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ΕΤΟΣ ΙΒ'. ΑΘΗΝΑΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964 ΤΕΥΧΟΣ 276ον

ΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ I

ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ 
ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΕΤΟΥΣ 1950

'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της Εγκληματολογίας εις 
την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

3. 'Η ύπό το κράτος των αύτών ψυχολογιών τής κτήσεως διαμορφωθεΐσα 
ένδιάμεσος σ υ γ κ λ ί ν ο υ σ α  θεωρία (Konvergenzgedanke κατά τον W. Stern) 
διατείνεται, δτι ό άνθρωπος, ών προϊόν τής τε κληρονομικότητος καί τοΰ περιβάλ
λοντος, δεν έρχεται εις τον κόσμον είτε έτοιμος, είτε άνέτοιμος, άλλ’ έρχεται άπλώς 
έχων ώρισμένας προδιαθέσεις (άγαθάς, πονηράς ή μιγαδικάς). 'Υφιστάμεναι προ
διαθέσεις δεν δύνανται νά καταργηθώσι. Νέαι προδιαθέσεις δεν δύνανται να δη- 
μιουργηθώσιν. Έ κ των έν λόγω δέ προδιαθέσεων δύνανται ένιαι μέν, έάν εύνοηθοΰν 
ύπό τοϋ περιβάλλοντος, νά άναπτυχθώσιν έν μείζονι ή έλάσσονι έκτάσει, έτεραι δέ 
νά άναχαιτισθώσιν, ούχί καταργούμεναι, διότι, ώς ήδη έλέχθη, τοΰτο δέν είναι δυ
νατόν, άλλ’ άπλώς κατακοιμιζόμεναι. Επομένως άπό συμφώνου προς την θεωρίαν 
ταύτην, ό χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου συνιστα χημικόν κράμα, είδος χημικής συνθέ- 
σεως, έκ στοιχείων τής κληρονομικότητος καί έκ στοιχείων τοΰ περιβάλλοντος.

Κατά ταΰτα ή έκτεθεΐσα συγκλίνουσα θεωρία γίνεται πηγή περιωρισμένης 
αισιοδοξίας διά την τύχην τών άνηλίκων έγκληματιών, θεμέλιοί δέ περιωρισμένην 
ήθικήν ευθύνην αύτών. Εύλογον, διότι οί άνήλικοι είναι, κατά την θεωρίαν ταύτην, 
έπιδεκτικοί βελτιώσεως μόνον κατά τοσοΰτον, καθ’ οσον έπιτρέπει τοΰτο ή φαυλό- 
της τών κληρονομικών των προδιαθέσεων, ήτις όμως φαυλότης είναι δυσχερώς λίαν 
πιθανή, δεδομένου δτι πρόκειται περί άτόμων έγκληματησάντων. Ά φ ’ ετέρου, έφ’ 
δσον οί έγκληματήσαντες άνήλικοι δεσμεύονται μερικώς, ούχί βεβαίως έξ έτοιμων 
κακών ιδιοτήτων, άλλ’ όπωσοΰν έκ κακών προδιαθέσεων, δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς περιωρισμένως ήθικώς ύπεύθυνοι διά τάς παρεκτροπάς αύτών.

4. Εΐδικώτεραι άντιλήψεις τών θεωριών τών έμφύτων ιδιοτήτων ή τών προ
διαθέσεων διδάσκουσιν είτε : α) δτι πας άνθρωπος έρχεται εις τον κόσμον έχων 
πανοΰργον φύσιν, ένδεχομένως πανούργους προδιαθέσεις, είτε β) δτι έρχεται είς 
τον κόσμον έχων άγαθήν φύσιν, ένδεχομένως άγαθάς προδιαθέσεις.

Είς τήν πρώτην ομάδα άπαισιοδόξων διά τό ήθικόν ποιόν τών έρχομένων είς 
τον κόσμον άνθρώπων, καταλέγονται οί όμιλοΰντες περί «τοΰ άνθρώπου, αύτοΰ τοΰ 
κτήνους». 'Ομοίως άπαισιόδοξοι είναι οί La Bruyere καί Dapanloup, οίτινες, στε- 
ρώς φρονοΰντες δτι οί παΐδες τών άνθρώπων έρχονται είς τον κόσμον δντες «έκ 
φύσεως διεφθαρμένοι», άπαρνοΰνται οίανδήποτε άποτελεσματικότητα καί είς αύ- 
τήν έτι τήν πλέον έπιμεμελημένην διαπαιδαγώγησιν. Είς τήν αυτήν ομάδα τών άπαι-
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σιοδόξων διά τδ ήθικόν ποιον των ερχομένων εις τον κόσμον άνθρώπων ανήκει, βε
βαίως, καί ό Βραχμανισμός, έφ’ όσον δογματίζει ότι ή ζωή παντός άνθρώπου επί 
τής γης είναι κόλασις τής έκ γενετής αμαρτωλής ψυχής του, είναι άπότισις ένοχου 
βίου, τον όποιον ό άνθρωπος διήλθεν άλλοτε έπί τής γής καί ήδη διά τής μετεμψυ- 
χώσεως καλείται νά συνέχιση προς έξιλέωσιν.

Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν, την των αισιόδοξων διά τό ήθικόν ποιόν πάν
των των έρχομένων εις τον κόσμον άνθρώπων, άνήκουσιν έπί παραδείγματι οί ύπο- 
στηρίζοντες ότι ό άνθρωπος, ών έκ φύσεως καλός, διαφθείρεται ειτα ύπό τοϋ πολι
τισμού. 'Η ήθική διαφθορά εκλαμβάνεται οίονεί ώς «νόσημα τοΰ πολιτισμού» (Ζί- 
vilisation Krankheit). 'Υπό τήν έννοιαν ταύτης αίφνης ό Jean — Jacques Rous
seau διδάσκει ότι πάντα όσα έξέρχονται έκ τής χειρός τοΰ Δημιουργού, άρα καί 
οί άνθρωποι, είναι καλά, έκπίπτουσι δέ μόνον διά τοΰ διαφθείροντος πολιτισμοΰ. 
Ό  Rousseau άπαιτεΐ, ώς έκ τούτου, άπό τήν άγωγήν, όπως έπαναφέρη αΰτη τήν 
πρωτόγονον φύσιν (retour a la nature), ήτις μόνη συγκεντροΐ τό άγαθόν. 'Υπό 
παρομοίαν έννοιαν άκούομεν πολλαχόθεν σήμερον έκφερομένην τήν άποψιν ότι οί 
χωρικοί, ζώντες κατά φύσιν, είναι πλέον αγνοί καί άδολοι των διεφθαρμένων άστών.

Τρίτη γνώμη, ένδιάμεσος, άποκρούουσα ότι πάντες οί άνθρωποι γεννώνται 
συλλήβδην κακοί ή ότι πάντες οί άνθρωποι γεννώνται συλλήβδην καλοί, υποστηρί
ζει άπλώς ότι εν μέν τμήμα των άνθρώπων γεννάται φύσει ή προδιαθέσει κακόν, 
έτερον δέ τμήμα γεννάται φύσει ή προδιαθέσει καλόν.

Ένταΰθα άνήκει έπί παραδείγματι ή ’Ιταλική Σχολή τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου, 
ή άνθρωπολογική, όποστηρίζουσα ότι παρά τάς φυλάς των τιμίων άνθρώπων ύφί- 
στανται καί αί φυλαί των άτιμων καί εγκληματικών άνθρώπων, συνιστώσαι ιδιαι
τέραν παραλλαγήν τοΰ γένους τών άνθρώπων ( ιδιαίτερον species generis humani). 
Τήν ΰπαρξιν φυλής έγκληματικών τύπων άνθρώπων (typo criminale) συνδυάζει 
ό ιδρυτής τής σχολής προς τον άταβισμόν, τ.έ. τήν προγονιστικήν κληρονομικότη
τα, έφ’ όσον διατείνεται, συσχετίζων τό θέμα καί προς τήν Δαρβίνειον θεωρίαν τής 
έξελίξεως, ότι οί έγκληματίαι έμφανίζουσι τάς ιδιότητας καί τά άγρια ένστικτα τών 
πρωτογενών άνθρώπων, δντες οίονεί «άγριοι περιπλανηθέντες έν τώ ήμετέρω πο
λιτισμοί». 'Η ’Ιταλική Σχολή διά τών τοιούτων δοξασιών της άνακαλεΐ άπό τοΰ 
τάφου αύτοΰ τό μεμακρυσμένον παρελθόν, δίδουσα ζωήν εις τάς έξαφανισθείσας 
σκιάς τών προανθρώπων.

Εις τήν ένδιάμεσον ταύτην θεωρίαν ομοίως θεωρητέα ώς καταλεγομένη καί ή 
νεωτέρα δόξα (εις ήν άνήκει καί ό Κ.Γ. Γαρδίκας), ήτις δέχεται ότι έν τώ γένει τών 
άνθρώπων, παρά τήν ομάδα τών σωματικώς καί ψυχικώς υγιών ανθρωπίνων προ
σωπικοτήτων, ήτις κέκτηται όλα τά έφόδια ΐνα ζήση τιμίως, απαντάται καί μία 
άλλη όμάς ψυχοσωματικώς ύπολελειμμένων άτόμων, ήτις, ώς έχουσα ήσσονα έφό
δια, άρα ήσσονα ικανότητα άντιστάσεως έν τώ τραχυτάτω υπέρ τής έπιβιώσεως 
άγώνι, ευχερέστερου δύναται νά έξολισθήση μέχρι τοΰ έγκλήματος καί τής διαφθο
ράς. ’Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει γίνεται λόγος περί «έγκληματικής προ- 
διαθέσεως».

Ά λλ’ ομοίως βεβαίως θεωρητέα ώς άνήκουσα εις τήν ένδιάμεσον ταύτην κα- 
τεύθυνσιν καί ή τακτική τής ευγονίας τής άρχαιότητος, ήτις προέβαινεν εις έξολό- 
θρευσιν τών ύπολελειμμένων νηπίων, δι’ ά προεβλέπετο δυστυχής τύχη έν τη ζωή 
άποβαίνουσα βλαπτική διά τε τήν ιδίαν άτομικήν, άλλ’ έκ παραλλήλου καί διά τήν 
γενικήν εύτυχίαν τοΰ συνόλου τής άνθρωπίνης κοινότητος. Δέν έχει άδικον ό Εύάγ- 
γελος Δ. Θεοδώρου («'Ιστορία τοΰ Χριστιανικοΰ Πολιτισμοΰ», Άθήναι 1950, σ. 27) 
χαρακτηρίζων ώς στίγμα τοΰ βίου τών άρχαίων Ελλήνων καί τών Ρωμαίων τήν 
βρεφοκτονίαν καί νηπιοκτονίαν: «Τό νεογέννητου, κατά τούς νόμους τοΰ Σόλωνος, 
πίπτει άπό τής νηδύος τής μητρός εις τούς πόδας τοΰ πατρός του. Καί αν μέν ό πα-



’Αναμορφωτική άγωγή ανηλίκων έγκληματιών 1011

τήρ τό λάβη εις τάς χεΐρας, σημεΐον δτι έφείσθη τής ζωής του’ έάν δέ άποστρέ- 
ψη άπ’ αύτοΰ τδ πρόσωπόν του, σημεΐον δτι τδ βρέφος πρέπει ή νά έκτεθή εις 
τά όρνεα ή νά φονευθή διά χειρδς άνθρώπου». ’Αλλά καί κατά τούς νόμους περί 
ευγονίας τοϋ Λυκούργου οί άρχαΐοι Σπαρτιάται έξεσφενδόνιζον εις τδ βάραθρον 
του Ταϋγέτου (άποθέτας), δηλ. τδν Καιάδα, τά ΰπολελειμμένα παιδία. Διαφέ- 
ρουσαι αί Πρακτικαί 'Ομιλίαι εις τά Κυριακά Ευαγγέλια τοΰ Κωνσταντίνου Κ. Καλ- 
λινίου (Άθήναι 1930, σελ. 342) περί ού καί Ε.Δ. Θεοδώρου, αυτόθι, σχετικά πρδς 
τά τοϋ Πλάτωνος καί Άριστοτέλους πολιτικά παραγγέλματα. Κατά ταΰτα: «ή πο
λιτεία έπρεπε νά άποκαθαίρεται άπδ παν περιττεϋον διά νά έξασφαλίζη εις έαυτήν 
την εύδαιμονίαν... 'Η νηπιοκτονία άρα ήτο άναγκαία χειρουργική πράξις, εις τήν 
οποίαν άπήτει τδ συμφέρον τοϋ Μινωταύρου τής Πολιτείας, εις τδ όποιον έπρεπε 
νά θυσιάζωνται καί τά άπλούστερα των αισθημάτων». ’Αλλά καί κατά τδ ρωμαϊκόν 
δίκαιον ό πατήρ έκέκτητο δικαίωμα ζωής ή θανάτου των παιδιών (vitae necisque 
potestas), ένώ έξ άλλου διάταξις τής Lex XII Tabularum άναφέρεται εις θανά- 
τωσιν των παραμεμορφωμένων ή καχεκτικών τέκνων. 'Ο αύτδς Ε. Θεοδώρου (αυτόθι 
σ. 28) άναφέρει καί τήν χαρακτηριστικήν διά τήν ωμήν αύτής ειλικρίνειαν μαρτυ
ρίαν τοϋ φιλοσόφου Σενέκα δμολογοΰντος δτι : «τιμωροΰμεν διά θανάτου τούς κα
κούργους, ώς παίομεν διά ροπάλου τούς λυσσώντας κύνας, φονεύομεν τούς έξηγριω- 
μένους ταύρους, π ν ί γ ο μ ε ν  τ ά  θ η ρ ί α  κ α ί  τ  ά ά δ ύ ν α τ α  κ α ί  α
ν ά π η ρ α  ν ή π ι α » .

'Ομοίως ένταϋθα άνήκει ό άριστοκρατισμός τοΰ Friedrich Nietzsche, δστις 
άντελαμβάνετο τδ κοινωνικόν σύνολον ώς άπαρτιζόμενον έκ δύο διακεκριμένων ο
μάδων, ήτοι ένθεν μέν τοΰ πλήθους των φύσει δούλων άνθρώπων, ένθεν δέ των ολί
γων έκλεκτών, οίτινες τείνουσι νά έξελιχθώσιν εις «ύπερανθρώπους». 'Ως ιδιότητας 
των ύπερανθρώπων ό Νίτσε θεωρεί τήν ικανότητα έλευθέρας δημιουργίας, ευθυμίαν, 
φωτεινόν τοΰ πνεύματος, εύγένειαν, θραύουσαν δύναμιν, άφοβίαν, σκληρότητα πρδς 
εαυτόν καί'πρός τούς συνανθρώπους, ψυχικήν άλγολαγνείαν καί νεκρότητα «ήθικών» 
συναισθημάτων, ικανότητα κατευθύνσεως των περιστάσεων καί τής ζωής.

’Από ώρισμένης άπόψεως νομίζομεν δτι εις τήν ενδιάμεσον θεωρίαν άνήκει 
καί ή χορεία άφ’ ένδς των ύποστηριξάντων έν τω άπωτέρω ή έγγυτέρω παρελθόντι 
τδν θεσμόν τής δουλείας καί άφ’ ετέρου των σήμερον έμφανιζομένων ώς δήθεν ήθι- 
κώς πεπολιτισμένων καί ύποστηριζόντων τδν θεσμόν των άποικιών, ύπδ τήν έλεει- 
νήν δικαιολογίαν δτι άλλοι μέν των άνθρώπων, έλέω καταγωγής, είναι δήθεν επί
λεκτοι καί άνωτέρας τάξεως, άλλοι δέ ευτελείς καί δευτερευούσης άξίας άνθρωποι, 
ώς ό κόσμος των δούλων έν τω παρελθόντι καί ό κόσμος των ύπδ ζυγόν ευρισκομέ
νων δυστυχών «άποικιακών λαών» έν τή συγχρόνω εποχή.

Τετάρτη γνώμη, καί αδτη ενδιάμεσος, άποκρούουσα καί δτι πάντες οί άνθρω
ποι γεννώνται συλλήβδην κακοί καί δτι άλλοι μέν γεννώνται κακοί, άλλοι δέ καλοί, 
διδάσκει άντιθέτως δτι άπαντες οί άνθρωποι έρχονται εις τον κόσμον δντες ταυτο- 
χρόνως έν μέρει καλοί καί έν μέρει κακοί. Τοιαύτη λ.χ. είναι ή γνώμη έκείνων, οί
τινες ύποστηρίζουσιν δτι έκαστος άνθρωπος έχει έν έαυτώ άντιθέτους άντιρρόπους 
ιδιότητας, έξ ών αί μέν καλαί καί κακαί είναι έμφανεϊς, αί δέ άντιρρόπως μιγαδι- 
καί είναι λανθάνουσαι καί άσυνείδητοι εις τδ άτομον.

'Ομοίως ένταϋθα άνήκει καί ή γνώμη τών ύποστηριζόντων διχασμόν τής προ- 
σωπικότητος, έξ ών ή μία καλή καί ή έτέρα κακή. Κατά τήν άντίληψιν ταύτην ύφί- 
σταται άνθρωπολογική δυαρχία, έκλαμβάνουσα τδν άνθρωπον ώς πεδίον πάλης δύο 
άντιθέτων δυνάμεων, ήτοι τής κακής καί εύτελοϋς προσωπικότητος τών ορμών καί 
τών έπιθυμιών έξ ένός, καί τής ήθικής συνειδήσεως καί τοΰ ήθικοΰ έγώ έξ έτέρου.

β )  Ψ υ χ ο λ ο γ ί α  τ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς .
Άποκρούοντες τάς άνω ψυχολογίας τής κτήσεως καί φρονοϋντες δτι αύται
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έποίησαν την πλάνην άλήθειαν, τείνομεν, έπί τη έλπίδι τοϋ βελτίονος, νά συνταχθώ- 
μεν προς τήν γραμμήν των καλουμένων «ψυχολογιών τής χρήσεως», δηλονότι προς 
τάς πρεσβευούσας ότι ή ψυχή τοΰ άνθρώπου έλαβεν άπό της χειρός τοϋ Δημιουργού 
δημιουργικήν δύναμιν, τήν ύπό τοϋ Άριστοτέλους διασημανθεϊσαν «εντελέχειαν». 
«Δ ι’ δ ή ψυχή έστιν εντελέχεια ή πρώτη σώματος φυσικοΰ δυνάμει ζωήν έχοντος». 
Συγγενής καί ό νέος προσανατολισμός της Βιολογίας, ώστε ό J. Huxley νά όμιλή 
περί τής άξίας τής άνθρωπίνης ζωής, «ήτις δέν είναι άπλοΰν παίγνιον των φυσικο
χημικών νόμων, άλλ’ έχει σκοπόν καί βάθος».

Αί ψυχολογίαι τής χρήσεως έπικουροϋνται καί ύπό τής νεωτάτης στροφής τής 
επιστήμης τής ’Ιατρικής προς τήν κατεύθυνσιν τής καλουμένης ’Ιατρικής τής Προ- 
σωπικότητος (Medecine de la personne). ’Αληθώς μέχρι τής χθες είσέτι ή ιατρι
κή, περιοριζομένη μόνον εις φυσιολογικήν καί οργανικήν βάσιν, ήτο υλιστική. Έν 
τέλει ή άνεπάρκειά της έξηνάγκασε ταύτην νά άναζητήση καί αϋτη τήν δημιουργικήν 
δύναμιν τής ψυχής, μεταβληθεΐσα έκτοτε εις ’Ιατρικήν Πνευματικήν. Τοιουτοτρό
πως, κατά παραστατικήν έκφρασιν, έπήλθε κατανόησις «μιας φωνής, ή οποία προ
έρχεται άπό ένα κόσμον, τον όποιον δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν, έπί τοΰ οποίου 
δέν δυνάμεθα νά έπιδράσωμεν, άλλ’ ύφιστάμεθα τήν έπίδρασίν του. Είναι ό κόσμος 
τοΰ πνεύματος, όχι τοΰ ίδικοΰ μας περιωρισμένου πνεύματος, τοΰ όποιου είμεθα 
πλάσματα. Τοΰ πνεύματος, τό όποιον άπλώς έκδηλοΰται εις ήμΐν, οχι ώς άπόρροια 
τών αισθήσεων καί άπόψεών μας, άλλά ώς κάτι, τό όποιον διαφωτίζει τάς αισθή
σεις, τάς άπόψεις καί τάς ένεργείας μας καί έπιθυμεΐ νά προβάλη δι’ αυτών έν τή 
παντοδυναμία του».

'Υπό τό πρίσμα τοΰτο τών ψυχολογιών τής χρήσεως, πας άνθρωπος ύφίστα- 
ται μέν τήν έπίδρασίν έσωγενών καί έξωγενών παραγόντων, ήτοι ένθεν μέν τοΰ πα
ράγοντος τής κληρονομικότητος καί τών συγγενών καταστάσεων, ένθεν δέ τοΰ πα
ράγοντος τοΰ περιβάλλοντος, κέκτηται δμως τήν δημιουργικήν δύναμιν τής ψυχής 
του, ήτις έπιτρέπει αύτώ, όπως διαμορφοϊ ό ίδιος τον χαρακτήρα, τήν συμπεριφο
ράν του καί γενικώς τήν στάσιν του έναντι τών προβλημάτων τής ζωής. Άπελευ- 
θεροΰται άρα ή άνθρωπίνη ψυχή τών δεσμών τής αιτιοκρατίας καί τονίζεται έν ταύ- 
τώ ή άπόλυτος ήθική εύθύνη τών παρεκτρεπομένων. Έ ξ έτέρου διανοίγεται αισιό
δοξος προοπτική διά τήν τύχην τών άνηλίκων έγκληματιών, έφ’ όσον ουτοι, δια
φωτιζόμενοι, δύνανται, χάρις εις τήν δημιουργικήν δύναμιν τής ψυχής των, νά δια- 
σκορπίσωσι καί έγκαταλείψωσιν τον παλαιόν άνθρωπον καί τήν άντικοινωνικήν αυ
τών συμπεριφοράν καί νά μορφώσωσι νέαν κοινωνικώς ώφέλιμον κοσμοθεωρίαν καί 
νέον υγιές πρόγραμμα ζωής.

