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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ TOY TZQN ΚΕΝΝΕΝΤΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τοϋ κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Πώς έγινεν ή δολοφονία.
Στις 22 Νοεμβρίου τοΰ 1963 καί ώραν τοπικήν 12.30(8.30 μ.μ. ώρα Ελλά

δος) οί σταθμοί τηλεοράσεως καί ραδιοφώνου των Η.Π. της ’Αμερικής έξέπεμπον 
προς δλον τον κόσμον τό τραγικό μήνυμα τής δολοφονίας τοϋ προέδρου Τζών Κέν- 
νεντυ.

'Η κατάπληξις καί ή άγωνία σέ διεθνή κλίμακα υπήρξε μεγίστη. “Οχι μόνον 
οΐ επίσημοι κυβερνήτες των κρατών καί οί θρησκευτικοί άρχηγοί έ'σπευσαν να έκ- 
δηλώσουν τήν οδύνη τους, άλλα καί οί άπλοι άνθρωποι έ'κλαψαν γιά τον τραγικό 
χαμό τοΰ μεγάλου ήγέτη, πού επί τρία χρόνια άγωνιζόταν γιά την ειρήνη τοϋ κό
σμου, γιά τήν έλευθερία των λαών καί γιά τα πανανθρώπινα ιδανικά καί τον άνθρω- 
πισμό.

’Αλλ’ ας έκθέσουμε μέ χρονολογική σειρά τά τραγικά γεγονότα.
'Ο Πρόεδρος των Η.Π. τής ’Αμερικής Τζών Κέννεντυ συνοδευόμενος άπό 

τήν σύζυγό του Ζακελίν καί τον άντιπρόεδρο κ. Λύντον Τζόνσον έκαμε περιοδεία 
στήν πολιτεία τοΰ Τέξας, δπου έγινε δεκτός μέ θερμότατες έκδηλώσεις. Στις 22 
Νοεμβρίου, ήμέρα Παρασκευή, βρισκόταν στήν πρωτεύουσα τοΰ Τέξας, Ντάλλας, 
δπου 250.000 κάτοικοι τής νοτιάς Πολιτείας τοΰ Τέξας είχαν συγκεντρωθή στους 
δρόμους, γιά νά τον ΐδοΰν καί να τον έπευφημήσουν. Τό μεσημέρι έπρόκειτο να πα- 
ρακαθίση σέ γεΰμα τοΰ κυβερνήτου τής Πολιτείας κ. Κόναλλυ.

’Έτσι έσχηματίσθη μία μεγάλη πομπή αυτοκινήτων ή οποία ξεκίνησε τό 
μεσημέρι άπό τό κέντρο τής πόλεως. Στο μεγάλο προεδρικό αύτοκίνητο, άπό τό 
όποιο κατά μοιραία σύμπτωσι είχεν άφαιρεθή ή διαφανής πλαστική άλεξίσφαιρη 
«κουκούλα», ήσαν ό Πρόεδρος Κέννεντυ, ή σύζυγός του Ζακελίν καί ό κυβερνήτης 
Κόναλλυ.

Στις 12.30 τοπική ώρα ( 8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδος ), ενώ ή πομπή περνοΰσε 
άπό τήν τριπλή υπόγειο διάβασι, άπέναντι άπό ένα πάρκο στο κέντρο τοΰ Ντάλλας, 
άκούσθηκαν τρεις πυροβολισμοί. Κανείς δέν είχε πλησιάσει τό προεδρικό αύτοκί
νητο καί κατά σύμπτωσι στό σημείο εκείνο πολύ λίγοι άνθρωποι ήσαν συγκεντρω
μένοι, ένώ προηγουμένως ή πομπή είχε περάσει άπό μέρη δπου ό κόσμος συνωθεΐτο 
κατά χιλιάδες.

"Ενας φωτογράφος πού παρακολούθησε τή σκηνή άνέφερε τά έξής. « ’Άκου-
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σα δύο-τρεΐς πυροβολισμούς. Στήν αρχή νόμισα ότι έπρόκειτο περί πυροτεχνημά
των. Είδα δμως τον Πρόεδρο νά πέφτη καί άπό τό πρόσωπό του να τρέχη αίμα».

Τό σώμα του προέδρου, πού είχε τραυματισθή θανάσιμα, κύλησε καί έ'πεσε 
στο κάθισμα μέ τό κεφάλι προς τό κάτω, ένώ τό αίμα έτρεχε στο πάτωμα.

Πλάι του στο δάπεδο έπεσε βαριά τραυματισμένος καί ό κυβερνήτης Κόναλλυ 
μέ τα ροϋχα του αίματωμένα. Ή  Ζακελίν Κέννεντυ, άμέσως άρπαξε τό κεφάλι του 
συζύγου της στήν άγκαλιά της φωνάζοντας. « ’Όχι, ’Όχι». Τό προεδρικό αύτοκίνη- 
το ξεκίνησε άμέσως μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα γιά τό νοσοκομείο Πάρκλαντ, πού βρί
σκεται κοντά στήν έμπορική άγορά, όπου ό Κέννεντυ έπρόκειτο νά έκφωνήση λόγο. 
"Οταν μετά πέντε λεπτά έφτασε έκεΐ, ό τραυματισμένος Πρόεδρος άμέσως μετε- 
φέρθη στήν αίθουσα έπειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων, οπού διεπιστώθη ότι 
ή κατάστασίς του ήτο κρισιμωτάτη. ’Έφερε δύο πληγές. Μίαν εις τό κάτω μέρος 
του αύχένος καί μία στο κεφάλι. 'Η σφαίρα έκτύπησε τον Πρόεδρο στο δεξιό βρεγ
ματικό χώρο μέ τραύμα διαμπερές προς τό στόμα. Οί γιατροί κατέβαλαν άπεγνω- 
σμένες προσπάθειες νά τον κρατήσουν στή ζωή. ’Αλλά ό θάνατος έπήλθε μετά 40 
λεπτά της ώρας άπό τον τραυματισμό.

'Η σορός τού Προέδρου έτοποθετήθη σέ μιά νεκροφόρο μέ κατεβασμένες τις 
κουρτίνες καί μετεφέρθη άμέσως στο άεροδρόμιο τού Ντάλλας, καί άπό έκεΐ άερο- 
πορικώς στήν πρωτεύουσα τών Η.Π.Α., τήν Ούάσιγκτων. Μέ τό ΐδιο άεροπλάνο 
έταξίδευσε καί ή Ζακελίν καθώς καί ό άντιπρόεδρος κ. Λύντον Τζόνσον, ό όποιος 
κατά τήν πτήσι ώρκίσθη, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ως πρόεδρος τών Η.Π.Α.

’Αμέσως μόλις έρρίφθησαν οί πυροβολισμοί κατά τού Προέδρου Κέννεντυ, 
δεκάδες άστυνομικών έκύκλωσαν τήν περιοχή καί άρχισαν τήν έρευνα γιά τήν άνα- 
κάλυψι καί σύλληψι τού δολοφόνου. Μέσα σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα συνελή- 
φθησαν άρκετοί ύποπτοι γιά άνάκρισι, ταυτόχρονα δέ διετάχθη τό κλείσιμο τών συ
νόρων προς τό Μεξικό.

Ό  φωτογράφος της έφημερίδος «Ντάλλας Τάϊμς Χέραλντ» Μπόμπ Τζάκ- 
σον, είναι ό πρώτος πού έδωσε στήν ’Αστυνομία στοιχεία γιά νά τεθούν έπί τά ίχνη 
τού σημείου άπό όπου έπεσαν οί πυροβολισμοί. Εύρίσκετο κοντά στο αύτοκίνητο 
τού Προέδρου καί μόλις άκουσε τούς πυροβολισμούς έστρεψεν έξ ένστικτου προς 
τό σημείο άπ’ όπου προήρχοντο οί πυροβολισμοί, οπότε είδε τήν κάννη ένός τυφε
κίου νά άποσύρεται μέσα σ’ένα παράθυρο. Τό παράθυρο αύτό εύρίσκετο στόν πέμ
πτο όροφο ένός κτιρίου άποθηκεύσεως σχολικών βιβλίων τού Τέξας καί κατά τήν 
πραγματογνωμοσύνη, διεπιστώθη ότι οί πυροβολισμοί έρρίφθησαν ύπό γωνίαν 45 
μοιρών καί άπό άπόστασιν 100 ύαρδών (91 μέτρων). Κατά τήν ερευνά βρέθηκε τό 
όπλο κρυμμένο πίσω άπό μερικά βιβλία. Πρόκειται γιά ένα μάουζερ, τύπου 7,65 
ιαπωνικής κατασκευής, μέ τηλεσκοπικό φακό. Μέσα στο θάλαμο τού όπλου βρέθη
κε άκόμα μιά σφαίρα. Τρεις κάλυκες καί τά υπολείμματα ένός γεύματος άπό κοτό
πουλο, ήσαν σκορπισμένα ολόγυρα. Αύτό σημαίνει ότι ό στυγερός δολοφόνος περι- 
μένοντας τή στιγμή τής δολοφονίας κάθησε ήρεμα καί έπρογευμάτισε μέ ψητό κο
τόπουλο. Τό σχέδιο δολοφονίας είχε προφανώς καταστρωθή μέ μεγάλη άκρίβεια, 
γιατί οί πυροβολισμοί έρρίφθησαν άπό τήν καταλληλότερη θέσι, άπ’ όπου ύπήρχε 
καθαρή θέα προς τό δρόμο άπό όπου θά περνούσε ή πομπή. ΤΗταν δέ γνωστή ή δια
δρομή πού θά ακολουθούσε τό αύτοκίνητο τού Προέδρου, γιατί είχε δοθή εύρεΐα 
δημοσιότης καί μάλιστα σχετικοί χάρτες είχαν δημοσιευθή σ’ όλες τις έφημερίδες.

Σαράντα πέντε λεπτά άπό τή στιγμή πού έδολοφονήθη ό Πρόεδρος, ένας νέος, 
μάλλον κοντός καί ευτραφής, μέ κόκκινο υποκάμισο, έθεάθη σέ άπόστασι 4 μιλ- 
λίων άπό τον τόπο τής δολοφονίας νά συνομιλή μέ τον άστυνομικό Τίπιτ. Μάρτυς 
αύτόπτης έδήλωσεν ότι ξαφνικά τό άτομον αύτό έβγαλε τό περίστροφό του, έπυρο- 
βόλησεν, έσκότωσε τον άστυφύλακα καί έξηφανίσθη. Λίγο άργότερα μπήκε σ’ ένα
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κινηματογράφο. Οί κινήσεις του έφάνηκαν ύποπτες στον υπάλληλο του κινηματο
γράφου, ό όποιος ειδοποίησε την ’Αστυνομία. Τά χαρακτηριστικά πού έδινεν ό υπάλ
ληλος άνταπεκρίνοντο προς τήν περιγραφή τοΰ νέου, ό όποιος έθεάθη στο κτίριο της 
άποθήκης, άπ’ οπού έρρίφθησαν οί πυροβολισμοί, λίγη ώρα μετά τή δολοφονία τοΰ 
Κέννεντυ.

’Αμέσως οί άστυνομικοί περιεκύκλωσαν τό κτίριο καί μπήκαν σ’ αυτό. "Ο
ταν τον έπεσήμαναν έβγαλε τό περίστροφο καί έπεχείρησε να πυροβολήση. Τό πε
ρίστροφο δεν έξεπυρσοκρότησε καί οί άστυνομικοί πάλαιψαν μαζί του μέχρις ότου 
κατορθώσουν να τοΰ περάσουν τις χειροπέδες, οπότε ό κακοποιός άκούσθηκε να 
λέη. «Τώρα τελείωσαν όλα». Στην άνάκρισι όπου τόν πήγαν είχεν ύφος υπεροπτικό 
καί μάλιστα όταν είδε τούς δημοσιογράφους, σήκωσε τά χέρια του μέ τις χειροπέ
δες καί έχαιρέτισε σέ σφιγμένη τή γροθιά.

'Ο συλληφθείς ονομάζεται Λή "Οσβαλντ, είναι 24 έτών καί έδούλευε στην 
άποθήκη των βιβλίων, ύπηρέτησε δέ στο στρατό ως πεζοναύτης. "Εχει μάλλον έν
τονα χαρακτηριστικά, σκούρα ζωηρά μάτια, είναι ξανθός καί άρχίζει νά άποκτά 
φαλάκρα. Τό έτος 1959 πήγε στή Μόσχα, καί τήν 7ην Νοεμβρίου τοΰ ίδιου έτους 
είχε ζητήσει τή ρωσική υπηκοότητα καί είχεν επιστρέφει τό διαβατήριό του στο 
’Αμερικανικό Προξενείο. "Οταν δέ οί ’Αμερικανοί προσεπάθησαν νά τόν πείσουν 
ν’ άναβάλη τήν άλλαγή τής ύπηκοότητός του, όπως έκαμε καί άλλη Άμερικανίς, 
αυτός άπάντησε: «"Ισως δέν είχε τόσο σοβαρούς λόγους όσον έγώ», χωρίς όμως 
ν’ άναφέρη τούς λόγους αυτούς. Μετά τρία χρόνια έγύρισε στο Τέξας μέ τή Ρωσίδα 
σύζυγό του καί έμενε στο "Ιρβιγκ, προάστιο τοΰ Ντάλλας.

’Από τά άρχεΐα τής ’Αστυνομίας προκύπτει ότι πέρυσι συνελήφθη γιά διανο
μή φιλοκομμουνιστικών προκηρύξεων. Φέρεται ώς πρόεδρος τής φιλοκαστρικής όρ- 
γανώσεως «Δικαιοσύνη διά τήν Κούβαν» καί τώρα, όταν ώδηγήθη στήν προανάκρι- 
σιν, έξέφρασε τόν θαυμασμό του γιά τόν Φιντέλ Κάστρο. Πέρυσι ό Λή "Οσβαλντ 
σέ συνέντευξί του προς τό ραδιοφωνικό σταθμό περιέγραψε τόν έαυτό του ώς μαρ
ξιστή, άρνήθηκε όμως ότι είναι κομμουνιστής. 'Ωμίλησε γιά τό σύνδεσμο «Δικαιο
σύνη διά τήν Κούβαν» καί είχεν υποστηρίξει ότι ή άμερικανική Κυβέρνησις έκα
νε μνημειώδη λάθη στις σχέσεις της μέ τήν Κούβα. Τά λάθη αύτά είπε «σπρώχνουν 
τήν Κούβα στή σφαίρα έπιρροής μιας έξαιρετικά δογματικής κομμουνιστικής χώρας, 
όπως ή Κίνα».

Ό  άρχηγός τής ’Αστυνομίας τοΰ Ντάλλας, Τζέσσε Κόρρυ, άπήγγειλε κατη
γορία κατά τοΰ Λή Χάρβεϋ "Οσβαλντ, ώς δολοφόνου τοΰ Προέδρου Κέννεντυ καί 
ενός άστυνομικοΰ. 'Ο είσαγγελεύς τοΰ Ντάλλας κ. Χένρυ Ούάϊντ διετύπωσεν έπί- 
σημα τό κατηγορητήριο καί ό δικαστής Ντέϊβιντ Τζόνσον, άπεδέχθη τό έγγραφο 
καί τό άνεκοίνωσε στούς δημοσιογράφους. 'Ο είσαγγελεύς έτόνισεν ότι ή Δι
καιοσύνη κατέχει απτές άποδείξεις γιά τήν κατηγορία κατά τοΰ "Οσβαλντ, 
πού συνοψίζονται στά έξής : 1) 'Η Ρωσίδα γυναίκα του έβεβαίωσεν ότι ό 
"Ορβαλντ όπλο όμοιο μέ εκείνο πού βρέθηκε στήν άποθήκη τό έφερε τήν προ
ηγούμενη ήμέρα στο διαμέρισμά τους. 2) Μαρτυρία ότι ό "Οσβαλντ έβγήκε άπό 
τό κτίριο άπό τό όποιο έπυροβολήθη ό Κέννεντυ λίγο μετά τή δολοφονία. 3) Άνα- 
κάλυψις φωτογραφιών στις οποίες είκονίζεται ό "Οσβαλντ κρατών τυφέκιον τό ο
ποίον διεπιστώθη ότι ήτο έκεΐνο τό όποιο έχρησιμοποιήθη γιά τή δολοφονία τοΰ 
Προέδρου καί περίστροφον τό οποίον έχρησιμοποιήθη γιά τή δολοφονία τοΰ άστυνο- 
μικοΰ. 4) Εύρέθη χειρόγραφος επιστολή τοΰ "Οσβαλντ διά τής όποιας ούτος είχε 
παραγγείλει εις κατάστημα τοΰ Σικάγου δπλον «Μάουζερ», όμοιον μέ έκεΐνο διά τοΰ 
όποιου έφονεύθη ό Πρόεδρος Κέννεντυ. Τό δπλον αύτό έστοίχιζε 13 περίπου δολλά- 
ρια. 'Η παραγγελία είχε γίνει τόν παρελθόντα Μάρτιο. Τό δπλον είχε σταλή σέ κά
ποιον Α. Χίντελ, μέ διεύθυνσι Πόστ Ρεστάντ εις Ντάλλας. Κατά τήν "Εφ Μπί "Αϊ



1060 Ν. ’Αρχιμανδρίτου

έπρόκειτο προφανώς περί ψευδωνύμου, καθ’ δσον ή παραγγελία είχε γίνει ύπ’ αυ
τού τού Όσβαλντ. Τδ γεγονός αυτό άπεκαλύφθη υπό τού διευθυντοΰ της άστυνομίας 
τού Ντάλλας κ. Κόρρυ, ό όποιος προσέθεσεν ότι συμφώνως προς τα πορίσματα των 
ερευνών τών επιστημονικών έργαστηρίων της Έ φ  Μπι ’Ά ϊ, τό δπλον είναι εκείνο 
πού έχρησιμοποίησεν ό δολοφόνος τού ’Αμερικανού Προέδρου. ’Επίσης τό περίστρο
φου είναι εκείνο μέ τό όποιον έφονεύθη ό άστυνομικός. 5) Τό γεγονός δτι ό "Οσβαλντ 
είναι δεινός σκοπευτής. Ό  "Οσβαλντ ήρνεΐτο δτι έλαβε μέρος στη δολοφονία τού 
Προέδρου Κέννεντυ.

Ή  δολοφονία τοϋ Λή "Οσβαλντ.
Στις 11.20 π.μ. (7.20 μ.μ. ώρα Ελλάδος) της 24 Νοεμβρίου καί μετά την 

παραπομπή τού κατηγορουμένου στις δικαστικές αρχές, έπρόκειτο να μεταφερθή ό 
έγκληματίας "Οσβαλντ άπό τα κρατητήρια της ’Αστυνομίας στις εγκληματικές φυ
λακές. Δυστυχώς μέ την άμερικανικήν νοοτροπίαν, ή οποία δέν εξαιρεί οΰτε τις α
στυνομικές αρχές, εΐχεν άνακοινωθή πότε άκριβώς θά έγίνετο ή μεταφορά τού "Οσ
βαλντ στις φυλακές καί μάλιστα οί συσκευές τηλεοράσεως θά μετέδιδον τη σκη
νή τής μεταφοράς. "Ετσι πλήθος κόσμου συνωθεΐτο στην είσοδο τού δημοτικού 
μεγάρου, δπου εδρεύει καί ή άστυνομία, γιά νά ίδοΰν καί νά άποδοκιμάσουν τον δο
λοφόνο. Στις 7.20 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) άκριβώς ό "Οσβαλντ, περιστοιχιζόμενος 
άπό ισχυρά συνοδεία άστυνομικών έξήρχετο γιά πρώτη φορά άπό τό δημοτικό μέ
γαρο τής μεγαλοπόλεως τού Τέξας. 'Η άστυνομία είχε λάβει αύστηρότατα μέτρα 
γιά την μεταγωγή του.

Μέ ήλεκτρικούς φανούς ήρευνήθη ολόκληρος ή περιοχή τού ισογείου καί οΐ 
άστυνομικοί ώπλισμένοι μέ τυφέκια είχον τοποθετηθή εις δλα τά σημεία.

'Η άπόστασις άπό τό ισόγειο μέχρι τού δρόμου δπου ,άνέμενεν Ινα τεθωρακι
σμένο αύτοκίνητο τών φυλακών, γιά νά τον μεταφέρη, έφρουρεϊτο άπό διπλή σειρά 
άστυνομικών έν στολή.

Ή  ταυτότης δλων τών εισερχομένων στο μέγαρο ήλέγχετο αύστηρώς.
Καί πλήθος κόσμου συνωθεΐτο στην είσοδο γιά νά ίδή καί νά άποδοκιμάση τον 

θεωρούμενο δολοφόνο τού Προέδρου.
Αίφνιδίως ένώ ό "Οσβαλντ προχωρούσε—στά χέρια είχε χειροπέδες καί στο 

πρόσωπον ένα έλαφρό χαμόγελο—ένα άτομο εύρέθη πλησίον του. ’Επί κεφαλής τής 
πομπής έβάδιζεν ό άρχηγός τής άστυνομίας τού Ντάλλας Τζέσσε Κόρρυ.

Εκατοντάδες χιλιάδες ’Αμερικανών, πού παρηκολούθουν έκείνη τη στιγμή 
άπό την τηλεόρασι τη σκηνή, είδαν ένα άνδρα νά πηδάη άπό ενα αύτοκίνητο, ν<χ 
καβαλλάη τό κιγκλίδωμα μέ τό δπλο στο χέρι καί μετά νά πυροβολή μία φορά.

Μέ μίαν κραυγήν πόνου καί άγωνίας ό Αή "Οσβαλντ έ'πεσεν στο πάτωμα άπο 
μπετόν. Είχε βληθή έξ άποστάσεως ένός καί ήμίσεος μόνον μέτρου ή σχεδόν έξ ε 
παφής λέγουν άλλοι—στην κοιλιακή χώρα άπό μία καί μόνο σφαίρα.

Τό πανδαιμόνιο πού έπηκολούθησεν ήτο άνευ προηγουμένου. Περί τά δια
κόσια άτομα πού εύρίσκοντο πέριξ τής σκηνής τού δράματος εξέβαλαν μία μακά
βρια ζητωκραυγή μόλις άκουσαν τον πυροβολισμό. 'Εκατοντάδες άνδρες καί γυναί
κες άρχισαν νά συγκεντρώνωνται άπό δλη την περιοχή. Οί άστυνομικοί προσεπά- 
θησαν νά μεταφέρουν τον τραυματισθέντα είς τό ιατρείο τών δημοτικών φυλακών, 
μετά στο δημαρχείο. Προς στιγμήν έδημιουργήθη τέτοιος συνωστισμός εις την 
είσοδον, ώστε ούδείς ήδυνήθη νά μετακινηθή.

Τελικώς άφοΰ μετέφεραν τον "Οσβαλντ στό ισόγειο δπου ήσαν τά άστυ- 
νομικά κρατητήρια καί ό ιατρός διεπίστωσε τό κρίσιμο τής καταστάσεώς 
του, τον έτοποθέτησε γρήγορα έπί φορείου καί μέ άσθενοφόρο πού άνέπτυ- 
ξεν ίλιγγιώδη ταχύτητα τον μετήγαγον στό νοσοκομείο Πάρκλαντ. Έχρειάσθη προ-
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ηγουμένως νά άπομακρυνθή τό τεθωρακισμένο αυτοκίνητο πού έ'φρασσε το δρόμο.
"Αλλοι άστυνομικοί συνέλαβαν άμέσως το δολοφόνο, ό όποιος έκράτει στο 

χέρι του ένα περίστροφο μικρού διαμετρήματος—των 38 χιλιοστών: Τό ονομά του 
είναι Τζάκ Ρούμπυ ή Ρούμπινστάϊν ή Ρούμπγιαντ. 'Ηλικία 54 ετών. Επάγγελμα 
ιδιοκτήτης τού καμπαρέ «στρίπ τήζ» «Καρουσσέλ» εις τό κέντρον τού Ντάλλας καί 
συνιδιοκτήτης τού χορευτικού κέντρου «Βέγκας κλάμπ», τό όποιο διευθύνει ή άδελ- 
φή του. Ένεφανίσθη στο Ντάλλας προ δέκα πέντε έτών. Εϊχεν έλθει άπό τό Σικά
γο. Μέ τήν άστυνομία ό κοντόχονδρος έργένης δολοφόνος μέ τα σκούρα μαλλιά,

'Ο Λή "Οσβαλντ ϊχει δεχθή τήν σφαίραν τοϋ Τζάκ Ρούμπυ καί εκβάλλει κραυγήν πόνου, 
ένώ ό δολοφόνος κρατεί ακόμη προτεταμένου τό δολοφονικόν περίστροφου.

είχε πολλά «πάρε δώσε». Δυο φορές είχε συλληφθή γιατί οπλοφορούσε—μία εφέτος 
καί μία τό 1954. Μια φορά συνελήφθη γιατί παρέβη τούς νόμους περί δημοσίων 
θεαμάτων—τό 1959. Προ ολίγων ήμερών είχε συλληφθή γιατί έπετέθη έναντίον 
ενός άλλου ατόμου σέ νυκτερινό κέντρο.

'Η νέα αυτή καταπληκτική τροπή πού πήρε ή ύπόθεσις τής δολοφονίας τού 
Προέδρου Κέννεντυ, καλύπτει τώρα μέ άκόμη σκοτεινότερο πέπλο μυστηρίου τό 
μεγάλο δράμα πού συνετάραξε τήν άνθρωπότητα. ’Ασφαλώς δημιουργοΰνται πολλά 
ερωτήματα καί γιά τις άστυνομικές άκόμη ενέργειες πρέπει δέ νά είναι γνώ
στης κανείς άφ’ ενός μέν τής αμερικανικής νοοτροπίας άφ’ ετέρου δέ τών ειδικών 
συνθηκών δράσεως τών τοπικών άστυνομικών άρχών. Γι’ αυτό άκριβώς κατά τις
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νεώτερες δημοσιογραφικές ειδήσεις ή άμερικανική κυβέρνησις διέταξε τή συνέχισι 
των άνακρίσεων ύπό τής F.B.I. για νά έξακριβωθοΰν πλήρως τά γεγονότα.

Κηδεία τοϋ Προέδρου Τζών Κ έννεν τυ .
Στις 25 Νοεμβρίου έγινε στήν πρωτεύουσα των Η.Π.Α. Ούάσιγκτων, έν μέσω 

βαθυτάτου πένθους τοϋ άμερικανικοϋ έθνους, άλλα καί ολοκλήρου τής ύφηλίου, 
ή κηδεία τοϋ 35ου Προέδρου των 'Ηνωμένων Πολιτειών Τζών Φίτζεραλντ Κέν
νεντυ, πεσόντος στήν άκμή τής ηλικίας του καί ένώ συνέχιζε τό έργο του τοϋ εΐρηνι- 
στοΰ εις τό έξωτερικόν καί τοϋ ύπερμάχου τής κοινωνικής δικαιοσύνης στο έσωτε- 
ρικό. Τήν νεκρικήν πομπήν παρηκολούθησαν άπό τοϋ Καπιτωλίου, όπου ή σορός 
τοϋ δολοφονηθέντος Άμερικανοΰ Προέδρου είχεν έκτεθή εις λαϊκόν προσκύνημα, 
μέχρι τοϋ Λευκοΰ Οίκου, τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Ματθαίου καί τοϋ εθνικού κοι
μητηρίου τοϋ ’Άρλιγκτον, έστεμμένοι, μεταξύ των οποίων ή Βασίλισσα τής Ελλά
δος Φρειδερίκη, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί καί άλλοι ήγέται έκατόν 
καί πλέον χωρών. Κατά μήκος τής διαδρομής άπό τοϋ Καπιτωλίου μέχρι τοϋ νε
κροταφείου όπου ένεταφιάσθη ό νεκρός τοϋ Κέννεντυ, εΐχον συγκεντρωθή πλέον 
τών οκτακόσιων χιλιάδων άτόμων. 'Η μνήμη τοϋ πεσόντος ύπό δολοφονικάς σφαί
ρας ’Αμερικανού Προέδρου θά παραμείνη αΐωνία, όπως άκριβώς συνέβη καί μέ τήν 
μνήμη τοϋ επίσης άγρίως δολοφονηθέντος τό 1865 Προέδρου ’Αβραάμ Λίνκολν, 
άπελευθερωτοΰ τών Νέγρων.

Β ιογραφία τοϋ Τ ζών Κ έννεντυ.
Έγεννήθη στις 29 Μαΐου 1917, στή Βοστώνη. "Ηταν υιός τοϋ τέως πρεσβευ- 

τοΰ κ. Τζ. Π. Κέννεντυ. Έσπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Έπολέμησε 
στον Β' παγκόσμιο πόλεμο, όπου ήνδραγάθησεν όταν έβυθίσθη ή τορπιλλάκατός του 
στον Ειρηνικό. Έξελέγη βουλευτής τό 1946. Έξελέγη Γερουσιαστής τό 1952. Καί 
τέλος έξελέγη Πρόεδρος τών Η.Π.Α. τό 1960, επιβληθείς τοϋ γερουσιαστικοΰ Νί- 
ξον. Έδολοφονήθη τήν 22 Νοεμβρίου 1963, στο Ντάλλας.

'Υπήρξεν ό νεώτερος Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί ό περισσότε
ρον ίδεολόγος, κατώρθωσε δέ τις ιδέες νά τις μετουσιώνη σέ πράξεις. Δεν άπέβλεψε 
στήν άνατροπή τών κομμουνιστικών καθεστώτων, άλλα στον προσεταιρισμό τους. 
Τό νεαρό τής ηλικίας του καί ή δικαιολογημένη άπειρία του είχαν δημιουργήσει 
πολλές επιφυλάξεις. Κατώρθωσεν όμως ν’ άντιμετωπίση μέ σωφροσύνη καί άποφα- 
σιστικότητα κρίσιμες καταστάσεις, μέχρις ότου έφθασε προ τής προκλήσεως τής 
Κούβας, οπότε δέν έδίστασε. ’Έλαβε θέσιν άποφασιστική καί έκέρδισεν όχι τήν Κού
βα, άλλα τήν ειρήνη, γιατί ό Κροΰστσεφ άναγκάσθηκε νά ύποχωρήση καί νά δεχθή 
συζήτησιν, ή οποία κατέληξε στήν συμφωνία τής 4ης Αύγούστου 1963 περί άπα- 
γορεύσεως πυρηνικών δοκιμών.

Στο κείμενο τοϋ λόγου του τον όποιον έπρόκειτο νά έκφωνήση στό Ντάλλας 
εύρέθησαν καί τά άκόλουθα λόγια τά όποια δέν έπρόφθασε νά πή. «Εις ένα κόσμον 
πολύπλοκον καί διαρκών προβλημάτων, εις ένα κόσμον πλήρη διαψευδομένων ελπί
δων καί όξύτητος, ό ήγετικός ρόλος τής ’Αμερικής οφείλει νά καθοδηγήται άπό τά 
φώτα τής γνώσεως καί τής λογικής».

Αυτά άποτελοΰν κατά ένα τρόπο καί τήν πολιτική του διαθήκη.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΛΤΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
'Τπό τοϋ Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας εις 
την II άντε ίο ν Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

3. Τάς περιπτώσεις ταύτας έπρόσεξε καί ή διεθνής λογοτεχνία.
Καί ό Shakspeare έν τώ σχετικώ ίστορικώ δράματί του εμφανίζει τήν μορφήν 

τοΰ Ριχάρδου τοΰ Γ', δστις μετεμόρφωσε τήν πικρίαν, το μίσος καί τήν έκδίκησίν 
του διά τήν φοβεράν άσχημίαν του εις θηριώδεις καί άνατριχιαστικάς κακουργίας(1).

Αποσπώ καί στίχους ποιήματος τοΰ έξ ’Ηπείρου καταγομένου Ίωάννου 
Βηλαρά(2).

«ΑΣΧΗΜΑΔΑ»
1 2

«Φ εϋγα νά μη σέ ίδω, 
ψεϋγα από ’μπρος μου 
ώ μούτρο φοβερό 
σκιάχτρο τον κόσμου !

