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III . Ειδικά θέματα.

Πώς όμως θά ήδυνάμεθα νά περιποιηθώμεν καί νά καλλιεργήσωμεν τήν ψυ
χικήν υγείαν των παιδιών μας; Θά προσπαθήσω νά άπαντήσω δι’ ολίγων εις ώρι- 
σμένας συνήθεις πλευράς της δεδικαιολογημένης ταύτης απορίας.

Α' . Σ υ ν ή θ ε ι ς  μ  ο ρ φ α ΐ  ε σ φ α λ μ έ ν η ς  α γ ω γ ή ς .
1. Περί Ισης μεταχειρίσεως των τέκνων.
Κατά πρώτον λόγον όφείλουσι νά άποφεύγωσιν οί γονείς τήν διάφορον μετα- 

χείρισιν καί τήν διάφορον διαπαιδαγώγησιν λ.χ. τών άρρένων καί θηλέων, «τών ά- 
γοριών καί τών κοριτσιών» των.

Δυστυχώς άφθονοι είναι εκείνοι, οί όποιοι φαντάζονται ότι αί γυναίκες είναι 
άνθρώπινα όντα κατωτέρας ποιότητος, είδος δευτερευόντων άνθρώπων. Τό γυναι- 
κεϊον φϋλον έχαρακτηρίσθη ως άδύνατον, ώς άνίκανον νά ζήση χωρίς τήν έξάρτη- 
σιν του άνδρός, μακράν της άνδρικής δυνάμεως καί άνδρικής προστασίας. Τήν εί
σοδον κοριτσιών εις τήν ζωήν υποδέχονται πολλοί γονείς μέ βαθεΐαν θλΐψιν, μέ κα
τήφειαν, εις ώρισμένους δέ τόπους «μέ δάκρυα καί μέ μοιρολόγια»! Γενικώς άπό 
της πρώτης ήμέρας της γεννήσεως τών «κοριτσιών» άφήνουν οί γονείς νά έντυπω- 
θή εις τήν ψυχήν των τό συναίσθημα ότι είναι έκ φύσεως κατώτεραι του άνδρός. 
Τοιουτοτρόπως τά θήλεα άπό τής πρώτης ήμέρας της γεννήσεώς των άναπνέουν 
άτμί σφαίραν άσφυκτικήν διά τήν μέλλουσαν ψυχικήν των έλευθερίαν καί άνάπτυ- 
ξιν. Μέ αυτόν όμως τον τρόπον βλάπτομεν τήν ψυχικήν καί ήθικήν υγείαν τών «κο- 
ριτσιών» μας.

’Από της άλλης πλευράς ό ερχόμενος εις τον κόσμον υιός τής οικογένειας, άφ’ 
ής ήμέρας λάβη συνείδησιν τής ζωής, διαρκώς άνατρέφεται μέ τήν έσφαλμένην πε- 
ποίθησιν ότι τά σκήπτρα τής δυνάμεως, τής έκλεκτότητος καί τής άνωτερότητος 
άνήκουν εις τό άνδρικόν φϋλον. Καί ότι είναι αναφαίρετα προνόμια τοΰ άνδρικοΰ 
γένους. Τοιουτοτρόπως άρρενα τέκνα άπό τής πρώτης ήμέρας τής γεννήσεώς των 
άνα7τνέουν άτμόσφαιραν άγωνίας, διότι ένδομύχως φοβούνται, μήπως δέν θά δυνη- 
θοΰν νά διατηρήσουν τήν άνδρικήν των υπεροχήν, μήπως δέν φανώσιν αρκετά άξιοι
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άνδρες. Μέ αυτόν όμως τόν τρόπον βλάπτομεν μέ την σειράν των καί τήν ψυχικήν 
καί ήθικήν υγείαν των άγοριών μας.

Κατά βάθος 6μως μέ τήν τοιαύτην άνισον μεταχείρισιν μεταξύ των «κορι- 
τσιών» καί των «άγοριών» σπείρομεν καί τήν διχόνοιαν μέσα εις τήν ζωήν, διότι 
δημιουργοϋμεν μίαν άσυνείδητον πάλην μεταξύ των δύο φύλων, τοϋ άνδρικοϋ καί 
τοϋ γυναικείου, σπείρομεν δέ καί τό ζιζάνιον της διχονοίας μεταξύ μιας μελλούσης 
οικογένειας, ή οποία θά άποτελήται άπό λανθανόντως άνταγωνιζομένους κατά βά
θος διά τήν υπεροχήν καί τήν έπικράτησιν συζύγους. "Ας άντικρύσωμεν γυμνήν τήν 
άλήθειαν, ή οποία δημιουργεί τήν βάσιν της ορθής διαπαιδαγωγήσεως των τέκνων 
μας εις άξιοπρεπεΐς άνθρωπίνας προσωπικότητας καί ή οποία άλήθεια είναι δτι 
καί τά δύο φύλα έχουν άξίαν ϊσην έναντι Θεού καί άνθρώπων καί πρέπει, οσάκις γί
νεται είς γάμος, ό άνήρ καί ή γυνή νά άφήσουν κατά μέρος οίανδήποτε πάλην άσυ
νείδητον προς κατάκτησιν υπεροχής καί νά άντικρύζη ό είς τόν άλλον ώς αγαπητόν, 
ισάξιον, διαρκή ήθικόν σύντροφον εις τήν ζωήν. "Αλλως ή ειρήνη, ή οποία συνήθως 
βασιλεύει έν τή οικογένεια κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ γάμου, ήτοι κατά τήν φά- 
σιν των πρώτων χαρών καί τών ήδονών, ταχέως θά έκθρονισθή, ίνα καταλάβουν τήν 
θέσιν της ή διχόνοια, ή έρις κλπ.

2. Π ερ ί ύπεραυστηράς ανατροφής.

"Αλλη συνήθης'μορφή εσφαλμένης διαπαιδαγωγήσεως τών τέκνων μας είναι 
ή ύπεραυστηρά άνατροφή. Οί γονείς, οί όποιοι άκολουθοΰν τήν μέθοδον τής μεγά
λης αύστηρότητος, φαντάζονται δτι ή αύστηρότης είναι ό άριστος τρόπος τής δια- 
παιδαγωγήσεως τών τέκνων των. Φαντάζονται δτι «τό ξύλον», τό όποιον μεταχει
ρίζονται, «έβγήκε άπό τόν παράδεισον». Καί ύπερηφανεύονται διά τήν αύστηρότητα 
καί τήν σκληρότητά των καί διά τά βίαια μέσα, τά όποια έφαρμόζουσιν έπί τών τέ 
κνων των, καί νομίζουν άφελώς δτι κατ’ αύτόν τόν τρόπον δημιουργούν έναρέτους 
άνθρώπους. Προς αύτόν τόν κίνδυνον τής ύπεραυστηράς διαπαιδαγωγήσεως ρέπου- 
σι λ.χ. οί στρατιωτικοί, διότι νομίζουσιν δτι ή οίκογένειά των είναι στρατών καί 
δτι πρέπει νά έπιβάλλουν πειθαρχίαν στρατιωτικήν καί τυφλήν έντός τοϋ περιβάλ
λοντος τής οικογένειας καί δτι δλα τά μέλη τής οικογένειας πρέπει «νά στέκωνται 
είς τήν στάσιν προσοχής ένώπιόν των».

’Ανάλογους κινδύνους μεταχειρίσεως ύπεραυστηράς άνατροφής διατρέχουν οί 
δικασταί καί εισαγγελείς κ.ά. Κατά βάθος δμως έκ μιας τοιαύτης άνατροφής τί ε ί
δους χαρακτήρες συνήθως διαμορφοϋνται; Διδάσκει δέ ή Παιδαγωγική δτι, εάν τό 
τέκνον έχη δύναμιν άντιστάσεως, θά αίσθανθή «νά γεμίζη ή ψυχή του άπό μίσος 
καί άπό μίαν επαναστατικήν θύελλαν, έν συναίσθημα έκδικήσεως». Τοιουτοτρόπως 
δμως κινδυνεύει νά δημιουργηθή εις χαρακτήρ άτακτος, εύέξαπτος, άτίθασος, κα
κός, σκληρός, άναρχικός καί επαναστατικός. Τά τοιαΰτα άναρχικά τέκνα κινδυνεύ- 
ουσι νά γίνωσιν έπαναστάται καί πολέμιοι πάσης άξίας καί πάσης άρχής, δταν δέ 
θά ένηλικιωθώσι, κινδυνεύουσι νά έξελιχθώσιν είς οπαδούς τών άνατρεπτικών ιδεών. 
Μέχρι τοιούτου δέ σημείου εισχωρεί είς τήν ψυχήν των τό μίσος, ώστε ενίοτε θεω
ρούν άληθή «σκλαβιάν» πάσαν συμβίωσιν μετά τών γονέων των.

Έάν πάλιν τό παιδί δέν έχη δύναμιν άντιστάσεως, θά διαμορφωθή έντός τού 
περιβάλλοντος τής ύπεραυστηρότητος είς !ν νευρόσπαστον, άβουλον, ερμαιον τών 
αύστηρών γονέων, άνθρωπος άνίκανος νά έχη πρωτοβουλίαν καί θάρρος αύτοτελοϋς 
ζωής, άνίκανος νά άντιμετωπίση μετά θάρρους τά προβλήματα τής ζωής. Τά τέ 
κνα ταΰτα δέν διαμορφώνουσιν αύτοτελή καί δημιουργικήν νόησιν, δέν δύνανται νά 
έχουν ίδικάς των ιδέας, άλλά ξένας, ούτε έχουν τό θάρρος νά έκφράσωσι τήν γνώ
μην των. 'Η  προσωπικότης των είναι έξηρτημένη, είναι ψυχικά παράσιτα. Φθονούν 
τούς συνανθρώπους, διότι φοβούνται, μήπως άπολέσωσι τήν εύνοιαν τών γονέων
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των, άργότερον των προϊσταμένων, δι’ αύτόν δέ τον λόγον δεικνύονται προς τα αλ- 
λα παιδιά και άργότερον προς τούς συναδέλφους των άπότομοι, αυστηροί, τραχείς, 
χωρίς συναίσθημα συμπαθείας. 'Ω ς ώριμοι άνθρωποι γίνονται άνθρωποι «της ρου
τίνας», γραφειοκράται καί στενοκέφαλοι.

Τέλος έκ μιας ύπεραυστηράς άνατροφής είναι δυνατόν νά δημιουργηθη καί 
νεύρωσις. Δηλαδή νά δημιουργηθη μία ψυχική πάθησις μέ όλα τά θλιβερά συμπτώ- 
ματά της καί διά τό άτομον καί διά τό οικογενειακόν περιβάλλον. Εις αυτήν τήν 
νεύρωσιν καταλήγουν συνήθως αί έχουσαι εύπαθές τό νευρικόν σύστημα κόραι, αί 
όποΐαι έζησαν ύπό όρους ύπεραυστηράς άνατροφής.

3. Π ερ ί νπερτρνφερ&ς άνατροφής.

Μία άλλη συνήθης μορφή έσφαλμένης άγωγής είναι ή ύπερτρυφερά, ή «ύπερ- 
χαϊδεμένη» διαπαιδαγώγησις, ή οποία ώνομάσθη καί «πιθηκίζουσα άγωγή». Έ ν  
προκειμένω δηλαδή οί γονείς επιτρέπουν πάρα πολλά είς τά τέκνα των. Διαρκώς 
επαινούν καί θαυμάζουν τά διάφορα σωματικά καί ψυχικά χαρίσματά των καί γε
νικώς «κάθε τι, τό όποιον κάμνουν». 'Ικανοποιούν δλας τάς επιθυμίας των, ύποχω- 
ροΰντες εις πάσαν άπαίτησιν. Τό τέκνον όμως, άνατρεφόμενον ύπό τοιαύτας συν- 
θήκας, μεταβάλλεται είς άληθή τυραννίσκον καί ήγεμονίσκον έν τη οικογένεια. Διό
τι σχηματίζει τήν έσφαλμένην θεωρίαν ότι όλοι έτάχθησαν είς αύτόν τον κόσμον, 
ίνα τον ύπηρετώσι, νά μαντεύωσι τάς έπιθυμίας του καί νά έκπληρώσι ταύτας. Διά 
τοϋτο δέ διαρκώς διατάσσουσι καί έχουσιν έπιτακτικόν ύφος, κραυγάζουν, κλαίουν, 
«νευριάζουν», εξοργίζονται καί γενικώς έκρήγνυνται, οσάκις άντιληφθοΰν ότι μία 
έπιθυμία των δέν ίκανοποιήθη παραχρήμα. Τοιουτοτρόπως ή ζωή έμφανίζεται ενώ

πιον τών τέκνων αύτών ώς μία άστείρευτος πηγή δικαιωμάτων καί μόνον δικαιω
μάτων, άνευ οΐωνδήποτε καθηκόντων καί ύποχρεώσεων. 'Όταν δέ τά τέκνα ταΰτα 
γίνωσιν ώριμοι είς τήν ήλικίαν, θά είναι πλέον κατά κανόνα άνίκανοι νά ζήσωσι μα
κράν της διαρκώς ύποχωρούσης είς τάς άπαιτήσεις των οικογένειας. Είναι άτομα 
άνευ ύπευθύνου προσωπικότητος, προορίζονται νά είναι διαρκώς, ώς έλέχθη εύστό- 
χως, «ψυχικά παράσιτα, έξηρτημένα, τών οποίων ό ομφάλιος λώρος άκόμη δέν έ- 
κόπη».

4. Π ερ ί π ερ ιδεούς άνατροφής.

"Αλλη συνήθης έσφαλμένη διαπαιδαγώγησις είναι ή όνομαζομένη «περιδεής», 
ήτοι ή «φοβισμένη» άγωγή. Διαρκώς κατέχονται οί γονείς ύπό του φόβου, μήπως 
τό τέκνον των πάθη τίποτε. «Μή σταθής εδώ, μή κάτσης έ κ ε ϊ ! Μή τρ έχη ς! "Ιδρω
σες ! Βάλε τό έπανωφόρι σου! Έπταρνίσθης, Θεέ μου, έκρύωσες! Δέν είχε τό παι
δί σήμερα κένωσιν. Τ ί θά γίνω; Δέν έχει χρώμα! Δέν έχει ορεξιν !»> (Σχετικώς «Χ α 
ριλάου Γκιτάκου. Οικογενειακή ειρήνη. Περιοδ. « ’Ατομική Ψυχολογία». Τόμος 
1934. Άθήναι». σ. 19). Τό τέκνον όμως τό όποιον άνατρέφεται ύπό τοιαύτας συν- 
θήκας, μεταβάλλεται εις τό όνομαζόμενον «τέκνον τής άγωνίας». Τοιαύτη όμως 
άγωγή είναι εντελώς άκατάλληλος νά διεγείρη είς τό τέκνον τό άναγκαΐον θάρρος, 
διότι δημιουργεί είς τό παιδί σύμπλεγμα φοβίας ένώπιον άπειρων κινδύνων, ένώ- 
πιον τών όποιων αισθάνεται τον εαυτόν του άσθενή καί άνίκανον.

(Συνεχίζεται)
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'Υπό της Τμηματάρχου τοϋ 'Υπουργ.____________________
Δικαιοσύνης κ. Μ . Μ ΑΥΡΟΜ Μ ΑΤΗ

Τό πρόβλημα τοϋ εταιρισμού των γυναικών είναι πανάρχαιον. ’Αρχαίοι "Ελ
ληνες συγγραφείς άναφέρουν δτι ύπήρχεν εις την άρχαίαν Ελλάδα, την Βαβυλώνα 
καί την άρχαίαν Ρώμην.

Εις τήν ’Αρχαίαν Ελλάδα ύπήρχον δύο κατηγορίαι έταιριζομένων γυναικών, 
αί έταϊραι καί αί κοιναί γυναίκες. Αί έταϊραι είχον πνευματικότητα, μόρφωσιν καί 
άνεπτυγμένην προσωπικότητα καί ό ρόλος των συνίστατο να συντροφεύουν τον άν- 
δρα καί τον ψυχαγώγοϋν καί να μη περιορίζωνται μόνον εις τήν μετ’ αύτών σαρ
κικήν έπαφήν, δπως αί κοιναί γυναίκες. Διά τον λόγον αύτόν ήσκουν πολλάκις με- 
γάλην επιρροήν επί τών ισχυρών καί τών ιθυνόντων, οί όποιοι εΰρισκον εις αύτάς 
εύχάριστον ψυχαγωγίαν καί άνάπαυσιν, μακράν τοϋ περιωρισμένου οΐκογενειακοΰ 
περιβάλλοντος των άφ’ ενός, καί τών λοιπών σοβαρών καθηκόντων καί εύθυνών των 
άφ’ έτέρου. Οΰτω, αί έταϊραι ήδύναντο πολλάκις νά έπηρεάζουν σοβαρώς τάς άπο- 
φάσεις καί τήν πολιτικήν τών ισχυρών πελατών των. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
τοιαύτης επιρροής εχομεν εις τό Βυζάντιον, της αύτοκρατείρας Θεοδώρας, ή οποία 
διά τής πνευματικότητός της, τής εύφυίας της καί τοϋ δυναμικοΰ χαρακτήρος της, 
επέτυχε νά άνέλθη εις τάς άνωτάτας βαθμίδας τής έξουσίας καί νά άποβή άξια σύν
τροφος τοϋ αύτοκράτορος.

Έ ν  τούτοις, παρά τό γεγονός δτι ένιαι έταϊραι εϊχον τοιαύτην δύναμιν, γενι
κώς, αί έκδιδόμεναι επί χρήμασι γυναίκες έθεωροΰντο πάντοτε πρόσωπα αισχρά. 
Εις τήν άρχαίαν μάλιστα Ρώμην έστεροΰντο ώρισμένων δικαιωμάτων καί ήσαν 
ύποχρεωμέναι νά ένδύωνται καί νά κυκλοφορούν κατά τρόπον ώστε νά διακρίνων- 
ται σαφώς άπό τάς Ρωμαίας πολίτιδας. Μόνον τό δικαίωμα νά εισπράττουν καί νά 
διαχειρίζωνται τά έκ τοϋ έπαγγέλματός των χρήματα, είχον.

Εις τό Βυζάντιον, ώς έλέχθη, παρά τό γεγονός δτι αί έταϊραι έπαιξαν ρό
λον, πολλάκις σημαντικόν, εις τήν δημοσίαν ζωήν, οί νόμοι ήσαν αυστηροί εις βά
ρος αύτών, αί όποιαι ύπεβάλλον'ί’ο πολλάκις εις δημοσίαν διαπόμπευσιν.

Εις τον Μεσαίωνα, ή πορνεία άπετέλει μεγάλην πληγήν. Αί πόρναι έθεωροΰν
το πρόσωπα αισχρά καί συνεκεντροΰντο εις ειδικά καταλύματα καί χωριστάς συ
νοικίας. 'Η  πορνεία έθεωρεϊτο τότε, δπως καί μέχρι τών ήμερών μας, «άναγκαΐον 
κακόν», διότι παρημπόδιζε, δήθεν, διαστροφάς καί άδικήματα καί προελάμβανε τήν 
έξάπλωσιν τών άφροδισίων νόσων.

Εις δλους τούς μεταγενεστέρους χρόνους καί μέχρι σήμερον άκόμη, ή πόρνη 
έθεωρεϊτο κοινωνικόν μίασμα, προεκάλει τήν περιφρόνησιν, τον έμπαιγμόν καί τήν 
έκμετάλλευσιν. Έξηκολούθει δέ νά θεωρήται «άναγκαΐον κακόν», διότι έξυπηρέτει, 
ώς ένομίζετο, ώρισμένους κοινωνικούς σκοπούς. Διά τον λόγον τοΰτον έτέλει ύπό 
τον έλεγχον τής Πολιτείας, χωρίς έν τούτοις νά έπιτευχθή ποτέ ή πρόληψις τών 
άφροδισίων νόσων, ούδέ τής διαφθοράς. Ά ντιθέτω ς, διά τής έπεμβάσεως τής Πολι
τείας, χωρίς νά προλαμβάνωνται τά άνωτέρω κακά, προσετίθεντο έτερα, ήτοι τής 
νομίμου έκμεταλλεύσεως τών άφελών γυναικών, τοϋ περιορισμού τής άτομικής των 
έλευθερίας καί τοϋ πλήρους έξευτελισμοΰ τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, ώς καί τής 
άναμίξεως τής Πολιτείας εις τήν λειτουργίαν τών αισχρών τούτων έπιχειρήσεων.

1) Γενική είσήγησις άνακοινωθεΐσα ένώπιον τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου περί καταργήσεως τοϋ 
Διακανονιστικοΰ συστήματος, συνελθόντος έν ’Αθήναις άπό 9—12 Σεπτεμβρίου 1963.
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Παρ’ δλον δτι ή έταιριζομένη γυνή προεκάλει τήν περιφρόνησιν καί ύπεβάλ- 
λετο εις (αναγκαστικήν έκμετάλλευσιν, δεν έξητάσθη ποιος ήτο υπεύθυνος διά τήν 
ήθικήν της κατάπτωσιν καί ποΐαι ήσαν αί συνθήκαι αίτινες ώθησαν ταύτην εις τδ 
εκπεσμόν της. Κατεκρίνετο, έδιώκετο, ένεπαίζετο, άλλ’ ήτο εόπρόσδεκτος διότι έξυ- 
πηρέτει. Οόδεμία σχεδόν κατεβλήθη προσπάθεια διά νά έρευνηθή ή συμπεριφορά 
της καί τό πρόβλημά της, νά προληφθή ή ήθική της κατάπτωσις καί νά βοηθηθή εις 
τήν ήθικήν καί κοινωνικήν της άποκατάστασιν.

Έ ν  τούτοις, ύψηλόν παράδειγμα συμπαραστάσεως προς αυτήν μάς έδόθη ά
νωθεν. Ό  Θεάνθρωπος, παρά τό γεγονός δτι έξήγγειλε καί έδίδαξε τήν άρετήν καί 
τήν αγνότητα, δεν έδίστασε νά προσφέρη τήν βοήθειάν Του προς τήν ήθικώς έκπε- 
σμένην γυναίκα. Δεν τήν έξεδίωξε , ουδέ τήν ένέπαιξεν, άλλ’ έτεινε χεϊρα βοήθειας 
καί τήν άνέσυρεν άπό τον βόρβορον, μόνον μέ τήν ’Αγάπην καί τήν συγγνώμην. 
Είναι πολλά έκεΐνα τά όποια μάς διδάσκει τό Εύαγγέλιον επί τοϋ θέματος τούτου. 
"Οταν τήν μοιχαλίδα έκείνην τοϋ Ευαγγελίου ήθέλησεν ό λαός νά λιθοβολήση, ό 
Ίησοϋς Χριστός ύψωσε τό άνάστημά Του καί είπεν: « 'Ο  άναμάρτητος υμών πρώ
τος βαλέτω λίθον έπ’ αυτή... ούδείς σέ κατέκρινεν... ουδέ έγώ σέ κατακρίνω. Πορεύου 
καί άπό τοϋ νϋν μηκέτι άμάρτανε». (Ίωάννου Κεφ. 8 στ. 7. 11). Είναι γνωστόν 
τό άποτέλεσμα της έπεμβάσεως ταύτης τοϋ Ίησοΰ Χρίστου. 'Ο  εις μετά τον άλλον 
έρριπτε κατά γης τον λίθον καί άπεμακρύνετο. Τό μαινόμενον έκεϊνο πλήθος έμεινεν 
άνίσχυρον δταν τοϋ ύπεμνήσθησαν τά ΐδικά του αμαρτήματα. 'Η  έννοια δέ τοϋ «ά- 
ναμαρτήτου» δέν άφεώρα μόνον τά οιαδήποτε άμαρτήματα, τά όποια πιθανώς έκα
στος άνελογίσθη πριν ρίψη τον λίθον τοϋ άναθέματος, άλλ’ είχε κυρίως τήν έννοιαν 
δτι έκαστος, καί ή κοινωνία έν τώ  συνόλω της, συνετέλεσε κατά εν ποσοστόν εις 
τήν ήθικήν κατάπτωσιν τής γυναικός εκείνης, εΐτε διά τής έξωθήσεως, είτε διά τής 
προκλήσεως, τής έκμεταλλεύσεως ή καί τής άπαθείας. "Οταν άπαντες άνελογίσθη- 
σαν τήν τοιαύτην ευθύνην των άπεχώρησαν, καί, άπό επιτιθέμενοι, μετετράπησαν 
εις άμυνομένους έναντι τής μορφής τοϋ Χριστοΰ καί τής φωνής τής ιδίας αυτών συν- 
ειδήσεως. Καί τότε τό θαΰμα έγένετο. Ή  άμαρτωλή άνένηψε , όχι διότι έφοβήθη 
τήν βίαν, άλλά διότι έκάμφθη προ τής στοργής καί τής κατανοήσεως τάς οποίας έπέ- 
δειξε προς αύτήν ό Ίησοϋς Χριστός. Τήν ιδίαν, διά τής ’Αγάπης, στάσιν έτήρησεν 
ό Θεάνθρωπος καί δι’ άλλας άμαρτωλάς, δπως τήν Μαγδαληνήν καί τήν Σαμαρεί- 
τιδα καί τάς ώδήγησεν εις τήν οδόν τής άληθοΰς μετάνοιας καί άρετής.

Παρά τά χριστιανικά ταΰτα παραδείγματα, ποια είναι ή προσφορά τής ση
μερινής χριστιανικής κοινωνίας, προς συμπαράστασιν των άτυχων αύτών πλασμά
των, τά όποια έκ διαφόρων αιτίων κατέληξαν εις τον ήθικόν εκπεσμόν; Έ κμ ετάλ- 
λευσις τής έπιπολαιότητος, τής άπαιδευσίας καί τής πενίας των καί προώθησίς των 
προς τήν πλήρη διαφθοράν, μετά ταΰτα δέ ή περιφρόνησις, ό έμπαιγμός ή ό οίκτος, 
ιδού ή προσφορά τής κοινωνίας. Δέν καταβάλλεται σοβαρά προσπάθεια διά νά βοη- 
θηθοΰν καί άπαγκιστρωθοΰν άπό τήν άθλίαν περίπτυξιν τοϋ ήθικοΰ έκπεσμοΰ. Αί 
μέχρι τοΰδε προσπάθειαι δέν υπήρξαν συστηματικαί καί κατά πρώτον λόγον έβασί- 
ζοντο έπί τής ψυχολογικής καί φυσικής πιέσεως ή περιωρίζοντο εις άφ’ ύψηλοΰ συμ- 
βουλάς, χωρίς ουσιαστικήν βοήθειαν.

Δέν πρέπει νά παροράται τό γεγονός δτι ή ήθικώς έκπεσοΰσα γυνή, ή οποία 
εύρίσκεται συνήθως εις χαμηλόν πνευματικόν καί διανοητικόν έπίπεδον καί ή όποια 
έχει γνωρίσει μόνον τήν περιφρόνησιν, τήν έκμετάλλευσιν καί τον έξευτελισμόν, δέν 
πείθεται εΰχερώς νά έγκαταλείψη τήν άθλίαν μέν, άλλ’ ευκολον ζωήν καί δέν έχει 
τήν δύναμιν νά άναδυθή άπό τον βόρβορον καί τήν περίπτυξιν τών έκμεταλλευτών 
της. Εύρίσκεται εις οίαν κατάστασιν καί έν τραυματισμένον ζώον, τό όποιον δέν 
δέχεται βοήθειαν καί έπιτίθεται κατ’ έκείνου ό όποιος θέλει νά τό περιποιηθή, διό
τι φοβείται δτι θά τοϋ προκαλέση μεγαλύτερον πόνον. Καί ή πόρνη είναι έξ ίσου
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καί έτι πλέον τραυματισμένη καί άσθενής, διότι καί ή πορνεία είναι μία κοινωνική 
νόσος.

'Η  ιατρική, εις έκάστην νόσον, προβαίνει είς τήν έ'ρευναν των αιτίων τά ό
ποια τήν προκαλοϋν καί οδηγείται είς τήν έξεύρεσιν των μέσων προλήψεως καί θε
ραπείας της. Έ άν δεχθώμεν ότι καί ή πορνεία αποτελεί κοινωνικήν νόσον, όφείλο- 
μεν να άκολουθήσωμεν τήν αύτήν διαδικασίαν.

'Ω ς προς τήν έ'ρευναν των αιτίων, άπό τήν έξέτασιν τοϋ οικογενειακού καί 
κοινωνικού ιστορικού ώρισμένων περιπτώσεων, κατελήξαμεν εις τάς κατωτέρω δια
πιστώσεις. Τδ βασικόν συμπέρασμα είναι ότι όλαι σχεδόν αί πόρναι ρίπτονται είς 
τό επάγγελμα τοϋτο εις λίαν νεαράν ήλικίαν, τήν εφηβικήν ή μετεφηβικήν, σπανιώ- 
τατα δε γυναίκες περιπλέκονται είς τήν πορνείαν μετά τήν ένηλικίωσίν των. Τοΰτο 
έχει, καθ’ ήμάς, μεγάλην σημασίαν διά τήν έρευνάν μας, διότι τά αίτια της κοι
νωνικής ταύτης νόσου θά τά άναζητήσωμεν είς τήν παιδικήν καί εφηβικήν ήλικίαν. 
Ε ίς τήν περίοδον δέ ταύτην τής άναπτύξεως τοϋ άτόμου, ή οποία είναι εΰπλαστος 
καί τρυφερά, έάν έγίνετο εγκαίρως ή διάγνωσις, θά ήτο δυνατή ή άντιμετώπισις των 
προβλημάτων της καί ή πρόληψις κακών εξελίξεων.

Τά βασικά, καθ’ ήμάς, αίτια τής πορνείας είναι τά άκόλουθα:
1 ) ’Α κατάλληλον οικογενειακόν περιβάλλον. ’ Η άκαταλληλότης συνίσταται 

είτε είς οικονομικήν άθλιότητα, είτε είς τεταραγμένον καί διαλελυμένον περιβάλλον, 
είτε είς κακήν μεταχείρισιν, είτε καί είς ανύπαρκτον περιβάλλον. Ή  τοιαύτη άθλιό- 
της, ώς γνωστόν, άσκεΐ δυσμενή έπίδρασιν έπί τής ψυχικής υγείας τοϋ, είς τρυφε- 
ράν ήλικίαν, ευρισκομένου άνηλίκου, καί τοϋ δημιουργεί ανασφάλειαν, πικρίας, τραυ
ματισμούς, ψυχικόν άγχος. Αί ψυχικαί αδται καταστάσεις δύνανται νά προκαλέ- 
σουν έν συνεχεία άντιδράσεις, αί όποΐαι δύνανται νά ωθήσουν τό παιδί είς αντικοι
νωνικήν συμπεριφοράν. Ιδιαιτέρω ς διά τά θήλεα, ή αντικοινωνική αυτή συμπερι
φορά συνίσταται είς πρόωρον σεξουαλικήν άφύπνισιν, ή οποία άποτελεΐ διέξοδον, 
άφ’ ένός μέν προς άναζήτησιν τής ανυπάρκτου οικογενειακής στοργής είς μίαν έστω 
έφήμερον καί άπατηλήν ψευδαίσθησιν στοργής, άφ’ ετέρου δέ προς μίαν διάθεσιν έκ- 
δικήσεως τοϋ άστοργου οικογενειακού περιβάλλοντος. Τό αίτιον τοΰτο έμφανίζε- 
ται είς τό σύνολον σχεδόν των γυναικών αύτών, άποτελεΐ δηλαδή τό κύριον καί βα
σικόν αίτιον τής πορνείας. Κατά τό πλεΐστον τό αίτιον τοΰτο συνυπάρχει μέ έν ή 
πλείονα έκ τών λοιπών, τά όποια πολλάκις άποτελοΰν καί τήν συνέπειαν τοϋ βασι
κού τούτου αιτίου.

2 ) Δ ιαβ ίω σ ις  τής άνηλίκου μ ετά  πόρνης μ ητρος ή μ εγαλύτερος  αδελφής. Ή  
άνήλικος εθίζεται άπό τρυφεράς ήλικίας είς τό είδος τοΰτο τής ζωής καί ούδεμίαν 
αΐσθησιν τής προκαλεΐ ή συνεχής εναλλαγή τών άνδρών είς τήν οικίαν της. Οΰτω 
άφυπνίζεται προώρως τό σεξουαλικόν της ένστικτον είς τό όποιον δεν υπάρχουν 
φραγμοί καί έπιθυμεΐ νά μιμηθή τάς πράξεις τής μητρός ή άδελφής. Συνήθως ή 
μήτηρ ή άδελφή δεν επιθυμούν νά ϊδουν τήν άνήλικον άκολουθοΰσαν τά ίχνη των. 
Δεν άντιδροΰν όμως εγκαίρως καί δεν είναι ευχερές νά προλάβουν ή άποφύγουν τάς 
συνέπειας τής άτμοσφαίρας τήν οποίαν έχουν δημιουργήσει διά τού τρόπου ζωής 
των. "Οταν δέ γίνη μία άρχή μέ τήν άνήλικον, ή άντίδρασίς των πλέον είναι άσκοπος 
καί άδύνατος. Σπανίως μέν άλλά συμβαίνει ενίοτε, ή άνήλικος νά προωθήται είς τήν 
διαφθοράν άπό τήν πόρνην, άλλά καί άσυνείδητον άμα είς τάς περιπτώσεις ταύτας, 
μητέρα ή άδελφήν, προς τον σκοπόν έκμεταλλεύσεως.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



Διαταγή τού ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 0. Ρακιντζή, 
περί της αποστολής της ’Αστυνομίας κατά τάς βουλευτικός

έκλογάς τής 3-11-1963
«Δ ιά  την 3ην Νοεμβρίου προεκηρύχθησαν βουλευτικαί έκλογαί.
Εις την ’Αστυνομίαν Πόλεων έντός των ορίων της τοπικής άρμοδιότητος, 

άνατίθεται κατά τους κειμένους νόμους τό έργον, τό μέν της διασφαλίσεως της δη
μοσίας τάξεως καί άσφαλείας κατά την προεκλογικήν περίοδον καί ημέραν των έκ- 
λογών, τό δέ της διεξαγωγής των έκλογών κατά τρόπον άδιάβλητον, διά της παροχής 
τής δυνατότητος εις έκαστον πολίτην νά ψηφίση έλευθέρως καί άνεπηρεάστως.

Έ ν  συμπεράσματι ή διασφάλισις τής δημοσίας τάξεως, τής ησυχίας του λαοϋ 
καί ή διενέργεια απολύτως έλευθέρων καί άδιαβλήτων έκλογών, συνιστώσι τούς έπι- 
διωκτέους ύπό τής ’Αστυνομίας αντικειμενικούς σκοπούς κατά την άρξαμένην έκλο- 
γικήν περίοδον.

