφανισθή.

—«Χάρις στις ένέργειες τοϋ Μπύρντ άνακαλύψαμε τήν ταυτότητα τοϋ θύ
ματος» δήλωσε ό άστυνόμος Πάρνελλ. «Τώρα μάς άπομένει νά βρούμε τδ δράστη».

Αύτδ ήταν μιά ήθική ίκανοποίησις γιά τούς άστυνόμικούς τής Φλωρίδας πού 
έπί τρεις μήνες έργαζόντουσαν συνεχώς γιά νά λύσουν τδ μυστήριο. 'Ο  άστυνόμος Πδττ
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έστειλε λεπτομερείς πληροφορίες για τή μπουΐκ. 'Ένα νέο σήμα εστάλη προς όλες 
τις αστυνομίες τής χώρας για να ενεργήσουν άναζητήσεις προς άνεύρεσίν της. Την 
ίδια ημέρα έλήφθη άπάντησις άπό το άστυνομικδ τμήμα τής Μαιρυβίλλ τής Τένεση. 
Κατά τό Φεβρουάριο,είχε συλληφθή έκεΐ ένας άνδρας, ό όποιος προσπαθούσε νά 
πουλήση τρεις συσκευές τηλεοράσεως, τις όποιες είχε κλέψει άπό διάφορα ξενοδο
χεία καθ’ όδόν, προερχόμενος άπό τή Φλωρίδα. "Οταν ρωτήθηκε έάν ήταν δικό του 
τό αυτοκίνητο πού ώδηγοϋσε, δεν είχε χαρτιά νά δείξη. Ε ίπε δτι τό είχε άγοράσει 
άπό ένα έμπορο αυτοκινήτων, ό όποιος του ύποσχέθηκε νά τοϋ στείλη τά χαρτιά του
αργότερα.

’Αλλά γο σπουδαίο γιά τούς αστυνομικούς τής Φλωρίδας ήταν ότι ή άστυνο- 
μία τής Τένεση είχε βρή μέσα στο αυτοκίνητο ένα γυναικείο πορτοφόλι καί μέσα 
στο πορτοφόλι ύπήρχαν πιστοποιητικά τής Μίλντρεντ Νέϊλ. Ή  άστυνομία τής Μα- 
ρυβίλλ είχεν υποθέσει δτι θά ήταν καμμιά άθώα έπιβάτις τοϋ αύτοκινήτου τοϋ κλέ
πτου συσκευών τηλεοράσεως. Τής είχαν γράψει γιά νά τής έπιστρέψουν τά πιστο
ποιητικά, αλλά δεν πήραν άπάντησι. Ό  άνθρωπος αύτός είχε τοποθετήσει πινακίδες 
μέ ψεύτικους άριθμούς κυκλοφορίας στή μπουΐκ, κι’ έτσι οί άστυνομικοί δεν ύπο- 
πτεύθηκαν δτι τό αυτοκίνητο άνήκε στή Μίλντρεντ Νέϊλ.

Όνομάζοταν Λεμουέλ Μπουρνέττ, έτών 40. ΤΗταν κάτοικος τής Χαρλάν στή 
Κεντάκυ καί τελευταία τής Γουΐλτον τής Κεντάκυ. Είχεν υπηρετήσει στήν άεροπο- 
ρία καί τό ναυτικό, καί ή μονάδα του έστάθμευε στή Βένις καί στή Μπόκα Γκράντε 
τής Φλωρίδας καί τοϋ δόθηκε ή ευκαιρία νά γνωρίση καλά τήν περιοχή.

Ό  Λόννυ Μπύρντ, συνοδευόμενος άπό τον εισαγγελέα τής Πολιτείας Φράνκ 
Σάμπου καί τον Κλίφ Πάουελ, ειδικό χειριστή τοϋ μηχανήματος άληθείας τής άστυ- 
νομίας τής Φλωρίδας, άνεχώρησαν τήν Πέμπτη 4 Μαΐου γιά τή Νάσβιλ, δπου ό 
Μπουρνέττ έξέτιε ποινή φυλακίσεως τριών έτών γιά τήν κλοπή τών συσκευών τη
λεοράσεως. Οί τρεις άστυνομικοί τής Φλωρίδας ώδηγήθηκαν άμέσως στο γραφείο 
τοϋ διευθυντοΰ τών ποινικών φυλακών καί ό Μπουρνέττ προσήχθη ένώπιόν τους. 
Μέ άγανάκτησι άρνήθηκε τή δολοφονία τής Μίλντρεντ Νέϊλ, δηλώνοντας δτι είχε 
πολλά χρόνια νά έπισκεφθή τά μέρη έκεΐνα τής Φλωρίδας.

’Επί πέντε ώρες οί άστυνομικοί τής Φλωρίδας τοϋ υπέβαλαν συνεχώς έρωτήσεις 
καί στο τέλος ό Μπύρντ κουρασμένος καί κάθιδρως, τηλεφώνησε στον άστυνόμο Πάρ- 
νελλ θριαμβευτικά: «'Ομολόγησε. Μάς τό δήλωσε γραπτώς. Αυτός δολοφόνησε τή 
Μίλντρεντ Νέϊλ».

Τό κείμενο τής ομολογίας άνακοινώθηκε τήν άλλη μέρα. 'Ο Μπουρνέττ ήταν 
ένας μελαγχολικός τύπος, μέ πονηρά μάτια, πού φανταζόταν τον έαυτό του ώς 
κατακτητή γυναικών. Περιφερόταν στήν περιοχή προσπαθώντας νά βρή έργασία, 
άλλά ικανοποιείτο νά κάνη θελήματα εξασφαλίζοντας έτσι τό φαγητό του. Ε ίχε 
παραμείνει γιά λίγο στή Σενόϊα τής Τζιόρτζια καί έκεΐ συνάντησε τή Μίλντρεντ Νέϊλ.

—«Μέ αγάπησε τρελλά» δήλωσε. «'Η ταν δική της ή ιδέα νά έγκαταλείψη τό 
σύζυγό της καί τά παιδιά της καί νά μέ άκολουθήση. Ούτε έγώ ούτε αύτή είχαμε 
χρήματα. Γ ι’ αύτό πήρα τά δπλα τοϋ συζύγου της καί άργότερα πουλήσαμε τό ένα 
γιά ν’ άγοράσουμε τό κρεβάτι. Ξέραμε δτι θά ήμασταν υποχρεωμένοι νά κοιμηθούμε 
στο δάσος γιά λίγο χρονικό διάστημα».

Προχώρησαν άργά μέ τό αυτοκίνητο προς τή Τάμπα καί τή νύκτα έκοιμοΰντο 
στο ύπαιθρο. Ή  Μίλντρεντ πλάγιαζε στο στρώμα, τό όποιο είχαν άγοράσει σε  τιμή 
ευκαιρίας, καί ό Λεμουέλ στο κρεβάτι. 'Ο  καθένας τους είχε άπό ένα πάπλωμα. 'Ο 
Μπουρνέττ δέν είχε κατορθώσει νά βρή έργασία καί είχαν προχωρήσει προς τά κάτω 
μέχρι τής Σαρασότα καί τής Βένις, προς τήν Μπόκα Γκράντε στή Γκασπαρίλλα 
’Άϊλαντ, έξω άπό τήν Πλασίντα, τό ταχυδρομικό κέντρο τής Κέηπ Χέηζ.

Είχαν καταβληθή καί δέν βρήκαν πουθενά έργασία. Οί άνθρωποι, τούς όποιους 
είχε γνωρίσει έκεΐ πριν ό Μπουρνέττ, είχαν φύγει μακρυά.
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Πλησίαζαν τήν περιοχή τής Κέηπ Χέηζ. Γύρω ήταν δλα σκοτεινά καί έστρι
ψαν στη πρώτη πάροδο, ή όποια τούς φάνηκε ότι θά τούς ώδηγοϋσε σ’ ένα κατάλ
ληλο μέρος γιά νά κοιμηθούν. Τά χρήματά τους ήταν ϊσια-ισια γιά νά άγοράσουν τήν 
κονσέρβα μέ τό χοιρινό καί τά φασόλια.

'Ο  Μπουρνέττ είχε βαρεθή τή Μίλντρεντ. Προσπαθούσε νά τήν ξεφορτωθή 
άλλά δέν μπορούσε, γιατί δεν είχε χρήματα νά τήν στείλη πίσω στο σπίτι της. Μιά 
φορά άπεπειράθη νά τήν άφήση σέ μιά γωνιά καί νά φύγη μέ τό αυτοκίνητο, άλλά 
αυτή έβαλε τις φωνές καί έκανε τόση φασαρία, πού άναγκάσθηκε νά γυρίση πίσω 
καί νά τήν ξαναπάρη.

Στρατοπέδευσαν στήν άκρη τού ερημικού χώρου άπορριμμάτων. ’Άνοιξαν 
τήν κονσέρβα καί τσακώθηκαν ποιος νά φάη τά περισσότερα φασόλια. Τήν χτύπησε 
άσχημα, ώστε άποσύρθηκε καί ξάπλωσε στο στρώμα της, κάτω άπό τό πάπλωμα.

Ξαφνικά μιά ιδέα τού ήρθε. Ναί, τώρα ήξερε πώς νά τήν ξεφορτωθή. Κανένας 
δέν ήξερε ότι ήταν μαζί του. Κανένας δέν τούς είδε στό χώρο τών άπορριμμάτων. 
Φαινόταν τόσο άπλό, ώστε άπορούσε ό ίδιος πώς δέν τό είχε σκεφθή ένωρίτερα. 
Ή  Μίλντρεντ είχε κλείσει τά μάτια της, όταν αύτός πήγε στό αύτοκίνητο γιά νά 
πάρη τό άλλο όπλο πού είχαν άκόμα. Γύρισε πίσω καί στάθηκε σ’ άπόστασι 3 μέ
τρων. Ε ίχε σχεδιάσει νά τήν πυροβολήση στό πρόσωπο ώστε νά μή μπορή κανένας 
νά τήν άναγνωρίση. Καθώς σκόπευε προσεκτικά, ή Μίλντρεντ άνοιξε ξαφνικά τά 
μάτια της καί τον είδε. Κατάλαβε άμέσως τί πήγαινε νά κάνη. Πριν προλάβη όμως 
νά πή κάτι, αύτός τράβηξε τό σκανδάλη. 'Η  Μίλντρεντ άναπήδησε καί ξανάπεσε 
χάμω νεκρή, μέ τό ένα της χέρι άκουμπισμένο στή γωνία τού κρεβατιού.

Ό  Μπουρνέττ άναχώρησε άμέσως μέ κατεύθυνσι προς βορράν, σκοπεύοντας 
νά έπιστρέψη στή Κεντάκυ. Πούλησε τό όπλο καί έμεινε σ’ ένα ξενοδοχείο όπου τού 
ήρθε ή έμπνευσις νά κλέψη τή συσκευή τηλεοράσεως. Σ έ άλλους σταθμούς διέπραξε 
άλλες κλοπές άντικειμένοιν πού τά πουλούσε φθηνά καί μέ τον τρόπο αύτό έφτασε 
μέχρι τής Μαιρυβίλ. ’Ε κεί προσπάθησε νά πουλήση τρεις συσκευές τηλεοράσεως 
σ’ ένα έμπορο, άλλά αύτός τον ύποπτεύθηκε καί κάλεσε τήν άστυνομία.

