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« Έ π ί τώ άνατέλλοντι Νέω Έ τ ε ι άπευθύνω πρός άπαντας τούς ’Αστυ
νομικούς καί Διοικητικούς υπαλλήλους έγκάρδιον χαιρετισμόν καί τάς πλέον 
θερμάς μου εύχάς δι’ εαυτούς καί τάς οικογένειας των.

Το λήγον έτος συμπίπτει με την συμπλήρωσιν τεσσαρακονταετίας άπο 
της συστάσεως τοϋ Θεσμού της ’Αστυνομίας Πόλεων.

Κατά την περίοδον ταύτην ή ’Αστυνομία Πόλεων συνήντησεν άντιξοό- 
τητας καί έδοκίμασε πικρίας ποικίλης μορφής. Παρά ταΰτα δεν έκάμφθη, άλλ’ 
άντιμετώπισε μέ πίστιν καί γενναιότητα τάς πάσης φύσεως δυσχερείας καί 
τελικώς κατίσχυσε χάρις εις τήν αύτοθυσίαν καί τήν βαθεϊαν συναίσθησιν 
τού καθήκοντος άπάντων των άστυνομικών.

’Ήδη ή ’Αστυνομία, άπο πλευράς όργανώσεως καί συγκροτήσεως έν γέ- 
νει, άποτελεϊ σημαντικώτατον καί ισχυρόν Κρατικόν μηχανισμόν, συνεχώς έξε- 
λισσόμενον.

Αί συνεχείς έπιτυχίαι άποτελοΰσι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τού έργου 
τής ’Αστυνομίας εις όλους τούς τομείς τής άρμοδιότητός της κατά τήν μα
κράν καί πολυτάραχον περίοδον ταύτην.

Κατέφερε συντριπτικά καί άποτελεσματικά πλήγματα κατά τού εχθρού 
τού ’Έθνους, τού κομμουνισμού.

Έσημείωσε λαμπράν επιτυχίαν έν τη διώξει τού εγκλήματος.
Άπέδωκε διά τής μεθοδικής εργασίας της λίαν ικανοποιητικά αποτε

λέσματα εις τούς άλλους τομείς τής ευθύνης της καί γενικώς διά τής δρα- 
στηριότητός της κατέκτησε τήν έμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν τού Λαού.

Έ στω  γνωστόν, ότι ή άμερόληπτος άσκησις τής άστυνομικής εξουσίας, 
ή σύνεσις, ή μετριοπάθεια, ή ευγένεια, ή καλή συμπεριφορά καί ή χρήσις 
τών ήπιωτέρων μέτρων κατά τήν εφαρμογήν τών Νόμων καί ’Αστυνομικών 
Διατάξεων, συνιστώσι προσόντα τού καλού καί άποδοτικοΰ άστυνομικού.

Τέλος ούδενος άστυνομικού δέον νά διαφεύγη τήν άντίληψιν ότι απο
στολή του είναι ή έν παντί έξυπηρέτησις τού πολίτου.

Κατά τό λήγον έτος τό έργον τής ’Αστυνομίας ύπήρξεν λίαν άπο- 
δοτικόν.

Είσερχόμεθα εις τό Νέον ’Έτος ύπό καλούς διά τήν ’Αστυνομίαν οιω
νούς, πιστεύω δέ, ότι άπαντες οί άστυνομικοί θά έπιτελέσωσιν εις τό άκέραιον 
τό καθήκον των προς τήν άγαπητήν μας Πατρίδα καί τήν Κοινωνίαν καί 
θά σταθώσιν εις τάς έπάλξεις άγρυπνοι φρουροί τής τάξεως καί άσφαλείας».

Εν ’ Λθήναις τι] 27 Δεκεμβρίου 1961 

Ό  ’Αρχηγός
ΘΕΟΔ. Ν. ΡΑ Κ ΙΝ ΤΖΗ Σ
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Μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα θολή ανατέλλει ό ήλιος τοΟ 1962. τΑράγε 
θά μπορέση μέ τις άκτϊδες του νά διαλύση τά κατάμαυρα σύν

νεφα πού σκορπίστηκαν στούς αιθέρες άπό τις εκρήξεις των τερα
στίων πυρηνικών βομβών του Κρούστσεφ; Θά μπορέση νά θερμάνη 
τά παγωμένα σώματα καί τις ψυχές τών ανθρώπων, πού μέ αγωνία 
ατενίζουν τούτες τις χριστιανικές ή μέρες πρός το άστρο τής Βηθλεέμ; 
Θά μπορέση νά δώση έλπίδες γιά  μιά ειρήνη στον κόσμο πού τραν
τάζεται ολόκληρος; Τά σήμαντρα τών εκκλησιών μας διαλαλούν αύ- 
τές τις ή μέρες τϊς μεγάλες έντολές τού Χριστού: « ’Αγαπάτε άλλή- 
λους», «Ειρήνη ύμΐν».' Καί ενώ οί άνθρωποι, οί άπλοι άνθρωποι ό
λων τών χριστιανικών δημοκρατικών χωρών, αγκαλιάζονται κα'ι ά- 
σπάζονται άλλήλους, οί άνθρωποι τής στέππας, οί άνθρωποι πού 
γκρέμισαν τίς έκκλησιές καί έκαναν τίς καμπάνες κανόνια καί βόμβες, 
καγχάζουν γιατί είναι άθεοι, γ ιατί δέν πιστεύουν στις έντολές τής 
αγάπης, γιατί ή μόνη τους θρησκεία είναι τό μίσος, τό απέραντο 
μίσος πρός κάθε τ ι τό ανθρώπινο.
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Τά περιστέρια τής ειρήνης, φοβισμένα κι5 αυτά, πετοϋν εδώ κι’ 
εκεί καί ψάχνουν νά βρουν ένα τόπο νά σταθούν, γ ιατί δυστυχώς 
δλος ό κόσμος τραντάζεται άπό τους σεισμούς τών εκρήξεων. Και 
όταν ένα ολόλευκο περιστεράκι τής ειρήνης θέλησε νά σταθή στον 
Παρθενώνα μας κι’ έκεϊ νά στήση τή φωλιά του, κΰμα άνέμου ψυχροΟ 
έφερε μέχρις εδώ τις άπειλές του τρομερού ανθρώπου του Βορρά ότι 
καί τό αιώνιο αυτό σύμβολο τού πολιτισμού θά τό έξαφανίση. Δεν 
γνωρίζει όμως ό άνθρωπος αυτός καί όλοι όσοι άκολουθούν τον κομ
μουνισμό, ότι ενώ μπορούν νά εξαφανίσουν τά υλικά μνημεία, δεν 
μπορούν όμως ποτέ νά σβύσουν άπό τις ψυχές τών άνθρώπων τις 
ιδέες πού τά μνημεία αύτά συμβολίζουν.

Αυτές οΐ ιδέες, αυτά τά ιδανικά που γεννήθηκαν στήν Ελλάδα 
καί γιά  τά όποια σήμερα άγωνίζονται όλοι οι ελεύθεροι λαοί, όλοι 
οί ελεύθεροι άνθρωποι νά τά διατηρήσουν, δίνουν δύναμι σέ όσους 
τά πιστεύουν καί δημιουργούν τήν ελπίδα ότι τελικά θά φέρουν 
στον κόσμο τήν ειρήνη.

Είναι τά ιδανικά τής θρησκείας, τής ελευθερίας (εθνικής καί κοι
νωνικής), τής άγάπης καί τής ειρήνης.

Αύτά τά ιδανικά έχουν ώς λάβαρα οί ελεύθεροι δημοκρατικοί 
λαοί πού τώρα άνεμίχθησαν στον τεράστιο ψυχολογικό πόλεμο, πού 
τον άρχισαν καί τον επέβαλαν οί χώρες τού Σιδηρού Παραπετά
σματος, οί κομμουνιστικές χώρες μέ επί κεφαλής τή Μέκκα τού Μαρ
ξισμού, τή Σοβιετική Ένωσι.

‘Η σύγκρουσι είναι άπέραντη γιατί διεξάγεται μέ όλα τά μέσα, 
καλύπτει όλους τούς τομείς τής πνευματικής καί υλικής ζωής καί δη
μιουργεί στούς άνθρώπους ένα άγχος γιά τό μέλλον τους καί γιά  
τό μέλλον τών παιδιών τους, γιά  τό μέλλον τής άνθρωπότητος.

Μέσα λοιπόν σ’ αύτή τήν ψυχροπολεμική καί άγωνιώδη άτμό- 
σφαιρα ύψώνεται σιγά - σιγά ό ήλιος τού 1962, ένώ οί σάλπιγγες 
τής Βηθλεέμ σαλπίζουν συνεχώς τίς Θείες εντολές: « ’Αγαπάτε άλλή- 
λους», «Ειρήνη υμΐν».

"Ας εύχηθώμεν, λοιπόν, ώς άνθρωποι, ώς "Ελληνες, νά κατορ- 
θώση ό ήλιος αύτός νά φωτίση καί νά θερμάνη τίς ψυχές τών άν
θρώπων, ώστε νά ροδίση καί πάλιν ή αύγή στον κόσμο, νά εύτυ- 
χίσουν καί νά χαροΰν αί άνθρωποι τή ζωή.

Μ’ αύτή τή σκέψι καί μ’ αύτές τίς ελπίδες οί αστυνομικοί βρί
σκονται στο πλευρό τού Ελληνικού Λαού, πάντοτε έτοιμοι νά στα
θούν άντιμέτωποι εκείνων πού θά ήθελαν νά καταλύσουν τά ιδεώ
δη τής Ελληνικής Πατρίδος.

Ν. Α.
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Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
1. ’Έννοια τής κοινωνικής αγωγής.
2. 'Εσωτερική αγω γή (ευγένεια ψυχική) κα ι εξωτερική αγω γή ( τρόποι καλής συμπε

ρ ιφοράς).
3. 'Ο  κύριος καθ’ δλα τζέντλεμαν.
4. Ή  αξ ία  τής κοινωνικής αγωγής γ ιά  τούς αστυνομικούς.

*
*  *

1 . Ή έννοια τής κοινωνικής αγωγής.
Ή  κοινωνική άγωγή αποτελεί' εν αν άπό τούς ουσιώδεις παράγοντας τού 

πολιτισμού κάθε ανθρώπου καί κάθε λαού.
Ά λλα τ ί έννοοΰμε λέγοντες κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ά γ ω γ ή ;  Εννοούμε τήν 

έμφάνισι καί τή συμπεριφορά κάθε άνθρώπου παντού καί πάντοτε, ώς εκδήλωση 
των ψυχικών χαρισμάτων του.

"Οταν λοιπόν οί άνθρωποι πού κατοικούν σ’ ένα Κράτος έχουν άνώτερα αισθή
ματα, τά όποια εκδηλώνουν μέ πράξεις κοινωνικής άλληλεγγύης, εμφανίζονται δέ 
καί συμπεριφέρονται κατά τρόπο πού προκαλεΐ εύχαρίστηση, τότε λέγεται γ ι’ αυτούς 
ή συνηθισμένη φράσις: «Ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι  α ύ τ ο ί  ε ί ν α ι  π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ο  ι» .

Πράγματι δέ γιά νά θεωρηθή ένας λαός πολιτισμένος πρέπει παράλληλα προς 
τήν άνάπτυξη των επιστημών, προς τήν έκτέλεση έργων καλλιτεχνικών, προς τήν 
πρόοδο τής βιομηχανίας, τήν αύξηση τού πλούτου τής Χώρας καί γενικά τήν άνύ- 
ψωση τού έπιπέδου τής ζωής, νά έχη κ α λ ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ά γ ω γ ή .

Eivat γνωστό άλλωστε, πώς ύπάρχουν Κράτη πού είναι έξαιρετικά προω- 
δευμένα στις έπιστήμες καί στις τέχνες καί έν τούτοις οί λαοί πού κατοικούν στά 
Κράτη αυτά θεωρούνται άπολίτιστοι γιατί στερούνται εύγενών αισθημάτων καί 
συμπεριφέρονται προς τούς πολίτας άλλων Κρατών κατά τρόπον άνάρμοστον καί 
άνάγωγον.

'Η  κοινωνική λοιπόν άγωγή, παράλληλα προς τις άλλες εκδηλώσεις τής κοι
νωνικής ζωής, δίνει τό μέτρο τού πολιτισμού κάθε χώρας.

Γ ι ’ αύτό άκριβώς άποτελε'ϊ υποχρέωση δλων μας νά βελτιώνουμε συνεχώς 
τήν κοινωνική μας άγωγή σέ τρόπο ώστε νά φθάνουμε στο τέλειο.

’Αλλά γιά νά βελτιώνουμε τήν κοινωνική μας άγωγή πρέπει νά γνωρίζουμε 
τούς βασικούς κανόνες της.

2. ’Εσωτερική άγωγή (εύγένεια ψυχική) και έξωτερική άγωγή (τρό
ποι καλής συμπεριφοράς) .

Οί κανόνες αύτοί τής κοινωνικής άγωγής διαιρούνται σέ δύο μεγάλες κατη
γορίες.

'Η  πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τούς ηθικούς εκείνους νόμους πού άνά- 
γονται στον εσωτερικό μας κόσμο, στά αίσθήματά μας δηλαδή καί άποτελεΐ τρόπον 
τινά τήν εσωτερική, τήν ψυχική άγωγή τού άνθρώπου.

'Η  δευτέρα κατηγορία περιλαμβάνει τούς κανόνας έκείνους τής κοινωνικής 
άγωγής, πού άνάγονται στήν έξωτερική μας έμφάνιση καί στή συμπεριφορά γενι
κώς καί άποτελεΐ έτσι τήν έξωτερική μας άγωγή «έναντι τών συνανθρώπων μας».

'Όταν λοιπόν κατορθώσουμε ν’ άποκτήσουμε τις ψυχικές άρετές τής άγάπης, 
τής άλληλεγγύης καί τής δικαιοσύνης, θά έχουμε ψυχική εύγένεια. Έάν παράλ-
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ληλα προς τήν ψυχική αυτή ευγένεια καί ώς άντανάκλαση αυτής τηρούμε καί τούς 
κανόνας τής καλής συμπεριφοράς προς τούς συνανθρώπους μας, χωρίς καμμιά διά
κριση, τότε θά μπορούμε να είποΰμε δτι είμεθα « κ ύ ρ ι ο  ι»  μέ δλη τή σημασία τής 
λέξεως.

3. 'Ο κύριος καθ’ δλα τζέντλεμαν.
"Ενας λοιπόν « κ ύ ρ ι ο ς  κ α θ ’ δ λ α», ένας « τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν »  για να 

χρησιμοποιήσουμε τήν άγγλική αύτή λέξη πού έχει γίνει διεθνής, συνδυάζει άπό- 
λυτα τήν έσωτερική, τήν ψυχική άνωτερότητα καί τήν άψογη έξωτερική εμφάνιση 
καί συμπεριφορά, έχει μ ’ ένα λόγο ψυχική καί κοινωνική άγωγή τέλεια.

'Ο « χ ρ υ σ ό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς »  κατά τή λαϊκή έκφραση, ό « κ ύ ρ ι ο  ς» δη
λαδή, είναι πάντα άνοιχτόκαρδος, είναι ήρεμος, είναι καταδεκτικός καί εύεγνικός 
προς δλους, είναι παρήγορος προς τούς πάσχοντας, είναι γενναιόδωρος δπου χρειά
ζεται, είναι ψύχραιμος στις άτυχίες του καί μετριόφρων στις επιτυχίες του.

"Ενας κύριος δεν σκέπτεται ποτέ τό κακό γιά κανένα, φροντίζει δέ νά μή 
θίγη ή προσβάλη οίονδήποτε, δεν περιφρονεΐ τούς άδυνάτους, ή τούς φτωχούς, 
άλλ’ οδτε καί γίνεται δουλόφρων στούς πλουσίους ή στούς δυνατούς.

Ό  κύριος είναι πάντοτε σοβαρός, άλλά καί χαρούμενος. Δεν είναι ποτέ του 
άπαισιόδοξος, χαιρέτα μέ πραγματική χαρά δλους τούς γνωστούς του καί πάντοτε 
ενθαρρύνει καί μεταδίδει τήν αισιοδοξία μ ’ ένα καλό λόγο. "Οταν χρειασθή, γίνεται 
προστάτης των άδυνάτων καί διεκδικεΐ μέ λεπτότητα, άλλά καί σοβαρότητα, τό δί
καιο τού άδικουμένου, χωρίς νά πτοήται άπό κανένα. Παράλληλα είναι εξαιρετικά 
λεπτός καί φιλόφρων στις γυναίκες σ’ όποιαδήποτε τάξη κ ι’ αν άνήκουν, φέρεται 
δέ μέ μεγάλο σεβασμό στις γερόντισσες.

"Ενας κύριος δέν γίνεται ποτέ υβριστής, καί δέν ειρωνεύεται κανένα, δέν 
έκφράζεται πειρακτικά καί μέ υπονοούμενα γιά τούς άλλους, ούτε θυμώνει δταν τον 
κατηγορούν γιά κάτι, άλλά φροντίζει ν’ άμύνεται μέ σοβαρότητα καί μέσα στά επι
τρεπόμενα πλαίσια τής ύπολήψεώς του. Οί κύριοι δέν κάνουν αστεία εις βάρος κα- 
νενός καί φέρονται πάντοτε μέ εξαιρετική καλωσύνη καί άγάπη στά παιδιά.

Κάθε κύριος χαίρεται πάντοτε γιά τις επιτυχίες των συνανθρώπων του καί 
συγχαίρει εΐλικρινώς αύτούς. Έάν δέ καμμιά φορά νομίση δτι έσφαλλε, ζητάει 
πρόθυμα συγγνώμην, ένω αν άντιληφθή δτι κάποιος έκανε κάτι εις βάρος του, δέν 
άπαιτεΐ οΰτε επιχειρεί νά τον έξαναγκάση νά τού ζητήση συγγνώμη. Γενικά, άγα- 
πάει καί σέβεται τούς όμοιους του καί τον έαυτό του.

'Η  έμφάνισις ενός κυρίου, δηλαδή ή ενδυμασία του, τό κούρεμα, τό ξύρισμα, 
τά παπούτσια, ή γραβάτα του, τό καπέλλο καί λοιπά είναι απλά χωρίς εξεζητημένες 
εκκεντρικές διακριτικότητες, πού πολλές φορές δημιουργούν κωμικότητα.

Οί τρόποι του δταν βαδίζη καί δταν βρίσκεται στά κέντρα, στά λεωφορεία, 
στά τραίνα, στά άτμόπλοια καί οπουδήποτε άλλοΰ είναι άψογοι. 'Ο πραγματικός 
κύριος έχει συνηθίσει νά προσέχη σέ δλα, στο κάπνισμα, στο φαγητό, δταν κάθεται 
δίπλα άπό μιά κυρία ή έναν ήλικιωμένο κύριο ή ένα παιδί έτσι πού νά μή δίνη ενόχλη
ση σέ κανένα, άπεναντίας νά προκαλή ευχαρίστηση μέ τήν παρουσία του.

Αυτή μέ λίγα λόγια είναι ή περιγραφή ένός κυρίου πολιτισμένου, ενός τζέν
τλεμαν, ενός πού συγκεντρώνει καί ψυχική εύγένεια καί εύγένεια στον τρόπο τής 
συμπεριφοράς του.

Δέν πρέπει δμως νά νομίσουμε δτι ό « κ ύ ρ ι ο ς »  ό τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν  βρί
σκεται μόνο στις πόλεις καί στά κοσμικά σαλόνια. "Οχι.

Κύριος καθ’ δλα, είναι καί ό άγρότης, πού έμφανίζεται μέ τήν τοπική του 
ένδυμασία καθαρή, πού είναι πάντα γελαστός καί άνοιχτόκαρδος, πού δέν μιλάει
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μέν στον πληθυντικό, άλλά πού ή μιλιά του καί το περιεχόμενό της μοσχοβολάει 
άρχοντιά καί καλωσύνη.

Κύριος καθ’ όλα είναι καί ό έργάτης, πού μέ την απλή του φορεσιά, μέ τά 
σκληρά άλλά καθαρά, υστέρα άπό τή δουλειά χέρια του, μέ το χαρούμενο καί εύθυμο 
παρουσιαστικό του καί μέ τούς απλούς μέν, άλλά αυθόρμητα σεμνούς τρόπους τής 
συμπεριφοράς του, σάς αιχμαλωτίζει.

Ά πο αύτά λοιπόν, πού άναφέραμε περιληπτικά βγαίνει το συμπέρασμα όπως 
τονίσαμε καί στην άρχή, ότι ή κοινωνική άγωγή άποτελεϊ ούσιώδη παράγοντα τοΰ 
πολιτισμού κάθε άνθρώπου.

4. ‘Η άξία τής κοινωνικής αγωγής γιά τούς αστυνομικούς.
Αφού λοιπόν γιά κάθε άνθρωπο ή κοινωνική άγωγή του άποτελή, ώς έκδή- 

λωσι, ούσιαστικό παράγοντα, πού φανερώνει τό βαθμό τοΰ πολιτισμού του, γιά 
τούς άστυνομικούς άποτελεϊ υποχρέωση, γιατί άντανακλά κατά πρώτο λόγο στο 
’Αστυνομικό Σώμα καί κατά δεύτερο λόγο στο Κράτος, τοΰ οποίου αυτοί άποτελοΰν 
τά κυριώτερα όργανα, μέ τά όποια κάθε ξένος, άλλά καί οί πολίτες γενικώς έρχονται 
σέ άμεσο καί συχνή επαφή.

"Ωστε, έχουν υποχρέωση όλοι οί άστυνομικοί, άνεξαρτήτως βαθμού, παράλ
ληλα προς τήν επαγγελματική άνάπτυξη ν’ άποκτήσουν καλή κοινωνική άγωγή, 
ν’ άποκτήσουν δηλαδή ευγένεια ψυχής καί ευγένεια στούς τρόπους των, τόσο κατά 
τήν έκτέλεση τής ύπηρεσίας αύτών, όσο καί στις κοινωνικές τους συναναστροφές καί 
έμφανίσεις.

Ά λλω ς τε όπως όλοι γνωρίζουμε ή κοινή γνώμη βαθμολογεί τήν ’Αστυνομία 
οχι μονάχα άπο τις επιτυχίες της, στή δίωξη τού έγκλήματος καί στήν προσπάθειά 
της γιά τήν προάσπιση τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τών πολιτών, άλλά 
κατά πρώτο λόγο άπό τή συμπεριφορά τών οργάνων αύτής κατά τήν ενάσκηση τού 
καθήκοντος των.

’Έ τσ ι βλέπει κανείς πολλές φορές νά έξεγείρεται ή κοινή γνώμη καί ό τύπος 
πού τήν έκπροσωπεΐ γιά τή συμπεριφορά ενός άστυνομικοΰ οργάνου, σέ τέτοιο βαθ
μό πού τραυματίζει τήν ύπόληψη ολοκλήρου τοΰ Σώματος.

Μπορεί ένας άστυνομικός νά μήν έχη εύρεΐα έπιστημονική καί υπαλληλική 
κατάρτιση, νά μή είναι πλήρως ένήμερος τών Νόμων τού Κράτους, νά μή θεωρή- 
ται άπό τούς προϊσταμένους του ύπηρεσιακώς έπαρκής, καί όμως νά είναι άγαπη- 
τός στούς πολίτες, γιατί έχει εξαιρετική συμπεριφορά, έχει δηλαδή κοινωνική 
άγωγή.

Τή συμπεριφορά του δέ αύτή τή διακρίνει ό πολίτης άπό διάφορες μικρολε- 
πτομέρειες κατά τήν ενάσκηση τής ύπηρεσίας του, άπό τό ύφος του, άπό τό βάδι
σμά του, άπό τον τρόπο τής ομιλίας του καί άπό τον τρόπο άκόμη πού θά κ 
σ’ ένα κέντρο.

Βέβαια, οί άστυνομικοί, είναι παιδιά τοΰ λαοΰ καί προέρχονται άπ’ ευθείας 
άπό αύτόν. ’Ενώ άπ’ εναντίας πολλοί έγκληματίαι άνήκουν σέ άνεπτυγμένες τάξεις 
καί έχουν έξαιρετική κοινωνική μόρφωση καί άριστη άγωγή, δηλαδή άριστο τρόπο 
συμπεριφοράς, ώστε νά μποροΰν έτσι νά εγκληματούν εύκολώτερα καί έπιτυχέστερα.

Γ ι’ αύτό άκριβώς είναι άνάγκη καί οί άστυνομικοί ν’ άναπτύσσουν τήν κοι
νωνικήν τους μόρφωση καί ν’ άποκτοΰν άγωγή γενική τέτοια, πού νά τούς έπιτρέ- 
πη νά κινηθοΰν άνετα σ’ όλα τά στρώματα τής κοινωνίας, όπου κυκλοφορούν οί κα
κοποιοί καί νά έπιτυγχάνουν τήν έξουδετέρωσή τους.

Γιά ν’ άποκτήση όμως ένας άνθρωπος τού χωριού ή τοΰ λαού τής πόλεως πού 
κατατάσσεται άστυφύλακας κοινωνική μόρφωση καί γενικά άγωγή καλή, πρέπει 
νά διδαχθή έπίμονα, καί τούτο είναι ύποχρέωσις τών ’Αστυνομικών Σχολών. ’Εκεί
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οφείλουν οί μαθηταί ν’ άποβάλουν σιγά—σιγά ώρισμένα μικροελαττώματα, τά όποια 
μπορεί ν’ απέκτησαν στή ζωή τους μέχρι τότε καί ταυτόχρονα νά άναπτύσσωνται, 
νά μορφώνονται σέ κοινωνική εμφάνιση, ν’ άποκτοϋν μέ ένα λόγο καλούς τρόπους, 
καλή παράσταση.

Τό ζήτημα αύτό έχει εξαιρετική σημασία καί γ ι’ αύτό άκριβώς καθιερώθη 
ή κοινωνική άγωγή ώς μάθημα στις ’Αστυνομικές Σχολές, ώστε νά μή εμφανί
ζονται τά άστυνομικά όργανα μέ καθυστερημένη κοινωνική μόρφωση καί άγωγή, 
έτσι πού νά ξαναφέρνουν στή μνήμη των πολιτών τον άστυνομικό τής περασμένης 
εποχής, άλλά νά είναι τελείως ώργανωμένοι καθ’ όλα καί νά μπορούν νά εμπνέουν 
τον σεβασμό καί τήν έμπιστοσύνη, ώς εκτελεστικά όργανα τού Κράτους.

Σήμερα ή γενική κοινωνική άνάπτυξη, ή πρόοδος, ό πολιτισμός, θέλει τον 
άστιφώλακα τζέντλεμαν, τον θέλει κύριο, τον θέλει λεπτό, μέ τρόπους, μέ ευγένεια 
μέ σοβαρότητα καί μέ άξιοπρέπεια.

Βέβαια, δέν μπορεί ν’ άξιώση κανείς άπό ένα όργανο πού δουλεύει σκληρά 
καί πού πολλές φορές αμείβεται φτωχά νά παρουσιασθή μέ πολιτική ενδυμασία 
άψογου κυρίου των σαλονιών. Αύτό θά μπορούσε νά θεωρηθή υπερβολή. Είναι δυ
νατό όμως καί εύκολο ή παράστασις γενικά, ή έμφάνισις καί οί τρόποι, ή συμπερι
φορά δηλαδή τού οργάνου αυτού, νά είναι τέτοια, ώστε ν’ άφοπλίζη καί νά ύποτάσ- 
ση στά κελεύσματα των νόμων όποιονδήποτε πολίτη, σ’ όποιαδήποτε κοινωνική 
κατηγορία καί αν άνήκη.

Ευτυχώς στήν ’Αστυνομία είχαμε άνέκαθεν δείγματα εξαιρετικής πραγματι
κά κοινωνικής εμφανίσεως καί άγωγής τών οργάνων αυτής, πού μπόρεσαν αξιόλο
γα νά κινηθούν σ’ όλα τά κοινωνικά στρώματα καί νά έκτελέσουν τό καθήκον τους 
υποδειγματικά μέ άνεση καί μέ επιτυχία. Τά δείγματα όμως αύτά τής έξαιρετικής 
εμφανίσεως καί άγωγής πρέπει νά γίνουν υποδείγματα γιά τό σύνολον τών οργάνων 
τής τάξεως, ώστε νά μπορή κανείς γενικά νά ύπερηφανεύεται γ ι’ αύτά, ώς "Ελλην.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 

εύχονται εις τούς συνδρομητάς των 

εύτυχές τό άνατέλλον 

Νέον ’Έτος 1962



ΔΙΕΘ Ν Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
“ Ι ΝΤΕΡΠΟΛ, ,

'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου
-------------------κ. Δ Η Μ . Δ  . Μ Υ Λ Ω Ν Α ----------------------- —

Τό έγκλημα, το όποιοδήποτε έγκλημα, από την απλή απάτη μέχρι του προμελε- 
τημένου καί προσχεδιασμένου φόνου, χάρις εις τάς προόδους πού έσημειώθησαν τα 
τελευταία χρόνια, παρουσιάζει περισσότερες σκοτεινές πλευρές. Κα'ι τις σκοτεινές 
αύτές πλευρές είναι υποχρεωμένη να διαφώτιση ή άστυνομία, να συλλάβη τον έκγλη- 
ματία καί νά τον παραδώση εις τήν Δικαιοσύνην προς τιμωρίαν. Άλλα αν τό έγκλημα 
γίνεται πιο συστηματικό καί τά μέσα πού διαθέτει σήμερα ή άστυνομία είναι πιο 
άποτελεσματικά, θύστε τελικά ό οίοσδήποτε εγκληματίας δέν διαφεύγει τήν τιμωρία 
τής άξιοποίνου πράξεώς του.

’Αλλά, έκτος των νέων μεθόδων πού χρησιμοποιούν οί παράνομοι τής κοινωνίας 
διά τήν διάπραξιν μιας άξιοποίνου πράξεως, υπάρχει καί ή ευχερής τούτων μετακί- 
νησις άπό πόλεως εις πόλιν, χώρας εις χώραν καί ήπείρου εις ήπειρον. "Ετσι πολλές 
φορές τά ίχνη τοΰ δράστου χάνονται. ’Αλλά καί ή άστυνομία δέν έμεινε άργή. Μπο
ρούμε μάλιστα νά πούμε ότι πρόλαβε τον έγκληματία. Δ ιότι, άντί νά μετακινήται 
ή ίδια, άπό χώρα εις χώραν καί ήπείρου εις ήπειρον, μετακινεί τά τεκμήρια πού βαρύ
νουν τον έγκληματία καί κατατοπίζει τάς άστυνομίας όλων των χωρών πού τελικά 
δύσκολα κατορθώνει όχι νά μείνη άσύλληπτος, άλλά καί νά δράση άκόμη.

Μέ τήν συνεργασία αυτή των άστυνομιών, τήν παροχή πληροφοριών καί ομα
δική δράσι, τά έγκλήματα έξιχνιάζονται καί οί έγκληματίαι συλλαμβάνονται.

Καί ή συνεργασία αυτή τών άστυνομιών ώδήγησε εις τήν δημιουργίαν τής 
Ίντερπόλ, ή οποία είναι ένας διεθνής οργανισμός καταπολεμήσεως καί προλήψεως 
τού έγκλήματος. 'Ο γενικός γραμματεύς τής Ίντερπόλ κ. Μαρσέλ Σικώ, όμιλών έπί 
τής δράσεως τής Ίντερπόλ, είς τό Παρίσι, είπεν ότι ή συνεργασία 76 άστυνομιών πού 
άνήκουν εις τήν Ίντερπόλ έχει δώσει άριστα άποτελέσματα. Οί άστυνομικοί τής Ίν
τερπόλ κατά κύριον λόγον είναι υπάλληλοι γραφείου μέ πείραν καί έπιστημονικήν 
μόρφωσιν εις τον τομέα τοΰ έγκλήματος καί τά όπλα πού χρησιμοποιεί είναι οί 
«φάκελλοι», πού είναι τό άποτελεσματικώτερο καί πιο τρομερό όπλο κατά τών διε
θνών κακοποιών, τών οποίων ή φαντασία καί ή σατανικότης ξεπερνά κάθε όριον.

Δέν θά άσχοληθώμεν εις τό σημείωμά μας αυτό μέ τήν διάρθρωσιν τής Ίντερ- 
πόλ. Εις όλους τούς άστυνομικούς είναι γνωστή καί ή διάρθρωσις καί ή σύνθεσις 
τού διεθνούς αύτοΰ άστυνομικοϋ σώματος. Θά περιοριστούμε νά πούμε μερικά βα
σικά στοιχεία πού έχουν συγκεντρωθή είς τά άρχεϊα όλων τών άστυνομιών καί έκ τών 
οποίων άποδεικνύεται ή ένεργητική δράσις τής Ίντερπόλ, μέλος τής οποίας είναι καί 
ή ελληνική ’Αστυνομία.

