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ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
'Τπό τοϋ Καθηγητοΰ της ’Εγκληματολογίας εις
τήν ΙΙάντειον Ά νώ τάτη ν Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Ι1 Α Π Α Ζ Α Χ Α Ρ ΙΟ Υ
( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Γενικώς έφ’ δλων τω ν περιπτώσεων τούτων έκπηδώσιν άφορμαί διεγέρσεως
εναντίον τοϋ περιβάλλοντος, φερ’ εΐπεΐν εκρήξεις θυμοΰ, μίσος κατά τοϋ άσκουμένου
ταπεινοΰ έπαγγέλματος, κατηγορίαι εναντίον τω ν συνανθρώπων, άπόκρουσις πάσης
προσπάθειας συνάψεως φιλικών σχέσεων, χαιρεκακία, φθόνος, άκόμη έγκληματικότης, άλητεία, πορνεία κ.ο.κ. Γενικώς ποικιλία συναισθημάτων άντικοινωνικότητος
καί ένσάρκωσις φιλοσοφικών θεωριών, διαπνεομένων ύπό έχθρότητος προς τό περι
βάλλον ( Χ).
5. Έ κ τής Εγκληματολογίας καί της Κοινωνικής Παθολογίας κατέχομεν σήμερον στατιστικά στοιχεία, έκ τώ ν οποίων έμφαίνεται δτι ή άναλογία τώ ν
ήθικώς διεφθαρμένων άνηλίκων άνέρχεται λ.χ. έν Μεγάλη Βρεττανία εις 34,60% έπί
άρρένων καί εις 45,1 % έπί θηλέων. Τοϋθ’ δπερ δεικνύει δτι, μείζονα τοιαύτης φύσεως
βλάβην άσκεΐ ή όρφανία έπί τώ ν θηλέων, έχόντων εύαισθητότερον ψυχικόν κόσμον
(έ'ρευναι Tonnies). Έ ν ’Αμερική έπί έγκληματικών άνηλίκων εις 32% (έ'ρευναι τοΰ
ψυχιατροΰ W . H ealy καί τής ψυχολόγου A. Bronner). Έ ν Σουηδία έπί άνηλίκων
έγκληματιών εις 43% , ένώ έπί τώ ν μη έγκληματησάντων ποσοστόν ορφανών μόνον
26,9% (έ'ρευναι Lund).
Έ ν Βελγίω έπί άνηλίκων έγκληματιών τό ποσοστόν τών ορφανών άνέρχεται έπί άρρένων εις 26,6% καί έπί θηλέων εις 34,7% (έ'ρευναι Aim ee Racine).
Έ ν Γερμανία έκ μέν τών έγκληματιών 25—30 % ήσαν ορφανοί, καθ’ ήν στιγμήν
έπί τοϋ δλου πληθυσμοϋ μόνον 16% (έ'ρευναι Kerscher) ( 2).
1. Πλούσια ή σχετική βιβλιογραφία. Μεταξύ άλλων «L . Besser. Beitrage zur Waisenhausfrage. Berlin. 1863», «Α . Egger. Ein W ort uber die Waisenerziehung. St. Gallen 1897»,
«I. F. Goldbeck. t)ber die Erziehung der Waisenkinder. Allen wohltatigen Fiirsten und
Menschenireunden gewidmet. Hamburg. 1781.» «J. E. Chr. Haum. Vergleichung der Er
ziehung in Waisenhausern mit der verteiltenErziehung der Waisenkinder. 1780.», «W . Liese.
Geschichte der Karitas. 2. Bande. Freiburg i. Br. 1922.», «Γ .Ν . Βούτσης, Όρφανοτροφεϊον,
« ’Εγκ. Λεξ. Ή λιου». Τόμ. ΙΕ'. Άθήναι». σ. 71 έπ., «Γ . Ν. Βούτσης. Γενική καί παιδική πρό
νοια στήν ’Αμερική καί στήν 'Ελλάδα. Άθήναι. 1948». σ. 89: « Ή όρφάνεια μέ τό μαϋρο πέπλο
της έχει καλύψει τήν ψυχούλα τους καί τώρα καταλαβαίνουν γύρω τους τήν μοναξιά. Ά ς φροντίσωμε, έστω καί άργά, νά μήν αισθανθούν καί τήν έγκατάλειψιν».
2. Περί τών άνω «Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. ’Εγκληματολογία. Τόμος Β.' Τεύχος
Α'. Άθήναι. 1947». σ. 8.
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IV. Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς έ γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ω ς τ έ κ ν ω ν κ α ί γ ε ν ι 
κώ τ ε ρ ο ν τ έ κ ν ω ν υπό δ ι ά λ υ σ ι ν ή ό ι α λ ε λ υ μ έ ν ω ν
ήδη ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν :
1. Νϋν ας άντικρύσωμεν τάς θλιβεράς περιπτώσεις γονέων, οί όποιοι φαί
νονται έπιλήσμονες τω ν καθηκόντων των καί τοιουτοτρόπως περιέρχονται τά τέκνα
τω ν εις έγκατάλειψιν καί παραμένουσι ταΰτα ούσιαστικώς άνευ συμπαραστάσεως
έν τη δίνη της ζωής.
2. £ϊς τό θέμα τοΰτο άναφέρονται καί οί άρχαΐοι 'Έλληνες. Φερ’ εΐπεΐν ό
’Αριστοτέλης, οστις θεωρεί ώς μη ένάρετον τον έγκαταλείποντα τά τέκνα του ( 1).
«Παραδιηγεϊσθαι δέ όσα εις την σήν αρετήν φέρει, οίον έγώ δ’ ένουθέτουν άεί
τά δίκαια λέγω ν, μη τά τέκνα έγκαταλείπειν, ή θατέρου κακίαν ό δέ άπεκρίνατό μοι,
ότι, ού αν ή αυτός, έσται άλλα παιδία, δ τούς άφισταμένους Αιγυπτίους άποκρίνασθαί
φησιν ό'Η ρόδοτος» (Πρβλ. «'Ιστορίαν Η ροδότου» ( 2) : «Ψαμμίτιχος δέ πυθόμενος
έδίωκε" ώς δέ κατέλαβε, έδέετο πολλά λέγων καί σφέας θεούς πατρωίους άπολιπεΐν
ούκ έα καί τέκνα καί γυναίκας.. . » ). Γνωστόν έξ άλλου ότι εις την εποχήν, καθ’
ήν ήκμασεν ό πολιτισμός των ’Αθηνών, τό κράτος εΐχεν άναλάβει έξ ιδίων τήν συντήρησιν των άπροστατεύτων παιδιών.
Κ α τ’ εξοχήν πάντως κατεδίκασε τήν έγκατάλειψιν της οικογένειας καί των
τέκνων ό Χριστιανισμός, όστις είναι καί ό δοτήρ της οικογενειακής άγάπης, ήτις
μεταβάλλει τήν οικογένειαν εις «έκκλησίαν κατ’ οϊκον». ’Ή το ι «εις ιερόν θυσιαστή
ριον, εις τό όποιον τελεσιουργεΐται τό θειον καί έξαίσιον μυστήριον τής έκκολάψεως άνωτέρας πνοής ζωτικώ ν προσωπικοτήτων» ( 3). «Κ α ί οί πατέρες, μή παρορ
γίζετε τά τέκνα ύμών, άλλ’ έκτρέφετε αύτά έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου» (4).
3. Τό θέμα τής έγκαταλείψεως τών τέκνων «μάς φέρει κοντά εις τήν δυστυ
χώς άρκετά συχνήν τραγωδίαν τών ύπό διάλυσιν ή καί ήδη διαλυθεισών οικογε
νειών», «μ α ζί μέ τήν όποιαν θά άντικρύσωμεν πονεμένες ψυχές παιδιών θυέλλης».
’Α λλ’ άς ελθωμεν εις συγκεκριμένας περιπτώσεις:
α) ’Αρχίζω άπό τήν περίπτωσιν μιας φοιτήτριας μου, τήν όποιαν ζώ άπό
έτών καί τήν οποίαν έξακολουθώ νά ζώ καί αύτήν τήν στιγμήν. Ή συμπαθής καί
έντιμος καί έκλεκτή αυτή νεάνις, έάν δέν έγινε πόρνη, τό οφείλει εις τήν συμπαράστασιν συγγενών, μεταξύ τών όποιων καί εις τήν συνδρομήν τοΰ κατ’ ’ Οκτώβριον 1956
άποβιώσαντος άειμνήστου καθηγητοΰ τής ’ Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καί άπομεμακρυσμένου συγγενούς της Κ. Χαριτάκη. "Οτε ήτο μό
λις 12 έτών, έγκατελείφθη «μ αζί μέ τον μικρούλη άδελφόν της κυριολεκτικώς εις
τούς δρόμους άπό τούς διαζευχθέντας γονείς της, οί όποιοι συνέπηξαν νέας οικογέ
νειας καί άπέκτησαν νέα τέκνα». «Γ ιά λίγο καιρό τά έκοίταξαν τά παιδιά τους καί
σέ λίγο ήδιαφόρησαν πλήρως. Δέν ένδιεφέροντο, έάν τά παιδάκια τω ν αυτά θά εΰρισκον κάποιαν στέγην γιά νά κοιμηθούν, ρουχαλάκια γιά νά ζεσταθούν, λίγο φαγητό
γιά νά μή πεθάνουν άπό πείναν, προστασία γιά νά μή καταντήσουν στήν άλητείαν,
έπαιτείαν ή πορνείαν ή φυλακήν ή στο φρενοκομεΐον ή στο νεκροταφεϊον». Καί τό
«άγοράκι καί τό κοριτσάκι, μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεού διεσώθησαν». Προ ολίγων
ημερών ή φοιτήτρια έλαβε καί τό πτυχίον της. ’Ανάπαυλαν εις τήν πεινάν της άπετέλεσεν ή έπί τινας μήνας πρόσληψίς της ώς υπαλλήλου ύπό τής Παιδοπόλεως 'Αγίου
Άνδρέου τής Βασιλικής Προνοίας. Δυστυχώς ή διάλυσις ταύτης τήν «ξαναγύρισε
εις τήν πείναν». Αύτήν τήν στιγμήν ζή «μέ 300 δραχμάς μηνιαίως», τάς όποιας
1. ’Αριστοτέλης. «Ρητορική τέχνη» 1417a 2 έπ.
2. Β' 30.
3. Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου. « Ή χριστιανική κοσμοθεωρία». Άθηναι, 1949 σ. 276 έπ.
περί της κατ’ οίκον έκκλησίας. Τοΰ αύτοΰ. «Τ ό μυστικόν τοΰ ευτυχισμένου γάμου. Ή έκκλησία
άπό ραδιόφωνου. (Όμιλίαι πρός τόν λαόν)»· ’Αθήναι. 1943, σ. 187 έπ.
4. Παύλου έπιστολή πρός Έφεσίους στ' 4.
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κερδίζει άπό άπογευματινήν καί βραδυνήν εργασίαν σέ κάποιο φροντιστήριον». Δεν
έχει ούτε χρήματα διά να πληρώση διά τό πτυχίον της. Ό δέ άπίθανος πατήρ της
της εγραψεν έπειγόντως «νά φροντίση νά άνεύρη οπωσδήποτε έργασίαν τώρα, πού
τελειώνει την Σχολήν». Ή έπίδειξις τού ένδιαφέροντός του αύτοΰ ύπερσυγκινητική.
Δέν έσιώπα καλύτερον; Διά την άκρίβειαν λέγει «νά εύρη άμέσως έργασίαν». ’Αλλά
άμέσως έργασίαν ευρίσκει μία νεάνις μόνον «σ έ κάποια ύποπτα πεζοδρόμια».
β) Προ δύο μηνών άπεπειράθη νά αύτοκτονήση ένα κοριτσάκι 16 έτών, το
όποιον εΐχεν εις έποχήν μεγάλης δυστυχίας προστατευθή άπό τήν οικογένειαν μου.
«Τ ό κοριτσάκι αυτό είχε γεννηθή εις ένα χωριουδάκι της ’ Ηλείας μετά τον θάνατον
του πατρός του. Καί δτε ήτο άκόμη μωρό, έγκατελείφθη μαζί μέ τά έξ άλλα άδελφάκια της άπό τήν μητέρα της. 'Η όποια χήρα, άντί νά άφοσιωθή στά παιδάκια
της, έδραπέτευσε μίαν νύκτα γιά νά πάη σέ άλλο μέρος, όπου καί συζή παρανόμως
καί έφερε μάλιστα καί άλλο παιδί, νόθο, στον κόσμο μέ τον φίλον της».
γ ) Κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον έδωσα διαλέξεις ώς έπιστημονικός
συνεργάτης έν Κρήτη έκ μέρους του Βασιλικού Εθνικού 'Ιδρύματος. 'Η Χωροφυ
λακή Ρεθύμνης ήσχολεΐτο τότε μέ τήν άνεύρεσιν μιας νεαράς γυναικός άπό τό 'Η 
ράκλειον, ή όποια, έπωφεληθεΐσα τής άπουσίας τού συζύγου της, ύπηρετοΰντος ώς
στρατιώτου, συνήψε σχέσεις μετά τού εγγάμου καί πατρός τέκνων άδελφοΰ τού συ
ζύγου της. Οί δύο ούτοι άλληλοαπαχθέντες καί έγκαταλείψαντες τά τέκνα των καί
σύζυγον κατέφυγον εις Ρέθυμνον, μέτήν έλπίδα ότι θά εύρισκον ιερέα νά νομιμοποιήση
τον δεσμόν.
δ) Προ ολίγων ήμερων εύρισκόμην εις τό Δικαστήριον ’Ανηλίκων ’Αθη
νών, τό όποιον ήσχολεΐτο έκείνην τήν στιγμήν μέ τήν ύπόθεσιν ενός νέου, ό όποιος
έδικάζετο διά πολλάς κλοπάς, ήτο δέ καί όμοιοφυλόφιλος. "Η το 16 έτών. «Ε ίς -ηλι
κίαν 3 έτών έγκατελείφθη άπό τον πατέρα, ό όποιος είναι άγνωστον, πού εύρίσκεται
αυτήν τήν στιγμήν».
ε ) ’Αναφέρω καί μίαν άλλην χαρακτηριστικήν περίπτωσιν, τήν όποιαν παραλαμβάνω έκ τής δράσεως τώ ν κυριών τής χριστιανικής προνοίας(1):
«Πρόκειται γιά μιά οικογένεια, πού ζούσε μέσα στήν άθλιότητα καί στήν
κακομοιριά. 'Η μητέρα άρρωστη μέ παλιά πλευρίτιδα. *Ηταν ξαπλωμένη σ’ ένα
κρεβάτι καί κάθε λίγο τήν έπνιγε ό βήχας. ' Η άκαταστασία καί ή βρωμιά ήταν άπερίγραπτη στο σπίτι. 'Η μητέρα δέν ήθελε ν’ άκούση γιά τον γιατρό. Φοβόταν, μήπως
τής άποκαλύψη ότι είναι φυματική. Τέσσαρα παιδιά έκινδύνευον νά μολυνθοΰν άπό
τή φυματίωσι, πού φανερά κρυβόταν στήν άρρωστη. Α ί συνεργάτιδες τής χριστιανι
κής προνοίας κατορθώνουν έπί τέλους νά τήν πείσουν νά έλθη γιατρός. Καλούν λοι
πόν ένα γιατρό, ό όποιος πράγματι διέγνωσε φυματίωσι. Γιά νά γίνη δ,τι έπρεπε,
σύμφωνα μέ τις οδηγίες τού γιατρού, αί συνεργάτιδες έζήτησαν νά ΐδοΰν τον πατέρα.
— Ποιές ώρες είναι έδώ ό πατέρας σου, Γιαννάκη; ρωτούν τον μικρό.
Τό παιδί στάθηκε διστακτικό. Έ κοίταξε τήν μητέρα του, ή όποια έχαμογέλασε.
Καί τό παιδί άπήντησε:
— Χθές ήρθε ό πατέρας, είδε τή μητέρα, πού έπάχυνε, καί τού τά είπαμε
δλα, δσα έκάματε γ ι’ αυτήν. Τότε ό πατέρας άγρίεψε τόσο, πού αν ήσαστε έδώ, θά
μπορούσε νά σάς δείρη ! . . .
— Γιατί, παιδί μου; έρωτοΰν έκπληκτες . . .
—Ό πατέρας δέν θέλει νά γίνη καλά ή μητέρα . . . Θέλει νά πεθάνη γιά νά
πάρη κάποιαν άλλη».
Νομίζω δτι περιττεύουσι τά σχόλια.
σ τ ) Καί μία άλλη περίπτωσις διαλελυμένης οικογένειας: «Πέρυσι, όλίγας
1. Νικ. Άντωνόπουλος. Είς τήν υπηρεσίαν της άγάπης. Γ ' Έκδοσις. Άθηναι, 1949, σ. 81.
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ημέρας μετά τά Χριστούγεννα τοϋ έτους 1955, άπέστειλε προς έμέ ή μητέρα μου μίαν
παλαιάν προστατευομένην της, ίνα τήν βοηθήσω. ~Ητο 28 ετών. ’Άσχημη καί άποθεραπευθεΐσα φυματική μέ πνευμοθώρακα άπό τό Σισμανόγλειον. 'Τπανδρεύθη ένα
μέθυσον καί τοξικομανή, διότι σαν άσχημη δεν ευρισκε άνδρα άλλον καλόν διά νά
στέρξη εις γάμον μαζί της. Είχε τότε ένα άγοράκι 1 έτους, ένα κοριτσάκι 2 1/2 έτών
καί ένα άγοράκι 5 έτών. Τώρα νομίζω ότι έγέννησε καί τέταρτον. Μέσα εις μίαν
παράγκα σε ένα δωμάτιον. 'Ο πατέρας άπομυζα τά πάντα διά τήν ταβέρναν καί τάς
τοξικάς ουσίας. Τό μεγαλύτερο του άγοράκι τών 5 έτών τό έσερνε στήν ταβέρνα καί
τό έβαζε νά πίνη κρασί καί ΐσως καί κάτι άλλο. ’ Επανειλημμένος άπεπειράθη νά
στραγγαλίση μάννα καί παιδιά ή νά τά μαχαιρώση.'Η σύζυγός του είχε κομμένο τό
χείλος της άπό μιάν τέτοια μαχαιριά, πού είχε καταλήξει στο άστυνομικόν τμήμα.
Ξύλο, βρισιές, κλωτσιές, βλασφήμιες, χυδαιότητες, όπνος κτηνώδης, άνήθικος άτμόσφαιρα, προστυχιά, κατάντια, πείνα. Τά Χριστούγεννα δέν είχαν νά φάνε ούτε έληές
μάννα καί παιδιά. 'Η μητέρα προσεπάθει νά συντηρήση τά παιδιά της μέ 100 δραχμάς κατά μήνα, τάς οποίας έλάμβανε άπό τό Πατριωτικόν 'Ίδρυμα γιά τό μωρό
της. ’ Εργασίαν νά εύρη δέν ήδύνατο, διότι έδώ δέν ευρίσκουν εργασίαν υγιείς, όχι
μιά μόλις άποθεραπευθεΐσα φυματική, πεινώσα καί σκελετός. Φαντάζομαι ότι τό δρά
μα τώρα πλέον θά έχη γιναντωθή. Πάντως έχω χάσει τά ίχνη της».
ζ ) Προ ήμερών μόλις άπησχολήθη ό ύπερεκλεκτός δικαστής άνηλίκων ’Α 
θηνών κ. ’ Ιωάννης Γουρνάς μέ τό έπιτελεΐον τών εκλεκτών του, εννοώ τούς ήρωας
καί τάς ήρωίδας τής αύτοθυσίας, έθελοντάς καί έθελοντρίας, έπιμελητάς καί έπιμελητρίας τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων, μέ τον έλεγχον καταγγελίας ύποθέσεως «παι
διών, τά όποια ένοίκιασαν προς έκμετάλλευσιν γιά λουστράκια έπιπόλαιαι πτωχαί
οΐκογένειαι έκ Θεσσαλίας» (έπιμελήτρια δεσποινίς Λάσκαρη).
η ) Περίπτωσις τοϋ δικαστηρίου άνηλίκων, τήν οποίαν παρακολουθεί ή έπιμελήτρια Περσεφόνη Βραχνού:
«Ο ί γονείς εόρίσκονται έν διαστάσει περίπου άπό 5 έτώ ν.'Ο πατήρ συζή παρανόμως μετά γυναικός, διατελούσης έν χηρεία, ήτις τυγχάνει μήτηρ δύο τέκνων έκ
προηγουμένου γάμου της.
Έ κ τών 5 τέκνων τοϋ ώς άνω πατρός ή μεγαλυτέρα θυγάτηρ συζή παρανόμως μετά νεανίου, έμφανιζομένου ώς μνηστήρος. *
'Η δευτέρά θυγάτηρ ήτο άνεπισήμως μεμνηστευμένη άπό διετίας. Προ δύο
δέ μηνών έγκατέλειψε τόν μνηστήρα. Πάντως μέχρι σήμερον συνεδέθη έναλλάξ μετά
τριών ή τεσσάρων νέων.
Ή τρίτη θυγάτηρ 13 έτών, ήρχισε νά έργάζηται άπό ήλικίας 10 έτών εις
διαφόρους οικίας ώς υπηρέτρια. Κατά τάς ομολογίας της δ’ εις μίαν έξ αυτών τών
οικιών εις Πειραιά διεφθάρη ύπό νεαροΰ συγγενούς τής οικογένειας. Έγκαταλείψασα τήν έν λόγω οικίαν, είργάσθη έπ’ ολίγον εις εν ραφεΐον, άπό τό όποιον έδιώχθη
λ ό γ ω ' άπρεπούς διαγωγής καί συμπεριφοράς. Τήν παρέκκλισίν της έκ τής ευθείας
όδοΰ άποδίδει εις τό παράδειγμα τών μεγαλΰτέρων άδελφών της, Εσχυριζομένη «ό τι
ή μία έξ αυτών τήν έπαιρνε μαζί της εις κακόφημα κέντρα, σχεδόν καθημερινώς».
Σημειωτέον ότι άπουσίαζε συστηματικώς έκ τής οικίας της, σχεδόν μέχρι τώ ν μετα
μεσονυκτίων ωρών, μή ύπακούουσα εις τάς συμβουλάς τής μητρός της, τήν οποίαν
μάλιστα καί υβριζεν. 'Η μικρά αυτή κόρη άναφέρει μετά κυνικότητος τάς έπαφάς
της μετά τοΰ ετέρου φύλου. ’Αριθμεί δέ τούς πρόσκαιρους έρωτάς της άπό τοΰ ’Ιου
νίου 1956 μέχρι τέλους ’ Ιανουάριου 1957 τούλάχιστον εις έννέα έως δέκα.
Κυρία αιτία τοΰ ώς άνω κακοΰ είναι, κατά τήν άποψιν τής έπιμελητρίας,
ή άπό μέρους τοΰ πατρός έγκατάλειψις τής οικογένειας του καί ή έλλειψις σεβασμοΰ προς τόν ιερόν θεσμόν τής οικογένειας καί τάς έντεΰθεν πηγαζούσας ύποχρεώσεις καί έκ μέρους τώ ν γονέων καί έκ μέρους όλων τώ ν τέκνων. Δηλαδή « ξεχαρβάλωμα τής οικογένειας».
(Συνεχίζεται)

Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΙΚ Ο Τ Η Τ Ο Σ
'Υπό του Δημοσιογράφου κ. Δ Η Μ . Δ . Μ Υ Λ Ω Ν Α

