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ΕΤΟΣ ΙΒ\ ΑΘΗΝΑΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964 ΤΕΥΧΟΣ 260ον

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΕΘΑΝΕ 

Ζ Η Τ Ω Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ
Τοϋ κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Ό  πέμπτος κατά σειράν Βασιλεύς της Ελληνικής Δυναστείας, 
ό αείμνηστος ΠΑΥΛΟΣ, υπάκουων στα κελεύσματα τής μοίρας, πα
ρέδωσε τό πνεύμα του στο Θεό τήν 6ην Μαρτίου 1964.

Ή αγωνία καί ή συγκίνησις κάθε Έλληνος,. που παρηλούθήσε 
τήν πάλη του προς τον θάνατο, μετεβλήθησαν σ’ ολόθερμα δάκρυα, 
όταν άπό τά χείλη τού νεαρού παιδιού του, τού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ, μετεδόθη ό χαιρετισμός πού άπηύθυνεν ό αείμνηστος Βασι
λεύς, κατά τις τελευταίες στιγμές τής ζωής του :

«ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩ»

Με εξ λέξεις ό απερχόμενος τού κόσμου Βασιλεύς, παρουσίασε 
όλο τό μεγαλείο τής ψυχής του. "Εσφιξε νοερώς τό χέρι κάθε "Ελ- 
ληνος σε εγκάρδιο εύχαριστήριο αποχαιρετισμό, προκειμένου ν5 ά- 
ναχωρήση γιά τό μεγάλο ταξίδι πού ή μοίρα επιφυλάσσει γιά ό
λους τούς ανθρώπους.

Τόν Βασιλέα Παύλο τον άγάπησεν ό λαός με τήν καρδιά του,



Ν. ’Αρχιμανδρίτου : 'Ο Βασιλεύς άπέθανε - Ζήτω ό Βασιλεύς

γιατί με τό αλάνθαστο αισθητήριό του, διέκρινε έναν άρχοντα πρα
γματικό, που ή ψυχή Του ήταν πλημμυρισμένη άπό αγαθότητα, 
άπό καλωσύνη, άπό αγάπη προς τον άνθρωπον, άπό πίστη προς 
τά δημοκρατικά ιδεώδη, άπό πόνο προς όσους ύπέφεραν.

Καί τις άρετές του αυτές τις έξεδήλωνε όχι με λόγια, άλλά μέ 
έργα. Χιλιάδες άνθρωποι έσφιξαν καί έφίλησαν τό χέρι του Βασιληά, 
όταν τό άπλωνε πάνω τους ευεργετικά. Γιαύτό άκριβώς ή γελαστή 
μορφή του Βασιληα Παύλου, θά μείνη ζωηρή στη μνήμη όλων εκεί
νων, που τον έγνώρισαν στά πεδία των μαχών, στά χωριά, στις 
πόλεις, στά βιομηχανικά κέντρα, στά νοσοκομεία καί παντού όπου 
υπάρχει ελληνική ζωή.

Καί ένώ τό σκήνωμα τού νεκρού Βασιλέως έστολίζετο γιά νά 
έκτεθή σε λαϊκό προσκύνημα, στά ’Ανάκτορα των ’Αθηνών συνεκεν- 
τρώθησαν οί εκπρόσωποι τής Κυβερνήσεως, τού Λαού, τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τής Διοικήσεως καί τής Δικαιο
σύνης τού Κράτους, όπου ενώπιον τής Ίεράς Συνόδου έδόθη άπό 
τον νέον Βασιλέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ό συνταγματικός όρκος.

Καί τότε ήκούσθησαν οί ζητωκραυγές :

« ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ »

Ό  άντάξιος γυιός τού λαοφιλούς Βασιλέως Παύλου άνέλαβε 
τά καθήκοντά Του μέ τίς εγκάρδιες εύχές όλων τών Ελλήνων, τών 
όποιων έχει κατακτήσει τίς καρδιές όπως καί ό σεπτός πατέρας Του.

Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝ ΔΡΙΤΗ Σ



Ό  "Α ρχηγός, οΐ αξιω ματικοί καί οί ά νδρες τής "Αστυνομίας 
Π όλεων, έττί τή άναρρήσει Του εις τον  “Ελληνικόν θ ρ ό νο ν , 
υποβάλλουν εΰλαβώ ς τά  συγχαρητήριά  τω ν εις την Α.Μ. 
τον Βασιλέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ, ευχόμενοι δ ια π ύ ρ ω ς ένδο

ξον Βασιλείαν, υγείαν  καί ο ικογενειακήν ευτυχίαν.



Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΗΣ A . Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΡΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ

“ Σκληρά καί άδυσώπητος ή μοίρα μοί έπεφύλαξε νά σας άναγγείλω τόν 
πρόωρόν θάνατον τοΰ Βασιλέως Πατρός μου. Τό πράττω μέ σπαραγμόν 
ψυχής.

»Ή πρώτη μου σκέψις ώς Βασιλέως τών Ελλήνων στρέφεται πρός 
τόν Λαόν μου. Εκφράζω τήν βαθεΐαν ευγνωμοσύνην έμοϋ καί τής οικο
γένειας μου διά τήν άγάπην μέ τήν όποιαν ό Ελληνικός Λαός περιέ
βαλε τόν πατέρα μου. Τήν άγάπην αυτού ό Βασιλεύς Παύλος ήσθάνετο 
μέχρι τών τελευταίων του στιγμών νά τόν περιβάλη θερμή καί στοργική.

«Ά ς διατηρήσωμεν εις τήν μνήμην μας βαθέως κεχαραγμένην τήν 
μορφήν Του. Συνδυάζει τήν ήρεμίαν, τήν καλωσύνην καί τήν άγάπην μέ 
τήν φρόνησιν, τήν δραστηριότητα καί τήν θέλησιν.

»Ύπήρξεν άςιος τής Πατρίδος και τής 'Ιστορίας τοΰ Ελληνικού 
Έθνους. Άνήλθεν είς τόν Θρόνον μιας Ελλάδος αίμασσούσης και ερει
πωμένης. Εύθύς άμέσως τήν ώδήγησεν έπιτυχώς, μέ σωφροσύνην καί σο
φίαν, μέσω νέων φρικτών ταλαιπωριών, καί ηύτύχησε νά τήν ΐδη εύτυ- 
χή, προοδεύουσαν έν δημοκρατία καί μέ αίσιον τό μέλλον.

«Διαδέχομαι είς τόν Θρόνον τόν Πατέρα μου μέ στερράν άπόφασιν 
νά άκολουθήσω πιστώς τό υψηλόν παράδειγμά Του καί νά έμπνέωμαι 
πάντοτε κατά τήν έκπλήρωσιν τών συνταγματικών καθηκόντων μου άπό 
τάς άρετάς Του.

«'Υπόσχομαι νά ύπηρετήσω τήν Πατρίδα, άφωσιωμένος όλοψύχως 
καί μέ δλας μου τάς δυνάμεις, φρουρός άγρυπνος τών έλευθέρων θεσμών 
τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος. Μοναδική μου σκέψις καί φροντίς θά 
είναι είς πάσαν περίστασιν τό άληθές καί ύπέρτατον συμφέρον τής Πα
τρίδος μας.

«Όλίγας ώρας πρό τοΰ τέλους μετέφερα είς τόν Πατέρα μου τάς 
θερμάς έκδηλώσεις τής άγάπης καί τάς πρός τόν Ύψιστον δεήσεις τάς 
άναπεμφθείσας ύπό πάντων τών Ελλήνων, τόσον είς τήν Πατρίδα, όσον 
καί άπανταχοΰ τής Οικουμένης. Μοί άπήντησε : «Τούς εύχαριστώ καί 
τούς άποχαιρετώ».

»Ό Βασιλεύς Παύλος σας εύχαριστεΐ καί σάς άποχαιρετά.
»Ζήτω ή Ελλάς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.



Ό  ‘Α ρχηγός, oi άξιω ματικοί και οι ά νδρες τής ‘Α στυνομίας 
Π όλεων ύττοβάλλουν εύλαβώ ς τά ς  δ ιά πυρους αυτώ ν εύχάς, 

υπέρ  υ γε ία ς  καί μακροημερεύσεως, εις την Α.Β.Υ. την 
Δ ιάδοχον ΕΙΡΗΝΗΝ



Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ .  Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ

“ ΜΕ άπειρον όδύνην ή κυβέρνησις άναγ- 
γέλλει τόν θάνατον τοΟ λαοφιλούς Βασιλέως 
Παύλου. Έπάλαισεν ήρωικώς πρός τόν θά
νατον καί τελικώς ύπέκυψεν εις τήν κοινήν 
μοίραν τών άνθρώπων.

«Ή το άληθής Βασιλεύς. Ή  άπλότης, ή 
άγαθότης, ή άρετή, ή άφοσίωσις είς τό 
καθήκον καί τόν Λαόν, τόν έχαρακτήριζον. 
Καί ήτο γενναίος. Ή το άπολύτως άδιάφο- 
ρος πρός τόν φυσικόν κίνδυνον καί πάν
τοτε πρόθυμος είς τήν θυσίαν. Κατά τήν 
περίοδον τής Εχθρικής κατοχής, ώς Διάδο
χος, είχεν έπιμείνει νά Ελθη είς τά βουνά 
τής Ελλάδος καί νά τεθή Επί κεφαλής τής 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως. Καί βραδύτερον, είς 
τάς σκληράς ήμέρας τών Εσωτερικών δοκι
μασιών, ώς Βασιλεύς, εύρίσκετο, συνεχώς, 
έν μέσφ τών στρατιωτών μας, οί όποίοι 
έμάχοντο διά νά ύπερασπίσουν τήν αιωνιό
τητα τής Ελλάδος.

»Ώ ς ’Αρχηγός Οίκογενείας ήτο ύπόδειγμα. ’Αμοιβαία λατρεία συνέδεεν όλα τά 
μέλη τής Βασιλικής Οίκογενείας.

»Καί ώς άνθρωπος ήτο πολυαγάπητος. Καί έάν δέν είχε γεννηθή Βασιλεύς, Τού 
προσέδιδεν ή άπλή άνθρωπίνη φύσις Του ’Αρχοντικόν, Βασιλικόν μεγαλείον.

«’Απέρχεται τού κόσμου συνοδευόμενος άπό τήν άπειρον άγάπην καί τήν συντρι
βήν τού Λαού.

»Πρός τήν Βασίλισσαν, καθώς καί πρός όλα τά μέλη τής Βασιλικής Οίκογενείας, 
τών όποιων συμμεριζόμεθα τήν συντριβήν, ή κυβέρνησις ύποβάλλει βαθύτατα συλ
λυπητήρια.

«’Ανέρχεται είς τόν Θρόνον ό Διάδοχος Κωνσταντίνος.
«Νέος, άκτινοβολών ύγείαν καί δύναμιν, Όλυμπιονίκης, κατέχεται Επίσης άπό βαθύ 

αίσθημα ιστορικής εύθύνης, άπό συνείδησιν Δημοκρατικού Βασιλέως, άπό ώριμότητα 
κρίσεως, ή όποια Εμπνέει Εμπιστοσύνην διά τό μέλλον.

»Ή  κυβέρνησις, Εξ όνόματος τού 'Ελληνικού Λαού, εύχεται είς τόν νέον Βασι
λέα, κατά τήν διάρκειαν τής Βασιλείας Του, δόξαν διά τό Έθνος, εύημερίαν διά τόν 
Λαόν, εύρυθμον λειτουργίαν τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος καί άνέφελον προσω
πικήν εύτυχίαν,,.

Έ ξ όνόματος τού 'Υπουργικού Συμβουλίου 
Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ύπό τοΰ Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας εις 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν ΙΙολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΤ

(Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  τοΰ προηγουμένου)

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

3. Καί  νϋν ας άντικρύσωμεν μεταξύ πλήθους δλου νόθων καί έκθέτων παιδιών 
ένίας περιπτώσεις έκ της έλληνικής ζωής:

α ') Μετέβην θέρος τι εις τήν κεντρικήν καί τήν δυτικήν Μακεδονίαν ως ομι
λητής έν τώ πλαισίω των ύπό τοΰ Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος διοργανουμένων 
διαλέξεων έν ταϊς έπαρχίαις. ’Εκεί ένεποίησεν εις έμέ έντύπωσιν ή έπίμονος πλη
ροφορία των πολλαπλών παρανόμων διαβιώσεων καί των άφθονων έξωγάμων 
τέκνων. Εις τινας μάλιστα περιοχάς έμφανίζεται, άπό της άπόψεως ταύτης, άπάμ- 
βλυνσις τής ήθικής συνειδήσεως. Ταΰτα άντιθέτως προς τά έν τή παλαια Έλλάδι, 
ένθα τά τοιαϋτα ήθικά δράματα έξελίσσονται μέχρι των γνωστών «έκδικήσεων τής 
τιμής τής οικογένειας)).

β ') Εύρισκόμην κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων (έτους 1956) διά διαλέ
ξεις έκ μέρους τοΰ Βασιλικού ’Εθνικού Ιδρύματος έν τή περιφερεία τής Κυπαρισ
σίας. Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην "Αγιον Δαμασκηνόν, δραστήριον, άγα- 
πώμενον Ιεράρχην, άπησχόλει ή έπομένη περίπτωσις:

Κόρη χωρική, άποπλανηθεϊσα, άνήκουσα εις έντιμον οικογένειαν, έφερεν 
είς φως νόθον. «Ζαλισμένη άπό τήν έντροπήν ήθελε νά θανατώση το τέκνον καί μετά 
ταΰτα νά αύτοκτονήση».

γ ')  Προ μηνος μοί έζητήθη ή συνδρομή μου, ή οποία εις ούδέν ώφέλησε, διά 
τήν έξής περίπτωσιν:

Κόρη, τελειόφοιτος Γυμνασίου, άνήκουσα είς έντιμον οικογένειαν έκ τής περι
φέρειας Χαλκίδος, έγνωρίσθη, κατά τήν διάρκειαν σιδηροδρομικού ταξιδιού της, 
μεθ’ ένος «άψογου», ό όποιος μάλιστα ήτο τόσον άψογος, ώστε έδωκεν είς αύτήν 
καί ψευδές όνομα. «Έξελογιάσθηκε, έσχετίσθη καί τελικώς ένέδωκεν». ’Έφερεν 
είς φώς νόθον τέκνον. Περιήχθη είς άπελπισίαν, ήθελε νά αύτοκτονήση, δτε άνεκά- 
λυψε τήν άπάτην τοΰ άψογου κυρίου καί διότι ήσχύνετο καί έφοβεΐτο τήν οίκογέ- 
νειάν της «αύστηρών ήθών». Θά ήδυνάμην νά καταστρέψω τον έν λόγω άψογον κύ
ριον, κατέχοντα ώρισμένην θέσιν, άλλά δΓ αύτοΰ δεν θά έσωζον τήν κόρην. Ή  πε- 
ρίπτωσις εύρίσκεται είσέτι έν εξελίξει.

δ') Είδοποιήθην προ καιρού έκ μέρους δεσποινίδος δικηγόρου, άλλοτε φοιτή
τριας μου έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών, περί μιας περιπτώσεως νεαράς χωρικής 
έξ ’Ηπείρου, ή οποία «έξελογιάσθηκε άπό ένα στρατιώτην καί έμεινεν έγκυος». Πα- 
ρεκλήθην δέ νά άνεύρω διέξοδον, διότι «ό μαινόμενος άδελφός κάτι άντελήφθη καί 
ήθελε νά διαπιστώση τήν άλήθειαν, ΐνα ένδεχομένως έκδικηθή τήν τιμήν τής άδελ- 
φής του».

ε ) Ή  έπιμελήτρια τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων’Αθηνών’Αγγελική Καλαμποκιά 
άσχολεΐται μέ τήν περίπτωσιν ήθικοΰ κινδύνου μιας άνηλίκου, ή οποία έγεννήθη 
κατά τήν κατοχήν, είναι νόθος άπό πατέρα ’Ιταλόν καί άπό μητέρα Έλληνίδα. 'Ο  ’Ι
ταλός βεβαίως έξηφανίσθη είς ’Ιταλίαν, έγκαταλείψας τήν άποπλανηθεΐσαν καί τό 
νόθον θυγάτριόν του. 'Η  μήτηρ, παρά ταΰτα, κατώρθωσε νά ύπανδρευθή ένα "Ελλη
να έργάτην είς τήν έπαρχίαν, ένθα έζη. ’Απέκτησε τρία, νόμιμα αύτήν τήν φοράν, 
τέκνα, άλλά τελικώς έγκατελείφθη πλήρως ύπό τοΰ συζύγου της. 'Ο τελευταίος έπρο-
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φασίσθη ότι δεν δύναται νά άνεχθή νόθον προγονικόν τέκνον ύπό τήν αύτήν στέγην, 
έν τη πραγματικότητι δμως συνήψεν εξώγαμους σχέσεις μετά τίνος γυναικός, μεθ’ 
ής και παρανόμως συμβιοΐ. Τέλος ή οικία των έκ σεισμών κρημνίζεται, καταφεύγει 
δέ ή μήτηρ μετά των τεσσάρων τέκνων της είς ’Αθήνας καί εγκαθίσταται εις «κά
ποιο ερείπιο» είς τό Μπραχάμι. Δεν έχει έργασίαν, «γυρίζει δέ είς τούς δρόμους ζη
τούσα ελεημοσύνην». Δεν έχουσι χρήματα ούτε διά νά άγοράσωσι άρτον. Τά δύο 
«παιδάκια της» έχουσιν άδενοπάθειαν, έπί πέντε δέ μήνας ένοσηλεύθησαν είς τό 
Νοσοκομεϊον των Παίδων. 'Η  τραγωδία συνεχίζεται.

στ') 'Η  αύτή έπιμελήτρια ’Αγγελική Καλαμποκιά άσχολεΐται καί μέ μίαν άλλην 
περίπτωσιν έξωγάμου άνηλίκου άπό πατέρα, όποιος μάλιστα έτυχε νά φονευθή κατά 
τό Δεκεμβριανόν κίνημα. Ή  άγαμος μήτηρ κατώρθωσε μέν νά ύπανδρευθή ένα άλ
λον, άλλά πάντως ό άλλος ούτος είναι τοξικομανής, καπνίζων χασίς, καί χαρτοπαί
κτης. Τό νόθον τέκνον περιήχθη είς ψυχικήν καί ηθικήν κρίσιν. 'Η  ύπόθεσις εύρί- 
σκεται έν εξελίξει.

ζ ')Τ ό δικαστήριον άνηλίκων ’Αθηνών πρόκειται νά άντιμετωπίση καί μίαν 
περίπτωσιν τριών ηθικώς κινδυνευόντων άδελφών νόθων τέκνων, τά όποια προέρ
χονται άπό τρεις «διαφορετικούς πατέρας καί άπό μίαν μητέρα, ή οποία καί αύτή 
μέ τήν σειράν της ήτο νόθος». Ή  οικογένεια αδτη τής θυέλλης μένει είς ’Αμπελο
κήπους. Διά νά συμπληρωθή δέ τό ήθικόν δράμα, ή μήτηρ πρόκειται νά νυμφευθή 
ένα κίναιδον, ό όποιος έθεσεν ώς όρον τήν έκδίωξιν τών τριών παιδιών έκ τής οικίας.

η ') 'Η  έπιμελήτρια του δικαστηρίου άνηλίκων ’Αθηνών Μαργαρίτα Κλειδά 
άσχολεΐται μέ τήν περίπτωσιν μιάς υπηρέτριας, άγάμου μητρός νόθου τέκνου. Τούτο 
άπέκτησεν αΰτη, οτε ΰπηρέτει είς μίαν οικογένειαν, έν τή όποια ή κυρία της είχε 
συνάψει παρανόμους σχέσεις μεθ’ ενός ’Άγγλου αξιωματικού. Καί ή όποια κυρία, 
ΐνα έξαγοράση τήν σιωπήν τής υπηρέτριας, ή όποια τότε ειχεν ηλικίαν 16 έτών, 
παρεπεισε τήν τελευταίαν νά μνηστευθή μετ’ ’Άγγλου στρατιώτου, υπηρέτου τού ά- 
ξιωματικού. 'Ο  Ά γγλος ούτος στρατιώτης ήτο όμως νυμφευμένος έν Α γγλία  καί 
είχε σύζυγον καί τέκνα. 'Η  υπηρέτρια έπρόκειτο τελευταίως νά νυμφευθή καί έζή- 
τησε προς τούτο τήν οικονομικήν συνδρομήν τής οικογένειας της, ή όποια μένει είς 
νήσον τού Αιγαίου. Τήν τελευταίαν στιγμήν ή οίκογένειά της ήρνήθη τήν συμπαρά- 
στασίν της καί άπεκήρυξε τήν κόρην της, διότι τώρα μόλις έπληροφορήθη έκπλη
κτος τήν ΰπαρξιν νόθου, όπερ μάλιστα άγει τήν στιγμήν ταύτην ήλικίαν 11 έτών. 
Τό έπληροφορήθη δέ άπό ένα νέον κύριον τής υπηρέτριας, ό όποιος, «υστέρα άπό κά
ποιαν φιλονεικίαν μέ τήν ύπηρέτριάν του, εύρε τήν οδόν ταύτην ώς καταλληλότερον 
τρόπον διά νά έκδικηθή τήν ύπηρέτριάν του». Σημειωτέου ότι ό μνηστήρ είχε πλή
ρη γνώσιν τής ύποθέσεως καί είχε συγχωρήσει τήν κόρην διά τό σφάλμα της.

θ ') Ή  έπιμελήτρια τού δικαστηρίου άνηλίκων ’Αθηνών Περσεφόνη Βραχνού 
άσχολεΐται μέ τήν περίπτωσιν Ιθέτιδος νόθου κόρης, θυγατρός ίεροδούλου. Μέχρις 
ήλικίας 12 έτών αότη διέμενε μετά τής μάμμης της, άλλ’ έστερεΐτο στοργής, περι- 
θάλψεως καί έπιβλέψεως. Διό κατήντησε ταχέως είς άλητείαν καί πορνείαν. Είσή- 
χθη είς τό ’Αναμορφωτικόν, έπέδειξεν άθλιεστάτην διαγωγήν καί έδραπέτευσε. Συν- 
ελήφθη καί έπανεκλείσθη. Πρό τίνος άπελύθη μέ τήν ύπόσχεσιν τής μάμμης ότι 
θά άσκή έπ’ αυτής αύστηράν έπίβλεψιν. Πλήν τά διάφορα δωμάτια τής οικίας τής 
μάμμης ένοικιάζονται είς ύποπτα ζεύγη. Ή  ύπόθεσις εύρίσκεται έν έξελίξει.

ι') 'Ο έπιμελητής τού δικαστηρίου άνηλίκων ’Αθηνών Ή λίας Άσημακό- 
πουλος άσχολεΐται μέ τήν περίπτωσιν άλητεύοντος άνηλίκου άρρενος 13 έτών. 'Ο 
πανούργος πατήρ έπεισε τήν προφανώς άμβλύνοα σύζυγόν του νά είσαγάγωσιν έν τή 
οικία των μίαν χήραν καί μητέρα τριών τέκνων, ΐνα τεκνοποιή έξ αυτής καί μέ τήν 
ύπόσχεσιν «νά δηλώνωσιν είς τό ληξιαρχείου τά γεννηθησόμενα τέκνα ώς νόμιμα 
καί ίδικά της». Ταύτην τήν στιγμήν ή κατάστασις παρουσιάζεται ώς εξής:
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'Ο  πατήρ συζή καί μέ τάς δύο γυναίκας, άλλα κοιμάται μετά της χήρας εις 
τό αύτό δωμάτιον, ένώ ή νόμιμος σύζυγος έχει μεταβληθή εις υπηρέτριαν. Τό πρώ
τον γεννηθέν τέκνον έκ της χήρας έδηλώθη ώς νόμιμον καί ώς προερχόμενον άπό 
τήν άλλην. "Ενεκα άπροόπτου κωλύματος δεν κατέστη δυνατόν να γίνη τό ίδιον καί 
μέ έν δεύτερον γεννηθέν τέκνον άπό τήν χήραν, τό όποιον έδηλώθη ένεκα τούτου ώς 
έξώγαμον. Φαντασθήτε τήν τραγωδίαν των έξ παιδιών, ώς καί τον ψυχικόν καί η
θικόν των κατήφορον! Τό περίεργον τούτο πανοΰργον παράνομον ζεύγος, συγκατα- 
νευούσης καί τής άμβλυνόου νομίμου συζύγου, έ'θεσε πλέον ώς σκοπόν του «να ξε- 
φορτωθή όλα τα παιδιά καί νά τά έγκλείση εις Ιδρύματα».

ια ') 'Ο  επιμελητής τού δικαστηρίου άνηλίκων ’Αθηνών Δημήτριος Σαλίβε- 
ρος, ήσχολήθη μέ τήν άκόλουθον περίπλοκον περίπτωσιν:

Κατά τήν άνοιξιν τού 1953 μετέβη εις τήν Εταιρίαν Προστασίας Άνηλί
κων ’Αθηνών μία μήτηρ καί έζήτησεν, ίνα είσαγάγωσι τό τέκνον της εις τό ’Ανα
μορφωτικόν Σχολεΐον, διότι ήρχισε νά παρουσιάζη άντικοινωνικάς τάσεις.

Έ κ  της διενεργηθείσης κοινωνικής έρεύνης τού οικογενειακού περιβάλλοντος 
διεπιστώθησαν τά άκόλουθα:

'Ο έν λόγω άνήλικος προήρχετο έξ έξωγάμων σχέσεων τής μητρός μετά τίνος, 
όστις κατόπιν έφονεύθη ύπό τών κομμουνιστών.

Ή  μήτηρ κατόπιν συνήψε παρανόμους σχέσεις μετά τίνος άνδρός, ύπάνδρου, 
όστις έγκατέλειψε τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα του.

Έ κ  τής δευτέρας παρανόμου σχέσεως ή μήτηρ άπέκτησεν ετερα δύο τέκνα. 
'Ο παρανόμως συμβιών μετά τής μητρός ήθελε διά παντός τρόπου νά άπαλλαγή τού 
άνηλίκου, έπιδεικνύων βάρβαρον τρόπον συμπεριφοράς προς αύτόν. Σημειωτέου ότι 
κατά τήν έπίσκεψιν εύρέθη ό άνήλικος «αλυσοδεμένος μετά τού κυνός τής οικίας», 
«διά προληπτικούς λόγους».

'Η  μήτηρ εις τό πρόσωπον τού άνηλίκου έ'βλεπε τό παρελθόν της, τό όποιον 
«δέν τής ήτο καθόλου ευχάριστου», ό δέ άνήλικος άπετέλει τό αίτιον τών προστρι
βών μετά τού μετ’ αυτής παρανόμως διαβιοΰντος.

Ό  άνήλικος ευρισκόμενος εις τό προαναφερθέν περιβάλλον έσχημάτισε τε
λείως άντικοινωνικόν χαρακτήρα, διότι, λόγω άναρμόστου διαγωγής τής μητρός, 
δέν έγνώρισε μηδεμίαν έπίβλεψιν καί στοργήν είτε πατρικήν, είτε μητρικήν, έ'λαβε 
δέ έχθρικήν στάσιν προς τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν, άντιδράσας διά διαφό
ρων άντικοινωνικών έκδηλώσεων (άπειθαρχία, κλοπαί, άλητεία).

ιβ ') Ό  αυτός έπιμελητής Δημήτριος Σαλίβερος ήσχολήθη καί μέ τήν περί- 
πτωσιν άνηλίκου 15 έτών, προσαχθέντος, ίνα δικασθή διά κλοπάς κατ’ έξακολου- 
θησιν.

Έ κ  τής διενεργηθείσης κοινωνικής έρεύνης διεπιστώθη, ότι ούτος προήρχετο 
έκ βρεφοκομείου. Ά πό  ήλικίας δύο μηνών άνετέθη εις μίαν καλόκαρδου τροφόν, η 
οποία συμπεριεφέρθη μέ πολλήν άγάπην καί κατανόησιν. Μέχρι τής σήμερον δέ δια
μένει μετ’ αύτής «καί τήν αισθάνεται ώς μητέρα του».

Ό  άνήλικος ήσθάνετο ευγνωμοσύνην άπέναντι ολοκλήρου τής οικογένειας τής 
τροφού του, διότι εβλεπεν «ότι δέν τον διέκρινον καθόλου άπό τά άλλα παιδιά τους», 
διά νά άνταποδώση δέ κατά κάποιον τρόπον καί αυτός κάτι προς αυτούς, τούς έ'δι- 
δεν όλα τά χρήματα, τά όποια έλάμβανεν έκ τής έργασίας του, μέ άποτέλεσμα, νά 
μή δύναται καί αυτός νά ίκανοποιή ούτε τάς βασικωτέρας παιδικάς του έπιθυμίας, 
ως οί λοιποί συνομήλικοί του.

Πιεζόμενος, άπεφάσισε νά άφαιρή δι’ άντικλεΐδος χρήματα άπό τό ταμείου 
τού έργοδότου του.

ι γ ') Εις τούς Σταθμούς Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών τού Βασιλικού 
’Εθνικού Ιδρύματος (οί όποιοι άποτελούσι γέννημα καί θρέμμα τής έλληνικής 
σκέψεως), προσέρχεται πλήθος ολόκληρον άγάμων μητέρων καθ’ έκαστον μήνα, ίνα
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διασωθή. Καί διασώζεται. (Περίφημου το συνεργαζόμενον «Σπίτι τής Μητέρας» 
έν Άθήναις, τελούν ύπό την έγκριτον διεύθυνσιν του ΰφηγητοϋ της Παιδιατρικής 
Σπυρίδωνος Δοξιάδου).

4. Έάν νΰν έρευνήσωμεν ώρισμένας στατιστικάς τής θνησιμότητος, τής σω
ματικής, πνευματικής καί ψυχικής μειονεξίας, τής άμαθείας, τής αύτοκτονίας, τής 
ήθικής διαφθοράς, τής έγκληματικότητος καί τής υποτροπής, θά άντικρύσωμεν ίσχυ- 
ροτέραν καί χειροτέραν ροπήν των νόθων καί έκθέτων προς κατάρρευσιν ή μεταξύ 
των νομίμων τέκνων.

