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ΝΟΜΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑ1

ΕΠΙ ΤΟΥ Ν ΕΟ Υ Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Υ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ  Α Ν Η Λ ΙΚ Ο Ν
‘Τπέ τοϋ Καθηγητοΰ της ’Εγκληματολογίας εις 
τήν Πάντειον Άνωτώτην Σχολήν Πολιτικών 

’Επιστημών κ . ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

β' ) Τ ή ς τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ω ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  υ π ό  τ ή ν  υ π ε ύ 
θ υ ν ο ν  ε π ι μ έ λ ε ι α ν  τ ή ς  ε κ κ λ η σ ί α ς .  Τούτο δέ, διότι ή χριστιανική 
αγωγή, ένέχουσα θησαυρούς δυνάμεων, είναι επιτήδεια, έφ’ οσον πάντως δέν έξι- 
κνεΐται μέχρι θρησκομανίας, ίνα δώση άκμαίαν ώθησιν εις τούς έν ήθική καταρρεύ- 
σει ευρισκομένους Έλληνόπαιδας προς ζωογόνον πτήσιν έπί ψυχικήν άνάπλασιν. Έν 
συναφεία όφείλομεν να έξάρωμεν και τό βαθύ ήθικόν περιεχόμενον τής περιφήμου 
ελληνικής «Διακηρύξεως τής Χριστιανικής Έ νώσεως’Επιστημόνων» τοϋ Ιτους 1946, 
ήτις έπεζήτησε να θεμελιώση καί τήν γενικωτέραν άνοικοδόμησιν τής Ελλάδος 
«μετά τα έρείπια τοΰ πολέμου, τής κατοχής καί τής μαύρης δουλείας» έπί χριστια
νικών αξιολογήσεων.

Ά λλ’ ή θέσπισις των μέτρων τής τοποθετήσεως των ήθικώς κινδυνευόντων 
άνηλίκων ύπό τήν υπεύθυνον επιμέλειαν τοΰ σχολείου καί τής έκκλησίας, ένδείκνυ- 
ται καί άπό άπόψεως ελληνικής πραγματικότήτος, έν οψει τής αυθεντίας τοΰ ίερέως 
καί τοΰ διδασκάλου έν τή ζωή τοΰ έλληνικοΰ χωρίου.

γ ) Τ ή ς  τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ω ς  τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ο υ  π α ρ ’ έ ν τ ί μ ω  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α (*). Τοΰτο δ’ άπό συμφώνου καί προς τήν άλλοδαπήν νομοθεσίαν, 
φέρ’ εΐπεΐν τήν αύστριακήν. ’Ιδίως τό έν λόγοι μέτρον επιβάλλεται, οσάκις ύφί- 
σταται άνάγκη άντικαταστάσεως τοΰ άνεπανορθώτως ήθικώς καταρρεύσαντος οι
κογενειακού περιβάλλοντος τοΰ άνηλίκου. Τάς ήθικάς καί εύγενεϊς ωραιότητας τοΰ 
τοιούτου μέτρου τής οικογενειακής τοποθετήσεως έλάβομεν άφορμήν καί ένΈλλά- 
δι προσωπικώς, όπως διαπιστώσωμεν, εΐδικώς έν δψει κατά τήν διάρκειαν τής κα
τοχής διασώσεως άρκετών έκατοντάδων έγκαταλελειμμένων Έλληνοπαίδων έν τώ 
πλαισίω τοΰ παρ’ ήμών έπινοηθέντος καί θεμελιωθέντος πρωτοτύπου έν τώ κόσμω

1. Ή  οικογένεια είναι ή έκ τοϋ δεσμοΰ τοϋ γάμου αναπτυσσόμενη καί ύπ’ αΰτοΰ κυρίως θη- 
ρευομένη κοινότης μεταξύ γονέων καί τέκνων. Ώ ς καί ό γάμος, ούτω καί ή οικογένεια δέν άποτε- 
λεϊ καθαρώς φυσικήν, βιολογικήν έκ της γενετηρίου έρμης έκπορευομένην μορφήν ή μορφήν έκ- 
πορευομένην έκ τής ανθρώπινης αυθαιρεσίας, άλλα αξίαν καί σκόπιμον κοινότητα έντασσομένην 
έν τή θείφ καί ήθική παγκοσμίω τάξει, ήτις, παρά πάσαν ιστορικήν μεταβολήν τής έξωτερικής 
μορφής (μείζων ή έλάσσων οικογένεια), κέκληται, όπως έπιτελέση οΰσιωδώς παρομοίαν άποστο- 
λήν. ’Ως πρώτος τοιοΰτος σκοπός, περιέχων ΰψίστην άξίαν, είναι τέ τέκνον, έγκείμενος εις τήν 
μέριμναν υπέρ τής σωματικής, ψυχικής, -πνευματικής — ήθικής, θρησκευτικής, οικονομικής καί 
κοινωνικής άγωγής αύτοΰ. ’Η έκπλήρωσις τής τοιαύτης, τοσοΰτον σπουδαίας διά τέ άτομον καί 
τήν κοινωνίαν άποστολής, συνδέεται πρές ύψίστας ήθικάς άξίας καί άξίας πολιτισμοΰ.



818 ί. ΐΐαπαζαχαρίόυ

«θεσμοϋ των τεχνητών παιδικών οικογενειών», τής πρώτης ίδρυθείσης έν Έλλάδι 
Παιδικής Πόλεως Νέας Σμύρνης και τών παραρτημάτων αύτής. Έν τώ προκειμέ- 
vcp έργω ημών έπεκουρήθημεν ύπό τών σοφών καθοδηγήσεων τοϋ ευρισκομένου 
επί κεφαλής ελλογίμου καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Κ. Γαρδίκα, προέδρου τής 
ήμετέρας «εταιρίας προστασίας καί άναπτύξεως τής νεότητος», ώς καί έκ τής πο
λυτίμου συνεργασίας πλειάδος έγκριτων συμπαραστατών φιλαλληλίας.

Β'. Πλήν τής κατά τά άνω συμπληρώσεως τών άναμορφωτικών μέτρων, ύπο- 
λαμβάνομεν ένδεικνυομένην καί τήν έπέκτασιν τών θεραπευτικών, τ.έ'. πέραν τοϋ 
μόνου ύπό τοϋ άρθρου 123 τοϋ ποινικοΰ δώδικος προβλεπομένου θεραπευτικοϋ, ήτοι 
τοϋ τής παραπομπής τοϋ νοσηροϋ άνηλίκου εις θεραπευτικόν ή έτερον κατάστημα. 
Τό θέμα συνδέεται προς τήν θλιβεράν διαπίστωσιν τής εκτεταμένης σχέσεως τής 
πάσης φύσεως ψυχοσωματικής άνεπαρκείας προς τήν εγκληματικότητα, τήν πορνείαν, 
τήν άλητείαν, τήν έπαιτείαν καί προς οίανδήποτε έτέραν κοινωνικήν πληγήν. Ού- 
δαμώς έπομένως άξιον άπορίας, εάν οί δικασταί άνηλίκων πάσης χώρας έρχωνται 
συχνάκις εις επαφήν προς νέους, παρουσιάζοντας παντοίας ψυχοσωματικάς άνεπαρ
κείας, φέρ’ εΐπεΐν προς παΐδας ή έφήβους, κατεχομένους ύπό φοβίας (συχνοτάτης 
παρά τή παιδική ήλικία καί άσκούσης έπίδρασιν έπί τήν διαμόρφωσιν τοϋ χαρακτή- 
ρος καί τήν ψυχικήν άνέλιξιν, ώς καί τήν έν γένει ζωήν), νέους γέμοντας συναι
σθημάτων κατωτερότητος (άτινα, παρουσιάζοντα άμετρον ποικιλίαν, δρώσιν έπί τήν 
ψυχήν τοϋ άτόμου ύπούλως, μή άντιλαμβανομένου τήν ύπονόμευσιν), άνηλίκους 
νευροπαθεΐς ή άλλους εγκλείστους ή έμφορουμένους ύπό άμέτρου ΐσχυρογνωμοσύ- 
νης καί πείσματος (δπερ πείσμα καθιστά δυσχερέστατον τό έργον τής διαπαιδαγω- 
γήσεως), νέους θρασείς, νέους οκνηρούς καί άποστρεφομένους τήν έργασίαν (τής 
φυγοπονίας έξωθούσης τούς μέν άρρενας έπί τήν επαιτείαν καί άλητείαν, τάς δέ θή- 
λειας, έπί τήν πορνείαν), νέους ψευδολόγους, πορειομανεϊς ή παρουσιάζοντας άνωμά- 
λους καί διαστρόφους όρμάς, παρουσιάζοντας πρόωρον γενετήριον ώρίμασιν, φθο
νερούς, ύπολελειμμένους τήν διάνοιαν, άνηλίκους έπιληπτοειδεΐς, άβούλους ή ετέ
ρους. Τοιαΰται δ’ άνθρωπολογικαί άνορθογραφίαι άπαντώνται παρά παντί λαώ, άρα 
καί τώ ήμετέρω. Ό  ύποστηριχθείς ισχυρισμός έκ μέρους ένίων Ελλήνων συγγρα
φέων, καθ’ όν ό έλληνικός λαός άποτελεΐ προνομιοΰχον φυλήν, μή παρουσιάζουσαν 
ούδέν ποσοστόν σοβαρών άνθρωπολογικών άνεπαρκειών, συνιστα, ύπό τό πρίσμα 
τής ψύχρας άντικειμενικής έπιστημονικής κρίσεως, παράδοξον καί άφελή ύπερβο- 
λήν. Τά ένδεικνυόμενα έπί τών διαφόρων ψυχικών νοσημάτων μέτρα ποικίλης φύ
σεως, μή έξαντλούμενα εις τήν θεραπείαν έν καταστήματι, ύποδεικνύει ή εις ύψί- 
στην άκμήν έξελιχθεΐσα καί ειδικήν άπαρτίσασα έπιστήμην, πλήν δυστυχώς πολ- 
λαχώς άγνωστος παρ’ ήμΐν «θεραπευτική παιδαγωγική» (Heilpadagogik). Ταύ- 
της ώς διασημότερος έκπρόσωπος καί άκάματος πρωτεργάτης θεωρητέος ό έν τώ 
ΙΤανεπιστημίω τής Ζυρίχης καθηγητής ταύτης Heinrich Hanselmann, άνήκων, 
τύχη άγαθή, εις τήν εύγενή χορείαν τών φιλελλήνων.

III. "Ετερον σύστημα, δπερ έφηρμόσθη ήδη μετ’ έπιτυχίας άλλαχοΰ καί δπερ 
ύπολαμβάνομεν ώς έπάναγκες διά τήν καρποφόρον όλοκλήρωσιν τοϋ άποδοτικοϋ 
έργου κ α ί  τ ώ ν  έ λ λ η ν ι κ ώ ν  δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν  ά ν η λ ί κ ω ν ,  άνάγεται 
εις τήν άντιμετώπισιν έκ μέρους τών δικαστών άνηλίκων τοϋ προβλήματος τής 
ήδη διαφθαρείσης ή τής άπλώς έν ήθικώ κινδύνω τελούσης νεότητος ώς έ ν ι α ί ο υ 
κ α ί  ά δ ι α σ π ά σ τ ο υ  έ ν  τ ή  δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ι  α ύ τ ο ϋ .  Πρός τοϋτο 
άνάγκη, δπως εΐσαγάγωμεν καί έν Έλλάδι, ένθεν μέν έπί εύρειών βάσεων συγκε- 
κροτημένον κ ύ κ λ ο ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  ε ύ θ ύ ν η ς  τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  
ή έ τ έ ρ ω ν  έ ν η λ ί κ ω ν  ύ π ε υ θ ύ ν ω ν  π ρ ο ς  έ π ι μ έ λ ε ι α ν  π α ί -  
δ ω ν  ή έ φ ή β ω ν ,  ο σ ά κ ι ς  οί  π ρ ώ τ ο ι  γ ί ν ο ν τ α ι  κ α θ ’ ο ί ο ν δ ή -  
π ο τ ε  τ ρ ό π ο ν  π α ρ α ί τ ι ο ι  τ ή ς  μ ε τ α σ τ ά σ ε ω ς  τ ώ ν  δ ε υ τ έ -
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ρ ω ν  ε ι ς  κ α τ ά σ τ α σ ι ν  ή θ ι κ ο ΰ κ ι ν δ ύ ν ο υ ,  ένθεν δέ τον άξιον παν
τός επαίνου θεσμόν τοΰ ε π ι τ ρ ο π ι κ ο ύ  δ ι κ α σ τ ο ΰ ,  φορέως παντοίων καρ
ποφόρων δικαιωμάτων, άμφοτέρων δέ των κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν  τ ή ν  δ ι α χ ε ί -  
ρ ι σ ι ν  ν α  ά ν α θ έ σ ω μ ε ν  έ ξ  ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  ε ι ς  τ ά ς  χ ε ΐ ρ α ς  
τ ο ΰ  δ ι κ α σ τ ο ΰ  ά ν η λ ί κ ω ν .

Άναφερόμενοι έν πρώτοις εις τά της εύθύνης των άνηλίκων, παρατηροΰμεν 
ότι τό υπό τοΰ άρθρου 360 τοΰ ποινικοΰ κώδικος έγκλημα τής παραμελήσεως τής 
έποπτείας άνηλίκου, έρειδόμενον επί στενών βάθρων, καταλείπει άκαλύπτους πλεί- 
στας έτέρας περιπτώσεις σημαντικάς διά τήν ηθικήν ζωήν των νέων. Κατέναντι 
δέ των έν λόγω περιπτώσεων συνιστώμεν, ό π ω ς  χ ο ρ η γ η θ ώ σ ι  τ  ώ δ ι 
κ α σ τ ή  ά ν η λ ί κ ω ν  π ο ι κ ί λ α  ε ι ς  ε ί δ ο ς  δ ι κ α ι ώ μ α τ α ,  'ένα δύ- 
ναται ούτος να άντιμετωπίση πάσαν άντιξοότητα έν τή ήθική ζωή τοΰ άνηλίκου, 
φερ’ εΐπεϊν τό δικαίωμα τής μεσολαβήσεως προς συμβιβασμόν έν περιπτώσει δια- 
στάσεως των γονέων, τό δικαίωμα τοΰ καθορισμοΰ τής τύχης των τέκνων έν περι- 
πτώσει διαζυγίου, καί δή, άσχέτως ύπαιτιότητος, τό δικαίωμα τής έπιβολής πει
θαρχικού προστίμου ή άλλων κυρώσεων κατά των έπιλησμόνων των καθηκόντων 
των γονέων ή ετέρων άσκούντων έπί τούς νέους οικογενειακήν ή άλλην έξουσίαν, 
τό δικαίωμα τής έκ τής οικογενειακής εστίας άπομακρύνσεως τοΰ τέκνου, οριστι
κής ή προσωρινής, έν περιπτώσει ηθικής διακινδυνεύσεως αύτοΰ, τό δικαίωμα τής 
άφαιρέσεως ή τοΰ περιορισμού δικαιωμάτων των γονέων, μέχρις έκπτώσεως καί 
αύτής τής πατρικής έξ ουσίας (ή , άσχέτως ύπαιτιότητος καί μόνον χάριν έξασφαλίσεως 
τής άληθοΰς ηθικής εύημερίας των τέκνων καί ένδεχομένως καί διάφορα έτερα τού- 
τοις άνάλογα δικαιώματα. Κατά τον προ δωδεκαετίας, έν έτει 1939, διδάξαντα έν 
Έλλάδι Ούγγρον άρεοπαγίτην καί πρόεδρον τής διεθνούς ένώσεως δικαστών άνη
λίκων Nemeth Peter, διακονήσαντα συνεχώς έπί είκοσιπενταετίαν ολόκληρον εις 
τά καθήκοντα τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων μετά πίστεως καί άφοσιώσεως καί προκαλέ- 
σαντα παγκόσμιον άναγνώρισιν, ή περί ής ένταΰθα πρόκειται άποστέρησις ή περι
στολή τών οικογενειακών δικαιωμάτων έπί τά τέκνα, συνιστά μέν έπέμβασιν έξό- 
χως σοβαράν εις τήν οικογένειαν, ούχ ήττον ή άσκησις τής οικογενειακής έξουσίας 
«δέν είναι ύπόθεσις προσωπική, καθ’ όσον ένταΰθα πρόκειται περί τοΰ ύπερτέρου 
συμφέροντος τής κοινωνίας καί τής πολιτείας», αίτινες όφείλουσι νά διαφέρωνται 
έκτεταμένως ύπέρ τής φυσικής καί ήθικής άνελίξεως τής μελλούσης γενεάς.

Άποβλέποντες έξ έτέρου εις τήν άνάγκην τής εισαγωγής τοΰ συστήματος 
τοΰ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ παρ’ ήμϊν, προς άντικατάστασιν τοΰ γεγηρακότος θεσμού 
τοΰ συγγενικού συμβουλίου, όπερ δέν έτόλμησε θαρραλέως νά καταργήση ό άστικός 
κώδιξ, καί τής άναθέσεως τών σχετικών καθηκόντων εις τον δικαστήν άνηλίκων, 
ύποστηρίζομεν ότι, ώς δεικνύει ή άλλοδαπή πράξις τής ’Ιταλίας, Αύστρίας, Γερμα
νίας κ.ά., πρόκειται περί καλλικάρπου συστήματος. Τοΰτο δέ, καί διότι ή δράσις 
τοΰ έπιτροπικοΰ δικαστοΰ τό μέν είναι πλέον εύκίνητος τής τοΰ συγγενικού συμ
βουλίου, τό δέ δέν περιορίζεται μόνον εις τήν τυπικήν έξυπηρέτησιν τών περιουσια
κών συμφερόντων, άλλ’ έπεκτείνεται είς καθολικήν προστασίαν τών άνηλίκων, φέρ’ 
εΐπεϊν άπό άπόψεως άγωγής, έπαγγελματικοΰ προσανατολισμού, προσωπικών σχέ
σεων κ.ο.κ.

Ό  άείμνηστος ύπερφυής τής πολιτικής χειραγωγός ’Ελευθέριος Βενιζέλος, 
προσβλέπων, κατά τάς συζητήσεις τής άναθεωρητικής έπιτροπής τοΰ άστικοΰ κώ-

1. Τό διεθνές συνέδρων διά τήν προστασίαν της παιδικής ήλικίας,τό συνελθόν έν Βρυξέλ- 
λαις έν έτει 1913, άπεφάνθη ύπέρ τής αρμοδιότητας τοΰ δικαστηρίου άνηλίκων άναφορικώς πρός 
τό μέτρον τής έκπτώσεως άπό τής πατρικής έξουσίας. ’Άριστοι αί λειτουργίαι έκ μέρους τών Er
nest Passez, ν. Hamel καί Pierre de Gasabianca. "Ορα και «N6meth Peter, αυτόθι» σ. 13.
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δικός, έκπληκτο® τούς δισταγμούς ένίων μελών ταύτης, διά την ένεκα οικονομικών 
λόγων άπόκρουσίν της παρ’ ήμΐν εισαγωγής του θεσμού τού επιτροπικού δικαστοΰ, 
έξανέστη καί έτόνισεν δτι προ τού ύψίστου εθνικού σκοπού της προστασίας καί έξυ- 
ψώσεως της νέας γενεάς οίοσδήποτε δισταγμός κατά της εισαγωγής τοΰ έν λόγω 
θεσμού οφείλει νά καταρρεύση.

IV. "Ετεροί μεταξύ τών ποικίλων καί ποικιλωνύμων προβλημάτων, τών 
άφορώντων εις την έξασφάλισιν τής επιτυχίας τοΰ θεσμού τών δικαστών ανηλίκων, 
είναι καί το της ε ί δ ι κ ε ύ σ ε ω ς  αυτών. Μή βαυκαλιζώμεθα δτι είναι δυνατόν 
νά έχωμεν ικανήν άπόδοσιν, άφορμώμενοι άπό τού σήμερον κρατοΰντος συστή
ματος τοΰ άρθρου 7 τής Ποινικής Δικονομίας, άκολουθήσαντος προηγούμενον σύ
στημα παρ’ ημών εΐσαχθέν, πλήν απλώς χάριν προλειάνσεως τοΰ εδάφους, τοΰ νό
μου 2135 έτους 1939, τής επί θητεία άναθέσεως τών καθηκόντων τών δικαστών 
άνηλίκων εις κοινούς δικαστάς, άρα άναμένοντας έπαγγελματικήν άνέλιξιν έκ τής 
έπιδόσεως αύτών είς ξένον πεδίον, ήτοι κυρίως εις τάς άστικάς υποθέσεις. ’Ανάγκη 
έπομένως έπείγουσα, δπως δημιουργηθή ειδικόν σώμα δικαστών άνηλίκων, οΐτινες, 
άκολουθοΰντες ιδίαν έπαγγελματικήν σταδιοδρομίαν καί εξελισσόμενοι αύτοτελώς 
μέχρι τών άνωτάτων βαθμών τής δικαστικής ιεραρχίας, καίπερ παραμένοντες εν τή 
αύτή θέσει, δεν θά περισπώνται είς άλλότρια έργα, άλλά θά άσχολώνται μόνον είς 
τήν άσκησιν τών καθηκόντων τού δικαστοΰ άνηλίκων. Κατά τήν δημιουργίαν δέ 
τού τοιούτου σώματος ειδικών δικαστών άνηλίκων δέον νά παράσχωμεν ευκαιρίαν 
προς εισδοχήν άφ’ ένός μέν είς τούς ήδη ύπηρετοΰντας δικαστάς, εισαγγελείς ή δικη
γόρους, άφ’ έτέρου καί είς ετέρους νέους πτυχιούχους τής νομικής. Πάντως απαραί
τητος τυγχάνει ή αύστηροτάτη έπιλογή καί άπό άπόψεως ψυχικών προσόντων. Διότι 
μή λησμονώμεν δτι τό έργον τοΰ δικαστοΰ είναι βαρύ καί δτι, πλήν πληθώρας γε
νικών καί ειδικών γνώσεων, προσαπαιτοΰνται ένδογενεΐς ιδιότητες καί κλίσεις, οΐον 
ευγένεια ψυχής, πνεύμα άγάπης καί άφθονα κοινωνικά συναισθήματα υπέρ τής νεό- 
τητος, γενικώς δέ καρδία οίκτίρμων καί αγαθή, πρόσφορος φύσει άνά πάσαν στιγμήν 
προς παροχήν βοήθειας είς πάσχοντας συνανθρώπους κ.ά.

V. ’Επί τούτοις συνιστώμεν, δπως διανοίξωμεν τάς πύλας τοΰ επαγγέλ
ματος τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων κ α ί  ε ί ς  τ ά ς  Έ λ λ η ν ί δ α ς  ε π ι σ τ ή μ ο 
ν α ς ,  άς ερμητικώς καί ζηλοτύπως κεκλεισμένας άχρι τοΰδε διαφυλάσσει ή άνδρο- 
κρατία προκειμένου περί τοΰ επαγγέλματος τών κοινών δικαστών. Καί τοΰτο, διότι 
αί επιστήμονες γυναίκες ώς δικασταί άνηλίκων έν τή άλλοδαπή, ώς έν Ελβετία, 
’Αγγλία καί άλλαχοΰ, παρέσχον ήδη άνεκτιμήτους υπηρεσίας. Αί έν τώ πεδίω τούτω 
έπιτυχίαι αύτών ερμηνεύονται εύχερώς, καθ’ δσον είς τον ψυχικόν κόσμον τής γυ- 
ναικός άποκαλύπτονται λεπτότης συναισθημάτων καί άπλότης έμφύτου μητρικής 
στοργής, δηλονότι ιδιότητες, αίτινες καθιστώσι τήν γυναίκα ικανήν νά κερδίζη εύχε- 
ρέστερον τοΰ άνδρός τήν έμπιστοσύνην τών παιδιών καί γενικώς νά χειρίζηται μετ’ 
έπιτηδειότητος τά καθήκοντα τοΰ δικαστοΰ άνηλίκων, ίδια δέ προκειμένου άφ’ ένός 
μέν περί κορασίων ή νεανίδων, άφ’ έτέρου δέ περί μικράς ηλικίας άρρένων.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Φ ΩΝΕ Σ  ΜΕ Σ Α  ΣΤΗ Ν Υ Κ Τ Α
--------------------------' Γττο τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

Τρίτη 12 ’Απριλίου 1927. Έ να άπό τά άγριώτερα εγκλήματα πού έμεινε 
μυστηριώδες καί άνεξιχνίαστο...

'Ο Γιάννης Κερεμιντζόγλου, ό 80άρης υδραυλικός πού έμενε μαζί μέ τη 
γρηά έπίσης γυναίκα του σέ μιά μικρή φτωχή καμαρούλα, σ’ ένα ισόγειο σπιτάκι 
τής όδοϋ Ραμνουσίων 4, στά "Ανω Πετράλωνα καί κοντά στήν έκκλησία των 
«Τριών Ιεραρχών», ξύπνησε στις δύο μετά τά μεσάνυκτα άκριβώς, γιατί ακούσε τήν 
’Ίρμα, τή σκύλα του σπιτονοικοκύρη, πού ήταν δεμένη στο μοναδικό δένδρο τής 
αύλής, νά γαυγίζη τό πρώτον έπίμονα καί δυνατά καί νά ούρλιάζη υστέρα. Νόμιζες 
ότι ή ’Ίρμα σαν νά έ'κλαιγε, σαν νά θρηνούσε γιά κάτι κακό, γιά κάποια συμφορά 
πού είχε γίνει στο σπίτι. 'Ο υδραυλικός άναψε ένα σπίρτο καί κοίταξε τό ρολόϊ του. 
Είδε τήν ώρα καλά καί έδοκίμασε νά γύρη άπό τήν άλλη πλευρά καί νά συνέχιση τον 
ύπνο του, άλλά τά ούρλιάσματα τού σκυλιού εξακολουθούσαν έπίμονα. Τότε ξύπνησε 
τή γυναίκα του.

, — Γυναίκα ξύπνα, τής είπε. Δεν άκοΰς τήν ’Ίρμα πού γαυγίζει έπίμονα καί
ούρλιάζει τόσην ώρα ;

—’Άσε με χριστιανέ μου. Καί γ ι’ αύτό μέ ξύπνησες;
— Μά κάτι κακό θά συμβαίνη ή θά συμβή σέ μας ή σέ άλλους μέσα στο σπίτι.
— Σείσου άπό τον τόπο σου καί μή κακομελετάς, τού είπε πάλιν ή γυναίκα 

του. Κάνε τό Σταυρό σου νά μάς φυλάη εμάς τούς δυο ό Θεός καί προσπάθησε νά 
κοιμηθής. Καί τό πρωί, σαν ξημερώση ό Θεός τήν ήμέρα, βλέπουμε. Ή  σκύλα θά 
ούρλιάζη, γιατί τήν δένουν τήν κακομοίρα. Μπορεί νά θέλη νερό ή τήν άνάγκη της...

Τό σπίτι έκεΐνο τής οδού Ραμνουσίων 4 ήταν ισόγειο καί μέσα σέ μιά αύλή, 
είχε τρία δωμάτια στή σειρά καί μιά κουζίνα καί πλυσταριό στο ένα μέρος καί ένα 
μοναχικό δωμάτιο άπέναντι, στο άλλο μέρος τής αύλής. Στά δύο πρώτα δωμάτια, 
τά προς τό δρόμο, έμενεν ό σπιτονοικοκύρης Γιώργης Μερτικάλης, ένας 35άρης 
έργατικός μέ τή γυναίκα του τή Ρουμπίνα 30 χρόνων καί τό μικρό άγοράκι του, 
δίχρονο μόλις. Στο τρίτο συνεχόμενο δωμάτιο, τό δίπλα άπό τήν κουζίνα καί τό 
πλυσταριό, έμενεν ό γέρος Γιάννης Κερεμιτζόγλου μέ τή γυναίκα του. Καί πέρα 
άπό τήν αύλή, στο βάθος καί άπέναντι άπό τήν κουζίνα—πλυσταριό, σέ μιά άπομο- 
νωμένη κάμαρα έμενεν ό κουνιάδος τού σπιτονοικοκύρη Γιώργης Ζίζηλας, ένας 
50άρης εργολάβος. 'Η αύλή έκλεινε μέ μικρό χαμηλό τοιχάκι πού είχε έπάνω του 
ένα ξύλινο κιγκλίδωμα.

'Ο Κερεμιτζόγλου καί ή γυναίκα του προσπάθησαν νά κοιμηθούν, άλλά σέ 
λίγο άκούσθηκαν πάλιν νέα γαυγίσματα τής ’Ίρμας καί καθαρά ή φωνή τού Ζίζηλα 
πού φώναζε σέ κάποιον πού ήταν μέσα στήν κάμαρά του.

—’Άσε με... Ά σ ε  με... ’Ώχ.
"Υστερα κρότοι καί μπαλετιό καί μετά τίποτε. ’Εξακολούθησαν πάλι γαυγί

σματα καί τά ουρλιαχτά τής ’Ίρμας μονότονα, εξακολουθητικά, σπαρακτικά, σάν 
κλάμματα....

—"Ετσι μοΰρχεται γυναίκα, εϊπεν ό γέρο υδραυλικός, νά σηκωθώ καί νά 
φωνάξω τό γαμπρό τού εργολάβου καί σπιτονοικοκύρη μας καί τή γυναίκα του καί 
άδελφή έκείνου.

•—Τί σκοτίζεσαι καϋμένε μέ ξένες έννοιες; τού είπε ή γυναίκα του. Πού θά 
σηκωθής τέτοια ώρα; Δέν ξέρεις, άλλως τε, τό βίτσιο τού κυρ-Γιώργη τού εργο
λάβου πού κυνηγάει τά παιδιά; Κάποιο λεγάμενο θά κουβάλησε γιά νά περάση τή 
νύκτα μαζί του καί θά τσακώθηκε. Πρώτη φορά γίνεται αύτό μέσα στήν κάμαρά 
του γιά νά σοΰ κάνη έντύπωσι; Ά σ ε  τούς άνθρώπους νά κοιμηθούν ήσυχοι.
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'Ο Κερεμιτζόγλου ήταν αδύνατο πια να ήσυχάση. Πετάχθηκε άπο το κρεβάτι 
και προσπάθησε να βάλη αύτί. Μά τί ν’ άκούση τί γινόταν στήν κάμαρα τοϋ Ζί- 
ζηλα πού ήταν λοξά, άπέναντι καί στο βάθος τής αύλής; 'Ησυχία. Ξανάπεσε καί 
προσπάθησε να κοιμηθή, άλλ’ ενώ γλάρωνε τοϋ φάνηκε δτι ακούσε την ξύλινη εξώ
πορτα να άνοίγη καί κάποιος να βγαίνη άπο το σπίτι. ’Ακούσε το χαρακτηριστικό 
σύρσιμο ενός μεγάλου λιθαριού πού έβαζαν πίσω άπο τήν ξύλινη πόρτα πού δεν 
είχε ζεμπερέκι, ούτε σύρτη. Καί ή ’Ίρμα εξακολουθούσε νά οΰρλιάζη, σαν νάκλαιγε 
για κάποια συμφορά ... 'Ο Μερτικάλης καί ή γυναίκα του δεν άνησύχησαν, γιατί 
δέν άκουσαν τίποτε ...

Μόλις ξημέρωσε ό Θεός τήν ημέρα, ό γέρο Κερεμιτζόγλου έλεγε στο σπιτο
νοικοκύρη καί στήν κυρά Ρουμπίνα για τα νυκτερινά γαυγίσματα καί τά ούρλιαχτά 
της ’Ίρμας καί το μπαλετιο πού ειχεν άκουσθή στήν κάμαρα τοϋ εργολάβου.

■— Περίεργο ... ’Εμείς δέν άκούσαμε τίποτε. Κοιμηθήκαμε πολύ βαρεία φαί
νεται, σαν νά είμαστε άφιονισμένοι, είπεν ή κυρά Ρουμπίνα.

— Καλά είναι ό κύρ Γιώργης; ρώτησε ή γρηούλα τοϋ ύδραυλικοΰ.
— Καλά θά είναι, απάντησε. Χθες το βράδυ ήλθε στις 10 ή ώρα καί μπήκε 

στήν κρεβατοκάμαρά μας καί μάς καλησπέρησε. Μάς είπε νά σκεπάσουμε καλά τό 
παιδί νά μή κρυώση τή νύκτα, πήρε το κλειδί τής κάμαράς του καί πήγε νά κοιμηθή.

— Καί μάλιστα, φεύγοντας, συνεπλήρωσεν ό Μερτικάλης, μου είπε νά βάλω 
καλά πίσω άπο τήν εξώπορτα το λιθάρι, νά μή μπή κανένας τή νύκτα.

— Ναί, άλλά πώς εξηγείται σείς τά ούρλιάσματα τοϋ σκυλιοϋ ολη τή νύκτα; 
είπεν ή γυναίκα τοϋ Κερεμιτζόγλου.

— Καί αύτο δέν είναι τίποτε. ’Εγώ άκουσα καί το σύρσιμο τοϋ λιθαριού τής 
εξώπορτας πού άνοιξε τή νύκτα γιά νά φύγη κάποιος.