Τοιαύτη έστίν καί ή θεωρία τής «άνακαλυψάσης τήν ψυχήν», κατά παραστα
τικήν έκφρασιν ’Ατομικής Ψυχολογίας, τής άνηκούσης εις τον κύκλον τών Ψυχο
λογιών τοΰ Βάθους (Psychologies de la  profondeur) καί ίδρυθείσης ύπό τοΰ άει- 
μνήστου μεγάλου σοφοΰ Alfred Adler. Ή  Σχολή αΰτη τής ’Ατομικής Ψυχολογίας 
εισάγει καί αύτη τήν δημιουργικήν δύναμιν τής ψυχής, ήν άποκαλεϊ «die schapfe- 
rische Kraft der Seele», ταυτίζουσα ταύτην προς τήν δύναμιν τής ψυχής τοΰ άν
θρώπου προς άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν. Σχετικώς ό ήμέτερος σεβαστός καί έπί- 
λεκτος διδάσκαλός μου, τέως έκπαιδευτικός σύμβουλος κ. Χαρ. Γκιτάκος, προς όν 
τρέφομεν εύγνώμονα αγάπην, μνημονεύει τήν παραστατικήν προς τούς άνθρώπους 
άπευθυνομένην διδασκαλίαν τοΰ διασήμου ψυχιάτρου (Περιοδ. « ’Ατομική Ψυχο
λογία», τόμος ΣΤ', 1937, σ. 122) : « ’Άνθρωπε, είσαι ον πνευματικόν, άπρόσιτον 
καί άνεξιχνίαστον ώς προς τήν πνευματικήν σου ουσίαν, δέν έπιτρέπεται όμως εις 
σέ νά έρμηνεύης τά ψυχικά φαινόμενα, άναζητών αυτά εις χημικάς άλλοιώσειςκαί 
μηχανικάς κινήσεις τής φαιάς ούσίας τοΰ έγκεφάλου σου, δέν έπιτρέπεται νά έρμη
νεύης αυτά χωρίς τήν προϋπόθεσιν τής ύπάρξεως τής ψυχής, ή όποια άποτελεϊ τό
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κυριώτερον συστατικόν της ύπάρξεώς σου. ’Άνθρωπε, είσαι ενιαία προσωπικότης, 
ήτις δύνασαι έλευθέρως να σκέπτεσαι, έλευθέρως νά θέτης σκοπούς, έλευθέρως να 
έκλέγης μέσα καί έλευθέρως νά εργάζεσαι διά τήν πραγματοποίησιν αύτών . . . 
’Αλλά . . . μή λησμονεί, άνθρωπε, δτι είσαι υπεύθυνος, άπολύτως υπεύθυνος, διά τάς 
πράξεις σου. Καί δμως θέλεις νά δρας άνευθύνως, χωρίς νά δέχεσαι τον άντίκτυπον 
των ενεργειών σου. Τρέμεις, ταλαίπωρε άνθρωπε, νά άναλάβης τάς εύθύνας έπί των 
ώμων σου. Τρέμεις, ταλαίπωρε άνθρωπε, νά αντιμετώπισης γυμνήν τήν άλήθειαν 
καί άντικρύζεις αύτήν μέ προσωπίδας καί έπινοεϊς συστήματα θρησκευτικά, πολι
τικά, κοινωνικά, ήθικά διά νά άπαλλάξης τον εαυτόν σου της εύθύνης. Τί είναι τό 
σύστημα του πεπρωμένου (της ειμαρμένης ή της άνάγκης ή τής μοιρολατρίας) ή μία 
προσπάθεια άπαλλαγής άπό τής εύθύνης ; Τί είναι τό σύστημα του άπολύτου προο
ρισμού... Τί είναι ή έρμηνεία των ψυχικών φαινομένων μέ τάς ύλιστικάς θεωρίας σου 
παρά προσπάθεια άπαλλαγής έκ τής εύθύνης ; Τί είναι τό δόγμα τής κληρονομικό- 
τητος, τού οποίου τόσην κατάχρησιν κάμνεις καί τό όποιον σέ μετέβαλεν εις άληθή 
τυμβωρύχον, νά άναζητής άνά πάσαν στιγμήν εις τούς τάφους τών προγόνων σου 
τούς υπευθύνους τών έγκλημάτων σου ;... Τί είναι ή θεοποίησις τών ορμών σου, ο 
διχασμός τού έγώ εις άνώτερον καί κατώτερον, ή επακολουθούσα μεταξύ των πάλη, 
παρά μία προσπάθεια άπαλλαγής έκ τής εύθύνης ; Έλησμόνησες, ώ άνθρωπε, δτι 
αί όρμαί σου τελούν πάντοτε ύπό τάς διαταγάς τού έγώ, δτι εις τό έγώ άναφέρον- 
ται πάσαι αί λειτουργίαι τού άνθρώπου, δτι... αί όρμαί σου έξεγείρονται, καταστέλ- 
λονται ή τίθενται εις τήν υπηρεσίαν τού έγώ σου πρός πραγματοποίησιν ώρισμένων 
σκοπών ύπ’ αύτοΰ τεθειμένων. Καί δμως δεν έδίστασες νά παρουσιάσης τάς όρμάς 
σου ώς παντοδυνάμους θεότητας, κυβερνώσας τό έγώ σου, καί έν όνόματι τών παν
τοδυνάμων τούτων θεοτήτων νά διαπράττης άληθή έγκλήματα ! . . . » .

VIII. Δεκτικότης της αναμορφωτικής αγωγής.
1. ’Έ ν ν ο ι α .  'Ο ήμέτερος ποινικός κώδιξ εισάγει έμμέσως τήν έννοιαν τής 

«ίκανότητος» ή «δεκτικότητος» τής άναμορφωτικής άγωγής (τών προβλεπομένων 
άναμορφωτικών μέτρων) (Erziehungsbediirftigkeit). 'Ως τοιαύτη νοητέα ή δε- 
κτικότης άναμορφώσεως τού χαρακτήρος καί άνακοινωνικοποιήσεως τού άνηλίκου 
έγκληματίου διά τών ύπό τού νόμου προβλεπομένων άναμορφωτικών μέτρων. Ά λ - 
λαις λέξεσι πρόκειται περί έξετάσεως ύπό τού δικαστηρίου τού θέματος τού προ- 
σφόρου ή μή τών άναμορφωτικών μέτρων, πρός συγκράτησιν τού άνηλίκου άπό τής 
τελέσεως νέων έγκλημάτων.

2. X ρ ό ν ο ς. 'Η τοιαύτη δεκτικότης δέον νά ύφίσταται κατά τον χρόνον 
τής έκδικάσεως τής πράξεως, ένδεχομένως τής έκτελέσεως τής δικαστικής άπο- 
φάσεως.

3. Έ  κ τ  α σ ι ς. Νόμω είναι δεκτικοί άναμορφωτικής άγωγής οί παΐδες, ανε
πίδεκτοι δέ οί συμπληρώσαντες τό 21ον έτος τής ήλικίας των. Ένδεχομένως είναι 
άνεπίδεκτοι τοιαύτης άγωγής, τοΰθ’ δπερ πρόκειται νά κριθή ύπό τού δικαστηρίου 
άνηλίκων έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, οί έφηβοι ή οί άγοντες κατά τήν έκ- 
δίκασιν ή έκτέλεσιν τήν μετεφηβικήν ήλικίαν. Οί κατά τήν φάσιν τής μεταφηβικής 
ήλικίας τελέσαντες έγκλημα, είναι νόμω άνεπίδεκτοι άναμορφωτικής άγωγής, τοΰθ’ 
δπερ άποκρουστέον de lege ferenta.

Έ κ πρώτης δψεως θά άπεκόμιζέ τις τήν έντύπωσιν δτι οί άνήλικοι, οί κρινό- 
μενοι ώς δεόμενοι θεραπευτικών μέτρων, καθ’ ά νοσηροί, είναι άνεπίδεκτοι άναμορ
φωτικών μέτρων. Ούχ’ ήττον, κατ’ εύρεΐαν έρμηνείαν, ύποστηρίζομεν δτι χωρεϊ 
συρροή άναμορφωτικών καί θεραπευτικών μέτρων.

(  Σ υνεχίζετα ι)
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Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ
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Ύπό τοΰ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΥ

'Ο γνωστός βαθυστόχαστος Καθηγητής τής Φιλοσοφίας κα ι Κοινωνιο- 
λογίας κ. ’Ελευθέριος Πρόκος, παρέσχεν την άδειαν όπως όημοσιενθοϋν 
εις τό περιοδικόν μας αποσπάσματα  από τό βιβλίον τον «'Ελληνισμός και 
Κ ομμουνισμός». Οντως άρχίζομεν την δημοσίενσιν των περί 'Ελλήνων φιλο
σόφων, θεμάτων άκρως ενδιαφερόντων κατά, την σημερινήν εποχήν.

Ό  Πυθαγόρας (580—500), δημιουργός μιας των μεγαλειωδεστέρων φιλοσο
φικών κοσμοθεωριών, είναι έκ τών κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Έγεννήθη έν 
Σάμω, ήτις εύρίσκετο τότε έν μεγάλη άκμή. Έχρημάτισε μαθητής τών φιλοσόφων 
Έρμοδάμαντος, Φερεκύδους καί ’Αναξίμανδρου. Μεταβάς εις Αίγυπτον συνεπλή- 
ρωσε τάς μαθηματικάς καί φυσι-κάς του γνώσεις καί έδιδάχθη τάς θρησκευτικάς καί 
θεολογικάς δοξασίας τών Αιγυπτίων, άνελθών μάλιστα εις άνωτάτας βαθμίδας μυ- 
ήσεως(1). Κατά τινα δέ παράδοσιν μετέβη καί εις Φοινίκην καί Βαβυλώνα προς 
έπαύξησιν τών γνώσεών του, τό σύνολον τών οποίων, τό άνήσυχον καί ερευνητικόν 
του πνεύμα, έπεξειργάσθη μέ σπανίαν άφαιρετικήν δύναμιν, έκπληκτικήν οξύνοιαν 
καί δημιουργικήν φαντασίαν πρός συγκρότησιν καθολικής περί κόσμου καί βίου 
θεωρίας. Έπανελθών εις Σάμον ήσκησεν έπί μακρόν τήν φιλοσοφίαν. Τώ 532 π.Χ. 
λόγω τής τυραννίας τοΰ Πολυκράτους έγκατέλειψε τήν Σάμον καί μετέβη εις τον 
Κρότωνα τής Κάτω ’Ιταλίας, ένθα ίδρυσε κατ’ άρχάς τήν περίφημον σχολήν του, τό 
όμακοεϊον, σκοπός τής οποίας ήτο ή ήθική, θρησκευτική, έπιστημονική καί πολιτική 
άγωγή τών μαθητών.

Ά λλ ’ ή σχολή ταχέως μετετράπη εις ιδιότυπον σύλλογον έταίρων, εις όν ό 
εισερχόμενος ώφειλε να ΰποβληθή εις μακράν καί αύστηράν δοκιμασίαν. Έ ζω ν έν 
αυτή συμφώνως πρός τά κοσμοθεωρητικά διδάγματα τοΰ φιλοσόφου, «πυθαγόρειος 
τρόπος τοΰ βίου», τοΰ οποίου τό κϋρος ήτο άπεριόριστον. «Αύτός έφα», ήτο ό δεσπό
ζων νόμος τής σχολής, εις τήν οποίαν έπεκράτει άκρα πειθαρχία καί έχεμύθεια. 'Η 
σχολή έ'φερε τον χαρακτήρα θρησκευτικο-πολιτικής άδελφότητος.

Τό φιλοσοφικόν σύστημα τοΰ Πυθαγόρου έστηρίχθη έπί τής άντιλήψεως, ήν 
είχεν ούτος περί τής σημασίας καί τοΰ ρόλου τών άριθμών. Κατά τον Σάμιον φιλόσοφον, 
οί αριθμοί είναι ή ούσία τών οντων καί έκφράζουν τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τοΰ 
Σύμπαντος, τήν κίνησιν τών ούρανίων σωμάτων καί τά φαινόμενα τής γής. «Έ ν 
άριθμώ πάντα γίνεσθαι». Δίδουν εις τό χάος μορφήν καί συνέχουν έσωτερικώς τά 
πάντα, ών είναι ή άληθής κοσμική άρχή. «Μιμήσει τά οντα φασίν είναι τών άριθμών»2. 
Ή  ΰλη ούδεμίαν ύπόστασιν καί άξίαν έχει άνευ τής μορφής, τήν όποιαν έκφράζουν 
οί άριθμοί. «Ή  κανονικότης, ή τάξις καί ή άρμονία είναι ό σκοπός όλων τών οντων».

Οί άριθμοί είναι ιεροί- ιδιαιτέρως «ή τετρακτύς τής δεκάδος», εις τον όρκον 
τών πυθαγορείων: «Ού μά τον άμετέρα γενεά παραδόντα τετρακτύν, παγάν άενάου 
φύσιος ρίζωμά τ ’ έχουσαν». Τό μυστήριον καί ή κλείς τοΰ Σύμπαντος εύρίσκεται εις 
τούς άριθμούς. Οί άριθμοί δίδουν, εις τό χάος τών τόνων, μέτρον καί άρμονίαν καί 
άποκαλύπτεται ό θείος τής Μουσικής Κόσμος.

Ύπερτάτη καί αΐωνία πραγματικότης είναι ό Θεός: «έστιν ήγεμών καί αρχών

1. Ed. Schnre. Οί μεγάλοι μύσται, ό Πυθαγόρας.
2. Μεταφ. Α,5 985 987 καί 6, 1080
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άπάντων θεός, εις άεί Ιών, μόνιμος, ακίνητος, αύτός έαυτώ όμοιος, έτερος των 
άλλων Ο).

'Ο μέγας φιλόσοφος έπίστευεν εις τό δόγμα τής μετενσαρκώσεως, καθ’ ό 
αί ψυχαί, ύπάρχουσαι άνέκαθεν, ήλθον ένεκα αμαρτήματος εις διάφορα σώματα, έπα- 
νερχόμεναι μετά θάνατον εις νέα τοιαϋτα, μέχρι τής έξαγνίσεως καί έπιστροφής 
εις την ούρανίαν πατρίδα. "Οθεν ό άνθρωπος οφείλει να ζή άγνώς, κοσμίως καί κατά 
μίμησιν του θείου- «έπεσθαι τώ θεώ καί όμοιοϋσθαι αύτω».

'Ο Πυθαγόρας είναι ό ιδρυτής τής μαθηματικής επιστήμης- καί ώς λέγει ό 
Πρόκλος: «τήν περί αυτήν (Γεωμετρίαν) φιλοσοφίαν εις σχήμα παιδείας έλευθέρου 
μετέστησεν άνωθεν τάς άρχάς αύτής έπισκοπούμενος καί άύλως καί νοηρώς τάς 
θεωρήματα διερευνώμενος».

Εις τήν περίφημον έν τή ’Ακαδημία’Αθηνών (2) άνακοίνωσίν του περί του Πυθα- 
γόρου, ό διαπρεπής καθηγητής τής Χημείας καί άκαδημαϊκός Κ. Ζέγγελης άνέφερεν: 
«'Η κρατούσα σήμερον θεωρία περί τής ΰλης, εις τήν οποίαν ομόφωνοι οί έρευνηταί 
τής φύσεως άκραδάντως πιστεύουν, είναι αύτή αότη ή θεωρία του Πυθαγόρου. Εί
ναι ή γνωστή ύπό τό αύτό σχεδόν όνομα θεωρία τοϋ λεγομένου άτομικοΰ άριθμοΰ. Τό 
άγνωστον μοναδικόν στοιχεΐον τής ύλης, τό όποιον διά τοΰ άριθμοΰ έξεικονίζετο ύπό 
του Πυθαγόρου, άνεκαλύφθη- είναι ό ήλεκτρισμός εις ισοτίμους μονάδας κατανεμη
μένος. 'Ο άριθμός των ήλεκτρικών αύτών μονάδων άπό τοϋ 1 μέχρι τοϋ 92, όστις 
εμφανίζεται ύπό τάς άντιθέσεις τοΰ Πυθαγόρου, τάς δύο δηλαδή μορφάς θετικοΰ 
καί άρνητικοΰ ηλεκτρισμού, καί ή άρμονική διάταξις τούτων, έντός των άτόμων των 
92 στοιχείων, των στοιχείων τής όλης, έμφανίζουν τά διάφορα αύτής είδη καί προ
δικάζουν τάς ιδιότητας αύτών. Αύτή πανομοιότυπος είναι ή θεωρία, εις τήν όποιαν 
κατέληξαν οί σύγχρονοι έπιστήμονες, επί κεφαλής τών οποίων εις τό πρόβλημα τοϋτο 
εύρίσκονται οί δύο μεγάλοι φυσικοί, ό Rutherford καί ό Bohr.

Καί ιδού ό μέγας Σάμιος σοφός, ό έξοχος μαθηματικός καί γεωμέτρης, ό 
ιδρυτής τής μουσικής θεωρίας τών τόνων, ό εύτόλμως είκοσι καί ένα αιώνας προ 
τοΰ Γαλιλαίου διακηρύξας έναντίον τής γενικής πίστεως, οτι ή γή κινείται- καί εΐκοσιν 
αιώνας προ τοΰ Κοπερνίκου δηλώσας, ότι ή κίνησις αΰτη τελείται κατά κύκλον λοξόν 
περί τό μέσον πΰρ, δηλαδή κατ’ έλλειψιν περί τον 'Ήλιον, ιδού ότι ό αυτός άνήρ 
προέτρεξε κατά είκοσι καί πέντε αιώνας τής εποχής του εις τό ζήτημα τής συστάσεως 
τοΰ παντός. Διά τής ύπερμεγαλοφυοΰς αύτοΰ διαισθήσεως, έκ τής πειραματικής έρεύ- 
νης τοΰ άριθμοΰ τών δονήσεων τών χορδών τών παραγουσών τούς άρμονικούς τό
νους γενικεύων, ήχθη εις τήν χάραξιν τών θεμελιωδών γραμμών τής θεωρίας, ήτις 
σήμερον κυριαρχεί Ιν τή έπιστήμη τής φύσεως».

Ή  άκτινοβολία τής έξοχου διδασκαλίας του έδημιούργησε θρύλους, .δι’ ών 
έκαλύφθη ό μέγας κήρυξ τοΰ θείου τής άρμονίας κόσμου. 'Ολόκληρος ή άρχαιότης 
ώμίλησε, καί οί έπειτα αιώνες μέ άσυνήθη σεβασμόν διά τον ύπέροχον διδάσκαλον 
καί τήν ύψηλήν φιλοσοφικήν του κοσμοθεωρίαν.

'Η έπίδρασίς του εις τήν διαμόρφωσιν τοϋ Ε λληνικού πνεύματος ύπήρ- 
ξεν άνυπολόγιστος. 'Ολόκληρος ό Έλληνο-Εύρωπαϊκός πολιτισμός φέρει άδράν τήν 
σφραγίδα τής κραταιάς μεγαλοφυίας του.

’Απολλώνιος ό Τυανεύς περιγράφων τά προσόντα τών μαθητών του, τονίζει: 
« ’Εάν τις άνδρί Πυθαγόρεια) συγγένηται, τίνα παρ’ αύτοΰ λήψεται καί όπόσα, φαιην 
αν έ'γωγε- νομοθετικήν, γεωμετρίαν, αστρονομίαν, άριθμητικήν, άρμονικήν, μουσικήν,

1. Φιλολάου, Περί Πυθαγόρου καί Ίππολύτου, Φιλοσοφούμενα, 2, D ials: Dox Gr.,
555 - 556.

2. Πρ. A. A., 8, 1938,



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΣΤΑ Κ Ο Υ Π Ο Ν Ι Α
------------- 'ϊπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------------------

(Συνέχεια από τό προηγούμενο καί τέλος)

Το ίδιο έκεΐνο βράδυ πού άνακαλύφθηκε τό πτώμα τής Ματίνας Μωριάτου μέσα 
στο σπίτι της στα Κουπόνια καί κάτω άπό τό κρεβάτι τοϋ φοιτητοΰ Γιώργου Στα- 
ματάκη, έπήγα άργά τή νύχτα στήν έφημερίδα μου να γράψω. Καί άφοϋ έγραψα 
βιαστικά - βιαστικά γιά τό «έγκλημα των Κουπονίων», όπως τό βαφτίσαμε τότε,καί 
γιά τό μεγάλο μυστήριο πού παρουσίαζε, ξαναγύρισα στο τέρμα τής όδοϋ ’Αλωπεκής, 
όπου ήταν τότε τό 8ο Τμήμα Χωροφυλακής, γιά νά παρακολουθήσω άπό κοντά τήν 
προανάκρισι καί νά μάθω επί τέλους τί προέκυπτε γιά τή φρικτή έκείνη δολοφονία. 
Καί άρχισαν σιγά - σιγά νά βγαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα.

'Η Ματίνα Μωριάτου ήταν Μανιάτισσα τήν καταγωγή. Στά 1907, κοπέλλα 
τής παντρειάς πιά, παντρεύτηκε μέ ένα Γιάννη Φωτίου καί σ’ ένα χρόνο έκανε ένα 
άγόρι, τό Χρήστο, πού όταν έγινε τό έγκλημα ήταν παληκάρι 16 χρόνων. Μέ τον 
Φωτίου όμως χώρισε υστέρα άπό λίγο καί στά 1916 ξαναπαντρεύτηκε καί πήρε 
ένα ήλικιωμένο ένωμοτάρχη, τό Νίκο Μωριάτο, πού πήρε τή σύνταξί του άπό τή 
Χωροφυλακή καί μέ κάτι παραδάκια πού είχε άνοιξε ένα έμπορικό κατάστημα στο 
Γύθειο, όπου έζησε κάμποσα χρόνια μαζί μέ τήν Ματίνα, τήν κόρη πού είχε άπο- 
κτήσει άπό αυτήν καί τον πρόγονό του, τον Χρήστο Φωτίου. Στά 1923 όμως ή Μα
τίνα τσακώθηκε μέ τον άντρα της. ’Άλλοι είπαν δτι είχε φίλους καί ότι ό άντρας της 
τής έκανε σκηνές καί άλλοι ότι, σάν άντρογυναίκα πού ήταν, δέν ήταν φτιαγμένη γιά 
οικογενειακή ζωή. Μιά φορά ή Ματίνα, πού είχε καί ή ϊδια τον τρόπο της, παράτησε 
στο Γύθειο τον άντρα της μόνο καί πήρε τήν κόρη της καί τό γυιό της καί ήλθε στήν 
’Αθήνα όπου άγόρασε τό σπίτι της στά Κουπόνια. Είχε άκόμη γερό κομπόδεμα, 
νοίκιαζε καί τό μισό σπίτι της καί ζοϋσε καλά. "Υστερα τά έφτιαξε μέ τον άντρα της 
καί τοΰ είπε ότι ήλθε καί έμενε στήν ’Αθήνα γιά νά σπουδάση καλύτερα τά παιδιά 
της καί τον διαβεβαίωσε ότι πάντα τον αγαπούσε καί ότι πάντα τοΰ ήταν πιστή. 
Καί ό Μωριάτος κάθε μήνα άρχισε νά τής στέλνη λεπτά γιά νά μή τής λείπη τίποτε. 
'Η Μωριάτου είχε νοικιάσει τό μισό σπίτι της γιά χίλιες δραχμές τον μήνα, ποσό 
σημαντικό γιά τήν έποχή έκείνη, στον ταγματάρχη Ίερωνυμάκη καί στή γυναίκα 
του, καί τον Μάρτιο τοϋ 1926, τής ίδιας εκείνης δηλαδή χρονιάς, γνώρισε τον Γιώργο 
Σταματάκη, ένα φτωχό φοιτητή πού σπούδαζε γιά γιατρός στήν ’Αθήνα. Τοϋ νοί-

ίατρικήν, πάσαν θείαν μαντικήν, τά δέ καλλίω μεγαλοφροσύνην, μεγαλοψυχίαν, μεγα
λοπρέπειαν, εύστάθειαν, γνώσιν θεοΰ ού δόξαν, είδησιν δαιμόνων ούχί πίστιν, φιλίαν 
έκατέρων, αύτάρκειαν, έκτένειαν, λιτότητα, βραχύτητα τών άναγκαίων, εύαισθησίαν 
ευκινησίαν, ύγίειαν, εύψυχίαν, άθανασίαν» (*).

Καί ό διάσημος τής άρχαιότητος ρήτωρ ’Ισοκράτης λέγει περί αύτοΰ: «Το- 
σοϋτον ευδοξία τούς άλλους ύπερέβαλεν, ώστε καί τούς νεωτέρους άπαντας έπιθυμεΐν 
αύτοΰ μαθητάς είναι καί τούς πρεσβυτέρους ήδιον όράν τούς παΐδας τούς αύτών έκείνω 
συγγιγνομένους ή τών οικείων έπιμελουμένους. Καί τούτοις ούχ’ οίόν τ ’ άπιστεΐν 
έτι γάρ καί νϋν τούς προσποιουμένους έκείνου μαθητάς είναι μάλλον σιγώντας θαυ- 
μάζουσιν ή τούς έπί τώ λέγειν μεγίστην δόξαν έχοντας» (2).

