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I.
Διά τών λεχθέντων έξηντλήθη ή περιγραφή τών σπουδαιοτέρων καί συνηθεστέρων ειδικών περιπτώσεων τών παιδιών καί εφήβων, άτινα εισέρχονται εντός
τών διαφόρων παιδικών 'Ιδρυμάτων. Νομίζομεν δ’ οτι ήδη κατεφάνη δτι έκάστη
τοιαύτη παιδική δυστυχία έττηρεάζει τήν παιδικήν ψυχήν προς ταύτην ή εκείνην τήν
κατεύΟυνσιν ( 1).
1. "Ορα
Μαίου 1 9 4 3 ):
«Στο

χρονογράφημα Π. Παλαιολόγου («’Ελεύθερον

περιθώριο

τής

Βήμα» ’Αθηνών. Κυριακής, 9

ζωής»

« Μ Ε ΤΗ Ν Π ΙΚ Ρ Α ΣΤΗ Ν Ψ Ύ ΧΗ »
«Περίμενα τα χειρότερα. Τήν όργή τών έργοδοτών για τήν ύπεράσπισι τών δούλων τους.
Δέν έλειψε, φυσικά, ή όργή. Πολλά μοϋ έψαλλαν. ’Ό χ ι δσα φοβόμουν. Καί τΐ περίεργο! "Ολα τά
γράμματα τών κυριών έναντίον τών υπηρετριών τους είναι άνώνυμα. "Ολα σχεδόν τά γράμματα τών
υπηρετριών έναντίον τών κυριών τους έχουν υπογραφή. Σημειώνω τό φαινόμενο. Τό συμπέρασμα,
τό εύκολο συμπέρασμα, τ ’ αφήνω στήν κρίσι σας.
» ’Αλλά, σάς είπα στήν άρχή. Οί έπιστολές κατά τών υπηρετριών είναι λίγες έμπρός στις
άλλες πού συνηγορούν γιά τήν κατάργησι τής δουλείας. Τί δέν αφηγούνται... Σ ’ ένα σπίτι, λέει,
ό κύριος προσβάλλεται άπό φυματίωσι. Τά δυό παιδιά τοΰ ζεύγους άπομακρύνονται άμέσως γιά
ν’ άποφύγουν τήν μετάδοσι. Κοντά στόν άρρωστο μένει ή γυναίκα του. Αυτή καί ή υπηρέτρια.
Δεκάξη έτών κορίτσι. Δέν τής τό λένε, γιά νά μήν τήν άγριέψουν. Καί πώς θά κάνουν χωρίς υπηρέ
τρια; Τόν τρίτο μήνα προσβάλλεται άπό καλπάζουσα. Πάει ή κοπέλλα.
«Μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχουν όμως καί τά γενικά. 'Ο άρχιτέκτων κ. Μαυρομμάτης
μας μιλεϊ γιά τις συνθήκες τού ύπνου τών ύπηρετριών. «Στά άρχιτεκτονικά σχέδια τών οικοδομών,
γράφει, υπάρχει πάντοτε ένα «δωμάτιο υπηρεσίας». Προσπαθούμε νά τοΰ δώσουμε όσο μπορούμε
έταρκεΐς διαστάσεις καί φωτισμό. Τ ί γίνεται όμως είς τις περισσότερες περιστάσεις; Ή κυρία κρα
τεί τό δωμάτιον αύτό δι’ άλλας χρήσεις καί τήν υπηρέτρια τήν κοιμίζει ή σέ κάποιο πατάρι, ή σέ
κάποιαν άποθήκη, χωρίς άέρα καί ήλιο... Σ έ μιά βίλλαπού έκτιζα, τό δωμάτιον υπηρεσίας είχε δυό
παράθυρα: τό ένα μικρό έβλεπε πρός τά κεραμίδια, τό άλλο κανονικό είχε θαυμασία θέα. Ό ίδιοκτήτης μέ άνάγκασε νά τό κλείσω. Δέ χρειάζεται τέτοια πολυτέλεια , μοΰ είπε, γιά τήν υπηρέτρια.
»Θά συνέχιζα μέ περιπτώσεις δαρμών, νηστειών, κακοποιήσεων, έκμεταλλεύσεων τών ύπη-

338

Ί ω . Παπαζαχαρίου

'Η δυσμενής όμως ήθική δυστυχία έπί τον παΐδα δύναται κυριολεκτικός νά
καταστή άφόρητος, έάν συσσωρευθοϋν έν τώ προσώπω τοϋ αύτοΰ παιδδς πλείονες
δυστυχίαι, τοϋθ’ οπερ καί συχνόν έν τή ζωή.
II. 1. Πάντως, γενικώς εΐπεΐν, έκ των έκτεθεισών περιπτώσεων διαπιστοϋται έκδήλως δτι ό κεντρικός πυρήν των παιδικών τούτων δυστυχιών συγκεντροϋται
εις ήθικόν καί ψυχικόν κρημνόν τοϋ νέου άνθρώπου, δν κατειργάσθη ή έλλειψις αγά
πης καί διαπαιδαγωγήσεως μιας παιδικής ψυχής. Διότι, τή άληθεία, τό μεΐζον ποσοστόν τών ηθικώς καί ψυχικός καταρρεόντων άνηλίκων είναι τέκνα άποθαρρυνθέντα καί περιελθόντα εις τήν άγωνίαν τής άνασφαλείας, διότι έστερήθησαν προστατευούσης στοργής.
Καί τα παιδία ταϋτα δέν τροφοδοτοΰσι βεβαίως μόνον τυχόν τήν φυματίωσιν
καί τό νεκροταφείου, αλλά, κακή τή μοίρα, πασαν κοινωνικήν σαπρίαν, φερ’ εΐπεΐν
τήν φυλακήν, τήν αλητείαν, τήν έπαιτείαν, τήν έταιρίασιν καί τήν φυγοπονίαν, τήν
άθεΐαν, τάς ύλιστικάς καί μηδενιστικάς κοσμοθεωρίας, τό άπατρι καί τήν άνατροπήν, τό φρενοκομεΐον καί τήν αύτοκτονίαν καί οΰτω καθεξής. Έπαναλαμβάνομεν
δ’ δτι πάντα τα άνθρώπινα ταϋτα τέκνα σχηματίζουσιν άντικοινωνικήν στάσιν καί
γίνονται πολέμιοι τών συνανθρώπων, διότι ένόμισαν δτι δέν άγαπώνται καί δέν έκτιμώνται καί δέν προστατεύωνται, εΐτε έκ μέρους τών γονέων καί τών οικείων των,
εΐτε έκ μέρους τής κοινωνίας. Έγένοντο έχθροί τής κοινωνίας, διότι έτραυματίσθησαν ψυχικός καί ήθικώς παρ’ αυτής καί, εΐτε λανθανόντως, εΐτε καί ένσυνειδήτως,
τήν έμίσησαν.
ρετριών, άν δέν βιαζόμουν νά μεταφέρω καί τήν άποψι τών κυριών. Σάς είναι γνωστά τά επιχει
ρήματα τής δεξιάς: Καταλογίζουν στήν υπηρεσία τους άσυνειδησία, φυγοπονία, άχαριστία, αυθά
δεια, διαφθορά. Καί σά νά μή φθάνουν αύτά, έρχεται τώρα καί τό χρονογράφημα ν’ άνοίξη τά μάτια
σ’ όσες τυχόν τάχουν κλειστά. 'Ο τρόμος καί ό φόβος τών άνελευθέρων άνθρώπων: Νά μην άνοίξουν τά μάτια τοϋ είλωτα. Τά ίδια λένε όσες φορές άσχολοϋμαι μέ τό δαρμό τών μαθητών. ’Ανοί
γουν τά μάτια τους τά παιδιά, όταν πληροφορηθοϋν ότι υπάρχει νόμος πού άπαγορεύει στους δα
σκάλους τους νά τά δέρνουν. Τό άνοιγμα δέ τών ματιών είναι άνεπιθύμητο σ’ έκείνους πού στηρί
ζουν τη δύναμί τους στό σκότος.
»Δέν θά ϊσχυρισθώ ότι ψεύδονται οί κυρίες μέ τις άνώνυμες κραυγές πού καταγγέλλουν τις
ύπηρέτριες. Παραπονοΰνται γιατί άντί τοϋ μάννα πού δίνουν, δέχονται τη χολή, άντί τής συμπόνοιας
καί τής καλωσύνης τους, συναντούν τήν άχαριστία καί τή δολιότητα. Δέν άποκλείεται νάχουν καί
δίκαιο. Τό άδικό τους είναι ότι παίρνουν τίς προσωπικές περιπτώσεις καί τις κάνουν κανόνα. Κρί
νουν άπό τή δική τους στάσι, τή στάσι όλων τών άλλων κυριών πού έχουν στά σπίτια τους κορίτσια.
«Κάνουν ένα λάθος άκόμα. Λησμονούν ότι ή καλή συμπεριφορά τους προέρχεται άπό οίκτο
καί όχι άπό ύποχρέωσι. Κανένας νόμος δέν τίς ύποχρεώνει. Κανένας επιθεωρητής δέ θά περάση
άπό τό σπίτι τους γιά νά έξετάση τούς όρους τής διαβιώσεως τών υπηρετριών τους. Ποΰ τίς κοι
μίζουν; Π ώ ς τίς τρέφουν; Πόσες ώρες τίς έχουν στό πόδι; Πόσο τίς πληρώνουν; Φέρονται καλά οί
κυρίες, γιατί έτσι τούς γουστάρει. Θά μπορούσαν νά φέρωνται κακά, άν αύτό τούς ήταν πιο ευχά
ριστο. Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής δουλείας. ‘Η τύχη τού έργαζομένου νά έξαρτάται άπό τήν
καλή ή άπό τήν κακή καρδιά τού έργοδότη του.
«Καί νά ήταν πάντα ή τούλάχιστον τίς περισσότερες φορές καλή ή καρδιά, κομμάτια νά γίνη
ή θεωρία. Οί «καλές» όμως κυρίες είναι ή έξαίρεσις. Ή έκμετάλλευσις άποτελεϊ τον κανόνα. Μέ
τή μορφή τής φιλανθρωπίας άσκεΐται τό παιδομάζωμα στά χωριά. Τά θέλουμε μικρά, κουτά, άγράμματα, χωρίς φίλτρο γιά τούς γονείς—εΰπλαστη όλη, γιά νά είναι πληρέστερη ή άποκτηνωτική
ύποδούλωσις. Κ ι’ όταν άρχίση τό πρώτον άνθισμα τής νειότης, πόσες φορές ό άνδρικός πληθυσμός
τού σπιτιού δέν παίρνει τό δρόμο τή ς κουζίνας... Ό μεγάλος κύριος κρυφά άπό τήν κυρία. Ό μι
κρός κύριος μέ τή σιωπηρή συγκατάθεσι τής μαμάς, πού αισθάνεται πιό άσφαλή τον έφηβό της,
όταν έπιδίδεται κάτω άπό τήν οικογενειακή του στέγη στις πρώτες έρωτικές άσκήσεις του.
«Κορίτσια πού έμειναν άμόρφωτα, κοπέλλες πού μεγάλωσαν χωρίς νά γνωρίσουν τό χάδι
τής μητέρας, πρωταγωνίστριες στά ξένα σπίτια, όταν πρόκειται γιά τή δουλειά μας, στό περιθώριο,
όταν πρόκειται γιά τίς διασκεδάσεις μας, παιδιά πού δέν υπήρξαν ποτέ παιδιά, γιατί ποτέ δέν έπαι
ξαν, άλλά είδαν στό παιχνίδι τήν ώρα τής δουλειάς στά παιδιά τών κυρίων τους, άνθρώπινες ύπάρξεις πού μεγάλωσαν μέ τήν πίκρα στήν ψυχή. Καί τίς θέλουμε τρυφερές, τις θέλουμε νά μάς εύγνωμονοΰν καί νά μάς άνακηρύξουν εύεργέτες γιά τίς τρεις δεκάρες πού δίνουμε. Δέν σάς φαίνεται ότι
ζητούμε πολλά κυρίες μου;».

Δράματα παιδιών είσαγομένων έντός ‘Ιδρυμάτων
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2. Γενικώ ς, ας έχω μεν ύπ’ δψιν ήμών δτι τά θλιβερά ταΰτα βιώματα, προκειμένου περ'ι της εύαισθήτου παιδικής ηλικίας, άποκτώσιν δλως ιδιαιτέραν σπουδαιότητα. 'Ά παντες οί τοιοϋτοι δυσμενείς έρεθισμοί δεν παρέρχονται χωρίς νά καταλείπωσιν ίχνη επικίνδυνα προς την κατεύθυνσιν της ήθικής καί ψυχικής π τώ σεω ς τοϋ
νέου άνθρώπου. Καί επειδή είναι λίαν πιθανόν δτι ή ζωή του θά συνοδεύηται διαδο
χικούς υπό ποικίλων βιωμάτων πικρίας, θά δημιουργηθή μία άλυσος έκ θλιβερών
καταστάσεων. Καί έντεϋθεν θά έκπηδήση, άσυνείδητον, άντιβιολογικδν καί άντικοινωνικδν πρόγραμμα ζωής. Έ ν άλλαις λέξεσι θά διαμορφωθή μία, άσυνείδητος έν
πολλοΐς, έμπόλεμος κατάστασις εναντίον τών συνανθρώπων.
3. 'Η διάθεσις αυτή, έάν έρευνηθή ψυχολογικώς, έκφράζει δτι τδ νεαρόν άτομον είναι διαπεποτισμένον ύπό άγωνιώδους συναισθήματος άδυναμίας προσαρμο
γής προς τά αιτήματα τοϋ περιβάλλοντος, έν ώ ζή, έπί τώ λόγω δτι δέν επέτυχε νά
συμβιβάση τό άτομικόν προς τό κοινωνικόν συμφέρον. Τό νεαρόν άτομον άρχίζει νά
πιστεύη δτι οΐ πέριξ είναι φορείς κινδύνων διά τήν προσωπικότητά του, διό άποξενούμενον άποφασίζει νά λάβη έναντι αύτών καί άμυντικήν καί έπιθετικήν θέσιν, τοΰθ’
δπερ υπενθυμίζει τάς ιδέας καταδιώξεως τής Ψυχιατρικής.
4. ’Ακριβώς, κατ’ αυτόν τον τρόπον, θεμελιοΰνται αί βάσεις τής άποξενώσεως άπό τοϋ περιβάλλοντος καί τοϋ άντικοινωνικοΰ φρονήματος.
5. 'Ο σάκις δ’ ό νέος άνθρωπος λάβη εχθρικήν στάσιν έναντι τή ς κοινωνίας,
έν τοιαύτη περιπτώσει αί πνευματικαί λειτουργίαι καί αί σωματικαί καί ψυχικαί δεξιότητές του, βήμα προς βήμα, θά έξελιχθώσι καί θά άναπτυχθώσιν ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ κεντρικοΰ τούτου σκοποΰ.
6. ' Η απαλή παιδική ψυχή του έδίψα άγάπην! Διότι μόνον ύπό τήν πνοήν τής
άγάπης άναπτύσσεται ύγιώς πας άνθρωπος. Έ ά ν άντίκρυζε τήν άγάπην ταύτην καί
τήν άναγνώρισιν τής άνθρωπίνης του άξίας, δέν θά έλάμβανε τήν εχθρικήν στάσιν
κατά τών συνυπαρχόντων, δέν θά εΐχεν εις τό βάθος τής ψυχής του τάς ιδιότητας τοϋ
άντικοινωνικοΰ άνθρώπου. 'Η έλλειψις άγάπης καί άνθρωπίνης έκτιμήσεως τον κατήντησε μισάνθρωπον καί άπαίσιον εις τήν ψυχήν.
Ά φοΰ έν τή κοινωνία, έν ή έ'ζη, δέν άπήλαυεν άνθρωπίνης τιμής, ήρχισε νά
παλαίη κ α τ’ αύτής.
Καί τοιουτοτρόπως κατέληξεν εις σύγκρουσιν προς τούς ΐσχύοντας γραπτούς
καί άγράφους νόμους τής οικογένειας, τοϋ σχολείου, τοϋ έπαγγέλματος, τής πολι
τείας, τή ς έκκλησίας. Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον περιήχθη εις ηθικήν κρίσιν, διότι
έ'χει άπολέσει τήν ισορροπίαν καί άρμονίαν τής ψυχής του.
(Συνεχίζεται)

,

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Στήν ’Ασφάλεια παραδίδεται έ'νας έπ ’ αύτοφώρω συλληφθείς λω 
ποδύτης.
—Νά τοϋ πάρετε τά δακτυλικά άποτυπώματα, διέταξεν ό άξιωματι•κός ύπηρεσίας.
Ό δράστης οδηγείται στούς νιπτήρες.
— Πλΰνε τά χέρια σου, τοϋ λέγει ό ύπάλληλος.
— Καί τά δύο ; ρωτά ό κρατούμενος.
Ό άστυφύλαξ στέκεται γιά μιά στιγμή σαστισμένος καί μετά
τοϋ άπαντά αύστηρά :
’Ό χ ι, μόνο τό έ'να. Θέλω νά δώ πώς θά τά καταφέρης.

ΗΜΕΡΗΣΙ Α

ΔΙ ΑΤΑΓ Η

ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ κ . ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΠΙ TIJ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
Άναλαμβάνων, προσωρινώς, τήν άσκησιν τής Α ρχηγίας τοϋ Σώματος επι
θυμώ να παρακαλέσω όλους υμάς, όπως συνεχίσητε μετά τοΰ αΰτοΰ, ώς μέχρι τοΰδε,
ζήλου, άσκοϋντες τά καθήκοντά σας, έχοντες, πάντοτε, προ οφθαλμών τάς ύψηλάς
παραδόσεις τοϋ Σώματος, ή συνεπής τήρησις τών οποίων θά μας έξασφαλίση τήν
διατήρησιν καί έτι περαιτέρω έπαύξησιν της έκτιμήσεως τοΰ κοινού έπί τήν αξίαν
τοϋ θεσμοΰ τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τοΰ έργου του.
Δέον έξ άλλου όπως

ένστερνισθήτε, ότι θεμελιώδης άρχή, διέπουσα πάσας

τάς ύπηρεσιακάς ένεργείας σας, οφείλει νά είναι: ή παντοδυναμία τοΰ Νόμου, έναντι
παντός πολίτου καί ή ΐσότης τών πολιτών, έναντι τοΰ Νόμου, άνευ ούδεμιάς διακρίσεως.
Μή λησμονήτε, άκόμη, ότι ή Πολιτεία ένεπιστεύθη εις τήν ’Αστυνομίαν τήν
προστασίαν τής έλευθερίας, τιμής, ζωής, περιουσίας ώς καί παντός άλλου έννόμου
άγαθοΰ τών πολιτών.
’Οφείλω, επίσης, νά σάς έπιστήσω τήν προσοχήν έπί

τοΰ ότι γνώμων τοΰ

ΐδιωτικοΰ σας βίου οφείλει νά είναι: ή άρετή, ή τιμή καί ή ευπρέπεια.
Διά τής έπακριβοΰς τηρήσεως τών άνωτέρω παραινέσεών μου, δύνασθε νά
είσθε βέβαιοι ότι καί τό Σώ μα θά άναγάγητε εις περιωπήν καί τήν προσωπικήν σας
κοινωνικήν θέσιν θά άνυψώσητε, άλλά καί εις τήν Πολιτείαν καί τούς ίεραρχικώς
προϊσταμένους σας θά παράσχητε τήν άνεσιν, όπως στοργικώς άντιμετωπίσουν τάς
άνάγκας τοΰ Σώματος καί τάς άτομικάς σας τοιαύτας, τάς σχέσιν έχούσας προς τήν
υπηρεσιακήν σας θέσιν.
Τό κατ’ έμέ, θά πράξω παν τό δυνατόν διά τήν προαγωγήν τών συμφερόντων
τοΰ Σώματος καί τήν πατρικήν μέριμναν έπί τών εύλόγων άτομικών αιτημάτων σας.
Ό "Αρχηγό;
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Κ Α ΡΑ Μ Π ΕΤΣΟ Σ
'Αστυνομικό; ΑΐΐνΟυντής A '

ΗΜΕΡΗΣΙ Α

ΔΙ ΑΤΑΓ Η

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ . ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
’Από σήμερον, κατόπιν άποφάσεως της Κυβερνήσεως, άνέλαβον τά καθήκον
τα τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ’Αθηνών.
Μεγάλη ή τιμή. 'Η ευθύνη ύψίστη. Τήν άναλαμβάνω όμως μέ θάρρος, διό
τι είμαι βέβαιος ότι θά έχω τήν όμόθυμον συμπαράστασιν δλων σας.
Θά άφιερώσω δλας τάς δυνάμεις μου, ψυχικάς και σωματικάς, διά τήν π ε
ραιτέρω έξύψωσιν τοϋ θεσμού της ’Αστυνομίας Πόλεων, ό όποιος έρρίζωσεν, έμεγάλωσε καί άποδίδει καρπούς, χάρις εις τον τίμιον ίδρωτα όλων ήμών καί των προκατόχων μας, έν ένεργεία καί έν συντάξει, άκόμη δέ καί εις τό αίμα καί τήν θυσίαν
εκατοντάδων άδελφών μας, οί όποιοι έπεσαν ή ήναλώθησαν έν τη έκτελέσει τοϋ
καθήκοντος.
Τό Σώ μα πρέπει νά άνακτήση τήν παλαιάν αίγλην του καί τήν άγάπην τοϋ
κοινοϋ. "Ανευ αύτών δέν υπάρχει μέλλον. Διά νά τό έπιτύχωμεν, πρέπει νά έργασθώμεν όλοι, ώς εις άνθρωπος, κινούμενοι προς αύτήν τήν κατεύθυνσιν. "Εκαστος
πρέπει νά άρθή εις τό ΰψος τών περιστάσεων καί τής άποστολής του.
Πρέπει νά κερδίσωμεν, ψυχικώς, τον πολίτην. Καί αύτό θά τό έπιτύχωμεν,
έάν έκτελώμεν τό καθήκον μας, μέ καλωσύνην, κατανόησιν, έπιείκειαν καί άντικειμενικότητα.
Ε ις πάσαν έπαφήν μας μαζί του, υπηρεσιακήν καί μή, ας παρουσιάζωμεν τον
καλύτερον εαυτόν μας. Πρέπει νά τον μεταχειριζώμεθα καί νά τοϋ φερώμεθα, όπως
άκριβώς θά έπιθυμούσαμε καί ήμεϊς νά μάς φέρωνται τά δημόσια όργανα, έάν ήμεθα πολΐται.
Νά σταματήση αμέσως πάσα έκδήλωσις, δυναμένη νά έπισύρη έχθροπάθειαν
κατά τοϋ Σώματος καί νά προκαλέση δυσμενή σχόλια. Ε ις τό ’Αστυνομικόν Κατά
στημα, πάς πολίτης, άνεξαρτήτως τάξεω ς καί φρονήματος, δέον νά τυγχάνη θερμής
υποδοχής, ταχείας καί προθύμου έξυπηρετήσεως καί καλής μεταχειρίσεως.
Νά ένθυμήσθε πάντοτε πώ ς συμπεριφέρονται οί διευθυνταί τών έμπορικών κα
ταστημάτων προς τούς πελάτας των, άκόμη καί προς τούς πλέον δύστροπούς.
'Η βία πρέπει νά άποφεύγηται, διότι έχει πάντοτε δυσμενείς έπιπτώ σεις. 'Ο 
σάκις παρουσιάζεται τοιαύτη ανάγκη δέον όπως σκεπτώμεθα μέ ποιον τρόπον θά
την άποφύγωμεν, είτε άτομικώς, είτε όμαδικώς δρώντες. ’Εάν όμως καταστή άναπόφευκτος, τότε θά γίνεται χρήσις τών ήπιωτέρων, δυνατόν, μέσων.
Ή μήνυσις θά είναι τό έσχατον μέτρον. Θά έχη θέσιν μόνον έάν ή πειθώ,
ή συμβουλή καί ή ύπόδειξις, δέν φέρωσιν τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Πολλαί συ
στάσεις καί όλίγαι μηνύσεις θά είναι τό σύνθημά μας. Οί άδιόρθωτοι, βεβαίως, θά
πατάσσωνται.
Ή μ ερ ότης, καλωσύνη, προσήνεια, έξυπηρετικότης, άμεροληψία καί άντικειμενικότης προς πάντας. Τά προσόντα αύτά πρέπει νά διακρίνουν πάντα ’Αστυνομι
κόν, άξιον τής άποστολής του.
Ό πολίτης αισθάνεται άκόμη ποιάν τινα φοβίαν προς τον ’Αστυνομικόν καί
τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα, τό όποιον είναι αύτός ούτος ό Ναός τής άσφαλείας.
Τό ότι ύπάρχει άκόμη ή τοιαύτη φοβία, είναι εις βάρος μας, διότι δέν έφροντίσαμεν,
δι’ έργων, έπί τόσα έτη, νά τοϋ τήν άποβάλωμεν.
’Ιδού άλλος ένας εύγενής σκοπός.
Έ ξύψ ω σις τοϋ Σώματος, άγάπη προς τον πολίτην καί στοργή προς τον ’Α 
στυνομικόν, ιδία τον κατώτερον, όστις υποφέρει περισσότερον παντός άλλου, θά ε ί
ναι τό τρίπτυχον τής προσπάθειας μου.
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Κ Α Ν ΕΛ Λ ΑΚ Η Σ
’Αστυνομικός Διευθυντής Α!

ΜΕΤΑ Τ Α Σ Ε Π Ε Λ Θ Ο Υ ΣΑ Σ Μ ΕΤΑ Β Ο ΛΑ Σ ΕΙΣ
ΤΗ Ν Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν ΠΟΛΕΩΝ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Κ Α Ν ΕΛ Λ Α Κ Η Σ
’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Τάξεως
Διευθυντής ’Αστυνομίας Αθηνών

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ Τ Ο Τ Ζ Ε Ν Η Σ
Αστυνομικός Διευθυντής Α' Τ ά ξ ε ις
Διευθυντής ’Αστυνομίας ΙΙατρών

ΕΤΑ Γ.

ΚΑ ΡΑ Μ Π ΕΤΣΟ Σ

ΑΔΑΜ

Λ Δ Α Μ Ο ΙΙΟ ΤΑ Ο Σ

’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Τάξεως ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Τάξεως
’Αναπληρωτής ’Αρχηγός
Γεν. Δ/ντής Α .Π . παρά τώ *Τπ. Έ σ ω τ .