»Τ όσο πολύ κακό, 
τόσο ψεγάδι, 
νά βρίσκεται ποτέ 
σ ’ όλο τον "Αδη ;

3
» Ποια μάννα ήταν αυτή 

και ποιος πατέρας 
πού σ ’ έκαμαν νά βγής 
σέ φως ημέρας ;

4
»Νά είδε ή θά Ιδη 

Τέρας κανένα 
ο ήλιος πουθενά 
ωσάν κ ’ εσένα ; »

Τό πρόβλημα της έκπηδήσεως κακοΰ χαρακτήρος έκ της άσχημίας καί έκ των 
σωματικών άτελειών έπρόσεξε καί ή λαϊκή παρατήρησις. ’Επί τοιούτων περιπτώ
σεων λέγει πολλάς φοράς αυτή : «έκφρασις κακούργου», «άπατεωνική φυσιογνωμία», 
«έγκληματική φυσιογνωμία». 'Ομοίως «στρίγγλες» ονομάζει ό λαός τάς δύσμορφους 
καί κάτισχνους γυναίκας, αιτινες είναι καί τήν ψυχήν μέγαιραι, άπαίσιαι καί μο- 
χθηραί.

4. Σταχυολογώ ώρισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, άτινα προσφάτως 
συνήντησα ή τά όποια άκόμη ζώ :

α ') Μία φοιτήτριά μου, ορφανή πατρός, σεισμοπαθής έκ Κεφαλληνίας, πτωχή, 
είχε μέν συμπαθεστάτην φυσιογνωμίαν, πλήν έβασανίζετο, διότι ή δεξιά της παλάμη 
ήτο μικρά, σχεδόν παιδική, τήν οποίαν προσεπάθει έπιμόνως νά άποκρύπτη διά της 
άριστεράς. Διάλυσις μνηστείας συνεδέθη είς τήν ψυχήν της μέ τήν σωματικήν της 
άτέλειαν. Κατόπιν τούτου, αλλά καί άλλων, έκλονίσθη ψυχικώς καί κατέληξεν είς 
ψυχικήν νόσον. Εύτυχώς νΰν έθεραπεύθη, ένθαρρυνθεΐσα δέ δίδει κατ’ αύτάς τάς 
πτυχιακάς έξετάσεις της. Έζησα μίαν προς μίαν τήν τραγικήν αγωνίαν της νοση- 
λευομένης, ως καί τής δύσμοιρου μητρός καί άδελφοΰ της, άντικρυζόντων τήν άγα- 
πημένην των ΰπαρξιν έντός της ψυχιατρικής κλινικής.

1. «The Works of W illiam  Shakspeaere. London. Frederik Warne and Co. New 
York σ. 593 έπ. : «The Life and deah of King Richard III». "Ορα καί «Heinrich Hansrl- 
mann. Αύτόθι», σ. 335-336.

2, (1771-1828). «Κ . Φ. Σκόκος. Νεοελληνική άνθολογία. Τόμος Α ', Άθηναι, 1922»,
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β') Μία άλλη φοιτήτρια μου, ορφανή πατρός, πάμπτωχος, ούχι έμφανίσι- 
μος—διότι δυστυχώς θεωρείται καί τό μή έμφανίσιμον ώς σωματική άτέλεια, ένώ 
θά έπρεπε νά θεωρήται ώς άτέλεια μόνον ή άσχημία τής ψυχής.—ήδη από των γυ
μνασιακών της σπουδών κατήντησε περίγελως τών συμμαθητών καί συμμαθητριών 
της, οί όποιοι έφθασαν νά θέτωσιν άνθοδέσμας «από τσουκνίδες, άγκάθια, βρωμό- 
χορτα καί άκαθαρσίας» εις τό θρανίον της, άπευθυνομένας κατ’ ειρωνικόν χαρακτη
ρισμόν «προς την Μις του Γυμνασίου των». Ή  χυδαία έπίδειξις πνεύματος εις βά
ρος της φαίνεται ότι έξηκολούθησε καί κατά την έν Άθήναις φοιτητικήν της ζωήν. 
Άπεπειράθη νά αΰτοκτονήση προ διετίας, οπότε έλαβον άφορμήν νά γνωρίσω την 
τραγωδίαν της. Άπεπειράθη νά αΰτοκτονήση καί κατά τό παρελθόν θέρος. ’Απέ
κτησε τήν έντύπωσιν 6τι μόνον έγώ καί ή σύζυγός μου τήν άγαπώμεν έν τφ  κόσμω 
αύτώ. Έξεμυστηρεύθη τόν πόνον της : «Διατί μέ κοροϊδεύουν; Διατί μέ πληγώνουν ; 
Φταίω έγώ, αν έγεννήθηκα άσχημη ; ’Έχασα τό θάρρος μου διά τάς έξετάσεις. 
"Εχασα τό θάρρος μου διά τήν ζωήν. Εύτυχισμένες όσες μπορούν νά ύπανδρευθοΰν 
καί νά αισθανθούν κοντά τους τήν στοργήν καί τήν προστασίαν ένός συζύγου καί νά 
έχουν στήν άγκαλιά τους τά παιδάκια τους. Είμαι καί πάμπτωχη». Έβοηθήθη, 
έδωσεν έξετάσεις, έγινε πτυχιοΰχος, άλλά πάντως είς τό τέλος ύπέκυψε. Καί ή ψυχή 
της «έστραπατσαρίσθηκε», τελικώς «έσπασε» καί άπό τριών μηνών εΰρίσκεται έντός 
μιας ψυχιατρικής κλινικής καί συντηρείται έκεΐ χάρις εις μηνιαίους έράνους μεταξύ 
τών φοιτητών, προς ούς άπηυθύνθην. Τό δράμα όμως συνεχίζεται καί ομολογώ ότι 
εΰρίσκομαι είς άπόγνωσιν, διότι δεν βλέπω λύσιν.

γ ' ) *0 έπιμελητής τού δικαστηρίου άνηλίκων Δημήτριος Σαλίβερος ήσχο- 
λήθη μέ τήν περίπτωσιν άνηλίκου, προσαχθέντος, Ενα δικασθή δι’ ύπεξαίρεσιν ποδη
λάτου. ’Επειδή ό τελευταίος παρουσίαζε άρκετά προβλήματα, έτέθη υπό τήν έπιμέ- 
λειαν τής υπηρεσίας έπιμελητών, διεπιστώθησαν δέ κατά τό διάστημα τής άσκήσεως 
τής έπιμελείας τά εξής :

'Ο άνήλικος έχει σωματικήν άναπηρίαν (χωλότης άριστεροΰ ποδός) ένεκα 
άτυχήματος, ένοσηλεύθη δ’ είς τό Άσκληπιεΐον Βούλας έπί διετίαν περίπου, τούτο 
δ’ έχει έπιφέρει πολλά ψυχικά τραύματα είς αυτόν.

'Ο πατήρ του, ό όποιος, ώς φαίνεται, μετεχειρίζετο καλώς τόν άνήλικον, άπέ- 
θανε προ διετίας, τό γεγονός δέ τούτο έπέφερεν ισχυρόν κλονισμόν είς τήν προσω
πικότητα τού άνηλίκου.

«'Η  μήτηρ του καί τά άδέλφια του νοιώθουν τόν άνήλικον ώσάν βάρος, προ
σπαθούν δέ μέ κάθε τρόπον νά τόν άπομακρύνουν άπό κοντά των, συχνά δέ τόν υβρί
ζουν «κούτσαυλο», τόν έχουν δέ σχεδόν πάντοτε άτημέλητον».

Ό  άνήλικος δέν αισθάνεται οΰδεμίαν στοργήν πλησίον τής οικογένειας του, 
ώς είναι δέ φυσικόν, άπομακρύνεται έξ αυτής, προτιμά δέ νά εΰρίσκεται «είς τούς 
δρόμους παρά είς τήν οίκογένειάν του». Προσφιλής του περίπατος είναι τό νεκροτα- 
φεϊον, ένθα έτάφη «δ άγαπημένος του πατερούλης». «"Οταν άπέθανεν ό πατέρας του, 
έπήγαινε άπό τό πρωί έως τό βράδυ είς τόν τάφον του καί έκάθητο, μίαν δέ ήμέραν 
ήρχισε νά σκάβη γιά νά τόν ξεθάψη, τόν άντελήφθη δέ ό φύλαξ καί τόν έπήγε σέ 
κακά χάλια στο σπίτι του». 'Η κλοπή τού ποδηλάτου έγινε διά τήν μεταφοράν τού 
σώματος τού πατρός του.

5. Ή  σύγχρονος έπιστημονική διατύπωσις άγει είς τό συμπέρασμα ότι 
πάσα σωματική άσθένεια καί πάσα σωματική άτέλεια τείνει νά δημιουργήση μίαν 
ψυχικήν άλλοίωσιν. 'Υπό τήν έννοιαν μάλιστα ταύτην έγένετο λόγος περί «ψυχικού 
άντικατοπτρισμού τών σωματικών άτελειών καί διαταραχών» (Seelische Spie- 
gelung Korpelicher Defekte und Storungen).

Τό θέμα διεφωτίσθη καί υπό πλείστων έγκριτων επιστημονικών σχολών. 
Ούτως έν πρώτοις υπό τήςΤΣχολής’"«τής ’Ατομικής Ψυχολογίας» τού άειμνήστου
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αυστριακού σοφοΰ Alfred Adler, τονισάσης άφ’ ενός δτι ή ολική μορφή του σώματος 
έκφράζει τήν γενικήν κατάστασιν τής ψυχής (σχετική ή άποκληθεϊσα «διάλεκτος 
των οργάνων», Organdialekt) (-1), άφ’ έτέρου δέ δτι ό χαρακτήρ τοϋ άνθρώπου επη
ρεάζεται έκ τής καταστάσεως τοϋ σωματικού του οργανισμού (2) .

'Ομοίως τό θέμα έφωτίσθη καί ύπό τοϋ περιφήμου Γερμανού ΐατροϋ Ε. Krets
chmer (3) . Οδτος, στηριχθείς επί παρατηρήσεων σωματικής τυπολογίας, (α' λεπτό
σωμου—καχεκτικοΰ, β' άθλητικοΰ, γ ' πυκνικοϋ καί δ' δυσπλάστου), έπεζήτησεν 
έν τή «χαρακτηρολογία» (Charakyerkunde) να άνακαλύψη άντιστοίχους ψυχολο
γικούς χαρακτήρας.

Επίσης τό θέμα διεφωτίσθη καί υπό τής «Θεραπευτικής Παιδαγωγικής», 
ής έπίλεκτος εκπρόσωπος τυγχάνει ό διεθνώς διάσημος Ελβετός σοφός καί φιλέλλην 
καθηγητής Heinrich Hanselmann ( 4). Ούτος έτόνισεν εΐδικώς τήν επιρροήν τής σω
ματικής άναπηρίας, των σωματικών νόσων καί τής σωματικής κακής διαπλάσεως 
τοϋ παιδός έπί τήν έν τή κοινωνία συμπεριφοράν του.

Έ κ πάντων τούτων προκύπτει δτι ό παρουσιάζων σωματικάς άτελείας παϊς 
ού μόνον παρακωλύεται εις τήν άντιμετώπισιν τοϋ επαγγελματικού του προβλή
ματος, άλλα ταυτοχρόνως διαποτίζεται ύπό, άντιστοίχου ισχύος, συναισθημάτων 
κατωτερότητος καί μειονεξίας (Minderwertigkeitsgefuhle), έν συνεχεία δέ 
«ψυχικώς πληγώνεται, πικραίνεται καί μισεί», ήτοι δηλητηριάζεται ύπό τής κακίας 
καί τής μισανθρωπίας. Ή  ψυχική αυτή πληγή είναι βαθυτέρα καί τό πικρόν μίσος 
είναι όδυνηρότερον, εάν ό σωματικώς μειονεκτών συναντήση έν τή ζωή του βιώματα 
έξευτελιστικά τής άνθρωπίνης του άξίας, φέρ’ είπεΐν άποτυχίαν εις τό πρόβλημα τής 
συνάψεως γάμου, κεκλεισμένας τάς θύρας διαφόρων έπαγγελμάτων λόγω τών σωμα
τικών του μειονεξιών ή άνάρμοστον θίγοντα οίκτον ή άναγώγους χυδαίους χαρακτη
ρισμούς, οΐον «κουτσός, στραβός, κουλός, σακάτης, σημαδεμένος».

6. Εις τή ψυχικήν έπιρροήν τών σωματικών άτελειών άνεφέρθη έκ τών παρ’ 
ήμΐν καί ό έγκριτος έπιστήμων, υφηγητής τής Ψυχιατρικής έν τώ Πανεπιστημίω 
’Αθηνών, Μιχαήλ Γ. Στριγγάρης(5), όρθώς συσχετίσας ταύτας προς τήν αντικοινω
νικήν διαγωγήν. Γενικώς κατ’ αυτόν «οί βλάβες καί τά έμπόδια στήν έλεύθερη 
αύτοδιάθεση τοϋ σώματος περιορίζουν καί άναστέλλουν τήν έλεύθερη έκδήλωση τών 
ψυχικών στοιχείων». 'Ο έχων τάς σωματικάς άτελείας μειονεκτεΐ απέναντι τών άλ
λων άνθρώπων εις τήν έξωτερικήν έμφάνισιν, εις τήν έπιδίωξιν οίωνδήποτε σκοπών, 
εις τήν έπαγγελματικήν ικανότητα, εις τήν κοινωνικήν θέσιν, εις τήν γενετησίαν 
ζωήν, «στήν άπόκτησι τοϋ κάθε άγαθοϋ. Νοιώθει τον έαυτό του κατώτερο καί πε
ριττό καί φθάνει νά φθονή τούς γερούς, πού τούς λογαριάζει γιά πιο ισχυρούς καί 
άνωτέρους άντιπάλους, πού διαρκώς ύποπτεύεται». Έ ξ αυτής τής ψυχολογικής κα
ταστάσεως ερμηνεύεται συχνάκις ή θετική στάσις τών άναπήρων έναντι τής κοι
νωνίας, ήτις παρωθεί τούτους εις τήν κατάκτησίν της «μέ μιά βαθειά άνάγκη νά 
ξεπεράσουν τούς γερούς». "Ενεκα τών αυτών λόγων ύποκρύπτεται έν τή ψυχή ένίων 
έξ  χυτών δυσφορία, δυσαρέσκεια, πικρία, κακεντρέχεια, μίσος, καχυποψία, ύπου- 
λότης, ζηλοτυπία. ’Ιδιαιτέρως τονίζεται ή ανώμαλος ψυχική κατάστασις εις τούς

1. Σχετικώς «Δημήτριος Γ. Μωραΐτης. Ή  διάλεκτος τών δργάνων τοϋ σώματος. Περιοδ. 
« ’Ατομική Ψυχολογία». Τόμος Ε'. Άθήναι. 1936.» σ. 97 έπ.

2. «Δημήτρ. Γ. Μωραΐτης. Ή  άτομική ψυχολογία. ’Έκδοσις β'. Άθήναι. 1947.» σ. 12 έπ.
3. «Ε. Kretschmer. Korperbau und Charakter. Berlin. 1921». Άνάλυσις τοϋ βιβλίου 

τούτου δρα παρά «Σ. Καλλιάφα. Χαρακτήρες καί τύποι ψυχολογικοί. Άθήναι. 1935».
4. «Η. Hanselmann. Αύτόθι.» σ. 335.
5. «Μιχαήλ Ζτριγγάρης. Ψυχιατροδικαστική. Άθήναι. 1947.» σ. 12 έπ. Περί τής γνώμης, 

καθ’ ήν ?& σημαδεμένος είναι κακός άνθρωπος» δρα «Σεραφείμ Παπακώστα. Τά θαύματα τοϋ 
Κυρίου. Άθήναι. 1950.» σ. 218.
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βαρήκοους καί κωφαλάλους, οί όποιοι, πλήν της ούχί σπανίας διανοητικής των καθυ- 
στερήσεως, παρουσιάζουσι συχνάκις έντόνους παρανοητικάς τάσεις καί διαθέσεις. 
«Ά πό την υλική άνάγκη καί τήν ψυχική προδιάθεση στους άναπήρους μπορούν νά 
βγουν οί κυριώτεροι αίτιολογικοί συνδυασμοί άναπηρίας καί έγκληματικότητος».

Γενικώς ή σύγχρονος άποψις της έπιστήμης είναι δτι κατά κανόνα ή κατω- 
τερότης της σωματικής ιδιοσυστασίας, φυσιολογική ή επίκτητος, είναι στοιχεΐον 
κινδύνου μεγάλου ήθικής πτώσεως. 'Ο διαπρεπής καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας 
έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών Κωνσταντίνος Γαρδίκας παρατηρεί ί1), δτι ή μειονεξία 
τής σωματικής ιδιοσυστασίας τών εγκληματιών, όφειλομένη εις τήν έκφύλισιν, ήτις 
είναι συχνή παρ’ αύτοϊς, έμφαίνεται κάλλιστα έκ τής οργανικής άδυναμίας αυτών, 
έκ τής συχνότητος καί διάρκειας τών νοσήσεων, τής προς έργασίαν ήσσονος ίκανό- 
τητος καί μυϊκής δυνάμεως αύτών, ας οί ιατροί τών φυλακών παρατηροϋσιν είς τούς 
έγκληματίας. ’Από τής άπόψεως ταύτης ό ν . Hentig καταλήγει είς τό συμπέρασμα 
ότι εις ούχί μικράν άναλογίαν οί έγκληματίαι είναι θνησιγενή στοιχεία τής φυλής 
αύτών κατωτέρας ζωικής δυνάμεως. Άνάλογον είναι καί τό πόρισμα του Greef.

II. Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  τ έ κ ν ω ν  τ ώ ν  π ε ν ε σ τ έ ρ ω ν  τ ά ξ ε ω ν :
1. “Ας άντικρύσωμεν νυν τάς περιπτώσεις τών πενεστέρων τάξεων.
2. 'Η σημασία καί τοΰ προβλήματος τούτου διεπιστώθη ήδη ύπό τών άρχαίων. 

Ύπενθυμίζομεν αίφνης τό περί πλούτου έ'ργον τοΰ Άριστοφάνους, ένθα ό τελευταίος 
άναπτύσσει «μέ έκτακτον καλαισθησίαν καί μέ αυτόχρημα φιλοσοφικήν άντίληψιν» 
τα τής οικονομικής θέσεως καί τών τυχών τοΰ άνθρώπου έν τώ κόσμω τούτω. ’Εκεί 
έμφνίζεται ως βάσις τής κοινωνίας ή εργασία, άνευ τής όποιας τα πάντα διαλύονται 
καί άπόλλυνται. Δύσμοιρος δ’ είναι ό λαός, δστις νομίζει δτι είναι εύτυχής, διότι έχει 
χρήματα. «Τον άληθή πλούτον, τήν άληθή ευτυχίαν άποτελεΐ ή ωφέλιμος προσπά
θεια, ή εύχαρίστησις τοΰ έπιτελεσθέντος καθήκοντος. Ή  τάξις τών εργαζομένων 
είναι τό στήριγμα τών λαών, ένώ ή πολυτέλεια καί ή μαλθακότης επιφέρουν τήν 
καταστροφήν των. 'Υγεία, θάρρος, ίκανότης, άρετή είναι οί εύγενεΐς καρποί, τούς 
όποιους ή έργασία προσφέρει δαψιλώς είς όσους τήν άγαποΰν καί τήν έπιδιώκουν 
μετά ζήλου» (2) .

«Πενία: Σκώπτειν πείρά καί κωμωδεΐν τοΰ σπουδάζειν άμελήσας, ού γιγνώ- 
σκων δτι τοΰ Πλούτου παρέχω βελτίονας άνδρας καί τήν γνώμην καί τήν ιδέαν. Πα
ρά τώ μέν γάρ ποδαγρώντες καί γαστρώδεις καί παχύκνημοι καί πίονές είσιν ασελ
γώς, παρ’ έμοί δ’ ισχνοί καί σφηκώδεις καί τοΐς έχθροΐς άνιαροί... Περί σωφροσύ
νης ήδη τοίνυν περανώ σφών κάναδιδάξω, δτι κοσμιότης οίκεΐ μετ’ έμοΰ, τοΰ πλού
του δ’ έστίν ύβρίζειν».

Τοιαύτην σημασίαν έχει ή έν τώ μνημονευθέντι περί πλούτου έργω τοΰ Άρι- 
στοφάνους άπολογία τής έκπροσωπούσης τήν Πενίαν γυναικός, ένθα «ή μεγάλη 
ιδέα τοΰ ποιητοΰ έμφανίζεται κεκρυμμένη έν μέρει ύπό τάς άστειότητας καί τάς 
παραδόσεις, αίτινες αποτελούν οίονεί τό υποχρεωτικόν ένδυμα τής μούσης τοΰ Ά - 
ριστοφάνους».

Τον οικονομικόν παράγοντα έξαίρουσι καί οί Θουκυδίδης καί ’Αριστοτέλης.
(Συνεχίζεται)

1. «Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. ’Εγκληματολογία. Τόμος Β '. Τεύχος Α'. Άθηναι. 1947.» 
σ. 162.

2. «Σπ. Ν. Φίλιππας. Άριστοφάνους Πλούτος. Βιβλιοθήκη «Παπύρου». Άρ, 30, Ά - 
θηναι.» έν προλόγω.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ  
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΜΟΡΑ!ΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΜΠΑΣΙΑΚΟ
--------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Τήν 1.20 πρωινήν ώραν της Κυριακής 28 ’Ιουνίου, οί στρατοδίκες άπεσύρθησαν 
σέ διάσκεψι, πού βάσταξε κάπου τρεις ώρες. Μετά, ένώ ή φρουρά παρουσίαζε δπλα, 
ό πρόεδρος μέ φωνή κάπως τρεμουλιαστή άπήγγειλε τήν άπόφασι : « Τηλέμαχος 
Μπασιάκος, ένοχος ληστείας μετά φόνου. Ποινή, παμψηφεί θάνατος. Δημήτριος Πα- 
παδημητρίου, συνεργος διαρκούσης τής πράξεως. Ποινή, ισόβια δεσμά. ’Αθανάσιος 
Τσιβούλης, συνεργος μετά το έγκλημα. Ποινή, διετής φυλάκισις».

Οί κατάδικοι δέν ήταν πιά μέσα στήν αίθουσα. Θυμάμαι δτι έφυγα μαζί άπό 
τό Στρατοδικείο μέ τον τότε στενό μου φίλο κ. Μπαμπάκο, πού σέ κου
βέντα άδελφική μοϋ έξωμολογήθηκε δτι ούτε στούς συνηγόρους του ό Μπασιάκος 
είχεν άνοίξει τό στόμα του γιά τό έγκλημα. Έπέμενε πάντα δτι ήταν άθώος καί 
δτι είχε πέσει θύμα μιας συνωμοσίας σατανικά σκηνοθέτημένης εις βάρος του. Πόσες 
φορές δέν του λέγανε αν ήταν ένοχος νά τό όμολογήση, βρίσκοντας κάποια δικαιο
λογία. Τίποτε. Πάντα άρνιότανε. Πάντα ύποστήριζεν δτι ήταν άθώος, ένώ τά πάντα 
άπεδείκνυαν δτι ήταν ένοχος.Ό μόνος ένοχος. 'Η άπόφασις τοϋ Στρατοδικείου δια
βάστηκε στούς κατηγορουμένους τήν άλλη μέρα τό πρωί στήν παληά Στρατώνα 
άπό τό γραμματέα τοϋ Στρατοδικείου, μπροστά στον τότε δραστήριο διευθυντή καί 
στενό φίλο μου κ. ’Απόστολο Νίκου, τον πατέρα τοϋ στρατηγοΰ τοϋ 'Υγειονομικοΰ, 
πού ζή άκόμα ύπέργηρος στον οικισμό Παπάγου.

Καί άπό έκείνη τή στιγμή μιά ύστερία κατέλαβεν δλη τήν ’Αθήνα. "Ολοι έ
λεγαν δτι στήν ύπόθεσι ύπήρχε μεγάλο μυστήριο. Πολλοί υποστήριζαν δτι ό Μπα
σιάκος είχε πέσει θΰμα δικαστικής πλάνης γιά νά σώση κάποιον, άλλοι έλεγαν δτι 
στήν ύπόθεσι αυτή ήταν κρυμμένα πίσω «τρανά πρόσωπα» καί δτι ό Μπασιάκος θυ
σιαζόταν γιά νά τά σώση. Καί άμέσως άρχισε μιά περίεργη έκστρατεία γιά νά τον 
γλυτώσουν άπό τό άπόσπασμα. Τοϋ έλεγαν νά «όμολογήση», νά άποκαλύψη τό μυ
στηριώδες σπίτι καί νά άποκαλύψη τούς συνενόχους του καί ύποσχέθηκαν στήν άρ- 
χή νά άναβάλουν τήν έκτέλεσι γιά νέες άνακρίσεις καί ύστερα νά τοϋ γλυτώσουν τό 
κεφάλι. Τόν έπεσκέφθηκαν στή φυλακή καί οί συνήγοροί του καί ό πατέρας του. 
’Αλλά ό Μπασιάκος βροντοφωνοΰσε σέ δλους:

—Δέν έχω τίποτε νά πώ, γιατί δέν ξέρω καί τίποτε. Είμαι άθώος καί θΰμα 
δικαστικής πλάνης. Δέν είμαι, πάντως, ένοχος έγώ, άλλ’ άλλος. "Ας τόν εδρισκε 
ποιος ήταν ό ανακριτής Καλποΰζος.

—Τόν ξέρεις; τόν ρωτοΰσαν.
■ Μά ό Μπασιάκος σιωποΰσε. Καί έτσι μέ τήν αινιγματική φάσι πού παρουσία- 

ζεν έτόνιζε κ ι’ αυτός τις φήμες γιά μυστήριο καί έπαιζε πιά γιά μερικούς μέχρι 
τέλους τόν ρόλο του. Παρίστανε τό μάρτυρα καί τό ... θΰμα τής Δικαιοσύνης.

Αύτή δμως ή ατμόσφαιρα είχε τόσο επηρεάσει καί τόν τότε διοικητή τοϋ Α' 
Σώματος Στρατοΰ, στρατηγό Θ. Μανέττα, πού θά αποφάσιζε καί θά ώριζε τήν έκτέ
λεσι, μά καί ίσως καί αυτόν τόν μακαρίτη, τόν Πάγκαλο, πού δέν ήθελε νά βάψη τις 
πρώτες ήμέρες τής δικτατορίας του μέ αίμα, έστω καί ενός ληστοΰ καί φονηά τών 
πόλεων, ώστε άπό τό Α' Σώμα Στρατού διεμήνυσαν στον πατέρα του δτι πρόθυμα θά 
άνέστελλαν τήν έκτέλεσι, άν ό Μπασιάκος έλυνε τό στόμα του καί μιλούσε. Ά ν  έλεγε 
γιά τό μυστηριώδες σπίτι καί γιά τόν άγνωστο ιδιαίτερο καί ίσως καί γιά άλλους
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πού κρυβόντουσαν. Καί ό γέρο Μπασιάκος έτρεξε στή φυλακή καί έπεσε στά πόδια 
τοϋ γυιού του. Να μαρτυρήση για νά σώση τό κεφάλι του. Αύτά γινόντουσαν στίς 
30 ’Ιουνίου τό άπόγευμα, ενώ έξω άπό τις φυλακές κόσμος καί κοσμάκης, ώς τήν 
πλατεία Μοναστηρακιοϋ, περίμενε μέ άγωνία, μέ περιέργεια, μέ υστερισμό, άν ό 
Μπασιάκος θά έλυε τή σιωπή του καί άν θά μιλούσε. Καί ένώ έβγαιναν αλλεπάλ
ληλα τά παραρτήματα των εφημερίδων, μέ κάθε τί πού έλεγε καί έκανε ό μελλοθά
νατος μέσα στο άπομονωτήριο πού τον είχαν, ό Μπασιάκος έζήτησε χαρτί καί με
λάνι. Έκάθησε καί έγραψε ένα γράμμα στο διοικητή τού Α' Σώματος Στρατού άπό 
τον όποιον έξηρτάτο πιά το κεφάλι του. Καί το έδωσε σφραγισμένο στον πατέρα 
του πού έφυγε ελπίζοντας δτι ό γυιός του θά τον ακούσε. Μά όταν άνοιξαν στο Α' 
Σώμα Στρατού τό γράμμα έφρύαξαν γιά τήν άναίδεια τού κακούργου. Γιατί, νά 
αυτούσιο τό γράμμα του, άντίγραφο τού οποίου φύλαξα στο αρχείο μου:
Προς τό Α' Σώμα Στρατού.
’Αξιότιμοι Κύριοι,

Έπληροφορήθην δτι ζητείτε άποκαλύψεις διά νά μοΰ χαρίσετε τήν ζωήν. 
’Αλλά ποιας άποκαλύψεις καί διά ποια έγκλήματα ; Τό τού άειμνήστου Μωραιτου 
ή τού Τηλεμάχου Μπασιάκου ; Διά τό πρώτον δέν γνωρίζω. Διά τό δεύτερον, ναί. 
Ό  δολοφόνος μου είναι ό άνακριτής ’Ιωάννης Καλποΰζος.

Θά μέ πιστεύσετε; ’Αφού λοιπόν δέν πιστεύετε τί ζητείτε νά σάς πώ ; Ό  
λαός βοά. Ζητεί νά ίδη ρέον τό αίμα τού δολοφόνου, ή βοή δέ φθάνει μέχρι τού σκο
τεινού δεσμωτηρίου μου καί τρύπα σάν βέλος τήν καρδιά μου. Ικανοποιήσατε τήν 
έπιθυμία τού λαού. Φονεύσατέ με. Μή μέ βασανίζετε δμως γιατί κάθε ώρα μαρτυ
ρίου δι’ εμέ θά γίνη χρόνος γιά σάς άργά ή γρήγορα.

Τηλ. Μπασιάκος.
Καί ό στρατηγός Μανέττας μόλις πήρε τό γράμμα υπέγραψε τή διαταγή της έκτε- 
λέσεως γιά τήν άλλη μέρα τό πρωί στίς 8, στή Μαλακάσα καί στήν ίδια χαράδρα 
πού είχε δολοφονήσει τον Μπασιάκο. Καί έτσι έπρεπε νά γίνη. Νομίζω δμως δτι 
πολύ άσχημα ήταν νά γίνη θέατρο αύτή ή έκτέλεσις. Καί αύτό γιατί είχε πιάσει 
τον κόσμο μιά υστερία. Θυμάμαι άκόμη δτι είχα τότε νέος καί άνύπαντρος, μιά φί
λη καί αύτή μοΰ διετύπωσε ρητά καί κατηγορηματικά τήν άπαίτησι νά τήν πάρω 
μαζί μου στήν έκτέλεσι τού Μπασιάκου πού θά τήν παρακολουθούσα γιά νά γρά
ψω. ’Αναγκάσθηκα νά ύποκύψω στήν άξίωσί της, άλλά γιά καλό καί γιά κακό έ- 
θεώρησα φρόνιμο νά πάρω μαζί μου καί ένα μπουκαλάκι μέ αιθέρα, γιατί φοβήθηκα 
μήπως λιποθυμούσε τό τρυφερό εκείνο πλάσμα. Τής ώρισα πού θά συναντούσε τούς 
συναδέλφους μου πού θά έρχόντουσαν μαζί μου μέ τό αύτοκίνητο έξω άπό τή φυ
λακή γιά νά μέ πάρουν, γιατί εγώ καί ό συνταξιούχος πιά συνάδελφός μου στο ά- 
στυνομικό ρεπορτάζ κ. Βενιζέλος Ζερβέας τά είχαμε καταφέρει μέ τό φίλο μας 
τον κ. Νίκου, τον λαμπρό διευθυντή τών φυλακών καί υπέροχο φίλο, καί αύτός μάς 
έκανε τό ρουσφέτι νά μάς φυλακίση μέσα άπό τήν παραμονή τό βράδυ, γιά νά πε
ράσουμε δίπλα στον μελλοθάνατο τήν τελευταία του νύχτα στή γή καί νά έχουμε 
έτσι άπό μιά σελίδα μέ τό συναρπαστικώτερο ρεπορτάζ πού μπορούσε νά γίνη.

’Εκείνη τήν νύχτα δέν κλείσαμε μάτι καί οί δυό μας. Άκούγαμε τό κάθε τί 
πού λέγανε στά τρία χωριστά κελιά τους ό Μπασιάκος, ό Παπαδημητρίου καί ό 
Τσιβούλης καί γράφαμε στίβες τά χειρόγραφα. Καί τά χαράματα, ή μάλλον πριν 
φέξη τά στείλαμε μέ ένα φύλακα στίς εφημερίδες μας.