—«Νόμιζα ότι είχα γλυτώσει άπ’ αύτή τή γυναίκα» είπε ό Μπουρνέττ χωρίς 
νά αισθάνεται τύψεις συνειδήσεως. «Τώρα φαίνεται θά μέ άκολουθή γιά άρκετό καιρό».

'Ο  Μπύρντ καί οί άλλοι έπέστρεψαν στήν Πούντα Κόρντα μέ τήν ομολογία 
τού Μπουρνέττ καί στις 6 Μαΐου 1961 ό δικαστής Ρόουζ έξέδωκε ένταλμα συλλή- 
ψεως τού Λεμουέλ Μπουρνέττ μέ τήν κατηγορία διαπράξεως φόνου.

—«Δέν γνωρίζουμε πότε θά φέρωμε έδώ τον Μπουρνέττ γιά νά δικασθή» 
δήλωσε ό άστυνόμος Πάρνελλ. «Πρέπει πρώτα νά συγκροτηθή τό σώμα τών ένορκων 
πού θά έκδώση μιά δίκαιη έτυμηγορία. Ά λλά  έχουμε τήν ίκανοποίησι ότι ό δράστης 
βρίσκεται έν άσφαλεία μέχρι νά γίνη ή δίκη καί έπί πλέον είμαστε υπερήφανοι γιατί 
διαλευκάναμε μιά πολύ δύσκολη ύπόθεσι».

Τά παρακάτω λόγια φυσικά δέν τά είπε ό άστυνόμος, άλλά τά ύποθέτουμε 
έμεϊς: «Κανένας δέν πρέπει νά νομίζη ότι μπορεί νά διαπράττη εγκλήματα έδώ. 
Μπορεί γιά μιά στιγμή νά παραπλανηθοΰμε ή νά μή διαθέτουμε τά άνάλογα μέσα. 
Ά λλά  έπιμένουμε μέχρι τέλος καί δέν άφήνουμε κανένα άνεξιχνίαστο έγκλημα».

«Ρωτήστε τον Τζών Αέκυ πού δολοφόνησε τον καταστηματάρχη Γουώλτερ 
Μακκόϊ στήν Έ λ  Τζόμπεαν τον ’Ιανουάριο. Αύτός ξέρει νά σάς πή».

«Ρω τήστε τήν κοπέλλα πού πυροβόλησε τον Τζέρρυ Τζόουνς στή Πούντα 
Κόρντα στις 21 ’Ιανουάριου. Καί αύτή ξέρει νά σάς πή».

«Ρω τήστε τον Λεμουέλ Μπουρνέττ, πού ώμολόγησε ότι δολοφόνησε τήν Μίλ
ντρεντ Νέϊλ στό χώρο τών άπορριμμάτων, πλησίον τής Κέηπ Χέηζ, στις 4 Φεβρουά
ριου. ’Εάν δέν ξέρη τώρα, θά μάθη γρήγορα!!!» .
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ΤΟ Κ ΟΥ ΜΠΙ
— ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ZQH ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Φ. ΧΑΛΛΙΝΤΕΫ —

Το 1926, ό Χαλλίντεϋ, συνοδευόμενος άπδ τδ διερμηνέα του, μακαρίτη ύπαστυ- 
νόμο (άρχιφύλακα τότε) Χιωτέλη, πήγε νά έπιθεωρήση την ’Αστυνομική Διεύθυνσι 
Κερκύρας.

'Ένα πρωί, καθώς βάδιζε στην Πλατεία Σπιανάδα, συνοδευόμενος πάντα άπό 
τό Χιωτέλη, βλέπει άπό μακρυά νά έρχεται ένας άστυφύλακας κακοντυμένος, άτημέ- 
λητος, ψοφοδεής.

' 0  Χαλλίντεϋ μέ την παρατηρητικότητα πού τον διέκρινε, παρετήρησε ότι 
έ'λειπε άπό τό χιτώνιο του άστυφύλακα ένα κουμπί. Καί παχαίνοντας τό βήμα του, 
έ'κανε νά τον πλησιάση γιά νά τον παρατηρήση. Ό  άστυφύλακας άντελήφθη τον Χαλ
λίντεϋ καί την πρόθεσί του, καί κάνοντας μεταβολή, άρχισε ν’ άπομακρύνεται, άρ- 
χικά μέ βήμα κανονικό, τό όποιον όμως έπετάχυνε όσο άντιλαμβανόταν ότι πίσω 
του έτρεχε πιά γιά νά τον προφτάση ό Χαλλίντεϋ.

Γιά μιά στιγμή ό Χαλλίντεϋ τον προφταίνει. Ό  άστυφύλακας άναγκάζεται 
νά γυρίση καί νά χαιρετίση.

'Ο  Χιω τέλης άπό δίπλα του. 'Ο  Χαλλίντεϋ λέγει άγγλικά στον άστυφύλα
κα, χωρίς νά διατάξη τον διερμηνέα του νά έρμηνεύση τά λόγια του.

—«Π ώ ς βγαίνεις σ’ αύτά τά χάλια έξω ; Γιατί σου. λείπει τό κουμπίσου;».
'Ο  άστυφύλακας πού δεν ήξερε λέξι άγγλική, κατάλαβε άπό τις χειρονομίες 

τοϋ Χαλλίντεϋ, τί ήθελε νά τοϋ πή. Καί του άπαντα, ελληνικά βέβαια:
—«Τό κουμπί μου τό είδατε πού λείπει, Κύριε’Αρχηγέ, τό βρακί μου πού είναι 

τρύπιο, δεν τό βλέπετε;» καί ταυτοχρόνως γύρισε τήν πλάτη του, δείχνοντάς του μέ 
τό δάκτυλο τό πίσω μέρος τοϋ παντελονιού του...

'Ο Χαλλίντεϋ νόμισε πώς ό άστυφύλακας μέ τή χειρονομία του εκείνη του 
απαντούσε: ’Εδώ σέ γράφω!

"Εξαλλος τότε αρπάζει άπό τό πίσω μέρος τής κυλόττας τδν άστυφύλακα καί 
άρχισε νά τόν.,.σβουρίζη μπροστά στον κόσμο.

’Επεμβαίνει ό Χιω τέλης νά διορθώση τά πράγματα.
—«Κύριε ’Αρχηγέ... Μή σάς παρακαλώ. Τ ί κάνετε;».
—«Τ ί κάνω; Δ έ είδες τί μου είπε ό παλιάνθρωπος; Μέ έβρισε...
—«’Ό χ ι Κύριε ’Αρχηγέ, σάς είπε πώς έχετε δίκηο, άλλά τά ρούχα του είναι 

παληά, τοϋ τρύπισε ή κυλόττα καί ό Διαχειριστής δέν τοϋ δίνει ύφασμα νά κάνη νέα 
στολή».

Σταματά άμέσώς τό... σβούρισμα ό ’Αρχηγός.
Τώρα ή φυσιογνωμία του φωτίζεται άπό καλωσύνη... Άκουμπά τό χέρι του 

στον ώμο τοϋ άστυφύλακα καί τον χαϊδεύει... Καί λέει στο Χιωτέλη.
—«Γράψε ένα σημείωμα άμέσως στο Διαχειριστή νά δώση στον άστυφύλακα 

ύφασμα νά κάνη καινούργια στολή».
Συμμορφώθηκε ό Χιωτέλης καί μονογράφοντας ό Χαλλίντεϋ τό σημείωμα, 

τό δίνει στον άστυφύλακα καί λέει στό Χιω τέλη:
—«Π ές του νά πάη άμέσως στή Διαχείρισι, νά πάρη νέο ύφασμα. Καί νά πή 

στό ράφτη νά τοϋ ράβη,γερά τά κουμπιά του... νά μή τοϋ πέφτουνε άλλη φορά».



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Δ έ κ α  ή μ ε ρ ε ς  μ έ  τ ή ν  Σ χ ο λ ή ν  Ύ π α σ τ υ ν ό μ ω ν  
ε ι ς  τ ή ν  Β .  Ε λ λ ά δ α

'Τπο Δοκ. Ύπαστυνόμου 
χ. Μ . Κ Α Λ Α Φ Α ΤΑ Κ Η

Τά ξημερώματα της 4  Σεπτεμβρίου, δύο πολυτελέστατα τουριστικά λεωφο
ρεία ξεκίνησαν άπ’ τήν Σχολήν 'Ύπαστυνόμων, μεταφέροντα τούς Δοκίμους για μία 
μεγάλη εκδρομή, για τον γϋρον τής Β . Ελλάδος.

'Ο  καιρός ήταν εξαίρετος καί αυτό έκανε πιο μαγευτική τήν διαδρομή, κατά 
τήν δεκαήμερον διάρκειαν, τής όποιας έπεκράτησε πλούσιο κέφι καί χαρά.

~Ηταν μία άπ’ τις πιο όμορφες εκπαιδευτικές εκδρομές τής Σχολής, πού 
άφησε άξέχαστες άναμνήσεις καί χάρισε ζωντανές συγκινήσεις στούς έκδρομεΐς, 
χάρις στήν άκούραστο μέριμνα του Διοικητοϋ μας κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη, 
Ά στυν. Δ/ντοϋ Α' καί των βοηθών αύτοϋ κ.κ. ’Αξιωματικών τής Σχολής.

Τά χαρακτηριστικά τής έκδρομής ήταν άκρίβεια, τάξη καί έπιμέλεια. Είχαν 
όλα τακτοποιηθή άπό πρίν, ώστε ή επιτυχία τής έκδρομής, νάναι άπόλυτα έξασφα- 
λισμένη.

Το ενα θαυμάσιο τοπεΐο διαδέχεται τό άλλο. 'Η  ομορφιά τής φύσεως, τά τρα
γούδια καί τά άνέκδοτα, πού άκούγονταν άπο τά μικρόφωνα τών λεωφορείων, έφτεια- 
χναν ένα χαριτωμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πού σκόρπιζε τον γενικό ένθου- 
σιασμό.

Κ ι’ υστέρα άπ’ τό τερπνόν ήρθε καί τό ωφέλιμον... ή έπίσκεψις τών ιστορικών 
έρειπείων στο Μεσολόγγι. Στήν ιερή πόλη φθάσαμε στις 10 .15' ώρα, όπου καί κατα
θέσαμε στέφανο στο μνημείο τώνήρώων. ’Ε κεί μάςπερίμεναν οι αρχές τοϋ τόπου καί 
όλοι γενικά οί κάτοικοι τής ίεράς πόλεως. Οί δόκιμοι έκδρομεΐς, μέ τή βοήθεια τοϋ 
καθηγητοΰ κ. Μαυρομμάτη, ξανάζησαν χίλιους δυο θρύλους καί άλλες τόσες ιστο
ρικές σελίδες τής πατρίδας μας.

