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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

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 ι  γ  ε- 
ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν  τ έ κ ν ω ν  υ π ό  δ ι ά λ υ σ ι ν ή δ ι α λ ε λ υ  μ έ- 
ν ω ν ή δ η  ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν :

θ) 'Ο επιμελητής του δικαστηρίου άνηλίκων ’Αθηνών Δημήτριος Σαλίβερος 
ήσχολήθη μέ τήν άκόλουθον περίπτωσιν διαλελυμένης οικογένειας : Κατά τδ έτος 
1952 προσήλθεν εις πατήρ καί έζήτησε νά είσαχθή ό υιός του εις τό ’Αναμορφωτι
κόν, διότι ήτο τελείως άνυπάκοος, ένέσπειρε διχονοίας μεταξύ των μελών της οι
κογένειας και διαφόρων περίοικων καί τέλος διότι δεν ήτο τακτικός εις τό σχολείου 
του. Έ κ  της διενεργηθείσης κοινωνικής έρεύνης διεπιστώθησαν τα κάτωθι:

'Ο πατήρ, όταν έπέστρεψεν αΐφνιδίως έκ τοϋ αλβανικού μετώπου, συνέλαβε 
τήν σύζυγόν του μοιχευομένην μεθ’ ενός έραστοϋ της. Μετά τήν διαπίστωσιν αυ
τήν διεζεύχθη τήν σύζυγόν του καί τό μεγαλύτερον τέκνον τό έκράτησε παρ’ έαυτώ, 
τό δέ μικρότερον έδωκεν εις τήν μητέρα του, ήτις μετέβη εις Πάρον, τόπον καταγω
γής της. Εις τήν Πάρον διέμεινε τό μικρόν τέκνον πλησίον άφ’ ένός τής γιαγιάς του, 
ή οποία όμως δυστυχώς ήτο οίνόφλυξ, καί άφ’ έτέρου ένός θείου του, ό όποιος δυ
στυχώς ήτο τοξικομανής καί φυγόπονος. Εύνόητον ότι ή συμπεριφορά άμφοτέρων 
ήτο τελείως άνάρμοστος, βάρβαρος καί άνήθικος άπό πάσης άπόψεως. Σημειωτέου 
οτι ό θείος ικανοποιείτο μεθ’ ύποπτων στοιχείων σεξουαλικώς άνωμάλων ενώπιον 
τοϋ άνηλίκου. Μετά παρέλευσιν ελάχιστων μηνών ή μήτηρ έγκατέλειψε τήν Πάρον 
καί ήλθεν εις ’Αθήνας, ένθα διήγε βίον άνήθικον. Μετά τινα έτη άπεβίωσεν ή μή
τηρ έκ καρκίνου τοϋ εγκεφάλου, ή δέ γιαγιά άπέστειλε τον άνήλικον εις τον πα
τέρα του. 'Όμως έν τώ μεταξύ ό πατήρ εϊχεν έκ νέου νυμφευθή, ή δέ νέα σύζυγός 
του εϊχεν έτέραν θυγατέρα έκ τοϋ πρώτου γάμου της.

Ό  ανήλικος έλθών εις τον πατέρα του συνήντησε τήν μητρυιάν του, ή οποία 
όμως δέν ήτο παντάπασιν εύχαριστημένη έκ τής παρουσίας του, διότι ένόμιζεν ότι 
άπέσπασεν ούτος μέρος τής άγάπης τοϋ πατρός εις βάρος καί αύτής καί τής θυγατρός 
της. "Ενεκα τών ανωτέρω λόγων ό άνήλικος έτυχε καί εις τό περιβάλλον τοϋ πατρός 
του μεταχειρίσεως ψύχρας καί πολλάκις έχθρικής.

'Η  έλλειψις άρμονικοΰ οικογενειακού περιβάλλοντος, ή στέρησις τής μητρι-



194 Ίω . Παπαζαχαρίου

κής στοργής καί πατρικής μερίμνης, τό τελείως άκατάλληλον περιβάλλον τής για
γιάς, εις το όποιον έζησεν ό άνήλικος έπί αρκετόν, καί γενικώς ή άνευ στοργής μετα- 
χείρισις αύτοϋ, ένεστάλαξαν εις την ψυχήν αύτοϋ τό δηλητήριου του παραπόνου κατά 
τής οικογένειας καί τής κοινωνίας, άντέδρασε δέ ούτος διά τής άνυπακοής, τής συ
κοφαντίας, καταστροφής διαφόρων άντικειμένων κ.τ.λ.

Μίαν άλλην έπίδρασιν έπί τον άνήλικον, είχεν ή ενώπιον αύτοϋ γενετήσια 
ίκανοποίησις του θείου, μέ άποτέλεσμα την πρόωρον γενετησίαν ώρίμανσιν του 
άνηλίκου, όστις εφθασεν εις τό σημεΐον νά ίκανοποιήται γενετησίως διά κτηνοβα
σίας.

ι) ’Αναφέρω καί μίαν χαρακτηριστικήν έπιστολήν νεάνιδος, μιας κατ’ ου
σίαν διαλελυμένης οικογένειας(1):

«’Αποφασίζω νά έκθέσω σ’ έσένα τήν εσωτερική μου κατάστασι, μέ τήν ελ
πίδα νά βρω κάποια λύσι. Γ ι’ αύτό θερμώς σέ παρακαλώ, νά προσπαθήσης νά μέ κατα-
λάβης.

Είμαι μιά έργαζομένη κοπέλλα 24 ετών. ’Από τον καιρό πού μπορώ νά 
θυμηθώ τον εαυτόν μου, από τά παιδικά μου άκόμα χρόνια, μέ βασανίζει ένα αίσθημα 
άνικανοποιήσεως καί έσωτερικοΰ κενοϋ. Αιτία αυτής τής καταστάσεως, κατ’ εμέ, 
είναι ή οικογενειακή άτμόσφαιρα, μέσα εις τήν όποιαν έχω ζήσει μέχρι σήμερα. 
Ούδέποτε έγνώρισα οικογενειακή γαλήνη καί θαλπωρή. Οί συνεχείς προστριβές, 
φιλονικίες καί συγκρούσεις τών γονέων μου, μοΰ έχουν δημιουργήσει Ινα άνεπού- 
λωτο ψυχικό τραυματισμό. Μόνον όποιος έχει δοκιμάσει τό μαρτύριο τών γονέων, 
πού βρίσκονται σέ ψυχική διάστασι, τών—γιατί όχι;—άλληλομισουμένων συζύγων, 
οί όποιοι θεωρούν καθήκον των τό νά άνέχωνται ό ένας τον άλλον μόνον προς χάριν 
τών παιδιών των, τά όποια όμως τά ποτίζουν συνεχώς μέ τό δηλητήριο πού τούς 
χύνουν μέσα τους, θέλοντας νά τούς δώσουν νά καταλάβουν—ό καθένας χωριστά— 
τό μαρτύριο πού ύφίστανται καί τήν θυσία εις τήν όποιαν αύτοϋποβάλλονται, ύπο- 
μένοντας ό ένας τον άλλον προς χάριν τους, μόνον αύτός μπορεί νά νοιώση τήν ψυ
χικήν οδύνη πού προκαλεΐ μιά τέτοια κατάστασις.

Φυσικώς επιβάλλεται οί γονείς νά είναι βοηθοί τών παιδιών τους εις τά 
προβλήματά τους καί νά ελαφρώνουν τον πόνον, πού οί δυσκολίες τής ζωής τούς 
προκαλοϋν. Κι’ όμως σέ μιά οικογένεια άλληλοϋποβλεπομένων γονέων, τά παιδιά 
όχι μόνον δέν μπορούν νά βρουν άνακούφισι στον πόνο τους, άλλά εύρίσκονται σέ 
μιά συνεχή εσωτερική άναστάτωσι, έξ αιτίας τής προς άλλήλους συμπεριφοράς των, 
άγωνιζόμενα διαρκώς νά έπιτύχουν τήν συμφιλίωσί των. Μά πώς; πώς νά κατορ
θώσουν νά εκμηδενίσουν ψυχικήν άπόστασιν δημιουργηθεΐσαν από 30 έτών; Καί 
υποφέρουν. 'Υποφέρουν τρομερά. Κλείνονται στον έαυτό τους. Σέ ποιόν νά έξωτερι- 
κευθοΰν; Ζοΰν στήν κοινωνία, κι’ όμως είναι μόνα! Γιατί, πώς νά πλησιάσουν άν
θρωπο, άφοΰ δέν υπάρχει «σπιτικό» νά τά δεχθούν; Πώς νά άποκτήσουν φιλίες, άφοϋ 
είναι υποχρεωμένα νά βρίσκωνται σέ διαρκή έπαγρύπνησι, γιά ν’ άποκρύπτουν τό 
οικογενειακό τους δράμα; Οί σύζυγοι δέν χωρίζουν, γιά νά μήν ντρέπωνται τά παι
διά τους γιά τούς γονείς των, καί τά παιδιά άποφεύγουν τούς άνθρώπους έξ αιτίας 
τών γονέων!

Αισθάνομαι τον πόνο καί τή μόνωσι νά μέ πνίγουν. "Ενα κενό άπέραντο 
υπάρχει στήν ψυχή μου. Καί είναι στιγμές, πού ή οργή καί ή άγανάκτησις έναντίον 
αύτών, πού είναι οί φυσικώς πλησιέστεροί μου, πλημμυρίζουν τό Είναι μου. Κι’ 
όμως τούς άγαπώ !

Θέλω ν’ άκολουθήσω ένα διαφορετικό τρόπο ζωής άπό τό δικό τους. Νά 
δώσω ένα νόημα στή ζωή μου καί νά βρώ εσωτερική ίκανοποίησι καί πληρότητα.

1. Περιοδ. «Ό  κόσμος της Έλληνίδος». Άρ. 38 ’Απριλίου 1957, σ. 192.
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Κι’ δμως δεν μπορώ. 'Η  έλλειψις κατανοήσεως μ’ εμποδίζει νά πώ κάτι πού μέ 
άφορα. Διψώ γιά πολλά. Δεν έκφράζω καί δεν επιχειρώ τίποτα ! Τί θά γίνη μ’ αυτή τήν 
κατάστασι; Τά νεύρα μου έχουν σπάσει. Βρίσκομαι σε διαρκή έκνευρισμό, τον όποιο 
προσπαθώ πάντα ν’ άποκρύψω, δπως κρύβω, άπ’ δλους τούς άνθρώπους γενικά, 
τον ψυχικό μου κόσμο καί τις άγωνίες μου. Γελάω καί φαίνομαι διαρκώς εύθυμη. 
"Ολοι μέ πιστεύουν άνοιχτόκαρδο καί ξέγνοιαστο τύπο. ’Αλλ’ ώς πότε; Πώς μπορεί 
μιά νέα ν’ άφήνη νά κυλούν άδεια, άνεκμετάλλευτα, σέ μιά διαρκή προσμονή, τά 
δημιουργικώτερα χρόνια της ζωής της; Συνεχώς σκέπτομαι, πόσο διαφορετική θά 
ήταν ή ζωή μου, έάν δέν ύφιστάμην αυτή τήν εσωτερική πίεσι. ’Αλλά δεν έχω καί τήν 
δύναμι ν’ άπαλλαγώ. 'Υπάρχουν τόσες «κινήσεις» μέ άνωτέρους πνευματικούς σκο
πούς, πού θά μπορούσαν νά μέ βοηθήσουν νά βρώ τον δρόμο μου, έάν έγώ έπήγαινα 
προς αύτές. Μά πώς: 'Η  μητέρα μου άντιδρα καί αξιώνει υποταγή στή θέλησί της, 
ώς άντάλλαγμα, τρόπον τινά, τών δεινών της. Διαφορετικά κινδυνεύω νά θεωρηθώ 
άχάριστη, άδιάφορη, έγωίστρια. Πώς άλλωστε νά προσθέσω καί μιά νέα άφορμή 
γκρίνιας, μέσα στις τόσες άλλες; 'Η  συνείδησίς μου δέν μοΰ τό επιτρέπει. Καί περι
μένω. Περιμένω διαρκώς γιά μιά άλλαγή, πού δταν έλθη—αν έλθη—στο άπώτερο 
μέλλον, θά έχη χαθή τόσος πολύτιμος χρόνος. Τί νά κάνω;».

4. 'Ο  διάλογος της ζωής τών τέκνων, άτινα άνήκουν εις τάς διαλελυμένας 
οικογένειας, είναι τραγικός. Καί άκριβώς διά τού τραγικού τούτου διαλόγου τελείται 
ή ψυχική καί ήθική άνάπτυξις τών τέκνων.

Τοιουτοτρόπως, έάν θά έπισκεφθήτε φρενοκομεία, άσυλα, φυλακάς, έάν θά 
έρωτήσητε δι’ εκείνους, οί όποιοι «έκατρακύλισαν εις τήν βρώμα καί τήν σαπίλα 
τής κοινωνίας», θά άντικρύσητε κατά μάζας παιδία, προερχόμενα έκ διαλελυμένων 
οικογενειών.

V.  Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  έ ξ ω γ ά μ ω ν  κ α ι  έ κ θ ε τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν :

1. Νέον δράμα εμφανίζεται ένώπιον ήμών μέ τάς περιπτώσεις τών νόθων 
καί έκθέτων παιδιών.

2. Τό θέμα τών νόθων καί έκθέτων προσείλκυσεν ήδη τήν προσοχήν τής έλλη- 
νικής άρχαιότητος. Οδτω καί είς αύτόν τον κύκλον τών άρχαίων θεών, οί όποιοι ούχί 
μόνον είχον άνθρωπίνην μορφήν, άλλ’ ύπέκειντο καί τάς άνθρωπίνας άδυναμίας, 
θεοί καί ήμίθεοι, μόλις γεννηθέντες, είχον έκτεθή καί άπορριφθή. Οΐον αυτός οδτος 
ό ύπατος τού έλληνικοΰ πανθέου Ζεύς (τέκνον τού φοβουμένου τήν έκθρόνισίν του 
Κρόνου), ό θεός τού πυρός "Ηφαιστος (έκσφενδονισθείς παρά τής μητρός του λόγω 
τής χωλότητός του άπό τού Όλύμπου), ό θεός τού οίνου καί τών άμπέλων Διόνυ
σος (νόθος υιός τού Διός καί τής Σεμέλης, καταδιωχθείς υπό τής ζηλοτυπούσης 
νομίμου συζύγου "Ηρας ), ό θεός τής ιατρικής καί τής υγείας ’Ασκληπιός (υιός 
άνομου γάμου τού ’Απόλλωνος μετά τής Αίγλης - Κορωνίδος, έκτεθείς εις τό Μύρ- 
τιον ορος Τίτθιον ), ό Τήλεφος (νόθος υιός τού Ήρακλέους καί τής θυγατρός τού βα- 
σιλέως τής Τεγέας Αυγής), ή μυθική ήρωίς τής ’Αρκαδίας’Αταλάντη (ό πατήρ της 
άποστρεφόμενος τά θήλεα τέκνα, έξέθηκεν αυτήν είς τό δρος, ένθα έθηλάσθη ύπό 
άρκτου), οί δίδυμοι αδελφοί ’Αμφίων ( μέγας κιθαρωδός τής άρχαιότητος ) καί Ζήθος 
(νόθα τέκνα τού Διός καί τής ’Αντιόπης ). Θέματα τραγωδιών έγένοντο καί αί περι- 
πέτειαι τών έκτεθέντων Οίδίποδος (διατρηθέντος καί περιδεθέντος είς τούς πόδας 
του, άπορριφθέντος δ’ είς Κιθαιρώνα) καί "Ιωνος ( υιού τού ’Απόλλωνος καί τής 
Κρεούσης ) κ.τ.λ.

Έ ν  τή αρχαία Σπάρτη, παρ’ ή οί Σπαρτιάται οίονεί έστρατολογοΰντο έκ γε
νετής, ώς είναι γνωστόν, τά νεογνά έξητάζοντο ευθύς άμέσως ύπό τών πρεσβυτέρων 
έν τη κοινότητι, κατά πόσον ήσαν εύπαγή καί ρωμαλέα. Είς ήν περίπτωσιν ταΰτα 
έθεωροΰντο ώς σωματικώς καχεκτικά ή παρουσίαζον αμαρτίας περί τήν διάπλασιν,
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έρρίπτοντο είς τάς καλουμένας Άποθέτας, τόπον βαραθρώδη παρά τον Ταΰγετον. 
«Διότι., μή δυνάμενα να ύπηρετήσωσιν ώς στρατιώται, έλογίζοντο δλως άχρηστα 
έπί της γη ς» !1)·

“Αρα κατά τά τοιαΰτα «πολιτικά παραγγέλματα» ή πολιτεία έπρεπε νά άπο- 
καθαίρεται άπό παν περιττεϋον διά νά έξασφαλίση εις έαυτήν την ευδαιμονίαν . . . 
'Η  νηπιοκτονία άρα ή το άναγκαία «χειρουργική πράξις», τήν οποίαν άπήτει τό συμ
φέρον τής πολιτείας ( 2).

Ά φ ’ ετέρου έν Άθήναις τό νεογνόν άπετίθετο πρό των ποδών τοϋ πατρός. 
Καί έάν μέν ουτος άνελάμβανε τοϋτο είς τάς άγκάλας του, σημεϊον τοϋτο δτι έφεί- 
σθη της ζωής. “Αλλως, ήτοι, έάν ό πατήρ άπέστρεφεν άπ’ αύτοϋ τό πρόσωπόν του, 
τό δύσμοιρον είτε έδει νά θανατωθή δι’ άνθρωπίνης χειρός, είτε έξετίθετο. Εις τήν τε- 
λευταίαν περίπτωσιν ετίθετο συνήθως εντός χύτρας καί έρρίπτετο είτε είς τάς οδούς, 
είτε είς οίονδήποτε έρημον μέρος χάριν των ορνέων. ’Ενίοτε πάντως έφερε διακριτι
κόν τι σπάργανον ή έτερον διακριτικόν σημεϊον διά μέλλουσαν τυχόν άναγνώρισιν. 
«“Αφευκτος θάνατος ήτο ή μοίρα των ούτως έκτιθεμένων βρεφών, σπανίως δ’ άνα- 
φέρεται ή περισυλλογή εκθέτου υπό πλουσίου τινός, σκοπεύοντος νά τό άναθρέψη 
ώς μέλλοντα δοϋλον καί σπανιώτερον νά τό υιοθέτηση» ( 3).

Πάντως άπό τής άλλης πλευράς έν τή άρχαία 'Ελλάδι άπαντώμεν καί διατά
ξεις υπέρ προστασίας των έξωγάμων καί καταπολεμήσεως των έκθέσεων. Άνα- 
φέρομεν ιδίως τάς Θήβας, αίτινες (4) έθέσπισαν νόμον άπαγορεύοντα τήν έκθεσιν παι
διών. ’Ενδιαφέρουσα καί ή έν Άθήναις χορήγησις «νοθειών», ήτοι χρηματικών πο
σών χορηγουμένων είς τά νόθα άντί κληρονομιάς ύπό τών συγγενών.

Έ ν Ρώμη έγίνετο διάκρισις μεταξύ τών νόθων, οιον τέκνων γεννηθέντων έξ 
έλευθέρας καί δούλου (5), πορνογενών τικτομένων έκ παροδικής σχέσεως άνδρός μετ’ 
άγάμου γυναικός(6), (Spurii Vulco Goncepti, Vulco Q uaesiti), μοιχογεννήτων τι- 
κτομένων μετά ξένης έγγάμου γυναικός, τέκνων αιμομικτικών (7). Κατά τήν Ρωμαϊ
κήν νομοθεσίαν ό πατήρ, έχων δικαίωμα ζωής ή θανάτου, έδικαιοΰτο νά άποφασίση, 
έάν θά έχαρίζετο είς τό τέκνον ή ζωή, καί έν καταφατική περιπτώσει, έάν θά παρέμενε 
παρ’ αύτώ, ή τέλος, έάν θά έπωλεΐτο ώς δούλος. Διά τά παρουσιάζοντα σωματικάς 
άμαρτίας διαπλάσεως, ή Δωδεκάδελτος ώριζεν άπεριφράστως δτι, έάν τό τέκνον ήτο 
παραμεμορφωμένον, έδει νά θανατωθή παρά τοϋ ίδιου τού πατρός, ιδία χειρί καί άνυ- 
περθέτως, έάν δ’ ήτο άπλώς σωματικώς καχεκτικόν, έδει νά έκτεθή ύπό τοϋ πατρός 
ώς βορά τών θηρίων. 'Ο  άτρόμητος Tertullianus άπηύθυνε τήν έπομένην χαρακτηρι
στικήν έρώτησιν προς τά μέλη τής ρωμαϊκής Συγκλήτου, άπολογούμενος ένώπιον 
αυτής υπέρ τών χριστιανών: «Μεταξύ όλου τοϋ περικυκλοΰντός με τή στιγμήν ταύ- 
την λαοϋ καί τό αίμα τών χριστιανών άπαιτοΰντος, μεταξύ δλων τούτων τών δικα
στών, τών ύπεραυστηρώς έπικρινόντων τά ήμέτερα, υπάρχει τις, δστις νά μή παρέ- 
δωκεν είς θάνατον τά τέκνα του, δστις νά μή τά έπνιξεν, δστις νά μή τά έθανάτωσεν 
είτε διά λιμοΰ, είτε δι’ έκθέσεως είς τάς χιόνας, είτε δι’ έγκαταλείψεως είς τήν δυ
στυχίαν, είτε δι’ άπορρίψεώς των είς τούς κύνας καί τά σαρκοφάγα όρνεα;» Καί ό 
Μινούκιος Φήλιξ διεκήρυξεν: «Ίδίοις όφθαλμοΐς σας βλέπω τά ΰφ’ υμών γεννώμενα

1. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος. «'Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους. Τόμος Α'. ’Αθήναι. 1886», 
σ. 205.

2. Κωνστ. Καλλίνικος. « ΙΙρακτικαί όμιλίαι είς τά Κυριακά Εύαγγέλια. ’Αθήναι. 1930», 
σ. 342.

3. Ν. Ποριώτης. «Έγκ. Λεξ. Έλευθερουδάκη ». Τόμος Ε'. ’Αθήναι. 1929. σ. 122.
4. «Αίλιανός. Ποικ. Ίστ.» (3' 7.
5. L. 56 (23,2).
6. L. 34 (48,5).
7. Ε. 45 (I 3).
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άλλοτε μέν εις τά άγρια θηρία καί τα σαρκοφάγα όρνεα να ρίπτετε, άλλοτε δέ μέ τάς 
χειρ ας σας να στραγγαλίζετε καί να πνίγετε». Χαρακτηριστική διά τήν ωμήν ειλι
κρίνειαν αύτής είναι ή μαρτυρία τοϋ φιλοσόφου Σενέκα : «Τιμωροϋμεν διά θανάτου 
τούς κακούργους, ώς παίομεν διά ροπάλου τούς λοσσώντας κύνας, φονεύομεν τούς 
έξηγριωμένους ταύρους, πνίγομεν τά θηρία καί τά άδύνατα καί άνάπηρα νήπια» ( 1).

Τήν ένδιαφέρουσαν περίπτωσιν περί έκθέσεως τοϋ άρτιγεννήτου Κύρου των 
ΙΊερσών έκ μέρους τοϋ φοβηθέντος έκθρόνισιν βασιλέως Άστυάγους άναφέρει ό 
'Ηρόδοτος(2). 'Ο  αύτος άναφέρει τήν φρικιαστικήν έκδίκησιν έκ μέρους τοϋ Άστυά- 
γους εναντίον τοϋ θεωρηθέντος ώς υπευθύνου διά τήν διάσωσιν τοϋ Κύρου, Ά ρπά- 
γου(3). «Άστυάγης δέ, ώς οί άπίκετο ό'Αρπάγου παϊς, σφάξας αύτον καί κατά μέ- 
λεα διελών τά μέν ώπτησε, τά δέ ήψησε των κρεών, εύτυκα δέ ποιησάμενος είχε 
έτοιμα. Έ πεί τε δέ της ώρης γινομένης τοϋ δείπνου παρήσαν οι τε άλλοι δαιτυμόνες 
καί ό "Αρπαγος, τοϊσι μέν άλλοισι καί αύτώ Άστυάγει παρετιθέατο τράπεζαι έπί- 
πλεαι μηλέων κρεών, Αρπάγω δέ τοϋ παιδος τοϋ έωυτοΰ, πλήν κεφαλής τε καί άκρων 
χειρών τε καί ποδών τάλλα πάντα" ταϋτα δέ χωρίς έκειτο έπί κανέω κατακεκαλυμ- 
μένα. Ώ ς  δέ τώ 'Αρπάγω έδέκεε άλις έχειν της βορής,Άστυάγης εΐρετό μιν εΐ ήσθείη 
τι τή θοίνη. Φαμένου δέ Άρπάγου καί κάρτα ήσθήναι παρέφερον τοϊσι προσέκειτο 
τήν κεφαλήν τοϋ παιδος κατακεκαλυμμένην καί τάς χεϊρας καί τούς πόδας. Άρπαγον 
δέ έκέλευον προστάντες άποκαλύπτειν τε καί λαβεΐν τό βούλεται αύτών. Πειθόμενος 
δέ ό "Αρπαγος καί άποκαλύπτων όρα τοϋ παιδος τά λείμματα" ΐδών δέ ούτε έξεπλάγη 
έντός τε έωυτοΰ γίνεται. Είρετο δέ αύτον ό Άστυάγης, εΐ γινώσκοι δτεο θηρίου κρέα 
βεβρώκοι. 'Ο  δέ καί γινώσκειν έφη καί άρεστον είναι παν το αν βασιλεύς έρδη. Τού- 
τοισι δέ άμειψάμενος καί άναλαβών τά λοιπά των κρεών ήιε ές τά οικία. Εντεύθεν δέ 
έμελλε, ώς έγώ δοκέω, άλίσας θάψειν τά πάντα».

Ούσιωδώς καλυτέρα ήτο ή τύχη τών παιδιών παρά τοΐς Ίουδαίοις. Διότι 
παρ’ αύτοΐς ή πολυτεκνία έθεωρεΐτο δώρημα τοϋ Θεοϋ.

Γενικώς καί έπί τό θέμα τών νόθων καί έκθέτων τέκνων έπέδρασε τό χριστια
νικόν πνεΰμα. Τοιουτοτρόπως ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος κατά τό έτος 305 μ.Χ., 
θέλων νά πατάξη τήν πληγήν τών εκθέσεων παιδιών έκ μέρους τών πενήτων γονέων, 
ώρισε τήν ύπό τοϋ δημοσίου θησαυρού χορηγίαν τροφών καί ενδυμάτων προς αυτούς, 
«όπως μή έκθέτωσι τά γεννώμενα τέκνα των». Ά τυχώ ς τό μέτρον τοϋτο έδημιούρ- 
γησε μεγάλα δημοσιονομικά βάρη, διό καί δέν διετηρήθη, άντικατασταθέν έν έτει 
329 διά διατάξεως, ήτις έπέτρεπεν, έν περιπτώσει άκρας οικονομικής ένδειας, τήν 
πώλησιν τών άρτιγεννήτων βρεφών. Τέλος έν έτει 374 άπηγορεύθη ή έκθεσις τέκνου 
έπί ποινή θανάτου. 'Η  διάταξις αυτή περιελήφθη καί έν τή ιουστινιάνειο) νομοθεσία(4).

Κυρίως εΐπεΐν έν τή νεωτέρα εποχή ειδικά άσυλα έκθέτων συναντώμεν κατ’ 
έξοχήν έν ’Ιταλία καί Γαλλία. Τοιουτοτρόπως ό πάπας Innocentius ό Γ ' (1198—1216), 
τολμηρός, πλήρης άποφασιστικότητος καί πρωτοπόρος, ίδρυσε μεταξύ άλλων καί 
ειδικόν βρεφοκομεϊον έκθέτων μετ’ ειδικής βρεφοδόχου (Diehlade roulade), ήτις έν 
τοϊς μεταγενεστέροις χρόνοις εύρεν, ώς γνωστόν, άφθονους τούς μιμητάς(5).

( Συνεχίζεται)
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Μ ΥΣΤΗ ΡΙΩ Δ ΕΣ ΕΓΚΛΗΜ Α 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΩ ΣΈΝΑ ΒΑΠΟΡΙ
---------------'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ__________

"Αν κι’ έχουν περάσει άπό τότε σαράντα ολόκληρα χρόνια, για μένα, μέσα 
στά ύπερδιακόσια έγκλήματα πού έχω άντικρύσει στο άστυνομικό ρεπορτάζ, στα 
σχεδόν πενήντα χρόνια τής δημοσιογραφικής μου ζωής, ή δολοφονία τοϋ 18χρονου 
Έβραιόπαιδος Ζάκ Κάστρο, επάνω στο προπολεμικό βαπόρι «Άθήναι» καί στο 
διάστημα τοϋ ταξειδιοϋ του άπό την Χαλκίδα στον Πειραιά θά μοϋ μείνη άξέχαστη. 
Γιατί είναι τό πιο περίεργο, τό πιο σατανικό καί τό πιο μυστηριώδες άπό όλα τα 
έγκλήματα μέ τά όποια έχω άσχοληθή, έχω ζήσει καί έχω περιγράφει, σαν άστυ- 
νομικός ρεπόρτερ. Καί αύτό γιατί μέ όλες τις προσπάθειες πού έγιναν καί άπό τήν 
Άνάκρισι καί άπό τή Χωροφυλακή, μέ τά φτωχά μέσα πού διέθεταν τότε, δέν μπορέ
σαμε νά μάθουμε ποτέ οχι μόνο τον δράστη, άλλά οΰτε καί τά αίτια τοϋ σατανικού 
έκείνου έγκλήματος, πού παρέμεινε τό μεγαλύτερο καί τό πιο σκοτεινό μυστήριο 
στά ελληνικά έγκληματολογικά χρονικά.