Τοιουτοτρόπως ό Ferdinard Tonnies (Χ) άναφέρει δτι έπί3174 καταδικασθέν- 
των εις θάνατον ή κάθειρξιν έν Schleswig-Holstein μεταξύ των ετών 1874-1898 
ήσαν νόθοι 14,8%, καθ’ ήν στιγμήν έν τω συνόλω τοϋ πληθυσμού ήσαν νόθοι μόνον 
8 ,9 % .'Ομοίως ό Ε. S ic h a rt(2) εύρεν δτι έπί 3181καταδικασθέντων έν W iirttem berg 
είς κάθειρξιν ήσαν νόθοι 27% , καθ’ ήν στιγμήν έν τω συνόλω τού πληθυσμού ήσαν 

νόθοι μόνον 8,76% . Οί καταδικασθέντες μάλιστα εΐδικώς διά κλοπήν νόθοι άνήρχον- 
νο είς 32,4% . Έ κ  των έλβετικών στατιστικών τών έτών 1892-1896 προκύπτει ο
μοίως δτι καί ή συχνότης γενικώς τών καταδίκων, εΐδικώς δέ καί ή εντασις τής ύπο- 
τροπής αύτών, είναι κατά πολύ ύψηλότεραι μεταξύ τών νόθων ή μεταξύ γνησίων τέ
κνων. Αίύπο τού καθηγητοΰ Κωνσταντίνου Γ. Γαρδίκα ομοίως άναφερόμεναι στατιστι- 
καί τής περιφήμου ποινικής σχολής τού E xner(3) είναι διδακτικαί. ’Εκ 500 άτόμων 
καταδικασθέντων διά πρώτην φοράν ήσαν νόθοι 8,3%  (έρευναι Schmid) καί έκ 500 
ύποτρόπων ήσαν νόθοι 16% (έρευναι Schnell). Ό  αύτος άναφέρει δτι έν πάσαις 
ταϊς χώραις, περί ών έχομεν στατιστικά στοιχεία, ιδία περί τών θανάτων τών κάτω 
τού 1 έτους παίδων, δείκνυται δτι ή θνησιμότης τών νόθων είναι συχνάκις κατά 50- 
100% ύψηλοτέρα τής τών γνησίων τέκνων. 'Ο αύτος άναφέρει δτι έν Ελβετία ό 
άριθμος τών μή τυγχανόντων έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως έργατών ανέρχεται είς 
43-83%  νόθους, καθ’ ήν στιγμήν ό άριθμος τών έκ γνήσιας γεννήσεως έργατών, τών 
μή τυχόντων έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως, είναι μόνον 27,18%.

5. Καί νΰν άς παρακολουθήσωμεν τήν ερμηνείαν τής τραγφδίας τών νόθων 
καί έκθέτων:

’Έρχεται εις καί διά ψευδών ύποσχέσεων καί έρωτικών κολακειών έπιτυγχά- 
νει νά άποπλανήση μίαν κόρην. Καί μετά ταύτα δραπετεύει. Καί άφήνει, πλήρης άσυ- 
νειδησίας, έκείνην νά φέρη είς τύν κόσμον αύτον έν νόθον άνθρώπινον τέκνον. ’Αλλά 
τοιουτοτρόπως ή παιδική αύτη ψυχή έρχεται είς τήν γήν καί δεν έχει το δικαίωμα νά 
τρέξη «είς τήν άγκαλιά ένος πατέρα, νά αίσθανθή το πατρικό χάδι, νά καμαρώση 
γιά κάποιο δώρο, πού τού έδωσε ό μπαμπάς του, νά ζητήση σέ κάποια στιγμή ανάγ
κης τήν συμβουλήν του, νά καταφύγη είς τάς δυσκολίας τής τραχείας ζωής είς τήν 
προστασίαν ένος πατέρα». Διότι δλα αύτά είναι άπηγορευμένα δι’ έν νόθον. 'Ο  μετα
βαίνουν είς τό βρεφοκομείου θά διασθανθή κατασυγκεκινημένος, πόσον σκιρτά ή καρ
διά τών έκθέτων καί πώς ρίπτουσι «κάποιο έρωτηματικόν καί άγωνιώδες βλέμμα, 
μόλις θά είσέλθη κατά τύχην έντος τού διαμερίσματός των «κάποιος άνδρας» δι’ οί- 
ονδήποτε λόγον. Καί αύτά, διότι τρέφουν τήν ψεύτικη έλπίδα, πολύ βαθειά μέσα εις 
τήν παιδικήν των ψυχήν, δτι ίσως ό είσελθών είναι κάποιος μετανοήσας πατέρας».

(Συνεχίζεται)

1. «Ferdinand Tonnies. Uneheliche und verwaiste Verbrecher. Studien iiber Ver" 
brechertum in Schleswig-Holstein. Kriminal. Abhandlungen herausg. von Franz Exner· 
Heft 14, Leipzig. 1930.».

2. «Ε. Sichart. liber individuelle Faktoren des Verbrechens. Zeitschrift fur die ge- 
samte Strafrechtswissenschaft. Berlin. 1890.» X 36 έπ.

3. «Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. ’Εγκληματολογία. Τόμος Β'. Τεϋχος Α'. ’Αθήνα!. 1947» 
σ. 10 έπ.
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ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΩ ΣΈΝΑ ΒΑΠΟΡΙ

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Η  άνεύρεσις στον Κάλαμο καί πέρα στήν άκτή, τοϋ χεριού καί τοϋ ποδιοϋ 
τοϋ νεαροΰ Εβραίου Ζάκ Κάστρο, πού τά είχε ξεβράσει ή θάλασσα, ήταν πιά τύ 
Corpus dellicti, το «σώμα τοϋ εγκλήματος», ή πλήρης πιά άπόδειξις δτι το δυ
στυχισμένο παλληκάρι, πού είχε έξαφανισθή μέ τέτοιο παράξενο καί μυστηριώδη 
τρόπο πριν από δυο καί πάρα πάνω μήνες στή Θεσσαλονίκη, είχε δολοφονηθή, δτι 
μετά τή δολοφονία του τό πτώμα του είχε κομματιασθή καί δτι τά κομμάτια είχαν 
πεταχθή στή θάλασσα, πού μερικά άπό αύτά τά είχε βγάλει στο νότιο Εόβοϊκό κόλπο, 
στήν άκτή της ’Αττικής. Οί γονείς τοϋ Κάστρο, πού διατηρούσαν ώς τότε καί κά
ποια έλπίδα δτι τό παιδί τους ήταν ΐσως άκόμη ζωντανό, εσπευσαν νά έλθουν στήν 
’Αθήνα καί άνεγνώρισαν τό παπούτσι τοϋ παιδιού τους καί κατάλαβαν πιά δτι ό 
μοναχογυιός τους είχε δολοφονηθή άγνωστον ποΰ. Μά τήν ύστάτη άπόδειξι, γιά νά μή 
μείνη καμμιά άμφιβολία γιά τήν ταυτότητα τοϋ θύματος, τήν έ'δωσεν ό παπουτσής τής 
Θεσσαλονίκης, ό Σαμπετάϊ, πού τον ’Οκτώβριο τοϋ περασμένου χρόνου 1924 είχε 
κάνει έ'να ζευγάρι παπούτσια τοϋ νεαροΰ Ζάκ καί τούς είχε βάλει τον άριθμό 3893, 
γιατί ήταν συνήθεια στούς παπουτσήδες τής Θεσσαλονίκης νά βάζουν αυξοντα άρι- 
θμόν στά παπούτσια πού έφτιαχναν.

Καί αμέσως οί ’Αρχές, πού ώς τά τότε δεν έπίστευαν δτι ή έξαφάνισις τοϋ Ζάκ 
Κάστρο έκρυβε έγκλημα, καί πού βεβαιώθηκαν πιά γιά τήν τόσο παράξενη δολο
φονία του, άναστατώθηκαν καί άρχισαν πιά σύντονες έρευνες οχι πιά μόνο στή Θεσ
σαλονίκη, δπου είχε γίνει ή έξαφάνισις, άλλά στο Βόλο, άπό δπου είχε στείλει τά 
δύο εκείνα παράξενα γράμματα τό θΰμα πριν άπό τον σκοτωμό του, άκόμα στή Χαλ
κίδα, δπου πέρασε καί τελικά καί στήν ’Αθήνα, γιατί τό Καπανδρίτι, δπου είχαν 
έκβρασθή τά ύπολείμματα τοϋ πτώματός του ύπήγετο καί δικαστικώς στήν πρωτεύ
ουσα καί άστυνομικώς άκόμα, άφοΰ ό Κάλαμος καί τό Καπανδρίτι άνήκαν στη 
δικαιοδοσία τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Άττικοβοιωτίας καί μάλιστα τής «’Αγρο
τικής Μοιραρχίας ’Αθηνών».

’Αλλά άλήθεια, ποΰ είχε γίνει τό έγκλημα καί πώς; Μιά φορά ούτε στή Θεσ
σαλονίκη, άπό δπου άναγκάσθηκε νά άναχωρήση τό θΰμα, ούτε στο Βόλο, άπό δπου 
έπέρασε τό βαπόρι, μά ούτε καί στή Χαλκίδα, άφοΰ ώς τότε ό Ζάκ Κάστρο ήταν 
ζωντανός. Μά γιά νά βγοϋν τά μεταφερθέντα στο νεκροτομείο ύπολείμματα τοϋ 
πτώματός του στον Κάλαμο, πού είναι κλειστή ή θάλασσα, έβγαινε τό συμπέρασμα 
δτι τό φοβερό έγκλημα, μέ τό όποιον άρχισαν νά ασχολούνται οί ’Αρχές, έπρεπε να 
είχε διαπραχθή απάνω στο βαπόρι «Άθήναι» καί ένώ αύτό είχε φύγει πιά άπό τήν 
Χαλκίδα μέ κατεύθυνσι τον Πειραιά καί τή νύχτα πού έπλεε στο νότιο Εόβοϊκό. 
’Έ τσι λοιπόν τήν άλλη μέρα κι’ δλας άπό τήν άνεύρεσι τοϋ πτώματος στον Κάλαμο 
ό τότε Είσαγγελεύς τών Πλημμελειοδικών ’Αθηνών μακαρίτης Γ. Κιουρτσάκης 
έχαρακτήριζε τό έγκλημα γιά φόνο έκ προμελέτης μέ δράστες άγνωστους καί ανέ
θετε τήν τακτική άνάκρισι στον τότε άνακριτή τοϋ Β' τμήματος Γιάννη Καλποΰζο, 
συνταξιούχο σήμερα δικηγόρο, καί τοϋ έδωσε εντολή νά πάη άμέσως μέ τον ιατρο
δικαστή Τρουπάκη στον Κάλαμο καί νά ένεργήση αύτοψία καί έρευνα, μήπως βρε
θούν τό κεφάλι καί τά άλλα ύπολείμματα τοϋ πτώματος τοϋ θύματος.

Καί έτσι, σάν νά μήν έφταναν οί δυό καί πάρα πάνω μήνες πού χάθηκαν άσκοπα 
άπό τήν καρκινοβατούσα άνάκρισι καί τή βραδυτάτη διερεύνησι τών άστυνομικών 
’Αρχών Θεσσαλονίκης πού δέν έπίστευαν στήν άρχή δτι ή έξαφάνισις τοϋ Ζάκ έ-
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κρύβε έγκλημα άλλα έπρεπε νά άρχίση στραβά ή ύπόθεσι και να χαθή άσκοπα καί 
άλλος καιρός γιά νά γίνη μια αύτοψία καί ερευνά πού είχαν γίνει κι’ δλας άπό τον 
άνθυπασπιστή, άντί άνακριτής καί άστυνομία νά άρχίσουν αμέσως σύντονη δουλειά 
γιά νά βρουν ποιοι ήσαν επιβάτες καί πλήρωμα τοϋ βαποριού έκείνου, πού στο τα
ξίδι του άπό τό Βόλο στον Πειραιά καί τη νύκτα της 2 Νοεμβρίου 1924 χάθηκε μέ 
μυστηριώδη τρόπο ό έπιβάτης Ζάκ Κάστρο, γιά νά βρεθούν μετά δυο μήνες καί δέκα 
μέρες σχεδόν ύπολείμματα τού πτώματός του πού βροντοφωνοΰσαν ότι είχε γίνει 
έγκλημα καί δτι τό σκότωμα ή τό μαχαίρωμα τού θύματος καί ό τεμαχισμός τού 
πτώματός του είχαν γίνει άπάνω στο άτμόπλοιο »Άθήναι».

'Ο φίλος μου άνακριτής, πού είχεν ώς τότε στο ενεργητικό του την διαλεύκανσι 
τής δολοφονίας τού έμπορου Μωραΐτη, πού είδαμε, καί άλλων έγκλημάτων, πήρε 
την εντολή τής Εισαγγελίας γιά την έπιτόπιο μετάβασι καί την αύτοψία καί έ'ρευνα 
καί άρχισε νά σπάζη τό κεφάλι του πώς νά τήν πραγματοποιήση. Καί αυτό γιατί 
λεωφορεία δεν έπήγαιναν τότε δχι στον Κάλαμο, άλλ’ ούτε στο Καπανδρίτι άκόμα— 
τά επιβατικά αυτοκίνητα τον παληό εκείνο καιρό ήσαν ελάχιστα καί μυριάκριβα— 
άλλά καί γιατί στο Υπουργείο τής Δικαιοσύνης καί στο αρμόδιο οικονομικό τμήμα 
ζούσε τότε ό μακαρίτης Κροντηρόπουλος, ένας άπό τούς κακώς έννοουμένους «κερ
βέρους» τού δημοσίου χρήματος πού δεν εννοούσε νά έγκρίνη καμμιά απο
λύτως δαπάνη γιά Ιξοδα κινήσεως καί πού έστελνε τούς ίατροδικαστάς νά άνε- 
βοκατεβαίνουν στά βουνά καί νά τρέχουν στά λαγκάδια πεζή, γιατί αύτό θά ωφε
λούσε καί εκείνους καί τον' προϋπολογισμό. 'Ο άνακριτής, δεν μπορούσε φυσικά 
νά διαθέση ένα ή δυο μισθούς του τής έποχής έκείνης καί νά πληρώση άπό τήν τσέπη 
του τό αυτοκίνητο. Συνήθως τήν εποχή εκείνη οί άνακριταί, δταν ήθελαν νά κάνουν 
καμμιά αυτοψία καί έπειδή τό Κράτος δεν διέθετεν ούτε αύτοκίνητα, ούτε χρηματικά 
μέσα γιά τις αύτοψίες, παρακαλοΰσαν έμάς τούς δημοσιογράφους νά πάμε επί τό
που γιά δημοσιογραφική έρευνα καί νά πάρουμε μαζί μας τον άνακριτή καί τον 
ιατροδικαστή, έφ’ δσον φυσικά οί έφημερίδες θά πλήρωναν τά σχετικά έξοδα. Μά 
έπειδή γιά τό Καπανδρίτι καί γιά τον Κάλαμο θά έχρειάζοντο πολλά λεπτά γιά αύ- 
τοκίνητο καί γιά παραμονή δύο τριών ημερών πού θά διαρκοΰσαν οί έρευνες, καί 
επειδή είχε γίνει ή έρευνα άπό τή Χωροφυλακή, οί έφημερίδες δεν έννοοΰσαν νά 
χρηματοδοτήσουν τήν άποστολή. Καί ένώ έσπάζαμε τό κεφάλι μας όλοι γιά νά βρούμε 
τή λύσι, τό ζήτημα έληξε χάρις στον μακαρίτη ιατροδικαστή Γιώργο Τρουπάκη, 
ο οποίος είχεν ένα πλούσιο πατριώτη καί συγγενή, τον Μπραβάκο, ιδιοκτήτη αύτο- 
κινήτου καί κυνηγό. Θά τον έπειθε νά όργανώση προς τά έκεΐ μιά κυνηγετική έκ- 
δρομή γιά μπεκάτσες ώστε νά πάρη καί τον άνακριτή καί ένα δυο δημοσιογράφους 
μαζί του. 'Ο  μακαρίτης Μπραβάκος, πού διέθετε ένα έπταθέσιο άνοικτό άμάξι πού 
έκλεινε άπάνω μέ τέντα καί πλάϊ μέ άδιάβροχες μπάντες, δέχθηκε άμέσως καί έτσι 
μετά δυό-τρεΐς μέρες άπό τή διαπίστωσι δτι τό κομμένο χέρι καί πόδι ήταν τού Κά
στρου ό άνακριτής Καλποΰζος, ό γραμματεύς του Σπανδωνής, ό ιατροδικαστής 
Τρουπάκης, ό συνάδελφος Βενιζέλος Ζερβέας καί ό ύποφαινόμενος ξεκινούσαμε ένα 
άπομεσήμερο νωρίς γιά τήν τόσο μακρινή έκδρομή. Γιά τό Καπανδρίτι, οπού θά 
διανυκτερεύαμε, καί τό άλλο πρωί γιά τόν Κάλαμο.

Ξεκινήσαμε μέ χιονόνερο άπό τήν ’Αθήνα καί τρομάξαμε νά φθάσουμε, νύχτα 
πιά, στο Καπανδρίτι μέ φοβερό χιόνι πού είχε σκεπάσει τό χωματόδρομο. Βολευτή
καμε άπό τόν άνθυπασπιστή Λιανά στό μοναδικό τότε μαγαζί τού χωριού καί φά- 
γαμε κάτι πρόχειρο καί φιλοξενηθήκαμε γιά ύπνο σέ διάφορα σπίτια τού χωριού. 
Τό άλλο πρωί ώρίσαμε άναχώρησι, σχεδόν άπό τά χαράματα, γιά νά πάμε, παρ’ 
δλο τό φοβερό κρύο, στον Κάλαμο καί νά οργώσουμε τις άκτές του πού ήδη τις εί
χαν έρευνήσει μέρες καί μέρες καί σπιθαμή προς σπιθαμή οί χωροφύλακες, οί άγρο- 
φύλακες, οί ψαράδες καί οί τσοπάνηδες. Καί γιά νά προσθέσουμε τί ; Κανένα άλλο
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κομμάτι πτώματος άφοϋ κεφάλι μια φορά ήταν άδύνατον νά έχη βγάλει ή θάλασσα. 
Μά τήν άλλη μέρα πού θά ξεκινούσαμε, τή νύχτα είχε κάνει τή δουλειά του το χιόνι 
καί το άλλο πρωί ξημερωθήκαμε μέ χιόνι μισό μέτρο στο Καπανδρίτι καί ένα μέτρο 
προς τον Κάλαμο καί τον Ώρωπό. 'Η  μηχανή τοϋ αύτοκινήτου πάγωσε καί έτσι 
ούτε μπρος ούτε πίσω μπορούσαμε νά πάμε. ’Αναγκασθήκαμε λοιπόν νά βγούμε 
πεζή έξω άπό τό χωριό όπου ό Μπραβάκος καί ό Τρουπάκης μέ τά δίκαννά τους 
σκότωσαν άρκετές μπεκάτσες καί εξασφάλισαν τό μεσημεριανό φαγητό μας, μαζί 
μέ ένα κατσικόπουλο πού είχε σφάξει ό τότε δάσκαλος καί μεγαλοκτηματίας του 
χωριού Κοροβέσης.

Τρεις μέρες μείναμε καθηλωμένοι στο Καπανδρίτι άπό τό χιόνι καί τήν τρίτη 
πιά μέρα πού έλυωσαν κάπως τά χιόνια καί πήρε μπρος ή μηχανή τοϋ αυτοκινήτου 
καί ξεκινήσαμε γιά τον Κάλαμο διαπιστώσαμε ότι, λίγο πιο έξω άπό τό χωριό πού 
βρισκόμαστε, είχε παρασυρθή άπό τά πλημμυρίσαντα νερά τού χιονιού τό μοναδικό 
γεφύρι πού θά περνούσαμε. ’Άδοξη λοιπόν έπιστροφή στήν ’Αθήνα καί τόσες μέρες 
χαμένες άσκοπα γιά τήν άνάκρισι.

Έ ν τώ μεταξύ άπό τή προανάκρισι γιά τήν έξαφάνισι τού Ζάκ πού είχε γίνει 
στή Θεσσαλονίκη είχε βγή ότι τήν όμορφη ’Αλκμήνη, έκτός άπό τον Εβραίο έφηβο, 
άγαποΰσε τρελλά καί κάποιος λοχαγός. Καί μετά τήν άνεύρεσι τού πτώματος καί 
τή διαπίστωσι τού εγκλήματος, ή Θεσσαλονίκη άρχισε νά παιδεύεται μέ αυτόν τον 
λοχαγό καί νά τον θεωρή ώς δράστη ή ως ήθικό αυτουργό τού έγκλήματος, έως δτου 
ό άνθρωπος άπέδειξε καί τό άλλοθι καί τήν άθωότητά του. "Υστερα έγινε έκεϊ σκέ- 
ψις νά συλληφθή ώς ύποπτος ή ’Αλκμήνη, ή οποία τήν γλύτωσε, γιατί έν τώ μεταξύ 
είχε παρουσιασθή στήν έκεϊ άνάκρισι μία ’Ισραηλίτισσα, ή κυρία Κοέν, ή οποία είχε πή 
ότι συνεταξίδευσε μέ τό Ζάκ μέχρι τήν Χαλκίδα όπου δέν τον ξανάειδε πλέον. 'Η  
προανάκρισις τής Θεσσαλονίκης πάλι είχε έξακριβώσει ότι ό Ζάκ είχε άλληλογρα- 
φία μέ πάρα πολλές Έλληνοποΰλες σε διάφορες πόλεις καί τά γράμματά του έστελ
νε καί έπαιρνε διά μέσου τού περιοδικού «Σφαίρα» πού έβγαινε τότε.

Γεννήθηκε άμέσως ένα πρόβλημα. Νά έξακριβωθή αν ό Ζάκ Κάστρο είχε βγή 
ή όχι στή Χαλκίδα όπου είχε φθάσει τό άργοκίνητο βαπόρι τό άλλο βράδυ άπό τήν 
άναχώρησί του άπό τή Θεσσαλονίκη. Μά γιά νά έβγαινε, νύχτα ή ώρα, έπρεπε νά 

εϊχε μείνει σε κάποιο ξενοδοχείο καί ή έρευνα πού έγινε τόσο στήν «Παλίρροια» 
όσο καί στά άλλα πιό δεύτερα ξενοδοχεία τής Χαλκίδος δέν έδειξαν τήν παρουσία 
τού Ζάκ σε κανένα άπό αυτά.

Στις έλληνικές εφημερίδες τής Θεσσαλονίκης έν τώ μεταξύ είχαν γραφή ο
λόκληρα μυθιστορήματα άπό διάφορα κοτσομπολιά 'Ελλήνων καί Εβραίων. Καί 
σύμφωνα μέ αυτά πριν τάχα νά έξαφανισθή ό Ζάκ ρώτησε τήν ’Αλκμήνη άν τον 
θέλη νά τον πάρη άντρα της, έφ’ όσον τής άποδείξει ότι δέν είναι ’Ισραηλίτης τό 
θρήσκευμα, αλλά Χριστιανός καί ότι τής εϊχεν έξομολογηθή δήθεν ότι είναι μυστι
κός Χριστιανός. Καί έπάνω σ’ αύτό τό υποθετικό γεγονός, πλέχθηκε άλλο πάλι μυ
θιστόρημα άπό τις λαϊκές έφημερίδες. "Οτι τάχα ό Ζάκ δέν ήταν πραγματικό παι
δί τής μάννας του καί τού πατέρα του, άλλά νόθος γυιός τής άδελφής τής Κάστρο, 
πού έμενε στή Γαλλία, καί πού τον είχε κάνει μέ τον έρωμένο της, ένα Γάλλο στρα
τηγό, ότι οΐ πραγματικοί γονείς του τον είχαν βαφτίσει Χριστιανό καί ότι υστέρα 
τον είχαν δώσει στήν οικογένεια Κάστρο πού τόν είχε υιοθετήσει. Καί έρριχναν οΐ 
έφημερίδες καθαρά υπόνοιες 6τι πιθανόν ή δολοφονία τού δύστυχου τού Ζάκ νά εί
χε σχέσι μέ τό ότι τάχα ήταν κρυπτοχριστιανός καί ότι τόν είχαν ξεκάνει φανατι
κοί Εβραίοι ακριβώς γ ι’ αύτό τό πράγμα καί γιατί ήθελε νά παντρευθή τήν ’Αλκ
μήνη. Μά καί ή ’Αλκμήνη εϊπεν ότι ήταν ψέματα οτι ό Ζάκ τής είχε έξομολογηθή 
ότι τάχα ήταν Χριστιανός καί ή άστυνομική καί άνακριτική έρευνα άπέδειξαν ότι 
όλα όσα γράφηκαν στις έφημερίδες περί Γάλλου στρατηγού καί δέν συμμαζεύεται,
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ήταν «φαντασία καί καρδία» καί οτι τδ δμορφο Έρβαιόπουλο ήταν γνήσιο παιδί 
τοΰ πατέρα του καί τής μάννας του, πού ήταν άπαρηγόρητοι για το χαμό του, κα
θώς καί για το φοβερό έγκλημα πού υπήρξε θύμα του.

Άφοΰ ξεκαθάρισαν πια αυτά τα περί λοχαγού άντεραστού, τα περί κρυπτο- 
χριστιανισμοΰ τού Ζάκ καθώς καί ένα σωρό άλλες διαδόσεις, ή άνάκρισις προσπά
θησε νά κερδίση τό χαμένο άσκοπα χρόνο των δύο καί πλέον μηνών, πού είχε περά
σει άπό τήν έξαφάνισι ώς τήν άνεύρεσι των κομματιών τού Ζάκ, καί νά βρή μάρ
τυρες άπό έκείνους πού ήταν στο βαπόρι έπάνω. Καί βρέθηκε μιά μεσόκοπη τότε 
’Ισραηλίτισσα κυρία, ή Σαρίκα Κοέν, πού εΐχε ταξιδεύσει μέ τό «Άθήναι» στό 
μοιραίο γιά τό δυστυχισμένο Ζάκ ταξίδι καί εΐπεν δτι ώς τήν Χαλκίδα πού είχε 
δή τον Ζάκ αύτός Ικανέ παρέα στό βαπόρι ενα τύπο κάπως μυστηριώδη, ένα Φραγ
κολεβαντίνο, τον Μάρκο Θωλαδάμ, μέ τον όποιον είχε παίξει χαρτιά καί είχε καί 
φωτογραφηθή μαζί μέ άλλους συνταξιδιώτες τους. 'Η  άνάκρισις προσπάθησε νά 
τον βρή μέ κάθε θυσία άλλ’ ό Θωλαδάμ έστάθη άδύνατον νά βρεθή πουθενά. Τόσο 
ή Σαρίκα Κοέν, όσο καί ό καμαρώτος τής πρώτης θέσεως Νίκος Χρυσόγελος εί
παν ότι είδαν τον Θωλαδάμ νά βγαίνη στή Χαλκίδα όταν εΐχε σταματήσει έκεϊ τό 
βαπόρι. Μήπως όμως βγήκε γιά λίγο καί ξαναμπήκε ; Πολύ πιθανόν, άλλά στά 
στελέχη τών εισιτηρίων πού είχε βγάλει τό πρακτορείο τού βαποριού στή Θεσσα
λονίκη σημειωνόταν τό όνομα Θωλαδάμ μέ εισιτήριο όμως άπό Θεσσαλονίκης εις 
Βόλον. 'Ο  Θωλαδάμ αύτός ήταν ένας μεσόκοπος άνθρωπος, καλοντυμένος, μέτριου 
άναστήματος καί κούτσαινε άπό τό ένα πόδι. 'Η  άνάκρισις προσπάθησε νά βρή ίχνη 
του στή Χαλκίδα, μά άπό τήν έρευνα πού έγινε δέν βρέθηκε νά διενυκτέρευσε έκεϊ 
σέ κανένα ξενοδοχείο. ’Επίσης δέν βρέθηκε ότι εΐχε φιλοξενηθή έκεϊ σέ κανένα 
σπίτι. Αυτή ή περίεργη έξαφάνισις τοΰ Μάρκου Θωλαδάμ τον κατέστησε κάπως 
ύποπτο στήν άνάκρισι πού τον άναζητοΰσε μέ τήν ελπίδα ότι μ’ αυτόν θά μπο
ρούσε νά διαλευκάνη τό μυστήριο τής δολοφονίας τοΰ Ζάκ. Μά δέν μπόρεσε νά 
μάθη τίποτε γ ι’ αυτόν. Θαρεΐς ότι εΐχε άνοίξει ή γή καί τον εΐχε καταπιή. Οί εφη
μερίδες τότε ξεσπάθωσαν. Αύτός ό μυστηριώδης Φραγκολεβαντίνος πρέπει νά 
είναι ό φονηάς τού Ζάκ. Τό έγραφαν ολοκάθαρα. Ή  άνάκρισις ούτε τό έπιβεβαί- 
ωνε, οΰτε τό διέψευδε, άλλά καί στον άνακριτή έκανε έντύπωσι πώς μέ τον 
τόσο θόρυβο πού έγινε έπάνω σ’ αυτή τήν ύπόθεσι, αν αύτός ό Θωλαδάμ ήταν 
άθώος καί άσχετος, πώς δέν παρουσιαζόταν γιά νά ξεκαθαρίση τή θέσι του. 
Έ γιναν εκκλήσεις άπό τον τύπο γιά νά παρουσιασθή νά καταθέση γ ι’ αύτόν, 
άλλά δέν παρουσιάσθηκε κανένας γιά νά πή οτι τον ήξερε. ’Αλλά πάλι αν ήθελε νά 
κάνη έγκλημα καί νά σκοτώση τον Κάστρο θά φωτογραφιζόταν μαζί του καί μα
ζί μέ άλλους ταξιδιώτες γιά νά δημοσιεύεται ύστερα ή φωτογραφία του στις εφη
μερίδες μέ τή δήλωσι τών ’Αρχών ότι τον ζητούν γιά δολοφόνο ; Μήπως όμως τό 
Μάρκος Θωλαδάμ ήταν ψευδώνυμο καί νόμιζε μέ αύτό τον έαυτό του σίγουρο; 
’Ίσως. Μά επειδή δέν υπήρχε κανένας άλλος ένοχος καί έπειδή αύτός μέ τήν περίερ
γη έξαφάνισι του καί μέ τήν μή έμφάνισί του, όταν άποκαλύφθηκε τό έγκλημα, γιά 
νά ξεκαθαρίση τή θέσι του, ό άνακριτής κ. Καλποΰζος άναγκάσθηκε άπό τις πρώ
τες κι’ δλας ήμέρες νά βγάλη ένταλμα συλλήψεως καί κατασχετήριο κατά τοΰ Μάρ
κου Θωλαδάμ, άγνώστων λοιπών στοιχείων καί τόπου διαμονής, ώς δράστου φο- 
νου έκ προμελέτης κατά τού Ζάκ Κάστρο.