Τήν 12 .30 ' ώραν άναχωρήσαμε καί μέσω τοϋ Αΐτωλικοΰ, τής Βενετίας τής 
Ελλάδος, καί τής Κλεισούρας, μιας γραφικής τοποθεσίας, φθάσαμε στο ’Αγρίνιο. 
Ή  ούρα είναι μία τό μεσημέρι καί πρέπει νά γευματίσουμε.

Μετά τό γεΰμα ακολουθούμε, πάντοτε μέ κέφι καί χαρά, τό δρόμο προς τά 
Γιάννενα. Περνάμε τήν ’Αμφιλοχία, τήν ’Ά ρτα, μέ τό ξακουστό της γεφύρι, τό όποιο 
τόσους θρύλους κρύβει καί βαδίζουμε προς τά Γιάννενα. Καί νά βρισκόμαστε στο 
Έ μίν  ’Αγά, τήν τοποθεσία, στήν όποια ό Διάδοχος Κωνσταντίνος είχε τό Στρατη
γείο του κατά τούς σκληρούς Ελληνοτουρκικούς πολέμους τοϋ 1912—1913, καί σέ 
λίγα λεπτά τής ώρας στά Γιάννενα, όπου καί διανυκτερεύσαμε.

Τήν έπομένη, 5 Σεπτεμβρίου, έπισκεφθήκαμε τά άξιοθέατα τής πόλεωςκαί 
γνωρίσαμε αύτήν καί τήν ιστορία της. Έ ν  συνεχεία πήγαμε στήν άρχαία Δωδώνη 
όπου ή άρχαιολόγος δεσποινίς Νικολοπούλου μάς άφηγήθη γιά τήν ιστορία τοϋ αρ
χαίου Μαντείου καί γιά τά διάφορα άρχαιολογικά εύρήματα.

Τό μεσημέρι έπιστρέφομε στά Γιάννενα καί άφοΰ τό άπόγευμα έπισκεφθή
καμε τό σπήλαιο μέ τούς σταλακτΐτες καί σταλαγμίτες, φθάσαμε στήν 'Η γουμε
νίτσα.

Προορισμός μας όμως γιά τό βράδυ αύτό δέν είναι ή 'Ηγουμενίτσα, αλλά ή 
Κέρκυρα. ’Έ τσ ι έπιβιβαστήκαμε στο φέρυ-μπόουτ καί στις 8  άναχωρήσαμε γιά τήν 
Κέρκυρα. Τό μαϋρο καί σκοτεινό φόντο πού παρουσίαζαν οί άκτές τής ’Αλβανίας, 
μέ τά λιγοστά, φτωχά φώτα τους, ήταν σαν νά περνούσαμε τά σύνορα τοϋ "τ4δη.



9810 Μ. Καλαφατάκη

Νόμιζε κανείς πώς έβλεπε, την ίδια στιγμή δύο κόσμους διαφορετικούς... Μετά άπό 
δύο περίπου ώρες, κεφιού καί χαράς φθάσαμε στο νησί των Φαιάκων.

Ή  6 Σεπτεμβρίου ήταν μιά άλησμόνητη μέρα. 'Η  ομορφιά τού νησιού ήταν 
θαυμασία. Έπεκράτησε ένθουσιασμός καί χαρακτηριστικό κέφι, μέ την βοήθεια 
των μικροφώνων των αυτοκινήτων καί των μουσικών οργάνων, τά όποια έχρησι- 
μοποίησαν οί εκδρομείς. Έπισκεφθήκαμε ολόκληρο, σχεδόν, τό νησί καί οί καρδιές 
μας χτύπησαν στόν ρυθμό τού τρανού μεγαλείου τής Ελληνικής φύσεως.

Τήν 7 Σεπτεμβρίου, καί πάλι μέ τό φέρυ-μπόουτ στήν 'Ηγουμενίτσα καί άπ’ 
εκεί, διασχίζοντες πάντοτε τά όμορφα Ελληνικά χωριά, φθάσαμε στήν Κόνιτσα, 
όπου καταθέσαμε στέφανο στήν μνήμη των γενναίων υπερασπιστών τού πατρίου 
έδάφους καί τών ιδεωδών τής ελευθερίας. 'Ο  Διοικητής τής εκεί Στρατιωτικής μο-

Ό  Διοικητή? τή? ’Αστυνομική? Σχολή? κ. Άρχοντουλάκη? καί οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι 
πρό τοϋ άγάλματο? τή? Α.Μ. τή? Βασιλίσση? Φρειδερίκη? εί? τήν Κόνιτσαν.

νάδος, λοχαγός κ. Οικονόμου, μάς άνέλυσε τό ιστορικό καί τήν σημασία τής μάχης 
τής Κόνιτσας. ’Έ π ειτα  έπιστρέψαμε στά Γιάννενα προς διανυκτέρευσι, στά πολυ
τελή τουριστικά ξενοδοχεία της.

Τήν έπομένη 8  Σεπτεμβρίου, μέ τό ίδιο πάντα κέφι καί τήν έπιθυμία νά γνω
ρίσουμε περισσότερα, άπ’ τά όμορφα χωριά τής Ελληνικής υπαίθρου, Μέτσοβο μέ 
τό άρχοντικό τών Τοσίτσα, Κάμπο τού Δεσπότη, Καλαμπάκα, Μετέωρα όπου μέ 
τήν βοήθεια τών μοναχών γνωρίζουμε τήν ιστορίαν των. Τρίκκαλα, Λάρισα, Κα
τερίνη, φθάσαμε στή Θεσσαλονίκη.

"Ολοι οί Δόκιμοι κατενεμήθημεν στά διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία τής πό- 
λεως. Τήν έπομένη 9 Σεπτεμβρίου έπεσκέφθημεν τά άξιοθέατα τή εύγενεί φροντίδι 
τής ξεναγού. Έπισκεφθήκαμε τήν έ'κθεσι καί καθένας μας πήρε κάτι άπ’ αύτή.
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Έ ν  συνεχεία, το πρωί της 10 Σεπτεμβρίου, διασχίζοντας τήν Μακεδονία, μέ 
τον άπέραντο κάμπο της καί τις γραφικές της πεδιάδες, γνωρίσαμε τήν Έλευθερού- 
πολι καί τήν Καβάλα, απλωμένη στους πρόποδας του Παγγαίου.

Γεμάτοι ενθουσιασμό καί μέ σύνθημά μας τό: «κέφι καί χαρά» επιβιβαζό
μαστε τοϋ πλοιαρίου «Α Λ ΕΞ Η Σ » καί μετά άπό τρεις ώρες θαλάσσιο ταξίδι, φθά- 
σαμε στήν νήσο Θάσο. Μέ τραγούδια καί άπερίγραπτο ενθουσιασμό κατερχόμεθα 
τοϋ πλοιαρίου. Οί αρχές τοϋ τόπου μάς υποδέχονται μέ καλωσύνη.

'Ο  καιρός ήταν συννεφιασμένος καί αυτό έκανε πιο μαγευτική τήν παραμονή 
μας στο παραμυθένιο νησί. 'Ο  ξεναγός κ. Σωτηριάδης, μάς εξήγησε τις άρχαιότητες 
καί μέ λίγα λόγια μάς έκανε γνωστό τό νησί.

Τό βράδυ, στο κέντρο τοϋ νησιού «Π Α Λ Λ Α ΔΙΟ Ν », έδόθη δεξίωσις, στήν

Ό  Διοικητής τής ’Αστυνομικής Σχολής κ. Άρχοντουλάκης καί οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι 
πρό τοΰ Μνημείου των Γιαννιτσών.

οποία παρευρέθησαν, ό Διοικητής τής 'Υποδιοικήσεως Χωρ/κής Μοίραρχος κ. 
Ζάχος, ό Διοικητής τοϋ Άστυνομικοϋ Τμήματος κ. Βαγενάς καί ό πρόεδρος τής 
Κοινότητος κ. Σοΰλτος.

Γεμάτοι κέφι άνοίξαμε τον χορό, μέ Ελληνικά τραγούδια καί τον έκλείσαμε 
μέ Κρητικές μαντινάδες.

Μέ τό ίδιο κέφι, άλλά καί ένθουσιασμό άναχωροΰμε τήν επομένη τό πρωί, 
11 Σεπτεμβρίου, μέ τον «Α Λ ΕΞ Η » γιά τήν Καβάλα, κι’ άπ’ έκεΐ αρχίζει ένας νέος 
γΰρος, σέ νέους τόπους μέ νέες ομορφιές. Έπισκεφθήκαμε τούς Φιλίππους, όπου 
τό 42 π. X . έδόθη μάχη μεταξύ τής Τριανδρίας καί των δολοφόνων τοϋ Καίσαρος, 
Βρούτου καί Κασσίου.

Έ ν  συνεχείς, μέσω Δράμας καί Σερρών, φθάσαμε στόνΛαχανά. Στο Λαχανά,
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ό κ. Διοικητής μας άνέπτυξε μέ παραστατικότητα καί γλαφυρότητα τό ιστορικό τής 
εκεί νικηφόρου μάχης καί έξήγησε τήν μεγάλη σημασία της. Τήν 6ην μ.μ. ώραν 
φθάσαμε καί πάλιν στην Θεσσαλονίκη, οπού καί διανυκτερεύσαμε.

. Τήν 12 Σεπτεμβρίου άρχίζει ό δρόμος τής έπιστροφής.
Έπισκεφθήκαμε τήν άρχαία Πέλλα. "Υστερα άπό μια σύντομη εξήγηση των 

ευρημάτων, άναχωρήσαμε για τά Γιαννιτσά. Έπισκεφθήκαμε τό μνημείο των ήρώων 
καί ό Κοσμήτωρ τής Σχολής Ύπαστυνόμων μάς είπε λίγα λόγια για τήν νικηφόρο 
μάχη των Γιαννιτσών.

Οί τροχοί των αυτοκινήτων εξακολουθούν νά γυρίζουν. Σ έ λίγο φθάνουμε, 
στήν πρώτη πρωτεύουσα των Μακεδόνων, τήν ’Έδεσσα μέτούς καταρράκτες καί τήν 
άπερίγραπτη γραφικότητα τής πόλεως. Κατόπιν, διά τής Φλωρίνης, φθάνουμε στήν 
Καστοριά, άπ’ όπου μετά μία ώρα ξεκινάμε γιά τήν Κοζάνη.

'Η  έκδρομή συνεχίζεται καί φθάνει τώρα προς τό τέλος. Τήν 14 Σεπτεμβρίου, 
μετά τή διανυκτέρευσί μας στήν Κοζάνη, ξεκινάμε, μέ προορισμό τον Βόλο καί τό 
Πήλιο. Περνάμε τον Τύρναβο καί μετά άπό λίγα λεπτά στήν Λάρισα.

"Ενα θλιβερό γεγονός, ό πρόωρος χαμός του άειμνήστου καθηγητοϋ μας Α 
θανασίου Τασιοπούλου μάς λυπεί όλους βαθύτατα καί μάς αναγκάζει νά διακόψουμε 
τήν έκδρομή καί νά γυρίσουμε στήν Αθήνα.