Κατά τάς έκάστοτε βουλευτικάς έκλογάς τίθεται ύπό τήν αύστηράν κρίσιν 
τής κοινής γνώμης ή έπάρκεια καί ή ΐκανότης τής ’Αστυνομίας νά άνταποκριθή εις 
τήν ώς άνω ύψηλήν αποστολήν της.

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων έκπαλαι έτήρησεν άψογον στάσιν κατά τάς έκλογάς, 
αποτελεί δέ τούτο βαρεΐαν ύποθήκην δι’ άπαντας τούς άστυνομικούς άδιακρίτως βα
θμού. Είμαι βέβαιος ότι άπαντες θά έπιτελέσωσιν εις τό άκέραιον τό καθήκον των 
καί κατά τάς προσεχείς έκλογάς.

’Ε π ί  τ ο ύ τ ο ι ς :

1 ) Ύπομιμνήσκων τάς διατάξεις των κειμένων νόμων καί κανονισμών περί 
άπαγορεύσεως εις τούς άστυνομικούς οΐασδήποτε καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον άνα- 
μίξεως εις τον έκλογικόν άγώνα, πολιτικάς διενέξεις καί συζητήσεις, άνακοινώ ότι, 
πας παραβάτης θά τιμωρηθή παραδειγματικώς. ’Εν περιπτώσει διαπιστώσεως παρα- 
βάσεως τών ύποχρεώσεων τούτων ύπό τίνος άστυνομικοΰ, οΰτος θά τίθεται άμέσως 
έκτος ύπηρεσίας ύπό τού διοικητού του καί θά άναφέρεται ίεραρχικώς εις Άρχηγεΐον 
διά τηλεφωνικής άναφοράς.

Οί κ.κ. διοικηταί σταθμών, τμημάτων καί ύπηρεσιών φέρουσιν εύθύνην 
καί θά έλεγχθώσιν αύστηρώς διά τυχόν παραβάσεις τών ώς άνω ύποχρεώσεων ύπό 
τίνος τών ύπ’ αυτούς.

'Η  διάπραξις παραβάσεως εις άστυνομικόν κατάστημα συνιστά έπιβαρυντικήν 
περίπτωσιν.

2 ) Συνιστώ εις άπαντας σύνεσιν, ψυχραιμίαν καί άμεροληψίαν έν τή ένασκήσει 
τών καθηκόντων των.

3 ) Έ ν  περιπτώσει άνάγκης έπεμβάσεως αστυνομικής δυνάμεως προς άπο- 
κατάστασιν διασαλευθείσης τάξεως, συνιστάται άποφασιστική στάσις καί χρήσις 
τών ήπιωτέρων άναλόγως τής περιπτώσεως μέσων.

4 ) 'Η  προστασία συγκεντρώσεων οίουδήποτε πολιτικού κόμματος έξ ένδε- 
χομένων άποδοκιμασιών ή προσβολών έκ μέρους οπαδών άντιφρονοΰντος κόμματος, 
άποτελεΐ πρωταρχικόν καθήκον τής ’Αστυνομίας.

Τής παρούσης νά λάβωσι γνώσιν άπαντες οί κ. κ. άξιωματικοί, άναπτυχθή 
δέ αύτη είς άπαντας τούς κατωτέρους άστυνομικούς».

Άθήναί τfj 4t] ’Οκτωβρίου 1963  

Ό  ’Αρχηγός 
Θ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ ΤΖ Η Σ



Διαταγή τοΰ προσωρινού ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων 

’Αντιστράτηγου κ. Β. Χατζηπροδρόμου, περί τής αποστολής 

τή ς ’Αστυνομίας κατά τάς βουλευτικός έκλογάς τής 3-11-1963

«Κατόπιν άποφάσεως της Κυβερνήσεως, άνέλαβον προσωρινώς, κατά τήν προε
κλογικήν περίοδον, τήν αρχηγίαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.

Δράττομαι τής εύκαιρίας ταύτης δπως συστήσω εις άπαντας τούς άστυνομι- 
κούς τήν συνέχισιν τοΰ γονίμου έργου των ώς καί πρότερον.

Είδικώς ώς προς τάς έκλογάς παρακαλώ δπως άπαντες έκτελέσωσι το καθήκον 
των ώς ό νόμος ορίζει διά τήν διασφάλισιν τής δημοσίας τάξεως καί ήσυχίας, προς 
διενέργειαν άπολύτως έλευθέρων καί άδιαβλήτων έκλογών.

'Υπομιμνήσκων τάς διατάξεις των κειμένων νόμων καί κανονισμών περί 
άπαγορεύσεως εις τούς αστυνομικούς οίασδήποτε άναμίξεως εις τον εκλογικόν άγώνα 
καί τάς πολιτικάς διενέξεις καί συζητήσεις, παρακαλώ δπως οί κ.κ. διοικηταί τμη
μάτων καί ύπηρεσιών έκδώσωσι τάς σχετικάς διαταγάς καί οδηγίας των προς τούς 
ύπ’ αύτούς άστυνομικούς, πας δέ παραβάτης θά άναφέρεται άμέσως καί θά τιμωρήται 
παραδειγματικούς.

Οί διοικοϋντες άξιωματικοί θά φέρωσιν εύθύνην διά τυχόν παραβάσεις τών ύπ’ 
αύτούς άστυνομικών.

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων έτήρησε πάντοτε άψογον στάσιν κατά τάς έκλογάς, 
αποτελεί δέ τοΰτο βαρεϊαν ύποθήκην δι’ άπαντας τούς άστυνομικούς άδιακρίτως 
βαθμού.

Ούδεμίαν άμφιβολίαν έχω ότι άπαντες θά έπιτελέσωσι τό καθήκον των καί εις 
τάς προσεχείς έκλογάς.

'Η  παρούσα νά άνακοινωθή εις άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς, άναπτυχθή 
δ’ αΰτη εις τούς κατωτέρους άστυνομικούς». ν

Ά θ ψ α ι τfj 10η ' Οκτωβρίου 1963  

Ό  'Αρχηγός
Β. ΧΑ ΤΖΗ Π ΡΟ ΔΡΟ Μ Ο Υ  

'Αντιστράτηγος



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓ IK Α ΘΕΜΑΤΑ

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  τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. L E M O Y N E  SN Y -

------------------------------ D E R , κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ----------------------------
ΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

ΕΙς είσέτι σπουδαιότερος λόγος είναι ότι κατά τήν άντιπαράστασιν ή πρώ
τη έρώτησις ήτις υποβάλλεται εις τον άστυνομικόν, είναι ό χρόνος άφίξεώς του εις 
τον τόπον τοϋ έγκλήματος. Έάν ουτος δεν έχη άκριβή γνώσιν των βασικών αύτών 
στοιχείων της έρεύνης του, ή άξια των υπολοίπων σημειώσεων του θά μειωθη εις 
τό έλάχιστον. Οί ένορκοι θά σχηματίσουν την έντύπωσιν ότι έφ’ όσον ό άστυνομικός 
δεν γνωρίζει επακριβώς τά στοιχεία αυτά τών ενεργειών του, δεν θά είναι άξιόπι- 
στος καί εις όσα άλλα είπη. Τουναντίον εις άστυνομικός, ό όποιος έχει σημειώσει 
τήν άκριβη ώραν κατά τήν οποίαν ελαβον χώραν τά γεγονότα, ισχυροποιεί τήν ά- 
ξίαν ολοκλήρου τής έγγραφης του.

'Η  επομένη ένέργεια τοϋ άστυνομικοϋ, όταν θά κατέλθη τοϋ αύτοκινήτου του, 
είναι νά ρίψη έν βλέμμα έπί τοϋ πτώματος, διά νά βεβαιωθή έάν πράγματι έχη 
έπέλθει ό θάνατος. Γενικώς έν βλέμμα άρκεϊ διά νά διαπιστωθή τοΰτο, άλλά ένίοτε 
υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας άπαιτεΐται μία γενικωτέρα έξέτασις, όπως 
θά τήν περιγράψωμεν εις τό επόμενον κεφάλαιον.'Η έξέτασις αΰτη έπιβάλλεται, ιδίως 
όταν πρόκειται διά θάνατον έξ άσφυξίας, πνιγμοΰ, ήλεκτροπληξίας ή δηλητηριάσεως 
δι’ υπνωτικών φαρμάκων. Έ άν ύπάρχη ή έλαχίστη άμφιβολία εις τήν σκέψιν τοϋ έπι- 
λαμβανομένου περί τοϋ έάν έπήλθεν ή οχι ό θάνατος, τότε δέον νά ένεργήση ως 
έάν τό θΰμα εΰρίσκετο έν τη ζωή είσέτι. Θά τοϋ κάμη τεχνητήν άναπνοήν καί θά 
τοϋ παράσχη τάς πρώτας βοήθειας.

Προφυλαχτικά μέτρα είς τον τόπον τής ανθρωποκτονίας.
"Οταν ό άστυνομικός βεβαιωθή ότι τό θΰμα εϊναι νεκρόν, ή έπομένη ένέρ- 

γειά του έξαρτάται άπό τάς έκάστοτε συνθήκας, γενικώς όμως θά καταβάλλη 
προσπάθειας διά τήν πλήρη καί προσεκτικήν άπομόνωσιν τοϋ πτώματος καί τοϋ 
πέριξ αύτοΰ χώρου καί τήν άπομάκρυνσιν παντός ατόμου. Έ άν τό πτώμα εύρίσκε- 
ται εντός κατοικίας ή διαμερίσματος, τό έ'ργον του αυτό είναι άρκετά εΰκολον, άπαι- 
τεΐται όμως μεγάλη προσοχή είς τήν μεταχείρισιν τών μελών τής οικογένειας, τών 
συμπαθούντων γειτόνων, τών δημοσιογράφων καί τών λοιπών ξένων, οΐ όποιοι συγ
κεντρώνονται έκεϊ άπό περιέργειαν. Οί στενοί συγγενείς καί φίλοι δυνατόν νά όδηγη- 
θοΰν είς διπλανόν δωμάτιον. Οί περίεργοι όμως πρέπει νά άπομακρυνθοΰν άπό τό 
οίκημα. Έ ν  τούτοις είναι πολύ σπουδαϊον όπως ό άστυνομικός μή παρασυρθή άπό 
τον υπερβολικόν ζήλον του διά νά πράξη τό καθήκον του όσον τό δυνατόν καλύτε
ρον, καί άπομακρύνη άτομα τά όποια ως μάρτυρες έξεταζόμενοι, θά τοϋ παράσχουν 
πολυτίμους πληροφορίας. ’Ίσ ω ς  νά μήν ύπάρχη άλλη περίπτωσις είς τό σύνολον τών 
καθηκόντων τοϋ άστυνομικοϋ, κατά τήν όποιαν πράγματι διακρίνεται ό καλός ά
στυνομικός άπό τον τρόπον τών ένεργειών του.

Είναι άπαραίτητον νά άπομονωθή ό χώρος διά νά διατηρηθή τό άμεσον πέ
ριξ αύτοΰ περιβάλλον, άκριβώς είς οΐαν κατάστασιν εΰρίσκετο όταν Ιλαβε χώραν ό 
θάνατος. Έάν συλλεχθοΰν άντικείμενα άπό τό δάπεδον, έπιπλα τοποθετηθούν καί 
πάλιν είς τήν θέσιν των, τότε πολύτιμα μαρτυρικά στοιχεία θά καταστραφοΰν καί 
πολυάριθμα δακτυλικά αποτυπώματα θά άφήσωμεν έπί όλων τών άντικειμένων, ά- 
τινα ήγγίσαμεν. "Αλλος λόγος διά τήν άπομάκρυνσιν όλων τών μή άρμοδίων μέ 
τήν έρευναν, είναι ότι, έάν τούς έπιτραπή ή παραμονή των, πιθανόν μερικοί άπό αύ-
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τούς νά κληθούν μετά μήνας ή έτη ώς μάρτυρες εις την δίκην. Τούτο έχει συμβή 
εις πολλάς περιπτώσεις καί έχει επιφέρει σύγχυσιν εις τό δικαστήριον, ένώ κανονι- 
κώς δέν έπρεπε νά έπιτραπή ή παραμονή των μαρτύρων τούτων εις τον πλησίον τού 
πτώματος χώρον.

Έάν το πτώμα εύρίσκεται εις άνοικτον χώρον, παρ’ όλον δτι ενταύθα αί συν- 
θήκαι διαφέρουν τεραστίως, αί βασικαί άρχαί τών ενεργειών τού αστυνομικού παρα
μένουν αί αύταί. Π .χ. φαντασθήτε έν πτώμα νά κεΐται επί τού πεζοδρομίου καί παρά
πλευρος της εισόδου ένύς καταστήματος κατά τήν ώραν της κινήσεως. "Εν μεγάλον 
πλήθος έχει συγκεντρωθή πέριξ αύτοΰ καί ό διευθυντής τού καταστήματος άπαιτεΐ 
τήν άμεσον άπομάκρυνσιν τού μακάβριου αύτοΰ άντικειμένου. Καί εδώ πάλιν ό άστυ
νομικός άντιμετωπίζει μίαν πολύ δύσκολον κατάστασιν, ήτις άπαιτεΐ μεγίστην προ
σοχήν. "Εν άπό τά εφόδια παντός αστυνομικού αυτοκινήτου πρέπει νά είναι καί έν 
φύλλον άδιαβρόχου, τό όποιον θά τοποθετηθή έπί τού πτώματος, χωρίς νά το μετα- 
κινήσωμεν. Μετά τήν κάλυψιν τού πτώματος θά άπομακρυνθή τό πλήθος είς άρκετήν 
άπόστασιν καί αν είναι δυνατόν ό χώρος θά περιβληθή διά σχοινιού. Τούτο έπιβάλ- 
λεται νά γίνη, διότι προ τής μετακινήσεως τού πτώματος, ό έπιληφθείς άστυνομικός 
έχει καί άλλα σπουδαία καθήκοντα νά έκτελέση. Κατ’ ούδένα λόγον δέν πρέπει ό 
άστυνομικός νά καμφθή άπό τάς παρακλήσεις τού καταστηματάρχου ή άλλων άτό- 
μων καί νά μετακινήση τό πτώμα, πριν όλοκληρώση τάς ένεργείας του.

’Ενθυμούμαι μίαν περίπτωσιν τής όποιας έπελήφθην. 'Ο  δήμαρχος μιας μι- 
κράς πόλεως καί μερικοί άλλοι πολΐται έκειντο νεκροί είς τό πεζοδρόμιον τής κεντρι
κής όδοΰ. ΤΗτο άργά τήν νύκτα καί έβρεχεν. Ά π ό τούς συγκεντρωθέντας έδέχθην 
τάς συνήθεις παρακλήσεις διά τήν άπομάκρυνσιν τών πτωμάτων άπό τό πεζοδρό
μιον, εγώ δέ, τότε, στερούμενος τής άπαιτουμένης πείρας, έκάμφθην είς τάς παρακλή
σεις των. Ευτυχώς δι’ έμέ δέν προέκυψεν ούδέν τό σοβαρόν είς βάρος μου έκ τής ένερ
γείας μου ταύτης. Ή  ένέργειά μου όμως ήτο έσφαλμένη καί ήτο δυνατόν νά προκα- 
λέση τήν καταστροφήν μου.

Περιγραφή τοϋ τόπου τοϋ εγκλήματος.
’Αφού γίνη όλη ή προκαταρκτική εργασία μετά πάσης έπιμελείας, ή έπομένη 

ενέργεια τού αστυνομικού είναι νά καταχώριση είς τό σημειωματάρών του λεπτομερή 
περιγραφήν τού πτώματος καί τού άμέσου περιβάλλοντος του, αύτό δέ πρέπει νά γίνη 
χωρίς νά μετακινηθή τό πτώμα καί χωρίς νά έγγίση ουδέ;. Είς τήν περιγραφήν τού 
θύματος πρέπει νά άναγράφωνται τό φύλον, τά χαρακτηριστικά, ή ήλικία, γε
νική περιγραφή τών σωματικών διαστάσεων, χρώμα κόμης, ενδυμάτων καί τέλος 
τό είδος τών τραυμάτων. ’Εάν ύπάρχουν αΐματα πρέπει νά διαπιστωθή έάν είναι 
νωπά ή άπεξηραμμένα. ’Επίσης πρέπει νά περιγράφεται τό «ξέσχισμα» τών ένδυμά- 
των, ή άν τά τραύματα όφείλωνται είς πυροβόλον οπλον ή μάχαιραν. ’Ιδιαιτέρα 
προσοχή πρέπει νά καταβληθή είς τήν περιγραφήν τών χειρών π.χ. έάν εύρίσκοντο ή 
οχι άντικείμενα έντός αύτών ή έάν ύπάρχουν τραύματα ή αίμα έπ ’ αυτών. "Ο,τιδήπο- 
τε χαρακτηριστικόν παρατηρηθή έπ’ αύτών πρέπει νά σημειωθή.

Μετά τήν προσεκτικήν περιγραφήν τού πτώματος, πρέπει νά περιγραφή έπί" 
σης λεπτομερώς καί τό άμεσον περιβάλλον, ή θέσις τού πτώματος έν σχέσει πρόζ 
παν άντικείμενον τού χώρου, τά έπιπλα, παράθυρα, θερμάστραι κ.λ.π. Έ άν εύρί- 
σκεται πλησίον δπλον τι, θά γίνη περιγραφή τούτου έγγράφως, χωρίς νά θ.γή· 
Γενικώς περιγράφεται ή κατασκευή ένός πυροβόλου όπλου, ή διάμετρος τής 
κάννης του καί ό τύπος του. Μετά τούτο, ένεργεΐται έπισταμένη έρευνα τού δωμα
τίου ή τού πέριξ χώρου διά τήν ανεύρεσή διατρήσεων,έκ σφαιρών είς τοίχους, είς 
τήν οροφήν, ή τά έπιπλα, διά βόμβας ή άλλων έπιθετικών οπλών.Έάν ύπάρχη πιθανό- 
της ότι πρόκειται περί δηλητηριάσεως, έξετάζονται προσεκτικώς όλα τά ποτήρια,
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αί φιάλαι, τά άποχωρητήρια, τά λουτρά καί τά ραδιόφωνα.' 'Ο  άστυνομικός δεν πρέ
πει ποτέ νά διστάση νά γράψη πολλά, περιγραφών τά δσα άντελήφθη κατά τήν 
στιγμήν έκείνην. Υπάρχουν δύο λόγοι διατί ή λεπτομερής αυτή περιγραφή τοΰ 
πτώματος καί τοΰ περιβάλλοντος έχουν μεγάλην σπουδαιότητα.

1. * 0  πρώτος λόγος είναι δτι ένεργών ό αστυνομικός κατ’ αυτόν τον τρόπον 
θά άντιληφθή πολλά πράγματα, τά όποια άλλως θά παρεβλέποντο. At σημειώσεις 
του κατά τήν παραμονήν του εις τον τόπον τοΰ εγκλήματος, λόγω της άκριβείας καί 
των λεπτομερειών των, θά καταστήσουν τήν μαρτυρίαν του άργότερον πολύ περισ
σότερον άξιόπιστον καί άποτελεσματικήν.

2. "Αλλος σπουδαίος λόγος είναι δτι κατά τό στάδιον αυτό της έρεύνης, ό 
άστυνομικός δεν έχει προκαταλήψεις, ώς προς τό ποιος είναι ό δράστης ή πώς ακρι
βώς διεπράχθη τό έγκλημα. ’Εάν περιμένη νά γράψη άργότερον τάς σημειώσεις του, 
είναι δυνατόν νά προδιατεθή άπό ώρισμένα γεγονότα καί νά ύποστή τον πειρασμόν 
διά νά επίδειξη συμπάθειαν προς τήν Α ή Β  εκδοχήν καί νά μεκόση μίαν άλλην άπο- 
ψιν ! Τό άποτέλεσμα θά είναι δτι θά έχη γράψει άσυναισθήτως μίαν λανθασμένην 
περιγραφήν τής πραγματικότητος. Ε ις τήν προσπάθειάν του νά προσαρμόση τάς 
άπόψεις του προς μίαν θεωρίαν, διαπράττει τό κοινόν αυτό λάθος καί ή διδομένη πε
ριγραφή είναι επηρεασμένη άπό τά γεγονότα.

Σχεδιαγράφησις τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος.

' Η έπομένη ενέργεια τοΰ άστυνομικοϋ είναι νά σχεδιαγραφήση τον τόπον τοΰ 
έγκλήματος κατά τόν άκόλουθον τρόπον : Θά σχεδιάση τό δωμάτιον, θά τοποθετήση 
τάς θύρας, τά παράθυρα, τήν καπνοδόχον κ.λ,π. έπί λευκοϋ χάρτου. Μετά θά 
τοποθετήση τά έπιπλα π.χ. τό πιάνο, τήν θερμάστραν, τά καθίσματα καί άλλα άντι- 
κείμενα καί τέλος θά σχεδιάση τό πτώμα εις τήν άνάλογον θέσιν πού εύρίσκεται έν 
σχέσει προς τά άλλα άντικείμενα. Μέ τήν μεταλλικήν ταινίαν θά προβή εις τήν κατα- 
μέτρησιν τών διαστάσεων τοΰ δωματίου, τής έστίας, τοΰ νιπτήρος, τών εισόδων κ.λ.π. 
καί μετά θά μετρήση τήν άκριβή άπόστασιν τών διαφόρων άντικειμένων άπό τό 
πτώμα. ’Αργότερον, δταν θά έχη περισσοτέραν εύχέρειαν, θά έπ.χειρήση έκ νέου 
τήν κατάρτισιν πληρεστέρου σχεδιαγράμματος βάσει τοΰ προχείρου σχεδιαγράμ
ματος καί τών σημειωθεισών λεπτομερειών εις άνάλογον κλίμακα. 'Ο λόγος τής 
λήψεως σχεδιαγράμματος είναι τό δτι, αΐ φωτογραφίαι οί όποϊαι θά ληφθοΰν άργότε
ρον, δυνατόν νά μας δώσουν μίαν λανθασμένην άποψιν τών σχέσεων τοΰ πτώματος 
μετά τών πέριξ αύτοΰ άντικειμένων. Αύτό έχει ακόμη μεγαλυτέραν σπουδαιότητα, 
δταν τό πτώμα κεϊται είς ένα μικρόν χώρον, δπως είναι τό λουτρόν ένός ξενοδοχεί
ου, ήμιά μικρή κρεβατοκάμαρα.

Φωτογράφησις τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος.
Κατά τήν έρευναν έπί μιας άνθρωποκτονίας, μιά καλή φωτογραφία έχει με

γάλην σημασίαν. Διά τήν φωτογράφησιν τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος, δεν άπαιτεΐται 
μόνον είς καλός φωτογράφος, ειδικός καί έκπαιδευμένος είς τόν τομέα αύτόν, άλλά 
καί άνάλογον φωτογραφικόν υλικόν. Είναι κατά πολύ προτιμώτερον νά άναμένωμεν 
δύο καί τρεις ώρας καί νά γίνη ή έργασία καλή, παρά νά τήν άναθέσωμεν είς ένα 
έρασιτέχνην μέ γενικόν άποτέλεσμα αί ληφθεΐσαι φωτογραφίαι νά μήν έχουν καμ- 
μίαν άξίαν. Τό πτώμα θά φωτογραφηθή άπό δλας τάς προσιτάς πλευράς καί ΐσως 
ν’άπαιτηθή τρίπους καί φακός μεγάλης διαμέτρου. Αί όπαί αί όποϊαι προυξενήθησαν 
έπί τών επίπλων ή τών τοίχων άπό τάς σφαίρας, θά εύρεθοΰν, θά φωτογραφηθοΰν καί 
έν συνεχεία θά μεγενθυθοΰν. Φωτογραφίαι αιτινες θά έχουν πολύτιμον άξίαν δέν εί
ναι δυνατόν νά ληφθοΰν έντός 5 ή 10 λεπτών. Διά τοΰτο είναι προτιμότερον νά 
καλέσωμεν ένα έμπειρον φωτογράφον'έξωπλισμένον^μέ τά κατάλληλα υλικά καί νά
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τοϋ έπιτρέψωμεν μέ τήν άνεσίν του νά προβή εις μίαν έπιμεμ λημένην εργασίαν.
Ό  έπιληφθείς άστυνομικός έχει, ήδη πλησιάσει τήν στιγμήν, κατά τήν οποίαν 

είναι έτοιμος νά καταστρέψη τό πρώτον προγεφύρωμα το όποιον έχει περιγραφή εις 
τό πρώτον κεφάλαιον. Έάν άλλοι άστυνομικοί είναι δυνατόν νά τον συνδράμουν, εις 
έξ  αυτών θά έξετάση έν τώ  μεταξύ τά μέλη τής οικογένειας, τούς μάρτυρας καί 
όσους άλλους δύ ανται νά βοηθήσουν εις τήν διαλεύκανσιν τής ύποθέσεως.

Λάθη ατινα πρέπει νά άποφεύγωνται.
Κατά τήν πρώτην αυτήν φάσιν τής έρεύνης πρέπει νά άποφεύγωνται νά δια- 

πράττωνται τά έξής λάθη:
1. Δεν πρέπει νά άφήσωμεν δακτυλικά άποτυπώματα, ούτε νά καταστρέφω- 

μεν τά υπάρχοντα τοιαΰτα. Τά δακτυλικά άποτυπώματα θά έξετασθοϋν άργότερον. 
Δεν θά έπιτραπή λοιπόν νά καθ ρισθοϋν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα διά τήν άνεύ- 
ρεσιν δακτυλικών αποτυπωμάτων, μέχρις ότου ληφθοϋν φωτογραφίαι καί άπομα- 
κρυνθή τό πτώμα.

2. Δέν θά καπνίσωμεν, ούτε θά έπιτρέψωμεν εις άλλους νά καπνίσουν εντός τοΰ 
δωματίου ή πλησίον τοϋ πτώματος. Συχνάκ ς τά καμμένα τυρεΐα ή τά υπολείμματα 
σιγαρέττων καθίστανται σπουδαία μαρτυρικά στοιχεία. Εις πολλάς περιπτώσεις 
τά μαρτυρικά ταϋτα στοιχεία άχρηστεύονται, λόγω τών ριπτομένων υπολειμμάτων 
σιγαρέττων καί πυρείων ύπό τών άστυνομικών.

3. Δέν θά έπιτρέπωμεν τήν φωτογράφησίν μας μετά τοΰ πτώματος ή μεθ’ 
ενός συλληφθέντος υπόπτου άτόμου. Τοϋτο δέν πρόκειται νά μάς ώφελήση εις ούδέν, 
άντιθέτως μάλιστα, ένίοτ', τοιαΰτα ι φωτογραφίαι προσκομίζονται εις τό δικαστή- 
ριον καί ως μαρτυρικά στοιχεία εις βάρος μας.

4. Δέν θά προβαίνωμεν εις δηλώσεις προς τούς δημοσιογράφους ως προς τό τί 
συνέβη ή ποιος είναι ό ένοχος. Είδικώς δέν πρέπει νά λέγωμεν ποτέ ότι γνωρίζομεν 
ποιος είναι ό δολοφόνος καί ότι θά τον συλλάβωμεν εντός βραχυτάτου χρονικού 
διαστήματος. Μιά τοιαύτη δήλωσις πολλάκις έχει όδυνηράς συνέπειας.

Μετακίνησις τοϋ πτώματος.
Άφοΰ έξετάση τό πτώμα ό εΐσαγγελεύς καί διατάξη τήν μεταφοράν του εις 

τό νεκροτομεΐον, τον λόγον έχουν πλέον οί ειδικοί τής δακτυλοσκοπικής υπηρεσίας, 
οί όποιοι θά έξετάσουν μέ προσοχήν όλα τά άντικείμενα τά όποια εΰρίσκονται εντός 
τοϋ δωματίου ή εις τον πέριξ χώρον. "Αν έκ πρώτης όψεως ή αιτία τοΰ θανάτου φαί
νεται νά είναι τραύμα διά πυροβόλου όπλου, καλόν είναι νά προστατευθοϋν αί χεΐρες 
τοΰ θύματος, μέχρις ότου έξετασθή ή έπιδερμίς των διά τήν άνεύρεσιν νιτρικών 
άλάτων, πράγμα όπερ θά γίνη εις τό νεκροτομεΐον. Προς τοϋτο, έκάστη χε’ρ θά 
τοποθετηθή εντός μιάς. χαρτοσακκούλας, ήτις θά προσδεθή γύρω άπό τον καρπόν μέ 
έν σχοινίον. Ούτως αί χεΐρες θά προστατευθοϋν μέχρις ότου ένεργηθή ή κατάλλη
λος έπιστημονική έρευνα.

"Οταν πρόκειται νά άρωμεν τό πτώμα Γ ιά νά j. εταφέρωμεν τοϋτο εις τό νεκρο
τομεΐον, πρέπει νά λάβωμεν ώρισμένας προφυλάξεις, ιδίως όταν ό θάνατος οφείλεται 
εις τραύματα διά πυροβόλου όπλου. Πολλάκις μία σφαίρα διαπερά τό σώμα καί πί
πτει έλευθέρα έντός τών ένδυμάτων, άπό τήν άλλην πλευράν. Αυτή θά πέση εις τό 
έδαφος όταν μετακινηθή τό πτώμα. Τό βλήμα αύτό δυνατόν νά είναι τό σπουδαιό- 
τερον μαρτυρικόν στοιχεΐον εις τήν διαλεύκανσιν τής ύποθέσεως, πιθανόν όμως νά 
πέση καί νά χαθή, όταν δέν ληφθοΰν αί κατάλληλοι προφυλάξεις. Είδικώς τοϋτο 
συμβαίνει όταν τό πτώμα κεΐται έπί τοΰ έδάφους, ή δέ πτώσις τοΰ βλήματος δέν 
προκαλεΐ θόρυβον.

(Σ υ ν εχ ίζε τα ι)
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Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΔΓ. ΜΩΡΔΪΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΜΠΑΣΙΑΚΟ

------------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-----------------------

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Έ φ ’ δσον ή Καταδίωξις δεν μπόρεσε νά βρή τά ’ίχνη τοΰ Τηλεμάχου Μπα- 
σιάκου,, θεωρουμένου πια άπό την άνάκρισι ώς βεβαίου δολοφόνου τοϋ Παναγιώτη 
Μωραίτη, μέ ελατήριο τη ληστεία του πλούσιου έκείνου έμπορευομένου, ό άνακριτής 
τοϋ Β ' τμήματος έστειλε τό ένταλμα συλλήψεως, πού είχε βγάλει, καί στο τότε υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξεως καθώς είπαμε καί γιά νά μπορέση νά τον συλλάβη καί κυρίως 
γιά νά παραμποδίση τήν άποφασισμένη άπό τό νεαρό κακοΰργο διαφυγή του στο 
έξωτερικό. Καί τό υπουργείο, υστέρα άπό τον πρωτοφανή θόρυβο πού έκανε ό Τύπος 
δλες έκεΐνες τις ήμέρες γιά τό « ’Έγκλημα τής Μαλακάσας », δπως κακώς τό είχε 
ονομάσει, έβαλε λυτούς καί δεμένους γιά νά τον βρή. Έκινητοποίησε ένα σωρό άξιω- 
ματικούς σέ δλες τις επαρχίες καί οί λοχαγοί Φώγιας, Μπλέτσης καί Τζωρτζάκος, 
πού είχαν φθάσει ώς τήν Αιδηψό, βρήκαν ίχνη τοϋ Μπασιάκου στούς Ώ ρεούς καί 
πήγαν εκεί καί τον συνέλαβαν κατά τά τέλη Μαίου τοϋ 1924.

Στο άναμεταξύ ό άνακριτής Καλποϋζος έπάσχιζε νά βρή τό αύτοκίνητο μέ τό 
όποιο, ζωντανός ή πεθαμένος, είχε μεταφερθή ό μακαρίτης ό Μωραΐτης ώς τη χα
ράδρα έκείνη τής Μαλακάσας, δπου βρέθηκε τό ήμισκελετωμένο πτώμα του. Καί 
μέσα στά χίλια περίπου αυτοκίνητα πού ήταν τότε στήν ’Αθήνα έζήτησε νά βρή κα
νένα οδηγό συγγενή ή φίλο τοϋ Μπασιάκου, γιατί αύτόν κατά πάσαν πιθανότητα θά 
είχε προσλάβει γιά σύνεργό. Μά ό Μπασιάκος είχε έναν ξάδελφο σωφέρ, τον Θανάση 
Μπρατσιώτη καί ό άνακριτής διέταξε καί τον συνέλαβαν, γιατί αύτός λίγες μέρες 
πριν άγόρασε δικό του αύτοκίνητο. Τον έπιασε άμέσως τό « Ειδικό ’Από
σπασμα ’Ασφαλείας », πού ήταν τότε στήν οδόν Σόλωνος, δηλαδή τό πρώην Β ' 
Τμήμα Καταδιώξεως ή Μυστικής ’Αστυνομίας, πού άπησχολεΐτο γιά τά πολιτικά 
κυρίως έγκλήματα καί γιά τά πολύ πολύ σοβαρά άπό τά κοινά. Ό  Μπρατσιώτης 
κατάλαβε δτι αν σώπαινε θά τήν είχε άσχημα καί δτι θά έμπλεκε σέ μιά ύπόθεσι 
ληστείας καί φόνου καί θά κινδύνευε τό κεφάλι του καί γι’ αύτό άποφάσισε νά μι- 
λήση καί νά πή δλη τήν άλήθεια γιά νά σωθή. Καί δταν τόν πήγανε στον άνακριτή 
έδωσε επί τέλους τό συνεκτικό δεσμό πού έλειπε. Γιατί έλυσε τό μυστήριο καί τοϋ 
αυτοκινήτου καί τοϋ σύνεργού.