— Βέβαια δλα αυτά είναι γρουσουζιά, είπεν ή κυρά Ρουμπίνα. Θά περιμένω 
νά ξυπνήση σε λίγο ό άδελφός μου καί θά μάθουμε τήν άφορμή πού ούρλιαζε το 
σκυλί. Μήπως τό είχε κτυπήσει ;

Ό  Ζίζηλας δμως δέν έδινε σημεία ζωής. Καί τότε μόνον δλοι τους στήν αυλή 
πρόσεξαν δτι ενώ ή εξώπορτα ήταν γερμένη καλά δέν είχε πίσω της τό λιθάρι. 
’Άρα κάποιος βγήκε όταν άκούσθηκε τό σύρσιμο τοϋ λιθαριού καί μετά έγυρε απλώς 
τά φύλλα τής έξώπορτας, χωρίς νά μπορεί φυσικά νά βάλη άπ’ έξω άπο τό δρόμο 
καί τό λιθάρι στή θέσι του.

Τότε ή Ρουμπίνα Μερτικάλη πήρε τό θάρος νά κτυπήση τή πόρτα τής κάμαρας 
τοϋ άδελφοΰ της. Μά στά κτυπήματά της δέν πήρε άπάντησι καί τότε άνοιξε τήν 
πόρτα πού ήταν ξεκλείδωτη από μέσα. Καί άμέσως άκούσθηκαν σπαρακτικές οί 
κραυγές της ...

— Γειτόνοι ... Βοήθεια ... Σκότωσαν τον άδελφό μου.
Πραγματικά ό εργολάβος Γιώργης Ζίζηλας είχε σφαγή άγριώτατα. ΤΗταν 

ένα φοβερό έγκλημα. ’Έσπευσαν άμέσως στο σπίτι τής όδοΰ Ραμνουσίων 4 ό τότε 
διοικητής τοϋ Δ' Τμήματος Χωροφυλακής Θησείου άνθυπομοίραρχος κ. Άλέκος 
Θεοφανίδης, ό μετέπειτα άστυνομικός διευθυντής, συνταξιοΰχος πιά άπο πολλά 
χρόνια, ό όποιος καί έκανε τήν προανάκρισι, ό διαμερισματάρχης ύπομοίραρχος 
Σταθόπουλος, ό άνθυπομοίραρχος Κολλάτος άπο τή Σήμανσι καί ό ιατροδικαστής, 
ό μακαρίτης Γεωργαντάς.

Δέκα οκτώ ολόκληρα τραύματα μέ μεγάλη κάμα μέτρησε ό Γεωργαντάς. 
Καί πού δέν είχε τραύματα ό Ζίζηλας. Στο λαιμό, στο κεφάλι, στο στήθος, στις 
πλάτες, στά χέρια, στά άπόκρυφα μέρη, έπάνω στούς γλουτούς, στούς βουβώνες, 
στήν κοιλιά. Στο δωμάτιο είχε γίνει μιά φοβερή πάλη, πού καθώς έδειχνε, ειχεν 
άρχίσει έπάνω στο κρεβάτι τοϋ σκοτωμένου. Τό κάθε τί είχεν άναστατωθή μέσα 
στο δωμάτιο. Στο κρεβάτι, στο έπάνω μέρος, τό ένα μαξιλάρι είχε φύγει στήν 
αριστερή μεριά καί τό άλλο στή δεξιά. Στή μέση τοϋ κρεβατιού μιά βούρτσα



Φωνές μέσα στη νύκτα 823

των ρούχων πεταγμένη μπρούμητα. Στά πόδια, δυο μεγάλες, μά πολύ μεγάλες κη- 
λΐδες άπο τό αίμα μαρτυρούσαν ότι άπο έκεΐ είχε άρχίσει το σφάξιμο τού έργολάβου. 
’Ανάμεσα στύ κρεβάτι καί στύν μπροστινό τοίχο τού δωματίου, πού ήταν καί ή 
πόρτα τής εισόδου, βρέθηκε, μπροστά στό παράθυρο, τό έσώβρακο τού δράστου, 
ξεσχισμένο καί ξαπλωμένο κάτω στό πάτωμα. Τό έσώβρακο, ήταν κοντά στό 
μοναδικό παράθυρο τού δωματίου καί μπροστά άπ’ αύτό ένα κάθισμα όρθιο. ’Ανά
μεσα στό κάθισμα αύτό καί στό πίσω μέρος τής πόρτας μιά στάμνα μέ νερό. ’Αρι
στερά άπο τό έσώβρακο τού δράστου, κάτω στό πάτωμα, καί προς τά πίσω τής πόρ
τας, βρίσκονταν ένα ποτήρι νερό, τό σημειωματάριο τού σφαγμένου έργολάβου μέ διά
φορες σημειώσεις, ένα ξύλινο μέτρο μισοανοιγμένο καί ή κερασένια πίπα του, άκόμη 
δέ αριστερότερα, καί πίσω άκριβώς άπο τό άνοιγμα τής πόρτας, ένα κομμάτι ύφα
σμα πλημμυρισμένο άπο τό αίμα τού σφαγμένου. Καί μπροστά άπ’ αύτό τό κομμάτι 
τού αιματοβαμμένο πανιού ήταν τό πτώμα τού σφαγμένου, μέ τά τόσα καί τόσα 
τραύματα. Τό πτώμα τού έργολάβου βρέθηκε μισογονατιστό έπάνω σέ μιά άναπο- 
δογυρισμένη καρέκλα. Στό κάτω μέρος τής καρέκλας άκουμπούσε ό κορμός τού 
πτώματος, έχοντας προς τήν άριστερή του πλευρά τό έρεισίνωτο. Τά πόδια τού 
σφαγμένου άκουμποΰσαν έπάνω σέ μιά κουβέρτα βαμμένη στό αίμα. Πίσω άπ’ 
αύτή τήν κουβέρτα, μέ τά αίματα πεταγμένα μπροστά στό μπαούλο, βρίσκονταν τά 
παπούτσια τού θύματος. ’Αριστερά άπο τό μπαούλο κρεμασμένες στον τοίχο, τον 
άπέναντι άπο τήν πόρτα τής κάμαρας, εικόνες άγιων καί στον πλαϊνό πιά τοίχο ένα 
άποτύπωμα ματωμένου χεριού, τού δολοφόνου άσφαλώς πού είχε σκουπίσει έκεΐ 
τά αίματα. Μετά ένα κάθισμα όρθιο, υστέρα ή ντουλάπα καί άκολουθοΰσαν μαγει
ρικά σκεύη κρεμασμένα στον τοίχο. Μεταξύ ντουλάπας καί πτώματος τού θύματος 
ήταν πεταγμένα πρώτα ή γραβάττα προς τό μέρος τής ντουλάπας καί μετά τό βγαλ- 
μένο ύποκάμισο τού μακαρίτου, πλημμυρισμένο στό αίμα καί πίσω άπ’ αύτό καί 
μπροστά στήν καρέκλα, πού ήταν δίπλα στην ντουλάπα, όρθια τέσσαρα άχνάρια 
ματωμένα από τά ποδάρια τού φονηά καί μετά προς τό μέρος τού μπαούλου ή ρεμπού- 
μπλικα τού θύματος. Ή  ντουλάπα καί τό μπαούλο δέν βρέθηκαν παραβιασμένα καί 
βρέθηκαν έκεί οί οικονομίες τού έργολάβου. Έλλειπαν μονάχα τά ρούχα του πού φο
ρούσε τό προηγούμενο βράδυ, δηλαδή ένα μαύρο σακκάκι καί ένα ριγέ πανταλόνι, 
γιατί προφανώς μετά τό έγκλημα ό δράστης τά φόρεσε άπο πάνω άπο τά δικά του, 
πού ήσαν καταματωμένα, γιά νά φύγη, χωρίς νά δοΰν τά αίματα άλλοι νυκτερινοί 
διαβάτες στό δρόμο καί νά τον ύποψιασθοΰν γιά τό έγκλημα. Μέσα στά ρούχα αύτά 
ήταν καί τό πορτοφόλι τού θύματος, πού δέν βρέθηκε.

Ή  ληστεία δέν ήταν ή έφορμή τού έγκλήματος, άλλά ύπήρξεν έντελώς συμ- 
πτωματική, γιατί αμέσως, από τις πρώτες άνακρίσεις πού έκανεν ό κ. Θεοφανίδης, 
έξακριβώθηκε ότι ό Ζίζηλας, ήταν έκφυλος ένεργητικός τύπος καί τις νύκτες κουβα
λούσε κρυφά στό δωμάτιό του διάφορα έκφυλα παιδαρέλια, μέ τά οποία γλεντούσε 
ώς τά χαράματα, ικανοποιώντας τά βίτσια του. Τά χαράματα τά έδιωχνε, γιά νά μην 
τά βροΰν ή άδελφή του, ό γαμβρός του καί οί νοικάρηδές του. Καί μία άπόδειξις 
ότι δέν ήταν ληστεία ή άφορμή, ήταν ότι ό δολοφόνος δέν είχε πάρει φεύγοντας τις 
άσημένιες εικόνες τών άγιων καί τό άσημένιο κανδήλι πού έφεγγε στό δολοφόνο 
κατά τήν διάπραξι τού φοβερού κακουργήματος.

Ή ταν ολοφάνερη πιά γιά τήν άνάκρισι ή άφορμή τού έγκλήματος καί ή πλευρά 
προς τήν οποίαν έπρεπε νά άναζητηθή ό δράστης. 'Ο Ζίζηλας τή νύχτα θά έφερε 
μαζί του κάποιον άγνωστο άλήτη, άστεγο, στον όποιον προσέφερε ίπποτικώτατα 
τό κρεβάτι. Καί έκεΐνος, μη φανταζόμενος οτι είχε νά κάνη μέ παιδεραστή, τό δέχθηκε, 
μά όταν έπεσαν στό κρεβάτι γιά νά κοιμηθούν ό Ζίζηλας τού ζήτησε άλλα πράγματα 
καί τού ρίχθηκε γιά νά ίκανοποιήση τον πόθο του. Καί ό νέος έκεΐνος, γιά νά μή 
βιασθή καί νά μή ύποκύψη, κατελήφθη από πραγματική λύσσα καί μέ τό μαχαίρι
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του έπάνω στο κρεβάτι άρχισε νά κτυπά τον έκφυλο έργολάβο μέ μαχαιριές, ενώ 
έκεΐνος, δπως άκουσεν ό νοικάρης τοϋ κουνιάδου του, δ γέρο Γιάννης Κερεμι- 
τζόγλου, τοϋ έλεγε σιγά-σιγά : ((’Άσε με ... Ά σ ε  με ...».

Στή σχετική διερεύνησι τής ύποθέσεως, έκτος άπδ τον κ. Θεοφανίδη, άνε- 
μίχθη τότε καί ή καταδίωξις τής Χωροφυλακής ύπό τον διοικητής της μοίραρχο 
Γ. Ντακον, τον κατόπιν άντιστράτηγο καί ’Αρχηγό τοϋ Σώματος. Συνελήφθη στην 
άρχή ώς ύποπτος ένας Βαγγέλης Λαλιώτης, πού ρώτησε κάποιον στή γειτονιά άν 
συνελήφθη ό δολοφόνος. Μά για τό Λαλιώτη δεν βγήκε τίποτε καί τον άφησαν τήν 
άλλη μέρα ελεύθερο. 'Ύστερα, ό τότε Εΐσαγγελεύςτών ΠλημμελειοδικώνΓεώργιος 
Κιουρτσάκης, άνέθεσε τήν ένέργεια τακτικών άνακρίσεων στον τότε άνακριτή τοϋ 
ΣΤ' Τμήματος κ. Κιουσόπουλο, πρωτόδικη τότε πριν άκολουθήση τον Εΐσαγγε- 
λικό κλάδο, για νά γίνη τά τελευταία χρόνια Εΐσαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου καί 
υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Μά ούτε καί ή δικαστική εκείνη κορυφή δεν μπόρεσε 
νά διαλευκάνη τό έγκλημα. Γιατί ό δράστης δεν ήταν κανένας κακόφημος νέος, αλλά 
μιά συμπτωματική γνωριμία τοϋ Ζίζηλα, ή οποία τον σκότωσε δταν έκεΐνος ό έκφυ
λος θέλησε νά τον βιάση. Ά ντε  λοιπόν νά βρής άκρη ποιόν είχε περιμαζέψει τή 
νύκτα έκείνη ό έργολάβος. Μετά τον Λαλιώτη συνελήφθησαν ώς ύποπτοι ένας Α. 
Τομαράς, κακόφημος νέος, καί ένας I. Κράλης. Ό  Κράλης άπέδειξεν άμέσως τό 
άλλοθι καί άφέθη τήν άλλη μέρα έλεύθερος. 'Ο Τομαράς δμως προφυλακίσθηκε γιά 
φόνο καί άφοϋ έμεινε κάμποσες μέρες στή φυλακή άποφυλακίστηκε καί αυτός, γιατί 
δεν έβγαινε τίποτε καί οί έναντίον του ένδείξεις άτόνισαν. ’Έτσι τό έγκλημα τής 
όδοΰ Ραμνουσίων 4 παρέμεινε σκοτεινό. Μά στο άρχεΐο μου βρήκα τά πιο κάτω 
τετράστιχα πού είχε γράψει ό Ζίζηλας, σαν νά προαισθανόταν τό φοβερό χαμό του. 
Είχαν δημοσιευθή καί τότε στις έφημερίδες καί τά ξαναδημοσιεύω έδώ.

Στο σκότος μέσα βρίσκεται 
σήμερα ό λογισμός μου, 
κ ι’ δποιον ίδοΰν τά μάτια μου 
θαρρώ πώς είν’ έχθρός μου.

Κανείς τά μάτια τά θολά 
δεν θέλω νά μοϋ κλείση.
Θέλω νά βλέπω ποιος γελά 
καί ποιος θέ νά δακρύση ...

Μάθαμε ύστερα άπό καιρό δτι ό Ζίζηλας κάθε Κυριακή έξαφανιζόταν άπό 
τό σπίτι του καί άπό τις παρέες πού πήγαινε κάθε βράδυ. Μά πού περνούσε τις 
Κυριακές το απόγευμα καί τή νύκτα δεν μάθαμε ποτέ. ’Επίσης μάθαμε δτι τή νύκτα 
έκείνη, τή Δευτέρα 10 προς τήν Τρίτη 11 ’Απριλίου τοϋ 1927, ό Ζίζηλας είχε πάει 
καί έπινε κρασί στήν ταβέρνα Φαρακούκη στήν οδόν Εύρυπίδου καί δτι έκεΐ τραπέ
ζωσε ένα παληκαρόπουλο μέ τό όποιο έφυγαν μαζί. Αύτός ΐσως ήταν ό δολοφόνος. 
Ά λλ ’ αύτός ούτε πριν είχε πάει σ’ έκείνη τήν ταβέρνα, ούτε μετά τό έγκλημα πού 
έκανε ξαναφάνηκε έκεΐ ...

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ  
ΚΑΙ  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙ ΣΤΟΛΗΣ
---------------  'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ ---------------

Τά πρώτα μεταπολεμικά έτη παρετηρήθη εις τήν Ευρώπην και εις τον τόπον 
μας ιδιαιτέρως, μία σημαντική αυξησις τής έγκληματικότητος καί των έγκληματιών. 
Τό φαινόμενον είχε τήν έξήγησιν του τόσον εις τήν άμβλυνσιν των συνειδήσεων των 
άτόμων, όσον καί τήν άποδιοργάνωσιν, λόγω τής Κατοχής, των αρμοδίων υπηρεσιών 
περιστολής καί καταστολής τοϋ εγκλήματος. Πέραν αΰτοΰ είναι καί τά έπικρατή- 
σαντα στοιχεία έλευθεριότητος, κυρίως τών νέων, καί αί νέαι ροπαί καί τάσεις εις 
τον. κοινωνικόν τομέα, αί όποΐαι έδωσαν έδαφος άναπτύξεως εγκληματικών ή έστω 
άντικοινωνικών έκδηλώσεων. Παρά ταΰτα, μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου καί τήν 
επάνοδον τής όμαλότητος, τήν άνασυγκρότησιν τών κοινωνικών λειτουργιών καί 
τών αρμοδίων 'Υπηρεσιών, ήρχισε νά παρατηρήται σχετική κάμψις τοϋ δείκτου 
τής έγκληματικότητος, μέ άποτέλεσμα σήμερον νά εύρισκώμεθα εις έν άρκούντως 
ικανοποιητικόν έπίπεδον. Φυσικά εις τάς στήλας τοϋ ήμερησίου τύπου, τακτικά, βλέ
πουν τό φώς τής δημοσιότητος εγκλήματα, πού προκαλοΰν τον άποτροπιασμόν καί 
τήν άνησυχίαν τών νομιμοφρόνων πολιτών, πού φέρουν έκδηλα τά σημεία τοϋ «εί- 
δεχθοΰς». ’Αλλά εις τό σύνολόν τους, τά έγκλήματα αυτά, πού κατά κανόνα έχουν 
κίνητρον τον άρρωστημένον σεξουαλισμόν, δέν δύναται καί δέν πρέπει ν’ άποδώσουν 
τον κανόνα. Κατά τούς ειδικούς καί τά έγκλήματα αυτά καί οί έγκληματικοί αύτοί 
τύποι έχουν τό κίνητρόν τους, πού εδράζεται εις τάς κοινωνικάς συνθήκας τής έπο- 
χής ή τήν άρρωστημένην φαντασίαν.

Κάθε έποχή καί κάθε χώρα, κατά τούς ειδικούς, έχει τά προβλήματά τη? 
πού πρέπει νά άντιμετωπίση. Είδικώτερα εις τον τομέα τής έγκληματικότητο? 
τά προβλήματα αύτά είναι ποικίλα καί προέρχονται έκ τής άνάγκης προστασία^ 
τών κοινωνικών αξιών, άναγκαίων καί άπαραιτήτων διά τήν διατήρησιν τής κοινω
νίας καί τοϋ άτόμου, ώς καί τής ζωής, ύπολήψεως καί ιδιοκτησίας. Φυσικά, ένώ αί 
κοινωνικαί αύταί άξίαι είναι παγκοσμίου χαρακτήρος, έχουν διαφόρους μορφάς άπό 
χώρας εις χώρας καί αί άνάγκαι προστασίας αυτών ποικίλλουν. Συνεπώς τά μέτρα 
πού πρέπει νά ληφθοϋν δέν είναι δυνατόν νά έχουν καθολικότητα καί έφαρμογήν εις 
παγκόσμιον κλίμακα, αλλά νά προσαρμόζωνται προς τά έθνολογικά χαρακτηριστικά 
τής κάθε χώρας, άλλά καί τό έπίπεδον τής κοινωνικότητος καί μορφώσεως τών άτό
μων, έν συναρτήσει μέ τήν όργάνωσιν τών δικαστικών καί σωφρονιστικών 'Υπηρε
σιών.

Βασικόν χαρακτηριστικόν τών λαμβανομένων μέτρων, είτε είς παγκόσμιον κλί
μακα, είτε έθνικήν, είναι ή «κοινωνική προστασία» καί ή «άμυνα τής κοινωνίας» 
κατά τών έγκληματιών. ’Αλλά οΰτε ή μία, ούτε ή άλλη, κατά τούς ειδικούς τοϋ Όργα- 
νισμοΰ τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, όσον άφορά τά λαμβανόμενα μέτρα, δίδουν τήν 
πραγματικότητα. Διότι σήμερον ή λεγομένη «κοινωνική προστασία», είναι διά
φορος άπό χώραν είς χώραν καί προστατεύει διά τών θεσπιζομένων νόμων, ώρισμένας 
κοινωνικάς αξίας, μή παραδεκτάς άπό άλλην χώραν, καί ούχί τό σύνολον τών κοι
νωνικών άξιών. Παραλλήλως ή κοινωνική προστασία, μολονότι ή κοινωνία άποτε- 
λεΐται άπό άτομα, δέν σημαίνει καί αυτόματον προστασίαν τοϋ συνόλου τών άτό
μων. Αί έπιστημονικαί αύταί δοξασίαι τοϋ είδικοϋ συμβούλου τοϋ Ο.Η.Ε. κ. Μα- 
νουέλ Λοπέζ Ρέϋ, είχον τεράστιον άντίκτυπον, ώστε νά συζητοΰνται μέτρα πού διε-
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θνώς και έθνολογικώς πρέπει νά ληφθοΰν, ώστε νά είναι δυνατή ή κοινωνική προ
στασία του συνόλου των άξιων.

Παραλλήλως όσον άφορά τον εγκληματίαν, έχει γίνει συνείδησις ότι όλοι οί 
έγκληματίαι δέν είναι επιδεκτικοί άναπροσαρμογής καί άναμορφώσεως, ώστε ένι- 
αΐον νά είναι καί τό σωφρονιστικόν σύστημα. 'Υπάρχουν έγκληματίαι πού έχουν 
άνάγκην σωφρονισμού καί οί έγκληματίαι αύτοί είναι εκείνοι διά τούς όποιους τό 
έγκλημα ύπήρξεν εν έπεισόδιον ή είναι άτύχημα εις τήν ζωήν τους. Άλλα καί ό 
σωφρονισμός των εγκληματιών της κατηγορίας αύτής έξαρτάται άπό τά μέσα 
πού θά έφαρμοσθούν, άπό τούς όρους διαβιώσεως καί γενικά τήν προσωπικήν τού 
κάθε έγκληματίου κοινωνικήν μεταχείρισιν.

Είναι άκόμη οί έγκληματίαι πού τό έγκλημά τους είναι συνέπεια οικονομικών 
παραγόντων. Καί εις τον τομέα αύτόν δέν είναι βέβαιον ότι, όταν βελτιωθούν 
αί οίκονομικαί συνθήκαι ή καί έκλείψουν αί δυσχέρειαι καί άνάγκαι, θά παύση καί ή 
εγκληματική ροπή καί διάθεσις τού άτόμου. "Ωστε ή ψυχολογία, ψυχιατρική καί 
ψυχανάλυσις είναι άναγκαϊαι διά τήν καλήν καί ορθήν μεταχείρισιν τού έγκληματίου, 
ώστε ό σωφρονισμός νά άποδώση. Διότι δέν είναι ούτε ορθόν νά κατηγορώμεν τάς 
έγκληματολογικάς καί σωφρονιστικάς υπηρεσίας ότι δέν κατώρθωσαν νά καταπο
λεμήσουν τήν έγκληματικότητα, όταν διατηρώνται συνθήκαι πού εύνοούν τό έγκλημα 
ή κατά τον σωφρονισμόν δέν λαμβάνεται ύπ’ οψιν ή προσωπικότης τού έγκληματίου. 
Καί τούτο διότι διάφορος πρέπει νά είναι ή μεταχείρισις τού ισορροπημένου έγκλη
ματίου, τού έκ συστήματος ή έξ άτυχήματος ή έπεισοδίου καί τού διανοητικώς 
άσθενοΰς.

Βασικόν όπλον άντιμετωπίσεως τής έγκληματικότητος είναι ό Ποινικός Νό
μος. Διά τού νόμου αυτού προστατεύεται καί τό κοινωνικόν σύνολον, ή κοινωνία, 
καί τό άτομον. Πέραν όμως αυτού ό Ποινικός Νόμος πρέπει νά προστατεύη καί 
τήν έννοιαν τής Δικαιοσύνης εις τάς σχέσεις τών άνθρώπων, έκ τής διαπράξεως μιας 
οίασδήποτε έγκληματικής πράξεως. Δηλαδή ό Ποινικός Νόμος δέν πρέπει νά έχη 
ωφελιμιστικά μόνον κίνητρα, άλλά καί άνώτερα ιδανικά, ώστε νά μή δίδεται άφορμή 
άποδοκιμαστικών κρίσεων έκ τής τυχόν καταδίκης τού έγκληματίου. Διά τούς λό
γους αυτούς έκάστη έπιβαλλομένη ποινή εις κάθε συγκεκριμένην παράβασιν πρέπει 
νά συμφωνή προς τον βαθμόν τής ένοχής τού έγκληματίου, άλλά καί τάς συνθήκας 
διαπράξεως τού έγκλήματος καί τής στάσεως τού θύματος.

Γενικώς καί εις τήν Ελλάδα ή Ποινική Δικαιοσύνη καί ό Ποινικός Νόμος άνα- 
γνωρίζουν καί εις τον δράστην έγκληματικής πράξεως έλαφρυντικά κατά τήν τέ- 
λεσιν αύτής, μέχρι καί τής άθωώσεως τού έγκληματίου εις περίπτωσιν άμύνης τής
ζωής του. "Οπως έπίσης ή όλη ζωή τού θύματος λαμβάνεται ύπ’ οψιν κατα τήν
έκτίμησιν τών άποδεικτικών τής διαδικασίας προς έπιβολήν τής ποινής. Διότι η 
έννοια τής δικαιοσύνης έχει οχι νομικόν χαρακτήρα, άλλά κοινωνικόν καί ήθικόν 
πού διέπει τάς σχέσεις τών άτόμων. Καί εις τήν σφαίραν αυτήν, κατά τούς ειδικούς 
τού Ο.Η.Ε., άνήκει καί ή άμέλεια καί ή έξ άμελείας ποινική εύθύνη. Συμφώνως μέ 
τήν κρατούσαν άποψιν, αί σχετικαί διατάξεις τού Ποινικού Κώδικος πρέπει νά άνα- 
προσαρμοσθοΰν. 'Η σύγχρονος κοινωνική ζωή, ή τεχνική καί μηχανική πρόοδος 
άπαιτούν μεγαλυτέραν συμβολήν τής άτομικής πρωτοβουλίας καί εύθύνης καί ως 
έκ τούτου ή έξ άμελείας εύθύνη έχει γενικόν χαρακτήρα, καί ώς έκ τούτου εις μερι- 
κάς περιπτώσεις πρέπει ή έξ άμελείας εύθύνη νά είναι έξ ίσου βαρεία, ώς καί ή εύθύνη 
έκ προθέσεως, διά τήν έπιβολήν τής ποινής.

Τό αύτό συμβαίνει καί διά τά διαπραττόμενα έγκλήματα υπό άνηλίκων. ’ 11 
σημερινή κοινωνία καί ό ρυθμός τής ζωής έχει κατά πολύ άλλάξει, ώστε τό τιθε- 
μενον όριον ήλικίας χαρακτηρισμού άνηλίκου νά μήν άνταποκρίνεται εις τήν πραγμα
τικότητα. Διότι δέν είναι δυνατόν σοβαρώς νά ίσχυρισθώμεν ότι νέοι 16—18 έτών
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δεν έχουν συνείδησιν των διαπραττομένων εγκληματικών πράξεων. Διά τούς 
λόγους αυτούς προτείνεται ότι άντί τοϋ χαρακτηρισμού των άνηλίκων, νεαρών ένη- 
λίκων καί ένηλίκων, θά ήτο ορθόν νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν κατά τήν επιβολήν τής 
ποινής αύτός ούτος ό έγκληματίας, ένώ θά έπρεπε διά κάθε χώρα, άναλόγως τής 
ώριμότητος πού παρουσιάζουν τά άτομα καί οί νέοι, νά καθορισθή έν έλάχιστον 
μικρόν δριον ηλικίας διά τον χαρακτηρισμόν τού άνηλίκου πού δέν θά έχη εύθύνην 
τής πράξεώς του ή θά έχη περιωρισμένην τοιαύτην.

Γενικώς διά τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος είναι παραδεδεγμένον 
δτι τά σωφρονιστικά συστήματα πρέπει νά προσαρμόσθοΰν εις τήν σημερινήν πραγ
ματικότητα, κοινωνικήν διάρθρωσιν καί συνθήκας ζωής καί άτόμων. Είναι άπα- 
ραίτητον, προτείνεται, νά περιορισθή ό άριθμός τών κλειστών φυλακών καί νά αύ- 
ξηθή τών άνοικτών σωφρονιστικών καταστημάτων.

Πέραν αυτού θά πρέπει νά ληφθοΰν μέτρα σωφρονιστικά, ώστε νά μή στε
ρούνται τά άτομα τής προσωπικής ελευθερίας ή περιορίζεται αΰτη, διότι ό σκοπός 
τής έπιβαλλομένης ποινής πρέπει νά είναι ή έπαναφορά τού έγκληματίου, κοινωνικώς 
ύγιούς εις τήν κοινωνίαν. Διότι δέν άποτελεϊ «ταμπού» δτι ό έγκληματίας δέν είναι 
δυνατόν μετά τήν έκτισιν τής ποινής του δτι δέν θά διάγη έντιμον βίον.

Κατά πλειονότητα οί έγκληματίαι έπανέρχονται έξερχόμενοι τών φυλακών 
εις τά έργα των καί τήν κοινωνικήν ζωήν νουνεχείς καί σώφρονες. ’Ελάχιστοι είναι 
οί έγκληματίαι οί όποιοι ούδεμίαν βελτίωσιν παρουσιάζουν καί εις πολλάς περιπτώ
σεις ίσως ή ευθύνη νά βαρόνη καί τό σωφρονιστικόν σύστημα ή τήν έσφαλμένην 
μεταχείρισιν τού έγκληματίου.

Τό πρόβλημα τής έγκληματικότητος δέν είναι σημερινόν, ούτε καί διά πρώτην 
φοράν παρουσιάζεται. Είναι πανάρχαιον μέ πρώτον εγκληματίαν τον Κάϊν, ό όποιος 
έδολοφόνησε τον άδελφόν του ’Άβελ. "Επειτα άπό ολοκλήρους χιλιετηρίδας καί άπό 
μελέτας τού θέματος, οί ειδικοί συμφωνούν δτι ό έγκληματίας δέν πρέπει κατά τον 
χρόνον τής έκτίσεως τής ποινής του νά παραμένη άνεργος. 'Η άνεργία, οκνηρία 
καί νωθρότης δέν είναι παράγοντες σωφρονισμού. Καί προς τούτο αί λύσεις τού προ
βλήματος πρέπει νά άναζητηθοΰν καί εις τον τομέα τής εργασίας, παραλλήλως μέ τήν 
συγχρονισμένην σωφρονιστικήν μεταχείρισιν. Καί προς τούτο είναι ανάγκη στενής 
συνεργασίας τού Κράτους, τής Δικαιοσύνης, τών Σωφρονιστικών 'Υπηρεσιών καί 
τών Εργατικών καί Έργοδοτικών ’Οργανώσεων, πού θά έκπονήσουν έν πρόγραμμα 
εργασίας καί άπασχολήσεως τών καταδίκων. Πολλοί άπό τούς έρευνητάς τού θέ
ματος πιστεύουν δτι τό σύστημα αύτό, τής έργασίας δηλαδή τού καταδίκου καί 
διαβιώσεως εις άνοικτήν φυλακήν, θά άποδώση ικανοποιητικά άποτελέσματα καί θά 
συντελέση εις τήν μείωσιν τής έγκληματικότητος.

ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ



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

Π έ ρ α ν  άπό τούς «τομεάρχας» υπάρχει το τρίτον κλιμάκιον επιτελών. Εις τον 
τά δυτικόν τομέα λ.χ. ό Τζιανκάνα έχει έγκαταστήσει τον Γουίλλυ Νταντάνο διά 
μηχανικά μπιλιάρδα καί τάς μηχανάς τυχηρών παιγνίων, εις μίαν περιοχήν πού 
καλύπτει άνω των εκατόν χιλιομέτρων δυτικά των συνόρων τοϋ νομοϋ Κούκ. Διά 
τον νομόν Κούκ καί τό Σικάγον ύπάρχει καί ό Σάμ Μπατάλια, γνωστός ιδιοκτήτης 
ιπποφορβείων τοϋ Χαμσάϊρ. 'Υπάρχουν έπίσης δύο ειδικοί των καζίνων, ό Ρόκκο 
Ποτέντσο καί ό Λέστερ Κρούζ, οί όποιοι διευθύνουν τάς έπικερδεστάτας επιχειρή
σεις των ζαριών. Τό τέταρτον κλιμάκιον εις κάθε γεωγραφικήν περιοχήν άποτελοϋν 
οί βοηθοί καί οί διάφοροι «ήμέτεροι» πού έχουν λάβει τήν έκμετάλλευσιν μικρών 
περιοχών. Τέλος, τό πέμπτον καί κατώτερον κλιμάκιον άποτελοϋν οί «στρατιώται», 
επιφορτισμένοι μέ κάθε «βρώμικη δουλειά» (ληστείας, κλεπταποδοχάς, άντίποι- 
να κ.λ. κ .λ .). Διά νά άποκτήσουν τήν εμπιστοσύνην τών προϊσταμένων τους οί 
στρατιώται, λαμβάνουν ένα «συμβόλαιον» διά μίαν ειδικήν καί έπικίνδυνον άποστο- 
λήν. Έάν άποφύγουν τήν φυλάκισιν ή συλληφθοΰν καί τηρήσουν τήν «Omerta», 
πρέπει νά ελπίζουν ότι θά τούς παραχωρηθή μία μικρή περιοχή δι’ έκμετάλλευσιν, 
οπότε τό επόμενον βήμα θά είναι ή προαγωγή τους εις τό τέταρτον κλιμάκιον. 'Ως 
«ήρωας» καί ώς «φωτεινόν παράδειγμα» τών «στρατιωτών» προβάλλεται ό Φέλιξ 
Άλντερίζιο, ό όποιος μέ τήν παλληκαριά του καί τήν σκληρότητά του έγινε άπό 
«στρατιώτης» «καπορετζίνα» εντός δέκα μόλις έτών!...