Ό  Ζάκ Κάστρο χάθηκε ξαφνικά άπό τή Θεσσαλονίκη πού έμενε τό σούρουπο 
τοϋ Σάββατου 1ης Νοεμβρίου τοϋ 1924, μά άπό την έξαφάνισί του θά πέρασαν 
επάνω άπό δέκα μέρες, γιατί ή πρώτη εϊδησις, σχετική μέ τό όμορφο Έβραιόπαιδο, 
βρίσκεται στήν «Καθημερινή» καί στις άλλες πρωινές έφημερίδες τής Πέμπτης, 
13 Νοεμβρίου 1924, σέ άνταποκρίσεις καί πληροφοριακά άρθρα των άνταποκριτών 
πού είχαν στήν Μακεδονική πρωτεύουσα. ’Από ήμερων, έγραφαν, ή κοινωνία τής 
Θεσσαλονίκης ήταν ανάστατη άπό την μυστηριώδη έξαφάνισί τοϋ Έβραιόπαιδος 
Ζάκ Κάστρο καί ιδιαιτέρως άνησυχοΰσε ή έκεΐ άνθοΰσα τότε Ίσραηλιτική Κοινό- 
της, πού είχε φαντασθή ότι ό νεαρός Κάστρο είχεν άπαχθή άπό Χριστιανούς, γιά νά 
έκχριστιανισθή δήθεν. 'Ο  Ζάκ Κάστρο, σύμφωνα μέ τις πρώτες εκείνες πληροφο
ρίες, εργαζόταν λογιστής στο χρυσοχοείο Μπουρλά, άλλά τελευταία είχε συνδεθή 
αισθηματικά μέ μιά πολύ νόστιμη Έλληνίδα, τήν ’Αλκμήνη Θεοδωρίδου, 17 χρόνων, 
πού ήταν δακτυλογράφος στο συμβολαιογραφείο Θεσσαλονίκης τοϋ I. Δεληγιάννη. 
'Η  κοπέλλα, παρά τήν διαφορά τής Θρησκείας, άνταποκρίθηκε στο αίσθημα τοϋ 
νεαροΰ Εβραίου καί μεταξύ τών δύο νέων είχε πιά άναπτυχθή παράφορος έρωτας. 
Ενωρίς τό Σάββατο ή ’Αλκμήνη έπήρε άπό τό συμβολαιογραφείο τό μισθό της τοϋ 
’Οκτωβρίου καί πριν νά σουρουπώση, άφοΰ είχε κλείσει πιά καί τό συμβολαιογρα
φείο καί τό χρυσοχοείο Μπουρλά, ή όμορφη Έλληνίδα δακτυλογράφος συναντήθηκε 
μέ τον άγαπημένο της Ζάκ μπροστά στο Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης, 
όπου είχαν ραντεβού. "Υστερα οί δυο έρωτευμένοι μπήκαν στο τράμ πού περνούσε 
άπό έκεΐ, κατέβηκαν στή στάσι τής όδοΰ 25ης Μαρτίου καί τράβηξαν πεζή στά 
σκοτεινά, όπου είπαν τά δικά τους κάμποση ώρα. Χώρισαν πάντα αγαπημένα καί ή 
’Αλκμήνη δέν είχε παρατηρήσει τίποτε τό παράξενο στον άγαπημένο της. ΤΙ!ταν 
όπως πάντα μαζί της.

Τήν άλλη μέρα, τήν Κυριακή, οί δύο έρωτευμένοι δέν συναντήθηκαν καθόλου, 
αν καί είχαν ραντεβού. 'Ο Ζάκ όμως δέν πήγε σ’ αυτό. Μά τήν Δευτέρα τό πρωί, 
3 Νοεμβρίου, ή ’Αλκμήνη δέν βάσταξε καί στις 10 π.μ. βρήκε κάποια πρόφασι 
γιά νά τό σκάση άπό τό συμβλαιογραφείο πού δούλευε καί νά πεταχθή μιά στιγμή 
στο χρυσοχοείο Μπουρλά, γιά νά δή τον άγαπημένο της. Μά ό Ζάκ δέν ήταν έκεΐ :

—Δέν φάνηκε άπό τό πρωί, τής είπαν οί άλλοι υπάλληλοι πού ήξεραν τήν άγάπη 
τους. Μά κι’ άπό τό σπίτι του άνησυχοϋν, γιατί τον έχουν χάσει άπό τό Σαββατό
βραδο. Δέν πήγε νά κοιμηθή στο σπίτι του καί δέν φάνηκε καί χθές. 'Ο  πατέρας 
του καί ή μητέρα του άναστατώθηκαν καί ήλθαν έδώ νά ρωτήσουν μήπως ό κ. 
Μπουρλάς τον είχε στείλει ξαφνικά ταξείδι γιά κάποια έπείγουσα άποστολή. Μά 
γίνονται τέτοια πράγματα ; Τά άφεντικά άνησυχοϋν καί αύτά.
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Οί γονείς του Ζάκ, ήσαν πραγματικά άνάστατοι για τό γυιό τους. ’Ήξεραν 
την άγάπη του γιά την ’Αλκμήνη καί άρχισαν να φαντάζωνται ένα σωρό πράγματα. 
Κατέφυγαν λοιπόν αμέσως στην ’Αστυνομία Θεσσαλονίκης και άνήγγειλαν την 
έξαφάνισι του Ζάκ καί τις διάφορες υπόνοιες πού είχαν, δτι δήθεν έπρόκειτο 
περί άπαγωγής τήν οποίαν είχε σκαρώσει ή ’Αλκμήνη καί οί συγγενείς της. Αύτοί 
κρατούσαν κάπου κλεισμένο τό Έβραιόπουλο γιά νά τό ξεμυαλίσουν, νά τό κάνουν 
Χριστιανό καί νά τό στεφανώσουν ύστερα μέ τήν ’Αλκμήνη. Καί ή ’Αλκμήνη καί 
οί συγγενείς της υποχρεώθηκαν νά πάνε στο Τμήμα ’Ασφαλείας τής Θεσσαλονίκης 
καί νά δώσουν έξηγήσεις. Μά ύστερα άπό τρεις ημέρες άπό τήν μυστηριώδη πιά έξα
φάνισι τού Ζάκ, ή ’Αλκμήνη έλαβεν άπό τό Βόλο ένα γράμμα τού άγαπημένου της 
πού καθιστούσε τήν ξαφνική φευγάλα του άπό τήν Θεσσαλονίκη ακόμη πιο σκο
τεινή καί πιο μυστηριώδη. Τό κείμενο τής έπιστολής ή μάλλον τού σημειώματος, 
πού έφερε τήν ταχυδρομική σφραγίδα τού Βόλου τής 3 Νοεμβρίου, είχεν άκριβώς 
ως έξής :

«Μπορώ έπί τέλους νά χαράξω αύτάς τάς όλίγας γραμμάς διά νά καθησυχάσω 
τήν λατρεμένη μου Πουπέ (κουκλίτσα), τήν οποίαν ή έξαφάνισίς μου ώρισμένως 
θά άνησύχησε. ’Έπεσα εις τήν παγίδα καί ήναγκάσθην άκων νά έγκαταλείψω τήν 
Θεσσαλονίκην, μή δυνηθείς νά άντιστώ εις τήν όλεθρίαν έπιρροήν πού έξήσκησεν 
έπ’ έμοΰ άχρείος άπατεών. Πάντως θά σάς τά εΐπω προσωπικώς όταν θά είμαι 
κοντά σας. Ζάκ».

Καί στο τέλος γραμμένο βιαστικά τό κάτωθι υστερόγραφο:
«’Οδύσσεια, σέ βεβαιώ. Πάω νά τρελλαθώ».
Τό γράμμα αύτό φαινόταν δτι είχε γραφή μέ εξαιρετική σπουδή καί πρόδιδε 

ολοφάνερα τήν ταραχή καί τον φόβο εκείνου πού τό έγραφε. Πάντως ήταν, αναμφι
σβήτητα, γραμμένο μέ τό χέρι τού Ζάκ.

Μά τήν ΐδια μέρα πήρε ένα κάπως μεγαλύτερο καί λεπτομερέστερο, αλλά τό 
’ίδιο ανησυχαστικό καί παράξενο γράμμα ό πατέρας του, γραμμένο τήν ίδια μέρα καί 
σταλμένο άπό τό Βόλο ταχυδρομικώς καί μέ σφραγίδα τής 3ης Νοεμβρίου έπίσης. 
Τό προς τον πατέρα καί τήν μάννα του γράμμα ήταν γραμμένο γαλλικά. Νά ή έπί 
λέξει μετάφρασίς του :

«’Αγαπητοί μου Γονείς,
Ή  μπορώ έπί τέλους νά σάς γράψω τάς κατωτέρω όλίγας λέξεις καί νά σάς 

άφηγηθώ ύπό ποιας συνθήκας ήναγκάσθην, παρά τήν θέλησίν μου, νά αναχωρήσω 
έκ Θεσσαλονίκης, χωρίς νά δυνηθώ νά άποφύγω τήν όλεθρίαν έπιρροήν τήν οποίαν 
ήσκει έπ’ έμοϋ κάποιον άθλιον υποκείμενον.

Έμπεσών εις παγίδα, άδέξίως στηθεΐσαν, καί μεταφερθείς ένταΰθα, δέν 
γνωρίζω πώς έχω άκόμη μυαλό διά νά σάς γράψω τά ολίγα αύτά καί νά καθησυ
χάσω τούς άγαπημένους μου γονείς, τούς οποίους ή άναχώρησίς μου θά άνησύχησε 
πολύ. Τί θλιβερά ’Οδύσσεια Θεέ μου! Είναι νά χάνη κανείς τό μυαλό του. Δέν σάς 
έτηλεγράφησα καί τούς λόγους θά σάς έξηγήσω τήν προσεχή Πέμπτην, οπότε έλπίζω 
νά είμαι πάλιν κοντά σας. Μέ φιλιά, Ζάκ».

Αύτά τά γράμματα δέν άνεστάτωσαν μόνο τούς γονείς τού Ζάκ καί τήν άγα- 
πημένη του ’Αλκμήνη, άλλά άνεστάτωσαν άκόμη περισσότερο καί τήν ’Αστυνομία 
Θεσσαλονίκης, γιά τήν όποιαν ή μυστηριώδης έξαφάνισίς τού Ζάκ ήταν πραγματική 
σπαζοκεφαλιά. Ποιά ήταν ή παγίδα; Ποιος ήταν ό κλοιός πού είχε πέσει ό Ζάκ ; 
Ποιος ήταν δ «άχρείος άπατεών» ; Πότε καί πώς είχε άσκήσει τήν «όλεθρίαν έπιρ
ροήν» του έπάνω στο δμορφο Έβραιόπουλο καί τί είδους ήταν ή έπιρροή αύτή ; 
Ούτε οί γονείς του, ούτε οί φίλοι του, ούτε ή ’Αλκμήνη ήξεραν τίποτε, γιά νά μπο
ρέσουν νά κατατοπίσουν έπάνω σ’ αύτά τά θέματα τήν ’Αστυνομία Θεσσαλονίκης. 
Πέρασε καί ή Πέμπτη, πέρασε καί μιά ολόκληρη εβδομάδα μετά τήν έξαφάνισι του 
καί δχι μόνον ό Ζάκ δέν έπέστρεψε στήν Θεσσαλονίκη, μά καί κανείς πιά δέν ήξερε 
τί άπέγινε. 'Ο  τύπος τής Θεσσαλονίκης στήν άρχή έγραψε δυο λέξεις γιά τήν μυ-
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στηριώδη έξαφάνισι, υστέρα έγραψε περισσότερα, μετά φάνηκαν μερικά γιά τις 
διαδόσεις πού κυκλοφορούσαν άνάμεσα στους άλλους Εβραίους τής Μακεδονικής 
πρωτευούσης, πού ήσαν πάμπολλοι τότε, ότι τάχα στήν έξαφάνισι του ήταν μπλεγ
μένοι οί γονείς καί οί συγγενείς τής ’Αλκμήνης, πού τον άρπαξαν μυστικά γιά νά τον 
κάνουν δήθεν μέ το ζόρι Χριστιανό καί νά τού φορτώσουν μέ τό στανιό τήν ’Αλκμήνη. 
Μά ή άγάπη του γιά τήν Έλληνίδα καί Χριστιανή δακτυλογράφο ήταν άπολύτως 
άγνή, καί οί δικοί τους, μή έχοντας ιδέα καν άπό τον έρωτα των δύο νέων, δέν μπο
ρούσαν ούτε νά σκεφθοΰν ένα τέτοιο πράγμα. 'Ο  Ίσραηλιτικός τύπος όμως τής Θεσ
σαλονίκης έξακολουθοΰσε νά έπιμένη ότι ό Ζάκ είχε διά τής βίας μεταφερθή στο 
"Αγιον ’Όρος άπό καλογέρους πού τον κατηχούσαν στον Χριστιανισμό γιά νά τού 
φορτώσουν τήν ’Αλκμήνη !!!!

Καί άφοΰ δέν μπόρεσαν νά βροΰν τίποτε οί ’Αρχές τής Θεσσαλονίκης, πού καί 
μόνο άπό τις δυό παραπάνω έπιστολές τού Ζάκ άπό τό Βόλο έπρεπε νά έχουν άνα- 
στατώσει τό σύμπαν γιά νά μάθουν πώς πήγε καί πώς βρέθηκε έκεΐ καί γιατί ό 
Ζάκ, καί άντί νά έχουν έξετάσει ένα σωρό μάρτυρες, δέν έκαναν τίποτε σπουδαίες 
ένέργειες, ’ίσως καί γιατί στο κάτω - κάτω τής γραφής νά ένόμισαν ότι ή δήθεν 
έξαφάνισις τού Ζάκ καί οί τόσο άκατανόητες καί παράξενες έπιστολές του νά ήσαν 
ίσως κάποιο κόλπο τού ευφαντάστου νέου, γιά νά γίνη θόρυβος γύρω άπό τό άτομό 
του. Μά όταν κόντευαν πιά καμμιά δεκαπενταριά μέρες άπό τήν έξαφάνισι καί άφοΰ 
δέν βρέθηκαν τίποτε ίχνη τού Ζάκ πού νά φαίνεται ότι έμεινε στο Βόλο, άπό όπου 
είχαν ταχυδρομηθή τά δυό του γράμματα προς τήν ’Αλκμήνη καί προς τούς γονείς 
του, έδέησεν έπί τέλους νά δώσουν τά κείμενα αύτών τών δύο έπιστολών καί νά τούς 
ποΰν γιά νά γράψουν στήλες άπάνω σ’ αυτή τήν ύπόθεσι καί νά γίνη θόρυβος στήν 
κοινή γνώμη, μήπως καί βρεθούν τίποτε μάρτυρες πού νά μπορέσουν νά διαλευκάνουν 
τό μυστήριο. Νά κάνουν δηλαδή ένα πράγμα, πού, κατά τή γνώμη μου, έπρεπε νά 
είχε γίνει άμέσως μόλις έλαβον ή ’Αλκμήνη καί οί γονείς τού Ζάκ τά τόσο παρά
ξενα γράμματά του άπό τό Βόλο. Καί μόλις έδημοσιεύθηκαν στον τύπο τά γράμ
ματα τού Ζάκ καί οί διαδόσεις πού έκυκλοφόρησαν γιά τό Ά γιον ’Όρος καί γιά τον 
έκχριστιανισμό του καί άρχισε νά δημοσιεύη καί ό ’Αθηναϊκός τύπος λεπτομέρειες 
γιά τή «μυστηριώδη έξαφάνισι τού 18ετοΰς Έβραιόπαιδος τής Θεσσαλονίκης», 
άμέσως έλήφθη στή Μακεδονική πρωτεύουσα καί στήν έκεΐ Ίσραηλιτική Κοινότητα 
τό πάρα κάτω τηλεγράφημα άπό τήν ’Αθήνα, τού τότε έδώ δικηγόρου Γιαμπτόμ 
Γιακοέλ :

«Συνεταξείδευσα μετά τού Κάστρο τήν Ιην Νοεμβρίου έπί τού άτμοπλοίου 
«Άθήναι». Εις Βόλον ό Κάστρο έξήλθε μετά τής συζύγου μου καί πιθανόν τότε νά 
έταχυδρόμησε τήν έπιστολήν προς τήν έν Θεσσαλονίκη έρωμένην του Άλκμήνην 
Θεοδωρίδου. Μέχρι τής Χαλκίδος έπαιζε χαρτιά μετά τής συζύγου μου, ήτις, βλέπουσα 
τον Κάστρο κερδίζοντα, τού είπε : «όποιος χάνει στά χαρτιά κερδίζει στήν άγάπη». 
Ό  Κάστρο κερδίσας εις τά χαρτιά 52 δραχμάς τάς έχάρισεν εις τον καμαρώτον τού 
άτμοπλοίου, εΐπών εις τήν κυρίαν μου ότι προτιμά νά κερδίζη εις τον έρωτα παρά 
εις τά χαρτιά».

Μετά τήν λήψιν τού τηλεγραφήματος αύτοΰ ό Γιακοέλ ήρωτήθη αν ένεθυμεΐτο 
μήπως ό Ζάκ εΐχεν άποβιβασθή στήν Χαλκίδα ή στον Πειραιά, άλλ’ άπήντησεν 
ότι δέν ένεθυμεΐτο. Καί τότε άρχισαν νά διεξάγωνται άνακρίσεις γιά τήν «έξαφάνισιν» 
πάντοτε τού Ζάκ Κάστρο, όχι μόνον ’ στήν Θεσσαλονίκην, άλλά καί στήν Χαλ
κίδα, τόν Πειραιά καί τάς ’Αθήνας. Είχε γίνει έρευνα στά ξενοδοχεία καί δέν εύρέθη 
νά έχη καταλύσει ό Ζάκ σε κανένα άπό αύτά. Καί τότε ξαφνικά έπεκράτησεν ή έντύ- 
πωσις ότι ό Ζάκ, πού πάλευε ίσως μέσα στόν εαυτό του, άπό τό ένα μέρος γιά τήν 
άγάπη του γιά τήν ’Αλκμήνη καί άπό τό άλλο μέρος άπό τήν άγάπη προς τούς γονείς 
του, πού δέν ήθελε νά τούς στενοχωρήση μέ τήν άλλαξοπιστία του καί μέ τό γάμο του 
μέ μιά Χριστιανή, δέν βρήκε άλλη λύσι παρά τήν έξαφάνισι του. Καί έφ’ όσον δέν 
είχε διαπιστωθή άφιξις τού Ζάκ στόν Πειραιά καί άποβίβασίς του άπό τό βαπόρι,
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φαίνεται δτι τό κακόμοιρο τό παιδί, ένώ το πλοίο έταξείδευεν άπό την Χαλκίδα στον 
Πειραιά, ηύτοκτόνησε. ’Έπεσε δηλαδή στη Θάλασσα καί έπνίγηκε. Καί την εύκολη 
αυτή λύσι τόσο τήν πίστεψαν δλοι, ’Αστυνομία καί τύπος, πού σιγά-σιγά οί άνακρί- 
σεις καί οί έρευνες έγιναν πιά τυπικές καί οί έφημερίδες έπαυσαν να γράφουν για τήν 
έξαφάνισι τοϋ ομορφου Ζάκ. Καί τα γράμματα άπό τό Βόλο στήν φιλενάδα του καί 
στους δικούς του, γιά παγίδα, για κλοιό, γιά μπλέξιμο καί για άπατεώνα; Δεν βα- 
ρυέστε... Τα έγραψε θέλοντας, αύτοκτονώντας, νά γίνη λόγος γιά τήν αυτοκτονία 
του καί θόρυβος μέ τό όνομά του. Παιδικές ή μάλλον έφηβικές κουταμάρες...

’Από τήν έξαφάνισι τοϋ Ζάκ έως δτου, υστέρα άπό καμμιά εικοσαριά μέρες, 
έπαυεν ό θόρυβος, δέν είχα άνακατωθή σ’ αύτή τήν ύπόθεσι, μιά καί δού
λευα σέ ’Αθηναϊκές καί δχι σέ Θεσσαλονίτικες έφημερίδες. Είχα μάθει δμως δλες 
τις λεπτομέρειες καί φύλαξα στο άρχεΐο μου άποκόμματα μέ τά γράμματά του καί 
μέ δλα τά σχετικά, γιατί μοϋ φαινόταν μεγάλο μυστήριο δλη αύτή ή ύπόθεσις. Κάτι 
μοΰ έλεγε μέσα μου δτι έπρόκειτο γιά τραγωδία, γιά έγκλημα. Γιά τό πιο περίεργο 
καί γιά τό πιο σατανικό έγκλημα πού έπρόκειτο νά άπαντήσω στή δημοσιογραφική 
μου ζωή. Σ ’ ένα έγκλημα πού δέν θά βράδυνα νά άνακατευθώ καί ό ίδιος. Σ ’ ένα 
φοβερό κακούργημα, πού δυστυχώς δέν βρέθηκε στά τόσα χρόνια, ούτε ό δράστης 
ή οί δράστες, ούτε οί άφορμές...

Είχαν περάσει δυο καί πάρα πάνω μήνες άπό τήν ύπόθεσι έκείνη της Θεσ
σαλονίκης καί είχε παύσει πιά ό δημιουργηθείς τό πρώτο της δεκαπενθήμερο θόρυ
βος, δταν τό άπογευματάκι της Παρασκευής 9 Ίανουαρίου τοϋ 1925, ένώ ήμουνα 
μέσα στο μικρό ιατροδικαστικό έργαστήριο, νεκροτομείο τό λέγαμε τότε, πού ήταν 
σ’ ένα παλαιό ισόγειο τής όδοΰ Σωκράτους, σέ κτίριο πού άνήκε στο μακαρίτη τον 
καθηγητή τής ιατροδικαστικής Γιάννη Γεωργιάδη, πού είχε δίπλα τότε τό ιδιόκτητο 
σπίτι του, στή σημερινή θεόρατη πολυκατοικία, άπέναντι άπό τό σημερινό μέγαρο 
τής «Καθημερινής», ένώ ήμουνα λέγω έκεΐ, γιατί είχα πεταχθή άπό τά άπέναντι 
φτωχικά τότε καί παλαιά γραφεία τής «Καθημερινής» πού δούλευα, γιά τό συνηθι
σμένο άπογευματινό ρεπορτάζ, είδα νά φθάνη άγκομαχώντας ένας χωροφύλακας, 
κουβαλώντας στον ώμο του ένα μεγάλο τσουβάλι, πού φαινόταν σαν νά είχε κάτι 
βαρύ μέσα. Ό  χωροφύλακας ήταν άπό τον τότε Σταθμό Χωροφυλακής Κα- 
πανδριτίου καί κουβαλούσε μέσα στο σακκί κάτι ύπολείμματα ένός πτώματος 
πού τό είχε «ξεράσει ή θάλασσα», καθώς έλεγε, πέρα στον Κάλαμο. Περίεργος 
κάθησα νά παραλάβη ό κλητήρας τό πτώμα καί τό έγγραφο καί νά άνοιξη τό τσου
βάλι. Καί άπ’ αύτό, τυλιγμένο πρώτα σ’ έφημερίδες καί υστέρα σέ παληόπανα, είδα 
νά ξεπροβάλουν ένα δεξί χέρι ανθρώπινο καί ένα άριστερό πόδι, πού συνεκρατοΰντο 
άπό μερικά παΐδια καί πέτσες πού είχαν μείνει άπό τό υπόλοιπο κορμί. Δέν ύπήρ- 
χαν άπό τό τελευταίο παρά έλάχιστα ύπολείμματα καί άπό τό πτώμα έλλειπαν όλό- 
τελα καί τό κεφάλι καί τό άριστερό χέρι καί τό δεξί πόδι καί τό άλλο μέρος τοϋ 
κορμοΰ. Στο πτώμα ήταν στήν άκρη τοϋ ποδιοΰ ένα καφέ άνδρικό παπούτσι, σχεδόν 
καινούργιο, ένα ζευγάρι μαΰρες κάλτσες καί ή καλτσοδέτα.

Τό παράξενο έκεΐνο εύρημα, μοΰ προκάλεσε τέτοια έντύπωσι, ώστε παράτησα 
άμέσως κάθε άλλη δουλειά καί κάθησα στο νεκροτομείο. Ά πό  τό έγγραφο τοϋ 
σταθμάρχου Καπανδριτίου έβγαινε δτι στις 7 Ίανουαρίου κοντά στον Κάλαμο, στήν 
άκτή έπάνω καί κοντά στή Σπηλιά τοϋ Τόλια, ένας χωρικός, ό Γιάννης Δήμας, ένώ 
έγύριζε τήν έρημιά έκείνη μέ τό ντουφέκι του γιά νά κυνηγήση τσίχλες καί κοτσίφια 
στο καταχείμωνο, είδε ξαφνικά νά έχη βγάλει ή θάλασσα στή στεριά ένα πόδι 
καί ένα χέρι άνθρώπινο. Τρομαγμένος πήγε άμέσως νά πή γιά τό μακάβριο 
εύρημά του στο σταθμάρχη πού ήταν στο Καπανδρίτι καί είχε στή δικαιοδοσία του 
δλη τότε τήν περιφέρεια. 'Ο άνθυπασπιστής Λιανάς, αυτός ήταν τότε ό σταθμάρχης, 
έτρεξεν άμέσως μέ δυό χωροφύλακες, μέ τό Δήμα καί άλλους χωρικούς καί μέσα σ’ ένα
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τσουβάλι μετέφεραν τά υπολείμματα τοΰ ανθρωπίνου έκείνου κορμιού στο Καπαν- 
δρίτι καί άπό εκεί τά έστειλε στήν ’Αθήνα για νά τά δουν οί ίατροδικασταί καί νά 
πουν αν ήσαν άπό έγκλημα ή άπό κανέναν φουκαρά πού έπεσε στή θάλασσα γιά νά 
αύτοκτονήση. Πάντως στο έγγραφό του ό σταθμάρχης έτόνιζεν ότι κανένας άνδρας 
δέν είχε χαθή άπό την περιφέρειά του καί ότι επομένως τό χέρι καί τό πόδι έπρεπε 
νά είναι ή κανενός άπό τήν άπέναντι Εύβοια ή άπό κάποιον πού έπεσε άπό βαπόρι 
ή καΐκι στη θάλασσα. ’Επίσης έγραφεν ότι είχε ψάξει όλη τήν περιφέρεια στις άκτές, 
χωρίς νά βρή ούτε κεφάλι, ούτε τά υπόλοιπα τοΰ πτώματος.

’Έμεινα καί κάθησα σ’ ολη τή λεπτομερεστάτη νεκροψία πού έκαναν ό μακα
ρίτης πιά καθηγητής Γιάννης Γεωργιάδης, μέ τον τότε έπιμελητή του καί μετά 
καθηγητή Γρηγόρη Κάτσα καί τον ιατροδικαστή Γιώργο Τρουπάκη, μακαρίτες πιά 
καί οί δυο τελευταίοι.’Ησαν ανθρώπινες σάρκες μέ τό δεξί χέρι, τήν δεξιά ωμοπλάτη, 
τό δεξί μέρος τοΰ σώματος καί τό άριστερό πόδι μέ τό άριστερό τμήμα τής λεκάνης. 
Οί σάρκες ήσαν άποσυντιθεμένες καί μισολυωμένες άπό παραμονή τους στο θαλασ
σινό νερό επί πολλές μέρες, ί'σως καί περισσότερο άπό μήνα, γιατί είχε γίνει ένα 
είδος σαπουνοποιήσεώς τους. ’Από τήν καταμέτρησι τοΰ ποδιού έβγαινεν ότι αυτό 
έπρεπε νά ήταν Ιδχρονου μέ 20χρονου νέου. ’Επάνω στις σάρκες βρέθηκαν πάρα 
πολλά τραύματα μέ «τέμνον καί νϋσσον» οργανον καί μερικά άπό αύτά ήσαν μετα
θανάτια. ’Επάνω στά κόκκαλα υπήρχαν τομές άπό μαχαίρι. Ά ρ α  μετά σφαγή ή 
δολοφονία είχε γίνει διαμελισμός τοΰ πτώματος, μέ άποκλειστικό σκοπό τήν μή 
άναγνώρισι τοΰ θύματος. Καί στις σημειώσεις μου μέσα, μά καί στήν «Καθη
μερινή» τής Παρασκευής 9 ’Ιανουάριου 1925, βρίσκω τό τί μοΰ είχε πή στο διάστη
μα τής νεκροτομής εκείνης ό σεβαστός μου φίλος μακαρίτης Γεωργιάδης.

—’Ασφαλώς πρόκειται γιά έγκλημα πρωτοφανές, περίεργο καί μυστηριώδες. 
'Ένα έγκλημα Ευρωπαϊκό, τελείως άσυνήθιστο γιά τήν Ελλάδα. Κύριε Δημοσιο
γράφε χρέος σου τώρα νά μας βοηθήσης, δπως σέ βοηθάμε. ’Εμπρός, πλήρη περι
γραφή σ’ δ,τι βλέπεις, μήπως καί βρεθή άπό τήν περιγραφή σου ποιο είναι τό θΰμα. 
Άλλοιώς πώς ν’ άρχίσουμε; Ά πό  ποΰ νά ξεκινήσουμε, αν δέν ξέρουμε ποιος μπορεί 
νά είναι ό σκοτωμένος ή σφαγμένος καί κομματιασμένος ;

—Μά καί σκοτωμένος ; τον ρώτησα.
—Καί γιατί οχι ; ’Έ χω  κεφάλι ή κορμό γιά νά δώ αν τον έσφαξαν ή τον έπυ- 

ροβόλησαν γιά νά σκοτώσουν τον μακαρίτη; ’Εγώ βλέπω δτι μέ μαχαίρι, κατά πάσαν 
πιθανότητα, τον έκαναν, σκοτωμένο πιά, κομμάτια καί τά κομμάτια αύτά τά πέταξαν 
στή θάλασσα. Καί τό κεφάλι, άπό τό όποιον ’ίσως άνεγνωρίζετο παρ’ δλον τον καιρόν 
πού έχει περάσει, σαν βαρύτερο άπό ίσο όγκο ΰδατος, βυθίστηκε. Μά ή θάλασσα κρα- 
τάει καλά τά μυστικά της. Εμπρός, κ.κ. δημοσιογράφοι βοηθήστε.

Καί τήν άλλη μέρα, Παρασκευή 9 ’Ιανουάριου 1925, γράφω στήν «Καθη
μερινή» δτι τό άγνωστο θΰμα είναι νέος 18—20 χρόνων πού φοροΰσε δχι σκαρπίνι, 
άλλά στιβάλι μυτερό μονόσολο άπό καφέ σκοΰρο δέρμα καί κάλτσα μαύρη μέ μπα- 
γιέττα. Τό παπούτσι, πράγμα παράξενο, στή σόλα του καί κάτω άπό τήν πίσω άκρη 
τοΰ τακουνιοΰ είχε σκαλισμένο τον άριθμό 3839, πράγμα πού δέν συνηθίζετο στήν 
’Αθήνα, καί τό τακοΰνι είχε καρφωθή μέ πέντε καρφιά «ήμιπεταλοειδή». Σαν 
μισοφέγγαρο κλειστό δηλαδή πού τέτοια κουμπιά δέν τά χρησιμοποιούσαν έως τότε 
στήν Αθήνα οί παπουτσήδες. Τέλος δτι ή έπιδερμίς τοΰ μακαρίτου έπρεπε νά ήταν 
έξαιρετικά λευκή καί δτι επάνω στο δεξί χέρι καί στο άριστερό μηρό καί στά ελά
χιστα υπολείμματα τοΰ.κορμιοΰ υπήρχαν περισσότερες άπό σαράντα τομές μέ μαχαίρι, 
πράγμα πού άπεδείκνυεν δτι ό δολοφόνος ή οί δολοφόνοι, άγνωστοι δπως καί τό θΰμα, 
ήσαν πολύ άτζαμήδες γιά τον τεμαχισμό τοΰ πτώματος, πού βιάζονταν νά τελειώ
σουν, γιά νά άπαλλαγοΰν άπό τά κομμάτια του.

