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ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ύπό τοϋ Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας εις 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΐ

( Σ υ νέχε ια  έκ  τοϋ  προηγουμένου)

I I I .  Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  ό ρ φ α ν ί α ς :

1. "Ας άντικρύσωμεν έν συνεχείς τάς περιπτώσεις των ορφανών παιδιών.
2. "Ισως παρουσιάζει ώρισμένον ένδιαφέρον μία βραχυτάτη ιστορική έπι- 

σκόπησις. Ό  Ησίοδος ( Χ) ( «ρεϊα δέ μιν μαυροϋσι θεοί, μινύθουσι δέ οίκον άνέρι 
τ ώ . , .δ ς  τέ τευ άφραδίης άλιταίνητ’ όρφανα τέκνα» ) έπισείει τήν τιμωρίαν των 
θεών κατ’ έκείνων, οίτινες ζημιοΰσι τά ορφανά παιδία ( «. . . γρήγορα οί θεοί τον 
αφανίζουν καί γκρεμίζουν τό σπίτι αύτοϋ τοϋ ανθρώπου. . . Τά ίδια παθαίνει. . . κι’ 
οποίος μέ τις άμυαλιές του ζημιώνει τά ορφανά παιδιά» ( 2). Καί μόνον ή τοιαύτη 
περικοπή τοϋ 'Ησιόδου άρκεΐ, ίνα άνατρέψη τήν κυκλοφοροΰσαν γνώμην, οτι οί 
άρχαϊοι 'Έλληνες, οίτινες εϊχον άναπτύξει τοσοΰτον υψηλόν πολιτισμόν, έν τούτοις 
δέν είχον δήθεν συγκινηθή υπό της δυστυχίας της όρφανίας ( 3).

"Αξιόν μνείας έπίσης καί ότι έν ταϊς άρχαίαις Άθήναις, κατ’ άπομίμησιν 
δ’ έκεϊθεν καί εις τάς άλλας άρχαίας έλληνικάς πόλεις, καθιερώθη νά διατρέφωνται 
μέχρι της ήβης έν τώ πρυτανεία» τά τέκνα τών έν πολέμω πιπτόντων, ώς καί αΐ όρφα- 
ναί θυγατέρες έπιφανών άνδρών (4) : « Έ τ ι δέ νόμον έτίθει περί τών εύρισκόντων τι 
τή πόλει συμφέρον, όπως τυγχάνωσι τιμής, καί τοις παισί τών έν τώ πολέμω τελευ- 
τώντων έκ δημοσίου γίνεσθαι τήν τροφήν, ώς οΰπω τοϋτο παρ’ άλλοις νενομοθετημέ- 
νον έστι δέ καί έν Άθήναις ούτος ό νόμος νϋν καί έν έτέραις τών πόλεων».

Τήν μεγάλην πρόσκλησιν όμως υπέρ τής προστασίας τών ορφανών, χηρών 
διακηρύσσει ή ’Εκκλησία τοϋ Χριστού. «Θρησκεία καθαρά καί άμίαντος παρά τώ 
Θεώ καί πατρί αότη έστίν, έπισκέπτεσθαι ορφανούς καί χήρας έν τή θλίψει αύτών,

1. «Έργα καί ήμέραι» 330.
2. Μετάφρ. Σπ. Φίλιππα. Τεϋχος «Παπύρου» 164, σ. 55 έπ.
3. Οΰτω «Polykarp Niestroj. Waisenpflege. Enz Hdb. des Kinderschutzes und der 

Jugendfiirsorge. Hrg. v. L. Clostermann, Tr. Heller und P. Stephani. Leipzig, 1930.» σ. 
846 έπ.

4. Άριστοτέλους Πολιτικά Β' 8, 1268a, 7-13.
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άσπιλον εαυτόν τηρεΐν άπό τοΰ κόσμου» ( 1).'Ο  εθνικός Λουκιανός άνεγνώρισεν οτι 
τα ορφανά καί αί χήραι κατεϊχον παρά τοϊς Χριστιανοΐς την πρώτην θέσιν. Ένώ 
δέ αί έθνικαί γυναίκες άδιαφοροϋσαι δι’ οίανδήποτε πρόνοιαν υπέρ των ορφανών 
έξέτρεφον ψιττακούς καί χαραδριούς (υποκίτρινα πτηνά), άντιθέτως αί Χριστιαναί 
γυναίκες «τοΐς όρφανοΐς έποίουν τά γονέων» ( 2).

3. Τό δράμα των ορφανών συνεκλόνισε βαθέως καί την ψυχήν τής λογοτεχνίας:
Άποσπώμεν έκ τής ελληνικής λογοτεχνίας τό ποίημα του άκαδημαϊκοϋ Σω 

τηρίου Σκίπη (1881—1951) διά τον «θάνατον τής μητέρας» ( 3):

1
« Λίγο προτοϋ ’στο άγνριστο 

νά πάς ταξεϊδι κάτον, 
πού ακόμα έχαροπάλευες 
στο στρώμα τον θανάτου.

» Μέσα σέ άραχνοπότηρο 
χύσαμε τη χαρά μας, 
σιμώσαμε καί σούπαμε 
πονετικά, ώ κυρά μας !

» ’Όλο, μητέρα νά τό πιής 
κι’ ίσως αυτό σέ γιάνη" 
καί άπό τον χάρου τ ’ άλικο 
ξεφνγης τό δρεπάνι.

» Κι εσύ δεν μας έχάλασες 
καί τό στερνό χατήρι, 
καί τη χαρά μας ρούφηξες 
απ’ τό αραχνο ποτήρι.

2
» Ή ρθες εψές ’στον ϋπνο μου 

καί μον ψιθύρισες, 
πώς απ’ τά ξένα, μάννα μου, 
έξαναγνρισες.

» Τρέχο) καλώς νά σέ δεχτώ  
προς τό ακρογιάλι σου, 
νά γύρω, δπως κ ’ έναν καιρό, 
μεσ’ ’στην αγκάλη σον.

» Μά έρμο βρίσκω τά γιαλό, 
έρμα τά κύματα, 
καί παίρνω τό δρομί καί πάω 
πέρα στά μνήματα.

1. ’Ιακώβου επιστολή καθολική α' 27.
2. «Κλήμ. Παιδαγ.» III, 4, 30. Σχετικώς «Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου. 'Ιστορία τοΰ χρι

στιανικού πολιτισμού. Άθηναι. 1950». σ. 137 «περί προνοίας χηρών καί ορφανών».
3. «Κ. Φ. Σκόκος. Νεοελληνική άνθολογία. Τόμος Β'. Άθηναι».
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» τΗρθες εψές ’στον ύπνο μου 
και μοϋ ψιθύρισες, 
και άπ’ τά ξένα, μάννα μου, 
δεν ξαναγύρισες.

3
» Σαν νάσαι, ώιμένα, σέ ταξεϊδι, 

σέ κοντινή, γνώριμη χώρα, 
και σέ προσμένω ώρα την ώρα.

» Μόλις άκούω κανέν’ αμάξι 
κάτον’ στη στράτα τη θλιμμένη, 
σαν μαύρο αγέρι νά διαβαίνη.

» Στο παραθύρι πάω καί βλέπω 
μη γύρισες, γλυκεία μητέρα, 
όμως τό αμάξι φεύγει πέρα.

• » Σαν νάσαι, ώιμένα, σέ ταξεϊδι,
σέ κοντινή, γνώριμη χώρα, 
καί σέ προσμένω ώρα την ώρα ».

'Ομοίως άποσπώμεν στίχους άπό τό γνωστόν ποίημα «'Ο Θεός καί ό θάνατος» 
τοΰ έκ των τρυφερωτέρων ποιητών της έποχής του, τοΰ Ίωάννου Καρασούτσα
(1824-1873) (*):

« . . . Πέντε - έξ άνήλικα, καί από μητέρα 
ορφανά, τον θνήσκοντα έκλαιον πατέρα'
— Θνήσκεις, πάτερ! έκραζον κύκλωθεν τής κλίνης· 
καί ημάς τά έρημα, άχ! πού μάς αφήνεις ; »

Τέλος άποσπώμεν έκ τοΰ ποιήματος τοΰ λυρικοΰ ποιητοΰ Διονυσίου I. Μάρ- 
γαρη (1859—1895) ( 2) υπό τόν τίτλον «Σέ μια ορφανή»:

« Συχνά ’στά χείλη σου τά δυο άνεβαίνει 
σάν κάτι απόκρυφο, κι’ δλο εντροπή 
στέκεσαι κόκκινη καί δειλιασμένη, 
χωρίς τό στόμα σου λόγο νά πή . . .

« Ή  μη τη σκέψη σου τη φαρμακώνει 
φόβος παιδιάστικος, κ ’ έτσι δειλή, 
όταν μιά έρώτησι ’στά χείλη σώνει 
γίνεσαι κόκκινη καί ντροπαλή ; »

4. Εις τό δραμα τό ψυχικόν τοΰ όρφανοΰ προσεπάθησε νά διεισδύση ή Σχολή 
της ’Ατομικής Ψυχολογίας τοΰ Alfred Adler. Μετά τοΰ δράματος δέ τούτου συν
δέονται πάμπολλαι ψυχικαί δυστυχίαι, άς αυτή προσεπάθησε νά διαφώτιση:

1. «Κ. Φ. Σκόκος. Αυτόθι».
2. «Κ. Φ. Σκόκος. Αύτόθι».
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α ') Ζητεί ό άπομένων γονεύς νά εϊσαγάγη τό ορφανόν τέκνον του έντός ορφα
νοτροφείου. Είναι ζήτημα θλιβερού άποχωρισμοϋ καί θλιβεράς άνάγκης ή μήπως 
ύποκρύπτεται «κάποιο μέσο απαλλαγής» ; Άλλα καί έάν δεν συμβαίνη τό τελευταίον 
τοϋτο, «δεν κατατρώγει πάντως κάποια τέτοια πικρά υποψία» την τόσον εύαίσθητον 
εις τό αίτημα τής άγάπης των γονέων παιδικής ψυχής;

β ') «Γιατί, καλό μου παιδί, ζητιανεύεις»; Είναι ένα μικρό κοριτσάκι επτά 
μόλις χρόνων. Γυρίζει άπό πεζοδρόμιο σέ πεζοδρόμιο, άπό καφενείο σέ καφενείο. 
Είναι μόνο του στή ζωή. ’Ορφανό άπό μητέρα κι’ άπό πατέρα. Εντελώς άπροστάτευ- 
το, θύμα τής έκμεταλλεύσεως κακών κηδεμόνων. Απλώνει ικετευτικά τό χεράκι 
του καί μέ μιά φωνή γεμάτη παράπονο, ζητούσε νά συγκινήση τούς άνθρώπους» ί 1). 
Ενταύθα ή ατομική ψυχολογία, διεισδύουσα εις τά μύχια τής παιδικής ψυχής τής 
ορφανής, διακρίνει «κάποια βαθειά ψυχική πληγή γιά ένα άπολεσθέντα έπίγειον 
παράδεισον, τήν άγκαλιά τών πεθαμένων γονέων της».

γ ' ) «'Ένα άπό τάς χιλιάδας κοριτσάκια, πού έχασαν τούς γονείς των καί 
έτοποθέτησαν ώς ύπηρετριάκια» σκέπτεται καί πικραίνεται : «Έάν δεν έχανα τον 
πατερούλη καί τήν μητερούλα, δεν θά έδούλευα ώς ύπηρέτρια καί θά έμάθαινα καί 
γράμματα». Φυσικόν εις τήν περίπτωσιν ταύτην νά έκπηδήση έντός τής παιδικής 
ψυχής, κατά τήν άτομικήν ψυχολογίαν, ώς ψυχική άντίδρασις «κάποιο μίσος έναντίον 
τής οικογένειας, εις τήν οποίαν έργάζεται ώς ύπηρέτρια», ώς καί άντιπάθεια προς 
τήν εργασίαν, τήν όποιαν εκλαμβάνει ώς άγγαρείαν καί ώς κατάραν.

δ ') «'Ένα παιδάκι ορφανό. Τό έμάλωσαν, ίσως καί τό έδειραν, επειδή έκαμε 
κάποιαν άταξίαν. Σκέπτεται θυμωμένο καί γεμάτο μίσος, «αν έζων οί γονείς 
μου, θά μέ άγαποϋσαν, δεν θά μέ έδερναν, θά μέ προστάτευαν».

ε ') Δυσχερεστάτη ώσαύτως ή θέσις καί τών καλής πίστεως πατρυιοϋ ή μη
τρυιάς. Διότι οίαδήποτε ένέργειά των, καί ή έλαχίστη παρατήρησις καί σύστασίς 
των, έκλαμβάνεται ύπό τών προγονικών τέκνων ώς δείγμα έχθρότητος, τά όποια 
φέρονται άναλόγως(2).

σ τ ') ’Ή  τέλος εΐσάγονται τά ορφανά τέκνα έντός ενός ομαδικού ορφανοτρο
φείου (δηλονότι μή άκολουθοΰντος τό ορθόν σύστημα τού οικογενειακού όργανο- 
τροφείου) ( 3). Έ ν αύτώ ταύτα «δέν είναι ό Γιώργος καί ή Έλενίτσα, άλλά ό Παπα
δοπούλας καί ή Παπαβασιλείου, δηλαδή τά ορφανά παιδάκια είναι ν ο ύ μ ε ρ α  έντός 
ένός στρατώνος». Καί φαντάζεται ό μή εΐσελθών εις τό άγιον βάθος τού λεπτού χει
ρισμού τών άνθρωπίνων ψυχών ότι είναι δυνατόν «άπό νούμερα» νά διαπλάσωμεν 
αξιοπρεπείς άνθρωπίνας προσωπικότητας!

(Συνεχίζεται)

1. «Νικόλαος Άντωνόπουλος. Αύτόθι» σ. 100.
2. «Δημήτριος Γ. Μωραΐτης. Ή  άτομική ψυχολογία. Έκδοσις β'. ’Αθηναι 1947» σ. 25.
3. Περί ού «’Ιωάννης Κ. ΙΙαπαζαχαρίου. Άνακοίνωσις εις τό Α' Συνέδρων Παιδοπό- 

λεων Βασιλικής ΙΙρονοίας. Πρακτικά. ’Αθηναι. 1956». σ. 97 έπ.: «Ποια τά πλεονεκτήματα τών 
ιδρυμάτων διά τούς υποτρόφους ;»



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
-  Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΣΩΦΕΡ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΓΟΥ -

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

Κατά τις 10 ή ώρα τό βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου τοϋ 1925, Ινας νέος μέ 
κλονισμένο βήμα, πηγαίνοντας μέ τρόπο πότε δεξιά καί πότε άριστερά στο δρόμο, 
καί πού θά έπρεπε νά είναι ή τύφλα στο μεθύσι ή πολύ βαρειά άρρωστος, στάθηκε 
στην άραιοκατωκημένη τότε καί έρημη, λόγω της ώρας, οδόν Πιπίνου, μπροστά στόν 
άριθμό 38. Ή ταν, έκεϊνα τά χρόνια, ένα μισό πέτρινο καί μισό πλίθινο μικρό ισό
γειο σπιτάκι, πού μπροστά ήταν τό μικρό ταβερνάκι ένός πρόσφυγα, τοϋ μπάρμπα 
’Απόστολου τοϋ Καναριάδη, άρχοντα μέσα στά βαρέλια τής ρετσίνας, πού τό πουλούσε 
καί τό διαφήμιζε έχοντας στήν πόρτα την άπαραίτητη ώς τότε κόκκινη σημαιούλα 
μέ κρεμασμένο απάνω της τό έκατοσταράκι καί τη μισή, άπό τενεκέ φτιαγμένα, σύμ
βολο όλων των ταβερνών καί των μαγέρικων, καί άπό τό μέσα μοναδικό δωμάτιο 
πού βασίλευε ή κυρά Κλεονίκη, ή γρηά του. 'Ο ’Απόστολος Καναριάδης δέν είχε 
μαγέρικο, άλλά πούλαγε μονάχα κρασί, κάρβουνα, ξύλα καί λίγο πετρέλαιο, γιά τά 
πάρα πολλά σπίτια τής ’Αθήνας, πού δέν είχαν άκόμα βάλει τό ηλεκτρικό. 'Ο νέος μέ 
τό κλονισμένο βήμα σαν έφθασε στη μικρή ξύλινη πορτούλα τής μικρής ταβέρνας 
άρχισε νά κτυπάη γροθιές τη πόρτα καί νά μουγγρίζη. Τρόμαξαν όμως ν’ άκούσουν 
γιατί ό μπάρμπα ’Απόστολος μέ την γυναίκα του ήταν στο μέσα δωμάτιο καί εί
χαν γδυθή καί ετοιμαζόντουσαν νά πέσουνε νά κοιμηθούνε. Ή  κυρά Κλεονίκη δμως 
άκουσε τούς έξωτερικούς κτύπους καί, επειδή νόμισε δτι θά ήταν κανένας γείτονας 
πού νυχτιάτικα θυμήθηκε νά πάρη κρασί, έρριξεν ένα σάλι στόν ώμο της καί πήγε 
ν’ άνοιξη τήν πόρτα. Μά μόλις άνοιξε δέχθηκε στήν άγκαλιά της καταματωμένο τον 
άνεψιό της, τον σωφέρ Βασίλη Λαγό, παλληκάρι 23 χρόνων. Ό  κακομοίρης ήταν 
βαρειά λαβωμένος καί έπεσεν άμέσως μπρούμυτα καί κατάχαμα.

— Μ’ έφαγαν τά παληόσκυλα, πρόλαβε μονάχα νά πή, ένώ έβγαζε τοϋ κό
σμου τό αίμα άπό τό στόμα.

— Ποιος γυιόκα μου; . . . Τί έπαθες παιδί μου: ρώτησε μέ σπαραγμό ή κυρά 
Κλεονίκη, ή θεία του.

Μά δέν έπερνε πιά καμμιά άπάντησι. Ό  σβέρκος τοϋ άνεψιοΰ της ήταν βαθειά 
κομμένος μέ μαχαίρι καί τό άφθονο αίμα πού έτρεχεν έσχημάτιζε κι’ δλας μιά μικρή 
λιμνούλα κάτω στο χώμα τής άστρωτης ταβέρνας.

— Βοήθεια... Βοήθεια, ξεφώνησε. Σκότωσαν τον άνεψιό μου τον Βάσο.
"Ακόυσαν τις κραυγές της καί, έκτος άπό τον μπάρμπα ’Απόστολο τον άντρα

της, έτρεξαν λίγοι γείτονες πού δέν είχαν κοιμηθή άκόμα. Σέ λίγο έφθασεν, άπό 
τις φωνές καί τήν άντάρα πού έγινεν, ό σκοπός χωροφύλακας τοϋ Ζ' Τμήματος 
Χωροφυλακής, πού ήταν τότε έπάνω στη στάσι Καλλιφρονά, δίπλα στήν κλινική 
Καρυοφύλλη, μιά νευρολογική κλινική πού ήταν τότε μέσα σέ ένα πελώριο κήπο, 
έκεϊ πού σήμερα υψώθηκαν ωραίες πολυκατοικίες. Τον τραυματισμένο καί άναίσθητο 
σωφέρ, ένώ τό αίμα έξακολουθοϋσε νά τρέχη άπό τις πληγές του, τον πήγαν σέ κά
ποια γειτονική κλινική, στήν οδόν Α γίου Άνδρέου 10, κοντά στο παληό βυζαντινό 
έκκλησάκι, πού σώζεται καί σήμερα άκόμη στο τέρμα τής όδοΰ Λευκωσίας. Τόν 
έμπασαν στο χειρουργείο, άλλά στάθηκε άδύνατον νά τοϋ ένώσουν τις κομμένες 
άρτηρίες. Γιατί πριν τό καταφέρουν οί γιατροί, ό φουκαράς ό Λαγός είχε άφήσει τήν 
τελευταία του πνοή έπάνω στο χειρουργικό κρεβάτι. Ό  διοικητής τοϋ Ζ' Τμήμα
τος, ύπομοίραρχος τότε Μανουσέλης, δέν κατάφερε νά τοϋ πάρη ούτε μιά λέξι, πριν 
ξεψυχήση, γιά τόν άνθρωπο ή τούς άνθρώπους πού τόν είχαν οχι σφάξει, άλλά κάνει 
κυριολεκτικώς κομμάτια,
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'Ο  φόνος ή μάλλον ή άγρια σφαγή είχε γίνει, κατά τον τότε έπιμελητή και υ
στέρα καθηγητή τής ιατροδικαστικής μακαρίτη Γρηγόρη Κάτσα, μέ φαλτσέτα καί 
ό σφαγμένος έ'φερεν ένα πελώριο τραύμα από τό λαιμό του προς τον τράχηλο, μέ κομ
μένα άπό τή φαλτσετιά ενα σωρό σοβαρά αιμοφόρα άγγεΐα, δεύτερο τραύμα στό άρι- 
στερό αυτί, ένα στον άριστερό μηρό, ένα στό αριστερό χέρι καί τρία στό δεξιό. Ε π τά  
φαλτσετιές είχαν κόψει τό νήμα τής ζωής τοϋ όμορφου παλληκαριοϋ, πού είχε πα
λέψει σκληρά μέ τό δολοφόνο του, προσπαθώντας νά τοϋ άρπάξη τή φονική φαλτσέτα, 
μέ άποτέλεσμα νά κάνη τά τέσσερα τελευταία τραύματα στά δυό του χέρια.

Τό θϋμα, ό Βασίλης Λαγός, ήταν οδηγός ένός άπό τά λίγα ταξί πού άρχισαν νά 
κυκλοφορούν τότε. Ώδηγοΰσε τό 7932 ταξί, μάρκας «πεζό», πού άνήκε σέ κάποια 
έταιρεία καί έκανε πιάτσα γύρω στήν 'Ομόνοια. Γιά νά είναι κοντά στήν πιάτσα του 
έκοιμάτο σέ μιά κάμαρα ένός μικρού ξενοδοχείου, πού βρισκόταν στις αρχές τής όδοϋ 
Πειραιώς, στήν «’Αργολίδα». Μιά ώρα πρίν άπό τό φόνο, τό σφαγμένο παλληκάρι 
ήταν καλά καί περίκαλα καί χαρούμενο είχε περάσει μέ τό ταξί του άπό τό ταβερνάκι 
τής όδοϋ Πιπίνου, γιά νά χαιρετίση τή θεία του, τήν Κλεονίκη Καναριάδου, στήν 
όποια είπεν ότι θά πήγαινε, στήν πλατεία 'Ομονοίας νά κάνη πιάτσα. Πήγε πρα
γματικά στήν πιάτσα του καί έκεϊ πήρε κούρσα τρεις νέους καί έφυγε γιά άγνωστη 
κατεύθυνσι. Αύτά ήσαν τά μόνα στοιχεία πού κατώρθωσε νά συγκεντρώση έκείνη τή 
νύκτα ό υπομοίραρχος, περιμένοντας μέ άγωνία νά ξημερώση, γιά νά ψάξη καλύ
τερα καί νά κάνη αύτοψία. Γιατί σχεδόν άμέσως μετά τήν άνεύρεσι τραυματισμένου 
τοϋ Λαγοΰ, μπροστά οτό ταβερνάκι των θείων του, καί λίγο πιό πέρα στή διασταύ- 
ρωσι των οδών Πιπίνου καί ’Αντιόχειας, βρέθηκε τό 7932 μαΰρο «πεζό» τοϋ Λα
γοΰ, πλημμυρισμένο στά αίματα. Καί ήταν ολοφάνερο 6τι έκεϊ είχε γίνει τό έγκλη
μα. ’Από ποιόν ή άπό ποιούς, τί ώρα καί γιατί καί πώς άπό τήν κούρσα μέ τούς 
τρεις άγνώστους, πού τούς πήγε άγνωστο ποϋ, ξαναβρέθηκε πάλι κοντά στό κονάκι 
τής θείας του γιά νά μαχαιρωθή, αύτά όλα ήσαν μυστήριο έκεϊνο τό βράδυ. Καί ξα- 
γρύπνησα μαζί μέ τον άστυνόμο περιμένοντας τό ξημέρωμα.

Πρωί-πρωί, μόλις έχάραξε, καί πρίν μαζευθοΰν διαβάτες, έγινεν αύτοψία. ’Επάνω 
στήν ξύλινη πορτούλα τής ταβερνίτσας μιά ματωμένη μούντζα. Τήν είχε κάνει τό 
κτύπημα τής άνοικτής παλάμης τοϋ Λαγοΰ, καθώς βροντούσε γιά νά τοϋ άνοίξουν. 
Λίγες πιτσιλάδες σέ διάφορα μέρη στό ίδιο ύψος άνθρωπίνου σώματος, πού κι’ αύ- 
τές ήταν ολοφάνερο, ότι είχαν προκληθή άπό κτυπήματα τοϋ λιγώτερου τραυματισμέ
νου άριστεροΰ του χεριού, καθώς μανιασμένα, καί γιά νά σωθή, κτυποΰσε νά τ ’ 
ανοίξουν. ’Έ ξω άπό τό ταβερνάκι λίγες σταγόνες αίματος μονάχα. Μά άπό τό σημείο 
αύτό ώς τό σημείο πού βρέθηκε τό αύτοκίνητο, έβλεπες πού καί πού στό κατάστρωμα 
τοϋ σκυροστρωμένου τότε δρόμου, δεξιά καί άριστερά, μεγάλες σταλαγματιές μέ 
αίμα σέ σχήμα ζίκ-ζάκ, μπροστά δέ στό ταξί είχε τρέξει άφθονο αίμα άπό τά τραύ
ματα. Πάρα πολλά αίματα έπίσης μέσα στό «πεζό», πράγμα πού μάς έδειχνε 
πιά ολοκάθαρα 6τι, άγνωστον πώς, ένώ τό ταξί, οδηγούμενο άπό τό Βασίλη τό Λαγό, 
έστριβε άπό τήν οδόν ’Αντιόχειας γιά νά μπή στήν όδό Πιπίνου, έγινε τό έγκλημα. 
Ό  άγνωστος άκόμη δράστης ή οί δράστες, είτε έπιβαίνοντες μέσα στό ταξί, άλλά μάλ
λον έξω άπ’ αύτό, είχαν στήσει καρτέρι, έπήδησαν ξαφνικά επάνω στό ταξί, πού έκοψε 
ταχύτητα στή στροφή, καί έκτύπησαν ξαφνικά μέ τή φαλτσέτα τό σωφέρ. Αύτός 
προσεπάθησε νά άρπάξη τή φαλτσέτα καί νά άμυνθή, άλλά είχε φάει πολύ σοβαρές 
φαλτσετιές, είχε αιμορραγία καί δέν τά κατάφερε. Καί τότε, άφοϋ ό δολοφόνος ή 
οί δολοφόνοι, βέβαιοι πιά 6τι τόν έσφαξαν έφυγαν, κατώρθωσε, χύνοντας άφθονο 
αίμα, νά συρθή ώς τήν ταβέρνα τού θείου καί τής θείας του, σκορπίζοντας ρανίδες 
αίματος δεξιά καί άριστερά, νά φθάση τήν ξύλινη πόρτα καί νά κτυπήση, άφίνοντας 
έκεϊ τή ματωμένη μούντζα.

Καί μετά τήν αύτοψία καί τή νεκροτομή τοϋ πτώματος άρχισε πιά ή άνάκρισις.
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'Ο  ενεργών αύτήν αστυνόμος ένόμισεν ότι βρήκε αμέσως την άφορμή του εγκλή
ματος καί τούς δολοφόνους. Άφορμή ήταν μια όμορφη κοπέλλα, ή Φωφώ Δ. Πάλλη ή 
Γώγου, τής οποίας ό πατέρας της Δημήτρης καί έ άδελφός του Σπϋρος είχαν χαρ- 
τοπαικτική λέσχη στη διασταύρωσι των οδών ’Αθήνας καί Λυκούργου, όπου έδού- 
λευαν καί τ ’ αδέλφια της μέσα, καί όπου τότε έσύχναζε, καθώς το χαρτοπαίγνιο ήταν 
ελεύθερο καί ή «πασσέτα» ώργίαζεν, όλος ό υπόκοσμος τής ’Αθήνας. Οί πρώτες λοι
πόν πρωινές πληροφορίες τής άλλης μέρας, Δευτέρας 30 Μαρτίου 1925, άνέφεραν ότι 
ό Βασίλης Λαγός είχε συνδεθή μέ τή Φωφώ Πάλλη ή Γώγου, ότι την είχε ζητήσει 
σέ γάμο, οτι δεν τοϋ τήν έδιναν, ότι εκείνη τον είχε άκολουθήσει στο ξενοδοχείο του, 
ότι είχε γίνει δική του καί ότι υστέρα άπό αύτό έκεϊνος, άφοϋ τήν έχόρτασε λίγες μέ
ρες, την έδιωξε, ζητώντας υπέρογκη προίκα γιά να τήν παντρευθή. Καί έκείνη έπήρε 
τότε τα μάτια της καί έφυγε γιά τήν Α ιγυπτο.Άρα δολοφόνοι πρέπει να ήσαν, κατά 
τήν ’Αστυνομία, οί Πάλληδεςή Γώγηδες.'Ο Μανουσέλης, θαρρείς κι’ έβαλε προσωπίδες 
μπροστά του, μόνο προς τά εκεί ζητούσε τούς δράστες τοϋ έγκλήματος.

Μά όσο στο Ζ’ Τμήμα έπαιρναν καταθέσεις λεπτομερείς άπό μάρτυρες καί 
δέν στηριζόντουσαν στά λόγια τών τριόδων, ξεκαθάριζαν κάπως τά πράγματα καί 
γιά τον μακαρίτη τον Βασίλη, πού δέν ήταν έκβιαστάκος, όπως τον παρουσίαζον οί 
πρώτες πληροφορίες, άλλά ένα τίμιο παλληκάρι, έρωτευμένο ώς τά «μπούνια» μέ 
τό κορίτσι πού είχε βιαστή νά κάνη δικό του καί πού έπρόκειτο νά τό πάρη μέ στεφάνι 
σέ λίγες μέρες, ούτε ή Φωφώ κανένα τσαφλοκούδουνο, άλλά πολύ καλή κοπέλλα, 
ούτε οί δικοί της μαχαιροβγάλτες. ’Εναντίον τών άδελφών Πάλλη ή Γώγου έμαίνετο 
ό άδελφός τοϋ θύματος, ό Δημήτρης Λαγός, κουρέας, πού εΐπεν ότι ό μακαρίτης είχε 
σχέσεις εδώ καί τρεις μήνες μέ τή Φωφώ, ότι οί δικοί της έσκύλιασαν όταν έμαθαν 
ότι οί σχέσεις τους είχαν προχωρήσει, βτι τήν έστειλαν στήν ’Αλεξάνδρεια γιά νά 
ξεκόψη καί γιατί τούς ρεζίλεψε καί τήν πήρε στο ξενοδοχείο του στήν «’Αργολίδα», 
όπου βιάστηκε νά τήν κάνη δική του καί ότι καθώς εΐχεν άκούσει ένας άπό τούς μπαρμ
πάδες τής νέας είχε πή ότι «αν δέν τήν πάρη γυναίκα του τή· Φωφώ θά τά έχη 
πολύ άσχημα». Ά πό άλλη κατάθεσι βγήκε ότι ό άδελφός τής μητέρας τής Φωφώς, 
ό λοχαγός Κομποθόρης, πήγε στήν ’Αστυνομία καί υπέβαλε μήνυσι κατά τοϋ Βασίλη 
Λαγοϋ, γιά άποπλάνησι, άλλά όταν τότε έκάλεσαν τή Φωφώ, αυτή άνέτρεψεν όλα τά 
σχέδια τών δικών της, γιατί κατέθεσε καί παρεδέχθη ότι δέν ήταν καί πριν άμέμπτων 
ήθών, ότι ήταν ενήλικη καί ότι πήγε στο ξενοδοχείο μέ τό Βάσο καί έγλέντησε μέ τή 
θέλησί της. Ά ντε λοιπόν νά κάνης δίωξι γιά άποπλάνησι μέ τέτοια ομολογία «πα- 
θούσης» . . .

Μά άπό άλλες καταθέσεις άπεδείχθη ότι ή Φωφώ είπε ψέματα, ότι τάχα δέν 
ήταν άμέμπτων ήθών, γιατί δέν ήθελε νά βρή τον μπελά του ό Βάσος της, πού τον έ- 
λάτρευε καί ότι υστέρα άπό όλην αυτή τήν ιστορία τά πράγματα έφτειαξαν. Γιατί ή 
Φωφώ εΐχε δική της προίκα, 60.000 δραχα,ές, άπό τή μητέρα της πού έμενε στήν 
’Αλεξάνδρεια καί ότι είχε πάει 6χι γιά νά ξεκόψη, όπως έλεγαν οί διαδόσεις, άλλά 
γιά νά φέρη τά λεπτά καί νά γίνουν οί χάμοι της. Καί έν τώ μεταξύ ό σωφέρ Λαγός 
τά είχε φτειάξει μέ τον πατέρα της, τούς μπαρμπάδες της καί τ ’ άδέλφια της καί εί
χαν πιά όρισθή καί οί γάμοι του μέ τή Φωφώ γιά τό Πάσχα. Άλλά άπό τό άλλο μέ
ρος πάλιν έξητάσθη ένας άλλος μάρτυρας, ό σωφέρ Δημήτρης Χαλάς καί εΐπεν ότι, 
όπως τοϋ εΤπεν ό διευθυντής τοϋ ξενοδοχείου «Άργολίς» όπου έμενεν ό Λαγός, πριν 
άπό τέσσερες μέρες άπό τό έγκλημα είχε πάει στο ξενοδοχείο καί πήρε τό δυστυ
χισμένο τό Βασίλη ή Φωφώ καί βγήκαν μαζί έξω. Τότε όμως, κατά σύμπτωσιν, έ- 
πήγε στο ξενοδοχείο γιά νά βρή τό Βασίλη ό θείος τής Φωφώς λοχαγός Κομποθό
ρης, γιά νά κουβεντιάσουν τά σχετικά μέ τό γάμο καί όταν έμαθε άπό τούς υπάλλη
λους τοϋ ξενοδοχείου ότι ή άνεψιά του είχε πάει ένωρίτερα στό ξενοδοχείο, ότι 
εΐχε μείνει κλεισμένη ώρες μέσα στό δωμάτιο τοϋ άγαπημένου της σωφέρ καί ότι 
είχαν βγή μαζί περίπατο, έσκύλιασε καί ε ίπ ε :
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— Βρήκαμε τό μπελά μας μ’ αύτό τό παληόπαιδο. 'Ο  Λαγός θά μάς άναγ- 
κάση νά βάλουμε κανένα δικό μας νά τον ξεμπερδέψη.