Ό  Ζερβέας καί εγώ είχαμε κάνει άγώνες καί άγώνες γιά τό «έγκλημα τής 
Μαλακάσας» μά ό Τηλέμαχος Μπασιάκος δέν τά είχε τόσο πολύ μέ τό Ζερβέα, δσο 
μέ μένα, καί αύτό γιατί ή «Βραδυνή» στήν οποίαν έκτος άπό τήν «Καθημερινή» 

έδούλευα τότε, τήν παραμονή τής έκτελέσεως, καί δταν έκρίνετο άπό τό Α' Σώμα
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Στρατού ή τύχη τοΰ δολοφόνου τοΰ Μωραΐτη, έβγαλε ένα παράρτημα μέ τήν κατα
πληκτική είδησι ότι ό Μπασιάκος τάχα ώμολόγησε. Μά έγώ ήμουνα άθώος τοΰ 
παραρτήματος αύτοΰ, πού ήταν τελείως έξω άπό τα πράγματα. Μά καί ή «Βραδυ- 
νή» δεν έφταιγε, άλλα ό συνάδελφός μου της τότε έποχής, μακαρίτης πια σήμερα 
γιατί έκτελέστηκε άπό τούς Έαμίτες, ό Κώστας Φαλτάϊτς, περισσότερο λογοτέ
χνης, παρά ρεπόρτερ. 'Η εφημερίδα τον είχε στείλει στο πόδι μου γιά νά μέ άντι- 
καταστήση λίγες ώρες στή φυλακή, γιά νά μπορέσω νά κλείσω λίγο τά μάτια μου 
καί νά πάρω κανένα υπνάκο καί ό Φαλτάϊτς πού είχε βάλει αυτί έξω άπό τά κε
λιά των καταδικασθέντων ακούσε τον έξης διάλογο μεταξύ Παπαδημητριού καί 
Μπασιάκου. 'Ο Παπαδημητρίου έκλαιγε καί θρηνούσε γιά τά «ισόβια» πού είχε 
φάει άπό τό Στρατοδικείο καί συλλογιζόταν τό τί θά γινόντουσαν ή γυναίκα του 
καί τά δύο του παιδιά. Καί τότε ό Μπασιάκος γιά νά τον είρωνευτη τοΰ πέταξε άπό 
μέσα άπό τό κελί του τή φράσι:

—Τί σκούζεις βρέ Παπαδημήτρη; Μόνος σου δέν είπες ότι μαζί τον σκοτώ
σαμε τον Μωραίτη καί ότι μαζί τοΰ πήραμε τά λεπτά; Γιατί κλαΐς λοιπόν τώρα;

Αύτά έλέχθησαν σέ τόνο ειρωνικό μέ τό μακάβριον χιοΰμορ πού διέκρινε πάν
τα τον Μωραΐτη καί στις κρισιμώτερες στιγμές της δίκης. 'Υποδεχόταν μέ σκαστά 
γέλια πάντα τις άποκαλύψεις καί τις περιγραφές τοΰ Παπαδημητρίου γιά τό φόνο 
τοΰ Μωραίτη. Μά ό μακαρίτης ό Φαλτάϊτς, πού δέν ήξερε καλά τά παρασκήνια της 
ύποθέσεως, μόλις ακούσε αύτά νά λέη ό Μπασιάκος έτρεξε καί έβγαλε παράρτημα 
ότι ό Μπασιάκος ώμολόγησε. Καί 6 Μπασιάκος όταν τό έμαθε στή φυλακή έγινε 
πΰρ καί μανία έναντίον του, νομίζοντας ότι έγώ είχα σκαρώσει αυτή τήν ψευτιά. 
Καί όταν όστερα άπό τό θρασύτατο γράμμα του έμαθε ότι ό σωματάρχης διέταξε 
τήν έκτέλεσί του γιά τό άλλο πρωί, άντί νά τά βάλη μέ τον έαυτό του πού έφαγε 
τό κεφάλι του, δέν έπαυε άπό μέσα άπό τό κελί νά μέ καταριέται καί νά μέ στολίζη 
μέ άκατονόμαστες βρισιές. Θεωρούσε στο παράξενα άρρωστημένο καί έγκληματι- 
κό μυαλό του ότι έγώ ήμουνα ό υπαίτιος γιά τό χαμό του καί όχι ό εαυτός του. "Οτι 
βέβαια είχαμε συντελέσει κατά πολύ καί οί δυό μας μέ τό Ζερβέα στο νά παραπεμ- 
φθή ή ύπόθεσις στο Στρατοδικείο πού έβγαλε τέτοια άπόφασι, είχαμε, γιατί αν ό 
Μπασιάκος δικαζόταν άπό τούς ένορκους, μέ τον «άγνωστο ιδιαίτερο», μέ τό «μυ
στηριώδες σπίτι» της όδοΰ Άχαρνών, μέ τις άντιφατικές άπολογίες τοΰ Παπαδη
μητρίου γιά τον τόπο της διαπράξεως τοΰ έγκλήματος, μέ τήν άρνησι τοΰ Μπασιά
κου καί μέ τις έλάχιστες περιπτώσεις δικαστικών πλανών, πού πάντα άναφέρουν 
στις άγορεύσεις τους οί συνήγοροι, είναι άμφίβολο αν ό Μπασιάκος θά καταδικαζό
ταν σέ θάνατο. Θά ξοφλοΰσε μέ λίγα χρόνια φυλακή, όπως ό δράστης τοΰ έγκλή
ματος τοΰ Νεκροταφείου. Καί μπορεί μάλιστα καί νά άθωωνόταν. Καί τότε μάλι
στα τά δικαστήρια τών Συνέδρων δέν είχαν τήν ευχέρεια νά κηρύσσουν άθωωτικές 
ετυμηγορίες «πεπλανημένες».

'Ο Μπασιάκος πέρασε τήν τελευταία του νύχτα, λοιπόν, στο κελί του μέ κα- 
τάρες καί βρισιές έναντίον μου, φέρνοντας έπάνω κάτω τά λίγα του τετραγωνικά 
μέτρα μέ γρήγορα βήματα. Περπατούσε νευρικά καί κάπνιζε άλλεπάλληλα τσιγά
ρα σαν τό λιοντάρι στο κλουβί. Ζούσαμε κι’ έμεΐς τήν άγωνία τοΰ μελλοθάνατου 
καί οί ώρες μας φαίνονταν άτέλειωτες. Καί κατά τις 4 ή ώρα, ξημερώνοντας πιά γιά 
τήν 1η ’Ιουλίου, καί πριν άκόμη άρχίση νά σκάη ή αύγή, στήν οχλοβοή πού άκουγό- 
ταν όλη τήν νύχτα άπό κόσμο πού είχε ξενυχτήσει έξω άπό τήν παληά Στρατώνα 
περιμένοντας νά δη νά παίρνουν τον δολοφόνο γιά έκτέλεσί, άκούστηκαν καί οί κρό
τοι τών πρώτων αύτοκινήτων πού έφταναν μέ τούς άξιωματικούς τοΰ Α' Σώματος 
καί τοΰ Φρουραρχείου, τον άντεπίτροπο καί τον γραμματέα τοΰ Στρατοδικείου πού 
θά έρχόντουσαν γιά νά παραστοΰν στήν έκτέλεσί. Μά λίγο πριν άπό αύτούς έφτα
σε ό παπάς τοΰ Φρουραρχείου καί θέλησε νά μπη στο κελί τοΰ μελλοθανάτου γιά
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νά τον κοινωνήση καί νά τοΰ δώση την παρηγοριά τής θρησκείας. Μά ό Μπασιάκος 
δεν τη δέχτηκε. Μά καί δέν έ'βρισε. Είπε ευγενικά:

-—Δέν θέλω παπά μου. Δέν πιστεύω έγώ σ’ αύτά τά πράγματα.
Καίτοι όμως δέν θέλησε νά κοινωνήση, δέχτηκε μέσα στο κελί του τον παπά. 

Καί φυσικά δέν μαθεύτηκε αν έξωμολογήθηκε.
Γλυκοχάραξε πιά καί μαζί μέ τούς άξιωματικούς πού ήλθαν νά τον παραλά

βουν ήλθαν καί ένα σωρό άλλοι συνάδελφοι γιά νά πάμε δλοι μας νά παρακολουθή
σουμε τήν έκτέλεσι. ’Έβγαλαν τον Μπασιάκο άπο τύ κελί του. Φορούσε το άπο γκρί- 
μπέζ καμπαρντίνα κουστούμι του, πού ήταν τότε τής μόδας καί ένα ψαθάκι στο κε
φάλι. Άντήλλαξε φιλιά μέ τούς φύλακες καί τούς άπεχαιρέτησε. 'Η σκηνή ήταν 
πραγματικά συγκινητική άλλ’ ό Μπασιάκος τούς ειρωνευόταν μέ το πικρό του χα
μόγελο, βλέποντας στά μάτια τους δάκρυα. Χαιρέτησε πρόθυμα καί ονομαστικά 
διαφόρους δημοσιογράφους, έγραψε πρόθυμα σέ δημοσιογραφικά χαρτιά αύτόγρα- 
φα πού τοΰ ζητούσαν καί γελούσε άπαθέστατα. Ξαφνικά μέ διακρίνει πίσω από τά 
κάγκελα τοΰ προαυλίου δπου βρισκόμουν καί τήν τελευταία στιγμή, πριν τοΰ βάλουν 
τις χειροπέδες γιά νά τον πάρουν γιά τή Μαλακάσα, γιά τήν έκτέλεσί του, ζήτησε 
νά τοΰ δώσουν σαν στερνή χάρι ένα κομμάτι χαρτί. "Εγραψε σ’ αύτό κάτι καί μοΰ 
τό έστειλε. Τό διάβασα. Νά τί έγραφε:

«Λεωτσάκον,
"Οχι προς τήν «Βραδυνή». Προς έσέ άτομικώς. Είσαι άτιμος καί λερώνεις τήν έφη- 
μερίδα αύτή μέ τήν άτιμη καί αισχρή πέννα σου.

Τηλ. Μπασιάκος»
’Αντί γιά τήν λέξι άτιμος μεταχειρίστηκε μιά άκόμη βαρύτερη βρισιά, πού δέν μπο
ρώ δυστυχώς νά τή γράψω. Καί ταυτόχρονα άρχισε νά βρίζη καί νά μέ καταριέται 
καί πάλι.

’Εξακολουθούσε δηλαδή καί έκεΐ δταν έβγαινε άπο τή φυλακή νά παίζη θέα
τρο καί νά παριστάνη πάντα τον άθώο καί τό θΰμα. Τό μόνο άτοΰ πού τοΰ είχε μεί
νει. 'Ομολογώ δτι ταράχτηκα καί άρχισα νά τρέμω. "Οχι γιατί μοΰ πέρασε άπο τό 
μυαλό καί ή έλαχίστη άμφιβολία γιά τήν ένοχή του ή γιατί λυπήθηκα γιά τήν έκτέ
λεσί του, άλλά γιατί μέ πείραζε πού ένας κακούργος πέθαινε μέ βαρυγκόμια καί μέ 
κατάρες έναντίον μου.

Στά γρήγορα πιά, μετά τό γράμμα πού έγραψε καί μοΰ έστειλε, τοΰ φόρεσαν 
τις χειροπέδες καί τον πήραν. Τον έβαλαν σ’ ένα αυτοκίνητο μαζί μά τον παπά τοΰ 
Φρουραρχείου πού φορούσε τό πετραχείλι του καί μέ συνοδεία ολόκληρη άπο αύτο- 
κίνητα, μέ τις άρχές, μέ άξιωματικούς, μέ δημοσιογράφους καί μέ πολλά ιδιωτικά, 
γεμάτα κόσμο, ξεκινήσαμε γιά τή Μαλακάσα. Περάσαμε άπο τήν οδόν Αιόλου, Πα
τησίων, καί άπο τόν Ποδονίφτη καί τή Νέα Φιλαδέλφεια πήραμε τό δρόμο γιά τό 
Τατόϊ καί τό Κατσιμίδι. Φθάσαμε στή Μαλακάσα κατά τις οκτώ παρά τέταρτο τό 
πρωί μέ τά άφάνταστα χάλια τοΰ χωματόδρομου πού ήταν τότε. Τής « ’Εθνικής 
'Αμαξητής όδοΰ». Καί τί νά δώ; Πάνω άπο τρεις χιλιάδες κόσμος, έκείνητήν έπο- 
χή, μέ τά τότε μέσα συγκοινωνίας, είχε κουβαληθή έκεΐ γιά νά άπολαύση τό θέαμα 
ένός άνθρώπου, ένός έγκληματίου πού τό Κράτος βρισκόταν στήν σκληρή άνάγκη 
νά σκοτώση καί γιά νά τόν τιμωρήση καί γιά νά παραδειγματίση τούς άλλους καί 
προ πάντων τούς νέους καί μερικά κούφια κεφάλια σαν κ ι’ αυτόν. Τά λίγα λεωφορεία 
τής μικρής τότε ’Αθήνας πηγαινοερχόντουσαν δλη τή νύχτα καί μετέφεραν κόσμο 
στή Μαλακάσα καί προ πάντων γυναίκες, πού τις είχε πιάσει μιά παράξενη, μιά 
πραγματική ύστερία γιά τόν Μπασιάκο. Καί ή χιλιάδα έπίσης τών ιδιωτικών 
αυτοκινήτων τής ’Αθήνας καί τών λίγων ταξί, πού ήταν καμμιά δεκαριά μόλις, 
είχαν δώσει τό «παρών» τους στήν έκτέλεσι. Είχαν φέρει τήν «καλή» λεγομένη τάξι
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και δλη την κοσμική ’Αθήνα, πού έπρεπε νά δή τον άνθρωπο πού σκοτώνεται...
Χωροφύλακες καί στρατιώτες άνοιξαν τόπο στύν κόσμο έκεΐ στην καμπή δπου 

είχε σταματήσει πριν ένάμισυ χρόνο καί ή «τσάντλερ» μέ το πτώμα τοϋ συχωρεμέ
νου τοϋ Μωραίτη. Έ κεΐ θά γινόταν καί ή έκτέλεσις τοϋ δολοφόνου του. Περάσα
με καί σταθήκαμε μπροστά. Θέλαμε άκόμη δέκα λεπτά γιά νά φθάση ή μοιραία 
γιά τον Μπασιάκο ώρα. 'Ο παπάς τοϋ Φρουραρχείου τον έψελνε άπδ ζωντανό καί 
άκούγονταν οί ευχές.: «Μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων». 'Η σκηνή ήταν 
φοβερή. Δεν μπόρεσα νά κρατήσω τά δάκρυά μου. Καί ξαφνικά άκούω στο ψαθά
κι πού φορούσα τότε καί κρατούσα στά χέρια μου κτυπήματα άπό πετραδάκια. Γυ
ρίζω μπροστά μου καί βλέπω άπέναντι, στύ πλήθος, στήν πρώτη σειρά, τήν μακα- 
ρίτισσα τή Λολόττα Ίωαννίδου, άστέρι πρώτου μεγέθους στήν Έπιθεώρησι καί 
στο χορό της κοιλιάς, τήν έποχή έκείνη, νά γελιοχαχανίζη τήν ιερή έκείνη στιγμή 
τών τελευταίων εύχών τής ’Εκκλησίας στύ μελλοθάνατο. Εΐχεν έ'λθε. νά γλεντήση 
βλέποντας νά σκοτώνουν καί τύ εΰρισκε διασκέδασι νά πετάη πετραδάκια στο ψα
θάκι μου καί νά ξεκαρδίζεται στά γέλια. Έφριξα. ’Άρχισα νά τρέμω πολύ. Καί 
βλέπω τή φίλη μου νά βάζη τά δάκτυλά της στο τσεπάκι τοϋ γιλέκου μου, νά μοΰ 
άρπάζη το μπουκαλάκι μέ τον αιθέρα πού είχα φέρει γ ι’ αυτήν καί νά μοΰ δίνη νά 
μυρίσω γιά νά συνέλθω... ’Έφριξα γιά μερικά θηλυκά!...

Μά ή ώρα πιά έφτασε καί το εκτελεστικό άπόσπασμα πήρε τή θέσι του. Καί 
τότε ένας λοχαγός τοϋ Α' Σώματος Στρατού πλησίασε τον μέ τις χειροπέδες άκόμη 
κατάδικο καί τού φώναξε.

—Μπασιάκο. ’Έχω εντολή άπό τον σωματάρχη νά διατάξω άναστολή τής 
έκτελέσεώς σου άν προβής σέ άποκαλύψεις.

Καί ό Μπασιάκος θέλοντας καί στις τελευταίες του στιγμές νά έξακολουθή- 
ση παριστάνοντας τον «ηρώα» καί το μέγα θύμα, καί νά κάνη τήν οίκογένειά του νά 
διατηρήση τήν πίστι της στήν άθωότητά του είπε:

—"Έχω ένα μεγάλο μυστικό. Είμαι δμως άντρας καί τό παίρνω μαζί μου. 
’Εγώ πάντως δέν έκανα τίποτε.

Τού έλυσαν τά χέρια, βγάζοντάς του τις χειροπέδες. Τον συνώδευσαν δυό 
άξιωματικοί. 'Ο Μπασιάκος δέν τούς άφησε νά τού πιάσουν τά χέρια καί προχώρη
σε μόνος του γιά νά πάρη θέσι άπέναντι στο άπόσπασμα. Ξαφνικά μέ μιά κίνησι 
πού φανέρωνε περιφρόνησι έβγαλε το ψαθάκι πού φορούσε καί μέ το δεξί του χέρι 
τό πέταξε προς τον κόσμο.

'Ο φρούραρχος Ναπολέων Ζέρβας, ό μετέπειτα ήρως τής άντιστάσεως, άρ- 
χηγός τού Ε.Δ.Ε.Σ. καί πρώην 'Υπουργός, τού έδωσε πάλι τήν τελευταία εύκαιρία.

—Θέλεις τίποτε Μπασιάκ,ο; ’Έχεις τίποτα νά πής;
—Τίποτα. Ά δικα σκοτώνομαι
'Ο έπί κεφαλής λοχαγός κατέβασε τό ξίφος. Μιά συμπυρσοκρότησις άκούσθη- 

κε. Στο στήθος τού Μπασιάκου φάνηκαν άμέσως κάτι τρύπες νά κοκκινίζουν. Μά 
μόλις φαίνονται τά πρώτα αΐματα. ’Έμεινε μιά στιγμή σαν κεραυνόπληκτος, ύστε
ρα κλονίσθηκε, συστράφηκε καί έπεσε τινάζοντας τά πόδια του σ’ ένα τελευταίο 
σπασμό ζωής. Ό  λοχαγός ώρμησε καί τού έδωσε τή χαριστική βολή. 'Ο Μπασιά
κος, ό ληστής καί δολοφόνος τού δύστυχου Μωραίτη, ό σατανικώτερος εγκληματίας 
πού γνώρισα στήν τόσο μακρά δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία έπλήρωσε μέ τό 
αίμα του τό έγκλημά του. Καί έτσι έπρεπε νά γίνη.

Γιά χρόνια ολόκληρα ύστερα άπό τή δίκη καί τήν έκτέλεσι τού Μπασιάκου 
ό κόσμος είχε χωρισθή σέ τρία μέρη. Σ’ έκείνους πού έπίστευαν άπόλυτα στήν ένο
χή του, μεταξύ τών οποίων ήμουν κ ι’ έγώ. Σέ πολύ λίγους, πού πίστευαν στήν άθωό
τητά του καί στο δτι ήταν ένα θύμα σατανικών συμπτώσεων καί δικαστικής πλάνης. 
Καί στον περισσότερο κόσμο, τον άνίδεο, πού έδέχετο δτι ό Μπασιάκος ήταν μπλεγ-
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μένος στο έγκλημα άλλ’ δχι και ό δολοφόνος καί ότι έκρυβε κάποιον άλλον, ίσως τρα
νό, πού δεν θέλησε ν’ άποκαλύψη καί που πέθανε κάτω άπό τις σφαίρες τοϋ εκτε
λεστικού άποσπάσματος παίρνοντας τό «μυστικό» μαζί του καθώς είπε καί στις 
τελευταίες του λέξεις.

Μά έκρυβε άλήθεια μυστικό αύτή ή ύπόθεσις; Ναι ή όχι; Βέβαια μυστικά εί
χε διάφορα, γιατί παρέμειναν άρκετά σκοτεινά σημεία, παρ’ όλες τις φιλότιμες, τις 
άοκνες προσπάθειες τοϋ άνακριτοϋ Καλπούζου. ’Αλλά ουσιαστικό μυστικό δεν υ
πήρξε. Γιατί 6 Μπασιάκος ήταν τό σατανικό έκεΐνο εγκληματικό μυαλό πού έσχε- 
δίασε καί έξετέλεσε τό κακούργημα. Δέν ύπήρξεν ούτε γυναίκα στή μέση, ούτε ερω
τική άντιζηλία μεταξύ Μπασιάκου καί Μωραίτη, ούτε ομοφυλόφιλες σεξουαλικές 
σχέσεις μεταξύ τους υστέρα άπό δήθεν βιασμό τοϋ νεαρού τότε Μπασιάκου άπό τό 
Μωραίτη. Αύτά όλα ήταν άρλοϋμπες. Κίνητρο τοϋ έγκλήματος ήταν ένα. Τά λε
πτά. 'Ο Μπασιάκος ήταν ένας φτωχός καί τυχάρπαστος νέος καί ψευτοζούσε σαν 
κάτι μεταξύ ύπαλλήλου-θεληματά καί παρακεντέ τοϋ μακαρίτη τοϋ Μωραίτη, ό 
όποιος έχοντας πάρει λεπτά άπό τον πλούσιο κτηματία πατέρα του ρίχτηκε τότε στο 
χρηματιστήριο καί στο εμπόριο τοϋ ποδαριού καί τά έπολλαπλασίαζε. Τον έβλεπε 
πάντα μέ μάτσο τά χιλιάρικα, αυτός ό νεαρός πού ζοΰσε στή μιζέρια, πού έπαιρνε 
δανεικά μεταχειρισμένα ροΰχα καί δέν κατώρθωνε νά τά έπιστρέψη καί τοϋ μπήκε 
νά άποκτήση τά λεπτά τοϋ προστάτου του. Μά ό Μωραίτης έπάνω του πάντα είχε 
χιλιάρικα άρκετά, άλλά τόσα όσα τον έφταναν γιά νά κλείνη τις δουλειές του δίνον
τας καπάρα. Τά πολλά λεπτά τά είχε στή θυρίδα του, στο χρηματοκιβώτιο τής « ’Ε
θνικής». Καί αύτά βάλθηκε νά τοϋ πάρη. Μά πώς όμως; Καί τότε σκέφτηκε τον τρόπο. 
Βρήκε κάποιο γνωστό του απατεώνα, πού παρέμεινεν άγνωστος καί πού τοϋ είπεν ότι θά 
έκαναν άπάτη στον Μωραίτη καί θά τοϋ έπαιρναν τά λεπτά του μόνο καί έτσι τον παρου
σίασε αυτόν τον «X» στο φίλο του ώς ιδιαίτερο γραμματέα τοϋ τότε 'Υπουργού τής 
Γεωργίας. Καί αυτός τοϋ έταξε τήν προμήθεια μέ τά έκατομμύρια πού θά έβγαζαν ό 
Μωραίτης καί ό Μπασιάκος πού θά ήταν μέσα στή δουλειά. Καί πήγαιναν καί τά συζη
τούσαν στο σπίτι έκεΐνο κάπου στήν άδιέξοδο πάροδο, ’Ίου, ’Αντιόχειας καί Άχαρνών. 
Μά ό Μωραίτης δέν ήταν καί τόσο άφελής ώστε νά έμπιστευθή τά λεπτά του χωρίς νά 
βεβαιωθή ότι θά έκλεινε ή δουλειά καί ό Μπασιάκος ήταν άρκετά έξυπνος ώστε καί 
αύτό νά γινόταν δέν θά άφινε ό απατεώνας νά βάλη στο χέρι τό μισό εκατομμύριο 
τού Μωραίτη καί υστέρα νά έξαφανισθή καί νά μή δώση τίποτε στο Μπασιάκο. Καί 
έτσι συνέλαβε τό σατανικό σχέδιο νά παίξη διπλό παιχνίδι. Νά άφήση τον άπατεώ- 
να νά παίξη τό ρόλο τού ψευτοϊδιαίτερου καί νά φαντάζεται ότι θά τυλίξη τον Μω
ραίτη μέ τήν φανταστική προμήθεια γιά νά τού έμπιστευθή τά λεπτά του, ένώ αυτός 
έτύλιξε τό Μωραίτη, τον έπεισε νά πάρη άπό τή Τράπεζα τά λεφτά του καί νά τά 
σέρνη άπάνω του. Τον παρέσυρε τό προηγούμενο βράδυ, άλλά δέν μπόρεσε νά έκτε- 
λέση τό σχέδιό του ολόκληρο, γιατί άκολούθησε τον Μωραίτη ό άδελφός του καί τού 
είπε ότι σκόνταψε ή δουλειά. Τό άλλο μεσημέρι όμως θά τού είπεν ότι τά κατάφε- 
ρε καί τά ξανάφτιαξε πάλι, τον πήρε μαζί του, τον έβαλε στο αυτοκίνητο τού Παπα- 
δημητρίου πού τό έκλεισε μέ τόν ξάδελφό του Μπρατσιώτη καί μέ δυο σφαίρες στο 
λαιμό καί στήν καρωτίδα τόν σκότωσε, ένώ τό αυτοκίνητο έτρεχε στήν οδόν Άριστο- 
τέλους πηγαίνοντας ίσως προς τό μυστηριώδες σπίτι πού δέν βρέθηκε ποτέ. "Υστε
ρα άπείλησε τόν Παπαδημητρίου, τόν άνάγκασε νά τόν βοηθήση καί τού έδωσε πολ
λά λεπτά άφοΰ πήρε όλο τό βιος τού προστάτου του πού σκότωσε, γιά νά σωπάση. 
'Ο μυστηριώδης άγνωστος λοιπόν ήταν ό άπατεώνας ψευτοϊδιαίτερος καί τό σπίτι 
του τό μυστηριώδες σπίτι. Καί φυσικά υστέρα αυτός κατάλαβε όταν έμαθε γιά τό 
έγκλημα ότι ό Μπασιάκος τού τήν έσκασε καί δέν παρουσιάστηκε. Τί νά παρουσια- 
στή καί τί νά πή. "Οτι ήταν κ ι’ αύτός μπλεγμένος καί νά φάη τζάμπα τήν κατηγο
ρία τού συναυτουργοΰ ληστείας μετά φόνου; Τό βούλωσε λοιπόν καί έμεινε ό μέγας
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Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Π Ε Ρ Ι  ΤΗΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Ν
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-

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

(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου)

Ά ν ά π τ υ ξ ι ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  σ ή ψ ε ω ς .  Μετά τον θάνατον, τό πτώμα 
έχει τάσιν να διαλυθή εις τά έξ ών συνετέθη. Μόνον ή ταρίχευσις έπιβραδύνει τήν πρό
οδον τής σήψεως, χωρίς να τό καταστρέφη έντελώς.Έντός τοϋ πεπτικού συστήματος 
υπάρχουν τεράστιαι ποσότητες βακτηριδίων, τά όποια καταστρέφουν τούς ιστούς 
τοΰ πτώματος, ώστε κατά μίαν έκφρασιν, έν σώμα περιέχει τό ίδιον τά στοιχεία τής 
αύτοκαταστροφής του. ’Εάν τό πτώμα τύχη νά εύρεθή εις άνοικτόν χώρον καί 
είναι έκτεθειμένον εις τάς καιρικάς συνθήκας καί δή κατά τήν θερινήν περίοδον, ή 
πρόοδος τής σήψεως είναι ταχεία. ’Επί προσθέτως προς τήν δράσιν τών βακτηριδίων 
ύπό θερμάς καιρικάς συνθήκας, τά διάφορα έντομα καί ζώα συντελούν εις τήν κατα
στροφήν τοϋ πτώματος έντός ελάχιστου χρονικοΰ διαστήματος. 'Ο ρυθμός μέ τον 
όποιον προχωρεί ή σήψις ύφίσταται έπίδρασιν άπό τήν θερμοκρασίαν τής άτμο- 
σφαίρας, τά φερόμενα ενδύματα, τάς διαστάσεις τοΰ πτώματος καί τάς έδαφικάς 
συνθήκας.

Προσφάτως ό γράφων έξήτασε τό πτώμα ενός άνδρός, περί τοΰ οποίου ήτο 
γνωστόν ότι έζη προ εννέα εβδομάδων. Τό πτώμα έφερεν ενδύματα καί έ'κειτο επί τής 
όχθης ένός ποταμοΰ, έντός καλαμώνος. ’Ητο θερινή περίοδος καί δέν είχεν άπομείνει 
ούδείς ιστός, έτι καί έντός τών υποδημάτων. Οί τένοντες, οί συγκρατοΰντες τούς 
σπονδύλους, εΐχον καταστραφή τελείως καί έκαστος σπόνδυλος ήδύνατο εύκόλως 
νά άποχωρισθή τής λοιπής σπονδυλικής στήλης. Τά πτώματα μικρών βρεφών απο
συντίθενται έ'τι ταχύτερον καί πληρέστερον, διότι οί σκελετοί των δέν έχουν άναπτυ- 
χθή πλήρως. ’Εν τούτοις, είναι πολύ δύσκολον νά προσδιορισθή ό χρόνος τοΰ θανά
του άπό τήν πρόοδον τής σήψεως.

Τά πρώτα συμπτώματα τής σήψεως είναι τό ύποπράσινον χρώμα εις τήν κοι
λιακήν χώραν καί έν συνεχεία ή άμαύρωσις ολοκλήρου τής έπιφανείας τής έπιδερμί- 
δος, ή έξόγκωσις τών χαρακτηριστικών καί γενικώς οίδημα τοΰ πτώματος. Εις ώρι- 
σμένας περιπτώσεις ή άμαύρωσις τής έπιδερμίδος καί τό οίδημα προκαλοΰν δυσκο-

άγνωστος, πού όμως δέν ήταν ένοχος. Ό  άνακριτής έφαγε τον κόσμο τότε καθώς 
καί ή χωροφυλακή γιά νά βροΰν αύτόν τον ψευτοϊδιαίτερο καί τό μυστηριώδες σπί
τι. "Εψαξαν σπίτι γιά σπίτι όλο τό διάστημα άπό τή μέση τών οδών Γ' Σεπτεμ
βρίου—Άριστοτέλους καί Άχαρνών ώς τά τέρματά του, τήν έρημιά τότε. Μά δέν 
βρέθηκε σπίτι νά έχη γραμμόφωνο, κοπέλλα πού τραγουδούσε καί πράσινο παπα
γάλο.

"Αλλη άπορία τοΰ κοσμάκη. Γιατί δέν ώμολόγησεν ό Μπασιάκος; ’Αντιστρέ
φω τήν έρώτησι. Καί γιατί νά όμολογήση; Τί θά έκέρδιζε; Βραβείο; "Οχι βέβαια. 
Δέν είχε κανένα έλαφρυντικό καί καταλάβαινε ότι δέν θά γλύτωνε. Γιατί ύπήρχαν συν
τριπτικές άποδείξεις εις βάρος του, όπως ώμολόγησε καί στή δίκη ό συνήγορός του 
κ. Δ. Μπαμπάκος. Καί πέθανε παίρνοντας γιά πολλούς τό «μυστικό» τοΰ έγκλή- 
ματος μαζί του, ένα μυστικό πού δέν υπήρχε στήν πραγματικότητα. Γιατί αύτός 
ήταν καί ό δολοφόνος καί ό ληστής. Γι’ αυτό δέν μοΰ έμεινε καί δέν μοΰ μένει καμ- 
μιά αμφιβολία.

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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λίαν είς τήν άναγνώρισιν τοΰ θύματος. 'Όπως καί εις τήν περίπτωσιν της δυσκαμψίας, 
ούτω καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν υπάρχει μεγάλη διαφορά ώς πρός τον 
ρυθμόν μέ τον όποιον άναπτύσσεται ή σήψις. Πολλάκις έχει παρατηρηθή δτι δταν 
εις ομαδικός θάνατος οφείλεται εις τήν ιδίαν αιτίαν, αί μεταθανάτιοι καταστάσεις 
να είναι δμοιαι, δυνατόν δμως έν πτώμα νά παρουσιάση ολίγα ή καθόλου σημεία 
σήψεως, ένώ έν άλλο νά παρουσιάζη προκεχωρημένον στάδιον σήψεως.

Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  ά π ό  έ ν τ ο μ α .  Ενίοτε ή γνώσις των οικογενειών καί 
της άναπτύξεως τών σκωλήκων καί άλλων εντόμων θά μάς δώση μίαν ένδειξιν ώς 
προς τόν χρόνον καί τήν διάρκειαν έκθέσεως τοϋ πτώματος. Μερικοί έπιστήμο- 
νες, ώς ό Δρ. Μεγκουέν τών Παρισίων, άνέπτυξαν μίαν κλίμακα εις τήν οποίαν 
δεικνύεται ποια είδη έντόμων προσβάλλουν άλληλοδιαδόχως έν άποσυντιθέμενον 
πτώμα. ’Αλλά άπό τήν μελέτην τών κανθάρων καί τών άλλων έντόμων είναι άδύ- 
νατον νά πληροφορηθώμεν πολλά πράγματα, έκτος άπό τόν κατά προσέγγισιν χρό
νον τοΰ θανάτου, ιδίως δέ είς μίαν περιοχήν ένθα έπικρατοϋν ίδιάζουσαι κλιματολογι- 
καί συνθήκαι. Τελικώς τό πτώμα μεταβάλλεται είς κόνιν καί ή κόνις αυτή είναι 
βασικώς ή αύτή, ή οποία άπομένει μετά τήν καΰσιν τοϋ νεκροΰ.

Είς πτώματα τά όποια έχουν ταφή, ό βαθμός της άποσυνθέσεως ποικίλλει άνα- 
λόγως. Ό  γράφων εϊχεν εξετάσει μερικά πτώματα τά όποια είχον ταφή προ τριών 
έτών καί τά όποια διετηροϋντο θαυμάσια, ένώ είς άλλας περιπτώσεις ή σήψις ήτο 
άρκετά έκτεταμένη μετά πάροδον ολίγων εβδομάδων. Οί παράγοντες οίτινες επι
δρούν έπί τής άποσυνθέσεως μετά τήν ταφήν, είναι ή φυσική κατάστασις τοϋ πτώ
ματος, ή ταρίχευσις, ό τύπος τής σαρκοφάγου καί τό είδος τοΰ εδάφους είς τό όποιον 
ενταφιάζεται. "Εν λεπτόν καί άδύνατον σώμα θά άποσυντεθή πολύ βραδύτερον 
άπό έν παχύ σώμα. Μία ξυλίνη σαρκοφάγος, επιστρωμένη μέ «πριονίδι», θά διατη- 
ρήση τό πτώμα καλύτερον άπό μίαν μεταλλικήν τοιαύτην καί τό άμμώδες έδαφος, 
καλώς άπεστραγγισμένον, είναι ιδεώδεις έδαφολογικαί συνθήκαι διά μίαν μακράν 
διατήρησιν τοΰ πτώματος.

’Α σ υ ν ή θ ε ι ς  μ ε τ α θ α ν ά τ ι ο ι  μ ε τ α β ο λ α ί .  ( A d i p o c e r e ) . E a -  
π ω ν ο π ο ί η σ ι ς .  Πρόκειται περί μιας σαπωνώδους ουσίας ήτις άναπτύσσεται δταν 
τό πτώμα εύρίσκεται είς υγρασίαν, είτε εντός δδατος, είτε είς ύγρόν έδαφος. Τοΰτο 
οφείλεται είς χημικάς μεταβολάς τοΰ λίπους τοΰ πτώματος, αί όποϊαι άναπτύσσονται 
πολύ ταχέως ύπό θερμάς καιρικάς συνθήκας. 'Υπό ιδεώδεις συνθήκας ή σαπωνοποίησις 
δύναται νά άναπτυχθή έντός ολίγων εβδομάδων κατά τό θέρος, άλλά γενικώς διαρκεΐ 
περισσότερον. Τό πτώμα άποβάλλει μίαν οσμήν «ταγγίλας»,λιπαρότητα καί έπιπλέει 
είς τό ύδωρ. Ή  σαπωνοποίησις δυνατόν νά καλύψη ολόκληρον τό πτώμα καί ό γενικός 
τύπος καί τά χαρακτηριστικά τοΰ σώματος θά παραμείνουν είς μίαν φυσικήν κατά- 
στασιν έπί τοσοΰτον χρόνον, ώστε μερικάς φοράς εν τραΰμα νά είναι δυνατόν νά 
διαπιστωθή μετά άπό περίοδον παρελεύσεως άρκετών έτών. Ή  σαπωνοποίησις 
άναπτύσσεται κυρίως είς τό πρόσωπον καί τούς γλουτούς, άλλά είναι δυνατόν νά 
άναπτυχθή καί είς οίονδήποτε άλλο μέρος τοΰ σώματος.

Μ ο υ μ ι ο π ο ί η σ ι ς .  'Η κατάστασις αυτή δημιουργεΐται ύπό συνθήκας ακρι
βώς άντιθέτους εκείνων αιτινες προκαλοΰν τήν σαπωνοποίησιν.Όταν ό θάνατος έπι- 
συμβή είς θερμόν καί ξηρόν χώρον, τά υγρά τοΰ σώματος εξατμίζονται ταχέως καί οί 
ιστοί καθίστανται ξηροί καί σκληροί. Τοΰτο τείνει νά έπιβραδύνη τήν σήψιν είς τρό
πον ώστε τά χαρακτηριστικά τοΰ πτώματος νά διατηρηθοΰν έπί έτη ή είσέτι καί 
έπί αιώνας. Είς τάς περισσοτέρας άπό τάς άκατοικήτους περιοχάς τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών αί άτμοσφαιρικαί συνθήκαι δεν είναι κατάλληλοι διά τήν μουμιοποίησιν 
καί τό φαινόμενον τοΰτο είναι σπάνιον είς τήν φυσικήν του κατάστασιν.

Έ ξ έ τ α σ ι ς  τ ο ΰ  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  τ ο ΰ  σ τ ο μ ά χ ο υ .  Μία ενέρ
γεια, ή όποια είναι σπουδαιοτάτη διά τόν προσδιορισμόν τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου, είναι
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ή έξέτασις τοϋ περιεχομένου του στομάχου. Έάν ό στόμαχος περιέχη τροφάς, ό πα
θολόγος ιατρός θά δυνηθή να προσδιορίση μέ άρκετήν ακρίβειαν, άπό τί άπετελεΐτο 
τό τελευταίου έδεσμα τοϋ θύματος.'Ο στόμαχος έκκενοϋται συνήθως μετά 4 - 6  ώρας 
μετά τήν λήψιν τοϋ φαγητού. Παραδείγματος χάριν έάν εύρεθή ό στόμαχος πλήρης 
τροφών καί ή πέψις τοϋ περιεχομένου δεν έχει προχωρήσει, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν 
δτι ό θάνατος έπήλθεν ολίγον μετά τό φαγητόν. Έάν ό στόμαχος είναι τελείως κενός, 
ό θάνατος πιθανώς νά έλαβε χώραν τουλάχιστον 4-6 ώρας προ τοϋ τελευταίου φα- 
γητοΰ. Έ πί πλέον έάν τό λεπτόν έντερον είναι έπίσης κενόν, ή πιθανότης είναι 
δτι ό θάνατος έλαβε χώραν 12 ή καί περισσοτέρας ώρας πριν ληφθή τροφή. 'Η έξή- 
γησις των διαφορών αυτών τοϋ χρόνου, θά άφεθή εις τήν κρίσιν τοϋ ένεργοΰντος 
τήν νεκροψίαν ΐατροΰ.

'Η σ π ο υ δ α ι ό τ η ς  τ ώ ν  σ χ ε τ ι κ ώ ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν .  Ή  έξέτασις 
τών γεγονότων, τών έχόντων σχέσιν μέ !ν  έγκλημα, είναι έξ ίσου σπουδαία δσον 
καί αί πληροφορίαι αίτινες προκύπτουν άπό τήν έξέτασιν τοϋ πτώματος. Μεταξύ 
τών σπουδαιοτέρων έκ τούτων είναι ή πτώσις βροχής ή χιόνος. Π.χ. κατά τήν διά- 
πραξιν μιας σοβαράς άνθρωποκτονίας ήρχισε νά πίπτη χιών 15 λεπτά μετά τήν 
άνεύρεσιν τοϋ πτώματος. "Εξ ώρας άργότερον εΰρέθη τό αύτοκίνητον τοϋ θύματος, 
περί τά τρία μίλλια μακρυά. Παρ’ δλον δτι άπό τόν χρόνον της άνευρέσεως τοϋ πτώ
ματος είχον πέσει τέσσαρες ϊντσαι χιόνος, τό έδαφος κάτωθεν τού αύτοκινήτου ήτο 
στεγνόν καί ή έξέτασις της κάτω έπιφανείας τών έλαστικών άπέδειξεν δτι τό αύτο
κίνητον δεν είχε μετακινηθή άπό τήν στιγμήν καθ’ ήν ήρχισε νά πίπτη ή χιών. 
’Επειδή τό θΰμα είχε θεαθή έν τη ζωή έντός τοϋ αύτοκινήτου του μόνον 15 λεπτά 
προ τής άνευρέσεως τοϋ πτώματός του, τοΰτο ήτο άπόδειξις δτι τό αύτοκίνητον εΐχεν 
έγκαταλειφθή σχεδόν άμέσως μετά τήν δολοφονίαν.

Εις τόν προσδιορισμόν τοϋ χρόνου τοϋ θανάτου βοηθούν καί πολλοί άλλοι 
παράγοντες. Π.χ. δταν άνάβουν τά ήλεκτρικά φώτα, έάν τό γάλα ή ή έφημερίς 
έχει παραληφθή άπό τήν θύραν, έάν τά φαγητά έχουν παρασκευασθή καί κατανα- 
λωθή, τό πλύσιμον τών μαγειρικών σκευών, ή περιποίησις τών κατοικίδιων ζώων 
καί ή κατάστασις τής πυράς εις τήν έστίαν. ’Ενίοτε δταν τό θΰμα έχη ύποστή 
έπίθεσιν ή έχη κτυπηθή άπό έν αύτοκίνητον, τό ώρολόγιόν του δυνατόν νά ύποστή 
βλάβην καί οί δεΐκται του νά σταματήσουν κατά τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν 
έλαβε χώραν ό τραυματισμός.

"Οταν άνευρίσκεται έν πτώμα τό όποιον κεϊται εις ένα άγρόν ή εις δάσος, 
καί εύρίσκεται έκεΐ κατά πάσαν πιθανότητα έπί άρκετάς έβδομάδας, έξάγονται 
πολύτιμοι πληροφορίαι άπό τά φυτά άτινα εύρίσκονται κάτωθεν τοϋ πτώματος. 
Τά φύλλα είναι πλήρως άνεπτυγμένα ; 'Υπάρχουν άνθη ; Τοιαΰται παρατηρήσεις 
παρέχουν έν θετικόν ίχνος ως πρός τό πότε τά φυτά ένεκρώθησαν. Εις βοτανο
λόγος, γνώστης τής πανίδος τής περιοχής, δυνατόν νά παράσχη πολύτιμον βοήθειαν 
ώς,πρός τόν προσδιορισμόν τοϋ χρόνου, καθ’ δν τό πτώμα έτοποθετήθη εις τό ση- 
μεϊον έκεϊνο.

Τ ά  ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ή ς  τ α ρ ι χ ε ύ σ ε ω ς .  Σκοπός τής ταριχεύ- 
σεως είναι νά πληρωθή τό πτώμα μέ έν χημικόν παρασκεύασμα, τό όποιον θά κατα- 
στρέψη τά βακτηρίδια καί ταυτοχρόνως θά σκληρύνη τούς ιστούς. Σχεδόν δλα τά 
υγρά τά χρησιμοποιούμενα πρός ταρίχευσιν, είναι διάλυσις χλωροφορμίου καί άλκοόλ. 
Τό ύγρόν τοΰτο έγχέεται εις μίαν τών κυριωτέρων αρτηριών, είτε διά τής βαρύτητος, 
είτε ύπό πίεσιν καί ταυτοχρόνως άφαιρεΐται τό αίμα άπό τάς φλέβας καί έν σημαντι
κόν μέρος τούτου άντικαθίσταται άπό τό διάλυμα. Έκτος τούτων άνοίγεται μία οπή 
εις τό στήθος καί τήν κοιλιακήν χώραν καί άρκετή ποσότης τής διαλύσεως έγχέεται 
είς τό έσωτερικόν τοϋ πτώματος. Τοΰτο έξουδετερώνει τήν δράσιν τών βακτηριδίων 
τής σήψεως καί διατηρεί τό πτώμα μέχρι τής ταφής του.
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'Η ταρίχευσις συχνά/.ις επιφέρει δυσκολίας καί έπιπλοκάς εις τήν έρευναν προς 
διαπίστωσιν τοϋ θανάτου. Μετά τήν ταρίχευσιν είναι αδύνατος ή διαπίστωσις ώ- 
ρισμένων δηλητηρίων, ένώ δι’ άλλα δηλητήρια είναι δύσκολος. Γενικώς, είναι καλύ
τερον να προηγήται ή ιατροδικαστική έξέτασις τοϋ πτώματος καί νά έπεται ή τα- 
ρίχευσις, εις πολλάς δέ περιπτώσεις έπιβάλλεται ή ταρίχευσις νά καθυστερή μέχρι 
της όλοκληρώσεως της ιατροδικαστικής έξετάσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Λ Ι Ο Ν  Δ'

Έ ξέτασις κηλίδω ν α ίματος.
'Η έξέτασις των κηλίδων, περί των οποίων υπάρχει υπόνοια δτι πρόκειται 

περί αίματος, θά πρέπει νά έπαφίεται έξ ολοκλήρου είς τον έμπειρογνώμονα ειδικόν 
τοϋ έπιστημονικοΰ εργαστηρίου. Έν τούτοις, είναι σπουδαϊον νά γνωρίζωμεν τί 
πρέπει νά πράξωμεν ή νά μή πράξωμεν δταν έπιλαμβανώμεθα μιας τοιαύτης ύπο- 
θέσεως.

Α ί μ α  ή ξ έ ν η  ο υ σ ί α ;  "Οταν ό έπιληφθείς άνευρίσκη εις τον τόπον τοϋ 
εγκλήματος μίαν κηλΐδα, τήν οποίαν νομίζει δτι δυνατόν νά είναι αίμα, έχει αύτο- 
μάτως έμπροσθέν του τρεις σπουδαίας ερωτήσεις, αί όποΐαι θέλουν άνάλογον άπάν- 
τησιν:

1. 'Η κηλίς έπροξενήθη άπό αίμα ή άπό άλλην τινά ουσίαν ;
2. ’Εάν πρόκειται περί αίματος, είναι αίμα άνθρώπου ή ζώου ;
3. ’Εάν είναι άνθρώπινον αίμα, είς ποιαν άπό τάς τέσσερας κατηγορίας τοϋ 

άνθρωπίνου αίματος άνήκει;
'Η πρώτη έρώτησις θά τεθή είς τον άστυνομικόν, δταν θά παρατηρήση μίαν 

κηλΐδα επί ενδύματος ή οίουδήποτε άλλου άντικειμένου καί θά θελήση νά έξακριβώ- 
ση έάν είναι ή δεν είναι αίμα. Πολλαί ούσίαι, δπως κηλΐδες άπό καφέ, σοκολάτα, 
διάφορα χρώματα, σκουριά, καπνός, διά νά άναφέρωμεν όλίγας μόνον, ομοιάζουν 
μέ άπεξηραμμένον αίμα. "Οταν αί κηλΐδες αύταί προσκομισθοΰν είς τό έπιστημονικόν 
έργαστήριον, είναι δυνατόν εντός ολίγων λεπτών νά διαπιστωθή έάν πρόκειται περί 
αίματος ή άλλης τίνος ούσίας. Αί κηλΐδες αίματος είναι έξαιρετικώς άνθεκτικαί είς 
τό πλύσιμον δι’ υδατος, άκόμη καί έάν εν ένδυμα φέρον κηλΐδας αίματος πλυθή άρ- 
κετάς φοράς, ό ειδικός τοϋ έργαστηρίου είναι είς θέσιν νά διαπιστώση δτι αί κηλΐδες 
προεκλήθησαν άρχικώς άπό αίμα.

Τό άνευρισκόμενον έπί πτώματος ή άλλου άντικειμένου άπεξηραμμένον αίμα 
είναι λίαν άνθεκτικόν είς τό ύδωρ. Συνεπώς έάν έν άτομον φονευθή κατά ένα τοι- 
οΰτον τρόπον ώστε τό αίμα νά ρεύση καί νά ξηρανθή έπί της κόμης, τοϋ δέρματος 
ή τών ένδυμάτων, τό άπεξηραμμένον αίμα θά παραμείνη έπί έν έκπληκτικώς μακρόν 
χρονικόν διάστημα, άκόμη καί έάν τό πτώμα βυθισθή πλήρως έντός τοϋ υδατος. Είς 
έν πείραμα τό όποιον έγινεν είς μίαν πρόσφατον δολοφονίαν, έτοποθετήθησαν κη
λΐδες αίματος έπί ξύλων πεύκης, τά όποια έν συνεχεία έξετέθησαν είς τήν άτμόσφαι- 
ραν έπί χρονικά διαστήματα καί κατόπιν έβυθίσθησαν είς θαλάσσιον ύδωρ έπί 72 
ώρας. Μετά τήν έξαγωγήν των έκ τοϋ υδατος αί κηλΐδες ήσαν έξ ίσου εύδιάκρι- 
τοι δσον καί προ της βυθίσεώς των.

(Συνεχίζεται)
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--------------------------------- 'ϊπ ό  τ. Άνθυπαστυνόμ,ου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------------

(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)

25η Μαρτίου 1928. Παραμονή τής Εθνικής Εορτής.
Έκτελοϋσα νυκτερινή υπηρεσία στήν περιφέρεια του Νέου Φαλήρου, όταν δ 

δρόμος μου μ’ έβγαλε μπροστά στή χαρτοπαικτική λέσχη τής όδοϋ Πεσμαζόγλου. 
Ευκαιρία, είπα, νά ρίξω μια ματιά. Τήν ώρα έκείνη ή αίθουσα ήταν κατάμεστη άπδ 
φυσιογνωμίες γνωστές καί άγνωστες. ’Άλλες κατσουφιασμένες μέ τήν κακοτυχία 
τους, κ ι’ άλλες ικανοποιημένες μέ τήν εύνοια τής τύχης τους. 'Η έπίσκεψίς μου στή 
λέσχη άπδ τούς γνωστούς δέν ήταν καί τόσο έπιθυμητή, δπως καί στον ίδιο τον 
λεσχιάρχη, πού μέ πλησίασε καί μέ ρώτησε κάπως άνήσυχος.

—Συμβαίνει τίποτε κ. Γιώργο ;
—"Οχι, δχι, δ συνηθισμένος μας νυκτερινός περίπατος καί για νά περάση 

ή ώρα.
’Εγώ δμως μέ φευγαλέες ματιές περιεργαζόμουν μιά - μιά τις φυσιογνωμίες 

πού ήταν καθισμένες γύρω άπδ τά πράσινα τραπέζια. Κάποια στιγμή τά χαρακτη
ριστικά κάποιου κάτι μοΰ θύμισαν. "Οπως ήταν άπορροφημένος στδ παιγνίδι μπό
ρεσα νά τδν προσέξω καλύτερα καί άνεγνώρισα τδ παράξενα χαλκοπράσινο πρό
σωπο πού πριν λίγες μέρες συνάντησε ή Κούλα έξω άπδ τδ ξενοδοχείο «Θεσσα
λονίκη».

"Επρεπε όπωσδήποτε νά μάθω ποιδς είναι κι’ έπλησίασα τδν λεσχιάρχη πού 
καθόταν στδ μπουφέ.

—Κύρ Γεράσιμε, του είπα, δήθεν άπδ περιέργεια, ποιοι είναι οΐ χαμένοι καί 
ποιοι οί κερδισμένοι;

—Ποιοι κερδισμένοι μου λές; ’Εδώ έχομε τδν Τέλη πού τούς τά μαζεύει κα
νονικά κάθε βράδυ, μοΰ είπε, δείχνοντας τδ χαλκοπράσινο πρόσωπο.

’Επί τέλους. ’Εσύ λοιπόν είσαι δ περίφημος καί μυστηριώδης Τέλης. Τώρα 
έπρεπε νά βρώ δικαιολογία γιά νά παραμείνω όσο τδ δυνατόν περισσότερο στή 
λέσχη. Γιά καλή μου τύχη ξαφνικά άρχισε μιά ραγδαία βροχή πού κράτησε μέχρι τά 
ξημερώματα. Τότε καί οί παίκτες σταμάτησαν τδ παιγνίδι τους καί πήρε δ καθένας 
τδ δρόμο του, δπως καί δ Τέλης. ·

Τδν πήρα στδ κατόπιν. Μπήκε στδ πρώτο τραίνο άπ’ τδ Νέο Φάληρο καί 
βγήκε στήν 'Ομόνοια. Τράβηξε τήν δδδ Πειραιώς καί σέ μιά πάροδο τής πλατείας 
Κουμουνδούρου μπήκε σ’ ένα ισόγειο σπίτι. ’Ασφαλώς ήταν τδ σπίτι του, γιατί περί- 
μενα αρκετά στδ γωνιακό καφενεδάκι μά δέν βγήκε.

Άπδ κείνη τήν ήμέρα βρισκόμουν τις περισσότερες ώρες μου στή γειτονιά 
τοΰ Τέλη. Πότε σέ μιά ύπόγεια ταβερνούλα, πού ήταν σχεδόν πλάϊ στδ σπίτι του, 
καί πότε στδ γωνιακό καφενείο.

"Ενα βράδυ, δπως καθόμουνα στήν ταβερνούλα, άκουσα τδν κάπελα νά λέη σ’ 
ένα γεροντάκο.

—Μπάρμπα Μανώλη έφυγε εκείνο τδ καλό παιδί, δ μουσαφίρης τοΰ Τέλη;
—Ναί, άπάντησε δ γέρος. Μάλαμα παιδί, κι’ άνοιχτοχέρικο.
'Η συνομιλία ήταν ενδιαφέρουσα. Γιά νά πλησιάσω τδν γεροντάκο είπα 

στδν κάπελα νά τοΰ προσφέρη άπδ μένα ένα έκατοσταράκι.
Τδ άλλο βράδυ τήν ίδια ώρα στήν ταβερνούλα κ ι’ δ γεροντάκος εκεί.
Μόλις μέ είδε μέ κάλεσε στδ τραπέζι του νά τοΰ κάνω παρέα.
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Παρήγγειλα στον ταβερνιάρη νά μάς φέρη ένα έκατοσταράκι. Το πρώτο άκο- 
λούθησε δεύτερο, τρίτο καί ή γλώσσα τοϋ μπάρμπα Μανώλη λύθηκε για συζήτησι.

"Οταν έτοιμάσθηκα νά πληρώσω 6 μπάρμπα Μανώλης μέ σταμάτησε καί 
μοϋ είπε λίγο ζόρικα.

—Τί κάνεις; Σήμερα δεν γίνεται. Θά πληρώσω κι έγώ τουλάχιστο το μερτικό 
μου. Μή θές νά μοιάσης τοϋ φίλου τοϋ Τέλη, τοϋ γείτονά μου, πού δέν άφηνε νά 
πληρώση κανένας άλλος.

—Καί ποιύς ήταν μπάρμπα Μανώλη αυτός ό χουβαρντάς;
—'Ο κύριος Μίμης. "Ετσι άκουα νά τον λέη ό Τέλης. "Ενας λεβέντης καί φαί

νεται νάναι πλουσιόπαιδο. Καί συνέχισε νά μοϋ μιλά μέ θαυμασμό γιά τον νέο πού 
φιλοξενούσε ό Τέλης στο σπίτι του.

’Απ’ τις κουβέντες τοϋ άγαθοΰ γέροντα, έβγαινε ξεκάθαρα πώς ό χουβαρντάς 
της παρέας καί φιλοξενούμενος τοϋ Τέλη δέν ήταν άλλος άπύ τον Δημήτρη Νίλα.

Περνούσαν οί μέρες μά καμμιά ύποπτη κίνησι δέν έβλεπα στο σπίτι τοϋ 
Τέλη. Μά κάποτε, ένα πρωινό, κτύπησε τη πόρτα του ένας νέος αδύνατος μέ μυωπικά 
γυαλιά. ’Από τη γωνιά πού βρισκόμουν τράβηξα προς το άπέναντι πεζοδρόμιο καί είδα 
τον ίδιο τον Τέλη νά τοϋ άνοίγη καί νά τον υποδέχεται εγκάρδια. "Υστερα άπο λίγη 
ώρα ό μυωπικός έπισκέπτης του έφυγε καί τράβηξε προς τήν 'Ομόνοια. Τον παρη- 
κολούθησα. Μπήκε στο πρώτο βαγόνι τοϋ ηλεκτρικού καί κατέβηκε στον Πειραιά. 
Προχώρησε τη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α' καί μπήκε στο μέγαρο Σπυράκη.

Πριν νά μπή στο άσανσέρ άκουσα νά λέη στύν καφετζή, κάτω άπο τις μαρ
μάρινες σκάλες τού μεγάρου.

—"Ενα καφέ επάνω στο γραφείο μου.
Ρώτησα τον καφετζή πού ήταν πολύ γνωστός καί μ’ δλο το θάρρος, ποιος 

ήταν ό κύριος.
—'Ο Κράουβιτς, μοΰ είπε, ό τροφοδότης τής τσεχοσλοβακικής άτμοπλοϊκής 

εταιρείας.
Νά λοιπόν κ ι’ ό τελευταίος άπύ τούς γνωστούς τής συντροφιάς τοϋ Νίλα. 

'Η παρακολούθησές του δμως μέ δυσκόλεψε γιατί ήταν πολυάσχολος καί μέ πολλές 
έπαφές.

** *
Εκείνες τις μέρες στη γειτονιά τοϋ Νίλα άρχισαν νά κυκλοφορούν μερικές 

ένδιαφέρουσες διαδόσεις. Το γυναικείο κουτσομπολιό έδινε κ ι’ έπαιρνε.
—Είδες καλέ ό Μίμης τά κατάφερε καί τδσκασε γιά το εξωτερικό.
Νά ήταν άλήθεια, ή μήπως οί δικοί του τις εξαπέλυσαν σκόπιμα γιά νά παρα

πλανήσουν τήν ’Αστυνομία πού τύν κατεδίωκε;'Η  φήμη συμφωνούσε καί μέ τήν 
στιχομυθία τού μπάρμπα Μανώλη μέ τον ταβερνιάρη δτι ό μουσαφίρης τού Τέλη 
έφυγε. "Αν πραγματικά είχε φύγει ποιος τον βοήθησε;

Ό  νοΰς μου πήγε στον Κράουβιτς. Αυτός ήταν δ μόνος κατάλληλος νά τον 
φυγαδεύση σύμφωνα μέ τό επάγγελμά του. ’Από τήν παρακολούθησί του δμως δέν 
είχε βγή τίποτε. "Οπως καί οί δικοί του δέν έκαμαν καμμιά ύποπτη κίνησι, καμμιά 
ύποπτη επαφή. Τότε ποιος άλλος τον βοήθησε;

'Ένα μεσημέρι, πού είχα πάρει τον Τέλη στό κατόπιν, παρηκολούθησα μιά 
τηλεφωνική συνδιάλεξί του στό καφενείο «Νέον Άθήναιον» στήν 'Ομόνοια. Ζή
τησε κάποιον Μάρτη.

—Γειά σου Κώστα. Καλά τά κατάφερες. Πήρα γράμμα τού Μίμη άπο τή 
Γ αλλία.

Τίποτε άλλο δέν μοΰ χρειαζόταν. Τό τηλεφώνημα αυτό τά έλεγε δλα. Ε ν 
θουσιασμένος έγκατέλειψα τήν παρακολούθησί τού Τέλη.
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*0 Κώστας Μάρτης ήταν γνωστή μάρκα. Πονηρός καί καπάτσος και πάντα 
μπλεγμένος σέ ύποπτες δουλειές. Ξεκίνησα άπό την ίδια μέρα κι’ δλας γ ι’ αύτόν κι’ 
έμαθα δσα μπόρεσα για την τωρινή ζωή του.

Έπλησίασα όλους τούς γνωστούς του, καί τέλος άπό ένα επιστήθιο φίλο, γνω
στό χαρτοπαίκτη, πληροφορήθηκα πώς πραγματικά ό Μάρτης έφυγάδευσε τόν Δη- 
μήτρη Νίλα μέ τό άτμόπλοιο «Α ττική», τό μοναδικό μεσογειακό καράβι τήν εποχή 
εκείνη πού έκανε τή γραμμή Μασσαλίας.

Μέσα στό «Αττική)) είχα πολλούς γνωστούς καί μόλις έφθασα στον Πειραιά 
συναντήθηκα μέ τόν ναύτη Γαρμπή, άπό τόν όποιον έμαθα πώς πριν άπό ένα μήνα 
ό λοστρόμος βοήθησε κάποιο νέο πού ταξίδευε κρυφά νά βγή μέ τό πάσσο του στή 
Μασσαλία.

Τά χαρακτηριστικά τοϋ λαθρεπιβάτη πού μοΰδωσε ό Γαρμπής, δέν υπήρχε 
καμμιά αμφιβολία, ήταν τοϋ Δημήτρη Νίλα. Πολύ σωστά, κατά τήν πληροφορία 
τοϋ ναύτη, τόν ’Απρίλιον τοϋ 1928 ό Νίλας βγήκε στή Μασσαλία καί χάθηκε μέσ’ 
τήν άνθρωποθάλασσα τοϋ μεγάλου λιμανιοϋ.

’Επί τέλους στήν ύπόθεσι τής μεγάλης καταχρήσεως τής έταιρείας άνοίχτηκε 
πιά ό δρόμος στά ίχνη τοϋ δράστου. ’'Εγραψα λεπτομερώς τό δελτίο μου καί τό 
παρέδωσα στόν ύποδιοικητή.

'Ο μακαρίτης άστυνόμος Νικόλαος Τσαγκλής, τό διάβασε καί τό ξαναδιάβασε 
μ’ ένδιαφέρον καί μ’ έρώτησε γιά τόν Μάρτη πού άνέφερα.

—Πρέπει νά τόν θυμάσθε κ. ’Αστυνόμε.
—Μήπως είναι έκεϊνος δ χαρτοκλέφτης πού μάς άπασχόλησε πολλές φορές;
—Μάλιστα, αυτός είναι πού χώνει παντοΰ τή μύτη του χωρίς νά φαίνεται.
—Τό σπουδαίο είναι τώρα πού μάθαμε πώς ό Νίλας βρίσκεται στή Γαλλία, 

άλλά δέν είναι άρκετό, μοϋ είπε δ άστυνόμος. 'Η Γαλλία είναι μεγάλη χώρα καί 
μπορεί κανείς εύκολα νά κρύψη τήν ταυτότητά του. Πρέπει δμως νά μάθωμε καί 
σέ ποιά πόλι διαμένει καί μέ ποιο όνομα κυκλοφορεί.

—’Ελπίζω σύντομα νά τό κατορθώσω κ. ’Αστυνόμε. ’Έχω στό νοϋ μου κάποιο 
σχέδιο, αν καί δέν ταιριάζει μέ τίς άρχές μου, άλλά είναι ίσως δ μόνος τρόπος. Σκέ- 
φθηκα νά πλησιάσω τή μικρή ύπηρέτριά τους, καί νά συνδεθώ μαζί της. Ξέρω πώς 
τήν έχουν χρόνια στό σπίτι τοϋ Νίλα καί είναι τής εμπιστοσύνης τους. Δέν είμαι δά 
καί γόης νά ξεμυαλίζω κοπέλλες, μά θά τά καταφέρω κι’ άφοΰ τής άποσπάσω έκεΐ- 
να πού θέλω, έπειτα γίνομαι καπνός.

'Ο άστυνόμος γέλασε μέ τήν καρδιά του καί μοϋ είπε άστειευόμενος.
—Πρόσεξε Δουκάκη μή πάθης τό άντίθετο.
’Από τήν άλλη μέρα άρχισα κιόλας τήν πολιορκία τής Άδριανής, έτσι τήν έ

λεγαν. Τό κακόμοιρο τό κορίτσι πού ίσως γιά πρώτη φορά νά τοϋ συνέβαινε κάτι 
τέτοιο, ύπέκυψε κ ι’ άπό τότε συναντιόμαστε δταν τής δινόταν ευκαιρία, πότε σέ κα- 
"νένα άπόμερο ζαχαροπλαστείο καί πότε σέ κανένα στενό δρομάκι. ’Αθώα ή μικρού
λα Άδριανή πίστευε στά έρωτόλογα καί τίς άπατηλές υποσχέσεις, καί χωρίς νά τό 
καταλαβαίνη μοϋ σερβίριζε κάθε τόσο δ,τι γινόταν μέσα στήν οικογένεια τοϋ Νίλα.