Αύτά έγραψα καί τήν ’ίδια νύχτα τής Παρασκευής 9 ’Ιανουάριου, μόλις δηλαδή
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ  τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

___Χ ουάιτχέντ « Ή  ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν--------------------------
τοΰ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋ

........ — ■  -----------  1 ................ προη γου μ ένου)

Κανένας άπό τούς υπαλλήλους τοΰ F.B.I. δεν προσέρχεται στο γραφείο το 
πρωί καί να άπορή λέγοντας: «Τί θά κάνω σήμερα ;». Γνωρίζει έκ των προτέρων 
τί θά κάνη, γιατί ή έργασία του είναι καταστρωμένη σέ πλάνο άπό το προηγούμενο 
βράδυ. Έάν ή προεργασία δεν έχη γίνει άπο τήν προηγούμενη, τότε θά πρέπει νά 
προσέλθη ένωρίτερα στο γραφείο γιά νά τήν έτοιμάση. Το έκ των προτέρων κα
θορισμένο σχέδιο έργασίας γνωστοποιείται κατά τις προφορικές άναφορές των 
υπαλλήλων.

Τήν παραμονή της ήμέρας της υποβολής τής άναφοράς του, ό ύπάλληλος θά 
το γνωστοποιήση στον προϊστάμενο τής υπηρεσίας στενογράφων, θά τον ρωτήση 
πότε θά μπορέση νά ύπαγορεύση τήν άναφορά του καί θά τοϋ πή πόση ώρα θά διαρ- 
κέση περίπου. Πρέπει νά έχη έπεξεργασθή έκ των προτέρων τήν άναφορά του κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε, όταν φθάση ό στενοδακτυλογράφος, νά είναι έτοιμος νά άρχίση 
άμέσως τήν ύπαγόρευσι.

Μ’ αύτό τό σύστημα τό F.B.I. δίδει στούς στενογράφους εκείνο πού μπορεί 
κανείς νά το άποκαλέση «εύκαιρία κριτικής». Κατά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα 
ζητείται άπό τον στενογράφο νά σημειώση, έάν ό ύπάλληλος έχη προετοιμάσει 
κατάλληλα τήν άναφορά του, έάν ή ύπαγόρευσις είναι γρήγορη ή άργή, καί τί μπορεί 
νά γίνη γιά νά έπιτευχθή βελτίωσις στήν τεχνική τής ύπαγορεύσεως.

"Οταν τελειώση ή ύπαγόρευσις, οί άναφορές τοΰ ύπαλλήλου ελέγχονται, σχο
λιάζονται καί θεωροΰνται άπό ένα επιθεωρητή, ό όποιος τίς υπογράφει καί τις υπο
βάλει στο ’Αρχηγείο στήν Ούάσιγκτων.

Γιά τόν ύπάλληλο τοΰ F.B.I. δέν υπάρχει καθωρισμένος χρόνος έργασίας, 
γιατί οί άνατρεπτικοί καί οί έγκληματίαι έργάζονται ολόκληρο τό εικοσιτετράωρο. 
Ό  ύπάλληλος δέν είναι κύριος τοΰ έαυτοΰ του, όσον άφορά τόν έλεύθερόν του χρό
νον, γιατί πρέπει νά είναι πάντοτε έτοιμος νά μεταβή όπου τόν διατάξουν καί όποια- 
δήποτε ώρα. ’Εργάζεται πάντοτε πέραν τοΰ κανονικού. Κατά τό έτος 1956 κάθε 
ειδικός ύπάλληλος έπραγματοποίησε πλέον των δύο ωρών ήμερησίως υπερωρίες. 
Οί υπάλληλοι έλαβαν 5.000.000 δολλάρια γιά ύπερωρίες. «"Ενα πράγμα είναι βέ
βαιο» έδήλωσεν ένας άξιωματικός τοΰ F.B.I. ((Σκοπεύουμε νά δώσουμε κάποια άξια 
στο άτομο γιά τά χρήματά του. Ζητούμε τίμια έργασία καί μάλιστα λίγο περισ
σότερο».

'Η  άπαίτησις αύτοΰ τοΰ «λίγο περισσότερο» άπό τούς υπαλλήλους προεκάλεσε 
κάποια σχόλια μερικές φορές, άλλά τό F.B.I. είναι πεπεισμένο ότι ή πολιτική πού 
έφαρμόζει γιά τό προσωπικό του, προσφέρει πράγματι περισσότερη άσφάλεια, άπό-

έφθασε στή Θεσσαλονίκη μέ τήν ταχεία τότε ή «Καθημερινή» καί οί άλλες ’Αθη
ναϊκές εφημερίδες μέ τήν πάρα πάνω περιγραφή καί μέ τίς λεπτομέρειες γιά τό καφέ 
στιβάλι μέ τόν άριθμό 3893 καί τά πέντε καρφιά-μισοφέγγαρα στο τακούνι, ήλθεν 
ή άπάντησις : Τό παπούτσι αυτό ήταν τοΰ έξαφανισθέντος τήν 1η Νοεμβρίου άπό τήν 
Θεσσαλονίκη Ζάκ Κάστρο. 'Ο 18χρονος Εβραίος λογιστής τοΰ χρυσοχοείου 
Μπουρλά, ό έμπεσών σέ παγίδα καί κλοιόν στον Βόλο ήταν θύμα φοβεροΰ εγκλήμα
τος. Καί τό πτώμα του είχε διαμελισθή μετά τήν δολοφονία.

(Συνεχίζεται)
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λαυσι, προσωπική ίκανοποίησι και συναίσθησι των προσόντων τοΰ υπαλλήλου, άπό 
κάθε άλλη κρατική υπηρεσία.

Δεν υπάρχει πρόβλημα προσελεύσεως καί κατατάξεως υπαλλήλων. ’Απ’ όλα 
τά μέρη καί άπ’ όλες τις περιοχές των 'Ηνωμένων Πολιτειών καταφθάνει ένας χεί
μαρρος αιτήσεων άπ’ αύτούς πού έχουν διαβάσει για το F.B.I. ή έχουν έπηρεασθή 
άπό τον κινηματογράφο, τήν τηλεόρασι, τό ραδιόφωνο ή άπό τις αφηγήσεις φίλων 
τους. Πολλοί υποψήφιοι συνιστώνται άπό άνθρώπους πού ήδη εργάζονται στο F.B.I. 
Σέ πολλές περιπτώσεις πατέρας καί γυιός, αδελφοί καί άδελφές, μητέρες καί θυγα
τέρες είναι ύπάλληλοι τοΰ F.B.I. ’Ακόμα καί έγγονοι πρώην υπαλλήλων κατατάσ
σονται στο σώμα. 'Ένας άπό τούς πρώτους ύπαλλήλους τοΰ F.B.I. ήταν ό Έντουαρντ 
Μπρέναν, πού υπηρέτησε άπό τό 1908 μέχρι τό 1925. Ό  γυιός τοΰ Μπρέναν, ό Τζών, 
κατατάχθηκε στο Γραφείο ’Ερευνών τό 1Θ29, καί τώρα ό νεαρός ’Έντουαρντ Μπρέ
ναν, ό τρίτος τής γενεάς τών Μπρέναν, υπηρετεί ώς ειδικός υπάλληλος τοΰ F.B.I.

Τούς ειδικούς ύπαλλήλους τούς πλησιάζουν, σέ κάθε πόλι πού έπισκέπτονται, 
οί μαθηταί τών γυμνασίων καί τών κολλεγίων, πού ένδιαφέρονται νά σταδιοδρομή
σουν στο F.B.I. καί ζητούν πληροφορίες. Καί οί επιστολές φθάνουν κατά χιλιάδες 
στο ’Αρχηγείο πού ρωτούν καί θέλουν νά μάθουν τί πρέπει νά κάμουν γιά νά άπο- 
κτήσουν τά προσόντα πού άπαιτοϋνται γιά τήν πρόσληψί τους στο F.B.I.

Μερικοί κριτικοί έχουν άποκαλέσει τό σύστημα προσλήψεως ύπαλλήλων τοΰ 
F.B.I. ώς ένα παράδειγμα «πατριαρχικότητος». To F.B .I. θεωρεί τό σύστημά του 
αυτό ώς τό καλύτερο καί τό πλέον σύγχρονον, έν σχέσει μέ τό σύστημα άλλων κρα
τικών ύπηρεσιών. Τό καλύτερο πράγμα, ίσως είναι νά κρίνη ό άναγνώστης άπό τήν 
ύποθετική περίπτωσι τής Μαίρης Σμίθ, πού έφθασε στήν Ούάσιγκτων γιά νά κατα- 
ταγή στο F.B.I. ελαφρά συγχυσμένη καί λίγο φοβισμένη. 'Η  περίπτωσις τής Μαί
ρης δέν είναι άσυνήθης άπό οίασδήποτε πλευράς.

'Η  Μαίρη είχε τον άριθμό τηλεφώνου τοΰ F.B.I. στήν τσάντα της καί κάλεσε 
τό τμήμα προσωπικοΰ. Τήν έκάλεσαν άμέσως στήν πτέρυγα τοΰ F.B.I. Μιά υπάλληλος 
τοΰ τμήματος στεγάσεως τήν έβοήθησε νά βρή δωμάτιο σέ μιά άπό τις εγκεκριμένες 
πολυκατοικίες μαζί μέ μιά άλλη ύπάλληλο τοΰ F.B.I. γιά νά μοιρασθοΰν τά έξοδα 
τοΰ ενοικίου. «Έάν ύπάρχη κάτι πού σάς στενοχωρεϊ ή ό,τι δήποτε άλλο πού 
μπορούσε νά σάς βοηθήσουμε», είπαν στή Μαίρη, «θά μάς πάρετε στο τηλέφωνο 
άμέσως. Κάποιος θά βρίσκεται στο γραφείο έδώ ολόκληρο τό εικοσιτετράωρο».

Τήν έπομένη Δευτέρα ή Μαίρη άνέλαβεν εργασία καί άπό τή στιγμή εκείνη 
ήταν τόσο πολυάσχολη, ώστε νά μήν αισθάνεται μοναξιά ή φόβο. Τις δύο πρώτες ήμέ- 
ρες παρηκολούθησε διαλέξεις προσανατολισμού καί έμαθε γιά τις εύθΰνες τοΰ F.B.I. 
στήν έφαρμογή τοΰ νόμου καί τήν εθνική άσφάλεια. Τής είπαν τί έπρεπε νά κάμη έκ 
μέρους της στήν εργασία της, ποΰ μποροΰσε νά βρή καλά τρόφιμα καί σέ λογικές 
τιμές. Ποΰ υπήρχε εκκλησία στή συνοικία της καί ποΰ θά εδρισκε καλή ψυχαγωγία. 
'Η  Μαίρη συνήντησε τήν νοσοκόμο τής υγειονομικής υπηρεσίας τοΰ F.B.I. ή οποία 
τής εξήγησε ποιου είδους ιατρική περίθαλψις θά τής παρέχεται.

Μετά τήν τρίτη ήμέρα ή Μαίρη έκλήθη στο γραφείο τοΰ βοηθού διευθυντοΰ 
τοΰ τμήματός της. ’Αργότερα τής άνέλυσαν τούς κανονισμούς τοΰ γραφείου, τις ώρες 
άναπαύσεως, τις ώρες τοΰ φαγητοΰ καί πώς πρέπει νά φροντίζη γιά τή περιουσία 
τοΰ δημοσίου, τά εφόδια καί τήν άσφάλεια.

Τις πρώτες ήμέρες, ένα άπό τά κορίτσια πού έργαζόταν μαζί μέ τή Μαίρη, 
έγευμάτισε μαζί της καί μετά συνήντησαν καί άλλες ύπαλλήλους. Τά στοιχεία τής 
Μαίρης καί ό τόπος καταγωγής της κατεχωρίσθησαν στον πίνακα άνακοινώσεων καί 
έτσι άρχισε νά συναντά καί άλλα κορίτσια πού κατάγονταν άπό τήν πολιτεία της, 
καί πού τής παρείχαν τις συμβουλές των. Στο τέλος τοΰ δεκαημέρου ή Μαίρη έκλήθη
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γιά προσωπική έξέτασι άπό 
καλά.

τον επιθεωρητή, ό όποιος τής εΐπεν δτι έπήγαινε πολύ

'Ύστερα άπό εξήντα μέρες ή Μαίρη είχε τήν ευκαιρία νά ίδή μιά έγγραφη 
άναφορά πού είχε συνταχθή για τήν έργασία της—περί τής άποδοτικότητός της. 
Τής είπαν πώς θά μπορούσε νά βελτιώση τήν έργασία της σημειώνοντας πρόοδο, 
τις προϋποθέσεις τής μελλοντικής έξελίξεώς της καί τις εύθϋνες της. Τής είπαν σέ 
ποιά σημεία ήταν άδύνατη καί πώς θά έδιορθώνετο.

Ύστερα άπό αύτά, ή Μαίρη έλάμβανε μέρος σέ μιά συγκέντρωσι τοϋ τμήματός 
της πού γίνεται κάθε έξη μήνες, όπου άνεπτύσσετο ή αποστολή τοϋ τμήματος ως 
ένα σύνολον καί τί έσήμαινεν ή άκολουθητέα τακτική στήν έργασία τους. 'Η  οικο
γένεια τής Μαίρης έλάμβανεν έπιστολές άπό τό Γραφείο τό όποιο τήν ένημέρωνε 
γιά τήν πρόοδό της καί προσκαλοΰσε τούς γονείς της νά έπισκεφθοΰν τό Γραφείο. 
'Όταν ή Μαίρη άρρώστησε γιά μερικές ήμέρες, τό Γραφείο ένημέρωνε τήν οίκογέ- 
νειά της καί ή υγειονομική υπηρεσία παρακολουθούσε συνεχώς τήν κατάστασί της 
καί τής παρείχε τις δέουσες φροντίδες.

'Η  Μαίρη Σμίθ είναι μιά άπό τις 8.000 περίπου διοικητικούς υπαλλήλους 
τοϋ F.B.I. καί ή κάθε μιά άπό αυτές τυγχάνει τής αυτής μεταχειρίσεως καί βοή
θειας.

To F.B.I. έχει υιοθετήσει τό σύστημα άμίλλης καί βρίσκει τον τρόπο νά παρα- 
κινή τον υπάλληλο νά χρησιμοποιή τις ιδέες του προς βελτίωσι τών ικανοτήτων του, 
κερδίζοντας έτσι περισσότερα μέ τήν άνταμοιβή τών έξαιρετικών υπηρεσιών— 
όπως στήν περίπτωσι κατά τήν όποιαν ένας ειδικός υπάλληλος περιφρόνησε τις 
σφαίρες ένός ένοπλου κακοποιού καί έσπευσε νά βοηθήση ένα άστυνομικό στήν κατα- 
δίωξί του. 'Η  άμοιβή του ήταν 500 δολλάρια. Κατά τό 1956 άπενεμήθησαν 486 
υλικές άμοιβές, συνολικής άξίας 77.005 δολλαρίων στούς ύπαλλήλους τοϋ F.B.I. 
γιά έξαίρετες πράξεις τους. To F.B.I. είχε καθιερώσει τήν άπονομήν υλικών άμοι- 
βών μερικά χρόνια πριν ή ομοσπονδιακή κυβέρνησις υίοθετήση τό σύστημα τούτο.

"Ενα έπαγγελματικό περιοδικό, πού έχει τον τίτλο «Ίνβεστιγκέητορ», είναι 
ένα είδος δημοσιογραφικού οργάνου πού άσχολεΐται μέ τή δράσι τού F.B.I. γύρω 
στά σπόρ, στά κοινωνικά θέματα, τις προαγωγές καί ύλικές άμοιβές. Καί ό οργανι
σμός ψυχαγωγίας τού F.B.I. προάγει τις έξωϋπηρεσιακές σχέσεις τών υπαλλήλων 
καί οργανώνει χορούς, έκδρομές, άγώνες, άθλητικές έπιδείξεις κλπ. Υπάρχουν διά
φορες λέσχες πού άνήκουν στον οργανισμό ψυχαγωγίας τού F.B.I. Πάνω άπό 13.000 
υπάλληλοι τού Εραφείου είναι μέλη τού οργανισμού, πληρώνοντες 1,5 δολλάριο τό 
χρόνο ώς συνδρομή.

Μιά πλευρά τού F.B.I., πού είναι άγνωστη στούς έκτος τού σώματος, είναι 
ή καλωσύνη καί ή άλληλεγγύη μεταξύ τών υπαλλήλων, όταν ένα μέλος τής οικογένειας 
ένός υπαλλήλου βρεθή σέ δύσκολη θέσι. Προ καιρού ένας ειδικός υπάλληλος—έγγαμος 
καί πατέρας δύο παιδιών—έπλήγη άπό πολιομυελίτιδα. Προ τής σοβαρωτάτης κα- 
ταστάσεώς του, συγκεντρώθησαν οί γυναίκες τών άλλων συναδέλφων του καί συνε- 
φώνησαν άπό κοινού νά βοηθήσουν μέ όλα τά μέσα τήν σύζυγο τοϋ άρρώστου στήν 
συντήρησι τοϋ σπιτ,οΰ της καί τήν φροντίδα τών παιδιών της. Στο νοσοκομείο όπου 
βρισκόταν ό άρρωστος έστειλαν μιά συσκευή τηλεοράσεως καί οί νοσοκόμες τής υ
γειονομικής υπηρεσίας τού F.B.I. παρακολουθούσαν, καθημερινώς τήν κατάστασί 
τού ασθενούς. Στο θάλαμό του έγκαταστάθηκε άπό τούς συναδέλφους του μιά κλι
ματιστική συσκευή.

"Ενας ύπάλληλος έπεσκέφθηκε τό νοσοκομείο καί έπέστρεψε στο ’Αρχηγείο 
μέ τήν άναφορά ότι ό άσθενής άρχισε νά στεναχωρήται γιά τήν υπηρεσία του. Τότε 
τον έπεσκέφθηκε ό Χοΰβερ καί τού είπε: «Πάντοτε θά βρίσκεται μιά θέσι γιά σένα. 
Νά μή στεναχωριέσαι γιά δουλειά. Νά γίνης μόνο καλά».
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Τελικά ό υπάλληλος έξήντλησε δλο τδ χρόνο κανονικής καί άναρρωτικής ά
δειας πού έδικαιοϋτο. Ή  μισθοδοσία του έσταμάτησε, τεθείς σέ διαθεσιμότητα. Οί 
φίλοι καί συνάδελφοί του έσκέφθηκαν τότε δτι, άν κάθε υπάλληλος πού υπηρετούσε 
στο ’Αρχηγείο έδιδεν εξήντα σέντς κάθε φορά πού έπληρώνετο, ή μισθοδοσία τού 
άσθενοϋς θά συνεχιζόταν. Ή  έκτελεστική έπιτροπή ένέκρινε τό σχέδιο αυτό καί σέ 
κάθε τμήμα έτοποθετήθηκαν ειδικά κιβωτίδια κατά τήν ήμέρα τής μισθοδοσίας. Δεν 
έσημειώνετο ποιος έδιδε καί πόσα. Ό  άρρωστος υπάλληλος δμως έσυνέχιζε νά λαμ- 
βάνη τόν μισθό του.

Τό πνεύμα αυτό τής άλληλεγγύης δεν είναι κάτι τό νέο μεταξύ των ύπαλλήλων 
τού F.B.I. Έ π ί 30 χρόνια τό άρχεΐο του είναι γεμάτο από τέτοιες περιπτώσεις. 
"Οταν ένας ύπάλληλος φονευθή ή άποθάνη έν ύπηρεσία, τότε ή χήρα τού ύπαλλήλου, 
εάν είναι ικανή, γνωρίζει δτι πάντοτε θά βρή μιά έργασία στις τάξεις τού F.B.I. 
ή δτι τά παιδιά της θά πιάσουν έργασία. "Οταν έσκοτώθηκε ό ειδικός ύπάλληλος 
Κάρτερ Μπάουμ άπό τόν κακοποιό «Νέλσον» τό 1934, στη Σπάϊντερ Λέηκ τής Γουΐ- 
σκονσιν, ήταν 29 ετών καί πατέρας δυο παιδιών. Ή  χήρα τού Μπάουμ έδέχθηκε τήν 
προσφορά τού Χοΰβερ καί άνέλαβεν έργασία στο F .B .I., όπου παρέμεινε μέχρι τό 
1944, οπότε υπέβαλε αΐτησι παραιτήσεως, ή οποία καί ένεκρίθη.

"Οταν ό Σάμ Κώλεϋ έτραυματίσθηκε θανάσιμα στή συμπλοκή μέ τόν «Νέλσον», 
ή κυρία Κώλεϋ άνέλαβεν έργασία στο F.B.I. καί παρέμεινε στο Γραφείο μέχρι τό 
1948, δτε έζήτησε νά παραιτηθή, γιατί ήθελε νά διαθέτη περισσότερο χρόνο μαζί 
μέ τά παιδιά της.

Παρά τήν ύγιά σωματική διάπλασι τού συνόλου τών ύπαλλήλων τού F.B.I., 
ύπάρχουν έπίσης καί πολλά άνάπηρα άτομα πού έχουν βρή μόνιμη έργασία στο Γρα
φείο, δείχνοντας άποφασιστικότητα νά υπερνικήσουν τις σωματικές άτέλειές τους.

Διαλέγουμε στήν τύχη τήν περίπτωσι τής Τζέην X. "Οταν άκόμη ήταν παιδί 
καί ζοΰσε στο Μισισιπή, ή Τζέην είχε σπάσει τό άριστερό της χέρι, μέ άποτέλεσμα 
νά τής τό κόψουν άκριβώς κάτω άπό τόν άγκώνα. Τό κοριτσάκι άρνήθηκε νά κατα- 
δικάση τόν εαυτό του λόγω τού άτυχήματός του. Πήγε στο γυμνάσιο καί έγινε ή 
καλύτερη δακτυλογράφος τής τάξεώς της. * Η έξαιρετική ίκανότης τού κοριτσιού 
αυτού προεξένησε μεγάλη έντύπωσι σ’ ένα ειδικό ύπάλληλο τού F.B.I. καί τής συνέ
στησε νά περάση άπό τά γραφεία τού ’Αρχηγείου, δταν ή τάξις της θά έπήγαινε τήν 
άνοιξι έκδρομή στήν Ούάσιγκτων. Ή  Τζέην πράγματι έπεσκέφθη τά γραφεία τού 
F.B.I. καί έζήτησε έργασία. Έσήκωσε ψηλά τό κεφάλι της καί είπε: «Μπορώ νά 
κάνω δ,τι δήποτε μπορεί νά κάνη καί ένας άλλος».

"Οταν έτελείωσε τό γυμνάσιο ή Τζέην προσελήφθη στήν ύπηρεσία. Παρ’ δλον 
δτι έγραφε μόνο μέ τό ένα χέρι, ήταν ή καλύτερη δακτυλογράφος τού τμήματός της 
καί προήγετο κανονικά. Ή  ιστορία της είχε καί τό εύτυχές τέλος. 'Η  Τζέην βρήκε 
στο νέο περιβάλλον τόν νέο πού τήν έκαμε σύζυγό του.

(  Συνεχίζεται)



' ϊπ ό  τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

1 1 α ρ  δλην τήν άπογοήτευσιν πού προκαλεΐ εις ώρισμένα σημεία τύ άρθρον 
τούτο τοϋ κ. Ρέυμοντ Μιλλέτ, θεωρείται βέβαιον δτι ή ’Ιταλική ’Αστυνομία καί ή 
Ίντερπόλ έν συνεργασία θά θέσουν τέρμα εις τήν φοβέραν έγκληματικήν όργάνωσιν 
αυτήν τήν φοράν. "Η δτι θά καταφέρουν τά πλήγματα έκεϊνα πού, έν συνδυασμώ 
μέ άλλα κοινωνικά μέτρα κατά το άμεσον μέλλον, θά οδηγήσουν τήν Μαφίαν εις 
άναγκαστικήν αύτοδιάλυσίν της. Τά τελευταία τηλεγραφήματα είναι άρκούντως 
ένθαρρυντικά προς τούτο, άφοϋ 1.000 περίπου άτομα έχουν συλληφθή μέχρι τού 
’Οκτωβρίου 1963, άφοΰ έπικίνδυνοι παράγοντες άναζητοϋνται εις Γαλλίαν, Γερμα
νίαν καί Βόρειον ’Αφρικήν καί εΐδικώτερον 23 ήγετικά στελέχη καταζητούνται εις 
τήν ’Αργεντινήν. Πλήν τούτων, τηλεγράφημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1963 όμιλεΐ 
περί ώρισμένων μέτρων πού ή κοινοβουλευτική έπιτροπή διά τήν Μαφίαν φέρεται νά 
προτείνη. «Ώ ς έγνώσθη έκ λίαν θετικών πηγών», λέγει το τηλεγράφημα, «ιταλική 
» κοινοβουλευτική έπιτροπή μελετώσα το πρόβλημα τής Μαφίας... έπρότεινε χθες 
» τήν νύκτα δπως αί άστυνομικαί άρχαί θέτουν ύπο κράτησιν έπί μακρόν χρονικόν 
» διάστημα τούς ύποπτους εις τάς περιοχάς της δυτικής Σικελίας, δπου δρά ή παρά- 
» νομος αύτή τρομοκρατική όργάνωσις. Ή  έν λόγω κοινοβουλευτική έπιτροπή έπρό- 
» τεινεν επίσης τήν επιβολήν περιορισμών εις τήν έκδοσιν αδειών όπλοφορίας καί τον 
» αύστηρόν έλεγχον εις δ,τι άφορά τήν κατοχήν έκρηκτικών ύλών. Έ ξ  άλλου, έγνώ- 
» σθη δτι πλέον τών 200 ύποπτα άτομα, ώς άποτελοΰντα μέλη τής Μαφίας, πρόκειται 
» νά προσαχθοΰν έντός τών προσεχών δύο μηνών ενώπιον ειδικής δικαστικής έπι- 
» τροπής πού έδρεύει εις τό Παλέρμον τής Σικελίας. Ή  έν λόγω επιτροπή θά άπο- 
» φασίση κατά πόσον τά άτομα αυτά θά έκτοπισθοΰν ή θά άποσταλοΰν εις τόπους 
» άναγκαστικής παραμονής».

Τήν άπόφασιν δλων τών ιταλικών παραγόντων δπως τεθή τέρμα εις τήν μάστιγα 
τής τρομοκρατικής αυτής όργανώσεως, φανερώνει καί μία άνατροπή άθωωτικής 
άποφάσεως τού κακουργιοδικείου ύπό τού έφετείου Μεσσήνης. Έξεδικάσθη κατ’ 
έφεσιν, τό 1963, μία ύπόθεσις συμμετοχής μοναχών εις έκβιάσεις κατ’ επιταγήν τής 
Μαφίας καί οί μοναχοί κατεδικάσθησαν εις ποινάς πολυετούς φυλακίσεως. ’Ιδού τό 
σχετικόν τηλεγράφημα τού Αύγουστου 1963(1), τό όποιον δμως άφήνει καί πολλήν 
θολότητα οίς δ,τι άφορά τήν διείσδυσιν τής Μαφίας εις πολλούς τομείς τής Πολιτείας: 

«’Από μακροΰ διατυποΰται ό ισχυρισμός δτι τόσον οί προσκείμενοι εις τήν 
» εκκλησίαν δσον καί οί άλλοι συντηρητικοί πολιτικοί προθύμως ύποτάσσονται εις 
» τήν προστασίαν τού μυστικού δικτύου τής Μαφίας. Κατά τον παρελθόντα μήνα

1. Έδημοσιεύθη εις τήν «Καθημερινήν» τής 20-8-1963.
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» ό ισχυρισμός αυτός ένισχύθη έκ του γεγονότος—έστω καί αναπόδεικτου—δτι τό 
» δικαστήριον της Μεσσήνης κατεδίκασε τρεις Φαργκισκανοΰς μοναχούς εις πολυετή 
» φυλάκισιν μέ την κατηγορίαν δτι προέβησαν εις έκβιάσεις άναλόγους μέ έκείνας 
» πού συνήθως άποδίδονται εις την Μαφίαν.

«Οι μοναχοί εκείνοι, μεταξύ των οποίων ήτο καί ένας 84ούτης γέρων, ώμολό- 
» γησαν δτι ύπό τό μυστικόν τής έξομολογήσεως προέβησαν κατά τό διάστημα άπό 
» τοϋ 1956 μέχρι τοϋ 1959 εις συστηματικάς έκβιάσεις εις βάρος πλουσίων γαιο- 
» κτημόνων τής περιοχής τοϋ Ματζαρΐνο, δπου εύρίσκεται τό μοναστήριόν των, καί 
» τελικώς εις τον φόνον τοϋ γαιοκτήμονος Άντζελο Κανάδα, ό όποιος ήρνήθη νά 
)> καταβάλη τό άντίτιμον τής έκβιάσεως.

• «Εις την δυτικήν Σικελίαν, δπου δεν έχει φθάσει άκόμη ό έκβιομηχανισμός, 
)) ή καταδίκη των μοναχών εκείνων—καί των έκ των πολιτών συνεργών των— 
» έχαιρετίσθη ως τό πρώτον άποφασιστικόν πλήγμα έναντίον τής έγκληματικής 
» έκείνης όργανώσεως, ή οποία άπό τόσων ετών παρεμποδίζει κάθε κοινωνικήν 
» καί οικονομικήν πρόοδον έίς τήν περιοχήν έκείνην.

«Κατά τήν άρχικήν δίκην πού έγινε τό παρελθόν έτος—ή πρό τινων έβδομά- 
» δων γενομένη έξεδικάσθη κατ’ έφεσιν τής άρχικής άποφάσεως ή οποία ύπήρξεν 
» άθωωτική διά τούς κατηγορουμένους ιερωμένους—οί τελευταίοι ουτοι ίσχυρίσθη- 
» σαν δτι απλώς έξετέλουν χρέη μεσαζόντων, ύπακούοντες εις τάς έπιταγάς μιας 
» μυστικής όργανώσεως τής Μαφίας. Συνεπεία τούτου ήθωώθησαν διότι ένήργησαν 
» κατόπιν πιέσεων τών εγκληματιών. Μόνον τρεις χωρικοί, πού είχαν κατηγορηθή 
» ώς συνεργοί, κατεδικάσθησαν εις ποινάς πολυετούς φυλακίσεως.