Έ ,  αύτό ήταν. Δέν έλήφθησαν ύπ’ οψιν όλες οί άλλες πληροφορίες, ότι ειχεν 
έπέλθει συμφωνία για νά γίνη ό γάμος τό Πάσχα, καί άφοΰ ό διευθυντής τοϋ ξενοδο
χείου υπνου Κρεμμύδας έπεβεβαίωσεν δτι ό λοχαγός Κομποθόρης, στά νεΰρα του έ- 
πάνω, όταν έμαθεν ότι ή άνεψιά του πήγε στο δωμάτιο τοϋ άγαπημένου της, 
δτι είχε μείνει ώρες μαζί του καί δτι είχε βγή μαζί του έξω, έφρύαξε καί είπε τις 
πάρα πάνω άπειλές, έ'πιασεν δχι μονάχα τό λοχαγό, άλλά τη Φωφώ γιά μάρτυρα, 
καί τον πατέρα της, τον μπάρμπα του καί άδελφό του, τά άδέλφια της κοπέλλας καί 
άρκετούς υπαλλήλους της χαρτοπαικτικής λέσχης των Γώγηδων γιά υπόπτους. Καί 
θυμάμαι δτι δλος σχεδόν ό τύπος βγήκε μέ έξάστηλα, πανηγυρίζοντας τή διαλεύκαν- 
σι τής άγριας σφαγής τοϋ σωφέρ Βασίλη Λαγού καί γράφοντας δτι άπεδείχθη πώς ό 
φόνος είχε γίνει γιά λόγους τιμής άπό τούς Γώγηδες καί τούς συλληφθέντας συγ
γενείς τους καί άνθρώπους τους, οί όποιοι άρνιόντουσαν τήν ένοχή τους, παρά τις 
συντριπτικές εις βάρος των άποδείξεις. Καί, παρά τά χρόνια πού πέρασαν, θυμάμαι
δτι ό μόνος πού είχεν άντιρρήσεις σ’ αύτή τήν εύκολη λύσι γιά τό έγκλημα ήμουνα 
εγώ, γιατί καταλάβαινα δτι, έφ’ δσον ό σωφέρ Λαγός είχε ρητώς ΰποσχεθή δτι τό 
Πάσχα θά νομιμοποιούσε τις σχέσεις του μέ τή Φωφώ καί θά τήν παντρευότανε, 
όί μόνοι οί όποιοι δέν είχαν συμφέρον νά τον σκοτώσουν ήσαν οί δικοί της, γιατί μέ 
τό θάνατο καί τό έγκλημα θά έμενεν ή Φωφώ μέ τή ρετσινιά τής ντροπής, γιά 
τις σχέσεις της πού δέν θά προλάβαιναν νά νομιμοποιηθούν. "Οσον άφορά γιά τις 
άπειλές τοϋ λοχαγοϋ Κομποθόρη στο ξενοδοχείο, αν έλέχθησαν πράγματι, ήσαν συ
νηθισμένες φοβέρες. ’Άλλως τε ξέρουμε δτι εκείνος πού φοβερίζει δτι σκοτώνει καί 
τό διατυμπανίζει, δέν σκοτώνει ποτέ.

Τακτικές άνακρίσεις γιά τό έγκλημα αύτό άνετέθησαν τότε άπό τον Εισαγγελέα, 
μακαρίτη Γιώργη Κιουρτσάκη, στον άνακριτή τοϋ Δ' τμήματος κ. Γιώργο Φραγκούλη, 
συνταξιούχο πιά τώρα Νομικό Σύμβουλο τοϋ Κράτους, πού έγκαταστάθηκε στά γρα
φεία τοϋ Ζ' Τμήματος Χωροφυλακής καί άρχισε νά παίρνη καταθέσεις, νά δίνη 
προθεσμία στούς κατηγορηθέντας γιά «φόνον έκ προμελέτης» άπό τον διοικητήν τοϋ 
Ζ' Τμήματος, υπομοίραρχο Μανουσέλη, Δημήτριον Γώγον ή Πάλλην, πατέρα τής 
Φωφώς, τούς άδελφούς της, τούς θείους της, Σπυρίδωνα καί Ίωάννην, τον λοχαγό 
Κομποθόρην καί ένα υπάλληλον τής λέσχης, όνόματι Μανιάτην, δηλαδή δλον εκείνον 
τον κόσμο καί κοσμάκη πού είχε «τσουβαλιασθή».

Τις ανακρίσεις παρακολουθούσαμε πρωί καί άπόγευμα καί τή νύκτα άκόμη, 
καθήμενοι σε ένα πάγκο μέσα στο διάδρομο τοϋ Ζ' Τμήματος καί στο κάτω πάτωμα, 
ό συνταξιούχος πιά σήμερα, συνάδελφός μου στο άστυνομικό ρεπορτάζ, κ. Βενιζέλος
Ζερβέας καί ό υποφαινόμενος.Καί τις ατέλειωτες ώρες άναμονής, έκεϊ πού περιμέναμε 
νά βγή άπό τήν άνάκρισι κανένας μάρτυρας γιά νά τον «ψωνίσουμε» κι’ έμεϊς καί 
νά μάθουμε τί κατέθεσεν, είχαμε γιά παρέα μας έναν κάποιον Άντώνη, πού άπό τήν 
προφορά του φαινότανε Κεφαλλωνίτης, πού μάς έλεγεν δτι ήταν τεχνίτης μέσα στο 
γκαράζ πού άφινε τό ταξί του ό Λαγός, δτι ήταν φίλος τοϋ σφαγμένου καί μάς είχε 
δώσει μερικές δευτερεύουσες πληροφορίες γιά τή ζωή του καί γιά τή Φωφώ άπό 
κουτσομπολιά πού γινόντουσαν μέσα στο γκαράζ. Μάς είχε κολλήσει κανονικά 
καί διαρκώς μάς ρωτούσε αν μάθαμε τίποτε γιά τήν άνάκρισι καί αν είχε βρή τίποτε 
ό Μανουσέλης πού συνέχιζε τήν έρευνά του. Καί τό έξαιρετικό ένδιαφέρον πού έδει
χνε γιά τήν άνάκρισι δέν τό είχαμε παρεξηγήσει, άφοϋ, καθώς έλεγεν, ήταν στενός 
φίλος τού άδικοσκοτωμένου σωφέρ. Κουβεντιάζαμε φιλικά μαζί του, δίνοντάς του τσι
γάρα καί κερνώντας τον κανένα καφεδάκι. Πού νά ξέρουμε όμως...

(Συνεχίζεται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ·ΜΠ|·Αί
Έ κ τοϋ βιβλίου του 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χουάιτχεντ «Ή  Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν---------------------------
το ϋ  Ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς  κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια  έκ τοϋ 

■■ 1 —  1 .....- προηγουμένου)

’Επί είκοσι χρόνια ό Μπίλλ Χέηλ είχε τεράστια δύναμι στήν περιοχή της "Οσετζ, 
πλουτίζοντας συνεχώς μέ άπάτες καί δολοφονίες κ ί καλυπτόμενος μέ τό σχήμα τής 
έντιμότητος. Ό  ίδιος δεν σκότωνε ποτέ μέ τα χέρια του. Πλήρωνε άλλους γ ι’ αυ
τή τή δουλειά. ’Εάν κανένας μιλούσε, τότε... ευρισκε πάντοτε τον τρόπο να τοΰ κλεί
ση τό στόμα. "Ετσι κανένας δέν ήταν σέ θέσι νά άποδείξη τά έγκλήματα πού διέ- 
πραττεν ό Χέηλ.

Λίγο πριν τό 1900 ό Χέηλ έγκατέλειψε τήν οΐκογένειά του, πού διέμενε κοντά 
στήν Γκρήηνβίλ τοϋ Τέξας, καί κατέφυγε στούς «Λόφους των ληστών» τής περιο
χής "Οσετζ. ΤΗταν μιά πολύ ορεινή περιοχή στήν οποία εύρισκαν καταφύγιο διά
φοροι λησταί, πού κρύβονταν σέ σπηλιές καί φαράγγια, μέχρις δτου βρουν ξανά τήν 
ευκαιρία γιά έπιδρομή. 'Ο Χέηλ δέν δυσκολεύθηκε νά γίνη φίλος τους.

Γιά άρκετό καιρό ζοϋσε σέ μιά σκηνή κερδίζοντας μόλις τά προς τό ζήν, κά
νοντας έμπόριο μέ τούς Ινδιάνους. Κατά περίεργο τρόπο, όταν ένας ’Ινδιάνος διε- 
πίστωνεν ότι τοϋ έλειπαν μερικά ζώα του, ό Χέηλ έκανε τήν έμφανίσί του σέ άλλη 
περιοχή, πουλώντας σφάγια.

Μιά μέρα ό Χέηλ πήγε νά εΐσπράξη ένα μικρό χρέος του άπό ένα ’Ινδιάνο, 
τον όποιο βρήκε νεκρό. 'Ο θάνατος τοΰ ’Ινδιάνου δέν ήταν άτυχία γιά τον Χέηλ, 
τουναντίον ήταν μιά εύκαιρία πού τοΰ παρουσιαζόταν γιά πρώτη φορά.

'Ο Χέηλ βρήκε τότε ένα δικηγόρο πού τοΰ συνέταξε ένα συμφωνητικό, διά 
τοΰ οποίου ό άποβιώσας ’Ινδιάνος τοΰ έβαζεν ένέχυρον, έναντι τοΰ χρέους του, ό,τι 
είχε, χωράφια, κτήνη καί οικιακά σκεύη. ΤΗταν μιά πραγματική ληστεία καί οί συγ
γενείς τοΰ άποθανόντος έτοιμάσθηκαν νά διεξάγουν αγώνα γιά νά διεκδικήσουν τά 
δικαιώματά τους. 'Ο  Χέηλ όμως πάντοτε κατώρθωνε νά προσκομίζη φίλους του, 
πού ήσαν έτοιμοι νά όρκισθοΰν καί νά βεβαιώσουν ότι ό Ινδιάνος πράγματι χρωστού
σε χρήματα στον Χέηλ. "Εγγραφες άποδείξεις δέν υπήρχαν περί τών όσων έλεγαν 
οί μάρτυρες, άλλά. ό Χέηλ κέρδισε τήν ύπόθεσι.

'Ύστερα, αυτό ήταν καί κάτι τό πολύ εύκολο. Πολύ σπάνια πέθαινε ένας Ιν
διάνος, χωρίς νά βρεθή ένας λευκός, έγείρων αξιώσεις στήν περιουσία τοΰ θανόν- 
τος.

Μετά, ή περιοχή τής "Οσετζ κατακλύσθηκε κυριολεκτικά άπό τον πλοΰτο. Οί 
γεωλόγοι άνεκάλυψαν κοιτάσματα πετρελαίου καί, σχεδόν μέσα σέ μιά νύχτα, οί ’Ιν
διάνοι τής "Οσετζ έγιναν οί πλουσιώτεροι άνθρωποι τοΰ κόσμου. Τό κράτος άνεγνω- 
ρισεν ως μετόχους στήν έκμετάλλευσι τών πετρελαιοπηγών περί τούς 2.200 ’Ινδιά
νους τής "Οσετζ. "Οταν ένας μέτοχος πέθαινε, τά δικαιώματά του μεταβιβάζονταν 
στούς κληρονόμους του, μέ άποτέλεσμα μερικοί ’Ινδιάνοι νά αποκτήσουν περισσότε
ρες τής μιας μετοχές τής έταιρείας πετρελαίου. |  ' 1

Οί ’Ινδιάνοι, πού ζοΰσαν μέσα στή φτώχεια καί τήν άθλιότητα, έγιναν ξαφνι
κά βαθύπλουτοι. "Εκτιζαν μεγάλες καί πολυτελείς κατοικίες, άλλά τον περισσότε
ρο καιρό τους τον περνοΰσαν κάτω άπό σκηνές, πού είχαν στημένες στις αυλές τών 
σπιτιών τους. Δέν ήταν άσύνηθες νά φθάση ό λογαριασμός τοΰ μπακάλη μιας οικο
γένειας σέ 1.000 δολλάρια τό μήνα. "Ολοι συναγωνίζονταν ποιος θά αγόραζε τό 
μεγαλύτερο αυτοκίνητο. "Ενας ’Ινδιάνος πού είχε πάει στήν Όκλαχόμα Σίτυ, είδε 
μιά καινούργια καί άπαστράπτουσα νεκροφόρα, τοΰ άρεσε καί τήν άγόρασε. "Αρχισε 
νά περιέρχεται μέ αυτή τήν περιοχή καί νά θαυμάζη τά τοπία, καθισμένος σέ ένα
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βαθύ, αναπαυτικό περιστρεφόμενο κάθισμα. Την νεκροφόρα την ώδηγοΰσε ένας άκρι- 
βοπληρωμένος σωφέρ, πού φορούσε επίσημη στολή!

Οί ’Ινδιάνοι ήσαν σαν τα παιδιά πού τα άφήνουν ελεύθερα μέσα σ’ ένα άπέ- 
ραντο νέο κόσμο θαυμάτων. Καί είχαν δίκιο. 'Η  περιοχή τους είχε μεταβληθή σέ 
χώρα των θαυμάτων, ή οποία, εκτός άπό τον πλούτο, έπρόκειτο να τούς φέρη δυστυ
χία καί θάνατο.

’Απατεώνες, χαρτοπαΐκτες, άνήθικοι καί τυχοδιώκτες άρχισαν νά καταφθά
νουν στην "Οσετζ για νά βάλουν χέρι στον πλούτο της. Λευκοί παντρεύονταν ’Ινδιά
νες, απλώς καί μόνο γιά νά γίνουν μέτοχοι της εταιρείας πετρελαίου.’Άλλοι πάλιν έ
δειχναν ένα απροσδόκητο «ενδιαφέρον» γιά την διαφύλαξι τοϋ πλούτου τών κατοί
κων της "Οσετζ καί άνελάμβαναν νά προστατεύουν νομικώς τις χρηματικές των ύπο- 
θέσεις. Καρχαρίες τοκογλύφοι άπαιτοϋσαν ύπέρογκους τόκους. Οί έμποροι πουλού
σαν σέ εξωφρενικές τιμές τά έμπορεύματά τους. Οί ’Ινδιάνοι άρχισαν νά διαμαρτύ- 
ρωνται, άλλά κανένας δέν έλαβεν ύπ’ οψιν του τά παράπονά τους.

'Ο Μπίλλ Χέηλ άρχισε νά κάνη την τύχη του μέ τήν ευημερία τών ’Ινδιάνων. 
'Ο βουκόλος τοϋ 1920 άφησε τη σκηνή καί εγκαταστάθηκε σ’ ένα ράντσο, έκτάσεως 
50.000 στρεμμάτων, μέ πολλά κτήνη καί ωραία άλογα. Διηύθυνε μιά τράπεζα στην 
Φαίαρφαξ καί είχε σημαντικές μετοχές σ’ ένα εμπορικό οίκο. Κάθε φορά πού πέ- 
θαινεν ένας ’Ινδιάνος ή περιουσία τοϋ Μπίλλ Χέηλ αυξανόταν.

Πολλοί ’Ινδιάνοι βρέθηκαν δολοφονημένοι, χωρίς νά άνακαλυφθή ό δράστης 
καί ή αιτία της δολοφονίας των, όπως π.χ. 6 Τσάρλι Χουάϊτχορν βρέθηκε μέ δυο τρύ
πες άπό σφαίρες στό κεφάλι, ό Τζό Γέλοου βρέθηκε νεκρός μέ άφρούς στο στόμα, 
καί ό Μπίλλ Στέτσον, μέ τη Νίνα Σμίθ, δολοφονημένοι κι’ αυτοί. Ό  κόσμος έλεγεν 
ότι τούς είχαν δηλητηριάσει μέ ούίσκυ.

'Ο Μπάρνεϋ Μάκ Μπράϊαν, ένας λευκός πετρελαιοπαραγωγός, έξανέστη άπό 
τις σκανδαλώδεις δολοφονίες τών ’Ινδιάνων φίλων του. Οί αρχηγοί της φυλής τον 
παρακάλεσαν νά τούς βοηθήση γιά νά σταματήσουν οί κλοπές καί οί φόνοι, καί ό 
Μάκ Μπράϊαντ ξεκίνησε γιά την Ούάσιγκτων, γιά νά ύποβάλη τις διαμαρτυρίες τών 
κατοίκων.

Σέ λίγο πέθανε ό Τζό (Γκρέϋ Χόρς) Μπέητς καί ό Μπίλλ Χέηλ παρουσίασεν 
ένα συμβόλαιο καί διεκδικοϋσε τά κτήματά του. "Οταν πέθανεν ό Τζώρτζ Μπίγκχαρτ, 
ό Χέηλ, πού παρευρίσκετο στην κηδεία του, έκαμε σκοπίμως συζήτησι περί ενός συμ
βολαίου περί μεταβιβάσεως της περιουσίας τοϋ άποθανόντος σ’ αυτόν. 'Ο  δικηγό
ρος τοϋ Τζώρτζ Μπίγκχαρτ κατήγγειλεν ότι τό συμβόλαιο ήταν πλαστό. ’Αργότε
ρα ό δικηγόρος έπεσεν—ή μάλλον τον έρριξαν—κάτω άπό ένα τραίνο καί έπολτοποιή- 
θηκε άπό τούς τροχούς.

Κατόπιν ό «βασιλιάς τών λόφων τοϋ ’Όσετζ» συνέλαβε την πιο λαμπρή ιδέα 
της ζωής του. ’Απορούσε μάλιστα πώς δέν τό είχε σκεφθή ένωρίτερα. ’Από τά πη
γάδια τής "Οσετζ έβγαινε κάθε μέρα καί περισσότερο πετρέλαιο καί οί μετοχές τής 
εταιρείας πετρελαίου ήσαν τόσον πολύτιμες, οσον ένα άδαμαντορυχεϊο στην αυλή 
ενός άνθρώπου, δηλαδή σκέφθηκε νά άποκτήση μερικές άπό τις μετοχές αυτές.

’Εδώ υπήρχε ή γριά Λίζι. ΤΗταν μιά καθαρόαιμη ’Ινδιάνα μέ περιουσία πάνω 
άπό 330.000 δολλάρια. Κύριος οίδε πόσα θά γίνονταν μέσα σέ λίγα χρόνια. 'Η  γριά 
είχε τρεις μετοχές ή "δια καί οί δύο κόρες της άπό 1.1/2 μετοχή ή κάθε μία.

Τώρα—σκεπτόταν ό Χέηλ—ύποτεθείσθω δτι πεθαίνει ή γριά Λίζι. Ύποτε- 
θείσω άκόμα ότι καί οί δυο κόρες τηρ "Αννα Μπράουν καί Ρίτα Σμίθ πέθαιναν μα
ζί μέ τό σύζυγο τής Ρίτας. Ποιός θά κληρονομούσε δλο αυτό τό χρήμα, πού άνερ- 
χοταν σέ μισό έκατομμύριο δολλάρια, ίσως καί περισσότερα ;

'Η  άπάντησις ήταν απλή. Ή  περιουσία αυτή—τό περισσότερο μέρος—θά με
ταβιβαζόταν στήν τρίτη κόρη τής γριάς, τή Μόλλυ. Καί ήΤΜόλλυ ήταν παντρεμένη 
μέ τόν άνεψιό τοϋ Μπίλλ Χέηλ, "Ερνεστ Μπούρκχαρτ. Μετά αν πέθαινε καί ή Μόλλυ,
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δέν θά δυσκολευόταν πολύ νά καθαρίση μέ τον Έρνεστ, πού ήταν ένας άβουλος καί 
κουτός άνθρωπος.

Τό πτώμα της "Αννας Μπράουν βρέθηκε άπό κυνηγούς μέσα σέ μια κοιλάδα, 
κοντά στη Φαίαρφαξ, τον Μάϊο τοϋ 1921. Είχε δεχθή μιά σφαίρα στο κεφάλι. 'Η  
περιουσία της ύπολογιζόταν σέ 100.000 δολλάρια. Δυο μήνες άργότερα πέθανε καί 
ή γριά Λίζι, φαινομενικά άπό φυσιολογικό θάνατο. 'Η  περιουσία της μοιράσθηκε 
μεταξύ της Ρίτας Σμίθ καί της Μόλλυ Μπούρκχαρτ. Καί τώρα δέν άπέμειναν παρά 
δύο μόνο ’Ινδιάνοι.

'Ο Χέηλλ ήταν μεθοδικώτατος άνθρωπος. Δέν βιαζόταν νά βάλη χέρι στην πε
ριουσία της μακαρίτισσας Λίζι. "Επρεπε πρώτα νά φύγη άπό τή μέση ένα άκόμα 
άτομο.

'Η  "Αννα Μπράουν είχε έναν έξάδελφο—ένα καθαρόαιμο, ωραίο ’Ινδιάνο—όνό- 
ματι Χένρυ Ρόαν Χόρς, πού τοϋ άρεσε νά πλέκη τά μαλλιά του κοτσίδες. Την 6η Φε
βρουάριου 1923 τό πτώμα του Ρόαν Χόρς βρέθηκε έξω άπό τή Φαίαρφαξ, πεσμένο 
μπροστά στο αυτοκίνητό του. Τά μυαλά τοϋ Χένρυ είχαν τιναχθή στον άέρα, γιά λό
γους πού μόνο ό Χέηλ έγνώριζε.

Δυο μήνες άργότερα, ένώ ό Χέηλ βρισκόταν στή ζωοπανήγυρι τοϋ Τέξας, ή 
Φαίαρφαξ σείσθηκε άπό τήν έκρηξι πού σκότωσε τον Μπίλλ καί τή Ρίτα Σμίθ, μαζί 
μέ τήν ύπηρέτριά τους. Τώρα άπόμεινε μόνον ό ’Ινδιάνος "Ερνεστ Μπούρκχαρτ.

'Η  έκρηξις όμως πού συνεκλόνισε τή Φαίαρφαξ συνεκλόνισε καί τούς φυλε
τικούς αρχηγούς τής "Οσετζ, πού άποφάσισαν νά κινηθούν. "Ετσι, έν άπογνώσει ευ
ρισκόμενοι, άπηύθυναν έκκλησι προς τήν Ούάσιγκτων μέ μά αναφορά τους πού τήν 
συνέταξεν ένας δικηγόρος.

«’Επειδή πολλοί άνθρωποι τής φυλής μας», έλεγε ή άναφορά, «έχουν δολοφο- 
νηθή καί καθημερινώς διαπράττονται πολλά εγκλήματα εις βάρος μελών τής φυλής 
μας... παρακαλοϋμεν τον έξοχώτατον υπουργόν ’Εσωτερικών νά μεσολαβήση παρά 
τώ Ύπουργείω Δικαιοσύνης γιά νά άνατεθή στήν αρμόδια υπηρεσία νά προβή 
στή σύλληψι τών δολοφόνων καί προσαγωγήν τούτων ενώπιον τής δικαιοσύνης...».

'Η  άναφορά αυτή διαβιβάσθηκε στο F.B.I. καί διατάχθηκε έρευνα πού διήρ- 
κεσε τρία χρόνια καί πού κατέστη μιά άπό τις κλασσικές έρευνες στήν ιστορία 
τοϋ F.B.I.

'Υπάλληλοι τοϋ F.B.I. πού πήγαν στή Φαίαρφαξ, συνάντησαν ένα άδιαπέρα- 
στο τείχος φόβου. "Ολοι οί κάτοικοι έφοβοΰτο νά μιλήσουν καί νά μαρτυρήσουν, για
τί όποιος έδινε πληροφορία εξαφανιζόταν άμέσως. "Εδιναν στούς υπαλλήλους τοϋ 
F.B.I. ψευδείς πληροφορίες, πού τούς άπεμάκρυναν τελείως άπό τήν ύπόθεσι καί 
τούς πραγματικούς δράστες. Οί υπάλληλοι άντελήφθηκαν ότι υπήρχε κάποιος πού 
εσκεμμένως έχάλκευε τις ψευδείς πληροφορίες γιά νά προκαλή σύγχυσι στήν έ- 
ρευνά τους.

Εβδομάδες περνούσαν χωρίς νά άνακαλυφθή τίποτε. Τότεέφθασαν στή Φαίαρ
φαξ τέσσερες ξένοι, πού κανένας δέν τούς πρόσεξε. Είχαν έρθει ένας-ένας, ό πρώτος 
ήταν ζωέμπορος, ό δεύτερος άσφαλιστής, ό τρίτος πετρελαιοπαραγωγός καί ό τε
λευταίος ένας ’Ινδιάνος γυρολόγος γιατρός. 'Ο  καθένας τους ασχολήθηκε μέ τή δου
λειά του καί τις ύποθέσεις του.

"Υστερα άπό μερικές εβδομάδες οί τέσσερες ξένοι έλαβαν ένα σήμα καί συ
ναντήθηκαν μιά νύκτα έξω άπό τήν πόλι, γιά νά διασταυρώσουν τις πληροφορίες πού 
είχε συγκεντρώσει ό καθένας καί νά καταστρώσουν τά μελλοντικά σχέδιά τους. ΤΗσαν 
υπάλληλοι τοϋ F.B.I. 'Ο  «ζωέμπορος», πού ήταν καί δ πλέον ήλικιωμένος, ήταν δ 
επί κεφαλής τής δμάδος. Άφοΰ άκουσε τις πληροφορίες τών άλλων, έβγαλε τό συ
μπέρασμα: « Ό  χώρος στον όποιο έλαβε χώρα ή δολοφονία τής "Αννας Μπράουν καί 
τών Μπίλλ καί Ρίτα Σμίθ είναι έκτος τής δικαιοδοσίας μας. Ό  χώρος όμως στον δποϊο 
δολοφονήθηκε δ Χένρυ Ρόαν Χόρς άνήκει στο κράτος καί έπομένως είναι τής δίκαιο-



108 Μετάφρ. Ά ν α σ τ .  Βογιατζή : 'Η  ιστορία τοϋ Έ φ  - Μτί - "Αι

δοσίας μας. "Αν μπορέσουμε καί διαλευκάνουμε τήν ύπόθεσι αύτή, τότε πιστεύω ότι 
θά μπορέσουμε νά βρούμε όλους τούς δολοφόνους». Οί άλλοι τρεις συμφώνησαν μα
ζί του.

Οί μήνες περνούσαν καί οί τέσσερες ξένοι συνηντώντο κρυφά τή νύκτα στούς 
λόφους τής Ό σετζ, γιά νά ανταλλάξουν πληροφορίες. Σέ κάθε νέα συνάντησί τους 
είχαν καί κάτι το νέο, γιά τις συνθήκες καί το μυστήριο πού περιέβαλε τούς έγκλη- 
ματίες. Σιγά-σιγά ή εικόνα έπαιρνε μορφή. Καί στην εικόνα αύτή παρουσιαζόταν 
ό Γουίλλιαμ Χέηλ. Τελικά, ό έπί κεφαλής τής όμάδος, είπε: «Δεν υπάρχει άμφιβο- 
λία ότι ό άνθρωπος πού ζητάμε είναι ό Χέηλ. Ε π ’ όνόματί του ύπάρχει ένα άσφαλι- 
στικό συμβόλαιο γιά τή ζωή τού Χένρυ Ρόαν Χόρς, άξίας 25.000 δολλαρίων. ’Εργά
ζεται μέ το σκοπό νά ΐδιοποιηθή τις περιουσίες τής Λίζι καί των θυγατέρων της, 
πού έχουν ήδη συγκεντρωθή στά χέρια τού άνεψιοϋ του. Πρέπει όμως νά τό άποδεί- 
ξουμε».

Καί πράγματι τό άπέδειξαν. Τό τείχος πού τούς έκρυβε τήν άλήθεια άρχισε 
σιγά-σιγά, άλλά σταθερά νά ύποχωρή. Πήραν τήν πληροφορία ότι κάποιος κατάδικος 
στις φυλακές τής Όκλαχόμα, ήξερε κάτι γιά τούς δολοφόνους. Οί ύπάλληλοι τοϋ 
F.B.I. έξήτασαν τον κατάδικο αυτόν, ό όποιος μισούσε τον Χέηλ καί ήταν πρόθυμος 
νά μιλήση. «Πηγαίνετε νά βρήτε τον Έρνεστ Μπούρκχαρτ. Αύτός μπορεί νά σάς 
πή όλα όσα θέλετε νά μάθετε», τούς είπε.

Ή  πληροφορία αύτή έπαλήθευε τις υποψίες πού είχαν σχηματίσει οί υπάλ
ληλοι, βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων. 'Υπέβαλαν σέ άνάκρισι τον Μπούρκ
χαρτ, πού ήταν ή άχίλλειος πτέρνα τού Μπίλλ Χέηλ. 'Ο Μπούρκχαρτ έκάμφθη καί 
ώμολόγησε στούς υπαλλήλους τού F.B.I. ότι ό θείος του εξούσιαζε τή ζωή του. 
Άπεκάλυψε τούς δολοφόνους τού Χένρυ Ρόαν Χόρς καί των Σμίθ. Τά σχέδια των 
δολοφονιών αύτών τά είχε καταστρώσει ό θείος του.

'Ένας-ένας όλοι οί δολοφόνοι ώμολόγησαν. "Ολοι τους ύπεδείκνυαν ώς ήθι- 
κόν αύτουργόν τον Μπίλλ Χέηλ. "Ετσι άποκαλύφθηκε ότι ό "Αζα Κίρμπι, μετά τήν 
άνατίναξι τής κατοικίας των Σμίθ, είχε πέσει θύμα, σταλείς νά ληστέψη τον καταστη
ματάρχη, τον όποιον όμως ό ίδιος ό Χέηλ ειδοποίησε περί τής έπικειμένης ληστείας.

Ό  Χέηλ διεξήγαγε ένα άπό τούς πιο σκληρούς δικαστικούς άγώνες. "Οταν 
τον συνέλαβαν έκαυχάτο ότι θά διέθετεν ένα εκατομμύριο δολλάρια, έάν παρίστατο 
άνάγκη. Καί πρέπει νά ξώδεψε άρκετά χρήματα. Ό  δικαστικός άγων ήταν πλή
ρης δωροδοκιών, πλαστογραφιών καί άπειλών κατά τών μαρτύρων.

Οί άγώνες τών δικηγόρων τοϋ Χέηλ παρ’ ολίγον νά τού δώσουν τήν ελευθερία 
του. Κατ’ άρχάς τό ομοσπονδιακό δικαστήριο είχε βγάλει τήν άπόφασι ότι ή κυβέρ- 
νησις δέν ήταν άρμόδια στήν ύπόθεσι, άλλά τό άνώτατο δικαστήριο τών Η.Π.Α. 
άπέρριψε τήν άπόφασι αύτή. Ή  δεύτερη δίκη έληξε, χωρίς νά βγάλουν άπόφασι οί 
ένορκοι, υστέρα άπό μιά ψευδομαρτυρία. 'Ο  ψευδομάρτυς άποκαλύφθηκε καί κατα
δικάσθηκε.

Κατά τήν τρίτη δίκη ό Χέηλ καταδικάσθηκε, άλλά ή μάχη δέν είχε λήξει ά- 
κόμα. 'Η  ετυμηγορία τών ενόρκων άπορρίφθηκε μέ τή δικαιολογία οτι ή δίκη διε- 
ξήχθη σέ άναρμόδια περιοχή. Τέλος, κατά τήν τετάρτη δίκη, τήν 26 ’Ιανουάριου 1929, 
ό Χέηλ καταδικάσθηκε σέ ΐσόβια^δεσμά. (Άποφυλακίσθηκε μέ χάρι τον ’Ιούλιο 
τού 1947).

Οί άρχηγοί τής ’Ινδιάνικης φυλής τής "Οσετζ συνήλθαν σέ σύσκεψι πάλιν. Αύ
τή τή φορά όμως γιά νά εκδηλώσουν «τήν ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους γιά τήν με
γάλη έρευνα τοϋ F.B.I. πού έγινε στήν περιοχή τους, μέ άποτέλεσμα νά οδηγηθούν 
ένώπιον τοϋ δικαστηρίου οί δολοφόνοι τών άνθρώπων τής φυλής των...».