Κ ' ***
ΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ τοϋ 'Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ 

καί κατά τήν γνώμην τής ’Αστυνομίας, ή Μαφία Σικάγου είναι ή πλέον ι
σχυρά καί ή πλέον μονολιθική «οικογένεια» τών Η.Π.Α. Τά μέλη της ύπολογίζον- 
ται εις 500 καί άντιθέτως άπό δ, τι συμβαίνει εις τον άντίποδά της, τήν Μαφίαν 
Νέας 'Υόρκης πού είναι χωρισμένη εις πέντε «οικογένειας» καί δρα μόνον εις «ορι
σμένους τομείς τής πόλεως, ή Μαφία Σικάγου άποτελεϊται άπό μίαν ΐσχυράν ομά
δα πού έχει οργανώσει ολόκληρον τον νομόν Κούκ είς τιμάρια.

Μέσα εις τά 38 χρόνια τής άδιαμφισβητήτου κυριαρχίας του, τό συνδικάτου 
Σικάγου έσταθεροποίησε τήν θέσιν του καί άνέπτυξε όργάνωσιν πού θά τήν έζήλευε 
καί ή πλέον σοβαρά έπιχείρησις. Οί άρχηγοί του κατώρθωσαν νά ζοΰν εις έπαύλεις 
άξίας 100-500 χιλιάδων δολλαρίων, είς τά πλουσιώτερα καί άριστοκρατικώτερα 
προάστια καί νά έχουν γείτονας δικαστάς, αστυνομικούς, βιομηχάνους, διευθυντάς 
έταιρειών κ.λ. Κατώρθωσαν νά έχουν ίδικούς των δικηγόρους, νά διατηρούν πολυτε
λή γραφεία, όπου συγκαλοΰν συμβούλια διά τήν καθημερινήν των δράσιν, νά δια
θέτουν «στόλους» αύτοκίνητα—τά περισσότερα μαΰρα «Πόντιακ» ή « ’Όλντσμομπιλ»
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πού άνήκουν εις πρακτορεία με τα όποια συνεταιρίσθησαν—καί, τουλάχιστον 54 
κακούργοι (ή μεγαλυτέρα συμπύκνωσις έγκλήματος εις τάς Η .Π.Α.) να ζοΰν εις 
την ύπέροχον κηπούπολιν τού Ρίβερ Φόρεστ. ’Άψογα καί σοβαρά ένδεδυμένοι, μέ 
έξαίρεσιν τάς περιπτώσεις πού χρησιμοποιούν «στολήν έκστρατείας»—μαύρο παν
τελόνι, δηλαδή, μαΰρον ύποκάμισον καί δερμάτινου σακκάκι, διά «καμουφλάζ» κατά 
τάς νυκτερινάς δολοφονικάς επιχειρήσεις των—στρατολογούν διά τάς διεξιώσεις 
των τά περισσότερον άκριβοπληρωμένα ταλέντα καί διά τάς επιχειρήσεις των. χρη
σιμοποιούν σταθμούς τηλεοράσεως. Παρ’ ολα αύτά όμως, τά πασίγνωστα, ό πλη
θυσμός τού Σικάγου δεν φαίνεται νά στενοχωρήται πολύ διά την «Κόζα Νόστρα» 
τής περιοχής του. Άρνεΐται νά παραδεχθή ή μάλλον νά σκεφθή ότι ή δεύτερα αυτή 
μεγαλόπολις των 'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής έλέγχεται κατά ένα μεγάλο 
μέρος άπό την Μαφίαν. Αί δηλώσεις σημαινόντων παραγόντων τής ’Αστυνομίας 
καί τής Δικαιοσύνης είναι άρκούντως διαφωτιστικαί έπί τούτου:

«'Η  ψυχολογία των άνθρώπων αυτών είναι άκατανόητη», έδήλωσεν ό ύπαρ- 
χηγός τής ’Αστυνομίας Τζόζεφ Μόρρις, όταν μίαν ημέραν τού 1963 συνεκεντρώθη- 
σαν διοικητικοί παράγοντες καί πολλά μέλη τής άνωτέρας κοινωνίας τού Σικάγου 
είς γεύμα, ώργανωμένον άπό μεγάλο ξενοδοχείου πού ύπεχρεώνετο νά άγοράζη μπύ- 
ρα καί ούίσκυ άπό τά πρατήρια τού Άκκάρντο καί νά πλένη τά τραπεζομάνδηλα 
είς τά πλυντήρια τού Τζιανκάνα. Κατά σύμπτωσιν, σκοπός τού γεύματος έκείνου 
ήτο τό νά συζητηθούν τά σχέδια άναπτύξεως τού Σικάγου... 'Ο Ούίλλιαμ Ντάφφυ, 
διευθυντής τού τμήματος πληροφοριών τής ’Αστυνομίας Σικάγου, λέγει: «Τό με
γαλύτερου έμπόδιον πού συναντούμε είναι ή άρνησις τού κοινού νά δεχθή τήν όπαρ- 
ξιν ώργανωμένου εγκληματικού κόσμου». 'Ο Φράνκ Κήρμαν, άνώτερος άνακριτι- 
κός υπάλληλος, έδήλωσε: «Διά τον πληθυσμόν τής πόλεως αύτής, τό ώργανωμένον 
έγκλημα παρουσιάζεται ώς ποδοσφαιρικόν μάτς ’Αστυνομίας καί κακούργων. Κά
θεται είς τάς κερκίδας καί χειροκροτεί πότε τον ενα καί πότε τον άλλον, χωρίς νά 
άντιλαμβάνεται ότι εΐτε τό θέλει εϊτε οχι εύρίσκεται μέσα είς τό γήπεδον καί άνά- 
μεσα είς τούς παίκτας...».

'Η ψυχολογία αυτή ύπάρχει σχεδόν είς όλα τά κοινωνικά στρώματα τού Σι
κάγου. Είς τά άριστοκρατικά πάρτυ άκούγονται πολλά «άνέκδοτα» διά τό συνδικά
του καί πολλοί παραπονοΰνται είς τούς ξένους διά τήν «άδικίαν» πού γίνεται είς τήν 
πόλιν των όταν τήν κατηγορούν διά ΰπαρξιν Μαφίας καί κακούργους... Έγκλημα- 
τίαι όπως ό Φέλιξ Άλντερίζιο καί ό Φράνκ Φεράρα έχουν ήρωοποιηθή καί τά κα- 
τορθώματά τους αποτελούν τον θαυμασμόν τών... θαυμαστών τους είς τάς εφημε
ρίδας καί τά περιοδικά.

'Η πραγματικότης πάντως εύρίσκεται είς τά όσα οί 500 mafiozi τού Σικά
γου δημιουργούν μέ τήν άρίστην όργάνωσίν των καί τήν δράσιν των. Καί διά τήν 
άν,τιμετώπισιν τών όποιων έχουν διατεθή άπό καιρού 5.000 άνδρες τής τοπικής, 
τής πολιτειακής καί τής ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας. ’Ενταύθα όμως γεννάται τό 
ερώτημα: «Διατί, άφοΰ 5.000 άστυνομικοί άγωνίζονται έναντίον 500 μελών τής 
Μαφίας, γίνεται λόγος διά άνισον αγώνα μεταξύ έγκληματιών καί Πολιτείας;»

'Ο κυριώτερος λόγος είναι ή παλαιά συμμαχία, σφυρηλατημένη άπό τον Ά λ  
Καπόνε, μεταξύ συνδικάτου καί μερίδος διεφθαρμένων πολιτικών καί άστυνομικών. 
Παρατηρεΐται σχετικώς είς τάς δημοσιογραφικάς άνταποκρίσεις, ότι υπήρξε σκό
πιμος ή διαίρεσις είς τομείς τής περιοχής δράσεως τής Μαφίας Σικάγου, κατά τρό
πον ώστε νά αντιστοιχούν άκριβώς είς τά παλαιά σύνορα τών άστυνομικών τομέων. 
Οΰτω, όταν ένας έπιχειρηματίας παρανόμων στοιχημάτων λ.χ. κατέβαλε τά 50% 
τών κερδών του είς τό συνδικάτου διά τήν «άδειαν» λειτουργίας τής έπιχειρήσεώς 
του, ένα σημαντικόν ποσόν άπό τά χρήματα αύτά διετίθετο—έάν εύρίσκοντο διε
φθαρμένοι άστυνομικοί—είς τό άστυνομικόν τμήμα τής περιοχής διά τήν έξασφά- 
λισι·> ασυδοσίας. Παοαττοεϊται επίσης ότι μέγας ύπτίοξεν ό άοιθυ,ός τών πολιτικών,
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ακόμη καί τών δικαστών, πού προσέφεραν κατά καιρούς την προστασίαν των εις 
το συνδικάτον. Μία άπόδειξις της στενής σχέσεως μεταξύ συνδικάτου, πολιτικών 
καί λοιπών παραγόντων της Πολιτείας κατά παλαιοτέρας έποχάς, είναι ό κατά
λογος εκείνων πού έφεραν τάς ταινίας τοϋ φερέτρου κατά τήν κηδείαν ενός έκ τών 
προκατόχων τοϋ ”Αλ Καπόνε,' τοϋ «μεγάλου» Τζίμ Κολοζίμο: Τρεις δικασταί, ένας 
πολιτειακός άντεισαγγελεύς, δύο μέλη τοϋ άμερικανικοΰ κογκρέσσου καί ένας πο
λιτειακός βουλευτής... Αί δημοσιογραφικαί άνταποκρίσεις φέρουν δτι άκόμη καί 
σήμερον ό λεγόμενος «συνασπισμός τοϋ Γουέστ Σάΐντ» εις τό νομοθετικόν σώμα τοϋ 
Ίλλινόϊς—τό Σικάγον είναι πρωτεύουσα της πολιτείας τοϋ Ίλλινόϊς—κατώρθωσε 
νά ματαιώση τήν έπιψήφισιν της νομοθεσίας κατά τοϋ ώργανωμένου εγκλήματος. 
Μέ τήν ματαίωσιν λοιπόν της έπιψηφίσεως αυτής τής νέας νομοθεσίας, τό νά 
διατηρή κανείς μίαν παράνομον χαρτοπαικτικήν λέσχην εις τό Ίλλινόϊς θεωρείται 
απλό πταίσμα καί ό επιχειρηματίας—ό Τζιανκάνα άς ύποθέσωμεν—άν καταληφθή 
νά διατηρή ένα παράνομον καζίνο, μέ κεφάλαια εκατομμυρίων δολλαρίων, θά κατα- 
δικασθή εις ένα μικρόν πρόστιμον καί εις κράτησιν ολίγων ήμερών...

Αύτά καί πολλά άλλα, έκφεύγοντα τοϋ σκοποΰ τής παρούσης έρεύνης, είναι 
τά αίτια πού άναγκάζουν τήν ’Αστυνομίαν νά όμιλή περί άνίσου άγώνος μεταξύ 
έγκληματιών καί Πολιτείας. Έάν είς αύτά προστεθή καί ή ψυχολογία τοϋ λαοΰ τοϋ 
Ίλλινόϊς, καί ιδίως τών κατοίκων τοϋ Σικάγου, καταφαίνεται ή μεγάλη δυσκολία 
είς τό νά έξαφανισθή τό ώργανωμένον έγκλημα άπό τήν δευτέραν άμερικανι- 
κήν μεγαλόπολιν. Έν τούτοις, τά μέτρα πού έχουν ληφθή κατά τά τελευταία έτη 
επιτρέπουν τήν πρόβλεψιν δτι ή Μαφία Σικάγου πολύ σύντομα θά έξοστρακισθή.

Μεταξύ τών πλέον σημαντικών μέτρων περιλαμβάνεται καί ό διορισμός ύπό τοϋ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης τών Η.Π.Α. μιας μονίμου έπταμελοϋς επιτροπής, ή οποία 
έχει έγκατασταθή είς τό Σικάγον καί άσχολεΐται άποκλειστικώς μέ τήν άντιμετώ- 
πισιν τοϋ ώργανωμένου εγκλήματος. Είς τήν διάθεσίν της εύρίσκονται μία ολόκλη
ρος στρατιά ύπαλλήλων τής Έ φ  - Μπί - ”Αϊ καί μέγας άριθμός πρακτόρων διώ- 
ξεως τοϋ λαθρεμπορίου. Ό  δήμαρχος τοϋ Σικάγου Ρίτσαρντ Ντάλεϋ, έξ άλλου, 
ένας πολιτικός μέ άναμφισβήτητον άκεραιότητα, ίδρυσε ένα γραφεΐον είς τό όποιον 
κάθε πολίτης ήμπορεΐ νά άποτανθή διά τάς ύποθέσεις του, χωρίς νά είναι υποχρεω
μένος νά καταφύγη είς τον τοπικόν πολιτικόν ή τον επιτελή τοϋ συνδικάτου. Μέ 
αύτόν τον τρόπον κατέστησε δυσκολώτερον είς τούς άσυνειδήτους πολιτικούς καί 
τούς έγκληματίας τής «Κόζα Νόστρα» νά εισπράττουν άμοιβάς διά «ρουσφέτια» 
ή διά τήν παροχήν «προστασίας». Πέραν αυτών, ό άρχηγός τής ’Αστυνομίας Όρ- 
λάντο Ούίλσων, ένας διακεκριμένος καθηγητής τής έγκληματολογίας είς τό πανε- 
πιστήμιον τής Καλιφορνίας, προέβη άπό τοϋ 1960 είς πλήρη ά^αδιοργάνωσιν τής 
διευθύνσεως ’Αστυνομίας τής πόλεως τοϋ Σικάγου, άπέλυσε πολλούς άσυνειδήτους 
άξιωματικούς καί έδημιούργησε μίαν έπίλεκτον άνακριτικήν υπηρεσίαν μέ διευθυν
τήν τον παλαίμαχον Τζόζεφ Μόρρις, γνωστόν διά τούς κατά τής Μαφίας άγώνας 
του.

Παρ’ δλα αύτά, υπάρχουν οΐ άπαισιόδοξοι πού βλέπουν δτι ή καταπολέμη- 
σις τής Μαφίας Σικάγου είναι, άν δχι άδύνατη, τουλάχιστον ένα άπό τά τεράστια 
προβλήματα, ή έπίλυσις τοϋ όποιου θά άπαιτήση πολλά άκόμη έτη. Ή  άποψίς των 
βασίζεται είς τό δτι οί άρχηγοί τοϋ συνδικάτου είναι κυριολεκτικώς άπρόσβλητοι 
καί άπομονωμένοι άπό τά κατώτερα κλιμάκια, τά όποια μόνον προσβάλει ή ’Α
στυνομία. ’Αλλά καί αύτό έστω, ή ύπονόμευσις τοϋ γκαγκστερικοΰ οικοδομήματος 
δηλαδή μέ επιθέσεις κατά τών κατωτέρων κλιμακίων, καί, ιδιαιτέρως είς τον το
μέα τής σωματεμπορίας καί τών λεσχών, θεωρείται ένα έκ τών σημαντικών επι
τευγμάτων τών τελευταίων ετών. Καί τοϋτο παρά τά άναφυόμενα νέα προβλήμα
τα, μέ τήν προσπάθειαν τοϋ συνδικάτου νά εύρίσκη άλλας πηγάς εισοδήματος είς 
άντιστάθμισμα εκείνων πού χάνει. . .
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ΦΗΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ένα άπό τά πλέον χαρακτηριστικά της Μαφίας Σι
κάγου. Πρόκειται διά τάς σκοτεινάς καί μυστηριώδεις δολοφονίας, αί όποϊαι 

ώς άλυτα μυστήρια έχουν ΰπερβή τάς χιλίας μέχρι στιγμής. 'Υπολογίζεται δτι 23 
περίπου φόνοι κάθε χρόνον μένουν άλυτα μυστήρια, ρεκόρ πού ούδεμία άλλη άμερι- 
κανική πόλις τό κατέχει.

Τό μεγαλύτερον ίσως ένδιαφέρον άπό τάς σκοτεινάς δολοφονίας παρουσιάζει 
εκείνη τοΰ ’Άρθουρ ’Άντλερ, ή οποία καί άποτελεϊ τό 941ον άλυτον μυστήριον 
είς τά άστυνομικά χρονικά τοΰ Σικάγου. 'Ο "Αρθουρ Άντλερ ήτο έπίσημος ιδιο
κτήτης τοΰ νυκτερινοΰ κέντρου «Δή Τρέϊτ Γουήντς» καί τώρα «Λίβιγκ Ρούμ», 
ένός κέντρου που εύρίσκεται 1.500 μέτρα μακρυά άπό τήν γόνιμον περιοχήν τοΰ 
Γκάς Ά λεξ, εις τήν καρδίαν της Ράς Στρήτ, δπου τό τιμάριον τοΰ Τζίμμυ Άλλεγ- 
κρέτυ. Τό κέντρον αύτό, ένα άπό τά πολυτελέστερα, τό έπεσκέπτοντο δλοι οί πα
ράγοντες της Μαφίας Σικάγου καί σχεδόν κάθε προσωπικότης πού διήρχετο άπό 
τό Σικάγον — «άπό τήν Έλίζαμπεθ Ταίϋλορ έως τον Φράνκ Σινάτρα», κατά μίαν 
άνταπόκρισιν. 'Ο ιδιοκτήτης του λοιπόν, ό Άρθουρ Άντλερ, έξηφανίσθη τήν 2θην 
’Ιανουάριου 1960, δταν έφυγεν άπό τό γραφεΐον του διά νά δειπνήση μέ τήν σύζυ
γόν του, καί τό πτώμα του άνευρέθη γυμνόν μετά πάροδον δύο μηνών είς ένα υπό
νομον. 'Η ’Αστυνομία έχει έπί τούτου δύο έκδοχάς. Κατά τήν μίαν, ό ’Άντλερ ήλ- 
θεν εις συνεννόησιν μέ τούς έγκληματίας δταν ήνοιξε τό κέντρον του καί ένα δεύ
τερον καμπαρέ, έδέχθη άπολύτως τούς προμηθευτάς πού τοΰ συνέστησαν οί άρχη- 
γοί τής Μαφίας καί έπλήρωνεν εις τό συνδικάτον τήν συνήθη ύπέρογκον προμήθειαν 
τών 24% κατ’ έτος. Βραδύτερον δμως, δχι μόνον δεν κατέβαλε τά δσα ύπεσχέθη 
άλλά καί ήπείλησε τό συνδικάτον δτι θά διηγείτο τήν ιστορίαν του είς μίαν ειδι
κήν ομοσπονδιακήν άνακριτικήν έπιτροπήν, ή οποία τον είχε καλέσει ώς μάρτυρα. 
'Η δευτέρα εκδοχή είναι δτι τό συνδικάτον έζήτησεν άπό τον ’Άντλερ νά πωλήση 
διά λογαριασμόν του μέρος κοσμημάτων, πού ένα μέλος του ειχεν άφαιρέσει άπό 
πολυτελές ξενοδοχείον τοΰ Σικάγου, καί ό Άντλερ, ό όποιος εύρίσκετο είς δυσχε
ρή θέσιν διότι ώφειλεν 65.000 δολλάρια είς τούς κακοποιούς, διέθεσε τά κοσμήμα
τα άλλά έκράτησε καί ένα μέρος διά τόν έαυτόν του. Παρά τάς δύο αύτάς έκδοχάς 
δμως, νεώτεραι πληροφορίαι τής ’Αστυνομίας Σικάγου τοποθετούν τήν δολοφονίαν 
αύτήν είς άνατριχιαστικά έπίπεδα. 'Ο Άντλερ, λέγουν αί πληροφορίαι, ώδηγήθη 
ύπό τών έκτελεστών του είς μίαν άποθήκην - ψυγεϊον ένός σταθμοΰ έπεξεργασίας 
κρεάτων, πού άνήκει είς τό συνδικάτον, καί είς τόν όποιον άλλοτε τά «πρωτοπαλ- 
λήκαρα» τής Κόζα Νόστρα μετέβαλαν είς. . . κιμά καί έπώλησαν ώς λουκάνικα 
είς τά έστιατόρια τοΰ Σικάγου ένα γκάγκστερ . . . ’Εκεί τόν έβασάνισαν έπ’ ολί
γον. "Υστερα τοΰ έβαλαν είς κάθε αύτί τούς κρουνούς ένός πυροσβεστήρος, ήνοιξαν 
τήν «κάνουλα» καί τό άέριον τοΰ προεκάλεσε μέ τήν τεραστίαν πίεσίν του έγκεφα- 
λικήν αιμορραγίαν, ή οποία παρείχε τήν έντύπωσιν φυσικού θανάτου. 'Υπάρχει 
δμως τό άνακριτικόν βούλευμα, τό όποιον όμιλεΐ περί «στραγγαλισμού διά τής χει- 
ρός ή δι’ οργάνου τινός» . . .

Ο
** *

ΚΛΑΔΟΣ τής Μαφίας Νέας ’Ορλεάνης θεωρείται μοναδικός σήμερον είς τάς 
Η.Π.Α. "Ενα άπό τά χαρακτηριστικά του είναι ή είδικότης είς τάς μεγάλας ο% 
κονομικάς έπιχειρήσεις, μία είδικότης πού τοΰ έδωσε τόν τίτλον «Γουώλτ Στρήτ» 
τής Κόζα Νόστρα. Συμφώνως προς τούς υπολογισμούς τοΰ Άαρών Κόν, διευ- 
θυντοΰ τής Μητροπολιτικής ’Επιτροπής έπί τοΰ έγκλήματος, τό έτήσιον εισόδημα 
τής Μαφίας Νέας ’Ορλεάνης άνέρχεται είς τό άστρονομικόν ποσόν τών 1.114.000. 
000 δολλαρίων. Τό ποσόν αύτό είναι πράγματι ίλιγγιώδες έάν συγκριθή μέ τό έτή
σιον εισόδημα τών 2.000.000.000 δολλαρίων τής Μαφίας Σικάγου καί τών περι
χώρων, δηλαδή μιας περιοχής πού έχει πενταπλάσιον πληθυσμόν άπό τήν Νέαν Όρλε-
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άνην. Δικαίως λοιπόν ό κλάδος αύτός ονομάζεται «Γουώλ Στρήτ» της Μαφίας καί 
δικαίως θεωρείται ώς ή μεγαλυτέρα έπιχείρησις τής Νέας ’Ορλεάνης.

'Η Μαφία τής Νέας ’Ορλεάνης χρονολογείται άπό τό 1880, έ'τος κατά τό 
όποιον πολλοί Σικελοί μετανάσται ήρχισαν νά φθάνουν εις τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας. Μεταξύ των μεταναστών αύτών ή σαν καί μέλη τής φοβέρας Μαφίας τής 
Σικελίας, τά όποια έδημιούργησαν τό πρώτον καί σπουδαιότερον κέντρον τους εις 
την Νέαν Όρλεάνην καί ήρχισαν νά τρομοκρατούν τούς νομοταγείς Ίταλοαμερι- 
κανούς. Οί κακοποιοί αύτοί έπί πολλά χρόνια εύρίσκονο είς άνοικτόν πόλεμον μέ 
τάς άρχάς τής Λουϊζιάνας. Τό 1890 έφόνευσαν τον άρχηγόν τής ’Αστυνομίας Νέας 
’Ορλεάνης Νταίβη Χέννεσυ, κάποτε δέ έκλήθη είς ένίσχυσιν καί ή εθνοφρουρά διά 
νά τούς έμποδίση νά καταλάβουν τάς φυλακάς καί νά άπελευθερώσουν τά μέλη τής 
Μαφίας πού εϊχον καταδικασθή εις θάνατον.

Παρά τό ότι κατά τάς άρχάς τού 20ου αίώνος ή Μαφία ήρχισε νά συγχωνεύ
εται μέ άλλους γκάγκστερς, εβραϊκής, γαλλικής, ιρλανδικής καί ισπανικής κατα
γωγής, καί παρά τό ότι αί χονδροειδείς καί αΐματηραί μέθοδοι τής «Μαύρης χει- 
ρός» ήρχισαν άντικαθιστάμεναι άπό τάς τελειοτέρας καί περισσότερον έκλεπτυσμέ- 
νας μεθόδους πού χρησιμοποιούνται σήμερον, ή ήγεσία έν τούτοις παρέμεινεν είς χεϊρας 
τών Σικελών. ’Αρχηγός τού συνδικάτου έως τό 1947, οπότε έξωρίσθη, ήτο ό Σι- 
κελός Σάμ Κάρολλο, ό δημιουργός μιας άπιθάνου καταστάσεως όπως άπεκάλυψαν 
αί έρευναι τής ’Επιτροπής Κηφώβερ καί αί δίκαι πού έπηκολούθησαν. Αί άποκαλύ- 
ψεις αύταί, μέγα μέρος τών οποίων άνάγεται είς τό «άμοιβαίως χρήσιμον σύστημα 
συνεργασίας Μαφίας καί κρατικών οργάνων», ώδήγησαν είς έκτεταμένην έκκαθά- 
ρισιν κατά την δεκαετίαν 1950 - 1960 καί ούτως ή κατάστασις είς την πόλιν τής 
Νέας ’Ορλεάνης έχει σήμερον βελτιωθή.

Τον Σάμ Κάρολλο διεδέχθη είς τον «θρόνον» ό σικελικής επίσης καταγωγής 
Κάρλος Μάρτσελλο, τό έτος 1947. 'Ο Άαρών Κόν, διευθυντής τής Μητροπολιτικής 
’Επιτροπής έπί τού έγκλήματος καί ύπ’ άριθ. 1. διώκτης τού ύποκόσμου, κατέθε
σε δι’ αυτόν τά έξής κατά τό 1961, ότε διενεργοΰντο αί άνακρίσεις τής ’Επιτροπής 
Μακλέλαν :

«—Ό  Μάρτσελλο είναι ό πλέον ισχυρός καί ό πλέον άπαίσιος άρχηγός τών 
κακοποιών τής Λουϊζιάνας. Αί έπιθυμίαι του θεωρούνται διαταγαί άπό πολλούς 
πού κατέχουν δημοσίας θέσεις καί πού οφείλουν είς αύτόν τήν έκλογήν ή τον διο
ρισμόν τους. Τά συμφέροντά του καί «οί δουλειές του» δέν περιορίζονται μόνον 
είς τήν πολιτείαν τής Λουϊζιάνας, άλλά φθάνουν είς τό Τέξας, τον Μισσισιπή καί 
είς άλλας έπίσης Πολιτείας».

'Ο Κάρλος Μάρτσελλο — τό πραγματικόν του όνομα είναι Καλόγκερο Μινα- 
κόρι καί θεωρείται βέβαιον ότι έγεννήθη είς τήν Τύνιδα τής Β. ’Αφρικής τό 1910 
άπό Σικελούς γονείς — διευθύνει τάς έπιχειρήσεις του άπό τό γραφεΐον του, πού 
ευρίσκεται είς τό πολυτελέστατου «Τάουν άντ Κάουντρυ Μότελ» ή είς ένα άλλο 
πολυτελές μοτέλ τής περιοχής τής Νέας ’Ορλεάνης. Κατοικεί είς ένα μέγαρον άξίας 
125.000 δολλαρίων, τό όποιον ευρίσκεται είς μίαν πολυτελή συνοικίαν τού Τζέφερ- 
σον Πάρις, καί όταν θέλει νά άναπαυθή μεταβαίνει είς τήν βίλλαν του τής κυνη
γετικής περιοχής «Τσώρτσιλ Φάρμς», πού εύρίσκεται μεταξύ άπροσίτων βάλτων, 
ή είς τήν άλλην πολυτελή βίλλαν του, είς τήν Γκράντ ’Ά ϊλ  τού κόλπου τού Μεξι
κού. Καί τά δύο αυτά έξοχικά μέγαρα φρουροΰνται μετά μεγάλης προσοχής καί 
διαθέτουν ειδικά καταφύγια διά τά πλοία πού «έργάζονται» δι’ αυτόν. Είς τάς προσ
πάθειας του νά δώση εικόνα άξιοπρεποΰς καί έντιμου μέλους τής υψηλής κοινωνίας 
συναναστρέφεται προσωπικότητας όλων τών κλάδων, δημιουργεί φιλικάς σχέσεις 
μέ πολιτειακούς παράγοντας καί κληρικούς καί έχει κατορθώσει νά άποκληθή άπό 
έναν βαπτιστήν ιερωμένον «άδελφός, ό όποιος έσφαλεν άλλοτε άλλά τώρα εύρε τον 
Χριστόν. . ,»,

(Σιητ/Κίται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τού 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χ ουά ιτχέντ «Ή  Ιστορία τού F.B.I.», κατά μετάφρασιν . ..
τού Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια 4π6 τό —■ 1 — -  — 1 ■ ■ — .......... προηγούμενο)

'Ο Ροϋζβελτ άπευθύνθηκε προς τον Χοΰβερ για τό θέμα τής λογοκρισίας, 
γιατί τό F.B.I. είχε ήδη έτοιμο λεπτομερές σχέδιο, τό όποιο προέβλεπε καί την 
έθελοντική λογοκρισία άπό τον τύπο καί τό ραδιόφωνο, συνιστοΰσε δέ όπως ίδρυ- 
θή μια άνεξάρτητη υπηρεσία, ή οποία να είναι υπεύθυνη μόνο άπέναντι στο Πρόεδρο

Τό σχέδιο λογοκρισίας τοϋ F.B.I. έβασίζετο πάνω στις μελέτες πού έγιναν 
άπό υπαλλήλους τοϋ F.B.I. πού είχαν σταλή στήν ’Αγγλία. Τό σχέδιο αύτό ήταν 
τυπωμένο ήδη μερικές ημέρες προ της έπιθέσεως των ’Ιαπώνων κατά του Πέρλ 
Χάρμπορ. 'Η άποψις τοϋ Χοΰβερ ήταν όπως τήν διεύθυνσι τής υπηρεσίας τής λο
γοκρισίας τήν άναλάβη ιδιώτης, ό όποιος θά διωρίζετο άπό τον Πρόεδρον, ενώ ό 
στρατός, τό ναυτικό, τό F.B.I. καί οί άλλες κρατικές υπηρεσίες, πού ώς έκ τής φύ- 
σεώς των θά ήσχολοϋντο μέ τήν λογοκρισία, θά είχαν συμβουλευτικό δικαίωμα.

Τήν Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, ό Χοΰβερ συνεκάλεσε σέ σύσκεψι τούς άντιπρο- 
πους των 'Υπουργείων Εσωτερικών, Συγκοινωνιών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, 
Ναυτικών, στούς όποιους έξέθεσε τό σχέδιό του. 'Ο άντιπρόσωπος όμως τοΰ ύπουρ- 
γείου Οικονομικών είχε άντιρρήσεις, γιατί ό ύπουργός Οικονομικών Μοργκεντάου, 
επιθυμούσε νά διατηρήση τό δικαίωμα νά έλέγχη καί νά λογοκρίνη όλα τά τηλεπι
κοινωνιακά μέσα, έκτος άπό τά ταχυδρομικά δέματα. 'Ο Μοργκεντάου άπαιτοΰσε 
τότε τό δικαίωμα αύτό, γιατί καί κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο ό Πρόεδρος Ούίλ- 
σον είχε παραχωρήσει τό δικαίωμα τής’ λογοκρισίας στον τότε υπουργό τών Οι
κονομικών.

Ό  Χοΰβερ όμως έφερε άντίρρησι σ’ αύτό. Έπρότεινε νά δοθή μεγάλη προσο
χή στή συνεργασία τοΰ τύπου καί τοΰ ραδιοφώνου καί τήν έθελοντική αύτολογοκρι- 
σία. Κανένα σχέδιο λογοκρισίας δέν θά είχε έπιτυχία έάν δέν έτύγχανε τής ύποστη- 
ρίξεως τοΰ κοινοΰ καί ή ύποστήριξις αύτή θά έκερδίζετο εύκολώτερα μέ τή βοήθεια 
τοΰ τύπου καί τοΰ ραδιοφώνου. Ή  άποψις αύτή τοΰ Χοΰβερ επικροτήθηκε άπό τούς 
άλλους συνέδρους καί ένεκρίθη όπως:

Ό  διευθυντής τής ύπηρεσίας τής λογοκρισίας καθώς καί ή ύπηρεσία, δέν 
πρέπει νά ύπάγωνται σέ καμμιά κρατική ύπηρεσία, καί δέν θά ύπόκεινται σέ έλεγ
χο άπό τον στρατό, τό ναυτικό ή όποιαδήποτε άλλη κρατική ύπηρεσία πού τυχόν 
θά είναι «πελάτης» τής ύπηρεσίας λογοκρισίας, καί ό «πελάτης» δέν θά έχη τό δι
καίωμα νά έλέγχη τήν διεύθυνσι τής λογοκρισίας. 'Η πείρα τών "Αγγλων έδίδαξε 
ότι ή λογοκρισία πρέπει νά είναι άπηλλαγμένη άπό τούς πάντας.

Κατά τή σύσκεψι αύτή επιδοκιμάσθηκε ή άποψις τοΰ Χοΰβερ, νά άνατεθή 
δηλαδή ή διεύθυνσις τής λογοκρισίας σέ δημοσιογράφο. Ώ ς κατάλληλος θεωρήθηκε 
ό Μπάϋρον Πράϊς, έκδοτης τοΰ Άσοσιέϊτ πρές, στον όποιον ό Ροϋζβελτ άνέθεσε 
τό έργο τής λογοκρισίας τήν 16 Δεκεμβρίου.

'Ο Μπάϋρον ώργάνωσε τήν ύπηρεσία λογοκρισίας μέ βάσι τήν εύρεΐα έθε
λοντική συνεργασία. 'Η ύπηρεσία αυτή θά διελύετο άμέσως μόλις έπαυαν νά ύφί- 
στανται οί συνθήκες τής καταστάσεως άνάγκης.