"Ενα πραγματικό λουτρό ήταν αυτή ή έκδρομή, άλλά καί μαζί μιά ευκαιρία 
νά πλουτίσουν οί μαθηταί τής Σχολής 'Υπαστυνόμων τις γνώσεις τους γύρω άπ’ τήν 
άρχαία Ελληνική ζωή καί τήν Μυθολογία.

Κι* όταν άργά τό βράδυ, έγυρίσαμε στή Σχολή είχε καθένας πάρει μαζί του 
καί κάτι άπό τήν όμορφη αύτή έκδρομή... Ε ίχε καλύτερα γνωρίσει τό συνάδελφό του, 
είχε σφυρηλατήσει περισσότερο τούς δεσμούς του μέ τήν Σχολή, είχε ξεκουράσει τό 
πνεύμα του, είχε πλουτίσει τις γνώσεις του, κι’ είχε μαζί ζήσει στιγμές υπέροχες, 
αληθινής ευτυχίας.

Μ. Κ Α Λ Α Φ Α ΤΑ Κ Η Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.
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Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ ΙΠ Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α ' κ. I . PA* I* Κ Ο Υ  

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β '

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν

Διαμαντή.
Πάροδος της όδοΰ ’Αμβροσίου Φραντζή 80, κοντά στο τέρμα της λεωφο- 

ρειακής γραμμής Κυνοσάργους.
Πήρε την ονομασία αύτή προς τιμήν τοϋ Διαμαντή Νικόλα, ή Καπετάν Δια

μαντή ή Ό λυμπίτη, οπλαρχηγού τής Εύβοιας κατά την Έπανάστασι τοϋ 1821.

Διαμαντοπούλου Θεοδώρου.
Πάροδος τής όδοΰ Βούρβαχη 14, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα τοϋ Ίλισοΰ.
'Ο  Θεόδωρος Διαμαντόπουλος, Σουλιώτης αγωνιστής τοϋ 21, έπολέμησεν 

ως οπλαρχηγός υπό τον Κίτσον Τζαβέλλαν, τόν Γρίβαν, τον Γεώργιον Καραϊσκάκην 
καί τόν Άνδρέα Πόντο. Έτραυματίσθη πολλές φορές καί τό 1829 έτάχθη ώς άξιω- 
ματικδς στή χιλιαρχία τοϋ Ζέρβα.

Διγενή ’Ακρίτα.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 170, κοντά στο τέρμα 'Ιπποκράτους.
'Ο  Διγενής ’Ακρίτας ή Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, είναι ό ιδεώδης τύπος 

τοϋ Έθνικοϋ πολεμιστοΰ κατά των εχθρών τοϋ μεσαιωνικού Ελληνισμού, καί τοϋ 
Έλληνος Έθνικοϋ ήρωος, δπως τόν διέπλασε ή φαντασία τοϋ Ελληνικού λαοΰ μέσα 
στή πολυτάραχη καί δραματική ιστορία του, ύστερα άπό τήν τραγική πτώσι του. 
Ό  Διγενής ύπήρξεν ό ήρως των ιστορικών πεπρωμένων τοϋ Βυζαντινού Ελληνισμού. 
Πολλές καί διάφορες είναι οί παραλλαγές γύρω άπό τή ζωή καί τούς άθλους τοϋ 
Διγενή. ’Εκείνο πού χαρακτηρίζει τόν Διγενή είναι ή καταπληκτική φυσική σωμα
τική του ρώμη, ή άσύγκριτη γενναιότης του καί ή πολεμική ανδρεία, τό άκατάβλητο 
θάρρος, ή ηθική μεγαλοψυχία, ό ίπποτισμός καί ή χαλύβδινη ψυχικότης του.

Τά άκριτικά δημοτικά τραγούδια πού διεσώθησαν, δίνουν ζωντανή τήν εικόνα 
τής προσωπικότητος τοϋ Διγενή. ’Ιδού έ'να χαρακτηριστικό άπόσπασμα:
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«'Ο  Διγενής ψυχομαχεί κι’ ή γή τόνε τρομάσσει.
» Βροντά κι,’ άστράφτει ό ουρανός καί σειέτ’ ό άπάνω κόσμος 
» κι.’ ό κάτω κόσμος άνοιξε καί τρίζουν τά θεμέλια 
» κι’ ή πλάκα τον άνατριχιά πώς θά τόνε σκεπάση 
» πώς θά σκεπάση τον άητό, τσή γης τον άντρειωμένο.
» Βογγάει, τρέμουν τά βουνά, βογγάει τρέμουν ο'ι κάμποι».

Διδότου.
Πάροδος της όδοϋ Ίπποκράτους 40, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο Πευκακίων.
'Ο  ’Αμβρόσιος Διδότος, γυιός του Φιρμίνου (1790—1876), θεωρείται καί ό 

διαπρεπέστερος τής οικογένειας τών Διδότων, της όνομαστής γαλλικής οικογένειας 
τυπογράφων, βιβλιοπωλών καί εκδοτών.

'Ο  ’Αμβρόσιος, έκτος τής τυπογραφίας,διακρίθηκε καί ως σοφός έλληνιστής 
καί διετέλεσε μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. 'Υπήρξε μαθητής καί στενός φίλος 
του Ά δαμ. Κοραή. "Οταν έξερράγη ή Έπανάστασις, έδώρησε στην Ελλάδα τό τυ
πογραφικό πιεστήριο μέ τό όποιο έξετυπώνοντο τά «Ελληνικά Χρονικά» του Μάγερ. 
Τό 1839 έπεσκέφθη την ’Αθήνα καί ώνομάσθη επίτιμος πολίτης των. Έ ξέδ ω κε 
συλλογή ’Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων μετά λατινικής μεταφράσεως σέ 50 τόμους.

Διδοϋς.
Πάροδος τής όδοϋ Πανδώρου 39, στήν 'Α γ. Αικατερίνη τών Πετραλώνων.·
'Η  Διδώ ή ’Έλισσα ή Θειοσσώ ή ’Άννα, περίφημη γιάτίςπεριπέτειες τής ζωής 

της καί τήν ί'δρυσι ύπ’ αύτής τής Καρχηδόνος, κατά τήν παράδοσι, ήτο κόρη του 
Βασιλέως τής Τύρου, Βήλου ή Άγήνορος καί άδελφή του Πυγμαλίωνος. Τον άνδρα 
της Άκέρβαντα έφόνευσε ό άδελφός της Πυγμαλίων, γιά νά του πάρη τούς θησαυ
ρούς, πλήν όμως αυτούς τούς πήρε ή Διδώ, ή όποια μέ πολλούς Τυρίους, άφησε τήν 
πατρίδα της, πήγε στήν Κύπρο καί τελικά στήν ’Αφρική.

Στήν ’Αφρική ήλθε σέ συνεννόησι μέ τόν Βασιλιά τής Νουμιδίας Ίάρβαν, μέ 
σκοπό ν’ άγοράση άπ’ αύτόν τόση χώρα, όση μπορούσε νά περιλάβη τό δέρμα ένός 
βοδιού. Ό  Ίάρβας συμφώνησε, ή Διδώ όμως, μέ πονηριά, έ'κοψε τό δέρμα σέ πολύ 
λεπτές λωρίδες καί έπέτυχε έτσι νά καταλάβη άρκετή χώρα, πάνω στήν όποια έκτισε 
τό φρούριον Βόρσαν καί τήν Καρχηδόνα.

Ό  Ίάρβας άνησύχησε άπό τήν έξάπλωσι τής Καρχηδόνος καί έζήτησε σέ γάμο 
τήν Διδώ, πλήν όμως, κατά μιά εκδοχή, αυτή άπέκρουσε τήν πρότασι, καί αύτο- 
κτόνησε μέ εγχειρίδιο, άφοϋ μπήκε μέσα σέ φωτιά πού ή ίδια άναψε.

Κατά τόν Βιργίλιο, ή Διδώ έζησε στήν έποχή τοϋ Τρωικού πολέμου. Στήν 
γνωρίσθηκε μέ τόν Αινεία, τόν όποιο καί άγάπησε. Ό  Αινείας κατ’ έντολήν 

τοϋ Δία καί τής Ειμαρμένης έγκατέλειψε τή Διδώ, ή όποια πικραμένη αύτοκτόνησε.
'Η  περιπετειώδης ζωή τής Διδοϋς, ό έρως της προς τόν Αινεία καί ή τρα

γική αυτοκτονία της, προσέφεραν θέματα εργασίας στούς καλλιτέχνες, όπως είναι 
ό περίφημος πίνακας τοϋ Ροΰμπενς πού παριστάνει τήν αυτοκτονία τής Διδοϋς.

Διδυμοτείχου.
Πάροδος τής όδοϋ Βορείου ’Ηπείρου 6, κοντά στή πλατεία Κολωνοϋ, όπισθεν 

τοϋ Σταθμοΰ Λαρίσης.
Πρόκειται γιά τή γνωστή πόλι τής Δυτικής Θράκης. Τήν ονομασία της οφείλει 

στο δίδυμο τείχος, τό όποιο μέχρι τοϋ 1878 περιέβαλλε τήν πόλι. Στή πόλι τοϋ Δ ι
δυμοτείχου υπάρχουν έπτά τουρκικά τζαμιά, έκ τών όποιων τό μεγαλύτερο κτίσθηκε 
τό 1368 άπό τόν Σουλτάνο Μουράτ καί θεωρείται ώς τό αρχαιότερο σωζόμενο τουρ
κικό τέμενος τής Ευρώπης.

Κατά τήν άρχαιότητα ήτο υποτελές τών ’Αθηναίων, υπαγόμενο στο Θράκιο 
φόρο. Τό καιρό τοϋ Βυζαντίου έχρησίμευε ώς τόπος εξορίας. Τό 1341 άνακηρύχθηκε 
εκεί αύτοκράτωρ ό ’Ιωάννης Κατακουζηνός. Τό 1361 ή πόλις κατελήφθη άπό τούς

’Αφρική
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Τούρκους. "Υστερα άπό πολλές Ιστορικές περιπέτειες, το Διδυμότεχο, μέ τή συν
θήκη Ειρήνης της Νει'γύ (27 Νοεμβρίου 1919 ), παρεχωρήθη στην Ελλάδα.

Διδύμου.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 55, κοντά στη στάσι Χέϋδεν— Π αιωνίου.
Ό  Δίδυμος, διάσημος γραμματικός τής ’Αλεξανδρινής Σχολής (63 π .Χ .— 

10 μ. X .) ,  ήκμασε την έποχή τοϋ ’Αντωνίου καί τοϋ Αύγούστου. Για την έπιμέλειά 
του καί την έπιμονή του άπεκλήθη «χαλκέντερος». "Εγραψε πολλά βιβλία καί συγ
γράμματα, γύρω στις 3 .500 . ’Επειδή δταν έγέρασε είχε λησμονήσει τούς τίτλους 
τών βιβλίων του, ώνομάσθη κοροϊδευτικά «βιβλιολάθας».