1. Hercher, Epistolograqhi Grueci, 119.
2. Έν «Βουσίριδι», 28,

ΕΛ. TJPOKOS
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κιασε τό διπλανό άπό τήν κάμαρά της δωμάτιο γιά 200 δραχμές τό μήνα, άλλα 
υστέρα άπό μιά έβδομάδα τον κράτησε καί για οΐκότροφο μέ χίλιες δραχμές. Αύτό 
έλεγε τουλάχιστον. Μά 6 ταγματάρχης καί ή γυναίκα του πρόσεξαν ότι υστέρα άπό 
λίγο, άφ’ δτου μπήκε ό Σταματάκης στο σπίτι, ή σπιτονοικοκυρά ξανάνιωσε. Τήν 
είδαν νά ράβη καινούργια καί μοντέρνα ρούχα, ν’ άγοράζη μεταξωτά έσώρρουχα, να 
προσπαθή μέ διάφορα φτιασίδια νά βγάλη μερικά χρονάκια άπό τή ράχη της καί γενικά 
νά προσπαθή νά γίνη άλλος άνθρωπος. ~Ηταν έρωτευμένη μέ τό φοιτητή της σαν 
νεαρή ’Αρσακειάδα. 'Ο γυιός της όμως, αν καί ή μάννα του κρατούσε τά προσχή
ματα, μυρίσθηκε τις κρυφές, τό πρώτον, σχέσεις τους καί άρχισε νά κάνη σκηνές 
στή μητέρα του. ’Αλλά εκείνη, δυναμική γυναίκα καί καταφερτζού, βρήκε άμέσως 
τρόπο νά διορθώση τά πράγματα όπως τή βόλευε. Τό άγόρι της καί τό μικρό κορι
τσάκι άρρώστησαν άπό έλονοσία καί τότε ή Ματίνα τά έστειλε στον άντρα της στο 
Γύθειο γιά νά γίνουν καλά, άλλάζοντας τον άέρα τους, καί γιά νά ξεκαλοκαιριάσουν 
καί τότε έμεινε έλεύθερη, γιά νά δοθή στο φοιτητή της, στή «λατρεία» της. Καί 
στους άλλους νοικάρηδες έπαψε πιά νά κρατάη τά προσχήματα. Ό  άντρας της κάτι 
άρχισε νά καταλαβαίνη καί σ’ ένα γράμμα, πού βρέθηκε άνάμεσα στά άλλα καί πού 
είχε γραφή ένα μήνα πριν άπό τό έγκλημα, τής έγραφε: « ’Έδιωξες τά παιδιά σου γιά 
νά κάνης δ,τι θέλεις».

'Η Ματίνα, επειδή ίσως καί ό άντρας της γκρίνιαζε γιατί έκτος άπό τό παιδί 
του τού είχε φορτώσει καί τό προγόνι του, βρήκε τότε άλλο κόλπο. Τού έγραψε δτι 
είχε πάθει κρίσι άπό σκωληκοειδίτιδα καί δτι έπρεπε νά κάνη έγχείρησι. Καί ό άγα- 
θούλης έκεϊνος άνθρωπος τής έστειλε άπό τή συνταξούλα του, τήν Ιην Αύγούστου, 
ένα χιλιάρικο καί στις 4 Αύγούστου άλλες πεντακόσιες. Τις επιταγές αυτές ή Μα
τίνα είχε εξαργυρώσει στήν Τράπεζα, άλλά λεπτά δέν βρέθηκαν, έκτος άπό τή μία 
καί μόνη δεκάρα. Έν τώ μεταξύ τά Κουπόνια είχαν βουίξει γιά τό σκάνδαλο καί οί 
γυναικούλες έλεγαν:

—Άκούς τή μεσόκοπη φώκια νά πάρη τό παιδαρέλι της γιά έρωμένο; Μά, 
τρυφερούδι βλέπεις καί τής καλάρεσε.

Τό κουτσομπολιό αύτό τής γειτονιάς έφτασε στ’ αύτιά τής Ματίνας καί αύτή 
άλλαξε πιά τακτική καί άρχισε νά βρίζη τό νοικάρη της.

— Τι τραβάω μ’ αύτό τον ρεμπεσκέ πού μοΰ κουβαλήθηκε έδώ, έλεγε πριν 
λίγες μέρες στήν 'Ιερωνυμάκη. Τον πήρα κάτι νά βγάλω καί αύτός δλο καί μού λέει 
δτι περιμένει λεπτά νά τού στείλουν άπό τό σπίτι του στήν Κρήτη καί μού κάθησε 
στο σβέρκο. .’Ίσα μέ τήν ώρα μοΰ χρωστάει 1750 δραχμές. Καί έπρόσθεσε:

— Δέν τον άντέχω πιά άλλο, θά τον διώξω. ’Εγώ έδιωξα τά σπλάχνα μου, τά 
παιδιά μου γιά νά ξεκουραστώ καί θά ταΐζω τον «μαγκλαρά» χωρίς νά μέ πληρώνη 
μάλιστα; Πήγα γιά νά ξανασάνω καί βρήκα μαλλιά νά ξάνω, πού λέει καί ή παροι- 
μία;

Μά καί ή κυρία Ιερωνυμάκη καί ή ύπηρέτριά της είχαν προσέξει άπό τις 
μισάνοιχτες πόρτες προς τό διάδρομο δτι ή έσωτερική πόρτα άνάμεσα στήν κάμαρα 
τού φοιτητοΰ καί στήν κάμαρα τής Ματίνας ήταν ολάνοικτη καί δτι ή σπιτονοικοκυρά 
καί ό ένοικιαστής της κοιμώντουσαν σ’ ένα άπό τά κρεβάτια . . .

Καί ή παράξενη έκείνη σπιτονοικοκυρά δλο γκρίνιαζε δτι ό φοιτητής της τής 
χρωστούσε καί δλο δτι δέν είχε λεπτά καί έκτος άπό τις 1.500 δραχμές, πού είχε στεί
λει ό άντρας της στις 4 Αύγούστου, δταν έξαργύρωσε καί τή δεύτερη επιταγή τού άν- 
τρός της, έπήρε καί τό χιλιάρικο άπό τον ταγματάρχη. Ούτε ίχνος κι’ άπ’ αύτό δέν 
βρέθηκε.

Ή  έρευνα μέσα στο δωμάτιο συνεχίστηκε καί στά ελάχιστα πράγματα τού 
φοιτητοΰ Σταματάκη. Καί μέσα στά γράμματα πού βρέθηκαν ύπήρχε καί ένα γράμμα 
άπό τό σπίτι του, πού τού έγραφαν δτι δέν μπορούσαν νά καταφέρουν νά τού στείλουν
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περισσότερα χρήματα. ’Άρα τοΰ έστελναν καί οί δικαιολογίες της Μωριάτου ότι-της 
χρωστούσε 1750 δραχμές ήσαν για νά ρίξη στάχτη στά μάτια των ενοικιαστών της 
καί της γειτονιάς. ’Ακόμη βρέθηκε ένα γράμμα φίλου του πού τοΰ έ'γραφε: «Τί γ ί
νεται ή γρηά σου; Ό  καρπός των άνομων έρώτων σου μέ τή σπιτονοικοκυρά πώς 
πάει;». ’Αλλά βρέθηκε μέσα καί ή φωτογραφία μιας ωραίας κοπέλλας μέ την άφιέρωσι: 
«Ένθύμιον παντοτεινής άγάπης, ’Άννα». ’Αντιφατικά πράγματα δηλαδή. 'Ο φοι
τητής εΐχε φιλενάδα τή σπιτονοικοκυρά καί άγαποϋσε μιά άλλη κοπέλλα.

Καθώς είπαμε, την προανάκρισι είχε άναλάβει ό τότε ύπομοίραρχος-διοικητής 
τοΰ 8ου Τμήματος Γιώργος Σαμουήλ, ένας άπό τούς ικανούς νέους άξιωματικούς. 
Αύτός πρώτα - πρώτα θέλησε νά ξεκαθαρίση μήπως εΐχεν έλθει κρυφά καί την σκό
τωσε γιά λόγους τιμής ό άντρας της ή ό γυιός της. Καί το ϊδιο έκεΐνο βράδυ έστειλε 
ένα τηλεγράφημα στο Γύθειο. Έλαβε άμέσως άπάντησιν άπό τήν έκεΐ ’Αστυνομία. 
Ούτε ό Μωριάτος, ούτε ό πρόγονός του Φωτίου είχαν μετακινηθή καθόλου εκείνες 
τις μέρες άπό τό Γύθειο. Τό «άλλοθι», άντρός καί γυιοϋ της, ήταν άντράνταχτο. 
’Αλλά ό έκεϊ άστυνόμος, μιά καί επρόκειτο γιά έγκλημα καί μάλιστα μυστηριώδες, 
έθεώρησε καλό νά τούς πιάση καί νά τούς στείλη συνοδεία έδώ στην ’Αθήνα. Ήταν 
κακή, ψυχρή καί άσκοπη ή σύλληψίς τους. Άδιάφορον όμως. 'Ο έδώ υπομοίραρχος 
Σαμουήλ θά μπορούσε νά τούς έξετάση γιά μάρτυρες καί κάτι νά βγάλη. Άλλο ενα 
τηλεγράφημα εΐχε φύγει τό ΐδιο εκείνο βράδυ γιά τήν πατρίδα τοΰ χαμένου φοιτητοΰ 
καί ήλθε καί σ’ αυτό άμέσως άπάντησις. 'Ο Σταματάκης δέν ήταν έκεΐ. Οί δικοί του 
τον νόμιζαν στήν ’Αθήνα. Καί άρχισαν κι’ αυτοί ν’ άνησυχοΰν γιά τό χαμό του.

Άρχισαν πιά νέες άπορίες. Μήπως ή Ματίνα εΐχε κανένα άλλο έρωμένο καί 
αύτός γιά λόγους ζηλοτυπίας ή καί γιά ληστεία άκόμη σκότωσε τή φιλενάδα του καί 
υστέρα σκότωσε καί τον έρωμένο τ/ς φοιτητή Σταματάκη;’Αλλά τό πτώμα τής νοικο
κυράς βρέθηκε. Τό πτώμα τοΰ Σταματάκη τί έγινε; Μήπως τό είχαν ρίξει στο πηγάδι; 
Αλλά καί πάλι πώς, ένώ εΐχε κτυπηθή μέ τσεκούρι ή μέ σκεπάρνι ή μέ «μπαλντά», δέν 
βρέθηκε μέσα στο μπαοΰλο, έκτος- άπό τά δύο ματωμένα μαξιλάρια, τίποτε άλλο 
πού νά δικαιολογή σέ ποιο δωμάτιο καί σέ ποιο μέρος εΐχε γίνει τό άπλό ή τό διπλό 
έγκλημα; 'Όλα ή μερικά άπ’ αύτά θά ξεδιάλυναν τήν άλλη μέρα.

Πρωί - πρωί τήν άλλη μέρα, Κυριακή, ό υπομοίραρχος Σαμουήλ καί άπό κοντά 
οί αστυνομικοί ρεπόρτερς τής έποχής, ό μακαρίτης Δημήτρης Άρνέλλος, πατέρας, ό Βε 
νιζέλος Ζερβέας, ό Γιανναράκος, ό Σεβ. Άρνέλλος, ό γυιός καί ό ύποφαινόμενος βρε
θήκαμε στο σπίτι τών Κουπονιών. Πρώτα κατέβηκε άνθρωπος στο πηγάδι καί δέν 
βρήκε τό πτώμα τοΰ φοιτητοΰ, γιά τον όποιον ή τελευταία πληροφορία ήταν αυτή 
πού είπε τήν προηγούμενη μέρα ό ταγματάρχης, ότι δηλαδή τον εΐχε δή στις 6 ή 
ώρα τό πρωί τήν Παρασκευή νά βγάζη νερό άπό τό πηγάδι καί παραξενεύτηκε μά
λιστα γ ι’ αύτό, γιατί τό νερό τό έβγαζε πάντα καί τό μετέφερε ή Ματίνα.

Είχαμε δεδομένα, ώς έκείνη τή στιγμή, ότι ή Ματίνα, ή οποία εΐχε πάντα λεπτά 
στο σπίτι της, έκτος άπό τήν Τράπεζα, εΐχε πάρει τήν 1η Αύγούστου άπό τον άντρα 
της 1000 δραχμές, στις 4 Αύγούστου άπό τον ΐδιο άλλες 500 δραχμές, τήν ΐδια μέρα 
άπό τον ταγματάρχη Ίερωνυμάκη 1000 δραχμές, ώς ένοίκιο, ότι άπό αύτά δέν εΐχε 
καταθέσει τίποτε στήν Τράπεζα, ότι δέν εΐχε κάνει ψώνια καί ότι ένώ στο σπίτι της 
έπρεπε νά εΐχε πάνω άπό 2500 δραχμάς, δέν βρέθηκε παρά ή δεκάρα. ’Ακόμη ότι 
άπό τό πρωί τής 3ης Αύγούστου, πού τήν είχαν δή οί ένοικιαστές της, δέν εΐχε δώσει 
σημεία ζωής μέχρις οτου τήν βρήκαν σκοτωμένη κάτω άπό τό κρεβάτι. Ά ρα άφορ- 
μή τοΰ έγκλήματος δέν έπρεπε νά είναι άλλη άπό τή ληστεία καί δράστης άλλος δέν 
μπορούσε νά είναι παρά μονάχα ό Σταματάκης, πού γιά κάποια άφορμή σκότωσε τήν 
έρωμένη - σπιτονοικοκυρά, τής έπήρε τό παραδάκι καί έξαφανίσθηκε.

Μά ποΰ τέλος πάντων τήν εΐχε σκοτώσει; Ή  ΐδια πάντα σπαζοκεφαλιά καί 
ό υπομοίραρχος Σαμουήλ έξακολουθοΰσε νά στριφογυρίζη μέσα στο διαμέρισμα τής
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Μωριάτου άπό κάμαρα σέ κάμαρα, σηκώνοντας καί μετατοπίζοντας τό κάθε τί επάνω 
στα νεύρα του. Καί επειδή δεν είχε τί άλλο να κάνη σέ μια στιγμή, επάνω στο θυμό 
του, άρπαξε τις κουβέρτες καί τά σεντόνια, άπό τό μέ τόση προσοχή στρωμένο κρε
βάτι τής Ματίνας, καί τά πέταξε κάτω στο πάτωμα. Αυτό ήταν. Στα στρώματα ,στό 
κάτω τους μέρος πήχτρα τό αΐματ. 'Η δολοφονία είχε γίνει έπάνω στο κρεβάτι τής 
Ματίνας καί ό δολοφόνος άναποδογύρισε τά μουσκεμμένα στρώματα καί είχε ξανα- 
στρώσει τό κρεβάτι, βάζοντας μιά άσπρη κουβέρτα καί τά μαξιλάρια τοϋ δικοΰ του 
κρεβατιού, πού δεν ήσαν ματωμένα.

Μά καί κάτι άλλο πρόσεξε ό υπομοίραρχος έκεΐνο τό πρωινό. ’Εκεί στον τοίχο, 
κοντά στο μέρος πού ήταν τό μαξιλάρι τής Ματίνας, φαινόταν κάτι σάν κοριός. Μά 
δεν ήταν σιχαμερό ζωύφιο, άλλά μιά στάλα πηχτό αίμα. Πιο πέρα βαψίματα μέ 
φρέσκια λαδομπογιά τοϋ ίδιου χρώματος έπάνω στή νερομπογιά, πού ήταν σοφα- 
τισμένο τό δωμάτιο. Έξυσε τις πινελιές καί κάτω άπό κάθε πινελιά ήταν καί άπό 
μιά σταλαγματιά, μεγάλη ή μικρή, άπό ξερό πιά αίμα. Χωρίς νά χάση καιρό ό Σα
μουήλ άρπαξε μιά φωτογραφία τοϋ Σταματάκη πού βρήκε μέσα στά ρούχα του καί 
πήρε άράδα δλα τά τότε λιγοστά χρωματοπωλεία τής ’Αθήνας, αρχίζοντας άπό τό κέν
τρο τής πόλεως. Καί στάθηκε τυχερός, γιατί στο δεύτερο ή στο τρίτο χρωματοπωλείο 
πού βρέθηκε καί πού έδειξε τή φωτογραφία τοϋ είπαν, άπό τό χρωματοπωλείο Εύαγ- 
γελινοϋ τής όδοΰ 'Αγίου Μάρκου, δτι ό φοιτητής είχε πάει εκεί τήν Παρασκευή τό 
πρωί καί άγόρασε τέτοια λαδομπογιά άπό τον πατριώτη του έμποροϋπάλληλο Στέ
λιο Άναλαμπηδάκη. Πρόσεξε καί διάλεξε μέ προσοχή τό χρώμα τής λαδομπογιάς, 
άγόρασε καί πινέλα, έδωσε ένα έκατοστάρικο, τά πήρε μαζί του καί έφυγε. Δέν 
έμεινε πιά καμμιά άμφιβολία γιά τό δράστη. Ή ταν ό Σταματάκης, ό όποιος, άφοΰ 
ξέκανε τήν σπιτονοικοκυρά καί έρωμένη του, τής άρπαξε καί τό κομπόδεμα καί 
έφυγε.

'Η άνάκρισις πιά προχώρησε κανονικά. Ό  Σταματάκης ήταν άδέκαρος. ’Από 
τό σπίτι του τοϋ έστελναν πολύ λίγα λεπτά, πού δέν τοϋ έφθαναν γιά νά ζήση. Βρήκε 
φαγητό, σπίτι καί έρωμένη τή Ματίνα Μωριάτου. ’Ήθελε καί χαρτζηλίκι. Αυτή, σφικτή 
άπό φυσικό της, δέν τοϋ έδινε, γιατί φοβόταν μήπως πιάση άλλη φιλενάδα. ’Ακόμη 
μπορεί νά είχε μάθη κάτι καί γιά τήν Άννα, τήν κοπέλλα τής φωτογραφίας καί 
φοβόταν μήπως χάση τό «φοιτητή της». ’Ίσως άκόμη καί ή Ματίνα νά τοϋ έδινε 
τον έαυτό της χαρίζοντας τά πληθωρικά καί ξεπερασμένα πιά κάλη της, άλλά νά 
τοϋ ζητούσε καί τά λεφτά γιά τό φαγητό καί γιά τό νοίκι καί αύτός νά μήν είχε νά τά 
δώση. Πάντως, ή Ματίνα ήταν φοβερά παραδόπιστη καί άπόδειξις αύτοϋ ήταν δτι είχε 
γράψει ψέματα στον άντρα της δτι είχε σκωληκοειδίτιδα γιά νά τοϋ τραβήξη λεπτά, 
δπως καί τοϋ πήρε τις 1500 δραχμές. Πάντως άπό τήν άνάκρισι διαφόρων μαρτύρων 
βγήκε δτι ό φοιτητής προσπαθούσε νά κάνη θαλασσοδάνεια γιά νά συμπληρώση 
τό έπίδομα πού τού έστελνε τό σπίτι του. Πριν άπό λίγες άκόμη μέρες είχε πάει στήν 
πλατεία Κάνιγγος καί είχε ζητήσει δανεικά, ένα πεντακοσάρικο, άπό τό συμπατριώτη 
του ζαχαροπλάστη Ζαβοριανάκη. Ά λλ ’ αύτός, δπως είπε στήν άνάκρισι, δέν τού έδωσε 
καί ό Σταματάκης έφυγε άπελπισμένος. Ξέροντας λοιπόν δτι ή Ματίνα είχε ένα σωρό 
λεπτά έπάνω της, καί πριν νά τά βάλη κ ι’ αύτά στήν Τράπεζα, τήν ξέκανε, τής πήρε 
τό κομπόδεμα καί έφυγε.

Ά ν  καί δέν είχε κληθή καθόλου, κακώς, στο έγκλημα αύτό τό «Γραφείο Ση- 
μάνσεως», πού μόλις είχε ίδρυθή τότε, ό πρόδρομος τής σημερινής Διευθύνσεως Έγ- 
κληματολογικών 'Υπηρεσιών, καί πού ήταν σέ έμβρυώδη κατάστασι άκόμη, άπό 
τήν αυτοψία πού έκανε τήν άλλη μέρα ό ύπομοίραρχος καί άπό τά δσα είπε ό ιατρο
δικαστής Γ. Τρουπάκης έβγαινε πιά δτι τό φονικό είχε γίνει τήν Πέμπτη τό μεση
μέρι καί ό Σταματάκης, έκεϊ πού κοιμόταν ή Ματίνα στο κρεβάτι της, πήρε τό «μπαλν- 
τά» καί βάζοντας δλη του τή δύναμι τή κτύπησε στο δεξιό κρόταφο. Μέ τήν πρώτη
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«μπαλνταδιά» της έσπασε το κρανίο. Ή ταν καί φοιτητής τής ιατρικής καί ήξερε πού 
πρέπει νά κτυπήση. Μά για να είναι απολύτως σίγουρος για το άποτέλεσμα, τής 
έδωσε καί δεύτερη καί τρίτη «μπαλνταδιά». Καί έτσι τδ κρεβάτι έκεΐνο το διπλό, πού 
βάσταγε τα ερωτικά τους οργιά, έγινε καί ό τάφος της. Γέμισε άπο αίματα. Τά μα
ξιλάρια μούσκεμα στο αΐμα. Ό  τοίχος γεμάτος αίματα καί μυαλά. Τά χέρια τοϋ 
φοιτητοϋ τής ιατρικής βαμμένα κατακόκκινα άπο το αΐμα.