Οί βαρειές εύθΰνες γιά τήν έθνική άσφάλεια πού έπωμίσθηκε τό F.B.I. κατά 
τήν περίοδο τοΰ πολέμου, άνάγκασαν τον Χοΰβερ νά χαλαρώση τήν έπιμονή του πά
νω στόν κανονισμό τοΰ όργανισμοΰ F.B.I., σύμφωνα μέ τον όποιο οί κατατασσόμενοι 
στο σώμα έπρεπε νά είναι πτυχιοΰχοι τής νομικής ή λογισταί. "Οταν οί Η.Π.Α. 
βγήκαν στόν πόλεμο, τό F.B.I. διέθετε 2.602 ύπαλλήλους, μέ συνολικό προσωπικό
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7.420. 'Ο Χοΰβερ έκάλεσε προς κατάταξι καί έκπαίδευσι στην Εθνική ’Ακαδημία 
τοϋ F.B.I. υποψηφίους, οί όποιοι είχαν ολα τά προσόντα, παρεβλέπετο όμως τό 
προσόν τής νομικής καταρτίσεως. 'Η δύναμις τοϋ F.B.I. έπρεπε νά αύξηθή άλμα- 
τωδώς, γιά νά μπορέση νά άνταποκριθή καί νά χειρισθή τό μεγάλο έργο πού άνέλα- 
βε μέ εύχέρεια. ’Έτσι οί υπάλληλοι μέσα σέ δυο χρόνια μετά την κήρυξι τοϋ πολέ
μου αυξήθηκαν σέ 5.072, ένώ τό διοικητικό προσωπικό σέ 13.317.

Διάφορες φήμες κυκλοφορούσαν σέ όλη την ’Αμερική σχετικά τήν κατα
σκοπεία καί τά σαμποτάζ τοϋ έχθροΰ. Φήμες έλεγαν ότι μέσα στις φυτείες ζαχα
ροκαλάμου τής Χαβάης, οί ’Ιάπωνες πού δούλευαν εκεί κατασκεύαζαν τεράστια βέ
λη πού ή κατεύθυνσί τους έδειχνε τούς στρατιωτικούς στόχους. 'Αλιευτικά πλοιά
ρια ’Ιαπώνων στή Χαβάη έπρομήθευαν τρόφιμα καί καύσιμα στά εχθρικά υποβρύ
χια. Στις δυτικές άκτές των Η.Π.Α. μιά ιαπωνική πέμπτη φάλαγξ περίμενε νά ξε- 
σηκωθή καί νά βοηθήση τά στρατεύματα των εχθρών εισβολέων. Ίαπωνοαμερι- 
κανοί ήσαν έτοιμοι νά δηλητηριάσουν τις άποθήκες Οδατος στις δυτικές άκτές, ένώ 
’Ιάπωνες οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων θά ξεφόρτωναν τά γεωργικά προϊόντα στον 
τόπο καταναλώσεως δηλητηριασμένα μέ άρσενικό.

To F.B.I., ή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών καί οί τοπικές’Αστυνομίες, 
άρχισαν νά έξετάζουν τις φήμες αυτές καί διεπίστωσαν ότι έπρόκειτο γιά φαντα- 
σιολογίες. Μετά τήν προσβολή τοϋ Πέρλ Χάρμπορ, δέν διεπιστώθηκε πουθενά σαμ
ποτάζ έκ μέρους τοϋ εχθρού. ’Εκείνοι πού πιθανόν νά έπαιζαν τον ρόλο τοϋ σαμπο- 
τέρ, είχαν συλληφθή άμέσως. Έν τούτοις, κάθε φήμη ή πληροφορία έπρεπε νά ε
λέγχεται.

Κατά τήν αγωνιώδη αύτή περίοδο τών άρχών τοϋ πολέμου, έκαμε τήν έμφά- 
vtoi του στήν Ούάσιγκτων μιά άνώνυμη προκήρυξις πού έφερε τον τίτλο : «Τό 
F.B.I. άγρυπνεΐ ;». 'Η προκήρυξις αύτή είχε μεγάλη ομοιότητα ώς προς τήν έμφά- 
νισι καί τό περιεχόμενο μέ μιάν άλλη προκήρυξι έκ 52 σελίδων, ή όποια είχε δια- 
νεμηθή σέ άρκετούς δημοσιογράφους κατά τήν άνοιξι τοϋ 1941 : «Πρέπει ή ’Αμε
ρική νά διατηρή μόνιμη καί ισχυρή κατασκοπευτική ύπηρεσία ;». Ή  καινούργια 
προκήρυξις κατηγορούσε κυρίως τό F.B.I. γιά έλλειψιν έτοιμότητος νά προληφθή ή 
καταστροφή τοϋ Πέρλ Χάρμπορ.

«Ή  καταστροφή τών ’Ενόπλων Δυνάμεών μας στο Πέρλ Χάρμπορ ήταν 
μιά άποτυχία τής Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 1941», έλεγεν ή προκήρυξις, καί συνέ
χιζε : «'Η  άποτυχία όμως τής άντικατασκοπείας μας νά είναι έτοιμη καί νά 
έξουδετερώση τον έχθρό, είναι μιά άποτυχία 26 μηνών. . . Τά αίτια θά διαπιστω
θούν έάν τό προεδρικό συμβούλιον έλέγξη τό F.B.I. κατά πόσον είναι ικανό νά 
άσχοληθή μέ τήν πέμπτη φάλαγγα τού έχθροΰ στή χώρα μας».

'Η άλήθεια είναι ότι ό Χοΰβερ τό 1940 είχε άρνηθή νά άναλάβη τήν ευθύνη 
στά θέματα κατασκοπείας, σαμποτάζ καί άνατρεπτικών ένεργειών στήν περιοχή 
τής Χαβάης, γιατί τό Γραφείο τού F.B.I. στή Χονολουλοΰ δέν διέθετε τό άνάλογο 
προσωπικό καί τήν πείρα γιά τήν έργασία αύτή κατά τήν περίοδο έκείνη. Σέ μιά 
σύσκεψι πού έλαβαν μέρος ό ναύαρχος Γουώλτερ "Αντερσον, ό διευθυντής τής ύπη- 
ρεσίας πληροφοριών τού ναυτικού καί ό ύποδιευθυντής τής υπηρεσίας πληροφοριών 
τού στρατού, ταξίαρχος Σέρμαν Μάϊλς, ό Χοΰβερ πρότεινε όπως τήν εύθύνη τήν 
έπωμισθοϋν όλοι άπό κοινού, ώστε τό ναυτικό νά συνέχιση τήν έργασία στή Χα
βάη μέχρις ότου τό F.B.I. θά καθίστατο ικανό νά τό άντικαταστήση. 'Η πρότασις 
αύτή έγινε δεκτή. Τήν έποχή έκείνη τό F.B.I. τής Χονολουλοΰ διέθετε έννέα μόνο 
ειδικούς υπαλλήλους καί πέντε στενογράφους, ένώ τό ναυτικό διέθετε άνω τών εκα
τό διερμηνέων, μεταφραστών καί λοιπού προσωπικού. Θά ήταν λοιπόν άνοησία νά 
άναλάβη όλο τό βάρος τό F.B.I. μέ τό έλάχιστο προσωπικό πού διέθετε.

Τον Δεκέμβριο τού 1940, ό Χοΰβερ έγραφε προς τον ειδικόν ύπάλληλον Σί- 
βερς στή Χονολουλοΰ : « . . .  Τό Γραφείο δέν θεωρεί σκόπιμον, εΐδικώς κατά τήν
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παρούσα στιγμή, νά σας άναθέση τήν ευθύνη για την παρακολούθησι των ’Ια
πώνων κατασκόπων στην περιοχή της Χαβάης». Μερικούς μήνες άργότερα, ό διευ
θυντής τοΰ F.B.I., σέ άλλη έπιστολή του, έτόνιζε καί πάλι τό σημεΐον αύτό λέγοντας: 
«Τό Γραφείο δεν είναι σέ θέσι νά άναλάβη τήν έρευνα γύρω άπό τήν δρασι των 
’Ιαπώνων στήν ήπειρωτική χώρα, καί συνεπώς δέν μπορεί νά άναθέση στο γραφείο 
σας τήν άποκλειστική εύθύνη για τήν δραστηριότητα των ’Ιαπώνων στις νήσους 
Χαβάη».

Τό θέμα της άναλήψεως των εύθυνών εξετάσθηκε κατά τις άρχές τοΰ 1941 
άπό κοινού, άπό τον στρατό, τό ναυτικό καί τό F.B.I., καί συμφωνήθηκε ότι όσον 
άφορά τήν ιαπωνική κατασκοπεία, έπρεπε νά συνεχισθή έφαρμοζόμενο τό σχέδιο 
τής άπό κοινού εύθύνης, ένώ παράλληλα τό F.B.I. θά συνέχιζε νά έπεκτείνη τήν δρά- 
σι του στον τομέα αύτόν.

Ένώ οί ανωτέρω ύπηρεσίες κατέληγαν σέ συμφωνία συνεργασίας, στά πα
ρασκήνια διεξαγόταν ένας σκληρός άγώνας μεταξύ τοΰ F.B.I. καί τής υπηρεσίας τη
λεπικοινωνιών, γιατί ή τελευταία δέν έδέχετο όπως τό F.B.I. έλέγχη καί λογοκρίνη, 
γιά λόγους έθνικής άσφαλείας, τά τηλεγραφήματα πού έστέλλοντο προς τό Τόκιο, 
τό Βερολίνο, τή Ρώμη, τή Μόσχα καί άλλες πρωτεύουσες τοΰ κόσμου. 'Η διαμάχη 
αύτή είχε άρχίσει τον Σεπτέμβριο τοΰ 1959, όταν ο Χοΰβερ εΐσηγήθηκε στό προϊ
στάμενο τής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών, Τζέημς Αώρενς Φλάϊ, τήν άνάγκη δι- 
ευθετήσεως τοΰ θέματος, ώστε όταν θά παρίστατο άνάγκη καί θά έδιδε τήν σχετι
κή έντολή ό Πρόεδρος τών Η.Π.Α., τό F.B.I. νά μπορή νά έλέγχη τά έπικοινω- 
νιακά μέσα.

'Η διεύθυνσις τής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών προέτασσεν έπίμονη άντίστα- 
σι, γιατί έθεώρει ότι ή παραβίασις τοΰ άπορρήτου τών τηλεγραφημάτων, έστω καί 
γιά λόγους έθνικής άσφαλείας, ήταν παράνομη ένέργεια, πράγμα πού τό 'Τπουργεΐο 
Δικαιοσύνης δέν παρεδέχετο, ΐσχυριζόμενον ότι ή παραβίασις τοΰ άπορρήτου τών τη
λεγραφημάτων ήταν άπολύτως νόμιμη, έφ’ όσον πληροφορίες πού έλαμβάνοντο άπό 
αύτά δέν διωχετεύοντο σέ πρόσωπα πού δέν είχαν σχέσι μέ τήν λογοκρισία.

Μέχρι τά μέσα τοΰ έτους 1941 τό F.B.I. καί ή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών, δέν 
χαν καταλήξει σέ συμφωνία. Τότε ό Χοΰβερ ύπέβαλε μιά άναφορά προς τόν υπουργό 
Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Τζάκσον. Σ’ αύτήν ζητοΰσε όπως ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ ύπο- 
γράψη διαταγή ή οποία θά έδιδε τό δικαίωμα στό F.B.I. νά έπιβάλη τή λογοκρισία 
οσον άφορά τά τηλεγραφήματα προορισμοΰ καί προελεύσεως έξωτερικοΰ. Ό  Χοΰ
βερ έλαβε τήν διαβεβαίωσι τοΰ Λευκοΰ Οίκου ότι ή διαταγή θά ύπεγράφετο, ή 
οποία καί θά παρείχε τό δικαίωμα αύτό, άφοΰ θά έπεξεργάζετο κατ’ άρχάς ό σχε
τικός νόμος. Δέν έχρειάσθηκε όμως γιατί έν τώ μεταξύ οί ’Ιάπωνες έπετέθηκαν 
κατά τοΰ Πέρλ Χάρμπορ.

'Η λογοκρισία τών τηλεγραφημάτων ήταν μία μόνον πτυχή άπό τήν δια
μάχη μεταξύ τοΰ F.B.I. καί τής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών. Γιατί έκτος άπ’ αύτό, 
ή τελευταία ήρνεϊτο νά παραχωρήση τό δακτυλοσκοπικό της αρχείο στό F.B.I. καί 
τό όποιο περιείχε τά δακτυλικά άποτυπώματα 200.000 άσυρματιστών καί άλλων 
υπαλλήλων τής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών. 'Ο διευθυντής Φλάϊ ίσχυρίζετο ότι τά 
άποτυπώματα αύτά είχον ληφθή άπλώς γιά νά πιστοποιηθή ή ύπηκοότης τών ύπαλ- 
λήλων καί ότι τό νά μεταβιβασθοΰν στό άρχεΐο τοΰ F.B.I., θά έθεωρεϊτο άπό τά δα- 
κτυλοσκοπηθέντα άτομα ότι ή ύπηρεσία τους άμφισβητεΐ σοβαρά τήν άξιοπιστία τους. 
Τό νά διαβιβασθοΰν τά δακτυλικά άποτυπώματα στό F.B.I., θά ίσοδυναμοΰσε, ΐσχυ- 
ρίζετο, μέ τό νά έπιτρέπη σέ άναρμόδια άτομα νά λαμβάνουν γνώσιν άπορρήτων 
έπιστολών καί τηλεγραφημάτων.

Μόνον όταν άρχισε ό πόλεμος, έπενέβη ό ύπουργός Δικαιοσύνης Μπίντλ. 
Στις 2 ’Ιανουάριου έγραψε στον Φλάϊ :

« . . .  Ή  κατάστασις έχει πράγματι άλλάξει κατά τις τελευταίες ήμέρες.
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Υπάρχουν θετικά στοιχεία ότι μεταδίδονται κρυφά διά του άσυρμάτου, σήματα 
προς τούς έχθρούς μας, τά όποια διευκολύνουν και κατατοπίζουν τόν έχθρό στις 
έπιθέσεις του έναντίον εδαφών τής χώρας μας. Παρακαλώ σκεφθήτε το αύτο καλά. 
Δεν έπιθυμώ νά συμβή κάτι πιύ σοβαρό, άφοΰ είναι εύκολο νά άποφευχθή».

'Ο Φλάϊ άπήντησε δτι ή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών δέχεται νά έπιτρέψη 
στο F.B.I. νά έλέγξη τά δακτυλικά αποτυπώματα τών υπαλλήλων της, άλλά έπέμε- 
νεν δτι οί κάρτες δεν θά μετεφέροντο στο μόνιμο άρχεΐο τοϋ F.B.I,. δπως γινόταν 
μέ τά άποτυπώματα τών κοινών έγκληματιών.

'Ο Μπίντλ δεν δέχθηκε νά συζητήση έπί τοϋ θέματος αύτοΰ. Έπέμενεν δπως 
οί κάρτες μεταβιβασθοΰν στο άρχεΐο τοϋ F .B .I.«. . . ’Εάν υπάρχουν ώρισμένοι οί 
όποιοι μποροΰν νά βλάψουν την έθνικήν άσφάλειαν ύπύ την σημερινή κατάστασι 
τών πραγμάτων, μεταξύ αύτών συγκαταλέγονται καί οί άσυρματισταί. Θεωρώ κα
θήκον μου νά μην άγνοήσω καί νά μήν παραμελήσω όποιαδήποτε πληγή πληροφο
ριών πού θά έ'χη σχέσι μέ τήν εθνική μας ασφάλεια καί θά κάμω παν τό δυνατόν 
γιά νά έχω τήν πληροφορία αύτή». Ό  Μπίντλ έτόνισε έπίσης, δτι έάν οί κάρτες 
μέ τά δακτυλικά άποτυπώματα δέν έτοποθετοΰντο στο άρχεΐο τοϋ F.B.I., θάήτο 
δυνατόν ένας ύπάλληλος νά παύεται λόγω τής άντεθνικής δράσεώς του άπο μίαν 
κυβέρνησιν, άλλά νά διορίζεται πάλιν άπο άλλην κυβέρνησιν ή οποία θά άγνοή τά 
φρονήματα του.

Σχεδόν μετά ένα χρόνο άπο τότε πού άρχισε ή διαμάχη, τό F.B.I. παρέλαβε 
τις κάρτες δακτυλικών άποτυπωμάτων τών υπαλλήλων τηλεπικοινωνιών.

Οί ήμέρες ήταν ήμέρες .άγωνίας, γεμάτες υστερία πού έσπαζε τά νεΰρα. 
ΤΗταν ήμέρες πού ό φόβος συνείχε τά πάντα, ένώ ή ύστερία καθιστούσε τούς άν- 
θρώπους άνικάνους νά κρίνουν λογικά καί σωστά. Μέσα στή δίνη αύτή έλήφθη ή 
άπόφασις νά μετακινηθούν κάπου 120.000 Ίαπωνοαμερικανοί, πού κατοικούσαν 
στις δυτικές άκτές καί νά μεταφερθοΰν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ή  κατά- 
στασις ήταν τραγική καί ό Χοΰβερ έβλεπε τό μέτρον αύτό νά οφείλεται περισσότε
ρο στήν πολιτική ύστερία, παρά νά θεωρήται ώς έπιβεβλημένο γιά λόγους εθνικής 
άσφαλείας.

Ό  διευθυντής τού F.B.I. πληροφορήθηκε τις προτάσεις αύτές περί συγκεντρώ
σεως τών ’Ιαπώνων, δταν έκλήθη στις 10 Δεκεμβρίου στο γραφείο τού υπουργού 
Οικονομικών Μοργκεντάου, προς συζήτησι τού θέματος μέ άλλους παράγοντες 
τού 'Υπουργείου. Μεταξύ τών άλλων πού έγραφεν ό Χοΰβερ, στήν άναφορά του προς 
τόν ύπουργό Δικαιοσύνης, έν σχέσει μέ τά συζητηθέντα'στή συνάντησι αύτή, έλεγε :

«. . . Ό  υπουργός Οικονομικών μάς άνεκοίνωσεν δτι εΐχεν έλθει σέ επικοινω
νία μέ ύφισταμένους του στον "Αγιο Φραγκίσκο, οί όποιοι τού έπεβεβαίωσαν δτι 
τό έργο πού διεξήγον (ή έκδίωξις τών ’Ιαπώνων άπο τις επιχειρήσεις), ήταν τερά
στιο καί δτι έπρεπε νά ληφθοΰν δραστικώτερα μέτρα γιά νά άχθή σέ πέρας. Ό  
ύπουργός Οικονομικών πήρε τότε στο τηλέφωνο τόν κ. X. άπο τόν "Αγιο Φραγκί
σκο καί ή συνδιάλεξις παρακολουθήθηκε άπο δλους μας μέσα στο γραφείο. . . Ό  
κ. X. είχε τή γνώμη δτι έπρεπε νά συλληφθοΰν οί ’Ιάπωνες τού 'Αγίου Φραγκίσκου, 
τού Λος Άντζελες, τού κόλπου τού Αγίου Φραγκίσκου, καθώς έπίσης καί «Βρι
σμένων τμημάτων τής κοιλάδος τού Αγίου ’Ιωακείμ. . . Ό  ύπουργός ζήτησε τή 
γνώμη μου κατά πόσον τούτο ήτο πραγματοποιήσιμον. . .

Συνέστησα στο ύπουργό Μοργκεντάου νά σάς πάρη στο τηλέφωνο. Τού 
είπα δτι, κατά τή γνώμη του, θά άρνηθήτε νά επιδοκιμάσετε ένα τέτοιο σχέδιο, 
έκτος μόνον έάν ύπάρχουν έπαρκή στοιχεία πού νά δικαιολογούν τή σύλληψι τού 
κάθε άτόμου. Έτόνισα στον κ. ύπουργό δτι γιά τις συλλήψεις ’Ιαπώνων, Γερμανών 
καί ’Ιταλών πού είχαν ήδη πραγματοποιηθή, υπήρχαν θετικά στοιχεία, καί ή σύλ- 
ληψίς των είχε έγκριθή καί διαταχθή προηγουμένως άπο τόν ύπουργό Δικαιοσύνης...».

(  Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
---------------- 'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ - -

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Εγγλέζα στο ραντεβού της ή Γκέρτα. Καθήσαμε στον έξώστη, έτσι πού να 
μπορή νά βλέπη την είσοδο, γατί φοβόταν, όπως μοΰ είπε, τούς ανθρώπους τού 
Κάλπη.

'Η Γκέρτα, χωρίς περιστροφές, μπήκε στο θέμα πού μοϋ άνέτρεψε τήν άρχι- 
κή έντύπωσι :

—Έ γώ κ. Δουκάκη, δεν έχω τή διάθεσι νά πληρώσω τα σπασμένα τοΰ Κάλ
πη, είπε μέ έκδηλο μίσος. Μοϋ ζητεί νά δώσω 50.000 δραχ. γιά νά φυγαδεύσουν 
τον Τζιμενή στην Αίγυπτο. ’Επειδή άρνήθηκα, μέ άπειλεΐ πώς αν πιαστή θά κά
νη άποκαλύψεις εις βάρος μου.

— Κι εμένα τί μ’ ένδιαφέρει αν πιαστή ή δεν πιαστή ; τοΰ είπα.
—’Εσύ είσαι ή άφορμή τοΰ φόνου, μοϋ είπε. Γιά χάρι σου έγινε τό έγκλημα.
—’Έχει κάνει κι άλλο έγκλημα μέ τον ίδιο τρόπο ό Καλπής, συνέχισε ή Γκέρ

τα, μά όταν τήν ρώτησα νά μοϋ πή ποιό, άρνήθηκε. Προχθές πάλι γιά νά μέ άναγ- 
κάση νά δώσω τά χρήματα ήρθε μαζί μέ τον σωματοφύλακά του τον Σαρίκο, πού 
μοϋ έβαλε τό πιστόλι στο στήθος. Τρομοκρατήθηκα τόσο πού τούς ζήτησα προ
θεσμία γιά νά τά έξοικονομήσω. Μά αύτοί επιμένουν τό γρηγορώτερο. Κι αν θε- 
λήσης νά μάς παραδώσης στήν ’Αστυνομία, μοϋ είπε ό Σαρίκος, νά ξέρης πώς θά 
πεθάνης. Τον ξέρετε τί μοΰτρο είναι ό Σαρίκος καί δέν τό έχει γιά τίποτε νά μέ 
ξεπαστρέψη καμμιά μέρα μέσα στο σπίτι μου!

Τής έδωσα οσο μπορούσα θάρρος καί τήν καθησύχασα.Έν τώ μεταξύ τήν ρώ
τησα, όπως ήταν άγανακτισμένη, αν ξεύρη νά μοϋ πή ποϋ βρίσκεται ό Τζιμενής.

—- Δέν ξέρω, δέν μοϋ έχουν εμπιστοσύνη.
— Τότε, τής είπα, υπάρχει τρόπος νά άκούσω μέ τ ’ αυτιά μου τούς έκβια- 

σμούς των ;
Σκέφθηκε λίγο καί μοϋ είπε :
—'Υπάρχει, αλλά θά είναι πολύ επικίνδυνο γιά τή ζωή σας.
— Αύτό είναι δική μου δουλειά.
—Άφοΰ τό θέλετε ας γίνη. Στο σπίτι μου είναι μιά άποθήκη στο βάθος τής 

τζαμαρίας καί άπό έκεΐ μπορείτε νά παρακολουθήσετε όλη μας τήν συζήτησι.
Μείναμε σύμφωνοι γιά τις 10 τό πρωί τής έπομένης νά βρίσκωμαι στο σπίτι 

της. 'Ο Σαρίκος θά ερχόταν στις 10.30', όπως τήν είχε ειδοποιήσει. Τό σύνθη
μά μας ήταν, αν έβλεπα τήν έξώπορτα κλειστή, νά μή έμπαινα, αν ήταν ανοικτή νά 
προχωρούσα καί νά έχω ύπ’ οψι μου πώς τήν παρακολουθούν οί άνθρωποι τοΰ Καλπή.

"Υστερα άπό αυτά τά ενδιαφέροντα πού μιλήσαμε μέ τή Γκέρτα χωρίσαμε 
άπό τό «Πικαντίλλυ» καί τράβηξα κατ’ ευθείαν γιά τον Πειραιά, στο Τμήμα μου.

Τό άπόγευμα άνέφερα στον άστυνόμο Ν. Τσαγκλήν αυτά πού μοΰ είπε ή δι
ευθύντρια καί γιά τό ραντεβού τής έπομένης στο σπίτι της.

— Πρόσεξε Δουκάκη, αύτό πού θά έπιχειρήσης είναι πολύ έπικίνδυνο. Ά ν  
είναι παγίδα, χάθηκες, θά σέ σκοτώσουν.

—"Εχω ύπ’ όψι μου τόν κίνδυνο, άλλά πρέπει νά πάω. "Ισως νά εξακριβώ
σουμε περισσότερα πράγματα.

—’Αφού έπιμένεις, πήγαινε. Έ γώ θά στείλω συναδέλφους σου νά παρακολου
θούν άπό άπόστασι τό σπίτι.

Τήν επομένη στις 9.30' ξεκίνησα γιά τό ραντεβού.’Έβαλα στήν εξωτερική τσέ-
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πη τοϋ σακκακιοϋ μου τό περίστροφό μου καί τράβηξα για τήν όδό Νεώσοικων, μέ 
δύο συναδέλφους μου ξωπίσω μου.

"Οταν έφθασα στον άριθ. 83, ή έξώπορτα ήταν ανοικτή. ’Έρριξα μια γρήγορη 
ματιά γύρω μου, κι όταν είδα πώς έκτος άπό τούς συναδέλφους μου δεν βρισκόταν 
κανείς άλλος στο δρόμο έκείνη τή στιγμή, μπήκα σάν άστραπή στο σπίτι τής Γκέρ- 
τας, έκλεισα τήν πόρτα κι άνέβηκα τή ξύλινη σκάλα τής τραπεζαρίας.

Ή  Γκέρτα μέ υποδέχθηκε κάτωχρη καί ταραγμένη. Μιλήσαμε λίγο, τής έδω
σα κουράγιο νά μή φοβάται καί τρέμοντας μέ ώδήγησε στήν άποθήκη πού ήταν 
στο βάθος.

'Ύστερα άπό λίγη ώρα πού ήμουν κλεισμένος, κτύπησε το κουδούνι τής εξώ
πορτας κι άκουσα νά άνεβαίνουν τήν ξύλινη σκάλα βήματα περισσότερα του ενός 
άνθρώπου. Κοίταξα άπο μιά χαραμάδα τής πόρτας. 'Η ταν ό Καλπής μέ τον Σα- 
ρίκο, τον έπικίνδυνο κακοποιό τής εποχής εκείνης.

"Οπως κατάλαβα, ή Γκέρτα δέν τάχασε. Τούς υποδέχθηκε μέ ψυχραιμία καί 
τούς προσέφερε καθίσματα στο διάδρομο, κοντά στήν άποθήκη πού ήμουν κρυμ
μένος.

’Αμέσως ό Σαρίκος καί χωρίς πολλά λόγια ρώτησε τή Γκέρτα αν έχη έτοι- 
μα τά χρήματα.

—"Οχι, του είπε καί ζήτησε νέα προθεσμία.
Τότε ό Σαρίκος άρχισε νά τήν βρίζη καί νά τήν απειλή. Τό ίδιο έκανε καί ό 

Καλπής.
— Γιά σένα μωρή σκότωσαν τον Φρατίδη καί σύ θά πληρώσης τά σπασμένα. 

'Ο Άλέκος πρέπει νά φύγη στήν Αίγυπτο καί θά φύγη, τής είπε έπί λέξει ό Σαρίκος.
Τώρα ή Γκέρτα τά έχασε άπό φόβο, καί άναγκάσθηκε νά ύποσχεθή πώς θά 

δωση τά χρήματα. Οί επισκέπτες της έφυγαν ικανοποιημένοι.
Μόνον όταν άκουσα νά κατεβαίνουν καί νά κλείνουν πίσω τους τήν έξώπορτα 

πήρα άναπνοή καί ήσύχασα. Τότε ήρθε καί ή Γκέρτα κτύπησε στήν άποθηκούλα 
καί μέ κάλεσε νά βγω.

ΎΙταν κατάχλωμη καί τά χείλη της έτρεμαν.
—Άπό τό φόβο μου παρ’ ολίγο νά σάς φωνάξω γιά βοήθεια. Πιστεύετε τώρα 

σ’ ότι σάς έλεγα ;
Πέρασα πραγματικές στιγμές άγωνίας κλεισμένος έκεΐ μέσα κι άν μέ φώ

ναζε ή Γκέρτα σέ βοήθεια, όπως είπε, ποιος ξέρει ποιά δραματική συνέπεια θά 
είχε ή τολμηρή έπίσκεψίς μου σ’ έκεΐνο τό σπίτι.

"Υστερα άπό τό έπικίνδυνο αύτό παιγνίδι τράβηξα κατ’ εύθεϊαν γιά τό Τμή
μα μου. Μόλις μέ είδε ό μακαρίτης Τσαγκλής πού μέ περίμενε, είπε :

— Εύτυχώς φτηνά τή γλύτωσες Δουκάκη άπό τή λυκοφωλιά πού πήγες μό
νος σου νά παγιδευθής.

—’Εγώ μονάχα ξέρω τό κτυποκάρδι μου, του είπα, μά άκουσα πολλά κι έν- 
διαφέροντα πράγματα γιά τήν συμμετοχή τοϋ Καλπή στο έγκλημα.

Τότε μέ διέταξε νά υποβάλω τό δελτίο μου.
Μέ τό αδιάκοπο κυνηγητό ό Τζιμένης άπελπίσθηκε πώς θά πιαστή κι άρ

χισε νά άπειλή καί νά έκβιάζη τον Καλπή.
—"Αν πιαστώ θά κάνω άποκαλύψεις, έγραφε στά μηνύματα πού τοϋ έστελ

νε μέ τούς ανθρώπους του. "Ωσπου άναγκάσθηκε ό Καλπής νά βιαστή καί νά τον 
φυγαδεύση στο έξωτερικό.

"Ετσι ό Τζιμενής μέ τή δραπέτευσί του πέτυχε δυο πράγματα. Τήν έλευθε- 
ρία του, καί άρκετά χρήματα γιά τις έπιχειρήσεις τοϋ λευκού θανάτου, μέ συνε
ταίρο πάντοτε τον Πέτρο Σαρίκο, πού όπως μάθαμε αργότερα τοϋ έστελνε πο
σότητες ναρκωτικών στήν Αίγυπτο.
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’Από τό δελτίο μου, μέ οσα ακόυσα στο σπίτι της Γκέρτας, μέ κάλεσε ό ανα
κριτής στο γραφείο του νά τοΰ άναφέρω καί προφορικώς τούς εκβιασμούς πού της 
έκανε ό Κάλπης καί τότε τον κάλεσε για άνάκρισι. 'Ο Κάλπης έπεφτε διαρκώς σέ 
άντιφάσεις καί ό άνακριτής διέταξε τήν προφυλάκισί του.

Μετά λίγες μέρες άρχισα νά παίρνω κι εγώ άπειλητικά μηνύματα από τον 
Κάλπη, γιατί μέ θεωρούσε αποκλειστικά υπεύθυνο γιά τήν κράτησί του.

"Υστερα άπό τήν δραπέτευσι του Τζιμενή καί τήν προφυλάκισί τοΰ Κάλπη 
δεν ύπήρχε πιά λόγος νά άσχολοΰμαι μέ άνθρώπους τοΰ κύκλου τους, καί ξαναγύ- 
ρισα στήν όδό Φίλωνος, στο σπίτι τοΰ δολοφόνου. "Ισως κάτι νά έβγαζα άπό τή γυ
ναίκα του, πού τήν μάστιζε τώρα ή πείνα καί ή κακομοιριά, γιατί ό Κάλπης πού 
είχε άναλάβει τά έξοδά της, δπως είχα πληροφορηθή, τήν έγκατέλειψε δπως καί 
ό σπιτονοικοκύρης της τήν έβγαλε άπό τό σπίτι. Τήν βρήκα έγκατεστημένη μέ τά 
παιδιά της σ’ ένα υπόγειο τής όδοΰ Καραίσκου άριθ. 226.

’Από τήν παρακολούθησι στήν καινούργια κατοικία της είδα πώς σχετιζό
ταν μέ κάποιο γείτονά της, γκαρσόνι σέ καφενείο στή Δημοτική ’Αγορά Πειραι
ώς, τον Αύγερή. "Αρχισα νά συχνάζω στο καφενείο, γνωριστήκαμε σιγά - σιγά, γ ί
ναμε φίλοι κι δταν κατάλαβα πώς ήταν καιρός έφερα τήν κουβέντα γύρω άπό τό 
έγκλημα καί τό δολοφόνο.

— Μή συζητάς γ ι’ αύτό τό κάθαρμα. Σκότωσε άδικα τον άνθρωπο κι’ άφησε 
τά παιδιά του καί τήν γυναίκα του στούς δρόμους. ’Εγώ δ,τι μπορώ τούς βοηθώ.