Δικαιάρχου.
Πάροδος τής όδοΰ Άρχιμήδους 22, στο Μέτς.
Ό  Δικαίαρχος, Έ λλην φιλόσοφος, ιστορικός, ρήτωρ καί γεωμέτρης, γεννή

θηκε στη Μεσσήνη τής Σικελίας τά μέσα τοϋ 4ου π. X . αΐώνος. Μαθητής τοϋ Ά ρ ι- 
στοτέλους, μαζί μέ τον ’Αριστόξενον τον Ταραντίνον, ήσαν οί περιφημότεροι, μετά 
τον Θεόφραστον, περιπατητικοί μαθηταί τοϋ Άριστοτέλους. ’Έγραψε πολλά καί διά
φορα έργα. Φιλοσοφικά, συμφωνούσε μέ τον ’Αριστόξενον, ότι ή ψυχή είναι αρμονία 
άπό κάποια συναρμογή τών στοιχείων πού άποτελοϋν τό σώμα, επομένως άμφισβη- 
τοϋσε τήν άθανασία τής ψυχής (ομώνυμες οδούς συναντάμε καί άλλαχοϋ).

Δικαίου.
Πάροδος τής όδοΰ Ζαχαρίτσα 26, στή Γαργαρέτα.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τοϋ Γρηγορίου Δικαίου ή Παπαφλέσσα, 

Έλληνος κληρικού καί άγωνιστοΰ τής Έπαναστάσεως. Γεννήθηκε στή Πολιανή 
Μεσσηνίας τό 1788 καί έφοίτησε στη σχολή τής Δημητσάνας. Γενόμενος μοναχός 
καί όντας φίλερις, έκ χαρακτήρος, έγκατέλειπε μία-μία τις μονές. Τελικά, φιλονει- 
κήσας μέ ισχυρό Τοΰρκο γιά κτηματικές διαφορές, έγκατέλειψε τή Πελοπόννησο, 
λέγοντας στούς Τούρκους πού τον κυνηγούσαν: «"Αιντε ρέ καί ποϋ θά μοΰ πάτε! 
Θά ξαναγυρίσω πάλι, ή δεσπότης ή πασσάς καί τότε θά λογαριαστοΰμε !»

Γιά λίγο βρίσκεται στή Ζάκυνθο καί τελικά φθάνει στήν Κωνσταντινούπολή ’Επί 
πατριαρχίας τού Γρηγορίου Ε ',  γίνεται αρχιμανδρίτης. ’Από τον φιλικό, ’Αναγνώ
στου Παναγιώτην, μυήθηκε στά τής Φιλικής κι’ άνέλαβε τήν άποστολή τοϋ κατηχη- 
τοΰ άδελφοΰ στις παραδουνάβιες ήγεμονίες, όπου κι’ άνέπτυξε άξιόλογη δραστηριό
τητα. Έπιστρέφοντας στή Κωνσταντινούπολι, συνελήφθη ύπό τών Τούρκων καί μετά 
κόπων άπελευθερώθηκε άπό τον Πατριάρχη, ό όποιος καί τον έφυγάδευσε. Ερχόμενος 
ξανά στή Πελοπόννησο κι’ έφωδιασμένος μέ έγγραφα τής Φιλικής Εταιρίας καί τοϋ 
Πατριαρχείου, άρχισε νά προπαγανδίζη τούς σκοπούς τής Φιλικής. Στή μυστική 
συνέλευσι τής Βοστίτσης (Αίγιον—’Ιανουάριος 1821 ), καθώρισε ώς ήμέρα ένάρξεως 
τοϋ άγώνος τήν 25 Μαρτίου.

Πήρε μέρος σέ πολλές μάχες. Παντού ή παλληκαριά του άφηνε κατάπληκτους 
τούς πάντες. Έ κ ε ΐ  όμως πού ή παλληκαριά του καί ή αύτοθυσία υπήρξαν άφθαστες, 
είναι ή μάχη στο Μανιάκι (Μάϊος 1825). Ή  μάχη κείνη στάθηκε άπό τις φονικώτε- 
ρες τοϋ άγώνος. Χίλιοι διακόσιοι Άραπάδες νεκροί, οκτακόσιοι "Ελληνες. Τό κορμί 
τοϋ Παπαφλέσσα βρέθηκε χωρίς κεφάλι. Ό  πασσάς πρόσταξε νά τό βρουν. Σαν τό 
βρήκαν, τό έδεσαν πάνω στο κορμί, έπλυναν τά γένεια του άπό τά αίματα καί τον 
έστησαν όρθιο. Μέ τά μάτια άνοικτά, τά φρύδια σουφρωμένα, τά χείλη σφιγμένα 
σέ μιά έκφραση πείσματος καί περιφρονήσεων, δέν έμοιαζε γιά νεκρός. Ό  θάνατος 
δέν μπόρεσε νά σβύση τήν έκφρασι τής άδάμαστης ζωής πού τον πλημμύριζε. Ό  
πασσάς τον κοίταξε. Λέγεται, πώς τον άγκάλιασε καί τον φίλησε.

Στο Μανιάκι, στο πρόλογο τοϋ Μεσολογγίου, ό Παπαφλέσσας άνάστησε την 
Ελλάδα. ’Εκεί βρήκε τον άληθινό έαυτό του. Ποτέ δέν υπήρξε οΰτε πολιτικός, ούτε 
στρατιωτικός. Πίταν κΓ έμεινε στο βάθος, ό φλογερός καί τρανός άπόστολος τήςλευ-
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τεριάς μας. ’Έ δω σε τή ζωή του για νά σηκώση τό πεσμένο ήθικό των Ελλήνων και 
να διασώση έ'τσι τήν μεγάλη ύπόθεσι.

'Ο θάνατος τοϋ Δικαίου, ήταν τδ φλογερώτερο δαυλί πού μπορούσε νά μετα- 
χειρισθή για ν’ άνάψη άλλη μια φορά τήν Ελλάδα. 'Η  καταιγίδα—Παπαφλέσσας, 
έσβυσε στη δοξασμένη κορυφή, σ’ ένα πάμφωτο Θαμπωτικό ουράνιο τόξο από αότά 
πού σπάνια είδε Ελληνικός όρίζων. Χωρίς αύτόν, δεν μπορούμε νά φαντασθοΰμε τήν 
έπανάστασι στο Μόρια. Φλογερός, καυτερός σάν ήλιος αυγουστιάτικος, έκανε νά ώρι- 
μάση γρήγορα ό άγουρος καρπός—ή άπόφασις τοϋ άγώνος— fιά νά τον δρέψη ό Κο- 
λοκοτρώνης. 'Ο Παπαφλέσσας ένα παιδί άπο τά εΐκοσιοκτώ ποδχε άποκτήσει ό 
Δημήτρης Δίκαιος, σάν άλλόκοτο μετέωρο πήρε τή θέσι του στο στερέωμα των αιω
νίων άξιων, των άξιων πού ποτέ δεν χάνονται στύ πέρασμα των χρόνων.

Δίκης.
Πάροδος τής όδοϋ Σπηλιωτοπούλου 16, στο τέρμα της λεωφορειακής γραμ

μής Γουδί.
Πρόκειται γιά τή γνωστή δίκη των «έξ». Τον ’Απρίλιο τοϋ 1922, κι’ ένώ τά 

Ελληνικά στρατεύματα έμάχοντο στη Μ. ’Ασία, κυβερνητική κρίσις έξερράγη στην 
’Αθήνα. 'Ο  Νικ. Στρατός άνέλαβε τον σχηματισμό κυβερνήσεως. Τελικά σχηματί- 
σθηκε κυβέρνησις Ν. Στράτου—Δ . Γούναρη. Ή  προεδρία αυτής άνατέθηκε στον 
Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη. 'Η  νέα κυβέρνησις, σύμφωνα μέ το σχέδιο τοϋ προέδρου 
της, προέβη στή «διχοτόμησι» τοϋ χαρτονομίσματος καί τοΰτο γιά νά βρή τ ’ άνα- 
γκαϊα, γιά τήν συντήρησι τοϋ στρατοΰ τής Μ. ’Ασίας, πολεμικά μέσα.

Τον Αύγουστο τοϋ 1922, διασπάται το Ελληνικό μέτωπο στο Άφιόν—Καρα- 
χισάρ. Ό  στρατός άτάκτως οπισθοχώρησε προς τά ’Ιωνικά παράλια. 'Η  κυβέρνη- 
σις Πρωτοπαπαδάκη— Γούναρη—Στράτου, ύστερα άπο τις μεγάλες άτυχίες, έπεσε. 
Νέα σχηματίζεται κυβέρνησις υπό τοϋ Ν. Τριανταφυλλάκου. Ά π ο  στιγμή σέ στιγμή 
άνεμένετο εκστρατεία των επαναστατών τής Μ. ’Ασίας, πού είχαν διαπεραιωθή 
στή Χίο καί τή Λέσβο καί ζητούσαν εύθΰνες γιά τήν καταστροφή.

Τήν 12 /13 Σεπτεμβρίου 1922, έπαναστατικαί δυνάμεις κατέπλευσαν στο Λαύριο, 
υπό τήν αρχηγία τοϋ συνταγματάρχου Ν. Πλαστήρα, τοϋ συνταγματάρχου Σ . Γόνατά 
καί τοϋ πλοιάρχου Δ . Φωκά. Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος παρητήθη τήν 14 Σεπτεμβρίου 
ύπέρ τοϋ Διαδόχου Γεωργίου καί έσχηματίσθη κυβέρνησις άπο τον Κροκιδάν Σ ω τή
ριον, διακεκριμένο δικηγόρο καί πολιτευτή τής Κορινθίας. Οΐ ύπουργοί τής Κυβερ
νήσεως Πρωτοπαπαδάκη καί ό άρχιστράτηγος Χατζηανέστης, συνελήφθησαν καί 
έφυλακίσθησαν.