'Η έγκληματικότης παρουσιάζει κατά τό 1962, μια αυξησι κατά 9,3 % έν
σχέσει μέ το προηγούμενου έτος. Σ έ προηγούμενα άρθρα μας έδώσαμε λεπτομερή
στοιχεία τω ν εγκλημάτων εκείνων πού ηύξήθησαν, έμειώθησαν ή έμειναν στατικά
και των πιθανών αιτίων πού πρέπει νά έρευνηθοΰν καί έξετασθοΰν. Χαρακτηριστικά
των στατιστικών στοιχείων τής έγκληματικότητος τοϋ 1962 είναι δτι επί 673 εγκλη
μάτων κατά τής ζω ή ς,τά 613 διέπραξαν άνδρες καί τά 60γυναίκες. ’ Επίσης έπί 11.193
άδικημάτων σωματικών βλαβών, 9.648 είναι δρασται άνδρες καί 1.545 γυναίκες.
'Η αύτή,καί μάλλον ηύξημένη,άναλογία παρουσιάζεται καί εις τά κοινώς έπικίνδυνα
εγκλήματα μέ 818 άνδρες καί 318 γυναίκες, τής προσωπικής ελευθερίας μέ 2.792
άνδρες καί 325 γυναίκες, τά έγκλήματα κατά τώ ν ήθών μέ 616 άνδρες καί 64 γυ
ναίκες, κατά τής τιμής μέ 5.337 άνδρες καί 2.855 γυναίκες, ιδιοκτησίας μέ 8.113
άνδρες καί 1.355 γυναίκες καί άλητείας—επαιτείας μέ 340 άνδρες καί 97 γυναίκες.
Δηλαδή έπί συνόλου 34.926 άδικημάτων οί δρασται είναι 28.272 άνδρες καί 6.649
γυναίκες.
Το γεγονός αυτό, τής ηύξημένης δηλαδή συμμετοχής τοϋ ασθενούς φύλου
εις την διάπραξιν άδικημάτων, κατά τούς ειδικούς είναι άποτέλεσμα τής « χ ε ι ρ α φ ε τ ή σ ε ω ς » τής γυναίκας καί τής « ένεργοϋ » συμμετοχής της εις τήν
κοινωνικήν καί οικονομικήν ζωήν τοϋ τόπου. ’Αναμφισβήτητα ή πρόοδος πού εσημειώθη τά τελευταία μεταπολεμικά έτη είς τον τομέα αύτόν τής άνεξαρτητοποιήσεως
τής γυναίκας μάς ώδήγησε καί είς τήν διάπραξιν έγκλημάτων—άδικημάτων έκ μέ
ρους τώ ν γυναικών. Φυσικά σήμερα ή γυναίκα έπαψε νά είναι ένα άβουλον. χωρίς
σκέψι καί δραστηριότητα πλάσμα. Μορφώνεται καί έργάζεται όπως καί ό άνδρας.
Καί φυσικά θά ήτο άφύσικον νά μή έχη τήν συμμετοχήν του καί εις τον κόσμον τοϋ
έγκλήματος. ’Ακόμη σήμερα ή γυναίκα δέν άναμένει τήν προστασίαν της από τον
πατέρα ή τον αδελφόν είς τά θέματα τής τιμής. Μόνη της έπιδιώκει τήν τιμωρίαν τοϋ
«κλέφτη τής τιμής τη ς» ή τοϋ άπιστου συζύγου ή έραστοϋ πού ήθέτησε τάς υποσχέ
σεις του. Πέραν δμως αύτοΰ, όπως καί τά άγόρια καί οί άνδρες παραστρατούν άπό
τον όρθόν κοινωνικόν δρόμον, τό .’ίδιο συμβαίνει καί μέ τάς κοπέλλας καί τάς γυναίκας.
Τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος διεθνώς καί είς τον τόπον μας έρευνάται
άπό κοινωνικής καί οικονομικής πλευράς, παράλληλα μέ τά έπικρατοΰντα συστήματα,
ήθη καί έθιμα. Οί σκοποί πού έχουν τεθή είναι ή διαπαιδαγώγησις καί ή μόρφωσις τών
λαϊκών μαζών καί ή ήθική έξυγίανσις τών ατόμων πού έκ διαφόρων αίτιων ρεπουν
είς τήν έγκληματικότητα κατά πρώτον λόγον καί έκ δευτέρου ή έξάλειψις τώ ν κοι
νωνικών καί οικονομικών αιτίων, ως άνεργία, αλκοολισμός, άλητεία, πού όδηγοΰν
τά άτομα είς τήν διάπραξιν κάποιου έγκλήματος. Φυσικά είς τον τόπον μας, δέν
μπορούμε νά ίσχυρισθοΰμε δτι οί σκοποί αυτοί έπιτυγχάνονται. Καί είς αυτό ή εύθύνη
δέν βαρύνει τάς ύπηρεσίας πού έχουν έπιφορτισθή μέ τό κυρίως έργον τής περι
στολής καί καταστολής τής έγκληματικότητος. Λείπουν άκόμη άπό τον τόπο μας
καί τά ειδικά 'Ιδρύματα καί τό είδικευμένον προσωπικόν, τά δέ παρεχόμενα οικο
νομικά μέσα είναι άσήμαντα, ώστε νά έχωμεν ίκανοποιητικώτερα άποτελέσματα. Ό
’ Οργανισμός Προλήψεως τοϋ ’ Εγκλήματος είναι κυρίως έργον τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, δπως καί ο ί’Οργανισμοί Προστασίας ’Ανηλίκων,καί Προστασίας Άποφυλακιζομένων. Παράλληλα λείπουν τά'Ιδρύματα Προστασίας τώ ν έπαιτών καί άλητών καί
άκόμη αί οίκονομικαί συνθήκαι ή καίτά συστήματα τοϋ τόπου μας δέν έπιτρέπουν τήν
πληρη απασχολησινδλων έκείνων πού ζητοΰν εργασίαν. Ο μεγάλος άριθμός τών άνέργων, άνδρών καί γυναικών, μέ τήν αλματώδη αυξησι τών άναγκ »ν, λόγω τοϋ κλί-
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ματος «πολιτισμού», τροφοδοτεί τάς μάζας των έγκληματιών έκ λόγων άνάγκης
μάλλον παρά έκ διαθέσεως.
’Αναμφισβήτητα καταβάλλεται μια άξιέπαινος προσπάθεια διά την προλη
πτικήν καταπολέμησι της έγκληματικότητος. Παράλληλα μέ την δράσι των δια
φόρων ’ Οργανισμών—Ε ταιριώ ν έχει όργανωθή ή συστηματική περίθαλψις καί
καθοδήγησις τώ ν άτόμων πού πάσχουν άπο ψυχοδιανοητικάς άσθενείας, ψυχοσωματικάς άναπηρίας, φυγοπόνων καί καυγατζήδων, άπο τάς τάξεις τών όποιων προέρ
χεται τό σημαντικώτερον ποσοστόν έγκληματιών. Τό ίδιο μπορούμε νά ποϋμε καί
διά τήν προσπάθειαν έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ τώ ν ανέργων διά τής τοποθετήσεως
εις έργασίας εκείνων πού στερούνται.
Φυσικά ή πρόληψις καί ή καταστολή τοϋ έγκλήματος, καί μάλιστα τοϋ καθ’
υποτροπήν, είναι έργον σωφρονισμοΰ καί καλής διαπαιδαγωγήσεως τώ ν κατά πρώ
τον έγκληματιών. Εις τον τομέα αυτόν μπορούμε νά ποϋμε δτι ή κατάστασις είναι
ικανοποιητική. Σήμερον ή Σωφρονιστική Υπηρεσία έχει όργανωθή έπιστημονικώς
καί ή μεταχείρισις τώ ν καταδίκων είναι άνθρωπιστική,έντός περιβάλλοντος προσηρμοσμένου εις τάς νεωτέρας σωφρονιστικάς μεθόδους. 'Ο κατάδικος σήμερα έγκληματίας δεν κλείεται εις ένα κελλί—μπουντρούμι φυλακής—έντός τοΰ όποιου περιμένει
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου διά νά έξέλθη καί έπαναλάβη τήν προηγουμένην του άντικοινωνικήν ζωήν. 'Ο κατάδικος—έγκληματίας παρακολουθεϊται καί διαπαιδαγωγεΐται άφοΰ
πλέον κλεισθή εις τήν φυλακήν. Τά σωφρονιστήρια—φυλακαί είναι άνετα, παρέχοντα
μίαν άνετον καί πειθαρχημένην διαβίωσι τώ ν καταδίκων, οί υπάλληλοι τώ ν φυλακών,
διά τής συμπεριφοράς καί μερίμνης των, κερδίζουν τήν έμπιστοσύνην τοΰ καταδίκου
καί έτσι τό έργον τής ήθικής καί ψυχικής άνορθώσεως καί άνασυγκροτήσεως τοΰ
καταδίκου άποβαίνει καρποφόρου. Οΐ κατάδικοι σήμερα μποροΰν, διότι τούς παρέχον
ται τά μέσα καί αί δυνατότητες, νά άξιοποιήσουν τάς ικανότητας καί τάς κρίσεις
των, ώστε μετά τήν άποφυλάκισί τους νά έχουν τήν δυνατότητα τής ομαλής καί τα 
χείας άποκαταστάσεως, χωρίς έχθρότητα καί δυσπιστίαν εις τό κοινωνικόν σύνολον.
Είναι άξιόλογος κατάκτησις τοΰ υπουργείου Δικαιοσύνης καί τής Σωφρονι
στικής* Υπηρεσίας ή άναδιοργάνωσις καί ή άνακαίνισις τώ ν άγροτικών φυλακών Κασ
σάνδρας, Τίρυνθος καί Κασσαβετείας, καθώς καί ή άνέγερσις συγχρονισμένων φυ
λακών είς Ώρωπόν, Χίον καί Κόρινθον. Τό άνεγειρόμενον νέον σωφρονιστικόν κατά
στημα εις τον Κορυδαλλόν θά είναι έκ τώ ν πλέον συγχρονισμένων εις τήν'Ελλάδα καί
θά περιλαμβάνη σωφρονιστήριον 600 άνδρών, 200 γυναικών καί 100 ανηλίκων, νο
σοκομείου, κέντρου ψυχιατρικής παρακολουθήσεως, οίκον νοσοκόμων—άδελφών καί
γενικά όλα έκεϊνα τά βοηθητικά κτίρια πού θά δίδουν εις τήν φυλακή—σωφρονιστη
ρίου τά στοιχεία νά καταστή ή κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ διά τον έγκληματίαν.
’Αλλά ή πρόληψις καί ή καταστολή τοΰ έγκλήματος δεν άρκεϊ μέ τήν έντός
τών φυλακών σωφρονιστικήν αγωγήν. Είναι άναγκαία κατ’άρχήν ή πρόληψις καί
ή καταστολή τής παιδικής έγκληματικότητος, ώστε τά παιδιά καί οί έφηβοι νά άποβοΰν αρνητικόν πεδίου διά τό έγκλημα ή άδίκημα. Χρειάζεται κάθε δυνατή συμπαράστασις είς τούς άνηλίκους πού παρουσιάζουν έκδηλον ροπήν είς άντικοινωνικάς
πράξεις. Καί οί άνήλικοι αυτοί κατά κανόνα ή υποφέρουν άπο ψυχοσωματικάς άνωμαλίας ή προέρχονται άπο διαλελυμένας οικογένειας, ή οικογένειας γονέων άλκοολικών ή ανέργων. 'Η διαπαιδαγώγησις τών νέων αυτών δεν πρέπει νά είναι έργον
μόνον τής Εταιρίας Προστασίας ’Ανηλίκων. Πρέπει νά γίνη έργον τής Πολιτείας
πού νά μεριμνά διά τήν μόρφωσι καί διαπαιδαγώγησι αύτών, τήν στέγασί τους, τήν
έξασφάλισι μονίμου έργασίας, τήν ιατρικήν τους περίθαλψιν. ’Ακόμη κρίνεται
άναγκαία καί άπαραίτητος ή διαφώτισις τών γονέων καί κηδεμόνων τώ ν άνηλίκων
αύτών καί είναι αξιέπαινος ή προσπάθεια πού καταβάλλει ή 'Εταιρία Προστασίας
’Ανηλίκων. ’Αλλά δεν φθάνει διά τήν πλήρη έξάλειψι τώ ν αιτίων πού προκαλοΰν
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Στο άναμεταξύ, ό Μανουσέλης, πού τόσο έσπευσε νά πιάση τούς Γώγους ή
Πάλληδες καί νά νομίση ότι έπρόκειτο γιά ένα συνηθισμένο «δράμα τιμής», αν καί
όποιος σκοτώνη γιά τήν τιμή του σκοτώνει παλληκαρίσια καί φανερά καί το καυχιέ
ται κιόλας, δέν ήταν κι’ αύτος στο βάθος εύχαριστημένος άπό τη λύσι πού βιάστηκε
νά δώση, άφοϋ καμμιά άπόδειξις ή κανένα στοιχείο δέν είχε βρεθή πού νά στηρίζη
τήν εκδοχή πού εϊχε άκολουθηθή ώς τήν ώρα. Εξακολούθησε λοιπόν τις έρευνές του,
ένώ άρχιζε ή τακτική άνάκρισις στο Τμήμα, καί κτένιζε καί ξανακτένιζε μόνος όλη
τή γειτονιά στή διασταύρωσι των οδών Πιπίνου καί ’Αντιόχειας, όπου είχε γίνει τό
έγκλημα, ψάχνοντας καί ξαναψάχνοντας μόνος του όλα τά γύρω σπίτια. Καί τή δεύ
τερη ή τρίτη μέρα άπό τό έγκλημα, μέσα στήν αυλή ενός σπιτιού τής οδού ’Αντιό
χειας, βρέθηκε, πεταμένη δίπλα άπό μιά κληματαριά, μιά φαλτσέτα μέ ξερά αί
ματα επάνω της. Στή φαλτσέτα αυτή υπήρχε ή έπιγραφή :
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Ή φαλτσέτα εκείνη ήταν προφανώς τού δολοφόνου, τοϋ σφαγέα τοϋ δυστυχι
σμένου Λαγοΰ, ό όποιος, άφοϋ έσφαξε τον σωφέρ, φεύγοντας τήν πέταξε κάπου. Καί
τήν παιδικήν έγκληματικότητα.
Είδικώτερα διά τήν παιδικήν έγκληματικότητα έχουν ύπό τώ ν άρμοδίων έπισημανθή 4 φάσεις. Πρώτον ή προσχολική παιδική ήλικία μέχρις 7 έτών, πού οί
οί άνήλικοι είναι ποινικώς άνεύθυνοι διά τάς πράξεις τους, δεύτερον ή σχολική παι
δική ήλικία άπό 7—12 έτών, πού οί άνήλικοι, έφ’ όσον ύποπέσουν εις άδικη μα, έχουν
άνάγκην θεραπευτικών ή μορφωτικών μέτρων,τρίτον ή εφηβική ήλικία 13— 17 έτών,
πού οί άνήλικοι έγκληματίαι πρέπει νά ΰποβάλλωνται, έκτος τής θεραπευτικής καί
μορφωτικής διαπαιδαγωγήσεως, καί εις σωφρονιστικόν περιορισμόν εις κατάλληλα
σωφρονιστήρια καί τέταρτον ή μετεφηβική ήλικία 18—21 έτών. Καί διά έκάστην
κατηγορίαν είναι άναγκαία ή άνάλογος μεταχείρισις καί διαπαιδαγώγησις, ώστε νά
άποτραπή ή υποτροπή, διά τής κοινωνικής άποκαταστάσεως.
Ό ρόλος τών σήμερον υφισταμένων 'Υπηρεσιών καί Ε ταιριώ ν εις τον τομέα
αυτόν είναι τεράστιος. Τά άποτελέσματα πού έχουν έπιτευχθή είναι ικανοποιητικά
καί θά ήτο δυνατόν νά ήσαν άκόμη καλύτερα έάν έτίθεντο εις τήν διάθεσί τους καί
τά άνάλογα οικονομικά μέσα. Καί είναι άπορίας άξιον διατί δέν τίθεται εις εφαρ
μογήν τό πρόγραμμα τής άνεγέρσεως ειδικών άναμορφωτηρίων άνηλίκων άρρένων
καί θηλέων εις τάς περιοχάς ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί έν συνεχεία τών άλλων
μεγάλων πόλεων. Διότι πρέπει νά γίνη κοινή συνείδησις όλων μας, ότι μόνον όταν
ή Σωφρονιστική 'Υπηρεσία διαθέτη επαρκή μέσα καλής καί έπιστημονικής διαπαιδαγωγήσεως τών άνηλίκων, παροχής τών μέσων κοινωνικής άποκαταστάσεως καί
ψυχοσωματικής θεραπείας, θά καταστή δυνατόν νά παταχθή ή έγκληματικότης εις
τό σύνολόν της. Τό έγκλημα καί οί έλάχιστοι άμετανόητοι καί άνεπίδεκτοι διαπαιδαγωγήσεως έγκληματίαι δέν θά δύνανται νά εΰρουν συνεχιστάς καί μιμητάς τών
έργων τους. Καί ή προσπάθεια περιστολής καί καταστολής τής έγκληματικότητος
θά εύρη τήν δικαίωσί της.
Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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ό Μανουσέλης, κρυφά καί μόνος του, άρχισε νά ψάχνη για να βρή τον κάτοχο της φαλ
τσέτας, ό όποιος, άναμφισβήτητα πιά, ήταν ό φυσικός αυτουργός τοϋ εγκλήματος.
Έ π ί τέλους ήταν μια άπόδειξις. "Ενα ουσιώδες στοιχείο.
'Ο Ζερβέας κάτι είχε μυρισθή δτι είχε βρή ό Μανουσέλης. Τό κατάλαβε άπό
τό πρόσωπό του πού άπό σκυθρωπό πού ήταν τις δυο πρώτες μέρες, γιατί δέν πί
στευε μέσα του στή λύσι πού βιαστικά είχε δώσει καί στούς «δράστες» πού έπιασε,
έ'λαμπε πιά άπό χαρά, γιατί βρήκε ένα άποδεικτικό στοιχείο, γιά νά ψάξη καί νά
βρή τό δράστη. Μά επειδή φοβήθηκε ότι ό Μανουσέλης ίσως νά μην τον εμπιστευό
τανε νά τοϋ πή τό τί νεώτερο είχε προκόψει, μέ πήρε μαζί του νά τον ξεμοναχιάσουμε καί νά βγάλουμε τά κάστανα άπό τή φωτιά. Είδαμε λοιπόν ιδιαιτέρως τον άστυνόμο καί τον ρωτήσαμε.
—Θά σάς τό πώ, άλλά θά μου δώσετε τό λόγο σας ότι δέν θά τό πήτε καί δέν
θά τό γράψετε πριν σάς δώσω τήν άδεια. Γιατί δέν θέλω νά μου χαλάσετε τή δου
λειά...
—Καλά, σύμφωνοι, είπαμε κι’ έγώ καί ό Ζερβέας.
Πρέπει στο σημείο αύτό, νά άνοίξω μιά παρένθεσι. Μέ τό φίλο μου τον Ζερβέα, ώς προς τον τρόπο πού έξασκούσαμε τό άστυνομικό ρεπορτάζ μάς έχώριζε κο
λοσσιαία άπόστασι. Γιατί ένώ έγώ πάντα έφρόντιζα νά μήν κάνω ζημιά στήν άνάκρισι καί νά περιμένω ύπομονετικά γιά νά γράψω μιά λεπτομέρεια ή μιά διαλεύκανσι
καί νά κάνω τήν επιτυχία μου, γιατί ίσως μέσα στήν ψυχή μου ήμουνα περισσότερο
άστυνομικός παρά δημοσιογράφος, εκείνος άδίστακτα έννοοϋσε πάντα νά γράψη τήν
ενδιαφέρουσα είδησι, άδιαφορώντας αν θά έκανε τεραστία ζημιά στήν ύπόθεσι. Καί
αύτό συνέβη καί στήν προκειμένη περίπτωσι. Γ ιατί μόλις φύγαμε άπό τό Ζ ' Τ μήμα μοΰ είπε:
—Ξέρεις;... Έ γ ώ θά τό μπουμπουνίσω...
—Ποιό; ρώτησα, κάνοντας ότι δέν καταλαβαίνω.
—Νά, γιά τή φαλτσέτα πού βρήκανε. Μιά πού έχομε καί τά χαρακτηριστικά
της καί τά γράμματα πού έχει επάνω.
—Καλά καί ό λόγος πού έδωσες; Θά κάνης καμμιά ζημιά. "Α ς τον τον άνθρω
πο μιά δυο μέρες, μήπως μέ τήν έρευνά του μπορέση νά βρή άπό που πάρθηκε ή
φαλτσέτα καί άνακαλύψη τό δράστη. "Αλλως τε μάς εμπιστεύτηκε ό άνθρωπος, τοϋ
είπα.
—"Ισα-ϊσα θά τον διευκολύνουμε. Νά δής ότι μέ τό γράψιμο θά διαλευκανθή
τό έγκλημα, γιατί θά βρεθή ό κάτοχος.
—Μά, μπορεί νά διαφύγη ό δολοφόνος.
—Δέν έχει σημασία. Θά διαλευκανθή τό μυστήριο. Γ ιατί μιά φορά δέν πιστεύω
νά νομίζης ότι τον φουκαρά τό Λαγό τον έσφαξαν οί Γώγηδες καί ό Κομποθόρης...
—"Οχι, βέβαια. Ά λ λ ά έγώ θά περιμένω μία δυο μέρες. "Εδωσα τό λόγο μου
καί θά τον τηρήσω.
Καί τήν άλλη μέρα τό «έμπουμπούνισε» πιά στήν άπογευματινή έφημερίδα
πού έγραφε τότε ό Ζερβέας τό μυστικό γιά τήν ένεπίγραφη φαλτσέτα καί άναγκαστικά μετά όλοι πιά οί άλλοι τό έπαναλάβαμε τήν άλλη μέρα καί στά πρωινά φύλλα.
Σ τό άναμεταξύ, καί μόλις είχαμε γράψει σ’ όλες τις εφημερίδες ότι ό τότε υφηγητής
τής ιατροδικαστικής μακαρίτης ΓρηγόρΌς Κάτσας είχε άποφανθή όριστικώς ότι ό
Λαγός είχε σφαγή μέ φαλτσέτα, ένας υπάλληλος τοϋ γκαράζ «Ε ρ μ ή ς » στήν οδόν
Φαλήρου, όπου ρεμιζάριζε τό τα ξ τοϋ Λαγοΰ, ό Γιάννης Πλατής, πού διάβασε γιά
τή φαλτσέτα, παρετήρησεν ότι είχε κάνει φτερά μιά φαλτσέτα άπό μέσα άπό τό
γκαράζ. Καί αυτό τό άνεκοίνωσε βέβαια άμέσως στούς διευθυντάς τοϋ γκαράζ Θεοδωρόπουλο καί Λ ώ το, οί οποίοι τον ρώτησαν.
—Καλά καί ποιός τή μεταχειριζότανε τή φαλτσέτα πού χάθηκε;
—Ό ήλεκτροτεχνίτης μας ό Ά ντώ νη ς Γαλιατσάτος, είπεν ό Πλατής.
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—Καί που είναι τώ ρ α ; Να τον δούμε μόλις έλθη.
—Δεν φάνηκε άπό τή Κυριακή τό βράδυ, άπό τή νύκτα τοΰ φόνου δηλαδή. Καί
ξέρετε; Είχε τήν Κυριακή τό απόγευμα ένα καυγαδάκι μέ τό μακαρίτη τό Βασίλη.
—Τ ί δηλαδή ;
—Νά, τήν Κυριακή τό άπόγευμα ήλθε στο γκαράζ ό μακαρίτης ό Βασίλης μέ
τό τα ξί του για νά πάρη τήν καινούργια μπαταρία καί κάτι λαμπιόνια γιά τό αμάξι.
Ό Γαλιατσάτος δμως τοΰ έφερε κάτι αντιρρήσεις γιά τή μπαταρία καί οί δυό
τους τσακωθήκανε καί βριστήκανε. Τελικά ό Ά ντώ νη ς έδέχθη νά άλλάξη τή μπατα
ρία καί ώς δτου τήν έτοιμάση ό Λαγός μπήκε στο διπλανό καφενείο καί πήρε ένα
καφέ. "Οταν γύρισε δμως ό Λαγός είδε τον Γαλιατσατο μέσα στο τα ξί του, νά κά
θεται στή θέσι του καί γιά γούστο νά μαρσάρη τή μηχανή καί νά σηκώνη σύννεφα
σκόνη άπό τό δρόμο. 'Ο Λαγός έγινε θηρίο τότε. Καί τοΰ είπε:
—Δεν σοϋ είπα ρέ νά μή άγγίζης τό άμάξι μου;
—-Έ τσι μοϋ γουστάρει, τοΰ άπήντησεν ό Γαλατσάτος.
—"Ελα δώσε μου γρήγορα τά πέντε λαμπιόνια νά άλλάξω τά χαλασμένα καί
νά φύγω.
—Μωρέ τό παρακάνετε σεις οί σωφεραίοι, είπε τότε ό Γαλιατσάτος. Δέν φτά
νει πού κλέβετε τή βενζίνα άπό τά άφεντικά μάθατε τώρα νά κλέβετε καί τις λάμπες.
Τότε, σύμφωνα μέ τά λεγάμενα τοΰ υπαλλήλου Πλατή, άλλά καί δλων των
άλλων μέσα στο γκαράζ, ό Λαγός άναψε καί έδωσε ένα χαστούκι στο Γαλιατσατο.
Αυτός βγήκε άπό τ ’ άμάξι καί έπετέθη στο σωφέρ, άλλά ό Λαγός, χειροδύναμος
δπως ήταν, τον έκανε τόπι στο ξύλο καί τοΰ έσχισε καί τό υποκάμισο. Τότε έπενέβη δμως τό άλλο προσωπικό, τούς έχώρισε καί ό Λαγός, άφοϋ πήρε τή μπαταρία
καί τις λάμπες γιά τό τα ξί τής έταιρείας, έφυγε νά κάνη καμμιά κούρσα, ένώ ό
Γαλιατσατος έφώναζε δυνατά μέσα στο γκαράζ.
Αυτά δλα οί Θεοδωρόπουλος καί Λώρος, καθώς καί ό Πλατής, έπήγαν καί τά
είπαν άμέσως στο Μανουσέλη. Ά λ λ ά ό ύπομοίραρχος, είχε βάλει πλώρη στήν άρχή
δτι τό έγκλημα δέν ήταν παρά δράμα τιμής καί ζητούσε νά βρή στοιχεία γιά τούς
Γώγους ή Πάλληδες καί περιωρίσθη νά τούς πή :
—Καλά, άμα φανή στο γκαράζ νά μοϋ τον στείλετε άπό δώ.
'Ο Γαλιατσατος γύρισε στο γκαράζ στις 2 τά μεσάνυκτα τής Δευτέρας προς
τήν Τρίτη καί τοΰ είπαν δτι τον ζητούσε ό αστυνόμος γιά άνάκρισι. ΤΗταν πολύ
ταραγμένος καί τούς φάνηκε δτι ταράχθηκε άκόμα πιο πολύ δταν έμαθε δτι τον
ζητούσαν.
Πραγματικά τά χαράματα σηκώθηκε καί πήγε στο Ζ ' Τμήμα καί βρήκε τον
Μανουσέλη άγρυπνο καί κατάκοπο νά πασχίζη καί νά έξετάζη μάρτυρες γιά τό άλ
λοθι τών Γώγων. Καί ό ύπομοίραρχος, νευριασμένος καί άγρυπνος, τοΰ είπε:
—Καλά, έλα αύριο τό πρωί νά σ’ έξετάσω.
Ό Γαλιατσατος πήγε πραγματικά τό πρωί καί περίμενε στο διάδρομο τοΰ
αστυνομικού Τμήματος. Είχε ορεξι καί γ ι’ άστεία άκόμη. Π ίταν ό Κεφαλλωνίτης,
«φίλος τοΰ μακαρίτη», πού μάς έλεγε διάφορα έπουσιώδη πράγματα άπό τή ζωή τοΰ
Λαγοΰ καί πού μέ τόσον ένδιαφέρον ρωτοΰσε εμένα καί τό Ζερβέα γιά τό σημείο πού
βρισκότανε ή άνάκρισις. Τόν θυμάμαι σάν νά είναι τώρα, γιατί φορούσε ένα σχισμένο
ύποκάμισο. Ποΰ νά φαντασθώ...
Γιά μιά στιγμή άνοιξε τό γραφείο τοΰ Μανουσέλη καί ό Γαλιατσάτος τόν ρώ
τησε αν τόν ήθελε γιά άνάκρισι πού τόν είχε καλέσει. Καί εκείνος, πεισμωμένος
ίσως γιατί είχε έλθει πιά ό τακτικός άνακριτής, καί έξήταζε μέσα τήν περίπτωσι
τών Γώ γω ν καί τώ ν υπαλλήλων τω ν καθώς καί τοΰ λοχαγοΰ Κομποθόρη που εί
χαν συλληφθή ώς δράστες, τοΰ είπε μέ κάποιο θυμό :
—Είναι περιττόν τώρα. Θά σάς καλέση έν καιρώ ό κ. ανακριτής, αν χρειασθή.
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"Υστερα άπό λίγο βρέθηκε ή ματωμένη φαλτσέτα καί τήν άλλη μέρα, δπως
γράφω καί παραπάνω, έδημοσιεύθηκε ό είδησις σέ μιά άπογευματινή εφημερίδα,
πού δούλευε ό Ζερβέας. Καί δταν ό Μανουσέλης έκάλεσε τούς διευθυντάς τοϋ γκαράζ «Έ ρ μ η ς» καί τον υπάλληλό του Πλάτη καί άνεγνώρισαν άδιστάκτως δτι ή φαλ
τσέτα πού βρέθηκε στην αύλή τοϋ σπιτιού κοντά στον τόπο τοϋ έγκλήματος καί μέ
τήν οποίαν είχε σφαγή ό Βασίλης Λαγός ήταν ή δική τους φαλτσέτα, τήν οποία
μεταχειριζότανε ό Ά ντώ νη ς Γαλιατσάτος καί άποδείχθηκε πια δτι αυτός ήταν ό
στυγερός δολοφόνος—γιά τα χαστούκια πού έφαγε—ό Κεφαλλωνίτης ήλεκτρολόγος
τοϋ γκαράζ εΐχεν έξαφανισθή μυστηριωδώς. 'Ο δράστης είχε πιά διαβάσει στήν εφη
μερίδα δτι βρέθηκε ή ματωμένη φαλτσέτα του, δτι τυχαίως καί μοιραίως πιά ή άνάκρισις θά έφθανεν, έ'στω καί άργά, στο συμπέρασμα δτι αυτός ήταν ό δολοφόνος καί
θά τον έ'πιανε καί χάθηκε. Σάν νά άνοιξε ή γη καί τον κατάπιε.
"Υστερα άπό δλα αύτά, φυσικά, οί άθώοι πατέρας καί άδελφοί Γώγου, οί ύπάλληλοί των καί ό λοχαγός Κομποθόρης έκρίθησαν αμέσως άπολυτέοι καί έξεδόθη
ένταλμα γιά τον πραγματικό φονιά τον Γαλιατσάτο. Μά μή τον είδατε π ιά ! Μή τον
άπαντήσατε.
Μετά μήνες μάθαμε τήν άλήθεια. Ό Γαλιατσάτος πρόλαβε καί χώθηκε στο
σπίτι ένός έφοπλιστοϋ Κεφαλλωνίτου, βουλευτοΰ τρανού εκείνα τά χρόνια, καί
πεθαμένου σήμερα. Ή Χωροφυλακή τό ύπωπτεύθηκε, άλλά ποϋ νά τολμήση νά κά
νη έρευνα στο σπίτι τοϋ στυλοβάτου τής τότε Κυβερνήσεως τής Άβασιλεύτου Δ η 
μοκρατίας. "Οπως μαθεύθηκε, υστέρα άπό καιρό πού πέρασε, κάποιο άπό τά πολλά
φορτηγά τοϋ βουλευτοΰ-έφοπλιστοΰ στον Πειραιά—εκείνος νύκτα έπήρε μαζί μέ τό
αμάξι του τό φονιά τοϋ Λαγοΰ—τον μπάρκαρε στο βαπόρι του καί τον έστειλε στήν
’Αμερική. Ποιος ξέρει μπορεί καί νά άλλαξε έκεϊ κεφάλι καί σήμερα νά είναι, ό δο
λοφόνος τοϋ σωφέρ Βασιλείου Λαγοΰ, δολλαριοΰχος ομογενής.
Πριν κλείσω τό κομμάτι αύτό γιά τό έγκλημα πρέπει νά ομολογήσω δτι έγι
ναν τότε ένα σωρό λάθη σ’ έκείνη τήν ύπόθεσι. Πρώτον δτι άργησε κάπως ή έρευνα
στούς χώρους πέριξ τοϋ έγκλήματος καί ή άνεύρεσις τής ματωμένης φαλτσέτας.
"Υστερα δτι ό ένεργήσας τήν προανάκρισι υπομοίραρχος, αν καί είχε σημειώσει ώς
τότε άρκετές επιτυχίες, έβαλε παρωπίδες στήν άρχή μέ τό νά νομίση δτι ή Φωφώ
έπρεπε νά είναι ή αφορμή τοϋ έγκλήματος καί μέ τό ψάχνη γιά λόγους τιμής καί
γιά άντίζηλο καί νά μή έξετάση άμέσως καί δλους τούς γνωστούς καί τούς ανθρώ
πους πού έρχότανε σέ συνάφεια, λόγω τής δουλειάς του, δλους τούς συγγενείς καί
γνωστούς του καί δ,τι ψαρέψη άπ’ αυτούς γιά τό βίο του μήπως βγάλει τίποτε, γιατί
θά έφθανε άμέσως στο έπεισόδιο καί θά εΰρισκε τον δράστη. "Υστερα κάποια βραδύτης άπό τήν άνακάλυψι τής φαλτσέτας έως δτου έξακριβωθή ό κάτοχος ή ό κλέ
πτης της.
’Αλλά δμως δέν πρέπει νά είμαστε τόσο αύστηροί κριταί καί νά κρίνουμε μέ
τά σημερινά κριτήρια τά δεδομένα, δταν σ’ ένα σημερινό έγκλημα πλακώνουν άμέ
σως τά συνεργεία τής αρμόδιας Υπηρεσίας τής Γενικής ’Ασφαλείας καί μπορούν
μέσα σέ δυο ώρες, αν χρειασθή, νά έχουν πάρει καί διακόσιες καταθέσεις καί νά έ
χουν κτενίσει στήν έρευνα συνοικίες ολόκληρες, σπιθαμή προς σπιθαμή. Τότε ήταν
στο Ζ ' Τμήμα ένας υπομοίραρχος μέ ένα άνθυπασπιστή, ένα δυο ένωμοτάρχες καί
υπενωμοτάρχες καί καμμιά ντουζίνα χωροφύλακες. Τ ί νά σοΰ κάνη ό άνθρωπος!!
"Αλλο συμπέρασμα πού βγαίνει είναι δτι ή βιαστική δημοσίευσις γιά τήν άνεύρεσι τής φαλτσέτας έβλαψεν άπό τήν μιά μεριά, γιατί τό διάβασε καί έφυγεν ό
δολοφόνος. Ά λ λ ά άπό τήν άλλη μέ τή φυγή του ένοχοποίησεν άμέσως τον εαυτό του
καί έπαψε πιά τό μυστήριο. "Οσο γιά μένα τό φυσάω καί δέν κρυώνει. "Ο τι σ’ ένα
τέτοιο έγκλημα ό δολοφόνος καθόταν πλάι μου στον πάγκο τοϋ Ζ ' Τμήματος καί
μέ . . . ψώνιζε κανονικά!!
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

S E N A I Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ !

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοΰ βιβλίου τοΰ 'Αμερικανού συγγραφέως Ν τον
------------------------ Χ ο υ ά ιτχ έ ν τ « Ή Ιστορία τοϋ F .B .I.», κατά μετάφρασιν___________________ ..
τοΰ Ά σ τυ φύλακος κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ Β Ο ΓΙΑ Τ Ζ Η
(Συνέχεια έκ τοΰ
-------------------------------------------------------------------προηγουμένου)