'Ο φονιάς έπρεπε νά είχε άρπάξει άπο κάτω μιά τούφα μαλλιά άπο εκείνα πού 
έξαινε ή Ματίνα καί μ’ αύτά είχε σκουπίσει πρόχειρα τά καταιματωμένα χέρια του. 
Τότε μόνο κατάλαβε ότι έπρεπε νά κάνη κάτι καί μέ τό πτώμα. ’Άδειασε το μπαούλο 
πού ήταν στην κάμαρά του, καί προσπάθησε νά βάλη μέσα το πτώμα της. Το έδειχναν 
ολοφάνερα ίχνη άπο αΐμα πού βρέθηκαν στο σκέπασμά του καί μέσα σ’ αύτό. 'Η 
Ματίνα όμως ήταν πολύ χοντρή γιά νά χωρέση καί τότε τό έσυρε καί τό έκρυψε 
πρόχειρα στήν άλλη κάμαρα, κάτω άπο τό κρεβάτι. 'Ύστερα έκρυψε μέσα στο κασόνι 
τον καταιματωμένο « μπαλντά», τά μαξιλάρια, τήν τούφα τών μαλλιών πού είχε 
σκουπίσει πρόχειρα τά χέρια του, άναποδογύρισε τά καταιματωμένα στρώματα καί 
έρριξε έπάνω στο κρεβάτι τής Ματίνας μιά ολοκάθαρη άσπρη κουβέρτα καί ήσυχος 
πιά έπεσε στο κρεβάτι του καί ξάπλωσε. ’Ήθελε νά ξεκουρασθή ό άνθρωπος καί νά 
δή τ ί έπρεπε νά κάνη. Βέβαια τά πράγματα δεν τοϋ ήλθαν τόσο βολικά, όσο τά 
ήθελε, γιατί καί ό τοίχος είχε γεμίσει αίματα καί μυαλά καί τό πτώμα τού θύματός 
του δεν χωρούσε μέσα στο μπαούλο, όπως τό ύπελόγιζε, γιά νά τό πάρη φεύγοντας 
μαζί του καί νά τό έξαφανίση κάπου. Θά έπέρασε λοιπόν έτσι τή νύχτα τής Πέμπτης 
προς τήν Παρασκευή — ό Θεός ξέρει αν ξυπνητός ή κοιμισμένος — έπάνω στο κρε
βάτι του, μέ τά πόδια τής σκοτωμένης ερωμένης του νά προβάλουν κάτω άπότά σεντό
νια, τής έρωμένης πού αύτός είχε δολοφονήσει έπάνω στον ύπνο της. Πρωί - πρωί, τήν 
άλλη μέρα τήν Παρασκευή, πήγε στο πηγάδι γιά νά βγάλη νερό καί νά σφουγγαρίση 
πρώτα τά αίματα στο πάτωμα από τό σύρσιμο τού καταιματωμένου πτώματος τής 
Ματίνας, νά καθαρίση όσο μπορούσε τούς τοίχους άπο τά πολλά αίματα καί τά μυαλά, 
ύστερα νά πλυθή, νά τρέξη άμέσως ν’ άγοράση τή λαδομπογιά καί νά γυρίση γιά νά 
κάνη τή μακάβρια ζωγραφική του. Νά σκεπάση τούς λεκέδες καί τις ρανίδες άπο τό 
αίμα καί άπο τά μυαλά τού θύματός του μέ λαδομπογιά πού είχε τό ίδιο χρώμα μέ 
τον τοίχο. Λεπτά γιά τή λαδομπογιά είχε, γιατί είχε άρπάξει τό κεμέρι τής Ματίνας, 
άφήνοντας μέσα στο τσαντάκι της τή δεκάρα. Καί άφοΰ τακτοποίησε καί αύτές τις δου-

Προηγουμένως είχε δή τον 'Ιερωνυμάκη καί μέ μισοκακόμοιρο ύφος τον ρώτησε !
— Μήπως είδατε τή Ματίνα;
—’Όχι τού άπάντησε εκείνος.
— Περίεργο . . . πολύ περίεργο . . . Πού άραγε νά πήγε ; ρώτησε ό Σταματά- 

κης, πού έπαιζε τό ρόλο τού άνήξερου.
Ό  τύπος τήν άλλη καί τήν παράλλη μέρα βούιξε γιά τό «έγκλημα τών Κουπο- 

νίων».«Ό  Φαντομάς τών Κουπονίων» άσύλληπτος ακόμη, ό δολοφόνος καί ληστής 
τής Ματίνας Μωριάτου γυρίζει ελεύθερος. Οί έφημερίδες είχαν ξεσπάσει γιά λόγους 
κυκλοφοριακούς «γιά τήν άδράνεια τής ’Αστυνομίας νά μή μπορή νά πιάση τό ληστή 
καί φονιά», άφοΰ μυστήριο πιά δέν υπήρχε καί ό δολοφόνος ήταν γνωστός. *0 υπο
μοίραρχος Σαμουήλ τό είχε πάρει κατάκαρδα. Κρητικός βλέπεις αύτός, Κρητικός 
καί ό φονιάς καί φοβόταν νά μή τού κολλήση ή ρετσινιά, ότι κάνει «άβάντα» στο 
συμπατριώτη του καί δέν τον πιάνει, γιά νά τό σκάση στο εξωτερικό. Είχε «λυσ
σάξει» λοιπόν ό φιλότιμος άξιωματικός, ό κατοπινός ήρωας στοΰ Μακρυγιάννη, καί 
είχε βάλει «λυτούς καί δεμένους» νά πιάση τό Σταματάκη. Τηλεγράφησε άμέσως 
καί στήν Κρήτη, έμαθε τούς συγγενείς του πού έμεναν στήν Άθήμα καί στον Πει
ραιά, άρχισε τις παρακολουθήσεις καί τις έρευνες καί ύστερα άπο λίγες μέρες, στις
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11 Αύγουστου, πήγε τά ξημερώματα στο σπίτι ένός έξαδέλφου του, του Βασίλη τοϋ 
Παπαδάκη, στον Κολωνό, έκανε ερευνά, βρήκε μέσα το φονιά καί τον έ'πιασε επάνω 
στον ύπνο. Τον ξύπνησε στο κρεβάτι του την ώρα πού κοιμόταν άκόμη. Καί ό Στα- 
ματάκης, άνοίγοντας τά μάτια του καί άντικρύζοντας τον πατριώτη του υπομοί
ραρχο διοικητή τοϋ 8ου, πού τον ήξεραν καί οί πέτρες τής συνοικίας άκόμη, είπε:

— ΙΙάει χάθηκα . . . Ξέρετε, είχα σκοπό νά παρουσιασθώ σήμερα . . .
Τον πήγαν στο Τμήμα καί στήν άπολογία πού τοϋ πήραν ώμολόγησεν άμέσως, 

άλλά εΐπεν ότι δεν τό έκανε γιά ληστεία.
Μόλις έμαθα ότι έπιασαν τόν Σταματάκη, έτρεξα άμέσως νά δώ «τό άποφώ- 

λαιο αύτό τέρας», τόν «ληστή πού σκότωνε μέ τούς μπαλντάδες», τόν «άπαίσιο κα
κούργο». Καί, καθώς θυμάμαι, βρήκα ένα χαζοπούλι. Νομίζω άκόμη ότι τόν βλέπω 
μπροστά μου. Ψηλός, πολύ ψηλός, άδύνατος, σκελετός πραγματικός, μέ καστανά 
μαλλιά, καστανά μάτια άποβλακωμένα, ρουφηγμένα μάγουλα καί μάλιστα τόσο 
πολύ ώστε νά φαίνωνται τά κόκκαλα άπό τό πανωσάγωνό του. Στο λεπτό καί 
λαιμό του έβγαινε, σαν όλάκληρη γροθιά άπό τήν άδυναμία, τό «καρύδι» του. Ροΰχα 
κρέμ βαμβακερά, ψαθάκι «παγιασόν» στραβά βαλμένο καί ΰφος ήλίθιο.

— Γιατί τώκανες Σταματάκη; τόν ρώτησα.
— Νά σάς πώ τήν ιστορία μου. Είναι δράμα ολόκληρο.
Καί άρχισε νά μοΰ λέη τό «δράμα» του.
— Μπήκα στο σπίτι γιά ενοικιαστής. Συμφώνησα τό δωμάτιο γιά διακόσιες 

δραχμές. Ή  Ματίνα όμως ήταν έκφυλη. Καί τί έκφυλη ! Τής χειρότερης μορφής. 
Θεός ’σχωρές την. Μανιακή. Λυσσοϋσε γιά άντρα. Ψοφούσε γιά σαρκικό έρωτα. 
Σέ πέντε μέρες μέ είχε κάνη ερωμένο της. Καί πώς νομίζετε; Μοΰ είπεν ότι αν δέν 
πάω θεληματικά νά γίνω δικός της, θά βάλη τις φωνές ότι τής ρίχτηκα νά τή βιάσω, 
θά ξεσκίση τά ροΰχα της καί θά μέ βάλη φυλακή γιά όλα μου τά χρόνια. Καί φυσικά 
άναγκάστηκα νά ύποκύψω. "Ετσι πιά ζούσαμε σαν άντρόγυνο. Καί τί άντρόγυνο! Τής 
χειρότερης μορφής. Μ’ έκανε ό,τι ήθελε. "Ημουνα ένας κοΰκλος, μιά μαριονέττα, ένας 
καραγκιόζης στά χέρια της καί μέ έπαιζε καί μ’ έκανε ότι ήθελε. Δέν μ’ άφηνε οΰτε 
στο Πανεπιστήμιο νά πάω, ούτε νά διαβάσω. "Ηθελε άπό τό πρωί ώς τό βράδυ καί 
άπό τό βράδυ ώς τό πρωί έρωτα καί όλους τούς εκφυλισμούς μαζί. "Ετσι πιά, μέρα 
μέ τή μέρα, μοΰ άπορρόφησε κάθε δύναμι, κάθε ικμάδα καί μέ στέρησε άπό κάθε 
ίχνος άνδρικής άξιοπρεπείας. Έβλεπα ότι χανόμουνα πιά καί ότι κάθε μέρα βυθιζό
μουνα μέ αύτή στο βοΰρκο, όλο καί περισσότερο. ΤΗταν εφιάλτης καί μαρτύριο κάθε 
μέρα οί σεξουαλικές άξιώσεις της. ’Αχόρταγη. Μέ ρούφηξε ολόκληρο καί μέ κατάν
τησε σκελετό. Θέλησα νά ξεκόψω.

—"Αν μέ παρατήσης θά σέ σκοτώσω, μουλεγε. Θά σοΰ ρίξω βιτριόλι στά μοΰτρα. 
Θά σέ στραβώσω. "Οσο ζώ, δέν θά σέ άφήσω νά σέ χαρή άλλη γυναίκα.

Καί συνέχισε:
— Γιά νά καταλάβετε τί ήταν, άρκεϊ νά σάς πώ ότι όταν ένα βράδυ πήγαμε μαζί 

σ’ ένα συμπατριώτη μου, τόν Μανώλη τόν Άρκαδινό, καί γλεντήσαμε. Αύτή μέθυσε 
καί μ’ έκανε ρεζίλι. Μοΰ ρίχτηκε έκεϊ μπροστά σάν τή χειρότερη μαινάδα. "Αρ
χισε νά σπάη τά ποτήρια, άνέβηκε έπάνω στο τραπέζι καί χόρευε καί μοΰ ριχνόταν 
μπροστά στον κόσμο. Καί γιά νά μή σάς τά πολυλογώ, φθάνω στο φόνο, σ’ αύτό, 
πού σείς οί δημοσιογράφοι καί οί έφημερίδες γράφετε γιά έγκλημα καί πού έγώ τό 
λέω γιά δράμα. Γιά τό δράμα τής ζωής μου. "Οπως σάς είπα, άπό μέρα σέ μέρα, ή 
Ματίνα γινόταν άχόρταγη κι’ έγώ έλυωνα καί ρουφιόμουνα καί κατήντησα σκελετός. 
Τήν είχα πιά συχαθή καί είχα συχαθή καί τόν έαυτό μου, μέ τό νά είμαι ό «ζιγκολό» 
μιάς μεσόκοπης παντρεμένης. Νά πουλάω τό κορμί μου γιά ένα πιάτο φαγητό καί γιά 
ύπνο καί νά έκβιάζωμαι καί νά άπειλοΰμαι μ’ αύτό τόν τρόπο. Τό μεσημέρι τής 
Πέμπτης, όταν άφοΰ φάγαμε ζήταγε τά δικά της, τής είπα ορθά κοφτά ότι θέλω νά
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ξεκόψω μαζί της καί δτι θά φύγω άπό τό δωμάτιο. Σκύλιασε τότε καί άρπαξε τό 
«μπαλντά» να μέ κτυπήση. Τής τον άρπαξα άπό τα χέρια καί την έκτύπησα. Αυτό 
ήταν δλο. Ληστεία δεν έκανα ! ! . .

— Μά άφοϋ ήσουν άπένταρος, ποΰ βρήκες τα λεπτά ν’ άγοράσης μπογιά; 
Πώς δεν βρέθηκαν οί 2500 δραχμές τής Ματίνας;

— Μου τά είχε δώσει άπό την παραμονή ή Ματίνα καί μου είχε πή νά πάρω 
τή λαδομπογιά.

’Έλεγε ψέματα σ’ αύτό. "Οπως έλεγε ψέματα καί στή σκηνή τοϋ φόνου. Γιατί 
θυμάμαιδτι τον ρώτησα :

— Λές δτι εκείνη πήρε τό « μπαλντά» νά σέ κτυπήση. "Αρα ή Ματίνα ήταν
δρθια;

— Βέβαια . . . ’Εκείνη ήταν δρθια κι’ έγώ ξαπλωμένος στο κρεβάτι.
— Μά τότε, δταν τήν κτύπησες, πώς μάτωσαν τά μαξιλάρια καί τά στρώ

ματα; "Αν πετάχθηκες, πάλαιψες καί τής πήρες τον «μπαλντά» καί τήν έκτύπησες 
δρθια, έπρεπε τά μυαλά της καί τά αίματα νά χυθοΰν κάτω στο πάτωμα καί οχι στά 
στρώματα καί στά μαξιλάρια καί νά ραντίσουν καί τον τοίχο που πήρες τή λαδομπο
γιά καί τον έβαψες.

— Μά τσακωνόμασταν στήν άκρη τοϋ κρεβατιού, είπε, γιά νά δικαιολογήση 
τά αδικαιολόγητα. Καί τον ξαναρώτησα.

— Λές δτι είχε γίνει καυγάς μεταξύ σας καί σαματάς καί δτι ή Ματίνα άρπαξε 
τό «μπαλντά». Πώς δέν άκουσαν τίποτε άπό άπέναντι, άπό τό διαμέρισμα τοϋ κ. Τε- 
ρωνυμάκη;

—’Έλα ντέ; ήταν ή άπάντησις.
Έγκλημα ή σεξουαλικό δράμα; 'Η άνάκρισις ύπεστήριξε τό έγκλημα καί τή 

ληστεία. Τή σκότωσε κοιμισμένη επάνω στο κρεβάτι της, γιά νά τής πάρη τό κομ
πόδεμα καί νά φύγη. Ά λλ’ αν πάλι ήταν γιά λεπτά, γιατί θά τής άφηνε τό χρυσό πεν
τόλιρο καί τις ομολογίες των άναγκαστικών δανείων τοϋ Πρωτοπαπαδάκη καί τοϋ 
Πάγκαλου, πού μπορούσε άμέσως νά άξιοποιήση; Γιά μένα ήταν περισσότερο δράμα 
καί λιγώτερο έγκλημα. Ό  Σταματάκης άποφάσισε νά τήν ξεκάνη, γιατί αύτή τον 
είχε ρουφήξει ολόκληρο καί τοϋ είχε άφαιρέσει κάθε ικμάδα ζωής, ώστε νά τον κάνη 
φυματικό. Καί τή σκότωσε. Καί άφοϋ τήν σκότωσε, επειδή ήταν άπένταρος, τής πήρε 
καί τά σέ μετρητά λεπτά της.

Ό  Σταματάκης στάθηκε τυχερός, γιατί λίγες μέρες μετά τό έγκλημα έκανε 
τό κίνημα ό στρατηγός Κονδύλης, έρριξε τον Πάγκαλο άπό τήν’Αρχή καί έθεσε τέρμα 
στή δικτατορία καί στά Στρατοδικεία, πού δίκαζαν τότε τούς φόνους καί τις λη
στείες. Οί ένορκοι τό είδαν σαν δράμα άνθρώπινο καί δτι ό Σταματάκης σκότωσε άπό 
τήν πολλή άγάπη τής Μωριάτου. Έχαρακτήρισαν τό αδίκημα γιά άναίρεσι, δηλαδή 
σαν άνθρωποκτονία σέ βρασμό ψυχικής ορμής, χωρίς δμως νά τοϋ δώσουν κανένα 
άλλο έλαφρυντικό. Καί έφαγε είκοσι χρόνια φυλακή. Ποιος ξέρει τί νά άπέγινε . . .

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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---------------------- 'Τπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ______________

Οί ’Αμερικανοί ιατροί καί ψυχολόγοι τής Επιτροπής Ούώρρεν, ή οποία ήσχο- 
λήθη μέ τήν δολοφονίαν τοϋ Προέδρου Κέννεντυ, εις τδ πόρισμα τό όποιον ύπέβαλεν 
εις τό Κογκρέσσον καί τό αμερικανικόν 'Υπουργείου Δικαιοσύνης,^ τονίζει ότι είναι 
δυνατόν να μαντεύσωμεν τούς υποψηφίους δολοφόνους.

Είναι παραδεδεγμένον, υποστηρίζεται, δτι οί διανοητικώς κλονισμένοι άν
θρωποι άποκαλύπτουν τάς προθέσεις τους έκ των προτέρων, είτε κατά τάς συνομι
λίας τους, είτε καί δι’ έπιστολών πού άπευθύνουν εις τρίτους ή τά μέλλοντα θύματά 
τους. ’Εάν — τονίζεται — ήτο δυνατόν έγκαίρως νά έπισημαίνωνται αί προθέσεις των 
ύποψηφίων δολοφόνων, πολλά, αν οχι δλα, έγκλήματα κατά τής κοινωνίας θά ήτο 
δυνατόν νά προληφθοΰν καί νά μειωθή σημαντικά ή έγκληματικότης.

Τό θέμα δέν είναι καί.τόσον άπλοϋν καί ή ύποστηριζομένη άποψις, προερχομένη 
άπό κορυφαίους ειδικούς καί μάλιστα έξ άφορμής ενός τόσον συνταρακτικού εγκλή
ματος, ώς ή δολοφονία τοϋ Προέδρου Κέννεντυ, άρκετά άξιοπρόσεκτος.

Καί άναφέρονται τά κατωτέρω επιστημονικά δεδομένα: ’Εκείνος ό όποιος 
προτίθεται ν’ αύτοκτονήση—υποστηρίζεται—δέν κάθεται ήσυχα, όπως πιστεύεται, 
άναμένων τήν κατάλληλον στιγμήν ή εύκαιρίαν διά νά πραγματοποιήση τήν άπό- 
φασίν του, συνειδητήν ή λανθάσουσαν, τής αύτοκτονίας. Οί περισσότεροι άπό τούς 
αύτόχειρας δηλώνουν μετά παρρησίας δτι δέν «άξίζει τον κόπο νά συνεχίσουν τήν 
ζωήν τους» καί μάλιστα δτι «θά έπρεπε νά τελειώνουν οριστικά καί γρήγορα». Πολλοί, 
οί όποιοι άνεπιτυχώς άπεπειράθησαν ν’ αύτοκτονήσουν, προετοιμάζονται μέ προσοχή, 
ώστε ή νέα τους άπόπειρα νά σημειώση επιτυχίαν καί προσπαθούν νά διέλθουν τήν 
προσοχήν των ΐδικών τους, εμφανιζόμενοι ώς «όριστικώς μεταμεληθέντες».

Μέ βάσιν τήν ανωτέρω άρχήν, οί ψυχολόγοι—ιατροί τής επιτροπής Ούώρρεν, 
υποστηρίζουν δτι οί υποψήφιοι δολοφόνοι έκδηλώνουν τήν πρόθεσίν τους νά δολο
φονήσουν τινά, καί μάλιστα σημαίνον πρόσωπον,δι’ έπιστολών τάς όποιας άπευθύνουν 
εις τό μελλοντικόν θϋμα τους. Καί αί έπιστολαί αύταί—ύποστηρίζουν— πρέπει νά 
έξετάζωνται μετά προσοχής καί λεπτομέρειας καί νά έπιλέγωνται έκεΐναι αί όποΐαι 
προέρχονται άπό πρόσωπα τά όποια έχουν τήν δύναμιν καί τήν ικανότητα νά 
πραγματοποιήσουν τήν άπειλήν τους.

Βέβαίως δέν είναι εΰκολον νά άνευρεθοΰν τά πρόσωπα αύτά, άλλά ούτε καί 
υπάρχουν επαρκείς διαγνωστικοί κανόνες νά έπισημανθή ό μέλλον δολοφόνος. 'Η 
επιτροπή καί οί ειδικοί μελετούν τά στοιχεία πού έχουν συγκεντρώσει, ώστε, κατά τό 
προσεχές μέλλον, βάσει τών συμπερασμάτων εις τά όποια θά καταλήξουν, νά άπο- 
φεύγωνται κατά τό δυνατόν έγκλήματα, ώς ή δολοφονία τοϋ Προέδρου Κέννεντυ.

’Από δσα μέχρι στιγμής άνεκοινώθησαν, οί υποψήφιοι δολοφόνοι εύρίσκονται 
εις μίαν τών κατωτέρω ψυχολογικών καταστάσεων:

'Ο υποψήφιος δολοφόνος έχει μίαν διαστρεβλωμένην αΐσθησιν τής προσωπι- 
κότητος αύτοΰ. Πιστεύει δτι είναι προωρισμένος νά διαδραματίση ένα πολύ σημαν
τικόν ρόλον εις τήν ιστορίαν καί κρατεί μέ έπιμέλειαν σημειώσεις, άφορώσας τάς 
σκέψεις του διά τον σπουδαΐον ρόλον πού ή μοίρα τον έταξε νά διαδραματίση.

Εύρίσκεται ύπό τήν έπήρειαν μανίας καταδιώξεως.'Ο παράφρων, συνήθως, δέν 
πιστεύει δτι παρακολουθεΐται, έκτος έάν πιστεύη δτι είναι πολύ σημαντικόν πρό- 
σωπον. Κατέχεται άπό παραισθήσεις, αί όποΐαι, τάς περισσοτέρας φοράς, συνοδεύον
ται άπό ένα πρακτικόν νοΰν κρίσεως καί πονηριάς. "Οταν πιστεύουν δτι παρακο- 
λουθοΰνται άπό πράκτορας τής ’Ασφαλείας, χρησιμοποιούν ψευδώνυμον.
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Κατά κανόνα οί ψυχοπαθείς ζοϋν έκτος της πραγματικότητας καί φυσικά 
είναι ακίνδυνοι. Πολλοί όμως, άντί «νά χτίζουν πύργους στον άέρα» κατά την έκφρα- 
σιν των ψυχολόγων, εισέρχονται μέσα εις τούς πύργους καί διαπράττουν τό έγκλημα. 
Προϋποτίθεται, φυσικά, ότι ό ψυχοπαθής τής κατηγορίας αυτής, έχει την δυνατότητα 
διαχωρισμού ενός πραγματικού άπό ένα φανταστικόν όπλον, άπό ένα πραγματικόν 
ή φανταστικόν θύμα.

"Εν θέμα, τό όποιον κατά τούς ψυχολόγους καί ειδικούς πρέπει νά έξετάζεται, 
είναι ή παιδική ήλικία καί ό τρόπος ζωής κατά τά παιδικά χρόνια. "Οσοι έζη- 
σαν είς έλευθέρας δημοκρατικάς χώρας ή προέρχονται άπό σχετικώς εύπορους οικο
γένειας, σπανίως οδηγούνται εις τό έγκλημα καί μάλιστα μιας σημαινούσης πολιτικής 
προσωπικότητος, όπως ό Πρόεδρος Κέννεντυ. Τούναντίον όσοι έζησαν τά παιδικά τους 
χρόνια μέ στερήσεις εις τήν πτωχείαν, ή έζησαν είς χώραν μέ άνελεύθερα καθεστώτα, 
άποδίδουν τήν ευθύνην τής άποτυχίας τους είς τό «κοινωνικόν σύστημα», εύρίσκονται 
ύπό τήν έπίδρασιν βαθειών άπογοητεύσεων, αί όποϊαι τούς οδηγούν εις τό έγκλημα, 
των υποτιθεμένων ύπευθύνων τής γενικής καί άτομικής κακοδαιμονίας τους.

Έ ν θέμα τό όποιον δέον είσέτι νά έξετάζεται, είναι ή έλλειψις τού πατρός. Πολ
λοί άρρενες, χωρίς πατέρα δι’ οίονδήποτε λόγον, έτι καί λόγω θανάτου, αντιδρούν 
μέ σφοδρόν καί τυφλόν μίσος είς τήν έλλειψιν αυτήν εις τήν δολοφονίαν τού πολι
τικού ήγέτου πού έπιδιώκουν, βλέπουν τήν έκδίκησιν προς τον «κακόν» πατέρα. Καί 
ή έκδίκησις αύτή δεν έχει ούδέν τό λογικόν καί παραδεδεγμένον. Εύρίσκεται έκτος 
τόπου καί χρόνου είς τά πλαίσια των παραισθήσεων τού ύποψηφίου δολοφόνου.

Τό θέμα, μολονότι έξετάζεται άπό τής πλευράς των ήγετικών πολιτικών προ
σώπων, έχει γενικωτέραν σημασίαν. Τό έγκλημα, τό οίονδήποτε έγκλημα, είτε 
περί πολιτικού πρόκειται, είτε κοινού έγκλήματος, έχει άντικοινωνικήν έκδήλωσιν 
καί ώς τοιοΰτον έξετάζεται άπό τούς ειδικούς έγκληματολόγους, ψυχαναλυτάς καί 
άλλους ειδικούς. ’Εάν κατορθωθή νά έπισημανθούν τά αίτια τό όπο^α οδηγούν τον έγ- 
κληματίαν, κϋρίως τον δολοφόνον, είς τήν διάπραξιν τής ειδεχθούς δράξεώς του, θά 
καταστή δυνατόν, διά τής μελέτης καί έπισημάνσεως αυτού, νά άποτραποΰν πολλά 
έγκλήματα καί δολοφονίαι.