Α Γ Η Σ . Π Α Π Α Σ Τ Α Φ ΙΔ Α Σ

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Β Α Σ ΙΛ Α Κ Ο Σ

Αστυνομικός Διευθυντής Α' Τάξεως ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' Τάξεως
Διευθυντής ’Αστυνομίας Κερκύρας
Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς

Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ ΤΖΙΝ Ο Σ

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Υ Φ Α Ν ΤΗ Σ

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΤΑ Μ ΙΟ Λ Α Κ Η Σ

’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' Τάξεως
Διοικητής Τροχαίας ’Αθηνών

’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Τάξεως
Διοικητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών

Αστυνομικός Διευθυντής Β ' Τάξεως
Διοικητής 'Ασφαλείας Πειραιώς

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ
Π Ο Υ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΩ Σ Έ Ν Α ΒΑΠΟΡΙ
----------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Υ ----------------(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

Καί έπειδή τό βούλευμα έκεΐνο περιέχει ένα σωρό στοιχεία για την μυστη
ριώδη ύπόθεσι πού μας άπασχολεΐ, καί έπειδή είναι χρήσιμο για τα τελικά συμπεράσματά μας, για τό τί παραλείψεις έγιναν ώ στε να μή διαλευκανθή τό έγκλημα,
θά δημοσιεύσουμε ολόκληρο τό βούλευμα, πού έχει ώ ς έξης :
Ά ρ ιθ . 5217/1927
Τό Συμβούλιου των έν Ά θήναις Πλημμελειοδικών,
συγκείμενον έκ των δικαστών Α. Ά λίκουλη, προέδρου, Ν. Ίγ γ λ έσ η καί Α. Β αχλιώτη, άνακριτοϋ, συνελθόν την 4ην Νοεμβρίου του 1927, παρόντων τοϋ άντεισαγγελέω ς των Πλημμελειοδικών Ν. Κάτσα καί τοϋ γραμματέως Β . Πόγκα, διά νά
σκεφθή έπί της προκειμένης ύποθέσεως :
Ό Μάρκος Θωλαδάμ κατηγορήθη έπί φόνω... ("Επονται τά τυπικά καί κα
τόπιν παραθέτω έπί λέξει τήν πρότασι τοϋ κ. Εΐσαγγελέως, ή οποία έχει ώ ς έξη ς) :
« Έ ν Θεσσαλονίκη διέμενεν ή οικογένεια Σαμουήλ Κάστρο, Ίσραηλιτική, ής
μέλος άπετέλει καί ό Ζάκ Κάστρο, ηλικίας 18 περίπου έτών, εργαζόμενος ώς ιδιω
τικός υπάλληλος είς τό χρυσοχοεϊον Μπάρλα έν Θεσσαλονίκη. Κατά τήν Ιην Νο
εμβρίου 1924, ήμέραν Σάββατον, ό νέος ούτος, μέχρι της 6ης μ.μ. έθεάθη είς τάς
οδούς της πόλεως ταύτης, συναντηθείς μετά της φίλης του καί προμηθευθείς κα
τόπιν γλυκίσματα, κατόπιν δέ, τήν 7ην περίπου ώραν της αύτής ήμέρας, έπεβιβάσθη μετά διαφόρων άλλων, ’Ισραηλιτών ώσαύτως, λέμβου όπως μεταφέρη αυτούς
έπί άτμοπλοίου. Άναχωρών ούδέν άνεκοίνωσεν εις τήν οίκογένειάν του, οϋτε εϊς
τινα τών φίλων του, άλλ’ ούτε καί προς τήν νέαν Άλκμήνην Θεοδωρίδου, μεθ’ ής
συνεδέετο έρωτικώς καί μεθ’ ής είχ ε συμφωνήσει νά συναντηθή τάς άπογευματινάς ώρας τοϋ Σαββάτου. Ή οικογένεια αύτοΰ, άνησυχήσασα έκ της άπουσίας του
έκ τής οικίας του μετά τήν νύκτα τοϋ Σαββάτου καί τήν Κυριακήν, καθ’ όσον ού
τος ουδέποτε άπουσίασεν έκ τής οικίας του χωρίς νά εΐδοποιήση ταύτην, άφοΰ
έζήτησε πληροφορίας παρά γνωστών του αν εΐδον τοΰτον, άνεκοίνωσεν εις τήν ’Α 
στυνομίαν Θεσσαλονίκης τήν έξαφάνισίν του.
»Μ ετά δύο ή τρεις ήμέρας έλήφθησαν δύο έπιστολαί, άπευθυνόμεναι ή μία προς
τον πατέρα του καί ή άλλη προς τήν Άλκμήνην, γραφεΐσαι ύπο τοϋ νέου τούτου καί
έκ Βόλου άποσταλεΐσαι, έν αίς ούτος τούς έγραφε περί τοϋ ταξιδιού του καί οτι
θά έπέστρεφεν έκ Θεσσαλονίκης μετά 2 -3 ήμέρας καί ώρισμένως τήν Πέμπτην ήμέ
ραν τής έβδομάδος, προσέθετε δέ έν αύταΐς ότι ήτο νά τρελλαθή δι’ ο,τι τοϋ συνέβαινε.
»"Ο τι αί έπιστολαί αύται έγράφησαν ύπό τοϋ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ (Σ ημείωσις : Λάθος τοϋ βουλεύματος άντί τής ορθής λέξεω ς : έ ξ α φ α ν ι σ θ έ ν τ ο ς )
προκύπτει έκ τής καταθέσεως τής ’Αλκμήνης Θεοδωρίδου καί τών καταθέσεων τών
οικείων του, οΐτινες άνεγνώρισαν έν αύταΐς τον γραφικόν του χαρακτήρα. 'Η ’Α 
στυνομία Θεσσαλονίκης κατόπιν τών έπιστολών του έζήτησε πληροφορίας άπό τήν
’Αστυνομίαν Βόλου, πλήν έλήφθη άπάντησις, ότι ούτος ούτε είς ξενοδοχείου τι διέμεινεν, ούτε είς άλλο μέρος τής πόλεως έθεάθη. Έ π ιβά τα ι τοϋ άτμοπλοίου « Ά θήναι», τοϋ έκτελέσαντος τό πλοΰν κατά τήν 1/11/1924 άπό Θεσσαλονίκης είς
Πειραιά, έβεβαίωσαν ότι ό νέος ούτος ήτο συνεπιβάτης των είς τό διαμέρισμα καί
ότι είχε παραχωρηθή είς αυτόν κοιτωνίσκος έκ τών ευρισκομένων έγγύς τοϋ σα-
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λονίου Α ' θέσεως. Ά λ λ ’ ένώ μέχρι τοϋ λιμένος Χαλκίδος είδον τούτον, έκεϊθεν
μέχρι τής καταπλεύσεως τοϋ άτμοπλοίου εις τον λιμένα Πειραιώς ούδείς έκ των
έπιβατών ή των θαλαμηπόλων είδε τοϋτον, άλλ’ ούτε καί νά άποβιβασθή τοϋ άτμο
πλοίου, ούτε δέ εις ξενοδοχεΐον τι των πόλεων Πειραιώς καί ’Αθηνών διέμεινε. Φαί
νεται δτι καί ύπό άλλο όνοματεπώνυμον έλαβεν ούτος είσιτήριον, δτι όμως διά τοϋ
άτμοπλοίου τούτου έταξίδευσεν ούτος προκύπτει έκ τής καταθέσεως τών μαρτύ
ρων Δ . Νικολάου καί Γ . Μακρή καί τών συζύγων Πολιτώ καί Γιακοέλ, ’Ισραηλιτών
καί τούτων. Μετά τών δύο πρώτων μάλιστα έφωτογραφήθησαν εντός τοϋ άτμο
πλοίου. Ε ις την μίαν τών φωτογραφιών συμπεριελήφθη καί ό Μάρκος Θωλαδάμ,
δστις κατά τόν πλοΰν τοϋτον έσχετίσθη μ ετ’ αυτών καί μετά τινων τοϋ πληρώμα
τος άναγνωρισάντων αύτόν έν τή έπιδειχθείση αύτοΐς φωτογραφία τούτων. Οί μάρ
τυρες δέ οδτοι καταθέτουσιν δτι ό Κάστρο, καθ’ δν χρόνον παρέμεινεν εις τόν λιμένα
Βόλου έξήλθεν εις την πόλιν, συνηντήθη δέ εις τήν προκυμαίαν τής πόλεως μετά
τούτου (τοϋ Ζάκ Κάστρο δηλαδή) καί δτι έπεβιβάσθη καί πάλιν τοϋ αύτοΰ άτμοπλοί
ου διεκπεραιωθείς διά λέμβου έφ’ ής εύρίσκοντο καί αί σύζυγοι Γιάμκεβ καί Γ ια 
κοέλ.
»Οί αύτοί μάρτυρες καταθέτουσιν δτι ό Κάστρο έλαβε μέρος εις τό παιγνίδιον διά χαρτοπαιγνίων, δτι καθ’ δλον τό χρονικόν τοΰτο διάστημα δέν έπλησίασεν οδτε συνωμίλησε μεθ’ ετέρου τίνος προσώπου καί δτι δέν έφαίνετο μελαγχολι
κός ή στενοχωρημένος, άλλά τουναντίον ομιλητικός. Παρ’ ούδενός τών μαρτύρων
κατετέθη δτι μετά τοϋ ταξιδιώτου ό Θωλαδάμ κατά τήν διάρκειαν τοϋ ταξιδιού
συνωμίλησεν ιδιαιτέρως. Ό Θωλαδάμ, ώς έδήλωσεν εις τούς μεθ’ ών έσχετίσθη, προετίθετο νά έξέλθη εις Χαλκίδα καί κατά τήν κατάθεσιν τοϋ μάρτυρος, άμα τή προ
σεγγίσει τοϋ άτμοπλοίου εις τήν προκυμαίαν τής Χαλκίδος, ό Θωλαδάμ έξήλθεν
έκεϊ, ένώ ό Κάστρο μετά τών λοιπών διά τόν Πειραιά έπιβατών έξηκολούθησαν παραμένοντες εις τό σαλόνι τοϋ άτμοπλοίου, άναχωρήσαντες έκεϊθεν περί ώραν 10 1/2
τής νυκτός, οπότε τό άτμόπλοιον εϊχεν άναχωρήσει έκ Χαλκίδος καί ό Κάστρο διηυθύνθη προς τόν κοιτωνίσκον του καί είσήλθεν εις αύτόν διά νά κατακλιθή. Μ ε
τά τινα ώραν καί ένώ έν τώ σαλονίω είχον παραμείνει τινές παίζοντες είσέτι, ήκούσθη κρότος ώς έάν ήτο πυροβολισμός. ’Έσπευσαν τότε οί τής υπηρεσίας τοϋ άτμο
πλοίου ΐνα ιδωσι τί συμβαίνει καί πόθεν προήρχετο ό πυροβολισμός, ήρεύνησαν εις
πολλά μέρη τοϋ πλοίου, κρατούντες μάλιστα καί φανόν ήλεκτρικόν, άλλ’ ούδέν παρετηρησαν, υπέθεσαν δέ δτι πιθανόν νά έρρίφθη πυροβολισμός καί έκ τής ξηράς ή έ'κ
τίνος άλιευτικής λέμβου, διότι πολλαί τοιαΰται ήλίευον πλησίον τοϋ άτμοπλοίου.
»'Οπόταν έφθασε τό άτμόπλοιον εις τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς καί έξήλθον οί
επιβάται, ούδείς έκ τών έπιβατών, τών γνωριζόντων τόν Κάστρο, ή τών θαλαμη
πόλων άντελήφθη τοϋτον νά έξέρχηται τοϋ άτμοπλοίου, ούδέ τις έξήτασε τί άπέγινεν ούτος.
«
«Κατά μήνα ’Ιανουάριον 1925 καί εις θέσιν Σπηλιά Τόλια, περιφερείας Καπανδριτίου καί έπί τής άκΐής, ό χωρικός Δήμας άντελήφθη έκβρασθέν ύπό τών κυμάτων
πτώμα άνθρώπου. Ειδοποίησε τήν έκεϊ άστυνομικήν άρχήν, ήτις παρέλαβε τό πτώμα
(μέρος πτώματος άνθρώπου, διότι έξ αύτοΰ έλειπεν ή κεφαλή, ό εις τών ποδών καί
μία τών χειρών), δπερ άπέστειλαν ένταΰθα, ίνα ένεργηθή ή δέουσα νεκροψία καί
ένεργηθείσης δι’ αύτό προανακρίσεως έξηκριβώθη δτι κατ’ έκείνας τάς ήμέρας ού
δείς εϊχεν έξαφανισθή έκ τής περιφερείας, δτι τό πτώ μα θά έρρίφθη εις τήν θάλασ
σαν έκ τίνος πλοίου ή άτμοπλοίου καί συμπαρασυρθέν ύπό τών κυμάτων έξεβράσθη
εις τήν άκτήν εις ήν εύρέθη. ’Ε κ τής ένεργηθείσης έξετάσεω ς ύπό τών ιατρών διεπιστώθη δτι τό πτώμα ήτο νέου ήλικίας 1 8 -2 2 έτών, δτι έπί τών οστών παρετηρήθησαν πλεϊστα σημεία έξ ών κατεφάνη δτι δι’ οργάνου κοπτεροϋ εϊχον ένεργη
θή τραύματα κ.λ.π. Έ π ί τοϋ ενός δέ ποδός του ύπήρχεν έν υπόδημα μετά περικνη-
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μίδος καί καλτσοδέτας. Έ π ί τοϋ υποδήματος ύπήρχεν ό άριθμός 3 393. Έ κ της γενομένης δ’ έξετάσεω ς τοϋ έν Θεσσαλονίκη υποδηματοποιού, προέκυψεν δτι ό Κά
στρο κατά μήνα Σεπτέμβριον τοϋ έ'τους έκείνου ήγόρασεν έπί παραγγελία έκ τοϋ
καταστήματος ζεΰγος υποδημάτων καί δτι τδ έπιδειχθέν υπόδημα είναι έν των υπο
δημάτων άτινα ήγόρασεν ό Κάστρο έκ τοϋ καταστήματος του καί έπομένως ούδεμία απομένει άμφιβολία δτι τό άνευρεθέν πτώμα ήτο τοϋ Ζάκ Κάστρο, έφ’ δσον
μάλιστα ούδείς είδε τοΰτον νά άποβιβασθή εις Πειραιά, άλλ’ ούτε είδησίν τινα εΐχον οί οικείοι του δτι ουτος εύρίσκετο έν ζωή.
«Μ ετά την τοιαύτην βεβαίωσιν, δτι τό άνευρεθέν πτώμα άνήκει εις τον Κάστρο,
ένηργήθη ερευνά καί αυτοψία εις τό άτμόπλοιον «Ά θήναι», ούδέν δμως άνεκαλύφθη έξ οδ νά προκύπτη ένδειξίς τις δτι έντός τοϋ άτμοπλοίου έλαβε χώραν έγκλημα
κατά τοϋ Ζάκ Κάστρο καί δτι τό πτώ μα έρρίφθη έκ τοϋ άτμοπλοίου τούτου εις την
θάλασσαν, άλλ’ ούτε καί ένδειξις δτι ό κατηγορούμενος Μάρκος Θωλαδάμ είναι
δράστης τοϋ φόνου τοϋ Ζάκ Κάστρο. Ούδείς έκ τών μαρτύρων κατέθεσεν δτι κατά
τον πλοΰν τό πρόσωπον τοΰτο ήλθεν εις ιδιαιτέρας ομιλίας μετά τοϋ Κάστρο ή δτι
ήτο γνωστός αύτώ καί πρότερον, καί άν δέ ύποτεθή δτι άφ’ ής άνεχώρησεν έκ τοϋ
λιμένος Θεσσαλονίκης εΐχεν άποφασίσει τό έγκλημα τοϋτο θά άπέφευγε νά έφοδιασθή δι’ εισιτηρίου μέ τό άληθές όνοματεπώνυμον τοϋ Μάρκου Θωλαδάμ, έκτος άν
τοΰτο είναι ψευδώνυμον. Ά λ λ ’ έκ τής καταθέσεως τοϋ μάρτυρος I. Μακρή προ
κύπτει δτι ουτος άπεβιβάσθη εις Χαλκίδα καί δτι μετά τήν άναχώρησιν τοϋ άτμο
πλοίου έκ Χαλκίδος ό Κάστρο εΐσήλθεν εις τον κοιτωνίσκον του ΐνα κοιμηθή, τήν
στιγμήν δέ έκείνην τό άτμόπλοιον εύρίσκετο μακράν τών ακτών τής Χαλκίδος. Δέν
κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή τίς έπιβάτης έμεινεν έν τώ κοιτωνίσκω μετά τοϋ
Ζάκ Κάστρο καί έάν πράγματι τοιοΰτος παρέμεινε καί μετά τήν έκ Χαλκίδος άναχώρησιν τοϋ άτμοπλοίου, ούτε δέ ή αιτία τής έκ Θεσσαλονίκης άναχωρήσεως τοϋ
Κάστρο έξηκριβώθη.
« Έ κ τών άνωτέρω δέν προέκυψαν ένδείξεις κατά τοϋ κατηγορουμένου Μάρ
κου Θωλαδάμ έπί τη άποδιδομένη αύτώ πράξει τοϋ φόνου τοϋ Ζάκ Κάστρο καί
συνεπώς δέον νά μή γίνη κατ’ αύτοΰ κατηγορία τοιαύτη καί νά διαταχθή ή κατάργησις τής ισχύος τών κατά τούτου έκδοθέντων ύπό τοϋ ένταΰθα άνακριτοΰ τοϋ Β ',
τμήματος ύπ’ άριθ. 214/1925 καί 4 30 έ.έ. έντάλματος συλλήψεως καί κατασχετη
ρίου».
Καί ό κ. Εΐσαγγελεύς προτείνει έν συνεχεία νά μή γίνη κατηγορία κατά τοϋ
Ζάκ Κάστρο.
Τό Συμβούλιο τών Πλημμελειοδικών δέν έκρινεν απολύτως ορθή τήν πρότασιν τοϋ κ. Εισαγγελέως. Εύρεν δτι έγιναν παραλείψεις στήν άνάκρισι καί άντί
νά διατάξη μόνον συνέχισι τής προανακρίσεως, διά τοϋ διατακτικού τοϋ βουλεύμα
τος έπαυσε προς καιρόν κάθε δίωξι κατά τοϋ Μάρκου Θωλαδάμ. Καί μετά
παρέλευσι διετίας τό βούλευμα έκεΐνο κατέστη όριστικώς άπαλλακτικό γιά τον
κατηγορούμενο, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παλαιάς Ποινικής Δικονομίας πού
ϊσχυε τότε. Μά γιά τήν όλοκλήρωσι τής έρεύνης άπαιτεΐται ή έπί λέξει καταχώρησις τοϋ σκεπτικού τοϋ βουλεύματος, ή οποία καί έχει ώς εξής :
«Ίδόν τήν δικογραφίαν. Σκεφθέν κατά τον Νόμον.
« Ε π ειδ ή τό συμβούλιον κρίνει έπάναγκες νά διατάξη περαιτέρω άνάκρισιν
έπί τώ τέλει νά διευκρινισθώσι τά εξής γεγονότα :
α) Εις ποιαν καμπίναν τής πρώτης θέσεως τοϋ άτμοπλοίου «Ά θήναι» διέμεινεν ό παθών κατά τό άπό Θεσσαλονίκης εις Πειραιά ταξίδιον.
β) Μετά τίνος άλλου ή άλλων έπιβατών διέμεινεν ό παθών εις τήν καμπίναν
κατά τήν διάρκειαν τοϋ ταξιδιού καί ιδίως κατά τάς δύο νύκτας άπό Θεσσαλονίκης
εις Βόλον καί άπό Χαλκίδος εις Πειραιά.
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γ ) Ε ις ποιαν καμπίναν τοΰ αύτοΰ άτμοπλοίου δ t-έ με tvsν κατά τδ έν λόγω ταξίδιον ό κατηγορούμενος συνεπιβάτης τοΰ παθόντος Μάρκος Θωλαδάμ.
δ) Ποιοι όνομαστί έπιβάται τοΰ άτμοπλοίου έ'λαβον εΐσιτήριον πρώτης θέσεως καί μέ ποιον αριθμόν καμπίνας καί κουκκέτας.
ε ) Έ ά ν καί καθ’ όσον ό παθών έλαβεν εΐσιτήριον ύπό άλλο όνομα, τό άλλο
τοϋτο όνοματεπώνυμον μέ ποιον άριθμόν καμπίνας ή κουκέττας αναγράφεται έν τω
εΐσιτηρίω.
σ τ ) Έ ά ν κατά τό εις Πειραιά τέρμα τοΰ ταξιδιού εύρέθησαν άποσκευαί ή
άλλα πράγματα μή ζητηθέντα ύπό άποβιβασθέντων επιβατών καί εις ποιον μέρος
κουκέττας ή καμπίνας τής πρώτης θέσεως εύρέθησαν ταΰτα.
ζ ) Έ ά ν κατά τον έκ Χαλκίδος άπόπλουν τοΰ άτμοπλοίου ό παθών έθεάθη νά
έξέρχεται έκ τοΰ σαλονιού της πρώτης θέσεως διά νά άνέλθη επί τοΰ καταστρώμα
τος ή τής γεφύρας τοΰ άτμοπλοίου.
η ) Μετά την έκ Χαλκίδος άποβίβασίν του τί άπέγινεν ό κατηγορούμενος Μάρ
κος Θωλαδάμ.
»Πρός τον σκοπόν τοΰτον νά έξετασθώ σι συγκεκριμένως οΐ θαλαμηπόλοι τοΰ
άτμοπλοίου Ν. Δημητριάδης, Ν. Χρυσόγελως καί ό μηδόλως έξετασθείς θαλαμη
πόλος Μ. Σεργάκης, οί μετά τοΰ παθόντος έν τω άτμοπλοίω σχετισθέντες συνεπιβάται του, ών τά ονόματα έξάγονται έκ τής δικογραφίας καί όσοι άλλοι μάρτυρες
ήθελε κριθή άναγκαΐον νά έξετασθώσι προς διερεύνησιν τών άνωτέρω σημείων, έπί
πλέον δέ νά ζητηθή παρά τών έν Θεσσαλονίκη πρακτόρων κατάλογος τών έπιβατών τών έφοδιασθέντων δι’ εισιτηρίων α' θέσεως κατ’ όνοματεπώνυμον καί άριθμόν
καμπίνας ή κουκέττας, ϊσω ς σημειωθέντα έν τω εΐσιτηρίω, γενικώς δέ νά ένεργηθή
παρά τοΰ άνακριτοΰ πάν ό,τι ήθελε κρίνει άναγκαΐον προς διευκρίνισιν τής όλης αυ
τής ύποθέσεως».
Τό διατακτικό τοΰ βουλεύματος άποτελεΐται άπό λίγες μόνον λέξεις : «Διά
ταΰτα : Ίδόν καί τά άρθρα 251 παραγρ. 3 τής Ποιν. Δικονομίας : Διατάσσει π ε
ραιτέρω άνάκρισιν έπί τω τέλει όπως ένεργηθώσι τά έν τω σκεπτικώ τοΰ παρόν
τος διαλαμβανόμενα».
Τό διατακτικόν δηλαδή τοΰ άνωτέρω βουλεύματος δέν «έπαυσε προς καιρόν»
τήν ποινική δίωξι τοΰ Μάρκου Θωλαδάμ παρά την κατάθεσι Μακρή, διότι πολύ
καλά έσκέφθη ότι άφοΰ ό κατηγορούμενος δέν έμεινεν έκεΐνο τό βράδυ σέ ξενοδοχείο
στη Χαλκίδα καί ότι παρ’ όλες τις έρευνες πού είχαν γίνει δέν βρέθηκε σπίτι πού
νά τον είχε φιλοξενήσει, μπορεί ό Θωλαδάμ νά άνήλθε ξανά στο βαπόρι, χωρίς νά
παρατηρήσουν τήν έπάνοδό του καί νά είναι δράστης τοΰ έγκλήματος. Πάντως
κανένας δέν βρέθηκε νά τον γνωρίζη, ούτε έδώ, ούτε εις τό έξωτερικόν, γιατί τό έγ 
κλημα έκεΐνο εις βάρος τοΰ Ιδχρονου Εβραίου έκανε τότε τεράστια έντύπωσι καί
τό έγραψαν όλες οί έφημερίδες τοΰ έξωτερικοΰ, μαζί μέ τήν πληροφορία ότι
κατεδιώκετο ώ ς πιθανός δράστης ένας Μάρκος Θωλαδάμ. Σ τις έφημερίδες μάλιστα
τών ’Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης είχαν δημοσιευθή καί οί φωτογραφίες πού είχε
βγάλει μέ τό μακαρίτη τον Ζάκ Κάστρο έπάνω στο βαπόρι. Τ ί διάβολο, κανένας
δέν γνώρισε ποτέ ένα Μάρκο Θωλαδάμ; Προφανώς λοιπόν τό Θωλαδάμ αύτό ήταν
ψευδώνυμον, όπως άλλως τε προκύπτει ότι καί ό Κάστρο αν δέν είχ ε βγάλει εισιτή
ριο στό βαπόρι θά είχε πάρει τό εισιτήριό του άπό τό πρακτορείο τής Θεσσαλονί
κης μέ ψευδώνυμο. Καί γεννάται άκόμα ένα έρώτημα. Για τί τό έκανε αύτό ; Είναι
μυστήριο, όπως είναι μυστήριο καί παραμένει μυστήριο όλη αύτή ή φοβερή ύπόθεσις.
’Από τή μελέτη τής είσαγγελικής προτάσεως καί άπό τό διατακτικό τοΰ
βουλεύματος νομίζω ότι καί ό Εΐσαγγελεύς καί οί δικασταί δέν έπρόσεξαν τότε κα
λά τήν δικογραφία. Γ ιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι μέ τον πρώτο άνακριτή τής ύπο
θέσεως, τον Γιάννη Καλποΰζο, καί αύτοψία εΐχάμε κάνει μαζί στό βαπόρι καί έκ εΐ-
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νος είχε προσδιορίσει τήν καμπίνα πού είχε μείνει ό Κάστρο σπιθαμή προς σπιθαμή.
Ά λλα τί νά βρής μετά δυο μήνες καί παρά πάνω πού πήγαμε έμ εΐς ; Τό πλάνο των
καμαρωτών τής πρώτης πού νά γράφουν ποιος άπό τούς επιβάτες είχε τήν κάθε
καμπίνα καί κουκέττα δεν υπήρχε. Το είχαν πετάξει ω ς άχρηστο καί ό άνακριτής
ήταν άδύνατο νά μήν είχε συντάξει έκθεσι γιά δλα αυτά τά πράγματα, ή οποία θά
ήταν μέσα στή δικογραφία. Τά στελέχη των εισιτηρίων τής α' θέσεως πού είχε
βγάλει το πρακτορείο τής Θεσσαλονίκης βρέθηκαν καί ήταν στή δικογραφία καί
σ’ αύτά δεν άνεφέρετο καθόλου το όνομα του Ζάκ Κάστρο. Α π οσκευές του θύμα
τος δεν βρέθηκαν μέσα στο καράβι, έκτος άν υπήρχαν καί έκλάπησαν. ’Αλλά πώς
θά είχε άφοϋ έφυγε ξαφνικά καί κρυφά άπό το σπίτι του καί δεν πήρε τίποτε μα
ζί του ; Έ γ ώ πάντως ζήτησα νά δώ άν είχαν πραγματικά γίνει αυτές οί συμπλη
ρωματικές άνακρίσεις πού διέτασσε το βούλευμα, άλλά δέν μπόρεσα νά βρω κανένα
ίχνος, καθώς καί άν ξαναβγήκε νεώτερο βούλευμα. Θέλησα καί σήμερα νά ψάξω
καί πάλι τή δικογραφία καί/έμαθα ότι τόσον αύτή, όπως καί όλες οί δικογραφίες
των έγκλημάτων, άμα περάσουν τά τριάντα χρόνια άπο τό κακούργημα θεωρούνται
άχρηστες πιά γιά τή δικαιοσύνη καί παραδίδονται γιά πολτοποίησι.
Ή σφαγή τού νεαρού Εβραίου έμεινε μυστηριώδης καί άνεξιχνίαστη γιά δυο
κυρίως λόγους. Ό ένας καί κυριώτερος ήταν ότι ή έξαφάνισις τού Ζάκ ήταν τόσο
παράξενη ώ στε μέχρι τότε πού βρέθηκαν τά υπολείμματα τού πτώματός του κανένας
δέν έπίστεψεν ότι ώφείλετο σ ε έγκλημα, ύστερα άπό τά δύο καταπληκτικά γράμ
ματα πού είχε στείλει στον πατέρα του καί στήν ’Αλκμήνη. Καί οί άρχές καί οί δη
μοσιογράφοι πού άσχολούμεθα τότε μέ τό σοβαρό άστυνομικό ρεπορτάζ καί οχι μέ
κιτρινισμό καί μέ δεκαρολογικά άναγνώσματα, όλα μπορούσαμε νά φαντασθοΰμε,
παρά ότι ό έξαφανισθείς είχε πραγματικά πέσει στο φοβερό κλοιό καί οτι είχε δολοφονηθή. Νομίσαμε ότι ή έξαφάνισις του ήταν εικονική καί ότι τά γράμματα γρά
φτηκαν γιά νά πείση καί τήν ’Αλκμήνη νά δεχθή νά τήν πάρη καί τούς γονείς του
νά τον άφήσουν νά γίνη Χριστιανός, γιά νά στεφανωθή μέ τήν άγαπημένη του. "Υ 
στερα, όσο περνούσε ό καιρός, όλοι ένόμισαν ότι ήταν κόλπο ενός ευφάνταστου νέου
πού έξαφανίσθηκε θεληματικά καί έγραψε τά δυο έκεΐνα γράμματα γιά νά κάνη θό
ρυβο, ρεκλάμα γιά τον εαυτό του. ’Ακόμα καί όταν βρέθηκαν τά υπολείμματα τού
πτώματός του,θά μπορούσε νά ύποτεθή ότι ό κακομοίρης ό Ζάκ είχ ε αύτοκτονήσει γιά τήν άγάπη του καί γιά θρησκευτικούς λόγους, μιά καί δέν μπορούσε νά πάρη
τήν ’Αλκμήνη καί ότι γι’ αύτό ρίχτηκε άπό τό βαπόρι στή θάλασσα γιά νά πνιγή
καί ότι τό σώμα του παρεσύρθη καί διεμελίσθη άπό τον έλικα. Μά ό έλικας θά έκα
νε ένα δυο συντριπτικά κατάγματα στά οστά τής λεκάνης καί στά παΐδια, ένώ αύ
τά είχαν έπάνω τους πενήντα καί πάνω σημάδια άπό τό μαχαίρι πού είχε τεμα
χίσει τό πτώμα τού Ζάκ. Ά ρ α κάποιος τον έσκότωσε καί τον έκομμάτιασε καί πέταξε τά κομμάτια στή θάλασσα. Αύτά όμως διεπιστώθησαν όταν βρέθηκε τό π τώ 
μα καί άπεδείχθη ότι ό έξαφανισθείς νέος είχ ε σκοτωθή έπάνω στο βαπόρι καί άφοΰ
τούτο έφυγε άπό τή Χαλκίδα καί πήγαινε στον Πειραιά. Καί τότε άρχισε ή πρα
γματικά σοβαρή άνάκρισις, ύστερα άπό καμμιά έβδομηνταριά μέρες. Καί νά βγάλη
τ ί ; "Ο τι άκούσθηκε μιά πιστολιά στο «Ά θήναι» μέσα στή νύχτα καί δέν βρέθηκε
ούτε πού ρίχτηκε ή πιστολιά καί ούτε φυσικά τό γιατί. Κανένας δέν έψαξε τις κα
μπίνες τής πρώτης θέσεως καί ιδίως τήν καμπίνα τού Κάστρο, γιατί έκεΐ «έμεναν
καθώς πρέπει άνθρωποι». Ή δουλειά βρώμησε άπό τήν άρχή. "Αν γινόταν λεπτο
μερέστατη έρευνα θά βρισκόταν άμέσως ό σκοτωμένος καί ό δολοφόνος τήν στιγμή
πού έτεμάχιζε τό πτώ μα γιά νά τό ρίξη άπό τό παράθυρο. "Αν είχε πιστευθή
εύθύς έξ άρχής ότι ή έξαφάνισις τού Ζάκ δέν ήταν κόλπο καί φαντασιοπληξία ένός
νέου καί άρχιζαν άμέσως έρευνες, θά βρίσκονταν άμέσως πρώτα όλοι οί έπιβάτες τού βαποριού καί ιδίως τής πρώτης θέσεως, θά γινόταν έρευνα άμέσως στήν
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καμπίνα τοϋ Ζάκ καί θά βρίσκονταν ίχνη τής διαπράξεως τοϋ έγκλήματος, δσο
καί να τα είχε πλύνει ό δολοφόνος. Καί θά βρισκόταν ό δολοφόνος.
Μέ αύτές τις σκέψεις όμως καί τά συμπεράσματα άδικώ. Γιατί βέβαια σή
μερα δεν θά γίνονταν αύτά τά πράγματα. Μόλις διεπιστώνετο ότι ένας επιβά
της είχε χαθή έπάνω άπό ένα καράβι, στδ ταξίδι άπδ τή Χαλκίδα στον Πειραιά,
ό άνακριτής δέν θά είχε νά περιμένη άπό τον κλητήρα του νά ταχυδρομήση τις κλή
σεις καί νά κάθεται νά έμφανισθή ένας-ένας μάρτυρας γιά νά καταθέση. Σήμερα ό
άνακριτής θά ζητούσε, έκτος φυσικά άπό την αρμόδια Λιμενική ’Αστυνομία, τήν συνερ
γασία, για λόγους είδικότητος, τής Γενικής ’ Λσφαλ.είας. Καί μέσα σ ε 24 ώρες συ
νεργεία ολόκληρα άπό έμπειρους άστυνομικούς θά είχαν ξετρυπώσει δλους τούς έπιβάτες, θά τούς είχαν έξετάσει, θά είχαν βρή ίχνη τοϋ Θωλαδάμ καί δέν θά περίμεναν νά άρχίσουν τήν έρευνα δταν βρέθηκε τό πτώμα καί διαπιστώθηκε τό έγκλημα,
μετά δύο ολόκληρους μήνες, νά άσχοληθή μέ αύτό, άπό άστυνομικής πλευράς καί
λόγω άρμοδιότητός ό σταθμάρχης Καπανδριτίου μέ τον ένα ή δύο χωροφύλακας
πού είχ ε τότε.
’Έ τ σ ι τό έγκλημα αύτό έμεινε γιά πάντα σκοτεινό καί άνεξιχνίαστο. Δέν μά
θαμε ποτέ ούτε δράστη, ούτε τις άφορμές του, ούτε ποιος ήταν ό μυστηριώδης κλοιός
καί ή ’Οδύσσεια πού είχε πέσει ό άμοιρος ό Ζάκ. Καί γιά μένα, όπως τό έγραψα
καί στήν άρχή, αύτό υπήρξε τό σατανικότερο καί τό σκοτεινότερο έγκλημα άπό
τά καμμιά διακοσαριά έγκλήματα πού έγιναν στήν Πρωτεύουσα, μέσα στον μισό
αιώνα πού δουλεύω στις εφημερίδες σάν άστυνομικός ρεπόρτερ.
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