Οί άνώνυμοι εννέα τοΰ F.B.I.
Κατά τήν άντιμετώπισι τοϋ γκαγκστερισμού γύρω στα 1930, ό ’Έντγκαρ
Χοΰβερ κατέστη ό ύπ’ άριθ. 1 ήρως τοΰ F.B.I.
Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου τό Γραφεΐον Ερευνών άναπτύχθηκε σύμφωνα μέ
τις ιδέες και τά ιδεώδη τοΰ άνδρός τούτου. Καμμιά άλλη υπηρεσία της ομοσπονδια
κής κυβερνήσεως δεν φέρει τόσον έντονα τήν σφραγίδα μιας καί μόνον προσωπικό
τητας τόσον καθαρά, όσον τό ομοσπονδιακόν Γραφεΐον ’Ερευνών.
To F.B.I. είναι ό 'ίδιος ό Χοΰβερ. Ή θέσις του όμως άπό άπόψεως ισχύος—καί
ή δύναμις τοΰ F .B .I.—δεν είναι απλώς ύπόθεσις ενός καί μόνον προσώπου. Τό πρα
γματικό μυστικό έγκειται στο ότι ό Χοΰβερ έχει πέριξ αύτοΰ μια ομάδα άπό έπιλέκτους υπαλλήλους, οί όποιοι άνεδείχθησαν καί προήχθησαν προερχόμενοι άπό τις
τάξεις τών ειδικών υπαλλήλων τοΰ F.B.I. Γιά νά άναδειχθοΰν άκολούθησαν τον
τραχύ, δύσκολο, άλλά τίμιο δρόμο καί δέν έφθασαν στα άνώτατα άξιώματα ώς εύνοούμενοι κάποιου πολιτικού. *0 Χοΰβερ έχει έμπιστοσύνη στις κρίσεις τους. Μέ τή
σειρά τους καί οί άνθρωποι αυτοί άνταποδίδουν τήν έμπιστοσύνη μέ πίστι καί υπε
ρηφάνεια γιά τό F.B.I. καί δέχθηκαν άναντιρρήτως τήν άνωνυμία πού έχει ώς πολι
τική του τό F.B.I. Τά όνόματά τους δέν είναι γνωστά σέ πολλούς, έκτος τοΰ ’Αρχη
γείου τοΰ F.B.I. Καί όμως αυτοί είναι έκεΐνοι πού κρατοΰν στά χέρια τους ολόκληρη
τήν ευθύνη γιά τήν ασφάλεια τοΰ έθνους.
Ό στενός αύτός κύκλος άποτελεΐται άπό εννέα άνδρες, γιά τούς οποίους ό Χοΰ
βερ έχει δηλώσει : «Κανείς δέν μπορεί νά έξαγοράση τήν ενεργητικότητα καί τήν
άφοσίωσί τους προς τό F.B .I.».
Οί ύπασπισταί αυτοί τοΰ Χοΰβερ συγκεντρώνονται κάθε Δευτέρα καί Παρα
σκευή, καί σέ εξαιρετικές περιστάσεις καί καθημερινώς, στις 10.30' π.μ. καί άποτελοΰν τό λεγόμενο «Συμβούλιο τοΰ F .B .I.». Τοΰ συμβουλίου προεδρεύει ό Κλάΐντ
Τόλσον, πού υπηρετεί στο Γραφείο άπό τις 2 ’Απριλίου 1928.
Ό Τόλσον είναι ό άνθρωπος πού κατετάγη στο F.B.I. μέ πρόθεσι νά άποχωρήση γρήγορα.’ Εσκόπευε νά παραμείνη μόνο τόσον χρόνον, όσος θά τοΰ ήταν άπαραίτητος γιά νά άποκτήση μικρή πείρα καί μερικά χρήματα γιά νά μπορέση μετά νά
έργασθή ώς δικηγόρος στή Σένταρ Ράπιντς της Ά ϊόβ α , όπου πήγαινε σχολείο. Ό
Τόλσον, στήν αίτησί του περί προσλήψεώς του στο F.B.I. άνέφερε τις προθέσεις
του αυτές καί έφερε κάποια άναστάτωσι στον προϊστάμενο τοΰ γραφείου κατατάξεως,
ό όποιος ήταν συνηθισμένος νά δέχεται αιτήσεις υποψηφίων πού περιέγραφαν τις
φιλοδοξίες τους γιά μόνιμη σταδιοδρομία στο F.B.I. Ή άσυνήθης αυτή αίτησις
υποβλήθηκε στον Χοΰβερ.
— Νά τον προσλάβετε, άφοΰ τον εξετάσετε καί διαπιστώσετε ότι έχει τά ανά
λογα προσόντα, είπεν ό Χοΰβερ. Θά γίνη ένας καλός ύπάλληλος.
Μερικούς μήνες μετά τήν κατάταξί του στο F.B.I. ώς ειδικός ύπάλληλος,
ό Τόλσον τοποθετήθηκε στο ’Αρχηγείο ώς πρώτος γραμματεύς. Τό 1931 προήχθη
σέ ύποδιευθυντή καί πέντε χρόνια άργότερα ώνομάσθηκε βοηθός διευθυντοΰ. Τό 1947
ό Χοΰβερ τοΰ έδωσε τον τίτλο τοΰ διευθυντοΰ—τυπική άναγνώρισις τοΰ Τόλσον ώς
ό ύπ’ άριθ. 2 «άνθρωπος τοΰ κράτους».
'Ο Τόλσον, όπως καί ό .Χοΰβερ, είναι άγαμος. Οί δυο αύτοί άνδρες είναι τόσο
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στενοί φίλοι, ώστε οί γνωστοί τους λένε ότι έχουν φθάσει σέ σημείο πού νά σκέ
π τονται καί οί δυό τους το ΐδιο. 'Ο Τόλσον είναι έπιφορτισμένος μέ άρκετά βάρη
τής διοικήσεως, την οποίαν του έχει άναθέσει άπό χρόνια τώρα 6 Χοϋβερ. 'Ο Τόλσον
εργάζεται καί ενεργεί ώς υπασπιστής του Χοϋβερ.
'Ο τρίτος άνθρωπος του επιτελείου των έννέα είναι ό Λούϊς Νίκολς, ό όποιος
άσχολεΐται μέ τις πολυάριθμες υποθέσεις τοϋ διευθυντοΰ, έπιπροσθέτως μέ την τρέ
χουσα υπηρεσία τοϋ τμήματος άρχείου καί επικοινωνίας. ’Αντιπροσωπεύει τό
F.B.I. σέ υποθέσεις πού δέν τις χειρίζεται ό Χοϋβερ προσωπικώς. 'Ο Νίκολς είναι
βοηθός διευθυντοΰ, ένας τίτλος πού τον κατέχει επίσης καί ό ύπ’ άριθ. 4 άνδρας τοϋ
F.B.I., ό Λέλαντ Μπόρντμαν.
Μετά τούς Τόλσον, Νίκολς καί Μπόρντμαν, έπονται άλλοι έξη βοηθοί διευθυντοΰ, πού προίστανται τω ν υπηρεσιών : έξακριβώσεως, έκπαιδεύσεως καί έπιθεωρήσεως, διοικητικού, πληροφοριών, ερευνών καί επιστημονικού εργαστηρίου.
Οί άνθρωποι αυτοί δέν έφθασαν στα άξιώματα αυτά επειδή έλεγαν πάντοτε
«μάλιστα». ’Έφθασαν γιατί είχαν θέλησι νά έργασθοΰν σκληρά, λαμβάνουν άποφάσεις καί άναλαμβάνουν τις εύθΰνες τώ ν πράξεών των. 'Η προσωπικότης των έξηφανίσθη μέσα στο F.B.I. Οί ίδιοι δουλεύουν σκληρότερα άπό κάθε άλλον υφιστάμενό
τους. Γ ι’ αύτούς δέν είναι κάτι τό ασυνήθιστο νά έργάζωνται δέκα, δώδεκα ή καί
δέκα πέντε ώρες τήν ήμέρα. ’ Εργάζονται γιατί ή δουλειά πρέπει νά τελειώση. ’ Επάνω
άπό δλα τό καθήκον.
Στήν αίθουσα τοϋ συμβουλίου θά άκουσθοΰν οί σκέψεις καί οί γνώμες δλων καί
εις ποιου τήν άρμοδιότητα άνήκει τό α' ή β' πρόβλημα. Ό καθένας πρέπει νά είναι
έτοιμος καί σέ θέσι νά ύπερασπισθή τήν άποψί του μέ θετικά στοιχεία. Γιατί δλοι
τους είναι άνδρες μέ ισχυρή θέλησι καί πολλές φορές οί άπόψεις τους είναι άντίθετες.
'Όσον άφορά τά θέματα τής βασικής τακτικής ή τις δυσάρεστες περιπτώσεις, τό
συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Χοϋβερ νά άποφασίση, άλλά πάντοτε μέ υποδείξεις
του περί τοϋ τί πρέπει νά γίνη. Μετά έναπόκειται στον Χοϋβερ νά άποφασίση.
'Ό ταν δμως οί άνθρωποι αυτοί έγκαταλείψουν τήν αίθουσα τοϋ συμβουλίου,
τότε άρχίζουν νά έργάζωνται σάν μιά ποδοσφαιρική ομάδα. Οί άποφάσεις έχουν
ληφθή καί ό καθένας γνωρίζει πού πηγαίνει καί τί πρέπει νά κάμη. Ή στενή μεταξύ
τους συνεργασία είναι τό κλειδί τής φήμης, τής ένότητος καί τής ίκανότητος τοϋ F.B.I.
Κανένας άπό τούς άνδρες αύτούς δέν βλέπει κάτι τό παράξενο, δσον άφορά τήν
άνωνυμία ώς ένα μέρος τής άποστολής του. 'Οποιοσδήποτε άπ’ αύτούς παρητεϊτο
άπό τό Γραφείο γιά νά έργασθή σέ ιδιωτική έπιχείρησι, θά μπορούσε νά πολλαπλασιάση τις άποδοχές του. Αυτοί δμως έχουν «κολλήσει» στο F.B.I.
Ό Τόλσον κάποτε δήλωσε τό έξής : «Ν ομ ίζω δτι οί περισσότεροι άπό μάς
παραμένουν στο F.B.I. γιά τούς ίδιους λόγους πού παραμένω κι’ εγώ. 'Η ίκανοποίησις πού αισθάνεται κανένας εργαζόμενος γιά τό F.B.I. είναι πιο σπουδαιότερη
άπό τήν έξαργύρωσι ενός γραμματίου».
’Ά λλ ο μυστικό τής ίκανότητος τοϋ F.B.I. είναι ή μεγάλη προσοχή πού δίδεται
καί στις πιο έλάχιστες λεπτομέρειες. "Ενας δακτυλογράφος πού κάνει ένα λάθος σέ
μια λέξι, ή σ’ ένα αριθμό καί οποιοσδήποτε άλλος πού δέν θάάντιληφθή τό λάθος αύτό,
δείχνει δτι είναι απρόσεκτος στή δουλειά του. Τά λάθη δέν πρέπει ποτέ νά παρα
βλέπω νται.
'Η προσπάθεια νά έπιτευχθή ή άκρίβεια στις λεπτομέρειες τής έργασίας είναι
σπατάλη χρόνου καί ίσως άπό μιά ιδιωτική έπιχείρησι νά θεωρήται ώς άπώλεια
χρόνου καί ένεργείας. Γιά τό F.B.I. δμως ή προσπάθεια αύτή είναι ούσιώδης καί ή
δουλειά πρέπει πάντοτε νά γίνεται καθαρή. Ό Τόλσον έχει πή : « 'Η άκρίβεια είναι
ή άρετή τώ ν άριθμών ένός εΐδικοΰ υπαλλήλου. Πολλοί έγκληματίες έχουν καταδι-
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κασθή καί πολλοί άθώοι έχουν απαλλαγή, λόγω τοϋ ότι. κάποιος κατέβαλε προσπά
θεια νά είναι άκριβής στά φαινομενικώς μικρά καί άσήμαντα γεγονότα».
Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. θά μποροΰσαν νά έχουν λιγώτερες πιέσεις καί εύκολώτερη εργασία αν άποχωροΰσαν άπό τό F.B.I. καί προσελαμβάνοντο σέ άλλες
επιχειρήσεις. Παρά τήν αύστηρή πειθαρχία, τήν συνεχή έπίβλεψι καί τήν άπαίτησι
άρίστης άποδόσεως, ό άριθμός των άποχωρούντων άπό τό F.B.I. είναι καταπληκτικά
μικρός. Τό 1/4 καί πλέον τω ν 14.000 υπαλλήλων του βρίσκεται στην υπηρεσία
έπί δεκαετία καί πλέον. Τό 1/3 των ειδικών υπαλλήλων ύπηρετοΰν πάνω άπό
δέκα χρόνια.
Σχετικώς μέ τά άνωτέρω, τά κατωτέρω στατιστικά στοιχεία είναι ένδιαφέροντα :
Κατά τό 1955 τό ποσοστόν των παραιτήσεων υπαλλήλων τής ομοσπονδιακής
κυβερνήσεως ήτο 1,8% , τω ν ιδιωτικών υπαλλήλων 3,3%, οί παραιτήσεις τών
υπαλλήλων τοϋ F.B.I. 0,5% , δηλαδή 27 παραιτήσεις σέ σύνολο 6.200 ειδικών
υπαλλήλων, καί 324 παραιτήσεις έκ τώ ν άλλων υπαλλήλων.
Έ κ παραδόσεως οί ’Αμερικανοί θεωροϋνται ώς λαός πού δεν τοϋ αρέσει ή
πειθαρχία. 'Η αλήθεια είναι ότι οί ’Αμερικανοί δέχονται εύχαρίστως τήν πειθαρχία
όταν βλέπουν ότι τούς χρειάζεται—καί όταν ύπάρχη στιβαρή ήγεσία πού νά τούς
καθοδηγή στο δρόμο τους, οπότε ή πειθαρχία είναι άπαραίτητη. Γ ι’ αύτό άκριβώς
τό F.B.I. έχει υιοθετήσει τήν πειθαρχία.
Τ ί είδους άνθρωποι είναι αύτοί οί ειδικοί ύπάλληλοι τοϋ F.B.I. ; Γιατί παρα
μένουν στο F.B.I., ένώ μπορούν νά κερδίσουν περισσότερα χρήματα καί μιά πιο
άνετη ζωή σέ άλλη εργασία ;
Κ α τ’ αρχήν, βέβαια, δέν υπάρχει ό «ύποδειγματικός τύπος» τοϋ υπαλλήλου
τοϋ Ρ.Β .Ι.,όπως δέν υπάρχει καί τύπος ’Αμερικανού. Ό καθένας είναι άνεξάρτητος,
διαφορετικός άπό τούς άλλους άνθρώπους καί διαφέρουν μεταξύ τους όπως όλοι οί
άνθρωποι.
’Από τό σύνολο τών βιογραφιών τών υπαλλήλων, προβάλλουν όμως ώρισμένα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πού βασικώς είναι όμοια. Καί άπό τό σύνολο αύτό
βγαίνει ό μέσος όρος τοϋ λεγομένου μέσου τύπου υπαλλήλου, τοϋ οποίου τό όνομα
άς ύποτεθή ότι είναι Τ ζώ ν Τζόουνς.
'Ο Τ ζώ ν Τζόουνς, λοιπόν, είναι 34 έτών, έχει γυναίκα καί δυο παιδιά. 'Ο πα
τέρας του είναι ένας ευκατάστατος κτηματίας, όχι βέβαια πλούσιος. Οί γονείς του
έχουν λιγάκι παλιές αντιλήψεις. Είναι άπό τούς άνθρώπους πού σκύβουν τό κεφάλι
καί χαιρετούν κατά τήν ώρα τού φαγητού, διδάσκουν τά παιδιά τους νά κάνουν τήν
προσευχή τους τό βράδυ πού πηγαίνουν στο κρεβάτι. 'Ο Τ ζώ ν Τζόουνς καί τ ’ άδέλφια του έμαθαν—μερικές φορές μέ τό ξύλο—νά σέβωνται τούς άνωτέρους. Διδά
χθηκαν επίσης ότι ό πατριωτισμός, ή τιμή καί τό καθήκον είναι συνυφασμένα στά
κατορθώματα τώ ν μεγάλων ’Αμερικανών ήρώων, καί ότι ή σημασία τώ ν λέξεων
αύτών δέν άμφισβητεΐται κατ’ ούδένα τρόπον.
Σ το Γυμνάσιο ό Τ ζώ ν έπαιρνε καλούς βαθμούς. Ή τα ν καλός στά άθλητικά
καί έπαιρνε μέρος στις συζητήσεις γύρω στά κοινωνικά θέματα. Μετά τό Γυμνάσιο
πήγε στο Πανεπιστήμιο καί τό καλοκαίρι εργαζόταν γιά νά κερδίση ένα μέρος άπό
τά έ'ξοδα τώ ν σπουδών του. Τελείωσε τό Πανεπιστήμιο μέ καλή βαθμολογία.
Ό Τ ζώ ν άποφάσισε νά σταδιοδρομήση στο F.B.I., μόνο καί μόνο γιατί τοϋ
ύπέσχετο μιά ενδιαφέρουσα έργασία καί γιατί αισθανόταν ότι θά προσέφερε κάτι
άξιόλογο σέ μιά υπηρεσία γιά τήν οποία θά ήταν καί ό ίδιος υπερήφανος. Πέρασε
τά δύσκολα τέσ τ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις καί τον έξήτασαν πλήρως στο
θέμα τής άξιοπιστίας καί τής προσωπικής άκεραιότητος.
Αυτά κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ό Τ ζώ ν Τζόουνς πριν νά όνομασθή
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ειδικός υπάλληλος, έπρεπε νά ύποστή δέκα έξη εβδομάδες σκληρή έκπαίδευσι στα
γραφεία τοϋ ’Αρχηγείου καί στο κέντρον έκπαιδεύσεως τοϋ
στην Κουαντίκο
τής Βιρτζίνια. ’ Εκεί έδιδάχθη τον τρόπο συντάξεως υπηρεσιακών άναφορών καί τής
διεξαγωγής μιας έρεύνης. ’Ασκήθηκε στην τεχνική καί μηχανική τής εφαρμογής
τοϋ νόμου, στήν δακτυλοσκοπία, στήν έξακρίβωσι ταυτότητος, στήν έξιχνίασι τοϋ
εγκλήματος, διατήρησι τω ν ιχνών στον τόπο τοϋ έγκλήματος καί πολλά άλλα, πού
είναι βασικά καί άπαραίτητα γιά νά κάνη καλά τή δουλειά του. "Εμαθε νά χειρίζεται
τέσσερα πυροβόλα όπλα: πιστόλι, περίστροφο, αυτόματο καί μακρύκαννο.
'Ο Τ ζώ ν Τζόουνς ύπέστη έπιτυχώς τις εξετάσεις καί ώνομάσθηκε ειδικός
υπάλληλος. Διωρίσθηκε σέ κάποιο γραφείο μέ βασικό μισθό 5.915 δολλάρια έτησίως καί μέ 816 δολλάρια υπερωρίες, πού τά παίρνουν οί περισσότεροι άπό τούς
υπαλλήλους. 'Ω ς άρχάριος, έργάσθηκε κατά τις πρώτες έβδομάδες κοντά σ’ ένα
παλιό, πεπειραμένο συνάδελφό του. Έ ν συνεχεία άνέλαβε μόνος του τήν διεξαγωγή
τής υπηρεσίας του καί διεπίστωσεν ότι ή έκπαίδευσίς του στήν πραγματικότητα δέν
θά έτελείωνε ποτέ, όσον καιρό καί αν παρέμενε στο F.B .I., ή δέ εργασία του θά βρι
σκόταν πάντοτε ύπό τον έλεγχο τώ ν προϊσταμένων του.
Κάθε ειδικός ύπάλληλος ύπογράφει στο βιβλίο υπηρεσίας καί σημειώνει τήν
ώρα άναλήψεως υπηρεσίας καί τήν ώρα άποχωρήσεως άπό τό γραφείο του, οπουδή
ποτε καί άν ύπηρετή, είτε στή Νέα 'Υόρκη, είτε στή Χονολουλοϋ, εΐτε στο Σικάγο.
Σέ όλα τά γραφεία τοϋ F.B.I. τηρείται τό ’ίδιο σύστημα. Κατά τον χρόνο τής υπηρε
σίας του, ό ύπάλληλος πρέπει νά τηλεφωνή κάθε τρεις ώρες στο γραφείο του γιά νά
ένημερώνεται καί νά λαμβάνη νέες οδηγίες ή νά λαμβάνη γνώσιν τής άλλαγής τής
υπηρεσίας του. ’Αναφέρει στο γραφείο πού βρίσκεται καί πού πηγαίνει, τά όποια
καί σημειώνονται. 'Ο προϊστάμενος τοϋ γραφείου μπορεί νά έλέγχη τό βιβλίο υπη
ρεσίας στο τμήμα επικοινωνίας όποιαδήποτε στιγμή καί νά λαμβάνη γνώσι πού
βρίσκεται ένας ύπάλληλος καί μέ ποιά ύπόθεσι άσχολεΐται.
Τά υπηρεσιακά βιβλία έπιθεωροΰνται κάθε μήνα καί κάθε ύπάλληλος οφείλει
νά συντάξη έγγραφη άναφορά γιά κάθε ύπόθεσι πού έχει έπιληφθή εντός 45 ήμερών.
’Εάν παράλειψη νά συντάξη τις άναφορές του έντός τής προθεσμίας αυτής, τότε ύποπίπτει σέ παράπτωμα καί έλέγχεται. Φυσικά ή σπουδαιότης καί τό ενδιαφέρον
έγκειται στήν εργασία τής έρεύνης. Ή σύνταξις τής άναφοράς είναι κάτι τό άνιαρό,
πού πρέπει όμως νά γίνη κι’ αύτό.
"Οταν ή έκτέλεσις τώ ν διαταγών καθυστερεί περισσότερον τοϋ κανονικού,
τό Άρχηγεΐον άπό τήν Ούάσιγκτων ζήτα νά μάθη τ ί συμβαίνει.
Θά ήταν πολύ φυσικόν ένας ύπάλληλος τοϋ F.B.I. νά παίρνη τό ύπηρεσιακό
αυτοκίνητο στο σπίτι του τή νύκτα, ώ στε τό πρωί πού θά ξεκινούσε γιά μιά έρευνα
νά τό έχη πρόχειρο καί νά άναχωρήση άμέσως. Γιατί τήν άλλη ήμέρα θά είναι άναγκασμένος νά εγκατάλειψη τό σπίτι του μιά ώρα ένωρίτερα γιά νά μεταβή στό
κεντρικό γκαράζ καί νά παραλάβη τό αυτοκίνητο πού τοϋ έχουν χορηγήσει. "Οταν θά
τελειώση ή δουλειά του πρέπει νά έπιστρέψη άμέσως τό αυτοκίνητο στό γκαράζ.
Καί πάλι ύπάρχει λόγος γιά τήν τήρησι τοϋ κανόνος αύτοΰ. Ό Χοΰβερ επιμένει
στό ότι οί ύπάλληλοι δέν πρέπει νά χρησιμοποιούν τά ύπηρεσιακά αυτοκίνητα, ούτε νά
τά παρκάρουν έξω άπό τά σπίτια τους κατά τήν ώρα πού είναι έκτος ύπηρεσίας,
γιατί κάποιος μπορεί νά πή : «Κ οιτά ξετε τούς ύπαλλήλους τού F.B.I. : χρησιμο
ποιούν τά κρατικά αυτοκίνητα γιά προσωπικές τους άνάγκες». Καί ό Χοΰβερ συνε
χίζει : «Δ έ ν πρέπει άπλώς μόνον νά είμεθα έν τάξει. Πρέπει νά δίνουμε καί τήν έντύπωσι αυτή στούς άλλους, γιά νά άποφεύγουμε τά σχόλια».
(Συνεχίζεται)

'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α '

κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

■Λ ^ία χαρακτηριστική άλλα καί εντυπωσιακή εις πολλά σημεία εΐκών τής άλλοτε
καί σήμερον Μαφίας δίδεται ύπό τοΰ κ. Raymond Millet, εις άνταπόκρισίν
του έκ Ρώμης κατά ’ Ιούλιον 1963. Σκόπιμον είναι νά ίδωμεν ενταύθα ολόκληρον
τό κείμενον της άνταποκρίσεως αυτής, εις τήν οποίαν ή Μαφία χαρακτηρίζεται ώς
«Κράτος έν Κράτει». Γράφει λοιπόν ό κ. Ρέϋμοντ Μιλλέτ:
« Ή Σικελία έχει δύο ήφαίστεια έν συνεχεΐ δράσει: Τό πρώτον είναι ένα κατά
«κυριολεξίαν ήφαίστειον, ή Αίτνα. Τό δεύτερον νοείται μεταφορικώς. Πρόκειται
»διά τήν παντοδύναμον μυστικήν όργάνωσιν κακοποιών, ή οποία άπό έκατονταετίας
«εχει λάβει τό όνομα τής Μαφίας. Τό δεύτερον ήφαίστειον, πού είναι άκόμη περισ«σότερον έπίφοβον άπό τό πρώτον, έκσφενδονίζει άκόμη τάς φλόγας του εις τάς
«στροφάς τών δρόμων χάρις είς τούς πυροβολισμούς πού άκούονται άπό τά τελευ
τ α ί α ρομαντικά τυφέκια τής ληστείας καί τής «βεντέττας». Έ κ παραλλήλου όμως
«χρησιμοποιεί όλονέν συχνότερα, άκόμη καί εις τό κέντρον τών μεγάλων πόλεων,
«τά πλέον έκσυγχρονισμένα όπλα, εις τά όποια οί γκάγκστερς τών άμερικανικών ται«νιών χρεωστούν τό παγκόσμιον γόητρόν των. Τά πυρηνικά όπλα δεν έκαμαν άκό»μη τήν έμφάνισίν των, ή δυναμΐτις όμως συνετάραξε τό Παλέρμον δύο φοράς έντός
«τριώ ν ημερών. Α ί έκρήξεις παρατηρούνται κατά προτίμησιν πλησίον άστυνομικών
«οχημάτων ή πλησίον αύτοκινήτων, τών οποίων οί ΐδιοκτήται άνήκουν είς ομάδα
«πού δέν βλέπουν μέ καλό μάτι αί άλλαι ομάδες. Διότι πράγματι, ή Μαφία άποτε«λεΐται άπό διαφόρους άντιμαχομένας μερίδας.
« ’Ά ς άφήσωμεν όμως δι’ ολίγον αυτά τά ειδικά ζητήματα, τά όποια θά έξε«τάσωμεν άργότερα. 'Η παρούσα έρευνα βασίζεται έπί δύο σημαντικών γεγονότων.
» 'Η Μαφία, λόγω τής έπαναλήψεως τών άκροτήτων της, άναγκάζει αίφνιδίως τήν
« ’ Ιταλικήν Κυβέρνησιν νά προσπαθήση νά τήν ύποτάξη, αν καί μέ περιωρισμένας
«πιθανότητας έπιτυχίας. Έ ξ άλλου τονίζεται ή έκτασις τής μεταβολής, χάρις είς τήν
«οποίαν ή Μαφία κατώρθωσεν έντός 10 έτών νά γίνη πραγματικόν κράτος έν κρά«τε ι ή μάλλον κράτος έναντίον τοΰ κράτους.
«Καθησυχάζω τούς άναγνώστας μου: Δέν διακινδυνεύω νά φανώ άντάξιος
«τού τόσον δυσκόλου είς τήν προφοράν όρου «γκαρουνιούτου» πού σημαίνει είς τήν
» «άργκό» τής Μαφίας: «Ψ οφίμι»... 'Η άπειλή πού περικλείεται είς τον όρον τοΰ«τον, άφορά τά παρεκκλίνοντα μέλη αύτής τής «Κοινωνίας έντιμων άνθρώπων»,
«όπως ώνόμαζαν τήν Μαφίαν οί άνώτατοι άρχηγοί της κατά τον παρελθόντα αίώ»να. Οί τίτλοι εύγενείας τής «Κ οινωνίας» αύτής υποτίθεται ότι άνατρέχουν είς τήν
«έποχήν τοΰ Κικέρωνος. "Εχω τήν πληροφορίαν αύτήν άπό ένα συνταξιούχον Σι«κελόν άξιωματικόν τώ ν καραμπινιέρων. Μαζί του συμφωνούν οί ειδικοί, οί όποιοι
«διακρίνουν, κατά τό πέρασμα τώ ν αιώνων, δύο ρεύματα: Ά π ό τήν μίαν πλευράν ή
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«ληστεία, ή όποια άπό τον καιρόν τω ν Φοινίκων καί τω ν Ελλήνων έως τήν εποχήν
»τώ ν Βουρβώνων τής Νεαπόλεως, άφοϋ περάσωμεν άπό τούς Βανδάλους, τούς Νορ«μανδούς καί τούς 'Ισπανούς, έλυμαίνετο όπως καί ή άθλιότης τήν νήσον, πού έξε«μεταλλεύοντο οί νικηταί. Ά π ό τήν άλλην πλευράν ένα φαινόμενον, τό όποιον ήκο«λούθησε τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν τοϋ 1789: 'Ό ταν οί 200 φεουδάρχαι πού έγ«κατεστάθησαν εις τήν νήσον, έκριναν σκόπιμον νά έμπιστευθοϋν τά προνόμιά των
»εΐς χεϊρας τοΰ Βασιλέως τής Νεαπόλεως, έπέτρεψαν έκ παραλλήλου εις τούς πα»λαιούς τω ν στρατιώτας νά σχηματίσουν αυτονόμους άμυντικάς ομάδας διά τήν δια«φύλαξιν καί τω ν ιδίων καί των γαιών των. Οί προστάται αύτοί ταχέως ήρχισαν νά
«κρίνουν τήν τύχην τω ν κυρίων των. Τίποτε δεν ήτο εύκολώτερον δι’ αυτούς άπό τό
«νά λησμονήσουν μίαν νυκτερινήν περιπολίαν ή νά κάμουν τά στραβά μάτια υπέρ
«τω ν λωποδυτών καί τω ν άναρχικών. Ά π ό τής περιόδου έκείνης χρονολογείται μία
«έκ τω ν άρχών τής Μαφίας, κατά τήν όποιαν ή προστασία άπό τω ν κινδύνων στοι«χ ίζει άκριβά... ιδίως όταν οί κίνδυνοι προκαλοϋνται άπό τούς ίδιους τούς προ«στάτας...
«"Ε π ειτα ήλθε μία εποχή άνδρείας. Περί τό έτος 1860, κατά τήν περίοδον τής
«Παλιγγενεσίας, ή όποια έπρόκειτο νά όδηγήση εις τήν άπελευθέρωσιν καί τήν ένό«τη τα τής ’ Ιταλίας, εις τήν Σικελίαν έσχηματίσθησαν έντός τω ν πλαισίων τής κινή«σεως αύτής ομάδες έξ άγροτών πατριωτών, προθύμων νά υποστηρίξουν τον Γα«ριβάλδην. Άναμεμιγμένοι συνήθως μετά τώ ν προστατών τώ ν φεουδαρχών καί τών
«έχθρών τής Κυβερνήσεως, έκρύπτοντο μέσα εις λατομεία πού είχον άνοίξει οί πα«λαιοί Σαρακηνοί κατακτηταί καί τά όποια ώνρμάζοντο «M a fie » (πληθυντικός τοϋ
» «μ α φ ία »), λέξις προερχομένη όπως φαίνεται άπό τήν άραβικήν «M eh a». Οί σκλη«ροί αύτοί άνθρωποι, άποφασισμένοι δι’ όλα, αύτοί οί «Μ αφ ιόζι» («λατόμοι» κατά
«τή ν ως άνω ετυμολογίαν) δεν άργησαν νά έξελιχθοϋν εις έγκληματίας. Μέ τον στέ«φανον τοΰ μάρτυρος κάθε φοράν πού οί καραμπινιέροι τούς κατεδίωκαν, δεν έξηφα«νίσθησαν πλήρως παρά μόνον ύπό τό καθεστώς τοϋ Μουσολίνι, άλλοι μέν έκτελε«σθέντες καί φυλακισθέντες καί άλλοι άπελαθέντες όμαδικώς εις τάς νήσους Λιπά»ρι ή καταφυγόντες εις τήν ’Αμερικήν. Τήν επαύριον τοΰ τελευταίου παγκοσμίου
«πολέμου, όποια εύκαιρία έκδικήσεως δι’ αύτούς! Ά φ οϋ έπέστρεψαν άπό τά κάτερ»γ α καί άπό τό εξωτερικόν καί έξεπαιδεύθησαν εις τάς νέας μεθόδους άπό Ά γ γ λ ο «αμερικανούς ειδικούς, ένεφανίσθησαν ως ήρωες τοΰ άγώνος κατά τοΰ φασισμοΰ,
«ύπέρμαχοι τοΰ δημοκρατικού ιδεώδους καί ως διαιτηταί έπί πολιτικών θεμάτων.
«'Υπεστήριξαν τήν τάσιν προς άνεξαρτητοποίησιν τής Σικελίας καί έπέτυχον μίαν
«μερικήν τουλάχιστον αύτονομίαν τής νήσου. Παρασύρουν εις τάς έπιταγάς των τούς
«εκλογείς, θέτουν τούς όρους τω ν εις τούς ύποψηφίους βουλευτάς ή γερουσιαστάς
«πού διεκδικοΰν τήν ψήφον των. Ζητοΰν λύτρα, προβαίνουν εις δολοφονίας, διαρκώς
«πλουτίζουν...
«Είναι ή ώρα τοΰ Τζουλιάνο. Α ί περιπέτειαί του καί τό μυστήριον τοΰ τρα«γικοΰ του θανάτου εμπνέουν κινηματογραφικάς ταινίας, βιβλία, έρεύνας μέ τήν βοή«θειαν τοΰ δικαστικού καί συγγραφέως Αοσκιάβο. Περισσότερον άπό κάθε άλλην
«φοράν ό όρος «μαφιόζο» άναφέρεται οχι μόνον εις τούς ίππότας τοΰ έγκλήματος,
«άλλά καί εις παν ο, τ ι λάμπει καί σαγηνεύει. Πηγαίνει λ.χ. κανείς εις ένα δείπνο /
» «μαφιόζο», μαζί μέ τήν νέαν «μαφιόζα», δηλ. μέ μίαν ώραιοτάτην νέαν, εις μίαν
» «τραττορία μαφιόζα» καί κατά συνέπειαν άνταξίαν τοΰ Αουκούλου... Κάμνει δη«λαδή ζωήν πραγματικού άρχοντος, άκόμη καί έάν ούδέποτε έζήτησε λύτρα άπό ένα
«βαθύπλουτον ή ύπεχρέωσεν ύπό τήν άπειλήν τώ ν όπλων μερικούς μοναχούς τοΰ
«Ματσαρϊνο νά γίνουν συνένοχοι εγκληματιών...
«'Έ νας άλλος βασικός όρος: «Ό μ ε ρ τά ». Προέρχεται άπό τήν σικελικήν λέ«ξιν «όμινιτά», ή όποια εκφράζει τήν ιδιότητα εκείνου, ό όποιος γνωρίζει νά είναι
«άνδρας, δηλαδή νά σιωπά, νά άποκρύπτη τά γεγονότα, νά άναζητή μόνος τήν δι-
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«καιοσύνην, συμφώνως προς τάς άντιλήψεις των άνθρώπων τοϋ περιβάλλοντος του,
«επειδή δέν τρέφει εμπιστοσύνην προς εκείνην τοϋ κράτους καί πιστεύει εις τό φυ«σικόν δίκαιον έν άντιθέσει προς τούς άρχοντάς του... 'Η ύποχρέωσις της «όμερτά»
«βαίνει έτι περαιτέρω. ’Απαιτεί, μέ τήν άπειλήν θανάτου, τήν σιωπήν οίουδήποτε
«κατέχοντος κάποιο μυστικόν, τοϋ όποιου ή άποκάλυψις θά εξέθετε τήν Μαφίαν,
»τόν άρχηγόν τής τοπικής Μαφίας ή οίονδήποτε «μαφιόζο». Κατά συνέπειαν κάθε
«ένας πού ένδιαφέρεται διά τήν ζωήν του καί διά τήν ζωήν τής οικογένειας του, ύπο«χρεοϋται νά γίνη συνένοχος τω ν «μαφιόζι».
«Π ρ ο μερικών εβδομάδων ή ιταλική τηλεόρασις παρουσίασε μίαν έ'ρευναν,
«άφιερωμένην εις τήν δραστηριότητα τής Μαφίας εις Καρλεόνε, πόλιν άτυχώς διά«σημον εις τήν ιστορίαν τής σικελικής έγκληματικότητος. 'Υπεβάλλοντο ώρισμέναι
«έρωτήσεις εις τούς κατοίκους, άλλ’ ήρκει ή έκφρασις τρόμου τω ν προσώπων των
«διά νά έξηγήση τις τήν διακριτικότητά των....
«Α ύ τα ί είναι αί θεωρητικαί άρχαί. ’Ά ς έξετάσωμεν όμως τώρα καί τάς νεω«τέρας πρακτικάς έφαρμογάς.
«Τ ό 1951, άγροτική μεταρρύθμισις: Τά κτήματα τής νήσου περιορίζονται εις
«200 εκτάρια έκαστον κατ’ άνώτατον οριον καί οί κτηματίαι οφείλουν νά βελτιώνουν
«τά ς καλλιέργειας των. Έ π ί πλέον, ειδικός νόμος άπαγορεύει τά λατιφούντια. Εις
«τό έξής δέν θά ύπάρχη πλέον ή πατροπαράδοτος καταπίεσις τής Μαφίας, δέν θά
«υπάρχουν προστάται, φύλακες κάμνοντες κατάχρησιν τω ν δικαιωμάτων των, παν»τό ς είδους παράσιτα, κερδοσκοπίαι καί εκφοβισμοί.
« 'Η Μαφία, άφοϋ άρχικώς έκλονίσθη, άνέλαβεν έν συνεχεία νέαν δραστηριό«τη τα, είσελθοΰσα εις άγροτικούς οργανισμούς καί εις τάς διαφόρους άγοράς. Καί
«δλα αύτά κατά παράνομον τρόπον καί μέ τήν συνενοχήν τής διοικήσεως.
« Έ ξ άλλου, τά μέλη τής Μαφίας, άπελαυνόμενα έξ Ή νω μ . Πολιτειών ως
«άνεπιθύμητα, έπέστρεφον εις τήν Σικελίαν άπεστερημένα τής προτέρας των άμε«ρικανικής ύπηκοότητος, προικισμένα όμως μέ νέας έμπειρίας, ειδικευμένα εις τό
«λαθρεμπόριον καπνοΰ καί ναρκωτικών. ’Έ τσ ι έχομεν τούς Λουτσιάνο, Κοππόλα,
«Τ ζεντίλε, ντέ Λούκα, Καποΰτο καί πολλούς άλλους, οί όποιοι άργότερα άλληλοε«ξοντώθησαν. Ούτοι μετέτρεψαν τό Παλέρμον εις ένδιάμεσον σταθμόν διά τήν προ«ώθησιν τώ ν ναρκωτικών μέσω Γαλλίας προς τάς Ή νω μ . Πολιτείας. ’ Οξείς άντα«γωνισμοί μεταξύ τής παλαιάς καί τής νέας Μαφίας δέν ήργησαν νά έμφανισθοΰν,
«ο ί όποιοι είχον ώς έπακόλουθον άληθεΐς καί συχνάς μάχας μέ οπλοπολυβόλα. Ή
«νέα Μαφία έξαμερικανίζετο συνεχώς περισσότερον. ’Αφάνταστος σφαγή! Άφοϋ
«έπεβλήθη εις τον λιμένα καί εις τήν άγοράν τοϋ Παλέρμο, δέν άπέμενε παρά νά
«άποκτήση τόν έλεγχον καί έπί τοϋ λοιποΰ τμήματος τής σικελικής πρωτευούσης
«καί νά έπιτηρή κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός τάς οδούς καί τά γκαράζ.
« ’Έ τσ ι γεννάται μία ιδιωτική ’Αστυνομία, ή όποια, έξασφαλίζουσα τήν νυ«κτερινήν προστασίαν καταστημάτων καί οικιών, διασκορπίζει εις δλας τάς συνοι«κίας νυκτοφύλακας, έπιφορτισμένους νά διαβιβάζουν τηλεφωνικώς εις τούς προϊ«σταμένους των πάσαν κίνησιν πού άντιλαμβάνονται, ιδίως τάς κινήσεις τών δυνά»μεων τής τάξεως καί έκείνας τών άντιπάλων ομάδων καί τών «μπράβων» των,
«δηλ. τών μισθοφόρων δολοφόνων των. Ή Μαφία έπέτυχεν έπίσης νά εΐσέλθη καί
«εις τό τράστ τώ ν γκαράζ. 'Υπό τήν άπειλήν άντιποίνων άπαιτεΐ τήν συμπαράστα«σιν δλων τώ ν αύτοκινητιστών, οί όποιοι έσυνήθιζαν νά άφήνουν τά αύτοκίνητά τω ν
«εις τόν δρόμον κατά τήν νύκτα. "Οσοι άρνοΰνται, εύρίσκουν τό αύτοκίνητόν τω ν
«κατεστραμμένον ή έγκαταλελειμμένον εις μεγάλην άπόστασιν εις τό ύπαιθρον.
«Συμφώνως προς πληροφορίας τής F.B.I. μικραί άκατοι προσεγγίζουν ξένα
«έμπορικά πλοία, προερχόμενα έκ Συρίας καί Τουρκίας καί άποβιβάζουν είς διάφο»ρα σημεία τής δυτικής άκτής τής Σικελίας ναρκωτικά, τά όποια μέχρι πρό τίνος
«άκόμη έπανεξήγοντο.
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« 'Η συνενοχή τής διοικήσεως άνέκαθεν έφαίνετο πιθανή. Αύτό τούλάχιστον
«έβεβαίωσαν ό συγγραφεύς Ντανίλο Ντόλτσι καί ό Μικέλε Πανταλεόνε εις το έρ»γον του «Μαφία καί Πολιτική».
«Μοΰ άνέφεραν τδ παράδειγμα ένδς μέλους τής Μαφίας τοΰ Παλέρμου κατη«γορουμένου διά ζωοκτονίας καί άνθρωποκτονίας, τδ όποιον πάντοτε έκηρύσσετο
»άθώον λόγω έλλείψεως επαρκών στοιχείων, χάρις εις τδ σύστημα τω ν «ραμμένων
«στομάτων»... Ό άνθρωπος αύτδς συνέχιζε φυσικά νά φονεύη τά ζώ α τών όμοχω»ρίων του καί νά πωλή τδ κρέας τω ν εις ύψηλάς τιμάς εις μυστικδν σφαγεϊον τοΰ
» Παλέρμου. Σήμερον τδ άτομον τοΰτο, δ Λουτσιάνο Λ ίτζιο, καταζητείται ύπδ τής
« ’Αστυνομίας, άλλ’ ούδείς γνωρίζει ποΰ εύρίσκεται, έτσι ώστε νά δύναται νά έλέγχη,
«χάρις εις τήν ύποστήριξιν δολοφόνων, μερικάς άπδ τάς κυριωτέρας οΐκονομικάς
«προσωπικότητας τοΰ Παλέρμου»^).
«Ε ις τήν κεντρικήν καί τήν δυτικήν περιοχήν τής Σικελίας άναφέρονται πολ«λαί περιπτώσεις δραστηριότητος τής Μαφίας, δεκάδες σκανδαλωδών περιπτώσεων
«πού έξηγοΰν τδ ύψηλδν κόστος τών προϊόντων, τδν πολλαπλασιασμόν τώ ν έγκλη«μάτων, τήν μή άποκάλυψιν τών αυτουργών, τήν παραλυσίαν τής ’Αστυνομίας καί
«τήν δειλίαν τών εντίμων άνθρώπων.
« Ή μάστιξ εκτείνεται κατά κάποιον τρόπον καί εις τάς πόλεις τής ιταλικής
«χερσονήσου, δπου εισερχόμενοι μαζί μέ νεαρούς έργάτας Σικελοί έγκατεστημένοι
«εις Γένοβαν, Μιλανον ή Τουρΐνον, διεξάγουν λαθρεμπόριον, έλεγχον τών νυκτερι»νών κέντρων καί τών γυναικών έλευθερίων ήθών.
« 'Η μεγάλη προσπάθεια άποκαθάρσεως τής καταστάσεως αύτής, τήν οποίαν
«ζη τε ί ή κοινή γνώμη, ήρχισεν ήδη. Περιγραφαί νικών τών οργάνων τής τάξεως κα«λύπτουν τάς στήλας τώ ν έφημερίδων. Ά τυ χ ώ ς δμως δεν συλλαμβάνονται άκόμη
«παρά τά «μικρά ψαράκια», δεδομένου δτι ούδείς τών συλλαμβανομένων προβαίνει
«εις άποκαλύψεις. Τδν τελευταϊον καιρόν έλέγετο δτι έπεσε τδ τείχος τής «όμερτά»,
«δ τι οί έντιμοι πολΐται δέν έδίσταζαν πλέον νά καταγγέλλουν τούς πραγματικούς
«άρχηγούς. Παραμύθια!... Ό νόμος τής σιωπής έξακολουθεί νά είναι ό χρυσοΰς κα«νών. "Αλλωστε, οί πραγματικοί άρχηγοί είναι καλά κρυμμένοι καί καλά προστα«τευμένοι...
«Μ ία κοινοβουλευτική έπιτροπή πρόκειται νά έξετάση τδ δλον θέμα. Διά μίαν
«άκόμη φοράν μία εξεταστική έπιτροπή θά άφιερωθή εις ανακρίσεις καί θά γίνη έρ«μαιον τώ ν κομματικών φατριών. Οί κοινωνιολόγοι τονίζουν δτι τδ μοναδικόν φάρ«μακον θά ήτο μία μεγάλης έκτάσεως οικονομική άναμόρφωσις, χάρις εις τήν ό«ποίαν θά έξηφανίζετο βαθμηδόν ή άθλιότης, ή άμάθεια, αί προκαταλήψεις, μέ όλί«γους λόγους τά βαθύτερα αίτια, εις τά όποια ή Μαφία οφείλει τήν παλαιάν μορ«φήν της καί τάς συγχρόνους μεταμορφώσεις της. Οί βιαστικοί ρεαλισταί βεβαίως
«θά άντιτείνουν: Θαυμάσια, άλλά χρειάζεται εις τδ άμεσον μέλλον μία μεγάλης εκ«τάσεως άστυνομική έπιχείρησις, στρατιωτική καί δικαστική. Εις τοΰτο θά άντι«ταχθή βεβαίως ή άποψις δτι δέν είναι πλέον σήμερον δυνατόν νά λαμβάνωνται τά
«άπολυταρχικά μέτρα τής φασιστικής έποχής, έστω καί έναντι τών έκτδς νόμου,
«διότι τά μέτρα αυτά θά ήδύναντο νά έπεκταθοΰν έν συνεχεία καί έφ’ δλων τώ ν κα«τοίκων τής ’ Ιταλίας.
«"Α ς άναμένωμεν λοιπόν. Εις πείσμα δλων τώ ν άλλων προβλημάτων πού την
«κατακλύζουν, ή μεταβατική ιταλική Κυβέρνησις θά άνεύρη ίσως λύσεις, αί όποΐαι
«δέν παρουσιάσθησαν εις άλλας Κυβερνήσεις, έστω καί κατά πολύ ΐσχυροτέρας».