Ό  Κροκιδάς, διαφωνήσας μέ τά μελετώμενα μέτρα των έπαναστατών κατά 
των συλληφθέντων, παρητήθη. ’Αμέσως σχηματίσθηκε στρατιωτική κυβέρνησις 
άπο τον Σ . Γόνατά καί τον Ν. Πλαστήρα, ό όποιος κΓ άνέλαβε τήν ήγεσία τής έπανα- 
στάσεως. Έσχηματίσθη άνακριτική έπιτροπή καί συνεκροτήθη επαναστατικό στρα
τοδικείο μέ πρόεδρο τον υποστράτηγο Ν. ’Οθωναΐο, τό όποιο καί κατεδίκασε μέ 
θάνατο τούς Δ . Γούναρη, Π. Πρωτοπαπαδάκη, Ν. Στράτο, Γ . Μπαλτατζή, Ν. Θεο- 
τόκη καί τον άρχιστράτηγο Χατζηανέστη, σέ ισόβια δέ δεσμά τούς Μιχαήλ Γούδα 
καί Ξ. Στρατηγό, πρώην υπουργούς. Οί καταδικασθέντες σέ θάνατο, έξετελέσθησαν 
στο Γουδί τό πρωί τής 15 Νεομβρίου 1922. Ή  πράξις αυτή των έπαναστατών, προε- 
κάλεσε άλγεινή έντύπωσι στήν Εύρώπη. Ό  Πρεσβευτής τής ’Αγγλίας, έγκατέλειψε 
τήν ’Αθήνα. 'Ο  'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής ’Αγγλίας Κώρζον, έχαρακτήρισε 
τήν πράξιν, ώς «πράξιν βαρβαρότητος». Παρόμοιες εκδηλώσεις προήλθον άπο δλα 
τά πολιτισμένα κράτη.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπδ τό προηγούμενο)

—Μά, αυτός είναι σωστός καταπέλτης! φώναξε. "Ω στε:... «Θά φύγουν για τή 
Χίο—Μυτιλήνη τέσσερα άπό τα παιδιά...» Δηλαδή; 'Ο  Μπούκης μέ τον άλλο, την 
’Αλίκη καί την Έ φ η ! «δ Γιάννης μέ τή Ρίτα γιά την Ρόδο...». "Ω στε κάτι ήξερε 
δ Γιαννόπουλος καί τούς παρακολούθησε ώς την Κοκκινιά, δταν ακούσε τό όνομα 
« Ρ ίτ α » !... «Μέχρι αύριο τό βράδυ, όμως, πρέπει δπωσδήποτε να έχης συναντήση 
τον Κ ώ τσο ...»  " Α ! ! !  Γ ι’ αύτό τον είχε δ Πουλίδης νά περιμένη έξω άπ’ τό «Π ίγκαλς»! 
Τον πήρε καί πήγαν στήν Κοκκινιά... «Στις έξ τό άπόγευμα αύριο, θά πάρης στο τηλέ
φωνο τον Ζώτο καί θά τοϋ πής νά έλθη στο γραφείο σου. Πρόσεξε νά τον άπασχολή- 
σης όσο περισσότερο μπορέσης, γιατί θά χρειαστή νά μπουν στο άτελιέ του δ Γιάννης 
μέ τή Ρίτα καί νά έξακριβώσουν κάτι πού μέ άφορα προσωπικώς...». Τώρα εξη
γούνται ό λ α !!! Χ μμ ! 'Ο  Πουλίδης πήρε στο τηλέφωνο τον Ζώτο καί τοϋ είπε νά πάη 
στο γραφείο του! "Η , είπε στήν "Ελενα νά πάρη τό Ζώτο καί νά πάνε μαζί στο γρα
φείο του !... Πήγαν λοιπόν κατά τις έφτάμιση, όπως μου είπε δ Γιαννόπουλος. Έ ν  τώ 
μεταξύ, δ Γιάννης καί ή Ρίτα μπήκαν στό άτελιέ τοϋ Ζώτου γιά νά έξακριβώσουν 
εκείνο πού άφορα προσωπικώς τον «Μανο»... "Υστερα, πήγαν κι’ αυτοί στοΰ Πουλίδη 
κατά τις έννηά, κΓ ό Πουλίδης έφυγε στις έννηά καί είκοσι!... "Υστερα...

Κύτταζα μέ κρυφό καμάρι τον άστυφύλακα. ’Έκανε τούς συλλογισμούς του 
αυτούς μέ άρκετή σοφία. Οί σκέψεις του ήταν όλες σωστές, έβλεπε τά πράγματα 
ακριβώς όπως καί γώ. Τον θαύμαζα έτσι όπως έστεκε μέ μισόκλειστα τά μάτια καί 
έκανε τούς συλογισμούς του. Μιά απεριόριστη ικανοποίηση γιά τον συνεργάτη 
μου αυτόν μέ κατέκλυζε.

"Εμεινε γιά λίγο άκόμα σκεφτικός δ Χατζής. Τό σημείωμα κρεμόταν στο 
χέρι του κι’ δ άέρας τό άνέμιζε σάν πούπουλο γεμάτο βρωμιά. Κατόπιν τά μάτια του 
άστραψαν. Σήκωσε τό κεφάλι του καί μέ κύτταξε, προφέροντας σιγά, άλλά γεμάτος 
αυτοπεποίθηση:

—Ξέρετε τ ί λέω κ. 'Υπαστυνόμε; "Οτι τό άτομο πού παρά λίγο νά ρίξη τήν κούρ
σα επάνω μου καί νά μέ κάνη μακαρίτη αν δέν πρόφταινα νά πηδήσω έξω άπ’ τό δρό
μο, θά πρέπη νά είναι δ άρχηγός... Θά πρέπη νά...

— Πάψε. Αύριο θά τά ποΰμε καλύτερα. Πάμε τώρα γιατί έχουμε μόνο τρισή- 
μιση ώρες ώς πού ν’ άρχίση ή δουλειά τοϋ λιμανιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γ ιά  όλο τό διάστημα πού θά μεσολαβούσε μέχρις δτου βρεθή δ δολοφόνος τοϋ 
Βότσικα, είχε άπαγορευθή κάθε συνέντευξη ή πληροφορία στούς δημοσιογράφους 
σχετικά μέ τήν πορεία τών άνακρίσεων καί τών ένεργειών μας. Οΐ δημοσιογράφοι 
άνυπομονοΰσαν κι’ δ Διευθυντής τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών είχε βρή κυριολεκτικά τον 
μπελά του μέ τήν συστηματική πολιορκία καί τις χιλιάδες έρωτήματα πού τοϋ 
άπηύθυναν.

Μή έχοντας τίποτα τό νεώτερο νά γράψουν οί εφημερίδες, άφιέρωναν δλόκλη- 
ρες στήλες σέ φανταστικά γεγονότα. Ή  δολοφονία τοϋ Βότσικα κρατοΰσε άνάστατη 
τήν κοινή γνώμη καί πολλοί έφθασαν μέχρι τοϋ σημείου νά γράψουν δτι ή άστυνο- 
μία είχε άπελπιστή πλέον ώς προς τήν άνεύρεση τοϋ δολοφόνου καί σταμάτησε κάθε 
της ενέργεια.
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Μέ τά ξημερώματα της ήμέρας πού θά κυκλώναμε τούς λαθρέμπορους στο 
λιμάνι του Πειραιώς, οί έφημεριδοπώλαι ξεχύθηκαν δπως πάντα άπό πολύ νωρίς 
στούς δρόμους. 'Ο  εφημεριδοπώλης πού περνούσε κοντά μου κατά τις εξ το πρωΐ, 
άκούστηκε νά φωνάζη :

— Παρουσιάστηκε ό δολοφόνος τού Βότσικααα ! ! 'Ομολόγησε το έγκλημά 
της ! ! ! . . .  Γυναίκα ήτο ή φόνισσα !...

Τού ζήτημα αμέσως μιά έφημερίδα. Μοϋ έ'δωσε άλλη άπό κείνη πού τού ζή
τησα, λέγοντας :

— 'Ορίστε κύριος. Αύτή γράφει τήν είδηση. Οί άλλες δεν γράφουν τίποτα.
"Ανοιξα άμέσως τήν έφημερίδα πού μούδωσε. Στην πρώτη σελίδα καί μέ

πηχιαίους τίτλους φάνταζε ή συνταρακτική είδηση :
«Π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η  α ύ θ ο ρ μ ή τ ω ς  ε ι ς  τ ο ν  σ υ ν ε ρ γ ά τ η ν  

μ α ς  κ.  Μ.  Σ.  ή δ ο λ ο φ ό ν ο ς  τ ο ύ  ζ ω γ ρ ά φ ο υ  Θ έ μ ο υ  Β ό τ σ ι -  
κ α . . .  Τ ο ύ  ε ξ έ θ ε σ ε  π ώ ς κ α ί  υ π ό  π ο ι α ς  σ υ ν θ ή κ α ς  έ ξ ε τ έ -  
λ ε σ ε τ ή ν  δ ο λ ο φ ο ν ί α ν . . . » .

Κ ι’ άπό κάτω, μέ μικρότερα γράμματα :
«Τον έμίσησα τυφλά, όπως καί. τον άγάπησα τυφλά... Μου πήρε δ,τι πολύτιμο 

διέθετα καί κατόπιν μ’ έγκατέλειψε γιά κάποιαν άλλην. Δ έ ν  μ ε τ α ν ο ώ  γ ι ά  
δ , τ ι έ κ α μ α ,  είπε ή δμορφη Μίνα. "Υστερα άπό τάς δηλώσεις της αύτάς προς 
τον συνεργάτη μας, έφυγε διά νά παρουσιασθή εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ’Αθη
νών».

’Επακολουθούσε τό κείμενο, πού έκάλυπτε τήν μισή πρώτη σελίδα καί προ
χωρούσε στήν τρίτη. Στο μέσον τού κειμένου υπήρχε ή φωτογραφία τής νεαράς 
δολοφόνου. Παρίστανε μιά δμορφη κοπέλλα, μέ πλούσια μαλλιά καί προκλητικό 
σώμα. ’Από κάτω υπήρχε καί λεζάντα :

«Μ ί ν α ,  ή δ μ ο ρ φ η  φ ό ν ι σ σ  α».
Έ ρριξα  βιαστικά τήν έφημερίδα στήν τσέπη μου καί σέ λίγο βρισκόμουν 

στο σημείο πού είχε όρισθή ώς τόπος συναντήσεως. Βρήκα τρεις μόνον άπό τούς 
άνδρες πού είχαν διατεθή στο λιμάνι. "Εστεκαν στά σημεία πού τούς είχαν ύποδει- 
χθή καί στά χέρια τους κρατούσαν δλοι κι’ άπό μιάν έφημερίδα.

Πήγα ώς τήν παραλία γιά νά δώ καί τούς άλλους! Ό  'Υπαστυνόμος Δελής 
βρισκόταν στο κατάστρωμα τού « Έ  λ π ί ς » καί ίσιαζε τό ναυτικό του κουστούμι. 
Πιο κεΐ καί μέσα σέ μιά βάρκα, βρίσκονταν τρεις ψαράδες πού φιλονικούσαν, κά
νοντας διάφορες μανούβρες καί κυττάζοντας προς δλες τις κατευθύνσεις. ’ Ηταν 
τρ εις άστυφύλακες, πού άπό τήν προηγούμενη ήμέρα είχαμε ζητήσει άπό τό Β ' 
Παράρτημα. Σ έ λίγο μέ πλησίασε ένας οδηγός τής ΓΙάουερ. ΤΗταν ό ’Αστυνόμος 
Βέλιος. Μοΰ είπε δτι είμαι ό πιο κακοφτιαγμένος κουλουρτζής πού είχε συναντήσει 
καί μέ ρώτησε γιατί δέν βρισκόμουν στο «Πίγκαλς» κατά τις δύο καί πέντε, πού 
θέλησε νά μοΰ τηλεφωνήση κάτι τό επείγον... Τού άνέφερα τά σχετικά καί τοΰ- 
δειξα τήν έφημερίδα.