«Έπηκολούθησεν δμως έξέγερσις τής κοινής γνώμης καί ή είσαγγελική άρχή 
» έκήρυξε πεπλανημένην. τήν έτυμηγορίαν τών ενόρκων καί παρέπεμψε τήν δίκην 
» νά έκδικασθή ενώπιον τοϋ Έφετείου τής δυτικής Σικελίας. Είς τήν ύπόθεσιν 
» εΐχεν έμπλακή, χωρίς νά τύχη τής άπαιτουμένης έξηγήσεως, ό κηπουρός τής μονής, 
» ό όποιος εΐχεν αύτοκτονήσει, μέ κατηγορίας ζωοκλοπής, έμπρησμοΰ καί δι’ άπό- 
» πείραν φόνου έναντίον χωροφύλακος, καθώς καί διά προμήθειαν πιστολίων ύπό τών 
» μοναχών. Κατά τήν διάρκειαν τής διαδικασίας τής έφέσεως ό δημόσιος κατήγορος 
» συνώψισε τήν ύπόθεσιν δι’ άγορεύσεως ή οποία διήρκεσεν έπί 16 ώρας. Κατ’ αυτήν 
» ή κατηγορούσα άρχή έπέμενεν έπί τοϋ χαρακτηρισμού τών μοναχών ώς αύτουρ- 
» γών τών έκβιάσεων καί έπέδειξεν έπιστολήν τοϋ έκ τών κατηγορουμένων πατρός 
» Καρμήλου, διά τής όποιας ούτος έκφράζει τήν «ίκανοποίησίν του» διά τήν «αύτο- 
» κτονίαν» τοϋ κηπουρού τής μονής.

«Κατόπιν συσκέψεως ή όποια διήρκεσεν έπί 12 ώρας, οί ένορκοι έπέβαλαν είς 
» τούς κατηγορουμένους ιερωμένους τήν προαναφερθεϊσαν ποινήν. Οί άριστεροί κύ- 
» κλοι τής Σικελίας πανηγυρίζουν ίσχυριζόμενοι δτι άπεδόθη έπί τέλους δικαιοσύνη. 
» 'Όμως ό άντιπρόεδρος τής ύπηρεσίας ’Εγγειοβελτιωτικών "Εργων τής Σικελίας, 
» Μικέλε Πανταλεόνε, είς πρόσφατον βιβλίον του ύπό τον τίτλον « Ή  Μαφία καί ή 
» Πολιτική», βεβαιεΐ δτι ή Δικαιοσύνη, δσον άφορά τήν θρυλουμένην συνεργασίαν 
» τής ’Εκκλησίας μέ τήν Μαφίαν, έχει άνάγκην πολλών άκόμη διαφωτίσεων.

« Ό  Πανταλεόνε άνετράφη είς μίαν οικογένειαν προσκειμένην είς τήν Μα- 
» φίαν, καί άναφέρει πώς πολλαί οίκογένειΛι ήγετών τής Μαφίας ένέταξαν μέλη 
» των είς τήν ύπηρεσίαν τής ’Εκκλησίας διά νά προσδώσουν κάποιαν έπίφασιν σε- 
» βασμοϋ είς τάς πράξεις των. ’Αναφέρει δέ τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τοϋ θα- 
» νάτου τοϋ άρχηγοΰ τής Μαφίας, Βιτζίνι, τό 1954, είς τον όποιον αί έκκλησιαστικαί 
» άρχαί έπεφύλαξαν μεγαλοπρεπή κηδείαν.

«’Από πολιτικής άπόψεως ή Μαφία ύπεστήριζε πάντοτε τό συντηρητικόν κα- 
)) θεστώς, πράγμα πού ταυτίζεται, άπό τοϋ 1947, μέ τό διατελέσαν μέχρι πέρυσιν 
» έν τή έξουσία Κόμμα τών Χριστιανοδημοκρατών. Τό κόμμα τοΰτο πρόσκειται είς
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» τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν καί οί οπαδοί του άποτελοϋν σημαντικήν πλειοψηφίαν 
» εις τήν μεγαλόνησον.

«’Ή δη όμως, κατόπιν του προσφάτου πολλαπλού φόνου οκτώ άστυνομικών, 
» συνεπεία βόμβας, εις τό Παλέρμον, αί τοπικαί χριστιανοδημοκρατικαί άρχαί άπε- 
» φάσισαν νά προβοϋν εις τήν έκκαθάρισιν των στελεχών τοΰ κόμματος, μεταξύ των 
» όποιων ή κοινή γνώμη διαβλέπει πολλούς οπαδούς τής Μαφίας.

«Έ ν τώ μεταξύ ό καρδινάλιος Έρνέστο Ρουφφίνι, ’Αρχιεπίσκοπος τοΰ Πα- 
» λέρμου, εις δηλώσεις του γενομένας πρό τίνος, είπε τά έξης : «’Ενδέχεται έδώ 
)) εις τήν Σικελίαν νά εϊμεθα κάπως ύπανάπτυκτοι όσον άφορα τάς ύγιεινάς συνθή- 
» κας διαβιώσεως, όσον άφορα όμως τήν εγκληματικότητα καί τήν πενίαν δεν εύρι- 
» σκόμεθα εις κατωτέραν μοίραν άπό άλλας περιοχάς τής χώρας, καί ή ήθική διά- 
» βρωσις ύφίσταται είς πολύ άνώτερον βαθμόν εις τά βόρεια διαμερίσματα τής 
» χώρας ».
>/ -  *

* *■*»·λλα τηλεγραφήματα έξ ’Ιταλίας, τά τελευταία τοΰ 1963, μεταδίδουν ότι 
έλικόπτερα χρησιμοποιούνται είς τήν Σικελίαν καί άλλας περιοχάς προς βοήθειαν 
των άστυνομικών δυνάμεων εις τον άγώνα των κατά τής Μαφίας. Κατόπιν μάλιστα 
ένός νέου «διακανονισμού λογαριασμών» μεταξύ δύο άντιπάλων συμμοριών, πού εϊχεν 
ώς άποτέλεσμα τον θάνατον τριών άτόμων, αί άστυνομικαί προσπάθειαι ένετοπί- 
σχησαν είς τήν περιοχήν Καρλεόνε. Είς αύτήν τήν ορεινήν περιοχήν έπιστεύθη βα- 
σίμως ότι κατέφυγαν οί φονεϊς, οί όποιοι έξετέλεσαν τον Φραντζέσκο Πάολο Στρέσσα, 
άρχηγόν μιας συμμορίας mafiosi καί δύο συντρόφους του. ’Εξ άλλου, ενα σπήλαιον 
πλήρες όπλων τών τρομοκρατών άνεκάλυψαν οί καραμπινιέροι είς τήν άνω Άδίγην 
τοΰ Νοτίου Τυρόλου (Βόρειος ’Ιταλία). Εύρέθησαν έκεϊ 800 πολυβόλα, 800 αύτό- 
ματα περίστροφα, μέγας άριθμός τυφεκίων, κιβώτια μέ πυρομαχικά, έκρηκτικαί 
βόμβαι έκ πλαστικής όλης καί διάφοροι προμήθειαι.

Τό 1964 άνοίγει μέ πληθώραν πάλιν τηλεγραφημάτων άπό τήν ’Ιταλίαν σχε- 
τικώς μέ τήν έταιρίαν τοΰ σκότους. « Ή  νοικοκυρά Φίνα Μπαττάλια», λέγει άντα- 
πόκρισις τοΰ ’Ιανουάριου έκ Ρώμης, «ήσχολεϊτο μέ τήν μπουγάδαν της τήν περα- 
» σμένην Παρασκευήν μέ ενα πιστόλι κρυμμένο κάτω άπό τήν ποδιάν της, |νώ  ενο- 
» πλοι άνδρες έφρούρουν τήν θύραν τοΰ μαγειρείου της. Πρό ολίγων ήμερών άνέ- 
» σύρε τό περίστροφον καί έπυροβόλησεν ενα άνθρωπον πού τής έπετέθη μέ ενα στι- 
» λέττον είς τό χέρι. Διότι ή σινιόρα Μπαττάλια, πού ζή είς τό Παλέρμο τής Σικε- 
» λίας, είναι ένα θΰμα τής Μαφίας. Πράκτορες τής Μαφίας έφόνευσαν τον σύζυγον 
» καί τον υιόν της καί έκείνη κατέθεσεν έναντίον τών φονέων, ενώ κατά τον κάνο
υ νισμόν τής Μαφίας δεν πρέπει νά όμιλή κανείς. Ή  σινιόρα Μπαττάλια έδέχθη 
» έπίθεσιν κατά τήν κηδείαν, καί τήν περασμένην Πέμπτην πού έπήγαινεν είς τον 
» άστυνομικόν σταθμόν τοΰ Παλέρμο μέ άλλας γυναίκας συγκεντρωμένας όπι- 
» σθέν της. «’Ελάτε νά συλλάβετε τούς δολοφόνους», είπε. Τρεις άνδρες συνελή- 
» φθησαν. Καί ή Μαφία τής έ'χει δώσει ζωήν τεσσάρων ήμερών... ».

"Αλλη άνταπόκρισις, τοΰ Φεβρουάριου μόλις αύτή, δίδει μερικάς χαρακτηρι- 
στικάς λεπτομέρειας άπό τήν δράσιν τοΰ ύπ’ άριθ. 1 στελέχους τής σικελικής 
Μαφίας, παραδοθέντος αόθορμήτως είς τάς άρχάς, ώς καί άπό τήν δράσιν ένός 
άλλου έπιλέκττου μέλους, συλληφθέντος τελευταίως. ’Ιδού :

«Τό ύπ’ άριθ. 1 στέλεχος τής σικελικής Μαφίας εύρίσκεται πλέον είς τάς φυ- 
» λακάς. Πρόκειται διά τον ήλικίας 71 έτών Τζιουζέππε Ροΰσσο, κτηματίαν έγκα- 
» τεστημένον είς μίαν περιοχήν βορείως τοΰ Παλέρμου, ό όποιος έπροτίμησεν, ώς 
» γνωστόν, νά παραδοθή μόνος του είς τάς άρχάς παρά νά συλληφθή είς τά κτήμα- 
» τά του. Κλοπαί, δολοφονίαι, εκβιασμοί καί άλλαι άνάλογοι δραστηριότητες, ιδού 
» αί άσχολίαι του ώς ήγέτου τής Μαφίας, τής πανισχύρου αύτής μυστικής όργανώ-
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» σεως ή όποια υπαγορεύει τον νόμον καί δεσπόζει της πολιτικής, οικονομικής καί 
» κοινωνικής ζωής εις την Νότιον Σικελίαν.

«Τό 1944 παρέχεται άμνηστεία καί ό Ροϋσσο άφοσιοϋται είς τήν οικογένειαν 
» καί εις τα κτήματά του. Τό 1954 όμως κάμνει τήν έμφάνισίν του είς τήν κηδείαν 
» τοϋ άρχηγοϋ τής Μαφίας «Δον Κάρλο», ό όποιος είχε δολοφονηθή άπό τάς σφαίρας 
» μιας άντιπάλου όμάδος. Σοβαρός καί άξιοπρεπής κατέχει τιμητικήν θέσιν, πράγμα 
» τό όποιον άποδεικνύει ότι είναι τώρα αύτός ό νέος ήγέτης τής μυστικής όργα- 
» νώσεως, ώς διάδοχος τοϋ «Δον Κάρλο». Τήν 30ήν Μαρτίου τοϋ 1960 ένας άστυ- 
» νομικός φονεύεται είς τό κεντρικώτατον σημεΐον τοϋ Άκράγαντος, πόλεως κατ’ 
» έξοχήν μαστιζομένης ύπό τής Μαφίας. Έ ν συνεχεία τό ιταλικόν κοινοβούλιον, 
» λαμβάνον ύπ’ δψιν μεταξύ των άλλων καί τάς δολοφονίας 20 παιδιών, πού έφονεύ- 
» θησαν ύπό μελών τής Μαφίας έντός διαστήματος τριών μόλις έτών, συνέστησε 
» κοινοβουλευτικήν επιτροπήν έρεύνης διά τήν άνακάλυψιν τών ένοχων. Μερικοί 
» έκ τών συλληφθέντων προέβησαν είς άποκαλύψεις καί έτσι τό όνομα τοϋ Ροϋσσο 
» ήλθεν είς τό προσκήνιον. Προ καιροΰ ύπεχρεώθη ούτος νά μή άπομακρύνεται άνευ 
» άδειας άπό τήν περιοχήν τής διαμονής του, πράγμα πού τον έκαμε νά έννοήση οτι 
» έπέκειτο ή σύλληψίς του. Δ ι’ αυτό καί μή θέλων νά ταπεινωθή συλλαμβανόμενος, 
» έκαμεν ό ίδιος τό πρώτον βήμα καί παρεδόθη.

«Έ ν τώ μεταξύ έγνώσθη καί ό τρόπος κατά τον όποιον συνελήφθη ένα άκόμη 
» μέλος τής Μαφίας, ό Πιέτρο Τορρέτα, ύπεύθυνος τής όργανώσεως διά τό Παλέρ- 
» μον. Ούτος είχε καταφύγει μετά τής συζύγου του είς τήν οικίαν φίλων του, δεδο- 
» μένου ότι άπό τίνος κατεζητεϊτο. Τό καταφύγιόν του εύρίσκετο πλησίον τής 
» οικίας όπου διέμενεν ή άδελφή του, καί ένας λεπτός σπάγγος, χρησιμεύουν ώς σήμα 
» κινδύνου, συνέδεε τά δύο κτίρια. Οί άστυνομικοί δέν εΐχον άρχικώς παρατηρήσει 
» τήν λεπτομέρειαν αυτήν, όταν δμωςέπρόσεξαν μέ ιδιαιτέραν προσοχήν τον σπάγγον, 
» δέν ήργησαν νά τεθοΰν επί τά ίχνη τοϋ κρυπτομένου καί έν τέλει νά τον συλλά- 
» βουν τήν ώραν πού έκοιμάτο.

«'Ο Τορρέτα προ 40 έτών δέν ήτο παρά ένας άπλοΰς βοσκός. ’Ολίγον κατ’ 
» ολίγον δμως άνεμίχθη είς τήν Μαφίαν, 6που καί χάρις είς τό πείσμα, τήν εΰστρο- 
» φίαν καί τόν κυνισμόν του, δέν ήργησε νά διακριθή. Περί τό 1954 ήτο πλέον κύριος 
» μιάς τεράστιας περιουσίας ή όποια τοϋ έξησφάλιζε τόν σεβασμόν καί τήν όπο
υ ταγήν τών κατοίκων τοϋ Παλέρμου. Είς τόν πίνακα τών δραστηριοτήτων του περι- 
» λαμβάνονται ή παράνομος όπλοφορία, κλοπαί, έκβιασμοί, τέσσαρες άνθρωποκτο- 
» νίαι κλπ. Σημειωτέον δτι ούτος είχε φονεύσει τόν παρελθόντα ’Ιούλιον δύο άντι- 
» πάλους του δολοφόνους τής Μαφίας είς τό κεντρικώτατον σημεΐον τοϋ Παλέρμου. 
» Κατά τήν διάρκειαν τής συμπλοκής είχε τραυματισθή καί ό ίδιος είς τόν μηρόν 
» άπό μίαν σφαίραν».....
Τ *%

ά δσα έξετέθησαν μέχρι τοϋδε, άναφορικώς μέ τήν τελευταίαν δράσιν τής 
Μαφίας είς ’Ιταλίαν καί τόν αγώνα τών άρχών κατά τοϋ καρκινώματος, πείθουν δτι 
ή γείτων χώρα οδεύει προς ολοσχερή έξάλειψιν τοϋ μιάσματος ολοκλήρου εκατον
ταετίας. "Αν μάλιστα συγκριθή ό άγων τών ιταλικών άρχών μέ έκεΐνον τόν άγώνα 
τών άμερικανικών παραγόντων, πού διεξάγεται άπό καιροΰ έξ αφορμής τών συγκλο
νιστικών άποκαλύψεων Τζόζεφ Βαλάτσι, δυνάμεθα νά είπωμεν οτι τό τέλος τής 
Μαφίας έγγίζει καί είς τόν Νέον Κόσμον, καί, κατ’ έπέκτασιν, είς ολόκληρον τήν 
άνθρωπότητα.

( Συνεχίζεται)
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Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-

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

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

Ή  πρώτη σειρά των όδόντων—δέκα τον αριθμόν εις έκάστην σιαγόνα—εί
ναι γνωστοί ώς γαλαξίαι καί φύονται εις τάς κάτωθι άντιστοίχους ηλικίας:

Κεντρικοί κοπτήρες . 7 μήνες
Πλάγιοι » 9 »
Πρώτοι τραπεζΐται καί κυνόδοντες 12-16 »
Δεύτεροι » 2 έτη

' Η πτώσις των γαλαξιών καί ή έμφάνισις τών μονίμων όδόντων γίνεται βα
θμιαίος καί άρχίζει μέ την παρουσίαν τών πρώτων μονίμων τραπεζιτών εις ήλικίαν 
εξ έτών. Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ άναπτύξεως τών μονίμων όδόντων.

Πρώτοι τραπεζΐται 
Κεντρικοί κοπτήρες 
Πλάγιοι »
Πρώτοι παράμεσοι 
Δεύτεροι »
Κυνόδοντες
Δεύτεροι τραπεζΐται
Τρίτοι )» (φρονιμΐται)

6 έτη
7 »
8 »
9 »

10 »
1 1  »

1 1 - 1 2  »
17 » ή βραδύτερον.

Αΐ ρίζαι τών τρίτων τραπεζιτών (φρονιμιτών) θά άναπτυχθοϋν πλήρως κατά 
τό 25ον έτος τής ήλικίας. Τοϋτο διαπιστώνεται μόνον μέ τήν άκτινογράφησιν. Την 
ήλικίαν τών μεσηλίκων ή υπερηλίκων δυνάμεθα νά την έκτιμήσωμεν κατά έν γε
νικόν τρόπον, άπό τήν έξέτασιν τών όδόντων καί μόνον. Γενικώς, όσον γηράσκει 
εν άτομον, τόσον οί όδόντες τόυ παρουσιάζουν φθοράς, έπισκευάς ή ύποχώρησιν 
τών ουλών. ' Η κάτω σιαγών ενός γέροντος, τοϋ οποίου λείπουν δλοι οί όδόντες, εί
ναι λεπτοτέρα, μέ άποτέλεσμα νά πλατύνεται τό κάτω μέρος τοϋ προσώπου. Τό 
όστοΰν έπί τοϋ οποίου φύονται οί όδόντες δυνατόν νά έκλεπτυνθή ομοίως ή νά κατα- 
στραφή εις ώρισμένα σημεία, λόγω τής πυορροίας, ένώ τά ΐχνη τής άσθενείας ταύτης 
νά παραμείνουν έπί μακρόν μετά τήν απώλειαν δλων τών όδόντων ή τήν θεραπείαν 
τής άσθενείας.

Έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς  τ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο ϋ  π ρ ο σ ώ 
π ο υ .

' Η έξέτασις τών όδόντων καί τής σιαγόνος δυνατόν νά μας παράσχη πολύτιμα 
στοιχεία ώς προς τήν γενικήν διαμόρφωσιν τοϋ προσώπου. 'Ο Βάν Λιούβεν τονίζει 
δτι έάν έχωμεν τήν μύλην (στεφάνην) ένός τών κεντρικών κοπτήρων τοϋ άγνώστου 
άτόμου, δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν μίαν ιδέαν διά τήν περίμετρον τοϋ προσώπου, 
τό ΰψος, τό βάρος καί ΐσως τάς διαστάσεις τοϋ άτόμου τούτου. Άντιστρέφοντες τον 
όδόντα, εις τρόπον ώστε ή ακμή τής μύλης νά άνταποκρίνεται προς τήν γραμμήν τής 
κόμης καί έν συνεχεία παρατηροΰντες τήν έμπροσθίαν έπιφάνειάν της, δυνάμεθα νά 
λάβωμεν μίαν άμυδράν εικόνα περί τοϋ σχήματος τοϋ προσώπου. Τά σχήματα τοΰ 
προσώπου ταξινομούνται εις τρεις κατηγορίας: τετραγωνικόν, έπίμηκες καί ωοειδές.
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Παρατηροΰντες λοιπόν τήν μύλην, ήτις είναι μακρά, λεπτή καί τετράγωνος, τοϋτο 
είναι ένδειξις δτι τό πρόσωπον ήτο έπίμηκες εις τήν περιοχήν της σιαγόνος. Μία 
ωοειδής μύλη σημαίνει δτι τό πρόσωπον ήτο στρογγυλόν. Οί κανόνες οδτοι δεν είναι 
αλάνθαστοι, άλλά ή όμοιότης είναι τόσον καταπληκτική, ώστε εις πολλάς περιπτώ
σεις να μή είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς σύμπτωσις.

' Η θέσις της κάτω σιαγόνος, έν σχέσει προς τήν άνω σιαγόνα, δύναται, κατά 
τον αυτόν τρόπον, νά μας παράσχη πολυτίμους πληροφορίας διά τά χαρακτηριστικά 
του προσώπου. "Οταν αί σιαγόνες είναι κλεισταί, οί κάτω έμπρόσθιοι όδόντες έφά- 
πτονται φυσιολογικώς του εσωτερικού των άνω εμπρόσθιων όδόντων καί εύρίσκονται 
εις άπ’ ευθείας έπαφήν μετ’ αυτών. Εις ώρισμένα άτομα οί κάτω όδόντες προεξέχουν 
πέραν των άνω κοπτήρων, μέ άποτέλεσμα νά φαίνεται προεξέχουσα σημαντικώς ή 
σιαγών. Δύναται δμως νά συμβαίνη καί τό άντίθετον καί οί κάτω κοπτήρες νά μή 
δύνανται νά συναντήσουν τούς άνω έμπροσθίους όδόντας καί νά εύρίσκωνται εις άπό- 
στασιν άπ’ αυτών, κυμαινομένην άπό 1./4—1/2 τής ίντσας ή καί περισσότερον. Συ
νεπώς, εις τά άτομα ταΰτα παρουσιάζεται προεξοχή τής άνω σιαγόνος, ένώ ό πώγων 
φαίνεται σεσυρμένος προς τά έσω. Έάν αί σιαγόνες δέν είναι κατεστραμμέναι εΐσέτι 
καί δταν δλοι οί ιστοί έχουν καταστραφή, δυνάμεθα νά τάς έξετάσωμεν καί νά διαπι- 
στώσωμεν τά άνωτέρω χαρακτηριστικά.

Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς .
'Η  κατάστασις τών όδόντων ή τό είδος τής έπισκευής τούτων μάς δίδουν ση- 

μαντικάς ενδείξεις διά τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν τοϋ άγνώστου 
άτόμου. ’Ασφράγιστοι όδόντες, έλλείποντες καί μή άντικατασταθέντες, ύφιστάμεναι 
εΐσέτι παλαιαί ρίζαι κ.λ.π. δεικνύουν δτι ή οικονομική κατάστασις τοϋ άγνώστου 
ήτο πτωχή. Άντιθέτως, σφραγίσματα διά χρυσοϋ, γέφυραι καί όδοντοστοιχίαι καλής 
ποιότητος, μαρτυρούν δτι ό άγνωστος δέν είχε μόνον τήν οικονομικήν δυνατότητα νά 
υποβάλη τούς όδόντας του εις τήν κατάλληλον θεραπείαν, άλλά καί νά άνεύρη τόν 
κατάλληλον ε.ίδικευμένον ιατρόν. Έ π ί πλέον ή δπαρξις άμαλάγματος καί χρυσοϋ είναι 
μία ενδειξις δτι περισσότεροι τοϋ ενός ιατροί είχον άναλάβει τήν θεραπείαν.’Εάν κατά 
τήν έξέτασιν διαπιστωθή καλή όδοντοτεχνική έργασία, υπάρχουν πιθανότητες δτι 
ό έκτελέσας τήν έργασίαν οδοντίατρός θά εχη πλήρες διάγραμμα τής οδοντοστοιχίας 
εις τό άρχεϊον του, οπότε κατορθοϋται ή άκριβής καί πλήρης έξακρίβωσις τών στοι
χείων τοϋ άγνώστου. "Οταν ύπολογίσωμεν δτι ή πλήρης σειρά τής οδοντοστοιχίας 
άποτελεϊται άπό 32 όδόντας, δτι έκαστος οδούς έχει πέντε επιφάνειας μέ διαφόρους 
κοιλότητας καί εξογκώσεις, δτι ή διάταξις τών όδόντων εις τάς σιαγόνας καί ό τρό
πος εφαρμογής των καί τό τόξον τοϋ ουρανίσκου είναι διάφορα εις έκαστον άτομον, 
ευκόλως εννοείται δτι δέν είναι δυνατόν νά υπάρχουν δύο δμοιαι όδοντοστοιχίαι. 
Έπιπροσθέτως δυνατόν νά έλλείπη εις ή δύο όδόντες, σφραγίσματα, κορώναι ή 
γέφυραι, γεγονός δπερ προστίθεται εις τήν θετικότητα καί τήν ακρίβειαν τής έξακρι- 
βώσεως τής ταυτότητος έκ τής έξετάσεως τών όδόντων.

Εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν έλλείπουν εις ή περισσότεροι όδόντες, ό 
χειρουργός οδοντίατρός δύναται νά γνωματεύση έάν ταϋτα άφηρέθησαν προ τοϋ θα
νάτου ή έάν ή έξαγωγή των οφείλεται εις κτύπημα, ή έάν έξήχθησαν μετά τόν θά
νατον. Προς τοϋτο θά προβή εις τήν άκτινογράφησιν καί έξέτασιν τών κοιλωμάτων 
υποδοχής τών όδόντων εις τήν σιαγόνα. Έάν ή έξαγωγή τοϋ όδόντος οφείλεται εις 
κτύπημα κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου ή μετά τόν θάνατον, ή κοιλότης τής υποδοχής 
έπί τοϋ όστοΰ τής σιαγόνος θά έχη άνωμάλους καί αΐχμηράς προεξοχάς, αί όποΐαι 
δέν υπάρχουν δταν ό οδούς έχει άφαιρεθή άπό οδοντίατρόν προ τοϋ θανάτου. Έάν ή 
άπώλεια τοϋ όδόντος οφείλεται εις κτύπημα άρκετόν χρόνον προ τοϋ θανάτου, ή άνά- 
πτυξις νέου όστοϋ εις τήν κοιλότητα τής υποδοχής θά λειάνη τήν ανώμαλον έπιφάνειαν.
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'Η  άκτινογράφησις τής υποδοχής θά μάς παράσχη μίαν μάλλον θετικήν πληροφορίαν 
ώς προς τον χρόνον άφαιρέσεως τοϋ όδόντος. Έάν ό οδούς άφηρέθη έν έτος ή περισ
σότερον προ τοΰ θανάτου, ή άκτινογραφία θά παρουσιάση τήν υποδοχήν πεπληρω- 
μένην έξ ολοκλήρου διά νέου όστοϋ. Εις έξαγωγήν γενομένην έξ μήνας προ τοϋ θανά
του, θά φαίνεται ή υποδοχή πλήρης όστοϋ, άλλά θά είναι είσέτι ευδιάκριτος ό χώρος 
τον όποιον κατελάμβανον αί ρίζαι τοϋ όδόντος. Διά μικροτέρας χρονικάς περιόδους 
ή είκών θά είναι περίπου όμοια, μέ τήν διαφοράν ότι θά ύπάρχη όλιγώτερον νέον 
όστοΰν έντός τής υποδοχής. Δύο ή τρεις έβδομάδας μετά τήν έξαγωγήν, τό ούλον 
έχει θεραπευθή τελείως, άλλά δεν έχει άρχίσει ή άνάπτυξις τοΰ όστοϋ εις τήν υπο
δοχήν. ’Από μίαν ήμέραν μέχρι δύο ή τρεις έβδομάδας, ή υποδοχή φέρει πεπηγμένα 
αίματα καί παρουσιάζει διάφορα στάδια έπουλώσεως τοΰ τραύματος.

Έ τ ε ρ α  ι α τ ρ ι κ ά  γ ν ω ρ ί σ μ α τ α .
Έάν τό άγνωστον άτομον δέν έχη άποθάνει άπό μακροΰ χρόνου, ώστε νά έχη 

άρχίσει ή άποσύνθεσις τοΰ πτώματος, δυνάμεθα νά λάβωμεν δείγμα αίματος προς 
έξέτασιν. Τοΰτο δέν είναι άπαραίτητον μόνον λόγω τής τυπικής διαδικασίας τής ιατρο
δικαστικής έξετάσεως, άλλά δυνατόν νά μάς παράσχη διέξοδον προς έξακρίβωσιν 
τής ταυτότητος. ’Από τήν χημικήν έξέτασιν θά διαπιστωθή ή όμάς τοϋ αίματος 
καί θά παραβληθή μέ άλλα δείγματα τά όποια θά ληφθοΰν άργότερον. 'Η  μικροσκοπική 
έξέτασις τοΰ αίματος δύναται νά άποκαλύψη έπίσης διαφόρους καταστάσεις άσθενείας, 
αΐ όποΐαι είναι σπουδαΐαι διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος.

Τό πτώμα άγνωστου άτόμου δέον νά έξετασθή προσεκτικώς προς διαπί- 
στωσιν τυχόν υφισταμένων άκρωτηριασμών, σωματικών έλαττωμάτων, έάν αί άρ- 
θρώσεις τών δακτύλων έχουν προσβληθή υπό άρθρίτιδος ή έάν δέν λειτουργοΰν κα
λώς, λόγω ώρισμένης άλλης άσθενείας. Έπίσης θά διαπιστωθούν διάφοροι άλλαι κατα
στάσεις, ώς τά κυρτά σκέλη ή ή κύρτωσις τής σπονδυλικής στήλης. 'Η  άκτινογρά- 
φησις θά μάς δείξη τυχόν θεραπευθέντα κατάγματα, μεταλλικάς καρφίδας, φύλλα ή 
κοχλίας, οίτινες έχρησιμοποιήθησαν ώς συνδετήρες κατά τήν θεραπείαν σοβαρών 
καταγμάτων. Ενίοτε ή άκτινογράφησις άποκαλύπτει βλήματα ή άλλα ξένα σώματα 
ένσωματωθέντα εις τό άπώτερον παρελθόν.

Έ ν τέλει, καλόν είναι νά διενεργηθή προσεκτική νεκροψία προς διαπίστωσιν 
τυχόν άφαιρέσεως ώρισμένων οργάνων. Έλλείποντα όργανα συνήθως είναι αί άμυ- 
γδαλαί, ή σκωληκοειδΐτις, ή χοληδόχος κύστις, οί νεφροί, ό προστάτης, ή μήτρα γυ- 
ναικός καί ή ώοθήκη. 'Ωσαύτως ή προσεκτική έξέτασις θά διαπιστώση τήν δπαρξιν 
χειρουργικών τομών, θεραπείαν κήλης, περιτομήν ή έγχείρησιν έπί τοΰ θυρεοειδοΰς 
άδένος. Γυναίκες αίτινες έτεκον τέκνα, συνήθως έχουν πολυαρίθμους παραλλήλους 
ρυτιδώσεις έπί τοϋ δέρματος τής κοιλίας. 'Η  κατάστασις αυτή παρατηρείται καί εις 
παχύσαρκα άτομα, άνδρας καί γυναίκας, καί προκαλεΐται άπό τήν ύπερτάνυσιν τοΰ 
δέρματος.