(Συνεχίζεται)
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΕΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ

----------------------  'Υπό τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ ----------------------

Μέ τήν δημοσίευσι στις έφημερίδες για την έξάρθρωσι καί τή σύλληψι τής 
σπείρας παραχαρακτών τοΰ II. Γκίτσου άπό τήν ’Αστυνομία Πειραιώς, ό κόσμος 
άρχισε δειλά-δειλά ν’ άνακτα τήν εμπιστοσύνη του στο έλληνικό χαρτονόμισμα, παρ’ 
ότι ή δραχμή όλο καί βουλίαζε καί χανόταν στον κυκεώνα τών άλλεπαλλήλων έκ- 
δόσεων μέ τούς αστρονομικούς πλέον άριθμούς.

Δέν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε καί μια μέρα τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1943 
συνάντησα στή λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου τον φίλο μου Κουβαΐο, ύπάλληλο βιβλιο
χαρτοπωλείου.

—Πάνω στήν ώρα Γιώργο. Κάτι σέ ήθελα, ή μάλλον κάτι νά σου δείξω, μοϋ 
είπε καθώς έβγαζε άπό τό πορτοφόλι του ένα πεντοχίλιαρο. Νομίζω πώς είναι κι’ 
αύτό ψεύτικο.

—Καί ποϋ τό βρήκες ; Ποιος σου τοδωσε; τον ρώτησα μ’ έκδηλον ενδιαφέρον.
—"Ακου πόσο παράξενα περιήλθε στα χέρια μου. Πριν λίγες ήμέρες, όπως βγή

κα πρωί πρωί άπό τό σπίτι μου στή Γαργαρέττα, είδα λίγο πιο πέρα, κάτω άπό 
τό πεζοδρόμιο, γυρμένον έναν σκουπιδοτενεκέ. Χωρίς νά θέλω πήρε τό μάτι μου 
νά μισοεξέχη μέσα άπό τα σκουπίδια κι’ άγριόχορτα αύτό τό πεντοχίλιαρο. ’Έσκυψα, 
τό πήρα καί νά σοϋ πώ τήν άλήθεια τό κράτησα καί δέν είπα τίποτε σέ κανένα, μά 
όπου πήγα νά τό άλλάξω δέν μπόρεσα, γιατί άμφισβητοΰσαν τήν γνησιότητά του. 
Προχθές τό βράδυ, πριν πάω γιά τό σπίτι μου, πέρασα άπό τήν όδό Άδριανοϋ, όπως 
συνηθίζω, νά ψωνίσω κανένα τρόφιμο άπό τό μικρό μπακαλικάκι τοΰ γείτονά μου 
κύρ Μανώλη, πού είναι τώρα μαυραγορίτικο. Κείνη τήν ώρα δέν ήταν άλλοι μέσα 
στο μαγαζί έκτος άπό έναν νέο τριανταπεντάρη μέτριου άναστήματος, πού σιγανο- 
κουβέντιαζε μέ τον καταστηματάρχη. Σάν γνωστός πού ήμουν μέ καλησπέρισε καί 
συνέχισαν άκόμα πιο χαμηλόφωνα τήν κουβέντα τους. ’Άθελά μου πήρε τ ’ αυτί μου 
μερικά άπό τή συζήτησί τους.

—Τί λές κύρ Μανώλη, έλεγε ό νέος, νά προχωρήσωμε ; 'Η  δουλειά είναι καλή. 
'Ο καπετάνιος σ’ αύτό τό ταξίδι έφερε μεγάλη ποσότητα άλίπαστα, άπό τήν ’Αμοργό.

—Θέλει καί ρώτημα ; άπάντησε ό κύρ Μανώλης. Τέτοιες εύκαιρίες δέν βρίσκον
ται εύκολα. "Επειτα τί έχουμε νά χάσουμε. ' Η άγορά θά γίνη όπως ξέρεις.

—Δέν ξέρω γιατί ή συνομιλία τους μ’ έβαλε σέ πειρασμό κι’ άμέσως ό νους μου 
πήγε στον άναποδογυρισμένο σκουπιδοντενεκέ μέ τό πεντοχίλιαρο, πού ήταν άκρι- 
βώς μπροστά στήν πόρτά τοΰ σπιτιού τού κύρ Μανώλη. Λές νάχη κι’ ό γείτονάς μου 
ό μπακάλης καμμιά πονηρή σχέσι μέ χαρτονομίσματα ; Τώρα αν είναι γνήσιο ή 
πλαστό εσείς θά τό εξακριβώσετε, μοϋ είπε ό φίλος μου καί μου έδωσε τό πεντοχί
λιαρο.

Στο μεταξύ είχα κρατήσει τις σημειώσεις μου, τό όνομα καί τήν διεύθυνσι τού 
μπακάλη καί πήγα κατ’ εύθεϊαν στήν ’Ασφάλεια. "Εγραψα τό δελτίο μου καί μαζί 
μέ τό ύποπτο πεντοχίλιαρο τό έδωσα στον προϊστάμενο κ. Ράπτην, πού μόλις τό 
διάβασε μοϋ είπε :

—Μοϋ φαίνεται Δουκάκη πώς θά έχουμε καινούργιο άνθρωποκυνήγι.
’Αμέσως άρχίσαμε νά κάνουμε μαζί τήν παραβολή μ’ ένα γνήσιο πεντοχίλιαρο. 

Πραγματικά ήταν θαυμαστά όμοιο. Παρατηρήσαμε μέ φακό όλες τις λεπτομέρειες. 
Πανομοιότυπο τις παραστάσεις καί τ ’ άραβουργήματα. Μόνο στούς χρωματισμούς
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ύπήρχε μια ασήμαντη διαφορά, πού μπορούσε νά βρεθή καί στά γνήσια τής εποχής 
έκείνης.

Το πεντοχίλιαρο ήταν ή τελευταία έκδοσις πού είχε κυκλοφορήσει ή Τράπεζα, 
τυπωμένο σέ κοινό χαρτί δπως καί οί προηγούμενες έκδόσεις. 'Απλό σέ διακοσμη- 
τική καί χρώματα, μά μέ κάπως δύσκολες καί μεγαλύτερες παραστάσεις πού έκά- 
λυπταν ολόκληρο τύ χαρτονόμισμα. ’Από τή μία όψι, σέ άνοικτό πορτοκαλί φόντο, 
παρίστανε τή Νίκη τής Σαμοθράκης άνάμεσα σέ δυο εργάτες. Παράλληλα καί προς 
τα έπάνω τυπωμένη ολογράφως ή ονομαστική άξια μέ άρκετά μεγάλα γράμματα πίσω 
άπό τα όποια διαφαίνονταν μέ έλαφρό κεραμίδι χρώμα σέ μεγάλο μέγεθος ό άριθμός 
5.000 καί κάτω άπό τούς άριθμούς καί τις ύπογραφές, μικροσκοπικές παραστάσεις 
βιομηχανικών καί ναυτικών εγκαταστάσεων. ’Από τήν άλλη όψι πάνω σέ γκριζο- 
πράσινο χρώμα παράστασις σποράς καί ζευγαρίσματος, συμπληρωμένη στά δύο 
άκρα άπό σταφύλια, στάχυα καί καπνό.

Αύτό ήταν τό νέο χαρτονόμισμα τών 5.000 δραχμών πού πριν άκόμη μπή 
καλά - καλά στήν κυκλοφορία τάρπαξαν κάποια καινούργια ή παλιά χέρια τής παρα- 
χαράξεως καί πέτυχαν τόσο όμοια τήν έκτύπωσί του.

Εξακολουθήσαμε τον έλεγχο μέ μεγαλύτερη άκόμα προσοχή καί παρατηρητι
κότητα καί τελικά άνακαλύψαμε στήν όπισθία όψι τού χαρτονομίσματος, τήν δια- 
κοσμητική μπορντούρα τού περιθωρίου άπό πράσινο ζωηρό χρώμα νά τελειώνη 
έσωτερικά άπό συνεχομένους μικροσκοπικούς άριθμούς τής ονομαστικής αξίας, 
καί άκριβώς στο μέσον, κάτω άπό τον τίτλον τής Τραπέζης, άντί τού 5.000 νά έ'χη 
τέσσερα μηδενικά. Αύτό τό άόρατο μά σημαντικό σημείο, όπως μάς έβεβαίωσε κι’ ό 
ειδικός ύπάλληλος τής Τραπέζης, ήταν ή τρανή άπόδειξις τής πλαστότητος καί ή 
άποφυγή τών αύστηρών κυρώσεων τού νόμου γιά τό πανομοιότυπο.

Τήν ίδια μέρα ό προϊστάμενος κ. Ράπτης έχώρισε καί πάλι τήν Υπηρεσία Προ
στασίας Συναλλάγματος σέ δύο ομάδες. Μέ τή μία ό τότε ύπαστυνόμος κ. Παπακων
σταντίνου Διονύσιος, οί άστυφύλακες Σαμπατάκης, Δολμπαράκης, Τσακάκης κ. ά. 
έξαπελύθησαν στά «γιουσουρούμ» καί στά μαυραγορίτικα παζάρια, τά μόνα στέκια μέ 
έμπορική κίνησι καί συναλλαγή τήν έποχή εκείνη. Παρά τις κατοχικές δυσκολίες πού 
συναντούσαν, άδιάκοπα κι’ άκούραστα κτένιζαν τήν πλατεία 'Ιπποδάμειας, τον Ά γ ιο  
Διονύσιο στον Πειραιά, τό Μοναστηράκι, κι’ όπου άλλοΰ ήταν μαυραγορίτικες πιάτσες. 
Ε κ ε ί ύπήρχαν οί περισσότερες πιθανότητες νά βρεθή ό,τι αναζητούσαμε.

Μέ τήν άλλη ομάδα ό προϊστάμενος ύπαστυνόμος Ράπτης, οί άστυφύλακες Χατζί- 
νης, Ναούμ κι’ εγώ, άσχοληθήκαμε μέ τον μπακάλη Μανώλη Ρεσενή, άνδρα μεσό
κοπο, μέτριου άναστήματος, μελαχροινόν, μέ γκρίζα μαλλιά καί σημάδια άπό ευ
λογιά στο πρόσωπο. Παλιά σεσημασμένη φυσιογνωμία, μέ πλούσια εγκληματική 
δράσι, γεμάτος ό άτομικός του φάκελος στή Σήμανσι.

Πολύ γρήγορα άπό τήν παρακολούθησί του έξακριβώσαμε τις έπαφές του 
στήν Καλλιθέα, 'Υμηττό, Κάτω Πατήσια, στον όδό Άναπαύσεως, κοντά στή γέ
φυρα τού ’Ιλισού, σέ κάποιο οινομαγειρείο κ.ά. Στο μεταξύ μιά σοβαρά καταγγελία 
γιά πλαστά χαρτονομίσματα ήρθε γιά νά μάς βεβαιώση άκόμα περισσότερο τήν 
εκτεταμένη δράσι τής καινούργιας σπείρας παραχαρακτών.

Πίταν πρωί τής 26 ’Ιουνίου 1943, όταν ένας ύπάλληλος τής βιομηχανίας Πα- 
παστράτου ήλθε στά γραφεία τής ’Ασφαλείας καί μάς είπε.

—'Ο γενικός ταμίας τής εταιρείας μας μοΰ έδωσε νά σάς φέρω αύτά τά σα
ράντα χαρτονομίσματα τών πέντε χιλιάδων δραχμών, γιατί νομίζει πώς είναι πλα
στά.

Εύθύς μαζί μέ τον κ. Ράπτην κάναμε παραβολή μέ τό ψεύτικο πεντοχίλιαρο 
πού είχαμε στά χέρια μας καί άμέσως άνακαλύψαμε τό ίδιο άποδεικτικό σημείο 
τής πλαστότητος.
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Τότε ό ύπαστυνόμος είπε στον υπάλληλο πού περίμενε, νάέλθη το γρηγορώτερο 
στο Τμήμα ό γενικός ταμίας της έταιρείας. Πράγματι, σέ λίγο ό ταμίας βρισκόταν 
στήν ’Ασφάλεια καί μάς έξιστοροϋσε την προέλευσί τους.

—Σήμερα το πρωί ένας ναυτικός άπό την ’Αμοργό άγόρασε τσιγάρα να τα πάη 
στο νησί του καί έπλήρωσε μ’ αύτά τά χαρτονομίσματα. Κατόπιν, όταν τά τακτοποιού
σα σέ δεσμίδες πρόσεξα πώς είχαν κάποια διαφορά στο χρωματισμό. Αύτό μ’έκανε 
νά ύποπτευθώ καί νά σάς τά στείλω.

—Δέν είχατε άδικο, εΐπεν ό ύπαστυνόμος. Πραγματικά είναι πλαστά.
'Η  κατάθεσις τοϋ ταμίου της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου συμφωνούσε 

πλήρως μέ τις πληροφορίες τού φίλου μου Κουβαίου. Τότε ξεκινήσαμε νά βρούμε 
τον πλοίαρχο άπό την ’Αμοργό.

"Οπως ψάχναμε γιά τό βενζινόπλοιο πού έφερε ό καπετάνιος του τ ’ άλίπαστα 
στον Πειραιά άπό τήν ’Αμοργό, τό μάτι μου έπεσε στο άλμπουρο ένός ξύλινου καρα
βιού, πού ήταν αραγμένο στο Τουρκολίμανο. Μοΰ έκανε έντύπωσι πώς αύτό τό 
έλληνικό έπίτακτο καράβι άπό τούς Γερμανούς είχε κεραία άσυρμάτου περιτυλιγμένη 
στο κατάρτι του.

Συναντήθηκα μέ γνωστούς μου ναυτικούς κ ι’ έμαθα τ ’ όνομα τού καραβιού 
καί τού καπετάνιου του. ΤΗταν τό «Βέλος», τό βενζινόπλοιο-φάντασμα πού εξυ
πηρετούσε τούς Γερμανούς σέ άποστολές πρακτόρων στη Μ. ’Ανατολή καί ό καπετά
νιος του, τριανταπεντάρης, ξερακιανός, πανύψηλος άνδρας, ό Φλάτ (τονομα πού 
κυκλοφορούσε κατά τήν κατοχή).

’Από τότε αστυνομικές ομάδες άντιστάσεως παρακολουθούσαν καί μάθαιναν 
τήν κάθε μετακίνησί του καί τον προορισμό του.

Ό  Φλάτ ήταν άφωσιωμένος συνεργάτης τού Γερμανού πλωτάρχουΦόν Κέλλερμαν, 
πού πίσω άπό τό όνομα αύτό κρυβόταν ό καταχθόνιος άρχικατάσκοπος Φόν Κάλλ, 
προϊστάμενος τής γερμανικής ναυτικής κατασκοπείας, I. Μ. (Άϋνιες Μαρίνε), 
πού έστεγάζετο κατά τήν κατοχή στήν στοά Πεσμαζόγλου.

'Ό πως άποκαλύψαμε άργότερα, ό Φόν Κέλλερμαν, μέ τή βοήθεια τού Φλάτ 
καί άλλων συνεργατών του, έπραγματοποιοΰσε άποστολές πρακτόρων πού είχαν 
ειδικά έκπαιδευθή άπό τήν 3.000 γερμανική μονάδα καί ξεκινούσαν μ’ όλα τά 
έφόδια τού κατασκόπου, χρήματα, άσυρμάτους, χάρτες, κώδικες, καί μέ τά βενζι- 
νόπλοια τής Ι.Μ. (Άϋνιες Μαρίνε) «Βέλος», «Εύαγγελίστρια» κ. ά. άποβιβαζόταν 
κρυφά στις έρημικές βορειοαφρικανικές άκτές, Παλαιστίνην, Συρίαν, Αίγυπτον 
καί σ’ όποια άλλη περιοχή ήλέγχετο άπό τούς συμμάχους.

Τό βενζινόπλοιο «Βέλος» έδωσε τήν άφορμή στήν άστυνομικήν ομάδα άντι- 
στάσεως Ο.Μ., τήν άναγνωρισθεΐσαν άργότερα διά Βασιλικού Διατάγματος, νά ξε- 
σκεπάση ολόκληρο τό δίκτυο τής γερμανικής ναυτικής κατασκοπείας, τούς πρά- 
κτορές της καί τά παρακλάδια της.

Πολλοί πιάστηκαν άπό τούς συμμάχους μέ τά δελτία πληροφοριών τής άστυ- 
νομικής όμάδος Ο.Μ., πού διεβιβάζοντο διά τού άσυρμάτου της άπό τον μακαρί
την ’Αστυνόμον "Ομηρο Τσενόγλου στο ’Αρχηγείο τού στρατηγού Ναπολέοντος 
Ζέρβα, γιά τό Στρατηγείο τής Μ. ’Ανατολής.

"Οπως είμαστε κατατοπισμένοι στις διευθύνσεις καί τά στέκια τους, όσοι δέν 
πρόλαβαν ν’ άκολουθήσουν τούς Γερμανούς κατά τήν ύποχώρησί τους άπό τον τόπο μας, 
πιάσθηκαν όλοι μετά τήν άπελευθέρωσι άπό τήν ομάδα τού Αστυνόμου Βαλσαμή, 
τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών τού Κέντρου ’Αλλοδαπών Πειραιώς, όπου υπηρετούσα 
κι’ έγώ τήν εποχή εκείνη.

(Συνεχίζεται)
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Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. δεν διέπονται άπδ τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, 
άλλα άπολαύουν των αύτών δικαιωμάτων καί προνομίων τά όποια τό κράτος 
παρέχει στους δημοσίους υπαλλήλους. Στην περίπτωσι αύτή τό F.B.I. προσπαθεί, 
άν είναι δυνατόν, για κάτι περισσότερο. Παραδείγματος χάριν τά κατωτέρω είναι 
μερικά από τά προνόμια καί τά δικαιώματα πού έχουν οί υπάλληλοι τοϋ F.B .I. :

Άναρρωτική άδεια: ’Απεριόριστος. Μερικοί υπάλληλοι έχουν λάβει μέχρι 
1.000 ώρες ή 125 ήμέρες συνολικώς.

Έτησία κανονική άδεια: Οί υπάλληλοι πού έχουν λιγώτερη άπό τρία χρόνια 
πραγματική ύπηρεσία δικαιούνται 13 εργασίμων ήμερων κανονική άδεια τον χρόνο. 
Οί έχοντες άπό τρία μέχρι δέκα πέντε χρόνια ύπηρεσία δικαιούνται 20 ήμερων καί οί 
έχοντες άνω των 15 ετών ύπηρεσία, 26 ήμερων κανονική άδεια τον χρόνο.

’Ασφάλεια κατά τής ζωής οργανισμού ομοσπονδιακών υπαλλήλων: 'Ένας υ
πάλληλος πληρώνει 6,5 δολλάρια γιά άσφάλιστρα καί είναι ασφαλισμένος έναντίον 
οίουδήποτε άτυχήματος.

’Ασφαλιστικός οργανισμός ειδικών ύπαλλήλων : Μόνον γιά τούς ύπαλλήλους 
τοϋ F.B.I. Έκτος άπό τήν άσφάλεια κατά τής ζωής, παρέχει έπί πλέον καί 10.000 
δολλάρια σέ περίπτωσι θανάτου άπό όποιαδήποτε αιτία. Τά άσφάλιστρα καταβάλ
λονται υπό μορφήν εθελούσιας συνεισφοράς τών μελών - ύπαλλήλων.

’Οργανισμός άμοιβαίας βοήθειας ειδικών ύπαλλήλων (SAMBA): Καί αύτός
είναι ένας άσφαλιστικός οργανισμός γιά τούς ύπαλλήλους, πού καταβάλλει 5.000 
δολλάρια καί παρέχει νοσοκομειακή καί ιατρική περίθαλψι.

Ά ποζημίω σις: "Ολοι οί ύπάλληλοι προστατεύονται άπό τον νόμο περί άποζη- 
μιώσεως ομοσπονδιακών ύπαλλήλων, ό όποιος τούς παρέχει ιατρική καί νοσοκομειακή 
περίθαλψι καί παρέχει έπιδόματα σέ περίπτωσι άνικανότητος προς εργασίαν, λόγω 
τραυματισμού κατά τήν έκτέλεσι τής ύπηρεσίας.

Συνταξιοδότησις: "Ενας ύπάλληλος συνταξιοδοτεΐται σέ ήλικία 50 ετών καί 
μέ ύπηρεσία 20 έτών, οπότε λαμβάνει τά 40%  τού βασικού μισθού του. 'Η  άνω- 
τέρα σύνταξις είναι 80 % καί παρέχεται γιά ύπηρεσία 40 έτών.

'Υπάρχουν έπίσης καί τά συνταξιοδοτικά εύεργετήματα, πού δικαιούνται ή 
χήρα καί τά παιδιά κάτω τών 18 έτών ένός ύπαλλήλου πού υπηρέτησε τούλάχιστο 
πέντε χρόνια.

"Ενα παράδειγμα τών εύεργετημάτων αύτών είναι ή περίπτωσις ένός ύπαλλή
λου Μ., ό όποιος έφονεύθη σέ μιά συμπλοκή μέ έναν πρώην κατάδικο στήν Καλι- 
φόρνια, καταζητούμενον γιά φόνο. 'Η  χήρα τού ύπαλλήλου έλαβε συνολικώς 
23.905 δολλάρια, άπό τά διάφορα ταμεία καί άσφαλιστικούς οργανισμούς.

Έ π ί προσθέτως, σύμφωνα μέ τον νόμο περί άποζημιώσεως ομοσπονδιακών 
ύπαλλήλων, ή χήρα καί τά τρία παιδιά λαμβάνουν ώς άποζημίωσι 6.300 δολλάρια 
τό χρόνο.

Δ α κ τ υ λ ο σ κ ο π ί α
'Ο Μάρκ Τουέην έχει γράψει τήν άρκετά ένδιαφέρουσα ιστορία ένός δικηγόρου 

άπό τό Μισούρι, όνόματι Ντέηβιντ Γουίλσον, τού όποιου τό «χόμπυ» ήταν νά λαμ-
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βάνη πάνω σέ γυαλί τά δακτυλικά άποτυπώματα των φίλων καί γειτόνων του, να 
σημειώνη την ημερομηνία λήψεως καί τό όνομα στον όποιον άνήκε κάθε δακτυλικό 
άποτύπωμα καί έν συνεχεία να τά ταξινομή. 'Όλοι άγαποϋσαν τον Γουίλσον, άλλά 
καί όλοι συμφωνούσαν ότι δεν ήταν καθόλου έξυπνος άνθρωπος καί τό παράξενο 
«χόμπυ» του έπιβεβαίωνε την κρίσι τους αυτή.

'Η  έκτίμησις της εύφυίας του Γουίλσον καί τοϋ παράξενου «χόμπυ» του, άνα- 
θεωρήθηκε άπό τούς πατριώτες του ξαφνικά, όταν μιά μέρα, σέ μιά δραματική σκηνή 
μέσα στο δικαστήριο, ό Γουίλσον άπέδειξε οτι : α) δύο δίδυμοι άδελφοί πού κατηγο- 
ροΰντο γιά φόνο ήταν άθώοι, β) ό πραγματικός δράστης ήταν κάποιος πού δεν τον 
ύπωπτευόταν κανείς καί γ ) ή όλη τραγωδία άνήγετο στο χρόνο πού ή μαία έσκεμ- 
μένως προκάλεσε σύγχυσι στις ταυτότητες των δύο διδύμων παιδιών, άλλάζοντας 
τά κρεβάτια τους.

Πιθανόν νά μήν έχη δοθή καλύτερη περιγραφή του δακτυλικού άποτυπώματος 
ώς σημεΐον έξακριβώσεως ταυτότητος — συμφωνούν όλοι οί ειδικοί — άπό έκείνη 
πού ό Μάρκ Τουέην μάς δίδει μέ τον Γουίλσον του :

«Κάθε άνθρώπινη ΰπαρξις, άπό τήν ήμέρα πού θά γεννηθή μέχρι τον τάφο της, 
φέρνει μαζί της ώρισμένα φυσικά γνωρίσματα, τά όποια δεν μεταβάλλουν τον χαρα
κτήρα τους καί άπό τά όποια είναι δυνατόν πάντοτε νά έξακριβωθή ή ταυτότης 
της—καί μάλιστα χωρίς τήν παραμικρή άμφιβολία ή άμφισβήτησι. Τά σημάδια αύτά 
είναι ή ύπογραφή έκάστου άτόμου, τό φυσιολογικό του αύτόγραφο—νά τό πούμε έτσι 
καί τό αύτόγραφο αυτό δεν είναι δυνατόν νά άμφισβητηθή, ούτε νά μεταβληθή ή νά 
άποκρυβή, οΰτε καί νά καταστή άκυρο άπό τήν φθορά τού χρόνου... Τό αύτόγραφο 
αύτό άποτελεΐται άπό τις εύαίσθητες γραμμές ή ραβδώσεις, μέ τις όποιες ή φύ- 
σις έχει σφραγίσει τό εσωτερικό τής παλάμης τού χεριού καί τό πέλμα τού πο
διού. ’Εάν παρατηρήσετε τά άκρα τών δακτύλων σας, θά ίδήτε τις λεπτές αύτές 
καμπυλοειδείς γραμμές πού βρίσκονται ή μιά κοντά στήν άλλη, όπως οί γραμμές πού 
σημειώνουν τά σύνορα τών ώκεανών στούς χάρτες, σχηματίζοντας διάφορα σχέδια π.χ. 
τόξα, κύκλους, μεγάλες καμπύλες, σπείρες κλπ. καί θά διαπιστώσετε ότι τά σχήματα 
αύτά διαφέρουν άπό δάκτυλον εις δάκτυλον...’Ακόμα καί τά άποτυπώματα ένός δι
δύμου δέν είναι ποτέ όμοια μέ τά άποτυπώματα τού άδελφοΰ του. Συχνά άκοΰτε γιά 
διδύμους πού μοιάζουν μεταξύ τους τόσο καταπληκτικά, ώστε αν ντυθούν τό ίδιο, 
δέν μπορούν άκόμα καί οί γονείς τους νά τούς ξεχωρίσουν. Έ ν τούτοις δέν γεννή
θηκαν άκόμα δίδυμα σ’ αύτόν τον κόσμο, τά όποια άπό τήν ήμέρα τής γεννήσεώς των 
μέχρι τήν ημέραν τού θανάτου των, δέν έφεραν τή γνήσια άτομική ταυτότητά τους, 
τό μυστηριώδες θαυμαστό καί φυσικό αύτό αύτόγραφο...».

Ή  ιστορία τού Μάρκ Τουέην περί τής διαλευκάνσεως ένός έγκλήματος βάσει 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ήταν καθαρώς ένας μύθος. Μπορεί όμως νά θεωρηθή 
ώς αύθεντική σέ έκατοντάδες περιπτώσεις, όλικώς ή μερικώς, στο αρχείο έξακριβώσε
ως ταυτοτήτων τού Ε.Β.Ι., γιά εγκλήματα πού διαλευκάνθηκαν άπό τά δακτυλικά άπο
τυπώματα. Σέ φακέλους συλληφθέντων φυγοδίκων, λιποτακτών, έξαφανισθέντων 
άτόμων, πού ξαναβρήκαν τις οίκογένειές τους, καί σέ περιπτώσεις πού άτομα άπηλ- 
λάγησαν τής υποψίας διαπράξεως έγκλήματος καί άπέφυγαν έτσι τήν άδικο φυλάκι- 
σί τους ή όποιαδήποτε άλλη ποινή χάρις στήν έξακρίβωσι τής ταυτότητάς των άπό 
τά δακτυλικά άποτυπώματα.

Μιά άπό τις πιο περίεργες περιπτώσεις έξακριβώσεως είναι ή ληστεία μιας 
τραπέζης τό 1928. Τέσσερες άνδρες μπήκαν μέ χαρακτηριστική θρασύτητα στήν έ- 
θνική τράπεζα τής Λαμάρ τού Κολοράντο τήν 23 Μαίου καί πρότειναν τά πιστόλια.

—Ψηλά τά χέρια, φώναξε ό άρχηγός τους.
Τρομοκρατημένοι πελάτες καί τραπεζιτικοί ύπάλληλοι, ύπήκουσαν. Οί λη- 

σταί άφήρεσαν κάπου 219.000 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα καί μετοχές.
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Ξαφνικά ό ηλικιωμένος διευθυντής της τραπέζης Α.Ν. Πάρις, άρπαξε άπό τό 
συρτάρι του γραφείου του ένα περίστροφο καί πυροβόλησε στο πρόσωπο ένα άπό 
τους επιδρομείς. Τον πήραν άμέσως τά αίματα. Τότε όμως έκπυρσοκρότησαν καί 
τα όπλα των ληστών καί ό Πάρις έπεσε νεκρός. 'Ο  γυιός του διευθυντοΰ της τραπέ
ζης, έτρεξε κοντά στον ψυχορραγοΰντα πατέρα του. Οΐ λησταί τον πυροβόλησαν καί 
τον σκότωσαν κι’ αύτόν.

Μετά οί δολοφόνοι άνάγκασαν τον λογιστή Ε.Α. Λόγκρεν καί τον βοηθό τα- 
μίου Έ βερετ Κέσιγκερ, νά τούς άκολουθήσουν έξω στο αύτοκίνητο πού τούς περί- 
μενε. Οί λησταί έπέβησαν τού αύτοκινήτου καί έξαφανίσθηκαν μαζί μέ τή λεία καί 
τούς δυο ομήρους των. Τά γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σέ δευτερόλεπτα.