— Ναί, τό είδα, μοΰ είπε. "Ας περιμένουμε δμως γιά νά έρθη κι’ ό κ. Διευ
θυντής. "Οπως καί νάχη τό ζήτημα, δέν υπάρχει τίποτα πού ν’ άνατρέπη' τά σχέ
διά μας.

Πήγε καί κάθησε σ’ ένα παγκάκι τής πλατείας. Σ ’ έναν άλλο πάγκο πήγαν 
καί κάθησαν δυο έργάτες μά μακρυά φτυάρια.

"Εφυγα καί πήγα στο μέρος πού θά έπρεπε νά βρίσκεται δεμένο τό «Α γία  
Ειρήνη». Ή  ώρα πλησίαζε οκτώ.

Στο άπέναντι καφενείο ήρθαν καί κάθησαν δύο νέοι. ’ Ηταν ό Μπούκης μέ τήν 
Έ φ η . Κρατούσαν άπό μιά βαλίτσα καί φορούσαν ταξιδιωτικά κουστούμια. Λίγο 
αργότερα έφθασαν δύο άνδρες άκόμη καί κάθησαν άπέναντι τους.
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Την ίδια στιγμή, ένα ζευγάρι πέρασε άπό δίπλα μου. 'Η  γυναίκα—πού ήταν 
ή Α λίκη —είπε στον σύνοδό της :

—  Μιχάλη, δεν παίρνουμε δυο κουλούρια ; Και να πιούμε κάτι ζεστό
Μου ζήτησε δυο κουλούρια καί κατόπιν ό άντρας μέ ρώτησε :
— Δεν θάπρεπε νά εύρίσκεται εδώ αυτήν τήν ώρα τό «'Αγία Ειρήνη ;».
— Ναί. Μά δεν βλέπω έπιβάτες. Μήπως δεν θά ταξιδέψη σήμερα...
— Τόχουμε «αγκαζέ» τέσσερα άτομα. Δεν είμαστε άρκετοί ;
— Φυσικά είστε... "Αμα έχεις παραδάκι καί πλερώνεις κύριος, μπορείς νά τό 

πάρης καί μόνος σου, γιά νά ταξιδέψης σάν μαχαραγιάς μέ τό κορίτσι σου...
Πήραν τις βαλίτσες τους καί πήγαν κοντά στους άλλους δυό. 'Η  ’Αλίκη φί

λησε τήν Έ φ η  κι’ ό Μιχάλης χτύπησε τά χέρια του γιά νάρθη τό γκαρσόν.
«—"Ω στε, ό «Μιχάλης» είναι ό άλλος...» σκέφθηκα.« Ό  Μιχάλης ό Μπάρλας, 

πού υποψιαζόταν ό ’Αστυνόμος άπό χθές τό πρωί...».
'Η  ώρα ήταν έπτά παρά τέταρτο, όταν ένας καλοντυμένος μεσόκοπος άντρας 

πλησίασε τούς τέσσερις καί τούς είπε ότι τό καΐκι « 'Α  γ ί α Ε  ι ρ ή ν η» θά πλεύ
ριζε στήν άλλη μεριά, κάπου διακόσια μίτρα μακρυά άπό έκεΐ. Τούς είπε πώς ήταν 
ό συνέταιρος τοϋ «Γεράσιμου» καί συνιδιοκτήτης στο καΐκι. Σηκώθηκαν κι’ οί τέσ
σερις καί κετευθύνθηκαν γρήγορα προς τό σημείο πού τούς υπέδειξε.

Μέ άστριαπιαία ταχύτητα πέρασε κείνη τη στιγμή άπό μπροστά μου ή πο- 
λυτελής μαύρη «Μ ε ρ σ ε ν τ  έ ς» τής νύχτας. Μέσα ήταν μόνον ό κοντόχοντρος 
άνθρωπος μέ τό άκουστικό τής βαρυκοΐας. "Εφτασε κοντά στά τέσσερα άτομα, πού 
βάδιζαν μέ τις βαλίτσες στο χέρι, καί φρενάροντας άπότομα άνοιξε τήν πόρτα καί 
είπε κάτι, κουνώντας νευρικά τά χέρια του. Τά τέσσερα άτομα μπήκαν γρήγορα 
μέσα κι’ ή λιμουζίνα ξεκίνησε ολοταχώς προς τό τελωνείο.

’Από πίσω άκολούθησε ένα άλλο αύτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως. Μέσα βρί
σκονταν τρεις γυναίκες κι’ ό οδηγός. Πήγε γιά κάμποσα μέτρα μέ κανονική ταχύ
τητα καί κατόπιν άνέπτυξε την μεγαλύτερη πού διέθετε. Σ έ δέκα λεπτά, τά δύο 
αύτοκίνητα έτρεχαν μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα τήν παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος 
προς τήν Γλυφάδα—Βουλιαγμένη.

Σήκωσα τό κεφάλι καί κύτταξα προς τό ξενοδοχείο πού ήταν πάνω άπ’ τό 
καφενείο. Ό  Πουλίδης βρισκόταν στήν ταράτσα καί βημάτιζε νευριά, μέ τά χέρια 
στις τσέπες. 'Ο  Χατζής βρισκόταν κοντά στ’ άνοιχτό παράθυρο τοϋ τρίτου ορόφου 
καί πλάι του βρισκόταν ό ’Αστυνόμος Βέλιος, πού μέ τό χέρι του μουκανε νόημα 
ν’ άνεβώ. Πήρα τό δίσκο μ’ ένα κουλούρι πού άπόμεινε κι’ άνέβηκα τρέχοντας.

— Τρέξε γρήγορα στο « ’Αθήνα» γιά νά συλλάβης τό Γιάννη καί τή Ρίτα, μου 
είπε ό ’Αστυνόμος μόλις έφτασα. Τό σχέδιό μας άπέτυχε καί σέ δέκα λεπτά φεύ
γουν γιά τή Ρόδο. Θά τούς βρής στο επάνω κατάστρωμα. Ά ν  χρειαστή, θά σέ 
βοηθήση κι’ ό Γιαννόπουλ.ος μέ τό Μένιο, πού βρίσκονται έκεΐ.

Ά λλαξα  γρήγορα τά ροΰχα πού φορούσα καί σέ δέκα λεπτά βρισκόμουνα 
στο μέρος πού ήταν άγκυροβολημένο τό « Ά  θ η ν ά ». 'Η  σειρήνα σου σφύριζε δυ
νατά έκείνη τή στιγμή κι’ οί εργάτες έτοιμάζονταν ν’ άνασύρουν τή σκάλα. Είπα 
στον προϊστάμενο ελέγχου νά μή ξεκινήση πριν τον ειδοποιήσω κι’ άνέβηκα τρέ
χοντας στο κατάστρωμα.

** *
’’Ηταν όμορφο εκείνο τ ’ άνοιξιάτικο πρωϊνό κι’ οί έπιβάτες συνωστίζονταν 

στο κατάστρωμα γιά ν’ άπολαύσουν τή γαλήνη τής θάλασσας. "Ενα άκορντεόν καί 
μιά χορωδία άπό νέους είχαν συγκεντρώσει πολλούς ταξιδιώτες γύρω τους. Έ ρ ρ ι- 
ξα μιά ματιά στο πλήθος αύτό καί κατόπιν άναζήτησα τό ζευγάρι σ’ όλες τις γωνιές. 
Δέν υπήρχε πουθενά. Χώθηκα υστέρα μέσα στο πλήθος κι’ άνοίγοντας μέ κόπο 
κάποια δίοδο έφτασα στο κέντρο. Ό  νέος μέ τό άκορντεόν φορούσε μαϋρα γυαλιά
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ήλιου κι’ έπαιζε μέ άνεση. Δίπλα του τραγουδούσε μέ πολύ γλυκεία φωνή μια κο- 
πέλλα, πού τα μαλλιά της φάνταζαν σάν σπάνιο άσήμι. Οί άλλοι πού τήν πλαισίωναν 
άποτελοϋσαν μιαν άριστη χορωδία.

’Ένοιωσα ξαφνικά ένα ελαφρύ χτύπημα στήν πλάτη καί στράφηκα προς τα 
πίσω. ’ Ηταν ό Μένιος.

— ’Ανοίξαμε τις βαλίτσες μέ τή λιμενική άστυνομία, μοϋ είπε σιγά. Το μόνο 
πού βρήκαμε είναι διό περίστροφα καί τίποτα άλλο. Τό ένα είναι πολύ μικρό καί 
βρίσκεται σ’ ένα μικροσκοπικό τσαντάκι.

— Μείνε έδώ καί πρόσεχέ τους, είπα στο Μένιο. Θά γυρίσω σέ λίγο.
Κατέβηκα τρέχοντας κι’ άνεζήτησα τον κυβερνήτη. Σημείωσα κάτι σ’ ένα

χαρτί καί του τόδωσα. "Υστερα άνέβηκα πάλι καί πήγα κοντά στόν άκορντεονίστα.
Σ έ δυο λεπτά ακούστηκε τό μεγάφωνο του πλοίου :
«Π ρ ο σ ο χ ή : Παρακαλοϋνται οί κ.κ. έπιβάται δπως προσέλθουν άμέσοις 

εις τάς καμπίνας των, προκειμένου νά γίνη ένας τυπικός έλεγχος. ’Εντός δύο λεπτών 
πρέπει νά εύρίσκεσθε άπαντες εις τάς Θέσεις σας. Οί έχοντες τουριστικήν Θέσιν καί 
οί του καταστρώματος, νά συγκεντρωθούν εις τό μπάρ καί εις τήν αίθουσαν δεξιώ
σεων».

’Επακολούθησε μιά μικρή άναταραχή καί τό πλήθος άρχισε νά διαλύεται, 
κατεβαίνοντας προς τις καμπίνες. 'Ο  νέος μέ τό άκορντεόν κι’ ή κοπέλλα πού διηύ- 
θυνε κατά κάποιον τρόπο τή χορωδία, κυττάχθηκαν έκπληκτοι. ’Αποτραβήχτηκαν 
σέ μιάν άκρη στο κατάστρωμα κι’ άρχισαν νά σιγομιλοΰν. "Υστερα, όταν κι’ ό τ ε 
λευταίος επιβάτης άφηνε τό κατάστρωμα, κατέβηκαν κι’ αυτοί καί διευθύνθηκαν 
στήν καμπίνα τους. Τούς άφησα νά μπουν καί παίρνοντας τούς δυό άστυφύλακες κι’ 
έναν ύπαξιωματικό τής λιμενικής άστυνομίας διευθύνθηκα καί χτύπησα ελαφρά 
τήν πόρτα τους. Μπήκα μέ τον λιμενικό, ενώ οί δυό άστυφύλακες έμειναν άπ’ έξω 
γιά νά παρατηρούν τήν αίθουσα διασκεδάσεων. ’Ανοίξαμε τις βαλίτσες κι’ ύστερα 
άπό μιά μικρή έρευνα βγάλαμε τά δύο περίστροφα.