Ή  ματωμένη βασιλεία τοϋ «βασιλιά τών λόφων τοϋ "Οσετζ» είχε λήξει. 'Ο 
φάκελος μιάς άπό τις πλέον τερατώδεις υποθέσεις, πού είχε έπιληφθή τό F.B.I., 
έκλεισε. (Συνεχίζεται)
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(Σ υνέχε ια  έκ  τοΰ προηγουμένου)

Τό τελευταίου εις τό ((ενεργητικόν» της Μαφίας, προ του φόνου των οκτώ 
άστυνομικών, είναι ή κατά τό έτος 1962 αυτοκτονία της άμερικανίδος ’Άννας Ντρά- 
χαν. Είχε κάμει τό «άτόπημα» ή Ντράχαν νά καταθέση προ δεκαπενταετίας εις βά
ρος τοΰ συζύγου της, τέως ομαδάρχου της συμμορίας Ά λ  Καπόνε. Κατεδικάσθη τότε 
ύπό της Μαφίας εις θάνατον καί κατώρθωσε νά άποφύγη τούς δολοφόνους της με- 
τακινουμένη διαρκώς, βοηθουμένη προς τοϋτο καί ύπό πρακτόρων της F.B.I. Κάθε 
βράδυ όμως, όπου καί αν εύρίσκετο καθ’ δλον αύτό τό διάστημα της δεκαπενταετίας, 
έδέχετο καί ένα άπειλητικόν τηλεφώνημα άπό την Μαφίαν. Τά νεϋρα της παρέλυσαν, 
δεν ήδυνήθη νά άνθέξη περισσότερον καί τό 1962 ηύτοκτόνησε μέ τρία σωληνάρια 
ναρκωτικών. Ά λλο υποψήφιον θΰμα είναι τώρα ή ήθοποιός καί πρωταγωνίστρια 
της ταινίας «Διαζύγιον άλά ιταλικά» Ντανιέλα Ρόκα : Λαμβάνει συχνότατα, άπό 
της προβολής τής ταινίας, άπειλητικά τηλεφωνήματα καί έπιστολάς άπό την Μα
φίαν διότι «έπρόδωσε τάς γυναίκας τής Σικελίας, τάς άδελφάς της...». «Λυπούμαι 
πολύ δι’ αύτά όλα», δηλώνει ή ήθοποιός, «ορκίζομαι όμως ότι ποτέ μου δεν είχα 
τήν πρόθεσιν νά γελοιοποιήσω κανένα εις αύτήν την χώραν, πού θαυμάζω καί ά- 
γαπώ»...

Πριν κλείσω την σύντομον αύτήν άναδρομήν εις τήν ιστορίαν τής Μαφίας— 
πλήν εκείνης βεβαίως τής ιστορίας τοΰ α'ίματος καί άσυνήθους μεγέθους έγκλημα- 
τικότητος γενικώς πού έγραψε ή «έταιρία τής φρίκης» εις τάς Η .Π.Α .—παραθέ
τω ενα χαρακτηριστικόν άπόσπασμα βιβλίου τοΰ Καίσαρος Μόρρι, διευθυντοΰ τής 
Αστυνομίας, ό όποιος έδωσε έναν άπό τούς πλέον σκληρούς άγώνας κατά τών m a
fiosi εις τήν Σικελίαν μετά τό 1920. Εις τό άπόσπασμα αύτό άπό τό βιβλίον του 
«Διασταυρώνοντας τό σίδηρο μέ τήν Μαφία», ό Καίσαρ Μόρρι τονίζει τά εξής κα
ταπληκτικά:

«Τό πλέον ούσιώδες χαρακτηριστικόν, τό πλέον κτυπητόν καί πλέον κατα- 
»νόητον εις τήν ψυχολογίαν τοΰ mafioso είναι ή πεποίθησίς του ότι οίόεν κακόν 
«διαπράττει! Ή  έπίδοσίς του εις έκβιάσεις, κλοπάς, άκόμη δέ καί δολοφονίας, καθ’ 
»ήν στιγμήν ύπακούει εις τούς νόμους τής «om erta», πιστεύει ότι δεν άποτελεΐ κα- 
»κόν τουναντίον πιστεύει, ότι είναι ένας έντιμος εις τήν συνείδησίν του καί εις τά 
»μάτια τών αδελφών του . . . ».

Γ * * ^
ενική είναι ή έντύπωσις ότι ή σημερινή Μαφία εις τήν ’Ιταλίαν έχει χάσει τήν

«παλαιάν αϊγλην» της, έχει άποβάλλει τον περί «τιμής» μΰθον καί ότι πρόκειται
περί τρομοκρατών οί όποιοι μάχονται προς πάσαν κατεύθυνσιν, ιδίως όμως κατά
τών οργάνων τής τάξεως καί άσφαλείας. Ή  παράδοσις καί ό θρΰλος έχουν άντικα-
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τασταθή άπό τό μίσος καί ό πληθυσμός φοβείται καί σέβεται έλιγώτερον άπό άλλο
τε τά μέλη τής Μαφίας, έστω καί αν καταβάλλει εΐςώρισμένας περιπτώσεις άκόμη 
τον φόρον πρός την άλλοτε «έντιμον έταιρίαν», δπως άνεγράφετο εις τάς έκβιαστι- 
κάς έπιστολάς. Παρατηρεΐται άλλαγή εις τούς τρόπους δράσεως τής Μαφίας, άλλα 
καί έπέκτασις του ολου δικτύου εις τον τομέα των άγορών τροφίμων, του έμπορίου 
ήλεκτρικών ειδών, των ξενοδοχείων, των εταιριών αύτοκινήτων, γκαράζ, καθαρι
στηρίων, έταιριών μεταφορών διά θαλάσσης καί άέρος, οικοδομών, λαθρεμπορίου 
δπλων καί περισσότερον του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Το Μιλάνον, ή Ρώμη, τό 
Λιβόρνον, ή Νεάπολις καί άλλα μεγάλα άστικά κέντρα είναι χώροι δπου ή Μαφία 
έχει άναγάγει εις «ύψηλήν τέχνην» τό λαθρεμπόριον άμερικανικών σιγαρέττων.

'Τπεράνω δλων ή Μαφία έχει έπιλέξει ώς «άπόρθητον φρούριον» τήν Σικε
λίαν, τό ήμισυ τής όποιας φέρεται να έλέγχη άπολύτως, μέ «χώρον θανάτου» τό 
τρίγωνον Παλέρμου-Τραπάνι-Άγκριζέντε ή άλλως «μαΰρον τρίγωνον». Εις τον 
χώρον αύτόν έφαρμόζονται πιστά τά διδάγματα τών παλαιών ΐταλοαμερικανών γκάγ- 
κστερς Λάκυ Λουτσιάνο, Φράνκ Κοππόλα, Νίκολα Τζεντίλε καί άλλων, οί όποιοι 
έχαρακτηρίσθησαν ώς άνεπιθύμητοι εις Η.Π.Α. καί άπηλάθησαν, περισσότερον δ- 
μως έφαρμόζεται τό δίδαγμα τοϋ άρχιγκάγκστερ καί άρχιμαφιόζο ’Ά λ  Καπόνε. 
’Αξίζει έδώ νά άναφερθοΰν μερικαί λεπτομέρειαι άκόμη ώς πρός τήν μεγάλην δια
μάχην πού ύφίσταται μεταξύ διαφόρων έγκληματικών ομάδων τής σικελικής Μα
φίας, άλλά καί άλλα τινά, δπως μία άνταπόκρισις έκ Παλέρμο παρουσιάζει περί τά 
μέσα ’Ιουλίου 1963. ’Ιδού:

«Δύο σημαντικαί συμμορίαι διεκδικοϋν σήμερον τό μονοπώλιον τής περιο- 
»χής τοΰ Παλέρμο, δπου άνεγείρονται νέαι οΐκοδομαί. 'Η  δυτική ζώνη τής περιο- 
»χής αύτής έλέγχεται άπό τούς «Μπαρμπέρα» καί ή άνατολική άπό τούς «Γκρέκο». 
«Κατά τούς πρώτους έξ μήνας τοΰ τρέχοντος έτους πλέον τών είκοσι άτόμων έπλή- 
»ρωσαν μέ τήν ζωήν των τον άνηλεή πόλεμον πού διεξάγεται μεταξύ τών δύο συμ- 
»μοριών. Πρό τίνος καιρού έφονεύθη ό Φραντζέσκο Γκρέκο. Οί άδελφοί του, διά 
»νά εκδικηθούν έσημείωσαν σταυρόν παραπλεύρως τοϋ ονόματος ένός τών άδελφών 
»Μπαρμπέρα. Ούτος έξηφανίσθη μυστηριωδώς καί έκτοτε τά ίχνη του δεν άνευ- 
»ρέθησαν. Εις άπάντησιν, οί Μπαρμπέρα άνετίναξαν μίαν οικίαν άνήκουσαν εις τούς 
«Γκρέκο. Ούτοι δμως δεν έπτοήθησαν καί διέταξαν τήν έκτέλεσιν τοΰ ’Άντζελο 
«Μπαρμπέρα, άρχηγοΰ τής συμμορίας. 'Ο ’Άντζελο έπεσεν εις ένέδραν τών Γκρέ- 
»κο άλλ’ ήδυνήθη νά σωθή παρά τον καταιγισμόν πυρός μυδραλλιοβόλου πού έρρί- 
»φθη έναντίον του. Κατόπιν τούτου ό "Αντζελο Μπαρμπέρα κατέφυγεν εις τό Μι- 
«λάνον. Οί Γκρέκο δμως έστειλαν έκεΐ ομάδα έξ ειδικών φονέων διά νά έκτελέσουν 
»τόν άντίπαλόν των. Μάχη, ένθυμίζουσα τήν εποχήν τοΰ "Αλ Καπόνε διεξήχθη πρό 
«τίνος καιροΰ εις τάς οδούς τής πόλεως, ό δέ Άντζελο Μπαρμπέρα διεκομίσθη εις 
«τό νοσοκομεϊον, δπου εύρίσκεται μέχρι σήμερον μέ επτά σφαίρας είς τήν κοιλίαν.

«Σημειωτέον δτι ή τιμή τής «έκτελέσεως» ενοχλητικού άτόμου άνέρχεται σή- 
«μερον εις 50.000 λιρέττας, δταν δμως πρόκειται περί άρχηγοΰ τής Μαφίας ή τιμή 
«είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. 'Η  ’Αστυνομία καταβάλλει ύπερανθρώπους προσπα- 
«θείας διά τήν έξουδετέρωσιν τής Μαφίας άπό τήν Σικελίαν, διαβιβάζει δέ καί πλη- 
«ροφορίας εις τήν Ίντερπόλ, διά νά άποκαλυφθή τό δίκτυον πού ύφίσταται μεταξύ 
«τών Σικελών γκάγκστερς καί έκείνων τών 'Ηνωμ. Πολιτειών».

** *
Τάς αΐσιοδόξους προβλέψεις δλων έκείνων πού πιστεύουν εις τήν ’Ιταλίαν δτι 

ή κινητοποίησις αύτή κατά τής Μαφίας είναι ή πρώτη σοβαρά προσπάθεια άπό τοΰ 
Β' παγκοσμίου πολέμου, πού θά φέρη τό τέλος τής όργανώσεως, τάς διαπιστώσεις 
πλείστων δσων παραγόντων δτι ό αγών τής ’Αστυνομίας διευκολύνεται άπό τό γε
γονός τοΰ δτι ή τρομοκρατική όργάνωσις δέν έχει πλέον τήν ύποστήριξιν τοΰ λαϊκοΰ 
στοιχείου, έρχονται νά μειώσουν εκείνοι πού έχουν λόγους νά επιτίθενται κατά, τών 
κρατούντων εις τήν ’Ιταλικήν Δημοκρατίαν, διαβλέποντες εις τήν δπαρξιν τής Μα-
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φίας «χεϊρα των καπιταλιστών». Οΐ άριστεροί έπετέθησαν κατά τής κυβερνήσεως 
τό παρελθόν έτος καί διεπίστωσαν αύθαιρέτως πρόθεσιν διαιωνίσεως τής Μαφίας 
διά πλεΐστα αίτια. Αυτό φυσικά ούδένα έκπλήσσει, δεδομένης τής τακτικής τοΰ 
παγκοσμίου κομμουνισμού. Υπάρχουν δμως οί καλόπιστοι παρατηρηταί, οΐ όποιοι 
άγνοοΰντες τά ΰπό των άριστερών προβαλλόμενα τοποθετούν τό τεράστιον θέμα τής 
Μαφίας εις τά πραγματικά του πλαίσια. «Φαίνεται», τονίζει λ.χ. ό κ. Έντσο Τσικα- 
ρέλλα, όμιλών διά την δολοφονίαν των 8 άστυνομικών, «ότι καί την φοράν αυτήν 
»οί έγκληματίαι ήθελαν νά έκκαθαρίσουν τούς λογαριασμούς των μέ τούς αιωνίους 
«έχθρούς των, τούς καραμπινιέρους. Πάντως δέν άποκλείεται, δεδομένης τής άδια- 
«κόπου έπεμβάσεως τής Μαφίας εις τήν τοπικήν πολιτικήν ζωήν, τό αιματηρόν τοΰ- 
»το γεγονός νά προεκλήθη έξ αιτίας των προσφάτων τοπικών εκλογών. Τά μέλη 
»τής Μαφίας, άλλωστε, είναι διηρημένα εις πολλάς ομάδας καί αί μεταξύ αυτών εκ
καθαρίσεις λογαριασμών είναι συχνόταται»... 'Οπωσδήποτε όμως, κάθε σκεπτικι
σμός ως προς τον άδυσώπητον άγώνα κατά τής Μαφίας άπορρίπτεται άπό τούς ’Ιτα
λούς παρατηρητάς περί τά τέλη ’Ιουλίου, όπως άποδεικνύει τό άκόλουθον τηλεγρά
φημα άπό τήν Ρώμην:

«'Η  κοινοβουλευτική έπιτροπή κατά τής Μαφίας έπεράτωσεν ήδη τήν πρώ- 
»την της δημοσίαν έ'κθεσιν έπί τών άνακρίσεών της, σχετικώς μέ τήν ΐσχύν καί τήν 
«πολιτικήν θέσιν τής Σικελιανής Μαφίας.

«Γύρω άπό τό θέμα αύτό έχουν διατυπωθή αί πλέον παράδοξοι είκασίαι, 0- 
»πως ή καταγγελία τής άριστερας ότι αί κυβερνήσεις συνεργάζονται σιωπηρώς μέ 
»τήν Μαφίαν, έπαναλαμβανομένη άπό δεκαετίας ήδη.

«Τό σπουδαΐον είναι ότι ή ’Επιτροπή άντιπροσωπεύει όλα τά κόμματα καί 
«άπέδειξε προς γενικήν κατάπληξιν οτι εννοεί νά φέρη εις πέρας τήν άποστολήν 
»της. Αί πληροφορίαι περί συλλήψεων καί κρατήσεων μελών τής διαβοήτου συμμο- 
»ρίας είναι συγκεχυμέναι, άλλά είναι βέβαιον οτι πλέον τών 500 προσήχθησαν έπί 
«φορτηγών αύτοκινήτων εις άστυνομικά τμήματα τής δυτικής Σικελίας, κατά τό 
«τελευταΐον δεκαπενθήμερον. Έγένοντο δέ περί τάς εκατόν συλλήψεις.

«Μίαν τών ημερών αύτών, εις μίαν τών μεγαλυτέρων έπιχειρήσεων κατά τής 
«Μαφίας, σκύλοι, ελικόπτερα τοΰ στρατού καί εκατόν καραμπινιέροι έν πλήρει έξαρ- 
«τύσει μάχης, έκάλυψαν πλήρως τήν περιοχήν Μπαγκερίας, τού Παλέρμου, κατα- 
«ζητοϋντες άρχηγούς τής συμμορίας. Ή  έπίδειξις αΰτη στρατιωτικής ισχύος ήτο, 
«όμως, μάλλον θεαματική παρά άποδοτική, δεδομένου ότι έκτοτε μόνον οκτώ έλ- 
«λάσσονες ιχθύες τής Μαφίας έπεσαν εις τά δίκτυα τής ’Αστυνομίας. Φαίνεται ότι 
«οί μεγαλύτεροι ιχθύες διέφυγαν εις ψυχρότερα ΰδατα—ό ένας εις τήν Βόννην, ό άλ- 
«λος εις Τύνιδα καί ένας τρίτος εις Μπρούκλιν. 'Ένας γνωστός ήγέτης τής Μαφίας 
«πού έξακολουθεΐ νά εύρίσκεται εις Παλέρμο, ό 33ετής Πιέτρο Λά Λικάτα, διέφυ- 
»γε δύο φοράς άπό τάς ένέδρας τής ’Αστυνομίας τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα.

«Τήν πρώτην φοράν, πού ώδηγοΰσεν ένα ταχύ αύτοκίνητον σπόρ, διέφυγε τά 
«άστυνομικά αυτοκίνητα πού τον κατεδίωκαν θέσας εις ενέργειαν τό «κλάξον» διά 
«νά δώση τήν έντύπωσιν ότι μετέφερε τραυματίαν εις νοσοκομεϊον. 'Η  πανουργία 
«αύτή τού έπέτρεψε ν’ άναμιχθή εις τον συνωστισμόν αυτοκινήτων εις τό κέντρον 
«τού Παλέρμο καί νά έξαφανισθή είς μίαν πάροδον.

« Ή  δευτέρα του διαφυγή ήτο έξ ίσου δραματική. Τήν φοράν αύτήν ό καταζη- 
«τούμενος έθεάθη ύπό τής ’Αστυνομίας έπιβαίνων σκούτερ, μέ ένα πιστόν σύντρο- 
«φόν του έπί τού οπισθίου καθίσματος. Ή  ’Αστυνομία τοΰ έκαμε σήμα νά σταμα- 
«τήση καί ό Λά Λικάτα έσταμάτησε. Καθώς ένας άστυνομικός έπλησίαζε τό ζεΰ- 
«γος, οί δύο καταζητούμενοι έσήκωσαν τό βαρύ σκούτερ καί τό έρριξαν εναντίον 
«του. Τούτο προεκάλεσε τοιαύτην σύγχυσιν, ώστε τά δύο μέλη τής Μαφίας ήδυνή- 
«θησαν νά διαφύγουν εις έτέραν φιλικήν των πάροδον.

«'Ο υπουργός τών ’Εσωτερικών, σινιόρ Μαριάνο Ροΰμορ, ένεφανίσθη ένώπιον
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«τής κοινοβουλευτικής άνακριτικής έπιτροπής, μίαν των τελευταίων ήμερων, διά νά 
»τής διαβιβάση τάς υποδείξεις τής κυβερνήσεως. Αδται περιλαμβάνουν τήν τροπο- 
«ποίησιν των νόμων των άφορώντων τήν πώλησιν καί χρήσιν πυροβόλων όπλων, 
«τήν χορήγησιν έμπορικών άδειων καί τον οϊκοι περιορισμόν των άτόμων πού ή Ά -  
»στυνομία θεωρεί ύποπτα.

«Τά πυροβόλα όπλα πωλοϋνται σήμερον δίχως κανένα σχεδόν περιορισμόν. 
»’Αλλά ή Μαφία δέν άγοράζει τά όπλα της. Τά κατέχει άπό πολλών ετών. Τά πλεί- 
»στα άπό αύτά είτε είναι όπλα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου τά όποια είχαν ταφή 
»εΐς σπήλαια, είτε είσήχθησαν λαθραίως εις Σικελίαν άπό τον Άλγερινόν πόλεμον.

»Πλεΐσται όσαι τών άδειών διά χονδρικήν πώλησιν τροφίμων περιήλθαν εις 
«χεΐρας τής Μαφίας έντελώς νομίμως καί φαίνεται ότι διετάχθη ή άναθεώρησις τής 
«σχετικής διαδικασίας. "Οσο άφορά τον οίκοι περιορισμόν, τό Άνώτατον Δικαστή- 
»ριον έκήρυξε τό μέτρον τούτο άντισυνταγματικόν, άλλά ή γνωμάτευσις αυτή άγνο- 
»εΐται συχνά υπό τής ’Αστυνομίας. Τώρα ή κυβέρνησις φαίνεται νά ζητή τήν έπα- 
«ναφοράν τοϋ παλαιού φασιστικού περιορισμού τής έλευθερίας κινήσεων...».

Χαρακτηριστικά έπεισόδια άπό τήν άστυνομικήν δίωζιν τής Μαφίας έδόθη- 
σαν καί δίδονται πολλά έκ τών έξ ’Ιταλίας τηλεγραφικών άνταποκρίσεων. ’Ιδού δύο 
άνταπροσωπευτικαί άνταποκρίσεις άπό τό μέγα πλήθος, ή μία τής 17ης ’Ιουλίου 
καί ή άλλη τής 3ης Σεπτεμβρίου 1963. 'Η  πρώτη:

«Μή πυροβολείτε, παραδίδομαι», έκραύγασεν ό Φρανζέσκο Τρονκάλε, άρχηγός 
»τής τοπικής όργανώσεως τής Μαφίας, εις ένα χωρίον τής περιοχής τού Παλέρμου, 
«καθώς έβγαινε άπό τό κρυσφύγετόν του όπου έκρύπτετο άπό διετίας καί πλέον.

«'Ο Τρονκάλε, ό όποιος κατεδιώκετο ύπό άντιπάλου όργανώσεως τής Μαφίας 
«καί ύπό τής ’Αστυνομίας, έκρύπτετο έντός κρύπτης κατασκευασθείσης ύπό τό σα- 
«νίδωμα τού διαμερίσματος του. Εϊχεν άνοίξει έπί τού σανιδώματος τρεις όπάς διά 
«νά δύναται νά άναπνέη καί άκριβώς αί όπαί αύταί προεκάλεσαν τήν προσοχήν τών 
«καραμπινιέρων, οί όποιοι τον συνέλαβον έν τέλει.

«Κατά τήν διάρκειαν τής ιδίας έπιχειρήσεως, οί καραμπινιέροι παρ’ ολίγον 
«νά συλλάβουν καί ένα άλλον «κάπο-μαφία» (άρχηγόν), τον Τζεράλντο Νάμιο, γνω- 
«στόν φονέα, τοϋ όποιου τό όνομα εύρίσκεται εις τον «μαΰρον πίνακα» τής Ά στυ- 
«νομίας. Κατόπιν πληροφοριών οί καραμπινιέροι ήδυνήθησαν νά άνακαλύψουν τήν 
«άγροικίαν, έντός τής όποιας έκρύπτετο ό Νάμιο, όταν όμως έφθασαν έκεΐ, εύρήκαν 
«τήν άγροικίαν κενήν. 'Ως διεπιστώθη, ό «κάπο-μαφία» είχε διαφύγη ολίγα λεπτά 
«ένωρίτερον εις τά όρη.

«Έ ξ άλλου, χθές τήν νύκτα 50 άτομα συνελήφθησαν καί έφυλακίσθησαν εις 
«Παλέρμον, ως δέ έγνώσθη ή ’Αστυνομία άνεκάλυψε μεγάλας ποσότητας όπλων.

«Κατ’ άλλας πληροφορίας, οί αστυνομικοί συνέλαβον τά άτομα τά όποια εϊ- 
«χον πωλήσει τον παρελθόντα ’Ιούνιον ποσότητα δυναμίτιδος εις τούς τρομοκράτας, 
«οί όποιοι έχρησιμοποίησαν αύτήν διά τήν άνατίναξιν δύο αύτοκινήτων πλησίον 
«τού Παλέρμο. Πρόκειται περί έμπορων έκρηκτικών υλών».

Καί ή δευτέρα:
«Σημαντικός ήγέτης τής Μαφίας συνελήφθη χθές τήν νύκτα εις τό προάστιον 

«Βιλλαμπάτε. 'Ο  συλληφθείς, ονομαζόμενος Τζιοβάνι ντε Πέρι, ήλικίας 43 έτών, 
«θεωρείται ώς αυτουργός τών δύο έκρήξεων αύτοκινήτων—παγίδων, πού έκόστι- 
«σαν τήν ζωήν εις οκτώ άστυνομικούς καί δύο έργάτας, τον παρελθόντα ’Ιούνιον. 
«Οί καραμπινιέροι εΐδοποιήθησαν ύπό πληροφοριοδότου των καί έκύκλωσαν μέ τό- 
«σην ταχύτητα τήν οικίαν όπου εύρίσκετο ό ντε Πέρι, ώστε οί δύο φρουροΰντες σω- 
«ματοφύλακές του δέν έπρόφθασαν νά τον ειδοποιήσουν».

(Συνεχίζεται)
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Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Π Ε Ρ Ι  Τ ΗΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Ν
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοΰ καί δικηγόρου κ. LEMUYNE SNY- 

--------------------------  DER, κατά μετάφρασιν τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ---------------------------
ΣΓΑΣΙΟΥ βογιατζη

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Δ ι α φ ο ρ ά  φ ύ λ ο υ  ά π ό  τ ή ν  έ ξ έ τ α σ ι ν  τ ο ϋ  κ ρ α ν ί ο υ .  ’Ίσως 
το κοινότερου τμήμα ενός σκελετού όπερ άποστέλλεται πρός έξέτασιν, είναι τό κρα
νίου. Σχετικώς δυνάμεθα να εϊπωμεν, ότι τό κρανίου τοϋ άρρενος είναι μεγαλύτερου 
καί τό μέτωπον προεξέχει περισσότερον. Αί γωνίαι των οστών άνωθεν των οφθαλμών 
προεξέχουν επίσης. Αί κόγχαι τών οφθαλμών εις τούς άρρενας είναι μάλλον τετρά
γωνοι, ένώ εις τάς θήλεις στρογγύλαι. Ό  πώγων εις τούς άρρενας είναι μάλλον 
πεπλατυσμένος, ένώ εις τάς θήλεις περισσότερον προεξέχων. 'Η  προεξοχή τοϋ μα
στοειδούς όστοΰ εις τό κρανίου τοϋ άρρενος είναι μεγαλυτέρα καί όλαι αί συνδέσεις 
τών μυών τοϋ αύχένος είναι μεγαλύτεραι καί τραχύτεραι.

Δ ι α φ ο ρ ά  φ ύ λ ο υ  ε ι ς  τ ή ν  λ ε κ ά ν η ν .  'Η  λεκάνη είναι τό τμήμα 
τοϋ σκελετού, τό όποιον αποκαλύπτει, κατά τό άκριβέστερον, τό φύλον τοϋ άτόμου, 
παρά οίονδήποτε έτερον τμήμα. Ή  λεκάνη δυνατόν νά μάς παράσχη εΐσέτι στοιχεία

κίαν.
'Η  λεκάνη τοϋ θήλεος σκελετού είναι κατασκευασμένη διά νά βαστάζη τό 

έμβρυον καί ώς έκ τούτου τό σχήμα της γενικώς είναι ευρύτερου καί πλατύτερου 
παρ’ ότι εις τον άρρενα. Μία άπό τάς πλέον χαρακτηριστικάς διαφοράς είναι ή γω 
νία ήτις σχηματίζεται κάτωθεν τών έφηβικών οστών, τά όποια συνδέονται έμπροσθεν 
τής λεκάνης. Εις τήν λεκάνην άρρενος σκελετού ή γωνία αυτή, ή σχηματιζομένη έκ 
τών δύο έφηβικών οστών, είναι μικροτέρα τών 70 μοιρών, ένώ τού θήλεος είναι με
γαλυτέρα τών 70 μοιρών καί πολλάκις μεγαλυτέρα καί τών 90 μοιρών. 'Η  κοι- 
λότης τής λεκάνης είναι σχετικώς στενή καί βαθεϊα εις τον άρρενα, ένώ εις τό θήλυ, 
λόγω τού ότι διαδραματίζει σπουδαίου ρόλον εις τήν τεκνοποίησιν, ή κοιλότης αΰτη 
είναι εύρεϊα καί άβαθής. ' Η υποδοχή τής άρθρώσεως τής λεκάνης τού άρρενος έχει 
περί τά 55 μ.μ. διάμετρον καί έχει μέτωπον πρός τά πλάγια. Εις τό θήλυ ή διάμετρος 
είναι περί τά 46 μ.μ. καί έχει μέτωπον ολίγον πρός τά έμπρός καί έξω. 'Υπάρχουν 
καί άλλα σημεία, όλιγωτέρας σημασίας, έπί τής λεκάνης διά τήν έξακρίβωσιν τος 
φύλου. Ταΰτα είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, οί σύνδεσμοι τών μυών τής λεκάνης καί ό
πως καί εις τήν περίπτωσιν τού κρανίου, είναι μεγαλύτεροι καί προεξέχουν περισ
σότερον είς τον άρρενα.

Δ ι α φ ο ρ ά  φ ύ λ ο υ  ε ί ς  τ ά  μ α κ ρ ά  ο σ τ ά .  Ή  έξέτασις τών οστών 
τών βραχιόνων καί τών μηρών παρέχει όλιγώτερον θετικά στοιχεία, παρ’ ότι τό κρα
νίου καί ή λεκάνη. Γενικώς όμως οί άρρενες έχουν μακρύτερα οστά κατά 8 εκατοστά 
περίπου, βαρύτερα καί ισχυρότερα, ή έπιφάνεια τών άρθρώσεων είναι μεγαλυτέρα 
καί αί προεξοχαί συνδέσεως τών μυών είναι πλέον άνώμαλοι.

Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς  τ ή ς  ή λ ι κ ί α ς  ά π ό  τ ά  ο σ τ ά .  ’Εκτός τών στοι
χείων άτινα μάς παρέχουν οί όδόντες, υπάρχουν ωσαύτως καί άλλα οστά τού ανθρω
πίνου σκελετού, άτινα μάς παρέχουν ένα μάλλον θετικόν δείκτην διά τήν ήλικίαν 
τού άτόμου. Τά οστά άρχίζουν νά άναπτύσσωνται κατά τήν νεαράν ήλικίαν άπό 
μικράς περιοχάς, γνωστάς ώς οστεοειδή κέντρα. Εις τά κέντρα ταΰτα παράγεται 
άσβέστιον καί άλλαι χημικαί ούσίαι διά τον σχηματισμόν τών οστών. Πολλά άπό 
τά κέντρα αύτά άρχίζουν τήν παραγωγήν όστοΰ άπό τούς πρώτους μήνας τής κυή-
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σεως, ένώ άλλα συνεχίζουν τήν παραγωγήν μέχρι του 25ου έτους τής ηλικίας. Συνε
πώς, μία άκτινογραφική έξέτασις των διαφόρων οστών ενός άτόμου, είναι δυνατόν νά 
μας προσδιορίση τήν άκριβή ηλικίαν του Π.χ. τό όστοΰν του βραχίονος σχηματίζεται 
από ύλην παραγομένην άπό επτά διάφορα κέντρα. Κατά τον τοκετόν τό όστοΰν του 
βραχίονος εΐναι χόνδρος. ’Έ χει διαπιστωθή δτι τό πρώτον έκ τών έπτά κέντρων θά 
άρχίση τήν παραγωγήν όστοϋ δύο ή τρεις μήνας μετά τον τοκετόν. Μερικά άλλα 
κέντρα παραγωγής όστοϋ εμφανίζονται εις ήλικίαν 10 ή 12 έτών, τό όστοΰν όμως τό 
όποιον παράγουν δεν σχηματίζεται πλήρως προ τής ήλικίας τών 20 έτών. 'Ο  αυτός 
γενικός κανών ισχύει καί διά τά υπόλοιπα οστά καί ούτως εΐναι δυνατόν νά διαπιστώ- 
σωμεν τήν ήλικίαν μέ ικανοποιητικήν άκρίβειαν μέχρι τοϋ 25ου έτους τής ήλικίας.

Τό κρανίον άποτελεΐται άπό διάφορα πεπλατυσμένα καί κυρτά οστά, τά όποια 
συνδέονται μεταξύ των δι’ άκανονίστων γραμμών (συρραφαί). Εις ήλικίαν 22 έτών 
μερικαί άπό τάς άκανονίστους αύτάς συνδετικάς γραμμάς άρχίζουν νά πληροΰνται 
διά όστοϋ καί νά κλείνουν. 'Η  πλήρωσις διά όστοϋ καί τών υπολοίπων γραμμών συ
νεχίζεται προοδευτικώς καθ’ ύλην τήν διάρκειαν τής ζωής, βάσει ώρισμένων κανονι
κών σταδίων. Έχοντες ύπ’ οψιν τήν πρόοδον ταύτην καί έξετάζοντες τό κρανίον, 
δυνάμεθα νά προσδιορίσω μεν μέ λογικήν άκρίβειαν τήν ήλικίαν τοϋ άτόμου άπό τό 
22ον μέχρι τό 80ον έτος.

Έάν εΐναι δυνατόν νά έξετασθή καί ή λεκάνη, τό σημεΐον έπαφής τών δύο 
έφηβικών οστών θά μάς παράσχη χρησιμώτατα στοιχεία. Π.χ. ή κυματοειδής επι
φάνεια τής άρθρώσεως δεικνύει ήλικίαν περί τά είκοσι έτη. Πέντε έτη άργότερον 
αί κυματώσεις αύται είναι πλέον ευδιάκριτοι καί κάμνουν τήν έμφάνισίν των μικραί 
προεξοχαί έπί τοϋ όστοϋ (ρόζοι). Ά πό ήλικίας 30—35 έτών ή έπιφάνεια καθίσταται 
λεία καί τά άκρα αιχμηρά. Εις ήλικίαν 40 έτών ή έπιφάνεια καλύπτεται ύπό ρόζων 
καί ή άνωμαλία αυξάνει όσον προχωρεί ή ήλικία.

Πέραν τών 50 έτών άναπτύσσεται άσβέστιον εις τούς χόνδρους τοϋ λάρυγγος 
καί τών πλευρών. Ούτως έάν διαθέτωμεν άρκετά οστά ένός σκελετού, δυνάμεθα 
νά προσδιορίσωμεν μέ άρκετήν άκρίβειαν τήν ήλικίαν.

' Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  β ά ρ ο υ ς .  Διά τον προσδιορισμόν τοϋ βάρους ένός 
σώματος υπάρχουν ώρισμένοι κανόνες άπό τούς όποιους προκύπτει μία γενική εΐκών 
τών διαστάσεων. Π.χ. τό ύψος τής κεφαλής, μετρούμενον διά τής καθέτου άποστά- 
σεως άπό τήν κορυφήν μέχρι τοϋ άκρου τοϋ πώγωνος, εΐναι τό 1 /7 περίπου τοϋ δλου 
ύψους τοϋ άτόμου. 'Η  άπόστασις μεταξύ τών άκρων τών δακτύλων τών έκτεταμένων 
χειρών εΐναι έπίσης ή αύτή μέ τό ύψος τοϋ άτόμου. Έάν ό σκελετός άνήκη εις ένή- 
λικα άρρενα, ή κορυφή έμπροσθεν τοϋ οσφυϊκού όστοϋ μάς δίδει τό ήμισυ τοϋ ύψους, 
ήτοι εύρίσκεται εις τό μέσον τής άποστάσεως μεταξύ κάτω άκρων ποδών καί τής 
κεφαλής.

Περισσότερον άξιόπιστα στοιχεία δύνανται νά ληφθοΰν διά τής λεπτομερούς
καταμετρήσεως τών μακρών οστών χειρών καί σκελών. ’Έχουν έπινοηθή διάφοροι 
μέθοδοι διά τήν υπολογισμόν τοϋ ύψους τοϋ άτόμου άπό τό μήκος ένός ή περισσοτέρων 
οστών τοϋ σκελετού. Συνδυάζων τάς μεθόδους ταύτας ό Μουελμπέργκερ έπενόησε 
ένα άπλοποιημένον πίνακα βασιζόμενον έπί τών παρατηρήσεων τοϋ Κρόγκμαν, 
τον όποιον παραθέτομεν κατωτέρω. Μεταξύ τών διαφόρων φυλών ύπάρχει διαφο
ρά τις εις τό άνάστημα, γενικώς δμως τό ύψος δύναται νά προσδιορισθή κατά 
προσέγγισιν μιάς ΐντσας διά τής χρησιμοποιήσεως τής μεθόδου ταύτης. Μή προσ
παθήσετε νά προβήτε μόνοι σας εις τήν καταμέτρησιν τοϋ πτώματος έπί τόπου, άλλά 
άναμένετε μέχρις δτου τά οστά άποξηρανθοϋν τελείως, οπότε ή καταμέτρησή θά 
γίνη εις τό έργαστήριον.
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Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ο ϋ  ά ν α σ τ ή μ α τ ο ς  ά π ό τ ά  μ α κ ρ ά  
ο σ τ ά  τ ο ΰ  σ κ ε λ ε τ ο ύ .
Μηριαΐον μ.μ. Κνήμη μ.μ. Βραχίων μ.μ. Κερκίς μ.μ. ’Ανάστημα 

(ίντσαι)
277,0 221,0 209,0 137,0 55
292,5 243,0 228,0 161,0 57
323,5 259,5 237,0 169,5 58
339,0 272,5 246,5 178,5 59
354,0 286,0 256,0 187,0 60
369,0 298,0 265,0 195,0 61
384,0 311,0 274,0 204,0 62
400,0 324,0 283,5 212,0 63
415,0 337,5 292,5 221,0 64
430,0 350,0 302,0 220,0 65
446,0 362,5 311,0 237,0 66
461,5 375,5 320,5 246,5 67
477,0 388,0 330,0 255,0 68
492,5 401,0 339,5 263,5 69
508,0 414,0 349,0 272,0 70
523,0 426,0 358,0 280,0 71
539,0 439,0 367,5 288,5 72
554,0 451,5 377,0 297,0 73
569,5 464,0 386,0 305,5 74
585,0 478,5 395,5 314,0 75

15.4 μ .μ .=1" 12.0 μ .μ .= Τ ' 9.3 μ .μ .=1" 8.5 μ .μ .=1"

Δ ι α π ί σ τ ω σ έ ς  τ η ς  
α σ ι ν  τ ω ν  ο σ τ ώ ν .

α ι τ ί α ς  τ ο ΰ θ α ν ά τ ο υ  ά π ό τ ή ν  έ ξ έ·

Πολλάκις, μήνας ή έτη μετά τήν διάπραξιν μιας δολοφονίας, τά οστά μάς 
παρέχουν σπουδαία μαρτυρικά στοιχεία διά τήν έξακρίβωσιν τής αιτίας τοΰ θανάτου. 
Π.χ. έάν έν άτομον έδηλητηριάσθη διά μεταλλικών δηλητηρίων, ώς είναι τό άρσε- 
νικόν ή ό υδράργυρος, τό δηλητήριον είναι δυνατόν νά εξαχθή εκ των οστών καί μετά 
έτη άργότερον.

Τό κρανίον είναι τό όστοϋν τό όποιον θά μάς παράσχη στοιχεία περί προσβολής 
ή έπιθέσεως. "Οταν μία σφαίρα διατρύση τό κρανίον, προκαλεΐται ένα χοανοειδές 
τραύμα — ή οπή τής εισόδου είναι μικρότερα άπό τήν οπήν τής εξόδου. 'Η  σφαίρα 
εΐσδύουσα εις τό όστοϋν εις τό άντίθετον μέρος τής κεφαλής, θά προκαλέση τραύμα 
τοϋ οποίου ή οπή θά είναι έσωτερικώς μικροτέρα καί έξωτερικώς μεγαλυτέρας περι
φέρειας.

Ένθυμοΰμαι μίαν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εύρέθη νεκρά μία Ίταλίς όπωρο- 
πώλις μέ τον λαιμόν κομμένον. Φυσικά ό θάνατός της άπεδόθη εις αυτοκτονίαν. Πολλά 
έτη άργότερον, διενηργεΐτο μία έρευνα έφ’ ενός εντελώς διαφόρου έγκλήματος. Είς 
άπό τούς έξεταζομένους μάρτυρας κατέθεσεν δτι ή Ίταλίς όπωροπώλις δεν εϊχεν αότο- 
κτονήσει, άλλά ό θάνατός της ώφείλετο εις κτύπημα διά σφυρίου εις τήν κεφαλήν, 
καί οτι ό λαιμός της έκόπη μετά τον θάνατόν της.

Εΐχον παρέλθει δώδεκα έτη άπό τον θάνατον τής Ίταλίδος, δτε προέβην εις 
τήν έκταφήν καί έξέτασιν τοΰ σκελετοΰ της. Πράγματι τό κρανίον ήτο άκέραιον καί 
συμπαγές, πλήν είς τό άνω μέρος αύτοϋ υπήρχε μία οπή διαμέτρου 1,1 /4 τής ίντσας
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καί ήτο άκριβώς το είδος του τραύματος το όποιον έπρεπε νά είχε προξενηθή εάν ό 
θάνατος έπήλθεν διά κτυπήματος τού σφυρίου. 'Η  διαπίστωσις αΰτη, έν συνδυασμώ 
μέ άλλα μαρτυρικά στοιχεία, ώδήγησεν εις τήν σύλληψιν καί καταδίκην του δράστου.

Έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς  τ α υ τ ό τ η τ ο ς  ε ι ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  ο μ α δ ι 
κ ώ ν  θ α ν ά τ ω ν  έ κ  δ ι α φ ό ρ ω ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ώ ν .

Αί διάφοροι καταστροφαί πλήττουν άνευ προειδοποιήσεως καί ώς έκ τούτου 
ούδείς δύναται νά προβλέψη τήν έλευσίν των ή αν θά όφείλωνται εις σύγκρουσιν άμα- 
ξοστοιχιών, βύθισιν πλοίου, κατάρρευσιν μεγάλου κτιρίου, πυρκαϊάς κλπ. Τό μόνον 
βέβαιον είναι ότι συνοδεύονται άπό πανικόν, θρήνους, καί δι’ έν χρονικόν διάστημα 
επικρατεί πλήρης σύγχυσις. Ή  πυροσβεστική υπηρεσία καί ή άστυνομία πρέπει νά 
είναι προετοιμασμέναι διά τήν άντιμετώπισιν τοιούτων καταστάσεων. Εις όλίγας 
μόνον περιπτώσεις υπάρχει σχετική προπαρασκευή διά τήν άντιμετώπισιν της κατα- 
στάσεως εις περίπτωσιν ύπάρξεως μεγάλου άριθμοΰ πτωμάτων. 'Η  όλοκλήρωσις της 
διαδικασίας διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τών θυμάτων έξαρτάται άναλόγως 
προς τά υπάρχοντα σχέδια άντιμετωπίσεως της καταστάσεως καί τήν ικανότητα καί 
έτοιμότητα της υπηρεσίας κατά τήν καταστροφήν.

Ό λίγαι μόνον πόλεις διαθέτουν τά μέσα διά τήν μέριμναν πλέον τών 40 πτω 
μάτων, άτινα είναι δυνατόν νά συλλεχθοϋν εντός μιας ώρας. Εις μικροτέρας πόλεις 
επαυξάνεται ή σύγχυσις καί ό πανικός διά της μεταφοράς τών πτωμάτων εις διάφορα 
διεσκορπισμένα ιδρύματα. Διά τούτο είναι σπουδαΐον νά ύπάρχη έκ τών προτέρων 
σχέδιον διά τήν χρησιμοποίησιν γκαράζ, άποθήκης ή άλλου καταλλήλου οικήματος 
προς συγκέντρωσιν τών πτωμάτων. Θά πρέπει έπίσης νά υπάρχουν έτοιμα πτύα καί 
έκσκαφεΐς ή άλλα μηχανήματα, άτινα θά χρησιμοποιηθούν διά τήν άνάσυρσιν τών 
πτωμάτων έκ τών έρειπίων. Μέριμνα πρέπει έπίσης νά ληφθή διά τήν έξεύρεσιν τα
ριχευτών, όταν έχωμεν μεγάλον άριθμόν πτωμάτων.

Θά τυπωθούν είδικαί κάρται προς χρησιμοποίησιν κατά τήν καταστροφήν. Θά 
υπάρχουν διαθέσιμοι μεγάλοι σάκκοι άπό άδιάβροχον χάρτην διά τήν μεταφοράν υπο
λειμμάτων πτωμάτων, καί μικρότεροι σάκκοι έκ τού ΐδίου υλικού, φέροντες τόν ίδιον 
αύξοντα άριθμόν, διά τά κλειδιά, κοσμήματα καί άλλα άτομικά άντικείμενα, τά 
όποια θά οδηγήσουν εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος.

’Έ χει μεγάλην σημασίαν όπως τό έ'ργον τής άνασύρσεως πτωμάτων άνατεθή 
εις όσον τό δυνατόν όλιγώτερα, άλλά πεπειραμένα άτομα, τά όποια θά έργασθοΰν ύπό 
τήν προσωπικήν έπίβλεψιν τού εΐσαγγελέως ή άλλης αρμόδιας άρχής. Ή  περιοχή 
θά περιβληθή μέ σχοινίον καί όλοι οί περίεργοι θά άπομακρυνθοΰν.

Έ ξ έ τ α σ ι ς  σ υ γ γ ε ν ώ ν .  ’Εάν έχη συγκεντρωθή μεγάλος αριθμός πτω 
μάτων εις τόν όρισθέντα χώρον, δεν πρέπει νά έπιτραπή εις τούς συγγενείς τών θυ
μάτων νά έξετάσουν τά πτώματα, προσπαθοΰντες νά άναγνωρίσουν μεταξύ τούτων 
τόν συγγενή των. Κατ’ άρχάς τά πτώματα θά διαχωρισθοΰν καί θά ταξινομηθούν 
κατά φύλον, ήλικίαν, διαστάσεις, ένδύματα, κοσμήματα καί άλλα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα. Τότε θά ζητηθή άπό τούς συγγενείς νά δώσουν λεπτομερή περιγραφήν 
τού έξαφανισθέντος, ήτις θά καλύπτη όλα τά ανωτέρω στοιχεία. Έπίσης θά δια
πιστωθούν τυχόν χειρουργικαί έπεμβάσεις κατά τό παρελθόν, όπως ακρωτηριασμοί,, 
κατάγματα, έγχειρήσεις, καρδιακά νοσήματα, φυματίωσις ή άλλη σοβαρά άσθέ- 
νεια. ’Εάν υπάρχουν εν ή δύο πτώματα άνταποκρινόμενα εις τήν δοθεΐσαν περι
γραφήν, τότε θά έπιδειχθοΰν τά πτώματα ταΰτα εις τούς συγγενείς, άλλά εις χωρι
στόν δωμάτιον καί ούχί άνάμεσα εις τό σύνολον τών πτωμάτων. Έάν τά χαρακτη
ριστικά καί τά ένδύματα έχουν καταστραφή εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά είναι αδύ
νατος ή άναγνώρισις, τότε δεν υπάρχει λόγος νά έκτεθοΰν τά μακάβρια αυτά λείψα
να εις τά δμματα τών συγγενών. (Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΑΑΚΦΙΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΣΠΕΙΡΑΣ 
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΟΝ XAPTONOMIIMATDN ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
---------------------  ’Τπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ ---------------------

’Αξέχαστη μέρα ή 23η ’Απριλίου 1941. Ό  διοικητής τοΰ Τμήματος Γενικής 
’Ασφαλείας Πειραιώς, μακαρίτης Θεόδωρος Τασίνης, μας κάλεσε στο γραφείο του 
μέ καταφανή συγκίνησι καί μας διάβασε τήν τελευταία διαταγή τής Κυβερνήσεως 
προς τά Σώματα ’Ασφαλείας, ή όποια εντός ολίγου θά έγκατέλειπε τήν Πρωτεύου
σα. 'Η  διαταγή τελείωνε μ’ αυτά τά λόγια.

«Σείς οί άστυνομικοί θά παραμείνετε στις θέσεις σας καί σάν φύλακες άγγε
λοι θά προστατεύσετε τον έλληνικό λαό άπό τούς κατακτητάς, πού σέ λίγο θά είναι 
οΐ προσωρινοί κύριοι τής χώρας μας».

"Ολοι, μέ ζητωκραυγές ένθουσιώδεις, μά καί μέ πονεμένη τήν καρδιά, ύπο- 
σχεθήκαμε πώς θά πειθαρχήσουμε καί θά τηρήσουμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις τις 
έντολές καί τις παρακαταθήκες πού μάς άφηνε ή Κυβέρνησις καί ότι θά σταθούμε 
άκοίμητοι φρουροί στις επάλξεις τής θυσίας καί τοϋ άγώνος γιά τήν άπελευθέρωσι. 
Κατόπιν ό γραμματεύς τοΰ Τμήματος, ύπαστυνόμος τότε κ. Χίου, μάς κάλεσε καί 
αυτός στο γραφείο του καί μάς είπε:

—’Έ χω  διαταγή νά δώσω μιά προκαταβολή, γιά νά μή στερηθούμε κατά τήν 
άνωμαλία πού θά δημιουργήση ό ερχομός των Γερμανών.

'Ο κάθε ένας άπό μάς, κ ι’ άνάλογα μέ τό βαθμό του, πήρε τήν προκαταβολή 
σέ καινούργια χιλιόδραχμα, πού μόλις είχε κυκλοφορήσει ή τράπεζα. "Οπως θυμά
μαι ή έ'κδοσις αύτή είχε γίνει τό 1939 μέ ονομαστική άξια τών έκατό δραχμών. 
"Αγνωστο γιά ποιο λόγο ή τράπεζα μετέτρεψε τήν έκδοσι αύτή σέ χιλιόδραχμα, 
καλύπτοντας τήν πρώτη ονομαστική άξια μέ μιά διακοσμητική μπορντούρα άπό 
διασταυρωμένες γραμμές, μέ σκούρο πράσινο χρώμα, καί μέσα στον κύκλο τής υδα
τογραφίας προσέθεσε τον άριθμό «1000». Ή  μετατροπή, 6πως φαίνεται, έγινε βια
στικά καί τά άραβουργήματα φιλοτεχνήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο πού θά έβαζαν σέ 
πειρασμό τούς άσσους τής παραχαράξεως.

"Υστερα άπό λίγο καιρό, άφοΰ ολοκληρώθηκε ή κατοχή καί ή ύποδούλωσις τοϋ 
τόπου μας άπό τούς ναζί καί τούς φασίστες, μαζί μέ τήν τρομοκρατία, τήν πείνα 
καί τά άλλα δεινά πού μάστιζαν τό λαό, άκόμη ένα άλλο κακό παρουσιάσθηκε νά συμ- 
πληρώση τό έργο τής καταστροφής. Χιλιάδες παραποιημένα χιλιάρικα κυκλοφορούσαν 
στήν άγορά. Ποιοι νά ήσαν άραγε αύτοί οί άριστοτέχνες πού έπέτυχαν τόσο καλά 
τήν παραποίησι; Παλαιοί ή καινούργιοι;

Καί οί δύο περιπτώσεις τήν εποχή έκείνη παρουσίαζαν πολλές δυσκολίες ώς προς 
τήν άποκάλυψί τους. Δουλέψαμε πολύ γιά νά μπορέσουμε νά πάρουμε καμμιά πληρο
φορία, μά τίποτε, ούτε ψεύτικη. Ή  μυστικοπάθεια πού επικρατούσε στον πληθυσμό 
άπό τό φόβο τών κατακτητών είχε γίνει γ ι’ αύτούς ακαταμάχητος συνεργός. "Ετσι 
γιά νά σταματήση ό σάλος πού δημιουργήθηκε μέ τή παραποίησι άναγκάσθηκε ή 
τράπεζα νά άποσύρη τήν έκδοσι αύτή, νά τήν άντικαταστήση καί νά θέση σέ κυκλο
φορία τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1941 νέα έκδοσι σέ χιλιόδραχμα, τήν όνομαστή «λαχα
νίδα». Αύτό τό όνομα δόθηκε ίσως γιατί ήταν τό πρώτο κατοχικό χαρτονόμισμα πού 
άφησε εποχή ή έκδοσίς του, καί άπ’ αύτό άρχισε τό κατρακύλισμα τής δραχμής, γιά 
νά φθάση στό μηδέν. 'Η  περίφημη «λαχανίδα» ήταν τυπωμένη σέ κοινό άγοραΐο 
χαρτί, χωρίς άσφαλιστική γραμμή, καί μέ δύο παραστάσεις. Στή μία όψι είχε τήν
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κεφαλή του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, μέσα σέ κύκλο άπό συμπεπλεγμένες μαύρες γραμ
μές, πάνω σέ γαλάζιο φόντο, καί στην άλλη τούς καταρράκτες της ’Εδέσσης. Εύ
κολη γιά παραχάραξι. ’Έτσι, υστέρα άπο λίγο καιρό, είχε τήν ίδια τύχη μέ την προ
ηγούμενη.

’Έβαλαν τα δυνατά τους όλοι οί άσσοι της «υψηλής τέχνης» ποιος θά πετύχη 
πρώτος καί καλύτερα τήν παραχάραξι καί άρχισαν τούς πειραματισμούς, ό καθέ
νας χωριστά στο είδος του. "Αλλοι προτίμησαν τήν χάραξι μέ λιθογραφικές πλάκες 
καί άλλοι μέ τσιγκογραφικά κλισέ, έ'ως δτου κατάφεραν νά πετύχουν τήν έκτύπωσι 
μέ άκρίβεια στις παραστάσεις, στά άραβουργήματα καί τούς χρωματισμούς. Μά έν 
τώ μεταξύ ή δραχμή δλο καί έχανε τήν άξια της άπο τις νέες συνεχείς έκδόσεις πού 
έθετε σέ κυκλοφορία ή τράπεζα.

Ούτε ό Φον Νοϋμπάχερ, πού μάς έφεραν οί Γερμανοί άπο το Βερολίνο γιά νά 
μελετήση τήν οικονομική κατάστασι, ούτε ό παράξενος νόμος πού φτειάχθηκε τήν 
εποχή εκείνη καί πού άπαγόρευε τήν σέ μεγάλο άριθμο διοχέτευσι των χαρτονομισμά
των στήν έπαρχία, στάθηκαν ικανά νά σταματήσουν το κατρακύλισμα.

’Ακριβώς τήν εποχή εκείνη υπηρετούσα στο Παράρτημα Πειραιώς, της 'Υπη
ρεσίας Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος μέ προϊστάμενο τον ύπαστυνόμο τότε κ. 
Άριστείδην Ράπτην, καί Γενικόν Διευθυντήν τής 'Υπηρεσίας, τον τότε άστυνόμο 
κ. Νικόλαον ’Αρχιμανδρίτην. Ά πο  αστυνομικής πλευράς ή 'Υπηρεσία αυτή κατά τήν 
κατοχή δέν είχε πεδίον δράσεως, ούτε καί μπορούσε νά άναπτύξη, γιατί άλματωδώς 
ξέπεφτε ή άξια τής δραχμής. Είχεν δμως εθνικό σκοπό ή διατήρησις της, δπως άπο- 
δείχθηκε άργότερα μέ τή θέσι πού πήρε στήν κατασκοπεία καί έπαιξε δυναμικά το 
ρόλο της κατά τών κατακτητών.

’Οχυρωμένοι πίσω άπό τον παράξενο νόμο περί προστασίας τής δραχμής, πού 
ή εφαρμογή του γιά μάς δέν είχε κανένα νόημα, καί μέ τό δικαίωμα έλέγχου πού 
είχαμε άπό τούς Γερμανούς στά κάθε λογής πλεούμενα καί τροχοφόρα, παρακολου
θούσαμε καί μαθαίναμε τις μυστικές μετακινήσεις τής Βέρμαχτ καί τού πολεμικού 
ύλικοΰ, πού μπαινόβγαινε στο λιμάνι. ’Ήταν μιά σοβαρή κατασκοπευτική ενέργεια, 
πού μέ τά δελτία μας, μέσω συνδέσμων, διωχετεύαμε στό στρατηγείο τής Μέσης 
’Ανατολής. Αυτό ασφαλώς δέν τό είχαν φαντασθή οί Γερμανοί καί έτσι σιωπηρά καί 
αθόρυβα δουλεύαμε γιά τόν άπελευθερωτικό άγώνα. Πολλές φορές άντιμετωπίσαμε 
τον κίνδυνο νά μάς άποκαλύψουν, μά είμεθα γιά δλα προετοιμασμένοι καί άποφασι- 
σμένοι.

Περνούσαν οί μέρες χωρίς αποτέλεσμα. Καμμιά πληροφορία γιά τούς παραχα
ράκτες. “Ολοι, τής όμάδος πού άσχολούμεθα μέ τήν ύπόθεσι, γυρίζαμε στό Τμήμα 
άπρακτοι. Κάθε τόσο καί καινούργιες καταγγελίες γιά πλαστά χιλιάρικα. 'Ο  κό
σμος βρισκόταν πιά σέ άπόγνωσι. Έκτος άπό τις στερήσεις καί τις τρομάρες 
τών κατακτητών, τόν κατείχε καί ή άμφιβολία γιά τά χρήματά του. Ή τα ν  γνή
σια ή πλαστά;

Ξαφνικά ενα πρωί τού Δεκεμβρίου τού 1942 ήλθε στά γραφεία τής ’Ασφα
λείας ένας παλαιός πράκτοράς μας, ό Περικλής, καί μάς έδωσε μιά σχετική πληρο
φορία πού μάς άνοιγε τόν δρόμο γιά νά μπούμε σέ μιά άπό τις λυκοφωλιές πού άνε- 
στάτωναν τήν αγορά μέ πλαστά χιλιάρικα.

—Ά πό μέρες έχω τήν πληροφορία αυτή, εϊπεν, άλλά ήθελα νά μάθω περισσό
τερα γιά νά σάς τήν δώσω ώλοκληρωμένη. Πριν άπό λίγο καιρό κάποιος Τράφης 
ήρθε μέ καΐκι άπό τήν Μονεμβασία, φορτωμένος μέ χιλιάδες χαρτονομίσματα τών 
εκατό δραχμών, άπό έκείνα πού είχε αποσύρει τής κυκλοφορίας ή τράπεζα. Τό πε
ρίεργο είναι πώς βρέθηκαν στή Μονεμβασία τόσα χαρτονομίσματα. Θά σάς πώ μέ 
τή σειρά τους τά γεγονότα, δπως τά έμαθα θετικά άπό δικούς μου άνθρώπους. Τόν 
’Απρίλιο τού 1941 ένα μικρό έλληνικό καράβι, δπως ταξίδευε γιαλό-γιάλό τήν Πε-
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λοπόννησο, δέχθηκε ξαφνικά άεροπορική έπίθεσι στα άνοικτά τής Μονεμβα- 
σίας. ~Ηταν σούρουπο όταν τα γερμανικά στούκας έρριξαν μέ μίσος καί μανία 
τις βόμβες τους πάνω στο άνυπεράσπιστο καράβι, που δεν άντεξε καί βούλιαξε. 
’Από τή στεριά οί χωριάτες παρηκολούθησαν τον άγριο βομβαρδισμό καί τον άδικο 
χαμό τοϋ καραβιού καί έτρεξαν όλοι στήν παραλία νά περισώσουν όσους ναυα
γούς θά ευρισκαν. Εύτυχώς οί περισσότεροι άπό τό πλήρωμα είχαν σωθή άπό τή 
φωτιά καί τό άτσάλι, πέφτοντας στη θάλασσα. Οί χωριάτες τούς παρέλαβαν, τούς 
έφιλοξένησαν καί όταν συνήλθαν κάπως άπό τον τρόμο τοϋ φοβερού βομβαρδισμού, 
ξεκίνησαν γιά νά γυρίσουν στά σπίτια τους. Τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί πολλοί άπό 
τούς χωριάτες κατέβηκαν στήν παραλία γιά νά περιμαζέψουν συντρίμματα τοϋ άμοι
ρου καραβιού, πού είχε πετάξει ή θάλασσα στήν άμμουδιά. Ξαφνικά τά μάτια τους 
θαμπώθηκαν, γιατί, μαζί μέ τά ξύλα καί τά άλλα σπασμένα εξαρτήματα τοϋ καρα
βιού, είδαν νά πλέουν στον άφρό τής θάλασσας καί δέσμες άπό ελληνικά χαρτονο
μίσματα. Μπροστά στο δελεαστικό αύτό θέαμα ποιος θά μπορούσε νά κρατηθή καί 
νά μή πέση μέ τά ρούχα στή θάλασσα; ’Έ τσι κι’ έγινε. Ρίχτηκαν όλοι μαζί σαστι
σμένοι καί μέ άπληστία μάζεψαν όσα χαρτονομίσματα μπόρεσαν. 'Ύστερα μέ γεγάλη 
προφύλαξι τράβηξε ό καθένας τους χωριστά γιά τό σπίτι του νά κρύψη τό θησαυρό 
πού τούς εστειλεν άπρόσμενα ή τύχη.

Τώρα πώς βρέθηκαν μέσα στο ξύλινο καράβι τά ψεύτικα αύτά χαρτονομίσματα 
κανείς δέν ήξερε, μά οΰτε καί θά μπορούσε νά μάθη μέ τό σάλο πού Ιδημιούργησεν 
ό ερχομός των Γερμανών. "Ετσι παρέμεινε μυστήριο ή προέλευσις καί ό προορι
σμός τους.

Ά πό  στόμα σέ στόμα μαθεύτηκε ό χαμός τού καραβιού στή Μονεμβασία, 
πού μαζί μέ τό άλλο φορτίο του είχε καί ελληνικά χαρτονομίσματα τών εκατό δρα- 
χμών.

Μόλις έμαθαν καί οί παραχαράκτες τήν είδησι έτριβαν τά χέρια τους, γιατί 
ήξεραν πώς ή τράπεζα τήν έκδοσι αύτή είχε μετατρέψει σέ χιλιόδραχμα, καί, όπως 
είχε γίνει βιαστικά ή διαγραφή τής πρώτης ονομαστικής άξίας, δέν τούς ήταν δύ
σκολη δουλειά ή παραποίησις.

Μαζί μέ τον κόσμο πού ξεχυνόταν στήν επαρχία γιά κανένα τρόφιμο, πολλοί 
άπ’ αυτούς, καμουφλαρισμένοι σέ μαυραγορίτες, τράβηξαν γιά τή Μονεμβασία. Έ κεΐ 
διέδωσαν πώς τά χαρτονομίσματα αύτά είναι άχρηστα — δέν ήταν καί ψέμα—κι’ 
έτσι μάζεψαν 6σα μπόρεσαν άπό τούς άφελεΐς χωριάτες, πού νόμιζαν πώς είχαν κάνει 
τήν τύχη τους, τά έφεραν κρυφά στήν ’Αθήνα καί άμέσως έβαλαν σέ κίνησι τά 
συνεργεία τους.

Ά πό τήν επομένη κιόλας, κατόπιν διαταγής τού προϊσταμένου .τής όμάδος 
μας ύπαστυνόμου Ράπτη, άσχοληθήκαμε μέ τον Τράφη, γιά νά μάθουμε ποιος είναι 
καί άπό πού κρατούσε ή σκούφια του.

'Ο Τράφης, όπως μάς τον είχε περιγράψει ό Περικλής, ήταν ένας τριαντα- 
πεντάρης κακοφτιαγμένος άνδρας, ικανός γιά κάθε βρώμικη δουλειά. Πονηρός καί 
έπικίνδυνος κακοποιός, όπως διάβασα καί στον ατομικό του φάκελο στή Σήμανσι. 
Άσσος στο «καρακούτσι», πού ήξερε καλά νά τό μεταχειρίζεται γιά τό σπάσιμο 
ενός λουκέτου ή πόρτας δύσκολης στο άνοιγμα, μά μέ τήν παραχάραξι δέν είχε καμ- 
μιά σχέσι, ούτε καί ειδικότητα. "Ισως όμως τώρα νά κρύβονταν πίσω του κάποιοι 
μαέστροι τού γραμμοσύρτη. Τό μόνο συμπέρασμα άπό τις πληροφορίες τοϋ Πε
ρικλή ήταν ό έρχομός τού Τράφη άπό τή Μονεμβασία μέ τά άκυρα χαρτονομί
σματα. Αύτό οπωσδήποτε θά έβγαινε άπό τήν παρακολούθησι τοϋ Τράφη μέ τις 
επαφές πού θά έκανε.

Πολύ γρήγορα έξακρίβωσα τό σπίτι του στήν 686 Ύψηλάντου 360, στον Πει
ραιά, καί ολα τά στέκια του. Ά πό  τον πλοίαρχο τού πετρελαιοκινήτου «Α γία
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Πελαγία», τον καπετάν Μένιο, έναν πυρόξανθο γεροδεμένο θαλασσόλυκο, έμαθα 
πώς πραγματικά πριν λίγο καιρό έφερε τον Τράφη άπδ τήν Μονεμβασία στον 
Πειραιά.

— Φοβερός μαυραγορίτης μωρέ παιδί μου. Μαζί μ’ ένα σωρό τρόφιμα πού κου
βαλούσε είδα να έχη κρυμμένα άνάμεσά τους καί πακέτα μέ εκατοστάρικα, από 
έκεϊνα πού βρεθήκανε στη θάλασσα. Τί τά ήθελε; Κι’ αύτά «μαύρη» θά τά έκανε, 
άφοϋ είναι άκυρα; μοΰ είπε μέ άπορία ό καπετάνιος.

’Έ τσι φαινόταν πιά ξεκάθαρα πώς 6 Τράφης είναι ανακατωμένος στην ύπό- 
θεσι τής παραποιήσεως.

Τότε, όλοι πού αποτελούσαμε τήν ομάδα, ό ύπαστυνόμος Ράπτης, ό Χατζίνης 
Εμμανουήλ, ό μακαρίτης Λεοντίσης, ό μακαρίτης Άναγνωστόπουλος, πού βρήκε 
οΐκτρό θάνατον άπό τούς έλασϊτες τον Δεκέμβριο τού 1944, καί έγώ, άρχίσαμε τήν 
συστηματική παρακολούθησι τού Τράφη.

Τήν εποχή εκείνη οΐ παρακολουθήσεις ήσαν δύσκολες, κοπιαστικές καί έπι- 
κίνδυνες, μιά μέ τις γερμανικές διαταγές τού περιορισμού τής κυκλοφορίας, μιά μέ 
τούς διαρκείς συναγερμούς, εμπόδιο μέ τήν άναγκαστική διακοπή, καί τέλος, ό 
μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τή ζωή μας, άν ό παρακολουθούμενος τύχαινε νά είναι 
μέλος άντεθνικής όργανώσεως, άπό έκεΐνες πού μέ τά ψεύτικα συνθήματα τού... 
«απελευθερωτικού αγώνα» ήθελαν νά μάς ύποδουλώσουν στον κόκκινο φασισμό.

Παρά τις ταλαιπωρεΐες αύτές έξακολουθούσαμε νά έχουμε τον Τράφη σέ διαρκή 
παρακολούθησι. Γρήγορα μάθαμε καί τις επαφές του. ΟΕ περισσότεροι ήσαν άνθρωποι 
τού λιμανιού, καφετζήδες, καί πολλοί άλλοι μέ διάφορα επαγγέλματα, άσχετα καί 
ξένα μέ τήν παραχάραξι.

'Ως τόσο ένα πρωί είδαμε τον Τράφη νά μπαίνη γιά πρώτη φορά στο κα- 
φενεΐον «Άργολίς», στή μεγάλη λεωφόρο, καί νά πλησιάζη τρία πρόσωπα καθισμένα 
στο βάθος τού καφενείου. Καί οί τρεις ήσαν γνωστοί τίμιοι άνθρωποι.