(Σ υνεχίζεται)
(1 ) 'Ως εϊδομεν εις άλλο, μεταγενέστερον τηλεγράφημα, ό αιμοσταγής οδτος κακοποιός
έξοντώθη.
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(Συνέχεια έκ τοϋ ποοηγουμένου)

'Ο Δρ. Γκέρμπερ, εΐσαγγελεύς επί αιφνίδιων θανάτων τής Καϊαχόγκα τής
Κλήβελαντ, έχει γράψει μίαν άξιόλογον εργασίαν έπί τοϋ τρόπου έξακριβώσεως ταυτότητος εις περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών. “Εχει έτοιμάσει έν γενικόν σχέδιον ενεργειών μέ επεξηγήσεις έπί τοϋ θέματος τής έξακριβώσεως, δπερ έχει ώς
άκολούθως:
Έ ν έ ρ γ ε ι α ι ε ι ς π ε ρ ί π τ ω σ ι ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς . - Ά ν ά σ υ ρσις π τ ω μ ά τ ω ν καί έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς τής τ α υ τ ό τ η τ ο ς .
ά ) Έ ν έ ρ γ ε ι α ι εις τ ον τ ό π ο ν τ ής κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς .
’Αποφεύγετε τήν άσκοπον σπουδήν.
’Οργανώσατε συνεργεΐον διασώσεως καί έργασθήτε μεθοδικώς, χρησιμοποιοϋντες ολίγα καί έμπειρα άτομα.
'Η περιοχή τής καταστροφής πρέπει να περιβληθή διά σχοινιού καί να φρουρηθή. Μόνον εις τούς ειδικούς θά έπιτραπή ή είσοδος εις τον χώρον τής καταστροφής.
Εις περίπτωσιν έκρήξεως, καί όταν μέλη άπό πτώματα έχουν έκσφενδονισθή
εις άπόστασιν, πριν άρχίση ή μελέτη διά τήν ΐσχύν καί τά αίτια τής έκρήξεως, προσ
διορίσατε τήν περιοχήν καί τον χώρον δστις πρέπει νά έρευνηθή πρός άνεύρεσιν
πτωμάτων. 'Η περιοχή αΰτη θά έρευνηθή έπιμελώς, τά δέ άνευρισκόμενα πτώματα
θά καλύπτωνται κατά ένα τρόπον καί θά μεταφέρωνται μακράν πρός φύλαξιν, εις
δέ τό σημεΐον άνευρέσεως θά τοποθετήται μία πινακίς φέρουσα τά στοιχεία τοϋ θύ
ματος, έφ’ δσον είναι έφικτόν, ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
’Ά το μ α βαρέως τραυματισθέντα θά συνοδεύονται καί θά μεταφέρωνται μέ
τά αύτά στοιχεία εις τό νοσοκομεΐον, ένθα τά στοιχεία θά καταχωροΰνται εις ει
δικόν βιβλίον.
β ') Σ υ ν ο δ ε ί α λ ε ι ψ ά ν ω ν ε ι ς τ ό ν ε κ ρ ο τ ο μ ε ί ο ν.
Οί συνοδεύοντες λείψανα εις τό νεκροτομεΐον δέον νά άναμένουν μέχρις δτου
οΐ αρμόδιοι υπάλληλοι καταχωρήσουν δλα τά στοιχεία τά άφορώντα τήν παράδοσιν
καί τήν σύνταξιν άποδεικτικοΰ παραλαβής. 'Ο συνοδός θά άναγνώση καί θά ύπογράψη τό άποδεικτικόν τοϋτο. Ή ιδία διαδικασία πρέπει νά τηρήται καί κατά τήν συνο
δείαν τραυματιών εις τά νοσοκομεία.
'Ό ταν ύπάρχη μόνιμον νεκροτομεΐον, ή διαδικασία θά τηρηθή μέ δλους τούς
τύπους τής παραδόσεως καί παραλαβής.
"Οταν δέν ύπάρχη μόνιμον νεκροτομεΐον, θά πρέπει νά όρισθή είς χώρος καί
τό συγκροτηθέν προσωπικόν θά λάβη τάς δεούσας οδηγίας διά τήν προκαταρκτικήν
έργασίαν καί τήν παραλαβήν. 'Έκαστος εΐσαγγελεύς δέον έκ τώ ν προτέρων νά έχη
έτοιμάσει σχέδιον διά τοιαύτας έκτάκτους άνάγκας καί νά συκροτήση έν συνεργεΐον
άμέσου άνάγκης καί δράσεως.' Δέον νά έχωμεν ύπ’ δψιν δτι όση δραστηριότης καί
αν άναπτυχθή εις μίαν άπροπαρασκεύαστον περίπτωσιν ένεργείας, αυτή θά έξουδετερωθή άπό τάς άσυγχρονίστους ένεργείας καί τήν σύγχυσιν.
γ ') Δ ι α δ ι κ α σ ί α ε ί ς τ ό ν ε κ ρ ο τ ο μ ε ΐ ο ν .
Παραλαβή. (Αυτή ένεργεΐται ώς άνωτέρω περιεγράφη).
δ ') ’Ε ξ έ τ α σ έ ς
τών
λειψάνων.
Προέρχονται άπό άνθρώπινον σώμα;
Ποια μέλη τοϋ σώματος ύπάρχουν;
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Είναι δυνατόν νά διαπιστωθή τό φύλον, τό χρώμα καί ή ηλικία ;
'Υπάρχουν ’ίχνη γενομένων κατά το παρελθόν έγχειρήσεων; ’Ανατομικά ελατ
τώματα ή τεχνητοί όδόντες;
Θά δοθη λεπτομερής περιγραφή κάθε ιδιαιτέρου γνωρίσματος, τατουάζ κλπ.
Θά δοθη λεπτομερής περιγραφή των τραυμάτων των όφειλομένων εις τδ δυ
στύχημα. Επίσης λεπτομερής περιγραφή των ενδυμάτων, κοσμημάτων ή οίουδήποτε άντικειμένου άνήκοντος εις τδ πτώμα. (Τδ πτώμα θά άπογυμνωθή κατά τήν
έξέτασιν. "Ολα τά άτομικά είδη καί τά ενδύματα θά κρατηθούν πλησίον τού π τώ 
ματος επί έν λογικδν χρονικδν διάστημα καί θά έπ.δεικνύωνται εις τδ άτομον τδ
καλούμενον ίνα προβή εις άναγνώρισιν, άφοΰ προηγουμένως προβή εις τήν περι
γραφήν τω ν).
ε ') Έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς .
Τά δακτυλικά αποτυπώματα θά λαμβάνωνται πάντοτε, έφ’ όσον είναι τούτο
εφικτόν, έστω καί έάν εχη γίνει ή έξακρίβωσις, καί θά φυλάσσωνται εις τδ άρχεϊον
διά μελλοντικήν χρησιμοποίησιν. Εις άτομα ζητούντα νά ίδουν τά θύματα πρδς
άναγνώρισιν, δεν θά επιτρέπεται νά βλέπουν τά πτώματα ή τά άτομικά άντικείμενα,
παρά μόνον όταν θά εχη όλοκληρωθή ή καταγραφή όλων τών άναγνωριστικών στοι
χείων. Διά τού τρόπου τούτου θά άποφευχθή ή έκ λάθους άναγραφή έξαφανισθέντος
άτόμου ώς άποβιώσαντος, ενώ εις τήν πραγματικότητα δυνατόν νά εύρίσκεται έν
τη ζωή. "Οταν είναι δυνατόν θά γίνεται λεπτομερής περιγραφή τής κατασκευής
τεχνητών οδοντοστοιχιών τού θανόντος.
Θά ένεργήται έλεγχος τών φακέλων έξαφανισθέντων άτόμων καί τώ ν άνασυρθέντων πτωμάτων. Θά σχεδιάζεται χάρτης τού χώρου της καταστροφής εις διπλοΰν.
Εις τδν ένα χάρτην θά σημειοΰνται τά σημεία έξ ών άνεσύρθησαν τά πτώματα,
ενώ ό έτερος θά δεικνύη τά σημεία εις τά όποια ύπετίθετο ότι εύρίσκοντο τά θύμα
τα κατά τήν στιγμήν τής καταστροφής. Θά συμβουλευώμεθα τά δημοτικά άρχεϊα
διά πληροφορίας ώς πρδς τούς κατοίκους τής περιοχής, εργοστασίων κλπ.
σ τ ') Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν
έργαστήριον.
"Οταν είναι δυνατόν θά ένεργήται νεκροψία πρδς διαπίστωσιν τού φύλου τού
χρώματος—έάν άμφισβητούνται—καί άλλων σημαντικών γνωρισμάτων τά όποια θά
οδηγήσουν εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος. Θά ένεργήται άκτινογράφησις, έλεγ
χος τώ ν φακέλων έξαφανισθέντων άτόμων καί παραβολή τούτων μετά τών στοι
χείων τώ ν άνευρεθέντων πτωμάτων. Χάρται τής περιοχής ώς περιεγράφησαν κατά
τήν ένέργειαν τής έξακριβώσεως. Καταθέσεις έξακριβώσεως. Πιστοποίησις τού
θανάτου. Καταθέσεις μαρτύρων ώς πρδς τδ τί συνέβη, ποιοι ήσαν παρόντες κλπ.
ζ')Συντήρησις

καί

ταφή

τών

λειψάνων.

Ένεργεΐται ομαδική ταρίχευσις. “Εν εΐδικευμένον συνεργεΐον θά παράσχη
πολυτίμους υπηρεσίας. 'Ομαδική ταφή. ’Αναφορά περί τού ακριβούς σημείου ένθα
έκαστον πτώμα έτάφη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ε'

Έξακρίβωσις ταυτότητος πτωμάτων.
Ή έξακρίβωσις τής ταυτότητος, είτε ζώντω ν άτόμων, είτε πτωμάτων, είναι
λίαν δύσκολος. Πολλάκις συμβαίνει νά καταδικάζωνται άθώα άτομα ώς ύποπτα
διαπράξεως σοβαρών έγκλημάτων, λόγω έσφαλμένης διαπιστώσεως ήτις έγένετο
ύπδ συνθήκας τοιαύτας, ώστε αί προϋποθέσεις διά μίαν λεπτομερή έρευναν νά εί
ναι άνεπαρκεϊς. ’ Ενίοτε αί έξακριβώσεις αυται διενεργούνται καί μέ κακεντρέχειάν
τινα. Έ άν τις άναλογισθή ότι μεταξύ τών γνωστών καί φίλων του συχνάκις ύπάρ-

Ή

έρευνα περ'ι τήν άνθρωποκτονίαν
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χουν άτομα τά όποια ομοιάζουν πολύ καί είναι δύσκολον νά διακρίνη τό εν άπό
τό άλλο, άντιλαμβάνεται ποϊαι θά είναι αί πιθανότητες διαπράξεως σφαλμάτων κατά
τήν διενέργειαν άναζητήσεων προς έξακρίβωσιν τής ταυτότητος ενός άγνώστου, άρκετας ημέρας ή έβδομάδας μετά τήν διάπραξιν ενός έγκλήματος.
’Έ χ ω ιδίαν πείραν καί ενθυμούμαι έν περιστατικόν κατά τό όποιον έξερράγη
μια καταστρεπτική πυρκαϊά εις έν κτίριον εντός τού όποιου κατώκει καί ένας φί
λος μου. Τήν ώραν εκείνην ήμουν έν υπηρεσία εις τό νοσοκομεϊον εις τό όποιον μετεκομίσθησαν τά θύματα. Αίφνης μεταξύ αύτών άνεγνώρισα τό πτώμα τού φίλου μου.
Τό πτώμα δεν είχεν ύποστή εγκαύματα ή τραύματα καί δεν είχεν ύποστή οίανδήποτε
αλλοίωσιν. Δέν θά έδίσταζον νά λάβω καί όρκον περί της ταυτότητος τού πτώμα
τος. Μίαν ήμέραν άργότερον, έμεινα κατάπληκτος όταν συνήντησα τον φίλον μου εις
τον δρόμον, ό όποιος μέ έπληροφόρησεν ότι κατά τήν έκρηξιν της πυρκαϊάς άπουσίαζεν άπό τό άποτεφρωθέν κτίριον.
’Ακόμη καί αί άκριβεΐς μέθοδοι έξακριβώσεως τής ταυτότητος, όπως είναι
ή λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, δέν εξαιρούνται καί ύπόκεινται εις λάθη.
Διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος έχουν χρησιμοποιηθή ή ύποδειχθή πλεϊσται
διάφοροι μέθοδοι, αί όποϊαι καθιστούν τήν έξακρίβωσιν περισσότερον άκριβή.
Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται ή μέθοδος Μπερτιγιόν (μέθοδος βασιζομένη εις
τήν άκριβή μέτρησιν διαφόρων μελών καί οργάνων τού σώματος), τό γενικόν άρ~
χεΐον όδοντοστοιχιών, φωτογραφίαι τού οπισθίου μέρους τού βολβού τού οφθαλμού,
έπί τού όποιου ύπάρχουν αί διακλαδώσεις τώ ν άρτηριών καί φλεβών τού άμφιβληστροειδούς χιτώνος, καί ή χρησιμοποίησις τών ομάδων τού αίματος καί τώ ν πολυα
ρίθμων υποομάδων του.
Εξωτερική
έ μφάνι σι ς τού πτ ώματ ος.
'Ό ταν παρέλθη ικανός χρόνος μετά τον θάνατον, αί δυσκολίαι διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος αυξάνονται κατά πολύ, λόγω τής άλλοιώσεως τής έξωτερικής
οψεως τού πτώματος, ήτις οφείλεται εις τήν άναπτυσσομένην σήψιν. 'Υπό όμαλάς
συνθήκας, ή άλλοίωσις αυτή άρχίζει νά παρουσιάζεται μετά 24ωρον περίπου. Ή
κατάστασις αυτή αρχίζει τήν έμφάνισίν της μέ μίαν ύποπράσινον άπόχρωσιν είς
τήν κοιλιακήν χώραν. Τό πρόσωπον καί άλλα μέρη τού σώματος άρχίζουν νά λαμβά
νουν μίαν σκοτεινήν άπόχρωσιν καί έντός ολίγων ήμερών ολόκληρος ή έξωτερική
έπιφάνεια δυνατόν νά γίνη μελανή. Ταυτοχρόνως προκαλοΰνται άέρια εις τούς ιστούς,
έπακολουθεϊ οίδημα, τό πρόσωπον γίνεται εύρύτερον, τά χείλη παχέα καί τά χαρα
κτηριστικά τού προσώπου καθίστανται δυσδιάκριτα. ’ Ενίοτε είναι δύσκολον νά διαπιστωθή έάν τό πτώμα ανήκει είς λευκόν άτομον ή εις άτομον άλλης φυλής.
Ό ρυθμός μέ τον όποιον λαμβάνουν χώραν αί αλλοιώσεις, λόγω τής άποσυνθέσεως, δέν είναι ποτέ ό αυτός. Π.χ. δύο άτομα είχαν άποβιώσει λόγω δηλητηριάσεως διά μονοξειδίου τού άνθρακος έντός τού ίδιου δωματίου καί θά έπρεπε νά έχουν
άποθάνει περίπου κατά τον ίδιον χρόνον. Τά πτώματά τω ν άνεκαλύφθησαν 36 ώρας
άργότερον. Τό έν έξ αύτών δέν παρουσίαζεν άλλοίωσιν τού δέρματος ή άλλα χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τής σήψεως, ένώ τό έτερον πτώμα ήτο πρησμένον είς μεγάλον βαθμόν καί ήτο σχεδόν χρώματος μελανού.
Έ ν πτώμα εύρεθέν 24—48 ώρας μετά τον θάνατον, δυνατόν νά μή παρουσιάζη ή νά παρουσιάζη έλάχιστα ίχνη άποσυνθέσεως. Έ ν τούτοις, όταν τό πτώμα
μετακινηθή ή μεταφερθή είς τό νεκροτομεϊον, τά συμπτώματα τής σήψεως δυνατόν
νά έμφανισθούν καί ή άποσύνθεσις νά προχωρήση μέ έκπληκτικήν ταχύτητα.
Δέν πρέπει νά γίνεται κακή έκτίμησις τού βάρους ενός πτώματος έν άποσυνθέσει. 'Η διόγκωσις τού πτώματος γενικώς οδηγεί είς τήν έσφαλμένην έκτίμησιν
τού βάρους, καί τό παρουσιάζει πολύ περισσότερον άπό ότι είς τήν πραγματικότητα
είναι.
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’Ε ξ α κ ρ ί β ω σ έ ς
ταυτότητος
άκεραίων
πτωμάτων.
"Οταν 6λα τά μέλη τοϋ πτώματος είναι, άκέραια, μή ύπολογιζομένης βεβαίως
τής πιθανής άλλοιώσεως λόγω άποσυνθέσεως, έχομεν εις χεΐρας μας άρκετάς πο
λυτίμους πηγάς πληροφοριών. Έ ν πρώτοις, τό ύψος και γενικώς αί διαστάσεις τοΰ
άτόμου είναι καταφανείς, ή διαπίστωσές δέ τοϋ φύλου παρέχει άκόμη όλιγωτέρας
δυσκολίας. ’Ενδύματα, κοσμήματα, κλείδες ή άλλα άτομικά αντικείμενα τά όποια
εφερεν ό έκλιπών, παρέχουν άρκετάς πληροφορίας. Οΐ όδόντες, αί ούλαί, αί στίξεις καί
αί διάφοροι παραμορφώσεις, δυνατόν νά μάς παράσχουν σπουδαιοτάτας πληροφορίας.
Δακτυλικά
σ μ α τ α επί τ ώ ν

άποτυπώματα
χειρών.

καί

ιδιαίτερα

γνωρί

Εις πάσαν περίπτωσιν άνευρέσεως πτώματος άγνώστου, δέον νά λαμβάνωνται τά δακτυλικά άποτυπώματα, έφ’ δσον ή κατάστασις τώ ν χειρών επιτρέπει τοϋτο.
Εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εν πτώμα παρέμεινεν ύπό τό ύδωρ πλέον τής μιάς
ήμέρας, ή έξετέθη εις έξαιρετικώς υψηλήν θερμοκρασίαν, ή λήψις τών άποτυπωμάτων
είναι άρκετά δύσκολος. ’ Εν τούτοις έχουν έπινοηθή διάφοροι μέθοδοι διά τήν λήψιν
ικανοποιητικών άποτυπωμάτων εις τοιαύτας περιπτώσεις. Ε νίοτε συνιστάται ή
άφαίρεσις τοϋ δέρματος τής κορυφής τών δακτύλων, τό όποιον έν συνεχεία τοποθετήται εις τήν συσκευήν λήψεως άποτυπωμάτων καί μάς παρέχει ευδιάκριτα άπο
τυπώματα. "Αλλοτε εγχέεται υγρά παραφίνη ύπό τό δέρμα διά νά καταστή οΰτω
λεία ή επιφάνεια τοΰ δακτύλου. "Εχουν έπινοηθή διάφοροι τρόποι διά τήν μαλάκυνσιν
καί λείανσιν ξηρών καί συρρικνωμένων δακτύλων. 'Ο Γκέρμπερ τονίζει δτι καί όταν
εΐσέτι έν πτώμα έχη παραμείνει αρκετόν χρονικόν διάστημα ύπό τό ύδωρ, ώστε
τό έξωτερικόν στρώμα τής έπιδερμίδος νά έχη έξαφανισθή τελείως, πάλιν είναι δυνα
τόν νά ληφθοϋν ικανοποιητικά δακτυλικά άποτυπώματα άπό τον ύποδόρειον ιστόν.
Ό Νέμπεργκώλ έχει λάβει τοιαΰτα άποτυπώματα διά τής χρησιμοποιήσεως τών
άκτίνων « X » , άφοΰ πρώτον άφήρεσε τό δέρμα άπό τά δάκτυλα.
Παραλλήλως προς τά δακτυλικά άποτυπώματα, αί χεΐρες συχνάκις παρου
σιάζουν διαφόρους κάλους, ούλάς ή παραμορφώσεις τώ ν δακτύλων, άτινα είναι
χαρακτηριστικά γνωρίσματα ώρισμένων έπαγγελμάτων. 'Ο Ρόντσηζ έχει γράψει
εν πολύτιμον οδηγόν, δπου έπεξηγεΐ τά γνωρίσματα ταΰτα. Έ άν αί χεΐρες δεν έχουν
άποσυντεθή πλήρως, δέον νά έξετασθοΰν έπισταμένως οί όνυχες, διότι ή άνάλογος
περιποίησις τούτων θά μάς παράσχη μίαν ένδειξιν περί τής οικονομικής καί κοινωνι
κής καταστάσεως τοΰ άτόμου. 'Η παρουσία άκαθαρσίας, έλαίων, λιπών, χημικών
ουσιών κλπ. εις τούς όνυχας, είναι σπουδαία μαρτυρικά στοιχεία.