—Νά, είπε, θυμάμαι πολύ καλά. Στις 18 τοϋ Φλεβάρη ήλθε καί μέ βρήκε καί 
μοΰ ζήτησε νά πάμε μέ τό αύτοκίνητο πού ώδηγοΰσα έκεϊνο τό άπόγευμα μιά μα
κρινή διαδρομή ώς τή Μαλακάσα. Μά τό αύτοκίνητο πού ώδηγοΰσα είχε πάθει ευτυ
χώς γιά μένα, κάποια βλάβη, καί τό είχα σέ συνεργείο. Τοϋ τό είπα καί ό Τηλέμα
χος τότε μοΰ είπε νά βροΰμε κανένα αμάξι καί νά τό νοικιάσουμε γιά νά τό οδηγή
σω ή έγώ ή εκείνος. Μοΰ είπε δτι είχε κάποια σπουδαία δουλειά μέ τό αύτοκίνητο. 
Έ τ σ ι  τόν πήγα στήν πιάτσα τής όδοΰ Πανεπιστημίου καί έκεΐ βρήκαμε μιά «τσάντ- 
λερ», τήν 717 μιάς κυρίας Δαλάκου, πού τήν ώδηγοΰσε ένας φίλος μου σωφέρ, ό 
Μίμης Παπαδημητρίου. Τοΰ ζήτησα νά μοΰ δώση τό αύτοκίνητο νά τό οδηγήσω 
έγώ, άλλά αύτός δέν μοΰ τό εμπιστεύτηκε καί έτσι μέ έσωσε. Μοΰ είχε πή δτι θά 
φέρναμε κάτι πρόβατα άπό τή Μαλακάσα. Ό  Παπαδημητρίου δέχτηκε νά πάη καί 
πήγανε τό ίδιο έκεϊνο τό άπόγευμα. Μά τί έγινε έκεΐ δέν ξέρω. Ό  Μπασιάκος καί 
ό Παπαδημητρίου θά ξέρουν. Καί αύτοί πρέπει νά σάς ποΰν.

Ό  Μπασιάκος μετεφέρθη άπό τούς 'Ωρεούς καί προσήχθη στον άνακριτή Καλ- 
ποΰζο. Διώρισε δικηγόρους του τούς κ. κ. Δημητρίου καί Δημήτριο Μπαμπάκο, τόν
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πρώην 'Υπουργό συνεργαζομένουςτότε, καίάφοΰ δήλωσε κατηγορηματικά καί μπροστά 
στον κ. άνακριτή ότι είναι αθώος καί δτι έχει πέσει θϋμα μοιραίων συμπτώσεων άρ
χισε νά άπολογηται. 'Η  άπολογία του βάσταξε ολόκληρες μέρες καί ό Μπασιάκος 
άπό τήν αρχή ώς τό τέλος, δχι μόνο τής άπολογίας του, όχι μόνο των διαφόρων 
διακυμάνσεων τής άνακρίσεως καί τήν συγκέντρωσι εις βάρος του ένα σωρό νέων 
στοιχείων, όχι μόνο τής δίκης του, άλλά καί ώς τό τέλος τής ζωής του, 8ταν έξετε- 
λέσθη στήν ίδια εκείνη χαράδρα τής Μαλακάσας, έχάραξε τήν ίδια τακτική. Βρον- 
τοφωνοΰσε πώς ήταν άπόλυτα άθώος καί πώς ήταν θϋμα άπό μοιραίες καί τραγικές 
γι’ αύτόν συμπτώσεις.

Μά μόλις συνελήφθη ό Μπασιάκος, ή άνάκρισις συγκέντρωσε καί άλλες δύο 
συντριπτικές γι’ αύτόν άποδείξεις. Μετά τήν σύλληψί του έγινε καθυστερημένη έ
ρευνα άπό τον άνακριτή στο δωμάτιό του καί βρέθηκε έκεΐ τό μαΰρο μπαστούνι τοϋ 
Μωραίτη, πού κατεσχέθη .σαν πειστήριο, άφοϋ ή σπιτονοικοκυρά του κυρία Στεφά
νου είχε καταθέσει ρητά καί κατηγορηματικά δτι τό θϋμα, σαν έφυγε λίγο πριν 
άπό τις 3 τό άπομεσήμερο τής 18 Φεβρουάριου άπό τό δωμάτιό του γιά νά χαθή, 
κρατοϋσε στό ένα του τό χέρι τό δέμα μέ τά χιλιάρικα καί στό άλλο του τό μπα
στούνι.

Καί στήν άπολογία τοϋ Μπασιάκου ό άνακριτής ρώτησε τον κατηγορούμενο.
— Πώς βρέθηκε τό μπαστούνι τοϋ Μωραίτη στό δωμάτιό σου;
-—Πριν άπό 15 ήμέρες κάναμε άλλαξιά μέ τον Παναγιώτη. Τοϋ πήρα τό μπα

στούνι καί τοϋ έδωσα τό κεχριμπαρένιο κομπολόι μου.
—-Μά καί τό κομπολόι σου βρέθηκε στά πράγματά σου;
'Ο σατανικός Μπασιάκος δμως δέν ήταν άπό τούς άνθρώπους πού τά χάνουν 

τόσο εύκολα.
—Νά, ξέρετε. Δυο μέρες πριν χαθή ό συχωρεμένος ό Μωραίτης τό πήρα άπό 

τά χέρια του γιά νά παίξω καί άφηρημένος τό έβαλα στήν τσέπη. Ξέχασα νά τοϋ 
τό γυρίσω. Μετά χάθηκε ό Παναγιώτης καί έτσι έμεινε καί τό κομπολόι σέ μένα.

Μά βρέθηκε καί άλλη άπόδειξις. Δυό τρεις μέρες πριν έξαφανισθή ό Μωραί
της τόσο ξαφνικά είχε άγοράσει μιά μεγάλη ποσότητα άπό μέλι. Καί είχε δώσει 
τή φορτωτική στό Τηλέμαχο γιά νά τό παραλάβη άπό τόν Πειραιά. Καί μετά τήν 
«έξαφάνισι» τοϋ Μωραίτου ό Μπασιάκος, πού τόν είχε σκοτώσει καί πού ήξερε δτι 
δέν μπορούσε νά παρουσιασθή ζωντανός γιά νά παραλάβη τό μέλι του, τό παρέλα
βε αύτός μέ τή φορτωτική πού τοϋ είχε έμπιστευθή τό θϋμα του, τό πούλησε ύστε
ρα γιά λογαριασμό του καί κράτησε κι’ έφαγε τά λεπτά. Καί ό άνακριτής τόν έπια- 
σε σκαστό καί σ’ αύτό τό ζήτημα. Μά καί πάλι ό Μπασιάκος σαν τόν ρώτησε νό
μισε δτι τά μπάλωσε καί είπε:

—Είχα άνάγκη άπό λεπτά καί γι’ αύτό κράτησα τά λεπτά άπό τό μέλι.
-—Μά πώς δέν είχες λεπτά μιά πού έγραφες στον πατέρα σου καί τηλεγρα

φούσες στήν ’Αργολίδα στό δνομα τοϋ Μωραίτη δτι ό σκοτωμένος σοΰ χρωστούσε 
18.000 δραχμές καί τις ζητούσες βιαστικά καί γρήγορα ;

—Μά δταν θά μέ πλήρωνε θά ξέπεφτα άπό τις 18 χιλιάδες τά λεφτά πού πή
ρα άπό τό μέλι πού πούλησα.

-—’Αλλά καί στό τηλεγράφημά σου καί στήν επιστολή γράφεις γιά 18.000 
δραχμές, παρετήρησε ό άνακριτής, ό οποίος κατάλαβε δτι ό Μπασιάκος σάν νά μή 
τόν έφθαναν τά τόσα λεπτά πού κέρδισε άπό τή ληστεία τού Μωραίτη, κάπου μισό 
έκατομμύριο τής έποχής έκείνης, δηλαδή δυό χιλιάδες χρυσές λίρες, ξέροντας δτι 
ό σκοτωμένος του δέν μπορούσε νά μιλήση καί νά διεκδικήση τά λεφτά του άπό τό 
μέλι, πούλησε τό μέλι καί έφαγε τά χρήματα. Καί ένόμιζε δτι έτρωγε κουτόχορτο 
ή άνάκρισις στήν οποία έλεγε δτι ζητούσε τά χρήματά του επειδή τάχα ήταν οίκο- 
νομικώς στενοχωρημένος καί γι’ αύτό κράτησε καί τά λεπτά άπό τό μέλι, άφού με-
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τά το έγκλημα καί ίσα μέ τή σύλληψί του ό άπένταρος πραγματικά πριν Μπασιά
κος είχε ξοδεύσει πάνω από έκατό χιλιάδες δραχμές.

— Π οϋ έκέρδισες δλα αύτά τά λεπτά Μπασιάκο; τον ρώτησε καί πάλιν ό άνα- 
κριτής. Ποϋ έκέρδισες τά λεπτά πού λές δτι έδάνεισες στο Μωραΐτη;

—Μά στό έμπόριο, άπάντησεν ό κατηγορούμενος.
-—Μά έσύ έλεγες δτι είσαι πολύ στενοχωρημένος, έπανέλαβε ό Καλποϋζος.
—Ναί, άλλά γιά πολλά χρήματα. Καί δχι γιά 18 ψωροχιλιάδες πού δάνεισα 

στό Μωραΐτη.
— Π ές μας ποϋ έκέρδισες αύτά τά λεφτά;
—Μά, στό έμπόριο. Θέλετε νά κάτσω νά θυμάμαι υστέρα άπό 2 1/2 μήνες 

ποϋ είχα κερδίσει μερικές ψωροχιλιάδες πού δάνεισα;
Μά πριν βρεθή ό Μπρατσιώτης καί μαρτυρήση γιά τό μοιραίο αυτοκίνητο, την 

717 «τσάντλερ» τής κυρίας Δαλάκου, πού είχε χρησιμοποιηθή γιά τό έγκλημα καί 
ένώ κατεζητεΐτο ό άγνωστος άκόμη σωφέρ καί τό άγνωστου άριθμοΰ αυτοκίνητο 
πού είχε χρησιμοποιήσει ό Μπασιάκος στή ληστεία καί δολοφονία τοΰ Μωραΐτου, 
ένας σωφέρ, πού φαινότατε πολύ στενοχωρημένος, παρουσιάστηκε στό «Ειδικό ’Α 
πόσπασμα ’Ασφαλείας» στην οδόν Σόλωνος καί ζήτησε διαβατήριο επειγόντως γιά 
νά-φύγη, γιά τό έξωτερικό. ΤΗταν ό Δημήτρης Παπαδημητρίου 30 χρόνων, άπό 
τή Αάρισα, παντρεμμένος καί μέ δυο μικρά παιδάκια, σωφέρ άπό χρόνια στή πιά
τσα πού μέχρι πριν ένα μήνα ώδηγοϋσε τό 717 αύτοκίνητο «τσάντλερ» τής κυρίας 
Δαλάκου καί πού ξαφνικά είχε παραιτηθή άπό τή θέσι του καί ζητούσε νά φύγη γιά 
τό έξωτερικό. Μολονότι δέν τόν έβάρυνε τίποτε άκριβώς επειδή ήταν σωφέρ >.αί ήθε
λε νά φύγη τόν έθεώρησαν ύποπτο, τόν έθεσαν ύπό παρακολούθησι καί τοΰ έβαλαν 
άπό κοντά τόν, μακαρίτη πιά σήμερα, συνταγματάρχη τής Χωροφυλακής Βασίλη 
Παπαοικονόμου, υπομοίραρχο τότε, καί παληό τσιράκι τοΰ Μαρούδα, πού παρου
σιάστηκε στον Παπαδημητρίου σαν πράκτορας μεταναστεύσεως καί άνέλαβε νά τόν 
διευκολύνη γιά τό διαβατήριό του. Τοΰ ώρισε ραντεβού στό «Μ έτς», στό παλιό ύπο
πτο κέντρο πού ήταν κάτω άπό τόν Ά ρδηττό, καί έκεΐ άφοΰ τόν ψώνισε γιά καλά, 
τόν έπιασε. Γιατί αυτός ήταν πραγματικά άνακατεμένος στό «’Έγκλημα τής Μα- 
λακάσας».

—’Επί τέλους, θά τά πώ δλα καί θά ξαλαφρώσω τή συνείδησί μου. Γιατί εί
μαι πραγματικά άθώος καί έμπλεξα άθελά μου.

Καί τόν έφεραν κι’ αύτόν στόν άνάκριτή, ένώ τήν άλλη μέρα έφεραν καί τόν 
Μπρατσιώτη, πού καί αυτός τόν ένοχοποίησε καθώς ε’ίδαμε. Καί ό Παπαδημητρίου, 
χωρίς καν νά ζητήση καί νά λάβη προθεσμία, έκανε τήν «πρώτη» του άπολογία καί 
λέω πρώτη γιατί έως τό τέλος έκανε πολλές. Καί νά τί είπε στήν άρχή:

—Μέ τόν Τηλέμαχο, Μπασιάκο αύτόν πού έγινε αιτία τής καταστροφής 
μου, γνωριστήκαμε στά 1919 στόν παλιό Στρατώνα, στή φυλακή. ’Ε γώ  είχα κα- 
ταδικασθή γιά παράνομη όπλοφορία καί ό Μπασιάκος γιά αισχροκέρδεια. Έ κ το τε  
τόν έβλεπα, άλλά δέν εΐχαμε καί σχέσεις μαζί. ’Εγώ  βλέπετε ήμουνα σωφέρ καί αύ- 
τός μεγαλοπιανότανε. Τώρα τελευταία εγώ δούλευα οδηγός σέ ένα άμάξι «τσάντλερ» 
τής χήρας Δαλάκου πού κάθεται στήν οδόν 'Ομήρου. ’Εκείνη τήν ημέρα, στις 
18 τοΰ Φλεβάρη, έκανα πιάτσα σφήν οδόν Πανεπιστημίου δταν ήλθε καί μέ βρήκε 
ένας άλλος σωφέρ ό Θανάσης Μπρατσιώτης καί μοΰ είπε νά τοΰ δώσω τό άμάξι 
μου νά πάη τό άπόγευμα στή Μαλακάσα νά φέρουν σφαχτά μέ ένα έξάδελφό του. Καί 
μοΰ έδειξε τό Μπασιάκο πού ήταν μαζί του. ’Εγώ φυσικά άρνήθηκα καί τότε πρό
σεξα δτι μαζί μέ τόν Μπρατσιώτη ήταν ό παληός μου γνώριμος άπό τή φυλακή Τ η 
λέμαχος Μπασιάκος. Τελικά δέχθηκα μέ κάποιο δισταγμό, ύπό τόν δρο νά οδηγώ 
έγώ τό άμάξι τής χήρας, γιατί φοβόμουνα νά δώσω τό τιμόνι ξένου άμαξιοΰ σέ άλ
λους. Τ ί μοΰ ήλθε νά πάρω εκείνη τήν κούρσα; Γιατί νά μην άφήσω νά τήν πάρη
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ένας άλλος συνάδελφος στη πιάτσα πού μέ παρακάλαγε νά τοϋ άφήσω εκείνου την 
κούρσα πού είχε άνάγκη; Σήμερα θά ήμουνα εγώ έξω καί δέν θά είχα μπλέξει σέ 
μιά τέτοια ύπόθεσι...

Καί ό Παπαδημητρίου εξακολούθησε :

θά πηγαίναμε, μούδιασε. "Υστερα δμως δέχτηκε καί μου είπε στις 3 ή ώρα νά έχω 
έτοιμο το άμάξι καί γεμάτο το ρεζερβουάρ βενζίνη. Καί πραγματικά στις 3 τό άπό- 
μεσήμερο ήλθε στην πιάτσα μαζί μέ τον Μπρατσιώτη, πού δέν μπήκε μέσα, αλλά, 
άφοΰ άφησε νά μπή στο άμάξι ό Μπασιάκος, έφυγε. Ρώτησα άμέσως τον Μπασιά- 
κο που θά πάμε καί αύτος μου είπε:

—Τράβα καί θά σοϋ πώ.
—"Ε τσι τραβήξαμε την όδο Προαστίου (σημερινή οδόν ’Εμμανουήλ Μπενά- 

κ η ) καί εκεί σταματήσαμε γιά νά μπή στο άμάξι ένας παχύς κύριος πού περίμενε 
έκεΐ. Καί άπό την φωτογραφία τοϋ Παναγιώτη Μωραΐτη, πού είδα στις έφημε- 
ρίδες νά δημοσιεύεται τελευταία, κατάλαβα δτι ό έπιβάτης μου πού κάθησε δεξιά 
άπό τον Μπασιάκο στο πίσω κάθισμα ήταν έκεΐνος ό μακαρίτης. Μοΰ είπαν νά προ
χωρήσω στήν όδο Άριστοτέλους καί δταν φθάσαμε στο τέρμα της έκανα δεξιά στήν 
οδόν 'Αγίου Μελετίου, τήν άνεβήκαμε καί πήραμε τήν οδό Πατησίων. Περάσαμε 
τό Τατόϊ καί τραβήξαμε γιά τή Μαλακάσα. Λίγο δμως μετά τό εικονοστάσι τοϋ 
'Αγίου Μερκούριού μοΰ είπανε νά σταθώ. Στάθηκα στήν κατηφοριά καί μοΰ είπαν 
νά περιμένω έκεϊ μέχρι νά γυρίσουνε. Τραβήξανε πέρα δεξιά άπό τό δρόμο μετά 
στά πεΰκα ό Μπασιάκος καί ό Μωραΐτης καί έγώ περίμενα, άφοΰ είχα βάλει πέτρες 
κάτω άπό τούς τροχούς τής «τσάντλερ» γιά νά μή κυλίση στον κατήφορο. Θά πε
ρίμενα έκεΐ καί μιά ώρα καί είχε άρχίσει νά σουρουπώνη δταν είδα νά γυρίζη πίσω 
ό Μπασιάκος. Μπήκε στ’ άμάξι καί μοΰ είπε νά γυρίσουμε στήν ’Αθήνα.

—Δέν θά έλθη ό κύριος πού ήταν μαζί σας; τον ρώτησα.
—Αύτος πήγε νά ψωνίση πρόβατα καί θ’ άργήση νά γυρίση.
—Μά, πρέπει νά τον περιμένουμε, είπα. Π ώς θά γυρίση άπό δώ σ’ αύτή τήν 

ερημιά ;
—Μά τότε, προσθέτει ό Παπαδημητρίου, βλέπω ξαφνικά νά βγάζη ό Μπασιά

κος άπό τήν τσέπη τοΰ παλτοΰ του ένα πιστόλι καί προτείνοντάς το σέ μένα μοΰ 
είπε:

—Τράβα ρέ καί μή βγάλης άχνα γιατί σέ σκότωσα.
Καί ό Παπαδημητρίου έξακολούθησε:
—Μέ τράβηξε καμμιά πεντακοσαριά μέτρα άπό τό δρόμο καί δταν φθάσαμε 

μέσα σέ μιά χαράδρα είδα έκεΐ δτι είχε σκοτώσει τον μακαρίτη Μωραίτη καί 
είχε σκεπάσει τό κορμί του μέ πέτρες. "Αρχισα νά τρέμω. Καί τότε ό Μπασιάκος 
έβγαλε τό λουρί του καί μ’ έδεσε σφικτά σέ ένα πεΰκο. "Υστερα στάθηκε μπροστά 
μου κρατώντας τό πιστόλι άπάνω μου καί μέ ρώτησε:

—"Εχεις παιδιά;
—"Ε χω  δύο Τηλέμαχε, τοΰ άπάντησα.
—’Ά ν τ ε  σοΰ χαρίζω τή ζωή. Μά μή βγάλης άχνα άπό τό στόμα σου γιατί αν 

έγώ πάω φυλακή έξ αιτίας σου έχω άνθρώπους μου νά βάλω νά σέ κυνηγήσουν καί 
νά σέ σκοτώσουν.

—Μετά γυρίσαμε στήν ’Αθήνα. ’Ε γώ  έτρεμα. 'Ο  Μπασιάκος είχε καθίσει δί
πλα μου. Φθάσαμε γύρω στις 7 ή ώρα τό βράδυ. Μοΰ είπε καί σταμάτησα στήν 
οδό Φειδίου. Καί έφυγε. Πριν φύγη δμως μοΰ πέταξε 240  δραχμές γιά τό άγώγι.

—Καλά δέν σέ ρώτησε γιατί πήγες έκεΐ καί έκανε τό φονικό; τον ρώτησε ό 
άνακριτής Καλποΰζος.

—Μοΰ είπε ό Μπασιάκος δτι ό Μωραΐτης τοΰ είχε άτιμάσει τήν άδελφή.
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—"Ας είναι. Αυτό δεν είχε γίνει παρατήρησε ό άνακριτής. Δεν μου λες πρόσεξες 
αν ό Μωραίτης κρατούσε κανένα δέμα καί τό είχε μετά ό Μπασιάκος όταν γυρίζατε;

—Δεν θυμάμαι, άπάντησε ό σωφέρ.
'Ο σωφέρ είχε έξετασθή τό πρώτο ένόρκως, άλλ’ άφοϋ συνελήφθη καί ό Μπρα- 

τσιώτης καί έπεβεβαίωσε πλήρως τήν κατάθεσι τοϋ Παπαδημητρίου, λέγοντας ότι 
πράγματι αύτός είχε συστήσει στον Μπασιάκο σωφέρ γιά νά νοικιάση τό αυτοκίνη
το τοϋ τελευταίου, μή φανταζόμενος ότι έπρόκειτο γιά έγκλημα, ό άνακριτής άπήγ- 
γειλε καί κατά των δύο κατηγορία. Κατά τοϋ πρώτου επί συναυτουργία σέ λη
στεία μετά φόνου καί κατά τρΰ δευτέρου γ ι’ άπλή συνέργεια. Καί ό Παπαδημητρίου 
άπολογηθείς μέ τον συνήγορό του Μιχάλη Παυλόπουλο, όνομαστό τότε ποινικολό- 
γο, στήν άπολογία του έπανέλαβε όσα καί στην κατάθεσί του. Καί αυτή ήταν ή ύπ’ 
άριθ. 2 έπίσημη πιά άπολογία του.

Έ ν  τώ  μεταξύ μέρες ολόκληρες στο άνακριτικό γραφείο συνεχιζόταν καί ή 
άπολογία τοϋ Μπασιάκου καί ή κατ’ άντιπαράστασιν έξέτασις μέ τούς συγκατηγο
ρουμένους του, τον Παπαδημητρίου καί τον Μπρατσιώτη. Καί πάντα ή άρνησις τοϋ 
Μπασιάκου νά όμολογήση καί τά οφθαλμοφανή πράγματα. "Ολα όσα έλεγαν ό Μπρα- 
τσιώτης καί ό Παπαδημητρίου, πού τά έπεβεβαίωναν πιά καί οί άλλοι σωφέρ καί 
τά γκαρσόνια τοϋ « ’Αθηναϊκού ζαχαροπλαστείου», όπου είχαν συναντηθή στις 3 
μ.μ. ό δράστης καί τό θΰμα καί ή σπιτονοικοκυρά τοϋ Μωραΐτη κυρία Στεφάνου, όλα 
ήταν ψέματα. ΤΗταν σατανικές συμπτώσεις. Τό έγκλημα τό είχε κάνει άλλος άγνω
στος καί ό Παπαδημητρίου καί ό Μπρατσιώτης τον συκοφαντούσαν γιά νά άποσπά- 
σουν χρήματα άπό τον πατέρα τοϋ Μπασιάκου. 'Ο  Μπασιάκος έβροντοφωνοΰσε ότι 
είναι άθώος, άλλά δέν μπόρεσε νά πείση ούτε τον εισαγγελέα, τον μακαρίτη Π ί- 
κουλα, ούτε τον άνακριτή Καλποΰζο, πού έπροφυλάκισαν καί αυτόν καί τον Παπα
δημητρίου, ένώ τον Μπρατσιώτη έκριναν προσωρινώς άπολυτέο.

Μά ό άνακριτής δέν έμενε εύχαριστημένος ακόμη. 'Η  άνάκρισίς του παρου
σίαζε ένα σωρό κενά. Δέν μποροΰσε νά καταλάβη πώς ήταν δυνατόν ό Μωραΐτης, 
πού ήταν καχύποπτος τόσο καί πού φοβόταν μήπως τον μπλέξει ό Μπασιάκος, νά 
τον άκολουθήση μ’ ένα αυτοκίνητο καί μέ μισό έκατομμύριο στήν τσέπη γιά νά πά- 
ρη πρόβατα. Γεμάτο τό αύτοκίνητο έκείνη τήν εποχή άπό πρόβατα δέν θά έπιανε 
πάρα πάνω άπό χίλιες δραχμές σφάγια. Μήπως τον έβαλε σέ αύτοκίνητο μέ κά
ποια άλλη άφορμή; Μήπως, όπως είχε πή τό θΰμα, τον είχε πείσει ότι θά έκλειναν 
τή δουλειά μέ τον άνύπαρκτο ιδιαίτερο τοϋ τότε ύπουργοΰ τής Γεωργίας Σταμούλη 
καί τό έγκλημα είχε γίνει κάπου μέσα στήν ’Αθήνα καί οχι στήν Μαλακάσα; Έ ν ώ  
μιά έπισταμένη έξέτασις τοϋ αύτοκινήτου «τσάντλερ» θά έλυε άμέσως τό ζήτημα, 
ό άνακριτής οΰτε κατέσχε άμέσως, οΰτε διέταξε τήν έξέτασι τοϋ αύτοκινήτου γιά 
λεκέδες αίματος. ’Έκανε όμως κάτι άλλο. Προέβη σέ άναπαράστασι τοϋ « Ε γ κ λ ή 
ματος .της Μαλακάσας», πού έγινε τήν Παρασκευή 20 ’Ιουνίου 1924. Σ ’ αύτήν έ
λαβαν μέρος ό άνακριτής Καλποΰζος μέ τό γραμματέα του Τσούκα, ό άντεισαγγε- 
λεύς Μπενέκος, ό τότε ταγματάρχης Γκϊνος, διοικητής τοϋ Ειδικού ’Αποσπάσμα
τος ’Ασφαλείας καί μετά Στρατηγός-Άρχηγός της Χωροφυλακής μέ τον τότε ύπο- 
μοίραρχο Παπαοικονόμου, οί δυο ώς τότε κατηγορούμενοι, Μπασιάκος καί Παπα
δημητρίου καί οί συνήγοροί των. Ξεκίνησαν άπό δώ μέ τήν «τσάντλερ» τής Δαλά- 
κου καί μέ άλλα αύτοκίνητα στις 3 τή νύχτα καί έφθασαν στή Μαλακάσα τά χαρά
ματα. Στάθηκαν στο εικονοστάσι τού 'Αγίου Μερκούριού, έπάνω στήν πρώτη στρο
φή τού δρόμου, καί οί δυο κατηγορούμενοι προχώρησαν μαζί δεμένοι μέ χειροπέδες. 
Σταμάτησαν σέ μιά κατηφοριά καί έκεΐ ό Παπαδημητρίου είπε πώς στάθηκε καί 
περίμενε μέ τό αύτοκίνητο. Μετά είπε ότι έκεϊ πού περίμενε τοϋ φάνηκε ότι άκου- 
σε δυό πιστολιές άπό μακρυά, πώς ήλθε υστέρα μόνος ό Μπασιάκος καί τού είπε 
ότι ό Μωραΐτης πάει γιά πρόβατα καί πώς όταν ό σωφέρ είπε νά τον περιμένουν
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του έβγαλε τό πιστόλι, πώς μέ τήν απειλή αΰτοϋ τον πήγε στή χαράδρα, πώς εκεί 
είδε τό πτώμα τοϋ σκοτωμένου πια Μωραίτη σκεπασμένο μέ πέτρες, πώς υστέρα 
έδεσε μέ τό λουρί του τον Παπαδημητρίου σ’ ένα πεΰκο καί πώς υστέρα τον έλυσε 
καί γυρίσανε στήν ’Αθήνα, άφοϋ τοϋ είπε δτι θά τον σκότωνε αν έλεγε τίποτε γιά 
τό έγκλημα.

—Είναι άλήθεια δλα αυτά Μπασιάκο; τον ρώτησε ό άνακριτής.
—Σας είπα δτι 6λα άπό τή μιά άκρη ώς τήν άλλη είναι ψέματα, άπήντησε μέ 

ύφος προπετές ό Μπασιάκος.
—Δέν ξαναλθες εδώ σ’ αυτό τό' μέρος;
—Ναί, έχω ξανάρθει. Πέρυσι τό Πάσχα πού ψήσαμε αρνί.
—"Αρα ήξερες τό μέρος, συνεπέρανε ό άνακριτής.
’Εκείνη τή στιγμή παρενέβη ό Παπαδημητρίου καί είπε.
—Βρέ Μπασιάκο... ’Έ λα  ομολόγησε δπως κι’ έγώ. ’Εδώ σ’ αύτό τό πεΰκο 

δέν μ’ έδεσες μέ τό λουρί σου καί δέν μοΰ έβαλες τό πιστόλι στο κεφάλι; Μοϋ φαί
νεται σαν νά είναι τώρα.

Ό  Μπασιάκος, ό όποιος γιά μιά στιγμή δταν είχε φθάσει ή συνοδεία στή μοι
ραία χαράδρα καί άντίκρυσε τις πέτρες μέ τά πτωματικά υγρά πού σκέπαζαν τό 
πτώμα τοϋ σκοτωμένου είχε γίνει κίτρινος σάν τό φλωρί, βρήκε γιά μιά στιγμή πά
λι τήν ψυχραιμία του καί μ’ ένα πικρό καί ειρωνικό χαμόγελο είπε:

—Κύριε άνακριτά. Ρωτήστε δλους τούς συγγενείς τοϋ μακαρίτη αν ό Μωραΐ- 
της ήταν άνθρωπος πού μπορούσε νά τον παρασύρη κανένας οχι σ’ αύτή τήν έρημιά, 
άλλά καί έξω άπό τήν πόλι. Καί ένα άλλο. Βρέ Παπαδημητρίου, δέν ντρέπεσαι νά λές 
αύτά τά ψέματα; Πώς έγώ, πού είμαι ένα παιδάριο, ένα νιάνιαρο μπροστά σου, μπο
ρούσα νά δέσω εσένα, κοντζάμ μαγκλαρά, μέ τό λουρί μου σ’ αύτό τό πεΰκο;

Πραγματικά τό πεΰκο πού ύπέδειξε ό Παπαδημητρίου είχε πολύ χαμηλά 
κλαριά καί ήταν άδύνατο σ’ αύτό νά δεθή ό σωφέρ, ό όποιος άρχισε νά λέη δτι έσκυ
ψε λίγο γιά νά μπορέση νά τον δέση ό Μπασιάκος. Μά καί κάτι άλλο ακόμα δέν πή
γε καλά στήν άναπαράστασι. "Ενας χωροφύλακας έπυροβόλησε στή μοιραία χαρά
δρα, μά οί πυροβολισμοί δέν άκούστηκαν καν στο δρόμο. "Υστερα πάλι έρριξαν πι- 
στολιές άπό τό δρόμο καί μόλις σάν ύπόκωφοι κρότοι άκούστηκαν στή χαράδρα. 
"Αρα κάπου άλλοΰ είχε γίνει τό έγκλημα. Μά ή άναπαράστασις ήταν άναγκαία καί 
γιά κάτι άλλο άκόμα. Γιατί άποδείχθηκε δτι καί οΐ δυό αύτοψίες καί έρευνες στο 
μέρος πού άνευρέθη τό πτώμα δέν είχαν γίνει μέ προσοχή, γιατί στήν άναπαράστα- 
σι βρέθηκαν ένα ζευγάρι γάντια No 7 3/4, μιά έφημερίδα μέ ήμερομηνία 18 Σ επτεμ
βρίου, τήν ήμέρα τής έξαφανίσεως τοΰ Μωραίτη, ένα άσπρο μαντήλι μέ ξερό αίμα, 
ένα κομμάτι τσόχα άπό τό παλτό τοΰ θύματος καί μιά άπόδειξις άγοράς βενζίνης. 
Τά γάντια δέν φαινόντουσαν νά άνήκαν στο Μωραίτη πού ήταν παχύς.

Μά δταν έφευγαν δλοι τους άπό τήν άναπαράστασι ό Παπαδημητρίου, πού 
είχε πεισμώσει μέ τήν άρνησι τοΰ Μπασιάκου νά όμολογήση τήν ένοχή του καί τήν 
προσπάθεια πού κατέβαλε νά μπλέξη έκεΐνον μονάχα, έγύρισε καί είπε, καθώς τον 
έβαζαν μέ τον Μπασιάκο στο αύτοκίνητο οί χωροφύλακες.

—Έ νοια  σας κ. άνακριτά. Θά τά ποΰμε σε  λίγες μέρες. ’Έ χ ω  νά κάνω 
καταπληκτικές άποκαλύψεις.

Καί πραγματικά ό Παπαδημητρίου έφώναξε στήν Παλιά Στρατώνα, πού ε ί
χε προφυλακισθή, τον συνήγορό του, τον μακαρίτη Μήτσο Σκουρτσή, γιατί ό έπί- 
σης μακαρίτης ποινικολόγος Μιχάλης Παυλόπουλος τον είχε έγκαταλείψει. Καί 
μπροστά στο διευθυντή τών φυλακών, ύπέργηρο φίλο μου κ. ’Απόστολο Νίκου, μό
λις είδε τον συνήγορό του νά μπαίνη έπεσε γονατιστός καί φίλησε τά πόδια τοΰ 
Σκουρτσή, λέγοντας μέ κλάμματα στά μάτια :

—Είπα ψέματα... Φοβόμουνα γιατί είμαι άθώος... "Αδικα μέ μπλέξανε. Τ ώ -
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ρα θά τά πώ 6λα. Π έστε στον κ. ανακριτή νά μέ ξανακαλέση... Γιατί το έγκλημα έ
γινε μέσα στο αυτοκίνητό μου.

Καί πραγματικά όταν σέ λίγο ό άνακριτής Καλποϋζος έκάλεσε σέ συμπληρω
ματική άπολογία τον οδηγό της μοιραίας «τσάντλερ» αύτός έκανε τήν ύπ’ άριθ. 3 
απολογία του καί είπε :

—’Αφού είχαμε συμφωνήσει μπροστά στο Μπρατσιώτη τό πρωί μέ τον Μπα- 
σιάκο, όπως είπα στήν άλλη κατάθεσι καί στήν άπολογία μου, νά πάμε τό άπόγευ- 
μα σέ μιά μακρινή κούρσα, κατά τις 3 τό άπομεσήμερο ήλθε μπροστά στο κινημα
τογράφο «ΙΙάνθεον» όπου κάνω πιάτσα καί μέ πήρε ό Μπασιάκος. Κάθησε μέσα στ’ 
άμάξι καί μοϋ είπε καί πήγαμε στο ζαχαροπλαστείο « ’Αθηναϊκόν» στήν οδό Στα
δίου. ’Ε κεί μπήκε ό μακαρίτης ό Μωραΐτης πού κάθησε. δεξιά έχοντας άριστερά τον 
Μπασιάκο.