Ό  Ρούτσης, ένας πενηνταπεντάρης άσθενικός τύπος, πού μόλις έσερνε τά 
πόδια του, άνεργος λιθογράφος, οί δύο άλλοι, ό Διχόβρης καί Μιονάκος, νέοι τριαν- 
ταπεντάρηδες τυπογράφοι, πού δούλευαν σ’ ένα τυπογραφείο στή λεωφόρο Βασιλέως 
Κωνσταντίνου στον Πειραιά. 'Η  συνάντησις τού Τράφη μαζί τους, δέν μοΰ άρεσε. 
Τό επάγγελμα πού έξασκοϋσαν μ’ έβαλε δίκαια σέ πειρασμό. ’Έπρεπε νά ξεκαθα
ρίσω τις ύποψίες μου καί είπα στούς συναδέλφους μου.

— Πολύ φοβούμαι πώς κι’ αύτοί θά έχουν κανένα μπέρδεμα στήν ύπόθεσι. 
Γ ι’ αυτό θά πρέπει νά τούς παρακολουθήσουμε.

"Οταν τελείωσαν τή συζήτησί τους έφευγεν ό ένας κατόπιν τού άλλου άπό τό 
καφενείο καί τραβούσε διαφορετικό δρόμο. 'Ο  Χατζίνης πήρε στό κατόπιν τον Δι- 
χόβρη, ό Λεοντίσης τον Ρούτση, ό Άναγνωστόπουλος τον Τράφη κι’ έγώ τον 
Μιονάκο.

"Υστερα άπό αρκετή περιπλάνησι άνάμεσα στούς δρόμους καί τά δρομάκια τής 
πόλεως έπηκολούθησε μιά χαρακτηριστική σκηνή πού δέν τήν περιμέναμε. Έ νας- 
ένας άπό μάς έφθανε στή γωνιά τής οδού Λεωσθένους, σάν νά είχαμε δώσει σημείο 
συναντήσεως. ΟΕ παρακολουθούμενοι άρχισαν νά μπαίνουν μέ τή σειρά τους σ’ ένα 
σπίτι τού Ιδιου δρόμου μέ τόν άριθμό 190. Μόνον ό Άναγνωστόπουλος δέν φάνηκε, 
γιατί ό Τράφης είχε τραβήξει κατ’ εύθεϊαν γιά τό σπίτι του. Διασκορπισθήκαμε 
στά γύρω, γιά νά μή γινόμαστε άντιληπτοί, καί περιμέναμε τήν έξοδό τους.

"Υστερα άπό αρκετή ώρα οΕ Ρούτσης, Διχόβρης καί Μιονάκος βγήκαν άπό 
τό σπίτι τής οδού Λεωσθένους καί ξωπίσω τους κάποιος άλλος, πού, όπως μά
θαμε, λεγόταν Κασπάρας κι’ αυτό ήταν τό σπίτι του.

(Συνεχίζεται)



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ύπο τοϋ Άρχηγοΰ της Στρατιωτικής ’Αστυνομίας έν 
Ευρώπη, Στρατηγού Carl G. Turner, κατά μετάφρα- 
'σιν έκ τοϋ περιοδικού «Διεθνή ’Αστυνομικά Χρονί 'ά»" 
τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' κ. ΔΗΜ. ΜΟΡΟΥ

Ή  διερεύνησις καί έξιχνίασις τής άπάτης ή ή άποκάλυψις τοϋ ψεύδους, άπη- 
σχόλησεν άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους τις Κρατικές ’Αρχές των διαφόρων ’Ε
θνών καί ιδιαίτερα τούς επιστήμονες.

Σέ ’Ινδικά κείμενα τοϋ 900 π.χ., άναφέρεται δτι τούς ψευδομένους φυλακισμέ
νους, μπορούσαν ν’ άνακαλύψουν άπο την συμπεριφορά των. Άναφέρεται έπίσης δτι, 
ό διάσημος Έλλην ιατρός Έρασίστρατος, κατά το 300-250 π.Χ., άπεκάλυπτε τούς 
ψευδομένους άπο τούς σφυγμούς.

Διάφοροι τύποι καί τρόποι δοκιμασιών, έφηρμόσθησαν άπο τούς χρόνους τοϋ 
Ίησοΰ Χριστοΰ καί τον μεσαίωνα. Οί προληπτικοί έπίστευαν δτι ή Θεία Δίκη θά 
έπενέβαινε νά άποκαταστήση την αθωότητα ή την ένοχή. Ούδαμοΰ άναφέρεται στά 
ιστορικά άρχεϊα, τά άφορώντα δίκες, δτι οί κατήγοροι άνεζήτουν ύποπτους ενδεί
ξεις στην συμπεριφορά καί τις άντιδράσεις τών κατηγορουμένων. Φαίνεται άκόμη 
δτι, κατά τούς άρχαίους χρόνους, άπέκλεισαν ευθύς άμέσως κάθε σκέψι περί έπιστη- 
μονικών διερευνήσεων τοϋ ψεύδους.

Συμπεραίνεται δτι ό Γαλιλαίος άνέπτυξε, κατά τό 1681, τήν πρώτη άντικει- 
μενική μέθοδο μετρήσεως τών σφυγμών. Δέν ύπάρχει έν τούτοις άπόδειξις, δτι έ- 
χρησιμοποίησεν αυτήν γιά νά διερευνήση το ψεϋδος καί νά άποκαλύψη την άπάτη. 
Καίτοι ή μέθοδος μετρήσεως τών σφυγμών ύπήρξεν άντικείμενο καί θέμα σοβα
ρών έπιστημονικών συζητήσεων καί έπέσυρε την προσοχήν δλου τοϋ έπιστημονικοΰ 
κόσμου, ούδαμοΰ γίνεται μνεία δτι αύτή συνεδέθη μέ τήν άπάτη καί τήν διερεύνησι 
τοϋ ψεύδους.

Τον 19ον αιώνα, έφευρέθησαν πολλά ιατρικά όργανα, μέ τά όποια έξετάζεται 
ή κανονική λειτουργία τής καρδιάς, περί το τέλος δέ τοϋ 19ου αΐώνος, ή μέτρησις 
τής πιέσεως τοϋ αίματος τοϋ άνθρώπου έγενικεύθη, μέ σύγχρονα καί άκριβή όρ
γανα μετρήσεως.

Μέ τήν έφεύρεσι καί τελειοποίησι τών οργάνων μετρήσεως συγκινήσεως, πο
λυάριθμες δυνατότητες άνοίχθηκαν στούς σοφούς πού ένδιεφέροντο γιά τις μεθόδους 
διερευνήσεως καί άποκαλύψεως τής άπάτης.

Οί Λομπρόζο καί Μόσσο, δύο ’’Ιταλοί φυσιολόγοι, έ'θεσαν, κατά το τέλος τοϋ 
19ου αΐώνος, τά θεμέλια τών συγχρόνων τεχνικών μέσων διερευνήσεως τοϋ ψεύ
δους. Ό  Λομπρόζο, πού ήταν συνάμα καί έγκληματολόγος, έργάσθηκε περισσό
τερον άπο κάθε άλλον σύγχρονό του, γιά νά θέση σέ πρακτική έφαρμογή τις σχετι
κές παρατηρήσεις, πού οί προγενέστεροί του έκαμαν, σχετικά μέ τήν διερεύνησι καί 
άποκάλυψι τής άπάτης.

'Ο Γκάλτον το 1879, πρώτος άπεκάλυψε σειρά πειραμάτων έπί τοιούτων 
σκέψεων. Ό  Μουνστερμπέκ κατά το 1908, προεΐδε μιά δικαστική έφαρμογή τών 
ιδεών τούτων, γιά τήν διάγνωσι τής ένοχής. Οί Ντάμπροτ, Μαρσο καί άλλοι, άσχο- 
λήθηκαν μέ μελέτες τοϋ ψεύδους καί τής ταξινομήσεως τών ύποπτων ψεύδους. Οί 
Μπενούσι καί Μπούρστ, συνεσχέτισαν τήν διερεύνησι τοϋ ψεύδους μέ τά συμπτώ
ματα τής άναπνοής.

'Ο ’Ιταλός φυσιολόγος Γαλβάνι, έδημοσίευσεν ένα άρθρο κατά το 1791, γιά
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τον ζωικό ήλεκτρισμό. 'Ο Στίκερ, κατά τό 1897, όπήρξεν ό πρώτος πού έφήρμοσε 
τις ψυχολογαλβανικές άντιδράσεις, σέ προβλήματα δικαστικής τάξεως. Οί Μαρσό, 
Τρόλαντ, Μπούρφτ και άλλοι, έπειραματίσθησαν έπί τής χρησιμοποιήσεως τοϋ γαλ
βανομέτρου, για την έξέτασι καί διαπίστωσι των ψευδομένων.

'Ο Λαρσό, κατά τό 1920, κατεσκεύασε τό φορητό πολυγραφικό μηχάνημα, 
πού έχρησιμοποίησε πολύ, τότε πού εΐργάζετο στην ’Αστυνομία τού Berkeley.

'Ο Κήλερ, πού παρηκολούθησεν έκ του πλησίον τό έ'ργο τοϋ Λαρσό, έπενόη- 
σε, κατά τό 1930, ένα βελτιωμένο πολύγραφο, ίδικής του άποκλειστικά έμπνεύσεως. 
'Ο Κήλερ, όπως καί ό Λαρσό, δεν έφεϋρε τό πολύγραφο. ’Έφεραν ώρισμένες τροπο
ποιήσεις σέ ύπάρχοντα όργανα, τά όποια, χρησιμοποιούμενα μαζί, μπορούσαν νά 
άποκαλύψουν συμπλέγματα συγκινήσεως ενός άτόμου.

Οί συσκευές του Λαρσό καί τοϋ Κήλερ, κατέγραφαν τις σχετικές άλλαγές 
τής πιέσεως τοϋ αίματος, τά συμπτώματα των σφυγμών καί τοϋ αναπνευστικού 
συστήματος.

’Έτσι, άπ’ δ,τι προηγήθη, μπορούμε νά συμπεράνωμε, δτι κανείς δέν μπορεί 
νά ίσχυρισθή δτι είναι ό έφευρέτης τής συσκευής διερευνήσεως τοϋ ψεύδους. Ά κρι- 
βέστερον μάλλον είναι δτι πολλά πρόσωπα, χρησιμοποιοΰντα τά ύπάρχοντα ια
τρικά όργανα, έπενόησαν βαθμιαίως την έπιστημονική διερεύνησι τοϋ ψεύδους πού 
εφαρμόζεται σήμερα. Είναι βέβαιον δτι οί Λομπρόζο, Λαρσό καί Κήλερ, συγκατα
λέγονται μεταξύ τών πρωτοστατών, τοϋ καιροΰ των βέβαια, πού συνέβαλαν στήν 
δημιουργία τοϋ συστήματος.

'Η  θεωρία τής διερευνήσεως τοϋ ψεύδους.
«Έξευρενητής τοϋ ψεύδους», είναι τό όνομα πού έδόθη στήν συσκευή, πού 

άποτελεΐται άπό ώρισμένα ιατρικά όργανα καί μηχανήματα. Τό όνομα αυτό, δέν 
άνταποκρίνεται άκριβώς προς τήν πραγματικότητα, καί είναι μάλλον άπατηλό, άφοΰ 
ούδέν όργανον ή όμάς οργάνων είναι πράγματι δυνατόν νά διερευνήση καί άποκαλύψη 
τό ψεύδος. Έ ν τούτοις, τά όργανα αύτά, είναι κατάλληλα καί ικανά νά καταγράψουν 
ώρισμένες φυσιολογικές λειτουργίες τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού. Αύτές οί λειτουρ
γίες, έκδηλοΰνται στά χαρακτηριστικά τής άναπνοής, στήν πίεσι τοϋ αίματος, στον 
ρυθμό τών σφυγμών, ώς επίσης καί στήν ήλεκτρική ένέργεια τοϋ δέρματος.

Αύτές οί φυσιολογικές λειτουργίες καταγράφονται ταυτόχρονα, δταν ενα πρό
σωπο εξετάζεται μέ τήν βοήθεια τοϋ «έξερευνητοΰ τοϋ ψεύδους». 'Ο  χειριστής, θέ
τει στο εξεταζόμενο πρόσωπο ώρισμένες ερωτήσεις. ’Ά ν κάποια άπ’ αύτές τις ερω
τήσεις θεωρηθή άπ’ τό έξεταζόμενο πρόσωπο έπικίνδυνη γιά τό άτομό του, τό σώ- 
μά του ύπόκειται αυτομάτως σέ μιά άλλαγή τοϋ περιβάλλοντος, έκδηλουμένη μέ 
διάφορες άντιδράσεις. Αύτές οί αντιδράσεις καταγράφονται άπό τά διάφορα όργα
να, πού άποτελοϋν τήν συσκευή «εξερευνητής ψεύδους». 'Ένας έκπαιδευμένος καί πε
πειραμένος χειριστής, μπορεί νά χρησιμοποιήση τις καταγραφόμενες άντιδράσεις, 
γιά νά, άποκαλύψη μιά άπάτη, όπως ένας γιατρός χρησιμοποιεί τά πολυάριθμα όρ
γανα τοϋ επαγγέλματος του, γιά νά διαγνώση τις διάφορες άσθένειες.

'Η  έξέτασις μέ τήν συσκευή «έξερευνητής ψεύδους», όπως ή δακτυλοσκοπία, 
ή έπιστημονική έξέτασις τών εγγράφων (γραφολογία), ή έξέτασις καί ό προσδιορι
σμός τών πυροβόλων δπλων, ή οποιοσδήποτε άλλος κλάδος τής ’Επιστημονικής ’Α
στυνομίας, είναι μόνον ένα βοήθημα γιά τήν άνάκρισι καί τήν έρευνα. Δέν πρέπει νά 
χρησιμοποιηθή άπό τον άνακριτή, ώς κάτι πού άντικαθιστά τήν κανονική άνάκρι- 
σι καί διερεύνησι τοϋ εγκλήματος. Δέν πρέπει νά άντικατασταθή ή άνάκρισις, ούτε 
ν’ άποτελέση ή έξέτασις μέ τον «εξερευνητή ψεύδους» μιά κεκαλυμμένη άπειλή, γιά 
τήν άπόσπασι ομολογίας άπό ένα κατηγορούμενο.

Ή  έξέτασις διενεργεΐται κατά τρόπον ώστε:
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1. Νά βεβαιωθή 8τι ένα πρόσωπο λέγει τήν άλήθεια.
2. Νά διαπιστωθούν τά αίτια μιας εγκληματικής πράξεως, τό μέρος άποκρύ- 

ψεως των προϊόντων τοΰ εγκλήματος (κλοπιμαία, χρησιμοποιηθέντα δπλα, διαρ- 
ρηκτικά έργαλεΐα κ .λ .π .), ώς καί τδ κρησφύγετο των καταζητουμένων προσώπων.

3. Νά άντικρουσθοΰν οί αντιφατικές δηλώσεις.
4. Νά έπαληθευθούν οί δηλώσεις.
5. Νά άποκαλυφθή ή άλήθεια, δταν υπάρχουν ενδείξεις, δτι ένα πρόσωπο ψεύ

δεται ή άποκρύπτει αύτδ πού γνωρίζει.

Χρήσις τής συσκευής στον αμερικανικό στρατό.
Ή  χρησιμοποίησις της συσκευής «έξερευνητής ψεύδους», έχει ήδη γενικευ- 

θή στον άμερικανικό στρατό. Έ ν τούτοις, ή χρήσις αύτής τής μεθόδου, πρέπει νά 
είναι σύμφωνος προς τούς νόμους, πού προστατεύουν τά δικαιώματα του άτόμου. 
Τό άρθρον 5 του Συντάγματος των 'Ηνωμένων Πολιτειών καθορίζει δτι ούδείς 
δύναται νά έξαναγκασθή νά καταθέση σέ μιά εγκληματική ύπόθεσι ώς μάρτυς, κάτι 
πού θά έστρέφετο κατά τοΰ έαυτοΰ του.

Τό άρθρον 31 τού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος των 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής ορίζει δτι ούδείς, ύπαγόμενος στον Κώδικα αύτόν, δύναται νά 
έξαναγκασθή νά παράσχη πληροφορίες, πού θά τον ένοχοποιοΰσαν.

Τό ίδιο άρθρο προβλέπει δτι ούδείς, ύπαγόμενος στον Κώδικα αύτόν, άνακρί- 
νεται, ή ζητείται άναφορά άπό ένα κατηγορούμενο, ή ένα ύποπτο δράστη μιας έγ- 
κληματικής πράξεως, χωρίς πρώτα νά ένημερωθή έπακριβώς μέ τήν κατηγορία καί 
μέ τό δτι ούδεμία ύποχρέωσιν έχει ν’ άναφέρη τί σχετικό μέ τό έγκλημα, καί δτι 
κάθε άναφορά του μπορεί νά χρησιμοποιηθή εις βάρος του άπό τό Στρατοδικείο.

’Επίσης ή τάξις άπαιτεϊ δπως . ένημεροΰνται οί μάρτυρες, μέ τά ύπό τού Νό
μου προβλεπόμενα δικαιώματά των.

Προς μεγαλύτερη προστασία τών δικαιωμάτων ένός άτόμου, οσάκις τούτο 
καλείται νά ύπογράψη μιά κατάθεσι ή ομολογία, καίτοι έχει ένημερωθή περί τών 
ύπό τού άρθρου 31 τού Κώδικος προβλεπομένων δικαιωμάτων του, πρέπει νά ένη
μερωθή μέ αύτά έκ νέου, ή ένημέρωσίς του δέ αύτή, άναγράφεται στήν κατάθεσι του.

Σέ καμμιά περίπτωσι δέν δικαιούται ό άνακριτής νά πιέση ένα πρόσωπο, γιά 
ν’ άποσπάση μιά ομολογία, ή νά δηλώση κάτι, πούδέν έχει άμεση σχέσι μέ τήν ύπό
θεσι καί πού θά μπορούσε νά τον βλάψη. Κάθε δήλωσις πού λαμβάνεται άπό ένα πρό
σωπο, μέ εξαναγκασμό καί παραβίασι τών νόμων περί προστασίας τών δικαιωμάτων 
τού άτόμου, δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθή ώς μαρτυρία εις βάρος του στο Στρα
τοδικείο, ούτε γίνεται παρ’ αυτού δεκτή.

'Η  χρήσις τοΰ «έξερευνητοΰ ψεύδους» προϋποθέτει άπόλυτο σεβασμό τών δι
καιωμάτων τού άτόμου. Ούδέποτε ή στρατιωτική ’Αρχή παρέχει έξουσιοδότησι 
χρησιμοποιήσεως αύτής τής μεθόδου, έάν δέν ύπάρχει ή συγκατάθεσις τοΰ προς έξέ- 
τασιν άτόμου, καί έάν τούτο δέν έχει προηγουμένως ένημερωθή μέ τά ύπό τοΰ Νό
μου προβλεπόμενα δικαιώματά του. 'Η  διερμήνευσις τών άποτελεσμάτων τών 
έξετάσεων μέ τή μέθοδο αύτή, καί ή σπουδαιότης καί σοβαρότης πού πρέπει ν’ άπο- 
δοθή σ’ αύτά, έλέγχονται στά Επιτελεία τής Στρατιάς, άνάλογα μέ τά ήθικά 
κριτήρια.

Κατά κανόνα, τά άποτελέσματα μιας έξετάσεως μέ τον «έξερευνητή ψεύδους», 
δέν γίνονται δεκτά ώς άποδεικτικά μέσα άπό ένα Στρατοδικείο. 'Η  γνώμη τοΰ τε
χνικού τής έξετάσεως αύτής, δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν. ’Εν τούτοις, μιά ομολογία 
γενομένη κατά τήν διάρκεια μιας τέτοιας έξετάσεως, μπορεί νά γίνη δεκτή άπό τό 
δικαστήριο, ύπό τήν έπιφύλαξιν όμως, δτι αύτή δέν άντίκειται στούς κανόνες περί 
άποδεικτικών μέσων καί στο άρθρο 31 τοΰ Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
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Έπιχειρεΐται μία έξέτασις μέ τήν μέθοδο τοϋ «έξερευνητοΰ ψεύδους», δταν 
ή ερευνά καί ή άνάκρισις παρέχη άρκετά στοιχεία, για νά έπιτρέψη στον χειριστή 
νά δημιουργήση ένα σύστημα άδεκάστων έρωτήσεων, άναφορικώς μέ το ύπδ λύσιν 
πρόβλημα. 'Ο χειριστής δεν απασχολείται, παρά μόνο μέ τήν άποκάλυψι των άπα- 
τηλών στοιχείων, σχετικώς μέ τήν άνάκρισι, καί δέν έπεκτείνεται σέ ψυχιατρική ή 
φυσιολογική διάγνωσι τοϋ άτόμου. ’Εξηγεί σ’ αυτό τήν φύσι της έξετάσεως στήν 
οποία θά τό ύποβάλη, πριν αυτή άρχίση. Δέν έπιτρέπεται στους άνακριτάς νά κάμουν 
υπαινιγμούς, ότι ή μή συγκατάθεσις όπως ύποβληθή στήν έν λόγω έξέτασι, θά έρ- 
μηνεύετο ώς σιωπηρά άναγνώρισις της ένοχης του. Ούδείς υποβάλλεται σέ πολύωρη 
καί έξαντλητική άνάκρισι, ολίγον προ της έξετάσεώς του μέ τήν μέθοδο τοϋ «έξε
ρευνητοΰ ψεύδους». Ποτέ δέν έξετάζεται μέ τή μέθοδο αυτή ένα πρόσωπο κουρα
σμένο καί έξηντλημένο σωματικώς καί πνευματικώς ή καθ’ δν χρόνον τελεί ΰπό τήν 
έπήρεια ναρκωτικών ή μαριχουάνας. Κατά τον ίδιο τρόπο, δέν έξετάζονται μέ τήν 
μέθοδο αυτή, άνώμαλα καί άνάπηρα πνευματικώς πρόσωπα, πού θά μπορούσαν νά 
δώσουν άνώμαλες άπαντήσεις στις έρωτήσεις τοϋ χειριστοΰ.

Ή  γνώμη τών στρατιωτικών καί άστυνομικών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
είναι ότι ή έξέτασις μέ τήν μέθοδο τοϋ «έξερευνητοΰ ψεύδους», ένεργουμένη άπό έκ- 
παιδευμένους καί πεπειραμένους χειριστάς, άποτελεϊ μιά μεγάλη βοήθεια στο έργο 
τοϋ άνακριτοΰ.

Κέντρα διερευνήσεως τοϋ ψεύδους μέ τον «έξερευνητή ψεύδους» τοϋ άμερι- 
κανικοΰ στρατού, έχουν έγκατασταθή σέ κάθε Έγκληματολογικό Εργαστήριο, στήν 
Φραγκφούρτη Γερμανίας, στο Τόκιο ’Ιαπωνίας καί στό Φόρτ-Γκόρντον της Γεωρ
γίας. Δευτερεύοντα τέτοια κέντρα, έλεγχόμενα άπό τά κύρια κέντρα, έχουν έγκατα
σταθή κοντά στά μεγάλα κέντρα Στρατιωτικών Μονάδων. Π.χ. Δώδεκα δευτε
ρεύοντα κέντρα, έξυπηρετοΰν τον άμερικανικό στρατό στήν Γερμανία, Γαλλία καί 
’Ιταλία.

Οί χειριστές τών συσκευών αυτών, της άποκαλύψεως τοϋ ψεύδους, έχουν έκ- 
παιδευθή στήν Στρατιωτική ’Αστυνομική Σχολή τοϋ Φόρτ-Γκόρντον στήν Γεωργία. 
Τό προσωπικό πού παρηκολούθησε τήν προβλεπομένη έκπαίδευσι, άναλαμβάνει, 
κατόπιν διαταγής τοϋ Γενικού Διοικητοΰ τής Στρατιωτικής ’Αστυνομίας, τον χει
ρισμό μιας τοιαύτης συσκευής «έξερευνητοΰ ψεύδους».

Γιά τήν έκπαίδευσι στον χειρισμό τών έν λόγω συσκευών, έπιλέγονται ύπα- 
ξιωματικοί, ή μορφωμένα πρόσωπα, εϊδικευθέντα στό χειρισμό λεπτών οργάνων, 
ασχολούμενα μέ άνακριτικά καθήκοντα. Πρέπει νά έχουν ήλικία άνω τών 25 χρόνων 
καί νά έχουν άσχοληθή σέ άνακριτικά καθήκοντα έπί έγκληματικών υποθέσεων, έπι 
ένα τουλάχιστον χρόνο.

Δ. ΜΟΡΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ  
Τ Ω Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν

-----------------Ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως χ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-----------------

'Ως είναι γνωστόν, κατά τα τελευταία έτη, έσημειώθησαν εις πολλάς πόλεις 
πολλα'ι συγκεντρώσεις προσώπων, είτε έν άνοικτω, είτε έν κλειστώ χώρω.

Άρκεταί τούτων, άπό άπόψεως τάξεως, ή σαν ήσυχοι, άλλα καί πολλαί ήσαν 
ταραχώδεις. Διά τήν διάλυσιν των ταραχωδών τούτων άοπλων συγκεντρώσεων, διε- 
τέθησαν έκάστοτε ίκαναί άστυνομικαί δυνάμεις.

Καί διά μέν τον τρόπον διαλύσεως των παρανόμων συγκεντρώσεων, άναγρά- 
φει έκτενώς ό ύπ’ άριθμ. 61 /4-4-1952 Κανονισμός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος καί 
δή τό άρθρον 6 αύτοϋ.

Ά λλ’ εκείνο τό όποιον δεν άναφέρει ό Κανονισμός οδτος, καί δέν ήτο δυνα
τόν τούτο, είναι ό τρόπος διαθέσεως καί χρησιμοποιήσεως των άστυνομικών δυνά
μεων, ήτοι ή τακτική χρησιμοποίησις τής διατιθεμένης άστυνομικής δυνάμεως πρός 
διάλυσιν των ταραχωδών συγκεντρώσεων, ήτις, έν πολλοΐς, καθορίζεται διά διατα
γών τών οικείων Άστυνομικών Διευθύνσεων.

Εΐναι γνωστόν 6τι κατά τήν άντιμετώπισιν πολλών συγκεντρώσεων έγένον- 
το σφάλματα τακτικής φύσεως, μέ άποτέλεσμα νά έχω μ εν πολλάκις θύματα έκα- 
τέρωθεν. Τά σφάλματα βεβαίως είναι άναπόφευκτα, έφ’ όσον αί ένέργειαι είναι άν- 
θρώπινοι.

Διά νά μή έπαναλαμβάνωνται όμως τά ίδια σφάλματα, έπιβάλλεται όπως, 
μετά άπό έκάστην ταραχώδη συγκέντρωσιν ή έν δψει άντιμετωπίσεως νέας τοιαύ- 
της, γίνωνται συσκέψεις, εις τάς όποιας νά μετέχουν οί ’Αστυνόμοι καί οί Διευθυν- 
ταί όλων τών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών, καί κατά τήν διάρκειαν τών όποιων νά γί- 
νηται εύρεΐα άνταλλαγή άπόψεων καί κριτική τών γενομένων σφαλμάτων, κατά τό 
στρατιωτικόν πρότυπον.

Κατά τήν διάρκειαν τών συσκέψεων αύτών θά παρασχεθή ή ευκαιρία είς τούς 
παλαιούς καί πεπειραμένους άξιωματικούς νά μεταδώσουν τήν πείραν των καί τάς 
γνώσεις των εις τούς νεωτέρους, έπί μεγίστη ώφελεία τής Δημοσίας ’Ασφαλείας.

Αί παρατηρήσεις τοΰ Έπιθεωρητοΰ Δ' Περιφέρειας ’Αρεοπαγίτου κ. ’Αθανα
σίου Γεωργίου είς τήν άπό 6-6-1963 έκθεσίν του, σχετικώς μέ τά έπεισόδια τής 
Θεσσαλονίκης τής 22-5-1963, όσον καί άν θεωρηθούν ως αύστηραί, δύνανται νά 
άποτελέσουν θέμα έπανειλημμένων συσκέψεων τών άξιωματικών τής ’Αστυνομίας, 
άπό τάς όποιας θά έξαχθοΰν πολύτιμα συμπεράσματα, άλλά καί ωφέλιμα διδά
γματα.

Έ π ί παραδείγματι, ή παρατήρησις Ε ' τής έκθέσεως τοΰ κ. ’Αρεοπαγίτου, 
καθ’ ήν «έδει κατά τήν έκκαθάρισιν τού χώρου (τής συγκεντρώσεως) νά μή έπιτρα- 
πή ή στάθμευσις τροχοφόρων είς τήν οδόν Σπανδωνή, ως καί ή κυκλοφορία πεζών 
καί οχημάτων έκ τών οδών Έρμοΰ καί Βενιζέλου», θά ήδύνατο νά άποτελέση θέμα 
συζητήσεως είς ειδικήν σύσκεψιν, είς τήν όποιαν νά έξηγηθή ύπό τοΰ παρατηροΰν- 
τος προφορικώς, ή άλλου ειδικού, πώς άντιλαμβάνεται καί διατί υποδεικνύει παρό
μοιον μέτρον.

’Ιδιαιτέρα προσπάθεια δέον νά καταβληθή όπως, παρομοίων συσκέψεων κρι
τικής, μετέχουν οί νεοπροαγόμενοι άξιωματικοί καί οί ύπηρετήσαντες έπί πολλά 
έτη είς είδικάς ύπηρεσίας, οί όποιοι πολλάκις καλούνται είς τά μέτρα τάξεως.

Είς τούς νεοπροαγομένους είς βαθμούς άνωτέρους τοΰ Ύπαστυνόμου Α ', οί
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όποιοι πολλάκις διατίθενται εις έκτακτα μέτρα εύθύς μετά τήν προαγωγήν των, δέον 
νά τονισθή ιδιαιτέρως δτι, δέν πρέπει ν’ άγνοοϋν τήν ιεραρχίαν, δτι μεταξύ αυτών 
καί των ’Αστυφυλάκων παρεμβάλλονται καί άλλοι βαθμοί καί δτι πρέπει νά χρησι
μοποιούν καί τούς κατέχοντας τούτους βαθμοφόρους. Διότι, έχει παρατηρηθή πλει- 
στάκις, πολλοί άξιωματικοί δέν κατανέμουν ^τήν ύπ’ αυτούς δύναμιν άναλόγως 
προς τούς βαθμοφόρους τούς όποιους έχουν εις τήν διάθεσίν των, μέ άποτέλεσμα νά 
καθίσταται δυσχερής, αν μή άδύνατος, ό έλεγχος της δυνάμεως αύτής.

Εύκταΐον επίσης θά ήτο δπως, ήμέρας τινάς ένωρίτερον, προ της ήμέρας τής 
πραγματοποιήσεως άναγγελθείσης μεγάλης συγκεντρώσεως, γίνηται αυτοψία εις 
τούς τόπους συγκεντρώσεων καί παρέχωνται όδηγίαι εις τούς διατεθησομένους έκεΐ- 
σε βαθμοφόρους ύπό παλαιών καί έμπειρων αξιωματικών.

Παρόμοιαι αύτοψίαι καί άναγνωρίσεις επιβάλλεται δπως γίνωνται καί προ- 
κειμένου περί λήψεως μέτρων τάξεως είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, τον Ίππόδρο- , 
μον, τό γήπεδον τού «Παναθηναϊκού» καί άλλα γήπεδα, τη έπιβλέψει τών οικείων 
'Υποδιευθυντών.

Σχετικώς μέ τάς συγκεντρώσεις, προβλήματα τακτικής χρησιμοποιήσεως άστυ- 
νομικών δυνάμεων, θά ήτο δυνατόν νά τεθούν καί συζητηθούν, έκτος τών ειδικών 
συσκέψεων, καί διά τού περιοδικού» ’Αστυνομικά Χρονικά», δπως γίνεται ήδη μέ 
τό άμερικανικόν στρατιωτικόν περιοδικόν «Infantry» καί τό ελληνικόν στρα
τιωτικόν περιοδικόν «Έπιθεώρησις "Οπλων καί Σωμάτων».

’Έχοντες ύπ’ 6ψει τήν ρήσιν δτι «ή μέν δύναμις τοΐς νεωτέροις, ή δέ σύνεσις 
τοΐς πρεσβυτέροις πέφυκεν είναι», δέον νά καταβάλλωμεν πάντοτε προσπάθειας, 
διά νά έπωφεληθώμεν τής πείρας καί τών γνώσεων τών παλαιοτέρων συναδέλφων, 
οί όποιοι δέν είναι δυνατόν νά παραμείνουν επ’ άπειρον εις τό Σώμα, επ’ ώφελεία 
τής ’Αστυνομίας καί τής Πολιτείας.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

— Ξέρετε κανένα πού μπορεί νά έγγυηθή γιά τον καλόν σας χαρα
κτήρα ; ρωτά τον κατηγορούμενον ό άνακριτής.

— Καί βέβαια, άπαντά εκείνος, υπερήφανα. Τον κ. διευθυντή τής ’Α
στυνομίας

Ό  διευθυντής δμως τής ’Αστυνομίας, δταν τον ρώτησαν σχετικώς, 
έδήλωσεν δτι τού ήταν τελείως άγνωστος ό κατηγορούμενος.