Όδόντες.
Ή σπουδαιότης τών όδόντων εις τό πρόβλημα τής έξακριβώσεως τής ταυτό
τητος δεν έχει έκτιμηθή μέχρι σήμερον δσον πρέπει, παρ’ δλον δτι κατά τάς τελευ
ταίας εκατονταετηρίδας έχουν διαλευκανθή άρκετά σοβαρά έγκλήματα χάρις εις τήν
έξέτασιν τώ ν όδόντων. Οί όδόντες μάς παρέχουν στοιχεία ώς προς την ηλικίαν τοΰ
θύματος, τά γενικά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του καί ούχί σπανίως παίζουν
πρωτεύοντα ρόλον εις τήν θετικήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τοΰ άτόμου.
"Οταν παρουσιασθή μία περίπτωσις κατά τήν όποιαν ή έξέτασις τών όδόντων
δυνατόν νά έχη μεγάλην σημασίαν, δέον ό έπιληφθείς άστυνομικός νά έπιστρατεύση τάς γνώσεις ένός έμπειρου οδοντιάτρου, ό όποιος θά άναλάβη νά άκτινογραφήση τούς όδόντας, τάς σιαγόνας καί τό πρόσωπον.
'Η άπλή έξέτασις τών όδόντων μάς παρέχει τήν άκριβή περίπου ηλικίαν τοΰ
άτόμου μέχρις 25 έτών.
(Συνεχίζεται)

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΠΟΛΥΜ ΕΛΟΥΣ ΣΠ ΕΙΡΑΣ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΓΕΡΜ ΑΝΟΪΤΔΑΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
________________

'Τπδ τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ Ε Ω Ρ Γ . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η

--------------------

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Κάθε μέρα ποΰ περνούσε δλο καί νέα πρόσωπα βλέπαμε να μπαίνουν στδν
κύκλο τους, δπως ό ιδιωτικός υπάλληλος Δήμητσας, ό οΐνομάγειρος Μοσούλης, ό
έργάτης λιμένος Μπατσάρης καί ό λιθογράφος Γκότσης, κακότεχνος καί τσαπα
τσούλης στή δουλειά του, μά γνωστή φίρμα δεξιοτεχνίας στην παραχάραξι.
Μέ την έμφάνισι τοϋ Γκότση ανάμεσα στην συντροφιά δέν χωρούσε πλέον
καμμιά αμφιβολία πώς αυτός ήταν ό ιθύνων νους τής ύποθέσεως. Τόν ήξερα καλά
της ’Ασφαλείας κ. Βλαχάκο ένίσχυσι τής όμάδος μας από άστυνομικούς γιά την
παρακολούθησί τους.
Οί μέρες περνούσαν κι’ δλοι αύτοί οί σατανάδες, Γκότσης, Ρούτσης, Διχόβρης, καί Μιονάκος μπαινόβγαιναν στο σπίτι τοϋ Κασπαρά. ’Έμεναν ώρες εκεί
μέσα καί δταν έ'φευγαν κρατούσε ό καθένας στά χέρια του άπό ένα σακκούλι τρό
φιμα. "Ετσι έδιναν την έντύπωσι πώς τό σπίτι τής όδοϋ Λεωσθένους δέν ήταν τ ί
ποτε άλλο παρά μαυραγορίτικη άποθήκη. Έξυπνο καμουφλάρισμα γιά τη μεταφορά.
Σκεφθήκαμε νά τούς κάνουμε έρευνα στά σακκίδια, μά ήταν επικίνδυνο παιγνίδι,
γιατί άν δέν βρίσκαμε αυτό πού θέλαμε θά έπαιρναν τά μέτρα τους καί θά χάναμε
τήν ύπόθεσι. Έ τ σ ι εξακολουθήσαμε την παρακολούθησί τους μέχρις δτου ένα απρό
οπτο γεγονός μάς έβγαλε άπό τό άδιέξοδο, μάς άνοιξε τό δρόμο γιά νά ξεκαθαρίση
καί νά βγή πλήρως ή ύπόθεσις.
Λ ίγο πιο κάτω άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς, πάνω στή μεγάλη λεω
φόρο, ύπήρχεν, άπό τά παλιά τά χρόνια, ένα χοροδιδασκαλείο, πού στήν κατοχή
έγινε κέντρο διασκεδάσεως—ή «πράσινη ταβέρνα»—μέ ορχήστρα, τ ζά ζ καί γυναί
κες τοϋ έλευθέροϋ έρωτα.
Τό βράδυ τής 29ης ’ Ιανουάριου 1943, πρίν τελείωση ή βάρδιά μου, ένα γκαρσόνι
άπό τήν «πράσινη ταβέρνα» ήλθε τρέχοντας στο γραφείο τοϋ άξιωματικοϋ ύπηρεσίας
καί είπε μέ κομμένη τήν άνάσα :
—Ή ζωή ενός μεθυσμένου κινδυνεύει άπό τούς Γερμανούς.
’Αμέσως ό ύπαστυνόμος έστειλε τόν άστυφύλακα Χαλαστάραν, έναν παίδαρο
δυο μέτρα, νά όδηγήση τόν μεθυσμένο άπό τήν «πράσινη ταβέρνα» στήν ’Ασφάλεια.
Σ το μεταξύ τό γκαρσόνι μάς διηγήθηκε καί τά έπεισόδια πού έκανε ό μεθυσμέ
νος στήν ταβέρνα.
— ’Από πολύ νωρίς ήλθε στο κέντρο μας αύτός ό άγνωστος. Είναι τριανταπεντάρης, μέ έμφάνισι εργάτου, καί τόν συνώδευε ένας όργανοπαίκτης. Προχώρησαν
τρικλίζοντας στο βάθος καί κάθισαν σ’ ένα άπόμερο τραπέζι. «Κρασί καί δ,τι άλλο
υπάρχει», είπαν στο γκαρσόνι πού περίμενε παραγγελία. Ά φοΰ ήπιαν καί ήλθαν πιο
πολύ στο κέφι, ό όργανοπαίκτης άρχισε νά παίζη τό μπουζούκι του καί νά σιγοτραγουδά ένα χασικλίδικο σκοπό. 'Η ορχήστρα άναγκάσθηκε νά σταματήση καί οί
Γερμανοί πού χόρευαν μέ γυναίκες θύμωσαν καί πήγαν δλοι κατ’ επάνω τους. "Αν
δέν προλάβαινε ό καταστηματάρχης νά έπέμβη ήταν δύσκολη ή θέσις τους. Έπαψαν
τό τραγούδι καί τό μπουζούκι καί οί Γερμανοί ξανάρχισαν τό χορό τους. Σέ κάποια
στιγμή δμως ό άγνωστος τριανταπεντάρης σηκώθηκε καί άρπαξε άπό τό μπράτσο
μιά κοπέλλα πού καθόταν στο πλαϊνό τραπέζι καί τήν τράβηξε μέ τό ζόρι στο δικό
του. 'Η κοπέλλα άρνήθηκε, έγινε πάλι μιά μικρή φασαρία καί αύτός άπό τό θυμό του,
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καί για νά δείξη πώς είναι παραλής, Ιβγαζε άπδ τις τσέπες του καί έκαιγε χιλιάρικα.
Σ το μεταξύ είδα τον Χαλαστάρα νά άνεβαίνη μέ κόπο τή μαρμάρινη σκάλα
τοΰ Τμήματος, φέρνοντας στή πλάτη του τον μεθυσμένο. Ποια σύμπτωσι! 'Ο μεθυ
σμένος ήταν ό Τράφης, ό άνθρωπος πού παρακολουθούσαμε μέ την ομάδα μου
εβδομάδες ολόκληρες.
Πρύς στιγμήν σκέφθηκα, για νά μη μέ άναγνωρίση, νά περάσω στο πλαϊνό
δωμάτιο, μέχρις δτου τον τακτοποιήσουν στο κρατητήριο, μά ό Τράφης ήταν
άναίσθητος, δέν υπήρχε λόγος γιά προφύλαξι. "Ε τσι περίμενα στο γραφείο άξιωματικοϋ ύπηρεσίας, πού τοΰ είπε βλέποντας τά χάλια του.
— Κακομοίρη, αν σ’ ευρισκαν οί Γερμανοί αύτή τήν ώρα έ'ξω θά σέ σκότωναν.
Τον βάλαμε νά καθίση σ’ Ινα κάθισμα καί ό ύπαστυνόμος άρχισε νά τον ρωτά
πώς λέγεται, μά πού νά νοιώση. Τότε άντ’ αύτοϋ άπάντησα έγώ καί έδωσα στον
άξιωματικό τά στοιχεία του.
— Τράφης Μικές, έτών 35, κάτοικος Πειραιώς, οδός Ύψηλάντου άριθ. 160,
έργάτης το επάγγελμα.
Ό ύπαστυνόμος γύρισε, μέ κοίταξε καί μοϋ είπε μέ κάποια άπορία.
— Καλά, καί πώς τά ξέρεις έσύ μέ τόση λεπτομέρεια δλα αύτά;
— Παλιά άμαρτία. Τώρα τελευταία δμως άνοιξε κάποιους καινούργιους λο
γαριασμούς μαζί μας. Πιστεύω δμως δτι πολύ γρήγορα θά τούς έξοφλήση, είπα στον
ύπαστυνόμο, ενώ ό Χαλαστάρας ήσχολείτο μέ τή σωματική έρευνα τοΰ Τράφη, προκειμένου νά τον κλείσουν στο κρατητήριο ώς οίνόφλυγα. 'Ό πως έψαχνε τις τσέπες
του βρήκε ένα μάτσο χιλιάρικα, πολύ μεγάλο ποσόν γιά έναν έργάτη.
—"Εχει βλέπω γιά καλά τον τρόπο του, ειπεν ό ύπαστυνόμος.
Τά χιλιάρικα ήταν όλοκαίνουργα, κολλαριστά. Μόνον ό χρωματισμός τους
ήταν έλαφρά ξεθωριασμένος, δπως είχα τήν ύπόνοια. Πήρα ένα στά χέρια μου καί
το κοίταξα προσεκτικώτερα κοντά στο φώς τοΰ ηλεκτρικού.
— Νομίζω, πονηρέ Τράφη, πώς άθελά σου πιάστηκες σάν τον ποντικό στή
φάκα, είπα εξηγώντας έν όλίγοις στον άξιωματικδ τήν ύπόθεσι.
Τήν έπομένητό πρωί30Ίανουαρίου 1943, ύστερα άπό τον νυκτερινό βομβαρδι
σμό πού έκαναν οί "Αγγλοι στο λιμάνι, ό προϊστάμενος τής όμάδος μου ύπαστυνόμος
Ράπτης, πού τον περίμενα μέ άνυπομονησία, ήλθε στο Τμήμα κάπως καθυστερημένα
καί ξαφνιάσθηκε δταν τοΰ είπα πώς ό Τράφης βρίσκεται στο κρατητήριο. Τοΰ
άνέφερα πώς έπεσε στά χέρια μας, τά επεισόδια στήν «πράσινη ταβέρνα» καί πώς
οί τσέπες του ήσαν γεμάτες χιλιάρικα, πού ασφαλώς είναι άπό τά ψεύτικα.
Μετά τήν άπάντησι τοΰ άρμοδίου ύπαλλήλου τής Τραπέζης, πώς τά χαρτονο
μίσματα πού είχαμε στά χέρια μας ήσαν πλαστά, ό ύπαστυνόμος Ράπτης ζήτησε νά
πάμε τον Τράφη στο γραφείο του γιά άνάκρισι.
— Τώρα θά μοΰ τά πής δλα Τράφη, τοΰ είπε. Ποϋ βρήκες τά ψεύτικα χι
λιάρικα πού είχες έπάνω σου;
— Κάνω μαύρη άγορά κύρ άστυνόμε, άπάντησε ψύχραιμα ό Τράφης, καί κα
νένας απ’ αύτούς πού συναλλάσσομαι θά μοϋ τά έδωσε.
"Ετσι προσπάθησε στήν αρχή νά δικαιολογηθή, μά δέν τά κατάφερε μέχρι τέ
λους, μέ τις άλλεπάλληλες ερωτήσεις πού τοΰ κάναμε γιά τά στέκια του, τις έπαφές
του, τό ταξίδι του στή Μονεμβασία, τά άκυρα χαρτονομίσματα πού έφερε μέ τό
πετρελαιοκίνητο «'Α γ ία Πελαγία». Μπερδεύτηκε καί άναγκάσθηκε νά μάς πή τήν
άλήθεια.
—Ό Γκότσης μέ πήρε στο λαιμό του. Τ ί ξέρω έγώ άπό παραχάραξι ;
Αύτός μέ έβαλε νά τοΰ κουβαλήσω τά χαρτονομίσματα άπό τή Μονεμβασία.
Κατόπιν άρχισε νά μάς κάνη καί άλλες άποκαλύψεις γιά άλλους συνενόχους
καί τον ρόλο τοΰ καθενός στή παραχάραξι.
*—-'Ο Γκίτσος, ό Ρούτσης, ό Διχόβρης, ό Μιονάκος καί ό Κασπαράς ήσαν οί
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τεχνίτες πού έφτιαχναν τα πλαστά, καί εμείς οί άλλοι, ό Μπατσάρης, ό Δήμητσας, ό
Μοσούλης, ό Πορτούγιας, ό Δισίνης, ό Νώριος καί έγώ πηγαίναμε τα χιλιάρικα
στην επαρχία. Έ κ εΐ τά πλασάραμε πιο άφοβα. Έ δ ώ είχαμε πάντα τον κίνδυνο νά
μάς πιάσετε.
— Καί τώρα πές μας ποΰ τά τυπώνατε; τον ρώτησε ό ΰπαστυνόμος.
— Αυτό δεν τύ ξέρω. "Αν το ήξερα θά σάς το έλεγα.
Μετά τις άποκαλύψεις τοϋ Τράφη τηρήσαμε μυστική την κράτησί του γιά
νά πετύχουμε καί την σύλληψι των άλλων.
’Από τά ξημερώματα της 31ης Ίανουαρίου 1943 όλοι οί ΰπηρετοϋντες στη δύναμι της 'Υπηρεσίας Προστασίας ’ Εθνικού Νομίσματος Πειραιώς βρισκόμαστε στόΤμήμα καί άφοΰ χωριστήκαμε σέ μικρές ομάδες, ξεκινήσαμε γιά νά «μπλοκάρουμε» τούς
παραχαράκτες, πριν ακόμα άρχίση ή κυκλοφορία καί φύγουν άπο τά σπίτια τους.
Ό π ω ς βαδίζαμε μέ τον Χατζίνη στην όδό Πύλης, γιά το σπίτι τοϋ άρχηγοϋ της
σπείρας Γκίτσου, είδαμε άπο μακρυά τήν σιλουέττα του μαζί μέ κάποιον άλλον. Κου
βέντιαζαν καί προχωρούσαν προς το μέρος μας άμέριμνοι. Ό άλλος ήταν ό Μιονάκος.
— Μ ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, είπα στον Χατζίνη.
Έ γ ώ πλησίασα τον Γκίτσο καί εκείνος τον Μιονάκο.
— Παναγιώτη κάτι σέ θέλω, τοϋ είπα.
Αύτός άμέσως πονηρεύτηκε, κοίταξε γύρω του γιά νά το σκάση, μά όταν είδε
πλάι στον σύντροφό του έναν άγνωστο, στάθηκε καί μέ ρώτησε.
— Τ ί θέλετε; συμβαίνει τίποτε;
— Εϊσαστε άτυχοι νά πιαστήτε τόσο εύκολα, τοϋ είπα, καί τούς διέταξα νά
μάς άκολουθήσουν στην ’Ασφάλεια.
Σ το μεταξύ καί οί άλλοι συνάδελφοι πέτυχαν νά συλλάβουν μέσα στά σπίτια
τους τούς Διχόβρη, Δήμητσα, Ρούτση, όπως καί τούς Πορτούγια, Μοσούλη, Δισίνη
καί Νώριον. Μέ τήν έρευνα πού έκαναν βρήκαν στον καθένα άπο ένα μεγάλο άριθμό
πλαστά χιλιάρικα. Ό Κασπαράς καί ό Μπατσαρής πιάστηκαν μέσα στο καφενείο
«Ά ρ γ ο λ ίς ».
"Υστερα άπο τή σύλληψί τους ό ύπαστυνόμος Ράπτης καί μερικοί συνάδελφοι
ξεκινήσαμε γιά έρευνα στο σπίτι της όδοΰ Λεωσθένους άριθ. 190.
'Η γυναίκα τοϋ Κασπαρά ξαφνιάσθηκε όταν άνοιξε τήν πόρτα καί είδε
μπροστά της έναν ύπαστυνόμο μέ κουστωδία άπο άστυφύλακες.
— Τ ί θέλετε κύριοι; μάς είπε φοβισμένα.
— Μιά μικρή έρευνα, της είπεν ό ύπαστυνόμος, καθώς προχωρούσαμε στο εσω
τερικό τοϋ σπιτιοϋ.
— Μά δέν είναι έδώ ό άνδρας μου, είπεν άκόμα πιο άνύποπτη.
— Δέν πειράζει, είπεν ό ύπαστυνόμος, βρίσκεται άπο το πρωί στο κρατητήριο.
Τίποτε το ύποπτο δέν βρήκαμε. Ψάχνοντας δμως στην κουζίνα ένα σανίδι
κινήθηκε κάτω άπο τά πόδια μου παράξενα. Κτύπησα μέ τό τακούνι μου επάνω του
καί ό κρότος άκούσθηκε καθαρά υπόκωφα. Κάτω άπο τήν κουζίνα υπήρχε υπόγειο,
μά πουθενά δέν φαινόταν άνοιγμα. "Εσκυψα γιά νά δοκιμάσω νά μετακινήσω μέ τύ
χέρι κανένα σανίδι, καί τότε πρόσεξα ένα χαλκά χωμένο σέ βαθούλωμα στο βαμ
μένο πάτωμα. Φώναξα τον ύπαστυνόμο καί τούς άλλους καί τράβηξα τον χαλκά. Μιά
καταπακτή, άπο άνώμαλα τεχνικά ένωμένα σανίδια, ώδηγοϋσε σ’ ένα βαθύ σκοτεινό
ύπόγειο.
Ρίξαμε φώς μέ τά κλεφτοφάναρά μας καί είδαμε στο άνοιγμα μιά ξύλινη σκάλα
καί πλάι της έναν ηλεκτρικό διακόπτη. Γύρισα τό διακόπτη καί άπλετο έκτυφλωτικό
φώς πλημμύρισε τό σκοτεινό υπόγειο. Κατεβήκαμε ό ένας κατόπιν τοϋ άλλου καί
πρός στιγμήν μείναμε άφωνοι, γιατί βρεθήκαμε μέσα σ’ ένα τέλειο λιθογραφικό εργο
στάσιο έν ένεργεία.
Στή μιά γωνιά ήταν τό χειροκίνητο λιθογραφικό πιεστήριο, έτοιμο γιά έκτυ-
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πωσι, πλάι του ένας χαμηλός ξύλινος μπάγκος, καί έπάνω του τοποθετημένες οί λιθο
γραφικές πλάκες, μέ χαραγμένες τις μήτρες άπό τά ψεύτικα χιλιάρικα πού είχαν
κυκλοφορήσει. 'Ένας κουβάς μέ καθαρό νερό, σφουγγάρια καί έλαφρόπετρες για τήν
άπόσβεσι. Ά π ό τήν άλλη μεριά, πάνω σ’ ένα ξύλινο κιβώτιο, δεσμίδες λευκό χαρτί
καί ένας μεγάλος άριθμός χιλιόδραχμα, τυπωμένα μόνον άπό τήν δψι πού άπεικόνιζαν
τήν κεφαλή τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου. Πιο εκεί ένας άλλος μακρόστενος μεγαλύτερος μπάγ
κος, γεμάτος δοχεία καί φιάλες μέ χημικές ούσίες. Γλυκερίνη, κολοφώνιο, διάφορα
βερνίκια, μηχανέλαια, υδροχλωρικόν οξύ, οξαλικόν οξύ, μελάνες λιθογραφικές σ’
δλα τά χρώματα κ.ά. Στή μέση τοϋ υπογείου, κάτω άπό ένα ήλεκτρικό γλόμπο με
γάλης έντάσεως, ένα τραπέζι γεμάτο μέ τά εργαλεία τους. Γραμμοσΰρτες, κυκλοσΰρτες, χιλιοστόμετρα, διαβήτες, γωνιόμετρα, φακοί μεγεθύνσεως, ειδικά πινελλάκια,
καί πέννες, τυπογραφικά στοιχεία, ψηφία καί άριθμοί, κ.ά. Σ το κέντρο τοϋ τραπεζιοΰ,
πάνω σ’ ένα χαρτόνι, κολλημένα γνήσια χαρτονομίσματα γιά τήν άντιγραφή. Τέλος

μαζί μ’ δλα αύτά υπήρχε σέ μιά γωνιά καί ένας μεγάλος πέτρινος χειρόμυλος. Σέ τί
άραγε νά τούς χρησίμευε αύτό τό πρωτόγονο εργαλείο; Στήν απορία μας αύτή έδωσε
τήν έξήγησι αργότερα στο Τμήμα ό άρχηγός τους Γκίτσος.
—Ό χειρόμυλος έκανε δυο δουλειές, μάς είπε. Μιά αθώα καί μιά πονηρή.
Μέ τήν πρώτη μάς άλεθε τό σιτάρι πού άγοράζαμε άπό τήν επαρχία μέ τά ψεύτικα
χιλιάρικα, καί μέ τή δεύτερη σκέπαζε, μέ τον δαιμονισμένο θόρυβό του, τά ρυθμικά
κτυπήματα τής μηχανής, δταν εργαζόταν καί τύπωνε.
'Η έρευνα έτελείωσε. Λύσαμε τό πιεστήριο, μαζέψαμε σιδερικά, εργαλεία
καί δ,τι άλλο βρήκαμε στο υπόγειο, τά φορτώσαμε σέ μιά χειράμαξα, τό μοναδικό
μεταφορικό μέσο τής εποχής, καί τά πήγαμε στήν ’Ασφάλεια, πέρνοντας μαζί μας
καί τή γυναίκα τοϋ Κασπαρά.
Μετά τό τέλος τής άνακρίσεως, τά πιεστήρια τά παρέλαβε τό Έγκληματολογικό Μουσείο ’Αθηνών καί τούς κρατουμένους παραδώσαμε στή Δικαιοσύνη, άπό
τήν οποία υστέρα άπό δύο χρόνων σχεδόν προφυλάκισι, στις 7-3-1945 κατεδικάσθησαν άπό τό κακουργιοδικείο 'Αθηνών σέ πολύ βαρειές ποινές.
Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Τ Α Ξ ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ε Σ Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
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Μ ΙΑ Ο Ν Ε ΙΡ Ω Δ Η Σ Κ Ο ΙΛ Α Δ Α ΜΕ Β Ρ Α Χ Ο Υ Σ , Δ Α Σ Η , Π Α Ν Υ Ψ Η Λ Α Ε Λ Α Τ Α 2.000
Ε Τ Ω Ν , Κ Α Τ Α Ρ Ρ Α Κ Τ Ε Σ , Λ ΙΜ Ν Ε Σ , Π Ο Τ Α Μ ΙΑ * Χ Ω Ρ ΙΟ Γ Ι Α ΤΟ Χ Ε ΙΜ Ω Ν Α
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Ύπ6 -τού χ . Ν . Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Ο Υ
( Συνέχεια από τό προηγούμενο )

'Ένας γάμος Έλληνίδος, πού θά έγίνετο στο Μοντέστο καί δπου ήταν καλε
σμένος ώς συγγενής ό κ. Σταύρος Κολίνος, μας έ'δωσε τήν ευκαιρία να ταξιδεύσουμε
προς τις βόρειες έπαρχίες τής Καλιφορνίας. ’Έ τσ ι στις 26 ’ Ιουνίου ξεκινήσαμε τύ
πρωί άπό το Λος ’Ά ντζελες καί άκολουθώντας τήν έθνική όδό μπήκαμε στον κάμπο
τού Λος Ά ν τζε λ ε ς καί κατόπιν άνεβήκαμε στο δασωμένο δρος Βεντούρα τής άπέραντης οροσειράς τής Καλιφορνίας καί διασχίσαμε καθέτως το πυκνό δάσος. Κατόπιν
προχωρήσαμε στην κεντρική επίπεδο έ'κτασι τού κάμπου τής Καλιφορνίας, τρέχοντας
διαρκώς μέ 100 χιλιόμετρα τήν ώρα, άνάμεσα σέ φυτείες άπό καρποφόρα δένδρα καί
διάφορα άλλα προϊόντα. Περάσαμε άπό πολλές πόλεις καί χωριά καί άφοϋ διανύσαμε
400 χιλιόμετρα άνεβήκαμε πάλι στην οροσειρά τής Καλιφορνίας, δπου πάνω στά
πανύψηλα βουνά (2.300—2.800 υψόμετρο) βρίσκεται τό περίφημο πάρκο τού Γιοσέμιτι, τό όποιο είναι έθνικό, ανήκει δηλαδή στην Πολιτεία.
Μ ΙΑ Ο Ν Ε ΙΡ Ω Δ Η Σ Κ Ο ΙΛ Α Δ Α ΜΕ Β Ρ Α Χ Ο Υ Σ , Δ Α Σ Η , Π Α Ν Υ Ψ Η Λ Α Ε Λ Α Τ Α
2.000 Ε Τ Ω Ν , Κ Α Τ Α Ρ Ρ Α Κ Τ Ε Σ , Λ ΙΜ Ν Ε Σ , Π Ο Τ Α Μ ΙΑ

"Οσο κι’ άν πασχίζη κανείς νά περιγράψη τούτο τό μέρος δέν θά πετύχη νά
δώση τη μεγαλοπρεπή εικόνα πού παρουσιάζει ή φύσις σ’ δλη της τήν εκτασι. Κάτω
άπό ένα καταγάλανο θόλο υψώνονται σε μιά άτελείωτη σειρά, σάν μυθικοί γίγαντες,
τά πανύψηλα ορη τής Καλιφορνίας, άλλού καταπράσινα άπό τά αιώνια έ'λατα, αλλού
κάτασπρα άπό τις χιονισμένες πλαγιές καί άλλού κατάμαυρα άπό τό γρανίτη.
Σάν προχωρή κανείς πρός τά επάνω νομίζει πώς κάπου θά τελειώση αυτό τό
άνέβασμα άνάμεσα άπό τά πυκνά δάση, μέ τά ελάφια, τις άρκοΰδες, τά ζαρκάδια
καί τούς σκίουρους, πού έχουν έξοικειωθή μέ τούς άνθρώπους. Μά δέν τελειώνει τό
ΰψος καί διαρκώς παρουσιάζονται καινούργιες εικόνες. Ποτάμια μέ κατακάθαρο
νερό κυλάνε παντού, καί άπό τούς πανύψηλους βράχους πέφτουν καταρράκτες άφρίζοντας καί δίνοντας μιά εικόνα άφθάστου μεγαλείου. Μόλις μπαίνουμε στο έθνικό
αυτό δάσος μιά έπιγραφή σκαλισμένη πάνω σ’ ενα χοντρό μεγάλο ξύλο άπό χιλιόχρο
νο κορμό ελάτου μάς λέγει : « ’Εδώ είναι τό Γιοσέμιτυ πάρκ» καί πιο κάτω : «Κ αλώς
ήλθατε στο πάρκο σας». Θά νόμιζε κανείς δτι πρόκειται γιά ένα πάρκο άπό τά
συνηθισμένα. Μά εδώ βλέπετε κάτι άλλο. "Ενα άριστούργημα τής φύσεως. Μιά με
γάλη κοιλάδα πού τήν περιβάλλουν τεράστιοι κάθετοι βραχώδεις όγκοι άπό γρανίτη,
υψους 100—300 μέτρων, έτσι πού όταν τούς κοιτάζη κανείς προκαλοΰν τον τρόμο,
καί άνάμεσά τους, οί καταρράκτες χύνουν τό νερό τους σέ διάφορα σχήματα, γιά νά
καταλήγουν στο μεγάλο ποτάμι μέ τά γεφύρια, δπου οί παραθεριστές κολυμπούν ή
ψαρεύουν κάτω άπό ένα γαλανό ουρανό καί λαμπρό ήλιο.
’Αλήθεια είναι περίεργο νά βλέπη κανείς τά μαγιό έν δράσει σέ μιά κοιλάδα πού
βρίσκεται 2.300 μέτρα πάνω άπό τή θάλασσα καί δπου δέν μπορεί νά πή κανείς δτι
ή θερμοκρασία είναι υψηλή. Βέβαια είναι ελάχιστοι εκείνοι πού τολμούν νά κολυμπή
σουν στό ποτάμι ή στις λίμνες γιατί τό νερό είναι κρύο. Γ ι’ αύτό πηγαίνουν στις κολυμβητικές δεξαμενές, δπου τό νερό μέ ειδικά μηχανήματα άπολυμαίνεται συνεχώς καί
διατηρείται σέ ώρισμένη θερμοκρασία. Σ τις δεξαμενές αυτές υπάρχουν δλα τά μέσα

172

Ν. Αρχιμανδρίτου

άνέσεων. Έ ντύπωσι μοΰ έκανε ότι πάνω σέ μια υψηλή πολυθρόνα, όπου ανέβαινε
κανείς μέ σκάλα, έκάθητο μια γυναίκα μέ μαγιό καί κάσκα άπό φελό καί δίπλα της
είχε διάφορα άγκιστρα. Αύτή ήταν ή νοσοκόμος τοϋ Έρυθροϋ Σταυροϋ για την πρόληψι δυστυχημάτων στήν δεξαμενή, έτοιμη νά πέση στο νερό καί μέ τά έργαλεϊα
της νά σώση έναν πού κινδύνευε.
Κάνοντας περίπατο στήν κοιλάδα τοΰ Γιοσέμιτι περνάει κανείς κάτω άπό
ελατα-γίγαντες ήλικίας 2.000 έτών. 'Ό ταν ερχόμαστε καί πριν μπούμε στο πάρκο
τοΰ Γιοσέμιτι διασχίσαμε ένα δάσος
όπου τά έλατα περνούσαν στο ύψος τά
100 μέτρα. Είχε πέσει κάτω ένα έλα
το πού ό κορμός του ήταν γιγάντιος
καί τό έλατο αύτό ύπελογίζετο 3.000
έτών. 'Ένα άλλο γιγαντιαΐο έλατο βρέ
θηκε στο δρόμο όταν τον χάραζαν καί
δεν τό έκοψαν, αλλά τρύπησαν τον κορ
μό του καί πέρασε ό δρόμος. "Ετσι τό
δένδρο έγινε τούνελ άπ’ όπου περνούν
άνετα τά αυτοκίνητα. Σ το δάσος, άπό
τούς καταρράκτες πού τροφοδοτούν τά
χιόνια των "Αλπεων της Καλιφορνίας,
έχουν σχηματισθή πάρα πολλές λίμνες
στις όποιες υπάρχουν ψάρια νοστιμώτατα. Γύρω άπό τις λίμνες αύτές υπάρ
χουν διάφορα κέντρα τά όποια έξυπηρετοϋν τούς παραθεριστάς. ’ Εννοείται
ότι στο δάσος τοϋ Γιοσέμιτι ζοϋν πολ
λά ελάφια, λαγοί, ζαρκάδια, καί σκίου
ροι, πού έχουν συνηθίσει καί δέν φοβούν
ται τούς άνθρώπους. ’Ακόμη υπάρχουν
καί άλεποϋδες πού είναι έξημερωμένες
καί πολλές φορές βγαίνουν άπό τό δά
σος καί πάνε στις κατασκηνώσεις, ψά
χνοντας τούς σκουπιδοτενεκέδες γιά νά
βρούνε κάτι φαγώσιμο. Αύτές άμα τίς
βλέπει κανείς δέν πρέπει νά τίς πειράζη, γιατί ενδέχεται νά εξαγριωθούν καί νά επι
τεθούν στόν άνθρωπο. Ούτε καί νά τίς έμπιστεύεται πρέπει κανείς, γιατί ένώ πλη
σιάζουν ήρεμα καί νομίζει κανείς ότι μπορεί νά τίς χαιδέψη, αύτές άπότομα επιτί
θενται καί δαγκάνουν. Είχαμε δύο περιπτώσεις τέτοιες έφέτος. Μιά τουρίστρια εί
δε μιά άρκούδα πού τήν έπλησίαζε καί άρχισε νά τήν χαϊδεύη. Νομίζοντας ότι έχει
έξοικειωθή μαζί της ζήτησε νά της πάρουν μιά φωτογραφία καί έβαλε τό χέρι της
στο σβέρκο της άρκούδας. ’Αμέσως τότε ή άρκούδα έσκυψε καί τής δάγκασε τό πόδι,
χρειάσθηκε δέ κόπος γιά νά μπορέσουν νά άνοίξουν τό στόμα τής άρκούδας καί νά
τήν ελευθερώσουν, μέ σοβαρά τραύματα. ’Επίσης ένα παιδάκι οκτώ ετών, πού θέ
λησε νά παίξη μέ μιά άρκούδα καί έκείνη τό άρπαξε άπό τό χέρι καί τοΰ τό έσπα
σε, σφίγγοντάς το στο στόμα της.
Χ Ω Ρ ΙΟ Γ Ι Α ΤΟ Χ Ε ΙΜ Ω Ν Α Κ Α Ι Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ ΙΣ Γ ΙΑ ΤΟ Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι—Η
Ζ Ω Η Σ ΤΟ Γ ΙΟ Σ Ε Μ ΙΤ Ι, Σ Π Ο Ρ Κ . Λ . Π . , Π Υ Ρ ΙΝ Ο Σ Κ Α Τ Α Ρ Ρ Α Κ Τ Η Σ