Προσοχή δέον έπίσης νά καταβάλλεται προς διαπίστωσιν μωλώπων, έλαιών, 
ούλών προσώπου όφειλομένων εις εΰφλογίαν ή άλλα μόνιμα στίγματα έπί τοΰ δέρ
ματος, κακώσεις τοΰ σώματος, άκροχορδώνων, θραΰσις τοΰ ρινικού όστοϋ, σημεία 
τραυμάτων υπό μαχαίρας ή τατουάζ.

Τό τατουάζ γίνεται διά τής έκχύσεως χρωστικής ουσίας κάτωθεν τής έπιδερ- 
μίδος. Μετά περίοδον άρκετών έτών τά στίγματα ταΰτα τείνουν νά έξαφανισθοΰν, 
λόγω τοΰ δτι ή χρωστική ουσία άπορροφάται άπό τούς λεμφατικούς άδένας, οίτινες 
περιβάλλουν τήν περιοχήν τοΰ τατουάζ. Τό πλέον κοινόν σημεΐον οπού ένεργεΐται 
τό τατουάζ είναι οί βραχίονες, δπου ή χρωστική ουσία παραμένει μονίμως. Συνεπώς 
έν τατουάζ χειρός είναι δυνατόν νά έξαφανισθή πλήρως μόνον άπό τό πΰρ ή διά
φορα τεχνικά μέσα ή νά άφαιρεθή κατόπιν έγχειρήσεως, πλήν δμως ήΤπροσεκτική
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έξέ τασις των αδένων θά διαπιστώση τό γεγονός δτι ό άγνωστος έκλιπών είχεν ύπο- 
στή τατουάζ. 'Ωρισμέναι άστυνομικαί ύπηρεσίαι έ'χουν καταρτίσει, ίδιον άρχεΐον 
μέ τά σημεία τατουάζ, 8περ χρησιμοποιούν κατά τήν έξακρίβωσιν της ταυτότητος 
ζώντων ή νεκρών άτόμων.

Έ ξ έ τ α σ ι ς  τ ή ς  κ ό μ η ς  κ α ί  τ ω ν  ο φ θ α λ μ ώ ν .
’Εάν δέν έχη έπέλθει πλήρως ή άποσύνθεσις, ή προσεκτική έξέτασις τών ο

φθαλμών θά μάς άποκαλύψη τό χρώμα, τήν υπαρξιν τεχνητών οφθαλμών ή διαφόρους 
άσθενείας, ως ό καταρράκτης ή εγχειρήσεις, αίτινες δυνατόν νά έγιναν έπίτοϋ βολβοϋ. 
’Εάν εόρεθοϋν όμματοϋάλια άνήκοντα εις τον άποθανόντα, πρέπει νά φυλαχθούν 
έπιμελώς καί νά σταλούν εις οπτικόν πρός έξέτασιν. Θά διαπιστωθή ό τύπος τών 
φακών καί ή κατασκευή τοΰ σκελετού. Τά στοιχεία ταΰτα άπεδείχθησαν σπουδαι
ότατα εις πλείστας περιπτώσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΣΤ'

Καί εΐπεν: «Ποιος σοί εΐπεν δτι γυμνός εϊ; 
Μήπως έφαγες άπό τό δένδρον, από τό όποιον σοί 
διέταξα δτι δέν πρέπει νά φάγης;»

ΓΕΝΕΣΙΣ 3: 11
’Επιστημονική άνάκρισις.
Αύτό είναι τό πρώτο δείγμα έγκληματολογικής άνακρίσεως. Καί τό παράδει

γμα τοϋτο ϊσχυε τότε, δσον ισχύει καί σήμερον, ήτοι ή ένοχή ένός υπόπτου γίνεται 
άμέσως αντιληπτή άπό ένα λογικόν καί ικανόν άνακριτήν. Ά πό άρχαιοτάτων χρό
νων ή άνάκρισις ήτο τό βασικόν θεμέλιον τής διερευνήσεως τοΰ έγκλήματος. Έ ν 
τούτοις, δυστυχώς, ή άνάκρισις, δπως καί άλλα βασικά στοιχεία, έχουν παραμεληθή 
πλήρως άπό άπόψεως έπιστημονικής άναπτύξεως. Ή  άνάκρισις ήτο πάντοτε μία τέ
χνη, κατά τάς τελευταίας 8μως δύο ή τρεις δεκαετίας έχει άναχθή εις έπιστήμην.

Ή  έπιστημονική άνάκρισις υπόπτων άτόμων καί μαρτύρων είναι έξ ίσου 
σπουδαία, δσον καί ή έπιστημονική έξέτασις τών πυροβόλων δπλων, τών έγγράφων, 
τών κηλίδων αίματος ή τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Πράγματι, άνευ τής άνα
κρίσεως, πολύ έλάχιστα στοιχεία δύνανται νά συγκεντρωθούν διά νά τεθούν ΰπ’δψιν 
τοΰ δικαστηρίου. Δέον νά δοθή άπάντησις εις τά βασικά έρωτήματα : τι; πότε; πού; 
πώς καί διατί; πριν ή χρησιμοποιηθούν τά έπιστημονικά στοιχεία. Παρ’ δλον δτι 
τά έπιστημονικά στοιχεία συμβάλουν εις τό νά δοθή ή άπάντησις εις τά έρωτήματα 
ταΰτα, ώς έπί τό πλείστον διενεργεΐται άνάκρισις διά τήν έπαλήθευσιν τών δοθεισών 
άπαντήσεων.

Ή  άνάκρισις δέν είναι μία θετική έπιστήμη. Δέν υπάρχει ποσοτικόν ή ποιοτι
κόν μέτρον άναλύσεως τής άνακρίσεως. Αυτή δύναται μόνον νά μετρηθή έκ τής συμ
βολής της εις τήν πλήρη διαλεύκανσιν μιας ύποθέσεως.

Ό  ά ν α κ ρ ι τ ι κ ό ς  υ π ά λ λ η λ ο ς .
Έ ν πρώτοις, ό ικανός άνακριτικός υπάλληλος πρέπει νά αισθάνεται εύχαρίστη- 

σιν έκ τής έργασίας του καί τής έπαφής του μέ τό κοινόν. Εκείνος δστις δέν εύχα- 
ριστεΐται έργαζόμενος μετ’ άλλων άτόμων, δέν θά καταστή ποτέ ικανός νά άποσπάση 
τήν έμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν, συντελεστάς οίτινες είναι άπαραίτητοι διά τήν 
διεξαγωγήν μιας καλής άνακρίσεως. Ό  άνακριτικός υπάλληλος δέον νά σέβεται 
τον έαυτόν του καί δλους έκείνους μετά τών οποίων έρχεται εις έπαφήν. Πολλάκις 
ή άνάκρισις διεξάγεται ύπό άτμόσφαιραν συγκινήσεως ή νευρικής υπερδιεγέρσεων, 
καί ύπό τάς συνθήκας ταύτας ό έξεταζόμενος δεικνύει έξαιρετικήν εύαισθησίαν εις 
οίανδήποτε έκδήλωσιν άνειλικρινείας έκ μέρους τού άνακριτικοΰ υπαλλήλου. Δέν 
πρέπει νά έκτοξεύωνται άπειλαί, αί δέ διδόμεναι υποσχέσεις δέον νά τηρώνται μετά 
θρησκευτικής εύλαβείας.

(  Συνεχίζεται)
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ TO ΧΩΡΙΟ ME ΤΑ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ *  ΟΡΟΒΙΛ ΝΤΑΜ, ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 
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Ύπά χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΤΗΣ Μ ΡΙΑΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στο γάμο του Μοντέστο παρευρέθη καί ή οικογενειακή μου φίλη, κυρία 
Φασούλη μέ τό χαριτωμένο ξανθό κοριτσάκι της, τη Λίντα. Μετά τό γάμο άπήχθην 
κυριολεκτικής άπό τήν κυρία Φασούλη, πού ήξίωσε να πάμε σπίτι της στο Μαίρυσβιλ. 
’Έ τσι ξεκινήσαμε την έπομένη τό πρωί καί άκολουθώντας τον κάμπο, άνάμεσα άπό

μεγάλες δενδροφυτευμένες εκτάσεις, φθάσαμε στο 
Σακραμέντο, πού είναι ή πρωτεύουσα τής Καλι- 
φορνίας. Είναι μια μεγάλη πόλις, όχι βέβαια 
μεγαλύτερη άπό τό Λος ’Άντζελες, ή οποία ό
μως, διά λόγους διοικητικούς ή δεν ξεύρω τί άλ
λους, παραμένει ώς πρωτεύουσα τής Καλιφορ- 
νίας. Ά πό τό Σακραμέντο προχωρήσαμε άνά
μεσα άπό ένα παράδεισο σέ φυτείες καί νερά και 
φθάσαμε στο Μαίρυσβιλ, δπου μάς περίμενε ό κ. 
Γιάννης Φασούλης, στο σπίτι τοϋ οποίου φιλο
ξενήθηκα έπί δύο έβδομάδες. Τό Μαίρυσβιλ πή
ρε τό όνομα άπό τη Μαίρη Καβαλότ, κατά τό 
έτος 1849, όταν ό άνδρας της Καβαλότ πούλησε 
τήν τεράστια έ'κτασι πού κατείχε σέ διαφόρους 
άποίκους καί έτσι έδημιουργήθη μιά πόλις άπό 
χρυσοθήρες, γιατί ή περιφέρεια αύτή είχε πολύ 
χρυσάφι στή γή, στά ποτάμια καί στά βουνά. 
Ά πό τήν ιστορία είναι γνωστό ότι ή Μαίρη Κα
βαλότ είναι ή μοναδική γυναίκα πού έσώθη άπό 
τήν τραγωδία τής όμάδος, ή οποία άπεκλείσθη 
στις λίμνες επάνω στο όρος Σιέρα Νεβάδα τό 
1846, οπότε, λόγω τοϋ χειμώνα, ή ομάδα αυτή 
των άποίκων, άφοΰ έφαγε τά ζώα, έφαγε τελικά 

’Έ τσι έμεινε μόνη ή Μαίρη, πού ήταν τότε 16 
έτών, καί ό Καβαλότ, οί όποιοι κατώρθωσαν καί ήλθαν στήν περίφημη αυτή χρυ- 
σοφόρο κοιλάδα καί έγκατεστάθηκαν μόνιμα, άφοΰ παντρεύθηκαν. Αύτή ήταν καί ή 
πρώτη λευκή γυναίκα πού πάτησε τό πόδι της στήν βόρεια Καλιφόρνια.

Χάρις στήν οικογένεια τοϋ κ. ’Ιωάννη Φασούλη καί τοϋ άγαπητοΰ Έλληνοαμε- 
ρικανοϋ κ. Νικολάου Σκανδάλη, θείου τοϋ συναδέλφου μου κ.Γ. Γρηγορέα, έπεσκέ- 
φθην όχι μόνο τήν πόλι, αλλά καί τις άπέραντες φυτείες όπωροφόρων δένδρων πού 
ποτίζονται, σκαλίζονται, κλαδεύονται κ.λ.π. μέ μηχανές. Είναι τόσο πλούσια ή γή 
σέ τοΰτο τον τόπο, ώστε δίκαια τήν ονομάζουν γή τής έπαγγελίας. * Η γή δίνει τά 
καλύτερα φροϋτα καί τά καλύτερα όπωρολαχανικά τής Καλιφορνίας. Οί άπέραντες 
σιτοβολώνες, όπως μέ έπληροφόρησαν, κατόπιν εντολής τής Πολιτείας δέν έκαλλιερ-

Λίντα : Τό ζωντανό Άγαλμα 

καί τούς άνθρώπους πού πέθαναν.
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γήθησαν, άλλα οί κάτοχοί τους αποζημιώθηκαν άπό τό κράτος καί τοϋτο γιά νά 
μη ύπάρξη υπερπαραγωγή καί πέσουν οί τιμές. Στά ίδια αύτά περιβόλια βλέπει 
κανείς σέ ώρισμένα σημεία έγκαταστάσεις μικρών μηχανημάτων. Πρόκειται γιά 
τις άντλίες πού παίρνουν άπό τό υπέδαφος υγραέρια (γκάζι), τό όποιο μέ σωληνώ
σεις διοχετεύεται στήν εταιρεία άεριόφωτος πού τό άγοράζει. "Ολη ή περιοχή στο 
υπέδαφος της έχει άφθονία άεριόφωτος, άρκεΐ ν’ άνακαλύψη κανείς τά κοιτάσματα.

’Εφέτος ή παραγωγή σέ πατάτες ήταν τόσο μεγάλη ώστε έκλήθησαν Ευρω
παίοι έμποροι νά πάρουν όση θέλουν δωρεάν. Παράλληλα προς τις καλλιέργειες υπάρ
χει καί κτηνοτροφία σέ μεγάλη κλίμακα. Βλέπει κανείς πρότυπη άγελαδοτροφία, 
ορνιθώνες, πρόβατα κλπ. Μέ τον κ. Φασούλη, πού είναι μανιώδης ψαράς, κατανα
λώσαμε μιά μέρα γιά ψάρεμα στον ποταμό Σακραμέντο, ό όποιος ποτίζει δλο τον 
κάμπο. Είναι ένας μεγάλος ορμητικός ποταμός πού χύνεται στον Ειρηνικό ’Ω
κεανό, άπ’ δπου μπαίνουν σ’ αυτόν μεγάλα ψάρια 10-20 κιλών. Αύτά άνεβαίνουν 
ψηλά στο ποτάμι προς τά βουνά καί άφοϋ γεννήσουν πεθαίνουν. Τά μικρά ψάρια, 
μέχρι 35-40 εκατοστά τοϋ μέτρου, δέν έπιτρέπεται νά τά ψαρεύουν. ’Εννοείται δτι 
οί έρασιτέχνες ψαράδες παίρνουν σχετική άδεια κάθε χρόνο γιά τό ψάρεμα, πληρώ
νοντας σεβαστό ποσό (20 δολλάρια) καί έτσι ή Πολιτεία εισπράττει άρκετά ποσά 
άπό τις άδειες αύτές. Τό ψάρεμα γίνεται άπό ειδικές μεγάλες μαούνες μέ υπόστεγο, 
μέ καναπέδες καί μέ μαγειρείο, γιατί συνήθως οί ψαράδες κάθονται εκεί ψαρεύοντας 
δλη τήν ήμέρα. ’Εκτός άπό τό ψάρεμα υπάρχει καί πολύ κυνήγι έλαφιών, λαγών, 
φασιανών κ.λ.π. Τό κυνήγι, γιά δσους έχουν άδεια, είναι ελεύθερο σχεδόν δλο τό έτος, 
γιατί τά άγρια ζώα κάνουν καταστροφές στις φυτείες καί συμφέρει νά λιγοστεύουν.

Κατά τήν παραμονή μας στο Μαίρυσβιλ ή κυρία Φασούλη ώργάνωσε στο σπίτι 
της γλεντάκια έλληνικώτατα μέ χορό κ.λ.π. "Ετσι μας έδόθη ή ευκαιρία νά γνωρί
σουμε καί πολλούς Έλληνοαμερικανούς, πού είναι άριστα έγκατεστημένοι έκεΐ. 'Η  
πόλις αύτή, δπου γιά πρώτη φορά συνεστήθη καί ή όργάνωσις τών ΑΧΕΠΑΝΣ, 
μοιάζει σάν κηπούπολις, μέ ωραία σπίτια (άμερικανικοϋ τύπου) καί πολλά λουλού
δια, πού άναπτύσσονται καταπληκτικά έδώ, δπως είναι οί γαρδένιες, οί ορταν
σίες, οί καμέλλιες κλπ., πού φυτεύονται στούς κήπους καί οχι σέ γλάστρες. 'Υπάρ
χουν καί μεγάλες κολυμβητικές δεξαμενές, δπου καθημερινώς πηγαίνουν καί κο
λυμπούν οί κάτοικοι, προεξάρχοντος βέβαια τού στοιχείου τών νέων.

Παρέα οί τρεις μας, 6 κ. Φασούλης, έγώ καί ό κ. Ν. Σκανδάλης πήγαμε στά 
χρυσωρυχεία. Περάσαμε άνάμεσα άπό φυτείες δπου είδαμε άεροπλάνα νά σπέρνουν 
σιτάρι σέ χωράφια ποτιστικά. Είδαμε καί κάτι άλλα μεγάλα μηχανήματα πού προ
χωρούσαν σιγά σιγά καί φύτευαν ντομάτες (φυτώριο). ’Αφού περάσαμε άνάμεσα άπό 
τις φυτείες, φθάσαμε στο Γιούβα ποταμό, πού είναι δ χρυσοφόρος ποταμός καί τήν 
έκμετάλλευσί του τήν έχει άναλάβει ή Πολιτεία μέ ειδικά πλοία πού εργάζονται. Ε ί
δαμε ένα τέτοιο πλοίο νά εργάζεται στήν κοίτη τού ποταμού Γιούβα. Ό π ω ς μέ 
έπληροφόρησαν ή έξόρυξις χρυσού σήμερα δέν συμφέρει στούς ιδιώτες, γιατί τά 
έξοδα είναι μεγαλύτερα άπό τό χρυσάφι πού συγκεντρώνεται. Είδαμε δμως καί τις 
τεράστιες έκτάσεις τις οποίες οί παλαιοί χρυσοθήρες είχαν άνασκάψει καί δπου 
τώρα βρίσκονται μόνον οί όγκοι άπό στρογγυλές ποταμίσιες πέτρες. Τις εκτάσεις 
αυτές τις παίρνουν τώρα εταιρείες οικοδομικές, τις ισοπεδώνουν καί κτίζουν και
νούργιες πόλεις.

Έπιστρέφοντες, έπισκεφθήκαμε τό προπαρασκευαστικό κολλέγιο τού Μαί- 
ρυσβιλ. Είναι ένα μοντέρνο ωραιότατο οικοδομικό κτίριο, μέ τεράστιες αίθουσες, 
θέατρο, αίθουσα έστιατορίου, αίθουσα άναψυχής κ.λ.π., δπου φοιτούν δσοι πρόκειται 
νά είσαχθοϋν στο πανεπιστήμιο. Τό Μαίρυσβιλ άπέχει άπό τή θάλασσα 160 μίλλια, 
καί έχει προγραμματισθή έργο διανοίξεως της κοίτης τοϋ ποταμού ώστε νά μπαίνουν
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μέσα άπότόνΕίρηνικόν’Ωκεανό πλοία καινά έξυπηρετήται έτσι τό εμπόριο καί τό κοινό. 
ΟΡΟΒΙΛ ΝΤΑΜ — ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ

'Ο  φίλτατος κ. Νίκος Σκανδάλης προσεφέρθη να κάνουμε μιά εκδρομή προς 
τό όρος ’Όροβιλ καί άπό έκεΐ προς την Πολιτεία Νεβάδα. Τό όρος Όροβιλ έχει 
ενδιαφέρον, γιατί έκεϊ, άνάμεσα σέ υψηλά βουνά, περνάει ό ποταμός Κάνυον καί 
γίνεται τώρα ένα άπό τά μεγαλύτερα στον κόσμο έργα ύδρεύσεως, δηλαδή ή τεχνητή 
λίμνη του Όροβιλ. Προχωρώντας, λοιπόν, προς τήν οροσειρά του ’Όροβιλ, περνάμε 
μέσα άπό άπέραντα δάση ελάτων, ένώ δίπλα στο δρόμο κυλάει ό ποταμός Κάνυον. 
Τό θέαμα καί ή διαδρομή είναι εξαιρετικά ευχάριστα, ώσπου φθάνουμε στο υψίπεδο, 
όπου γίνονται τά έργα καί όπου έχουν κατασκευασθή γραφεία καί ειδική εξέδρα, 
άπ’ όπου μπορεί κανείς νά παρακολουθή τά έργα. Στο υψίπεδο αυτό υπάρχει πάρκο 
γιά τά αυτοκίνητα, βρύση μέ νερό γιά τούς επισκέπτες, καί άποχωρητήρια 
γιά άνδρες καί γιά γυναίκες χωριστά. ’Εφοδιαζόμαστε μέ διάφορα κατατοπι
στικά έντυπα άπό τά όποια μαθαίνουμε ότι τά έργα αυτά τιτλοφορούνται «’Έργα 
άρδεύσεως Καλιφορνίας», γιατί άπό τήν τεχνητή αύτή λίμνη, πού θά είναι έτοιμη 
τό 1971, θά ύδρεύωνται μέ άφθονο νερό όλες οί πόλεις της Καλιφορνίας, τό Λος 
’Άντζελες καί τό Σακραμέντο. ’Έ τσι λύεται οριστικά τό ζήτημα της ύδρεύσεως, 
γιατί ό πληθυσμός τής Καλιφορνίας αυξάνει καταπληκτικά καί ύπάρχει κίνδυνος 
σέ λίγα χρόνια νά μήν επαρκή τό νερό. Οί σχετικές πληροφορίες τού έντύπου γρά
φουν τά άκόλουθα: «Τό 70 ο/ο άπό τό νερό τής Καλιφορνίας πηγάζει άπό τό βόρειο 
«τμήμα της (τό 1 /3 τού εδάφους της). ’Αλλά 77 ο /ο νερό χρειάζεται γιά τήν υδρευσι 
«τής νότιας Καλιφορνίας. Τό άπλό αυτό γεγονός δικαιολογεί γιατί ή Πολιτεία τής 
«Καλιφορνίας έγινε ή πιο πολυκατωκημένη πολιτεία τής ’Αμερικής. ’Έ τσι καί 
«δικαιολογείται ή σύλληψις τής έκτελέσεως τού τεραστίου αυτού έργου ύδρεύσεως. 
«Οί Καλιφορνέζοι άπέφάσισαν τήν έκτέλεσι τού έργου αύτοΰ μέ δημοψήφισμα τού 
«Νοεμβρίου 1960 διά τού οποίου ένεκρίθη πίστωσις 1.750.000.000 δολλαρίων γιά 
»τή συγκέντρωσι τού νερού καί τή διανομή του στά μέρη όπου χρειάζεται. "Ηδη 
«άρχισαν οί εργασίες συγκεντρώσεως καί διοχετεύσεως τού νερού μέσω τής περιφε- 
«ρείας Σάουντ Μπάϋ ’Όσνταντ μέσα στήν κοιλάδα τού Λίβερμορ στήν έπαρχία Άλα- 
«μέδα. 'Η  έκτέλεσις άρχισε στο φράγμα’Όροβιλ, όπου βρίσκεται τό κέντρον τού έργου. 
«110 χιλιόμετρα μήκος θά έχη ό τεχνητός ποταμός γιά τήν υδρευσι τής κεντρικής 
«καί νοτίας Καλιφορνίας. Αυτό τό νερό, πού θά έχύνετο στή θάλασσα, θά τό διοχετεύ- 
«ουν δι’άντλητικών συγκροτημάτων άπό δεξαμενές τού Σακραμέντο διά μέσω κοι- 
«λάδων καί όρέων, γιά νά έξυπηρετήση πολυκατωκημένες πόλεις, όπως είναι τό 
«Λος Άντζελες, ή Μπάρμπαρα, Σάν Ντιέγκο κλπ. ' Η πρώτη παράδοσις νερού θά 
«γίνη στο Λός Άντζελες κατά τό 1971 καί 1972, έάν ή Καλιφόρνια πιστεύη στο 
«μέλλον της».

Αυτά λέει ή άνακοίνωσις. Πήγαμε στήν εξέδρα καί παρακολουθήσαμε τις 
εργασίες, πού έγινόντουσαν άπό μιά στρατιά εργατών μέ σύγχρονα μηχανικά μέσα. 
Μπετονιέρες έρριχναν τσιμέντα γιά τήν τεράστια όχθη (κανάλι) τής λίμνης. Ά λλα 
συνεργεία είχαν ξυρίσει κυριολεκτικούς τό δάσος, δεξιά καί άριστερά τού βουνού, 
όπου θά γίνη τό φράγμα. Καί τό φράγμα αύτό είναι τό πρώτο πού γίνεται σέ 
τεχνητή λίμνη όχι μέ τσιμέντο ή άλλα δομικά ύλικά, άλλά μέ μιά τεράστια έπι- 
χωμάτωσι, γιά τήν οποία θά χρειασθούν τεράστιες ποσότητες χώματος. Δηλαδή 
θά μετακινηθή ένα βουνό πλάτους δύο χιλιομέτρων περίπου καί αύτό θά είναι τό 
φράγμα τής λίμνης. Τούτο γίνεται γιατί είναι τό μόνο φράγμα πού θά άνθέξη σέ 
πυρηνικό βομβαρδισμό. Πραγματικά σταματά τό μυαλό τού άνθρώπου μπροστά 
στήν έκτέλεσι τού έργου αυτού πού θά είναι μοναδικό στον κόσμο. Στο περίπτερο 
ύπήρχε καί ένα μεγάλο (2X2 μέτρα) πρόπλασμά του, πώς θά είναι δηλαδή τό
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Ιργο όταν θά έχη τελειώσει. 'Η  λίμνη υπολογίζεται δτι θά έχη περιφέρεια 300 
χιλιόμετρα. Φυσικά, τά νερά της λίμνης θά προέρχωνται από τή χιονισμένη πάντα 
οροσειρά της Μανχάστα, πού έχει ΰψος 5.500 μέτρα περίπου.

Η ΛΙΜΝΗ TAHOE (ΩΚΕΑΝΟΣ) * ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ - ΝΕΒΑΔΑΣ 
*  ΡΗΝΟΣ, Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΧΗΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

’Από τό Όροβιλ πήραμε την κατεύθυνσι γιά τήν Πολιτεία Νεβάδα. Διαρκώς 
άνεβαίνουμε τήν οροσειρά της Καλιφορνίας ώς πού φτάνουμε στο οροπέδιο δπου βρί
σκεται μιά μικρή λίμνη, ή Ντάνου, καί πλησίον τό άγαλμα του Καβελότ. Είναι ή λίμνη 
πάνω στο οροπέδιο της οποίας έξοντώθη ή ομάδα των άποίκων καί έμειναν μόνον ή Μαί- 
ρη καί ό Καβαλότ. Δίπλα άπό τή λίμνη αύτή πάνω στο ύψόμετρο περνά καί ό σιδηρό
δρομος πού πάει στή Νεβάδα. Τά τραίνα καταργήθηκαν καί αύτό είναι ένα άπό 
κείνα πού έμειναν. 'Όσο βρισκόμαστε στο έδαφος τής Καλιφορνίας περνάμε άπό 
δάση έλάτων καί βλέπουμε πολλούς ποταμούς, αλλά δσο πλησιάζουμε προς τήν 
Νεβάδα τά βουνά είναι γυμνά καί οί φάρμες λιγοστές. Πράγματι ή Νεβάδα είναι 
μιά άπό τις πιο φτωχές Πολιτείες της ’Αμερικής καί τά κύρια εισοδήματα προέρ
χονται κυρίως άπό τήν κτηνοτροφία Γ ι’ αύτό άκριβώς ή άμερικανική Κυβέρνησις 
έπέτρεψε νά παίζωνται έλεύθερα σ’ δλη τή Νεβάδα τά τυχηρά παίγνια καί αύτό 
έδωσε ζωή στην οικονομική κίνησί τής Πολιτείας. Βαδίζουμε κατ’ εύθεϊαν γιά τήν 
πόλι Ρήνος, πού είναι ή πλησιέστερη πόλις προς τά σύνορα τής Καλιφορνίας. 'Όταν 
φθάσαμε στή Ρήνο, καίτοι ήταν καθημερινή ήμέρα, δυσκολευτήκαμε νά βρούμε 
θέσι γιά νά παρκάρουμε τό αύτοκίνητο. Κατόπιν μπήκαμε στά τεράστια καταστή
ματα των τυχηρών παιγνίων τά όποια είναι πολυτελέστατα καί δπου ό κόσμος 
συνωθεϊται γιά νά παίζη στά διάφορα τυχηρά μηχανήματα, στά χαρτιά, πού τά χειρί
ζονται ωραιότατες κοπέλες, στις λοταρίες πάσης φύσεως, κ.λ.π. Δέν ύπάρχει παιγνίδι 
πού νά μή παίζεται έκεϊ. ’Από τό μπαρμπούτι μέχρι τό 31 κ.λ.π. Βλέπεις γέρους, 
γριές, νέους, μωρά άκόμη νά παίζουν μέ πάθος. Μερικοί μάλιστα έπαιζαν ταυτό
χρονα σέ δύο μηχανές, γιά νά μή χάσουν τόν καιρό τους άσκοπα. «Χρόνος—χρήμα» 
λέει ή παροιμία.

Βγήκαμε άπό τό ένα κατάστημα, μπήκαμε στο άλλο καί στο άλλο καί στό 
άλλο, ώς πού φθάσαμε στό «χρυσό πέταλο», τού οποίου ό διευθυντής κ. Παππάς 
ήταν 'Έλληνας. Τόν έχαιρετήσαμε μαζί μέ τό φίλο μου, πού τόν έγνώρισε, άλλά βρι
σκόταν σέ τόσο άγωνιώδη κατάστασι ώστε μόλις δυο λόγια μπορούσε ν’ άνταλλάξη 
κανείς μαζί του. Πάντως έδωσε άμέσως έντολή νά μάς φιλοξενήσουν στό ρεστωράν. 
Μείναμε -μέχρι τις 2 μετά τό μεσημέρι καί κατόπιν πήραμε τό δρόμο τής επιστρο
φής γιά τό Μαίρυσβιλ. Ό  φίλος μου δμως κανόνισε νά κάνουμε τόν γύρο τής τερά
στιας λίμνης «Tahoe», ή οποία μοιάζει σάν ωκεανός καί βρίσκεται ή μισή στήν 
Καλιφόρνια καί ή μισή στή Νεβάδα. Ή  παραλία τής λίμνης αύτής, δπου είναι κτι
σμένα λογής - λογής κέντρα γιά σπόρ, καί γιά παραθερισμό είναι πανοραματική. 
'Όταν δμως φθάσαμε στά σύνορα τής Νεβάδας καί Καλιφορνίας καί άκριβώς πάνω 
στήν όροθετική γραμμή προς τήν πλευρά τής Νεβάδας, άντικρύσαμε ένα τεράστιο 
ξενοδοχείο, τό«Χάρβεϋ», τό όποιο στό ισόγειο καί στον α' δροφο είχεν εγκατεστημένα 
τυχηρά παίγνια. Όμολογουμένως ή πολυτέλεια καί ή κίνησις τού ξενοδοχείου αύτοΰ, 
πού έχει μέσα καί θέατρο, είναι καταπληκτική. Δέν μπορούσε κανείς νά μπή μέσα 
έστω καί γιά νά ΐδή τούς παίκτες , πού άφωσιωμένοι άφηναν έκεϊ καί τό τελευταίο 
σέντς πού τούς άπόμεινε. "Αλλως τε τό κέντρο αύτό γ ι’ αύτό τό σκοπό κτίσθηκε 
έκεϊ, γιά νά παίρνη δηλαδή τά υπόλοιπα τών παικτών. ’Εννοείται δτι καί ή λίμνη 
μέ τά κανώ, τά βαποράκια, τά θαλάσσια σκι κ.λ.π. παρουσίαζε ωραιότατη δψι. Φεύ
γοντας άπό έκεϊ μπήκαμε στήν Καλιφόρνια καί φθάσαμε τό βραδάκι στό Μαίρυ
σβιλ, δπου άναπαυθήκαμε πραγματικά.