Κατ’ άρχήν οί υπηρεσίες τής Ίντερπόλ είναι πολύτιμες όταν πρόκειται διά 
κακοποιούς πού κυκλοφορούν διαρκώς άπό χώρας είς χώραν καί άπό ήπείρου εις 
ήπειρον διά τήν διάπραξιν κλοπών, διαρρήξεων, άπατών μέ άπειρες ταυτότητες καί 
ονόματα. Ή  Ίντερπόλ έχει συγκεντρώσει τά δακτυλικά άποτυπώματα καί φωτο
γραφίας χιλιάδων διεθνών κακοποιών πού τής έπιτρέπει ν’ άποκαλύψη τό πραγματικό 
όνομα τού κακοποιού παρ’ όλα τά ψεύτικα ονόματα καί πιστοποιητικά. Είναι σπάνιο 
τό γεγονός ένα θύμα άπάτης ή κλοπής νά μήν έχη προσέξει κάποια χαρακτηριστική 
λεπτομέρεια είς τό ύψος, τό φέρσιμο ή τήν έμφάνισι του κακοποιού. Μόλις καταγγελ- 
θή ή άπάτη καί γίνη ή κατάθεσις τού θύματος, άμέσως έρευνώνται τά άρχεϊα τής 
Ίντερπόλ καί είς λίγα λεπτά ξεχωρίζονται αί φωτογραφία.', καί όλα τά στοιχεία τών



8 Δ . Μυλωνά : Ή  δρασις της Διεθνούς ’Αστυνομίας «Ίντερπόλι

απατεώνων μέ το ειδικό αύτό στοιχείο. ’Από κεϊ καί πέρα είναι εύκολη ή έπισήμανσις 
τοϋ κακοποιού καί ή σύλληψίς του. Πολλές απάτες μέ επιταγές καί διάφοροι συνδυα
σμοί διεθνών άπατεώνων καί κακοποιών εις βάρος τραπεζών άνεκαλύφθησαν άπο την 
Ίντερπόλ χάρις εις το πλήρες φωτογραφικόν καί δακτυλοαποτυπωματικόν άρχεϊον.

Χαρακτηριστικά άναφέρεται το παράδειγμα τοϋ Ούκρανοϋ Σμολιάνωφ, ένός 
έκ τών τρομερωτέρων παραχαρακτών νομισμάτων εις διεθνή κλίμακα. 'Ο Σμολιάνωφ 
ήταν μαθητής τής Σχολής Καλών Τεχνών τοϋ Κίεβου, πού μετά την κομμουνιστική 
έπανάστασι τοϋ 1917, κατέφυγε στο Βερολίνο. ’Αλλά άντί νά συνέχιση τις σπουδές 
του έπεδόθη εις τήν παραχάραξι νομισμάτων. Κυκλοφοροΰσε εις δλα τά κράτη τής 
Ευρώπης μέ ψεύτικα διαβατήρια, διηύθυνε μιά μικρή ομάδα συνενόχων καί έ'θετε εις 
κυκλοφορία χιλιάδες ψεύτικες άγγλικές λίρες. ’Αξίζει νά σημειωθή δτι ό Σμολιάνωφ 
κατά τήν διάρκεια τοϋ Β ' παγκοσμίου πολέμου χρησιμοποιήθηκε άπο τον Χίμλερ 
καί Καλτενμπροΰνερ διά τήν παραχάραξι άγγλικών λιρών καί άλλων νομισμάτων μέ 
τά όποια το Γ ' Ράιχ έπλήρωνε τούς κατασκόπους του. Καί πολλοί τήν έπαθαν. Σ ή 
μερα ό Σμολιάνωφ πού συνελήφθηκε άπο τούς ’Αμερικανούς κατά τήν είσοδόν τους 
εις τήν Γερμανίαν βρίσκεται εις τις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί φτειάνει παιγνίδια. 
Καί ούτε καν επιχειρεί νά παραχαράξη νόμισμα. Δ ιότι είναι βέβαιος δτι θά συλληφθή 
άμέσως.

Πολλά θά είχε νά πή κανείς διά τήν δράσι τής Ίντερπόλ ώς οργανισμού, άλλά 
καί τών προσώπων πού εις κάθε χώρα εργάζονται διά λογαριασμό της. Πολλά έπίσης 
είναι τά περιστατικά δπου ή ελληνική άστυνομία έβοήθησε τήν Ίντερπόλ εις τήν 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν διεθνών άπατεώνων, κακοποιών καί έμπορων ναρκωτικών. 
Σημαντική είναι έπίσης ή συμβολή της είς τον τομέα τής σωματεμπορίας καί τής 
υιοθεσίας νηπίων πού συνετάραξε τήν κοινήν γνώμη καί κυρίως τήν ’Αμερική. Καί ή 
θέσις πού κατέχει ή ελληνική άστυνομία είς τήν Ίντερπόλ είναι άρκετά έπίζηλος. 
Πολλές φορές έχει έπισημανθή ή δρασις τής έλληνικής άστυνομίας καί ή συμβολή 
της είς τήν άνακάλυψιν διεθνών κακοποιών.

"Ενα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα τής δράσεως τής Ίντερπόλ, ελληνικού 
ένδιαφέροντος, είναι ή άνακάλυψις είς τήν Βραζιλίαν τών άδελφών Κουκούλα πού κα- 
τηγοροϋνται δι’ άπάτας είς τήν Ελλάδα. Έπίσης ή άνακάλυψις τών δραστών τοϋ 
φόνου τής Εύβοιας είς τήν Γερμανίαν καί πλεΐστα δσα άλλα.

’Αλλά παρ’ δλην τήν δράσιν τών έθνικών άστυνομιών καί τής Ίντερπόλ, οί κα
κοποιοί, οί άπατεώνες, οί διαρρήκτες καί οί λωποδύτες δέν περιορίζονται. Τουναντίον 
αυξάνει ό άριθμός των, έπινοοΰν δέ νέα τεχνάσματα καί μεθόδους πού πολλές φορές 
φέρνουν είς άμηχανίαν τά διεθνή λαγωνικά. Τελικά δμως καί οί νέοι αυτοί κακοποιοί 
άνακαλύπτονται καί καταγράφονται είς τά άρχεΐα τής Ίντερπόλ καί εξιχνιάζονται 
τά συστήματα πού χρησιμοποιούν. Δ ιότι έάν οί κακοποιοί είναι έπινοητικοί καί οί 
άστυνομικοί δέν στερούνται έξυπνάδας καί γνώσεων, ώστε νά έπισημαίνουν τό έγκλη- 
μα καί τον έγκληματία. Πάντως γεγονός είναι δτι δσο υπάρχουν άνθρωποι καί μά
λιστα άφελείς θά ύπάρχουν άπατεώνες καί κακοποιοί. Καί ή άπάτη είναι τόσον εύκο
λα νά διαπραχθή δσον άφελέστερο είναι τό θύμα. Καί είς τήν περίπτωσι αύτή δ,τι 
δήποτε καί άν κάνη ή άστυνομία, δέν θά δϋνηθή νά τό σώση δλες τις φορές. Δ ιότι ό 
άπατεών λαμβάνει προφυλακτικά μέτρα πού είναι πολλές φορές άδύνατον ν’ άνακα- 
λυφθή είς τήν διάπραξι τό άδίκημα. Έκτος φυσικά τού δτι ή άστυνομία δέν έχει δικαί
ωμα νά συλλάβη κάποιον, έστω καί άν είναι βεβαία δτι σχεδιάζει καί προετοιμάζει 
τήν άπάτην του, πριν έχη άπτά δείγματα διαπράξεως τού άδικήματος. Καί τούτο 
διότι ό νόμος δλων τών κρατών δέν προβλέπει τήν τιμωρίαν τής σκέψεως. Διά τούς 
λόγους, αυτούς καλούνται καί οί πολΐται νά έχουν τό νοΰ τους καί νά φροντίζουν κατά 
τό δυνατόν ν’ αύτοπροστατεύωνται καί νά μή πίπτουν θύματα τών άπατεώνων. 
Δ ιότι δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι τό παληό κόλπο τού «παππά» διά τό όποιον τόσα
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Άρχιφύλακος κ. Κ Ω Ν . ΛΑΨΑΝΗ

Μία εκ τών ώραιοτέρων παραδόσεων τής 'Αμερικής άπεικο- 
νίζεται εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν τό Ά νώτατον Λ ικαστήριον των 
Η νωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής ενέδωσε νά έξετάσμ τήν προσ
φυγήν ενός ’Αμερικανού πολίτου, τον όποιον πάντες άπέφυγαν νά 
άκούσουν.

Μέχρι τής τελευταίας ώρας τής Δευτέρας, 11—1—60, ή ήμέρα κυλοϋσε ομαλά, 
χωρίς τίποτε τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν γεγονός εντός των μαρμάρινων αιθουσών 
του Άνωτάτου Δικαστηρίου των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, δεδομένου 
ότι ή Δευτέρα είναι ήμέρα έκδόσεως άποφάσεων. Τό Δικαστήριον κατ’ αρχήν 
προέβη εις άνακοίνωσιν άποφάσεων, επί υποθέσεων οί όποιες ειχον συζητηθή κατά 
τάς προηγουμένας ήμέρας. Μεθ’ δ, εννέα δικασταί, οί άπαρτίζοντες τό έν λόγο» 
Άνώτατον Δικαστήριον, φέροντες μαύρους μανδύας, συνήλθον έκ νέου διά νά εξε
τάσουν άλλας υποθέσεις. 'Ο πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου εΐπεν «Sam  Thom son κατά 
τοϋ Πταισματοδικείου τής L ou isv ille» .'Ο συνήγορος τοΰ Thom son, ό Louis Lu sky , 
ήλικίας 45 έτών, πρώην υπάλληλος τοϋ Άνωτάτου Δικαστηρίου, δταν πρόεδρος 
αύτοΰ ήτο ό H arlam  F . Stone, ήγέρθη καί άπηυθύνθη προς τούς δικαστάς.

'Ο L u sk y  ήτο ένας άπό τούς ολίγους άνθρώπους, πού είχαν πιστέψει δτι ή 
ύπόθεσις τοΰ Sam  Thom son ήτο δυνατόν νά άχθη ένώπιον τοΰ Άνωτάτου Δικα
στηρίου. Μετά μακράν διαδικασίαν, ό L u sk y  κατώρθωσε νά φέρη τήν ύπόθεσιν τοΰ 
Thom son άπό τό Πταισματοδικείων, τό Κατώτατον Δικαστήριον τοΰ Kentucky, 
ένώπιον τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου τοΰ ’Έθνους. 'Η  ύπόθεσις περιελάμβανε δύο 
καταδικαστικάς άποφάσεις, μέ πρόστιμου 10 δολλαρίων δι’ έκάστην άπόφασιν. 
'Η  τελευταία φορά, κατά τήν οποίαν τό Άνώτατον Δικαστήριον είχεν έπιληφθή μιας 
τόσον άσημάντου ύποθέσεως, ήτο τώ 1886.

Πλήν δμως, ή ουσία τής ύποθέσεως δεν ήτο τό ποσόν τοΰ προστίμου. « ’Ακόμη 
δεν ήλθε ό καιρός πού οί ’Αμερικανοί πολϊται θά πρέπη νά λαμβάνωνται ύπ’ δψιν 
ως οΐκονομικαί μονάδες μόνον. Α ί άνάγκαι των καί τά δικαιώματά των δεν προσ- 
μετρώνται μέ οικονομικούς μόνον συντελεστάς». Ό  L u sk y  είχε γράψει είς τήν 
εκθεσίν του προς τό Άνώτατον Δικαστήριον. «Μία έκ τών άναγκών τούτων είναι 
καί ή Δικαιοσύνη καί είς αυτήν τήν χώραν, τήν δημοκρατικήν, τήν χώραν τής έλευ- 
θερίας, οί ’Αμερικανοί έχουν τό έκ τοΰ νόμου δικαίωμα νά άπολαύουν τής Δικαιο
σύνης». Καίτοι οί δικασταί ειχον άρνηθή πολλάκις νά έπιληφθοΰν τοιούτων υποθέ
σεων, δεδομένου δτι δεν άφοροΰσαν θέματα, διά τά όποια ήτο άναγκαία ή ύπό'τοΰ

έχουν γραφή καί έχουν γίνει συστάσεις έπί συστάσεων έχει άκόμα τά θύματά του. Καί 
εις τήν περίπτωσι αυτή ό κύριος ένοχος δεν είναι περισσότερον ό παπατζής δσο τό 
θΰμα του. Τό ίδιο μποροΰμε νά ποΰμε καί διά τό «φιλικό» χαρτοπαίγνιο μεταξύ τοΰ θύ
ματος καί τών τριών άγνώστων του. Ή  άπάτη αύτή είναι ένα άδίκημα άπό τά άρ- 
χαιότερα καί φυσικά δεν πρόκειται νά έκλειψη. Οί άπατεώνες συνεχώς βελτιώνουν 
τάς υ,εθόδους πού χρησιμοποιούν. ’Αλλά καί ή άστυνομία συνεχώς έξελίσσεται. Καί 
είς τον άγώνα άστυνομίας καί άπατεώνων άναμφισβήτητα τελικά νικητής είναι 
ή άστυνομία.

ΔΗ Μ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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Άνωτάτου Δικαστηρίου έρμηνεία τοϋ Συντάγματος, έπί της εν λόγω ύποθέσεως του 
Thom son συνεφώνησαν, οτι όσον άφορα εις τάς άποφάσεις τοϋ Πταισματοδικείου, 
διά των όποιων τοΰ έπεβλήθη τό ώς άνω πρόστιμον, έγεννάτο θέμα συνταγματικόν.

'Ο Thom son ήτο ένας άπλός έργάτης εις τήν Louisville. Λεπτός, αξιοπρεπής 
καί έ'ντιμος, έζοΰσε μόνος σέ ένα μικρό σπιτάκι σέ ένα προάστειον τής Louisville, 
Τό εισόδημά του προήρχετο άπό ήμερομίσθια, πού έκαμε πότε ώς έλαιοχρωματι- 
στής καί πότε ώς ξυλουργός. Οί μπελάδες του άρχισαν μέ τις συχνές συλλήψεις του 
ύπό τής ’Αστυνομίας, έπί αλητεία, άναξιοπρεπεϊ διαγωγή κ.τ.λ.

'Ο Thom son πάντα ήσθάνετο ότι οί ’Αστυνομικοί ήσαν υπερβολικοί, όταν 
τον συνελάμβανον διά τάς ώς άνω αιτίας. Μετά δέ τήν πρόσφατον σύλληψίν του, 
έπί άναξιοπρεπεϊ διαγωγή, άπεφάσισε νά άντιδράση κατά κάποιον τρόπον. 'Ο 
Thom son, λοιπόν, εκαμε τον έξής συλλογισμόν : «'Όταν σέ κτυποΰν συνεχώς στον 
ώμο, αυτός ό ώμος κάποτε θά πόνεση. Κάτι λοιπόν πρέπει νά γίνη».

’Από τήν φυλακή έτηλεφώνησε εις τον ιατρόν κ. VVynant Dean, εις τήν οικίαν 
τοϋ όποιου είχεν έργασθή άρκετά χρόνια καί τοΰ έζήτησε τήν βοήθειάν του. Ό  
ιατρός Dean έκάλεσε τον δικηγόρο Louis Lu sky . Εις σχετικήν συζήτησιν, τήν 
οποίαν ό L u sk y  είχε μετά τοΰ κρατουμένου Thom son, έπείσθη ότι ό πελάτης του 
αδίκως έκρατεΐτο, παρουσιάσθη λοιπόν εις τό Πταισματοδικεΐον καί έζήτησε νά 
όρισθή δικάσιμος διά τον πελάτην του.

Προ τής δίκης αυτής, ό Thom son συνελήφθη καί πάλιν, αύτήν τήν φοράν 
συνελήφθη καθ’ ήν στιγμήν άνέμενεν έξωθι ένός σταθμοΰ αυτοκινήτων διά νά πάρη 
τό λεωφορεΐον, τό όποιον θά τον μετέφερε εις τό σπίτι του. Κατηγορήθη δέ έπί 
αλητεία καί εις τό Πταισματοδικεΐον κατεδικάσθη.

Ό  δικηγόρος L u sk y  ίσχυρίσθη- ότι τά γεγονότα άπεδείκνυον τήν αθωότητα 
τοΰ πελάτου του καί έζήτησεν έφεσιν κατά τής άποφάσεως τοΰ Πταισματοδικείου. 
Ό  δημόσιος κατήγορος άντετάχθη, μέ τον υπαινιγμόν ότι ό L u sk y , καταπιανόμε- 
νος άπό μίαν άσήμαντον πταισματικήν παράβασιν, ήθελε νά δημιουργήση θόρυβον 
τοιοΰτον, ώστε νά έπιληφθή 'Ομοσπονδιακόν Δικαστήριον. Ό  πρόεδρος τοΰ Πται
σματοδικείου επέβαλε εις τον κατηγορούμενον Thom son πρόστιμον 20 δολλαρίων, 
έπί άσκόπω περιπλανήσει καί 30 ήμερων κράτησιν, έπί άλητεία. Ό  δικηγόρος 
L u sk y  τότε έ'φερε τήν ύπόθεσιν ένώπιον άλλου όρκωτοΰ δικαστηρίου, τό όποιον 
άμέσως ήθώωσε τον Thomson.

Προς αποφυγήν μελλοντικών περιπετειών, ό L u sk y  συνεβούλευσε τον πελά
την του νά άποφεύγη νά παραμένη εις τούς σταθμούς αυτοκινήτων. Δέκα ήμέρες 
άργότερα, ένώ εύρίσκετο εις τό Καφέ-Μπάρ «L ib erty  and Cafe», άναμένων τό 
λεωφορεΐον, τό όποιον είχε στάσιν εις τήν πλησίον εύρισκομένην γωνίαν τοΰ δρό
μου, διά νά περάση τήν ώρα του, έρριξε ενα κέρμα εις τό M usic-B ox τοΰ ώς άνω 
Μπάρ. Καθώς δέ έπαιζε ή μουσική, έκεΐνος έσερνε απλώς τά πόδια του εις τον ρυθ
μόν τής μουσικής. Τήν στιγμήν άκριβώς αύτήν δύο περιπολοΰντες άστυφύλακες 
είσήλθον έντός τοΰ Κέντρου καί συνέλαβον τον άτυχή Thom son, μέ τήν κατηγο
ρίαν τής παραμονής καί τοΰ χοροΰ έντός Κέντρου, τό όποιον έστερεΐτο σχετικής 
άδειας χοροΰ, έπί πλέον δέ κατηγόρησαν αύτόν καί δι’ άσκοπον περιπλάνησιν. 'Όταν 
ό Thom son διεμαρτυρήθη διά τήν σύλληψίν του αύτήν, οί άστυνομικοί τον κατηγό
ρησαν καί δι’ άναξιοπρεπή διαγωγήν.

Εις τό Πταισματοδικεΐον ό Thom son κατεδικάσθη εις πρόστιμον 10 δολλα- 
ρίων δι’ έκάστην κατηγορίαν. Ε ις τό K entucky δέν ύφίσταται δικαίωμα έφέσεως 
διά ποινήν προστίμου κάτω τών 20 δολλαρίων καί ούτως έχόντων τών πραγμάτων, 
δέν ύπήρχεν ένδικον μέσον διά νά άχθη ή ύπόθεσις ένώπιον άνωτέρου δικαστηρίου 
τής Πολιτείας τοΰ Kentucky. Τότε ό δικηγόρος L u sk y  υπέβαλε μίαν αΐτησιν εις 
τον Πρόεδρον τοΰ Πταισματοδικείου, ζητών νά χαρισθή ή ποινή, ή αΐτησις αΰτη
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άπερρίφθη, έτέρα αίτησις όπως δ κρατούμενος άφεθή έπΐ έγγυήσει, ομοίως άπερ
ρίφθη, δπως άπερρίφθη καί ή τελευταία αίτησις διά μίαν νέαν δίκην.

'Ο L u sk y  τότε είπε είς τον Thomson «Έ ν  άνάγκη θά τδ τραβήξω τδ σχοινί 
μέχρι τά άκρα’ θά καταφύγω είς τδ Άνώτατον Δικαστήριον. Συμφωνείς ;». 'Ο 
Thom son συνεφώνησε.

"Οταν δ L u sk y  έδήλωσεν είς τδ Πταισματοδικεϊον , ότι έπρόκειτο νά προ- 
σφύγη είς τδ Άνώτατον Δικαστήριον (Άρειον Πάγον παρ’ ήμΐν) πολλοί παρευρι- 
σκόμενοι δικηγόροι έγέλασαν ειρωνικά. 'Ο L u sk y  όμως έγνώριζε ότι ή προσφυγή 
του αυτή, ενώπιον τοϋ Άνωτάτου Δικαστηρίου, είχε νομικόν έ'ρεισμα. Συμφώνως 
πρδς την Όμονσπονδιακήν Νομοθεσίαν, τδ Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά 
άναθεωρήση άποφάσεις τελεσιδίκους των Άνωτάτων Δικαστηρίων των Πολιτειών, 
ύπδ ώρισμένας προϋποθέσεις. ’Ε π ί τής έν λόγω ύποθέσεως τδ Άνώτατον Δικαστή- 
ριον τής Πολιτείας τοϋ K entucky ήτο τδ κατώτατον τοιοΰτον, δηλαδή τδ Πταισμα- 
τοδικεΐον.

Αργότερα δ L u sk y  ειπεν : « Ό  πελάτης μου άπεστερήθη των δικαιωμάτων 
του, των προβλεπομένων ύπδ τής 14ης τροποποιήσεως τοϋ Συντάγματος, κατά την 
δποίαν : ούδεμία Πολιτεία δύναται νά άποστερήση πολίτην τινά των δικαιωμάτων 
τής ζωής, τής έλευθερίας καί τής περιουσίας του, χωρίς νά τηρηθούν οί νόμοι τοϋ 
Κράτους. ’Ήμουν υποχρεωμένος νά κάνω κάθε τ ι τδ δυνατόν, διά νά άποκαταστήσω 
τά δικαιώματα αύτά τοϋ πελάτου μου».

'Ο Πρόεδρος τοϋ Πταισματοδικείου συνεφώνησε διά την αναστολήν τής έκτε- 
λέσεως τής ποινής τοϋ Thomson έπί 24 ώρας, ώς ό νόμος προέβλεπεν. Ή  άναστολή 
αύτή έδωσε τήν ευκαιρίαν είς τδν L u sk y  νά έπιτύχη διά δικαστικής πράξεως μεγαλυ- 
τέραν άναστολήν, ή όποια τοϋ έξησφάλισε τδν άπαιτούμενον χρόνον διά νά παρουσιάση 
τήν ύπόθεσιν ένώπιον τοϋ Άνωτάτου Δικαστηρίου. Ό  συνήγορος L u sk y  έγνώριζε 
ότι, είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν τδ πρόστιμον θά έπληρώνετο ή ή κράτησις 
θά έξετίετο, ή ύπόθεσις θά έ'ληγε καί τδ Άνώτατον Δικαστήριον δέν έπρόκειτο νά
έπιληφθή αύτής.

Αμέσως δ L u sk y  παρουσιάσθη είς τδ περιοδεΰον Πταισματοδικεϊον τής 
Κομιτείας Jefferson  καί έζήτησε άναστολήν έκτελέσεως τής ποινής τοϋ πελάτου του 
Thomson. Τήν 23ην ώραν δ δικαστής Laurence S. G raum an έξέδωκε τήν άπό- 
φασίν του, κατά τήν δποίαν δ συνήγορος τοϋ κατηγορουμένου έχει τδ όμοσπονδια- 
κδν συνταγματικόν δικαίωμα νά ύποβάλη τούς ισχυρισμούς του ένώπιον τοϋ άρμο- 
δίου μόνον δικαστηρίου, τδ όποιον έχει τήν άπαιτουμένην δικαιοδοσίαν νά άκούση 
αυτούς—ήτοι ένώπιον τοϋ Άνωτάτου Δικαστηρίου των Η .Π .Α . Ό  δικαστής G rau
m an έδωσε άναστολήν 90 ήμερων.

Τώρα ό L u sk y  μαζί μέ τδν συνεργάτην του Marvin Morse υποβάλλει τά σχε
τικά δικαιολογητικά είς τδ Άνώτατον Δικαστήριον, διά νά έπιληφθή τοΰτο τής 
ύποθέσεως. Άναλύων τά νομικά δεδομένα έπί τής ύποθέσεως, ό L u sk y  είπε :

«Τδ πλήγμα τδ όποιον καταφέρεται διά τής άρνήσεως άπονομής τής δικαιο
σύνης δέν είναι εΰκολον νά τδ περιγράψη κανείς, πλήν όμως είναι πραγματικόν τδ 
πλήγμα. Τδ έμφυτον αίσθημα άξιοπρεπείας ένδς άνθρώπου, ή πίστις καί ή πεποίθη- 
σίς του ότι άποτελεΐ καί αύτδς μέλος μιας κοινότητος, τδ αίσθημά του ότι οΐ νόμοι 
τοϋ Κράτους έφαρμόζονται κανονικώς έπί όλων των πολιτών, χωρίς καμμίαν έξαί- 
ρεσιν ή άδικίαν, άποτελοΰν αισθήματα τών όποιων ή μείωσις ή ή καταστροφή δέν 
δύνανται νά άποτιμηθώσιν είς χρήμα. Πρόκειται περί καταστροφής άξιών, διά τις 
όποιες δέν ύπάρχει μέτρον μετρήσεως. Έ π ί πλέον ένα τέτοιο πλήγμα είναι δυνατόν 
νά καταστρέψη ένα πολίτην . Αύτδ είναι τδ πλήγμα, πού καταφέρεται όταν έχωμε 
άρνησιν άπονομής δικαιοσύνης».

Μετά λεπτομερή έξέτασιν τών φακέλλων, τών ύποβληθέντων έκ μέρους καί
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τών δύο πλευρών, ήτοι τοϋ συνηγόρου L u sk y  καί του δημοσίου κατηγόρου, τό Άνώ- 
τατον Δικαστήριον άπεφάσισε να άκούση την ύπόθεσιν.

Κανείς, έκτος των δικαστών, δεν γνωρίζει διατί άκριβώς τό Άνώτατον Δικα- 
στήριον άπεφάσισε να έπιληφθή τής ύποθέσεως τοϋ Sam  Thom son. Είς τα έλατή- 
ρια τής άποφάσεως αύτής άνάγεται καί ή άναγνώρισις ένός άναπτυσσομένου προ
βλήματος εις πολλά μέρη τής χώρας, οπού ή ’Αστυνομία εφαρμόζει τούς νόμους 
τούς σχετικούς μέ την άλητείαν, την άσκοπον περιπλάνησιν καί την άναξιοπρεπή 
διαγωγήν, διά νά συλλάβη πρόσωπα, τά όποια δεν παρέβησαν τούς σχετικούς αυ
τούς νόμους, άλλ’ άπλώς προεκάλεσαν κάποιαν μικράς σημασίας ένόχλησιν.

“Οταν ό L u sk y  παρουσιάσθη ένώπιον τοϋ Άνωτάτου Δικαστηρίου, διά νά 
άναπτύξη τά έπιχειρήματά του, τοϋ έδόθη προς τοΰτο ολίγος χρόνος καί άμέσως οί 
δικασταί ήρχισαν τις έρωτήσεις των προς τον L u sk y  καί προς τον H erm an Ε. 
Frick , δημόσιον κατήγορον τής Louisville. Οί δικασταί προσεπάθησαν νά μάθουν 
άπό τον L u sk y  τά πραγματικά έλατήρια πού τον έκίνησαν νά φέρη την ύπόθεσιν 
αύτήν ένώπιόν των—ένώπιον τοϋ ’Ανωτάτου Δικαστηρίου—. «Ή  κυρία αίτια τής 
προσφυγής μας ένώπιον υμών», είπεν ό Lu sky, «είναι ότι αύτός είναι ό μόνος 
πρακτικός τρόπος διά τήν διαφύλαξιν τών δικαιωμάτων τοϋ πελάτου μου».

'Ο Frick , καίτοι ικανός δικαστικός, εύρέθη είς δύσκολον θέσιν. Ε ις έκ τών 
ισχυρισμών διά τήν σύλληψιν τοϋ Sam  Thomson ήτο ότι ούτος δεν ήδύνατο νά 
δικαιολογήση τήν θέσιν του, κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεώς του. 'Ο δικαστής 
Felix  Frankfurter τότε ήρώτησε τον Frick  «Δεν είχε τό Συνταγματικόν δικαίωμα 
ό Thom son, όταν τον συνέλαβον οί άστυφύλακες καί άρχισαν νά τον άνακρίνουν, 
νά τούς πή: δεν είναι δουλειά δική σας, τ ί κάνω έγώ ;» 'Ο Frick  ούδέν άπήντησεν.

'Ο δικαστής Charles Ε .W hittaker ήρώτησεν. «Είνα ι δυνατόν νά κατηγορηθή 
ένας άνθρωπος, έπί άναξιοπρεπεϊ διαγωγή, έπειδή άπλώς καί μόνον σύρει τά πόδια 
του είς τον ρυθμόν τής μουσικής, καθ’ δν χρόνον, σέ μιά παγερή νύκτα τοϋ χειμώνος, 
περιμένει νά πάρη τό λεωφορείο για τό σπίτι του ;».

Είναι πολύ δραματικόν είπεν ό Frick , άλλά ό κατηγορούμενος δεν έσερνε 
άπλώς τά πόδια του, άλλά κατά κάποιον τρόπον έχόρευε, έκανε ένα Shuffle dance. 
'Ο δικαστήςΡοίίθΓ Stew art τότε ήρώτησε : «Τ ί είναι τό Shuffle dance ;»

'Ο Frick έσκέφθη προς στιγμήν καί σέ λίγο είπε «Ε ίνα ι ένα είδος χοροΰ, 
κατά τον όποιον ό χορευτής σύρει τά πόδια του».

Ό  δικαστής Frankfurter τότε ήρώτησε : « ’Απαγορεύεται αύτός ό χορός 
είς τήν Louisville ;». ’Ό χ ι κ. δικαστά, άλλά ό Διευθυντής τοϋ Κέντρου έστερεΐτο 
άδειας χορού έντός τοϋ Κέντρου του καί είναι ύπεύθυνος καί αύτός. Ούτως έχόντων 
τών πραγμάτων, είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν πράγματι ό κατηγορούμενος έχόρευε^ 
παρετήρησεν ό δικαστής Frankfurter, κατηγορούμενος έπρεπε νά είναι ό Διευθυν
τής τοϋ Κέντρου καί όχι ό Thomson.

Έξετάζων τήν κατηγορίαν δι’ άναξιοπρεπή διαγωγήν ό πρόεδρος τοϋ ’Ανω
τάτου Δικαστηρίου κ. W arren ήρώτησε τον Frick  «Πράγματι διατάσσεις τήν κρά- 
τησιν ένός άνθρώπου, έπί τώ λόγω καί μόνον ότι ουτος έλογομάχησε μέ κάποιον 
άστυφύλακα ; Αύτό άκριβώς συνέβη έπί τής προκειμένης ύποθέσεως».

Ό  δικαστής W illiam  Brennan ήρώτησε νά μάθη πότε μία λογομαχία γίνεται 
άναξιοπρεπής διαγωγή. Οίαδήποτε λογομαχία τείνει προς άναξιοπρεπή διαγωγήν, 
άπήντησεν ό Frick. Αύτήν τήν στιγμήν λογομαχήτε, δέν είναι έτσι ; έτόνισεν ό 
δικαστής Brennan. Μήπως βλέπεις σημεία άταξίας ;

Τό δικαστήριον ένδιεφέρθη διά τά πραγματικά έλατήρια τής ύποθέσεως καί 
έπέτρεψε νά συνεχισθή ή συζήτησις καί πέραν τοϋ καθορισθέντος χρόνου τής μιας 
ώρας καί συνεχίσθη ή συζήτησις καί κατά τό άπόγευμα.

Τήν Δευτέραν, 21-3-1960, τό Άνώτατον Δικαστήριον, μετά δέκα δηλαδή
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ημέρας άπό της συζητήσεως της ύποθέσεως Thom son, άνεκοίνωσε την άπόφασίν 
του. 'Ο δικαστής Hugo L . B lack έγραψε καί άνεκοίνωσε την ομόφωνον άπόφασίν 
τοΰ Δικαστηρίου.

'Η  όκτασέλιδος, καλώς ήτιολογημένη, άπόφασις ελεγεν : «'Απλώς δεν υπάρ
χει άπόδειξις άρκετή διά να στηρίξη κατηγορίαν επί άσκόπω περιπλανήσει. 'Όσον 
άφορα εις τήν κατηγορίαν, επί άναξιοπρεπεϊ διαγωγή, διότι απλώς ό κατηγορούμενος 
έλογομάχησε μέ ένα άστυφύλακα, ή κατηγορία αύτή δεν έχει νομικόν έρεισμα. Διά 
τοΰτο δεν εόρίσκομεν άρκετήν άπόδειξιν ικανήν να στηρίξη τάς καταδικαστικάς άπο- 
φάσεις τοΰ Πταισματοδικείου. Αί άποφάσεις τοΰ Πταισματοδικείου τής Louisville 
άνετράπησαν.