Σ το πάρκο Γιοσεμίτι, πού παραδόθηκε στο κοινό όταν προ 100 έτών κα
τασκευάσθηκε ό δρόμος, υπάρχει τό χειμερινό χωριό, άπό ξύλινα σπίτια μέ τό τζάκι
τους καί μέ όλες τίς ευκολίες. Έ κ εΐ πηγαίνουν τον χειμώνα τουρίστες γιά τά χειμερινά
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σπόρ και για τό κυνήγι τω ν έλαφιών, τά όποια είναι πάρα πολλά καί πολλές φορές
έμποδίζουν τήν κυκλοφορία καί γ ι’ αυτό υπάρχουν στους δρόμους έπιγραφές ότι
κυκλοφορούν έκεϊ ελάφια καί πρέπει να προσέχουν οί οδηγοί αυτοκινήτων καί μή
πάθουν δυστυχήματα.
Εννοείται ότι τό θέαμα μέ τά χιονισμένα δένδρα καί τά κρύσταλλα στους
καταρράκτες είναι υπέροχο. Ε κ τό ς άπό τό χωριό αύτό υπάρχουν καί πολλά ξενοδο
χεία, όπως τό ξενοδοχείο τω ν άλπινιστών, πού βρίσκεται πάνω άπό τούς γρανιτένιους όγκους καί στις κορυφές τω ν διαφόρων διακυμάνσεων, άπ’ όπου άπολαμβάνει
κανείς τις δασωμένες όροσειρές τής Καλιφορνίας. Γιά τις θερινές κατασκηνώσεις
ύπάρχουν δύο κάμπ, όπως τά λένε, δύο δηλαδή συγκροτήματα πού μοιάζουν σάν
μικρές πόλεις ή μεγάλα χωριά.
Τό ένα συγκρότημα άποτελεϊται άπό μικρά σπιτάκια μέ ένα δωμάτιο, θερμά
στρα, νιπτήρες κ.λ.π. τά όποια είναι ξύλινα. Τά σπιτάκια αυτά, άνά δέκα, έχουν κοι
νόχρηστα μπάνια (ντούς) καί άποχωρητήρια, χωριστά γιά τούς άνδρες καί χωριστά
γιά τις γυναίκες. Σ το κέντρο του συνοικισμού αύτοϋ ύπάρχει ένα μεγάλο μοντέρνο
ξενοδοχείο καί γύρω άπό αύτό ύπάρχουν τό ταχυδρομείο, διάφορα ρεστωράν, καφε
νεία, υπαίθριοι κινηματογράφοι, κολυμβητικές δεξαμενές καί έγκαταστάσεις γιά
όλα τά σπόρ, δηλαδή ιππασία, τέννις, γκολφ, ψάρεμα, κανό, γαϊδουροκαβαλλαρία
κ.λ.π. Επίσης έχουν προβλέψει καί τήν περίπτωσι κατά την οποία ένδέχεται νά
είναι γεμάτα τά σπιτάκια, οπότε οί έπισκέπτες μπορούν νά μένουν σ’ ένα μεγάλο
ξενώνα καί νά διανυκτερεύουν άκόμη έκεϊ, γιατί ό ξενώνας αύτός είναι άνοικτός
όλο τό εικοσιτετράωρο. Πρόκειται δηλαδή γιά μιά τεράστια αίθουσα πολυτελεστάτη, πού έχει άναπαυτικές πολυθρόνες, οί όποιες βλέπουν πρός τούς καταρράκτες.
Σ τό μέσον υπάρχει ένα μεγάλο στρογγυλό τζάκι, κατά τό πρότυπο τω ν άρχαίων
ελληνικών εστιών. ’ Επίσης έχει καί μέρος γιά τήν προβολή κινηματογραφικών ται
νιών. "Ετσι μέσα σέ μιά άπαλή άτμόσφαιρα, πού τή γεμίζει γλυκειά ήσυχη μουσική,
ήμπορεϊ κανείς ξαπλώνοντας στις άναπαυτικές πολυθρόνες νά περάση τήν ώρα του
ρεμβάζοντας, διαβάζοντας, γράφοντας ή καί κοιμώμενος.
Τό δεύτερο συγκρότημα βρίσκεται σέ άπόστασι 2 χιλιομέτρων άπό τό πρώτο
καί άποτελεϊται άπό πολλές σκηνές τετράγωνες, έγκαταστημένες μόνιμα έκεϊ. Τό δά
πεδο (ξύλινο) βρίσκεται 0,50 τού μέτρου πάνω άπό τό έδαφος καί ή σκηνή έχει
δύο κρεβάτια καί νιπτήρα. Ά π ’ έξω ύπάρχουν βρύσες μέ πόσιμο νερό καί άνά δέκα
σκηνές έχουν κοινόχρηστους νιπτήρες, άποχωρητήρια καί μπάνια, χωριστά γιά τις
γυναίκες καί χωριστά γιά τούς άνδρες. Καί στό συγκρότημα αύτό υπάρχει ταχυ
δρομείο, ξενώνας, έστιατόρια καφετερίες, καταστήματα διάφορα, κινηματογράφος,
μουσική κ.λ.π. Πάνω άπό τις κατασκηνώσεις αύτές είναι ένα πανύψηλος βράχος
άπ’ όπου κάθε βράδυ στις 9 μαζεύεται πολύς κόσμος καί άπολαμβάνει τόν πύρινο
ποταμό. Δηλαδή στήν κορυφή τού βράχου άνάβουν ένα τόννο κάρβουνα καί κατόπιν
φλογισμένα τά χύνουν πρός τά κάτω, έτσι πού μέσα στό σκοτάδι σχηματίζεται ένας
πραγματικά πύρινος καταρράκτης. 'Ο καταρράκτης αύτός κρατάει 10-20 λεπτά τής
ώρας, ενώ κάτω ή μουσική παίζει άνάλογο έργο ύποβλητικώτατα.
Τέλος, έκτος άπό τό δεύτερο αύτό συγκρότημα, υπάρχει καί τρίτο (τά συγ
κροτήματα έπικοινωνούν μέ ωραίους άσφαλτοστρωμένους δρόμους), πού άποτελεϊται
άπό τά τροχόσπιτα τώ ν παραθεριστών καί άπό άτομικές σκηνές όπου μαγειρεύουν
κ.λ.π. 'Ό λα αυτά είναι έγκατεστημένα σέ μιά έκτασι πλέον τώ ν 200 στρεμμάτων καί
είναι ώργανωμένα κατά τρόπον τέλειον, ώστε νά τηρήται άσφάλεια, τάξις καί άπόλυτος καθαριότης. Εννοείται ότι καίτοι στό υψόμετρο πού βρίσκεται τό Γιοσεμίτι
κάνει άρκετό κρύο, ιδίως τό πρωί, όλοι γενικώς, γυναίκες, άνδρες καί παιδιά, γυρνάνε
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μέ σόρτς. "Οπως μέ έπληροφόρησαν οί κατασκηνώσεις τοϋ Γιοσίμετι μπορούν νά
περιλάβουν 10 - 13.000 άτομα.
Μ Ο Ν Τ Ε Σ Τ Ο : Μ ΙΑ

Ω Ρ Α ΙΑ Π Ο Λ ΙΣ — ΓΑ Μ Ο Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ

Φύγαμε άπό τό Γιοσίμετι στις 28 ’ Ιουλίου 1963 καί άφοΰ περάσαμε άνάμεσα
άπό τούς ορεινούς όγκους καί τα δασωμένα βουνά βγήκαμε στον κάμπο καί προχω
ρήσαμε προς τήν πόλι Μοντέστο. Είναι μια πολύ ωραία πόλις, όπου μείναμε γιατί
είμαστε προσκεκλημένοι στο γάμο τής κόρης τοϋ κ. Μπίλ Κολίνου (Έλληνοαμερικανοϋ συγγενούς τοϋ Στήβ Κάλλας). Σ το Μοντέστο ύπάρχει ορθόδοξος έλληνική
εκκλησία άρκετά μεγάλη, ή όποια μάλιστα διαθέτει καί ιδιόκτητη αίθουσα (χ ώ λλ)
για δεξιώσεις, κινηματογραφικές προβολές καί θέατρο. 'Ο γάμος έγινε το άπόγευμα
στις 3 ή ώρα. Είναι ή πρώτη φορά πού παρηκολούθησα γάμο Έλληνοαμερικανοϋ
καί ομολογώ μοϋ έκανε έντύπωσι το τυπικόν τής όλης τελετής. Κατά τήν ώρισμένη
ώρα προσέρχονται οί προσκεκλημένοι τοϋ γαμπρού καί τής νύφης καί, ένώ το αρ
μόνιο τής έκκλησίας παίζει έλαφρούς έκκλησιαστικούς ύμνους, μπαίνουν μέσα. Στην
πόρτα ύπάρχουν 8-10 νέοι μέ σμόκιν (λευκό σακκάκι-μαΰρο πανταλόνι) καί παίρ
νουν αγκαζέ τις κυρίες ή δεσποινίδες καί τις όδηγοΰν στα καθίσματα. Οί άνδρες
πηγαίνουν στις θέσεις τους μόνοι. Ά φοΰ έλθουν οί προσκεκλημένοι έρχονται 8-10
νέες ντυμένες ομοιόμορφα μέ μεταξωτά άραχνουφαντα φορέματα καί μία-μία τις
παίρνουν οί νέοι άγκαζέ καί τις πηγαίνουν προ τής 'Ωραίας Πύλης. 'Η πομπή αυτή
έχει κάτι το θεατρικό καί γίνεται μέ καρδιοκτύπια των νεανίδων, γιατί μερικές
έτρεμαν κρατώντας στήν άγκαλιά τους τήν άνθοδέσμη. "Οταν τελειώση ή πομπή
αυτή, έρχονται ή νύφη καί ό γαμπρός, πού σιγά σιγά προχωρούν άγκαζέ στον κεντρι
κό διάδρομο, άκολουθούμενοι άπό τον πατέρα τού γαμπρού, πού κρατά άγκαζέ τή
μητέρα τής νύφης, καί τον πατέρα τής νύφης, πού κρατά τή μητέρα τού γαμπρού.
’Ακολουθεί ή λειτουργία τού γάμου κατά τό γνωστό τυπικό καί κατόπιν ό γαμπρός
καί ή νύφη δέχονται τά συγχαρητήρια στήν αίθουσα δεξιώσεων, δπου είναι έτοιμο
τό γεύμα δι’ αύτοσερβιρίσματος. Μείναμε λοιπόν καί στο γεύμα, πού μόλις έτελείωσε, άφοΰ φυσικά έγιναν οί άπαραίτητοι προσφωνήσεις άπό μικροφώνου, άρχισαν
οί χοροί, ελληνικοί καί ευρωπαϊκοί, ύπό τούς ήχους μιάς άπό τις καλύτερες άμερικάνικες ορχήστρες. 'Ο γάμος αυτός μοΰ έδωσε τήν εύκαιρία νά διαπιστώσω τή
συνοχή τού έλληνικοΰ στοιχείου στήν ’Αμερική, γιατί είδα δτι άπό τά μέρη τής
Καλιφορνίας είχαν συγκεντρωθή έχει συγγενείς καί φίλοι γιά νά παραστοΰν στο γάμο.
Μεταξύ αυτών ύπήρχαν καί πολλοί πού κατέχουν έξέχουσες θέσεις στήν ύπαλληλική
ιεραρχία, δπως ό διοικητής κ. Βέλας καί άλλοι. Τό γλέντι κράτησε μέχρι άργά τή
νύκτα μέ κέφι καί πολλή διάθεσι.
( Στο επόμενο : Μαίρυσβιλ— 'Όροβιλ — Νεβάδα—λίμνη Tahoe )

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ ΡΟ Χ Α ΙΑ Σ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΔΤΡΩΝ
-----------------

Ύ π ό του Ύπαστυνόμου Α '

κ. Α Ν Α Σ Τ . Σ Υ Φ Α Ν Τ Ο Υ

-----------------

Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ύπό τάς σημερινάς περιστάσεις τό θέμα τής κυκλο
φορίας των τροχοφόρων άποτελεΐ πρόβλημα διά κάθε χώραν, ή λύσις δέ τοϋ προ
βλήματος αύτοΰ άπασχολεΐ σοβαρώς τάς εΐδικάς μέ αύτό υπηρεσίας.
’Αλλά άν είς τάς πλέον άνεπτυγμένας χώρας, ό τεχνικός πολιτισμός των ο
ποίων άναπτύσσεται καθημερινώς καί ώς έκ τούτου, έν συγκρίσει μέ τόν τόπον μας,
πολλαπλασίως άνωτέραν έχουν ευχέρειαν διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος
αύτοΰ, εις τήν Ελλάδα τό θέμα παρουσιάζεται λίαν οξύ, δεδομένου μάλιστα τοϋ γεγο
νότος ότι αί πολεοδομικαί συνθήκαι, ώς διαμορφοΰνται ήδη, άποτελοϋν τό μεγαλύτερον έμπόδιον διά τήν εύχερή άντιμετώπισιν της προκειμένης καταστάσεως.
Ούτως αί ύπηρεσίαι Τροχαίας, αί έπιφορτισμέναι, έκ καθήκοντος, μέ τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας τω ν τροχοφόρων, είναι ύποχρεωμέναι,πρός επιτυχίαν τοϋ σκοποΰ
διά τόν όποιον έτάχθησαν, νά καταβάλλουν άκάματον έργατικότητα καί διαρκή ένεργητικότητα ύπό λίαν δυσμενείς συνθήκας, οί υπάλληλοι δέ αύτής καταβάλλουν
ύπερανθρώπους προσπάθειας προς έπίτευξιν εύρύθμου κινήσεως των τροχοφόρων,
διά τής έφαρμογής τω ν κειμένων περί αύτών διατάξεων.
Έ κ τοϋ πνεύματος τούτου διαπνεομένη καί ή Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας των
ΓΙατρών, καί τό όποιον πνεΰμα άπηχεϊ τήν σύγχρονον περί ’Αστυνομίας άντίληψιν τής Κοινωνίας, άντεμετώπισε μέ ιδιαιτέραν προσοχήν τάς άνάγκας τοϋ Τμή
ματος Τροχαίας Κινήσεως καί, διά τή θεσπίσεως σειράς μέτρων άπορρεόντων έκ τής
άρμοδιότητός της, εθεσεν υγιείς καί συγχρόνους βάσεις διά τήν εύρυθμον κυκλοφο
ρίαν των τροχοφόρων. Ούτως ό συνδυασμός ύγιοΰς καί φροντισμένης κατευθύνσεως
τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πατρών, Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ Α ' κ. Πάνου
Καραμπούλη καί ή άκάματος έργατικότης των υπαλλήλων τοϋ Τμήματος Τρο
χαίας Κινήσεως, ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ Διοκητοΰ αύτοΰ ’Αστυνόμου Α ' κ. Ή λιοπούλου Ή λία , έσχεν άριστα άποτελέσματα καί δύναταί τις νά πιστεύη, έκ
τής μελέτης των στατιστικών άποτελεσμάτων, δτι τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως τών
ΓΙατρών εύρίσκεται εις υψηλόν επίπεδον, τόσον άπό πλευράς υπηρεσιακής, δσον καί
άπό πλευράς προσδοκιών τής Πατραϊκής Κοινωνίας, ήτις πολλαπλώς έξεδήλωσε
τήν εύχάριστον αυτήν διαπίστωσιν, τόσον διά τοϋ τύπου, δσον καί διά διαφόρων
άλλων έκδηλώσεών της.
Εις άντάλλαγμα τής τοιαύτης εύγενοΰς, υπέρ τής ’Αστυνομίας γενικώτερον,
προσφοράς τής Πατραϊκής Κοινωνίας καί εις ένδειξιν εύχαριστιών διά τήν έπί τώ Νέω
Έ τ ε ι κατ’ έθιμον προσφοράν αύτής προς τούς ύπαλλήλους τοϋ Τμήματος Τροχαίας
Κινήσεως, ό κ. Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, έσχε τήν πρωτοβουλίαν καί έπραγματοποίησεν έπί τή εύκαιρία τοϋ Νέου έτους εορτήν τοϋ κοψίματος τής βασιλόπιττας
μετά δεξιώσεως.
'Η εορτή έπραγματοποιήθη είςτάςαίθούσαςτοΰ Ναυτικοΰ 'Ομίλου Πατρών τήν
2-1-1964 καί άπό 19.30' — 2 1 .3 0 'ώρας, κληθέντες δέ παρέστησαν ό Νομάρχης
Ά χα ΐας καί ή κ. Γεωργίου Τσιτσάρα, ό ’Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής καί ή
κ. Γεωργίου Κοτσαλή, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας καί ή κυρία Πάνου Καραμ
πούλη, έκπρόσωποι τώ ν Πολιτικών καί Δικαστικών ’Αρχών, οί κ.κ. Διοικηταί καί
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως μετά τών συζύγων των,
καθώς καί άπαντες οί υπάλληλοι τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως.
Ό Διοικητής τού Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως, ’Αστυνόμος Α ' κ. Ή λιο-
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πουλος Ή λίας, προλογίζων κατά τήν εορτήν, άνεφέρθη έν όλίγοις εις τούς σκοπούς
καί το έργον τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως, είπών, μεταξύ τω ν άλλων, τά έξης :
« 'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών καί το Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως
» έν τώ προσώπω τοΰ όμιλοΰντος αισθάνονται ιδιαιτέρως ευτυχείς έκ τής παρου» σίας ύμών κατά τήν επ’ εύκαιρία τοΰ Νέου ’Έ τους 1964 έγκαινιαζομένην τακτικήν
» τοΰ κοψίματος τής βασιλόπιττας των παρισταμένων ύπαλλήλων, τοΰ ύπό τήν
» διοίκησίν μου Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως.
» Τήν παραμονήν τοΰ Νέου ’Έτους ή πόλις των Πατρών, έκτιμώσα τάς ύπη» ρεσίας τώ ν ύπαλλήλων τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως, οί όποιοι κατά τήν
» σύγχρονον εποχήν τής όσημέραι αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών έν κυκλοφορία τροχο» φόρων εντείνουν τήν πρδς πάσαν κατεύθυνσιν ένεργητικότητά των καί έπιτυγ» χάνουν τύν περιορισμόν τών δυστυχημάτων, δεν υστερεί εις 6,τι άφορά τό διεθνώς
)) κρατοΰν έθιμον καί κάμνει παντοειδείς προς αυτούς προσφοράς, είς ενδειξιν εύγνω» μοσύνης καί άγάπης διά τήν τοιαύτην, έπί τώ τέλει τής προστασίας τών πεζών
)) κατά τοΰ έκ τής κυκλοφορίας τώ ν τροχοφόρων κινδύνου, άμέριστον συμβολήν των.
«"Α ν δέ ληφθή ύπ’ οψιν δτι έφέτος τά προσφερθέντα δώρα ύπερέβησαν τά
» τοιαΰτα παρελθόντων ετών, τότε ή εύγενής αύτη έκδήλωσις μαρτυρεί δτι τόΤμήμα
)) Τροχαίας Κινήσεως, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ άπελθόντος έτους 1963, κατέβαλε
» κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν έπίτευξιν εύρύθμου έν τή πόλει μας κυκλοφο» ρίας καί τήν προστασίαν τής ζωής καί σωματικής άκεραιότητος τώ ν κατοίκων
» αύτής.
»Έ π ί τή εύκαιρία ό όμιλών, άσκών τήν διοίκησίν τοΰ Τμήματος Τροχαίας
Κινήσεως, δίδει ένώπιον ύμών, τώ ν έκπροσώπων τώ ν ’Αρχών τής πόλεως, οί
όποιοι άνάλογον έπιδεικνύουν, άσφαλώς, διά τήν πρόληψιν τοΰ έκ τής κυκλοφορίας τών τροχοφόρων κινδύνου ένδιαφέρον, τήν ύπόσχεσιν δτι, διά τώ ν ύπαλλήλων αύτοΰ, θά έντείνη τάς προσπάθειας καί θά έξαντλήση τήν ένεργητικότητά
του, 'ίνα άπαλλαγή ή πόλις τών Πατρών τής έκ τώ ν τροχοφόρων φοβίας καί νά
αισθάνεται ό κυκλοφορών πολίτης τήν άνεσιν καί ασφάλειαν διά τήν ζωήν καί τήν
σωματικήν του άκεραιότητα.
» ’Αλλάδιά νά έπιτύχη άπολύτως τό Τμήμα Τροχαίας είς τήν τοιαύτην δυσχερή
» προσπάθειάν του, έχει ανάγκην τής κατανοήσεως τώ ν προς ούς απευθύνεται πο» λιτών καί τής συμπαραστάσεως αύτών, ΐνα άντιμετωπίση άποτελεσματικώς τά
» προβλήματα τά όποια τό άπασχολοΰν.
»Τέλος έπιτρέψατέ μου Κύριοι νά σάς εύχαριστήσω διά τήν εύγενή παρου» σίαν σας καί νά σάς ευχηθώ, ίνα κατά τό μόλις έπελθόν Νέον ’Έ τος 1964 εύτυ» χήσητε καί νά διέλθητε έν υγεία καί χαρά».
Περαίνων τον λόγον του ό κ. Ήλιόπουλος παρεκάλεσε τον Νομάρχην
Ά χ α ΐα ς κ. Τσιτσάραν νά κόψη τήν βασιλόπιτταν, 6στις, έπί τή εύκαιρία, άπηύθυνε
λίαν κολακευτικούς διά τούς ύπαλλήλους τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως, λό
γους.
Έ ν συνεχεία, έν μέσω ατμόσφαιρας έγκαρδιότητος καί εύθυμίας, ό κ. Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας έδεξιώθη τούς προσκεκλημένους, προς τούς όποιους προσεφέρθη άφθονος ποικιλία έδεσμάτων καί ποτών.
'Η έορτή έκλεισε τήν 21.30' ώραν, σημειώσασα πλήρη έπιτυχίαν, έδωσε δέ
τήν εύκαιρίαν τής έκ τοΰ πλησίον έπαφής τών ’Αρχών μέ τούς ύπαλλήλους τοΰ Τμή
ματος Τροχαίας Κινήσεως, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας, έπληροφορήθησαν αύται,
ώρισμένας άγνώστους λεπτομέρειας, έν σχέσει μέ τον τρόπον διεξαγωγής τής ύπηρεσίας των.
Τυχηρός τοΰ χρυσοΰ νομίσματος ύπήρξεν ό Άστυφύλαξ κ. ’Ιωάννης Κ ω τσόπουλος.
Α. ΣΥΦΑΝΤΟΣ
»
»
»
»
»
»
»

Ν Ε Α Τ Ο Υ ΔΕ Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ

Ο Μ ΙΛΟ Ι ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
------------- 'Τπό 'Τπαστυνόμου Α ' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Ρ Α · Ι· Κ Ο Υ __________

« ’Εάν ταϊς γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ καί
των άγγέλων, άγάπην δέ μη Ιχω ............. ονόέν ε'ιμί» .
Ά π . Παύλος— Κορινθ. Ι Γ '

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» άσχολήθηκαν πολλές φορές μέ τό έργο καί τήν
δραστηριότητα γενικά τοϋ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας, πού είναι γνωστός σέ δλους
μέ τήν προσωνυμία «Ο .Φ .Α .».
Πάντοτε τό περιοδικό μας προσφέρει μέ ιδιαίτερη εύχαρίστησι τις στήλες του,
προκειμένου νά άσχοληθή μέ τά επιτεύγματα όποιασδήποτε άστυνομικής ύπηρεσίας,
τά όποια όχι μόνον άξίζει νά έξαρθοΰν, άλλά μπορούν νά γίνουν παράλληλα παρά
δειγμα προς μίμησι. Καί δέν είναι λίγες οί περιπτώσεις πού άπό τούτες τις στήλες
έξεφράσαμε τά συγχαρητήριά μας καί τονίσαμε ξεχωριστά τήν σημασία των έκδηλώσεων έκείνων, οί όποιες καί τήν ’Αστυνομία φέρνουν πιο κοντά στό Κοινό, άλλά καί
άποδεικνύουν συγχρόνως δτι οί σημερινοί άστυνομικοί ζοΰν σ’ ένα πέρα γιά πέρα
συγχρονισμένο κοινωνικό περιβάλλον.
’Αλλά άν γιά τις όποιεσδήποτε έκδηλώσεις πού έχουν σάν άφετηρία κάποια
άστυνομική ύπηρεσία γράψαμε καί γράφουμε κάθε φορά μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον, άκριβώς τό ίδιο κάνουμε καί γιά τις έκδηλώσεις πού ξεκινούν άπό ’ Οργανισμούς καί'Ιδρύ
ματα πού βρίσκονται σέ στενή έπαφή μέ τό ’Αστυνομικό Σώμα, μέ όποιονδήποτε
τρόπο. Καί σέ τέτοιου είδους περιπτώσεις αισθανόμαστε νά πλημμυρίζουν τό Είναι
μας αισθήματα χαράς καί ίκανοποιήσεως, γιατί διαπιστώνουμε τό κατά πόσον οί
προσπάθειές μας, οί θυσίες καί οί άγώνες μας βρίσκουν άνταπόκρισι ευμενή στό
Κοινό. Γιά μάς οί έκδηλώσεις αύτές, περισσότερο άπό κάθε άλλο, μάς ένισχύουν
ήθικά στό τραχύ, δύσκολο, έπίπονο καί λεπτό έργο μας καί μάς δίνουν τήν δύναμι νά
συνεχίζουμε, μέ μεγαλύτερο κάθε μέρα ένθουσιασμό, τον δρόμο πού, έδώ καί 44
χρόνια, χάραξαν οί πρωτεργάτες καί δημιουργοί τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Σήμερα νοιώθουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί βρίσκουμε τήν ευκαιρία νά άσχοληθούμε γιά λίγο μέ τον 'Όμιλο Φίλων ’Αστυνομίας, τού οποίου πρόεδρος είναι ή
έρίτιμος κυρία Ευτυχία Ίωακείμογλου. Σκοπός μας δέν είναι νά άναλύσουμε σκο
πούς καί έπιδιώξεις, γιατί κάτι τέτοιο θά άπήτει πολλές σελίδες, άλλά καί γιατί είναι
γνωστό τό έργο τού 'Ομίλου σέ γενικές γραμμές. Ποιος σ τ’ αλήθεια δέν άκουσε ή δέν
έζησε άπό κοντά κάποια μικρή έκδήλωσι τού 'Ομίλου, χαρακτηριστική τής δλης
άποστολής του ; Ποιός, άπό τον καιρό τής ίδρύσεώς του, δέν έτυχε κάποιας έξυπηρετήσεως, σάν βρέθηκε στήν άνάγκη νά καταφύγη σ’ αυτόν ;
Σ τό σημερινό μας σημείωμα θά περιορισθοΰμε νά άναφέρουμε ένα καινούργιο
έπίτευγμα τού 'Ομίλου, πού δίνει μιά μικρή εικόνα τού δλου δημιουργικού του έργου.
Πρόκειται γιά τά έγκαίνια τού έντευκτηρίου τού 'Ομίλου, πού βρίσκεται σ’ ένα πολυ
τελέστατο καί άνετο ισόγειο διαμέρισμα τής οδού ’Αλεξάνδρου Σούτσου 5, πού έγιναν
τό άπόγευμα τής 31ης ’ Ιανουάριου, παρουσία πολλών προσκεκλημένων καί τής ήγεσίας τού ’Αστυνομικού Σώματος. Τήν έπομένη έπισκεφθήκαμε τό έντευκτήριο καί
ή κυρία Ίωακείμογλου είχε τήν εύγενή καλωσύνη νά μάς κατατόπιση λεπτομερώς
πάνω στό σκοπό τής λειτουργίας τού έντευκτηρίου.
Τό διαμέρισμα τού έντευκτηρίου άποτελεΐται άπό μιά μεγάλη καί ευρύχωρη
ορθογώνιο αίθουσα, μέσα στήν οποία θά μπορούν οί έπισκέπτες νά πάρουν διάφορα
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άναψυκτικά, νά παίξουν καί γενικά να περάσουν ευχάριστες στιγμές μέ την συν
τροφιά τους, άπό δεύτερη αίθουσα βιβλιοθήκης καί άπό τούς άναγκαίους βοηθητι
κούς χώρους. 'Η άγορά του διαμερίσματος έστοίχισε περί τις 700.000 δραχμές.
Στο εντευκτήριο θά μπορούν νά παραμένουν άνδρες καί γυναίκες. Συνιστούμε άνεπιφύλακτα στους φίλους άναγνώστες νά έπισκεφθοΰν τό εντευκτήριο καί νά σχηματί
σουν προσωπική άντίληψι τού νέου έπιτεύγματος τού 'Ομίλου.
Θεωρούμε σκόπιμο νά παραθέσουμε έδώ τήν σύντομη ομιλία τής προέδρου
τού 'Ομίλου, πού έξεφώνησε κατά τήν διάρκεια των έγκαινίων, καί ή οποία σε
λίγες γραμμές έδωσε άνάγλυφη τήν εικόνα τού σημαντικού έργου τού 'Ομίλου :
«Εγκαινιάζουμε σήμερα το τέταρτον άκίνητον τού 'Ομίλου μας.
ΤΗταν τά πρώτα μετά τήν άπελευθέρωσι χρόνια, 1946— 1947, πού κάναμε τό
πρώτο τόλμημα της άγοράς μιας βίλλας στήν Έκάλη. Έ κ εΐ στεγάσθηκε ή Παιδική
μας Στέγη στά πρώτα βήματα της λειτουργίας της, πού φιλοξένησε, έπί δέκα σχεδόν
χρόνια, έκατοντάδες παιδιά, γιά νά τά παραδώση πίσω στούς γονείς τους πιο γερά.
’Ακολούθησε βεβαίως ή άγορά οικοπέδου τριγύρω καί τό κτίσιμο μικρών οΐκίσκων,
άπαραιτήτων συμπληρωμάτων τής Παιδικής Στέγης. Τό δεύτερον άκίνητό μας
άγοράσθηκε τό 1950. Είναι ό δεύτερος όροφος τού έπί τής οδού Κολοκοτρώνη 47
οικήματος. Έ κ εΐ στεγάσθηκε έπί έτη τό Μορφωτικό μας Κέντρο, μέσα στο όποιο
λειτούργησε σχολή ξένων γλωσσών καί κοπτικής—ραπτικής. Πολλές θυγατέρες καί
σύζυγοι άστυνομικών έπλούτισαν έκεΐ τις γνώσεις των.
Πολύ άργότερα, μέ τήν άλλαγή τώ ν συνθηκών τής ζωής, οί μαθήτριες λιγό
στεψαν καί τά άποτελέσματα τής λειτουργίας τού Μορφωτικού Κέντρου δέν δικαιο
λογούσαν πλέον τήν δαπάνην συντηρήσεώς του. Γ ι’ αύτό άποφασίσθηκε, κατά πρότασιν τώ ν φίλων Κυριών, έγκριθεΐσαν καί άπό τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ή έκποίησις
τού άκινήτου τής οδού Κολοκοτρώνη καί ή άγορά ετέρου οικήματος γιά έντευκτήριον
τής Όργανώσεως, εις κεντρικό σημεΐον, ώστε μέ τήν συνεχή έπαφή νά βρίσκουμε
τήν ευκαιρία μιας πιο στενής συνεργασίας.
Τό τρίτον άκίνητόν μας ήταν ή νέα μας Παιδική Στέγη στήν Έκάλη, πού κτίσθηκε τό 1956. Μ’ αύτήν πλέον έπεκτείναμε τήν δραστηριότητά μας μέ τήν φιλοξε
νίαν περισσοτέρων παιδιών καθ’ δλον τό έτος, άλλά καί οικογενειών καί άναρρωνυόντω ν άστυνομικών μέ-τελείους πλέον όρους διαβιώσεως καί μέ δημόσιον Δημοτικόν
Σχολεΐον μέσα εις τον περίβολον τής Στέγης. Παραλλήλως άγοράσθηκαν καί άλλαι
πευκόφυτοι εκτάσεις (15 χιλιάδες πήχεις), πού έπλαισίωσαν τό σύνολον τών οικη
μάτων στήν Έκάλη.
’ Ερχόμαστε τώρα στο τέταρτον άπόκτημα, τό οίκημα μέσα στό όποιο μάς
άκοΰτε. Καίτοι ή πρώτη άπόφασις προέβλεπε τήν άγοράν του μετά τήν έκποίησι τού
β' ορόφου τού οικήματος τής οδού Κολοκοτρώνη, κατωρθώσαμε, μέ τήν βοήθεια τού
Θεού, καί τούτο νά αγοράσουμε καί τό άλλο νά διατηρήσουμε. "Ε τσι ενοικιάζοντας
έκεΐνο άντί 4.500 δραχμών μηνιαίως, έξασφαλίσαμε ένα μικρό μέρος άπό τις πολλές
δαπάνες συντηρήσεώς τής Παιδικής Στέγης καί τις ένισχύσεις σέ έκτακτες καί σο
βαρές άνάγκες, οί όποιες δυστυχώς είναι πολλές.
Τώρα όμως χρειάζεται ή άξιοποίησις τού νέου μας εντευκτηρίου, πού θά λειτουργήση, φυσικά, βάσει ενός κανονισμού γιά τήν άπόδοσι ένός μηνιαίου εισοδή
ματος, προς ένίσχυσι τού ταμείου μας. Σήμερα μπορώ νά σάς πώ ότι ή άκίνητη πε
ριουσία τού 'Ομίλου φθάνει τά 6 έκατομμύρια. Φυσικά αύτά δέν μάς άποδίδουν εισό
δημα, γιατί τά έχουμε στή διάθεσι τώ ν άστυνομικών καί τώ ν οικογενειών των. Του
ναντίον μάς έπιβαρύνουν έπί πλέον μέ τις δαπάνες τής συντηρήσεώς των.
Γ ι’ αύτό, άφού σάς ευχαριστήσουμε θερμά γιά τήν πολύτιμη συνεργασία σας,
σάς παρακαλοΰμε νά μάς βοηθήσετε καί τώρα γιά νά επιτύχουμε στή νέα μας προ
σπάθεια. Πάντα βασιζόμαστε στήν ήθική σας συμπαράστασι καί στήν στοργήν σας».