— Τό βλέπετε, είπε καί πάλιν θριαμβευτικά, ό κατηγορούμενος. Τό 
δτι κατοικώ στήν περιφέρειά του είκοσι χρόνια καί δέν μέ γνωρίζει, δέν 
είναι αυτό μία καλή σύστασις;
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ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ( ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ )
'Υπάρχουν σέ διάφορες συνοικίες τοΰ Λος ’Άντζελες καί νεκροταφεία καί κρε

ματόρια. 'Όλα αύτά άποτελοϋν ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως άποτελοΰν έπιχειρή- 
σεις καί τά γραφεία κηδειών. Μου έδειξαν ένα οίκημα πολυτελέστατο, όπου φυλάσ
σονται έπί πολλές μέρες οΐ νεκροί, όταν ύπάρχη σχετικός λόγος. Καθώς μάλιστα μοϋ 
άνέφεραν, όταν διαπιστωθή ό θάνατος άτόμου τινός, τον παραλαμβάνει τό γραφείο 
καί μέ ειδική τομή τοΰ άφαιρεΐ. τό αίμα καί κατόπιν γεμίζει τό πτώμα μέ ειδικό 
άέριο. Τά παλαιά νεκροταφεία, πού λειτουργούν ακόμη, είναι στον τύπο τών γνω
στών νεκροταφείων, μέ επιτύμβιες πλάκες ή σταυρούς ή προτομές κλπ. Ή  μπορεί 
δέ ό καθένας, άδιακρίτως θρησκεύματος, νά θάβη τό νεκρό του σ’ ένα άπό τά νεκρο
ταφεία αύτά, άγοράζοντας άνάλογο έδαφος. ’Εκείνο πού ένδιαφέρει έν προκειμένω, 
καί γιά τό όποιο άποφάσισα νά γράψω, είναι τά νεκροταφεία νέου τύπου. Έπεσκέ- 
φθηκα ένα άπό αύτά, τό νεκροταφείο «'Ο δασώδης λειμών». Πρόκειται γιά μιά 
έπιχείρησι τεράστιας έκτάσεως, πού συνδυάζει τό νεκροταφείο μέ ένα πάρκο πού 
άμιλλάται προς τά καλύτερα πάρκα, άφοϋ καθημερινώς δέχεται επισκέπτες (του
ρίστες), διότι τό πάρκο προβάλλεται ώς ένα άπό τά τουριστικώτερα μνημεία τής 
Κοιλιφορνίας. Τό πάρκο αυτό τών νεκρών,τό όποιο κατά τις διαφημίσεις πού γίνονται 
εξυπηρετεί τούς ζωντανούς, βρίσκεται στή συνοικία τοΰ Χόλλυγουντ καί καταλαμ
βάνει μιά τεραστία έκτασι δασώδη μέ βουναλάκια καί μέ έργα καλλωπιστικά μεγί
στης άξίας πού έχουν γίνει έκεΐ. Μπαίνετε στο πάρκο μέ τό αυτοκίνητό σας,περνών
τας άπό μιά καλλιτεχνικώτατη σιδερένια πόρτα,καί άμέσως άντικρύζετε μιά μεγάλη 
λίμνη μέ κύκνους, συντριβάνια καί μέ ένα σύμπλεγμα άπό χάλκινους κύκνους νά 
εκτοξεύουν ψηλά νερό. Προχωρείτε τον άνηφορικό κεντρικό διάδρομο καί άπολαμ- 
βάνετε τις καταπράσινες πλαγιές μέ γκαζόν, πού ποτίζονται μέ αυτόματους ψεκα
στήρες καί συνεχώς κουρεύονται. "Ενα άγαλμα χάλκινο σάς προκαλεΐ τήν προσοχή. 
'Ένας νέος καβάλλα πάνω σ’ένα ελάφι, είναι τό μνημείο κάποιου Ζάν Χέρσολτ.’Αλλά 
στις καταπράσινες πλαγιές βλέπουμε ισόπεδα μικρές πλάκες άπό χαλκό καί πάνω 
σκαλισμένα διάφορα ονόματα. Μάς έξηγοΰν ότι αύτοί είναι οί τάφοι. Πραγματικά 
στο νεκροταφείο αύτό άγοράζουν οί ένδιαφερόμενοι άνάλογο τμήμα γής, γιά ένα, 
δυο ή τρεις τάφους. "Οταν πεθάνη κάποιος ή ταφή του γίνεται σέ βάθος 2 μέτρων 
καί ό νεκρός τοποθετείται σέ τσιμεντένια λάρνακα, πού κλείνει πάλι μέ τσιμεντένιο 
καπάκι. Κατόπιν σκεπάζεται, σπέρνεται γκαζόν καί τοποθετείται ή πλάκα. ’Εκτα
φή οστών κλπ. δέν έπιτρέπεται. Τό μόνο πού έπιτρέπεται είναι δίπλα άπό τή πλα- 
κα μέ τό όνομα νά ύπάρχουν λουλούδια.

’Έ τσι βλέπει κανείς τις έκτάσεις αύτές κάτω άπό πανύψηλα δένδρα νά είναι 
καταπράσινες καί άνθόσπαρτες. Μέσα άπό τέτοιο σκηνικό προχωρούμε καί συναν
τούμε άλλη λίμνη μέ νούφαρα καί μέ άγάλματα μικρών παιδιών άπό χαλκό σέ ωραιό
τατες παραστάσεις, δίπλα δέ τούς κύκνους. Τό θέαμα ώραιότατο. Εννοείται ότι γύ
ρω άπό τις λίμνες αύτές ύπάρχουν καθίσματα (πάγκοι), όπου άναπαύονται οί περη- 
πατηταί καί παίζουν τά παιδάκια, γιατί τίποτε δέν δείχνει πώς ό τόπος αυτός εί
ναι νεκροταφείο.
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Προχωρούμε σέ μιά ωραιότατη σκηνοθεσία μέ καταρράκτη νεροΰ, δπου είναι 
τοποθετημένο ένα μαρμάρινο, σέ φυσικό μέγεθος, άγαλμα τοϋ Ίησοΰ Χρίστου, άρι- 
στούργημα τέχνης. Προχωρώντας συναντούμε ένα σύμπλεγμα άγάλματος μητέ
ρας μέ τό παιδί της, έπίσης άριστουργηματικό, καί κατόπιν φθάνουμε στο σύμπλε
γμα άγαλμάτων, οπού ό Χριστός λέγει: «άφετε τά παιδία έλθεϊν πρός με», εικόνα 
ωραιότατη μέ πεντελήσιο μάρμαρο, μέσα σ’ ένα φόντο καταπράσινο. ’Ανεβαίνουμε 
πρός τό “Ορος των Έλαιών, δπου υπάρχει, σέ σκηνοθεσία άφθάστου μεγαλείου, τό ά
γαλμα τοϋ Χριστού νά προσεύχεται πρός τον πατέρα Του, πριν άκόμη παραδοθή άπό 
τον ’Ιούδα στούς Φαρισαίους. Καί κατόπιν φθάνουμε σέ μιά σκηνοθεσία πού άποτε- 
λεΐ τό άποκορύφωμα τής καλλιτεχνικής έμφανίσεως. Σ ’ ένα καλλιτεχνικώτατο πλά
νο άπό λουλούδια, πρασινάδα (γκαζόν), μέ γύρω άγάλματα, υπάρχει ένα σύμπλεγμα 
(μνημεΐον) μέ την επιγραφή : «Τό μυστήριο τής ζωής». Δέκα έπτά πρόσωπα έχουν 
λαξευθή στό μάρμαρο, παιδιά, γυναίκες, νέοι, νέες, γέροι, γερόντισσες. “Οσο τό κοι
τάζει κανείς τό μνημείο αύτό τόσο υποβάλλεται. ’Εκεί κάπου υψηλά υπάρχει καί 
άλλη λίμνη μέ νούφαρα, πού στό μέσο της ύπάρχει ένα ωραιότατο άγαλμα μητέρας 
νά έχη σέ ένα καλάθι τό παιδί της. Στήν περιοχή αύτή ύπάρχει καί τό επιβλητικό 
άγαλμα τοϋ Μωϋσή νά κρατάη τήν πλάκα μέ τις δέκα εντολές. Περιπατώντας έτσι 
φθάνουμε στήν κορυφή τοϋ δασωμένου αύτοΰ λόφου, δπου υπάρχει μεγάλη άσφαλ- 
τοστρωμένη πλατεία καί στή μιά πλευρά της φαντάζει τό άγαλμα τοϋ Δαυίδ, καμω
μένο σέ λευκό μάρμαρο. ’Εκεί στήν ίδια πλατεία είναι τό μουσείο καί ένα ωραιό
τατο άμφιθέατρο, δπου συνεχώς προβάλλεται κάτι τό έξαίρετο γιά τούς επισκέπτες. 
Έπισκεφθήκαμε πρώτο τό μουσείο, δπου ύπάρχουν έκτεθειμένα διάφορα καλλιτε
χνήματα άπό δλα τά παλαιά κράτη, δηλαδή τήν Ελλάδα (νομίσματα), τήν Κίνα, 
τήν ’Ιαπωνία, τήν Αίγυπτο, τήν Ίουδαία κλπ., καθώς καί διάφορα ενδιαφέροντα 
έργα τέχνης τής παλαιάς ’Αμερικής. Μετά τό μουσείο μπήκαμε στό άμφιθέατρο καί 
καθίσαμε σέ άναπαυτικά καθίσματα άπό βελούδο. Μπροστά μας έπρόβαλε μιά 
τεραστία αυλαία. Έπαίζετο συνεχώς μία άπαλή μουσική. Σέ λίγο άρχισε νά σύρε
ται ή αυλαία καί έπρόβαλε μπροστά μας ένα τεράστιο έργο ζωγραφικής, πού παρι
στάνει τή σταύρωσι τοϋ Χριστοΰ. 'Ο  έκφωνητής άρχιζε νά διηγήται τό δράμα τής 
σταυρώσεως τοϋ Χριστοΰ, ένώ ή μουσική τοϋ Μπάχ καί τοϋ Χαϊγκελ δειδέχετο καί 
συνώδευε τήν άφήγησι, πού βαστά μιά ώρα. Τό θέαμα είναι ύποβλητικώτατο. "Οταν 
βγαίνουμε άπό τό άμφιθέατρο βρισκόμαστε στό άνατολικό μέρος, δπου ύπάρχει με
γάλη αυλή καί κήπος γεμάτος άπό ωραιότατα άγάλματα, σέ σύνθεσι έξόχως έπιτυ- 
χημένη. Ά πό  εκεί ξανοίγεται καί ή πανοραματική θέα τοϋ Χόλλυγουντ καί τοϋ Λος 
“Αντζελες. ’Απέναντι άπό τό μουσείο καί τό άμφιθέατρο βρίσκεται μιά ώραιοτάτη 
έκκλησία τών Καθολικών σέ γοτθικό ρυθμό, δπου ύπάρχει ένας έξαιρετικός ζωγρα
φικός πίνακας τοϋ Μυστικού Δείπνου. 'Η  είκονογράφησις γενικά τής έκκλησίας αύ- 
τής είναι άριστουργηματική. Στό πάρκο αύτό τών νεκρών ύπάρχουν καί πολλά άλλα 
κτίσματα, ήτοι μικρές έκκλησίες, άνθοπωλεΐα κλπ. γιά τήν έξυπηρέτησι τών του
ριστών, οί οποίοι κατά εκατοντάδες φθάνουν νά έπισκεφθοΰν τό έργο αύτό, πού εξυ
πηρετεί καί τούς νεκρούς καί τούς ζωντανούς.

ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΧΙΛΣ

Τό ονομα πού μαγνητίζει τούς νέους καί τις νέες δλου τοϋ κόσμου είναι τό 
Χόλλυγουντ. Είναι ή πατρίδα τών μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο, ή πατρίδα 
δπου άνεδείχθησαν κατά καιρούς οί διάφορες στάρ. Κατά σύμπτωσι τό σπίτι τοϋ κ. 
Κάλλας, δπου φιλοξενήθηκα, βρίσκεται στή συνοικία Χόλλυγουντ. Γιατί τό Χόλ
λυγουντ δέν είναι, δπως ίσως νομίζουν μερικοί, ένα μεγάλο στούντιο ή κάποιο κτίριο. 
Είναι μιά άπό τις μεγαλύτερες συνοικίες τοϋ Λος Άντζελες, δπου παλαιότερα έμεναν 
δσοι δούλευαν στά διάφορα στούντιο κινηματογραφικών ταινιών, πού βρίσκονται
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έγκατεστημένα έκεΐ. F t’ αύτό ακριβώς ή συνοικία αύτή, στήν οποία βρίσκεται καί 
τό «Γκρίφιν Πάρκ», μέ το λόφο τοΰ άστεροσκοπείου, είναι ή πιο γραφική άπό δσες 
έπισκέφθηκα. Έ κτος του δτι οί πτυχώσεις του έδάφους καί τα βουναλάκια της δίνουν 
μια ιδιαίτερη χάρι, δλα τά σπίτια (βίλλες), που τώρα τα έχουν διάφοροι πολίτες 
τοΰ Λος "Αντζελες, είναι κτισμένα μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδος 
των διαφόρων ήθοποιών, άνδρών καί γυναικών. Βλέπετε λοιπόν στον ίδιο δρόμο ή 
στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο να έναλλάσσωνται τά στυλ σπιτιών σέ ισπανικό, 
σέ γαλλικό, σέ κινεζικό καί σέ άλλα μοντέρνου ρυθμοϋ, έτσι πού τό σύνολο δίνει μιά 
γραφική εικόνα, έξαιρετικά ώραία. Οί κήποι, τά άνθη, ή πρασινάδα μπροστά στά σπί
τια, πού είναι άπαραίτητη, τά ωραιότατα τεράστια δέντρα «μανώλιας» ή 
«ιβίσκου» ή «δάφνης», χαρίζουν μιά άσύγκριτη ομορφιά. Σήμερα στο Χόλλυγουντ 
δέν ύπάρχουν στούντιο κινηματογράφου, γιατί έχουν μεταφερθή σέ άλλες συνοικίες 
τοΰ Λος "Αντζελες. 'Υπάρχουν δμως τά άπομεινάρια των παλαιών, πού δλα έγιναν 
οικοδομές καί σπίτια. Τό θέαμα κατά τή νύχτα τής συνοικίας τοΰ Χόλλυγουντ είναι 
πανοραματικό, γ ι’ αύτό πολύς κόσμος άνεβαίνει τις νύχτες στό λόφο τοΰ άστεροσκο
πείου καί άπολαμβάνει άπό έκεΐ τήν ύπέροχη αύτή σκηνοθεσία.

Σήμερα δλες οί διασημότητες τοΰ κινηματογράφου κατοικοΰν στή συνοικία 
Μπέβερλυ Χίλς, πού άποτελεΐ μάλιστα χωριστό Δήμο. Μέ ξεναγό τον σκηνοθέτη 
τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ, τον "Ελληνα κ. Μάκην Λογοθέτην, έπισκεφθήκαμε 
τή συνοικία αύτή τών διάσημων κινηματογραφικών αστέρων, πού, μή ξεύροντας 
τί νά κάνουν τά χρήματα πού κερδίζουν, κτίζουν τεράστιες ώραιότατες βίλλες, είτε 
πάνω σέ λόφους, είτε σέ άλλες φανταχτερές τοποθεσίες. Πραγματικά μπαίνοντας κα
νείς στό Μπέβερλυ Χίλς νοιώθει δτι βρίσκεται σ’ ένα εξωτικό μέρος. Έ κεΐ είχε κτισθή 
καί μία βίλλα έλληνικοΰ ρυθμοΰ πάνω σ’ ένα λόφο, μέ τόση πολυτέλεια, πού θά τήν 
ζήλευαν πολλοί μεγιστάνες. Δέν είναι εύκολο νά περιγράφωνται τά άνάκτορα αύτά, 
γιατί περί ανακτόρων πρόκειται, καί μόνον μέ τά μάτια του κανείς ή μέ τή φαντασία 
του μπορεί νά τά άπολαύση. 'Η  άλήθεια είναι δτι ό πλοΰτος καί ή χλιδή έχουν άφίσει 
καταφανή τά ίχνη τους πάνω στά κτίσματα αύτά, τά όποια δμως πολλές φορές δέν 
στεγάζουν εύτυχισμένους άνθρώπους.

ΣΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΤΟΥ· Ι· Ν ΜΑΓΙΕΡ
'Ο  φίλος κ. Μάκης Λογοθέτης, άνέλαβε νά μοΰ δείξη καί νά μοΰ έξηγήση τά 

πάντα στά τεράστια στούντιο τής μεγάλης αύτής κινηματογραφικής έταιρείας. Μέ τό 
αύτοκίνητό του περάσαμε μέσα στήν περιοχή τών στούντιο. Πρόκειται γιά μιά 
μεγάλη περιοχή δπου ύπάρχουν τρία συγκροτήματα. Τό πρώτο συγκρότημα έχει 
32 τεράστιες αίθουσες γιά έσωτερικές σκηνές, τό δεύτερο συγκρότημα έχει τά σκηνικά 
γιά τις έξωτερικές σκηνές, καί τό τρίτο συγκρότημα έχει τις έγκαταστάσεις γιά 
λίμνες, δάση, καουμπόϊκες σκηνές, θάλασσες κ.λ.π.

Πρώτα-πρώτα έπισκεφθήκαμε τό πρώτο συγκρότημα. Σέ μιά αίθουσα ύπάρ
χουν εγκαταστάσεις σαλονιού πολυτελείας, Λουδοβίκου, μέ προαύλια άνακτόρων, 
κήπους, ώστε νά φαίνωνται άπό μέσα άπό τά δωμάτια κ.λ.π. Σέ άλλη αίθουσα ύπήρ- 
χεν έγκατάστασις τών διαδρόμων ξενοδοχείων τής Στοκχόλμης, δπου θά έγίνετο 
ή κινηματογράφησή έργου σχετικοΰ μέ τήν απονομή βραβείου Νομπέλ. Σέ μιά 
άλλη αίθουσα έγίνετο ή λήψις σκηνών γιά μιά ταινία άπό τήν έγκαταστασι 
τών πρώτων άποίκων στήν ’Αμερική. 'Η  αίθουσα αύτή (διαστάσεων 120X80 μέ
τρων) είχε μεταβληθή σέ αγροτική τοποθεσία μέ βουνά, άγροτικά σπίτια μέ άμάξια 
πού τά έσυραν άλογα καί μέ πλήθος κομπάρσων, άνδρών, γυναικών καί παιδιών. 
Μέ τό φωτισμό, τά σκηνικά καί τά άκουστικά μέσα είχε τήν αΐσθησι κανείς δτι 
βρισκόταν πραγματικά σέ άγροτική περιφέρεια τής ’Αμερικής. Γενικά στις αίθουσες 
αυτές δουλεύουν ένα πλήθος έργατών γιά τά σκηνικά, μέ τήν καθοδήγησι τών σκηνο-
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Θετών, καί ηθοποιοί διάφοροι, οί όποιοι ήσκοΰντο σέ διάφορες σκηνές άπό τά έργα 
πού θά έκινηματογραφοΰντο. Εννοείται δτι κάθε σκηνή πού βλέπουμε στά διάφορα 
κινηματογραφικά έργα, λαμβάνεται τμηματικά καί ή σπουδαιότερη δουλειά, είναι τό 
μοντάζ τής ταινίας, πού γίνεται άπό τούς ειδικούς φωτογράφους.

Κατόπιν πήγαμε στο δεύτερο συγκρότημα στο όποιο υπάρχουν τά έξωτερικά 
σκηνικά. 'Υπάρχουν κτισμένες συνοικίες ολόκληρες άπό τό Παρίσι, τό Λονδίνο 
καί τή Νέα Ύόρκη. 'Υπάρχουν διάφορα σπίτια πού βομβαρδίσθηκαν ή πυρπολή- 
Θηκαν, πύργοι, ή άλλα μέγαρα ρυθμού ισπανικού κ.λ.π., άνάλογα μέ τις σκηνές άπό 
διάφορα κινηματογραφικά έργα. Μοΰ έδειξαν τό σπίτι της Μαρίας Άντουανέτας, 
πού κτίσθηκε όταν τραβήχθηκε ή ομώνυμη ταινία. Μοΰ έδειξαν τό σπίτι τής «Κυρίας 
μέ τάς Καμελίας», άπό τό ομώνυμο έργο τού κινηματογράφου καί πολλά άλλα, τά 
όποια μένουν μέ τούς κήπους τους, γιατί ΐσως χρειαιθοΰν γιά άλλη ταινία. 'Όλααύτά 
τά κτίσματα σκεπάζονται μέ ντέντες όταν Θέλουν νά τραβήξουν νυκτερινές σκηνές. 
Φυσικά υπάρχουν κήποι μεγάλοι, δάσοι, λίμνες καί δρόμοι χωριών ή άγροικιών γιά 
διάφορες σκηνές. Κατά τήν έπίσκεψί μας έκινηματογραφείτο μία σκηνή μάχης με
ταξύ Γερμανών καί ’Αμερικανών. 'Υπήρχαν τάνκς πού έκαίγοντο καί μέ άνεμιστήρες 
ισχυρούς ό καπνός έστρέφετο προς ώρισμένο μέρος. Έρρίχνοντο βολές κανονιών καί 
μυδραλλιοβόλων μέ σφαίρες χωρίς βλήματα φυσικά. Τό θέαμα ήταν ένδιαφέρον. ’Ε 
πίσης παρακολουθήσαμε τήν κατασκευή ένός οικήματος, τό όποιον θά έχρησιμοποιεΐτο 
γιά κυβερνείο σέ ένα σχετικό έργο. Φυσικά είχε κτισθή μόνο ή πρόσοψις καί ή είσο
δος, γιατί οί έσωτερικές σκηνές παίρνονται στο πρώτο συγκρότημα, κι’ ύστερα μον- 
τάρονται. Τέλος μοΰ έδειξαν καί μιά δεξαμενή πού τήν γεμίζουν νερό καί μέ ειδικά 
μηχανήματα δημιουργούν κύματα, ένα δέ πλοίο πού βρίσκεται επάνω (μικρό βέβαια) 
μέ ειδικό μηχάνημα τό κλυδωνίζουν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε νά δίνη τήν έντύπωσι 
τρικυμίας. Φυσικά οι έσωτερικές σκηνές τού πλοίου λαμβάνονται στις αίθουσες τού 
πρώτου συγκροτήματος, όπου έχουν κατασκευασθή καμπίνες πλοίων κανονικές, 
άναλόγως τής σκηνής.

Στο τρίτο συγκρότημα ύπάρχουν μεγάλες τεχνητές λίμνες, δάση, σταΰλοι, 
άλογα καί άμάξια γιά καουμπόϊκες σκηνές καί γενικά έκτάσεις πού χρησιμο
ποιούνται γιά τή λήψι σκηνών, δπως μάχης μέ ’Ινδιάνους κ.λ.π. ’Εκεί μάς έδειξαν 
καί τό περίφημο λιοντάρι, τό γνωστό άπό τις κινηματογραφικές ταινίες στήν αρχή 
τού έργου. Τό διατηρούν δέ γιά μασκώτ, γιατί έχει τώρα γηράσει. Γυρνώντας στά 
στούντιο συναντήσαμε άρκετές γνωστές στάρ πρώτης καί δευτέρας κατηγορίας, τις 
όποιες έγνώριζε πολύ καλά ό κ. Λογοθέτης, γιά τις όποιες δμως εμείς σχηματίζαμε 
άλλη έντύπωσι άπό κείνη πού έχουμε όταν τις βλέπουμε στήν οθόνη.

Πρέπει έδώ νά σημειώσουμε δτι ένα άπό τά μεγαλύτερα στούντιο ήταν καί 
έκεϊνο τών άδελφών Σκούρα. "Οπως μέ έπληροφόρησαν δμως οί τεράστιες έκτάσεις 
δπου ήσαν τά στούντια αυτά πουλήθηκαν καί τώρα κτίζεται έκεϊ μιά ολόκληρη και
νούργια πόλις μέ σύγχρονα μέγαρα κ.λ.π.

ΤΟ ΝΤΙΣΝΕ Υ ΛΑΝΤ
Τί είναι τό Ντίσνεΰλαντ; Είναι τό έργο ένός άνθρώπου, τού Ντίσνεϋ, τού εύφευ- 

ρέτου τών ταινιών «μίκυ μάους», ό όποιος αφού έπλούτισε, σκέφθηκε νά δημιουργήση 
μιά πολιτεία ολόκληρη, πού Θ’ άντιπροσωπεύη τήν παλιά άμερικανική ζωή καί ταυ
τόχρονα θ’ άποτελή κέντρο διασκεδάσεως γιά τούς πάντας, μικρούς καί μεγάλους.

Πλέον άπό 100 στρέμματα είναι ό χώρος πού καταλαμβάνουν τά διάφορα 
συγκροτήματα τού Ντίσνεΰλαντ. ’Εννοείται δτι έξω άπό τό χώρο τού έργου αυτού 
ύπάρχει ένα τεράστιο πάρκο αυτοκινήτων μέ άρτιωτάτη υπηρεσία γιά τήν τακτοποίησι 
τών αυτοκινήτων, ικανό νά περιλάβη 10.000 αύτοκίνητα. ’Εκεί άφήσαμε καί έμεΐς 
τό αύτοκίνητό μας, καί άφοΰ καταβάλαμε 5 δολλάρια έκαστος καί πήραμε άνάλογα 
δελτία (15 τον αριθμό) ό καθένας, μπήκαμε στήν πολιτεία τού Ντίσνεΰλαντ. Τά σκη-
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νικά άμέσως άλλάζουν. Βρισκόμαστε στή Μαίην στρήτ, οπού μιά μουσική μέ φαν- 
ταχτερές στολές παρελαύνει, ένώ γύρω από μια πλατεία γεμάτη μαγαζιά σέ στυλ 
παλαιό, υπάρχουν τράμ μέ άλογα πού κινούνται πάνω σέ σιδηροτροχιές, δπως πριν 
100 χρόνια. Δίνετε 10 σέντς καί κάνετε ένα περίπατο. Τό ίδιο γίνεται καί μέ λεω
φορεία διώροφα, ή άμαξάκια λαντώ, ή αυτοκίνητα παλαιά (πυροσβεστήρες). Στή 
συνοικία αυτή της Μαίην στρήτ υπάρχουν καταστήματα όλων των ειδών, κυρίως 
ειδών τουρισμού, έπαύλεις τού παλαιού καιρού, κέντρα όπου παίζουν ορχήστρες 
καί χορεύουν οί θεαταί, μπάρ γιά παγωτά, ποτά πού τά σερβίρουν κοπέλλες ντυμένες 
παλαιικά, άνθοπωλεϊα γιά άνθη άπό νάϋλον, πού μοσχοβολούνε όμως- υπάρχει ένα 
σκηνικό μέ βουνό καί βράχους, όπου πάνω βρίσκονται δύο τράγοι, φυσικά τεχνητοί, 
πού μοιάζουν όμως φυσικοί. Μέσα έκεΐ συνωθεΐται ό σύγχρονος κόσμος μέ τις κο
πέλλες πού φοράνε σόρτς καί περπατάνε ξυπόλυτες, μέ γυναίκες πού φοράνε παντα
λόνια καί μέ κάθε άλλη έξαντρίκ έμφάνισι.

Φεύγουμε άπό τή συνοικία αύτή καί μπαίνουμε στή συνοικία Φάνταζυλαντ, 
περνώντας άπό ένα πύργο μεσαιωνικό ωραιότατο, πού δίπλα του υπάρχουν λίμνες 
μέ νερό, καταρράκτες, πάπιες καί κύκνοι. Έ κ εΐ κυκλοφορούν καί μάς υποδέχονται 
τεράστια «μίκυ μάους», πού κάνουν κωμικώτατα άστεΐα. Φυσικά τά «μίκυ μάους» 
είναι άνθρωποι μεταμφιεσμένοι. Μπαίνουμε σ’ ένα αυτοκινητάκι, δίνοντας ένα άπό 
τά μπιλέττα μας, πού μάς μπάζει μέσα σέ ένα σκοτεινό πράγμα, όπου σέ λίγο 
νομίζουμε πώς είμαστε αίωρούμενοι στο κενό, ένώ βλέπουμε διάφορα φανταστι
κά τέρατα καί σημεία καί άκοΰμε άπόκοσμες φωνές. 'Η  διαδρομή βάσταξε 5 λε
πτά περίπου καί βγαίνουμε στο φώς. Έ κεΐ υπάρχουν τά περιστρεφόμενα κύπελλα, 
οπού, όποιος μπαίνει, αισθάνεται ύστερα τό μυαλό του νά κουνιέται. 'Υπάρχουν 
καί άλογάκια γιά παιδιά, άλλά σέ φάλαγγα κατά τετράδας καί μέ ρυθμό ωραιό
τατο, πού τον συνοδεύει έξαιρετική μουσική. Τραίνα ειδικά, άτμάκατες, πλεούμενα 
καί βάρκες φαντασμαγορικές καί σέ σχέδια «μίκυ μάους» καί άλλα πολλά παιγνίδια 
σέ κρατούν πολύ ώρα έκεΐ. Εννοείται ότι κατά τή νύκτα τό θέαμα είναι έξαιρετικό, 
γιατί καίγονται πυροτεχνήματα ονειρώδη. Τό σύνολο γενικώς στο τμήμα αύτό τού 
Ντίσνεϋλαντ είναι εξαιρετικά ωραίο, ιδίως γιά τά παιδιά, πού βρίσκουν λογής-λογής 
παιγνίδια, αύτοκινητάκια, άτμάκατες, ιπταμένους δίσκους, ωραία άλογα κ.λ.π. κ.λ.π.

