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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ <’>

'Υπό τοΰ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

I . Γενικώς
1. ‘Ο θησαυρός τής οικογένειας.
Τά τέκνα είς μίαν οικογένειαν είναι ό πολυτιμότερος θησαυρός. Τήν ευτυχίαν 

δεν δημιουργούν ούτε τά πολλά χρήματα, ούτε τά πολλά κτήματα, ούτε τά αυτοκίνητα, 
ούτε αί μεγαλοπρεπείς κατοικίαι, οΰτε τά πολυτελή ένδύματα, ούτε αί κοσμικαί 
επιδείξεις, ούδέ τά πολλά κοσμήματα. Γενικώς τήν ευτυχίαν έν τή οικογένεια 
δεν τήν εξασφαλίζει ό υλικός πλούτος. ’Αληθώς, τήν άληθή ευτυχίαν ευρίσκει μία 
οικογένεια είς τά τέκνα, είς τά λαμπρά όμως τέκνα. Λαμπρά είς τήν ψυχήν, είς ψυ
χικήν ωραιότητα. Τά λαμπρά τέκνα, ώς λέγει καί ή 'Αγία ήμών Θρησκεία, ή Φωνή 
τοΰ Θεοϋ ήμών, είναι ή μεγάλη εύλογία τοΰ Έπουρανίου Πατρός. Είναι έν πολύτι
μον, πολυτιμότατον δώρον, τό όποιον έχάρισεν ό Κύριος είς μίαν οικογένειαν.

2. ‘Ιερότης τοΰ καθήκοντος τον  γονέως.
’Αληθώς είναι μία μεγάλη τιμή καί μία μεγάλη δόξα καί μία μεγάλη άπο- 

στολή νά καταστή τις γονεύς. Διότι δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου προσκαλείται οδτος νά 
γίνη συνεργάτης τοΰ Θεοΰ είς τήν δημιουργίαν έκλεκτών άνθρώπων. Τάς παιδικάς 
ταύτας ψυχάς. Σας τάς παρέδωκεν ό Θεός, Σας τάς ένεπιστεύθη ό Κύριος, ίνα δια- 
πλάσητε καί διαμορφώσητε έπιλέκτους χαρακτήρας, άνθρώπους τελείους, ώς έπι- 
θυμεϊ ό ’Ίδιος. Καί θά έλθη μίαν ήμέραν ό Θεός καί θά ζητήση λόγον δι’ αύτό.

Καί Σάς έρωτώ, πώς θά άπολογηθή ένώπιον τοΰ Θεοΰ, παραδείγματος χάριν, 
εκείνος, ό όποιος, άφοΰ άπεπλάνησε μίαν νέαν καί άφοΰ τήν κατέστησεν έγκυον καί 
άγαμον μητέρα, κατόπιν έξηφανίσθη καί τήν έγκατέλειψε με. ένα νόθον τέκνον ; 
Πώς θά άπολογηθή ό γονεύς ό όποιος άπεφάσισε νά προβή είς μίαν παιδοκτονίαν ή 
είς μίαν έ'κθεσιν ; Πώς θά άπολογηθή ή άγαμος μήτηρ, ή όποια δεν άγαπά τό νόθον 
τέκνον της κατά βάθος καί δι’ αύτό τό κακομεταχειρίζεται καί δεν μεριμνά υπέρ 
αύτοΰ καί εύχεται ένδομύχως, ίσως λανθανόντως, νά άποθάνη τό έξώγαμον τέκνον

1. Διάλεξις έν τώ  πλαισίφ τών ύπό τοΰ Βασιλικού ’Εθνικού Ιδρύματος διοργανουμένων 
έν ταϊς έπαρχίαις διαλέξεων.
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της, ΐνα άπαλλαγή άπ’ αύτοΰ ; Καί δλα ταΰτα, διότι τό νόθον τοΰτο τέκνον υπενθυ
μίζει εις αυτήν τον έγκαταλείψαντα, συνιστα έν ήθικόν στίγμα της, αφορμήν διά. 
κατακραυγήν καί άποτελεϊ εν διαρκές καί ενοχλητικόν έμπόδιον διά τήν άποκατά- 
στασίν της εις τήν ζωήν της ; Πώς θά άπολογηθή ενώπιον τοϋ Κυρίου εκείνος, ό 
όποιος έγκατέλειψε τήν οικογένειαν του ; Πώς θά άπολογηθή επίσης εκείνος, ό 
όποιος, επειδή τυχόν έχώρισε καί έ'λαβε διαζύγιον, έγκατέλειψε τά τέκνα του, τά 
όποια έφερεν εις τον κόσμον έκ τοϋ πρώτου αύτοΰ γάμου του καί δεν φροντίζει πλέον 
δι’ αύτά ; Λ.χ. άκόμη ζώ τάς συνέπειας μιας οικογένειας μιας παλαιάς φοιτήτριας 
μου, ή όποια διελύθη. Ό  πατήρ μέ εκλεκτήν θέσιν καί μόρφωσιν, άφοϋ έλαβε διαζύγιον, 
συνεζεύχθη μέ άλλην καί έδημιούργησε νέαν οικογένειαν καί νέα τέκνα. Ή  μήτηρ 
καί αύτή, άφοϋ διεζεύχθη, συνήψε νέον γάμον καί έδημιούργησε καί αύτή μέ τήν σει
ράν της νέαν οικογένειαν καί νέα τέκνα. ’Αλλά καί οί δύο, πατήρ καί μήτηρ, οίονεί 
άπό σιωπηράς συμφωνίας, έλησμόνησαν καί έγκατέλειψαν πλήρως τά δύο τέκνα 
των, α ένα άγοράκι 14 έτών καί ένα κοριτσάκι ολίγον μεγαλύτερον » τήν μετέ- 
πειτα φοιτήτριαν. Καί συνεχίζω, πώς θά άπολογηθή εις κακός πατρυιός καί μία 
κακή μητρυιά ; Πώς θά άπολογηθή έναντι τοϋ Κυρίου έκεϊνος, ό όποιος, ένώ φρον
τίζει διά τά « χωράφια του », διά τά κτήματά του, διά τάς έπαγγελματικάς έργα- 
σίας του, διά τά υλικά συμφέροντά του, έν τοσούτω δέν φροντίζει διά νά γίνουν 
τά τέκνα του καλοί καί έντιμοι άνθρωποι, ώς θέλει ό Χριστός καί Θεός ημών ; Δη
λαδή μέ όλίγας λέξεις, πώς θά τολμήση νά έμφανισθή ένώπιον τοϋ Θεοΰ κατά τήν 
μεγάλην ήμέραν τής κρίσεως έκεϊνος, ό όποιος έλησμόνησε τά καθήκοντά του ώς 
γονέως καί ώς συνεργάτου τοϋ Έπουρανίου Πατρός διά τήν δημιουργίαν « έκλε- 
κτών άνθρωπίνων ψυχών » ;

3. Π αιδαγωγικά καθήκοντα κα ι άλλων προσώπων.
’Αλλά διαπλασταί άνθρωπίνων ψυχών καί συνεργάται εις τό δημιουργικόν 

έργον τοϋ Θεοΰ δέν γίνονται μόνον οί γονείς. Διότι καί εις πολλούς άλλους άνθρώπους 
ό Θεός ένεπιστεύθη έντός τής κοινωνίας παιδικάς ψυχάς. Καί ύπό τοιαύτην έννοιαν 
έρωτώ, πώς θά άπολογηθή, παραδείγματος χάριν, ό διδάσκαλος έκεϊνος, ό όποιος 
άρκεΐται είς τήν μετάδοσιν γνώσεων καί λησμονεί δτι έχει καθήκον νά φροντίζη 
κατ’ έξοχήν καί διά τό ήθος τών μαθητών καί τών μαθητριών του ; Πώς θά άπολο
γηθή έκεϊνος ό έργοδότης καί προϊστάμενος, ό όποιος έχει είς τήν υπηρεσίαν του 
άνηλίκους μαθητευομένους καί έργάτας, άρρενας ή θηλείας, καί τούς κακομεταχει
ρίζεται καί δέν τούς άντικρύζει ώς άνθρώπους, άλλ’ άπλώς ώς μικρούς έκμεταλλευ- 
σίμους έργάτας ή υπαλλήλους ; Πώς θά άντικ.ύση τον Κύριον έκεϊνος ό έπαγγελμα- 
τίας, ό όποιος έχει εις τήν υπηρεσίαν του ένα νέον άνθρωπον καί άντϊ νά τον προ- 
στατεύη καί νά τόν όδηγή είς τόν καλόν καί ένάρετον δρόμον, άντιθέτως ζητεί νά 
τον έκμεταλλευθή καί νά τόν πληρώνη όσον τό δυνατόν όλιγώτερον ; Πώς θά άπο
λογηθή ένώπιον τοϋ Κυρίου έκείνη ή οικοδέσποινα, ή όποια έχει μίαν υπηρέτριαν 
μικράν είς τήν οικίαν της καί δέν τήν άντικρύζει « παρά ώς ένα δουλάκι ; »

4. Καθολικότης τών καθηκόντων τον συνόλου έναντι τής νέας γενεάς.
Πάντες οί άνθρωποι, οίανδήποτε ηλικίαν καί άν έχωμεν, οίονδήποτε έπάγ-

γελμα καί άν άσκώμεν, είς οίανδήποτε τάξιν καί άν άνήκωμεν, οίανδήποτε μόρφω- 
σιν καί άν άπεκτήσαμεν, οίανδήποτε θέσιν καί άν κατέχωμεν, είς οίανδήποτε οικο
νομικήν κατάστασιν καί άν εύρισκώμεθα, άς μή λησμονώμεν ότι έχομεν όλοι έν 
δψιστον θείας καί ούρανίας πνοής καθήκον, νά φροντίζωμεν διά τό καλόν καί τήν εύ- 
τυχίαν καί τήν πρόοδον καί τήν άρετήν τής νέας γενεάς. Δέν πρέπει νά τά άναμένω- 
μεν δλα έκ τοϋ κράτους. Κράτος εί'μεθα ημείς, δλοι καί δλαι. ”Ας πράξη πας τις είς 
τόν κύκλον του τό καθήκον του άπέναντι τών νέων άνθρώπων. Ά ς  φροντίσωμεν δλοι 
νά γίνωμεν συνεργάται τοϋ Έπουρανίου Πατρός είς τήν προώθησιν προς τήν χρι-
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στιανικήν καί ηθικήν τελειότητα των νέων άνθρώπων. ’Έστω καί αν τά τέκνα ταϋτα 
δεν είναι ίδικά μας, είναι τυχόν ξένα, ακόμη έστω καί αν τά παιδία ταΰτα είναι κατά 
τύχην τέκνα ένός πατρός, μέ τον όποιον τυχόν δεν εύρισκόμεθα εις άγαθάς σχέσεις. 
Εις τήν τελευταίαν μάλιστα περίπτωσιν ή φροντίς μας διά τήν προκοπήν τοϋ τέκνου 
τοϋ γονέως, « ό όποιος μάς έχει πικράνει », άναβιβάζει ήμάς εις ουράνιον ΰψος.

Παραπονούμεθα διαρκώς όλοι μας δτι ή κοινωνία είναι κακή, δτι δεν υπάρχουν 
είς αυτήν παρά μόνον άνταγωνισμοί, μίση, εχθρότητες, άλληλοεξόντωσις χάριν 
της έπιβιώσεως, δτι δεν δύναταί τις νά έχη έμπιστοσύνην είς τούς συνανθρώπους.
’Αλλά Σάς έρωτώ, Κυρίαι καί Κύριοι, πώς είναι δυνατόν νά δημιουργήσωμεν μίαν 

τελείαν κοινωνίαν άγάπης, πώς είναι δυνατόν νά διαπλάσωμεν μίαν κοινωνίαν, ή 
οποία θά είναι «ένα κομμάτι βασιλείας τοϋ Θεοΰ επάνω εις τήν γην», έάν δλοι δεν 
άποκτώμεν συνείδησιν βαθεΐαν περί τών καθηκόντων ήμών έναντι της νέας γενεάς; 
Διότι άκριβώς ή νέα γενεά είναι ή κοινωνία καί τό κράτος της αυριον. Έάν άγαπή- 
σωμεν δλοι ήμεΐς οί μεγαλυτέρας ήλικίας δλα «τά παιδιά» χωρίς καμμίαν έπιφύλα- 
ξιν καί χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν καί διάκρισιν, έάν φροντίσωμεν συστηματικώς διά 
νά τά προωθήσωμεν προς τήν οδόν τοϋ ήθικοΰ καθήκοντος καί προς τήν πρόοδον, 
τότε πλέον τό θεωρούμενον ώς θαΰμα θά πραγματοποιηθή. Δηλαδή θά δημιουργη- 
θή ή «ονειρεμένη κοινωνία της χριστιανικής άγάπης καί ή παραμυθένια γηίνη πο
λιτεία μέ εύωδίαν τοϋ Ούρανοΰ». 'Η έπί γης ειρήνη καί ή έν άνθρώποις ευδοκία.

5. Περί τον επείγοντος τής μερίμνης υπέρ τής νεότητας.
Τά τέκνα είναι ώς τά μικρά δενδρύλλια. Έ φ ’ δσον τά δένδρα είναι άκόμη μι

κρά, δυνάμεθα εύχερέστερον νά τά διορθώσωμεν, νά τά «ίσιώσωμεν». Άργότερον, 
δταν πλέον τό δένόρον αύξηθή καί «δέση» πλέον ό κορμός του, τότε θά είναι άργά. 
Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τούς άνθρώπους. Κατά τήν νεαράν των ηλικίαν οί άνθρω
ποι είναι είσέτι ευπλαστοι. Καί τότε δυνάμεθα νά διαπλάσωμεν αύτούς εύκολώτε- 
ρον είς έναρέτους καί εκλεκτούς πολίτας καί χριστιανούς. Έάν δμως ένηλικιωθοΰν 
μέ ελαττώματα καί μέ κακίας, τότε πλέον ίσως είναι πλέον άργά. Πάντως δέ θά 
καταστη οπωσδήποτε πλέον δυσχερής ή προσπάθεια ήμών.

6. ’Αδιαφορία διά τήν άπόκτησ ιν  πα ιδαγω γικώ ν γνώσεων.
'Ημείς οί άνθρωποι μερικάς φοράς είμεθα ολίγον περίεργοι. ’Ενώ φροντίζο- 

μεν νά μάθωμεν ώρισμένας στοιχειώδεις γνώσεις κτηνοτροφίας καί γεωπονίας, εάν 
έχωμεν κτήματα, ΐνα δυνηθώμεν νά άποκτήσωμεν καλύτερα είδη ζώων καί φυτών, 
δέν φροντίζομεν νά μάθωμεν, πώς πρέπει νά διαπαιδαγωγώμεν τά τέκνα ήμών, ίνα 
δυνηθώμεν νά τά «καμαρώσωμεν μίαν ήμέραν εκλεκτούς ιερούς άνθρώπους, εί δυ
νατόν δέ καλυτέρους άπό ήμάς».

Είς αύτό άκριβώς τό ερώτημα έπιθυμοΰμεν σήμερον νά δώσωμεν μίαν άπάν- 
τησιν. Δέν είμεθα όμως πάντως τόσον άφελεΐς, ώστε νά νομίζωμεν ότι εντός τοϋ 
μικροΰ χρονικού διαστήματος τών 45 λεπτών θά ήτο δυνατόν νά άναπτύξωμεν μίαν 
ολόκληρον επιστημονικήν περιοχήν. 'Ως έκ τούτου θά περιορισθώμεν άπλώς είς 
ώρισμένας άδράς γραμμάς.

Έν άρχή δέ θά οάς άναφέρωμεν ώρισμένας γενικάς υποδείξεις. Μετά ταΰτα 
δέ θά έξρτάσωμεν ώρισμένα εΐδικώτερα προβλήματα καί θέματα.

II. Γενικαί υποδείξεις
1. ’Ανάγκη νά άγαπήσωμεν τά  τέκνα ήμών πρ ιν τά  φέρωμεν εις τον κόσμον. 
Έν πρώτοις θά επρεπεν οί άνθρωποι νά άγαπήσωσι τά τέκνα των, πριν ή τά 

γεννήσωσι. "Ας μή σάς φανή περίεργος ή άποψις αΰτη. Εννοώ, υπό τήν έννοιαν 
ταύτην, ότι οί μέλλοντες γονείς πρέπει νά μή λησμονούν ότι θά γίνωσι γονείς. Καί
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επομένως πρέπει νά άποφεύγωσι παν, τό όποιον Θά ήτο δυνατόν να βλάψη την ψυ
χοσωματικήν ποιότητα των γεννηθησομένων τέκνων των. Π.χ. πρέπει νά άποφεύ
γωσι λ.χ. οί μέλλοντες γονείς την μεγάλην χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών. Διότι 
τό οινόπνευμα καταστρέφει τά γεννητικά κύτταρα καί τοϋ άνδρός, τά σπερματο
ζωάρια, καί της γυναικός, τά ωάρια. Ά λλ’ έκ βεβλαμμένων γεννητικών κυττάρων 
γεννώνται καί βεβλαμμένα τέκνα, βεβλαμμένα καί σωματικώς καί πνευματικώς καί 
ψυχικώς. Μία διδασκαλία διακηρύσσει καί ότι οί σύζυγοι δεν πρέπει νά έρχωνται 
εις γενετησίαν ομιλίαν, ένόσω διατελοϋν ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ πότου. Διότι καί 
αύτό δύναται νά άποβή είς βλάβην τών τέκνων, τά όποια θά γεννηθούν άπό μίαν τοι- 
αύτην έν μέθη σύλληψιν. Πολύ φοβερόν είναι επίσης, οσάκις ή έγκυος γυνή ποιεί
ται. χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών. Δεν πρέπει έπ’ ούδενί λόγω μία εγκυμονούσα 
γυνή νά πίνη, έστω καί μικράν ποσότητα οίνου ή άλλου οινοπνευματώδους ποτοϋ. 
Διότι τό οινόπνευμα, τό όποιον πίνει, εισέρχεται έντός τοϋ αίματός της καί διοχε
τεύεται εντός τοϋ τρυφερού εμβρύου, τό όποιον καί βλάπτει καιρίως. Έάν δεν προ- 
σέξωσιν οί γονείς είς τάς άπαγορεύσεις αύτάς, άναφορικώς προς τήν χρήσιν τοϋ οι
νοπνεύματος, θά κινδυνεύσουν νά άποκτήσουν τέκνα θνησιγενή, σωματικώς καθυ
στερημένα ή μέ σωματικάς αμαρτίας διαπλάσεως, ήλίθια ή έπιλητικά ή ψυχικώς 
άνώμαλα. 'Όλα αύτά τά διδάσκει ή έπιστήμη, ή όποια έν προκειμένω βασίζεται καί 
είς άφθονους στατιστικάς. Επίσης ή έπιστήμη διδάσκει ότι δέν θά έπρεπε νά π ί
νουν οινόπνευμα ή ζύθον αί θηλάζουσαι τά βρέφη των μητέρες μέ τήν δικαιολογίαν 
ότι «έτσι θά κατέβη γάλα». Είς τήν πραγματικότητα, έάν έξετάσωμεν τό γάλα αύ
τό τής θηλαζούσης μητρός, θά άνεύρωμεν ότι έχει διοχετευθή οινόπνευμα έντός αυ
τού, τό όποιον καί θά βλάψη τό βρέφος. Γενικώς οί γονείς πρέπει πάντοτε νά συμ- 
βουλεύωνται τούς ιατρούς, διαρκούσης τής έγκυμοσύνης καί τοϋ θηλασμού.

Καί νΰν ας έλθωμεν είς τά παιδαγωγικά καθήκοντα τών γονέων μετά τήν γέν- 
νησιν τών τέκνων των.

2. ’Ανάγκη νά μεριμνώμεν ον μόνον δ ιά  τήν συντήρησιν, αλλά κα ι διά τήν 
καλλιέργειαν τής ψυχής.

Καί έν πρώτοις οί γονείς δέν πρέπει νά λησμονούν ότι τά τέκνα των δέν ε ί
ναι μόνον σώμα, άλλά καί ψυχή. Δι’ αύτόν τον λόγον δέν πρέπει οί γονείς νά περι- 
ποιώνται μόνον τό σώμα τών τέκνων των, νά περιορίζουν τάς φροντίδας των μό
νον διά τήν σωματικήν άνάπτυξιν, μόνον διά τήν σωματικήν προφύλαξιν, μόνον διά 
τήν σωματικήν των σ υ ν τ ή ρ η σ ι ν ,  ήτοι μόνον διά τήν έξασφάλισιν τροφής, 
κατοικίας, ένδυμασίας καί σωματικής υγείας. Χρειάζεται οί γονείς νά στρέφουν 
τήν προσοχήν των καί είς τήν υγιεινήν άνάπτυξιν τής ψυχής τών τέκνων. Διότι καί 
ή ψυχή τών παιδιών χρειάζεται φροντίδας, περιποιήσεις, τροφάς καί καλλιέργειαν. 
Τί σάς ωφελεί νά έχετε τέκνα μέ υγιές σώμα, άλλά μέ ψυχήν πλήρη έλαττωμάτων 
καί κακίας, τέκνα μέ έλεεινόν χαρακτήρα;

( Συνεχ ίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΜΠΑΣΙΑΚΟ
--------------------'ϊττό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------

Κατά τό 1924, πού άρχίζει ή ιστορία αυτή, ή σημερινή Διεύθυνσις Εγκλημα
τολογιών Υπηρεσιών δεν ήταν παρά το «Γραφεΐον Σημάνσεως» πού πριν άπό λί
γο καιρό ειχεν οργανώσει ή Βρεταννική ’Αστυνομική ’Αποστολή μέ το μακαριά 
τη τον σερ Φρέντερικ Χαλλιντέυ καί είχεν έγκαταστήσει, άρχεΐο, γραφεία, φωτο
γραφική μηχανή παμπάλαια πού έπαιρνε δύο όψεις, φάς καί προφίλ, σέ μιά μεγάλη 
σάλλα άπάνω στά γραφεία της παληάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Χωροφυλακής, 
σ’ ένα μέγαρο στήν διασταύρωσι τών οδών Πατησίων καί Στουρνάρα. Διευθυντής 
τής Σημάνσεως ό τότε νεαρός ύπαστυνόμος καί πρώην ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος κ. Νίκος Κίνας, άδελφικός μου φίλος μέ βοηθό τον μακαρίτη πιά άστυ- 
νομικό διευθυντή Κώστα Τσίπη άρχιφύλακα τότε πού τούς έβλεπα κάθε μέρα γιά 
τό συνηθισμένο ρεπορτάζ. Καί κάποιο κρύο καί βροχερό πρωινό στις τελευταίες 
ημέρες τοϋ 1924 ό φίλος μου ό Κίνας μου έβαλε στο χέρι ένα χαρτάκι καί μοϋ είπε: 

—Τόσες ειδήσεις παίρνεις άπό μάς καθημερινώς. ’Ηλθε ή ώρα νά σου ζητή- 
σωμε κ ι’ εμείς ένα ρουσφέτι. Νά μάς εξυπηρέτησης δημοσιεύοντας μία έξαφάνισι. 

Έρριξα μιά ματιά στο χαρτάκι καί είδα νά γράφη:
«Έξηφανίσθη τήν πρωίαν τής 18ης τρέχοντος έκ τοϋ δωματίου του κειμέ

νου εις μίαν οικίαν εις τάς άρχάς τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου ό έκ Χλεμποτσαρίου τών 
Θηβών 40ετής έμπορος Παναγιώτης Μωραίτης. Δεδομένου ότι ό έξαφανισθείς έφε
ρε μεθ1 έαυτοΰ σημαντικόν χρηματικόν ποσόν γεννώνται ύπόνοιαι εγκλήματος».

—Καλά θά στο δημοσιεύσω, είπα εις τον φίλον μου ύπαστυνόμον, αν καί νά 
σοΰ πώ όλοι οί εξαφανιζόμενοι βρίσκονται νά γλεντάνε κάπου. Νά δής κ ι’ αύτός 
ότι θά βρεθή κάπου καί τζάμπα ή δημοσίευσις.

—Τό εύχομαι άλλά δεν τό έλπίζω. Νά ξέρης Σπΰρο ότι αύτή ή έξαφάνισις 
κρύβει κάποιο μεγάλο έγκλημα. Στο λέω έγώ, είπε μέ κάποια έμφασι, ό ύπαστυνό
μος Νικόλαος Κίνας.

’Έτσι γιά μένα άρχισε ένα άπό τά καταπληκτικώτερα καί σατανικώτερα εγ
κλήματα πού έζησα στη δημοσιογραφική μου ζωή. Καί άπεδείχθη ότι έγώ είχα άδι
κο καί δίκηο είχε μέ τις προαισθήσεις του ό φίλος διευθυντής τοϋ «Γραφείου Σημάν
σεως» οί όποιες βγήκαν άπό τη μιά έως τήν άλλη άκρη αληθινές.

Ή  δημοσίευσις πραγματικά έγινε μά δέν έφερε κανένα αποτέλεσμα γιατί καί 
κανείς δέν παρουσιάσθη νά δώση στοιχεία γιά τον χαμένο έμπορο. Έν τώ μεταξύ, 
στήν « ’Αργολίδα», στο καφενείο τής πλατείας Όμονοίας καί όδοΰ Γ' Σεπτεμ
βρίου όπου σύχναζε ό Παναγιώτης ό Μωραίτης, πού έκανε τότε τό εμπόριο τοϋ 
ποδαριού, άλλά μεγαλεμπόριο, κυκλοφορούσαν διάφορες διαδόσεις. ’Έλεγαν ότι πριν 
νά έξαφανισθή ότι είχε άποσύρει άπό τις Τράπεζες όλες σχεδόν τής καταθέσεις του 
500 χιλιάδες δραχμές, ποσό τεράστιο γιά τήν εποχή, καί υστέρα ότι τά είχε μπλέ
ξει μέ μιά σαντέζα Ρουμάνα καί ότι τώσκασε μαζί της γιά τήν Ελβετία. Καί έτσι 
όταν ύστερα άπό λίγες μέρες ό ύπαστυνόμος Νίκος Κίνας καί ό άρχιφύλακας Κώστας 
Τσίπης μέ ξαναπαρακάλεσαν νά ξαναγράψω γιά τήν έξαφάνισι τού Μωραΐτη λιγά
κι τούς άποπήρα.

—Γιά νά σάς π ώ ! τούς είπα. Αύτός θά γλεντάη μέ τις σαντέζες στήν Ε λ 
βετία κ ι’ έγώ θά κάθωμαι νά γράφω άρλοΰμπες γιά τήν έξαφάνισι του καί γιά εγ
κλήματα ;
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—Μά Σπϋρο. Ό  άδελφός του εξακρίβωσε δτι δλα αύτά είναι ψέματα. Το μό
νο άληθινό είναι δτι πήρε τις καταθέσεις του γιατί έπρόκειτο να κάνη μια σπουδαία 
δουλειά καί χάθηκε μαζί μέ τα λεφτά. Πάνω άπό μισό έκατομμύριο. Ό  άδελφός 
του μάλιστα υπέβαλε μήνυσι στήν Εισαγγελία για φόνο έκ προμελέτης κατ’ άγνω
στων καί τώρα κάνει ανακρίσεις ό άνακριτής του Β' τμήματος κ. Καλποϋζος.

—Μά καί βέβαια έφ’ δσον υπεβλήθη μήνυσις θά διαταχθοΰν άνακρίσεις είπα. 
Τδ ζήτημα είναι άλλο. 'Τπάρχει καμμιά άπόδειξις δτι έγινε έγκλημα;

Καί ή άπόδειξις ήλθε ύστερα άπδ δυδ μήνες καί κάτι μέρες δταν ένας τσοπά
νος, ό Βάσος δ Πόντος άπδ τη Μαλακάσα ενώ έβοσκε τά πρόβατα του τήν Πέμπτη 
22 Μαίου σέ μιά χαράδρα πάνω στδν 'Άγιο Μερκούριο καί καμμιά πεντακοσαριά 
μέτρα άπδ την πρώτη τότε κορδέλλα τοϋ παληοϋ χωματόδρομου, είδε κοράκια νά 
φεύγουνε μακρυά ένώ ό άνεμος τοΰ έφερε μυρωδιά άπδ θρασίμι. 'Ο τσοπάνος τρά
βηξε πρδς τδ μέρος άπδ δπου ερχότανε ή μυρωδιά καί είδε δτι εκεί ήτανε ένα μισο- 
σαπισμένο πτώμα άνδρός. 'Ο τσοπάνος έβαλε άμέσως τις φωνές γιά τδ μακάβριο 
εύρημά του, μαζεύτηκαν καί άλλοι τσοπάνοι καί ειδοποίησαν τδν σταθμάρχη Τα- 
τοΐου άνθυπομοίραρχο Ράντο καί τδ διοικητή τής μοιραρχίας Έπιτροπάκη. Τδ 
πτώμα ήταν σκεπασμένο μέ ξερά κλαριά άπδ κομμένα πεύκα καί άπδ πάνω άπδ 
αυτά είχαν ρίξει ένα σωρδ πέτρες. Καί επειδή φυσικά ό πεθαμένος δέν μπορούσε μό
νος του νά είχε ρίξει τις πέτρες άπάνω του καί ούτε νά πάη νά πεθάνη μόνος σ’ έκεί- 
νη τήν ερημιά οί δυδ άξιωματικοί έτηλεγράφησαν άμέσως στάς ’Αθήνας δτι ό άν- 
δρας πού βρέθηκε τδ πτώμα του έκεϊ έφοροΰσε μπλέ σακκάκι, γκρι παντελόνι καί 
είχε κιτρινοκόκκινα παπούτσια καί έτόνιζαν δτι έπρόκειτο περί έγκλήματος δια- 
πραχθέντος άλλοΰ.

Μά άπό τήν άτελή περιγραφήν τών ενδυμάτων τού άνευρεθέντος πτώματος οί 
εδώ αρχές κατάλαβαν άμέσως δτι έπρόκειτο γιά τδν έξαφανισθέντα έμπορο Πανα
γιώτη Μωραΐτη καί έτσι τήν άλλη μέρα τδ πρωί έξεκίνησαν καί πήγαν επί τόπου 
ό τότε Είσαγγελεύς τών Πλημμελειοδικών μακαρίτης Σωμαρίπας, ό άνακριτής τοΰ 
Β' τμήματος κ. Καλποϋζος, ύπέργηρος σήμερα δικηγόρος, ό μακαρίτης ό ιατροδι
καστής Δημήτριος Ξάνθης οί όποιοι καί ένήργησαν τή σχετική αυτοψία επί τό
που. Ούδεμία άμφιβολία έμεινε δτι τδ πτώμα ήτανε τοΰ μακαρίτη τοΰ Μωραΐτη 
πού είχε έξαφανισθή άπδ τις 18 Φεβρουάριου άφοΰ άλλως τε μέσα στις τσέπες τοΰ 
πεθαμένου εύρέθησαν καί άρκετά μπιλλιέττα του. ’Επάνω τδ κορμί είχε μισοσκε- 
λετωθή πιά παρ’ δλο τδ χειμώνα καί μόνο ή κοιλιά καί τά κάτω άκρα σωζόντουσαν 
κάπως. Ό  μακαρίτης ό Ξάνθης επί τόπου έκανε καλή νεκροψία καί δέν βρήκε καμ- 
μιά τρύπα ή κάκωσι άπάνω στά οστά γιά νά διαπιστώση τδ πώς σκοτώθηκε δ Μω- 
ραΐτης. Εις τά ροΰχα καί τδ πουκάμισο, δέν ύπήρχε ούτε τομή άπδ μαχα!ρι ούτε 
τρύπα άπδ σφαίρα. Καί μέ τή σήψι θά έμενε μυστήριο τδ πώς είχε δολοφονηθή ό 
έμπορος εκείνος τοΰ ποδαριοΰ αν δέν βρισκότανε στδ κολλάρο του επάνω μιά τρύπα 
πού τήν είχε κάνει σχεδόν έξ έπαφής μιά σφαίρα περιστρόφου στδ άριστερδ μέρος 
τοΰ λαιμοΰ. Καί έτσι διαπιστώθηκε δτι ακριβώς ή σφαίρα εκείνη είχε βρή τήν κα
ρωτίδα καί τή σφαγίτιδα. Ά ρα ήταν έγκλημα μέ ελατήριο τή ληστεία μιά πού δέν 
βρέθηκαν λεπτά στδ σκοτωμένο.

Τδ πτώμα τοΰ Μωραΐτη παρελήφθη άμέσως άπδ τδν άδελφό του καί μετεφέρ- 
θη στδ χωριό του δπου έγινε πάνδημη ή κηδεία του, ένώ δ άνακριτής τοΰ Β' τμήμα
τος κ. Καλποϋζος, δ όποιος έν τώ μεταξύ είχεν άρχίσει επιμελημένη άνάκρισι γιά 
τήν «έξαφάνισι» τοΰ μακαρίτη πιά Μωραΐτη καί είχε μαζέψει ένα σωρδ στοιχεία ως 
πρδς τδν πιθανό δράστη έγύρισε άμέσως στδ γραφείο του καί έβγαλε ένταλμα συλ- 
λήψεως εναντίον εκείνου πού ένόμιζε δολοφόνο. Τοΰ Τηλεμάχου Μπασιάκου άπδ 
ένα γειτονικό χωριό τών Θηβών καταγομένου πού ήταν 24 χρόνων τότε, φίλου τοΰ 
μακαρίτη τοΰ Μωραΐτη, δ όποιος ζοΰσε κάνοντας «μικροδουλίτσες» καί κυρίως βοη-
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θώντας τό μακαρίτη τό φίλο του ό όποιος τον χαρτζηλίκωνε. Για τό είδος των σχέ
σεων αυτών πολλά έλέχθησαν κατόπιν, άλλα καί τίποτε δεν άποδείχθηκε. Καί τό 
ένταλμα για ληστεία μετά φόνου διεβιβάσθη άμέσως στην ’Αστυνομία καί στό τότε 
''Υπουργείο της Έννόμου Τάξεως, όπως έλέγετο τό 'Υφυπουργείου Εσωτερικών 
η ’Ασφαλείας, γιά την άμεσο έκτέλεσι.