Ό  άστυνόμος Λόϋντ "Αλντερμαν, ώπλισμένος μόνο μέ ένα πιστόλι, άρχισε 
τήν καταδίωξι. Οί λησταί κατέβασαν άπό τό αύτοκίνητο τους τον Λόγκρεν, άλλά 
κράτησαν τον Κέσιγκερ, χρησιμοποιώντας τον ώς άσπίδα στή συμπλοκή μέ τον ά- 
στυνόμο. 'Ένα μακρύκαννο όπλο των ληστών άχρήστευσε τό αύτοκίνητο τοΰ άστυ- 
νόμου καί οί δολοφόνοι έξαφανίσθηκαν χωρίς νά άφήσουν ίχνη.

Μερικές ώρες μετά τή ληστεία της Λαμάρ, ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι τού 
γιατρού δρος Βάϊνινγκερ, στήν Ντάϊτον τού Κάνσας, 155 μίλλια άπό τή Λαμάρ. 
Ε ίπε στο γιατρό ότι ένας φίλος του είχε τραυματισθή σ’ ένα άτύχημα καί χρειαζό
ταν ιατρική βοήθεια. 'Ο  άγνωστος έπισκέπτης μπήκε στο αύτοκίνητο τού για
τρού καί τράβηξαν οί δυό τους μακρυά.

Τό πτώμα τοΰ ομήρου Κέσιγκερ άνακαλύφθηκε κατατρυττημένο άπό τις σφαί
ρες μέσα σέ μιά έγκαταλελειμένη παράγκα. Τό πτώμα τοΰ δρος Βάϊνινγκερ βρέθηκε 
πεταμένο μέσα σέ μιά χαράδρα, κοντά στο κατεστραμμένο αύτοκίνητο του. Προφα
νώς παρέσυραν τό γιατρό νά βγή άπό τό σπίτι του γιά νά τον οδηγήσουν μετά καί 
νά τον εξαναγκάσουν νά περιποιηθή τό ληστή πού είχε τραυματισθή κατά τή λη
στεία τής τραπέζης, καί έν συνεχεία τον δολοφόνησαν κι’ αύτόν.

'Ο  Ρ.Σ . Τέργουίλιγκερ τού άστυνομικοΰ τμήματος τής Γκάρτεν τού Κάν
σας, ειδικός στήν δακτυλοσκοπία, έφθασε στον τόπο τοΰ έγκλήματος καί άρχισε νά 
έξετάζη προσεκτικά τό κατεστραμμένο αύτοκίνητο τοΰ γιατροΰ προς άνακάλυψιν 
δακτυλικών άποτυπωμάτων. ΤίΙταν όμως απογοητευμένος γιατί προφανώς οί δολο
φόνοι είχαν σκουπίσει τό αύτοκίνητο μέ βρεγμένο πανί γιά νά έξαφανίσουν τά δα
κτυλικά άποτυπώματα.

'Ο Τέργουίλιγκερ έξήτασε τό αύτοκίνητο ΐντσα προς ίντσα. Καί τελικά βρή
κε έκεΐνο πού ζητούσε—ένα λανθάνον δακτυλικό άποτύπωμα στο άνω εξωτερικό 
μέρος τοΰ κρυστάλλου τής δεξιάς οπίσθιας πόρτας. ’Απέσπασε ολόκληρο τό κρύ
σταλλο καί τό παρέλαβε μαζί του στή Γκάρντεν Σίτυ γιά νά φωτογράφηση τό δα
κτυλικό άποτύπωμα.

Δυό μήνες άργότερα, τό τμήμα δακτυλοσκοπίας τοΰ F.B.I. έλαβε τις έν με- 
γεθύσει φωτογραφίες τοΰ άπλοΰ αύτοΰ άποτυπώματος. Οί φάκελοι τοΰ F.B.I. εί
ναι ταξινομημένοι κατά τό σύστημα τών άποτυπωμάτων τών δέκα δακτύλων καί 
άσφαλώς θά ήταν μάταιο νά προσπαθήσουν νά έλέγξουν δύο έκατομμύρια φακέ
λους, προσπαθώντας νά συγκρίνουν τό δακτυλικό αύτό άποτύπωμα. Οί ειδικοί τής 
δακτυλοσκοπίας έθεσαν τό ζήτημα ένώπιον τοΰ διευθυντοΰ Χοΰβερ.

Τελικά ό Χοΰβερ τούς είπε: «Είναι πολύ δύσκολο, άλλά θά ήθελα νά άπομνη- 
μονεύσετε τό άποτύπωμα αύτό. Νά τό συγκρατήσετε στή μνήμη σας καί είναι δυνα
τό κάποια ήμέρα νά ύποπέση στήν άντίληψί σας. Γνωρίζω ότι αύτό είναι κάτι τό άπί- 
θανο άλλά είναι τό μόνο πού έχουμε νά κάνωμε».

Κατά τούς έπόμενους μήνες συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στά όποια άπεδί- 
δετο τό έγκλημα τής ληστείας τής τραπέζης τής Λαμάρ. Εξήντα πολίτες τής Λα
μάρ παρουσιάσθηκαν καί δήλωσαν ότι μποροΰσαν νά αναγνωρίσουν τούς υπόπτους
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ώς τούς ληστάς της τραπέζης. Μερικοί δμως υπάλληλοι της τραπέζης αμφέβαλαν 
καί έτσι ή δικάσιμος άναβλήθηκε.

Θά είχε περάσει περισσότερο άπό ένας χρόνος μετά τά εγκλήματα. Ό  ειδι
κός τής δακτυλοσκοπίας τοΰ F.B.I. ’Άλμπερτ Γκράουντ (ήδη συνταξιούχος), κα
θόταν στο γραφείο του καί ενεργούσε τον συνειθισμένο έλεγχο γιά τήν έξακρίβωσι 
ενός δακτυλικού άποτυπώματος πού είχε λάβει τήν ήμέρα εκείνη. 'Η  φωτογραφία 
των δακτυλικών άποτυπωμάτων είχε σταλή άπό την Στόκτον της Καλιφορνίας. 'Ο 
δακτυλοσκοπηθείς ήταν ό Γουίλλιαμ Χάρισον Χόλντεν, πού είχε συλληφθή ώς ύπο
πτος διαπράξεως ληστείας σιδηροδρομικού συρμού. Κατά τον έλεγχο στο άρχεϊο, ό 
Γκράουντ παρετήρησε οτι τά δακτυλικά άποτυπώματα τοΰ Χόλντεν ήταν τά ίδια 
μέ τά άποτυπώματα τοΰ Τζέκ Φλήγκλ. 'Ο Φλήγκλ είχε δακτυλοσκοπηθή στις ποι
νικές φυλακές τής Όκλαχόμα τό 1916, δταν είχε καταδικασθή σέ ένα χρόνο φυλά- 
κισι γιά ληστεία.

’Αφού ό Γκράουντ διαπίστωσε τήν ταυτότητα των άποτυπωμάτων, έβαλε 
κατά μέρος τό φάκελο καί τή φωτογραφία. Τότε κάτι σάν μιά μικρή προειδοποίη- 
σις, σάν ένα σήμα μακρινό, ήρθε στή μνήμη του. Πήρε τήν κάρτα καί άρχισε νά 
τήν μελετά πάλι. ’Εκείνο τό αποτύπωμα τού δεξιού δείκτου τού φαινόταν πολύ γνώ
ριμο. “Επρεπε νά θυμάται πού τό είχε ΐδή.

“Οπως ό χαρτογράφος βλέπει μπροστά του ένα κομμάτι μιάς παραλιακής 
γραμμής άπό ένα χάρτη—καί ψάχνει στή μνήμη του νά θυμηθή τήν άκριβή γεωγρα
φική θέσι του—έτσι καί ό Γκράουντ προσπάθησε νά τοποθέτηση τό άποτύπωμα 
στήν ορθή θέσι του. “Ανοιξε επτά διαφόρους φακέλους. Τό άποτύπωμα δμως δέν 
ταίριαζε μέ κανένα. Καί ξαφνικά, τότε θυμήθηκε. Τό μοναδικό άποτύπωμα των δο
λοφόνων τοΰ Κάνσας! "Ετρεξε στο άρχεϊο καί τό ήλεγξε άκόμα μιά φορά. Μάλιστα 
αύτό ήταν. Τό άποτύπωμα πού είχε βρεθή στο κρύσταλλο τοΰ αυτοκινήτου τοΰ 
δρος Βάϊνινγκερ άνήκε στον Τζέηκ Φλήγκλ ή άλλοιώς Γουίλλιαμ Χάρισον Χόλντεν.

Τήν έποχή έκείνη ή ληστεία μιάς τραπέζης δέν ήταν ομοσπονδιακό έγκλημα. 
'Αρμόδιες νά έπιληφθοΰν ήταν οί τοπικές άρχές. ’Αμέσως ειδοποιήθηκαν τηλεγρα
φικούς οί άρχές τού Κολοράντο καί τής Καλιφορνίας. 'Ο  Φλήγκλ είχε έν τώ μεταξύ 
άφεθή έλεύθερος, πριν άκόμη φθάση ή κάρτα του μέ τά δακτυλικά του άποτυπώ
ματα στο Γραφείο ’Ερευνών. Τώρα δμως ή άστυνομία βρισκόταν στά πραγματικά 
ίχνη τοΰ δολοφόνου.

’Αποτέλεσμα: Οί τέσσερες λησταί τής τραπέζης τής Λαμάρ άνεκαλύφθησαν 
καί ώμολόγησαν. 'Ο  Τζέηκ Φλήγκλ σκοτώθηκε σέ μιά συμπλοκή μέ τούς άστυ,νο
μικούς, άλλά οί τρεις συνεργάτες του συνελήφθησαν καί άπαγχονίσθηκαν. Οί τέσ
σερες άθώοι πού έκρατοΰντο ώς ύποπτοι, άφέθησαν ελεύθεροι.

'Η  συνεργασία τής τοπικής άστυνομίας καί τοΰ 'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Ε
ρευνών στήν ύπόθεσι τοΰ Φλήγκλ, ήταν τόσο στενή ώς νά έπρόκειτο περί ενιαίας 
υπηρεσίας. Πίσω δμως άπό τό κατόρθωμα αύτό τής έπιστημονικής έγκληματολο- 
γικής έξακριβώσεως καί τής άστυνομικής συνεργασίας υπήρχε ή πολυετής καί σκλη
ρή πάλη. Καί δπως καί στήν ιστορία τοΰ Μάρκ Τουέην, δλα περιεστρέφοταν γύρω 
άπό τό δακτυλικό άποτύπωμα, τό «φυσικό αύτόγραφο».

Τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ήταν γνω
στά στούς άνθρώπους πριν άπό πολλούς αιώνες. Στήν άρχαία Κίνα τό άποτύπωμα 
τοΰ άντίχειρος πάνω σέ πηλό χρησίμευε ώς σφραγίδα ταυτότητος. Οί Κινέζοι καί 
οί ’Ιάπωνες χρησιμοποιούσαν άπό πολύ ενωρίς τά δακτυλικά άποτυπώματα σέ έπί- 
σημα έγγραφα. ’Επίσης πολλοί βασιλείς καί ήγεμόνες τής ’Ανατολής χρησιμοποι
ούσαν τά δακτυλικά άποτυπώματα. Μιά πήλινη πλάκα στο Βρεταννικό Μουσείο 
μάς διηγείται τήν ιστορία ένός Βαβυλωνίου άξιωματικοΰ πού είχε διαταχθή νά ένερ-
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γήση συλλήψεις, νά κατάσχη περιουσίες καί νά λάβη τά δακτυλικά άποτυπώματα 
των διωκομένων.

’Ίσως ή πρώτη πρακτική χρησιμοποίησις των δακτυλικών άποτυπωμάτων στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες έγινε τδ 1882 δταν ένας γεωλόγος πού είργάζετο στο Νέο Με
ξικό, έθετε το δακτυλικό του άποτύπωμα στα γραμμάτιά του καί ταυτοχρόνως υπέ
γραφε δίπλα στο άποτύπωμα για νά άποτρέψη τήν πλαστογραφία τους.

’Αλλά ή πρώτη μέθοδος έγκληματολογικής έξακριβώσεως τής ταυτότητος, ή 
οποία χρησιμοποιήθηκε στήν Ευρώπη καί στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ή μέ
θοδος πού εύφεΰρε ό Γάλλος Άλφόνσος Μπερτιγιόν. Ή  μέθοδος του Μπερτιγιόν 
έβασίζετο σέ πολύπλοκες μετρήσεις τοΰ σώματος, όπως τό μήκος καί τό πλάτος 
τής κεφαλής, το μήκος τοΰ άριστεροϋ ποδιού, τού άριστεροΰ βραχίονος, τοΰ αρι
στερού μικρού δακτύλου καί ουτω καθ’ εξής. Οί μετρήσεις κατεχωρίζοντο σέ φάκε
λο μαζί μέ τις φωτογραφίες τοΰ ύποπτου. 'Η  μέθοδος αύτή έστηρίζετο στήν έπι- 
στημονική άρχή ότι δεν ήτο δυνατόν δύο άτομα νά έχουν τά ’ίδια χαρακτηριστικά 
καί τις ίδιες φυσικές διαστάσεις.

'Η  μέθοδος όμως τοΰ Μπερτιγιόν άπέτυχεν οίκτρώς όταν μιά μέρα τοΰ 1903, 
ώδηγήθηκε στις ομοσπονδιακές φυλακές τής Λήβενγουώρθ τοΰ Κάνσας ένας νέγρος, 
όνόματι Γουίλ Γουέστ. Τον έφεραν στο γραφείο τοΰ άρχειοθέτου γιά νά τον μετρή
σουν.

—Σάς έχω ξαναδή καί πριν, τοΰ είπε ό ύπάλληλος. Δέν σάς έχομε ξαναμε- 
τρήσει;

—’Ό χ ι κύριε, άπάντησε ό Γουίλ Γουέστ. Δέν έχω ξανάρθει στο γραφείο
σας.

Ό  ύπάλληλος μέτρησε τις διαστάσεις τοΰ κρατουμένου μέ τά όργανα μετρή- 
σεως τοΰ συστήματος Μπερτιγιόν καί ήλεγξε τούς φακέλους του. Βρήκε τήν κάρτα 
τοΰ Γουίλλιαμ Γουέστ. Οί μετρήσεις ήταν πράγματι ταυτόσημες μέ τις μετρήσεις 
πού μόλις έκαμε. Τό πρόσωπο στήν φωτογραφία έφαίνετο νά είναι μιά πιστή ει
κόνα τοΰ άνθρώπου πού στεκόταν μπροστά του. Ό  Γουίλ Γουέστ, έτσι έλεγαν ή φω
τογραφία καί οί μετρήσεις, ήταν ένα καί τό αυτό πρόσωπο μέ τον Γουίλλιαμ Γουέστ.

—Πράγματι μοΰ μοιάζει πολύ, είπε ό Γουίλ Γουέστ κουνώντας τό κεφάλι 
του, αλλά δέν έχω ξανάρθει σ’ αύτή τή φυλακή.

Μετά ό ύπάλληλος άντιλήφθηκε ότι ό Γουίλ Γουέστ έλεγε τήν άλήθεια, άφοΰ 
ό Γουίλλιαμ Γουέστ βρισκόταν έκείνη τή στιγμή κλεισμένος σ’ ένα κελλί των φυ
λακών τής Λήβενγουώρθ, έκτίοντας ποινή ισοβίου καθείρξεως γιά έγκλημα φόνου.

'Η  ύπόθεσις τοΰ Γουίλ Γουέστ προεκάλεσε άναστάτωσι στις 'Ηνωμένες Πο
λιτείες καί άποφασίσθηκε ή χρήσις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ώς τό άλάθη- 
τον μέοον στήν έγκληματολογική έξακρίβωσι τής ταυτότητος. 'Η  ΣκώτλαντΓιάρντ 
τής ’Αγγλίας είχε καταργήσει τό σύστημα τοΰ Μπερτιγιόν καί έφήρμοζε τή δα- 
κτυλοσκοπική μέθοδο άπό τό 1902, ότε ό Σέρ Ε. R. Χένρυ είχε άνακαλύψει μιά μέ
θοδο ταξινομήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.

(Συνεχίζεται)



’Υπό τοϋ 'Τπαστυνόμου Α ' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ 
(Σ υ νέχε ια  έκ  τοϋ προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η ΜΑΦΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣ TON NEON ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΑΙΩΝΑ—ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟΙ “ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ,, ΤΟΥ 
ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟ ΟΥΔΕΝΟΣ ΟΡΡΟΔΟΥΝΤΕΣ—ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ “ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,, ΤΗΣ 
ΣΚΛΗΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ—ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΑΛΛΑΤΣΙΝ—ΑΙ 

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΖΟΖΕΦ ΒΑΛΑΤΣΙ κ.λ.π.

Τό έτος 1880 θεωρείται ώς ένας μεγάλος σταθμός εις τήν ιστορίαν της Μα
φίας. Οί άπελπισμένοι καί απροσάρμοστοι ’Ιταλοί μετανάσται των συνοικιών 

Νέας Ύόρκης, τοϋ Σικάγου καί άλλων μεγαλοπόλεων, βλέπουν άπό τοϋ έτους αύ- 
τοΰ να άφικνοΰνται κατά μεγάλας ομάδας συμπατριώται, άπό τήν Σικελίαν ιδίως, 
οί όποιοι πολλά υπόσχονται διά μίαν καλυτέραν τύχην των καί προ πάντων έξοδον 
άπό τήν δραματικήν κατάστασιν εις τήν οποίαν είχαν περιέλθει λόγω των νέων συ
νηθειών της ζωής, άγνοιας τής γλώσσης καί περισσότερον λόγω τής έκμεταλλεύ- 
σεως πού ύφίσταντο άπό ώργανωμένας έγκληματικάς συμμορίας. Δεν παρήλθεν ό
μως έτος καί ήννόησαν πόσον έξηπατήθησαν άπό τάς υποσχέσεις αύτάς. Ά πό τάς 
ομάδας τών νέων «μεταναστών πατριωτών» άνεπήδησαν νέαι συμμορίαι τοϋ έγκλή- 
ματος, τό σύνθημα δέ «ή μαύρη χειρ» έκαμε τήν έμφάνισίν του εις πλήθος έκβια- 
στικών έπιστολών πού ήρχισαν νά λαμβάνουν οί πλέον εύποροι κατ’ άρχήν. "Ενα νέον 
κράτος τρόμου λοιπόν άνεφαίνετο εις τάς τάξεις τών κατατρεγμένων άπό τήν τύ
χην ’Ιταλών μεταναστών, περισσότερον φοβερόν τοϋ έως τότε έπικρατοϋντος λόγω 
τής δράσεως τών ’Αμερικανών γκάγκστερς, ή Μαφία δέ, τό Συνδικάτον τοϋ εγκλή
ματος πού άπλωσε κατ’ αυτόν τον τρόπον τούς πλοκάμους του εις τον νέον Κόσμον 
τό 1880, άρχισε νά γνωρίζη περίοδον εύημερίας.

ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ, κ.λ. — Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

Ενας άδίστακτος άγων τής Μαφίας νά έπιβληθή πολυαρίθμων άλλων εγκλη
ματικών οργανώσεων τής ’Αμερικής, χαρακτηρίζει τήν έποχήν 1880-1910. 

Είναι ή έποχή τοϋ Τόρριο, τοϋ Ναπολιτάνου πρώτου άρχηγοΰ τής Μαφίας, πού άπό 
τών άρχών τοϋ 1900 κατορθώνει νά πάρη εις χεΐρας του τήν ηγεσίαν ολοκλήρου 
τοϋ υποκόσμου Η.Π.Α. καί μέ τήν ποτοαπαγόρευσιν νά άναδειχθή ό ιθύνων νοΰς 
καί τοϋ νέου αύτοΰ πακτωλού, μέ έδραν τό Σικαγον.

Μία χρονολογία άλλη έν τούτοις δύναται νά λεχθή ότι άποτελεΐ τον κυριώ- 
τερον σταθμόν τής άμερικανικής Μαφίας. Είναι τό έτος 1914, κατά τό όποιον έρ
χεται μετανάστης άπό τήν Νεάπολιν εις Νέαν Ύόρκην ό δεκαπενταετής Άλφόνσος
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Καπόνε, ό εξελιχθείς άλματωδώς εις τον ύπ’ άριθμ. 1 κακοποιόν των παγκοσμίων 
έγκληματόλογικών χρονικών καί γνωστός εκτοτε ώς ’Ά λ  Καπόνε. "Οχι μόνον γνώ
στης ΰπάρξεως της Μαφίας ό "Αλ Καπόνε, εις τόσον νεαράν ηλικίαν, άλλα καί θαυ
μαστής καί λάτρης των Σικελών κακοποιών, σφραγίζει τήν έλευσίν του εις Νέαν 
'Υόρκην μέ τό γνωστόν από τόσα δημοσιεύματα καί κινηματογραφικά φίλμς έπει- 
σόδιον τοϋ κουρείου κατά τό ίδιον έτος, τό 1914: Είσήλθεν εις τό κουρείου μετανά
στου Σικελιανοΰ καί έζήτησεν άπό αυτόν νά τοϋ κόψη τά μαλλιά κατά τον πατρο- 
παράδοτον τρόπον τών mafiosi. ’Εκείνος έξεπλάγη κατ’ άρχήν, μέ την νεαράν ηλι
κίαν, υστέρα μέ τήν θρασύτητα τοϋ πελάτου του καί τελικώς ήρνήθη κατηγορημα
τικούς όχι δι’ άλλον λόγον άλλά διότι έθεώρησε μεγάλην προσβολήν καί πραγματι
κήν ιεροσυλίαν τό νά ζητά ένας «παληοναπολιτάνος» νά τοϋ κόψουν τά μαλλιά όπως 
τών «ήρώων» Σικελιανών mafiosi. Μίτο μάλιστα καί ό ίδιος ό κουρεύς μέλος της 
Μαφίας καί αυτό τον έκαμνε περισσότερον κατηγορηματικόν εις τήν άρνησιν προ- 
κειμένου δι’ ένα «παληόπαιδο» της Νεαπόλεως. Τό άποτέλεσμα ήτο νά έπιτεθή τυ
φλός άπό οργήν καί μίσος ό νεαρός "Αλ Καπόνε κατά τοϋ κουρέως, νά θραύση υα
λοπίνακας, σκεύη καί έπιπλα τοϋ κουρείου, άλλά καί νά φύγη άκούρευτος καί μά
λιστα μέ ένα σοβαρόν τραύμα εις τήν δεξιάν παρειάν, φιλοδώρημα τοϋ κουρέως μέ 
τό ξυράφι του, τό όποιον τοϋ άφησε τό «παρατσούκλι» «ό σημαδεμένος άρχιμαφιόζο».

Τό μέγα ίνδαλμα τοϋ Καπόνε, άπό τήν νεαράν ήλικίαν τών 15 έτών, ήτο ό 
Τόρριο, ό συμπατριώτης του έκεϊνος διά τόν όποιον πρόθυμα θά έδιδε καί τήν 
ζωήν του. Περιορίζεται ώστόσον κατά εκείνην τήν εποχήν εις τό νά έκτελή διαφό
ρους μικροαποστολάς πού ό Τόρριο τοϋ άναθέτει. Παράλληλα ό Καπόνε άρχίζει τήν 
«προσωπικήν» έγκληματικήν σταδιοδρομίαν του μέ κλοπάς εις τάς συνοικίας της 
Νέας 'Υόρκης, όταν δέ ή όλη δράσις του φθάνει εις τά υψηλά έπίπεδα τών εκβιά
σεων καί τών δολοφονιών, εις ήλικίαν μόλις 19 έτών, προσλαμβάνεται υπό τοϋ Τόρ- 
ριο ώς συνεταίρος. 'Η  αλματώδης αυτή άνοδος τοϋ Καπόνε χαρακτηρίζει καί τήν 
έναρξιν της πραγματικής άκμής της άμερικανικής Μαφίας, άφοΰ αί δολοφονίαι, οί 
εκβιασμοί, τό λαθρεμπόρων ναρκωτικών , ή σωματεμπορία, ή έκμετάλλευσις τών 
κακοφήμων οίκων, αί ληστεΐαι καί αί άπαγωγαί, καί περισσότερον τό λαθρεμπόρων 
ποτών λόγω της ποτοαπαγορεύσεως, γνωρίζουν εποχήν άσυνήθιστον είς τήν μέχρι 
τότε εγκληματικότητα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής. 'Υπολογίζεται ότι 
τό 1925 οί Τόρριο καί Καπόνε διεμοιράζοντο άνω τών έκατόν χιλιάδων δολλαρίων 
«κέρδη» έβδομαδιαίως.

Μία άνεπιτυχής άπόπειρα δολοφονίας κατά τοϋ Τόρριο, έκ μέρους άντιπάλου 
συμμορίας, άνοίγει τόν δρόμον εις τόν "Αλ Καπόνε προς πλήρη κυριαρχίαν επί τών 
έγκληματικών συνδικάτων Η.Π.Α. Διότι ό Τόρριο, φοβηθείς πραγματικά διά τήν 
ζωήν του άπό αύτήν τήν εναντίον του άπόπειραν—ήτο ή έκτη σοβαρά τοιαύτη εντός 
διετίας—άποσύρεται ξαφνικά άπό τήν άρχηγίαν καί άπό όλας τάς έγκληματικάς του 
επιχειρήσεις, άφίνων άντικαταστάτην τόν σκληοτράχηλον Ναπολιτάνον. Δέν παρήλ- 
θεν έτος άπό αυτήν τήν «γενναίαν» άπόφασιν τοϋ Τόρριο καί παρουσιάζεται τό φαι
νόμενου νά έχη έπιβληθή ό νέος άρχηγός εις όλους τούς ’Ιταλούς mafiosi, ένας άδυ- 
σώπητος άγων δέ πρός έκκαθάρισιν τών άντιπάλων συμμοριών τοϋ Σικάγου νά έχη 
ξεσπάσει καί ή Μαφία νά γνωρίζη άσυνήθιστον δόξαν. Είς όλιγώτερον τών πέντε 
έτών διάστημα ή «μάχη τοϋ Σικάγου» έστοίχησε τήν ζωήν πεντακοσίων γκάγκστερς 
καί έφερε τόν Καπόνε κύριον τής άπεράντου αυτοκρατορίας λαθρεμπορίου τών οινο
πνευματωδών ποτών, ναρκωτικών, οίκων άνοχής, άπηγορευμένων τυχηρών παιγ- 
νίων κ.λ. κ.λ. Τό αυτό είχε συμβή είς τό ίδιον διάστημα διά τήν πολιτείαν τοϋ Ίλ - 
λινόϊς καί τάς γειτονικάς μέ αύτήν άπό τόν Καπόνε, καθιεροΰντο δέ εκτοτε αί ενώ
σεις καί οί συνεταιρισμοί τοϋ Παναμερικανικοΰ ’Εγκλήματος, πού φθάνουν μέ τήν 
μορφήν’’έκείνην^μέχρι τών ήμερώνΤμας.
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Τά συνταρακτικά επεισόδια άπό τον αγώνα έπικρατήσεως τοϋ Καπόνε εις 
ολα τά εγκληματικά συνδικάτα της ’Αμερικής είναι πολλά και έκαμαν νά γράφουν 
ολόκληροι τόμοι βιβλίων. Εκατοντάδες σελίδες θά έχρειάζοντο έδώ νά δοθούν μέ 
έλαχίστας λεπτομέρειας οί μετά πρωτοφανούς λύσσης ένοπλοι άγώνες τοϋ Καπό
νε καί των συνεργατών του κατά ενόπλων έπίσης συμμοριών, τοϋ Σικάγου καί τοϋ 
Ντητρόϊτ ιδίως, μέχρις έπικρατήσεως του. "Αλλες τόσες σελίδες θά έχρειάζοντο νά 
περιγραφοΰν δολοπλοκίαι καί μηχανορραφίαι άσυνήθους μορφής καί πρωτοφανοϋς 
έπινοητικότητος καί σκληρότητος, σφαγαί καί έκτελέσεις δμοιαι μέ έκείνην τής 
«νυκτός τοϋ 'Αγίου Βαλεντίνου», όπου ένδεδυμένοι στολήν άστυνομικών οί έξ έπαγ
γέλματος δολοφόνοι τοϋ Καπόνε «έθέρισαν» κυριολεκτικώς εις τό σκοτάδι 6 έπί- 
λεκτα μέλη τής συμμορίας Μόραν έντός γκαράζ καί είς άνύποπτον στιγμήν. Έ ν- 
ταΰθα θά περιορισθώμεν εις ένα μόνον χαρακτηριστικόν τής έγκληματικής έκείνης 
φυσιογνωμίας καί ιδιοφυίας πού έπεβλήθη ένός άλλου κόσμου άπιθάνων έγκλημα- 
τιών καί άνέδειξε την Μαφίαν εις τον μεγαλύτερον οργανισμόν έγκλήματος, κατά τής 
’Αμερικανικής καί ’Ιταλικής κοινωνίας ιδίως :

ΤΗτο φυσικόν, τήν δόξαν τοϋ Ά λ  Καπόνε διά τήν έπιτυχή έξόντωσιν τών συμ
μοριών τοϋ Σικάγου, τοϋ Ίλλινόϊς κ.λ. καί τήν εις χεϊρας αύτοΰ άνάληψιν τοϋ τερα
στίου δικτύου λαθρεμπορίου, κοινών γυναικών κ.ά.π. τομέων τοϋ οργανωμένου έγκλή
ματος, νά εύρεθοΰν πολλοί πού νά τήν μισήσουν. "Ενας μάλιστα άπό τούς τοπικούς 
άρχηγούς τής Μαφίας Η.Π.Α., ό Γκιουζέππε Άϊέλλο τής Νέας 'Υόρκης, άπεφά- 
σισε νά θέση οπωσδήποτε τέλος εις τήν άνοδον τοϋ «σημαδεμένου Ναπολιτάνου».