Γιά τόν Δημήτρη πού τήν ρωτούσα κάπου-κάπου καί δήθεν αδιάφορα, δέν 
ήξερε πολλά πράγματα.

—Μέ τόν Μίμη είμαστε δλοι στενοχωρημένοι καί προ πάντων άπό τότε πού 
ήρθε ή άστυνομία καί τόν ζήτησε, δέν ξανάρχεται πιά στό σπίτι μας.

'Ωστόσο ένα πρωί νά καί συναντώ τήν Άδριανή στήν πλατεία τοϋ Δημοτικού 
Θεάτρου.

—Πού πάς πρωί-πρωί καί έτσι βιαστική; τή ρώτησα.
—Στό ταχυδρομείο νά ρίξω αύτό τό γράμμα, πού μούδωσε ή κυρία μου.
—Τότε πάμε.



1080 Γ. Δουκάκη: Μεγάλη κατάχρησής εις άνώνυμον έλληνικήν έταιρείαν

Της Άδριανής τά απονήρευτα μάτια έλαμψαν χαρούμενα πού θά βρισκόμα
στε έστω καί για λίγο μαζί καί τραβήξαμε για το ταχυδρομείο.

"Οταν φθάσαμε στήν είσοδο της είπα.
—’Έχω κι’ έγώ να ρίξω ένα γράμμα, δός μου καί το δικό σου καί περίμενέ με.
Τής πήρα το γράμμα άπ’ τά χέρια καί μπήκα γιά γραμματόσημα. Τό γράμ

μα ήταν ύποπτο, μά νά τό κρατούσα καί νά τό παρεβίαζα δικαιολογημένα γιά την 
έπιτυχία τού σκοπού μου ήταν άδύνατον. 'Η Άδριανή δεν ήταν κουτό κορίτσι καί 
ήταν τυφλά άφωσιωμένο στήν οικογένεια Νίλα, γ ι’ αυτό περιωρίσθηκα στο νά άντι- 
γράψω γρήγορα πίσω άπό τό κουτί των τσιγάρων μου τό όνομα καί την διεύθυνσι 
πού έγραφε.

Τό κόλπο είχε πετύχει, ρίξαμε στις θυρίδες τά γράμματα καί συνώδευσα λί
γο την Άδριανή μέ τήν ύπόσχεσι πώς θά περνούσα τό ίδιο βράδυ άπό τό σπίτι της.

Βιαζόμουν νά διαβάσω δ,τι είχα άντιγράψει κ ι’ έφτασα τρεχάτος στήν ’Α
σφάλεια.

«Πωλέτ Λαρουά. Πόστ Ρεστάντ-Μασσαλία».
Καί τώρα τί μ’ αυτό; "Ενα γυναικείο όνομα καί διεύθυνσι πόστ ρεστάντ. Τρέ- 

χα γύρευε. Κι’ όμως ύστερα άπό λίγη σκέψι έβγαλα κάποιο συμπέρασμα πού θά- 
πρεπε νά ήταν καί τό σωστό. Τότε πήγα στό γραφείο τού ύποδιοικητοΰ.

—Τί συμβαίνει Δουκάκη;
—Κύριε άστυνόμε, έχω ευχάριστα αποτελέσματα άπό τις ενέργειες μου. Καί 

τού εξιστόρησα τήν πρωινή συνάντησι μέ τήν Άδριανή καί τό ύποπτο γράμμα πού 
έστελνε ή κυρία της στή Μασσαλία. Τού έδωσα τό όνομα μέ τή διεύθυνσι πού είχα 
άντιγράψει καί τού εξέθεσα τις υποψίες μου καί τά συμπεράσματά μου.

—Κύριε άστυνόμε άν δέν ήταν ύποπτο τό γράμμα θά έγραφαν σ’ αύτή τήν 
Πωλέτ Λακρουά στή διεύθυνσι της καί όχι πόστ ρεστάντ. Έ φ ’ όσον ξέρομε πώς 
ό Δημήτριος Νίλας βρίσκεται στή Γαλλία οπωσδήποτε είναι γιά κείνον καί ή Λα
ρουά ό σύνδεσμος. "Εξυπνο καί επιτυχημένο τό κόλπο ν’ άλληλογραφή άφοβα μέ 
τό σπίτι του.

—Δέν έχεις άδικο, είπε ικανοποιημένος ό αστυνόμος. Νά μοΰ ύποβάλης τό 
γρηγορότερο νέο δελτίο μέ κάθε λεπτομέρεια ώστε νά ένεργήσης καί γ ι’ αυτήν τήν 
ύπόθεσι παράλληλα μέ τούς Άντερσον καν Ροδαναίον, όταν θά πας στή Γαλλία.

Τήν ίδια εποχή μάς είχαν απασχολήσει πολύ οί δύο αύτοί σοβαροί άπατεώνες 
πού τήν άνακάλυψί τους μάς είχε αναθέσει τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών.

'Ο "Αντερσον, Έλληνοαφρικανός, είχε κάνει θραΰσι μέ σοβαρές άπάτες είς 
βάρος ομογενών στή Νέα 'Υόρκη, ό δέ Ροδαναΐος άπό τήν ’Αθήνα είχε μεταβή στον 
Καναδά καί παρουσιαζόταν ώς άντιπρόσωπος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, καί μ’ 
αυτό τό κόλπο έβαλε στό χέρι πολλούς "Ελληνας τής παροικίας. Έργάσθηκα καί 
γ ι’ αυτούς αρκετό διάστημα. Μάζεψα πληροφορίες, τίς διεσταύρωσα καί άνεκάλυ- 
ψα ότι είχαν καταφύγει στή Γαλλία, καί συμπτωματικά νά διαμένουν καί οί δύο 
στή Μασσαλία. Τό ιστορικόν καί τή δράσι τους θά περιγράψω είς ειδικήν μελέτην.

Τήν έπομένη κιόλας παρέδωσα στον υποδιοικητή τήν έκθεσί μου καί ύστερα 
άπό λίγες μέρες τό 'Υπουργείο ’Εσωτερικών διέτασσε τήν άναχώρησίν μου στή 
Γ αλλία.

’Ήταν άκριβώς 3 ’Ιουλίου όταν ό άστυνομικός διευθυντής κ. ’Ιωάννης Σπύρου 
μέ διαταγή του μέ καλοΰσε στό γραφείο του.

Δέν άνησύχησα βέβαια γιά τήν πρόσκλησι, όπως μάς συμβαίνει συνήθως σέ 
παρόμοιες περιπτώσεις γιατί ήξερα πώς έπρόκειτο γιά τό ταξίδι μου στήν Γαλλία.

( Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χ ουά ιτχέντ « Ή  ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα----------------------------
σ ιν  Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοο 

.........  ■ 1 ■■ ■" ■■· ■ -  προηγουμένου)

Ό  Κόουπλαντ έτόνισε την επίμονη άπαίτησι τοϋ κοινοΰ, πού ζητούσε νά λη- 
φθοΰν δραστικά μέτρα κατά των έγκληματιών άπο τύ ομοσπονδιακό κράτος. Έ - 
ζητεϊτο μάλιστα νά κηρυχθή στρατιωτικός νόμος και νά άνατεθή στο στρατό ή έκ- 
καθάρισις της χώρας άπο τούς έγκληματίες. Σύμφωνα μέ μιά άλλη πρότασι, έπρε
πε νά τροποποιηθή το Σύνταγμα καί νά μεταβιβασθή δλη ή άστυνομική εξουσία 
στήν ομοσπονδιακή κυβέρνησι.

'Ο Κάμμινγκς δμως συνεφώνησε μέ τις απόψεις τοϋ Χοΰβερ, δπως ή πρωταρ
χική ευθύνη γιά τήν καταστολή τοϋ εγκλήματος παραμείνη στις τοπικές άστυνομι- 
κές άρχές. Μιλώντας στο Κογκρέσσο, ό υπουργός Δικαιοσύνης, είπε μεταξύ των 
άλλων καί τά έξης:

«... Δέν είναι καθήκον τής ομοσπονδιακής κυβερνήσεως νά άναλάβη τήν τή- 
ρησι τής τάξεως καί ήσυχίας των διαφόρων κοινοτήτων τής χώρας μας... Χρεια- 
ζόμεθα δμως έπέκτασι τοϋ ομοσπονδιακού ποινικού νόμου, ώστε νά συμπεριλάβη 
δλες τις παράνομες ενέργειες όλων εκείνων πού έπωφελοΰνται καί εκμεταλλεύονται 
τό προτέρημα τής προστασίας πού τούς παρέχεται από τά διαχωριστικά σύνορα των 
Πολιτειών, γιά νά διαπράττουν εγκλήματα».

'Ο Κάμμινγκς κατέθεσεν ένώπιον τοϋ Κογκρέσσου νέο νομοσχέδιο προς ψή- 
φισι, διά τοϋ οποίου παρείχοντο περισσότερα δικαιώματα στήν ομοσπονδιακή κυ- 
βέρνησι γιά τή μάχη κατά τοϋ έγκλήματος. 'Η έφημερίς τής Σαίντ Λούϊς «Πόστ 
Ντισπάτς» έγραφε γιά τό πρόγραμμα τοϋ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης:

«'Ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι έτοιμος νά έξαπολύση τήν μεγάλη έπίθεσι 
κατά τοϋ υποκόσμου. Τό έθνος περιμένει μέ άγωνία νά άρχίση τό έργο του. Μιά 
ώρισμένη υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, στήν οποία θά παρέχεται άμέ- 
ριστος ή ύποστήριξις τοϋ κράτους, θά άντιμετωπίση τούς γκάγκστερς, πού θά βρε
θούν άντιμέτωποι ένός άοράτου εχθρού».

Τό Κογκρέσσο ένέκρινε τό νομοσχέδιο τού Κάμμινγκς, πού ύπεγράφη άπο 
τον Πρόεδρο Ροΰζβελτ.

Οί νόμοι αύτοί άνοιξαν νέες λεωφόρους μέ τις όποιες τό F.B.I. μπορούσε 
νά κινήται άνετα εναντίον των έγκληματιών. Τώρα ή έπίθεσις κατά αστυνομικού 
καί ό φόνος τούτου, έχαρακτηρίζετο ώς ομοσπονδιακόν έγκλημα, δπως καί ή ληστεία 
μιας τραπέζης. Τώρα έθεωρεΐτο παράνομη ή διαφυγή άπο μιας Πολιτείας σέ άλλην 
ενός άτόμου μέ σκοπό νά άποφύγη τήν δίκη του ή τήν μαρτυρική κατάθεσι. ’Εκεί
νος πού μετέφερε κλοπιμαία άπο Πολιτεία σέ Πολιτεία ήταν ένοχος ομοσπονδιακού 
έγκλήματος. 'Η χρήσις τών μέσων έπικοινωνίας, δπως τό τηλέφωνο καί ό τηλέγρα
φος, μεταξύ Πολιτειών, σέ περιπτώσεις έκβιασμών, έχαρακτηρίζετο παράνομη. 'Ο 
νόμος «περί απαγωγής» τροποποιήθηκε ώστε μιά άπαγωγή άπό Πολιτεία σέ Πο
λιτεία νά χαρακτηρίζεται ομοσπονδιακό έγκλημα, ακόμα καί αν τά έλατήρια δέ ήσαν 
λύτρα ή άλλη άμοιβή.

Σέ ειδικές περιπτώσεις, οί υπάλληλοι τού F.B.I. είχαν τό δικαίωμα νά οπλο
φορούν. Τό Κογκρέσσο έψήφισε νόμους διά τών οποίων παρεχωρειτο στούς υπαλλή
λους τού F.B.I. άπόλυτο δικαίωμα νά ένεργοΰν συλλήψεις καί νά οπλοφορούν κατά 
τήν έκτέλεσι τής υπηρεσίας των.

Καί τότε τό F.B.I., κυριολεκτικά, έξεστράτευσε κατά τού υποκόσμου.
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Πάταξις των εγκληματιών
Ό  Τζών Χέρμπερτ Ντίλλιγκερ ήταν ό άρχηγός μιας τρομερής σπείρας, ή οποία 

δροϋσε στη Μίντγουέστ από τον Σεπτέμβριο τοϋ 1933 μέχρι τον ’Ιούλιο τοϋ 1934. 
Είχε στό ενεργητικό της δέκα φόνους, πέντε τραυματισμούς, τέσσερες ληστείες 
τραπεζών, τρεις διαρρήξεις άστυνομικών άποθηκών καί τρεις δραπετεύσεις καί 
άπελευθερώσεις κρατουμένων από τις φυλακές.

Δεν ήταν όμως οί δολοφονίες, ούτε οί ληστείες, ούτε οί άπελευθερώσεις φυλα
κισμένων πού άνάγκασαν τό F.B.I. νά κινηθή εναντίον τοϋ Ντίλλιγκερ, γιατί κανέ
να άπό τα εγκλήματα αυτά δεν ήταν παράβασις ομοσπονδιακού νόμου. 'Ο Ντίλλιγ- 
κερ κατέστη παραβάτης καί συνεκρούσθη μέ τό F.B.I. γιατί μετέφερε ένα κλεμμένο 
αυτοκίνητο άπό μια Πολιτεία σέ άλλη.

'Ο Ντίλλιγκερ κατεζητεϊτο στήν Ίντιάνα για τό φόνο ενός άστυνομικοϋ καί 
ή ’Αστυνομία διατελοϋσε έν συναγερμώ, ψάχνοντας νά τον άνακαλύψη στήν περιοχή 
της. Βρέθηκε δμως στη Τάκσον της Άριζόνας, δπου καί συνελήφθηκε μαζί μέ άλλα 
τρία μέλη της σπείρας του. Μέσα στό κρησφύγετο τοϋ Ντίλλιγκερ ή ’Αστυνομία της 
Τάκσον βρήκε,έκτος άπό άλλα πράγματα, τρία αυτόματα «Τόμσον»,δύο μακρύκαν- 
να αύτόματα «Γούιντσεστερ», πέντε άλεξίσφαιρους θώρακες καί πάνω άπό 25.000 
δολλάρια, μέρος των οποίων άναγνωρίσθηκε ώς προερχόμενον άπό τη λεία διαρρή- 
ξεως μιας τραπέζης τοϋ Σικάγου.

'Ο Ντίλλιγκερ έξεδόθη στήν Ίντιάνα καί κλείσθηκε στις φυλακές τής Κράουν 
Πόϊντ—τίς άποκαλούμενες άπόρθητες φυλακές—για νά περιμένη μέχρι τή δίκη του 
γιά φόνο πού είχε διαπράξει στό Σικάγο. Τήν 3 Μαρτίου κατώρθωσεν δμως νά δρα- 
πετεύση. *0 ίδιος ισχυριζόταν δτι είχε τρομοκρατήσει τούς φύλακες μέ ένα ξύλινο 
δπλο, πού είχε κατασκευάσει μέ μιά λάμα ξυρίσματος μέσα στό κελλί του, περνών
τας τήν ώρα του. Οί κατατρομαγμένοι φύλακες, άφ’ έτέρου, ισχυρίζονταν δτι ό 
Ντίλλιγκερ ήταν ώπλισμένος μέ ενα σαρανταπεντάσφαιρο, τό όποιο κάποιος τοϋ 
έπρομήθευσε.

Γεγονός είναι δτι ό Ντίλλιγκερ κατάφερε ενα φύλακα νά τοϋ άνοιξη τό κελ
λί του, μετά άρπαξε δύο αύτόματα δπλα, ύπό τήν άπειλή των οποίων κλείδωσε τούς 
φύλακες, έκλεψε τό αυτοκίνητο ένός άστυνομικοϋ καί κατευθύνθηκε προς τό Σικά
γο. Τή στιγμή πού περνούσε τά σύνορα Ίντιάνας-Ίλλινόϊς, διέπραττε παράβασιν 
ομοσπονδιακού νόμου—δηλαδή παρέβαινε τό νόμο περί κλοπής αυτοκινήτων, σύμ
φωνα μέ τον όποιον άπαγορεύεται ή μεταφορά ένός κλεμμένου αυτοκινήτου άπό 
Πολιτείας σέ Πολιτείαν.

Μέχρι τώρα ό Ντίλλιγκερ παρέβαινε μόνο τοπικούς νόμους τής Πολιτείας. 
Τώρα τό F.B.I. είχε δικαίωμα καί καθήκον νά τον δκοξη ώς παραβάτην ομοσπον
διακού νόμου. "Ετσι άνετέθη σ’ ένα ειδικόν υπάλληλον ή ύπόθεσις τοϋ Ντίλλιγκερ.

Μετά τήν άπόδρασί του, ό Ντίλλιγκερ άρχισε νά χλευάζη τά δργανα τής τά- 
ξεως καί τοϋ νόμου. "Εγραψε στήν άδελφή του νά μή στενοχωριέται πιά γ ι’ αυτόν, 
γιατί ήταν έλεύθερος καί διασκέδαζε. Τής έγραφε:

«... Είχα ένα πραγματικό σαρανταπεντάσφαιρο καί άρκετές σφαίρες, άφοΰ δέν 
θέλουν νά παραδεχθούν δτι κλείδωσα οκτώ φύλακες καί δώδεκα άλλους καταδίκους, 
άπειλώντας τους μέ τό ξύλινό μου πιστόλι, πριν βάλω χέρι στά αύτόματα. "Οταν 
πήρα τά αύτόματα, έδειξα σέ δλους τό ξύλινο δπλο μου καί φαντάζεσαι τήν έκπλη- 
ξί τους. Χά! χά! χά! Μέ τήν έπιτυχία μου αυτή κέρδισα δέκα χρόνια ζωή. Χ ά! χά !
χά !» „ , ,

"Οπως δμως έξελίχθησαν τά γεγονότα, δέν είχε κερδίσει δέκα χρόνια ζωήμέ 
τήν άπόδρασί του ό Ντίλλιγκερ. Μόνο μερικές έβδομάδες έζησεν άκόμα, δταν έγρα
ψε τήν άνωτέρω έπιστολή.
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Δυο φορές το F.B.I. έπαγίδευσε τον Ντίλλιγκερ. Και τίς δυο φορές δμως κα- 
τώρθωσε νά ξεφύγη κάτω άπό μια βροχή σφαιρών. Ό  κλοιός δμως πάλι άρχισε να 
περισφίγγεται.

Τήν Ιην ’Ιουνίου, δύο έβδομάδες μετά τήν υπογραφήν ύπό τοϋ Προέδρου Ροΰζ- 
βελτ τοϋ νέου νομοσχεδίου, ό Χοΰβερ έκάλεσε τον ειδικό υπάλληλο Σάμουελ Κώλεϋ 
στο γραφείο του για νά τοϋ άναθέση τήν καταδίωξι τοϋ Ντίλλιγκερ καί νά τοϋ δώ- 
ση τις κατάλληλες οδηγίες.

—Θά πάρης άπό κοντά τον Ντίλλιγκερ, είπεν ό Χοΰβερ. Θά τον άκολουθή- 
σης δπου πάει. Θά έξετάσης όποιονδήποτε πού κατά τδ παρελθόν είχε σχέσεις μέ 
τήν σπείρα του. "Αν μπορέσης νά τον συλλάβης ζωντανόν, άλλά φυλάξου.

'Ο Κώλεϋ πήγε στό Σικάγο. "Οπως είχε πληροφορηθή, ό Ντίλλιγκερ κρυβό
ταν κάπου μέσα στήν πόλι, τελών έν άναρρώσει, υστέρα άπό μιά πλαστική έγχεί- 
ρησι πού τοϋ έκανε ένας γιατρός γιά νά τοϋ άλλάξη τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώ
που. 'Ο Κώλεϋ καί ό Μέλβιν Πούρβις, ειδικός υπάλληλος τοϋ Γραφείου τοϋ Σικά
γου, συνεργάσθηκαν μέ τούς αστυνομικούς Τίμοθυ Νέϊλ καί Μάρτιν Ζάρκοβιτς, 
έξετάζοντες τις διάφορες διαδόσεις καί πληροφορίες πού έλάμβανον περί τών κινή
σεων τοϋ Ντίλλιγκερ.

Ή  ύπόθεσις έληξε τήν 21ην ’Ιουλίου τό βράδυ.'Ο Νέϊλ καί ό Ζάρκοβιτς ώδή- 
γησαν στο Γραφείο τοϋ F.B.I. μιά μεσήλικη γυναίκα μέ μαϋρα μαλλιά. γΗταν ή 
"Αννα Κουμπάνας, πού είχε έρθει στήν ’Αμερική τό 1914 άπό ένα μικρό χωριό της 
Ρουμανίας. Τώρα ήταν γνωστή ώς "Αννα Σέητζ.

'Η "Αννα Κουμπάνας ήθελε νά τακτοποιήση τήν ύπόθεσι παραμονής της στήν 
’Αμερική.'Η 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών καί Πολιτογραφήσεως ήθελε νά τήν άπελάση ώς 
άνεπιθύμητη, γιατί ήταν διευθύντρια ένός οίκου ανοχής στήν Γκάρυ τής Ίντιάνα. 
Ή  Κουμπάνας έθεσε τούς εξής δρους στούς άστυνομικούς: Θά ώδηγοΰσε τον Τζών 
Ντίλλιγκερ στά χέρια τοϋ Γ.Β.Ι.,άλλά ήθελ3ν δμως νά τής ύποσχεθοΰν δτι ώς άμοι- 
βή γιά τήν έκδούλευσί της αύτή θά τής έπέτρεπαν νά παραμείνη στίς 'Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Οί άστυνομικοί τής τό ύποσχέθηκαν. 'Ο Πούρβις τής ειπεν δτι θά κατέβαλε 
κάθε προσπάθεια γιά νά τήν βοηθήση. 'Η συνεργασία της θά έγνωστοποιεΐτο προς 
τούς άρμοδίους τοϋ 'Υπουργείου ’Εργασίας—γιατί τό 'Υπουργείο ’Εργασίας καί δχι 
Δικαιοσύνης έξέδιδε τις αποφάσεις περί άπελάσεως κατά τήν εποχή έκείνη !

'Η "Αννα Κουμπάνας τούς άπεκάλυψε τότε δτι ό Τζών Ντίλλιγκερ έπρόκει- 
το νά τήν συνοδεύση μαζί μέ μιά φίλη της, τήν Πόλλυ Χάμιλτον, σέ ένα κινηματο
θέατρο τήν άλλη μέρα τό βράδυ. Δέν έγνώριζε σέ ποιο θέατρο θά πήγαιναν, άλλά 
κατά πάσαν πιθανότητα στο «Μάρμπρο». Τήν άλλη μέρα δμως θά μάθαινε καί θά 
τούς ειδοποιούσε. Πώς δμως οί ύπάλληλοι τοϋ F.B.I. πού δέν είχαν ΐδή τήν Κουμ
πάνας θά τήν άνεγνώριζαν; 'Η "Αννα τούς είπεν δτι θά φορούσε κόκκινα.

'Ο Κώλεϋ καί ό Πούρβις συγκέντρωσαν καί τούς άλλους ύπαλλήλους τοϋ Γρα
φείου καί άρκετούς άστυνομικούς καί κατέστρωσαν τό σχέδιο εγκλωβισμού τοϋ 
Ντίλλιγκερ.

'Η "Αννα Κουμπάνας έκράτησε τό λόγο της. ’Ενωρίς τό άπόγευμα τής 22 
’Ιουλίου έτηλεφώνησε στούς αστυνομικούς. Δέν ήξερε άκόμα σέ ποιο θέατρο θά πή
γαιναν. Πάντως ή στο «Μάρμπρο» ή στο «Μπάϊογκραφ». Αυτό έσήμαινεν δτι καί 
τά δύο αύτά σημεία έπρεπε νά παρακολουθηθοΰν.

Έδόθησαν οί τελευταίες οδηγίες προς τούς ύπαλλήλους:
«Κύριοι, δλοι σας γνωρίζετε τον χαρακτήρα τοϋ Τζών Ντίλλιγκερ. "Αν τον 

βρούμε καί μάς ξεφύγη θά γελοιοποιηθή ή υπηρεσία μας. Μπορεί άκόμα ό Ντίλ- 
λιγκερ νά συνοδεύση τις γυναίκες στον κινηματογράφο άοπλος. ’Ακόμα μπορεί νά 
κάνη τήν έμφάνισί του ένοπλος, μαζί μέ άλλα μέλη τής σπείρας του. Γιά νά



1084 Μετάφο. Άναστ. Βογιατζή : 'Η ιστορία τοϋ Έ φ - Μ π ί - Ά ι

έπιτευχθή ή σύλληψις τοϋ Ντίλλιγκερ θά βρεθούμε μπροστά σέ άμεσο κίνδυνο. Ε λ
πίζομε νά τον συλλάβωμε ζωντανό, έάν είναι δυνατόν, καί χωρίς νά πληγωθή κανέ
νας υπάλληλός μας... Αυτή είναι ή ευκαιρία πού περιμέναμε ολοι μας καί πρέπει 
οπωσδήποτε νά τον συλλάβωμε. Μήν εκτίθεσθε σέ κίνδυνο χωρίς νά ύπάρχη λόγος. 
Έάν ό Ντίλλιγκερ άντιτάξη οίανδήποτε άντίστασι, ό καθένας θά λάβη τά άνάλογα 
μέτρα. Έπαφίεται στήν κρίσι τοϋ καθενος νά πράξη δ, τι θά κρίνη άναγκαϊον γιά 
νά προστατεύση τον εαυτό του καί νά συλλάβη τον Ντίλλιγκερ».

'Ο Ντίλλιγκερ μετέβη τελικά στο θέατρο «Μπάϊογκραφ», δπου έπαίζετο το με
λόδραμα τοϋ Μανχάταν μέ τό Κλάρκ Γκέημπλ. Παρά τήν πλαστική έγχείρησι, οί 
αστυνομικοί άνεγνώρισαν τον Ντίλλιγκερ τή στιγμή πού έ'μπαινε στο θέατρο μαζί μέ 
τήν Πόλλυ Χάμιλτον καί τήν ’Άννα Κουμπάνας(1), τή «γυναίκα μέ τά κόκκινα». Ό  
Κώλεϋ έπηρε στο τηλέφωνο αμέσως τον Χοΰβερ, πού βρισκόταν στή βιβλιοθήκη τοϋ 
σπιτιού του, στήν Ούάσιγκτων. Ό  Χοΰβερ τούς συνέστησε νά συλλάβουν τον Ντίλ- 
λιγκερ δταν θά έβγαινε άπό το θέατρο, καί νά μή ριψοκινδυνεύσουν ένοπλη συμπλοκή 
μέσα στο γεμάτο άπο κόσμο θέατρο.

'Όταν ό Ντίλλιγκερ μέ τήν παρέα του φάνηκε νά βγαίνη, ό Πούρβις άναψε έ
να τσιγάρο ώς σύνθημα. Ό  κλοιός των άστυνομικών άρχισε νά περισφίγγεται. Ό  
Ντίλλιγκερ σάν νά άντιλήφθηκε κάτι καί κοίταξε στο πλάι του, δπου είδε ένα άν- 
δρα τοϋ F.B.I. νά κινήται προς τό μέρος του. Πριν προλάβη νά τραβήξη τό δπλο 
του, οί ύπάλληλοι τοϋ F.B.I. τοϋ έρριξαν πέντε σφαίρες. 'Ο Ντίλλιγκερ έπεσε μέ τό 
πρόσωπο στή γη. Ό  αγώνας είχε λήξει.

Τήν άλλη μέρα ό Χοΰβερ έγραφε στον Κώλεϋ: «Σάς έπαναλαμβάνω τήν ίκα- 
νοποίησι καί εύχαρίστησί μου γιά τά εξαιρετικά σας άποτελέσματα της παρελθού- 
σης νύκτας... 'Η επιμονή, ή ύπομονή καί ή ένεργητικότης σας συνέβαλαν στήν 
επιτυχία αύτή καί αισθάνομαι υπερήφανος καί ευγνώμων προς εσάς». 'Ως άνταμοι- 
βή, ό Χοΰβερ προήγαγε τον Κώλεϋ σέ ύπαστυνόμο.

Ό  Κώλεϋ δμως δέν έζησε πολύ γιά νά χαρή τό βαθμό του. Τέσσερες μήνες 
μετά τον θάνατο τοϋ Ντίλλιγκερ, ό Κώλεϋ καί ό ειδικός ύπάλληλος Χέρμαν Χόλις, 
έπεσαν ξαφνικά σέ μιά ένέδρα δύο άνδρών της παλιάς σπείρας τοϋ Ντίλλιγκερ, κα
θώς διέσχιζαν τήν δημοσία οδό κοντά στή Μπάριγκτον τοϋ Ίλλινόϊς. Πίταν ό Τζών 
Τσέηζ καί ό «Νέλσον μέ τό παιδικό πρόσωπο»(2), ένας εγκληματίας, πού ό τύπος 
τον έχαρακτήριζεν ώς τον ύπ’άριθ. 1 «δημόσιο κίνδυνο». Τό πραγματικό του ονομα 
ήταν Λέστερ Τζίλις. (Συνεχίζεται)

1. Ό  ύπαστυνόμος Κώλεϋ κατέβαλε στήν Ά ννα  Κουμπάνας 5.000 δολλάρια άπο τό ποσόν 
των 10.000 δολλαρίων πού είχε έπικηρυχθή ό Ντίλλιγκερ. Οί δυό άστυνομικοί τοϋ Σικάγου έλαβαν 
2.500 δολλάρια ό καθένας. Ό  Μέλβιν Πούρβις έκαμε τό παν γιά νά βοηθήση τήν Ά ννα Κουμπά
νας στήν ύπόθεσι τής άπελάσεώς της. Παρ’ όλες δμως τίς υποσχέσεις των Κώλεϋ καί Πούρβις, τό 
ομοσπονδιακό δικαστήριο άποφάσισε τήν άπέλασί της. Οί άστυνομικοί δέν ήσαν αρμόδιοι νά επεμ
βαίνουν καί νά άκυρώνουν τίς άποφάσεις τοϋ 'Υπουργείου Εργασίας. "Οταν ή Ά ννα Κουμπάν « 
επιβιβάσθηκε σ’ ένα πλοίο στή Νέα 'Υόρκη γιά νά άναχωρήση, τό 1935, οί δημοσιογράφοι τήν ρώ
τησαν έάν ένόμιζεν δτι είχε έξαπατηθή άπο τίς άρχές,σχει ικώς μέ τήν ύπόσχεσι άκυρώσεως τής 
άπελάσεώς της. Αυτή άπήντησεν δτι δέν είχε αύτή τή γνώμη. Πέθανε άπό πάθησι τοϋ ήπατος στή 
μικρή ρουμανική πόλι Τιμισοάρα.

2. Ή  έγκληματική καριέρα τοϋ Τζίλις άρχισε τό 1922. Συνελήφθηκε στό Σικάγο γιά κλο
πή αυτοκινήτου καί εστάλη στις φυλακές άνηλίκων, άπ’ δπου άπελύθη τον ’Απρίλιον τοΰ1924. 
Τό έπόμενο Σεπτέμβριο έπέστρεψε πάλι στή φυλακή ώς υπότροπος καί τον ’Ιούλιο τοϋ 1925 τοϋ 
έδόθη χάρις. Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1925 έπέστρεψε πάλι στή φυλακή καί πήρε πάλι χάρι τόν ’Ιού
λιο τοϋ 1926. ’Αργότερα καταδικάστηκε σέ ισόβια καί εστάλη στις ποινικές φυλακές τοϋ Ίλλι- 
νόϊς γιά διάρρηξι καί ληστεία μιας τραπέζης. Τό 1932 δραπέτευσε, ξεφεύγοντας άπό τούς φύλα
κες πού τόν μετέφεραν πίσω στις φυλακές, δστερα άπό μιά δίκη στό Χουήτον τοϋ ’ Ιλλινόϊς, δπου 
τόν είχαν οδηγήσει γιά νά δικαστή γιά άλλη διάρρηξι τραπέζης. Δραπέτης έκ των φυλακών τυγ- 
χάνων, έφόνευσε τρεις υπαλλήλους τοϋ F.B.I.
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ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
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Πολλαπλή ή χρησιμότης τοϋ έλικοπτέρου.
Είναι γνωστόν δτι άπό μακροϋ χρόνου χρησιμοποιούνται ήδη έλικόπτερα καί 

διά στρατιωτικούς σκοπούς, άλλα κυρίως διά τήν διάσωσιν κινδυνευόντων προσώπων 
εις άπομεμακρυσμένας καί άπροσίτους περιοχάς.