Έ ξ  όλων τών υποθέσεων εις τάς οποίας υπήρχε συνταγματικόν θέμα κατά τήν 
χρονικήν περίοδον 1959-1960, ή ύπόθεσις τοΰ Thom son ύπήρξεν ή μόνη κατά τήν 
όποιαν τό ’Ανώτατον Δικαστήριον έξέδωκεν ομόφωνον άπόφασίν. Καί αύτή ή άπό- 
φασις έδημιούργησεν έν νομικόν προηγούμενον κατά τό όποιον είναι άντισυνταγ- 
ματικόν νά καταδικάζεται ένας άνθρωπος, χωρίς άπόδειξιν.

Ό  Sam  Thomson δεν συνεκινήθη καί τόσο πολύ έκ τοΰ γεγονότος ότι ή ύπό- 
θεσίς του κατέστη νομικόν ιστορικόν γεγονός. Σχετικώς δέ είπεν: «Ε κ είνο  τό όποιον 
μοΰ προεκάλεσε μεγίστην ίκανοποίησιν είναι τό γεγονός ότι τά δικαιώματά μου ώς 
πολίτου διεφυλάχθησαν.

Ή  άπόφασις αύτή τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου προεκάλεσε ίκανοποίησιν καί 
είς πάρα πολλούς άλλους άνθρώπους.

Ό  Grenville Clark, ένας έκ τών καλυτέρων δικηγόρων τής εποχής μας, είπεν 
είς τον δικηγόρον L u sk y : « ’Αξίζεις δύο μεταλλίων, δι’ εκείνο τό όποιον επέτυχες 
είς τήν ύπόθεσιν αύτήν».

Ό  Erwin Ν. Griswold, κοσμήτωρ τής Νομικής Σχολής τοΰ H arvard , είπεν: 
«Αύτό άποτελεϊ μίαν πραγματικήν συμβολήν είς τήν Νομικήν ’Επιστήμην. "Ολοι 
έμεΐς πού καταγινόμεθα μέ τήν Δικαιοσύνην σοΰ όφείλομεν πολλά κ. L u sk y ». Πλεΐ- 
στοι όσοι δικηγόροι τής Louisville συνεχάρησαν κατά παρόμοιον τρόπον τον Lusky.

'Η  έφημερίς τής Louisville «Courier Jo u rn al»  έγραψεν: « 'Η  ύπόθεσις τοΰ 
Sam  Thomson έχει μεγάλην σημασίαν καί διά τούς μελλοντικούς παραβάτας τοΰ 
είδους τοΰ Thom son, οί όποιοι ποτέ πλέον δέν θά μένουν άνυπεράσπιστοι προ τών έν 
σπουδή ένεργούντων άστυνομικών καί τών άδιαφόρων δημοσίων κατηγόρων ώς 
μέχρι σήμερον συνέβαινεν.

'Η  έφημερίς τής Βοστώνης «H era ld » άκουσε τή γλυκειά μουσική τής έλευθε- 
ρίας, ή όποια περιείχετο είς τήν άπόφασίν τοΰ Άνωτάτου Δικαστηρίου καί έδημοσίευ- 
σε τό έξής σχόλιον: «Κατά ένα τρόπον σύρομε τά πόδια μας είς τον ρυθμόν μιας με
γάλης καί διαπεραστικής μελωδίας, ή οποία θά άκούεται έπάνω είς αύτήν τήν γήν».

"Οσον άφορα είς τον Sam  Thom son ή μελωδία έχει ένα υψηλόν προσωπικόν 
νόημα. «"Οταν συναντώ τώρα τούς άστυφύλακες» λέγει ό Sam  Thomson, «Λέγομεν 
χαίρετε ό ένας στον άλλον καί όλα πάνε καλά».
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Τ Α Κ Τ
(Α πόκομμα τής έφ ημερίδος «Σ Φ Α ΙΡ Α » τής 5ης ’ Ιουνίου 1923)

« ’Ά ν ό Πειραιεύς δεν γίνη Λονδίνου καί οί Πειραιεΐς δεν άποκτήσουν τδ φλέγ
μα καί τον έκπολιτισμόν των Λονδρέζων, πάντως όμως υπάρχουν πολλαί πιθανότητες 
δτι θ’ άλλάξη πολύ τήν κοινωνικήν του μορφήν χάρις εις το άγγλικόν σύστημα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων τό όποιον—προς τιμήν τοϋ Διευθυντοϋ της κ. Καλυβίτου— 
φαίνεται ότι εφαρμόζεται μέ πολύ τάκτ έκ μέρους καί των κατωτέρων άκόμη οργάνων.

Είναι γνωστή ή παροιμία: « ’Έ ξ ονυχος τον Λέοντα».
Τό κατωτέρω έπεισόδιον είναι αρκετά χαρακτηριστικόν ποιαν βαθμιαίαν εξη

μέρωσην θά μας φέρη ή νέα ’Αστυνομία, άν έξακολουθήση—καί, τό έλπίζομεν—μέ τον 
ίδιον ζήλον καί τον αυτόν ενθουσιασμόν τήν εφαρμογήν τοΰ άγγλικοΰ εκπολιτιστικού 
συστήματος.

Ά λ λ ’ ας έλθωμεν εις τό έπεισόδιον.
Κάποιος φρουρός άστυφύλαξ άντελήφθη ένα μεθυσμένον περί τό μεσονύκτιον 

καί τον παρηκολούθησεν εις τήν έλικοειδή πορείαν του. Εΐσήλθεν εις τό πρώτον 
οινοπωλείου πού συνήντησεν έμπρός του διά νά συμπληρώση τά ποτηράκια του. 
Έξεκένωσεν άπνευστί, ωσάν νά ώδηγούσε, δύο ποτηράκια καί άπήλθε χωρίς νά 
πληρώση, παρά τάς διαμαρτυρίας τοΰ οίνοπώλου.

"Επειτα εΐσήλθεν εις δεύτερον υπόγειον οίνοπωλεΐον, τού οποίου παρ’ ολίγον 
νά έμετροΰσε τά σκαλοπάτια, άν δεν τον συγκρατοΰσε ό έκούσιος άκόλουθός του 
άστυφύλαξ. Έπήρε άλλο ένα έκατοσταράκι διά νά φθάση είς τό «ντουζένι» του καί 
έπειτα έξεκίνησε τραγουδών προς τό σπίτι του.

’Αλλά ή τρικυμία τοϋ κρανίου του είχε τόσον δυναμώσει, ώστε έφέρετο κλυ- 
δωνιζόμενος δεξιά κ ι’ άριστερά, μέ τον κίνδυνον νά σπάση κανένα...στύλον τοϋ ηλεκ
τρικού ή κανένα τοίχον. Ό  άκολουθών αυτόν άστυφύλαξ τοϋ προσέφερεν εύγενώς 
τον βραχίονά του ώς στήριγμα καί τον ώδήγησεν είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα, όπου 
τοϋ προσέφερε καί τό κρεβατάκι του.

"Οταν τό πρωί έξύπνησεν, Ισπευσεν, υποχρεωτικός πάντοτε, ό άστυφύλαξ νά 
τον έρωτήση τ ί άφέψημα παίρνει στο σπίτι του.

Γάλα, άπήντησεν ό κρατούμενος, τοΰ οποίου τον στόμαχον έπλήρουν θερμαί 
εξατμίσεις, συνεπεία τής νυκτερινής κρασοκατανύξεως.

Τό γάλα έκομίσθη μετ’ ολίγον, άχνίζον.
Καί τώρα τοΰ λέγει, ό άστυφύλαξ, περάστε άπό τό Πταισματοδικείου νά πλη- 

ρώσητε, άν εύαρεστεΐσθε, δραχμάς όγδοήκοντα πρόστιμου.
Καί θά είμαι έλεύθερος; ’Ό χι άκόμη.
Θά πάτε νά πληρώσετε καί τούς δύο οίνοπώλας, πού χθές τό βράδυ ήρνήθητε 

έν τή μέθη σας νά τούς πληρώσετε.
Μάλιστα καί δίκαιον καί αύτό.
Τό «έπεισόδιον» όμως δέν έτελείωσεν.
Ό  άστυφύλαξ έκάλεσε κατόπιν καί τούς δύο οίνοπώλας είς τό Τμήμα.
Έπληρωθήκατε κύριοι;
Μάλιστα.
Τώρα νά πληρώσετε καί σείς πρόστιμου, διότι έδώσατε κρασί είς ένα προφανώς 

μεθυσμένον, άντί νά τον συμβουλεύσετε νά πάη στο σπιτάκι του.
Καί οί οίνοπώλαι έπλήρωσαν τό πρόστιμου, όρκιζόμενοι ότι δέν θά ξαναδώσουν 

κρασί είς μεθυσμένον.
’Αμφιβάλλετε, λοιπόν, τώρα, ότι σιγά-σιγά ό Πειραιεύς έξημερώνεται;».



ΙΑ Τ ΡΟ ΔΙΚ Α ΣΤ ΙΚ Α  ΘΕΜΑΤΑ

Η Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Η  Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Σ Ε Ρ Α Ο Κ  Χ Ο Α Μ Σ
’Από τό αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s

________________ Digest», κατά μετάφρασιν Ά σ τνφ ύλχ κο ς__________________
κ. ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ  ΓΕΩ ΡΓΑ ΚΟ ΠΟ ΥΛ ΟΥ

'Ο σερ Σ ίντνεϋ Σμ ίθ , δ φημισμένος Ιατρικός ντέτεκτιβ, έχει ακολου
θήσει τα βήματα τον ήριοος τοϋ Κάναν Ντόϋλ, άποδεικννων συχνά οτι τό 
άληθινό έγκλημα ε ίνα ι περισσότερον πολ.νπλοκον από τό μυθιστόρημα.

Για την πρωϊνή έργασία τοϋ νεαροϋ γιατρού εις τό ’Ιατροδικαστικόν Τμήμα 
τοϋ 'Τπουργείου Δικαιοσύνης τοϋ Καίρου, έδόθη ένα σφραγισμένο δέμα περιέχον 
τρία μικρά οστά. 'Η  συνηθισμένη άναφορά τής αστυνομίας άνέφερε οτι βρέθηκαν 
είς τον πυθμένα ενός φρέατος. 'Η  άναφορά προσέθετε, οτι κατά πάσαν πιθανότητα 
τά οστά αύτά ήταν άπό κάποιο ζώο πού είχε πέσει μέσα στο φρέαρ.

’Αλλά, θά σάς πείραζε νά τά έξετάσετε παρακαλώ ;
Μετά άπό λίγο ό γιατρός, ένας μικρόσωμος, ροδοκόκκινος Νεοζηλανδός, 

ονομαζόμενος Σμίθ, βρισκόταν πίσω μας μέ μία άναφορά στο χέρι.
«Αύτά τά οστά είπε, είναι άπό γυναίκα, ηλικίας άπό 23 μέχρι 25 ετών. 

Πέθανε προ τριών μηνών, ήταν έγκυος καί έχώλαινε. Έφονεύθη μέ σφαίρα κυνη- 
γετικοΰ όπλου καί εζησε επτά έως δέκα ημέρας, μετά τον πυροβολισμό».

'Ένας άστυφύλακας έρώτησε σαρκαστικά: «Θά μπορούσατε αν θέλατε νά 
μαντεύεσετε τό χρώμα τών ματιών τής ;».

«Θά άπαντοΰσα καστανά», εϊπεν ό γιατρός Σμ ίθ, κουνώντας τό άχώριστο 
μονόκλ άπό τό μάτι του.

Οί ’Αστυνομικοί μπήκαν στο νόημα.
Μέ μεγάλην κατάπληξιν άνεκάλυψαν ότι μία μικρή Αιγύπτια χωλή, ή οποία 

είχε καί ένα μικρό παιδάκι, είχε έξαφανισθή προ τριών μηνών.
Μετά άπό πολλές καί κοπιαστικές έρευνες, συνέλαβαν τον πατέρα της, ό 

όποιος άπεκάλυψε ότι είχε πληγώσει θανασίμως τήν κόρη του, κατά τή στιγμή 
πού καθάριζε τό κυνηγετικόν του όπλο, τό όποιον κατά τύχην εκπυρσοκρότησε.

"Οταν οί ’Αστυνομικοί ρώτησαν τό γιατρό Σμ ίθ  γιά τον άξιοσημείωτο συλλο
γισμό του, τούς είπε πώς αυτός ήταν κατά κανόνα πολύ εύκολος.

Τά δύο άπό τά οστά, ήσαν οστά τοϋ ίσχύου, τό τρίτο ήταν τό ιερόν όστοΰν 
καί ολα μαζύ σχημάτιζαν μιά λεκάνη.

Ή  κατάστασίς των άπεκάλυψε ήλικία, γένος καί ότι ή γυναίκα ήταν έγκυος. 
'Ένα άπό τά οστά τοϋ ίσχύου ήταν πιο βαρύ άπό τό άλλο, πού έσήμαινε ότι ή γυναίκα 
ήταν χωλή. Μέσα σέ ένα όστοΰν ήταν σφηνωμένη ή σφαίρα τοϋ κυνηγετικοΰ όπλου. 
Οί άκρες είς τό μέρος· τοϋ τραύματος έδειχναν ότι αύτή είχε ζήσει γιά μερικές ημέ
ρες, γιατί τά οστά είχαν αρχίσει νά πιάνουν άσβέστιο (πουρί).

Τ ί γίνεται μέ τά καστανά μάτια ; «Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα αύτή 
ήταν Αιγύπτια καί όλες οί Αιγύπτιες, καθώς γνωρίζετε, έχουν καστανά μάτια», 
χαμογέλασε ό γιατρός.

Μέ αύτή τήν ύπόθεσι πού συνέβη προ 40 έτών, ό νεαρός γιατρός άρχιζε τό 
μεγάλο δρόμο τής προόδου γιά νά φθάση στήν παρούσα του μεγάλη ύπόληψι, σάν 
ένας έμπειρος γιατρός τής μοντέρνας έργαστηριακής έρεύνης τοϋ εγκλήματος.

’Εάν τό ύφος του άνεφέρετο στά μεγάλα άστυνομικά μυθιστορήματα τοϋ 
Σέρλοκ Χόλμς, αύτό τό γεγονός δέν πρέπει νά θεωρήται τυχαίο. Είς τήν πρό
σφατον αύτογραφία του, ό γιατρός, ό σημερινός σέρ Σίντνεϋ Σμ ίθ, γράφει :

«Σήμερα, ή έρευνα τοϋ έγκλήματος είναι μία επιστήμη.....  Αύτό δέν ήταν
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» πάντοτε τό ’ίδιο, καί ή άλλαγή οφείλεται εις την έπίδρασιν τοϋ Σέρλοκ Χόλμς. 
)) 'Ο Κάναν Ντόϋλ είχε τήν σπάνια, ίσως την μοναδική διάκρισι, νά δή τη ζωή των 
» μυθιστορημάτων του νά γίνεται πραγματικότης».

Ό  παραλληλισμός μεταξύ γεγονότος καί μυθιστορήματος βρίσκονται πολύ 
κοντά. Άμφότεροι, ό Χόλμς καί τό πανομοιότυπον τής πραγματικής ζωής του, ό 
σερ Σίντνεϋ, είναι προϊόντα τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Εδιμβούργου. Ό  σερ "Αρθουρ 
Κόναλ Ντόϋλ χρησιμοποίησε ώς μοντέλο του τό γιατρό ’Ιωσήφ Μπέλλ, πού ήταν 
μέλος τοϋ ΐατρικοΰ συμβουλίου εκεί, για τον μάγο τής όδοΰ Μπέϊκερ. Καί ό συνά
δελφος τοϋ γιατροΰ Μπέλλ, Χάρβεϋ Αίτλτζόουν έδίδαξε τον Σίντνεϋ Σμίθ.

'Ο Σέρ Σίντνεϋ ύπήρξε κατά τό παρελθόν καθηγητής, κοσμήτωρ καί πρύ- 
τανις είς τό Πανεπιστήμιον. ’Αλλά αύτή ή μυστηριώδης άστυνομική έργασία του 
τον άνάγκασε ν’ άποσυρθή τώρα στά 78 του χρόνια καί νά πολιορκήται μέ επιστολές 
από τούς ματαιόδοξους άστυνομικούς όλου τοϋ κόσμου. Τό πεδίον του, ρητορική 
ιατρική—κάποτε ώνομάζετο ιατροδικαστική—είναι ή γέφυρα μεταξύ τής Ιατρικής 
καί τοϋ Νόμου. Κατά τήν διάρκειαν πού οί άστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία 
δι’ ένα έ'γκλημα, ό πεπειραμένος ιατροδικαστής είναι αυτός πού θ’ άποφασίση διά 
τής έξ άναλύσεως έξετάσεως τής ένδιαφερούσης οψεως τής ύποθέσεως.

Μετά άπό λίγο καιρό, μετεφέρθη άπό τό Κάϊρο γιά νά διδάξη ώς καθηγητής 
τής ’Εγκληματολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τοϋ ’Εδιμβούργου. Τότε ένας άρχι- 
φύλαξ—ντέτεκτιβ, ό Γουίλλυ Μέριλλυς, τον πλησίασε γιά νά τοϋ έκθέση ένα 
πρόβλημά του. Ε ίχε διαρρηχθή ένα χρηματοκιβώτιο καί τό μόνο στοιχεΐον πού 
εύρέθη εκεί, ήταν ένα μικρό κομματάκι δέρματος, μεγέθους περίπου δνυχος. 'Ο Σέρ 
Σίντνεϋ, άρχισε νά τό έξετάζη μέ μεγάλο ένδιαφέρον. Έπιμελώς τό κοίταξε κάτω 
άπό μικροσκόπια άκτίνων «X »  καί τό άνέλυσε χημικώς.

«Τό μικρό αύτό κομματάκι πετσί» είπε τελικά, «είναι άπό ύπόδημα άνδρός 
μεγέθους 9 1 /2, είναι άπό μαΰρο ύπόδημα, έφορέθη δύο χρόνια περίπου, κατε- 
σκευάσθη στήν ’Αγγλία καί αύτός πού τό φοροΰσε είχε περπατήσει τελευταίως 
σέ κάποιο άγρόκτημα πού ήταν ραντισμένο μέ άσβέστι». 'Οπλισμένος μ ’ αύτές τις 
πληροφορίες, ό Μέριλλυ, ώδηγήθη σ’ ένα κάμπ τοϋ ’Εδιμβούργου, γνωρίζοντας δτι 
εκεί σύχναζαν ομάδες κακοποιών. Βαδίζοντας προς τό μέρος ενός ύποπτου, τον 
ρώτησε: « Τ ί έκανες στά ραντισμένα άγροκτήματα πού περπατούσες ;». «Βοηθούσα 
»  τον άγαπητό γέρο μου πατέρα στο άγρόκτημά του» άπήντησε ό ύποπτος μέ σεβα- 
»  σμό. «Τότε πολύ καλά »  είπε ό Γουίλλυ άπότομα. «Μ έ τις πληροφορίες πού 
»  έχω άπό τον καθηγητή θά μπορούσα νά συλλάβω καί τον πατέρα σου».

‘Ο ντέτεκτιβ τον πήρε μαζύ του στο ’Αστυνομικό Τμήμα καί έστειλε τά ύπο- 
ατά του στον Σέρ Σίντνεϋ, ό όποιος καθώρισε άμέσως άπό πιο ύπόδημα προήρ- 

χετο τό μικρό αύτό κομματάκι. Άντιμετωπισθείς μ ’ αυτήν τήν ένοχήν ό άπατεώνας, 
άπεκάλυψε τήν ένοχήν του. Ε ίπ ε στούς άστυνομικούς δτι είναι άτιμο νά καταδικά
ζουν έναν άνθρωπο μέ τό μικροσκόπιο.

Ό  Σέρ Σίντνεϋ Σ μ ίθ  γεννήθηκε στο Ρόξμπουργκ τής Ν. Ζηλανδίας τό 1883 
καί ήταν γυιός ένός χρυσορύχου. Μετά τήν παιδικήν του ήλικία καί τρία έτη εργα
σίας, ώς φαρμακοποιός, ό νεαρός Σίντνεϋ είσήχθη εις τήν ιατρικήν σχολήν τοϋ ’Εδιμ
βούργου. Παρά τήν αλματώδη έξέλιξίν του, κάποιο άτύχημα τον ήμπόδισε νά γίνη 
καλός παθολόγος. ’Αργότερα, ένα βράδυ, ένας νεαρός άγρότης κτύπησε τήν πόρτα 
του καί τον παρεκάλεσε νά πάη στο σπίτι του, διότι ή έγκυος γυναίκα του ήταν βα- 
ρειά άρρωστη. 'Όταν έφθασε στο άγρόκτημα, ό Σμ ίθ  βρήκε τή γυναίκα μέ ψηλό 
πυρετό καί μέ φοβερούς πόνους. Δέν ήταν σέ θέσι νά μιλήση, άνοιξε τά μάτια της, 
άπλωσε τό χέρι της καί έπιασε τό χέρι τοϋ γιατροΰ. Ό  Σ μ ίθ  τήν έξήτασε, άλλά άπε- 
φάνθη δτι ούτε αύτός, ούτε κανένας άλλος γιατρός θά μπορούσε νά τή βοηθήση.
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Ναρκωμένος άπ’ αύτό τό θέαμα, έμεινε κοντά της 8λη τή νύχτα, κρατώντας το χέρι 
της μέχρι πού πέθανε.

Ό  Σέρ Σίντνεϋ έταράχθη παρά πολύ μέ την άνικανότητά του νά σώση τη 
ζωή τής γυναίκας. Πιστεύοντας ότι δεν θά μπορούσε νά έχη τήν ιδιοσυγκρασία γιά 
περαιτέρω έξάσκησι, έγραψε στο ’Εδιμβούργο, ζητώντας μιά θέσι δασκάλου. 'Η  
μόνη πού ύπήρχε κενή ήταν στο τμήμα ιατροδικαστικής, ώς βοηθός μέ 50 λίρες το 
χρόνο. Ό  Σμ ίθ  άνεχώρησε γιά τό ’Εδιμβούργο τό έπόμενο άπόγευμα.

Λίγο προ τού τέλους τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου—υπηρέτησε στον Νεο- 
ζηλανδικό στρατό—έμαθε πώς ή Αίγυπτος χρειαζόταν έναν άνδρα τής ’Ιατροδικα
στικής γιά νά διοργανώση ένα άστυνομικό εργαστήριο. Άπηυθύνθη δι’ αύτή τήν 
δουλειά καί άμέσως προσελήφθη.

'Η  Αίγυπτος παρουσίασε τον παράδεισο ενός άνδρός τής ’Ιατροδικαστικής. 
'Υπήρχαν περισσότερες άπό 1000 άλυτες υποθέσεις δολοφονιών τό χρόνο. Μεταξύ 
αύτών ήταν καί δολοφονίες μερικών πολιτικών, κατά τις άρχές τού 1920. Στις προ- 
σπάθειές του ν’ άνακαλύψη αύτά τά έγκλήματα, ό Σέρ Σίντνεϋ άνέπτυξε τήν έπι- 
στήμη τής ’Ιατροδικαστικής —βληματολογίας, δηλαδή τον επιστημονικό έλεγχο 
καί άπόδειξη οτι οί σφαίρες έχουν ριφθή άπό τό ίδιο όπλο, καί ότι αύτές έχουν τέτοιον 
άτομικόν χαρακτηρισμόν μέ σημεία, όπως καί τά δακτυλικά άποτυπώματα.

Τρομοκράτες, άνυπόμονοι ν’ άνατρέψουν τήν κυβέρνησι, εΐχον άπόδυθή σέ 
μιά σειρά ομαδικών σφαγών. ’Από στιγμή σέ στιγμή, όταν ή Βρεταννική διπλω
ματία είχε κατορθώσει νά ένώση τούς Αιγυπτίους κάτω άπό μία νόμιμο κυβέρ- 
νησι κ ι’ αύτό έκτιμήθηκε άπό τό λαό, οί τρομοκράτες θά συνελαμβάνοντο καί θά 
έτυφεκίζοντο. Οί δολοφόνοι άποφασιστικοί, άνεμιγνύοντο μέ τό πλήθος στούς 
πολυσύχναστους δρόμους τού Κάιρου, αδέιαζαν τά πιστόλια τους στά θύματά τους 
καί έξηφανίζοντο. Καίτοι ή ’Αστυνομία γνώριζε τούς ύπευθύνους γιά τις δολοφονίες, 
δέν μπορούσε ν’ άποδείξη τήν ένοχήν τους, μέχρις ότου ό Σμ ίθ  πήρε στο έργαστή- 
ριό του διά νά έξετάση τάς θανατηφόρες σφαίρες, βγαλμένες άπό τά πτώματα τών 
δολοφονηθέντων, μετά τήν γενομένη νεκροψία καί τούς άδειους κάλυκες πού είχε 
συλλέξει ή ’Αστυνομία.

Άνεκάλυψε χωρίς καμμία άμφιβολία, ότι οί σφαίρες είχαν ριφθή άπό τά ίδια 
όπλα, άπό ένα κόλτ, ένα μπράουνιγκ καί ένα μάουζερ, όλα διαμετρήματος τών
32 ΜΜ.

« Ά ν  βρήτε τά όπλα», είπε στούς άστϋνομικούς, «μπορώ ν’ άποδείξω ότι οί 
σφαίρες πού χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς δολοφόνους έρρίφθησαν άπό αύτά».

Τότε ένα ύγρό πρωινό του Νοεμβρίου 1924, παρουσιάσθη στό Σμίθ αίφνιδίως 
μιά δραματική ύπόθεσι, ή όποια όχι μόνον άπέδειξε τις ίκανότητές του, άλλά τον 
έκανε παγκοσμίως γνωστόν. 'Ο Σέρ Λή Στάκ Π ασσας— ό Ά γγλος Γενικός Κυβερ
νήτης τού Κάιρου—έπέστρεφε μέ τό αύτοκίνητό του στό σπίτι του μετά άπό μιά 
επίσημη 'Υπουργική Συνεδρίασι, όταν αίφνιδίως δύο άνδρες πλησίασαν προς τήν 
πλευρά τού αυτοκινήτου του καί- αδέιασαν τά περίστροφά τους κατ’ εύθείαν επάνω
του.

"Οταν πέθανε ό Στάκ Πασσάς, ό Σέρ Σίντνεϋ πήρε στό έργαστήρίόν του τις 
σφαίρες πού έβγαλαν άπό τό σώμα του καί τις Ιξήτασε κάτω άπό τό μικροσκόπιο. 
Ήταν οί ίδιες σέ κάθε λεπτομέρεια, όπως έκεΐνες τών πρώτων δολοφόνων.

Ή  ’Αστυνομία συνέλαβε, μερικούς ύποπτους, χωρίς κανένα ίχνος γιά τήν άνα- 
κάλυψι τών όπλων. Τότε έντελώς τυχαία, ένας άστυφύλαξ, κατά τή διάρκεια πού 
ανέκρινε δύο άδελφούς, έδωσε μιά γερή κλωτσιά σ’ ένα καλάθι φρούτων πού βρισκό
ταν κάτω άπό μιά χουρμαδιά. ’Ε κεί, κάτω άπό μιά τρύπα ήταν κρυμμένα δύο π ι
στόλια. "Ενα γκόλτ καί ένα μπράουνιγκ,

'Ο  Σέρ Σίντνεϋ πήρε τά όπλα καί πυροβόλησε μέ τό γκόλτ πάνω σέ μιά
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μπάλλα άπό βαμβάκι. Πήρε τά βλήματα, τα έξήτασε κάτω άπό το μικροσκόπιο καί 
τα άγγιξε μέ μια λαβίδα. Χωρίς καμιά άμφιβολία, έστράφη προς τό μέρος των άστυ- 
νομικών. «Κύριοι», είπε, «αύτό είναι τό όπλο πού σκότωσε τον Στάκ Πασσά».

Στό δικαστήριο ό Εΐσαγγελεύς ρώτησε τον δόκτορα Σμίθ. «Ε ίσθε προετοιμα
σμένος νά πήτε ότι μ ’ αύτό τό περίστροφο έρρίφθησαν οΐ πυροβολισμοί κατά τοϋ 
Στάκ Πασσά ;». «Ε ίμ α ι» , άποκρίθηκε ό Σμ ίθ , δείχνοντας τό τ ί είχε εξετάσει στό 
έργαστήριόν του. "Οταν τελείωσε τις παρατηρήσεις του ό δικαστής ρώτησε τήν 
ύπεράσπισι, άν ήθελε νά κάνη καμμία έρώτησι. ’Ακολούθησαν στιγμές σιωπής. 
Ό  υπερασπιστής κοίταξε τό γιατρό, τούς χάρτες, τά όπλα, τις σφαίρες καί έσφιξε 
μέ τό χέρι τό κεφάλι του. Δέν υπήρχαν ερωτήσεις. 'Ο Σμ ίθ  είχεν άποδείξει τό σκοπό 
του, τήν πραγματική άλήθεια.

Τ ’ αποτελέσματα τής ύποθέσεως αύτής ήσαν μεγάλα. ’Επιστολές προερ
χόμενες άπ’ όλο τον κόσμο, ρωτούσαν τό Σμ ίθ  γιά τή «νέα του επιστήμη».

Λίγο μετά άπ’ αύτό, έλαβε ένα τηλεγράφημα πού τοϋ προσέφεραν μιά θέσι 
στό ’Εδιμβούργο.

Κατά τή διάρκειαν πού ό καθηγητής Σμίθ έκανε διαλέξεις στό ’Εδιμβούργο, 
οί αίθουσες ήταν γεμάτες κόσμο. Σάν ήθοποιός μεγάλης φήμης έτέρπετο νά χρησι- 
μοποιή τις περισσότερες πρόσφατες περιπτώσεις του γιά υλικό τής διδασκαλίας του.

"Ενα άπόγευμα, πήγε άπ’ ευθείας, άπό τήν αίθουσα τοϋ δικαστηρίου στήν 
αίθουσα των διαλέξεων. «Τό θέμα τής ήμέρας, είναι ή δύναμις τής παρατηρητικό
τητας», είπε. « ’Έχω μόλις έπιστρέψη άπό τήν καταδίκη ένός εγκληματία. Αύτή 
ή περίπτωσις ποτέ δέν εισήχθη σέ δίκη. 'Ο άξιωματικός τής ’Αστυνομίας μέ διε- 
βεβαίωσε ότι ήταν αυτοκτονία. Τό θΰμα άνευρέθη στήν αύλή τής αγροικίας του μέ 
μισοσπασμένο τό κεφάλι του. Φορούσε τή σκούφια του καί τό όπλο πού ήταν δίπλα 
του είχε στραφή προς τό μέρος του. Είπα στούς άστυνομικούς ότι αύτό είναι δολο
φονία. Κανείς δέν ήθελε νά πιστέψη, ότι δέν ήταν δυνατό σέ κάποιον νά μισοσπάση 
τό κεφάλι του καί νά φορέση ξανά τή σκούφια του. Έκτος αύτοΰ, άν γυρίζατε τό 
θΰμα άπό τό άλλο μέρος θά παρατηρούσατε ότι τό πίσω μέρος τοϋ παντελονιού του 
ήταν γεμάτο άπό άγριόχορτα, δείχνοντας ότι είχε συρθή βιαίως άπό τή βεράντα 
του καί βρισκόταν έκεΐ πέρα. Έφονεύθη μέ ενα τσεκούρι καί τό κτύπημα προήλθεν 
άκριβώς άπό αύτό......... !».

Μέ τήν λέξι «αύτό», ό καθηγητής έσυρε πίσω άπό τό άναλόγιό του ένα τσε
κούρι, τό σήκωσε ψηλά, πάνω άπό τό κεφάλι του καί τό κτύπησε στό άνω μέρος 
τής πόρτας, μέσα σέ άκράτητες επευφημίες.

Δέν υπήρχε τέλειο έγκλημα στή θέα τού Σέρ Σίντνεϋ, άλλά άτελεΐς παρατη
ρήσεις. «Κανείς δέν μπορεί νά μπή ή νά βγή σ’ ένα μέρος χωρίς ν’ άφίση ίχνη, 
όπως τ ’ άποτυπώματα πού είναι μία ισχυρά άπόδειξις» έλεγε. «Βρήτε αύτά τά ίχνη 
καί έχετε εκείνον πού ζητάτε».

Κατά τις ώρες πού τού έμεναν ελεύθερες, ό Σέρ Σίντνεϋ κατώρθωσε νά γράψη 
ένα εγχειρίδιο τής ’Ιατροδικαστικής τό όποιο μετεφράσθη σέ 12 γλώσσες, τήν αύτο- 
βιογραφία του, «τό επί τό πλεΐστον έγκλημα», πού τον έκαναν νά θεωρήται ως ό 
μεγαλύτερος διηγηματογράφος στό ’Εδιμβούργο. ’Επίσης ήξευρε νά παίζη γκολφ, 
ν’ άνατρέφη μία οικογένεια (μιά κόρη—γιατρό στον Καναδά καί ένα γυιό πού είναι 
ό πιο διακεκριμένος ποιητής στή Σκωτία), νά συνεχίζη τό ενδιαφέρον του στή 
βοτανική καί νά διατηρή ένα άσβεστο ένθουσιασμό στό κάθε τ ι, καί τέλος άπό τήν 
κριτική των άρετών τού κρασιού, νά συνθέτη στίχους.