Τά πορίσματα τής έκθέσεως Ούώρρεν, κυρίως τά άφορώντα τό άνωτέρω θι- 
γόμενον θέμα, εύθύς ώς δοθούν είς τό σύνολόν τους είς τήν δημοσιότητα, άναμφισβη- 
τήτως θά γίνουν άντικείμενον εύρυτάτης μελέτης καί έξετάσεως ύπό των ειδικών. 
Τά Διεθνή Έγκληματολογικά Συνέδρια, είς τά όποια άνακοινοΰνται καί έξετάζονται 
τά σχετικά μέ τήν έγκληματικότητα θέματα καί τά μέτρα περιστολής της, θά άσχο- 
ληθοΰν μέ τό θέμα καί θά προτείνουν μέτρα πού θά οδηγήσουν, είς παγκόσμιον κλί
μακα καί έθνικήν τοιαύτην, είς μείωσιν τής έγκληματικότητος, τουλάχιστον τών 
μορφών τής δολοφονίας τού Προέδρου Κέννεντυ. Αί 'Υπηρεσίαι ’Ασφαλείας, έφ’ οσον 
υιοθετηθούν αί προτάσεις, είς τάς περιπτώσεις αύτάς θά πλαισιωθούν καί μέ τά ειδι
κευμένα είς ψυχαναλύσεις πρόσωπα, τά όποια έκ τών έπιστολών, υπομνημάτων καί 
άλλων έγγράφων τά όποια άπευθύνονται είς τά ήγετικά πρόσωπα, θά καθίσταται δυ
νατόν νά έπισημαίνουν, κατά τό δυνατόν, τούς ύποψηφίοους δολοφόνους καί νά λαμ- 
βάνωνται μέτρα άποτροπής τού κακού καί προστασίας τού άπειλουμένου προσώπου.

Άναμφισβητήτως ή ’Ασφάλεια τών 'Υψηλών Προσώπων, είς πάσαν έκδή- 
λωσιν καί εμφάνισιν τών προστατευομένων ύπ’ αυτής προσώπων, λαμβάνει μέτρα 
προφυλακτικά. ’Αλλά καί ούδείς σήμερα είναι είς θέσιν νά προΐδη τήν πρόθεσιν καί 
έπιτυχή ή ανεπιτυχή πραγματοποίησιν αυτής, ένός άτόμου διανοητικώς καθυστερη
μένου ή ύπό τήν έπήρειαν παραισθήσεων ευρισκομένου καί μάλιστα όμάδος άτόμων τής 
αυτής ψυχολογικής καταστάσεως. Καί ή ιστορία άπό τά παλαιά χρόνια, καί προσφά- 
τως είσέτι, άποδεικνύει ότι δέν είναι καί τόσον δυνατή ή προφύλαξις τών 'Υψηλών 
Προσώπων καί ή πρόληψις τής έγκληματικής ένεργείας τών άτόμων αυτών.

Δ. Λ. ΜΥΛΩΝΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΑΥΤΗΣ 
ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
--------------------- ' Γπο τοϋ 'Υγειονομικού Διευθυντοϋ Β' κ. Γ . ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ----------------------

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό Wiedmman έν Γερμανία άναφέρει έπίσης 92 περιπτώσεις, ό δέ Speirs εις 
’Αγγλίαν έτέρας 10, έκ των όποιων οκτώ τουλάχιστον είχον οπωσδήποτε σχέσιν μέ 
τήν λήψιν τοϋ φαρμάκου... Έκτοτε περιεγράφησαν καί άλλαι περιπτώσεις υπό δια
φόρων έρευνητών (Burley, Smithells) καί άλλων. Ή  συχνότης έμφανίσεως έπί τοϋ 
έμβρύου συγγενών άνωμαλιών κατόπιν λήψεως τοϋ φαρμάκου, φαίνεται αρκούντως με
γάλη, ύπερβαίνουσα κατά τινας τό ποσοστόν τοϋ 20% (Lenz, Mebride). Αί άμφι- 
βολίαι αί όποϊαι έξεφράσθησαν κατ’ άρχάς, όσον άφορά τήν τοξικότητα τοϋ φαρμά
κου (τής θαλιδομίδης), έξέλιπον κατόπιν των έργασιών τοϋ Somers, ό όποιος κα- 
τώρθωσε να προκαλέση πανομοιοτύπους συγγενείς άνωμαλίας έπί λευκών κονίκλων, 
διά χορηγήσεως θαλιδομίδης κατά τήν διάρκειαν τής έγκυμοσύνης των.

Αί εις τά νεογνά παρατηρούμεναι παραμορφώσεις έκ τής τοξικής έπιδράσεως 
τοϋ φαρμάκου είναι τόσον χαρακτηριστικαί, ώστε ό Lenz έδωσεν εις τά παιδιά αυ
τά τήν ονομασίαν «Contergan Baby».

Αί άνωμαλίαι αύται παρατηρούνται κυρίως εις τά άκρα (χεΐρας καί πόδας) 
καί ιδία εις τά οστά καί τό μυϊκόν σύστημα. Συχνότερον μάλιστα άπαντάται ή πα- 
ραμόρφωσις συνεπεία άπλασίας ή υποπλασίας τών οστών τής κερκίδος τοϋ βραχίο- 
νος, τής κνήμης καί τοϋ μηροΰ (φω κομελία). Έ τι σπανιώτερον έλλείπουσι τε
λείως τά άκρα άνω καί κάτω (άμελία).

Τό νευρικόν σύστημα καί τά οστά τοϋ κρανίου ούδέποτε προσβάλλονται.
Αί παραμορφώσεις αύται είναι ώς έπί τό πλεΐστον συμμετρικαί καί άφορώσι 

συχνότερον τά άνω άκρα, προσβάλλουσι δέ έξ ίσου καί τά δύο φϋλα.
Εύτυχώς έν Έλλάδι δεν έγένετο χρήσις τοϋ φαρμάκου. Ωσαύτως έν ’Αμερι

κή καί Ήνωμέναις Πολιτείαις, έλάχισται έγκυοι έλαβον θαλιδομίδην, χάρις εις τήν 
άντίδρασιν τής άρμοδίας υπαλλήλου τής υπηρεσίας τροφίμων καί φαρμάκων δε- 
σποινίδος Frances Kelsey. Αυτή, παρά τάς έπανειλημμένας πιέσεις έκ μέρους τών 
ένδιαφερομένων διά τήν έμπορίαν τοϋ έν λόγω φαρμάκου κύκλων, τό όποιον ήτο 
γερμανικής κατασκευής, ήρνήθη νά χορηγήση άδειαν διά τήν έλευθέραν διάθεσίν του 
εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

Διά τήν σωτηρίαν αύτήν άντίδρασιν της, ή δεσποινίς Kelsey, παρεσημοφορήθη 
τότε ύπό τοϋ άειμνήστου προέδρου Kennedy, έν συνεχεία δέ έτοποθετήθη προϊσταμένη 
τής νεοϊδρυθείσης τότε διευθύνσεως φαρμακολογικών έρευνών τής υπηρεσίας φαρ
μάκων καί τροφίμων. Έν σχέσει δέ μέ τήν λήψιν τής θαλιδομίδης άναφέρομεν καί 
τήν περίπτωσιν τής Άμερικανίδος Aurizoma Norton, γερμανικής καταγωγής, ή 
όποια είχε λάβει δύο δισκία θαλιδομίδης κατά τήν διάρκειαν τών διακοπών της εις 
Γερμανίαν. Ή  Aurizoma Norton έτεκεν εις τό νοσοκομεΐον τοϋ Buffalo τέρας, έ- 
δήλωσε δέ αΰτη εις τούς ιατρούς ότι, έν Γερμανία εύρισκομένη, είχε λάβει τά δισκία 
τής θαλιδομίδης κατά τούς πρώτους μήνας τής κυήσεώς της, άγνοοϋσα ότι εύρί- 
σκετο εις κατάστασιν έγκυμοσύνης.

Τήν έτυμηγορίαν τών δώδεκα ένορκων, ώς άνωτέρω έλέγομεν καί τήν έκ ταύ- 
της άθώωσιν τών κατηγορουμένων, έδέχθη τό παγκόσμιον κοινόν μέ άνάμικτα συν
αισθήματα, περισσότερον όμως μέ άνησυχίαν. Οί πανηγυρισμοί τής άθωώσεως
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έχαρακτηρίσθησαν άπό τήν διεθνή κοινήν γνώμην θορυβώδεις και άσεμνοι και 
έπ ικ ίνδ υ νο ι. Οΐ πέντε άθώοι έχαρακτηρίσθησαν ώς θύματα, ναί- δχι δμως καί 
ήρωες. Λίαν χαρακτηριστικαί, δσον άφορα τήν άθωωτικήν άπόφασιν τής δίκης τής 
θαλιδομίδης, τής άποκληθείσης κατά κοινήν ομολογίαν «Δίκης τοϋ αΐώνος», είναι αί 
έκφραζόμεναι διά του τύπου κρίσεις τής διεθνούς κοινής γνώμης. Οδτω λ.χ. εις 
τό Βέλγιον ό τύπος παραμένει διχασμένος. 'Η χριστιανοδημοκρατική έφημερίς «La 
Cite» γράφει : «'ΐπάρχουσι χριστιανοί, οί όποιοι άνερωτώνται αν δεν ήμάρτησαν οί 
εναγόμενοι. "Ας άφήσωμεν εις τον Θεόν τήν φροντίδα νά βυθομετρήση τάς συνει
δήσεις». 'Η καθολική έφημερίς «Limbro—Belgique» καταλήγει : «Είναι άστήρι- 
κτος ή άπόφασις τόσον άπό νομικής δσον καί ήθικής άπόψεως». Τέλος ή σοσιαλι
στική έφημερίς «Le Peuple» γράφει : «'Η άπόφασις των ενόρκων άπήτει θάρρος, 
δπως θάρρος άπήτει καί ή πράξις των κατηγορουμένων. 'Η Δικαιοσύνη έκρινεν, καί 
καλώς έκρινεν».

Εις τήν Γαλλίαν, ή έφημερίς «Monde», σημειώνουσα δτι ή κατάστασις έξέ- 
φυγεν άπό τάς χεΐρας τής ύπερασπίσεως, τονίζει : «Θύματα, ναί, -όχι δμως καί 
ήρωες ο'ι πέντε κατηγορούμενοι. Μιά νέα άθώωσις δέν θά υπήρχε κίνδυνος νά άνα- 
γάγη εις γενικόν κανόνα μίαν ένέργειαν, ή όποια θά μάς έπανέφερεν εις τάς σκλη- 
ροτέρας ήμέρας τής Σπάρτης ; 'Η ύπεράσπισις δέν έζήτει τόσα πολλά. Επανει
λημμένους έδήλωσε : «Δέν ζητοϋμεν νά εγκρίνετε τήν πράξιν μας». 'Η έτυ- 
μηγορία ύπήρξεν ό καθρέπτης τής δίκης, ένστικτώδης, δηλαδή άλογος, υπο
κειμενική καί έπηρεασμένη άπό τό πάθος». Έτέρα έφημερίς ό «Figaro», 
γράφει : «Κατεφέρθη πλήγμα εις τόν σεβασμόν τής ανθρώπινης ζω ής. Θά 
έπίστευε κανείς δτι έστείρευσαν αί πηγαί τοϋ οίκτου καί τής άφοσιώσεως 
προς όλους τούς αποκλήρους τής ζω ής». 'Η έφημερίς «France—Soir» σημειώ
νει : «Ό  ιατρός οφείλει νά άνακουφίζη καί νά παρατείνη τήν ζωήν. Έάν ένεργήση 
διαφορετικά, δέν είναι ιατρός. Διά νά άνακουφίζουν τούς γονείς καί τούς ιατρούς, 
πού δέν έχουσιν αρκετόν θάρρος, τά πεπολιτισμένα έ'θνη έ'χουσι προβλέψει διά τήν 
δημιουργίαν ιδρυμάτων, δπου νοσοκόμοι καί ιατροί έ'χουσιν αυτό τό θάρρος». Τέ
λος ή κομμουνιστική «Humanite» γράφει : «Καλώς ήθωώθησαν οΐ κατηγορούμε
νοι- πρέπει δμως νά είναι προσεκτική ή Κοινωνία έπί τών κινδύνων νά δημιουργη- 
θή ένα κακόν προηγούμενον, ήτοι φόνοι εύθανασίας».

Εις τήν ’Αγγλίαν οί «Times» σημειώνουν : «Θά ήτο σκληρόν νά τιμωρηθώ- 
σιν οί κατηγορούμενοι μετά τά δσα ύπέφερον. Δέν παύει δμως ή άπόφασις νά δη- 
μιουργή φοβερόν προηγούμενον». Ό  «Quardia» έπίσης τονίζει : «Ή  έτυμηγορία 
άποδεικνύει δτι ή Κοινωνία δέν έχει ήσυχον τήν συνείδησίν της, διότι δέν έφρόν- 
τισε νά προστατεύση τά θύματα τής θαλιδομίδης άπό τό δηλητηριώδες δώρον τής 
συγχρόνου έπίστήμης. 'Η άπόφασις είναι, άντίθετος προς τόν νόμον, άλλά καί άν- 
θρωπιστική».

Εις τήν ’Ιταλίαν, ή χριστιανοδημοκρατική έφημερίς «II—Ροροίο» γράφει : 
«Ή  έτυμηγορία τών ένορκων κατέφερε βαρύτατον πλήγμα εις τάς πνευματικάς 
άξίας έπί τών όποιων είναι θεμελιωμένος ό σημερινός πολιτισμός». 'Η καθολική 
έφημερίς «Covicano» γράφει : «Ή  άπάρνησις, έστω καί δι’ άνθρωπιστικούς λό
γους, τής αρχής δτι ό Θεός είναι ό μόνος κύριος τής ζωής τού άνθρώπου, είναι 
άξιοσημείωτος».

Τό Βατικανόν κατεδίκασεν έντόνως τήν άπόφασιν τοϋ δικαστηρίου, διά τής 
άκολούθου ραδιοφωνικής έκπομπής: «Μία ρωγμή έγένετο εις τόν φραγμόν ό όποιος 
προστατεύει τούς άδυνάτους, τούς γέροντας, τούς ύποφέροντας καί τούς παραμε- 
μορφωμένους. Μιά ρωγμή εις τό ΐερώτερον καί πλέον άπαραβίαστον τών άνθρωπί- 
νων δικαιωμάτων, εις τό δικαίωμα τής ζωής». Καί εις άλλο του σχόλιον λέγει : 
«Οί κατηγορούμενοι άπηλλάγησαν, διότι ένήργησαν έλαυνόμενοι ύπό άγάπης καί
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άκρας συμπάθειας... Άλλα τότε άπό μίσος καί σκληρότητα κρατούν εις την ζωήν 
καί προστατεύουν άλλοι γονείς παρόμοια τέκνα ;»

Α ξία  λόγου επίσης είναι ή δήλωσις του ΐατροϋ Casters, του κυριωτέρου μετά 
τήν Suzanne Vandeput ή έξ ίσου κατηγορουμένου, ό όποιος εις έρώτησιν γαλλι
κής εφημερίδας μετά τήν άθώωσίν του είπεν :

«Ή  έτυμηγορία του κακουργοδικείου δεν άφορα παρά μόνον έμέ. Διότι μό
νον εμέ έπροστάτευσεν ή δικαιοσύνη των άνθρώπων διά μίαν ειδικήν περίπτωσιν 
καί δι’ ειδικήν περίστασιν. ’Εκείνο τό όποιον θά μοϋ έφαίνετο σοβαρώτερον, θά 
ήτο νά θεωρηθή ότι ή άπόφασις άποκτα νομικήν ΐσχύν. Προσωπικώς εννοώ νά 
συνεχίσω τον άγώνα μου διά νά ελαττώσω τον πόνον καί νά προστατεύω τήν ζωήν 
των άνθρώπων».

Ό  Ά γγλος έπίσκοπος Jeffrey Allen, έρωτηθείς περί των άντιλήψεών του 
επί του θέματος της εύθανασίας λέγει :

«'Η παράτασις της ζωής έπί τινας ώρας ένός άνθρώπου, όστις είναι καταδεδι- 
δικασμένος νά άποθάνη οπωσδήποτε, είναι μάλλον πράξις άπάνθρωπος καί άντι- 
χριστιανική. Οί ιατροί έχουν τήν δυνατότητα, μέ διάφορα φάρμακα, νά παρατείνουν 
έπί τινας ώρας τήν έπιθανάτιον άγωνίαν τοΰ θνήσκοντος, άλλά ή παράστασις αΰτη 
μόνον κακόν δύναται νά προκαλέση· προσφέρουν δέ άνωφελή έκδούλευσιν εις τούς 
συγγενείς τοΰ μελλοθανάτου μέ τήν παράτασιν τής άγωνίας του καί τήν δημιουρ
γίαν άπατηλών έντυπώσεων ότι δύναται τελικώς νά σωθή, ένώ ό Παντοδύναμος έχει 
ήδη σχετικώς άποφασίσει».

'Ο Γάλλος έπίσκοπος τοΰ Στρασβούργου Julien Weber, τήν έπομένην τής 
άθωώσεως ύπό τοΰ δικαστηρίου τοΰ Kolmar τοΰ Louis Faita, ό όποιος έφόνευσε 
τον άδελφόν του, ολίγον μετά τήν δίκην τής Θαλιδομίδης, διά νά τον άπαλλάξη των 
πόνων, καί άφοΰ διεμαρτυρήθη κατ’ άρχήν διά τον ένθουσιασμόν μέ τον όποιον έγι
νε δεκτή εις Kolmar ή άθώωσις τοΰ Faita, διετύπωσε τήν άποψίν του έπί τοΰ θέ
ματος τής ευθανασίας ώς άκολούθως :

«'Η ζωή είναι ιερόν δώρον τοΰ Θεοΰ καί έξαρτάται μόνον άπό έκείνον καί 
μόνον έκεΐνος έχει τό δικαίωμα νά τήν άφαιρέση. Δέν είναι έπομένως δικαίωμα ού- 
δενός νά θέτη τέρμα εις τάς ήμέρας οίουδήποτε καί ύπό οίονδήποτε πρόσχημα, έκτος 
τής άδικου έπιθέσεως καί τής άμύνης καί τής δράσεως των δημοσίων άρχών, προς 
ύπεράσπισιν τής έλευθερίας ή τής ζωής έκείνων, τούς όποιους οφείλουν νά προστα- 
τεύσωσιν. 'Η έντολή τοΰ Θεοΰ, ή στηριζομένη έπί τής (3ης έντολής τοΰ Δεκαλόγου, 
είναι κατηγορηματική: «Ο ύ φ ο νεύσ η ς» . ’Εάν έδεχόμεθα ότι δύναται κανείς έσκεμ- 
μένως νά καταπατήση αύτήν τήν έντολήν, τοΰτο θά ίσοδυνάμει μέ τό νά άνοίξωμεν 
τον δρόμον δι’ όλα τά έγκλήματα άπό τής αυτοκτονίας μέχρι τής άμβλώσεως, μέχρι 
των πολιτικών έπιθέσεων καί τοΰ φόνου άθώων θυμάτων, όπως εϊδομεν οτι τοΰτο 
έγίνετο ύπό τό Ναζιστικόν καθεστώς εις τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ή  χρι
στιανική συνείδησις, άλλά καί ή άνθρωπίνη συνείδησις άπλώς, δέν θά δεχθή ποτέ 
τήν νομιμότητα παρομοίων πράξεων καί είναι ζήτημα τών Χριστιανών νά έκδηλώ- 
σουν τήν άπόλυτον άποδοκιμασίαν των δι’ ώρισμένας πράξεις».

Παραθέσαμεν πάσας τάς άνωτέρω έκτεθείσας γνώμας, διά νά γίνη όσον τό 
δυνατόν περισσότερον άντιληπτόν, ότι ή περιγραφεΐσα ύπόθεσις σκιαγραφεί έν τώ 
συνόλω της τό όλως παλαίμαχον θέμα τής ευθανασίας, τό όποιον μάλιστα, έν τή μορ
φή τής πολύπλοκου, πολυμόρφου καί πολυσχιδούς χροιάς του, καθίσταται, μέ τάς 
συχνάκις σήμερον άναφυομένας περιπτώσεις, λίαν έπίκαιρον καί έξετάζεται έκά- 
στοτε τόσον άπό άποκλειστικής ιατρικής άρμοδιότητος, όσον καί άπό κοινωνικο- 
ήθικής καί έπιστημονικο-άνθρωπιστικής τοιαύτης.

’Εξ όλων όσα έξετέθησαν άνωτέρω προκύπτει ότι τό όλον θέμα άποτελεΐ μίαν
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δψιν τοϋ γενικού προβλήματος τής ιατρικής ευθανασίας καί δτι τοΰτο άπτεται επί
σης έξ άφετηρίας τής θρησκευτικής καί κοινωνικο-ήθικής πλευράς.

Έ πί πλέον, έκ των έκτεθεισών άπόψεων, γίνεται φανερόν δτι πηγάζουσι δύο 
σφοδρώς άλληλοσυγκρουόμεναι απόψεις :

1) Έ νδείκνυται ή καθιέρωσις τής εύθανασίας, ήτοι τής άρχής τής 
βιαίας έπισπεύσεως τοϋ θανάτου ανιάτου καί όδυνηρώς πάσχοντος; Ή , 
δπως εύφώ νω ς θά ήτο δυνατόν τις  νά ειπη , προκειμένου περί έπιστημο- 
νικής θανατώσεως, είναι συγγνωστή ή παροχή διεξόδου άναπαύσεως; 
Δηλαδή, έάν είναι επιτρεπτή ή παροχή εύθανασίας είς πρόσωπα σαφώς, άριδήλως 
καί άνεκκλήτως καταδεδικασμένα ύπό τής επιστήμης είς τήν διά βίου στέρησιν πά- 
σης χαρας. ’Ή είναι άνεκτή ή διευκόλυνσις άπαλλαγής άπό των μαρτυρίων μιας άνη- 
κέστου άσθενείας άτόμων έγγύς τοΰ θανάτου κειμένων καί σφοδρώς καί ματαίως 
προς αύτδν άγωνιζομένων έν καταστάσει φρικώδους άγωνίας ;

2) ’Έχει τό δικαίωμα ό ιατρός νά επίσπευση τον θάνατον τοΰ άνιά- 
τω ς πάσχοντος; Δηλαδή έάν ό ιατρός, προβαίνων είς δραματικήν καί άπεγνωσμέ- 
νην παροχήν εύθανασίας είς άτομον όλοκληρωτικώς καταδεδικασμένον ένεκα τών άνω- 
τέρω αιτίων, παραβαίνη τον κώδικα τοΰ ιατρικού έπαγγέλματος, άναφέρεται προς 
τούς ορισμούς δεοντολογίας καί—δπερ καί βαρύτερον—άθετή τον 'Ιπποκράτειον 
δρκον, τον όποιον δίδει κατά τήν καθομολόγησιν καί λήψιν τοϋ Πανεπιστημιακού 
πτυχίου του ;

'Ως προκύπτει λοιπόν έξ δλων τών περιπτώσεων τής εύθανασίας καί τών 
άντιλήψεων τών έπικρατουσών έπί τοΰ θέματος τούτου, τό κέντρον βάρους τοΰ δλου 
θέματος παραμένει πάντοτε έν τη ιατρική.

Επομένως, κατά κύριον λόγον, έπιβάλλεται ή ιατρική διερεύνησις αύτοΰ καί 
ή έν προκειμένω ένδεδειγμένη θέσις τοΰ ίατροΰ.