’Αλλά τί είχε προκόψει έως τότε άπό τήν άνάκρισι πού είχε κάνει τόσο ευσυ
νείδητα ό κ. Καλποϋζος, ό όποιος δέν μπορούσε νά πιάση άμέσως τον Μπασιάκο 
γιατί δέν είχε καμμιά άπολύτως άπόδειξι ότι σκοτώθηκε ό Μωραίτης;

Ό  Παναγιώτης Μωραίτης έμενε μόνος σ’ ένα δωμάτιο πού είχε νοικιάσει 
στό σπίτι μιας κυρίας Στεφάνου, ένα παληό προπολεμικό κοίλο σπίτι στις άρχές 
της όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου. Έσύχναζε στην « ’Αργολίδα» τό καφενείο καί έκανε δου
λειές τού ποδαριού όπως είπαμε. Μεγαλοδουλειές δηλαδή νά έξηγοΰμαι. ’Ανακα
τευότανε σέ 'Υπουργεία καί σέ προμήθειες καί έβγαζε ένα σωρό λεπτά καί είχε πολ
λαπλασιάσει σέ δυο τρία χρόνια τις 400.000 δραχμές πού τού είχε δώσει ό πατέρας 
του, πλούσιος κτηματίας καί κτηνοτρόφος, γιά νά κάνη δικές του δουλειές καί νά 
προκόψη. Καί ό Μωραίτης πράγματι έπρόκοψε. Κατά τήν σπιτονοικοκυράν του κυρίαν 
Στεφάνου έκανε «μεσιτικές δουλειές τού ποδαριού» καί έβγαζε πολλά λεπτά, είχε 
τού κόσμου τις καταθέσεις στις Τράπεζες, καί πάντα έσερνε μαζί του δέκα μέ εί
κοσι χιλιάρικα. ’Από τον Δεκέμβρη τού 1923 είχε γνωρισθή μέ τόν Τηλέμαχο Μπα
σιάκο, νέο χωρίς μόνιμη δουλειά, πού βοηθούσε τό Μωραίτη καί ζούσε άπό αυ
τόν τσιμπολογώντας κανένα έκατοστάρι ή διακοσάρι. ΤΗταν ένα είδος «παρακεντές» 
τού Μωραίτη ό όποιος όμως εΐχεν άρχίσει νά τόν βαρειέται γιατί λίγο καιρό πριν 
άπό τήν έξαφάνισι καί τήν δολοφονία του έλεγε στή σπιτονοικοκυρά του:

—Μοΰ γυρεύει χρήματα δανεικά καί προσπαθεί νά μέ μπλέξη. Μά δέν θά τό 
φάη. Καί όμως καί τόν έμπλεξε καί τόν «έφαγε» γιατί κατώρθωσε νά πείση τόν 
μακαρίτη ότι ύπήρχε κάποια μεγάλη δουλειά μέ τό 'Υπουργείο της Γεωργίας. Κά- 
ποια μεγάλη δημοπρασία μέ σανά. Ό  Μπασιάκος κατώρθωσε λοιπόν νά τόν πείση 
ότι τά είχε  «ψήσει» μέ έναν άπό τούς ιδιαίτερους γραμματείς τού τότε 'Υπουργού 
τού μακαρίτη Σταμούλη καί ότι ή δουλειά θά δινότανε στον Μωραίτη φυσικά μέ 
ώρισμένη πληρωμή. ’Εννοείται ότι άπό όλη αύτή τήν ιστορία ή όποια άποδείχθηκε 
στό τέλος καθαρή πλεκτάνη δέν είχε ιδέα ό μακαρίτης 'Υπουργός, ούτε κανείς άπό 
τούς ιδιαιτέρους του. Καί φαίνεται ότι ό σατανικός Μπασιάκος, τού σύστησε κάποιο 
άγνωστο, πού ποτέ δέν μαθεύτηκε τό όνομά του, πού μπαινόβγαινε μέσα στό 'Υ 
πουργείο, άλλά πού δέν είχε καμμιά σχέσι μέ τόν Σταμούλη ή μέ τούς πραγματικούς 
του ιδιαιτέρους, άλλά πού παρέστησε στό Μωραίτη τόν ιδιαίτερο. Καί ήταν κ ι’ αύ- 
τός τόσο πειστικός στό νά τόν μπλέξη, ώστε ό έξυπνος κατά τά άλλα Παναγιώτης 
Μωραίτης πιάστηκε «άπό τή μύτη σάν τό έξυπνο πουλί» καί τό πρωί τού εγκλή
ματος άπέσυρε άπό τις διάφορες Τράπεζες όπου είχε καταθέσεις καμμιά πεντακοσα
ριά χιλιάδες δραχμές. Καί γιά νά μή ξαναγυρνάμε στό πρόσωπο αύτοΰ τού ψευτοϊ- 
διαίτερου ό Μωραίτης, πού σπάνια έλεγε γιά τις μυστικές δουλειές πού έκλεινε μέ 
τά 'Υπουργεία γιά εύνοήτους λόγους, δέν είχε πη καί πολλά πράγματα στον άδελ- 
φό του καί στή σπιτονοικοκυρά του. Πάντως άπό τις άκρες-μέσες πού εΐχεν άφήσει 
νά τού διαφύγουν, έβγαινε ότι ό ιδιαίτερος αύτός έμενε σέ κάποιο σπίτι ή στήν οδόν 
Αντιόχειας ή σέ πάροδό της, ότι ό Μωραίτης είχε πάει άρκετές φορές καί τόν είχε 
δη εκεί συνοδευόμενος μέ τόν Μπασιάκο γιά νά συζητήσουν γιά τή δουλειά πού θά 
τελειώνανε μαζί του καί άπό τήν όποιαν αύτός θά έπαιρνε μεγάλη μεσιτεία, ότι ή 
δουλειά ήταν γιά μιά τεραστία ποσότητα σανών ή άλλης χορτονομής, ότι στό σπίτι 
αυτό ήταν μιά όμορφη κοπέλλα πού είχε κάνει έντύπωσι στό κατοπινό θύμα γιατί 
τραγουδούσε όμορφα καί έκανε φωνητική μουσική, ότι ύπηρχεν άκόμα ένας παληός 
«φωνογράφος»—έτσι έλέγοντο πρώτα τά άρχέγονα γραμμόφωνα μέ τό μεγάλο χω
νί—καί τέλος ένας παπαγάλος, πράγματα πολύ σπάνια γιά εκείνη τήν εποχή.
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Κατά τά μέσα Φεβρουάριου 6 Μπασιάκος, κατά την σπιτονοικοκυρά πάντοτε, 
έπεισε επί τέλους το Μωραΐτη δτι «τελειώνει ή δουλειά καί δτι πρέπει νά έχη επά
νω του τά λεπτά του δλα γιά νά κλείσουνε τή συμφωνία καί νά ύπογράψη ό 'Υπουρ
γός». Πραγματικά λοιπόν εις τάς 18 Φεβρουάριου τό πρωί ό δυστυχισμένος ό Μωρα
ΐτης πήγε σέ δλες τις Τράπεζες στις όποιες είχε καταθέσεις καί τό μεσημέρι γύ
ρισε στο σπίτι μέ ένα πολύ μεγάλο δέμα δλο μέ χιλιάρικα της έποχής, πού κατά τήν 
ΐδια κατάθεσι της κυρίας Στεφάνου πρέπει νά ήταν μισό έκατομμύριο. Τήν ίδια 
εκείνη τήν ημέρα, κατά τις 2 τό άπομεσήμερο, ήλθε ό Μπασιάκος στο δωμάτιο 
του Μωραΐτη καί τοΰ είπε:

—Τελειώνει ή δουλειά. ’Έχεις τά λεπτά;
—Τά έχω, άπήντησε ό Μωραΐτης.
—Τότε ραντεβού σέ μιά ώρα, τού είπε ό Μπασιάκος, στο ζαχαροπλαστείο 

« ’Αθηναϊκό» στην πλατεία Όμονοίας.
Καί έφυγε. Καί στις τρεις τό άπομεσήμερο έφυγε καί ό Μωραιτης παίρνοντας 

μαζί του τό άρκετά μεγάλο χρηματόδεμα στο άριστερό χέρι καί κρατώντας στο δε- 
ξί του τό κατάμαυρο μπαστούνι του, τό μπαστούνι έκεϊνο πού ύστερα έπαιξε τέτοιο 
ρόλο στην άπόδειξι τής ενοχής τού Μπασιάκου. ’Από τήν ώρα έκείνη ό Παναγιώ
της ό Μωραΐτης δεν ξαναφάνηκε στο σπίτι του. Θαρεϊς δτι εϊχεν άνοίξει ή γή καί 
τον είχε καταπιή. Καί δεν ξαναβρέθηκε παρά νεκρός καί μισοσάπιος πιά μέσα στή 
χαράδρα τής Μαλακάσας μέ τό πτώμα του σκεπασμένο μέ τού κόσμου τις μεγάλες 
πέτρες. Καί άπό τή χαράδρα έκείνη δπου βρέθηκε τό πτώμα, τό έγκλημα εκείνο έμει
νε γνωστό στήν εγκληματική Ιστορία τής ’Αθήνας ώς «έγκλημα τής Μαλακάσας» 
κακώς δμως γιατί ό Μωραίτης δέν είχε σκοτωθή εκεί καθώς θά δούμε στή συνέ
χεια τής σατανικής αύτής εγκληματικής ιστορίας.

—Τό ϊδιο εκείνο βράδυ τής 18ης Φεβρουάριου χτύπησε κατά τις 8 ή ώρα— 
νύχτα πιά—ή πόρτα τοΰ σπιτιού τής κυρίας Στεφάνου. Καί δταν ή σπιτονοικοκυρά 
άνοιξε παρουσιάστηκε καί πάλι μπροστά της ό Τηλέμαχος Μπασιάκος καί τή ρώτησε.

•—Μήπως είναι απάνω ό κ. Πάνος;
—“Οχι, άπήντησε έκείνη, άπό τις 3 πού έφυγε δέν ξαναήλθε δώ πέρα.
—Περίεργο ! Είχαμε ραντεβού μαζί στο « ’Αθηναϊκό» ζαχαροπλαστείο καί δέν 

φάνηκε άπό έκεΐ.
Μά ό Μπασιάκος ξαναπήγε στο σπίτι τοΰ άφαντου πιά Μωραΐτη είκοσι μέρες 

πριν βρεθή τό πτώμα τοΰ δυστυχισμένου έμπορου καί ρώτησε τή σπιτονοικοκυρά 
μήπως είχε φανή «ό κ. Πανος». Καί δταν στή κουβέντα έπάνω ή κυρία Στεφάνου 
φάνηκε δτι ήξερε γιά τον ιδιαίτερο τοΰ 'Υπουργού τής Γεωργίας καί γιά τό σπίτι 
τής οδού ’Αντιόχειας στο όποιο θά πηγαίνανε νά κλείσουνε τή δουλειά, ό Μπασιάκος 
χλώμιασε, τής είπε δτι δλα αύτά ήταν άρλοΰμπες πού έλεγε ό Μωραΐτης, δτι δέν έ- 
πήγαιναν σέ κανένα σπίτι τής όδοΰ ’Αντιόχειας, άλλά σέ ένα σπίτι στήν οδόν Ά -  
χαρνών καί όχι γιά δουλειές, άλλά γιά ένα κορίτσι πού ένδιεφέρετο ό Μωραΐτης.

’Αλλά ό Μπασιάκος καί πέντε ημέρες πριν βρεθή τό πτώμα τοΰ δυστυχισμέ
νου τοΰ Μωραΐτη στή χαράδρα τής Μαλακάσας, είχε συναντήσει τον γυιό τής κυρίας 
Στεφάνου είς τον όποιον εΐχε πή δτι είχε πάει ταξίδι σέ διάφορες έπαρχίες καί έ
λειπε τόσον καιρό καί δτι πάλι θά έφευγε άπό τήν ’Αθήνα γιά ένα μακρυνό ταξίδι 
χωρίς νά καθορίση καί τό μέρος.

Δυο μέρες μετά τήν έξαφάνισι τοΰ Μωραΐτη έρχότανε μέ τό τραίνο άπό τό 
Χλεμποτσάρι ό γαμβρός του γιά δουλειές άτομικές του στήν ’Αθήνα. Καί στο στα
θμό, στο Σχηματάρι, είδε κατά σύμπτωσι τον Τηλέμαχο Μπασιάκο. Τοΰ έκανε έντύ- 
πωσι, έκ τών υστέρων βέβαια, πού ό Μπασιάκος έκανε δτι δέν τον είδε καί προσπά
θησε νά τον άποφύγη. 'Ο γαμβρός τοΰ Μωραΐτη τότε πήγε καί τοΰ μίλησε πρώτος. 
Ό  Μπασιάκος φάνηκε δτι ταράχτηκε καί γιά νά δικαιολογηθή τοΰ είπε:
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—Μέ συγχωρεϊς πού 8έν σέ είδα. Άλλα γλεντούσα όλες αυτές τίς νύχτες καί 
είμαι άγρυπνος καί κουρασμένος.

—Είδες τον άδερφό μου; τον ρώτησε ό άδελφος Μωραΐτης.
—Βέβαια τον είδα τον Παναγιώτη ! Είναι καλά, άπήντησε ό Μπασιάκος ό ό

ποιος προ δύο ημερών το βράδυ είχε πάει στην κυρία Στεφάνου να παραπονεθή ότι 
δήθεν δεν είχε πάει στο ραντεβού τους στο ζαχαροπλαστείο καί έξέφρασε τήν 
έ'κπληξί του για τήν περίεργη έξαφάνισί του.

Μά καί ό άδελφος τοΰ Μωραΐτη όταν ήλθε στήν ’Αθήνα καί έπήγε στο σπίτι 
της κυρίας Στεφάνου να δη τον αδελφό του τον Παναγιώτη καί έ'μαθε 6λη τήν ιστο
ρία της έξαφανίσεως καί ότι άκόμη έκεΐνος πιστεύοντας ότι θά έκλεινε κάποια δου
λειά μέ τον ιδιαίτερο είχε άποσύρει μισό έκατομμύριο καί ότι θά πήγαινε νά συνάν
τηση τον Τηλέμαχο Μπασιάκο, είπε σαν νά είχε κάποιο προαίσθημα.

—Τό κάθαρμα θά μουφαγε τον άδελφό γιά νά τον ληστέψη.
\ Ή  άνάκρισις όμως ή διεξαχθεΐσα κατ’ άρχάς διά τήν «έξαφάνισιν» τοΰ Μω

ραΐτη εΐχεν εξακριβώσει καί άλλα κάπως περίεργα στοιχεία ένοχοποιοΰντα τον Μπα- 
σιάκον. 'Η δύο ήμέρας μετά τήν έξαφάνισιν αδικαιολόγητη καί βιαστική άναχώρη- 
σις τού Μπασιάκου γιά τον Βόλο από όπου ύστερα από τρεις ήμέρες έστειλεν ένα τη
λεγράφημα γιά τον Μωραΐτη όχι στο σπίτι του στήν οδόν Γ' Σεπτεμβρίου, αλλά στο 
καφενείο «Άργολίς» όπου έσύχναζε τό θύμα καί όπου εΐχεν αρχίσει νά σχολιάζεται 
καί νά συζητήται σαν μυστήριο ή περίεργη έξαφάνισις τοΰ εμπόρου. Τό περίεργο αύ- 
τό τηλεγράφημα πού έθεωρήθη σαν ενοχοποιητικό στοιχείο γιά τον Μπασιάκο, 
εΐχεν ως έξης:

«Έ κ  Βόλου άριθμ. 8376 λέξεις 26 23/2/24 
Παναγιώτην Μωραΐτην

Καφενεϊον «Άργολίς» 'Ομόνοια, ’Αθήνας.
Παρακαλώ άποστείλατε όσα δυνατόν έκ τών 18.000 δραχμών. ’Ανάγκη άπό- 

λυτος. Δέν δύναμαι άναμένω άκόμη τά χρήματα. Άποστείλατε τηλεγραφικώς. Τη
λέμαχος Μπασιάκος».

Αλλά τήν ιδίαν ήμέραν ό σατανικός Μπασιάκος νομίζοντας οτι θά άποσείση 
τάς εναντίον του ύπονοίας γιά τήν έξαφάνισί καί τή ληστεία τού Μωραΐτη καί νά 
ένισχύση τό παραπάνω τηλεγράφημα, έγραψε μέ τήν ΐδια ήμερομηνία τό παρακάτω 
γράμμα στον πατέρα του γιά νά παρουσιάση τάχα τήν έκδοχή ότι αυτός υπήρξε 
θύμα δήθεν τής έξαφανίσεως τού δυστυχισμένου Μωραΐτη τον όποιον μετά τή δο
λοφονία του είχε ρίξει στή χαράδρα τής Μαλακάσας.

«Βόλος τή 23/2/24 Σεβαστέ μου καί άγαπητέ μου Πατέρα,
'Υγιαίνω εύχόμενος όμοίαν καί δι’ ύμάς. Είς Βόλον έφθασα χθές Παρασκευήν 

βράδυ. Διά ταύτης μου σοΰ καθιστώ γνωστόν ότι ό Παναγιώτης Μωραΐτης μοΰ 
οφείλει 18.000 δέκα καί οκτώ χιλιάδας δραχμών τάς όποιας προ ήμερών τοΰ έδά- 
νεισα άφοΰ πρώτον μοί ύπεσχέθη ότι θά μοί τάς έπιστρέψη έντός τριών ήμερών. Έπέ- 
ρασαν όμως άρκεταί ήμέραι καί δέν κατώρθωσε νά μοί έπιστρέψη τό άνω ποσόν έ- 
πειδή έγώ θέλω νά βρώ ποΰ βρίσκομαι πρέπει νά μαζέψω ό,τι έχω νά δώ τί θά κάνω 
κατόπιν. Ήναγκάσθην νά τοΰ πώ πώς έχω έργασίαν έδώ καί αν δέν μοΰ έμβάση 
τά χρήματα θά καταστραφώ. ’Ακόμα τοΰ έστειλα καί τηλεγράφημα. 'Όταν λάβης 
τήν έπιστολήν μου νά πας νά τον συναντήσης καί νά προσπαθήσης νά τον άναγκάσης 
νά μοΰ έμβάση τά χρήματα ή καλύτερον νά τά έμβάση έσένα λέγων ότι θά μοΰ τά 
στείλης έσύ. Έδώ καταγίνομαι εις τήν έκκαθάρισιν λογαριασμών τινών τούς οποίους 
έλπίζω νά έκκαθαρίσω έντός πέντε ήμερών.

Μετά σεβασμοΰ ό υιός σας Τ. Μπασιάκος.
Υ.Γ. Τοΰ Κυριάκου Γεψργαντα εΐναι πληρωμένα ό χασές καί τό πανταλόνι».
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’Από τήν άνάκρισι δμως είχεν άποδειχθή δτι ό Μπασιάκος ποτέ δέν είχε χρή
ματα πολλά καί δτι δπως είπαμε παραπάνω «τσιμπολογοΰσε» αύτδς έκατοστάρια 
καί διακοσάρια άπο το  Μωραΐτη κάνοντας μικροδουλειές του. "Αλλως τε τί ανάγκη 
είχε νά δανεισθή ό Μωραΐτης χρήματα καί μάλιστα άπδ τον άπένταρο Μπασιάκο, 
άφοΰ είχε εκατοντάδες χιλιάδες δραχμών καταθέσεις τάς οποίας καί άνέλαβε τήν 
ημέραν της έξαφανίσεως καί της δολοφονίας του. ’Αλλά ό Μπασιάκος ό οποίος ήτο 
πριν άπένταρος πηγαίνοντας είς τον Βόλον έσταμάτησε στο Σχηματάρι, δπως 
είδαμε καί έκεΐ έξώδευσε άφειδώς λεπτά σέ γάμο συγγενούς του. "Υστερα έξώδευε 
πολλά χρήματα στο Βόλο δπου έμεινε μιά ολόκληρη έβδομάδα καί δταν έγύρισε 
άνανέωσε τήν πενιχρή έως τότε γκαρνταρόμπα του. Τότε δμως έκανε καί μιά άλλη 
γκάφα πού περιήλθεν είς γνώσιν της άνακρίσεως. Διότι μόλις γύρισε άπο το Βόλο 
έμαθε δτι γινόταν πιά άνάκρισις γιά τήν έξαφάνισι του Μωραΐτου πού τή θεωρού
σανε σαν μεγάλο μυστήριο, έτρεξεν άμέσως καί βρήκε τον διευθυντή της «Άργο- 
λίδος» Γαβριήλ καί τρϋ είπε:

—"Αν σέ ρωτήσουν γιά τό Μωραΐτη κοίταξε νά πής δτι το βραδάκι εκείνο, 
στις 18 τοϋ Φλεβάρη, βρισκόταν ό Μωραΐτης δπως πάντα στο καφενείο σου.

—Μά δέν ήταν, διαμαρτυρήθηκε εκείνος. ~Ηταν στις-17 το βράδυ.
—Δέν το θυμάσαι καλά. ΤΗταν στις 18. Κοίταξε νά τό θυμηθής καί αν σέ 

ρωτήσουν νά τό πής. ι
'Ο Γαβριήλ είς τήν πρώτην του κατάθεσιν πού ήρωτήθη δέν κατέθεσε τίπο

τε περί αύτοϋ, άλλά σέ συμπληρωματική κατάθεσι είπε γιά τήν προσπάθεια πού 
κατέβαλε ό Μπασιάκος νά τον κάνη νά πή δτι είχε δή στο καφενείο του τό Μωραΐτη 
τό ίδιο βράδυ τής έξαφανίσεως του. Επίσης έξακριβώθηκε δτι ό Μπασιάκος έμει
νε δταν γύρισε άπο τό Βόλο κάμποσες εδώ μέρες καί διέδιδε στούς κύκλους 
τών καφενόβιων τής «Άργολίδος» δτι ό Μωραΐτης τά είχε μπλέξει δήθεν μέ 
τή Ρουμανίδα σαντέζα, δτι είχε φύγει μαζί της στήν Ελβετία καί έλεγε δτι δέν 
έπρεπε νά άνησυχοϋν πού δέν έγραφε «γιατί τό ίδιο είχε κάνει καί τον καιρό τοϋ πο
λέμου πού υπηρετούσε σέ κάποια ελληνική στρατιωτική άποστολή στή Μασσαλία. 
Μά ή άνάκρισις έξακρίβωσε δτι πίσω άπο δλες αυτές τις διαδόσεις κρυβότανε δ 
Μπασιάκος ό όποιος τις διέσπειρε μέ τέχνη γιά νά ρίξη στάχτη στά μάτια τοΰ κό
σμου. Μά έκανε καί άλλα φάλτσα ξοδεύοντας άφειδώς χρήματα. Στο Σχηματάρι 
άπεδείχθη δτι είχε πληρώσει ένα παληό του χρέος 11.000 δραχμών, δτι έκεΐ έχασε 
ένα χρηματόδεμα μέ 30.000 καί τό ξαναβρήκε, δτι έδωσε καμμιά σαρανταριά χιλιάδες 
στον πατέρα του λέγοντας δτι τά είχε κερδίσει καί αύτά στο εμπόριο τοΰ ποδαριοΰ 
πού ήταν τότε τής μόδας. "Οτι μετά άπο τήν επιστροφή άπο τήν ’Αθήνα είχε πάει 
γιά λίγες μέρες σέ διάφορα μέρη καί κατέληξε στή Χαλκίδα δπου είχε μείνει στήν 
«Παλίρροια» στο άριστοκρατικώτερο τότε ξενοδοχείο πού ήταν εκεί καί σκορποΰσε 
τά λεφτά μέ τή «σέσουλα» κατά τήν παροιμία. Μά δταν έξεδόθη ένταλμα συλλή- 
ψεως κατά τοΰ Τηλεμάχου Μπασιάκου διά ληστείαν μετά φόνου τοΰ εμπόρου Πα- 
ναγιώτου Μωραΐτη ό Τηλέμαχος Μπασιάκος είχε πιά έξαφανισθή. ’Αλλά θά συνεχί- 
σωμεν τήν έξιστόρησι ενός άπο τά σοβαρώτερα καί σατανικώτερα έγκλήματα τής 
πεντηκονταετίας πού έγιναν στήν ’Αθήνα.

(Συνεχίζει αι)
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Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Π Ε Ρ Ι  ΤΗΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Ν
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-

---------------  DER, κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ---------------
ΣΤ ΑΣ ΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Διά τήν άνακάλυψιν τοϋ πτώματος άπαιτεΐται μεγάλη εύφυία καί ίκανότης, 
ή δέ χρησιμοποίησις τοΰ μηχανήματος της άληθείας συμβάλλει κατά πολύ εις τύν 
σκοπόν αυτόν. Ή  περιοχή εις τήν οποίαν δυνατόν νά εύρίσκεται το πτώμα θά χαρτο- 
γραφηθή κατά τετράγωνα καί 6 ύποπτος θά έρωτάται μετά σχολαστικότητος διά 
παν τετράγωνον. Έάν έντοπισθή ουτος εις μίαν ώρισμένην περιοχήν, τότε ή πε
ριοχή αΰτη υποδιαιρείται εις μικρότερα τετράγωνα, μέχρις δτου ό ύποπτος χώρος 
περιορισθή εις το έλάχιστον. Τότε ό έξεταζόμενος θά έρωτηθή διά ώρισμένα χαρα
κτηριστικά σημεία τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ χώρου, ώς π.χ. διά ένα κήπον, φράκτην, 
δάπεδον μιας άποθήκης κ.ο.κ. ’Έχει διαπιστωθή δτι ή τεχνική αύτή έχει σημαν
τικά άποτελέσματα εις πολλάς περιπτώσεις.

"Οταν έρευνώμεν το υπόγειον ένος κτιρίου διά τήν άνεύρεσιν πτώματος, πρέπει 
νά έχωμεν ύπ’ δψιν μας δτι συχνά εν πτώμα θάπτεται κάτωθεν τοΰ δαπέδου, το 
όποιον κατόπιν καλύπτεται άπο ενα σωρόν άνθράκων ή στάκτης. "Οταν διαπιστώ- 
νωμεν πρόσφατον έπίστρωσιν τοΰ δαπέδου διά τσιμέντου, τοΰτο πρέπει πάντοτε νά 
μάς έμβάλη εις ύποψίας. Εις τήν ύπαιθρον εν άπο τά καλύτερα μαρτυρικά στοιχεία 
περί της ύπάρξεως ένος προσφάτου τάφου, είναι το είδος τών καλλιεργουμένων φυ
τών πού τον περιβάλλουν. 'Η καλλιέργεια είναι πολύ άραιά καί άποτελεΐται άπο 
μικρά φυτά ύψους μιας έως δύο ΐντσών, ένώ έπί τοΰ τάφου δεν ύπάρχουν κα
θόλου φυτά.

’Εκταφή πτώματος.
"Οταν γίνεται ή έκταφή ένος πτώματος, οί άστυνομικοί πρέπει νά καταβά

λουν μεγάλην προσοχήν διά νά μή μετακινηθή τό πτώμα. 'Η έκσκαφή θά γίνη εις 
πολύ μεγαλυτέραν περίμετρον άπο τήν αρχικήν περίμετρον τοΰ τάφου. "Οταν τό 
βάθος της εκσκαφής φθάση μέχρι τοΰ πτώματος, τότε θά συνεχισθή αΰτη μόνον πέριξ 
τοΰ πτώματος, μέχρις δτου τοΰτο εύρεθή επάνω εις έν χωμάτινον βάθρον. Έν συνε
χεία άφαιρεΐται το χώμα πού εύρίσκεται πλησίον τοΰ πτώματος διά τής βοήθειας 
μυστρίου ή κοχλιαρίου ή άκόμη προτιμότερον,. μέ γυμνάς χεϊρας. Αί προφυλάξεις 
αύταί είναι άπαραίτητοι, διότι συχνά είναι δύσκολον νά διαπιστωθή ή αιτία τοΰ 
θανάτου, έάν το πτώμα εύρίσκεται ένταφιασμένον άπο άρκετοΰ χρονικοΰ διαστήματος. 
Έάν μία άξίνα βυθισθή εντός τοΰ πτώματος, τοΰτο καθιστά τήν διαπίστωσιν 
άκόμη δυσκολωτέραν, αν δχι αδύνατον. Άφοΰ απομακρυνθούν προσεκτικώς αί 
άκαθαρσίαι άνωθεν καί άπο τά πλάγια τοΰ πτώματος, θά φωτογραφηθή τοΰτο είς 
τήν θέσιν εις τήν οποίαν εύρέθη. Κατόπιν θά τοποθετηθούν σανίδες παραπλεύ- 
ρως τοΰ πτώματος, έπί τών οποίων τοΰτο θά τοποθετηθή μετά προσοχής, χω
ρίς νά μεταβληθή ή άρχική του θέσις καί θά μεταφερθή εις τύν θάλαμον τοΰ νε
κροτομείου. 'Ο χειρουργός, δστις θά ένεργήση τήν έξέτασιν, δύναται τότε νά άρ- 
χίση τήν έργασίαν του, γνωρίζων δτι κατά τήν έκταφήν δεν έπροξενήθησαν με
ταθανάτια τραύματα.

'Η δήλωσις τοϋ άποθνήσκοντος.
"Οταν !ν  άτομον δεχθή έπίθεσιν διά πυροβόλου δπλου, μαχαίρας κλπ. καί
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κατά πάσαν πιθανότητα έπακολουθήση ό θάνατός του, ή κατάθεσις τούτου έχει 
μεγάλην σπουδαιότητα καί ό αστυνομικός πρέπει νά προσπαθήση όσον δύναται διά 
νά την λάβη. 'Η κατάθεσις τοϋ μελλοθανάτου είναι σπουδαία, διότι είναι μία άπό 
τάς όλίγας έξ άκοής μαρτυρίας, αιτινες προσκομίζονται ενώπιον τοϋ δικαστηρίου 
διά νά καταδικάσουν τον δράστην. Δεν είναι άπαραίτητον νά παρέχεται αυτή γρα- 
πτώς ή έν εϊδει σημειώσεως, άρκεϊ νά καλύπτη τάς βασικάς προϋποθέσεις, είναι δέ 
πάντοτε ή πλέον συντριπτική μαρτυρία, ήτις είναι δυνατόν νά προσκομισθή ένώπιον 
τοϋ δικαστηρίου.

Ή  κατάθεσις τοϋ μελλοθανάτου είναι άπλή, ενώ τό τυπικόν μέρος αύτής 
διαφέρει είς τά διάφορα κράτη. Οί περί τήν κατάθεσιν μελλοθανάτου άσχολούμε- 
νοι δέον βασικώς νά γνωρίζουν τά κατωτέρω :

1. 'Η κατάθεσις τοϋ μελλοθανάτου πρέπει νά λαμβάνεται όταν τό άτομον 
τοΰτο πιστεύη δτι θά άποθάνη καί έχει άπολέσει πάσαν έλπίδα διά νά έπιζήση. Δέν 
είναι άναγκαϊον πάντοτε νά τοϋ εϊπη ό ιατρός ότι δέν πρόκειται νά έπιζήση, άλλά 
τοΰτο διαφαίνεται άπό τάς πράξεις του, τήν ομιλίαν του καί τήν έν γένει κατάστα- 
σίν του.

2. 'Η έπιθανάτιος κατάθεσις πρέπει νά άναφέρεται μόνον είς τον τρόπον καί 
τάς περιστάσεις, αιτινες έπέφεραν τήν παροΰσαν κατάστασιν καί τον έπερχόμενον 
θάνατον καί τό όνομα τοϋ δράστου.

3. Πρέπει νά άποθάνη τό θΰμα.
4. ' Η κατάθεσις δύναται νά χρησιμοποιηθή μόνον κατά τήν έκδίκασιν της ύπο- 

θέσεως καί κατά των δραστών, οΐτινες έγένοντο πρόξενοι τοϋ θανάτου τοϋ καταθέ- 
σαντος.

Έάν είναι δυνατόν, θά είναι καλύτερον νά ληφθή έγγραφος κατάθεσις, ή οποία 
νά υπογραφή άπό τοϋ καταθέτοντα, βασικώς όμως τοΰτο δέν είναι άπαραίτητον. 
"Ορκος δέν είναι δυνατόν νά ληφθή, οΰτε είναι άπαραίτητον νά παρίστανται άλλοι 
μάρτυρες, αν καί είναι προτιμότερον τοΰτο. Είς μερικάς περιπτώσεις άνθρωποκτο- 
νιών είναι σχεδόν άδύνατον νά έκδοθή καταδικαστική άπόφαείις, άνευ τής έπιθανα- 
τίου καταθέσεως τοϋ θύματος. ’Ιδιαιτέρως τοΰτο έχει έφαρμογήν επί θανάτων όφει- 
λομένων είς εκτρώσεις.