— Καί ποΰ νά βρίσκεται ό δολοφόνος; τον ρώτησα.
— Τώρα ! Άπό τον Δεκέμβριο έφυγε. Είχαν κανονίσει οί άνθρωποί του μέ τον 

λοστρόμο τοΰ « ’Ιφιγένεια» καί τον πέρασε λαθρεπιβάτη. 'Όπως μοΰ είπε ή γυναίκα, 
του, πήγε στή μάννα του, στο Κάιρο.

Δέν ζήτησα περισσότερα άπό τον Αύγέρη γιά νά μή ύποψιασθή.
Τις αύθόρμητες πληροφορίες του διεσταύρωσα καί άπό άλλη πηγή, διαπιστώ

νοντας πραγματικά δτι ή μητέρα του βρισκόταν άπό πολλά χρόνια στήν Αίγυπτο 
ξαναπαντρεμμένη μέ κάποιο έμπορο Κορμά. ’Έπρεπε δμως νά διαπιστωθή άκόμη 
πιο θετικά ή πληροφορία, γ ι’ αύτό πήγα στο αιγυπτιακό προξενείο Πειραιώς καί 
συνάντησα τον γραμματέα φίλο μου Κλέποπα.

•— Θέλω νά μάθω αν ύπάρχη κάποιος Κορμάς έμπορος στο Κάιρο.
Ό  φίλος μου σκέφθηκε λίγο καί μοΰ είπε:
—’Εγώ δέν γνωρίζω τέτοιο πρόσωπο, μά μποροΰμε νά πληροφορηθοΰμε άπό 

τήν Αστυνομία τοΰ Κάιρου.
Μετά λίγες μέρες ό φίλος μου, ικανοποιημένος πού μέ εξυπηρετούσε, μοΰ 

έδωσε μαζί μέ τήν πληροφορία καί τήν άκριβή διεύθυνσι τοΰ έμπόρου Κορμά στο 
Κάιρο: οδός Κάμελ άριθ. 192.

Μέ τις τελευταίες αυτές πληροφορίες έγραψα τό δελτίο μου καί τό παρέδωσα 
στον υποδιοικητή μου Νικόλαο Τσαγκλή.

Τήν ΐδια έποχή μάς άπασχολοΰσαν κ ι’ άλλες δύο υποθέσεις, έπίσης σοβαρές. 
Μ ιά δολία χρεωκοπία πάνω άπό εκατομμύριο τοΰ έμπόρου Πειραιώς Σαχίνη, καί 
ένός Βαρούκα γιά μεγάλη κατάχρησι. Καί οί δύο, δπως έμαθα άπό θετικές 
πληροφορίες, είχαν καταφύγει στήν Αίγυπτο καί ύπέβαλα τά δελτία μου στον 
ύποδιοικητή τής ’Ασφαλείας Νικόλαο Τσαγκλή.

— Ευκαιρία, μοΰ είπε ό άστυνόμος, νά ξετρυπώσης εκεί καί τον Τζιμένη.
Τήν έπομένη ύπέβαλα άναφορά μέ δλα τά δικαιολογητικά καί τις διευθύνσεις

τών καταδιωκομένων στήν 'Υπηρεσία μου, γιά νά έγκρίνη τό ’Αρχηγείο τήν άναχώ- 
ρησί μου γιά τήν Αίγυπτο.

"Υστερα άπό λίγες μέρες μέ έκάλεσε στο γραφείο του ό τότε Διευθυντής, ό 
σεβαστός τέως άρχηγός τοΰ Σώματος κ. ’Ιωάννης Σπύρου.
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—’’Ηλθε Δουκάκη ή διαταγή άπό τό ’Αρχηγείο. Μπορείς νά φύγης μέ τό 
πρώτο πλοίο τής γραμμής. Σοΰ εύχομαι καλή επιτυχία.

Εφοδιασμένος μέ δλα τα καταδιωκτικά έ'γγραφα του 'Υπουργείου Δικαιο
σύνης, τήν έπομένη το άπόγευμα άνεχώρησα για τήν χώρα τού Νείλου. "Υστερα 
άπό δυο μερόνυχτα ταξίδι φθάσαμε στήν ’Αλεξάνδρεια κι’ άφοϋ έτακτοποίησα τις 
άποσκευές μου στο ξενοδοχείο «Έξέλσιορ» πού θά έ'μενα, χωρίς καθυστέρησι 
παρουσιάσθηκα στο γενικό πρόξενο κ. Περικλή Σκέφερη καί του παρέδωσα τά 
δικαιολογητικά έ'γγραφα γιά τις συλλήψεις των Βαρούκα, Σαχίνη καί Τζιμένη.

'Ο Γενικός Πρόξενος κ. Σκέφερης, άφοΰ διάβασε τά έγγραφα, μέ ρώτησε.
— Γνωρίζετε τις διευθύνσεις πού μένουν;
— Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες πού έχω, ό Βαρούκας μένει στο ξενοδοχείο 

«Βρεταννία», ό Σαχίνης στο «Έμπέριαλ» καί ό Τζιμένης στο Κάιρο, οδός Κάμελ 
άριθ. 192 στο σπίτι τής μητέρας του.

— Γιά τον τελευταίο θά ένδιαφερθή το προξενείο μας στο Κάιρο, μου είπε, 
έπιστρέφοντας το καταδιωκτικό του έγγραφο. Τούς δύο άλλους πού μένουν εδώ 
στήν ’Αλεξάνδρεια μπορείτε νά τούς συλλάβετε.

— Μά πώς κ. Γενικέ χωρίς τή βοήθεια τής τοπικής ’Αστυνομίας;
— Φυσικά, είπε, ύπάρχουν οί διομολογήσεις κι’ έχουμε το δικαίωμα. Μόνον 

δταν θά εισθε έτοιμος γιά τις συλλήψεις θά πάρετε μαζί σας τον καβάση του προ
ξενείου.

Έ ν τώ μεταξύ διέταξε ένα ύπάλληλο του προξενείου νά είδοποιήση τον κα
βάση νά έλθη στο γραφείο του.

Σέ λίγο παρουσιάσθηκε ένας πανύψηλος καλοστεκούμενος γέρος μέ χρυσο
κέντητη στολή βρακοφόρου.

—"Ακούσε μπάρμπα Μούσα, τού είπε. Ό  κύριος είναι άστυνομικος άπο τήν 
Ελλάδα καί ήλθε έδώ γιά νά συλλάβη δυο κακοποιούς. Νά είσαι έτοιμος δταν θά σέ 
είδοποιήση νά τον συνοδεύσης.

—'Όπως διατάξετε κ. Γενικέ, είπε ό μπάρμπα Μούσας κ ι’ έφυγε μέ βαθειά 
ύπόκλισι.

Τήν ίδια μέρα κιόλας άσχολήθηκα γιά νά διαπιστώσω τις πληροφορίες κι’ 
δταν τίς βρήκα σωστές, τό άλλο πρωί πήρα μαζί μου τον καβάση τοϋ προξενείου 
καί τραβήξαμε γιά τό ξενοδοχείο «Βρεταννία».

— Τί θέλετε, μάς είπε ό θυρωρός.
—Τον κ. Βαρούκα.
— Νομίζω πώς είναι άρρωστος, είπε καί μάς ώδήγησε στο άριθ. 15 δωμάτιο.
'Ο Βαρούκας άνύπτοπτος μάς άνοιξε δταν κτύπησε ό θυρωρός τήν πόρτα του,

μά μόλις είδε τον καβάση κατάλαβε καί τό πρόσωπό του πήρε χρώμα πεθαμένου.
— Είσθε κρατούμενος τοΰ είπε καί νά μάς άκολουθήσετε στο προξενείο.
Μάταια προσπάθησε ό Βαρούκας νά διαμαρτυρηθή. Σέ λίγο βρισκόταν ένώπιον

τοΰ γενικού προξένου.
Ό  κ. πρόξενος άφοΰ τοΰ έδιάβασε τό ένταλμα συλλήψεως καί τήν κατηγορία 

του, τοΰ είπε.
— Τώρα θά πάτε γιά τίς φυλακές.
Τον παρέλαβα καί τον ώδήγησα στή Γενική ’Ασφάλεια (Μουχαβούζα) μ’ ένα 

έγγραφο τοΰ προξενείου δπως φροντίσουν γιά τήν μεταγωγή του στίς κεντρικές 
φυλακές τής πόλεως. ’Εκεί τον παρέδωσα στον διοικητή τής ’Ασφαλείας άστυνόμο 
κ. Florio, πού άπό τότε γίναμε φίλοι καί συνεργάτες στίς μετέπειτα έπιτυχίες.

(Συνεχίζεται)



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ! ΕΡΕΥΝΑΙ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

-------  'Τπο του ’Αστυνόμου Α' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ----------------------
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Εις ας περιπτώσεις άνευρεθή εγκαίρως αΰτοκίνητον, διό υπάρχουν ύπόνοιαι 
δτι είναι τό προκαλέσαν το άτύχημα καί ό ιδιοκτήτης του διατείνεται δτι τοϋτο δέν 
έχρησιμοποιήθη κατά τάς τελευταίας ώρας, δυνάμεθα νά έπαληθεύσωμεν ή οΰ την 
άκρίβειαν του ισχυρισμού του, διά της έξετάσεως της θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς  τοϋ 
ΰ δ α τ ο ς  τ ο υ  ψ υ γ ε ί ο υ  τ ο υ .  "Αν διαπιστωθή δτι ή θερμοκρασία του 
ΰδατος είναι αΐσθητώς άνωτέρα της τοιαύτης τοϋ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ,  τοϋτο άπο- 
τελεΐ ένδειξιν δτι τδ αΰτοκίνητον εϊχε χρησιμοποιηθή προσφάτως. Προς έπιβεβαίω- 
σιν πειραματιζόμεθα θέτοντες εις λειτουργίαν τήν μηχανήν τοϋ αύτοκινήτου περί τά 
20' καί κατόπιν καταμετροΰμεν τον δ ι α ρ ρ ε ύ σ α ν τ α  χρόνον μέχρις δτου ή θερ
μοκρασία τοϋ ΰδατος συμπέσει μετά τής τοιαύτης τοϋ περιβάλλοντος. Ό  χρόνος 
οΰτος δύναται νά παραβληθή μέ τον χρόνον ό όποιος διέρρευσεν άπό τήν στιγμήν τοϋ 
άτυχήματος. ’Ά ν τό πείραμα γίνη εις μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, θά πρέπει νά 
έ'χη σημειωθή καί ή θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α  τ ή ς  ά τ μ ο σ φ α ί ρ α ς  τ ή ς  ή μ έ- 
ρ α ς  κ α ί  τ ή ς  ώ ρ α ς  τ ο ϋ  ά τ υ χ ή μ α τ ο ς ,  διότι ό βαθμός ψύξεως τοϋ 
ΰδατος είναι σ υ ν ά ρ τ η σ ι ς  τ ή ς  δ ι α φ ο ρ ά ς  τ ή ς  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α ς .  
\0 έμπειρογνώμων, δστις θά άσχοληθή μέ τήν έν λόγω έξέτασιν, θά πρέπει νά είναι 
γνώστης των νόμων τής ψύξεως τοϋ Νεύτωνος καί νά ένθυμήται καί τον νόμον 
τοϋ Boltzman.

ΦΑΝΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Εις ας περιπτώσεις ό οδηγός μετά τό άτύχημα εξαφανίζεται μετά τοϋ αύτο- 
κινήτου του, τό άστυνομικόν έργαστήριον δέον νά καλήται, διά νά βοηθήση τον άνα- 
λαβόντα τήν διελεύκανσιν τής ύποθέσεως. Αί περιπτώσεις δέ κατά τάς οποίας 6 
οδηγός τοϋ αύτοκινήτου έ γ κ α τ α λ ε ί π ε ι  τον τόπον τοϋ τροχαίου άτυχήματος 
καί τό θΰμα, δ έ ν  ε ί ν α ι  ό λ ί γ α ι  κ α ί  π α ρ ’ ή μ ΐ ν  κ α ί  π α ν τ α χ ο ϋ  
άλλαχοΰ. Ή  φύσις των έν λόγω εγκλημάτων είναι τοιαύτη, ώστε ό άστυνομικός, 
δστις έπελήφθη τής άποκαλύψεως καί τής άποδείξεως τής ενοχής τοϋ υπευθύνου, νά 
δύναται νά έπιτύχη εις τό έ'ργον του, μόνον διά των φυσικών άποδείξεων.

Αί πληροφορίαι — καταθέσεις — των αύτοπτών μαρτύρων συνήθως έχουν 
μ ι κ ρ ά ν  ά ξ ί α ν ,  έκτός καί άν μάρτυς τις ήδυνήθη καί έλαβε τον άριθμόν τής 
κυκλοφορίας τοϋ αύτοκινήτου. Εις τοιαύτας περιπτώσεις μία κοινή, άλλά καί σπου
δαία φυσική άπόδειξις, είναι ή έκμετάλ.λευσις των τυχόν άνευρεθησομένων εις τον 
τόπον τοϋ άτυχήματος θραυσμάτων ύάλου, προερχομένων συνήθως άπό τούς φα
νούς τοϋ αύτοκινήτου. Έ κ των μικρών αύτών τεμαχιδίων τής ύάλου, ενίοτε, καθί
σταται δυνατή ή ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς  καί  ή ά π ό δ ε ι ξ ι ς  τοϋ άγνώστου αύτοκινή- 
του. Μία άπό τάς καλυτέρας καί άσφαλεστέρας μεθόδους τής έν λόγω άποδείξεως, 
είναι ή π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο ϋ  ε ν ό ς  θ ρ α ύ σ μ α τ ο ς  π ρ ο ς  τ ό  ά λ λ ο  
καί τέλος ή προσαρμογή τοϋ ά ν α σ υ σ τ α θ έ ν τ ο ς  έκ των θραυσμάτων μεγα- 
λυτέρου τεμαχίου, ε ΐ ς τ ε μ ά χ ι ο ν  ή τ ε μ ά χ ι α  τ ή ς  ύ ά λ ο υ  τ ω ν  έ χ ό ν -  
τ ω ν  τ υ χ ό ν  έ ν α π ο μ ε ί ν ε ι  έπί τοϋ φανοϋ τοϋ αύτοκινήτου ή ύάλου π α- 
ρ α θ ύ ρ ο υ ,  θ ύ ρ α ς  κλπ.

Γενικώτερον, ή συγκριτική έξέτασις τής ύάλου των φανών τοϋ αύτοκινήτου, 
ένεργεΐται έπί τή βάσει τοϋ τ ύ π ο υ  τ ο ϋ  φ α κ ο ύ  αύτών καί έκ τοϋ τ ό π ο υ ,
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καί τοϋ έτους κατασκευής του αυτοκινήτου. 'Η δυνατότης δμως αΰτη είναι σήμερον 
μ ε ι ω μ έ ν η ,  διότι άπό τοϋ έτους 1 9 3 9 ,  οί παραγωγοί των φακών — τής 
ύαλου — των φανών τών αύτοκινήτων, τούς κατεσκευάζουν κατά έ ν ι α ΐ ο ν  τ ύ 
π ο ν  καί δή άπό π λ α σ τ ι κ ή ν  ύ λ η ν .

Παλαιότερον οΐ φανοί κατεοκευάζοντο άπό ύαλον καί έκαστον έργοττάσιον
τούς κατεσκεύαζεν ί δ ι ο τ ύ π ω ς 
καί οΰτω παρήχετο ή δυνατότης νά 
προσδιορισθή καί ό τύπος τοϋ αυ
τοκινήτου. Δεν άποκλείεται μέ την 
πάροδον τοϋ χρόνου νά καταστή δυ- 
σκολώτερα ή τελείως άδύνατος ή 
διαπίστωσις τοϋ τύπου τοϋ αύτοκι- 
νήτου έκ τών έν λόγω ιχνών. ’Αλλά 
τά τεμαχίδια τής θραυσθείσης ύά- 
λου δύνανται νά έξετασθοΰν καί δι’ 
άλλων μεθόδων, τούτέστιν έπί τή 
βάσει τών φυσικών ιδιοτήτων τής 
ύάλου καί νά δοθή ούτως έξ ίσου 
ικανοποιητική βοήθεια εις τήν ’Α
στυνομίαν.

Παρά τό γεγονός δτι απάντων 
τών αυτοκινήτων σήμερον ή ύαλος 
τών φανών κατασκευάζεται έκ πλα
στικής ύλης, έν τούτοις αί ι δ ι ό 
τ η τ ε ς  κ α ί  τ ή ς  π λ α σ τ ι 

κ ή ς  ύ ά λ ο υ  είναι π ο ι κ ί λ α ι καί έντεΰθεν δυνάμεθα, έκ τής σπουδής 
αυτών, νά άποκαλύψωμεν καί νά άποδείξωμεν τό ύπεύθυνον άγνωστον αυτοκίνητον.

Δ ε ξ ι ά :  Περισυλλεγέντα θραύσματα εμπρόσθιου 
δεξιού φανού I. X. αυτοκινήτου, άναγκάσαντα ευυ
πολήπτου? μάρτυρα? νά άνακαλέσουν ένορκου? κα

ταθέσει? των.
’Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  ‘Η ύαλο? τού δεξιού έμπροσθίου 

φανού τού I. X. αυτοκινήτου.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΑΛΟΥ ΕΞ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
"Αν καί μετ’ έμφάσεως ύπεστηρίχθη δτι καί διά τών θραυσμάτων τής ύά

λου τών φανών μ ό ν ο ν  δυνάμεθα νά άποκαλύψωμεν καί νά άποδείξωμεν τήν ένοχήν 
τοϋ άγνωστου α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  τ ρ ο χ α ί ο υ  άτυχήματος, έν τούτοις, γενικώ- 
τερον, τά θραύσματα τής ύάλου δύνανται νά άποτελέσουν συχνά σοβαράς άποδείξεις 
ή ένδείξεις κ α ί  δ ι ’ ά λ λ η ς  φ ύ σ ε ω ς  έ γ κ λ ή μ α τ α .

Παλαιότερον κατά τάς διαδηλώσεις ύπέρ τής Κύπρου, έγένοντο έπιθέσεις 
καί κατά λεωφορείων τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) διότι ή 
Εταιρεία αύτη (πάουερ) έθεωρεϊτο ώς «άγγλική».

Μία εσπέραν, λεωφορείου τής (Η.Ε.Μ.) φέροντος τον άριθμόν 6893 καί 
διερχομένου την οδόν Μ. ’Αλεξάνδρου καί βαίνοντος προς τό άμαξοστάσιον, διετρήθη 
ό τής έμπροσθίας θύρας έξόδου ύαλοπίναξ κατόπιν πυροβολισμού, κατά τε τον 
είσπράκτορα καί οδηγόν. Έπιληφθέντες τής ύποθέσεως, κατόπιν αίτήσεως τοϋ 
Διοικητοΰ τοϋ ΣΤ' Παραρτήματος, διεπιστώσαμεν δτι ή διάτρησις τοϋ ύαλοπί- 
νακος δεν εΐχεν συντελεσθή διά βολίδος πυροβόλου δπλου. Μετά πάροδον 4 ημε
ρών, συνελήφθησαν ύπό τοϋ οικείου Παραρτήματος οί ύπ’ άριθ. 665.479, 665.480, 
665.481 καί 66.431, σεσημασμένοι, οίτινες ήσχολοΰντο εις τοιούτου είδους έθνι- 
κάς ένεργείας διά σφενδονών έξ έλαστικοΰ κατά τάς έσπερινάς ώρας τής 17, 19, 
21, 23 καί 24.4.56.

Τό αυτό είχεν συ μ βει καί εις ιδιοκτήτην αυτοκινήτου άνερχομένου τήν οδόν 
Διονυσίου Άεροπαγίτου. ’Εκ τής γωνίας πλήξεως τοϋ διατρηθέντος έμπροσθίου 
ύαλοπίνακος τοϋ αυτοκινήτου του, προσδιωρίσαμεν καί τό ύψος έξ ού έκσφενδο-
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νίσθη ό λίθος' ήτο ό δεύτερος όροφος οικίας, επί του εξώστου της οποίας νεαρός 
ήσκεϊτο διά της σφενδόνης του έπί των διερχομένων αύτοκινήτων.

Έ κ της σπουδής των θραυσμάτων τοϋ ύαλοπίνακος τοϋ διαμερίσματος τής 
έταιρείας «Γκρέκο», οδός "Οθωνος, άπεφάνθημεν δτι έπρόκειτο περί διαρρήξεως. 
Δεν έγένετο δεκτή ή γνώμη μας καί έχαρακτηρίσθη ώς «εσωτερική κλοπή».

Μετά πάροδον ένός καί πλέον έτους συνελήφθη, δλως τυχαίως, προς έξακρίβω- 
σιν ό ύπ’ άριθ. 640.315 σεσημασμένος, ετών 18, δστις ώμολόγησε κατά τήν πρό
χειρον έξέτασιν δτι μόνον τής «Γκρέκα» είχε κάνει τήν διάρρηξιν. Τά υπόλοιπα 
των χρημάτων, τό δλον 55 χιλ .,τά είχεν άποκρύψει εις σώμα καλλοριφέρ είςτό υπό
γειον τοϋ κινηματογράφου «Παλλάς», εις δν είργάζετο ό πατήρ του.

Κατά τάς κ λ ο π ά ς διά ρήξεως, οι δράσται είσέρχωνται πολλάκις κατόπιν 
θραύσεως τοϋ ύαλοπίνακος τής θύρας, τοϋ παραθύρου, τοϋ φεγγίτου κλπ., διό δεν 
αποκλείεται θρύμματα τής ύάλου νά πέσουν ή νά έπικολλήσουν είς τά ενδύματα αύ- 
τών καί εΐδικώτερον εις τάς άναδιπλώσεις — ρεβέρ τοϋ π α ν τ α λ ο ν ι ο ύ ,  τ ά  θ υ 
λ ά κ ι α  ή νά έπικολλήσουν επί τ ώ ν  π ε λ μ ά τ ω ν  τ ώ ν  υ π ο δ η μ ά τ ω ν  
αύτών. 'Ομοίως θρύμματα φ ι α λ ώ ν ,  π ο τ η ρ ί ω ν ,  ή ύ μ μ α τ ο ϋ α λ ί ω ν ,  
άνευρισκόμενα είς τον τόπον τής σ υ μ π λ ο κ ή ς  ή άλλων έγκλημάτων, δέον νά 
ε π ι σ ύ ρ ο υ ν  τήν προσοχήν τοϋ άνακριτοΰ — διερευνητοΰ — καί έν δεδομένη 
στιγμή νά έξετάζη καί τά πέλματα τοϋ δράστου ή τοϋ υπόπτου, μή τυχόν άνεύρη 
τοιαΰτα έπικεκολλημένα επί τών πελμάτων τών υποδημάτων αύτοΰ.

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ 
ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

’Ά ν θραύσματα ύάλου άνευρεθοΰν είς τον τόπον τοϋ άτυχήματος, καί ό οδη
γός μετά τοϋ αύτοκινήτου του έχει έξαφανισθή καί ούδέν αύτοκίνητον φέρεται ώς 
ύποπτον, ό έπιληφθείς τής ύποθέσεως δέον νά άποτανθή είς τον έμπειροτέχνην του, 
διά νά τοϋ προσδιορίση τον τύπον τοϋ φακοΰ τής ύάλου τών φανών, άπό τά έν λό
γω θραύσματα καί έξ αύτών τό έτος κατασκευής τοϋ αύτοκινήτου, τοϋ οποίου οί 
φακοί τών φανών άποτελοΰν έν άπό τά άπαραίτητα έξαρτήματά του. Τά θραύσμα
τα δέον νά συγκεντρωθούν καί νά καταβληθή προσπάθεια άναπροσαρμογής των, 
δηλονότι νά τοποθετηθή τό έν παρά τό άλλο. Εννοείται δτι ή προσαρμογή δλων τών 
τεμαχιδίων δεν επιτυγχάνεται πάντοτε, διότι, ώς είκός, δεν είναι δυνατόν νά άνευ- 
ρεθοϋν δλα, συνεπεία ά π ω λ ε ί α ς  ή π λ ή ρ ο υ ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς .  Διό καί 
ενίοτε ή άνασύστασις τής ύάλου λαμβάνει τήν μορφήν ό δ ό ν τ ω ν  π ρ ι ο ν ι ο ύ ,  
διότι προσαρμόζονται δύο, άλλ’ ελλείπει τό τρίτον κ.ο.κ.

Διά νά έργασθώμεν άνέτως — τρόπος τοϋ λέγειν — κατά τήν προσπάθειαν 
τής προσαρμογής τών θραυσμάτων, έν έκαστον έξ αύτών, όταν διαπιστώνωμεν 
δτι προσαρμόζεται, τό έπικολλώμεν επί διαφανούς ταινίας (sckohs) ή άλλης πλα
στικής ουσίας. Συνήθως ή ύαλος τών φανών τών αύτοκινήτων φέρει τά ε μ π ο ρ ι 
κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α ,  τό έ μ β λ η μ α  καί τό όνομα τοϋ έργοστασίου παραγωγής, 
τήν π ό λ ι ν ή τήν χ ώ ρ α ν  είς ήν εύρίσκεται τό έργοστάσιον καί είς πλείστας 
περιπτώσεις τον άριθμόν ά δ ε ι α ς  έ γ κ ρ ί σ ε ω ς  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  τοϋ τύ
που, ύπό τής άρμοδίας κρατικής ύπηρεσίας. Αί έν λόγω ένδείξεις εύρίσκονται είς τό 
ανω ή κάτω μέρος τής ύάλου τοϋ φανοΰ καί δύνανται νά έχουν έμφάνισιν « έ σ ώ -  
γ λ υ φ ό ν  ή ά ν ά γ λ υ φ ο ν » .  Τό άστυνομικόν έργαστήριον δέον νά έχη είς τό 
αρχεΐον του συλλογήν τών πλέον κοινών τύπων τής ύάλου τών φανών τών αυτο
κινήτων, διά νά δύνανται τά περισυλλεγόμενα θραύσματα νά συγκριθοΰν μετά τών 
τής συλλογής. ’Ά ν καταλήξωμεν είς θετικόν άποτέλεσμα, δυνάμεθα, έν συνεχεία,ν 

συμβουλευθώμεν τούς καταλόγους τών έργοστασίων, κατασκευής τών φακών 
τών φανών τών αυτοκινήτων καί έξ αύτών νά διαπιστώσωμεν τον τ ύ π ο ν  καί τή
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μ ά ρ κ α ν  των αυτοκινήτων τα όποια χρησιμοποιούν τον έν λόγω τύπον τής ύά~ 
λου ευθύς έξ αρχής ή μεταγενεστέρως. 'Ως είκός καί ή διαπίστωσις αΰτη έχει την 
άξίαν της, διότι ό έπιληφθείς τής ύποθέσεως, θά έντοπίση τήν ερευνάν του εις ώρι- 
σμένον τ ύ π ο ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ,  αν καί δεν άποκλείεται ό άριθμός των άνα- 
ζητηθησομένων αυτοκινήτων να είναι καί πάλιν πολύ μεγάλος.

Καί εις τήν έν λόγω περίπτωσιν ή διαπίστωσις αότη δεν χάνει τελείως τήν 
άξίαν της. 'Η έξέτασις όμως των θραυσμάτων τής ύάλου σπανίως είναι τόσον άπλή, 
όσον εμφανίζεται έκ πρώτης οψεως, ιδιαιτέρως δέ όταν τα άνευρισκόμενα δέν φέ
ρουν τάς πλέον χαρακτηριστικάς ένδείξεις, δηλονότι όνομα έργοστασίου, χρονολο
γίαν κλπ. άλλ’ άποτελοΰνται μόνον άπό μικρά τεμαχίδια. Έν τοιαύτη περιπτώσει, 
ή ερευνά άναγκαστικώς θά είναι έκτεταμένη καί μακροχρόνιος. ’Ά ν άνεύρωμεν 
ομοιότητά τινα, δέον νά θεωρηθή ώς μ ε γ ά λ η  έ π ι τ υ χ ί α ,  ώς προς τον περιο
ρισμόν του χρόνου τής άναζητήσεως.

Τό σχήμα των φακών προσδιορίζει τάς πιθανότητας, άλλά συχνά άνευρίσκον- 
ται πέντε ή καί περισσότερα σχήματα εχοντα ομοιότητα. Ή  κ υ ρ τ ό τ η ς  τής ύά
λου του φακού των φανών εις τοιαύτας περιπτώσεις, ένέχει ποιάν τινα άξίαν. Προς 
τον σκοπόν τούτον χρησιμοποιείται ίδιον οργανον, σ φ α ι ρ ό μ ε τ ρ ο ν  όνομαζό- 
μενον ή ό κ α ν ώ ν  τ ή ς  Γ ε ν ε ύ η ς  (ειδικόν οργανον μετρήσεως φακού, ού
τως όνομαζόμενον). Καλόν είναι νά γνωρίζωμεν ότι ή κυρτότης τών φακών τών 
φανών είναι δ ι ά φ ο ρ ο ς  εις τά διάφορα γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά  π λ ά τ η .

Αί άνωτέρω καταμετρήσεις δέν είναι άπόλυτοι, άλλά μάς δίδουν μόνον μίαν 
ι δ έ α ν ,  διό πρέπει νά έγκαταλείπωνται, οσάκις μόνον μ ι κ ρ ά  ί δ ι ά φ ο ρ ά  ί 
διαπιστοΰνται μεταξύ τών έξεταζομένων διαφόρων τεμαχιδίων τών θραυσμάτων.

Μεγάλως έξυπηρετεΐται έπίσης τό άστυνομικόν έργαστήριον καί άπό τήν συλ
λογήν φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν  τών διαφόρων τύπων τών φακών. Αί φωτογραφίαι, 
(εις φυσικόν μέγεθος) δέον νά άπεικονίζουν τήν έ μ π ρ ο σ θ ί α ν  καί τήν π λ α 
γ ι ά ν  όψιν τών φανών, αρχειοθετούνται δέ άναλόγως τού μ ε γ έ θ ο υ ς ,  τού σ χ ή 
μ α τ ο ς ,  τού έ ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  π α ρ α γ ω γ ή ς ,  τής τ ο π ο θ ε σ ί α ς  τού 
έργοστασίου κλπ.

Κατά τήν σύγκρισιν τών θραυσμάτων τής ύάλου τών φανών τού αύτοκινή- 
του, μεθ’ ύάλου φανού τής συλλογής, καλόν είναι όπως προσέξωμεν ώρισμένα ση
μεία. Κατ’ άρχήν δέον όπως έξετάσωμεν τά άκρα τής περιφερείας έξ ών συγκρα- 
τεΐται ή έξ ών άφαιρεΐται ή ύαλος καί έν συνεχεία νά τά έξετάσωμεν μέ γωνιόμε- 
τρον. Τό πρίσμα δέον νά μελετηθή καί νά έξετασθοΰν όμοΰ καί αί ραβδώσεις μετά 
τής γενικής κυρτότητος ή κοιλότητος τού φακού τού φανού.

Εις ήν περίπτωσιν έ'χομεν κυκλικούς φακούς φανών καί όταν έχουν έναπομεί- 
νει έπί τού μεταλλικού πλαισίου τεμαχίδια ύάλου, δυνάμεθα, έκ τής σπουδής αύτών, 
νά πιθανολογήσωμεν τήν διάμετρον τών φακών αύτών. *Η διαπίστωσις αυτή έχει 
άξίαν τινά διά τον διερευνητήν, διότι δύναται νά συμβουλευθή τούς καταλόγους εις 
τούς οποίους άναγράφεται ή διάμετρος τών φακών. Τό ειδικόν οργανον μετρήσεως 
τών φανών τής Γενεύης, μάς δίδει μ ό ν ο ν  κ α τ ά  π ρ ο σ έ γ γ ι σ ι ν  μ ί α ν  
ι δ έ α ν  περί τής διαμέτρου τού φανού λόγω τού τρόπου τής κατασκευής των υπό 
τών έργοστασίων. Τό οργανον μετρήσεως τής Γενεύης χρησιμοποιείται άποτελε- 
σματικώς έπί φακών έχόντων κατασκευασθή μ έ μ ε γ ά λ η ν  ά κ ρ ί β ε ι α ν .

Λαμβάνοντες ώς βάσιν τά άνευρεθέντα θραύσματα, άτινα άπετέλουν ένιαΐον 
τμήμα τής περιφερείας τού φακού, χαράσσομεν έπί φύλλου χάρτου διά μολυβδίδος 
τήν διάμετρον αύτών. Σύρομεν τήν εύθείαν γραμμήν ΑΒ καί ένώνομεν ουτω τά 
άκρα τού τόξου. Έ πί τής έν λόγω χορδής, σύρομεν μίαν κάθετον, διχοτόμον. Ή  
κάθετος χαράσσεται διά τοποθετήσεως διαβήτου έπί τού σημείου (Α) καί κατό
πιν σύρομεν μίαν άκτίνα τόξου κατά τό ήμισυ τού ΑΒ. Έπαναλαμβάνομεν τό αυτό
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θέτοντες τον διαβήτην εις τό σημεΐον Β. Κατόπιν ένώνομεν έσωτερικώς τα άκρα 
των τόξων καί μετρώμεν τάς άποστάσεις (AM) καί (ΜΝ). Επειδή έξ οίουδήπο- 
τε σημείου τοΰ κύκλου καί άν σύρωμεν γραμμήν προς τήν διάμετρον αύτοΰ δ ι α- 
χ ω ρ ί ζ ο μ ε ν  τον κύκλον εις δύο ΐσα μέρη, δυνάμεθα νά πολλαπλασιάσωμεν τήν

ΑΜ2διάμετρον (Δ) διά του τύπου : Δ =  -|- ΜΝ

’Επειδή όμως (ΜΝ) καί (ΑΝ) είναι συνήθως μικραί τιμαί, ή άνωτέρω μέ
θοδος μάς δίδει χ ο ν δ ρ ο ε ι δ ώ ς  κ α τ ά  π ρ ο σ έ γ γ ι σ ι ν  τήν διάμετρον τοΰ 
φακοΰ. Ού μήν άλλά μάς εξυπηρετεί κατά τάς άναζητήσεις, ιδίως διά φακούς των 
οποίων ή διάμετρος διαφέρει έν ή περισσότερα εκατοστά.