Οΰτω τό δλον θέμα, ως καί άνωτέρω έλέχθη, διαστέλλεται είς δύο :
α ) Έ νδείκνυται ή καθιέρωσις τής εύθανασίας;
β )  Καθιερουμένης τυχόν τής εύθανασίας, επιτρέπεται είς τόν ια

τρόν όπως άναλάβη ό ίδιος τήν τελείωσιν τοϋ άνιάτως καί όδυνηρώς 
πάσχοντος; Ή , δικαιολογείται ό ιατρός νά είσηγηθή καν ή νά ένστερνι- 
σθή τήν έπίσπευσιν τοΰ τέλους τοιούτου ασθενούς;

( Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σάς δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

-------------------------- Ύ -0  τοΰ ’Αστυνόμου Α' χ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ________________
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ό  ε ύ ρ υ γ ώ ν ι ο ς  φακός, παρέχει τήν εύχέρειαν νά πλησιάζωμεν π ο λ ύ  
τά ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  καί νά λαμβάνωμεν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν  έ κ τ α σ ι ν τοΰ 
τόπου τελέσεως τοΰ εγκλήματος. ’Αλλά ή ΐδιότης του αΰτη, έ ξ ο υ δ ε τ ε ρ ο ΰ τ α ι  
έκ τοΰ μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ ο ς  τής άπεικονίσεως τής άποστάσεως μεταξύ τοΰ 
π λ η σ ι ε σ τ έ ρ ο υ  καί τοΰ πλέον ά π ο μ ε μ α κ ρ υ σ μ έ ν ο υ  άντικειμένου, 
ώς κατά π ο λ ύ  μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ς  τ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς .  ’Άν πρόκειται 
νά χρησιμοποιήσωμεν τ η λ ε φ α κ ό ν ,  είναι άδύνατον ή επικίνδυνον νά τοποθετή- 
σωμεν τήν μηχανήν εις μ ι κ ρ ά ν  ά π ό σ τ α σ ι ν  από των αντικειμένων. ’Αλλά 
καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν καί πάλιν αί μεταξύ των διαφόρων άντικειμένων άπο- 
στάσεις θ’ άπεικονισθοΰν κ α τ ά  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ό τ ε ρ α ι  άπό τής πραγματι
κής καί μικρόν μέρος τής σκηνής θά λάβωμεν έπί τής είκόνος. ’Αλλά καί οσάκις 
χρησιμοποιοΰμεν κανονικόν φακόν επιβάλλεται ή τοποθέτησις τής μηχανής νά γ ί
νεται εις τήν κατάλληλον άπόστασιν άπό τοΰ πλησιεστέρου προς αυτήν άντικειμέ- 
νου. Έ ξ όλων των άνωτέρω δήλον γίνεται ότι ό ένεργών τήν φωτογράφησιν τοΰ 
τόπου τελέσεως τοΰ εγκλήματος δέον νά είναι π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο ς  καί νά κα- 
ταβάλη καί τήν δέουσαν προσπάθειαν, π ρ ο ς  ά ν ε ύ ρ ε σ ι ν  τ ο ΰ  κ α τ α λ λ ή 
λ ο υ  σ η μ ε ί ο υ ,  έπί τοΰ οποίου θά πρέπη νά τοποθετηθή ή μηχανή διά τάς λή
ψεις των καταλλήλων φωτογραφιών καί νά άποφεύγη, άνευ ά π ο χ ρ ώ ν τ ο ς  
λ ό γ ο υ ,  τήν χρήσιν, άλλαχοΰ μέν ε ύ ρ υ γ ω ν ί ο υ ,  άλλαχοΰ δέ κ α ν ό ν ι -  
κ ο ΰ  ή τ η λ ε φ α κ ό  ΰ. 'Οσάκις χρησιμοποιοΰμεν εις τήν αυτήν μηχανήν διαφό
ρου εστιακής άποστάσεως φακούς κ α τ α λ λ ή λ ω ς ,  αί μεταξύ των άντικειμέ- 
νων έπί των φωτογραφιών άποστάσεις θά έμφανίζωνται κ α θ’ δ μ ο ι ο ν τ ρ ό 
πον .

Ού μήν, άλλά ό τηλεφακός ή ό εύρυγώνιος, δύναται μόνον νά χρησιμοποιηθή 
εις ώρισμένας είδικάς περιπτώσεις, δτε δηλαδή ύποχρεοΰται ό φωτογράφος νά τοπο- 
θετήση τήν μηχανήν ή π ο λ ύ  π λ η σ ί ο ν  ή π ο λ ύ  μ α κ ρ ά ν  τοΰ άντικειμένου. 
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δέον νά γνωρίζη ότι άν αί μεταξύ τών διαφόρων άντικειμένων 
άποστάσεις έχουν διά τήν άνάκρισιν ή τον δικαστήν άξίαν τινά, αδται θά άπεικονί- 
ζωνται παρηλλαγμέναι. Π.χ. άναγκαϊον είναι ή φωτογραφία μας νά άπεικονίση δύο 
άτομα, ίστάμενα εις τήν αύτήν ακριβώς θέσιν, διότι ύποτίθεται ότι τό έν μέ τό δπλον 
άνά χεΐρας, κατηγορεϊται ότι έπυροβόλησε τό βαστάζον τον πέλεκυν άτομον καί ισχυ
ρίζεται ότι ήναγκάσθη νά πυροβολήση διά ν’ άμυνθή. Επομένως ή άπόστασις μεταξύ 
τών δύο άτόμων κατά τον χρόνον τοΰ πυροβολισμοΰ έχει σημασίαν.

Διά νά λάβωμεν μίαν τοιαύτην φωτογραφίαν, άπαραίτητον είναι νά τοποθετή- 
σωμεν τήν μηχανήν εις τοιοΰτον σημεΐον, ώστε άμφότερα τά άντικείμενα—άτομα—νά 
άπέχουν έξ ίσου άπό αύτήν. ’Ά ν  ό κ α ν ώ ν  ο υ τ ο ς  τ η ρ ή τ α ι  π ά ν τ ο τ ε ,  
δ ε ν  ύ φ ί σ τ α τ α ι  θ έ μ α  έ ξ ε τ ά σ ε ω ς  ά ν  ή φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  έ λ ή -  
φ θ η  δ ι’ ε ύ ρ υ γ ω ν ί ο υ  φ α κ ο ΰ  ή δ ι ά  τ η λ ε φ α κ ο ύ  ή κ α ν ο 
ν ι κ ο ύ .  Συχνάκις δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά τοποθετήται ή μηχανή εις τήν 
καταλληλοτέραν θέσιν, συνεπεία τής διαμορφώσεως τοΰ έδάφους ή τής διαρρυθμί- 
σεως τής οικίας κλπ.

'Οσάκις, έξ άνάγκης, ή μηχανή τοποθετείται πολύ πλησίον ενός έκ τών πολλών 
καί εις διαφόρους άποστάσεις εύρισκομένων άντικειμένων καί γίνεται ώς έκ τούτου
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χρήσις εύρυγωνίου φακού, δέον τούτο νά άναφέρηται καί νά διευκρινίζηται είς τό δικα
στή ριον.

Εις πεπειραμένος φωτογράφος άσυναισθήτως τοποθετεί τήν μηχανήν του 
εις τήν θέσιν—κατάλληλον γωνίαν—ήτις θά του παράσχη τήν δυνατότητα νά λάβη 
τήν φωτογραφίαν τοϋ άντικειμένου κατά τον καλύτερον τρόπον.

'Η κανονική ή ή παρηλλαγμένη μεταξύ των διαφόρων άντικειμένων άπόστα- 
σις, είναι, ώς εΐπομεν, ο υ σ ι ώ δ ε ς  θέμα, δταν έ ρ ω τ ά τ α ι : εύρίσκετο το άτο- 
μον μέ τον πέλεκυν πολύ πλησίον προς το άτομον μέ το περίστροφου, ώς ισχυρί
ζεται ό τελευταίος και το έμφανίζει ή μία φωτογραφία ή ήτο πολύ μακράν, ώς το 
εμφανίζει ή άλλη φωτογραφία ;

Αί άποστάσεις, ιδιαιτέρως, ένέχουν μεγάλην σπουδαιότητα εις τάς πλείστας 
των περιπτώσεων των τροχαίων άτυχημάτων.

Γενικώς ό εύρυγώνιος φακός είναι εξυπηρετικός διά λήξεις φωτογραφιών, 
εντός περιωρισμένου χώρου (μικρά δωμάτια), ένώ ό τηλεφακός είναι ά π ο λ ύ- 
τ ω ς  ά ν α γ κ α ΐ ο ς  δ ι ά  λήψεις φωτογραφιών, άντικειμένων τά όποια δ έ ν 
δ υ ν ά μ ε θ α  ν ά  π λ η σ ι ά σ ω μ ε ν  τ ό σ ο ν ,  ώστε νά δυνηθώμεν νά χρησι- 
μοποιήσωμεν τον κανονικόν φακόν. Ή  λήψις φωτογραφίας, π ρ ο σ ω π ο γ ρ α 
φ ί α ς ,  άποτελεΐ έξαίρεσιν τοΰ άνωτέρω γενικού κανόνος, ότι δηλαδή ή φωτογρά- 
φησις δέον πάντοτε νά γίνεται διά κ α ν ο ν ι κ ο ύ  φακού. 'Η προσωπογραφία ά- 
παιτεΐ τοποθέτησιν της μηχανής πολύ πλησίον, ινα ούτως επί τής άρνητικής πλακός 
άπεικονισθή τό ε’ίδωλον έν μ ε γ ε θ ύ ν σ ε ι .  Επομένως ή χρήσις κανονικού φα
κού υποχρεώνει τον φωτογράφον νά τοποθετήσωη τήν μηχανήν, π ά ρ α  π ο λ ύ  
π λ η σ ί ο ν  τού φωτογραφουμένου άτόμου. Καί ναι μέν διά τήν προσωπογραφίαν 
δέν ύφίσταται βεβαίως θέμα κανονικής άπεικονίσεως τών άποστάσεων, άλλ’ ύφί- 
σταται τό τής φυσιολογικής έμφανίσεως τών διαστάσεων τών μερών τού προσώπου. 
Τό θέμα αυτό είναι σπουδαίου, ιδίως κατά τάς λήψεις φωτογραφιών έπί τώ σκοπώ 
χρησιμοποιήσεώς των προς διαπίστωσιν τής ταυτότητος (Χ).

1. Σχετικόν τό κατωτέρω έγγραφον πρός τήν Δ.Ε.Υ.
«Παραπέμποντες τό ύπ’ άριθ. Δ.Τ. της 9-12-1948 έγγραφον τοϋ στρατιωτικού Προέδρου 

Πρωτοβαθμίου Άνακριτικοϋ Συμβουλίου μετά τών προσηρτημένων δύο φωτογραφιών, παρακαλοΰ- 
μεν όπως προβήτε είς τήν έξέτασιν καί υποβολήν τό ταχύτερου της σχετικής έκθέσεως πραγματο
γνωμοσύνης.

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ 
ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΩΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ

α) Έ ξ έ τ α σ ι ς  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ώ ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν :  Έ κ της έπισταμένης 
έξετάσεως τών τεθεισών ύπ’ δψει ημών δύο φωτογραφιών, τών σημειουμένων δι’ έρυθρας μελάνης 
διά τοΰ άριθμοϋ 1 καί άριθμοϋ 2, διεπιστώσαμεν ότι:

'Η φωτογραφία ή σημειουμένη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1 καί είκονίζουσα σύμπλεγμα άνδρός καί 
γυναικός, είναι φωτογραφικόν άντίτυπον, όπερ άναμφισβητήτως προέρχεται έξ έκτυπώσεως άπ’ 
ευθείας έκ πρωτοτύπου άρνητικής πλακός. Τό τοιοΰτον διαπιστοΰται έκ τών διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ 
καί άπλής δι’ αύτοΰ παρατηρήσεως διακρινομένων σαφών έν πάση λεπτομερεία γραμμών τοΰ συ
νόλου τής φωτογραφίας καί τόν καθ’ έκαστον ταύτης τμημάτων.

Ή  φωτογραφία ή σημειουμένη διά τοΰ άριθμοϋ 2, είκονίζουσα καί αΰτη σύμπλεγμα άνδρός 
καί γυναικός, είναι φωτογραφικόν άντίτυπον, όπερ δέν προέρχεται έξ έπανειλημμένων άναπαραγωγών 
(άντιγραφών). Τό τοιοΰτον διαπιστοΰται σαφέστατα έκ δι’ άπλής διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ παρατηρή
σεως τής όλης φωτογραφίας, καθ’ ήν ή όλη φωτογραφία παρουσιάζεται φλοΰ (FLOU) καί έπί 
πλέον αί διάφοροι λεπτομερειακά! γραμμαί ταύτης ούχί έν σαφηνεία καί λεπτομερεία, στοιχεία 
δηλωτικά τών έξ άναπαραγωγής άντιτύπων.

β )  ’Α ν τ ι π α ρ α β ο λ ή  τ ώ ν  δ ύ ο  φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν :  Διά τήν άντιπαραβολήν 
τών δύο φωτογραφιών, πρός διαπίστωσιν τής τυχόν προσθήκης είς τό έξ άναπαραγωγής αντίτυπου 
φωτογραφίας ύπ’ άριθ. 2 έκ τοΰ άντιτύπου φωτογραφίας ύπ’ άριθ. Ι,ένεργήθη φωτογραφική μεγέ- 
θυνσις τής τελευταίας ύπό τήν αυτήν κλίμακα μέ τήν ύπ’ άριθ. 2, περί ών άντιτύπων δρα έντός κει
μένου είκών ύπ’ άριθ. 1 καί ύπ ’ άριθ. 2 .

’Εκ τής συγκρίσεως τών έξ άναπαραγωγής παραχθέντων ώς άνω άντιτύπων έξ άμφοτέρων
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Έν τοιαύτη περιπτώσει ή μηχανή δεν επιτρέπεται νά τοποθετηται πλησιέ- 
στερον τοϋ 1,50 μέτρου. ’Επειδή δμως άπδ τήν έν λόγω άπόστασιν ή κεφαλή και 
τό στήθος δέν θά άποτυπωθοΰν έπί τής πλακός έ ν  μ ε γ ε θ ύ ν σ ε ι ,  παρίσταται 
άνάγκη νά χρησιμοποιήσωμεν φ α κ ό ν  μ ε γ ά λ η ς  ε σ τ ι α κ ή ς  ά π ο σ τ  ά
σ ε  ω ς πλέον. "Αν ή μηχανή τοποθετηθή εις μικροτέραν τοϋ 1,50 μέτρου άπόστα- 
σιν, ώρισμένα χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου (λ.χ. ή ρις) θά έμφανισθοΰν μ ε γ α 
λ ύ τ ε ρ α  άπ’ ο, τι πράγματι είναι, άλλα δέ (τά ώτα) μ ι κ ρ ό τ ε ρ α .  "Αν ή 
προσωπογραφία είναι κατά τομήν-προφίλ—τά ώτα θά έμφανισθοΰν μ ε γ α λ ύ τ ε 
ρα,  ή δέ ρίς καί τά έτερα σημεία μ ι κ ρ ό τ ε ρ α .  'Η παραμόρφωσις των χαρα
κτηριστικών είς τάς κατά τον άναφερόμενον τρόπον λαμβανομένας φωτογραφίας 
συχνάκις είναι τοιαύτη, ώστε ό καθαρισμός τής ταυτότητος τού άτόμου νά καθί
σταται δύσκολος, άν ούχί άδύνατος. Δ ι’ δ αί δι’ έγκληματολογικούς σκοπούς προ- 
οριζόμεναι φωτογραφίαι γενικώς δέον νά λαμβάνωνται υπό ειδικευμένου καί λίαν 
πεπειραμένου άστυνομικοΰ φωτογράφου.

Ο Π Τ Ι Κ Ο Ν  Π Ε Δ Ι Ο Ν
Τό βάθος τοϋ όπτικοΰ πεδίου είναι έν άλλο σπουδαΐον θέμα διά τάς άστυνο-

τών φωτογραφιών, διεπιστώθη δτι,ή είς τήν ύπ’ άριθ. 2 φωτογραφίαν είκονιζομένη κεφαλή άπό τοϋ 
λαιμού καί άνω γυναικός, συμπίπτει άπολύτως πρός τό άντίστοιχον τμήμα τής φωτογραφίας ύπ’ 
άριθ. 1. Ή  τοιαύτη σύμπτωσις έπιβεβαιοΰται έκ των κατωτέρω άναφερομένων.

1) 'Υφίσταται ή αύτή άπολύτως στάσις, έκψρασις τοϋ προσώπου καί κατεύθυνσις τοϋ βλέ- 
ματος τής γυναικός είς άμφοτέρας τάς φωτογραφίας.

2 ) Ύφίστανται αί αύταί άπολύτως άποστάσεις διαστάσεις των σταθερών μορφολογικών 
σημείων τοϋ προσώπου είς άμφοτέρας τάς φωτογραφίας,έξετασθέντων κατά κάθετον καί όριζον- 
τίαν κατεύθυνσιν.

3 ) 'Υφίσταται ή αύτή άπολύτως κόμμωσις τής γυναικός καί έν δλαις ταϊς λεπτομεριακαΐς 
αύτής γραμμαϊς είς άμφοτέρας τάς φωτογραφίας (δρα είκ. 1 καί 2).

γ )  Ε ι δ ι κ ή  έ ξ έ τ α σ ι ς  τ ή ς  ύ π ό π τ ο υ  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς :  Διά τήν έτι είδι- 
κωτέραν έξέτασιν τής ύπ’ άριθ. 2, ώς ύπόπτου θεωρουμένης φωτογραφίας, ένηργήθη ί τ ι  μεγαλυτέρα 
μεγέθυνσις ταύτης (δρα είκ. άριθ. 4).

’Εκ τής έξετάσεως καί τοϋ ύπό μεγέθυνσιν άντιτύπου τούτου έβεβαιώθησαν τά κάτωθι :
1 ) "Οτι έν τή ρυθείση μεγεθύνσει είναι καταφανή τά ίχνη τής ένεργηθείσης κακοτέχνου 

έπεξεργασίας (Retouche) πέριξ τής είκόνος τής κεφαλής τής γυναικός, ιδία περί τήν κώμην καί 
λαιμόν, πρός τήν συγκάλυψιν τών γραμμών ένώσεως τών περιθωρίων τοϋ τμήματος τούτου τής 
φωτογραφίας.

2 ) Είς τά έξωτερικά περιθώρια τής κομμώσεως τής γυναικός καί ιδία πρός τά άριστερά, 
διακρίνονται λευκαί φωτοσκιάσεις, αί'τινες,λαμβάνομένου ύπ’ δψει δτι τό πρόσωπον τής γυναικός 
κατά τήν άρχικήν φωτογράφησιν καταδεικνύει φωτισμόν έκ δεξιών πρός τά άριστερά, δέν δικαιολο
γούνται φυσιολογικώς. Τό τοιοΰτον θά έδικαιολογεΐτο άν ό φωτισμός προήρχετο, κατά τήν φωτογρά- 
φησιν, έξ άριστερών πρός τά δεξιά. Έν τή περιπτώσει ταύτη έδει νά έπαρουσιάζοντο αί αύταί φωτο
σκιάσεις καί πρός τό άριστερόν μέρος τοϋ παραπλεύρως άγνώστου άνδρός, πράγμα δπερ δέν παρα- 
τηρεΐται.

3 ) "Οτι έν τή φωτογραφική μεγεθύνσει (δρα 3 καί 4 ε ίκ .) άμφότέρων τών φωτογραφιών, 
καταφαίνεται τό αύτό χαρακτηριστικόν κάτωθι τής σιαγόνος τής γυναικός, ήτοι τριγωνική φωτοσκία- 
σις, λόγω τοϋ κατά τήν άρχικήν φωτογράφησιν έκ δεξιών ριπτομένου φωτισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επειδή έκ πάντων τών άνωτέρω διαπιστοΰται δ τ ι : 1) ή κεφαλή έν τή φωτογραφία ύπ’ άριθ. 

2 ή είκονίζουσα τήν γυναίκα είναι ή αύτή άκριβώς ήτις είκονίζεται έν τή φωτογραφία ύπ’ άριθ. 
1 καί 2, έγένετο έπεξεργασία ρετούς (Retouche) πέριξ τής έν τή φωτογραφία ύπ’ άριθ. 2 κεφαλής 
τής γυναικός πρός συγκάλυψιν τών έκ τής προσθήκης ιχνών καί, λαμβάνοντες ύπ ’ δψει δτι είναι άδύ
νατος ή καθ’ δλα όμοια φωτογράφησις (ή αύτή κλίσις τής κεφαλής, ή αύτή κόμμωσις, ό αύτός φω
τισμός) τοϋ αύτοΰ άτόμου κατ’ άλλα χρονικά διαστήματα ύπό δύο διαφόρων φωτογράφων,

Δ ιά  τ α ΰ τ α
Άποφαινόμεθα δτι έκ τών ύπ’ δψει ήμών τεθεισών ύπ’ άριθ. 1 καί 2 δι’ έρυθράς μελάνης 

σημειουμένων φωτογραφιών, ή φωτογραφία ή ύπ’ άριθ. 2 είναι παραποιημένη καί είδικώς άπό 
τοϋ λαιμοΰ καί άνω κεφαλή τής γυναικός, κεφαλή ήτις προσετέθη είς τό σημεΐον τοΰτο τής ύπ’ 
άριθ. 2 φωτογραφίας έκ τών ύστέρων, ληφθεϊσα άναμφισβητήτως έκ τής ύπ’ άριθ. 1 φωτογραφίας.

Έ φ ’ φ  συνετάγη ή παρούσα καί ύπογράφεται δεόντως.
ΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
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μικάς φωτογραφίας τοϋ τόπου τελέσεως τοϋ έγκλήματος. Βάθος όπτικοϋ πεδίου 
άποκαλεΐται ή έ κ τ α σ ι ς  τ ο ϋ  ό λ ο υ  χ ώ ρ ο υ  ε ν τ ό ς  τ ή ς  ο π ο ί α ς  
τ ά  δ ι α φ ό ρ ω ς ά π έ χ ο ν τ α  ά π ό  τ ή ν  μ η χ α ν ή ν  κ α ί  μ ε τ α ξ ύ  
τ ω ν  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α ,  ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  ε π ί  τ ή ς  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς  
τ ε λ ε ί ω ς  κ α θ α ρ ά .

Οί φακοί των φωτογραφικών μηχανών διαθέτουν έν όργανον, δ ι ά φ ρ α γ μ α  
όνομαζόμενον, διά τοϋ οποίου οί φωτογράφοι ρυθμίζουν, άφ’ ενός μέ τήν π ο σ ό 
τ η τ α  τοϋ μέσω τοϋ φακοϋ διερχομένου φωτός, τοϋ θεωρουμένου ώς άναγκαίου 
διά τήν καταγραφήν τής εΐκόνος, άφ’ έτέρου δέ τήν εκτασιν τοϋ όπτικοϋ βάθους. 
’Ά ν τό διάφραγμα τοϋ φακοϋ τό άφήσωμεν ό λ ο  ά ν ο ι κ τ ό ν ,  ή τ α χ ύ τ η ς  
τοϋ φακοϋ είναι μ ε γ ά λ η ,  άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει ή έκτασις τοϋ όπτικοϋ 
βάθους είναι πολύ μικρά. ’Ά ν έλαττώσωμεν—σμικρύνωμεν—τό διάφραγμα, έ λ α τ- 
τ ώ ν ε τ α ι  ή τ α χ ύ τ η ς  τοϋ φακοϋ, διότι διέρχεται ό λ ι γ ω τ έ ρ α  ποσότης 
φωτός, άλλ’ α υ ξ ά ν ε τ α ι  ή έκτασις τοϋ ό π τ ι κ ο ϋ  β ά θ ο υ ς .  "Ας δεχθώ- 
μεν ότι ή άπόστασις τοϋ φακοϋ τής μηχανής έχει ρυθμισθή διά φωτογράφησιν άντι- 
κειμένου άπέχοντος 2 μ. Ά ν  εις τήν μηχανήν μας χρησιμοποιώμεν τ α χ ύ ν  φα
κόν καί τό διάφραγμα αύτοΰ είναι ό λ ο ν άνοικτόν, τά άντικείμενα τά όποια θά 
εύρίσκωνται π λ η σ ι έ σ τ ε ρ ο ν  τών 2 μ., δηλαδή εις 1.80 έκ. άπόστασιν καί 
κάτω καί πέραν τών 2.50 έως 3 μ., θά άπεικονισθοΰν έπί τής φωτογραφίας μή κα
θαρά, άσαφή—φλοΰ—, ώς λέγεται εις τήν γλώσσαν τών φωτογράφων. Ά ν  όμως 
έλαττώσωμεν τό διάφραγμα, κ α ί  τ ά  π λ η σ ί ο ν  καί τ ά  ά π ο μ ε μ α κ ρ υ -  
σ μ έ ν α θά άπεικονισθοΰν κ α θ α ρ ά ,  διότι διά τής έλαττώσεως τοϋ διαφράγ
ματος ηΰξήθη τό οπτικόν βάθος τοϋ φακοϋ. Κατά τήν λήψιν φωτογραφιών τόπου 
τελέσεως τοϋ έγκλήματος, λυσιτελές είναι νά χρησιμοποιώμεν π ά ν τ ο τ ε  μι
κρόν διάφραγμα, δεδομένου ότι τά πάντα σχεδόν είναι άκίνητα, διότι ούτως έχω- 
μεν πάντοτε μ ε γ ά λ ο ν  ο π τ ι κ ό ν  β ά θ ο ς .  Έν περιπτώσει λήψεως φωτο
γραφιών διά κινηματογραφικής μηχανής, άν τό φώς είναι ανεπαρκές, δυνάμεθα ν’ 
άνοίξωμεν δλον τό διάφραγμα τοϋ φακοϋ, άλλά ή μηχανή πρέπει νά σ τ η ρ ί ζ ε 
τ α ι  έ π ί  τ ρ ί π ο δ ο ς ,  διότι καί ό χρόνος έκθέσεως κατ’ ανάγκην θά είναι με
γάλος. 'Όταν ό χρόνος λήψεως τής εΐκόνος είναι μεγάλος, π.χ. 10" έως 1", έστω 
καί άν ή μηχανή είναι μικροΰ ή μεγάλου μεγέθους, πρέπει νά στηρίζεται έ π ί  
τ ρ ί π ο δ ο ς .