Στήν εποχή των ειδικών, ό Σέρ Σίντνεϋ είναι μοναδικός. "Οπως ό Σέρλοκ Χόλμς, 
έτσι καί ό Σέρ Σίντνεϋ, είναι ένας σπεσιαλίστας στό κάθε τ ι.
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Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
1. Σχόλια τον τύπον.
2. Πώς έγένετο δεκτός ΰπό τών Καναδών ό νέος νόμος.
3. Αί κυριώτεραι δ ιατάξεις τον νέου νόμον.
4. "Ιδρυμα άποζημιώσεως θυμάτων αυτοκινήτων.
5. ’Ανακοινώσεις τοϋ νέου 'Ιδρύματος.
6. Κ αλύπτει ένα υφ ιστάμενον κενόν.

**  *
1. Σχόλια τοΰ τύπου.
'Υπό τοϋ Καναδικού τύπου έξαίρεται ή σημασία ενός έκδοθέντος προσφάτως 

νόμου, δστις ισχύει μόνον διά την επαρχίαν Κεμπέκ τοΰ Καναδά καί διά τοΰ οποίου 
προβλέπεται ή παροχή άποζημιώσεως είς τά άθώα θύματα τών αύτοκινητιστικών 
δυστυχημάτων.

Μέ τάς διατάξεις τοΰ νέου νόμου άσχολεΐται ιδιαιτέρως τό περιοδικόν «P ru 
dential), οργανον τής ’Επαρχιακής ’Επιτροπής 'Οδικής ’Ασφαλείας τοΰ Καναδά, 
ή οποία είναι άντίστοιχος προς τον έν Άθήναις έδρεύοντα ’Οργανισμόν Προλήψεως 
’Ατυχημάτων, τοΰ οποίου Πρόεδρος είναι ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθη
νών καί πάσης Ελλάδος, άντιπρόεδρος δέ ό τέως ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. ’ Ιωάννης Βασιλόπουλος.

2. Πώς έγένετο δεκτός ύπό τών Καναδών ό νέος νόμος.
Ό  νέος Καναδικός νόμος, τοΰ οποίου ή μερική έφαρμογή ήρχισεν άπό 1ης 

παρελθόντος ’Οκτωβρίου, έψηφίσθη, ύπό τοΰ Νομοθετίκοΰ Σώματος τον παρελ
θόντα Μάϊον, εΐσηγουμένου τοΰ Καναδού 'Υπουργοΰ Μεταφορών καί Συγκοινωνιών 
κ. Κουρνουσγέ. 'Ο νόμος ούτος έγένετο εύμενώς δεκτός ύπό τής Κάτω καί "Ανω 
Καναδικής Βουλής. ’Αλλά καί τό κοινόν καί ό αύτοκινητιστικός κόσμος τον έχαι- 
ρετισε μέ τά πλέον εγκωμιαστικά λόγια.

3. Αί κυριώτεραι διατάξεις τοϋ νέου νόμου.
'Ο νέος Καναδικός νόμος, έκτος τής έξασφαλίσεως τήν οποίαν παρέχει εις 

τά θύματα τών αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων ότι θά τύχουν λογικής άποζημιώ
σεως, καθιστά ύπεύθυνον τον ιδιοκτήτην τοΰ αυτοκινήτου διά τάς ζημίας τάς οποίας 
θά προκαλέση τό .αύτοκίνητον του εις πρόσωπα καί πράγματα, έφ’. όσον δεν είναι 
εις θέσιν ν’ άποδείξουν ότι ό οδηγός δεν είναι ύπεύθυνος τοΰ άτυχήματος. Ό  νόμος 
ουτος προβλέπει άποζημίωσιν διά τά θύματα, άκόμη καί όταν ό ιδιοκτήτης ή ό 
οδηγός στερήται χρημάτων ή είναι άγνωστος, διά τον λόγον ότι ό οδηγός έξηφα- 
νίσθη μετά άπό ένα δυστύχημα. 'Ο νόμος ύποχρεώνει έπίσης τούς ίδιοκτήτας καί 
οδηγούς αύτοκινήτων όπως, εις περίπτωσιν αύτοκινητίστικοΰ δυστυχήματος, προσ- 
κομίσωσίν έγγυητικήν έπιστολήν άσφαλιστικής εταιρείας διά ποσόν τούλάχιστον 
10.000 δολλαρίων, έφ’ όσον ύπάρχει ένα θΰμα, διά ποσόν 20.000 δολλαρίων, έφ’ 
όσον ύπάρχουν θύματα πλείονα τοΰ ένός καί 5.000 δολλαρίων διά ύλικάς ζημίας 
υπερβαινούσας τά 250 δολλάρια. ’Εάν ό οδηγός θεωρηθή ώς ένοχος τοΰ δυστυχή
ματος τοΰ άφαιρεΐται ή άδεια ίκανότητος όδηγοΰ μέχρι δύο έτών.

’Από 1ης παρελθόντος ’Οκτωβρίου, συμφώνως προς τον νέον Καναδικόν 
νόμον, ό ιδιοκτήτης ένός αύτοκινήτου θά είναι ύπεύθυνος διά ζημίας προκληθείσας 
υπό ένός τρίτου προσώπου, όδηγοΰντος τό αύτοκίνητον αύτό, ώς νά ώδήγει τοΰτο 
ο ίδιος, έκτος τής περιπτώσεως καθ’ ήν τό αύτοκίνητον θά είχε κλαπή.
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4. 'Ίδρυμα άποζημιώσεως θυμάτων αυτοκινήτων.
Τό πλέον ένδιαφέρον είναι, ότι διά τού νέου Καναδικού νόμου συνιστάται 

'Ίδρυμα άποζημιώσεως των θυμάτων των αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων τό 
όποιον θά παρέχη άποζημίωσιν εις τά άθώα θύματα, έφ’ δσον οί υπεύθυνοι τοϋ 
δυστυχήματος οδηγοί δέν είναι εις θέσιν νά καταβάλουν άποζημίωσιν ή οδηγούν 
κλοπιμαΐον αύτοκίνητον ή οδηγούν άνευ άδειας ή δέν είναι ικανοί νά οδηγήσουν. 
Ή  καταβληθησομένη άποζημίωσις θ’ άνέρχηται μέχρι 300.000 δραχμών, προκει- 
μένου περί ένός θύματος, μέχρις 600.000 δραχμών προκειμένου περί θυμάτων 
περισσοτέρων τοϋ ένός καί μέχρις 150.000 δραχμών διά ύλικάς ζημίας ύπερβαί- 
νούσας τάς 7.500 δραχμών.

Οί οδηγοί αυτοκινήτων ούδεμίαν εισφοράν θά καταβάλλουν εις τό "Ιδρυμα 
άποζημιώσεως θυμάτων αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων, καθ’ δσον τούτο θά 
έπιχορηγήται ύπό τών ’Ασφαλιστικών έταιρειών.

5. ’Ανακοινώσεις τοϋ νέου 'Ιδρύματος.
Τό 'Ίδρυμα άποζημιώσεως τών θυμάτων αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων, 

τό όποιον θεωρείται ώς έν τών καλυτέρων τών Βορείου ’Αμερικής, παρέχει, προς 
τό παρόν, προστασίαν εις τά πρόσωπα τά όποια διαμένουν εις τήν περιοχήν τοϋ 
Κεμπέκ τοϋ Καναδά.

Τό έν λόγιο Καναδικόν 'Ίδρυμα έξετύπωσε καί έκυκλοφόρησε χιλιάδας διαφημι
στικών εντύπων διά τών όποιων γνωρίζει εις τό κοινόν, μεταξύ άλλων, καί τά εξής : 

’Εάν, μετά τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1961, πέσητε θΰμα αύτοκινητιστικοΰ δυστυ
χήματος, χωρίς νά εϊσθε υπαίτιος καί δέν είναι δυνατόν ν’ άποζημιωθήτε διά τάς 
ζημίας τάς όποιας ύπέστητε διότι πρόκειται περί περιπτώσεως άναλόγου προς 
έκείνας, αίτινες άνεφέρθησαν άνωτέρω :

α) ’Οφείλετε νά είδοποιήσητε τό "Ιδρυμα άποζημιώσεως θυμάτων αύτοκι- 
νητιστικών δυστυχημάτων.

β) Θά έξετασθοΰν τά περιστατικά τραυματισμού σας καί τό 'Ίδρυμα θά 
σάς κάμη μιάν πρότασιν συμβιβασμού.

γ )  ’Εάν άποδεχθήτε τον συμβιβασμόν, τό 'Ίδρυμα θά σάς άποζημιώση 
άμέσως, δπως εις τάς περιπτώσεις άπαιτήσεων κατ’ άσφαλιστικών έταιρειών.

δ) ’Εάν δέν άποδεχθήτε τον συμβιβασμόν, τότε θ’ άποφασίσουν τά δικα
στήρια, άκριβώς δπως καί διά τάς άσφαλιστικάς έταιρείας, δταν δέν άποδέχωνται 
τά αΐτήματά σας.

ε) Μετά τήν άποζημίωσιν τοϋ θύματος, ειδοποιείται ή ’Αστυνομία Τροχαίας 
διά τήν άφαίρεσιν τής άδειας τοϋ υπαιτίου όδηγοΰ αύτοκινήτου, μέχρις δτου οδτος 
καταβάλη εις τό 'Ίδρυμα τό πληρωθέν εις τό θΰμα χρηματικόν ποσόν.

6. Καλύπτει έν υφιστάμενον κενόν.
'Ο νέος Καναδικός Νόμος καί τό συνιστάμενον δι’ αύτοΰ 'Ίδρυμα καλύπτει 

μίαν κοινωνικήν άνάγκην καί ενα υφιστάμενον κενόν, δχι μόνον παρ’ ήμΐν, άλλά 
καί είς τάς Νομοθεσίας περί αύτοκινήτων τών περισσοτέρων χωρών. "Οπως λέγει 
ό“σεβαστός καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Γαρδίκας, ό Enrico Ferri είχε ρίψει τό 
πρώτον τήν ιδέαν διά τήν ίδρυσιν ένός Ταμείου Περιθάλψεως τών θυμάτων αύτοκι- 
νητιστικών δυστυχημάτων, άλλά καί τών κακοποιών.

Θά ήτο λοιπόν εύχής έ'ργον, τό παράδειγμα τοϋ Καναδικού Ιδρύματος άπο
ζημιώσεως τών θυμάτων έξ αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων, νά ευρισκεν άντα- 
πόκρισιν καί παρ’ ήμΐν, διότι δέν είναι όλίγαι αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας διά
φορα πρόσωπα έχουν πέσει, θύματα αύτοκινήτων τών όποιων οί οδηγοί ε ίτε  ήσαν 
άγνωστοι, ε ίτε τά αύτοκίνητα ήσαν κλοπιμαία είτε δέν ήσαν εις θέσιν νά πληρώ
σουν διά διαφόρους λόγους, χωρίς νά λάβουν καμμίαν άποζημίωσιν, μέ άποτέ- 
λεσμα τήν δημιουργίαν κοινωνικών δραμάτων. ρ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

Άπό το ’Αμερικανικόν περιοδικών «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . ΒΟ ΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μάλιστα. Ε ίχε βγή έξω μέ τον Τζόνσον τό βράδυ τής Δευτέρας έκείνης και 
τοϋ είχε άναφέρει τήν άλλαγή των σχεδίων.

'Ο Ρεϊλύ μέ επιβλητική φωνή τή ρώτησε. Στις οκτώ καί τέταρτο περίπου 
τη Τρίτη τή νύκτα τής απαγωγής, είχε λάβει ένα τηλεφώνημα άπό τον Τζόνσον;

'Η  Μπέττυ δεν πτοήθηκε άπό τή βροντώδη φωνή, άλλά απάντησε μ ’ ενα δυ
νατό «μάλιστα».

Ε ίχε βγή δμως μαζί του μόλις τήν προηγουμένη νύκτα, τής έτόνισε ό Ρεϊλύ. 
Τούς ήταν απαραίτητο νά έπικοινωνήσουν πάλι τή Τρίτη βράδυ ; Δεν τούς ήταν 
άρκετή ή νύκτα τής Δευτέρας ;

« ’Ό χ ι» φώναξε ή Μπέττυ «δεν ήταν άρκετή».
Γιά πρώτη φορά ό Ρεϊλύ έβροντοφώνησε μέ δλη τή δύναμι των πνευμόνων 

του. « “Η μήπως στήν πραγματικότητα ό Τζόνσον είχε τηλεφωνήσει για νά πληρο- 
φορηθή έάν ή παραλία ήταν έρημη;».

Ό  τόνος τής φωνής του δέν χρειαζόταν έμφασι, άλλά ό Ρεϊλύ τήν διέκοπτε 
γιά νά κοιτάξη τούς ένορκους θριαμβευτικά.

Θόρυβος σηκώθηκε μέσα στο άκροατήριο καί ό δικαστής Τρέντσαρντ έπέβαλε 
αύστηρά τήν ήσυχία.

Ό  Ρεϊλύ συνέχισε : Τό παιδί ύπέφερε άπό κρυολόγημα, έν τούτοις ή Μπέττυ 
δέν έπεσκέφθηκε τό δωμάτιον τοϋ παιδιοΰ ούτε μιά φορά άπό τις οκτώ, δταν τό 
έβαλε νά κοιμηθή, μέχρι τις δέκα, δταν διεπίστωσε δτι έλειπε. Μποροΰσε νά τό κάνη 
αύτό μιά άφωσιωμένη παραμάννα; ή είχε μείνει μακρυά άπό τό δωμάτιο τοϋ παιδιοΰ, 
ένεργοΰσα ώς συνεργός;

Παρά τις επίμονες άρνήσεις τής Μπέττυ, ή ένοχοποίησίς της είχε γίνει άπό 
τον Ρεϊλύ. Καί ό Βιλέντς έκανε δ,τι μποροΰσε γιά νά διορθώση τήν κατάστασι, 
δταν τελείωσε ό Ρεϊλύ. Μέ έμμεση έξέτασι, ό δημόσιος κατήγορος έτόνισεν δτι οί 
σχέσεις μεταξύ Μπέττυ Γκάου καί Χένρυ Τζόνσον ήταν τίμ ιες καί αμοιβαίες. Καί 
οί δυό τους ήταν νέοι καί άγαποΰσαν ό ένας τον άλλο καί συνηντώντο φυσιολογικά.

'Όταν ή Μπέττυ τον ευχαρίστησε πού τή βοήθησε νά τελειώση τή μαρτυρία 
της, τίποτε δέν πρόδιδε ταραχή στις έκδηλώσεις τοϋ Βιλέντς. Ό  νεαρός κατήγορος 
δέν ήταν ύπέρ τοϋ τρόπου μέ τον όποιο ό Ρεϊλύ προσπαθούσε νά ένοχοποιήση γιά 
το έγκλημα τής άπαγωγής τό υπηρετικό προσωπικό τοϋ Λίντμπεργκ. 'Η  κατηγο
ρία έπρεπε νά στραφή πάλιν έναντίον τοϋ Χάουπτμανν.

Πολλά άπό τά στοιχεία ήταν τυχαία, άλλά ολίγον· κατ’ ολίγον ό Βιλέντς 
άρχισε νά διατυπώνη τό κατηγορητήριο τό όποιο ήλπιζε νά είναι συντριπτικό στις 
λεπτομέρειές του. "Οταν διαδόθηκε δτι θά καλοΰσε προς έξέτασιν τον Δρα Τζόν 
Κόντον—γνωστό σ’ έκατομμύρια ώς «Τζάφσι», γιατί χρησιμοποιούσε τό ψευδώ
νυμο αύτό κατά τις διαπραγματεύσεις του μέ τούς άπαγωγεΐς, τό κοινό ξεσηκώ
θηκε πάλι. Κάπου 200 άτομα διανυκτέρευσαν έξω, γύρω άπό τό δικαστήριο καί τό 
πρωί ένα πλήθος άπό 1000 άτομα άνέμενε ν’ άκούση τήν κατάθεσι τοϋ αινιγματικού 
καθηγητοΰ άπό τή Μπρόγξ.

Γρήγορα μετά τά προκαταρκτικά, ό Βιλέντς εΐσήγαγε τον μάρτυρα στήν 
υπόθεσι καί άρχισε άπό τήν ήμερομηνίαν 2 ’Απριλίου 1932. Στις οκτώ περίπου ή 
ωρα τό βράδυ εκείνο, δέν είχε ξεκινήσει ό Δρ. Κόντον μέσα σ’ ενα αύτοκίνητο μαζί 
μέ τον συνταγματάρχη Λίντμπεργκ ;
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Μάλιστα. Ε ίχε καθοδηγηθή άπό τά σημειώματα του άπαγωγέως νά μεταβή 
στο νεκροταφείο τοϋ 'Αγίου Ραϋμόνδου. Μέσα στο νεκροταφείο ό Κόντον συνάντησε 
τον Τζών, τον άνθρωπο πού τοϋ ταχυδρόμησε το νυκτικό τοϋ άπαχθέντος παιδιού. 
'Ο Κόντον παρέδωσε στον Τζών ένα ξύλινο κιβώτιο πού περιείχε 50.000 δολλάρια, 
τά λύτρα.

'Ο Βιλέντς σταμάτησε για μια στιγμή. 'Ύστερα, ώς όλως τυχαίως, έθεσε 
την άποφασιστική ερώτηση: «Ποιος είναι ό Τζών;».

Μέ φωνήν ήχοΰσαν άπό βεβαιότητα, τονίζοντας ιδιαίτερα κάθε συλλαβή τοϋ 
ονόματος, ό Κόντον είπε : 'Ο Τζών είναι ό Μπροΰνο Ρίτσαρντ Χάουπτμανν».

Φωνές καί θόρυβος σηκώθηκε άπό τό άκροατήριο καί ό δικαστής Τρέντσαρντ 
άρχισε νά κτυπα τό κωδούνι γιά νά έπιβάλη τήν τάξι.

Στή σοφίτα, οί άσύρματοι έν όργασμώ μετέδιδαν τά νέα γιά τις άπογευμα- 
τινές έφημερίδες : «'Ο  Τσάφσι άποκαλύπτει τον Χάουπτμανν».

’Αλλά ούτε καί τώρα δεν έμεινε ικανοποιημένος ό Βιλέντς. 'Η  οριστική άπο- 
κάλυψις τοϋ Χάουπτμανν ήταν σπουδαιοτάτης σημασίας καί έπρεπε νά άποδειχθή 
πλήρως. Καταβάλλοντας πάσαν προσπάθειαν νά τό έπιτύχη, ρώτησε τον Κόντον, 
εάν είχε περιγράφει στήν άστυνομία τά χαρακτηριστικά τοϋ Τζών, μετά τήν άνεύρεσι 
τοϋ νεκροϋ βρέφους.

Μάλιστα, άπάντησε ό Κόντον καί τώρα γιά μιά άκόμα φορά περιέγραψε τό 
πορτραΐτο πού είχε περιγράφει τόσες πολλές φορές πρίν. Τά σκούρα ξανθά μαλλιά, 
βαθειά μάτια, προεξέχοντα οστά παρειών, μικρό στόμα καί προεξέχον πηγούνι, τό 
ώχρό πρόσωπο καί τή βαρειά προφορά.

'Ο δικαστής έστρεψε τά μάτια του προς τον Χάουπτμανν.'Η περιγραφή ταί
ριαζε άπολύτως. Καί ό Βιλέντς έτόνισε δτι ό Κόντον είχε δώσει τήν περιγραφή αυτή 
στήν άστυνομία προ δύο έτών καί πλέον καί πριν άκόμα νά συλληφθή ό Χάουπτμανν.

Ό  συνήγορος ύπερασπίσεως άρχισε νά ύποβάλη σέ άδιάκοπες ερωτήσεις τον 
Κόντον, άλλά άπέτυχε νά διασείση στις σταθερές άποκαλύψεις τοϋ γηραιού καθη- 
γητοΰ. 'Ο Βιλέντς είχε κατορθώσει θριαμβευτικά νά έπαναφέρη τή πορεία τής 
δίκης προς τήν κατεύθυνσι πού έπιθυμοϋσε, καί τώρα προχώρησε συσφίγγοντας τό 
δίκτυ πιο στενά γύρω άπό τον κατηγορούμενο.

Τήν άλλη μέρα στήν εξέδρα τοϋ μάρτυρος έκλήθη ό υπάλληλος τοϋ θηραυρο- 
φυλακίου, ό όποιος έδήλωσε δτι άπό τήν ήμέρα τής συλλήψεως τοϋ Χάουπτμανν, 
δέν κυκλοφόρησε ξανά γραμμάτιο των λύτρων.

'Ο Δρ. ’Άλμπερτ ’Όσμπορν, ένας άπό τούς πλέον διασήμους ειδικούς γραφο
λόγους, έδήλωσεν δτι αί άποδείξεις δτι έκεΐνος πού συνέταξε τά σημειώματα των λύ
τρων ήταν ό Χάουπτμανν, ήσαν άκαταμάχητες, άδιαφιλονείκητες καί συντριπτικές. 
"Αλλοι έπτά γραφολόγοι υποστήριξαν έπίσης τή μαρτυρία αύτή.

'Ο Βιλέντς συνέχισε τήν ένίσχυσι τής κατηγορίας προσκομίζοντας νέα δρα
ματικά στοιχεία καί άποδείξεις. Τήν Τετάρτη, 16 ’Ιανουάριου, παρουσίασε μιά 
μικρή σανίδα καί κάλεσε τον Χένρυ Μπρούκμαν, προϊστάμενον τής άστυνομικής 
υπηρεσίας άναζητήσεων τής Μπρόγξ, νά έξηγήση τή σημασία της.

'Η  σανίδα είχε βρεθή στο διαμέρισμα τοϋ Χάουπτμανν, έδήλωσεν ό Μπρού
κμαν. Ήταν τμήμα μιας έσωτερικής διακοσμήσεως πάνω άπό μιά εσωτερική πόρτα 
καί πάνω σ’ αύτή ήταν σημειωμένα μέ μολύβι: «2973 Ντεκατούρ» καί «Sedb  3-7154». 
Τό πρώτο ήταν ή διεύθυνσις τοϋ Δρος Κόντον, τό δεύτερο ό άριθμός τοϋ τηλεφώ
νου του.

'Ο Βιλέντς ρώτησε τον Χάουπτμανν, γιατί είχε γράψει τούς άριθμούς αύτούς 
στο σανίδι πίσω άπό τήν πόρτα του.'Ο Χάουπτμανν άπάντησε δτι πιθανόν νά είχε 
ΐδή τή διεύθυνσι καί τον άριθμό τηλεφώνου σέ κανένα δημοσίευμα καθώς τοποθε
τούσε καινούργιες έφημερίδες πάνω στά ράφια τοϋ δωματίου. 'Όπ<»ς κάθε άλλος,
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ένδιαφερόταν κ ι’ αύτδς για την ύπόθεσι των Λίντμπεργκ, καί έτσι μπορεί να άντέ- 
γραψε τούς αριθμούς αύτούς πάνω στο σανίδι. Οί έξηγήσεις τοϋ Χάουπτμανν δέν 
ήταν πειστικές.

Καθώς ή δίκη προχωρούσε στήν τετάρτη έβδομάδα, ό Βιλέντς κάλεσε τον 
Γουΐλλιαμ Φράνκ, υπάλληλο τού θησαυροφυλακίου. 'Ο Χάουπτμανν τηρούσε λεπτο
μερείς λογαριασμούς των εξόδων του σέ μερικά σημειωματάρια, τα όποια ή άστυ- 
νομία είχε βρή στο διαμέρισμά του. Προ τής δίκης, ό Φράνκ είχε μελετήσει τά ση
μειωματάρια αυτά σελίδα προς σελίδα, έρωτώντας τον Χάουπτμανν περί τής περιου
σίας του, των εξόδων καί των καταθέσεών του.

Ά π ’ αύτή τήν εργασία άπεκαλύφθησαν μερικά ζωτικά στοιχεία. “Αρχισε από 
την ημερομηνία τής παραδόσεως των λύτρων, άπό τήν οποία καί εντεύθεν, οί Χά
ουπτμανν έγιναν πλούσιοι. Είχαν ξοδέψει χιλιάδες δολλάρια στήν πολυτέλεια, σέ 
κυνηγετικά ταξίδια καί ταξίδια αναψυχής, στήν άγορά ένός μεγάλης αξίας ραδιο- 
φώνου, ένός κανώ. Μιά έξονυχιστική άνάλυσις των οικονομικών τού Χάουπτμανν 
άπέδειξε ότι δέν υπήρχαν μεγάλα έσοδα, τά όποια νά δικαιολογούν τόση ευημερία. 
Στο γκαράζ τού Χάουπτμανν είχαν βρεθή κάπου 14.600 δολλάρια άπό τά χρήματα 
των λύτρων. 'Όταν τό ποσόν αύτό προσετέθη στο ποσόν τό όποιο  ξοδεύθηκε άπό τήν 
ημέρα τής καταβολής των λύτρων, ένα μεγάλο κεφάλαιο άπό 49.950.44 δολλάρια 
έμενε άκάλυπτο άπό έσοδα. ’Επειδή τό ποσόν αύτό ύπελείπετο μόνο κατά λίγα δολ
λάρια άπό τίς 50.000 δολλάρια των λύτρων, ό υπάλληλος τού θησαυροφυλακίου έπι- 
βεβαίωσεν ότι μπορούσε νά θεωρηθή ως τό ποσόν των λύτρων.

’Αλλά ίσως ό Φράνκ νά μη είχεν υπολογίσει τά κέρδη τού Χάουπτμανν άπό τό 
έμπόριον πού έκανε ό Χάουπτμανν. ’Ό χι, δήλωσε ό Φράνκ, δέν είχε κάνει λάθος. 
Γ ιατί οί λογαριασμοί άπεκάλυπταν ότι άπό τίς συναλλαγές τού Χάουπτμανν στήν 
αγορά, προέκυπτε μόνο ζημία.

Τήν ίδια ήμέρα, Δευτέρα 21 ’ Ιανουάριου, ό Βιλέντς έθεσεν ύπό συζήτησι τό 
θέμα τού άλλοθι τού Χάουπτμανν κατά τήν ήμέρα τής άπαγωγής καί τής παραδό
σεως των λύτρων. Καί τίς δύο αυτές ήμερομηνίες, είπε ό Χάουπτμανν στούς άστυνο- 
μικούς, εργαζόταν στο Μαζέστικ, στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας στή Νέα 
'Υόρκη. ’Αλλά ό Έντουαρντ Μόρτον, επιστάτης των οικοδομικών έργασιών στο 
Μαζέστικ, δέν ήταν σύμφωνος. ’Από τά βιβλία του προέκυπτεν ότι ό Χάουπτμανν 
είχε προσληφθή σέ εργασία εκεί τρεις έβδομάδες μετά τήν άπαγωγή καί ότι στις 
2 ’Απριλίου, ήμέρα τής μισθοδοσίας, δέν άνεφέρετο ώς έργαζόμενος.

Ό  Βιλέντς ήδη πλησίαζε στο πλέον κρίσιμο σημείο τής δίκης. Τήν Τρίτη, 22 
’ Ιανουάριου, έζήτησε άπό τον δικαστή Τρέντσαρντ νά δεχθή τη σκάλα άπαγωγής 
ώς στοιχεΐον μαρτυρίας. Αύτό ήταν ή χαριστική βολή τού δημοσίου κατηγόρου κατά 
τού Χάουπτμανν.- Έάν μπορούσε ν’ άποδείξη ότι αύτός πού είχε κατασκευάσει τη 
σκαλα ήταν ό Χάουπτμανν, ή ύπόθεσις εϊχε πλέον κριθή.

'Η  ύπεράσπισις άντέστη στήν άποδοχή τής σκάλας ώς μαρτυρικού στοιχείου 
μέ τό αΐτιολογικό ότι αύτή είχε άποσυναρμολογηθή καί συναρμολογηθή έκ νέου, καί 
δέν ήταν δυνατόν νά λεχθή ότι ήταν ή ίδια σκάλα πού είχε βρεθή στήν αύλή τών 
Λίντμπεργκ. ’Αλλά ό Τρέντσαρντ άποδέχθηκε νά προσκομισθή ή σκάλα καί νά έξε- 
τασθή άπό τον Άρθουρ Κόελερ, τον κρατικό ειδικό επί τού ξύλου, ό όποιος υστέρα 
άπό μιά μεγάλη έρευνα, είχε άνακαλύψει ότι τό μέρος όπου πουλήθηκε ένα άπό τά 
καδρόνια τής σκάλας, ήταν μιά άποθήκη ξυλείας στή Μπρόγξ, πλησίον τής κατοι
κίας τού Χάουπτμανν.

Ά πό τήν ήμέρα τής συλλήψεως τού Χάουπτμανν, δήλωσεν ό Κόελερ, είχε άνα
καλύψει καί νέα καταπληκτικά στοιχεία μαρτυρίας. "Ενα άπό τά καδρόνια τής σκάλας, 
τό καδρόνι 16, όπως είχε προσδιορισθή—ήταν άναντιρρήτως κάποτε μέρος μιας σα
νίδας τής σοφίτας τού Χάουπτμανν,
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Κατά τή διάρκεια της πρώτης έξετάσεως τής σκάλας, ό Κόελερ συνέχισε, είχε 
παρατηρήσει δτι τδ καδρόνι 16 είχε τέσσερες τρϋπες πού είχαν γίνει άπό παλαιού 
τύπου τετράγωνες πρόκες. Οί τρϋπες καθαρίσθηκαν άπό τή σκουριά, ή οποία άπο- 
δείκνυε ότι κατ’ άρχάς ή σανίδα είχε χρησιμοποιηθή έξωτερικώς. Οί τρϋπες ήταν 
κατ’ άνώμαλα διαστήματα καί τό βάρος τους διέφερε, όπως έπίσης καί ή γωνία ύπό 
τήν οποίαν οί πρόκες είχαν εισχωρήσει στο ξύλο. Γιά τό έξασκημένο μάτι τοΰ Κόλερ, 
οί τέσσερες τρϋπες άποτελοΰσαν ενα μοναδικό δείγμα τό όποιο δέν μπορούσε νά 
άντιγραφή τυχαίως. ’Εάν βρισκόταν ένα δεύτερο κομάτι ξύλο μέ τις ίδιες άκριβώς 
τρϋπες, τότε έβγαινε τό συμπέρασμα ότι τό ξύλο αύτό κατ’ άρχάς ήταν καρφωμένο 
μέ τό καδρόνι. Καί ό Κόελερ είχε βρή άκριβως τό ίδιο δείγμα πάνω σ’ ένα δοκό στην 
κατοικία τοΰ Χάουπτμανν. Γ  ιά νά είναι απολύτως βέβαιος, είχε άφαιρέσει τέσσερες 
τετράγωνες πρόκες άπό τό υπόλοιπο σανίδι πού ήταν άκόμα στη θέσι του καί τις 
τοποθέτησε στις συναρμολογομημένες τρϋπες σπρώχνοντάς τις έλαφρά μέ τον άντί- 
χειρα. Έ να  - ένα τά καρφιά είσεχώρησαν στο ξύλο μέχρις ότου τά κεφάλια άπό τις 
πρόκες ήταν στο αύτό επίπεδο μέ τήν πρόσοψι τοΰ καδρονιού.

Μπορούσε τώρα νά άμφισβητηθή ότι τό καδρόνι τής σκάλας ήταν πριν καρφω
μένο στο δοκό τής σοφίτας; ’Εάν ναι, υπήρχε καί πρόσθετος άκόμα μαρτυρία : Τά 
δύο ξύλα τοΰ δαπέδου καί τό καδρόνι ήταν άπό ξύλο έλάτου. 'Υπήρχαν οί ίδιοι χρο
νολογικοί δακτύλιοι στο καθένα καί ή διεύθυνσις των ίνών τους ήταν ή αύτή.

« ’Αλλά τό καδρόνι τής σκάλας δέν είναι τόσο παχύ όσο είναι ή σανίδα τοΰ 
πατώματος τής σοφίτας» είπε ό Βιλέντς. «Μπορείτε νά μάς τό εξηγήσετε αύτό;».

Ό  Κόελερ άπάντησε ότι καί οί δύο άκρες τοΰ καδρονιού είχαν καθαρισθή μέ 
μιά πλάνη χειρός—εΐδικώς δέ μέ μιά πλάνη πού είχε βρεθή στο γκαράζ τοΰ Χάουπ
τμανν.

Πώς τό ήξερε;
«Γ ια τ ί όταν ροκανίζης ένα κομμάτι ξύλο μέ τήν πλάνη αύτή, δημιουργοΰνται 

αύλακιές των ιδίων διαστάσεων καί στις αύτές άποστάσεις, όπως αύτές πού είναι 
πάνω στο καδρόνι».