—Κατά ποϋ νά τραβήξω; ρώτησα.
— Πάρε τήν όδό Άριστοτέλους καί θά σοϋ πούμε, είπε ό Μπασιάκος.
•—Πραγματικά πήραμε τήν όδό Άριστοτέλους καί όταν πλησιάζαμε προς τό 

τέρμα ακόυσα δυο κρότους. Ένόμισα ότι θά ήταν άπό τήν έξάτμισι τού αυτοκινή
του καί ότι ήταν κάπως άλλοιώτικος ό κρότος γιατί τό άμάξι ήταν άνοικτό καί ε 
πειδή έκανε κρύο φοβερό, είχα βάλει τήν κουκούλα καί τις μπάντες γιά τό χειμώνα. 
’Αλλά έπειδή έφθάναμε πιά στο τέρμα καί δέν έπαιρνα διαταγή νά γυρίσω, γύρισα 
καί τί νά δώ; Στο βάθος τοΰ αύτοκινήτου νεκρό τό Μωραΐτη μέ τραύμα στο κεφάλι 
καί αίματα πλημμυρισμένο τό άμάξι. Θέλησα νά σταματήσω. ’Αλλά τότε ό Μπα
σιάκος, προτείνοντάς μου τό πιστόλι, μοΰ είπε:

—-Τράβα γρήγορα, γιατί διαφορετικά θά σέ σκοτώσω.
— Πού θά πάμε; τόν ρώτησα κατατρομαγμένος.
—Στή Μαλακάσα, μέ διέταξε.
Εξιστόρησε κατόπιν στήν τρίτη άπολογία του ότι στή Μαλακάσα! ό Μπα

σιάκος, τού είχε πή ότι σκότωσε τό Μωραΐτη γιά λόγους τιμής καί 6τι αν 
αύτός μαρτυρούσε γιά τό έγκλημα θά τόν σκότωνε ή ό ίδιος ή μέ άνθρώπους του. 
Ε κ ε ί  τόν ύπεχρέωσε νά κατεβάσουν άπό τό αυτοκίνητο τό πτώμα καί νά τό κου
βαλήσουν πέρα στή χαράδρα, όπου τό σκέπασαν μέ πέτρες καί έφυγαν. Έπέμενε 
ότι δέν είδε αν ό Μωραΐτης είχε δέμα στά χέρια του καί αν μετά τό έγκλημα τό κρα
τούσε ό Μπασιάκος. Προσέθεσε μόνο ότι όταν έφυγε ό Μπασιάκος καί τόν παρά
τησε στήν οδόν Φειδίου είδε δυο τρύπες στή δεξιά πάντα τοΰ αυτοκινήτου, ότι τά 
καθίσματα μέσα ήταν πλημμυρισμένα στο αίμα.

’Αλλά θά συνεχίσουμε τήν ύπ’ άριθ. 3 άπολογία τοΰ Παπαδημητρίου καί στό 
προσεχές.

. ( Σ υνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 

έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ

στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 

κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ  τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον

----- Χ ο υ ά ιτχ έν τ  « Ή  Ιστορία τοϋ F .B .I .» , κατά μετάφρα--------------------------------
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια ίκ τοϋ

—  — — — —  προηγουμένου )

Τ ις φήμες δμως τοϋ ’Ιουνίου τίς διέψευσε ό Ιούλιος. 'Ο  πρόεδρος Ροϋζβελτ 
άντί νά έξαφανίση τον Χοΰβερ, όχι μόνο τον διετήρησε, άλλα κατέληξε στην άπό- 
φασι νά τοϋ άναθέση καί τήν 'Τπηρεσία Διώ ξεω ς Οινοπνευματωδών. 'Η  τελευταία 
αυτή υπηρεσία ύπήγετο στο υπουργείο Δικαιοσύνης άπό τό 1930, άλλα δροΰσε τε 
λείως άνεξάρτητα άπό τό F .B .I .

Τήν 10 Ιουλίου 1933, ό πρόεδρος Ροϋζβελτ έξέδωσε διαταγή βάσει της οποίας 
οί δύο υπηρεσίες, της Διώ ξεω ς Οινοπνευματωδών καί τοϋ Γραφείου Ερευνών, θά 
ένεσωματοΰντο σέ μιά υπηρεσία.

'Ο  Χοΰβερ τρομοκρατήθηκε άπό τήν ιδέα αυτή της ένοποιήσεως, ή οποία θά 
έσήμαινε διάλυσι τοϋ F .B .I .  Ή  'Υπηρεσία Διώ ξεω ς Οινοπνευματωδών ήταν μιά 
υπηρεσία μέ χαλαρά συνοχή καί τό παρελθόν της ήταν κηλιδωμένο μέ δωροδοκίες, 
παρανομίες καί άντικανότητες. Ά π ό  τό άλλο μέρος ό Χοΰβερ είχε έργασθή επί 
εννέα χρόνια γιά νά όργανώση τήν υπηρεσία τοϋ F .B .I . ,  νά έκπαιδεύση τούς υπαλ
λήλους του στή δίωξι τοϋ έγκλήματος μέ έπιστημονικές μεθόδους καί νά διατηρήση 
τήν υπηρεσία του μακριά άπό κάθε σκάνδαλο. ΤΗταν πεπεισμένος δτι έάν οί 326 
υπάλληλοι τοϋ F .B .I .  συνεχωνεύοντο μέτούς 1 .200 υπαλλήλους της'Υπηρεσίας Δ ιώ 
ξεως Οινοπνευματωδών, ό χαρακτήρας καί ή μορφή τοϋ F .B .I .  θά έξηφανίζοντο καί 
ή πολυετής καί επίπονος έργασία του θά πήγαινε χαμένη.

'Ο  Χοΰβερ άνέλυσε τό ζήτημα αύτό στον υπουργό Δικαιοσύνης, Χόμερ Κάμ- 
μινγκς. Τοϋ έξέθεσε τούς φόβους του καί εΐσηγήθηκε δπως τό F .B .I .  παραμείνη 
άνεξάρτητο άπό τήν Υπηρεσία Διώ ξεω ς Οινοπνευματωδών, έφ’ όσον δέν εφαρμο
ζόταν αύστηρός έλεγχος καί πειθαρχία καί στήν υπηρεσία αύτή. Ίσχυρίσθηκε δτι 
ήταν δυνατόν νά έργάζωνται καί οί δύο ύπηρεσίες χωρισμένες, έφ’ δσον άνήκαν 
στο ίδιο υπουργείο.

Σ ’ ένα ύπόμνημά του προς τον Κάμμινγκς, ό Χοΰβερ παρέθετε καί τά έξης :
(( ...'Η  'Υπηρεσία Διώξεως Οινοπνευματωδών λόγω της καταργήσεως τοϋ 18ου 

νομοσχεδίου, θά μειωθή σέ έκτασιν καί σπουδαιότητα... Καί μέ τήν κατάργησιν 
αύτήν δέν θά ύφίσταται ή άνάγκη της διατηρήσεως άνακριτικής υπηρεσίας, δπως 
είναι τό Γραφεΐον ’Ερευνών... »

Ό  Χοΰβερ εΐσηγήθηκε δπως τά γραφεία Διώ ξεω ς Οινοπνευματωδών έλαττω- 
θοΰν άμέσως άπό 105 σέ 23 καί ή διοίκησις της υπηρεσίας αύτής άνατεθή σ’ ένα 
διευθυντή, ό όποιος θά είναι ύπεύθυνος διά τήν διεξαγωγήν της ύπηρεσίας καί τοΰ 
προσωπικοΰ.

'Ο  Χοΰβερ επέτυχε τήν έγκρισιν τών προτάσεών του, πού ίσως ήταν ή σπου- 
δαιοτέρα επιτυχία του άπό τό 1924, άπό τότε πού διοικοΰσε τό F .B .I .  Ό  υπουργός 
Δικαιοσύνης ένέκρινε τό σχέδιο περί όργανώσεως καί διατηρήσεως τοΰ F .B .I .  ώς 
ξεχωριστής ύπηρεσίας. 'Ο  Χοΰβερ άνεκοίνωσε στούς υπαλλήλους του τήν ύπουργική 
αύτή άπόφασι καί τούς συνέστησε δπως μή άσχολοΰνται μέ ύποθέσεις οινοπνευματω
δών, πού παρέμειναν στήν άρμοδιότητα τής 'Υπηρεσίας Διώ ξεω ς Οινοπνευματωδών. 
Τούς έτόνισε δτι έπιθυμοΰσε ό διαχωρισμός αυτός τών υπηρεσιών νά είναι φυσικός 
καί πνευματικός.

'Η  εποχή αύτή—άρχές τοΰ 1930—ήταν πολύ ταραχώδης γιά τό F .B .I .  καί 
ολόκληρος ή ’Αμερική διείπετο άπό ένα πνεΰμα άποθαρρύνσεως.
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Ανταρσία κατά τοΰ εγκλήματος
Μιά άπαγωγή μετά δολοφονίας στην Νιού Τζέρσεϋ, μια γκαγκστερική δο

λοφονία στο Μισούρι, καί μια άπαγωγή στην Όκλαχόμα, ήσαν τά εγκλήματα πού 
συνετάραξαν τήν ’Αμερική κατά τήν περίοδο 1932-1933 . "Υστερα άπο πολλές άντι- 
δράσεις, άνετέθη στο F .B .I .  νά διεξαγάγη ένα παράξενο κλεφτοπόλεμο έναντίον των 
έξωπλισμένων δυνάμεων τοΰ υποκόσμου.

Κατά τήν περίοδο 1920-1930  ό περισσότερος πληθυσμός τής ’Αμερικής πα
ρακολουθούσε μέ κάποια άδιαφορία τήν άνάπτυξι τοΰ γκαγκστερισμοΰ. Αυτοί οί 
άνθρωποι, πού είναι ώργανωμένοι σέ διάφορες σπεϊρες-έσκέπτετο ό πολύς κόσμος— 
δεν ήσαν χειρότεροι άπο τούς κοινούς κλέπτες καί τούς άπατεώνες πού εξαγόραζαν 
τις ομοσπονδιακές καί τοπικές άρχές. 'Η  μόνη διαφορά συνίστατο στο δτι ή μιά κα
τηγορία χρησιμοποιούσε Οπλα, ένώ ή άλλη δέν χρησιμοποιούσε. Ή  άνεκτικότης ό
μως αυτή τοΰ κοινοΰ εξαντλήθηκε καί ήγέρθη ή άπαίτησις δτι κάτι έπρεπε νά γίνη 
κατά τής άπειλής των γκάγκστερς καί των διαφόρων ληστών. 'Η  άρχή τής άλλαγής 
αυτής καί το σημεϊον έκκινήσεως μπορεί νά τοποθετηθή στο 1932.

'Η  άρχή λοιπόν αυτή έγινε τήν 1η Μαρτίου 1932, κοντά στή μικρή πόλι 
Χόουπγουέλ τής Νιού Τζέρσεϋ, μεταξύ 8 -10  ώρας περίπου μ.μ. Τήν ώρα αύτή 
ένας άπαγωγεύς πλησίασε μέσα στο σκοτάδι τήν κατοικία τοΰ συνταγματάρ
χου Τσάρλς Λίντμπεργκ, μιά μοναχική κατοικία στούς πρόποδες των λόφων των 
Σάουρλαντ Μάουντιντς.

’Αθόρυβα ό είσβολεύς τοποθέτησε μιά αυτοσχέδιο σκάλα στον τοίχο καί 
σκαρφάλωσε ώς τό παράθυρο τοΰ δευτέρου ορόφου, στο δωμάτιο δπου τό 20μηνο 
βρέφος Τσάρλς Λίντμπεργκ κοιμόταν στο κρεβάτι του. 'Ο  άγνωστος γλίστρησε 
μέσα στό δωμάτιο, σήκωσε τό παιδάκι μέ τά γαλανά ματάκια καί τά ξανθά μαλλιά 
άπο τήν κούνια του, τό πήρε μαζί του καί κατέβηκε πάλι άπο τή σκάλα. Ά π α γω - 
γεύς καί βρέφος έξαφανίσθηκαν μέσα στό σκοτάδι.

Πάνω στό περβάζι τοΰ παραθύρου τοΰ δωματίου τοΰ παιδιοΰ, οί γονείς Λίντ
μπεργκ βρήκαν μιά σημείωσι πού έγραφε:

«Ε το ιμ ά σετε 50 .000  δολλάρια, 25 .000  σέ γραμμάτια χρυσοΰ των 20 δολλα- 
ρίων, 15 .000  σέ γραμμάτια των 10 δολλαρίων καί 10.000 σέ γραμμάτια των 5 
δολλαρίων. "Υστερα άπο 2 -4  ήμέρες θά σάς πληροφορήσουμε ποΰ θά παραδώσετε 
τά χρήματα. Σάς προειδοποιούμε νά μή προβήτε σέ καμμιά έκδήλωσι καί νά μήν 
ειδοποιήσετε τήν άστυνομία. Τό παιδί τό προσέχουμε. Σημείο γιά τήν γνησιότητα 
των έπιστολών είναι ή υπογραφή».

Ή  «ύπογραφή» ήταν ένα σύμβολο άπο δύο άλληλοτεμνομένους κύκλους μέσα 
στούς οποίους ήταν τρεις τρΰπες.

"Υστερα άπο μερικές ήμέρες ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ό Δρ. Τζών 
Κόντον, άνέλαβε νά μεσολαβήση καί νά φέρη σ’ επαφή τούς γονείς Λίντμπεργκ μετά 
των άπαγωγέων, κατόπιν μιας δημοσιεύσεώς του στήν εφημερίδα «Χόουμ Νιούς» 
τής Μπρόγξ, διά τής οποίας γνωστοποιούσε στούς άπαγωγεΐς δτι άνελάμβανε τήν 
μεσολάβησι αύτή.

Κατά τις διαπραγματεύσεις ό Κόντον χρησιμοποιούσε τό ψευδώνυμο « Τσάφ 
σι » καί ό άπαγωγεύς τό ψευδώνυμο « Τζών ». Τήν 2 ’Απριλίου, στό κοιμητήριο 
τοΰ Α γίου Ραϋμόνδου τής Μπρόγξ, ό Κόντον παρέδωσε σ’ ένα άγνωστο ό όποιος 
τοΰ δήλωσε δτι ήταν ό «Τζών», 50 .000  δολλάρια. Ό  Κόντον πήρε μιά άπόδειξι 
παραλαβής των χρημάτων καί τις οδηγίες δτι τό βρέφος βρισκόταν επί ένός σκάφους 
όνόματι « Νέλλυ », κοντά στό Μάρθα Βάϊνγιάρντ τής Μασσαχουσσέτης.

Τή στιγμή δμως πού διημείβοντο αυτά μέσα στό κοιμητήριο, τό βρέφος
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Λίντμπεργκ έκειτο νεκρό μέσα σ’ ένα άβαθή λάκκο, σέ άπόστασι τεσσεράμισυ μόνο 
μιλλίων άπό την κατοικία άπό τήν όποιαν είχεν άπαχθή. Τό πτώμα άνευρέθη την 
12 Μαΐου 1932, σχεδόν τυχαία άπό τον βοηθό ένός φορτηγού αυτοκινήτου. Κατά 
πάσαν πιθανότητα τό βρέφος έφονεύθη άμέσως μετά τήν άπαγωγή του. Τοϋ είχαν 
σπάσει τό κρανίο μέ ενα δυνατό κτύπημα.

Ή  βάρβαρος αυτή άπαγωγή καί δολοφονία ένός βρέφους έξαγρίωσε τόσο πολύ 
ολόκληρο τόν πληθυσμό τής χώρας, όσο κανένα άλλο έγκλημα τής περιόδου εκείνης 
καί συνεκίνησε τήν κοινή γνώμη περισσότερο άκόμη καί άπό τούς ομαδικούς φόνους 
πού διεπράττοντο άπό τόν υπόκοσμο. Τρεις μήνες μετά τήν άπαγωγή, τό Κογκρέσσο 
ψήφισε τό γνωστό νόμο « Περί άπαγωγής Λίντμπεργκ », ό όποιος, συμπληρωθείς 
άργότερα, τιμωρούσε μέ θάνατο τόν άπάγοντα καί μεταφέροντα μακράν ένα άτομο.

Τήν έρευνα τής ύποθέσεως Λίντμπεργκ τήν είχε άναλάβει ή άστυνομία τής 
Νιού Τζέρσεϋ, ή οποία καί ήταν αρμόδια πρωταρχικά. Αυτή συνεργάσθηκε μέ τήν 
άστυνομία τής Νέας Ύόρκης καί μέ τό F .B .I . 'H  διαλεύκανσις τού έγκλήματος επι
τεύχθηκε τήν 15 Σεπτεμβρίου 1934. Δύο χρόνια, εξ  μήνες καί δέκα τέσσερες ήμέ- 
ρες μετά τήν άπαγωγή τού βρέφους, όταν ένας οδηγός γέμισε τό ρεζερβουάρ τού 
αυτοκινήτου του μέ βενζίνη σ’ ένα πρατήριο έξω άπό τή Μπρόγξ καί πλήρωσε τόν 
ύπάλληλο μέ ένα γραμμάτιο χρυσού των δέκα δολλαρίων.

Ό  υπάλληλος τού πρατηρίου έδωσε τά ρέστα στον άγνωστο οδηγό, άλλά έση- 
μείωσε πάνω στο γραμμάτιο τόν άριθμό κυκλοφορίας τού αυτοκινήτου του. Φυσικά 
δέν έβαλε καθόλου μέ τό νοΰ του ότι ό οδηγός αύτός ήταν ό άπαγωγεύς τού βρέφους 
Λίντμπεργκ, άλλά κράτησε τόν άριθμό, γιατί τά γραμμάτια χρυσού είχαν άποσυρθή 
άπό τήν κυκλοφορία άπό τόν ’Απρίλιο τού 1933, κατόπιν διαταγής τού Προέδρου 
Ροΰζβελτ, λόγω παρατηρηθείσης έλλείψεως άντικρύσματος σε χρυσόν.

Τρεις ήμέρες άργότερα — όταν ό πρατηριοΰχος θέλ,ησε νά τό έξαργυρώση — 
ένας ύπάλληλος μιας τραπέζης άνεγνώρισε τό γραμμάτιο αύτό, ώς ένα άπό τά γραμ
μάτια πού είχαν καταβληθή ώς λύτρα στον άπαγωγέα τού βρέφους Λίντμπεργκ. 
Ειδοποιήθηκε τό F .B .I .  καί τό γραμμάτιο παραδόθηκε σέ μιά ομάδα του πού ήσχο- 
λεϊτο μέ τήν ύπόθεσι τής άπαγωγής. Ένεργήθηκε έλεγχος στήν υπηρεσία έκδόσεως 
άδειων αυτοκινήτων καί διαπιστώθηκε ότι ό έπί τού γραμματίου σημειούμενος άρι- 
θμός είχεν έκδοθή έπ ’όνόματι τού Μπροϋνο Ρίτσαρντ Χάουπτμαν, κατοίκου τής 
Μπρόγξ.

"Οταν ό Χάουπτμαν συνελήφθηκε καί ύποβλήθηκε σέ έρευνα, βρέθηκε στήν τσέ
πη του ένα γραμμάτιο χρυσού των 20 δολλαρίων. Στο γκαράζ του άνακαλύφθηκαν 
άλλα 13.000 δολλάρια άπό τά λύτρα. 'Ο  Δρ. Κόντον άνεγνώρισε τόν Χάουπτμαν ώς 
τόν « Τζών », στον όποιο είχε παραδώσει 50 .000  δολλάρια. Τά μαρτυρικά στοι
χεία ήταν συντριπτικά κατά τού Χάουπτμαν, ό όποιος υστέρα άπό μιά δραματική 
δίκη, καταδικάσθηκε καί τήν 3 ’Απριλίου 1936 έξετελέσθηκε στήν ηλεκτρική καρέκλα 
γιά τό φόνο τού Τσάρλς Λίντμπεργκ.

Σ έ μιά άλλη πτυχή τής ύποθέσεως Λίντμπεργκ, τό F .B .I .  βρέθηκε γιά μιά 
άκόμη φορά στά ίχνη ένός μεγάλου άπατεώνος, τού Γκάρτον Μήνς. 'Ο  Μήνς είχε 
χάσει τήν εμπιστοσύνη τού κύκλου του άπό τό 1932 καί κανένας δέν πίστευε σ’ αυτά 
πού έλεγε. ’Ασφαλώς θά έξεπλάγη καί ό ίδιος όταν, τρεις μέρες μετά τήν άπαγωγή, 
τού Λίντμπεργκ έστειλε καί τόν ζήτησε ή πλούσια κυρία Έβαλυν Γουώλς Μάκ Κλήν 
άπό τήν Ούάσιγκτων.

'Η  Μάκ Κλήν ήξερε ότι ό Μήνς ήταν άπατεώνας. ’Ακριβώς όμως γι’ αύτό τό 
λόγο πίστευε 6τι θά είχε έπαφές μέ τόν υπόκοσμο καί θά μπορούσε νά διευθετήση 
τήν ύπόθεσι γιά τήν άσφαλή επιστροφή τοϋ βρέφους Λίντμπεργκ. Τόν κάλεσε λοι
πόν καί τού άνέθεσε τή δουλειά αύτή. 'Ο Μήνς ύποκρίθηκε τόν ειλικρινή, ένώ άπό 
μέσα του σκεπτόταν μέ ποιο τρόπο θά έκμεταλλευόταν καλύτερα τήν έμπιστοσύνη
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τής πλούσιας κυρίας. Ε ίπε λοιπόν στην κυρία Μάκ Κλήν οτι ή έπίσκεψίς του αύτή 
ήταν πράγματι μια πολύ παράξενη σύμπτωσις. Γιατί μερικές ημέρες προ τής άπα- 
γωγής, έτυχε να βρίσκεται στη Νέα 'Υόρκη δπου συνάντησε ένα παλιό του φίλο, τον 
όποιο είχε γνωρίσει στις φυλακές τής Άτλάντα. 'Ο πρώην αυτός κατάδικος τόν 
προέτρεψε νά συμμετάσχη σέ μια σπουδαία άπαγωγή. Αυτός όμως, φυσικά, άρνή- 
θηκε. "Οταν διάβασε στις εφημερίδες, ότι είχε άπαχθή τό βρέφος των Λίντμπεργκ,— 
συνέχισε ό Μήνς—κατάλαβε άμέσως δτι άσφαλώς αύτή ήταν ή «σπουδαία άπαγω
γή» για τήν οποία τοΰ είχε μιλήσει ό φίλος του. Ε ίχε μάλιστα έλέγξει τά πράγμα
τα καί είχε διαπιστώσει δτι οΐ υποψίες του ήταν βάσιμες. Ό  άνθρωπος έκεϊνος ήταν 
μέλος τής σπείρας πού κρατούσε τό παιδί—καί ήταν βέβαιος δτι μπορούσε νά τούς 
βρή. 'Όταν ό Μήνς τελείωσε τήν ιστορία του, ή κυρία Μάκ Κλήν είχε σχηματίσει 
τήν έντύπωσι δτι είχε άνακαλύψει τό μεγάλο μυστικό τής άπαγωγής.

Ό  Μήνς δέν δυσκολεύθηκε νά «έρθη σ’ επαφή μέ τούς άπαγωγεϊς». Έ π έ -  
στρεψε στη κυρία Μάκ Κλήν καί τής άνήγγειλεν δτι τό βρέφος ήταν καλά καί δτι ή 
σπείρα ζητούσε 100.000 δολλάρια γιά λύτρα .Έ ξ ημέρες μετά τήν άπαγωγή, ή κυρία 
Μάκ Κλήν έδωσε τά χρήματα στο Μήνς. Αυτός, μέ ύφος σοβαρό, τής ύποσχέθηκε 
δτι δέν θά κατέβαλε τά χρήματα στούς άπαγωγεϊς μέχρις δτου τό βρέφος βρισκόταν 
άσφαλές στά χέρια τής κυρίας Μάκ Κλήν. Προς έπικοινωνία μετά τής σπείρας, 
έπενόησε ένα τέλειο μυστικό κώδικα. Τό παιδί ήταν «τό Βιβλίο», ό Μήνς ήταν 
«αριθμός 2», ή κυρία Μάκ Κλήν ήταν «άριθμός 11» καί ό άρχηγός τής σπείρας 
ήταν «άριθμός 19» ή ή « ’Αλεπού».

Οί έβδομάδες πού επακολούθησαν ήταν πολύ εφιαλτικές γιά τή γυναίκα πού 
εϊχεν έμπιστευθή στον Μήνς. Έλάμβανε συνεχώς μυστηριώδη τηλεφωνήματα άπό 
τόν Μήνς καί τήν «’Αλεπού». Μιά φορά μάλιστα ή « ’Αλεπού» πήγε στο σπίτι τήςι 
Μάκ Κλήν, στην "Αϊκεν, γιά νά συζητήσουν τις λεπτομέρειες παραδόσεως τοΰ βρέ
φους. Φορούσε γκρι γάντια καί καθάριζε μέ προσοχή δλες τις λεϊες έπιφάνειες πού 
άγγιζε, σά νά φοβόταν δτι θά άφηνε δακτυλικά άποτυπώματα, παρ’ δλο πού φορού
σε τά γάντια. 'Η  σπείρα ήταν συνεχώς έτοιμη νά διασπάση τις γραμμές τών άστυ- 
νομικών καί νά παραδώση τό παιδί—άλλά πάντοτε «συνέβαινε κάτι» καί τούς εμπό
διζε. Ή  κυρία Μάκ Κλήν κατέβαλε στήν Μήνς άλλα 4 .000  δολλάρια. ’Έ φτασε μέχρι 
τοΰ σημείου νά βάλη τά κοσμήματά της ένέχυρο γιά νά συγκεντρώση ένα πρόσθετο 
χρηματικό ποσόν άπό 35 .000  δολλάρια, δταν ό δικηγόρος της άνακάλυψε τί συνέ- 
βαινε. Σταμάτησε τις επαφές καί τις διαπραγματεύσεις καί κάλεσε τό F .B .I .

Τό σπουδαιότερο πρόβλημα γιά τό F .B .I .  ήταν ή άνακάλυψις τοΰ συνεργάτου 
τοΰ Μήνς, τής « ’Αλεπούς». Κάθε μέρα οί ειδικοί υπάλληλοι τού F .B .I .  παρακο
λουθούσαν τά ύπεραστικά τηλεφωνήματα πού έπραγματοποιοΰντο μεταξύ τοΰ Μήνς 
καί τής κυρίας Μάκ Κλήν. Οί περισσότερες κλήσεις γίνονταν άπό τηλεφωνικούς θα
λάμους τής Βορείου καί Νοτίου Καρολίνας, τής Μαίρυλαντ, τής Νιού Τζέρσεϋ καί 
τής Νέας 'Υόρκης. 'Η  « ’Αλεπού» έπεσε σ’ ένα λάθος, γιατί άπό τούς διαφόρους 
τηλεφωνικούς θαλάμους έπαιρνε τόν Μήνς καί τό σπίτι του.

Αύτός πού έκαμε τά τηλεφωνήματα ήρνεΐτο νά δώση τό όνομά του στον χει
ριστή τηλεφωνητή. Μέ τόν έλεγχο τών τηλεφωνημάτων πού έδίδοντο προς τήν κα
τοικία τής «’Αλεπούς» διαπιστώθηκε δτι έπρόκειτο γιά τόν Νόρμαν Χουίταίηκερ. 
’Από τόν έλεγχο τού άρχείου τοΰ Γραφείου, διαπιστώθηκε δτι ό Χουίταίηκερ ήταν 
ένας πρώην κατάδικος καί άπόβλητος δικηγόρος.

'Η  «’Αλεπού» λοιπόν ήταν ό Χουίταίηκερ. 'Η  κυρία Μάκ Κλήν καί τό προ
σωπικό τής κατοικίας της τόν άναγνώρισαν άμέσως. Έ τ σ ι  ό Μήνς καί ή «’Αλεπού» 
έστάλησαν γιά δέκα πέντε χρόνια στή φυλακή.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΦΩΚΙΕΣ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Ύττο χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

'Όποιος έλθει στο Λος ’Ά ντζελες καί δεν έπισκεφθή τό περίφημο ενυδρείο, 
ασφαλώς θά κάνη μεγάλη παράλειψι. Γιά  νά φτάση κανείς στο ένυδρεΐο θά διανύ- 
ση άπό τό Λος Ά ν τζελ ες 50 μίλλια, δηλαδή 80 περίπου χιλιόμετρα, πηγαίνοντας 
προς την θάλασσα, (Ειρηνικό ’Ωκεανό). Κατά την διαδρομή θά σταματήση άναγ- 
καστικά σέ μιά μαγευτική τοποθεσία, όπου είναι χτισμένο ένα περίεργο κρυστάλ
λινο έκκλησάκι των καθολικών ό « Ά γ ιο ς Πέτρος». Πραγματικά κάνει έντύπωσι 
τό περίεργο τριγωνικό κωδωνοστάσιο πού υψώνεται πανύψηλο πάνω άπό τό κρυ
στάλλινο έκκλησάκι, πούναι στημένο άνάμεσα σ’ έναν καταπράσινο πευκώνα. Γύρω 
άπό τό έκκλησάκι ένας ωραίος ανθισμένος κήπος μέ συντριβάνια δίνει ένα τόνο καλ
λιτεχνήματος. Ά π ό  τό λόφο, όπου είναι χτισμένο τό έκκλησάκι αύτό του Ά γιου 
Πέτρου, άγναντεύει κανείς τον άπέραντο Ειρηνικό ’Ωκεανό. Πάρα πολλοί έπισκέπτες 
είχαν φτάσει στον Ά γ ιο  Πέτρο. Σημειωτέον ότι καί έδώ έχουν προνοήσει νά ύπάρ- 
χη ευρύχωρο πάρκο σταθμεύσεως τών αυτοκινήτων τών έπισκεπτών.

Ά π ό  έκεΐ άρχίσαμε τή διαδρομή μας άκολουθώντας τον παραλιακό δρόμο, 
γιά νά φτάσουμε υστέρα άπό λίγη ώρα στο Μαρίνελαντ τοϋ Ειρηνικού, στήν παραλία 
δηλαδή τοϋ Ειρηνικού ’Ωκεανού. Στήν παραλία αυτή, τήν άλλοτε έρημική, μιά ιδιω
τική έταιρεία έγκατέστησε καί ώργάνωσε, κατά τρόπο υποδειγματικό, τό μεγαλύτερο 
καί πρωτοτυπότερο ένυδρεΐο στον κόσμο, γύρω άπό τό όποιο ξεπετάχθηκε ένας 
ολόκληρος συνοικισμός άπό ωραιότατα κέντρα, καταστήματα καί πάρκα. Ά λ λ ’ ας 
άκολουθήσ υμε τή φυσική σειρά τής έπισκέψεώς μας.

Σάν φτάσαμε στή Μαρίνελαντ άφήσαμε τό αύτοκίνητο στό εύρυχωρότατο 
πάρκο, χωρίς καμμιά άπολύτως δυσκολία, γιατί έδώ όλα τά καταστήματα καί 
όλες οί έπιχειρήσεις, τό πρώτο πράγμα γιά τό όποιο φροντίζουν νά τακτο- 
ποιηθή άνετα είναι τό πάρκο σταθμεύσεως αύτοκινήτων. Χωρίς πάρκο είναι 
καταδικασμένοι ν’ άποτύχουν. Κατόπιν μπήκαμε στό χώρο τής Μαρίνελαντ, πού 
βρίσκεται έξω άπό τις έγκαταστάσεις τού ένυδρείου, όπου τά περίεργα θεάματα. 
Στό χώρο αυτό, ό όποιος έδενδροφυτεύθη μέ ωραία δένδρα καί έπλαισιώθη 
μέ κήπους, πλατείες καί πάσης φύσεως καλλιτεχνικά διακοσμητικά κτίσματα, 
υπάρχουν έγκατεστημένα καταστήματα ειδών τουρισμού, έμπορικά καταστή
ματα, ζαχαροπλαστεία, έστιατόρια τύπου μπάρ καί πλήθος άλλο άπό διάφορα 
περίπτερα ψιλικών ειδών, παιγνιδίων γιά παιδιά καί λοιπά. Ό  χώρος, μέ τήν κί- 
νησι πού παρατηρεΐται δίνει τήν έντύπωσι πανηγυριού. Έπισκεφθήκαμε τά κατα
στήματα ένθυμίων καί προμηθευθήκαμε διάφορα άντικείμενα σχετικά μέ τό ένυ
δρεΐο. Ή λ θε όμως τό μεσημέρι καί τό στομάχι άρχισε νά διαμαρτύρεται. Πήγαμε 
λοιπόν οΐ τρεις πού κάναμε παρέα στό « Μαρίνελαντ ρεστωράν », πού είναι ένα 
τεράστιο κυκλικό κρυστάλλινο κτίριο (ροτόντα), χτισμένο σ’ ένα ύψωμα τής παρα
λίας, έτσι πού άπό όλες τις  μεριές βλέπει προς τόν ’Ωκεανό. Στό κέντρο τής μο
ναδικής τεράστιας στρογγυλής αίθουσας υπάρχει μιά στήλη πού άνοίγει προς τά 
έπάνω σάν άνάποδη όμπρέλλα μέ ώραιοτάτη διακόσμησι φωτεινή καί ζωγραφιές 
ή άνάγλυφες παραστάσεις άπό θαλασσινά εΐδη (αστράκια κ λπ .), έτσι πού όταν 
φωτίζεται παρουσιάζει οψι φαντασμαγορική.
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Σ έ δλα τά έστιατόρια έδώ στην Καλιφόρνια υπάρχει τάξις άπόλυτη. 
"Οταν μπήτε μέσα θά μείνετε στο χώλλ. Δεν μπορείτε να περάσετε στην αί
θουσα. ’Αμέσως θά έλθη μιά ώραιοτάτη δεσποινίδα καί θά σας ρωτήση πό
σοι εϊσθε καί, αν ύπάρχη θέσις γιά τον άριθμό των ατόμων πού έδηλώσατε, θά 
σάς όδηγήση στο τραπέζι, τελείως άθόρυβα γιατί το δάπεδο είναι στρωμένο μέ τά
πητες. "Αν δεν ύπάρχη θέσι θά σάς παρακαλέση νά καθίσετε στις πολυθρόνες πού 
υπάρχουν στο χώλλ, μέχρις δτου νά σάς τακτοποίηση .'Όταν καθίσετε στο τραπέζι 
άλλη δεσποινίδα θά σάς φέρη τον πολυτελή κατάλογο, ένα γιά κάθε πελάτη, καί αφού 
τον διαβάσετε καί διαλέξετε τί θέλετε, θά δώσετε την παραγγελία στο γκαρσόνι.Τότε 
ξανά περνάει ή δεσποινίδα καί παίρνει τύν κατάλογο. Αύτο γίνεται γιατί συχνά οί πε
λάτες παίρνουνε μαζί τους τούς καταλόγους γιά ενθύμιο. Ζήτησα κι’ έγώ αν είναι 
δυνατόν νά μόΰ δώσουν ένα κατάλογο, άλλά έστάθη άδύνατο. Μου έδωσαν δμως μιά 
πετσέτα πού τοποθετούν κάτω άπό το πιάτο μέ τη φίρμα τού ρεστωράν καί ένα δελ
φίνι έγχρωμο νά πετάη. ’Εννοείται δτι μόλις καθίσετε ή βοηθός τού σερβιτόρου σάς 
φέρνει καφέ άμερικάνικο μέ την κανάτα, σάς φέρνει γάλα, μπισκοτάκια καί κομ
ματάκια βούτυρο. "Ετσι άπασχολεΐσθε πίνοντας καφέ μέχρις δτου έλθει τό φαγη
τό. Παραγγείλαμε ψάρια μέ πατάτες. Τά ψάρια ήταν πολύ ωραία, τηγανητά καί τό 
χαρακτηριστικό τους δτι είχαν βγάλει τά κόκκαλα, ώστε δέν υπήρχε φόβος νά πνι- 
γή κανείς. Μαζί μέ τά ψάρια υπήρχαν άρκετές πατάτες, τηγανητές, καί σέ ιδιαίτε
ρο πιάτο σαλάτα άπό μαρούλι μέ ντομάτα καί άγγούρι, μαζί δέ καί ένα μικρό δοχείο 
μέ σάλτσα, κάτι σάν μαγιονέζα, πού δποιος τή θέλει την χρησιμοποιεί είτε στο 
ψάρι, είτε στη σαλάτα. Γενικά τό φαγητό ήταν πολύ εύγευστο καί χορταστικό. ’Εν
νοείται ή κοπέλλα μέ τον καφέ πηγαινοέρχονταν καί συνεχώς γέμιζε τά φλυτζάνια.