Είναι άληθές ότι πολλάκις δυνάμεθα νά ρυθμίσωμεν τήν άπόστασιν τοϋ φα- 
κοΰ τής μηχανής έ φ ’ ώ ρ ι σ μ έ ν ο υ  μ ό ν ο ν  ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ  καί ν’ ά
φήσωμεν άνοικτόν τό όλον διάφραγμα τοϋ φακοϋ, άδιαφοροΰντες διά τήν καθαράν 
άπεικόνισιν τών όπισθεν καί έμπροσθεν αύτοϋ λοιπών άντικειμένων. Οΰχ ήττον 
όμως ή μέθοδος αυτή ο ύ δ έ π ο τ ε  έπιτρέπεται νά έφαρμόζεται εις λήψεις φω

τογραφιών προοριζομένων διά δικαστικήν χρήσιν. Ά ν  έπιθυμώμεν νά έμφανίσω- 
μεν διά τής φωτογραφίας ίχνος τι μέ ι δ ι α ι τ έ ρ α ν  έ μ φ α σ ι ν ,  δυνάμεθα 
τοΰτο νά τό έπιτύχωμεν κατά τήν έ κ τ ύ π ω σ ι ν  τής θ ε τ ι κ ή ς  αύτοΰ φω
τογραφίας. Καλόν είναι αί προοριζόμεναι διά τό δικαστήριον φωτογραφίαι νά έλέγ- 
χωνται προ τής αποστολής των, διά νά προλαμβάνωνται τυχόν λάθη. Φρόνιμον θεω
ρείται όπως εις τό τέλος ή φωτογράφησις τής όλης σκηνής τοϋ έγκλήματος ένεργεΐ- 
ται μέ μ ι κ ρ ό ν  δ ι ά φ ρ α γ μ α ,  διότι αΰτη δέν δύναται νά διατηρήται έπ’ άρ- 
κετόν χρόνον άμετάβλητος, διά διαφόρους λόγους. Βραδύτερου όμως δυνατόν νά 
προκύψη, κατά τήν πρόοδον τής άνακρίσεως, ζήτημα, διά λεπτομέρειαν άντικειμέ- 
νου τίνος ή ίχνους ή διά τήν σχέσιν αύτοϋ μεθ’ έτέρου πλησίον του ευρισκομένου 
άντικειμένου καί διά τό όποιον, κατ’ άρχάς, δέν άπεδόθη ιδιαιτέρα σημασία, καί 
έπειδή δέν έχρησιμοποιήθη μικρόν διάφραγμα δέν άπεικονίσθη καθαρόν καί σαφές 
έπί τής φωτογραφίας καί δέν δυνάμεθα πλέον, ώς εΐκός, νά λάβωμεν έκ νέου τήν 
φωτογραφίαν αύτοϋ,

(Συνεχίζεται)
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I Ν Τ Ε Ρ Π Ο Λ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

------------------------ Ύπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' χ Γ ■ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ________________

Α') Τ ί ε ί ν α ι  ό δ ι ε θ ν ή ς  κ α κ ο π ο ι ό ς .
'Ο διεθνής κακοποιός δέν είναι τύπος νέου έγκληματίου, δεδομένου ότι ύφί- 

σταται άπό της εποχής καθ’ ήν αί χώραι έχωρίσθησαν διά συνόρων, δηλαδή πρακτι- 
κώς καί ίστορικώς πάντοτε.

Δέν άποτελεΐ καμμίαν πρωτοτυπίαν ό τρόπος δράσεως των διαφόρων κακο
ποιών, ή συνήθειά των εις τό ν’ άναπτύσσουν δραστηριότητα εις όσον τό δυνατόν με- 
γαλυτέραν περιοχήν καί να έπιλέγουν εντός αύτής τά θύματά των. Ά λλ’ ουδέ καί ό 
τρόπος δράσεως των διαφόρων καταδιωκτικών αρχών αποτελεί τι τό νέον.

’Εκείνο τό όποιον είναι νέον, τούλάχιστον άπό τινων δεκαετηρίδων, είναι ή 
ευκολία μέ τήν οποίαν είναι δυνατόν να διέλθη τις έκ μιας χώρας εις άλλην καί ή τα- 
χύτης μέ τήν οποίαν γίνονται αί μετακινήσεις αύταί. Είναι, έξ άλλου, βέβαιον ότι τά 
πρόσφατα γεγονότα συνετέλεσαν εις τήν μετακίνησιν καί τήν άνάμιξιν τών πληθυ
σμών, γεγονός όπερ ηύνόησε τά μέγιστα τήν διεθνή έγκληματικότητα. Τέλος, ό 
συνεχώς αυξανόμενος άριθμός άνεξαρτήτων εθνών, κατέστησε τάς μαζικάς έπαφάς 
όχι μόνον ωφελίμους, άλλά καί άπαραιτήτους.

’Αλλά τί είναι, τέλος πάντων, αυτός ό «διεθνής κακοποιός»;
Ούδείς νόμος καί ούδείς κώδιξ καθορίζει τό «διεθνές έγκλημα», ούδέ ύφίσταται 

διάταξις καθορίζουσα τούς διεθνείς κακοποιούς. Τά κριτήρια διά τον χαρακτηρισμόν 
τούτων είναι κατ’ ουσίαν πραγματικά. ’Επί παραδείγματι, άπό τής στιγμής καθ’ 
ήν ό δολοφόνος ένός Παρισινού έπιχειρηματίου καταφύγει εις Βέλγιον ή εις Γερμα
νίαν, θά καταστή «διεθνής».

’Αλλά υπάρχουν καί καταχρασταί ή ειδικευμένοι κλέπται, οί όποιοι άναπτύσ
σουν δραστηριότητα εις διαφόρους χώρας. Ούχ’ ήτον όμως δύναται νά χαρακτηρισθή 
ως «διεθνής» ό κατασκευάζουν παρακεχαραγμένα νομίσματα, χωρίς νά έχη ουδέ
ποτε άπομακρυνθή τών προαστίων τής Ρώμης, ένθα έχει έγκαταστήσει τό μυστικόν 
έργαστήριόν του.

Επίσης, άναλόγως τών περιστάσεων ή τής εΐδικότητος, δύνανται νά χαρακτη- 
ρισθοΰν ώς «διεθνείς» έγκληματίαι καί συνήθεις κακοποιοί εΐσέτι.

Β ') ' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  τ ή ς  ί δ ρ ύ σ ε ω ς  τ ή ς  Ί ν τ ε ρ π ό λ .
Ή  Διεθνής Όργάνωσις Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας (Ίντερπόλ), συνε- 

στήθη δι’ ίκανοποίησιν τών άκολούθων δύο άναγκών:
Πρώτον, διά τήν άπό κοινού καταπολέμησιν τής διεθνούς έγκληματικότητος καί 

δεύτερον, διά τήν έξασφάλισιν επισήμων επαφών μεταξύ τών ’Αστυνομιών τών δια
φόρων χωρών, έπί τώ τέλει άνταλλαγής ιδεών καί μεθόδων.

'Π ιστορία τής Ίντερπόλ βασίζεται εις τέσσαρας χρονολογίας:
α ) 1 9  1 4 :  Κατά τήν χρονολογίαν αυτήν συνήλθον, διά πρώτην φοράν, εις τό 

Πριγκηπατον τού Μονακό, κατόπιν προσκλήσεως τού Πρίγκηπος ’Αλβέρτου 1ου 
τοΰ Μονακό, άστυνομικοί λειτουργοί, δικαστικοί καί άλλοι άξιωματοΰχοι, έκ διάφο
ρων χωρών, διά νά θέσουν τάς βάσεις μιας διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας. Ά -  
τυχώς, μετά πάροδον ολίγων μηνών, έξερράγη ό Α' παγκόσμιος πόλεμος καί οΰτω 
τό σχέδιον, τό οποίον συνέταξαν ουτοι, παρέμεινεν άνεφάρμοστον.

β ) 1 9 2 3 :  ’Επί τή εύκαιρία τοΰ δευτέρου συνεδρίου τής Δικαστικής ’Αστυνο
μίας, τό όποιον συνεκλήθη εις τήν Αυστριακήν πρωτεύουσαν, ό Διευθυντής τής
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’Αστυνομίας της Βιέννης, Γιόχαν Σόμπερ, έπανέφερεν εις τήν επιφάνειαν τό σχέ- 
διον διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας, τδ όποιον εΐχεν απασχολήσει πρδ εννέα 
έτών τήν σύνοδον τοΰ Μονακό. Τό σχέδιον τοΰτο ένεκρίθη υπό 138 άντιπροσώπων, 
έκπροσωπούντων είκοσι χώρας καί άπεφασίσθη ή ίδρυσις μιας «Διεθνούς ’Επιτροπής 
Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», ώρίσθη δέ ώς έδρα αυτής ή Βιέννη. 'Η επιτροπή 
αυτή, έλειτούργησε κατά τρόπον λίαν ικανοποιητικόν μέχρι των αρχών του Β' παγ
κοσμίου πολέμου.

γ  ) 1 9 4 6 :  Κατόπιν πρωτοβουλίας του Γενικού Έπιθεωρητοΰ τής Βελγικής 
’Αστυνομίας κ. Λουβάζ, συνήλθον είς Βρυξέλλας τά παλαιά μέλη τής Διεθνούς Όρ- 
γανώσεως Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας, διά νά θέσουν έπί νέων βάσεων τό θέμα 
τής διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας.

Εις τό παλαιόν καταστατικόν τής Όργανώσεως, έπηνέχθησαν διάφοροι τρο
ποποιήσεις, σπουδαιότεραι των οποίων ήσαν: 1) ή καθιέρωσις του θεσμού τής προε
δρίας, ήτις τιμητικώς άνετέθη εις τον κ. Λουβάζ, 2) ή σύστασις ’Εκτελεστικής Ε π ι
τροπής καί 3) ή έγλογή Γενικού Γραμματέως. Κατά τήν σύνοδον των Βρυξελλών, 
εις τήν οποίαν μετέσχον δέκα νέαι χώραι, άπεφασίσθη επίσης ή μεταφορά τής έδρας 
τής Όργανώσεως είς Παρισίους.

δ ) 1 9 5 6 :  Κατά τόν χρόνον τούτον, συνήλθον είς γενικήν Συνέλευσιν οί άντι- 
πρόσωποι τών 55 χωρών - μελών τής Διεθνούς Όργανώσεως Έγκληματολογικής 
’Αστυνομίας καί άπεφάσισαν τήν έγκρισιν τοΰ νέου καταστατικού, άφοϋ προηγουμέ
νως έπέφερον τάς άναγκαίας τροποποιήσεις. Τό νέον καταστατικόν άποτελείται έκ 
πεντήκοντα άρθρων, αί κυριώτεραι διατάξεις τών οποίων είναι αί άκόλουθοι:

'Η Διεθνής Επιτροπή Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», ή οποία ύφίστατο 
μέχρι τοΰ έ'τους 1956, μετωνομάσθη είς «Διεθνή Όργάνωσιν Έγκληματολογικής 
’Αστυνομίας» ( Interpol ). Ό  όρος « ’Επιτροπή» χρησιμοποιείται έκτοτε είς τήν 
Ίντερπόλ, διά τόν καθορισμόν ομάδων τής Όργανώσεως μέ περιωρισμένην άρμο- 
διότητα.

Ή  Διεθνής Όργάνωσις Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας περιλαμβάνει:
1) Τήν Γενικήν Συνέλευσιν, ή οποία άποτελεΐ τό άνώτατον όργανον τής Ί ν

τερπόλ καί συνέρχεται άπαξ τοΰ έτους. Είς ταύτην μετέχουν αντιπρόσωποι όλων τών 
μετεχόντων τής Διεθνοΰς Όργανώσεως μελών.

2) "Ενα Πρόεδρον, έκλεγόμενον υπό τής Γενικής Συνελεύσεως διά τέσσαρα 
έτη καί δύο ’Αντιπροέδρους, έκλεγομένους διά τρία έτη.

3) Μίαν Εκτελεστικήν ’Επιτροπήν άποτελουμένην έξ έννέα μελών, προερχο- 
μένων έκ διαφόρων χωρών. Είς τήν επιτροπήν ταύτην μετέχουν καί τά μέλη τοΰ 
Προεδρείου τής Όργανώσεως.

4) "Ενα Γενικόν Γραμματέα, όστις διορίζεται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
διά πενταετή περίοδον, κατόπιν προτάσεως τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής.

5) Μίαν Γενικήν Γραμματείαν, ή οποία είναι επιφορτισμένη μέ τήν εφαρμογήν 
τών άποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καί τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής, τήν 
έξασφάλισιν τής έν γένει διοικήσεως τής Όργανώσεως καί τόν συντονισμόν τοΰ 
άγώνος εναντίον τής διεθνοΰς έγκληματικότητος.

6) Τά «Κεντρικά Εθνικά Γραφεία», τά όποια υπάρχουν είς έκάστην χώραν - 
μέλος τής Όργανώσεως καί είναι έπιφορτισμένα διά τήν έξασφάλισιν συνδέσμου μετά 
τών διαφόρων άστυνομικών υπηρεσιών τής χώρας αύτής καί τών τοιούτων άλλων 
χωρών, ώς καί τής Γενικής Γραμματείας τής Ίντερπόλ.

'Η Γενική Συνέλευσις καί ή Εκτελεστική Επιτροπή είναι όργανα περιοδικής 
δραστηριότητος, ενώ άντιθέτως ή Γενική Γραμματεία καίτά «Κεντρικά Εθνικά Γρα
φεία» έχουν μόνιμον καί διαρκή δραστηριότητα.
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Γ') Γ ε ν ι κ ή  ’Α π ο σ τ ο λ ή  τ ή ς  Ί ν τ ε ρ π ό λ .
Ή  Διεθνής Όργάνωσις Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας (Ίντερπόλ), συμφώ- 

νως προς τό άρθρον 2 του Καταστατικού αύτής, έχει ώς άποστολήν :
1) Τήν έξασφάλισιν καί άνάπτυξιν όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρας άμοιβαίας 

βοήθειας μεταξύ των ’Αστυνομιών των διαφόρων χωρών, έν τώ πλαισίω τής ύφιστα- 
μένης Νομοθεσίας αυτών καί έν τώ πνεύματι τής παγκοσμίου δηλώσεως τών Δικαιω
μάτων του άνθρώπου.

2) Τήν σύστασιν καί άνάπτυξιν πάσης υπηρεσίας ικανής να συμβάλλη άποτελε- 
σματικώς εις τήν πρόληψιν καί καταστολήν τών έγκλημάτων κοινού δικαίου.

’Ενταύθα δέον να διευκρινισθή δτι, συμφώνως τώ Καταστατικώ, άπαγορεύεται 
αύστηρώς οίαδήποτε άνάμιξις τής Ίντερπόλ εις θέματα ή υποθέσεις αί όποίαι έχουν 
χαρακτήρα πολιτικόν, στρατιωτικόν, θρησκευτικόν ή φυλετικόν.

Έκ τών άνωτέρω, καταφαίνεται ότι ουσιώδης άποστολή τής Διεθνούς Όργα- 
νώσεως Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας, είναι ό συντονισμός τής δραστηριότητος 
τών άστυνομικών υπηρεσιών τών διαφόρων χωρών, έπί σκοπώ προλήψεως καί κα
ταστολής τού εγκλήματος.

Δ ') Κ α τ α δ ί ω ξ ι ς  τ ώ ν  κ α κ ο π ο ι ώ ν .
'Ο άγων κατά τών διεθνών κακοποιών όργανοΰται κατά τρεις άλληλοσυμπλη- 

ρουμένους τρόπους, ήτοι: 1) διά τής άνταλλαγής άστυνομικών πληροφοριών, 2) 
διά τής έξακριβώσεως τής ταυτότητος υπόπτων ή καταζητουμένων προσώπων καί
3) διά τής συλλήψεως έκείνων διά τούς όποιους ύπάρχουν παραγγελίαι τών δικαστι
κών άρχών.

'Η άνταλλαγή άστυνομικών πληροφοριών μεταξύ τών ’Αστυνομιών τών δια
φόρων χωρών έχει χαρακτήρα τόσον προληπτικόν, όσον καί κατασταλτικόν.

Ό  όρος «πληροφορίαι» δέον νά λαμβάνεται ύπό τήν εύρείαν σημασίαν τής λέ- 
ξεως, διότι άλλοτε μέν παρέχονται πληροφορίαι ύπό τής ’Αστυνομίας μιας χώρας 
εις τήν ’Αστυνομίαν άλλης χώρας ή τήν Γενικήν Γραμματείαν τής Ίντερπόλ, σχε- 
τιζόμεναι μέ τήν εγκληματικήν δράσιν ένός ή περισσοτέρων προσώπων, άλλοτε δέ 
διαβιβάζονται έγγραφα, περιέχοντα τά χαρακτηριστικά διαφόρων κακοποιών, δα
κτυλικά άποτυπώματα ή φωτογραφίας αύτών. ’Αλλά αί σπουδαιότεραι καί αί συ- 
χνότεραι τών άνταλλασσομένων πληροφοριών άφοροΰν τό ποινικόν παρελθόν τών δια
φόρων κακοποιών.

Τά πρόσωπα τά όποια άφοροΰν αί αΐτούμεναι πληροφορίαι ύπό τών διαφόρων 
’Αστυνομικών Σωμάτων ή τής Ίντερπόλ, δυνατόν νά έχουν συλληφθή, είτε νά τελούν 
ύπό έπιτηρησιν, είτε άπλώς νά είναι ύποπτα.

"Οσον άφορά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος τών διεθνών κακοποιών, ή 
ένέργεια τής Ίντερπόλ συνίσταται εις τήν έξακρίβωσιν τών πραγματικών στοιχείων 
ταυτότητος τών κακοποιών τούτων, οΐ όποιοι, παρουσιαζόμενοι μέ πολλά ονόματα, 
προσπαθούν ν’ άποδείξουν τό «άλλοθι» ή νά διαφύγουν τής έπιτηρήσεως τών άστυ
νομικών ύπηρεσιών. Δεν είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις διεθνών κακοποιών μέ δέκα ή είκοσι πλαστά ονόματα.

'Η έξακρίβωσις τής ταυτότητος τούτων έπιτυγχάνεται, εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων, διά τής συγκρίσεως τών δακτυλικών των άποτυπωμάτων, διότι, ένώ 
είναι εΰκολον εις τούς κακοποιούς νά άλλάξουν ονόματα, είναι άπολύτως άδύνατον 
νά μεταβάλουν καί τά δακτυλικά των άποτυπώματα. ’Αρκεί νά συγκεντρωθώσι 
καί παραβληθώσι τά δακτυλικά άποτυπώματα ένός κακοποιού, διά νά διαπιστωθή πλή
ρως ή ταυτότης του, άνεξαρτήτως τών άλλαγών τάς όποιας έχει έπιφέρει εις τό όνομά 
του, τήν έξωτερικήν του έμφάνισιν, τόν τρόπον ζωής καί έν γένει δράσιν αύτοΰ.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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*Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου A' κ. ΧΑΡΑΑ· ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τ α  ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ έκ των άλλων χωρών σχετικά μέ τήν Μαφίαν γεγο
νότα θά άπήτουν έκατοντάδας σελίδων νά καταχωρηθουν. Σταχυολογώ ένταϋθα 
τά πλέον χαρακτηριστικά:

Μία «φωνή» έκ Παρισίων όμιλεΐ διά «άγγλικήν Μαφίαν», παραλληλίζει δέ 
τά όσα συμβαίνουν εις Λονδϊνον μέ έκεϊνα της «Κόζα Νόστρα» ’Αμερικής καί συμπε
ραίνει ότι οί ’Αμερικανοί mafiosi είναι άπλώς μία... προσκοπική όμάς. ’Ιδού το 
σχετικόν τηλεγράφημα έκ Παρισίων, όπως έδημοσιεύθη εις τάς άθηναϊκάς έφημε- 
ρίδας περί τά τέλη τοΰ 1963:

«Κατά τήν διάρκειαν συνεντεύξεώς του άπο τηλεοράσεως, ό πρώην άρχηγος 
τών Βρεταννών γκάγκστερς Τζάκ Σποτ—το πραγματικόν όνομά του είναι Τζάκ 
Κόμερ—έδήλωσεν ότι ό υπόκοσμος τοΰ Λονδίνου διευθύνεται σήμερον άπο άνθρώ- 
πους βαρβάρους καί άφοβους, έμπρος εις τούς οποίους ή αμερικανική «Κόζα Νό
στρα» φαίνεται άπλή προσκοπική όμάς! «Σάς λέγω έκ πείρας ότι εις τήν χώραν 
αυτήν τό κακόν καί το έγκλημα έλέγχονται άπο τήν τρομερωτέραν έγκληματικήν 
όργάνωσιν πού έγνώρισεν ό κόσμος», προσέθεσεν ό Τζάκ Σπότ. 'Ο Βρεταννος πρώην 
άρχιγκάγκστερ υποστηρίζει ότι ή βρεταννική Μαφία έχει έπαφάς μέ τάς Η νωμέ
νας Πολιτείας, ότι έλέγχει εις Βρεταννίαν τά χαρτοπαίγνια, τούς ιπποδρόμους καί 
επωφελείται άπο όλα όσα γίνονται νομίμως εις τήν χώραν. Καί συνεπέρανε φιλοσο- 
φικώτατα: «Ξέρω ότι διακινδυνεύω το πετσί μου άποκαλύπτοντας τήν άλήθειαν, 
άλλά μ’ έχουν ήδη σημαδεμένον καί δέν μ’ ένδιαφέρει τί μπορεί νά συμβή. ’Ά ν στεί- 
λουν άνθρώπους των νά μέ κτυπήσουν, θά άναγνωρίσουν έτσι μόνοι των ότι όσα ε ί
πα είναι άλήθεια καί ότι είναι ένοχοι». 'Ο Τζάκ Σποτ άπεσύρθη τής ένεργοϋ δρά- 
σεως ώς γκάγκστερ το 1936, άφοϋ έτραυματίσθη άπο μίαν ομάδα άντίπαλον τής 
ίδικής του. Έχρειάσθη νά τοΰ κάμουν 200 ράμματα διά νά θεραπευθοΰν τά τραύ
ματά του, άλλά πιστεύει οτι τότε τά πράγματα ήσαν καλύτερα άπο σήμερα»...