Τή προτροπή τοΰ Βιλέντς, ό Κόελερ ύπεστήριξε τήν κατάθεσί του μέ μιά 
δήλωσι : Ένω οί ένορκοι παρακολουθούσαν μέ προσοχή, ό Κόελερ πήρε τήν 
πλάνη τοΰ Χάουπτμανν καί πλάνισε ένα νέο ξύλο έλάτου, βγάζοντας ένα μακρύ ροκα
νίδι. Μετά σκέπασε τό ξύλο μέ λεπτό χαρτί καί έτριψε έπάνω στήν επιφάνεια ένα 
μολύβι άναπαράγοντας έτσι καθαρά τά σημάδια τής πλάνης. "Επειτα μέ άλλο φύλλο 
χαρτί έκανε τό ίδιο μέ τά σημάδια πού ήταν πάνω στο καδρόνι τής σκάλας.

'Ο Βιλέντς παρουσίασε τά φύλλα χαρτιοΰ στούς ενόρκους. Τά σημάδια καί οί 
αυλακιές τής πλάνης ταίριαζαν άπολύτως καί στά δύο.

Τό δικαστήριο έκανε διάλειμμα καί ό Χάουπτμανν σηκώθηκε έπάνω άργά. 
Κατά τον περισσότερο χρόνο τής ημέρας παρακολουθούσε σάν ένας τυχαίος θεατής, 
άλλά όσον οί άποδείξεις τοΰ Κόελερ σταθεροποιούνταν, άρχιζε νά χάνη τήν άδιαφο- 
ρία του. Τώρα, καθώς οί φρουροί τον ώδηγοΰσαν στο κρατητήριο, φαινόταν πιο 
γερασμένος.

Τήν άλλη μέρα πρωί, ό "Αρθουρ Κόελερ έξετάσθηκε πάλι ώς μάρτυρας. 'Ο 
Βιλέντς είχε λίγες μόνο ερωτήσεις νά τοΰ ύποβάλη καί έν συνεχεία τον λόγον είχε ή 
ύπεράσπισις. 'Η  ύπεράσπισις άρχισε τότε τήν έπίθεσίν της έναντίον όλων των στοι
χείων τής σκάλας, άλλά ό Κόελερ άτάραχος υπεράσπισε τήν κατάθεσί του. ~Ηταν 
άκόμα νωρίς όταν τελείωσαν οί έρωτήσεις τής ύπερασπίσεως.

'Ο Ν τέϊβιντ Βιλέντς σηκώθηκε μέ προστακτικό ΰφος, γεμάτο πεποίθησι.
«'Ο  κατήγορος άποσύρεται».
'Ο Λόϋδ Φίσερ, ένας εντυπωσιακός νεαρός δικηγόρος άπό τή Φλέμιγκτον, τον 

όποιον ό Ρεϊλύ είχε προσλάβει ώς βοηθό του, έκαμε , τήν έναρξιν άγορεύσεως τής
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ύπερασπίσεως. Τά λόγια του δεν άφηναν αμφιβολίες ότι πίστευε ψυχή τε καί σώματι 
ότι ό Χάουπτμανν ήταν άθωος, καί έπέστησε την προσοχή των ενόρκων, να μη λά
βουν ύπ’ δψιν τους τήν σειρά μαρτυριών τής κατηγορίας. Έξήγησεν ότι ή ύπερά- 
σπισις δεν τά παραδέχονταν. 'Ο δημόσιος κατήγορος μπορούσε νά έπικαλεσθή τις 
έπίσημες πηγές άπό τις κρατικές υπηρεσίες τής Νιού Τζέρσεϋ, Νέας 'Υόρκης γιά νά 
παρουσιάση την ύπόθεσι, ενώ ή ύπεράσπισις ήταν υποχρεωμένη νά άμυνθή μέ τις 
πλάτες στον τοίχο. ’Αλλά όταν τά γεγονότα θά διετυπώνοντο άπό τήν ύπεράσπισιν, 
οί ένορκοι θά έ'βλεπαν ότι ό Χάουπτμανν ήταν άθωος.

Ό  Φίσερ κοίταξε τον κατηγορούμενο καί χαμογέλασε μέ ίκανοποίησι. Μετά 
ό Ρεϊλύ κάλεσε τον πρώτο μάρτυρά του : τον Μπροΰνο Ρίτσαρντ Χάουπτμανν νά 
προσέλθη.

Ό  Ρεϊλύ μέ μεγάλη ευχέρεια άρχισε τις ερωτήσεις του. Ρώτησε τον μάρτυρα 
γιά τή ζωή του στή Γερμανία, θίγοτας έλαφρώς μόνο τις συλλήψεις τοΰ Χάουπτμανν, 
τήν παράνομη είσοδό του στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν έν συνεχεία έξέλιξίν 
του ώς ξυλουργού.

Οΐ έρωτήσεις ήταν έπιμελώς διατυπωμένες., ώστε νά έχουν ώς άπάντησι ενα 
άπλό «ναι» ή «όχι».

’Αλλά τήν άλλη μέρα, όταν ό Ρεϊλύ άρχισε νά ύποβάλη έρωτήσεις γύρω άπό 
τό έγκλημα, οί άπαντήσεις τού Χάουπτμανν ήταν σταθερές καί έμφαντικές.

«Τή νύκτα τής 1 Μαρτίου 1932, μπήκες στο ύπνοδωμάτιο τοΰ παιδιού τών 
Λίντμπεργκ;».

'Ο Χάουπτμανν τον διέκοψε: «Ο χι».
«Κ αί άπήγαγες άπό τό δωμάτιο αύτό τον Τσάρλς Λίντμπεργκ;».
« ’Ό χι».
Ό  Χάουπτμανν έπανέλαβε τήν ιστορία μέ τον ’Ισίδωρο Φίς, έμπορο γουναρι

κών, ό όποιος, όπως ισχυριζόταν, τοΰ είχε δώσει τά χρήματα τών λύτρων πριν ν’ 
άναχωρήση γιά τή Γερμανία. Καί μέ μιά έξαίρεσι, έπέμενε στο άλλοθι του γιά τις 
ήμερομηνίες τής απαγωγής καί τής παραδόσεως τών λύτρων. Ε ίχε κάνει λάθος όταν 
κατέθεσε ότι εργαζόταν στο Μαζέστικ τήν 1 Μαρτίου, δήλωσε. Τήν ημέρα εκείνη 
τοΰ είχε πή ό έπιστάτης ότι δέν θά τον προσλάμβαναν νά έργασθή μέχρι τις 15 
Μαρτίου. ’Επέμενε όμως ότι στις 2 ’Απριλίου εργαζόταν στο Μαζέστικ.

Ό  Ρεϊλύ ένευσε σ’ ενα δικαστικό κλητήρα, ό όποιος προσεκόμισε τά τρία 
τμήματα τής σκάλας καί τά τοποθέτησε μπροστά στον Χάουπτμανν καί τούς ενόρκους.

« ’Εσύ έφτειαξες τή σκάλα αύτή;» ρώτησε ξανά ό Ρεϊλύ.
« ’Ε γώ ;» είπε μέ υπερηφάνεια ό Χάουπτμανν, «εγώ είμαι ξυλουργός».
Δέν ήταν άρκετή ή άπάντησις γιά τον Ρεϊλύ. 'Η  δυνατή φωνή του προεκά- 

λεσε τά γέλοια στο ακροατήριο, καθώς έπανελάμβανε τή φράσι : « ’Εσύ εφτειαξες 
αύτή τή σκάλα» :

«Βεβαίως οχι».
Ό  Ρεϊλύ κάλεσε τό μάρτυρα νά κοιτάξη τή σκάλα.Ό Χάουπτμανν σηκώθηκε 

από τή θέσι του καί τήν εξέτασε. «Μοιάζει μέ μουσικό όργανο» είπε μέ περιέργεια. 
Περισσότερα γέλια άκούσθηκαν. Ό  δικαστής τον διέκοψε αυστηρά. Ό  Χάουπτμανν 
κάθισε ξανά στή θέσι του καί ό Ρεϊλύ συνέχισε μέ τά άλλα στοιχεία πού ό δημόσιος 
κατήγορος είχε διατυπώσει.

Ε ίχε πάρει κανένα ξύλο άπό τή σοφίτα, τό όποιο χρησιμοποίησε γιά τήν κατα
σκευή τής σκάλας;

Ό χ ι.
Ε ίχε αφήσει τό κοπίδι στήν αύλή τοΰ Λίντμπεργκ;
Ό χ ι.
’Έγραψε κανένα άπό τά σημειώματα τών λύτρων;
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"Οχι.
Στις 2 ’Απριλίου 1932 είσασθε στο νεκροταφείο τοΰ Αγιου Ραϋμόνδου και 

παραλάβατε 50.000 δολλάρια άπό τον Δρα Κόντον;
"Οχι.
Έ ν συνεχεία ό Ρεϊλύ έκαμε μια πολύπλοκη άνάλυσι των οικονομικών τοΰ 

Χάουπτμανν, χαμογελώντας, φαινομενικώς ικανοποιημένος. Ξαφνικά ό Ρεϊλΰ έθιξε 
άλλο θέμα.

Σάς κτύπησαν οί άστυνομικοί δταν σας μετέφεραν στο τμήμα τής Νέας 
'ΐόρκης;

«Μάλιστα».
Οί αστυνομικοί, ύπενθύμισεν ό Ρεϊλύ, είχαν υποβάλει τον Χάουπτμανν σέ έξέ- 

τασι τοΰ γραφικού χαρακτήρος του. «Συλλαβίσατε μόνος καί έλεύθερα τις λέξεις ή 
σάς υπαγόρευσαν πώς νά τις προφέρετε;».

«Μερικές λέξεις μοϋ τις υπαγόρευσαν».
«Πώς συλλαβίζετε τή λέξι signature;» (υπογραφή).
'Ο Χάουπτμανν τή σαλλάβισε σωστά.
Οί αστυνομικοί σάς είχαν υπαγορεύσει νά την συλλαβίσετε singnature;
Μάλιστα.
'Ο Ρεϊλύ συνέχισε. Γ ιατί ό Χάουπτμανν δέχθηκε νά ύποβληθή στην έξέτασι

αυτή;
«Μ ’ εξανάγκασαν» απάντησε ό Χάουπτμανν.
'Ο Ρεϊλύ τον εύχαρίστησε. Δεν είχε άλλες έρωτήσεις νά τοΰ ύποβάλη.
Τώρα ήταν ή σειρά τοΰ Βιλέντς νά έξετάση καί ή έπίθεσίς του ήταν σφοδρο- 

τάτη. Μίλησε γιά τό φάκελλο τοΰ Χάουπτμανν, γιά τις διαρρήξεις του, τις συλλήψεις 
του καί τή χάρη πού τοΰ είχε δοθή στή Γερμανία. Μέ ειρωνική έκπληξι άνέφερε τά 
εγκλήματα : Ό  Χάουπτμανν είχε σκαρφαλώσει μέ μιά σκάλα στο παράθυρο τοΰ 
δευτέρου ορόφου καί μπήκε στο σπίτι ένός άπό τούς πλέον διακεκριμένους πολίτας 
μιας γειτονικής πόλεως. Ε ίχε σταματήσει δύο γυναίκες πού έσπρωχναν παιδικά 
άμαξάκια.

Γιά πρώτη φορά ό Χάουπτμαν φαινόταν ότι δέν τον χωροΰσε τό κάθισμά του. 
’Έβγαλε ένα μανδύλι καί σκούπισε τό πρόσωπό του.

Προχωρώντας ό Βιλέτς, παρουσίασε ένα μικρό κόκκινο σημειωματάριο, τό 
όποιο οί άστυνομικοί είχαν βρή στο διαμέρισμα τοΰ Χάουπτμανν. Τό έδωσε στον 
κατηγορούμενο καί τοΰ έδωσε τον άπαιτούμενο χρόνο γιά νά μελετήση τις σελίδες 
του. «Ε ίνα ι, δικά σας γράμματα αύτή ή λέξις;» τον ρώτησε.

Χωρίς νά άπαντήση, ό Χάουπτμανν κοίταξε τή λέξι boad (βάρκα). « ’Ή μήπως 
τήν έγραψε κανένας άστυνομικός;» (ή ορθή γραφή τής λέξεως είναι b o at).

Χωρίς νά θέλη ό Χάουπτμανν παραδέχθηκε οτι ή λέξις έμοιαζε μέ τον δικό του 
γραφικό χαρακτήρα.

Πώς συλλαβίζεις τή λέξι «b o a t» ; ρώτησε ό είσαγγελεύς.
Ό  Χάουπτμανν άπάντησε συλλαβίζοντας προσεκτικά Β -Ο -Α -Τ .
Ό  Βιλέντς φώναξε : Γ ιατί έδώ τή συλλαβίζεις boad ; Ή  φωνή του καί τό 

δάκτυλό του πού έδειχνε τό σημειωματάριο, ύπεχρέωσαν τον Χάουπτμανν νά ξανα- 
καθίση στο κάθισμά του.

Ή  έπίθεσίς συνεχίσθηκε αμείλικτη. ’ Ηταν ή λέξις boad γράμματα τοΰ Χάουπ
τμανν ή όχι;

Άμφιταλαντευόμενος ό Χάουπτμανν άπάντησε ότι δέν θυμόταν νά τήν έχη 
γράψει αύτός.

« Ό  λόγος γιά τόν όποιο δέν άπαντας ναι ή όχι, είναι οτι ξέρεις ότι έγραψες
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boad στο σημείωμα των λύτρων όταν πήρες τις 50.000 δολλάρ'.α άπο τον Δρα Κόντον, 
δεν είναι, έτσ ι;».

« ’Ό χι».
Ό  Βιλέντς πήρε ένα άπο τά σημειώματα τοΰ άπαγωγέως καί το έδωσε στα 

χέρια τοΰ Χάουπτμανν. «Κοιτάξετέ το» τοΰ φώναξε δείχνοντας τή φράσι : «το παιδί 
είναι μέσα στή βάρκα Νέλλυ».

"Ηταν Παρασκευή άπόγευμα 25 ’Ιανουάριου, τέλος τής τέταρτης έβδομάδος.
Στο τέλος τής έβδομάδος, οί άρθρογράφοι, άνταποκριταί καί δημοσιογράφοι 

συμφωνούσαν ομόφωνα ότι ή Ιπίθεσις τοΰ Βιλέντς ήταν αυθεντική καί ή άμυνα τού 
Χάουπτμανν κατέρρεε.

’Ακόμα μερικά πλήγματα χρειαζόταν καί ό άνθρωπος μέ τήν άτσάλινη θέλησι 
θά έσπαγε.

Τήν έπομένη Δευτέρα, ό Βιλέντς έπέστρεψε στή σύγκρισι καί παραλληλισμό 
των λέξεων των σημειωμάτων των λύτρων, τις όποιες ό Χάουπτμανν είχε έσφαλμένως 
συλλαβίσει.

Παρουσ ασε ένα τσεκ στο όποιο ό Χάουπτμανν είχε γράψει senvety (έβδο- 
μήντα) μέ ένα νι γραμμένο άντικανονικώς (seventy τό ορθόν), όπως άκριβώς στή 
λέξι (singnature). Μετά γυρίζοντας μιά σελίδα ένός σημειωματάριου, βρήκε τή 
λέξι W ihgt (ένα λάθος πού ήταν τό ίδιο στις λέξεις lihgt καί rihgt των σημειω
μάτων των λύτρων. (Ή  ορθή γραφή των λέξεων είναι wight, light, righ t).

Ή  έπίθεσις συνεχίσθηκε καί κατέστη πλέον έντονη όταν ό Βιλέντς έθιξε τις 
έξηγήσεις τοΰ Χάουπτμανν σχετικώς μέ τά οικονομικά του. Ό  κατήγορος παρου
σίασε ένα τηλεγράφημα άπο τον δανειστή τοΰ Χάουπτμανν πού τοΰ ζητοΰσε τήν κατα
βολή 24.89 δολλαρίων. Πολλές τηλεφωνικές κλήσεις καί επιστολές προηγήθησαν, 
έτόνισεν ό Βιλέντς, καί έτόνισεν τήν ήμερομηνία τοΰ τηλεγραφήματος—2 Δεκεμ
βρίου 1931—άκριβώς τρεις μήνες προ τής άπαγωγής. Δέν έσήμαινε αύτό ότι ό Χάουπ
τμανν είχε ζημίες καί χρεωκοπήματα κατά τό τέλος τοΰ 1931;

*0  μάρτυρας παραδέχθηκε ότι είχε ζημίες.
Ό  Βιλέντς μέ περιφρόνησι είπε : «Δέν είσθε καλός χειριστής των υποθέσεων 

τής άγοράς, δέν είναι έτσ ι;».
Ή  έρώτησις φάνηκε ότι κέντρισε τον Χάουπτμανν. Κοίταξε τό σαρδώνιο ύφος 

τοΰ κατηγόρου καί είπε : «Στήν άρχή όταν άνακατευθή κανείς μέ τό έμπόριο έχει 
ζημίες».

«Καί όταν για πρώτη φορά φτειάχνης μιά σκάλα, δέν τήν φτειάχνεις καλά, 
δέν είναι έτσ ι;».

Μέ θυμό άπάντησε ό Χάουπτμανν : «Δέν έχω φτειάξει ποτέ σκάλα».
Ή  έπίθεσις τοΰ κατηγόρου έφθασε στο ζενίθ μερικά λεπτά άργότερα όταν ό 

Βιλέντς έπέσυρε τήν προσοχή τοΰ Χάουπτμανν στή διεύθυνσι καί τον άριθμό τηλε
φώνου τοΰ Δρος Κόντον πού ήταν γραμμένα μέ μολύβι στο δωματιάκι του. Τώρα ό 
μάρτυς άρνήθηκε οτι τά είχε γράψει αύτός. Ό  Βιλέντς δέν πίστευε στ’ αύτιά του. 
Αύτό δέν έσήμαινε ότι ό Χάουπτμανν δέν έλεγε άλήθεια όταν προηγουμένως είχε 
παραδεχθή ότι τά είχε γράψει αύτός;

Ό  Χάουπτμανν σταμάτησε καί ό Βιλέντς τον ρώτησε : «Λέτε άλήθεια γιά τή 
σανίδα αυτή στή Μπρόγξ;».

Ό  Χάουπτμανν έδίστασε πάλι. Ό  Βιλέντς έπανέλαβε τήν έρώτησι δίς, τρίς. 
Τελικά ό Χάουπτμανν άπάντησε : «Ε ίπα  οχι».

«Δέν είπατε τότε τήν άλήθεια;».
« Ό χ ι» .
Οί άστυνομικοί είχαν βρή επίσης δύο αόξοντας άριθμούς ποΰ ήταν γραμμένοι 

μέ μολύβι στο πίσω μέρος τής πόρτας τοΰ μικρού δωματίου. Ό  Χάουπτμανν έξή-
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γησε δτι έπρόκειτο για δυο γραμμάτια πού τοΰ είχε δώσει 6 Φις για ν’ άγοράση 
μετοχές. Έπέμενε ακόμα δτι οί σημειώσεις αύτές είχαν γραφή άπό το χέρι του; 
ρώτησε ό Βιλέντς.

Μάλιστα.
Καί πόσο ήταν τά γραμμάτια των 500 δολλαρίων ή των 1000 δολλαρίων;
'Ο Χάουπτμανν δεν μπορούσε νά θυμηθή.
Δέν θυμόταν έάν ήταν εκατοστάρικα ή χιλιάρικα;
Οί άπιστεύτως ειρωνικές λέξεις τού Βιλέντς φαίνεται δτι διασκέδαζαν τον 

Χάουπτμανν. Χαμογέλασε προς τον κατήγορο. Ό ταν ένα είδος χαμόγελο υπεροχής 
πού ερέθισε τον κατήγορο, ό όποιος κοίταξε τον άνθρωπο στο εδώλιο.

« ’Αστεία σοϋ φαίνονται αύτά;».
Το χαμόγελο εξαφανίσθηκε : « ’Ό χι».
«Ειρωνεύεσαι τό δικαστήριο μέ τό νά μοΰ χαμογελάς».
«Ό χ ι» .
«Νομίζεις δτι είσαι κάποιος».
Ό  Χάουπτμανν ζάρωσε καί είπε «Πρέπει νά κλαίω;».
Ό  Βιλέντς άρχισε τά σφυροκοπήματα τά όποια περίμεναν οί δημοσιογράφοι, 

οί όποιοι ένέτειναν την προσοχή τους μέ άνυπομονησία.
«Είσθε ό άνθρωπος μέ τη δυνατή θέλησι».
Τά μάγουλα καί οί μύες τού λαιμού τοΰ Χάουπτμανν φούσκωσαν.’Έπιασε τό 

κάθισμα μέ τά χέρια του καί μετακινούσε τό σώμα του μιά άπό έδώ καί μιά άπό 
έκεϊ.

«Δέν θά μιλούσατε έάν σάς δολοφονούσα;» φώναξε ό Βιλέντς.
« ’Ό χ ι», ή λέξις προφέρθηκε ξερά σάν έκπυρσοκρότησι περιστρόφου.
«'Η  δύναμις τής θελήσεως είναι τό πάν γιά σένα, δέν είναι έτσ ι;».
«Ό χ ι, είμαι αθώος» φώναξε ό Χάουπτμανν. «Αύτό μοΰ δίνει τή δύναμι νά 

έπιμένω».
«Λές ψέμματα, όταν θά όρκισθής στο Θεό, θά πής την άλήθεια».
Ό  Χάουπτμανν έπρότεινε τήν δεξιά του παλάμη.’Έ τρεμε καίή φωνή του έδειχνε 

δτι βρισκόταν στά πρόθυρα τής ύστερίας. «Σταματήστε το αύτό».
«Δέν έψεύσθης ένόρκως έπανειλημμένως»;
« ’Ό χι, δέν είπα ψέμματα».
«ΈεύδεσΟε συνεχώς» φώναξε ό Βιλέντς. « ’Αλλά δέν χαμογελάτε τώρα. Τώρα 

γίνατε πιο σοβαρός, δέν είναι έτσι;».
Ό  Χάουπτμανν έτρεμε. Μετά συνήλθε. «'Υποθέτω» είπε «υποθέτω δτι έδώ δέν 

είναι χώρος κατάλληλος γιά χαμόγελα».
Τό δικαστήριο έκανε ένα διάλειμμα, κατά τήν διάρκεια τοΰ όποιου οί άντι- 

πρόσωποι τού τύπου άναμετέδιδαν: « Ό  Χάουπτμανν δέν έσπασε, άλλά ήταν πλησίον. 
’Ίσως μετά τό διάλειμμα».

’Αλλά δταν τό δικαστήριο συνήλθε πάλι, ό Βιλέντς έπανέλαβε τις ερωτήσεις 
του ήσυχα. Δέν υπήρχαν πλέον δριμεΐες επιθέσεις. Τό πρωί τής Τετάρτης ό νεαρός 
κατήγορος συνεπλήρωσε τις έρωτήσεις του υστέρα άπό μιά τελική έπίθεσι σχε- 
τικώς μέ τά οικονομικά τοΰ κατηγορουμένου.

Ό  Χάουπτμανν σηκώθηκε άπό τό έδώλιο γιά νά ξεμουδιάση λ ίγο .’Επ ί 17 
ώρες άπαντοΰσε συνεχώς σέ ερωτήσεις. 'Η  μονομαχία τού Βιλέντς μαζί του κράτησε 
11 ώρες. ’Αλλά δέν φαινόταν κουρασμένος ή στενοχωρημένος. ’Ακολουθούμενος 
άπό τούς φρουρούς, προχώρησε προς τό κάθισμά του στήν αίθουσα. Μετά άπό μερικά 
βήματα, γύρισε καί κοίταξε τούς ενόρκους. Χαμογελούσε πάλι.

(  Συνεχίζεται )



Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Σ
-  ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ -
’Από τό Αμερικανικόν Περιοδικόν

----------------------------«Official Detective», κατά μετάφρασιν-----------------------------------
Αστυφύλακας κ. Α Ν . ΒΟ ΓΙΑΤΖΗ
_______________________________________ ( Συνέχεια έκ τοϋ προη

γουμένου καί τέλος)

—«Είδατε τή γυναίκα μαζί του ;».
—«“Οχι τότε. Πρέπει να ήταν μέσα στο αυτοκίνητο τή στιγμή εκείνη. Την 

είδα όμως άργότερα. Έπαιρνα τό πρόγευμά μου όταν κοίταξα έ'ξω καί τούς είδα 
νά μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο».

—«Τ ί ώρα ήταν τότε ;».
—«Νομίζω θά ήταν εννέα περίπου».
—«Ή ταν ζωντανή ;».
— «Βέβαια ζωντανή ήταν».
—«Μήπως την κουβαλούσε ή τή βοηθούσε ό άνδρας ;».
—«Περπατούσε καί ήταν έν τάξει. Την παρατήρησα ιδιαιτέρως λόγω τού ότι 

ήταν ντυμένη στα κόκκινα. Φαινόταν πολύ έξυπνη. “Οταν διάβασα στις έφημερίδες 
δτι βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα ντυμένη στά κόκκινα, σκέφθηκα άμέσως δτι αυτή 
πρέπει νά είναι».

Στο δελτίο τού ξενοδοχείου είχαν γράψει τό όνομα «Ρόναλντ Χέντερσον, κά
τοικος Μιλπίτας Καλλιφορνίας». Δεν άνεγράφετο οδός ή άριθμός τής άδειας κυκλο
φορίας τού αυτοκινήτου. Ό  ξενοδόχος τούς εξήγησε δτι είχε πή στον πελάτη του 
νά συμπλήρωσή τό δελτίο καί δεν τό πρόσεξε παρά μόνο άργότερα δταν άναχώρησαν, 
γιατί ήταν άπασχολημένος μέ τήν τακτοποίησι των βιβλίων του. «Βλέπετε ήταν 
τρεις ή ώρα τό πρωί καί ήμουν άκόμα άπό τόν ΰπνο».

—«Τ ί μάρκα ήταν τό αυτοκίνητο ;».
Ό  ξενοδόχος δέν ήταν βέβαιος. Ήταν σκούρου χρώματος, νέο μοντέλο, 

αλλά δχι τελείως καινούργιο. «Δέν μπορώ δμως νά όρκισθώ γ ι’ αύτό γιατί στήν πρα
γματικότητα δέν έδωσα προσοχή. Μόνο τή νέα πρόσεξα έπειδή φορούσε κόκκινα καί 
είχε ζωηρά χαρακτηριστικά».

Οί άστυνομικοί ερεύνησαν λεπτομερώς τό δωμάτιο πού είχε νοικιάσει τό ζευ
γάρι, τό όποιον έν τφ  μεταξύ είχε καθαρισθή άπό τήν καμαριέρα. Δέν υπήρχαν που
θενά αίματα καί τίποτε δέν μαρτυρούσε δτι είχε διεξαχθή πάλη έκεϊ μέσα.

’Εξετάσθηκε ή υπάλληλος τού ξενοδοχείου, ή οποία κατέθεσεν δτι δέν βρήκε 
τίποτε μέσα στο δωμάτιο δηλ. μπουκάλια ή άλλα άντικείμενα, άπό τά όποια ήταν 
δυνατό νά προκόψουν μαρτυρικά στοιχεία.

Ό  Μάντιγκαν κάλεσε τούς υπαλλήλους τής Έγκληματολογικής 'Τπηρεσίας 
νά εξετάσουν τό δωμάτιο γιά δακτυλικά άποτυπώματα. “Αν καί είχε καθαρισθή, 
υπήρχε ελπίδα δτι ό άνθρωπος εκείνος θά είχεν άφήσει κάπου τά άποτυπώματά του. 
’Εάν άνεκαλύπτετο ένας δποπτος, τά άποτυπώματα αύτά θά επιβεβαίωναν τήν πα
ρουσία του στο δωμάτιο τού ξενοδοχείου μαζί μέ τή δολοφονημένη γυναίκα.

«Ή  νέα ζοΰσε άκόμα δταν βγήκαν έξω, τήν Τρίτη, στις εννέα τό πρωί. Αύτό 
συμφωνεί μέ τήν αυτοψία ή οποία πιστοποιεί δτι ό θάνατος προεκλήθη άργά τήν 
Τρίτη ή τήν Τετάρτη πρωί, είπεν ό Μάντιγκαν.

’Αλλά πού είχε πάει τό θύμα δταν έγκατάλειψε τό ξενοδοχείο ; Καί γιατί δο
λοφονήθηκε άφού μέ τή θέλησί της διανυκτέρευσε στο δωμάτιο τού ξενοδοχείου ;

—«Αύτό πού γράφει στο δελτίο τού ξενοδοχείου δτι είναι άπό τή Μιλπίτα, 
ίσως νά μάς όδηγήση κάπου» είπε ό Βάλντ, «κάποιος άπό τή γύρω περιοχή πρέπει
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νά ήξερε τό όνομα τής πόλεως. ’Εάν ένας ύποπτος είχε δώσει ψεύτικο δνομα καί 
διεύθυνσι, θά χρησιμοποιούσε τό δνομα μιας πόλεως δπως ό "Αγιος Φραγκίσκος 
ή τό Λος "Αντζελες».

'Η  Μιλπίτα είναι μιά μικρή πόλις, μερικά μίλια βορείως τής Σάν Τζόουζ, 
όπου τό θϋμα είχε διαμείνει μέ την άδελφή της.

'Ο Μάντιγκαν ζήτησε άπό τον ξενοδόχο νά τοϋ περιγράψη τά χαρακτηριστικά 
τού άνδρός πού είχε μείνει στό ξενοδοχείο ύπό τό δνομα Ρόναλντ Χέντερσον μαζί μέ 
τό θϋμα. 'Ο ξενοδόχος είπε δτι ήταν μεγαλόσωμος, μέ άθλητικές διαστάσεις, μαΰρα 
κυματιστά μαλλιά, 30 ετών περίπου. « ΤΗταν πραγματικός πυγμάχος. Θά ζύγιζε 
πάνω άπό 90 κιλά. ’Αλλά δέν ήταν παχύς. Ε ίχε πλατειά στήθεια καί κοντόχονδρο 
σβέρκο. 'Η  δλη του έμφάνισις προσέδιδε παλαιστή. Ήταν δλο μΰς καί τό παρου- 
σιαστικό του άγριο. ’Ήταν άπό τούς άνθρώπους έκείνους μέ τούς οποίους άποφεύγω 
νά έχω μπλεξίματα».

—«Ε ίπ ε τίποτε σέ σας ;».
—« ’Ακριβώς μόνον δτι ήθελε ένα δωμάτιο. Φαινόταν λίγο μεθυσμένος. Νο

μίζω δτι τήν ώρα εκείνη ήταν καλύτερα νά μείνη σ’ ένα δωμάτιο παρά νά όδηγή 
τό αύτοκίνητο μ ’ έκεϊνα τά χάλια».

Ποιος ήταν ό πυγμάχος αύτός ; πώς θά εΰρισκαν τά ίχνη του άπό τις εννέα 
τό πρωί τής Τρίτης, δταν άναχώρησε άπό τό ξενοδοχείο μαζί μέ τό θϋμα, μέχρις δτου 
ή νέα βρέθηκε νεκρή κάτω άπό τή βαλανιδιά διά τό πρωί τής Τετάρτης ;

'Ο Μάντιγκαν ρώτησε τήν άδελφή τοϋ θύματος. Αυτή δμως δέν έγνώριζε τον 
άνδρα μέ τά χαρακτηριστικά τοϋ πυγμάχου.

Έ ν τώ μεταξύ οί άστυνομικοί τής Σάν Τζόουζ Τζών Κόλλινς καί Νταίηλ 
Μάκκεϋ ήλεγχαν τά διάφορα μπάρ δπου σύχναζε ή Τζόϋς Λοβέττ. Ό  ιδιοκτήτης 
ένός μπάρ γνώριζε τή Τζόϋς. « ’Έρχεται καμμιά φορά έδώ άλλά μόνη της. Τήν είδα 
δμως τή Δευτέρα τό βράδυ μέ έναν άνδρα, άλλά νομίζω δτι τον γνώρισε έδώ».

—«"Εφυγε μαζί της ;»  ρώτησε ό Κόλλινς.
'Ο μπάρμαν κατένευσε. «Θά ήταν μεσάνυκτα περίπου. Τούς άκουσα πού μ ι

λούσαν. 'Ο άνδρας έλεγε δτι θά πήγαιναν στή Ρενώ. Νομίζω δτι έφυγαν μέ πρόθεσι 
νά πάνε στή Ρενώ».

—«Γνωρίζετε τον άνδρα πού ήταν μαζί ;».
—« ’Ό χι. Δέν ήταν τακτικός πελάτης. Δέν θυμάμαι νά έχη έλθει ξανά έδώ. 