Νέα τοϋ δεκαπενθημέρου
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Ό ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας κ. Ρακιντζής, συγχαίροντας τό προεδρείο καί
τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Φ.Α., ύπεσχέθη δτι θά συνδράμη μέ
ιδιαίτερον ενδιαφέρον τις προσπάθειές των.
’Α ξίζει σ τ’ άλήθεια κάθε ύποστηρίξεως ό Ο.Φ.Α., γιατί μέ τό μέχρι σήμερα
έργο του, άπέδειξε περίτρανα δτι ξέρει να σκορπίζη γύρω του τήν. αγάπη, την άγάπη
πού «ού ζήλοι, ού περπερεύεται, ού φυσιοΰται, οό ζη τεί τά έαυτής, ού λογίζεται τό
κακόν, ού χαίρει έπί τη άδικία, πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα
υπομένει». Τήν άγάπη την ζεστή άπό συμπόνοια καί κατανόησι, τήν πρόθυμη γιά
κάθε θυσία, τήν έτοιμη στήν έκπλήρωσι κάθε έπιθυμίας.
Ψάχνουμε πολλές φορές μακρυά μας νά βρούμε τήν ευτυχία πού δέν είναι
τίποτε άλλο παρά ένας λόγος παρηγοριάς, ένα ξένο δάκρυ στά δάκρυά μας, ένα
γλυκός λόγος.στήν κακότητα τω ν άλλων, ένα χέρι βοήθειας στον γκρεμό πού οί άλλοι
μάς σπρώχνουν, λίγο βάλσαμο στις πληγές τοϋ άρρώστου ένα χαμόγελο στήν πονεμένη γιά τό άρρωστο παιδί της μάννα, ένα τρυφερό καί άπαλό χάδι στο άρρωστημένο
παιδάκι, μιά άκτίνα φως στο πυκνό σκοτάδι, ένα αστέρι στήν χειμωνιάτικη σκοτει
νιασμένη νύκτα, ένα τίποτε γιά κάποιον κι’ δμως πολύ τρανό γι αύτόν πού γίνεται
δέκτης της προσφοράς. Αυτήν τήν εύτυχία, τήν τόσο άπλή καί γεμάτη άπό άγάπη
σκορπίζει γύρω του ό Ο.Φ.Α.
Συνεχίστε, Σεβαστές μας φίλες, τό έργο σας. Δ ώ σ τε τήν χαρά καί τό γέλιο
σέ εκείνους πού καί τά δυό τά έχουν άνάγκη. Σκορπίστε άπλετα τήν άγάπη σας.
Τίποτε άλλο κανένας δέν μπορεί νά ζητήση άπό τήν ζωή, παρά τήν άγάπη καί τήν
υγεία. Τήν, άγάπη άπλόχερα τήν σκορπάτε, τήν υγεία φιλόξενα καί μέ στοργή τήν
παραστέκετε.
Εύχόμαστε δπως ό Θεός δίνη σ’ δλες σας υγεία, μακροημέρευσι, δύναμι πίστεως καί θελήσεως στο έργο σας. Τρανής εύγνωμοσύνης δείγμα έλάχιστον ένα
ολόθερμο εύχαριστώ.
«Νυνί δέ πίστις, ελπίς, άγάπη, τά τρία ταΰτα- μείζων δέ τούτων ,ή. άγάπη»
I. Ρ Α Ί-Κ Ο Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί συμφώνως τώ
Καταστατικοί καλούνται άπαντα τά μέλη τοΰ Οΐκοδομικοΰ Συνεταιρισμοΰ
'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων εις Γενικήν Συνέλευσιν τήν 23ην Φεβρουά
ριου τρέχοντος έτους, ήμέραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην, είς τήν Λέσχην 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.
Θ Ε Μ Α Τ Α
1)
2)
3)
4)

Λογοδοσία Διοικητικοΰ Συμβουλίου
’Έγκρισις Ίσολογισμοΰ έτους 1963
Έ γκρισις Προβλεπομένων Γεν. ’Εξόδων έτους 1964
Διάφοροι άνακοινώσεις
,.
Ό

Πρόεδρος

Γ. Σ Π Η Λ ΙΟ Π Ο Τ Λ Ο Σ

’Αστυνόμος Α '

'Ο Γεν. Γραμματεύς
Κ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Ά στυφύλαξ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
I Σ Ο Λ Ο

Οικονομικού έτους 1963, ήτοι άπό 1ης

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Ν
Ταμεϊον
Έθν. Τράπεζα 'Ελλάδος Α.Ε.

12.479,95
471.305,40

483.785,35

Οικόπεδα «Κουπονίων»
»
Πατρών
»
άδιάθετα

7.090,00
34.599,00
126.534,00

168.223,00

Κληρούχοι οικοπέδων Αης άγορας Άμφιάλης
»
»
Βας
»
»
»
»
Ράχ. Κουκουβαούνων
»
»
Νέου 'Ηρακλείου
»
»
Πατρών

47.748,50
132.237,80
110.864,65
106.924,40
466.211,00

863.986,35
1.515.994,70

Π ΙΝ Α Ξ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ

Δ Ο Υ Ν Α Ι
Δι ά Γενικά Έ ξοδα
ϊ) περίφραξιν άλσυλλίου Άμφιάλης
))
»

Τακτικόν Άποθεματικόν
Έκτακτον
»

4.123,80
9.556,00

13.679,80
645,00
5.081,40
19.406,20
19.406,20
Έ ν Άθήναις τη

'Ο Πρόεδρος
Γ. Σ Π Η Λ ΙΟ Π Ο ΪΛ Ο Σ
’Αστυνόμος Α '
'Ο Γεν. Γραμματεύς
Κ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ
Άστυφύλαξ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1963

Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Ν
Συνεταιρικόν Κεφάλαιον
Μηνιαία τακτική εισφορά

149.600.00
307.349.00

456.949,00

Δόσεις — Ελληνικόν Δημόσιον
Πιστωταί

932.599,20
4.739,00

937,698,20

496,80
3.127,70
3.193,40
20.310.30
94.219.30

121.347,50

Κέρδη ΙΟετίας Αης άγορας Άμφιάλης
»
»
Βας
»
»
»
»
Ραχ. Κουκουβαούνων
Τακτικόν Άποθεματικόν
Έκτακτον
»

Μ ΑΤΩ Ν

Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Λ Α Β Ε IN

’Από
»
»
»
»
»

μηνιαίαν τακτικήν συνδρομήν
τόκους
κέρδη ΙΟετίας οίκοπέδωνάγορας Άμφιάλης
' »
»
»
»
»
»
»
Ραχ. Κουκουβαούνων
δικαίωμα έγγραφης

11.090,00
6.265,00
165,60
893,20
912,40
80,00

19.406,20

19.406,20

31η Δεκεμβρίου 1963
Ό ’Αντιπρόεδρος
Γ. Σ Τ Α Μ Α Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ
’Αστυνόμος Α '
*0 Ταμίας
Δ. Κ Α Ρ Α Τ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
’Αστυνόμος Β'
Τά Μέλη :
1) Ν. Παπαΐωάννου Ύ π . Α ', 2) Ε. Κονιδιτσιώτης Ά ρχ., 3) Γ. Γεωργακόπουλος Ύ π . Α '
4) Α. Σαρανταένας Άστυφ., 5) Ν. Πατσοΰρος Ύπαρχ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ ΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Μ Η Ν Ο Σ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 1964
Α ') Κατά τον μήνα ’ Ιανουάριον έ.έ. καί άπό 1—31 εις
’Αθήνας— Πειραιά— Πάτρας καί Κέρκυραν :
,
1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής τω ν ο ίκ ο ι.................. 2.130
Μέλη
2. Έξητάσθησαν εις .ιατρεία τής έκλογής των . . . . . . . . . .......... 1.857
»
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας εις
ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια...............................
818
»
4. 'ΐπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας........................ ....
108
»
5. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής τ ω ν ,.
189
»
6. Έγεννήθησαν είς_ μαιευτήρια ....................................., * .........
36 νέα »
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι
είς.τά ιατρεία καί έργαστήρια τοϋ νοσοκομείου ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Ταμείου 'Τγείας ’Αθηνών— Π ε ιρ α ιώ ς ... 3.472
»
8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας δραχμών 8.303 ε ι ς . . .
43
»
’Ή το ι το Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω................ . . . . . 8.653
»
9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής τω ν 7.030 συνταγαί.
’Απο οικονομικής πλευράς ό μήν Δεκέμβριος 1963 έχει ως εξής :
I'f,'.
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά
Δρχ. 347.021,40
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
387.897,30
Σύνολον ’ Εσόδων
Έξοδα

»
»

734.918,70
921.898,35

Β ') Κατωτέρω παραθέτομεν συνολικόν πίνακα κινήσεως άσθενών κατά τό
έτος 1963 προς γνώσιν.
“ L' " *'
1“
1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι
13.850
Μέλη
2. -Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής έκλογής τω ν
20.929
»
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας εις
ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια................
1.506
»
4. Ύπεβλήθησαν είς όδοντιατρικάς θεραπείας*·. ~
r
.
. . 329
»
5. Είσήχθησαν είς νοσοκομερα καί κλινικάς τής έκλογής τω ν 2,264
»
6. Έγεννήθησαν είς μαιευτήρια ....................
411 νέα »
7s Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι
.........είς.τά ιατρεία καί εργαστήρια τοϋ νοσοκομείου’Αστυνομίας
Πόλεων καί Ταμείου 'Τγείας ’Αθηνών— Π ειρ α ιώ ς. 59.124
»
8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δρχ. 35.037 είς . . . .
140
»
’Ή το ι τό Ταμείον περιέθαλψεν έν συνόλω........... 98.553
»
9. Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής έκλογής τω ν 71.990 συνταγαί.
Γ ' ) Ή οικονομική κίνησις τοϋ Ταμείου κατά τό έτος 1963 εΐχεν ως άκολούθως :
'
Έσοδα τακτικά
Δρχ. 4.875.142,95
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
6.483.777,40
Σ ύ ν ο λ ο ν ’Ε σ ό δ ω ν
Έξοδα

»
»

11.358.920,35
12.431.967,05

Έλλειμμα

»

1.073.046,70

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Τ ό έμφανιζόμενον ω ς έλλειμμα ποσόν έν τή πραγματικό-

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ύ π ο του Ύπαστυνόμου Α ' κ. I. ΡΑΊ'ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Μ Ε ΡΟ Σ Π ΡΩ ΤΟ Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν Β'

Τοπωνυμικά των δδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Κύπρου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Φυλής καί τελειώνει στή πλατεία Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή μαρτυρική μεγαλόνησο, πού εύρίσκεται στή Μεσό
γειο καί απέχει 240 μίλλια άπό τή βόρειο Αίγυπτο. ’Έ χει έ'κτασι 9.250 τετρ. χιλμ.
καί περί τις 578 χιλιάδες κατοίκους (άπογραφή 1960), έκ τω ν οποίων 443 χιλ. "Ελ
ληνες, 105 χιλ. Τούρκοι, 3.600 ’Αρμένιοι, 2.700 Μαρωνϊτες, 500 ’Αθίγγανοι, 21
χιλ. Βρεταννοί καί περί τις 3 χιλ. διάφοροι.
Ή ιστορία της Κύπρου άρχίζει άπο τήν νεολιθική έποχή. Κατά καιρούς έδέχθη διαφόρους κατακτητάς, πλήν ουδέποτε άπέβαλε τον έθνικό της χαρακτήρα. Τ έ
λος, υστέρα άπο άγώνες καί θυσίες αιώνων, τον Φεβρουάριο τού 1959 ή Κύπρος άνεκηρύχθη σέ Δημοκρατία, μέ Έλληνα πρόεδρο καί Τούρκο άντιπρόεδρο. Ή Κυπρια
κή Δημοκρατία είναι άνεξάρτητος καί κυρίαρχος Δημοκρατία προεδρικού συστή
ματος. 'Ω ς επίσημη γλώσσα θεωρείται τόσον ή έλληνική, 8σον καί ή τουρκική. Ή
εθνική σημαία, λευκή στύ βάθος, έχει στο κέντρο χάρτην τής Κύπρου, χρώματος
χρυσού, μέ κλάδους έλιας κάτωθι.
Το ύπουργικό συμβούλιο σύγκειται άπο 7 'Έλληνες καί 3 Τούρκους υπουργούς.
'Η Βουλή έχει 50 βουλευτάς (35 'Έλληνες καί 15 Τούρκοι) καί ή θητεία της κρατεί
πέντε χρόνια. Πρόεδρος τής Βουλής είναι 'Έλλην, άντιπρόεδρος δέ Τούρκος..
Οί δημόσιες υπηρεσίες αποτελούνται κατά 7 0 % άπο "Ελληνες καί κατά 3 0 %
άπό Τούρκους, ό στρατός (2.000) κατά αναλογίαν 60 καί 4 0 % καί τά Σώματα Ά τητι δέν ΰφίσταται, καθ’ όσον δικαιολογητικά άντιπροσωπεύοντα ποσόν 3.446.000
περίπου εύρίσκονται παρά τώ Ταμείω 'Τγείας, ίνα ύποβληθώσιν είς 'Τπουργεϊον,
άμα τή ολοκληρώσει τής άπαιτουμένης προεργασίας τής συγκεντρώσεως καί έλέγχου.
Πάντως ή πραγματική οικονομική κατάστασις τού Ταμείου θά άπεικονίζηται εις τον
δημοσιευθησόμενον, λίαν προσεχώς, ’ Ισολογισμόν.
Ό ’Αρχηγός
'Ως Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υγείας
ΘΕΟ Δ . Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ
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σφαλείας ( ’Αστυνομία καί Χωροφυλακή 2.000 άνδρες) κατά άναλογίαν 70 καί 30% .
Ή Κύπρος έχει 6 επαρχίες (Πάφου, Λεμεσού, Λευκωσίας, Άμμοχώστου,
Λάρνακος, Κυρηνείας), κάθε μιας της οποίας πρωτεύουσα είναι ή ομώνυμη πόλις.
Τό σύνολο τοϋ εδάφους της νήσου άνήκει στην άνεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρα
τία, πλήν τω ν περιοχών ’Ακρωτηρίου καί Δεκελείας (256 τετρ. χιλμ.), πού άποτελοϋν βρεταννικές βάσεις καί άνήκουν στήν άπόλυτη βρεταννική κυριαρχία. 'Η λίρα
της Κύπρου (2,80 δολλάρια), είναι ισότιμη της στερλίνας καί υποδιαιρείται σέ Ι.ΟΟΟ
μίλς. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικισμούς καί προάστια τω ν ’Αθηνών).
Κυρηνείας.
Πάροδος τής όδοϋ Πλάτωνος, μια στάσι μετά τον «'Ά γ ιο Γεώργιο» τής ’Α 
καδημίας Πλάτωνος.
Ή Κυρήνεια, κωμόπολις στή Β άκτή τής Κύπρου (3.500 κάτοικοι), πρω
τεύουσα ομωνύμου επαρχίας, ήταν κατά τήν άρχαιότητα έδρα βασιλέων. Άνασκασκαφές πού έλαβον χώραν, άπεκάλυψαν λαξευτούς τάφους, κοσμήματα, νομίσματα,
προϊστορικά άγγεϊα, έρείπια ελληνιστικών κτισμάτων καί χριστιανικών ναών κ.ά.
Κυριάκου Διομήδους. (Βλέπε Διομήδους Κυριάκου).
Κυριάκου Παναγή.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Δορυλαίου (Μαιευτήριον "Ελενας Βενιζέλου) καί τ ε 
λειώνει στή λεωφό'ο Αλεξάνδρας (γήπεδον Παναθηναϊκού).
Ό Παναγής Κυριάκός, Δήμαρχος ’Αθηναίων, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό
1829. Τό 1870 έξελέγη δήμαρχος, θέσι πού διετήρησε μέχρι τό 1879. Έ π ί τών
ημερών του άνηγέρθη τό μέγαρον τοϋ Δημαρχείου καί άλλα δημόσια κτίρια. Γ ε
νικώς ύπήρξεν ένας άπό τούς δραστηριωτέρους δημάρχους τής Πρωτευούσης.
Κυρίλλου Λουκάρεως.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 119, παραπλεύρως τών φυλακών Ά βέρωφ.
Κύριλλος ό Λούκα'ΐς, μέγας ιεράρχης τής ’ Ορθοδοξίας, εθνάρχης καί έθνομάρτυς, γεννήθηκε στο 'Ηράκλειο Κρήτης τό 1572. Άνθρωπος εύρυτάτης μορφώσεως καί προσωπικότης μεγάλης επιβολής, ήγωνίσθη άδιάλλακτα μέ τό λόγο, μέ
τή γραφίδα καί τά έργα του γιά τήν άποτροπή τής κατά τής ’ Ορθοδοξίας διαβρωτικής δράσεως τοϋ παπισμοΰ. Διετέλεσε Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1601 1660) καί άργότερα πεντάκις Κωνσταντινουπόλεως κατά διαστήματα. "Ιδρυσε στή
Κωνσταντινούπολι ελληνικό τυπογραφείο, άπό τό όποιον έξεδόθη ή περίφημη
«Πραγματεία κατά τών ’ Ιουδαίων», καθώς καί άλλα έργα του. Μετά τήν τελευταίαν έκθρόνισί του (1637) συνελήφθη άπό όργανα τής Πύλης, κατόπιν συκο
φαντικών καταγγελιών, ότι δήθεν προητοίμαζεν έπαναστατικήν κατά τής ’ Οθωμα
νικής Αύτοκρατορίας έξέγερσι, καί έστραγγαλίσθη ύπό τών γενιτσάρων (27 ’ Ιου
νίου 1638). Θεωρείται άπό τις έξοχώτερες μορφές τής ’ Ορθοδοξίας καί ως ό με
γαλύτερος στυλοβάτης τής ’ Εκκλησίας καί τοϋ ’Έθνους κατά τό διάστημα τής
δουλείας.
Κύρου Ά δώ νιδος.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 329, στάσις Ίακωβίδου (Ταχυδρομεΐον).
'Ο Ά δ ω ν ις Κύρου, Έ λλην δημοσιογράφος, διευθυντής καί ιδιοκτήτης τής
έφημερίδος « Ε σ τ ία » , γεννήθηκε στή Λευκωσία τής Κύπρου τό 1872. 'Τπήρξεν
ένας άπό τούς άνακαινιστάς τοϋ ελληνικού Τύπου καί πρώτος αυτός ώργάνωσε
δίκτυο ανταποκριτών στο εξωτερικό. ’Ή σκησε τόν δημοσιογραφικόν έλεγχον πρός
κάθε κατεύθυνσή χωρίς καμμιά πολιτική ή άλλη προκατάληψι ή ύστεροβουλία.
Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1918.
(Συνεχίζεται)

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ « X »
•Συζητοΰνται εις εύρεϊαν κλίμακα δύο «φαινόμενα» της έποχής μας κατά τον τελευταΐον καιρόν, ταϋτα δέ έν αντιπαραβολή πρός άλλας καταστάσεις. Τό πρώτον
«φαινόμενον» είναι «ή διαφθορά της σημερινής νεολαίας», ή «επικίνδυνος χαλάρωσις
των ηθών», ή «ύψηλή έγκληματικότης» κ.λ. σχετικά, πού άπό μίαν μερίδα τής
κοινής γνώμης παρουσιάζονται ώς «λίαν άνησυχητικά σημεία». ’Αντιπαραβολή
δμως αύτής τής «φοβέρας» καταστάσεως μέ δσα άλλοτε συνέβαιναν, πείθει δτι δεν
υπάρχει φαινόμενον διαφθοράς, χαλαρώσεως τών ηθών, υψηλής έγκληματικότητος
κ.λ., άλλά υπάρχει σχετική πρός τάς συγχρόνους κοινωνίας έγκληματικότης καί
σχετική πάλιν διαφθορά εις ώρισμένα άτομα. Τό δτι είς δλας τάς έποχάς οΐ άνθρωποι
διεπίστωναν «φοβερά φαινόμενα» μαρτυρεΐται άπό πλεϊστας δσας πηγάς. ’ Ιδού λ.χ.
μία διαπίστωσις πού περιλαμβάνεται είς τό «Κάτοπτρον τής Κοινωνίας», βιβλίον
συγγραφέν πρό εκατονταετίας άκριβώς ύπό τότε καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου μας,
είς τό όποιον διαλαμβάνονται καί τά εξής διά τήν πολίχνην τώ ν ’Αθηνών τοϋ 1864:
«Ούδαμοϋ ίσως ακούονται τοσοϋτον σκανδαλώδεις αίσχρολογίαι, δσον έν Άθήναις,
» δπου κατά πάσαν εορτήν ήμέρας καί νυκτός στρατιώται, ή άλλοι νεανίαι άπό 15
» μέχρις 25 ή καί 30 έτών περιέρχονται τάς οδούς καθ’ ομάδας πεζή ή καί έφ’ άμά» ξης ώς έκβεβακχευμένοι καί μανιωδώς φωνασκοϋντες . . . Γυναίκες προέδρων καί
» ύποδιοικητών καί πληρεξουσίων έμπορων έναμιλλώνται ήδη περί τό χαρτοπαίγνιον
» καί τινες αυτών μάλιστα άπώλεσαν χιλιάδας δραχών έν Άθήναις ! . . . Ά νδρες
» άνωτέρας τάξεως άναισχύντως ψευδομαρτυροϋσιν, δπως λάβη σύνταξιν εύνοου» μένη τις οικογένεια . . .». Τό δτι δηλαδή παρουσιάζοντο μεθυσμένοι νεανίαι. . .
μέχρι 30 έτών, τό δτι ήρχισαν νά παίζουν χαρτιά καί αί γυναίκες, καί τό δτι παρουσιάζετο ψευδομαρτυρών κάποιος τής άνωτέρας τάξεως, έθεωρεϊτο «λίαν φοβερόν
καί άνησυχητικόν φαινόμενον» τής έποχής. Αυτά, χωρίς νά άποκλείωμεν δπαρξιν
πραγματικά υψηλής έγκληματικότητος έκεϊνον τόν καιρόν—κουτσαβάκηδες, κουμπουροφόροι κ.λ. κ.λ., πράγματα δμως τά όποια έθεωροΰντο ώς ένδειξις «λεβεντιάς»
καί δεν σχολιάζονται ύπό τώ ν τότε συγγραφέων ώς φαινόμενα άνησυχητικά . . .
*
* *
Τό δεύτερον «φαινόμενον» πού συζητεΐται, ή μάλλον προβάλλεται άπό τούς
άπανταχοΰ—καί φυσικά καί άπό τούς παρ’ ήμΐν—πράκτορας τοϋ έρυθροΰ παραδεί
σου, είναι «ή άνυπαρξία έγκληματικότητος δπισθεν τοϋ Σιδηροΰ Παραπετάσματος».
Οΰτε παιδική έγκληματικότης υπάρχει έκεΐ, ούτε άλητεία, οΰτε πάνδημος ’Αφρο
δίτη, μάς λέγουν. Καί δμως ένας δημοσιογράφος τής Σόφιας γράφει τά έξής διά τήν
νεολαίαν τής χώρας του, τήν όποία στιγματίζει συλλογικώς ώς «τέντυ μπόϋς»: «Ο ΐ
» περισσότεροι νέοι έχουν μαλλιά κομμένα «ά λά Καλυψώ», πανταλόνια «κάου μπόϋ»
» καί παρδαλά υποκάμισα. Τά κορίτσια πού τούς συνοδεύουν έχουν άνακατεμένα
» τά μαλλιά τω ν καί φοροΰν φούστες πού έχουν σχήμα όμβρέλλας . . . Ώ ς θέαμα
» δέν είναι ’ίσως άσχημον. Τό άσχημον δμως είναι άλλοϋ, εύρίσκεται μέσα των,
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» Τά νέα αύτά πλάσματα είναι άδεια, δέν έχουν τίποτε μέσα των. Εις τήν ψυχήν των
» δέν υπάρχει παρά ή δίψα διά τάς άπολαύσεις, τούς διαστρεβλωμένους χορούς,
» τά οινοπνευματώδη ποτά, τάς γυναίκας, καί μία έπιθυμία: νά πραγματοποιήσουν
» τον άωρον άνδρισμόν των . . . ». Εις τήν Πολωνίαν έξ άλλου, κατά δημοσιογρα
φικήν άνταπόκρισιν έκ Βελιγραδιού, ό «τεντυμποϋσμός» καί ή έγκληματικότης των
άνηλίκων έχουν τόσον έπεκταθή—μέ συνέπειαν τήν άπαγγελίαν τεσσάρων καταδικαστικών άποφάσεων εις θάνατον έντός μιας μόνον έβδομάδος τοϋ παρελθόντος
Νοεμβρίου—ώστε παρέστη άνάγκη νά μετακληθοϋν τμήματα στρατού εις ένίσχυσιν
της ’Αστυνομίας. (Α ί τρεις έκ τω ν τεσσάρων αυτών περιπτώσεων άφεώρων άπόπειραν φόνου καί τραυματισμόν άστυνομικών οργάνων). Περαιτέρω, ή Ουγγαρία, ή
Τσεχοσλοβακία, ή ’ Ανατολική Γερμανία, ή Ρουμανία παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά
έγκληματικότητος γενικώς, μέ άποτέλεσμα νά έγκαταλείπεται βαθμηδόν ή «θέσις»
ότι ή έγκληματικότης άποτελεΐ κατάλοιπον τοϋ «μπουρζουάδικου» παρελθόντος. 'Η
Γιουγκοσλαβία, παρ’ όλον ότι δέν περιλαμβάνεται μεταξύ τών όπισθεν τοϋ Παρα
πετάσματος χωρών, έν τούτοις έχει τά αύτά μέ τήν Πολωνίαν καί Ούγγαρίαν πο
σοστά έγκληματικότητος τών άνηλίκων. 'Όσον διά τήν Σοβιετικήν Έ νω σιν, αί κα
θημερινώς μεταδιδόμεναι διά τών εΐδησεογραφικών πρακτορείων θανατικαί έκτελέσεις δι’ οικονομικά καί άλλα άδικήματα—έστω καί αν πολλαί έξ αύτών είναι προσχηματικαί καί άποβλέπουν εις άλλου είδους έκκαθαρίσεις—, αί καταβαλλόμεναι
τεραστίας έκτάσεως προσπάθειαι διά τον περιορισμόν τοϋ έμπορίου της λευκής σαρκός, διά τήν άντιμετώπισιν της έγκληματικότητος τών νέων κ.λ. κ.λ., μαρτυρούν
ότι παρ’ όλην τήν σιδηράν πειθαρχίαν ή έγκληματικότης δέν είναι έκεϊ μικροτέρα
άπό τών δυτικών χωρών.
*
*

*

*Δ^έν είναι όλίγαι αί περιπτώσεις τώ ν «συμπτώσεων» καί τών ομοιοτήτων έγκληματικών πράξεων καί άλλων ένεργειών, πού αΐφνιδιάζουν καί γίνονται άφορμή
πολλών παρατηρήσεων εις τήν κοινωνικήν ζωήν. Εϊχομεν προ καιρού τήν σύμπτωσιν
τριών θανάτων έκ γρονθοκοπημάτων, έδώ καί εις τήν έπαρχίαν, έντός έλαχίστων ήμερών, είχομεν τήν σύμπτωσιν δύο τραυματισμών συνεπεία έκκινήσεως άνευ οδη
γού αυτοκινήτου εις ’Αθήνας καί μοτοσυκλέττας εις Πειραιά, έντός έλαχίστων η
μερών πάλιν, καί άλλα παρόμοια. Τάς τελευταίας ήμέρας έχομεν τήν όλως δραματι
κήν «σύμπτωσιν» δύο άνθρωποκτονιών έκ προθέσεως, μέ ομοιότητας πού έκπλήσσουν καί τον πλέον άδιάφορον εις τάς λεπτομέρειας. Μερικαί λεπτομέρειαι ομοιο
τήτων είναι: α) Α ί δράστιδες, άμφότεραι γυναίκες ΰπανδροι, ηλικίας 32 καί 38 έτών
άντιστοίχως καί μητέρες υιών 7 έτών ή πρώτη καί 17 έτών ή δευτέρα. β) Τά θύ
ματα, άνδρες ήλικίας 36 καί 40 έτών άντιστοίχως, βίαιοι, παρασιτικοί, μέ βεβαρημένον ποινικόν παρελθόν, γ ) Τά αίτια άμφοτέρων τών πράξεων παρουσιάζονται τά
αύτά, ήτοι βάρβαρος συμπεριφορά, έξώθησις εις πορνείαν, έξανέμισις τών περιου
σιακών στοιχείων τώ ν δράστιδων ύπό τώ ν θυμάτων κ.λ. δ) Τά μέσα διαπράξεως
τών έγκλημάτων έτέθησαν εις ένέργειαν κατ’ άνύποπτον στιγμήν, άφοΰ τό πρώτον
θΰμα έπλήγη μέ ένα ήμιαξόνιον αύτοκινήτου ένώ έκοιμάτο καί τό δεύτερον έλαβε
δηλητηριασμένον φαγητόν έν άγνοια του. ε) Καί ή πρώτη καί ή δευτέρα δράστις έπικαλούνται τήν άγάπην τώ ν παιδιών των, τονίζουσαι ότι δι’ αύτά έγκλημάτισαν . . .
σ τ ) Τόπος έγκλημάτων δύο όμοιαι κατοικίαι εις δύο όμοιας συνοικίας: Περιστέρι
τό πρώτον, Μεταξουργεϊον τό δεύτερον.
*
* *
■^^■ιερωτάται μία έφημερίς υστέρα άπό πολλά σχόλια έπί τώ ν δύο αύτών έγκλη
μάτων: « . . . Έπήγαν—αί δύο γυναίκες—εις τόν άστυνόμον τής περιφερείας τω ν διά
» νά τοϋ έκθέσουν τήν τραγωδίαν τω ν; ("Ενας άστυνόμος μέ σύνεσιν καί άνθρωπιάν
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ήμπορεϊ νά έπιτύχη πολλά, χρησιμοποιών, άναλόγως τω ν περιστάσεων,ώς μέσα τήν
συμβουλήν, τήν απειλήν, τήν δίωξιν). Κατέφυγαν εις τον έφημερεύοντα εισαγγελέα
διά νά ζητήσουν τήν προστασίαν του;... ’Ά γνω στον. Οί αστυνόμοι, πάντως, καί οί
εισαγγελείς καλόν είναι εις τό μέλλον νά χειρίζωνται μέ μεγαλυτέραν ζέσιν καί ήθικήν έγερσιμότητα παρόμοια θέματα όταν τίθενται ΰπ’ δψιν των. Δ ιότι πολλά άπό
αύτά μεταβάλλονται μέ τον καιρόν εις θερμοκήπια στυγερών έγκλημάτων . . . ».
*