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 εΐ; τόν δρόμον ή εΙ; τά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα
τοΟ αυτοκινήτου σα;, γιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη
κορνάρετε δυνατά

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΝΑΚΑΑΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
- Ε Ν Α Σ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ -------------------------

'Τπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

"Υστερα άπό τή σύλληψι τοϋ Ρεβενή, πού έπραγματοποιήσαμε ό Ύπαστυνόμος
Ράπτης, ό Χατζίνης, ό Ναούμ καί εγώ , τραβήξαμε για τό άπόμερο σπιτάκι τής όδοΰ
Βουλιαγμένης, πού χρησιμοποιούσαν οί παραχαράκτες. Έ κ ε ΐ μέσα βρήκαμε έγκατεστημένο τύ συνεργείο τους. "Ενα τυπογραφικό πιεστήριο μάρκας «Κρίς» καί τά
άπαραίτητα για την παραχάραξι έργαλεΐα. Γραμμοσύρτες, κυκλοσΰρτες, γωνιό

μετρα, φακοί καί πέννες γιά τήν άντιγραφή, νιτρικό όξύ, τσίγκος καί άσφαλτος,
ειδική σκόνη γιά νά προφυλάσσουν τις μήτρες άπό τις όξυδώσεις, μελάνες τυπο
γραφικές, ένα σωρό τσιγκογραφικά κλισσέ γιά τήν άλλαγή χρωμάτων καί τ έ 
λος χιλιάδες χαρτονομίσματα τυπωμένα άπό τή μιά οψι, πού δεν πρόλαβαν νά τ ’
άποτελειώσουν. "Ολα μαζί, πιεστήριο, έργαλεΐα καί χαρτονομίσματα τά φορτώσαμε
σ ’ ενα καμιόνι καί τά μεταφέραμε στήν ’Ασφάλεια.
Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας πήραμε άπό τήν άπομόνωσι τούς παραχαρά
κτες καί τούς συγκεντρώσαμε στο γραφείο τού προϊσταμένου, όπου είχαμε τοποθε
τήσει τό πιεστήριο καί έκθέσει πάνω σέ τραπέζι όλα τά σύνεργά τους καί τά πλαστά
χαρτονομίσματα. Σκόπιμα φέραμε τελευταΐον τον άρχηγό τους Βελάντα, πού δέν
είχ ε ιδέα γιά τις συλλήψεις των συνεργατών του, καί έπέμενε γιά τήν άδικη καί
παράνομη σύλληψί του. Μά όταν μπήκε στό γραφείο καί άντίκρυσε όλους άνεξαιρέτως τούς συντρόφους του, τό πιεστήριο, ¥ά έκτεθειμένα έργαλεΐα καί τά έκατομμύρια ψευτοχαρτονομίσματα, έμεινε άναυδος.
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—Αύτό δεν τό περίμενα, μας είπε. Έλάμβανα τέτοια προφυλαχτικά μέτρα,
πού άκόμα καί οί συνεργάτες μου δεν ήξεραν άκριβώς το μέρος πού έκανα τήν έκτύπωσι, προ πάντων άπό τότε πού ώρισμένοι μου έκαναν εκβιασμούς. Μετακινούσα
το πιεστήριο πότε στήν Καλλιθέα, πότε στο σπίτι τού Βαντώρου, πότε στοϋ Μη
τρούλη καί τώρα τελευταία το είχα έγκαταστήσει στο σπιτάκι της πενθεράς τού
Μαντακούρου, στήν όδο Βουλιαγμένης. Μοϋ φαίνεται παράξενο καί άπορώ πώς
μας πιάσατε όλους τόσο γρήγορα, βρίσκοντας καί τό κρυσφύγετο τού συνερ
γείου μας.
— "Ο πως βλέπεις Βελάντα, τού είπεν ό Ύπαστυνόμος, ή ύπόθεσις έτελείω σε.
Π ές μας τώρα πώ ς συνέλαβες την ιδέα να κάνης τήν παραχάραξι.
—Ξεκίνησα κι έγώ , είπ ε, άπό τον ΐδιο δρόμο, τήν Μονεμβασιά, όπως καί οί
άλλοι πού συλλάβατε έδώ στον Πειραιά. "Οταν είδα π ώ ς πέτυχα τήν παραποίησι
στήν έκδοσι τού 1939, προχώρησα στήν παραχάραξι. ’Ά ν καί δέν έχω ειδικότητα
στή τσιγκογραφία, σ ’ αύτό μ’ έβοήθησε ό άδελφός μου ό τσιγκογράφος, κι’ έτσι
ξεκίνησα. Πέτυχα τήν έκτύπωσι τού πρώτου κατοχικού χαρτονομίσματος, τήν όνομαστή λαχανίδα, τύπου μεγάλου ’Αλεξάνδρου, καί άπό έκεϊ πήρα μπρος κάθε και
νούργια έκδοσι πού κυκλοφορούσε ή Τράπεζα, άπό τά χιλιάρικα μέχρι τά σημερινά
πεντοχίλιαρα . . .
’Έ τ σ ι έτέλειωσε τήν ιστορία του ό άσσος τού γραμμοσύρτη Βελαντάς, πού
έθαύμασε τήν τέχνη του άκόμα καί ό ειδικός υπάλληλος τού νομισματοκοπείου της
Τραπέζης. 'Η μοιραία έκείνη άπροσεξία τού Ρεβενή, στο νά τού διαφύγη καί νά
πεταχθή στο σκουπιδοτενεκέ μέ άγριόχορτα ένα άπό τά πλαστά πεντοχίλιαρα, έφερε
τό άποτέλεσμα νά ξεσκεπαστή αύτός καί οί συνένοχοί του.
"Υστερα άπό τήν έξουδετέρωσι καί της δευτέρας σπείρας, δέν παρουσιάστηκε
άλλη παραχάραξι. ’Ό χ ι πώς έλειψαν οί άνθρωποι της «τέχνης», μά ήταν πλέον ασύμ
φορη ή έπιχείρησις.
Τ ά πειστήρια παρέλαβε τό Έγκληματολογικόν Μουσεϊον ’Αθηνών καί οί
παραχαράκτες κλείσθηκαν γιά πολλά χρόνια στις φυλακές.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Υ . Γ . Ό κοιλλιτέχνης—παραχαράκτης Βελαντάς, σήμερα είναι ένας καλός καί
τίμιος οικογενειάρχης, εκφράζεται μέ πικρία γιά τό παρελθόν καί θεωρεί τό παρα
στράτημά του ώ ς στίγμα τής ζωής του, τό όποιον δικαιολογεί άπό τήν άνέχεια τής
κατοχής καί τών κακών συναναστροφών πού έξεμεταλλεύθηκαν τό ταλέντο του.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος

σύντροφος τών

άστυνομι-

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τ ω ν .

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ο Υ Ε Φ -Μ Π ΙΆ Ϊ
Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
--------------------------- Χουάιτχέντ «*Η Ιστορία τοϋ F .B .I .» , κατά μετάφρασιν-----------------------------τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
( Συνέχεια έκ τοϋ
■

προηγουμένου)

Τό 1933 ιδρύθηκε ένα ειδικό τμήμα πού περιείχε τά δακτυλικά άποτυπώματα των σπουδαιοτέρων εγκληματιών καί τό όποιο συνέβαλε μεγάλως στήν έπιστημονική καταπολέμησι τοϋ έγκλήματος. Τό τμήμα αυτό επανδρώθηκε άπό ειδικούς
πού ήσχολοϋντο κυρίως μέ την έξακρίβωσι λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων—ή μέρους μόνον άποτυπώματος δακτύλου, παλάμης ή πέλματος, πού άνευρίσκοντο στον τόπο τοϋ έγκλήματος, έπί ένός άντικειμένου πού είχε χρησιμοποιηθή
κατά τήν διάπραξι τοΰ έγκλήματος. Τ ά άόρατα λανθάνοντα αποτυπώματα έπάνω
σέ έπιφάνεια γυαλιοΰ, λαβών θυρών, τραπέζιών καί σέ κάθε άλλη λεία έπιφάνεια,
άνεκαλύπτοντο κατόπιν καλύψεώς των μέ τήν ειδική σκόνη. Έ ν συνεχεία τά άποτυπώματα έλαμβάνοντο έπάνω σέ ταινία μέ κολλητική ούσία.' II σκόνη έπεκολλατο στήν ταινία καί έτσι άναπαρήγοντο οί λεπτές αύλακώσεις τοΰ δέρματος—ένα δα
κτυλικόν άποτύπωμα τό όποιον μποροϋσε νά φωτογραφηθή.
Τό άρχείον τής υπηρεσίας έξακριβώσεων διωγκώθηκε κατά τό 1933, όταν οί
διάφορες πολιτικές υπηρεσίες τής έστειλαν τά δακτυλικά άποτυπώματα άνω τών
1 4 0 .0 0 0 άτόμων, πού εΐργάζοντο σέ κρατικές υπηρεσίες ή είχαν ύποβάλει αιτήσεις
πρός άνάληψιν έργασίας. Τ ότε ό Χοΰβερ ίδρυσε τό πολιτικό τμήμα πού θά ήσχολεΐτο μέ τά δακτυλικά άποτυπώματα τών κρατικών υπαλλήλων. Τ ά άποτυπώματα αύτά έτηροΰντο τελείω ς κεχωρισμένα άπό τά άποτυπώματα τών έγκληματιών.
T o F .B .I . παρώτρυνε τούς πολίτες νά ύποβάλλωνται σέ δακτυλοσκόπησι, ώς
μέτρο κατά τών άπατών, τής άπωλείας τής μνήμης ή τής άπωλείας ταυτότητος, λό
γω ακρωτηριασμού σέ δυστύχημα. Πολιτικοί καί έπιχειρηματικοί οργανισμοί διεξήγον άγώνες γιά νά ένθαρρύνουν τούς πολίτες στή δακτυλοσκόπησι καί νά καταπο
λεμήσουν τήν έντύπωσι δτι ή δακτυλοσκόπησις πρέπει νά έφαρμόζεται μόνον στούς
έγκληματίες.
Πολλοί θιασώτες τής δακτυλοσκοπήσεως είσηγοΰντο συνεχώς τήν υποχρεω
τική δακτυλοσκόπησι όλων τών πολιτών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, είτε νομοτα
γείς, είτε έγκληματίες ήσαν, καί ή ιδέα περί συστάσεως γενικοΰ άρχείου δακτυλικών
άποτυπωμάτων έκέρδιζε συνεχώς έδαφος. 'Υπήρχαν όμως καί έκεΐνοι πού έβλεπαν
τήν προσπάθεια αυτή σάν ένα έργο τοΰ Χοΰβερ πού άποσκοποΰσε στήν υποχρεωτι
κή καταγραφή καί τον περιορισμό τών πολιτικών δικαιωμάτων.
Οί άντιδράσεις καί οί έπιθέσεις κατά τοΰ προγράμματος τής γενικής δα
κτυλοσκοπήσεως έφθασαν στο ζενίθ τό 1938, όταν έκυκλοφόρησε μιά προκήρυξις μέ
τό σύνθημα «κάτω τά δακτυλικά άποτυπώματα» καί ή οποία κατήγγειλε τό πρό
γραμμα αύτό ώ ς «ένα μέρος τοΰ σχεδίου υποχρεωτικής καταγραφής ολοκλήρου τοΰ
πληθυσμοΰ» καί τό οποίον «ώ ς τέτοιο έπρεπε νά καταπολεμηθή».
Ή προκήρυξις έγραφε μεταξύ άλλων: «Έ ά ν οί ύποστηρικταί τής δακτυλο
σκοπήσεως ήσαν έξυπνότεροι, μπορούσαν κατά τις πρώτες τους ένέργειες νά εισα
γάγουν άλλα δραστικά μέτρα γιά νά περιορίσουν τις πολιτικές έλευθερίες. Έ ν τούτοις οί προσπάθειές τους ήσαν άπότομες, ριψοκίνδυνες καί άποκεντρωτικές. Μέχρις
ότου παρουσιάσθηκε ό Χοΰβερ. ’Αναλαμβάνοντας προσωπικώς τον άγώνα ό Χ οΰ
βερ τοΰ έδωσε μιά νέα καί άποτρόπαιη μορφή... έπενόησε μιά τελείω ς νέα στρατη
γική... τήν «έθελοντική» δακτυλοσκόπησι... ή οποία είναι μιά πρόωρη—καί άποτελεσματική—κίνησις πρός τήν κατεύθυνσι τής γενικής καταγραφής τοΰ πληθυσμοΰ».
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’Ά λλο κΰμα διαμαρτυριών παρατηρήθηκε ένα χρόνο άργότερα, όταν ό διευ
θυντής τής ’Εργατικής Προόδου τής Νέας 'Υόρκης, Κόλονελ Μπρέχον Σόμερβελλ,
διέταξε την δακτυλοσκόπησι των υπαλλήλων πού εργάζονταν ως δάσκαλοι, φύλακες
κ.λ. Ό Σόμερβελλ, ΐσχυρίζετο ότι το παρελθόν των ύπαλλήλων πού ήσχολοϋντο μέ
τα παιδιά καί τήν προστασία τής περιουσίας, έπρεπε νά έλέγχεται καί νά μήν έχουν
έγκληματικό φάκελο.
Παρά τις διαμαρτυρίες, τό πρόγραμμα τής δακτυλοσκοπήσεως έφαρμόσθηκε, καί μέσα σέ δυο χρόνια τά άποτυπώματα 4 6 .6 6 3 άτόμων τής Ε ρ γα τικ ή ς Προ
όδου έστάλησαν στο άρχεϊο του F .B .I . ’Αποτελέσματα : 4 .2 0 5 άπό τά άτομα αυτά
είχαν έγκληματικό φάκελο στο άρχεϊο τοϋ F .B .I ., έκ των οποίων τά 2 .5 0 6 κατηγοροϋντο γιά σοβαρά εγκλήματα. Ά π ό τά άτομα πού ζητούσαν εργασία ώ ς φύ
λακες ή ύπάλληλοι στά ψυχαγωγικά κέντρα τοϋ παιδιού, 5 0 είχαν φακέλους γιά
σεξουαλικά εγκλήματα.
"Ε τσ ι τό τμήμα δακτυλοσκοπίας τού F .B .I . κατέστη ένας άπό τούς ΐσχυροτέρους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των τοπικών καί ομοσπονδιακών ’Αστυνομιών καί
μιά ισχυρά δύναμις στην καπαπολέμησι τοϋ εγκλήματος, άλλά καί στήν προστασία
τών δικαιωμάτων τού πολίτου.
Ά π ό τό δακτυλοσκοπικό άρχεϊο τού F .B .I . έχει έξακριβωθή ένας καταπλη
κτικός άριθμός έγκληματικών υποθέσεων. Μιά άπό τις υποθέσεις αυτές άφοροΰσε
τόν Τζώ ν Στοπέλλι, ένα διαβόητο έμπορο ναρκωτικών. Ό Στοπέλλι είχε καταδικασθή γιά έμπορία ναρκωτικών τό 1949 στον Ά γ ιο Φραγκίσκο. "Ενας ειδικός ύπάλληλος τής δακτυλοσκοπίας άνεκάλυψε επάνω σ’ ένα φάκελο ηρωίνης ένα λανθάνον
άποτύπωμα πού συνέπιπτε μέ ένα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τού Στοπέλλι
Ό δικηγόρος τοϋ Στοπέλλι έπίστευε ότι πράγματι ό πελάτης του έλεγε τήν
άλήθεια όταν ήρνεϊτο ότι ήταν ένοχος. 'Ο δικηγόρος διαμαρτυρήθηκε έπιμόνως καί
τελικά έζητήθη άπό τό F .B .I . νά έλέγξη τό άποτύπωμα πού υπήρχε επάνω στό φά
κελο καί νά τό συγκρίνη μέ τά δακτυλικά άποτυπώματα τού Στοπέλλι. Πράγματι
τό F .B .I . άποφάνθηκε ότι τό άποτύπωμα τού φακέλου μέ τήν ήρωίνη ανήκε στον
Στοπέλλι.
Κατά τά πρώτα έτη τό F .B .I . διεξήγαγε ένα μεγάλο άγώνα κατά τών «ειδικών»
τής δακτυλοσκοπίας, πού έπληρώνοντο γιά έργασίες πού έκυμαίνοντο άπό «πλα
στά» δακτυλικά άποτυπώματα μέχρι πλαστά πιστοποιητικά. "Οταν τό F .B .I . είχε
υποψίες ότι είχαν ληφθή άποτυπώματα γιά τέτοιους σκοπούς, διεξήγε σχετική έρευ
να. Αύτοί πού εύρίσκοντο ένοχοι άπεστεροϋντο τών σχετικών διευκολύνσεων καί
τής συνεργασίας τού F .B .I . "Ε τσ ι ή διαστρέβλωσις τών άποτυπωμάτων έγινε κάτι
τό σπάνιο.
Κάποτε έλαβε τό F .B .I . μιά έπιστολή άπό τό Τένεση πού περιείχε τή φω
τογραφία ένός «λανθάνοντος» δακτυλικού άποτυπώματος. Μέσα στήν ίδια έπιστο
λή ύπήρχαν καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ ύποπτου. Οί ειδικοί τοϋ F .B .I .
άντελήφθησαν τήν άπάτη. Τό λανθάνον δακτυλικόν άποτύπωμα ήταν στήν πραγμα
τικότητα μιά φωτογραφία ένός άποτυπώματος διά μελάνης του δεξιοΰ μεσαίου δα
κτύλου τής κάρτας τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ ύποπτου. Μέ άλλα λόγια,
ή αστυνομική υπηρεσία τοϋ Τένεση είχε φωτογραφήσει ένα άπό τά δακτυλικά άπο
τυπώματα άπό τήν κάρτα τοϋ υπόπτου καί μετά προσπάθησε νά τό παρουσιάση
στό F .B .I . ώς δακτυλικόν άποτύπωμα πού είχ ε βρεθή στον τόπο τοϋ έγκλήματος.
’Εάν τό κόλπο έπετύγχανε, τό F .B .I . θά ήταν άναγκασμένο νά συνδέση τόν «ύποπτο»
μέ τό έγκλημα.
Οΐ περιπτώσεις έξακριβώσεων τοϋ F .B .I . βάσει τών δακτυλικών άποτυπω
μάτων είναι άναρίθμητες. Νά μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Τό 1944, κατά τήν διάρκεια τοϋ Β ' παγκοσμίου πολέμου, έξεβράσθη στήν
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άκτή, πέντε μίλλια βορείως τοΰ Μπάρι της ’Ιταλίας, το πτώ μα ένός άνδρός. Δεν
βρέθηκαν πιστοποιητικά ταυτότητος έπάνω του. 'Η στρατιωτική υπηρεσία έστειλε
τα δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ πτώματος στο F .B .I . καί έξακριβώθηκε δτι έπρόκειτο γιά ένα Βρεταννδ ναυτικό πού είχε καταγραφή στη Νέα 'Υόρκη ώ ς άλλοδαπος
πριν άπο μερικούς μήνες. Δεν ύπήρχεν άμφιβολία περί τοϋ τί είχε συμβή: είχε βυθισθή το πλοίο του.
Τήν 12 Μαρτίου 1956, μιά γυναίκα παρουσιάσθηκε στύ άστυνομικο τμήμα τής
Σάουθ Μπέντ τής Ίντιάνα. Έ δήλω σεν δτι είχ ε ξεχάσει τύ δνομά της, το παρελθόν
της, καθώς καί κάθε τι άλλο πού μπορούσε νά χρησιμεύση γιά τήν έξακρίβωσι
τής ταυτότητάς της. Έ πρόκειτο γιά ένα θΰμα άμνησίας, μιά δυστυχισμένη υπαρξι χαμένη μέσα σ’ ενα κόσμο, πού ξαφνικά τής είχε γίνει άδιάφορος καί άκαρδος.
'Η άστυνομία τής Σάουθ Μπέντ έστειλε τά δακτυλικά της άποτυπώματα στο
F .B .I . Τ ά άποτυπώματα συνέπιπταν μέ τά άποτυπώματα μιας γυναίκας πού είχε
δακτυλοσκοπηθή, δταν κατά τήν διάρκεια τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου είχε ύποβάλει αΐτησι γιά έργασία στή Μισαβάκα τής Ίντιάνα. "Ε τσ ι ή γυναίκα αυτή
βρήκε πάλι το γνωστό της κόσμο.
Τον ’Ιούλιο τοΰ 1948, ό Χοΰβερ έλαβε μιά έπιστολή άπο ένα κάτοικο τής
Ούίσκονσιν πού ζητούσε τή συνδρομή του γιά νά άνακαλύψη τον άδελφό του, τον
όποιο είχε νά δή πριν άπο 33 χρόνια. Έ νεργήθηκε ένας έλεγχος στο πολίτικο τμ ή 
μα τοΰ δακτυλοσκοπικοΰ άρχείου καί βρέθηκαν τά άποτυπώματα ένός άνθρώπου
πού κάποτε είχε υποβάλει αίτησι γιά νά άναλάβη έργασία σέ μιά στρατιωτική ύπηρεσία. Ό φάκελος έδωσε μιά διεύθυνσι στή Μίλφορντ τής Κονέκτικουτ, ή όποια
εστάλη στον ένδιαφερόμενο άδελφό, στήν Ούίσκονσιν. Καί τό F .B .I . έλαβε τήν εξής
άπάντησι: «Συνδέθηκα μέ υπεραστική γραμμή καί έτηλεφώνησα στήν διεύθυνσι πού
μοΰ δώσατε. Στο τηλέφωνο μοΰ άπάντησε ό άδελφός μου, τήν φωνή τοΰ όποιου άκουγα γιά πρώτη φορά υστέρα άπο 33 χρόνια... Κάματε γιά μένα κάτι περισσότερο
μέσα σέ μιά ήμέρα, πού έγώ δέν μπόρεσα νά επιτύχω τόσα χρόνια τώρα, άκολουθώντας λανθασμένες πληροφορίες, μέ άποτέλεσμα νά μή καταλήγω πουθενά».
Τό 1948, ένας άνδρας υπέβαλε αίτησι γιά νά άναλάβη ώς βοηθός άρχιλογιστοΰ στήν ’Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας. 'Η αίτησίς του ήταν έντυπωσιακή. ’Α 
πό τά ληφθέντα δακτυλικά του άποτυπώματα άποδείχθηκε δμως δτι είχε στο ενερ
γητικό του ένα μεγάλο έγκληματικό φάκελο μέ φυλακίσεις γιά ληστείες καί άπόπειρες ληστείας. 'Η αίτησίς του άπερρίφθη.
Τήν 29 ’Οκτωβρίου 1943, ή ’Αστυνομία των άκτών τοΰ Μαϊάμι έστειλε στο
F .B .I . τά δακτυλικά άποτυπώματα ένός δεξιοΰ χεριοΰ, πού είχε βρεθή μέσα στο στο
μάχι ένός καρχαρίου, άλιευθέντος στο Μαϊάμι τής Φλωρίδος. Τά δακτυλικά άποτυπώματά συγκρίθηκαν στο τμήμα τοΰ άρχείου των φακέλων τοΰ Ναυτικοΰ μέ τά δακτυ
λικά άποτυπώματα των άνδρών δύο δεξαμενοπλοίων πού είχαν βυθισθή στά άνοικτά τής Φλωρίδος. Εύρέθη δτι τό χέρι άνήκε σ’ ένα νεαρό άπο τό Τέξα ς πού υπηρε
τούσε στήν έφεδρεία τοΰ άμερικανικοΰ ναυτικοΰ. Τό δεξαμενόπλοιου, στο οποίο έργαζόταν ό ναυτικός αύτός, είχε βυθισθή σ τ’ άνοικτά τής Φλωρίδος καί τό πλήρωμά
του είχ ε πνιγή.
’Αλλά οί περιπτώσεις αύτές είναι άτελείωτες καί κάθε μέρα παρουσιάζονται
καί καινούργιες. Κατά τό 1955 άνακαλύφθηκαν πάνω άπο 1 3 .6 0 0 φυγόδικοι άπο τά
δακτυλικά άποτυπώματα. 'Η ύπηρεσία δακτυλοσκοπίας εργάζεται καθ’ όλο τό ει
κοσιτετράωρο. "Οταν κάποια ’Αστυνομία ζητή εκτάκτω ς μιά πληροφορία, χρησιμο
ποιείται ένα μηχάνημα πού λέγεται ταχυφωτογραφικός δέκτης, διά τοΰ όποιου με
ταβιβάζονται τά δακτυλικά άποτυπώματα δπως άκριβώς μεταβιβάζονται οί τηλε
φωτογραφίες άπο τούς άνταποκριτάς στις άφημερίδες. Μέσα σέ λίγα λεπτά τό F .
Β .Ι. μπορεί νά στείλη φωτογραφίες δακτυλικών άποτυπωμάτων οπουδήποτε.
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Περί τά μέσα τοΰ 1956, στο άρχεΐο τοΰ F .B .I . υπήρχε ένα σύνολο άπό 141.
3 2 1 .7 7 3 δακτυλικά αποτυπώματα, έκ των οποίων τά 2 9 .2 1 5 .5 9 6 εύρίσκοντο στο
τμήμα έγκληματιών καί άντεπροσώπευαν 1 1 .3 3 6 .7 1 2 άτομα. Στο τμήμα πολιτών
υπήρχαν 1 1 2.016.177 κάρτες πού άντεπροσώπευαν 6 0 .7 5 4 .0 6 2 άτομα. Μιά ιδιαιτέ
ρως ενδιαφέρουσα κάρτα στο τελευταίο άρχεΐο φέρει αυτήν την ταξινόμησι:
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Είναι τά σύμβολα τής κάρτας των άποτυπωμάτων

τοΰ

Προέδρου Άϊζενχάουερ.

Τ ό ε π ισ τ η μ ο ν ικ ό ν έ ρ γ α σ τ ή ρ ιο ν το Ο F.B .I.
'Ο στρατιωτικός διοικητής στή Νόουμ τής ’Αλάσκας είχ ε μπροστά του μιά
ΰπόθεσι δολοφονίας, την οποίαν έπρεπε νά διαλευκάνη. Τά γεγονότα είχαν ώς εξής:
Περί τά μέσα Μαρτίου τοΰ 1936 μιά δυνατή χιονοθύελλα ξέσπασε στις βό
ρειες περιοχές τής ’Αλάσκας. Οί παγωμένοι άνεμοι έμαίνοντο στά βουνά καί στις
πεδιάδες τής ’Αλάσκας, ενώ άνθρωποι καί ζώα έτρεχαν νά βροΰν καταφύγιο. 'Ο
Τζώ ν Νιλίμα, πρώην κτηματίας καί έμπορος, άποσύρθηκε κι’ αυτός μέσα στήν ξύ
λινη παράγκα του, πού βρισκόταν σέ μιά απομονωμένη περιοχή πού λέγεται "Οουλντ
Μπάκλαντ Β ίλετζ. 'Η παράγκα τοΰ Νιλίμα ήταν ένας συνδυασμός κατοικίας καί
έμπορικοΰ σταθμοΰ, όπου έκανε τις συναλλαγές του μέ τούς Έ σκιμ ώ ο υ ς, άπό τούς
οποίους άγόραζε δέρματα. Ή παράγκα ήταν έπίσης τό ορμητήριο τοΰ Νιλίμα, όταν
άργότερα άρχισε νά σκάβη στά ποτάμια καί στούς λόφους προς άνακάλυψι χρυσοΰ.
’Ενώ ή θύελλα έμαίνετο, ένας άνθρωπος πλησίασε σιγά άπό τήν άπάνεμη πλευ
ρά τής παράγκας, κοίταξε μέσα άπό τό παράθυρο καί διέκρινε τον Νιλίμα πού κα
θόταν επάνω σ ’ ένα ξύλινο κρεβάτι. Ό άγνωστος σήκωσε τό μακρύκαννο όπλο του,
σημάδεψε καί πυροβόλησε τον άνύποπτο Νιλίμα στο κεφάλι. ’Ά νοιξε μετά τήν πόρ
τα καί μπήκε μέσα. ’Ε ξέτασε τον Νιλίμα γιά νά βεβαιωθή ότι ήταν νεκρός καί κα
τόπιν έψαξε γιά τό χρηματοκιβώτιο τοΰ έμπορου, τό πήρε καί εξαφανίσθηκε μέσα
στή θύελλα. Τό χιόνι κάλυψε γρήγορα τά ’ίχνη του.
"Οταν άνακαλύφθηκε τό πτώμα τοΰ Νιλίμα, ειδοποιήθηκε ό στρατιωτικός
διοικητής, ό όποιος έρεύνησε τήν παράγκα. Τό μόνο ίχνος πού βρέθηκε ήταν τό βλή
μα άπό τό όπλο τοΰ δολοφόνου πού είχ ε διατρύσει τό κεφάλι τοΰ Νιλίμα καί είχε
σφηνωθή σ’ ένα ξύλο. 'Ο στρατιωτικός διοικητής έβγαλε τό βλήμα άπό τό ξύλο καί
τό παρέλαβε μαζί του.
Τ ις έπόμενες ήμέρες ό διοικητής συνέλαβε δύο άτομα, πού τά θεωροΰσε ώς
ύποπτα διαπράξεως τοΰ έγκλήματος. Ό ένας ήταν ένας πρώην κατάδικος, γνωστός
έχθρός τοΰ Νιλίμα, ό όποιος είχε απειλήσει κάποτε, όταν τσακώθηκαν πάνω στις
δουλειές του, ότι θά τον σκότωνε. 'Ο διοικητής βρήκε πάνω στις κάλτσες του κηλΐδες, πού φαινόταν νά είναι ξεραμμένο αίμα.
—Αίματα είναι αυτά; τον ρώτησε.
—Μάλιστα, άπάντησε ό πρώην κατάδικος. Ε ίχα σκοτώσει ένα τάρανδο καί κα
θώς τον μετέφερα στο σπίτι μου λερώθηκαν οί κάλτσες μου.
Ό διοικητής έψαξε γιά τό πτώμα τοΰ ταράνδου, αλλά δεν μπόρεσε νά τό βρή
μέσα στο χιόνι.
—"Ισ ω ς οί λύκοι νά τό πήραν μακρυά, άπάντησε ό ύποπτος.
'Ο διοικητής σήκωσε τούς ώμους του. ’Ή λ εγ ξε τό όπλο τοΰ πρώην καταδίκου.
Ε ίχ ε πυροβολήσει καί δεν τό είχ ε καθαρίσει. Παρά τις διαμαρτυρίες τοΰ υπόπτου
περί τής άθωότητός του, όλα τά στοιχεία ήσαν εναντίον του.
(Συνεχίζεται)

*Υπό του 'Υπαστυνόμου Α ' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

τά συνταρακτικά επεισόδια καί άπό τήν δράσιν τοϋ Λουτσιάνο, θεωρουΠ ολλά
μένου άπό πολλούς ώς πλέον επικινδύνου έγκληματικοΰ παράγοντος καί αύτοϋ
τοϋ Καπόνε. Μ εγίστη καί έκπλήσσουσα ή συνωμοτική ίκανότης του, πράγμα πού
άπησχόλησε καί άπασχολεϊ όχι μόνον τάς καταδιωκτικάς άρχάς άλλά καί ολόκληρον
τήν κοινήν γνώμην εις παγκόσμιον κλίμακα. Έπιχειροΰντες έλαχίστην ένταϋθα σταχυολόγησιν άπό τον τεράστιον όγκον τοϋ κεφαλαίου _χ<Λούκυ Λουτσιάνο», θά πρέ
πει νά εϊπωμεν οτι ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ Μασσέρια ό Λουτσιάνο έπέτυχεν τά 
χιστα, μέ έκατοντάδας δολοφονίας ιδίως, τήν ένοποίησιν ολοκλήρου τοϋ λαθρεμπο
ρίου οινοπνευματωδών ποτών εις τάς άνατολικάς άκτάς τών Η .Π .Λ . Μέ άπόλυτον
μονοπωλιακήν κυριαρχίαν έπί όλης αύτής της περιοχής, ό Λουτσιάνο έγκαθίδρυσεν
άρχηγόν τής Μαφίας έκεϊ τον Μασσέρια καί έπέβαλε τόν προϊστάμενόν του εις όλα
τά συμβούλια τής όργανώσεως εις Νέαν Ύόρκην. "Ο πω ς καί ό Καπόνε, διαισθα
νόμενος καί αυτός τήν λήξιν τής ποτοαπαγορεύσεως, έπεξέτεινε τάς επιχειρήσεις προς
όλους τούς άλλους τομείς καί ήρχισεν ένισχύων τήν κίνησιν προς Παναμερικανικόν
’Οργανισμόν τοϋ έγκλήματος ύπό τήν Μαφίαν. ΤΗλθεν κοντά εις αύτά καί έν άπροσδόκητον γεγονός νά τόν άναβιβάση εις τήν θέσιν τοϋ άρχηγοΰ τής Μαφίας πολύ πριν
άπό τήν εποχήν πού ύπελόγιζεν. Καί τό γεγονός αυτό, αί συνθήκαι ύπό τάς οποίας
έλαβε χώραν, παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μέ έκεΐνο τών τριών φό
νων συνεργατών του ύπό τοϋ Καπόνε κατά σατανικόν τρόπον:
"Οταν ό Γκιουζέππε Μασσέρια έφθασε, χάρις εις τόν Λουτσιάνο, εις τό άποκορύφωμα τής δόξης του, εύρέθησαν πολλοί άπό τούς στενούς του συνεργάτας πού
έθεώρησαν ότι ήτο καιρός πλέον νά άποσυρθή. Σύμφωνα άλλωστε μέ παλαιόν έθιμον τής Μαφίας, τό όποιον εύρίσκει καί σήμερον άπήχησιν καί τηρείται μέ εύλάβειαν, ό «ένδοξος παλαιός» παραιτεΐται οΐκειοθελώς, έάν όμως δέν φαίνεται πρό
θυμος προς τοΰτο εκκαθαρίζεται, λαμβάνων πάντως μίαν προειδοποίησιν ύπό τύπον
άποπείρας δολοφονίας έξ ενός τών συνεργατών του. Αύτό συνέβη καί μέ τόν Μασ
σέρια, άλλά ό σκληροτράχηλος έκεϊνος άρχηγός δέν έπέδειξε καμμίαν... κατανόησιν.
Πλήν τούτου, άπεφάσισεν ό Μασσέρια νά άνακόψη τόν δρόμον τοϋ έπιτελικοΰ έγκεφάλου τών έπιχειρήσεών του Λούκυ Λουτσιάνο, τόν όποιον έβλεπε νά καθίσταται
έπικίνδυνος λόγω τών στενών του σχέσεων μέ τούς Ά λμπέρτο Ά ναστάζια (Μπούμ
-Μ πούμ) καί Ζ ώ "Αδωνιν, συναρχηγούς τοϋ ύπό τάς διαταγάς του κλιμακίου « ’Ε γ 
κληματική Έ ν ω σ ις » ή «Δολοφονική Έ ν ω σ ις » ή « ’Ανώνυμος Ε τα ιρ ία δολοφονιών
παντός είδους». Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ό Μασσέρια έκλήθη ύπό τοϋ Λουτσιάνο τήν 15ην ’Απριλίου 1931 εις δεϊπνον, εις τό παραθαλάσσιον έστιατόριον κά
ποιου Σκαρπάτο τής Νέας Ύ όρκης. Έ πρόκειτο νά έπακολουθήση τό ύπό τοϋ Κ α 
πόνε διδαχθέν «τέλος» διά τής παραθέσεως πλουσιοπάροχων φαγητών καί τών άκριβοτέρων ποτών καί γλυκισμάτων. Καί εις μίαν στιγμήν, ότε ό Γκιουζέπε Μασσέρια,
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πού ύπεραγαποϋσε την καλοφαγίαν, είχε καταβροχθίσει καί είχε πίει ασυνήθιστους
ποσότητας άπό την ηγεμονικήν καί μέ σπάνια άνθη στολισμένην τράπεζαν, συνέβη
τό «άπροσδόκητον» : Τρία άτομα ένεφανίσθησαν ξαφνικά όπισθεν τοϋ Μασσέρια,
πού διηγείτο γελών τα άνέκδοτά του, έκκένωσαν άστραπιαίως επάνω του τά περί
στροφά των καί έφυγαν άστραπιαίως πάλιν. ' Η σκηνοθεσία συνεπληρώθη διά της
«μεγάλης έκπλήξεως» τοϋ Λουτσιάνο, ό όποιος, ευρισκόμενος έκείνην την στιγμήν
εις τήν τουαλέτταν, είσέβαλεν εις τήν αίθουσαν τοϋ έστιατορίου κραυγάζων νά συλληφθοΰν οί δολοφόνοι καί άναλυόμενος εις λυγμούς διά τον «άδόκητον» θάνατον τοϋ
άρχηγοΰ του...
'Ο πωσδήποτε, οί δολοφόνοι «δεν κατέστη δυνατόν νά συλληφθοΰν» άπό τούς
άνθρώπους τοϋ Λουτσιάνο, ή ’Αστυνομία δέ πού κατέφθασεν ούδέν ήδυνήθη νά εξα
κρίβωση, άπό τό προσωπικόν τοϋ ξενοδοχείου τουλάχιστον—ή περίφημος O m erta
είχε διά χιλιοστήν φοράν θριαμβεύσει καί έθριάμβευεν καί εις έκείνην τήν περίπτωσιν—καί, άπό έκείνην την στιγμήν, ό Λουτσιάνο άνελάμβανε τήν άρχηγίαν τής
όργανώσεως. Μάλιστα άνεκηρύσσετο γενικός άρχηγός τής άμερικανικής Μαφίας,
άφοϋ ό Ά λ Καπόνε είχε συλληφθή έν τώ μεταξύ καί εύρίσκετο εις τάς φυλακάς.
*

* *
ρέπει ένταϋθα νά ίδωμεν καί ώρισμένα άλλα γεγονότα πού ώδήγησαν εις τον φό
νον τού Μασσέρια, ένα φόνον πού έγινε αιτία νά υπογραφή, πέντε μόλις ήμέρας
άργότερον, ή «ποθητή ειρήνη» μεταξύ των άντιμαχομένων έγκληματικών οργανώ
σεων τής Μαφίας : 'Ο άδυσώπητος πόλεμος μεταξύ των συμμοριών εύρίσκετο εις τό
ζενίθ του ολίγον ένωρίτερον, τό 1930, μέ πρωταγωνίστριας «οικογένειας» έκείνην
των Σικελών υπό τον Μαραντσάνο καί έκείνην των Ναπολιτάνων ύπό τον Μ ασσέ
ρια. Είναι ή έποχή πού ό μετέπειτα άρχιγκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι, ό όποιος θά
μάς άπασχολήση εις τήν συνέχειαν τής έρεύνης μας μέ τάς συνταρακτικάς άποκαλύψεις του τοϋ Φθινοπώρου 1963, μόλις έχει προσληφθή εις τήν Μαφίαν καί «έργάζεται» διά λογαριασμόν τοϋ Μαραντσάνο, άρχηγοΰ των Σικελών M afiosi. Νεοφώ
τιστος λοιπόν ό έξελιχθείς εις άσσον τών δολοφονιών Βαλάτσι, άναλαμβάνει νά παρακολουθή έπιτυχώς έπί δύο συνεχείς μήνας τούς ’Άλφρεντ Μίνεο καί Στήβ Φ ερίνγκο, δύο «άξιωματούχους» τοϋ Μασσέρια πού κατοικούν άπέναντι άπό τό διαμέ
ρισμά του. 'Ικανοποιημένοι άπό αύτήν τήν έπίδοσιν οί άρχηγοί του, καί ιδίως ό
Μαραντσάνο, πιστεύουν ότι έφθασεν ή ώρα τής «προαγωγής» τοϋ μαθητευομένου
δολοφόνου καί τοϋ άναθέτουν νά φέρη εις πέρας τήν δολοφονίαν τοϋ Τζόζεφ Κατάνια, ενός άλλου άξιωματούχου τοϋ Μασσέρια. Καί έρχεται εις «αίσιον πέρας» ή
άποστολή έκείνη, μέ βοηθούς τοϋ Βαλάτσι τον Σιλιτάνι, τον Καπούτσι καί ένα «γίγαν μέ άγγελικόν πρόσωπον», τον Μπάστερ, ό όποιος περιεφέρετο κρατών πάντοτε
μίαν θήκην βιολιού, περιέχουσαν όμως αυτόματον. Ά π ό τοϋ σημείου δέ αύτοϋ καί
εις διάστημα 14 μηνών, ό σκληρός πόλεμος μεταξύ τών δύο ομάδων περατοΰται μέ
εξήντα νεκρούς τής όμάδος τοϋ Μασσέρια έναντι ενός μόνον τής όμάδος τοϋ Μαραν
τσάνο. 'Υπολείπεται ή δολοφονία τοϋ Μασσέρια μόνον διά νά έπιτευχθή ή «ειρήνη»
εις τάς τάξεις τής Μαφίας, πράγμα τό όποιον έπιτυγχάνεται «έκ τών έσω» καί μέ
τούς γνωστούς εις τάς τάξεις τής Μαφίας τρόπους: Δύο πρωτοπαλλήκαρα τού Μασ
σέρια, ό Λούκυ Λουτσιάνο καί ό σήμερον άρχηγός τής Μαφίας Βίτο Τζενοβέζε, ο
όποιος κρατείται εις τάς φυλακάς τής Ά τλάντα διά λαθρεμπορίου ναρκωτικών, έπισκέπονται τον Μαραντσάνο καί τον διαβεβαιοϋν ότι δέχονται νά οργανώσουν τήν
δολοφονίαν τοϋ άρχηγοΰ των. ' Η «δουλειά» τούς άνατίθεται, άναμένουν έπί έξάμηνον
τήν εύκαιρίαν, πλήν ματαίως διότι ό Μασσέρια δέν έννοεΐ νά έξέλθη τοϋ κρυψώνος
του, όπου τόν φρουρούν νυχθημερόν οί σωματοφύλακές του. Τέλος, τήν 15ην ’Απρι
λίου κατορθώνει ό Λουτσιάνο νά τόν πείση διά τό γεΰμα εις τό εστιατορίου τοϋ Σκαρπάτο, όπου καί τόν δολοφονούν ύπό τάς γνωστάς άνωτέρω συνθήκας οί άνθρωποι
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τοϋ Λουτσιάνο καί τοϋ Τζενοβέζε. Καί ή «πολυπόθητος ειρήνη» μεταξύ των Σικελών καί Ναπολιτάνων της Μαφίας υπογράφεται τήν 20ήν ’Απριλίου 1 931, μία ει
ρήνη όμως πού όπως θά ίδωμεν ουδέποτε έλαβε σάρκαν καί οστά εις το φρικτόν
οικοδόμημα τοΰ πλέον έγκληματικοΰ αύτοϋ ύποκόσμου.
*
* *
πό τον Λούκυ Λουτσιάνο, ή Μαφία της ’Αμερικής γνωρίζει νέαν περίοδον. Δ ι
δάσκεται άπό τον νέον αρχηγόν ότι τά μέλη δέν πρέπει νά προσφεύγουν εις
τά όπλα παρά μόνον εις άπόλυτον καί έπιτακτικήν ανάγκην. Διδάσκεται ή «ομό
νοια» μεταξύ των διαφόρων άντιμαχομένων ομάδων καί άτόμων καί έντός ολίγου
χρόνου επιτυγχάνεται ή συμφιλίωσις των συμμοριών καί ή ίδρυσις τοΰ «Παναμερικανικοΰ ’Οργανισμού», αύτοΰ τοΰ μεγαλεπηβόλου ονείρου τοΰ “Λλ Καπόνε, άλλά
ύπό τον τίτλον « ’Εθνική Ε γκλημ α τική 'Έ νω σις». Καί τά πλεονεκτήματα αύτής της
συμφιλιώσεως των άντιμαχομένων συμμοριών καί τής έν συνεχεία Παναμερικανικής Έ ν ώ σ εω ς, δέν άργησαν βεβαίως νά φανοΰν. Πέραν αυτών, ό Λουτσιάνο με
τέτρεψε τον τύπον τοΰ έκ τοΰ έμφανοΰς κακοποιού εις τύπον άγαθοΰ καί εντίμου
πολίτου, εις τύπον μοντέρνου καί εύγενοΰς άτόμου τής καλής κοινωνίας. Ή περί
εργος περιβολή τοΰ M afioso, μέ τήν τσόχαν καί τό σφικτόν εις τήν μέσην παλτό,
πού άπετέλει μακράν παράδοσιν, άντεκατεστάθη μέ περιβολήν έπιστήμονος, υπαλλή
λου, έπιχειρηματίου. Αί εκδηλώσεις έξ άλλου τών μελών έ'λαβον πλήν τής μορφής
τοΰ καθ’ όλα άξιοπρεποΰς κυρίου καί τήν μορφήν τής νομιμότητος, άφοΰ μέ τήν
παΰσιν τοΰ άλληλοσπαραγμοΰ έδημιουργήθησαν προϋποθέσεις άνέτου κινήσεως αυ
τών εις τάς κατά περιοχάς συνελεύσεις, εις τάς τηλεφωνικάς έπικοινωνίας μεταξύ
των καί, γενικώτερον, εις πάσαν συνωμοτικήν ενέργειαν. Μεγάλη στροφή έξεδηλώθη
καί προς τήν πλουσίαν καί άριστοκρατικήν ζωήν, ότε παρετηρήθη τό φαινόμενον
νά συνδιαιτώνται βαθύπλουτοι καί έντιμοι παράγοντες τών μεγάλων έπιχειρήσεων,
τών κρατικών ύπηρεσιών, ακόμη δέ καί ύπουργοί καί γερουσιασταί, μετά τών μελών
τής Μαφίας εις τάς μεγαλοπόλεις καί τά κοσμοπολιτικά κέντρα όλων τών περιοχών.
"Ενα άπέραντον δίκτυον συνωμοτικού μηχανισμού τοΰ οργανωμένου έγκλή
ματος έκυριάρχει κατ’ αυτόν τον τρόπον άπ’ άκρου εις άκρον τών Η .Π .Α . ολίγον
μετά τό έτος 1931. Οί μεγιστάνες τής Μαφίας έκίνουν τά νήματα τής κοινωνικής
άλλά καί τής πολιτικής ζωής εις μεγάλην κλίμακα. Τά πάντα, άπό τών λεσχών
χαρτοπαιγνίων καί τοΰ λαθρεμπορίου καί τής σωματεμπορίας, μέχρι τών εργατι
κών συνδικάτων καί ιδίως έκείνων τών «ντόκερς», τών εργατών λιμένας δηλαδή,
ύπήγοντο εις τον νόμον τής Μαφίας καί ούδεμία άπόφασις έλαμβάνετο χωρίς τήν
συγκατένευσιν αύτής. Τό αυτό συνέβαινε άλλά είς πολύ μεγαλυτέραν κλίμακα διά
τό λαθρεμπόριον ναρκωτικών, εύρίσκετο δέ είς άπίστευτον τελειότητα τό δίκτυον
είσπράξεως φόρων άπό τούς νομοταγείς καί μή πολίτας, διά νά έξασφαλίζεται ή
«προστασία» τής Μαφίας ή ή συνενοχή καί προ παντός διά νά είναι ήσυχος ό φορο
λογούμενος οτι δέν θά έφαρμοσθοΰν εναντίον του τά φοβερά «μέτρα» κατά τών δυστροπούντων. Καί όλα αύτά—διά νά κατανοηθή τό μέγεθος διεισδύσεως τής Μαφίας
είς τον κρατικόν μηχανισμόν καί είς όλους τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής—εγενοντο μέ σκανδαλώδη πολλάκις προστασίαν ή άνοχήν τών διοικητικών άρχών Νέας
Ύ όρκης καί άλλων μεγαλοπόλεων, τή άνοχή ή έπεμβάσει τών πολιτικών καί άλλων
παραγόντων. "Α ς σημειωθή ότι ό ίδιος ό Λούκυ Λουτσιάνο, ό δημιουργός τοΰ τ ε 
ραστίου αύτοΰ Παναμερικανικοΰ’Οργανισμού τοΰ έγκλήματος, εΐχεν έγκατασταθή επι
μακρόν είς πολυτελέστατα διαμερίσματα τοΰ άριστοκρατικοΰ ξενοδοχείου «W ald orf
A sto ria» τής Νέας Ύ όρκης, ύπό τό ψευδώνυμον Κάρολος Ρός, έκ τοΰ οποίου καί
έδιδε τάς έντολάς του προς πάσαν κατεύθυνσιν.
Έ ν τούτοις, καί τό άστρον τοΰ Λούκυ Λουτσιάνο δέν άργησε νά κάμψη προς
τήν δύσιν του κ ατά φυσικήν φοράν τών πραγμάτων. ' Η άρχή έγένετο μέ τό τεράστιον
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δίκτυον τοΰ σωματεμπορίου, δταν άγανακτισμέναι άνω των διακοσίων διευθύντριαι
οίκων άνοχής καί άνω των χιλίων κοιναί γυναίκες, μέ την άπάνθρωπον καί αϊσχράν
έκμετάλλευσίν των άπό τον «προστάτην» των, έπείσθησαν να καταθέσουν εις βά
ρος τούτου. Ήδυνήθη ουτω ό διάσημος εΐσαγγελεύς Νέας 'Τόρκης Θωμάς Ντιουΐ,
κατά το έτος 1935, να στήριξή κατηγορίαν έναντίον τοΰ Λουτσιάνο έπί προαγωγή εις
πορνείαν, το δικαστήριον δέ τον κατεδίκασεν εις την αΰστηράν ποινήν των 3 0 έτών,
πράγμα πού έσήμαινεν ισόβιον σχεδόν καταδίκην. Μία πρωτοφανής έν τούτοις κινητοποίησις των στελεχών τής Μαφίας πρός δλας τάς κατευθύνσεις, ή έκμετάλλευσις
των γνωριμιών καί σχέσεων, ή εύφυΐα καί ή πανουργία τοΰ Λουτσιάνο, οί δικηγόροι
του καί πολλοί άλλοι παράγοντες εΐχον ώ ς άποτέλεσμα να μεταφερθή ούτος έκ τών
φυλακών τοΰ Ντανεμόρα εις τάς έπανορθωτικάς τοιαύτας τοΰ Γκραίητ Μαϊντούς
κατά τήν έκρηξιν τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου καί νά εΐσηγηθή ή μείωσις τής
ποινής του. Παρά τό γεγονός δτι κατεπολεμήθη λυσσωδώς ή είσήγησις αύτή, τό
έτος 1945 έφερε τό μέγα δώρον εις τον Λούκυ Λουτσιάνο: Άπηλάθη εις τήν ’Ιταλίαν,
κατόπιν ομοφώνου γνωματεύσεως τοΰ Συμβουλίου Χαρίτων τής Νέας 'Τόρκης δτι
κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρε
σίας εις τό άμερικανικόν έθνος. Καί είναι γεγονός δτι ό φοβερός έκεΐνος εγκληματίας
ήσκησεν δλην του τήν έπιρροήν εις τον κόσμον τών κακοποιών, άπό τάς έπανορθω
τικάς φυλακάς όπου εύρίσκετο καί δπου είχεν έγκατασταθή ολόκληρον δίκτυον δια
βιβάσεων, νά προστατευθοΰν τά εκτεταμένα «ντόκς» τή ς Νέας 'Τόρκης, νά μή γίνουν
σαμποτάζ καί νά μή άπεργήσουν οί φορτοεκφορτωταί δλων τών λιμένων. Τοΰτο
ώμολόγησεν άπεριφράστως ή γερμανική κατασκοπεία, ή οποία είδε νά άποβαίνουν
εις μάτην οί κόποι της διά τήν διενέργειαν σαμποτάζ καί ΰποκίνησιν άπεργιών εις
τάς έκατοντάδας χιλιάδας τών «ντόκερς» κατά τήν πολεμικήν περίοδον.
Γεγονός είναι δτι ό Παναμερικανικός ’Οργανισμός τοΰ έγκλήματος κατέρρευσεν ολίγον μετά τήν άπέλασιν τοΰ Λουτσιάνο καί αί έγκληματικαί οργανώ
σεις άπέκτησαν τήν «αύτοτέλειάν των», μειωθείσης αΐσθητώς τής δράσεώς των.
Πυκνόν μυστήριον καλύπτει ώρισμένας πλευράς τής δράσεως τοΰ Λουτσιάνο
εις τό νέον του «στρατηγεΐον», τήν Νεάπολιν, γενέτειραν τοΰ Καπόνε. ’Ελάχιστα
είναι γνωστά, έκτος τοΰ δτι άπό τήν ’Ιταλίαν έκίνει τά νήματα ενός άριστα
(οργανωμένου γενικοΰ λαθρεμπορίου εις παγκόσμιον κλίμακα, έκτος τοΰ δτι άπεκάλυψεν εις τάς ΐταλικάς άρχάς τό κρησφύγετον τοΰ άντιπάλου του Φραντζέσκο
Κόπολα, Άμερικανοΰ έξορίστου M afioso καί έπικινδύνου παράγοντος τοΰ ΐταλικοΰ υποκόσμου, έκτος, τέλος, τοΰ δτι έπί πολλά χρόνια μεταπολεμικώς ή ιτα
λική ’Αστυνομία καί ή Ίντερπόλ ήγωνίζοντο εις μάτην νά άνεύρουν ένοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. «Κάηκε μιά φορά καί λαμβάνει τέτοια μέτρα», άναφέρεται εις τό ύπό τοΰ Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β ' κ. Μόρου μεταφρασθέν από
σπασμα τοΰ βιβλίου Φρέντερικ Σόντερν(1) , «ώ στε νά μή υπάρχουν άποδεικτικά
«στοιχεία γιά νά συλληφθή γιά δεύτερη φορά. "Ε τσ ι, δεν πιάνει στά χέρια του ό
«ίδιος ούτε ένα γραμμάριον ναρκωτικών, δέν κάμνει ούτε δέχεται τηλεφωνικές συνδια«λέξεις παρά πολύ σπάνια καί άσχετες μέ τις ύποπτες ύποθέσεις, πολύ δέ περισ«σότερο δέν γράφει έπιστολές, πού περιερχόμενες στά χέρια τών άρχών θά μπο»ροΰσαν νά τόν στείλουν στις φυλακές. "Ολες του οί σοβαρές έμπορικές υποθέσεις
»διενεργοΰνται σέ μιά πλάζ, δπου κανείς δέν μπορεί νά πλησιάση χωρίς νά γίνη
«άντιληπτός, καί ούδέν μικρόφωνον καί συσκευή μεταδόσεως δύναται νά έ'χη κρυ»φθή. Κ α τ’ αυτόν τόν τρόπον έξακολουθεϊ μέχρι σήμερα νά μένη άτρωτος παρά τις
«έπίμονες, είναι άλήθεια, προσπάθειες τής ιταλικής ’Αστυνομίας καί τών ξένων
»τοιούτων».
"Α ς σημειωθή δτι ό μέγας αύτός κακοΰργος δλων τών έποχών άπεβίωσεν^
προ τριετίας, νομίζω.
(Συνεχίζεται)
1. Βλ. « ’Αστυνομικά Χρονικά», σελ. 7619 καί 7667, τευχών 157 καί 158.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙ ΑΝ
’Ε κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, Ιατροδικαστοΰ καί δικηγόρου κ. L E M O Y N E S N Y ----------------- D E R , κατά μετάφρασιν τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑ- -----------------

ΣΤ ΑΣ ΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου

Ά ν ά κ ρ ι σ ι ς S i ά π ο λ υ γ ρ ά φ ο υ . Κατά τήν διάρκειαν τής προκα
ταρκτικής άνακρίσεως, ό ανακριτής, δστις χρησιμοποιεί πολύγραφον, άκολουθεϊ τήν
ιδίαν μέθοδον τήν οποίαν έφαρμόζει καί ό άστυνομικός ό έπιλαμβανόμενος εις τον
τόπον τοϋ εγκλήματος. ’Ισχύουν ένταϋθα οί ίδιοι κανόνες, μέ τήν διαφοράν οτι ή
εις τό έργαστήριον άνάκρισις διεξάγεται ύπό πλέον ιδεώδεις συνθήκας καί κατευθύνεται καλύτερον παρά εις τον υπαίθριον χώρον.
'Ο ανακριτής δέον κατ’ άρχάς νά κερδίση τήν εμπιστοσύνην τοϋ έξεταζο-

μένου, τον όποιον πρέπει έπίσης νά έξοικειώση μέ τήν παρουσίαν καί τήν χρήσιν
τής συσκευής τοϋ πολυγράφου. Οΰτω θά έπιτύχη νά ελάττωση τήν νευρικήν έντασιν ενός αθώου ατόμου, ένώ άντιθέτως θά αύξήση τον φόβον ένός ενόχου ή ενός
μάρτυρος προσπαθοΰντος νά παραπλανήση τήν άνάκρισιν.
Κατά τήν επιστημονικήν ταύτην άνάκρισιν τό σπουδαιότερον πράγμα είναι ή
τυποποίησις των έρωτήσεων, αίτινες θά ύποβληθοΰν εις τον έξεταζόμενον. Λύται
πρέπει νά είναι κατά τοιοΰτον τρόπον συντεταγμέναι, ώ στε αί άπαντήσεις πού θά
δίδωνται νά είναι έν θετικόν «ναι» ή «οχι». Οίαδήποτε άναποφασιστικότης τοϋ άνα-
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κρινομένου θά καταγράφεται ύπό της συσκευής καί θά έξηγήται ώς μία συναισθη
ματική διαταραχή.
Τά καλύτερα άποτελέσματα έπιτυγχάνονται δταν προηγουμένως συζητηθούν
ολα τά σημεία τής ύποθέσεως, έπί των οποίων θά ύποβληθοΰν ερωτήσεις κατά τήν
διενέργειαν τοϋ πειράματος. Οΰτω, κατά τδ πείραμα, δταν θά υποβάλλεται εις τον
άνακρινόμενον μία έρώτησις, ούτος θά ένθυμήται πώς εΐχεν άπαντήσει κατά τήν
προκαταρκτικήν έξέτασιν. Αί ερωτήσεις πρέπει νά είναι δσον τδ δυνατδν σύντομοι,
διά νά περιορίζωνται αί άντιδράσεις καί ή σύγχυσις. Αί γνώμαι των ειδικών διίσταντΛι ώ ς πρδς τδ έάν θά πρέπει νά άναγιγνώσκωνται προηγουμένως ύπδ τοϋ έξεταζομένου αί ύποβληθησόμεναι ερωτήσεις. Ε ις τήν πράξιν, τοΰτο δεν παρουσίασεν ου
σιώδεις διαφοράς εις πλείστας περιπτώσεις. Έ ά ν ό εξεταζόμενος τελή ύπδ νευρικήν
κατάστασιν, ήτις δεν συντελεί εις τήν άνάκρισιν, καλδν θά είναι νά τοϋ έπιτρέπηται
νά άναγιγνώσκη προηγουμένως τάς ερωτήσεις πρδς καταπράϋνσιν τής νευρικής τα 
ραχής του, διότι κατ’ αύτδν τδν τρόπον θά γνωρίζη ποΰ περίπου θά περιστρέφωνται
αί ερωτήσεις.
Μία ώλοκληρωμένη έξέτασις διά πολυγράφου, δυνατδν νά άπαιτήση άπδ δύο
μέχρι καί είκοσι πειράματα, δεδομένου δτι ό άριθμδς τούτων έξαρτάται άπδ τήν
φύσιν τής ύπδ έξέτασιν ύποθέσεως. Κατά γενικδν κανόνα, 3 -4 καταγραφαί άρκοϋν
διά νά καταλήξη ή άνάκρισις εις θετικά άποτελέσματα. Έ κ τούτων δύο τουλάχι
στον πρέπει νά περιέχουν τάς ιδίας βασικάς έρωτήσεις, αίτινες θά είναι συγκερασμέναι μ ετ’ άλλων άσχέτων δευτερευουσών ερωτήσεων. 'Ο άριθμδς τών έξετάσεων δυ
νατδν νά καθορισθή έπίσης καί έκ τοϋ 8γκου τής ύλης, ήτις πρέπει νά καλυφθή.
'Ο πεπειραμένος άνακριτικδς ύπάλληλος θά ύποβάλη τάς πρώτας γενικάς δοκιμαστικάς ερωτήσεις του εις γλώσσαν όσον τδ δυνατόν κατανοητήν άπδ τδν έξεταζόμενον. Αϋται πρέπει νά περιστρέφωνται εις τδ έάν ό έξεταζόμενος ένέχεται ή
γνωρίζη τι περί τοϋ ύπδ έξέτασιν έγκλήματος. Έ ά ν εύθύς άπδ τά πρώτα πειρά
ματα καταδειχθή δτι ό έξεταζόμενος δεν γνωρίζει τι περί τοϋ έγκλήματος, δεν ύπάρχει λόγος νά τώ ύποβληθοΰν λεπτομερειακαί έρωτήσεις. Έ ά ν τδ πείραμα δεικνύη
ότι είναι έ'νοχος, τότε αί λεπτομερείς έρωτήσεις θά ύποβληθοΰν εις τά έπόμενα
πειράματα. 'Όταν τά πειράματα είναι μικράς διάρκειας, προκαλοΰν όλιγωτέραν κόπωσιν εις τδν έξεταζόμενον καί ή μελέτη τών καταγραφών τών άντιδράσεων εις
τδν πίνακα τής συσκευής είναι περισσότερον εύκολος καί άκριβής.
Ή όλη τεχνική έγκειται εις τήν άκριβή καταγραφήν τών άντιδράσεων τοϋ
οργανισμού τοϋ έξεταζομένου εις τδ «ταμπλώ» τοϋ πολυγράφου. Μέ όλίγην έξάσκησιν ό άνακριτικδς ύπάλληλος καθίσταται ικανός νά χειρίζεται τήν συσκευήν.
Ό έξεταζόμενος τοποθετείται έπί άναπαυτικοϋ καθίσματος, άλλά δεν τώ έπιτρέπεται νά κατακλιθή. Οί πόδες του δέον νά πατούν έπί τοϋ δαπέδου, τδ δέ σώμα
θά εύρίσκεται δρθιον, χωρίς νά κάμπτεται. * 0 πνευμονογράφος τοποθετείται πέριξ
τοϋ στήθους, οί δέ δέκται τής συσκευής καταμετρήσεως τή ς πιέσεως τοϋ αίματος
πέριξ τοϋ άνω μέρους τοϋ βραχίονος. Έ ν ιο ι άνακριτικοί ύπάλληλοι προτιμούν τούς
καρπούς τών χειρών, καί τά ήλεκτρόδια τοϋ γαλβανομετρητοΰ συνδέονται εις τά
δάκτυλα τών χειρών.
Η συσκευή τίθεται τότε έν λειτουργία έπί χρονικόν τι διάστημα, ικανόν νά
καθορισθή ή φυσική άντίδρασις τοϋ έξεταζομένου, χωρίς νά τώ ύποβληθοΰν έρωτήσεις. Τοΰτο δυνατδν νά άπαιτήση 2 " μέχρι 2 ', θά μάς δώση δέ τήν φυσιολογικήν
άντίδρασιν τοΰ ύπδ έξέτασιν άτόμου κατά τήν στιγμήν ταύτην. Α ί αντιδράσεις ένδς
άτόμου δύνανται νά μεταβληθοΰν έντδς συντομωτάτου χρονικού διαστήματος, οπό
τε θά πρέπει νά καθορισθή έκ νέου ή φυσιολογική άντίδρασις πρδ τής πραγματοποιήσεως τών πειραμάτων.
Ά π δ τδ σημεΐον τοΰτο καί έντεΰθεν, έκάστη διά πολυγράφου έξέτασις θά δια-
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φέρη. 'Ο άριθμός των πειραμάτων θά καθορισθή ύπό τοϋ άνακριτοΰ, ώς επίσης καί
ό άριθμός έρωτήσεων κατά πείραμα, ό τύπος τοϋ πειράματος, καί οί διάφοροι έλεγ
χοι οΐτινες άπαιτοϋνται διά νά καταλήξη είς άκριβές συμπέρασμα.
Μεγάλη σημασία πρέπει νά άποδοθή είς τον τόνον της φωνής τοϋ άνακριτοΰ.
Δεν πρέπει άπολύτως νά δίδη έμφασιν είς λέξεις, φράσεις ή προτάσεις, έκτος εάν
τοΰτο έπιβάλλεται δι’ ώρισμένον λόγον.
'Η συσκευή θά τεθή είς λειτουργίαν έπί 3 0 " μέχρι 2 ', χωρίς νά ύποβάλωνται έρωτήσεις είς τον έξεταζόμενον, διά νά καθορισθή ούτως ή φυσιολογική άντίδρασις τούτου κατά τήν στιγμήν έκείνην.
Επιβάλλετα ι—6χι όμως πάντοτε—όπως κατά τήν διενέργειαν τοϋ πειράμα
τος χρησιμοποιούνται καί ύποβάλλωνται έρωτήσεις δευτερευούσης σημασίας προς
τήν ύπόθεσιν, αΐτινες παρέχουν άνακούφισιν τινά είς τον έξεταζόμενον. Τού
το τον ύποβοηθεΐ είς τό νά άποβάλη τον φόβον καί τον ισχυρόν νευρικόν κλονισμόν,
τον όποιον έχει ύποστή, λόγω τοϋ ότι έρχεται είς έπαφήν μετά τής συσκευής τοϋ
πολυγράφου. Ούτως έξασφαλίζεται ή φυσιολογική άντίδρασις είς τάς άντανακλάσεις,
αΐτινες είναι δυνατόν νά είναι άποτέλεσμα προκαταλήψεως.
Αί ύποβληθησόμεναι έρωτήσεις θά έχουν περίπου ώς εξής :
—Τό όνομά σας είναι Φρέ\τ ;
—Τό έπώνυμόν σας είναι Γκρήην ;
- Κατοικείτε είς Μίτσιγκαν ;
— Ε Ισθε είκοσι πέντε έτών ;
—Είναι Παρασκευή σήμερα ;
Αί γενικαί έρωτήσεις άρχίζουν πάντοτε διά δύο δευτερευουσών έρωτήσεων,
διά νά παραμερισθή ή έκ τοϋ φόβου νευρική έντασις, ήτις παρατηρεΐται είς τούς π ε
ρισσοτέρους των έξεταζομένων.
Οΰτω θά έχωμεν :
—Τό όνομά σας είναι Φρέντ ;
—Τό έπώνυμόν σας είναι Γκρήην ;
— Γνωρίζετε ποιος διέπραξε τήν κλοπήν είς τό παντοπωλεΐον έπί τής γωνίας
των οδών Α καί Β κατά την παρελθοΰσαν νύκτα ;
—Κατοικείτε είς Μίτσιγκαν ;
—’Ε σείς διεπράξατε τήν κλοπήν είς τό παντοπωλεΐον έπί τής γωνίας των
οδών Α καί Β κατά τήν παρελθοΰσαν νύκτα ;
—Κατοικείτε ήδη είς Μίτσιγκαν ;
—Έ ν έχ εσ θ ε καθ’ οίονδήποτε τρόπον είς τήν κλοπήν ταύτην ;
—’Αποκρύπτετε ή άποσιωπάτε έσκεμμένως τί τό ένοχοποιητικόν έν σχέσει
μέ τήν κλοπήν τής διασταυρώσεως τών οδών Α καί Β ;
— Είναι Παρασκευή σήμερα ;
— Έψ εύσθητε έσκεμμένως είς σημεΐον τι κατά τήν διάρκειαν τής έξετάσεως
ταύτης; (σημειωθήτω ότι μία τοιαύτη έρώτησις δύναται νά καλύψη ολόκληρον τήν
άνάκρισιν καί ούχί μόνον τάς έρωτήσεις τοϋ πειράματος).
At έρωτήσεις δέον νά έπαναληφθοΰν τουλάχιστον δίς. ’Εάν δεν διαπιστωθούν
αντιδράσεις κατά τό πρώτον πείραμα, δυνάμεθα νά παραλείψωμεν ώρισμένας έκ τών
δευτερευουσών έρωτήσεων κατά τά επόμενα πειράματα. Πάντως ή πείρα είναι ε κ ε ί
νη, ήτις καθορίζει την έκτασιν τήν οποίαν θά καλύπτουν αί δευτερεύουσαι έρωτήσεις
είς τά έπόμενα πειράματα.
'Ό λαι αί έρωτήσεις πρέπει νά έχουν άναγνωσθή προηγουμένως είς τον έξετα 
ζόμενον, ώ στε νά γνωρίζη ουτος έκ τών προτέρων ποΐαι έρωτήσεις θά τώ ύποβληθώσιν. Έ ά ν είναι ένοχος, θά άναγνώρίζη άμέσως τήν θίγουσαν τήν ένοχήν του έρώτησιν
καί ή νευρική του έντασις θά αύξηθή. Ή ταραχή του θά είναι άποτέλεσμα προσωπι-
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κής του γνώσεως. Δ ι’ δ κατά τήν διάρκειαν μιας έξετάσεω ς καί κατά τήν αρχήν τής
άνακρίσεως, δεν πρέπει νά δίδωνται δλαι αί λεπτομέρειαι εις τον έξεταζόμενον, άλλά νά κρατούνται ώρισμένα σημεία διά νά χρησιμοποιηθούν κατά τήν άνάκρισιν διά
τοϋ πολυγράφου.
’Εάν θά χρησιμοποιηθή πολύγραφος, πρέπει ούτος νά χρησιμοποιηθή άπδ τήν
άρχήν της έξετάσεω ς. Τά καλύτερα άποτελέσματα λαμβάνονται άπδ έξεταζομένους
οΐτινες έχουν προηγουμένως άναπαυθή καί άναλάβει τάς δυνάμεις των. Πολύωρος
άνάκρισις προ των πειραμάτων διά τοϋ πολυγράφου, ώ ς πράττουν μερικοί άνειδίκευτοι άνακριταί, είναι σφάλμα, καθ’ δσον πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν ή κόπωσις
τήν οποίαν ύπέστη ό εξεταζόμενος λόγω πολυώρου άνακρίσεως.

'Η ιατρική συμβολή εις τήν έπιστημονικήν άνάκρισιν.
Τά άνωτέρω περιγραφέντα μηχανικά βοηθήματα τής επιστημονικής άνακρί
σεω ς καλούνται «μηχανήματα τής άληθείας». 'Τπάρχουν δμως καί τά ιατρικά μέ
σα, άτινα χρησιμοποιούνται διά τον αύτδν σκοπόν καί καλούνται «όροι τής άληθείας».
'Ο πλέον άκριβής καί άποδεκτός δρος διά τό είδος αυτό τής άνακρίσεως είναι :
«Ναρκοανάλυσις». Τ δ είδος τούτο τής άνακρίσεως θά πρέπει νά διενεργήται μό
νον άπδ υπαλλήλους μέ μακροχρόνιον πείραν καί καθ’ δν χρόνον ό εξεταζόμενος εύρίσκεται ύπδ τήν παρακολούθησιν ίκανωτάτου ίατροΰ, γνωρίζοντος δλα τά φάρμα
κα καί έχοντος εις τήν διάθεσίν του δλα τά μέσα έν περιπτώσει έμφανίσεως δυσμε
νούς καταστάσεως εις τδν έξεταζόμενον.
Τ ά πλέον κοινά φάρμακα, τά χρησιμοποιούμενα εις τήν περίπτωσιν ταύτην
καί άτινα φαίνεται νά έχουν τά καλύτερα άποτελέσματα, είναι τδ πεντοθάλ, τδ άμυτάλ καί ή σκοπολαμίνη. "Ολα τά φάρμακα ταΰτα χρησιμοποιούνται εύρέως εις τήν
ψυχιατρικήν. ’Έχουν διεξαχθή έπίσης πειράματα καί έπί άλλων φαρμάκων, ώ ς ό
αιθήρ, ντεμπουτάλ, νιτρικόν οξύ καί σεκονάλ, πλήν δμως δεν έχει σημειωθή ικα
νοποιητική άποτελεσματικότης.
'Η χρήσις των φαρμάκων εις τδν τομέα τής επιστημονικής άνακρίσεως δεν
πρέπει νά συγχέεται ή νά συγκρίνεται μετά τής χρήσεως των μηχανικών βοηθημά
των, δπως είναι ό πολυγράφος. Αί δύο αυται τεχνικαί συμπληροϋν, άλλά δεν ύποκαθιστοΰν άλλήλας.
’Εάν παραδείγματος χάριν πρέπει νά έξετασθή εις ύποπτος διαπράξεως λη
στείας, τδ πρώτον πράγμα τδ οποίον πρέπει νά διαπιστωθή είναι, εάν ούτος είναι
έκείνος δστις διέπραξε τήν ληστείαν, ή έάν ένέχεται εις ταύτην. Κ α τ’ άρχάς, ού
τος άσφαλώς θά άρνηθή οίανδήποτε ένοχήν καί οΰτω θά παραδοθή εις άνακριτήν
χρησιμοποιοΰντα πολύγραφον, δστις θά διαπίστωση δτι δχι μόνον ένοχή ύφίσταται,
άλλά καί δτι ό ύποπτος έλαβε ένεργδν μέρος εις τήν διάπραξιν τού εγκλήματος.
"Οταν δλαι αί φυσιολογικαί μέθοδοι άποτύχουν νά άποσπάσουν άπδ τδν έξεταζόμε
νον τά επιθυμούμενα στοιχεία, τότε ούτος έν συνεχεία υποβάλλεται εις ναρκοανάλυσιν (ή ιατρικήν άνάκρισιν). 'Υπογραμμίζεται δτι ή ναρκοανάλυσις έπιφέρει μίαν
κατάστασιν εις τδν έξεταζόμενον, ήτις πλησιάζει πρδς τήν άναισθησίαν, καθ’ ήν ού
τος καθίσταται ανίκανος νά άντισταθή εις τήν άνάκρισιν καί άδυνατεΐ νά άναπλάση
τάς ψευδολογίας, τά οποίας έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως διά νά καλύψη τήν
ένοχήν του.
Αί μέθοδοι αύται δύνανται νά παρομοιασθοΰν πρδς μίαν έρευναν διά τήν άνακάλυψιν ένδς κρυμμένου θησαυρού. 'Ο πολυγράφος χρησιμοποιείται διά νά έντοπισθή
ό θησαυρός, καί τά διάφορα φάρμακα διά νά βοηθήσουν νά άνασυρθή ό θησαυρός
ή εις τήν εύκολωτέραν άνασκαφήν.
'Η χρήσις τών φαρμάκων κατά τήν άνάκρισιν άνευ προηγουμένης χρησιμοποιήσεως τοϋ πολυγράφου, είναι ώ ς νά άναζητώμεν τδν θησαυρόν εις τήν τύχην.
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’Ί σ ω ς νά τον εΰρωμεν, ίσω ς οχι, τό γεγονός όμως ότι δέν τον άνευρίσκομεν δεν άποδεικνύει δτι ό Θησαυρός δέν υπάρχει.. Προ τής χρησιμοποιήσεως των φαρμάκων δι’
άνακριτικούς σκοπούς, ό άνακριτής καί ό ιατρός λαμβάνουν έγγραφον δήλωσιν τού
έξεταζομένου ότι άποδέχεται τήν χρήσιν των.
Ά ν ά κ ρ ι σ ι ς δ ι ’ υ π ν ω τ ι σ μ ο ύ . Ε λά χ ισ τη προσοχή έχει δοθή μέ
χρι σήμερον εις τήν δι’ υπνωτισμού άνάκρισιν, καθ’ όσον δέν υπάρχουν σαφείς
άποδείξεις ότι εχει οίανδήποτε άξίαν διά τήν άποκάλυψιν τού ψεύδους ή τήν άπόσπασιν στοιχείων παρ’ ένός δυστροποΰντος υπόπτου ή μάρτυρος. Δέν φαίνεται νά
ύπάρχη μεγάλη πιθανότης δτι ό υπνωτισμός έχει θετικήν άξίαν διά τήν επαναφο
ράν τής μνήμης τού προθύμως καταθέτοντος μάρτυρος. Είναι γνωστόν δτι ώρισμένα άτομα, ύπό τήν έπίδρασιν τού υπνωτισμού, δύνανται νά ένθυμοΰνται γεγο
νότα καί λεπτομέρειας τά όποια εϊχον προ μακροΰ λησμονήσει.
Ε νταύθα άπαιτεϊται επίσης μεγάλη πείρα καί προσοχή. 'Ο υπνωτισμός ε ί
ναι μία τεχνική καί πρέπει νά χρησιμοποιήται άπό λίαν πεπειραμένους άνακριτικούς υπαλλήλους, διαθέτοντας τά άπαραίτητα μέσα.

Άνάκρισις παίδων ή ατόμων χαμηλού πνευματικού επιπέδου.
Μεγάλη προσοχή πρέπει νά καταβάλλεται κατά τήν άνάκρισιν μικρών παι
διών. Πολλάκις τά παιδία είναι ή μόνη πηγή μαρτυρικών στοιχείων διά τον άνακριτήν καί ώ ς έκ τούτου δέν πρέπει νά ύποτιμάται ή άξια των. Πολλά μικρά παιδία
διαθέτουν έξαιρετικώς όξεΐαν άντίληψιν καί παρατηρητικότητα καί άσυνήθη ίσχυράν μνήμην.
Τ ρ εις κανόνας πρέπει νά ένθυμήται ό άνακριτής παίδων, ούς παραθέτομεν κα
τω τέρω .
1. Θά ύποβάλλωνται δσον τό δυνατόν συγκεκριμέναι ερωτήσεις. ’Εάν έπιτραπή
εις τό παιδίον νά διηγηθή πολλά, είναι δύσκολον κατόπιν νά περιορίσωμεν τάς άφηγήσεις του πέριξ τών στοιχείων, άτινα έπιθυμοΰμεν νά άρυσθώμεν. "Οταν έν παιδίον
άντιληφθή δτι έχει καταστή τό έπίκεντρον προσοχής, έχει τάσιν νά άναμιγνύη φαν
ταστικά γεγονότα μετά τής άληθείας.
2. Τ ά παιδία Θά τυγχάνουν τής αύτής μεταχειρίσεως μέ τούς ένήλικας, διότι
τότε έχει τάσιν νά όμιλή καί νά ένεργή ώ ς ό ένήλιξ.
3. Θά άποφεύγηται νά δίδωνται συμβουλαί εις τά παιδία. Ούτος είναι καί ό
σπουδαιότερος κανών δστις ισχύει καί εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό άνακριτής έχει νά
κάμη μέ ένήλικα πνευματικώς υστερούντα, δστις προσπαθεί νά βοηθήση τήν άνάκρισιν. Τά άτομα ταΰτα είναι άνυπόμονα νά παράσχουν βοήθειαν, ώ στε δίδουν αύτομάτως τήν άπάντησιν τήν οποίαν νομίζουν δτι επιθυμεί ό άνακρίνων. Ε ις τούτους
θά ύφίσταται πίεσις διά νά δώσουν μόνοι των καί άνευ ύποδείξεως ή βοήθειας τά
έπιθυμούμενα στοιχεία. Έ ά ν πρόκειται π.χ. περί αύτοκινήτου, άφήστε τους νά υπο
δείξουν ή νά περιγράφουν τούτο άνευ τής βοήθειας σας. ’Εάν πρόκειται περί δπλου
άφήστε τους νά τό αναγνωρίσουν μεταξύ πολλών άλλων.
'Η
επιστημονική
άνάκρισις είναι
μία
τέχνη. 'Η
είκών
ήτις σχεδιάζεται
π ι θ α ν ό ν νά μ ή ν ε ί ν α ι ώ ρ α ί α ,
πρέπει
δ μ ω ς νά ε ί ν α ι ά κ ρ ι β ή ς κ α ί
πειστική.
(Σ υνεχίζεται)

Τ Α Ξ ΙΔ ΙΩ ΤΙΚ ΕΣ ΕΝ ΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ

C H I C A G O
ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΘΟΚΗΠΙΑ * ΜΟΥΣΕΙΟ Φ ΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ * ΟΙ
ΚΟΣ (Π ΡΟΣΕΥΧΗ Σ) ΜΠΑΧΑ I * ΜΕΓΑΡΟ Ε Κ Θ ΕΣΕΩ Σ ΕΡΓΩ Ν ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
'Γ π ό τοϋ κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο )

Για νά γνωρίση κανείς το Σικάγο, τήν τεράστια αυτή πολιτεία, χρειάζονται
πολλές ημέρες. ’Έ τ σ ι βρήκε τον μπελάτης ή εύγενική δεσποινίδα Μαρία Τσινώνη,
πού είχεν άναλάβει τήν ξενάγησί μου. Μια ολόκληρη ήμέρα άφιερώσαμε γιά νά
έπισκεφθοΰμε: 1 ) τά δημόσια άνθοκήπια, 2 ) τό μουσείο φυσικής καί άρχαιολογίας,
3 ) τον οίκο (εκκλησία) Μπαχάΐ καί 4 ) τό μέγαρο μονίμου έκθέσεως έργων ζωγρα
φικής.
1 . ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΘΟΚΗΠΙΑ

Στο Σικάγο κάνει πολύ κρύο τό χειμώνα. Γ ι’ αύτό ό Δήμος έχει φτειάξει
δύο πολύ μεγάλα άνθοκήπια (σέρες) μέ κρύσταλλα, μέσα στις όποιες καλλιεργούνται
ολα τά άνθη καί τά φυτά τά όποια τό καλοκαίρι φυτεύουν στούς δημοσίους κήπους.
'Όταν μπαίνη κανείς στις δύο τεράστιες αύτές σέρες, στις όποιες διατηρείται πάν
τοτε ούρισμένη θερμοκρασία, καί βλέπει τά άνθη, τις λίμνες μέ τά πολύχρωμα νού
φαρα, τά άνθισμένα όρχεοειδή καί τά διάφορα άλλα λουλούδια, νομίζει δτι βρίσκε
ται στον παράδεισο. Έ π ί μιά ώρα περίπου γυρίσαμε μέσα στον παράδεισο αύτό καί
απολαύσαμε τήν ωραιότητα τής φύσεως.
2 . ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Φ ΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Καί τό μουσείο αύτό, δπως δλα τά μουσεία, είναι κτισμένο εξωτερικά καί
εσωτερικά σέ ρυθμό καθαρά έλληνικό. "Οταν τό βλέπη κανείς νομίζει δτι είναι τό
«Θ ησείο» τής ’Αθήνας. Τό μέγαρο είναι διώροφο καί έχει καί υπόγειες αίθουσες.
Σ έ μέγεθος είναι πολύ μεγάλο. 'Ό ταν μπαίνη κανείς μέσα άπό τήν κυρία είσοδο
άντικρύζει στο μεγάλο χώλ ωραιότατα χάλκινα άγάλματα ’ίνδιάνων κυνηγών νά σκο
τώνουν λιοντάρια κλπ. Στο μέσο βλέπει δύο τεράστιους έλέφαντες αφρικανικούς
καί άπορεΐ άπό πού τούς μπάσανε έκεΐ μέσα, γιατί είναι τόσο μεγάλοι πού είναι άδύνατο νά περάσουν άπό τις πόρτες. Πρέπει εδώ νά έξηγήσω δτι στο μουσείο αύτό
εκτίθενται δλα τά ζώα, τά ερπετά, τά πετεινά, τά ψάρια καί οί πεταλούδες άκόμη
σέ φυσική κατάστασι, δχι δμως ζωντανά, άλλά βαλσαμωμένα. Πρόκειται γιά μιά
τέχνη άσύγκριτη στο είδος της καί πραγματικά σέ κανένα άλλο κράτος δέν υπάρχει
τόσο πλούσια σέ είδος καί σέ έμφάνισι έκθεσι, γιατί έχουν έπιλεγή τά μεγαλύτερα καί
ίυραιότερα ζώα κάθε είδους καί ή κατεργασία τους, δηλαδή ή άφαίρεσις τών σαρκών
καί ή επεξεργασία τους (γέμισμα κ λ π .), είναι τέτοια ώστε τά ζώα αύτά νά φαίνωνται
ζωντανά. Κατόπιν σέ άτέλειωτες αίθουσες είναι τοποθετημένες οικογένειες ολόκλη
ρες ζώων κάθε είδους μέ τέτοια σκηνοθεσία, ώ στε νά νομίζη κανείς δτι τά βλέπει
στο φυσικό τους περιβάλλον. Μία σειρά φωτογραφιών πού προμηθεύθηκα παρουσιά
ζουν μιά άμυδρά εικόνα άπό τό περίφημο θέαμα πού έπί τέσσερες καί πλέον ώρες
βλέπει κανείς γυρίζοντας στις άτέλειωτες αίθουσες τού μουσείου.
Ό άφρικανικός λέοντας μέ τήν ΰαινα καί τούς μικρούς σκύμνους στέκει υπε
ρήφανος. Οί τάρανδοι, οί τέσσερες πολικές άρκούδες, οί πιγκουΐνοι, οί ιπποπόταμοι
τεραστίων διαστάσεων, τά άγριογούρουνα, οί ποικιλίες τών λιονταριών, οί μπούφαλοι, οί τίγριδες, τά έλάφια, τά κριάρια δλων τών κρατών, οί καμηλοπαρδάλεις σέ
οικογένειες ολόκληρες καί δίπλα οί ρινόκεροι, τά άλογα, οί ζέβροι, τά άμερικανικά
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μοσχάρια, τά πιθηκοειδή ίλών των ειδών καί γενικά 6,τι ζώο, άγριο καί ήμερο μπο
ρεί κανείς να φαντασθή στόν κόσμο υπάρχει έκεΐ, τδ καλύτερο στο είδος του, σέ
άνάπτυξι, σέ έμφάνισι, σέ μέγεθος καί σέ τοποθέτησι μέσα σέ φυσικό περιβάλλον.
Τ ί νά πή δέ κανείς γιά τις αίθουσες τών πουλιών, δπου τά βλέπει κανείς ολο
ζώντανα να πετοϋν στο φυσικό τους περιβάλλον καί σέ άριθμούς πού νομίζεις δτι

προβάλλεται κινηματογραφική ταινία. ’Αετοί, έρωδιοί, στρουθοκάμηλοι καί δ,τι
πουλί μπορεί νά φαντασθή κανείς άπό δλες τις ήπείρους, βρίσκονται έκεΐ βαλσαμω
μένα μέσα στο σκηνοθετημένο περιβάλλον τους. Στά θαλασσινά πουλιά υπάρχει
άκόμη ή θάλασσα σέ ένα βάθος πού διερωταται ό έπισκέπτης πώς τό έπέτυχεν ό σκη
νοθέτης καί συνεδύασε τά πραγματικά πουλιά μέ τη ζωγραφική. "Οταν μπήκαμε
στήν αίθουσα τών προϊστορικών ζώων βρεθήκαμε προ έκπλήξεων. Οί σκελετοί τών
μαμούθ, τών δεινοσαύρων καί άλλων τεραστίων διαστάσεων προϊστορικών ζώων
έχουν συναρμολογηθή, έχουν συμπληρωθή καί στέκουν έκεΐ μπροστά μας, άλλά τό
πιο σπουδαιότερο είναι δτι δίπλα τους, μέσα σέ ένα σκηνοθετημένο κατά φαντασίαν
περιβάλλον, έχουν κατασκευασθή σάν νά είναι ζωντανά τά προϊστορικά αύτά ζώα
καί μάλιστα στόν άγώνα μεταξύ τους. Βλέπει λοιπόν κανείς δεινόσαυρο ολοζώντανο
νά επιτίθεται σέ ένα άλλο θηρίο, προϊστορικό, μέ δυο τρομερά- κέρατα. Βλέπει μιά
τεραστίων διαστάσεων καί ώραιωτάτη σέ χρώματα σαύρα νά κοιτάζη στόν ούρανό
κλπ. κλπ. Θά χρειαζόταν κανείς πολλές ώρες γιά νά μπορέση νά περιγράψη αυτές
τις άναπαραστάσεις τών μυθικών τεράτων, τών παλαιοτέρων ζώων, τών συγχρόνων
σπανίων ζώων, πτηνών καί έρπετών καί του άμυθήτου πλούτου τών θαλασσίων κα
τοίκων.
Δέν είναι δυνατόν δμως νά μήν άναφέρουμε τήν αίθουσα δπου παρουσιάζεται
σέ ζωντανές εικόνες ή εξέλιξες τής ζωής τοϋ άνθρώπου άπό τήν πρωτόγονη έποχή
μέχρι σήμερα. Β λέπει λοιπόν κανείς εικόνες μέ άνθρώπους πού φαίνονται ζωντανοί,
πώς ζοΰσαν προ 4 0 0 .0 0 0 έτών, καί έν συνεχεία σκηνές τής ζωής προ 2 0 0 .0 0 0 ετών,
προ 10 0 .0 0 0 έτών, προ 5 0 .0 0 0 ή 4 0 .0 0 0 ή 3 0 .0 0 0 έτών. Αυτές οί σκηνές είναι παρ-
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Ν . ’Αρχιμανδρίτου

μένες άπό άπολιθώματα πού βρέθηκαν σέ διάφορες σπηλιές, δπου παρουσιάζεται ή
λίθινη εποχή, ή σιδηρά κλπ. Πολλά άπό τά άπολιθώματα αύτά, ζώων ιδίως, έκτίθενται εκεί. Ε π ίσ η ς οί άνθρωποι παρουσιάζονται στη λιθίνη εποχή βάσει του κρα
νίου τοϋ Νεάντερταλ, δηλαδή ώς ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ πιθήκου καί άνθρώπου.
Μιά ώρα έπίσης έχρειάσθη για νά δούμε τά έρπετά καί άλλη μιά ώρα γιά τις
αίθουσες των ψαριών, δπου έκτίθενται δλα τά εΐδη, δλων των θαλασσών, τοποθετη
μένα σέ βυθούς φυσικωτάτους.
Μέσα στο Μουσείο ύπάρχουν αυτόματα μηχανήματα άναψυκτικών. Καθήσαμε
καί πήραμε άπο μιά πορτοκαλάδα, ξεκουραστήκανε καί προχωρήσαμε προς τήν αί
θουσα των Ινδιάνων. Σ τις αίθουσες αυτές παρουσιάζεται ό πολιτισμός καί ή ζωή
των ’Ινδιάνων άπό τήν πολύ παλαιά εποχή μέχρι τή σύγχρονη. Πραγματικά βλέπει
κανείς δτι οί άνθρωποι αύτοί, πού έθεωροϋντο άγριοι καί μεταξύ των οποίων ύπήρχαν
φυλές καννιβάλων, είχαν άναπτύξει ένα πολιτισμό μέ άρκετό ένδιαφέρον. Είδη χει
ροτεχνίας, δπλα, κοσμήματα καί πολυτελείς ενδυμασίες, μαρτυρούν τήν έπίδοσί τους.
Τά εκθέματα τά θρησκευτικά, τά δπλα, τά οικιακά σκεύη καί γενικά τά άναγκαΐα
γιά τή ζωή είδη έκτίθενται μέ τάξι καί σέ πλούσιες συμλλογές.

’Αφού τελειώσαμε τις αίθουσες των ’Ινδιάνων κατεβήκαμε στο ύπόγειο, δπου
ύπάρχουν οί αίθουσες τής Αΐγύπτου. Άντικρύζουμε μπροστά τό άγαλμα τής γυναίκας
μέ τό γατίσιο κεφάλι, τής B a s te t. Τό άγαλμα αύτό βρέθηκε στις άνασκαφές καί
δμοια βρέθηκαν στήν Κίνα καί στή Ρώμη καί άνήκουν στή θεά B a s te t, ύπολογίζονται
δέ σέ 4 .0 0 0 — 1 0 .0 0 0 χρόνια π .Χ . Στήν Αίγυπτο ή γάτα ήταν ιερό ζώο καί οχι
μόνον άπηγορεύετο τό σκότωμα, άλλά έθεωρεΐτο καί τρομερό έγκλημα. "Οταν δέ
πέθαινε ή γάτα τού σπιτιού, δλοι οί ένοικοι, λόγω πένθους, ξύριζαν τά φρύδια τους,
τό δέ πτώμα τής γάτας τό ταρίχευαν, τό έκαναν μούμια καί τό τοποθετούσαν στο
ξύλινο φέρετρό της, μέσα στο όποιο έβαζαν καί ποντίκια γιά νά έχη ή γάτα νά τρώη . . .
στον άλλο κόσμο.
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Προχωρούμε στην αίθουσα των αιγυπτιακών μουμιών καί βλέπουμε πολ
λές μούμιες, άλλες ανοικτές στις κάσσες τους καί άλλες κλειστές, άλλες πλουσίων
καί άλλες πτωχών. Έ ντύ π ω σ ι κάνουν τά χρώματα μέ τά όποια είναι ζωγραφισμένες
οί νεκρόκασσες καί τά όποια μένουν άνεξίτηλα. Μια ώρα ολόκληρη περιεργαζόμεθα
τά εκθέματα τοϋ αιγυπτιακού πολιτισμού τά όποια είναι άξιόλογα καί ενδιαφέροντα.
Τέλος επισκεπτόμαστε τήν σινική έκθεσι μέ τις παγόδες καί ένα πλήθος τού
σινοϊαπωνικοΰ πολιτισμού καί ακολούθως τελειώνουμε μέ τήν έπίσκεψι τών αιθου
σών πολυτίμων λίθων, όπου υπάρχουν εκθέματα τών πολυτίμων λίθων σέ φυσική
κατάστασι καί επεξεργασμένων. Τελειώ σαμε υστέρα άπό 4 ώρες τήν έπίσκεψί μας
στο μουσείο Φυσικής καί ’Αρχαιολογίας.
3 . ΟΙΚΟΣ (Π ΡΟ ΣΕΥ ΧΗ Σ) ΜΠΑΧΑ· Ι·

'Έ να άπό τά άξιοθέατα τού Σικάγου είναι καί ό οίκος Μπαχάϊ. Ή ιστορία του
έχει ως έξής. Ό Πέρσης Μπαχαούλα έγεννήθη τό 1817 καί άπέθανε τό 1892. Αύτός
όταν ήταν 3 0 ετών έφιλοσόφει καί έκήρυττε ότι είναι άπεσταλμένος τού Θεού, ίδρυσε
δέ μιά νέα θρησκεία κατά τήν όποια οίοσδήποτε, άδιακρίτως θρησκείας, οφείλει νά
πιστεύη σ ’ ένα Θεό καί νά φροντίζη γιά τήν συνεννόησι τών άνθρώπων καί γιά τήν
ίση διαβίωσι, τήν ειρήνη μεταξύ τους καί τήν ισότητα. Τον άκολούθησαν άρκετοί.
’Αλλά λόγω τών ιδεών του έξωρίσθη άπό τήν Περσία καί πήγε στήν Ιερουσαλήμ
όπου καί πέθανε. Οί οπαδοί του στήν ’Αμερική έκτισαν στο Σικάγο τόν οίκο αύτό
πού έχει εννέα εισόδους. Βρίσκεται μέσα σ’ ένα ωραιότατο πάρκο καί στήν ιδιορρυ
θμία του είναι άριστούργημα άρχιτεκτονικής, γιατί καί έξωτερικώς καί έσωτερικώς
άποτελεΐ ένα άραβούργημα πάνω σέ μάρμαρο, πού πρέπει νά έχρειάσθη πολύς χρό
νος γιά νά γίνη. Στο εσωτερικό δέν ύπάρχει τίποτε άλλο, παρά μόνον καθίσματα καί
ένα μικρόφωνο άπ’ όπου όμιλεΐ ό κήρυκας τού λόγου τού Μπαχάϊ.
4 . ΜΕΓΑΡΟ ΕΚ Θ Ε Σ Ε Ω Σ ΕΡΓΩ Ν ΖΩΓΡΑΦ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ Σ

Μέ ξεναγό πάντοτε τήν δεσποινίδα Μαρία Τσινώνη έπισκεφθήκαμε στις 20
Αύγούστου τό ινστιτούτο τέχνης, πού βρίσκεται στή λεωφόρο Μίτσιγκαν καί ’Ά νταμς.
Καί τό μέγαρο τοϋ ινστιτούτου αύτοΰ, είναι καθαρώς έλληνικοϋ ρυθμού καί στή με
τόπη, όπου ύπάρχουν άρχαικά έλληνικά άνάγλυφα, είναι γραμμένα τά έξής : P H I
D IA S —IC T IN O S — P R A X I T E L E S —A P P E L E S . Δύο τεράστιοι χάλκινοι λέον
τες καί τό χάλκινο άγαλμα τού Γεωργίου Ούάσιγκτων είναι τοποθετημένα άριστερά καί δεξιά στή φαρδειά σκάλα, ένώ τό άγαλμα είναι στή μέση. Τό ινστιτούτο
αύτό τής τέχνης είναι μιά μόνιμη έκθεσις (πινακοθήκη) έργων διάσημων ζωγράφων
παλαιοτέρων καί νεωτέρων, καθώς καί έργων γλυπτικής, έργων άπό πορσελάνη, έρ
γων κινεζικής τέχνης καθώς καί παλαιών έπίπλων κλπ.
'Η είσοδος είναι δωρεάν. Μόλις προχωρήτε προς τό μεγάλο χώλ, οί πόρτες
άνοίγουν αύτόματα γιατί είναι ήλεκτρονικές. Στο χώλ άπολαμβάνετε ένα τέμπλο έργων
βυζαντινής εκκλησιαστικής τεχνοτροπίας καί γύρω-γύρω βλέπετε μερικά γνήσια
έλληνικά γλυπτά τής άρχαίας έποχής καί λίγα γνήσια άρχαϊα άγγεϊα (αμφορείς
κ λπ .). Είναι τά μοναδικά άποκτήματα τού μουσείου άπό τήν αρχαία Ελλά δα . Τό
εσωτερικό στύλ του μεγάρου είναι σέ αρχαίο ελληνικό ρυθμό. ’Ανεβαίνοντας τις μεγά
λες σκάλες βρίσκεσθε στις αίθουσες τών έργων ζωγραφικής. Υπάρχουν αίθουσες γιά
έργα τού G ra n t W ood, τού M eliore T o scan o , τού S e u ra t, τοϋ P en oir, τοϋ V an
D er W ey d en , τοϋ M atisse, τοϋ E l G reco (Θεοτοκοπούλου), τοϋ R em b ra n d t, τού
P icasso E tch in g , τοϋ F ragon ap d D raw ing καί πολλών άλλων συγχρόνων ’Αμερι
κανών.
Έ ν συνόλω ύπάρχουν 4 6 μεγάλες αίθουσες μέ έργα διασήμων ζωγράφων καί
συγχρόνων σουρεαλιστών. Σ έ ώρισμένες άπό τις αίθουσες αυτές είναι τοποθετημένα
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καί διάφορα γλυπτά, σέ χαλκό καί σέ μάρμαρο, άρκετά δέ καί τής σύγχρονης άφηρημένης τέχνης. Είδα π.χ. ένα μεγάλο πίνακα πού είχ ε μια παράλληλη πινελιά μαύρη,
δύο κάθετες μαύρες καί άνάμεσά τους μιά κόκκινη καί μιά κίτρινη. Τ ί έ'δειχνε; Ό
Θεός ξέρει. Για τί άσφαλώς ούτε κείνος πού τό έκανε μπορεί νά ξεύρη.
Στον Αον όροφο ύπάρχει αίθουσα πωλήσεως ένθυμίων καί αντιγράφων έργων
ζωγραφικής ή γλυπτών διαφόρων, ύπάρχει μεγάλη βιβλιοθήκη, όπου οι ενδιαφερό
μενοι μελετούν, ύπάρχει καί γραφεϊον πληροφοριών. Έ κ τ ο ς τούτου ύπάρχουν καί
17 αίθουσες μέ έργα γιαπωνέζικα τού D rin ts καί P regan ard D raw ing. Τέλος στο
ύπόγειο, όπου κατεβαίνει κανείς μέ ωραιότατες μαρμάρινες σκάλες, ύπάρχουν αί
θουσες μέ πολλά άγάλματα χάλκινα ή άπό ξύλο, άπό τά όποια τά περισσότερα είναι
άφηρημένης τέχνης, ύπάρχουν αίθουσες επίπλων παλαιών όλων τών χωρών, ύπάρχει
αίθουσα άπό μινιατούρες όπου κανείς βλέπει μέ τό φακό ωραιότατες άναπαραστάσεις
ανακτόρων, σαλονιών κλπ. καί ύπάρχει τέλος αίθουσα μέ διάφορες μάσκες. Βγαίνοντας
άπό τις αίθουσες πηγαίνουμε σ ’ έναν ωραίο κήπο μέ λίμνες στο μέσον όπου 4 γορ
γόνες χάλκινες πετοΰνε νερό. Ε κ ε ί ύπάρχει ρεστωράν πού προσφέρει φαγητά, άναψυκτικά κλπ. Παίρνοντας λοιπόν ένα δροσιστικό παγωτό τελειώσαμε την έπίσκεψί
μας.
(Στο επόμενο : Έπίσκεφις στο Μάκ Κόρμικ. Τό μέγαρο Προυντένσιαλ. Τό ενυδρείο. Ε λ 
ληνικές εκκλησίες. Ινδιάνα. Σ τη φάρμα τών Μονμουτζήδων. 'Η λίμνη τών κέδρων. Στά εργο
στάσια παγωτών. Νυχτερινή ζωή ατό Σικάγο).

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν
Ό κτηματομεσίτης Τζάπφ προχωρεί άργά μέσα στο δάσος. Π η
γαίνει μέ τά πόδια μέσα άπό τό δάσος γιά νά κάνη οικονομία στά ει
σιτήρια. Καί πηγαίνει μόνο καί μόνο γιά πεντακόσια μάρκα, τά όποια
είχε άποσύρει άπό την τράπεζα γιά νά τά καταθέση στήν τράπεζα τής
γειτονικής πόλεως, όπου πληρώνουν τόκο 1 /8 περισσότερο. Ξαφνικά
πετιέται πίσω άπό ενα δένδρο, μέ προτεταμένο τό πιστόλι, ό ληστής
Ράππ. Περίλυπος ό Τζάπφ βγάζει τό πορτοφόλι του. Τ ότε όμως τού
έρχεται μιά ιδέα :
—*Η γυναίκα μου δέν θά μέ πιστέψη ότι μέ λήστεψαν, λέγει. Θά
μπορούσατε νά πυροβολήσετε καί νά τρυπήσετε τό μανίκι μου ;
Ό ληστής πυροβολεί.
—Καί τώρα γιά άσφάλεια, άλλη μιά στο καπέλλο . . .
Ό ληστής ξαναπυροβολεί.
—Καί στο μπατζάκι, άλλη μιά παρακαλώ.
—Λυπάμαι, λέγει ό ληστής, άδύνατον, γ.ατί σέ κάθε ληστεία μου
έχω πάντοτε μόνο δύο σφαίρες μαζί μου.
Άκούγοντας αύτά ό Τζάπφ ξαναβάζει τό πορτοφόλι του στήν τσ έ
πη καί προχωρεί λέγοντας :
—’Ά τυχος φίλε μου. Δέν έχεις σφαίρες δέν παίρνεις χρήματα . . .

ΤΙΜ Η ΤΙΚ Α I Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ

Η ΒΡΑΒΕΥΙΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1963 ΥΠΟ ΤΩΝ "ΛΑΪΟΝΣ,, ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
-----------------

‘Υπό του ‘Υπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

__________

ί πλατωνικά!, άρχαί καί τά ηθικά διδάγματα του Θεανθρώπου, αΐ περί πολι
τείας δικαίου, έλευθερίας, καθήκοντος προς την πολιτείαν καί τον συνάνθρω
πον φιλοσοφικαί ΐδέαι, είναι μερικά άπδ τά στοιχεία πού διέπουν τον παγκόσμιον
Λαϊονισμόν. Καί τά στοιχεία αυτά, συνοψιζόμενα εις τό σύνθημα «Ε λευθερία καί
Διανόησις άσφάλεια των Ε θνώ ν μας», δεν έπαυσαν νά άξιοποιούν καί νά λαμπρύ
νουν οί έν Έ λλά δι «Λάΐονς» άφ’ δτου συνεστήθη ή ενταύθα «Λέσχη Λάϊονς των ’Α 
θηνών».
Ε ις τά πλαίσια λοιπόν αύτών τών ιδανικών, εις τά πλαίσια μιας πλουσιωτάτης
κοινωφελούς δράσεως τών «Λάϊονς» τών ’Αθηνών, έβραβεύθη τήν 29ην Μαρτίου
έ.έ. ό καλύτερος άστυφύλαξ τού έτους 1963. Πρόκειται, ώ ς άντιλαμβάνεται ό καθείς,
περί μιας ένεργείας ή οποία, έπαναλαμβανομένη κατ’ έ'τος, τιμά τό ’Αστυνομικόν
Σώμα έν τώ προσώπω τού βραβευομένου άστυνομικοΰ, άφοΰ δι’ αύτής έπιβραβεύεται ή άρετή, ή άφοσίωσις εις τό καθήκον, ή ίκανότης, άλλά καί δημιουργοΰνται αί
εύγενεϊς έκεϊναι προϋποθέσεις άμίλλης πού δέν ήμπορεΐ παρά νά προάγουν τά ιδανικά
τού άστυνομικού θεσμού κατά τον καλύτερον τρόπον. Ό βραβευθείς έφέτος άστυφύ
λαξ, ό κ. Σωτήριος Γεωργιλάς τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών,
είναι ό άστυνομικός υπάλληλος πού διακρίνεται διά τό ήθος του, τήν προσήλωσίν
του εις τό καθήκον, τήν πίστιν εις τά ιδεώδη τού Σώματος πού ύπηρετεΐ. Είναι ό
άστυφύλαξ ό όποιος έχει λάβει άνω τών δέκα ήθικών καί υλικών άμοιβών κατά τήν
19ετή μέχρι σήμερον ύπηρεσίαν του εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, εΐδικώτερον δέ
διά τήν βράβευσίν του, ό άστυφύλαξ πού μεγάλως συνέβαλεν κατά τό παρελθόν έτος
εις τήν έξιχνίασιν τριών σοβαρωτάτων εγκλημάτων κατά τής περιουσίας, στρεφομένων κατά ένός άλλοδαποΰ καί δύο Ελλήνω ν ύπηκόων. ’Ακόμη είναι ό άστυφύλαξ
τού οποίου τά ολίγα σεμνά καί άπλά λόγια, μέ τά όποια άπήντησεν εις τον πρόεδρον
τής Λ έσχης τών εδώ Λάϊονς κ. Πεταλάν, άμέσως μετά τήν βράβευσίν του, δεικνύ
ουν ότι καί μόνον δι’ αύτά θά τού ήξιζεν ή βράβευσις. «’Ά ν ή τιμή αύτή μου άπονέ» μεται διά τον τρόπον τής έκτελέσεω ς τών καθηκόντων μου», είπ ε μεταξύ τών άλ
λων, «έπιτρέψατέ μου νά σάς διαβεβαιώσω ότι καί οί λοιποί συνάδελφοί μου τής Ύ » ποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κατ’ ούδέν ύστερούν έμοΰ. Είναι
» λοιπόν δίκαιον νά θεωρώ ότι τιμώμαι διά λογαριασμόν όλων έκείνων τών συναδέλ» φων μου, οί όποιοι μέ ένθουσιασμόν, άφοσίωσιν καί άκατάβλητον δραστηριότητα
» έκτελοΰν τό καθήκον των . . . ». Καί οί παριστάμενοι άστυνομικοί καί ίδιώται,
είναι άδύνατον νά μή ήσθάνθησαν ύπερηφάνειαν διά τον βραβευθέντα άξιον άστυνομικόν καί βαθύτατα μετριόφρονα άνθρωπον, τον θέλοντα νά κατανεμηθή ή τιμή πού
τού έγένετο μεταξύ όλων τών συναδέλφων του.
*

Α

*

*

συνεστίασις τών μελών τής ενταύθα «Λ έσχης Λάϊονς τών ’Αθηνών», ή όποια
έλαβε χώραν τήν 29ην Μαρτίου έ.έ. ώς προείπομεν καί εις τό ξενοδοχεϊον
((Μεγάλη Βρεταννία», είχε τριπλούν σκοπόν: Νά έορτασθή ή επέτειος τής ’Εθνικής
μας ’Ανεξαρτησίας, νά βραβευθή ό καλύτερος άστυφύλαξ τού έτους 1963 καί νά
έορτασθή ή Διδυμοποίησις τής Λ έσχης Λάϊονς ’Αθηνών μετά τής Λ έσχης Λάϊονς
τής Κατάνης Σικελίας. Κ α τ’ αύτήν παρέστησαν 150 περίπου «Λάϊονς» καί άπό
άστυνομικής πλευράς ό άναπληρωτής ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελος
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Καραμπέτσος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Γεώργιος Κανελλάκης, ό
Διευθυντής τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Δημήτριος 'Υ 
φαντής, ό ’Αστυνόμος Α' κ. Κωνσταντίνος Πολίτης, Διοικητής τοΰ Γ ' ’Αστυνομικού
Τμήματος ’Αθηνών, καί ό ’Αστυνόμος Β ' κ. "Αγγελος Ντόντος, τής υπηρεσίας Δ η 
μοσίων Σχέσεων ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.
Οί έκφωνηθέντες λόγοι καί έπί τών τριών ειδικών τελετών τής όλης συνεστιάσεως περιέχουν ήθικά διδάγματα έκ τών οποίων πολλά θά ήθελεν ώφεληθή ό άναγνώστης. Περιοριζόμεθα έν τούτοις εις τήν περικοπήν εκείνην πού άνεφέρθη ό πρό
εδρος τής Λέσχης Λάϊονς κ. Πεταλάς κατά τήν βράβευσιν τοΰ άστυφύλακος κ. Σ.
Γεωργιλα, ως καί εις τήν περικοπήν έκείνην τοΰ λόγου του διά τοΰ οποίου ό Ά ρ χ η γεύων τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος άνεφέρθη καί ηύχαρίστησε τούς Λάϊονς ώς προς τήν προσγενομένην τιμήν βραβεύσεως τοΰ άστυνομικοΰ'.
Εϊπεν ό κ. Πεταλας μετά τήν έξαρσιν τοΰ πνεύματος τής ’Εθνικής μας ’Επετείου καί
πριν άναφερθή εις τήν Διδυμοποίησιν τής Λ έσχης Λάϊονς ’Αθηνών μέ έκείνην τών
Λάϊονς Κατάνης, τής άρχαίας δηλαδή αποικίας τών Ελλήνω ν, τής οποίας οί άπόγονοι «ήλθον εις τήν πόλιν τοΰ Άριστογείτονος καί τής Παλλάδος ’Αθήνας νά Διδυμοποιήσωμεν τάς Λέσχας μας καί νά άνασυνδέσωμεν τούς άρχαίους μας δεσμούς,
διά τής συσφίξεως τών Λαϊονικών δεσμών φιλίας . . .» :
« . . . Συγχρόνως άπόψε συνεκεντρώθημεν διά νά βραβεύσωμεν τον άστυφύ» λακα Σωτήριον Γεωργιλάν, μέ τό καθιερωμένον ύπό τής Λέσχης μας ειδικόν Με» τάλλιον Τιμής μετά χρηματικού βραβείου, ώς τον καλύτερον άστυνομικόν τοΰ έτους
» 1963. Διότι έπέδειξεν έπί σειράν έτών έξαιρετικήν δραστηριότητα, ζήλον καί άφο» σίωσιν εις τό καθήκον, έπιτυχών κατά τό έτος 19 6 3 τήν σύλληψιν διαδοχικώς δύο
» έπικινδύνων κακοποιών καί συμβολών τά μέγιστα εις τήν σύλληψιν έτέρων δύο
» τοιούτων.
«Σκοπός τών λεσχών «Λάϊονς» είναι καί ή έξύψωσις τής Διοικήσεως καί
» ό σεβασμός τών πολιτών προς αύτήν. ' Η Λέσχη μας, βραβεύουσα τον άστυφύλακα
» Γεωργιλάν τιμά έν τώ προσώπω αύτοΰ ολόκληρον τό Σώ μα τή ς ’Αστυνομίας
» Πόλεων, διά τό πολύμοχθον καί λίαν έπικίνδυνον έργον τό όποιον νυχθημερόν έπι» τελεί, έν τή έφαρμογή τών νόμων τής Πολιτείας, προς προφύλαξιν καί έξασφάλι» σιν τής ζωής καί Ελευθερίας τών άτόμων έν τή κοινωνία άπό παντός κινδύνου.
«Ά στυφύλαξ Σωτήριε Γεωργιλά, ή Λέσχη «Λάϊονς» ’Αθηνών σάς συγχαίρει
» καί σάς άπονέμει τό «Μετάλλιον Τιμής» μέ τάς λέξεις «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
» καί σάς εύχεται πανταχοΰ καί πάντοτε νά άριστεύηται . . . ».
Ε ις τά άνωτέρω, ό κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος—καί μετά έμπεριστατωμένην
άναφοράν εις τό μέγα δίδαγμα τοΰ 1821 καί τήν Διδυμοποίησιν τών δύο Λεσχών
τών Λάϊονς—άπήντησεν ώς εξής:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« . . . Καί ήδη, έρχόμενος εις τό θέμα τής άπονομής τιμητικής διακρίσεως προς
τον άστυφύλακα τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Σωτήριον
Γεωργιλάν, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά ομολογήσω ότι ζωηρά μέ συνέχει συγκίνησις συνεπεία τοΰ γεγονότος ότι παρίσταμαι εις τήν έκτην, αν δέν άπατώμαι,
άνάλογον τελετήν, κατά τήν οποίαν βραβεύεται, ύπό τής Λέσχης Λάϊονς τών Ά θηνών, ύπάλληλος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
« Καί έκρίθη άξιος τής τιμής ταύτης ό κ. Γεωργιλάς, διότι κατά τήν διάρκειαν
τοΰ έτους 1963 συνέβαλεν άποφασιστικώς εις τήν έπιτυχή διαλεύκανσιν τριών
σοβαρωτάτων άδικημάτων, κατά τής περιουσίας ένός ξένου καί δύο 'Ελλήνων ύπηκόων, μέ άποτέλεσμα τήν άνακάλυψιν, σύλληψιν καί παραπομπήν τών δραστών
ένώπιον τής δικαιοσύνης.
« Διά τών άνωτέρω έπιτυχιών του, ό κ. Γεωργιλάς συνέβαλεν σοβαρώς εις
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» τήν εμπέδωσιν τοΰ αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, τόσον άναγκαίου διά τήν
» άπερίσπαστον καί άποδοτικήν έπίδοσιν εις τά ειρηνικά έργα των.
«Ε π ιβ άλλετα ι, φρονώ, νά τονίσω δτι τά άνωτέρω έπιτεύγματα δεν είναι οΰτε
» τά μόνα, οΰτε τά σπουδαιότερα, εις τήν εύδόκιμον καί σχετικώ ς μακράν σταδιο-

Ό πρόεδρος τής λέσχης «Λάϊονς» ’Αθηνών κ. Πεταλάς Ιπιδίδει τό μεταλλίου καί συγ
χαίρει τόν βραβευθέντα Αστυφύλακα κ. Σωτήριον Γεωργιλαν.

» δρομίαν του. Διά νά μή σάς κουράσω, άρκοΰμαι νά σημειώσω ότι άποφασιστική
» ύπήρξεν ή συμβολή του εις τήν έξιχνίασιν τοΰ προ ολίγων ετών συνταράξαντος
» τήν κοινωνίαν έγκλήματος Χατζηχρήστου.
« Κατόπιν τών άνωτέρω, έπιτακτικήν θεωρώ τήν ύποχρέωσίν μου όπως καί
» ένώπιον της εκλεκτής όμηγύρεως τήε έσπέρας ταύτης, συγχαρώ θερμώς τόν κ.
» Γεωργιλαν καί έκφράσω προς αύτόν δημοσία τήν άκραν εύαρέσκειάν μου, διά τήν,
» όμολογουμένως, λαμπράν υπηρεσιακήν έπίδοσίν του.
« ’Οφείλω, έξ άλλου, νά εύχαριστήσω τόν τιμώμενον, διότι διά της άφοσιώ» σεώς του είς τό καθήκον, τής άκαταπονήτου δραστηριότητός του καί τών μεθο» δικών καί ευφυών ένεργειών του, μεθ’ ών έπιδίδεται εις τό άθόρυβον, άλλά τό» σον κοινωφελές έργον του, ήχθη εις τά προαναφερθέντα άποτελέσματα καί παρέ» σχεν τήν δυνατότητα εις τους Λάϊονς τών ’Αθηνών, όπως έπιβραβεύσουν αύτόν
» καί έν ύστάτη άναλύσει τούς συναδέλφους του, έν τώ συνόλω των. Φρονώ έξ άλλου
» οτι οί Λάϊονς, διά τών έκδηλώσεών των, ως ή σημερινή, έπιδιώκουν, έκτος τοΰ
» δημοσίου έπαίνου τών διακεκριμένων πράξεων καί τών φορέων των, όπως ύπο» δαυλίσουν, έπ’ ώφελεία τοΰ κοινωνικού συνόλου, τόν δημιουργικόν ζήλον τών μελών
» τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί δή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής οποίας κατ’ αύ» τόν τόν τρόπον υπογραμμίζουν τήν υψηλήν κοινωνικήν άποστολήν.
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« Κατά ταΰτα χάριτας πολλάς οφείλω προς τούς Λάϊονς των ’Αθηνών, τούς
» οποίους καί ευχαριστώ θερμώς, διότι διά τής εύγενοΰς πρωτοβουλίας των προ» βάλλουν κατά τον πλέον τιμητικόν τρόπον τό έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
«’Ά ς μοϋ έπιτραπή δέ όπως, περαίνων, τονίσω ότι οί Λάϊονς έξαίρουν δη» μοσία καί επιβραβεύουν πράξεις όφειλομένας οχι εις την δραστηριότητα αύτών
» τών ιδίων, άλλ’ εις τήν γόνιμον δραστηριότητα προσώπων μη άνηκόντων είς τον
» κύκλον των.
«'Η σεμνή αυτή τακτική άποτελεΐ καί τον σπουδαιότερον τίτλον τιμής διά

Στιγμιότυπου άπό τήν συυεστίασιυ Ιπΐ τη βραβεύσει τού άστυφύλακος κ. Σ. Γεωργιλά.
Διακρίνονται, έξ αριστερών, ό Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Γεώργιος Καυελλάκης, ό Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, ό πρόεδρος τής λέσχης
«Λάϊονς» τής Κατάνης, ό κ. Πεταλάς, ό βραβευθείς άστυφύλαξ κ.λ.

» τήν Λέσχην τών Λάϊονς, τής οποίας ή πολυσχιδής κοινωφελής δραστηριότης είναι
» εύφήμως γνωστή ».
*
* *
ί στήλαι αύταί, έκ μέρους τοϋ περιοδικού μας, δεν έχουν παρά νά συγχαρούν
όλοψύχως τον βραβευθέντα άστυφύλακα κ. Γεωργιλαν. Καί νά εύχηθοϋν όπως
τό πρόσταγμα τών αρχαίων μας προγόνων « Α ί έ ν ά ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν κ α ί ύ π ε ί ροχον έμμεναι
ά λ λ ω ν » , καταστή συνείδησις εις όλους μας, διά τήν δό
ξαν, τήν τιμήν καί τό μεγαλεϊον τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων.

Α

X. ΣΤΑΜ ΛΤΗ Σ

ΠΟΙΗΣΙΣ

’Α π ο σ τ ο λ ή . . .
‘Υπό τής Κας ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ
Μούπαν:—Σ τη γέννησί μου πώς ήρθα μέ τό κλάμμα,
ενώ τριγύρω μου, χαρούμενα χαμογελούσαν όλοι...
—"Ημουν, ένας λ ί θ ο ς πού ξεκόλλησε
άπό τά σπλάχνα του Σ ύ μ π α ν τ ο ς , καί πόνεσα...
"Ενας λίθος πού έκρυβε μέσα του μια πεταλούδα,
μια τόση δά μικρή πεταλουδίτσα,
πού έπρεπε να ροκανίση μονάχη της τον λίθο
ώς πού νά τον σπάση άπ’ όλες τις πλευρές,
για νά μπορέση ν’ άποδεσμευθή καί νά βγή στο φ ω ς ! . .
Κ ι' ή πεταλούδα έγινε ψ υ χ ή, κ ι’ ή ψ υ χ ή ά ν θ ρ ω π ο ς...
Κ ι’ ό άνθρωπος, τέντωσε τά μάτια του έκπληκτος, μπροστά στο χ ά ο ς ,
καί βρήκε τήν πορεία των σκληρών πεπρωμένων το υ !..
Τραχύς ό δρόμος, άνάμεσα άπό παγίδες καί τριβόλους παθών,
άπό τρικυμίες ονείρων καί άνεμοθύελλες επιθυμιών...
Σ έ κάθε βήμα, ψιλοβρόχι έσταζε ό ίδρώς...
Ίδ ρ ώ ς καί αίμα σέ κάθε σκαλοπάτι... "Ο μως, κάθε κόπος,
είχ ε καί μιά δική του άνείπωτη, άνιστόρητη ήδονή!
"Οσο σκληρώτερος ό κόπος, τόσο καί μεγαλείτερη ίκανοποίησις...
Ώ , Κ ύ ρ ι ε , αν ήξεραν οί άνθρωποί Σου, τήν άξια τοϋ πόνου,
πόσο θά ήτανε εύτυχεϊς !..— Γιατί ό πόνος τοϋ μόχθου,
είναι τό μόνον μέσο πού μπορούμε
νά επικοινωνήσουμε μαζί Σ ο υ !
—Δεν ξέρω άν άντάξια Σου άπέδωσα, Κ ύ ρ ι ε...
Ξέρω μόνον, πώς σπατάλησα γιά τούς άλλους,
τούς θησαυρούς τής Ψυχής πού μοϋ χάρισες...
Δέν κράτησα τίποτε γιά μένα!... Τ ί π ο τ ε !
Μ ’ έφθανε, Κ ύ ρ ι ε , τό ότι Σ ’ ένοιωθα, σάν "Ισκιος νά μέ παρακολουθής!
"Ημουν ό λίθος ό άκατέργαστος κ ι’ έμελλα
νά γίνω ό λιθοξόος τοϋ έαυτοΰ μου!...
Κ ι’ έσφυροκόπησα τον λίθο μέ μανία...
Παράδειρα μέσα στο Χάος, άκοίμητος φρουρός
ταξινομώντας τό « σ ή μ ε ρ α » καί τό « α ύ ρ ι ο »
πάνω στήν ΐδια τή γραμμή τής περισυλλογής...
Καί μέρα την μέρα, πέρασαν οί χρόνοι...
"Ισω ς τό τέρμα τής άποστολής μου νά σιμώνη,
μά... δέν ξέρω, Κ ύ ρ ι ε , άν Σοΰ άρέση ό εαυτός μου!
Μά ’γώ νοιώθω ευχαριστημένη, γιατί δέν ξέρω
άν υπάρχει κΓ άλλη άμοιβή άνώτερη
άπό τήν «ψυχική γαλήνη» πού μάς χαρίζει
ή έκπλήρωσις τοϋ «άνθρώπινου χρ έους»!
Τάχα αύτό, δέν μπορεί νά είναι ή μεγάλη ν ί κ η ;..
"Ο μω ς, όπως καί νάναι, παρακαλώ Σ ε Κ ύ ρ ι ε ,
ευδόκησε...—σάν φθάσω ’ςτό τέρμα τής άποστολής μου,
σάν κάθε ν ι κ η τ ή ς ,
ν’ άποχαιρετήσω τή ζω ή, μ’ ένα χαρούμενο χαμόγελο,
ενώ οί άλλοι τριγύρω μου, θά κλαΐν γιά τή θανή μου!..

Ι ΣΤΟΡΙ ΚΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ'Ι'ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Λαμπόβου.
Πάροδος τής όδοΰ Δυρραχίου 6 3 , απέναντι στην «Παιδική χαρά» των Σεπολίων.
Το Λάμποβο, χωριό τής Β . ’ Ηπείρου, εΰρίσκεται βορείως τοϋ Άργυροκάστρου,
στην δεξιά δχθη τοϋ ποταμοΰ Δρίνου, παραποτάμου τοϋ ’Αώου. Διαιρείται στο
’Ά ν ω καί Κ άτω Λάμποβο, άπό τό όποιο καί κατήγοντο οί αδελφοί Ζάππα.
Λάμπρου Κατσώνη . ( Β λέπ ε Κατσώνη Λάμπρου ).

Λάμπρου Σπυρίδωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 3 0 4 , κοντά στη στάσι «Κλωναρίδου».
'Ο Σπυρίδων Λάμπρου, ιστορικός καί μεσαιωνοδίφης, γεννήθηκε στήν Κέρκυρα
τό 1851. Τό 1890 έξελέγη τακτικός καθηγητής τής έλληνικής ιστορίας καί γραφογνωσίας (παλαιογραφίας) στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, τοϋ οποίου έχρημάτισε καί
πρύτανις (1893 - 1894, 1 9 1 2 -1 9 1 3 ).
Τον Σεπτέμβριο τοϋ 1916, υστέρα άπό τον εθνικό διχασμό, προσεκλήθη άπό τον
Βασιλέα Κωνσταντίνο καί άνέλαβε τήν πρωθυπουργία, τήν όποια καί διετήρησε
μέχρι τής 21ης ’Απριλίου 1917. Μετά τήν άπομάκρυνσι τοϋ Βασιλέως καί τήν έγκατάστασι τής νέας κυβερνήσεως ’Ελευθερίου Βενιζέλου, ό Λάμπρου εΐσήχθη σέ δίκη,
ένώπιον είδικοΰ δικαστηρίου, έδημεύθη ή περιουσία του καί έξωρίσθη στήν "Υδρα
καί Σκόπελο. Έ ξ αιτίας των κακουχιών προσεβλήθη άπό νεφρίτιδα καί άπέθανε
στήν ’Αθήνα τήν 23ην ’Ιουλίου 1919.
'Ο Λάμπρου έχαρακτηρίζετο γιά τήν άρτια του έπιστημονική συγκρότησι καί τό
ερευνητικό του πνεΰμα καί γενικώς άνήκει στή χορεία τών διεθνοΰς κύρους πανε
πιστημιακών διδασκάλων. ’Ε κτός άπό τίς 4 79 έργασίες πού έδημοσίευσεν όταν
έζη, άφησε καί άλλες 280 σημαντικωτάτου περιεχομένου. Συνέγραψεν έπίσης :
«'Ιστορίαν τής Ε λλά δος», «Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά» κ.ά.

Λαμψάκου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 88, άπέναντι στή πλατεία «Μαβίλη»
(Στέγη Πατρίδος).
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Ή Λάμψακος (τουρκιστί L a p se k i), άρχαία πόλις καί σήμερα κωμόπολις έπί
τής μικρασιατικής άκτής των Δαρδανελλίων, κατά τήν άρχαιότητα ήταν άξιόλογο
πνευματικό κέντρο καί ήκμασεν ώ ς αυτόνομη πόλις. Μετά τήν μικρασιατική κατα
στροφή οί Λαμψακινοί πού κατέφυγον στήν Ε λλά δα , συνέστησαν τήν Νέα Λάμψακον, χωριό σήμερα τής επαρχίας Χαλκίδος μέ χίλιους περίπου κατοίκους. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ προσφυγικές συνοικίες των ’Αθηνών).

Λάντσα Βικεντίου.
Πάροδος τής όδοΰ Προβελεγγίου 10, κοντά στή πλατεία «Παπαδιαμάντη», στο
συνοικισμό «Κυπριάδου».
Ό Βικέντιος Λάντσας (1822 - 1 9 0 2 ), Έλληνοϊταλός ζωγράφος άπό τήν Β ε 
νετία, διετέλεσεν, έπί 40ετίαν, άπό τοϋ 1863, καθηγητής τοϋ Μετσοβίου Πολυτε
χνείου. Έ ρ γο ν ΐδικόν του είναι οί τοιχογραφίες τής ρωσικής έκκλησίας των ’Αθηνών.

Λαοδάμαντος.
Πάροδος τής όδοΰ ’Ισμήνης 81, στις υπώρειες τοϋ λόφου Σκούζε ("Αγιος
Αίμιλιανός).
Ό Λαοδάμας, γυιός τοϋ Έ τεοκλέους, βασιλεύς τών Θηβών, είναι ό τελευ
ταίος τών άπογόνων τοϋ Λάιου. Έ π ί τής βασιλείας του έλαβε χώρον ή κατά
τών Θηβών έκστρατεία τών Έσκιγόνων, κατά τήν οποίαν, άφοΰ έφόνευσε τον Α ΐγιαλέα, γυιό τοϋ Άδράστου, έφονεύθη καί ό ΐδιος ύπό τοϋ Ά λημέωνος, γυιοϋ τοϋ
Άμφιαράου. Κ α τ’ άλλην έκδοχήν δέν έφονεύθη, πλήν έφυγε στήν ’Ιλλυρία, μαζί μέ
πολλούς υπηκόους του.

Λαοδικείας.
Συνέχεια τής όδοϋ Κ . Λούρου (λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 8 0 ), στο νοσο
κομείο καί μαιευτήριο « ’Αλεξάνδρα».
Ή Λαοδίκεια, άρχαία πόλις στή ΝΔ. Φρυγία, έλέγετο προηγουμένως Διόσπολις καί Ροάς. Ώνομάσθη Λαοδίκεια άπό τον Ά ντίοχο Β ' (259 π .χ .), ήκμασεν ώς
έμπορικό κέντρο καί ύπήρξεν έκ τών πρώτων χριστιανικών πόλεων. (Συνώνυμη οδός
ύπάρχει στον Βύρωνα).

Λαρίσης.
Πάροδος τής λεωφόρου Κηφισιάς 201, άπέναντι στήν Α γ ία Τριάδα τοϋ συνοι
κισ μ ού «Ερυθρός Σταυρός».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τοϋ ομωνύ
μου νομοΰ, πού εύρίσκεται έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ ποταμοϋ Πηνειοΰ. ’Α ξιό
λογο στρατιωτικό, διοικητικό καί έμπορικό κέντρο έχει περί τις 56 χιλιάδες κα
τοίκους καί άπέχει άπό τήν ’Αθήνα 3 2 6 χιλιόμετρα.
Ή Λάρισα ίδρύθη άπό τούς Πελασγούς καί έγινεν άργότερα ή έδρα τοϋ άριστοκρατικοΰ γένους τών Άλεναδών. ’Ή κ μ α σ ε σημαντικά τον Ε ' π .Χ . αιώνα καί
είναι ή πρώτη τών Θεσσαλικών πόλεων πού έκοψε νομίσματα. Τ ό 1423 ύπετάχθη
στον σουλτάνο Μουράτ Β ' καί άπηλευθερώθη τό 1881, μέ ολόκληρη τήν Θεσσαλία.
(Συνώνυμη οδός υπάρχει στον Αιγάλεω καί στούς Α γ ίο υς ’Αναργύρους).

Λάρνακος.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 205, στήν ομώνυμη στάσι τών λεωφορείων « Ά χαρνών».
Ή Λάρναξ, πόλις ΝΑ. τής Κύπρου, είναι κτισμένη στή θέσι τής άρχαίας
πόλεως Κιτίου καί έχει σήμερα περί τις 20 χιλιάδες κατοίκους. Πρωτεύουσα ομω
νύμου έπαρχίας, άπέχει άπό τήν Λευκωσία 42 χιλιόμετρα. Παλαιότερον ώνομάζετο
’Αλυκές, πλήν έπί Φραγκοκρατίας έλαβε τήν σημερινή ονομασία, κατά μίαν μέν έκ 
δοχήν έκ παρακειμένου ναοΰ τοϋ Λαρνακίου Διός, κατ’ άλλην δέ έκ τής «λάρνακος»
στήν οποίαν έναπετέθη τό σώμα τοϋ 'Αγίου Λαζάρου, ό όποιος, κατά τήν παράδοσι,
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μετά την άνάστασί του ύπήρξεν ό πρώτος επίσκοπος της πόλεως. Λέγεται επίσης
6τι ό τάφος του εΰρίσκεται στήν σημερινή έπώνυμη έκκλησία. ’Από κοινού μετά
της Λεμεσού, είναι έδρα τοϋ μητροπολίτου Κιτίου. Κοντά στή παραλία υπάρχει
μνημείο τοϋ ’Αθηναίου στρατηγοϋ Κίμωνος, γιοΰ τοϋ Μιλτιάδου, ό όποιος λέγεται
ότι έτάφη στο Κίτιο, μολονότι δεν άνευρέθη κανένα ίχνος τοϋ τάφου.

Λαρύμνης.
Πάροδος της όδοϋ Άδριανουπόλεως 18, κοντά στήν πλατεία «Κολωνοΰ».
'Η Λάρυμνα, άρχαία πόλις (έπίνειο τοϋ Όρχομενοΰ) καί σήμερα χωριό τής
Λοκρίδος, έχει περί τούς 8 0 0 κατοίκους. 'Η άρχαία Λάρυμνα εύρίσκετο κοντά στον
όρμο όπου έκβάλλει ό Βοιωτικός Κηφισός καί άπετελεΐτο άπό δυο χωριστές πόλεις,
τήν ’Ά νω καί τήν Κ άτω Λάρυμναν. Ή Ά ν ω διετήρει άκρόπολιν, έρείπια της οποίας
διασώζονται, καί ή Κ άτω είχε σπουδαίο λιμάνι. Μέ τήν θέσι τής άρχαίας Κάτω
Λαρύμνης, ταυτίζεται ή θέσις τής σημερινής. Κοντά στήν σημερινή Λάρυμνα
υπάρχουν κοιτάσματα σιδηρονικελιούχων καί χρωμιούχων μεταλλευμάτων.

Λασηθίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μεσογείων 101, απέναντι στις Σχολές Χωροφυλακής.
Τό Λασήθιον ή Λασίθιον, είναι ή κοινή ονομασία τοϋ ορούς Δίκτη τής Κρήτης.
Είδικώτερα Λασίθιον ονομάζεται τό έπί τοϋ ορούς μέγα οροπέδιο, πού άποτελεΐ
τήν ομώνυμη επαρχία. 'Η λέξις «Λασίθιον» προήλθεν άπό τήν λέξι «λάσιος», πού
σημαίνει πυκνόν, δασύν, γιά τό ότι τό όρος, στις κλιτός καί τις κοιλάδες του, ήταν
κατά τήν άρχαιότητα πλήρες άπό πυκνά δάση. 'Η γραφή «Λασήθιον» ετυμολογείται
άπό τό όνομα τής άρχαίας πόλεως Σητείας (ή Ή τ ε ία ς ), μέ τό ξενικό άρθρο L a
(L a Σητεία = Λασήθιον). Λόγω τής γεωγραφικής του θέσεως τό Λασίθιον ύπήρξε,
κατά τούς ύπέρ τής έλευθερίας τής Κρήτης άγώνες, καταφύγιο καί ορμητήριο των
Κρητών επαναστατών.
'Η έπαρχία Λασηθίου, είναι μιά άπό τις τέσσερες τοϋ νομοΰ Λασηθίου (‘ Ιεράπετρας, Σητείας καί Μεραμβέλλου) καί έχει περί τις 7 χιλιάδες κατοίκους, ένώ
ολόκληρος ό νομός περί τις 74 χιλιάδες.

Λασκαράτου Άνδρέου.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 34 8 , κοντά στή στάσι «Ίακω βίδου».
'Ο Άνδρέας Λασκαράτος, σατιρικός ποιητής καί πεζογράφος, έκ τών σημαντικωτέρων τής συγχρόνου έλληνικής λογοτεχνίας, γεννήθηκε στο Ληξούριο τής
Κεφαλληνίας τό 1811. Δικαστικός ών ήναγκάσθη νά παραιτηθή καί νά έκπατρισθή
έπανειλημμένως, έξ αιτίας τής έναντίον του πολεμικής τής εκκλησίας, ή οποία καί
τον άφώρισε τό 1856, γιά τις φιλελεύθερες καί άντικληρικές του άντιλήψεις. Ά π έ θανε τό 1901.

Λασκάρεως Θεοδώρου.
Α ρ χ ίζει άπό τήν όδό ’Αργυρουπόλεως (ύπώρειες Λυκαβηττού) καί τελειώνει
στήν λεωφόρο Αλεξάνδρας (Παναθήναια).
Ό Θεόδωρος ό Λ ', ό Λάσκαρις, ίκανώτατος στρατηγός ών, άνηγορεύθη αύτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως άπό τον λαό τήν νύκτα τής 12- 13ης ’Απριλίου 1104
καί ένώ οί Φράγκοι εϊχον ήδη Καταλάβει μέρος τής πόλεως. Τήν άλλην ήμέραν έγκατέλειψε τήν Κωνσταντινούπολή μετέβη στήν Μ. ’Ασία καί άνηγορεύθη αύτοκράτωρ τής Νίκαιας υστέρα άπό δύο χρόνια (1 2 0 6 ). Ά ντεμ ετώ π ισε νικηφόρα τούς
Τούρκους, ύποστηριζόμενος ύπό τοϋ άρχομανοΰς πενθεροΰ του, ’Αλεξίου Γ ' ’Α γ
γέλου, καί έπεξέτεινε τό κράτος του.
(Συνεχίζεται)

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ
Ε Ι Κ Ο Σ Ι ΤΕΤΡΑΩΡΑ
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αγάπη καί ή έκτίμησις τοΰ κοινοί» προς τήν ’Αστυνομία καταδεικνύεται κα
θημερινώς άπό πλείστας 6σας έκδηλώσεις. Καί πρέπει να εϊμεθα υπερήφανοι
διά τούτο, άν καί πολλά πρέπει νά πράξωμεν άκόμη καί πολλά νά διορθώσωμε διά
τήν διατήρησιν «καί έ'τι περαιτέρω έπαύξησιν τής έκτιμήσεως τοΰ κοινού επί τήν
άξίαν τοΰ Θεσμού τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας Πόλεων καί τοΰ έργου του», ό
πως προσφυέστατα τονίζεται είς μίαν περικοπήν τής εις άλλας σελίδας τοΰ παρόν
τος τεύχους δημοσιευομένης ήμερησίας διαταγής τοΰ κ. Άναπληρωτοΰ ’Αρχηγού
μας. IIρέπει νά εϊμεθα υπερήφανοι καί νά καταβάλωμε πάσαν προσπάθειαν δπως
έξοστρακισθοΰν μερικά άκόμη υπολείμματα δυσπιστίας τοΰ κοινοΰ προς τον άστυνομικόν καί τό έργον του, άλλά καί μερικά υπολείμματα φοβίας προς ώρισμένας άστυνομικάς ένεργείας. « Ό πολίτης—διαλαμβάνεται εις ένα σημεϊον τής είς άλλας
έπίσης σελίδας τοΰ άνά χεϊρας τεύχους δημοσιευομένης εμπεριστατωμένης ήμερη
σίας διαταγής τοΰ κ. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ’Αθηνών—αισθάνεται άκόμη ποιάν
τινα φοβίαν προς τον άστυνομικόν καί τό άστυνομικόν κατάστημα, τό όποιον είναι
ούτος ό Ναός τής άσφαλείας. Τό οτι υπάρχει άκόμη ή τοιαύτη φοβία, εϊναι είς βά
ρος μας, διότι δέν έφροντίσαμεν δι’ έργων, έπί τόσα έτη, νά τοΰ τήν άποβάλωμεν...».
***
αταδεικνύεται λοιπόν ή άγάπη καί ή έκτίμησις τοΰ κοινοΰ προς τήν ’Αστυνο
μία καθημερινώς, μέ σωρείαν εκδηλώσεων. Μερικαί άπό τάς έκδηλώσεις αύτάς, καί πολύ άντιπροσωπευτικαί ποικίλων αισθημάτων, είναι τά όσα τό κοινόν μάς
...έπεφύλαξε κατά τήν Ιην ’Απριλίου, κατά τήν θρυλικήν άλλοτε καί όλως άπροσδοκήτω ς άναβιώσασαν έφέτος είς τάς «έφευρέσεις» της Πρωταπριλιάν. Στόχος πρώ
τος τών παντοειδών «φαρσέρ» έστάθη ή ’Αστυνομία, άφοΰ καί... τό κορνάρισμα έπετράπη «δι’ άστυνομικής διατάξεως τοΰ νέου διοικητοΰ τής Τροχαίας ’Αθηνών» καί
μάλιστα «διά δοκιμαστικήν περίοδον τριών εβδομάδων... κατόπιν ύποδείςεως τοΰ
άμερικανοΰ κυκλοφοριολόγου κ. Σμίθ, ό όποιος φρονεί ότι λόγω τής έλλείψεως πει
θαρχίας πεζών καί οδηγών έν Έ λλά δι ή κίνησις τών τροχοφόρων καί ή πληρεστέρα
άξιοποίησις τών συνοικιακών δευτερευουσών οδών παρακωλύονται, άντί νά προω
θούνται, διά τής έν ίσχύΐ άπαγορεύσεω ς...»! Προσετίθετο είς τήν «συνταρακτικήν
εϊδησιν» ότι «είς τό τέλος τής δοκιμαστικής περιόδου θά έρευνηθοΰν τά διδάγματα
δι’ ήλεκτρονικών έγκεφάλων καί θά έξαχθοΰν οριστικά συμπεράσματα, βάσει τών
οποίων θά ληφθοΰν τελικαί αποφάσεις»... Πρώτον θΰμα αύτοΰ τοΰ «νέου», ήθελημένον «θΰμα», ό χρονογράφος τής έφημερίδος πού άνέγραψε τήν εϊδησιν ! Καί μερικοί
άλλοι. Τό μεγαλύτερον θΰμα όμως τών πρωταπριλιάτικων αύτών «άστείων» ύπήρξεν ή "Αμεσος Δράσις. Συγκρούσεις, διαρρήξεις, τραυματισμοί, πυρκαϊαί κ.λ. κ.λ.
άνηγγέλλοντο είς τό «1 0 0 » , καί τά περιπολικά έσπευδαν, διά νά μεταδώσουν ότι
πρόκειται περί φάρσας... ί1). Ίλαροτραγικά δηλαδή πράγματα, τά όποια όσον καί έάν
( 1 ) Ή «φάρσα» τοΰ εθίμου τής Πρωταπριλιάς εϊναι συγχωρητέα βεβαίως διά πολλούς
λόγους. "Αλλως έχει τό ζήτημα είς άλλας περιπτώσεις. Δι’ αυτό καί έμηνύθη προ καιρού δ
X. Μ. δι’ άσκοπον κινητοποποίησιν τής ’Αμέσου Δράσεως καί τό τριμελές Πλημμελειοδικείου
τόν κατεδίκασεν εις φυλάκισιν πέντε μηνών κατ’ αύτάς. Ήθέλησε νά κάμη «φάρσαν» καί έτηλεφώνησεν οτι είχε διαπραχθή μυστηριώδες έγκλημα είς τήν Καισαριανήν...
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εξοργίζουν κατ’ αρχήν, έπαληθεύουν το λαϊκόν ρητόν «οποίον άγαπάει παιδεύει..».
"Α ς άφήσωμε δέ τό τί πονοκεφάλους, τί μέτρα τά ξεω ς και ασφαλείας θά μας κατα
πονούσαν κατά την μεταφοράν εις ’Αθήνας έκ Παρισίων τοΰ... Πύργου τοΰ ’Ά ϊφ ελ,
όπως άλλη έφημερίς ανέγραψε. Καί τοϋ... χρόνου λοιπόν.
*
* *
; Ή μπορεί τό εθιμον τής Πρωταπριλιάς νά διαιωνίζεται είς τούς αιώνας, φθά
νει νά μή δημιουργή δραματικάς πολλάς φοράς καταστάσεις. 'Ό π ω ς ή δραματική
κατάστασις πού έδημιουργήθη είς μίαν οικογένειαν, έξαναγκασθεΐσαν νά εύρεθή ο
λόκληρος εις τον σταθμόν πρώτων βοηθειών τήν 2αν πρωινήν ώραν, διότι ένας άποκλειστικός συγγενής «έτραυματίσθη βαρέως καί κινδυνεύει», κατά τον «έξυπνον»
φαρσέρ. "Ο πως καί ή περσινή δραματική κατάστασις πού έδημιουργήθη μεταξύ δύο
φίλων καί, κατά σύμπτωσιν, έξεδικάσθη είς τό δικαστήριον παραμονήν τής εφετι
νής Πρωταπριλιάς. Τήν μεταφέρω είς έλαχίστας γραμμάς: Ό ένας φίλος «άπεβίωσεν καί κηδεύεται σήμερον έκ τοϋ ΐεροΰ ναοΰ δείνα...», κατά πένθιμον άγγελτήριον
πού ό άλλος φίλος έτοιχοκόλλησε είς τήν πλατείαν τής συνοικίας καί είς άλλα ση
μεία. Κατέφθασαν λοιπόν βαρυπενθοΰντες συγγενείς καί φίλοι, είδαν ότι ό άνθρωπος
έζοΰσε καί ότι δεν έπρόκειτο περί φαντάσματος, ύπωψιάσθη ό «θανών» τον δράστην
καί έτρεξε νά τον συναντήση. Έπηκολούθησεν άγριον... ξυλοφόρτωμα τοΰ «δρά
στου», καί ό άλλος δράστης, ό άγρίως βιαιοπραγήσας, ήθωώθη λόγω δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως... Καί όπως τόσα άλλα..
***
μείωτον ενδιαφέρον έξακολουθεΐ νά παρουσιάζη ό τομεύς τών διαρρηκτώνκλεπτών. "Αν καί κατά τό τελευταϊον τρίμηνον άπεκαλύφθησαν οί δράσται
5 5 0 διαρρήξεων καί κλοπών είς οικίας, καταστήματα καί αυτοκίνητα, ήτοι διελευκάνθησαν τά 8 0 % τών διαπραχθεισών κλοπών καί διαρρήξεων, πράγμα πού φέρει
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων νά καταρρίπτη τό παγκόσμιον ρεκόρ είς τον τομέα τούτον
τουλάχιστον, οί καί πάλιν «άξιότιμοι» τοΰ φυράματος αότοΰ έξακολουθοΰν μέ
πολύν ζήλον τήν δράσιν των. "Ενα νέον σχετικώ ς στοιχεΐον πού προσετέθη
είς τάς «σχέσεις» μας μέ τον κόσμον τοΰτον τοΰ εγκλήματος τελευταίως, είναι
τό ότι άρχισαν νά πληθύνωνται τά κρούσματα' έπιθέσεων έναντίον μας κατά
τήν έπ ’ αύτοφώρω σύλληψίν των. "Αλλο άξιοπαρατήρητον στοιχεΐον είναι ή
αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τών κακοποιών τοΰ είδους μεταξύ τών νεαρών άτόμων.
’Από τήν τελευταίαν «συγκομιδήν» διαρρηκτών-κλεπτών λ .χ ., ένας νεαρός,
ό Ν.Μ. τών 18 ετών, ώμολόγησε 25 διαρρήξεις. Δύο νεαροί, ό Ν .Η . τών 21
καί ό Γ .Χ . τών 22 έτών, ώμολόγησαν 15 διαρρήξεις, ό τελευταίος μάλιστα εύρέθη
καί όπλοφορών. "Αλλος νεαρός, ό Κ .Λ . τών 16 έτών, άπέδρασεν άπό τό άναμορφωτήριον καί διέπραξε σωρείαν κλοπών καί διαρρήξεων. Τρεις 18ετεΐς, οί Ν .Π ., Μ .Π .
καί Σ .Ξ ., ώμολόγησαν 1 8 κλοπάς αυτοκινήτων. Σπείρα τεσσάρων νεαρών είς τον
Πειραιά, ήτοι δύο 18ετών, ενός Ιθετοΰς καί ένός Ιδετοΰς, ώμολόγησε σωρείαν κλο
πών καί άρπαγών μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, τσαντών, άλλά καί διάρρηξιν οπλο
πωλείου τής γείτονας, έκ τοΰ όποιου άφήρεσαν άεροβόλα όπλα καί τά έπώλουν διάρρηξιν έπίσης χρυσοχοείου τοΰ Κορυδαλλού κ.λ. κ.λ. Ά λ λ ο ς, 17 έτών αύτός, άφήρεσε αύτοκίνητον διά νά διασκεδάζη μέ αύτό άλλά καί νά τοΰ χρησιμεύη ώ ς κοιτών.
Καί άλλος, 14 έτών μόνον, άνεστάτωσε κυριολεκτικώς τά αστυνομικά τμήματα τών
ανατολικών συνοικιών τών ’Αθηνών μέ καθημερινάς διαρρήξεις, κλοπάς, άλλά καί
άπάτας μέ πρωτοτύπους σχεδόν μεθόδους: Έ π εσ κ έπ τετο τούς ένοικους διαφόρων
οικιών καί τούς έλεγεν ότι τούς έζήτει ό ίερεύς τοΰ ναοΰ των λ .χ ., οπότε άφοΰ έκεΐνοι μετέβαινον προς συνάντησιν τοΰ ίερέως, αύτός διερρήγνυε καί έκλεπτε. "Η έπ ε
σκέπτετο οικογένειας μέ παιδιά καί έκάλει τήν μητέρα είς τό φαρμακεΐον τή ς συνοι-
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κίας, διότι ό υιός της δήθεν ή ή κόρη είχε τραυματισθή εις αύτοκινητικόν δυστύχη
μα. Εΰρισκε τό τε τήν εύκαιρίαν νά προβή εις κλοπάς, ή ακολουθών τήν μητέρα έπ ’
ολίγον, έπέστρεφε ώς δήθεν άπεσταλμένος της εις τήν οικίαν καί έλάμβανε χρήμα
τα ύπό των άλλων οικείων διά τήν άγοράν του φαρμάκου... 'Η σύλληψίς του, ύστε
ρα άπό ευφυές τέχνασμα, άνέκοψε έπί τέλους τήν δράσιν του καί ό φέρελπις νεαρός
ένεκλείσθη είς τό άναμορφωτήριον Κορυδαλλού. "Οσον διά τούς μεγάλους, τούς
«φτασμένους» εις ήλικίαν καί δρασιν διαρρήκτας, πρέπει νά λεχθή δτι αύτόν τον
καιρόν τούλάχιστον, τον τελευταιον, δεν μάς έξέπληξαν μέ «ομοβροντίας» καί άλλεπάλληλα κρούσματα. Είπαν φαίνεται τό πασίγνωστον καί πολύ άνθρώπινον: « Τ ό 
πο στά νειάτα»...
*
* *
Γομεύς τής άπάτης έπανήλθε εις τά συνήθη καί τετριμμένα τον τελευταιον
καιρόν. Δεν έχομε αύτήν τήν φοράν άπατεώνες πού «καυγαδίζουν», δήθεν, καί
«μαδούν» άφελεϊς μεσολαβητάς ή άποπειρωμένους άφελεϊς νά έπωφεληθοϋν τού
«καυγά», δέν έχομε άξιολόγους «άετούς» καί «άσσους» των «λαθραίων» ωρολογίων
καί κοστουμιών, δέν έχομε «μάγισσες» πού γδύνουν άφελεϊς γυναίκες διά νά κάμουν
τον άπιστο νά γυρίση πίσω, δέν έχομε «καφετζοΰδες» καί «χαρτορίχτρες» μέ θύ
ματα φοιτήτριες... Έ στέρ εψ ε φαίνεται καί τό διαβόητο «μαγικό υγρό», πού θερά
πευε «πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν» άντί 6 0 0 , 80 0 , 1 0 0 0 καί καμμιά φορά 2 .0 0 0
δραχμών... Τ ό τε τί μάς άπέμεινε; θά ρωτήση κάποιος. Καί δμως, κάτι άπέμεινε.
Ά π έμ εινε ό «Νικηφόρος» λ.χ., ό όποιος μέ τάς ύψηλάς... γνωριμίας καί τά «μέσα»
πού διέθετε, διώριζε δακτυλογράφους είς τήν Δ .Ε .Η ., γραφείς καί κλητήρας είς τον
Ο .Τ .Ε ., άκόμα καί δημοσίους υπαλλήλους. Φθάνει νά έδιδαν τά εύπιστα θύματα δύο,
πέντε, οκτώ χιλιάδες... καί νά περίμεναν. Νά περίμεναν δηλαδή ώσπου νά συλληφθή
ό «Νικηφόρος» καί τότε άντίο δνειρα κι’ ελπίδες... Ά π έμ εινε καί μία «άξιοπρεπής»
καθ’ δλα κυρία, πού είπε είς άφελή ότι διά νά είσαχθή ό υιός του είς τό ... ’Εκπαιδευ
τήριου Άναβρύτων, έχρειάζετο κάποιο «λάδωμα», τό όποιον έλαβε, ένεθυλάκωσε καί
έξηφανίσθη μέχρις δτού συλληφθή... ’Ακόμα άπέμεινε ένας «σεμνός νεαρός χωρι
κός», πού έπεσκέφθη φιλάνθρωπον κυρίαν καί τής είπε πολλά σεμνά, τόσα ώ στε νά
λάβη ένα σεβαστόν «βοήθημα» διά τούς «άρρωστους γονείς», διά τήν πραγματοποίη
σ ή ταξιδιού είς τό χωριό του «νά έργασθή είς τά κτήματα» κ.λ. Έ θεά θη δμως άπό
τήν κυρίαν είς ύποπτα σημεία τών ’Αθηνών άργότερα, έτέθη είς τήν διάθεσιν τής κυ
ρίας τό άρχεϊον φωτογραφιών Τ .Γ .Α ., καί ό νεαρός άπατεών «ξεμπέρδεψε» μέ 4
μηνών φυλάκισιν μόνον. ’Έ χ ο μ ε άκόμα κάποιον «υπάλληλον» πού παρουσιάσθη είς
παντοπώλην ώς άπεσταλμένος λαδεμπορικής άποθήκης, έπήρε τρία δοχεία νά τά
γεμίση λάδι, καί πέντε χιλιάδες ώ ς προκαταβολή έναντι τού δλου ποσού δέκα χ ι
λιάδων, καί έξηφανίσθη, μέχρις δτου συλληφθή. Ε ίχ ε άκούσει ό άπατεών αύτός τον
λαδέμπορο, κατά τύχην, νά έπικοινωνή τηλεφωνικώς μέ τον παντοπώλην καί νά τού
λέγη δτι θά στείλη έναν υπάλληλον νά πάρη τά τρία δοχεία διά νά τά γεμίση μέ κα
λό λάδι Καλαμών, πού μόλις παρέλαβε. Ε ίχ ε άκούσει άκόμα τον λαδέμπορο νά λέγη
είς τον παντοπώλη δτι πρέπει νά δώση είς τον υπάλληλον «τούλάχιστον πέντε χ ι
λιάδες ώ ς προκαταβολή», έναντι τών δέκα πού έστοίχιζε ή ποσότης τού λαδιού. Καί
έγινε αύτός «υπάλληλος», καί κατέφθασε είς τό παντοπωλείου, καί έδρασε πριν μεταβή ό πραγματικός υπάλληλος... Καί άκόμα έχομε κάποιον «γαμβρόν», πού έ
λαβε πενήντα χιλιάδες άπό τήν μνηστήν του καί έξηφανίσθη, μέχρι τής συλλήψεώς
του βεβαίως καί αύτός, καθώς καί άλλους πολλούς «τών συνήθων καί τετριμμέ
νων περιστατικών τής καθημερινής κοινωνικής ζωής μεγαλοπύλεων»...

Ο

*

*

*

Έ κ Πατρών δμως τό φώς, ή μάλλον τό ξάφνιασμα τού φεμινισμού. Είναι,
όπως αγγέλλεται άπό έκεΐ, μόλις 16 έτών ή ρηξικέλευθρος αντιπρόσωπος τού «ά-
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σθένους φύλου», καί δμως πρόφθασε νά ύπανδρευθή, νά χωρίση, νά έγκατασταθή
εις Πάτρας καί νά παρουσιάζεται εις τά κεντρικά καταστήματα ώς κόρη γνωστού
έπιστήμονος τής πόλεως, διά νά λαμβάνη διάφορα είδη «έπί πιστώσει» καί ούδέποτε νά έπανεμφανίζεται. Καί νά χρησιμοποιή διά τάς διαδρομάς της ταξί άνευ
πληρωμής, μηχανευομένη πολλά δταν τής έζητοΰντο αί διαδρομαί. Κρίμα πού ή νεα
ρά άπατεών ήναγκάσθη άπό τούς εκεί συναδέλφους νά θέση τέρμα είς μίαν σταδιο
δρομίαν προοιωνιζομένην λαμπράν έξ δλων των άποδείξεων...

Ε

*%

πιβάλλουν τά σχετικά μέ τήν τροχαίαν ζητήματα νά καταχωρηθούν εις τάς
στήλας μου δύο τινά άπό την έπικαιρότητα των ημερών αύτών. Τ ό πρώτον ε ί
ναι μία άρκετά πρωτότυπος θεωρία πού διατυποϋται άπό τον ειδικόν έπί τών τρο
χαίων προβλημάτων Η .Π .Α . κ. Ρόμπερτ Σβάρτς. «'Ό σο πιο γρήγορα τρέχετε μέ
τό αύτοκίνητόν σας, -λέγει, τόσο λιγώτερα δυστυχήματα υπάρχει πιθανότης νά προκληθοϋν... Πολύ μεγαλύτερη άσφάλεια υπάρχει δταν δλοι τρέχουν μέ 100 χιλιόμε
τρα παρά μέ 4 0 ...» ! Καί στηρίζει τον ισχυρισμόν του στο ότι, « ... δταν τρέχης μέ
40 νοιώθεις σίγουρος καί δέν προσέχεις, ένώ δταν τρέχης μέ 100 φοβάσαι καί προ
σέχεις» ! Δέν άποτολμώ έπ’ αύτοϋ ούδέν σχόλιον. Τό δεύτερον είναι δτι ή 25η ’Απρι
λίου είναι ήμέρα άφιερωμένη είς τούς πεζούς καί τά οχήματα. Οί ’Οργανισμοί
ΓΙρολήψεως ’Ατυχημάτων τών εύρωπαϊκών χωρών, καθώς καί ό ίδικός μας ομώ
νυμος οργανισμός βεβαίως, καθώρισαν τήν 25ην ’Απριλίου ώς «Διεθνή 'Ημέραν
'Οδικής ’Ασφαλείας» καί, έν συνεργασία μέ τάς ’Αστυνομίας, τήν συμπαράστασιν
τών υπουργείων Συγκοινωνιών καί διαφόρων οργανώσεων καί οργανισμών, φιλο
δοξούν νά διαφωτισθή είς εύρυτάτην κλίμακα τό κοινόν έπί τού ορθού τροπου
κυκλοφορίας, νά άποκτήση κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ν
ά γ ω γ ή ν , καί νά παύσουν
νά βάφωνται οί δρόμοι μέ ανθρώπινον αίμα. Τό χρέος δλων μας, τό καθήκον μας,
περιττόν είναι νά τονισθή δτι έπιβάλλει τήν δι’ δλων τών δυνάμεών μας ένίσχυσιν
τού ιερού σκοπού, αν δχι τήν πρωτοπορίαν μας είς τάς σχετικάς έκδηλώσεις τής
ήμέρας αύτήε.

Μ ικρον και πάλιν άπάνθισμα άπό τήν ξένην
τελευταίων ήμερών.

,

.

αστυνομικήν ειδησεογραφιαν των

* Διακοσίας ογδόντα χιλιάδας δολλάρια, ήτοι 8 .4 0 0 .0 0 0 έλληνικών δραχμών,
άφήρεσαν 4 λησταί άπό κατοικίαν τού Λόγκ ’Ά ϊλαντ, ΰπό τήν άπειλήν τών περίστρο
φων των καί αφού έ'δεσαν καί έφίμωσαν τον ιδιοκτήτην τής βίλλας, τήν σύζυγόν του,
τρεις φιλοξενουμένους καί τάς δύο υπηρέτριας. Συνελήφθησαν μετά περιπετειώδη
καταδίωξιν.
* Δεκαπέντε μασκοφόροι, άφού έδεσαν καί έφίμωσαν έννέα έκ τών υπαλλήλων
οπλοστασίου τού Καναδά, άφήρεσαν 3 0 πολυβόλα, 6 0 ήμιαυτόματα καί άνεξακρίβωτον άριθμον περιστρόφων. Διέφυγον δι’ ένός έρυθροΰ αυτοκινήτου.
* Οί περισσότερον έκτεθειμένοι είς τό ψύχος είναι βεβαίως οί άστυφύλακες
τροχονόμοι καί είς τό Σικάγον. Δ ι’ δ καί πρόκειται λίαν συντόμως νά τούς έφωδιάσουν
αι αρχαί μέ μίαν ειδικήν μάσκαν, πού θά άκτινοβολή θερμότητα είς τό πρόσωπον . . .
* Πέντε ρωμαντικαί Ά γγλίδες είς τό Λονδϊνον—τρεις πωλήτριαι καταστη
μάτων καί δύο φοιτήτριαι—άνεκάλυψαν δτι ό «Μέγας Πάν», είς τον όποιον άφιερωνοντο ψυχή τε καί σώματι καί προσέφερον τό πάν κατά τήν διάρκειαν ιεροτελε
στιών Μαύρης Μαγείας, ήτο διαφορετικός κάθε φοράν καί μάλιστα κατέβαλε καί
ειδικόν «παράβολον» είς τον Μέγαν ’Αρχιερέα, διά τήν χρήσιν τής στολής τού Πανος καί διά τά άλλα έπακόλουθα. Δ ι’ δ καί έμήνυσαν τον Μέγαν ’Αρχιερέα καί μερι
κούς «Πάνας» έπί προαγωγή είς άκολ.ασίαν, ή μαύρη δέ αυτή Μαγεία, πού άπεδείχθη οτι ήτο μεγάλη ύπόθεσις σωματεμπορίας, αποτελεί τώρα σοβαρόν θέμα τής
δικαιοσύνης . . .
ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΤΗ Σ «X»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΗΝΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΝ

1964

A ) Κατά τον Μάρτιον έ.έ. και άπό 1—31 εις ’Αθήνας - Πειραιά καί Κέρκυραν:
1 .7 6 1
2 .0 7 3
εις ιατρεία
2.
3.
1 .0 4 3

Ιατρας
Μέλη
»
))

26
κυρα ...................... .................................................................................
248
5. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής των .
30 νέα
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .........................................................
a
7. ΙΙαθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποιηθ
εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοΰ Νοσοκομείου ’Αστυνομίας Πόι4 .6 8 5
λέων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς ......................
25
8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δραχμών 5.161 εις

))
))
))

9 .8 9 1
’Ή το ι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν σ υ ν ό λ ω ...............
9. Έ ξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής εκλογής των 7 .5 4 2 συνταγαί.
Ά π ό οικονομικής πλευράς ό μην Φεβρουάριος 1964 έχει ώς εξής
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά
δραχμαί
4 3 9 .2 2 4 ,9 0
Έ σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
6 1 3 .5 3 0 ,6 0

))

Σύνολονέσόδων
Έ ξοδ α

»
»

))
»

1 .0 5 2 .7 5 5 ,5 0
1 .0 1 1 .2 0 2 ,8 5

Β ) Καθίστα ται γνωστόν εις άπαντας τούς μετόχους τοΰ Κλάδου ' Υγείας
έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικούς καί διοικητικούς υπαλλήλους ότι ούδεμία
συνταγή φαρμάκων θά έγκρίνηται καί θά θεωρήται ύπό τών Ε λ εγ κ τώ ν 'Υγειονο
μικών ’Αξιωματικών τών 'Υπηρεσιών τοΰ Ταμείου, έάν, κάτωθι τής υπογραφής
τοΰ θεράποντος ΐατροΰ, τοΰ άναγράψαντος έπ ’ αυτής τά φάρμακα, δεν έχη τεθή καί
ή έντυπος σφραγίς τούτου. Κατόπιν τούτου δέον νά εΐδοποιηθώσιν οί ΐδιώται θερά
ποντες ιατροί, οΐτινες τυχόν στερούνται τοιαύτης σφραγΐδος, παρ’ έκάστου τών εν
διαφερομένων μελών, όπως προμηθευθώσι τοιαύτην, διότι πάσα συνταγή φαρμάκων
προσκομιζομένη ήμΐν προ θεώρησιν καί μή φέρουσα κάτωθι τής ύπογραφής τοΰ ΐατροΰ τήν έν λόγω έντυπον σφραγίδα του, θά άκυροΰται.
Γ ) Τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας δι’ εγγράφου του γνωστοποιεί
τά κάτωθι, έν σχέσει προς τον τρόπον διαθέσεως αίματος:
Περιήλθεν αύτώ εις γνώσιν ότι ώρισμένα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα χρεώνουν
εις τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς τήν παρεχομένην προς τούς νοσηλευομένους
ποσότητα αίματος, ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος ότι τά Κρατικά Κέντρα Αιμοδο
σίας τυγχάνει νά διαθέτουν ικανήν ποσότητα αίματος προς κάλυψιν τών άναγκών.
Τούτο άντίκειται προς τον νόμον, δστις προβλέπει τήν δωρεάν χορήγησιν αίμα
τος προς πάντα καί κατ’ έξαίρεσιν τήν άγοράν καί τήν διάθεσιν έπ ’ άμοιβή αυτού,
μόνον έφ’ όσον δέν έπαρκεΐ τό διατιθέμενον ύπό τών Κέντρων Αιμοδοσίας. Πάσα
παράβασις τής παρούσης θέλει έλεγχθή αύστηρώς.
'Ω σαύτω ς υπενθυμίζεται ,πρός τά Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα καί τούς ’Ασφα
λιστικούς ’Οργανισμούς ότι δέον, όπως ένστερνισθώσι τήν ιδέαν τής έθελοντικής αί-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ ΩΝ
—Διά Β .Δ ., έκδοθέντος τήν 1 3 -3 -1 9 6 4 , προήχθησαν έκ των έν ίσχύι πινάκων
προακτέων τοϋ έτους 1963 και προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέ
σεων οί κάτωθι:
1 ) Ε ις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' τά ξεω ς, ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β ' τά ξεω ς κ. Δημήτριος Γιαννόπουλος, κατ’ έκλογήν.
2 ) Ε ις τον βαθμόν τοϋ Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β ' τάξεω ς, ό ’Αστυνόμος
Α ' τά ξεω ς κ. Κανέλλος Ρηγόπουλος, κ α τ’ άρχαιότητα, καί
3 ) Ε ις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α ' τά ξεω ς, ό ’Αστυνόμος Β ' τά ξεω ς κ.
Γεώργιος Πετόσογλου, κατ’ έκλογήν.
—Διά άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έκδοθείσης τήν 2 -3 1964, προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β ' τάξεω ς, ό 'Υπαστυνόμος Α ' τά 
ξεω ς κ. ’Αναστάσιος ’Αναστασίου, κ α τ’ έκλογήν.
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ά ρχηγοΰ προήχθησαν εις τον βα4μόν τοϋ Ύ π α ρ χιφύλοκος οί ’Αστυφύλακες κ .κ. Δημήτριος Ά ρά π ης, Δημήτριος Κωνσταντής,
Χαράλαμπος Παπούλιας, ’Ελευθέριος Πιλάλης καί ’Αναστάσιος Καλοκαιρινός.
$

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ -Α Π Ο Λ Υ Σ Ε ΙΣ
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Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώ ματος: 1 ) ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
Α ' τά ξεω ς κ. Παναγιώτης Καραμπούλης, εις δν καί άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ ’Αρ
χηγού, λόγω συμπληρώσεως 35ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής 2ετή τοιαύτην
εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' τάξεω ς. Ό κ. ’Αρχηγός τής ’Α 
στυνομίας έξέφρασεν εις τον άνωτέρω τήν εύαρέσκειάν του διά τήν μακροχρόνιον
έν τώ ’Αστυνομικά» Σώ ματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, καί 2 ) οί ’Αστυφύλακες κ.κ.
’Ιωάννης Μπουζμπούρης, Παντελής Μπουκουβάλας, ’Ιωάννης Μπραίμης, Κων
σταντίνος Δημάκης, Κωνσταντίνος Μπαραλός, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Ζερβολέας καί Κωνσταντίνος Άναγνωστάκης.
—Άπελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώ ματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α στυ
φύλακες κ.κ. ’Ελευθέριος Καρακανδάς καί Πέτρος Μπούτζης.
*

$ H
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Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έπηνέθη ό Ά στυφύλαξ
Μιχαήλ Γριβέας, διότι τήν 22αν ώραν τής 1 0 -1 1 -6 3 , έκτελών υπηρεσίαν περιπόλου
εις τήν περιφέρειαν τού Θ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας Πειραιώς καί άντιληφθείς τον
μοδοσίας καί καταβάλλωσι πάσαν προσπάθειαν, ΐνα τό άναγκαϊον αίμα, προσφέρηται ύπό τών συγγενών τών άσθενών, καταφεύγουσι δέ εις τήν αγοράν αύτοΰ μόνον
εις περιπτώσεις εκτάκτου άνάγκης.
Δ) Οί μέτοχοι τού Κλάδου 'Υ γεία ς όφείλουσιν δπως, κατά πάσαν προσέλευσίν των εις τά γραφεία τού Ταμείου, δι’ οίανδήποτε έξυπηρέτησίν των, σχέσιν ΐ χουσαν μέ τήν χορήγησιν έντολών προς ιατρούς, θεώρησιν συνταγών φαρμάκων,
εκδοσιν εισιτηρίων διά νοσοκομεία ή κλινικάς, χορήγησιν ορθοπεδικών ειδών, χορήγησιν έπιδόματος τοκετού κ .λ.π ., φέρωσι μεθ’ έαυτών τά άντίστοιχα βιβλιάρια
τών μελών τής οικογένειας των. 'Η μή προσκόμισις τών βιβλιαρίων καθιστά παν
τελώ ς άνέφικτον τήν έξυπηρέτησίν τών ένδιαφερομένων.
Ό ’Αρχηγός
'Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου Υ γ ε ία ς
ΕΥ Α ΓΓΕΛ Ο Σ ΚΑΡΑΜ Π ΕΤΣΟ Σ
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γνωστόν του κακοποιόν Βασίλειον Παρασκευαίδην, έτών 18, να κινήται ύπόπτως
είς την διασταύρωσιν των οδών Βενιζέλου καί Άναπαύσεως καί επί τη θέα του να
τρέπηται είς φυγήν, κατώρθωσε, χάρις είς τήν εξαιρετικήν του παρατηρητικότητα
καί τήν ύπ’ αύτοΰ άναπτυχθεΐσαν έκτακτον δραστηριότητα, να συλλάβη τούτον. Έ ν
συνεχεία ένεργήσας επ ’, αύτοΰ σωματικήν ερευνάν άνεΰρεν είς τα θυλάκιά του 700
δραχμάς. Ε π ειδ ή ό συλληφθείς δεν ήδυνήθη νά δικαιολογήση τήν προέλευσιν των χρη
μάτων, ώδήγησεν αυτόν είς τό Θ' Παράρτημα Ασφαλείας, ένθα, υποβληθείς είς σχε
τικήν άνάκρισιν, διεπιστώθη ότι ειχεν άφαιρέσει ταϋτα πρό τίνος έκ του σταθμεύοντος επί οικοπέδου της όδοΰ Άναπαύσεως ύπ’ άριθμ. 11 2 .1 1 6 Ι.Χ . αύτοκινήτου,
ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαδάκη, διά παραβιάσεως τής θύρας αύτοΰ, μέ άποτέλεσμα νά προκαλέση τάς εύχαριστίας καί τον θαυμασμόν τοΰ παθόντος υπέρ αύτοΰ καί
τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
•—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών έχορηγήθη υλική άμοιβή
είς τον ’Αστυνόμον Β ' τά ξεω ς κ. Διονύσιον Ζιάννην, διότι, προϊστάμενος ών τοΰ
Η ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί έπιδείξας έξαιρετικόν ζήλον καί έκτακτον δρα
στηριότητα περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, έπέτυχε τήν ταχεϊαν σύλληψιν
τοΰ κακοποιοΰ Δημητρίου Γεροδήμου, δράστου σωρείας κλοπών καί ληστειών.
Διά τής αύτής άποφάσεως έχορηγήθη υλική άμοιβή είς τούς Άρχιφύλακας
κ.κ. Χρίστον Κωστάκον καί Νικόλαον Μπαλάσκαν, διότι, έργασθέντες μετ’έξαιρετικοΰ
ζήλου καί άφοσιώσεως προς τήν ύπηρεσίαν, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών
εργασίας, ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ προϊσταμένου των, συνέβαλον είς τήν έξιχνίασιν
τών ύπό τοΰ ώ ς άνω κακοποιοΰ διαπραχθεισών κλοπών καί ληστειών. 'Ω σαύτω ς
έχορηγήθη ύλική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Νικόλαον Γκότσην, διότι, τήν 11ην
ώραν τής 1 3 -9 -6 3 , έπέτυχε τήν σύλληψιν τοΰ άνωτέρου κακοποιοΰ είς τήν έν Περιστερίω οικίαν του.
'Ο μοίως έπηνέθησαν ο ί : 1 ) ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' τά ξεω ς κ. Παναγιώ
της Θάνος, 2 ) Ύπαστυνόμος Α ' τάξεω ς κ. Λέανδρος Καρυώτης, 3 ) Άνθυπαστυνόμος
κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδέας καί 4 ) ’Αστυφύλακες κ. κ. Κωνσταντίνος Άλατάρης,
Γεώργιος Άνδριόπουλος, Θεόφιλος Μ ηλιώτης, Νικόλαος Λιάκουρας, Λεωνίδας Σπανάκης, ’Αθανάσιος Κολλέρης, Νικόλαος Παρίσης, Κωνσταντίνος Τρανούδης καί Δημήτριος Μητρόπουλος, διότι, άπαντες έργασθέντες μετά ζήλου καί άφοσιώσεως προς
τήν ύπηρεσίαν, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, συνέβαλον είς τήν
έξιχνίασιν τών ύπό τοΰ άνω^έρω κακοποιοΰ διαπραχθεισών κλοπών καί ληστειών.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ύ φ υπουργοΰ’Εσωτερικών άπενεμήθη ύλική καί ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. ’Ελευθέριον Βαρτζΐκον, διότι τήν 2 0 -1 1 -1 9 6 3
καί ώραν 6 .2 0 ', διατεθείς προς φρούρησιν διαρρηχθέντος παρ’ άγνώστων περιπτέ
ρου, κατώρθωσε, χάρις είς τήν ίδιάζουσαν παρατηρητικότητα, τήν άναπτυχθεΐσαν
πρωτοβουλίαν καί τήν έκτακτον δραστηριότητά του, νά άνακαλύψη, βάσει τών έγκαταληφθέντων είς τον τόπον τοΰ άδικήματος ιχνών, καί συλλάβη έντός λέμβου τούς
δράστας τής διαρρήξεως : 1 ) Χρίστον Μαγιώρον καί 2 ) Στυλιανόν Πρόκον, οΐτινες ώμολόγησαν τήν διάπραξιν καί ετέρων έξ κλοπών.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος έπηνέθησαν οί :
1 ) Α στυνόμος Α ' τά ξεω ς κ. Αθανάσιος Δημητρίου καί οί Αστυφύλακες κ.κ.
’Ιωάννης Ταμιωλάκης, Σπυρίδων Πατρίκιος, Νικόλαος Τατάρας, Ά γ γ ελ ο ς Σταματόπουλος καί Παναγιώτης Παπαγεωργίου, διότι άπαντες, ύπό τήν καθοδήγησιν
τοΰ πρώτου, όντος Διοικητοΰ τοΰ Κ Ζ ' Άστυνομικοΰ Τμήματος, τήν 1 7 -1 -1 9 6 4
ύπό λίαν δυσμενείς καιρικάς συνθήκας λόγω χιονοθυέλης προσέφεραν άποτελεσματικήν βοήθειαν είς τήν έγκυμονοΰσαν καί καταληφθεΐσαν ύπό τών ώδίνων τοΰ τοκετοΰ
καί έχουσαν άνάγκην άμέσου νοσοκομειακής περιθάλψεως Παναγιώταν Λαχανά,
σύζυγον τοΰ Κωνσταντίνου, διαμένουσαν έπί τής όδοΰ Μπουζίκη 7 (Τουρκοβούνια)
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καί εις σημεΐον εις δ δεν ήδύνατο νά φθάση τδ είδοποιηθέν άσθενοφόρον, μεταφέραντες ταύτην διά φορείου έξ ικανής άποστάσεως, έπεδείξαντες ούτως έξαιρετικήν
δραστηριότητα καί διά τής εύγενοΰς καί άλτροϊστικής πράξεώς των, προκαλέσαντες τά εύμενέστατα σχόλια τοϋ κοινού υπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. Ά ρχηγοϋ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος έπηνέθη
ό Ά στυφύλαξ κ. ’Ιάκωβος Βιδάλης, διότι άποσταλείς εις Βρυξέλλας ίνα μετάσχη
των έκεϊσε τελεσθεισών άπό 23-31/12/63 έορταστικών έκδηλώσεων, έπεδείξατο
εΰγενή καί πολιτισμένην συμπεριφοράν, ώς καί εξαιρετικήν ικανότητα κατά τήν
ΰπ’ αύτοΰ ρύθμισιν τής κυκλοφορίας εις νευραλγικάς διασταυρώσεις τής πόλεως των
Βρυξελλών, ενεκεν τής οποίας ό Βέλγος ’Αστυνομικός Διευθυντής διετύπωσε λίαν
κολακευτικά σχόλια ύπέρ αύτοϋ.
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Ε σω τερ ικώ ν άπενεμήθη υλική καί ήθική
αμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Ίωάννην Φώφολον, διότι τήν 1 7 -1 -6 4 καί ώραν 4ην
πρωινήν, έκτος υπηρεσίας ών καί άντιληφθείς παρά τήν διασταύρωσιν τών οδών
'Αγίου Νικολάου —’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου νεαρόν άτομον παρατηρούν ύπόπτως
τήν θύραν ζαχαροπλαστείου, άφοΰ διεπίστωσε μ ετ’ άθορύβου παρακολουθήσεως
δτι τό άτομον τοΰτο έπεχείρει νά θραύση τό λουκέττον τής θύρας τοϋ ζαχαροπλαστεί
ου, χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ έκτακτον δραστηριότητα καί εξαιρετικήν
ψυχραιμίαν, κατώρθωσε νά συλλάβη καί προσαγάγη τούτο εις τό Τμήμα Γενικής
’Ασφαλείας Πατρών, ένθα κατά τήν γενομένην έπ ’ αύτοΰ σωματικήν έρευναν άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν διαρρηκτικά έργαλεϊα, έκ δέ τής ένεργηθείσης προανακρίσεως διεπιστώθη δτι ονομάζεται Εύάγγελος Ντρίζης καί δτι είχε διαπράξει καί
έτέρας πέντε κλοπάς εις τήν πόλιν τών Πατρών, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα.
—Δ Γ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Ε σω τερ ικώ ν έχορηγήθη υλική άμοιβή
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. ’Αναστάσιον Ζαλαχώρην καί Εύάγγελον Βουτσινάν,
διότι άμφότεροι, σχόντες τήν πληροφορίαν δτι ό έπικίνδυνος κακοποιός Γεώργιος
'Γζιβελάκης είχε διαπράξει σωρείαν κλοπών χρήσεως αύτοκινήτων κ.λ.π. καί έργασθέντες μ ετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν σύλληψιν τούτων.
Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεω ς κ. Λέανδρος Καρυώτης καί οί Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδέας καί Νικόλαος Πα
πακωνσταντίνου, διότι άπαντες καί έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητος του έκαστος,
έργασθέντες μ ετ’ έπιμελείας καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν άπασών
τών υπό τοϋ ώς άνω συλληφθέντος κακοποιοΰ διαπραχθεισών κλοπών.
— Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Ε σω τερ ικώ ν έπηνέθησαν ό
’Αστυνόμος Α ' τάξεω ς κ. Παναγιώτης Στασινόπουλος καί ό ’Αστυνόμος Β ' τάξεω ς
κ. ’Ιωάννης Μπϊκος καί έχορηγήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς 'Υπαστυνόμους
Α' τάξεω ς κ.κ. Γεώργιον Φασούλκαν καί Σωκράτην Άλεξόπουλον καί εις τούς
’Αστυφύλακας κ.κ. Νικόλαον Τσιλιμίγκραν, Ίωάννην Δρούκαν καί Άνδρέαν Καναβόν, διότι ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου καί δευτέρου (Διοικητού
καί Ύποδιοικητοϋ), έργασθέντες μ ετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες δέ άμα καί ίδιάζουσαν
έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν,
σύλληψιν καί παραπομπήν εις τήν δικαιοσύνην τριμελούς σπείρας λαθρεμπόρων
ωρολογίων.
— Δ Γ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών έπηνέθησαν : ό ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Α ' τά ξεω ς κ. Κωνσταντίνος Τασιγιώργος, οί ’Αστυνόμοι Β ' τά
ξεω ς κ.κ. Νικόλαος Δασκαλ.όπουλος καί Δημήτριος Καραγιαννόπουλος, οί Ύ π α στυ νόμοι Α' τάξεω ς κ.κ. Χρίστος Κολώνιας, Άνδρέας Ματσάγγας καί Δημήτριος Λου
κάς, ό Ά ρχιφύλαξ κ. Νικόλαος Κοντοπύργιας, ό 'Υπαρχιφύλαξ κ. Χ ρίστος Σαγώνας καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Ά χιλλεύς Βεργής, ’Ιωάννης Γιαννουλάκος, Κων-