(Στό επόμενο : "Αγιος Φραγκίσκος — Σάν Ν τιέγκο)



ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ύπό τοΰ ’ Αστόν. Β' χ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

’Α π ο σ τ ο λ ή  τ ή ς  Δ α σ ι κ ή ς  ' Υ π η ρ ε σ ί α ς
«Το πράσινο ξεκουράζει τά μάτια», συνηθίζομεν να λέγωμεν όταν όμιλώμεν » 

περί πρασίνου γενικώς. Δεν έχουν άνάγκην όμως άνακουφίσεως μόνον οΐ οφθαλμοί, 
άλλα καί τό μυαλό. Δι’ αυτό, άπομακρυνόμενοι ολίγον άπό τά συνήθη θέματα ένα- 
σχολήσεως, θά άσχοληθώμεν εις τό παρόν σημείωμα μέ τά δάση καί τούς τρόπους 
προστασίας των.

'Ως είναι γνωστόν, ή Γενική Διεύθυνσις Δασών καί ’Ορεινής 'Υδρονομίας 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας άσχολεΐται κυρίως :

α) Μέ τά ορεινά ύδρονομικά έργα καί τάς άναδασώσεις.
β) Μέ τήν κατασκευήν ενός διαρκώς άναπτυσσομένου δικτύου ορεινών δασικών 

οδών.
γ ) Μέ τήν τεχνικήν διαχείρισιν καί έκμετάλλευσιν τών δημοσίων δασών.
δ ) ’Εκείνο όμως τό όποιον άπασχολεΐ ιδιαιτέρως τήν έν λόγω Δασικήν 'Υπη

ρεσίαν τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, είναι ή καταπολέμησις τών πυρκαϊών τών δασών, 
αί όποΐαι άφανίζουν κατ’ έτος έν μεγάλο μέρος τοΰ δασικού πλούτου τής χώρας.

Διά τήν πλέον αποτελεσματικήν καταπολέμησιν τών πυρκαϊών, ή Δασική 
'Υπηρεσία λαμβάνει συνήθως τά άκόλουθα μέτρα :

Μ έ τ ρ α  δ ι ά  τ ή ν  π ρ ο σ τ α σ ί α ν  τ ο ΰ  π ρ α σ ί ν ο υ .
1. Κατ’ έτος, προ τής εισόδου εις τήν επικίνδυνον θερινήν περίοδον τών πυρ- 

καϊών, όργανοϋνται κατά περιφερείας συγκεντρώσεις τών προϊσταμένων τών Δα
σικών 'Υπηρεσιών, εις τάς όποιας συμμετέχουν εκπρόσωποι τών Νομαρχιών, τών 
Δικαστικών ’Αρχών, τοΰ Στρατού καί τής Χωροφυλακής, ούχί 6μως καί τής ’Αστυ
νομίας.

Εις τάς συγκεντρώσεις αύτάς εξετάζονται τά επιβαλλόμενα νά ληφθοϋν μέτρα 
καί έξασφαλίζεται ή στενή συνεργασία τής Δασικής 'Υπηρεσίας μετά τών τοπικών 
Διοικητικών, Δικαστικών καί Στρατιωτικών ’Αρχών διά τήν πληρεστέραν άντι- 
μετώπισιν τοΰ κινδύνου έκ πυρκαϊών.

Παραλλήλως όργανοϋνται συσκέψεις τών ’Επιθεωρητών Δασών εις τό 'Υ- 
πουργεΐον Γεωργίας προς ένημέρωσιν τής Κεντρικής Διοικήσεως καί κατάρτισιν 
τοΰ ετησίου είδικοΰ προγράμματος τοΰ άντιπυρικοΰ ά^ώνος.

2. Χρησιμοποιούνται έκτακτοι πυροφύλακες καί αγροφύλακες διά τήν έπι- 
τήρησιν τών δασών κατά τήν θερινήν περίοδον. Ουτοι ένισχύουν τήν δασοφυλακήν 
εις τό έργον της, καθ’ δσον ή άριθμητική ανεπάρκεια μονίμων δασοφυλάκων δέν 
επιτρέπει τήν πλήρη έπιτήρησιν τών δασών, άτινα κινδυνεύουν έκ πυρκαϊών.

3. Τοποθετούνται πινακίδες εις τάς οδούς τής υπαίθρου μέ κατάλληλα συν
θήματα προς πρόληψιν τών πυρκαϊών. ’Επίσης ρίπτονται άπό άεροπλάνα εις τούς 
ορεινούς οικισμούς, έντυποι όδηγίαι (φέϊγ-βολάν), αί όποΐαι έφιστοΰν τήν προσοχήν 
διά τήν πρόληψιν τών πυρκαϊών. Διά τοΰ τρόπου αΰτοΰ δημιουργεΐται έν αίσθημα 
συναγερμού εις τούς παραδασοβίους πληθυσμούς προς πρόληψιν πυρκαϊών.

4. Διανοίγονται δασικοί δρόμοι προσπελάσεως εις δάση, άτινα κινδυνεύουν 
άπό πυρκαϊάς, ώστε νά είναι εύχερής ή πβοσπέλασις δλων τών θέσεών των δι’ αύτο- 
κινήτων.

5. Διανοίγονται εις τά κινδυνεύοντα άπό πυρκαϊάς δάση άντιπυρικαί ζώναι, 
δηλαδή γυμναί πάσης βλαστήσεως λωρίδες, ώστε νά καθίσταται εύκολώτερος ό έν-

' τοπισμός μιας έκραγείσης πυρκαϊάς.
6. Ιδρύονται παρατηρητήρια πυρκαϊών εις επικαίρους θέσεις εντός τών δα-
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σών. Εις αύτά διαμένουν φύλακες, οί όποιοι νυχθημερόν έπιτηροϋν τα πέριξ δάση.
7. Προβλέπεται χρησιμοποίησις μέσων τηλεπικοινωνίας, άσυρμάτων τηλε

φώνων, διά την ταχείαν διαβίβασιν πληροφορ'ών άπό τά εντεταλμένα διά την φύ- 
λαξιν των δασών δασικά όργανα.

8. Εφαρμογή τής ποινής τοϋ έκτοπισμοΰ κατά παντός υπευθύνου εμπρησμού 
δάσους.

Κατ’ εφαρμογήν τοϋ ανωτέρω προγράμματος έχουν πραγματοποιηθή τά άκό- 
λουθα :

α) ’Έχουν ήδη κατασκευασθή 70 λιθόδμητα καί ξύλινα παρατηρητήρια πυρ- 
καϊών είς τά δάση καί προβλέπεται ή κατασκευή έτέρων 80 τοιούτων εντός ένός έως 
δύο έτών. Διά τής κατασκευής των 150 αυτών παρατηρητηρίων καθίσταται δυνατή ή 
έπιτήρησις 1,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών, σχεδόν τοϋ συνόλου τών δασών, 
άτινα διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους έκ πυρκαϊών.

β) Χρησιμοποιούνται κατ’ έτος καί κατά τήν θερινήν περίοδον τών πυρκαϊών 
200—300 έκτακτοι πυροφύλακες καί 500 άγροφύλακες, οι όποιοι, ύπό τάς διαταγάς 
τών δασικών οργάνων, περιπολοΰν τά κινδυνεύοντα έκ πυρκαϊών δάση.

γ) Προεκηρύχθη διεθνής διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν 150 φορητών άσυρ
μάτων τηλεφώνων, 30 τηλεφώνων οχημάτων καί 70 τηλεφωνικών βάσεων, συνο
λικής άξίας 6 έκατομμυρίων δραχμών, προς εξοπλισμόν τής Δασικής Υπηρεσίας 
μέ τά κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας, ώστε νά καθίσταται άμεσος ή έξαγγελία 
έκρήξεως πυρκαϊάς άπό τούς περιοδεύοντας καί εις τά παρατηρητήρια διαμένοντας 
πυροφύλακας.

Π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  ή έ κ τ α σ ι ς  τ ώ ν  π υ ρ κ α ϊ ώ ν .
Προπολεμικώς έκαίοντο κατ’ έτος 100.000 στρέμματα δασών, κατά μέσον 

όρον. Ή σαν δέ πολλαί αί περιπτώσεις έπεκτάσεως τής πυρκαϊάς, λόγω μή εγκαίρου 
άναγγελίας της καί αμέσου έπεμβάσεως προς κατάσβεσιν. Καί μεταπολεμικώς, 
άνάλογοι εκτάσεις δασών κατεστρέφοντο άπό πυρκαϊάς. Κατά τά τελευταία έτη, 
λόγω τής έφαρμογής τοϋ άνωτέρω προγράμματος, τό όποιον εύρίσκεται έν εξε
λίξει εις τήν εφαρμογήν του, έσημειώθη μείωσις τοϋ άρθμοϋ τών πυρκαϊών καί 
τών εκτάσεων τών δασών τά όποια καταστρέφονται άπό πυρκαϊάς. Πρέπει νά 
παρέλθουν μερικά έτη άκόμη διά τήν πλήρη καί άποτελεσματικήν όργάνωσιν τοϋ 
άντιπυρικοϋ άγώνος. Εκείνο τό όποιον είναι βέβαιον καί δυνάμεθα άπό τοϋδε νά 
άναμένωμεν είναι ότι μέ τήν έφαρμογήν τών άνωτέρω μέτρων αί πυρκαϊαί θά περιο- 
ρισθοϋν εις τό έλάχιστον, χωρίς βεβαίως νά έξαλειφθοΰν τελείως, διότι τοΰτο είναι τί 
τό άκατόρθωτον διά τήν χώραν μας, δπως καί διά τάς άλλας παραμεσογείους χώρας.

Κατά τά τελευταία τέσσαρα έτη (1960—1963), κατά τά όποια όργανοΰται 
συστηματικώτερον άπό έτους εις έτος ό άντιπυρικός άγών, έχομεν σταθεράν μείωσιν 
τών κατ’ έτος καιομένων εκτάσεων δασών άπό 56.924 στρέμματα τό έτος 1960 είς 
23.051 στρέμματα τό έτος 1963. Κατά τό παρελθόν έτος, παρά τάς άντιξόους 
κλιματολογικάς συνθήκας, ό άριθμός τών πυρκαϊών ήτο μικρότερος τοϋ έτους 1962, 
αί δέ καεϊσαι έκτάσεις δασών όλιγώτεραι κατά 47 %. Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον 
δτι εφέτος κατεσβέσθησαν, άνευ έπεκτάσεως, έν τη γενέσει των, τά 70%  τών πυρ- 
καϊών, οί δέ εμπρησμοί τών δασών έμειώθησαν κατά 50% . Άμφότερα τά ποσο
στά αύτά άποτελοΰν δείκτας τής άποτελεσματικότητος τοϋ έφαρμοζομένου ώς 
άνωτέρω προγράμματος καταστολής καί προλήψεως τών πυρκαϊών τών δασών.

Είς τήν πλέον άποτελεσματικήν άπόδοσιν τών μέτρων, τά όποια λαμβάνει ή 
Δασική 'Υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, δύνανται νά συμβάλουν άποτελεσμα- 
τικώς καί οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, είτε έν υπηρεσία είναι ούτοι, είτε έκτος υπηρε
σίας, δτε πλεϊστοι έξέρχονται ή δέον νά έξέρχωνται προς δασικάς περιοχάς. Διότι ή 
προστασία τοϋ πρασίνου άποτελεϊ ζωτικόν ζήτημα, τό όποιον ένδιαφέρει δλους μας.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
Η ΒΑΣΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΝΟΜ ΟΥΜ ΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

------------------------./Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩ ANNOY ΡΑ· I* Κ Ο Υ ------------------------

Πας αντικειμενικός της ιστορίας καί της κοινωνίας των άνθρώπων μελετητής, 
ευκόλως διαπιστώνει την άνάγκην ύπάρξεως της ’Αστυνομίας, καθ’ όσον αΰτη απο
τελεί, άναντιρρήτως,τήν βάσιν παντός κράτους, όπερ θέλει να λέγεται εύνομούμενον. 
Τοιαύτη είναι ή αξία τής ύπάρξεως τής ’Αστυνομίας γενικώς, ώστε, καί αν προς 
στιγμήν δέν ύπήρχεν, ήτο άπολύτως άναγκαΐον να δημιουργήσωμεν ταύτην.

'Ο άνθρωπος, ζώον φύσει λογικόν καί κοινωνικόν, άπό τής έμφανίσεώς του έπί 
του πλανήτου τής γής,ήσθάνθη άδήριτον την άνάγκην όργανώσεώς του κατ’ άρχάς μέν 
είς ομάδας, άργότερον δέ εις κοινωνίας καί έθνη. 'Η  άνάγκη αυτή ώθησε τούς άν- 
θρώπους είς τήν σκέψιν νά έγκαταλείψουν τήν μονήρη διαβίωσιν των καί κατέστη 
άπολύτως αισθητή έκ τοϋ γεγονότος οτι εις τήν κατά μόνας ζωήν των, ήσαν έκτι- 
θεμένοι είς πολλούς κινδύνους, τόσον έκ μέρους των συνανθρώπων των, όσον καί 
έκ μέρους αυτής ταύτης τής φύσεως. Τήν έποχήν έκείνην έπεκράτει άπολύτως τό 
δίκαιον τοϋ ίσχυροτέρου. 'Ο πλέον ισχυρός ήδύνατο ευκόλως νά γίνη κύριος καί 
έξουσιαστής τής περιουσίας τοϋ πλησίον, ένίοτε δέ καί αυτής τής ζωής του. ’Αλλά 
καί ή φύσις, διά των άγνώστων εις τούς άνθρώπους τής έποχής έκείνης στοιχείων 
της καί δυνάμεων, έθεωρεϊτο ώς φοβερός έχθρός.

Ούτως έχόντων των πραγμάτων έδημιουργήθησαν αί πρώται οΐκογένειαι, 
αί κοινωνίαι καί τά έθνη. Εις τάς ομάδας αύτάς ό άνθρωπος ήσθάνθη τον εαυτόν του 
πλέον άσφαλή καί ήδυνήθη ούτω νά έπιδοθή είς έργα προόδου καί έξελίξεως του.

Τό κακόν όμως είναι συμφυές μέ τήν άνθρωπίνην ΰπαρξιν. Τό έγκλημα έν τή ευ- 
ρεία αύτοϋ έννοια, ή παράβασις των ύπό τής πολιτείας διατασσομένων, ή τάσις τοϋ 
άνθρώπου προς εΰκολον βίον καί ή διά παντός τρόπου άπόκτησις των άγαθών, είναι 
φαινόμενα γνωστά άπό των άρχαιοτάτων χρόνων. Φύσει ό άνθρωπος άρέσκεται νά 
πράττη παν ό,τι αυτός ούτος έπιθυμεΐ. Δέν θέλει νά ύποστή ούδένα περιορισμόν καί 
άγωνίζεται προς τοϋτο. Οί νόμοι, αί διατάξεις, παν ό,τι άφορα τήν στέρησιν τής 
προσωπικής του έλευθερίας, είναι διά τον άνθρωπον έμπόδια, άτινα καλλίτερον θά 
ήτο νά μή ύπήρχον.

Αύτή αΰτη ή φύσις τοϋ άνθρώπου, τό περιβάλλον, αί διάφοροι συνθήκαι ζωής, 
τά διάφορα κοινωνικά συστήματα, ή πενία, άλλά καί ό άθέμιτος πλουτισμός ένίοτε, 
ή τάσις προς άπόκτησιν των άγαθών άνευ μεγάλου μόχθου, ώς καί έτεροι παρά
γοντες, είναι τά κίνητρα άτινα ώθοΰν τον άνθρωπον είς τό έγκλημα.

Έ φ ’ όσον ζώμεν είς κοινωνίαν άνθρώπων ήτις δέν δύναται νά καυχηθή ότι 
εύρίσκεται είς τό χριστιανικόν έπίπεδον, είς κοινωνίαν ήτις άνύψωσεν είς τήν θέσιν 
τής άγάπης τοϋ Ναζωραίου τό μίσος καί είς τήν θέσιν τής συγγνώμης τήν έκδί- 
κησιν, πάντοτε θά ύπάρχουν έγκλήματα καί έγκληματίαι.

'Οποία όμως τώ όντι θά ήτο ή κατάστασις τής κοινωνίας, τών έθνών έν γένει, 
αν έν έκάστη χώρα ήδύνατο άσυδότως καί έλευθέρως νά έργάζωνται οί έκτος νόμου ; 
Ούδείς, σοβαρώς σκεπτόμενος, δύναται νά ε’ίπη ότι έν μια τοιαύτη καταστάσει δύ- 
ναται τό κράτος νά όρθοποδήση καί νά προαχθή. ’Εάν ήδύνατο νά έπικρατήση έν 
τοιοΰτον καθεστώς, ή κοινωνία θά ήτο κοινωνία άγριων θηρίων καί ούχί κοινωνία 
άνθρώπων.

Ποία όμως έπί τοϋ προκειμένου ή θέσις τής κοινωνίας τών ύγιώς σκεπτομένων 
άνθρώπων, έναντι τών παντός είδους έγκληματιών ; Πώς ή πολιτεία άντιμετωπίζει
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τάς πράξεις τούτων ; 'Ιδού το μέγα της πολιτείας εργον καί ό λόγος τής ύπάρξεως 
τού αστυνομικού θεσμού. Ή  πολιτεία θέτουσα νόμους αναθέτει παραλλήλως εις την 
’Αστυνομίαν τήν παρακολούθησιν τής εφαρμογής των ύπό ταύτης διατασσομένων. 
Ή  ’Αστυνομία, υπηρέτης ουσα τής πολιτείας, έκτελεΐ προθύμως καί άγογγύστως 
τό άνατεθέν εργον καί αί όσημέραι προσπάθειαι ταύτης διά τήν όσον οΐον τε ταχί- 
στην πρόληψιν καί καταστολήν τού εγκλήματος, είναι όμολογουμένως άξιαι παντός 
επαίνου. Ή  ’Αστυνομία προβάλλει εις τό κοινωνικόν στερέωμα ώς φωτεινόν με
τέωρον, ώς σελαγίζων καί άπαστράπτων ήλιος, καί φωτίζει μέ τάς χρυσάς καί 
ζωογόνους άκτΐνας της όλους τούς άνθρώπους. Παρήγορος άγγελος παντός οδοιπόρου 
καί καταφύγιον πάντων των χειμαζομένων είναι ή πηγή ή άκένωτος των πλουσίων 
ύδάτων, ή μυροβόλος άνοιξις, ό φίλος καί ό συμπαραστάτης πάντων. Πανταχοΰ 
παρούσα δίδει μέ τάς πράξεις της δείγματα ήρωισμοΰ καί αυτοθυσίας, τηρεί άπαρεγ- 
κλήτως τον προς τήν πατρίδα όρκον της καί προσφέρει πάντοτε έκατόμβας εις τόν 
βωμόν τής ελευθερίας.

Ή  ’Αστυνομία άείποτε, καί ύπό τάς πλέον άντιξόους περιστάσεις, διά τού πα
ραδείγματος της, άποδεικνύει ότι είναι ό προστάτης παντός νομοταγούς πολίτου, 
ό άνιδιοτελής υπηρέτης καί συμπαραστάτης του, είς δ,τι άφορα τήν εύρυθμον καί 
πλήρη άσκησιν των άνεγνωρισμένων δικαιωμάτων του.

Άναντιλέκτως ούδείς δύναται νά άρνηθή τό υψηλόν καί ύπέροχον τώ δντι 
έργον τής ’Αστυνομίας. Μόνον άνθρωποι τού έρέβους καί τής καταστροφής, άνθρω
ποι έχθροί τής κοινωνικής νηνεμίας, είναι δυνατόν νά σκεφθοΰν άλλως δι’ αυτήν.

Άναλογισθήτε δι’ ολίγον τήν κατάστασιν τής κοινωνίας ημών άν έστω καί δι’ 
ολίγον δέν έλειτούργει ό αστυνομικός θεσμός καί άσφαλώς θά λάβητε πλήρη εικόνα 
τής δλης άξίας καί σημασίας τής ύπάρξεως τής ’Αστυνομίας. "Αν προς στιγμήν 
παύση νά λειτουργή ή ’Αστυνομία, τά έγκληματικά στοιχεία τής κοινωνίας θά 
έπιδοθούν άνέτως εις τούς άπαισίους σκοπούς των καί, γενικώς είπεϊν, χάος πραγ
ματικόν καί κοινωνική αναταραχή θά είναι τά τελικά άποτελέσματα. ’Ιδού διατί τονί- 
ζομεν ότι ή ύπαρξις τής ’Αστυνομίας είναι άπαραίτητος καί δτι καί άν είσέτι 
αύτη δέν ύπήρχεν, ήμεΐς έδει νά δημιουργήσωμεν τοιαύτην. ’Ιδού τό δλον τής 
’Αστυνομίας εργον έν σμικρογραφία καί ιδού διατί άνευ ’Αστυνομίας δέν δύναται 
νά νοηθή κράτος εύνομούμενον.

Θέλομεν κοινωνικήν γαλήνην, έλευθερίαν σκέψεως καί κινήσεως, δημιουργίαν 
ειρηνικού περιβάλλοντος ; "Ας ένισχύσωμεν παντί τρόπω τήν ’Αστυνομίαν είς τό 
άνατεθέν εργον της. "Αν οΰτω πάντες έργασθώμεν ας εϊμεθα βέβαιοι ότι αί καλλικέ- 
λαηδοι άηδόνες θά ψάλουν χαρμοσύνως εις τούς άνθοστολισμένους κήπους, ή μυρο
βόλος άνοιξις θά διαδεχθή τό χειμώνα, ή ζωή θ’ άλλάξη ρυθμόν, τά πάντα θά άνα- 
πνεύσουν τήν πλέον ζωογόνον αύραν. Θαρραλέως καί ύπερηφάνως, μέ υψηλόν καί 
άγέρωχον τό ανάστημα ημών, θά δημιουργήσωμεν μίαν νέαν ζωήν, μίαν νέαν Ελλάδα 
αξίαν τών παραδόσεων τής φυλής μας καί τής ύψίστης αποστολής της.

I. ΡΑΪΚΟΣ



Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

“ Ο Δ Ο Σ  Ι Α Κ Ω Β Ι Λ Ο Υ , ,
‘Υπό τοϋ Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Α Λ . ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ

....Σήμερα πάλι ήλθαμε κοντά σου... Πατήσαμε άμέτρητες φορές τό διάβα 
σου... Γινήκαμε σχεδόν ένα μέ σένα... Μέ ένα λόγο σέ νοιώσαμε καί μάς ένοιωσες 
καί σήμερα, δπως άλλοτε...

Πόσες φορές, πόσες ώρες άμέτρητες σέ άνεβοκατεβήκαμε άγαπημένη !!! Πόση 
κούραση, πόσος ιδρώτας χύθηκε πάνω στο λείο οδόστρωμά σου!!!

Σήμερα, πού είναι ή άρχή τοϋ τέλους, νοιώθω μια άνάγκη νά γράψω για 
σένα, νά φέρω σέ σένα ένα χαιρετισμό,... μπορεί καί νοσταλγικό,... όλων αυτών πού 
πέρασαν καί πάτησαν άπειρες φορές την άσφαλτό σου.

’Ίσως είσαι ή μόνη πού δέν ξεχνιέσαι, δέν ξεχάστηκες, ούτε θά ξεχαστής... 
Σέ κάθε δρόμο τής Κερκύρας, τής Πάτρας, τής ’Αθήνας καί τοϋ Πειραιά, θά βλέ
πουμε κάτι δικό σου... καί θά θυμώμαστε εσένα, πού είσαι, βλέπεις, ή έξέχα- 
στη,... ή μεγάλη μας άγάπη !!!

Είπα πάρα πάνω πώς σήμερα είναι ή άρχή τοϋ τέλους,... τοϋ τέλους τοϋ δι- 
κοΰ μας, μά συγχρόνως καί τοϋ δικοΰ σου... ’Από τοϋ χρόνου πάει πιά ή δόξα σου, 
πάει τό μεγαλείο σου!!! ’Από τοϋ χρόνου θά πάψουν πιά νά άκούγωνται θούρια καί 
εμβατήρια στή γειτονιά σου... Θά γίνης καί σύ ένα μικρό συνηθισμένο δρομάκι... 
"Ενα δρομάκι άσημο καί ήσυχο... Την θέση σου θά πάρη κάποιος άλλος δρόμος 
πάνω ’κεΐ στήν Φιλοθέη, κοντά στην καινούργια Σχολή. Μή στενοχωριέσαι όμως.

"Ολοι εμείς, οί τωρινοί καί όλοι οΐ άλλοι, οί παλαιότεροι άπό μάς, πάντα θά θυ
μώμαστε εσένα... Πάντα κάποιος άξιωματικός έπιθεωρήσεως, τοϋ ΙΣΤ ' άστυνομικοΰ 
Τμήματος ’Αθηνών θά έρχεται σέ κάποιο νυκτερινό τετράωρο καί θά σέ διαβαίνη ή
συχα, κάτω άπό τό φώς κάποιου ολόγιομου φεγγαριού... Θά παρατηρή κάθε δικό σου 
καί θά προσπαθή νά βρή έπάνω σου σημάδια παλαιά άπό τό διάβα μας... ’Ίσως νο- 
σταλγήση! ! ! ’Ίσως θυμηθή.... θυμηθή φωνές... θυμηθή μουσικές... θυμηθή παραγ
γέλματα... Θά βλέπη, σαν σέ ταινία, τον εαυτό του νά περνά τεντωμένος, άγέρωχος, 
ψηλότερος... Ό π , όπ, όπ, θά άντηχήση στά αυτιά του ξανά τό παράγγελμα... καί, 
άθελά του τότε, θά τεντωθή... θά καμαρώση καί θά περάση ξανά καμαρωτός, εύθυ- 
τενής, κοιτάζοντας μακρυά, ψηλά!!! Καί θά περάση οχι μόνος του, θά περάση νοερά 
μέ τον διπλανό του, μέ τον μπροστινόν του... μέ ολόκληρη την διμοιρία του δεμέ
νη. Μπορεί καί νά... δακρύση, έάν έχουν περάσει πολλά χρόνια ή καί νά γελάση 
θυμούμενος παλαιά καλά πειράγματα... ’Αλησμόνητη Ίακωβίδου.... Θά γεννάς 
πάντα συναισθήματα, θά ψέρνης πίσω θύμησες...

Για λίγο άκόμη, εμείς οί τελευταίοι έκατόν δέκα πιστοί εραστές σου, θά άνε- 
βοκατεβοΰμε τό διάβα σου ή μάλλον θά τό παρανεβοκατεβοΰμε... καί μετά άπό την 
25η Μαρτίου, θά σέ χαιρετίσουμε όλοι μας... Καί θά σέ διαβεβαιώσουμε πώς πάντα 
θά κατέχης μιά ξεχωριστή θέση στις άναμνήσεις μας... Καί πάντα όταν περνάμε 
άπό ’κεΐ, θά περνούμε κάπως διάφορα άπό τούς άλλους δρόμους... κάπως στητά, 
κάπως καμαρωτά, άκούγοντας στά αυτιά μας ήχους μουσικής...

ΑΛ. Κ Α Ψ Ο Κ Α Β Α ΔΗ Σ



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
14ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τράπεζα Ελλάδος..........................................................................................................  7.203.586,25
Εθνική Τράπεζα.............................................................................................................. 962.063,15
Δάνεια....................   2.354.476,15
’Ακίνητα....................................................................................... 1.005.000
Μεϊον ’Αποσβέσεις...................................................................... 299.115 705.885,00

’Έπιπλα καί Σκεύη.................................................................... 70.183
Μεϊον ’Αποσβέσεις...................................................................... 70.183

Βιβλιοθήκη.....................................
Χρεωστικοί Λογαριασμοί.............
Λογαριασμοί τάξεωζ χρεωστικοί

30.977.763,15

2.625,00
2.235,60

19.746.892,00

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡΙΣΙΣ  ΟΙΚΟΝΟ

’Από 1ης ’Ιανουάριου μέ
Ε Σ Ο Δ Α _________________________________________________________________________
I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.................................................................... 3.466.786,15

1. Τακτικαί .........................................................................  3.170.971,10
Έ κ κρατήσεως 2%  έπΐ τοϋ λαμβανομένου παρ’ 

έκαστου μετόχου μηνιαίου βασικού μισθού
(οργανικού).......................................................  2.856.779,50

Έ ξ ήμίσεος βασικού μισθοϋ παρ’ έκάστου με
τόχου..................................................................  190.461,90

Έ κ διαφοράς μισθοϋ ενός μηνός συνεπεία προα
γωγής, άπονομής μισθοϋ άνωτέρου βαθμοϋ 
ή οικονομικής διαβαθμίσεως τοϋ μετόχου.. . . 123.729,70

2. Είδικαί............................................................................
Κράτησις έπί άποζημιώσεως έκτός έδρας........  20.807,90
Κράτησις επί άποζημιώσεως συμβουλ. καί έπιτρ. 25.523,00 
Κράτησις έπί αμοιβών νόμου «Περί λαθρεμπο

ρίου» .................................................................. 34.930,00
Κράτησις έπί δικαιωμάτων έκτελ. ποιν. δικ......... 2.490,05
Κράτησις έπί άμοιβών δι’ έκτέλ. είδ. ύπηρ. . . . 212.064,10
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ Ε ΙΣΦ Ο ΡΑ Ι..................................................
Έ κ  τής διάθέσεως άστυνομικοϋ ένσήμου..........  2.499.920,00
Έ κ  δικαιωμάτων σφραγίσεως μέτρων καί στα

θμών...................................................................  1.275.429,40
Έ κ δωρεών............................................................  41.394,80
Έ ξ  άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων έκ 

τών αποδόσεων έπί άμοιβαίων στοιχημάτων
ίπποδρόμου......................................................  1.930.426,80

Έ κ παραβολών θεάτρων καί κινηματογράφων 28.657,00

295.815 05

5.775.828,00

III. ΔΙΑΦΟΡΑ Ε Σ Ο Δ Α ...........................................................................................  37.355,20
IV. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.............................................................................  456.441,40
Τόκοι καταθέσεως όψεως παρά τή Τραπέζη

Ελλάδος...........................................................  171.696,20
Τόκοι βεβαιουμένων έσόδων τοκοχρεωλυτικώς

έξοφλουμένων.....................................................
Τόκοι τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων.........  150.078,55
’Ενοίκια διαμερισμάτων.........................................  134.666,65

9.736,410,75

Ό  Διευθυντής
Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Άστυν. Δ/ντής Β'

’Εν Άθήναις τή 
Ό  Πρό 

Θ. ΡΑΚΙΝ 
’Αρχηγός Άστυνο



ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1963

Κεφάλαιον....................................
'Υποχρεώσεις..............................
Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί 
Κλάδος 'Υ γείας..........................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
10.838.511,45

153.766,70
19.746.892,00

238.593,00

30.977.763,15

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963

χρι 31ης Δεκεμβρίου 1963

I. ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ..................................................... ..
Χορήγησις έφ’ άπαξ βοηθήματος εις 169 διαγρ. μετόχους.........
’Επιστροφή κρατήσεων εις 21 διαγραφέντας μετόχους, μή δικαι- 

ουμένους βοηθήματος...............................................................

ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ 
8.455.798,50

8.398.556.00

57.242,50

Π. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟ ΙΚ Η ΣΕΩ Σ...............................................................................
Άποζημίωσις μή άστυνομ. μελών διοικ. συμβουλίου.............. 4.625,00
Άποζημίωσις Νομικού Συμβούλου .................................... ·. . . . 14.400,00
Προμήθεια γραφικής δλης κλπ...................................................................................
Ένοίκιον κατά τό 1 /3 μετά τοϋ Κλάδου Υγείας....................  48.720,00
’Ηλεκτρικόν ρεϋμα κατά τό 1/3................................................... 2.956,85
Τηλεφωνικά τέλη.............................................................................  1.999,60
Προμήθεια έν-ρόπων σφραγίδων κ.τ.τ.......................................................... 2.295,00
Κοινόχρηστα κατά τό 1/3 ............................................................  5.862,95
Δαπάναι λιθογραφικής έκτυπώσεως άστυν. ένσήμου................. 31.800,00
III. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...............................................
Συντήρησις άκινήτου........................................................................ 1.265,55
’Ασφάλιστρα πυρός άκινήτου........................................................  646,00
Μισθοδοσία προσωπικού ακινήτου................................................  122,00
Συντήρησις άνελκυστήρος άκινήτου.............................................  490,25
Φορολογικά! ύποχρεώσεις ακινήτου..............................................  73.525,70

112.659,40

76.049,50

IV. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ............................................................................  26.010,00
V. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ε Π ΙΠ Λ Ω Ν ............................................................................... 4.569,9ο
VI. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ .................................................. 510.974,25
Ένίσχυσις ’Αστυνομικού Νοσοκομείου
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1963 ..........................................................................  550.349,20

9.736.410,75

31η Δεκεμβρίου 1963
εδρος
ΤΖΗΣ
μικοϋ Σώματος

*0 Λογιστής 
Γ. ΑΛΕ3ΑΝΔΡΗΣ

’Αστυνόμος Α'



ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Τράπεζα τής Ελλάδος..........................................................
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος............................................
'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας.......................................
Νομαρχίας Ά χαΐας.................................................................
Νομαρχία Κέρκυρας................................................................
’Επικουρικόν Ταμεϊον 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων
Χρεωστικοί λογαριασμοί.......................................................
Δικαιολογητικά περιθάλψεως υπό έκκαθάρισιν..................
Έπιπλα καί σκεύη ................................................................

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

611.240,60
494.984.45
975.249.45 
187.447,35

3.938,65
238.593.00 
229.268,25

3.446.870,40
118.878.00

6.306.470,15

ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ... . 
α) Κρατήσεις των έν ένεργείρ: υπαλλήλων

’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών......................
» » Πειραιώς......................
» » Πατρών.......................
» » Κέρκυρας ....................

................................................... 4.427.712,05
.....................  3.663.071,65
2.685.513,70

671.029,55
214.595,90

91.932,50

β) Κρατήσεις τών συνταξιούχων...........
’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών..................

» » Πειραιώς.................
» » Πατρών..................
» » Κερκύρας................

II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ.............
Δωρεά Φαρμακευτικού Συλλόγου Κερκύρας

III. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.........
Τόκοι Τραπεζών............................................

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ.......................

.................  764.640,40
582.165,10
118.610,60

30.735,50
33.129,20

7.043,90

34.093,40

5.723,20

'Ο Διευθυντής 
Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Άστυν. Δ/ντής Β'

4.474.572,55

Έν Άθήναις τή 31η 
Ό  Πρό 

Θ. ΡΑΚΙΝ 
’Αρχηγός Άστυνο



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 6 3

Κεφάλαιον μέχρι'31.12.1962 
Πλεόνασμα χρήσεως 1963 ..
Υποχρεώσεις.........................
Άποσβεσθέντα έπιπλα . . . .  
ΠαιδικαΙ κατασκηνώσεις . .

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

4.854.004,05
1.051.997,55 5.906.001,60
.....................  325.695,75
.....................  34.772,80
.....................  40.000,00

6.306.470,15

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1963»

I. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΕΡΙΘΑΛΤΙΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Δαπάνη φυσιολογικού τοκετού........................................................ 1.758,00

» έξωνοσοκ. καί φαρμακ. περιθάλψεως.............................. 1.471.097,10
» νοσηλείας είς δημοσ. νοσ. ιδρύματα.............................  71.243,00
» » είς ψυχιατρ. άντικαρκ. κλπ..........................  50.870,85
» » είς νοσ. ιδρύματα Ι.Δ .Α .Π ..........................  272.231,00
» » είς ίδιωτικάς κλινικάς...................................  629.422,00
» άγορας ορθοπεδικών ειδών..............................................  —
» οδοντιατρικής θεραπευτικής περιθάλψεως.....................  28.009,60
» μελών οικογενειών συνταξιούχων.................................... 292.777,95
» νοσηλείας έν τώ έξωτερικώ............................................  3.589,00

Ε Ξ Ο Δ Α

2.820.998,50

II. ΔΑΠΑΝΑΙ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΕΩ Σ.........................................................................
Άποζημίωσις μελών διοικ. συμβουλίου......................................  2.375,00
Άποζημίωσις καθαρίστριας...........................................................  19.032,90
Κοινόχρηστα ήτοι : μισθοδοσία θυρωροϋ—ηλεκτρικόν ρεϋμα—

έξοδα καθαριότητος—άνελκυστήρ—-θέρμανσις κλπ................  18.581,75
Γραφική ΰλη..................................................................................... 4.467,10
Έντυπα—Βιβλία—Σφραγίδες.........................................................  23.362,50
Διάφορα έξοδα................................................................................  5.751,10
Τηλεφωνικά καί ταχυδρομικά τέλη..............................................  17.903,00
Συνδρομαί εφημερίδων..................................................................... 712,60
Έξοδα Παραρτήματος ΙΙατρών...................................................  1.777,85

» » Κερκύρας.................................................. 1.896,00
’Αστυνομικόν Νοσοκομεϊον.............................................................  322.891,30
Ένοίκιον οικήματος Γ' Σεπτεμβρίου 13.....................................  97.440,00
Ένίσχυσις παιδικών κατασκηνώσεων...........................................  73.497,60

589.688,70

III. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.......................................................................  11.887,80
VI. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Χ ΡΗ ΣΕΩ Σ.......................................................................  1.051.997,55

4.474.572,55

Δεκεμβρίου 1963
εδρος
ΤΖΗΣ
μικοΰ Σώματος

'Ο Λογιστής 
I’. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

’Αστυνόμος Α'



(Σ υ νέχε ια  έκ  το υ  προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.

Κύρου Ά χ ιλ λ έ ω ς .
Πάροδος της όδοΰ Πραντούνα 57, στο συνοικισμό Έλληνορώσων.
Ό  Άχιλλεός Κύρου, γυιός του Άδώνιδος, δημοσιογράφος, συγγραφεύς καί 

συνδιευθυντής τής έφημερίδος «Εστία», γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 1898 καί 
άπέθανε στό Παρίσι τό 1950. Διεκρίθη για την εύρεϊα έγκυκλοπαιδική του κα- 
τάρτισι καί τήν: ακάματη έργατικότητα. Διετέλεσεν από τής ίδρύσεως τοϋ · Ε θν ι
κού Θεάτρου μέχρι τοϋ θανάτου του σχεδόν, μέλος καί γενικός γραμματεύς τοϋ 
διοικητικού συμβουλίου. Μετέσχε τής εθνικής άντιστάσεως καί έφυλακίσθη ύπό 
των ’Ιταλών για πολλούς μήνες.

Κ υψέλης.
’Αρχίζει άπό την όδό Κοδριγκτώνος 2 καί τελειώνει στη πλατεία Κυψέλης.
Έλαβε την ονομασία αύτή έπειδή διασχίζει την ομώνυμη συνοικία των 

’Αθηνών. *Η τοπωνυμία «Κυψέλη» ή «Γυψέλη» είναι παλαιά ονομασία τής συνοι
κίας καί μάς είναι άγνωστο ποΰ οφείλει την προέλευσί της. (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει' στην Κηφισιά.

Κ ώ .
Πάροδος τής όδοϋ Τροίας 26, κοντά στή στάσι «Άγγελοποΰλου» τής όδοΰ 

Πατησίων.
'Η  Κώς, νήσος τής Δωδεκανήσου κοντά στην μικρασιατική άκτή, έχει έκ- 

τασι 282,52 τετρ. χιλ. καί περί τις 10 χιλιάδες κατοίκους. Μυθική είναι ή παρά- 
δοσις δτι οί Κώοι μετέσχον τοϋ Τρωικού πολέμου καί δτι ό 'Ηρακλής έγέννη- 
σεν έκεϊ, άπό την κόρη τοϋ Εύρυσώλου, τον Θεσσαλόν. 'Ιστορικά άποδεδειγμένο 
είναι δτι έπώκισαν στή νήσο Έπιδαύριοι (τής Άργολίδος), ποΰ ήσαν ’Αχαιοί οί 
όποιοι κατέφυγον άπό την Θεσσαλία στό ’Άργος. 'Η  Κώς είναι πατρίς τοϋ μεγά
λου 'Ιπποκράτους κ.ά, έξοχων πνευμάτων τής άρχαιότητος.



'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 231

Κωλέττη * Ιω άννου .
Πάροδος της όδοΰ Θεμιστοκλέους 39, κοντά στή πλατεία Κάνιγγος.
'Ο ’Ιωάννης Κωλέττης, · πολιτικές της Έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί των 

μετέπειτα χρόνων, γεννήθηκε στο Συρράκο της ’Ηπείρου τό 1773. Προ της έπα
ναστάσεως έχρημάτισε στα Γιάννενα γιατρός τοϋ γυιοϋ τοΰ Ά λή πασά, Μουχτάρ. 
Τό 1819 έμυήθη στή Φιλική Εταιρία  καί τον ’Ιούλιο τοΰ 1821 έκή .υξε τήν, χω 
ρίς τελικόν άποτέλεσμα, έπανάστασι στα Βλαχοχώρια. ’Αργότερα μετέβη στή Πε
λοπόννησο, άντεπροσώπευσε τήν ’Ήπειρο στή συνέλευσι της ’Επίδαυρου καί έν 
συνεχεία άνέλαβε διάφορες άλλες πολιτικές υπηρεσίες (υπουργός’Εσωτερικών, μέ
λος τοΰ Έκτελεστικοΰ κ.λ.π .). Διεκρίθη :-αί ώς στρατιωτικός, άπελευθερώνοντας 
τήν Εύβοια (1822-1823).

Τήν εποχή τοΰ Καποδιστρίου διετέλεσεν υγειονόμος Σπετσών, διοικητής Σά
μου καί υπουργός Στρατιωτικών. Μετά τόν θάνατο τοΰ Κυβερνήτου έγένετο μέ
λος της τριμελοΰς επιτροπής (Αυγουστίνος Καποδίστριας-Θ. Κολοκοτρώνης) άπό 
τήν όποιαν βραδύτερον άπεχώρησε. Στήν πρώτη οθωνική κυβέρνησι τοΰ Σπυρίδω
νος Τρικούπη άνέλαβε τό υπουργείο Ναυτικών, στήν δέ τοΰ Μαυροκορδάτου τό 
τών Εσωτερικών. ’Από τό 1835-1843 διετέλεσε πρεσβευτής στο Παρίσι. 'Ως 
αρχηγός τοΰ «γαλλικοΰ» κόμματος, έχοντας τήν όποστήριξι τοΰ «ρωσικοΰ» κόμ
ματος (Μεταξάς), άνέτρεψε τόν Αύγουστο τοΰ 1844 τόν Μαυροκορδάτο καί άνέ
λαβε πρωθυπουργός, θέσι πού διετήρησε μέχρι τοΰ θανάτου του (31 Αύγούστου 
1847). 'Υπήρξε μία άπό τις επιφανέστερες, έπιβλητικώτερες καί πλέον ιδιόρρυ
θμες φυσιογνωμίες τής έποχής,τοΰ 1821 καί μετά.

Κωνσταντα Γρηγορίου.
Πάροδος τής όδοΰ Σλήμαν, κοντά στο παλαιό «Νέον» τέρμα τών λεωφορείων 

«Άχαρνών» καί στο Λεόντειο Λύκειο.
'Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, όνομαστός λόγιος καί διδάσκαλος τοΰ Γένους, 

γεννήθηκε στις 3 Μηλιές τοΰ Πηλίου τό 1753. "Ιδρυσε τήν περίφημη σχολή Μη
λιών, στήν όποιαν έδίδαξε πολλά χρόνια. Μαζί μέ τόν Νικόλαο Φιλιππίδην, έξέ- 
δωσε τήν «Νεωτερικήν Γεωγραφίαν» στήν δημοτική γλώσσα. Ά πό  τό 1822-1828 
ήταν γενικός έφορος Παιδείας. Μετέφρασε καί έξέδωσε διάφορα έργα ξένων. Ά πέ- 
θανε τό 1844 στις Μηλιές.

Κωνσταντινίδου Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Καλάρη, κοντά στον «'Άγιο Δημήτριο» τών "Οπλων 

(Τρεις Γέφυρες).
'Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ιστορικός καί έκπαιδευτικός, γεννήθηκε στή 

Νάουσα τό 1853. Διετέλεσε διευθυντής τοΰ Ζαριφείου εκπαιδευτηρίου τής Φιλιπ- 
πουπόλεως καί τό 1887 άνέλαβε τήν διεύθυνσι τής Εμπορικής Σχολής τής Χάλ
κης. Ά πό  τό 1887 έγκατεστάθη στήν ’Αθήνα, όπου καί άπέθανεν, άγνωστον όμως 
πότε. Σημαντικά έργα του είναι: ή «'Ιστορία τών ’Αθηνών άπό Χριστοΰ γεννή- 
σεως μέχρι τοΰ έτους 1821», «Πλατωνικοί διάλογοι» κ.ά.

Κ ω νσταντινουπόλεω ς.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή λεωφόρο Αθηνών - Πειραιώς, έπί τής όποιας 

διέρχεται ή σιδηροδρομική γραμμή.
"Ελαβε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τής Βασιλευούσης (Έπτάλοφος, Νέα 

Ρώμη, Πόλη), τής παλαιάς πρωτευούσης τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί ση
μερινής πόλεως τής Τουρκίας, γνωστής μέ τό όνομα Istam bul, πού εύρίσκεται 
στή χερσόνησο πού σχηματίζουν ό κόλπος τοΰ Χρυσοΰ Κέρατος, ό Βόσπορος καί 
ή Προποντίς. Σήμερα είναι έδρα τοΰ Οΐκουμενικοΰ Πατριαρχείου. "Εχει πληθυ-
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σμόν περί τά 2 εκατομμύρια κατοίκους καί είναι τό πλέον σημαντικό οικονομικό, 
πνευματικό καί βιομηχανικό κέντρο τής Τουρκίας.

Πυρήνα τής Κωνσταντινουπόλεως άπετέλεσε τό άρχαϊο Βυζάντιο (πόλις τοΰ 
Βοσπόρου ίδρυθεΐσα υπό Μεγάρων άποίκων _κατά τον Ζ' αιώνα π .Χ .), τό όποιον 
ό Μ. Κωνσταντίνος κατέστησε πρωτεύουσα τοϋ ρωμαϊκού κράτους καί έπεξέ- 
τεινε πενταπλασίως άπό τό 324 μ.Χ. μέ την κατασκευή νέων τειχών καί άλλων 
κτισμάτων. Σημαντική είναι ή ιστορία τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τών χρόνων 
τοϋ Μ. Κωνσταντίνου καί ή άνάδειξίς της σε «Βασιλίδα» τών πόλεων όλου τοΰ κό
σμου, συνετελέσθη δστερα άπό πολλούς καί μεγάλους κλυδωνισμούς τούς οποίους 
ύπέστη άπό συνεχείς βαρβαρικές έπιδρομές. Γότθοι, ’Άβαροι, Σλάβοι, "Α; αβες, 
Πέρσες, Βούλγαροι, Φράγκοι καί Τοΰρκοι κατά διάφορα χρονικά διαστήματα έπέ- 
δραμον κατά τής Έπταλόφου μέχρι τής 29ης Μα'ίου 1453, όταν πλέον ή Πόλις 
περιήλθε στήν τουρκική κυριαρχία. Ή  τελευταία άλωσίς της έσήμαινε καί τό 
τέρμα τοΰ μακραίωνος έλληνικοΰ βίου τής ενδόξου αύτής πόλεως. Σήμερα διαμέ
νουν εκεί περί τις 60 χιλιάδες "Ελληνες, ενώ πριν τό 1922 ύπερέβαινον τις 400 
χιλιάδες. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προάστια τών ’Αθηνών).

Κωστή Νικολάου.
Πάροδος τής όδοΰ Λένορμαν 110, λίγο πριν άπό τήν πλατεία «Μεταξά», 

στο Κολωνό.
Ό  Νικόλαος Κωστής, γιατρός, γεννήθηκε στή Σμύρνη (Θεσσαλικής καταγω

γής) τό 1805. Τό 1837, όταν ίδρύθη τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, διωρίσθη καθη
γητής τής παθολογίας, τής φαρμακολογίας καί τής μαιευτικής. Διετέλεσε προ
σωπικός γιατρός τοΰ "Οθωνος, πρόεδρος τοΰ δημοτικού συμβουλίου ’Αθηνών καί 
ύπήρξεν ένας τών υποκινητών τής Θεσσαλικής έπαναστάσεως τοΰ 1854. Άπέθανε 
τό 1861. (Συνώνυμη οδός υπάρχει κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα Ίλισοΰ).

Κώττα Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Γιοβάνοβιτς 8, στο συνοικισμό «Έλληνορώσων».
Ό  Κωνσταντίνος Κώττας ή Καπετάν, μακεδονομάχος, γεννήθηκε στά Ρού- 

λια τής Καστοριάς δπου έδρασε μέ τό πρώτο, άπό τοΰ 1898, συσταθέν άνταρτι- 
κόν ολιγάριθμο σώμα του. Διεκρίθη γιά τήν άνδρεία του, όταν άπό τό 1904 συ- 
νειργάσθη μέ τον Παΰλο Μελά γιά τήν έξόντωσι τών Βουλγάρων κομιτατζήδων. 
Τό Σεπτέμβριο τοΰ 1904 συνελήφθη άπό τούς Τούρκους καί έξετελέσθη στά Ρού- 
λια δι’ άπαγχονισμοΰ.

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην των , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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£  κλείσε καί πάλιν μία από τάς πλέον δύσκολους περιόδους διά την ’Αστυνομίαν : 
ή προεκλογική. Τό πώς έ'κλεισεν είναι γνωστόν εις όλους μας, άφοϋ καί της 
άσυδοσίας των λεγομένων «ανθρώπων του ποδαριού» παρέστημεν μάρτυρες, καί 
του οργίου των τροχαίων παραβάσεων παρέστημεν θεαταί, καί του ρεκόρ των θο
ρύβων παρέστημεν... αΰτήκοα θύματα. ’Έ τσι συμβαίνει πάντοτε όταν ό κυρίαρχος 
λαός καλείται να άκούση, να σκεφθή καί νά έπιτελέση τό μέγιστον καί υψιστον των 
δικαιωμάτων του. ’Έ τσι συμβαίνει όταν ή ’Αστυνομία, θέτουσα έκ τής άνάγκης 
των περιστάσεων πολλά των μελημάτων της κατά μέρος, αναλαμβάνει νά εξασφά
λιση εις τό έπακρον τάς είδικάς έκείνας συνταγματικάς ελευθερίας πού κατοχυρώ
νουν όσα ποταμοί αιμάτων έγκαθίδρυσαν, όσα τό άνθρώπινον πνεύμα έπέβα- 
λεν και όσα ή προς τά πρόσω πορεία των ελευθέρων κοινωνιών επιτάσσει. Οί κό
ποι, οί μόχθοι καί ή μέχρις αύταπαρνήσεως προσήλωσις τών άστυνομικών οργάνων 
εις τό καθήκον, διά νά τηρηθή ή τάξις καί νά δυνηθή απερίσπαστος ό λαός νά έκφρά- 
ση τήν θέλησίν του, υπήρξαν πράγματι άνάλογα—αν μή άνώτερα—τών ύπό τής 
Πολιτείας καί του κοινού προσδοκωμένων. Καί πολύ δικαίως έπέσυραν τον έ'παι- 
νον άλλά καί τήν όμόθυμον συμπαράστασιν όλων τών παραγόντων εις τήν, συμβο
λικήν έστω, υλικήν άναγνώρισιν του καμάτου σαράντα ήμερών.

Π **?ολλά τά χαρακτηριστικά «ένσταντανέ» πού καί αύτή ή προεκλογική περίο
δος παρουσιάζει. ’Έχομε πρώτα-πρώτα τούς καί πάλιν αξιότιμους κ. κ. διαρ- 
ρήκτας—δεν ξέρω τί μέ κάμνει ν’ αρχίζω πάντοτε πρώτα μέ αύτούς...—οί όποιοι 
έδειξαν καί κατ’ αύτάς τάς ήμέρας οτι γνωρίζουν νά έκμεταλλεύωνται καταστάσεις, 
ότι τέλος πάντων δεν άφήνουν ευκαιρίαν νά πάη χαμένη. Βεβαίως, οί άνθρωποι δέν 
έ'καμαν τίποτα άλλο άπό τό νά άκολουθήσουν τό ρεύμα τής μικράς παρανομίας, πού 
παρουσιάσθηκε όπως προανέφερα καί κατά τήν έφετινήν προεκλογικήν περίοδον. 
Προεκάλεσαν όμως μέ τάς «ομοβροντίας» των ανησυχίαν είς τό έννομον κοινόν, 
μία δέ άνησυχία αντικατοπτρίζεται ώς έξής λ.χ. άπό τών στηλών μιας έφημερίδος: 
«Αί σημειωθεΐσαι εις τήν περιοχήν τών ’Αθηνών διαρρήξεις οικιών καί καταστημά
των πρέπει, φρονοϋμεν, ν’ άνησυχήσουν τήν ’Αστυνομίαν. Τό έγράψαμεν καί άλ- 
»λοτε: Δέν είναι δύσκολον νά έκκαθαρισθή ή πόλις άπό τούς κακοποιούς. Οί έν δρά- 
»σει καί αδιόρθωτοι είναι γνωστοί εις τάς άστυνομικάς άρχάς. Ούδείς θά παρεπο- 
»νεΐτο έάν συνελαμβάνοντο καί έξετοπίζοντο»... ’Έχομε υστέρα τούς πάσης μορ
φής καί καταστάσεως «θορυβοποιούς», οί όποιοι έφέτος φαίνεται νά τό παράκαναν. 
Διαπιστώνων ένας ρεπόρτερ άλλης έφημερίδος «ρεκόρ θορύβων στήν ’Αθήνα» κατά 
τήν τελευταία προεκλογική εβδομάδα, καί τονίζων ότι «όταν λείπη ό γάτος...» πολ
λά μπορεί νά συμβοΰν, παρατηρεί: «Σ’ ένα έκκωφαντικό θόρυβο έζησε τις τελευ- 
»ταΐες μέρες ή ’Αθήνα. Θόρυβος ανάμικτος άπό προεκλογικά συνθήματα, πού μετε- 
»διδαν εκατοντάδες μεγάφωνα, συνεχή κορναρίσματα αυτοκινήτων καί έντονες πο- 
»λιτικές συζητήσεις άπό άντιφρονούντες, σέ πεζοδρόμια, καφενεία, έστιατορια,
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«άκόμα καί σέ κινηματογράφους κατά τήν διάρκεια τής προβολής. 'Η  ’Αστυνομία 
«είχε άλλες πιο σοβαρές άσχολίες, άναγόμενες στην τήρηση τής τάξεως. ’Έτσι, δλος 
«ό κόσμος βρήκε την ευκαιρία νά θορυβήση... νομίμως. Οί γυναίκες τίναζαν θορυ- 
»βωδώς τά χαλιά τους άπό τα παράθυρα, τα ραδιόφωνα, μέ ορθάνοιχτα μεγάφωνα, 
«σκόρπιζαν στην γειτονιά τραγούδια, διαφημίσεις γιά σκόνες πλυσίματος κλπ. καί 
«προεκλογικές άνακοινώσεις των κομμάτων. Τό άστυνομικό δελτίο παρέμενε λευ- 
«κό άπό παραβάσεις γιά διατάραξη τής κοινής ήσυχίας. Ή  ’Αθήνα, μιά άπό τις πιο 
«πολυθόρυβες πρωτεύουσες τοϋ κόσμου, έσπασε την περασμένη εβδομάδα ρεκόρ σέ 
«φασαρία. ’Από προχθές δμως ξανάρχισε... ή ησυχία. Ή  ’Αστυνομία, πού κυνη- 
«γοϋσε μόνο κακοποιούς, κυνηγάει τώρα καί θορυβοποιούς. "Οποιος τολμάει άπό 
«σήμερα ας... θορυβοποιήση. Τον περιμένει τό Πταισματοδικείο καί, ίσως κανένα 
«πρόστιμο γύρω στις 100-200 δραχμές. Ά ς  προσέξουν, λοιπόν, οί... φωνακλάδες...».

** *
"Εχομε δμως καί τον «κύρ-Χαράλαμπο», τό χαρακτηριστικόν «ενσταντανέ» 

του οποίου—σχετικά μέ τήν «ποτοαπαγόρευσιν» τής ημέρας των εκλογών—τό εί- 
δεν ώς έξής ένας συντάκτης άλλης έφημερίδος: «Ποιος είπε δτι την ήμέρα των έκ- 
«λογών δέν πωλοϋνται οινοπνευματώδη; 'Ο γέρο-Χαράλαμπος είχε τις πηγές του 
«καί βρήκε. Ά πό  τό μεσημέρι μέχρι τό βράδυ είχε πιή πάνω άπό δυο κιλά ρετσί- 
»να. Κι’ δταν άπεφάσισε νά πάρη τό δρόμο γιά τό σπίτι, τρεκλίζοντας, πίστευε πώς 
«θά τά κατάφερνε. Ό  περίπατος δμως τέλειωσε άδοξα, στά παγωμένα καί θολά 
«νερά τοϋ Ίλισσοϋ. Κι’ αν δέν υπήρχε ή άμεσος δράσις, τά δυο κιλά πού είχε πιή 
«θά ήσαν τά τελευταία τής ζωής του. ΤΗταν σκοτάδι στις 7 τό βράδυ, ήταν κι’ ή 
«βροχή, καί ό γέρο-Χαράλαμπος Γ. (60 έτών) δέν πρόσεξε δτι δέν πατούσε στον 
«δρόμο, άλλά στο πεζούλι τοϋ ποταμού. ’Έκανε έτσι είκοσι ολόκληρα μέτρα παρά- 
«ξενης άκροβασίας καί συμπτώσεως, καί σ’ ένα στραβοπάτημα έπεσε στον χείμαρ- 
»ρο. Τό παγωμένο νερό τον συνέφερε άμέσως κι’ άρχισε νά φωνάζη. Τις φωνές του 
«τις άκουσε τό περιπολικό πού περνούσε κι’ ό άστυφύλακας Ν. 321 έπεσε, χωρίς 
«νά διστάση, στο ποτάμι. Τράβηξε τό γέρο, πού κόντευε νά λιποθυμήση, καί δταν 
«έφθασε στήν δχθη, τον βοήθησαν οί άλλοι δύο άστυφύλακες νά τον βγάλη έξω. Σέ 
«κακά χάλια τόν μετέφεραν στον Σταθμό Α ' Βοηθειών, δπου οί γιατροί φρόντισαν 
«νά τοϋ βγάλουν δσο νερό—κι’ δσο κρασί— είχε πιή. Συνήλθε τελείως, έπειτα άπό 
«λίγο, εύχαρίστησε τό πλήρωμα τοϋ περιπολικού καί άπεφάνθη: «Μετά τό κρασί, 
«ένα κρύο μπάνιο είναι δ, τι πρέπει...».

** *
Καί άλλα, καί άλλα πολλά συνέβησαν. "Οπως λ.χ. ό οργασμός τών λαθροοικο- 

δόμων Άμφιάλης Πειραιώς, οί όποιοι πιστεύοντες κατ’ ιδιόρρυθμον τρόπον εις τό 
σοφόν «τής νύχτας τά καμώματα τά βλέπει ή μέρα καί γελά»,άνήγειραν εις τό σκό
τος τών τελευταίων προεκλογικών νυκτών πολλά παράνομα οικήματα. "Οπως καί 
ό άλλος οργασμός τών λαθροοικοδόμων Τουρκοβουνίων, ό όποιος έγινεν αιτία με
γάλης κινητοποιήσεως άστυνομικών καί δικαστικών άρχών διά νά άποφευχθή ή 
καταπάτησις κρατικών οικοπέδων ύπό χιλίων καί πλέον άτόμων, κατά τάς πρώτας 
μετεκλογικάς νύκτας. ’Αλλά τό πλέον σοβαρόν άδίκημα, έν σχέσει μέ τάς έκλογάς, 
καί ένδεικτικόν ήθικής καταπτώσεως, πρέπει νά είναι εκείνο τής έκβιάσεως υπο
ψηφίου βουλευτοΰ ’Αθηνών. Διευθυντής έντύπου έκδοθέντος έπ’ εύκαιρία τών εκλο
γών, ό Σ .Σ. τών 50 έτών, έδημοσίευσε πολλά υπονοούμενα εις βάρος υποψηφίων 
βουλευτών, μή κατονομαζομένω σαφώς, καί εζήτησεν άπό τόν ενα έξ αύτών 15.000 
δραχμάς διά νά μή προβή εις συγκεκριμένας άποκαλύψεις έναντίον του κατά τήν 
έπομένην έκδοσιν, ήτοι εις τό φύλλον τής παραμονής τών εκλογών. 'Ο ύπό έκβία- 
σιν βουλευτής κατέφυγεν εις τήν Τ.Γ.Α. καί κατήγγειλεν πάντα ταϋτα, δτε συνε-
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βουλεύθη νά προσποιηθή οτι υποκύπτει εις τον εκβιασμόν καί οτι δίδει τά χρήματα. 
Κατόπιν τούτου έμονογραφήθησαν άπό αξιωματικόν τής ’Ασφαλείας 8 χιλιόδραχμα, 
των οποίων έκρατήθησαν οί αριθμοί. Καί ή συνέχεια: Τά χρήματα παρεδόθησαν εις 
τον εκβιαστήν ύπό φιλικού προσώπου τοϋ έκβιασθέντος, πλήν οί παρακολουθοϋντες 
άστυνομικοί συνέλαβον τούτον έπ’ αύτοφώρω καί, ό λόγος πλέον εις τήν Δικαιο
σύνην . . .