Δέν τον πρόσεξα, άλλά αν ήταν τακτικός πελάτης θά τόν ήξερα».
Ό  μπάρμαν θυμήθηκε τή Τζόϋς πού φορούσε κόκκινα καί είχε μιά κόκκινη 

έσάρπα γύρω στό λαιμό της.
Ό  Κόλλινς διεβίβασε τηλεφωνικώς τις πληροφορίες αυτές στό Μάντιγκαν.
Αυτά συμφωνούσαν μέ τό γεγονός δτι ή νέα μέ τά κόκκινα είχε φθάσει στό 

ξενοδοχείο πλησίον τής Μπαίη Μπριτζ στις τρεις ή ώρα τό πρωί. Ή  άπόστασις 
άπό τή Σάν Τζόουζ μέχρι τή Μπαίη Μπριτζ είναι μιά ώρα περίπου, άλλά πιθανόν 
τό ζευγάρι νά σταμάτησε κάπου γιά νά πιουν ή νά φάνε κάτι.

—«Τόν ξέρει κανείς τόν άνδρα αύτόν ;»  ρώτησε ό Μάντιγκαν.
—« —«"Ο χι» άπάντησε ό Κόλλινς.
Ό  άνδρας αύτός έδωσε στό ξενοδοχείο τό δνομα Ρόναλντ Χέντερσον. Μπορεί 

νά είναι ψευδώνυμο, μπορεί δμως καί νά μήν είναι, γιατί πιθανώς νά μήν έσκέπτετο 
νά δολοφονήση τή νέα τότε. Καί τό γεγονός δτι έδωσε τή διεύθυνσι κατοικίας του 
τή Μιλπίτα είναι έπίσης ένα στοιχείο πού μπορεί νά μάς όδηγήση κάπου».

Ό  Κόλλινς είπεν δτι θά έρευνοϋσε νά έξακριβώση άν έμενε, άτομο μέ τό δνομα 
Ρόναλντ Χέντερσον στή Σάν Τζόουζ καί στή Μιλπίτα.

Ό  Μάντιγκαν ζήτησε άπό τήν ύπηρεσία έκδόσεως άδειών κυκλοφορίας αύτο-
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κινήτων της Σακραμέντο, νά τοΰ παρασχεθούν οί διευθύνσεις όποιουδήποτε άτόμου 
τό όποιο μέ τό όνομα αυτό είχε στήν κατοχή του αυτοκίνητο.

Τό γεγονός ότι ή νέα μέ τα κόκκινα καί ό πυγμάχος πού τή συνώδευε είχαν 
σταματήσει στο ξενοδοχείο πλησίον τής Μπαίη Μπριτζ, μαρτυρούσε δτι πήγαιναν 
προς τή Ρενώ, όπως ήταν τό σχέδιό τους. Ά λλα τί συνέβηκε μετά, 8ταν άνεχώρησαν 
άπό τό ξενοδοχείο ;

'Η  θέσις στήν όποιαν βρέθηκε τό πτώμα ήταν σέ άλλο δρόμο πού πήγαινε 
προς τήν Σαν Τζόουζ.

Ά πό τό ξενοδοχείο μέχρι τή θέσι πού βρέθηκε τό πτώμα ή άπόστασις ήταν λι- 
γώτερο άπό μια ώρα μέ τό αυτοκίνητο. Αυτό άφηνε άνεξήγητες τις ώρες άπό τις 
εννέα τό πρωί τής Τρίτης μέχρι άργά τής ίδιας ημέρας ή τό πρωί τής Τετάρτης, 
οπότε έπήλθεν ό θάνατος.

—«Α ποκλείεται νά πήγαν μέχρι τή Ρενώ καί νά γύρισαν» έτόνισεν ό Βάλντ. 
«Δέν τούς έπαιρνε ό χρόνος. Α λλά κάπου πρέπει νά πήγανε».

'Η  περιγραφή τού πυγμάχου δόθηκε στά τηλέτυπα ώς συμπληρωματική πλη
ροφορία στήν ύπόθεσι τής νέας μέ τά κόκκινα. Τά ίχνη έπρεπε τώρα ν’ άναζητηθοΰν 
στή Σάν Τζόουζ ή οπουδήποτε άλλου οπού κάποιος θ’ άνεγνώριζε άπό τήν περιγρα
φή τον άνθρωπο μέ τά χαρακτηριστικά τού πυγμάχου ή τό θύμα.

Μελετώντας ό Μάντιγκαν τις πληροφορίες καί τά στοιχεία πού συγκεντρώ
θηκαν μετά άπό τήν άνεύρεσι τού πτώματος, είπε : «Φυσιολογικά ώς ύποπτος πρέ
πει νά θεωρηθή ό άνθρωπος αυτός πού έθεάθη στή Σ . Τζόουζ καί στο ξενοδοχείο. 
’Αλλά υπάρχει πάντοτε ή περίπτωσις δτι μπορεί τό θύμα νά τον παράτησε καί νά 
βρήκε κάποιον άλλον. Δέν γνωρίζουμε τ ί μεσολάβησε κατά τις περισσότερες ώρες 
τής Τρίτης».

—« Ά ν  ό άνθρωπος αυτός ήθελε νά τή σκοτώση, γιατί δέν τή σκότωνε στο 
ξενοδοχείο ; ρώτησε ό Βάλντ. «Αυτό δέν μπορώ νά καταλάβω».

■—« Σ ’ εμένα φαίνεται περίεργο τό δτι τό θύμα πλύθηκε καί ντύθηκε μετά τή 
δολοφονία. Γ ιατί ό δολοφόνος δέν έγκατέλειψε τό πτώμα κάπου άλλου δπου θά ήταν 
δύσκολο νά βρεθή ; Γ ιατί νά τό ντύση καί νά τό άφήση κάτω άπό ένα δέντρο δίπλα 
στο δρόμο ;».

Έ ξ  ίσου αινιγματικό ήταν τό γεγονός δτι ό δόκτωρ Μακνή εΐχεν άποφανθή 
δτι ή νέα είχε δολοφονηθή καθ’ ήν στιγμήν ήταν γυμνή» άπάντησε ό Γκόρντον.

'Ο Μάντιγκαν πήρε στο τηλέφωνο τον Κόλλινς στή Σάν Τζόουζ. «Δέν βρή
καμε τίποτε άκόμα σχετικώς μέ τό όνομα Ρόναλντ Χέντερσον» είπε ό Κόλλινς. 
’Ελέγξαμε τούς τηλεφωνικούς καταλόγους καί τούς οδηγούς πόλεως τής Σάν 
Τζόουζ καί τής Μιλπίτας. Δέν ύπάρχει καταχωρημένο τέτοιο δνομα».

—« Τ ί  πληροφορίες συγκεντρώσατε άπό τούς θαμώνες τοΰ μπάρ δπου ή νέα 
σύχναζε ; καί δπου συνάντησε τον Χέντερσον ;».

—«Εξετάσαμε περί τούς δώδεκα. Μερικοί άπ’ αύτούς άναγνώρισαν τή νέα, 
αλλά κανείς δέν γνωρίζει τον άνδρα. 'Η  περιγραφή του δμως είναι άκριβής. "Ολοι 
θυμούνται δτι ήταν μεγαλόσωμος, παχύς άνδρας. Αυτά έχουμε συγκεντρώσει μέχρι 
τώρα».

’Ενώ ό Μάντιγκαν μιλούσε στο τηλέφωνο μέ τον Κόλλινς, χτύπησε τό άλλο 
τηλέφωνο. 'Ο Γκόρντον σήκωσε τό ακουστικό. ΤΗταν άπό τό γραφείο τοΰ άστυ- 
νόμου τής Κόντρα Κόστα, στή Μαρτινέζ, βορείως τής "Ωκλαντ. «"Ενας μπάρμαν 
από τήν Πινόλ μάς πήρε τώρα μόλις στο τηλέφωνο σχετικώς μέ τήν ύπόθεσι τής γυ
ναίκας μέ τά κόκκινα πού έχετε έπιληφθή» είπεν ό άστυνομικός πού τηλεφωνούσε. 
«Λ έει δτι είναι άπολύτως βέβαιος δτι εϊδε τό θύμα μαζί μ ’ έναν άνδρα στο μπάρ 
του χθές τό απόγευμα».
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—«Μπορούμε νά σας συναντήσουμε στη Πινόλ ;»  είπε ό Γκόρντον. «Πρέπει 
νά τον έξετάσουμε».

'Ο αστυνομικός τής Κόντρα Κόστα έδωσε στο Γκόρντον τό όνομα του μπάρ 
καί είπε : «Θά σάς περιμένουμε εκεί».

'Ο Μάντιγκαν, ό Βάλντ καί ό Γκόρντον έφυγαν για την Πινόλ, μιά μικρή 
πόλι στην Σαν Πάμπλο Μπαίη, 50 μίλια βορείως άπό τό σημείο όπου βρέθηκε τό 
πτώμα τής Τζόϋς Λοβέττ. « ’Εάν πήγαιναν γιά τή Ρενώ, έπρεπε νά πάνε απ’ έδώ» 
έτόνισεν ό Βάλντ. «Πρέπει νά ήρθαν έδώ μετά τήν άναχώρηση άπό τό ξενοδοχείο 
τής Μαίη Μπριτζ».

Οί άστυνομικοί τής Κόντρα Κόστα περίμεναν στο μπάρ. 'Ο μπάρμαν κατέ
θεσε στους άστυνομικούς : «'Όταν διάβασα τήν περιγραφή τοϋ θύματος μέ τήν κόκ
κινη περιβολή, είπα μέσα μου : Είναι τό κορίτσι πού ήταν έδώ έχθές. Ε ίμα ι βέ
βαιος γ ι’ αύτό. Αύτή είναι ή άκριβής περιγραφή του».

Ό  μπάρμαν ειπεν ότι τό θϋμα καί ένας άνδρας μέ τήν άνωτέρω περιγραφή 
ήρθαν στο μπάρ του, τό απόγευμα τής Τρίτης. Πήραν δύο ποτά καί γιά μιά στιγμή 
ό άνδρας αναχώρησε. 'Η  νέα παρέμεινε έδώ πίνοντας τό ποτό της μέχρις ότου ό 
άνδρας έπέστρεψε. Δεν είμαι βέβαιος, άλλά μοϋ φαίνεται ότι έφυγαν γιά λίγο καί οί 
δυό τους καί έπέστρεψαν πάλι.

«Κατά τις τρεις ή ώρα τό άπόγευμα, είπεν ό μπάρμαν, ό πελάτης του τοϋ είπε 
ότι τό αυτοκίνητό του δεν δούλευε καλά καί τον ρώτησε έάν ειχεν έκεΐ κοντά κανένα 
ξενοδοχείο όπου μπορούσαν νά μείνουν μέχρις ότου νά τό έπισκευάση.

«Τηλεφώνησα σ’ ένα ξενοδοχείο τής λεωφόρου Σάν Πάμπλο. Μοϋ είπαν ότι 
διέθεταν δωμάτιο καί οί πελάτες μου έφυγαν καί τράβηξαν γιά έκεΐ. Ή ταν ή τελευ
ταία φορά πού τούς είδα γιατί δεν ξαναγύρισαν. Έάν δεν διάβαζα τή σχετική περι
γραφή στις έφημερίδες, δεν θά τούς ξαναθυμόμουνα».

—«Ξέρετε ποΰ έπισκεύασε τό αύτοκίνητό του ;»  ρώτησε ό Μάντιγκαν.
—«Δέν μοϋ εΐπε. Νομίζω ότι έλεγαν ότι θά πήγαιναν στή Ρενώ καί έπιθυ- 

μοΰσαν νά φτειάξουν τό αύτοκίνητο όσο τό δυνατό γρηγορώτερα».
—«Άντελήφθης άν φιλονικούσαν ό άνδρας μέ τή νέα ;».
—«“Οχι· ’Έδειχναν ότι τά πήγαιναν πολύ καλά. 'Η  νέα δέν μιλούσε πολύ. Κά

θισαν άπλώς καί πήραν δύο ποτά. Αύτό ήταν όλο».
Έ ν συνεχεία οί άστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο Γκαίημπλς. Ό  ξενοδό

χος Κοτταίη θυμήθηκε τό τηλεφώνημα τοϋ μπάρμαν καί κατέθεσε ότι τό ζευγάρι 
έφθασε έκεΐ λίγο μετά τό τηλεφώνημα καί έπιασε ενα δωμάτιο.

—« Ό  άνδρας μοϋ είπε ότι ήθελε ένα δωμάτιο γιά λίγες ώρες μόνο γιατί τό 
αύτοκίνητο του έπισκευαζόταν καί ήθελεν ένα μέρος νά μείνουν μέχρις ότου θά τελείω
νε ή έπισκευή. Τοϋ δήλωσα ότι έπρεπε νά πληρώσουν ολόκληρη τήν άξια τοϋ δω
ματίου, γιατί οί υπάλληλοί μου τελειώνουν τήν δουλειά τους στις τρεις ή ώρα καί δέν 
ήταν δυνατό νά τακτοποιηθή τό δωμάτιο μέχρι τήν επομένη ήμέρα, μέ συνέπεια νά 
μή νοικιασθή. Δέν μοϋ έφερε άντιρρήσεις στο ζήτημα αύτό».

Στο δελτίο είχαν γράψει τό όνομα Ρόναλντ Χέντερσον καί ώς διεύθυνσιν κατοι
κίας τή Μιλπίτα, όπως άκριβώς καί στο προηγούμενο ξενοδοχείο. Ό  άριθμός άδειας 
κυκλοφορίας τοϋ αύτοκινήτου δέν ήταν γραμμένος».

Ό  Κοτταίη έξηγήθηκε. «Ήρθαν μέ τά πόδια καί ό άνδρας δέν θυμόταν τον 
άριθμό κυκλοφορίας. Μοϋ εΐπε ότι τό αύτοκίνητό του θά ήταν έτοιμο άργότερα κατά 
τό πρωΐ καί μέ ρώτησε άν μπορούσα νά τον πάω στήν πόλι».

—»Τόν πήγατε στήν πόλι; «ρώτησε ό Μάντιγκαν.
—«Ή ταν περίπου έπτά ή ώρα».
-----«Ή  γυναίκα ήρθε κ ι’ αύτή μαζί του;».
—Ήταν μόνος. 'Υποθέτω ότι ή γυναίκα έμεινε στο δωμάτιο μέχρις ότου έπέ

στρεψε αυτός μέ τό αύτοκίνητό του. ’Εγώ δέν τον είδα τήν ώρα πού έπέστρεψε, άλλά
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αύτό δέν είναι δύσκολο νά τό εξηγήσω. Τδ δωμάτιο τους ήταν γωνιακό καί μπορού
σαν νά μπαινοβγαίνουν χωρίς νά τούς βλέπω».

—«Σ έ  ποιο γκαράζ έφτειαξε το αυτοκίνητό του;».
—«Δέν ξέρω. ’Εγώ τον πήγα στην πόλι μόνο. Μου είπε ότι δέν ήξερε σέ πόση 

ώρα θά είναι έτοιμο τό αυτοκίνητό του καί ότι ήθελε ν’ άγοράση μερικά πράγματα. 
Έ γώ  άπλώς τον άφησα στήν πόλι καί έπέστρεψα».

Δυο φορές τώρα ό άνθρωπος αυτός είχε  άποφύγει νά γράψη τον άριθμό της 
άδειας κυκλοφορίας στο δελτίο τοϋ ξενοδοχείου. Νά ήταν άράγε αύτό απλή σύμπτω- 
σις ή τό άπέφευγε έπίτηδες γιά νά μήν άποκαλύψη τήν ταυτότητά του; Μήπως ήταν 
ψεύτικο τό όνομα Ρόναλντ Χέντερσον;

■—«Πώς ήταν τό δωμάτο όταν άνεχώρησαν;» ρώτησε ό Βάλντ.
—«Δέν ξέρω. Ή  υπάλληλος τό καθάρισε τό πρωί. Δέν μοϋ άνέφερε τίποτε νά 

λείπη ή νά είναι σπασμένο».
—«Μπορείτε νά καλέσετε τήν υπάλληλο νά έ'λθη έδώ γιά νά τήν έξετάσωμε;».
'Ο Μάντιγκαν ρώτησε τούς άστυνομικούς τής Κόντρα Κόστα, έάν είχαν άντίρ- 

ρήσεις, όπως ή Έγκληματολογική 'Υπηρεσία τής Άλαμήντα ένεργήση έξέτασι τοϋ 
δωματίου. «Είνα ι δική σας δικαιοδοσία, άλλά έφ’ οσον τό πτώμα βρέθηκε στήν περι- 
φέρειά μας, πρέπει έμεϊς νά διεκπεραιώσουμε τήν ύπόθεσι». Οί άστυνομίκοί τής Κόν
τρα Κόστα δέν έφεραν άντίρρησι. 'Ο Μάντιγκαν κάλεσε τό αρχηγείο του καί έζήτησε 
όπως άποσταλή στο ξενοδοχείο τό συνεργείο τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας.

"Οταν ήρωτήθη ό Κότταιη, είπε στούς άστυνομικούς δτι δέν εΐχεν άκούσει 
άσυνήθιστους θορύβους καί δλα ήταν στή θέσι τους, μετά τήν άναχώρηση τοϋ ζεύγους. 
'Η  περιγραφή τοϋ ζεύγους δέν άφηνε αμφιβολίες δτι οί ένοΐκιασταί τοϋ δωματίου 
ήταν ή γυναίκα μέ τά κόκκινα καί ό σωματώδης άνδρας.

Οί άστυνομίκοί κατέγραψαν τά ονόματα τών άλλων ενοίκων τοϋ ξενοδοχείου. 
Μόνο δύο ήσαν ακόμα στο ξενοδοχείο. 'Ο ένας άπ’ αύτούς δέν εΐχεν ίδή τό ζευγάρι. 
'Ο άλλος εΐχεν ΐδή έναν άνδρα νά μπαίνη καί νά βγαίνη άπό τό δωμάτιο λίγο πριν ό 
Κοτταίη τον μεταφέρη στήν πόλι, γιά νά πάρη τό αύτοκίνητό του.

Δέν βρέθηκε κανένας πού νά είδε τό ζευγάρι μαζί άπό τή στιγμή πού έπιασαν 
τό δωμάτιο. ’Αλλά έάν ή γυναίκα μέ τά κόκκινα είχε δολοφονηθή μέσα στο ξενοδο
χείο ήταν βέβαιο δτι ό άνδρας έπέστρεψε γιά νά πάρη καί νά μεταφέρη τό πτώμα μα- 
κρυά.

Οί άστυνομίκοί τής Κόντρα Κόστα είπαν δτι θά ενεργούσαν έλεγχο σ’ δλα τά 
γκαράζ τής Πινόλ γιά νά έξακριβώσουν πού επισκευάσθηκε τό αύτοκίνητο. Ό  Μάν- 
τιγκαν πίστευε δτι οπουδήποτε κ ι’ αν εΐχεν έπισκευασθή τό αύτοκίνητο, θά είχαν 
καταγραφή τά στοιχεία τοϋ ιδιοκτήτου καί ή άδεια κυκλοφορίας. Στά μεγάλα γκαράζ 
λαμβάνονται πάντοτε τά στοιχεία τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ έπισκευαζομένου αυτοκινήτου, 
αλλά στά μικρά γκαράζ δέν τηροΰν βιβλία.

Έ ν τώ μεταξύ έφθασεν ή υπάλληλος τοϋ ξενοδοχείου. Αύτή κατέθεσεν δτι εΐχεν 
ΐδή κάτι κηλΐδες πού φαίνονταν σάν αίμα στο ντούς τοϋ δωματίου. Τό υπόλοιπο δωμά
τιο ήταν τακτοποιημένο. Οί πετσέτες φαίνονταν σάν νά είχαν πλυθή. Ά λλά μερικές 
φορές έρχονται πελάτες πού καθαρίζουν τά παπούτσια τους μέ τις πετσέτες ή καί τά 
αυτοκίνητά τους άκόμα. Δέν τά άναφέρω αυτά στή διεύθυνσι τοϋ ξενοδοχείου, έκτος 
έάν είναι τίποτε σπασμένο ή λείπει».

—«Μήπως βρήκατε τίποτε έσώρρουχα, κάλτσες ή παπούτσια στο δωμάτιο 
όταν τό καθαρίσατε;» ρώτησε ό Μάντιγκαν.

'Η  ύπάλληλος κούνησε άρνητικά τό κεφάλι της. Τίποτε δέν υπήρχε μέσα στο 
δωμάτιο έκτος άπό μερικές γόπες σιγαρέττων μέσα σ’ ένα στακτοδοχεϊο. Τά προσό
ψια είχαν σταλή στο πλυντήριο μαζί μέ τά σεντόνια. 'Ο Βάλντ ζήτησε άπό τό πλυν
τήριο νά βροΰν τά προσόψια καί νά τά προσκομίσουν προς έξέτασιν.

"Οταν τό συνεργείο τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας έφθασε, ό έλεγχος,
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τον όποιο ένήργησε, άπέδειξεν ότι. στον αποχετευτικό σωλήνα τοΰ ντούς είχε ριφθή < 
αίμα. 'Τπήρχαν έπίσης έλαφρές κηλΐδες αίματος καί στο δάπεδο τοΰ ντούς.

—« ’Εάν ή νέα δολοφονήθηκε μέσα στο ξενοδοχείο, πρέπει νά δολοφονήθηκε 
στο ντους» εΐπε ένας υπάλληλος τής Έγκληματολογικής Ύπηρεσίας.«Δέν υπάρχουν 
κηλΐδες αίματος σέ άλλο σημείο τοΰ δωματίου. 'Όπως φαίνεται, στους ντούς ρίχθηκε 
αρκετή ποσότης αίματος τό οποίο μετά καθαρίσθηκε».

Αύτό συμφωνοΰσε μέ τήν άρχική θεωρία ότι τό θΰμα είχε δολοφονηθή καθ’ ήν 
ώραν ήτο γυμνό. Πιθανώς έκανε λουτρό όταν ό δράστης τη στραγγάλισε καί τής έσπα
σε τό κρανίο. ΟΙ άστυνομικοί δεν βρήκαν τίποτε πού μπορούσε νά θεωρηθή ώς φο
νικό όργανο.

Ε ίχε δολοφονηθή πριν ό σωματώδης άνδρας μεταβή στην πόλι γιά νά πάρη τό 
αυτοκίνητο ή τήν σκότωσε όταν έπέστρεψε; "Η είχε μπή στο δωμάτιο κανένας άλλος 
κατά τήν άπουσία του καί δολοφόνησε τή νέα;

•—«Γ ια τ ί τή σκότωσε;» Άπό ότι προκύπτει άπό τά μέχρι τοΰδε συγκεντρω- 
θέντα στοιχεία, ή νέα άκολούθησε καί πήγε μαζί μέ τον άγνωστο μέ τή θέλησί της. 
Προφανώς πήγαιναν στή Ρενώ καί στο δρόμο τούς χάλασε τό αύτοκίνητο. Ό  άν
δρας σταμάτησε γιά νά έπισκευάση τό αύτοκίνητο. Δέν μπορώ νά εξηγήσω, γιατί τή 
σκότωσε, είπε ό Βάλντ.

’Αλλά όπως άποδεικνύουν τά γεγονότα, ό σωματώδης άνδρας ήταν εκείνος 
πού είχε δολοφονήσει τήν Τζόϋς Λοβέττ στο ξενοδοχείο, έπλυνε τό πτώμα στο 
ντούς, τής φόρεσε τά ροΰχα της καί έβαλε κραγιόν στά χείλη. Μετά τό μετέφερε 
στο σημείο όπου τό βρήκαν, κάτω άπό τή βαλανιδιά, δίπλα στο δρόμο.

—«Τό έγκλημα διεπράχθη ακριβώς όπως τό φαντασθήκαμε στήν άρχή» εΐπε ό 
Γκόρντον. «Αύτός ήταν ένας γίγας, ενώ ή νέα δέν ζύγιζε τίποτε. Μπορούσε νά τήν 
πιάση μέ τό χέρι του άπό τή μέση ώστε νά φαίνεται ότι περιπατεΐ καί νά έβγαινε 
μαζί του άπό τό δωμάτιο, σέ περίπτωσι πού θά τούς έβλεπε κανένας. ’Έπειτα τήν 
έστησε δίπλα του μέσα στο αυτοκίνητο. "Οπως έτρεχε κανένας δέν μπορούσε νά 
ύποψιασθή ότι ήταν νεκρή».

Τό γεγονός ότι ό άνδρας αύτός είχε επιστρέφει πίσω προς τή Σάν Τζόουζ άντί 
νά συνέχιση προς τή Ρενώ, κίνησε τό ενδιαφέρον τοΰ Μάντιγκαν. Καί στις δύο φο
ρές είχε δηλώσει στά ξενοδοχεία ότι λέγεται Χέντερσον καί οτι διαμένει στή Μιλπίτα. 
«Αύτό είναι μία ένδειξις οτι ό δράστης είναι άπό τήν περιοχή τής Σάν Τζόουζ». 
δήλωσε ό Μάντιγκαν. «Πήρε τή νέα στο αύτοκίνητο του στή Σάν Τζόουζ, τράβηξε 
προς τή Ρενώ καί άφοΰ τή σκότωσε έγύρισε πίσω».

’Αλλά πώς θά έβρισκαν τον δράστη;
—« ’Ελπίζω ότι όποιος επισκεύασε τό αύτοκίνητο του, θά έχη κρατήσει τον 

άριθμό άδειας κυκλοφορίας του εΐπε ό Μάντιγκαν».
Δυστυχώς όμως.
Οί άστυνομικοί τής Κόντρα Κόστα άνακάλυψαν τό γκαράζ στο όποιο έπισκευ- 

ό αύτοκίνητο καί ένας μηχανικός άνεγνώρισε άμέσως τά περιγραφέντα χα
ρακτηριστικά τοΰ δράστου.

Τό αύτοκίνητο είχε βλάβη στο καρμπυρατέρ. Χρειαζόταν ένα άνταλλακτικό 
τό όποιο έπρεπε νά τό φέρουν άπό τον "Αγιο Φραγκίσκο. Ό  άγνωστος έπέμενε ότι 
τοΰ ήταν άπαραίτητο νά έπισκευάση τό γρηγορώτερο τό αύτοκίνητο του, γιατί πή
γαινε στή Ρενώ. "Οταν τό άνταλλακτικό ήρθε άπό τήν Πινόλ, ό μηχανικός δούλεψε 
πέραν τοΰ κανονικού ώστε τό αύτοκίνητο, λίγο πριν τις έπτά τό βράδυ τής Τρίτης, 
ήταν έτοιμο.

Ό  άγνωστος πλήρωσε τοΐς μετρητοΐς καί έτσι δέν χρειάσθηκε ό μηχανικός 
νά πάρη τον άριθμό άδειας κυκλοφορίας. Τό μόνο πού μπορούσε νά κάνη, ήταν νά 
πιστοποιήση τήν κατασκευή καί τό μοντέλο τοΰ αύτοκινήτου. ΤΗταν όμως κοινού 
τύπου καί δέν υπήρχαν έλπίδες νά τό άνακαλύψουν χωρίς άλλα πρόσθετα στοιχεία.

άσθηκε
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Έ ν τούτο ις δταν οί Μάντιγκαν, Βάλντ καί Γκόρντον έπέστρεψαν στο ’Αρχη
γείο, βρήκαν ένα σήμα άπευθυνόμενο προς αυτούς καί προερχόμενο άπο την υπηρε
σία χορηγήσεως άδειων κυκλοφορίας αύτοκινήτων τής Σακραμέντο. Τό σήμα έλεγε 
δτι ενα αυτοκίνητο όμοιο καθ’ όλα μέ αύτό πού επισκευάσθηκε στήν Πινόλ, ήταν κα- 
ταχωρημένο έπ’ όνόματι κάποιου Ρόναλντ Χέντερσον άπο την Σάντα Κλάρα.

Ή  Σάντα Κλάρα άπέχει μερικά μόνο χιλιόμετρα άπο την Σάν Τζόουζ.
—«Ό  δράστης πρέπει νά έδωσε τό πραγματικό του όνομα στα ξενοδοχεία όπου 

έμεινε μαζί μέ τό θύμα του» είπε ό Μάντιγκαν θριαμβευτικά στο τηλέφωνο στον 
Κόλλινς «Μόνο τη διεύθυνσί του άλλαξε. ’Αντί Σάντα Κλάρα δήλωσε Μιλπίτα».

—«Αύτός είναι» είπε ό Κόλλινς όταν ό Μάντιγκαν τοϋ έδωσε λεπτομέρειες 
τής έρεύνης άπο την οποία προέκυπτε τό όνομα Ρόναλντ Χέντερσον. «Μόνο πού 
έ'χομε νά άντιμετωπίσωμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα: Πρόκειται νά σκοτώση κ ι’ 
άλλη γυναίκα».

—«Νά σκοτώση κ ι’ άλλη γυναίκα!».
—«Μάλιστα. Μόλις προ πέντε λεπτών πήραμε τήν ε’ίδησι αύτή, άλλοιώς θά 

σάς είχαμε άναφέρει σχετικώς. Ειδοποιήσαμε τις άρχές τής Πορτερβίλλ νά παρα
κολουθούν μήπως έμφανισθή καί νά θέσουν τή γυναίκα ύπό τήν προστασία τους μέ- 
χρις δτου μπορέσουμε ν’ άνακαλύψουμε καί συλλάβουμε τον Χέντερσον».

—«Τ ί σημαίνουν όλα αύτά;» ρώτησε ό Μάντιγκαν. «Γ ια τ ί σκότωσε τή Λοβέττ 
καί γιατί μελετά νά σκοτώση τώρα καί κάποια άλλη;».

«Νά σάς έξηγήσω» είπε ό Κόλλινς. «Ε ίμαστε έν έπιφυλακή γιά τον Χέντερσον 
καί δεν κάνουμε τίποτε άλλο άπο τού νά ψάχνουμε γιά τήν άνακάλυψή του. ’Εάν έχη 
τραβήξει προς τήν Πορτερβίλλ, τον περιμένουν κ ι’ έκεϊ».

'Ο Κόλλινς έν συνεχεία είπεν ότι οί πρώτες υποψίες γιά τό Χέντερσον ώς δο
λοφόνου γεννήθηκαν όταν οί άστυνομικοί βρήκαν ένα μπάρμαν, στο κατάστημα τού 
οποίου έθεάθη ή Λοβέττ τή νύκτα τής Δευτέρας. 'Ο μπάρμαν είπεν ότι ήξερε ότι 
αύτός πού συνώδευε τήν Τζόϋς, λεγόταν Χέντερσον, γιατί ήταν βαφέας αυτοκινή
των καί δούλευε στή Σάντα Κλάρα. 'Ο μάρτυς είχε χρωματίσει τό αύτοκίνητό του 
στο έργαστήριο τοϋ Χέντερσον καί γ ι’ αύτό τον θυμόταν. ’Ακολουθώντας τά ίχνη 
αύτά οί άστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι ό Χέντερσον δεν είχε δουλέψει άπο τή Δευτέρα 
καί πέρα. Δεν είχε κάνει έμφάνισι καί δεν είχε δώσει έξηγήσεις γιά τήν άπουσίατου. 
Στις καταστάσεις έργασίας έφέρετο ότι διέμεινε σ’ ένα ξενοδοχείο τής Σάντα Κλάρα.

—«Δέν είναι στο ξενοδοχείο, άλλά πρέπει νά πέρασε άπο έκεΐ μετά τή δολο
φονία είπε ό Κόλλινς. «Βρήκαμε μιά πετσέτα μέ τον τίτλο τού ξενοδοχείου Γκαίημπλς 
καί φαίνεται σά νά έχη αίματα. Αύτό έπιβεβαιώνει τήν πληροφορία ότι ό Χέντερσον 
διανυκτέρευσε στο ξενοδοχείο μέ τή Λοβέττ καί πιθανώς τή δολοφόνησε κατά τήν 
ώρα πού αύτή έπαιρνε τό μπάνιο της».

πού γνώριζαν τον Χέντερσον, οί άστυνομικοί τής Σάν Τζόουζ 
τι ή μητέρα του καί ή 28έτις άδελφή του διέμεναν στή Μιλπίτα. 
τ ί  ό Χέντερσον είχε δώσει αύτή τή δεύθυνσι στά ξενοδοχεία καί όχι 
Η μητέρα του είχε ξαναπαντρευτή κ ι’ έτσι δέν λεγόταν τώρα Χέν

τερσον. Γ ι ’ αύτό ή άστυνομία δέν μπορούσε ν’ άνακαλύψη στις προηγούμενες έρευνές 
της άτομα μέ τό όνομα αύτό. Οί άστυνομικοί έπεκοινώνησαν μέ τούς συναδέλφους 
τους τής Τζέρρυ Νιτσάλβο τής Μιλπίτας, καί υπέβαλαν τήν παράκλησι νά προβοΰν 
στην έξέτασι τής μητέρας καί τής άδελφής τού Χέντερσον.

Ό  Χέντ ερσον είχεν έπισκεφθή πράγματι τή μητέρα του κατά τό άπόγευμα 
και τής ζήτησε ν’ άγοράση τό αύτοκίνητό του. Τής είπε ότι είχε κάτι φασαρίες γιατί 
είχε σκοτώσει μιά νέα καί χρειαζόταν χρήματα.