Σύλληψις τοΰ ύποπτου.
"Οταν έν άτομον συλλαμβάνεται μέ τήν κατηγορίαν διαπράξεως άνθρωπο- 

κτονίας, σχεδόν πάντοτε τοΰτο επιζητεί νά κάμη χρήσιν τοΰ δικαιώματος του, ήτοι 
νά όρίση άμέσως συνήγορόν του. Συνήθως ό συνήγορός του θά τον συμβουλεύση νά 
μή συζητήση τήν ύπόθεσιν μέ ούδένα καί νά άρνηθή νά ύποβληθή είς έξέτασιν διά 
τοΰ μηχανήματος τής άληθείας ή άλλας έπιστημονικάς καταμετρήσεις, αί όποΐαΐ 
δυνατόν νά αυξήσουν τά στοιχεία ένοχοποιήσεώς του. Κατά συνέπειαν, μία πολύ
τιμος πηγή πληροφοριών διά τούς άστυνομικούς, εκμηδενίζεται εύθΰς ώς ό ύποπτος 
τεθή ύπό κράτησιν. 'Η προφυλάκισις έχει άποδειχθή καταστρεπτική είς πολλάς σπου
δαίας περιπτώσεις. Τό πότε δέον νά ένεργηθή ή σύλληψις, όσον άφορά τον κατάλ
ληλον χρόνον, είναι θέμα τό όποιον έξαρτάται άπό τήν έπεδεξιότητα, τήν μακράν 
πείραν καί τάς συγχρόνους άστυνομικάς μεθόδους. Γενικώς είναι πολύ καλύτερον νά 
έρευνηθή ή ύπόθεσις λογικώς καί έπιστημονικώς. Έάν κρίνεται άπαραίτητον νά γίνη 
καί προσωπική έξέτασις τοΰ υπόπτου άτόμου, τοΰτο πρέπει νά γίνεται μέ άνάλογον 
τρόπον καί μέ κατάλληλον μεταχείρισιν, ώστε νά πείθεται πάντοτε νά δεχθή τήν 
έξέτασιν διά τοΰ μηχανήματος τής άληθείας, πριν ή πραγματοποιηθή ή σύλληψις του 
καί πριν άκόμη χρησιμοποίηση συνήγορον. 'Ο κίνδυνος νά μάς διαφύγη ό δράστης
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καί νά άναχωρήση διά μακρυνόν τόπον, δεν είναι καί τόσον σπουδαίος, όσον πιστεύεται 
γενικώς. Βραδέως ή συντόμως ό δράστης θά άνακαλυφθή, ή δέ φυγή του θά είναι 
έν πρόσθετον στοιχεΐον διά τήν ενοχήν του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  II

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

’Εάν μία έ'ρευνα έπί άνθρωποκτονίας καταλήξη εις άποτυχίαν, τούτο άσφαλώς 
θά οφείλεται εις τήν πλημμελή έξέτασιν τού τόπου τού έγκλήματος. ’Από τάς ένερ- 
γείας τού έπιληφθέντος άστυνομικοΰ κατά τά πρώτα 15 λεπτά της άφίξεώς του εις 
τον τόπον, όπου έφονεύθη έν άτομον, θά έξαρτηθή, ώς έπί τό πλεΐστον, ή έπιτυχία 
ή ή άποτυχία τού συνόλου της έρεύνης.

"Οταν εις άστυνομικός πληροφορηθή τό πρώτον περί τής άνευρέσεως ένός 
πτώματος, πιθανόν νά μη δύναται νά προβλέψη τήν έξέλιξιν εις τό μέλλον τής ύπο- 
θέσεως ταύτης. Δυνατόν νά πρόκειται περί θανάτου όφειλομένου εις φυσικά αίτια 
ή καί εις αυτοκτονίαν. ’Εν τούτοις, δυνατόν νά άποδειχθή ότι πρόκειται περί στυγε
ρού έγκλήματος ή πιθανόν νά πρόκειται περί ύποθέσεως έχούσης τήν συνέχειάν της 
εις γεγονότα διαδραματισθέντα προ πέντε ή έξ ετών. Συνεπώς διά νά άποφύγωμεν 
τά σφάλματα, είναι άπαραίτητον όπως ό έπιλαμβανόμενος έπιμένη εις τήν τήρησιν 
ώρισμένων κανόνων. Δυνατόν νά προβή εις άρκετάς ένεργείας, τάς οποίας τά μετέ- 
πειτα γεγονότα νά άποδείξουν ώς περιττάς. Αί μεθοδικαί καί άποτελεσματικαί όμως 
αύται ένέργειαι θά άποκλείσουν πάσαν άποτυχίαν τής έν γένει έρεύνης.

Έχοντες ύπ’ όψιν μας τά πλεΐστα όσα είδη βιαίων θανάτων, είναι άδύνατον 
νά καθορίσωμεν ένα τύπον έρεύνης, ό όποιος νά άνταποκρίνεται είς όλας τάς περι
πτώσεις, πλήν όμως ώρισμέναι βασικαί άρχαί τάς οποίας θά περιγράψωμεν, είναι 
δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν εις οίανδήποτε περίπτωσιν. Σκοπός τού κεφαλαίου τούτου 
είναι άκριβώς νά άναπτύξη καί νά έξηγήση τάς άρχάς αύτάς κατά μίαν λογικήν τάξιν.

’Απαραίτητα εφόδια.
Τά μόνα έφόδια, τά όποια είναι άπαραίτητα είς τον άστυνομικόν κατά τήν 

διεξαγωγήν τής πρώτης έρεύνης του είς τον τόπον τού έγκλήματος είναι: 1) Πρό
χειρον σημειωματάριον (μπλοκ, τού οποίου τά φύλλα νά άφαιροΰνται) καί 2) με
ταλλική ταινία (μέτρον).

Τά είδη αύτά πρέπει νά είναι πάντοτε πρόχειρα είς τον άστυνομικόν καί ε ί
ναι καλόν νά συγκαταλέγωνται μεταξύ τών κυριωτέρων δημοσίων ειδών καί έφοδίων 
παντός άστυνομικοΰ αυτοκινήτου.

’Ίσως πολλοί νά άπορούν διατί τονίζεται ότι τό σημειωματάριον τού άστυνο- 
μικοϋ πρέπει νά είναι μπλοκ. Ό  λόγος είναι ότι, πάντοτε υπάρχει ή πιθανότης, μετά 
από μήνας ή έτη, νά κληθή ό άστυνομικός ώς μάρτυς είς τό δικαστήριον καί νά χρειά
ζεται τά φύλλα τών σημειώσεών του διά νά ύποβοηθήση τήν μνήμην του, ώς προς 
τάς λεπτομέρειας τής έρεύνης. Κατά τήν ώραν τής έξετάσεως καί τών ύποβαλλομέ- 
νων έρωτήσεων ύπό τού συνηγόρου είς τον μάρτυρα, συνήθως διαμείβεται ό εξής 
διάλογος:

Συνήγορος: Τί είναι αυτό πού κρατάτε στά χέρια σας;
Μάρτυς: Είναι οί σημειώσεις μου. Τις έχω μαζί μου διά νά υποβοηθήσω τή 

μνήμη μου.
Συνήγορος:'Πότε τις γράψατε; Χθές τή νύκτα;
Μάρτυς: ’Όχι. Τις έγραψα τότε πού έπελήφθην.
Συνήγορος: Νά τις ίδοϋμε.
Τοιουτοτρόπως ό συνήγορος λαμβάνει τό σημειωματάριον καί ίστάμενος προ



878 Μετάφρ. Α. Βογιατζή : Ή  έρευνα περί τήν άνθρωποκτονίαν 
-------------------------1--------------------------------------------------

των ένορκων άρχίζει νά τό έρευνα σελίδα προς σελίδα. Έάν δυνηθή νά άνεύρη τι 
έντός τοϋ σημειωματάριου, τό όποιον θά φέρη εις δύσκολον θέσιν τον μάρτυρα, 
δέν θά διστάση νά τό θέση ύπ’ δψιν των ένορκων. Συνεπώς εΐναι σπουδαϊον όπως 
πάσα έγγραφή, ήτις άναφέρεται εις άλλας υποθέσεις, μη έχούσας σχέσιν μέ τήν υπό 
έξέτασιν ύπόθεσιν, άφαιρήται από τό σημειωματάριον. Εις μίαν δίκην κατά 
την οποίαν ένας άστυνομικός έξητάζετο ως μάρτυς εις την ύπόθεσιν, τοϋ έζη- 
τήθη τό σημειωματάριον, κατά τον άνωτέρω περιγραφέντα τρόπον, άπό τον συνή
γορον καί έτέθη ύπ’ δψιν των ένορκων. Κατά τον έλεγχον τοϋ σημειωματάριου εύ- 
ρέθησαν έντός αύτοΰ δύο φωτογραφίαι μέ γυμνά. Περιττόν νά εϊπωμεν δτι τό γε
γονός τοϋτο ήχρήστευσε τήν άξιοπιστίαν των σημειώσεων τοϋ μάρτυρος. Ό  χρυσούς 
κανών, δστις πρέπει νά τηρήται εις τήν περίπτωσιν ταύτην είναι: ουδέποτε ό άστυνο
μικός πρέπει νά προσέρχεται εις τό δικαστήριον φέρων μεθ’ έαυτοϋ άντικείμενα τά 
όποια δέν έπιθυμή νά έκθέση δημοσία καί τά όποια είναι πιθανόν νά τοϋ ζητηθούν 
νά τά παρουσιάση εις τούς ένορκους.

Προκαταρκτικαί ένέργειαι.
Ευθύς ώς ό άστυνομικός είδοποιηθή περί τής άνευρέσεως πτώματος συνέ

πεια βιαίου θανάτου, συνήθως ή πρώτη του ένέργεια είναι νά έπιβή εις τό αύτοκί- 
νητόν του καί νά σπεύση τό ταχύτερον εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος. Πράττων 
τοϋτο έχει ήδη διαπράξει τό πρώτον του βασικόν λάθος, διότι προ τής μεταβάσεώς 
του εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος προηγοΰνται ώρισμέναι άλλαι ένέργειαι του.

Δεχόμενος τήν άνωτέρω πληροφορίαν, ή πρώτη ένέργεια τοϋ άστυνομικοΰ ε ί
ναι νά σημειώση εις ένα καθαρόν φύλλον τοϋ μπλοκ του τά κατωτέρω στοιχεία:

1) Τήν ήμερομηνίαν.
2) Τήν άκριβή ώραν κατά τήν όποιαν έλαβε τήν πληροφορίαν.
3) Τό μέσον μεταβιβάσεως εις αυτόν τής πληροφορίας (ασύρματος, τηλέ- 

φωνον κλπ .)
4) Τήν ύπηρεσίαν ήτις διεβίβασε τήν πληροφορίαν.
Δι’ δλα αυτά άπαιτοΰνται μόνον ολίγα δευτερόλεπτα, άλλά, δπως θά έξηγή- 

σωμεν άργότερον, τοϋτο είναι πολύ σπουδαϊον. Άφοΰ καταχωρήση τά στοιχεία αυ
τά είς τό μπλοκ του, ό άστυνομικός δύναται τώρα, παραλαμβάνων μεθ’ έαυτοϋ τό 
μπλοκ καί τήν μεταλλικήν ταινίαν, νά σπεύση εις τον τόπον τοϋ διαπραχθέντος έγ
κλήματος.

"Οταν θά φθάση είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος καί πριν άκόμη έγκαταλείψη 
τό αύτοκίνητόν του, πρέπει πρώτον νά σημειώση εις τό σημειωματάριον του:

1) Τήν άκριβή ώραν τής άφίξεώς του είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος.
2) Τήν άκριβή διεύθυνσιν τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος.
3) Βραχεΐαν σημείωσιν περί τών καιρικών συνθηκών.
Μερικοί ίσως νά άποροΰν διατί δίδεται τόση έμφασις έπί τόσον άπλών πρα

γμάτων, ώς τά άνωτέρω. 'Υπάρχουν δμως δύο κύριοι λόγοι διά τούς όποιους τά το- 
νίζομεν. 'Ο πρώτος λόγος είναι δτι είς περίπτωσιν άνθρωποκτονίας, μετά προηγη'εϊσαν 
έπίυεσ ν, ή ύπεράσπισις ένώπιον τοϋ δικαστηρίου θά στηριχθή κυρίως είς τό άλλοθι τοϋ 
κατηγορουμένου, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών καιρικών τούτων συνθηκών. Δέν εΐναι 
άσύνηθες, μετά τήν πάροδον άρκετών μηνών, ό έπιληφθείς νά μήν ένθυμήται τον 
άκριβή χρόνον άφίξεώς του είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος καί οδτω δυνατόν νά δια- 
ψευσθή διά τής προβολής ένός άλλοθι.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Τά άδική ματα κατά τής τιμής, ή έξύβρισις καί ή δυσφήμησις, κατέχουν ση
μαντικήν θέσιν μέ 8.222 καταδίκους, ήτοι 5.337 άνδρας καί 2.885 γυναίκας. Κατά 
βάσιν οί ειδικοί δέχονται δτι ό Έλλην,λόγω τής φύσεώς του καί των κλιματολογικών 
συνθηκών, είναι οξύθυμος καί ευερέθιστος καί ιυτω  καί ή παραμικρά διάστασις άπό- 
ψεων καί γνωμών, πολλάκις καταλήγει εις έξύβρισιν. 'Η άποψις δέν άπέχει τής 
πραγματικότητος καί διά τούς λόγους αύτούς πρέπει νά έρευνηθοϋν καί τά έπί μέ
ρους αίτια. Πολλοί παραδέχονται, καί δικαίως, δτι τά έξυβρίζοντα, συκοφαντοΰντα 
ή δυσφημοϋντα άτομα τάς περισσοτέρας φοράς δέν έχουν σαφή άντίληψιν τοϋ άδι- 
κήματος εις το όποιον υποπίπτουν. Τοΰτο έξάγεται έκ τοϋ συνόλου τών ύποβαλλο- 
μένων μηνύσεων δι* έξύβρισιν ή συκοφαντίαν, τό πλεΐστον τών οποίων δέν φθάνει 
μέχρι τοϋ άκροατηρίου ή αν φθάση έπέρχεται συμβιβασμός καί δι’ αίτήσεως συγ
γνώμης ρυθμίζονται αί διαφοραί. Σχετικώς μέ την συμμετοχήν τών γυναικών παρα- 
τηρεΐται δτι κατά τό πλεΐστον πρόκειται περί έξυβρίσεων καί συκοφαντιών κατά 
ομοφύλων, τά αίτια τών όποιων είναι ή άσήμαντα ή προέρχονται έκ ζήλειας. Εις τό 
κεφάλαιον αυτό πρέπει νά τύχη προσοχής ή συμμετοχή τών άνηλίκων, πού άνέρχον- 
ται εις 61, ήτοι 57 άγόρια καί 4 κορίτσια. Δέν είναι σύνηθες φαινόμενον παιδιά κά
τω τών 17 έτών νά συκοφαντούν, δυσφημούν καί ύβρίζουν, γεγονός μαρτυρούν την 
έλλειψιν άνατροφής. Τό σχολεΐον καί ή οικογένεια έχουν βασικήν ευθύνην καί μά
λιστα δταν πρόκειται διά παιδιά κάτω καί τών 12 έτών.

Τά έγκλήματα κατά τής ιδιοκτησίας παρουσιάζουν μιά σχετικήν αδξησιν. 'Η 
κλοπή καί ή ύπεξαίρεσις κατέχουν τήν πρώτη βαθμίδα. Χαρακτηριστικόν είναι δτι 
παρουσιάζεται αυξησις τών κλοπών διά τής χρησιμοποιήσεως μεταφορικών μέ
σων, κυρίως μοτοσυκλεττών καί αύτοκινήτων. Καί εις τον τομέα αύτόν ή συμμε- 
τοχή τών άνηλίκων δέν είναι άσήμαντος. Ένώ οί ένήλικοι κατάδικοι άνέρχονται εις 
9.468, ήτοι 8.113 άνδρας καί 1.355 γυναίκας, οί άνήλικοι μέχρι 12 έτών άνέρχονται 
εις 207, ήτοι 196 άγόρια καί 11 κορίτσια καί άπό 13—17 έτών ε ς 871, ήτοι 836 άγό
ρια καί 35 κορ,ίτσια. ’Ακόμη χαρακτηριστικόν είναι δτι 113 ανήλικοι κατεδικάσθη- 
σαν διά κλοπήν άντικειμένων εύτελοΰς άξίας, γεγονός τό όποιον ιδιαιτέρως πρέπει 
νά έφελκύ η τήν προσοχήν τών άσχολουμένων μέ τήν παιδικήν έγκληματικότητα 
καί τήν άναμόρφωσιν τών παιδιών - έγκληματιών. Διότι άνευ τής καταλλήλου δια- 
παιδαγωγήσεως καί νουθετήσεως είναι ένδεχόμενον οί μικροί αυτοί κλέπται τών 
άσημάντων ειδών νά έξελιχθοΰν εις κακοποιούς ολκής, διά τών όποιων τροφοδοτεί
ται ό υπόκοσμος.

Παράλληλα μέ τά άδικήματα τής κλοπής πρέπει νά έρευνηθοϋν καί τά άδική- 
ματα τοΰ,έκβιασμοΰ καί τής άπάτης. Κατά τά στατιστικά στοιχεία 1824 είναι οί 
κατάδικοι τών άδικημάτων αύτών, ήτοι 1.688 άνδρες καί 136 γυναίκες. Εις τήν το
μέα αύτόν ή συμμετοχή τών άνηλίκων είναι φυσικά μικρά, μόνον 8 άγόρια, καί τοΰ
το διότι διά τον άνήλικον δέν είναι εύκολος ούτε ό έκβιασμός, ούτε καί ή όργάνωσις 
άπάτης, πού προϋποθέτουν άτομα πείρας.

Έ κεΐ δμως πού οί άσχολούμενοι μέ τά κοινωνικά προβλήματα πρέπει νά έγκύ- 
ψουν μετά προσοχής είναι ή έπαιτεία καί ή άλητεία. Κατά τό κρινόμενον έτος κατε- 
δικάσθησαν 437 άτομα διά έπαιτείαν καί άλητείαν, ήτοι 340 άνδρες καί 97 γυναί
κες. Οί άνήλικοι άντιπροσωπεύονται άπό 7 κορίτσια καί 20 άγόρια. Τό παιδί καί 
κυρίως τό κορίτσι καί μάλιστα κάτω τών 13 έτών εις τήν Ελλάδα δέν ρέπει ούτε
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προς τήν επαιτείαν, οΰτε προς τήν ά?ιητείαν. Τά κίνητρα πρέπει να είναι σοβαρά καί 
ή προτροπή οπωσδήποτε διαδραματίζει σημαντικόν ρόλον. Νομίζω δτι ή κατηγορία 
αύτή των άνηλίκων εγκληματιών, αν τύχη τής δεούσης σωφρονιστικής διαπαιδα- 
γωγήσεως καί κοινωνικής άποκαταστάσεως θά έξελιχθή εις υγιές κοινωνικόν κύτ- 
ταρον. Τυχόν παραμέλησις ή άδιαφορία ή πλημμελής τοιαύτη θά ένσταλάξη π ι
κρίαν καί μίσος καί θά μεταμόρφωση τά νεαρά αύτά άτομα εις έγκληματίας ολκής, 
ώς π.χ. απατεώνας, διαρρήκτας, γυναίκας ελευθερίων ήθών καί γενικά θά τροφο- 
δοτήση τον υπόκοσμον.

Χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τής έρεύνης είναι ότι τά περισσότερα άδικήματα 
διεπράχθησαν εις τά άστικά κέντρα καί κυρίως εις τάς περιοχάς τής τέως διοικήσεως 
πρωτευούσης καί έν συνεχεία εις τήν Θεσσαλονίκην. 'Ο παράγων του πληθυσμού δια
δραματίζει σημαντικόν ρόλον, άλλά καί δίδει τήν ψευδαίσθησιν εις τον εγκληματίαν 
ότι, άγνωστος έν μέσω άγνωστων, θά κατορθώση νά διαφύγη τήν σύλληψιν καί τήν 
τιμωρίαν. Παραγνωρίζει φυσικά ότι αί άστυνομικαί άρχαί τών μεγάλων πόλεων είναι 
ώργανωμέναι καλύτερον τής υπαίθρου, διαθέτουν έμπειρότερον προσωπικόν, τε
λειότερα μέσα έξιχνιάσεως τοϋ έγκλήματος καί δυνατότητας συλλήψεως τοϋ έγκλη- 
ματίου. Τό γεγονός τοϋτο, άλλωστε, διαπιστοϋται εύχερώς, διότι, παρά τήν αΰξη- 
σιν τής έγκληματικότητος καί τά τελειοποιημένα μέσα πού χρησιμοποιούν οί έγκλη- 
ματίαι, τά έγκλήματα εξιχνιάζονται τό συντομώτερον καί οί έγκληματίαι συλλαμ- 
βάνονται καί μέ άδιάσειστα στοιχεία οδηγούνται ένώπιον τής δικαιοσύνης.

'Έν στοιχεΐον άκόμη πού πρέπει νά τύχη τής δεούσης προσοχής είναι ή η
λικία τοϋ έγκληματίου. Άναμφισβητήτως ή ήλικία διαδραματίζει ρόλον σημαντικόν, 
τόσον διά τήν διάπραξιν έγκλήματος, όσον καί διά τον σωφρονισμόν τοϋ έγκλημα
τίου. Διότι θά ήτο ματαιοπονία νά νομίζη τις ότι είναι δυνατόν νά νουθετήση ενα 
ήλικιωμένον έγκληματίαν καί μάλιστα ύπότροπον, ό όποιος μέ πλήρη συνείδησιν καί 
συναίσθησιν διέπραξε τό έγκλημα, έν συγκρίσει μέ ενα νεαράς ηλικίας. Κατά τά έπί- 
σημα στατιστικά στοιχεία ή εΐκών πού παρουσιάζεται έχει ώς κατωτέρω:

'Ηλικία Σύνολον ’Άνδρες Γυναίκες

13—17 έτών 451 405 46
18 έτών 846 778 86
19 έτών 1.036 936 100
20 έτών 1.443 1.298 145
21 έτών 1.296 1.174 122
22 έτών 1.360 1.180 180
23 έτών 1.420 1.248 172
24 έτών 1.629 1.425 204
25—29 έτών 10.655 9.565 1.090
30—34 έτών 11.686 10.477 1.209
35—39 έτών 8.428 7.424 1.004
40—44 έτών 7.117 6.262 855
45—49 έτών 6.716 5.929 787
50—54 έτών 5.742 5.123 619
55—59 έτών 3.689 3.286 403
60 έτών καί άνω 5.024 4.357 667
Άγνωστου ηλικίας 12.221 9.936 2.285

Σύνολον 82. 649 72.573 10.076
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Έ κ της μελέτης των στοιχείων αύτών προκύπτει δτι ή νεαρά ηλικία, ή άνευ 
πείρας μέχρι των 24 ετών παρουσιάζει ηύξημένον άριθμον εγκληματιών άνδρών καί 
γυναικών. Το στοιχεϊον τοϋτο πρέπει νά έρευνηθή κατά κατηγορίαν εγκλήματος καί 
νά έπισημανθοϋν τά αίτια πού όδηγοϋν τούς νέους είς το έγκλημα καί βάσει αύτών 
νά ληφθοϋν κατασταλτικά μέτρα. Διότι σκοπός της πολιτείας πρέπει νά είναι ή 
καταστολή τοΰ εγκλήματος κατά πρώτον λόγον καί έκ δευτέρου ό σωφρονισμός του 
εγκληματίου καί κυρίως τοΰ κατά τό πρώτον έγκληματοϋ *τος, ώστε νά μή κατα- 
στή ύπότροπος. Ή  σωφρονιστική υπηρεσία είς τον τομέα αύτόν έχει τεράστιον ρό
λον νά διαδραματίση. Τό ίδιον καί ή δικαστική άρχή. Ή  ποινή πού θά έπιβληθή 
δεν πρέπει νά είναι άνάλογη μέ τό έγκλημα καί τό γράμμα τοΰ νόμου, άλλά άνάλο- 
γη καί μέ τον εγκληματίαν. Συνάρτησις τών δύο αύτών παραγόντων θά όδηγήση 
είς άγαθά σωφρονιστικά άποτελέσματα.

Άναμφισβητήτως ή οικογενειακή κατάστασις καί ή μόρφωσις τοΰ άτόμου δια
δραματίζει σημαντικόν ρόλον είς την διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ καί φυ
σικά καί είς την διάπραξιν έγκλήματος. "Εχει άποδειχθή δτι οΐ αμόρφωτοι, ή οί 
στοιχειώδους μορφώσεως είναι έπιρρεπέστεροι προς τό έγκλημα άπό τούς μορφω
μένους. Κατά τά στατιστικά στοιχεία ή κατάστασις έχει ώς άκολούθως:

Έ γ κ λ η μ α τ ί α ι ’Ά  ν δ ρ e ς Γ υ ν α ί κ ε ς

’Άγαμοι 19.319 1.417
’Έγγαμοι μετά τέκνων 23.696 3.437
’Έγγαμοι άνευ τέκνων 11.951 1.777
Χήροι μετά τέκνων 236 384
Χήροι άνευ τέκνων 211 218
Άγνωστου καταστάσεωε 17.160 2.843
’Αγράμματοι 1.315 1.211
Δημοτικού σχολείου 49.902 5.209
Γυμνασίου 4.416 262
Έπιστήμονες 661 36
’Αγνώστου μορφώσεως 16.279 3.358

Χαρακτηριστικόν στοιχεϊον τών άνωτέρω είναι δτι αί χήραι, μετά ή άνευ τέ
κνων, υπερτερούν τών άνδρών, μολονότι ώς σύνολον είς τον πίνακα τών εγκληματι
ών οί χήροι καί αί χήραι καταλαμβάνουν τήν τελευταίαν βαθμίδα, μέ σχετικώς άσή- 
μαντον ποσοστόν επί τοΰ συνόλου τών εγκληματιών. Είδικώτερον οί έπιστήμονες 
κατεδικάσθησαν : 14 διά περιύβρισιν αρχής, 5 δι’ άντιποίησιν αρχής, 4 διά κακόβου- 
λον βλασφημίαν, 2 διά πλαστογραφίαν, 4 διά ψευδορκία , 7 δι’ άνθρωποκτονίαν, 
1 δ ά παιδοκτονία1', 1 δι’ άμβλωσι >, 128 διά σωματικάς βλάβας, 3 δι’ ασέμνους 
πράξεις, 8 δι’ έγκατάλειψιν έγκυμονούσης, 62 δι’ έξύβρισιν-δυσφήμησι , 33 δ ά 
κλοπή -ύπεξαίρεσι', 13 δι’ απάτην καί 2 διά ναρκωτικά. Φυσικά ή ύπό επιστη
μόνων διάπραξις άξιοποίνων πράξεων καί μάλιστα άντικοινωνικών, είναι ίδιάζον 
στοιχεϊον τό όποιον πρέπει νά έρευνηθή.

’Ιδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ληφθή διά τούς ύποτρόπους εγκληματίας. ’Επί 
συνόλου 82.649 εγκληματιών ύπάρχουν 28.988 υπότροποι, 27.558 άνδρες καί 1.430 
"γυναίκες, έκ τών οποίων 7.588 μέ καταδίκας άνω τών 5. Χαρακτηριστικόν 
είναι δτι ύπάρχουν 613 έγκληματίαι βαρννόμενοι διά άνθρωποκτονίαν ή συμμε-
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τοχήν, γεγονός τό όποιον μαρτυρεί ότι τόσον ή έπιβληθεΐσα ποινή, όσον καί ή πα
ραμονή εις τήν φυλακήν δεν κατέστη δυνατόν να εξαλείψουν τα κακούργα ένστικτα, 
διότι εάν διά τό πρώτον έγκλημα είναι δυνατόν νά υπάρξουν έλαφρυντικά, διά τό 
δεύτερον ή τό πέμπτον ούδεμία δικαιολογία δύναται νά εύσταθήση. Τό αυτό ισχύει 
καί διά τά έγκλήματα κατά των ήθών, των οποίων ό άριθμός των υποτροπών άνέρ- 
χεται εις 616 άνδρας καί 64 γυναίκας. ’Επίσης ηύξημένος είναι ό άριθμός των 
υποτροπών διά διγαμίαν, μοιχείαν καί σχετικά μέ τον γάμον καί τήν οικογένειαν 
άδικήματα, μέ 978 άνδρας καί 156 γυναίκας. Φυσικά οί άνήλικοι—υπότροποι έγ- 
κληματίαι άντιπροσωπεύονται διά 5.187 άγοριών καί 479 κοριτσιών, άριθμός ό 
όποιος εις τό σύνολόν του δεν είναι ευκαταφρόνητος.

Γεγονός άναμφισβήτητον είναι ότι κατά τήν τελευταίαν 5ετίαν ή έγκληματι- 
κότης παρουσιάζει έξαρσιν όχι μόνον εις τήν Ελλάδα, άλλά εις διεθνή κλίμακα. Τό 
ποσοστόν τής αύξήσεως, συγκρινόμενον μέ τό ποσοστόν των προηγμένων εύρω- 
παϊκών χωρών καί τής ’Αμερικής, ώς καί τά διατιθέμενα οικονομικά μέσα, είναι 
άσήμαντον. Εις τοΰτο συντελούν τά αύστηρά ήθη καί έθιμα τού λαού, ή οικογενεια
κή άνατροφή, ή αύστηρά παρακολούθησις καί ό έλεγχος τών πράξεων καί τής ζωής 
τών νέων, άλλά καί ή άοκνος φροντίς τών άστυνομικών μας οργάνων. Είναι άναμ- 
φισβήτητον γεγονός ότι ό ρόλος τών άστυνομικών οργάνων εις τήν περιστολήν τής 
έγκληματικότητος δέν είναι μόνον κατασταλτικός, δηλαδή ή έξιχνίασις τού εγκλή
ματος καί ή σύλληψις τού έγκληματίου, άλλά καί προληπτικός. Τά άστυνομικά μας 
όργανα διά τών συνεχών, ήμέραν καί νύκτα, περιπολιών, τής στάσεώς των, άλλά καί 
τών νουθεσιών καί συμβουλών, πολλάκις οδηγούν εις τον ορθόν δρόμον άτομα προ
διατεθειμένα, άγνωστον διά ποιους λόγους, νά διαπράξουν άξιόποινον τινά πράξιν. 
Ουτω βοηθούν τό κοινωνικόν έργον καί συντελούν εις τήν περιστολήν τής έγκλη
ματικότητος εις τον τόπον μας.

Δ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟ ΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνους του καί πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. Όταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αύτοκίνητο πού σας 
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα, 

ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή ανάγκη.



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον

________________ Χ ουάιτχένχ « Ή  Ιστορία τοΰ F .B.I.», κατά μετάφρα----------------------------
σ ιν  Ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς  κ .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ( Συνέχεια έκ  τοϋ 

■.............  1 —  ■■ 1 προηγουμένου)

'0  Ντάρκιν κατεζητεϊτο άπό τό F.B.I. ώς κλέπτης αυτοκινήτων και είχε άνα- 
τεθή στον Σανάχαν νά τον άνακαλύψη. "Οταν τελικά ό Σανάχαν βρήκε τον άνθρω
πό του καί τον σταμάτησε για νά τον συλλάβη, ό Ντάρκιν άρπαξε ένα αυτόματο 
δπλο άπό τό κάθισμα τοϋ αυτοκινήτου του καί πυροβόλησε τον Σανάχαν κατάστηθα.

’Έτσι άρχισε ή καταδίωξις τοϋ Ντάρκιν.
Στο Σικάγο ό Ντάρκιν σκότωσε ένα άστυνομικό καί τραυμάτισε ένα δεύτερο. 

To F.B.I. άνακάλυψε τά ίχνη του στην Καλιφόρνια όταν έκλάπη μιά «καντιλλάκ» 
άπό μιά έκθεσι τοΰ Σάν Ντιέγκο. Ό  τρόπος μέ τον όποιο διαπράχθηκε ή κλοπή 
έφερε όλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής μεθόδου πού έφήρμοζε ό Ντάρκιν, 
καί ό έμπορος άναγνώρισε τον Ντάρκιν άπό τήν φωτογραφία πού τοΰ έπεδείχθη. 
To F.B.I. άκολούθησε τά ίχνη του, μέσω Καλιφορνίας, Άριζόνας καί Νέου Μεξι- 
κοϋ, μέχρι τό Τέξας. Τον είδαν κάπου, τον έχασαν καί μετά τον ξαναβρήκαν πάλι. 
'Η συνεργασία μεταξύ άστυνομικών των διαφόρων Πολιτειών καί τοϋ F.B.I. βρι
σκόταν άκόμα στά σπάργανα. Αύτό διευκόλυνε πολύ τον Ντάρκιν.

Στη Πέκος τοΰ Τέξας ένας άστυνόμος τον ύπέβαλεσέ έλεγχο. Ό  καχύποπτος 
αυτός άστυνομικός πλησίασε τήν «καντιλλάκ», πού ήταν σταθμευμένη στο δρόμο, καί 
εΐδε ένα πιστόλι πάνω στο κάθισμα, δίπλα στον οδηγό. 'Ο νεαρός πού καθόταν 
στο τιμόνι τοϋ άρχισε τις δικαιολογίες. Τοΰ είπε ότι ήταν άστυνομικός άπό τήν Κα- 
λιφόρνια καί ταξίδευε ώς άδειοΰχος καί γ ι’αύτό είχε μαζί τούτο όπλο του. Τοΰ ζή
τησε νά τοΰ έπιτρέψη νά μεταβή στο ξενοδοχείο του γιά νά τοΰ φέρη τά χαρτιά 
καί νά τοΰ άποδείξη ότι αύτά πού τοΰ έλεγε ήταν σωστά. Ό  άστυνόμος δέχθη
κε. 'Ο Ντάρκιν έβαλε τότε μπρος τήν «καντιλλάκ» καί έξαφανίσθηκε. Μαζί του, μέσα 
στο αυτοκίνητο, ήταν καί μιά γυναίκα.