"Οταν ό τύπος τοΰ φακοΰ προσδιορισθή, δυνάμεθα νά κατασκευάσω μεν έκ 
πλαστικής ύλης εν ο μ ο ί ω μ α  αύτοΰ καί νά τό έπιδείξωμεν εις τό δικαστήριον. 
Τά θραύσματα τής ΰάλου τά άνευρεθέντα εις τον τόπον τοΰ άτυχήματος τά έ π  ι - 
κ ο λ λ ώ μ ε ν  έπί πλαστικής ΰλης έ ν  έ κ α σ τ ο ν  μετά τοΰ προσαρμοζομένου 
προς αυτό ό μ ο ι ο υ  τ ο υ  καί όλα όμοΰ τά έπιδεικνύομεν επίσης εις τό δικαστή
ριο ν.

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

"Αν άνευρεθή αύτοκίνητον τοΰ οποίου ή ύαλος των φανών ή ό φακός είναι 
τεθράυσμένος καί έχουν έναπομείνει έπί τοΰ μεταλλικοΰ τμήματος τοΰ φανοΰ εί- 
σέτι θραύσματα τής ύάλου, σύγκρισις των έν λόγω θραυσμάτων δέον νά γίνη μετά 
των άνευρεθέντων εις τον τόπον τοΰ άτυχήματος. Προς άποφυγήν συγχύσεως καί 
άμφισβητήσεων, έκαστον θραΰσμα δέον νά σημειοΰται δι’ ένός ένδεικτικοΰ άριθμοΰ. 
Τά θραύσματα έκ τοΰ τόπου τοΰ άτυχήματος, δέον νά διαφυλάσσωνται κεχωρισμέ- 
νως καί νά σημειοΰνται καί ταΰτα δι’ ένδεικτικών άριθμών ή άλλων σημείων. Έν 
συνεχεία, προσπάθεια καταβάλλεται διά τήν άνεύρεσιν τεμαχιδίων άτινα θά προ- 
σαρμόζωνται τό έν παρά τό άλλο.

’Αλλά συνήθως, εν ή δύο ζεύγη έκ των άνευρισκομένων θραυσμάτων προ
σαρμόζονται, άλλ’ ή προσαρμογή δέν είναι τόσον κατάδηλος εις τόν μή ή σ κ η μ έ
ν ο ν ο φ θ α λ μ ό ν  καί συνεπεία ταύτης μετά δυσκολίας πείθεται καί ό δικα
στής. 'Η ατέλεια αότη όμως οφείλεται εις τόν τρ ό π ο ν κατά τόν όποιον θ ρ α ύ ε -  
τ α ι  ή ύ α λ ο ς  καί συνήθως όταν ή γραμμή τής θραύσεως ε ί ν α ι  ε ύ θ ε ΐ α  
καί άνευ εμφανών χαρακτηριστικών καμπύλών. 'Η κοινή θραΰσις τής ύάλου είναι 
κατά τό πλεϊστον έμφανής κατά τήν έγκαρσίαν τομήν αύτής. Έκάστη έπιφάνεια 
θά έχη χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ς  ε γ κ ά ρ σ ι ά ς  κ α μ π ύ λ α ς  τ ο μ ά ς τ ά ς  
κ α λ ο υ μ έ ν α ς  « π λ ε υ ρ ι κ ά  ί χ ν η » .

(  Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ
_________ Ύπό τοϋ Ύτπχστυνόμου Λ' κ. ΙΩANNOY ΡΑ· Ι~ Κ Ο Υ --------------

Οταν πριν άπο πέντε χρόνια, τον Αύγουστο τοΰ 1959, είχαμε την ευτυχία νά 
παραστοϋμε στην τελετή τής λήξεως τής Β' κατασκηνωτικής περιόδου των 

παιδικών κατασκηνώσεων τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, πού βρίσκονται 
στον "Αγιο Άνδρέα, μας δόθηκε ή εύκαιρία νά γράψουμε λεπτομερώς γ ι’ αυτές 
σέ τεύχος τοϋ περιοδικού μας πού κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Μέ συγκίνησι φέρνουμε στή μνήμη μας τις εύχάριστες ώρες πού τότε περά
σαμε καί γ ι’ αυτό, δταν έφέτος λάβαμε άπο τον αρχηγό τών κατασκηνώσεων, ’Α
στυνόμο Α' κ. Άθανασόπουλο, μια πρόσκλησι για νά παραστοϋμε σέ παρόμοια 
γιορτή, νοιώσαμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί, δστερα άπδ τόσα χρόνια θά βρισκόμασταν 
ξανά γιά λίγο σέ ένα γνώριμο περιβάλλον, σέ ένα εντελώς δικό μας, οικογενειακό 
περιβάλλον.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, εΰγνώμονα στρέφουμε τή σκέψι μας στον δημιουργό 
τών παιδικών κατασκηνώσεων, στον άείμνηστο ’Αρχηγό μας Νικόλαο Κόκκινο. ’Ε
κείνος συνέλαβε τήν ιδέα καί εκείνος μέ τή γνωστή του ύπομονή, έπιμονή καί μα
χητικότητα τήν έκανε ζωντανή πραγματικότητα. ’Εμείς οΐ άστυνομικοί, πού ζή- 
σαμε άπο κοντά τό δημιουργικό του γενικά έργο, άλλά καί τά παιδιά μας πού άπή- 
λαυσαν καί άπολαμβάνουν τά άριστα άποτελέσματα τών κατασκηνώσεων, εύλαβι- 
κά μνημονεύουμε αύτή τή στιγμή τό ονομά του.

Γράφαμε τότε : «Σ ’ αύτόν πού είχε τή σκέψι τής δημιουργίας τής παιδικής 
κατασκηνώσεως, υπήρχε καί καλή πρόθεσις καί ψυχική διάθεσις, άλλά πριν άπ’ 
δλα ύπήρχεν δρεξις γιά δουλειά. . . Πίστευε σ’ ένα σκοπό καί μέ τήν προσωπική 
του φροντίδα έθεσε τά θεμέλια τής έπιτυχίας». Καί κλείναμε τό σχετικό μέρος μέ 
αυτές τις γραμμές : « ’Εμείς οί νεώτεροι άξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί 
υπάλληλοι, διαπιστώνοντες τό στοργικό ένδιαφέρον τών προϊσταμένων μας καί ιδία 
τοΰ ήγήτορος τοΰ Σώματος, νοιώθουμε τις καρδιές μας νά πάλλουν άπο ένθουσιασμό, 
γιατί, δσο κι αν θέλουμε νά τό άποκρύψουμε, πιστεύουμε πώς κάποτε θά μας δοθή 
ή εύκαιρία νά συνεχίσουμε τό έργο πού αυτοί άρχισαν. Κι δταν στις σκέψεις μας 
πρυτανεύη ή πίστις μας καί ή έμπιστοσύνη προς τούς ηγήτορες, άναμφίβολα τό 
μέλλον τής ’Αστυνομίας θά είναι λαμπρό άπο κάθε άποψι. Ευχόμαστε μόνον, μέσα 
άπο τήν καρδιά μας, ό μελλοντικός ήγήτωρ τοΰ Σώματος νά βαδίση στά άχνάρια 
τοϋ σημερινού μας ’Αρχηγού καί νά αύξήση τά πεπραγμένα του, γιατί έτσι μόνο 
θά δοΰμε τήν άστυνομική σημαία νά κυματίζη περήφανα στά μεσούρανα, χωρίς 
φόβο χέρι άνθρώπινο ποτέ νά τήν ύποστείλη».

Νοιώθουμε είλικρινά υπερηφάνεια καί αισθήματα ψυχικής άνατάσεως νά κα
τακλύζουν τό Είναι μας, διαπιστώνοντας τό πόσο, υστέρα άπο πέντε χρόνια, οί 
σκέψεις μας έκεΐνες υπήρξαν προφητικές καί τό πόσο έπαλήθευσαν. Γιατί, τό νά 
γράψουμε σήμερα τά ίδια λόγια θά ήταν περιττό, άφοΰ τά πράγματα καί τά έργα 
τών συνεχιστών τοΰ μακαρίτου ’Αρχηγού μας άποδεικνύουν περίτρανα τό πόσο 
δημιουργικά καί άποτελεσματικά συνεχίζεται ή πορεία τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. 
Σ’ δλους τούς τομείς τής άστυνομικής δραστηριότητος, παρατηρεΐται ένας πρωτοφα
νής οργασμός καί γιά μιά άκόμη φορά ύπερηφάνως μπορούμε νά δηλώνουμε έπι- 
σήμως καί δημοσίως δτι έχουμε τήν τιμή καί τήν ευτυχία νά υπηρετούμε σ’ ένα τό
σο δοξασμένο καί πολιτισμένο Σώμα.
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Πιθανόν νά έπεκταθήκαμε λίγο στον πρόλογό μας, τό θεωρήσαμε όμως απα
ραίτητο. Θελήσαμε νά συνδέσουμε τό παρελθόν μέ τό παρόν καί νά άποδείξουμε, 
κατά κάποιο τρόπο, τό πόσο τό πρώτο έπηρεάζει τό δεύτερο. Κι’ αν άκόμη σέ με
ρικούς φαινόμαστε ότι μιλάμε μέ πάθος γιά τό Σώμα μας, άς μάς συγχωρήσουν 
αύτή μας την άδυναμία. Ναί, μιλάμε καί θά μιλάμε μέ πάθος, γιατί άγαπήσαμε καί 
άγαποϋμε τό Σώμα πού ύπηρετοΰμε, σάν κάτι τό ξεχωριστό στην έλληνική κοι
νωνία. Καί έπειδή τό άγαπάμε μέ πάθος, γ ι’ αύτό είμαστε βέβαιοι γιά τήν μελλον
τική του προκοπή.

Καί τώρα, όλοι εσείς πού διαβάζετε αυτές τις φτωχικές γραμμές, άστυνο- 
μικοί καί μή, έλάτε μαζί μας, πάμε στον "Αγιο Άνδρέα, έκεϊ πού μιά παιδική κυ
ψέλη περιμένει νά βρεθούμε γιά λίγο κοντά της, νά πάρουμε μέρος στη γιορτή της.

** *

Τό άπόγευμα τής 5 - 9 - 1964, άφοΰ έπιβιβασθήκαμε τών λεωφορείων της Μη
χανοκινήτου 'Υποδιευθύνσεως, πού είχαν διατεθή γιά τήν μεταφορά τών 

προσκεκλημένων στή γιορτή γονέων, φίλων καί συγγενών, ξεκινήσαμε, γύρω στις 
17.45', καί υστέρα άπό μιά περίπου ώρα φθάσαμε έξω άπό τον χώρο τής κατα- 
σκηνώσεως. Δεξιά καί άριστερά στήν πόρτα τής εισόδου, δύο εύσταλεΐς φουστα- 
νελλοφόροι κατασκηνωταί μάς ύποδέχθηκαν έγκάρδια καί μάς καθοδήγησαν στον 
ειδικό χώρο τής γιορτής. 'Υποβάλαμε τά σέβη μας στον άρχηγό τής κατασκηνώ- 
σεως, πού, παρά τό πρόσφατο πένθος του (πέθανε τήν προηγουμένη ό άδελφός του), 
πηγαινοερχόταν καί φρόντιζε γιά τήν ρύθμισι καί τής πιο μικρής λεπτομέρειας. 
Χαιρετίσαμε τον φίλτατο ύγειονομικό άξιωματικό ’Αστυνόμο Α' κ. Άναγνωστά- 
κην, πού ολόκληρο τό καλοκαίρι παρέμεινε στις κατασκηνώσεις παρέχοντας τις 
επιστημονικές του γνώσεις, μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν εύγένεια καί καταδεκτικό
τητα, καί ένώ οί άλλοι κατέλαβον τις θέσεις τους, εμείς, άπό δημοσιογραφικό κα
θήκον, κάναμε μιά βόλτα σ’ όλη τήν περιφραγμένη έκτασι τής κατασκηνώσεως γιά 
νά δούμε μέ τά μάτια μας τις προόδους πού σημειώθηκαν έδώ καί πέντε χρόνια.

** *

Ο ήλιος γέρνει προς τή δύσι του, χρυσώνοντας μέ τις τελευταίες του άκτΐνες 
τον ορίζοντα. Μολονότι ένας πυρετός προετοιμασίας κατέχει όλους, καθώς 

μικροί καί μεγάλοι ρίχνουν τις τελευταίες ματιές καί παίρνουν τις στερνές συμβου
λές, νοιώθεις νά συγκεντρώνεται τό πνεύμα σου καί νά σκιρτά ή καρδιά σου. Μακρυά 
άπό τό άγχος τής τρανής πολιτείας, βρίσκεις έδώ μιά άπαλή ψυχική γαλήνη, κα
θώς τριγυρνάς κάτω άπό τά πεύκα καί έξετάζεις τον όλο χώρο μέ τις φρεσκοβαμ- 
μένες έγκαταστάσεις του. Λίγο πιο κάτω τό κύμα τής θάλασσας, καθώς κτυπάει 
άφρισμένο στήν άκτή, δίνει τήν έντύπωσι συμφωνικής συναυλίας, πού τήν συνοδεύ
ουν παιχνιδιάρικα καί άρμονικά οί φωνές τών μικρών παιδιών τής κατασκηνώσεως. 
Ψηλά στον ούράνιο θόλο κάποιο άστέρι πρόβαλε, καθώς τά φώτα τής κατασκηνώ
σεως άναψαν.

Σ’ αύτόν έδώ τον χώρο, τών 18 περίπου στρεμμάτων, κάθε χρόνο τά παιδιά 
τών άστυνομικών περνούν, κατά περιόδους, τρεις έβδομάδες χαράς καί κεφιού, κά
τω άπό τήν έπίβλεψα καί παιδαγωγική φροντίδα είδικώς επιλεγμένου προσωπι
κού. Αύτός έδώ ό χώρος πληροί σχεδόν άπόλυτα τούς όρους μιάς συγχρονισμένης 
κατασκηνωτικής έγκαταστάσεως. Θά πρέπει νά σημειωθή ότι ή λειτουργία τών 
παιδικών κατασκηνώσεων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων έλέγχεται καί πα- 
ρακολουθεΐται άπό τις άρμόδιες ύπηρεσίες τού 'Υπουργείου Εσωτερικών καί Κοι
νωνικής ΙΙρονοίας.

"Εχει άνάγκη ένός τέτοιου υγιεινού περιβάλλοντος τό παιδί. 'Η ψυχή του έδώ 
άποτοξινώνεται, γεμίζει άπό χαρωπές εικόνες, άποκαθίσταται ή κλονισμένη υγεία
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του, πλουτίζεται μέ ωραία ήθικά, κοινωνικά καί έθνικά συναισθήματα ό έσωτερι- 
κός του κόσμος. Σφυρηλατεΐται ό χαρακτήρας, καλλιεργείται ή φιλία, ή συνεργα
σία, ή έννοια τής εύθύνης καί τής ομαδικής καί άτομικής τάξεως. Έδώ τό παιδί 
αναπτύσσει τον αύτοσεβασμό καί ελαττώνει τις έγωιστικές τάσεις. Έξάπτεται ή 
φιλοτιμία καί πρωταγωνιστούν ή άμιλλα καί ή άλληλοβοήθεια. 'Η θέλησις, αυτό 
τό άτίθασσο πράγμα, λυγίζει καί μαθαίνει νά ύπακούη.

Περισσότερα άπό άλλοτε τά κτίρια καί οί σκηνές καί όλα λουσμένα στην 
τάξι καί τήν καθαριότητα, εσωτερικά καί έξωτερικά. Τό ήμερήσιο πρόγραμμα, πού 
τό διαβάζει κανείς καθώς είναι άνηρτημένο σέ μιά πινακίδα, είναι μελετημένο άπό 
κάθε πλευρά καί παρέχει τήν εύχέρεια στον μικρό κατασκηνωτή νά άποκτήση μιά 
κοινωνική οντότητα. Κάτω άπό τό πρόγραμμα διαβάσαμε καί τό μενοΰ τής ήμέρας. 
’Αξίζει τον κόπο νά σάς τό μεταφέρουμε : Πρωινό : γάλα - κακάο - μαρμελάδα. 
Γεϋμα : μακαρόνια - κιμάς - τυρός - καρπούζι - καταΐφι. Δεΐπνον : παιδάκια - ρύζι 
βουτύρου - φρούτο.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμμιά κριτική, άπλούστατα ένα θερμό εύχαριστώ 
σ’ όλους εκείνους, πού μέ τήν ήθική ή υλική συμπαράστασί τους ένισχύουν τις παι
δικές κατασκηνώσεις.

** *

Γύρω στις 18.50' βλέπουμε άπό μακρυά νά προσέρχεται ό Διευθυντής τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Εύάγγελος 

’Αναστασίου, τον όποιον καί συνοδεύει στήν θέσι του ό κ. Άθανασόπουλος. 'Η 
ώρα τής ένάρξεως τής γιορτής πλησιάζει. Καιρός νά γυρίσουμε στη  θέσι μας, τήν 
οποία όμως γρήγορα άλλάξαμε, λόγω ψύχους, καί πήραμε άλλη, κοντά στις μικρο- 
φωνικές εγκαταστάσεις, όπου καί νοιώθαμε πιο άνετα. Τά πάντα είναι έτοιμα.

Στο μικρόφωνο πλησιάζει κάποιος νεαρός. Είναι ό κομπέρ τής βραδυάς καί 
καθώς πληροφορούμεθα είναι γυιός τέως αστυνομικού. ’Ονομάζεται Καραμπάς καί 
έκτελεϊ χρέη ύπαρχηγοΰ τής κατασκηνώσεως. Μέ άπλά καί έ'μμετρα λόγια μάς κα

λωσορίζει. Γύρω άπό τή 
σημαία καθ’ ομάδες τά 
παιδιά μέ επί κεφαλής τούς 
ομαδάρχες καί κοινοτάρχες 
των, είναι έτοιμα γιά τήν 
υποστολή. Ή  εξαίρετη Φι
λαρμονική τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, ΰπό τήν διεύθυνσι 
τού αρχιμουσικού μας Ύ - 
παστυνόμου Α' κ. Μπουκου- 
βάλα, παιανίζει τό γνωστό 
θούριο τής υποστολής. Με
τά τήν υποστολή, καί ένώ 
προπορεύονται έξη φουστα- 
νελλοφόροι κρατώντας τήν 
σημαία καί άκολουθοΰν δυο 
κοπέλλες ντυμένες μέ πα- 
λαιές ελληνικές ενδυμασίες, 
άρχίζει ή παρέλασις. Κα
θώς χειροκροτούμε ζωηρά 
τά παιδιά μας, πού παρε

λαύνουν μπροστά μας καμαρωτά καί μέ τό βλέμμα σπινθηροβόλο, νοιώθουμε ΐ-

Κυρίαι τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώ;, ό κ. Αναστασίου, ό κ. Ά -  
θανασόπουλος κ.ά. παρακολουθούν τήν τελετήν.
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διαίτερη χαρά, γιατί διαβλέπουμε σ’ αυτά τούς συνεχιστάς της τρισένδοξης ελληνι
κής κληρονομιάς.

’Ακολουθεί το τραγούδι «νά ή ζωή πού δεν τη νοιώθει οποίος δεν έζησε μα
ζί μας» καί μετά πάλιν ό κ. Καραμπάς, μέ μιά πολύ επιτυχημένη έμμετρη σάτιρα, 
παρουσιάζει το προσωπικέ της κατασκηνώσεως. Καί άφοϋ μεσολαβεί καί πάλιν 
ένα τραγούδι, στο μικρόφωνο τώρα ό κοινοτάρχης κ. Κορκόντζελος άπευθύνει με
ταξύ των άλλων τά έξης ευχαριστήρια λόγια :

«. . . Μέσα σ’ αύτο το ειδυλλιακό τοπίο, κάτω άπό τά δένδρα καί πλάι' στή 
θάλασσα, μέ τροφοδότη τον γνήσιο άγέρα τής φύσεως, ήλθαν τά παιδιά σας νά 
περάσουν ένα ωραίο καί αποδοτικό εΐκοσαήμερο. Καί πέρασαν καλά, πλαισιωμένα 
άπό ήθικά στελέχη μέ βάσεις άτράνταχτες καί πολλή άγάπη γιά τό παιδί, γιά τον 
βλαστό τής μεγάλης μας οικογένειας πού λέγεται ’Αστυνομία των Πόλεων καί κα
θοδηγούμενα άπό ένα άνθρωπο μέ παιδαγωγική μόρφωσι, κατασκηνωτική πείρα 
καί νεανική καρδιά, έζησαν τις λίγες αύτές ήμέρες εδώ κοντά μας. Αίσθάνθηκαν 
νά τά πλημμυρίζη ό πατριωτισμός, έννοιωσαν νά φουντώνη μέσα τους ή φλόγα 
των υψηλών εύγενών ιδανικών, έζησαν σ’ ένα περιβάλλον καθαρά ελληνικό. . .

. . . Βαθειά συγκινημένος απευθύνω σ’ όλους σας ένα μεγάλο εύχαριστώ, για
τί παρευρεθήκατε στήν αποχαιρετιστήρια αύτή τελετή μας. Καί σέ σάς αγαπητά 
μας άπαιδιά, απευθύνω έκ βάθους καρδίας ένα μεγάλο «άντίο», ενώ συγχρόνως ψι
θυρίζω ότι «ποτέ δέν χωριζόμαστε γιά. πάντα παιδιά, μά θά ξαναβλεπόμαστε άδέλ- 
φια μου συχνά. . .»

Καί πάλιν τό «τραγούδι τής χαράς» καί μετά ό καθιερωμένος σέ τέτοιες πε
ριστάσεις λόγος τοϋ αρχηγού τής κατασκηνώσεως. Μιλώντας ό κ. Άθανασόπου- 
λος, είπε μεταξύ τών άλλων τά έξής :

«Κύριε Διευθυντά, ’Αξιότιμοι Κυρίαι καί κύριοι.
’Επί τή λήξει τής έφετεινής κατασκηνωτικής περιόδου θά τελεσθή ύπό τών 

άρρένων στελεχών καί κατασκηνωτών άποχαιρετιστήριος εορτή ύπό τον τίτλον «Αίω- 
ωνία Ελλάς». Ό  τίτλος τοϋ έργου έχει ληφθή άπό τήν ιστορίαν τής Αιώνιας Ε λ 
λάδος, άπό τής άρχαίας έποχής μέχρι τής έπαναστάσεως τοϋ 1821.

Τό έργον ώνομάσθη «Αΐωνία Ελλάς» καί ή φλόγα πού θά καίη κατά τήν διάρ
κειαν έκτελέσεως τούτου, συμβολίζει τήν ίεράν φλόγα τοϋ πόθου διά τήν ελευθε
ρίαν, τήν τιμήν καί τήν δόξαν τής πατρίδος μας.

’Επί τή εύκαιρία θά μοί έπιτρέψητε νά άπευθύνω εις όλους υμάς εγκάρδιον 
χαιρετισμόν καί απείρους εύχαριστίας έξ όλων τών μελών τής κατασκηνώσεως διά 
τήν τιμήν τήν οποίαν έκάματε νά προσέλθητε καί νά παραστήτε εις τήν σημερι
νήν μας άποχαιρετιστήριον τελετήν,

. . . "Ας μοί έπιτραπή νά εΐπω έκ τής θέσεως ταύτης, μέ δύο λόγια μόνον, 
ποιον υπήρξε τό έργον τής κατασκηνώσεως άπό τοϋ έτους 1959 μέχρι σήμερον.

Μέ τήν βοήθειαν τοϋ Α.Α. Πόλεων καί τήν συμπαράστασιν τών Υπουργείων 
’Εσωτερικών καί Κοινωνικής Προνοίας, λειτουργεί προ έξ ετών εις "Αγιον Ά ν- 
δρέαν ’Αττικής Κατασκήνωσις Παιδική ύπό τήν επωνυμίαν «Παιδική Κατασκήνω- 
σις ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων».

. . .  Τό έτος 1959 καθ’ δ έλειτούργησε τό πρώτον εις "Αγιον Άνδρέαν ή 
κατασκήνωσις μας προσήλθον 333 παιδιά. Τό έτος 1960, 424t τό έτος 1961, 417, 
κατά δέ τά έτη 1962, 1963 καί μέχρι τοϋ λήγοντος έτους 1964, προσήλθον καθ’ 
έκαστον έτος πλέον τών 500 παιδιών.

. . .  Ή  βελτιωμένη κατ’ έτος έν τώ περιωρισμένω τούτω χώρω διαβίωσις 
παιδιών προς όλας τάς κατευθύνσεις, ηυξησε τήν προσέλευσιν καί τήν σταθεροποίη
ση; τών παραθεριζόντων παιδιών, δείγμα άπολύτου έμπιστοσύνης τών γονέων προς 
τήν κατασκήνωσιν.
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. . .  Ή  σημερινή μας εορτή δεν έχει σκοπόν έπιδείξεως, άλλα παρουσιάσεως 
της εργασίας τής κατασκηνώσεως εις όλους τούς τομείς. Θά διαπιστώσητε ότι ή 
κατασκήνωσίς μας είναι πρότυπον εύρυθμίας, τάξεως καί εύπρεπείας. ’Αποφεύγει 
την ύπερκόπωσιν, προλαμβάνει την ανίαν καί τάς παρεκτροπάς των παιδιών.

. . . Δημιουργός καί άφηγητής τοΰ δλου έ'ργου τυγχάνει ό παλαιός σκηνοθέ
της, διπλωματούχος τοϋ Βασιλικού Θεάτρου καί ιδρυτής τοΰ Παιδικού Θεάτρου 
της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς κατά τά έτη 1953 - 54 κ. Στέφανος Νι- 
κολαίδης, μέ τόν όποιον εϊχον τήν ευτυχίαν, ώς διευθυντής τής ’Αστυνομικής 
Λέσχης Πειραιώς νά συνεργασθώ καί παλαιότερον. . . Ούτος, έπανασυνδέσας τήν 
παλαιάν φιλίαν καί συνεργασίαν, ένδιεφέρθη ώς πραγματικός φίλος τής ’Αστυνο
μίας νά βοηθήση τό έργον τής κατασκηνώσεως εις τόν ψυχαγωγικόν καί καλλιτε
χνικόν τομέα.

Κατόπιν τών άνωτέρω είμαι υποχρεωμένος νά ευχαριστήσω καί δημοσίως 
τό κ. Νικολαΐδην καί νά παρακαλέσω τούτον δπως έξακολουθήση νά παρέχη τήν 
βοήθειάν του καί μετά τήν διάλυσιν τής κατασκηνώσεως, έάν ή άρμοδία υπηρεσία 
τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί τοϋ A. Α. Πόλεων ήθελον υιοθετήσει τήν άπο- 
ψίν μας, δημιουργίας δηλαδή Παιδικοΰ Θεάτρου μεταξύ τών παιδιών τών ’Α
στυνομικών υπαλλήλων.

. . . ’Επίσης είμαι υποχρεωμένος νά ευχαριστήσω έγκαρδίως έκ τής θέσεως 
ταύτης καί πάντα δστις καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνετέλεσε καί έβοήθησεν είς τήν 
έπιτυχίαν τοΰ πολυσχιδοΰς καί πολυπλόκου έργου άρτίας λειτουργίας τής Παιδι
κής Κατασκηνώσεως.

. . . Είς τούς άπερχομένους δέ κατασκηνωτάς καί στελέχη αυτών νά συστή
σω ύπακοήν, πειθαρχίαν, μελέτην καί νά τούς ευχηθώ έγκαρδίως υγείαν, χαράν, 
πρόοδον. Ζήτω ή Ελλάς».

Μετά τόν λόγο τοΰ κ. Άθανασοπούλου, πού έκάλυψαν παρατεταμένα χειρο
κροτήματα, στό μικρόφωνο πλησίασε ό κ. ’Αναστασίου, ό όποιος μέ άπλά, άλλά 
γεμάτα έθνικό παλμό λόγια, άφοΰ συνεχάρη τό προσωπικό τής κατασκηνώσεως, 
άπηύθυνε μερικές ύποθήκες προς τά παιδιά μέ τόση ζωντανή παραστατικότητα πού 
προεκάλεσε τά θερμά χειροκροτήματα δλων. Καί μέ τό λόγο τοΰ κ. ’Αναστασίου 
έκλεισε τό πρώτο μέρος τής γιορτής.

*★  *

Γιά τό δεύτερο μέρος πού περιελάμβανε τό σκέτς «Αίωνία Ελλάς», θά μπορού
σε κανείς νά γράψη ολόκληρες σελίδες, αν άποτολμοΰσε νά άναλύση ένα 

πρός ένα τά μέρη τοΰ ώραιοτάτου καί λίαν διδακτικοΰ σκέτς. Θεωρούμε σκόπιμο 
δμως νά ποΰμε μόνο δυό λόγια κατατοπιστικά. Τό σκέτς «Αίωνία Ελλάς» περιε- 
λάμβανε μέ κείμενα, πρόσωπα, γεγονότα καί χορούς μιά σύντομη ιστορική άναδρο- 
μή στό παρελθόν τής πατρίδος μας, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί τής 
έπαναστάσεως τοΰ 1821. Ζωντάνεψε γιά μιά περίπου ώρα όρθόστητη μπροστά μας 
ή αίωνία ελληνική ψυχή καί λεβεντιά. 'Η άρχαία Ελλάς, άνταμωμένη μέ τήν προ
επαναστατική τοΰ 1821. Μιλτιάδης καί Μαραθών, Παπαφλέσας καί Μανιάκι. Κι’ 
άστραψε μπροστά μας τό άθάνατο μεγαλείο τής φυλής μας. Κι’ άκούσθηκαν άπό- 
ηχα στά γύρω βουνά τό «νενικήκαμεν» τοΰ Μαραθωνοδρόμου καί τό « ’Εδώ θά 
πεθάνουμε δλοι γιά νά βλαστήση ή νέα Ελλάς, τήν οποίαν θά χαροΰν τά παιδιά 
μας» τοΰ Παπαφλέσα στό Μανιάκι. Θέριεψε στήν ψυχή μας τό άθάνατο έλληνικό 
πνεύμα πού, άσυλλόγιστα κάποτε, άψηφώντας άριθμούς καί μέσα τών άντιπάλων, 
διάλεξε καί διαλέγει τόν δύσκολο δρόμο τοΰ άνίσου άγώνος καί κατήγαγε καί κα- 
ταγάγει θριάμβους, γιατί άγωνιζόταν καί άγωνίζεται γιά τό ώραιότερο ιδανικό τών 
άνθρώπων, τήν ’Ελευθερία.
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Μικροί κατασκηνωταί, φεροντες άρχαίαν ενδυμασίαν καί 
πανοπλίαν, ζωντανεύουν τήν «Αίωνία 'Ελλάδα», εϊς τό ό- 

μώνυμον σκέτς.

Σαν κινηματογραφική ταινία πέρασαν μπροστά μας ό «Χρυσοΰς Αιών» του 
Περικλέους, τα κατορθώματα των Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, ή Ελλάς 
τοΰ Χριστιανισμού, τοΰ 
κρυφοϋ σχολείου καί των 
προετοιμασιών για τή μεγά
λη μέρα τοϋ ξεσηκωμού, ή 
Ελλάς τοϋ 1821. Ρίγη συγ- 
κινήσεως κατέκλυσαν τις 
ψυχές μας, όχι γιατί θέλου
με νά άναπαυώμαστε πάνω 
στά κλέη των προγόνων 
μας, άλλά γιατί είδαμε 
μπροστά μας τούς ίδιους 
τούς έαυτούς μας, τήν ίδια 
ψυχοσύνθεσι, τήν ίδια παλ- 
ληκαριά πού δημιούργησε 
τή Μεγάλη Ελλάδα τοΰ 
1912 - 1913, το θαϋμα τοΰ 
1940, καί τύ Γράμμο. Τήν 
ίδια δύναμι πού σάν «τήν 
σπίθα κρυμμένη στή στά
χτη», είναι έτοιμη νά γίνη 
πυρκαιά λεβεντιάς καί αυ
τοθυσίας, σάν κάποτε προαιώνιοι. . . φίλοι μας το θελήσουν. Δεν μάς έπτόησαν οί 
μυριάδες των Περσών καί των άλλων παλαιών εχθρών τής φυλής μας. Δεν μάς 
έπτόησαν τά τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς στον τούρκικο ζυγό, όπως δέν μάς

πτοοΰν κι ούτε ποτέ θά μάς 
πτοήσουν οί όποιεσδήποτε 
αύθάδεις άπειλές, άπ’ όπου 
κ ι’ αν αυτές προέρχονται. 
Κρατάμε ψηλά τή σημαία 
πού καθηγιάσθηκε μέ το 
αίμα τών προγόνων μας καί 
μαζί της θά πεθάνουμε άγ- 
καλιασμένοι. Τοΰ "Ελληνος 
ή ψυχή ζυγό καί άπειλές δέν 
ύποφέρει ’Αγωνίζεται, θυ
σιάζεται καί νικάει.