"Ενα άπό τά χαρακτηριστικώτερα σημεία πού μοϋ έκανε έντύπωσι σέ δλα τά 
ρεστωράν τής Καλιφορνίας είναι ή άπόλυτη σιγή πού επικρατεί μέσα. Λές καί δέν 
υπάρχουν άνθρωποι πού τρώνε. ’Επίσης έντύπωσι κάνει1 καίτό δτι δλες οί κοπέλλες 
πού σερβίρουν, δταν σάς οδηγούν στο τραπέζι, είτε σάς ρωτούν κάτι, είναι γελαστές, 
άντίθετα προς τις κοπέλλες τών βορεινών κρατών (Σκανδιναυικά κράτη) δπου 
είναι άγέλαστες καί ψυχρές. Τέλος καί κάτι άλλο κάνει έντύπωσι.'Η άπαλή μουσική 
την οποία άκοΰς παντού καί ή οποία είναι τέτοια ώστε νά μη σ’ ένοχλή καθολο- 
κληρίαν, άπ’ έναντίας μάλιστα, κατά κάποιο γλυκό τρόπο, σπάει τή σιγή πού έπι- 
κρατεΐ έκεί μέσα. Αύτή τήν άπαλή μουσική τή συναντούμε καί στά καταστήματα 
τροφίμων, τις περίφημες μαρκέτες, πού άποτελοΰν τό τελειότερο σύστημα έξυ- 
πηρετήσεως τών πολιτών.

"Οταν βγήκαμε άπό τό έστιατόρο κάναμε μιά βόλτα στον κήπο τής παρα
λίας, μέχρις δτου έρθη ή ώρα νά πάμε στο χώρο τού ενυδρείου. Γιά νά μπήτε στο 
χώρο αύτό πληρώνετε είσοδο δολλάρια 2 ,50 , ήτοι δραχμές ελληνικές 75. ’Α ξίζει δ
μως τό θέαμα, γιατί είναι πραγματικά μοναδικό. Δέν είναι μόνον οί έγκατα- 
στάσεις, δπου ζοΰν σάν σέ φυσική κατάστασι δλα τά θαλασσινά έμβια οντα, είναι 
τά θεάματα, τά τρία, δπως λένε, τσίρκα. Πραγματικά τσίρκα, δπου οί ήθοποιοι εί
ναι δελφίνια, φάλαινες, καί φώκιες.

Πριν άρχίσουμε νά περιεργαζώμεθα τά διάφορα τμήματα (ένυδρεΐα) τών 
κατοίκων τής θαλάσσης είδαμε τό πρόγραμμα. "Επρεπε νά σπεύσουμε στο μεγάλο 
άμφιθέατρο δπου θά παρουσιάζετο τό πρώτο θέαμα, γυμνασίων καί γυμνασμάτων 
άπό τεράστιες φάλαινες καί δελφίνια. Στο κέντρο τού μεγάλου άμφιθεάτρου, τό όποιο 
είναι χτισμένο ψηλά, ύπάρχει μιά τεράστια δεξαμενή δπου μέ ευρυχωρία κινούνται 
πέντε φάλαινες καί άνάλογα δελφίνια καί άλλα μικρότερα ψάρια. 'Η  δεξαμενή αύ
τή έχει μεγάλο βάθος, έτσι πού ό πυθμένας της φθάνει στο έδαφος τής γής. Κάτω 
άπό τό άμφιθέατρο υπάρχει ολόκληρη κυκλική αίθουσα, δπου οί επισκέπτες βλέπουν 
μέσα άπό κρύσταλλα δλες τις κινήσεις πού κάνουν οί φάλαινες καί τά δελφίνια, δ-
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ταν δίνουν παράστασι. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, τά παρασκήνια των θαλασσινών 
αυτών ηθοποιών. Πήραμε λοιπόν θέσι στο άμφιθέατρο πού ήταν άσφυκτικά γεμά
το από κόσμο. Σ έ λίγο ήλθε ό σπήκερ καί θαλασσοδαμαστής—ή εκπαιδευτής άς 
τον ποΰμε—ντυμένος ναυτική στολή άξιωματικοϋ καί μέ τό μικρόφωνο άρχισε νά 
άναφέρη τά σχετικά πού θά ίδοΰμε νά έκτελοϋνται άπό τά θαλάσσια αυτά κήτη. 
Στο ένα χείλος τής δεξαμενής ήταν στημένη μιά υψηλή εξέδρα, περίπου 5 μέτρων, 
καί άπέναντι άκριβώς στο άλλο χείλος άλλη έξέδρα ύψους 1 περίπου μέτρου. Σ ’ 
αύτές τις εξέδρες ύπήρχον ναύτες, βοηθοί κατά ένα τρόπο γιά τά γυμνάσματα πού 
γίνονται. Κατά τήν ώρα πού ό σπήκερ μιλούσε οί φάλαινες άνά τρεις παρήλαυναν 
κυκλικώς πότε μέ τή ράχη προς τά έπάνω καί πότε μέ τήν κοιλιά, ένώ τά δελφίνια 
πίσω τομς πραγματοποιούσαν άλματα πάνω άπό τό νερό.Τό θέαμα άρχίζει. Οί φάλαινες 
σηκώνονται κάθετα πάνω άπό τό νερό καίμέτά  μπροστινά πτερύγια, πού μοιάζουν σάν 
χέρια, χαιρετούν τό κοινό. Κατόπιν άρχίζουν τρελλά γυμνάσματα, άλλοτε κατά φά
λαγγα, άλλοτε ή μία πίσω άπό τήν άλλη, κάνουν ρυθμικές μεταβολές καί τά δελφί
νια πηδούν άλλοτε τρία μαζί, άλλοτε ένα-ένα πάνω άπό τις φάλαινες. Σέ λίγο χά
νονται στο βάθος. Έ χουν ονόματα οί φάλαινες. 'Ο σπήκερ καλεϊ μέ τό όνομά του 
τό Αο τεράστιο κήτος, κάτι τού λέγει καί εκείνο άμέσως στρέφει προς τό όπίσω 
καί βλέπει ένα μεγάλο στεφάνι άπό λουλούδια πλαστικά στο μέσον τής δεξαμενής. 
Πηγαίνει έκεϊ καί μέ βουτιά παίρνει στο κεφάλι τό στεφάνι, ύστερα δέ μέ τό κ εφ ά
λι έξω άπό τό νερό, σάν νύφη προχωρεί προς τήν άντίθετη έξέδρα καί κάνοντας ένα
άλμα τό δίνει στο ναύτη, ύπό τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τού κοινού. Ό  σπήκερ 
συνεχίζει νά καλή άλλη φάλαινα. Εμφανίζεται μπροστά του βγάζει τό κεφάλι της 
έξω καί φαίνεται σάν νά άκούη. Στο μεταξύ ό ναύτης έχει πετάξει στο νερό δυο μπά
λες χρωματιστές πού συνδέονται μέ ένα ξύλο. Τρέχει ή φάλαινα τις παίρνει στο 
στόμα της καί μέ τό κεφάλι έξω  άπό τό νερό προχωρεί καί πηδώντας ψηλά τις δί
νει στο ναύτη. 'Η  τρίτη φάλαινα πηγαίνει στο ναύτη, ό όποιος τής βάζει στό στόμα 
ένα μπαστούνι ύψους ένός μέτρου. 'Η  φάλαινα τό κρατεί κάθετα μέ τό κεφάλι έξω 
άπό τό νερό. 'Ο ναύτης πετά μιά λαστιχένια μπάλα στό νερό καί ή φάλαινα πηγαί
νει άπό κάτω, παίρνει τή μπάλα στήν άκρη τού μπαστουνιού, τή σηκώνει πάνω άπό 
τό νερό καί προχωρεί σάν ύποβρύχιο προς τό ναύτη νά τού τή δώση. Στό μεταξύ 
τά δελφίνια τρέχουν στή δεξαμενή καί κάνουν άλματα έξω άπό τό νερό σέ ύψος ένός 
έως δύο μέτρων. "Ενα άλλο γύμνασμα, μέ τις φάλαινες είναι τό σχοινάκι. Δηλαδή 
άπλώνουν μέσα στή δεξαμενή ένα σχοινί, πού άπό τό ένα άκρο στό άλλο σχηματί
ζει ένα τόξο (μιά καμπύλη) πάνω άπό τό νερό. Τ ότε οί φάλαινες ή μία πίσω άπό 
την άλλη, προχωρούν κάθετα προς τό σχοινί καί όταν τό πλησιάσουν κάνουν ένα 
άλμα πάνω άπό τό νερό καί πηδούν τό σχοινί, όπως κάνουν οί άθλητές στά στάδια. 
Τό κοινόν χειροκροτεί καί οί φάλαινες περνούν γύρω-γύρω σάν νά θέλουν νά εύχαρι- 
στήσουν τούς θεατές. Τέλος έχουμε καί τά άλματα ύψους. Τά τεράστια αύτά κήτη 
κατορθώνουν νά πηδούν καθέτως πάνω άπό τό νερό σέ ύψος πλέον άπό πέντε μέτρα, 
νά παίρνουν άπό τό ναύτη πού βρίσκεται πάνω σέ μιά έξέδρα ένα ψάρι καί νά βυθί
ζονται πάλι στό νερό. ’Απορεί κανείς πώς τό κήτος αυτό πού ζυγίζει 2 .000-2 .500  
κιλά κατορθώνει μέ τόση ευκολία νά πηδά πάνω άπό τό νερό, όπως κάνει ένας άσκη- 
μένος καλά πρωταθλητής τής κολυμβήσεως.

"Οπως καί προηγουμένως άνέφερα, έκτος άπό τούς θεατές πού βρίσκοντα1 
στήν έξέδρα καί παρακολουθούν τό θέαμα στήν έπιφάνεια τού νερού, υπάρχουν 
καί οί θεατές πού παρακολουθούν τό θέαμα στό έσωτερικό τής δεξαμενής άπό τά 
πλάγια κρυστάλλινα τοιχώματα. Καί τό θέαμα είναι υπέροχο γιατί έκτος άπο 
τις φάλαινες καί τά δελφίνια, υπάρχουν καί όλα τά είδη ψαριών μικρών καί μέ
τριων, καθώς καί οστρακοειδών, χελωνών κλπ. "Ολα αύτά κυκλοφορούν στό βυθό 
μέσα στον όποιο έχουν καταποντισθή βάρκες καί υπάρχουν, βράχοι, ώ στε να
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παρουσιάζεται. ένας πραγματικός πυθμένας της θαλάσσης. ’Αφού έτελείωσε τό 
θέαμα αύτό έμεσολάβησε μια ώρα περίπου ώσπού νά πάμε σέ άλλο αμφι
θέατρο για νά παρακολουθήσουμε τό τσίρκο των δελφινιών καί φωκιών. Την 
ώρα αυτή την καταναλώσαμε βλέποντας δλα άνεξαιρέτως τα θαλάσσια όντα, πού 
κυκλικώς κάτω άπό τό μεγάλο άμφιθέατρο είναι τοποθετημένα σέ άριστοτεχνικώ- 
τατες μεγάλες βιτρίνες, έ'τσι πού ζοϋν σαν σέ φυσικό περιβάλλον μέ τη διαφορά δτι 
τά βλέπουν οί επισκέπτες τους. Κοράλια πάσης φύσεως, μαλάκια, θύσανοι, άστέρια 
κλπ. δλα στά φυσικά ωραιότατα χρώματά τους ζοϋν έκεΐ καί πολλαπλασιάζονται. 
Δέν χορταίνει κανείς νά τά κοιτάζη, στη θεαματική αύτή ζωή τους. ’Ακολουθούν, 
χελώνες, χταπόδια, δστρακα πάσης φύσεως, ψάρια δλων τών ειδών καί χρωματι
σμών, χελώνες, φείδια τής θάλασσας καί δ, τι μπορεί κανείς νά φαντασθή πού ζή 
στο βυθό τής θάλασσας. Καί δλα αύτά τά βλέπουμε μέ άνεσι πίσω άπό τά κατακά- 
θαρα κρύσταλλα σέ σκηνικό [διότι περί φυσικών σκηνικών πρόκειται] άριστουργη- 
ματικά.

’Αλλά ή ώρα πέρασε καί πρέπει νά πάμε στο δεύτερο άμφιθέατρο. Είναι κα
μωμένο σέ μιά φυσική πλαγιά του λόφου, μέ τήν μεγάλη δεξαμενή πλάι άπό τήν 
όποια υπάρχουν καί δύο άλλες μικρότερες δεξαμενές, πού είναι κατά ένα τρόπο τά 
ιδιαίτερα καμαρίνια, ή ενδιαιτήματα αν θέλετε τών ήθοποιών, φαλαινών, καί δελφι- 
νιών. ’Απέναντι άκριβώς άπό τις θέσεις τών θεατών υπάρχει ή σκηνή δπου είναι 
τοποθετημένα διάφορα έργαλεΐα καί δργανα γιά τις άκροβασίες τις όποιες σέ λίγο 
θά παρακολουθήσουμε. Σ έ λίγο ό σπήκερ πιάνει τό μικρόφωνο καί άναγγέλλει δτι 
ό καπετάνιος έρχεται μέ τις θαλάσσιες στάρ. Πράγματι ένώ άρχίζει νά παίζη μου
σική βλέπουμε νά έρχωνται άπό τό βάθος τής σκηνής,δπου τά καμαρίνια, τρέχοντας 
ό καπετάνιος μέ ολόλευκη ναυτική στολή καί νά τον άκολουθοΰν χοροπηδώντας και 
κάνοντας διάφορους χορούς τρεις ολόμαυρες, λεπτοκαμωμένες καί ευλύγιστες φώ
κιες. Είναι περίεργο πώς οΐ φώκιες αυτές δέν έχουν τά πάχη πού έχουν οί άλλες, 
άλλά είναι λεπτές μέ σιλουέττα πού θά τήν ζήλευαν καί οί κυρίες άκόμη. Τά δυο 
μπροστινά πτερύγια μοιάζουν σάν χέρια μέ τά όποια χαιρετούν καί άπαντοϋν στά 
χειροκροτήματα τών θεατών χειροκροτώντας καί αύτές. ’Αμέσως οί υπάλληλοι τοϋ 
τσίρκου τοποθετούν στή σκηνή τρία άνάβαθρα ξύλινα λευκά, πάνω στά όποια ά- 
νεβαίνουν μέ ευκολία καί κάθονται οί φώκιες, οί όποιες, κατ’ έντολήν τόΰ καπετάνιου 
μιλούνε στο μικρόφωνο πού είναι τοποθετημένο μπροστά τους. Τ ί λένε βέβαια ε ί
ναι δύσκολο νά καταλάβουμε. Κατόπιν μέ τήν σειρά ή κάθε μιά παίρνοντας έντολή 
άπό τον καπετάνιο πέφτει στο νερό καί κάνει διάφορα νούμερα. Λίγα άπό τά νού
μερα αύτά θά άναφέρω, γιατί είναι τόσα πολλά, ώστε θά κούραζα τον άναγνώστη 
αν τά έγραφα δλα. Μιά φώκια παίρνει στο στόμα της ένα τόπι. Τό πετάει άπό το 
νερό στις έξω φώκιες, έτσι πού παίζουν ένα φούτ-μπώλλ, χωρίς νά χάσουν καθόλου. 
"Υστερά πέφτουν οί τρεις στο νερό δπου ό καπετάνιος πετάει πολλές κουλούρες 
λαστιχένιες χρωματιστές. Οί φώκιες τρέχουν καί τις περνούν στο λαιμό τους. 'Ό 
ποια φώκια πάρει περισσότερες κουλούρες καί φτάσει πρώτη στή σκηνή είναι η νι
κήτρια. Σ έ λίγο άνεβαίνουν άπό σκάλες σέ ψηλές εξέδρες καί άπό έκεΐ κάνουν βου
τιές σέ δψος δπως οί μεγάλοι κολυμβητές. Κατόπιν κατ’ έντολήν τού καπετάνιου 
βγαίνουν στή σκηνή καί άγκαλιασμένες χορεύουν ύπό τούς ήχους τής μουσικής, στη- 
ριζόμενες στις ουρές τους. Μιά σκηνή είναι ωραία δταν μιά φώκια άνεβαίνη στήν 
έξέδρα καί μιλάη στο μικρόφωνο. "Οπως έξηγεΐ ό σπήκερ, θά ακούσουμε άμεσως 
ένα ώραΐο τραγούδι άπό τις τρεις πριμαντόνες. Καί πράγματι έρχονται οί φώκιες 
στά μικρόφωνα καί άρχίζουν κάτι περίεργα ξεφωνητά, πού μοιάζουν σάν έξωτικο 
μοντέρνο τραγούδι, μά πού πρέπει κανείς νά είναι φώκια γιά νά τό καταλάβη. Πάν
τω ς άποσποΰν τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τού κοινού.

Σ έ λίγο άρχίζει ένα μάτς μεταξύ τών τριών ζώων άπό τό νερό, μέ τρεις ναύτες
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πού είναι στήν ξηρά. Είναι κάτι σάν φούτ μπώλλ μέ μιά πολύχρωμη μπάλα. Οί 
ναύτες την πετοΰν στή θάλασσα, άλλά οί φώκιες τήν κτυποϋν επιτυχέστατα μέ το 
κεφάλι τους πριν πέση στο νερό καί τήν στέλνουν πίσω στή στεριά, έτσι πού 
ύστερα άπο 10 λεπτά οί ναύτες χάνουν, γιατί ή μπάλα τούς έπεσε άπο τα χέρια. Οί 
φώκιες άπο τή χαρά τους χορεύουν, φιλιούνται καί χειροκροτούν μαζί μέ το κοινό. 
'Ωραίο είναι καί το νούμερο πού οί φώκιες πέφτουν σέ κρεβάτια καί σκεπάζονται 
μέ σεντόνια δπως οί άνθρωποι. Είναι πολλά τά γυμνάσματα πού κάνουν, ώστε δέν 
είναι εύκολο νά τά περιγράψη κανείς.

Έ τ σ ι  τελειώνουμε το θέαμα τής πρώτης πράξεως, γιατί έπακολουθοΰν οί 
σκηνές μέ τά δελφίνια, τά όποια μπαίνουν στή δεξαμενή άπο το ιδιαίτερό τους 
διαμέρισμα καί πηγαίνουν μπροστά στον καπετάνιο, βγάζουν έξω άπο το νερό τό 
κεφάλι τους καί άκοΰνε μέ προσοχή τί τούς λέει κάνοντας δ.άφορ ς κινήσεις καί εκ
βάλλοντας κραυγές έπιδοκιμασίας « γιές ». Καί ή παράστασις άρχίζει μέ παρέ- 
λασι των τεσσάρων δελφινιών εις φάλαγγα κατά τετράδες, εις φάλαγγα κατά μονά- 
δ ς, κολυμβώντας άνάσκελα κλπ. ’Αρχίζει ένα παιγνίδι μέ μιά σφαίρα λαστιχένια 
πού το ένα δελφίνι τήν πετά στο άλλο, χωρίς ποτέ ή σφαίρα νά πέφτη στο νερό. 'Υ 
πάρχουν διάφορα όργανα κρεμασμένα σέ ύψος 2 μέτρων. Τά  δελφίνια πηδούν καί 
τά χρησιμοποιούν. Κάνουν μαζί τεράστια άλματα στο νερό σάν νά είναι πουλιά. 
Στήνουν μονόξυλο στή δεξαμενή καί πηδούν σάν άθλητές. Σ έ μιά βάρκα μπαίνει 
ένας σκύλος καί μιά φώκια. Τά δελφίνια παίρνουν τό σχοινί καί τή σέρνουν μέ με
γάλη ταχύτητα, κάνοντας περίπατο στο σκύλο. Φοράνε σκουφάκια καί γελούν 
ήχητικά. Σ έ λίγο μπαίνει στή δεξαμενή ένας δύτης μέ τον όποιο κάμνουν υπέ
ροχα γυμνάσματα. Κα· όπιν κρεμιέται έπάνω άπο τό νερό σέ ύψος 0 .80  τού μέτρου 
ένα σ'εφάνι μέσα άπο τό όποιο περνούν μέ άλμα τά δελφίνια. Καταπληκτικό όμως 
είναι δταν τό στεφάνι αύτό, πού είναι ποτισμένο μέ βενζίνη, φλέγεται καί τά δελφί
νια περνούν άπο μέσα. Τό άλμα εις ύψος φτάνει τά πέντε έως έξ μέτρα. Τά δελφί
νια παίζουν μπάλα μέ τούς ναύτες καί δταν οί ναύτες κάνουν λάθος παίρνουν νερό 
καί τούς φτύνουν. Τέλος ένα ωραιότατο νούμερο είναι ή τζάζ. Είναι δεμένες σέ ένα 
σωλήνα τρεις τρομπέτες μέ λαστιχένια φούσκα πίσω. Τά δελφίνια πιάνουν τή φού
σκα καί αρχίζουν νά τρομπάρουν διάφορες νότες, ένώ τό τέταρτο δελφίνι κρατώντας 
στο στόμα καί τραβώντας ένα σχοινί παίζει τό τύμπανο.

'Ομολογουμένως πρέπει οί άνθρωποι πού γυμνάζουν τά ψάρια αύτά νά έχουν 
μεγάλη υπομονή καί νά μεταχειρίζωνται διάφορους τρόπους, ό κυριώτερος των ό
ποιων είναι τό τάϊσμα μέ εκλεκτούς μεζέδες. Μετά τή λήξι τής παραστάσεως πού 
τήν παρακολούθησαν έκατοντάδες έπισκέπτες, έπισκεφθήκαμε άλλες δεξαμενές, δπου 
ύπήρχαν διάφορα είδη εξαιρετικών ψαριών, δπως φώκιες χρώματος καφέ, τεράστιες, 
θαλάσσιοι λέοντες κλπ. Πρέπει νά όμολογήση κανείς δτι τό θέαμα είναι πρωτοφανές, 
άμφιβάλλω δέ άν ύπάρχη παρόμοιο στον κόσμο. Εννοείται δτι ή παράστασις συνε
χίζεται άπο τό πρωί μέχρι τά μεσάνυκτα.

’Από τήν Μαρίνελαντ άκολουθήσαμε τήν παραλία τού Ειρηνικού καί πήγαμε 
στο Redondo Beach , δπου πάνε δλοι οί ερασιτέχνες ψαράδες. ’Ε κ εί υπάρχει καί 
ψαραγορά, δπου βρίσκει κανείς φρέσκα ψάρια, άλλά καί έτοιμα γιά φάγωμα ψημένα 
κατά διαφόρους τρόπους. Τά σπίτια είναι περιποιημένα καί ή δλη παραλία μπορεί 
νά παρομοιασθή κατά κάποιο τρόπο μέ τις δικές μας έλληνικές παραλίες. Τό 
βράδυ βρισκόμαστε στή βάσι μας, στο Λος ’Ά ντζελες.

( Στό επόμενο : Όργάνωσις εργασίας. Μαρκίτες, εστιατόρια, κεντρική λαϊκή άγορά, πα
λαιοπωλεία καί άγορά - πανηγύρι).
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'Υπό τοΰ Δοκ. Ύπαστυν. κ. Κ .  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΔ

'Η  Σχολή 'Υπαστυνόμων διωργάνωσε καί φέτος, δπως κάθε χρόνο, 20ήμερη 
έκδρομή άνά τήν Ελλάδα μέ σκοπό να γνωρίσουν οί Δόκιμοι, την χώραν μας καί να 
ωφεληθούν πνευματικά, ψυχικά καί σωματικά.

Πράγματι τό πρωί της Δευτέρας 2 -9 -1963  καί πριν άκόμη άνατείλη ό ήλιος 
στις κορυφές τοΰ 'Υμηττού, 110 Δόκιμοι'Υπαστυνόμοι, μέ επικεφαλής τής έκδρομής 
τον 'Υποδιοικητήν τής Σχολής ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β ' κ. Παναγιώτην Λυκού- 
σην, έπιβιβάζονται. στο προαύλιο τής Σχολής, των τριών πούλμαν καί ξεκινούν 
γιά τό μεγάλο καί ονειρώδες ταξίδι τους.

Τά πρόσωπα όλων μας είναι χαρούμενα, γελαστά, ξεκούραστα, γιατί έπί τέλους 
ήλθε ή ώρα να γνωρίσωμε άπό κοντά καί προγραμματισμένα, τήν ελληνικήν γή. 
Παντού επικρατεί τό γέλιο, τό τραγούδι καί ή χαρά.

Τά πούλμαν ξεκινούν. Φορτωμένα μέ τό εκλεκτό υλικό τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, μέ τά νέα φυτώρια, μέ τούς αύριανούς ’Αξιωματικούς αύτής, διασχίζουν 
τούς δρόμους τής ’Αθήνας μέ προορισμό τήν Πελοπόννησο.

Πρώτος σταθμός μας είναι ή άρχαία Κόρινθος στις 8 .30 ' ώρα. "Ολοι μας είσερ- 
χόμεθα στο Μουσείο δπου ό ειδικός υπάλληλος τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, μας 
όμιλεϊ γιά τήν άξία τών αρχαίων εύρημάτων τά όποια ή σκαπάνη τών άρχαιολόγων 
άνεκάλυψεν, γιά τον άρχαιολογικό χώρου δπου ό ’Απόστολος Παύλος άπελογήθη 
ενώπιον τών Ρωμαίων, γ.ά τή σύραγγα τοΰ παλαιοΰ υδραγωγείου καί γενικώς μάς 
ενημερώνει περί τής άρχαίας Κορίνθου. ’Ιδιαίτερη έντύπωσι μάς έκαμε ό τάφος 
στον όποιον υπάρχει άθικτος ό σκελετός νεαροΰ άνδρός 400 χρόνι /. π .Χ .

'Η  αρχαία Κόρινθος ως πνευματικό κέντρο είχε τεραστίαν α’ίγλην, ώστε 
όρθώς έλέγετο : « ού παντός πλεΐν ές Κόρινθον ».

Συνεχίζουμε τήν πορείαν μας γιά τό "Αργος. Διερχόμεθα τά στενά τών Δερ
βενακίων καί δλοι μας άντικρύζουμε μέ εύλάβεια τον άνδριάντα τοΰ Κολοκοτρώνη, 
τοΰ γέρου τοΰ Μωρία, στον όποιον ή 'Ελλάς οφείλει πολλά γιά τήν σημερινήν υπαρξί 
της γιατί ή νίκη στά Δερβενάκια άπέδειξε τήν άδυναμία τής Τουρκίας νά συνέχιση 
τήν κατοχήν της.

Παραμένουμε λίγο εις στο "Αργος καί διά μέσω μεγάλης καλλιεργησίμου 
πεδιάδος, φθάνουμε στήν ξακουσμένη Τριπολιτσά. Έπισκεπτόμεθα τά άξιοθέατα 
τής πόλεως καί τό 411 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, τό όποιον έκτίσθη ύπό ομογενών 
’Αμερικανών καί έπερατώθη τό έτος 1951.

! Άναχωροΰμε άπό τήν Τρίπολι καί στις 4 ,10 ' ώρα μπένουμε στήν άρχαίαν, 
στήν ιστορική, στήν επιβλητική καί συγχρονισμένη σήμερα, Σπάρτη. Στήν πα
τρίδα τοΰ Λεωνίδα, τοΰ ύπέρ βωμών καί έστιών πεσόντος, μέ τούς 300  του στις Θερ
μοπύλες « τοΐς κείνων ρήμασι ».

Στήν χώραν τοΰ Λυκούργου, τοΰ Παυσανία, τοΰ Χείλωνος καί τόσων άλλων 
έπιφανών άνδρών γιά τούς όποιους ή σημερινή Ε λλ ά ς αισθάνεται υπερηφάνεια. 
'Όλων μας ή καρδιά πάλλει άπό τήν θύμισι τών άρχαίων Σπαρτιατών καί ζοϋμε 
νοερά τήν πειθαρχημένη στρατιωτική ζωή των. 'Η  Σπάρτη έχει έξαιρετική 
ρυμοτομία καί θαυμάζει κανείς τήν τάξι καί τήν καθαριότητα τής πόλεως. Ό  Εύ- 
ρώτας ποταμός, τό δρος Ταΰγετος, ό καιάδας ( βάραθρο εις τό όποιον έρρίπτοντο 
τά καχεκτικά παιδιά τών Σπαρτιατών καί ο'ι κακοΰργοι ), ό άνδριάς τοΰ Λυκούργου,
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ό τάφος τοϋ Λεωνίδα καί τό αρχαιολογικό Μουσείο τής πόλεωςδλα αύτά φέρνουν στις 
σκέψεις μας τδ άθάνα-ίο μεγαλείο τής Σπάρτης.

Την έπομένη τό πρωί 3 -9 -1 9 6 3  στις 7 ή ώρα μέ τα πούλμαν έπισκεπτόμεθα 
τον Μυστράν. Τήν νεκρή πόλι, την πόλι των Κατακουζηνών καί Παλαιολόγων. 'Η 
ερειπωμένη πόλις, τά παλαιά άνάκτορα, τά κτίσματα, τα μοναστήρια, τά τείχη 
του κάστρου καί ή έπιβλητικότης τοϋ χώρου, λόγω τής θέσεως στήν οποίαν εύρίσκε- 
ται, μας προκαλεϊ άληθινόν δέος καί έπί πολύ ζοΰμε φανταστικώς τήν αίγλη τής 
εποχής.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας, περί ώραν 12,30 άντικρύζουμε τον κάμπο τής 
Μεσσηνίας. Θαυμάζουμε τό όμορφο αυτό κομμάτι τής Ελλάδος μας, διότι εις έκτε- 
ταμένην πεδιάδα επικρατεί καί κουράζει τό πράσινο καί ή άφθονία τοϋ δδατος.

Σέ λίγο προβάλλει ή Καλαμάτα, ή ωραία πρωτεύουσα τοϋ Νομοΰ, ή πόλις τής 
ομορφιάς.

"Ολοι οί Δόκιμοι τραγουδούμε κεφάτα τό τραγούδι « καί αν πας στήν Καλα
μάτα καί ρθής μέ τό καλό, φερέ μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό ». Τά πούλμαν 
σταματοΰν, τά πράγματα άποβιβάζονται, τακτοποιούμεθα στά ξενοδοχεία μας καί 
μετά άνάπαυσι 3 ωρών ξεκινούμε γιά τήν ιστορική Πύλο, τό ξακουστό Ναυαρϊνο, 
γιά τήν πόλιν όπου κατεστράφηκε όλοσχερώς ό Τουρκοαιγυπτιακός στόλος τό 1827. 
Μάς άναμένει ό Μοίραρχος τής Χωροφυλακής κ. Φωτόπουλος καί προθυμότατα μάς 
έδειξε τά άξιοθέατα τής πόλεως. ’Ακολούθως, μέ ναυλωμένα εΐδικώς γιά τήν Σχολή 
βενζινοκάϊκα, μάς μεταφέρουν εις τήν άπέναντι νήσον Σφακτηρίαν καί μέ λεπτομέ
ρειαν, ορθότητα καί καλωσύνη, μάς όμιλεΐ διά τήν ιστορική ναυμαχία τού Ναυαρί- 
νου, γιά τήν σημασία αύτής καί γενικώς βοηθούμενος άπό τόν εύγενέστατο Συμβο
λαιογράφο κ. Μπαλαφούταν, μάς δίδουν πλήρη εικόνα τής όλης έξελίξεως τής ιστο
ρικής πόλεως. Μετά ό Δήμαρχος καί τό Δημοτικό Συμβούλιο, προσφέρει προς τι
μήν μας στο ξενοδοχεΐον « Ξενία » διάφορα άναψυκτικά. « 'Η  Πύλος, είπεν, είναι 
υπερήφανος καί θεωρεί τιμήν διά τήν έπίσκεψιν σας. Είναι ή πρώτη φορά κατά τήν 
οποίαν Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, έπισκέπτονται τήν Πύλον. Σάς ευχαριστούμε θερμώς 
καί σάς εύχόμεθα καλήν σταδιοδρομίαν».

'Ο 'Υποδιευθυντής μας κ. Λυκούσης άπήντησεν έκ μέρους μας καί είπε μετα
ξύ άλλων τά εξής : « Κύριοι, εύχαριστοΰμε θερμότατα διά τήν υποδοχήν πού μάς 
κάνατε. Έ γ ώ  καί οί Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, δέν θά ξεχάσωμε ποτέ τήν τιμήν αυτήν 
καί ή άνάμνησις θά είναι βαθειά χαραγμένη εις τάς ψυχάς μας. 'Η  ’Αστυνομία θά 
αγωνίζεται πάντοτε διά τήν γαλήνην, τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν. Θά διώκη τό έγκλη
μα καί θά πατάσση τούς ύπονομευτάς τού έθνους μας, τούς κομμουνιστάς. Σάς ευ
χαριστούμε πολύ ».