'Η  άδελφή του είπε ότι ό Χέντερσον πήγαινε γιά τή Ρενώ μέ μιά νέα μέσα 
στο αύτοκίνητό του. Τό αύτοκίνητό έπαθε βλάβη καί άναγκάσθηκαν νά σταματήσουν 
σ ένα ξενοδοχείο. 'Ο Χέντερσον δέν θυμόταν τ ί συνέβηκε. Τό μόνο πού θυμόταν είναι

’Από άτομα 
πληροφορήθηκαν ό 
Αύτό έξηγοΰσε για 
τή Σάντα Κλάρα.
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δτι καθόταν στο ξενοδοχείο μ.’ ένα κλειδί άνοίγματος κουτιών μπύρας τό όποιο ήταν 
ματωμένο. Κοίταξε στο ντους καί είδε τή νέα νεκρή. Μας εΐπε δτι ξέπλυνε δλα τα 
αίματα καί τής φόρεσε τά ροΰχα της. Τήν έβαλε μέσα στο αυτοκίνητό του δίπλα του 
καί άνεχώρησε άπό τό ξενοδοχείο. Δέν θυμόταν καλά τ ί ώρα ήταν καί που πήγαινε. 
Τό μόνο πού θυμόταν ήταν δτι κατά τή διάρκεια τής νύκτας είχε σταματήσει στο δρό
μο σ’ ένα σημείο, δπου υπάρχει μιά μεγάλη βαλανιδιά. ’Έβαλε τό πτώμα τής νέας 
κάτω άπό τό δένδρο. Φαινόταν λέει πολύ ωραία μέσα στο σεληνόφως. Μετά άναχώ- 
ρησε μέ τό αύτοκίνητο.

Σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τής άδελφής, ό Χέντερσον είχε βρή ένα κληρικό 
στον όποιο εξομολογήθηκε τό έγκλημά του. 'Ο πνευματικός προσπάθησε νά τον πεί
ση νά παραδοθή στην άστυνομία, άλλά ό Χέντερσον του είπε δτι ήθελε πρώτα νά ίδή 
τή μητέρα του καί τήν άδελφή του. 'Υποσχέθηκε στον πνευματικό δτι θά παρεδίδετο 
μετά στήν άστυνομία μόλις έβλεπε τήν μητέρα καί τήν άδελφή του.

—«Τοϋ είπαμε κ ι’ εμείς νά παρουσιασθή στην άστυνομία. Άλλά δταν έφυγε 
άπ’ έδώ ήταν κλονισμένος νευρικά καί έλεγε δτι θά πήγαινε στήν Πορτεβίλλ νά σκο- 
τώση τή γυναίκα του, μέ τήν όποιαν ήταν έν διαξεύξει» εΐπε ή μητέρα του. «Κάναμε 
δ,τι μπορούσαμε γιά νά τον εμποδίσουμε, άλλά δέν μάς ακούσε».

'Η  Σίρλεϋ, ή έν διαζεύξει σύζυγος του Χέντερσον, κατοικούσε στήν Πορτεβίλλ 
μέ τά τρία παιδιά της, πού είχε άποκτήσει μαζί του.

'Η  άδελφή καί ή μητέρα τού Χέντερσον άνέφεραν δτι ήταν έτοιμες νά καλέ- 
σουν τήν άστυνομία καί ν’ άναφέρουν τις προθέσεις του νά σκοτώση τή γυναίκα του, 
δταν οί άστυνομικοί Ιφθασαν γιά νά τις έξετάσουν.

'Ολόκληρος ή άστυνομία τής Καλλιφορνίας έκινητοποιήθηκε προς άνακάλυψιν 
τού Χέντερσον. Ή  πρώην σύζυγός του βρέθηκε στήν Πορτερβίλλ άπ’ δμου μεταφέρ
θηκε ύπό προστατευτική συνοδεία, ένώ άστυνομικοί έγκατεστάθησαν στο σπίτι της 
άναμένοντας τον Χέντερσον νά έμφανισθή γιά νά πραγματοποίηση τήν άπειλή του.

’Αργά τό βράδυ, ό Χέντερσον παρουσιάσθηκε στήν άστυνομία τής Άλαμήντα, 
συνοδευόμενος άπό ένα δικηγόρο. "Ησυχος, άνήγγειλεν δτι πίστευε δτι ή άστυνομία 
τον καταζητούσε καί παρουσιάσθηκε γιά νά παραδοθή. Τό ένα μάτι του ήταν μαυρι- 
σμένο καί είχε μιά γρατσουνιά στο μάγουλο.

Ό  Μάντιγκαν τον ρώτησε γιά τον θάνατο τής Λοβέττ.
—«Δέν έχω τίποτε νά καταθέσω. Θέλω νά παραδοθώ γιατί πληροφορήθηκα 

δτι μέ καταζητούσατε».
'Ο Χέντερσον άρνήθηκε νά καταθέση περισσότερα. Τού άποδόθηκε ή κατηγο

ρία δολοφονίας καί τον έκλεισαν στή φυλακή. Ή  άστυνομία υπέθεσε δτι ή αίτια τού 
φόνου ήταν ή άντίστασις τής νέας στις ορέξεις του καθώς έτοιμαζόταν νά κάνη μπά
νιο, πράγμα πού εξαγρίωσε τον Χέντερσον, ό όποιος πρέπει νά ήταν ύπό τήν έπί- 
δρασι τού οινοπνεύματος. Τά σημάδια στο πρόσωπο τού Χέντερσον επιβεβαιώνουν 
τή θεωρία αύτή.

Ό  Χέντερσον δέν άνέφερε πού ήταν οί κάλτσες καί τά έσώρρουχα τού θύμα
τος, τά οποία δέν βρέθηκαν.

Σ τις  18 ’ Ιουλίου 1961 ή ύπόθεσις έφθασε στο δικαστήριο.
Σ έ μιά σύσκεψι τών εισαγγελέων τής Άλαμήντα καί τής Κόντρα Κόστα, άπο- 

φασίσθηκε δπως ό Χέντερσον δικασθή στήν Άλαμήντα γιά τό έγκλημα τής δολοφο
νίας τής Λοβέττ, παρ’ δλον δτι ή δολοφονία έλαβε χώραν στήν περιφέρειαν τής Κόν
τρα Κόστα. Οί νόμοι τής Καλλιφορνίας επιτρέπουν δπως μία εγκληματική πράξις 
έκδικασθή στήν περιφέρεια στήν όποια βρέθηκε τό θύμα ή στήν περιφέρεια δπου 
έλαβε χώραν ή έγκληματική πράξις. Έ ν τούτοίς στις 3 Αύγούστου άνηγγέλθη δτι ή 
δίκη θά γινόταν στήν Κόντρα Κόστα καί δτι ό Χέντερσον μετήχθη προς τούτο στις 
φυλακές τής Μαρτινέζ.



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α  
Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

"Οπως είναι γνωστό, ό 'Ελληνικός λαός, πολύ δέ περισσότερο ό Κερκυραϊκός, 
δπου για πρώτη φορά έφηρμόσθη ό θεσμός της ’Αστυνομίας Πόλεων, σ’ αυτήν κα
ταφεύγει άποκλειστικά καί πάντοτε για δλες του τις υποθέσεις, είτε έχει, ε ίτε δεν 
έχει αρμοδιότητα νά τις έξετάση καί να ένεργήση σχετικά.

Να οφείλεται άρά γε αυτό στο δτι οί πολίτες έχουν περισσότερη καί μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη σ’ αυτή άπ’ δλες τις άλλες Κρατικές Υπηρεσίες ή μήπως οφείλεται 
στήν άγνοια τοΰ κοινού; Κατά τή γνώμη μας φαίνεται νά συντρέχουν καί οι δύο αυτοί 
λόγοι. Πάντως είναι γεγονός άναμφισβήτητο δτι ή ’Αστυνομία είναι ή Κρατική 'Υ 
πηρεσία στήν οποία καταφεύγει τό πολύ κοινό.

Μέ τήν ευκαιρία λοιπόν των 40 χρόνων άπό τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων στήν Ελλάδα, θά διηγηθώ δύο περιστατικά πού φανερώνουν δτι τό 
έργο τής ’Αστυνομίας πολλές φορές, κατόπιν άπαιτήσεως των πολιτών, έπεκτείνεται 
καί έκεϊ άκόμη πού κανένας νόμος δέν σκέφθηκε ποτέ νά τής δώση άρμοδιότητα.

Τά περιστατικά αύτά είναι τ ’ άκόλουθα :

1. Ρύθμισις συζυγικών σχέσεων άντρογύνου.

’Έχουν περάσει άπό τότε 35 ολόκληρα χρόνια. ~Ηταν καλοκαίρι. Στις 2.30' ή 
ώρα τά μεσάνυχτα, ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας τοΰ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος 
Κερκύρας έδέχθη τήν έπίσκεψιν ενός άντρογύνου, πού ή έμφάνισί του έδειχνε πώς 
άνήκε στή λαϊκή τάξι.

Τό άντρόγυνο παρουσίαζε τήν οψι άνθρώπων πού βρίσκονται σέ σοβαρή διά
σταση, τέτοια πού έπρεπε νά έπέμβη ή ’Αστυνομία.

Καί δταν άκόμα μπήκαν μέσα στο γραφείο τοΰ ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας 
εξακολουθούσαν νά διαπληκτίζονται μεγαλοφώνως καί μέ χειρονομίες, σέ τρόπο πού 
αναστάτωσαν τήν ώρα εκείνη τό Τμήμα.

'Ο ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας κατώρθωσε νά έπιβάλη τήν ήσυχία καί ν’ άναγκά- 
ση καί τον άνδρα καί τή γυναίκα νά ήρεμήσουν. 'Η  γυναίκα ήταν 25 έτών, άρκετά 
ώραία καί ό σύζυγος 30 έτών, ψαράς τό επάγγελμα, ένας καλοδεμένος άνδρας.

Έρώτησε τότε ό ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας τό σύζυγο τ ί συμβαίνει.
—«Κύριε ’Αστυνόμε μου» άπάντησε ό σύζυγος μέ τήν Κερκυραϊκή προφορά 

«είμαστε παντρεμμένοι μέ τή Νίνα δώ καί τέσσαρα χρόνια καί τά πηγαίναμε τόσα 
καλιά πού μάς ζήλευε ή γειτονιά. Ά λλιά  τώρα τελιευταΐα μοΰ κάνει κόνιζες καί δέν 
μ ’ άφήνει νά πάω μαζί της, καταλιαβαίνεις; κ ι’ δταν ζυγώσω κοντά της μέ σπρώχνει 
καί μέ λούζει μέ βριζιές, κατάλιαβες, μέ λέει άνεχόρταζον, μουρτάρη κ ι’ άλλια πολιά, 
τ ί νά κάνω κύριε ’Αστυνόμε μου;»

—«Καί σείς τ ί λέτε» έρωτά ό 'Υπαστυνόμος τή σύζυγο πού άκουγε τήν κατη
γορία τού συζύγου κ ι’ ήταν έτοιμη νά ξεσπαθώση.

■—«Κύριε ’Αστυνόμε μου» λέει τότε ή σύζυγος «είναι άνεχόρταγος ό Πίπης. 
Θέλει καλέ νά γίνεται κάθε μέρα συνέχεια αύτή ή δουλειά, μά έγώ τρελλαίνομαι δλη 
μέρα στή δουλειά καί δέν αντέχω πιά. ’Έλα στή θέσι μου κύριε ’Αστυνόμε καί θά 
καταλιάβης γιατί τον διώχνω καί δταν μέ βρίζη τον βρίζω κ ι’ έγώ, γιατί έτσι πού 
πάει τό πράγμα θά βουρλιστώ».
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Ούτε ό Σολομών νά ήταν ό Ύπαστυνόμος δεν θά μπορούσε νά δώση μια δί
καιη λύσι στην ύπόθεσι αύτή πού κινδύνευε νά τρελλάνη ένα άντρόγυνο, τό όποιο όπως 
διαπιστώθηκε παντρεύτηκε άπό Ιρωτα.

Σκέφθηκε κ ι’ άποφάσισε νά κανονίση τις ιδιαίτερες αυτές σχέσεις μεταξύ 
των Κερκυραίων συζύγων.

Άφοϋ λοιπόν ύποσχέθηκαν καί οί δύο ότι θά συμμορφωθούν προς τήν άπόφασι 
τού ’Αξιωματικού, τούς λέγει:

—«Κάθε Τρίτη, Πέμπτη καί Σάββατό θά σμίγετε. Τ ις άλλες ημέρες θά έ'χετε 
άναύπασι».

’Έμειναν σύμφωνοι καί οί δύο καί έτσι ικανοποιημένοι καί εύχαριστημένοι 
έφυγαν καί ανανέωσαν τή έπεμβάσει τής ’Αστυνομίας Πόλεων τις ερωτικές τους 
σχέσεις.

2. ’ Ιατρικά καθήκοντα.

~Ηταν μεσημέρι, όταν στο Α' ’Αστυνομικό Τμήμα παρουσιάσθηκε στον ’Α
ξιωματικό 'Υπηρεσίας μιά γυναίκα, κρατώντας στήν άγκαλιά της ένα χαριτωμένο 
παιδάκι 6-7 έτών, καί στο έλεύθερο χέρι ένα ποτήρι γεμάτο μέ ένα υγρό πού φαι
νόταν σά νερό.

'Η  γυναίκα άποτείνεται στον Ύπαστυνόμο καί τού άναφέρει τό παράπονό της 
καί τήν ύπόθεσι γιά τήν οποία ζητούσε τήν ένίσχυσι τής ’Αστυνομίας.

—«Κύριε ’Αστυνόμε μου, ή Πιπίτσα έχει δυσκοιλιότητα καί τήν πήγα στο 
γιατρό. Ό  γιατρός έδωσε νά πιή ένα πατήρι αλάτι κ ι’ αύτή κλαίει καί δέν τό πίνει. 
Πέστε της σάς παρακαλώ νά τό πιή».

'Ο Ύπαστυνόμος γέλασε μέ τήν ύπόθεσι αύτή, σηκώθηκε άπό τή θέσι του, 
πλησίασε τό παιδί καί χαιδεύοντάς το στο χαριτωμένο κεφαλάκι του τού λέει:

—« ’Έλα Πιπίτσα θά τό πιούμε μαζί. Πιές έσύ πρώτα οσο θέλεις καί τό άλλο 
θά τό πιώ έγώ γιατί μοΰ άρέσει».

'Η Πιπίτσα χωρίς άντίρρησι άρχισε νά πίνη τό άλάτι πού τής τό έδινε ή μη
τέρα της.

’Έ τσ ι ή ’Αστυνομία έκαμε καί τό γιατρό καί ή μητέρα έφυγε ευχαριστώντας 
τον ’Αξιωματικό.

Ν. Α ΡΧΙΜ Α Ν ΔΡΙΤΗ Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Ύ π ο  Ύπαστυνόμου Α ' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Έ γγελη .
Πάροδος της όδοΰ Ρουμπέση 19, στο Κατσιπόδι.
Ό  ’Έγγελης ή Ά γγελής, άθηναϊος άγωνιστής του 1821, διεκρίθη σέ πολλές 

μάχες καί σκοτώθηκε τό 1827, στην έ'φοδο τοϋ Φαλήρου.

Εδέσσης.
Πάροδος τής όδοΰ Στρυμόνος 14, κοντά στο τέρμα τής λεωφορ. γραμμής Βο

τανικού.
Ή  Έδεσσα, πόλις τής Μακεδονίας, πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ Πέλλης, βρίσκε

ται στή Β. Δυτική Μακεδονία, κοντά στο όρος Βέρμιο. Διαρρέεται άπό τον ποταμό 
Βόδα ή Έδεσσαΐο, κλάδοι τοϋ όποιου σχηματίζουν τούς γνωστούς καταρράκτες. 
’Έ χει προηγμένη βιομηχανία, ταπητουργεία, μεταξουργεία, νηματουργεία κ.λ.π. 
καί παράγει άφθονα γεωργικά καί δασικά προϊόντα.

'Ως πρώτοι κάτοικοί της φέρονται οί Θράκες. Μέχρι τής εποχής τοϋ ’Αρχε
λάου (414-399 π .Χ .) ή πόλις ήτο πρωτεύουσα τής Μακεδονίας. ’Αργότερα εγινε ή 
Πέλλα. ’Από τά ελληνικά στρατεύματα κατελήφθη τον ’Οκτώβριο τοϋ 1912.

Έδισον.
Πάροδος τής όδοΰ Μανούσου Κουνδούρου 7, κοντά στον Ά γ ιο  Γεώργιο τοϋ 

Γκύζη.
'Ο Θωμάς ’Έδισον (1847-1931), διάσημος άμερικανός εφευρέτης, έφεΰρε 

τό σύστημα «ντούμπλεξ» τοϋ τηλεγράφου, τό μικροτηλέφωνον, τον φωνογράφο, 
την ηλεκτρική λυχνία, τό «κινηματοσκόπιον», τό «ντικταφόν» κ.ά. Τό 1915, έτιμή- 
θη μέ τό βραβεΐον Νόμπελ.

Έδουάρδου Λώ (σήμερον Χρήστου Λαδα).
Πάροδος τής όδοΰ Σταδίου 20, στον Ά γ ιο  Γεώργιό τοΰ Καρύτση.
'Ο Σερ Έδουάρδος Λώ (1846-1908), άγγλος πολιτικός καί διπλωμάτης,
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διετέλεσε πρόεδρος τής έν Άθήναις Διεθνούς Οικονομικής ’Επιτροπής. Τόσο άγά- 
πησε τήν Ελλάδα ώστε πήρε γιά γυναίκα την Έλληνίδα Χατζηανέστη Καίτη, άδελ- 
φήν τοϋ στρατηγού Χατζηανέστη Γεωργίου, πού τυφεκίσθηκε στο Γουδί (Δίκη των
Έ ξ ) .

Εικοστής Όγδοης ’Οκτωβρίου (Πατησίων).
’Αρχίζει άπό τά Χαυτεϊα καί τελειώνει στήν 'Αλυσίδα των Πατησίων.
Πήρε τήν ονομασία αύτή, σ’ άνάμνησι τής μεγάλης έποποιίας τοϋ 1940, τότε 

πού σύσσωμος ό Ελληνικός λαός σαν ένας άνθρωπος βροντοφώνησε τό θρυλικό "Οχι 
κ ι’ έκανε τον κόσμο ολόκληρο να νιώση ρίγη συγκινήσεως.

Γυμνή καί άοπλη σχεδόν ή Ελλάς ώρθωσε τό άνάστημά της, κοίταξε κατά
μουτρα τον άνανδρο έπιδρομέα καί χωρίς άμφιταλαντεύσεις προχώρησε στον στίβο 
τοϋ άνισου άγώνα, νικώντας τον Γολιάθ σαν άλλος Δαυίδ. Καί κέρδισε τον άνισο 
άγώνα, ποτίζοντας μέ αίμα τά βουνά τής Β. ’ Ηπείρου. Καί νίκησε στο παράτολμο 
ξεκίνημά της, γιατί πίστευε στή νίκη. Προτίμησε νά πεθάνη πολεμώντας ήρωϊκά, 
παρά νά σκύψη τον αύχένα καί νά ύποδουλωθή. ’Έ τσ ι κάνει πάντα ή Ελλάς, γιατί 
είναι στή μοίρα της νάναι ό κυματοθραύστης τής βίας.

Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου.
Πάροδος τής όδοΰ Έ λ. Βενιζέλου 26, στήν κεντρική πλατεία Ν. Σμύρνης.
’Οφείλει τήν ονομασία στο ξεσήκωμα τοϋ γένους των Ελλήνων, πού έγινε 

τήν 25 Μαρτίου 1821. Μιά φούχτα Έλληνες, γυμνοί άπό βόλια κ ι’ άρματα, πάνοπλοι 
δμως άπό πίστι γιά τή νίκη, σήκωσαν ψηλά τό φλάμπουρο τής έλευθερίας κ ι’ έγρα
ψαν νέους Μαραθώνες, νέες Σαλαμΐνες. Τίναξαν τό ζυγό τής τρανής των σκλαβιάς 
κ ι’ έσπασαν τις αλυσίδες πού τετρακόσια ολάκερα χρόνια σφικτόδεναν τά χέρια των. 
Ό  βραχνάς πού 4 αιώνες πλάκωνε τά στήθη των έγινε πολεμικό θούριο πού ώδήγησε 
τούς ραγιάδες στήν δικαίωσι τοϋ ίεροΰτων άγώνος. Καί νίκησαν οί "Ελληνες τότε 
κ ι’ άφησαν σε μάς τήν Ελλάδα έλεύθερη μαζύ μέ μιά βαρειά παρακαταθήκη. Νά τήν 
κρατήσουμε άνέπαφη καί ποτέ χέρι βάρβαρο νά μήν επιτρέψουμε νά τήν άγγίξη.

Ειρήνης ’Αθηναίας.
Πάροδος τής όδοΰ Ίουστινιανοΰ 36, στούς πρόποδες τοϋ Στρέφη (Λ. ’Αλε

ξάνδρας).
Ή  Ειρήνη ή ’Αθηναία ήτο σύζυγος τοϋ αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Λέοντος 

Δ ', τον όποιον συνεζεύχθη τό 769, δταν ούτος συνεβασίλευε μέ τον πατέρα του Κων
σταντίνον Ε '. Μετά τον θάνατον αυτών άνέλαβε τήν εξουσίαν ώς έπίτροπος τοϋ άνη- 
λίκου γυιοΰ της Κωνσταντίνου Σ Τ ' καί άνεστήλωσε πανηγυρικά τις εικόνες, έπολλα- 
πλασίασε τά μοναστήρια καί άνύψωσεν ευνούχους καί κληρικούς στά ύπατα άξιώματα. 
Τό 802, οί οπαδοί τοϋ ευνούχου Νικηφόρου άνεκήρυξαν αύτοκράτορα τον άδελφόν 
τοϋ Ά ετίου Λέοντα καί έστειλαν τήν Ειρήνην στήν γυναικεία μονή τής Λέσβου, 
δπου πέθανε τήν 9 Αύγούστου τοϋ 803 μ.Χ .

Έκάλης.
Πάροδος τής Λεωφ. Ύμηττοΰ 158, κοντά στή πλατεία Βαρνάβα τοϋ Παγκρα

τίου.
Ή  Έκάλη ήτο άρχαΐος δήμος τής ’Αττικής, άνήκων στήν Λεοντίδα φυλή. 

Ή  θέσις τοϋ δήμου αύτοΰ δέν έχει άκριβώς καθορισθή. Κατ’ άλλους μέν εύρίσκετο 
στήν περιοχή τής σημερινής Σταμάτας, κατ’ άλλους δέ στο χωριό Καλέντζι. *0  δή
μος πήρε τήν ονομασία αύτή, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, άπό τ ’ όνομα κάποιας γριάς 
ή οποία έφιλοξένησε τον Θησέα δταν αυτός έπήγαινε νά φονεύση τον Ταΰρον.

Σήμερα υπάρχει ομώνυμος άστικός συνοικισμός τής ’Αττικής, ό όποιος δημι- 
ουργήθηκε τό 1922 σέ σχέδια προτύπου άγγλικής κηπουπόλεως. ’Απέχει άπό τήν
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’Αθήνα 19,5 χιλ. καί καταλαμβάνει έκτασι 4.000 στρεμμάτων τοϋ κτήματος Στα- 
μάτα.

'Εκαταίου.
Πάροδος τής όδοΰ Θ. Βρεσθένης 19, κοντά στήν εκκλησία «Κοίμησις Θεο

τόκου» στον συν/σμό Κυνοσάργους.
'Ο Έκαταΐος ό Μιλήσιος, γυιός τοϋ 'Ηγησάνδρου, γεννήθηκε μάλλον κατά τό 

549 π.Χ . καί ύπήρξεν ό διασημότερος των προ τοϋ 'Ηροδότου ιστοριογράφων. Πα
ράλληλα προς την συγγραφήν, άσχολήθηκε καί μέ τήν πολιτική.

Εκάτης.
Πάροδος τής όδοΰ 'Υακίνθου 8, κοντά στήν κεντρική πλατεία τής Κυψέλης.
Ή  Εκά τη , κατά τήν μυθολογία, ήτο θεά τοϋ σεληνίου φωτός. Κατ’ άλλους 

μέν ήτο κόρη τής ’Αστερίας (τής ενάστρου νυκτός) καί τοϋ Διός ή τοϋ Περσέως, 
κατ’ άλλους δέ ήτο κόρη τοϋ Διός καί τής Δήμητρας ή τής "Ηρας ή τής Φερραίας, 
κόρης τοϋ Αιόλου. 'Ο Ζευς έτίμησεν εξαιρετικά τήν Ε κάτη, γιατί πήρε μέρος στον 
εναντίον των Γιγάντων άγώνα του.

Έκβατάνων.
Πάροδος τής όδοΰ Άβύδου 91, κοντά στήν πλατεία Άόρνου των Κουπονίων.
Τά Έκβάτανα, μεγάλη άρχαία πόλις καί πρωτεύουσα τής Μηδίας, κτίσθηκαν, 

σύμφωνα μέ τον 'Ηρόδοτο, τον 7ον π.Χ . αιώνα άπό τον 'ιδρυτή τοϋ Μηδικού κρά
τους τον Δηϊόκη. Τό 330 καί τό 324 π.Χ . έπεσκέφθη τά Έκβάτανα ό Μ. ’Αλέξαν
δρος, βρήκε δέ σ’ αύτά θησαυρούς άμύθητους. Στήν πόλη αύτή έθανατώθη ό Παρμε- 
νίων (στρατηγός τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου κατηγορηθείς γιά συνωμοσία) καί πέθανε ό 
'Ηφαιστίων (γυιός τοϋ Άμύντα, επιστήθιος φίλος τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου).

Στά σημαντικά σωζόμενα έρείπιά της, είναι κτισμένη σήμερα ή 'Αμαδάν ή 
Χαμαδάν, πρωτεύουσα ομωνύμου επαρχίας, άξιόλογο έμπορικό κέντρο.

Έκτορος.
Πάροδος τής όδοΰ Φωκ. Νέγρη 51, κοντά στή Δημοτική άγορά τής Κυψέλης.
'Ο 'Έκτωρ, γυιός τοΰ Πριάμου καί τής Εκάβης, μεγαλύτερος άδελφός τοΰ 

Πάριδος, ήτο, κατά τον 'Όμηρο, τό καμάρι των Τρώων, των οποίων υπήρξε στρα- 
τωτικός καί συχνά πολιτικός άρχηγός. Γενναίος πολεμιστής, έφονεύθη στή μονο
μαχία του μέ τον Ά χιλλέα, ό όποιος τελικά έδεσε τό πτώμα στο άρμα του καί τό 
έσυρε τρεις φορές γύρω άπό τά τείχη. Ό  θάνατός του βύθισε σέ πένθος ολόκληρη τήν 
Τροία.

'Η  ωραία Ελένη, γυναίκα τοΰ άδελφοϋ του, όταν τον είδε νεκρό, είπε τά εξής: 
«Οό πω σεΐ άκουσα κακόν έπος. Τώ σε θ’ άμα κλαίω καί έμ ’ άμμορον άχνυμένη κήρ" 
ού γάρ τίς μοι έτ ’ άλλος ένί Τροίη εύρείη ήπιος ούδέ φίλος, πάντες δε με πεφρίκασιν» 
(Ποτέ ώς τώρα άπό σένα δέν άκουσα κακό λόγο. Γ ι ’ αυτό κλαίω μαζί μέ σένα καί 
τήν μοίρα μου, γιατί δέν θά βρίσκεται πιά άλλος στήν πλατειά Τροία νά μέ κοιτάξη 
μέ συγκατάβασι κ ι’ άγάπη, παρά όλοι θά φεύγουνε μαρυά μου μέ φρίκη. Ίλ. Ω 767 
καί 773-,775).

Έκφαντίδου.
Πάροδος τής Λεωφ. 'Υμηττοΰ 65, κοντά στο τέρμα Παγκρατίου.
Ό  Έκφαντίδης, άρχαΐος ’Αθηναίος κωμικός ποιητής, ήτο άρχαιότερος τοΰ 

Άριστοφάνους καί τοΰ Κρατίνου, τον όποιο καί ένίκησε στούς άγώνες τών Διονυ
σίων.

Έλασιδών.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 116, στήν κεντρική λαχαναγορά.
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Οί Έλασίδαι, ήσαν τά μέλη μιας των φατριών των άρχαίων ’Αθηνών. (Βλ. καί 
οδόν Δυαλέων).

Ελβετίας ( ’Αλωπεκής).
Πάροδος της όδοϋ 'Ηροδότου 20, κοντά στη πλατεία Κολωνακίου (Φιλικής
Ετα ιρίας).
Πρόκειται γιά την 'Ομοσπονδιακή δημοκρατία τής κεντρικής Ευρώπης, ή 

οποία άποτελεΐται από 22 καντόνια κ ι’ έχει πρωτεύουσα την Βέρνη. Είναι ή πιο 
ορεινή χώρα τής Ευρώπης, μέ βουνοκορφές άνω τών 4.500 μ. ’Έ χ ει άνεπτυγμένη 
κτηνοτροφία, βαμβακουργία, μεταξουργία καί ώρολογοποιΐα καθώς καί παγκοσμίου 
φήμης κέντρα κλιματοθεραπείας καί χειμερινών σπόρ.

Τήν νομοθετική έξουσία άσκεΐ ή άνωτάτη ομοσπονδιακή συνέλευσις. Αυτή 
άποτελεΐται άπό τό Κρατικό Συμβούλιο, του οποίου μετέχουν άνά δυο αντιπρόσωποι 
άπό κάθε καντόνιο, καί άπό τό Συμβούλιο τών Κρατών, τά μέλη τοϋ οποίου εκλέ
γονται άπό τον λαό. Τά ώς άνω Συμβούλια δεν άναμιγνύονται στά τής εσωτερικής 
διοικήσεως τών καντονίων, καθένα τών οποίων έχει ιδίαν κυβέρνησιν καί ίδια δικα
στήρια. (Τά καντόνια είναι αύτοδιοικούμενες Πολιτείες).

'Η  Ε λβετ ία  δεν έχει μόνιμο στρατό. ’Έ χει τά περισσότερα πανεπιστήμια, τό 
δέ Πολυτεχνείο τής Ζυρίχης θεωρείται ώς ενα άπό τά καλύτερα τής Εύρώπης. 
Κατά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους ή Ε λβετ ία  παρέμενε ούδετέρα. Καίτοι προ- 
σεκλήθη νά γίνη μέλος τοϋ Ο .Η .Ε ., δεν έδέχθη τοΰτο, θέτουσα ώς όρον τήν άναγνώ- 
ρισι τής αύστηράς ούδετερότητός. της. 'Ο πληθυσμός της άνέρχεται σέ 4.717.000 
κατοίκους (1951).

Έλευσινίων.
Πάροδος τής όδοϋ Θ. Δεληγιάννη 19, μετά τό θέατρο «Περοκέ».
Πρόκειται γιά τά γνωστά Έλευσίνια Μυστήρια τής άρχαιότητος. Τά Μυστή

ρια αύτά ήσαν θρησκευτικές γιορτές πού έγίνοντο στήν Ελευσίνα, προς τιμήν τής 
Δήμητρας καί τής Περσεφόνης, άπό τούς Πελαγιακούς χρόνους. ’Από τότε πού ή 
Έλευσίς προσαρτήθηκε στήν ’Αθήνα, τά Μυστήρια έτελοΰντο κατά δυο περιόδους: 
τά Μικρά, τον Φεβρουάριο μήνα, στον δήμο Ά γρας (κοντά στο στάδιο) καί τά Με
γάλα, τον Σεπτέμβριον, στήν ’Αθήνα καί τήν ’Ελευσίνα. Τά Μυστήρια αύτά έτε
λοΰντο διαρκώς μέχρι τών χρόνων τοϋ Θεοδοσίου (395-423 μ .Χ .). Πλήν τών θρη
σκευτικών αύτών γιορτών, έγίνοντο στήν Ελευσίνα καί άγώνες, «Τά Έλευσίνια», 
προς τιμήν τής Δήμητρας, έντελώς άσχετα μέ τά πιο πάνω.

‘Ελικώνος.
Πάροδος τής όδοϋ Πηγάσου 12, στήν Ά νω  Κυψέλη.
'Ο Έλικών είναι όρος τής Βοιωτίας καί βρίσκεται στήν νοτιοδυτική πλευρά 

αυτής. 'Η  υψηλότερη κορυφή του φθάνει τά 1750 μέτρα. Καλύπτεται άπό έλατα καί 
δρϋς καθώς καί άπό θάμνους καί ιαματικά βότανα. Κατά τήν μυθολογία, ό Έλικών 
ήτο άδελφός τοϋ Κιθαιρώνος, ό όποιος έφόνευσε δολίως τον Έλικώνα, πλήν παρα
συρθείς έφονεύθη καί αύτός. Οί θεοί τούς μετέβαλαν τότε στά ομώνυμα ορη.