Δέν φταίμε εμείς γιά τήν 
γνήσια αυτή μαςέλληνικήπα- 
ρόρμησι. Φταίει ίσως ό σκη
νοθέτης κ. Νικολαίδης κι’ α
κόμη οί σημερινοί άγώνες 
μας γιά τό δίκιο τών άδελ- 
φών μας Κυπρίων, πού μάς 
παρέσυραν στο ψυχικό αυτό 

ξέσπασμα, πού αδίστακτα πιστεύουμε έξωτερικεύει τον εσωτερικό κόσμο κάθε γνη
σίου "Ελληνος. ’Εκφράζουμε τήν βαθειά μας ευγνωμοσύνη στόν κ. Νικολαΐδη πού 
μέ τό άρτια καθ’ όλα σκέτς του μάς έδωσε τήν εύκαιρία νά άναβαπτισθοΰμε στήν 
μεγάλη μας έθνική κολυμβήθρα καί νά φωνάξουμε στά πέρατα τής οικουμένης σέ 
εχθρούς καί φίλους : 'Η Ελλάς θά ζήση.

Ό  Παπαφλέσας, ό ήρως τοΰ Μανιακίου, συνομιλεί μέ τους 
συμπολεμιστής του.
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'Η όλη άποχαιρετιστήριος γιορτή έκλεισε μέ τήν άπονομή βραβείων καί 
επαίνων στους ομαδάρχες καί κοινοτάρχες, καί τέλος μέ τον Εθνικό "Υμνο. Τό 
κατά πόσον ύπήρξεν έπιτυχής ή δλη γιορτή, μάρτυρες μας αψευδείς οί αναγνώ
στες πού τήν παρηκολούθησαν.

*  ■ '  · ·* * . ,

Πριν κλείσουμε αυτή μας τήν καμπάνια θεωρούμε αναγκαίο, άφοΰ συγχαρού
με τον κ. Άθανασόπουλο, τούς συνεργάτες του καί τούς άδελφούς ΙΙαρα- 

σκευα για τις μικροφωνικές τους εγκαταστάσεις, νά σάς παρουσιάσουμε τα 
στελέχη καί τό άστυνομικό προσωπικό της κατασκηνώσεως. Στελέχη : Μουτσά- 
κης, Ρουσάκης, Άποστολάκης, Άράπης, Νικολινάκος, Σταματίου Κ. Ιίαπαγιάν- 
νης, Άναγνωστόπουλος, Άναγνωστόπουλος, Γ. Ντίνα Ζαχαρίου καί Λίτσα Πα
πακωνσταντίνου. Άστυνομικό προσωπικό : ’Αστυνόμος Α' κ. Άθανασόπουλος, ’Α
στυνόμος Α' - ιατρός κ. Άναγνωστάκης, Άνθυπαστυνόμος κ. Μπερδοόσης καί 
’Αστυφύλακες κ.κ. Κωνσταντέλλος, Ήλιάκης, Χαριλάου* Σερέτης, Τσελέπης καί 
Σπανός.

Στή γιορτή παρέστησαν οί κυρίες τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς Δαρδανοΰ, Δαυίδ, 
καί Παπατέστα, οί ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Άναγνωστόπουλος καί Δημακόπούλος, οί 
Αστυνόμοι Β' κ.κ. Καλτσάς Π. καί Τσαπατσάρης καί άλλοι άστυνομικοί υπάλλη
λοι. ’Εδώ θεωρούμε σκόπιμο νά σημειώσουμε δτι έφέτος φιλοξενήθηκαν στις κατα
σκηνώσεις συνολικώς 565 παιδιά, ήτοι : Α' περίοδος (μικτή) 220, β' περίοδος (κο- 
ριτσιών) 197 καί γ ' περίοδος (άγοριών) 148. Χωρίς νά θέλουμε νά περιαυτολογή
σουμε, είναι γεγονός άναμφισβήτητο δτι ή Παιδική Κατασκήνωσις τού ’Αρχηγείου 
Αστυνομίας προκαλεΐ τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί τά κολακευτικά σχόλια τών 
αρμοδίων, καθώς καί τών άρχηγών τών γύρω κατασκηνώσεων, πού σέ δλες τις 
εκδηλώσεις παρίστανται καί έκφράζονται μέ ενθουσιασμό, τόσο γιά τήν άρτια όρ- 
γάνωσι της κατασκηνώσεως, δσο καί γιά τό έμψυχο υλικό, δηλαδή τά παιδιά τών 
άστυνομικών, πού διακρίνονται γιά τό ήθος, τον χαρακτήρα, τήν πειθαρχία καί προ 
πάντων γιά τήν έπιμέλειά τους.

Καί τώρα μιά στερνή εύχή στούς μικρούς κατασκηνωτάς.
Κλείστε μέσα στήν ψυχή σας τήν Ελλάδα, πού είδαμε ζωντανεμένη στό 

σκέτς πού παρακολουθήσατε, καί γιά τήν έπιτυχία τού οποίου τόσο συμβάλατε, καί 
θά νοιώσετε τό πόσο τιμητικό είναι νά γεννηθή κανείς Έλλην. Θά αίσθανθήτε νά 
φουντώνη μέσα σας κάθε είδους μεγαλείο. Σέ σάς στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Πι
στεύουμε πώς θά δικαιώσετε τις προβλέψεις μας. Καλό χειμώνα καί καλή υγεία 
καί προκοπή.

I. ΡΑ Ι-ΚΟΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά ((ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Γράμμα και άπάντησις
Ύπδ τοϋ Άστυφύλακος χ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

'Η ζωή τής πόλεως κυλά πάντα μέ τον γνωστό ρυθμός τη ς ...
Ό  «Γρηγόρης» διαδέχεται τον «Σταμάτη», τ ’ αυτοκίνητα κατακλύζουν 

μεγάλους και μικρούς δρόμους, ό κόσμος μέ τις έγνοιές του κυκλοφορεί στά πεζο
δρόμια καί στις διαβάσεις, καί οΐ εφημεριδοπώλες διαλαλοΰν, μ’ εντυπωσιακές 
φωνές, τις τελευταίες ειδήσεις.

'Ο ’Αστυφύλακας τής «άλλαγής» 10—14, τελειώνοντας τήν περιπολία του 
σ’ αυτούς τούς βουερούς δρόμους, επιστρέφει στο Τμήμα, κ ι’ εκεί σοβαρός, δίδει 
στον ’Αξιωματικό έπιθεωρήσεως τήν αναφορά του. 'Η «υπηρεσία» του για τώρα 
έτελείωσε.

Στο Τμήμα, στή γνωστή θέσι τής άλληλογραφίας, άνάμεσα στ’ άλλα γράμ
ματα, βρίσκει καί το δικό του. Είναι άπό τον πατέρα του. Παίρνοντάς το λοιπόν 
άνεβαίνει μέ χαρά στο δωμάτιό του κι’ έκεϊ, μπροστά στο τραπεζάκι του, τό 
άνοίγει μέ προσοχή καί άρχίζει νά διαβάζη.

«Δροσοπηγή, 29 Αύγούστου 1964.
Παιδί μου ... ’Εγώ, ή μητέρα σου καί τ ’ αδέλφια σου, σέ φιλούμε καί παρα- 

καλούμε τό Θεό νά σ’ έ'χη καλά, όπως,—μεγάλο τ ’ όνομά του,—έχει καί μας εδώ.
Προχθές έλάβαμε τό γράμμα σου καί τά χρήματα πού μας έστειλες, καί σου 

στέλνουμε τήν εύχή μας. Δέν θέλουμε όμως παιδί,μου νά μάς στέλνης λεπτά. ’Εμείς 
έδώ τά κουτσοπερνάμε μέ τά κτηματάκια καί μέ τή σύνταξι. Νά κοιτάξης τον 
εαυτό σου. Νά πάρης όλα τά πράγματα πού χρειάζονται στον άνθρωπο. Ρούχα, 
παπούτσια, βιβλία, καί, μέ τήν οικονομία σου, νά προσπαθήσης νά πάρης κανένα 
οΐκοπεδάκι στά προάστια. "Αν δέ θέλης αυτό, τότε νά βάζης κάτι στήν άκρη, στο 
Ταμιευτήριο. Γιά τό καλό σου παιδί μου.

’Εγώ, ένα ζητώ άπό σένα. Ν’ άκοΰς τις συμβουλές μου καί νά μοΰ άπαντάς 
σέ 0,τι σοΰ γράφω, μέ λεπτομέρειες. Θέλω νά βλέπω τώρα πού άνδρώθηκες, πώς 
άντιμετωπίζεις τή ζωή, καί πώς δουλεύει τό μυαλό σου. Γιατί σάν κλείσω τά μάτια 
μου, όταν έλθή ό καιρός μου, θέλω νά είμαι ήσυχος γιά σένα.

Νά προσέχης παιδί μου τή δουλειά σου, γιατί δέν είναι σάν τις άλλες τού 
κόσμου. Θέλει σύνεσι καί φρόνησι. Νά σέβεσαι τούς άνωτέρους σου. ’Εκείνοι θά 
είναι μεγαλύτεροι άπό σένα, άλλά πάλι κι’ αν δέν είναι άφοΰ πήραν προαγωγή θά 
πή πώς είχαν τήν άξια τους. Νά προσπαθής νά φέρεσαι στον κόσμο μέ τό καλό. 
Πάντα μέ τό καλό παιδί μου, άλλά καί νά προστατεύης μέ σταθερότητα τό κοινό 
άπό τούς παρανόμους.

Αύτά βέβαια θά σάς τά λέν οί προϊστάμενοί σας, μά κακό δέν είναι νά στά 
γράφη καί ό πατέρας σου.

Δέν μοΰ έγραψες όμως έδωσες εξετάσεις; Τί έκαμες; Πρέπει παιδί μου νά 
μή μένης στάσιμος. Νά προχωρής. Νά προοδεύης. Ν’ άνοίγης δρόμους γιά τον 
έαυτό σου, γιά τ ’ αυριανά παιδιά σου, άλλά καί γιά όλους τούς άνθρώπους. Θά χα- 
ροΰμε πολύ άν μάς γράψης ότι επέτυχες στή Σχολή, άλλά κι’ αν δέν τά κατάφερες 
μήν άπογοητεύεσαι. Νά ξαναδώσης έξετάσεις.

Γράψε μας πώς πήγαν τό καλοκαίρι τά μπάνια. ’Έκανες κανένα; Έδώ πάρα 
κάτω, όπως ξέρης, ή θάλασσά μας είναι γαλανή, βαθειά, καί καθαρή. Δέν έχει 
φανεί άκόμα σκυλόψαρο, καί τά «μαγιό», όπως τά λένε, είναι μέ μπόλικο πανί 
ακόμη.

. Τής Παναγίας είχαμε έδώ καλό πανηγύρι. Ό  άδελφός σου μέ τούς φίλους του,
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πού φεύγουν για στρατιώτες, γλέντησαν καλά. ’Εδώ παιδί μου θέλω να σοϋ γράψω 
τις σκέψεις μου για να μοϋ άπαντήσης.

Στο πανηγύρι ήταν καί δυο τρεις παραθερισταί στην ηλικία τοϋ αδελφού σου. 
Αύτοί είχαν μαζί τους ένα βαλιτσάκι, καί άφοΰ πήγαν λιγάκι παράμερα για να μην 
άκοΰν τα δικά μας «όργανα» πού έ'παιζαν, άνοιξαν το βαλιτσάκι—μαγνητόφωνο το 
είπαν— καί το έβαλαν μπροστά. ’Αμέσως αυτό άρχισε να βγάζη κάτι σάν κρότους, 
σαν σφυρίγματα, σάν φωνές· τη νέα «μουσική» παιδί μου. Τότε οι νεαροί άρχισαν 
κ ι’ εκείνοι να τεντώνουν χέρια καί πόδια καί νά πηδούν «έχόρευαν » έλεγαν.

"Ομως αύτος ό χορός δεν ήταν ούτε καλαματιανός, ούτε πεντοζάλης, ούτε 
τσάμικος. Τ Ηταν παράξενος. ’Αλλά καί τά μαλλιά των νεαρών αύτών ήσαν άκού- 
ρευτα, καί τό φέρσιμό τους κ ι’ αύτό παράξενο ήταν, καί στήν εκκλησία μόλις έμπήκαν 
αμέσως έφυγαν.

Γράψε μου παιδί μου, αύτοί οί νέοι όταν τούς χρειασθή ή πατρίδα, μπορούν 
ν’ άνεβοΰν στο βουνό νά πολεμήσουν; Μπορούν νά πάρουν στήν εύθύνη τους μιά 
γυναίκα καί νά θρέψουν παιδιά; Τό «ναι» τους θά είναι ναί, καί τό «οχι» τους θά 
είναι όχι; Θά γίνουν γεροί άνδρες;

Μή παράλειψης νά μοΰ άπαντήσης. ’Εσύ θά ξέρης, γιατί κάθε μέρα θά συ
ναντάς αύτούς τούς νέους.

Αύτές τις μέρες παιδί μου, κόβουμε τά σταφύλια άπό τ ’ άμπέλι μας. Θά βά
λουμε μπόλικο μούστο. Τά Χριστούγεννα πού θά έλθης μέ τό καλό θά δοκιμάσης 
καί τό κρασί μας ... "Εχεις χαιρετισμούς άπ’ όλους έδώ.

Σέ φιλούμε μέ αγάπη, οί γονείς σου καί τ ’ άδέλφια σου».
'Ο συνάδελφος άφοΰ διάβασε μ’ ένδιαφέρον τό γράμμα, άρχισε νά γράφη καί 

τήν άπάντησι.
«Άθήναι, 10 Σεπτεμβρίου 1964.

Σεβαστοί μου γονείς καί άγαπημένα μου άδέλφια, σάς φιλώ, καί εύχομαι 
τό γράμμα μου νά σάς βρή όλους έν υγεία. "Ελαβα πατέρα τό γράμμα σας, τό διά
βασα μέ προσοχή, καί, μέ τή σειρά μου, σάς άπαντώ.

Γράφετε ότι χρήματα δέν θέλετε νά σάς στέλνω. ’Εγώ όμως έχω ύποχρέωσι, 
έστω καί γιά τήν ευχή, κάτι νά στέλνω, καί νά εϊστε βέβαιοι ότι έδώ προσπαθώ νά 
μή σκορπάω τό μισθό μου άσκοπα. Σάς εύχαριστώ πολύ γιά όλες τις συμβουλές σας.

Μέ τούς προϊσταμένους μου περνώ καλά, γιατί έγώ τούς σέβομαι, άλλά καί 
γιατί καί έκείνοι άγαποΰν τούς κατωτέρους των. Νά σάς γράψω όμως τό δυσάρεστο. 
Στις έξετάσεις άπέτυχα. Άπέτυχα, γιατί δέν διάβασα όσο έπρεπε. Θυμόμουνα τή 
γαλανή καί καθαρή—όπως γράφετε,—θάλασσα τού χωριού καί κατέβηκα πολλές 
φορές, σέ τούτη έδώ τή θάλασσα, γιά μπάνιο. "Ετσι δέν θ’ άνεβώ έφέτος στή Φιλοθέη, 
στο καινούργιο οίκημα τής Σχολής μας. ’Αλλά τού χρόνου θά έπιτύχω.

Διάβασα ότι παραξενευτήκατε γιά τό μαγνητόφωνο καί τούς νεαρούς.
"Εχω όμως τή γνώμη πατέρα, ότι καί ό παππούς τό ίδιο θά παραξενεύτηκε 

όταν άγοράσατε καί σείς, —νέος τότε—, έκεΐνο τό γραμμόφωνο. Καί όμως δέν 
χάλασε καί τότε ό κόσμος. Τώρα αν οί νεαροί, καί ή κοινωνία πού τούς «γέννησε», 
έχουν πάρει τό σωστό δρόμο ή οχι, αύτό δέν τό ξέρω, γιατί δέν είμαι σοφός. ’Εκείνο 
πού ξέρω πάντως είναι ότι ό Θεός, μέ τήν άπέραντη σοφία Του, παρακολουθεί τήν 
«πορεία» τής άνθρωπότητος πάνω, καί περ’ άπό τον πλανήτη μας. Καί όταν αυτή ή 
πορεία πάη νά ξεφύγη άπό τό δρόμο Του, νά «ξεστρατίση», τότε ό Θεός «φωτίζει» 
τούς άνθρώπους καί δέν χάνονται. Αιώνες τώρα-—άμέτρητους ...

Γι’ αύτό πατέρα, μετά τό πότισμα τού κήπου μας, ας κάθεσαι ήσυχος κάτω 
άπ’ τόν ίσκιο τής έλιάς μας. ’Εκεί θά βλέπης τά μυρμήγκια νά κουβαλούν μέ προ-



‘Οδηγίες Ύττοδιευδύνσεως 
Τροχαίας Κινήσεως ΆδηνΟν

'Η 'Τποδιεύθυνσις Κινήσεως Τροχαίας ’Αθηνών, άπευθύνει φιλικό χαιρετισμό 
στους ’Αθηναίους οδηγούς καί πεζούς καί τούς παρακαλεΐ θερμώς να κυκλοφορούν 
σύμφωνα μέ τούς κανόνες τού Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, ύπακούοντας μέ προ
θυμία στα σήματα τών τροχονόμων, τών φωτεινών σηματοδοτών, τών πινακίδων 
καί τών διαγραμμίσεων.

Γιά τήν ερχόμενη έβδομάδα τούς παρακαλεΐ, έκτος τών άλλων, νά προσέξουν 
μερικές συμπληρωματικές οδηγίες πάνω στό θέμα αυτό.

Τις νυκτερινές ώρες, δταν τά δχήματα σταθμεύουν έπί τού οδοστρώματος 
καί ό έξωτερικός φωτισμός είναι άνεπαρκής ή δέν ύπάρχει καθόλου, πρέπει νά αφή
νονται άναμμένα τά μικρά φώτα θέσεως, τά φώτα δγκου καί τό φώς τής πίσω πι- 
νακίδος. Τής ύποχρεώσεως αυτής έξαιροϋνται τά δίκυκλα.

"Οταν ένα δχημα είναι έφωδιασμένο μέ προβολέα μεγάλης άποστάσεως, αν 
ό προβολεύς αύτός είναι κινητός, έπιτρέπεται ή χρήσις του, μόνον δταν τό δχημα 
βρίσκεται σταματημένο, μέ σκοπό την άναγνώρισι τοποθεσιών ή πινακίδων σημά
των, μέ την προϋπόθεσι δμως, νά μη θαμπώνονται οί οδηγοί τών άλλων όχημάτων. 
’Ά ν ό προβολεύς είναι σταθερός καί άκίνητος, ή χρήσις του έπιτρέπεται κατά την 
πορεία τού όχήματος μαζί μέ τά μεγάλα φώτα πορείας, μέ την προϋπόθεσι δμως 
νά ανάβουν καί νά σβύνουν σύγχρονα μέ τόν ίδιο διακόπτη.

Οί οδηγοί τών όχημάτων πρέπει νά έχουν ρυθμισμένα τά φώτα τών όχημά
των τους σύμφωνα μέ τις προδιαγραφές τών έργοστασίων κατασκευής καί δέν έπι- 
τρέπεται ή άλλαγή τής θέσεώς τους. Πάρα πολλοί οδηγοί άλλάζουν τη θέσι τών φώ
των καί μάλιστα τά σηκώνουν πιό ψηλά κι’ έτσι ή μεσαία σκάλα καταντά έκτυφλω- 
τική. Αυτό άπαγορεύεται, γιατί θαμπώνονται οί οδηγοί τών άλλων όχημάτων, μέ 
άποτέλεσμα νά δημιουργοϋνται κίνδυνοι άτυχημάτων, άφοϋ έτσι στην ουσία τό 
δχημα στερείται μεσαίας σκάλας.

Τελειώνοντας ή 'Τποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, παρακαλεΐ καί 
πάλι τούς οδηγούς νά προσέξουν ιδιαίτερα καί νά χρησιμοποιούν πάντοτε τά φώτα 
τους σωστά, διευκολύνοντας έτσι την κυκλοφορία καί βοηθώντας άποτελεσματικά 
στην κοινή προσπάθεια γιά τη μείωσι τών άτυχημάτων.

κοπή τής σπόρους τους, καί θ’ άκοΰς τά τζιτζίκια πού άμέριμνα δλη τη μέρα τρα
γουδούν.

Ποτέ δέ θά χαθούν τά μυρμήγκια καί τά τζιτζίκια άπό τη γή, γιατί πάντα 
δουλεύουν καί πάντα τραγουδούν ...

Τώρα, νά σάς ύπενθυμίσω καί τό ευχάριστο. Σέ λίγες μέρες θά είμαστε συνέ
χεια στό πόδι, δχι γιά τά συνηθισμένα πράγματα βέβαια, άλλά γιά τούς γάμους τού 
Βασιλιά μας.

’Αλήθεια πατέρα, ή θειά Κανέλλα, πού μοΰ έλεγεν δταν ήμουνα μικρός τίς 
ώραΐες ιστορίες της γιά βασιλόπουλα καί βασιλοπούλες, «βλέπει» καθόλου; "Αν βλέπη, 
έστω καί λίγο, νά τής δείξετε τίς έφημερίδες μέ τίς φωτογραφίες τών γάμων τού Κων
σταντίνου καί τής "Αννας—Μαρίας, πού θά σάς στείλω. Σίγουρα, μέσ’ άπό τά θαμπά 
γυαλιά της, θά διακρίνη τά νειάτα. Θά ευχαριστηθή καί έκείνη ή καημένη, καί θά 
δώση καί τήν ευχή της ...

Καί τίς θέλουμε πατέρα τίς ευχές τών γερόντων—δλοι οί νέοι».
Κι’ έμεΐς, προσυπογράφουμε τήν άπάντησι τού συναδέλφου μας.

Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

Α) Κατά τον μήνα Αύγουστον έ.έ. καί άπο 1 —31 εις ’Αθήνας -  Πειραιά- 
ΓΙάτρας καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των οίκοι 936 μέλη
2) » » » » » 2.065 »
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θεραπείας

εις ΐδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια ................. 694 »
4) 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κερκύρα ........................................................................... 29 »
5) Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλο

γής των ..............................................................   142 »
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια........................... ..................  30 νέα »
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί εξετάσεις πραγματοποι- 

ηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοϋ Νοσοκομείου 
’Αστυνομίας Πόλεως & Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—
Πειραιώς.................................................................................... 2.455 »

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας 8.465 δρχ. εις. . 28 »
"Ητοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ................  6.379 »

9) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 4.757 
συνταγαί. Άπο οικονομικής πλευράς ό μήν ’Ιούλιος 
1964 έχει ώς έξή ς :
" Ε σ ο δ α  τακτικά δραχμαί 479.770
" Ε σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 681.439

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 1.161.209
Έ ξ ο δ α  » 1.414.502,50
"Ε λ ε ι μ μ α » 253.293,50

Β) Άνακοινοϋται εις τούς υπαλλήλους ότι εις άς πόλεις δεν ύφίστανται ΐδιώται
ιατροί, ή ιατρική περίθαλψις παρέχεται παρά τών ιατρών τών οικείων ’Αγρο
τικών ή Κοινοτικών ιατρείων, οίτινες δεν δικαιούνται κατ’ άρχήν άμοιβής, εΐμή 
μόνον έφ’ όσον : α) έτερος κρατικός ιατρός γνωματεύση σχετικώς ή β) τά δι- 
καιολογητικά έγκριθώσιν παρά τής οικείας 'Υγειονομικής ’Επιτροπής τής Νομαρ
χίας, άρθρον 16 παράγρ. 4 Β.Δ. 665/62.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ' Υγείας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

I ■ ■ ■



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Λυκούδη ’Εμμανουήλ.
Πάροδος της όδοϋ Πολέμη 38, κοντά στη στάσι «Κυπριάδου», των λεωφο

ρείων «Πατήσια -’Ερυθρός».
Ό  ’Εμμανουήλ Λυκούδης, νομικός καί λογοτέχνης ύπό τό ψευδώνυμο «Φαίαξ», 

γεννήθηκε στο Ναύπλιο τό 1849. Διετέλεσεν έφέτης, νομικός Σύμβουλος τοϋ Κρά
τους καί τό 1905, άπεσύρθη, κατόπιν αίτήσεώς του, τής δημοσίας υπηρεσίας, δικη
γόρων έκτοτε μέχρι του θανάτου του (1925). "Εγραψε διάφορα νομικά καί φιλολογι
κά έργα καί τό 1923, έτιμήθη μέ τό «Άριστεΐον των Γραμμάτων».

Λυκούργου.
Πάροδος τής όδοϋ Αιόλου 97, κοντά στη πλατεία «Δημαρχίας» (Κοτζιά).
’Οφείλει την ονομασία στον περιώνυμο νομοθέτη τής Σπάρτης (800 π. X. 

περίπου), στον όποιον άπεδόθη, άπό τούς άρχαίους, όλη ή πολιτική καί κοινωνική 
όργάνωσις τής Σπαρτιατικής πολιτείας. Πολλοί, άμφισβητοΰν τήν ΰπαρξι τοϋ Λυ
κούργου ώς ιστορικού προσώπου, πολλοί δέ θεσμοί, πού άπό τήν παράδοσι άποδί- 
δονται σ’ Λυτόν, καθιερώθησαν προ τής εποχής του ή μετά, όπως τουλάχιστον άπο- 
δεικνύουν τά ιστορικά δεδομένα. Ή  λατρεία έξ άλλου τοϋ Λυκούργου ώς Θεοΰ καί 
οχι σάν ήρωος, καί ή μαρτυρία άρχαίων συγγραφέων, σύμφωνα μέ τήν οποίαν οΐ 
«Λυκούργειοι νόμοι», ήσαν χρησμοί τοϋ ’Απόλλωνος, ενισχύουν τήν άποψι ότι ό 
Λυκούργος ήταν μυθικό καί θρησκευτικό πρόσωπο.

Ή  Λυκούργειος νομοθεσία συνίστατο στήν διαίρεσι τής χώρας σέ κλήρους, 
πού διενεμήθησαν στούς ελευθέρους πολίτας, στήν εισαγωγή σιδηρών νομισμάτων 
καί στήν καθιέρωσι νέου μετρικού συστήματος, στήν ρύθμισι τής άγωγής καί τής 
ζωής γενικά των Σπαρτιατών, πού ύπεχρεώθησαν σέ στρατιωτική πειθαρχία καί 
σέ κοινή σίτισι, στήν ομαδική άνατροφή τών παιδιών ύπό τής πολιτείας, πού άπέ- 
βλεπε στήν σκληραγώγησι τών πολιτών άπό τήν βρεφική ήλικία κ.ά. (Συνώνυμη 
οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προάστια τών ’Αθηνών).
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Λυκόφρονος.
Πάροδος της όδοϋ Γούβας, κοντά στον «"Αγιο Δημήτριο» της Γούβας.
Ό  Λυκόφρων, 6 Χαλκιδεύς, σπουδαίος λόγιος έξ ’Αλεξανδρείας, γεννήθηκε 

περί τό 330 π. X., ήταν ένα από τα μέλη τής «πλειάδος» των τραγικών ποιητών 
καί Ιδρασε κυρίως στήν ’Αλεξάνδρεια, την εποχή τοϋ Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου. 
Μαζί μέ τόν ’Αλέξανδρο τον Αίτωλό καί τον Ζηνοδότην, άνέλαβον τήν έ'κδοσι τών 
κωμικών ό πρώτος, τών τραγικών ό δεύτερος καί τών επικών ό τρίτος.

Λύκωνος.
Πάροδος τής όδοϋ Άμφικράτους 20, κοντά στη πλατεία « ’Αμβροσίου Πλυτα», 

τής Γούβας.
’Οφείλει τήν ονομασία στους συνώνυμους : 1) "Ελληνα φιλόσοφο έκ Τρωάδος, 

γυιό τοϋ Άστυάνακτος καί διάδοχο τοϋ Στράτωνος στην διεύθυνσι τής Περιπατητι
κής Σχολής (272 - 228 π. X .) καί 2) Έ να τών τριών κατηγόρων τοϋ Σωκράτους, 
πού διακωμωδείται πολλάκις ύπό τοϋ Κρατίνου καί τοϋ Εύπόλιδος.

Λυμπεροπούλου Μαρίνου.
Πάροδος τής όδοϋ Φραγκοπούλου 33, στο συνοικισμό «Έλληνορώσσων».
Ό  Μαρίνος Λυμπερόπουλος, οπλαρχηγός τοϋ Μακεδονικού Άγώνος, γνω

στός ως Καπετάν Κράμπας, έφονεύθη, φέρων τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπολοχαγοϋ, τό 
1905, κοντά στο χωριό Πετάλινο τής περιοχής Μοριχόβου.

Λυσάνδρου.
Πάροδος τής όδοϋ Άδμήτου 18, κοντά στη πλατεία « ’Αττικής».
'Ο Λύσανδρος, περιώνυμος πολιτικός, στρατηγός καί ναύαρχος τών Σπαρ

τιατών, έδρασε σημαντικά κατά τόν Πελοποννησιακό πόλεμο. Έχοντας τήν ύπο- 
στήριξι τοϋ Κύρου, τοϋ νεωτέρου, ένίκησε τούς ’Αθηναίους παρά τό Νότιον (407 
π. X .) καί κατέστρεψεν, άργότερα, τόν άθηναικό στόλο παρά τούς Αίγός ποταμούς 
(405 π. X .). Καταλαμβάνοντας μετά τό Βυζάντιο, τήν Χαλκηδόνα, τήν Σηστό 
κ.ά. καί όργανώσας, στά νησιά καί τήν Μ. ’Ασία, τά ολιγαρχικά καί λακωνίζοντα 
Κόμματα, έκυρίευσε τόν Πειραιά καί τήν ’Ασία, ένθα καί επέβαλε τήν αρχή τών 
30 τυράννων. Έ ν συνεχεία έγκατέστησε δεκαρχίες καί Λακεδαιμονίους άρμοστάς 
στις περισσότερες πόλεις.

"Εχοντας μεγάλη δύναμι καί δόξα, έπεδίωξε τήν προς τό ιδικόν του συμφέρον 
μετατροπή τοϋ στρατιωτικοΰ πολιτεύματος, μέ άποτέλεσμα νά παραγκωνισθή σύντο
μα άπό τούς συντηρητικούς Σπαρτιάτες. Τό 395 π. X., ήττήθη καί έφονεύθη ύπό 
τών Βοιωτών, κοντά στήν 'Αλίαρτο. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στό Μπραχάμι).

Λυσικράτους.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αμαλίας 50, άπέναντι άπό τήν «Πύλη τοϋ Άδριανοΰ».
Ό  Λυσικράτης, ’Αθηναίος χορηγός, άνήκε στήν Άκαμαντίδα φυλή καί άνή- 

γειρε, τό 335/334 π. X., τό φερώνυμο μνημείο τής Πλάκας, τό γνωστό ώς «Φανάρι 
τοϋ Διογένους». (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στήν Ήλιούπολι, στό Καλαμάκι καί στις 
Τζιτζιφιές).

Λυσιμαχείας.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο Συγγροΰ, μετά τοϋ «Φιξ» καί τελειώνει στήν οδό 

Κριτίου, τοϋ Κυνοσάργους. (Παράλληλος τής ’Αμβροσίου Φρατζή).
Δυο πόλεις στήν άρχαιότητα έφερον τήν ονομασία αύτη : Μία στη Θράκη, 

κοντά στήν Καρδία (309 π. X .), όπου ό ’Αντίγονος ένίκησε τούς Γαλάτες, καί μία 
στήν Αιτωλία. Καί οί δυο έκτίσθησαν άπό τόν Λυσίμαχο.