'Ο άστυνόμος τής Πέκο ειδοποίησε τό F.B.I. στήν Έ λ Πάσο μέ μιά άναφο- 
ρά του περί τοΰ ύποπτου άτόμου καί έδωσε τά χαρακτηριστικά του. «'Υποπτεύο
μαι ότι ό νεαρός αύτός θά έχη δοσοληψίες μαζί σας», έγραφε ό άστυνόμος.

Τώρα τά ίχνη ήταν πρόσφατα. Οί ύπάλληλοι τοΰ F.B.I. άρχισαν νά κτενίζουν 
τήν περιοχή καί τελικά βρήκαν τήν «καντιλλάκ» έγκαταλελειμμένη καί κατεστραμμέ
νη μέσα σέ μιά συστάδα δένδρων. Διαπιστώθηκε ότι τό αυτοκίνητο είχε κλαπή άπό 
τό Σάν Ντιέγκο. 'Ένας άγροκτηματίας τούς άνέφερε ότι παρουσιάσθηκαν στο κτή
μα του ένας άνδρας καί μιά γυναίκα καί τοΰ ζήτησαν νά τούς μεταφέρη στον πλη- 
σιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό. «Τούς πήγα στή Γκίρβιν. Έλεγαν ότι άπό τήν 
Γκίρβιν θά πήγαιναν στήν ’Άλπιν γιά νά πάρουν άπό ’κεΐ τό τραίνο», είπε ό κτημα
τίας.

Ή  "Αλπιν ήταν κοντά στά σύνορα τοΰ Μεξικού. Οί ύπάλληλοι τοΰ F.B.I. 
έβγαλαν τό συμπέρασμα ότι ό Ντάρκιν δεν έσκόπευε νά καταφύγη στο Μεξικό ή 
στήν έρημο, γιατί τοΰ άρεσαν πολύ οί πόλεις μέ τή νυκτερινή ζωή τους. "Ηλεγξαν 
τό γραφείο έκδόσεως εισιτηρίων τής "Αλπιν καί περιέγραψαν στον άρμόδιο ύπάλ- 
ληλο τά χαρακτηριστικά τοΰ Ντάρκιν καί τής συντρόφισσάς του.

— Τούς θυμάμαι, είπε ό πράκτωρ, ήταν ένας νεαρός καί μιά γυναίκα. Ό  
νεαρός μοΰ δήλωσε ότι ήταν σύζυγός του. "Εβγαλαν εισιτήρια γιά τό Σάν Άντό- 
νιο καί άνέβηκαν στήν ύπ’ άριθμ. 110 άμαξοστοιχία.

Άπό τούς έλεγκτάς εισιτηρίων, τά πρακτορεία καί τούς άχθοφόρους, οί ύπάλ- 
ληλοι τοΰ F.B.I. έμαθαν ότι, τό πρωί τής 20 Ίανουαρίου 1926, ό Ντάρκιν καί τό
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κορίτσι του είχαν πάρει το «ειδικό τραίνο Τέξας», πού θά έφθανε στο Σαίντ Λούϊς 
στις ένδεκα ή ώρα τήν ίδια ημέρα. Ειδοποιήθηκε άμέσως τό Γραφείο τού F.B.I. 
τοϋ Σαίντ Λούϊς καί έδόθη ό άριθμός της αμαξοστοιχίας καί τοϋ οχήματος πού έπέ- 
βαινεν ό Ντάρκιν μέ τήν παρέα του.

Οί ειδικοί υπάλληλοι τοϋ Σαίντ Λούϊς έξήγησαν τήν κατάστασι στούς άστυ- 
νομικούς τοϋ Σαίντ Λούϊς, γιατί, δλως παραδόξως, τό κράτος δεν μπορούσε να στή
ριξή κατηγορία στον Ντάρκιν για τή δολοφονία τοϋ Σανάχαν, γιατί ό φόνος ένός 
άστυνομικοΰ δεν ήταν παράβασις τοϋ ομοσπονδιακού νόμου! Μόνο ή Πολιτεία στήν 
οποία διαπράχθηκε τό έγκλημα μπορούσε νά όδηγήση τον Ντάρκιν στο δικαστήριο 
για άνθρωποκτονία.

To F.B.I., έν συνεργασία μέ τήν αστυνομία της πόλεως, συνενοήθηκε 
μέ τήν διεύθυνσι σιδηροδρόμων για τήν έκτακτη στάθμευσι της αμαξοστοι
χίας «Σπέσιαλ Τέξας» σέ μια μικρή πόλι, έξω άπό τό Σαίντ Λούϊς. "Ετσι εάν ό 
Ντάρκιν άπεπειράτο νά ξεφύγη, θά εΰρισκε μπροστά του μόνο τά καλλιεργημένα 
χωράφια, όπου μπορούσαν νά τον πυροβολήσουν χωρίς κίνδυνο νά τραυματίσουν ή 
νά φονεύσουν άλλα άθώα άτομα. "Οταν τό «Σπέσιαλ Τέξας» σταμάτησε, οί υπάλ
ληλοι τού F.B.I. καί οί άστυνομικοί άνέβηκαν στήν άμαξοστοιχία, ένώ οί επιβά
τες τούς κοιτούσαν κατάπληκτοι. "Ετρεξαν στό βαγόνι τοϋ Ντάρκιν, όπου καί τον 
συνέλαβαν πριν νά προλάβη νά τραβήξη τό πιστόλι άπό τήν τσέπη τού επανωφο
ριού του. Τον κατέβασαν άπό τό τραίνο δεμένο μέ χειροπέδες.

'Ο κλέπτης καί δολοφόνος Μάρτιν Ντάρκιν συνελήφθη τρεις περίπου μή
νες μετά τό φόνο τού Σανάχαν καί ώμολόγησε τό κλημάέγ του. ΤΗταν 25 έτών 
όταν έκλεισε τό βιβλίο της έγκληματικής του καριέρας. Τά δικαστήρια τον κατεδί- 
κασαν συνολικώς σέ 50 χρόνια φυλακή—35 χρόνια γιά τό φόνο τού Σανάχαν καί 15 
χρόνια γιά μιά σειρά κλοπές διαφόρων αυτοκινήτων. Ό  Ντάρκιν μπήκε στή φυ
λακή, άντιμετωπίζοντας τήν παγερή πιθανότητα ότι δέν θά άποκτοϋσε ξανά τήν 
ελευθερία του, παρά μόνο όταν θά περνούσε τό 75ο έτος τής ήλικίας του, έάν βέ
βαια ζοΰσε τόσο πολύ. Έν τούτοις άποφυλακίσθηκε τό 1954, άφοΰ παρέμεινε στή 
φυλακή 28 χρόνια ( Χ) .

Μιά άπό τις πιο περίεργες υποθέσεις πού έπελήφΟη τό F.B.I. ήταν καί ή 
κατωτέρω, πού δέν είχε καμμιά σχέσι μέ δωροδοκίες καί έξαγορές. Πρόκειται γιά 
τή σύλληψι ένός ολοκλήρου στρατού μέ τό έπιτελεΐο του, τή σύλληψι όλων των στρα
τιωτών μαζί μέ τον οπλισμό, τά πυρομαχικά τους καί τήν άεροπορίας τους !

Βρισκόμαστε στό 1926. To F.B.I.έλαβε τήν πληροφορία ότι ό Μεξικανός 
υποστράτηγος Ένρίκ Έστράντα, 'Υπουργός των Στρατιωτικών τού Μεξικού επί 
προεδρίας Όμπρέγκον, βρισκόταν έπί άμερικανικοΰ έδάφους καί έξεπαίδευε ένα 
έθελοντικό στρατό, τον όποιο θά χρησιμοποιούσε έναντίον ένός φιλικού έθνους, 
τού Μεξικού. 'Ο στρατηγός είχε δραπετεύσει άπό τό Μεξικό στήν Καλιφόρνια κατά 
τό 1924, υστέρα άπό μιά άποτυχημένη προσπάθεια νά άνατρέψη τήν κυβέρνησι Ό μ
πρέγκον. ’Αρκετοί άπό τούς ήγέτες τής έπαναστάσεως αύτής κατέφυγαν στό Λος 
"Αντζελες. Οί εξόριστοι αύτοί συνεκεντρώνοντο κατά χρονικά διαστήματα καί κατέ
στρωναν τά σχέδια εισβολής των στό Μεξικό, έπί κεφαλής ένός στρατού, μέ άντι- 
κειμενικό σκοπό τήν κατάληψι τής εξουσίας. Τήν άνοιξι τού 1926 άρχισαν νά θέ
τουν σέ εφαρμογή τά σχέδιά των. Ό  στρατηγός Έστράντα παρήγγειλε τά πυρομα
χικά πού χρειαζόταν όχι σέ έργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών, άλλά σέ μιά τοπι
κή μεταλλουργική έταιρεία.

1. 'Ο Ντάρκιν είσήχθη στίς κρατικές φυλακές τής Ίλλινόΐς τήν 9 Νοεμβρίου 1926 καί 
έξήλθε τήν 8 Αύγουστου 1945, μεταφερθείς έν συνεχιία, στίς ομοσπονδιακές φυλακές τής Λή- 
βενσγουωρθ. Τήν 28 ’Ιουλίου 1954, σέ ήλικία 53 έτών, άποφυλακίσθηκε άπό τήν Λήβενσγουωρθ.
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Ό  στρατηγός Έστράντα παρήγγειλε κατ’ άρχάς 400 μακρύκαννα όπλα καί 
150.000 φυσίγγια, άγόρασε δύο πολυβόλα μέ 5.000 φυσίγγια, 300 λίβρες δυναμίτιδα, 
καλώδια καί φύλλα σιδήρου για την κατασκευή αυτοσχεδίων βομβών. 'Όλα αυτά 
κόστισαν 62.400 δολλάρια. Μετά ό στρατηγός καί τό επιτελείο του παρήγγειλαν 
τέσσερα μονοπλάνα. Τά υλικά άνεφοδιασμοϋ βρίσκονταν φορτωμένα σέ δύο οχήματα, 
ενώ πέντε βαγόνια ήταν φορτωμένα μέ τ ’ άλλα σχετικά έφόδια.

Οί στρατολόγοι τοϋ Έστράντα ήταν τέσσαρες άλλοι μεξικανοί στρατηγοί, 
οί όποιοι περιήρχοντο την μεξικανική συνοικία τοϋ Λος Άντελες γιά έπιστράτευ- 
σι άνδρών.

— «Ελάτε μαζί μας » τούς έλεγαν. « Θά πληρωθήτε γενναία. Θά έχετε προα
γωγές. Καί όταν ή έπανάστασις έπιτύχη, θά σάς δώσουμε κτήματα καί καλές θέ
σεις στην Κάτω Καλιφόρνια ».

Πυρομαχικά καί άεροπλάνα έφθασαν καί όλα πήγαιναν καλά. Τό προκεχωρη- 
μένο κλιμάκιο τοϋ στρατοΰ εισβολής ξεκίνησε άπό τό Λος ’Άντζελες τό Σάββατο 
άπόγευμα τής 14ης Αύγούστου καί συνωδεύετο άπό δύο οχήματα φορτωμένα μέ 
όπλα καί πυρομαχικά καί ένα άλλο αύτοκίνητο. ’Αθέατα πίσω τους, τούς ακολουθού
σαν τρία αυτοκίνητα μέ υπαλλήλους τοϋ F.B.I. καί άστυνομικούς τοϋ Λος Ά ντζε
λες. 'Η φάλαγξ έστάθευσε στη Σάντα Ά ννα  γιά νά διανυκτερεύση.

Τό κύριο σώμα τοϋ στρατοΰ τοϋ Έστράντα συγκεντρώθηκε την έπομένη 
στο Λος Άντζελες. Μοιράσθηκαν στούς στρατιώτες—115 τον άριθμό—κονσέρβες, 
καπνός καί τσιγάρα. Έν συνεχεία έπιβιβάσθηκαν στά υπόλοιπα οχήματα καί κούρ
σες πού είχαν δανεισθή άπό συγγενείς των ή είχαν ενοικιάσει, καί ή φάλαγξ ξεκί
νησε γιά τό σημείο συναντήσεως, κοντά στά μεξικανικά σύνορα, ένώ δύο ειδικοί 
υπάλληλοι τοϋ F.B.I., ό Τζαίημς Φίντλαιϋ καί Λ. Χόπκινς τούς παρακολουθούσαν.

Τό σχέδιό τους ήταν νά εισβάλουν στο Μεξικό όταν θά βράδυαζε, άπό την 
Έντζινίηρ Σπρίγκς, καί νά αίφνιδιάσουν την μεξικανική φρουρά τής Τεκάτε. "Υστερα, 
υπολόγιζαν, ή έπανάστασις θά υποστηριζόταν άπό τούς οπαδούς των οί όποιοι θά 
έσπευδαν προς ένίσχυσίν των καί έτσι θά έσχηματίζετο ένας μεγάλος στρατός πού 
θά μπορούσε νά βαδίση κατά τής πρωτευούσης τού Μεξικού. To F.B.I. τού Σάν 
Ντιέγκο ειδοποίησε τήν άμερικανική φρουρά συνόρων καί τήν άστυνομία τού Σάν 
Ντιέγκο καί οί δυνάμεις άντιπερισπασμοΰ βρίσκονταν τώρα καθ’ οδόν.

Τό τραίνο μέ τά έφόδια έφτασε στο σημείο συναντήσεως καί περίμενε τήν 
άφιξι τού έπιτελείου τού στρατηγού καί τού στρατοΰ του. Ό  « εχθρός »  όμως έπι- 
τεθείς αιφνιδιαστικά έκ τών όπισθεν, κατέλαβε τήν αμαξοστοιχία χωρίς νά ριφθή 
ούτε ένα φυσίγγιο. Οί ύπάλληλοι τού F.B.I. καί οί άστυνομικοί τού Λος Ά ντζε
λες έκινήθησαν ταχύτατα καί συνέλαβαν αιχμάλωτο ολόκληρο τό στρατό τοϋ Έσ- 
τράντα, τά πυρομαχικά του καί τήν άεροπορία του, τά όποια κατέστρεψαν επί τόπου. 
Ό  ίδιος ό στρατηγός συνελήφθηκε άπό τον Φίντλαιϋ καί τον Χόπκινς.

Οί συλληφθέντες στρατιωτικοί ήγέτες καί τό στράτευμά των κλείσθηκαν σέ 
μιά ναυτική ρασι του Σάν Ντιέγκο. Ό  στρατηγός Έστράντα φορούσε πολιτικά πάνω 
άπό τή στρατιωτική στολή του. Οί συνεργάτες του κατεδικάσθηκαν σέ φυλάκισι 
άπό 12 μέχρι 21 χρόνια καί πρόστιμο άπό 1.000 μέχρι 10.000 δολλάρια, γιά παρά
νομο στρατιωτική όργάνωσι έπί άμερικανικοΰ έδάφους. Οί στρατιώτες έκρίθησαν 
επιεικέστερα καί οί περισσότεροι άπ’ αύτούς άφέθησαν ελεύθεροι. Αύτό τό τέλος 
είχε ή έπανάστασις τού φυγάδος μεξικανοΰ στρατηγού.

ΤΗταν ένας κωμικός έπίλογος πού δέν περιέκλειε τίποτε τό άστεϊο γιατί ήταν 
χαρακτηριστικό τής σοβαρότητος τής έγκληματικής καταστάσεως πού άντιμετω- 
πισε κατά τήν περίοδο αύτή ή ’Αμερική.

Ό  πρόεδρος Χέρμπερτ Χοΰβερ ένδιαφέρθηκε τόσο πολύ γιά τό σοβαρό θέμα 
τής έγκληματικότητος, ώστε συνέστησε τό 1929 μιά έπιτροπή νομομαθών γιά να



886 Μετάφρ. Άναστ. Βογιατζή : Ή  ιστορία τοϋ Έ φ  - Μπί - "Αι

μελετήση τήν κατάστασι καί νά τοΰ άναφέρη τά πορίσματά της. Τό Κογκρέσσο έψή- 
φισε ένα κονδύλια 250.000 δολλαρίων καί τά έθεσε στην διάθεσι της επιτροπής 
«  διά τήν διενέργειαν μιας γενικής έρεύνης τοϋ προβλήματος της έγκληματικότητος 
καί της επιβολής τοΰ νόμου ».

Ή  επιτροπή αυτή έγινε γνωστή ώς « Επιτροπή τοΰ Γουίκερσχαμ » γιατί 
επί κεφαλής της ήταν ό πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζώρζ Γουίκερσχαμ. Έ πί 
δύο χρόνια άσχολήθηκε μέ τήν μελέτη καί έξέτασι τοΰ προβλήματος αύτοΰ όχι μό
νον περί τήν άπαγόρευσιν των οινοπνευματωδών, άλλά ύπό ένα γενικώτερον πρί
σμα. 'Ο πρόεδρος Χοΰβερ δήλωσε ότι ή έργασία αύτή ήταν ή πρώτη επίσημη προσ
πάθεια προς άντιμετώπισι τοΰ εγκλήματος, ώς έθνικοΰ προβλήματος.

Ή  έπιτροπή έβγαλε τά συμπεράσματα της καί κατέληξε στο ότι χρειαζόταν 
ένα γερό ξύλο στους άστυνομικούς, τούς πολιτικούς, τούς γερουσιαστάς, τούς εγκλη
ματίας καί τό κοινό, γιά τήν έγκληματική κατάστασι πού επικρατούσε λόγω τής 
ατονίας τοΰ νόμου τοΰ Κράτους. Πολλοί άμφέβαλαν γιά τήν ορθότητα των συμπερα
σμάτων τής έπιτροπής, άλλά τό πόρισμά της επέτυχε νά συγκεντρώση τήν άπαιτου- 
μένη προσοχή τοΰ κοινοΰ γιά τήν έφαρμογή τοΰ νόμου καί τήν πάταξι τοΰ εγκλή
ματος.

'Η « Νομική Έπιθεώρησις» τοΰ Μίτσιγκαν έγραφε : «'Η πραγματική 
σημασία τής χρησιμότητος βρίσκεται στο ότι ή έπιτροπή κατέστη εστία συνεχών 
συζητήσεων γύρω άπό τά προβλήματα τής έφαρμογής τοΰ Ποινικοΰ Νόμου )>.

Τά πορίσματα τής έπιτροπής Γουίκερσχαμ έπαιξαν έμμέσως σπουδαίο ρόλο 
στήν μελλοντική έξέλιξι τοΰ F.B.I. γιατί προσέδωσαν εθνικό χαρακτήρα στο έγκλημα. 
Καί όταν τελικά διογκώθηκε ή λαϊκή άντίδρασις κατά τοΰ εγκλήματος καί τοΰ γκαγ
κστερισμού, τό Κογκρέσσο άνέθεσε στο F.B.I. τήν έκκαθάρισι τής καταστάσεως.

Πριν τό Κογκρέσσο καταλήξη στήν άπόφασι αύτή, κυκλοφορούσαν φήμες ότι 
τό F.B.I. θά διαλυόταν καί θά άντικαθίστατο άπό τήν υπηρεσία διώξεως οινοπνευ
ματωδών. Οί φήμες συνέπιπταν μέ τήν άνοδον τοΰ Προέδρου Ροΰζβελτ στήν εξου
σία καί τήν έξαγγελθεϊσαν ύπ’ αύτοΰ τό 1933 νέας γραμμής. Ό  παραιτούμενος 
πρόεδρος είχε πληροφορηθή τις φήμες αύτές, καί όταν άποχωροΰσε μαζί μέ τον Ροΰζ
βελτ άπό τήν τελετή άναλήψεως τοΰ προεδρικού άξιώματος, 6 Χέρμπετ Χοΰβερ 
έτόνισε στον Ροΰσβελτ ότι τό F.B.I. ήταν μιά άκομμάτιστη υπηρεσία καί ήλπιζε 
ότι ό νεαρός Χοΰβερ δέν θά άντικαθίστατο. Ό  Ροΰσβελτ τοΰ άπάντησε ότι θά έξή- 
ταζε τήν κατάστασι καί θά άπεφάσιζε τί έπρεπε νά γίνη.

Στήν Ούάσιγκτων διεδίδετο ή φήμη ότι ό Έντγκαρ Χοΰβερ θά έπαύετο άπό 
διευθυντής τοΰ Φ.Β.Ι. καί θά έτοποθετεΐτο σ’ ένα άσήμαντο έπαρχιακό γραφείο, 
θά έστέλλετο δηλαδή σ’ ένα είδους « εξορίας στή Σιβηρία ».

Οί διαδόσεις έλεγαν τά εξής περίπου :
'Η υπηρεσία διώξεως οινοπνευματωδών καί τό F.B.I. θά έξαφανισθοΰν άπό 

τή δημοσία ζωή... τό Γραφεϊον ’Ερευνών, μιά υπηρεσία σχεδόν άγνωστη στο ευρύ 
κοινό, θέ καταργηθή καί στή θέσι του θά έγκαθιδρυθή ένας μικρός άλλά συμπαγής 
καί ικανός οργανισμός, πού θά είναι έπιφορτισμένος νά ένεργή έλεγχο σέ όλες τις 
κρατικές ύπηρεσίες. ’Αντί τών 800 ύπαλλήλων πού ύπηρετοΰν τώρα ύπό τάς διατα- 
γάς τοΰ Χοΰβερ, κατά πάσαν πιθανότητα τό προσωπικό αύτό θά έλαττωθή σέ 350 
ή τό πολύ σέ 400...

Τήν έποχή έκείνη τό F.B.I. διέθετε μόνο 266 ειδικούς υπαλλήλους καί 60 
λογιστάς, ήτοι συνολικώς 326 άνακριτικούς υπαλλήλους. 'Η δύναμις αύτή βρισκόταν 
στά ίδια περίπου επίπεδα κατά τήν διάρκεια τών πρώτων εννέα έτών τής διοικήσεως 
τοΰ Έντγκαρ Χοΰβερ.

(  Συνεχίζεται)
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___________________'ϊπ ό  'Χπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ ------------------------------

Ο  άνεμος πού συνεκλόνισε την άθηναϊκήν κοινωνίαν καί ολόκληρον τό Πανελ
λήνιον, μέ τό σέ «στύλ» Νέας 'Τόρκης ή Λονδίνου φρικιαστικόν όσον καί σκοτει
νόν έγκλημα τοϋ Γαλατσίου, έκόπασεν. Ή  όλη ύπόθεσις έλαβε την θέσιν της εις τό 
είσαγγελικόν άρχεΐον, αί εφημερίδες έχασαν μίαν πηγήν τροφοδοτήσεως τοϋ κοινού 
μέ άποκαλύψεις καί λεπτομέρειας πού συνεκίνησαν καί τον πλέον άδιάφορον, καί, 
επί τέλους, έσήμανεν ή ώρα «άναπαύσεως τοϋ πολεμιστοΰ», όπως θά έλεγεν «δρά
στης » συγγραφεύς άνιαροΰ άστυνομικοϋ « κολοσσοΰ » της οθόνης.

Έδώ, εις τήν περίπτωσιν διαλευκάνσεως της δολοφονίας της Καλλιρρόης Τσολά- 
κη, υπάρχει πράγματι ό άστυνομικός κολοσσός.Υπάρχει ένα καλογραμμένο καί άριστα 
προσεγμένον εις τάς λεπτομέρειας έργον ολκής, υπάρχει πολλή φαντασία πού ώστό- 
σον δεν ξεπερνά τήν στυγνή πραγματικότητα, υπάρχουν, τό κυριώτερον, μεγάλου 
αναστήματος καί διεθνούς κλάσεως ήθοποιοί. Καί οί ήθοποιοί—έγκληματίας, θΰμα 
καί αστυνομικοί—((παίζουν» έκ τοϋ φυσικοϋ εις τήν μεγάλην άθηναϊκήν σκηνήν μέ 
τόσην άνεσιν, μέ τόσην πειστικότητα καί... χάριν, ώστε κατορθώνουν να συναρπά
σουν πράγματι, να καθηλώσουν, καί προ παντός να δ ι δ ά ξ ο υ ν .  Να διδάξουν, ότι 
τηρουμένου εύλαβώς τοϋ κεφαλαιώδους παράγοντος διώξεως «Έ  π ι σ τ η μ ο ν ι -  
κ ή ’Α σ τ υ ν ο μ ί α » ,  ύπό εύρυτάτην έννοιαν, ούδέν κρυπτόν ύπό τον ήλιον.

"Ας πάρωμε όμως άπό τήν άρχήν τα γεγονότα πού έκλεισαν μίαν των με- 
γαλυτέρων άστυνομικών έπιτυχιών της μεταπολεμικής εποχής. "Οσον γνωστά καί 
άν είναι, άπό τον ήμερήσιον τύπον γενικώτερον, τά γεγονότα πού περιέκλεισεν ό φά
κελος μέ τούς δημοσιογραφικούς χαρακτηρισμούς « Φόνος στή Δροσιά », « ’Έ γ
κλημα στο Γαλάτσι», «'Η  σφαγή τής «μικρής» ήθοποιοΰ» κ.λ. κ.λ., εμείς θά πρέ- 
πη νά τά ίδωμεν άπό τής πραγματικής άστυνομικής σκοπιάς καί μακράν πάσης 
άθελήτου ή ήθελημένης άνακριβείας των εφημερίδων. Αύτό τούλάχιστον έπιτάσσει ή 
αστυνομική εύθύνη καί ή έγκυρότης τοϋ περιοδικού μας.

** *

-^^λυσος δυσμενεστάτων συνθηκών διά τήν έξιχνίασιν τής ύποθέσεως Γαλατσίου 
άνεφάνη άπό των πρώτων ωρών άνευρέσεως τοϋ πτώματος. Τό θΰμα : άγνωστον 
είς πάντας τοϋ λαϊκοΰ ξενοδοχείου, άν καί μετέβαινεν εκεί τρις τής έβδομάδος 
σχεδόν άπό τετραετίας καί μέ τό ίδιον πρόσωπον. *0 δράστης : άγνωστος έπίσης, 
άν καί έπρεπε κατά ένα μέγα ποσοστόν πρώτων συμπερασμάτων νά είναι ό άγνω
στος άπό τετραετίας συνοδός. Τό έγκλημα : άγνωστον πότε διεπράχθη άπό τών 
εσπερινών ωρών τής προηγουμένης, 5ης Σεπτεμβρίου, άφοΰ τό παράνομον ζεΰγος 
έζήτησε δωμάτιον κατά τήν 22αν περίπου ώραν καί δέν είχεν έξέλθει μέχρι τής 17ης 
ώρας τής 6ης Σεπτεμβρίου, δτε άπεκαλύφθη ή δολοφονία άπό τήν καμαριέραν τοϋ 
ξενοδοχείου. 'Η κραυγαλέα λογική ώστόσον, πριν διενεργηθή ή ιατροδικαστική έξέ- 
τασις, έφερεν ώς χρόνον τελέσεως τοϋ εγκλήματος τάς περί τό μεσονύκτιον ώρας 
τής 5ης προς τήν 6ην Σεπτεμβρίου έ.έ.

Ό  χώρος τοϋ έγκλήματος, είναι άληθές ότι δέν παρουσίασε μεγάλην δυσ
μένειαν συνθηκών άπό τής πρώτης στιγμής. Ούδεμία άκαταστασία εις τό δωμάτιον, 
πού θά ήμποροΰσε νά δημιουργήση ψευδείς ή πεπλανημένας εντυπώσεις- ούδεμία
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κάκωσις είς τό θΰμα πού να μαρτυρή ότι προηγήθη πάλη τοϋ φόνοι», δτε θά προέκυ- 
πτε τό έρώτημα πώς δέν ήκουσαν οί λοιποί ένοικοι καί τό προσωπικόν τοΰ ξενο
δοχείου τήν παραμικράν φιλονικίαν ή θόρυβον τοϋ ζεύγους. Απεναντίας, τα τέσσερα 
πλήγματα διά μαχαιριδίου εις τόν λαιμόν τοϋ θύματος έδείκνυον τό μέσον καί τήν 
αιτίαν τοΰ θανάτου, τό ήμίγυμνον δέ πτώμα καί ή θέσις αύτοΰ έφανέρωναν δτι ή 
άγνωστη γυναίκα έδολοφονήθη είς άνύποπτον στιγμήν καί ενώ εύρίσκετο κατακε- 
κλιμένη.

’Από τοΰ σημείου αύτοΰ, καί ένώ ή δλη έ'ρευνα τοΰ εγκλήματος προχωρεί, 
άρχίζει νά έκτυλίσσεται τό νήμα τών γεγονότων είς τά δμματα τών άστυνομικών. 
Δράστης καί θΰμα, κατά τάς πληροφορίας τοΰ ιδιοκτήτου καί τοΰ προσωπικοΰ τοΰ 
ξενοδοχείου, έφθασαν ώς συνήθως τάς έσπερινάς ώρας της Πέμπτης, 5ης Σεπτεμ
βρίου, μέ ένα πράσινον ταξί. Έδείπνησαν χαρούμενοι, κατηνάλωσαν σημαντικήν ποσό
τητα ποτών, καί έν συνεχεία άπεσύρθησαν είς τό ύπ’ άριθ. 5 δωμάτιον δι’ όλιγόω- 
ρον, ώς συνήθιζαν, σεξουαλικήν συνομιλίαν. Άπεμονώθησαν λοιπόν είς τό δωμάτιον, 
διεσκέδασαν, καί κάποιαν ώραν περί τό μεσονύκτιον ή ολίγον άργότερον ό δράστης 
κατέσφαξεν αίφνιδίως τό θΰμα. Ώ ς προς τόν τρόπον δολοφονίας δύο έφαίνοντο π ι
θανά : "Η έπλήγη ή άγνωστος γυναίκα άπό τόν ευρισκόμενον πλαγίως, είς θέσιν 
κατακλίσεως, άγνωστον συνοδόν της, ή έπλήγη ύπ’ αύτοΰ έκ θέσεως έκτος της κλί
νης καί μάλιστα στηρίζοντος τοΰ δράστου τόν ένα πόδα αύτοΰ έπί καρέκλας. Τό δεύ
τερον είναι καί τό πιθανώτερον, άφοΰ έπί καρέκλας έφαπτομένης της κλίνης εύρέθη 
ευκρινές άποτύπωμα άνδρικοΰ υποδήματος.

'Η αύτοψία προχωρεί καί ή συλλογή τών ιχνών καί πληροφοριακών στοι
χείων οδηγεί προς όλοκλήρωσιν της φονικής σκηνής, τής φυγής τοΰ δράστου κ.λ. 
"Ενα φιαλίδιον μέ άγνωστον υγρόν, τό όποιον εύρίσκεται έπί τοΰ δαπέδου, πιστεύε
ται δτι περιέχει ναρκωτικόν ή άγνωστον δηλητήριον. "Αν περιείχε ναρκωτικόν, 
δπερ καί τό πιθανώτερον, δυνατόν τό θΰμα νά είχε λάβει έξ αύτοΰ καί ώς έκ τούτου 
νά μή ήδυνήθη νά άντιδράση κατά τήν σφαγήν. "Αν δμως περιείχε δηλητήριον, δυ
νατόν ό δράστης νά έλαβεν έξ αύτοΰ καί νά ήτο νεκρός πλέον. Γνώμη πάντως τών 
ειδικών, όλίγας ώρας άπό τής άνευρέσεως τοΰ πτώματος, ήτο δτι τό φιαλίδιον περι
είχε ναρκωτικόν. Έτερα ευρήματα—ίχνη : Θήκη μαχαιριδίου δέκα εκατοστών 
καί μιας δψεως έπί τής κλίνης, υπολείμματα φρούτων έπί τοΰ μικροΰ κομοδίνου, 
υπολείμματα σιγαρέττων, μία έφημερίδα, όμματοϋάλια ήλιου καί άλλα πολλά.

"Ενα μικρό δέμα—φάκελος, πού άνευρίσκεται είς τήν τσάνταν τοΰ θύματος 
μεταξύ τών άλλων καί περιέχει μίαν γυναικείαν κάλτσαν, άναγράφει τήν φράσιν: 
«Κυρία Τσολάκη». Μία βέρα δμως είς τήν χεϊρα τοΰ θύματος άναγράφει άλλην 
φράσιν καί μίαν δχι εύανάγνωστον ήμερομηνίαν : « Σπ. Άηδονόπουλος — 15/8/54 
( ή 57 ) ». 'Η οδός τής αύτοψίας οδηγεί είς τήν έξοδον τοΰ ξενοδοχείου, δπου παρα- 
τηρεΐται ευκρινές άποτύπωμα αίματωμένης παλάμης είς τόν τοίχον, τελειώνει δέ 
είς τόν κήπον δπου άνευρίσκεται αίματωμένη χαρτοπετσέτα. 'Ο δράστης λοιπόν, 
μετά τό έγκλημα, έβγήκε κανονικώς άπό τήν έξοδον καί άθελά του έστηρίχθηκε 
κάποιαν στιγμήν είς τόν τοίχον. Έ πί πλέον έσκούπισε τό μαχαιρίδιον μετά τό έγκλη
μα μέ τήν χαρτοπετσέταν, τήν όποιαν έπέταξεν είς τόν κήπον κατά τήν φυγήν του.