Τό θανάσιμον μίσος τοϋ Άϊέλλο κατά τοϋ Καπόνε δεν ήτο άγνωστον εις τον 
’ίδιον τον Καπόνε καί τά έμπιστα στελέχη τής Μαφίας. Περισσότερον δεν ήνείχετο 
ό Άϊέλλο, γνήσιος Σικελιανός αυτός, νά λαμβάνη διαταγάς ή Μαφία άπό ένα Να
πολιτάνον. Άπεφάσισε λοιπόν νά διαφθείρη μέ κάθε μέσον δύο «πρωτοπαλλήκαρα» 
τοϋ Καπόνε, τον Τζοβάνι Σκαλίτσε καί τον Άλμπέρτο Άνσέλμι. Γνωρίζων έκ τών 
προτέρων ότι δέν ήτο δυνατόν ό ’ίδιος νά άναλάβη τήν γενικήν άρχηγίαν τής Μαφίας, 
κατώρθωσε νά πείση τούς Σκαλίτσε καί Άνσέλμι νά εΐσηγηθοΰν είς τόν Καπόνε, 
ότι ό κοινός φίλος των Γκιουζέπε Γκουιντα, τής Νέας 'Υόρκης, θά ήτο ό πλέον έν- 
δεδειγμένος διά τήν τοπικήν άρχηγίαν τής Μαφίας Σικάγου. Κατ’ αυτόν τόν τρό
πον, ύπελόγιζεν ό Άϊέλλο, θά ήδύνατο νά πλήξη «έκ τών ένδον» τόν Καπόνε καί θά 
τόν έκμηδένιζεν.

'Ο Καπόνε έδέχθη τήν είσήγησιν μέ τήν σκέψιν ότι ό Γκουιντα, ως ξένος προς 
τά ((έθιμα» τοϋ Σικάγου, θά ήτο έξ άνάγκης έν άκόμη τυφλόν υποχείριον αύτοΰ. Καί 
ή συνωμοσία προς άνατροπήν τοϋ Καπόνε άρχίζει, άλλά μέ υπολογισμούς πού ήσαν 
καταδικασμένοι ευθύς έξ άρχής είς αποτυχίαν.

Άριστος εις τάς συνωμοτικάς υποθέσεις ό Καπόνε, είχε κατορθώσει άπό τής 
έποχής τοϋ Τόρριο άκόμη νά δημιουργήση ένα σπάνιον δίκτυον πληροφοριοδοτών 
πέριξ αύτοΰ. Τό δίκτυον τοΰτο έπεξέτεινεν έπί όλης τής ((αυτοκρατορίας» του μέ 
τήν άνάληψιν τής άρχηγίας τών ’Αμερικανών mafiosi, 0τε παρουσιάσθη διά πρώ- 
την φοράν τό φαινόμενον νά τεθοϋν εις τήν ύπηρεσίαν του, πλήν τών θυρωρών μπάρ, 
καταστηματαρχών, ύπαλλήλων τραπεζών, ξενοδοχείων, τηλεφωνικών κέντρων καί 
τηλεπικοινωνιών, μεταφορέων, λούστρων κ.λ. κ.λ., πολλοί αστυνομικοί τοϋ Σικά
γου ιδίως. "Ολοι αυτοί οί πληροφοριοδόται έγνώριζαν τόν μυστικόν άριθμόν τηλε
φώνου τοϋ Καπόνε καί έπί πλέον ειδοποιούντο μεταξύ των διά πάσαν κίνησιν αύτοΰ 
ή οποία δυνατόν νά τόν έξέθετεν είς κινδύνους, ήμείβοντο δέ μέ γενναϊον χρηματι
κόν ποσόν διά τήν μικρότέραν έστω «ύπηρεσίαν» καί μέ άκόμη γενναιότερον διά πά
σαν άξιόλογον πληροφορίαν ή συνδρομήν. Τό ζενίθ τής άμοιβής, ικανόν νά έξασφα- 
λίση άνετον διαβίωσιν δι’ ολόκληρον τήν ζωήν, έδίδετο είς τούς άναλαμβάνοντας νά 
φέρουν είς πέρας μίαν δολοφονίαν κατ’ έντολήν τοϋ άρχηγοϋ.
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’Από αυτήν την σατανικήν όργάνωσιν δικτύου πληροφοριών λοιπόν ήτο κατα
δικασμένη νά άποτύχη κα'ι ή συνωμοσία τοϋ Άϊέλλο. Μέ τήν πρώτην κίνησιν πού 
έπεσημάνθη, ό Καπόνε άπεφάσισε νά έκδικηθή κατά τον σκληρόν εκείνον τρόπον 
πού έμεινε μοναδικός εις τήν ιστορίαν τοϋ μεγάλου έγκλήματος: Διωργάνωσε μεγά- 
λην δεξίωσιν προς τιμήν τοϋ έγκαθισταμένου νέου άρχηγοΰ της Μαφίας Σικάγου 
εις καμπαρέ της πόλεως, μέ πλήθος συνδαιτημόνων άπό επίλεκτα στελέχη τής Μα
φίας καί μέ τά πλέον άκριβά ποτά, φαγητά καί γλυκίσματα. 'Όταν ή «μεγάλη εορ
τή» έ'φθασεν εις τό άποκορύφωμα τής ευθυμίας, ό Καπόνε ήγέρθη χαρούμενος δή
θεν καί έκαμε σπουδαίαν πρόποσιν διά τήν «εύόδωσιν» τοϋ έργου τοϋ Γκουΐντα. 
Εύρέθη ούτω έμπροσθεν τοϋ νέου άρχηγοΰ, περιστοιχιζομένου άπό τούς Σκαλίτσε 
καί Άνσέλμι, δτε τό χαρούμενον ΰφος διεδέχθη βρυχηθμός πληγωμένου ζώου. "Υ
βρισε μέ άκατονομάστους φράσεις άπό τήν ναπολιτάνικην άργκό τούς τρεις συνω- 
μότας, έχυσε τό ποτήρι τής σαμπάνιας του εις τό πρόσωπον τοϋ Γκουΐντα καί, μέ 
πραγματικήν λύσσαν ήρπασε κάτω άπό τήν τράπεζαν ένα βαρύ ρόπαλον τοϋ μπέϊζ- 
μπώλλ. Τήν ιδίαν στιγμήν οι έμπιστοι τοϋ Καπόνε mafiosi έπρότειναν τά περίστρο
φά των, ενώ ό ίδιος ήρχισε νά πλήττη μέ δύναμιν τον Σκαλίτσε είς τήν κεφαλήν μέχρι 
θανατώσεώς του. Τό ρόπαλον ύψώθη έν συνεχεία καί έπέπεσεν κατ’ έπανάληψιν επί 
τής κεφαλής τοϋ ’Ανσέλμι, τελευταίως δέ κατά τοϋ Γκουΐντα. "Υστερα ό Καπόνε 
τό άπέρριψε καί, πτύοντας μέ... άηδίαν, διέταξε τούς συντρόφους του νά έξαφανίσουν 
τά πτώματα, έκεϊνος δέ άπήρχετο μεγαλοπρεπώς...

"Ενας πρωτότυπος τρόπος άπαλλαγής έξ άνεπιθυμήτων μελών τής Μαφίας 
καθιεροΰτο άπό τήν νύκτα έκείνην τών τριών εκτελέσεων εις τήν ιστορίαν τοϋ Συν
δικάτου τοϋ έγκλήματος. Ό  τρόπος αύτός ήτο παροχή πλουσιοπάροχου δείπνου εις 
τό προγραφέν θΰμα καί έν συνεχεία έκτέλεσις αύτοΰ άπό τούς «άδελφούς». Πρώτος 
διδάξας καί πρώτος συλλαβών τήν ιδέαν ό "Αλ Καπόνε, τον τρόπον καί τό δίδαγμα 
τοϋ οποίου ήκολούθησαν πιστά οί mafiosi μέχρι σήμερον.

Τά πτώματα τών τριών εκείνων θυμάτων τοϋ Καπόνε άνευρέθησαν άπό τήν 
’Αστυνομίαν τήν έπομένην φρικτά ήκρωτηριασμένα καί εντός χάνδακος. Εις έλά- 
χιστον χρονικόν διάστημα ήτο γνωστόν εις τήν ’Αστυνομίαν καί εις τά μέλη τής το
πικής τουλάχιστον Μαφίας τό τί είχε συμβή. Παρ’ 8λα αυτά, ό Καπόνε καί οί συνερ- 
γοί του δέν ήνωχλήθησαν διότι ούδείς παρέσχε στοιχεία ικανά νά θεμελιώσουν τήν 
κατηγορίαν....

( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών Αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Π Ε Ρ Ι ΤΗΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Κ ΤΟ Ν ΙΑ Ν
Έ κ  τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, ία- 
τροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-

--------------- DER, κατά μετάφρασιν τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- ----------------
ΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό  άνακριτικός υπάλληλος δέον νά είναι σταθερός, χωρίς νά είναι σκληρός, 
συμπαθής, χωρίς νά είναι πράος ή φλύαρος. Δέον νά είναι φυσικώς καί πνευματικώς 
άπολύτως κύριος τοΰ έαυτοΰ του. 'Ο άνακριτικός υπάλληλος πρέπει νά διαπιστώνη 
τάς νευρικάς έξεις τοϋ έξεταζομένου, ώς π.χ. κτύπημα των δακτύλων, δήξις των χει- 
λέων, άλλ’ αύτός ό ίδιος νά είναι άπηλλαγμένος των τοιούτων έξεων. Πρέπει νά δίδη 
την έντύπωσιν τής αύτοπεποιθήσεως, χωρίς νά καθίσταται προσβλητικός. 'Η  γα- 
λήνη, ή εύγένεια, οί καλοί τρόποι καί ιδίως ή έκφρασις τής αύτοπεποιθήσεως, θά 
έμπνεύσουν εις τον έξεταζόμενον διάθεσιν προς συνεργασίαν, ή θά τοΰ προκαλέσουν 
άνάλογον φόβον όταν ψεύδεται.

'Ο άνακριτής πρέπει νά Ιχη τό προσόν νά έκτιμά ταχέως καί μετ’ άκριβείας 
τά φυσικά, πνευματικά καί αισθηματικά χαρακτηριστικά τοϋ έξεταζομένου. Έ κ  τής 
έκτιμήσεως ταύτης έξαρτάται πολλάκις ή έπιτυχία ή ή άποτυχία τοϋ συνόλου τής 
άνακρίσεως. Προς τοΰτο άπαιτεΐται νά γνωρίζη καλώς ψυχολογίαν καί νά έχη την 
ικανότητα νά αντιλαμβάνεται τάς έκδηλώσεις συγχύσεως, καμάτου, φαρμάκων, ώς 
καί πολλών άλλων ψυχολογικών καί νευρολογικών συμπτωμάτων ενός άνωμάλου 
τύπου άτόμου.

Προ ολίγου χρόνου εις νεαρός έκατηγορήθη ότι προέβη εις άνηθίκους προτά
σεις προς άλλον νέον. Άμφότεροι έξητάσθησαν καί ό κατηγορούμενος έζήτησε την 
διά τοΰ πολυγράφου (καρδιογράφου) έξέτασίν των. Ό  μηνυτής έπίσης έδέχθη καί 
έξητάσθη πρώτος διά τοϋ πολυγράφου. Αί πλάκες καταγραφής δεν έσημείωσαν ενδεί
ξεις ψεύδους καί ώς έκ τούτου ό άνακριτικός υπάλληλος έκρινεν ότι ό μηνυτής έλεγε 
τήν άλήθειαν. Ό  υπάλληλος άπεφάσισε τότε δτι έπρεπε νά διαπιστώση δτι ό κατη
γορούμενος ήτο έκεϊνος δστις δεν έλεγε τήν άλήθειαν, τον όποιον έθεώρησεν ώς 
ομοφυλόφιλον. 'Ο κατηγορούμενος ώδηγήθη εις ένα ψυχίατρον, δστις δεν διεπίστωσε 
συμπτώματα ομοφυλοφιλίας—έπρόκειτο δι’ ένα άπόφοιτον γυμνασίου μέ τρία έτη 
στρατιωτικής υπηρεσίας, εις βάρος τοϋ οποίου δεν ύπήρχεν έγκληματικός φάκελος 
ή άνώμαλον παρελθόν. Άπεφασίσθη νά συνεχισθοΰν αί εξετάσεις διά τοΰ πολυγρά
φου, άλλά μέ άλλον άνακριτικόν υπάλληλον. Κατά τήν προκαταρκτικήν δμως έξέ- 
τασιν τοΰ μηνυτοΰ παρετηρήθη μία άνώμαλος πνευματική κατάστασις καί συνε- 
στήθη ή ύπό ψυχιάτρου έξέτασίς του. Τότε διεπιστώθη δτι ό μηνυτής ήτο εις 
ψυχοπαθής ομοφυλόφιλος, δστις συχνάκις περιήρχετο εις κατάστασιν αύταπάτης, 
φανταζόμενος δτι τον έπλησίαζον άλλα άτομα καί τοϋ έκαμνον άνηθίκους προτά
σεις. Έάν ό πρώτος υπάλληλος ήτο προσεκτικός καί άντελαμβάνετο δτι ό μηνυ
τής έπασχεν, θά είχεν άποφευχθή έν μέγα μέρος τής άσκοπου άπασχολήσεως 
καί ανωμαλίας.

Ό  άνακριτικός υπάλληλος δέον έπίσης νά στηρίζεται έπί τής άρχικής προα- 
νακρίσεώς του διά νά έπιτύχη εις τον σκοπόν του. “Εν λάθος ένταΰθα δυνατόν νά 
άποβή μοιραΐον. Θά πρέπη νά Οίξη τήν χορδήν τής έντιμότητος τοΰ έξεταζομένου. 
Δέον νά άποταθή εις τήν λογικήν του. Πρέπει νά θίξη τό Έ γώ  του. Ποιαν ορο
λογίαν δέον νά χρησιμοποιήση; Μήπως ό έξεταζόμενος έχει τρομοκρατηθή, καί 
ένώ έπιθυμεϊ νά συνεργασθή, φοβείται διά τήν προσωπικήν του άσφάλειαν ή τήν 
ασφάλειαν τής οικογένειας του; Κατηγορεϊται διά πρώτην φοράν, καί ώς έκ τούτου
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πρέπει νάτόν μεταχειρισθή μέ συμπάθειαν ή είναι παλαιός «πελάτης», δστις πρέπει νά 
άντιμετωπισθή μέ ψύχραν λογικήν; Αδται είναι όλίγαι άπό τάς άποφάσεις τάς οποίας 
ό άνακριτής πρέπει νά λάβη καί συνήθως ελάχιστος χρόνος τοϋ δίδεται, διότι ταυ- 
τοχρόνως δέον νά έξηγήση εις τον έξεταζόμενον ποιος είναι.

Πριν ή άρχίση την άνάκρισίν του, πρέπει νά είναι κάτοχος όλων των γνωστών 
στοιχείων τής ύποθέσεως. Πρέπει νά γνωρίζη τάς διενεργηθείσας εις τον τόπον τοϋ 
εγκλήματος έρεύνας, τάς εξετάσεις εις τό άστυνομικόν τμήμα καί εις τό επιστημο
νικόν έργαστήριον. Ένταϋθα σπουδαΐον ρόλον παίζουν πάλιν ή ευγένεια καί ή αύτο- 
πεποίθησις, στοιχεία τά όποια άποκτώνται μέ τήν πείραν έπί πραγματικής άνα- 
κριτικής εργασίας. Είναι σπουδαΐον νά γνωρίζωμεν εάν έχουν εΰρεθή πειστήρια 
εις τον τόπον τοϋ έγκλήματος, δακτυλικά άποτυπώματα ή τοιαΰτα χειροκτίων. Λέν 
υπάρχει περισσότερον άνακουφιστικόν δι’ ένα ένοχον ύποπτον άπό τό νά λεχθή εις 
αυτόν ότι εύρέθησαν τά δακτυλικά του άποτυπώματα, καθ’ ήν στιγμήν ούτος έφόρει 
χειρόκτια κατά την διάπραξιν τοϋ έγκλήματος. 'Η  προσπάθειά μας νά τον παρασύ- 
ρωμεν εις παγίδα ή τέχνασμα, είναι όμοία μέ έκείνην εις τά παιγνιόχαρτα—πόκερ— 
δτε, δταν άποκαλυφθήτε, χάνετε. Ή  μόνη διαφορά έγκειται είς τό δτι, ό ύποπτος 
άντιλαμβανόμενος νά υποπίπτετε είς σφάλματα, θά μειδιάση απλώς, ικανοποιημένος 
άπό τά λάθη σας, καί θά άποφύγη νά σας άπαντήση.

'Η  υπομονή είναι έτερον βασικόν προτέρημα τοϋ καλοΰ άνακριτικοΰ υπαλλή
λου. Πολλάκις εν χρονικόν διάστημα μιας ώρας, τριάκοντα ή άκόμη καί δέκα λεπτών 
μετά τήν πλήρη άποθάρρυνσιν, όδηγοΰν είς λαμπράν έπιτυχίαν, καθ’ ήν στιγμήν 
διεγράφετο βεβαία ή άποτυχία.

'Η  ευφράδεια καί ή εύστροφία πνεύματος είναι πολύτιμοι συντελεσταί είς 
τό ενεργητικόν τοϋ άνακριτικοΰ υπαλλήλου. Αί χυδαΐαι εκφράσεις προς ένα μεγαλοε- 
πιχειρηματίαν ή έπαγγελματίαν δέον νά άποφεύγωνται. Τουναντίον πολλοί άνα- 
κριτικοί υπάλληλοι διαπράττουν τό λάθος νά χρησιμοποιοΰν λεξιλόγιον καί έκφρά- 
σεις άκαδημαϊκάς, καθ’ ήν στιγμήν έχουν ενώπιον των ένα άναλφάβητον ή ένα δστις 
γνωρίζει έλάχιστα τήν γλώσσαν.

Ό  άνακριτής πρέπει πάντοτε νά άποσπά τήν έκτίμησιν έκ μέρους τοϋ έξετα- 
ζομένου, χωρίς τοΰτο νά τον άναγκάζη νά κατέρχεται είς τό επίπεδον τούτου καί 
νά τον μειώνη ήθικώς. Θά φέρεται προς τόν έξεταζόμενον άναλόγως τής τάξεως είς 
τήν όποιαν άνήκει. ’Εάν τοϋ όμιλήση είς τήν γλώσσαν του δέον νά είναι βέβαιος 
δτι θά τόν άντιληφθή. Ουδέποτε χρησιμοποιούνται τραχεΐαι καί ύβριστικαί εκ
φράσεις, έκτος έάν μόνον τοιαύτας έκφράσεις έννοή ό εξεταζόμενος.

'Ο καλός άνακριτικός υπάλληλος δέν είναι ό άνθρωπος δστις έπιδιώκει τήν 
φήμην ή τήν δόξαν. "Εχει έπιφορτισθή μέ μίαν άποστολήν, τήν οποίαν διά νά φέρη 
είς πέρας, καταβάλλει κάθε προσπάθειαν, έπιστρατεύων δλας τάς δυνάμεις του. Πρέ
πει νά σέβεται νά νομικά καί ήθικά δικαιώματα τοϋ έξεταζομένου καί νά ένθυμήται 
δτι ή άποστολή του δέν είναι νά άποσπά καταθέσεις καί ομολογίας—ή άποστολή 
του είναι ή άνεύρεσις τής άληθείας.

’Α π α ρ α ί τ η τ α  ε φ ό δ ι α
'Ο άστυνομικός, συνήθως, σπανίως εύρίσκεται ύπό τάς ιδεώδεις συνθήκας 

αίτινες άπαιτοϋνται διά τήν διεξαγωγήν τής άνακριτικής έργασίας του. Αί συνθή- 
και αδται υπάρχουν μόνον είς τά επιστημονικά άνακριτικά γραφεία. Έ ν τούτοις 
υπάρχουν καί είς τόν τόπον ενός κοΐνοΰ έγκλήματος ώρισμέναι έξυπηρετικαί κα
ταστάσεις.

Τ ό  ά π ό ρ ρ η τ ο ν
Ούδείς επιθυμεί νά παράσχη σοβαράς καί απορρήτους πληροφορίας ενώπιον 

πολλών άτόμων. Είς καί μόνον άνακριτικός υπάλληλος θά έχη τά καλύτερα άποτε-
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λέσματα. Μόνον εάν δεν σημείωση επιτυχίαν, τότε δύναται νά τον άντικαταστήση 
άλλος, δστις πάλιν θά συνέχιση μόνος του τήν άνάκρισιν.

Πιθανόν, ενίοτε, νά είναι άπαραίτητον όπως παρίστανται δύο άνακριτικοί 
υπάλληλοι προς άσφάλειαν, άλλά καί τότε δέον δπως μόνον ό εις ένεργή τήν άνά- 
κρισιν.

' Η σ υ χ ί α
'Η  έπιτυχία κατά τήν άνάκρισιν είναι άδύνατος εάν ό άνακριτικός υπάλληλος 

καί ό άνακρινόμενος είναι υποχρεωμένοι νά υψώνουν τήν φωνήν των ή έάν θόρυβός τις 
τούς άναγκάζη νά έπαναλαμβάνουν τάς φράσεις των. Δι’ δ πρέπει νά άνευρεθή τό 
πλέον. άθόρυβον σημεΐον δταν ή άνάκρισις ένεργεΐται επί τόπου, άπ’ δπου θά άπο- 
φεύγωνται οί δυνατοί καί έκκωφαντικοί θόρυβοι. 'Ωσαύτως δέον νά άποφεύγωνται 
αί διακοπαί τής άνακρίσεως, καθ’ δσον πλεΐσται δράσται σώζονται άπό εν τηλεφώνημα 
ή άπό άλλην τινά έπέμβασιν, άκριβώς τήν στιγμήν καθ’ ήν ήσαν έτοιμοι νά ομολο
γήσουν τήν πράξιν των.

Θ έ σ ι ς
Προκαλεϊ έκπληξιν εις πολλούς άστυνομικούς, πληροφορούμενοι δτι τούτο 

παίζει σπουδαϊον ρόλον εις τήν τεχνικήν τής άνακριτικής. Δεν επιτρέπεται ποτέ νά 
ίσταται δρθιος ό εξεταζόμενος κατά τήν άνάκρισιν, έφ’ δσον βεβαίως τούτο είναι 
δυνατόν. 'Ο όρθίως έξεταζόμενος πλεονεκτεί ψυχολογικώς άπό εν άλλο άτομον το 
όποιον εξετάζεται καθήμενον. Τό καθήμενον άτομον άποκαλύπτει εύκολώτερον τήν 
νευρικήν κατάστασιν ύπό τήν οποίαν διατελεϊ, διά διαφόρων χειρονομιών καί αυθορ
μήτων κινήσεων, ώς π.χ. τό κτύπημα των δακτύλων, των ποδών κλπ. 'Υπάρχουν 
πολλαί τοιαΰται κινήσεις, αϊτινες είναι γνωσταί εις ένα πεπειραμένον άνακριτικόν 
υπάλληλον, δστις, έκ των κινήσεων τούτων, διαγιγνώσκει τήν ψυχικήν κατάστασιν 
τού έξεταζομένου. Έάν ή άνάκρισις πρέπει νά διεξαχθή έντός αυτοκινήτου, ό άνα- 
κριτικός ύπάλληλος δέον πάντοτε νά κάθηται εις τό ίδιον κάθισμα μέ τον έξε- 
ταζόμενον, θέτων φιλικώς τήν χεϊρα εις τό γόνυ ή τον βραχίονα τούτου, πράγμα 
δπερ συχνάκις προκαλεϊ εμπιστοσύνην, ήτις δέν δύναται νά άποκτηθή κατ’ άλλον 
τρόπον.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  κ α ί  κ α τ α γ ρ α φ ή
Αί σύγχρονοι συσκευαί καταγραφής των νευρικών άντιδράσεων, μάς δίδουν 

ιδεώδεις άπαντήσεις διά τήν άνάκρισιν μας. Δέν είναι μακράν ή ήμέρα κατά τήν 
οποίαν άπαντα τά άστυνομικά αύτοκίνητα θά είναι έφωδιασμένα διά τού «μηχανή
ματος τής άληθείας», δπως άκριβώς σήμερον πολλά έξ αύτών είναι έφωδιασμένα 
διά φωτογραφικών μηχανών καί άλλων έπιστημονικών οργάνων. Πάντως, επί τού 
παρόντος, οί περισσότεροι τών άστυνομικών κατά τον χρόνον τής ύπ’ αύτών διεξα- 
γομένης άνακρίσεως, καταγράφουν τά όσα καταθέτει ό έξεταζόμενος εις έν σημειω- 
ματάριον. Τούτο δμως άναγκάζει τον έξεταζόμενον νά μήν όμιλή έλευθέρως, δστις 
συχνά περιέρχεται εις σύγχυσιν, καθ’ δσον είναι ύποχρεωμένος νά άναμένη τήν 
καταγραφήν τών ύπ’ αυτού λεχθέντων διά νά συνέχιση. Καί εις τήν περίπτωσιν ταύ- 
την θά ήτο πολύ καλύτερον νά τον άφήσωμεν έλευθέρως νά εϊπη δσα έχει νά εΐπη 
καί νά τον διακόπτωμεν μόνον οσάκις τούτο είναι άναγκαΐον διά νά τον συγκρατή- 
σωμεν άπό τού νά έκφύγη τού θέματος ή νά τον καθοδηγήσωμεν εις τά κύρια σημεία 
τής ύποθέσεως, καθ’ ήν στιγμήν άρχίζει νά άφηγήται λεπτομέρειας άνευ σημασίας. 
’Αφού δέ διηγηθή δλην τήν ιστορίαν, τότε τον ύποβάλλομεν εις λεπτομερειακήν ά- 
νάκρισιν. 'Υποβάλλομεν έρωτήσεις έπί σημείων διά τά όποια άπέφυγε νά όμιλήση 
καί καταβάλλομεν προσπάθειας ΐνα διαπιστώσωμεν έάν έσκεμμένως άπέφυγε ταΰτα. 
Θά δώσωμεν έμφασιν εις τάς σπουδαίας λεπτομέρειας καί θά τον βοηθήσωμεν νά
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ένθυμηθή τί άκριβώς ειχεν εΐπει πρότερον καί θά του έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 
εις το νά μή καταθέτη διά πράγματα, διά τά όποια δεν είναι βέβαιος. Κατά τό χρο
νικόν τοϋτο διάστημα θά λαμβάνεται ή έγγραφος κατάθεσις, ήτις. θά είναι κατά πολύ 
άκριβεστέρα, τά στοιχεία θά είναι σαφέστερα εις τον νοϋν τοϋ άνακρίνοντος καί τοΰ 
άνακρινομένου. Δυνατόν νά άπαιτηθή καί δευτέρα ή καί τρίτη άνάκρισις πριν ή έξαν- 
τληθοϋν τά ύπό τοΰ έξεταζομένου παρεχόμενα στοιχεία, ή πριν εΐπη δλην τήν άλή- 
θειαν. Θά ένθυμούμεθα ότι δεν έπιδιώκομεν τήν άπόσπασιν ομολογίας ή παραδοχής, 
άλλά τήν άπόδειξιν τής καθαρας καί άνοθεύτου άληθείας.

Άφοΰ έξετασθή είς σπουδαίος μάρτυς ή ύποπτος διαπράξεως έγκλήματος, 
θά ληφθή ή έγγραφος κατάθεσίς του. 'Η  κατάθεσις αυτή δυνατόν νά μή περιέχη 
άπάσας τάς έπιθυμουμένας ή δυναμένας νά ληφθοϋν πληροφορίας έκ τοΰ άτόμου 
τούτου. Πάντως καί τά έλλιπή ταΰτα στοιχεία θά είναι μία σοβαρά συμβολή εις 
τήν δλην ύπόθεσιν, παρά έάν έλειπον καί ταΰτα, ή δέ τυχόν άναβολή τής λήψεως τής 
καταθέσεως πιθανόν νά ώδήγει είς τήν άποτυχίαν τής άνακρίσεως. Ε ις ύποπτος 
υπογράφει πάντοτε μίαν κατάθεσιν καί δίδει λεπτομερή περιγραφήν των γεγονότων, 
καθ’ δν χρόνον εύρίσκεται ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ πρώτου κλονισμοΰ του, άπό φόβον 
ή μεταμέλειαν. Έάν άναβάλωμεν τήν έξέτασίν του, πιθανόν άργότερον ή μόνη του 
άπάντησις θά εϊναι : «Δεν θά σας πώ τίποτε έάν δεν ίδώ τον δικηγόρον μου».

'Η  κ α τ ά θ ε σ ι ς

Συνήθως ή κατάθεσις τήν όποιαν λαμβάνει εις άνακριτικός ύπάλληλος είναι 
ύπό τύπον έρωτηματολογίου. 'Ο  τύπος οδτος είναι περισσότερον άποτελεσματικός 
δταν ή κατάθεσις παρουσιάζεται ώς μαρτυρία. 'Η  κατάθεσις περιέχει τήν έκ των 
συνταγματικών δικαιωμάτων προειδοποίησιν τοΰ άνακρίνοντος, ώς καί τήν δήλωσιν 
τοΰ άνακρινομένου δτι άνέγνωσε τήν κατάθεσιν καί δτι κατέθεσεν έλευθέρως καί 
έθελουσίως.

Διά τον άνακριτικόν υπάλληλον, τον μή διαθέτοντα στενογράφον, προτιμη
τέος ό άφηγηματικός τύπος καταθέσεως. 'Ο  τύπος αύτός είναι περισσότερον άποτε
λεσματικός έάν ή κατάθεσις γραφή άπό τον άνακρινόμενον μέ τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ 
ορολογίαν, ήτις μαρτυρεί δτι αΰτη έλήφθη έθελουσίως. Έάν ή κατάθεσις πρέπει νά 
γραφή άπό τον άνακριτικόν ύπάλληλον, δέον νά καταβληθή προσοχή ώστε νά άπο- 
φευχθοΰν δροι καί φράσεις μετά των όποιων δεν είναι έξοικειωμένος ό άνακρινόμενος.

Έ ν πρώτοις πρέπει νά ληφθοΰν τά στοιχεία τοΰ άνακρινομένου καί νά γραφή 
ή κατάθεσις είς πρώτον πρόσωπον, δίδουσα χρόνον καί ήμερομηνίαν.