Καί τώρα μπαίνουμε στο Φροντίερλαντ. Είναι ή περιοχή τών ’Ινδιάνων. Στήν 
είσοδο άριστερά καί δεξιά πάνω σέ παλούκια είναι καρφωμένες νεκροκεφαλές, λευ
κών προφανώς, τρόπαια τών ’Ινδιάνων. Μάς υποδέχεται ό ’Ινδιάνος τυμπανιστής 
μέ τά φτερά στο κεφάλι. Προχωρούμε καί βρισκόμαστε σέ δασωμένο βουνό πού γύ
ρω του κυλάει ένα μεγάλο ποτάμι. Μέσα στο ποτάμι κυκλοφορούν ένα ποταμόπλοιο, 
πού κινείται μέ φτερωτή προπέλλα, ένα πειρατικό πλοίο, πυρόγες (μονόξυλα) 
ινδιάνικες καί μαούνες άπό κορμούς δένδρων, ένώ γύρω καί μέσα στο δάσος είναι 
κρυμμένοι ’Ινδιάνοι μέ τά τόξα τους, έτοιμοι νά έπιτεθοΰν. 'Υπάρχει καί φρούριο 
ινδιάνικο καθώς καί σκηνές ’Ινδιάνων, πού χορεύουν στήν πίστα μέ τή συνοδεία 
τυμπάνων. Πιο πέρα υπάρχει σκοπευτήριο καί γαϊδουροκαβαλλαρία. ’Αλλά οί 
’Ινδιάνοι έξεπολιτίσθησαν καί ντυμένοι τώρα αμερικάνικα κυκλοφορούν στά νέα 
κέντρα, στο τραινάκι πού βαδίζει σιγά σφυρίζοντας, καί στο θέατρο όπου οί αρτί
στες χορεύουν κάν-κάν. Καί τό τμήμα αύτό είναι έξαιρετικά ωραίο καί δίνει τήν ει
κόνα τής ζωής τών ’Ινδιάνων. ’Από ’κεί προχωρούμε προς τό τμήμα Τομόρουλαντ. 
Έ κεΐ βλέπουμε τά έναέρια ηλεκτρικά τραίνα. Δίνουμε τό μπιλέττο μας καί μπαίνουμε. 
Τό τραίνο αύτό κινείται σέ μιά γραμμή πού είναι στηριγμένη πάνω σέ τσιμεντοκο- 
λώνες καί κάνει τον γύρο ολοκλήρου τού Ντίσνεϋλαντ, περνάει πάνω άπό λίμνες όπου 
κινούνται υποβρύχια καί άτμάκατες κ.λ.π. Είναι ωραιότατο καί, όπως φαίνεται, άπό 
αύτό οί άμερικανικές υπηρεσίες τροχαίας ένεπνεύσθησαν τήν κατασκευή μεγάλου 
δικτύου έναερίων σιδηροδρόμων γιά νά λύσουν τό πρόβλημα τής τροχαίας. Κατά τήν 
διαδρομή σταματήσαμε στο μεγάλο ξενοδοχείο Ντίσνεϋλαντ, τό όποιο είναι ώραι-
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ότατο μέ πισίνα για κολύμβησι, μέ γκολφ, μέ ρεστωράν υπαίθριο, δπου κάθεται κανείς 
σέ πολυθρόνες άναπαυτικές καί μέ δλες τις σύγχρονες άνέσεις. ’Εκεί πηγαίνουν πολλοί 
καί μένουν προς παραθερισμόν, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα στο Ντίσνεϋλαντ. "Ο
ταν έτελείωσεν ό περίπατός μας στον εναέριο σιδηρόδρομο, μπήκαμε στδ υποβρύχιο, 
δπου μέσα άπδ τα φιλιστρίνια βλέπαμε τό βυθό τής θαλάσσης (τεχνητό φυσικά), 
μέ δλα τα έξωτικά θαλασσινά έγχρωμα εΐδη, εξαιρετικά κογχύλια, καρχαρίες κ.λ.π. 
Μέσα άπό τό υποβρύχιο θαυμάζουμε τήν έκθεσι χημικών τοϋ συγχρόνου πολιτισμού 
καί ύστερα μπαίνομε στο ύποβρύχιο τοϋ ’Ιουλίου Εέρν, μέ τό όποιο πήγε έπτά χ ι
λιάδες λεύγες ύπό τήν θάλασσαν. Είναι ένα φανταστικό πλοίο, πού άποτελεΐ κατόρ
θωμα σκηνικής έμπνεύσεως καί έκτελέσεως, γιατί νομίζει κανείς δτι πραγματικά 
ταξιδεύει κάτω άπό τή θάλασσα. 'Υπάρχουν καί άλλα πράγματα έδώ, δπως ό πύ
ραυλος, πού δποιος μπαίνει μέσα νομίζει δτι ταξιδεύει στή στρατόσφαιρα. 'Υπάρχει 
καί τό σπίτι τού μέλλοντος, τό όποιο έκθέτει ό οίκος Μοντάντο. Τό σπίτι αύτό στη
ρίζεται πάνω σέ μιά κολώνα άπό μπετόν καί είναι δλο καμωμένο άπό πλαστική 
ύλη. Κάτω άπό τό σπίτι υπάρχει λίμνη μέ λουλούδια καί έξωτικά φυτά. Μπήκαμε 
μέσα στο σπίτι αύτό καί θαυμάσαμε πώς στο χώρο αύτό, σέ σχήμα σταυρού, ύπάρχουν 
τά πάντα γιά τή λειτουργία ένός σπιτιού μέ δλες τις άνέσεις, μέ γούστο καί μέ ευρυ
χωρία άρκετή γιά τέσσερα άτομα. Φυσικά τό σπίτι αύτό μπορεί νά τό άγοράση 
κανείς άπό τήν εταιρεία, νά τό μεταφέρη δπου θέλει μέ τροχοφόρο καί νά τό τοποθετή 
στο οικόπεδό του μέ άνάλογη διαρρύθμισι τών κήπων κ.λ.π. 'Ομολογουμένως πρό
κειται γιά μιά ιδέα πού δέν θ’ άργήση νά γίνη πραγματικότης, τουλάχιστον γιά τήν 
’Αμερική. Στό ίδιο αύτό τμήμα τού Τομόρουλαντ ύπάρχει καί τό χιονισμένο βουνό 
τού Ντίσνεϋλαντ. Πρόκειται γιά ένα τεχνητό βουνό, πού έχει γίνει μέ ειδικούς τσι- 
μεντόβραχους καί τό όποιο άπό μέσα είναι κούφιο, ώστε νά κυκλοφορούν κυκλικώς 
βαγονέτα άνοικτά πάνω σέ σιδηροτροχιές. Φυσικά οί γραμμές αύτές πότε μπαίνουν 
μέσα στό βουνό, πότε βγαίνουν άπ’ έξω, δπου ύπάρχουν κατηφοριές, καί πότε άνε- 
βοκατεβαίνουν κάθετα. ’Αποφασίσαμε μέ τό κουμπάρο μου, τον κ. Στήβ Κάλλας, νά 
μπούμε σ’ αύτό τό πράγμα (παρά τή σύστασι πού μάς έκανε ή γυναίκα του ή Ελένη 
νά μή μπούμε σ’ αύτό), γιατί βλέπαμε δτι τό βαγονέτο έμπαινε στό βουνό καί έβγαινε 
άπό αύτό μέ μικρή ταχύτητα. Τήν πάθαμε δμως γιατί άφοΰ μάς δέσανε μέ ζώνες 
άσφαλείας ώστε νά μή τιναχτούμε έξω καί πριν προλάβουμε καλά καλά νά καταλά
βουμε τί γίνεται, άρχισε τό βαγονέτο αύτό ν’ άνεβαίνη κάθετα μέσα στό βουνό, καί 
ύστερα νά τρέχη σάν φρενιασμένο δεξιά κι’ άριστερά, πάνω, κάτω, έξω, μέσα, μέ τερά
στια ταχύτητα καί τέτοια τραντάγματα ώστε είναι ζήτημα πώς δέν λιποθυμήσαμε 
στά πέντε λεπτά πού κάνει αύτές τις έπικίνδυνες τρέλλες. Καί έρωτάται, είναι τρελλοί 
έκεΐνοι πού έφτειαξαν αύτό τό πράγμα, ή έκεϊνοι πού μπαίνουν μέσα σ’αυτό, οί όποιοι 
δμως έχουν τό έλαφρυντικό δτι είναι άπροειδοποίητοι ; ’Απορώ δέ πώς οί άστυνομι- 
κές αρχές επιτρέπουν τή λειτουργία του μ’αύτή τήν ταχύτητα, γιατί έπί τέλους ήλεκ- 
τρικό μηχάνημα είναι καί ύπόκειται καί αύτό, δπως κάθε μηχάνημα, σέ βλάβη.’Ίσως 
οί έμπνευστές του νά θέλουν νά δώσουν τήν έννοια τών άρχαίων Ελλήνων τού «έπικιν- 
δύνως ζήν» ή τού Virere Pericolozamente τών Ρωμαίων. ’Αλλά τις δοκιμές αύτές 
πρέπει νά τις κάνη έκεΐνος πού θέλει, καί δχι ό άνύποπτος επισκέπτης τού Ντίσνεϋ
λαντ. Πάντως είχαν δίκαιο οί άστυνομικές αρχές τού Λος ’Άντζελες, πού δέν έπέτρε- 
ψαν γιά λόγους άσφαλείας στόν Κροΰτσεφ νά έπισκεφθή τό Ντίσνεϋλαντ, παρά τή 
ζωηρή έπιθυμία πού είχεν, τουλάχιστον ως προς αύτό καί μόνον τό βουνό, γιατί 
άσφαλώς ό Άσιάτης πρόεδρος τής Ε.Σ.Σ.Δ . θά έμπαινε μέσα, άλλά δέν ξέρει κανείς 
αν θά έβγαινε σώος καί άβλαβής. Ά πό  τό ίδιο βουνό περνούσαν καί τά κρεμαστά πάνω 
σέ σύρμα βαγονέτα. Τελειώνοντας τό έπικίνδυνο τούτο τμήμα πήγαμε στό τελευταίο 
τμήμα πού έχρι τον τίτλο Άντεβέντσιουρλαντ. Καί πάλι στήν είσοδο νεκροκεφαλές 
πάνω σέ κοντάρια καί ύστερα μέσα, λίμνες, δπου στέκονται στήν άκρη τεράστιοι



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ ό  « χ ά ν ι  τ ο ϋ  Σ κ ό ρ δ α »
'Υπό τοϋ Άστυφύλακος κ. Κ Ω Ν. ΡΗΓΑ

Δεν υπάρχει “Ελληνας, πού νά μην ακούσε κάποτε την φράσι : «στοΰ Σκόρδα 
το Χάνι». Θά νόμιζε κανείς, δτι ϊσως τοϋτο νά είναι κάπου πολύ μακρυά, καί είναι 
άδύνατος ή έπίσκεψίς του. Καί δμως το θρυλικό χάνι είναι κοντά στην ’Αθήνα, 
στην είσοδο τοϋ Πικερμιοΰ. “Εχει μιά ενδιαφέρουσα ιστορία, πού συνδέεται μέ γε
γονότα, πού συνετάραξαν τούς άνθρώπους της έποχής, καί πού έγιναν παγκοσμίως 
γνωστά μέ την δραματικότητά τους. Σήμερα, τό «χάνι τοϋ Σκόρδα» ανήκει στον 
Βασίλη Ξηντάρα, ένα καλόκαρδο λεβεντάνθρωπο τοϋ Πικερμιοΰ. 'Ο  Βασίλης, μέ 
την γυναίκα του την ’Ιφιγένεια, κρατάνε τό χάνι στη μορφή τής παραδόσεως. Χαρα
κτηριστικές εικόνες στούς τοίχους, τό Ζάλογγο καί οί Σουλιώτισσες πού χορεύουν 
καί πέφτουν στο βάραθρο γιά νά μή παραδοθοΰνε στούς Τούρκους, ό χορός των Με- 
σογειατισσών, οί κυνηγοί πού κοιμούνται μαζί μέ τά σκυλιά τους κάτω άπό τό 
πλατάνι, ένώ οί λαγοί τούς... παρακολουθούν ειρωνικά! κ.λ.π.

Τό χάνι έκτίσθηκε τό 1862 άπό τον γαιοκτήμονα τού Πικερμιοΰ ’Ανάργυρο

έλέφαντες (τεχνητοί) έπίσης βάρκες μέ τουρίστες κυκλοφορούν στις λίμνες αυτές μέ 
τούς καταρράκτες πάνω άπό βράχους. ’Αχυροκαλύβες, μέ ’Ινδιάνους νά μένουν μέσα, 
καμηλοπαρδάλεις καί άλλα ζούδια, δλα τεχνητά, δίνουν την έντύπωσι χωριού άγριων 
κυνηγών νεκροκεφαλών. Πιο πέρα ένας ιπποπόταμος έχει άνοίξει τό τεράστιο στό
μα του μέσα στο ποτάμι έτοιμος νά φάη τίποτε, άφοΰ καί αύτός είναι τεχνητός. 
Κι’ ύστερα μπαίνουμε στά κέντρα τους, δπου Χαβανέζες χορεύουν καί τραγουδούν, 
παπαγάλοι τεχνητοί κάνουν παιγνίδια καί μιλάνε, καί ’Ερυθρόδερμες έχουν σχηματί
σει ένα μπαλέτο καί υπό τούς ήχους ορχήστρας ’Ινδιάνων χορεύουν. Φεύγουμε καί 
άπό έκεΐ καεί τελειώνουμε μέ τό «κώμικ άτράξιονς», τις κωμικές δηλαδή άτραξιόν 
πού προκαλοΰν άκράτητα γέλοια. Τώρα συγκρίνοντας τό Ντίσνεϋλαντ μέ τό Τιβόλι, 
πού είδα στην Κοπεγχάγη, βρίσκω δτι ένώ τό Τιβόλι παρουσιάζει κάτι τό ονειρώδες 
σ’ δλες τις εμφανίσεις καί εκτελέσεις, τό Ντίσνεϋλαντ δείχνει την άμερικανική τάσι 
προς τά έντυπωσιακά κατασκευάσματα καί πρός τά φανταστικά έπιτεύγματα. Καί 
στά δύο δμως συγκροτήματα αυτά ό άνθρωπος διασκεδάζει πολύ καλά.

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΙΣ

Διετύπωσα την επιθυμία νά έπισκεφθώ τό Πανεπιστήμιο τού Λος “Αντζελες. 
Πράγματι ό κ. Στήβ Κάλλας μέ πήγε έκεΐ μέ τό αυτοκίνητό του, άλλά δέν βρήκα 
δπως νόμισα ένα μέγαρο. Βρήκα μιά πόλι ολόκληρη άπό τεράστια κτίρια, ένα γιά 
κάθε έπιστήμη καί άπειρα εργαστήρια, έτσι πού μόνο έπωχούμενος αύτοκινήτου 
μπόρεσα νά σχηματίσω μιά ιδέα τού πνευματικού αυτού κέντρου. Πλέον τών 20.000 
φοιτητών σπουδάζουν έκεΐ. Στην ΐδια περιφέρεια υπάρχουν καί τά σπίτια δπου μένουν 
οί φοιτηταί, στά όποια είδα δτι υπάρχουν στο καθένα άπό δύο κεφαλαία έλληνικά 
γράμματα π.χ. Δ.Κ. ή Φ.Ξ. ή Ν.Ρ. ή Α.Ω. κ.λ.π Ρώτησα σχετικά τί σημαίνει αυτό 
καί μοΰ εξήγησαν δτι οί φοιτηταί πού μένουν σέ κάθε σπίτι άνήκουν σέ ένα σύλλογο 
μέ τά έλληνικά αυτά στοιχεία. Καί δταν τελειώσουν γράφουν δτι τόσοι άριστεύσαντες 
άνήκον στο σύλλογο Ν.Ρ. κ.λ.π. Πρόκειται γιά μιά άμιλλα ευγενική μεταξύ τών φοι
τητών. ’Εσχάτως (1960) έκτίσθη καί μιά τεράστια πολυκατοικία δπου κάθονται 
εκατοντάδες φοιτηταί καί εξυπηρετούνται, γιατί έτσι βρίσκονται πλησίον στο πανε
πιστήμιο καί δέν χάνουν χρόνο.

(Στά έπόμενο: Γιοσέμινς πάρκ— Μιά ονειρώδης κοιλάδα μέ έλατα 2.000 ετών, καταρρά
κτες, λίμνες, ποτάμια, σπδρ θερινά και χειμερινά—Πύρινοι καταρράκτες κ.λ.π.).
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Πετράκη, της οικογένειας πού κατείχε τον χώρο της Μονής Πετράκη, ίδιοκτητρίας 
άπέραντης έκτάσεως, άπό τον σημερινόν «Ευαγγελισμό» μέχρι καί του Σουνίου. 
Σήμερα ή Μονή ελάχιστα πλέον κατέχει, πού μόλις μπορούν καί έπαρκοΰν για την 
στοιχειώδη έπιβίωσί της, σαν πνευματικής κυψέλης. Το 1895, ό γαιοκτήμων. τού 
Πικερμιοϋ ’Αλέξανδρος Γ. Σκουζές, έ'καμε διάφορες μεταρρυθμίσεις, ύπό τήν έπί- 
βλεψι τοϋ ’Αθηναίου εργολάβου Θεοδώρου Τσάκωνα.

Τά γεγονότα πού κατέστησαν γνωστό τό«χάνι τοϋ Σκόρδα», άρχισαν τό 1869. 
Έκυριαρχοΰσε τότε στα Μεσόγεια καί έλυμαίνετο τά χωριά, μιά άσύλληπτη ληστο
συμμορία. Άργχηγοί της, ό Κίτσος ό Λόγγος καί ό διαβόητος Πατσαβούρας. Τό 
χάνι ήταν σταθμός ταξιδιωτών. Είχε μέσα πράγματα άξίας. Ό  Λόγγος, άξίωσε 
νά παίρνη γερό καί τακτικό πεσκέσι άπό τον χανιτζή. ’Εκείνος, έκ φύσεως παλλη- 
καράς, δεν συμμορφώθηκε. "Ομως ενα χειμωνιάτικο βράδυ, Φεβρουάριος τοϋ 1869, 
προ 94 έτών, ό Πατσαβούρας πατάει τό χάνι, σφάζει τό άφεντικό, λεηλατεί τά πάν
τα καί κρεμά τό φέσι του στήν πόρτα, γιά νά δείξη δτι δέν άστειεύεται... Τό 1870, 
τέλη Μαρτίου, λόρδοι περιηγηταί περνούσαν κουρασμένοι άπό τό Πικέρμι καί έστα- 
μάτησαν στο χάνι. Πάρα πέρα, στά «κονάκια» τών τσοπαναραίων, είχε τό λημέρι 
της ή φοβερή ληστοσυμμορία τών Τάκη καί Χρήστου Άρβανιτάκη, άποτελουμένη 
άπό 22 ληστάς. Κάποιος τσοπάνος, πού έπρομήθευε καπνό στούς ληστάρχους, τούς 
είδοποίησεν δτι στο χάνι ξεπέζεψαν λόρδοι, πού έτοιμάζονταν νά κατευθυνθοΰν στο 
Μαραθώνα, γιά έπίσκεψι τοϋ χώρου τής ιστορικής μάχης. ’Αμέσως ή συμμορία 
έστησε καρτέρι στή γέφυρα τοϋ Πικερμιοϋ. Κάθησε εκεί λουφάζοντας, έως πού είδε 
τή συνοδεία νά έπιστρέφη άπό τον Μαραθώνα. ΤΗταν ή ώρα 4.20' τό άπόγευμα. Μό
λις φανήκανε οί λόρδοι, ό Τάκης Άρβανιτάκης, βγήκε σ’ ενα ψηλό βράχο καί φώ
ναξε μέ τήν άγριοφωνάρα του: «Σταθήτε, ώρέ. "Αλτ!...» Συγχρόνως λησταί ένεφα- 
νίζοντο άπ’ δλες τις μεριές, κρατώντας κάτι πελώριες άκονισμένες χατζάρες. Οί 
λόρδοι παγώσανε. Έσήκωσαν τά χέρια, παρακαλώντας νά σωθούν. 'Η  συμμορία δέν 
έπείραξε κανένα, μόνο πούτούς έπήρε δ,τι είχαν. Οί ξένοι ήσαν: 1) ό λόρδος Μουγκά- 
στερ μέ τήν λαίδη σύζυγό του, 2) ό γραμματεύς τής άγγλικής Πρεσβείας "Ερπερτ, 
3) ό γραμματεύς τής ’Ιταλικής πρεσβείας κόμης Μπούλι, μέ τήν σύζυγό του καί 
τό έξαετές κοριτσάκι τους, καί 4) ό νεαρός "Αγγλος λόρδος Φρειδερίκος Γρέϋ 
Βίννερ, ό όποιος άπό τον φόβο του, άρχισε νά δίνη φιλιά στούς ληστάς καί νά τούς 
φωτογραφίζη!...

Ευτυχώς ή ληστεία έπατάχθηκε γρήγορα μέ σύντομα καί δραστικά μέτρα. 
"Ολα τά χωριά τών Μεσογείων καί τής ’Αττικής άνέπνευσαν καί ή τάξις άπε- 
κατεστάθη σέ ολόκληρη τήν περιφέρεια. Τό «χάνι τοϋ Σκόρδα», δμως, έγινε παγ
κοσμίους γνωστό. ’Ακόμη καί σήμερα, οί ξένοι μπαίνοντας μέσα ρωτάνε μέ ενδια
φέρον τον Ξηντάρα γιά τά παληά αύτά ιστορικά γεγονότα. Γιά τις ληστείες, τά λύ
τρα, τις εξοντωτικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, τούς βασιλείς τών όρέων, καί 
τις άλλες ρομαντικές ιστορίες, πού συνδέονται άμεσα μέ τό διαβόητο αυτό χάνι.

Τέλος σ’ αυτό τό χάνι έτρωγαν επί χρόνια καί κατοικούσαν διάσημοι Γερ
μανοί καθηγηταί, πού ένήργησαν τις σπουδαίες παλαιοντολογικές άνασκαφές τού 
Πικερμιοϋ, μεταξύ τών έτών 1882 καί 1895. Οί καθηγηταί αυτοί ήταν οί: Δάμες, 
Μ. Νιμάγερ, Β. Τάουσεδ Μίχαλετ, ό πρίγκιψ τής ’Ορλεάνης καί οί κορυφαίοι "Ελ
ληνες παλαιοντολόγοι καθηγηταί τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, άείμνηστοι 'Η ρα
κλής Μητσόπουλος καί Θεόδωρος Σκούφος. ’Αργότερα, κατά τό 1912, δταν έγι
ναν οί τελευταίες περιώνυμες άνασκαφές στο Πικέρμι, διέμεινεν έκεϊ καί ό διάση
μος Αυστριακός (Βιεννέζος), καθηγητής "Αμπελ. Σήμερα, μένει τό κτίσμα γιά νά 
θυμίζη ένα ταραχώδες παρελθόν... ,

Κ. ΡΗΓΑΣ



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Κυκλώπων.
Πάροδος της όδοϋ Τριών Ιεραρχών 158, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων 

«Κάτω Πετράλωνα».
Κατά τήν μυθολογία καί τον 'Ησίοδο οί Κύκλωπες ή σαν τρεις γιγαντόσωμοι 

γυιοί τοϋ Ούρανοΰ καί της Γαίας (Βροντής, Στερόπης καί "Αργής), οί όποιοι είχον 
στο μέσον τοϋ μετώπου των κυκλοτερή οφθαλμό.'Ο πατέρας των τούς έρριψε στον 
Τάρταρο, πλήν όμως τούς άπηλευθέρωσεν ό Ζεύς καί παρέμειναν έκτοτε στο εργα
στήριο τοϋ 'Ηφαίστου, βοηθοϋντες αύτόν στην κατασκευή τών κεραυνών τοϋ Διός 
καί στην σφυρηλάτησι τών όπλων θεών καί ήρώων.

Κύκνων (Στρουθιών).
Πάροδος της λεωφόρου Γαλατσίου 64, δύο στάσεις πριν τοϋ τέρματος τών 

λεωφορείων «Γαλάτσι».
Πρόκειται γιά τά γνωστά λευκά πτηνά, πού μεταφορικώς συμβολίζουν τό κάλ

λος καί την υπερηφάνεια.
Κυμαίων.
Πάροδος τής όδοϋ Άκταίου 48, όπισθεν τοϋ ’Αστεροσκοπείου.
’Οφείλει τήν ονομασία στούς κατοίκους της Κύμης, οί όποιοι διατηρούν άρ- 

χαίζουσα προφορά της ελληνικής γλώσσης, χωρίς ιδιωματισμούς.
Κύμη^.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 157, στάσις «'Αγίου Μελετίου».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή κωμόπολι τής επαρχίας Καρυστίας καί τοϋ νο

μού Εύβοιας, τήν κοινώς Κούμη. Έ δρα ομωνύμου Δήμου έχει περί τις 3.300 κατοί
κους. Ε ξάγει εξαιρετικό κρασί καί λευκά σύκα, τύπου Σμύρνης. (Συνώνυμη οδός 
ύπάρχει στήν Καλογρέζα).

Κυ μοθόης.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο Βουλιαγμένης 236 καί τελειώνει στήν όδό Πρού- 

σης τής Χαραυγής.
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Κατά τήν μυθολογία, ή Κυμοθόη ήταν μία των Νηρηίδων καί έξεπροσώπει 
τήν ταχύτητα των κυμάτων. Λέγεται δτι ύπήρξεν ή εκλεκτή τοϋ Τρίτωνος.

Κυνεγείρου.
Πάροδος της όδοΰ Λεωνίδου 56, στο Μεταξουργείο.
Ό  Κυνέγειρος, ήρως των ’Αθηναίων καί άδελφός τοϋ τραγικοΰ Αισχύλου, 

δταν στη μάχη τοϋ Μαραθώνος (490 π.Χ ) άπεπειράθη νά κρατήση μέ το χέρι του 
άποπλέουσα περσική τριήρη, έφονεύθη άπο Πέρση στρατιώτη. 'Η  ήρω.κή αυτή 
πράξις τοϋ Κυνεγείρου άπηθανατίσθη στήν «Ποικίλη Στοά». (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στή Καλλιθέα).

Κυνέτου.
Πάροδος της όδοΰ Ηφαίστου 46, κοντά στή πλατεία Μοναστηρακίου.
'Ο Κυνέτας, Λακεδαιμόνιος τήν καταγωγή, είναι ό συγγραφεύς της «Τηλεγο- 

νίας», ιστορίας τοϋ Τηλεγόνου, γυιοΰ τοϋ ’Οδυσσέως καί τής Κίρκης.
Κυν ίσκας.
Πάροδος τοϋ τέρματος της όδοΰ Μάρκου Μουσούρη, στο Μέτς.
'Η  Κυνίσκα, κόρη τοϋ Σπαρτιάτου βασιλέως Άρχιδάμου καί άδελφή τοϋ ’Α

γησιλάου, κατέστη γνωστή γιά τις νίκες της στούς άγώνες ιπποδρομίας τη ς’Ολυ
μπίας.

Κυνουρίας.
Πάροδος της όδοΰ ’Αριστοβούλου 67, άπέναντι στή «Δημοτική αγορά» Ρούφ 

(οδός Πειραιώς).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή περιοχή τής Α Πελοποννήσου, πού εύρίσκεται 

κοντά στή Δ παραλία τοϋ Άργολικοΰ κόλπου καί αποτελεί τήν ομώνυμη έπαρχία, 
μέ έκτασι 1184 τετρ. χιλμ. καί περί τις 30 χιλιάδες κατοίκους.

Πρώτοι κάτοικοι τής Κυνουρίας ήσαν Πελασγοί, οί όποιοι έξεδωρίσθησαν 
μετά τήν υποταγή τους στούς Άργείους. Οί σημερινοί της κάτοικοι, οί γνωστοί 
«Τσάκωνες», θεωρούνται ώς άπόγονοι τών Έλευθερολακώνων καί διατηρούν ιδιαί
τερο γλωσσικόν ιδίωμα. 'Η  ονομασία τους προέρχεται από τή παραφθορά τής λέ- 
ξεως «Λάκωνες» (Τσλάκωνες =Τσάκωνες).

Κυπριανού.
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοΰ Δελαπόρτα, κοντά στο τέρμα τών λεωφο

ρείων «Γκύζη».
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοϋ έθνομάρτυρος καί ’Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου Κυπριανού, πού γεννήθηκε στο Στρόβολο τής Λευκωσίας τό 1756. Τό 1810 
έξελέγη ’Αρχιεπίσκοπος καί ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τήν ΐδρυσι σχολών (Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον), ναών καί άλλων κοινωφελών έργων. Έ ξ  αυτής τής εθνικής του 
δράσεως κατέστη ύποπτος, καί τήν 9ην ’Ιουλίου 1821 έκαρατομήθη άπό τούς Τούρ
κους. Κατά πάσαν πιθανότητα ήταν μέλος τής Φιλικής Εταιρίας.

(  Συνεχίζεται)
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ιά πρώτην ίσως φοράν, κατά την μεταπολεμικήν έποχήν, τό κΰμα των διαρ- 
ξεων προσέλαβε τάς άσυνήθεις διαστάσεις των τελευταίων ήμερων. Και διά 
πρώτην ΐσως φοράν τδ κοινόν, ως ήτο φυσικόν, έντυπωσιάσθη εις τόσον μεγάλον 
βαθμόν, ό τύπος δέ άφιέρωσε τοιαύτην πληθώραν άρθρων, χρονογραφημάτων, ση
μειωμάτων καί παρατηρήσεων έπί τοϋ άντικειμένου τούτου. ’Έρχεται λοιπόν αύτο- 
μάτως εις τά χείλη τό τετριμμένον άλλά καί έπιβαλλόμενον έκ των πραγμάτων έ- 
κεϊνο ερώτημα πού πάντοτε έχαρακτήριζε δυσμενείς καταστάσεις: « Τ ι ς  π τ α ί -  
ε ι ; ».

** *
'Η  άπάντησις εις τό ακανθώδες τοϋτο ερώτημα έκφεύγει τής άρμοδιότητος 

τοϋ υποφαινομένου. 'Ο λόγος επομένως εις τον ήμερήσιον τύπον, εις τά όργανα τής 
κοινής γνώμης πού κρίνουν γεγονότα καί καταστάσεις καί επισημαίνουν καί στη
λιτεύουν όσα ή καθημερινή ζωή παρουσιάζει. Γράφει λοιπόν μεγάλη πρωινή έφη- 
μερίς εις σχετικόν σημείωμα: «Τό Σαββατοκύριακον έγιναν δέκα διαρρήξεις κα- 
»ταστημάτων, οικιών καί περιπτέρων εις τό κέντρον τής πρωτευούσης. 'Η  Άστυ- 
»νομική Διεύθυνσις ’Αθηνών θά πρέπει νά παραδεχθή ότι είναι πολλαί διά δύο εί- 
»κοσιτετράωρα. Δέν έχομεν διάθεσιν νά τήν κατηγορήσωμεν. 'Απλώς θά ήθέλα- 
»μεν νά γνωρίζωμεν, μήπως οί άνδρες τής δυνάμεώς της δέν επαρκούν διά νά έκ- 
«πληρώσουν δλας τάς άνατεθεϊσας εις τήν ’Αστυνομίαν άποστολάς. Διότι ύποπτευό- 
»μεθα ή αδξησις τών διαρρήξεων οφείλεται εις άριθμητικήν άνεπάρκειαν τής άστυ- 
»νομικής δυνάμεώς ’Αθηνών. Δέν άναμένομεν υπεύθυνον έπί τοϋ προκειμένου άνα- 
»κοίνωσιν. Έάν όμως, αύτό, πράγματι, συμβαίνη, τότε κάποια μέτρα δέον νά λη- 
»φθοϋν ή διά νά άπαλλαγή ή ’Αστυνομία Πόλεων ώρισμένων άποστολών ή διά νά 
»αύξηθή 6 αριθμός τών ύπηρετούντων είς αυτήν»... Καί άπό τών στηλών έπιφανοϋς 
σχολιαστοΰ παρατηρεϊται έπίσης: «Διά νά εϊμεθα δίκαιοι, πρέπει νά άναγνωρίσω- 
»μεν καί τών πτωχών διαρρηκτών τό δίκηο: άπό οσα διαβάζει κανείς αύτάς τάς ή- 
»μέρας πείθεται οτι ή περιφρούρησις τής κινητής περιουσίας τών πολιτών άφήνε- 
»ται εις τήν ευγένειαν τών διαβατών. Δεκάδες χιλιάδες δραχμών καί τιμαλφή έγκα- 
»ταλείπονται εις εύθραυστα ντουλάπια, τά σπίτια εις τά όποια εισβάλλουν οί διαρ- 
»ρήκται ανοίγονται μέ μιά σπρωξιά, καί, ώς έπί τό πλεϊστον, ή θύρα τοϋ σπιτιοΰ 
«είναι σκοτεινή. Διά νά φυλάξη όλα αύτά τά άφρακτα κυριολεκτικούς άκίνητα ή Ά -  
«στυνομία θά έχρειάζετο ενα άστυφύλακα σέ κάθε σπ ίτι! Δέν είναι δύσκολον νά 
«ύποστηρίζη κανείς ότι υπάρχουν περιπτώσεις κλοπών, κατά τάς οποίας άντί νά 
«διώκεται ό κλέπτης πρέπει νά διωχθή τό θΰμα του, διότι μέ τήν άμεριμνησίαν του 
«έβοήθησε τήν κλοπήν»...

*
Θά προχωρήσω είς μερικά χαρακτηριστικά τοϋ διαρρηκτικοΰ κύματος, όπως 

άπό τών στηλών άπογευματινής έφημερίδος παρουσιάζονται. «Πρόκειται, σημειώ- 
«νει ό άρθρογράφος, «περί ενός «νέου κύματος» έλαφρας έγκληματικότητος, τό ό-
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»ποΐον παρουσιάζει τά έξης χαρακτηριστικά: Πρώτον, αί «επιχειρήσεις» δεν είναι 
«σύνθετοι καί δυσχερείς, προϋποθέτουσαι μακράν προεργασίαν καί συστηματικήν 
«όργάνωσιν. Διαρρήξεις περιπτέρων, είσβολαί άπό φεγγίτας, παραβιάσεις λουκέ- 
»των, θραύσεις προθηκών καί άρπαγαί διαφόρων άντικειμένων (βαλιτσών, ραδιο- 
«φώνων κλπ .) άπό οικίας, γραφεία κλπ., οί ένοικοι τών οποίων είναι άπρόσεκτοι. 
«Δεύτερον, τά «περιουσιακά στοιχεία» πού άλλάζουν ιδιοκτήτην δέν είναι μεγάλης 
«άξίας—είτε περί χρημάτων πρόκειται, είτε περί άντικειμένων (τά όποια πωλοΰν- 
«ται καί «κοψοτιμής» εις τούς κλεπταποδόχους ή τούς άνυπόπτους άγοραστάς). 
»Τρίτον, μία πρώτη φουρνιά συλλήψεων δικαιολογεί τήν έντύπωσιν δτι τό «κύμα» 
»είναι νέον οχι μόνον διότι παρουσιάζει διά πρώτην φοράν τόσον ύψος, άλλά καί 
»άπό άποψιν «συνθέσεως». 'Όλοι οί συλληφθέντες διαρρήκται καί «μπουκαδόροι» 
«έχουν ηλικίαν κυμαινομένην μεταξύ 16 καί 24 έτών καί άρκετοί άπό αύτούς είναι 
«καθαροί»—άγνωστοι δηλαδή εις τάς άρχάς. Ποία έξήγησις πρέπει νά δοθή εις τό 
«φαινόμενον αύτό; Είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι κατά τάς περιόδους τών με- 
»γάλων εορτών παραλύει ή «αυτοάμυνα» τοϋ κοινού, χαλαρώνονται αί προφυλά- 
»ξεις του, αύξάνουν αί φροντίδες του, πολλαπλασιάζονται αί άπροσεξίαι του καί συ- 
»νεπώς δημιουργοϋνται πολύ περισσότεραι εύκαιρίαι καί πολύ μεγαλύτεροι 
«πειρασμοί δι’ εκείνους, οί όποιοι ή έθεσαν έαυτούς κατ’ επάγγελμα έκτος τοϋ νό- 
»μου ή εύρίσκονται—διά διαφόρους άτομικούς λόγους—εις τό μεταίχμιον... Διά νά 
«είμεθα δμως δίκαιοι πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι τό κϋμα αύτό της «έλάσσονος» 
«έγκληματικότητος δέν είναι ορθόν ν’ άποδοθή άποκλειστικώς εις τούς καθ’ οίον- 
«δήποτε τρόπον «γνωστούς» καί «σεσημασμένους». Τουναντίον μάλιστα. Οί ήρωές 
»του είναι κατά πλειονότητα νέοι. Καί τό γεγονός τοΰτο καθιστά δυσχερεστέραν τήν 
»άνακάλυψίν των. "Ενας «ταξινομημένος» (άπό άποψιν μεθόδου, κλίσεως, άκτΐνος 
«δράσεως κλπ .) κακοποιός, άνακαλύπτεται πολύ εύκολώτερα άπό ένα πρωτάρην. 
»Καί οί περισσότεροι τοϋ «νέου κύματος» φαίνεται δτι είναι πρωτάρηδες. Είναι 
»αύτά τά «άντράκια» πού έχουν κάποια δουλειά μέ άνεπαρκεϊς άπολαυάς ή δέν έ- 
»χουν καμμίαν οικονομικήν βάσιν, άλλά θέλουν νά κάνουν «μεγάλην ζωήν», νά έν- 
«τυπωσιάζουν «φιλενάδες», νά συχνάζουν εις τά «νάϊτ-κλάμπς» καί τά μπουζού- 
»κια καί νά μιμούνται τούς μεγάλους—άνυπόμονα, βιαστικά, άνενδοίαστα καί χωρίς 
«συνείδησιν τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοϋ. Τώρα κάμνουν διαρρήξεις ή άρπάζουν ως 
«μπουκαδόροι δ, τι βροΰν μπροστά τους. Αΰριον δμως οί περισσότεροι άπό αύτούς 
»θά γίνουν κατ’ επάγγελμα έγκληματίαι. Ποιος, άραγε, θά τούς συγκρατήση εις 
»τόν κατήφορον;».