"Οπως εΐχομεν γράψει καί άλλοτε, τά έλικόπτερα χρησιμοποιούνται ήδη ύπό 
πολλών αστυνομικών διά τήν ρύθμισιν της τροχαίας κινήσεως καί προς άντιμετώ- 
πισιν μεγάλων συγκεντρώσεων.

Άπό ετών, τά έλικόπτερα χρησιμοποιούνται κατά τρόπον λίαν άποδοτικόν 
άπό τήν Λιμενικήν ’Αστυνομίαν της Νέας 'Υόρκης. Τό τοιοΰτον, προφανώς, ύπέ- 
πεσεν εις τήν άντίληψιν τών Ελλήνων Λιμενικών, οί όποιοι δεν έβράδυναν νά προ- 
βοΰν εις τάς δεούσας ένεργείας διά τήν προμήθειαν ένός έλικοπτέρου διά τάς άνάγκας 
τού λιμένος τού Πειραιώς.

"Οπως πληροφορούμεθα, ό ’Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) πρόκειται 
νά άγοράση εν έλικόπτερον, προκειμένου νά άντιμετωπίση τάς διαρκώς αύξανομένας 
άνάγκας του διά τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τού Πειραϊκοΰ λιμένος, άκολουθών 
τό έφαρμοζόμενον ήδη σύστημα έναερίου έλέγχου εις τον λιμένα τής Νέας 'Υόρκης

Τό έλικόπτερον — λιμενοφύλαξ θά είναι δυνατόν, κατά τάς άντιλήψεις τών 
ειδικών, νά καλύψη πολλάς άνάγκας, αί όποΐαι δέν είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθοΰν 
σήμερον, λόγω της μεγάλης κινήσεως τού λιμένος καί τών δυσκίνητων καί μικράς 
ταχύτητος πλωτών μέσων, τά όποια χρησιμοποιεί σήμερον ό ’Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς. Περί τών άναγκών αύτών γίνεται λόγος εις έκθεσιν ειδικευμένου μη
χανικού, ή όποια υπεβλήθη εις τό διοικητικόν συμβούλιον τού ’Οργανισμού Λιμέ
νος τής γείτονος καί άφορά πολλάς λειτουργίας αύτοΰ.

Ύ πηρεσία ι τοϋ έλικοπτέρου εις τον λ ιμένα  τοϋ Π ειραιώς.
'Ως άναφέρεται εις τήν έκθεσιν τού ειδικού τό έλικόπτερον — λιμενάρχης θά 

άσχολήται κυρίως :
α) Μέ τήν πλοήγησιν τών πλοίων καί τον καθορισμόν τής άκριβοΰς θέσεως 

άγκυροβολίας καί πλευρίσεως αυτών.
β) Μέ τήν άστυνομικήν έπιτήρησιν όλων τών μηχανικών μέσων καί έγκατα- 

στάσεων τού λιμένος καί τού προλιμένος.
γ ) Θά μεταφέρη σοβαρώς ασθενείς άπό πλοία εις νοσοκομεία.
δ) Θά έπιδίδεται εις τήν διάσωσιν ναυαγών.
ε) Ό  έντοπισμός πυρκαϊών πλησίον παραλίων περιοχών καί ή κατάσβεσις 

• τούτων εις τό πρώτον στάδιον έκδηλώσεως αύτών, δι’ ειδικών βομβών, θά είναι έκ 
τών σπουδαιοτέρων άσχολιών τού έλικοπτέρου.

στ) Θά έρευνα διά τήν άνακάλυψιν άκαθάρτων πετρελαίων, τά όποια άπορ- 
ρίπτονται άπό τά πλοία είς άπηγορευμένας περιοχάς, μέ άποτέλεσμα νά ρυπαίνωνται 
αΐσθητώς τά παράλια τού Σαρωνικοΰ. "Οσον άφορά τό θέμα τούτο έγινε πρότασις 
όπως ό ’Οργανισμός Λιμένος, κατόπιν συμφωνίας μέ τό 'Υπουργεΐον ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας, άναλάβη τήν ύποχρέωσιν τής έρεύνης προς άνακάλυψιν τών άκαθάρτων 
πετρελαίων έναντι ποσοστών έκ τών προστίμων τά όποια έπιβάλλει τό 'Υπουργεΐον 
Ναυτιλίας εις τούς παραβάτας τής σχετικής διατάξεως πλοιάρχους.

Τό έλικόπτερον — λιμενοφύλαξ, έκτος τών άνωτέρω καθηκόντων, δύναται 
νά μεταφέρη καί ομάδας έκτάκτου άνάγκης είς μικράς άποστάσεις. Είς παρόμοιας



1086 Γ. Κανελλοπούλου : Γό έλικόπτερον ’Αστυνομικός

περιπτώσεις δύο πρόσωπα κάθηνται έντός του έλικοπτέρου, τά δέ υπόλοιπα μέλη 
της όμάδος (συνήθως δμελοϋς) προσδένονται διά ζωνών άσφαλείας έπί ειδικών εδρά
νων έκτός τοΰ σκάφους τοΰ έλικοπτέρου.

Τύποι έλικοπτέρου.
Τό έλικόπτερον, τό όποιον θά άγοράση ό ’Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

θά είναι τύπου Bell 47J ή Bell C — 2.
Τά χαρακτηριστικά έκατέρων τών τύπων τούτων είναι τά κάτωθι :
To Bell 47J έχει βάρος 1340 κιλών. Δύνανται νά έπιβοϋν αύτοϋ 4 πρόσωπα 

έκτός τοϋ χειριστοΰ ή νά παραλάβη φορτίον 560 κιλών. Έ χει μεγίστην ταχύτητα 
169 χιλιομέτρων τήν ώραν κα'ι δύναται νά άνυψωθή μέχρι 2800 μ. Ό  κινητήρ του 
έχει δύναμιν 270 ίππων καί ή διάρκεια πτήσεώς του είναι 3 ώραι καί 12 λεπτά. 
Έλικόπτερον όμοιου τύπου έχει άγορασθή άπό τά ελληνικά ναυπηγεία.

Τά Bell 47 C — 2 έχουν βάρος 1293 χιλιογράμμων καί δύνανται νά έπιβοϋν 
αυτών δύο πρόσωπα, έκτός τοϋ χειριστοΰ. Τό ωφέλιμον φορτίον των είναι 550 κιλά 
καί ή ταχύτης των 169 χιλιόμετρα τήν ώραν. Δύνανται νά ύψωθοΰν εις ΰψος 1500 
μέτρων καί νά παραμείνουν έν πτήσει έπί 3 ώρας καί 5 λεπτά. Ελικόπτερα τοΰ 
τύπου αύτοϋ διαθέτει ήδη ό έλληνικός στρατός καί διατίθενται κυρίως εις άποστο- 
λάς διασώσεως.

"Οσον άφορά τον χειρισμόν τών έλικοπτέρων δέν άντιμετωπίζονται δυσχέρειαι, 
διότι ευτυχώς ό στρατός έχει έκπαιδεύσει άρκετούς χειριστάς καί μηχανικούς τοΰ 
είδους αύτοϋ. 'Η έπισκευή καί ή έν γένει συντήρησις αύτών δύναται νά γίνεται 
εύχερώς εις τό κρατικόν έργοστάσιον άεροπλάνων.

Τά έλικόπτερα τοΰ πρώτου τύπου στοιχίζουν 1.900.000 δραχμάς καί τοϋ 
δευτέρου τύπου 1.450.000 δραχμάς. Τά έξοδα πτήσεώς των είναι 600 δραχμαί άνά 
ώραν.

Έ λικόπτερα διά τήν Τροχαίαν.
Έ φ’ όσον έχει καταδειχθή τόσον πολύτιμος ή συνδρομή τών έλικοπτέρων 

διά διαφόρους άποστολάς καί ιδίως έναερίου έλέγχου καί διασώσεως, νομίζομεν δτι 
θά ήτο πολύτιμος ή συνδρομή των καί διά τήν έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας.

'Η διάθεσις έλικοπτέρου ύπό τών άστυνομικών υπηρεσιών τής περιοχής πρω- 
τευούσης, θά ήδύνατο τά μέγιστα νά έξυπηρετήση τήν ’Αστυνομίαν εις θέματα Τρο
χαίας, ιδίως κατά τάς ώρας μεγάλης κυκλοφοριακής κινήσεως καί πρός άντιμετώ- 
πισιν μεγάλων συγκεντρώσεων.

Πολύτιμος θά ήδύνατο νά είναι ή συνδρομή ένός έλικοπτέρου καί εις τάς 
περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων εις μεγάλας λεωφόρους ή άπομεμακρυσμένας 
οδούς, δπου, έλλείψει μέσων έπικοινωνίας, πολλάκις βραδύνει ή άποστολή αυτοκινή
των τής ’Αμέσου Δράσεως καί Έπεμβάσεως. Τό έλικόπτερον, εις τάς περιπτώσεις 
αύτάς, διά τών παρ’ αύτοϋ διατιθεμένων μέσων έπικοινωνίας, θά ήδύνατο νά άποβή 
ένας άριστος παρατηρητής καί πληροφοριοδότης τής ’Αστυνομίας, έπί μεγίστη ώφε- 
λεία τών πολιτών.

Τό μέτρον τοΰτο, άλλωστε, έχει έφαρμοσθή έπιτυχώς ύπό τών ’Αστυνομιών 
καί άλλων μεγάλων πόλεων.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΣ

Μια μεγάλη πόλις σάν τό Λός "Αντζελες είναι ανάγκη νά έχη καί ’Αστυνομία 
ώργανωμένη άνάλογα. Κατά σύμπτωσιν σερίφης, δηλαδή διευθυντής ή ’Αρχηγός 
της ’Αστυνομίας τής επαρχίας (όχι μόνον της πόλεως) τοϋ Λός "Αντζελες είναι ό 
Έλληνοαμερικανός κ. Πέτρος Πίτσιος. "Εχει γεννηθή βέβαια στήν ’Αμερική, άλ
λα οΐ γονείς του κατάγονται άπό τήν Ελλάδα. ΤΗταν φυσικό νά ζητήσω νά τόν συ
ναντήσω. Πράγματι τόν έπεσκέφθηκα στό γραφείο του καί είχαμε μιά συνομιλία 
μαζί. Στήν έπιθυμία δέ πού διετύπωσα νά ΐδώ τις υπηρεσίες της ’Αστυνομίας τοϋ 
Λός "Αντζελες προθυμότατα μοϋ έδήλωσε δτι όποιαδήποτε ήμέρα θέλω θά μοϋ δια- 
θέση άξιωματικόν γιά νά έπισκεφθώ καί νά ΐδώ 6, τι μέ ένδιαφέρει. Ό  κ. Πίτσιος 
είναι νέος άξιωματικός ήλικίας έως 45 ετών, μέ έντονα τά έλληνικά χαρακτηριστι
κά, έξελέγη δέ διά ψηφοφορίας, γιατί έδώ ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας (ό σερίφης) 
έκλέγεται άπό τούς πολίτες, όπως ό Δήμαρχος. "Οπως δέ έμαθα επέτυχε πρωτοφα
νή πλειοψηφίαν, έναντι τών άλλων υποψηφίων. Τούς βοηθούς του, ύποδιευθυντάς 
καί τμηματάρχας, τούς προτείνει ό ’Αρχηγός καί προσλαμβάνονται στις διάφορες 
υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας. 'Ο κ. Πίτσιος μπορούμε νά ποΰμε ότι είναι άξιωματι
κός τής καριέρας, γιατί είχε διατελέσει έπί άρκετά έτη καί λοχαγός τοϋ "Εφ Μπί 
"Αϊ. Πάντως θεωρείται δραστηριότατος καί είναι άγαπητός καί στούς πολίτες καί 
στούς ύφισταμένους του.

Τόν παρεκάλεσα γιά τις 31 ’Ιουλίου, νά μέ διευκολύνη όπως έπισκεφθώ τις 
διάφορες άστυνομικές υπηρεσίες. Πράγματι στις 9 π.μ. τής 31-7-63 έστάθμευσε 
στό σπίτι όπου έμενα, τοϋ κουμπάρου μου κ. Σταύρου Κολίνου, ένα άπό τά ιδιαιτέρά 
του αυτοκίνητα (χρησιμοποιεί δύο), μία καντιλάκ έξωπλισμένη μέ όλα τά σύγχρο
να μέσα τηλεπικοινωνιών, μέ οδηγό καί ξεναγό μου κ. Άρμάνδο Κρούζ, πού είναι 
άξιωματικός τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, τό όποιον λειτουργεί στό κεντρι
κό γραφείο τοϋ κ. Πίτσιου. Είναι ένας νεαρός εύγενέστατος άξιωματικός, ό όποιος 
παρά τήν ήλικία του (μόλις 30 ετών) είναι έγγαμος καί πατέρας πέντε παιδιών.

Μέχρις ότου πιούμε τόν καφέ πού μάς έσέρβιρε ή κ. Ελένη Κάλας, έζήτη- 
σα μερικές γενικές κατατοπιστικές πληροφορίες. "Ετσι έμαθα ότι ή επαρχία τοϋ 
Λός "Αντζελες τήν όποια άστυνομεύουν οί υπηρεσίες στήν όποιαν υπάγεται καί ή 
συνοικία τοϋ Χόλλυγουντ περιλαμβάνει έκτος τής πόλεως τοϋ Λός "Αντζελες καί 
τις πόλεις (δήμους) Πασαντένα, Άφεντέηλ, Σάντα Μόνικα, Άλάμπρα, Χάντιγ- 
κτον Πάρκ, "Ιγκλεγουντ, Μπέβερλυ Χίλλς καί διάφορα άλλα περίχωρα. ’Εννοείται 
ότι όλες οί πόλεις (δήμοι) αύτές άποτελοΰν ενιαίο σύνολο μέ τήν πόλι τοϋ Λός 
"Αντζελες. 'Ο πληθυσμός τής έπαρχίας τοϋ Λός "Αντζελες φθάνει τά 6.500.000, 
ό δέ πληθυσμός τής πόλεως τοϋ Λός "Αντζελες είναι 2.500.000 κάτοικοι.

'Η δύναμις τής ’Αστυνομίας στήν πόλι τοϋ Λός "Αντζελες είναι 4.600 άστυ- 
νομικοί. Ά λλ ’ ας έξετάσουμε χωριστά κάθε μιά άπό τις διάφορες άστυνομικές υπη
ρεσίες γιά νά μπορέσουμε νά κατατοπισθοϋμε καλύτερα πώς λειτουργεί στή μεγά
λη αυτή Πολιτεία ό άστυνομικός θεσμός. Καί πρώτα ας πάμε στήν 'Υπηρεσία Τρο
χαίας Κινήσεως.
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ΦΟΡΙΑΣ .

Κατά τις πληροφορίες πού μάς έδόθησαν στήν επαρχία τοΰ Λος ’Άντζελες 
κυκλοφορούν 4.000.000 αύτοκίνητα, τά όποια σχεδόν όλα βρίσκονται σέ αέναο κί- 
νησι. ’Αποτελεί λοιπόν κατόρθωμα ότι τά αύτοκίνητα αυτά δαμάζονται καί μπαί
νουν σ’ έναν κανονικό ρυθμό κυκλοφορίας. Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται όχι μόνον μέ 
τά άστυνομικά μέτρα έπιβλέψεως καί ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, άλλά κυρίως μέ 
τά τεχνικά έ'ργα οδικής κυκλοφορίας, τά όποια είναι τεράστιας έκτάσεως καί άνυ- 
πολογίστων δαπανών. 'Υπάρχει μία ειδική υπηρεσία άπό μηχανικούς οί όποιοι συ
νεχώς παρακολουθούν τήν κίνησι τών αυτοκινήτων στούς δρόμους καί φροντίζουν 
μέ τεράστια έργα νά προκαταλαμβάνουν κάθε περίπτωσι πού θά μπορούσε νά φέ- 
ρη άνωμαλία ή δυσχέρεια στήν ομαλή καί άνετη κυκλοφορία τών αύτοκινήτων. "Ο
ταν βλέπουν ότι ένας δρόμος δέν άντέχει στο φόρτο της κυκλοφορίας τον άφήνουν 
άμέσως, κατασκευάζουν παράλληλα άλλο δρόμο καινούργιο τετραπλασίου φάρδους. 
'Ο παλαιός δρόμος μένει ώς τουριστικός. Είδα στο Λος "Αντζελες μιά τεράστια γέ-

Χαρακτηριστική εϊκών κυκλοφοριακοΟ κόμβου.

φυρα άπό μπετόν άρμέ πού χάθηκε σέ τρεις μέρες καί στή θέσι της μπήκε άλλη με
γαλύτερη μέ δύο ορόφους, μέσα σέ 15 ημέρες. Είναι καταπληκτικός ό άριθμός τών 
γεφυρών διωρόφων, τριώροφων καί τετραωρόφων πού διασταυρώνονται κατά τέ
τοιο τρόπο, ώστε ποτέ νά μή συναντώνται (συγκρούονται) τά οχήματα. 'Ομολογου- 
μένως, έργα οδικής κυκλοφορίας τόσης έντάσεως καί τέτοιου όγκου δέν συναντάει 
κανείς σέ καμμιά χώρα. Είναι φυσικό γιά τά έργα αύτά νά χρειάζωνται τεράστια 
χρηματικά ποσά καί αύτά εξευρίσκονται καί διατίθενται στή χώρα αυτή τοΰ πλού
του καί τής δυνάμεως. ’Αλλά δέν είναι μόνον τά οδικά καί τεχνικά γενικώς έργα, 
τά όποια διευκολύνουν τήν κυκλοφορία τών οχημάτων. Είναι καί τά έργα σηματο- 
δοτήσεως καί καθοδηγήσεως μέ επιγραφές τά όποια προβλέπουν όλες τις περιπτώ-
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σεις καί δείχνουν ατούς οδηγούς των οχημάτων έγκαίρως, ποια ζώνη ν’ ακολουθή
σουν καί που νά στρίψουν για να φθάσουν στον προορισμό τους. Χρειάζεται δμως 
καί έντατική προσοχή άπό μέρους των οδηγών γιατί έάν κανείς δέν προσέξη καί 
πάρη άλλη κατεύθυνσι, άπο κείνη πού πρέπει, θά χρειασθή ύστερα νά διατρέξη πο- 
λά χιλιόμετρα γιά νά ξαναγυρίση στο ΐδιο μέρος καί νά πάρη τή σωστή κατεύθυνσι.

Είναι ωραίο, άλλά καί καταπληκτικό το θέαμα των δρόμων του Λος ’Άντζε
λες μέ τά πλέγματα των γεφυρών δταν το βλέπει άπο ύψηλά, βρισκόμενος σέ άερο- 
πλάνο ή ελικόπτερο ή καί άπο το ύψος της ταράτσας 20ωρόφου μεγάρου ή λόφου.

'Η 'Υπηρεσία Τροχαίας Κινήσεως είναι ώργανωμένη γιά νά έπιβλέπη καί έ- 
λέγχη δχι μόνο την πόλι τού Λος Άντζελες, άλλά δλες τις πόλεις καί τά χωριά πού 
βρίσκονται στην έπαρχία τού Λος ’Άντζελες. Πλέον άπο 3.000 άστυνομικοί, είδι- 
κώς έκπαιδευμένοι, χρησιμοποιούν μοτοσυκλέττες καί αυτοκίνητα έξωπλισμένα μέ 
άσυρμάτους καί μέ δλα τά άπαραίτητα μέσα γιά βεβαίωσι παραβάσεων. Αυτοί ε
λέγχουν συνεχώς τούς δρόμους καί επικοινωνούν διαρκώς μέ το σταθμό άσυρμάτου, 
στον όποιον δίνουν τό στίγμα, δπου βρίσκονται, άναφέρουν συνεχώς καί παίρνουν 
έντολές. Οί διατάξεις της Τροχαίας Κινήσεως έφαρμόζονται αυστηρότατα. Χρήσις 
ήχητικών οργάνων δέν επιτρέπεται, παρά μόνον σέ περίπτωσι άνάγκης άπολύτου 
προλήψεως δυστυχήματος. Παραβάσεις τών φωτεινών σημάτων σημαίνουν πρόσ
τιμο γιά πρώτη φορά, κράτησι γιά δεύτερη, καί οριστική άφαίρεσι τής άδειας 
οδηγού γιά τρίτη φορά. Μέσα στήν πόλι τού Λος ’Άντζελες δέν βλέπει κανείς 
άστυφύλακες τής Τροχαίας γιά τή ρύθμισι τής κυκλοφορίας, παρά μόνον σέ 
δύο ή τρεις διασταυρώσεις τής συνοικίας Ντάουντάουν (κέντρον τής πόλεως) καί 
τις μεσημβρινές καί απογευματινές ώρες, κατά τις όποιες παρατηρεΐται ζωηρή κί- 
νησις περιπατητών. Οί πεζοί συμμορφώνονται άπόλυτα προς τά σήματα γιά διάβα- 
σι τού δρόμου κάθε δέ παράβασις σημαίνει πρόστιμον έπί τόπου 5 δολλαρίων, ήτοι 
δρχ. 150. Πάντως δέν παρατηρεΐται παράβασις άπο μέρους τών πεζών, οί όποιοι 
έ'χουν συνηθίσει άπολύτως στον κανονικό τρόπο κυκλοφορίας.

Στά μέσα έπιβλέψεως τής Τροχαίας Κινήσεως περιλαμβάνονται καί τέσσερα 
ελικόπτερα. Έπεσκέφθηκα τή βάσι τών ελικοπτέρων πού βρίσκεται πάνω σ’ ενα 
υψηλό λόφο. Στο ΐδιο κτίριο βρίσκονται καί οί ασύρματοι πού καλύπτουν ολόκληρη 
την έπαρχία τού Λος Άντζελες. Προορισμός τών ελικοπτέρων είναι: α) νά σπεύ
δουν άμέσως στον τόπο δυστυχήματος αυτοκινήτων, έφ’ δσον βρίσκεται μακρυά ή 
σέ υψηλό μέρος καί νά παραλαμβάνουν μέ ειδικά κρεβάτια πού τά κρεμούν κάτω 
άπό τό ελικόπτερο τούς τραυματίες, β) νά παρακολουθούν τήν κίνησι στούς δρόμους 
καί βλέποντας αυτοκίνητα πού κινούνται παρά τούς κανονισμούς τής Τροχαίας νά 
ειδοποιούν τά περιπολικά αυτοκίνητα γιά τήν παράβασι, γ ) νά παρακολουθούν 
αύτοκίνητα εγκληματιών ώστε νά μή μπορούν νά διαφύγουν, δ) νά περιπολοΰν πά
νω άπό μέρη δπου συγκεντρώνονται άνθρωποι τού υποκόσμου καί καπνίζουν χασίς 
ή κάνουν χρήσιν ναρκωτικών, ε) νά μεταφέρουν σέ περίπτωσι πυρκαϊάς σέ δάσος 
νερό καί νά σβύνουν τις μικρές εστίες πού ενδέχεται νά έπεκτείνουν τήν πυρκαϊά, 
στ) νά χρησιμοποιούνται γιά τή διάσωσι ναυαγών ή άνθρώπων πού κινδυνεύουν στά 
λουτρά, γιατί τοποθετώντας κάτω άπό τό ελικόπτερο δύο σκάφανδρα κατορθώνουν 
νά προσθαλασσώνωνται καί ζ) νά παρακολουθούν εκείνους πού παίζουν έ'ξω άπό 
τον ιππόδρομο. Ό  διοικητής, τής βάσεως τών έλικοπτέρων κ. Γκλάντ Γκοΰγκεν 
προσεφέρθη εύγενέστατα καί μέ πήρε μαζί του σέ μιά περιπολία πάνω άπό τό Λός 
Άντζελες. 'Ομολογώ δτι γιά πρώτη φορά πατούσα σέ άστυνομικό έλικόπτερο καί 
δέν αίσθάνθηκα καθόλου ευχάριστα, δπως συμβαίνει μέ τό άεροπλάνο. Καί τούτο 
γιατί μόλις άρχίσαμε νά άνεβαίνουμε είχα τήν αΐσθησι δτι καθόμουν πάνω σέ μιά 
καρέκλα πού πετοΰσε στο κενό. Πλάϊ μας υπήρχε κενό καί μόνο μπροστά μας ύπήρ- 
χεν ό θόλος άπό ζελατίνα. "Ετσι μπορούσα νά βλέπω μπροστά καί πλάι μου κάτω
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καί έπάνω. Παρά τό αίσθημα αύτό τής αίωρήσεως στο κενό, πού τό κατανίκησα μέ 
αύτοσυγκέντρωσι καί επιβολή, τό θέαμα ήταν υπέροχο καί ενδιαφέρον. Παρακο
λουθήσαμε καθαρότατα τήν κίνησι των οχημάτων στους δρόμους, ιδίως στους Φρί- 
γουαίη, έκείνους δηλαδή πού δεν διασταυρώνονται πουθενά καί βλέπαμε μέ ευχέ
ρεια κάθε παράβασι. ’Αλλά εκείνο πού μοϋ έ'κανεν έντύπωσι ήταν ή γενική εικόνα 
τήν οποίαν έβλεπα των τόπων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (πάρκα αυτοκινήτων). 
'Υπήρχαν τόσα πολλά πάρκα αυτοκινήτων, τά όποια ήσαν γεμάτα μέ αύτοκίνητα 
πολύχρωμα, ώστε νόμιζε κανείς ότι τά πάρκα αύτά είναι περισσότερα άπό τά οι
κοδομικά τετράγωνα. Φυσικά τά πολυώροφα κτίρια τά βλέπαμε σάν μπιμπελό, ιδίως 
όταν τό έλικόπτερο άνέβηκε σέ ύψος 1.300 μέτρων, οπότε μπήκαμε σέ ομίχλη καί 
είχα τήν αϊσθησι τοϋ μαγικού χαλιού. 'Η άλήθεια είναι δτι ό εύγενέστατος πιλό
τος μου δέν είχε γνώσι άπό τις άντιδράσεις μου καί τά πάντα τά θεωρούσε φυσικά. 
Πάντως πριν άνεβοΰμε δέν παρέλειψε νά μέ βάλη νά υπογράψω ενα χαρτί πού έλε-

τό ’Αμερικανικό δημόσιο. 'Η περιπολία μας κράτησε μιά ώρα, οπότε, χωρίς καν νά 
τό καταλάβω, βρέθηκα πάνω άπό τό λόφο άπό τον όποιο ξεκινήσαμε καί άπαλά, 
απαλά καθίσαμε στο γήπεδο προσγειώσεως. Εύχαρίστησα φυσικά τον πιλότο μου, 
ύπεσχέθην όμως καί στον έαυτό μου δτι δέν θά έπαναλάβω τό πείραμα άλλη φορά. 
Σέ σχετική έρώτησί μου μοΰ άνέφερεν δτι κατά τό παρελθόν έπενέβησαν τά ελικό
πτερα σέ 328 περιπτώσεις.

(Στό επόμενο: Στάθμευσις αυτοκινήτων —  αστική συγκοινωνία —  αστυνομική ακαδη
μία—  δικαστικές φυλακές).

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ  ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά  μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των. 
"Οταν τά  βλέπετε νά παίζουν ε!ς τόν δρόμον ή είς τά  πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα 
τοϋ αύτοκινήτου σας, χιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη

κορνάρετε δυνατά



( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Κουμαριανοΰ ’ Ιω ά ννο υ .
Πάροδος της όδοΰ ’Ιουστινιανού 14, όπισθεν τοΰ θεάτρου «Πάρκ».
Ό  Γιάννης Κουμαριανός, πυρπολητής στήν έπανάστασι τοΰ 1821, κατήγετο 

άπό τά Λάμυρα της ’Άνδρου και έπέβαινε τοΰ πυρπολικού τοΰ Πιπίνου κατά τήν 
έπίθεσι εναντίον της τουρκικής άρμάδας στή Χίο (6 ’Ιουνίου 1822).

Κουμουνδούρου ’Α λεξάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Αγίου Κωνσταντίνου 24, παραπλεύρως τοΰ Βασιλικοΰ 

θεάτρου.
Ό  ’Αλέξανδρος Κουμουνδοΰρος, πολιτικός, άρχηγός κόμματος, άπό τούς έπι- 

φανεστέρους τοΰ παρελθόντος αίώνος, διατελέσας δεκάκις πρωθυπουργός καί επτά
κις υπουργός, γεννήθηκε τό 1817 στή Σελίτσα τής Οίτύλου.

Τό 1847, πρωθυπουργοΰντος τοΰ Κωλέττη, διωρίσθη άντεισαγγελεύς πρωτο
δικών, σύντομα όμως παρητήθη (1850) γιά νά πολιτευθή. Έκτοτε άπό τό 1853 
μέχρι τοΰ θανάτου του, έξελέγετο άνελλιπώς βουλευτής καί κατ’ έπανάληψι πρόε
δρος τής Βουλής. Έπρωτοστάτησε στήν ψήφισι τοΰ Συντάγματος τοΰ 1864 καί 
επέτυχε τήν ψήφισι των νόμων «Περί ληστείας» (1871) καί «Περί ευθύνης υπουρ
γών».

Κατά τήν διάρκεια τών εργασιών τοΰ συνεδρίου τοΰ Βερολίνου άνέπτυξε σπου- 
δαίαν διπλωματική δράσι καί έπέδειξεν εξαιρετικήν ψυχραιμίαν, ιδίως άργότερον 
όταν έπρόκειτο νά πραγματοποιηθούν οί άποφάσεις αύτοΰ περί προσαρτήσεως τών 
νέων χωρών. Ένθερμος πατριώτης, σώφρων καί ψύχραιμος πολιτικός, ρήτωρ κοι
νοβουλευτικός εύφραδέστατος, άπέθανε τον Φεβρουάριο τοΰ 1883 στο σπίτι του, 
πού εύρίσκετο στήν ομώνυμη σήμερα πλατεία τών ’Αθηνών. Έτάφη στο Α' νεκρο
ταφείο καί τον έπικήδειον έξεφώνησεν ό Χαρίλαος Τρικούπης, άποδίδοντας δικαιο
σύνη μτό «μέγα τής πατρίδος τέκνον». (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Α γία  Πα
ρασκευή).
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Κουμπάρη Κ υριάκου.
Πάροδος της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 17, άπέναντι στον ’Εθνικό κήπο.
Ό  Κυριάκος Κουμπάρης, "Εφορος της Φιλικής Εταιρίας στήν ’Οδησσό, γεν

νήθηκε τό 1760 στή Μεσημβρία τοϋ Εύξείνου Πόντου. Οί υπηρεσίες του για τούς 
σκοπούς της Φιλικής Εταιρίας ύπήρξαν σημαντικές. Άπέθανε τό 1860.

Κουνδούρου Μ ανούσου.
Πάροδος της πλατείας Κυκλοβόρου, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής 

«Γκύζη».
'Ο Μανοΰσος Κούνδουρος, δικηγόρος καί πολιτευτής, πρωτοστατήσας στήν 

αύτονόμησι τής Κρήτης, γεννήθηκε στα Σφακιά τής Κρήτης τό 1860. Τό 1916 έξε- 
λέγη βουλευτής καί έχρημάτισε δυο φορές (1922, 1926) γενικός διοικητής Κρή
της. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1933.

Κ ουντουρ ιώ το ΰ.
Πάροδος τής όδοϋ Μπουμπουλίνας 22, όπισθεν τοΰ Μετσοβείου Πολυτε

χνείου.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη έπιφανέστατη 'Υδραϊκή οικογένεια, 

τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν κατά τον ’Αγώνα τοϋ 1821 καί κατά τούς μετέ- 
πειτα χρόνους. Τό πραγματικόν έπώνυμον τής οικογένειας ήταν «Ζέρβας». Τό 
«Κουντουριώτης» έπεκράτησεν ώς έπώνυμον λόγω τοΰ ότι ό έκ των μελών τής οικο
γένειας Χατζή-Γιώργης Ζέρβας παραμείνας αρκετό χρονικό διάστημα στά Κούν- 
τουρα τής Μεγαρίδος, γιά κανένα λόγο δέν ήθελε νά άποβάλη τήν «κουντουριώτικη 
φορεσιά» του όταν έπέστρεψε στήν "Υδρα. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συ
νοικίες καθώς καί στά προάστια).