(  Συνεχίζεται)

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας καί έτσι 

έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

άστυνομικοί καί ώ ς άνθρωποι.
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ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΣ

'Ο αγαπητός φίλος κ. Γιάννης Φασούλης, πού μέ φιλοξενούσε στο Μαίρυ- 
σβιλ, μού παρεχώρησε τον κουνιάδο του κ. Εύάγγελο Λοΐζο, καθηγητή, νά μέ ξενα- 
γήση στον 'Άγιο Φραγκίσκο δπου θά πηγαίναμε οί δυό μας. Πράγματι ύστερα άπό 
μιά ωραία διαδρομή, κατά την οποία οί λαγοί, οί φασιανοί καί τά έλάφια βγαίναν 
στο δρόμο μας, φτάσαμε στην πρώτη κρεμαστή γέφυρα πού θά μάς οδηγούσε στήν 
πόλη. 'Η  γέφυρα αύτή είναι ένα γιγαντιαϊο έργο, έχει μήκος 13 χιλιόμετρα καί δια
κόπτεται στη μέση, γιατί στηρίζεται καί περνάει άπό ενα βουνό. 'Η  γέφυρα αύτή 
έχει τόσο πλάτος, ώστε κινούνται άνετα 8 αυτοκίνητα (πηγαίνουν καί έρχονται), 
έχει δέ δύο πατώματα’ τό έπάνω γιά τά έπιβατηγά αύτοκίνητα καί τό κάτω γιά τά 
φορτηγά καί τά λεωφορεία. Περνώντας τη γέφυρα, τό καταπληκτικό αύτό έργο, 
βλέπουμε άπέναντί μας τή νησίδα Άλκατράζ, δπου ύπήρχον άλλοτε οί εγκληματικές 
φυλακές τής Καλλιφορνίας. Τώρα πλέον δέν ύπάρχουν έκεΐ κρατούμενοι. "Οσοι είχαν 
άποπειραθή νά δραπετεύσουν, κολυμβώντας, χάθηκαν, γιατί τούς έφαγαν οί καρχαρίες. 
Μπαίνοντας στήν πόλι άρχίσαμε νά έπισκεπτώμεθα τά αξιοθέατα. Καί πρώτα-πρώτα 
πήγαμε μέ τό αυτοκίνητο στο λόφο τού τηλεγραφείου, πού βρίσκεται σ’ ένα άπό τούς 
ύψηλοτέρους λοφίσκους τού 'Αγίου Φραγκίσκου. Έ κεΐ σταθμεύσαμε στήν πλατεία 
δπου ύπάρχει τό χάλκινο άγαλμα τού Κολόμβου καί θαυμάσαμε ολόκληρη τήν πόλι, 
ή οποία είναι πάνοραματική, γιατί συνδυάζει τό λιμάνι καί τή ζωντανή κίνησι τής 
μεγαλουπόλεως. Πρέπει νά σημειώσω εδώ δτι κάνει 'πολύ κρύο, γιατί έρχεται ό 
άέρας άπό τον Ειρηνικό ώκεανό καί μιά ομίχλη σκεπάζει συχνά τήν πόλι.

Γ ι’ αύτό άπορεΐ κανείς δτι τό μήνα ’Ιούλιο οί γυναίκες κυκλοφορούν μέ τις 
γούνες τους, τό πρωί καί τό βράδυ. Ά πό τό λόφο τού άστεροσκοπείου, πού τον περι
βάλλει μιά συνοικία μέ άριστοκρατικά τριώροφα συνήθως σπίτια, κατεβήκαμε στήν 
παραλία γιατί ήταν μεσημέρι καί έπρεπε νά φάμε. Ή  παραλία είναι γραφικώτατη 
καί ύπάρχουν πολλά καταστήματα πωλήσεως ψαρικών καί άλλων άντικειμένων του
ριστικών, τά δέ έστιατόρια κάνουν χρυσές δουλειές, γιατί δλοι έρχονται εδώ νά φάνε 
άστακούς ,πού είναι τό σπεσιαλιτέ τους. Έ κεΐ γευματίσαμε καί κατόπιν μέ τό αύ- 
τοκίνητο κινηθήκαμε μέσα στήν πόλι. Τά σπίτια τής πόλεως αύτής, ή οποία στά 1902 
είχε καή ολόκληρος, είναι κτισμένα, μάλλον καμωμένα, τά περισσότερα άπό ξύλο 
στον τύπο τών σπιτιών τής Σμύρνης μέ κρεμαστά καί κλειστά μπαλκόνια. Γιά κεί
νους πού πήγαν στή Σμύρνη έρχεται στο νοΰ άμέσως τό γνώριμο αύτό στοιχείο. Οί 
δρόμοι δέν είναι πολύ φαρδεΐς καί στις κεντρικές συνοικίες άντιμετωπίζεται πρό
βλημα τροχαίας κινήσεως όπως καί στήν Αθήνα. Παρ’ ολίγο μάλιστα νά πάρη ό 
γερανός καί τό δικό μας αυτοκίνητο, γιατί ό κ. Λοΐζος κατά λάθος έστάθμευσε έξω 
άπό ένα ζαχαροπλαστείο, δπου μπήκαμε νά φάμε ένα γλυκό, χωρίς νά προσέξη 
δτι υπήρχε μέν τό μηχάνημα δπου έρριξε τό σχετικό νόμισμα, ύπήρχεν όμως καί 
μιά έπιγραφή δτι άπό 3—6 μ. μ. άπαγορεύεται ή στάθμευσις. Τό προλάβαμε τό 
αύτοκίνητο Ινώ τό είχε σηκώσει ό γερανός γιά νά τό πάρη. Ό  άστυνομικός έκοψε
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τό σχετικό πρόστιμο 5 δολλαρίων. Ρώτησα άν τό μέτρο τής άπαγωγήςτών παρανόμως 
σταθμευόντων αυτοκινήτων είναι νέο ή παλαιό. Καί μοΰ απάντησε ότι μόλις προ 
δύο μηνών τό εφαρμόζουν καί έχουν άναστατωθή οί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. ’Έτσι 
κατάλαβα ότι ή ’Αστυνομία του 'Αγίου Φραγκίσκου άντέγραψε τό μέτρο τούτο άπό 
τήν 'Υπηρεσία Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, καί τό εφαρμόζει αυστηρότερα, άν 
κρίνουμε άπό τα αύτοκίνητα πού μεταφέρονται καθημερινώς στο συρματοπλεγμένο 
χώρο όπου τά συγκεντρώνουν, καί άπ’ όπου για νά τα πάρουν οί ένδιαφερόμενοι πλη
ρώνουν, έκτος τοϋ προστίμου (5 δολλάρια) καί δέκα δολλάρια για έξοδα μεταφοράς. 
Τά τράμ τά έχουν βγάλει άπό τον "Αγιο Φραγκίσκο, διατηρούν όμως μερικά για 
λόγους τουριστικούς. Τό περίεργο είναι ότι στά τράμ αύτά οί έπιβάτες κρέμονται 
άπ’ έξω, άλλά καί ή ταχύτητά τους είναι πολύ μικρή, γιατί πολλές φορές παίρνουν 
τις άνηφοριές σάν τον οδοντωτό σιδηρόδρομο.

'Η  πόλις είναι κτισμένη άμφιθεατρικώς, χαρακτηριστικό δέ είναι ότι ύπάρχουν 
πολλοί λόφοι, έτσι πού οί δρόμοι είναι κυματώδεις καί έντυπωσιακοί. Στο κέντρο 
τής πόλεως υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνοικία, άπό μαγαζιά, σπίτια καί κέντρα 
διασκεδάσεως, όλα κινέζικα. Πραγματικά, μόλις βρεθή κανείς στη συνοικία αυτή, 
νομίζει ότι βρίσκεται στήν Κίνα. Τη νύχτα ιδίως, όταν φωταγωγεϊται ή συνοικία 
αύτή, τό θέαμα είναι πολύ ένδιαφέρον. Οί Κινέζοι μάλιστα λένε ότι εκεί είναι ή δεύ
τερη Κίνα, μέ τή διαφορά βέβαια ότι ή Κίνα αύτή είναι Κίνα ελεύθερη, στήν πιο 
φιλελεύθερη χώρα, ένώ ή Κίνα τής ’Ασίας είναι ή Κίνα στήν πιο άνελεύθερη χώρα, 
δηλαδή τήν κομμουνιστική Κίνα. Τά παλαιά σπίτια τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου είναι 
όλα σχεδόν διώροφα, μέ ξύλα καμωμένα, άλλά σέ ωραίο στύλ, τά νέα όμως σπίτια 
γίνονται μοντέρνα καί πολλοί τά κτίζουν μέ τούβλα. Φυσικά τά δημόσια κτίρια καί 
τά μέγαρα τών διαφόρων εταιρειών, οί πολυκατοικίες, τά ξενοδοχεία κλπ. είναι 
πολυώροφα σέ ύπερμοντέρνα σχέδια καί μέ άφθονη χρήσι τού τεχνικού μαρμάρου, 
έγχρώμου καί λευκού. 'Ο  Δήμαρχος τού 'Αγίου Φραγκίσκου είναι 'Έλληνας, πού 
κατάγεται άπό τά περίχωρα τής Τριπόλεως καί λέγεται Χριστοφίλης (Κρίστοφερ). 
Έξελέγη Δήμαρχος έπί μίαν οκταετία καί είναι πολύ άγαπητός, γιατί χάρις στή 
σταθερότητά του, δεδομένου ότι στή δικαιοδοσία του έχει καί τήν ’Αστυνομία, κα- 
τώρθωσε νά έπιβάλη τήν άσφάλεια καί έκανε σκληρό άγώνα κατά τών κακοποιών 
έν γένει στοιχείων. Δυστυχώς κατά τήν έπίσκεψί μου στον "Αγιο Φραγκίσκο άπου- 
σίαζε γιά 7 ήμέρες καί έτσι δέν μοΰ έδόθη ή εύκαιρία νά τον συναντήσω καί νά τον 
συγχαρώ.

'Υπάρχουν καί δύο μέγαρα καθαρώς έλληνικοΰ ρυθμού. Είναι τό Δημαρχείο 
καί ή Τράπεζα Καλιφορνίας, πού βεβαίως σ’ αυτά τά μέγαρα ύπάρχουν οί σκάλες 
άσφαλείας. Είδα επίσης νά κατεδαφίζουν ένα άπό τά μεγαλύτερα καί παλαιότερα 
θέατρα, πού εύρίσκεται κοντά στο Δημαρχείο, γιά νά κάμουν πάρκο αύτοκινήτων, 
γιατί όπως άνέφερα, άντιμετωπίζουν έντονα τό πρόβλημα τής Τροχαίας. Έπεσκέ- 
φθημεν καί τά νομισματοκοπεία, όπου κόπτονται κυρίως τά κέρματα, άποτελούν 
δέ ολόκληρο συγκρότημα κτιρίων.

Περπατώντας άπήλαυσα καί τό έξής θέαμα: Μπροστά άπό μία τράπεζα είχε 
σταματήσει ένα αυτοκίνητο μέ τό όποιο έπρόκειτο νά μεταφερθοΰν χρήματα. Τέσ- 
σερες άστυνομικοί, δύο μέ τά πιστόλια στο χέρι καί δύο μέ αυτόματα, έστέκοντο άπό 
τις δύο πλευρές τής πόρτας τής τραπέζης. Αύτά τά μέτρα λαμβάνονται πάντοτε προ- 
κειμένου νά μεταφερθοΰν χρήματα.

Τά κέντρα στον "Αγιο Φραγκίσκο είναι, όπως καί στο Λος ’Άντζελες, τά 
περισσότερα αύτοσερβιρίσματος. 'Υπάρχει όμως καί ένα κέντρο πολυτελείας ευ
ρωπαϊκού τύπου, τό ζαχαροπλαστείο «Μπλούμς», στο όποιο σερβίρονται ωραία 
γλυκά, καφές, παγωτά κλπ. στο τραπέζι άπό ωραιότατες κοπέλλες. Τό ζαχαροπλα
στείο αύτό είναι ώργανωμένο σέ Δανέζικο τύπο, καί γενικά ή άτμόσφαιρα είναι εύ-
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ρωπαϊκή. Π.χ. βλέπει κανείς μπϋρες νά σερβίρωνται κλπ. Έζήτησα άπό τον ξενα
γό μου και φίλο μου κ. Ευάγγελο Λοΐζο νά πάμε τό βράδυ σ’ ένα κέντρο πού νά εί
ναι, τρόπον τινά, τό σπεσιαλιτέ τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου. Μοϋ εΐπεν ότι θά πάμε 
στο «Φινόκιο». ’Αλλά τί είναι τό «Φινόκιο»; Οί διαφημήσεις τό λένε μυθικό καί τό 
πιο φημισμένο κέντρο στον κόσμο, όπου παίζουν οί πιο σαγηνευτικές γυναίκες, πού 
δέν είναι καθόλου γυναίκες. Πήραμε την άπόφασι νά παρακολουθήσουμε τήν πρώτη 
παράστασι άπό 9—11 μ.μ. Τό «Φινόκιο» βρίσκεται σ’ έναν άπό τούς κεντρικούς 
δρόμους τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου καί κατωρθώσαμε νά πάμε πρώτοι. Πληρώσαμε 
10 δολλάρια έκαστος καί δικαιούμεθα έκτος τοϋ θεάματος καί ένός ποτοϋ (ούίσκυ 
κλπ.). ’Επειδή όμως είμαστε πρώτοι καί γιά γούρι, εΐπεν ή διευθύντρια νά μάς 
κεράσουν έκ μέρους τοϋ καταστήματος καί άπό ένα ποτό. Σέ μιά ώρα τό κέντρο αύτό 
πού ήταν πολυτελέστατο έγέμισε καί σέ λίγο άρχισε ή παράστασις’ ένα είδος έπιθεω- 
ρήσεως. 'Ο  κομπέρ, ντυμένος βέβαια γυναικεία, παρουσίαζε τά νούμερα άλλάζοντας 
κάθε φορά φορέματα. Οί έμφανίσεις τών άρσενικών αύτών κοριτσιών ήσαν τόσο 
τέλειες, ώστε, όπως είπε μιά κυρία, είναι νά τις ζηλεύη κανείς. Οί χοροί (άνατολίτι- 
κοι, σπανιόλικοι, κινέζικοι κλπ .) ήσαν τόσο τέλειοι καί τά τραγούδια τόσο χαριτω
μένα ώστε στο τέλος σοΰ ερχόταν στο στόμα τό περίφημο «άς πάη καί τό παλιάμπε
λο». ’Από όλους αύτούς τούς ήθοποιούς πού ήταν άδύνατο νά πιστέψη κανείς ότι 
είναι άνδρες, ένας ή μία, όπως θέλετε, είχε φυσικά μαλλιά ωραιότατα. "Ολοι οί άλ
λοι είχαν περούκες. ’Αλλά καλά τά μαλιά. Τά πόδια καί τό κορμί τί σάς λένε; Τά 
στήθη έφαίνοντο φυσικώτατα. ’Εγώ νομίζω ότι ό περίφημος θίασος τοϋ «Φινόκιο» 
στον "Αγιο Φραγκίσκο τής Καλιφορνίας, είχαν κάνει πλαστικές εγχειρήσεις καί 
είχαν πραγματικά γυναικεία στήθη. ’Εκτός όμως τών νεαρών . . . κοριτσιών (άρ
σενικών) ένα νούμερο τό έπαιζαν γρηές καί ήταν κωμικό θαυμάσιο, πού στό τέλος 
βγάζουν τις περούκες καί βλέπουμε δυο περίφημα γεροντάκια νά βάζουν τις μασέλες 
καί νά μάς χαιρετούνε. Πραγματικά έπρόκειτο γιά ένα πρωτότυπο θέαμα τό όποιο 
κατεχειροκροτήθη.

Τό βράδυ πήγαμε καί διανϋκτερεύσαμε σ’ ένα μοτέλ, άπό τά όποια ύπάρχουν 
πάμπολλα καί είναι έξυπηρετικώτατα, γιατί κάθε διαμέρισμα τοϋ ένός ή δύο κλι
νών διαθέτει τό μπάνιο, τήν τηλεόρασι καί όλα τά άπαραίτητα γιά μιά ευχάριστη δια
μονή. 'Η  τιμή ήταν οκτώ δολλάρια διά διαμέρισμα δύο κλινών.

'Η  επομένη της παραμονής μου στον Ά γ ιο  Φραγκίσκο ήταν Κυριακή. Έ πε- 
σκέφθην τον άδελφό τοϋ κουμπάρου μου, τον κ. Τζίμ Κολίνο, ό όποιος είναι πολύ 
καλά άποκαταστημένος έκεΐ. Μάς πήρε μέ τό αύτοκίνητό του καί άνεβήκαμε στά 
ψηλότερα σημεία, άπ’ όπου άπολαύσαμε τή θέα τής μεγαλουπόλεως αύτής μέ τήν 
ιδιόρρυθμη κυματοειδή έπιφάνεια καί μέ τις δυο τεράστιες κρεμαστές γέφυρες, πού 
άποτελοΰν θαύματα τής σύγχρονης τεχνικής επιστήμης.

Ζήτησα νά ΐδώ πώς κτίζονται οί πολυκατοικίες καί πήγαμε σ’ ένα συγκρότημα 
άπό αύτές πού είχαν κι’ όλας στηθή. Δηλαδή είχε δεθή ό σκελετός μέ σίδερο (γιατί 
όλες οί πολυκατοικίες γίνονται μέ σίδερο) καί είχαν ριχθή καί τά πατώματα μέ τσι
μέντο σέ 20 ορόφους. Κατόπιν τά κενά τών τοίχων ντύνονται μέ ξύλο (καδρόνια), 
πάνω στά όποια καρφώνουν πισσόχαρτο καί άπό τις δυο μεριές τοϋ καδρονιού. Πά
νω στό πισσόχαρτο καρφώνουν σύρμα δικτυωτό καί επάνω στό σύρμα ρίχνουν τό 
σουβά άπό τσιμεντόλασπη. Φυσικά στά σπίτια αύτά, όταν κανείς κτυπήση μέ ένα 
σφυρί ή μιά πέτρα πέφτει ό σουβάς καί φαίνεται τό κενό. Είδαμε τέτοια άνοίγματα 
άπό κτυπήματα αύτοκινήτων πού σταθμεύουν κοντά στον τοίχο. Τό έσωτερικό όλων 
τών σπιτιών έξοπλίζεται μέ όλα τά σύγχρονα μέσα άνέσεως (αΐρ κοντίσιον, λουτρά, 
θέρμανσι, ήλεκτρισμό).

Ά πό  εκεί πήγαμε στό προάστειο Γουίλ Βάλλεϋ όπου συναντήσαμε τον φίλ- 
τατο γιατρό κ. Βασίλη Πουλόπουλο, πού είναι έκεΐ εγκατεστημένος καί διατηρεί
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ΐατρέΐον φυσιοθεραπείας. Ό  κ. Πουλόπουλος είναι γνωστός άπό τάς ’Αθήνας δπου 
εΐργάσθη άπό τούς πρώτους ώς φυσιοθεραπευτής. Ένθουσιάσθη πού τον έπεσκέφθη- 
μεν, δεδομένου μάλιστα δτι είμαστε καί συμπατριώτες (Τριπολιτσιώτες). Μάς 
άπήγαγε κυριολεκτικώς καί μάς πήγε σ’ ένα πολυτελέστατο κέντρο δπου φάγαμε 
ωραίο ψάρι τό μεσημέρι Ινώ άπ’ έξω βλέπαμε τό δάσος καί τούς καταρράκτες. ’Από 
έκεϊ μάς πήγε περίπατο στο έθνικό πάρκο τοϋ Βάλλεϋ τό όποιον είχεν έπισκεφθή 
καί ή Βασίλισσα τής Ελλάδος Φρειδερίκη καί στο όποιο υπάρχουν αιωνόβια έ'λατα 
πανύψηλα. 'Υπάρχει καί τουριστικό κέντρο έκεϊ, δπου πωλοϋνται διάφορα ένθύμια. 
Περπατήσαμε δύο ώρες μέσα στο δάσος αύτό μέ τούς σκιούρους, καί τά άγρια ζού
δια καί συζητήσαμε τόσα καί τόσα για τήν Ελλάδα μας καί γιά τούς κοινούς φίλους.

Τό άπόγευμα στις 6 μ.μ. μάς πήγε στο σπίτι του πού ήταν ένα διαμέρισμα 
πολυκατοικίας, δπου γνωρίσαμε τήν Έλληνοαμερικανίδα γυναίκα του, μια εύγε- 
νεστάτη καί χαριτωμένη κυρία. Είχαμε παρέα τον γέρο Κωτσώνη άπό τήν 
'Ελλάδα, πού ήλθε νά δή τήν παντρεμένη κόρη του καί τό γαμπρό του 'Έ λ
ληνα γιατρό άπό τήν Αίγυπτο. ΤΗλθαν καί δύο άλλοι κύριοι, 'Έλληνες, κι’ 
δλοι στρωθήκαμε στο φαγητό, τό έλληνικώτατο φαγητό πού είχε μαγειρέψει ή κ. 
Πουλοπούλου. 'Η  συζήτησις άνοιξε γιά πολλά θέματα καί όπως άντελήφθην τό 
θέμα πού διαρκώς άπασχολεϊ τούς "Ελληνας τής ’Αμερικής είναι ή συνοχή του ελλη
νικού στοιχείου καί ή όργάνωσις τόσον στήν ’Αμερική δσον καί στήν Ελλάδα τής 
κοινωνικής ζωής κατά τρόπο άποδοτικό, πολιτισμένο καί άνιδιοτελή. 'Ομολογου- 
μένως περάσαμε μιά ωραία ελληνική βραδυά.

"Οταν φύγαμε ό κ. Κολλίνος μάς πήγε σπίτι του, δπου ματαίως περίμενε 
ή γυναίκα του γιά τό γεύμα, τό όποιο μάς είχε κάμει στο μεταξύ ό κ. Πουλόπουλος. 
Έ κεϊ άρκεσθήκαμε σ’ ένα άναψυκτικό. Ά πό  κεΐ φύγαμε στις 12.30 μετά τά μεσά- 
νυκτα καί άποφασίσαμε μέ τον κ. Λοΐζο νά έπιστρέψωμε στο Μαίρυσβιλλ. ’Έτσι 
κάναμε καί ένα νυκτερινό ταξίδι μέ φεγγάρι. Τό θέαμα τής πόλεως μέ τά φώτα ήταν 
ωραιότατο ή δέ μεγάλη δεύτερη γέφυρα (κρεμαστή) έδινε τήν έντύπωσι δτι πετοΰσε 
κανείς μέ άεροπλάνο - αυτοκίνητο έπάνω άπό τή θάλασσα. 'Ύστερα άπό πορεία 3 
ωρών φθάσαμε στο Μαίρυσβιλλ.

ΑΓΧΟΣ ΔΙΕΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΠΙΣΤΡΑΝΟ

'Ο  κουμπάρος μου κ. Σταύρος Κολλίνος άποφάσισε νά πάμε μιά έκδρομή 
μέ τήν κυρία του, τήν Ελένη, καί τά παιδιά του στο Σάν Ντιέγκο. ’Έ τσι ξεκινώντας 
άπό τό Λος ’Άντζελες άκολουθήσαμε τό Φρήγουαίη καί τρέχοντας μέ 100 χιλιό
μετρα τήν ώρα φθάσαμε στο Μίσσιον Σάν Ζουάν Καπιστράνο, δηλαδή σ’ ένα άπό τά 
πρώτα μοναστήρια τών καθολικών ιεραποστόλων πού πήγαν στήν Αμερική καί 
έκαναν χριστιανούς τούς ’Ινδιάνους.

'Ο δρόμος τον όποιον άκολουθήσαμε είναι παραλιακός προς τά νοτιοανατο
λικά τής Καλιφορνίας καί ή διαδρομή είναι θαυμασία, γιατί άκολουθεϊ τήν παραλία 
στον κόλπο τής Καλιφορνίας. Τό Καπιστράνο δπου σταματήσαμε βρίσκεται στο μέσον 
τής διαδρομής προς τό Σάν Ντιέγκο καί είναι πολύ ένδιαφέρον. Πρόκειται γιά ένα 
συγκρότημα μοναστηριού μεγάλου, δπου οί μοναχοί είχαν κάμει τελειότατες γιά 
τήν έποχή έκείνη έγκαταστάσεις, οχι μόνο γιά τό ιεραποστολικό τους έργο, άλλα καί 
γιά τήν άμυνα έναντίον τών ’Ινδιάνων οί όποιοι τούς έπετίθεντο. 'Η  περιοχή τού 
Καπιστράνο, πού μπαίνει κανείς μέ εισιτήριο, είναι τουριστική καί βλέπει κανείς τά 
κελιά τών καλογήρων, τήν παλιά έρηπωμένη έκκλησία, ένα μουσείο μέ διάφορα 
έργαλεΐα, διάφορα σαλόνια, εικόνες καί άγάλματα τού Χριστού καί τής Παναγίας, 
τά ιερά άμφια τών έπισκόπων καί τήν έκκλησία πού λειτουργεί σήμερα καί ή όποια 
περιέργως έχει είκονοστάσιο (τέμπλο) κατά τό σύστημα τής ’Ορθοδόξου έκκλησίας.
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Οί στοές καί γενικά ή άτμόσφαιρα είναι επιβλητική καί υποβλητική, οί δέ κήποι 
διατηρούνται ωραιότατοι μέ άνθη καί συντριβάνι καί περιστέρια, έ'τσι πού συγκεν
τρώνουν πολλούς τουρίστες. Μετά τήν έπίσκεψί μας στο Σάν Καπιστράνο συνεχίσαμε 
τήν πορεία μας προς το Σάν Ντιέγκο, δπου φθάσαμε το άπόγευμα. Άφοϋ γυρίσαμε 
τήν πόλι, πού είναι μιά πολύ ωραία καί άπο άπόψεως κτισμάτων καί άπό άπόψεως 
δρόμων, πήγαμε καί έπισκεφθήκαμε τον περίφημο ζωολογικό κήπο πού θεωρείται 
ό μεγαλύτερος του κόσμου, γιατί καταλαμβάνει 100 ολόκληρα στρέμματα. Τά ζώα 
έκεϊ έχουν τοποθετηθή πολύ καλά σέ ιδιαίτερα διαμερίσματα. Τό διαμέρισμα των 
καμηλοπαρδάλεων είναι ωραιότατο μέ 15 καμηλοπαρδάλεις. Χρειάζονται 3 ώρες 
γιά νά περάσουμε άπο τά διάφορα διαμερίσματα. ’Αλλά υπάρχουν καί λεωφορεία 
πού κάνουν τή διαδρομή μέσα στον κήπο σέ 45' τής ώρας καί μπορεί ό καθένας νά ίδή 
τά πάντα. Οί λίμνες, οί φώκες καί γενικά δλες οί έγκαταστάσεις είναι καλλιτεχνικώ- 
τατες καί καθαρώτατες, σέ τρόπο ώστε καμμιά μυρουδιά δέν προδίδει δτι ύπάρχει 
έκεϊ ζωολογικός κήπος. Τό βραδάκι έπιστρέψαμε στο Λος ’Άντζελες καί κατά τήν 
επιστροφή κατάλαβα δτι είχε δίκιο ό αστυνομικός πού μοϋ έλεγεν δτι άντιμετωπίζουν 
πρόβλημα Τροχαίας, γιατί ό συνωστισμός των αύτοκινήτων ήταν τόσος ώστε παρά 
τις 4 σειρές έκατέρωθεν ύπεχρεοϋντο νά πηγαίνουν σιγά καί πολλές φορές νά στα
ματούν, μέχρις δτου έλευθερωθή ή άραιώση ή κυκλοφορία.

( Στο επόμενο : Σικάγο )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τά; κινήσει; των. 
'Οταν τά βλέπετε νά παίζουν εί; τόν δρόμον ή εί; τά πεζοδρόμια, ελαττώνετε τήν ταχύτητα 
του αύτοκινήτου σα;, γιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη

κορνάρετε δυνατά



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΝ

ΤΟ
ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟ Υ 1821

'Γπό τοϋ 'Τπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

— Α' —

Η παγκόσμιος ιστορία όμιλεΐ διά πολλάς έπαναστάσεις πού παρεκινήθησαν άπό 
τάς άνάγκας των λαών διά ισότητα, διά παραχώρησιν περισσοτέρων δικαιω

μάτων, δι’ αυτήν ταύτην την έπιβίωσιν. Καμμία όμως έπανάστασις δεν παρεκινή- 
θη καί δεν ένεψυχώθη άπό τό ιδανικόν τής ελευθερίας καί μόνον. Καμμία, πλήν τής 
ελληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821, κατά την οποίαν σόμπαν τό ’Έθνος Ιξηγέρθη 
ιός εις άνθρωπος καί έκραύγασεν άνά τά πέρατα τής οικουμένης τό άμίμητον « Ε 
λευθερία ή Θάνατος!»

Αύτό τό ιστορικόν θαϋμα άτενίζεται άπό όλους μας πάντοτε, άλλά περισσότε
ρον κάθε φορά πού έγγίζει ή Πανεθνική 'Ημέρα τής 25ης Μαρτίου. Ή  σκέψις μας 
πηγαίνει έκεΐ, εις τήν «αίωνίαν κορυφήν» κατά τήν έκφρασιν τοϋ Σολωμοΰ, τής 
οποίας τό όμοιον δεν έγράφη μέχρι σήμερον εις τάς παγκοσμίους δέλτους τής ιστο
ρίας. Καί δέν έγράφη διότι ούδεμία άλλη έπανάστασις έχει νά παρουσιάση παρομοίαν 
συνολικήν συμμετοχήν γυναικών, γερόντων καί παιδιών εις τον υπέρ τής ελευθερίας 
άγώνα. Δέν έγράφη διότι ούδεμία άλλη έπανάστασις κατώρθωσε μέχρι τοιούτου ση
μείου, κατά τον μνημειώδη λόγον τοϋ Μακρυγιάννη, νά μεταφέρη τον άνθρωπον άπό 
τό «έγώ» εις τό «έμεϊς». Καί ακόμη, δέν έγράφη διότι έκεϊνο τό άποφασιστικόν 
άλμα, έκεϊνος ό μεγαλειώδης συμπνευματισμός τοϋ λαοΰ μας κατά τό 1821, έπρα- 
γματοποιήθη χάρις εις τήν έξοικείωσιν μέ τον θάνατον, χάρις εις τό άδυσώπητον 
δίλημμα πού έθετεν ή ιδέα τής Ελευθερίας.