** *

-Δ.έκα επτά περίπου ώρας μετά τήν δολοφονίαν, ήτοι τήν 17ην ώραν τής 6ης 
Σεπτεμβρίου, άνευρέθη τό θΰμα υπό τής υπαλλήλου τοΰ ξενοδοχείου Βασιλικής Φω- 
κιανοΰ. Καί ολίγον άργότερον έσημαίνετο ό άστυνομικός συναγερμός, ένας συναγερ
μός πού έμελλε νά στεφθή ύπό πλήρους έπιτυχίας καί νά άφήση λαμπρόν δίδαγμα 
έπιστημονικής άστυνομικής δράσεως είς τούς συγχρόνους καί τούς έπιγενομένους 
φρουρούς τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τοΰ πολίτου.
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Μέ τά πρώτα στοιχεία, πού συνεκεντρώθησαν μεθοδικώτατα άπο της άστυνο- 
μικής κινητοποιήσεως, ή οδός του μυστηρίου διηνοίγετο έπιτυχώς καί έθετε μεγάλην 
την σφραγίδα της «άρχής τοϋ τέλους» είς την σκοτεινήν δολοφονίαν. 'Ο δολοφόνος, 
το κύριον πρόσωπον της τραγωδίας, έσυμπεραίνετο οτι ήτο ήλικίας πενήντα πέντε 
περίπου ετών, μελαχροινός, μάλλον ύψηλοϋ άναστήματος, μέ μαϋρα μαλλιά καί γκρί
ζους κροτάφους, μέ μύστακα ψαλιδισμένον. Άνήκεν είς τούς άποκρουστικούς τήν- 
μορφήν τύπους καί έφόρει κατά τήν στιγμήν τοϋ εγκλήματος καί τήν προτεραίαν 
καφέ παντελόνι μέ λευκόν ύποκάμισον. Κατά πάσαν πιθανότητα ήκουεν είς το όνομα 
«Βαγγέλης». Το θϋμα θά ήτο ήλικίας 45-50 ετών, είχε παίξει κάποτε δευτερεύοντα 
ρόλον είς κινηματογραφικήν ταινίαν καί είχε κάποιαν σχέσιν μέ τά ονόματα «Τσο
λάκη» καί «Άηδονοπούλου». Αίτια τοϋ εγκλήματος θά έπρεπε νά είναι λόγοι 
ζηλοτυπίας, λόγοι έκδικήσεως, έρωτικής παραφοράς ή άπογοητεύσεως. 'Η περί- 
πτωσις της ληστείας ώς αιτίας τοϋ εγκλήματος άπεκλείσθη άπο τής πρώτης στιγμής, 
άφοΰ, πλήν πολλών άλλων δεδομένων, είς τήν τσάνταν τοϋ θύματος εύρέθησαν καί 
130 δραχμαί.

Πολλά όμως έρωτηματικά ήγέρθησαν άπο τών πρώτων βημάτων έξιχνιάσεως 
τής ύποθέσεως. Πλήν τών άγωνιωδών ερωτηματικών ώς προς τήν ταυτότητα τοϋ 
άγνώστου δράστου καί άγνώστου θύματος, έπρόβαλεν άμείλικτον καί τοΰτο : Διατί 
ό δράστης νά μή είναι τρίτος, σύζυγος έκδικητής ή άπατημένος έραστής ; ’Αλλά 
τότε δέν θά έπρεπε νά προηγηθή τοϋ φόνου κάποια φιλονικία, μία βιαία σκηνή, 
κάτι τέλος πάντων πού νά άνατρέπη τήν εικόνα ύπούλου δολοφονίας άπο μόνον τον 
συνοδόν ; Το ερώτημα τοΰτο, έν συνδυασμώ μέ άλλα στοιχεία, άπερρίφθη άπο τής: 
πρώτης ήμέρας ώς άβάσιμον.

’Άλλα έρωτήματα : Το έγκλημα ήτο προσχεδιασμένον ; Είς τοΰτο συνηγο
ρούν το μαχαιρίδιον πού ό δράστης έφερε, τό φιαλίδιον μέ το ναρκωτικόν, άλλά καί 
το ότι δυνατόν ή ευχάριστος διάθεσις τοϋ συνοδοΰ, μεταδιδομένη καί είς το θϋμα, 
νά άποτελοΰσε προπέτασμα συσκοτίσεως τών πραγματικών του σκοπών. Πλην 
τούτου, δυνατόν ή βέρα μέ το όνοματεπώνυμον « Σπ. Άηδονόπουλος » και την 
ήμερομηνίαν νά είχε τεθή άπο τον δράστην είς τήν χεΐρα τοϋ θύματος προς τον σκο
πόν νά παραπλανηθή ή ’Αστυνομία.

** *

-Εκείνο πού έχει τήν μεγαλυτέραν σημασίαν είς τήν έξιχνίασιν τής ύποθέσεως 
Γαλατσίου είναι ή συστηματική κατάταξις καί έκμετάλλευσις τών παντός είδους 
στοιχείων. ’Από τών πρώτων ωρών, ώς προείπομεν, οί έπιληφθέντες τής ύποθέ
σεως άστυνομικοί είχαν καταλήξει έπιτυχώς είς τήν εικόνα τοϋ δράστου, εύρεϊα δέ 
δημοσιότης έδίδετο άπο τής έπομένης διά τών εφημερίδων ώς προς τά χαρακτη
ριστικά σημεία άναγνωρίσεώς του. ’Από τής έπομένης επίσης έδημοσιεύετο εις τας 
εφημερίδας ή φωτογραφία τοϋ θύματος, μέ τήν παράκλησιν όπως πάς γνωρίζων 
περί αύτοΰ παράσχη σχετικάς πληροφορίας πρός ύποβοήθησιν τοϋ άνακριτικοϋ έρ
γου τής ’Αστυνομίας.

'Ένα τιτάνειον έργον τών άστυνομικών διώξεως, όμοιον τοϋ οποίου δέν υπάρ
χει σχεδόν προηγούμενον, είχε συντελεσθή διαρκούσης τής νυκτός 6ης πρός 7ην 
καί ολόκληρον τήν ήμέραν τής 7ης Σεπτεμβρίου. Μέ τά στοιχεία «Τσολάκη» και 
«Άηδονόπουλος» τοϋ θύματος έζητήθησαν άπό τήν Γ.Δ.Ε.Α. άπαντα τά στελέχη 
ταυτοτήτων τών επωνύμων αύτών καί μία κοπιωδεστάτη έργασία διεξήχθη καθ’ 
όλην τήν νύκτα. Ήρευνήθησαν μέ πάσαν προσοχήν άνω τών 900 τοιούτων στελε
χών, έπεσημάνθησαν δέ καί έπεδείχθησαν πρός άναγνώρισιν είς τό προσωπικόν τοϋ 
ξενοδοχείου 15 έξ αύτών. Κατά τήν πρώτην παρατήρησιν τών φωτογραφιών τών 15 
αυτών στελεχών, είναι άξιοσημείωτον νά τονισθή ότι οΰτε ό ξενοδόχος ούτε οί τρεις
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υπάλληλοι—-δύο γυναίκες καί ό σερβιτόρος—άνεγνώρισαν εις αύτάς τό θΰμα, τό ό
ποιον έβλεπαν έπί τετραετίαν καί τρις της έβδομάδος σχεδόν. ’Επιμονή έν τούτοις 
των ένεργούντων την έρευναν άστυνομικών, δτι έπρεπε μία των 15 φωτογραφιών 
των στελεχών να άνήκη εις τό θΰμα, καί ιδίως εκείνη εις την οποίαν έφαίνετο άμυ- 
δρώς μία έληά εις τό πρόσωπον, έφερε τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα: «Αυτή ε ί
να ι!» , εϊπεν ό γέρων ξενοδόχος κ. Λιασκοβίτης καί τα χέρια του άρχισαν να τρέ
μουν.

’Ητο ή Καλιρρόη Τσολάκη, σύζυγος του Μιχαήλ, τό γένος Νεσφυγετάκη, 
γεννηθεϊσα τό έτος 1916 εις Πειραιά, κάτοικος ομοίως καί εις οδόν του Μοσχάτου. 
Ούδεμία άμφιβολία περί αΰτοϋ, άφοϋ καί τα δακτυλικά αποτυπώματα του θύματος 
συνεφώνουν προς έκεΐνα της ταυότητός του.

Ή  έρευνα διά τό θΰμα εύρίσκεται πλέον εις περισσότερον άσφαλή δρόμον. 
Οί άστυνομικοί πού φθάνουν εις τό Μοσχάτον—εις παλαιάν διεύθυνσιν, άναγραφομέ- 
νην έπί της ταυτότητος—εύρίσκουν τήν κόρην της Τσολάκη, μίαν ΰπανδρον γυναί
κα ήλικίας 30 ετών πού άγνοεΐ τά πάντα, εις τό άκουσμα δέ της φοβέρας είδήσεως 
μένει εμβρόντητη καί δέν πολυπιστεύει παρομοίαν τύχην της μητρός της. Δίδει τήν 
ένεστώσαν διεύθυνσιν της κατοικίας τοΰ θύματος, Πιπίνου 124, εις ’Αθήνας, όπου 
νέα έκπληξις άναμένει τούς άστυνομικούς: «Ό χι, δηλώνει ό σύζυγος Τσολάκης, 
άποκλείεται νά έχη σχέσιν μέ έραστάς καί λαϊκά ξενοδοχεία ή γυναίκα μου! Κάποια 
άλλη ζητάτε! ! » .  Καί όμως, ή πραγματικότης παραμένει στυγνή καί ό άγαθός σύ
ζυγος θρηνεί στήν διπλή τραγωδία του. Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί εις τό Σωμα- 
τεΐον Ελλήνων ’Ηθοποιών, όπου φθάνουν τά βήματα τών άστυνομικών καί ούδείς 
πάραδέχεται τοιαύτης μορφής έκλυσιν τής ύπάνδρου ήθοποιοϋ Καλλιρρόης Τσολάκη.

Ή το λοιπόν τό θΰμα μία φρόνιμη καί άφωσιωμένη σύζυγος καί μητέρα εις 
τά μάτια τών οικείων της καί όλων τών γνωστών. Καί όμως έπαλήθευε μέ τήν ά- 
στυνομικήν έρευναν τον σκεπτικισμόν τοΰ άλησμονήτου Βλάση Γαβριηλίδη: «Κάθε 
άνθρωπος είναι καλός μέχρις άποδείξεως τοΰ εναντίου...».

Αυτά όμως ας μείνουν διά τούς κοινωνιολόγους περισσότερον, αν καί έχουν 
τεραστίαν αξίαν καί διά τον άστυνομικόν, τον βυθομετροΰντα καί σπουδάζοντα τά 
κοινωνικά φαινόμενα προς εύόδωσιν τοΰ έργου του. Καί άπό αυτό άκριβώς, άπό τον 
ήσυχον καί έντιμον διά τούς συγγενείς βίον τοΰ θύματος, άλλά άπό τήν διπλήν ζωήν 
εις τήν χωρίς συναισθηματισμούς άστυνομικήν πραγματικότητα, άρχίζει τό άγωνι- 
ώδες έρώτημα: «Ποιος ό δράστης, ό άγνωστος εις δλον τον κύκλον τών γνωριμιών 
της, εραστής τής Τσολάκη;».

Τό σκοτεινόν αίνιγμα εϊχεν αρχίσει νά διαλευκαίνεται κάπως μέ τήν συλλο
γήν στοιχείων ως προς τά έξωτερικά χαρακτηριστικά τοΰ δράστου. Έλέγετο «Βαγ
γέλης», ήτο ύψηλός καί άσχημος, περίπου πενήντα πέντε ετών, είχε μαΰρα μαλλιά 
πού άρχιζαν νά λευκαίνουν εις τούς κροτάφους. Εις τά στοιχεία αύτά προσετέθη- 
σαν καί άλλα μέ τήν άστυνομικήν έρευναν τής νυκτός. «Ό  «Βαγγέλης», ένεθυμήθη 
ό σερβιτόρος τής «Δροσιάς», «κάθε φορά πού πήγαινα τις μπριζόλες σ’ αύτόν καί τήν 
φίλη του, έβγαζε άπό τήν τσέπη του ένα πακέτο βούτυρο, τό έκοβε κομματάκια μέ 
τό μαχαίρι του καί τό άφηνε νά λειώνη πάνω στο κρέας...». Κάποιος άλλος κατέ- 
θεσεν ότι είδε τον «Βαγγέλη» μίαν ήμέραν εις τήν συμβολήν Μάρνη καί Πατησίων 
μέ ένα μοτοποδήλατον, εις τό όπίσω μέρος τοΰ οποίου ύπήρχεν ένα μικρό «κασσόνι» 
μέ γαλακτοκομικά κατά πάσαν πιθανότητα προϊόντα. Τρίτος, εϊπεν ότι είδε τον 
δράστην νά συνομιλή τελευταίως μέ κάποιον γαλακτοπώλη τής όδοΰ Κλεισθένους.

Τό συμπέρασμα άρχισε νά ολοκληρώνεται πλέον μέ τό ότι ό δράστης είχε 
σχέσιν μέ προϊόντα γάλακτος καί μάλιστα μέ κατάστημα τής κεντρικής περιοχής 
’Αθηνών. ’Άρχισεν ώς έκ τούτου ειδική έρευνα, σπιθαμή προς σπιθαμήν, καί ένα 
νέον φώς προσετέθη άπό συγγενή τής Τσολάκη: « ’Από καιρό, είπε, συνήντησα τήν
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«Ρόη» έξω άπό ένα κατάστημα που πουλούσε βούτυρα, στήν οδόν Ξούθου. Μιλού
σε μέ έναν άνδρα ψηλόν καί μέ μουστάκι. Χαιρετηθήκαμε καί εκείνη συνέχισε την 
συζήτησή της...».

Δέν άργησε να βρεθή τό κατάστημα της όδοϋ Ξούθου. « ’Ανήκε άλλοτε σέ 
κάποιον Ε. Κορόμπίλη, χρεωκοπημένον έμπορον βουτύρων, πού τώρα κάνει τον 
πλασιέ' χρωστάει πάρα πολλά στήν άγορά...», ήτο ή άπάντησις πού έλαβαν οί ά- 
στυνομικοί.

'Ο δολοφόνος ειχεν έπισημανθή καί έντοπισθή κάπως. Έλέγετο Εύάγγελος 
Κορομπίλης καί ήτο πλασιέ βουτύρων, μετά την χρεωκοπίαν του. Διασταύρωσις 
των πληροφοριών, εις τάς οποίας προσετίθετο καί μαρτυρία όδηγοΰ ταξί δτι εις τό 
παρελθόν είχε πάρει τό ζεύγος άπό τήν «Δροσιά» κατ’ έπανάληψιν καί τό άφησε μίαν 
φοράν εις την Τροχαίαν καί άλλην εις τήν οδόν Δώρου, επαλήθευε άπολύτως τό συμ
πέρασμα ώς προς τήν ταυτότητα τοϋ δράστου.

Εις τό σημείον τοϋτο πρέπει νά ίδωμεν τήν τεραστίαν άξίαν των άστυνομι- 
κών άρχείων, μίαν πολύτιμον συμβολήν πού παρέχουν καί τά πλέον «άσήμαντα» φαι- 
νομενικώς στοιχεία αύτών: Τήν άκαρπον έρευναν των στελεχών ταυτοτήτων εις τό 
έπώνυμον «Κορομπίλης»—δέν είχεν έκδοθή ταυτότης τοϋ δράστου—διεδέχθη εξο
νυχιστική τοιαύτη τών λοιπών άρχείων. Εις σχετικόν φάκελον τοϋ Κορομπίλη, είς 
τον όποιον υπήρχαν τέσσεραι καταδικαστικαί άποφάσεις δι’ ύπεξαίρεσιν, εύρίσκον- 
το, πλήν μιας άδειας ταξιδιού μέ σχετικήν φωτογραφίαν, μία αίτησις ίδρύσεως κα
ταστήματος γαλακτοκομικών προϊόντων καί σημειώματα τών άστυνομικών υπαλ
λήλων μέ πολλάς διευθύνσεις αύτοΰ. Αύτή ή άδεια τοϋ ταξιδιού, μέ τήν φωτογρα
φίαν, έπεδείχθη εις τον ξενοδόχον καί τούς τρεις ύπαλλήλους του, δτε άνεγνωρίσθη 
μέ φρίκην ό δράστης. Καί αύτά τά σημειώματα, μέ τάς πολλάς διευθύνσεις, έκα
μαν τούς άστυνομικούς νά τραπούν προς τά Βριλήσια, τά Πετράλωνα, τό Περιστέ
ρι κ.λ. προς έντοπισμόν τής κατοικίας τοϋ δράστου, πράγμα τό όποιον δέν άργησε 
νά έπιτευχθή. Πλήν τούτων, τά δακτυλικά άποτυπώματα πού είχαν ληφθή διά τήν 
άδειαν ίδρύσεως τοϋ καταστήματος, καί τά άλλα τών καταδικαστικών άποφάσεων, 
συνέπιπταν άπολύτως μέ εκείνα πού εύρέθησαν είς τον τόπον τοϋ έγκλήματος, άξιον 
παρατηρήσεως δέ δτι συνέπιπταν καί μέ εκείνα άκόμη τά άποτυπώματα πού άνευ- 
ρέθησαν έπί μιας έφημερίδος τοϋ δράστου καί εις άλλα «άσήμαντα» έκ πρώτης δ- 
ψεως άντικείμενα. Δυνάμεθα ώς έκ τούτων νά είπωμεν, δτι άνευ τοϋ άστυνομικοϋ 
αρχείου εις τήν προκειμένην περίπτωσιν τής στυγεράς δολοφονίας τής Τσολάκη, ό 
δολοφόνος δυνατόν νά διέφευγε τοϋ άστυνομικοϋ κλοιοΰ καί ή δλη ύπόθεσις νά εί
χεν δλως διάφορον κατεύθυνσιν καί τέλος.

Οδτω, μέ πλήρη σχεδόν τά στοιχεία ταυτότητος τοϋ δράστου, οί άστυνομι- 
κοί τής διώξεως είχαν τραπή προς τάς γνωστάς διευθύνσεις άπό τής δευτέρας ημέ
ρας άνακαλύψεως τοϋ πτώματος. Μέ πολλήν σχολαστικότητα είς τήν λήψιν πλη
ροφοριών, μέ κόπους καί ζήλον πού προξενούν συγκίνησιν είς κάθε καλόπιστον πα
ρατηρητήν, έγινε δυνατόν νά διαπιστωθή δτι ό δράστης είχεν ιδιόκτητον οικίαν είς 
τά Βριλήσια, έναντι τοϋ «Σισμανογλείου» καί παραπλεύρως τοϋ κτήματος Σκουλή. 
Διεπιστώθη άκόμη δτι είχεν ένα αδελφόν γαλακτοπώλην είς τά Πετράλωνα, μίαν 
αδελφήν σύζυγον γαλακτοπώλου είς τό Περιστέρι, καί άλλα συγγενικά πρόσωπα είς 
διαφόρους διευθύνσεις. ’Έπρεπε λοιπόν μέ κάθε θυσίαν νά συγκεντρωθούν τό δυνα
τόν συντομώτερον τά στοιχεία έκεΐνα πού ήσαν άπαραίτητα διά τήν πλήρη έξιχνία- 
σιν τής ύποθέσεως καί πριν οί συγγενείς, οί γνωστοί καί ό δράστης προφθάσουν νά 
συνεννοηθοϋν.

'Π έγκαιρος παρουσία τών άστυνομικών είς τήν οικίαν τοϋ δράστου, είς τά 
Βριλήσια, αίφνιδίασε τούς οικείους του. Τόσον ή σύζυγος, άπλή οικοκυρά τών 50 
ετών, δσον καί ή κόρη τοϋ δράστου, νέα 20 ετών καί ήθοποιός τοϋ «Πειραϊκοΰ
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Θεάτρου», έδήλωσαν: «Δέν έχουμε δη τον Βαγγέλη άπδ την Πέμπτη τδ πρωί, έ
χουμε ανησυχήσει, καί ψάχνουμε να τον βρούμε. Μας είπε ό αδελφός του στα Πετρά- 
λωνα ότι τον είδε κ ι’ αύτός την Πέμπτη μόνον καί τοϋ έδωσε μάλιστα 300 δραχμές 
για νά τοϋ φέρη βούτυρο. 'Η άδελφή του στο Περιστέρι δέν τον έχει δη έδώ καί 
πολλές ημέρες. "Ενας γαλακτοπώλης στήν Μιχαήλ Βόδα 24 μάς είπε ότι τον είδε 
την Πέμπτη καί αύτός. Τοϋ χρωστοΰσε λεπτά ό Βαγγέλης καί τοϋ έδειξε ότι έκεί- 
νη την ημέρα είχε ένα «μάτσο». Εκείνος τότε, άστειευόμενος, τοϋ είπε ότι θά κλεί
ση μέ τό γυιό του τά ρολά τοϋ μαγαζιοΰ καί θά τοϋ τά πάρουν διά της βίας. "Εβγα
λε στ’ άστεϊα ό γυιός τοϋ γαλατά ένα μαχαίρι νά τον φοβίση, έβγαλε καί ό Βαγγέ
λης άπό τό πουκάμισό του ένα σουγιά νά τον άποκρούση, άλλά όλα αύτά στά άστεϊα. 
Τί έγινε όμως;...»

Φυσικά, ό «Βαγγέλης» είχε δολοφονήσει την ιδίαν νύκτα της ημέρας εκείνης, 
της Πέμπτης, 5ης Σεπτεμβρίου 1963, την ερωμένην του Καλλιρρόη Τσολάκη μέ 
τό ίδιο μαχαίρι πού «άστειεύθηκε» μέ πατέρα καί υιόν Καλαβρυτινόν, είς την οδόν 
Μιχαήλ Βόδα 24...

Παράλληλα προς αύτά, ή άστυνομική έρευνα ειχεν ολοκληρώσει καί δ,τι α
φορούσε είς τήν οικονομικήν κατάστασιν τοϋ δράστου. Χρεωστοΰσε σημαντικά πο
σά χρημάτων καί άνεζητεΐτο παντοΰ άπό τούς πιστωτάς του, ήτο πολύ στενοχωρη
μένος καί οί οικείοι του έφοβοΰντο τήν αύτοκτονίαν του. «Μέ χαρτιά ή μέ γυναί
κες έχει μπλέξει...», έσκέπτοντο πλήν των άλλων, βλέποντες καί τήν απελπισίαν 
του. Έφοβοΰντο όμως καί τήν φυγήν του είς τό εξωτερικόν, άφοΰ είς τήν γυναίκα 
του ειχεν έκμυστηρευθή ότι σκέπτεται νά άποδράση είς τό έξωτερικόν καί συγκεκρι- 
μένως είς τήν Γιουγκοσλαβίαν. Ειχεν είπή είς τήν γυναίκα του καί κάτι άλλο τήν 
ήμέραν τοϋ φόνου, γριφώδες ίσως, άλλά πού έδείκνυεν πολλά: «Τό μυστικό μου τό 
έχω γραμμένο καί θά τό βρήτε. Μή στενοχωρηθήτε γιά μένα. ’Εσείς έχετε τό σπί
τι καί θά τά βολέψετε...».

** *

Η άκάματος άστυνομική έρευνα, είχε θριαμβεύσει μέ κινηματογραφικήν ταχύ
τητα σκέψεως καί ένεργείας, ειχεν έπιτύχει τό ρεκόρ διαλευκάνσεως τοϋ σκοτει- 
νοΰ εγκλήματος είς ένα μόνον 24ωρον άπό τής άνευρέσεως τοϋ πτώματος. Πλήρης 
ή περιγραφή τοϋ εγκλήματος τό άπόγευμα τοϋ Σαββάτου, 7ης Σεπτεμβρίου, πλή
ρη τά στοιχεία τοϋ θύματος καί τοϋ δράστου, άπλετον φως είς μίαν κοινωνικήν τρα
γωδίαν πού συνεκλόνισε τό Πανελλήνιον. Είς τό διάστημα αύτό είχαν είδοποιηθή οί 
συνοριακοί σταθμοί της χώρας νά εμποδίσουν τυχόν έξοδον τοϋ δράστου, είχαν εί
δοποιηθή αί άρχαί τής χωροφυλακής είς δλην τήν χώραν, ειχεν έκτυπωθή καί δια- 
νεμηθή ή φωτογραφία τοϋ δολοφόνου προς πάσαν κατεύθυνσιν καί ένας μεγάλος 
άριθμός ικανών άστυνομικών έπετηροΰσε σταθμούς λεωφορείων, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, λιμένα Πειραιώς καί άερολιμένα Ελληνικού, καί, γενικώς, έκινεΐτο πυ- 
ρετωδώς προς άνεύρεσιν τοϋ Εύαγγέλου Κορομπίλη. 'Ολόκληρος ό τύπος τής έπο- 
μένης, Κυριακής 8ης Σεπτεμβρίου, έδιδε λεπτομέρειας τής διαλευκάνσεως τοϋ εγ
κλήματος καί έγκωμίαζε τό έργον έκείνων, πού άϋπνοι καί χωρίς ούδεμίαν άνάπαυ- 
λαν, είχαν επιτύχει τον πραγματικόν άθλον, είχαν δημιουργήσει τον άληθινόν ά- 
στυνομικόν «κολοσσόν» τής ωμής πραγματικότητος τής εποχής μας.

'Η πορεία τώρα πρός άνεύρεσιν τοϋ δολοφόνου μόνον: Τοϋ Εύαγγέλου Κορο
μπίλη τοϋ ’Αθανασίου καί τής ’Ιωάννας, γεννηθέντος τό έτος 1906 είς ’Ανατολήν 
'Τπάτης, πρώην έμπορου βουτύρων καί ήδη πλασιέ τοϋ αύτοΰ είδους, κατοίκου Βρι- 
λησίων ’Αττικής, έναντι «Σισμανογλείου» καί είς κτήμα Σκουλή. Καί μάλιστα πο
ρεία ίλιγγιώδης—«μέ ασυνήθη όμολογουμένως ταχύτητα», όπως έτόνισεν σύσσω
μος ό τύπος—διότι ό δράστης πιθανόν νά έθετε τέρμα είς τήν ζωήν του άπό στιγμής
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είς στιγμήν. Πλήν τούτου, έπρεπε νά γνωσθοϋν μέ κάθε λεπτομέρειαν οί λόγοι πού 
τον ώθησαν εις τό φρικιαστικόν έγκλημά του καί νά δώση λόγον της πράξεώς του 
είς τήν Δικαιοσύνην.

Τά «μανιτάρια» των άστυνομικών άπλώθηκαν προς όλας τάς γνωστάς διευ
θύνσεις. Βριλήσια, Περιστέρι, Πετράλωνα, Κηφισιά, άλλα καί ολόκληρος ή περιο
χή ’Αθηνών καί Πειραιώς υπό νέον κλοιόν.'Η παρακολούθησις οικημάτων καί «πό
στων», δυναμένων νά παράσχουν κάτι, έφθασε άπό της κατοικίας τοϋ δράστου μέχρι 
τών κατοικιών, γραφείων καί καταστημάτων τών άπλώς γνωστών αύτοϋ, μη έξαι- 
ρουμένων καί τών συνηγόρων εις τούς οποίους πιθανώτατα νά κατέφευγεν ό Κορο- 
μπίλης. Πληροφορίαι δτι την τάδε ημέραν έθεάθη είς κεντρικόν σημεΐον τών ’Αθη
νών ό δράστης, δτι τήν δείνα έθεάθη είς προάστιον κ.λ. κ.λ., διεσταυρώθησαν καί, 
πλήν μιας, δτι έθεάθη πράγματι είς Π. Φάληρον καί έλαβε καί δάνειον άπό άγνω
στον πρόσωπον, άπερρίφθησαν ώς άβάσιμοι. 'Η άποκορύφωσις τών άστυνομικών 
ένεργειών εύρίσκεται είς τήν ήμέραν «X», δτε λυπηρόν γεγονός καί έκφεϋγον τοϋ 
σκοπού της παρούσης έρεύνης ήνάγκασε τούς παρακολουθοϋντας καίρια σημεία είς 
Κάτω Κηφισίαν άστυνομικούς νά άποσυρθοϋν.

'Ως ήτο φυσικόν, ύπό τοιαύτας συνθήκας ό δράστης έπρεπεν οπωσδήποτε νά 
περιέλθη είς χεΐρας τών άστυνομικών. Καί συνέβη τοϋτο τό άπόγευμα της 11ης Σε
πτεμβρίου, δτε συνελήφθη ύπό χωροφύλακος είς Κάτω Κηφισ αν καί, λαβών πα- 
ραθεΐον έξέπνευσεν έντός έλαχίστου χρόνου. "Ενας τραγικός έπίλογος έκλεισεν οδ- 
τω τό δλον δράμα, πού ήνοίχθη είς τό λαϊκόν ξενοδοχεΐον Γαλατσίου πέντε ακρι
βώς ήμέρας προ τής συλλήψεως καί αυτοκτονίας τοϋ δράστου.

** *

Τ ό σ ο ν ή αύτοκτονία τοϋ Κορομπίλη, δσον καί τά γράμματα πού άφησε—τέσ
σερα τον άριθμόν καί γραμμένα μέ κόκκινο μελάνι είς πρόχειρα φύλλα χάρτου—έ- 
παληθεύουν τάς προβλέψεις έκείνων πού άνέλαβαν καί έξιχνίασαν τήν δλην αυτήν 
ύπόθεσιν της συνταρακτικής δολοφονίας. Οί λόγοι διαπράξεως τοϋ έγκλήματος, ώς 
είχε προβλεφθή, ήσαν λόγοι έρωτικής άπογοητεύσεως, πικρίας καί μεγίστης άπελ- 
πισίας τοϋ δράστου-, δταν έπείσθη δτι δεν ύπήρχεν άνταπόκρισις είς τό αίσθημά του. 
Καί ή πρόθεσις τοϋ δράστου νά αύτοκτονήση, δπως έσυμπεραίνετο άπό τής δευτέ- 
ρας ήμέρας τής δολοφονίας, υπάρχει είς τάς έπιστολάς τούτου καί είς τήν πραγμά- 
τωσιν, δυστυχώς, τοϋ σκοποΰ αύτοϋ.

Τό περιεχόμενον τών τεσσάρων έπιστολών δέν θά μάς άπασχολήση είδικώτε- 
ρον. Θά εΐπωμεν μόνον δτι, πλήν τών πανηγυρικών έπαληθεύσεων δλων έκείνων 
πού έπίστευεν ή αστυνομική έρευνα κατά τήν πορείαν διαλευκάνσεως τοϋ έγκλή
ματος, μέσα άπό τάς σελίδας τοϋ δολοφόνου προβάλλει μία έρωτική τραγωδία καί 
έρχεται είς· φώς μία άπό τάς πλέον δραματικάς πτυχάς τής άνθρωπίνης ψυχής: 
ή διπλή ζωή. Θά είπωμεν έπίσης δτι άπό τάς έπιστολάς τοϋ αύτοκτονήσαντος δρά
στου, καί έν συνδυασμώ προς τήν δλην έρευναν, ούδέν σκοτεινόν σημεΐον τής ύποθέ- 
σεως έγκαταλείπεται. Τό άναφερόμενον ύπό τοϋ Κορομπίλη είς μίαν τών έπιστο
λών του, δτι τό άνευρεθέν φιαλίδιον είς τον χώρον τοϋ έγκλήματος περιείχε παρα- 
θεΐον, διά τοϋ οποίου έπρόκειτο νά αύτοκτονήση, είναι τό μόνον ψευδές σημεΐον τών 
έπιστολών του άφοΰ είς τό φιαλίδιον περιείχετο ναρκωτικόν, πράγμα μάλιστα πού 
ένισχύει τήν άποψιν προμελετημένου έγκλήματος. Τό σκοτεινόν έπίσης σημεΐον τής 
βέρας μέ τήν φράσιν «Σπ. Άηδονόπουλος» καί τήν ήμερομηνίαν, έπαυσε νά είναι 
σκοτεινόν μέ τήν έξακρίβωσιν δτι τό θΰμα είχε κάποτε άπολέσει τήν βέραν του, ή- 
γόρασε δέ άλλην, μεταχειρισμένην, έκ τής οποίας ήμέλησε νά άπαλείψη όνοματε- 
πώνυμον καί ήμερομηνίαν.

"Οσον άφορά τό δλον έγκλημα, άς λεχθή δτι φέρει άμείλικτον είς τήν έπι-
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φάνειαν τό άκανθώδες δι’ ήμάς τούς άστυνομικούς πρόβλημα ελέγχου των έρωτι- 
κών κρυσφηγέτων. Καί προβάλλει τό ερώτημα: Μήπως πρέπει να έγκαταλειφθή ή 
κάποια έλαστικότης πού διακρίνει τάς ένεργείας μας εις τον τομέα αύτόν, ή διακρι- 
τικότης έστω, καί νά έφαρμοσθοΰν μέ μεγαλυτέραν αυστηρότητα αί σχετικαί δια
τάξεις εϊς τά λαϊκά ιδίως ξενοδοχεία—έρωτικά καταφύγια; Είναι’ γνωστόν δτι ό 
έλεγχος άποθαρρύνει την προσέλευσιν παρανόμων ζευγών εϊς τά ξενοδοχεία αυτά 
καί ώς έκ τούτου συντείνει εις κάποιαν χαλάρωσιν, άκόμη καί διάλυσιν, άμαρτωλών 
δεσμών, ή άστυνομική παρουσία δέ ματαιώνει ή κάμνει ρλιγώτερον άποφασιστικάς. 
τάς έγκληματικάς σκέψεις καί ένεργείας. 'Η έπιτασσομένη ύπό τοϋ νόμου έξ άλ
λου λήψις τών στοιχείων παντός καταλύοντος εϊς ξενοδοχεΐον, έκτος τής γενικής 
άποθαρρύνσεως προς πάσαν κατεύθυνσιν—φόβος τών έραστών διά τυχόν δημοσιό
τητα τοΰ παρανόμου δεσμού, γνώσις τοϋ σχεδιάζοντος έγκληματικήν ένέργειαν δτι 
θά άποκαλυφθή, καί τόσα άλλα—παρέχει εϊς την ’Αστυνομίαν την δυνατότητα νά 
κινηθή προς άτομα γνωστής ταυτότητος καί δχι προς άγνωστα τοιαΰτα, ώς συνέ
βη μέ τό έγκλημα τοϋ Γαλατσίου.