Κούπα Γερασίμου.
Πάροδος τής όδοϋ Μπαϊρακτάρη 17, απέναντι στις Σχολές Χωροφυλακής.
*0 Γεράσιμος Κούπας, άξιωματικός τοΰ ρωσικοΰ στρατοΰ, κατήγετο άπό 

τήν Κεφαλληνία καί κατά τήν διάρκεια τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, ύπηρέτη- 
σε στό έλληνικό ναυτικό.

Κουρμούλη Μιχάλη.
Πάροδος τής όδοΰ Νιρβάνα 38, κοντά στον "Αγιο Δημήτριο τών "Οπλων 

(Τρεις Γέφυρες).
'Ο Μιχαήλ Κουρμούλης, άγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε τό 1765 στό Μεσ- 

σορά τής Κρήτης καί άνήκε σέ έξισλαμισθεΐσα, άπό τό 1680, Κρητική οικογένεια, 
ή οποία όμως είχε διατηρήσει κρυφίως τήν χριστιανική της πίστι. Ό  Μιχαήλ, τουρ
κιστί Χουσε'ιν ’Αγάς, έμυήθη ενωρίς στά τής Φιλικής Εταιρίας καί προσέφερεν άνε- 
κτίμητες υπηρεσίες. Μετά τήν καταστολή τής έπαναστάσεως στή Κρήτη, ήκολού- 
θησε στήν "Υδρα τον άρμοστή Τομπάζη, όπου καί πέθανε τό 1824.

Κουρτίδου Ά ρ ιστοτέλους.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Λιοσίων (μιά στάσι πριν τοΰ τέρματος τής λεωφορεια- 

κής γραμμής «Τρεις γέφυρες») καί τελειώνει στήν όδό Ζαχαρίου Παπαντωνίου 
(«Ά γιος Ελευθέριος» όδοΰ Άχαρνών).

Ό  ’Αριστοτέλης Κουρτίδης, παιδαγωγός καί λογοτέχνης, γεννήθηκε τό 1858 
στό Μυριόφυτο τής Θράκης. Διετέλεσε διευθυντής τοΰ Διδασκαλείου Θηλέων Πει
ραιώς καί άρχισυντάκτης τής «Διαπλάσεως τών παίδων» κατά τό διάστημα 1880- 
1894. ’Εκ τών πλέον διακεκριμένων έκπροσώπων τής πνευματικής κινήσεως τής 
νεωτέρας Ελλάδος, συνέτεινε σημαντικά στήν άνύψωσι τής μορφώσεως τής έλλη- 
νικής νεολαίας. Άπέθανε τό 1928.
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Κουρτίου Έ ρνέστου.
Εύρίσκεται στο τέρμα της όδοϋ Φαιδριαδών, κοντά στο τέρμα της λεωφο- 

ρειακής γ αμμης «"Ανω Κυψέλη».
Ό  Έρνέστος Κούρτιος, Γερμανός ιστορικός καί άρχαιολόγος από τούς γνω- 

στοτέρους άσχοληθέντας γύρω άπό τον άρχαϊον ελληνικόν πολιτισμόν, γεννήθηκε 
στη Λυβέκκη τό 1814. Ένήργησε πολλές άνασκαφές στήν Ελλάδα καί έγραψε διά
φορα ιστορικά καί άρχαιολογικά έργα. Άπέθανε στο Βερολίνο τό 1896.

Κ ουσιανόφσκυ.
Πάροδος της όδοϋ Κατεχάκη 37, στο συνοικισμό Έλληνορώσων.
'Ο Κουσιανόφσκυ, Πολωνός φιλέλλην, έπολέμησε στις μάχες τοϋ Πέτα καί 

της Τριπόλεως.
Κούτουλα Δη μητριού.
Πάροδος της όδοϋ Άρδηττοΰ 16, όπισθεν της 'Αγίας Φωτεινής ’Ιλισού.
Ό  Δημήτριος Κούτουλας "Ελλην άθλητής, άνεκηρύχθη νικητής στό άγώνι- 

σμα τοϋ δίσκου κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες τοϋ 1906.
Κουτσικάρη ’Εμμανουήλ.
Πάροδος τής όδοϋ Ραγκαβή 115, όπισθεν των φυλακών «Άβέρωφ».
Ό  ’Εμμανουήλ Κουτσικάρης (1812—1865), ’Αθηναίος μεγαλοκτηματίας 

καί φαρμακοποιός, διετέλεσε Δήμαρχος ’Αθηναίων κατά τό διάστημα τής μεσοβα- 
σιλείας καί έσημείωσεν άξιόλογη δράσι. Έχρημάτισεν έπίσης άρχηγός τής έθνο- 
φυλακής μετά τήν έκθρόνισι τοϋ ’Όθωνος.

Κουτσονίκα Λάμπρου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αμβροσίου Φραντζή 80, στό συνοικισμό «Κυνοσάργους».
Ό  Λάμπρος Κουτσονίκας, Σουλιώτης άγωνιστής, μετά τήν άποκατάστασι 

κατετάγη στό στρατό. 'Όταν άπεστρατεύθη άπεσύρθη στήν Εύβοια, όπου καί έγραψε, 
βάσει των αναμνήσεων του, τήν «Γενική 'Ιστορία τής Έπαναστάσεως». ’Απέθανε 
τό 1870.

Κραναοϋ.
Πάροδος τής πλατείας ’Ελευθερίας (Κουμουνδούρου).
Ό  Κραναός, μυθολογικός ήρως καί βασιλεύς τής ’Αττικής μετά τόν Κέ- 

κροπα, ένυμφεύθη τήν Πεδιάδα, κόρη τοϋ Λακεδαιμονίου Μύκητος, καί έγέννησεν 
έξ αύτής τήν Κρανάη, τήν Κραναίχμη καί τήν Άτθίδα, άπό τήν οποία καί ή ’Αττική 
ώνομάσθη Άτθίς. 'Όταν έξεθρονίσθη άπό τόν γαμβρό του Άμφικτύονα, ό όποιος, 
κατ’ άλλους μέν ήταν ’Αθηναίος, κατ’ άλλους δέ γυιός τοϋ Δευκαλίωνος καί τής 
Πύρρας, κατέφυγε στον ’Αττικό Δήμο Λαμπτραί, όπου καί άπέθανε.

Κρασσά Ά λκ ιβ ιά δο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Δροσοπούλου 202, μιά στάσι μετά τήν πλατεία «Κο- 

λιάτσου».
Ό  ’Αλκιβιάδης Κρασσάς, νομομαθής, καθηγητής τοϋ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου 

στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών (1879), γεννήθηκε στό Ναύπλιο τό 1840 καί άπέθανε 
στήν ’Αθήνα τό 1912.’Έγραψε διάφορα νομικά βιβλία καί διεκρίνετο γιά τό ήθος, 
τήν εύθύτητα καί τήν αύστηρότητά του.

Κρατεροΰ.
Πάροδος τής όδοϋ Γρηγορίου—Αυξεντίου στά Ήλύσια.
'Ο Κρατερός ή Κράτερος, ένας τών έπιφανεστέρων στρατηγών καί φίλων τοϋ 

Μ· ’Αλεξάνδρου, μετέσχε τών μαχών Γρανικοΰ (334 π .Χ .) καί Ίσσοϋ (333 π. X .),
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τής πολιορκίας τής Τύρου (332 π. X .), τής μάχης των Γαυγαμήλων (331 π. X .) 
κ.ά. "Οταν άπέθανεν ό Μ. ’Αλέξανδρος διωρίσθη πολιτικός διοικητής τής Μακε
δονίας καί συνετέλεσε στον τερματισμό τοΰ Λαμιακοΰ πολέμου (322 π. X. )· Το 
321 π. X., πολεμώντας, μαζί μέ τον ’Αντίπατρο, στή Καππαδοκία έναντίον τοΰ 
παλαιού φίλου καί συμπολεμιστοϋ του Εύμένους, έτραυματίσθη θανασίμως.

Κρατησικλείας.
Πάροδος τής όδοϋ Π. Τσαλδάρη 80, στο τέρμα των λεωφορείων «'Άγιος 

’Αρτέμιος».
'Η Κρατησίκλεια, σύζυγος τοΰ Σπαρτιάτου βασιλέως Λεωνίδου καί μητέρα 

τοΰ Κλεομένους τοΰ Γ' (3ος π.Χ. αιών), μέ την εύφυία της καί τα πλούτη της συνε
τέλεσε τα μέγιστα στην εφαρμογή των πολιτικών σχεδίων τοΰ γιοΰ της καί μετέσχε 
σημαντικών διπλωματικών καί στρατιωτικών άποστολών.

Κράτητος.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγροΰ 123, κοντά στον «Ά γιο  Σώστη».
"Ελαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοΰ συνωνύμου ’Αθηναίου ποιητοΰ τής 

κωμωδίας (Ε' π. X. αιών) καί τοΰ συνωνύμου Αθηναίου κυνικοΰ φιλοσόφου, ό 
όποιος κατήγετο άπό τήν Θήβα καί ήταν έκ τών σημαντικωτέρων μαθητών τοΰ Διο
γένους (Δ' π. X. αιών).

Κρατίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Αιόλου 93, έ'μπροσθεν τοΰ Κεντρικοΰ Ταχυδρομείου.
Ό  Κρατΐνος, ένας τών σημαντικωτέρων ’Αθηναίων κωμικών ποιητών (Ε' 

π. X. αιών), ηΰξησε τον άριθμό τών υποκριτών τής αρχαίας κωμωδίας καί έδίδαξεν 
21 δράματα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Α γία  Μαρίνα).

Κρατύλου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 110, μια στάσι προ τοΰ τέρματος τής λεωφο- 

ρειακής γραμμής « ’Ακαδημία Πλάτωνος».
Ό  Κρατύλος, "Ελλην φιλόσοφος τοΰ Ε 'π. X. αΐώνος, οπαδός τής διδασκαλίας 

τοΰ 'Ηρακλείτου, ήταν διδάσκαλος τοΰ Πλάτωνος.
Κρεββατά.
Πάροδος τής όδοΰ Βρυσακίου 3, κοντά στον ήλεκτρικό σταθμό Μοναστη- 

ρακίου.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη επιφανή οικογένεια τής Λακεδαί- 

μονος, μέλη τής οποίας διεκρίθησαν ώς στρατιωτικοί καί πολιτικοί κατά τον ΙΗ' 
αιώνα καί τήν έπανάστασι τοΰ 1821. Άπό τήν οικογένεια Κρεββατά έλκει τήν κα
ταγωγή της καί ή οικογένεια Βενιζέλου στή Κρήτη.

Κρέμου Γεωργίου.
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου (στάσις «Γεφυράκι»), στο Γαλάτσι.
Ό  Γεώργιος Κρέμος, "Ελλην ιστορικός συγγραφεύς, γεννήθηκε τό 1839 στο 

Στείριο τής Λεβαδείας. Διετέλεσεν υφηγητής τής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο ’Α
θηνών, έγραψε διάφορα ιστορικά έργα, συνεπλήρωσε τήν «Γενικήν 'Ιστορίαν» τοΰ 
Πολυζώίδου καί άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1926. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή 
Καλλιθέα).

( Συνεχίζεται)
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Α ) Κατά τον μήνα ’Οκτώβριον έ.έ. καί άπό 1-31
Πάτρας καί Κέρκυραν:
1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι . . .
2) » εις ιατρεία » » » ..........
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θερα

πείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια . . . .
4) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας......................
5) Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής

τ ω ν ................. ............................. ..............................................
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια...............................................
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματο-

ποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοΰ νοσοκο
μείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθη
νών - Πειραιώς .....................................................................

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δραχμών 9.429
ε ι ς ...............................................................................................

"Ητοι τό Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω.................
9) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 4.888 

συνταγαί.

εις ’Αθήνας-Πειραιά-

592 Μέλη
998 »

268 »
88 »

159 »
34 νέα »

5.487 ))

49 ))
7.675 »

Άπό οικονομικής πλευράς ό μην Σεπτέμβριος 1963 έ'χει ως εξής :

" Ε σ ο δ α  τακτικά Δραχμαί
"Ε σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου » 
Σύνολον Εσόδων »
" Ε ξ ο δ α  »

486.321.55 
273.540.—
759.861.55 

1.085.289,25

Β ) "Απαντες οί ήσφαλισμένοι μέτοχοι τοΰ Κλάδου 'Υγείας προς καλυτέραν 
καί ταχυτέραν έξυπηρέτησίν των, δέον νά εχωσιν ύπ’ οψει των τά κάτωθι :

α) 'Ως γνωστόν άπό τής 5ης ’Οκτωβρίου έ.έ. έν τή περιοχή μόνον τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης ισχύει τό νέον σύστημα παροχής υγειονομικής περι- 
θάλψεως εις τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τά μέλη τών οικογενειών των, τούς ίδιους 
συνταξιούχους καί τάς συζύγους αυτών. ’Επειδή τό σύστημα τούτο τής, διά τών νέων 
βιβλιαρίων έξυπηρετήσεως, δεν έπεξετάθη είσέτι εις τήν ύπόλοιπον χώραν, οί λα- 
βόντες βιβλιάρια νοσηλείας ύπάλληλοι διά μέλη οικογένειας των άτινα διαμένουσιν 
εις έπαρχίας, νά μή άποστείλωσιν είσέτι αύτά εις ταϋτα μέχρι νεωτέρας άνακοινώ- 
σεώς μας, καθοριζούσης καί τον τρόπον έξυπηρετήσεως τών μελών τούτων.

β) Οί κάτοχοι άτομικών βιβλιαρίων νοσηλείας ύπάλληλοι όφείλουσι νά συμ- 
πληρώσωσι τάς σχετικάς έπ’ αύτών ένδείξεις, ήτοι νά άναγράψωσι κάτωθι μέν τής 
φωτογραφίας τον άριθμόν δελτίου ταύτότητος τοΰ μέλους των, εις τήν έπομένην δέ 
ταύτης σελίδα τήν διεύθυνσιν κατοικίας του (οδόν, άριθμόν, συνοικίαν).

γ ) Τά μέλη τού Κλάδου 'Υγείας δύνανται νά μεταβαίνωσιν εις τούς ιατρούς 
τής έκλογής των, συμβεβλημένους όμως μετά τού Δημοσίου, οσάκις συντρέχει προς 
τούτο άφευκτος άνάγκη. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην όφείλουσιν όπως, τήν ιδίαν ή 
τό πολύ τήν έπομένην ήμέραν άπό τής πραγματοποιήσεως τής έπισκέψεως, προσέρ- 
χωνται εις τά γραφεία τοΰ Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών ή Πειραιώς, φέροντα μεθ’ έαυ-



1096 ’Απολογισμός Ταμείου 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων

των καί τά βιβλιάρια νοσηλείας προς λήψιν εντολής διά τον ιατρόν καί θεώρησιν 
τυχόν συνταγής.

Χορήγησις έντολών προς ιατρούς ή θεώρησις συνταγών δέν είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθώσι πέραν τής άνωτέρω οριζόμενης προθεσμίας. Πάσα συνεπώς 
πραγματοποιουμένη τοιαύτη δαπάνη θά βαρύνη τον υπάλληλον.

δ) Αί έντολαί προς ιατρούς καί αί τοιαϋται διά τήν ενέργειαν παρακλινικών 
έξετάσεων ή θεραπειών καί αί συνταγαί, πριν ή παραδοθώσιν εις ιατρόν, φαρμακο
ποιόν κ.λ.π., δέον νά συμπληρώνται προηγουμένως καί ύπογράφωνται είτε ύπό τών 
ιδίων προστατών υπαλλήλων είτε ύπό τών περιθαλπομένων μελών.

Τά ύπό του Κλάδου 'Υγείας χρησιμοποιούμενα έντυπα (έντολαί προς ια
τρούς, συνταγαί, έντολαί διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας) είναι διαφόρων 
χρωμάτων, ήτοι διά τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία άστυνομικών ύπαλλήλων 
είναι χρώματος πρασίνου, διά τά μέλη οικογένειας τών έν ένεργεία διοικητικών ύπαλ
λήλων χρώματος κίτρινου, διά τούς συνταξιούχους αστυνομικούς χρώματος κυα
νού καί διά τούς συνταξιούχους διοικητικούς ύπαλλήλους χρώματος ρόζ.

Οί προστατεύοντες μέλη τής πατρικής οικογένειας των ύπάλληλοι, όφείλουσι 
νά προσκομίσωσι τά βιβλιάρια τών μελών τούτων εις τά γραφεία τού Κλάδου 'Υ 
γείας ’Αθηνών προς θεώρησιν καί καθορισμόν τού τυχόν ποσοστού συμμετοχής 
των. Προς τούτο οί μη προσκομίσαντες μέχρι σήμερον σχετικάς βεβαιώσεις περί 
τών μηνιαίων προσόδων τών τυχόν ύπαρχόντων ετέρων άδελφών των δέον όπως, οσά
κις προβάλλουσι τον ισχυρισμόν, δτι αί μηνιαΐαι πρόσοδοι ενός έκάστου τών έτέρων 
άδελφών των είναι κατώτεραι τών 2.000 δρχ. προσκομίσωσι σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία. Δέν άπαιτεΐται προσκόμισις βεβαιώσεως έφ’ δσον δηλώσωσιν, δτι αί 
μηνιαΐαι πρόσοδοί των είναι άνώτεραι τών 2.000 δραχμών.

ε) 'Η νοσοκομειακή περίθαλψις εις τά μέλη, παρέχεται μετ’ έγκρισιν (έκ- 
δοσιν άποφάσεως) τής 'Υπηρεσίας 'Υγειονομικής Περιθάλψεως τού 'Υπουργεί
ου Κοινωνικής Προνοίας. Πάσα έκτακτος εισαγωγή άσθενοΰς μέλους εις οίονδήποτε 
νοσηλευτικόν ίδρυμα δέον νά γνωστοποιήται άμελλητί εις τήν άνωτέρω 'Υπηρε
σίαν. Προς τούτο πας υπάλληλος ένδιαφερόμενος διά τήν εισαγωγήν άσθενοΰς μέ
λους οικογένειας του εις νοσοκομείου ή κλινικήν καί πας ούτινος τό μέλος εΐσήχθη 
έκτάκτως, οφείλει νά προσέλθη είς τά γραφεία τού Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών, φέ- 
ρων μεθ’ έαυτοΰ τά άτομικά βιβλιάρια νοσηλείας τού άσθενοΰς (βιβλιάριου καί συντα
γολογίου), ώς καί γνωμάτευσιν τού ιατρού τού νοσηλευτικού ιδρύματος, δτι ό άσθε- 
νής εί-ήχθη έκτάκτως, είτε τοιαύτην τού νοσηλευτικού ιδρύματος ή τού θεράποντος 
ιατρού δτι έχει άνάγκην εισαγωγής προς νοσηλείαν. Έν τή γνωματεύσει ταύτη άνα- 
φέρεται ή πάθησις καί ό πιθανός χρόνος νοσηλείας. Τά άτομικά βιβλιάρια τού έκτά
κτως εΐσαχθέντος ή μέλλοντος νά εΐσαχθή είς τό νοσοκομείου άσθενοΰς, κρατούνται 
είς τό 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καί παραδίδονται είς τον ύπάλληλον μετά 
τήν έξοδον τού νοσηλευθέντος έκ τού νοσοκομείου, αφού συμπληρωθώσιν αί οί- 
κεΐαι στήλαι ήμερομηνιών εισαγωγής καί έξόδου, βάσει προσκομιζομένου έξιτηρίου.

στ) Αί παρακλινικαί έξετάσεις ή θεραπεΐαι αίτινες πρόκειται νά διενεργη- 
θώσιν έν κρατικώ νοσοκομείω ώς π.χ. 'Ιπποκράτειον, ’Αλεξάνδρα, Βασιλεύς Παύλος 
κ.τ.λ. ή νοσηλευτικω ίδρύματι άγαθοεργοΰ πρωτοβουλίας ώς π.χ. Εύαγγελισμός, 
Σμπαρούνη, ’Ερυθρός Σταυρός κ.λ.π. έγκρίνονται ύπό τής 'Υπηρεσίας 'Υγειονο
μικής Περιθάλψεως τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, βάσει γνωματεύσεως 
χορηγουμένης ύπό τού θεράποντος ιατρού ή ιατρού τού νοσηλευτικού ιδρύματος. Καί 
έν τή περιπτώσει ταύτη ό ένδιαφερόμενος δέον προηγουμένως νά διέλθη έκ τών γρα
φείων τού Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών μέ τά άτομικά βιβλιάρια τού άσθενοΰς.

’Εάν αί παρακλινικαί έξετάσεις ή θεραπεΐαι πρόκειται νά ένεργηθώσιν έν 
ιδιωτική κλινική ή έν έργαστηρίω ιδιώτου ιατρού, δέν απαιτείται ιδιαιτέρα γνω-
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μάτευσις, άλλ’ άναγραφή των παραγγελλομένων έξετάσεων έν τη οικεία στήλη του 
ατομικού βιβλιαρίου νοσηλείας, βάσει των οποίων θά χορηγήται υπό τοϋ Κλάδου 
'Υγείας ’Αθηνών ή Πειραιώς ειδική έντολή διά τήν ενέργειαν αυτών.

ζ) Αί όδοντιατρικαί θεραπεϊαι ένεργοΰνται εις τά μέλη τοΰ Κλάδου 'Υγείας 
ύπό τών οδοντιάτρων της έκλογής των, άφοΰ προηγουμένως τά πάσχοντα μέλη 
μεταβώσιν εις τούς έλεγκτάς οδοντιάτρους τοΰ Ν.Α.Π. μετά τών άτομικών βι
βλιαρίων των διά τήν χορήγησιν σχετικής γνωματεύσεως. Ή  γνωμάτευσις αΰτη δέον 
νά προσκομίζηται μετά τών βιβλιαρίων ύπό τοϋ υπαλλήλου ή τοΰ πάσχοντος εις τον 
Κλάδον 'Υγείας έντός 48ώρου τό άργότερον άπό της έκδόσεώς της διά τήν χορήγη- 
σιν έντολής προς τον ιδιώτην οδοντίατρον.

'Η χορηγουμένη έντολή έκδίδεται εις διπλοΰν καί ή μέν χρώματος πρασίνου 
παραδίδεται αμέσως είς τον ιατρόν, ή δέ χρώματος λευκοΰ κρατείται ύπό τοΰ ύπαλ- 
λήλου μέχρι πέρατος της παραγγελλομένης θεραπείας καί παραδίδεται εις τον οδοντί
ατρον, άφοΰ προηγουμένως βεβαιωθή ή έκτέλεσις τών παραγγελθεισών έργασιών 
ύπό τοΰ έλεγκτοΰ οδοντιάτρου τοΰ Ν.Α.Π. *0 θεράπων οδοντίατρος συμπληροΐ 
καί ούτος τήν σχετικήν ενδειξιν περί έκτελέσεως της θεραπείας καί άμφότερα τά 
έντυπα (πράσινον καί λευκόν) ύποβάλλει εις τήν 'Υπηρεσίαν 'Υγειονομικής Περι- 
θάλψεως τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας διά τήν έκδοσιν χρηματικοΰ έντάλ- 
ματος έπ’ όνόματί του.

η) Παρακαλοΰμεν όπως, μερίμνη τών κ.κ. διοικητών Τμημάτων καί 'Υπη
ρεσιών, γνωστοποιήται έγκαίρως εις τον Κλάδον 'Υγείας, πάσα δηλουμένη αύτοΐς 
μεταβολή τής οικογενειακής καταστάσεως τών ύπ’ αυτούς υπαλλήλων, τά δέ βιβλιά
ρια άσθενείας θεωρούμενα ως δημόσιον είδος παραλαμβάνωνται καί άποστέλλωνται 
είς τό Ταμεϊον μετ’ ένδείξεως τής έπερχομένης μεταβολής (άπόλυσις υπαλλήλου 
διά λόγους υγείας, διά λόγους πειθαρχίας, γάμος προστατευομένου μέλους, θάνατος 
ύπαλλήλου ή μέλους του κ .λ .π .).

’Επειδή ύφίστανται περιπτώσεις τινές, καθ’ άς, διά προστατευόμενα μέλη έν 
ένεργεία υπαλλήλων καί συνταξιούχων αστυνομικών καί διοικητικών τοιούτων 
(συζύγους καί γονείς τούτων), άτινα κέκτηνται καί τήν ιδιότητα τοΰ συνταξιούχου, 
έχουσιν έκδοθή βιβλιάρια άσθενείας βάσει καί τών δύο ιδιοτήτων, ήτοι τήν τοΰ προστα
τευομένου μέλους ύπαλλήλου καί τήν τοΰ συνταξιούχου τοιαύτην καί ώς έκ τούτου 
κατέχουσιν ουτοι δύο βιβλιάρια άσθενείας, παρακαλοΰμεν όπως, οί τής κατηγορίας 
ταύτης υπάλληλοι καί συνταξιοΰχοι, άφοΰ έπιλέξωσι τήν μίαν έκ τών δύο ιδιοτήτων 
κρατήσωσι τό έν σχετικόν βιβλιάριον καί καταθέσωσι είς τον Κλάδον 'Υγείας τό 
έτερον, 8περ έν συνεχεία θέλει άποσταλή είς τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας 
προς άκύρωσιν.’Επί τοΰ άντικειμένου τούτου έφιστάται ιδιαιτέρως ή προσοχή τών 
ένδιαφερομένων προς άποφυγήν συνεπειών.

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  
'Ως Πρόεδρος τον Κλάδον ’ Υγείας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
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Δ -  ρυός πεσούσης πας άνήρ ξυλεύεται». Καί έπί τό νεοελληνικώτερον καί . . . 
άστυνομικώτερον, «ευκαιρίας δοθείσης πας κακοποιός οργιάζει . . . »  Άπασχόλησις 
λοιπόν της ’Αστυνομίας εις τάς προεκλογικάς συγκεντρώσεις έδωσε τήν ευκαι
ρίαν εις πολλά, μέρος έλάχιστον των οποίων εΐδομεν εις τά προηγούμενα «Εικο
σιτετράωρα». Μόνον πού οί κακοποιοί, όσοι πραγματικώς έδρασαν εις σοβαρούς 
τομείς, δεν ύπελόγισαν εις τον έκ των ύστέρων άστυνομικόν οφθαλμόν, εις τάς 
έκ των ύστέρων μέ ημάς «δοσοληψίας». Θϋμα τής πλάνης αύτής ό πολυπράγμων Π.Ε. 
Π. των 27 έτών, «άρτι άπολυθείς» των φυλακών υστέρα άπό οκτώ καταδίκας είς 
φυλακίσεις τεσσάρων έτών, συνολικώς, διά κλοπάς καί διαρρήξεις. Είς τον φρενήρη 
δρόμον του ό ρηξικέλευθος έπραγματοποίησεν ισαρίθμους περίπου τών προεκλο
γικών ημερών διαρρήξεις: Τριάκοντα δύο, έκ τών οποίων πολλάς φοράς διέπραττε 
4 - 5  κατά τό διάστημα μιας καί μόνον νυκτός ! Καί αύτάς είς τήν σχετικήν αναλο
γίαν μεταξύ τών δύο μεγαλοπόλεων, αφού τά είκοσι διαρρηχθέντα καταστήματα 
ανήκουν είς τάς ’Αθήνας καί τά δώδεκα είς τον Πειραιά.

** *
“Αλλα θύματα της ιδίας πλάνης : ' ΟΧ.  Κ. τών 20 έτών, καταληφθείς έπ’ 

αύτοφώρω νά διαρρηγνύη κατάστημα της οδού Πατησίων καί όμολογήσας άνω άπό 
τριάντα διαρρήξεις κατά τήν προεκλογικήν περίοδον είς ’Αθήνας. Άποκάλυψις συγκλο
νιστική: ’Έχει διαπράξει σαράντα διαρρήξεις έσχάτως καί είς τήν έπαρχίαν, άπό 
τήν οποίαν καί μάς ήλθεν τόσον άπαιτητικός ό φέρελπις τών 20 Μ αΐων! 'Ο Γ.Δ. 
τών 30 έτών, ό όποιος διέπραξε πολλάς άπάτας μέ τον «παπάν» καί πολλάς διαρ
ρήξεις, είναι δέ ό δράστης καί τών δύο διαρρήξεων ωρολογοποιείων της όδοϋ Στα
δίου. Ό  A. Β. τών 18 έτών, νέος μέ πολλάς φιλοδοξίας είς τον τομέα κλοπών καί 
άπατών, ό όποιος τρεις ήμέρας προ τών έκλογών άπεπειράθη καί νά ληστεύση άνά- 
πηρον είς τον Πειραιά, προτείνας είς αυτόν ξύλινον ομοίωμα περιστρόφου. Καί 
άρκετοί άλλοι, όλιγώτερον «έπιδεικτικοί» άλλά καί όλιγώτερον χαρακτηριστικοί, 
διά τούς οποίους, όπως καί δι’ όσους άνέφερα, ΐσχυσε τό Εύαγγελικόν κατ’ 
αντιστροφήν τοϋ αρχαϊκού : «Όψόμεθα».

εμινισμός έν πλήρει άναπτύξει. Τό παράδειγμα της Εθνεγερσίας, της ωραίας 
έκείνης νεάνιδος τών 20 έτών, πού τον ’Ιανουάριον τοϋ 1962 έδωσε νέαν πνοήν 
είς τά έγκληματολογικά μας χρονικά, εδρε αύτάς τάς ήμέρας άξιον μιμητήν. ’Ιδού 
λοιπόν ή Βαρβάρα, νέα 18 έτών καί ωραία, κομμώτρια τήν ήμέρα καί ιέρεια της 
«μπόσα νόβα», τού τουίστ κ.λ.κ.λ. τήν νύκτα, έπί τά ’ίχνη τής Εθνεγερσίας. "Ο
πως καί έκείνη, τίθεται καί ή Βαρβάρα Ζ. έπί κεφαλής «παιδιών» τών νάϊτ κλάμπς, 
νέων άκούρευτων, ώργισμένων καί μή τήν μορφήν κ.λ. κ.λ. Είναι δέ τά «παιδιά» 
ό Π.Μ. τών 35 έτών, ό Ν.Κ. τών 34, ό Λ.Κ. τών 23 καί ό Ι.Κ. τών 20 έτών. 
Στόχος τους οί διαρρήξεις, όχι όμως οικιών καί καταστημάτων, όπως τότε μέ τήν
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Εθνεγερσίαν, άλλα αυτοκινήτων. Καί ή μέθοδος άπλή : Άναγνώρισις τοϋ εδά
φους πρώτα μέ ενα ενοικιασμένου αύτοκίνητον, έν συνεχεία ή έπισήμανσις τοϋ 
υπό διάρρηξιν οχήματος καί τελικά ή δρασις αύτή καθ’ έαυτήν: Παρακολούθησις— 
κοινώς «τσίλιες»—τών «υπόπτων» κινήσεων εις τήν οδόν ύπό της Βαρβάρας, πού 
έ'μενεν εντός τοϋ άναγνωριστικοΰ οχήματος, κοπή τοϋ κρυστάλλου τοϋ αυτοκινή
του άπό τά παιδιά μέ ενα διαμάντι, άφαίρεσις τών ειδών πού εύρίσκοντο έντός— 
τρανζίστορς, ένδύματα κ.λ.—καί, φυσικά, φυγή καί έναπόθεσις τών ειδών εις «μέ
ρος άσφαλές». ΤΗτο δέ τό μέρος τό άσφαλές χορευτικόν κλάμπ της όδοΰ Γ' Σεπτεμ
βρίου, έν άργία, τό όποιον ή σπείρα εΐχεν όρκισθή νά τό άνοιξη πάση θυσία μέ 
πώλησιν τών κλοπιμαίων. Καί θά τό άνοιγεν οπωσδήποτε, έάν δέν έπενέβαινεν ή 
μακράν τόσων λεπτών συναισθημάτων εύρισκομένη ’Αστυνομία. Έάν δηλαδή δέν 
άνεκάλυπτεν ή ’Αστυνομία τήν δρασιν της σπείρας, δέν κατέσχε τά άξίας άνω τών 
200.000 δραχμών κλαπέντα άντικείμενα άπό πενήντα αυτοκίνητα, καί, φυσικά, 
δέν συνελάμβανε τούς δράστας.. . .