'Υπάρχουν ήμέρες καί ήμερομηνίες προωρισμένες νά συνοψίζουν ολόκληρον 
τήν ιστορίαν ενός λαοϋ. 'Υπάρχουν στάδια εις τά όποια ό νοϋς τοϋ άνθρώπου ευρί
σκει ό, τι τό τέλειον, ό, τι τό άνθρώπινον καί θειον εις θαυμαστήν πράγατι έναρ- 
μόνισιν. "Οπως καί αν περιγραφοΰν αύταί αί μεγάλαι στιγμαί, αί πληθωρικαί εις 
ιδανικά, όπως καί αν άναποληθοΰν καί εικονογραφηθούν, ό καθείς θά αίσθανθή τήν 
άδυναμίαν τών λόγων έμπρός εις τό όρόσημον πού δέν ομοιάζει μέ τά άλλα. Δέν θά 
μπορέση όμως κανείς νά μή αίσθανθή καί πάλιν τήν κατάπληξιν, νά μή άναρριγή- 
ση, όταν άντικρύση πρόσωπο μέ πρόσωπο τήν ίεράν εικόνα τού Είκοσιένα, όταν ή 
πυρωμένη μνήμη τοϋ ’Έπους καταστή βίωμα ιερό καί κατανοηθή άπό δλας τάς πλευ
ράς ή σπουδή θανάτου τών προγόνων.

** *

Εγνώριζαν οί "Ελληνες τοϋ 1821 τήν υψηλήν γηΐνην άποστολήν των καί δέν 
έπρόκειτο νά προδώσουν τάς έλπίδας τάς οποίας άπό τριών χιλιετηρίδων έστή- 

ριξαν εις αυτούς οί πάσης μορφής καί προελεύσεως κάτοικοι τοϋ πλανήτου μας. 
"Οσον καί άν τό Γένος, κατά τήν έπακολουθήσασαν τήν άλωσιν τής Κωνσταντίνου-
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πόλεως περίοδον, έφαίνετο άκρωτηριασμένο, καταπληγωμένο καί ταπεινωμένο, 
δσον καί αν οί ισχυροί της Εύρώπης άντεμάχοντο την ελπίδα του καί τοϋ συνιστοΰ- 
σαν να περιμένη άκόμα, δ πόθος τοϋ να άποτιναχθή ό ζυγός έθριάμβευσε. ’Ανήκει 
τοϋτο εις τάς ικανότητας της ελληνικής φυλής, μία ικανότητα πού έκαμε τήν παγκό
σμιον ιστορικήν συνείδησιν να θαυμάση πρώτα τό πώς διετηρήθη ό Ελληνισμός θαμ
μένος τετρακόσια χρόνια εις τήν άσάλευτη σκλαβιά—καταποντισμένος μέσα εις 
δεκάδας εκατομμυρίων αλλοφύλων καί αλλοθρήσκων, πού ήσαν συνάμα άπόλυτοι 
εις τον δεσποτισμόν καί άπόλυτοι εις τον υλισμόν—καί ύστερα νά πάρη τό μέρος του.

Τό πώς διετηρήθη ό Ελληνισμός κατά τήν μακραίωνα δουλείαν, τό πώς ή- 
δυνήθη νά άναστηθή δπως ό φοΐνιξ μέσα από τήν τέφραν του καί νά συνέχιση τον 
πανανθρώπινον ρόλον του εις τήν μεγάλην ιστορικήν του συνέχειαν, είναι στοιχεία 
πού θά διδάσκουν τον άνθρωπον δλων τών έποχών, στοιχεία πού θά φωτίζουν τήν 
φιλοσοφικήν καί έπιστημονικήν σκέψιν ένόσω ύπάρχουν άτομα καί κοινωνίες. ’Από 
τήν προεπαναστατικήν σκέψιν καί πραξιν τοϋ Ελληνισμού, άπό τήν πνευματικήν 
καί υλικήν πορείαν τοϋ Γένους προς τό 1821, ό άνθρωπος πάσης γωνίας τής γής 
θά ίδη πολλά καί πολλά θά καταστήση βιώματα ζωής, έλευθερίας καί προόδου προς 
τό ήθικόν—τουλάχιστον—μεγαλεΐον. Θά ιδη τό ελληνικόν Γένος νά παλαίη άπό τών 
πρώτων στιγμών τής ύποδουλώσεως εις τον τουρκικόν ζυγόν, νά κατορθώνη νά όρ- 
γανωθή καί νά διαβιβρώσκη τήν πανίσχυρον αυτοκρατορίαν. 'Η  σταθερά συνείδησις 
δτι άποτελεΐ εν  Γ έ ν ο ς ,  πού μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου άποκτάται, κατορθώνει 
νά τονώση τήν διπλήν του πνευματικήν παράδοσιν—προχριστιανικήν άρχαιότητα 
καί Βυζάντιον—καί νά συσφίξη τούς έκ τοϋ παρελθόντος ισχυρούς φυλετικούς, ψυ
χικούς καί πνευματικούς δεσμούς. Θά ίδη τήν συνοχήν αυτήν δ, τι τοϋ έλληνικοΰ νά 
διατηρήται άκμαία καθ’ δλην τήν πικράν περίοδον τής δουλείας, έπί αύτής δέ νά 
θραύωνται δλα τά δεινά πού επισωρεύουν αί δηώσεις, οΐ έξευτελισμοί, ό θάνατος...

Πολλά άκόμα ήμπορεΐ νά ίδη ό άνθρωπος κάθε σημείου τής ύψηλίου άπό τήν 
περίοδον τών τετρακοσίων χρόνων δουλείας. Ρημαγμένα τά σπίτια, σκορπισμένες οί 
οικογένειες, οί άνθρωποι βασανισμένοι, χαμένοι καί θανατωμένοι, άλλά ποια παρα
καταθήκη φωτός! Μέσα εις τό φώς τών προγόνων, τό φώς πού έσπειρε άρχαιότης 
καί Βυζάντιον, ό Ελληνισμός διαλογίζεται, αισθάνεται, φαντάζεται, ονειρεύεται καί 
δημιουργεί. Πληθύνεται κατ’ αυτόν τον τρόπον ή τάξις τών λογίων, ή όποια άξιο- 
ποιεϊ δ, τι έκ τής παραδόσεως είχε κληροδοτηθή. Πληθύνονται τά κέντρα θρησκευ
τικής άκτινοβολίας—"Αγιον "Ορος, Πάτμος, Μετέωρα, 'Ιεροσόλυμα, "Ορος Σινα 
καί τόσα άλλα—καί άποκτοΰν γενικήν πνευματικήν άκτινοβολίαν μέ τον χειρόγρα
φον ιδίως πλούτον των. Παραλλήλως, ή δημώδης παράδοσις, τά ήθη καί έθιμα, οί 
λαϊκοί μϋθοι, ή λαϊκή πνευματική δημιουργία γενικώς εις τον λόγον καί τήν τέχνην, 
διατηρούν εις τήν ψυχήν τών υποδούλων άμείωτον τό ήρωϊκόν πνεύμα τών προγό
νων καί τό φρόνημα τόσον άκμαΐον, ώστε δεν ήμπορεΐ παρά κάποτε τό όραμα τής 
Έλευθερίας νά μεταβληθή εις ενέργειαν ζωής. Μέ αυτά τά συστατικά, πλημμυρι
σμένα δλα άπό τό φώς εκείνο τό φυσικό, τό ήθικό, τό πνευματικό, τό φώς τών ιδεών 
καί τής τέχνης, τής επιστήμης καί τής έλευθερίας, πού οί υπόδουλοι δέν ηδυναντο 
νά φαντασθοΰν ούτε διά μίαν στιγμήν δτι ήμποροΰσαν νά τούς τό στερήσουν οι δυ- 
νάσται, τό Γένος δέν ήτο δυνατόν παρά νά οραματίζεται ή μάλλον νά άντικρύζη την 
’Ελευθερίαν ώς δραμα ολόφωτο. Τό εΐπεν ό Σολωμός:

Λάμψιν έχει δλη φλογώδη, 
χείλος, μέτωπο, οφθαλμός, 
φώς στο χέρι, φώς στο πόδι, 
κι’ δλα γύρω του είναι φώς...

Ή  στέρησις τής έλευθερίας δέν αποτελούσε διά τον Έλληνα ένα γεγονος ά-
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πλό προσωπικού ή καί γενικωτέρου περιορισμού, μίαν μείωσιν των δικαίων του. 
’ Ητο ή μεγάλη προσβολή τοϋ άνθρωπισμοΰ του, ή πιο τρομερή βλασφημία πού φθά
νει έως τούς ουρανούς καί συγκλονίζει τον Δημιουργό πού έπλασε το πλάσμα του 
έλεύθερο. Δι’ αύτό καί έμόχθησε το πνεύμα, καί έγινεν ή πραξις ήρωϊσμύς καί με- 
γαλεΐον είς μέγεθος καί όγκον ήμιθέων. Δι’ αύτο καί έπετελέσθη το υψηλότατο χρέος 
της ’Ελευθερίας χωρίς ούτε στιγμήν να άποσυρθή το βλέμμα άπό τον ούρανόν, δι’ 
αύτο καί έπληρώθη ή ’Ελευθερία μέ τον θάνατον των ήρώων, δι’ αύτο καί έφεγγο- 
βόλησε τό μέγα ξέσπασμα τοϋ Εΐκοσιένα άπό μίαν γνησίαν άρετήν, γεμάτη άπό 
τήν χάριν τής ταπεινότητος. ΤΗτο ό άγων έκεΐνος μία έσχάτη άπόφασις, μία έξόρ- 
μησις άπό εκείνες πού λαμβάνονται δταν ύπαγορεύη ή πυκνή, βουβή πίκρα των άν- 
θρώπων πού έχασαν τήν ελευθερία τους, άλλα καί μία άπόφασις πού λαμβάνεται 
όταν οί νεκροί εμπνέουν, δταν ό θάνατος ζωογονή, δταν τα πάντα οδηγούν εις τό 
συγκλονιστικόν καί άναπότρεπτον δίλημμα: Ελευθερία ή Θάνατος!

Είς αυτό τό δίλημμα, πού είχε τραγικά άπλοποιηθή, τό Γένος έσπούδασε τήν 
άποφασιστικότητα, τήν δωρική του έμμονή, τον περιπαθή εκείνον έρωτα προς 
τήν ’Ελευθερίαν. Μέσα άπό τό σκοτεινό τέναγος τοϋ θανάτου, τό Γένος έβγήκε κο- 
σμημένον άπό πλουσιωτάτην πείραν, πείραν τραγικήν πού τό έθρεψε καί τό έλάμπρυ- 
νε. Συνέτεινε προς τοΰτο ό ήρωϊσμός τής ελληνικής ψυχής, συνέτειναν πνεύματα φω
τεινά διά τοϋ λόγου καί τοϋ παραδείγματος καί τής γραφίδος, συνέτεινεν ή πίστις 
προς τον Θεάνθρωπον καί τήν δικαιοσύνην αύτοΰ. «'Η  δικαιοσύνη ’Εκείνου—τοϋ 
Θεοΰ—μας έσωσε καί θέλει μάς σώση», λέγει ό Μακρυγιάννης. Συνέτειναν άκόμα 
ή διάχυτος παρουσία καί νοσταλγία τής άρχαίας ελληνικής μνήμης, ό λαϊκός πολιτι- 
μός των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ή άναπτυχθεϊσα Μεγάλη ’Ιδέα, τά φιλοσοφικά 
ρεύματα τής ’Αναγεννήσεως, αί τάσεις καί ροπαί τοϋ φιλελευθερισμού, άλλά καί ή 
σφοδρά φυσιολογική άπέχθεια κατά των άλλοπίστων, πού εΰρισκε τό άντίδοτόν της 
είς τήν λατρείαν τής ’Ορθοδοξίας. Χωρίς ελευθερία, έπίστευε ό Ελληνισμός, ή ζωή 
γίνεται άκατανόητη, ένα βαθύ καί άπαθλιωμένο κάτεργο, δπου ό άνθρωπος κινεί
ται σωματικώς ενώ είναι ήθικώς νεκρός. Χωρίς ελευθερία ό άνθρωπος παύει νά εί
ναι άνθρωπος, παύει νά έκπληροϊ τήν άποστολήν του είς τον κύκλον πού έχάραξαν 
θείοι καί άνθρώπινοι νόμοι τής ζωής. Αύτό τό βαθύ νόημα κρύβει ή υπερήφανη δια- 
κηρυξις τού Ρήγα Φεραίου «"Οποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά», 
αύτό οίστρηλατεϊ τό σάλπισμα «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα 
χρόνια σκλαβιά καί φυλακή»....

** *

Π ριν άγορασθή μέ ποταμούς αίματος έλληνικοΰ ή ’Ελευθερία, έμόχθησε τό 
πνεύμα καί έγιγαντώθη ή πραξις. "Εσπειρε σταθερά ό Κοραής σπόρον μέ τά 

πνευματικά προϊόντα πού έξέπεμπε προς τό υπόδουλον Γένος, ό σπόρος έκαρποφό- 
ρησε καί ό Ελληνισμός μετέβαλε τούς δισταγμούς του είς αύτοδύναμον έκφρασιν. 
’Έσπειρε σταθερά ό Φεραΐος καί άνύψωσε τό φρόνημα είς δυσθεώρητα υψη. Καί οί 
άρματολοί καί οί κλέφται, ό λαός ό πεπαιδευμένος καί ό άγράμματος, τό Έθνος 
ολόκληρον άπεδύθη είς τον τιτάνειον έκεϊνον άγώνα πού, χάρις είς τούς Φιλικούς 
ώδηγήθη είς τήν Μεγάλην Κορυφήν τού 1821. Αύτό ύπήρξε τό σπουδαϊον άποτέ- 
λεσμα των άνθρώπων πού έστάθησαν μεταξύ τής έλευθερίας καί τού θανάτου : Έ -  
καρποφόρησεν ή άρετή, ό ήρωϊσμός καί ή σκέψις, καί άνεβιβάσθη τό βάρος τής 
ιστορικής εύθύνης είς τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τής ζωής.

(To Β' μέρος είς τό προσεχές τεύχος)



(Σ υ νέχε ια  έκ  του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.

Λ
Λαγκαδά.
Πάροδος τής όδοϋ Στρυμόνος 31, στο τέρμα των λεωφορείων «'Ομόνοια - Βο

τανικός».
Πρόκειται για τήν γνωστή πόλι τής Κεντρικής Μακεδονίας, πού είναι έδρα 

ομωνύμου έπαρχίας καί εύρίσκεται στήν βορειονατολική άκρη τής ομωνύμου πεδιά- 
δος, στον νομό Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχει περί τις 7 χιλιάδες κατοίκους καί άπέχει 
άπό τήν Θεσσαλονίκη 20 χιλ. Κατά τήν ήμέρα τής έορτής τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου 
καί Ελένης τελούνται στον Λαγκαδά πυροβασίες, τα γνωστά «αναστενάρια».

Λαγού μιτζή.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγροϋ 140, στήν ΓΙάντειο Σχολή. (’Αρχίζει άπό τήν 

«Παιδική Χαρά» του Κουκακίου καί τελειώνει στήν όδό Ρουμπέση, στο Κατσιπόδι).
«Λαγουμιτζής», είναι προσωνυμία τοϋ Κώστα Άργυροκαστρίτη, ’Αθηναίου 

άγωνιστοΰ τοϋ 1821, πού, κατά τό διάστημα 1821 - 1827, έ'σωσε τήν Άκρόπολι 
άπό άνατίναξι.

Λαδα Χρήστου.
Πάροδος τής όδοϋ Σταδίου 17, στον «'Άγιο Γεώργιο» τοϋ Καρύτση.
'Ο Χρήστος Λαδάς, δικηγόρος καί πολιτικός τής συγχρόνου έποχής μας, γεν

νήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1891. Έξελέγη πλειστάκις βουλευτής ’Αθηνών καί έχρη- 
μάτισεν έπανειλημμένως υπουργός.

Τήν 1η Μαΐου 1948, παραμονή τοϋ Πάσχα, υπουργός ών τής Δικαιοσύνης 
στή συμμαχική Κυβέρνησι Θ. Σοφούλη — Κ. Τσαλδάρη, ένώ έξήρχετο τοϋ ίεροϋ 
ναοΰ τοϋ Α γίου Γεωργίου τοϋ Καρύτση, έδολοφονήθη υπό κομμουνιστοΰ, φέροντος 
στολήν σμηνίτου, κατόπιν έκρήξεως χειρομβοβίδος πού έρρίφθη επί τοϋ αυτοκινήτου 
του. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες των ’Αθηνών).

Λαερτίου Διογένους.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 139, απέναντι στή στάσι «’Ιθάκης» τής λεω- 

φορειακής γραμμής «Άχαρνών».
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Ό  Διογένης Λαέρτιος, "Ελλην συγγραφεύς καί φιλόσοφος, γεννήθηκε, κατά 
πάσαν πιθανότητα, στη Λαέρτη της Κιλικίας καί έζησε στήν ’Αθήνα, πιθανώς τον 
3ο μ.χ. αιώνα. Τό εργό του άποτελεΐ σημαντικήν πηγήν της ιστορίας τής άρχαίας 
έλληνικής φιλοσοφίας.

Λαέρτου.
Πάροδος τής όδοϋ Ίφικράτους 53, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων «Νέον 

Παγκράτι».
Ό  Λαέρτης ή Λαέρτιος, μυθολογικός βασιλεύς τής ’Ιθάκης, ήταν γυιός τοϋ 

Άρκεισίου καί τής Χαλκομεδούσης. ’Από την γυναίκα του Άντίκλεια κόρην τοϋ 
Αύτολύκου, άπέκτησε τον γνωστόν ηρώα τοϋ Τρωικού πολέμου, τον Όδυσσέα, ό 
όποιος έπωνομάζετο καί Λαερτιάδης. "Οταν μετά τήν μνηστηροφονίαν έπανεστά- 
τησαν οί ’Ιθακήσιοι άριστοκράτες, έβοήθησε τον γυιό του Όδυσσέα νά καταπνίξη 
τήν έπανάστασι καί έφόνευσε τον Εύπείθη.

Λαζαίων.
Πάροδος τής όδοϋ Ζαχαρίτσα 28, κοντά στήν πλατεία «Γαργαρέτας».
"Ελαβε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τών συνωνύμων άρματολών καί κλεφτών 

τοϋ Όλύμπου, οί όποιοι έδρασαν τον ΙΗ ' - ΙΘ' αιώνα.
Λαζαράδων.
Πάροδος τής όδοϋ Γιαννιτσών 45, κοντά στον «"Αγιο ’Αλέξανδρο» τής Νέας 

Κυψέλης.
Οί Λαζαράδες, χωριό τής κοινότητος Τρανοβάλτου, τής επαρχίας καί τοϋ νο- 

μοϋ Κοζάνης (κάτοικοι 300), είναι ιστορικά γνωστό άπό τό γεγονός ότι στή περιοχή 
του, κατά τήν διάρκεια τοϋ Α' Βαλκανικοΰ πολέμου, διεξήχθη ολοήμερη μάχη με
ταξύ έλληνικοΰ καί τουρκικού στρατού, πού είχεν ώς άποτέλεσμα νά καταλάβουν 
οί "Ελληνες τό χωριό καί νά υποχωρήσουν οί τουρκικές δυνάμεις.

Λακεδαίμονος.
Εύρίσκεται στον συνοικισμό «"Αγιος Δημήτριος» ’Αμπελοκήπων, κοντά στήν 

ομώνυμη εκκλησία καί πλατεία.
«Λακεδαίμων» έλέγετο, κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν, ή πόλις πού είχε κτισθή 

έπί τών ερειπίων τής άρχαίας Σπάρτης.’Έλαβε τήν ονομασία αύτή άπό τον έπω- 
νυμο ηρώα καί βασιλέα της Λακεδαίμονα, γυιό τοϋ Διός καί τής Ταϋγέτης καί σύ
ζυγο τής Σπάρτης. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν "Ανω Δάφνη).

(  Συνεχίζεται)
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Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν  

Μ Η Ν Ο Σ  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  1 9 6 4

Α ) Κατά τον μήνα Φεβρουάριον έ.έ. καί άπό 1—29 εις ’Αθήνας—Πειραιά— 
Πάτρας καί Κέρκυραν:
1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής των οίκοι ...........  3.151 Μέλη
2. » εις ιατρεία » » » ......................  1.806 »
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας

εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια .....................  713 »
4. 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας.........  96 »
5. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . 173 »
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ................................................. 38 νέα »
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιη- 

θεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοΰ νοσοκομείου
’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας Άθην.-Πειρ. . 4.672 »

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δραχμών 7.548 εις 44 »

’Ή τοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω .................. 10.693 »
9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής εκλογής των ............... 9.311 συνταγαί.

’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Ιανουάριος 1964 εχει ώς εξής:
’Έσοδα τακτικά δρχ.............................................................  515.815,80
’Έσοδα έκ συμμετοχής Δημοσίου δρχ............................. 271.241,10

Σ ύ ν ο λ ο ν  Ε σ ό δ ω ν  787.056,90
’Έ ξ ο δ α  521.938,45

Β ) Καθίστ αται γνωστόν ότι εφεξής, αΐ διάφοροι φυσιοθεραπείας ώς λ.χ. 
κινησιοθεραπείας μαλαξοθεραπεΐαι κ.λ.π., δέον νά ένεργώνται μόνον παρά πτυχιού- 
χων φυσιοθεραπευτών καί ούχί παρά πρακτικών τοιούτων. Έ π ί πλέον ούτος έκτος 
τοΰ διπλώματος των, πρέπει νά κέκτηνται καί άδειας έξασκήσεως έπαγγέλματος 
του φυσιοθεραπευτοΰ. Προς τοϋτο οί χρησιμοποιοϋντες έκάστοτε τοιούτους φυσιο- 
θεραπευτάς, βάσει γνωματεύσεως του θεράποντος ιατρού καί εντολής τού Ταμείου, 
δέον νά εχωσιν ύπ’ όψει των ότι δεν θά δύνανται νά λάβωσι τά παρεχόμενα ώς άμοι- 
βήν εις τούτους χρήματα αυτών, έάν προηγουμένως δέν προσκομισθώσιν άπαξ εις 
τά γραφεία τοΰ Κλάδου τά ώς είρηται δικαιολογητικά, άποκλειστικώς καί μόνον 
ταύτα, παρέχοντα τό δικαίωμα εις τούς φυσιοθεραπευτάς νά άσκώσι τό επάγγελμά 
των ή επίσημα άντίγραφα τούτων, προκειμένου εις τηρούμενον παρά τώ Ταμείω 
ειδικόν βιβλίον νά άναγραφώσιν ώρισμένα άπαραίτητα στοιχεία τούτων, ώς λ.χ. 
ό άριθμός καί ήμερομηνία έκδόσεως, ’Αρχή έκδόσασα ταύτα, όνοματεπώνυμον φυ
σιοθεραπευτοΰ, διεύθυνσις κατοικίας αύτοΰ κ.λ.π.

Γ ) ’Έστω ύπ’ όψει τών ήσφαλισμένων ότι, εις περίπτωσιν άπωλείας είτε 
έντολών τοΰ Ταμείου δι’ ίατρικάς ή παρακλινικάς έξετάσεις, θεραπείας κ.λ.π. είτε 
έγγυητικών έπιστολών πάσης φύσεως, ύπαιτιότητι τών ιδίων ή τών δικαιούχων 
τρίτων, δέν έκδίδονται άντίγραφα τούτων, διότι ταΰτα δέν δύνανται νά άποτελέσωσι 
νομίμους τίτλους πρός έξόφλησιν δαπανών. Συνεπώς πάσα άπώλεια τών άνωτέρω
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δικαιολογητικών έχει ώς αποτέλεσμα την έξ ολοκλήρου έπιβάρυνσιν των υπαιτίων, 
καθ’ ά χρηματικά ποσά έκαστον τούτων άντιπροσωπεύει.

Δ )  Κατόπιν τής έπειγούσης ύπ’ άριθ. ΠΥΣ 18102/24-2-1964 άποφάσεως 
του κ. 'Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, κοινοποιηθείσης εις Κλάδον 'Υγείας τήν 
μεσημβρίαν τής σήμερον, τροποποιείται προγενέστερα όμοια καί ορίζεται 6τι, άπό 1ης 
Μαρτίου έ.έ., δέν θά άναγνωρίζωνται έγκρίσεις έκτελέσεως όδοντιατρικών έργασιών, 
ύπό των μέχρι τοΰδε υπηρεσιακών οδοντιάτρων του Ν.Α.Π., έπί προστατευομένων 
μελών τοϋ Ταμείου, εΐ μή μόνον τοιαϋται τών έλεγκτών ιατρών τής Κεντρικής 'Υ
πηρεσίας 'Υγειονομικής Περιθάλψεως 'Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων τοϋ Δημοσίου τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, έδρευούσης έπί τής όδοΰ ’Αθήνας καί Σοφοκλέους. 
Τό μέτρον τοΰτο έλήφθη προς συντονισμόν τοϋ ελέγχου καί τής ένιαίας παρακολου- 
θήσεως τής οδοντιατρικής περιθάλψεως, τών δυνάμει τοϋ Βασ. Διατάγματος 665 /62 
δικαιουμένων προσώπων καί έπεξετάθη όχι μόνον έφ’ όλων τών μελών τών οικογε
νειών τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (’Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής 
καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας), άλλά καί τών πολιτικών υπαλλήλων τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εθνικής Άμύνης καί τών μελών τών οικογενειών των. Κατόπιν τούτου οΐ 
έχοντες άνάγκην οδοντιατρικής περιθάλψεως, ήτοι σφραγίσεως ή έξαγωγής όδόντων, 
θεραπειών όδόντων ή ούλίτιδος, καθαρισμού κ.λ.π., δέον νά μεταβαίνωσιν εις τούς 
έλεγκτάς οδοντιάτρους τής 'Υπηρεσίας 'Υγειονομικής Περιθάλψεως τοϋ 'Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας, προς διαπίστωσιν τών ένδεικνυομένων οδοντιατρικών έργασιών 
καί χορήγησιν αύτοΐς τών σχετικών έγκριτικών έντολών προς τούς ΐδιώτας οδοντι
άτρους τής έκλογής τών ένδιαφερομένων. Οί ιατροί ούτοι τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνι
κής Προνοίας καθίστανται ωσαύτως αρμόδιοι, όπως καί μετά τό πέρας τών παραγγελ- 
θεισών οδοντιατρικών έργασιών, γνωματεύωσι καί περί τής έκτελέσεως τών έγκρι- 
θεισών έργασιών. Επίσης καί ή θεώρησις τών συνταγών τών οδοντιατρικών φαρμά
κων, άτινα θά άναγράφωσιν εις τό συνταγολόγιον οί θεράποντες ιατροί τών μελών 
είτε ίδιώται είναι ούτοι, είτε οί οδοντίατροι τοϋ Ν.Α.Π., θά γίνεται ομοίως παρά τών 
έλεγκτών ιατρών τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. Προ τής έκτελέσεως όμως 
τών συνταγών τούτων εις τά φαρμακεία, δέον οί ένδιαφερόμενοι νά διέρχωνται έκ 
τοϋ Κλάδου Υγείας, ϊνα τίθενται έπ’ αυτών αί κεκανονισμέναι σφραγίδες ποσοστού 
συμμετοχής κ.λ.π. 'Η  διέλευσίς των έκ τοϋ Ταμείου είναι δυνατόν νά πραγματο- 
ποιήται είτε πρό, είτε μετά τήν θεώρησιν τών συνταγών παρά τών έλεγκτών ιατρών 
τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.

Ο ’Αρχηγός
Ώ ς  Πρόεδρος τον Κλάδου ' Υγείας 

Θ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ



ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟ Υ «X»

X στερα άπο τόσας φωτογραφίας Ελληνοκυπρίων γυναικών, πού εκπαιδεύονται 
εντατικώς εις την χρήσιν των δπλων, και ή φωτογραφία αύτή πού δεικνύει 
νεαράν έλληνοκυπρίαν να έκτε- 
λή έργα τροχονόμου εις τάς 
οδούς τής Λευκωσίας, διά να 
είναι έλεύθεροι οί μάχιμοι 
άνδρες ν’ άναλάβουν σοβαρώ- 
τερα καθήκοντα, δεν ήμπο- 
ρεΐ παρά νά συγκινή δλων 
μας τάς καρδίας. "Ας είναι 
βέβαιοι οί Κύπριοι αδελφοί 
μας δτι ολόκληρον το "Ε
θνος τούς συμπαραστέκεται 
εις τάς τόσον δύσκολους στι- 
γμάς των καί, δπως έπισή- 
μως έδηλώθη, πάσα έναντίον 
των έξωτερική επιβουλή θά 
θεωρηθή επιβουλή κατά ολο
κλήρου του "Εθνους. Εΐδικώ- 
τερον, οί Ελληνοκύπριοι α
στυνομικοί, οί όποιοι μέχρι, 
τής στιγμής πού ' γράφονται 
αί γραμμαί αύταί διεξάγουν 
δραματικόν τω βντι αγώνα 
διά τήν εΐρήνευσιν καί την 
παγίωσιν τής τάξεως καί τής 
άσφαλείας εις τήν νήσον, ας 
είναι βέβαιοι δτι οί "Ελληνες 
συνάδελφοί των τούς συμπα
ραστέκουν όλοψύχως, άπευ- 
θύνουν δέ τήν εγκάρδιον εύ- 
χήν δπως οί πόθοι καί αί εύ- 
γενεϊς έπιδιώξεις τοϋ κυπρια
κού λαού καταστούν λίαν συντόμως πραγματικότης.