'Η έξιχνίασις τής σκοτεινής καί τόσον φρικιαστικής ύποθέσεως δολοφονίας 
τής Καλλιρρόης Τσολάκη, θά μείνη εϊς την άστυνομικήν ιστορίαν ώς ένας πραγμα
τικός άθλος τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Θά διδάσκη πάντοτε τόσον πολλά εϊς τον έκ 
τοΰ μηδενός έπιλαμβανόμενον μεγάλων έγκληματικών ύποθέσεων άστυνομικόν. Καί 
θά έπαληθεύη μέ τον πιο κραυγαλέον τρόπον, δτι «τέλειον έγκλημα» δέν ύπάρχει. 
'Υπάρχει μόνον λανθασμένη οδός εύθύς έξ αρχής τής έρεύνης, λανθασμένη οδός πού, 
έάν ό άστυνομικός μόχθος κατορθώση νά την μετατρέψη εϊς εύθεϊαν καί άληθινήν, 
τό έγκλημα καί ό έγκληματίας παύουν νά έχουν σχέσιν μέ τό «σκοτεινόν» καί τό 
«μυστηριώδες» καί τό «άνεξιχνίαστον», δρους πού άκούονται τόσον συχνά έξ δλων 
τών σημείων τοΰ κόσμου. Είναι δμως «άνθρώπινον τό λανθάνεσθαι» καί άπό τήν 
μοίραν αυτήν ουδέποτε θά ξεφύγη ό άνθρωπος, δσον ύψηλά καί αν φθάση. Εύχή δ
λων μας πάντως είναι νά έχη τήν πλέον έλαχίστην σχέσιν, έξ δλων τών ικανών άστυ- 
νομιών τής γηίνης σφαίρας, ό δρος «λανθάνεσθαι» μέ τήν Ελληνικήν ’Αστυνομίαν. 
Τότε, ή κοινωνία μας οπωσδήποτε θά προάγεται περισσότερον καί περισσότερον θά 
χειροκροτή τούς άξιους καί ικανούς εϊς τον άγώνα τοΰ καλοΰ έναντίον τοΰ κακού,
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Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλούσιον 

έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ

στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι

κών , οί όποιοι Ινδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ύπο χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Σ υνέχεια  άπό τ6 προηγούμενο)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τελευταίο έπισκεφθήκαμε τό μέγαρο τής δημοτικής βιβλιοθήκης τοΰ Λος 

"Αντζελες. Είναι ένα ωραίο έπιβλητικό μέγαρο χτισμένο σέ μια ολόκληρη πλατεία. 
"Οταν πλησιάζουμε στήν μεγάλη είσοδο τοΰ χτιρίου άθελά μας κοιτάζουμε τη με
γάλη πόρτα καί τις άνάγλυφες παραστάσεις πάνω στους τσιμεντόλιθους τοΰ τοίχου, 
άκριβώς άριστερά καί δεξιά τής εισόδου.'Η μία παράστασις είναι ενός γέροντος σοφοΰ 
σέ έλληνική καθαρώς κατατομή, όπως καί δεξιά είναι ή παράστασις μιας νεανικής 
άπολλωνίας μορφής καί κάτω άπό την παράστασι τοΰ σοφοΰ είναι άνάγλυφα σκαλι
σμένη σέ ελληνικά κεφαλαία γράμματα ή επιγραφή «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ», κάτω άπό 
την παράστασι τής Άπολλωνίας μορφής ή έπιγραφή« ΠΟΙΗΣΙΣ». Νά λοιπόν πού ό 
Νέος Κόσμος άποτίει φόρο τιμής στο άρχαΐο ελληνικό πνεΰμα. Μέσα στή βιβλιο
θήκη θά βροΰμε τή φιλοσοφία καί την ποίησι, πού πρώτοι έκαλλιέργησαν καί άνέ- 
βασαν σέ δυσθεώρητα ύψη οί 'Έλληνες φιλόσοφοι καί ποιητές.

Περάσαμε άπ’ όλες τις τεράστιες αίθουσες τοΰ ισογείου τής βιβλιοθήκης πού 
έχουν ωραιότατες διακοσμήσεις, καί όπου οί έπισκέπτες άπό τά ευρετήρια βρίσκουν 
μόνοι τους τό βιβλίο πού θέλουν νά μελετήσουν, πηγαίνουν τό παίρνουν καί κατόπιν 
μετά τό τέλος τής μελέτης τό βάζουν στη θέσι του. Περιεργαζόμενοι τις διάφορες 
βιβλιοθήκες πού είναι καλά ταξινομημένες, έφτασα καί στήν βιβλιοθήκη πού είχε 
την έπιγραφή «ΕΛΛΑΣ». ’Ήταν μιά πολύ φτωχή σέ μέγεθος καί περιεχόμενο πού 
μ’ έλύπησε. 'Υπήρχαν μερικές μεταφράσεις καί λίγα βιβλία Ελλήνων λογοτεχνών ή

άλλων συγγραφέων. 
Νομίζω δτι μέ μιά 
μικρά) προσπάθεια 
τών Ελλήνων τής 
’Αμερικής, πού ένδια- 
φέρονται γιά τά έλ- 
ληνικά γράμματα καί 
τών Ελλήνων συγ
γραφέων τής ηπει
ρωτικής 'Ελλάδος, 
ήμπορεΐ νά πλουτι- 
σθή τό έλληνικό αυτό 
τμήμα τής βιβλιοθή
κης τοΰ Λος "Αντζε
λες, μέ δωρεές, τις 
όποιες προθυμώτατα

θά κάνουν όλοι οί σύγχρονοι "Ελληνες συγγραφείς. Ή  διεύθυνσις τής βιβλιοθήκης, 
γιά δσους θέλουν νά στείλουν έκεί τά συγγράμματά τους, ε ίνα ι: Los Angeles Public 
Library. Central Building, 630 West fifth Street, Los Angeles 17 California.

’Αλλά ας συνεχίσουμε τήν έπίσκεψί μας στο δεύτερο δροφο τής βιβλιοθήκης 
στον όποιο οδηγεί μιά πολύ φαρδειά σκάλα άπό τεχνητό μάρμαρο. Μόλις φτάνουμε 
στο δεύτερο δροφο άντικρύζουμε στά δύο κεφαλόσκαλα άριστερά καί δεξιά δύο
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σφίγγες αιγυπτιακές, σκαλισμένες πάνω σέ μαΰρο μάρμαρο νά κρατούν στα χέρια 
τους άνοικτό άπδ ένα βιβλίο. Οί σφίγγες αυτές συμβολίζουν τά άπόκρυφα μυστήρια 
των γνώσεων. Στο άνοικτό βιβλίο τής άριστεράς σφίγγας γράφονται τά ακόλουθά 
στην ελληνική γλώσα: «ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΝ ΚΑΙ ΕΣΟΜΕ- 
ΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΟΝ ΠΕΠΛΟΝ ΟΤΔΕΙΣ ΠΩ ΘΝΗΤΟΣ ΑΠΕΚΑΛΥΤΈΝ».

Στό βιβλίο της δεξιάς σφίγγας γράφονται τά έξης : «ΔΙΟ ΘΕΙΟΤΗΤΟΣ 
ΟΡΕΞΙΣ ΕΣΤΙΝ Η ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ 
ΕΦΕΣΙΣ». Πίσω ακριβώς άπό τις σφίγ
γες αυτές σέ ειδική καλλιτεχνικά ζωγρα
φισμένη κόγχη στον τοίχο υπάρχει ένα 
άγαλμα γυναικός ντυμένης σέ στύλ άνά- 
μικτο αιγυπτιακής καί βυζαντινής στο
λής θρησκευτικού χαρακτήρα μέ στέμμα 
στό κεφάλι. Κρατά μέ τό δεξί της χέρι 
άνοικτό βιβλίο καί μέ τό άριστερό ράβδο, 
σάν τήν αρχιεπισκοπική πατερίτσα. 'Η 
ιέρεια αυτή συμβολίζει τις γνώσεις πού- 
ναι συγκεντρωμένες σ’ όλες τις βιβλιο
θήκες τοΰ κόσμου. Στό βιβλίο είναι γραμ
μένο στήν πρώτη σειρά: «ΕΝ ΑΡΧΗ 
ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ». Μετά τήν έλληνική 
γραφή άκολουθεΐ λατινική, γαλλική, γερ
μανική καί άγγλική. Οί αίθουσες τοΰ δευ
τέρου ορόφου έχουν ωραιότατες τοιχογρα
φίες καθώς καί βιτρώ στά παράθυρα. Ε 
πίσης οί οροφές έχουν ωραιότατες διακο
σμήσεις. Οί τοιχογραφίες παριστάνουν διά
φορες εικόνες άπό τή ζωή των ’Αμερικα
νών κατά τις διάφορες εποχές. Οί αίθου
σες τής βιβλιοθήκης ήσαν γεμάτες άπό αν
θρώπους πάσης κατηγορίας, νέους, νέες, 
ήλικιωμένους, ώριμης ήλικίας κλπ. καθώς 
καί όλων τών φυλών, δηλαδή υπήρχαν λευκοί, μαΰροι, ’Ιάπωνες, Νέγροι, κλπ., 
πράγμα πού μαρτυρεί έφεσι γιά τήν μελέτη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έγνώρισα τον Έλληνοαμερικανό κ. Γ. Ρέλια, ό όποιος έργάζεται ώς προϊ

στάμενος τμήματος στήν υπηρεσία μέτρων καί ελέγχου δημοσίων έργων τής Καλι- 
φορνίας. Ό  κ. Ρέλιας, κατόπιν παρακλήσεώς μου, έπέτυχεν άδειαν τοΰ διευθυν- 
τοϋ νά έπισκεφθώ τήν υπηρεσία αύτή πού έχει έγκατασταθή σ’ ένα καινούργιο 
οίκημα άπό 3ετίας. Τό οίκημα μέ τον εξοπλισμό του έστοίχισε 500.000 δολ- 
λάρια. "Οταν έπεσκέφθηκα τήν ύπηρεσία μέ έδέχθη φιλοφρόνως έκτος τοΰ διευ- 
θυντοΰ καί ό ύποδιευθυντής, ό όποιος μέ συνώδευε σ’ όλα τά τμήματα καί μοΰ εξή
γησε τον τρόπον τής εργασίας ελέγχου καί τον σκοπόν. Κατ’ άρχήν ή ύπηρεσία αύτή 
ελέγχει κάθε έργο τοΰ δημοσίου πού κατασκευάζεται άπό εργολάβους, καθώς καί τά 
ύλικά δομήσεως κλπ. Στήν ύπηρεσία αύτή υπάρχουν τά έξής τμήματα: 1) Τμήμα 
ελέγχου οδοστρωμάτων, ελέγχου τής άσφάλτου καί ελέγχου παραλαβής τών δρό
μων. Είναι μία εργασία, πού άφ’ ενός μέν προλαμβάνει τήν πλημμελή κατασκευή 
δρόμων καί άφ’ έτέρου ελέγχει αύστηρότατα τούς κατασκευαζομένους άπό έργολά-
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βους δρόμους. 2) Χημεϊον. To χημείαν της υπηρεσίας ελέγχει τά διάφορα υλικά προ- 
κειμένου νά κατασκευασθή ένα έργο τοϋ δημοσίου άπό άπόψεως άντοχής, περιεκτι- 
κότητος διαφόρων υλών κλπ. 3) Τμήμα άναλυτικής χημείας. Στο τμήμα τοϋτο 
υπάρχουν καί πλάστιγγες άπολύτου άκριβείας καθώς καί άλλα λεπτότατα όργανα. 
4) Τμήμα ελέγχου συσσωρευτών (μπαταριών). Έ κεϊ ελέγχονται οί συσσωρευταί 
τούς οποίους προμηθεύεται ή Πολιτεία για τις άνάγκες τών υπηρεσιών της. 5) 
Τμήμα φωτομετρικών μηχανημάτων καί μικροσκοπίων. Ό  εξοπλισμός είναι τε
λειότατος καί υπάρχουν σχετικά μηχανήματα πού άποτελοϋν την τελευταία λέξι τών 
επιστημονικών έργαλείων. 6) Τμήμα χημικού ελέγχου νεροϋ διά την πρόληψι μολύν
σεων ή άσθενειών άπό τό νερό. 'Υπάρχουν εγκαταστάσεις τελειότατες καί γίνεται 
δειγματοληψία άπό παντού, δπου ένδέχεται νά δημιουργηθή εστία μολυσματική 
άπό τό νερό, είτε σέ υδραγωγείο, είτε στή θάλασσα, είτε σέ στάσιμα νερά κλπ. 7) 
Τμήμα έλέγχου έλαστικών καί πλαστικών. Ελέγχεται ή άντοχή καί ή ΰλη τών πά- 
σης φύσεως έλαστικών καί πλαστικών πού προμηθεύεται ή Πολιτεία. 8) Τμήμα 
έλέγχου πάσης φύσεως δομισίμων ύλικών, δπως τά τσιμέντα, τά τούβλα, οί τσιμεν
τόλιθοι κλπ. Επίσης έλέγχεται τό έδαφος καί τό υπέδαφος δπου πρόκειται νά γίνουν 
έργα δημοσίας χρήσεως, δπως δρόμοι, οικήματα κλπ., δηλαδή τρυποΰν τό έδαφος 
σέ μεγάλο βάθος καί παίρνουν δείγματα, έτσι δέ βρίσκουν αν είναι στερεό τό έδαφος 
κλπ. 9) Τμήμα έλέγχου άντοχής σιδηρών ράβδων πού χρησιμοποιούνται γιά οικοδο
μές, γιά τις γέφυρες καί γιά κάθε έργο τού δημοσίου. 'Ο έλεγχος τών τσιμέντων, τών 
σιδήρων, τών πλαστικών καί τών έλαστικών γίνεται καί άπό άπόψεως άντοχής

τον κ. ύποδιευθυντή αν έσημειώθησαν στην Καλιφόρνια περιπτώσεις άτυχημάτων 
σέ έργα δημόσια, μοΰ άπήντησεν δτι είχαν σημειωθή δύο καθιζήσεις γεφυρών στην 
περιοχή τού Λος ’Άντζελες. 10) Τμήμα Γεωλογίας. Τό τμήμα τούτο έλέγχει καί 
παρακολουθεί την γεωλογική σύνθεσι καί τις περιπτώσεις καθιζήσεων, διολισθή
σεων τού έδάφους κλπ. γιατί έσημειώθηκαν καί παρατηρούνται στην περιοχή τού 
Λος Ά ντζελες κατολισθήσεις καί μάλιστα σέ μιά περίπτωσι έσκοτώθηκε άπό κατο- 
λίσθησι καί ένα κοριτσάκι. 11) Τμήμα έλέγχου ήλεκτρικών έγκαταστάσεων καί 
παντός οργάνου πού λειτουργεί μέ ήλεκτρικό ρεύμα. Τό τμήμα τούτο είναι πιο 
μεγάλο γιατί έλέγχει καί κάθε νέο ήλεκτρικό σκεύος τό όποιο θά τεθή σέ κυκλοφο
ρία άπό τις βιομηχανίες. Δηλαδή τίποτε δέν μπορεί νά κυκλοφορήση στήν άγορά, 
αν δέν ύπάρχη σχετική έγκρισις τής ύπηρεσίας αύτής. Στά ήλεκτρικά είδη περιλαμ
βάνονται τά ραδιόφωνα καί τά τελεβίσιον (τηλεόρασις). 12) Τμήμα έλέγχου υ
δραυλικών έγκαταστάσεων. Στο τμήμα τούτο κατά τρόπο παραστατικό μας έδειξαν 
πώς μπορεί νά μολυνθή τό νερό τής οικιακής χρήσεως (πόσιμο) άπό μιά έλαττω- 
ματική έγκατάστασι κλπ. Γι’ αυτό κάθε υδραυλικό δργανο πού θά παραχθή καί θά 
τεθή σέ κυκλοφορία έλέγχεται. 13) Τέλος είδαμε καί τή βιλβιοθήκη τής ύπηρεσίας 
καθώς καί τά άποδυτήρια (άτομικά γιά κάθε ύπάλληλο), τήν τραπεζαρία καί τήν 
αίθουσα αναψυχής. Τελικά ό κ. Ρέλιας μας παρέθεσε γεύμα σέ κοσμικό εστιατόριο, 
δπου μας έδόθη ή εύκαιρία νά συζητήσουμε διάφορα θέματα μέ τον διευθυντή 
καί τον υποδιευθυντή τής ύπηρεσίας μέτρων.

(Στό επόμενο : Marine land, τό πρότυπο σ’ δλο τόν κόσμο ένυδρεϊο τής [Καλιφορνίας. 
Λελφίνια, φάλαινες καί φώκες άκροβάτες, άθλητές καί μουσικοί).
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ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Α ΥΣΤΡΙΑ )

Είς τό προηγούμενου τεύχος έδημοσιεύθη τδ πρόγραμμα των εκδρομών τού 
προσεχούς έτους. ’Ήδη θά συνεχίσωμεν την περιγραφήν των έντυπώσεών μας άπό 
τάς λοιπάς πόλεις, άς έπεσκέφθημεν.

'Ο γραφών όταν έδημοσίευσεν εις τό τεϋχος τοϋ ’Ιουλίου μικράν περιγραφήν 
της δευτέρας έκδρομής δέν είχε κατά νοϋν νά συνέχιση. Έν τούτοις πολλοί άναγνώ- 
σται προτιθέμενοι, ώς έδήλωσαν, νά μετάσχωσι μελλοντικών εκδρομών παρεκά- 
λεσαν νά γραφώσιν, εί δυνατόν, περισσότεραι λεπτομέρειαι περί της έκδρομής. Μέ 
τήν ύπόθεσιν δτι είναι δυνατόν, έστω καί κατ’ έλάχιστον, αί σημειώσεις αδται νά 
άποβώσιν ωφέλιμοι εις τούς μελλοντικούς εκδρομείς θά συνεχισθώσιν, δσον ό χρό
νος καί ό χώρος τό έπιτρέψη.

Είς τό τελευταίου σημείωμά μας έγράφησαν ολίγα περί Βιέννης. Εις τήν πόλιν 
αυτήν ύπάρχουσι πάρα, πολλά άξια παρατηρήσεως, άλλά ό χρόνος δέν έπέτρεψε τήν 
έπίσκεψίν των. Διά τούτο εις τον νέον προγραμματισμόν προσετέθη μία είσέτι ημέρα 
ποφαμονής είς τήν Βιέννην.

Μετά τήν Βιέννην κατηυθύνθημεν προς Μονάχον, άκολουθοϋντες ύπέροχον 
αυτοκινητόδρομον καί θαυμασίαν διαδρομήν, μέσω τών υπωρειών τών ’Άλπεων.

Ή  διαδρομή έπί πολλά χιλιόμετρα διέρχεται διά τοϋ Βιενναίου Δρυμοΰ, δηλαδή 
άπό άπέραντα δάση πανύψηλων δένδρων. Πολλοί καί θαυμάσιοι, καταρράκται οΐ 
όποιοι πίπτουν έκ τών όρέων, πλουτίζουν τον δεξιά μας ρέοντα ποταμόν Δούναβιν. 
Αί πόλεις καί τά χωρία πού συναντώνται είναι ειδυλλιακά καί πλημμυρισμένα είς τό 
πράσινον. Είς τάς κορυφάς πολλών βραχωδών υψωμάτων έχουν κτισθή πύργοι - 
φρούρια, διατηρούμενοι είς καλήν κατάστασιν. Προφανώς έχρησίμευον ώς κατοι- 
κίαι μεγάλων γαιοκτημόνων ή δουκών.

Τό πρόγραμμα προέβλεπεν έπίσκεψίν τής πόλεως Λίντζ έπί τοϋ Δουνάβεως, 
έκρίθη δμως σκοπιμώτερον, δπως άντί τής Λίντζ, έπισκεφθώμεν τήν μικράν πόλιν 
Μέλκ, διότι έκεΐ καί έπί βραχώδους καταφύτου υψώματος καί είς ώραιοτάτην θέ- 
σιν, ώς συνήθως παρατηρεΐται προκειμένου περί Μονών, έχει άνεγερθή μία ιστορική 
Μονή Βενεδικτίνων. Δέν είχε, βεβαίως, σκοπόν ή μετάβασίς μας τήν έπίσκεψίν τής 
Μονής, αν δέν είχεν ίδιάζουσαν σημασίαν δι’ ήμάς τούς 'Έλληνας.

Είς τήν Μονήν αυτήν λειτουργεί τό μοναδικόν έν Αυστρία, ώς μάς εϊπον, Γυ
μνάσιου Κλασσικών Ελληνικών Σπουδών, όπου έκατοντάδες μαθητών διδάσκονται 
τήν Άρχαίαν 'Ιστορίαν καί Φιλοσοφίαν καί γενικώς τον Άρχαΐον Ελληνικόν Πο
λιτισμόν Ε λ λ η ν ι σ τ ί .

Άτυχώς ή ώρα τής έπισκέψεώς μας συνέπεσε μέ τάς ώρας διδασκαλίας καί 
δέν μάς έδόθη ή ευκαιρία νά έπισκεφθώμεν τό Γυμνάσιου καί συνομιλήσωμεν μέ τούς 
καθηγητάς του. Πάντως έκεΐνο τό όποιον παρετηρήσαμεν μέ ικανοποίησιν είναι ότι 
είς τήν μεγάλην αύλήν - πλατείαν τής Μονής έχουν στηθή άνδριάντες καί προτομαί 
όλων σχεδόν τών άρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, 'Ιστορικών κ.λ.π. ('Όμηρος, 
'Ησίοδος, Ηρόδοτος, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Σωκράτης, Πλάτων, ’Αρι
στοτέλης κ .ά .).

'Π Μονή τών Βενεδικτίνων παρουσιάζει έξαιρετικόν ένδιαφέρον, λόγω τής έκεί 
έγκατεστημένης μεγάλης βιβλιοθήκης, ή οποία περιέχει 80.000 καί πλέον τόμους 
ύψίστης ιστορικής άξίας. ’Αρκεί νά λεχθή ότι 1850 τόμοι, ώς μάς έξήγησαν, είναι 
ελληνικοί καί μάλιστα είς αυτούς υπάρχουν πλεΐστα αύτούσια χειρόγραφα έπί πα
πύρων πολλών διασήμων άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ! ! ! Τά πολύτιμα ταΰτα
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έλληνικά κειμήλια έκλάπησαν ύπό των Σταυροφόρων έξ Ελλάδος, Κωνσταντινου
πόλεως, Μέσης ’Ανατολής καί ιδία έξ Αΐγύπτου. ’Ίσως ή βιβλιοθήκη αΰτη να συνε- 
τέλεσεν εις την εκεί έγκατάστασιν τοϋ Γυμνασίου Κλασσικών Ελληνικών Σπουδών. 
’Έχει καί άλλην ιστορικήν σημασίαν ή Μονή αύτη, ώς προς τήν δράσιν τής Καθολι
κής Θρησκείας καί τών Βενεδικτίνων Σταυροφόρων, άλλά δέν ήτο δι’ ήμάς ενδιαφέ
ρον τό σημεΐον τούτο. ’Ίσως, αν μας δοθή εύκαιρία κατά τήν περιγραφήν τής Βενε
τίας, νά εί'πωμεν ολίγα περί τής δράσεως τών Σταυροφόρων έν Έλλάδι. Μεγάλην 
προφανώς σημασίαν άπό καλλιτεχνικής πλευράς έχει καί ό μικρός Ναός τής Μονής, 
διότι πολυάριθμοι έπισκέπται εύρίσκοντο κατά τήν μετάβασίν μας εκεί’ καί περιειρ- 
γάζοντο τον Ναόν καί τήν Μονήν γενικώς.

Ή  διαδρομή μετά ταϋτα μέχρι τής πόλεως Σάλτσμπουργκ έσυνεχίσθη μέσω 
τής αύτής γραφικότητος τοπίων.

Περί τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ώρας έφθάσαμεν εις Σάλτσμπουργκ, μέ 
πρόβλεψιν παραμονής 3-4 ωρών διά φαγητόν καί σύντομον έπίσκεψιν τής πόλεως.

Ή  πόλις αυτή είναι παγκοσμίως γνωστή διά τό ομώνυμον Φεστιβάλ Μουσι
κής πού κατ’ έτος λαμβάνει χώραν εις μνήμην τοΰ μεγαλοφυούς μουσουργού Μόζαρτ, 
όστις έγεννήθη καί άνεδείχθη έκεΐ. ’Επίσης τό Σάλτσμπουργκ είναι γνωστόν διά τάς 
διεθνείς χιονοδρομίας, αί όποϊαι διεξάγονται κατά τούς χειμερινούς μήνας είς τά πέ- 
ριξ ορεινά συγκροτήματα τοΰ Σάλτσμπουργκ καί ’Άλπεων.

Ή  πόλις, τήν οποίαν διαρρέει ό ποταμός Σάλτσαχ (δλαι αί μεγάλαι πό
λεις τής Ευρώπης έχουν κτισθή εις τάς όχθας μεγάλων ποταμών ), είναι μία ήρεμος 
καί παλαιά πόλις, κτισθεΐσα περί τά τέλη τοΰ Μεσαίωνος επί ύψομέτρου 500 περίπου 
μέτρων έπί τών υπωρειών τών Άλπεων. Παραμένει έκτοτε άναλλβίωτος, διότι δέν 
επετράπη είς τον χώρον τής παλαιάς πόλεως ή άνέγερσις συγχρόνων πολυωρόφων 
κτιρίων. Ώ ς είναι έπόμενον αί οδοί τής εποχής εκείνης είναι στεναί καί δύσβατοι, 
ή δέ κυκλοφορία συγχρόνων λεωφορείων δυσχερεστάτη. ’Αρκεί νά λεχθή ότι έτα- 
λαιπωρήθημεν έπί ήμίσειαν περίπου ώραν διά νά φθάσωμεν είς τήν κεντρικήν πλα
τείαν, περισσότερον δέ διά νά έξέλθωμεν τής πόλεως. Τούτο είχεν ώς άποτέλε- 
σμα τον περιορισμόν τής παραμονής μας, χωρίς νά μάς δοθή, τούτέστιν, ή εύκαιρία 
έπισκέψεως τών πολλών καί άξιολόγων ιστορικών μνημείων τής πόλεως. ’Ιδία δέν 
ήδυνήθημεν νά άνέλθωμεν είς τό περίφημον « Κάστρο Χονενσάλτσμπουργκ» τό 
καλύτερον διατηρούμενον οχυρόν τής Κεντρικής Εύρώπης, ή έκ τού οποίου θέα 
τών πέριξ είναι μαγευτική. Είς τό ύψωμα αύτό λειτουργούν καί τά καλύτερα κέν
τρα τής πόλεως.

Ή  πόλις Σάλτσμπουργκ γενικώς έχει πληθύν ιστορικών Ναών, ’Ανακτόρων, 
Μνημείων κ.λ.π.

Έ ξ δσων άντελήφθημεν τήν καλυτέραν έντύπωσιν προκαλεϊ ό Μητροπολιτικός 
Ναός μέ τά δύο πανύψηλα κωδωνοστάσιά του. Ό  Ναός αύτός είναι έν άπό τά καλύ
τερα δείγματα άρχιτεκτονικής, ρυθμού ’Αναγεννήσεως, τής Δυτικής Εύρώπης. 
’Άλλο εντυπωσιακόν κτίριον είναι τό άνάκτορον τού Πρίγκιπος ’Επισκόπου, μέ τε- 
ραστίαν αυλήν, είς τό μέσον τής οποίας είναι μία άπό τάς άξιολογωτέρας πηγάς 
τής Εύρώπης, ή λεγομένη « Πηγή τοΰ 'Ηρακλέους ». Διήλθομεν, χωρίς νά είσέλθω- 
μεν, άπό τήν περίφημον Φραγκισκανικήν Μονήν. Είναι παλαιά ή Μονή αύτη καί 
ιστορική, διότι είς τάς βιβλιοθήκας της φυλάσσονται κειμήλια άπό τής Ρωμαϊκής 
εποχής μέχρι τού ΙΗ' αίώνος μέ δλα τά στοιχεία τών έκάστοτε περιόδων τής πολυ- 
ταράχου αύτής περιοχής τής Κεντρικής Εύρώπης.

Άλλο άξιον προσοχής είναι τό Άνάκτορον τοΰ Λεοπόλδου, διότι παρέχει 
έξαιρετικόν δείγμα τοΰ ρυθμού Ροκοκό. ’Επίσης περίφημον είναι καί τό Άνάκτορον 
Χέλμπουρν, διατηρούμενον είς πολύ καλήν κατάστασιν είς ρυθμόν .Μπαρόκ μέ τούς 
άπεράντους κήπους τού αυτού ρυθμού. Τά ’Ανάκτορα αυτά μετά τών κήπων των θεω-
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ροΰνται άπό τά παλαιότερα καί ωραιότερα έν Εύρώπη. ’Επίσης είδομεν τό περίφη- 
μον Θέατρον Συναυλιών, τό όποιον, ώς μας εΐπον, διαθέτει 2.000 θέσεις καί έχει 
έξαίρετον ακουστικήν.

'Η ζωή τής πόλεως δεν διαφέρει πολύ τής των λοιπών Αυστριακών πόλεων. 
Επειδή δμως τό Σάλτσμπουργκ είναι μέγα τουριστικόν κέντρον, μέ τεραστίαν του
ριστικήν κίνησιν, έχει καί ηύξημένας τάς τιμάς τών βιοτικών άγαθών. Αΐ τιμαί π.χ. 
τών εστιατορίων είναι ύψηλότεραι τών τής Βιέννης καί Γκράτς. Έντύπωσιν μάς 
προεκάλεσε τό γεγονός δτι είς τάς δχθας του ποταμού Σάλτσαχ λειτουργούν ιχθυο
πωλεία μέ πλεϊστα είδη ιχθύων, ώς καί εστιατόρια παρασκευάζοντα φαγητά έξ ιχθύων, 
ώς περίπου παρ’ ήμϊν είς Τουρκολίμανον, Παλαιόν Φάληρον καί Καλαμάκι, μέ χαρα
κτηριστικήν τήν οσμήν τών ψηνομένων ιχθύων... προφανώς τού «γλυκού νερού», διότι 
πώς είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν τήν υπαρξιν εκεί νωπών θαλασσίων ιχθύων δταν 
ή θάλασσα είναι κάτι τό άγνωστον διά τό πλεΐστον τών κατοίκων τής πόλεως ταύ- 
της, ή οποία άπέχει πολλάς εκατοντάδας χιλιομέτρων άπό θαλασσίαν περιοχήν.

Πάντως άναχωροΰντες έκ Σάλτσμπουργκ άπεκομίσαμεν, έστω καί άν ή παρα
μονή υπήρξε μικρά, ώραίας εντυπώσεις καί μέ ένδεχόμενον τήν εύχήν νά έπανέλθω- 
μεν.

Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι είς τήν πόλιν αύτήν έγεννήθη καί ό διάσημος, 
έλληνικής καταγωγής διευθυντής ορχήστρας Φόν Καραγιάν, δστις προσφάτως 
είς τό θέατρον 'Ηρώδου τού ’Αττικού διηύθυνε τήν περίφημον ορχήστραν τής Βιέννηςς

Δ . ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

\

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟ ΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΔΗΓΟ ΥΣ

'Οταν σας σταματήση δ άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθητε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. ΑΟτό άτταγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.
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Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Α Α Μ Α Σ
Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ  ΤΩ Ν  Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν  Ε Ξ Ο ΡΜ Η ΣΕ Ω Ν  Κ Α Ι  

Ε ΙΚ Ο Σ Ι Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  Α Π Ο  ΤΟ Θ Α Ν Α Τ Ο  Τ Ο Υ

________________  ·ϊπό  Ύπαστυνόμου Α ' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ ------------------------
( Συνέχεια άπο τό προηγούμενο )

«Διαβάσματα, έμπνεύσεις, εικόνες, στίχοι, πού έρχονται στήν άκρη της πέννας, στίχοι 
»πού έρχονται στήν παρυφή της μνήμης, στίχοι άπο παλιές ή πρόσφατες περιπλανή- 
»σεις σέ ξένους λυρικούς κήπους καί πού σημειώνονται είτε γιά νά έκφράσουν ένα 
«αίσθημα πού δεν βρίσκει τις λέξεις του στα χείλη τοΰ Ποιητοϋ, εί'τε γιά νά έκφρά- 
»σουν μιά συγκίνηση πού ό ίδιος θέλει νά κρύψη, τραγούδια ολόκληρα καί πολύστρο- 
»φα κινημένα άπο τον μυστικό του έρωτα, εντυπώσεις άπο το δρόμο, άπο τούς έπι- 
«σκέπτες τού κελλιοϋ, άπο τά βιβλία πού γίνονται κοινά ένδιαφέροντα καί τρέφουν 
«τήν έπιστολιμαία συζήτηση, ή παραμικρή λεπτομέρεια πού άφορά τή ζωή τοΰ 
«Ποιητοϋ καί πού είναι πάντοτε σχεδόν σχετική μέ το αίσθημα προς το είδωλό του, 
«όλα αυτά γεμίζουν σελίδες καί σελίδες...—σελίδες πού τις διακόπτουν συχνά έπι- 
'«φωνήματα λατρευτικής προσηλώσεως, στοργής, όπου μέ δυσκολία κάποτε μπορεί 
«νά διαχωρίση κανείς το αίσθημα τοΰ ερωτευμένου άπο μιά σχεδόν πατρική τρυ- 
«φερότητα προς τήν άρρωστη κοπέλλα—καί πάντα μιά ώριμη σκέψη, μιά έμπειρη 
«καί στερεή κρίση γιά τά πρόσωπα καί τά πράγματα τής ξένης κυρίως λογοτεχνίας 
«πού φαίνεται νά είναι ή γέφυρα τής πνευματικής συναντήσεως καί τής πνευματι- 
«κής συνομιλίας κόρης καί Ποιητοϋ.