** *
Δεύτερον κρούσμα, πού άναβιβάζει τον φεμινισμόν εις ύψηλά έπίπεδα, έκεϊνο 

τής κ. Μαρίας. Κατά τούς μηνυτάς, ύποσχομένη ή Μ.Μ. τών 38 ετών διορισμούς εις 
κρατικάς υπηρεσίας, χορηγήσεις μακροπροθέσμων δανείων μέ έπιτόκιον λίαν χαμη
λόν, εκδόσεις άδειών ταξί, παραχωρήσεις διαμερισμάτων εις λαϊκάς πολυκατοικίας 
καί άλλα πολλά, άπέσπασε διάφορα χρηματικά ποσά χωρίς νά πραγματοποιήση τά 
έπαγγελλόμενα. ’ Ητο δέ τά ποσά αύτά όχι καί τόσον εύκαταφρόνητα, άφοΰ άπό άφε- 
λή χήραν άπεσπάσθησαν—κατά τάς μηνύσεις πάντοτε—30.000 δραχμαί, καί άπό άλ
λους 26.000, 22.000, 20.000, 15.000, 13.000 κ.λ. Τρίτον κρούσμα έκεϊνο τής Μ.Κ. 
τών 24 ετών, άσέμνου όμως γυναικός, ή οποία, μή άρκεσθεΐσα εις τάς 2.000 δραχμάς 
πού τής κατέβαλε γέρων δι’ ερωτικήν συνομιλίαν μιας νυκτός, άφήρεσε καί τό πορ
τοφολιού του μέ 4.000 δραχμάς περίπου. Τέταρτον έκεϊνο τής Σ.Ψ. τών 27 έτών, 
πού διά τής μεθόδου τής μαγγανείας άφήρεσεν άπό δύο νεάνιδας 19 καί 20 έτών 
3.500 δραχμάς. Καί άλλα πολλά, τά όποια όμως εΰρίσκονται εις τά συνήθη πλαί
σια τοϋ συγχρόνου φεμινισμού καί δέν παρουσιάζουν πρωτοτυπίας, εκπλήξεις και 
συγκινήσεις τής κοινής γνώμης, καί προ πάντων δέν εξοργίζουν.

Τ ,
ά βίαια μέσα τών σωματέμπορων, προς έξαναγκασμόν τών θυμάτων των δπως 

έκδίδωνται ή παραδίδουν τά «κέρδη» των εις αύτούς, φαίνεται νά γνωρίζουν κά
ποιαν άνθησιν τελευταίως. Τό «κτήνος μέ τό μαστίγιο» τού προηγουμένου δεκα
πενθημέρου ήκολούθησε τώρα άλλο όμοειδές ον, εις τον Πειραιά: ό Κ. Ζ. τών 24 
έτών, ό όποιος, δπως καταγγέλλει τό θύμα του, ελευθερίων ήθών γυναίκα 29 έτών, 
έξηνάγκαζε τούτο νά εξέρχεται τήν νύκτα προς άγραν πελατών μέ τήν άπειλήν 
φόνου, εις τάς «καλάς» του δέ στιγμάς ήρκεϊτο νά τό έξαναγκάζη καίγοντας τά χέ
ρια του μέ τό τσιγάρο. . ."Αλλοι σωματέμποροι τού είδους, οί Ε.Μ. καί Σ.Μ., δέν 
ήρκοΰντο εις τό νά λαμβάνουν τό ήμισυ τών εισπράξεων ίεροδούλου—χιλίας δραχμάς 
περίπου ήμερησίως,—άλλά ύπό τήν άπειλήν μαχαίρας τήν ύπεχρέωσαν νά ύπογράψη 
τέσσερα γραμμάτια τών 5.000 δραχμών προς έξόφλησιν δήθεν δανείου τών 15.000 
δραχμών, καί μάλιστα μετά τού «νομίμου» τόκου. Πραγματικά, «όμορφος κόσμος, 
ήθικός, άγγελικά πλασμένος...», κατά τον σκεπτικισμόν τού ποιητοΰ.

Μ ***
έσα πρωτότυπα μεταφοράς ναρκωτικών καί θησαυρού κοσμημάτων έδοκιμά- 

σθησαν αύτάς τάς ήμέρας εις τήν Χώραν μας ύπό ξένων παραγόντων, έν άγαστή 
συνεργασία μετά τών ήμετέρων. «Αύγά χήνας», είπεν εις τούς συναδέλφους τού Πει-
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ραιώς δτι μετέφερεν ό Αίγυπτιώτης Σ.Α. Καί εκείνοι, είδαν δτι πράγματι ό άνθρωπος 
μετέφερεν «αυγά», καλυμμένα μάλιστα μέ σκουπίδια διά τδν φόβον του σπασίματος, 
πλήν άντελήφθησαν τα έξης: 'Ότι δεν προήρχοντο άπδ ώοτόκους χήνας, άλλά είχαν 
κατασκευασθή άπδ τσιμέντον. "Οτι έντδς αυτών ΰπήρχεν ήρωίνη μισοϋ κιλοϋ, καί 
δτι ό άνθρωπος πού τά μετέφερεν ήτο διεθνής λαθρέμπορος ναρκωτικών. Μάλιστα, 
έξ ΐσου έπικίνδυνος μέ αύτδν ήτο καί δ σεσημασμένος ήμέτερος λαθρέμπορος ναρ
κωτικών Σ.Τ., ό όποιος είχε συλληφθή άπδ την ιδίαν ομάδα άστυνομικών ολί
γον ένωρίτερον καί κατόπιν πολυημέρου παρακολουθήσεως εις τήν συνοικίαν 'Α 
γίων ’Αναργύρων. Έ ξ άλλου, «ραδίκια κεφαλλονίτικα καί πορτοκάλια», είπεν εις 
τούς άστυνομικούς καί τελωνειακούς τών Πατρών δτι μετέφερεν ό άπλοϊκός τδ 
σχήμα καί τούς τρόπους Σ.Ρ. Μόνον πού τδ καλάθι τδ όποιον έβαστοϋσε δεν ήτο 
καλάθι άλλά χρηματοκιβώτιο, τά ραδίκια καί τά πορτοκάλια έχρησίμευαν διά νά 
σκεπάζουν δώδεκα κιλά χρυσαφικά—τεμάχια 1350—, καί ό άγαθδς καί απλοϊκός κε- 
φαλλονίτης χωρικδς δεν ήτο άλλος άπδ τδν τροφοδότη πλοίου τουριστικής γραμμής, 
μέγα λαθρέμπορου καί σημαίνοντα παράγοντα σπείρας Ελλήνων καί ’Ιταλών λα
θρεμπόρων. Πρέπει νά δμολογηθή δτι τδ σχέδιον πού είχε καταστρώσει ή σπείρα 
ήτο άπδ τά τελειότερα : ’Ιταλοί λαθρέμποροι ήγόραζαν εις ’Ιταλίαν κοσμήματα 
καί τά παρέδιδαν εις τδν καμαρότον τοϋ τουριστικού πλοίου Γ.Δ. Κατά τδν γυρισμόν, 
δταν τδ πλοϊον περνούσε άπδ τήν Κέρκυρα καί τήν Σάμην, ό Δ. παρέδιδε τά κοσμή
ματα εις τδν Ρ., ό όποιος μετημφιεσμένος εις Κεφαλλονίτην χωρικόν καί μέ ένα 
καλάθι χόρτα άνά χεϊρας. έβγαινε εις Πάτρας ή τδν Πειραιά. Σχέδιον τέλειον λοι
πόν, τδ όποιον δμως, δπως δλα τά τέλεια σχέδια, ώδήγησεν εις τήν σύλληψιν τών 
έμπνευσμένων δημιουργών του.
Τ ***

έσσαρες χαρακτηριστικαί ύποθέσεις έμπρησμοΰ μάς άπησχόλησαν τάς τελευ
ταίας ήμέρας καί έδωσαν άφορμήν διά ποικίλα σχόλια καί παρατηρήσεις. 'Η πρώτη, 
χαρακτηρ σθεϊσα ως εμπρησμός έξ άμελείας κατά τήν νομικήν ορολογίαν, ως «πυρ- 
καϊά τού έτους» δέ κατά τήν δημοσιογραφικήν τοιαύτην, λόγω τών τεραστίων διαστά
σεων πού προσέλαβεν, έδωσε τήν εύκαιρίαν εις τά αστυνομικά όργανα νά έπιδεί- 
ξουν σπάνια προσόντα ψυχισμού κατά τήν προσπάθειαν διασώσεως κινδυνευόντων 
προσώπων καί πραγμάτων. Πρόκειται έδώ περί τής τρομακτικής πυρκαϊάς εις τήν 
« ’Αθηναϊκήν Χαρτοποιίαν», ή όποια έπροξένησε ζημίας τριάκοντα έκατομμυρίων 
δραχμών καί ήπείλησε μέ καταστροφήν τάς μεγάλας μηχανικάς εγκαταστάσεις, 
δπερ θά έσήμαινε πολλαπλασιασμόν τών ζημιών. 'Η δευτέρα ύπόθεσις άφορά άπό- 
πειραν έμπρησμοΰ οπωροπωλείου τού Πειραιώς, ενέχει δέ τδ χαρακτηριστικόν τού 
δτι είναι αΰτη τδ πρώτον εγκληματικόν κρούσμα τού είδους κατά τδ τρέχον έτος. 
Μέσα αύτής τής άποπείρας έμπρησμοΰ παλαιά ύφάσματα, διαβραχέντα μέ πετρέ- 
λαιον, καί έν συνεχεία θέσις πυρός. Τρίτη ύπόθεσις είναι έκείνη τής πυρομανοΰς 
ανηλίκου τής όδοΰ Δρακοπούλου, ή όποια εις διάστημα μιας ήμέρας έθεσε πΰρ 
είς τρία διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, ευτυχώς άνευ σοβαρών συνεπειών. 
'Η τετάρτη δμως ύπόθεσις είναι καί ή πλέον . . . .  συγκλονιστική, ως θέμα μέγα 
δέ τού εικοσιτετραώρου έκείνου δέν ήμποροΰσε παρά νά δώση λαβήν διά πολλάς 
συζητήσεις καί σχόλια. Συνέβη μεσάνυχτα είς τδν λόφον τού Φιλοπάππου καί παρε- 
τηρήθη ώς εξής άπδ τάς στήλας άπογευματινής έφημερίδος:

** *
« .........Συνέβη στοΰ Φιλοππάπου, στδν όλοπράσινο λόφο, πού τήν ήμέρα οί

«ξένοι τουρίστες άποθαυμάζουν τδ πανόραμα τδ όποιο τούς προσφέρει ή ’Αθήνα καί 
»τό βράδυ κινείται ένας κόσμος ύπόπτων μαζί μέ ιερείς καί ιέρειες τού έρωτα. 
»Τά ζευγαράκια, μερικοί ανώμαλοι τύποι καί άλλοι «έπισκέπτες» τού λόφου, άρ-
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«χισαν νά τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση. Σέ κάποιο σημείο του Φιλοπάππου πα- 
»ρουσιάσθηκε «έστία πυράς». Μια μικρή φλόγα πού σιγά - σιγά δυνάμωνε. 'Ο κίνδυ- 
))νος πυρκαϊάς ήταν άμεσος καί δλοι ήθελαν, 6πως είναι φυσικό, νά άπομακρυν- 
»θοϋν άπό τήν επικίνδυνη ζώνη. Κάποιος έφθασε πρώτος στο Θησείο καί πήρε 
»τήν ’Άμεση Δράση.

«—Τον άξιωματικό, παρακαλώ.
«—'Ο ’ίδιος.
«—Ειδοποιείστε τήν Πυροσβεστική 'Υπηρεσία. Πυρκαϊά στοΰ Φιλοπάππου! 

«Κινδυνεύει τό δάσος !
«'Ο άξιωματικός υπηρεσίας έστειλε άμέσως τό σήμα πρός τά περιπολικά 

»τής περιοχής. Τά άσυρματοφόρα ώρμησαν πρός τον λόφον. "Οταν έφθασαν στήν κο- 
»ρυφή του, οί άστυνομικοί, είδαν στο βάθος μιά άδύνατη φλόγα. ’Έτρεξαν πρός τήν 
«κατεύθυνση καί βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα παράξενο θέαμα. Μιά κυρτωμένη άπό 
«τά χρόνια γρηούλα, καθισμένη σταυροπόδι. . . . τηγάνιζε ψάρια! 'Η φωτιά έκαιγε 
«δυνατή καί τά ψάρια ξεροψηνόντουσαν στο τηγάνι. Δίπλα στή φωτιά, υπήρχαν, 
«ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί, μιά μπουκάλα μέ λάδι καί ένα μπογαλάκι μέ τά ύπόλοι- 
»πα υπάρχοντα τής γρηούλας. Οί άστυνομικοί κοιτάχθηκαν περίεργα μεταξύ τους. 
«'Όταν συνήλθαν άπό τήν έκπληξη άρχισαν νά ρωτούν τή γρηούλα, πώς βρέθηκε 
«σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, μόνη, μέσα στήν άφιλόξενη νύχτα.

«—Έδώ είναι τό σπίτι μου παιδάκια μου ! Είμαι έ'ρημη στον κόσμο! Κάποιος 
«χριστιανός μου έδωσε αύτά τά ψάρια καί τά τηγανίζω γιά νά φάω απόψε.

«Τήν παρεκάλεσαν νά τούς άκολουθήση. 'Η γρηούλα μάζεψε τά «υπάρχοντά» 
«της καί τούς άκολούθησε στο περιπολικό, πού ήταν σταθμευμένο λίγο πιο κά- 
»τω. Οί άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως τής φέρθηκαν μέ αγάπη. Τής πρόσφεραν ο,τι 
«είχαν μαζί τους γιά νά κολατσίσουν εκείνο τό βράδυ καί τής έδωσαν καί λίγα χρή- 
«ματα—υστέρημα άπό τον πενιχρό μισθό πού παίρνουν. Μέ τό περιπολικό τήν 
«μετέφεραν στο "Ασυλο ’Αστέγων»............

Η ***
είσοδος τού Δεκεμβρίου οδηγεί κατ’ ευθείαν εις τό μεγάλο έορτολόγιον τού 

έτους. Αί άγιαι ήμέραι πού πλησιάζουν θά κάμουν νά φανούν εις τούς δρόμους, 
τάς οικίας καί τά καταστήματα, τά τόσον γνώριμα εις δλους μας πλήθη έπαιτών, 
άθιγγάνων, καί ιδίως εκείνων τών «παιδιών τής άτυχίας» κατά τον έπικρατήσαντα 
χαρακτηρισμόν. Είναι δέ τά «παιδιά τής άτυχίας», έκεΐνα τά πετεινά πού δέν σπεί
ρουν, δέν θερίζουν, πλήν έξαποστέλλονται ύπό τών γεννητόρων ή τρίτων πρός τά 
τέσσερα σημεία τού όρίζοντος ή έκτίθενται ρυπαρά εις κάποιο σημεΐον καί εξα
ναγκάζονται νά έπαιτούν, προκαλοΰντα διά τής έμφανίσεως τον οίκτον. "Η τ ί
θενται μισόγυμνα εις τήν άγκάλην κάποιας φυγόπονης γυναικός, κάποιας τσιγγάνας 
κ.λ. καί, τυραννώμενα καταλλήλως μέ τσιμπήματα, κλαυθμηρίζουν πρός πρόκλησιν 
πάντοτε τού οίκτου. Πέραν αύτών, οί γνωστοί παράγοντες τών δήθεν φιλανθρω
πικών έράνων, παντός είδους έντύπων, ήμερολογίων, λαχείων κ.λ. κ.λ., οί άπατεώ- 
νες, οί διαρρήκται καί άλλοι πολλοί εκπρόσωποι τών διαφόρων εγκληματικών το
μέων, ετοιμάζονται. . ."Ας μή ξεχνούμε έπ’ αύτοΰ τήν μεγάλην ληστείαν εις βάρος 
τής Δ.Ε.Η. πέρυσι καί τήν διάρρηξιν τού κοσμηματοπωλείου Σημαντήρα. Συνέ- 
βησαν καί τά δύο αύτά γεγονότα, δπως καί τόσα άλλα δευτερευούσης σημασίας, εις 
τήν καρδιάν τών μεγάλων έορτών. Τό χρέος δλων μας λοιπόν διά τήν περίοδον πού 
αρχίζει, δέν χρειάζεται νομίζω νά τονισθή. . .

X ***
αρακτηριστικά «ένσταντανέ» τών τελευταίων ήμερών άπό διαφόρους «το

μείς» ’Αθηνών—Πειραιώς καί εις όλίγας γραμμάς : * «Οίνος ευφραίνει καρδίαν
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άνθρώπου. . . », άλλά καί οδηγεί τρεις μεθυσθέντας έργάτας εις μικροληστείαν
σερβιτόρου παρά τήν χιλιοτραγουδισμένην Π λάκαν.........  * « ’Αμέριμνου θέλω
τον έραστήν», ειπεν ή σοφή Λαί'δα τής άρχαιότητος όταν τήν ήρώτησαν πώς τον 
προτιμά. Ή  σύγχρονος έταίρα όμως Μ.Κ., έπεκτείνουσα τά ένδιαφέροντά της οχι 
μόνον εις τήν τιμήν τής συνεντεύξεως άλλά καί εις άλλα, έπετέθη έντός τού ξενο
δοχείου της καί έτραυμάτισε τον πελάτην, όταν εκείνος δεν συγκατένευσεν εις τό νά 
ψηφίση τον παρ’ αύτής ύποδειχθέντα υποψήφιον των τελευταίων εκλογών . . . 
* « ’Άρωμα ΓΙαρισίων», καί μάλιστα είσαχθέν λαθραίως, ειπεν είς άφελή άεριτζής τής 
όδοΰ ’Αθήνας ότι περιέχει τό φιαλίδιον ταπεινοτάτης κολώνιας, είσπράξας 750 δραχ- 
μάς. Δι’ δ καί—επί τέλους—τοϋ έπεβλήθη ή αυστηρά ποινή φυλακίσεως ενός έτους 
προς σωφρονισμόν, άλλά καί προς παραδειγματισμόν τοΰ νέου κύματος άπατεώνων
πού μαστίζει τήν πρωτεύουσαν άπό καιρού......... * Λίθος παρανόμου κτίσματος τών
τελευταίων νυκτών έκσφενδονίζεται άπό άγνωστον, κατά προσπάθειαν κατεδαφίσεως 
ύπό συνεργείου τοΰ Πολεοδομικοϋ Γραφείου, καί τραυματίζει σοβαρώς άστυφύλακα 
εις τήν κεφαλήν . . .  * ’Ακολουθώντας τό παράδειγμα τοϋ αυτοκινήτου ’Αθηνών, 
πού έκινήθη αυτομάτως λόγω κακής τροχοπεδήσεως είς κεντρικήν κατηφορικήν 
οδόν καί έπροξένησεν άληθινήν συμφοράν προ μηνός, ιδού τώρα τρίκυκλος μοτο- 
συκλέττα τοϋ Πειραιώς πού έκκινεΐ ύπό τάς ιδίας συνθήκας καί τραυματίζει τρεις 
περαστικούς. * Καί άλλα, καί άλλα πολλά.........

Μ \ > / , , \ , ? * *  , „ ~ I ,ικρόν άπάνθισμα τώρα άπό τον πάντοτε τεράστιον όγκον τής ξένης άστυνο- 
μικής είδησεογραφίας :

* «Κωδικοποιημέναι» άγγελίαι είς δύο έφημερίδας τοΰ Λονδίνου, ήτοι άγγελίαι 
δήθεν διαφημηστικαί ώρισμένου είδους άδιαβρόχων παλτών, πού μόνον είς τούς 
«μεμυημένους» έφανέρωναν τάς πραγματικάς προθέσεις τής άποκληθείσης « ’Αφρο
δίτης τής τσέπης», είχαν ως άποτέλεσμα νά παγιδευθή ενα πλήθος 3.500 άτό- 
μων καί νά ύφίσταται τον μεγαλύτερον είς τά έγκληματολογικά χρονικά έκβια- 
σμόν. Δράστης ή νεαρά Τ.Μ. τών 24 έτών—εύρεθεϊσα νεκρά είς τό διαμέρισμά 
της λόγω λήψεως μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών—τής οποίας οί έρασταί—θύματα 
έφωτογραφίζοντο έν άγνοια των είς τό διαμέρισμά της, καί είς στάσεις σεξουα
λικών μετ’ αυτής συνομιλιών, άπό κρυμμένην αυτόματον φωτογραφικήν μηχανήν. 
Ή  ’Αστυνομία τοΰ Λονδίνου, ή οποία είς τό διαμέρισμα τής νεαράς εκπληκτικής 
έκβιαστρίας άνεΰρε τρεις χιλιάδας πεντακοσίας άνηθίκους φωτογραφίας καί ολό
κληρον παρακαταθήκην ναρκωτικών, πιστεύει ότι πρόκειται περί μεγάλου δικτύου 
εκβιαστών καί λαθρεμπόρων ναρκωτικών.

* «Φιάσκο» ή μεγαλυτέρα ληστεία κοσμημάτων έξ όσων έγένοντο ποτέ είς ’Α
μερικήν. Είς τήν καρδίαν τής Νέας Ύόρκης, πέντε λησταί έ'δεσαν πισθάγκωνα τούς 
τέσσερες φύλακες τοΰ αύτοκινήτου διά τοΰ οποίου μετεφέροντο κοσμήματα άξίας 
τριών εκατομμυρίων δολλαρίων, έ'σπρωξαν τό όχημα είς μίαν πάροδον, έπεβίβασαν 
τούς φύλακας είς ενα φορτηγόν, μετέφεραν τά κοσμήματα είς δεύτερον καί έφυγαν 
άστραπιαίως όλοι, πλήν ενός, μέ τό πρώτον φορτηγόν. Τό δεύτερον φορτηγόν άνέ- 
λαβε νά όδηγήση είς μέρος άσφαλές ένας μόνον ληστής, ό όποιος, όταν έδοκίμασε νά 
ξεκινήση, διεπίστωσεν απειθαρχίαν τής μηχανής. Άπολέσας τήν ψυχραιμίαν του 
λοιπόν, ό ληστής, έγκατέλειψε τό όχημα καί έτράπη είς φυγήν, δτε έργάται παρα- 
κειμένης οικοδομής, πού παρηκολούθουν τά διαδραματιζόμενα, ώρμησαν είς τό αύ- 
τοκίνητον καί τό έλεηλάτησαν μέχρι τοΰ τελευταίου κιβωτίου. Ή  ’Αστυνομία άνεΰ- 
ρεν είς χεΐρας ένός εργάτου κοσμήματα άξίας 200.000 δολλαρίων, είς χεΐρας άλλου 
κοσμήματα 180.000 δολλαρίων, καί είς ενα καζάνι μία τσάντα πλήρη διαμαντιών. 
Πιστεύεται ότι έντός συντόμου χρόνου θά καταστή δυνατόν νά άνευρεθή ολόκληρος 
ό «υπεξαιρεθείς» θησαυρός. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί : 1) Άνθυπαστυνόμος κ. Θεό
δωρος Λυκόπουλος καί 2) ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος Κατσαΐτης, ’Ιωάννης 
Παπαγεωργόπουλος, Χρηστός Κόκκαλης, ΒασίλειοςΚαντιάνης, ’Ιωάννης Παπανΐκος, 
Σπυρίδων Σπυριδάκος, καί Γεώργιος Πολυμενέας.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: 1) οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύ
λακες κ.κ. Βασίλειος Χρυσανθόπουλος καί Δημήτριος Άλεξανδρής, κριθέντες άκα- 
τάλληλοι προς μονιμοποίησιν καί 2) ό Άστυφύλαξ κ. Θωμάς Ταμπάκος, διά λό
γους πειθαρχίας.
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δ’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ή- 
θική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Β' κ. Γεώργιον Δημόπουλον, διότι χάρις εις τήν 
εξαιρετικήν του παρατηρητικότητα, θάρρος καί έκτακτον δραστηριότητα, τήν 22- 
9-63 καί ώραν 03.55' έπέτυχεν τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν δύο άλλοδαπών, δρα
στών διαρρήξεως του έπί τής όδοϋ Κυδαθηναίων πρατηρίου «ΕΒΓΑ», τήν κατά- 
σχεσιν καί άπόδοσιν τών κλοπιμαίων εις τον δικαιούχον καί τήν παραπομπήν τών 
άνωτέρω εις τήν Δικαιοσύνην, προκαλέσας, διά της ένεργείας του ταύτης, τά εύμε- 
νή υπέρ του ’Αστυνομικού Σώματος σχόλια, τόσον τοϋ τύπου, οσον καί τοϋ κοινοΰ.

Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί: 1) Άρχιφύλαξ κ. Γεώργιος Γκά- 
νος καί 2) ’Αστυφύλακες κ.κ. Χριστόφορος Λύτρας, Παναγιώτης Ματθαίος καί 
Χρήστος Παπακώστας, διότι, χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν ύπ’ αύτών έξαιρετικήν 
προθυμίαν, ζήλον καί ιδιαιτέραν προσοχήν κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των, 
συνέβαλον άποτελεσματικώς εις τήν σύλληψιν τών δύο ώς άνω άλλοδαπών καί τήν 
παραπομπήν τούτων εις τήν Δικαιοσύνην.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλι
κή καί ήθική άμοιβή εις τον Άνθυπαστυνόμον Μ.Δ. κ. Γεώργιον Πιπεράκην, διό
τι ούτος τήν 18-7-63 καί περί ώραν 12ην κατά τήν μαχητικήν συγκέντρωσιν τών οι
κοδομικών σωματείων Πρωτευούσης εις τήν διασταύρωσιν τών οδών Αίόλου-Σο- 
φοκλέους, άντιληφθείς γενομένην έπίθεσιν εναντίον τών ’Αστυφυλάκων Πέτρου Φου- 
σκαρίδη καί Γεωργίου Κοσμά ύπό όμάδος τριάκοντα περίπου οικοδόμων, έπιδιω- 
κόντων τήν άπελευθέρωσιν τοϋ εις Α' ’Αστυνομικόν Τμήμα μεταγομένου Κωνσταν
τίνου Τριανταφύλλου καί τον άφοπλισμόν τοϋ Άστυφύλακος Κοσμά, έπέπεσε κατ’ 
αύτών καί διά τοϋ έπιδειχθέντος άπαραμίλλου θάρρους του, εξαιρετικής ψυχραιμίας 
του καί έκτάκτου δραστηριότητος, κατώρθωσε, μέ σοβαρόν κίνδυνον τής ζωής 
του, νά άποσπάση τό περίστροφου έκ τών χειρών ενός τών έπιτεθέντων, καίτοι έδέ- 
χθη έπίθεσιν καί έτέρων οικοδόμων.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού, έπηνέθησαν οί: 1) ’Αστυνό
μος Α' κ. Παναγιώτης Στασινόπουλος καί 2) ’Αστυνόμος Β' κ. ’Ιωάννης Μπΐκος 
καί άπενεμήθη ύλική καί ήθική άμοιβή εις τούς: 1) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Γεώρ
γιον Φασούλκαν καί Σωκράτην Άλεξόπουλον καί 2) εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. 
Άνδρέαν Πανάγον καί Νικόλαον Τσιλιμίγκραν, διότι άπαντες οί άνωτέρω, ύπό τήν 
έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου καί δευτέρου τών προαναφερθέντων κ.κ. ’Αστυ
νόμων (Διοικητοΰ καί Ύποδιοικητοΰ), έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδι- 
κότητος καί πολύ πέραν τών καθωρισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες δέ συγχρό-
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νως ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων των, έπέτυχον την 
21.40' ώραν της 14-9-63 τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν εμπόρων καί καλλιεργητών 
ινδικής καννάβεως (χασίς) καί τήν παραπομπήν τούτων εις τήν Δικαιοσύνην.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλι
κή καί ήθική άμοιβή εις τούς: 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Βασίλειον Σακελ- 
λαρίου, 2) ’Αστυνόμον Α' κ. ’Ελευθέριον Γιαννακόπουλον, 3) ’Αστυνόμον Β' κ. 
Σωτήριον Κούβαν, 4) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Νικόλαον Πιπερόπουλον, 5) Άρχιφύ- 
λακας κ.κ. Άνδρέαν Νιαράκην καί Γεώργιον Σιδέρην καί 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. 
Θωμαν Σαμαράκον, Παρασκευαν Άλεξάν, Χαράλαμπον Καρμίρην, Σοφοκλήν Γυ- 
φτόπουλον, Γεώργιον Άγγελόπουλον, Νικόλαον Τζανετάκον, Πραξιτέλην Ρούκην, 
Γεώργιον Κάρμην, ’Εμμανουήλ Πιπιτάκην, Βασίλειον Σταθόπουλον, Κωνσταντί
νον Καλκανδήν, Νικόλαον Μϊχον, Γεώργιον Άναγνωστόπουλον, Ήλίαν Ήλιόπου- 
πουλον, ’Αναστάσιον Γραμματικόν, Βασίλειον Λάζαρην καί Χρηστόν Λεκάκην, διό
τι άπαντες οί άνωτέρω, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδόγησιν τοϋ πρώτου, οντος Διοικη- 
τοΰ τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, έργασθέντες μετ’ εξαιρε
τικού ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας 
καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έπιδείξαντες συγχρόνως ΐδιάζουσαν 
επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν 14-6-63 τήν 
σύλληψιν σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών καί άλλων λαθρεμπορευμάτων, τήν 
κατάσχεσιν τούτων καί τήν παραπομπήν τών δραστών εις τήν Δικαιοσύνην.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη 
υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς: 1) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Περικλήν Ρερέν καί 2) ’Α
στυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Άναστασόπουλον, Δημήτριον Παπαζησίμου καί Ίωάν- 
Καρπέταν, διότι άπαντες, καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργα
σθέντες μετ’ έπιμελείας, έξαιρετικοϋ ζήλου καί μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών 
κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν 3-8-63 τήν σύλληψιν τοϋ έπικινδύνου 
κακοποιού Δημοσθένους Καρυδοπούλου καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αΰτοΰ διαπραχ- 
θεισών σωρείας κλοπών καί απατών εις τήν περιοχήν ’Αθηνών.

Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυ
νόμον Α' κ. Ίωάννην Πουρναρόπουλον, διότι, παρασχεθείσης αύτώ τής πληροφο
ρίας δτι ό ώς άνω κακοποιός έχει διαπράξει εις τήν περιφέρειαν ’Αθηνών πλήθος 
κλοπών καί άπατών εις βάρος διαφόρων έπαγγελματιών, καί έργασθείς μετά ζή
λου καί μεθοδικότητος, κατηύθυνε λίαν έπιδεξίως τούς ύπ’ αύτόν υπαλλήλους μέ 
άποτέλεσμα τήν σύλληψιν τοϋ εΐρημένου κακοποιού καί τήν έξιχνίασιν πλήθους 
κλοπών καί άπατών, διαπραχθεισών ύπ’ αύτοΰ εις τήν περιφέρειαν ’Αθηνών.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τούς: 1) Ύπαστυνόμους Α' κ. κ. Σωτήριον Κατσιμπάρον, Δη- 
μήτριον Γιαλαμάν καί Περικλήν Ρερέν, 2) Άρχιφύλακα κ. Βασίλειον Νεροΰτσον 
καί 3) ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Άναστασόπουλον, Γεώργιον Γιαννόπουλον, 
Παναγιώτην Κελεπούρην καί Σωτήριον Γεωργίαν, διότι άπαντες, καί έν τώ κύ
κλο) τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, μεθοδι
κότητος καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, έπέτυχον τήν 2-7-63 άφ’ ένός μέν τήν σύλ
ληψιν τοϋ κακοποιού Χρήστου Παναγή, άφ’ έτέρου δέ τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύ
τοΰ διαπραχθεισών κλοπών καί διαρρήξεων καταστημάτων, προκαλέσαντες ούτω, 
διά τής έπιτυχίας των ταύτης, τήν δημιουργίαν λίαν ευμενών σχολίων τοϋ τύπου 
καί τοϋ κοινοΰ ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη ύλική καί ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυ
νόμον Α' κ. Ίωάννην Πουρναρόπουλον, διότι, έκμεταλλευθείς παρασχεθεΐσαν αύτώ 
πληροφορίαν καί κατευθύνας λίαν έπιδεξίως τούς ύπ’ αύτόν ύπαλλήλους, έπέτυχε 
διά τών ύπαλλήλων του, τήν σύλληψιν τού ώς άνω κακοποιού καί τήν έξιχνίασιν τών 
ύπ’ αυτού διαπραχθεισών κλοπών καί διαρρήξεων καταστημάτων.
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Ενόπλων Δυνάμεων.