(Συνεχίζεται)
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O l  ΤΑΞΙΔΕΤΟΝΤΕΣ εις τό έξωτερικόν καί ιδίως εις τήν Εύρώπην συνέλ- 
ληνες, έπιστρέφουν κατά κανόνα . . . ώργισμένοι. ((Ξέρετε τί συμβαίνει στή 
Γαλλία ; μας λέγει κάποιος. Μέ ένα νεϋμα ένός άστυνομικοϋ μόνον, πειθαρχούν 
εκατοντάδες πεζών στις διαβάσεις. Μέ μια κίνησι της «μπαγκέτας» του — γράφε 
αστυνομικής ράβδου — άκινητοποιοΰνται στό λεπτό ολα τα αυτοκίνητα ! Οΐ άν
θρωποι σέβονται τό οργανον τής τάξεως, τό αγαπούν καί τό βοηθούν. . .». ’Άλλος : 
«Στην Αυστρία, άγαπητέ μου, δέν διανοείται ποτέ ό παραβάτης να άντιμιλήση 
στον άστυφύλακα. ’Ακούει τις συστάσεις του ή παίρνει τήν κλήση για τό δικαστή
ριο σαν κάτι τό πιο φυσικό πράγμα. Να όργισθή, νά ύβρίση, να άπειλήση μέ με
τάθεση τον άστυνομικό ; Ποτέ ! Διότι γνωρίζει ότι όλα αύτά μόνον έπιβάρυνση 
του φέρνουν στά «μετέπειτα» καί τίποτε άλλο. . . Τό ίδιο στή Γερμανία, όπου μά
λιστα τό νά έπιτεθή ένας κακοποιός κατά του άστυνομικοϋ θεωρείται άσυγχώρη- 
τον έγκλημα’ καί όπου, άν πετάξης ένα άδειο κουτί άπό τσιγάρα στον δρόμο, θά 
άναγκασθής οπωσδήποτε νά τό σηκώσης κάτω άπό ένα έπίμονο καί διαπεραστικό 
βλέμμα τοΰ άστυνομικοϋ, καμμιά φορά καί κάτω άπό ένα «χαμόγελο» κατανοή- 
σεως γιατί είσαι. . . "Ελληνας, πού καλύτερα νά έλειπε. . . ». «Στήν ’Αγγλία ; 
άκοϋς κάποιον άλλον. Έ , όχι ! Δέν συγκρίνεται έκεϊνο τό «χαϊδεμένο παιδί» μέ 
σάς έδώ. 'Όλοι στή γειτονιά τους τόν γνωρίζουν τον άστυφύλακα, τον άποκαλοΰν 
μέ τό μικρό του όνομα, ποτέ ή πολύ σπάνια του εναντιώνονται. Καί θεωρούν τιμή 
τους, άπό τόν υπουργό μέχρι τόν κατώτερο άστό, τό νά βγή έξω ή κόρη τους μέ 
τόν άστυφύλακα καί νά τοΰ τήν δώσουν ώς γυναίκα του. . . ’Εναντίον τοΰ αστυνο
μικού εκεί επιτίθενται μόνον οΐ γκάγκστερς, καί κανένας πολύ μεθυσμένος, κανέ
νας άκαταλόγιστος δηλαδή. Νά πώ γιά τό πόσο σέβονται οΐ Ά γγλο ι τούς νόμους, 
πόσο έχουν κάμει συνείδηση τό ότι τό «άπαγορεύεται» άπαγορεύεται πραγματικά, 
γιά όλους, καί κανείς δέν σκέπτεται ή δέν θέλει νά κάμη τόν «έξυπνο» μέ τό νά ξε- 
γελάση τόν άστυνομικό, τήν πολιτεία δηλαδή, θά ήταν τόσο περιττό. . . Νά σοϋ 
πώ ένα μόνον χαρακτηριστικό : Μπήκα στήν ουρά γιά τό λεωφορείο, καί βλέποντας 
κάπου 70 - 80 άτομα μπροστά μου, άνοιξα τήν εφημερίδα μου. ’Αστυφύλακας δέν 
υπήρχε γιά νά έπιβλέπη τήν σειρά καί νά έπιτηρή τήν τάξη. "Οπως διάβαζα λοι
πόν, ένοιωσα κάποτε ένα έλαφρότατο κτύπημα στήν πλάτη καί ένα ψιθυριστό «έξ- 
κιούζ’μι», οπότε γυρίζοντας είδα κάποιον σοβαρόν έξηντάρη "Αγγλο νά μοϋ δεί- 
χνη ότι έπρεπε νά προχωρήσω καί διεπίστωσα τό έξής «παράλογο» γιά εμάς τούς 
"Ελληνες : "Ολος εκείνος ό κόσμος, πού βρισκόταν μπροστά μου, είχε έπιβιβασθή 
στά λεωφορεία χωρίς νά καταλάβω πώς — μέ τόση ήσυχία καί τάξη — καί όλος 
εκείνος ό άλλος κόσμος, πού ήτο μετά άπό εμένα, περίμενε τόσο υπομονητικά νά 
προχωρήση. . . ή άφεντιά μου γιά νά προχωρήση κι’ έκείνος. . . Κανένας δέν δια- 
νοήθηκε νά μέ παρακάμψη, άφοϋ «χαζοδιάβαζα» καί δέν προχωρούσα, κανένας 
δέν μέ έσπρωξε, κανένας δέν μέ πάτησε γιά νά προχωρήση. Είδα λοιπόν, έθαύμα- 
σα, ντροπιάστηκα καί έτρεξα όσο μπορούσα γρηγορώτερα νά μπώ στό λεωφο
ρείο, πού περίμενε χωρίς εΐσπράκτορα συνωφρυωμένον καί έπιτιμητήν τής διαγω
γής μου. (’Εσένα θά περιμένουμε κύριος !) . . . 'Ομολογώ όμως ότι ή τιμωρία μου
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υπήρξε μεγάλη, δταν είδα μερικά βλέμματα των έπιβατών επίμονα προσηλωμένα 
επάνω μου, μερικά βλέμματα πού έλεγαν τόσα πολλά. . .».

Ο ,
** *

"λοι αυτοί οί «ώργισμένοι» άνήκουν εις τούς ένθουσιώντας τύπους, εις έκείνους 
πού έμπρός εις τον ένθουσιασμόν των δέν βλέπουν καί μερικά «άλλά», ανα
γόμενα κυρίως είς την φανεράν ή συγκεκαλυμένην μεγάλην παρανομίαν. Καί οι 
άλλοι δμως, έκεΐνοι πού βλέπουν πολλά καλά, άλλά δέν τούς έκφεύγουν καί άρκετά 
κακά, πάλιν είναι ώργισμένοι δταν μάς αφηγούνται, δταν μάς παραλληλίζουν τά 
δσα άλλου συμβαίνουν γενικώς μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού. «Πρέπει νά γίνουν 
πολλά, μοΰ έλεγε κάποιος προχθές, γιά νά φτάσωμε στην πολιτισμένη στάθμη άρ- 
κετών προηγμένων χωρών, δπου έκτος άπο τον σεβασμό τού πολίτη προς την ’Α
στυνομία υπάρχει πραγματικά καί άξιοζήλευτη νομιμότητα. "Αλλο ζήτημα το δτι 
υπάρχουν χώρες, στην Εύρώπη καί σέ ολόκληρον τον κόσμο, πού πρέπει νά κάμουν 
πολλά γιά νά φθάσουν εμάς. 'Όπως καί άλλο το ζήτημα τού δτι υπάρχουν μεγάλες 
ευρωπαϊκές χώρες πού εύρίσκονται στο ίδιο έπίπεδο μέ έμάς, άπο πλευράς σχέσεων 
’Αστυνομίας καί κοινού, ’Αστυνομίας καί παρανομίας. . . Γύρισα προ ολίγων ημε
ρών άπο την ’Ιταλία, καί μπορώ νά σοΰ πώ δτι ό σεβασμός τών Ρωμαίων προς 
τον «Σταμάτη» καί τον «Γρηγόρη» είναι κάτι το άγνωστο γιά τούς ’Αθηναίους. 
Άλλά καί χωρίς τά φωτεινά αυτά άνθρωπάκια — πού είναι έλάχιστα καί στά πλέον 
κεντρικά σημεία — οί πεζοί περνούν άπο τις κατάλευκες γραμμές, πού διαγράφουν 
τις διαβάσεις στην μαύρη άσφαλτο, μέ ήρεμία καί σιγουριά. Οί οδηγοί σταματούν 
πάντοτε μπροστά σ’ αύτές τις διαβάσεις τών πεζών, χωρίς τήν παρουσία τού τρο
χονόμου άστυφύλακος. Υπάρχουν δμως πολλά «άλλά)). Αίφνης, αν άφήσης το 
αυτοκίνητό σου έκτος γκαράζ την νύκτα, τήν άλλη ημέρα έχεις περισσότερες άπο 
έδώ καί πολλές άλλες χώρες πιθανότητες νά μη το βρής. . . Οί κλοπές τών αυτοκι
νήτων είναι μία άπο τις μεγαλύτερες μάστιγες τής ’Ιταλίας σήμερα. 'Η ’Αστυνο
μία «νίπτει τάς χεΐρας της», οί ξενοδόχοι σοΰ συνιστούν νά διαθέσης «γιά καλό 
καί γιά κακό» 700 λίρες τή βραδυά γιά νά κλείσης το αύτοκίνητό σου σέ γκαράζ, 
καί κανείς δέν μπορεί νά πείση τούς ’Ιταλούς κλέπτες νά κλέβουν τουλάχιστον αύ- 
τοκίνητα πατριωτών των καινά άφήνουν τά ξένα στη θέση τους, γιά νά μή βλάπτουν 
τον τουρισμό. Θέλεις καί κάτι άλλο ; ’Οργιάζουν στην «αίωνία πόλη» οί δουλειές 
τού ποδαριού. Περνώντας λ.χ. άπο την πλατεία Δημοκρατίας βλέπεις πολλούς μι- 
κροπωλητάς νά έχουν στά καλάθια τους γραβάτες, ξυραφάκια κ.λ., καί νά είναι 
περικυκλωμένοι άπο τούς άβανταδόρους. Καί το μάτι τους πάντα άνήσυχο, μήπως 
φανή καραμπινιέρος καί τούς «τραβήξη» γιά το ’Αστυνομικό Τμήμα. . .» .  Αύτά μοΰ 
εϊπεν ό συνομιλητής μου καί διά τό τελευταίου θυμήθηκα αύτό πού λέγεται διά τούς 
'Έλληνας καί τούς ’Ιταλούς : «Ουνα φάτσα, ουνα ράτσα» ! Θυμήθηκα άκόμα τά 
δσα άρμοδίως είναι γνωστά διά τό σωματεμπόριον, τά ναρκωτικά, τάς ληστείας 
καί τόσα άλλα προβλήματα τής Γαλλίας, τά δσα μαστίζουν την ’Αγγλίαν (σεξουα
λικά έγκλήματα, δολοφονίαι, ληστείαι κ .λ .), καί γενικώτερον τά τόσα προβλήμα
τα δλων τών ’Αστυνομιών καί όλων τών κοινωνιών τού κόσμου, πού διά νά τά άντι- 
ληφθή κανείς δέν άρκεΐ μία φευγαλέα καί βιαστική παρατήρησις τού έπισκέπτου. 
Συνεφώνησα άπολύτως δμως μέ έκεϊνο πού συνεπέρανεν ό συνομιλητής μόυ : 'Ό 
τι «έμεΐς οί 'Έλληνες πρέπει νά γίνωμε καλύτεροι άπο δλους τούς λαούς, γιατί εί
μαστε Έλληνες καί, δπως δλοι οί λαοί γνωρίζουν, άπό έδώ ξεκίνησε τό φώς, ό 
πολιτισμός. . .».

Μ ι
** *

Έ  ΤΟΤΣ «άξιοτίμους» διαρρήκτας καί λοιπούς κλέπτας έχω καιρόν νά άσχο- 
ληθώ. 'Η άλήθεια είναι δτι καί αυτοί δέν έδωσαν σοβαράς άφορμάς έπί άρ- 
κετόν διάστημα, υποστηρίζεται δέ δτι αύτό, ή σχετική άπραξία των δηλαδή, όφεί-
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λεται εις. . . διακοπάς λόγω τοΰ καύσωνος. Δεν είναι παραδοξολογία τό νά ει'πη 
κάνεις δτι καί οί διαρρήκται, καί όλα τα κοινωνικά παράσιτα, κάμνόυν τάς διακο- 
πάς των. Είδατε, επί παραδείγματι, τί συνέβη εις την Βερόνα ; 'Ο περίφημος ζη
τιάνος, τηλεγραφούν άπδ εκεί, ό όποιος εύρίσκετο καθημερινώς εις τά σκαλοπάτια 
τής εκκλησίας τής Σάντ.α Λουησία, έξηφανίσθη^ Καί εις την θέσιν του, οί διαβάται 
έ'βλεπαν τό εξής σημείωμα, πού είχε καί υπογραφήν : « ’Απουσιάζω εις διακοπάς. 
Ό  ζητιάνος τής Σάντα Λουτσία». . . Θά ήδύνατο δμως νά άντιπαρατηρηθή 
δτι άν οί 'έπαΐταί καί μερικοί άλλοι «παράγοντες» κάμνουν . . . διακοπάς, λό
γω τοΰ δτι ή έπόχή τοΰ θέρους κρίνεται άγονος διά τάς έπιδόσεις των, δεν συμβαί
νει τό αύτό διά τούς;διαρρήκτας κάί λοιπούς κλέπτας τουλάχιστον. Αυτοί,.τό θέ
ρος αναμένουν περισσότερον, τάς διακοπάς καί κατ’ ακολουθίαν τήν έγκατάλειψιν 
των οικιών άπό τούς ενοίκους των, διά νά δράσουν. Συνεπώς δεν εύσταθεί ό ισχυ
ρισμός δτι οί διαρρήκται μας άπουσίασαν εις διακοπάς καί κάπου άλλοΰ πρέπει 
νά άποδοθή ή άπραξία των κατά τόν ’Ιούλιόν, τόν μήνα τών μεγαλυτέρων κυνικών 
καυμάτων. Μέ τόν Αύγουστον πάντως, μέ τά μελτέμια δηλαδή καί μέ την ύποχώ- 
ρησιν κάπως τής μεγάλης ζέστης, έσημειώθησαν άρκεταί εξορμήσεις τοΰ σκληροΰ 
καί μη πυρήνος τοΰ «κύκλου» αύτοΰ. Μία έξόρμησις νεαροΰ κλέπτου εις οίκοτρο- 
φεϊον θηλέων εϊχεν ώς άποτέλεσμα νά σημειωθή σωστόν πανδαιμόνιον μεταξύ τών 
νεαρών οίκοτρόφων, δύο δέ έξ αύτών έλιποθύμησαν δταν τόν είδαν νά περιφέρεται 
άνάμεσα εις τά κρεβάτια των, νά άνοίγη συρτάρια, νά διέρχεται άπό δωμάτιον εις 
δωμάτιον κ.λ. ’Άλλη έξόρμησις έγένετο προς κεντρικήν πολυκατοικίαν, έκ τής όποιας 
ό νεαρός Τ. Κ. των 19 έτών, άφοΰ άφήρεσε δολλάρια, λίρας, χαρτονομίσματα καί 
τιμαλφή, κατέληξεν εις τήν όδόν ’Αθήνας διά νά πωλήση τά τελευταία καί, φυσι
κά, νά συλληφθή. . . Θρασύτατος κακοποιός έξ άλλου άνήλθεν εις ταράτσαν κεντρι
κής πολυκατοικίας, κατήλθεν διά τής υδρορροής εις τό ρετιρέ, διέρρηξεν τήν θύραν 
τής βεράντας καί εΐσήλθεν εις διαμέρισμα έμπορου, έκ τοΰ όποιου άφήρεσε μίαν 
κασσετίναν μέ κοσμήματα αξίας 20.000 δραχμών καί άπήλθεν διά τής ιδίας όδοΰ. 
Θρασύτατος επίσης κακοποιός έπεχείρησε νά διαρρήξη ύποκατάστημα τής ’Εθνι
κής Τραπέζης εις τον Πειραιά, προσπαθήσας νά διάνοιξη μέ σιδηροπρίονον οπήν 
είσδύσεως εις τό σιδηρόφρακτον παράθυρον τοΰ άφοδευτηρίου τοΰ οικήματος. Ό  
ίδιος, ώς διεπιστώθη άπό τά έγκαταλειφθέντα επί τόπου διαρρηκτικά εργαλεία, 
είχε διαρρήξέι προ ολίγου μηχανουργείου, άπό τό όποιον άφήρεσεν τά διαρρηκτικά 
εργαλεία διά τήν έπιχείρησιν τής Τραπέζης, καθώς καί ποσόν χρημάτων. Άλλος, 
ό ήθοποιός I. Κ. τών 31 έτών, διέρρηξε τό παράθυρον τεχνικής έταιρείας καί άφή
ρεσε 32.000 δραχμάς, έσπευσεν όμως τήν έπομένην νά έπιστρέψη τά κλοπιμαία, 
καί τό αυτόφωρον, λόγω έμπράκτου μετάνοιας, τόν άπήλλαξεν. ’Άλλοι, οί ΐΟετείς 
Γ. Τ. καί Η. Κ. διέρρηξαν κεντρικόν κατάστημα, έκ τοΰ όποιου άφήρεσαν έμπορεύ- 
μστα άξίας 10.000 δραχμών. Καί πολλοί άλλοι, θρασύτατοι καί μή, ένήργησαν εξορ
μήσεις πού έκαμαν αισθητήν τήν παρουσίαν τοΰ κόσμου τών διαρρηκτών - κλεπτών, 
ύπεράνω όλων όμως πρέπει νά εύρίσκωνται δύο : ’Εκείνος ό σεσημασμένος Γ. Γ. 
τών 32 έτών, ό όποιος, όπως μέ πληροφοροΰν έκ Πατρών, είσήρχετο εις τά σπίτια 
άπό τά ανοικτά παράθυρα κα ί. άφαιροΰσε τά χρήματα πού ευρισκεν εις τά ένδύμα- 
τα τών κοιμωμένων. ’Εντός ενός μόνον μηνός διέπραξεν είκοσι τουλάχιστον παρό
μοιας έξορμήσέις ! Καί έκεΐνος ό «λευκός» Σ, Δ. τών 43 έτών, έκείνος ό καλός 
κατά τά άλλα μόνιμος θερμαστής τών Σ.Ε.Κ,, μέ τόν μισθόν τών 4.500 δραχμών 
μηνιαίως. Αυτός ό Πειραιώτης, έπιβαίνων μοτοποδηλάτου εις τόν Κορυδαλλόν καί 
περιφερόμενος ύπόπτως, άπεκάλυψεν κατά τήν άνάκρισιν εις τήν όποιαν ύπεβλήθη 
ότι τό μοτοποδήλατου προήρχετο έκ κλοπής, διαπραχθείσης τήν ιδίαν νύκτα ύπ’ 
αύτοΰ εις τά Νέα Λιόσια. Τοΰτο άπετέλεσε τό «έναυσμα» νά διενεργηθή έρευνα τής 
κατοικίας του, εις τήν Α γίαν Βαρβάραν, καί νά άποκαλυφθή ότι έπρόκειτο περί 
άπιθάνου «άετοΰ». Διότι άνευρέθησαν έκεΐ ένα μοτοποδήλατου, ένα σκοΰτερ, δύο
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ποδήλατα καί, τόσα εξαρτήματα αυτοκινήτων, πού κατασχεθέντα άπετέλεσαν πλή
ρες φορτίον ένός φορτηγού αυτοκινήτου ! . . .

Τ  , , ***1  ο «άσθενές» φΰλον έκ παραλλήλου δέν ύστέρησεν. Έχομεν, άπό τάς πλέον 
χαρακτηριστικάς πάντοτε περιπτώσεις, την Πολυξένην Ρ., έγγαμον καί 18 μό
νον Μαιών, ή οποία υπό τό πρόσχημα τής άγοράς διαφόρων ειδών καί εκμεταλ
λευόμενη την προϊοΰσαν εγκυμοσύνην της διέπραξεν αλληλοδιαδόχους πέντε κλοπάς 
άπό καταστήματα τού Πειραιώς. ’Έχομεν την ’Ισαβέλλαν σύζυγον X. Ξ., 40 ετών 
καί σεσημασμένην κλέπτριαν έκκλησιών, ή οποία διέπραξε τρεις κλοπάς αφιερω
μάτων έξ εικόνων ναών. ’Έχομεν μίαν άνήλικον υπηρέτριαν, ή οποία άπο παρακεί
μενον διαμέρισμα, δπου είργάζετο, εΐσήλθεν εις τό γειτονικόν καί άφήρεσε δακτυ- 
λίδιον 15.000 δραχμών καί άλλα τιμαλφή. Καί, διά νά τελειώνωμεν, έχομεν καί την 
Ειρήνην Ξ. τών 34 ετών, ή οποία, άφοΰ διενυκτέρευσε μέ ’Αμερικανόν σμηνίτην 
καί παρετήρησε εκείνα πού αυτός διά νά μη τά παρατηρήση έπραξεν άκριβώς, άφή- 
ρεσεν άπό τά υποδήματά του 20 δολλάρια καί 1400 δραχμάς καί, άπήλθεν. . . άκρο- 
ποδητί.

Λ / *** ' __
-ολ.ΛΗΘΕΣ είναι ότι δέν ύπάρχει σοβαρόν πρόβλημα ναρκωτικών επί τών ήμε- 
ρών μας. Ή  άστυνομική δρασις έχει τόσον αΐσθητώς περιορίσει τούς έμπο
ρους καί καταναλωτάς τού λευκού θανάτου, ώστε νά προκαλή κατάπληξιν ή σημε
ρινή κατάστασις έάν συγκριθή μέ τά όσα παλαιότερον συνέβαιναν. ’Αρκεί μόνον νά 
σκεφθώμεν, ότι προ μερικών δεκάδων ετών οί διεθνείς λαθρέμποροι έθεώρουν την 
Ελλάδα ως μίαν τών μεγαλυτέρων πηγών τής προμήθειας των, έπί ολόκληρα έτη 
δέ αί Άστυνομίαι όλου τού κόσμου ήσχολοΰντο μαζί μας. 'Η αιτία ; Αί γερμανικαί 
έπανορθώσεις τών ζημιών τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου ! Συνέβη δηλαδή νά 
μάς «φορτώσουν». . . πονηρώτατα οί τότε Γερμανοί τεράστιας ποσότητας ναρκω
τικών, διότι οί τότε 'Έλληνες αρμόδιοι έσκέφθησαν, μέ καλήν πίστιν, οτι τά ναρκω
τικά ήσαν είδος μεγάλης άξίας, καί είχαν, λόγω τού μικρού όγκου των, ελάχιστα 
μεταφορικά. . . Τό άποτέλεσμα υπήρξε νά πλημμυρίσουν αί μεγαλοπόλεις άπό 
ναρκωτικά, νά ξεφύγη ό έλεγχος άπό τήν ’Αστυνομία καί ή Ελλάς νά καταστή 
μία άπό τάς μεγαλυτέρας πηγάς προμήθειας τών διεθνών λαθρεμπόρων, όπως προ- 
ανέφερα. Δέν υπάρχει λοιπόν σοβαρόν πρόβλημα ναρκωτικών σήμερα, ύστερα άπό 
τά όσα ή ’Αστυνομία Πόλεων έπέτυχε κατά τήν τεσσαρακονταετή σχεδόν άστυνό- 
μευσιν ’Αθηνών καί Πειραιώς. ‘Υπάρχουν όμως πολλά κρούσματα έμπορίας καί 
χρήσεως ναρκωτικών πού πρέπει νά καταστήσουν πλέον άπηνή τήν καταδίωξιν. 
’Ιδού τελευταίως σεσημασμένος κακοποιός καί λαθρέμπορος ήρωίνης, ό I. Ο. τών 
34 ετών, ό όποιος καταλαμβάνεται νά φέρη τό πολύτιμον έμπόρευμα καί μάλιστα 
επιτίθεται εναντίον άστυφύλακος κατά τήν σύλληψίν του. ’Ιδού άλλος γνωστός λα
θρέμπορος ναρκωτικών, ό Κ. Κ. τών 48 έτών, ό όποιος κατελήφθη νά πωλή ήρωί- 
νην εις τον τοξικομανή Α. Δ. τών 45 έτών. "Αλλος τοξικομανής, ό Κ. Τ. τών 40 
έτών, κατελήφθη νά κάμνη χρήσιν ήρωίνης καί υπέδειξε τήν πλάκα τού πεζοδρο
μίου, ύπό τήν οποίαν είχεν κρύψει 4,15 γραμμάρια τού δηλητηρίου. Πέραν αυτών, 
καί ώρισμένων άλλων περιστατικών, υπάρχουν μερικαί περιπτώσεις καλλιέργειας 
χασίς είς ανθοκήπους. Βέβαια, έπιδίδονται καί. . . τ ά  κ α ν α ρ ί ν ι α ,  καί μάλι
στα κατά τρόπον φανατικόν εις τήν καλλιέργειαν χασίς, όταν τό καναβούρι πίπτει 
άπό τό κλουβί τους είς κήπους καί γλάστρες. ’Επιδίδονται όμως καί μερικοί άν
θρωποι, όπως ολίγα εύτυχώς περιστατικά μαρτυρούν καί τελευταίως έκεϊνο τής 
«Σωτηρίας».. .
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FΑ ΡΑΦΕΙ μία έφημερίς : «Καλοί καί εύπρόσδεκτοι οί τουρίστες στην χώρα 
μας, στην ’Αθήνα, άλλα μερικοί άπό αυτούς φαίνεται δτι έχουν ξεχάσει την 
καλή συμπεριφορά στήν πατρίδα τους : Βάζουν τα πόδια τους πάνω σέ καθίσματα 
ζαχαροπλαστείων, πετοϋν πακέττα μέ άποφάγια άπό τα παράθυρα των αυτοκινή
των τους στους δρόμους κ.λ. Δέν θά μπορούσε νά βρεθή τρόπος καί κάποιος νά τούς 
συστήση περισσότερη εύπρέπεια ;». Πολύ σωστά δλα αύτά. Θα ήθελα δμως νά 
προσθέσω δτι οί τουρίστες μας, έν πολλοΐς, μάς μιμούνται κατά πόδας καί έν συ
νεχεία πλειοδοτούν. . . Δέν είναι ολίγοι οί νεοέλληνες πού βάζουν τά πόδια των 
εις τά καθίσματα ζαχαροπλαστείων καί κινηματογράφων, δπως δέν είναι ολίγοι 
καί δσοι πετοΰν τά πάντα εις τούς δρόμους. Τελευταίως μάλιστα έχει παρατηρηθή 
δτι οί τουρίστες, μιμούμενοι τούς 'Έλληνας, «κορνάρουν» δαιμονιωδώς καί άδια- 
φορούν διά τά άπαγορευτικά σήματα τού «Σταμάτη» καί διά πολλά άλλα. Μάλι
στα, προ ημερών είδα άπό τό παράθυρον τού λεωφορείου, διερχόμενος την λεωφό
ρον Φραγκλίνου Ροΰζβελτ (’Ακαδημίας), τό έξης. . . άμίμητον μέχρις εκείνης της 
στιγμής, ώς πιστεύω : Μία ξένη κυρία, οδηγούσα τό αύτοκίνητόν της καί άνερ- 
χομένη, ήναγκάσθη νά σταθμεύση δταν ένα ταξί έλαβε κανονικώς στροφήν προς 
τά άριστερά, διά νά είσέλθη εις άνηφορικήν πάροδον προς τον Λυκαβηττόν. Έ - 
στάθμευσεν δμως μέ τον φοβερώτερον τρόπον : Βρυχωμένη μέ τό «κλάξον» της, 
διότι τό ταξί δέν ήδύνατο νά προχωρήση συντόμως λόγω προπορευομένων οχημά
των, ύβρίζουσα μεγαλοφώνως, μέ τήν κεφαλήν έξω άπό τό παράθυρον : Καί τό άμί
μητον : "Αφησε τό τιμόνι καί ήρχισε νά. . . μουντζώνη καί μέ τά δυό της χέρια, 
τόσον μεγαλοπρεπώς μάλιστα καί μέ τόσην διάρκειαν, ώστε δσοι είδαν τό θέαμα 
έξωργίσθησαν καί ό «ταξιτζής» έσταυροκοπήθη. . .

F  *%ΑΔΛΑΧΙΣΤΛ τώρα άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν τών τελευ
ταίων ήμερών :

* Σκηναί κωμικαί καί ελαφρώς άηδεΐς διεδραματίσθησαν εις τάς φυλακάς τής 
Σαϊγκόν, τού Νοτίου Βιετνάμ. Τό πλήθος τών κοινών γυναικών έβαλε. . . φωτιά 
εις τά κελλιά καί γενικώς έστασίασε κατά επικίνδυνον τρόπον, οπότε κατέφθασαν 
μεγάλαι άστυνομικαί δυνάμεις, πυροσβεστικαί άντλίαι, καί τελευταίος ό ύπουργός 
τής Προνοίας, ό όποιος διέταξε τήν άπόλυσιν τών γυναικών. Έκεΐναι έξηφανίσθη- 
σαν καί ή ’Αστυνομία. . . τάς άναζητεΐ έκ νέου.

* «Άνεκάλυψα εις τήν οδόν Έντγκαρ τον περιφημότερον κακόφημον οίκον 
πού έχει τό Λονδΐνον. Ήμπορεΐς νά σερβιρισθής χοιρομέρι, κοτόπουλο καί ψητή 
πάπια, καί δταν άνεβής «επάνω» δέν σέ πετάνε έξω μόλις περάση ένα τέταρτον. . .» 
Αύτά, περίπου, ήμποροΰν νά γραφούν άπό τά δσα κατάπληκτοι ήκουον οί άνύπο- 
πτοι θεαταί τής βρεταννικής τηλεοράσεως μίαν έσπέραν τού Αύγούστου, κατά τήν 
ώραν τού διαφημιστικού προγράμματος τού. . . ύπουργείου ’Εργασίας. Έπρόκειτο 
περί μοιραίου «μπερδέματος» είς τάς φωνοταινίας τού σταθμού καί μιας τελείως 
«άσχέτου» προς τό θέμα μαγνητοφωνημένης ταινίας, ή οποία είχε κατασχεθή άπό 
τήν ’Αστυνομίαν εις άνάλογον, περίπτωσιν. Τό πώς εύρέθη μεταξύ τών ταινιών 
τής τηλεοράσεως, άποτελεΐ θέμα πού έρευνα ή Σκώτλαντ Γυάρντ. . .

* Καί τό τελευταΐον : Έ  κ. Σεσίλ Κλεμανσώ, 80 έτών καί άνεψιά τού «Τ ί
γρη», έπεσε διά τρίτην φοράν θύμα ληστών, δταν ένας μασκοφόρος τής έπετέθη 
κατ’ αύτάς εντός τού βιβλιοπωλείου της. "Οπως καί κατά τάς άλλας δύο περιπτώ
σεις δμως,ήμύνθη καί αύτήν τήν φοράν ώς λέαινα : Έπέπεσε κατά τού ληστοΰ, 
άφήρεσε τήν μάσκαν του, καί ήρχισε νά τού. . . έξηγή δτι δέν είχε χρήματα. . .

ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΗ Σ X.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών καί βάσει των σχετικών 
διατάξεων, προήχθη εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, ό εις Β' κατηγορίαν 
της μονίμου διαθεσιμότητος τελών Άρχιφύλαξ κ. Άργύριος Σταματόπουλος.

*$ *
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Κατόπιν άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών καί βάσει τών σχε
τικών διατάξεων, έτέθη, τη αιτήσει του, διά λόγους υγείας, εις θμηνον διαθεσι
μότητα ό υγειονομικός άξιωματικός, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Θεμιστοκλής 
Κισκήρας. Ουτος, κατά τον χρόνον της διαθεσιμότητος, θά λαμβάνη πλήρεις 
τάς άποδοχάς τών έν ένεργεία συναδέλφων του.

*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Λεωνίδας 
Κυπριώτης καί ’Απόστολος Καπετάνος.

*^ £

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

-—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έπηνέθησαν : 1) ό ’Αστυ
νόμος Β' κ. Καλόποθος Μπεχράκης, 2) οί 'Υπαστυνόμοι Α' κ. Δημήτριος Τζίνης 
καί Βασίλειος Ξανθάκος, 3) ό Άρχιφύλαξ κ. Σπυρίδων Παπουτσής καί 4) οί ’Α
στυφύλακες κ.κ. ’Αθανάσιος Σπυρόπουλος, Δημήτριος Καλοφωτιας καί Σωτήριος 
Άβδουλάς, διότι άπαντες, ύπό την έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, οντος Προ
ϊσταμένου τοϋ ΣΤ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ έξαιρε- 
τικοΰ ζήλου, προσοχής καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, συν- 
έβαλον άποτελεσματικώς εις την έξιχνίασιν τών ύπό τοΰ συλληφθέντος κακοποιοΰ 
Παναγιώτου Καχρή διαπραχθεισών κλοπών.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοΰ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, έπηνέθησαν :
1) οί 'Υπαστυνόμοι Α' κ.κ. Γεώργιος Συλλιγάρδος καί Δημήτριος Παπαδόπουλος,
2) ό Άρχιφύλαξ κ. Ή λίας Γεωργούσης καί 3) οί Αστυφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης 
Στεργίου, ’Ιωάννης Κυριακάκης καί Κωνσταντίνος Καρανάσος, διότι άπαντες, έρ
γασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, προσοχής καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον καί 
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, συνέβαλον είς την έξιχνίασιν 17 
έν συνόλω κλοπών χρημάτων έκ διαφόρων καταστημάτων, διαπραχθεισών ύπό τοΰ 
συλληφθέντος κακοποιοΰ Κωνσταντίνου Βενεδίκη, προκαλέσαντες οΰτω την ίκα- 
νοποίησιν τών παθόντων καί τά ευμενή σχόλια τοΰ κοινοΰ.

** *
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Είς τήν μελέτην τοΰ 'Υπαστυν. Α' κ. X. Σταμάτη διά την Άμεσον Δρά- 
σιν, προηγουμένου τεύχους, ό τυπογραφικός δαίμων ήθέλησε νά μεταβληθή ό 
Ο.Τ.Ε. ε ι ς . . .  Ο.Η.Ε., (σελ. 795, στ. 26). Οί άναγνώσται μας, οί όποιοι άσφα- 
λώς θά άντελήφθησαν ότι ό Ο.Τ.Ε. καί όχι ό Ο.Η.Ε. έχει σχέσιν μέ ραδιοτη- 
λεφωνικάς συνδέσεις τής ’Αμέσου Δράσεως, πρέπει νά μάς συγχωρήσουν τήν άθέ- 
λητον άβλεψίαν.