«Πράγματι, ή νέα, έως τή στιγμή τοΰ πρώτου συναπαντήματός της μέ τον 
«Ποιητή, είχε ζήσει σ’ ένα πνευματικό κόσμο κλειστό, πού τον καθώριζαν τά θρη- 
«σκευτικά της ένδιαφέροντα. 'Η σκέψις της είλκύετο περισσότερον άπο τήν περιο- 
»χή τής μεταφυσικής καί τής φιλολογίας τοΰ θρησκευτικού μυστικισμοΰ παρά άπο 
«τά ένδιαφέροντα τής ζωντανής λογοτεχνίας, έλληνικής ή ξένης. Τά νεανικά της 
«χρόνια τά πέρασε μέ τήν ξενόγλωσση θρησκευτική φιλολογία. Δέν γράφει κάν τά 
«έλληνικά, γιατί ή μόρφωσή της είναι γαλλική" γ ι’ αύτο καί ό Παλαμάς στά 
«γράμματά του, όπου έκρινε πώς ή φράσις ή ή λέξις θά ήσαν δυσκολονόητες 
«γιά τήν παραλήπτρια, τής γράφει γαλλικά. Είναι χαρακτηριστικό πώς στο 
«πρώτο τους συναπάντημα, ή νέα δέν είχε άκούσει, έως εκείνη τήν ώρα, το 
«όνομα : Παλαμάς, ένώ ήξερε περίκαλα νά συζητε,ΐ καί νά άναλύει τον Schure. 
« ’Αργότερα, όπως θ’ άποκαλυφθή άπο τά γράμματα τοΰ Παλαμά—καί είναι 
«άληθινά κρίμα τ ’ ότι ή ’Αλληλογραφία αύτή έκδίδεται μονόπλευρη, μ’ όλο πού τά 
«γράμματα τής νέας φυλάγονταν άπο τον Ποιητή μέ θρησκευτικήν εύλάβεια, καί, 
«καθώς Λληροφοροΰμαι, ή άλησμόνητη Ναυσικά, ή κόρη του, τά είχε διατηρήσει 
«στά κατάλοιπα τοΰ πατέρα της...—ό Ποιητής, παρακινούμενος άπο τήν Ραχήλ του, 
«τήν Chere et divine Clarte, θά δοκιμάση ό ίδιος μιά περιπλάνηση σέ περιοχές 
«πού έως τότε τοΰ έμεναν ξένες. Θέλει νά μπορεί νά συζητεΐ μέ τήν έπισκέπτρια 
«τοΰ Κελλιοΰ μέσα στούς δικούς της χώρους καί νά μή δίνει τήν εντύπωση ένος βε- 
«βήλου depayse. Καί ό ζήλος τοΰ Ποιητή είναι τόσος, αύτος ό νέος οίστρος, πού 
«κράτησε άρκετά χρόνια, είναι τόσον έντονος καί τόσον ειλικρινής, ώστε αύτος ό 
«τόσον ψυχρός στο θρησκευτικό συναίσθημα κι’ ό τόσον ξένος προς κάθε είδους με- 
«ταφυσική άγωνία— (πόσες φορές δέν μάς τύ είπε, καί στά «Σημειώματα στο Περι- 
«θώριο», καί στά «Χρόνια μου καί τά Χαρτιά μου» καί στήν «Ποιητική» του)—θά 
«φτάση κάποτε νά μιλεΐ γιά μιά Conversion, μιά μ ε τ α σ τ ρ ο φ ή ,  μ έτή  Θρη-
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«σκευτικήν έννοια του δρου, πού πάει νά συντελεσθή μέσα του και πιστεύει πώς τό 
»δργανο αύτής της μεταστροφής είναι ό Chere Clarte... Τής γράφει πράγματι, μια 
«Κυριακή, στις 4 τοϋ Δεκέμβρη του 1922, λίγους μόλις μήνες άφότου άρχισε ή ’Αλ- 
«ληλογραφία τούτη, κι’ υστέρα άπό πολλές σκέψεις καί γλυκεία ταραχή πού του 
«γεννά μέσα του ή μυστηριακή κατάνυξη πού ή παρουσία τής κόρης καί τα μυστι- 
«κολατρικά ένδιαφέροντά της τοϋ εμπνέουν... «’Έτσι κ ι’ έγώ, καί μέ δλα μου τά... 
«γεράματα θά έλεγα, αν δεν αντιπαθούσα φοβερά την πεζή καί την άπό πολλές άπό- 
»ψεις, άνόητη αύτή λέξη, ποιος ξέρει αν δέν είμαι προωρισμένος, Predestine για 
«κάποιαν απροσδόκητη conversion προς τήν οποίαν θά μέ οδηγούσε ή χάρις τοϋ 
«Πνεύματος πού είναι περιττόν νά σοΰ το ονομάσω...». Άναθυμάται το λυρικό τρο- 
«πάρι στην ’Αειπάρθενη, βαλμένο στή «Φ λ ο γ έ ρ α  τ ο ϋ  Β α σ ι λ ι  ά». «Το 
«χαρακτηριστικό του—προσθέτει—είναι πώς είναι καμωμένο άπό τά επίθετα μέ 
«τά όποια στόλισε τήν Παναγιά ή Ελληνική Χριστιανωσύνη»... Καί ξαναγυρίζει 
«στις ίδιες σκέψεις καί μέ περισσότερη έπιμονή σ’ ένα άλλο γράμμα του, γραμμένο 
«τον δρθρο μιας Πέμπτης, μιά βδομάδα άργότερα, στις 12 τοϋ Δεκέμβρη: «... Φεύ- 
«γοντας μοΰ δάνεισες, μοΰ άφισες στά χέρια μου τό Θείο Βιβλίο Γ eternelle con- 
«solation», καθώς είδα νά τ ’ ονομάζουν, τό Βιβλίο πού αισθάνομαι μιάν άφατην 
«έπιθυμία δχι νά τό διαβάσω μόνον, νά τό καταλάβω μέ τή σκέψη μου, δχι απλώς 
«νά. τό αισθανθώ σάν ενα ώραϊο ποίημα, άλλά νά τό αισθανθώ μετουσιωμένο μέσα 
«μου, στήν ψυχή μου βαθειά, σά Θεία Χάρη, la  Crace!.. Πώς έγινε μαζί, ΐσως τις 
«ίδιες στιγμές, έσύ νά συλλογισθής τήν Imitation, κ ι’ έγώ νά τή συλλογισθώ έ- 
«ξαφνα, καί νά απορήσω πώς τόσον καιρό νά μή σοΰ κάμω λόγο γ ι’ αύτή, πώς έψα- 
»ξα καί τήν ηδρα στο χάος τών βιβλίων μου, γιά νά τήν ανοίξουμε μαζί;...». Θλί- 
«βεται γιατί δέν έχει τήν άναγκαία Preparation «γιά νά ποτιστή μέ τή χάρι τοϋ 
«θείου «Βιβλίου», μά πασκίζει, προσπαθεί νά γίνει άξιος τής Χάρης πού δέχεται 
«άπό τά χέρια τής divine Clarte, συγκεντρώνει στο τραπέζι του θρησκευτικά βι- 
«βλία, τή Legende Doree, τον βίο τοϋ Αγίου Φραγκίσκου τής Άσσίζης, μιά ίστο- 
«ρία τής χριστιανικής λογοτεχνίας δπου ένα κεφάλαιό του είναι άφιερωμένο στις 
« ’Εξομολογήσεις τοϋ 'Αγίου Αύγουστίνου, κάποια άλλα ιερά έντυπα, «σά νά ήθε- 
»λα άπό αότά νά σχηματίσω ενα milieu, ένα περιβάλλον πρόσφορο μέ τήν ψυχική 
«μου διάθεση...». Κι’ άναρωτιέται πάλιν : «... μήπως συμβαίνει κάτι μυστικώτερο 
«καί θαυμαστότερο μέσα μου, καί είσαι Έσύ διαλεγμένη γιά όργανό τής conversion 
«αυτής πού μέ τρομάζει;»

«Μέ παρέσυρε ή ειδική τούτη πλευρά τής ’Αλληλογραφίας—ίσως γιατί ή λεπτο- 
«μέρεια άκριβώς αύτή φωτίζει μ’ άποκαλυπτικώτερο φώς τή μυστική γοητεία πού 
«ή παρουσία τής κόρης άσκεΐ στο πνεΰμα καί στήν ψυχολογία τοϋ Ποιητοΰ έως τις 
«βαθύτερες, τις πλέον άπόκρυφες πτυχές τής ύπάρξεώς του. Ά λλ’ είναι, καθώς είπα, 
«μιά λεπτομέρεια απλή αύτοΰ τοϋ διαλόγου—τοϋ οποίου μονάχα ένα σκέλος μάς 
«δόθηκε—μονολόγου, λοιπόν, πού μάς φανερώνει γυμνή μιά ποιητική ψυχή δχι λι- 
«γώτερο ταλαιπωρημένη άπό τά έγκόσμια, δαρμένη άπό μυστικήν άγωνία κ ι’ αύ- 
«τοτιμωρημένη, καί πού μάς καλεί, διακριτικά έν τούτοις, μ’ δλη τήν άλλοΰ άσκέ-
«παστη, άλλοΰ πεπλοφορημένη είλικρίνειά του, νά δοΰμε τό άδυτό της.........................
............................................................................................·»·

( Συνεχ ίζεται)
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(Συνέχεια  έχ  τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Κόνιαρη Ίω άννου.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 156, απέναντι στις φυλακές Άβέρωφ.
Ό  ’Ιωάννης Κόνιαρης (1801-1872) διετέλεσε δήμαρχος ’Αθηναίων (1851- 

1854) καί έξετέλεσε πολλά έργα εύπρεπισμοϋ καί δημοσίας άνάγκης.
Κ ονίτσης.
Πάροδος της όδοΰ Σεπολίων 3, στη πλατεία ’Αττικής.
Ή  Κόνιτσα, κωμόπολις τής επαρχίας Ίωαννίνων, έ'χει σήμερα γύρω στους 

3500 κατοίκους καί εύρίσκεται κοντά στά στενά τοΰ ’Αώου ποταμού ΒΔ. των Ίωαν- 
νίνων σ’ άπόστασι 76 χιλ. Στις πολλές έκδοχές πού επικρατούν, όσον άφορά την 
τοπωνυμία τής Κονίτσης, ό Π. Άραβαντινος φρονεί ότι τ ’ όνομα της προήλθεν άπο τη 
λέξι «Κνωσσός», άρχαία ’Ηπειρωτική πάλι, καί κατόπιν παραφθοράς έγινε Κονισσός, 
Κόνισσα, Κόνιτσα.

Τήν εποχή τής τουρκοκρατίας ή Κόνιτσα είχεν άναπτύξει αξιόλογο εμπόριο. 
Ά πο  αυτή κατήγετο ό περιώνυμος τύραννος των ’Αθηνών Χασικής, καθώς καί ή 
περιβόητη γιά τήν θηριωδία της Χάμπω, μητέρα τού Άλή-πασά των Ίωαννίνων. 
Ά πο τον ελληνικό στρατό κατελήφθη στις 24 Φεβρουάριου 1913. Στο Α' παγκό
σμιο πόλεμο κατέλαβον τήν Κόνιτσα οί ’Ιταλοί καί τήν έγκατέλειψαν το 1917. Κατά 
τήν διάρκεια, τού συμμοριτοπολέμου (Δεκέμβριος 1947) συνήφθη εκεί σφοδροτάτη 
μάχη μεταξύ συμμοριτών καί έθνικών δυνάμεων, πού έμενε γνωστή στο Πανελλή
νιο ώς «ή μάχη τής Κονίτσης». (Συνώνυμη όδος υπάρχει' σέ πολλά προάστια τών 
’Αθηνών).

Κ οντογιανναίων.
Πάροδος τής πλατείας Κυκλοβόρου, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής 

<(Γκύζη».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια κλεφτών καί άρματωλών 

τής 'Υπάτης, τής οποίας μέλη διεκρίθησαν στήν έπανάστασι τοΰ 1821 καί μετά τήν 
άπελευθέρωσι άπο τήν τουρκοκρατία.
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Κοντογόνη Κωνσταντίνου.
Πάροδος της όδοϋ ’Ιωσήφ Μομφεράτου 67, κοντά στον "Αγιο Ελευθέριο τοϋ 

Γκύζη.
Ό  Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητής της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο 

’Αθηνών επί- 40ετία (1837-1877), γεννήθηκε στήν Τεργέστη τό 1812, άπό Πελο- 
ποννήσιο πατέρα καί Ήπειρώτισσα μητέρα. Έγραψε σημαντικά έργα θεολογίας 
καί άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1878.

Κοντοσκαλ ίου.
Πάροδος τής όδοϋ Έπταπυργίου, στο τέρμα των λεωφορείων Πολυγώνου.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη συνοικία της Κωνσταντινουπόλεως, ή 

οποία προ τοϋ 1922 κατωκεϊτο κυρίως άπό "Ελληνες.
Κοντού Κωνσταντίνου.
Πάροδος της όδοϋ Πατησίων 294, άπέναντι στον "Αγιο Λουκά.
Ό  Κωνσταντίνος Κόντος, φιλόλογος καί ελληνιστής άπό τούς έγκυροτέρους, 

καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1863), γεννήθηκε στήν ’Άμφισσα τό 1834, 
καταγόμενος, έκ πατρός, άπό τήν "Ηπειρο. Δέκα χρόνια προ τοϋ θανάτου του (1909) 
έτυφλώθη, πλήν όμως έξηκολούθησε νά διδάσκη, έχοντας βοηθό τον μετέπειτα κα- 
θηγητή τοϋ Πανεπιστημίου καί ’Ακαδημαϊκό Χαρίτωνα Χαριτωνίδη. Παρά τις 
γλωσσικές άκρότητές του, ήταν ύπέρμαχος τοϋ έξαττικισμοΰ τής καθαρευούσης. 
'Τπήρξεν ένας άπό τούς άρίστους καί δεινούς έλληνιστάς τοϋ παρελθόντος αίώνος 
καί συνέβαλε τά μέγιστα στήν άνάπτυξι καί έπίδοσι τών γραμματικών καί φιλολο
γικών μελετών.

Κοντούλη ’Αλεξάνδρου.
Πάροδος τής όδοϋ Βείκου 39, κοντά στον "Αγιο ’Ιωάννη.
Ό  ’Αλέξανδρος Κοντούλης, άντιστράτηγος, γεννήθηκε στήν ’Ελευσίνα τό 

1858. Τό 1878 μετέσχεν ώς εθελοντής στήν έπανάστασι τής ’Ηπείρου καί συλλη- 
φθείς άπό τούς Τούρκους κατεδικάσθη σε θάνατο, διασωθείς τελικά υστέρα άπό έπέμ- 
βασι τής ’Αγγλίας. ’Έλαβε μέρος σ’ όλους τούς μετέπειτα πολέμους καί έτραυμα- 
τίσθη δυο φορές, στή μάχη τής Άετορράχης καί στήν έπίθεσι κατά τοϋ Μπιζανίου. 
Στο διάστημα τής μικρασιατικής εκστρατείας διετέλεσεν, επί 16μηνο, διοικητής τοϋ 
Α' Σώματος Στρατοΰ. Άπεστρατεύθη τό 1923 μέ τον βαθμό τοϋ άντιστρατήγου. 
Τό 1925 διωρίσθη πρέσβυς τής Ελλάδος στήν ’Αλβανία καί προσέφερε σημαντι
κές έθνικές υπηρεσίες. Άπέθανε τό 1933.

Κόνωνος.
Αρχίζει άπό τό τέρμα τής όδοϋ Άμασείας (Παγκράτι) καί τελειώνει στήν 

οδό Φορμίωνος, κοντά στήν εκκλησία «Άνάληψις».
Ό  Κόνων, ’Αθηναίος στρατηγός, γυιός τοϋ Τιμοθέου, ήταν συστράτηγος 

τών Άλκιβιάδου καί Θρασυβούλου (409) καί άρχιστράτηγος τοϋ στόλου στήν έν 
Αίγός Ποταμοϊς άποτυχοΰσα ναυμαχία. Τό 394 π.Χ., ήγούμενος περσικοΰ στόλου, 
κατεναυμάχησε κοντά στή Κνίδο τούς Λακεδαιμονίους. Έπιστρέφοντας στήν ’Α
θήνα άνήγειρε τά Μακρά τείχη, πού ειχον καταδαφισθή τό 404. Ή  έναντίον του 
πολεμική τοϋ Σπαρτιάτου Άνταλκίδου έκλόνισε τό κΰρος τοϋ Κόνωνος καί έτσι 
αυτός έφυγε στή Κύπρο, γιά νά ένισχύση τον κατά τών Περσών άγωνιζόμενο φίλο 
του Ευαγόρα. Έ κεΐ άπέθανε τό 389 π. X.

Κοραή ’Αδαμάντιου.
Πάροδος τής όδοϋ Σταδίου 32, άπέναντι στή πλατεία Κλαυθμώνος.
'Ο ’Αδαμάντιος Κοραής, γιατρός, φιλόσοφος καί μέγας διδάσκαλος τοϋ
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Γένους, γεννήθηκε στη Σμύρνη τό 1748, καταγόμενος άπό Χίο πατέρα. Τα πρώτα 
μαθήματα έλαβε στήν Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης καί άργότερα στήν 'Ολλανδία. 
Έσπούδασε Ιατρική στο Μομπελλιέ της Γαλλίας καί τό 1788 έγκατεστάθη στό 
Παρίσι, όπου καί έπεδόθη σέ φιλολογικές εργασίες, πιστεύοντας δτι ό φωτισμός 
τοϋ Γένους θά ήταν 6 πλέον άσφαλής προάγγελος της εθνικής παλιγγενεσίας.

"Αν καί ήταν τής γνώμης δτι ή εθνεγερσία έπρεπε νά έκδηλωθή τό 1850 πε
ρίπου, άφοϋ προηγουμένως έμορφοΰτο ό λαός, είργάσθη ένθερμα για τήν εύόδωσι 
τοϋ άγώνος τοϋ 1821. Τότε Ιξέδωσε καί σχετικά έργα, δπως τό «Πολεμιστήριον 
σάλπισμα» κ.ά. Τό 1825 έπρωτοστάτησε στήν ίδρυσι τοϋ αΈλληνικοϋ Κομιτάτου» 
στό Παρίσι.

Σχετικά μέ τό επίμαχο θέμα τής γλώσσης, παρεδέχετο μιά γλώσσα, πού νά 
εύρίσκεται μεταξύ τής άρχαϊζούσης καί τής λαλουμένης, δηλαδή τήν σημερινή καθα
ρεύουσα. Μέ τήν δλη του γενικά δράσι ό Κοραής ύπήρξεν ένας άπό τούς πρωτερ
γάτες τοϋ νεολληνικοΰ διαφωτισμοΰ καί ένας τών έπιφανεστέρων διδασκάλων τοϋ 
Γένους. Άπέθανε στό Παρίσι τό 1833, σέ ήλικία 83 χρόνων, διατηρώντας άπόλυτα 
τις πνευματικές του δυνάμεις. Στό νεκροταφείο τοϋ Μονπαρνάς καί επάνω στό 
τάφο του είναι χαραγμένο τό έξής έπίγραμμα, πού έγραψεν ό ΐδιος.

« ’Αδαμάντιος Κοραής. Χίος, ύπό ξένων μέν, ’ίσα δέ τή φυσάση μ’ Έλλάδι πεφι- 
λημένην γήν τών Παρισίων κείμαι».

Πιο κάτω είναι γραμμένα τά έξής: «Οι τής Ελλάδος τον πατέρα θρηνοϋντες 
Ν. Βλατός, Α. Κοντόσταυλος, I. Ρώτας, τύμβου άνέστησαν τόνδε Θ' ’Απριλίου 
ΑΩΛΓ', άνερ ποθεινότατε γαϊαν έχοις έλαφράν». Στή συνέχεια είναι γραμμένη γαλ
λιστί ή επιγραφή: «Αύτό τό εύγενές τέκνον τών Ελλήνων άναζωογονοΰν τήν γενεάν 
του, έκαμε νά έγερθή μέ τήν φωνήν του εις λαός ήρώων. Ή  Γαλλία, Κοραή, ή δευ- 
τέρα Σου πατρίς, Σέ φυλάττει μέ ύπερηφάνειαν μέσα εις τήν ειρήνην τών τάφων».

Τον Μάιο τοϋ 1875, προ τών Προπυλαίων τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών έτο- 
ποθετήθη μαρμάρινος άνδριάς τοϋ Κοραή καί τό 1877 τά όστά του,μεταφερθέντα στήν 
’Αθήνα, έναπετέθησαν σέ μεγαλοπρεπές μνημείο τοϋ Α' Νεκροταφείου. (Συνώ
νυμη όδός ύπάρχει σέ πολλά προάστια τών ’Αθηνών).

Κόρακα Μιχαήλ.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο ’Ιωνίας 101, (ήλεκτρικός σταθμός 'Αγίου Νικο

λάου) καί τελειώνει στήν οδό Λιοσίων, κοντά στον κινηματογράφο «Δώρα».
'Ο Μιχαήλ Κόρακας, άρματωλός τής Κρήτης, γεννήθηκε στή Πόμπια τό 

1797 καί άπέθανε εκεί τό 1882. 'Υπό τον Καλλέργη έλαβε μέρος στή καταστολή τής 
στάσεως Γιατράκου. Στήν Κρητική έπανάστασι τοϋ 1866, ώς γενικός άρχηγός 
τής περιοχής 'Ηρακλείου, διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο.

Κοργιαλενίου Μαρίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Δασίου, πίσω άπό τήν άνατολική πλευρά τοϋ νοσοκομείου 

« ’Ερυθρός Σταυρός».
'Ο Μαρίνος Κοργιαλένιος, μέγας εθνικός ευεργέτης, γεννήθηκε στό ’Αργο

στόλι τό 1830 καί άπέθανε στό Λονδίνο τό 1913. Έκληροδότησε τεράστια ποσά για 
έθνικούς, κοινωφελείς σκοπούς, γιά τήν ίδρυσι τής Κοργιαλενείου Σχολής Σπε
τσών, γιά τό ’Αστεροσκοπείο ’Αθηνών κλπ. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει στό Καλα
μάκι).

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Τ '  ο Σικάγον τοΰ 1915 δέν έχει καί τήν παραμικράν έστω σχέσιν μέ τάς σημε- 
-ρινάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά, άλλά ούτε πρέπει να δημιουργηθοϋν καί κατ’ έλα- 
χιστότατον δριον συνθήκαι πού να έπιτρέπουν άπλοΰν έστω παραλληλισμόν, δπως 
έκαμε συντάκτης άπογευματινής έφημερίδος των ’Αθηνών έξ αφορμής των τελευ
ταίων κρουσμάτων ληστειών εις τήν γείτονα καί τήν πρωτεύουσαν. Ή  τριμελής 
συμμορία τών έπιδόξων ληστών Πειραιώς, συμμορία έν έκκολάψει καί άποτελου- 
μένη άπο νεαρούς ζηλωτάς «ήρώων» της οθόνης, έξηρθρώθη κατόπιν παρακολου- 
θήσεως μιας έβδομάδος καί άφοϋ είχε πραγματοποιήσει μίαν ληστείαν μόνον καί 
δύο άποπείρας τοιαύτης, έν πάση περιπτώσει δέ πριν «μεθύσουν» μέ τάς επιτυχίας 
των οί «σκληροί άνδρες» Β.Δ. καί Σ.Γ. τών 19, καί Α.Θ. τών 22 ετών, καί τρα
πούν προς ληστείας μπαρ καί τραπεζών, δπως έφιλοδόξουν. Έντύπωσιν πάντως 
προκαλεΐ το θράσος τόσον νέων άτόμων, άλλά καί ή άπομίμησις μεθόδων τού υπο
κόσμου ξένων χωρών, δπως λ.χ. πέτρα έντός σακκούλας διά νά πλήξουν το θύμα, 
-ομοίωμα περιστρόφου έκ βακελίτου διά τον έκφοβισμόν, σχεδιαζομένη άγορά λα
στιχένιου γκλομπ κ.ά.π., πλήν τής έλληνικωτάτης μαχαίρας βεβαίως. Αύτήν τήν 
μάχαιραν, το έλληνικώτατον μέσον ληστείας, άλλά καί ειδικήν μάσκαν άπο μαντή
λι, έχρησιμοποίησεν ό 18ετής Γ.Δ. εις τάς ’Αθήνας διά τήν ληστείαν νυκτοφύλα- 
κος γκαράζ καί άποπείρας ληστειών δύο εργατριών. Το άξιόλογον είναι εις τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν, δτι ενώ ό νυκτοφύλαξ έπανικοβλήθη εις τήν θέαν τής μαχαί
ρας καί παρέδωσε το μικρόν χρηματικόν ποσον πού έφερε μαζί του, οί δύο έργά- 
τριες, μακράν ή μία τής άλλης καί χωρίς νά εύρίσκωνται άλλα άτομα πλησίον των, 
δέν έπτοήθησαν εις τήν θέαν τοΰ μασκοφόρου καί εις τήν μάχαιραν αύτοΰ, άλλά 
άντεστάθησαν καλοΰσαι εις βοήθειαν, δτε οί λησταί έτράπησαν εις φυγήν. Ή  μία 
μάλιστα, ή Ε.Λ. τών 28 ετών, έπετέθη κατά τού ληστοΰ, συνεπλάκη μαζί του καί 
κατέπεσεν επί τοΰ εδάφους, τραυματισθεΐσα ελαφρώς έκ τής πτώσεως μόνον. («ΑΕ 
δέ γυναίκες γεγόνασιν άνδρες»...). Τό δτι συνελήφθη καί αύτός ταχύτατα λοιπόν, 
ήτο δέ «παιδί» 18 ετών, δπως καί οί άλλοι σχεδόν τοΰ Πειραιώς—είχε καί 7 διαρ
ρήξεις ό εΰελπις—φανερώνει δτι δέν θά έπιτραπή εις ούδένα ό παραλληλισμός εγ
κλήματος Σικάγου προς το έγκλημα τοΰ άθηναικοΰ καί πειραϊκοΰ υποκόσμου.
Η ι ' ~ ***θρασύτης τών κομμουνιστών έξεδηλώθη καί αύτάς τάς ημέρας μέ το έπεισό- 
διον τοΰ Παλαιού Φαλήρου. Μία όμάς έξ αύτών μετέβη εις τήν λαϊκήν άγοράν τοΰ 
γραφικού προαστίου καί, μέ φορτικόν τρόπον προσεπάθει νά συλλέξη ύπογραφάς 
άπο πωλητάς καί άγοραστάς διά τήν άπελευθέρωσιν τών «πολιτικών κρατουμένων», 
ήγουν διά τήν άπελευθέρωσιν τών γνωστών άνά τά πέρατα τής οικουμένης αιμο
σταγών έγκληματιών τοΰ κοινοΰ ποινικού δικαίου. Εις σύστασιν τοΰ έπόπτου τής 
λαϊκής άγοράς δπως άπομακρυνθοΰν, εξύβρισαν τοΰτον σκαιότατα καί τον ήπεί- 
λησαν. Καί εις τήν άστυνομικήν έπέμβασιν άπήντησαν ό μέν Γ. Τσαπέρας, έτών 
46 καί εσχάτως άπολυθείς τών φυλακών, δπου έξέτισε ποινήν καθείρξεως 19 έτών 
διά φόνον, μέ έπίθεσιν κατά άστυφύλακος τής ’Αμέσου Δράσεως, ή δέ Άργυρώ Φω-
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κιανοΰ, έτών 24 καί σύζυγος του γνωστού κομμουνιστοϋ Ίωάννου Φωκιανοϋ, μέ 
«δάγκωμα» της δεξιάς χειρός άστυφύλακος τοΰ ΙΒ' Παραρτήματος. Όλιγώτερον 
έπιθετικαί οί Σταματίνα Κλούτη των 49 έτών καί ή μήτηρ τοΰ κομμουνιστοϋ Τσό
χα, έπροτίμησαν κάποιαν παθητικήν άντίστασιν άνευ βιαιοπραγιών. Τό έπεισόδιον 
τοΰτο παρουσίασε δύο άξιομνημόνευτα χαρακτηριστικά: Την πρωτοφανή έξέγερσιν 
τοΰ εκεί ευρισκομένου πλήθους, διά την κομμουνιστικήν θρασύτητα, καί τήν έξ άκρι- 
τομυθιών άποκάλυψιν 'ότι αί κομμουνίστριαι έλαβον «γραμμήν» νά... δαγκώνουν 
τούς άστυνομικούς, συμβολικώτατα, εις τήν δ ε ξ ι ά ν  χεΐρα.

" *«{: if:
Καί μία σκηνοθεσία τών άριστερών είς βάρος της ’Αστυνομίας—άπό το μέ- 

γα πλήθος γνωστών κομμουνιστικών σκευωριών εις βάρος μας καθημερινώς σχεδόν 
—άπεκαλύφθη τον τελευταϊον καιρόν είς το κοινόν άπό μήνυσιν ιδιώτου κατά τοΰ 
έκδό του Π.ΓΙ ., κατά τοΰ διευθυντοΰ Κ.Λ., κατά τοΰ φωτορεπόρτερ Γ.Α., άπάντων 
τής έφημερίδος «Αύγή», καί κατά τοΰ ναυτικοΰ Κ.Δ. Παρευρέθη τυχαίως ό νεαρός 
Κ.Ε. τών 17 έτών είς παράνομον συγκέντρωσιν τών άριστερών είς Τζιτζιφιές, ότε 
καί διετάχθη ύπό τών άστυνομικών νά άποχωρήση μετά τών άλλων συγκεντρωθέν- 
των. Τότε παρελήφθη ύπό τοΰ ναυτικοΰ Κ.Δ., ύπό τοΰ οποίου ώδηγήθη είς τά γρα
φεία τής έφημερίδος «Αύγή». ’Εκεί οί κατηγορούμενοι έξέσχισαν τό ύποκάμισον 
τοΰ νεαροΰ, τον έφωτογράφησαν, καί τήν έπομένην έδημοσίευσαν τά γνωστά ψεύ
δη έπί ψευδών διά «πρωτοφανείς τραμπουκισμούς τών άστυνομικών» κ.λ. είς βά
ρος «άγωνιστών τοΰ λαοΰ», παρετίθετο δέ ώς «άπόδειξις» ή ευμεγέθης φωτογρα
φία τοΰ δήθεν κακοποιηθέντος Κ.Ε. μέ τήν λεζάνταν: «Τά άσύδοτα άστυνομικά όρ
γανα». Δεν ύπελόγισαν όμως οί δράσται τής σατανικής μηχανορραφίας είς τό θι- 
γέν φιλότιμον τοΰ νεαροΰ, ό όποιος μετά τοΰ πατρός του ύπέβαλε μήνυσιν έναντίον 
τής τετράδας τών ύπευθύνων διά τήν συκοφαντικήν του δυσφήμισιν. Παράλληλα 
φυσικά έκινήθη καί ό περί τύπου νόμος.