’Αργά κατά τις 10 ή ώρα επιστρέφουμε στήν Καλαμάταν. "Ολοι μας έχουμε 
σχηματίσει τις καλύτερες έντυπώσεις γιά τήν άκραία αυτή πόλι τής Ελλάδος.

4 -9 -1 9 6 3 . "Αμα ξημέρωσε στις 6 ή ώρα, ξεκινάμε γιά τήν Πάτρα. Περνούμε 
έκ νέου άπό τήν Τρίπολι, τήν Βυτίνα, ή οποία φημίζεται γιά τό υγιεινό κλίμα της, 
τά ορεινά Λαγκάδια, καί βαδίζοντας μέσα άπό θεώρατα έλατα συναντούμε τόν ποτα
μό Λάδονα άπό τόν όποιον τόση ήλεκτρική δύναμις παράγεται γιά τήν Πελοπόννη
σον. Σ τις 12,30' ή ώρα άντικρύζουμε τήν άρχαίαν ’Ολυμπίαν, τήν κοιτίδα τού άρ- 
χαίου φωτός, τήν βασίλισσαν τού πνεύματος καί τής ρώμης. Μάς ξεναγεί ό ένω- 
ματάρχης κ. Γεωργακόπουλος ό όποιος μάς όμιλεΐ γιά τήν άρχαίαν ’Ολυμπίαν, γιά 
τούς άγώνας οί όποιοι έγένοντο στο Στάδιον, γιά τόν καλλίγραμμον « Έρμήν » τού 
Πραξιτέλους, γιά τούς επιφανείς τής έποχής έκείνης Όλυμπιονίκας ώς τόν Διαγόραν 
καί άλλους, γιά τούς πρώτους ’Ολυμπιακούς άγώνας μετά τήν άπελευθέρωσιν τοϋ 
1821, τούς διωργανωθέντας άπό τόν Βαρώνο Γάλλον Πέτρον Κουμπερντέν κατά τό
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1896 καί για την άγάπην καί λατρείαν του προς την Ελλάδα, ώστε να εϊπη θνή- 
σκων : « Τό σώμα μου να μεταφερθή εις τήν Γαλλίαν, την καρδιά μου όμως, νά θά
ψετε στήν Ελλάδα », για τήν τουριστικήν κίνησιν πού παρουσιάζει το ώραιότερον 
αύτο κομμάτι της Ελλάδος καί γενικά μας γεμίζει τήν ψυχήν άπύ ωραίες παρα
στάσεις για τά γεγονότα της άρχαίας εποχής.

’Αναχωρούμε άπύ τήν άρχαίαν ’Ολυμπίαν καί διά μέσω Πύργου -Άμαλιάδος 
καί τού παραγωγικού κάμπου της ’Ηλείας, εΐσερχόμεθα στις 7 ,30 ' το απόγευμα εις 
τήν πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου, τήν ναυτεμπορικήν πόλιν, τήν πόλιν μέ τήν θαυ- 
μασίαν ρυμοτομίαν, τήν γ' κατά σειράν μεγαλόπολιν στήν οποίαν εδρεύει ή ’Αστυ
νομία Πόλεων, τήν νύφην τής Πελοποννήσου τήν Πάτραν.

5 -9 -1 9 6 3 . Πολύ πρωί, ξεκινάμε γιά τά Καλάβρυτα καί στις 9 ,30  φθάνομε 
στήν πόλιν, στήν οποίαν έλαβε σάρκα καί οστά ή ιδέα τής άπελευθερώσεως άπο 
τον ζυγόν των Τούρκων, τύ 1821. ’Ε κεί όπου οί πρόγονοί μας έλαβαν τήν έπόφασιν 
νά ξεσηκωθούν κατά τού τυράννου καί νά ζήσουν έλεύθεροι ή άλλως νά άποθάνουν 
όλοι. Ή  πόλις, μάς συγκινεΐ καί μάς συνεπαίρνει. Οΐ μορφές των Ζαίμηδων, των 
Πετμεζάδων καί λοιπών οπλαρχηγών, είναι νοερώς μπροστά μας καί μάς χαμο
γελούν διότι έθυσίασαν τήν ζωήν των γιά τήν έλευθερίαν τής πατρίδος μας. Συνε
χίζουμε καί σέ άπόστασιν 10 λεπτών τής ώρας, εϊμεθα στήν Μονήν τής 'Αγίας 
Λαύρας. Στο Μοναστήρι αύτό, όπου ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωσε τήν 
σημαίαν τής Έπαναστάσεως. Ά π ο τον ήγούμενον τής Μονής, μάς γίνεται θερμοτά- 
τη υποδοχή, μάς προσφέρεται το συνηθισμένον καί ύποχρεωτικον γιά κάθε ξένον 
γλυκύ άπο τριοντάφυλλον, μάς δείχνει το λάβαρον, τά άμυθήτου άξίας παλαιά χρι
στιανικά βιβλία γραμμένα σέ πάπυρον, τά άμφια τού Παλαιών Πατρών Γερμανού 
καί τύν πλάτανον στον ίσκιον τού οποίου συνεκεντρώθησαν οί οπλαρχηγοί τού 21 
όταν έλαβαν τήν άπόφασιν νά κηρύξουν τήν έπανάστασιν. Βγάζουμε άναμνηστικές 
φωτογραφίτς μέ τούς καλογήρους καί τέλος φεύγουμε γιά τήν Πάτραν άποκομίζον- 
τας τά ωραία διδάγματα τής έκδρομής τής ήμέρας αύτής. Τό άπόγευμα έπισκεπτό- 
μεθα διάφορα άξιόλογα μέρη τής πόλεως, ώς τύν ναόν τού Α γίου Άνδρέου καί τήν 
οινοποιίαν « Κλάους » έξωθι τής πόλεως τών Πατρών. Μάς προσφέρεται οίνος 
άφθονος ήλικίας 100 καί πλέον ετών, καί επιστρέφουμε στήν Πάτραν γιά νά συνεχί- 
σωμε, τύ ταξίδι μας καί στήν λοιπήν Ελλάδα, τήν έπομένην.

6 .9 .6 3 . Σήμερα άφήνουμε τήν Πελοπόννησο καί διά τού φέρυ-μπότ, άποβι- 
βαζόμεθα στις 9 ή ώρα στο Άντίριο. ’Ακολούθως μεταβαίνουμε στή Ναύπακτο. 
'Η  Ναύπακτος είναι ωραία πόλις, παραλιακή καί έχει άφθονα νερά. Καθήμεθα έπ ’ 
ολίγον καί όλοι οί Δόκιμοι άσχολούμεθα μέ τύ τράβηγμα τών δικτύων όπου έκείνην 
τήν ώραν οί ψαράδες έβγαζαν. 'Ο  Διμοιρίτης μας κ. Κουβέλης Κων., δράττεται τής 
ευκαιρίας καί μάς έξηγεΐ τήν σημασία τών ψαριών.

Στις 9 .30  φθάνουμε στύ ήρωϊκύ Μεσολόγγι. Ή  καρδιά όλων μας κτυπά δυ
νατά καί αίσθανόμεθα πολύ συγκινημένοι.

Μόλις κατεβαίνουμε άπύ τά πούλμαν συγκεντρωνόμαστε κατά διμοιρίας πρύ 
τού 'Ηρώου σέ στάσι προσοχής καί ό άρχηγύς τής τάξεως καταθέτει στέφανον.

Μάς ξεναγεί ό Γυμνασιάρχης τής πόλεως κ. Μαυρομμάτης καί μάς δείχνει τούς 
άνδριάντες τών 'Ηρώων, ώς τού Μάρκου Μπότσαρη, τού Γ . Κίτσου, τού Μήτρου 
Δεληγεώργη καί τού μεγάλου φιλέλληνος Λόρδου Βύρωνος, ό όποιος τόσον άγάπη- 
σεν τήν Ελλάδα, ώστε νά θυσιάση καί τήν ζωήν του γ ι’ αύτήν.

Έπισκεπτόμεθα τύ Μουσεΐον [καί θαυμάζομεν τούς ωραίους πίνακας ζω 
γραφικής πού παριστάνουν μάχες άπύ τήν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου.

Μετά τύ Μεσολόγγι συναντάμε τύ Αΐτωλικό, τά Στενά τής Κλεισούρας, τύ
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’Αγρίνιο, τήν λίμνην τής Άμβρακίας, την ’Αμφιλοχίαν, τό ηρωικόν Πέτα καί στις 
4 τό άπόγευμα φθάνουμε στην ’Άρταν, μέ τό ξακουστό Γεφύρι της.

Περιεργαζόμεθα τον ναόν, ό όποιος είναι άξιοθαύμαστος, περιπατούμε επί 
του θρυλικοϋ γεφυριοϋ, βγάζουμε φωτογραφίες καί συνεχίζοντας, φθάνουμε στο ήλε- 
κτροπαραγωγικόν έργοστάσιον τής Δ .Ε .Η . Λούρου. Μας υποδέχεται ό δ ευθυν- 
τής τοϋ έργοστασίου κ. Έμμανουηλίδης, ό όποιος μας έξενάγησε στον χώρον του 
έργοστασίου καί μας εξήγησε τήν σημασίαν τοϋ έκτελουμένου έργου.

Μετά άναχωροϋμε, διότι δεν έχουμε καιρόν, καί στις 5 ή ώρα έπισκεπτό- 
μεθα τό Χάνι «Έ μ ίν  ’Αγά». ’Εκεί όπου έλαβε χώραν τό 1912 ή μάχη τοϋ 
Μπιζανίου.

Τρέχουμε ολοταχώς καί στις 6 ή ώρα μπένουμε στα χιλιοτραγουδισμένα Γιάν
νινα οπού παραμένουμε μίαν ολόκληρον ήμέραν. Πραγματοποιούμε επισκέψεις: στο 
Σπήλαιον, τό άνακαληφθέν τυχαίως τό 1940 άπό τον χωρικόν Ίωαν. Κοντογιάν- 
νην, στο νησάκι « Ά γ . Παντελεήμων» όπου συνελήφθηκε ό Ά λή  Πασσάς, στο Κρυ- 
ονέρι, στο Μουσεϊον «κατοικία τοϋ Ά λή  πασσά, καί στις 6 ή ώρα τό πρωί 7 .9 .1963 , 
άφήνουμε τα Γιάννινα διά νά φθάσουμε τό άπόγευμα στήν 'Ηγουμενίτσαν.

Μέ τό φέρυ-μπότ, άποβιβαζόμεθα στις 9 ή ώρα τό βράδυ, εις τήν ώραίαν νή
σον τών Φαιάκων, τήν όμορφη Κέρκυραν.

'Η  Κέρκυρα είναι ένα, σπάνιάς ομορφιάς νησί, στό όποιον τόσοι έστεμμέ- 
νοι παρέμειναν κατά τό παρελθόν καί τίμησαν μέ τήν παρουσίαν των, ώς ή Έ λ ισ - 
σάβετ τής Αυστρίας, ό Κάϊζερ καί όλοι οί δικοί μας Βασιλείς. Παραμείναμε σ’ αυ
τό δύο ημέρες καί περιήλθαμε όλα τά άξιοθέατα, ώς τήν Παληοκαστρίτσαν, τό Ά -  
χίλλειον, τό Κανόνι, τό Μόν-Ρεπό, τον ναόν τοϋ Α γίου Σπυρίδωνος καί γενικώς κά- 
θετί άξιόλογον τής νήσου. 'Ο  υποφαινόμενος ήσθάνθη ιδιαιτέραν χαράν μαζύ μέ συγ- 
κίνησιν, διότι στό νησί αύτό πέρασε τά καλύτερα χρόνια τής ζωής του, ώς άστυφύ- 
λαξ. Είναι ή Κέρκυρα ένα κομμάτι τής ζωής του.

9 .9 .1 9 6 3 . Φεύγουμε άπό τό νησί τών Φαιάκων μέ τις καλύτερες εντυπώσεις 
καί διά τοϋ ίδιου μέσου, φθάνουμε στις 2 ή ώρα τό μεσημέρι στήν Κόνιτσαν. Μάς 
άναμένει ό Ταγματάρχης κ. Διαμάντης, ό όποιος μάς έξηγεϊ μέ πάσαν λεπτομέρειαν 
καί σαφήνειαν, τό ιστορικόν τής μάχης τής Κονίτσης στις 25 .12 .1947 , μέ τούς άν- 
τάρτας.

«Οί ξενόδουλοι αύτοί εχθροί τής Ελλάδος μας—συνέχισε—έπεδίωκαν νά κα
ταλάβουν τήν Κόνιτσαν διά νά στήσουν τήν Κυβέρνησίν των ώστε νά άναγνωρισθή 
καί έτσι νά άποτελέσουν ένα δεύτερον κράτος κομμουνιστικόν. 'Ο  εθνικός όμως 
στρατός, οί καθαρόαιμοι "Ελληνες, οί διαπνεόμενοι άπό τήν ιδέαν τής έλευθερίας, 
έπολέμησαν μέ καρδιά, άντεστάθησαν στους συμμορίτας μέ σθένος, έχυσαν τό αίμα 
τους, έδωσαν τήν ζωήν τους γιά νά κρατήσουν τήν Κόνιτσα καί γιά νά άναπνέωμε 
εμείς σήμερα ελεύθεροι». Λίαν συγκεκινημένος καί μέ φωνήν πάλλουσαν, ό κ. Δια
μαντής συνέχισε:

«Πάρετε λίγο χώμα ιερόν, πάρετε λίγο χώμα πού μέ τόσο αίμα έχει ποτισθή 
καί πηγαίνετέ το στήν ’Αθήνα. Πέστε σ’ αύτούς ότι έδώ ό έλληνικός στρατός είναι 
άκοίμητος φρουρός, είναι φύλαξ τών ιερών καί οσίων. Πολέμησε μέ καρδιά καί αν 
πάλι χρειασθή, θά πολεμήση διά τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος μας». 'Ο  κ. Λυ- 
κούσης άφοΰ ηύχαρίστησε τον κ. Δ'.αμάντην είπεν: «Κάς μεϊς άπό τήν δικήν μας 
σκοπιάν θά άγωνιζώμεθα πάντοτε διά τήν καταπολέμησιν τοϋ έπαράτου έχθροΰ 
μας τοϋ κομμουνισμοΰ, ώστε ή χώρα μας» νά θεωρείται έλευθέρα.

( Συνεχίζεται)
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ΚΩΣΤΗΣ π α λ α μ α ς
Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν  Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι  

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

_________________ ’Υπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑ Μ ΑΤΗ  ____________________

( Σ υ ν έχ ε ια  άπό τό προηγούμενο )

Τά δσα κατεχώρησα άπό τις τόσο κατατοπιστικές σημειώσεις του κ. Χουρ- 
μουζίου, νομίζω δτι είναι άρκετά για μιαν άμυδρή ιδέα των «Γραμμάτων στή Ρα
χήλ». ’Ολίγοι στίχοι ωστόσο, άπό τά δσα ό ποιητής άφησε στήν άλληλογραφία αυ
τή, έχουν τήν θέση τους εδώ. Νά ένα τετράστιχο του 1922, λίγο υστέρα άπό τήν 
γνωριμία:

"Οταν ή πόρτα άνοίγεται τοΰ καλυβιοϋ καί μπαίνεις, 
σοϋ τό είπα, τό έρμοκάλυβο γίνεται δόξης ναός...
"Οταν ή πόρτα άνοίγεται του καλυβιοϋ καί μπαίνεις, 
μπαίνει μ’ εσέ, θαμπώνοντας τή σκέψη μου, ενα φως...

Καί τό 1923 ό ποιητής γράφει γιά τήν όμορφη κοπέλλα, τήν «ψυχή της 
’Ιδέας καί τοΰ καημού» του:

— Γιατί Ραχήλ τήν έ'κραξα, 
δεν ξέρω, Δέσποινά μου.
Μπορεί έτσι τήν εικόνα της 
νά τήν κρατά μπροστά μου.
Ραχήλ! Καί μόνο τόνο μα, 
τραγούδι ώς νά είναι ώραΐο, 
της πάει: Ραχήλ τή λέω 
κι’ είναι ώς νά τραγουδώ...

Ή  τεραστία άλληλογραφία δεν θά μάς άπασχολήσει είδικώτερα, παρ’ όλο 
πού σ’ αυτήν παρελαύνουν μύριες σκέψεις γιά τή λογοτεχνία τών έτών εκείνων, 
πολλές κρίσεις γιά τούς πνευματικούς μας άνθρώπους καί πολλά άπό τά προβλή
ματα τής έλληνικής ζωής τών έτών 1922-1935. Θά δοΰμε όμως λίγες γραμμές άπό 
τό τελευταίο γράμμα, τής 28 Αύγούστου 1935, πού κλείνεται τραγικά καί ή δλη 
συνομιλία. Γράφει ό Παλαμάς τών έβδομήντα εξ έτών:

« ... Πρώτα δέν κάθομαι πλέον στο σπίτι πού τό ήξερες... Μετακομίσθηκα ... 
Τό χέ(5ι μου τό δεξί είναι παράλυτο, γι’ αύτό σοϋ γράφω μέ πολύ κόπο μέ τό μολύ
βι... ’Εγώ , έχασα δλα μου’ άλλαξε τό γραφείο μου, ή εικόνα σου πού στήν κορνί
ζα της μόνο μοΰ άπόμεινε, τώρα τελευταία χάθηκε κι’ αύτή. Καί στο κεφάλι μου 
δλα χάθηκαν, έκτος άπό λίγες φωτεινές εικόνες πού δέν ξέρω τί νά τίς κάνω...».

Τά γράμματα φυλάχθηκαν άπό τήν Ελένη Κορτζά καί άνεκοινώθηκαν άπό 
τήν ίδια στον κ. Κουρνοΰτο μόνον τό 1959, κατά τήν διάρκεια τών έορτών μέ τό 
«’Έ το ς  Κωστή Παλαμά». Είχαν άκολουθήσει τίς μεγάλες περιπέτειες τής οικογέ
νειας της, άφοΰ ό στρατηγός Γεώργιος Κορτζάς μέ τήν κατάρρευση τοΰ Άλβανι- 
κοΰ μετώπου βρέθηκε στήν Αίγυπτο συνεχίζοντας τον άγώνα τοΰ ’Έθνους. Γύρι
σε τον Νοέμβριο 1944 γιά νά συρθεί δμηρος στα Κρώρα άπό τούς κομμουνιστάς καί 
νά σφαγιασθεί. Ή  «Έλενίτσα» τών έπιστολών έπέστρεψε στήν Ελλάδα τον ’Ια
νουάριο τοΰ 1953, δηλαδή δέκα χρόνια μετά τον θάνατο τοΰ ύμνωδοΰ της καί ψάλ-
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τη δλων των ελληνικών συγκινήσεων. ’Εγκαταστάθηκε καί μένει στο προάστιο τής 
Βούλας.

«Το «’Έ  τ ο ς  Π α λ α μ ά » ,  σημειώνει ό κ. Κουρνοΰτος, μάς έφερε τυχαία 
»τή γνωριμία μέ την Έλενίτσα Κορτζά καί μέ τα γράμματα του ποιητή. Είχαν 
«φυσικά κι’ αυτά άκολουθήσει στις περιπέτειες τής οικογένειας του στρατηγού καί 
«είναι πολλά έκεϊνα πού χάθηκαν. Τά δσα σώθηκαν, κυρίως μέ την κάποια φροντί- 
»δα τοϋ άδελφοΰ τής Έλενίτσας, έμειναν ξεχασμένα μέσα στις πολλές καί πικρές 
«μνήμες τοϋ σπιτιού.

«Στις 16 Νοεμβρίου 1959, στή σειρά των ομιλιών πού έγιναν στον «Παρνασ- 
»σο» κατά τύν έορτασμον τοϋ «’Έ τους Παλαμά», άνεκοίνωσα τήν ύπαρξη τών γραμ- 
«μάτων τοϋ ποιητή πρύς τη Ραχήλ, μέ τήν ομιλία μου «'Ο  Κ ω σ τ ή ς  Π α λ α- 
« μ ά ς  ά π ο  τ ή ν  ά λ η λ ο γ ρ α φ ί α  τ ο υ » .. .» .

Αυτό είναι το κεφάλαιο τής ιδιωτικής κάπως ζωής τοϋ Κωστή Παλαμά, πού 
άπο συνέπεια προς τήν δλη προσωπικότητα τοϋ έθνικοΰ μας ποιητοΰ συμπεριέλα
βα έδώ σέ έλάχιστες γραμμές καί μόνον γιά τήν κατατόπιση στά πολυθρύλητα 
«Γράμματα στή Ραχήλ»

* —* *

Το μεγάλο κεφάλαιο «Κ  ω σ τ ή ς  Π α λ α μ ά  ς» έκλεισε χ ρ ο ν ο λ ο γ ι — 
κ ά πριν είκοσι χρόνια, στις 27 Φεβρουάριου 1943, δταν ό ποιητής τόσων έλληνι- 
κών στοχασμών άφησε τή στερνή του πνοή. Δέν έκλεισε ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  δμως 
καί ούτε θά κλείσει ποτέ, έν δσω στή γή θά ύπάρχουν 'Έλληνες καί Ελλάδα, έν δ- 
σω ό ήρωισμος καί ή φιλοσοφία θά συγκινοϋν τις καρδιές καί γενικώτερα έν δσω 
τά άτομα θά πιστεύουν στις αιώνιες ήθικές άξίας τής άνθρώπινης ύποστάσεως.

"Έκλεισε ό κύκλος τής ζωής τοϋ έθνικοΰ μας ποιητοϋ μέ ήρωικό μεγαλείο 
τής άπύθμενης ψυχής του, μέ βαθειά φιλοσοφική πίστη δ, τι τοϋ έλληνικοΰ καί πα
νανθρώπινου στοιχείου, μέ ιδεαλισμό πού θά φωτίζει τις έπερχόμενες γενεές τοϋ 
Ελληνισμού στήν αιωνιότητα. ’Έ κλεισε προ πάντων μέ τήν υψηλή διακονία στήν 
ιδέα τοϋ ήρωισμοΰ, δταν άπο τά πρόθυρα τοϋ μεγάλου Εσπερινού τής ζωής του 
έσάλπισε στή γενεά τοϋ 1940-1941 ό ποιητής:

, Τ ο ΰ τ ο  τ ό  λ ό γ ο  θ ά  σ ά ς  π ώ ,
δ έ ν  έ χ ω  ά λ λ ο ν  κ α ν έ ν α .
Μ ε θ ύ σ τ ε  μ έ  τ ’ ά θ ά ν α τ ο  
κ ρ α σ ί  τ ο ϋ  Ε ί κ ο σ ι έ ν α !

'Ο  σπόρος ό ιερός τής Παλαμικής ’Ιδέας έβλάστησε, ή Ελλάδα πού όνειρεύ- 
θηκε ό ποιητής έδημιουργήθηκε, οί "Ελληνες άφυπνίσθηκαν καί έλάτρευσαν πλέον 
δ, τι τό μεγάλο, δ, τι τό ήρωικό, δ, τι τό ελληνικό. ’Έγινε συνισταμένη τοϋ Ε λ λ η 
νισμού όποιασδήποτε εποχής ή χαρακτηριστική ιδέα τών στίχων τού εθνικού μας 
ποιητοΰ:

Σ ’ α υ τ ό  τ ο ν  τ ό π ο  π ά ν τ ’ ά ν θ ο ΰ ν ε  
κ ι ’ έ χ ο υ ν  ά θ ά ν α τ η  ζ ω ή ,  
κ α ί *  μ ά ς  θ α μ π ώ ν ο υ ν ,  μ ά ς  μ ε θ ο ύ ν ε ,  
Ν ε ρ ά ι δ ε ς ,  "Η ρ ω ε ς, Θ ε ο ί . .

(Συνεχίζεται)



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Καδώς κ λ ε ίν ε ι ό κύκλος...»
Ύ πό Ύπαστυνόμου Α ' κ. Σ. ΠΗΛΟΥ

Ξημερώνει... Τά σκοτάδια της νύχτας διαλύονται... Οί πρώτες άχτΐδες τοϋ 
ήλιου ξεπροβάλλουν πίσω άπό τό άντικρυνό βουνό, άνάβοντας πυρκαγιές έκεϊ κατά 
την ’Ανατολή... Ή  πόλη βγαίνει σιγά-σιγά άπό τήν νυκτερινή ομίχλη, πεντακά
θαρη, ζωηρή... Θόρυβος... Τό προσκλητήριο τής βιοπάλης σημαίνει... Είμαι υπηρε
σία... παρέλαβα στις έξη παρά τέταρτο. Έ τ σ ι  βρέθηκα κι’ έγώ άνάμεσα σέ τούτο 
τό μεγάλο ειρηνικό στράτευμα πού συνθέτει τήν πανέμορφη εικόνα τής άνθρώ- 
πινης δραστηριότητος... Μέ χαιρετούν, τούς καλημερίζω... Καί συνεχίζω τήν 
σκοπιά μου.

’Οκτώ καί τέταρτο... Στή γωνιά ένός δρόμου άκούω μιά γνώριμη φωνή καί 
χαμογελώ: «Ντομάτες... άργίτικα καλά πεπόνια... ροζακιά γλυκά σταφύλια». Ε ί
ναι ό μπάρμπα-Στέλιος ό μανάβης... "Ενα καλό γεροντάκι πού χρόνια καί χρόνια, 
γυρνά στους ’ίδιους δρόμους, γιά νά θρέψη τά παιδιά. ^

Δουλευτής, τίμιος καί καλός οικογενειάρχης ό μπάρμπα-Στέλιος, έχει κερ
δίσει τήν συμπάθεια όλης της γειτονιάς. Καί ποιος δεν τον ξέρει; "Ολοι τον προτι
μούν. Τον θυμάμαι σάν ήμουνα παιδί. "Ετρεχα, μόλις τον άκουγα, μαζί μέ τ ’ άλλα 
παιδιά της γειτονιάς, κοντά στο ψαρί γαϊδουράκι του καί στεκόμουνα ώρες ολό
κληρες νά τόνε κοιτάζω, καθώς έπαιρνε παραγγελίες, ζύγιζε, έδινε ρέστα. Καμιά 
φορά τον έπειράζαμε κιόλας. Καί μόλις έκανε ν’ άπομακρυνθή τραβούσαμε τήν ου
ρά τού ζώου του. Μά, εκείνος δέν θύμωνε. Ούτε μάς κυνηγούσε. "Ισα-ϊσα πού, κά- 
που-κάπου, μάς έδινε ένα τσαμπί σταφύλι.

Τώρα τά χρόνια άλλαξαν. Ό  μπάρμπα-Στέλιος έχει μιά σούστα, μιά όμορ
φη σούστα πού τήν σέρνει ένα μαύρο άλογο. Κ ι’ έγώ έγινα ’Αστυφύλακας. Πόσο 
χάρηκε σάν μέ ε ίδ ε ! ! !  Μ’ άγκάλιασε, καί μουστειλε τήν εύχή του, μέσα άπό τήν 
καρδιά του. Αύτόν περιμένω τώρα νά περάση άπό τούτο τό δρόμο, πού βρέθηκα νά 
περιπολώ.

Καί νάτον έφθασε.
—Καλώς τόν μπάρμπα-Στέλιο.
—Καλό νάχης, παιδί μου.
— Π ώς πάει ή δουλειά, μπάρμπα-Στέλιο; Βγαίνει τό μεροκάματο;
—Δόξα νάχη ό Θεός, παιδί μου. Οί δουλειές καλά πάνε, μά τά πόδια μου 

αρχίζουν νά μή μέ υπακούνε.
—Τ ί λές;
—Ναί, λεβέντη μου. Οί δυνάμεις μου άδυνατίζουν. Δέν τό μπορώ πιά τό 

περπάτημα. Μέ τσακίζει. 'Ολοένα μικραίνει ό γύρος πού κάνω. Μέ πήραν τά γερά
ματα πιά.

—" Ε !, οχι καί τά γεράματα μπάρμπα-Στέλιο. Ά π ό  τώρα;
—Τ ί άπό τώρα, παιδί μου; Κακά είναι τά ψέμματα. Παρηγοριά στόν άρ

ρωστο.
—Δέν είναι παρηγοριά, μπάρμπα-Στέλιο. Είσαι ροκοδόκκινος, κρατιέσαι 

τόσο καλά στά πόδια σου. Μή τό βάζης κάτω.
—Σ ’ εύχαριστώ, παιδί μου, άλλά... Μοΰ είπε ό μπάρμπα-Στέλιος, καί συ

νέχισε τό δρόμο του άναστενάζοντας.
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Τον έβλεπα ν’ απομακρύνεται μέ άργό βήμα, καμπουριασμένο, νικημένο από 
τό χρόνο καί ή καρδιά μου σφίχτηκε.

Είχα προσπαθήσει νά τον παρηγορήσω, άλλα...
’Αλλά, τί;
'Ο  άδυσώπητος νόμος της ζωής, ό νόμος τής φθοράς, τής άδιάκοπης εναλλα

γής δεν άλλάζει, δυστυχώς ! ! !  "Οσα καλά λόγια κι’ αν λέμε έμεΐς οί άνθρωποι. 
Καλά είναι τά παρήγορα λόγια. "Ομως, τί μπορούν νά κάνουν δταν ή καρδιά άρχί- 
ζει νά σ’ ένοχλή; 'Ο κύκλος τής ζωής κλείνει... Μιά μικρή ακόμη γραμμούλα κι’ 
έκλεισε. Κ ι’ ύστερα δλα περνούν στο παρελθόν. Καί μένει ή μορφή χαραγμένη στή 
θύμηση...

Καί μένει ή ιστορία μιας ζωής στις διηγήσεις έκείνων πού μένουν. "Ωσπου 
δλα κάποτε ξεχνιούνται Κ ι’ ό κύκλος μοιάζει μέ αυτόν πού κάνει ή πέτρα καθώς πέ
φτει στο νερό. Άνοίγει-άνοίγει, κι’ ύστερα δεν φαίνεται πιά τίποτα. 'Η  πέτρα μέ
νει στά βάθη τής θάλασσας κι’ οί κύκλοι έχουν έξαφανισθή.

'Ο νόμος τής ζωής... Είμαστε δεμένοι μαζί του άπό τήν κούνια μας έως τον 
τάφο. Δεν μπορούμε νά γλυτώσουμε άπ’ αύτόν. Κ ι’ είναι, καμιά φορά, τόσο σκλη
ρός αύτός ό νόμος! ! !  Γέρνεις σέ μιά στιγμή πού δλα προστάζουν γύρω σου νά μεί- 
νης δρθιος. Φεύγεις σέ μιά στιγμή πού γύρω σου παιδάκια κι άδύνατη γυναίκα σέ 
χρειάζονται δσο ποτέ άλλοτε. Σάν είσαι νέος, άνύπαντρος, μόνος, είσαι καί δυνα
τός. Σ έ τριγυρίζει ή ζωή γεμάτη δύναμη καί αισιοδοξία. Κ ι’ δταν φτιάξης κάτι, 
έχουν περάσει πιά τά χρόνια. Καί βλέπεις πώς άπό ώρα σέ ώρα, θ’ άφήσης στή 
μέση τό έργο των χειρών σου.

'Ο  νόμος τής ζωής... Είναι ό νόμος τού θανάτου...Κι’ οί δυο μαζί άπλώνον- 
ται έως τήν άθανασία...

’Από τότε δέν τον ξαναεϊδα τον μπάρμπα - Στέλιο...
"Ητανε βράδυ... βράδυ φθινοπωριάτικο...
Κ ι’ ήμουνα μόνος στήν κάμαρά μου, άκούγοντας τού άνέμου τό μονότονο 

μοιρολόγι, πού τραγουδούσε τήν συννεφιά καί τό πέσιμο των φύλλων άπό τά 
δέντρα.

"Ημουνα μόνος καί μέ κύκλωνε μιά μελαγχολία. Καί πάσχιζα νάβρω λίγη γα
λήνη άκούγοντας μιά γλυκειά μελωδία. Τότε χτύπησε ή πόρτα τού σπιτιού μου. 
Μαζί έχτύπησε τρελλά καί ή καρδιά μου. 'Ο  μπάρμπα-Στέλιος μέ καλοΰσε κοντά 
του. Ε ίχε τήν άνάγκη μου.

Τ ί νά συνέβαινε άραγε; Νά είχε κλείσει ό κύκλος; Ε ίχε φτάσει μήπως τό τέ 
λος; Βιάστηκα ν’ άκολουθήσω τον πιτσιρίκο πού μοΰ είχε φέρει τά νέα.

"Ωσπου κάποτε έφτασα...
..."Ενα τετράγωνο χαμηλοτάβανο δωμάτιο. Έ ν α  παλιό ντιβάνι στήν άκρη... 

"Ενα μικρό τραπέζι στήν μέση. Κ ι’ ολόγυρα οί τοίχοι άδειανοί.
Μονάχα ένα καντήλι ψηλά έφώτιζε τό φτωχικό δωμάτιο τρεμοσβήνοντας.
Αύτή ήταν ή εικόνα πού άντίκρυσα. Κ ι’ ολόγυρα σιωπή. Τίποτα δέν άκουγόν- 

ταν. Ή  μυρωδιά τής υγρής γής μπερδευόταν μέ κάποιο παράξενο άρωμα πούφτα- 
νε άπό τά γειτονικά περιβόλια. Στήν άκρη τής ’Αθήνας... Κ ι’ άπό πάνω σκοτεινός 
ό ουρανός... Ούτε ένα άστέρι. 'Ο  μικρός έφυγε, κι’ άπόμεινα μονάχος άντίκρυ άπό 
τούτο τό γεροντάκι πού βαρυανάσαινε, ξαπλωμένο στό ντιβάνι. Πήγα κοντά του. 
Δέν μέ πρόσεξε. Κάπου είχε στηλωμένο τό βλέμμα του, κι’ ένα πικρό χαμόγελο 
διαγραφόταν στό ρυτιδιασμένο πρόσωπό του. Πήρα ένα σκαμνί κι’ έκάθησα κον
τά του, καθώς ένας κεραυνός έπεφτε κάπου κοντά.