— Έ χου μ ε άδεια όπλοφορίας, είπε ό νέος. 'Ο ρίστε.
Έ β γ α λ ε άπό τήν τσέπη του τήν άδεια καί μοΰ τήν έδωσε. Τό ίδιο έκανε κι’ 

ή κοπέλλα. Οί άδειες είχαν έκδοθή κανονικά κι’ άνέγραφαν τούς κατόχους ώς Γιάννη 
Γραμμένο καί Ρίτα ’Αργυρίου.

— Τίποτα άλλο έχετε μαζί σας ; ρώτησα.
— "Οχι. "Ο ,τι έχομε, είναι δλα στις βαλίτσες μας.
— "Αν έχετε τήν καλωσύνη, μοΰ δίνετε τό άκορντεόν ; Δέν πιστεύω νά έχετε 

άντίρρηση αν τό κυττάξουμε λίγο.
'Ο  Γραμμένος μοΰ τόδωσε διστάζοντας. Τά χέρια του έτρεμαν. Τό άναποδο- 

γύρισα, καί μέ τά δάχτυλα έψαυσα δλη του τήν επιφάνεια. Πίεσα ύστερα ένα μικρό 
λευκό κουμπί καί αυτόματα ή γυαλιστερή έπιφάνεια ύπεχώρησε σ’ ένα σημείο. 
"Ενα μικρό άνοιγμα σχηματίστηκε. Έ φ ερα  κατόπιν τό άκορντεόν πάνω άπ’ τό μι
κρό τραπέζι τής καμπίνας καί τό κούνησα ελαφρά. Δύο πράσινα κουτιά έπεσαν στο 
τραπέζι. "Εσπρωξα ένα μολύβι στήν οπή πού βγήκαν τά κουτιά κι’ δταν τό έβγαλα 
είκοσι διπλωμένα χαρτάκια σωριάστηκαν στο τραπέζι. Τά μάτια των δύο νέων άνοι
ξαν διάπλατα. Άλληλοκυττάχθηκαί χωρίς νά μπορέσουν ν’ αρθρώσουν λέξη.

— Τ ί είναι αυτά ; ρώτησα κυττάζοντας πότε τον' ένα καί πότε τον άλλον.
Δέν απάντησε κανείς. 'Ο Γραμμένος μέ κύτταζε άφωνος, μέ τό βλέμμα γε

μάτο φθόνο καί προκλητικότητα. 'Η  Ρίτα είχε σκύψει τό κεφάλι καί άναλυόταν σέ 
λυγμούς. ; >

— Συλλαμβάνεσθε γιά λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τούς δήλωσα. Π άρτε τις 
βαλίτσες κι’ άκολουθήστε με.

(Συνεχίζεται)



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μ Η Ν Ο Σ  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 6 1

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριον καί από 1—30, εις ’Αθήνας— Πειραιά—Πάτρας 
καί Κέρκυραν :
1 )  Έξητάσθησαν άπό ’Ιατρούς τής έκλογής των οΐκοι. . . 659
2 )  » εις ’Ιατρεία » » » .................. 1 .395
3 )  Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής τω ν . 195
4 )  Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια........ ..............................................  22
5 ) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία του Ν .Α .Π . καί τοϋ

Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών καί Πειραιώς............................. 4 .606
’Ή τοι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω........................ 6 .877

6 )  Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των δωρεάν 4 .475
7 ) Έχορηγήθησαν εις 40 Μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας...........  8 .090

Ά π ό  οικονομικής πλευράς ό μην Αύγουστος έχει ως έξής :
" Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  .............................. , ......................................  Δρχ. 306 .348
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου ...............................................  » 294.476
Σ ύ ν ο λ ο ν  Ε σ ό δ ω ν  ......................................................................  » 600 .824
Έ ξ ο δ α .......................................................................................................  » 438.841

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
1) Οί απολυόμενοι ή οπωσδήποτε άπομακρυνόμενοι τοϋ ’Αστυνομικού Σ ώ 

ματος αστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι νά παραδίδωσιν τά άσφαλιστικά των 
βιβλιάρια εις τάς υπηρεσίας των, αυται δέ νά διαβιβάζωσιν ταϋτα εις τον Κλάδον 
'Υγείας, εις τον όποιον νά γνωρίζωσιν άπαραιτήτως τήν αιτίαν τής άπολύσεως ή 
άπομακρύνσεως τών άνωτέρω.

2 ) Έπανειλημμένως έπεστήσαμεν τήν προσοχήν τόσον τών κ.κ. ’Ιατρών, δσον 
καί τών ήσφαλισμένων Μελών τοϋ Κλάδου 'Υγείας διά τήν εις μεγάλας ποσότητας 
χρήσιν φαρμάκων υπό τών ήσφαλισμένων καί μάλιστα πολυτελών τοιούτων, χωρίς 
όμως δυστυχώς αί συστάσεις μας νά είσακουσθώσιν. Τό αποτέλεσμα είναι οτι καθ’ 
έκαστον μήνα παρατηρεϊται αϋξησις τής δαπάνης τοϋ Ταμείου διά τά φάρμακα. 
Ουτω εις τον Φαρμακευτικόν καί μόνον Σύλλογον ’Αθηνών, ό Κλάδος 'Υγείας έπλή- 
ρωσεν τά κάτωθι ποσά διά τό έτος 1961 :

’Ιανουάριος
Φεβρουάριος

Δραχμαί 287.283
» 264.098

Μάρτιος
’Απρίλιος

» 248 .596
» 273.187

Μάιος » 379.757
’Ιούνιος » 314.279
’Ιούλιος » 338.911
Αύγουστος » 357.794
Σεπτέμβριος » 341.259

, Έ άν έξακολουθήση.ό ρυθμός αυτός τής άνόδου εις τήν χρήσιν τών φαρμάκων, 
θ’ άναγκασθώμεν νά έπιβάλωμεν συμμετοχήν τών ήσφαλισμένων εις αυτά, διά νά 
δυνηθή τό Ταμεϊον ν’ άντεπεξέλθη εις τάς υποχρεώσεις .του.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
Ώ ς  Π ρόεδρος τον  Κ λάδου 'Υ γείας  

Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

Μέλη
»
»

νέα »

»
»

συνταγαι
δραχμών



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Α Π Λ Η  F * Ο  Φ  Ο  Ρ  ί A  I

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

— Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Κικίλιας 
Βασίλειος καί άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τοϋ 'Υπαστυνόμυυ Β ' τάξεως, λόγω συμ- 
πληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας έξ ής δετούς τοιαύτης εις τον βαθμόν 
τοϋ Άνθυπαστυνόμου. Διά την μακροχρόνιον εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα εύδόκιμον 
υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω την εύαρέσκειάν του. 
'Ωσαύτως παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες: κ.κ. Μπό- 
τσης ’Αλέξανδρος, Κουτουβίνης Γεώργιος, Πουλέτσος Κωνσταντίνος, Φουρτούνης 
Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Γεράσιμος, Λιάπης ’Αναστάσιος, Καντόλας Νικόλαος 
καί Τσουραμάνης Εύθύμιος.

*$ ^
Α Μ Ο ΙΒΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

—Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας έπηνέθησαν οί κάτωθι 
’Αστυνομικοί υπάλληλοι: 1 ) ’Αστυνόμος Β ' κ. Άθανασόπουλος Νικόλαος, διότι 
ώς ’Αρχηγός τής Παιδικής Κατασκηνώσεως έν Ά γ ίω  Άνδρέα, έπεδείξατο ολως 
έξαιρετικήν δραστηριότητα, πρωτοβουλίαν καί ζήλον, έπιτυχών την άρτίαν καί υπο
δειγματικήν λειτουργίαν τής εις 'Ά γιον ’Ανδρέαν Παιδικής Θερινής Κατασκηνώσεως. 
2 )  Ύπαστυνόμος Α' κ. Τσιρίγκας Δημήτριος διότι ώς βοηθός τοϋ Διευθυντοϋ ’Αρ
χηγείου, εις δν ειχεν άνατεθή ή έν γένει λειτουργία τής έν Ά γ ίω  Άνδρέα Παιδικής 
θερινής κατασκηνώσεως, έργασθείς άόκνως καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων 
ώρών έργασίας, συνέβαλε τά μέγιστα διά την σημειωθεΐσαν πλήρη έπιτυχίαν τής 
κατασκηνώσεως. 3 )  Άνθυπαστυνόμος κ. Μπερδούσης Γεώργιος, διότι διαχειριστής 
ών τής Παιδικής Θερινής Κατασκηνώσεως έν Ά γ ίω  Άνδρέα, έπεδείξατο έξαιρε- 
τικόν ζήλον καί δραστηριότητα περί τήν έκτέλεσιν των άνατεθέντων αύτω ειδικών 
καθηκόντων, συμβαλών καί ουτος τά μέγιστα διά τήν σημειωθεΐσαν πλήρη έπιτυ
χίαν τής κατασκηνήσεως. 4 ) 'Υγειονομικοί ’Αξιωματικοί, ’Αστυνόμοι Β ' κ.κ. 
Καστρήτσιος Πέτρος καί Άναγνωστάκης Γεώργιος, διότι, ώς ιατροί τής έν Ά γ ίω  
Άνδρέα Παιδικής Θερινής Κατασκηνώσεως, κατέβαλον άοκνους προσπάθειας διά 
τήν παρακολούθησιν τής υγιεινής καταστάσεως τών μετασχόντων τής Κατασκη
νώσεως Παίδων, ώστε κατά τήν διάρκειαν τής κατασκηνωτικής περιόδου νά διατη- 
ρηθή εις λαμπρόν σημεΐον ή υγιεινή κατάστασις τούτων.

—’Επίσης δι’ έτέρας διαταγής τοϋ κ. Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, άπενεμήθη 
έπαινος εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 1 ) Ύπαρχιφύλακα κ. Μπέην 
Γεώογ. καί 2 )  ’Αστυφύλακας κ.κ. Κωνσταντέλλον Βασίλ., Γιάγκον Ίωάννην καί 
Σερέτην Γεώργιον, διότι, άποτελοΰντες τό άστυνομικόν προσωπικόν τής έν Ά γ ίω  
Άνδρέα Παιδικής Θερινής Κατασκηνώσεως, είργάσθησαν μέ έξαιρετικόν ζήλον καί 
εργατικότητα εις τά εΐδικώς άνατεθέντα αύτοΐς καθήκοντα, συμβαλόντες εις τήν 
έπιτυχίαν τής κατασκηνώσεως.

Η Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ  ΤΩ Ν  Π Α ΤΡΩΝ

’Εκπρόσωποι τής πόλεως τών Πατρών, παρουσιασθέντες εις τον κ. ’Αρχηγόν 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά τήν άξίαν παντός 
έπαίνου άπόδοσιν τών άστυνομικών υπαλλήλων τοϋ Γ ' ’Αστυνομικού Τμήματος 
Πατρών, οΐτινες διά τής φιλοπροόδου έργασίας των συμβάλλουν τά μέγιστα εις τήν 
έξυπηρέτησιν τών κατοίκων τής πόλεως. Ό  κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησεν τούς έκπρο- 
σώπους έκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
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Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.

Παρακολουθήτε την Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