Ελλανίκου.
Πάροδος τής όδοϋ Παυσανίου, κοντά στή πλατεία Α γίου Σπυρίδωνος Παγκρα

τίου.
'Ο Ελλάνικος, Μυτιληναΐος ή Λέσβιος τήν καταγωγή, ιστορικός καί χρονικο

γράφος, γεννήθηκε τό 480 π.Χ . Ταξιδεύοντας σ’ όλη τήν Ελλάδα, συνέλεξε μυθολογικό 
καί ιστορικό υλικό καί έγραψε διάφορα ιστορικά καί χρονολογικά έργα.

( Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

—Ξέρετε, ψιθύρισε μέ φωνή που έ'τρεμε καί μέ τό πιο γλυκό χαμόγελο πού 
διέθετε. ’Άρχισα να σκέπτωμαι δτι, έμεΐς οί δυο θά μπορούσαμε νά συννενοηθοΰμε 
θαυμάσια... Μ’ άρέσουν οί αστυνομικοί σαν άνδρες, αλλά καί σάν έπαγγελμάτίες, 
έξυπνοι, άριστοκρατικοί στους τρόπους, ήπιοι στο χραρακτήρα καί πού ξέρουν νά 
μή πετοϋν τό συμφέρον τους... ’Αντιπαθώ τρομερά έκεΐνο τό τραχύ πού υπάρχει σέ 
μερικούς... Χά !... Χ ά !... Φαίνεστε πολύ άπορροφημένος άπό τή δουλειά σας καί 
χωρίς όρεξη γιά τον έ'ρωτα... Θά σκέπτεστε τον Μπούκη ,τόν Πουλίδη, τή Μίνα... 
Τον καϋμένο τό Θέμο δεν τον σκέπτεστε ; Θά άρχισε νά λυώνη τώρα στον τάφο του... 
Ά  ! Καί τή Λεφάκη θά σκέπτεστε ! Καί τήν "Ελενα !... Καί τον Άγάθο ! !...

Σοβαρεύτηκε ξαφνικά καί πλησίασε πιο κοντά μου.
—Τήν "Ελενα άγαπητέ μου, θά πρέπη νά τή σκέπτεστε πιο πολύ. Αύτή είναι 

τό κλειδί πού θά σάς όδηγήση σέ σωστό δρόμο στήν υπόθεση Βότσικα. Άπό αυτήν 
θά μάθετε τήν άρχή καί τό τέλος τής σπείρας. Έκτος καί προτιμάτε νά σάς τά πω 
έγώ...

—Δεν θά είχα καμμιά άντίρρηση, είπα, θαυμάζοντας τό εξαίσιο κορμί της.
—Νά λοιπόν, πού μπορούμε έμεΐς οί δύο νά συνεννοηθοΰμε ! είπε θριαμβευ

τικά. Δεν σάς τό είπα αυτό ; Ακούστε λοιπόν :
Τό σπίτι τού Πουλίδη βρίσκεται κάπου στά Πατήσια. Είναι διώροφο καί στό 

υπόγειο βρίσκεται ένα μικρό εργαστήριο. Είναι τό έργαστήριο πού επεξεργάζονται 
τά ναρκωτικά. Αρχηγός τής σπείρας είναι ό Πουλίδης καί κύριοι συνεργάτες του 
ή "Ελενα μέ τό Μπούκη. 'Υπάρχουν κ ι’ άλλοι πολλοί, άλλά νά είστε βέβαιος ότι 
συλλαμβάνοντας τον Μπούκη, τήν "Ελενα καί τον Πουλίδη, έχετε ολη τή σπείρα 
στά χέρια σας. Γ ι ’ άπόψε δέν θά είχα καμμιά άντίρρηση νά σάς πάω ώς τό σπίτι 
τού Πουλίδη. Μιά έφοδος κατά τις δύο τή νύχτα θά σάς κάνη νά δήτε πράγματα πού 
ποτέ δέν φανταζόσαστε. Θά είναι έκεΐ ό Μπούκης, ή "Ελενα, ό Πουλίδης, ό Πανα- 
γιώτου καί τρία τέσσαρα άκόμη άτομα... Λίγο αργότερα άπό τις τρεις τό πρωί, 
θά έρθη καί ή Δώρα. Ξεχάσαμε όμως τή Λεφάκη. Μά, Θεέ μου ! Τ ί ρόλο παίζει 
αύτή ή γυναίκα ; Ποιος τήν έβαλε νά μέ παρακολουθή ;

Ά πόμεινε σκεφτική. Ξαφνικά άρχισε πάλι έκεΐνο τό τρομερό γέλιο. Γελούσε 
δυνατά βγάζοντας άναρθρες στριγγλιές.

Τά νεύρα μου δέν άντεχαν άλλο. ’Αρκετά είχα άκούσει αύτή τήν ύστερικη 
γυναίκα. Τή ρώτησα θυμωμένα :

—Είπατε στήν άρχή οτι σκοπεύατε νά μοϋ ζητήσετε μιά χάρη, μιάν έκδού- 
λευση. Τ ί άκριβώς ζητάτε άπό μένα ;

—Ά . ! ’Ήθελα νά σάς πώ γιά τά δύο άγοράκια τού Κουήν. Μένουν στό δρόμο 
απροστάτευτα καί χωρίς καμμιά βοήθεια. "Οσο κ ι’ άν θέλησε ό Κουήν μέ τό Μπρου- 
σούρη νά μέ σκοτώσουν έκείνη τή νύχτα, δσο κ ι’ άν έκινδύνευσα άπό τις σφαίρες 
τους, ωστόσο δέν μπορώ νά μή ένδιαφερθώ γιά τά δύο ορφανά. Μητέρα δέν έχουν 
καί μένουν στό πεζοδρόμιο. Μήπως μπορείτε νά κάμετε τίποτα ; Νομίζω οτι κάτι 
θά έξαρτάται άπό σάς.

—Καλά. Θά κάμω δ,τι μπορώ. Χαίρετε.
—Μιά στιγμή άκόμα. Δέν σάς ένδιαφέρει τό γεγονός δτι.:.
Χαίρετε δεσποινίς. Εύχαριστώ γιά δλα...
"Αρπαξα τό χαρτοφύλακα καί βγήκα γρήγορα. ’Έβρεχε μέ τό τουλούμι κ ι’ οί
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δρόμοι είχαν πλημμυρίσει παντοϋ. Σταμάτησα ενα ταξί καί σέ πέντε λεπτά βρισκό- 
μουν στην ’Ασφάλεια. ’Ανέβηκα γρήγορα στο γραφείο μου κ ι’ έπεσα κατατσακι- 
σμένος στην καρέκλα.

Το μυαλό μου βούιζε άκατάπαυστα. Είχα χάσει δυο πολύτιμες ώρες μέ μια 
γυναίκα πού ή ήταν άρκετά έξυπνη καί μέ κοροΐδευε ή ήταν μια τρελλή, μιά ήλιθία, 
μια υστερική. Τ ί είχε βγή άπό τή συνομιλία μας εκείνη; Στήν ουσία τίποτα. Τό μόνο 
πού κατώρθωσα ν’ άποσπάσω ήταν ότι ύπήρχε οπωσδήποτε ύπο μελέτη ταξίδι για 
τή Μασσαλία. Βεβαιώθηκα άκόμα ότι ή Ντόρα είχε ώς άποστολή να μέ παραπλανήση. 
Το τελικό συμπέρασμα γιά τή Λεφάκη ήταν οτι ενώ έπαιξε ένα τίμιο παιγνίδι μαζί 
μας γιά πολύν καιρό, τώρα άρχισε νά γίνεται διπρόσωπη. 'Η  ταραχή πού τήν κατέ
λαβε όταν ακούσε νά ρωτάω τή Ντόρα γιά το ταξίδι τής Νάνσυ στή Μασσαλία, μ ’ 
έκανε νά ύποψιάζωμαι ότι ή Λεφάκη δέν ήταν εκείνη πού νομίσαμε γιά τόσο καιρό. 
Έ π ειτα , εκείνη ή συνθηματική χειρονομία προς τή Ντόρα τήν ώρα πού έφευγε μέ 
τούς άστυνομικούς, κάθε άλλο παρά ήταν μιά άθωα κίνηση...

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε'

Τό ταξίδι των λαθρεμπόρων στά νησιά τού Αιγαίου, μέ σκοπό τή διάθεση των 
ναρκωτικών, ματαιώθηκε έκείνο τό πρωί καί έξη άπό τά μέλη τής συμμορίας βρί
σκονταν στά κρατητήρια τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Έ τα ν  ό Γιάννης Γραμ
μένος μέ τή Ρίτα ’Αργυρίου, ό Δρόσος Πουλίδης μέ τον έμπιστο συνεργάτη του Γιώρ- 
γο Φλώρο, έκεΐνον πού άφώπλισε ό Μένιος στο καράβι όταν ό Πουλίδης μοΰ έπετέ- 
θηκε—καί ό Λ. Κώτσος μέ τον Π. Θαλή. Γιά  τον Πουλίδη είχε χρειασθή τριών ωρών 
δραματική καταδίωξη στήν ’Αθήνα καί στο Πειραιά, ώσπου ό ’Αστυνόμος τοϋ φό- 
ρέση τις χειροπέδες καί τον κάνη έτελώς άκίνδυνον γιά νέα έκπληξη.

Πέντε άκόμα λαθρέμποροι, πρωταγωνισταί κ ι’ αύτοί τοϋ λιμανιού εκείνο τό 
πρωί, παρέμειναν άσύλληπτοι ώς τήν ώρα πού έφτασα στήν ’Ασφάλεια. ~Ηταν ό 
Νίκος Μπούκης μέ τό Μιχάλη Μπάρλα, ή ’Αλίκη Κουρή μέ τήν Έ φ η Σέντα καί ό 
αρχηγός τής σπείρας Σπόρος Λάβδας. Γ ι ’ αυτούς ύπήρχε κάποια άνησυχία γιά τή 
σύλληψή τους, άφοϋ έπί κεφαλής βρισκόταν ό Σπόρος Λάβδας. Κ ι’ ό Λάβδας ήταν 
καταχθόνιος άνθρωπος, πανοΰργος καί, άριστος στο χειρισμό τοΰ πιστολιοΰ. Ε ίχε 
πάρει άπό τό πρωί μέ τήν πολυτελή λιμουζίνα του, καί μάλιστα άπό τή μέση τοΰ 
δρόμου, τον Μπούκη μέ τον Μπάρλα καί τήν ’Αλίκη μέ τήν ’Έφη, όταν πήγαιναν γιά 
τό μέρος πού θά πλεύριζε δήθεν τό «Α γ ία  Ειρήνη». Τούς κυνήγησε βέβαια άμέσως 
ό υποδιευθυντής Κρόμας μέ τρεις άστυνομικούς, άλλά ώς τις οχτώ τό βράδυ πού 
έφτασα στήν ’Ασφάλεια, ύστερα άπό τή συνάντησή μου μέ τή Ντόρα, δέν ύπήρχε 
καμμιά πληροφορία τους. Τά προγνωστικά έλεγαν ότι ό υποδιευθυντής Κρόμας θά 
έφερνε οπωσδήποτε τούς πέντε λαθρέμπορους ώς τά μεσάνυχτα ή ώς τις τρεις τό 
πρωί τό άργότερο. Τό άκουστικό βαρηκοΐας τοΰ Λάβδα θάφερνε οπωσδήποτε γοΰρι.

Θέλησα τό βράδυ νά μπώ στο γραφείο τοΰ Διευθυντοΰ καί νά τοΰ άναφέρω τις 
ένέργειές μου. Νά τοΰ πώ γιά τή Ντόρα καί γιά τόσα άλλα πράγματα πού συνέβησαν 
άπό τό πρωί, νά μάθω γιά τή Λεφάκη, γιά τή Μίνα καί γιά τόσα άλλα ζητήματα. 
Τό γραφείο του όμως ήταν κλειστό κ ι’ ό άστυφύλακας πού στεκόταν στήν πόρτα μοΰ 
είπε ότι ό Διευθυντής δέν θά δεχόταν κανένα. Μέσα στο γραφείο βρισκόταν ό Δ ιευ
θυντής μέ τον Υποδιευθυντή καί ή κυρία Λεφάκη.

’Ανέβηκα στον τρίτο όροφο καί κατευθύνθηκα στό γραφείο τοΰ ’Αστυνόμου 
Βέλιου. Τον βρήκα νά έχη στηρίξει τό κεφάλι του στις δυο παλάμες καί νά διαβάζη 
τήν έφημερίδα πού έγραφε γιά τή Μίνα. Μόλις μέ είδε έκλεισε τήν έφημερίδα καί 
συνωφρυώθηκε.

—’Έλα λοιπόν; Ποΰ βρίσκεσαι! φώναξε. Τ ί έπαθες καί δέν φάνηκες καθόλου 
όλο τό άπόγευμα;
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—Είχα κάποιο ραντεβού είπα. Ραντεβού μέ τη...
—"Αφησέ τα αύτά. 'Η  Μαίρη μέ πήρε τρεις φορές στο τηλέφωνο καί τις τρεις 

φορές μέ ρώτησε αν ήρθες. Συνεπώς δέν στέκει το παραμύθι σου για ραντεβού. Νά, 
δπου καί νάναι θά μέ ξαναπάρη ή Μαίρη σου γιά νά μέ ρωτήση παραπονιάρικα. 
«Παρακαλώ πολύ, ό κ. Σκαλιώτης γύρισε;...». ’Ά ν τής πώ «δχι δεσποινίς μου, δέν 
γύρισε άκόμη», θά μοϋ ξαναπαραπονεθή. «Μά τόσες ώρες καί δέν γύρισε άκόμη;;; 
Παρακαλώ, τού λέτε δταν θάρθη νά μέ πάρη στο τηλέφωνο; Ε ίμαι ή μνηστή του...».

—Κύριε άστυνόμε, άς άφήσουμε τ ’ άστεΐα. Είχα πραγματικά ραντεβού. Ραν
τεβού μέ τή...Ντόρα!.

—Μέ τη Σώχου; Καλά!! Καί γιατί δέν μοΰ είπες τίποτα; Τουλάχιστον, νά 
ήξερα πού βρισκόσουνα!! Έκτος αύτοΰ, δέν θά έπρεπε νά συνεννοηθοϋμε πριν τη δής;

—-Ναι. Μοΰ διέφυγε δμως έντελώς νά σας τό πώ. ’Ήμουνα τόσο ζαλισμένος 
δταν έφυγα άπό δώ τό μεσημέρι. Τό άπόγευμα θέλησα νά σας πάρω στο τηλέφωνο 
γιά νά σάς πώ σχετικώς, αλλά μέ πρόλαβε ό Γεωργίου γιά νά μοΰ πή ότι...βρισκόσα
στε στο Φάληρο μέ ένα άτομο πού μέ ζητούσε έπίμονα γιά νά μιλήση. Κ ι’ δτι μέ πή
ρατε στο τηλέφωνο μου, δτι εκείνο δέν άπαντοΰσε καί γ ι’ αύτό πήρατε τήν ’Ασφάλεια 
καί τούς είπατε νά έπικοινωνήσουν μαζί μου καί νά μοΰ ποΰν νά κατεβώ στο Παράρ
τημα τού Φαλήρου... Πήρα άμέσως τό Παράρτημα τού Φαλήρου καί μοΰ είπε ό 
Διοικητής δτι δέν φανήκατε καθόλου έκεΐ σήμερα.

Τά μάτια τού ’Αστυνόμου είχαν μεγαλώσει άσυνήθιστα.
—Πώς; πώς; ψιθύρισε. ’Εγώ τηλεφώνησα έδώ; Καί στο σπίτι σου; ’Εγώ ;... 

”Α ! τούς άτιμους ! Γ ιατί θέλησαν άράγε νά σέ κατεβάσουν στο Φάληρο;... Γιά κάθησε 
δμως. Κάτι μοΰ είπε προηγουμένως ό Γεωργίου γ ι’αύτό τό ζήτημα, άλλά δέν έδωσα 
σημασία.

Σκέφθηκε γιά λίγο καί κατόπιν μοΰ είπε μέ βεβαιότητα.
—’Ακούσε δσο αφορά τό τηλέφωνο, ξέρω καλά δτι τό έκανε ό Παναγιώτου. 

Θά τό έκανε γιά νά σέ άπομακρύνη καί νά μην είσαι στο σπίτι σου κατά τις έξη-έπτά 
το άπόγευμα, πού θέλησε μιά ήλικιωμένη γυναίκα νά σέ δή. ΤΗταν μιά κυρία περί
που εβδομήντα έτών, κ ι’ άνέβηκε μέ πολύ κόπο τις σκάλες. Ζήτησε έσένα, άλλά δέν 
σέ βρήκε καί περίμενε συζητώντας μέ τή μητέρα σου ώς τις οχτώ. Τής είπε γιά 
κάποιο παραστρατημένο κορίτσι της πού πρόκειται αύριο νά τό φυγαδεύσουν στη 
Μασσαλία. ...Ή  κυρία εκείνη ζήτησε άπό τή μητέρα σου νά έπέμβης άμέσως γιά 
νά ματαιώσης τό ταξίδι πού θά τή χωρίση άπό τήν κόρη της. Τής είπε δτι ή κόρη 
της είναι μπλεγμένη σέ κάποια βρωμοδουλειά, σ’ ένα μεγάλο κοινωνικό έγκλημα, 
κι οτι εκείνοι πού τήν έσπρωξαν στο έγκλημα θέλουν τώρα νά τή στείλουν στή Μασ
σαλία γιά νά δώση έκεΐ κάτι παραγγελίες...Εύτυχώς πού ή μητέρα σου στάθηκε 
έξυπνη καί ειδοποίησε τήν Μαίρη. Ή  μνηστή σου μοΰ τηλεφώνησε άμέσως λοιπόν 
και έστειλα τον Γεωργίου μ’ έναν άστυφύλακα νά μοΰ φέρουν έδώ τήν κυρία. Είναι 
Η-ΐα αριστοκράτισσα Βιεννέζα, πού ζή στην Ελλάδα έδώ καί σαράντα χρόνια περί
που. Πέρασε στό διπλανό γραφείο, άν θέλης νά τήν δής. Θ’ άναγνωρίσης στο πρόσω
πο της κάποιο άτομο πού σέ άπασχολεΐ... Πρόσεξε δμως γιατί είναι λίγο νευρική.

—Είναι ή μητέρα τής Νάνσυ ή τής Ντάρας; ρώτησα φεύγοντας γιά τό διπλανό
γραφείο.

—"Α ! "Ωστε κάτι ξέρεις γιά τή Μασσαλία!...Γ ιά  στάσου δμως.Πές μου. Πώς 
σου φαίνεται τό δτι ή σπείρα τοΰ Λάβδα ξέρει μέ τήν παραμικρή λεπτομέρεια τήν 
κάθε μας κίνηση; Ποΰ ήξεραν δτι κατά τις ώρες εκείνες πού τηλεφώνησαν δέν βρι
σκόμουνα στήν ’Ασφάλεια καί, τό σπουδαιότερο, πώς κατώρθωσαν νά μιμηθοΰν τόσο 
τελεία τή φωνή μου, ώστε νά παραπλανήσουν τον 'Υπαστυνόμο Γαβριήλ καί τον άρ- 
χιφυλακα Γεωργίου; Κ ι’ οί δυό μοΰ είπαν προ ολίγου πώς στοιχημάτιζαν τήν ώρα 
εκείνη γιά τή φωνή πού τούς μιλούσε δτι ήταν δική μου έκατό τοΐς εκατό!!
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—Δέν ξέρω άν θά σας απογοητεύσω, κύριε ’Αστυνόμε, δταν σάς πώ ότι καί μένα 
μέ βασανίζουν πολλά τέτοια ερωτήματα. Μιά σπάνια άντιπαρακολούθηση γίνεται 
άπό τούς άνθρώπους τοϋ Λάβδα στις ένέργειές μας. Σκέπτομαι οτι ή μάς παρακολου
θούν άπό την πρώτη στιγμή άνθρωποι τοϋ Λάβδα πού μάς είναι εντελώς άγνωστοι 
ή κάποιος άπ’ αύτούς πού έχουμε έμπιστοσύνη δουλεύει μέ δύο πρόσωπα... Φοβού
μαι πολύ γιά την Κάτια... γιά τήν Έ λενα...

—Γιά τήν Κάτια άπόκλεισέ το άπο τώρα. Μη βάζης στο νοΰ σου τέτοιο πράγ
μα. Το ίδιο καί γιά τήν "Ελενα. Δέν τή θεωρώ ικανή γ ι ’ αυτή τή δουλειά. Γ ι ’ αύτήν 
όμως οί πιθανότητες πού έ'χω γιά τήν είλικρίνειά της είναι λίγες... ’Ίσως νά μήν 
είναι όπως τή φαντασθήκαμε. Γ  ιά πές μου όμως καί κάτι άλλο. ’Εκείνον τον Ρέππα 
έξακολουθεΐς νά τον βλέπης; Δηλαδή, εξακολουθείς νά πέρνης πληροφορίες του;

—’Ό χι. Άπο τότε πού μάς έξαπάτησε μέ τά χρυσαφικά δέν τον ξαναπλησίασα...
—Χ μ μ !! Ά κου λοιπόν; Ό  Ρέππας βρέθηκε μπροστά μου τέσσερες φορές άπο 

τήν ήμέρα πού άναλάβαμε τήν ύπόθεση Βότσικα. Φοράει γυαλιά σκούρα τον τελευ
ταίο καιρό καί τις δυο φορές συνώδευε ένα ισπανικό σκυλάκι. ’Έ γινε τύπος σπόρτσμαν. 
Σκέφθηκα λοιπόν ότι είναι ικανός νά πουλήση πολλές ιδέες στον Λάβδα, άλλά καί 
πολλά πλάγματα πού βλέπει παρακολουθώντας μας. Έ ν πάση περιπτώσει, θά τού 
στήσω μιά παγίδα αύριο τό πρωί καί θά τον άναγκάσω νά μιλήση γιά όλα όσα έμαθε 
γιά τό Λάβδα. Πήγαινε τώρα στήν κυρία πού σέ περιμένει στο διπλανό γραφείο 
καί φρόντισε νά τελειώσης γρήγορα. ’Έχουμε τόσες δουλειές άπόψε καί θά περι
μένουμε νά τελειώση ό Διευθυντής μέ τή Λεφάκη γιά ν’ άποφασίσωμε.

Μπήκα στο διπλανό γραφείο. "Ενα σωστό άνθρώπινο έρείπιο κοιτόταν στήν 
πολυθρόνα. Στο πρόσωπό της αναγνώρισα τή μητέρα τής Νάνσυ.

—Είστε ή κυρία Κλόουζ; τής είπα κάνοντας μιά υπόκλιση.
’Ανασηκώθηκε λίγο καί τό πρόσωπό της έλαμψε μ ’ ενα πικρό χαμόγελο. Τό 

κεφάλι της έτρεμε ελαφρά καί μέ κόπο σήκωσε καί μοΰ πρότεινε τό δεξί της χέρι. 
ΤΗταν σωστή άριστοκράτισσα καί όλα πάνω της έδειχναν κάποια γερασμένη καλλονή, 
κάποια παλιά δόξα.

—Καλώς ήρθες παιδί μου, πρόφερε μέ τρεμουλιαστή φωνή. ’Έλα, κάθησε 
κοντά μου καί άκουσε τή φωνή μιάς μητέρας πού έρχεται τήν τελευταία στιγμή 
νά σάς ζητήση νά γλυτώσετε τό παιδί της. Τά είπα καί στον ’Αστυνόμο παιδί μου, 
αύτά πού θά σοΰ πώ, άλλά θέλω νά τά πώ καί σέ σένα.

Ή  Νάνσυ, γυιέ μου, πρέπει μέ κάθε τρόπο νά μή φύγη γιά τή Μασσαλία. 
Πρέπει νά μείνη έδώ καί νά ξεκαθαρίση τή θέση της πού έχει άνάμεσα στούς άλλους. 
Πρόκειται νά τή στείλουν γιά νά δώση μερικές παραγγελίες σέ κάποιο άτομο, πού τό 
γνωρίζει μόνο μέ τό όνομα «Π ιέρ» καί πού κατοικεί στήν δυτική περιοχή τού λιμα
νιού τής Μασσαλίας. ’Έ τσ ι μοΰ λέει άπό σήμερα τό πρωί πού συνήλθε κάπως άπό 
τή χθεσινοβραδυνή κρίση... Γ ιά  τον «Π ιέρ» έχω άκούσει πολλές φορές άπό τό στόμα 
τής ίδιας τής κόρης μου, καί δύο ή τρεις φορές άπό μιά άλλη κοπέλλα πού τή λένε 
Ντόρα. Είχαν μάλιστα γευματίσει ένα βράδυ μαζί, ό Πιέρ μέ τή Νάνσυ, τή Ντόρα 
καί κάποιον Άγάθο, σ’ ένα σπίτι τής Κηφισιάς...

Κάτι πήγε νά σπάση μέσα μου άκούγοντας τά τελευταία λόγια τής κ. Κλάουζ.
—Πώς είπατε; πρόφερα καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια γιά νά κρύψω 

τήν ταραχή μου.
Νεύριασε. Ά ρχισ ε νά τρέμη ολόκληρη καί μέ κεραυνοβόλησε μ’ ένα άγριο 

βλέμμα.
—Μή μέ διακόπτης παιδί μου, είπε χτυπώντας τό μπαστούνι της στο πάτωμα. 

’Απαιτώ νά μέ προσέχουν δταν μιλώ καί προ παντός νά μή μέ διακόπτουν! Αυτό 
άπαιτούσα όλα τά χρόνια πού δίδασκα πιάνο καί τραγούδι. Τό άπαιτώ καί τώρα, 
έστω κ ι’ άν πρόκειται νά σέ κακοκαρδίσω...

(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ —ΔΙΑ ΓΡΑ Φ Α Ι

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες: κ.κ. Κόρδας 
Κωνσταντίνος, Θεοχάρης ’Ιωάννης, Άνδρικόπουλος ’Ιωάννης καί ’Αμερικανός 
Δημήτριος.

—Διεγράφη τής δυνάμεως του ’Αστυνομικού Σώματος, κριθείς άπολυτέος διά 
λόγους υγείας, ώς καταστάς σωματικώς άνίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν αστυνο
μικής υπηρεσίας, ό Ύπαρχιφυλαξ κ. Καρούσης Μιχαήλ.

—Άπελύθη έκ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. 
Χάντζιος Νικόλαος, μή κριθείς ικανός προς μονιμοποίησιν, διά λόγους υγείας.

**  *
Μ ΟΝ ΙΜ Ο Π Ο ΙΗ ΣΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, ώνομάσθησαν τακτικοί 
’Αστυφύλακες οί κάτωθι άχρι τοϋδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι τοϋ 193 Εκπαιδευτικού 
Τμήματος τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων.

Μάρας ’Αντώνιος, Ραυτόπουλος Κωνσταντίνος, Νικολάου ’Αθανάσιος, Καββα- 
δίας Άνδρέας, Κορώνης Παναγιώτης, Γαρτσιώνης Ναπολέων, Καραγιάννης Γεώργιος 
Λευθεριώτης Σπυρίδων, Ρόδης ’Αθανάσιος, Μαλλιάκας Δημήτριος, Κουλαρμάνης 
Θωμάς, Κελεμάνης Σπυρίδων, Ρωζάνης Άνδρέας, Μωραίτης Κωνσταντίνος, 
Γκαβέρας Παναγιώτης, Γκόλφης Κωνσταντίνος, Άποστολακούλης Θωμάς, Αύθΐνος 
Κωνσταντίνος, Μποκολίνης Φώτιος, Άσημάκης Χρήστος, Τσούσης Γεώργιος, Κούρ- 
νέτας Άνδρέας, Καρδακάρης Βασίλειος, Σακελλάρης Νικόλαος, Σάμψων Ήλίας, 
Συρόπουλος Αθανάσιος, Μπαλιώτης Θεόδωρος, Δελής Αθανάσιος, Βρέκας Λεωνί
δας, Νικολάου Άνδρέας, Σακελλαρόπουλος Θεοφάνης, Κολοβός Νικόλαος, Μπίλιας 
Νικόλαος, Χριστακέας Βασίλειος, Νικολιουδάκης Μιχαήλ, Βήττας Νικόλαος, Εύαγ- 
γελίου Εύάγγελος, Παρδάλης ’Ιωάννης, Καλογιάννης Κωνσταντίνος, Ρεμπελάκης 
Ευστράτιος, Κουρέντας Γεώργιος, Ταρούσης Παρασκευάς, Παπαδάκης Γεώργιος, 
Δημακάκης Γεώργιος, Θεοδώρου Δημήτριος, Χαρμαντάς Παναγιώτης, Τρίγκας 
Νικόλαος, Τριανταφύλλου ’Αθανάσιος, Γιατρουδάκης Νικόλαος, Αακουμέντας 
Βασίλειος, Ά γγελής Δημήτριος, Γκολφάκης Λουκάς, Παπαγεωργίου Εύθύμιος, 
Κορμικιάρης Κωνσταντίνος καί Δαυρής Παναγιώτης.

**  *

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τής Αστυνομίας, διωρίσθησαν ώς μαθητευό- 
μενοι Αστυφύλακες οί κάτωθι 66 δόκιμοι ’Αστυφύλακες τού 204 ’Εκπαιδευτικού 
Τμήματος τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων κατά σειράν επιτυχίας, τού διο
ρισμού των λογιζομένου άπό 30/11/61 , καθ’ ήν, όρκισθέντες άνέλαβον υπηρεσίαν. 
Ουτοι έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως:

Α' Ε ι ς  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν .
Χρήστος Χριστόφορος, Αλεξίου ’ Ιωάννης, Κατσιώτας Δημήτριος, Τριαντά- 

φυλλος Βασίλειος, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Ράπτης Δημήτριος, Παυλάκης Γεώργιος,
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Παπαγεωργίου Βασίλειος, Πλαστής Αθανάσιος, Φωτόπουλος Γεώργιος, Πανουσιά- 
κης ’Ιωάννης, Παπουτσής Νικόλαος, Τριβυζάς ’Αλέξανδρος, Γιαννοΰκος ’Αθανάσιος, 
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης, Κυριακάκης Μιχαήλ, Στρατουδάκης Έμανουήλ, 
Κούλουμπας Άνδρέας, Πιτσίκας Παναγιώτης, Ζερβός Γεώργιος, Ψυχογυιός Γεώρ
γιος, Μαγγανιας Βασίλειος, Άλεξανδρόπουλος Χαραλ., Κατσοϋρος’Αθανάσιος, Ξΰλος 
Λουκάς, Γαρδούνης Γεώργιος, Τριαντάφυλλος Γεώργιος, Παπαχρήστος ’Αθανάσιος, 
Δημητσάνος Κωνσταντίνος, Καραδήμας Λάμπρος, ’Αλεξίου Δημήτριος, ’Αλαφρο- 
πάτης Βασίλειος, Ζώτος Γεώργιος, Κυριάκου Σπήλιος, Κόκκινης Παναγιώτης, 
Κλημεντιώτης Κωνσταντίνος, Φασουλας Ζαχαρίας, Τσάνης Ευάγγελος Σπόρου 
Γεώργιος, Μεγαρίτης Δημήτριος, Κοσμάς Γεώργιος, Ραμιώτης Χαρίλαος, Χριστιά- 
νης Δημήτριος, Άλεξανδρής Δημήτριος, Πασσαράς Δημήτριος, Σίνης ’Αθανάσιος, 
Φαρδέλος ’Ιωάννης, Σιάχος Ήλίας, Κωνσταντόπουλος Παν., Πελώνης Δημήτριος, 
Καραγεωργίου ’Ιωάννης, Κωτσαλάς Παναγιώτης, Κουτσιτζής Σωτήριος καί Κα- 
περναράκης Παναγιώτης.

Β ' Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς .
Χρυσανθόπουλος Βασίλειος, Μέττος Χρήστος, Κοντάκος Νικόλαος, Καρύδης 

’Ιωάννης, Σαμαρτζής ’ Ιωάννης, Κεχαγιάς Κωνσταντίνος, Κολοκυθάς Δημήτριος, 
Οικονόμου Θρασύβουλος, Τριβελέκας Γεώργιος, Πάνου Θεόδωρος, Παναγιώτου 
Γεώργιος καί Κουτρουμάνος Δημήτριος.

**  *
Δ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

—Εις τό ύπ’ άριθ. 205 τεύχος τοϋ περιοδικού καί έν σελίδι 9924, στίχος 29, 
τής μελέτης τοϋ κ. Χρήστου Γιώτη ύπό τον τίτλον «Τροχαία άτυχήματα—Πρόληψις 
καί καταστολή αύτών», συνεπεία τυπογραφικού σφάλματος, άνεγράφη «έφελκώσεις 
ή έκτροπάς», αντί τοϋ όρθοΰ «έφελκύσεις ή έκτροπάς».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα έχει καί τού; κινδύνου; του καί πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. Όταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σά; 
έμποδίζει νά βλέπετε πρό; τά δεξιά σα;, πρέπει νά έλαττώνετε τελείω; τήν ταχύτητα, 

ώστε νά σταματάτε άμέσω; άν παραστή άνάγκη.
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Ενόπλων Δυνάμεων.