Υ

,

**

φεσις παρουσιάζεται άπό τό μέτωπον διαρρηκτών—κλεπτών Α θηνώ ν και Πει
ραιώς. 'Όσον καί άν . . . θίγη πάλιν αύτή ή διαπίστωσις τους καλούς καί άξιους
κ.κ. διαρρήκτας καί άπλοϋς κλέπτας, ή άλήθεια πρέπει νά λέγεται έφ’ οσον υπάρχει.
Δεν έχομεν αύτάς τάς ήμέρας—υστέρα μάλιστα άπό τό πολυσυζητηθέν έκεΐνο «νέον
κϋμα» πού γνωρίσαμε—μεγάλους καί φοβερούς έπιδρομεϊς κατά τώ ν ξένων περιου
σιακών στοιχείων. Αν έξαιρέσωμε λοιπόν, άπό τά «άντιπροσωπευτικά στοιχεία»,
έκεΐναν τον έντιμότατον Σ.Κ . τώ ν 48 έτών, ό όποιος υστέρα άπό πολλάς λεηλασίας
απλωμένων προς στέγνωσιν έσωρρούχων καί ιδίως ανδρικών ύποκαμίσων, συνελήφθη
επί τέλους εις τον Κορυδαλλόν καί άπεκάλυψεν υπαρξιν 300 κλεμμένων ύποκαμί
σων εις τήν κατοικίαν του, άν έξαιρέσωμε έκείνους τούς φερέλπιδας νεανίας Γ.Κ.,
Π.Β., Δ.Κ ., άπαντας τώ ν 18 έτών, ώς καί τούς Π .Π . καί Π.Λ. τώ ν 19 έτών, οι
όποιοι άποτελοϋντες σπείραν ΰπό τήν άρχηγίαν τοϋ πρώτου διέπραξαν 14 διαρρή
ξεις, οί υπόλοιποι ούδέν τό άξιοπρόσεκτον άπό άπόψεως «δυναμικού», μεθόδων καί
κλίσεων παρουσιάζουν. Τούναντίον έχομεν παράγοντας «ταπεινούς» εις τήν τελευταίαν συγκομιδήν, έκ τώ ν οποίων άλλοι ύπεβίβασαν τό «έπάγγελμα» εις . . . άξιοθρήνητα έπίπεδα καί άλλοι τοϋ προσήψαν . . . άτιμωτικόν όνειδος. Παραδείγματα
τών δύο αυτών κατηγοριών: Εκείνος ό «άγαθός» διαρρήκτης εστιατορίου τού Κολωνοϋ, ό όποιος μετά τήν διάρρηξιν έκάθησε καί έφαγε διάφορα φαγητά, ήπιε αρκετό
κρασί καί έλαβεν ένα μόνον δεκάδραχμον πού άνευρε εις τό ταμεϊον. Καί έκεΐνος ό
μωαμεθανός Σ.Ι. τών 22 έτών, εις τήν Πλάκαν, ό όποιος άφαιρών διάφορα είδη άπό
κατοικίαν, μετά μεγίστης προσοχής, έφθασε εις μίαν στιγμήν προ κοιμωμένης νεάνιδος 18 έτών. ’Α ντί άλλου λοιπόν άρπαξε τά έσώρρουχα τής νέας καί άρχισε νά
έκβάλη ζωηράς κραυγάς ίκανοποιήσεως, δτε έξύπνησεν ή νέα άπό τον θόρυβον,
εΐδοποιήθη ή ’Αστυνομία καί έντός ολίγου συνελήφθη ό δράστης, πού ώμολόγησε
τήν πράξιν του καί τρεις άλλας κλοπάς. ’ Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί δύο «γνωριμίαι» καθ’ οδόν, μέ άντίστοιχον τώ ν δύο φύλων δράσιν: Γνωριμία ’Αμερικανού μέ
τήν Ε.Α. τώ ν 22 έτών άπέληξεν εις τήν άφαίρεσιν έπιταγών καί δολλαρίων τού πρώ
του υπό τής δευτέρας. Καί γνωριμία τής Α .Α . τώ ν 46 έτών μέ άγνωστον, άπέληξεν
εις αρπαγήν τής τσάντας της ύπ’ αυτού μέ πλούσιον σχετικώς περιεχόμενον . . .
*
* *
Κάπως διαφορετικά έχουν τά διαρρηκτικά πράγματα εις τήν πόλιν τώ ν Πατρών. ’Αγγέλλεται άπό έκεϊ ή έξάρθρωσις τής «φοβέρας» συμμορίας «Μαύρος Κ ε
ραυνός», τά μέλη τής όποιας μέ τά κλοπιμαία έσκόπευον νά άγοράσουν περίστροφα
καί νά έπιδοθοΰν εις ληστείας. Έ σ τ ι δέ «Μαύρος Κεραυνός» ή τριμελής όμάς τώ ν
18ετών Ι.Γ ., Α .Δ . καί Α.Μ ., οί όποιοι ύπό τήν έμπνευσμένην άρχηγίαν τού πρώτου
διέπραξαν μέχρι τής άσπλάχνου ματαιώσεως τώ ν σχεδίων τω ν ύπό τής ’Αστυνομίας:
Διάρρηξιν ξυλουργικού έργοστασίου κατά μήνα Νοέμβριον—έπιχείρησις γκαγκστερική
μέ μάσκες καί γάντια—καί άφαίρεσιν 8.000 δραχμών. Διάρρηξιν τού Γ ' Γυμνασίου
άρρένων Πατρών κατά μήνα ’ Ιανουάριον, άπό τό όποιον άφήρεσαν 500 δραχμάς πού
άνεΰρον καί διεσκόρπισαν τά βιβλία καί τά έγγραφα τού Γυμνασίου. Τό τελευταϊον
τούτο, τό σκόρπισμα δηλαδή βιβλίων καί έγγράφων, είχεν ένα . . . όμολογουμένως
«ιερόν σκοπόν», ώς ώμολόγησαν τά «καλά παιδιά». Άπέβλεπεν εις τό «νά τιμωρη
θούν οί καθηγηταί πού άφήνουν τά παιδιά στήν ίδια τάξη ! »
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^^ τα τιστικ ή της Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών μας πληροφορεί
ότι κατά το 1963, εις τήν περιοχήν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών
συνέβησαν 5.782 αύτοκινητικά δυστυχήματα, κατά τά όποια έφονεύθησαν 78 άτομα
καί έτραυματίσθησαν 381 σοβαρώς καί 6.018 έλαφρώς, έναντι 5.674 δυστυχημάτων
τοϋ 1962 μέ 78 νεκρούς, 401 σοβαρώς τραυματίας καί 5.555 έλαφρώς. Τό 1963 δη
λαδή προσέθεσεν εις τό προηγούμενου έτος 108 αύτοκινητικά δυστυχήματα, ενώ άφησε
τον άριθμόν τών νεκρών εις τά αύτά έπίπεδα. ’Από τά λοιπά στοιχεία τής στατιστι
κής τοϋ 1963 συνάγονται τά άκόλουθα: Τά περισσότερα δυστυχήματα συνέβησαν
καθ’ ήμέραν Σάββατον (910) καί τά όλιγώτερα καθ’ ήμέραν Κυριακήν (750). Έ κ
παραλλήλου, τά περισσότερα δυστυχήματα συνέβησαν κατά τάς ώρας 12— 14 (805),
καί τά όλιγώτερα κατά τάς ώρας 14—16 (77). Τά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα
έξακολουθοϋν εις τάς ’Αθήνας νά έ'ρχωνται πρώτα εις δυστυχήματα (2.679). Τ έ 
λος, τά πλέον έπικίνδυνα σημεία άπεδείχθησαν ή διασταύρωσις τής λεωφόρου Ίλισοΰ
μέ τήν οδόν Βούρβαχη, ή συμβολή Πανεπιστημίου— Πατησίων—Αιόλου, καί ή
λεωφόρος Ποσειδώνος παρά τήν στροφήν τής Ούλεν.
*
* *

Η

άνταπάτη πού άνέφερα εις τά προηγούμενα «Εικοσιτετράωρα» φαίνεται νά
κερδίζη έδαφος τό τελευταίο καιρό. Φίλος συνάδελφος μοΰ διηγήθη προχθές
τήν περίπτωσιν ενός άλλου «άφελοϋς έπαρχιώτη», ένός «βλάχου», πού ένώ έπινε τον
καφέν του εις κεντρικόν καφενείου είδε νά τον πλησιάζη κάποιος «ναυτικός». « —Έ νδιαφέρεσαι γ ι’ αύτό άφεντικό ; », τοϋ είπε καί τοϋ έδειξε κάτι, τό όποιον «κ ά τι»
ήτο ένα ρολόγι «λαθραίο» καί έπωλεϊτο εις τιμήν «εύκαιρίας» 500 δραχμών . . .
« —Δέν τού θέλου! Πήγινι άπού δώ ζαγάρ !», τον άπέπεμψε ό «βλάχος» καί πήρε τό
ταγάρι καί τήν γκλίτσα τουνάφύγη,άλλάόάλλοςέπέμενε: « — Πάρτο μέ 400 ! » « —Δέν
σ’ δίνου παραπάν’ άπού 200 ούρέ», συγκατετέθη κάπως μέ τά πολλά ... ό άνθρωπος
άπό τήν έπαρχία. « —-Νά μοιράσουμε τήν διαφορά μπάρμπα! Πάρτο 300 καί νά μ’ εύχαριστάς!», ψιθύρισε ό «ναυτικός» καί συμπλήρωσε: « —Μή μιλάς δυνατά γιατί
αύτός δίπλα μας φαίνεται άστυνομικός . . . Δυο χρόνια φυλακή θά φάω αν μέ καταλάβη, γιατί τό ρολόγι αύτό έχει 2.000 δραχές . . . Καί θά χάσω καί τό καράβι πού
φεύγει σέ μιά ώ ρα. . . » . ’Αποτέλεσμα: 'Ο «βλάχος» δέχθηκε, ΰπό τον δρον δμως νά δοκιμάση γιά μισή ώρα τό «πράμα» αν πηγαίνη καλά. Τό πήρε λοιπόν, τό έβαλε εις
τό χέρι του καί συμφώνησαν νά παίξουν χαρτιά όση ώρα θά κρατούσε ή δοκιμή.
'Ύστερα άπό 35 λεπτά άκριβώς, ό «βλάχος» βγάζει τό ρολόγι καί τό δίνει εις τον
«λαθρέμπορο ναυτικό» δηλώνοντας: « —Δέν ΐργάζιτι Εξυπνάκια. Νάτου πού σταμάτ’σι
κιόλα! Πάρτου λοιπόν κί χάσου άπού μπρουστά μ’ γιατί θά φουνάξου κανέναν άστυφύλακα! Μπρός!! . . .». Ό «λαθρέμπορος» φοβήθηκε πραγματικά μή μπλέξη μέ
τήν ’Αστυνομία, πήρε τό ρολόγι καί έφυγε, άλλά πριν κάμη μερικά βήματα έκαμε
τήν φοβερή διαπίστωσι: Τό ρολόγι πού τοϋ έπεστράφη δέν ήτο δικό του! ΤΗ το ένας
«παλιοτενεκές» πού τοϋ έδόθη μέ ζηλευτή ταχυδακτυλουργική ταχύτητα άπό τον
«βλάχο», τοϋ έλειπαν δύο βίδες καί είχε έλατήρια άντί γιά μηχανή ! . . . Φώναξε
λοιπόν ένα αστυφύλακα, συνελήφθη ό «βλάχος», καί άπεδείχθη δτι ό μέν «βλάχος»
βλάχος δέν ήτο, άλλά τούναντίου ήτο άπατεών ολκής, γέννημα καί θρέμμα τοϋ Πει
ραιώς, πού μιλούσε άπταιστα τά «βλάχικα» καί περίμενε κάποιο θΰμα στο καφενείο.
Ό δέ «λαθρέμπορος—ναυτικός» άπεδείχθη δτι ήτο άνθρωπάκος τοϋ ποδαριού, πού
προσπαθούσε μέ τήν τριμμένη μέθοδο τώ ν «λαθραίων» καί τού «καραβιού πού φεύγει»
νά έξοικονομήση τά πρός τό ζήν . . . Καί ή άπόφασις τού δικαστηρίου: ’Απαλλαγή
τοϋ «ναυτικού—λαθρεμπόρου», φυλάκισις τριών μηνών εις τόν «βλάχον» . . .
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Ε Ν Ε Θ Λ ΙΑ . Μέ αύτό τό τεύχος, τά « Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ά Ε ι κ ο σ ι τ ε τ ρ ά ω 
ρ α » εισέρχονται εις τό δεύτερον έτος άπό της καθιερώσεώς των. Ε’ίθισται
εις παρόμοιας περιπτώσεις οί «αυτουργοί» να κάμνουν έναν άπολογισμόν της περι
όδου πού έκλεισε, άντιστρέφοντες δέ τά . . . πάλαι ποτέ συνηθιζόμενα, νά παρουσι
άζουν ώς ουρανομήκη έπιτυχίαν των στηλών των τό πλήθος ώργισμένων, έπιτιμητικών, άκόμη καί υβριστικών έπιστολών ή τηλεφωνημάτων πού έλαβαν. Προσωπικώς
δέν θά άκολουθήσω αυτήν την τόσον «τετριμμένην» μέθοδον, δεν μπορώ όμως καί νά
μη διατυπώσω μίαν άπορίαν, πού περικλείει συνάμα πολύν φόβον: Μήπως τό δτι
δέν έλαβα μέχρι σήμερα ώργισμένα γράμματα, έπιτιμητικούς . . . λιβέλλους κ.λ.,
σημαίνει πώς άπέτυχε ή άποστολή τών «Εικοσιτετραώρων»;
*
* *
Κ ^ α ί πάλιν ελάχιστα άπό την ξένην άστυνομικήν εΐδησεογραφίαν τών τελευταίων
-ήμερών:
* Έπεκηρύχθη μέ τό ποσόν τών 10.000 δολλαρίων ό άγνωστος καί άσύλληπτος
«Δράκος της Βοστώνης», ό όποιος μέ την δολοφονίαν καί τον άκρωτηριασμόν διδασκαλίσσης 22 έτών κατ’ αύτάς, έφθασεν «α ισ ίω ς» είς τό δωδέκατον πανόμοιον έγκλη
μά του άπό τοϋ ’ Ιουλίου 1962. Πλήν τής έπικηρύξεως συνεστήθη καί επιτροπή έπιλέκτων ντέτεκτιβς διά τήν άναζήτησιν τοϋ φρικτοΰ έγκληματίου, ένας δέ υπνωτιστής
πού έτέθη είς τήν διάθεσιν τής ’Αστυνομίας πιστεύει δτι θά άνακαλύψη τον άγνωστον
στραγγαλιστήν.
* « Έ τ σ ι χαίρονται τήν ζωήν εις τήν Δύσιν, καί θά πράξωμεν καί ήμεΐς τό
αύτό ! . . . » , έλεγεν είς άνηλίκους μαθήτριας κάτω τώ ν 18 έτών, πού προσεκάλει είς τό διαμέρισμά του, ό Ρώσος μηχανικός Μ .Γ. είς τήν Μόσχαν. «Τ ά θύματα
αύτοϋ τοϋ παλιανθρώπου καί έκμαυλιστοΰ», κατά τήν «Μοσκόφσκυ Κομσομόλσκαγια Πράβδα», άνέρχονται είς 41 νεάνιδας, έκ τώ ν οποίων «ούδεμία διεμαρτυρήθη
ή τον έχαστούκησε ποτέ, καθ’ δσον ή συνείδησίς των είχε παραλύσει λόγω τής /.ρή
σεως οινοπνεύματος καί τής θέας άλμυρών φωτογραφιών ξένων περιοδικών».
* Τέσσερα άτομα έφονεύθησαν καί πέμπτον έτραυματίσθη σοβαρώς είς τήν
Ό ττάβαν, όταν οί ένορΐται μικράς έκκλησίας έδοκίμασαν νά παρεμποδίσουν ληστείαν
τής παραπλεύρως οικίας τοϋ ίερέως.
* Μεγάλην ζωήν κατώρθωνε νά κάμνη ό Σικελός βαρώνος Λ .Κ . μέ τήν εξής
πρωτότυπον μέθοδον: Πηγαινοερχόμενος μεταξύ Ρώμης καί Νεαπόλεως έπί σπόρ
αυτοκινήτου, έκάλει μίαν κυρίαν νά άνέλθη καί νά καθίση δίπλα του. Καθ’ οδόν,
δύο προσωπιδοφόροι λησταί έπετίθεντο έναντίον των, έσταματοΰσαν τό αύτοκίνητον καί άφαιροϋσαν τά χρήματα καί τά κοσμήματα τοϋ ζεύγους. 'Η μέθοδος,
άπό τετραετίας χρησιμοποιουμένη ΰπό τοϋ ωραίου βαρώνου, έπετύγχανε πάντοτε
διότι αί κυρίαι, φοβούμεναι σκάνδαλον, δέν ύπέβαλον μηνύσεις. Τελευταίως δμως
ό βαρώνος διέπραξε τό μοιραΐον λάθος νά ρίψη τά «δίχτυα» του δύο φοράς είς
δύο γραμματείς, πού μόλις είχαν πληρωθή τον μισθόν των. Α ί δεσποινίδες υπέ
βαλαν μηνύσεις, ό έξυπνος έπιχειρηματίας συνελήφθη, ώμολόγησεν δτι διέπραττε δεκάδα παρομοίων ληστειών κατά μήνα μέ τούς συνενόχους του, καί κατεδικάσθη είς 13 έτών φυλάκισιν . . .
* Θύσας γενναίως είς τόν Βάκχον ό Γ .Γ ., είς ένα μπάρ τής Γλασκώβης, καί
οδηγηθείς ύπό τών άστυνομικών είς τόν δικαστήν, κατεδικάσθη νά έμφανίζεται
έπί μίαν τριετίαν είς τήν ’Αστυνομίαν κάθε Παρασκευήν καί Σάββατον διά νά έλέγχεται ή οσμή τής αναπνοής του . . .
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Σ « X »

Ε Ι Δ Η Σ : £1121 <Sc Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Al
Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—-Δι’1άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, προήχθη εις τον βαθμόν
τοϋ 'Υπαρχιφύλακος, ό έν Μ. Δ. Άστυφύλαξ κ. ’Αθανάσιος Μπάλλας, ώς συμπληρώσας 4ετίαν εις τον βαθμόν τοϋ Άστυφύλακος καί διότι έ'χουσι προαχθή νεώτεροί του εις άνώτερον βαθμόν.
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τής ’Αστυνομίας, κοινοποιηθείσης διά τής
ύπ’ άριθ. 101/25-10-63 ήμερησίας διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου, προήχθη εις τον βαθ
μόν τοϋ 'Υπαρχιφύλακος ό Άστυφύλαξ κ. Νικόλαος Αεβέντης.
*
Δ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ.'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, διωρίσθη υγειονομικός άξιωματικός τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, επί βαθμώ καί άποδοχαΐς ’Αστυνόμου
Β' τάξεως, ό ιδιώτης ιατρός κ. ’ Ιωάννης Ρόζος, κεκτημένος τα νόμιμα προσόντα,
προς πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως.
*
*

*

ΤΟ Π ΟΘΕΤ Η Σ Ε ΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’ Εσωτερικών, λόγω ύπηρεσιακώνάναγκών,
οί κάτωθι άξιωματικοί έτοποθετήθησαν ώς άκολούθως :
1. Εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Κέρκυρας, ό 'Υπαστυνόμος Α ' τάξεως κ.
Παΰλος Θεοχαρόπουλος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
2. Είς ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών, ό 'Υπαστυνόμος Β ' τάξεως κ.
Γεώργιος Γκόντας, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, τή αιτήσει του.
3. Είς ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς : α) ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεως κ.
Θωμάς Τσάντζαλος, υπηρετών παρά τή αύτή Διευθύνσει, τοποθετούμενος ώς υπό
λογος Διαχειριστής Χρηματικού καί β) ό 'Υπαστυνόμος Β' τάξεως κ. Στυλιανός
Ζαροδήμος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, τή αιτήσει του.
*
* *
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σ ώ μ α τος: α ) ό υγειονομικός άξιωματικός,
'Υπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. ’ Ιωάννης Ρόζος καί β ) ο ί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώρ
γιος Γουρζής καί Φώτιος Πετρόπουλος.
*
jJ* ;|ζ
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική αμοιβή
είς τού ς: 1) Ύπαστυνόμους Α ' τάξεως κ.κ. Δημήτριον Γιαλαμαν καί Περικλήν
Ρερρέν καί β ) ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Άναστασόπουλον, Σωτήριον Γεωργιλάν, Νικόλαον Παναγιωτόπουλον καί Παναγιώτην Μπουρίκαν, διότι άπαντες, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας έπιμελείας καί μεθοδικότητος, πολύ δέ
πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν πενταμελούς
σπείρας έπικινδύνων κακοποιών.
Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί : 1) ’Αστυνόμος Α ' τάξεως κ.
’ Ιωάννης Πουρναρόπουλος, 2) Άρχιφύλακες κ.κ. Βασίλειος Νεροΰτσος, Σωτήριος
Τσούνης καί ’ Ιωάννης Λιόντος καί 3 ) ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος
καί Εύστάθιος Σταματόπουλος, διότι άπαντες, καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του
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έκαστος, ύπό τήν αύτοπρόσωπον καθοδήγησήν τοϋ πρώτου τούτων, έργασθέντες
μετά ζήλου καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, συνέβαλον εις τήν σύλληψιν τής άνωτέρω σπείρας κακοποιών καί τήν έξιχνίασιν σωρείας κλοπών διαπραχθεισών ύπ’
αυτής.
*
jji ^
Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
Παρά τής Ίεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης έλάβομεν τήν
κατωτέρω επιστολήν, ήν καί δημοσιεύομεν, έκφράζοντες τάς θερμοτάτας ευχαρι
στίας μας διά τά ευμενή υπέρ τοϋ περιοδικού μας σχόλια.
Προς
Τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων
Διεύθυνσιν περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά»
’Αξιότιμε Κύριε Άρχιμανδρίτα,
Μ ετ’ ιδιαιτέρας χαράς λαμβάνομεν έκάστοτε τό λαμπρόν περιοδικόν « ’Α στυ 
νομικά Χρονικά», δπερ τά μέγιστα συμβάλλει διά τών έν αύτώ άναπτυσσομένων θε
μάτων εις τήν έξύψωσιν τής παρ’ ήμΐν Κοινωνίας καί χαλύβδωσιν τοϋ ήθικοϋ φρονή
ματος έπί τώ ν ιδεωδών τής πίστεως καί τής πατρίδος ήμών.
Τιμώντες ιδιαζόντως τήν έκδοσιν ύμών ταύτην,άπεφασίσαμεν τήν βιβλιοδέτησιν τών άχρι τοϋδε άποσταλέντων ήμΐν τευχών είς κομψούς τόμους, προς εμπλου
τισμόν τής βιβλιοθήκης τών Κατηχητικών Σχολείων, μοναδικής οΰσης έν τή πόλει
ήμών, παρακαλοϋμεν δέ όπως, εΐ δυνατόν, άναπληρώσητε τά έλλείποντα, διά τής
άποστολής τών τευχών: α) 1958 : 133, 134, β) 1959 : 139, 142, γ ) 1960 : 162,
171, 173, δ) 1961 : 185, 186, ε ) 1962 : 214 καί σ τ ) 1963 : 245, 252 καί 254.
Εύχαριστοϋντες 'Τμάς έκ προτέρων διατελοϋμεν
Μετά πάσης τιμής
Π ρωτοσύγγελος ’Αντώνιος Κουλούρης
Σ η μ ε ί ω σ ι ς «Α . X .». Τά περί ών πρόκειται τεύχη άπεστάλησαν μετά
τοϋ ύπ’ άριθ. 257 κυκλοφορήσαντος τεύχους.
*
Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Α Ι Α ΙΜ Ο Δ Ο Τ Α Ι
'Ο τακτικός έθελοντής αιμοδότης κ. Δημήτριος Σταθόπουλος, όστις πολλάκις
ετυχεν έξαιρετικών διακρίσεων τόσον έκ μέρους τής Πολιτείας, όσον καί ύπό ευαγών
'Ιδρυμάτων, προσέφερε τελευταίως, καί εις μνήμην τώ ν άποβιωσάντων άστυνομικών
Ίωάννου Παπαποστόλου, Παναγιώτου Καρακατσάνη καί Ή λ ία Τσούμπελη, τήν
313ην προσφοράν αίματος, προσενεγκών συνολικώς δωρεάν έως σήμερον 138 κιλά
αίματος.
*
* *
Φ ΙΛ Α Ρ Μ Ο Ν ΙΚ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν
Τήν 20ήν ώραν τής 27-1-1964, ή μουσική τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ύπό
τήν διεύθυνσιν τοϋ γενικού καλλιτεχνικού διευθυντοϋ αυτής κ. Σωζοπούλου καί τοϋ
’ Γπαστυνόμου Α ' κ. Μπουκουβάλα, συμμετέσχε, δι’ άκρως ενδιαφέροντος μουσικοϋ
προγράμματος, είς συναυλίαν όργανωθεΐσαν ύπό τοϋ Χριστιανικού 'Ομίλου Φοι
τητών καί δοθεΐσαν έν τώ θεάτρω «Γκλόρια». 'Η έμφάνισις τής μουσικής, ώς καί ή
ύπ’ αυτής έκτέλεσις ολοκλήρου τού β' μουσικού μέρους τής παραστάσεως, προεκάλεσε τά ευμενέστατα σχόλια, τόσον τού πολυπληθούς άκροατηρίου, όσον καί τοϋ
ήμερησίου ’Αθηναϊκού Τύπου, όστις έσχολίασεν έπαινετικώς τό γεγονός.
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Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Α Ι Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ
Το Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων έξέδωκε την κάτωθι διαταγήν, σχετικώς μέ την πραγματοποιηθησομένην εις χώρας τής Δυτικής Ευρώπης έκδρομήν.
« Έ ν συνεχεία τής ύπ’ άριθ. 14661 Φ .103/32 άπό 11-9-63 ήμετέρας διαταγής
περί τοϋ έν περιλήψει άντικειμένου, γνωρίζομεν δτι οί δηλώσαντες συμμετοχήν εις
αύτάς δέν συμπληροϋσι τον άπαιτούμενον άριθμόν διά την πλήρη κάλυψιν έ'στω καί
μιας τω ν προγραμματισθεισών έκδρομών. *Η πλειονότης πάντως έδήλωσε συμμε
τοχήν διά τήν εις Σκανδιναυϊκάς χώρας τοιαύτην.
Κατόπιν τούτου, τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας προγραμματίζει κατ’ άρχήν
τήν πραγμάτωσιν τής εκδρομής ταύτης μεθ’ ώρισμένων τροποποιήσεων τοϋ προ
γράμματος καί τον χρόνον ένάρξεως άπό 15—20 Αύγούστου, δεδομένου δτι αί πληροφορίαι φέρουσι τήν έποχήν ταύτην ώς τήν εύνοϊκωτέραν άπό πλευράς καιρικών
συνθηκών.
Τά τουριστικά γραφεία τών ’Αθηνών, εις ά άπετάθημεν, ή ήγνόησαν παντε
λώς τήν πρότασιν ήμών ή προέτεινον δρους καί τιμάς άπαραδέκτους.
Τό πρακτορεϊον, τό πραγματοποιήσαν τήν έκδρομήν τοϋ παρελθόντος έτους,
προσφέρεται καί διά τήν τοιαύτην προς Σκανδιναυίαν, ύπό τούς έξής δρους καί πρό
γραμμα διαδρομής :
ΚΗΝ

1η ήμέρα — Άναχώρησις τάς μεταμεσημβρινάς ώρας διά Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι
(διανυκτέρευσις)
2α ήμέρα — Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι Ο Ν — (διανυκτέρευσις)
3η ήμέρα - Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ ΙΟ Ν - Ζ Α Γ Κ Ρ Ε Μ Π - Γ Κ Ρ Α Τ Ζ (διανυκτέ-

ρευσις)
4η ήμέρα - Γ Κ Ρ Α Τ Ζ — Σ Α Λ Τ Σ Μ Π Ο Τ Ρ Γ Κ - Μ Ο Ν Α Χ Ο Ν
5η ήμέρα— Παραμονή εις Μ Ο Ν Α Χ Ο Ν
6η ήμέρα - Μ Ο Ν Α Χ Ο Ν ΣΤΟ ΥΤΓΑΡΔΗ — ΝΤΑΡΜ ΣΤΑΝΤ
Φ Ρ Α Γ Κ Φ Ο Υ Ρ Τ Η (διανυκτέρευσις)
7η ήμέρα - Φ Ρ Α Γ Κ Φ Ο Υ Ρ Τ Η - Κ Α Σ Σ Ε Λ - Α Ν Ν Ο Β Ε Ρ Ο Ν - Α Μ 
Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (διανυκτέρευσις)
8η ήμέρα - Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν - Λ Ο Υ Μ Π Ε Κ - Κ Ο Π Ε Γ Χ Α Γ Η
9η ήμέρα— Παραμονή εις Κ Ο Π Ε Γ Χ Α Γ Η Ν
10η ήμέρα —
)>
»
»
11η ή μ έ ρ α - Κ Ο Π Ε Γ Χ Α Γ Η - Ζ Ο Κ Ο Π ΙΓ Κ (έπί τών όχθών λίμνης)
12η ήμέρα — Ζ Ο Κ Ο Π ΙΓ Κ —- (μέσω πολυαρίθμων λιμνών) Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η Ν
13η ήμέρα — Παραμονή εις Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η Ν
14η ήμέρα—
»
»
»
15η ή μ έ ρ α -Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η - Ο ΡΕ Μ Π Ο - Κ Α Ρ Λ Σ Τ Α Ν Τ - Ο ΣΛΟ
16η ήμέρα — Παραμονή εις Ο Σ Λ Ο
17η ήμέρα—
»
»
18η ήμέρα — Ο Σ Λ Ο — Γ Κ Ο Τ Ε Ρ Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ (Σουηδία, διανυκτέρευσις)
19η ήμέρα — Γ Κ Ο Τ Ε Ρ Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ — διά πορθμείου εις Βόρειον Δανίαν καί
έκεϊθεν εις Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (διανυκτέρευσις)
20η ήμέρα — Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν — Β ΡΕ Μ Η — Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ
21η ήμέρα - Παραμονή εις Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ ή Ρ Ο Τ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ ή Χ Α Γ Η Ν
22η ήμέρα — Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ — Α Μ Β Ε Ρ Σ Α — Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Α Ι
23η ήμέρα— Παραμονή εις Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Α Σ
24η ήμέρα - Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Α Ι - Β Α Τ Ε Ρ Λ Ο - Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι

