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ΕΤΟΣ ΙΒ'. ΑΘ ΗΝΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964 ΤΕΥΧΟΣ 270ον

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΥΠΕΡ ΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
ΕΛΠΙΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Ύπά τοΰ 'Τπαστυν. Α' κ. ΧΑΡΑΛ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

«. . . Μ’ εσέ ξημέρωσε ή χαρά και σβεΐ ή κατάρα, πήρε 
μ ' έσέ, Μητέρα, κι’ ό Θεός την ομορφιά τοΰ Βρέφους 
κι’ δ γέρο κόσμος άλλαξε και νιος ξαναστηλώθη. . . 
Ψηλότερη άπ’ τους ουρανούς, τής γης τό θέμελο είσαι!»

ΚΩ ΣΤΗ Σ Π Α ΛΑΜ ΑΣ

-Δ-ΙΑ ΤΗΝ Ελληνικήν ’Ορθοδοξίαν είναι Πανίερος Ήμερα ή 15η Αύγουστου. 
Εορτάζεται ή Κοίμησις της Ύπεραγίας Θεοτόκου, ή μετάστασις Αυτής 
εις τους Ουρανούς, ή κήδευσις καί ταφή Της «έν Γεθσημανή τώ χωρίω ΰττό των 
έκ περάτων συναθροισθέντων ’Αποστόλων».

Υπάρχει βαθύτατος συμβολισμός εις τον ύψηλόν ρόλον πού προώρισεν ή 
Θεία Πρόνοια διά την Παρθένον Μαρίαν, πάντες δε οί σταθμοί των γεγονότων 
τής επιγείου διαδρομής Της ύψοϋνται ώς έξόχως διδακτικά όρόση μα παγκοσμίου 
άκτινοβολίας. Ή σύλληψίς Της ύπό γονέων γερόντων, καρπός προσευχής, δέν 
θά παύση νά συμβολίζη καί νά διδάσκη ότι των θεοσεβών καί έναρέτων ή προ
σευχή έχει τήν δύναμιν νά άνοίγη τούς ,ούρανούς καί νά λαμβάνη παρά τού Θεού 
τό θαύμα, τό παρ’ άνθρώποις αδύνατον. Ή γέννησίς Της δέν θά παύση νά συμ
βολίζη καί νά διδάσκη τήν πραγμάτωσιν τοΰ άνθρωπίνως άδυνάτου. Καί ή όλη 
ζωή της ούδέποτε θά παύση νά δίδη τον συμβολισμόν καί τό δίδαγμα τής αιώ
νιας Μητέρας, εκείνης τής μητέρας πού άπό τά βάθη τής άρχαιότητος άφύπνισε 
είς τήν φαντασίαν των άνθρώπων τό δέος καί ή κατάνυξις έμπρός εις τό θαύμα τής 
γονιμότητος καί πού τά ιδανικά της ένεσωμάτωσεν ή Θεοτόκος τού Χριστιανι
σμού.

Μητέρα τού ένσαρκωθέντος Λόγου ή Παρθένος Μαρία, άνυψούται εις τήν 
κορυφήν τής άνθρωπίνης τραγικότητος άπό τήν στιγμήν πού άσπιλη καί άμό- 
λυντη δέχεται τό φοβερόν θεϊκόν μήνυμα τού Εύαγγελισμού: «Εύλογη μένη σύ 
έν γυναιξί καί εύλογημένος ό καρπός τής κοιλίας σου ! . . » ’Από τήν στιγμήν εκεί
νην τού «χαΐρε», πού ύπήρξεν ή πρώτη λέξις μέ τήν οποίαν οι ούρανοί έκλεισαν 
τήν άπό τής πτώσεως των πρωτοπλάστων, παρένθεσιν μακράς περιόδου θλί- 
ψεως, ή Θεοτόκος ύψώνεται είς τό πλέον τραγικόν μεγαλεϊον, όμοιον τού οποίου 
ούδεμία άπό τάς γνωστάς θρησκείας είς ολόκληρον τόν κόσμον έχει νά επίδειξη. 
Μόνη Αύτή εκλέγεται μεταξύ όλων των γυναικών τού κόσμου διά νά φέρη είς
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τήν γήν τόν Υιόν τού Θεού. ΔιαττορεΙ και ψελλίζει τό «άνανδρος εΐμι καί πώς τέξω 
υιόν», καί δέχεται τήν άρχαγγελικήν άπάντησιν «Θεός όπου βούλεται νικάται 
φύσεως τάξις—δύναμις Ύψίστου έττισκιάσει Σε», μεταβάλλεται εις «νύμφην άνύμ- 
φευτον» τού ’Ιωσήφ, κυοφορεί τόν θεϊκόν καρπόν εις τήν λευκήν άχνότητα ψυχής 
καί σώματος καί άποδύεται εις τήν πλέον συγκλονιστικήν άσκητικήν. Οί άνθρω
ποι δεν θά τής παράσχουν χώρον έστεγασμένον διά νά τεχθή ό Πάντων Κτίστης, 
καί θά καταφύγη εις τήν ταπεινήν φάτνην τής Βηθλεέμ. ’Από έκεϊ, καταδιωκο- 
μένη πάντοτε θά άναχωρήση διά τήν Αίγυπτον, επάνω εις ένα ταπεινόν ζέβρον, 
διότι ό άνθρώπινος οίκτος θά τήν άγνοήση. Κατατρεγμένη θά ζήση εις τήν εξο
ρίαν, καί όταν έπιστρέψη εις τήν πατρίδα θά άκούση πολλάς φοράς τόν Υιόν 
της νά Τής λέγη ότι άλλος είναι ό Πατέρας Του, ότι δέν έχει οίκον Εκείνος άλλον
εκτός τού ναού, ότι ούδέν τόν συνδέει με Αύτήν...... Καί όταν δώδεκα ετών έξα-
φανισθή καί Τόν άνεύρη εις τόν ναόν, ούτε ό ’Ιωσήφ άλλά ούτε καί Αύτή ώς μητέρα 
θά άντιληφθη τούς λόγους Του. Θά τά παρακολούθηση όλα μέ θάμβος καί απορία 
ή άπραγος κόρη καί μητέρα καί μέ τά ίδια συναισθήματα θά άκολουθήση τόν 
Μονογενή Της μέχρι τής άποθεωτικής ύποδοχής Του εις τά 'Ιεροσόλυμα. Ό  Γολ
γοθάς Του, τό μαρτύριον τού Σταυρού θά τήν άπολιθώσουν ώς άλλην άρχαίαν 
Νιόβην, καί ό πόνος θά άποκορυφωθή όταν άπό τά χείλη τού Υιού της άκούση
ότι υιός της είναι ό ’Ιωάννης καί Αύτή μητέρα τού ’Ιωάννη......

Αύτή ή άληθώς καταπληκτική διά τήν άνθρωπίνην ιστορίαν συρροή θαυ
μάτων καί διδαγμάτων, αύτά τά περιστατικά άπό τήν ζωήν τής Θεοτόκου— 
τό άσύλληπτον μέγεθος τών όποιων «Πάλας προκατήγγειλε τών προφητών ό 
σύλλογος»—αναβιβάζουν τήν Θεομήτορα είς θρόνον πυρίμορφον, εις θρόνον 
πλήρη τραγικότητος καί μεγαλείου. Δι’ Αύτής έσημειώθη ή έναρξις έκπληρώσεως 
καταπληκτικών προφητειών παγκοσμίου σημασίας, δι’ Αύτής έσαρκώθη ό Λό
γος Λυτρωτής καί συνήφθησαν τά ούράνια τη γη, τά άπό τής πτώσεως τών πρω
τοπλάστων διεζευγμένα. Διά τής Παρθένου Θεοτόκου ή θεοποίησις τής Μητέρας, 
άφοϋ μήτηρ τού ύπερτάτου όντος Αύτή συνεκέντρωσε εις τό πρόσωπόν της όλας 
τάς άρετάς τής αιώνιας μητέρας. Διά τής Παναγίας ή άποκορύφωσις τού πόνου, 
άφοϋ ολόκληρον τήν ΰπαρξίν Της τήν έλάμπρυνεν ό σπαραγμός, άφοϋ Αύτή 
έχυσε τούς ποταμούς έκείνους τών δακρύων πού έκαμαν ξερότοπους νά άνθί- 
σουν καί έπότισαν τά πτηνά τού Ούρανοϋ. Διά τής Θεομήτορος ή θεμελίωσις 
ενός νέου κόσμου τής χριστιανικής φιλοσοφίας.

** *

Α ΛΑΛΑ εμπρός εις τό μεγαλεϊον καί τήν τραγικότητα τής Θεοτόκου έμειναν 
μόνον τά χείλη τών ασεβών. Ό  ϋμνωδός τής έλληνοχριστιανικής σοφίας 

εύρε τήν Παναγίαν «άγνείας θησαύρισμα», «γλυκύτατον ίνδαλμα», «ήδύπνοον 
κρίνον», «τού ζώντος ϋδατος πηγήν άκένωτον», «γλυκασμόν τών άγγέλων», 
«θρόνον πυρίμορφον», «όρθρον φαεινόν», «άνθος τής αφθαρσίας», «χρυσήν λυχνίαν», 
«έλπίδα καί καταφυγήν». Ή λυρική φαντασία τής πλημμυρισμένης άπό κρουνούς 
άπεριγράπτου λατρείας λαϊκής ψυχής τήν είδεν ώς Κυρίαν τών ’Αγγέλων, ώς 
Παναγίαν τών θλίψεων, Παναγίαν τών άσθενών, τών οδοιπόρων, τών φυλακι
σμένων, τών θαλασσινών, τών γεωργών καί τών βοσκών, τού καλού θανάτου· 
ώς Δέσποινα Κεχαριτωμένη, Γλυκοφιλούσα, Χρυσοπολίτισσα, Ύπακούουσσα, 
Διασώζουσα, Άσπροφορούσα, Γαλακτοτροφούσα, Δεομένη, Παντάνασσα, Δια
κόνισσα, Πανάχραντη, Έλευθερούσα, Θεοσκέπαστη, Καρδιοφορίτισσα, Μεγαλό
χαρη, Έγγυήτρια, ’Ελεούσα, 'Οδηγήτρια, Γοργοεπήκοη, Μεσίτρια, Παμμακάρι
στη, Υπεράγαθη, Τριχερούσα, Περίβλεπτη, Λουλουδιανή καί, περισσότερον 
Θεομήτορα καί Θεοτόκον. Καί άκόμη Παραμυθία, Περίβλεπτη, Πανάχραντη, Γιά- 
τρισσα, Πονολύτρα, Άντιφωνήτρα, Εύαγγελίστρια, Λαύρα, ’Αθηναία, Ρωμαία,
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Φανερωμένη, Πύργον Χρυσοπλοκώτατον, Ήλιοστολισμένον Θρόνον, Τείχος Θε- 
όκτιστον, Βεβαίαν ’Ελπίδα, Υψηλότεραν των Ουρανών, Ύπέρμαχον Στρατη
γόν, Ευώδες ’Άνθος, Θείαν Σκέττην, Ζωοδόχον Πηγήν, "Ανθος τό Άμάραντον, 
"Αξιόν Έστίν και Πολεμουμένων Βοήθειαν, Λαού Καταφύγιον, Ήγιασμένον Να
όν, Καύχημα Παρθενικόν, "Ασπιλον και Άμόλυντον καί τόσην άλλην πληθώραν 
όνομασιών. 'Όλα αυτά, άπό τήν άστείρευτον πηγήν τής υμνωδίας καί τής λαϊκής 
έπιθετολογίας τόσων αιώνων, εκφράζει παραστατικώτατα ό εθνικός μας βάρδος 
Κ. Παλαμας εις ένα άπό τά τόσα άφιερώματά του όταν αναφωνεί:

. . . Κι άπ δσα άπό τους τόπους Σου κι’ από τά θάματά Σου 
κι’ απ’ δσα άπό τις χάρες Σου πήρες ονόματα, δλα 
σαν τοϋ μετώπου Σου τή δόξα άχτιδοσταίΙαγμένα . . . 
πλημμύρισες τον Ουρανό, σημάδι ’Εσύ πιο μύγα ! . . .

"Αν σκεφθώμεν εις τήν μηχανικήν καί ΰλοποιημένην έποχήν μας πόσα ορά
ματα τής Παρθένου άφύπνισαν τόν άνθρωπον, άλλοτε χαρούμενον καί άλλοτε 
έντρομον, ποία ή πληθώρα τών άφιερωμένων εις Αυτήν μητροπόλεων, ναϊδίων 
καί έξωκκλησίων είς τήν Χριστιανικήν ’Ανατολήν καί Δύσιν, πόσοι οί τόποι πού 
έχουν τό όνομά Της, πόσοι οί Θρύλοι, αί παραδόσεις, τά καθημερινά καί μή άμφι- 
σβητούμενα θαύματά Της, τά ποιητικά μνημεία τής τέχνης τού λόγου, τά άλλα 
ποιητικά μνημεία τής τέχνης τοϋ χρωστήρος, θά κατανοήσωμεν ότι ή συνείδησις 
τοϋ πιστού εις τήν ελληνοχριστιανικήν σοφίαν δεν έχει νά έπιδείξη τό όμοιόν της 
πέραν τής εύλαβείας πού τρέφει διά τήν Θεομήτορα. Καθρεπτίζεται ή λατρεία 
είς τόν λόγον πού άποκτα τήν μορφήν μουσικής, είς τήν προσευχήν πού τήν 
πλουτίζουν θαυμάσια φραστικά ευρήματα, είς τήν κατάνυξιν πού μεταβάλλεται 
είς ήδυπάθειαν, είς τήν συντριβήν πού εμπρός είς τό εκθαμβωτικόν μεγαλεϊον 
τής Παρθένου Μαρίας γεμίζει άπό τρυφερότητα. Μέ τό όνομά Της βαπτίζονται 
οί άνθρωποι καί οί τόποι, μέ τό όνομά Της βαπτίζονται τά άνθη, μέ τό ίδιο 
όνομα γίνεται ή έπίκλησις εμπρός είς τόν κίνδυνον. Μέ τό όνομά Της καί τήν 
μορφήν Της καί τόν βίον Της είς τάς ψυχάς των οί άνθρωποι δέν θά παύσουν νά 
τήν επικαλούνται ποτέ δι’ όσα συνιστούν μέριμναν Ζωής, άφού Αύτή είναι τών 
κατατρεγμένων ή γαλήνη, τών άπελπισμένων ή μοναδική έλπίδα, ή κιβωτός 
τής σωτηρίας, ή μόνη προστασία τών πιστών . . .

*
*  *

Τθ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ περιεχόμενον πού έδωσεν ή λατρεία τής Θεοτόκου είς τούς 
αγώνας τοϋ Ελληνισμού άποτελεί όγκωδέστατον κεφάλαιον. Συνεδέθη μέ 
τήν άγίαν μορφήν Της ό,τι τό ελληνικόν άπό τής εποχής τοϋ Παύλου μέχρι 
σήμερον καί υπό τήν σκέπην Της έγεννήθησαν καί άνεπτύχθησαν τόσαι προ- 
σδοκίαι, τόσοι παλμοί τού Γένους, πληθώρα ιδανικών καί πεπρωμένων τής 
Φυλής. Ό  χριστιανός 'Έλλην γνωρίζει, ότι πέραν τών μεγάλων πολεμικών γεγο
νότων πού συνέβησαν κατά τήν ιστορικήν διαδρομήν τής Βυζαντινής Αύτοκρα- 
τορίας,καί ιδίως όσων συνέβησαν κατά τήν ήμέραν τής Κοιμήσεως ακριβώς—άπό- 
κρουσις τών ’Αράβων άπό τήν Βασιλίδα τών Πόλεων τήν 15ην Αύγούστου 626 
έπί τοϋ αύτοκράτορος Ηρακλείου, άλλη άπόκρουσις έπί τοϋ Δέοντος τοϋ Γ' 
τήν 15ην Αύγούστου 717, ότε καί πρωτοκαθιερώθη ό ’Ακάθιστος "Υμνος μέ εύ- 
χαριστίας προς τήν Ύπέρμαχον Στρατηγόν—ούδείς δύναται νά άμφισβητήση 
ότι τό νά έπιζήση ό Ελληνισμός τής μαύρης δουλείας τεσσάρων αίώνων καί τό νά 
άποτολμήση τό θαύμα τού 1821, όφείλονται κατά μέγα μέρος είς τήν πίστιν πρός 
τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί τόν νέον κόσμον πού Αύτή έθεμελίωσε. Τό αύτό γνω-
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ρίζει ό "Ελλην χριστιανός διά το έπος του 1912—1913, τοϋ οποίου πρόδρομος 
ΰπήρξεν ή «Φλογέρα τοϋ Βασιληα» τοϋ έθνικοϋ μας ποιητοΰ μέ τούς άναριθμή- 
τους ύμνους της πρός την Παναγίαν των Βυζαντινών καί όλων των εποχών, 
και τοϋ οποίου Ύπέρμαχος Στρατήγισσα τών μαχητών μας παρέστη ή ίδια 
ή μορφή τής Θεοτόκου. Πέραν αυτών, οϋδεϊς αγνοεί ότι τήν 15ην Αύγουστου τοϋ 
1940, τήν ώραν τοϋ άνάνδρου τορπιλλισμοϋ τής «"Ελλης» καί άπαρχήν μιας 
τών δυσμενεστέρων αλλά καί λαμπροτέρων περιόδων τοϋ "Εθνους, οί οφθαλμοί
καί αί καρδίαι όλων τών πιστών έστράφησαν πρός Εκείνην......"Οτι πρός ’Εκείνην
έστράφησαν πάλιν κατά τήν 28ην ’Οκτωβρίου, άπαρχήν τής γιγαντομαχίας 
πού κατέπληξε τον κόσμον, όπως καί πρός ’Εκείνην έστράφησαν κατά τήν κρί- 
σιμον περίοδον τού 1946—1949, ότε ό δαίμων τής Στέππας ήπείλει τήν χώραν καί 
έξεδιώκετο τών έλληνικών συνόρων ολίγον μετά τήν 15ην Αύγούστου τοϋ 1949... 
Καί ότι πρός Αυτήν στρέφονται πάλιν αύτάς τάς ήμέρας, κατά τάς οποίας οί 
προαιώνιοι έχθροί τού Ελληνισμού απειλούν τήν έλληνικωτάτην Κύπρον καί 
δι’ αύτής ολόκληρον τό "Εθνος......

"Ας άνανεώσωμεν τήν πίστιν μας πρός τήν Θεοτόκον καί τά ιδανικά τού 
'Ελληνοχριστιανικού μεγαλείου. Καί άς άκουσθή καί πάλιν ό ούράνιος, ό θεσπέσιος 
καί έλληνικώτατος "Υμνος πρός Αύτήν:

. . .  «Στον πόλεμο Όδηγήτρα Έσύ, Μεσίτρνα στην Ειρήνη·
'Υπέρμαχη Στρατήγισσα σ’ Έσέ τά νικητήρια . . . »  .

Χ Α Ρ ΑΛ . ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ



ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ύπό του Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας εις 
την Πάντειον Άνωτώτην Σχολήν Πολιτικών 

’Επιστημών X . ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Σ υ νέχε ια  έκ  τοΰ προηγουμένου κα ί τέλος)

Παρά τη νεανική ηλικία είναι δυνατόν νά έμφανισθώσι καί αί λοιπαί μορφαί 
της σχιζοφρενίας, ήτοι ή άπλή σχιζοφρενία (κατά τον πρώτον χρόνον της νόσου 
ό μαθητής μεταβαίνει μέν είσέτι εις τό σχολεΐον, ούχ ήττον παρουσιάζει άδιαφο- 
ρίαν διά τά μαθήματα καί τήν εργασίαν, τάσιν προς μόνωσιν καί πτώσιν της ζωτι- 
κότητος), ή κατατονία (συχνή πως εις τήν νεαράν ήλικίαν) καί ή παράνοια (σπά
νιά εις τήν νεαράν ήλικίαν).

ι ' ) Κ υ κ λ ι κ ά  ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς .  Αδται συνίστανται εις νόσον της συναι
σθηματικής σφαίρας, πιθανώς κληρονομικής προελεύσεως, έρευνηθεΐσαι ύπό τοΰ 
Kretschmer. Δύο βασικοί κλινικοί τύποι είναι τό μέν ή «μανία» (νοσηρά εύφορία, 
συγκινητική ύπέρτασις καί εύαισθησία, αισιοδοξία, αύτοπεποίθησις, ζωτικότης, πο- 
λυπραγμοσύνη, έκρηκτικότης), τό δ’ ή «μελαγχολία» (νοσηρά καταθλιπτική κατά- 
στασις, άπαισιοδοξία, πτώσις ζωτικότητος, έπί πλέον τάσεις προς αύτομομφάς, άναί- 
τιοι φόβοι, ΐδέαι αύτοκτονίας). ’Επικίνδυνοι αί δυσδιάκριτοι ύπομανίαι καί ύπομε- 
λαγχολίαι. Συμμιγείς μορφαί είτε έπί συνυπάρξεως στοιχείων μελαγχολίας καί 
μανίας, είτε έπί έναλλαγής φάσεων μελαγχολίας καί μανίας.

Ή  μορφή τής μελαγχολίας άπαντάται καί κατά τήν παιδικήν καί έφηβικήν 
ήλικίαν, ένώ ή μανία είναι σπανία. Κατά τό προδρομικόν στάδιον τής μανίας ό 
μαθητής παρουσιάζει άλλοίωσιν τοΰ χαρακτήρος καί άμβλυνσιν τοΰ ήθους αύτοΰ 
(άπροσεξίαι, πολυλογίαι, προπέτεια καί θρασύτητες, θόρυβοι καί ένοχλήσεις, έγκα- 
τάλειψις τοΰ σχολείου, άσκοποι περιπλανήσεις).

ια') Ν ε α ν ι κ ή  π ρ ο ϊ ο ϋ σ α  π α ρ ά λ υ σ ι ς .  Αυτή συνιστα κεχωρισμέ- 
νην κλινικήν μορφήν. Είναι σπανία, συφιλιδικής προελεύσεως, όφειλομένη είτε εις 
έκ γενετής έπιβάρυνσιν, είτε εις μόλυνσιν κατά τά πρώτα έτη τής παιδικής ήλικίας. 
’Επειδή ό χρόνος τής έπωάσεως έξικνεΐται έπί πολλά έτη, ή έκδήλωσις τής νεανι
κής παραλύσεως συμπίπτει προς τήν ήβην. Προδρομικαί έκδηλώσεις είναι ή έξα- 
σθένησις τής κρίσεως καί ή άλλοίωσις τοΰ χαρακτήρος. Μορφαί ταύτης είναι ή 
άνοϊκή, παρανοϊκή, μελαγχολική καί μανιακή.

5. Δνσχέρειαι λόγω ψυχικών ανωμαλιών. Νοητέαι προφανώς ώς συμπεριλαμ- 
βανόμεναι ένταΰθα άπασαι αί ύπό τής ψυχιατρικής άποκαλούμεναι «ψυχοπάθειαι». 
Αύται δέν είναι ψυχικαί νόσοι, ούδέ καν έλαφρότεραι μορφαί ψυχικών νόσων, άλλ’ 
άπλαϊ ίσχυραί άποκλίσεις άπό τοΰ κανονικού ψυχικοϋ (βουλητικού καί συναισθη
ματικού) (ούχί τοΰ διανοητικού) τύπου, έξικνούμεναι μέχρι ψυχικοΰ έλαττώματος 
καί παθολογικού χαρακτήρος, διαταρασσομένων τών κοινωνικών σχέσεων τοΰ άτό- 
μου. ’Επιτυχής έν πολλοϊς ή τυπολογική διάκρισις τού Kurt Schneider εις δέκα 
συγκεκροτημένας κατηγορίας. Είδικώτερον :

α ') ' Τ π ε ρ θ υ μ ι κ ο ί  (Hyperthymische Psychopathen) (ύπέρτασις ευ
θυμίας καί αισιοδοξίας). 'Η  ύπερθυμική ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία έκδηλοΰται 
ήδη άπό τής πρώτης παιδικής ήλικίας. Γενικώς ό ΰπερθυμικός ανήλικος είναι συ
νεχώς εύθυμος, αισιόδοξος, πλήρης ένθουσιασμοΰ, ρέπει προς φλυαρίαν καί πολυ
λογίαν, γελά δέ σχεδόν άνευ λόγου. Είναι άεικίνητος, θορυβώδης, άνήσυχος καί 
ένοχλητικός. 'Ως μαθητής είναι προπέτης, υποβάλλει θρασείας έρωτήσεις καί δια- 
ταράσσει τήν ησυχίαν τής τάξεως. ’Εν τώ ψυχικώ αυτού κόσμω καί έν ταϊς άπα- 
σχολήσεσιν αύτοΰ μεταβάλλει διαρκώς προσανατολισμούς. Εύχερώς συγκρούεται
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προς τδ περιβάλλον. ’Αποκτά επιβλαβείς συνήθειας (προς τυχηρά παίγνια, κάπνι
σμα, γενετήσιας έκτροπάς). Τα κοράσια παρασύρονται καί προς τήν πορνείαν. Τδ 
ποσοστδν των άρρένων ύπερθυμικών υπερτερεί των θηλέων.

'Η  θεραπεία της υπερθυμίας δέον να άρχίση άπδ μικράς ηλικίας.
β ') Κ α τ α θ υ μ ι κ ο ί  (Depressive Psychopathen) (ύπέρτασις δυσθυμίας 

καί άπαισιοδοξίας). Ή  καταθυμία εύρίσκεται είς τδν άντίθετον πόλον έν σχέσει 
πρδς τήν υπερθυμίαν. Οΐ καταθυμικοί άνήλικοι ρέπουσι πρδς μόνωσιν, ρεμβασμούς, 
μελαγχολικάς σκέψεις καί ήσυχίαν, άποφεύγοντες τάς άναστροφάς καί τα παίγνια 
μετ’ άλλων παιδιών, είναι δειλοί καί στερούνται αύτοπεποιθήσεως. Καί ή καταθλι- 
πτική ιδιοσυστασία έκδηλοΰται ήδη άπδ της παιδικής ηλικίας, έπιτείνεται δέ κατά 
την φάσιν τής ήβης καί άμβλύνεται εις ώρισμένον βαθμδν μετά την είσοδον είς τήν 
ώριμον ηλικίαν. Άμφότερα τά φύλα παρουσιάζουσι τήν αυτήν άναλογίαν ποσοστού 
πρδς την μελαγχολικήν ιδιοσυστασίαν.

Ή  θεραπεία συνίσταται είς ένθάρρυνσιν, δημιουργίαν ευχάριστων ευπρεπών 
συναναστροφών καί είς άπασχόλησιν.

Σ υ μ μ ι γ ε ί ς  κ υ κ λ ο ε ι δ ε ΐ ς  τ ύ π ο ι .  Πρόκειται περί άνηλίκων οί 
όποιοι είτε παρουσιάζουσι τουτοχρόνως στοιχεία υπερθυμίας καί καταθυμίας, είτε 
παρουσιάζουσι περιοδικήν έναλλαγήν φάσεων δυσθυμίας καί εύθυμίας.

γ ')  Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ο ύ ς  ψ υ χ ρ ο ί  (Gemiitlose Psychopathen) (ή- 
θική άναλγησία). Τής ήθικής άναισθησίας ύφίστανται διαβαθμίσεις. Αυτή είναι επι
κίνδυνος ώς έγκληματογόνος παράγων. ’Αναφαίνεται άπδ τής παιδικής ήλικίας. 'Ο 
συναισθηματικούς ψυχρδς άνήλικος εμφορείται ύπδ κακού ήθους, επιδεικνύει κα
κήν συμπεριφοράν, εγωκεντρικήν καί συμπεριφέρεται μετά κακίας πρδς άλλα παι- 
δία. Είναι άτακτος, άνυπάκοος, ρέπει πρδς γενετησίους παρεκτροπάς, δραπετεύ
σεις έκ τού σχολείου καί τής οικίας, πρδς περιπλανήσεις, συγκρούεται εύχερώς μετά 
τού περιβάλλοντος, είναι άσυγκίνητος έκ τών τιμωριών ή τών επαίνων καί έκ τών 
καλών ή κακών γεγονότων τής παιδικής ζωής. Τδ ποσοστδν τών άρρένων υπερτε
ρεί έν τή συναισθηματική άναλγησία έν σχέσει πρδς τά θήλεα.

Ή  άγωγή τών ήθικώς άναισθήτων άνηλίκων είναι δυσχερεστάτη.
Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ο ύ ς  υ π ε ρ ε υ α ί σ θ η τ ο ι ,  ε υ σ υ γ κ ί ν η τ ο ι  (ή- 

θική συναισθηματική ευαισθησία). Οί ευαίσθητοι μαθηταί άλγοΰσι ψυχικώς έκ τής 
μή λεπτής συμπεριφοράς τών συμμαθητών αυτών ή έκ τών έπιπλήξεων τών διδα
σκάλων αυτών. Ή  συναισθηματική ευαισθησία είναι χαρακτηριστικδν τής έφηβι- 
κής ήλικίας. Ούχ ήττον, οσάκις έξικνεΐται μέχρις υπερβολής, συνιστά ψυχοπάθειαν. 
Τδ ποσοστδν τού γυναικείου φύλου υπερτερεί.

δ ') ’Έ χ ο ν τ ε ς  ε ύ μ ε τ ά β λ η τ ο ν  τ ή ν  ψ υ χ ι κ ή ν  δ ι ά θ ε σ ι ν  
(Stimmungslabile Psychopathen) (συναισθηματικαί μεταβολαί καί περιοδικαί 
παρορμητικαί έκδηλώσεις). Ό  εύμετάβολος μαθητής έπιδεικνύει έναλλασσομένην 
συμπεριφοράν, λ.χ. είναι κατά περιόδους άλλοτε έπιμελής καί άλλοτε άμελής, άλ
λοτε φοιτά τακτικώς είς τδ σχολείον καί άλλοτε ρέπει πρδς άπουσίας, άλλοτε είναι 
τακτικδς καί φρόνιμος, άλλοτε δέ ρέπει πρδς άταξίας. Γενικώς ή ζωή αύτοΰ δέν 
παρουσιάζει σταθεράν γραμμήν. Οί εύμετάβολοι μαθηταί άγονται περιοδικώς είς 
παρορμητικήν δράσιν, ώς πρδς πορειομανίαν, έπιζήτησιν περιπετειών, κλεπτομα
νίαν, μανίαν πρδς φθοράν καί καταστροφήν. 'Η  εύμετάβολος συναισθηματικότης 
είναι χαρακτηριστικδν τής έφηβικής ήλικίας· ούχ ήττον, οσάκις έξικνεΐται μέχρις 
υπερβολής, συνιστά ψυχοπάθειαν.

ε') Ε κ ρ η κ τ ι κ ο ί  (Explosive Psychopathen) (ευχερής καί ίσχυροτάτη 
συγκινητική έκκένωσις τής οργής, εύέξαπτον). Τά άτομα ταΰτα έπί μηδαμινή 
αφορμή καταλαμβάνονται ύπδ δυσθυμίας καί έντονου οργής, έκκενούντες ταυτην 
άμέσως, βιαίως καί άχαλινώτως. Ή  διάρκεια όμως τής οργής είναι βραχεία, εύχε
ρώς έξατμιζομένη. Κατά τήν στιγμήν τής μεγίστης έντάσεως τής οργής παρατη-
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ρεΐται ελαφρά θόλωσις της συνειδήσεως. Τά έν λόγω άτομα ρέπουσι προς έριδας 
έν τω οικογενειακό), φιλικω καί επαγγελματικό) αύτό)ν κύκλιο, ώς καί προς εγ
κλήματα έν βρασμω ψυχικής ορμής, ώς λ.χ. έξυβρίσεις, άδικους επιθέσεις, τραύμα
τα καί άνθρωποκτονίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, άντιστάσεις κατά τής αρχής.

Τό ευερέθιστου είναι ιδιώτης τής εφηβικής ήλικίας. Ούχ ήττον, οσάκις τοϋτο 
έξικνεΐται μέχρις υπερβολής, συνιστα ψυχοπάθειαν. ’Ανάλογου λεκτέον καί προκει- 
μένου περί κορασίδων, ευρισκομένων κατά την περίοδον τής έμμήνου ρύσεως, οπό
τε επιτείνεται τό ευερέθιστου, ή εύσυγκινησία, ή άνησυχία καί ή δυσθυμία μετ’ 
άγχους.  ̂ ^

Οί εκρηκτικοί ανήλικοι μαθηταί ρέπουσι προς παντοίας παραβάσεις, ώς ιδίως 
προς αυθάδη συμπεριφοράν, προς συγκρούσεις προς τούς συμμαθητάς καί προς 
τούς διδασκάλους, ενίοτε καί προς αύτοκτονίας.

Θεραπευτικούς επιβάλλεται άπομάκρυνσις άπό παντός ερεθισμού, ύποχώρησις 
εις την άπαίτησιν τού εκρηκτικού, οσάκις έπίκειται έ'κρηξις οργής, διδαχή προς 
αυτοκυριαρχίαν καί προς άποχήν άπό τό)ν οίνοπνευματωδό)ν ποτό)ν.

’Α γ χ ώ δ ε ι ς  (εύχερής καί έπί μικραϊς άφορμαϊς πρόκλησις τού συναι
σθήματος τού φόβου καί τής άγωνίας (άγχους), δυσανα>ογία εξωτερικής αιτίας καί 
συναισθήματος άγχους).

’Ήδη τό μικρόν παιδίον παρουσιάζει συναισθήματα άγχους, ούς λ.χ. έκ στε- 
ρήσεως τό)ν οικείων, μονώσεως έν τω σκότει, νυκτερινού φόβου, τού άγνώστου 
(νέον περιβάλλον). 'Ο έφηβος παρουσιάζει συναισθήματα άγχους έν συνδυασμό) προς 
την γενετησίαν του ζωήν. 'Η  υπερβολή τού άγχους συνιστα ψυχοπάθειαν. Ό  άγχώ- 
δης μαθητής εύρίσκεται εις διαρκή άγωνίαν καί άνησυχίαν, φοβούμενος οτι δέν θά 
δυνηθή νά άνταποκριθή εις τά καθήκοντα τού σχολείου (προκαταβολικοί φόβοι πολ- 
λό)ν ήμερό)ν).

Ένδείκνυται ή ένθάρρυνσις, παρηγοριά, άπόσπασις τής προσοχής καί γενι
κούς ύποβοήθησις εις αύτοκυριαρχίαν.

Τ π ε ρ α π α θ ε ϊ ς .  Πρόκειται περί άτόμων, άτινα παρουσιάζουσιν υπερ
βολήν αυτοκυριαρχίας έναντι των έξωτερικό)ν έρεθισμόίν (ήρεμία πάθους).

σ τ ') Σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο ι α υ τ ο π ε π ο ι θ (Selbstunsichere Psy-
chopathen) (συναισθήματα κατωτερότητος καί άβεβαιότητος ώς προς τήν ιδίαν 
άξίαν). Ούτοι παρουσιάζουσιν άφ’ ενός τάσιν προς ύποτίμησιν τής ιδίας αξίας καί άφ’ 
ετέρου τάσιν προς ύπερτίμησιν τής αξίας τό)ν άλλων. Συνήθως ή άβεβαιότης διά 
τήν ιδίαν άξίαν συνδέεται εΐτε προς υπερβολικήν εύαισθησίαν καί ευθιξίαν, είτε προς 
διαφόρους φοβίας. Οί άνήκοντες εις τήν κατηγορίαν ταύτην δέν καθίστανται εγκλη
ματικοί' ούχ ήττον κατέχονται πάντοτε ύπό τοιούτου φόβου.

ζ ' ) Ο ί  έ π ι ζ η τ ο ΰ ν τ ε ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  κ ύ ρ ο ς ,  φ ι λ ό π ρ ω τ ο 1 
κ α ί  φ ι λ ό δ ο ξ ο ι  (Geltungsbedurftige Psychopathen) (παθολογική έπιζή- 
τησις «σπουδαιοφανίας», ήτοι ροπή προς έπίδειξιν καί πρόκλησιν έντυπώσεως εις 
διαφόρους κύκλους, ματαιοδοξία μέχρις υπερβολής καί άφόρητος έγωισμός). Συνή
θως ή τοιαύτη φιλοπρωτία συνδέεται προς ψευδολογίαν χάριν αύτοδιαφημίσεως 
(Pseudologia phantastica) (υστερικοί χαρακτήρες).

Οί έκ τό)ν παθολογικό™ φιλοπρώτων όξύνοες άποτελοΰσι κύκλον, έξ ού τρο
φοδοτείται ή κατηγορία τα>ν μεγάλων άπατεώνων.

η ') Ο ί φ α ν α τ ι κ ο ί  (Fanatische Psychopathen) (παθολογικός φανα
τισμός καί ολοκληρωτική συναισθηματική ύποδούλωσις είς ούρισμένας ιδέας, θεω
ρουμένας ώς άπολύτως καί οπωσδήποτε όρθάς). Αόγιρ τού φανατισμού των οι άνή
κοντες εις τήν κατηγορίαν ταύτην δέν έπιδέχονται συζήτησιν <ής προς τήν ορθότη
τα τό)ν ιδεών αύτό)ν, ας λατρεύουσι, οντες τυφλοί πρό οίασδήποτε διδαχής ή τής 
φρονήσεως (παρανοειδής νοοτροπία). Άναλόγως τής φύσεως τής προσωπικότητος

ι
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αυτών, οί έκ τούτων ενεργητικοί καί μαχητικοί άποτελοϋσι τούς «φανατικούς άγω- 
νιστάς» καί οί έκ τούτων παθητικοί καί άτονοι τούς «φανατικούς άδρανεΐς». 'Ο τύ
πος τοϋ φανατικού σπανίως απαντάται παρά τη παιδική καί έφηβική ηλικία.

Ο ί δ ι α ρ κ ώ ς  ά μ φ ι β ά λ λ ο ν τ ε ς  κ α ί  υ π ο χ ω ρ η τ ι κ ο ί  π ε 
ρί  τ ά ς  ι δ έ α ς  (άντίθετος τύπος τοϋ φανατικού περί τάς ιδέας).

θ ') Ο ί ά β ο υ λ ο ι  (Willenlose Psychopathem) (άδυναμία καί άτονία 
εις τάς βουλητικάς λειτουργίας, άνικανότης προς άντίστασιν εις τούς έξωθεν έπη- 
ρεασμούς, βουλητική άστάθεια). Ή  άβουλία συνδέεται προς εύμεταβλησίαν, έλλει- 
ψιν πρωτοβουλίας, ατονίαν εις τάς έπιδιώξεις, άνικανότητα προς διαρκή έργασίαν, 
ροπήν προς φυγοπονίαν, άνικανότητα προς έντονον προσπάθειαν, άνικανότητα προς 
ύπερνίκησιν άντιξοοτήτων. Οί άβουλοι δεν κυβεονώσιν, άλλά κυβερνώνται, ύπόσχον- 
ται καλή τή πίστει, άλλ’ είναι άνίκανοι νά τηρήσωσι τάς ύποσχέσεις αύτών. Οί 
έκ τούτων έντόνως άβουλοι καθίστανται έρμαια τών έξωτερικών γεγονότων καί της 
επιβολής έκ μέρους τών άλλων.

Ή  άβουλία άποτελεϊ χαρακτηριστικόν τής ήβης, ούχ ήττον έξικνουμένη μέ- 
χρις ύπερβολής συνιστα ψυχοπάθειαν. Οί άβουλοι μαθηταί παρουσιάζουσιν έναλλα- 
γάς έν τή σχολική άποδόσει (έναλλαγαί περιόδων σχετικής έργατικότητος καί πε
ριόδων νωθρότητος καί άμελείας). Αί ύπ’ αύτών προσκτώμεναι γνώσεις τυγχάνουσιν 
άβαθεϊς. Οί έκ τών άβούλων άρρενες έκτρέπονται προς τήν άλητείαν καί αί θήλειαι 
προς τήν πορνείαν.

Έ π ί τών τοιούτων περιπτώσεων ένδείκνυται άσκησις τής βουλήσεως, ένδε- 
χομένως καί παραπομπή εις καταστήματα έπαγγελματικής άναγκαστικής έργασίας.

Ο ί π ε ι σ μ ο ν έ ς  κ α ί  ι σ χ υ ρ ό  γ ν ώ μ ο ν ε ς .  Ενίοτε τό πείσμα συν
δέεται προς πνευματικήν άνεπάρκειαν.

ι ' ) Ο ί ψ υ χ α σ θ ε ν ι κ ο ί  (Asthenische Psychopathen) (νευρασθενεΐς). 
Το νευρικόν σύστημα εύχερώς έξαντλεϊται μετά μικράν καταπόνησιν. Εντεύθεν 
έπέρχεται ταχύς σωματικός καί πνευματικός κάματος καί έξάντλησις μετά διεγερ- 
σιμότητος (εύερεθίστου). Φυσικώ τώ λόγω ή ψυχασθένεια δημιουργεί μείωσιν 
τής άποδόσεως έν τή έργασία. Ποσοστον έκ τών ψυχασθενών τροφοδοτεί τήν τάξιν 
τών τοξικομανών. 'Η  νευροπαθητική ιδιοσυστασία είναι σχετικώς συνήθης εις τήν 
παιδικήν καί έφηβικήν ήλικίαν. Άντιθέτως ή έπίκτητος νευρασθένεια είναι σπανία. 
Αυτή δύναται κυρίως νά άναπτυχθή εις άνηλίκους, οίτινες έκτος τής ήμερησίας βιο
ποριστικής έργασίας ύποβάλλονται καί εις έντονον πνευματικήν έξάντλησιν λόγω 
νυκτερινής έργασίας (παρακολούθησις νυκτερινών σχολών κ.τ.λ.) καί ύποσιτισμοΰ 
ή λόγω ύπερβαλλούσης έπιδόσεως εις τον άθλητισμόν ή εις χορούς καί διασκεδά
σεις κ.λ. Συνήθως ή τοιαύτη έπίκτητος νευρασθένεια τών μαθητών ύποχωρεϊ, ώς 
είναι φυσικόν, κατά τάς διακοπάς τών μαθημάτων. Οί νευροπαθεϊς άνήλικοι εί
ναι κατά περιόδους ότέ μέν άνήσυχοι καί ζωηροί, οπότε καί άποδίδουσι πνευματικώς, 
ότέ δέ κεκμηκότες, νωθροί καί δύσθυμοι.

Θεραπευτικώς ένδείκνυται τόνωσις τού νευρικού συστήματος καί κατάρτισις 
προγράμματος ζωής, έξασφαλίζοντος ώρας άναπαύσεως, ώς καί άφθονον καί θρε
πτικήν τροφήν. ’Απαγορεύεται ή τιμωρία τών νευρασθενικών μαθητών έπί άνεπαρ- 
κεία αύτών εις τήν σχολικήν έργασίαν.

6. 'Ετέρας φΰσεως άνωμαλίαι. Ενταύθα άνήκουσι ποικίλης φύσεως έτερα' 
άνωμαλίαι, ώς ιδίως :

α) ά ν ω μ α λ ί α ι  τών ορμητικών λειτουργιών
β) άνωμαλίαι τών μνημονικών λειτουργιών"
γ) άνωμαλίαι τής συνειδήσεως.
Είδικώτερον :
α ') Ά ν ω μ α λ ί α ι  ο ρ μ η τ ι κ ώ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν .  Νοητέαι προφα-
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νώς ώς περιλαμβανόμενα'- ένταϋθα αί περιπτώσεις, καθ’ άς, λόγω ύπερτάσεως των 
ορμητικών τάσεων μέχρι παθολογικού σημείου, θεμελιοϋνται «παρορμήσεις», άκι- 
νητοποιοϋσαι τό στάδιον της περισκέψεως καί τάς άναστολάς καί κυριαρχοϋσαι τοϋ 
βουλητικού μηχανισμού.

Καταλεκτέαι ενταύθα :
αα') «Αί άνωμαλίαι του όρμεμφύτου τής αύτοσυντηρήσεως». Πρόκειται περί 

των περιπτώσεων, καθ’ άς αί όρμεμφυτικαί έκδηλώσεις ύπερβάλλουσι τά ομαλά 
πλαίσια άπό άπόψεως ισχύος (άσυνήθης εντασις ή έξασθένησις), είδους (περί την 
διατροφήν, έπένδυσιν, κατοικίαν, εργασίαν κ.ά.), κατευθύνσεως καί μορφικής ίκανο- 
ποιήσεώς των, θεμελιοϋσαι παθολογικάς καταστάσεις. Ενταύθα άνήκουσι λ.χ. αί 
περιπτώσεις τής παθολογικής αδηφαγίας ή τής παθολογικής άνορεξίας, τής μειώ- 
σεως τής επιθυμίας προς παράτασιν τής ζωής (αύτοτραυματισμοί, αΰτοκτονίαι κ.ά.).

Καταλεκτέαι έν προκειμένω αί καλούμενα'- «άνώμαλοι ορέξεις» των παιδιών, 
ώς ύπό την μορφήν χωματοφαγίας ή κοπροφαγίας.

ββ ') «Αί άνωμαλίαι τοϋ όρμεμφύτου τής άναπαραγωγής». Πρόκειται περ'- 
άνωμαλιών περί ομάδα έπί μέρους όρμεμφύτου, ώς τοϋ γενετηρίου, τής μητρό- 
τητος, τής οικογένειας. Αί γενετήριοι άνωμαλίαι άναφέρονται εις τό ποσόν (γενε- 
τήριος ύπέρτασις, ώς έπί σατυριάσεως ή νυμφομανίας, ή ύπότασις, ούς έπί άναφρο- 
δισιασμοϋ), τον χρόνον (ώς έπί ταχυευαιθησίας), την ήλικίαν (ώς έπί προώρου γε
νετηρίου ώριμάνσεως), την κατεύθυνσιν (ώς έπί όμοιοφυλοφιλίας, ζωοφιλίας, νεκρο
φιλίας) ή τον τρόπον τής ίκανοποιήσεως (ώς έπί καταχρήσεως τοϋ αύτοερωτισμοϋ, 
φετιχισμοϋ, κοπρολαγνείας, έντουφήσεως εις την πορνογραφίαν, άλγολαγνείας, αί- 
δοιοδειξίας).

Είδικώτερον ή γενετήριος ζ<»ή διέρχεται κατά- τάς διαφόρους περιόδους τής 
ηλικίας τοϋ άνθρώπου διαφόρους φάσεις. Κατά την ψυχαναλυτικήν διδασκαλίαν υ
πάρχει τοιαύτη ήδη άπό τής νηπιακής ήλικίας. Ή  τοιαύτη όμως δόξα ΐσχυρώς 
αμφισβητείται. Πάντως δέον νά θεωρήσωμεν δτι γενετήρια στοιχεία ύφίστανται 
έν άκαθορίστω μορφή καί κατά την πρώτην παιδικήν ήλικίαν. Ή  γενετήριος όρμή 
σαφώς διαφαίνεται κατά τήν έναρξιν τής ήβης.'Η γενετήριος ζωή έκδηλοϋται παράτώ 
άνηλίκω ύπό διαφόρους μορφάς, φερ’ εΐπεϊν ώς αυτοερωτισμός, ναρκισσισμός κ.ο.κ.

'Ως άνωμαλίαι γενετηρίου φύσεως παρά τή άνηλικότητι λογίζονται ή π ρ ώ ι- 
μ ο ς  έ κ δ ή λ ω σ ι ς  τ ο ϋ  γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ι κ τ ο υ  (ένδεχομένως λό
γω μυήσεως ύπό μεγαλυτέρας ήλικίας προσώπων, ά\ αγνώσεως άνηθίκων ιστοριών, 
παρακολουθήσεως σκηνών γενετηρίου περιεχομένου ώς έπί στενότητος κατοικίας, 
σωματικού τοπικού έρεθισμοΰ τών γεννητικών οργάνων )· ή ύ π έ ρ τ α σ ι ς  τ ο ϋ  
γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ι κ τ ο υ  (ένίοτε συνδέεται μεθ’ ύπερπλασίας τών γεννητι
κών οργάνων τού άρρενος ή πρωίμου έμμήνου ρύσεως τών θηλέων παρατηρεϊται 
συμπεριφορά σαφώς γενετηρίως έχρωματισμένη, λ.χ. γενετήριοι έπιθέσεις κατ’ άλ
λων παιδιών, συνεχής άπασχόλησις τής φαντασίας περί γενετήρια θέματα, έλλει- 
ψις συγκεντρώσεως προσοχής, άϋπνία, εύερέθιστον)· ή ύ π ό τ α σ ι ς  τ ο ϋ  γ ε 
ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ι κ τ ο υ  (ένίοτε συνδέεται μεθ’ ύποπλασίας τών γεννητικών 
οργάνων τού άρρενος ή έπιβραδύνσεως τής έμφανίσεως τής έμμήνου ρύσεως τών 
θη>έων)· ή ά ν ώ μ α λ ο ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς  τ ο ύ  γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  έ ν σ τ ι 
κ τ ο υ  ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  ό μ ο ι ο φ υ λ ο φ ι λ ί α ς .  ('Ο άνθρωπος άπό βιολογι
κής άπόψεωε διέπεται κατά τινα δόξαν ύπό τού «νόμου τής διπλής φυλετικότητος», 
καθ’ δν παν άτομον φέρει έν έαυτώ βιολογικά γενετήρια στοιχεία ού μόνον τού φύ
λου, εις δ έμφανώς άνήκει, άλλά καί τού ετέρου φύλου, έν ω έπί έρμαφροδίτων είναι 
σαφώς άνεπτυγμένα τά γεννητικά όργανα άμφοτέρων τών φύλων. Κατά τήν περί
οδον τής άνηλικότητος ή ένέργεια τού γενετηρίου ένστικτου έκδηλοϋται, ώς άκαθό- 
ριστος έρωτισμός προς πρόσωπα τού περιβάλλοντος άδιακρίτως φύλου- ύπό τοιαύ- 
την δ’ έννοιαν κριτέαι αί τυχόν άπαντώμεναι άμοιβαΐαι θωπεΐαι, περιπτύξεις καί
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6 αμοιβαίος αυτοερωτισμός ανηλίκων τοϋ αύτοΰ φύλου. 'Ομοιοφυλοφιλία άνηλίκων 
δύναται νά έμφανισθή εϊτε ώς βιολογικώς καθοριζόμενη αμαρτία διαπλάσεως, εΐτε 
ως επίκτητος, έξωτερικώς καθοριζομένη. ’Επί της βιολογικής όμοιοφυλοφιλίας 
άπαντώνται συνήθως σωματικαί άμαρτίαι διαπλάσεως, φερ’ εΐπεϊν επί άρρένων εύ- 
ρεΐα λεκάνη, λεπτή φωνή, ελλιπής τρίχωσις, γυναικομαστία, γυναικεία κατανομή 
τοϋ λοιπώδους ίστοϋ, θηλυπρεπής συμπεριφορά, επί θηλέων ύπερτρίχωσις, υπερ
βολική άνάπτυξις τής κλειτορίδος, στενή λεκάνη, τραχύτης της φωνής, άνδροπρε- 
πής συμπεριφορά. Εξωτερικά αΐτια συντελοΰντα εις τήν άνάπτυξιν τής όμοιοφυ
λοφιλίας είναι λ.χ. ή άποπλάνησις καί ό έθισμός εις όμοιοφυλόφιλον γενετήριον 
ίκανοποίησιν, ή έπί μακράν χρονικήν περίοδον συμβίωσις μετ’ ατόμων τοϋ αύτοϋ 
φύλου, λ.χ. έν οΐκοτροφείοις. 'Ο ένεργητικώς όμοιοφυλόφιλνος νέος καί ή παθητι
κός όμοιοφυλόφιλος νεάνις άνήκουσιν εις τήν έπίκτητον όμΟιοφυλοφιλίαν. 'Η βιο
λογική ομοιοφυλοφιλία διαφαίνεται ήδη κατά τήν παιδικήν ή τήν εφηβικήν ήλι- 
κίαν )· ή ά ν ώ μ α λ ο ς  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς  τ ο ϋ  γ ε ν ε τ η ρ ί ο υ  ε ν σ τ ί κ τ ο υ  
ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  κ τ η ν ο β α σ ί α ς  (μικρόνοες άνήλικοι ή νεαροί ποιμένες καί 
ποιμενίδες)· ό ά ν ώ μ α λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  ί κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς  ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  
ά λ γ ο λ  α γ ν ε ί α ς  (αί Ιδιότητες ενεργητικής καί παθητικής άλγολαγνείας άνα- 
φαίνονται ύποτυπωδώς ήδη άπό τής παιδικής ηλικίας, λ.χ. εϊτε άπό ενεργητικής 
πλευράς έπί τάσεως παιδιών προς σκληράν συμπεριφοράν, τυραννίαν ζώων ή συνο- 
μιλήκων, χαιρεκακίας, εϊτε άντιθέτως άπό παθητικής πλευράς έπί τάσεως παιδιών, 
όπως διαπράττωσιν άταξίας καί δέρωνται κ.ο.κ. )· ό ά ν ώ μ α λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  γ ε 
ν ε τ η ρ ί ο υ  ί κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς  ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  α ΐ δ ο ι ο δ ε ι ξ ί α ς  ή 
ύ π ό  μ ο ρ φ ή ν  ρ υ π α ρ ο φ ι λ ί α ς  (ώρισμένοι άνήλικοι άποκομίζουσιν εύά- 
ρεστον γενετήριον ίκανοποίησιν ένασχολούμενοι περί άηδεΐς έντυπώσεις, ώς λ.χ. 
περί τά άηδή έκκρίματα των κοπράνων κ.τ.λ.).

'Η θεραπευτική άγωγή των γενετηρίως άνωμάλων άνηλίκων ρυθμίζεται άνα- 
λόγως τοϋ είδους τής γενετηρίου άνωμαλίας. Ούτως ή καταστολή τής γενετηρίου 
ορμής έπιδιώκεται διά τής άποσπάσεως τής προσοχής, κοπώσεως τοϋ όργανισμοΰ, 
άποφυγής τής μονώσεως, επιδιώξεως συναναστροφής καί τής διαρκοΰς γενικώς άπα- 
σχολήσεως. Έ πί αύτοερωτισμοΰ συνιστάται ή αύτή τακτική" περαιτέρω συνιστών- 
ται γυμναστικαί άσκήσεις, σκληραγωγία, άλλά καί άποφυγή των άπειλών, τιμωριών 
καί τοϋ χαρακτηρισμού τοϋ αύτοερωτισμοΰ ώς άμαρτίας καί ώς λίαν έπιβλαβοΰς 
κ.ο.κ. Έ ν τοϊς οΐκοτροφείοις συνιστάται αύστηρά έπιτήρησις. Κατά τήν ήβην δέον 
νά γίνηται διαφώτισις περί τής σημασίας τής γενετηρίου πράξεως καί περί τών 
άφροδισίων νόσων.

γγ ')  «Αΐ άνωμαλίαι τοϋ όρμεμφύτου τής κοινωνικότητος». Πρόκειται περί 
παθολογικών έκδηλώσεων έν τή κοινωνική συμπεριφορά τοϋ άτόμου, ώς ύπό τήν 
μορφήν τής πορειομανίας, κλεπτομανίας, πυρομανίας, φονομανίας, μανίας πρός παι
δοκτονίαν.

Προφανώς καί εις τοιαύτας άνωμαλίας τών ορμητικών λειτουργιών άναφέ- 
ρεται ό Π.Κ., άρθρ. 123 § 1, διά τής φράσεως : «έάν ούτος (ό άνήλικος)... έμφανίζη 
άνώμαλον καθυστέρησιν τής... ήθικής άναπτύξεώς του».

β ') Ά ν ω μ α λ ί α ι  μ ν η μ ο ν ι κ ώ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν .  Νοητεαι ως πε
ριλαμβανόμενα’. ένταΰθα αί άνωμαλίαι περί τά διάφορα στοιχεία τής μνημης, ως 
περί τήν πρόσληψιν, έναπόθεσιν, συντήρησιν ή άναπαραγωγήν, δημιουργουμενων 
εΐτε παραποιήσεων (μνημονικά σφάλματα, μυθοπλασίας φανταστικαί ψευδολ.ογίαι), 
εΐτε μερικών ή ολικών έλλείψεων τής μνήμης (μόνιμοι ή πρόσκαιροι άμνησίαι, μνη
μονικά κενά, μερικαί μνημονικαί άπώλειαι).

γ ' ) Ά ν ω μ α λ ί α ι  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς .  Νοητέαι ώς περιλαμβανόμενα’, έν- 
ταϋθα αί άνώμαλ.οι έκδηλώσεις περί τήν έντασιν, έκτασιν, κατεύθυνσιν καί τας φυ- 
σιολογικάς μεταβολάς τής συνειδήσεως, φερ’ εΐπεϊν διάφοροι ύπνικαί άνωμαλίαι,
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συσκότισις, θόλωσις ή κατάργησις της συνειδήσεως, άνωμαλίαι περί τον προσανα
τολισμόν.

7. ’Ενδιάμεσοι καταστάσεις δημιουργοϋσαι ψνχικάς διαταράξεις. ’Ανωτέρω 
έμνημονεύθησαν αί διάφοροι γενικαί κατηγορίαι νοσηρών ή παθολογικών (άνωμά- 
λων) τύπων. Ούχ ήττον, βάσει τών θετικών καί εμπειρικών δεδομένων, άπαντώμεν 
έν τη καθ’ ήμέραν ζωή τό μέν παρά τη αύτη προσωπικότητι πολυμορφίαν συν
δυασμών νοσηροτήτων καί άνωμαλιών (συμμιγείς τύπους), τό δέ πλήθος προσωπι
κοτήτων άνηκουσών εις διαμέσους κυμαινομένας ομάδας.

8. Γενικόν συμπέρασμα. Αί διάφοροι πνευματικαί καί ψυχικαί άτέλειαι καί 
παθήσεις δύνανται νά έκδηλωθώσι καί κατά την διάρκειαν τής παιδικής καί εφη
βικής ηλικίας. Ούχ ήττον κατά κανόνα αύται δεν γίνονται άτιληπταί όπο τοϋ περι
βάλλοντος, ώς διερχόμεναι λανθάνουσαν καί επομένως έπικίνδυνον μορφήν, ιδίως 
διότι έκλαμβάνονται ώς συνήθεις ψυχικαί άνωμαλίαι έκ τών φυσιολογικώς συμπα- 
ρομαρτουσών προς την φάσιν τής παιδικής καί εφηβικής ηλικίας (ψευδολ ογίαι, άφαι- 
ρέσεις χρημάτων κ.τ.λ., μικραί άπάται, μικραί διαρρήξεις, άπόπειραι εμπρησμού, 
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, άπουσίαι έκ τής οικίας ή τού σχολείου, προστριβαί προς 
τούς οικείους, τούς ομηλίκους καί τούς διδασκάλους, άλητική συμπεριφορά, άστά- 
θεια). Τοιουτοτρόπως έν τη καθ’ ήμέραν ζωή αί έν λόγω παθήσεις άποκαλύπτονται 
ούχί έγκαίρως, αλλά τό πρώτον από τής εισόδου τοϋ άτόμου εις την πρώτην φά- 
σιν τής ωρίμου ηλικίας.

Άλλ’ έκ τών έν λόγο) άτελειών καί παθήσεων δημιουργοϋνται σοβαραί δυσχέ
ρεια'. προς προσαρμογήν τών άνηλίκων εις την οικογενειακήν, σχολικήν, έπαγγελ- 
ματικήν καί την γενικωτέραν κοινωνικήν ζωήν. ’Εντεύθεν διαμορφοΰται παρ’ αύ- 
τοΐς έπικίνδυνος προδιάθεσις προς άποδοχήν διαφόρων δυσμενών άντικοινωνικών 
έπιδράσεων, λ.χ. προς ανατρεπτικήν, πορνικήν, άλητικήν κ.ο.κ., άρα καί εγκληματι
κήν συμπεριφοράν, κατά ποσοστόν έξικνούμενον υπέρ τό 50%. Ώ ς έκ τούτου κα- 
ταλήγομεν εις τό συμπέρασμα οτι ή άντιμετούπισις τής νεανικής έγκληματικότητος 
έκ μέρους τών άρμοδίων οργάνων (τών επιτροπικών δικαστών καί τών δικαστών άνη
λίκων, τής παιδονομίας (άστυνομίας άνηλίκων), τών έπιμελητών άνηλίκων, τών 
πάσης φύσεως ιδρυμάτων άνηλίκων, τών προστατευτικών εταιριών τών άνηλίκων 
καί άλλων) δέν δύναται νά άντιμετωπισθή άνευ γνώσεως ύπ’ αύτών τής ψυχοπα
θολογίας τής παιδικής καί έφηβικής ηλικίας.

Καταλήγοντες συμπεραίνομεν ότι όφείλομεν νά λάβωμεν μέριμναν τό μέν υπέρ 
έφαρμογής τών κανόνων τής «Ψυχικής Υγιεινής τής Παιδικής καί τής Έφηβικής 
Ηλικίας» (Seelische Hygiene), τό δ’ υπέρ έφαρμογής τών κανόνων τής «Θερα
πευτικής ’Αγωγής».

’Από τής πρώτης άπόψεως ύποστηρίζομεν ότι, έάν δημιουργήσωμεν ώρισμέ- 
νας εύνοϊκάς κοινωνικάς συνθήκας, θά είναι δυνατόν νά προλάβωμεν ποσοστόν τι 
δυσμενών έξελ ίξεων, άπό δέ τής δευτέρας ότι, έάν δημιουργήσωμεν εύνοϊκάς συν
θήκας θεραπευτικής, σωφρονιστικής καί μετασωφρονιστικής χειραγωγήσεως τών 
πνευματικώς καί ψυχικώς ύπολελειμμένων άνηλίκων, είναι λίαν πιθανόν ότι θά δυ- 
νηθώμεν νά διαπλάσωμεν ώρισμένον μέν ποσοστόν έξ αύτών εις κοινωνικώς χρη
σίμους άνθρώπους, έτερον δέ ποσοστόν νά χαταστήσωμεν τουλάχιστον άβλαβεΐς. 
Πάντως δέον νά γίνη σαφώς νοητόν ότι ή άσκησις τής θεραπευτικής άγωγής τών 
άνηλίκων δέν πρέπει έν τη έφαρμογη νά λάβη τήν μορφήν τής τυπικής έκτελέσεως 
τών άποφάσεων τών δικαστηρίων άνηλίκων, άλλά νά άποτελέση τμήμα οργανικόν 
τής ένιαίας άντιεγκληματικής κρατικής πολιτικής. ’Από τής τελευταίας ταύτης 
άπόψεως άναμένομεν, μετ’ έλπίδων, καρποφόρου δράσιν έν τη πράξει παρά τοϋ 
πρωτοπόρου Εθνικού Ιδρύματος τών Βασιλέων.

I. Π Α Π Α Ζ Α ΧΑ Ρ ΙΟ Υ
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Νά καί μια ύπόθεσι πολύ παράξενη, πολύ μπερδεμένη, μέ μεγάλο μυστήριο 
πού είχε τις πιο περίεργες εξελίξεις, άπο άνακριτικής πλευράς δηλαδή, πού μπορεί 
νά φαντασθή κανένας. Γιατί ήταν κι αυτή μια άστυνομική σπαζοκεφαλιά καί ή άλή- 
θεια ήταν ή πιο άπίθανη πού μπορούσε νά φαντασθή ένας άνθρωπος γιατί ήταν 
φαινομενικά άντίθετη προς ενα σωρό πραγματικά γεγονότα. Καί δμως δλα εξηγή
θηκαν στο τέλος μιά χαρά καί ή πραγματική Αλήθεια έλαμψε...

Θυμάμαι, σάν νάναι τώρα, τον μακαρίτη τον φίλο μου Εισαγγελέα των Πλημ- 
μελειοδικών, το Γιώργο τον Κιουρτσάκη, πού έκεϊνο τδ πρωινό, τήν Πέμπτη 12 
Νοεμβρίου τού 1925, μόλις μέ είδε, μέ ένα «κάτι καλό γιά σένα καί κάτι κακό γιά 
μάς», μοϋ έδωσε νά διαβάσω ένα ένδιαφέρον τηλεφώνημα, πού μόλις τού το είχαν 
φέρει έκείνη τή στιγμή. Καί νά τί έγραφε έκεϊνο το τηλεφώνημα :

«Μεταξύ Νέας ’Ιωνίας καί Νέας Φιλαδέλφειας καί εις ξηράν κοίτην χειμάρ
ρου Κουνουπίτσας έκβάλλοντος εις το ρεύμα τού Ποδονύφτη καί εις άπόστασιν 
χιλιομέτρου βορειοανατολικούς ομωνύμου γεφύρας, άνευρέθη πτώμα νέου άνδρος κα
λής έξωτερικής έμφανίσεως καί άγνώστου ταυτότητος. Πτώμα φέρει τραύμα διά 
περιστρόφου εις άνω αριστερόν μέρος τού κρανίου. Πρόκειται περί εγκλήματος. Διε- 
τάξαμεν φρούρησιν πτώματος δολοφονηθέντος καί παρακαλοΰμεν παραγγείλατε άν- 
τεισαγγελέα, άνακριτήν καί ιατροδικαστήν μεταβώσιν επί τόπου προς ένέργειαν 
δεόντων. Τμήμα Χωροφυλακής Νέας ’Ιωνίας».

Αύτό το τηλεφώνημα, πριν άναστατώση εμάς τούς άστυνομικούς συντά- 
κτας, γιατί έσπευσα νά ειδοποιήσω καί τούς άλλους συναδέλφους γιά το συνταρα
κτικό νέο, είχε προκαλέσει άληθινό συναγερμό στήν Εισαγγελία πού οί υπηρεσίες 
της τηλεφωνούσαν στή Σήμανσι νά στείλουν φωτογράφο καί σχεδιαστή γιά νά κά
νη σχεδιάγραμμα καί νά πάρη φωτογραφίες τού πτώματος καί άνιχνευτάς γιά τί
ποτε ίχνη ή δακτυλικά άποτυπώματα καί ό ιατροδικαστής, ό μακαρίτης ό Γεωργαν- 
τάς, τηλεφωνούσε νά έλθη άμέσως ό βοηθός καί ό κλητήρας τού ιατροδικαστικού 
εργαστηρίου καί τέλος ό γραμματέας νά πασχίζη νά βρή κανένα σωφέρ διατεθει
μένο νά μεταφέρη τις άρχές στον τόπο τού έγκλήματος καί νά τις φέρη πίσω, περι- 
μένοντας ένα ολόκληρο χρόνο γιά νά πάρη τά λεπτά του άπό τό σπαγγοραμμένο 
τότε διευθυντή τών Οικονομικών 'Υπηρεσιών τού 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης πού 
τις περισσότερες φορές άπέρριπτε τά σχετικά κονδύλια. Μά πού νά δεχθή κανένας 
σωφέρ νά μπλέξη τότε μέ τήν αφόρητη γραφειοκρατία τού 'Υπουργείου καί έτσι 
πάλι οΐ άστυνομικοί συντάκται άναλάβαμε μέ τά αυτοκίνητα, πού πλήρωναν οί εφη
μερίδες μας, νά παραλάβουμε καί τις άρχές μαζί μας.

'Όλοι τους πραγματικά τακτοποιηθήκανε στά αύτοκίνητά μας καί ξεκινήσα
με. ’Ανακριτής ήταν ό τότε πρωτόδικης Μίνως Ζωρζάκης, έξάδελφός μου, ό περί
φημος κατόπιν άνακριτής τής άποπείρας δολοφονίας κατά τού άειμνήστου ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου, πού βρήκε τραγικό θάνατο εύθύς μετά τήν άπελευθέρωσι στο ναυάγιο 
τού «Σπερχειού» πηγαίνοντας ώς έφέτης στή Σύρο. Τά αύτοκίνητά μας τότε στα
μάτησαν κοντά στον ξεροπόταμο άλλά σέ άρκετή άπόστασι, καί μέ προσοχή γιά 
να μή καταστρέψωμε τίποτε ίχνη προχωρήσαμε ώσπου νά βρούμε κάποιο βολετό 
μέρος πού ή όχθη νά μήν ήταν καί τόσο άπότομη γιά νά μπορέσωμε νά κατεβοΰμε 
κάτω. Καί όταν κατεβήκαμε προχωρήσαμε σιγά σιγά καί σέ μιά άπότομη στροφή 
τού ρεύματος βρεθήκαμε μπροστά στο πτώμα.

’Αναπολώντας στή μνήμη μου τά περασμένα, θυμάμαι ότι ό σκοτωμένος ή
ταν ένας νέος, ώς τριάντα χρόνων πάνω κάτω, μελαχροινός, αδύνατος, ωραίος,
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μέ μπλέ ριγέ ροΰχα της ώρας καί μέ τά μάτια του άνοικτά καί γουρλωμένα άπό το 
άντίκρυσμα τοϋ ξαφνικού θανάτου. Τό δεξί πόδι μισολυγισμένο στο γόνατο. Πα
πούτσια μαΰρα, κάλτσες ριγέ. Μεταξύ άριστεροϋ αύτιοϋ καί τής κορυφής τοϋ κεφα
λιού μια μικρή τρυπίτσα, μια τόση δα μικρή τρυπίτσα άπό σφαίρα περιστρόφου, 
άπο τήν οποία έφυγε ή ζωή τοϋ παλληκαριοϋ καί μπήκε ό θάνατος. Στα χείλια τοϋ 
τραύματος λίγο, μά πολύ λίγο ξερό αίμα. Τόσο λίγο πού μας έκανε έντύπωσι. Πι
στόλι δεν υπήρχε πουθενά. 'Ο θάνατος θά είχε συμβή πριν άπο κάμποσες μέρες, 
πριν άπο καμμιά βδομάδα, γιατί εϊχεν άρχίσει γύρω άπό τήν πληγή νά φαίνωνται 
τά σχετικά άσπρα σκουλικάκια. Επίσης παρατηρήσαμε ότι τά ροΰχα του σάν νά 
είχαν βραχή κάπου καί κάποτε μέ νερό καί είδαμε καί ίχνη άμμου επάνω τους.

— Λοιπόν γιατρέ τί λέει τό τραύμα ; ρώτησε ό μακαρίτης ό άνακριτής Ζωρ- 
ζάκης τον ιατροδικαστή Γεωργαντά.

— Τό βλέπετε καί μόνοι σας, είπε εκείνος. Είσοδος τού βλήματος πάνω άπό 
τον άριστερό κρόταφο. Τραύμα όχι έξ έπαφής, γιατί δέν παρατηρεΐται κάψιμο άπό 
τή φλόγα εις τά χείλη τού τραύματος. Δέν συζητώ γιά ίχνη μπαρουτιού γιατί — 
άν καί μοΰ φαίνεται περίεργο — τό τραύμα φαίνεται νά έχη πλυθή σέ νερό. Νά έ'χη 
μουσκέψει σ’ αύτό. 'Η  σφαίρα πού τον σκότωσε πρέπει νά ρίχτηκε άπό κάποια 
άπόστασι. ’Ό χι μεγάλη γιατί άλλοιώς θά πέρναγε τό κρανίο πέρα ώς πέρα. Πρέ
πει νά τή βρούμε μέσα στον εγκέφαλο στή νεκροτομή. Κακώσεις ή άλλο τί δέν βλέ
πω. Μιά καί κάτω.

—'Ώστε έ'γκλημα λοιπόν ; ξαναρώτησε ό άνακριτής.
—Ά  ! Αύτό θά τό βρήτε σείς κ. άνακριτά. Έ γώ  λέω καί γράφω ό,τι βλέπω. 

Αύτά είδα. Αύτά είπα. "Οτι ό θάνατος οφείλεται εις σφαίραν πυροβόλου όπλου, 
ότι ό πυροβολισμός έρρίφθη έκ μικράς άποστάσεως, άλλά πάντως έξ άποστάσεως 
καί όχι έξ έπαφής, μέ είσοδον τού βλήματος άνωθεν τής άριστερας κροταφικής χώρας.

Καί βέβαια. "Ετσι έπρεπε νά ήταν. "Εγκλημα. Δέν μπορούσε νά είναι παρά 
έγκλημα. Αύτή ήταν ή γνώμη όλων μας άπό τήν πρώτη ματιά πού είχαμε ρίξει 
στήν αύτοψία. Έπυροβόλησαν τό δυστυχισμένο παλληκάρι μέ περίστροφο ή μέ πι
στόλι άριστερά στο κεφάλι καί τον άφησαν στον τόπο. Άλλά ποιος ήταν ό δράστης 
ή οί δράσται τοϋ έγκλήματος ; "Αγνωστοι.

Μά γιά. νά βρούμε τούς δράστας έπρεπε νά βρεθή πρώτα πρώτα ποιος ήταν 
ό πεθαμένος. Καί έπάνω του δέν βρέθηκαν παρά λίγες δεκάρες μονάχα. Ληστεία 
λοιπόν ; Μμμ. "Ισως. Άλλά ένώ δέν βρέθηκαν λεπτά, ένώ δέν βρέθηκε πορτοφόλι, 
βρέθηκε ένα χονδρό χρυσό δαχτυλίδι στό δεξιό παράμεσο δάκτυλο μέ τό σύμπλεγ
μα τών γραμμάτων Χ.Σ. ή Σ.Χ. καί ένα χρυσό ρολόι μέ τή χρυσή άλυσσίδα του. 
Τί διάβολο ; Θά τον έλήστευαν καί θά τοϋ έπαιρναν τό πορτοφόλι ή τά λεπτά πού 
είχε άπάνω του καί θά τοϋ άφιναν τό δακτυλίδι, τήν καδένα καί τό ρολόι πού κά
νανε τόσες χιλιάδες ; Παράξενα πράγματα. Άλλά βρέθηκε έπάνω του καί ένα κλει
δί. Ό τα ν  κλειδί δωματίου ξενοδοχείου καί είχε έπάνω του έναν άριθμό. Τον άρι- 
θμό 10. Ποιο όμως ήταν τό ξενοδοχείο πού έμενε ό σκοτωμένος ; Ό τα ν  στήν Α 
θήνα, στον Πειραιά, στά Περίχωρα ; Ποΰ ; Νά λοιπόν περίπτωσις πού έπρεπε νά 
βοηθήση ό τύπος τις άρχές γιά νά βροΰνε ποιος ήταν ό σκοτωμένος καί άπό έκεΐ 
νά βρεθοΰν τά αίτια τοϋ έγκλήματος καί οί δράσται.

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας έγινε καί ή νεκροτομή καί σ’ αύτήν προσδιω- 
ρίσθηκε καλύτερα ή άπόστασις τοϋ πυροβολισμού πού θά ήταν δέκα μέ 15 έκατο- 
στά άπό τήν όπή εισόδου τής σφαίρας καί βρέθηκε καί τό βλήμα.

Ό τα ν  άπό περίστροφο Γκόλντ-Σμίθ. Καί τήν άλλη μέρα φουντώσαμε τό 
έγκλημα τής Κουνουπίτσας στις έφημερίδες μέ φωτογραφίες τοϋ πτώματος τοϋ 
άγνώστου, περιγραφή τών χαρακτηριστικών του καί τών ένδυμάτων του καί μέ 
έντυπωσιακούς τίτλους γιά τό μυστήριο πού έκρυβε τό κλειδί τοϋ ύπ’ άριθ. 10 δω-
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ματίου τοϋ άγνωστου ξενοδοχείου. Στο άναμεταξύ το άπόγευμα καί δεύτερη αυ
τοψία καί έρευνα στο ρεΰμα της Κουνουπίτσας μέ δλους τούς άνακριτικούς παρά
γοντας καί τον ιατροδικαστή. Καί φυσικά κι’ έμας τούς αστυνομικούς ρεπόρτερς. 
Προσπαθούσαμε να βρούμε ίχνη. 'Ο γιατρός ό Γεωργαντάς ήταν κατηγορηματικός 
σ’ αύτό τό ζήτημα οτι ό φόνος δεν είχε γίνει έκεΐ δπου είχε βρεθή τό πτώμα.

—'Ο φόνος δέν έγινε έδώ, έλεγε καί τό πρωί καί έπανελάμβανε τό άπόγευμα. 
Κάπου άλλου έγινε. Τό ξερό αίμα πού βρέθηκε στα χείλη τοϋ τραύματος είναι πο
λύ λίγο. Θά έτρεχε πολύ περισσότερο. Θά έσχημάτισε λεκέδες μεγάλους καί στά 
ρούχα καί κάτω ή γύρω στο πτώμα καί έτσι θά γράφατε καί σείς οί έφημεριδο- 
γράφοι δτι «τό πτώμα έκειτο ύπτιον έπί κατερύθρου άποξηρανθείσης λίμνης αί
ματος».

Καί ό μακαρίτης ό Γεωργαντας συνηθισμένος άπό πτώματα καί έγκλήματα, 
γέρος πιά, άρχισε νά πειράζη έμάς τούς άστυνομικούς ρεπόρτερς μεταχειριζόμενος 
τις φράσεις τού άστυνομικοΰ ρεπορτάζ τών άρχών τού αίώνος, τής έποχής δηλα
δή τού Πέτρου Κανελλίδη τών «Καιρών» καί τού Βλάση Γαβριηλίδη τής «Άκρο- 
πόλεως».

Παρ’ δλα δμως τά πειράγματα ή παρατήρησις τού ίατροδικαστοΰ ήταν σω
στή. Κάπου άλλοΰ είχε γίνει τό φονικό έκεΐ, δπου έπρεπε νά ύπάρχη καί περισσό
τερο αίμα. Πού δμως ; Σέ κέντρο ή σέ σπίτι στήν ’Αθήνα ή σέ προάστιο καί εί
χαν μεταφέρει έκεΐ τό πτώμα μέ άμάξι ή μέ αύτοκίνητο καί τό είχαν πετάξει μέ
σα στο ρεύμα ; Μά έπρεπε στή γύρω περιοχή νά παρατηρήσωμε άχνάρια άπό ρό
δες άφοϋ μέ τά πρωτοβρόχια δλη έκείνη ή περιφέρεια ήταν μούσκεμα άπό τήν υγρα
σία καί τέτοιο πράγμα δέν είχαμε δή. Οί μόνες ροδιές ήτανε άπό τά δικά μας τά 
αύτοκίνητα. "Ολο τό έδαφος άπάτητο. Στην όχθη έπάνω έκεΐ πού βρέθηκε τό πτώ
μα βρέθηκαν άχνάρια άπό παπούτσια. Μά αυτά άνήκαν σέ ένα μονάχα ζευγάρι άν- 
τρικά, δέν ήταν τού θύματος καί δέν μπορεί νά ήταν τού δράστη, γιατί ένας άνθρω
πος δέν μπορούσε νά κουβαλάη σκοτωμένο άνθρωπο στήν πλάτη του καί νά κα- 
τέβη άπό έκεΐ. "Αλλως τε άποδείχθηκε δτι τά άχνάρια αύτά άνήκαν σέ κάποιον 
τσοπάνο πού είχε πάει έκεΐ πριν άπό μάς καί κοιτούσε τούς χωροφύλακες πού φύ
λαγαν μέσα στο ρεύμα τό πτώμα τού άγνωστου νέου.

Νά είχε γίνει τό έγκλημα μέσα στον ξεροπόταμο ; Πώς δμως μπόρεσαν νά 
παρασύρουν ως έκεΐ τό θύμα ; Μήπως γιά καμμιά σεξουαλική άφορμή ; Μά ό σκο
τωμένος δέν φαινόταν ούτε γιά παιδεραστής οΰτε γιά παθολογικά έκφυλος τύπος. 
Γιά καμμιά γυναίκα ; "Ισως. Καί γι’ αύτό ψάξαμε μισό χιλιόμετρο πάνω καί μι
σό χιλιόμετρο κάτω άπό τό μέρος πού βρέθηκε τό πτώμα τού νέου χωρίς νά βρούμε 
τίποτε τό καινούργιο. Κανένα νέο άχνάρι.

— Ξέρεις τί λέω μαθές κ. άνακριτά ; είπε ξαφνικά καθώς γυρίζαμε άσκοπα 
ώρες ολόκληρες κάτω στο ρεΰμα ό γραμματικός τού μακαρίτη τού Ζωρζάκη, ό Πί
στης ό Νεράντζης, ένας άγαθώτατος καί καλώτατος τύπος άπό τήν Κέρκυρα.

— Τί λές Νεράντζη ; Πές μας τη γνώμη σου καί σύ, τοϋ είπε ό άνακριτής.
— Λέω μαθές, μπάς καί τόν έφεραν μέ κανένα άεροπλάνο καί τον έπέταξαν 

άπό ψηλά καί ήλθε τό πτώμα ούρανοκατέβατο γιά νά μάς κάνη νά σπάμε τά κε
φάλια μας χωρίς νά βρίσκουμε άκρια...

Κανένας δέν έγέλασε μέ τό μακάβριο άστεΐο. Τό μυστήριο υπήρχε βαθύ καί 
άπόλυτο. Πίταν μιά πραγματική σπαζοκεφαλιά. Καί στή διαλεύκανσι συνετέλεσε 
πάρα πολύ ό τύπος γιατί μόλις δημοσιεύσαμε στις έφημερίδες δτι ό άγνωστος όμορ
φος μελαχροινός νέος έπρεπε νά έμενε σέ κάποιο ξενοδοχείο στήν ’Αθήνα, στόν 
Πειραιά ή στά προάστια καί στο ύπ’ άριθ. 10 δωμάτιο, ύστερα άπό λίγες ώρες 
έξακριβώθηκε ή ταυτότης τού σκοτωμένου παλληκαριοΰ. Γιατί παρουσιάστηκε στόν 
άνακριτή ό διευθυντής τοϋ ξενοδοχείου «Άστόρια» καί είπε δτι νομίζει δτι άναγνω-



Ό  σκοτωμένος στο ρεϋμα της «Κουνουπίτσας» 735

ρίζει ότι τό πτώμα ανήκε σ’ ένα νοικάρη του, τον Χρηστό Δ. Στέφο ή Στεφανίδη, 
25 χρόνων, πού καθώς είχε γράψει στο δελτίο του είχε φθάσει άπό την Πάτρα στην 
’Αθήνα μέ το βαπόρι «Έλβίρα» στις 31 ’Οκτωβρίου καί είχε μείνει στο ξενοδοχείο 
του στο ύπ’ άριθ. 10 δωμάτιο, μαζί μέ ένα φίλο του μεγαλέμπορο Πατρινό, τον 
Κ.Π. Μά ή υποψία αύτή μεταβλήθηκε άμέσως σέ βεβαιότητα όταν ό διευθυντής 
του ξενοδοχείου πήγε στο μικρό νεκροτομείο τής όδοϋ Σωκράτους καί άνεγνώρι- 
σε αδίστακτα τό πτώμα τοΰ νέου πού δεν είχε άκόμα ταφή.

'Ο διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου έ'δωσε μάλιστα εύθύς άμέσως πολύτιμες πλη
ροφορίες στήν άνάκρισι. Ό  μακαρίτης Στέφος ή Στεφανίδης είχε ενα έμπορομεσι- 
τικό γραφείο στήν Πάτρα μαζί μέ ενα συνεταίρο του, τόν Γιάννη τον Παπακων- 
σταντινόπουλο, καί καθώς είχε πή είχε έλθει έδώ στήν ’Αθήνα για έμπορικές δου
λειές τής Εταιρείας. Μά άπό τόν ξενοδόχο ό άνακριτής Ζωρζάκης έμαθε ότι ό Στέ
φος ή Στεφανίδης κάθε άλλο παρά για δουλειές έμπορικές είχε άσχοληθή γιατί μέ 
τόν φίλο του τό μεγαλέμπορο είχαν οργιάσει σέ γλέντια καί σέ διασκεδάσεις.

— Γλεντούσαν άπό τό πρωί έως τό βράδυ μέ κάτι μικρούλες. Κάτι παστρι
κές πού τούς πούλησαν έρωτα καί τούς μάδησαν σαν κοτόπουλα για καλά, είπε ό 
ξενοδόχος στον άνακριτή. Ό  Στέφος έφυγε τό πρωί άπό τό ξενοδοχείο καί φορού
σε μονάχα τό παλτό του καί φεύγοντας μού είπε 6τι τό άπομεσήμερο θά έφευγε 
μέ τό φίλο του γιά τήν Πάτρα. Μά δέν τόν ξαναεΐδα. Στις 2 τό μεσημέρι ήλθε βια
στικός ό φίλος του ό μεγαλέμπορος καί πήρε τά πράγματά του καί ρώτησε γιά τό 
λογαριασμό.

— Διακόσιες πενήντα έξ δραχμές καί γιά τούς δυό σας, άπάντησα.
—’Ό χι, έγώ θά σού δώσω μονάχα τις 128 τις δικές μου, είπε ό Κ.ΓΙ. Τά δι

κά του θά έλθη νά στά πληρώση ό ίδιος. Δέν θά τού πληρώσω καί τά χρέη του. 
’Αρκετά...

Καί κατέληξε :
—Ό  Στέφος όμως δέν ξαναπάτησε στο ξενοδοχείο καί σήμερα διάβασα στις 

έφημερίδες γιά τό πτώμα πού βρέθηκε καί ήλθα καί τόν βρήκα σκοτωμένο. Ποιος 
νά τόν σκότωσε καί γιατί ;

—’Άλλο τίποτε ξέρεις ; τόν ρώτησε ό άνακριτής.
— Πώς ! Στις 6 Νοεμβρίου ήλθαν δύο κύριοι καί τόν ζήτησαν στο ξενοδοχείο. 

Τούς είπα ότι είχε χαθή ξαφνικά καί παραξενευτήκανε πολύ.
— Περίεργο, είπε ένας άπ’ αύτούς. Καί έκείνη τήν ήμέρα πού χάθηκε, τήν 

Τετάρτη, πέρασε γιά μιά στιγμή άπό τό σπίτι μας καί άφησε τήν καμπαρντίνα 
του καί είπε ότι θά γυρίση σέ δυό λεπτά γιά νά τήν ξαναπάρη. Καί δέν φάνηκε. Ή  
καμπαρντίνα του είναι άκόμα σπίτι μας.

— Τούς ξέρεις αύτούς τούς δύο κυρίους πού τόν ζήτησαν; ρώτησε ό άνα- 
κριτής.

—’Ό χι, πρώτη φορά τούς είδα καί τελευταία.
Ό  άνακριτής ένήργησε πιά κεραυνοβόλα. Δέν είχε στοιχεία νά πιάση έστω 

καί ώς όποπτο τόν μεγαλέμπορο Π.Κ., άλλά έπεκοινώνησε μέ τήν ’Αστυνομία Πό
λεων στήν Πάτρα καί μέ τήν εκεί Γενική ’Ασφάλεια καί παρεκάλεσε νά τόν ειδο
ποιήσουν ότι ήταν πολύ μεγάλη άνάγκη νά έλθη στήν ’Αθήνα άμέσως γιά νά τόν 
έξετάση γιά τή διελεύκανσι μιας σπουδαίας ποινικής ύποθέσεως πού είχε κάποια 
άνάμιξι καί νά φροντίση νά ξεδιαλύνη τή θέσι του. ’Επίσης ζήτησε νά έξετάσουν 
τόν πατέρα του καί τό συνεταίρο τού Στέφου. Ό  πατέρας του, ένας πτωχός καθη
γητής τοΰ Γυμνασίου, συντρίμι άπό τό θάνατο τού μοναχογυιοΰ του, είπε ότι είχε 
δώσει στό Χρήστο του 18.000 δραχμές γιά νά άνοιξη τό έμπορομεσιτικό του γρα
φείο. Μά τά έφαγε τά λεπτά ό γυιός του καί τού έδωσε κι’ άλλα. ’Επίσης είπε ότι ό 
γυιός του φεύγοντας άπό τό σπίτι του άπό τήν Πάτρα έπήρε μαζί του, ίσως για
τί φοβόταν κάτι, καί τό περίστροφο τού πατέρα του μάρκας Γκόλντ Σμίθ. Ό  συ-
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νεταΐρος του Παπακωνσταντινόπουλος πάλι είπε δτι ό σκοτωμένος πιά συνεταίρος 
του φεύγοντας για την ’Αθήνα του είχε πάρει δλο σχεδόν τό ταμείο της Εταιρείας, 
καμμιά σαρανταριά χιλιάδες δραχμές γιά νά κλείση εμπορικές δουλειές.

'Ο άνακριτής έν τώ μεταξύ καί πριν συγκεντρώση άπό την Πάτρα όλες αύ- 
τές τις πληροφορίες έπήγε εις τό ξενοδοχείο «’Αστάρια» καί έκανε έρευνα στις δυο 
βαλίτσες τοϋ Χρήστου Στέφου χωρίς νά βρή τίποτε άλλο παρά έσώρρουχα καί ένα 
δυο παληές φορεσιές. “Ιχνος τοϋ πιστολιού τοϋ πατέρα του δέν βρέθηκε. Προφανώς 
αύτοί πού έσκότωσαν τον κακομοίρη τον Στέφο τοϋ τό είχαν πάρει.

Τήν άλλη μέρα έφθασε άπό την Πάτρα καί ό μεγαλέμπορος Π.Κ., παρακο- 
λουθούμενος άπό όργανα τής Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών μέ πολιτικά χωρίς αύ- 
τός νά τό έχη άντιληφθή. Έσπευσε άμέσως στο γραφείο τοϋ άνακριτοΰ. Σάστισε. 
’Έτρεμε. Έτραύλιζε. ’Έπεφτε σέ άντιφάσεις.

— Τον ξέρατε έναν Χρήστο Στέφο ή Στεφανίδη, τό γυιό τοϋ κ. Δημήτρη Στέ
φου τοϋ καθηγητοΰ ; ήταν ή πρώτη έρώτησις τοϋ άνακριτοΰ.

— Ναι, έξ δψεως. Τον είχα κάποτε γνωρίσει στην Πάτρα. Μοϋ τον είχαν 
συστήσει...

—’Έχετε καιρό νά τον δήτε ;
— Μά άρκετό... Μήνες ίσως...
— Θέλω τήν άλήθεια κύριε, είπε μέ θυμό ό άνακριτής. Καί σείς ήλθατε 

έδώ άπό τήν Πάτρα πού σάς έκάλεσα καί άρχίζετε νά μοϋ άραδιάζετε ψέμματα. 
Μοϋ λέτε δτι έχετε μήνες νά τον δήτε καί σείς μένατε πριν άπό λίγες μέρες στο ξε
νοδοχείο «’Αστάρια», στο ύπ’ άριθ. 10 δωμάτιο... Γιατί ήλθατε έδώ ;

— Γιά εμπορικές υποθέσεις... Γιά έμπορικές εργασίες...
— Τί είδους έργασίες ; Πέστε μου τί δουλειά είχατε άκριβώς, μέ ποιους καί 

πότε καί ποΰ τούς είδατε ;
'Ο άνθρωπος φαινόταν πολύ στενοχωρημένος. ΤΗταν φανερό δτι κάτι έκρυ

βε. Γιά μιά στιγμή φάνηκε δτι κάτι ήθελε νά πή καί κόμπιαζε. Δέν έλεγε στήν 
άρχή τίποτε πού νά διαλευκάνη τήν ύπόθεσι. Κάτι μυστήριο κρυβόταν πίσω άπό 
δλα αυτά τά καμώματά του. Τί δμως ; Τό δνομα τοϋ μεγαλεμπόρου ήταν πασίγνω
στο καί θά πήγαινε πολύ νά τον θεωρήση κανείς γιά ένοχο αν δέν παρουσιαζόντου
σαν ένα σωρό ενδείξεις.

— Θά μάς πήτε μέ ποιούς ήλθατε σέ έπικοινωνία καί γιά ποιές έμπορικές 
υποθέσεις ;

*0 Κ.Π. κομπιάζοντας πάντοτε άνέφερε μερικά ονόματα έμπορων καί βιο- 
μηχάνων, είπε κάτι γιά άγορές καί γιά πωλήσεις. Μασημένα λόγια δμως. Πίταν 
ολοφάνερο δτι έλεγε ψέμματα. Ό  άνακριτής έχασε πιά τήν υπομονή του καί τοϋ εί
πε άπότομα.

— Τό ξέρετε δτι τον φίλο σας τον βρήκαμε προχθές σ’ ένα ξεροπόταμο πέ
ρα άπό τον Ποδονύφτη, τά Πατήσια, μέ μιά σφαίρα στο κεφάλι ; Σκοτωμένο. Πι
στόλι δέν βρέθηκε. Τό ξέρετε ;

— Τό διάβασα... Τά έμαθα άπό τις έφημερίδες στήν Πάτρα. Θά είναι σκλη
ρό πράγμα γιά τούς κακόμοιρους τούς γονείς του πού ήξερα...

— Είχε πολλά λεπτά μαζί του ό Στέφος στήν ’Αθήνα ;
— Μοϋ φάνηκε δτι είχε πολλά λεπτά μαζί του. Μιά μέρα τον είδα πού με

τρούσε ένα σωρό χιλιάρικα καί τά έβαζε στήν τσέπη τοϋ πανταλονιού του. Σκορπού
σε δμως καί πολλά λεπτά έδώ...

— Μά έσείς λέγατε δτι δέν είχατε πολλά πέρα δώθε μαζί του καί στενές φι
λίες. Ποΰ είδατε δτι είχε τόσα λεπτά μαζί του καί ποΰ ξέρετε δτι σκορπούσε καί 
τόσα λεπτά ;

(Συνεχίζεται)
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To F.B.I. συνεργάσθηκε επίσης μέ την υπηρεσία πληροφοριών τοΰ Ναυτικοϋ 
γιά την σύλληψι ενός άλλου κατασκόπου, τοϋ Τζών Σέμερ Φάρνσγουώρθ, αποφοίτου 
τής ναυτικής άκαδημίας, πού απολύθηκε άπό τό Ναυτικό τό 1927, λόγω κακής δια
γωγής, καί έκτοτε κατέστη πράκτορας των ’Ιαπώνων. Πρώτος ύπωπτεύθηκε την 
δράσι τοϋ Φάρνσγουώρθ ό δημοσιογράφος Φοΰλτον Λιούϊς, πού έτυχε νάάκούση 
τον Φάρνσγουώρθ μεθυσμένο να μιλά γιά τήν κατασκοπευτική του δράσι. ’Αντί 
λοιπόν να σπεύση στην εφημερίδα του καί να περιγράψη μέ ζωντανά χρώματα 
αύτά πού ακούσε, έ'σπευσε νά άναφέρη τό γεγονός στο F.B.I. Τό παράδειγμά του 
τό έμιμήθησαν καί πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, όταν έπρόκειτο γιά υποθέσεις 
εθνικής άσφαλείας. To F.B.I. άπεκάλυψεν δτι ό Φάρνσγουώρθ είχε λάβει ώς άμοιβή 
20.000 δολλάρια γιά νά παραδώση στούς ’Ιάπωνες κλεμμένα έγγραφα τοΰ Ναυτικοϋ, 
κώδικες, σήματα, σχεδιαγραφήματα πλοίων, ναυτικών ελιγμών καί άλλες πληροφορίες.

Τον Μάρτιον τοΰ 1937, ό άρθρογράφος Χέϋγουντ Μπρόουν άνεστάτωσε τήν 
Ούάσιγκτων μέ ένα άρθρο του στο όποιο έγραφεν δτι ή δράσις τοΰ γερμανοαμερι- 
κανικοΰ συνδέσμου είχε φθάσει μέχρι τοΰ σημείου νά ενεργή έπιστρατεύσεις, είχε 
δέ δημιουργήσει άξιόλογη όργάνωσι πού ήταν επιφορτισμένη νά προκαλή ταραχές 
στην ’Αμερική. Αί ναζιστικοΰ τύπου μονάδες αύτές έξεπαιδεύοντο στά δπλα.

Ό  πρόεδρος Ροΰζβελτ διάβασε τό άρθρο τοΰ Μπρόουν καί τό έστειλε στον 
υπουργό τών Στρατιωτικών Χάρρυ Γούντριγκ, μέ τήν έξής σημείωσι : «Νομίζω 
δτι τό Α2 πρέπει νά ένεργήση ένα λεπτομερή έλεγχο έπί τής ύποθέσεως αύτής...» 
Τό σημείωμα τοΰ προέδρου διαβιβάσθηκε στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί μέ τις 
κρίσεις τοΰ 'Υπουργείου Στρατιωτικών, δτι τό θέμα ήταν πολιτικής καί δχι στρα
τιωτικής φύσεως.

Τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίσθηκε τό θέμα μέ προσοχή καί ζήτησε 
άπό τό F.B.I., έάν μπορούσε, νά γίνη μιά άθόρυβη έρευνα. Παρ’ δλον δτι ή δράσις 
τοΰ συνδέσμου κατά τήν έποχή έκείνη είχε καταστή δημόσιο σκάνδαλο, δέν έθεω- 
ρεΐτο παράνομος όργάνωσις. To F.B.I. άπήντησε προς τό 'Υπουργείο δτι, άμφέ- 
βαλλε έάν θά μπορούσε νά ένεργήση τήν έρευνα, χωρίς νά προκαλέση κάποια ναζι- 
στική όργάνωσι. Τό 'Υπουργείο δμως τελικά άπεφάσισε νά γίνη ή έρευνα.

Οί ειδικοί υπάλληλοι τοΰ F.B.I. μελέτησαν τήν δράσι τοΰ γερμανοαμερικανικοΰ 
συνδέσμου, τήν πολιτική διδασκαλία του, τήν όργάνωσι του καί τό στρατιωτικού 
τύπου έκπαιδευτικό του σύστημα. Έν συνεχεία περί τις αρχές τοΰ 1938 υπέβαλαν 
μακροσκελή άναφορά προς τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. 'Ο σύνδεσμος είχε ιδρύσει 
στό Σικάγο μιά έθνικοσοσιαλιστική όργάνωσι ύπό τήν έπωνυμία «Τευτονία». ’Αρχη
γός της ήταν ό Φρίτς Κούν, διάδοχος τοΰ Βάλτερ Κάππε, ό όποιος άργότερα έπε- 
στράτευσε καί έξεπαίδευσε οκτώ Γερμανούς σαμποτέρ, πού έστάλησαν στην ’Αμε
ρική κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο.

'Η  έρευνα τοΰ F.B.I. γιά τήν δράσι τοΰ συνδέσμου είχε φθάσει σ’ ένα αδιέ
ξοδο. Τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης έβγαζε τό συμπέρασμα δτι οί αρχές τοΰ συνδέ
σμου ήσαν άνατρεπτικές, δέν παρεβιάζετο δμως κανένας νόμος τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Έδώ βρισκόταν ή ύπόθεσι τον Νοέμβριο τοΰ 1938, δταν ή ειδική έπί τών άντι- 
αμερικανικών ένεργειών έπιτροπή τοΰ 'Υπουργείου Εσωτερικών —γνωστή τότε 
ώς έπιτροπή Ντήζ—, έζήτησε τήν άδεια άπό τό 'Υπουργείο Εσωτερικών νά ένερ
γήση μιά έρευνα γιά νά διαπιστώση έάν ώρισμένες οργανώσεις—δπως τό κομμού-
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νιστικό κόμμα καί ό γερμανοαμερικανικός σύνδεσμος—δεν ή σαν στήν πραγματι
κότητα πράκτορες ξένων κυβερνήσεων καί δέν δροΰσαν παραβαίνοντες τούς ομο
σπονδιακούς νόμους.

'Η επιτροπή Ντήζ έκανε τόσο θόρυβο, ώστε ό πρόεδρος Ρουζβελτ άναγκά- 
σθηκε νά συζητήση τις άπόψεις της σ’ ένα συμβούλιο, πού συνεκλήθη την 4ην ’Ια
νουάριου 1939. Δύο ήμέρες άργότερα, ό πρόεδρος άνήγγειλε σέ μια συνέντευξή του 
πρός τύν τύπο, ότι θά διεξήγετο ή έρευνα. Κατόπιν τής συνεντεύξεως αύτής οί 
«Τάϊμς» τής Νέας 'Ύόρκης έγραφαν: «Ό  πρόεδρος Ρουζβελτ άνήγγειλε σήμερα, 
οτι κατόπιν εΐσηγήσεως τής έπιτροπής Ντήζ το 'Υπουργεΐον Δικαιοσύνης θά άνε- 
λάμβανε νά έξετάση τά περί παραβάσεων καί εγκλημάτων καταγγελλόμενα, ύπο 
φασιστών, κομμουνιστών καί άλλων οργανώσεων εις τήν ’Αμερικήν».

Παρά τήν άναγγελία καί τήν επιθυμία του προέδρου, ή άρχή τής έρεύνης δέν 
είχε γίνει άκόμη, όταν στις 13 Μαρτίου ό υφυπουργός Εσωτερικών, Σάμμερ Γουέλς, 
έγραψε πρός τον υπουργό Δικαιοσύνης, συνοψίζοντας ως έξής τά συζητηθέντα κατά 
τό συμβούλιο τοΰ ’Ιανουάριου:

«’Ίσως νά θυμασθε ότι... ό Πρόεδρος εΐχεν άποφασίσει ότι έπρεπε νά γίνουν 
έρευνες άμέσως σέ μερικές περιπτώσεις, καί ότι θά ήταν καλύτερα νά άρχίσουν άπό 
μία φασιστική, μία κομμουνιστική όργάνωσι, καί μία όργάνωσι ή οποία δέν ήταν 
φανερά εκδηλωμένη ή επηρεασμένη άπό ξένη ιδεολογία, άλλά στήν πραγματικότητα 
έπεδίωκε τήν εσωτερική διάβρωσι. Στήν συνέντευξί του πρός τον τύπο, τής 6ης 
’Ιανουάριου, ό πρόεδρος άνήγγει?.ε ότι ή έρευνα εΐχεν ήδη άρχίσει. Κατόπιν ίδικής 
μου εΐσηγήσεως τό 'Τπουργεΐον σας άπεφάσισε νά άποστείλη άμέσως ένα άνα- 
κριτή, γιά νά έξετάση τούς φακέλους μας τούς άναφερομένους στις διάφορες οργα
νώσεις, καί νά συσκεφθή μέ τούς υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου τούτου καί νά κατα
λήξουν σέ άπόφασι, ώς πρός τό ποία όργάνωσις άπό τις τρεις έπρεπε νά έρευνηθή 
τό πρώτον. Έκτοτε δέν έχουμε άκούσει τίποτε πλέον γι’ αύτή τήν ύπόθεσι».

Ή  επιστολή τοΰ Γουέλς έφερε κάποια σύγχυσι. Οί αρμόδιοι τών 'Υπουργείων 
Δικαιοσύνης καί Εσωτερικών συνεζήτησαν τό θέμα καί άπεφάσισαν ότι ή έρευνα 
έπρεπε νά άρχίση άπό τή δράσι τοΰ γερμανοαμερικανικοΰ συνδέσμου «Γιά ειρήνη 
καί Δημοκρατία». 'Η  όργάνωσις αύτή άνεφέρετο στήν έπιστολή τής έπιτροπής 
Ντήζ ώς «δποπτος όργάνωσις».

Σ ’ όλο αύτό τό χρονικό διάστημα, τό F.B.I. άνέμενε νά λάβη οδηγίες άπό τό 
'Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιά νά άρχίση ή έρευνα γύρω άπό τό κομμουνιστικό κόμμα 
καί τόν γερμανοαμερικανικό σύνδεσμο. 'Ο άμερικανικός σύνδεσμος «Γιά ειρήνη 
καί Δημοκρατία» έθεωρήθη νόμιμος καί ώς έκ τούτου δέν ήταν δυνατόν νά διεξα- 
χθή έρευνα γι’ αύτόν.

Έν τώ μεταξύ διεξήγετο άγώνας γύρω άπό τό θέμα, ποιος θά άνελάμβανε 
νά ένεργήση τήν έρευνα.

Κατά τό τέλος του 1938, ό πρόεδρος Ρουζβελτ ένέκρινε ένα ποσόν 50.000 
δολλαρίων στο F.B.I. γιά άντικατασκοπευτική δράσι (τό ποσόν αύτό αυξήθηκε 
άργότερα άπό τό Κογκρέσσο σέ 300.000 δολλάρια). 'Ο Χοΰβερ έθεώρησε τήν διά
θεση τοΰ κονδυλίου αύτοϋ άπό τόν πρόεδρον, ώς άνάθεσι στο F.B.I. τής πρωταρχικής 
ευθύνης στον πολιτικό τομέα. Καμμιά άλλη παρομοία έγκρισις δέν είχε παρατηρηθή 
σέ άλλες ύπηρεσίες ερευνών, μή στρατιωτικής φύσεως. Τό άποτέλεσμα ήταν ότι τό 
F.B.I. καί ή στρατιωτική ύπηρεσία πληροφοριών κατέστρωσαν πρόγραμμα συνερ
γασίας, τό όποιον έπεδοκιμάσθηκε καί άπό τήν ύπηρεσία πληροφοριών τοΰ Ναυτικού 
'Η συμφωνία συνεργασίας ένεκρίθη τελικά άπό τόν νέο ύπουργό Δικαιοσύνης, Φράνκ 
Μόρφυ. Τήν 7η Φεβρουάριου 1939, ό βοηθός τοΰ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης, Ζόζεφ 
Κήναν, άνεκοίνωσε στις άλλες ύπηρεσίες τά τής συμφωνίας. Έζήτησε δέ άπό αύτές 
νά διαβιβάζουν στο F.B.I. κάθε πληροφορία, πού άφοροΰσε κατασκοπεία καί άνα- 
τρεπτικές ένέργειες. 'Ο Χοΰβερ έγνώρισε στούς ύπαλλήλους του ότι ή έπιστολή τοΰ
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Κήναν έσήμαινε: «'Όλα τά παράπονα πού άφοροϋν υποθέσεις κατασκοπείας, άντι- 
κατασκοπείας καί σαμποτάζ, πρέπει να άναφέρωνται στο Γραφείο».

'Η  έπιστολή τού Κήναν προεκάλεσε κάποια άναταραχή. Το 'Υπουργείο 
Εσωτερικών άνέστειλε τή δράσι του. Τό ίδιο έπραξαν καί οί υπηρεσίες πληροφο
ριών τών άλλων 'Υπουργείων. 'Ο βοηθός τοΰ υπουργού Εσωτερικών, Τζώρτζ 
Μέσσερσμίθ, συνεκάλεσε τότε έ'να συμβούλιο άπό άντιπροσώπους τών 'Υπουργείων 
Στρατιωτικών, Ναυτικών, Οικονομικών, Συγκοινωνιών καί Δικαιοσύνης, κατά τό 
όποιο κατέστησε γνωστόν ότι ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ τού άνέθεσε τον συντονισμό καί 
τον έλεγχο τών ερευνών κατά τών ύπονομευτών της τάξεως καί άσφαλείας. Στο 
συμβούλιο αυτό δεν υπήρχαν άντιπρόσωποι τού F.B.I. ’Επειδή κάθε υπηρεσία θά 
εργαζόταν άνεξάρτητα άπό την άλλη, ό Χούβερ υπέβαλε μία άναφορά στην οποία 
έτόνιζεν ότι, έπειδή τό θέμα ήταν πολύ λεπτό, έπρεπε μία μόνον ύπηρεσία νά άνα- 
λάβη την συγκέντρωσι όλων τών πληροφοριών.

Τελικά ό πρόεδρος Ρουζβελτ υιοθέτησε την άποψι τοΰ Χούβερ. Έ τσι, την 
26ην ’Ιουνίου 1939, έδωσε έμπιστευτικές οδηγίες στά μέλη τοΰ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, ότι όλες οί έρευνες περί την κατασκοπεία καί άντικατασκοπεία θά ήλέγχοντο 
καί θά κατηυθύνοντο άπό τό F.B.I. καί τις υπηρεσίες πληροφοριών τού Στρατού καί 
τού Ναυτικού. Οί προϊστάμενοι τών τριών τούτων ύπηρεσιών θά άποτελοΰσαν την 
συντονιστική έπιτροπή δράσεως. Καμμιά άλλη κρατική ύπηρεσία δεν θά άνεμι- 
γνύετο ή θά έπενέβαινε στόν τομέα αυτόν. Τουναντίον, όλες οί άλλες κρατικές υπη
ρεσίες θά είχαν τήν ύποχρέωσι νά άναφέρουν τυχόν ύπονομευτικές ένέργειες στό 
πλησιέστερο γραφείο τού F.B.I.

Οί έμπιστευτικές αύτές οδηγίες τοΰ προέδρου Ροΰζβελτ έχάραξαν τήν γραμμή 
καί καθιστούσαν ύπευθύνους στόν έλεγχο γιά πρώτη φορά. 'Η άπόφασις δέν είχε 
ληφθή εγκαίρως, γιατί τήν 24ην Αύγούστου ή Γερμανία καί ή Ρωσία ύπέγραφαν 
τό δεκαετές σύμφωνον μή έπιθέσεως, πράγμα πού έξησφάλιζε τά νώτα τών ναζί 
έξ άνατολών, δίνοντάς τους τήν εύκαιρία νά συνεχίσουν άνενόχλητοι τόν πόλεμο 
προς δυσμάς. Τήν 1η Σεπτεμβρίου, οί μηχανοκίνητες γερμανικές φάλαγγες προή- 
λασαν στήν Πολωνία καί ή «Λουφτβάφφε» μετέβαλε τήν Βαρσοβία σέ φλέγόμενα 
ερείπια. 'Η Γαλλία καί ή Βρεταννία έκήρυξαν τότε, τήν 3η Σεπτεμβρίου, τόν πόλεμο 
κατά τής Γερμανίας.

Τήν 6η Σεπτεμβρίου, ό πρόεδρος Ροΰζβελτ έδήλωσε δημοσίως ότι είχεν 
άναθέσει στό F.B.I. τό έργον διεξαγωγής έρεύνης έπί ύποθέσεων κατασκοπείας 
καί σαμποτάζ καί έκαμε έκκλησι πρός όλες τις δημόσιες ύπηρεσίες, όπως συνδρά
μουν τό F.B.I. παρέχοντες σ’ αύτό κάθε πληροφορία, πού θά ήταν σχετική μέ υπο
νομευτική καί άνατρεπτική δράσι.

Ένώ όμως γιά τό έσωτερικό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καθίστατο άρμόδιο 
τό F.B.I., δέν είχε καθορισθή άκόμη ή άρμοδιότης γιά τήν έκτός τής ’Αμερικής 
δράσι τών ύπηρεσιών πληροφοριών. Τό θέμα τούτο άνέλαβε νά μελετήση ό ύφυ- 
πουργός ’Εσωτερικών Μπέρλ, ό οποίος τελικά καί άπεφάσισε. Στήν σχετική του 
έγκύκλιο πού κοινοποιήθηκε στις ύπηρεσίες πληροφοριών, έλεγε τά εξής:

«Ό  πρόεδρος Ροΰζβελτ έξεδήλωσε τήν έπιθυμία του γιά τήν κατανομή τών 
τομέων δράσεως. Δηλαδή τό F.B.I. θά είναι υπεύθυνο γιά τήν δράσι ξένων ύπη
ρεσιών πληροφοριών, δρωσών στό δυτικό ήμισφαίριο, ένώ οί ύπηρεσίες πληροφο
ριών τού Στρατού καί τού Ναυτικού θά καλύψουν τόν ύπόλοιπο κόσμο, όταν θά 
παρουσιασθή άνάγκη. Σέ ώρισμένες περιπτώσεις τό F.B.I. θά καλήται νά άναλαμ- 
βάνη ειδικές άποστολές έκτός τού αμερικανικού ήμισφαιρίου. Γενικώς όμως οί 
περιοχές αύτές τού κόσμου θά ύπάγωνται στήν δικαιοδοσία τών ύπηρεσιών πληρο
φοριών τού Στρατού καί τοΰ Ναυτικού».

Έ ν συνεχεία, οί τρεις ύπηρεσίες μελέτησαν τις λεπτομέρειες καί κατέληξαν



740 Μετάφρ. Άναστ. Βογιατζή : Ή  ιστορία τοϋ ’Έφ-Μπί-’Ά ϊ

στήν συμφωνία δπως ό Στρατός καλύψη την περιοχή τής Ευρώπης, ’Αφρικής 
καί Παναμά, τό Ναυτικόν τήν περιοχή του Ειρηνικού, καί τό F.B.I. τό δυτικό ήμι- 
σφαίριο-βόρειο, νότιο καί κεντρική ’Αμερική καί Καραϊβική, πλήν τοΰ Παναμα.

Κατόπιν τούτων τό F.B.I. προέβη σέ άνάλογες προετοιμασίες για νά είναι 
έτοιμο σέ περίπτωσι εμπολέμου καταστάσεως. 'Ο Χοΰβερ έπέστησε τήν προσοχή 
των έπιτελών του στα σφάλματα πού εϊχε διαπράξει τό Γραφείο κατά τον Α' παγκό
σμιο πόλεμο, κατά τον χειρισμό διαφόρων ζητημάτων. Τούς υπενθύμισε δτι τά λάθη 
εκείνα είχαν ως συνέπεια τήν δημιουργία καί όργάνωσι τής πολιτοφυλακής προς 
άντιμετώπισι των άνατρεπτικών, τήν άνικανότητα γιά τήν άντιμετώπισι των ξένων 
κατασκόπων καί σαμποτέρ, τήν παραβίασι των δικαιωμάτων τοΰ πολίτου κατά τήν 
διενέργεια «επιδρομών» προς έπιτήρησι των άλλοδαπών. Διέταξε προσέτι τούς 
έπιτελεΐς του νά υποβάλουν μελέτες καί ύπομνήματα, μέ τά όποια νά ύποδεικνύεται 
τί πρέπει νά γίνη, γιά νά μή έπαναληφθοΰν τά σφάλματα τοΰ παρελθόντος.

Κατόπιν έγκρίσεως των υπηρεσιών τών 'Υπουργείων Στρατιωτικών καί 
Ναυτικών, τό F.B.I. άνέλαβε τήν έπιτήρησι άνω τών 2.200 βιομηχανικών κέντρων 
έντός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί έπιπροσθέτως τήν έπιτήρησι τών άποθηκών 
πυρομαχικών τοΰ στρατοΰ καί τών έργοστασίων κατασκευής άεροπλάνων. Στις 
στρατιωτικές έγκαταστάσεις συνεστήθησαν μέτρα άσφαλείας καί έπαγρυπνήσεως. 
Έμελετήθησαν αί μέθοδοι σαμποτάζ καί τά προληπτικά μέτρα γιά κάθε περίπτωσι. 
Έγένοντο συστάσεις καί ύποδείξεις προς πρόληψι πυρκαϊών καί έτοποθετήθησαν 
φρουρές άντισαμποτάζ στά ζωτικώτερα κέντρα παραγωγής, έθεσπίσθη δέ τό σύ
στημα τής δακτυλοσκοπήσεως δλων τών ύπηρετούντων σέ δημόσιες υπηρεσίες, 
πράγμα πού συνετέλεσε στο νά απομακρυνθούν άπό έμπιστους θέσεις δλοι έκεϊνοι 
πού είχαν έγκληματικό παρελθόν.

'Ο Χοΰβερ έστειλε μιά ομάδα άπό ειδικούς ύπαλλήλους τοΰ F.B.I. στήν 
’Αγγλία, τό 1940, γιά νά μελετήση τήν βρεταννική πολιτική άμυνα καί τήν πείρα 
πού είχαν διδαχθή οί "Αγγλοι κατά τήν διάρκεια τής μάχης τής Βρεταννίας. "Οταν 
οί υπάλληλοι αυτοί έπέστρεψαν στήν ’Αμερική, ό Χοΰβερ τούς έστειλε άνά τήν 
χώραν, γιά νά παράσχουν συμβουλές καί οδηγίες στις τοπικές ’Αστυνομίες έπί τών 
προβλημάτων τά όποια θά προέκυπταν σέ περίπτωσι έχθρικής άεροπορικής έπι- 
δρομής.

Κατόπιν αίτήσεως τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, τό F.B.I. άνέλαβεν έπίσης 
νά παρακολουθή τις κινήσεις τών Γερμανών, ’Ιταλών καί ’Ιαπώνων, πού έργά- 
ζονταν στά προξενεία καί τις πρεσβείες τών χωρών των, καθώς καί τής Σοβιετικής 
Ένώσεως. ’Από τή δράσι αυτή τοΰ F.B.I. πολύ ολίγα έχουν ίδή τό φώς τής δημο- 
σιότητος.

Τον Μάϊο τοΰ 1941, τό 'Ομοσπονδιακό Γραφείον ’Ερευνών άνέφερεν δτι είχεν 
άποκαλύψει τήν κατασκοπευτική δράσι τοΰ Ίάπωνος λοχαγοΰ Τατσιμπάνα, καί 
ζητοΰσε τήν έξουσιοδότησι νά τον συλλάβη. Ό  ύπουργός Χάλλ ένέκρινε καί ό Τα- 
τσιμπάνα συνελήφθη τήν 27η Μαίου στο Λος Άντζελες. 'Ο Ίάπων πρεσβευτής 
Νομούρα, έζήτησε τήν 14η ’Ιουνίου, προς διατήρησι καί προαγωγή τών φιλικών 
σχέσεων Η.Π.Α. καί ’Ιαπωνίας, τήν άδεια άναχωρήσεως έξ Αμερικής τοΰ Τατσι- 
μπάνα, χωρίς νά προσαχθή ένώπιον τοΰ δικαστηρίου.

Κατόπιν έπισταμένης μελέτης, ό ύπουργός άπεφάσισε νά ίκανοποιήση τήν 
παράκλησι τοΰ Ίάπωνος πρεσβευτοΰ. Μερικοί άλλοι ’Ιάπωνες πού δροΰσαν στή 
Χαβάη, έστάλησαν στο δικαστήριο ώς πράκτορες ξένων υπηρεσιών καί τό F.B.I. 
άπέδειξε, μέ ικανά μαρτυρικά στοιχεία, δτι ώρισμένα γερμανικά καί ιταλικά προ
ξενεία άνά τήν χώραν είχαν καταστή κέντρα προπαγάνδας καί κατασκοπείας. Τον 
’Ιούνιο τοΰ 1941, τό 'Υπουργεΐον Εσωτερικών διέταξε τό κλείσιμον τών προξενείων 
αυτών. (Συνεχίζεται)
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ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
---------------- Ύπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ----------------

Τό βράδυ εκείνο της 29 Νοεμβρίου 1929, τελειώνοντας την υπηρεσία μου 
στη Γενική ’Ασφάλεια, καληνύχτησα τούς συναδέλφους μου κι’ έφυγα.

'Η  ώρα ήταν περίπου δέκα παρά τέταρτο δταν βγήκα στο δρόμο. 'Η  σιγανή 
βροχή πού έπεφτε άπό νωρίς άρχισε νά δυναμώνη. ’Άνοιξα το βήμα μου για νά φθά- 
σω τό γρηγορώτερο στο σπίτι μου. Δεν πρόλαβα όμως. ’Αστραπές, βροντές καί 
κεραυνοί συνώδευαν τήν καταιγίδα πού ξέσπασε. ’Αναγκάσθηκα νά μπω στο πρώτο 
κέντρο πού συνάντησα, στο καφενείο «Άνταλουζία», ώσπου νά περάση ή μπόρα.

Στο βάθος τοϋ καφενείου, μπροστά στο χώρισμα άπό μεγάλα θαμπά κρυστάλ
λινα τζάμια, πού τό έσωτερικό του έχρησιμοποιείτο γιά χαρτοπαικτική λέσχη, κα.- 
θόταν ό φίλος μου ζωγράφος μπάρμπα-Παναγιώτης. Πήγα κοντά του. Κρατούσε 
ένα μολύβι καί κάτι ζωγράφιζε πάνω στο μάρμαρο τοϋ τραπεζιού.

— Καλησπέρα μπάρμπα-Παναγιώτη, τοϋ είπα καί κάθισα άντίκρυ του.
Χάρηκε πολύ πού μέ είδε, γιατί μ’ άγαποΰσε σάν παιδί του. "Οπως είδα είχε

ζωγραφίσει στο μάρμαρο ένα τάλληρο μέ τόση επιτυχία, πού μπορούσε νά γελαστή 
κανείς καί νά θελήση νά τό πιάση.

— Μπράβο, μπάρμπα-Παναγιώτη ! Θαυμάζω τήν τέχνη σου.
—"Ε, τί νά κάνω παιδί μου, περνώ τήν ώρα μου καί ξεχνώ τή δυστυχία μου.
—’Εσύ δυστυχία μπάρμπα-Παναγιώτη; Τί σοΰ συμβαίνει;
■—Νάξερες παιδί μου. Τώρα καί μερικές μέρες άνεκάλυψα πώς ή γυναίκα μου 

έχει μπερδευτή μ’ έκείνο τό διαβολοφάρμακο, είπε καθώς δυο δάκρυα κύλισαν στο 
ρυτιδωμένο μά καλωσυνάτο πρόσωπό του.

— Ποιό φάρμακο; τον ρώτησα.
— Είναι κάμποσος καιρός πού πρόσεξα πώς λείπουν πολλά πράγματα άπό τό 

σπίτι μας. 'Η  γυναίκα μου είναι δλο σκεπτική, διαρκώς νυστάζει κι’ άδιαφορεί 
γιά τό νοικοκυριό της. Τήν παραφύλαξα καί είδα πώς έκανε κρυφά κάτι ένέσεις. 
Τότε τή ζόρισα καί μοΰ μαρτύρησε πώς έκανε ενέσεις ήρωίνης. Βοήθησέ με παιδί μου 
νά τής τό ξεκόψω. Ζοΰμε σαράντα χρόνια μαζί καί ξέρεις πόσο τήν άγαπώ καί τήν 
πονώ.

— Καί άπό ποΰ τήν προμηθεύεται;
— Ξέρω κι’ έγώ ποιος σατανάς τής τήν δίνει;
— Μή τής πής τίποτε μπάρμπα-Παναγιώτη καί νά μείνης ήσυχος. Θά παρα

κολουθήσω καί θά τούς πιάσουμε αύτούς πού σκοτώνουν τον κόσμο μ’ αύτά τά δη
λητήρια γιά νά πλουτίζουν καί νά καλοπερνάνε.

"Εξω ή καταιγίδα συνεχιζόταν μέ μανία καί μονάχα οί άστραπές φώτιζαν 
τούς σκοτεινούς δρόμους τής πόλεως, πού άπό ένα κεραυνό είχε πάθει βλάβη ό κεν
τρικός σταθμός τοϋ ήλεκτρικοΰ δικτύου τοϋ Δήμου Πειραιώς.

Πίσω άπό τό χώρισμα μιά όχλοβοή κυριαρχούσε άπό συζητήσεις καί διαμαρτυ
ρίες πού δημιουργούσαν μεταξύ τους οί παίκτες στά καρέ.

Σέ κάποια στιγμή χτύπησε τό τηλέφωνο κι’ ένα γκαρσόνι φώναξε δυνατά:
— Τον κύριο Φρατίδη.
"Υστερα άπό λίγο είδα δύο σκιές πίσω άπό τά θαμπά τζάμια τού χωρίσματος 

νά προχωρούν προς τήν έξοδο τής λεωφόρου. Πέρασαν μόνο λίγα λεπτά, δταν ξα
φνικά άκούσθηκαν άλλεπάλληλοι πυροβολισμοί άπ’ έξω στο δρόμο, πού δέν μπόρεσαν 
νά τούς σκεπάσουν οί βροντές τής μανιασμένης καταιγίδας. Τό καφενείο έγινε άνά- 
στατο κι’ έγώ μέ μιας βγάζοντας τό περίστροφό μου καί τή σφυρίκτρα μου, πήδησα



742 Γεωργ. Δουκάκη

σάν αίλουρος πάνω άπό τραπέζια, καρέκλες, ανθρώπους και βρέθηκα στη λεωφόρο. 
Στη λάμψι μιας αστραπής πρόλαβα να δώ έναν άνδρα πεσμένο μπρούμυτα στη δια- 
σταύρωσι, πλάι στο ρείθρο. Γύρω του τα νερά τής βροχής ήσαν βαμμένα κατακόκκινα 
άπό τό νωπό αίμα του. Δύο άνθρωποι έτρεχαν προς το Πασαλιμάνι πυροβολώντας.

Οί πιο τολμηροί άπό τούς θαμώνες τοϋ καφενείου βγήκαν πίσω μου κι’ άπό 
τούς δρόμους περαστικοί έτρεξαν έπί τόπου, μά πολλοί έπεσαν επάνω μου γιατί 
μέ είδαν μέ περίστροφο στό χέρι κι’ άρχισαν να φωνάζουν :

— Νάτος ό δολ.οφόνος, αυτός μέ την καμπαρντίνα, πιάστε τον !
Μπροστά στον κίνδυνο νά μέ καθυστερήσουν άρχισα νά σφυρίζω προς όλες

τις κατευθύνσεις καί νά φωνάζω:
— Είμαι άστυνομικός, μη μ’ εμποδίζετε, θά μου ξεφύγουν οί δολοφόνοι!
Τέλος, μπόρεσα ν’ απαγκιστρωθώ. "Εβαλα φτερά στά πόδια μου, άψηφώντας

τούς πυροβολισμούς καί τη ραγδαία βροχή κι’ έτρεξα προς τό Πασαλιμάνι. Μιά 
σφαίρα πού πέρασε ξυστά άπό τό κεφάλι μου μ’ άνάγκασε νά σταματήσω λίγο γιά 
νά προφυλαχθώ. Στη λάμψι τής δεύτερης σφαίρας, πού κι’ αύτή πέρασε πλάι μου 
καί μοϋ τσουρούφλισε τό μανίκι, μπόρεσα νά προσανατολιστώ καί άντεπυροβόλησα 
εκείνον πού έτρεχε στό άριστερό πεζοδρόμιο τής λεωφόρου.

— Στάσου, τοϋ φώναξα, θά σέ σκοτώσω.
Αύτός κοντοστάθηκε, άλλά γιά νά μέ πυροβολήση καί τρίτη φορά, νά πετάξη 

κάποιο άντικείμενο στά σκαλοπάτια ένός υπογείου καί νά τό βάλη πάλι στά πόδια.
Τον είχα πλησιάσει γιά καλά όταν έστριβε την όδό Σωτήρος, πού άναψαν καί τά 

φώτα τής πόλεως. "Αν κι’ έτρεχε κι’ αύτός σάν ζαρκάδι, τόν πρόλαβα καί μ’ ένα 
χτύπημα στό κεφάλι μέ την κάννη τοϋ περιστρόφου μου τόν ζάλισα. Τοϋ πέρασα 
αμέσως τις αυτόματες χειροπέδες μου, πού μοϋ τις είχε δωρήσει ό διευθυντής τής 
Γενικής ’Ασφαλείας Παρισίων Γκιγιώμ.

ΤΗταν ένας άνδρας τριανταπεντάρης, μέτριου άναστήματος καί νευρώδης. 
’Αμέσως τοϋ έκανα σωματική έρευνα, μά δέν τοϋ βρήκα τίποτε, ούτε σουγιά.

— Πώς λέγεσαι; Τόν ρώτησα.
— Λεωνίδας Μπαταρίας.
Μόλις άκουσα τό όνομα αυτό ένοιωσα σ’ όλο μου τό κορμί μιά άνατριχίλα. 

Είχα νά κάνω μέ τήν πιο φοβερή έγκληματική φυσιογνωμία τής εποχής σ’ ολόκληρη 
τήν περιοχή τών ’Αθηνών.

'Ο Μπαταρίας στό μεταξύ είχε συνέλθει κι’ άρχισε νά φωνάζη καί νά διαμαρ
τύρεται, καθώς τόν ώδηγοΰσα στήν ’Ασφάλεια.

— Δέν είμαι εγώ ό δολοφόνος, άφησέ με.
— Καί γιατί έτρεχες καί πυροβολούσες;
— Κυνηγούσα τό δολοφόνο.
— Καί ποιος είναι ό δολοφόνος;
— Δέν ξέρω.
— Τί ήταν εκείνο πού πέταξες στό υπόγειο;
— Τίποτα.
Φθάνοντας στήν ’Ασφάλεια, πού δέν άπεΐχε πολύ, τόν παρέδωσα στον αξιω

ματικό υπηρεσίας, μακαρίτη άρχιφύλακα Βασιλά, καί έφυγα τρεχάτος γιά τό υπό
γειο όπου βρήκα αύτό πού πέταξε ό Μπαταρίας. ΤΗταν ένα περίστροφο μάρκας 
«Σμίθ». Τοπιασα μέ προσοχή άπό τήν άκρη τής κάννης, γιά νά μή χαλάσω στή 
λαβή τά δακτυλικά άποτυπώματα, καί γύρισα στό Τμήμα.

’Από τά σφυρίγματά μου καί τούς πυροβολισμούς είχαν προστρέξει άπό διά
φορα σημεία άστυνομικοί τής Γενικής ’Ασφαλείας, πού ήταν τό πλησιέστερο άστυ- 
νομικό τμήμα στον τόπο τοϋ εγκλήματος. Βρήκαν τόν νέον αίμόφυρτο, πού μόλις 
άνέπνεε. Τόν έβαλαν προσεκτικά σ’ ένα αυτοκίνητο καί τόν πήγαν στό «Ζάννειο»
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νοσοκομείο, δπου οί γιατροί αμέσως διεπίστωσαν τον θάνατό του, πού προήλθε 
άπύ δύο σοβαρά τραύματα, το ένα τυφλό στήν καρδιακή χώρα καί το άλλο διαμπερές 
στην ώμοπλάτη. Άπύ τήν έρευνα των άστυνομικών στα ροϋχα του, μάθαμε ποιο 
ήταν το θϋμα, πού ϊσως άνίδεο κι’ άνυπεράσπιστο είχε πέσει στα χέρια άπαισίων 
καί ύπούλων δολοφόνων.

Οί άστυνομικοί έφεραν στήν ’Ασφάλεια καί παρέδωσαν στον υποδιοικητή, 
μακαρίτη άστυνόμο Νικόλαο Τσαγκλή, το πορτοφόλι του, μέ άρκετά χρήματα, καί 
τήν ταυτότητά του. Ή  φωτογραφία έδειχνε έναν συμπαθέστατο νέον, λεπτόν, 30 έτών, 
καί πολύ καλοντυμένον. Λεγόταν Στέργιος Φρατίδης καί κατήγετο άπό τήν Αίγυπτο.

’Αμέσως ό Τσαγκλής καί ό τότε ύπαστυνόμος Δέδες, πού έπελήφθησαν τής 
άνακρίσεως, έδωσαν διαταγή σέ άστυφύλακες νά οδηγήσουν στην ’Ασφάλεια όσους 
θαμώνες θά ευρισκαν στή χαρτοπαικτική λέσχη «Άνταλουζία».

Βρήκαν πολλούς πού είχαν μείνει στή λέσχη κι’ έσχολίαζαν το απρόοπτο κι’ 
άπαίσιο γεγονός. "Ολοι σχεδόν είπαν τά ίδια. Πώς λίγο πριν άπό το έγκλημα έμεσο- 
λάβησε ένα τηλεφώνημα κι’ υστέρα μπήκε ένας άνδρας υπόξανθος, πήρε τον Φρατίδη 
κι’ έφυγαν. Ξοπίσω τους άκολούθησε ό Μπαταρίας, πού ήταν άπο νωρίς μαζί του στή 
λέσχη. Μετά άπό λίγα λεπτά ακόυσαν τούς πυροβολισμούς. Ποιός όμως σκότωσε τον 
Φρατίδη δεν ήξεραν.

Κατά τήν άνάκρισι ό Μπαταρίας έξακολουθοϋσε ν’ άρνήται κατηγορηματικά.
— Δεν είμαι έγώ ό δολοφόνος, σας είπα. 'Ηταν κάποιος πού δέν τον γνώρισα. 

Καί το περίστροφο πού βρήκατε δέν είναι δικό μου.
’Αλλά μέσα σέ λίγες ώρες το συνεργείο τής Σημάνσεως μας έδωσε τήν άναν- 

τίρρητη άπάντησι ότι τά δακτυλικά άποτυπώματα στή λαβή τοΰ περιστρόφου ήταν 
τοϋ Μπαταρία.

— Μπαταρία είσαι ό δολοφόνος κι’ άδικα έπιμένεις. Είχες βάλει τήν ταυτό
τητά σου πάνω στο περίστροφό σου, μόνο πού σπατάλησες πολύ τις σφαίρες σου, 
τοΰ είπε ό υποδιοικητής.

"Οταν πιά ό Μπαταρίας είδε πώς όλα ήταν εις βάρος του άλλαξε μοτίβο:
— Ναί, το περίστροφο είναι δικό μου, μά δέν είμαι ό δολοφόνος.
— Γιατί το πέταξες;
—ΤΗταν άχρηστο. Τό άδειασα όταν τον κυνηγούσα.
— Ποιός ήταν;
— Δέν ξέρω.
— Γιατί άκολούθησες τον Φρατίδη;
—'Ο Στέργιος ήταν φίλος μου. Πολλές φορές μέ είχε βοηθήσει στις φτώχειες 

μου. "Ηξερα πώς τον μισούν πολλοί άπό τό συνάφι μας, γιατί είχε πλουτίσει στά 
χαρτιά μέσα στά μεγάλα σαλόνια πού τόν έμπασε ή Νόρα ή φιλενάδα του. Γι’ αύτό 
τον άκολούθησα. Φοβήθηκα γιά τήν ζωή του.

—"Ισιος νά είναι έτσι πού τά λές, μά πώς μπορείς νά μάς άποδείξης πώς δέν 
είσαι έσύ ό δολοφόνος;

— Ποιός ήταν εκείνος πού ήρθε καί τόν πήρε άπό τήν λέσχη; τόν ρώτησε άπό- 
τομα ό υποδιοικητής.

Ή  έρώτησις αύτή τόν ξάφνιασε, έσκυψε τό κεφάλι καί δέν άπάντησε άμέσως. 
Πίταν φανερό πώς ήθελ.ε νά τόν καλύψη. Ό  ύποδιοικητής συνέχισε σέ αύστηρότερο 
τόνο:

—Άπάντησέ μου Μπαταρία, ποιός ήταν;
— Αυτός πού ήρθε καί τόν πήρε ήταν ό Άλέκος Τζιμένης, μά ήταν κι’ αυ

τός φίλος, είπε ό Μπαταρίας καί άρχισε νά μάς έξιστορή τά γεγονότα όπως εί
χαν έξελιχθή.

— Λίγο ύστερα άπ’ εκείνο τό τηλεφώνημα παρουσιάσθηκε ξαφνικά στή λέσχη



744 Γεωργ. Δουκάκη

ό Τζιμένης. Κάτι μίλησαν μέ τον Φρατίδη καί εκείνος, άφοΰ ζήτησε συγνώμην άπδ 
την συντροφιά, τον άκολούθησε. 'Όμως κακό προαίσθημα μ’ έκανε να πάω ξοπίσω 
τους καί νά βγω στο δρόμο. Δεν είχα προλάβει να φθάσω στη διασταύρωσι κι’ ακόυσα 
από κοντά πυροβολισμούς, είδα τον Στέργιο νά πέφτη στο πεζοδρόμιο καί κάποιον 
νά τρέχη κατά τό Πασαλιμάνι. Μέ τό σκοτάδι δεν μπόρεσα νά γνωρίσω αν ήταν ό 
Τζιμένης ή κάποιος άλλος. Τον κυνήγησα καί τον πυροβόλησα καί αυτός μέ άντε- 
πυροβόλησε, όπως κι’ ένας άλλος, πού έτρεχε πίσω μου. 'Ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
ήταν αύτός πού μέ κυνηγούσε. Γιά νά σωθώ τον πυροβόλησα τρεις φορές, μά μόλις 
έστριβα την όδό Σωτήρος μέ πρόλαβε. ~ΙΙταν ό άστυνομικός πού μέ συνέλαβε. 
Δέν είμαι έγώ ό δολοφόνος. Είμαι άθώος.

— Τότε αν δέν είσαι έσύ ό δολοφόνος, τού είπε ό ’Αστυνόμος, ποιος είχε συμ
φέρον νά ξεκαθαρίση τον Φρατίδη;

—"Οπως μοϋ είχε έκμυστηρευθή ό φίλος μου, άπό άνθρώπους τού Μηνά Κάλπη 
ήπειλεΐτο ή ζωή του. "Ενας άπ’ αύτούς είναι καί ό Τζιμένης. Αύτός τον σκότωσε.

Μάς έλεγε όμως την άλήθεια; 'Ο Μπαταρίας, σάν κακοποιός μέ πείρα, ήξερε 
νά ξεφεύγη καί γ ι’ αύτό μόνο ή σύλληψις τού Τζιμένη θά ξεκαθάριζε τήν ύπόθεσι.

'Ο Άλέκος Τζιμένης, βαρκάρης τό επάγγελμα, τριανταπεντάρης, γεροδεμένος, 
πυρόξανθος άνδρας, ήταν γνωστός σέ όλους τούς αστυνομικούς τής ’Ασφαλείας 
ως έμπορος ναρκωτικών, τρόφιμος καί άγαπητικός στά καμπαρέ της Τρούμπας, 
πού εκεί βραδοξημερώνοταν, όπως καί στούς ντεκέδες στά Βούρλα, στοΰ Ζουρίδα 
στον "Αγιο Διονύσιο, στοΰ Μαρίνου, στο Καστράκι της Δραπετσώνας κ.ά.

’Αργά τή νύχτα κιόλας, όπως είχε κοπάσει καί ή βροχή, μπλοκάραμε όλα τά 
κέντρα τού υποκόσμου στον Πειραιά καί τά ξημερώματα τό σπίτι του, στην οδόν 
Φίλωνος, μά ό Τζιμένης είχε γίνει άφαντος. "Υποπτη ένδειξις πώς είχε κάποια άνά- 
μιξι στο έγκλημα, άν δέν ήταν αύτός ό ίδιος ό δολοφόνος.

"Ολα τά κέντρα είχαν άναστατωθή άπό τήν εΐδησι. Άπό στόμα σέ στόμα σάν 
άστραπή είχε διαδοθή ό φόνος τού Φρατίδη, γιατί ήταν παντού γνωστός. Πολλοί 
πού τον μισούσαν, ικανοποιήθηκαν μά καί πολλοί τον λυπήθηκαν γιά τά νειάτα του 
καί τήν καλωσύνη του.

Μαζί μέ άλλες πληροφορίες μάθαμε πώς ό Φρατίδης δέν έλειπε άπό τό καμπαρέ 
«Άνεμώνα», γιατί έκεΐ μέσα είχε φιλενάδα τήν τραγουδίστρια Ρεζέντα.

Τό καμπαρέ «Άνεμώνα» ήταν ένα παλιό «καφέ-σαντάν» κοντά στο Τελωνείο. 
’Ιδιόρρυθμο κτίσμα μέ δαιδαλώδεις εσωτερικούς διαδρόμους καί δωμάτια, δ,τι χρεια
ζόταν γιά τή δουλειά πού τό χρησιμοποιούσε ό ιδιοκτήτης του Μηνάς Κάλπης, άν
δρας μεσόκοπος, μέτριου άναστήματος καί εύσωμος, τύπος πανέξυπνος, πού άπό 
μικρός είχε μπερδευτή μέ γυναίκες τού έλευθέρου έρωτος καί ήξερε νά τις εκμεταλ
λεύεται. Δεινός επιχειρηματίας στά καμπαρέ, πού τά πλούτιζε πάντα μέ όμορφες 
γυναίκες άπό τά διάφορα άνθρωποπάζαρα.

Κάποια μέρα, πριν άπό κάμποσα χρόνια, άποβιβάσθηκε στον Πειραιά μ’ ένα 
βαπόρι της μεσογειακής γραμμής ή δεκαοχτάχρονη καί όμορφη Ούγγαρέζα Γκέρτα 
Μπάουμ, μέ κατάμαυρα μαλλιά καί γαλανά μάτια, προερχομένη άπό τή Βουδαπέστη 
γιά νά έργασθή στήν Ελλάδα σάν χορεύτρια. Πριν άκόμα καλογνωρίση τον τόπο μας 
έπεσε στά χέρια τού Καλπή.

Άπό τό πρώτο βράδυ πού εμφανίσθηκε ή Γκέρτα, τό καμπαρέ «Άνεμώνα» 
πήρε άλλη όψι. Οί γλεντζέδες ξετρελλάθηκαν μαζί της κι’ ό καθένας μέ τον τρόπο 
του προσπαθούσε νά τήν κάνη ερωμένη του. Μά ή νεοφερμένη Ούγγαρέζα δέν ήταν 
άπ’ εκείνες πού έπεφταν εύκολα. ’Ερωτοτροπούσε μέ όλους, κι’ όλους τούς δούλευε, 
κι’ αύτοί σκορπούσαν τά λεφτά τους γιά χάρι της.

Τότε μπήκε στή μέση ό Καλπής, οχι μόνο γιατί δέν τού άρεσαν τά έπεισόδια 
καί οί τραυματισμοί πού γινόντουσαν μέσα στο καμπαρέ του γιά κείνη, άλλά ήταν



Έγκλημα μέσα στην καταιγίδα

και 6 ίδιος τρελλά ερωτευμένος μαζί της καί περήφανος κατάφερε νά την κάνη 
φιλενάδα του. "Ομως δεν κράτησε για πολύ ή εύτυχία του. Τούς χώριζε ή διαφορά τής 
ηλικίας καί φυσικά ή Γκέρτα ζήτησε τον έρωτα πού ποθούσε σέ νέους, ωραίους καί 
παραλήδες, ώσπου άνάμεσά τους βρήκε τον άνθρωπό της καί έδήλωσε στον Καλπή 
πώς παύει πιά νά έργάζεται.

Σάν βόμβα κτύπησε στ’ αυτιά τού Καλπή ή άπόφασις αυτή τής Γκέρτας γιατί, 
έκτος πού την άγαποϋσε, έθίγοντο καί τά συμφέροντά του. "Οπως κι’ έγινε μέ τήν 
άπομάκρυνσίν της. Οί δουλειές τού καμπαρέ άρχισαν νά πέρνουν τον κατήφορο καί 
ό Καλπής χανόταν. Τότε άναγκάστηκε νά πάη νά τήν συναντήση καί, γιά νά τήν 
φέρη πάλι κοντά του, τής έπρότεινε συνεταιρισμό, χωρίς κεφάλαια.

'Η  πρότασις ήταν πολύ δελεαστική γιά τήν Γκέρτα πού ξαναγύρισε στο καμπαρέ 
όχι πιά σάν αρτίστα, άλλά σάν συνεταίρος καί έρωμένη τού Καλπή.

Μοίρασαν τή δουλειά. ’Εκείνος τήν διεύθυνσι τής λέσχης κι’ έκείνη τού καμ
παρέ, όπως καί τήν προμήθεια των κοριτσιών άπο τά διεθνή άνθρωποπάζαρα. Γαλ- 
λίδες, Ούγγαρέζες, Ρουμανίδες, Αιγύπτιες κι’ δ,τι εκλεκτό υλικό υπήρχε, ή Γκέρτα 
τό προσέφερε στο κέντρο τους.

’Ανάμεσα στις παραστρατημένες κοπέλλες, πολλές φορές ήσαν κι’ άθώες παι
δούλες, πού δέν ήξεραν άκόμα τί θά πή έλεύθερος έρωτας. Εύκαιρίες έκμεταλλεύσεως 
γιά τή μαντάμ Γκέρτα, πού τις περιέβαλε στήν άρχή μέ στοργή καί ύστερα άρχιζε 
τούς έκβιασμούς, άν ποτέ καμμιά άπο τις κοπέλλες αύτές ζητούσε έλευθερία κι’ 
απαλλαγή άπο τή βρωμιά πού ζούσε. Μιά ήταν πάντοτε ή στερεότυπη άπάντησις 
πού έπαιρνε άπο τήν διευθύνουσα:

— Νά έξοφλήσης πρώτα τά χρέη σου στήν έπιχείρησι καί μετά είσαι ελεύθερη.
Μ’ αύτό το τροπάριο καμμιά δέν μπορούσε νά ξεφύγη. 'Η  έπιχείρησις όλο 

πλούτιζε καί τήν μερίδα του λέοντος έπαιρνε πάντα ή Γκέρτα μέ τον ψεύτικο έρωτα 
πού πουλούσε στον Καλπή. Είναι όμως άλήθεια πώς μέ τήν διεύθυνσι της το καμπαρέ 
άνακαινίσθηκε, έγινε μοντέρνο καί πλούσιο. 'Η  μεγάλη του σάλα ήταν κατάφωτη τά 
βράδυα άπο χρωματιστά λαμπιόνια, μέ καθρέφτες πού σκέπαζαν τούς τοίχους, πόρ
τες καί παράθυρα κλεισμένα μέ κόκκινες βαρειές βελούδινες κουρτίνες. Στο βάθος 
ή ορχήστρα, πάνω σέ βάθρο μέ φόντο ένα πελώριο όστρακο φωτισμένο, παραπλεύρως 
ό μπουφές μέ πλούσια κάβα, ολόγυρα στή σάλα τά τραπεζάκια, στολισμένα μέ άκριβά 
λουλούδια, χωρισμένα τό ένα άπο τό άλλο μέ χαμηλά κρυστάλλινα «παραβάν» καί 
πίσω από τό φωτισμένο όστρακο ή είσοδος των «σεπαρέ», πού διεσκέδαζαν μέ τις 
σαντέζες καί τις χορεύτριες, κρυφά άπο τά άδιάκριτα μάτια, πολλοί ’Αθηναίοι καί 
ΙΙειραιώτες. Στο τέλος τού μεγάλου διαδρόμου μέ τις γκαρνταρόμπες, ήσαν τρείς 
συνεχόμενες σάλες μέ πλούσια έπίπλωσι, τά στρογγυλά τραπέζια μέ τήν πράσινη 
τσόχα καί όλα τά άπαραίτητα γιά χαρτοπαίγνια, έπιτρεπόμενα καί παράνομα. Ό  
δαιμόνιος ιδιοκτήτης τού κέντρου καί λεσχιάρχης Καλπής, γιά τήν προστασία των 
παικτών άπο τά μπλόκα τής ’Αστυνομίας είχε τοποθετήσει μυστικά ήλεκτρικά 
φωτεινά σήματα κινδύνου. ’Αθόρυβα ειδοποιούντο οί παίκτες κι’ άφοΰ εξαφάνιζαν ά- 
στραπιαΐα τά παράνομα, συνέχιζαν νά παίζουν άτάραχοι, σύμφωνα μέ τήν άδεια πού 
είχε.

'Η  μυστηριώδης αύτή χαρτοπαικτική λέσχη ήταν καί ένα κρυφό άντρο κακο
ποιών. ’Εκεί κάθε νύκτα κατέφευγαν δολοφόνοι, λαθρέμποροι, έμποροι ναρκωτικών, 
κλέφτες τού λιμανιού, παλληκαράδες, νταήδες, χασομέρηδες καί άγαπητικοί. "Ολο 
αύτό τό μωσαϊκό τών ανθρώπων τού υποκόσμου ξημερωνόταν στήν άπόκρυφη αύτή 
λέσχη καί μαδούσε τούς αφελείς καί άνίδεους πού παρέσυραν. ’Εκεί μέσα γινόντουσαν 
καί τά παζαρέματα γιά ναρκωτικά, πού έστελναν κι’ έφερναν άπο άλλες χώρες.

(Συνεχίζεται)
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(Σ υνέχε ια  έκ  του προηγουμένου)

Τ  ,Ο ΔΕΥΤΕΡΟΝ τηλεγράφημα φέρει τούς ’Αμερικανούς ιθύνοντας πεπεισμένους 
έπί τής ανάγκης εφαρμογής νέων μέτρων κατά του έγκληματικοϋ συνδικάτου. ’Ιδού 
καί αυτό:

« 'Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ, έδήλωσε χθές την νύκτα(') 
από τής τηλεοράσεως ότι ή πολιτική ισχύς τής «Κόζα Νόστρα» ή Μαφίας τής ’Α
μερικής είχε φθάσει μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ή εγκληματική αύτή όργάνωσις 
ήλεγχεν ώρισμένα συνδικάτα, άκόμη δέ καί πολιτικούς άνδρας . . .  'Ο κ. Κέννεντυ 
άνέφερεν έν συνεχεία ότι εις μίαν πόλιν—τής οποίας δεν άπεκάλυψε τό όνομα—εις 
γκάγκστερ, μέλος τής άμερικανικής Μαφίας, έπρότεινεν εις άλλον συνάδελφόν του 
να του πωλήση τό δικαίωμα ελέγχου πού ήσκει ούτος έπί τοϋ Δημάρχου τής έν λόγω 
πόλεως! . . «’Αλλά—προσέθεσεν ό κ. Κέννεντυ—ό Δήμαρχος έξετελέσθη, φονευθείς 
δι’ έκρήςεως βόμβας άντιπάλου συμμορίας προτού πραγματοποιηθή ή μεταβίβασις 
των δικαιωμάτων άπό τού ενός γκάγκστερ εις τον άλλον». 'Ο κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ 
φρονεί ότι αί άποκαλύψεις είς τάς οποίας προέβη ό γκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι, 
σχετικώς μέ τήν όργάνωσιν τής «Κόζα Νόστρα», είναι λίαν σημαντικαί, διότι ή κοινή 
άμερικανική γνώμη θά άντιληψθή τήν άνάγκην έφαρμογής ένός νέου νόμου έναντίον 
των έγκληματικών οργανώσεων . . . »

Ά πό τάς ύπουργικάς αύτάς δηλώσεις, αλλά καί πλήθος άλλας άνωτέρων 
άστυνομικών τής Νέας 'Υόρκης, Φιλαδέλφειας, Ντητρόϊτ, Σικάγου κ.λ., καταδει
κνύεται ή σπουδαιότης των άποκαλύψεων Βαλάτσι. 'Ως προείπομεν, τό λίαν σημαν
τικόν των άποκαλύψεων αύτών έγκειται εις τό ότι παρεσχέθη ή δυνατότης είς τάς 
άστυνομικάς καί δικαστικάς άρχάς νά καταρτίσουν ένα «γενεαλογικόν» πίνακα 
άτόμων, μεθόδων κ.λ. τού Συνδικάτου τού έγκλήματος, νά παραλληλίσουν τά είς 
τήν διάθεσίν των στοιχεία ολοκλήρων δεκαετιών μέ έκεΐνα πού προσέθεσεν ό Βα- 
λάτσι, καί νά καταλήξουν είς τήν άπόφασιν ότι ύφίσταται άμεσος άνάγκη θεσπί- 
σεως νέων νόμων διά νά παταχθή όλοσχερώς τό ώργανωμένον έγκλημα. ΤΗτο φυσικόν 
λοιπόν νά διίδουν οί ήγέται τής «Κόζα Νόστρα» τον κίνδυνον πού απειλεί τό Συν- 
δικάτον καί νά θελήσουν νά δολοφονήσουν ευθύς έξ αρχής τον «άποστάτην» Τζόζεφ 
Βαλάτσι. Διά τούτο καί ό διά πρώτην φοράν είς τήν Ιστορίαν τής έγκληματικότητος 
«όρκος αΐματος» άνω των χιλίων έπιφανών γκάγκστερς όπως πάση θυσία έξοντωθή 
ό Βαλάτσι, έναντι μάλιστα τού άρκετά σεβαστού ποσού των 100.000 δολλαρίων, 
πού έχουν κατατεθή είς μίαν Τράπεζαν τής Ελβετίας ή τού Χόγκ Κόγκ καί προο
ρίζονται διά τον φονέα, ό όποιος θά «καθαρίση» τον πολυτιμότερον πληροφοριοδότην 
των άμερικανικών άστυνομικών καί δικαστικών αρχών. «Διά τούτο όμως», όπως

( 1 )„Τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1963.
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τονίζει μία άνταπόκρισις έκ Νέας 'Υόρκης, «καί ό υπουργός Δικαιοσύνης των 'Ηνω
μένων Πολιτειών κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ, εύγνωμονών τον Βαλάτσι διότι έ'δωσε είς την 
Κυβέρνησιν την μεγαλυτέραν επιτυχίαν τής μυστικής ’Αστυνομίας κατά τοΰ «οργανω
μένου έγκλήματος, πού έγινε ποτέ είς την ιστορίαν, ώρκίσθη νά διατηρήση τον 60ετή 
φυλακισμένον του ζωντανόν».

’Ενδεικτικόν των προθέσεων των γκάγκστερς είναι τό πλήθος των καθημερι
νώς σχεδόν λαμβανομένων ανωνύμων τηλεφωνημάτων είς τήν ’Αστυνομίαν. «Εϊμεθα 
άποφασισμένοι νά τον φονεύσωμεν οπωσδήποτε καί θά πράξωμεν τοϋτο δημοσία, 
καθ’ ήν στιγμήν άσχολείται εις το νά προδίδη τούς φίλους του», λέγει ένας άγνω
στος λ.χ. "Αλλος προσθέτει: «Μία βόμβα θά έκραγή είς τήν αίθουσαν τής Γερου
σίας, όπου ό Βαλάτσι αποκαλύπτει τά μυστικά μας». Αί άπειλαί όμως αύταί, δεδο
μένων τών αύστηροτάτων μέτρων φρουρήσεώς του, δεν πτοούν τον γηραιόν γκάγκ- 
στερ. Καί όχι μόνον τούτο, άλλά φαίνεται ότι τά πρωτοφανή άστυνομικά μέτρα 
διά τήν περιφρούρησιν τής ζωής τού Βαλάτσι ένεθάρρυναν καί έναν δεύτερον άρχι- 
γκάκστερ νά τεθή είς' τήν διάθεσιν τής άμερικανικής ’Αστυνομίας. 'Ο νέος αυτός 
πληροφοριοδότης, τού οποίου το όνομα παραμένει μυστικόν διότι εξακολουθεί νά 
δρα είς τον ύπόκοσμον, άπεκάλυψεν είς τήν ’Αστυνομίαν ότι ή «Κόζα Νόστρα» ετοι
μάζει νέαν έπίθεσιν είς τον πόλεμον εναντίον τών συμμοριών Γκάλλο—Προφάτσι. 
Έδήλωσεν ότι δύο γκάγκστερς έφονεύθησαν τελευταίως είς το Μπροΰκλιν, είς μίαν 
μάχην διά τήν κατάκτησιν τής εξουσίας μεταξύ τών δύο οργανώσεων, έπί πλέον δέ 
ότι οί βασιλείς τού έγκλήματος έπραγματοποίησαν τρεις γενικάς συνελεύσεις κατά 
τό 1962—1963 μέ θέμα τήν έξαφάνισιν τών συμμοριών Γκάλλο—Προφάτσι. Πι
στεύεται μετά πεποιθήσεως κατόπιν τούτων, ότι τον Βαλάτσι καί τον δεύτερον αυ
τόν πληροφοριοδότην θά ακολουθήσουν καί άλλα στελέχη τού συνδικάτου τού έγκλή
ματος, φοβούμενα τήν «προδοσίαν». Δι’ αύτό καί ή ’Αστυνομία φροντίζει νά προ- 
στατεύη μέ κάθε μέσον τήν ζωήν τοΰ Βαλάτσι, έγγυωμένη έπίσης τήν προστασίαν 
όσων άλλων μελών τής «Κόζα Νόστρα» θά άπεφάσιζαν νά ομιλήσουν.

Η ΜΑΦΙΑ ΣΙΚΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ

/Λ .Ι  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΛΑΤΣΙ είχαν ώς άποτέλεσμα νά έλθουν είς φώς 
πολλαί άνατριχιαστικαί λεπτομέρειαι άπό τήν δράσιν τών «οικογενειών» τής Μα
φίας είς τάς διαφόρους χώρας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής. Μέγιστον 
ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά όσα δικαστικαί καί άστυνομικαί έρευναι, άλλά καί 
δημοσιογραφικαί «καμπάνιαι» άπεκάλυψαν διά τήν Μαφίαν τού Σικάγου καί τής 
Νέας ’Ορλεάνης, πράγμα πού έπιβάλλει ν’ άναφερθώμεν δι’ ολίγων έπί τών δύο 
αύτών συνδικάτων ένός πρωτοφανούς είς μεθόδους καί νοοτροπίαν κόσμου τού 
έγκλήματος.

'Η σημερινή Μαφία τοΰ Σικάγου—τής οποίας τά έτήσια εισοδήματα ύπολο- 
γίζονται άπό τό 'Υπουργείου Δικαιοσύνης καί τήν ’Αστυνομίαν είς τό άστρονομικόν 
ποσόν τών δύο δισεκατομμυρίων δολλαρίων—είναι άπ’ ευθείας διάδοχος τών συμ
μοριών τοΰ Ά λ  Καπόνε πού έδρασαν κατά τήν δεκαετίαν 1920—1930. Τό 1931, 
όταν ό Καπόνε ένεκλείσθη είς τάς φυλακάς έπί τέλους διά ... φορολογικά; παρα
βάσεις, άνήλθεν είς τον «θρόνον» ό Φράνκ Ντίττι, ένας μέγας έκτελεστής, σωμα
τέμπορος καί ναρκομανής πού «έβασίλευσεν» μέχρι τού 1943, οπότε καί ηύτοκτό- 
νησε διότι έμηνύθη ώς συνένοχος είς μίαν τεραστίαν ύπόθεσιν έκβιασμού τών κινη
ματογραφικών εταιριών άπό τούς έγκαθέτους τών κακοποιών είς τάς έργατικάς 
οργανώσεις Τζώρτζ Μπράουν καί Ούίλλιαμ Μπιόφ. 'Ο θάνατος τού Φράνκ Ντίττι 
καί ή φυλάκισις τού έπιδόξου διαδόχου του Πώλ Ρίκκα, διά τήν ιδίαν ύπόθεσιν
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τοΰ εκβιασμού, έφεραν είς τήν άρχηγίαν έναν άπό τούς επιτελείς τοϋ Καπόνε, τον 
Τόννυ Άκκάρντο, ό όποιος καί τήν παρεχώρησεν όταν ήρχισε νά ένοχλήται άπό 
τήν εφορίαν, τό 1957, εις τον σημερινόν αρχηγόν Σάμ Τζιανκάνα. Τό Σικάγον λοιπόν 
δεν έγνώρισε παρά μόνον τέσσαρες «βασιλείς» τοΰ έγκλήματος άπό τότε πού, πριν 
38 χρόνια, ό Ά λ  Καπόνε ώργάνωσε τό συνδικάτον διά πρώτην φοράν, άπόδειξις 
δέ της δυνάμεως καί τής συνοχής τοΰ συνδικάτου αύτοΰ μέχρι σήμερον είναι τό ότι 
ούδείς των άρχηγών του άπέθανεν άπό βίαιον θάνατον. Ό  ’Άλ Καπόνε άπέθανε άπό
σύφιλιν, ό Ντίττι ηύτοκτόνησε, καί οί Άκκάρντο—Τζιανκάνα...... χαίρουν άκρας
υγείας μέχρι των στιγμών πού γράφονται αί γραμμαί αύταί.

'Η  όργάνωσις τής Μαφίας Σικάγου είναι πανομοιότυπον όργανώσεως μεγάλης 
άνωνύμου εταιρίας. 'Υπάρχει ό διοικητής, υπάρχει ό πρόεδρος τοΰ διοικητικοΰ 
συμβουλίου, υπάρχουν οί άντιπρόεδροι—δύο—, οΐ σύμβουλοι, οί διευθυνταί, οί τμη- 
ματάρχαι κ.λ. 'Ο Τόννυ Άκκάρντο είναι πρόεδρος τοΰ διοικητικοΰ συμβουλίου καί 
συνάμα τό πλέον σεβαστόν ήγετικόν στέλεχος τοΰ συνδικάτου—άφοΰ ή γνώμη του 
είναι πολύτιμη καί άπαραίτητη εις τά μεγάλα ζητήματα τής όργανώσεως—χωρίς 
έν τούτοις νά λαμβάνη ένεργόν μέρος είς τάς καθημερινάς επιχειρήσεις. Απίθανα 
πλούσιος καί ήλικίας 57 ετών διαμένει εις μίαν θαυμασίαν έπαυλιν τοΰ Ρίβερ Φόρεστ, 
έπαυλιν πού τά άλλα μέλη άποκαλοΰν μέ δέος «παλάτι» καί πού έστοίχισε εις ένα 
έκατομμυριοΰχον βιομήχανον ραδιοφώνων, τό 1930 πού τήν έκτισε, 500.000 δολ- 
λάρια. 'Ο Άκκάρντο ύπερηφανεύεται διότι ή βίλλα του έχει 24 δωμάτια, κλειστόν 
κολυμβητήριον, αίθουσαν μπιλιάρδου, έξη λουτρά μέ διακοσμήσεις άπό χρυσάφι 
καί όνυχα, ονειρώδη κήπον μέ υψηλά κάγκελα, καί διότι φρουρεΐται ύπό τεσσάρων 
ενόπλων «κηπουρών» καί έξη άγριων σκύλων γερμανικής ράτσας καί προελεύσεως. 
'Υπερηφανεύεται όμως καί διότι έχει φυλακισθή μόνον μίαν φοράν, αύτό δέ διά μίαν 
μόνον νύκτα, όταν ή Αστυνομία τον έθεώρησε πρώτον ύποπτον μιας σφαγής τήν 
ήμέραν τοΰ Αγίου Βαλεντίνου, τό έτος 1929. Καί δέν άποκρύπτει ότι τον μεγαλύ- 
τερον κίνδυνον τον έπέρασε τό 1960, όταν ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις άνεκάλυψεν 
ότι έλάμβανε «μισθόν» 178.000 δολλάρια κατ’ έτος ως «πράκτωρ πωλήσεων» 
τής έταιρίας ζυθοποιίας «Φόξ Χέντ», εις τήν όποιαν είχεν εισχωρήσει ή Μαφία 
Σικάγου. Κατεδικάσθη τότε εις φυλάκισιν έξη έτών καί άφέθη ελεύθερος επί έγγυή- 
σει μέχρις ότου έκδικασθή ή έφεσίς του. Μετά πάροδον δύο έτών όμως ήκυρώθη 
ή πρωτόδικος άπόφασις μέ τό αΐτιολογικόν ότι «ό τύπος είχεν επηρεάσει δυσμενώς 
τό δικαστήριον». Τήν 3ην ’Οκτωβρίου 1962 έγινεν ή δευτέρα δίκη του, πού κατέλη- 
ξεν εις τήν άθώωσίν του...

Πριν φθάσωμεν εις τον «άρχηγόν τών άρχηγών», τον Σάμ Τζιανκάνα, πρέπει νά 
εϊπωμεν ότι είς τό συμβούλιον τών διευθυντών τοΰ Άκκάρντο ύπηρετοΰν δύο άλλες 
«σεβάσμιες»προσωπικότητες: Ό  Μάρραιϋ Χάμφρεϋς, Ιθύνων νοΰς επί τής έκμεταλλεύ- 
σεως τών εργατικών συνδικάτων, καί ό Πώλ Ρίκκα, είδήμων είς τά χαρτοπαίγνια 
καί τό έμπόριον ναρκωτικών. 'Ο Χάμφρεϋς, ένας Ούαλλός 63 έτών, υπήρξε «πρωτο- 
παλλήκαρον» τοΰ Καπόνε καί νομικός καί οικονομικός σύμβουλος τοΰ συνδικάτου 
τήν έποχήν έκείνην. 'Η Αστυνομία τοΰ Σικάγου πιστεύει σήμερα ότι κατέχει τό 
ίδιον «πόστον», μέ περισσοτέρας καί άφ’ ύψηλοΰ αρμοδιότητας, καί ότι αύτός ρυθμίζει 
τάς έπαφάς τής όργανώσεως μέ ώρισμένους διεφθαρμένους πολιτικούς καί συνδικαλι
στικούς ήγέτας. Ένας άπό τούς κυριωτέρους μάρτυρας έναντίον του, είς τάς προσπά
θειας τής Αστυνομίας όπως θέση χεΐραν έπ’ αύτοΰ, υπήρξε κάποιος έπιχειρηματίας 
στοιχημάτων όνόματι ’Ίρβιγκν Ράϊν, ό όποιος είχε νυμφευθή τήν πρώην σύζυγον 
τοΰ Χάμφρεϋς, τήν καλλονήν Μπέττυ Τζαίην. Καί είς τάς 6 Μαΐου τοΰ 1962, ό Ράϊν 
εύρέθη δολοφονημένος είς τό ξενοδοχεΐον του. Τον είχαν βάναυσα κακοποιήσει καί 
τοΰ είχαν άποφράξει μέ λευκοπλάστη τό στόμα καί τήν μύτη, μέ προφανή σκοπό 
νά έχη μαρτυρικόν θάνατον άπό άσφυξίαν. Κατ’-αυτόν τον τρόπον κατέρρευσαν αί
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κατηγορίαι κατά τοΰ Χάμφρεϋς, πού τώρα κινείται μεταξύ ενός πολυτελούς διαμε
ρίσματος του Σικάγου καί μιας βίλλας εις τό Κή Μπισκαίην τής Φλωρίδος, μέ πισίνα 
καί ένα μοντέρνου σύστημα συναγερμού πού τού έστοίχισε 20.000 δολλάρια... 'Ο 
Πώλ Ρίκκα έξ άλλου, ένας έμπιστος έπιτελής τού Καπόνε εις τάς παλαιάς ημέρας 
«δόξης», κατεδικάσθη εις φυλάκισιν δέκα ετών τότε διά την ύπόθεσιν έκβιασμοΰ των 
κινηματογραφικών έταιριών, άλλά έμεινε φυλακισμένος μόνον έπί τρία έτη. Σή
μερα, 62 ετών, αποτελεί μαζί μέ τον Άκκάρντο καί τον Χάμφρεϋς ένα είδος έφε- 
τείου, τό όποιον άποφασίζει εις περιπτώσεις άμφισβητήσεων καί διαφωνιών τών 
κατωτέρων επιτελών τού συνδικάτου. Παράλληλα ή άμερικανική κυβέρνησις προ
σπαθεί νά τον άπελάση, άλλά ούδεμία χώρα εύρίσκεται διατεθειμένη νά τον δεχθή. 
Διά τό τελευταίου τούτο φροντίζει ό ίδιος ό Ρίκκα, άποστέλλων εις τάς κυβερνήσεις 
τών διαφόρων κρατών ένα άντίγραφον τοΰ... ποινικού του μητρώου. Μέ αύτό τό 
ευφυέστατου «κόλπο», 53 κράτη άπέρριψαν διαβήματα της Ούάσιγκτων όπως τον 
δεχθούν εις τό έδαφος των, καί τό μόνον πού ήδυνήθησαν νά κάμουν αί άμερικανικαί 
άρχαί είναι τό ότι ύπεχρέωσαν τον Ρίκκα νά παρουσιάζεται εις την ’Αστυνομίαν 
μίαν φοράν τον μήνα ...

** *

Μ ε γ α ς  «άρχηγός τών άρχηγών» τής Μαφίας τού Σικάγου είναι ό Σαλβατόρε 
Τζιανκάνα, ένας σκληρός, αδυσώπητος, άγριος γκάγκστερ πού έφθασε εις τήν 
σημερινήν του παντοδυναμίαν άπό σωφέρ-σωματοφύλακας τού προκαπονικοΰ συν
δικάτου. Είναι σήμερα 55 ετών καί έχει εις τό ένεργητικόν του τρεις συλλήψεις 
ώς ύποπτος φόνων πριν συμπληρώσει τό εικοστόν έτος τής ηλικίας, δύο ποινάς 
φυλακίσεως διά διάρρηξιν καί λαθρεμπορίου ούΐσκυ, καί πολλά άλλα.... ψιλοπράγ- 
ματα. Τό 1943 άπελύθη άπό τάς φυλακάς καί έκλήθη νά ύπηρετήση εις τον στρατόν, 
πλήν έκρίθη άνίκανος ώς ψυχοπαθής καί «άντικοινωνικός τύπος». Σήμερα, «αύτο- 
κράτωρ» ένός τεραστίου τράστ επιχειρήσεων τής Μαφίας Σικάγου, πού τά ετήσια 
είσοδήματά της υπολογίζονται εις τό αστρονομικόν ποσόν τών δύο δισεκατομμυ
ρίων δολλαρίων δπως προανεφέρθη, άναλογίζεται οτι ή άκμή του αύτή οφείλεται εις 
μίαν «έφεύρεσιν» πού ούδείς άλλος γκάγκστερ είχε φαντασθή: Τήν έκμετάλλευσιν 
τών γραφείων στοιχημάτων εις τάς άθλιας συνοικίας τών νέγρων, μίαν έκμετάλ- 
λευσιν πού ούδείς είχε σκεφθή νά πραγματοποιήση προ αυτού άφού οΐ πτωχοί 
νέγροι δέν έστοιχημάτιζαν παρά ελάχιστα σέντς. Τό ελληνικόν «φασούλι τό φασούλι...» 
δμως άπεδείχθη σοφώτατον καί έδώ, καί κατ’ αυτόν τον τρόπον ή νέα έπιχείρησις 
άρχισε μέ την γκαγκστερική υπομονή καί επιμονή νά άποδίδη έκατομμύρια. Δέν 
άργησε λοιπόν νά άναδειχθή ό Τζιανκάνα εις ένα «έγκέφαλον» τού υποκόσμου, 
πράγμα πού έξετίμησε δεόντως ό Άκκάρντο καί τον προήγαγεν εις τήν θέσιν τού 
άντιπροέδρου τοΰ συνδικάτου. Καί τό 1957, δταν αυτός εύρέθη εις τήν άνάγκην νά 
άποχωρήση τον ώνόμασε διάδοχόν του, τον άφησε δέ έκτοτε δχι μόνον νά κυβερνά 
τήν «οικογένεια» Σικάγου άλλά καί νά τον άντιπροσωπεύει εις τάς παναμερικανικάς 
διασκέψεις τών άρχηγών εις τό λεγόμενον «Μέγα Συμβούλιου». Πέραν αύτών ό 
Τζιανκάνα έλαβε ώς προσωπικόν του «τιμάριον» ολόκληρη τήν δυτική πλευρά τού 
Σικάγου καί μέγα μέρος άπό τον νομόν Κούκ.

(Συνιχίζιται)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

______________  Ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' χ, Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ----------------------
(Σ υνέχε ια  έκ τοϋ  προηγουμένου(

ΙΧΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣ (ΦΡΕΝΩΝ)

Έ κ της σπουδής των ιχνών τής όλισθήσεως των ελαστικών τών τροχών, θά 
δυνηθώμεν νά προσδιορίσωμεν άκριβώς τό σημεϊον έκ τοϋ οποίου έγένετο ή χρήσις 
τής τροχοπέδης—φρενών— τοϋ αυτοκινήτου. Επίσης τα έν λόγω ίχνη, είναι ένδει-

κτικά τής ταχύτητος μεθ’ ής έτρεχε τό αύτοκίνητον. 
’Αλλά περί αΰτοΰ, λεπτομερής άνάπτυξις γίνεται εις 
έτερον κεφάλαιον. Δέον νά γνωρίζωμεν όμως δτι τά 
ίχνη όλισθήσεως δ έ ν  ε ί ν α ι  δ ι α τ η ρ ή σ ι μ α  
έ π ’ α ρ κ ε τ ό ν  χ ρ ό ν ο ν  καί δτι δέν μ ε τ α- 
φ έ ρ ο ν τ α ι .  Δι’δ, άν πρόκειται νά τά χρησιμοποι- 
ήσωμεν ώς άποδεικτικόν στοιχεϊον, δέον νά τά άντι- 
γράψωμεν καλώς καί πλήρως. Ή  σχεδιαγράφησις 
δ έ ν  ε ί ν α ι  λ υ σ ι τ ε λ ή ς .  Μόνον ή κ α τ ά λ 
λ η λ ο ς  φ ω τ ο γ ρ ά φ η σ ι ς  δύναται νά τά άπο- 
δώση, ώς καί ή καλή λήψις έπί καταλλήλου όλικοΰ.

χών τοϋ αύτοκινήτου, δύνανται νά έγκαταλειφθοϋν 
έπί κονιορτοΰ αιθάλης, πηλοϋ, ΐλύος, ύγροπίσσης ή 
άλλων έλαιωδών ουσιών, καλυπτουσών τήν έπιφάνει- 
αν τής όδοΰ, χιόνος κλπ. Γενικώς τά άποτυπώματα 
τοϋ έλαστικοΰ έπί ύγράς έπιφανείας όδοΰ, άποτελοΰν 
πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Είναι δυνατόν έπί 
τών άνωτέρω άποτυπωμάτων νά υπάρχουν δ ι α κ ρ ι 
τ ι κ ά  σημεία τών έλαστικών καί νά καταστή δυ
νατόν, έπί τή βάσει αυτών, νά καθορισθή ό τύπος 
αύτών ή νά προσδιορισθή τό ελαστικόν έκ τών δια
φόρων ι δ ι ο ρ ρ ύ θ μ ω ν  χαρακτηριστικών σημεί
ων, τών όφειλομένων εις φ θ ο ρ ά ς ,  ε π ι δ ι ο ρ 

θ ώ σ ε ι ς ,  π ρ ο σ θ ή κ α ς  ή εις ι δ ι ό ρ ρ υ θ μ ο ν  κ α τ α σ κ ε υ ή ν .  Ενίοτε 
τά άποτυπώματα δυνατόν νά προέρχωνται έκ δ ι δ ύ μ ο υ  έλαστικοΰ, δτε τ ε κ -  
μ α ί ρ ε τ α ι δτι τό αύτοκίνητον ήτο μ ε γ ά λ ο υ  μεγέθους.

ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ — ΡΥΠΗ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ

Εις τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τών μεταλλικών ελασμάτων (πτερών), τών 
καλυπτόντων τούς τροχούς, έπικολλώνται διάφορα μικροσκοπικά σώματα προερ
χόμενα έκ ποικίλων ειδών, συνηθέστερον όμως έκ λάσπης. Κατά τήν σύγκρουσιν 
μετ’ άλλου οχήματος ή μετ’ άτόμου, μέρος τών άνωτέρω σωμάτων δυνατόν νά άπο- 
κολληθή καί νά πέση. Δι’ δ καί τοιαΰτα ίχνη δέον νά άναζητώνται, νά περισυλλέ- 
γωνται καί νά διατηρώνται εις τήν φ υ σ ι κ ή ν  τ ω ν  κατάστασιν, διά νά είναι 
δυνατόν μελλοντικώς νά προβώμεν εις τυχόν συγκριτικήν αύτών έςέτασιν μεθ’ 
όμοιων ιχνών άνευρεθησομένων ύπό τά πτερά κλ.π. έξαρτήματα τοϋ υπόπτου οχή
ματος. Ή  φασματοσκοπική έςέτασις τών έν λόγω ευρημάτων δυνατόν νά άποβή 
ικανοποιητική, όταν όμως υπάρχουν έντός τοϋ σώματος αύτών καί άλλα υλικά σώ
ματα, λ ί α ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά .

Αποτυπώματα τοϋ ή τών έλαστικών τών τρο-

"Ιχνη ελαστικών συνέπεια χρήσεως 
τής τροχοπέδηξ (φρένων)
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Αί τοιαΰται όμως περιπτώσεις είναι μάλλον σ π ά ν ι α ι, λόγω τής ποικιλίας 
τής συστάσεως του εδάφους έκ τοϋ οποίου διέρχεται συνήθως εν όχημα. Δυνατόν 
δμως ν’ άνευρεθή τό σημεΐον — ύπό μορφήν κοιλότητος — κάτωθι των πτερών ή 
τής περιμέτρου αυτών ή άλλου εξαρτήματος, έκ τοϋ οποίου άπεσπάσθη τό ’ίχνος 
καί έπί τοϋ οποίου νά π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  πλήρως τό τεμάχιον μεθ’ δλας του 
τάς λεπτομέρειας, δτε ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  πλέον ή μεταξύ των τ α υ τ ό τ η ς .

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

"Αν τό τοαυματισθέν άτομον κατεπατήθη ύπό μεγάλου οχήματος, δεν άπο- 
κλείεται νά άνευρεθοΰν έπί τής ό- 
δοϋ μικρά τεμάχια έκ τών ένδυμά- 
των αΰτοΰ, άποσχισθέντα, συνεπεία 
τής βιαίας πλήξεως ύπό τοϋ τροχο
φόρου, ή κομβία πλήρη ή μεθ’ ύφά 
σματος ή κλωστής ή θραύσματα 
αύτών. Συνήθως τά έν λόγω ίχνη 
άνευρίσκονται κατά μήκος τών 
ιχνών τής όλισθήσεως τών τροχών, 
συνεπεία χρήσεως τής τροχοπέδης.
Τά έν λόγω ίχνη δέον νά περισυλ- 
λέγο^νται καί νά διαφυλάσσωνται, 
ΐνα κατά την έξέτασιν, ήτις θά

υπόπτου οχήματος, ιδιαιτέρως τών 
τροχών αύτοΰ, άναζητηθοϋν όμοια 
υλικά σώματα ή ίνες έπικεκολλη- 
μέναι έπί τών έλαστικών αύτοΰ.

ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΙΝΕΣ , ΤΡΙΧΕΣ

'Η τυχόν άνεύρεσις κηλίδων αίματος, ΐνών ή τριχών έπί τοϋ σημείου εις δ 
έλαβε χώραν τό τροχαΐον ατύχημα, μάς βοηθεΐ εις τήν μελλοντικήν έξέτασιν, εις 
ήν θά ύποβάλλωμεν τό πιθανολογούμενον, ώς υπεύθυνον τοϋ τροχαίου ατυχήμα
τος αυτοκίνητου καί εις δ δέον νά άναζητήσωμεν δμοια άποδεικτικά τής ένοχής 
ι'/Αό·

(To Ζ' Άστυν. Τμήμα Πειραιώς, διά τής ύπ’ άριθ. Δ. 137 άναφοράς έζή- 
τησε όπως έξετασθοΰν : 1) Ύ π’ άριθ. 1 φάκελλος περιέχων χρώμα ληφθέν έκ τής 
δεξιάς έμπροσθίας πτέρυγος καί τής όπισθίας δεξιάς πλευράς τοϋ ύπ’ άριθ. 5.380 
Ε.Β.Α. αύτοκινήτου. 2) Ύ π’ άριθ. 3 φάκελλος περιέχων τεμάχιον νήματος μήκους 
0,01 μ., εύρεθέν έπί τής έμπροσθίας δεξιάς πτέρυγος τοϋ ώς άνω αύτοκινήτου. 3) 
Ύ π’ άριθ. 4 φάκελλος, περιέχων τεμάχιον νήματος μήκους 0,04 μ. εύρεθέν εις τήν 
όπισθίαν δεξιάν πλευράν τοϋ ίδιου αύτοκινήτου, καί 4) έσφραγισμένον δέμα δι’ 
ισπανικού κηρού, καί περιτυλιγμένον δι’ άδιαποτίστου χάρτου, περιέχον τό χιτώνιον 
τοϋ θύματος). Καί νά δοθούν άπαντήσεις έπί τών κάτωθι έρωτημάτων :

1) ’Εάν έπί τού χιτωνίου ύπήρχον ίχνη χρωμάτων συμφωνοΰντα μέ τά 
άποσταλλέντα καί έν καταφατική περιπτώσει μέ ποιον έκ τών άποσταλλέντων χρω
μάτων. 2) Έάν τά άποσταλέντα τεμάχια νήματος προήρχοντο έκ τού άποσταλέν- 
τος χιτωνίου. Περαιτέρω άνεφέρετο δτι διά ταυταρίθμου έγγράφου προς τήν 
ένεργήσασαν νεκροψίαν καί νεκροτομήν έπί τοϋ πτώματος ιατροδικαστικήν Υ πη
ρεσίαν Πειραιώς, «ήτησάμεθα δπως μάς γνωρίση έάν καί έπί τού πτώματος ύπάρ-

επακολουθήση τού φερομένου ως

Δ ε ξ ι ά :  Τεμαχίδιον υφάσματος, άνευρεθέν εις ύποπτον 
αυτοκίνητου. Ά  ρ ι σ τ  ε ρ ά : Τεμάχιον περιβολής θύ
ματος, άποσπασθέν βιαίως κατά τήν σύγκρουσιν.
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χουσι χρώματα, άτινα έν καταφατική περιπτώσει θέλομεν άποστείλη ύμΐν διά τήν 
ένέργειαν των δεόντων)). (Ήμετέρα περίπτωσις Φ. 33/155/26-3-58).

Εις πολλάς περιπτώσεις, εΐδικώς οσάκις τά ανωτέρω ίχνη άνευρίσκονται εις 
μικράν άπό του θύματος άπόστασιν, ή διατήρησίς των δυνατόν να άποβή λίαν ώφέ- 
λιμος.

ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ούχί σπανίως, μικρά τεμάχια χρώματος άποκολλώνται κατά τήν σύγκρουσιν 
έκ τής έξωτερικής έπιφανείας τοϋ οχήματος, είδικώτερον κατά τάς συγκρούσεις 
μεταξύ οχημάτων. Τά έν λόγω ίχνη έπομένως δύνανται νά άνευρεθοϋν εις τον τό
πον τοϋ άτυχήματος ή έπι του θύματος ή νά έχουν έπικολληθή επί τίνος εξαρτήματος 
τοϋ έτέρου οχήματος, μεθ’ ου έγένετο ή σύγκρουσις, ώς τοϋτο συνέβη εις τό αύτοκι- 
νητιστικόν άτύχημα τοϋ Ψυχικού. Ή  άπόσπασις τεμαχιδίου χρώματος συμβαίνει 
ιδίως οσάκις τό χρώμα τοϋ οχήματος είναι πεπαλαιωμένον, δτε ή άπολέπισις — 
μάδημα — αντλείται εύχερέστερον. "Ολα τά τεμαχίδια των χρωμάτων δέον νά πε- 
ρισυλλέγωνται, άφ’ ένός μέν διά τυχόν μελλοντικήν φασματοσκοπικήν αύτών έξέ- 
τασιν μετά χρώματος ή χρωμάτων έπι ύποπτου οχήματος, άφ’ έτέρου δέ μή τυχόν 
τεμάχιον π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  μετ’ άκριβείας επί τοϋ άπογυμνωθέντος μέρους 
τοϋ οχήματος, συγχρόνως δέ ταυτίζεται είς άπόχρωσιν κλπ., δτε περιττεύει πάσα

Τό «παξιμάδι» κάτωθι τοΟ προφυλακτηρος, έφ’ οΰ ήτο προσκεκολλημένον τό τεμαχίδιον τοϋ 
χρώματος τη; πινακίδο;, τοϋ άριθμοΰ κυκλοφορία; τή; μοτοσυκλέττα; των θυμάτων.

περαιτέρω έξέτασις. Διά τά έν λόγω τεμάχια, δέον νά καταβάλλεται ιδιαιτέρα προ
σοχή δπως διατηρώνται ά κ έ ρ α ι α. ’Έστω ώς παράδειγμα τό έξης γεγονός: Τό 
1949, τό ’Αστυνομικόν Τμήμα Ψυχικού διά τής ύπ’ άριθ. 34/4/81/15-11-49 τηλ/ 
κής άναφοράς του προς τήν Δ.Ε.Τ. έζήτησε δπως άποσταλή ύπάλληλος διά νά διε- 
ρευνήση τον τόπον θανατηφόρου τροχαίου άτυχήματος, τοΰ οποίου ό δράστης καί 
τό δχημα ήσαν άγνωστα. Ό  άποσταλείς αξιωματικός ένήργησε τήν έρευναν καί έν τή
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σχετική αύτοϋ εκθέσει άνέφερεν μεταξύ των άλλων καί τά έξης : «1) Έ π ί ένός κινητού 
περικοχλίου — παξιμάδι — ευρισκομένου κάτωθι καί άριστερά τοϋ εμπρόσθιου προ- 
φυλακτήρος, τοϋ ύπ’ άριθ. 51151 λεωφορείου της γραμμής 'Αγίου Βασιλείου - Φα
λήρου, άνεϋρον στερεώς προσκεκολλημένα, έπί της κορυφής τοϋ περικοχλίου, ίχνη 
χρώματος, άτινα άπέσπασα διά τοϋ άτομικοΰ μου μαχαιριδίου (σουγιά) καί τά 
έθεσα έντός φακέλλου, δν ένδεικτικώς έσημείωσα διά τοϋ άριθμοΰ 1. 2) Κατά τύν 
ίδιον τρόπον άπέσπασα χρώματα άπό τε τον προφυλακτήρα, τά καλύμματα (πτε
ρά), τό αμάξωμα κλπ. τοϋ έν λόγω λεωφορείου, διά σύγκρισιν, άτινα έθεσα έντός 
φακέλλου μέ ένδειξιν τον άριθμόν 2. 3) Διά τοϋ αύτοϋ τρόπου καί μέσου, έλαβον 
ίχνη χρωμάτων άπό τό οπίσθιον πτερόν, καί είδικώτερον άπό τό μέρος, εις δ εΐ- 
χεν άναγραφή ό άριθμός κυκλοφορίας τοϋ ύπ’ άριθ. 288 Γ' ήμικατεστραμμένου, συ
νεπείς τής συγκρούσεως, μετ’ άγνώστου αυτοκινήτου, δικύκλου - μοτοσυκλέττας. 
Τά χρώματα ταΰτα έθεσα έντός φακέλλου μέ ένδειξιν τόν άριθμόν 3».

Τό συμπέρασμα τής πραγματογνωμοσύνης έχει ως έξής : «...έκ τής έξετά- 
σεως καί συγκρίσεως των ξεσμάτων χρώματος διαφόρου προελεύσεως προκύπτει 
μετά βεβαιότητος, δτι τά έπί τοϋ περικοχλίου τεμαχίδια χρώματος συμπίπτουν 
απολύτως μετά των έκ τής πινακίδος τοϋ δικύκλου. 'Ο δράστης έτιμωρήθη διά 
τής ύπ’ άριθ. 481/17-1-51 άποφάσεως Τριμ. Πλημ. ’Αθηνών εις φυλάκισιν 10 
μηνών». 'Η  άκρως επιστημονική αδτη έργασία τής Ελληνικής ’Αστυνομίας έδη- 
μοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 53 τεΰχος τής Intern. Crim. Police Review, τό 1951 
σελ. 357. ’Αλλά τά συνηθέστερα ίχνη, άτινα άνευρίσκονται εις τόν τόπον τροχαίου 
άτυχήματος, είναι τά θ ρ α ύ σ μ α τ α  τής ύ ά λ ο υ, ιδίως τών φανών πορείας. 'Η 
άξια τών έν λόγω ιχνών δεν πρέπει παρ’ ούδενός νά παροράται.

’Αλλά περί τής άποδεικτικής άξίας τών θραυσμάτων τής ύάλου καί τοϋ τρό
που καί τών μεθόδων τής έξετάσεως αύτής άναφερόμεθα είς ίδιον κεφάλαιον, καί 
είς ιδιαιτέραν ημών διάλεξιν « έ ξ έ τ α σ ι ς  ύ α λ ο π ι ν ά κ ω  ν».

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

’Ενίοτε συνεπείς τής συγκρούσεως άποσπάται ή άποκόπτεται έκ τοϋ αυτο
κινήτου διακοσμητικόν ή άλλο τι έξάρτημα, π.χ. καθρέπτης, μεταλλικόν κάλυμμα 
φανοΰ, πτηνόν, κεραία κλπ. "Αν τό άνευρεθέν έξάρτημα προσαρμοσθή πλήρως έπί 
τοϋ σημείου τοϋ ύποπτου αύτοκινήτου, έξ ού πιθανολογείται δτι ά π ε κ ό π η  ή 
βιαίως ά π ε σ π ά σ θ η  ή έ λ λ ε ί π ε ι  έξ ολοκλήρου, καί διαπιστωθή δτι πράγμα
τι προέρχεται έξ αύτοϋ, δέον δπως φωτογραφηθή καί τό ά ν ε υ ρ ε θ έ ν  ά ν τ ι κ ε ί -  
μ ε ν ο ν καί τό σ η μ ε ΐ ο ν  τοϋ αυτοκινήτου έ ξ  οΰ ά π ε κ ό π η  ή άπεσπάσθη.

Ή  φωτογράφησις, ιδίως έν μεγεθύνσει, άποσκοπεΐ είς τό νά καταδειχθή διά 
τών μικροσκοπικών ιχνών δτι τό άποκοπέν ή άποσπασθέν έξάρτημα άπετέλει έ- 
ν ι α ϊ  ο ν σώμα πριν ή άποκοπή, ή δτι ήτο π ρ ο σ η ρ μ ο σ μ έ ν ο ν  εί ςτό ώ ρ ι -  
σ μ έ ν ο ν σημεΐον τοϋ αυτοκινήτου.

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ -  ΕΝΔΥΜΑΤΑ

'Οσάκις υπάρχει δυνατότης, συνιστάται ή έπισταμένη καί λεπτομερειακή έξέ- 
τασις τών έ ν δ υ μ ά τ ω ν  τοϋ θύματος πριν ή ταΰτα τοϋ άφαιρεθοΰν. "Αν ό τρο
χός τοϋ αύτοκινήτου διήλθεν έκ τοϋ σώματος τοϋ θύματος, ένίοτε ή κατεύθυνσις τοϋ 
αύτοκινήτου δείκνυται έκ τοϋ τρόπου καθ’ δν τά ένδύματα έ σ ύ ρ θ η σ α ν  κατά 
τόν χρόνον τής έπαφής των μετά τοϋ τροχοϋ τοϋ οχήματος.

’Επίσης καί τό μέρος τοϋ οχήματος διά τοϋ οποίου έπλήγη τό θΰμα δύναται 
νά προσδιορισθή έκ τών δημιουργηθέντων ιχνών, λ.χ. κ ο ί λ ω μ α  έ π ί  τ ο ϋ  μ ε- 
τ α λ λ ι κ ο ΰ  ά μ α ξ ώ μ α τ ο ς ,  π α ρ α μ ό ρ φ ω σ ι ς  π τ ε ρ ό  ΰ, θ ρ α ΰ σ ι ς  
ύ ά λ ο υ  φ α ν ο ΰ ,  ά π ο λ έ π ι σ ι ς  χ ρ ώ μ α τ ο ς  κλπ.
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Μετά τήν άφαίρεσιν, τά ένδύματα δέον νά περιτυλίσσωνται διά καθαρού (απο
λύτως) άλλου υφάσματος, λ.χ. σινδόνης καί μετά προσοχής, ώστε ού μόνον νά 
μή ά π ο λ ε σ θ ή  ίχνος τι, άλλά καί ν ά μ ή π ρ ο σ τ ε θ ή  ξ έ ν ο ν  τ ι  τ ο ι ο ΰ -  
τ ο ν . Ή  έπισταμένη καί ένδελεχής έρευνα τής περιβολής, άποβλέπει εις τήν άνεύ- 
ρεσιν των εξής ιχνών :

Λί π η .  ' Η παρουσία επί των ενδυμάτων κηλίδων ή μέρους λιπαρας τίνος ου
σίας πιθανολογεί σφοδρά οτι τά ένδύματα τοϋ θύματος ήλθον εις επαφήν μέ τά 
κάτω τμήματα των εξαρτημάτων τοΰ αυτοκινήτου. Άνάλυσις τής άνευρεθείσης 
κηλίδος, επί σκοπώ συγκρίσεως μετά λίπους έκ τοϋ ύποπτου αύτοκινήτου, δυνατόν 
νά μας όφελήση ε ι ς  κ ά τ ι .

Χ ρ ώ μ α τ α .  Τά ένδύματα δέον δπως διερευνώνται μετά προσοχής καί λε
πτομερώς διά τό ένδεχόμενον τής άνευρέσεως επ’ αυτών τεμαχιδίων (φλούδες) 
χρωμάτων έκ τοϋ αύτοκινήτου ή θρυμμάτων ύάλου ή τεμαχιδίων μεταλλικών 
άντικειμένων.

Ταΰτα πάντα δύνανται νά άποτελέσουν ένα καλόν ά π ο δ ε ι κ τ ι κ ό ν  ύ λι- 
κ ό ν. Τά άνευρεθησόμενα μικρά τεμάχια χρώματος δύνανται, ώς προείπομεν, νά 
έξετασθοϋν ποικιλοτρόπως.

ΙΧΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

’Άν καί διά μερικούς ή άναζήτησις άποτυπωμάτων έλαστικών έπί ένδυμάτων 
δυνατόν νά φαίνεται ώς λίαν έξεζητημένη ένέργεια, έν τούτοις υπάρχουν περιπτώ-

Α'. “Ιχνη έπί έδάφουζ. Β.' 'Ελαστικού ύποπτου  αυτοκινήτου. Γ'. ’Εκμαγείου άποτυπώματο?
έδάφου;.

σεις κατά τάς οποίας άνευρέθησαν τοιαΰτα άποτυπώματα έπί τών ένδυμάτων τού 
θύματος. Τά έν λόγω άποτυπώματα συνήθως έμφανίζονται δ ι α κ ε κ ο μ μ έ ν α  
συνεπεία τής «άρπαγής» τών ένδυμάτων ύπό τοϋ περιστρεφομένου τροχοΰ καί ιδίως 
δταν τό έλάστικόν φέρη έγκοπάς καί αυλακώσεις.

Τά έν λόγω άποτυπώματα συνήθως δέν είναι λίαν ευδιάκριτα, διότι τό σώμα 
δεν είναι άπολύτως σκληρόν, ή διότι τά έλαστικά δυνατόν νά έχουν φθαρή καί δταν 
τά ένδύματα είναι ιδίως μέλαινα, ή έμφάνισις αυτών είναι λίαν άμυδρά.

(  Συνεχίζεται)



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

" Α γ χ ο ς  κ α ί  θ ό ρ υ β ο ί
Ύπό τοΰ Άστυφύλαχος χ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

'Όταν ό άνθρωπος ζοϋσε εκεί πού τον έβαλε ό Θεός, κοντά στην ελεύθερη 
φύσι, δέν τον ενοχλούσαν οί θόρυβοι. Γιατί δέν ύπήρχαν οί θόρυβοι.

’Εκεί, ή καρδιά τής γης χτυπούσε άπαλά καί ήσυχα.
Χτυπούσε στά κελαϊδήματα των πουλιών, στο θρόισμα των φύλλων, καί στά 

κουδουνάκια τής στάνης. Πιο δυνατός ήχος — μά γλυκός κι’άξέχαστος,— ήταν ό 
ήχος τής καμπάνας τής έκκλησιάς μας.

"Ολοι δυστυχώς έχουμε πικρή έμπειρία άπό τούς πολλούς καί διάφορους θορύ
βους πού μάς σουβλίζουν τά αύτιά ή μάς τεντώνουν τά νεύρα σάν χορδές. Θόρυβοι καί 
θορυβοποιοί όμως, είναι πολλών ειδών. Πρώτα πρώτα οί θόρυβοι χωρίζονται σέ δυο 
μεγάλες κατηγορίες. Στούς δυνατούς πού δέν τούς άνέχονται τ ’ αύτιά καί τά νεύρα, καί 
στούς άλλους, τούς σιγανούς, συνεχείς, διαβρωτικούς θορύβους, πού αύτοί — προ πα
ντός — δέν μάς άφήνουν νά κοιμηθούμε ή νά συγκεντρωθούμε. Τό ίδιο καί οί θορυβο
ποιοί χωρίζονται σέ κατηγορίες.

Είναι έκεΐνοι πού θορυβούν έπειδή τό θέλει ή δουλειά τους, άλλοι πού 
διασκεδάζοντες θορυβοποιοΰν, κι’ άκόμη άλλοι πού θορυβοποιοΰντες, διασκε
δάζουν.

’Αλλά καί τά θύματα τών θορύβων έχουν καί κείνα — τά δυστυχισμένα — τις 
διακρίσεις τους. Στην αρχή είναι αύτοί πού ένοχλοΰνται μόνο άπό μεγάλους θορύβους
— άς πούμε άπό τό θόρυβο πού κάνει ή άδεια σκάφη όταν τή ρίχνη ή υπηρέτρια — 
δήθεν τής ξέφυγε — άπό την ταράτσα στήν βεράντα, γιά νά ταράξη, — ή σαδίστρια — 
τά νεύρα τής «στριμένης» κυρίας της.

Μετά είναι οί ύπερευαίσθητοι. Αύτοί ενοχλούνται άπό τό ρυθμικό τίκ - τάκ 
τού ρολογιού, άπό τό κελάιδημα τού καναρινιού, ή καί άπό τό πέταγμα τής μυίγας 
άκόμη. Μετά είναι οί άλλοι, οί νευρικοί. Αύτοί έπειδή ξέρουν οτι κάτι θά θορυβήση, 
σπανίως καταφέρνουν οί δυστυχισμένοι νά κοιμηθούν.

Τούς πολύ ευαίσθητους καί τούς νευρικούς δέν μπορεί βέβαια νά τούς προστατέ- 
ψη ό άστυφύλακας. Αύτούς τούς προστατεύει ό ειδικός γιατρός μέ τά χάπια του.

Τά κοινά όμως θύματα τών θορύβων θέλουν άπό μάς την προστασία τους. Καί 
την έχουν.

Ό  αστυφύλακας έξορμά μέ τήν στολή του, μέ λάστιχα στά τακούνια — γιά 
τούς ύπερευαίσθητους τών ισογείων — καί μέ τό μολύβι του.

Πρέπει όμως νά έχη μαζί του καινούργιο σημειωματάριο, γιατί στο πέρασμά του 
σίγουρα θά τό γεμίση μέ συστάσεις καί, δταν χρειάζεται, καί μηνύσεις, γιά τήν κοι
νή, μεσημβρινή καί νυχτερινή ησυχία.

Πρώτα θά διαταράξη τά τύμπανα τών αυτιών του — μέχρι σημείου ρήξεως
— τό φοβερό έκεΐνο δίκυκλο, τό γνωστό «μοτοσακό». Τό δαιμονισμένο αύτό εργαλείο, 
καθώς έρχεται προειδοποιεί: τρ, τρ, τρ, τρρρ. "Οταν πλησιάζη βρυχάται, καί δταν μάς 
προσπερνά, τότε πιά-.τά σφυριά τού 'Ηφαίστου καί οί κεραυνοί τού Δία άφήνουν τον 
ορυμαγδό τής λιλλιπούτειας μηχανής του.

"Αλλο «βροντώδες» μηχάνημα είναι τό κομπρεσσέρ. Αύτό έχει δύο ειδών θορύ
βους, τον ύποχθόνιο χοντρό θόρυβο τής κυρίως μηχανής του καί τού άεροθαλάμου, καί 
τον περισσότερο σκληρό, μεταλλικό θόρυβο τού τρυπανιού. Αύτό τό τελευταίο δέν τρυ- 
πάει μόνο τό τσιμέντο ή τήν άσφαλτο, άλλά διαπερνά καί τό κρανίο τών γύρω καί σεί
ει τά θεμέλια τών σπιτιών. Αύτοί πού τό χειρίζονται τρέμουν σύγκορμοι, κι’ αύτοί 
πού βασανίζονται βλαστημούν τήν ώρα καί τήν στιγμή πού ό εργολάβος έπεσήμανε 
τή γειτονιά τους.

’Αλλά νά πούμε καί τού., εργολάβου τό δίκιο. Τή δουλειά πού κάνει τό κομπρεσ-
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥ0ΥΗΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
'Η  'Υποδιεύθυνσής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, συνεχίζοντας τις έβδομα- 

διαΐες φιλικές έπαφές καί την επικοινωνία της μέ τούς ’Αθηναίους οδηγούς καί πε
ζούς, τούς παρακαλεΐ θερμά να συμμορφώνωνται μέ προθυμία στα σήματα των 
τροχονόμων, των φωτεινών σηματοδοτών, τών πινακίδων καί τών διαγραμμίσεων 
καί γενικά νά κυκλοφορούν σύμφωνα μέ τούς κανόνας τού Κώδικος 'Οδικής Κυ
κλοφορίας.

Γιά τήν αμέσως προσεχή· περίοδο τούς παρακαλεΐ, έκτος τών άλλων, νά προ
σέξουν το ζήτημα τής άποστάσεως άσφαλείας.

Κάθε οδηγός στην πορεία του πρέπει νά τηρή μία τέτοια άπόστασι άπό το 
προπορευόμενο όχημα, ώστε σέ κάθε περίπτωσι νά είναι σέ θέσι νά σταματήση 
έγκαίρως καί νά άποφύγη σύγκρουσι μέ αύτό.

Βέβαια, ό Κώδιξ δέν καθορίζει ποιά είναι ή κανονική αύτή άπόστασις, για
τί αύτό έξαρτάται άπό διάφορους παράγοντες, όπως ή ταχύτητα, τό βάρος καί ό 
όγκος τού άκολουθοΰντος οχήματος, ή όλισθηρότης καί ή κλίσις τού οδοστρώματος 
καί άλλα, πού πρέπει νά έκτιμα σωστά ό κάθε οδηγός καί νά κανονίζη ύπ’ ε 
του πιά άπόστασι πρέπει νά τηρή άπό τό προπορευόμενο όχημα.

"Οταν δέν τηρήται ή κανονική αυτή άπόστασις, μέ ένα κάπως άπότομο στα- 
μάτημα τού προπορευομένου, δικαιολογημένο πολλές φορές καί άναγκαΐο ή καί 
άδικαιολόγητο, άσκοπο καί άντικανονικό, έχομε σίγουρη σύγκρουσι, πού συχνά 
δέν περιορίζεται μόνο σέ δύο οχήματα, άλλά παίρνει μιά μορφή άλυσσωτή, τή γνω
στή σέ όλους μας καραμπόλα, μέ άποτέλεσμα μεγάλες συνήθως ζημίες, σέ τρία - 
τέσσερα ή καί περισσότερα αυτοκίνητα.

Στις συγκρούσεις τής μορφής αυτής φταίει οπωσδήποτε ό οδηγός τού οχή
ματος πού άκολουθεΐ καί όχι τού προπορευομένου, έκτος αν βέβαια ό προπορευό- 
μενος δέν είχε οπίσθια κόκκινα φώτα (stop) ή αν έσταμάτησε άπότομα καί άδικαιο- 
λόγητα καί μάλιστα στήν μέση τού δρόμου, χωρίς νά δώση μέ τό χέρι του σήμα 
ότι προτίθεται νά σταματήση.

’Επίσης ή Τροχαία ’Αθηνών συμβουλεύει καί παρακαλεΐ τούς οδηγούς τών 
οχημάτων πού βραδυποροΰν καί πού κινούνται σέ στενούς δρόμους, νά διευκολύνουν 
τήν κίνησι τών άλλων, παραμερίζοντας στήν άκρη ή καί έν άνάγκη σταματώντας.

σέρ σέ μιά μέρα έπρεπε νά τήν κάνουν δεκάδες εργατικά χέρια, καί τότε τό κόστος 
τής έργασίας θ’ άνέβαινε. "Ετσι, καλό καί άγιο τ’ άξιναράκι τού παρελθόντος άλλά καί 
χρήσιμο τό σύγχρονο μηχάνημα τής ’Ανάγκης — όταν δέν πολυβολή τίς ώρες τής 
κοινής ήσυχίας.

"Ομως δέν προφταίνουν οί κεραίες τού ’Αστυφύλακα νά «συλλαμβάνουν» θορύ
βους. Θορυβεί ό μαραγκός στο γιαπί πού ξεκαλουπώνει τά τσιμέντα. Θορυβεί ό 
παγοπώλης πού σπάζει τό πρωί στο δρόμο τον πάγο. Θορυβεί τό ραδιόφωνο, όταν 
κυκλοφορούν νέοι μέ δύο, μέ τρία, μέ τέσσερα, καί μέ δέκα τρανζίστορς.

Θορυβεί ό μανάβης, στίς γειτονιές, ό παγωτατζής, ό τεντυπόϋ μέ τό «σπόρ» 
αύτοκίνητο καί ή ύποψήφια... Μαρία Κάλλας. ’Αλλά μήπως δέν θορυβούν καί τ’άδη- 
φάγα στόματα τών νέων αυτοκινήτων τού Δήμου, οί σειρήνες τών διαφόρων αύτο- 
κινήτων πρώτης άνάγκης, ή τ’ άεριωθούμενα κάτω στο Καλαμάκι;

"Ας μήν άνησυχοΰμε όμως. Σέ λίγο ίσως ξυπνήσουμε άπό τίς βροντές τών ει
ρηνικών πυραύλων πού θ’ αύλακώνουν τούς ούρανούς. Μ’ αυτούς θά κυνηγάμε τήν 
ήσυχία μας καί τήν εύτυχία μας, στούς άλλους πλανήτες...

Καί, γιά νά τυπωθούν οί γραμμές αύτές, άς επιτρέψουμε καί στό πιεστήριο 
νά θορυβήση γιά λίγο.... Μ ΗΝΑΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Α Κ Η Σ



(Σ υνέχε ια  ά πό  τό  προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ‘Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Λογγίνου.
Πάροδος της πλατείας «Άναπαύσεως», στο Α' νεκροταφείο.
Ό  Λογγΐνος Κάσσιος (213—273 μ.Χ.), επιφανής διδάσκαλος της ρητορικής 

καί τής φιλολογίας, έδίδαξε κατ’ άρχάς στην ’Αθήνα καί περί τό 268 μ.Χ. έγινε 
σύμβουλος τής Ζηνοβίας, βασιλίσσης τής Παλμύρας, έξ αιτίας τής οποίας καί τελικά 
έφονεύθη άπό τον αύτοκράτορα Λύρηλιανό, δταν ό στρατός τής Ζηνοβίας ένικήθη 
στην Έμεσα καί ό Αύρηλιανός κατέλαβε την Παλμύρα. *0 Λογγΐνος συνέγραψε πολ
λές φιλοσοφικές καί γραμματικές διατριβές, άπό τις όποιες διεσώθησαν ελάχιστες.

Λογοθέτη Λυκούργου.
Πάροδος τής όδοΰ Χερσίφρονος, κοντά στο τέρμα των αυτοκινήτων «Κυνο- 

σάργους».
Ό  Λυκούργος Λογοθέτης (ψευδώνυμο του Γεωργίου Παπλωματά), πολιτικός 

καί στρατιωτικός κατά τό 1821 καί μετά την άπελευθέρωσι, γεννήθηκε τό 1772 
στο Καρλόβασι τής Σάμου. Πριν άπό την έπανάστασι διετέλεσε στην υπηρεσία του 
Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί των ηγεμόνων τής Βλαχίας Κωνσταντί
νου Ύψηλάντου καί ’Αλεξάνδρου Σούτσου, προαχθείς άπό τον τελευταίο σέ λογοθέτη. 
Κατά την έναρξι τοϋ Άγώνος διωρίσθη άπό τον ’Αλέξανδρο 'Υψηλάντη άρχηγός των 
όπλων τής Σάμου, στην οποία καί έκήρυξε την έπανάστασι. Την πρώτη μάχη μέ τούς 
Τούρκους έ'δωσε την 3η ’Ιουλίου 1821. Το 1822, στις 10 Μαρτίου, μέ 2.500 άνδρες, 
άπεβιβάσθη στη Χίο, την οποία όμως δέν ήδυνήθη νά σώση.

Μετά την άπελευθέρωσι διετέλεσε μέλος τοϋ Πανελληνίου, διοικητής των 
πραγμάτων τής Σάμου, Σύμβουλος Επικράτειας καί γερουσιαστής, προήχθη δέ 
μέχρι τοϋ βαθμοΰ τοϋ υποστρατήγου. Άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1850 καί έκηδεύθη 
μεγαλοπρεπούς.

Λοκρίδος.
Πάροδος τής πλατείας «Κυκλοβόρου», στο τέρμα των αυτοκινήτων «Γκύζη». 

’Οφείλει τήν ονομασία στις συνώνυμες άρχαϊες περιοχές τής Στερεάς Ελλάδος, πού 
έχωρίζοντο μεταξύ των διά τής Δωρίδος καί τής Φωκίδος. Οί περιοχές αυτές ήσαν:
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1) 'Η  Έώα ή Όπουντία Λοκρίς, πού έξετείνετο κατά μήκος τής παραλίας 
τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου, άπό των Θερμοπυλών μέχρι των καταβοθρών τής Κωπαΐδος. 
Σ’ αυτή κατώκουν οί Όπούντιοι Λοκροί, μέ πρωτεύουσα τον Όπούντα καί κυριώ- 
τερες πόλεις τις 'Αλές (ερείπια δωρικού ναοΰ, τείχη 6 καί 5 αίώνος π.Χ. κ. ά.), 
τον Κΰνον, τον Νάρυκα (ερείπια τείχους), την Άλόπην (τείχη), την Κυρτώνην (άρ- 
χαϊον φρούριον) κ.ά., καθώς καί την νησίδα ’Αταλάντη. Τό βόρειο τμήμα τής Έώας 
Αοκρίδος κατώκουν οί Έπικνημίδιοι Λοκροί, μέ κυριώτερες πόλεις τό Θρόνιον, 
την Σκάρφεια, τις Κνημΐδες κ.ά.

2) 'Η  Εσπερία Λοκρίς, πού έβρέχετο προς νότον άπό τον Κορινθιακό κόλπο 
καί περιελάμβανε, πλήν των άλλων, καί την πεδιάδα τής Άμφίσσης. Σ’ αυτή κα
τώκουν οί Όζόλαι ή Έσπέριοι Λοκροί, μέ σημαντικώτερες πόλεις τήν "Αμφισσα, 
τό Χάλαιον, τήν Οίάνθεια, τον Τολοφώνα, τό Εύπάλιον κ.ά. Οί κάτοικοι τής Λοκρί- 
δος, όπως συμπεραίνεται άπό τήν μυθολογία καί τήν διάλεκτο αυτών, άπετέλουν 
κράμα Αΐολέων καί βορειοδυτικών έλληνικών φύλων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στον 
«Ταύρο»).

Λομβαρδού Κωνσταντίνου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Βραΐλα (λόφος Φινοπούλου) καί τελειώνει στήν όδό 

Λουκάρεως (φυλακές «Άβέρωφ»).
Ό  Κωνσταντίνος Λομβάρδος, ιατρός καί πολιτικός, πού ήγωνίσθη για τήν 

ένωσι τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα, γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τό 1820. Τό 1852 
έξελέγη μέλος τής Ίονίου Βουλής καί άργότερα βουλευτής Ζακύνθου. Συνιδρυτής 
καί ύπαρχηγός τού Τρικουπικού κόμματος τού Χαριλάου Τρικούπη, διετέλεσε 
πρόεδρος τής Βουλής (1870—1871), ύπουργός τών Εσωτερικών (1865, 1880), 
Παιδείας (1865, 1883) καί Δικαιοσύνης (1866—1867, 1875). Άπέθανε στήν ’Α
θήνα τό 1888 καί έτάφη στήν ιδιαιτέρα του πατρίδα. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στο 
«Καλαμάκι»).

Λόντου Ά νδρέου.
Πάροδος τής οδού Ζωοδόχου Πηγής 15, κοντά στήν «Ζωοδόχο Πηγή».
'Ο Άνδρέας Λόντος (1784—1846), πρωτότοκος γυιός τού Μωραγιάννη Σω- 

τηράκη, στρατηγός καί πολιτικός τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, μετέσχε τών σπου- 
δαιοτέρων μαχών τής Πελοποννήσου, κατέστρεψε στήν Άκράτα τά ύπολείμματα 
τού Δράμαλη καί άντεστάθη ίσχυρώς κατά τού Ίμπραήμ. Τήν έποχή τού Καπο- 
διστρίου, τό 1828, άνέλαβε τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών καί τής ’Αστυνομίας, άλλά 
άργότερον παρηγκωνίσθη. Τήν έποχή τού Όθωνος έπρωτοστάτησε, καίτοι Σύμβου
λος τής Επικράτειας, μαζί μέ τον Καλλέργη καί Μακρυγιάννη, γιά τήν καθιέρωσι 
τοΰ Συντάγματος. Τήν έπομένη τής 3ης Σεπτεμβρίου, ό Λόντος, φέρων τον βαθμόν 
τοΰ ύποστρατήγου, ώρκίσθη ύπουργός τών Στρατιωτικών, θέσι πού διετήρησε μέχρι 
τις 30 Μαΐου 1844. ’Αργότερα διετέλεσεν άντιπρόεδρος τής Έθνοσυνελεύσεως τοΰ 
1844 καί έπανειλημμένως ύπουργός. Έ ξ  αιτίας τών μεγάλων προς τήν πατρίδα θυ
σιών του περιέπεσε σέ πενία, έξ αιτίας τής οποίας καί ηύτοκτόνησε τήν 24 Σεπτεμ
βρίου 1845, «ό μικρός μέν τό σώμα, άλλά μεγάλος τήν ψυχήν Λόντος».

Λουδία.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαΐας 10, κοντά στή στάσι «Ζέρβα» τών λεωφορείων 

«Πατήσια -Ερυθρός».
'Ο Λουδίας, ποταμός τής Δυτικής Μακεδονίας, πηγάζει άπό τό όρος Βέρ

μιο, διασχίζει τήν ομώνυμη ή άλλως λεγομένη λίμνη τών Γιαννιτσών καί εκβάλλει 
στον ’Αξιό, λίγο προ τών εκβολών αύτοΰ. Στήν περιοχή τοΰ χωρίου Πλατύ καί τών 
δύο γεφυρών τοΰ Λουδία, τήν 20η ’Οκτωβρίου 1912 διεξήχθη σημαντική μάχη
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μεταξύ έλληνικών καί τουρκικών τμημάτων, στην οποία καί ένίκησαν οΐ ελληνικές 
δυνάμεις.

Λόϋδ Τζώρτζ.
Παράλληλος τής όδοΰ Κλεμανσώ, στον "Αγιο Γεώργιο.
'Ο Λόϋδ Τζώρτζ - Δαβίδ (1863- 1945), "Αγγλος πολιτικός του κόμματος 

τών Φιλελευθέρων, ώς πρωθυπουργός στον Α' παγκόσμιο πόλεμο κατηύθυνε έπι- 
τυχώς τήν άγγλική πολιτική, ένεθάρρυνε τήν αποστολή έλληνικών στρατευμάτων στην 
Μ. ’Ασία (1920) καί έθεσε τις βάσεις τής μετά τής Τουρκίας συνθήκης τών Σεβρών 
(10 Αύγουστου 1920).

Λούη Σπύρου.
Πάροδος τής όδοΰ Έμπεδοκλέους 12, κοντά στην πλατεία «Βαρνάβα», όπι

σθεν τοΰ Παναθηναϊκού Σταδίου.
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοϋ γνωστού όλυμπιονίκου μαραθω

νοδρόμου, Σπύρου Λούη, ό όποιος γεννήθηκε στο ’Αμαρούσιο τό 1872 καί άπέθα- 
νε τό 1940. "Οταν τό 1896 άπεφασίσθη όπως οί πρώτοι ολυμπιακοί άγώνες τελε- 
σθοϋν στήν ’Αθήνα, ό Λούης, στρατιώτης ών, έλαβε μέρος εις τον Μαραθώνιο δρό
μο καί άπέσπασε τήν νίκη, διανύσας τήν 40 χιλιομέτρων άπόστασι σέ χρόνο 2 ωρών, 
50' καί 58". Ή  νίκη αυτή τοϋ Λούη, έδωσε σημαντική ώθησι στήν άνάπτυξι τοϋ 
έλ.ληνικοΰ άθλητισμοϋ. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο ’Αμαρούσιο).

Λουΐζης Κάλκον. (βλέπε Κάλ.κον Λουίζης).
Λουΐζης Ριανκούρ.
Πάροδος τής πλατείας «Αγίου Δημητρίου», στον "Αγιο Δημήτριο Αμπελο

κήπων. ω
Λουκάρεως Κυρίλλου, (βλέπε Κυρίλλου Λουκάρεως).
Λουκιανού.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 39, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο 

Πτωχοκομείου. (Τό μεταξύ τών οδών Πατριάρχου ’Ιωακείμ καί Βασιλίσσης Σο
φίας τμήμα τής όδοϋ μετωνομάσθη σέ Καραολή - Δημητρίου).

Ό  Λουκιανός ό Σαμοσαλεύς, ό επιφανέστερος σοφιστής τοΰ Β°υ μ. X. αίώ- 
νος, γεννήθηκε στά Σαμόσατα τής βορείου Συρίας περί τό 120 - 125 μ. X. καί ήκμα- 
σε τήν εποχή τών Άντωνίνων. Τό σπινθηροβόλο πνεύμα του, ή καυστική κριτική 
του καί ό φιλοκατήγορος σκεπτικισμός του, τον κατέστησαν προσωπικότητα στήν 
’Αθήνα, όπου έζησε περίπου είκοσι χρόνια. Σέ μεγάλη ήλικία είσήλ.θε στήν υπηρεσία 
τοΰ αύτοκράτορος Σεβήρου καί άνέλαβεν άνώτερο δικαστικό άξίωμα στήν Αίγυπτο. 
Άπέθανε μάλλον μεταξύ τών χρόνων 180 καί 192 μ. X. Έγραψε μελάτες, διαλό
γους, έπιστολές κ.ά.

Λουκοπούλου ’Αλεξίου.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 352, κοντά στον "Αγιο Έλ.ευθέριο.
Ό  ’Αλέξιος Λουκόπουλος, Φιλικός καί οικονομικός ενισχυτής τής έπαναστά- 

σεως τοΰ 1821, κατήγετο άπό τά Φιλιατρά τής Τριφυλλίας. Τό 1828 διωρίσθη 
άπό τον Καποδίστρια πρώτος διευθυντής τών ταχυδρομείων τοϋ Κράτους.

Λουλουδιών.
Πάροδος τής όδοϋ Γράμμου, κοντά στο τέρμα τών λ.εωφορείων «Γουδί». ’Έ 

λαβε τήν ονομασία αυτή επειδή έφύετο εκεί σέ μεγάλες εκτάσεις τό φυτό ψευδομε- 
λία ή άγεδαράχη, τό γνωστό μέ τήν κοινή του ονομασία «Λουλούδια». (Μέ τήν 
ςπωνυμία «Λουλούδια» υπάρχει οικισμός στήν κοινότητα Πλατάνας, τής επαρχίας 
Κυνουρίας, πού παλαιότερα ώνομάζετο «Κουμπίλ.α»). [(Συνεχίζεται)
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ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

Α) Κατά τον μήνα ’Ιούλιον έ.ε. καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας
καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπο ιατρούς της εκλογής των οίκοι.. 1.321 μέλη
2) » εις ιατρεία » » » » 2.521 »
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θερα

πείας εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια . . .  882 »
4) Ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κέρκυρα ..................................................................  21 »
5) Εΐσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς της εκλογής

τ ω ν .................................................................................  230 »
6) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια ........ ............................. 37 νέα »
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματο-

ποιηθεϊσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοΰ Νοσο
κομείου ’Αστυνομίας Πόλεων & Κλάδου 'Υγείας ’Α
θηνών—Πειραιώς................. .........................................  4.670 »

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίαςδραχμ. 8.887 εις 48 »

"Ητοι, το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω........  9.730
9) Έξετελέσθησαν είς φαρμακεία τής εκλογής των 6.291 

συνταγαί.
Ά πο οικονομικής πλευράς, ό μην ’Ιούνιος εχει ως 
εξής :
" Ε σ ο δ α  τακτικά δραχμαί 488.999,55
" Ε σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 624.780.—

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 1.113.779,55
" Ε ξ ο δ α  » 979.259.—

Β) Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, άπο 1.9.1964 
έπεκτείνεται ή διά τών νέων βιβλιαρίων υγειονομική περίθαλψις τών δημοσίων 
υπαλλήλων, έν ένεργεία καί συντάξει, μελών οικογενειών των κ.λ.π. είς τούς κάτω
θι νομούς : Άχαίας, Μεσσηνίας, ’Ηλείας, Δωδεκανήσου, Λευκάδος, Ροδόπης, 
Πρεβέζης, Σάμου, Σερρών, Χαλκιδικής, Χίου, Έβρου, Κιλ.κίς καί Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τών άνωτέρω, ΐνα τύχη ό υπάλληλος, διά περίπτωσιν περιθάλψεως 
μελών του διαμενόντων εις τάς άνωτέρω περιφέρειας, καταβολής έκ μέρους τοΰ 
Κλάδου 'Υγείας, τοΰ άναλογοϋντος καθορισμένου δι’ άποφάσεως τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου ποσοστού έπί τής συνολικής δαπάνης ληφθέντων φαρμάκων ή γενομέ- 
νων παρακλινικών έξετάσεων, δέον νά προσκομισθώσιν ήμϊν τά κάτωθι δικαιολο- 
γητικά :

'Ο ενδιαφερόμενος ύπάλληλος πρέπει νά προσκομίζη έκάστοτε είς τον Κλάδον 
'Υγείας, προκειμένου μέν περί φαρμάκων, άντίστοιχον άπόδειξιν τού έκτελέσαντος 
την συνταγήν φαρμακοποιού, προκειμένου δέ περί παρακλινικών έξετάσεων άπό- 
δειξιν τοΰ ένεργήσαντος ταύτας ιατρού, ώς εξής :

Δ ιά  τ ο ύ ς  φ α ρ μ α κ ο π ο ι ο ύ ς :  Άπόδειξις ή τιμολόγιον ή δελτίον 
λιανικής πωλήσεως, (άναλόγως τής κατηγορίας τού φαρμακείου), είς ά δέον νά 
άναγράφηται: α ) τό όνοματεπώνυμον τού ήσφαλισμένου καί τού άσθενοΰς, β ) το 
καταβληθέν ποσόν, γ) ό άριθμος καί ή ήμερομηνία συνταγής, δ) οί άριθμοί βιβλία-
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ρίων (ήσφαλισμένου καί υπαλλήλου), ε) τα χορηγηθέντα άναλυτικώς φάρμακα καί 
στ) ή άξια των φαρμάκων συνολικούς.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΔΡΑΧ. 36,85

Έλαβον ό υπογεγραμμένος φαρμακοποιός παρά του Άφεντουλίδη Γεωργίου 
τάς ως άνω δραχμάς τριάκοντα εξ καί 85/100 (36,85) διά συμμ,ετοχήν 30% επί 
της άξίας των κάτωθι φαρμάκων, άτινα έλαβε διά τής ύπ’ άριθ. 6/10.9.64 συντα
γής. ’Αριθμοί Βιβλιαρίων : Ήσφαλισμένου........ 'Υπαλλήλου.........
Φάρμακα : 1) Farodoc 1000 Boit 1 δραχ. 33,25

2) Neoaditasin Vilco Β Τ 25 » 34,60
3) Tranguanil Helos Pac Β Τ 30 X 400 mg » 54,95

Σ ύ ν ο λ ο ν » 122,80
Έ ν Θεσσαλονίκη τη 10η Σεπτεμβρίου 1964 

Ο Λ Α Β Ω Ν  
(υπογραφή - σφραγίς)

Έάν το φαρμακεΐον άνήκη είς την Α κατηγορίαν, θά άναφέρηται τούτο εις 
τήν άπόδειξιν, θά ύπογράφηται παρά του φαρμακοποιού καί θά τίθεται ή σφραγίς 
του φαρμακείου. Έάν άνήκη εις τήν Β, Γ ή Δ κατηγορίαν θά προσκομίζεται τιμο- 
λόγιον ήριθμημένον, περιέχον δλα τά άνωτέρω στοιχεία τής άποδείξεως, ή δελτίον 
λιανικής πωλήσεως μέ άπόδειξιν.

Δ ιά  τ ο ύ ς  ’Ι α τ ρ ο ύ ς :  Άπόδειξις τεθεωρημένη παρά τής Οικονομικής 
Εφορίας, έν ή θά άναγράφηται : α) τό όνοματεπώνυμον τοϋ ήσφαλισμένου καί τοϋ 
άσθενοϋς, β) τό καταβληθέν ύπ’ αύτοΰ ποσόν, γ) αί γενόμεναι παρακλινικαί έξετά- 
σεις, δ ) ή συνολική άξια αύτών, ε ) ό άριθμός καί ή ήμερομηνία τού σχετικού παραπεμ
πτικού τού Δημοσίου καί στ) οί άριθμοί βιβλιαρίων (ήσφαλισμένου καί υπαλλήλου).

'Άπαντες οί ήσφαλισμένοι, έν ένεργεία ή συντάξει, οί προστατεύοντες μέλη 
οικογένειας των, διαμένοντα εις περιοχάς των προαναφερθέντων νομών, δέον νά άντι- 
γράψωσι τήν παρούσαν άνακοίνωσιν καί άποστείλωσι ταύτην είς τά, έν ταΐς ώς 
άνω έπαρχίαις, διαμένοντα μέλη τής οικογένειας των, προς κατατοπισμόν άφ’ ένός 
μέν των ίδιων, άφ’ ετέρου δέ των κ.κ. φαρμακοποιών καί ιατρών, άπό τούς οποίους 
καί δέον νά ζητώσι, δπως αί χορηγούμεναι παρ’ αύτών άποδείξεις περιλαμβάνωσιν 
άπαραιτήτως άπαντα τά άναγραφόμενα στοιχεία. Τοΰτ’ αύτό πρέπει νά συμβή καί 
δι’ έκείνους, ών μέλη οικογένειας ήθελον τυχόν προσωρινώς μεταβή καί άσθενήσει 
είς τάς προαναφερθείσας περιοχάς, ή άλλας, προς ας είς το έγγύς μέλλον ήθελεν ομοίως 
τυχόν έπεκταθή τό σύστημα τής διά τών βιβλιαρίων άσθενείας 'Υπουργείου 'Υγι
εινής παροχής υγειονομικής περιθάλψεως.

Γ) ’Εφεξής, ώς έγνώρισεν ύμΐν ή 'Υπηρεσία 'Υγειονομικής Περιθάλψεως 
υπαλλήλων καί συνταξιούχων τού Δημοσίου, τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, 
διά τού ύπ’ άριθ. 58036/30.6.64 έγγράφου της, δεν θά λαμβάνωσι συμπ?,ηρωματι- 
κόν έπίδομα τοκετού, οί προστατεύοντες συζύγους, αίτινες τυγχάνουσιν ήσφα- 
λισμέναι είς έτέρους άσφαλιστικούς οργανισμούς, (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), παρ’ ών λαμβάνου- 
σι τό σχετικόν έπίδομα τοκετού, έστω καί μειωμένον. Τά άνωτέρω παρακαλοΰμεν 
δπως άνακοινωθώσιν είς άπαντας τούς ένδιαφερομένους, 'ίνα μή ούτοι τού λοιπού 
ύποβάλλωνται είς άσκοπον διαδικασίαν καί προσέρχωνται είς τον Κλάδον, προς ύπο- 
βολήν τών σχετικών δικαιολογητικών, καθ’ δσον δεν θά γίνωνται άποδεκτά.

Ο ΑΡΧΗ ΓΟ Σ
Ώ ς Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υγείας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ ΚΑΡΑΜ ΠΕΤΣΟΣ



-L ΕΚΟΡ εις τά εργατικά άτυχήματα κατέχει ή Ελλάς μεταξύ των ελευθέρων 
χωρών. Διαπιστοΰται υπό εγκύρων παρατηρητών δτι ένώ εις τάς άλλας προ- 
ηγμένας χώρας μόνον ένας έπί εκατόν εργαζομένων ύφίσταται έργατικόν άτύχημα, 
εις τήν Ελλάδα έ'χομεν ποσοστόν 7 έπί τοϊς έκατόν. Καί συγκεκριμένως : Ένώ το 
1961 ελαβον χώραν 42.422 άτυχήματα έπί 726.000 ήσφαλισμένων του Ι.Κ.Α., ήτοι 
5.8%, το 1962 συνέβησαν 45.910 καί τό 1963 50.000 περίπου, έξ αυτών δέ έναν
τι 27 θανατηφόρων άτυχημάτων τοϋ 1961, τό 1963 ελαβον χώραν 65, ήτοι έσημειώ- 
θη αΰξησις κατά 14%. Αυτά δι’ όλην την Ελλάδα, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει 
ότι έχομεν συνεχή αυξησιν άπό έτους εις έτος καί εις μεγάλην άναλογίαν έναντι 
τής μηδαμινής άνόδου τών κατ’ έτος συνολικώς άπασχολουμένων. Είδικώτερον διά 
τάς ’Αθήνας, ή αυξησις είναι περισσότερον ανησυχητική. Τό 1956 συνέβησαν εις 
τήν περιοχήν τής μείζονος πρωτευούσης 3.377 έργατικά άτυχήματα, τό 1958 9. 
220, τό 1960 11.968 καί τό 1963 16.644. Ηύξήθησαν δηλαδή άπό τοϋ 1956 μέχρι 
τοϋ 1963 κατά 392%! Βεβαίως, τό νά έχωμεν τό έν τρίτον τών έτησίων έργατικών 
άτυχημάτων εις τήν περιοχήν τής μείζονος πρωτευούσης θεωρείται φυσικόν έκ 
πρώτης όψεως, άφοϋ εις αύτήν παρουσιάζεται ή μεγαλυτέρα οικονομική δραστηριό- 
της. Υπάρχει όμως καί ή άλλη π?,ευρά, μία πλευρά πού θέλει εύχερεστέραν τήν 
άσκησιν έλέγχου έδώ καί περισσότερον άνεπτυγμένην τήν συνείδησιν εύθύνης...

** *
-1 ά αίτια καί ή πρόληψις τών έργατικών άτυχημάτων ένδιαφέρουν κατά μέγα 

μέρος τήν ’Αστυνομίαν. 'Ένα τών κυριωτέρων αιτίων είναι ή χρησιμοποίη- 
σις προσωπικού ανειδικεύτου, είτε λόγω ηλικίας, προκειμένου περί άνηλίκων, εί
τε λόγω έλλείψεως έκπαιδεύσεως προκειμένου περί ένηλίκων. Παρατηρεΐται σχε- 
τικώς οτι άνω τών 40.000 άνηλίκων άπασχολοϋνται εις έργασίας πού άπαιτοϋν εί- 
δίκευσιν. Δεύτερον κύριον αίτιον είναι τό ότι δεν λαμβάνονται τά άπαιτούμενα μέ
τρα προφυλάξεως, χάριν τής πραγματοποιήσεως άσημάντων οικονομιών. ’Ατελής 
τοποθέτησις ικριωμάτων εις τάς οικοδομάς λ.χ., μή λήψις προφυλακτικών μέτρων 
καί παράλειψις άντικαταστάσεως έφθαρμένων μηχανών ή έργαλείων εις τάς βιο
μηχανίας, είναι μερικαί έκ τών πολλών παραλείψεων. Τρίτον αίτιον είναι ή ύπερ- 
κόπωσις. Συμβαίνει πολλάς φοράς νά προτιμάται ύπό τών έργοδοτών ή χρησιμο
ποίησή τοϋ ίδιου προσωπικού δι’ υποχρεωτικών υπερωριών, χωρίς νά λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν τό ότι λόγω ύπερκοπώσεώς του έχουν αύξηθή αί πιθανότητες άτυχημά
των. Δεδομένων λοιπόν τών κυριωτέρων αιτίων τών έργατικών άτυχημάτων — πού 
αί στήλαι αύταί πιστεύουν ότι ούδενός αστυνομικού έκφεύγουν τής προσοχής καί 
άπλώς τά υπενθυμίζουν λόγω ιδίως τών τελευταίων άλλεπαλλήλων έργατικών άτυ
χημάτων καί σχετικών συζητήσεων διά τοϋ τύπου — ή ύποχρέωσις όλων μας διά 
τήν πρόληψιν καθίσταται εύχερεστέρα άλλά καί πλέον έπιτακτική. Μάλιστα καθί
σταται περισσότερον έπιτακτική ή ύποχρέωσις μας όταν άπό τών στηλών τοϋ τύ
που δημοσιεύονται σχόλια ως αύτό, ενός έκ τών διαπρεπεστέρων σχολιαστών μας :
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«ΕΙχεν έλθει άπό τό χωριό του διά νά έργασθή, φέρνοντας μαζί του μόνον τα νειά- 
τα του ό εικοσαετής Μανώλης Βασιλάκης. Καί τά έχασεν έδώ την περασμένην Πα
ρασκευήν, άδικα εντελώς, εις ένα άσυγχώρητον άτύχημα εργασίας. Κάποιος έργο- 
λάβος τον προσέλαβεν ώς «άσπριτζήν» καί του άνέθεσε ν’ άσβεστώση την πρόσο- 
ψιν μιας διωρόφου οικίας. Δεν έστησεν όμως σκαλωσιάν διά την εργασίαν αυτήν. 
Οΰτε, τουλάχιστον, έφωδίασε τον Μανώλην μέ μίαν κινητήν σκάλαν. Τοϋ έδωσε 
ένα μαδέρι καί του είπε : «Στήριξέ το σ’ αύτό τό μέρος, πάτα στήν άλλη άκρη, 
πού θά έξέχη άπό τό παράθυρο, καί κάνε τή δουλειά σου». "Οταν ό άτυχής νεαρός 
έτόλμησε νά τοΰ πή ότι «έτσι ξεσκέπαστο, τό ΰψος τον ζαλίζει», ό Ρωμιός εργολά
βος τοϋ άπήντησε : «Μήν κάνεις σάν κυρία. ’Άντε ξεκίνα. Μήν τά θέλεις όλα στήν 
έντέλεια γιά νά δουλέψης». Καί ξεκίνησε ό Μανώλης μέ τά είκοσι χρόνια του γιά 
εκεί άπό όπου δεν γυρίζουν. Διότι μετ’ ολίγον τον κατέλαβεν ίλιγγος, έπεσεν άπό 
τό μαδέρι καί έγινε κομμάτια. *0 έργολάβος μόλις ήκουσε τον θανάσιμον γδούπον 
έπέβη ένός αυτοκινήτου καί έξηφανίσθη. "Ετσι γίνονται τά περισσότερα άτυχήμα- 
τα εργασίας εις τήν Ελλάδα καί δι’ αύτό κατέχομεν στον τομέα αύτόν τά πρωτεία 
μεταξύ των ελευθέρων χωρών...».

** *

Ν.I ΕΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ τών ήθών αύτάς* τάς ήμέρας μέ τήν άποκάλυψιν στυγνών 
σωματέμπορων. Καί όταν μέν τά κοινωνικά αυτά άποβράσματα εκμεταλλεύ
ονται, εκβιάζουν καί κακοποιούν ξένας γυναίκας, τό πράγμα τοποθετείται εις τά 
υψηλά εκείνα έγκληματικά επίπεδα πού προκαλοΰν τήν γενικήν άγανάκτησιν. "Ο
ταν όμως άποκαλύπτωνται σωματέμποροι πωρωμένοι μέχρι τοϋ αίσχίστου εκείνου 
σημείου νά έκμεταλλεύωνται, κατά τον ίδιον τρόπον, τάς ίδικάς των γυναίκας, τό 
πράγμα τοποθετείται εις επίπεδα άνατριχιαστικά, εις επίπεδα πού προκαλοΰν τήν 
βαθυτάτην άπέχθειαν καί έξοργίζουν καί αποτροπιάζουν άκόμη καί κτηνώδεις υπαν
θρώπους. ’Ελάχιστα εύτυχώς εις τήν ελληνικήν κοινωνίαν τά κρούσματα αυτά, 
πού καταρρακώνουν καί εκμηδενίζουν πάσαν έννοιαν τών οικογενειακών ελληνικών 
παραδόσεων, τοΰτο όμως δέν μειώνει τήν όδυνηράν πραγματικότητα τοϋ ότι υπάρ
χουν καί κυκλοφορούν μεταξύ μας άτομα άπηλλαγμένα παντός εύγενοΰς αισθήμα
τος, παντός συστατικού τοΰ ορού «άνθρωπος» καί ικανά διά τό μέγιστον τών ανο
σιουργημάτων. Εις τήν κατηγορίαν αύτών τών «οντων» πρέπει νά τοποθετηθή ό 
θλιβερός σύζυγος Γ. Φ. τών 25 έτών, ό όποιος έξεμεταλλεύετο ώς κοινήν γυναίκα 
τήν σύζυγόν του Ελένην, έτών 25, έγκαταστήσας αύτήν εις διαμέρισμα ξενοδοχείου 
καί μεταφέρων ό ίδιος «πελάτας» της μέ τό πειρατικόν του αύτοκίνητον. ’Απο
καλύπτεται ότι πλήν τών εισπράξεων τής συζύγου, αί όποΐαι ύπερέβαιναν τάς πεν- 
τακοσίας δραχμάς κατά συνάντησιν, συμφώνως μέ τά καταγγελλόμενα, ό Γ. Φ. ει- 
σέπραττε καί ναύλους άπό τήν μεταφοράν τών «πελατών» τής Ελένης, άπό τούς 
οποίους άπέκρυπτεν ότι έπρόκειτο περί τής συζύγου του καί εις τούς όποιους τήν 
διεφήμιζεν ώς ένα «τεφαρίκι πράμα»!... ’Αποκαλύπτεται επίσης ότι διά νά έξουδε- 
τερώση τούς ήθικούς της δισταγμούς καί νά τήν παρασύρη εις τήν άκολασίαν, ό 
σύζυγος έφρόντισεν εύθύς έξ αρχής, ώς ένας «καλός σωματέμπορος», νά τήν έγ- 
καταστήση εις «νάϊτ κλάμπ» τών ’Αθηνών. Καί ότι πλήν τών καθημερινών εΐσ- 
πράξεών της, ό σύζυγος τής είχεν άποσπάσει ιδιαιτέρως καί τό ποσόν τών 100.000 
δραχμών, διάγων ώς έκ τούτου βίον σπατάλης καί χλιδής μέ τήν «άρραβωνιάρα» 
Μαίρην καί μέ μίαν άλλην άκόμη νέα ν. Τό τελευταίου τούτο — καί δυστυχώς πάν
τοτε διά τά θύματα τοΰ υποκόσμου — υπήρξε τό κυριώτερον αίτιον διά νά άποταν- 
θή έπί τέλους τό δραματικόν «έμπόρευμα» εις τήν ’Αστυνομίαν. Υπήρχε, δηλαδη, 
πλήν τής «συζυγικής άπιστίας» καί ή «προδοσία τοϋ άγαπητικοϋ», πού ούδεμια 
κοινή γυναίκα ανέχεται...
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Α λ λ ο ι στυγνοί σωματέμποροι, άπό την «συγκομιδήν» των τελευταίων ήμερων, 
άπεκαλύφθησαν ύστερα άπδ αιφνιδιασμόν τής 'Υπηρεσίας ’Ηθών εις λαϊκόν 
κέντρον διασκεδάσεως, τό όποιον είχε μεταβληθή εις άντρον άκολασίας. Κατελή- 
φθησαν εκεί έκδιδόμεναι δύο γνωσταί εις τήν υπηρεσίαν γυναίκες έλευθερίων ήθών, 
άλλα καί τέσσαρες έγγαμοι έκ των οποίων ή πρώτη 29 έτών, ή δεύτερα 23 ετών 
καί μήτηρ δύο τέκνων, ή τρίτη 18 έτών καί ή τετάρτη μόνον 14 καί ύπανδρευθεΐσα 
μόλις προ διμήνου ! Καί άπό ποιους έξεδίδοντο ; ’Ιδού : 'Η  έγγαμος τών 29 έτών 
μόνη καί... αύτοβούλως, ή έγγαμος τών 23 έτών — καί μέ τά δύο τέκνα — ύ π ό 
τ ο υ  σ υ ζ ύ γ ο υ  Α.Ε. τών 28 έτών, ή άλλη έγγαμος τών 18 έτών ύπό τοΰ «πει- 
ρατοϋ» Μ.Π. τών 26 έτών, ό όποιος τήν έγνώρισεν είς τήν έπαρχίαν καί τήν μετέ- 
φερεν είς ’Αθήνας, καί ή άλλη έγγαμος τών 14 έτών τ ή  π ρ ο τ ρ ο π ή  τ ο ΰ  
φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ  σ υ ζ ύ γ ο υ  ύπό τοΰ Β.Ν. τών 19 έτών, ό όποιος εις άλλο 
σημεΐον έξέδιδε καί τήν ομήλικον «μνηστήν» του. ’Έχομεν δηλαδή έδώ έξ γυναί
κας έκδιδομένας, μεταξύ τών όποιων αί τέσσαρες ΰπανδροι καί έκ τών όποιων αί 
δύο έξεδίδοντο άμέσως ή έμμέσως ύπό τών συζύγων... Είς τήν περίπτωσιν αυτήν 
λοιπόν πρόκειται έν πολλοΐς περί άπιθάνου δυσοσμίας τών δήθεν οικογενειακών 
παραδόσεων. Πρόκειται περί ύποκειμένων καί τών δύο φύλων τά πλεΐστα τών 
όποιων ουδέποτε έπίστευσαν είς τόν γάμον καί τήν οικογένειαν, γενικώτερον δέ 
πρόκειται περί φρικτών ύπανθρώπων μέ άθεράπευτον πώρωσιν. Οί όποιοι, εΐτε 
έγγαμοι είτε άγαμοι είναι, άνήκουν είς τήν έκφυλισμένην έκείνην κατηγορίαν πού 
άγνωστον παραμένει έάν θά παύση ποτέ νά συγκλονίζη τά ύγιά θεμέλια τής κοινω
νίας παρ’ όλας τάς συλλήψεις, τάς φυλακίσεις καί τούς έγκλεισμούς είς άναμορφω- 
τικά ιδρύματα...

** *

aL Λ Η Θ ΥΝ Ο NT ΑΙ τόσον πολύ τά περιστατικά διασώσεως άτόμων ύπό τής 
’Αμέσου Δράσεως, ώστε νά έρχεται συχνά είς τόν νοΰν μου ή περίφημος φρά- 
σις τοΰ Βολταίρου : «S’ il n ’ existant Pas, il Faudrait Γ inventer» ! Δηλαδή, 
«έάν δέν ύπήρχεν θά έπρεπε νά έφευρεθή» ! Βεβαίως, αύτά έλέχθησαν άπό τόν σο
φόν έκεϊνον άνδρα διά τόν Θεόν καί θά έκινδύνευε νά χαρακτηρισθή ώς βλάσφημος
όποιος τά μετεχειρίζετο είς άλλην περίπτωσιν, πλήν περιπτώσεως συνυφασμένης μέ 
τό έργον ’Εκείνου. Καί τό έργον τής ’Αμέσου Δράσεως, όπως όλα τά άνθρωποσω- 
τήρια έργα, δέν άπέχει καί πολύ τοΰ θεϊκοΰ έργου έπί τών άνθρώπων. ’Ιδού λοι
πόν καί πάλιν, τελευταίως, διάσωσις έκ βεβαίου θανάτου δύο σμηνιτών, δύο νέων 
23 έτών πού άνεσύρθησαν ήμιθανεΐς άπό τήν θάλασσαν τοΰ 'Αγίου Κοσμά ύπό κο
λυμβητών, καί παρελήφθησαν ύπό περιπολικού μας διά νά μεταφερθοΰν «πάση δυ
νάμει» καί μέ τεχνητάς άναπνοάς ύπό τοΰ πληρώματος κατά τήν διαδρομήν είς τό 
Άσκληπιεΐον Βούλας. Τήν ίδιαν ώραν άλλος νέος, 18 έτών αυτός, άνεσύρετο ήμι- 
θανής ύπό τών λουομένων είς τήν άκτήν τοΰ Ν. Φαλήρου. Έσπευσεν καί πάλιν έπί 
τόπου περιπολικόν τής ’Αμέσου Δράσεως, τό πλήρωμα τοΰ όποιου άφοΰ έκαμε τε
χνητήν άναπνοήν είς τόν 18ετή — καί ήκουσε ιατρόν νά λέγη ότι μάλλον... άπέ- 
θνησκε — τόν έπεβίβασε διά νά τόν μεταφέρη τό συντομώτατον είς τό «Μαρκομι- 
χελάκειον» νοσοκομεΐον. Δυστυχώς καθ’ οδόν ένα Ι.Χ. αύτοκίνητον άνέκοψε αίφνι- 
δίως τήν ταχύτητα τοΰ περιπολικού, πράγμα πού είχεν ώς συνέπειαν νά έπιπέση 
τοΰτο έπί ήλεκτρικοΰ στύλου, νά ύποστή σοβαράς ζημίας καί νά τραυματισθή ό 
οδηγός άστυφύλαξ. Καί διεσώθη μέν τελικώς ό μεταφερόμενος μέ τό περιπολικόν 
νέος διά τής μεταφοράς του ύπό άλλου οχήματος είς τό νοσοκομεΐον, παρέμεινεν 
όμως τό μέγα θέμα τών ζημιών τοΰ περιπολικού... (Διά τόν τραυματισθέντα άστυ- 
φύλακα «δέν ύπάρχει θέμα», άφοΰ παρόμοια «τυχηρά» τοΰ λειτουργήματος μας έ-
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χουν την κρατικήν μέριμναν). Φαίνεται λοιπόν δτι τδ μέγα αύτδ θέμα άποκαταστά- 
σεως των ζημιών, καί έάν ύπήρχον θύματα τδ μέγα θέμα άποζημιώσεώς των, θά 
παύση του λοιπού να είναι «μέγα θέμα», καί μάλιστα «επαχθές» διά τούς όδηγοΰν- 
τας κατά την ώραν του άτυχήματος. Πολλά άκούονται τελευταίως περί άσφαλίσεως 
των περιπολικών ύπδ της πολιτείας, άν δέ αύτδ πραγμοτοποιηθή θά είναι τδ με- 
γαλύτερον «δώρον» πρδς την "Αμεσον Δράσιν, πού αύτάς τάς ημέρας εορτάζει 
τά πεντάχρονά της (14 Αύγούστου 1959 - 14 Αύγούστοϋ 1964). Χωρίς βεβαίως νά 
σημαίνη τούτο δτι οί οδηγοί άστυφύλακες θά παύσουν τότε νά έπιδεικνύουν την αυτήν 
ως μέχρι σήμερον προσοχήν καί σύνεσιν κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των.

ΙΚΡΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» άπδ τούς διαφόρους τομείς τού εγκλήματος: * Έπόπτρια 
εις τδν οίκον τού πρίγκηπος ’Έλ Σενούσι εις τήν Βεγγάζην, ή 24έτις Μ. Π., 
καί εχουσα ώς έκ τούτου δλα τά άγαθά τού ’Αβραάμ - ήγεμονικδν μισθόν, μεθυστι
κόν καί ύποβλητικδν καί φαντασμαγορικόν περιβάλλον τής διαμονής της — ήλθεν 
εις ’Αθήνας διά νά συναντήση τδ μόνον πράγμα πού τής έλειπε : Τδν έρωτα. Καί 
τδν έγνώρισεν εις τδ πρόσωπον τού Δευκαλίωνος Γ. τών 33 έτών, άνδρδς μελαψού, 
δ όποιος τής έξεμυστηρεύθη δτι ήσθάνθη κεραυνοβόλον δι’ αύτήν έρωτα καί δτι 
μοναδική επιθυμία του ήτο νά τήν κάμη διά παντός σύντροφον τού βίου του. Τής 
είπεν δτι εΐχεν οΐκόπεδον καί εκείνη τού έδωσε 43.000 δραχμάς διά νά κτίσουν 
έκεί τήν «ερωτικήν φωλεάν» των, τής είπε ύστερα δτι τά χρήματα δεν έφθαναν 
καί εκείνη τού έδωσε τά κοσμήματά της, άξίας 15.000 δραχμών, τής είπε καί πολ
λά άλλα άκόμη καί εκείνη πολλά άλλα τού έδωσεν, μέχρις δτου άπήλθε καί πάλιν 
εις Βεγγάζην. Παρήλθεν όμως έτος καί έπειδή «στεφάνι δέν έβλεπε», έπανήλθεν εις 
’Αθήνας δπου έπληροφορήθη τρία τινά : "Οτι δ Δευκαλίων έστερεϊτο οικοπέδου καί 
διέμενεν εις «χαμοκέλαν» επ’ ενοικίον δτι ούδέποτε τήν «ήράσθη» πραγματικώς· καί, 
τδ πλέον οδυνηρόν, δτι είχε σύζυγον καί 4 παιδιά !... Δι’ δ καί δεκαπεντάμηνος 
φυλάκισις κατ’ αύτάς εις τδν Δευκαλίωνα, έν μέσω θρήνων καί δδυρμών τής πα- 
θούσης έποπτρίας τού πρίγκηπος ’Έ λ Σενούσι τής Βεγγάζης... * Τδν εΐχεν ύπάλ- 
ληλόν της εις τδ επί τής όδοΰ Φίλωνος τής Τρούμπας ιδιόκτητον μπάρ, τδν 
«ήράσθη» καί τού έδωσεν 120.000 δραχμάς, έναντι τής ύποσχέσεώς του δτι θά 
τήν ένυμφεύετο. Μετά δίμηνον εκείνος, δ Π.Μ. τών 29 έτών, ήρχισε νά άποσπά 
δλας τάς εισπράξεις της, νά έπιδίδεται εις χαρτοπαιξίαν καί έρωτικάς επιχειρήσεις 
μέ άλλας γυναίκας, καί, χωρίς νά έφθαναν δλα αύτά, νά τήν ξυλοκοπή αγρίως 
επειδή εκείνη έπαυσε πλέον νά τού δίδη χρήματα. Δι’ δ καί προσέφυγεν εις ή- 
μάς... * «—’Εγώ είμαι δ άδελφός σου ! Σαράντα χρόνια μ’έχετε χάσει καί σαράντα 
χρόνια άγωνίζομαι νά σάς βρώ ! Τώρα μπορώ πλέον νά πεθάνω ευτυχής !...». Ε ί
πε καί παρεκάθησεν εις τδ πλουσιοπάροχον δεΐπνον πού ή «άδελφή» του παρέθεσε 
διά τήν έπανεύρεσίν του, έπέδειξεν άγρίαν δρεξιν καί άπήλθεν εις τδ παραχωρηθέν 
δωμάτιον διά νά κοιμηθή. Τήν έπομένην δμως συνελήφθη. Έπρόκειτο περί τού 
σεσημασμένου άπατεώνος Χ.Κ. τών 24 έτών καί δχι περί τού άπολεσθέντος άπδ 
τής Μικρασιατικής καταστροφής άδελφοΰ... * 'Υδραυλικός ήτο, νέος ήτο — 19 
έτών —, έφεσιν πρδς στιχοπλοκίαν εΐχεν. Δι’ δ καί μετέβη εις τήν οικίαν 44έτι- 
δος, τήν όποιαν καί έξηνάγκασε νά πιή ποτήριον μπύρας καί νά άναφωνήση έμ- 
μέτρως : «Ζήτω ό Μακρής — δ νέος δήμαρχος Καισαριανής !». Πλήν έμηνύθη καί 
συνελήφθη... * Καί άλλα, καί άλλα πολλά...

Κ , ***  , '
ΑΙ ΠΑΛΙΝ έλάχιστα άπδ τήν ξένην άστυνομικήν εΐδησεογραφίαν τών τε

λευταίων ήμερών :
* ’Άλλη μία κοινή γυναίκα, ηλικίας 31 έτών, εύρέθη νεκρά καί γυμνή πλησίον
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τοΰ Ταμέσεως του Λονδίνου. 'Η  αύτοψία άπέδειξεν δτι είχε στραγγαλισθή, άπο- 
γυμνωθή καί κακοποιηθή όπως άκριβώς καί αί τέσσαρες άλλες γυναίκες, θύματα 
μυστηριώδους δολοφόνου άπό τοΰ παρελθόντος ’Απριλίου, ό όποιος άκολουθεΐ τά 
ίχνη τοϋ «Τζάκ τοϋ ’Αντεροβγάλτη»...

* Ίάπων κακοποιός, 27 ετών, άπήγαγε, έβίασε, έστραγγάλισε καί άκρω- 
τηρίασε παιδίσκην 5 έτών...

* ’Επιδημία ληστειών εις ολόκληρον τον κόσμον. Τέσσαρες ληστρικαί έπιθέ- 
σεις κατά τήν διάρκειαν μιας μόνον νυκτός εις Λονδΐνον έπέφεραν «κέρδη» 100. 
000 στερλινών. Ληστεία τραπέζης υπό άνδρός μεταμφιεσμένου είς γυναίκα, εις Ντάρ- 
χαμ της Β. ’Αγγλίας, ληστεία κοσμηματοπωλείου εις ’Ανατολικόν Βερολΐνον μέ 
κέρδη 30.000 στερλινών, «ληστεία - άστραπή» εις Κλέρκ της Ριβιέρας — έντός δύο 
λεπτών — μέ κέρδη άνω τών δύο εκατομμυρίων δολλαρίων. Δύο γκαγκστερικαί λη- 
στεϊαι κοσμηματοπωλείων εις τήν καρδίαν τών Παρισίων, κύματα ληστειών εις 
Η.Π.Α.^ κ.λ. κ.λ...

* Λύτρα χιλίων λιρών έζήτησαν οί άπαγωγεΐς τοΰ «Μίκυ», εις Λονδΐνον, πλήν 
ό «Μίκυ», γάτος εύτραφής δηλαδή ήλικιωμένης κυρίας, έπεσημάνθη έγκαίρως ύπό 
τής Σκώτλαντ Γυάρντ καί έπεστράφη. Τοΰτο πρός μεγάλην ίκανοποίησιν τής κυ
ρίας του, ή όποια διά τών έφημερίδων έπήνεσε τήν πράξιν τών άστυνομικών...

* Καί τό τελευταΐον. Τό έθνικόν πάθος τών Τούρκων διά τον... βιασμόν μαρ
τυρεί ή άκόλουθος εΐδησις, δημοσιευομένη εις τάς έφη μερίδας τής Κωνσταντινου
πόλεως : «’Αναφέρεται άπό τήν ’Άγκυραν δτι ήρχισαν έκεΐ άνακρίσεις εις βάρος 
τριών άστυνομικών, οί όποιοι, ώς άπεκαλύφθη, έβίασαν κτηνωδώς μίαν νεαράν γυ
ναίκα, σύζυγον τοΰ τέως δημάρχου τής περιοχής Άγιας, Τζαμπολάτ Όζμπαϋράμ. 
Τό περιστατικού έσημειώθη προ ήμερών, δταν ή παθοΰσα έπέστρεφε μέ ταξί άπό 
ένα κέντρον διασκεδάσεως, συνοδευομένη άπό τον φίλον της επιχειρηματίαν Τζαμ
πολάτ ’Οζμπαϋράμ. Οί δράσται, προφασισθέντες δτι έκτελοΰν υπηρεσίαν, εΐσήλθον 
βιαίως είς τό ταξί καί μετ’ ολίγον έξηνάγκασαν τόν Όζμπαϋράμ νά κατέλθη. ’Α
κολούθως έπετέθησαν κατά τής γυναικός καί τήν έβίασαν άλληλοδιαδόχως. "Ηδη 
συνελήφθη ό εις έκ τών δραστών»...

Σ ΥΝ Ε Ρ ΓΑ ΤΗ Σ  «X»

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό Απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ηθική άμοιβή εις τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Γεώργιον Δημητρακόπουλον καί εις τον 
’Αστυφύλακα κ. Παναγιώτην Παντηλιέρην, διότι, ό μέν πρώτος, ώς Προϊστάμενος 
τοϋ Β' Παραρτήματος ’Ασφαλείας Πειραιώς, δούς τάς καταλλήλους οδηγίας εις 
τον ύπ’ αύτόν ύπηρετοϋντα, δεύτερον τών προαναφερθέντων, ’Αστυφύλακα καί έργα- 
σθέντες άμφότεροι μετ’ εξαιρετικού ζήλου, ιδιαιτέρας προθυμίας καί μεθοδικότητος, 
κατώρθωσαν να έπιτύχουν τήν έντός 24ώρου άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ Γεωργίου 
Καμπακάκη, διαρρήξαντος τάς νυκτερινάς ώρας τής 22—24 /2 /64 τό επί τής όδοϋ 
Σωτήρος 64 σφαιριστηρίου, έξ ού άφήρεσε τό ποσόν τών 16.300 δραχμών, προκαλέ- 
σαντες οΰτω τα εύμενή σχόλια τοϋ κοινού υπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί 
συντελέσαντες εις τήν έδραίωσιν τοϋ αισθήματος ασφαλείας τών πολιτών.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή είς τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Ελευθέριον Γιαννακόπουλον, 2) ’Α
στυνόμον Β' κ. Νικόλαον Πιπερόπουλον, 3) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Δημήτριον Κότσιφαν, 
4) Άρχιφύλακα κ. Άνδρέαν Νιαράκην, 5) Ύπαρχιφύλακα κ. Θωμάν Σαμαράκον 
καί 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Σταθακόπουλον, Νικόλαον Μΐχον, Παρασκευάν 
Άλεξέαν, Κωνσταντίνον Καλκανδήν, Βασίλειον Λάζαρην, Χρίστον Λεκάκην, Γεώρ
γιον Άγγελόπουλον καί Στέλλαν Σεβαστού, διότι άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καθο- 
δήγησιν τών πρώτου καί δευτέρου τών ώς άνω ’Αστυνόμων, έργασθέντες μετ’ εξαι
ρετικού ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, 
έπιδείξαντες δέ άμα εξαιρετικήν δραστηριότητα, έπέτυχον, τήν 3ην ’Απριλίου 1964 
καί τήν 19ην Μαρτίου 1964, τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπειρών έμπορων καί 
ποιουμένων χρήσιν ναρκωτικών φαρμάκων (ήρωίνης), ώς καί τήν παραπομπήν αυ
τών είς τήν Δικαιοσύνην, προκαλέσαντες οΰτω τά εύμενή σχόλια τού κοινού ύπέρ 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.

— Δι’ άποφάσεως τού κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Νικόλαον Διαμαντόπουλον, διότι οδτος, έπι- 
δείξας εξαιρετικόν πρός τήν υπηρεσίαν ένδιαφέρον, παρέσχε τήν πληροφορίαν οτι 
άτομον, έμφανιζόμενον ώς «Νίκος ’Αθανασίου», διέπραττεν άπάτας είς βάρος μελών 
ποδοσφαιρικών ομάδων καί έν συνεχεία, έργασθείς μέ εξαιρετικόν ζήλον, ιδιαιτέραν 
επιμέλειαν, μεθοδικότητα καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έξη- 
κρίβωσε τήν ταυτότητα τούτου, όνομαζομένου ’Αλεξάνδρου Παπανικολοπούλου, καί 
επέτυχε τήν σύλληψιν του.

Διά τής αύτής άποφάσεως, έξεφράσθη εύαρέσκεια είς τούς ’Αστυφύλακας 
κ.κ. ’Αναστάσιον Δημητρακόπουλον καί ’Αθανάσιον Εύαγγελινόν, διότι άμφότεροι, 
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος, συνε- 
τέλεσαν είς τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού ώς άνω δράστου, όμολογήσαντος σω
ρείαν άπατών είς βάρος μελών ποδοσφαιρικών ομάδων.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ηθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. ’Αθανάσιον Πλαστήν, διότι, χάρις είς τήν παρα- 
τηρητικότητά του καί τήν άναπτυχθεϊσαν έκτακτον δραστηριότητα, τήν νύκτα τής 
6ης Μαίου 1964, είς τήν διασταύρωσιν τών οδών Λιοσίων—Γουσίου, έπεσήμανεν 
ώς κακοποιόν άγνωστον άτομον, περιφερόμενον ύπόπτως καί τό όποιον, μετά τήν
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δραπέτευσίν του, καθ’ όν χρόνον ώδήγει τοϋτο εις τό Τμήμα, κατώρθωσε νά συλλάβη 
την έπομένην εντός τροχιοδρομικοΰ οχήματος εις την πλατείαν Κλαυθμώνος έκ των 
χαρακτηριστικών του μόνον, άτινα έπαρκώς είχε συγκρατήσει. Ό  συλληφθείς κακο
ποιός, Γεώργιος Άναστασόπουλος, ώμολόγησε διάπραξιν σωρείας κλοπών μετά τοΰ 
Κωνσταντίνου Άγραπίδη, οδτινος καί έπετεύχθη ή σύλληψις, προεκλήθησαν δέ, 
διά τής τοιαύτης πράξεως τοΰ Άστυφύλακος, ευμενή σχόλια υπέρ τοΰ ’Αστυνομι
κού Σώματος.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική καί ηθική 
άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Ταμιωλάκην, Παναγιώτην Σιδέρην, 
Άνδρέαν Γκριτζέπην καί έπηνέθησαν οί Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. ’Αριστοτέλης Άντω- 
νόπουλος καί Σωτήριος Δαρειώτης, ώς καί ό Άρχιφύλαξ κ. Θωμάς ’Αποστόλου, 
διότι άπαντες, καί έντός τοΰ κύκλου τής άρμοδιότητός των έκαστος, έργασθέντες 
μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, κατώρθω- 
σαν, χάρις εις τάς φιλότιμους καί άοκνους προσπάθειας τών ώς άνω τριών ’Αστυφυ
λάκων, τήν υπομονήν, έπιμονήν καί παρατηρητικότητα τούτων νά συλλάβουν τήν 
13/3/64 καί ώραν 11.15' περίπου τούς: Εύκλείδην καί Άνδρέαν Χορομίδην έντός 
τοΰ έπί τής όδοΰ Σοφοκλέους 10 χρηματομεσιτικοΰ γραφείου των, έ'νθα κατόπιν 
συστηματικής έρεύνης άνευρέθη καί κατεσχέθη παράνομος κατοχή συναλλάγμα
τος έκ παρανόμου άγοραπωλησίας, τών δραστών παραπεμθέντων εις τήν Δικαιο
σύνη, καί προκληθέντων έντεΰθεν ευμενών σχολίων υπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώ
ματος.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Β' τάξεως κ. Παναγιώτην Κουράκον, διότι τήν 
10-1-64 καί ώραν 22,15' χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν ψυχραιμίαν, αύταπάρνησιν καί 
έκτακτον άφοσίωσιν εις τό καθήκον, κατώρθωσε νά διασώση τόν, λόγω έρωτικής 
άπογοητεύσεως, άποπειραθέντα νά ριφθή εις τό κενόν έκ τοΰ ύψους εξ (6) μέτρων 
παραθύρου τοΰ Θ' Άστυνομικοΰ Τμήματος τελοΰντα έν κραιπάλη μέθης κωφάλα
λον Παντελήν Άβραμίδην, μέ σκοπόν νά αύτοκτονήση, τραυματισθείς κατά τήν προ- 
σπάθειάν του ταύτην έκ τών θραυσθέντων υαλοπινάκων τοΰ παραθύρου καί προκαλέ- 
σας οΰτω διά τής πράξεώς του ταύτης τά λίαν εύμενή σχόλια τοΰ τύπου καί τοΰ κοι- 
νοΰ υπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθι
κή άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. Λάμπρον Μητσόπουλον, διότι τήν 29-1-64 καί 
ώραν 13,45, έκτελών υπηρεσίαν άκινήτου σκοποΰ εις τήν διασταύρωσιν τών οδών Κο- 
ρίνθου-Κολοκοτρώνη (Πάτραι) προς ρύθμισιν τής κυκλοφορίας τών οχημάτων καί 
άντιληφθείς τόν Ίωάννην Στράγγαν φέροντα εις τήν δεξιάν του χεΐρα μάχαιραν, 
δι’ ής κατεδίωκε τόν ’Αθανάσιον Λάνθημον, έ'σπευσε πάραυτα καί έπέτυχε, χάρις 
εις τήν έπιδειχθεΐσαν έκτακτον δραστηριότητα, εύψυχίαν καί αύτοθυσίαν, νά άφο- 
πλίση τόν δράστην, προκαλέσας διά τής πράξεως του ταύτης τά λίαν κολακευτικά 
σχόλια τοΰ συγκεντρωθέντος πλήθους ύπέρ αύτοΰ καί τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό Άστυφύλαξ κ. Στυλιανός Για- 
κουμάτος.

—Άπελύθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, διά λόγους υγείας, ό Άστυφύλαξ κ. 
Ανάργυρος Βλασσόπουλος.