Π ,ίρέπει νά καταστή συνείδησις εις δλους ήμάς τούς άστυνομικούς, δτι μέγα μέ
ρος τής έπιτυχίας τού έργου τής Πανελληνίου Άντιαλκοολικής Σταυροφορίας, 
ή οποία κατ’ αύτάς διωργάνωσε τήν κατ’ έτος καί έπ’ ευκαιρία τής εορτής τού Ά 
σωτου καθιερωθεΐσαν εβδομάδα κατά τού άλκοολισμοΰ, βασίζεται εις ημάς. Είναι 
πανηγυρικά διαπιστωμένου δτι ό αλκοολισμός, έκτος τών βλαπτικών επιδράσεων
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έπΐ τής σωματικής υγείας—καρδιοπάθειαι, παθήσεις τοΰ στομάχου, βρογχίτιδες, 
νεφρίτιδες, άτροφία των γεννητικών αδένων καί μείωσις τής γεννετησίου ορμής, 
πληθύς ψυχικών νοσημάτων κ.λ. κ.λ.—επιδρά μεγάλως εις τήν εγκληματικότητα 
(Φιλήμων: «Θά έμέθυσα, καί αύτό καί μόνον ήτο μία αιτία διά νά έγκληματίσω»), 
αυξάνει τά άτυχήματα καί δυστυχήματα, συντελεί εις τήν αΰξησιν των αφροδισίων 
νοσημάτων, δημιουργεί πενίαν, δυστυχίαν καί έξαθλίωσιν εις τάς οικογένειας των 
άλκοολικών, αυξάνει τάς άνωμάλους άστικάς καί κοινωνικάς καταστάσεις—δια
ζεύξεις, διαστάσεις, παρανόμους συμβιώσεις, εξώγαμα τέκνα κ.λ.—,μειώνει τήν 
προς τήν έργασίαν ικανότητα μέ άποτέλεσμα ύψίστας ζημίας εις άτομα, οικογένειας, 
κοινωνίαν καί έθνικήν οικονομίαν καί, γενικώτερον, μύρια κακά έπισωρεύει. Οί πρό
γονοί μας είχον σαφή έπίγνωσιν των δεινών του άλκοολισμοϋ, έξ οδ καί τό του Πυ
θαγόρα «μέθη γάρ, μανίας είναι μελέτη», ήτοι τό νά μελετά κανείς τήν μέθην είναι 
ώς νά μελετά τήν τρέλλαν, τό τοΰ Διογένους «ώ παϊ, ό πατήρ σου μεθύων σέ έγέν- 
νησεν» καί άλλα πολλά. Θά ήτο πλεονασμός νά όμιλήση κανείς έδώ περί τών στατι
στικών πού δεικνύουν πόσον άνάλογος είναι ή έγκληματικότης μέ τήν κατανάλωσιν 
οινοπνεύματος κατά τάς διαφόρους ήμέρας τής έβδομάδος καί τάς έορταστικάς πε
ριόδους, πόσον άνάλογα μέ τάς ήμέρας τής έβδομάδος έπίσης καί τάς έορτάς είναι 
τά αύτοκινητικά δυστυχήματα καί λοιπά άτυχήματα, ποιον τό ποσοστόν σω- 
ματικώς καί ψυχικώς άσθενών εις τάς μάζας πού καταναλίσκουν μεγάλας ποσό
τητας ποτών... Βεβαίως, εις τήν Ελλάδα δέν υπάρχει άλκοολισμός τοΰ τύπου άλ
λων χωρών—’Αμερική, Γαλλία κ.λ.—τοϋτο όμως δέν παύει νά έπιτάσση δπως όλοι 
οί παράγοντες, καί είδικώτερον ήμεΐς οί άστυνομικοί, δρώμεν ώς Προμηθείς καί οχι 
ώς Επιμηθείς. Τό «πάν μέτρον άριστον» τών αρχαίων ισχύει, μέ κάποιαν άναγκαίαν 
ύποχωρητικότητα, καί διά τήν πόσιν οινοπνευματωδών ποτών, πρέπει δμως νά 
αποκλείεται εντελώς διά τούς έκτελοΰντας ώρισμένα έπαγγέλματα πού απαιτούν 
ίδιάζουσαν προσοχήν. 'Ο οδηγών αύτοκίνητον λ.χ. είναι ικανός νά προκαλέση δυ- 
στύχημα καί μέ τήν παραμικράν δόσιν άλκοόλ. 'Ομοίως οί χειριζόμενοι επικίνδυνα 
μηχανήματα, οί έκτελοϋντες έργασίαν πού απαιτεί νά εύρίσκωνται εν άπολύτω 
έγρηγόρσει καί εις φυσιολογικωτάτην κατάστασιν άπασαι αί λειτουργίαι τοΰ άνθρω 
πίνου σώματος, κ.λ. κ.λ. Φυσικά τό ζήτημα τοΰ πίνειν οινοπνευματώδη δέν τοποθε
τείται εΐςτάς πραγματικάς του διαστάσεις μέ τάς όλίγας αύτάς γραμμάς, πρέπει 
δμως νά όμολογηθή δτι είναι τό πλέον δυσχερές καί τό πλέον δισεπίλυτον πρόβλημα 
πού αντιμετωπίζεται άπό δλας τάς κοινωνίας.

** *
■*»·πόκρηες. Χορός, κέφι, γενναία σπονδή εις τον Βάκχον—μέχρι τής χειροτε- 
ρεύσεως τής υγείας τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Παύλου καί τοΰ έν συνεχεία θανάτου 
αύτοΰ—καί... άλλα τινά. 'Ένα δέ άπό τά «άλλα» καί τό έξής: ’Εξέρχεται τό «Φόλξ 
Βάγκεν» άπό τον 'Άγιον Κοσμάν είς τήν παραλιακήν λεωφόρον Βασιλέως Γεωργίου, 
δτε επιπίπτει άστραπιαίως έπ’ αύτοΰ κατερχόμενον «Χίλμαν», τό εκσφενδονίζει εις 
άπόστασιν δέκα μέτρων καί τό ρίπτει εντός χάνδακος. Τό «Χίλμαν» άκινητοποιεΐ- 
ται είς τό μέσον τής όδοΰ, ό οδηγός του δέ εξαφανίζεται είς τό σκότος. (Πράξις 
πρώτη μέ δύο τραυματίας τοΰ Φόλξ Βάγκεν). Περνοΰν έλάχιστες στιγμές καί, ξα
φνικά, μία «Λάντσια» επιπίπτει άκάθεκτος έπί τοΰ «Χίλμαν», τοΰ καταστρέφει κυ- 
ριολεκτικώς τό όπισθεν μέρος καί άκινητοποιεΐται μέ τήν σειράν της καί αύτή. ’Ελά
χιστες στιγμές πάλιν καί, μία «Ντωφίν», πού προβάλλει άπό τον ορίζοντα, ρίπτεται 
μέ ορμήν έπί τής «Λάντσια», τήν άντιστρέφει χωρίς νά τήν «ντουμπάρη» καί... άκι- 
νητοποιεΐται καί αύτή. Δέν περνοΰν μερικά λεπτά καί ενα βρυχώμενον «Τάουνους» 
κεραυνοβολεί τήν «Ντωφίν», τήν γυρίζει μερικές βόλτες καί άλλο δέν τοΰ μένει παρά 
νά άκινητοποιηθή μέ τήν σειράν του, διά νά ϊδη καί νά θαυμάση τά προ αύτοΰ λα- 
βόντα χώραν. "Εξη άκόμη αυτοκίνητα πού άκολουθοΰν άρνοΰνται—ευτυχώς—νά μι- 
μηθοΰν τά πέντε πρώτα, μέ άποτέλεσμα νά φρενάρουν άπότομα, νά ντεραπάρουν,
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ν’ ανέβουν εις τά πεζοδρόμια... Πρόκειται, ώς αντιλαμβάνεται εύκολα ό καθένας, 
περί της μεγαλύτερης «καραμπόλας» των τελευταίων έτών. Περί μιας πενταπλής 
συγκρούσεως πού έστοίχισε τον τραυματισμόν 4 άτόμων συνολικώς καί, εις ύλικάς 
ζημίας, άνω των 100.000 δραχμών...

** *
Καί άλλα, καί άλλα πολλά συνέβησαν μέχρι τής περιόδου έκείνης των Ά πό- 

κρεω πού ό λαός μας έκρινεν οτι πρέπει να άπόσχη πάσης έορταστικής έκδηλώσεως. 
'Οπωσδήποτε όμως ή Άποκρηά έτελείωσε καί μία νέα περίοδος αρχίζει: Περίοδος 
νηστείας καί μετάνοιας, άλλά περισσότερον περίοδος προσευχής. Καί άφοϋ ό λόγος 
περί προσευχής, ας μη ξεχνούμε εκείνο πού ή κ. Λύντον Τζόνσον, ή σύζυγος τού 
προέδρου των Η.Π.Α ., είπε τελευταίως εις τάς προσκεκλημένας της κατά την διάρ
κειαν ειδικού γεύματος διά τάς συζύγους των μελών τού Κογκρέσσου. « 'Η  ωραιό
τερη προσευχή πού άκουσα ποτέ μου, είπε, ήταν αύτή πού μοΰ έ'ψαλε εδώ καί δύο 
καλοκαίρια, εις τήν πλαγιά ένος λόφου τής Βορείου Ελλάδος, μιά ομάδα άπο "Ελ
ληνας άγροτόπαιδας»...

Η *%
μάχη διαρρηκτών - κλεπτών καί ’Αστυνομίας συνεχίζεται μέ βαρείας άπωλείας 

τού «εχθρού» εις ολα σχεδόν τά μέτωπα. «ΓΙροκεχωρημέναι» άστυνομικαί δυνά
μεις κατέλαβον έπ’ αύτοφώρω καί έν ώρα ύψηλής διαρρηκτικής τέχνης εις κατάστη
μα τής οδού Σωκράτους τον Ε.Κ., προσωπικότητα καί «έξπέρ» τού διαρρηκτικοΰ 
ύποκόσμου άφοΰ έχει συλληφθή 30 φοράς καί έχει καταδικασθή εις 10 έτών συνο
λικήν φυλάκισιν. 'Ομολόγησε άλλας πέντε μεγάλας διαρρήξεις τών τελευταίων ή- 
μερών καί προέβη εις τήν βαρυσήμαντον δήλωσιν ότι... ή καλή ημέρα άρχίζει μέ μίαν 
διάρρηξιν, άφοΰ προτιμούσε πάντοτε ώς ώρας «έργασίας» τάς 5—6 το πρωί. "Αλλαι... 
ήμέτεροι δυνάμεις, μηχανοκίνητοι αύταί, παρετήρησαν τάς πρώτας πρωινάς ώρας 
ύποπτους κινήσεις εις άρτοποιεΐον τής οδού 'Αγίου Μελετίου, εΐσήλθον εντός, ήρεύ- 
νησαν, έπίστευσαν ότι ένα μεγάλο καλάθι δεν κινείται ποτέ άπο μαγικάς ιδιότητας 
εις τήν έποχήν μας, άλλά σώμα άνθρώπινον πρέπει νά ήτο ή ωθούσα αύτο δύναμις, 
τό άνέτρεψαν,—το καλάθι—καί άπεκάλυψαν άλλον έκπρόσωπον τού «έχθροΰ»: Τον 
Δ.Ν. τών 20 μόνον έτών, δράστην, ώς ώμολόγησεν, 37 μ ό ν ο ν  διαρρήξεων εις 
καταστήματα, γραφεία κ.λ. 'Η  βαρυσήμαντος δήλωσις καί αύτοΰ: «Δέν βρήκα εις 
ένα παντοπωλεϊον παρά μόνον 200 δραχμές... Έκνευρίσθηκα τότε, πήρα ένα ξυρά
φι καί έσκισα όλους τούς σάκκους μέ τά όσπρια, πού χύθηκαν καί πλημμύρισαν το 
κατάστημα...». "Αλλαι άπώλειαι: Ό  20ετής Α. Ξ., δράστης ισαρίθμων μέ τά έτη 
τής ήλικίας του διαρρήξεων εις καταστήματα, ιδίως ζαχαροπλαστεία καί παντοπω
λεία, καί τετράκις μέχρι τούδε καταδικασθείς διά κλοπάς, ό όποιος κατώρθωσε μέν 
νά δραπετεύση μέ τάς χειροπέδας, πλήν συνελήφθη τήν έπομένην. 'Ο σεσημασμένος 
λιποτάκτης-στρατιώτης Γ.Ν. τών 21 έτών, ό όποιος λιποτακτήσας άπο τό Άμύν- 
ταιον προ ολίγων ήμερών ήλθεν εις ’Αθήνας καί διέπραξε σοβαράς διαρρήξεις, καθώς 
καί κλ.οπήν αύτοκινήτου, έπί τού οποίου όμως συνελήφθη... Καί συνεχίζονται αί ά- 
πώλειαι τού έχθροΰ: Μέ τάς συλλήψεις τών Δ.Δ. τών 24 έτών καί Β.Δ. τών 22, οί 
όποιοι καταληφθέντες νά διαρρηγνύουν σταθμεΰον αύτοκίνητον εις τήν οδόν 'Αγίου 
Μελετίου καί όδηγήσαντες τούς άστυνομικούς εις τούς παρά τήν Πετρούπολιν οίκί- 
σκους των άπεκάλυψαν σωρείαν κλοπιμαίων, ήτοι τρανζίστορς, φωτογραφικάς μη- 
χανάς, άνδρικά καί γυναικεία έπανωφόρια, καμπαρντίνες, τρένς-κότ, μπλούζες, γυ
ναικείες τσάντες, πακέττα μέ έμπορεύματα κ.λ. κ.λ., άφαιρεθέντα άπό άνω τών 40 
αυτοκίνητα. Μέ τήν σύλληψιν τού έπικινδύνου «ποντικού ξενοδοχείων» Σ.Γ. τών 
25 έτών, δράστου πολλών κλοπών, πλήν τής τελευταίας του 10.000 δραχμών πού 
τού έστοίχησε τήν σύλληψιν. Μέ τάς συλλήψεις, τέλος, τού «μπάρμπα-Στέλιου» 
καί τών «μαθητών» του, καί πολλών άλλων έπιφανών καί μή. Διευκρινίζω ότι 
«μπάρμπα-Στέλιος» έστί γηραιός καί άπόμαχος διαρρήκτης 70 έτών, «μαθηταί»



ϋ8ϋ Συνεργάτου «X»

του δέ δύο νεαροί καί ύπό εκκόλαψήν κακοποιοί, οί όποιοι ύστερα άπό μίαν εΰφυά 
ενέργειαν των συναδέλφων τοϋ Πειραιώς «μίλησαν» καί άπεστάλησαν εις τον Εισαγ
γελέα, 6 μέν «δάσκαλος» μέ τήν κατηγορίαν της κλοπής—τής τελευταίας του οπωσ
δήποτε—,οί δέ «μαθηταί» μέ την κατηγορίαν της ληστείας τοϋ διδασκάλου τους... 
Διευκρινίζω άκόμη δτι μεταξύ των τόσων άλλων έπιφανών καί μή συγκαταλέγονται 
καί οί τρεις ιδιόρρυθμοι, μέ πολύ θράσος καί πολλήν άφέλειαν νεαροί Χ.Τ. των 18, 
Α.Κ. των 19 καί Ε.Μ. των 22 ετών. Αυτοί έκλεψαν 2.000 εισιτήρια τών 23.000 
δραχμών άπό τό ταμεΐον κεντρικού κινηματογράφου καί τά πωλοϋσαν, παραπλεύ- 
ρως άπό τήν ταμίαν σχεδόν, εις είσερχομένους θεατάς!... Τό δτι κατώρθωσαν να 
πωλήσουν 65-70 εισιτήρια μέ μειωμένην τιμήν καί ύπό αύτάς τάς συνθήκας, μέχρις 
δτου συλληφθοΰν, είναι προς δόξαν πολλών παραγόντων...

** *
Λ  πό τον κόσμον τής άπάτης προβάλλουν πολλά άξιοπαρατήρητα τον τελευταΐον 
καιρόν. Διαπιστοϋται έν πρώτοις δτι νέον είδος άπάτης πολιτογραφεΐται άπό τον ρη- 
ξικέλευθον X. X.: «’Απάτη διά τής μεθόδου γυρίσματος κινηματογραφικής ταινίας μέ 
προκαταβολικάς εισπράξεις»! Τό άπεφάσισε τοΰτο ό άπό έτών φροντιστής είςτά άθη- 
ναϊκά θέατρα Χ.Χ. καί γνωρίζων ώς έκ τούτου πρόσωπα καί πράγματα τής «καλλι
τεχνίας». Συνέθεσε λοιπόν ό άνθρωπος μίαν «ταινίαν φάντασμα», έπλαστογράφησε τήν 
ύπογραφήν γνωστού ήθοποιοϋ κάτω άπό ένα δικό του σημείωμα καί παρουσιάσθηκε 
εις γνωστόν έμπορικόν άντιπρόσωπον, άπό τόν όποιον έλαβε πεντακόσια κυτία 
γάλακτος διά τό λουτρόν τής... Κλεοπάτρας, μιας Κλεοπάτρας πού θά ύπεδύετο ό 
δήθεν έξουσιοδοτών διά τήν παραλαβήν τών κυτίων τοϋ γάλακτος ήθοποιός... 
’Έκαμε τό ίδιον καί παρουσιάσθη εις μεγάλην άντιπροσωπείαν τηλεφώνων, άπό 
τήν όποιαν παρέλαβε ένα τηλέφωνον διά νά έπικοινωνοΰν ό Έλλην Καϊσαρ καί 
ή παράξενη Κλεοπάτρα, έκαμε τό ’ίδιον καί παρουσιάσθη εις μεγάλο κεντρικόν 
κατάστημα, άπό τό όποιον έλαβε τρία κοστούμια, καί, διά νά μή τά πολυλο
γώ, μέ τόν ίδιον τρόπον τών πλαστογραφημένων σημειωμάτων—εξουσιοδοτήσεων 
παρέλαβε ένα σαλόνι άπό κεντρικήν έπιπλοποιίαν, 500 κονσέρβες άπό μεγάλο κα
τάστημα τροφίμων, 100 φιάλας ούζο άπό άλλο, 100 φιάλας κονιάκ άπό άλλο, 20 
πάστες άπό έδώ, 10 κιλά ρύζι άπό έκεΐ κ.λ. κ.λ.... "Οταν ή άπάτη άπεκαλύφθη καί 
έφθασε ή ύπόθεσις εις τό δικαστήριον, οί άπατηθέντες είπαν δτι «αύτή ή ύπόθεσις εί
ναι κατάλληλη γιά κωμωδία μόνον», ό πρόεδρος τοϋ Β' Τριμελούς Πλημμελειοδι
κείου είπε δτι «τό ελληνικόν δαιμόνιον είναι άθάνατον, διακόπτεται δμως τό γύρι
σμα τής ταινίας διά 31 μήνες»,—δσον δηλαδή θά μείνη εις τάς φυλακάς ό ερήμην 
καταδικασθείς, όταν φυσικά συλληφθή καί άναγκασθή νά έκτίση τήν ποινήν του— 
καί μία συντάκτης ένεθυμήθη εκείνο πού έγραψε ό κ. Γαρδίκας: "Οτι μόνον ένας 
’Αθηναίος—δπως ό Χ.Χ.—θά ήμποροΰσε νά διαπράξη τόσες έξυπνες άπάτες...

** *
Διαπιστοϋται έκ δευτέρου δτι τείνει νά λάβη.,.έπιδημικάς διαστάσεις ή άπάτη 

διά τής μεθόδου τοϋ «καυγά», άφοϋ ύστερα άπό τόν «Σφάχτη» καί τόν «Κλώσσα» καί 
τόν «άφελή» έπαρχιώτην, ύστερα άπό τόν «Άράπη» καί τόν «’Εγγλέζο» καί τόν πρά
γματι άφελή μεσολαβητήν, έχομε τώρα τό πάθημα άλλου άφελοΰς, «ποντικοφαρμα- 
κοπλήκτου» αύτοϋ. Ύπόθεσις δηλαδή καί σκηνοθεσία ή αύτή μέ τάς προηγουμένας, 
μέ τήν διαφοράν δτι άντικείμενον τοϋ «καυγά» τών δύο πάλιν άπατεώνων, άγνώ- 
στων μέχρι τής στιγμής—ή μάλλον άπαλλαγέντος τοϋ ένός ύπό τοϋ ίδιου τοϋ θύμα
τος μέ τάς απαντήσεις του εις τό δικαστήριον—ήτο αύτήν τήν φοράν «ποντικοφάρ- 
μακον», εις την πραγματικότητα δμως ένα έλαιώδες υγρόν, καί θΰμα ένας μόλις 
άφιχθείς άπό χωρίον τών Ίωαννίνων άνύποπτος αγρότης. Είδε λοιπόν τόν καυγά 
ό άγαθός χωρικός καί πίστεψε εις τόν ένα τών άπατεώνων πού τοϋ είπε: «—Είμαι 
γυιός φαρμακέμπορου καί έχομε τσακωθή μαζί του. ’Επειδή δμως είναι μεγάλη 
άνάγκη νά μάθουμε τήν συνταγή γ ι’ αυτό τό ποντικοφάρμακο, κάνε μου τή χάρι
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νά πας νά τ ’ άγοράσης για λογαριασμό μου καί φέρτο μου μέ τρόπο υστέρα, να μή 
σέ δη...». Καί έπείσθη, καί έπήγε, καί άγόρασε τό «ποντικοφάρμακο» 300 μ ό ν ο ν  
δραχμές, άλλά όταν έπέστρεψε «μέ τρόπον» εις τον άλλον... είχε έξαφανισθή, όπως 
τό ΐδιο είχε κάμει καί ό πωλητής... Τέλος πάντων, εις τό αύτόφωρον όπου ώδηγή- 
θη ή ύπόθεσις τήν έπομένην, ό κατηγορούμενος είπε ότι «δεν την έκανα έγώ τή δου
λειά, ότι «ό κύριος άστυφύλακας άπό δώ ξέρει π<»ς δέν δουλεύω τό «ντούμπλεξ», 
ή εΐδικότης μου είναι οί λοταρίες καί ό καθένας στον τομέα του», ότι «άλλος κάνει 
τόν παπά, άλλος τό δίδυμο κόλπο μέ τόν ναυτικό καί τον καυγά», είπε καί ό παθών 
μηνυτής ότι «στο τμήμα μοϋ φάνηκε ό ίδιος καί τώρα κάπως του μοιάζει... "Α μπά, 
δέν είναι αυτός», καί, τελικά, ό κατηγορούμενος άπηλλάγη...

*
*  *

'Ό πως καί νά έχουν τά πράγματα τής άπάτης, τό ρεκόρ θά τό κατέχη διά πο- 
λύν καιρόν ό σεσημασμένος καί πολυώνυμος. Π. ή Γεώργιος ή Παντελής Γ. ή Νι
κολάου ή Παπαδόπουλος κ.λ. κ.λ., ό όποιος συνελήφθη κατ’ αύτάς καί άπεκάλυψεν 
ότι άπό τοϋ παρελθόντος θέρους, 0τε άπεφυλακίσθη άφοϋ έξέτισε ποινήν βετοΰς κα- 
θείρξεως, διέπραξε περί τάς 150 (εκατόν πεντήκοντα!) άπάτας. Μέθοδός του τό νά 
έμφανίζεται εις διαφόρους ώς οδηγός φορτηγού αύτοκινήτου διά τοϋ οποίου είχε 
μεταφέρει δήθεν τρόφιμα, δώρα συγγενών των άπό τήν επαρχίαν, τό νά ζητά 500 
ή 1.000 δραχμάς διά νά πληρώση δήθεν εις τό πρακτορεΐον τά μεταφορικά καί νά 
παραλάβη τά τρόφιμα, άκολούθως δέ άφοϋ έλάμβανε τά χρήματα νά έξαφανίζεται. 
Θά ήτο άδικον όμως νά μή συμπεριληφθή έδώ, μεταξύ τόσων ικανών παραγόντων 
τοϋ ίσχυροΰ φύλου, καί μία εκπρόσωπος τοϋ «κατατρεγμένου» καί «άσθενοΰς» 
φύλου: ή άγαθή κατά πάσαν πιθανότητα οικοκυρά Θ.Μ. τών 25 ετών. Αύτή πα- 
ρεποίησε τόν άριθμόν λαϊκοϋ λαχείου καί προσπάθησε νά τό έξαργυρώση εις πωλη- 
τήν λαχείων άντί 25.000 δραχμών, τοΰτο δέ εν μέσαις Άθήναις, ήτοι έξωθι τοϋ ’Ο
φθαλμιατρείου. ΔΓ ό καί συνελήφθη....

Ε *%
λαχιστα καί πάλιν άπό τήν ξένην αστυνομικήν ειδησεογραφιαν τών τελευταίων 

ή μερών:
* Μέ 18.000 χάπια-βαρβιτουρικά «έτρεφε» έπί μίαν ολόκληρον τριετίαν ό «δο- 

λοφόνος-πρϊγκηψ» Σ. τήν ερωμένην του, πλουσιωτάτην ’Αμερικανίδα, 64 ετών κατά 
τόν χρόνον τοϋ θανάτου της, ήτοι τό 1961. Ή  ύπόθεσις άπεκαλύφθη μόλις έσχάτως, 
παραπέμπονται δέ εις δίκην, πλήν τοϋ «πρίγκηπος», ό ιατρός πού συνέστησε τήν 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον θανάτωσιν τής βαθυπλούτου καί δύο άκόμη άτομα. Κατηγο
ρία: Δολοφονία καί κλοπή χρημάτων καί κοσμημάτων τεράστιας άξίας. (Λωζάνη), 

* Τό δίκτυον σωματεμπορίας τών «οικοκυρών» Νέας Ύόρκης προσλαμβάνει 
άσυνήθεις διαστάσεις (άνεμεμιγμένη ή Μαφία, διακλαδώσεις εις πολλάς άλλας Πο
λιτείας τών Η.Π.Α. κ.λ.). ’Αποκαλύπτεται ότι τόν κύριον ρόλον τής προαγωγοΰ 
έπαιζε μία κυρία τρις διαζευγμένη, ήλικίας 34 έτών, ή οποία όμως έκαμε τό «μοι- 
ραΐον» λάθος νά έρωτευθή ένα μυστικόν άστυνομικόν, ό όποιος άπό τάς άκριτομυ- 
θίας της άπεκάλυψε ολόκληρον τό δίκτυον...

* Διελύθη εις τό Παρίσι ή μεγαλύτερη σπείρα εμπορίας λευκής σαρκός, ή οποία 
είχεν απλώσει τά δίκτυά της άπό τήν Πλάζ Πιγκάλ έως τήν Γερμανίαν καί τό Ντα
κάρ τής Σενεγάλης. Καί εις τόν Καναδάν κατεσχέθη ή μεγαλυτέρα ποσότης ήρωΐ- 
νης|πού εύρέθη ποτέ έκεϊ: 136 λίβρες, άξίας 52 έκατομμυρίων δολλαρίων!...

* ’Εννέα μαυραγορίτας άπεκάλυψεν ή ’Αστυνομία τής Μόσχας, τούς ώδήγησεν 
εις τό δικαστήριον καί ήδη άντιμετωπίζουν τό έκτελεστικόν άπόσπασμα.

* Καί τό τελευταϊον: 'Ένα άνδρόγυνον καί ό ήλικίας 18 έτών υιός των εύρέθη- 
σαν νεκροί εις δωμάτιον τής Τεργέστης. «Δολοφόνοι» δύο γατάκια τής οΐκογενείας) 
τά όποια παίζοντα εις τήν κουζίναν έκοψαν τόν λαστιχένιο σωλήνα τοϋ φωταερίου...

ΣΥΝ Ε Ρ ΓΑ ΤΗ Σ «X»



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

ΠΡ0ΑΓΩΓΑ1 ΑΣ ΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ 

’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν, ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Αθανάσιος 
Καρανίκας, έκ των έν ΐσχύι πινάκων έτους 1963, προς πλήρωσιν ΰφισταμένης κε
νής οργανικής θέσεως.
ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. 
Θωμάς Τσάντζαλος, έτοποθετήθη ώς υπόλογος Διαχειριστής Χρηματικού παρά τή 
’Αστυνομική Διευθύνσει Πειραιώς εις άντικατάστασιν τού ’Αστυνόμου Α' τάξεως 
κ. Ή λία  Ίατροπούλου, προαχθέντος εις ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως.

*
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών καί σχετικής τοιαύτης τού 
’Αστυνομικού Συμβουλίου, άπελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρ
χίας, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Κωνσταντίνος Κανούτος.

*
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος, ό Άρχιφύλαξ κ. Βασίλειος Μονα- 
χογυιός καί οΐ ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Σταθάκης, Ή λίας Μπεσίρης καί Γεώρ
γιος Τσιάπος.

ΠΕΝΘΗ

Χρηστός Μοσχανδρέας
Τήν 26ην Φεβρουάριου 1964 άπεβίωσεν έν τώ νοσοκομείω «Ευαγγελισμός» 

έκ λευχαιμίας ό Άστυφύλαξ τού Γ' ’Αστυνομικού Τμήματος Χρήστος Μοσχανδρέας. 
' Η κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ τού Γ' νεκροταφείου ’Αθηνών καί κατ’ 
αυτήν παρέστησαν πολλοί άστυνομικοί, συγγενείς καί φίλοι τού άποθανόντος.

Τον νεκρόν άπεχαιρέτησε δι’ ολίγων ό Διοικητής 
του, ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Κωνσταντίνος Πολίτης καί 
κατετέθησαν στέφανοι έκ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως, τής Ύποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας, εις ήν παλαι- 
ότερον ύπηρέτησεν ό έκλιπών Άστυφύλαξ καί τού Γ' ’Α
στυνομικού Τμήματος.

Ό  Χρήστος Μοσχανδρέας έγεννήθη τώ 1932 εις τήν 
Έλατόβρυσην τής έπαρχίας Ναυπακτίας καί τον ’Απρίλιον 
τού 1958 κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. Κατά τό 
σύντομον διάστημα τής άστυνομικής του σταδιοδρομίας 
ύπηρέτησεν τήν ’Αστυνομίαν καί τήν Κοινωνίαν πιστώς καί 
εύόρκως. Τό έξαίρετον ήθος του, ή τιμιότης, ή προσήλωσις 
προς τό καθήκον καί ή άγάπη καί ό σεβασμός προς τούς 
προϊσταμένους καί συναδέλφους του, έχαρακτήριζον τον 

άποθανόντα συνάδελφον. Ό  θάνατός του έλύπησε βαθύτατα τούς συναδέλφους καί 
προϊσταμένους του ώς καί πάντας έκείνους οί όποιοι τον συνανεστρέφοντο.

Συλλυπούμεθα εΐλικρινώς τούς οικείους του καί εύχόμεθα εις αύτούς μέν τήν 
έξ ύψους παρηγοριάν, είς τον άποθανόντα δέ τήν αΐωνίαν έν σκηναΐς δικαίων άνάπαυσιν.

Αίωνία σου ή μνήμη Αλησμόνητε συνάδελφε.