Έγύρισε τότε κατά τό μέρος μου καί ρώτησε άργά-άργά:
- Ή ρ θ ε ς ;
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—Τ ί γίνεται, μπάρμπα-Στέλιο; μέ τρόμαξες.
— Γιατί λεβέντη μου, δέν τάπαμε την άλλη φορά; Θαρρώ πώς έφτασε τό 

τέλος πιά.
- Μ ά ...
—’Ό χι. Μην λές τίποτα παιδί μου. Είναι καλύτερα έτσι. Κουράστηκα άπ’ 

τήν ζωή. Έ τοΰτος είναι ό τελευταίος γύρος. Ό  δρόμος τελείωσε πιά.
—Μπάρμπα-Στέλιο, τί κάθεσαι καί μοιρολογάς; Τ ί κουβέντες είναι α υτές;
Ποιος δρόμος τελείωσε; Σ έ καρτερούν οί νοικοκυρές. Τή γειτονιά σου δέν τήν 

σκέφτεσαι; Τα παιδάκια;
—Δέν σέ φώναξα για νά θρηνήσουμε τό θάνατό μου. ’Άλλο είχα στο μυαλό 

μου. Δέν έχω τίποτα νά σέ φιλέψω.
—Μά, τί κουβέντες είναι αύτές πού μοΰ λές; Ό ,τ ι  καί νά μου πής θά κάνω. 

Ά νοιξέ μου την καρδιά σου.
—Γ ι’ αυτό σέ ήθελα. Γιά νά ν’ άνοίξω τήν καρδιά μου. ’Έ χ ω  ένα μαράζι μέ

σα μου παιδί μου. 'Ένα σκουλήκι κατατρώει τά σωθικά μου.
... "Εγινε υστέρα σιωπή. 'Ο  μπάρμπα-Στέλιος άνασηκώθηκε, δίπλωσε τό 

μαξιλάρι στήν πλάτη του, σταύρωσε τά χέρια κι’ άναστέναξε. Έ γ ώ  τί έπρεπε 
νά κάνω;

Κάτι πήγα νά πώ, μά τά λόγια μου τά σκέπασε ή καταιγίδα πού ξέσπασε ξα
φνικά. Τά πρωτοβρόχια. Σέ μιά άλλη στιγμή θά στεκόμουνα πίσω άπ’ τό άνοικτό 
παράθυρο νά καμαρώσω τήν βροχή. "Ομως τώρα...

Κ ι’ ή βροχή δυνάμωνε. Κτυποϋσε πάνω στούς τσίγκους τής φτωχογειτονιάς, 
πάνω στά παράθυρα τού μπάρμπα-Στέλιου.

—Βρέχει, ψιθύρισε ό μπάρμπα-Στέλιος.
—Ναι μπάρμπα-Στέλιο. Καιρός ήταν πιά.
—Μιά τέτοια νύχτα βροχερή έχασα κι’ έγώ τό παληκάρι μου.
—Τό παληκάρι σου; Πέθανε;
—Δέν είπα τέτοιο πράγμα. Κουνήσου άπ’ τή θέση σου. Ζή. Κ ι’ είναι ευτυχι

σμένος. "Ενας όλάκαιρος άντρας ίσαμε έκεϊ πάνω. Δέν τον γνώρισες. Σπουδαγμέ- 
νος είναι καί καλοπαντρεύτηκε.

—Τότε γιατί είπες οτι έχασες τό παληκάρι σου;
—Είναι μιά όλάκαιρη ιστορία. 'Η  ιστορία. Ή  ιστορία τής ζωής μου. 'Η  κυ- 

ρά Λενιώ, ό σύντροφός μου, μ’ άφησε σάν ήτανε ό Κώστας τριών χρονών. Ά πόμει- 
νε τό δύστυχο ορφανό. "Ομως έγώ πάλαιψα νά μή τού λείψη τίποτα. Τό μεγάλωσα, 
τό σπούδασα. ΤΗταν τό κρυφό μου καμάρι. Μαζί περάσαμε χρόνια ευτυχισμένα. Αυ
τό νά μέ ,καρτερή στήν αύλόθυρα σάν γύριζα τις γειτονιές, κι’ έγώ νά τό άγκαλιάζω καί 
νά τό φιλώ καί νά τό ρωτώ γιά τις σπουδές του. "Ομως κάποτε μεγάλωσε, έγίνηκε 
άντρας πιά, έμπήκε σ’ ένα κύκλο πού δέν ήτανε τής σειράς μου. Μπορούσα έγώ ένας 
μανάβης μέ ροζιασμένα χέρια, καμπούρης καί άμόρφωτος, νά στέκω δίπλα του; Τό 
καταλάβαινα. Τό περίμενα. Μιά μέρα θά χωρίζαμε. Κ ι’ ή μέρα αυτή δέν άργησε 
νάρθη. Κάποτε τό παληκάρι μου άγάπησε. ’Αγάπησε μιά κοπέλλα σπουδαία, 
όμορφη, σπουδαγμένη. ’Από μεγάλο τζάκι. Τ ί θάπρεπε νάκάνω; Νά μπώ άνάμεσά 
τους; Μέ ποιο δικαίωμα; Τούς άφησα μονάχους. ( Κ λ α ί ε ι ) .

—Μήν κλαΐς μπάρμπα-Στέλιο. Πές μου τα όλα νά ξαλαφρώσης.
—"Οχι δέν είναι αλήθεια. Δέν τούς άφησα έγώ. ’Εκείνος μοΰ είπε νά τον 

βοηθήσω. Ε ίχε πή στήν κοπέλλα του, ότι ό πατέρας του έλειπε σέ ταξίδι. "Ητανε, 
λέει στήν ’Αμερική. ’Από τότε δέν τον ξανάδα. "Ομως τώρα, τώρα πού ήρθε τό φθι
νόπωρο, τό δικό μου φθινόπωρο, κι’ όλα σκοτεινιάζουν γύρω μου... νά... θάθελα νά 
τού χαϊδέψω λίγο τά μαλλιά, νά τον άποχαιρετήσω... κι’ ύστερα άς πεθάνω....
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Μια ιστορία της ζωής... ’Αληθινή καί πονεμένη... "Ενας πατέρας πού ζητάει 
το παιδί του... 'Ένα παιδί πού άρνιέται τύν πατέρα του... Ό  ένας άργοπεθαίνει 
σπαράζοντας στον πόνο... * 0  άλλος ζή ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς .

Καί ανατέλλει ό Θεός τον ήλιο του επί πονηρούς καί άγαθούς, καί βρέχει έπί 
δικαίους καί άδικους.

Καί πάλι είναι νύχτα. "Ομως δεν βρέχει, κι’ ό ουρανός είναι γεμάτος άστρα. 
Μια νύχτα όμορφη. Κ ι’ είμαστε τρεις πού άνηφορίζαμε έτοϋτο τό λοφίσκο, ενώ άπό 
μακρυά ένα όνειροπαρμένο παληκάρι, παίζει μέ τήν κιθάρα του κάποιους παλιούς 
αγαπημένους σκοπούς. Κ ι’ εμείς όλο περπατάμε, δίχως ν’ άνταλλάσσουμε λέξη κα
μιά. Οι φεγγαριάτικες άχτίδες μπερδεύονται στα πόδια μας. Κ ι’ ύστερα ξεμακραί
νουν καί πασχίζουν ν’ άγκαλιάσουν τήν κοιμισμένη πόλη. Κ ι’ ύστερα... "Ομως, νά 
μπροστά μας τό σπίτι τού μπάρμπα-Στέλιου.

Ή  πόρτα άνοίγει άθόρυβα. Τή σπρώχνει άνάλαφρα έκεΐνος. Ό  μπάρμπα- 
Στέλιος είναι πάντα ξαπλωμένος στο ντιβάνι του καί βαρυανασαίνει...

Καί τότε, μέσα στο μισοσκόταδο καί τή γαλήνη, άντηχεΐ σάν γλυκεία μελω
δία ή γλυκόλαλη λέξη:

— Πατέρα.
Γυρνά ό μπάρμπα-Στέλιος τό κεφάλι ξαφνιασμένος. Τό άψυχο κουφάρι του 

παίρνει ζωή. Τά γέρικα μάτια του γυάλιζαν παράξενα. 'Απλώνει τα ροζιασμένα χέ
ρια του καί τινάζεται μά δεν τά καταφέρνει καί σωριάζεται κάτω. Ό  Κώστας τον 
παίρνει στήν άγκαλιά του καί τον άποθέτει στο ντιβάνι του.

— Πατέρα... Δεν ξέρω τί νά πώ ... Μεγάλο είναι τό έγκλημά μου.
—Μήν λες τίποτα παληκάρι μου. Πες στή γυναίκα σου νά πλησιάση. Νάχε- 

τε κι’ οί δυο τήν ευχή μου.
...Κ ι’ ό κύκλος δεν έκλεισε... Τό τέλος δέν ήρθε... 'Ο  μπάρμπα-Στέλιος άπό 

τήν άλλη μέρα μεταφέρθηκε στο σπίτι τοΰ παιδιού του καί ζή εύτυχισμένος. 'Η 
σερενάτα τής ζωής... Παράξενη ήχοι τήν συνθέτουν... Κ ι’ άλλοτε χαμηλώνει καί 
λες πώς τελείωσε. Κ ι’ άλλοτε δυναμώνει καί πλησιάζει στον θρίαμβο.

Κ ι’ οί μέρες διαβαίνουν γοργά.... Οί άνθρωποι έρχονται καί φεύγουν. 'Ό μως, 
κάτι μένει άπ’ όλη έτούτη τήν δημιουργία. Μένει ή άγάπη σάν κεντρικό νόημα τής 
ζωής. Μένει ή άνάμνηση μιάς εύτυχίας πού συντροφεύει τ ’ άνθρώπινα όνειρα. Μέ
νει ή ίδια ή ζωή, πού δέν τελειώνει ποτέ.

Φεύγει ό ένας, έρχεται ένας άλλος. Τά κενά αδιάκοπα συμπληρώνονται. 'Η  
άνθρώπινη ιστορία θά συνεχίζεται πάντοτε στο ίδιο γνώριμο μοτΐβο, όσο υπάρχουν 
άνθρωποι.

Σ. Π Η Λ Ο Σ

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.
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Μ Η Ν Ο Σ  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 6 3

Α)  Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ.έ. και άπό 1-30  εις Άθήνας-Πειραιά-Πάτρας
και Κέρκυραν :
1 ) Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των οΐκοι .....................  767 Μέλη
2 ) Έξητάσθησαν εις ιατρεία » » » . . . . . . . . .  1 .9 5 1  »
3 ) Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . . . . .  182 »
4 )  Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια........................................................... 2 6 νέα»
5 ) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ιατρεία τοϋ Ν .Α .Π . καί του Κλά

δου 'Υγείας ’Αθηνών - Π ειρ α ιώ ς............................................................  4 .9 7 9  »
---------  »

’Ή τοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω.................................. 7 .9 0 5  »
6 ) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 5 .644  συνταγαί.

’Απο οικονομικής πλευράς ό μην Αύγουστος 1963 έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  δραχμαί 365 .030 ,85
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 507 .114.—

Σ ύ ν ο λ ο ν έ σ ό δ ω ν  » 872 .144 ,85
Έ ξ ο δ α  » 1 .081 .237 ,75

Β) Συνιστώμεν τήν άνάπτυξιν εις άπαντας τούς υπαλλήλους τής κατω
τέρω δημοσιευομένης διαταγής ήμών έν σχέσει προς τον τρόπον και τήν διαδι
κασίαν έφαρμογής τοϋ νέου συστήματος υγειονομικής περιθάλψεως άπο 5 -10 -1963  
καί προς το παρόν μόνον έν τή περιοχή τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Ή  
έπέκτασις τοϋ συστήματος καί διά τά έν ταϊς έπαρχίαις διαμένοντα μέλη οικογενειών 
τών έν ένεργεία καί συντάξει αστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων θά πραγμα- 
τοποιηθή βραδύτερον, δτε καί θά έπακολουθήση νεωτέρα άνακοίνωσις τοϋ Κλάδου 
'Υγείας. Προς τοΰτο συνιστάται ιδιαιτέρως δπως τά άτομικά βιβλιάρια υγείας καί 
συνταγολόγια τών εις τάς έπαρχίας διαμενόντων μελών μη άποσταλώσιν άπύ τοΰδε, 
άλλά θά φυλαχθώσι ταΰτα προς το παρόν, καθ’ δσον προ τής ώς άνω αποστολής 
τούτων θά προηγηθή ειδική σφράγισις καί άνακοίνωσις περί τοϋ τρόπου χρησιμο- 

'ποιήσεως άμφοτέρων τών βιβλιαρίων δι’ έκάστην περίπτωσιν ιατροφαρμακευτικής 
περιθάλψεως. ’Επειδή δέ ό χρόνος έπεκτάσεως τοϋ νέου ώς εΐρηται συστήματος 
παροχής ύγειονομικής περιθάλψεως καί εις τούς έν έπαρχίαις διαμένοντας δημοσίους 
ύπαλλήλους, μέλη οικογενειών αυτών, ίδιους συνταξιούχους καί συζύγους αύτών δεν 
είναι είσέτι γνωστός, οί έκ τούτων ήσφαλισμένοι εις ήμέτερον Κλάδον 'Υγείας θά 
έξακολουθήσωσι νά έξυπηρετώνται συμφώνως προς τά μέχρι σήμερον ίσχύοντα.

Γ ) Κατόπιν σχετικού έγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, συντα
γαί άναγραφόμεναι παρ’ ιδιωτών ή υπηρεσιακών όδοντιάτρων καί άφορώσαι εις όδοντια- 
τρικάς ή άλλας παρεμφερείς θεραπείας, θά θεωρώνται τοϋ λοιποΰ μόνον καί άποκλει- 
στικώς παρά τών κ.κ. όδοντιάτρων τοϋ Ν .Α .Π . 'Ω ς έκ τούτου οί ένδιαφερόμενοι, 
προς άποφυγήν ταλαιπωριών, δέον νά μεταβαίνωσιν εις τούς ιατρούς τούτους προς 
θεώρησιν τών άνωτέρω συνταγών καί ούχί εις τά κεντρικά γραφεία τοϋ Κλάδου 
'Υγείας ή εις το Παράρτημα τούτου έν Πειραιεΐ, ένθα προς το παρόν δεν ύφίστανται 
έλεγκταί οδοντίατροι. Ό  ’Αρχηγός

ώς Πρόεδρος τον Κλάδον ’ Υγείας 
Θ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

Ή  εις τήν § Β  άναφερομένη διαταγή έχει ώς κάτωθι:
Κατόπιν σχετικής άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, άπο 5ης 

’Οκτωβρίου έ.έ. τίθεται εις έφαρμογήν έν τή περιοχή τής τέως Διοικήσεως Πρω
τευούσης το νέον σύστημα παροχής υγειονομικής περιθάλψεως εις τούς δημοσίους
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υπαλλήλους, τά μέλη των οικογενειών αυτών, ώς καί τούς ίδιους συνταξιούχους και 
τάς συζύγους αυτών.

’Από τής αύτής ώς άνω ήμερομηνίας, πάντα τά μέλη τά προσερχόμενα εις τον 
Κλάδον 'Υγείας ύποχρεοΰνται νά φέρωσι μεθ’ εαυτών τά νέα βιβλιάρια υγείας ( Β ι
βλιάριου - συνταγολογίου ), άνευ τών όποιων καθίσταται παντελώς άδύνατος ή 
έξυπηρέτησίς των. Ω σα ύτω ς δέον νά φέρωσι καί τό δελτίου ταύτότητός των, δπερ 
είναι άπαραίτητον διά την έκτέλεσιν τών συνταγών έν τοΐς φαρμακείοις.

Τά παραληφθησόμένα υπό τών διαχειριστών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών βι
βλιάρια νά παραδοθώσιν εις τούς δικαιούχους άστυνομικούς καί διοικητικούς υπαλ
λήλους, μόνον άφοΰ προηγουμένως έπικολληθώσι καί σφραγισθώσι διά της σφαγΐ- 
δος της 'Υπηρεσίας των αί τυχόν έλλείπουσαι φωτογραφίάι μελών τινων, έξαιρέσει 
τών τέκνων τών μή συμπληρωσάντων τό 4ον έτος της ήλικίας των, δι’ ά δεν είναι 
άπαραίτητος ή έπικόλλησις φωτογραφιών των.

Τά βιβλιάρια οικογένειας τών μετατεθέντων ή μετατιθεμένων υπαλλήλων 
νά διαβιβάζωνται άρμοδίως δι’ εγγράφου προς άποφυγήν άπωλείας των. 'Ομοίως 
τά βιβλιάρια τών άπολυθέντων ή άπολυομένων τοϋ Σώματος δι’ οίανδήποτε αιτίαν 
υπαλλήλων, θά διαβιβάζωνται εις Κλάδον 'Υγείας δι’ έγγράφου, μετ’ ένδείξεως τής 
αιτίας άπολύσεως, ϊνα έν συνεχείς άποστέλλωνται ταϋτα εις 'Υπουργείου Κοινωνι
κής Προνοίας προς ένημέρωσιν τοϋ ’Αρχείου του.

Πάσα μεταβολή τής οικογενειακής καταστάσεως τοϋ υπαλλήλου (γέννησις, γάμος 
προστατευομένου μέλους, ένηλικίωσις τέκνου, θάνατος κ .λ .π .) δέον άπαραιτήτως νά 
γνωστοποιήται είς Κλάδον 'Υγείας, είς δν δέον νά άποστέλλωνται καί τά άντίστοιχα 
βιβλιάρια υγείας καί συνταγολόγια. Τά είς χεϊρας τών υπαλλήλων ή συνταξιούχων 
παλαιά βλιάρια υγείας, έκδοθέντα παρά τοϋ ήμετέρου Ταμείου, δεν θά καταστραφώσι 
καί ούτε θά παραδοθώσιν είσέτι είς Κλάδον 'Υγείας, άλλά βραδύτερου, δτε θά έπακο- 
λουθήση νεωτέρα διαταγή. Ταϋτα είσίν είσέτι άπαραίτητα καί δέον νά διαφυλαχθώσι.

Τά μή δικαιούμενα περιθάλψεως είς βάρος, τοϋ Δημοσίου μέλη τών συνταξιού
χων άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων θά εξυπηρετούνται διά τών νΰν υπαρ
χόντων είς χεϊρας των βιβλιαρίων υγείας καί συνταγολογίων τοϋ Κλάδου 'Υγείας, 
ώς μέχρι σήμερον.

Βάσει τοϋ νέου συστήματος ούδεμία ουσιώδης μεταβολή έπέρχεται είς τήυ 
διαδικασίαν παροχής ύγειονομικής γενικώς περιθάλψεως είς τά προστατευόμενα μέλη 
τοϋ Κλάδου 'Υγείας. 'Η  έξυπηρέτησίς των θά έξακολουθήση συμφώνως προς τά 
μέχρι τοΰδε ίσχύοντα. Αί έπελθοΰσαι έπουσιώδεις μεταβολαί θά γνωστοποιώνται 
κατά τον χρόνον τής παρά τών 'Υπηρεσιών τοϋ Ταμείου 'Υγείας έξυπηρετήσεως 
τών προσερχομένων είς τοΰτο. ’Έ σ τω  μόνον άπό τοϋδε γνωστόν δτι ίδιώτας ιατρούς 
τής προτιμήσεώς των δύνανται τά μέλη νά χρησιμοποιώσιν έλευθέρως, έφ’ δσον οί 
ιατροί ουτοι είναι ήδη συμβεβλημένοι μετά τοϋ Δημοσίου ή νά δηλώσωσιν δτι έπιθυμοΰν 
νά συμβληθώσιν, δτε καί θά παρακαλοΰνται νά μεταβαίνωσιν είς 'Υπουργείου Κοινω
νικής Προνοίας προς ύπογραφήν τής σχετικής συμβάσεως. ’Αντί τών μέχρι τοΰδε 
χορηγουμένων έντολών, θά παραδίδωνται είς αύτούς ειδικά κουπόνια, δεόντως συμπε- 
πληρωμένα παρά τοϋ Κλάδου 'Υγείας καί θά πληρώνωνται οί ιατροί άπ’ ευθείας 
πλέον παρά τοϋ Δημοσίου καί ούχί μέσω τοϋ Ταμείου. Έξαίρεσις ύφίσταται διά τούς 
ιατρούς έκείνους, οΐτινες, άνεξαρτήτως είδικότητος, δεν έπιθυμοΰσι νά συμβληθώσι 
μετά τοϋ Δημοσίου. Οί έξεταζόμενοι είς τοιούτους ιατρούς άσθενεϊς - μέλη τοϋ Κλά
δου θά προπληρώνωσι τον ιατρόν, θά λαμβάνωσι παρ’ αύτοΰ άπόδειξιν τής ’Εφορίας 
καί έντός 24ώρου θά προσέρχωνται είς τό Ταμείου προς κατάθεσιν τής άποδείξεως 
καί έν καιρώ λήψιν τοϋ πληρωθέντος έντός τών ορίων τοϋ νόμου άντιτίμου, μειω
μένου κατά 30 % . Ό  Αρχηγός

ώς Πρόεδοος τοϋ Κλάδου ' Υγείας
\ Θ .'Ν . ρ α κ ι ν τ ζ η ς



'Υπό Ύπαστυνόμου Α’ κ. I .  Ρ Α Ί 'Κ Ο Υ
( Σ υ νέχ ε ια  έκ  τοΰ προηγουμένου)

Μ ΕΡΟ Σ Π ΡΩΤΟ Ν  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σβιράν.
Κορδελιού.
’Αρχίζει άπό την οδό Φορμίωνος 120 (Άνάληψις) καί τελειώνει στην όδό 

Δωδεκανήσου ('Αγία Τριάς Βύρωνος).
Τό Κορδελιό, προάστιο της Σμύρνης, ονομάζεται Τουρκιστί Καρσιγιακά. 

Ώνομάσθη έτσι άπό την παλαιά βυζαντινή μονή τοΰ Κορδολέοντος, πού εΰρίσκεται 
στο όρος Σίπυλο. Προ της Μικρασιατικής καταστροφής διέμενον έκεΐ περί τις 12 
χιλιάδες "Ελληνες. Τό Κορδελιό, πού διατηρεί καί σήμερα άνέπαφη τή παλαιά του 
δψι, μέ τις έπαύλεις καί τή γραφική παραλία, χρησιμοποιείται καί σήμερα ως τόπος 
παραθερισμοΰ των Σμυρναίων. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει καί σέ προάστια των 
’Αθηνών).

Κοριζή ’Αλεξάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Βασιλίσσης Σοφίας 30, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων 

«Κάτω Πετράλωνα».
'Ο ’Αλέξανδρος Κοριζής, διαπρεπής Έ λλην τραπεζικός καί πολιτικός, γεν- 

νήθηκ? στο Πόρο τό 1885. Άφοΰ έξήντλησεν 6λη τήν τραπεζική ιεραρχία, τό 1928 
έξελέγη ύποδιοικητής καί τό 1939 διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Έ π ί κυβερνήσεως Ίωάννου Μεταξά διετέλεσεν ύπουργός Προνοίας καί τήν 29 ’Ια
νουάριου 1941, διοικητής ών τής Τραπέζης, άνέλαβε πρωθυπουργός τής Ελλάδος, 
μετά τον θάνατο τοΰ Ίωάννου Μεταξά καί στήν εποχή των πλέον κρίσιμων στιγμών 
τής πατρίδος μας. Αυτός άντέταξε τό δεύτερο «’Ό χι» , τήν 6 Μαρτίου, δταν ό Χίτλερ 
ήθέλησε νά τοΰ παραδοθή ή Ε λλά ς.

Τήν 18 ’Απριλίου 1941, ήμέραν τής Μεγάλης Παρασκευής, υστέρα άπό τήν 
ύπό τήν προεδρία του συνεδρίασι τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου καί τήν ιδιαιτέρα συνο
μιλία του μέ τον άείμνηστο βασιληά Γεώργιο Β ',  έφυγε άπό τό ξενοδοχείο «Μεγάλη 
Βρεταννία» καί πηγαίνοντας σπίτι του ηύτοκτόνησε, βληθείς στή καρδιακή χώρα 
μέ δυο σφαίρες περιστρόφου. Ό  ’Αλέξανδρος Κοριζής, τόσο στή πολιτική, δσο καί 
στήν τραπεζική σταδιοδρομία του, διεκρίθη γιά τήν άπαράμιλλη έργατικότητά του, 
τήν πίστι καί τήν άφοσίωσι στο καθήκον. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Ν. Ίω ν ια ).
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Κορθίου.
Πάροδος της όδοϋ Σερίφου 16, κοντά στη πλατεία Κολιάτσου.
Τό Κόρθιον, χωρίο της νήσου καί της έπαρχίας ’Άνδρου, έχει σήμερα γύρω 

στους 150 κατοίκους.

Κορινθίας.
’Αρχίζει άπδ την λεωφόρο Κηφισίας (στάσις Ζέρβα) καί τελειώνει στην όδό 

Λεβαδείας (Νοσοκομείου Παίδων « ’Αγλαΐας Κυριάκου»).
’Οφείλει τήν ονομασία στον συνώνυμο νομό τής Πελοποννήσου, πού είναι ένας 

των νεωτέρων νομών καί άπετελέσθη μέ τήν άπόσπασι της έπαρχίας Κορινθίας άπό 
τον άλλοτε νομό Άργολιδοκορινθίας. Καταλαμβάνει τό Β Α  τμήμα τής Πελοπον
νήσου καί τό πέραν τοϋ ’Ισθμού τμήμα τής χερσονιζούσης άκρης τής Στερεάς. 
’Έ χ ει έπιφάνεια 2 .292  τετραγ. χιλ. καί περί τούς 113.000 κατοίκους, μέ πρω
τεύουσα τήν Κόρινθο. Ά ποτελεΐται άπό τήν ομώνυμη έπαρχία καί περιλαμβάνει 
τρεις δήμους : Κορίνθου, Λουτρακιού—Περαχώρας καί Σικυώνος, 122 κοινότητες 
καί 186 οικισμούς. Τά ύψηλότερα βουνά της είναι: ή Κυλλήνη (Ζήρεια) (2 3 7 6 μ .), 
τά Γεράνεια (1351 μ .) ή Τραπεζών (1139 μ .), ή Δουρδουβάνά ή Πεντέλεια (2112μ .) 
κ.ά. 'Η  παραλιακή Κορινθία είναι εύφορη, ένώ ή ορεινή σχεδόν άγονη. Παράγει 
κηπευτικά, έσπεριδοειδή, δασικά καί τήν γνωστή «κορινθακή» σταφίδα.

Κορίνθου.
Πάροδος τής όδοϋ Ά στρους 69, κοντά στή πλατεία Μεταξά τοϋ Κολωνοΰ. 

Πρόκειται γιά τήν πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ Κορινθίας πού εύρίσκεται κοντά στον συ
νώνυμο ’Ισθμό, ό όπρΐος ένώνει τήν Στερεά Ελλάδα καί τήν Πελοπόννησο.'Η πόλις 
έχει σήμερα γύρω στις 17 χιλιάδες κατοίκους καί είναι έκκλησιαστικό, έκπαιδευτικό, 
οικονομικό καί στρατιωτικό κέντρο. Λόγω τοϋ ότι άπέχει άπό τήν ’Αθήνα 80  περί
που χιλιόμετρα καί εύρίσκεται κοντά στο Λουτράκι καί τούς Δελφούς, έχει δημιουρ
γήσει ζωηρή τουριστική κίνησι.

Κατά τήν άρχαιότητα ή Κόρινθος, λόγω τής άπό έμπορικής καί στρατηγικής 
άπόψεως θέσεώς της, ήταν σπουδαιότατο ναυτιλιακό, έμπορικό καί βιομηχανικό 
κέντρο καί μιά των πλουσιωτέρων καί πολυανθρωποτέρων πόλεων τής Ελλάδος. 
Κατά τήν παράδοσι ή Κόρινθος ΐδρύθη άπό τον Σίσυφο. 'Η  μεγαλυτέρα της ακμή 
ήρχισε τήν έποχή των Βακχιαδών. Οί Κορίνθιοι μετέσχον ένεργώς των έθνικών άγώ- 
νων καί υπήρξαν έκ των πρωταιτίων τής έκρήξεως τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. 
Γενικά ή ιστορία τής Κορίνθου είναι σημαντική. Κατά τον Ιον μ .Χ . αιώνα ή Κόρινθος 
ήταν τό σπουδαιότερο χριστιανικό κέντρο τής Ελλάδος. Τό 1458 κατελήφθη άπό 
τούς Τούρκους καί τον Ιανουάριο τοϋ 1822 οί Τοΰρκοι παρέδωσαν τον Άκροκόρινθο 
στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τότε ή πόλις ώρίσθη ώς προσωρινή έδρα τής έλληνικής 
κυβερνήσεως καί πρώτη πρωτεύουσα τής Ελλάδος. 'Ύστερα άπό τον καταστρεπτικό 
σεισμό τοϋ 1858, έκτίσθη ή σημερινή Κόρινθος, σ’ άπόστασι 6 χιλ. άπό τήν παλαιά. 
’Αλλά όταν τό 1928 καί αύτή κατεστράφη άπό σεισμό, άνωκοδομήθη στον Ιδιο χώρο 
κατά τό άντισεισμικό σύστημα.

Οί κατά διάφορα χρονικά διαστήματα γενόμενες άνασκαφές, έφεραν στο φώς 
σημαντικά άρχαιολογικά ευρήματα, πού μαρτυρούν περιτράνως γιά τό μεγαλείο καί 
τήν δόξα τής άρχαίας Κορίνθου.

( Συνεχίζεται /
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σεμνήν μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη τήν 29ην Σεπτεμβρίου εις δλην τήν χώ 
ραν, καί εΐδικώτερα εις τήν πρωτεύουσαν, ή 14η επέτειος τής συντριβής του κομ- 
μουνιστοσυμμοριτισμοΰ καί ή ήμέρα τής πολεμικής άρετής των Ελλήνων. 'Ο  έλ- 
ληνικός λαός άπέτισε φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης εις τούς ήραν,κούς νεκρούς του 
ξενοκινήτου καί έθνοκτόνου έκείνου κινήματος των οπαδών τής Στέππας, άνεμνή- 
σθη δέ διά μίαν άκόμη φοράν έπη ήμιθέων, ολοκαυτώματα καί μεγαλεία τής άδα- 
μάστου έλληνικής ψυχής, πού διά μέσου των έποχών των Μαραθωνομάχων καί Σα- 
λαμινομάχων, των Βουλγαροκτόνων καί Παλαιολόγων, των τιτάνων του 1821, ε
κείνων πού έδημιούργησαν τήν Ελλάδα του 1912-1913 καί έκείνων πού έδωσαν το 
άπίστευτον όρόσημον του 1940, έφθασαν εις το μέγα έπίτευγμα τοϋ 1947-1949  μέ 
τήν συντριβήν των σκοτεινών δυνάμεων τοϋ πλέον ύπούλου έχθροϋ, τοϋ κομμουνι- 
σμοΰ. Τιμή καί δόξα λοιπόν εις τον "Ελληνα υπερασπιστήν τής πατρώας γής δλων 
τών αιώνων, έπ ’ εύκαιρία δέ τής έπετείου συντριβής τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτι- 
σμοΰ τιμή καί δόξα εις τον "Ελληνα στρατιώτην, πού διά τοϋ άπαραμίλλου ήρωι- 
σμοΰ καί τής αύτοθυσίας του κατετρόπωσε τάς όρδάς τών μητραλοιών συμμοριτών 
καί τάς ήνάγκασε νά καταφύγουν περιδεείς καί κατεπτοημέναι εις τον πέραν τών 
ελληνικών συνόρων αύθέντην των.

*
*  *

Μία κτυπητή παραφωνία έσημειώθη εις τον γενικόν ένθουσιασμόν τών κα
τοίκων τής πρωτευούσης, κατά τήν ήμέραν τής πανελληνίου εορτής τής 14ης έπε
τείου. ’Αδιαφορία τών δημοτικών άρχών Δάφνης νά εφαρμόσουν τό πρόγραμμα έορ- 
τασμοΰ τής ήμέρας, είδικώτερον δέ μή άνάρτησις τής έλληνικής σημαίας εις τό κτί- 
ριον τοϋ Δημαρχείου, εϊχεν ώς άποτέλεσμα τό νά έξοργισθοΰν οί κάτοικοι καί νά 
μεταβοΰν έν διαδηλώσει μετά τήν δοξολογίαν εις τό Δημαρχεϊον, δπου άνήρτησαν 
τήν σημαίαν έν μέσω ζητωκραυγών καί άποδοκιμάζοντες τούς προκαλέσαντας τό 
κοινόν συναίσθημα « έκλεκτούς » τοϋ συνοικισμοΰ. 'Η  αστυνομική έπέμβασις 
άπεσόβησε βεβαίως περαιτέρω ένεργείας τών έξανασταθέντων πολιτών, διαλύσασα 
τούς συγκεντρωθέντας.