** *
ϊζ
Λ.Λ.άθε λόγος έχει καί άντίλογον. Τό κϋμα τών διαρρήξεων συνεπώς ήτο φυσι
κόν νά τό διαδεχθή κϋμα συλλήψεων τών δραστών, νά προοιωνίζεται δέ πο
λύ σύντομος ή άνακάλυψις δσων, μέχρι της στιγμής πού γράφονται αί γραμμαί αύ- 
ταί, παραμένουν εις τήν άφάνειαν. «Παρατηροΰμεν»—κατά τά... κοσμικά εΐωθότα 
—αυτήν τήν φοράν μεταξύ τών συλληφθέντων: Τον Γ.Λ. τών 21 έτών, θΰμα τής 
«μεγάλης ζωής», τών νάϊτ-κλάμπς κ.λ. καί δράστην τριάντα διαρρήξεων άπό 1ης 
Δεκεμβρίου 1963 μέχρι τής 12ης ’Ιανουάριου 1964. Κατέχει τό ρεκόρ τής εύκινη- 
σίας, τοϋ άλματος άπό στέγης εις στέγην, τής σπατάλης—70 χιλ. Ισπατάλησε μέ 
«τά κορίτσια» του εις τό διάστημα τοϋ τεσσαρακονθημέρου—άλλά καί τής ταχύτη- 
τος κατά τήν «εργασίαν», άφοΰ εις διάστημα μιας νυκτός διέρρηξεν εξ καταστήμα
τα τών ’Αμπελοκήπων. Επίσης «παρατηροΰμεν» τήν σπείραν τών Κ.Μ. τών 22 
έτών, Γ.Ο. τών 23 καί τής συζύγου αύτοΰ ’Ισαβέλλας τών 24 έτών, Α.Ν. τών 21 
καί Ν.Μ. τών 22 έτών, ή πολυσχιδής δράσις τής οποίας τοποθετείται εις τό κϋμα 
τών «έορταστικών διαρρήξεων». 'Ομοίως τήν σπείραν τοϋ Ιδετοΰς Γ.Κ. μέ τούς 
«σκληρούς»: Δ.Κ. τών 18 έτών, Κ.Β. τών 17, Π .Π . τών 18 καί Α.Λ. τών 18 έπί-



’Αστυνομικά εικοσιτετράωρα 139

σης ετών, τό «ένεργητικόν» των οποίων άνέρχεται εις 14 «μόνον» διαρρήξεις τοϋ 
’Ιανουάριου. Δέν δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν: τον Ν.Π. των 19 έτών, δράστην δέκα 
διαρρήξεων εις τάς περιοχάς Πατησίων καί Κυψέλης, τούς Π.Γ. καί Ι.Γ . των 20 
καί 21 έτών, πού καταληφθέντες νά διαρρηγνύουν ένα κατάστημα ώμολόγησαν άλ- 
λας 12 διαρρήξεις, τούς άνηλίκους δραπέτας τοϋ ιδρύματος Κορυδαλλού Κ.Σ. τών 
16 καί Ι.Κ. τών 15 έτών, μέ σωρείαν διαρρήξεων κατ’ άντιγραφήν νεωτάτων συ
στημάτων, ώς καί τον «άμφίβιον» έπικίνδυνον κλέπτην καί διαρρήκτην Ι.Α. τών 
25 έτών: Έλεηλάτησεν ό «άσσος» αύτος έπτά πετρελαιοκίνητα σκάφη εις τον λι
μένα τοϋ Κερατσινίου καί διέρρηξεν άκολούθως τέσσαρα παντοπωλεία τοϋ Πει- 
ραιοίς, διά νά συλληφθή άπο τούς συναδέλφους τοϋ έπινείου καί νά άποκαλύψη ότι 
τούλάχιστον 20 χιλιάδας κλαπείσας δραχμάς έ'χασεν εις τούς κύβους (ζάρια) τών 
«άγιων ήμερών».....

** *

■Εμπνεύσεις, άπο τήν δράσιν τών διαρρηκτών, ύπήρξαν πολλές. Χαρακτηριστική 
ή έμπνευσις τοϋ άτυχου έκείνου διαρρήκτου ναοΰ της Πλάκας, ό όποιος μη 
ευρών χρήματα άπηυθύνθη ώς έξης προς τούς έπιτρόπους δι’ ενός σημειώματος του: 
«’Άλλη φορά νά αφήνετε λεφτά καί γιά τούς βασανισμένους».... Χαρακτηριστικόν 
καί τό άνέκδοτον πού μόλις έκυκλοφόρησε: "Ενας κύριος παρουσιάζεται εις τό άστυ- 
νομικόν τμήμα της περιφερείας του καί ζητά νά μιλήση μέ τον διαρρήκτη πού... ά- 
δειασε τά συρτάρια του. «’Απαγορεύεται κατ’ αρχήν,» τοϋ λέγει ό άξιωματικός ύ- 
πηρεσίας, «άλλά τί τον θέλετε;». Καί έκεΐνος άπαντά: «Μπήκε σπίτι μου κύριε άστυ- 
νόμε στις 3 τό πρωί χωρίς νά ξυπνήση την γυναίκα μου. Θέλο) νά μοΰ έξηγήση πώς 
τά κατάφερε καί τότε άποσύρω τήν μήνυσι!»...

** *
-*»-πό τον τομέα τής άπάτης προβάλλουν δύο διδάγματα τον τελευταίο καιρό. 
Τό ένα είναι ότι έπέρασαν άνεπίστρεπτα τά... παλιά καλά έκεϊνα χρόνια πού 
ή φαντασία τών άπατεώνων κυριολεκτικούς ώργίαζεν. Σταμάτησε λοιπόν ή έφευ- 
ρετικότητα τοϋ «ψευτο-Θόδωρου», καί τά «κόλπα» τών άπατεώνων ολκής έγιναν 
κοινόν κτήμα άκόμα καί τών άφελών έπαρχιωτών... «’Αφελής» λοιπόν έπαρχιώτης 
ό Χ.Γ. κατέβηκε ένα πρωινό εις τον σταθμόν Πελοποννήσου καί έπροχώρησε προς 
τήν έξοδο, όταν είδε μπροστά του δύο τύπους νά καυγαδίζουν:—«Θά μοΰ τό δώσης!» 
—«Δέν στο δίνω!»—«Μά γιατί; Νά σοΰ δώσω 2.000!».—«"Οσα καί νά μοϋ δώσης 
δέν στο δίνω! Σέ άλλον τό δίνω μέ ένα χιλιάρικο μόνον, σέ σένα όμως ούτε μέ 
δέκα!». Καυγαδίζοντας λοιπόν οί δύο «τύποι» τόν είχαν βάλει εις τήν μέσην, ένό- 
σω ό άνθρωπος προχωρούσε, καί ό ένας τοϋ ψιθύρισε: «Πές του ρέ πατριωτάκι καί 
σύ νά μοΰ τό δώση ! Τόση ώρα μέ παιδεύει!»... Διά νά μή τά πολυλογώ, έπρόκειτο 
περί δύο άπατεώνων: τοϋ Η.Β. ή Μούτσιου ή Κλώσσα κ.λ. καί τοϋ Θ.Μ. ή Τόμπρου 
ή Σφάχτη κ.λ. κ.λ., μέ πολυετή εύδόκιμον υπηρεσίαν εις τό έπάγγελμα καί μακράς 
διάρκειας μετεκπαιδεύσεις εις τάς φυλακάς. Έπρόκειτο λοιπόν περί δύο άπατεώ
νων, οί όποιοι μέ τήν τετριμμένην μέθοδον τής δήθεν άγοραπωλησίας μεταξύ των, 
άνέμενον τρίτον, ήτοι τό θύμα. ΤΗτο δέ τό άντικείμενον τής άγοραπωλησίας ένα... 
ρωσικό φάρμακο πού έθεράπευε φαλακρούς, πού «πίνοντας μιά κουταλιά ή γυναί
κα σου κάμνει αρσενικό παιδί», πού έδιωχνε τά «άερικά», πού έθεράπευε τόν καρ
κίνο κ.λ. κ.λ. Έθαύμασε λοιπόν τό υποψήφιον «θΰμα» τάς τόσας μαγικάς ιδιότη
τας τοϋ φαρμάκου, άλλά όταν ό «Κλώσσας» τοϋ είπε νά δώση αυτός μόνον 1.000 
δρχ. διά νά πάρη τό «έλιξήριον» άπο τόν πεισματάρην καί άπομακρυνθέντα έν τώ 
μεταξύ «Σφάχτην», καί κατόπιν νά τοϋ τό πωλήση 1.500, έσκέφθη τήν... άνταπά- 
τη! Τοϋ είπε έμπιστευτικά: «Μοΰ λείπουν τά τέσσερα έκατοστάρικα άπο τό χιλιά
ρικο. Δώστα μου έσύ καί περίμενε στο γειτονικό καφενείο. Θά τόν προφθάσω, θά
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πάρω το φάρμακο μέ 1.000, καί όταν σοΰ τό φέρω μου δίνεις 1.100 άντί 1.500...)). 
Τδ καλοσκέφθηκε ό Κλώσσας αύτδ καί τελικά έδωσε τά τέσσερα εκατοστάρικα, 
υπολογίζοντας δτι μέ τά έξη πού θά έκέρδιζε αύτός καί ό Σφάχτης «κάτι θά γινό
ταν τέλος πάντων γιά τήν ώρα...». ’Αντί δμως νά έξαφανισθοΰν οί δυό τους, δπως 
προέβλεπε το σχέδιο μετά τήν «άγορά» τοϋ φαρμάκου, έξηφανίσθη ό «άφελής» επαρ
χιώτης πριν φθάση εις τον Σφάχτην. Τον άνεζήτησαν λοιπόν εις τά λαϊκά ξενοδο
χεία, τόν βρήκαν τήν άλλη ήμέρα, τοϋ έπετέθησαν, τούς... έδειρε, έφθασε ή ’Αστυ
νομία, καί ή ύπόθεσις κατέληξε εις τδ δικαστήριον. Κατεδικάσθησαν εις έπτά μη
νών φυλάκισιν παρά τάς διαμαρτυρίας των δτι αυτή τδ φορά ήσαν αύτοί τά θύματα 
καί δχι ό Γ.Χ. Καί δ Χ .Γ., παραπεμφθείς δι’ ύπεξαίρεσιν των 400 δραχμών, άπηλ- 
λάγη ελλείψει έγκλήσεως, άφοϋ τδ ποσδν αύτδ έχαρακτηρίσθη ώς εύτελοϋς 
αξίας...

** *
Τδ δεύτερο δίδαγμα επαληθεύει έκεϊνο πού λέγεται... διά τδν Μωάμεθ καί 

τδ βουνό. Δεν έπήγε εδώ ό άπατεών πρδς τδ θΰμα, άλλά τδ θϋμα πρδς τδν έκ περι- 
στάσεως άπατεώνα. ’Ιδού: Κάθεται ένας νεαρδς αναπαυτικά εις τδ κάθισμα τοϋ λεω
φορείου, δταν βλέπει τδν «πάτερ» νά μένη όρθιος πλάι του. Σηκώνεται λοιπδν άμέ- 
σως καί τοϋ λέγει: «Καθήστε πάτερ!» Έ σ τ ι δέ «πάτερ» δ Χ .Σ., ένας φοβερά αξύ
ριστος, ταλαιπωρημένος καί μέ τριμμένα ροϋχα μεσόκοπος, δ όποιος νομίζει δτι ό 
νεαρδς τδν κοροϊδεύει καί έτοιμάζεται νά τδν περιλούση δεόντως μέ βρισιές. Πιδ 
«φρόνιμη» δμως σκέψις τδν κάνει νά καθίση, καί μάλιστα νά τοϋ άπευθύνη τδν λό
γον μεταξύ άστείου καί σοβαρού: «Τέκνον μου, πώς άντελήφθης δτι είμαι ΐερεύς;» 
'Η  άπάντησις: «’Από τδ παρουσιαστικό σας, πάτερ! Δέν εΐσθε μήπως;...». Έ βε- 
βαιώθη τότε δ Χ.Σ. δτι δ νέος σοβαρολογούσε καί προχώρησε πιδ πέρα: «Είμαι 
παιδί μου, πώς δέν είμαι... Μητροπολίτης τής Γάζης είμαι καί εύρίσκομαι εδώ ίν- 
κόγνιτο, διά νά έξυγιάνω τδν κλήρον. "Οσον άφορά τά άμφιά μου, έχασαν τδ σχή
μα καί τδ χρώμα έκ τοϋ άγώνος πρδς τδν χρόνον, δπως βλέπεις...». Τδ άποτέλε- 
σμα τής «γνωριμίας» ήτο νά λάβη δ «μητροπολίτης» άπδ τδν νεαρόν 800 δραχμές 
ώς «δανεικά», μόλις κατέβηκαν άπδ τδ λεωφορείο, καί φυσικά νά μή εύρεθή αργό
τερα εις τδ ξενοδοχεϊον πού είπε δτι διέμενε. Εύρέθη δμως άπδ ημάς καί τδ δικα
στήριο τδν κατεδίκασε, λίαν επιεικώς, εις φυλάκισιν 6 μηνών λόγω τοϋ λευκοΰ σχε
δόν παρελθόντος του... Πρόκειται πάντως περί άπιθάνου ΰψους εγκληματικής άφε- 
λείας τοϋ νεαροΰ, πού προξενεί πολύ περισσοτέραν άγανάκτησιν άπδ τήν πράξιν τοϋ 
«πάτερ».....

** *

ΓΙλουσιώτατος ύπήρξεν δ ετήσιος άπολογισμδς τής ’Αμέσου Δράσεως ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών. Κατά τδ 1963 έπελήφθη 45.326 περιστατικών έναντι 42.588 
τοϋ 1962, ή διαφορά δμως αύτή μεταξύ τών δύο τελευταίων έτών είναι κατά πολύ 
μεγαλυτέρα εις τήν πραγματικότητα, διότι σημαντικός αριθμός άποσπασθέντων μοτο- 
συκλεττιστών έπανήλθεν κατά τδ 1963 εις τήν 'ΐποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως. 
Συγκεκριμένως, κατά τδ 1963 ή "Αμεσος Δράσις έπενέβη εις 6.087 περιπτώσεις 
αύτοκινητικών δυστυχημάτων, έκ τών δποίων 2.393 ήσαν τραυματισμοί άτόμων. 
Έπενέβη έπίσης εις 2.932 περιπτώσεις παραβιάσεως καί έλέγχου τών περί τών κέν
τρων τεχνικών παιγνίων διατάξεων, έπραγματοποίησε 3.925 παροχάς πρώτων βοη- 
θειών”καί 6.426 προσαγωγάς άτόμων έκ ποικίλων αιτιών, περισυνέλεξε 486 οΐνό- 
γλυφας, άνεΰρε 323 κλαπέντα οχήματα, έπενέβη εις 646 περιπτώσεις πυρκαϊών 
κ.λ. κ.λ. Τέλος, αί κλήσεις εις τδ «100» άνήλθον συνολικώς κατά τδ 1963 είς 37.388 
έναντι 28.868 τοϋ 1962, πράγμα τδ όποιον σημαίνει δτι έπολλαπλασιάσθησαν αί 
άνάγκαι τοϋ κοινοϋ άπδ πλευράς άστυνομικής προστασίας.
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Ε^λάχιστα καί πάλιν άπό την πάντοτε ογκώδη ξένην άστυνομικήν είδησεογρα- 
φίαν των τελευταίων ήμερων:

* ΟΕ τέσσαρες χιλιάδες άστυνομικοί του Δ. Βερολίνου, έλαβον κατά τάς έορ- 
τάς των Χριστουγέννων άνά μίαν φιάλην κρασιού άπό άγνωστον κυρίαν. 'Η  εύγε- 
νής αύτή χειρονομία συνεπληρώθη μέ μίαν μεγάλην ποσότητα άπό λουκάνικα, τά 
όποια ή άγνωστος εύεργέτις προσέφερεν εις τούς... άστυνομικούς κύνας της πόλεως.

* «Ίβάν ό άντεροβγάλτης», «Ίβάν ό τρομερός» ή «ό Δράκος τής Μόσχας», 
ως άπεκλήθη, συνελήφθη έπί τέλους άπό την σοβιετικήν ’Αστυνομίαν μαζί μέ τήν 
φίλην—συνεργόν του Α. Ντμιτρίεβα. Πρόκειται περί νεαρού σαδιστοΰ δολοφόνου, 
ό όποιος ένεφανίζετο ώς είσπράκτωρ τού άεριόφωτος ή διανομεύς τηλεγραφημάτων 
καί έφόνευε μέ πέλεκυν όποιον τού ήνοιγε τήν θύραν εις τά διαμερίσματα πού έπε- 
σκέπτετο. Τά θύματά του φαίνεται νά υπερβαίνουν τά είκοσι, αν καί έπισήμως άνε- 
κοινώθη δτι ό Β.Ι., 26 έτών καί ήθοποιός, βαρύνεται μέ τούς φόνους πέντε μόνον 
άτόμων, ήτοι μιας γυναικός καί δύο παιδιών εις τήν Μόσχαν καί μιας άλλης γυναι- 
κός καί ένός παιδιού εις τήν πόλιν Ίβάνοβο. 'Ο λόγος των έγκλημάτων: ’Ανικανο
ποίητος έ'ρως διά μίαν χορεύτριαν μπαλλέτου(1).

* Στρατόπεδα λευκής σαρκός καί στυγερών δολοφονιών εις τό Μεξικόν. Νεα- 
ραί γυναίκες, πού ήρνοΰντο νά συνεχίσουν τήν πορνείαν, έθανατώνοντο μέ σιδηρά 
ρόπαλα μέ τά τέκνα των καί τά πτώματα έκαίοντο μέ βενζίνην. Οί άστυνομικοί έξέ 
θαψαν άπό ένα κτήμα 17 πτώματα, άνεκοινώθησαν δέ άπό έκπρόσωπον τής ’Αστυ
νομίας τά έξής: «Πιστεύομε ότι έχουν δολοφονηθή συνολικώς 30 άτομα. Πιθανώς 
όμως ό άριθμός νά αύξηθή... Τά 15 πτώματα ήσαν κοριτσιών, τά δύο βρεφών...». 
Καρδία τής «έπιχειρήσεως» οί άδελφές Μ. καί Ν.Γ., ήλικίας 52 καί 42 έτών άν- 
τιστοίχως, ώς καί ό οδηγός τού αύτοκινήτου των. Τό συνδικάτον έξηρθρώθη μετά 
τήν καταγγελίαν μιας μικρής, ή οποία κατώρθωσε νά δραπετεύση καί νά ειδοποίηση 
τήν ’Αστυνομίαν.

• * Συνελήφθη ό ύπ’ άριθμ. 1 Ίάπων έγκληματίας. Πρόκειται περί τού Α.Ν.
τών 38 έτών, δράστου πέντε δολοφονιών έντός 2.1/2 έτών. «Κέρδη» έκτών δολο
φονιών αύτών 222.000 γιέν (18.510 δραχμ.), ώς καί τό δελτίον ταυτότητος δικη- 
γόρου-θύματος, μέ τό όποιον ένεφανίζετο ώς έπιφανής νομικός.

* Έγκατέλειψεν τά έγκόσμια, εις ήλικίαν 68 έτών, ό ύπ’ άριθμ. 1 πορτοφο
λάς τών Η.Π.Α. Πρόκειται περί τού Λούϊ Φίνκελστάϊν, γνωστού ώς «Λούϊ τού ’Ε 
λαφροχέρη», ό όποιος έπί πεντήκοντα έ'τη έδρα ώς παναμερικανικόν πρότυπον τού 
«έπαγγέλματος». Γεννηθείς είς τήν ’Οδησσόν, είχε συλληφθή 120 φοράς καί είχε 
παραμείνει πλέον τών 10 έτών εις τάς φυλακάς. Χαρακτηριστικά άπό τήν σταδιο
δρομίαν τού άνδρός: Κλοπή πορτοφολιού ένός άστυνομικοΰ διευθυντοΰ κατά τήν 
διάρκειαν άνακρίσεως, κλοπή πορτοφολιού άπό άστυνομικόν ρεπόρτερ πού παρη- 
κολούθει μίαν δίκην του κ.λ. Μίαν φοράν άπέδρασεν άπό τήν φυλακήν καί ή ’Αστυ
νομία τον άνεκάλυψεν εις θρησκευτικήν συγκέντρωσιν, άνεκάλυψεν όμως τήν ιδίαν 
στιγμήν εις τά θυλάκιά του καί τά πορτοφόλια τού ίερέως καί πέντε πιστών...

* Καί τό τελευταΐον: Είναι ένοπλος ληστεία ή κλοπή είς κατάστημα τή βοη- 
θείφ... ποντικού; Διερωτώνται οί άστυνομικοί τού ΣάνΧοθέτήςΚαλιφορνίαςκαί 
αναζητούν ένα μυστακοφόρον νέον, ό όποιος: εισέρχεται είς τά καταστήματα γυ
ναικείων ειδών κρατών κεκαλυμμένην μίαν φάκαν, τήν άνοίγει, άπελευθερώνων έκά- 
στοτε ένα ποντικόν, καί άσχολεϊται μέ τήν άφαίρεσιν ειδών όταν πωλήτριαι καί πε- 
λάτιδες κραυγάζουν καί άνεβαίνουν έπί τών πάγκων...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»

(1) Ώ ς γνωστόν, αΐ Άστυνομίαι τών κομμουνιστικών χωρών άποκαλύπτουν τά έγκλή- 
ματα εις τόν τύπον μόνον όταν ύπάρχει σκοπιμότης. "Αγνωστον έάν τό έγκλημα τοϋτο άπεκα- 
λύφθη έκ σκοπιμότητος ή έξ έπιτακτικής άνάγκης, λόγω τών διαστάσεων πού προσέλαβον ή 
φρίκη καί ό τρόμος είς την Μόσχαν μέχρι της συλλήψεως τοϋ έγκληματίου.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Διά Β.Δ. δημοσιευθέντος την 21-12-63, προήχθη εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυ
νόμου Β' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, ό Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Στυλιανός Μα- 
κράκης, προς πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως καί έκ των έν ίσχύι 
πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1963.

** *
ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως 
κ. Γεώργιος Πετόσογλου έτοποθετήθη ώς υπόλογος Διαχειριστής Χρηματικού παρά 
τή ’Αστυνομική Διευθύνσει ’Αθηνών, εις άντικατάστασιν τοϋ άρτι προαχθέντος εις 
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως κ. Κωνσταντίνου Στόκα.

***
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

—Παρά τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης κ. ’Αντωνίου, έλάβομεν 
τήν κατωτέρω έπιστολήν, τήν οποίαν καί δημοσιεύομεν, έκφράζοντες τάς θερμοτά- 
τας ευχαριστίας μας:

Προς
Τήν Διεύθυνσιν Συντάξεως τοΰ Περιοδικοΰ «’Αστυνομικά Χρονικά» 

Καλλιδρομίου 12, ’Αθήνας
Διά τοΰ παρόντος εύχαριστοΰμεν υμάς θερμώς επί τή τιμητική άποστολή προς 

ήμάς τοΰ ύπό τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων έκδιδομένου περιοδικοΰ «’Αστυ
νομικά Χρονικά».

Δραττόμεθα δέ τής ευκαιρίας όπως συγχαρώμεν ύμάς θερμώς διά τό έξαίρε- 
τον καί λίαν διαφωτιστικόν αύτοΰ περιεχόμενον, ούχί μόνον διά τούς άστυνομικούς, 
άλλά καί διά πάντα πολίτην.

’Επί ταΐς Ά γία ις Έορταΐς καί τώ Νέω ’Έ τει εύχόμεθα πάσαν παρά τοΰ Έ ν- 
σαρκωθέντος Κυρίου ευλογίαν.

Ευχέτης υμών προς Κύριον 
Ό  Μητροπολίτης 

(Υπογραφή)

—Ό  υιός τοΰ άποθανόντος Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας Νικολάου Κίννα, άπέ- 
στειλεν ήμϊν έπιστολήν τοΰ άειμνήστου πατρός του, τήν οποίαν έκεΐνος, λόγω τοΰ 
άδοκήτου θανάτου του, δεν ήδυνήθη νά άποστείλη. Ή  έν λόγω επιστολή είναι τό τε- 
λευταϊον γραπτόν κείμενον τοΰ έκλιπόντος σεβαστοΰ μας Άρχηγοΰ. Μνήμονες τών 
υπηρεσιών τάς οποίας προσέφερεν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα ό Νικόλαος Κίννας 
καί σεβόμενοι τήν ίεράν αύτοΰ μορφήν, δημοσιεύομεν ευχαρίστως τήν άποσταλεΐσαν 
έπιστολήν:

«Μιά δεκαετία»
«Δέκα χρόνια συνεπληρώθησαν άπό τής συνεχοΰς έκδόσεως τοΰ περιοδικοΰ 

«’Αστυνομικά Χρονικά». Συνεχής, πολυετής έκδοσις ενός περιοδικοΰ, ιδία εις τήν 
Ελλάδα, δέν συμβαίνει συχνά, διότι είναι παρατηρημένον οτι περιοδικά τά όποια 
διατηρούνται έπί μακρόν συντόμως περιπίπτουν εις παρακμήν, ένώ τά «’Αστυνομι
κά Χρονικά» συνεχίζουν τήν έκδοτικήν των πορείαν καί δέν έξακολουθοΰν νά έκδί- 
δωνται άπλώς, άλλά καί νά άκμάζουν.

Τό περιοδικόν κατώρθωσε νά προκαλέση τό ένδιαφέρον καί άλλων κύκλων
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έκτος των αστυνομικών καί οχι μόνον νά τούς συγκρατήση, άλλα καί να τούς πολ
λαπλασιάσω.

'Η  ποικιλία περιεχομένων των «’Αστυνομικών Χρονικών», ό μή περιορισμός 
έντός ώρισμένου κύκλου θεμάτων, άλλα εις εύρύτερον κύκλον ( Κοινωνιολογία, ’Εγ
κληματολογία, Ψυχολογικά, ’Επιστημονικά, ’Εγκυκλοπαιδικά κ .ά .), καθιστούν τό 
περιοδικόν εύχάριστον διά τον άναγνώστην, άκόμη καί τον μή άστυνομικόν, δστις 
έντρυφεϊ εις τούτο, ψυχαγωγείται, άλλά καί διδάσκεται καί διευρύνεται ό όρίζων τών 
γνώσεών του.

'Η  διδακτική πλευρά τού περιοδικού είναι άξια προσοχής. Είναι μία, δύναται 
νά λεχθή, έγκυκλοπαιδεία έν σμικρογραφία, ικανή νά πλουτίση τάς γνώσεις τού άνα- 
γνώστου καί ιδία τού άστυνομικοΰ, διά τον όποιον κυρίως ένδιαφέρεται. 'Ο  μελετών 
τά «’Αστυνομικά Χρονικά» αισθάνεται μίαν ψυχικήν ευφορίαν.

Διέρρευσε, λοιπόν, μία δεκαετία έπιτυχής, καί συγχαίρων εύχομαι όπως ή έπι- 
τυχία αύτή συνεχισθή έτι περισσότερον καί διανύση καί άλλας δεκαετίας διά νά δύ- 
νανται οί άστυνομικοί, προ πάντων, νά έχουν έν μέσον τό όποιον θά δύναται άνυπο- 
λόγιστα νά τούς ώφελήση, θά δύναται πνευματικώς νά τούς έξυψώση καί νά άποβή 
δι’ αύτούς τό μέσον τής έκδηλώσεως τής πνευματικής των καταρτίσεως, προσφέ- 
ρον μέ τάς μελέτας του παν ο,τι δύναται νά ώφελήση τούς συναδέλφους των καί 
τό Κοινόν».

** *
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

'Η  ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς, ύπό τήν προσωπικήν φροντίδα τού 
Διευθυντοΰ αύτής, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Νικολάου Νικητάκη, όπως καί

κατά προηγούμενα έτη, οΰτω καί έφέτος διωργάνωσε, κατά τό άπό 22/12/1963-
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12/1/1964 χρονικόν διάστημα, διαφόρους εκδηλώσεις, αί όποΐαι καί έπιτυχίαν έση- 
μείωσαν, άλλά καί τά ευμενή σχόλια του Πειραϊκοϋ Τύπου καί Κοινού, υπέρ του 
’Αστυνομικού Σώματος, προεκάλεσαν. Ούτω :

1) Τήν 22-12-1963 εις την λέσχην των άστυνομικών τής Διευθύνσεως Πει
ραιώς, παρουσία έκλεκτών προσκεκλημένων, διενεμήθησαν, κατόπιν κληρώσεως, 
δώρα είς τέκνα άστυνομικών καί παρουσιάσθη ώραιότατον καί πλούσιον καλλιτεχ
νικόν πρόγραμμα.

2) Τήν 1-1-1964 είς τό έν 'Αγία Σοφία ιδιόκτητον έστιατόριον τής Διευ- 
θύνσεως, έκόπη ή βασιλόπιττα τών κατωτέρων άστυνομικών ύπό τού κ. Νικη- 
τάκη, παρουσία έκπροσώπων τής Πειραϊκής Κοινωνίας καί άξιωματικών καί κα
τωτέρων άστυνομικών.

3) Τήν 5-1-1964 εις τήν λέσχην τής Διευθύνσεως, έκόπη ή βασιλόπιττα τών 
άξιωματικών καί κατωτέρων, τών ύπηρετούντων είς τάς έν τώ μεγάρω τής Διευ- 
θύνσεως στεγαζομένας άστυνομικάς υπηρεσίας, καί

4) Τήν 12-1-1964 είς τάς αίθούσας τής λέσχης τής Διευθύνσεως τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς έώρτασε 
τήν 18ην έπέτειον άπό τής συστάσεως του 'Ομίλου, ήτις συνεδυάσθη μέ τήν κο
πήν τής βασιλόπιτας καί τήν άπονομήν πτυχίων είς 29 άποφοίτους τής Σχολής 
Κοπτικής καί Ραπτικής τοΰ 'Ομίλου. Έ π ί τού τελεοθέντος παρά τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. 
έργου ώμίλησεν άπολογιστικώς ή Πρόεδρος τούτου κυρία Άθηνά Δηλαβέρη, ή 
οποία καί άνήγγειλεν δτι τά έκ τής ενοικιάσεως, ώς Σ χ  λής Άστυνομ κών, τοΰ έν 
Φιλοθέη μεγάρου τής Όργανώσεως χρήματα (60.000 κατά μήνα) θά διατεθούν 
προς διεύρυνσιν τοΰ κοινωνικού έργου τοΰ 'Ομίλου.

Π Ε Ν Θ Η

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Ν ι κ η τ ό π ο υ λ ο ς
Τήν 21ην ’Ιανουάριου 1964 άνευρέθη νεκρός έπί τής κλίνης του, εντός τής 

έπί τής οδού Μυστακίδου 8 οικίας του, ό έν συντάξει Άστυφύλαξ Γεώργιος Νι-
κητόπουλος. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπο- 
μένην, παρηκολούθησεν άντιπροσωπεία τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος καί πολλοί φίλοι καί γνωστοί τοΰ έκ- 
λιπόντος.

'Ο Γεώργιος Νικητόπουλος, ό γνωστός «για
τρός», προσωνυμία τήν οποίαν έλαβε διότι έξετέλει 
έπί σειράν έτών καθήκοντα νοσοκόμου είς διαφόρους 
άστυνομικάς υπηρεσίας, έγεννήθη τώ 1916 είς τήν 
Λέτριναν ’Ηλείας καί τώ 1943 κατετάγη είς τήν ’Α
στυνομίαν, έκ τής όποιας άπεχώρησε τώ 1960, λόγω 
υγείας. Καλόκαρδος, εύγενής καί άγαπητός είς πάν- 
τας, έξετιματο ιδιαιτέρως τόσον ύπό τών συναδέλφων 
του, όσον καί ύπό τών προϊσταμένων του. Μέ χαρα
κτηριστικήν προθυμίαν έξετέλει τά καθήκοντά του καί 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών συνέτρεχε πάν

τα άσθενούντα καί έχοντα άνάγκην βοήθειας τινός.
Συλλυπούμενοι βαθύτατα τούς οικείους του, εύχόμεθα όπως ό θεός άναπαύ- 

ση τήν ψυχήν τού τόσον προώρως καί άδοκήτως άποθανόντος φιλτάτου Ά στυ- 
φύλακος.

Αίωνία σου ή μνήμη άλησμόνητε συνάδελφε !