Φ ,

αινεται νά είπα μεγάλον λόγον είς προηγούμενα «Εικοσιτετράωρα» καί νά 
έθίγησαν οί άξιότιμοι διαρρήκται καί λοιποί κλέπται μέ τήν διαπίστωσιν ότι παρου- 
σιάσθη κάμψις τής δραστηριότητος είς τον τομέα των. Διαφορετικά δέν έξηγοΰνται 
οί έπτά διαρρήξεις τοΰ συλληφθέντος διά τήν ληστείαν Γ.Δ. τών 18 έτών, πού προ- 
ανέφερα, ό όποιος μάλιστα υστέρα άπό συγκέντρωσιν σεβαστοΰ χρηματικοΰ ποσοΰ 
άνεχώρησεν είς Θεσσαλονίκην προς έπίσκεψιν τής Διεθνοΰς Έκθέσεως καί ψυχα
γωγίαν του. Δέν έξηγοΰνται οί έξ διαρρήξεις τοΰ συλληφθέντος έπίσης είς ’Αθήνας 
-δεκαοκταετοΰς Ρ.Α. καί περισσότερον οί ένδεκα διαρρήξεις, έντός είκοσι μόνον ή
μερων, τοΰ Γ.Γ., έτών 20, έκ τών όποιων διαρρήξεων οί οκτώ έγένοντο στον Πει
ραιά καί οί τρεις στάς ’Αθήνας. Έκκρεμοΰσε φυσικά καί μία διάρρηξίς του είς Τού- 
μπαν Θεσσαλονίκης, όπως ώμολόγησε στούς συναδέλφους Πειραιώς πού τον συνέ
λαβαν. Καί άλλες διαρρήξεις, πού λόγω τοΰ χώρου παραλείπω, δέν έξηγοΰνται δια
φορετικά. ’Από τούς λοιπούς κλέπτας συμβαίνει τό ί'διον νομίζω, μέ τήν τελευταίαν 
πλουσίαν συγκομιδήν των, άντιπροσωπευτικοί δέ έξ αύτών ό Χ.Γ. τών 28 έτών, 
οικοδόμος, ό όποιος αύτοετραυματίσθη μάλιστα έντός τοΰ κρατητηρίου, ό 18ετής 
Γ.Σ. πού κατελήφθη έπ’ αύτοφώρω κλέπτων ειδικά καλώδια χαλκοΰ, υπολογίζει 
δέ ό έργοδότης του ότι έχει άφαιρέσει άπό τριετίας είδη 800.000 δραχμών τοΰ έρ- 
γαστηρίου του, έκεΐνος πού έκλεψε όλα τά λαχεία πλανοδίου τυφλοΰ λαχειοπώλου 
τής 'Ομονοίας καί άλλοι πολλοί. Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί διά τούς κλέπτας 
αύτοκινήτων: Δεκαοκτώ—μόνον ( ! )—κλοπάς, ιδίως Ξ.Α., έπραγματοποίησαν οί 
φερέλπιδες νεαροί Μ.Σ. τών 18 καί Μ.Μ. τών 17 έτών, χάριν διασκεδάσεως ώς 
ώμολόγησαν κατά τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψίν των είς Παλαιόν Φάληρον. Πεντε 
κλοπάς άλλων αύτοκινήτων ένήργησεν ή ύπό τον εικοσαετή Δ.Γ. συντροφιά «ωργι-
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σμένων νέων», δπως ώμολόγησεν ό αρχηγός κατά τήν σύλληψιν καί υστέρα άπό πε
ριπετειώδη καί πολύ κινηματογραφικήν καταδίωξίν του ύπό περιπολικού τής ’Α
μέσου Δράσεως εις τό Παλαιόν Φάληρον έπίσης. Καί μίαν μόνον κλοπήν ένήργησεν 
ό έπί κεφαλής άλλης όμάδος «ώργισμένων» Τ.Ι. των 22 έτών, ήτο δμως τόσον με
θυσμένος, ώστε ώδηγήθη άπό τα δργανα τού ΛΔ' Τμήματος πού τον συνέλαβαν 
κατ’ εύθεΐαν εις τον σταθμόν πρώτων βοηθειών, διά νά συνέλθη μέ τήν βοήθειαν 
των ιατρών. Καί έπεται συνέχεια, τήν οποίαν διά «χωρικούς» καί πάλιν λόγους εγ
καταλείπω.
Σ *** _

υνεχίζεται ή μάχη κατά τών ναρκωτικών, έμποροι δέ καί καταναλωταί καί 
μεσάζοντες εύρίσκονται ύπό τον άπηνή διωγμόν έκείνων πού είδικώτερον έτάχθη- 
σαν εις τήν έξαφάνισιν τού λευκού θανάτου. ’Από τάς Πάτρας έ'ρχεται ή εΐδησις 
δτι έπετεύχθη ή σύλληψις σπείρας εμπόρων καί καταναλωτών οπίου καί κατεσχέ- 
θησαν οκτώ κιλά, νομίζω. Στον Πειραιά έξ άλλου συνελήφθησαν παρά τήν διασταύ- 
ρωσιν τών οδών Μπουμπουλίνας καί Φίλωνος, τήν ώραν πού διεπραγματεύοντο τήν 
πώλησιν ινδικής καννάβεως, οί Σ.Α. τών 28 έτών, Ν.Α. τών 32 καί Κ.Κ. τών 27 
έτών. Εις χεϊρας τού τελευταίου 909 γραμμάρια τού δηλητηρίου, εις τά θυλάκια 
δέ τού δευτέρου σημαντικόν ποσόν χρημάτων, έκ προγενεστέρας πωλήσεως ώς ώ
μολόγησεν. Άπό τον Πειραιά έπίσης έξεκίνησεν ή «άρτίστα» Ι.Τ. τών 24 έτών, 
διά νά φέρη χασίς εις τον είς τάς φυλακάς Άβέρωφ κρατούμενον φίλον της Δ.Λ., 
δράστην σωρείας κλοπών καί διαρρήξεων. Καί τό έτοποθέτησεν ή ρηξικέλευθος 
δχι είς τά άπόκρυφα σημεία τού σώματός της, δπως συνηθίζουν οί γυναίκες, τής 
τάξεώς της ιδίως, άλλά έντός άθωοτάτης πάστας καί είς τό κέντρον τού κυτίου γλυ
κισμάτων. Ή  άπό ήμερών παρακόλούθησις τής ίερείας αύτής τών καμπαρέ Πει
ραιώς ύπό τής Τ.Γ.Α. ’Αθηνών, έφερε τήν άποκάλυψιν τού πράγματος καί, φυσικά, 
τήν σύλληψιν τής «σοφής» κόρης. Τής εϊχεν έμπιστευθή τά ναρκωτικά ό προνοητικός 
φίλος, κατέθεσε, διά νά τον έφοδιάζη είς τάς φυλακάς δταν έλθη ή «κακή» στιγμή...

X
** *

αράς ευαγγέλια διά τά τροχαία μας ζητήματα, άπό γενικής άπόψεως. Μία 
έπιτροπή σοφών ειδικών έπί τής οδικής κυκλοφορίας, στήν Οόάσιγκτων, ύστερα 
άπό... θυελλώδεις καί όλονυκτίους συνεδριάσεις κατέληξε σε κοσμοσωτήριον συμ
πέρασμα: Οί κοντές φούστες τών γυναικών, λέγει τό «έμπεριστατωμένον» πόρι
σμα πού μάς έτηλεγραφήθη άμέσως καί κατεπειγόντως, άποτρέπουν τά τροχαία 
δυστυχήματα καί σώζουν τήν ζωήν έκατοντάδων άτόμων! Καί έπακολουθεΐ ή έξή- 
γησις τής «συνταρακτικής» άποκαλύψεως: « ’Εκτός άπό τήν αισθητικήν άποψιν, διό
τι δύο ωραίες γάμπες προσφέρουν πάντοτε ένα εύχάριστον θέαμα, ύπό τό φώς τών 
προβολέων τών αυτοκινήτων, οί γυναικείες γάμπες μετά ή άνευ καλτσών είναι πο
λύ περισσότερον ορατές άπό τις γάμπες τών άνδρών πού περιβάλλονται μέ παντε
λόνια! Επομένως, δσον πιο άποκαλυπτικές είναι οί φούστες, τόσον εύκολώ- 
τερον άποτρέπονται τά δυστυχήματα...». Νομίζω δτι δέν θά εύρεθή "Ελλην—του
λάχιστον άνδρας—καί άστυνομικός είδικώτερον, πού νά διαφωνή μέ τό «βαθυστό- 
χαστον» αυτό συμπέρασμα τής έπιτροπής τών ειδικών, άφοΰ μάλιστα καί ή ’Αμε
ρικανική Αύτοκινητιστική Λέσχη έσπευσε νά συμφωνήση πλήρως μέ αύτό καί νά 
άνακοινώση είς τά πέρατα τού κόσμου δτι: «Τά θύματα τών τροχαίων δυστυχημά
των είναι κατά 70% άνδρες, οί όποιοι πίπτουν θύματα τών τροχών κυρίως τήν νύ
κτα λόγω μή άντανακλαστικής έπ’ αύτών ίδιότητος τών προβολέων, ώς συμβαίνει 
μέ τάς γυναίκας πού φέρουν κοντήν φούσταν...».

** *
Άλλο χαρμόσυνον γεγονός, πού μέ σπουδήν μάς έτηλεγραφήθη προς γνώσιν 

καί άνακούφισιν, δπως τό πρώτον, άλλά καί προς μίμησιν αύτό, είναι τό δτι οί τρο-
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γάίοι άστυνομικοί τής Καλιφορνίας άνεκάλυψαν έξυπνον μέθοδον: 'Όταν συλλαμ
βάνουν μεθυσμένον οδηγόν αυτοκινήτου, καταχωρούν άμέσως τήν συνομιλίαν μαζί 
του είς μυστικόν μαγνητόφωνον πού φέρουν ή έχουν κάπου εις τό γραφεΐον άνακρί- 
σεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπον δεν έχουν νά αντιμετωπίσουν τάς διαμαρτυρίας του 
μηνυομένου είς τό δικαστήριον, άπόδειξις δέ τούτου τά όσα έδήλωσεν ένας άνώτε- 
ρος άστυνομικός κατ’ αΰτάς: «Κανείς έξ όσων έχομε καταγράψει τήν συνομιλίαν, 
είπε, δέν έτόλμησε ποτέ νά είπή είς τό δικαστήριον δτι είναι άθώος!» Καί άλλο, 
έξ ίσου χαρμόσυνον γεγονός: Ειδικοί του Λονδίνου έφεΰρον τήν «γκρινιάραν σύζυ
γον», ήτοι μηχάνημα νέον, πού τοποθετούμενον κάπου πλησίον τοϋ όδηγοΰ, αρχί
ζει νά «γκρινιάζη» μόλις ό δείκτης τοϋ κοντέρ ύπερβή τό δριον της ταχύτητος, ει
δοποιώντας έτσι τον οδηγόν καί χωρίς αύτός νά χρειάζεται νά κοιτάζη τό ταμπλώ 
των ταχυτήτων. Τέλος, ένα άλλο «χαρμόσυνον» άγγελμα θά φέρη τόσην χαράν είς 
δσους άγωνίζονται στά τροχαία μας προβλήματα, ώστε δέν άποκλείεται νά έχωμε 
καί καμμίαν συγκοπήν. Τό μεταδίδω έν γνώσει των συνεπειών: Μόλις αύτάς τάς 
ήμέρας ό ’Αμερικανός ειδικός, καθηγητής κ. Γουίλμπορντ Σμίθ, ό όποιος επί κε
φαλής όμάδος ξένων έμπειρογνωμόνων καί έν συνεργασία μέ τάς υπηρεσίας τοϋ 'Υ 
πουργείου Δημοσίων ’Έργων έχει άναλάβει προ καιρού τήν μελέτην τοϋ κυκλοφο- 
ριακοΰ μας προβλήματος, υπέβαλε τριακοσίας σελίδας καί διακόσια σχέδια περί
που μέ συμπεράσματα καί προτάσεις. Τό συμπέρασμα πού δέν έπιδέχεται άντιρ- 
ρήσεις, μεταξύ τόσων άλλων συμπερασμάτων, είναι δτι τά 80.000 αυτοκίνητα πού 
κυκλοφορούν κάθε ήμέραν είς τον συγκοινωνιακόν κόμβον ’Αμαλίας καί "Ολγας, 
σέ 17 χρόνια θά έχουν όκταπλασιασθή! Τήν συγκλονιστικήν αύτήν διαπίστωσιν, 
δτι δηλαδή τά 80.000 σημερινά αυτοκίνητα τής Πύλης Άδριανοϋ θά είναι 640.000 
τό 1980, ας τήν έχουν ύπ’ δψιν οί νέοι άστυνομικοί, άφοΰ τίποτα δέν άποκλείεται καί 
πιθανόν είναι νά κληθούν, προσεγγίζοντος τοϋ 1980 ιδίως, νά υπηρετήσουν είς 
τήν Τροχαίαν. Θά έλεγα δτι... θά μέ ευγνωμονούν διά τήν πληροφορίαν πού τούς 
δίδω τόσον έγκαίρως, αν δέν ήμουν βέβαιος δτι έως τότε θά γίνουν τόσα πολλά, 
ώστε τό έξοντωτικόν πρόβλημα νά έξοστρακισθή.

Μ ** *
ικρά σταχυολόγησις χαρακτηριστικών έργων καί ήμερών άπό τήν μεγάλην 

καί μικράν παρανομίαν. *  Σωματεμπορία είς βάρος άνηλίκου άπό τον 25ετή Σ.Μ., 
στον Πειραιά, σωματεμπορία πού έπεκτείνεται καί προς τήν έπαρχίαν. *  "Αλλη σω
ματεμπορία, στον Πειραιά έπίσης, είς βάρος είκοσαέτιδος καί μέ δράστας τούς Κ.Σ. 
τών 28 έτών, Κ.Δ. τών 33 καί Ζ.Δ. τών 34 έτών. * Κακοποίησις παιδίσκης 9 έτών 
ύπό τοϋ 42ετοΰς Κ.Σ. είς τήν Καισαριανήν. * ’Απάτη, στάς ’Αθήνας, διά τής ύποσχέ- 
σεως γάμου, ήτοι λήψις 18.000 δραχμ. ύπό τοϋ «γαμβρού» Κ.Α. άπό ευπιστον 
γεννήτορα άνηλίκου θυγατρός καί, φυσικά, έξαφάνισις τοϋ δράστου «Παναγή». *  ’Α
πάτη, στάς ’Αθήνας έπίσης, διά τής είσπράξεως πολλών συνδρομών άνυπάρκτου 
περιοδικού, μέ δράστας τούς έπ’ αύτοφώρω συλληφθέντας Σ.Γ. καί Λ.Κ. τών 48 
καί 47 έτών. *  Δύο φοράς άπόπειρα ληστείας, έναντίον φίλου τοϋ μετ’ αύτοΰ δια- 
σκεδάσαντος είς ταβέρναν τής Νίκαιας, μέ δράστην τον συλληφθέντα Μ.Α. τών 25 
έτών, «φίλον έγκάρδιον» τοϋ θύματος. *  ’Από τάς γυναικείας έκρήξεις σέ διάφορα 
σημεία ’Αθηνών καί Πειραιώς : Έπίθεσις τής 16ετοΰς Λ.Β. καί τραυματισμός ωρί
μου γειτόνισσας διά μαχαιριδίου. Έπίθεσις τής 30ετοΰς Φ.Α. καί ξυλοκόπημα ω 
ραίας συγκατοίκου. Βιτριόλι ύπό τής Π.Δ. τών 35 έτών κατά τοϋ άπιστου έρα- 
στοϋ. Ξυλοκόπημα τοϋ μεθύσου συζύγου ύπό τοϋ τρυφερού έτέρου ήμίσεος Π.Σ. 
τών 46 έτών. Έκδίκησις ύπό τής φίλης Μ.Ε. τών 23 έτών, κατά τού άπιστου, μέ 
αποστολήν κυτίου λίαν ευωδών άντικειμένων τού W.G. *  Άπό τάς άνδρικάς έκρή- 
ξεις τώρα: Χάραξις τού προσώπου τής φίλης ύπό τού 30ετοΰς φίλου Θ.Α. Τραυ
ματισμός τής συζύγου, μέ μάχαιραν, ύπό τού συζύγου Υ.Ε. τών 22 έτών. Τραυ-
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ματισμός της μνηστής υπό τοΰ 26ετοΰς Σ.Α. Χάραξις τοΰ προσώπου της φίλης 
καί άπόπειρα κοπής των αυτιών, μέ ξυριστικήν λεπίδα, ύπό τοΰ Β.Ι. των 35 έτών. 
’Ανόητος έκδίκησις ύπό αποτυχημένου έραστοϋ, τοΰ Γ.Δ. των 36 έτών, έγγάμου, διά 
τής άναρτήσεως στήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ 22ετοΰς νέας πλαστικοΰ ομοιώματος της, 
μέ πίπες στο στόμα καί άλλα μέρη τοΰ σώματος. *  Συμπέρασμα ώς προς τάς 
«έκρήξεις», τών τελευταίων ήμερών τουλάχιστον : Πέντε χαρακτηριστικές πρά
ξεις γυναικών, πέντε επίσης χαρακτηριστικές πράξεις άνδρών, άρα; Ίσότης δι
καιωμάτων καί υποχρεώσεων!
Ε ***

λάχιστα τώρα άπό τον τεράστιον όγκον τής ξένης άστυνομικής είδησεογρα- 
φίας τών τελευταίων ήμερών:

* Μορφωμένη νέα ή Μ.Λ. τών 23 έτών, άπόφοιτος τοΰ μεγαλυτέρου κολλε- 
γίου Μ. Βρεταννίας, διωργάνωσε φοβέραν ληστρικήν συμμορίαν, άποτελουμένην 
άπό δύο φίλας της 20 έτών καί ένα άνδρα 24 έτών. 'Η πρώτη έπιδρομή έγένετο εις 
οικίαν γέροντος εκατομμυριούχου τοΰ Λονδίνου, δέν ύπελόγισαν όμως... εις τό μπα
στούνι τοΰ ύποψηφίου θύματος, μέ τό όποιον ό γέρων τούς έτρεψεν εις άτακτον φυ
γήν. 'Όλα τα μέλη τής συμμορίας συνελήφθησαν τήν πρώτην αύτήν νύκτα τής με
γάλης των «πρεμιέρας».

* Μία πολυπληθής «αιμοσταγής» συμμορία προσωπιδοφόρων ληστών είσήλ- 
θεν εις τό κτίριον ’Αγροτικής Τραπέζης τοΰ Κόντρ, Κεντρικής Γαλλίας, μέ προτε
ταμένα τα πολυβόλα. Διέταξαν τούς πάντας να μείνουν άκίνητοι, έκοψαν τα τηλε
φωνικά καλώδια, έξεκένωσαν τά ταμεία καί έφυγαν άστραπιαίως μέ ταχύτατα αύ- 
τοκίνητα. Οί άστυνομικοί όμως, αν καί είχαν στήσει «μπλόκα», αν καί τό κοινόν 
έτέθη εις μεγάλην καταδίωξιν τών ληστών, δέν συνέλαβαν τούς ληστάς! Έπρόκει- 
το περί άσκήσεως βάσει σχεδίου διά τήν δοκιμασίαν τής άποτελεσματικότητος τών 
τοπικών άστυνομικών δυνάμεων, ό Γάλλος ύπουργός τών Εσωτερικών δέ είχε δώ
σει διαταγήν νά μή άποκαλυφθή έπ’ ούδενί λόγω τό σχέδιον. Φυσικά, οί άστυνομι- 
κοί είχαν ειδοποιήσει τήν διεύθυνσιν τής Τραπέζης νά άπομα/ρύνη έγκαίρως τούς 
νευρικούς καί καρδιοπαθεΐς ύπαλλήλους. Οί έφημερίδες τών Παρισίων έγραψαν: «Ε ί
ναι προτιμότερον νά άποφεύγωνται αύτά τά «άστεΐα», διότι θά συμβή πραγματική 
ληστεία καί δέν θά τήν πιστεύωμεν...».

* «Έ κ  τών 976 δολοφονιών πού έχουν διαπράξει αί συμμορίαι τοΰ Σικάγου 
άπό τό 1919 μέχρι σήμερον, είς τον άγώνα έπικρατήσεως μεταξύ των, μόνον δύο 
έχουν διαλευκανθή», άνεκοίνωσε κατ’ αύτάς ό άρχηγός τής ’Αστυνομίας τής πό- 
λεως τών γκάγκστερς.

* "Ενα νοσοκομειακόν όχημα έστάθμευσε στήν είσοδον κλινικής τοΰ Μπουέ- 
νος ’Άϋρες. Ό  οδηγός κατέβηκε, άνοιξε τήν πίσω πόρτα καί δύο νοσοκόμοι έβγή- 
καν κρατώντας ένα φορείο μέ βαρύτατα τραυματισμένον άνδρα. Μέσα στήν κλινι
κή, ό «βαρύτατα τραυματισμένος» τινάχθηκε όρθιος μέ ένα αύτόματο στά χέρια, 
οί νοσοκόμοι έβγαλαν άπό τις μπλοΰζες δύο αύτόματα καί ό οδηγός τράβηξε δύο 
περίστροφα άπό τις τσέπες του. Καταιγίδα άπό καυτό άτσάλι τότε έξάπλωσε νε
κρούς δύο ύπαλλήλους τής κλινικής καί ένα άστυνομικόν, οί λησταί δέ άπεχώρησαν 
σέ λίγο συναποκομίζοντες 14 έκατομμύρια άργεντινά πέζος (3.000.000 ελληνικών 
δραχμών)."Εφυγαν μέ ένα άλλο νοσοκομειακόν αύτοκίνητον, τό οποίον έγκατέλειψαν 
πιο κάτω, άφοΰ πρώτα εξουδετέρωσαν τον οδηγόν του μέ μίαν ένεσιν άναισθητικοΰ.

* ’Αληθής μάχη μεταξύ άστυνομικών καί τριών ληστών, πού προσεπάθησαν 
νά κλέψουν τό ταμεΐον τοΰ ζωολογικού κήπου Νέας 'Τόρκης. Ό  ένας έκ τών λη
στών έφονεύθη, ό δεύτερος έτραυματίσθη καί ό τρίτος συνελήφθη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X »



Ε ΙΔΗΣΕ ΙΣ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν έκ των έν ισχύ', πινάκων προακτέων έτους 1963 καί προς πλή- 
ρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων : 1 ) ό ’Αστυνόμος Β' κ. Χριστόφορος 
Λιάσκας εις ’Αστυνόμον Α ', κατ’ εκλογήν καί 2 ) ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Δημήτριος 
Ντζιώρας εις ’Αστυνόμον Β', κατ’ έκλογήν.

*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος : 1 ) ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Βλά
χος Δέδες καί 2 ) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Σπυρίδων Γιαννόπουλος, Δημήτριος Κοι- 
λάκος, Βασίλειος Κακούρης, Ευάγγελος Κοκμοτός, Βελισσάριος Κηρομύτης καί 
’Αναστάσιος Κανελλόπουλος.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος : 1 ) ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως. 
κ. Ματθαίος Φάκκας, διά λόγους υγείας, άπονεμηθέντος αύτώ τοΰ βαθμού τοΰ ’Α
στυνόμου Β' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής 
δετή τοιαύτην εις τον βαθμόν τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' τάξεως. Εις τούτον, διά τήν· 
μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός 
έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του, καί 2) ό Άστυφύλαξ κ. Παύλος Κάλλιας, διά λό
γους πειθαρχίας.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Κωνσταντίνον Λιαρομμάτην, διότι τήν 21-6-63, 
διατεθείς εις ένέδραν έξετέλεσε μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί ιδιαιτέρας προσοχής 
τήν άνατεθεΐσαν αύτώ ειδικήν υπηρεσίαν, μέ άποτέλεσμα νά άντιληφθή εγκαίρως 
τον ύπόπτως κινούμενον κακοποιόν Πολυχρόνην Φουντόγλου καί νά συλλάβη τούτον 
καθ’ ήν στιγμήν έπλησίασε κατάστημα προς διάρρηξιν τούτου, κρατών άνά χεΐρας 
διαρρηκτικά εργαλεία.

Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν : 1 ) ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. 
Ταξιάρχης Άδαμόπουλος, 2 ) ό Άρχιφύλαξ κ. Σπυρίδων Παπουτσής καί 3 ) οί 
’Αστυφύλακες κ.κ. Νικόλαος Μπαλκάμης καί ’Αθανάσιος Σπυρόπουλος, διότι άπαν- 
τες, καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες μετά ζήλου καί 
άφοσιώσεως προς τήν υπηρεσίαν, συνέβαλον εις τήν σύλληψιν τού ώς άνω κακο
ποιού καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτού διαπραχθεισών κλοπών.

— Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική 
καί ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Σπυρίδωνα Δαμικούκαν, διότι τήν 1-7-63, 
χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, προθυμίαν καί άναπτυ- 
χθεϊσαν έκτακτον δραστηριότητά του, κατώρθωσε, κατόπιν έντατικών καί έπιμόνων 
αναζητήσεων, νά άνακαλύψη καί συλλάβη έπί τη βάσει τών δοθέντων αύτώ χαρακτη
ριστικών, τον κακοποιόν Παναγιώτην Γκιοζαλήν, κατηγορούμενον δι’ άπόπειραν 
άνθρωποκτονίας κ.λ.π. είς βάρος τοΰ Παναγιώτου Κωτσοβούλου, προκληθέντων ούτω 
εύμενών σχολίων υπέρ αύτοΰ καί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη 
υλική καί ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Άνδρέαν Καλαϊτζίδην, διότι ούτος 
τήν 9-8-63 καί περί ώραν 3.15', έκτελών περιπολίαν έπί τής οδού Χαροκόπου καί 
λεωφόρου Θησέως καί ένεργήσας μετ’ ίδιαζούσης παρατηρητικότητος, ιδιαιτέρας 
προσοχής καί μεθοδικότητος καί έπιδείξας άξιοσημείωτον ένεργητικότητα, έπέτυχε 
τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τών διαρρηκτών Σωτηρίου Πετροπούλου καί Μενελάου· 
Άλεξανδρή.



912 Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

Ηρακλής Δεδόπουλος
Τήν 13ην Σεπτεμβρίου, άπεβίωσε καί έκηδεύθη έν Κερκύρα ό πρώην Άστυνο- 

ός Διευθυντής Α' 'Ηρακλής Δεδόπουλος. 'Ο συ.ταξιοϋχος Άστυ.ομκός Διευ
θυντής κ. Διονύσιος Ραυτόπουλος, άπεχαιρέτησε τον 
έκλιπό τα διά των κάτω θ ι:

«Μέ συντετριμένην τήν ψυχήν προσέρχομαι 
προ τής σοροΰ σου άείμνηστε καί άγαπητέ Διευθυντά 
διά νά σου άποδώσω έκ μέρους του άγαπητοϋ σου 
αστυνομικού κόσμου τον ύστατον χαιρετισμόν. Οί α
στυνομικοί, είτε οί έν ενεργείς, είτε οί έν συντάξέι καί 
όλοι όσοι φίλοι σου καί συνεργάτες σέ έγνώρισαν καί 
σέ ήγάπησαν, θά εχωσι προ οφθαλμών τήν άστυνο- 
μικήν, κοινωνικήν καί έκπολιτιστικήν δράσιν σου 
κατά τήν μακροχρόνιον υπηρεσίαν σου εις τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα, τό όποιον, έκτιμών τάς άρετάς σου, 
σέ άνεβίβασε, νεώτατον ακόμα, εις τήν κορυφήν τής 
ιεραρχίας του.

'Ως ’Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας κατά 
τήν δύσκολον έκείνην περίοδον του πολέμου, τής κα

τοχής καί τής μεταπελευθερώσεως έδειξες δλην τήν άσύλληπτην ζωτικότητα καί 
τήν άκατάβλητον ένεργητικότητά σου, πλαισιωμένας άπό τήν έθνική φλόγα τής ω 
ραίας ψυχής σου.

Μέ τήν άσύγκριτη ευψυχία σου, τήν εύθύτητα τοΰ χαρακτήρος σου, τήν έπι- 
στημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν κατάρτισίν σου, άνεπτέρωνες κατά τάς χαλεπάς 
έκείνας ήμέρας τό εθνικόν φρόνημα καί τήν προς τό καθήκον προσήλωσιν τών υ
φισταμένων σου.

Συνέβαλες τά μέγιστα εις τήν ρύθμισιν τών μεταπολεμικώς άναφυέντων κοι
νωνικών προβλημάτων εις τήν περισσότερον πάσης άλλης πόλεως πληγεΐσαν πό- 
λιν τής Κερκύρας.

Εΐδικώτερον διά τών συνεχών προσωπικών σου έπεμβάσεων, άπέτρεψες τήν 
ιδεολογικήν ένοπλον ρήξιν καί οΰτω ή οδυνηρά έκείνη περίοδος τής Ελλάδος παρήλ- 
θεν άναίμακτος εις τήν Κέρκυραν. Διά τούτο καί μόνον ή Κέρκυρα έσαεί θά σέ εύ- 
γνωμονή.

'Υπήρξες πάντοτε ό ένθουσιώδης πρωτοπόρος πάσης προοδευτικής καί έκπο- 
λιτιστικής κινήσεως τής Κερκύρας καί έσύ μέ τον αείμνηστον Κωνσταντίνον Ά σπιώ - 
την έθέσατε τον θεμέλιον λίθον τής άξιοποιήσεως τών φυσικών καλλονών τής Κερ
κύρας διά τήν άνάπτυξιν τής πλουτοφόρου τουριστικής κινήσεως τής νήσου.

’Αείμνηστε Διευθυντά μας. Φοβούμενος μή προσκρούσω εις τήν παροιμιώδη 
μετριοφροσύνην σου ή οποία έχαρακτήριζε τήν έργώδη ζωή σου, δέν προχωρώ νά 
άναφέρω τά άναρίθμητα ψυχικά σου χαρίσματα καί τήν άπέραντη καλωσύνη σου, 
άρκοΰμαι μόνον νά σοΰ πώ ότι διά τον άδόκητο θάνατό σου μαζί μέ τούς δεινώς πλη- 
γέντας οικείους σου κλαίει καί ή πολλαπλώς εύεργετηθεΐσα Κερκυραϊκή κοινωνία.

’Αείμνηστε καί άγαπητέ Διευθυντά 'Ηρακλή Δεδόπουλε. Ό  βίος σου ώς α
στυνομικού καί άνθρώπου θά είναι ένα πάμφωτον παράδειγμα δι’ όλους μας.

Καί αν ή έπιστήμη δέν κατώρθωσε νά διατηρήση τό σώμα σου εις τήν ζωήν, 
τίποτε δέν είναι ικανό νά σβύση τήν μνήμη σου».

Ό  έκλιπών άείμνηστος ’Αστυνομικός Διευθυντής έγεννήθη έν Κερκύρα τό



1899. Έξήλθε της ’Αστυνομικής Σχολής τον Μάρτιον του 1922 καί το 1923, κατό
πιν εύδοκίμου φοιτήσεώς του εις τήν Σχολήν 'Τπαστυνόμων, ώνομάσθη 'Υπαστυνό- 
μος Β'. Τό 1924 προήχθη εις 'Τπαστυνόμον Α', τό 1925 εις ’Αστυνόμον Β', τό 1932 
εις ’Αστυνόμον Α ', τό 1942 εις ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' καί τό 1943 εις ’Αστυ
νομικόν Διευθυντήν Α'. Τό 1953, κατόπιν παραιτήσεώς του, άπεχώρησε του ’Αστυ
νομικού Σώματος καί άπενεμήθη αύτώ ό βαθμός του ’Αρχηγού ’Αστυνομίας.

'Ο 'Ηρακλής Δεδόπουλος, ό άριστος άστυνομικός, ό υπέροχος άνθρωπος, ό 
έξαίρετος προϊστάμενος, φίλος καί συνάδελφος, υπηρέτησε κατά τό μεγαλύτερου 
μέρος τής έν τή ’Αστυνομία Πόλεων θητείας του, εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν 
Κερκύρας καί έπεδείξατο έξαιρετικήν δραστηριότητα, αστυνομικήν τε καί κοινωνι
κήν. ’Οξυδερκέστατος, μέ χαρακτηριστικήν εύφυίαν, ορθήν κρίσιν, ΐσχυράν θέλησιν, 
άρίστην διοικητικήν ικανότητα καί έπαγγελματικήν καί εγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν, 
ήθικός, τίμιος καί γενικώς έξαιρέτου ήθους καί χαρακτήρος, έχαιρεν ιδιαιτέρας έκτι- 
μήσεως τόσον υπό των συναδέλφων του, όσον καί ύπό τής Κερκυραϊκής κοινωνίας.

Συλλυπούμενοι βαθύτατα τούς οικείους του, εύχόμεθα όπως ό μέν Θεός άνα- 
παύση τήν ψυχήν αύτοΰ, τό δέ χώμα τής γενετείρας του Κερκυραϊκής γής είναι έλα- 
φρόν.

Αίωνία ή μνήμη του.
** *

Βασίλειος Κέτσης
Τήν 18ην Σεπτεμβρίου, άπεβίωσεν έν Πειραιεΐ ό πρώην ’Αστυνόμος Α! Βασί

λειος Κέτσης. 'Η κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ του 
ίεροΰ ναοΰ του Γεννεσίου Θεοτόκου τής Νίκαιας.

'Ο Βασίλειος Κέτσης έγεννήθη εις Θολερόν Κορινθίας 
τό 1903 καί κατετάγη είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τον 
Φεβρουάριον 1927. Τό 1933 προήχθη είς Άρχιφύλακα, τό 
1936 είς 'Υπαστυνόμον Β', τό 1941 εις 'Υπαστυνόμον Α', 
τό 1944 είς ’Αστυνόμον Β' καί τό 1952 είς ’Αστυνόμον Α'.
Τό 1959 άπεχώρησε τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, καταλη
φθείς ύπό τοϋ ορίου ήλικίας.

'Ο άποθανών ’Αστυνόμος Α' κατά τό διάστημα τής 
αστυνομικής του υπηρεσίας άπετέλει πρότυπον αστυνομικού 
υπαλλήλου καί διεκρίνετο διά τήν έργατικότητά του καί τήν 
έν γένει άφοσίωσίν του προς τήν υπηρεσίαν. Είς άπάσας 
τάς άστυνομικάς υπηρεσίας, είς ας ύπηρέτησεν, έπεδείξατο άρίστην διαγωγήν, γεγο
νός διά τό όποιον ιδιαιτέρως έξετιματο ύπό προϊσταμένων, συναδέλφων καί υφι
σταμένων.

Ό  Θεός ας άναπαύση τήν ψυχήν του καί άς παρηγορήση τούς οικείους του, 
τούς οποίους συλλυπούμεθα βαθύτατα.

Αίωνία του ή μνήμη.
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