Δι ϋο-τρία ληστρικά κρούσματα προ καιρού, είχαν ώς έπακόλουθον άλλεπαλλή- 
λους σκηνοθεσίας ληστειών διά νά καλυφθούν άλλα άνομήματα. Χαρακτηρι- 
στικαί επί τούτου τρεις περιπτώσεις: ’Εκείνη τού Ε.Ζ. των 46 έτών, ό όποιος με
ταφερθείς έν άφασία εις νοσοκομεΐον καί ΐσχυρισθείς ότι έ'πεσε θύμα ληστείας παρ’ 
άγνώστων, άπεδείχθη ψευδόμενος καί άποβλέπων διά της σκηνοθεσίας νά άποφύ- 
γη έξόφλησιν χρέους του έκ 13.000 δραχμών. Ή  άλλη τού Κ.Ν. τών 44 έτών, ό 
όποιος προέβη εις ψευδή κατάθεσιν περί άποπείρας ληστείας του ύπό άγνώστων, 
ενώ ώς διεπιστώθη εΐχεν άπλώς διαπληκτισθή διά λόγους έρωτικής αντιζηλίας μέ 
τον εργάτην Α.Γ. τών 34 έτών. Καί ή άλλη τού Α.Δ. τών 24 έτών, ό όποιος καταγ- 
γείλας ότι έληστεύθη ύπό μυθιστορηματικάς συνθήκας ύπό άγνώστων, άπεδείχθη 
ψευδόμενος καί σκηνοθετήσας τήν ληστείαν διότι κατεσπατάλησε τά χρήματα μέ 
γυναίκα έλευθερίων ήθών. "Οταν λοιπόν τά έλάχιστα πραγματικά κρούσματα μι- 
κροληστειών γίνονται άφορμή τοιούτων μυθευμάτων εις μεγάλην σχετικώς κλίμα
κα, ευκόλως άντιλαμβάνεται ό καθείς τί ήμπορεΐ νά συμβαίνη μέ τάς καταγγελίας 
περί κλοπών καί μικροδιαρρήξεων, εις μέρη μάλιστα καί ύπό συνθήκας πού ούδείς 
—πλήν τού καταγγέλοντος—άντελήφθη, ήκουσεν ή εΐδεν τι, ό δέ δράστης ούδέν ίχνος 
τής έκεϊ παρουσίας του άφήκεν...

*
V—/  σον ύπάρχουν άνθρωποι άφελεϊς, διά νά μή είπω κατατρυχόμενοι άπό βλα

κείαν, καί όσον ύπάρχουν άνθρωποι «άγαθοί», πιστεύοντες ότι ζώμεν εις κοι
νωνίαν άγγέλων, θά συμβαίνουν πολλά παρόμοια μέ έκεϊνο πού συνέβη εις δεσποι
νίδα νέαν, ώραίαν καί... μορφωμένην γραμματικώς, καί μέ έκεϊνο πού συνέβη εις 
μεσόκοπον άνδρα, θρυλούμενον ώς άγαθόν μεσολαβητήν. Ή  νέα καί ωραία κ.λ. 
δεσποινίς τών 21 έτών λοιπόν, έδωσε 1.300 δρχ. καί πολλά έσώρρουχά της εις τήν 
Α.Β. τών 46 έτών, έ'λαβε δέ ώς άντάλλαγμα δύο φακελλάκια σκόνες έρωτικής σα
γήνης διά νά φέρη κοντά της τόν άνδρα τών ονείρων της, άφοΰ τά όπλα μέ τά 
όποια τήν έπροίκισεν ή φύσις έφάνησαν άτελέσφορα προς τούτο. Έπήρε λοιπόν τα 
δύο φακελλάκια ή δεσποινίς, ή μορφωμένη γραμματικώς, ήπιε τήν σκόνη, άλλά 
άντί νά φανή κάπου «’Εκείνος» φάνηκαν φοβερά κοψίματα εις τό στομάχι καί τήν 
κοιλιά. Ευτυχώς, ή δεσποινίς άπέφυγε τό μοιραΐον καί κατέφυγε, ευτυχώς πάλιν, 
είς ημάς, διά νά συλληφθή ή μάγισσα καί νά εύρη τόν καιρόν νά φιλοσοφήση 
περί μαύρης μαγείας καί μαύρης βλακείας έπί τετράμηνον είς τάς φυλακάς... 
'Ο μεσόκοπος άνδρας έξ άλλου, ό θρυλούμενος ώς άγαθός μεσολαβητής τοΐς πά- 
σιν, είδε μίαν ήμέραν δύο νέους είς πάροδον τής Άθηνάς νά καυγαδίζουν: «—Δέν 
στο δίνω Άράπη όσο κι’ άν φωνάζης!», έλεγε ό ένας, ό ξανθός, μέ τριμμένη... 
άγγλική προφορά. «—Γιατί ρέ Εγγλέζο σκάρτε; Λεφτά θές, λεφτά σού δίνω! 
Γιατί κρατάς σκυλίσιο πεισματικό;», έ'λεγε ό μελαχροινός μέ τριμμένα... αιγυ
πτιακά. "Ιδιος καί άπαράλλαχτος δηλαδή «καυγάς» όπως έκεΐνος μέ τόν «Σφά
χτη» καί τόν «Κλώσσα» προηγουμένων «Εικοσιτετραώρων». Είδε λοιπόν ό άγα
θός μεσολαβητής τόν καυγά, άκουσε πολλά άκόμη άπό έκεΐνα πού δύο... άλλο- 
δαποί έκτοξεύουν κατ’ άλλήλων είς παρόμοιας περιπτώσεις, έσκέφθη καί έπλη- 
σίασε: «·—Δέν πρέπει νά μαλώνετε άγαπητοί στή μέση στο δρόμο. Τί διαφορά 
έχετε;». «—Γιά πείσμα, μιά καί μοϋ έφαγε τό κορίτσι μου ό Άράπης, δέν τού
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δίνω τά δυο λαθραία έγγλέζ'.κα κουστούμια πού έχω στο πακέτο ούτε για τρεις 
χιλιάδες!», είπε ό Εγγλέζος. Καί πρόσθεσε χαμηλόφωνα: «Σε άλλον τά δίνω έστω 
καί μέ ένα χιλιάρικο !...». Τό ακούσε καλά αύτό ό άγαθός άνθρωπος καί άπεφάσισε 
νά φανή χριστιανός: «—Φέρε τα, τά άγοράζω έγώ», είπε εις τον’Εγγλέζο. «Καί σύ», 
ψιθύρισε μέ τρόπο εις τον Άράπη, «πήγαινε στη γωνιά εκείνη καί περίμενε. Θά τά 
πάρω μέ χίλιες δραχμές καί θά σου τά δώσω μέ χίλιες πάλι. Δέν θέλω νά βγάλω 
τίποτα, άρκεϊ νά συμφιλιωθήτε...». Είπε καί έπραξε. ’Αλλά όταν έφθασε εις την 
γωνιά εκείνη, ό Άράπης είχε έξαφανισθή, δπως τό ’ίδιο είχε κάμη καί ό ’Εγγλέζος. 
Άπέμεινε λοιπόν μέ τό δέμα, έσκέφθη πρακτικά αυτή τή φορά, τό άνοιξε, έβεβαιώ- 
θη εις κάποιον ράπτην ότι τό ύφασμα δέν άξιζε πάνω άπό δύο-τρία έκατοστάρικα, 
καί ώδευσεν προς ήμας.... Τρισήμισυ μήνες φυλάκισις,πού έλαβε ό καθένας άπό τούς 
σεσημασμένους άπατεώνας, είναι κάτι τέλος πάντων εις τον καθημερινόν όγκον των 
«προς γνώσιν καί συμμόρφωσιν»...

Β
*

*  *

ΡΑΧΕΙΑΙ ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ: * Λάμπει τό... ελληνικόν δαιμόνιον όπου γης έλ- 
ληνισμός. Μόνον πού οί Έλληνοκαναδοί άπατεώνες A. Ρ. των 30 ετών καί 
Α.Σ. των 40 έστράφησαν κατά ομογενών εις τό Μόντρεαλ του Καναδά, άφοϋ έλα- 
βον άπό πολλούς τά έξοδα ταξιδιού, διατροφής καί έγκαταστάσεώς των εις τήν Ε λ 
λάδα, καί άπήλθον καταλλήλως. Έχρειάσθη είδοποίησις τής Ίντερπόλ καί αίτησις 
τής καναδικής δικαιοσύνης διά νά συλληφθοϋν οί «άετοί» εις Χολαργόν καί εις Δερ
βένι τής Κορινθίας καί νά παραπεμφθοϋν άρμοδίως... * "Οπως ό έρως, καί ό κλέ
πτης χρόνια δέν κυττά... Δι’ δ καί ό γηραιός πορτοφολάς Γ.Σ. ή Μπαρδάκος ή Βαρ- 
ζόκος, έτών 81, συνελήφθη άφαιρών άπό τά θυλάκια άλλου γέροντος καί έντός λεω
φορείου 800 δραχμάς... * Κλοπήν έκ κλινικών διά τής μεθόδου τής δήθεν άσθε- 
νείας, καθιέρωσεν άπό ήμερών ό Β.Σ. ή Κωνσταντινίδης ή Σταματάκης ή Άντω - 
νάκης ή Σταματίου ή Φασολάς ή Καλατζίδης ή Μωϋσίδης κ.λ. κ.λ., έτών 19 μόνον 
καί πολλάκις σεσημασμένος ώς «ποντικός ξενοδοχείων». Παρουσιάζετο πότε εις 
τήν μίαν καί πότε εις τήν άλλην κλινικήν—συνολικώς έπτά—καί, προσποιούμενος 
δτι ύπέφερεν άπό ζάλην συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος, ότι ήσθάνετο πόνους εις 
τό στομάχι συνεπεία γρονθοκοπημάτων, ότι έπεσε καί έκτύπησε, ότι έχει τούτο ή 
έκεΐνο κ.λ., έξάπλωνε, έδέχετο ενέσεις καί άλλα, καί όταν τού έδίδετο ευκαιρία άρ
παζε δ,τι ήδύνατο άπό ιατρούς καί νοσοκόμες, άσθενεΐς καί έπισκέπτας... * ’Αλ
λοδαποί εναντίον ξενοδοχείων: 8.500 δραχμάς άφαιρεί άπό τό «Όκλαχόμα» τής 
όδοϋ Νίκης ό έξ Όκλαχόμα τών Η.Π.Α. Τόμ Κ., τάς οποίας κατασπαταλά έν μια 
νυκτί μέ άρτίσταν καμπαρέ. Καταδικάζεται εις 3.1/2 έτών φυλάκισιν, πλήν υπο
βάλλει έφεσιν καί έφοδιάζεται δι’ αεροπορικού εισιτηρίου προς τήν γενέτειραν άνευ 
έπιστροφής... Καί άπό τό «Όμόνοια» τής πλατείας Όμονοίας έξαφανίζεται ό Γάλ
λος Π.Ν. χωρίς νά πληρώση τον έκ 1.000 δραχμών λογαριασμόν, κλέπτων δέ ένα 
άνθοδοχεϊον άπό πορσελάνην, μίαν φωτογραφικήν μηχανήν, δύο κουβέρτας καί άλλα 
τινά... * Ή  πλέον μακρά κλοπή κατ’ έξακολούθησιν εις έγκλησιν γαλακτοπώ- 
λιδος κατά παντοπώλου : Έκλάπησαν, καταγγέλλεται, 728 φιάλαι γάλακτος εις 
728 συνεχείς ήμέρας!... * Ά πό μίαν έφημερίδα καί άνευ σχολίων: «Τό περίπο
υ λικό είδε τό 114.650 αυτοκίνητο νά τρέχη σάν δαιμονισμένο, μέ συνεχή «ζίγκ- 
» ζάγκ», στο Πασαλιμάνι, καί τό κατεδίωξε. Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες 
» τού οδηγού, δέν κατώρθωσε νά τό φθάση. Ή  καταδίωξις διήρκεσε δέκα λεπτά 
» καί ή σειρήνα άνεστάτωσε τήν περιοχή, στις 3 τό πρωί. Ό  οδηγός τού ΐδιωτι- 
» κοΰ ήταν, κατά πάσαν πιθανότητα, μεθυσμένος καί έφερε σέ δύσκολη θέσι τό 
» περιπολικό μέ τούς άπίθανους ελιγμούς του. Περνούσε σύρριζα άνάμεσα σέ δέν- 
» τρα, άνέβαινε στά πεζοδρόμια, καί όταν βρέθηκε σέ άνοικτό δρόμο ανέπτυξε τα-
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» χύτητα καί έξηφανίσθη. Συμπέρασμα : 'Η  ’Άμεσος Δράσις χρειάζεται καινούργια 
» αυτοκίνητα))... * Καί λοιπά, καί λοιπά...

X ιμοΰν το άστυνομικόν σώμα καθημερινώς μέ τάς πράξεις των καί οί άποχω- 
ρήσαντες άστυνομικοί. Το τελευταίου περιστατικών : Διερχόμενος μέ το αύ- 
τοκίνητόν του ό τέως άστυφύλαξ Δ.Ν., εΐδεν έναν νέον νά άρπάζη τον χαρτοφύλακα 
ιδιώτου άπό τό πόρτ-μπαγκάζ τοϋ αυτοκινήτου του καί έν συνεχεία νά προσπαθή 
νά φύγη, έπιβαίνων ποδηλάτου. ’Αμέσως ό πρώην άστυφύλαξ έτέθη εις καταδίω- 
ξιν τοϋ κλέπτου μέ το αύτοκίνητόν του, τον συνέλαβε καί παρέδωσε τούτον μέ τον 
χαρτοφύλακα εις τό άστυνομικόν τμήμα 'Ηλιουπόλεως. Μετ’ ολίγον προσήλθεν εις 
τό τμήμα ό παθών Φ.Μ. διά νά καταγγείλη την κλοπήν, οποία όμως κατάπληξις 
όταν τοϋ έδηλώθη ότι ό χαρτοφύλαξ μέ τό σεβαστόν ποσόν τών 97.200 δραχμών 
τον άνέμεναν... Καί ή συνέχεια: 'Ο  πρώην άστυφύλαξ άπεποιήθη προσφερθέν εις 
αύτόν, ύπό τοϋ «άπολέσαντος», σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, συστήσας μόνον νά 
κατατεθούν 1.000 δραχμαί εις φιλόπτωχου ταμεϊον ενός ναοΰ τής 'Ηλιουπόλεως...

Κ , ** *
ιαί πάλιν έλάχιστα από τήν ξένην άστυνομικήν ειδησεογραφίαν τών τελευ

ταίων ημερών:
* Δέν έκέρδιζαν οί σύζυγοί των άρκετά καί άντεμετώπιζαν δυσκολίας εις τό 

νοικοκυριό των, ΐσχυρίσθησαν αί 15 υπανδροι άμερικανίδες—«υποδείγματα νοικο
κυράς» κατά τά άλλα—πού συνελήφθησαν μέ τήν κατηγορίαν παρανόμου άσκήσεως 
τοϋ έλευθέρου έ'ρωτος εις τά προάστια τής Ν. Ύόρκης. Τό άριστον αυτό δίκτυον 
«κώλλ-γκέρλς» άπεκαλύφθη άπό τήν ’Αστυνομίαν όταν αί «οίκοκυραί» έμάλωσαν 
μέ έπαγγελματίας κοινάς γυναίκας, πού έξανέστησαν διά τον αθέμιτον συναγω
νισμόν . . .

* Η λικίας 41 έτών καί καθηγητής τής φιλοσοφίας ό Ρ .Γ ., ήρως δέ τοϋ πολέ
μου τής ’Ινδοκίνας κ.λ. κ.λ., άπεδείχθη οτι ήτο άρχηγός μιας μεγάλης σπείρας λη- 
στών-διαρρηκτών καί συνελήφθη ύπό τής ’Αστυνομίας τοϋ Μέτς (Γαλλία). Ή  μόρ- 
φωσίς του καί ή πνευματική του άκτινοβολία είχαν γοητεύσει τά ένδεκα μέλη τής 
σπείρας, έκ τών οποίων δύο νεαραί γυναίκες, μέ έπακόλουθον σωρείαν ληστειών καί 
διαρρήξεων εις πολλάς περιοχάς πλησίον τοϋ Μοζέλλα...

* ’Αντίθετα άπό τάς χήνας τοϋ Καπιτωλίου, πού μέ τάς κραυγάς των έ'σωσαν 
τήν Ρώμην άπό τούς έχθρούς της, καί άντίθετα άπό άλλας συγχρόνους χήνας, πού 
τελευταίως άπέτρεψαν κλοπήν αυτοκινήτου μέ τον θόρυβόν των εις Νεάπολιν, τά 
σμήνη περιστεριών εις Ρώμην συνήνεσαν άκουσίως εις διάρρηξιν κοσμηματοπωλείου 
κατ’ αύτάς. Οί διαρρήκται είχαν προσέξει ότι τά σμήνη των περιστεριών, πού εί
ναι έγκατεστημένα εις τήν πλατείαν τοϋ καθεδρικοϋ ναοΰ τοϋ Κόμο, πετοΰν θορυ- 
βωδώς κάθε μεσημέρι όταν οί καμπάνες κτυποΰν τό άπόδειπνον, έκατοντάδες δέ 
διαβάται καί παραθερισταί άποθαυμάζουν τό θέαμα. "Οταν τοΰτο συνέβη καί προ 
ολίγων ημερών, κανείς δέν έπρόσεξε τον άνδρα πού επήδησε άπό σταθμευμένον πλη
σίον κοσμηματοπωλείου αυτοκίνητου, έ'σπασε τάς προθήκας τοϋ καταστήματος, 
έμάζεψε όλα τά κοσμήματα πού έ'φθασαν τά χέρια του καί έπήδησε πάλιν εις τό αυ
τοκίνητου, πού έ'φυγε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα. Ό  οδηγός τοϋ αύτοκινήτου διέσχισε 
τήν πόλιν κτυπών άδιακόπως τήν σειρήνα τοϋ αύτοκινήτου, ένας συνοδός του έκι- 
νοΰσεν ένα μαντήλι εις τήν θυρίδα, τό πλήθος ήνοιγε διά νά περάσουν οί, άσύλλη- 
πτοι άκόμη, δράσται, μέ τήν ιδέαν ότι τό όχημα μετέφερεν άσθενή, καί τά περιστέ
ρια, οί άκούσιοι συνένοχοι, έπανελάμβαναν τά παιγνίδια των είς τήν πλατείαν...

* Γκαγκστερικά : Δύο αστυνομικούς έφόνευσε καί δύο άλλους έτραυμάτισεν
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ένας γκάγκστερ πού είσήλθεν εις μεγάλο κατάστημα πωλήσεων τοϋ Λος ’Ά ντζε
λες. Διέφυγεν, άλλα ή ’Αστυνομία συνέλαβε την ώραιοτάτην συνοδόν του Μ.Ο., ή 
οποία είχε καί αύτή ένα περίστροφου εις την τσάντα της. Εις τό Μπούφαλο έξ άλ
λου, μία γκαγκστερίνα 23 έτών άκινητοποίησε μέ περίστροφου τούς λιγοστούς θα- 
μώνας καί τον ιδιοκτήτην μπάρ, παρέλαβε τήν εΐσπραξιν τοϋ καταστήματος καί 
ο, τι τής παρέδωσαν οί θαμώνες, καί έφόνευσε έναν άτυχου, πού δεν εξάπλωσε εις 
το δάπεδον όπως δλοι οί άλλοι λόγω τής κωφαλαλίας του... Καί εις τό Σικάγου, δύο 
γκάγκστερς άκινητοποίησαν τον ιδιοκτήτην κοσμηματοπωλείου, άφήρεσαν άδάμαν- 
τας 250 χιλιάδων δολλαρίων καί άπήλθον. Οί τρεις πελάται πού εύρίσκοντο εις τό 
κατάστημα ούδέν άντελήφθησαν, καί τοΰτο διότι τα πάντα έγένοντο εντός ένός μό
νον λεπτού!

* ’Οκτώ κιλά χρυσάς λίρας, 50.000 δολλάρια εις χαρτονομίσματα καί άφθονίαν 
διαμαντιών άνεΰρεν ή ’Αστυνομία τής Μόσχας εις τό διαμέρισμα τοϋ Ρώσου αρχιερ
γάτου Γ.Γ., προϊόντα κλοπής έκ τής ύφαντουργίας εις τήν όποιαν ήργάζετο. Τα 
περισσότερα των κλαπέντων εύρίσκοντο έντός παλαιάς σαμπρέλλας ποδηλάτου.

* «Χασίς πάρτυ», μέ τσιμπούκια καί ναργιλέδες, καθιέρωσεν εις τήν Κωνσταν
τινούπολή ό συλληφθείς ύπό τής εκεί ’Αστυνομίας Μεχμέτ Α. ’Εκ παραλλήλου, 
άγνωστοι τής Άγκύρας έπώλησαν εις άγγλικόν οίκον άντί 1.200.000 λιρών τήν νή
σον Παύλη, προκειμένου νά καταστή αυτή τουριστικόν κέντρου. Οί εκπρόσωποι τοϋ 
άγγλικοΰ οίκου έδήλωσαν ότι ή πώλησις έγινε βάσει αποδεικτικών έγγράφων καί 
ότι οί «άγνωστοι»... έξηφανίσθησαν. ( Χ)

* Καί τό τελευταίου: 'Ο προϊστάμενος τής’Αστυνομίας τοϋ Τσέλτεγχαμ — 
’Αγγλία—συνέλαβε τον έαυτόν του νά παρανομή: Ώδηγοΰσεν άπρόσεκτα εις τον 
δρόμον καί έγινε αιτία νά συγκρουσθή μέ ένα άλλο αύτοκίνητον. Έ πήγε λοιπόν ά- 
μέσως εις τον άστυνομικόν σταθμόν τής περιφέρειας, υπέβαλε μήνυσιν έναντίον τοϋ 
έαυτοΰ του, ώμολόγησε τήν ένοχήν του εις τον δικαστήν καί ώρισεν ό ίδιος τήν ποι- 
τήν του: Χρηματικόν ποσόν 2.000 έλληνικών δραχμών (όχι μεταλλικών)... 
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»

1. Έφημερίς «Βραδυνή» τής 15-2-1964.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

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

κορνάρετε δυνατά
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ της ’Αστυνομίας, προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ 
'Υπαρχιφύλακος ό έν Μ. Δ. Άστυφύλαξ κ. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, ώς συμπλη- 
ρώσας 4ετίαν είς τον βαθμόν τοΰ Άστυφύλακος καί διότι, έχουσι προαχθή νεώτεροί 
του εις άνώτερον βαθμόν.

** *
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος 
Ζαφειρόπουλος, Νικόλαος Βασιλόπουλος, Γεώργιος Κεφαλας καί Γεώργιος Πρέν- 
τζας.

*
*jc ί | ί

AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έπηνέθησαν οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Κωνσταντίνος Σταθόπουλος καί Παναγιώτης Τζαβάρας, διότι την 
29-12-1963, άποτελοΰντες τό πλήρωμα τοΰ ύπ’ άριθ. Α .Π. 399 περιπολικοΰ αυ
τοκινήτου καί άντιληφθέντες, χάρις εις τήν ίδιάζουσαν παρατηρητικότητά των, ύ
ποπτον άτομον, ίστάμενον περί ώραν 2.30' της αύτης μεταξύ φορτηγού αύτοκινή- 
του καί περιπτέρου έπί της όδοΰ Πλάτωνος, προέβησαν εις τήν σύλληψιν αύτοΰ 
καθ’ ον χρόνον έπεβιβάζετο εις τό έν λόγιο αύτοκίνητον, ίνα θέση τοΰτο εις κίνησιν 
καί άπομακρυνθή, μέ άποτέλεσμα, κατά τήν έπακολουθήσασαν έρευναν, νά άνεύρουν 
διάφορα διαρρηκτικά έργαλεϊα είς τήν θέσιν τοΰ όδηγοΰ, δστις ήναγκάσθη νά όμο- 
λογήση τελικώς δτι προ ολίγου άπεπειράθη νά διαρρήξη τό περίπτερον, δι’ ήν αι
τίαν καί κατεδικάσθη είς 4μηνον φυλάκισιν, δεδομένου δτι έπρόκειτο περί τοΰ σε
σημασμένου κλέπτου Ή λία  Τσιρώνη.

** *
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

—Παρά των: α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Εδέσσης καί Πέλλης κ. Διο
νυσίου, β) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου καί Όρεστειάδος κ. Κων
σταντίνου καί γ )  Δημάρχου Κρωπίας ’Αττικής, έλάβομεν τάς κατωτέρω παρατιθε- 
μένας έπιστολάς δι’ άς καί έκφράζομεν τάς θερμοτάτας μας ευχαριστίας.

Π ρ ο ς
Τήν Διεύθυνσιν τοΰ Περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά»

Καλλιδρομίου 12
Ε ίς  ’Α θ ή να ς

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Λαμβάνω τό έκλεκτόν περιοδικόν ύμών, τό όποιον έχετε τήν εύγενή καλω- 

σύνην νά μοΰ άποστέλλητε. Τό άναγιγνώσκω μέ προσοχήν καί άκρον ένδιαφέρον. 
Θαυμάζω τον πλοΰτον των θεμάτων καί των διηγημάτων τά όποια άναπτύσσετε καί 
έξιστορεΐτε έν αύτώ. Δεχθήτε παρακαλώ τάς θερμάς εύχαριστίας μου καί τάς Πα- 
τρικάς εύχάς της άρχιερατικής μου Ταπεινότητος, ίνα τό περιοδικόν σας διατηρηθή 
είς μακράς σειράς έτών έπ’ άγαθώ της κοινωνίας, ήτις δι’ αύτοΰ μανθάνει καί τόσα 
διδάσκεται καί είς τόσα άγαθά παιδαγωγεΐται, ώστε νά κατευθύνεται είς τήν οδόν 
τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ καθήκοντος.

Είμαι θαυμαστής τοΰ άστυνομικοΰ καθήκοντος καί μετ’ ένδιαφέροντος καί 
συγκινήσεως παρακολουθώ τούς κόπους καί τάς θυσίας τών έκλεκτών αύτών παιδιών



240 Ειδήσεις καί πληροφορία!.

πού προσφέρουν εις τον εναντίον του κακού αγώνα των, άλλά καί των ύπερανθρώπων 
θυσιών εις άς υποβάλλονται έν τη έκτελέσει τής υψηλής αυτών άποστολής.

'Η  φορά τών πραγμάτων κατά τούς πεντηκονταετείς αγώνας μου ύπέρ τής 
Θρησκείας καί τής Πατρίδας μέ έ'φερεν εις το σημεϊον, ώστε νά συνεργασθώ μέ 
μεγάλους καί μέ μικρούς αστυνομικούς καί νά θαυμάσω αυτούς ώς άνδρας γενναίους, 
ώς άνδρας θυσιαζομένους διά τήν έκτέλεσιν τών άνθρωπιστικών υποχρεώσεων αύτών.

Έ π ί τούτοις δέξασθε, κύριε Διευθυντά, τήν έκφρασιν του θαυμασμού μου, τάς 
όλοθέρμους ευχαριστίας μου καί τήν άδολον καί ειλικρινή αγάπην μεθ’ ής διατελώ.

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης 
'Ο Εδέσσης καί Πέλλης Διονύσιος.

Π ρ ο ς
τήν άξιότιμον Διεύθυνσιν τού Περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά»

’Αθήνας.
Ιΐροαγόμεθα νά γνωρίσωμεν ύμϊν, δτι μετά χαράς λαμβάνομεν το λαμπρόν 

περιοδικόν σας, το όποιον εχετε τήν εύγενή καλωσύνην νά άποστέλλητε ήμΐν, δι’ 
δ καί έκφράζομεν τάς θερμάς μας ευχαριστίας.

Τά σπουδαία άρθρα τών έκλεκτών σας συνεργατών συντελούν τά μέγιστα 
εις τήν προαγωγήν καί έξύψωσιν τών υψηλών ιδεωδών τής Πίστεως καί τής φιλ- 
τάτης ημών Πατρίδος.

Ευχόμενοι πάσαν παρά Κυρίου ένίσχυσιν εις τό έργον υμών, διατελοΰμεν
Μετ’ ευχών καί τιμής

Ό  Διδυμοτείχου καί Όρεστειάδος Κωνσταντίνος.

ΓΙ ρ ό ς
Τήν Διεύθυνσιν Συντάξεως τού Περιοδικού 

«’Αστυνομικά Χρονικά»
Καλλιδρομίου 12

’Αθήνας.
Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν 'Υμΐν τήν τακτικήν λήψιν τού έκδιδομένου 

ύπό τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά» διά 
τήν ήμετέραν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην, έκφράζοντες διά τούτο τάς εύχαριστίας μας.

Συγχαίρομεν δέ 'Υμάς θερμώς διά τό έξαίρετον τού διαφωτιστικοΰ περιεχομένου 
των, τόσον διά τούς άστυνομικούς, δσον καί διά κάθε πολίτην.

Μετά τιμής 
'Ο Δήμαρχος

** *
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ

'Ο  ’Αστυνόμος Α' κ. Δημήτριος Α. Κατσιμαγκλής, κατέθεσεν διά λογαρια
σμόν τού Κλάδου Υγείας, εις ένίσχυσιν τών Παιδικών Κατασκηνώσεων : α) δραχ- 
μάς 200 εις μνήμην τού άποβιώσαντος Νικολάου Παπαδημητρίου καί β) δραχμάς 
200 εις μνήμην Ε. Σούτζου.