*
*  *

Η μεγάλη έπιτυχία τής Τ .Γ .Α . μέ τήν μυθιστορηματικήν άποκάλυψιν πολυμε- 
λοϋς σπείρας παραχαράξεως χαρτονομισμάτων τής Κυπριακής Δημοκρατίας, σύλλη- 
ψιν δέ πέντε έκ τών μελών τής σπείρας καί διάψευσιν τοϋ ονείρου κερδών 60 .000 .000  
δραχμών, έπεσκίασε δλα σχεδόν τά άλλα άστυνομικά έπιτεύγματα τών τελευταίων 
ήμερών. Καί τοΰτο διότι, πλήν τοϋ δτι άπητήθησαν πολυήμεροι παρακολουθήσεις 
τών υπόπτων — καί δλοι γνωρίζομεν πόσον κοπιώδης έργασία χρειάζεται διά νά 
παρακολουθώνται έκ τοϋ άφανοϋς οί πλαστογράφοι καί παραχαράκται — πλήν τοϋ 
δτι συνελήφθησαν έγκαίρως καί πριν θέσουν εις κυκλοφορίαν τό « έμπόρευμα » 
οί δράσται, δτε θά έπροξενεϊτο μεγίστη ζημία εις τό νεοσύστατον κράτος τής έλλη- 
νικωτάτης Κύπρου μέ ένα τόσον άστρονομικόν ποσόν πλαστών χαρτονομισμάτων,
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άπεφεύχθη μία περαιτέρω εγκληματική ενέργεια άπροσδιορίστου βαθμού εις βάρος 
της οικονομίας τής Κύπρου, μέ τον σχεδιαζόμενον εμπρησμόν έκεΐ υποκαταστήματος 
Τραπέζης ύπο του ταμίου. Θά κατετίθεντο δηλαδή 750.000 πλαστών χάρτινων λι
ρών εις τό υποκατάστημα τής Κύπρου ύπο τοϋ άρχηγοΰ τής σπείρας Κ .ΙΙ .,  έτών 35, 
ό όποιος θά έλάμβανε τήν σχετικήν άπόδειξιν. Τήν νύκτα δμως ό συνένοχος ταμίας 
θά έ'καιε τό υποκατάστημα, ότε θά έκαίοντο καί τά πλαστά χαρτονομίσματα μεταξύ 
τών άλλων, μετά πάροδον δέ ολίγων ήμερών θά άπέσυρε τήν κατάθεσίν του εις γνή
σιας λίρας καί θά τάς παρέδιδεν εις τό ταμίαν, ό όποιος θά τοϋ έ'διδε διά τον κόπον τής 
πλαστογραφίας 4 έκατομ. δραχμών διά νά διανεμηθούν μεταξύ όλω τών μελών, ήτοι 
αύτοϋ καί τών συλληφθέντων Α.Λ. τών 50 έτών, Σ .Γ . τών 24, Ρ .Σ . τών 35 καί Α .Χ . 
τών 20 έτών. Σκοτεινή καί έγκληματικοτάτη δηλαδή ένέργεια, ματαιωθεΐσα ευτυχώς, 
ή όποια όμοϋ μετά τής έπιτυχοϋς παρακολουθήσεως τής σπείρας, συλλήψεως τών 
μελών, κατασχέσεως τών ύπο κυκλοφορίαν πλαστών χαρτονομισμάτων, κατασχέ- 
σεως τών τσιγκογραφικών πλακών καί λοιπών άντικειμένων τοϋ είς κεντικώτατον 
σημεΐον τών ’Αθηνών εύρισκομένου εργαστηρίου παραχαράξεως, ένημερώσεως δέ 
τής Κυπριακής Κυβερνήσεως, άφίξεως ένταΰθα άνωτέρου Κυπρίου άστυνομικοϋ 
διά τήν παρακολούθησιν τών άνακρίσεων καί συλλήψεως τοϋ ταμίου κατόπιν τηλε
γραφήματος, άποτελεϊ δικαίως ένα άπό τά συνταρακτικά έπιτεύγματα κατά τής 
σκληράς παρανομίας συγχρόνων μεγαλοπόλεων.

** *

Τ ά  έγκλήματα κατά τών ήθών, δπως άποκαλύπτονται άπό τήν άστυνομικήν 
δράσιν, φθάνουν κάποτε εις άπίθανα εξοργιστικόν σημεΐον. Καί διερωτάται δχι 
μόνον ό άπλοι'κός, άλλά καί αύτός ό πλέον άνεπτυγμένος πνευματικώς άνθρωπος 
τής έποχής μας, είς ποιου βαθμοΰ ψυχικήν πώρωσιν εύρίσκονται ώρισμένα άτομα 
πού έχουν τον τίτλον « συζύγου », « πατρός », « άδελφοΰ », διά νά άναφερθώ είς τάς 
πλέον συγγενικάς ιδιότητας πού καί οΐ άνθρωποι τών σπηλαίων έσεβάσθησαν. ’Από 
δύο άνατριχιαστικά κρούσματα τοϋ είδους αύτοϋ, τον τελευταΐον καιρόν, έγεννήθησαν 
πολλές σκέψεις καί άνεφύησαν προβλήματα ποικίλης μορφής. ’Αληθές εΐναι, δτι ό 
νέος σύζυγος Β .Φ  τών 26 έτών καί άχθοφόρος τό επάγγελμα, πού έξέδιδε τήν Ιθέτιδα 
σύζυγόν του έναντι άδράς άμοιβής είς φίλους καί πελάτας κέντρων τοϋ Πειραιώς — 
συνοδεύων μάλιστα ό ’ίδιος τό θΰμα, λαμβάνων τήν <( άμοιβήν » καί δίδων τά (( πο
σοστά » είς τούς καταστηματάρχας — άποτελεϊ ένα άπό τά πολλά πρότυπα ύπαν- 
θρώπων, οί όποιοι νυμφεύονται τά θύματα μέ σκοπόν τήν έκμετάλλευσιν τοϋ σώμα
τός των καί μόνον. ’Ηθική δέν ύπήρχεν ουδέ κατά ίχνος είς αύτόν, καί ήμπορεΐ κανείς 
νά εΐπη δτι ό σκοπός διά τον όποιον ένυμφεύθη καί ή άβυσσος τής κτηνώδους ψυχής 
του δέν ήδύναντο νά τοϋ δημιουργήσουν ήθικόν συναίσθημα έναντι τής συζύγου. Ποία 
δμως εΐναι ή αλήθεια καί τί δύναται νά ύποθέση οίοσδήποτε διά τό δεύτερον τών κρου
σμάτων, δι’ έκεΐνον τον άδελφόν Δ .Β . τών 32 έτών, ό όποιος έμηνύθη άπό τάς δύο 
νεαράς άδελφάς του μέ τήν κατηγορίαν δτι τάς διέφθειρε, πρό ένδεκα έτών τήν πρώ- 
την καί πρό έπτά τήν δευτέραν, έχων αύτάς έρωμένας μέχρι σήμερον ;

** *
’Εξοργιστική καί ή ύπόθεσις μαστροπείας πού, καθ’ ήν στιγμήν γράφονται αυτά 

έρχεται είς φώς άπό τήν δράσιν τοϋ τμήματος έλέγχο > ήθών Τ .Γ .Α . Συνελήφθησαν 
ό*σεσημασμένος κακοποιός Γ .Κ ., ή Κ .Ε . τών 18 έτών, ό Κ .Β . τών 24 καί ό Η .Χ . τών 
32, έπί μαστροπεία κατά 16έ-»ιδος νεάνιδος πρώην τροφίμου τοϋ άναμορφωτικοΰ 
ιδρύματος θηλέων. Τόπος δράσεως κέντρον τοϋ ’Αμαρουσίου, ένα άπό τά γνωστά 
άντρα ’Αθηνών καί τών πέριξ, 6που καραδοκούν καί δπου όδηγοΰν τά θύματα άδί- 
στακτοι έκμεταλλευταί τής λευκής σαρκός. Διά τήν ιστορίαν ας άναφερθή δτι ή 
μαστροπός Κ .Ε . τών 18 έτών ήτο έπίσης τρόφιμος τοϋ άναμορφωτικοΰ καί είχε
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προκαλέσει τά γνωστά επεισόδια τοϋ 1962 κατά τήν στάσιν των τροφίμων, καταδι- 
κασθεΐσα εις τετράμηνον φυλάκισιν διά τεντυμποϊσμόν. Τό ί'διον δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
καί διά εκείνην τήν μαστροπείαν Πειραιώς των τελευταίων ήμερων, όπου άπεκαλύ- 
φθη νά έκμεταλλεύωνται άγρίως ό άεργος Τ .Ε . των 32 ετών καί ό σμηνίτης Λ .Π . τών 
23 έτών τρεις νεαράς γυναίκας, έξαναγκάσαντες μάλιστα διά βίας καί απειλών τήν 
μίαν νά άποσύρη άπό τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια καταθέσεις 7 καί 5 χιλιάδων 
δραχμών, τάς οποίας έλαβαν καί κατε σπατάλη σαν προς δόξαν της « ντόλτσε βίτα » 
τοΰ πειραϊκοϋ υποκόσμου.

** *

Π ρώτος ό ’Αριστοφάνης, άπό όλα τά μεγάλα πνεύματα της άρχαιότητος, έδί- 
δαξε μέ τήν « Λυσσιστράτην » του ότι οΐ γυναίκες, όταν θέλουν, πολλά δεινά 
μπορούν νά συσσωρεύσουν εις τό ταλαίπωρον γένος τών άνδρών άλλά καί πολλά 
δικαιώματα μπορούν νά διεκδικήσουν. Ξανάζησε λοιπόν αυτές τις ήμέρες ό θρύλος 
της δυναμικής Λυσσιστράτης, μέ άλλο βέβαια περιεχόμενον άγώνος καί μέ άλλον 
τρόπον επιβολής ή μάλλον προσπάθειαν έπιβολής, όταν . . . άπόσπασμα εξ γυναι
κών, μέ άρχηγόν τήν δυναμικωτάτην Γ .Λ . τών 34 έτών, έπετέθη αΐφνιδίως κατά 
εργάτου 56 έτών καί, έν μέση όδώ, τον έξυλοκόπησαν άνηλεώς διά χειρών καί ρο
πάλων, τού έξέσχισαν τά ένδύματα, τού κατέστρεψαν τό ώρολόγιον καί τον στυλο- 
γράφον κ.λ.κ.λ. Αιτία τοΰ φοβερού αύτοΰ καί άκρως άνησυχητικοΰ διά τό άνδρικόν 
φΰλον κρούσματος δέν ήσαν λόγοι τιμής τής γυναίκας, όπως εύλόγως θά άνέμενε 
κανείς, άλλά λόγοι . . . συνδικαλιστικοί. Δέν προσεχώρησεν ό άτυχής εργάτης εις 
τήν κηρυχθεΐσαν άπεργίαν τού προσωπικού έργοστασίου, δι’ δ καί έκρίθη άπαραί- 
τητον νά τοΰ δοθή ένα « καλό » μάθημα άπό έκεΐ πού δέν τό έπερίμενε.

** *
Καί άφοΰ 6 λόγος περί γυναικείων <( πρωτοβουλιών » , άς δούμε, μέ τό σοβά- 

ρόν μέτρον πού άρμόζει, μίαν άλλην γυναικείαν πρωτοβουλίαν αυτών τών ήμερών. 
Πρόκειται διά τό 28ον διεθνές συνέδριον τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας διά τήν κα- 
τάργησιν τής όργανώσεως τής πορνείας, πού έλαβε χώραν είς τάς ’Αθήνας, μέ πρω
τοβουλίαν τοΰ « Συνδέσμου γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας )>. Κατά τό συνέδριον 
αύτό ήκούσθησαν γνώμαι καί έγένοντο εισηγήσεις άπό διεθνείς παράγοντας ώς προς 
τό πολύπλοκον αύτό θέμα, φαινόμενον μάλλον κοινωνικόν, πού μαστίζει όλας τάς 
κοινωνίας άπό καταβολής κόσμου. 'Η  άπό ελληνικής πλευράς τοποθέτησις έναντι 
τού προβλήματος άπηχεϊται είς τά ύπό τής κ. Μαρίας Μαυρομμάτη, τμηματάρχου 
τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκτεθέντα κατά τήν διάρκειαν τού συνεδρίου καί περί- 
ληψις τών οποίων δημοσιεύεται είς άλλας σελίδας τών « ’Αστυνομικών Χρονικών ». 
’Εκείνο όμως πού άπό τών στηλών μου πρέπει νά τονισθή είναι τό ότι παρουσιάζεται 
τελευταίως έξαρσις τών άφροδισίων νοσημάτων είς όλον τον κόσμον, δέν άποκλείε- 
ται δέ νά άντιμετωπίσωμεν καί έδώ παρομοίαν κατάστασιν αν δέν τήν άντιμετω- 
πίζωμεν ήδη. Τό θέμα επομένως τής κοινής γυναικός, τών προαγωγών καί τών εκ
μεταλλευτών πρέπει νά μάς άπασχολήση περισσότερον τοΰ μέχρι τοΰδε, ό υγειο
νομικός δέ έλεγχος θά πρέπει νά ένταθή προς όλας τάς γνωστάς κατευθύνσεις. Με
ρικά συμπεράσματα άπό τήν έκθεσιν τής Παγκοσμίου Όργανώσεως 'Υγείας, τά 
όποια αύτάς τάς ήμέρας είδαν τό φώς τής δημοσιότητος έκ Στοκχόλμης, άς τά έχω - 
μεν ύπ’ δψιν μας προκειμένου διά τήν κοινήν γυναίκα : Τά άντιβιοτικά, πού έκα
μαν τήν επιστήμην νά πανηγυρίση διά τήν νίκην αυτών κατά τών άφροδισίων νοση
μάτων, δέν έστάθησαν ικανά νά εμποδίσουν έξαρσιν τής συφιλίδος καί τής βλενορ- 
ροίας είς όλον τον κόσμον. Είς τήν Ευρώπην, πρώτη είς τήν διάδοσιν τής συφιλίδος 
έρχεται ή Δανία, είς τήν οποίαν άναλογοΰν δέκα κρούσματα άνά εκατόν χιλιάδας κα
τοίκων, ή Σουηδία δέ έρχεται πρώτη είς τήν διάδοσιν τής βλενορροίας μέ πλέον τών
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285 κρουσμάτων άνά εκατόν χιλιάδας κατοίκους. Έξαρσιν τής συφιλίδος παρουσιάζει 
καί ή Σουηδία καί ή Γαλλία, έξαρσιν δέ τής βλενορροίας ή Μεγάλη Βρεταννία καί ή 
Βουλγαρία, ενώ άσυνήθης έξαρσις τής βλενορροίας παρουσιάζεται μεταξύ των άνη- 
λίκων εις δλας σχεδόν τάς χώρας τοϋ κόσμου. Τέλος, ή έ'κθεσις άναφέρει 6τι ή έξά- 
πλωσις των άφροδισίων νοσημάτων οφείλεται κυρίως εις τούς περιηγητάς καί τούς 
μετανάστας.

**  *

Σ ά λ ο ς  εις τάς τάξεις των διαρρηκτών - κλεπτών καί απατεώνων. Διαμαρτύ
ρονται έν πρώτοις οί διαρρήκται διότι ξένοι παράγοντες, άλλοδαποί, έλαβαν αύ- 
τοβούλως « άδειαν εργασίας » έν Έλλάδι καί άνέπτυξαν δρασιν έκεϊ δπου τό 
έπάγγελμα θεωρείται αύστηρώς « κεκορεσμένον », λίαν έπίπονον καί άκρως έπι- 
κίνδυνον. Καί εννοούν τούς δύο γενειοφόρους τουρίστας, τούς 'Ολλανδούς Χ .Λ . τών 
21 έτών καί Χ .Α . τών 25 ετών, οί όποιοι διέρρηξαν γαλακτοπωλεϊον τής Πλάκας 
καί συνελήφθησαν μετά περιπετειώδη καταδίωξιν. 'Υπερηφανεύονται οί άπλοι κλέ- 
πται, διότι παράγοντες τοϋ έπαγγέλματος άνύψωσαν άύτό εις περίοπτον θέσιν μέ την 
κλοπήν τεσσάρων δεμάτων έπιστημονικών συγγραμμάτων τής ιατρικής, άπό τυπο
γραφικόν έργαστήριον τού Μοσχάτου, άξίας 24 .000  δραχμών. Καί άποροΰν τά μέ
γιστα οί άπατεώνες μέ την άφέλειαν πού υπάρχει άκόμη καί εις χονδρεμπόρους, 
άφοΰ ικανός εκπρόσωπος τής τάξεως, γνωστός εις τον χονδρέμπορον μόνον μέ τό 
όνοματεπώνυμον καί ούδέν άλλο στοιχεΐον, κατώρθωσε νά λάβη ποσότητα καρπου- 
ζιών άξίας 21 .000  δραχμών καί νά έξαφανισθή βεβαίως.

*
*  *

^ Λ έ γ α ς  ό κύκλος έργων καί ήμερών τής μεγάλης καί σκληράς παρανομίας, πολ
λές οί σκέψεις, πολλά τά συμπεράσματα. Μικρά σταχυολόγησις λοιπόν άπό 
δσα οί παροικοϋντες τό κλεινόν ’Ά στυ  καί τον γειτονικόν Πειραιά μάς έπεσσώρευ- 
σαν τον τελευταΐον καιρόν : *Κατανυκτική καί εύλαβεστάτη προσευχή προ τών 
ιερών εικόνων ναού τής Κολοκυνθοϋς ύπό θεοφοβουμένης γυναικός. Μόνον πού, δταν 
ή νεωκόρος τού ναού εξέρχεται προς στιγμήν εις τό προαύλιον ή εύσεβεστάτη κ.λ.κ.λ. 
γυνή κλέπτει 880 δραχμάς καί εξαφανίζεται. * Εύσεβεστάτη καί πάλιν προσευχή 
προ τών ιερών εικόνων 'Αγίου Νικολάου Πειραιώς, ύπό τοϋ αχθοφόρου Ι .Γ .  τών 42 
έτών. Αιφνίδια δμως έκρηξις τοϋ πιστοΰ μέ βλασφημίας κατά τών ιερών καί οσίων, 
θρυμματισμόν εικόνων κ.λ., αναστατώνει τό έκκλησίασμα καί προκαλεϊ τήν άστυ- 
νομικήν έπέμβασιν. * ’Απόπειρα ληστείας, ύπό νεαρού, μέ πλαστικόν περίστροφον 
( στά « άστεΐα » φαίνεται . . . ) . *  Χυδαία έξύβρισις άστυφύλακος ύπό παράγοντος 
τοϋ «Έλληνοσοβιετικοΰ Συνδέσμου », νομίζοντος δτι παρηκολούθει τό δργανον τής 
τάξεως τήν κίνησιν τών εγγύς ευρισκομένων γραφείων τοϋ Συνδέσμου. *  ’Εννέα χει
ροβομβίδας κατέχει ό Β .Ε . τών 22 έτών εις τό δωμάτιόν του παρά τον Κολωνόν. 
’Έκρηξις τής μιας εις χεϊρας συνοίκου, ό όποιος τήν περιηργάζετο, οδηγεί εκείνον 
μέν εις τό νοσοκομεΐον μέ σοβαρά τραύματα, τήν ’Αστυνομίαν δέ εις τήν άνεύρεσιν 
τών χειροβομβίδων καί σύλληψιν τοϋ κατόχου. *  'Οπλοστάσια εις ’Αθήνας. Τό ένα 
πραγματικόν, μέ παλαιά καί σύγχρονα δπλα, μέ ξίφη καί κράνη . . ., διά τό όποιον ή 
άνάκρισις θά άποφανθή έάν πρόκειται περί κειμηλίων κ.λ. Τό δεύτερον δμως μόνον 
εις τήν φαντασίαν τοϋ καταγγείλαντος ύπήρξεν, δπως. άπεκάλυψεν ή αιφνιδιαστική 
κατ’ οίκον έρευνα δικαστικών καί άστυνομικών. *  Δεκάδα μικροκλοπών, ιδίως κον
σερβών διά μέσου τοϋ δικτυωτοΰ κεντρικού καταστήματος, εις τό ένεργητικόν τού 
συλληφθέντος Α .Ι. τών 18 έτών'. *  Συνεργία 15 άτόμων εις χαρτοπαικτικήν λέσχην, 
κατά τον πρωτόπειρον παθόντα, διά ν’ άποσπασθοΰν έξ αύτοΰ 8 .000  δραχμαί έν 
ώρα « πόκας ». * 'Ομηρική συμπλοκή τών θαμώνων νυκτερινού κέντρου τού Κοίλα-
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μακίου, μέ άφορμήν τό εις ποιον κατηύθυνε τά « γλυκά » της μάτία ή καλλιτέχνις 
τοϋ χοροϋ και τοϋ άσματος καί ποιος θά . . . την κατακτούσε πρώτος δι’ ερωτικών 
βλεμμάτων. Τραπέζια, ποτήρια, καρέκλες κ.λ.κ.λ. έν χορώ, ύπεράνω καί επί κεφαλών 
άδικων καί δικαίων. Καί τέρμα της ύποθέσεως, φυσικά, μόνον μέ τήν άστυνομικήν 
έπέμβασιν. * Καί άλλα, καί άλλα πολλά . . .

** *

Ε λά χιστα , καί πάλιν, από τήν ξένην άστυνομικήν εΐδησεογραφίαν τών τελευ
ταίων ήμερών :

* Επιδημία ληστρικών υποθέσεων στήν ’Αγγλία. ’Εντός ένός μόνον λεπτού, 
καί στήν περιοχήν τοΰ Κέντ, οκτώ λησταί ερριψαν ένα φορτηγόν καί ένα μικρόν επι
βατηγόν αύτοκίνητον εναντίον τεθωρακισμένου οχήματος της Τραπέζης Μάρτιν. 
’Εξουδετέρωσαν τούς έξ φρουρούς, ήρπασαν 90 .000  λίρας ( 7 .560 .000  δραχ.) καί 
έφυγαν άστραπιαίως μέ ένα άλλο φορτηγόν. « Ληστεία - άστραπή » χαρακτηρί
ζεται τό εγχείρημα αύτό καί είναι έφάμιλλον της μεγάλης εκείνης ληστείας τοϋ τραί
νου. Πριν παρέλθη 24ωρον άπό τήν « ληστείαν - άστραπήν », έξ μασκοφόροι λησταί 
εΐσέβαλον κατά κινηματογραφικόν τρόπον εντός άδαμαν,τοπωλείου τοΰ Λονδίνου, 
εξουδετέρωσαν τήν άντίστασιν τών υπαλλήλων, τραυματίσαντες τούς δύο, καί άπήλ- 
θον συναποκομίζοντες άκατεργάστους πολυτίμους λίθους άξίας 40 .000  δολλαρίων. 
’Ε ξ  άλλου, μασκοφόροι λησταί έδολοφόνησαν έναν άγρότην εις τά περίχωρα τοϋ Λον
δίνου, άφαιρέσαντες τέσσερες λίρες καί τά δύο του ωρολόγια, ενώ άλλοι λησταί έπρα- 
γματοποίησαν κινηματογραφικήν επίσης ληστείαν, άφαιρέσαντες 7 .000 λίρας στερ
λίνας άπό όχημα μεγάλης έταιρείας καί άφοϋ έξουδετέρωσαν τούς φρουρούς.

* Λησταί καί εις τό Λος "Αντζελες, άφήρεσαν άπό σύζυγον πολυεκατομμυ- 
ριούχου κοσμήματα καί γουναρικά άξίας 500 .000  δολλαρίων ( 15 έκατομμυρίων 
δραχμών ).

*  Πρωτοφανές άνθρωποκυνηγητό εις τήν Στοκχόλμην διά τήν σύλληψιν άνα- 
τριχιαστικοΰ σαδιστοΰ δολοφόνου. ΤΗτο ένας 33ετής έργάτης, ό όποιος εις διάστημα 
ολίγων ήμερών έδολοφόνησε δύο κορασίδας 4 καί 5 ετών, άφοϋ προηγουμένως τάς 
έκακοποίησεν. Τό αύτό καί εις τήν Ελβετίαν, όπου έκατόν άστυνομικοί επί 46 οχη
μάτων, καί 23 άστυνομικοί σκύλοι, έλαβαν μέρος εις τήν καταδίωξιν άπαισίου σαδι- 
στοΰ δολοφόνου, λιποτάκτου τής Λεγεώνος τών Ξένων καί μόλις άπολυθέντος άπό 
έλβετικόν σωφρονιστικόν κατάστημα, ό όποιος κατεκρεούργησε 19ετή τής Ζυρίχης. 
Κάτι παρόμοιον καί εις τήν Νέαν 'Τόρκην διά τήν σύλληψιν 17ετοΰς νέγρου, ό όποιος 
κατεκρεούργησεν ώραίαν 31έτιδα λευκήν εις τό ύπόγειον πολυκατοικίας καί άφοϋ 
προηγουμένως τήν έβίασε κατ’ έπανάληψιν.

* Διαβόητος γκάγκστερ ό Φέλιξ Άρκαντζέλ Μίλορ, έπονομαζόμενος « ό 
Μπέμπυ τών οπλοπολυβόλων », έφονεύθη εις τούς δρόμους τής Κόρντοβα, εις τήν 
’Αργεντινήν, ύστερα άπό δραματικήν άστυνομικήν καταδίωξιν. 'Η  τελευταία του 
« έπιχείρησις » ήτο έκείνη κατά Νοσοκομειακής Τραπέζης τής ’Αργεντινής, δύο 
εβδομάδας προ τοΰ φόνου του, κατά τήν όποιαν μέ τέσσερες συνεργάτας του άφήρε- 
σεν 100.000 δολλάρια, φονεύσας δύο φρουρούς τής Τραπέζης καί τραυματίσας άλ
λους τρεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X »
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Δ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Ι ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

— Δ ι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, διωρίσθη υγειονομικός 
άξιωματικός του Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων, έπί βαθμω καί άποδοχαϊς ’Α 
στυνόμου Β ' τάξεως, ό ιδιώτης κ. ’Ιωάννης Άνδρεόπουλος, κεκτημένος τά νόμιμα 
προσόντα, προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

— Δ ι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώνομάσθησαν 
τακτικοί ’Αστυφύλακες οί άχρι τοΰδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι : κ.κ. 1 ) ’Ιωάννης 
Παπανίκος, 2 ) Κωνσταντίνος Λακαφώσης, 3 ) Γεώργιος Παπαηλιοΰ, 4 ) Στυ
λιανός Γιακουματος, 5 ) Η ρακλής Δίπλας, 6 ) ’Ιωάννης Λιουνέας, 7 ) Κωνσταν
τίνος Παυλόπουλος, 8  ) Θεόδωρος Πουρνάρας, 9 ) Γεώργιος Σωτηρόπουλος, 
10 ) Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, 11 ) Δημήτριος Τζανετάκος, 12 ) Πέτρος 
Τρύφωνας, 13 ) Κωνσταντίνος Κουτσαβδής, 14 ) Ευστράτιος Κυβέλλος, 15 ) 
Δημήτριος Γερογιάννης, 16 ) Δημήτριος Γερογιάννης, 17 ) ’Αλέξανδρος Παπα- 
δόπουλος, 18 ) Πανος Πολιτόπουλος, 19 ) Χρήστος Δεκίδης, 20 ) Δημήτριος 
Τσουκαλάς, 21 ) Μιχαήλ Γεωργουλάκης, 22 ) Θεόδωρος Άβαρκιώτης, 23 ) 
Παναγιώτης Μερίσογλου, 24  ) Κωνσταντίνος Ντάλιας, 25 ) Νικόλαος Μπρασι- 
νίκας, 26  ) Δημήτριος Πετρακάκης, 27 ) Άλφόνσος Μπιζίμης, 28 ) ’Αθανάσιος 
Τζιώρτζης, 29 ) Δημήτριος Πλατής, 30  ) Χρήστος Κίτσιος, 31 ) Δημήτριος 
Ντάκος, 32 ) Γεώργιος Παπαθανασίου, 33  ) Γεώργιος Δούκας, 34  ) Γεώργιος 
Πουλημενέας, 35 ) Κωνσταντίνος Μπαράλος, 36  ) Δημήτριος Ζουμάς, 37 ) Δη- 
μήτριος Κοντός, 38  ) Ματθαίος Κουτσουπάκης, 39 ) Γεώργιος Δερμιτζάκης, 
40  ) Νικόλαος Γκούμας, 41 ) Νικόλαος Παπαδημητρίου, 42 ) Γεώργιος Μιχα- 
λόπουλος, 43 ) Δημήτριος Μπαντέλας, 44  ) Σωτήριος Μάνδαλος, 45 ) Δημοσθένης 
Κασαπίδης, 46  ) Γεώργιος Γοραντωνάκης, 47 ) Γεώργιος Λεχομούνης, 48  ) 
Σπυρίδων Κατσιγιάννης, 49 ) ’Ά γγελος Φίλης, 50 ) Δημήτριος Κολιός, 51 ) 
Γεώργιος Άγγελογιαννάκης, 52 ) Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, 53 ) Κων
σταντίνος Τζιάναλης, 54 ) Γεώργιος Σκούρας, 55 ) Κωνσταντίνος Καρ- 
γιοπούλης, 56 ) Ά γγελος Κοντάρας, 57 ) Κλεάνθης Λάρδας, 58 ) Μάριος 

,Χυτήρης, 59 ) Δημήτριος Παπούλιας, 60  ) Κωνσταντίνος Δαβράδος, 61 ) Γ ε 
ώργιος Κοντός, 62 ) Δημήτριος Γεωργιάδης, 63  ) ’Ιωάννης Σαρτζετάκης, 64  ) 
’Ιωάννης Ζαχαράκης, 65 ) Γεώργιος Σταυρουλάκης, 66 ) Ή λίας Πατρινέλης, 
67 ) ’Ιωάννης Σκόρδας, 68  ) Κωνσταντίνος Ζωντανός, 69 ) Βασίλειος Παπαλε- 
λούδης, 70 ) Θεόδωρος Κατσάκος, 71 ) Δημήτριος Μπενέτσης, 72 ) Γεώργιος 
Κουμπός, 73 ) Άνδρέας Κουρεμπανάς, 74 ) ’Ιωάννης Ζήσης, 75 ) Χαράλαμπος 
Κορακάκης, 76 ) Γρηγόριος Καρκάνης, 77 ) Σταύρος Πεδιαδήτης, 78 ) Νικόλαος 
Δίκαιος , 79 ) ’Ιωσήφ Παπαδάκης, 80  ) Χριστόδουλος Χρηστάκης, 81 ) Νικό
λαος Καλαμποκιάς, 82 ) Κωνσταντίνος Καραγεώργος, 83 ) Νικόλαος Μουτ- 
ζουρίδης, 84  ) Ευάγγελος Μιχόπουλος, 85 ) Δημήτριος Παπαβασιλείου, 86  ) 
Κωνσταντίνος Τσακμάκης καί 87 ) Νικόλαος Άλιφέρης.

**  ;|(

Μ ΕΤΑ ΒΘ Λ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, οί κάτωθι αξιωματικοί, 
λόγω υπηρεσιακών άναγκών, έτοποθετήθησαν ώς ακολούθως :

A  ) Εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών : 1 ) ’Αστυνόμος Α' κ. ’Ιωάννης 
Κασίμης, έκ τής Γ .Δ .Α . Πόλεων, 2 ) ’Αστυνόμος Α' κ. Χριστόφορος Λιάσκας 
έκ τής Υ .Π .Ε .Ν .

Β  ) Ε ις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών : Ό  'Υπαστυνόμος Β ' κ. Γεώργιος 
Σπάθής, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.



Γ  ) Ε ις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Κερκύρας : 1 ) ’Αστυνόμος Β ' κ. Βασίλειος 
Λάμπρου, έκ της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, 2 ) ’Αστυνόμος Β ' κ. Σ τέ
φανος Παπατριανταφύλλου έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί 3 ) 
’Αστυνόμος Β ' κ. Δημήτριος Πιάς, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

Δ )  Εις Υπηρεσίαν Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος ( Τ .Π .Ε .Ν .), ό 
Άνθυπαστυνόμος κ. Σωτήριος Δαρειώτης, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Α 
θηνών.

Ε  ) Εις ’Αστυνομικήν Σχολήν, ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Άνδρέας Κουτάκης, ώς 
υπόλογος διαχειριστής χρηματικού καί υλικού, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
’Αθηνών.

** *

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  - Α Π Ο Λ Υ Σ ΕΙΣ  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οΐ ’Αστυφύλακες κ.κ. Λεωνίδας 
Βλαχούλης, ’Ιωάννης Τερζής, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Γεώργιος Μαυραγάνης, 
’Αθανάσιος Φουρλάς, Σωτήριος Καλογερόπουλος, Δημήτριος Καϊμενόπουλος, ’Ιω 
άννης Λιακώνης, Ζαφε'ριος Ζαφειρόπούλος καί ’Αλέξανδρος Μωραίτης.

—Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος : 1 ) Οί μαθητευόμενοι ’Αστυ
φύλακες κ.κ. ’Αθανάσιος Έλευθεριάδης, Χρίστος Γιώ της καί Εύστάθιος Φωτόπουλος, 
κριθέντες άκατάλληλοι προς μονιμοποίησιν καί 2 ) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Στέφανος 
Ζωλινδάκης, Πέτρος Δημητρακόπουλος, Σταύρος Κατσικαδάκος καί Γεώργιος Χ α 
τζής, διά λόγους πειθαρχίας.

** *

Α Μ Ο ΙΒΑ Ι ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

— Δ ι’ άποφάσεωςτοΰ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έπηνέθησαν : 1) 
'Ο ’Αστυνόμος Α 'κ . Νικόλαός Άθανασόπουλος, διότι ώς άρχηγός τών παιδικών κατα
σκηνώσεων έν Ά γ ίω  Άνδρέα έπεδείξατο δλως έξαιρετικήν δραστηριότητα, πρωτο
βουλίαν καί ζήλον, έπιτυχών τήν άρτίαν καί υποδειγματικήν λειτουργίαν τών ώς 
άνω κατασκηνώσεων, 2 ) ό υγειονομικός άξιωματικός -  ’Αστυνόμος Β ' κ. Γεώ ρ
γιος Άναγνωστάκης, διότι ώς ιατρός τών προμνησθεισών κατασκηνώσεων κατέβα- 
λεν άοκνους προσπάθειας διά τήν παρακολούθησιν τής υγιεινής καταστάσεως τών 
μετεχόντων τούτων, κατά τρόπον ώστε νά διατηρηθή είς λαμπρόν σημεΐον αΰτη 
καί 3 ) ό άνθυπαστυνόμος κ. Γεώργιος Μπερδούσης, διότι διαχειριστής ών τών άνω- 
τέρω κατασκηνώσεων έπεδείξατο έξαιρετικόν ζήλον καί δραστηριότητα περί τήν 
έκτέλεσιν τών άνατεθέντων αύτώ ειδικών καθηκόντων, συμβαλών καί ούτος τά μέ
γιστα διά τήν σημειωθεΐσαν πλήρη έπιτυχίαν τών κατασκηνώσεων.

— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Γεώργιον Καλιαμβάκον καί Γρηγόριον Κολοβόν, διότι 
άμφότεροι έπιδοθέντες είς εύρείας άναζητήσεις καί έπιδείξαντες έντονον υπηρεσιακόν 
ένδιαφέρον καί έξαιρετικήν δραστηριότητα, μετά μακράν, έπίμονον καί συνεχή προσ
πάθειαν, έπέτυχον, τήν 11ην ώραν τής 24 -7 -6 3 , τήν σύλληψιν τού σεσημασμένου 
κακοποιού Στεφάνου Γεροντίδη, δράστου σωρείας κλοπών.

Διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν : 1 ) Ό  'Υπαστυνόμος Α ' κ. Πανα
γιώτης Λεκάκος καί 2 ) ό Άνθυπαστυνόμος κ. Σταύρος Τσαγκανός, διότι άμφότεροι 
καί είς τον τομέα τής άρμοδιότητός του έκαστος, μετά μακράν έξονυχιστικήν καί 
έμπεριστατωμένην έξέτασιν, άπέσπασαν από τον ώς άνω συλληφθέντα κακοποιόν, 
τήν πλήρη ομολογίαν τών ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών σωρείας κλοπών καί αποπειρών 
τοιούτων έξ οικιών δι’ απλής εισόδου.



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.50'-1 μ. μ.

ΠαρακολουΟήτε την Εκπομπή  

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

’Ενόπλων Δυνάμεων.