Έ να τηλεγράφημα άπο τήν Μελβούρνην, κατά μήνα ’Ιανουάριον έ.έ., άναφέ- 
ρεται εις δολοφονίας τεσσάρων ’Ιταλών μεταναστών καί εις άνακάλυψιν άποθήκης 
όπλων τής ιταλικής Μαφίας ύπο τής έκεΐ ’Αστυνομίας. Διαλαμβάνεται εις το τη
λεγράφημα αύτό :

«'Η ’Αστυνομία άνεκάλυψε μέγαν άριθμον πυροβόλων όπλων σήμερον τήν 
πρωίαν, κατά τήν διάρκειαν αιφνιδιαστικής έρεύνης είς τήν άγοράν όπωρικών καί 
λαχανικών τής Μελβούρνης. 'Η άγορά ήρευνήθη ύπο 180 άστυνομικών, κατόπιν 
τής δολοφονίας τεσσάρων ’Ιταλών, σχετιζομένων μέ τήν έν λόγω άγοράν, κατά τούς 
τελευταίους έννέα μήνας. Αί δολοφονίαι τών έν λόγω ’Ιταλών έγένοντο κατά τρό
πον ύπενθυμίζοντα τήν δραστηριότητα τής Μαφίας. 'Ο έπιθεωρητής τής Ά στυ-
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νομίας Τζάκ Μάθιους έδήλωσε προς τούς δημοσιογράφους, ότι κατά την διάρκειαν 
της έρεύνης οί άστυνομικοί άνεκάλυψαν περίστροφα, τυφέκια, κεφαλοθραύστας, μα- 
χαίρας καί πελέκεις».

Άπό την Σικελίαν, δύο τηλεγραφήματα τοϋ Φεβρουάριου έ.έ'. άναφέρονται 
εις την σύλληψιν καί έκτόπισιν τοϋ Γκιουζέπε Ροϋσσο ή «Θείου Πέππι», ετών 72, 
ό όποιος φέρεται ώς άρχηγός τής σικελικής Μαφίας, μολονότι γέρων καί τυφλός.

Τό πρώτον :
«Τό ένταΰθα δικαστήριον διέταξε χθές τήν έκτόπισιν τοϋ ήλικίας 72 έτών 

Γκιουζέππε Ροϋσσο, φερομένου ώς άρχηγοΰ τής Μαφίας τής Σικελίας. Ό  Ροϋσσο, 
συμφώνως προς ώρισμένας πληροφορίας, συνεδέετο έπίσης μετά τοϋ γκάγκστερ 
Λάκυ Λουτσιάνο. Τό δικαστήριον διέταξεν όπως ό Ροϋσσο, ό όποιος σημειωτέον 
είναι σχεδόν τυφλός, έκτοπισθή διά πέντε έτη εις τήν βόρειον ’Ιταλίαν. Εναντίον 
τοϋ γέροντος μαφιστοΰ ούδεμία κατηγορία διετυπώθη, εις τό αίτιολογικόν δέ τής 
άποφάσεως άναφέρεται ότι ό Ροϋσσο εκτοπίζεται διότι θεωρείται ώς «επικίνδυνος 
διά τήν κοινωνίαν». 'Ο έκτοπιζόμενος, ό όποιος είναι πλούσιος κτηματίας, πάσχει 
έκ καταρράκτου, διαβήτου καί καρδιακού νοσήματος καί κατόπιν τούτου δεν ύπε- 
χρεώθη νά προσέλθη είς τό δικαστήριον. Ούτος συνελήφθη τήν 6ην τρέχοντος καί 
έκτοτε εύρίσκετο εις τό νοσοκομεΐον τών φυλακών.

»’Ά ν καί 10.000 περίπου κάτοικοι τής πόλεως Μουσσομέλι, έκ τής όποιας 
κατάγεται ό φερόμενος ώς άρχηγός τής Μαφίας, ύπέγραψαν αϊτησιν διά τής όποιας 
ούτοι διαβεβαιοϋν ότι ό Ροϋσσο δεν είναι παρά ένας φιλάνθρωπος γηραιός κτημα
τίας, ή ’Αστυνομία έπέμενεν ότι ούτος είναι ό άρχηγός τών έγκληματικών κύκλων 
τής Σικελίας, διαδεχθείς είς τήν θέσιν αυτήν τον Ντον Καλογκέρο Βιτζίνι ό όποιος 
άπέθανε τό 1954. Σημειωτέον ότι ό Ροϋσσο είχε συλληφθή επτάκις είς τό παρελ
θόν διά δολοφονίαν, ληστείαν καί άλλα έγκλήματα. Έν τούτοις, αί έναντίον του κα- 
τηγορίαι δεν άπεδείχθησαν, διότι λόγω τής τρομοκρατίας τής Μαφίας, ούδείς μάρ- 
τυς κατηγορίας έτόλμα νά έμφανισθή είς τό δικαστήριον».

Καί τό δεύτερον, άφοΰ ό «άρχηγός» έξετοπίσθη καί έφθασεν είς τήν νέαν του 
διαμονήν, τήν πόλιν Λοβέρε:

«Έ γώ ; Νά σκοτώσω άνθρωπο; Μή χειρότερα! Νά διατάξω δολοφονία; Πο
τέ ! Έ γώ, κύριέ μου, είμαι θεοφοβούμενος καί πηγαίνω τακτικά στήν έκκλησία. 
Άρχηγός κακοποιών έγώ; ’Αστείο πράγμα. Έ γώ μόνον φίλους έχω καί μ’ άρέσει 
νά κάνω τό καλό, νά δίνω δώρα λ.χ... Πιστεύω στήν καλωσύνη καί τήν ήθική. Δέν 
ξέρεις πόσο μοΰ έχει κοστίσει πού μέ έξώρισαν έδώ πάνω...». Αύτά καί άλλα πα
ρόμοια άφηγεΐται, σέ οποίον δεχθή νά τον άκούση, ό Γκιουζέπε Τζένκο Ροϋσσο 
(«θείος Πέππι» γιά τούς «δικούς» του), πού είναι άπό προχθές καί γιά πέντε 
προσεχή χρόνια, ύποχρεωτικώς κάτοικος Λοβέρε τής βορείου ’Ιταλίας. Ό  «θείος 
Πέππι», πού στά 72 χρόνια του θεωρείται ό ισχυρότερος άπό τούς αρχηγούς τής 
σικελικής Μαφίας, κατεδικάσθη σέ πενταετή έκτόπισι καί έτσι, άπό τό «βασίλειό» 
του στή Σικελία, βρέθηκε άνεπιθύμητος καί άρκετά ώργισμένος, έξόριστος στό Λο
βέρε. Έν τώ μεταξύ, ό δήμαρχος τής πόλεως έτοιμάζει, κατηγανακτημένος, τά 
ύπομνήματα προς τήν Κυβέρνησιν τό ένα μετά τό άλλο, διαμαρτυρόμενος πού τοϋ 
έστειλαν τέτοιο «πεσκέσι», ένώ ό «θείος Πέπι» προσπαθεί νά παρουσιασθή ένα 
άγαθό γεροντάκι πού κακοπαθαίνει. 'Ωστόσο, όλοι στήν ’Ιταλία ξέρουν ότι 500 άτο
μα έχουν σκοτωθή άπό τήν λήξι τοϋ πολέμου άπό τούς μαφιόζους, χωρίς νά γίνη 
οΰτε μία σύλληψις καί ότι καμμιά δολοφονία δέν γίνεται χωρίς τήν έγκρισι τοϋ 
«θείου». Τώρα, τον αναπληρώνει, στή Σικελία, ό δήμαρχος τής πόλεως τοϋ «θείου», 
Βάριο Σάντε»...

Δύο άλλα τηλεγραφήματα, τό πρώτον έκ Παλέρμου καί τό δεύτερον έκ Πα- 
ρισίων, άναφέρουν πολλά άξιόλογα μέ τήν σενιορίνα Μπατάλια, είς τό δράμα τής



1038 Χαραλ. Σταμάτη : Μα φ ί α ,  ό μεγαλύτερος οργανισμός τοϋ εγκλήματος....

οποίας άνεφέρθη ή παρούσα ερευνά κατά τάς άρχάς της. ’Ιδού τύ έκ Παλέρμου, 
κατά Φεβρουάριον τοϋ 1964:

«Παρουσία πυκνοΰ άκροατηρίου καί ύπο ίσχυράν άστυνομικήν φύλαξιν ήρχι- 
σε χθες ένταϋθα ή πρώτη μεγάλης σειράς δικών έναντίον τής Μαφίας, ή έκβασις 
των οποίων ίσως όδηγήση εις την κατάρρευσιν τοϋ κράτους τοϋ φόβου εις την Σι
κελίαν. 'Η δίκη εύρίσκεται εις τά πλαίσια τοϋ έξοντωτικοΰ πολέμου πού έξαπέλυ- 
σεν ή ’Αστυνομία έναντίον τής Μαφίας από τύν ’Ιούνιον 1963, όταν έφονεύθησαν 8 
άστυνομικοί άπο έκρηξιν βόμβας—παγίδος τής συμμορίας. Πολιτικώς ένάγουσα 
καί κυρία μάρτυς κατηγορίας είναι ή τολμηρά χήρα κ. Σεραφίνα Μπατάλια, τής ο
ποίας ό σύζυγος καί ό θετός υιός έφονεύθησαν ύπο τής Μαφίας. Ή  ύπόθεσις πα
ρουσιάζει έξαιρετικον ένδιαφέρον, δεδομένου ότι ή κ. Μπατάλια παρεβίασε τον πα- 
νάρχαιον νόμον τής «σιωπής» τής Σικελίας.

»Κατά την πρώτην ημέραν τής δίκης, οί συνήγοροι μερικών έκ τών κατηγορου
μένων έπέτυχον την άναβολήν δι’ άργότερον τής δίκης διά την δολοφονίαν τοϋ συζύ
γου τής κυρίας Μπατάλια, έμπορου καφέ, καί την έξέτασιν μόνον τής ύποθέσεως 
δολοφονίας τοϋ θετοΰ υίοΰ της Σαλβατόρε-Λοΰπο. 'Ο δολοφονηθείς σύζυγος χαρα
κτηρίζεται ύπο τής ’Αστυνομίας ώς αρχηγός «Ντετσίνα» (όμάδος έκ δέκα άνδρών) 
τής Μαφίας εις την πόλιν Άλκαμόνε. Ούτος έφονεύθη τύ 1961 ύπο τής Μαφίας εις 
άντεκδίκησιν—ώς ισχυρίζεται ή χήρα του—διά τον φόνον ένος άντιπάλου του ήγέ- 
του τής Μαφίας, τοϋ Γκιουζέππε Νταρίγκο. Ό  υίος έδολοφονήθη τό έπόμενον έτος 
καί διά την δολοφονίαν του κατηγορεϊται ό ίδιος ό σωματοφύλαξ του Μάρκο Σε- 
μίλια, γνωστός εις τούς φίλους του ώς «Ού μαλάτου» (όάσθενής). Ή  ’Αστυνομία 
κατέσχε μέχρι τοϋ παρελθόντος μηνος 139 στρατιωτικά τυφέκια, 230 κυνηγετικά 
όπλα, 178 περίστροφα, 26 βλήματα όλμων, 302 χειροβομβίδας καί μεγάλας ποσό
τητας πυρομαχικών καί έκρηκτικών ύλών».

’Ιδού καί το έτερον, το έκ Παρισίων, κατά Φεβρουάριον 1964 έπίσης:
«Όλοι όσοι εύρίσκονται εις την μεγάλην αίθουσαν τοϋ κακουργιοδικείου τοϋ 

Παλέρμου είναι ένδεδυμένοι εις τά μαΰρα: Δικασταί, δικηγόροι, ένορκοι, μάρτυρες, 
κατηγορούμενοι. Το μαΰρον είναι τύ χρώμα τής Σικελίας. Εις τάς έρωτήσεις τοϋ 
προέδρου, οί μάρτυρες άπαντοΰν στερεοτύπως: «Δεν γνωρίζω», ή «δεν ένθυμοΰ- 
μαι». "Οσον καί αν τά μέλη τής Μαφίας εύρίσκωνται εις τύ έδώλιον, έν μέσω τών 
καραμπινιέρων, έν τούτοις έξακολουθοΰν νά προκαλοΰν τύν τρόμον. Εις μίαν στιγ
μήν έμφανίζεται μιά γυναίκα φέρουσα πέπλον. Προχωρεί πρύς τύ μέρος τών δι
καστών καί άποκαλύπτεται. "Ενας ψίθυρος άκούεται εις τήν αίθουσαν, διότι τό ά- 
κροατήριον άνεγνώρισε τήν Φίνα Μπατάλια, τήν έπονομαζομένην «χήραν μέ τύ 
περίστροφον», ή οποία ήτο γνωστόν ότι δεν έπρόκειτο νά σιωπήση. Ή  Φίνα, σύν
τροφος έπί εικοσαετίαν ένύς έκ τών πλέον έξεχόντων στελεχών τής Μαφίας, τοϋ 
Στέφανο Μπατάλια, άνέφερε πράγματι εις τύ δικαστήριον μέ σταθεράν φωνήν τά 
ονόματα τών σημαντικωτέρων ήγετών τής μυστικής αύτής όργανώσεως καί τοϋ το 
έκ λόγων έκδικήσεως. Ή  χήρα μέ τό περίστροφον τρέφει μένεα έναντίον τής Μα
φίας, διότι μέλη αύτής έφόνευσαν τύ 1961 διά μυστηριώδεις λόγους τύν σύζυγον 
καί τύν υιόν της Σαλβατόρε. Ή  Φίνα εις τήν κατάθεσίν της δέν περιωρίσθη νά 
δώση μόνον τά ονόματα τών δολοφόνων τών προσφιλών της προσώπων, άλλά καί 
πολλών άλλων, δραστών φρικτών φόνων καί άλλων έγκλημάτων, έκ τών οποίων ή 
Σικελία υποφέρει άπύ έτών. 'Ωσαύτως κατήγγειλε καί τούς διαφόρους ήθικούς αύ- 
τουργούς, πρόσωπα κατέχοντα ιδιαιτέραν θέσιν εις τήν σκοτεινήν ιεραρχίαν τής 
Μαφίας. Χαρακτηριστικόν είναι ότι τόσον έντυπωσιακαί καί πολυάριθμοι ήσαν αί 
καταγγελίαι της, ώστε έχρειάσθη νά διακοπή ή συνεδρίασις τοϋ δικαστηρίου διά 
νά συνεχισθοΰν αί άποκαλύψεις άργότερον»...

(  Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

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

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

— Φύλαγα το μυστικό μου κι’ έπνιγα τή χαρά μου. Τον συναντούσα τώρα 
κρυφά έξω άπό τό κέντρο κι’ έπαψα νά κάθωμαι μαζί του τά βράδυα στο καμπαρέ. 
Αυτό ικανοποίησε τή διευθύντρια καί γιά νά μέ διασκεδάση έδημιούργησε 
ένα πάρτυ σέ παραλιακό έξοχικό κέντρο τής Γλυφάδας μέ συντροφιά τον ιδιοκτήτη 
καί συνεταίρο της Κάλπη καί τό φίλο τους Άλέκο Τζιμένη. ’Εγώ όμως ειδοποίησα 
τόν Στέργιο καί μόλις φτάσαμε ήρθε στο κέντρο καί κάθησαι μαζί μας. "Αν καί 
άπρόσκλητος δεν μπορούσαν νά τόν διώξουν, ήταν φίλος τους καί τακτικός πελάτης. 
"Ομως δεν τόν έβλεπαν μέ καλό μάτι καί καραδοκούσαν κάποια άφορμή. 
Σέ μιά στιγμή πού ό Στέργιος έσκυψε κάτι νά μοΰ ψιθυρίση, ή μαντάμ Γκέρτα τού πέ- 
ταξε τά τσόφλια άπό τά φρούτα πού έτρωγε. Ό  Στέργιος άγανάκτησε καί της πέταξε 
τό πιάτο του. ’Έγινε μεγάλη φασαρία, τσακωμός, πυροβολισμοί, ύστερα δμως τά έ
φτιαξαν καί συνεχίσαμε τό γλέντι μέχρι τό πρωί. Μά τήν άλλη μέρα νέα πρόσκλησις 
τής μαντάμ Γκέρτα, καινούργιες αύστηρές παρατηρήσεις. Τό βράδυ πού ήρθε ό φί
λος μου στο κέντρο τού είπα τήν άπαίτησι τής μαντάμ, πώς πρέπει δηλαδή νά δια- 
κόψουμε τις σχέσεις μας.

— Μή φοβάσαι πιά Ρεζέντα. "Οσα κ ι’ αν μοΰ ζητήσουν θά τά δώσω γιά νά σέ 
κάνω δική μου.

— Μά πρέπει νά δώσης χρήματα γιά νά μέ πάρης; τόν ρώτησα.
— Ναι Ρεζέντα, έδωσαν χρήματα σ’ αυτόν πού σ’ έφερε καί σ’ έχουν χρεώσει 

μέ άρκετά γιά τουαλέττες κ.ά.
—"Ωστε μέ πούλησε ό άθλιος;
—-Τώρα ας τά ξεχάσουμε αύτά. "Ολα τέλειωσαν, αύριο θά είσαι έλεύθερη.
— Τό αύριο, ήταν μιά μέρα συννεφιασμένη καί ψιλόβρεχε. ’Αργά τό βράδυ έπια- 

σε ή μπόρα κι ό φίλος μου πού τόν περίμενα δέν είχε φανή. Σκέφθηκα πώς ή κα
ταιγίδα τόν εμπόδισε. Μά ύστερα άπό λίγη ώρα έγινε μέσα στο καμπαρέ μεγάλο 
σούσουρο. Στήν άρχή κρυφομιλήματα κι’ έπειτα ζωηρές συζητήσεις γιά τό ξαφνικό. 
Σκότωσαν τόν Φρατίδη. 'Ο κόσμος μέ μιας σκοτείνιασε γιά μένα. Μοΰ είχε πή 
δτι αύριο θά μ’ έκανε έλεύθερη, δμως δέν πρόλαβε, δέν τόν άφησαν, τόν σκότωσαν. 
"Οπως έλεγαν, ή άφορμή ήταν τό έπεισόδιο στο πάρτυ τής Γλυφάδας. Σαν υπνωτι
σμένη μέ πήγαν άργότερα στήν ’Αστυνομία γιά άνάκρισι. "Υστερα κλείστηκα στήν 
κάμαρά μου καί πήρα τήν μεγάλη άπόφασι. Καί τήν έπομένη τό άπόγευμα, αφού 
άγόρασα λουλούδια κι’ ένα σωληνάριο βερονάλ, τράβηξα γιά τό νεκροταφείο. Στήν 
είσοδο είπα στο φύλακα νά μοΰ δείξη τόν τάφο τού νέου πού σκότωσαν χθές τή 
νύκτα.

— Εύχαρίστως, μοΰ είπε, πάμε.
— ’Εκείνη τήν ώρα έμπαινε καί μιά μαυροφορεμένη γυναικούλα μ’ ένα γέρο πα

πά. Προχωρήσαμε άνάμεσα άπό τούς τάφους καί φτάσαμε σ’ ένα νεόσκαφτο τά
φο μέ αριθμό πάνω σ’ ένα ξυλάκι.

—’Εδώ είναι, μοΰ είπε κ ι’ έφυγε.
— Σκόρπισα τά λουλούδια επάνω, γονάτισα καί μέ καφτά άκράτητα δάκρυα 

ψιθύρισα. «Στέργιε έρχομαι». Μά τή στιγμή πού άνοιξα τό σωληνάριο, ένοιωσα ένα 
χέρι νά άκουμπά ελαφρά στον ώμο μου καί μιά τρεμουλιαστή φωνή νά μοΰ λέη :

— Παιδί μου, γιά όνομα τοΰ Θεοΰ, τι πάς νά κάνης;
Πίταν ό γέρο παπάς. Μέ σήκωσε μέ τά αδύναμα χέρια του, καθήσαμε στον 

πλαϊνό μαρμάρινο τάφο καί μέ ρώτησε:
— Τί σοΰ είναι ό νεκρός ;
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— Σχεδόν άνδρας μου. Είμαστε έτοιμοι νά παντρευτούμε και χθές τή νύκτα 
τον σκότωσαν. Μπορώ πιά νά ζήσω χωρίς έκεΐνον;

— Μά παιδί μου, δεν ξέρεις πώς αύτό είναι μεγάλη άμαρτία;
— Μπορεί, άλλα αν ζήσω θά είναι μεγαλύτερη, γιατί έκεΐ πού βρίσκομαι άθελά 

μου είμαι αμαρτωλή, είμαι πόρνη, τοϋ είπα, έξιστορώντας του μέ λίγα λόγια τή ζωή 
μου. Δέν θέλω νά ξαναγυρίσω έκεΐ μέσα στό βούρκο. ’Εκτός άπό τό θάνατο δεν 
υπάρχει γιά μένα άλλο καταφύγιο.

—Υπάρχει, μοϋ είπε μέ καλωσύνη, φτάνει νά τό θελήσης μέ τήν καρδιά σου. 
Θά σέ πάω σ’ ένα μικρό μοναστήρι νά άφιερωθής στον Χριστό κ ι’ έκεΐ θά βρής τήν 
γαλήνη τής ψυχής σου.

— 'Άρπαξα μέ σεβασμό τό χέρι του, τό φίλησα καί είπα: Σάς εύχαριστώ. 'Ο 
Θεός σάς έστειλε, άλλά σάς παρακαλώ νά μέ πάτε τό γρηγορώτερο, γιά νά μή ξα- * 
ναγυρίσω έκεΐ. Σταθήκαμε λίγο άκόμη μπροστά στον τάφο, ό γέρο παπάς έψαλε 
λίγες εύχές κ ι’ ύστερα μέ πήγε, γιά κείνο τό βράδυ, στό σπίτι του. Τήν άλλη μέρα 
τό πρωί ξεκινήσαμε. Μετά άπό άρκετή ώρα φθάσαμε έξω άπό τήν ’Αθήνα σέ μιά 
καταπράσινη πλαγιά πού άνάμεσα άπό πανύψηλα δένδρα φάνηκε κατάλευκο τό 
μικρό μοναστήρι.

Στό σημείο αύτό τελείωσε τήν κατάθεσί της ή Ρεζέντα καί ύστερα άπό δεκά
λεπτη διακοπή ό πρόεδρος έζήτησε νά προσέλθη ή μάρτυς Γκέρτα Μπάουμ.

'Η Γκέρτα, θέλεις άπό φόβο άπό τούς άνθρώπους πού τήν άπειλοϋσαν, θέλεις 
άπό οίκτο γιά τον φίλο της, άνέτρεψεν δτι κατέθεσε στον άνακριτή τού Α' τμήμα
τος καί άρνήθηκε δσα άπεκάλυψε σέ μένα εις βάρος του.

Μέ τή νέα τακτική τής Γκέρτας, άλλεπάλληλα έπεισόδια έδημιουργήθησαν 
μεταξύ πολιτικής άγωγής καί ύπερασπίσεως μέχρι τέλους τής καταθέσεώς της. 
Αύτή έπρόβαλεν ώς άφορμήν τήν παρεξήγησι τής Γλυφάδας.

'Ύστερα άπό τήν τελευταία μάρτυρα κατηγορίας, παρήλασαν οί μάρτυρες 
ύπερασπίσεως, πού άγωνίσθηκαν νά ελαφρύνουν τήν θέσι τών κατηγορουμένων.

Σέ λίγο, ύστερα άπό μικρή διακοπή, μέ τήν είσοδο τών δικαστών καί τών ένορ
κων, ή διαδικασία ξανάρχισε. Οί κατηγορούμενοι μέ κατήφεια περίμεναν τήν στιγμή 
τής άπολογίας τους. Ό  πρόεδρος κάλεσε πρώτον τον Μπαταριά.

Αύτός άρνήθηκε τά πάντα γιά τή συμμετοχή του στό έγκλημα κι’ έδικαιολό- 
γησε τήν ένοπλη έπίθεσι εναντίον μου άπό σύγχυσι.

’Έτσι καί ό Κάλπης άρνήθηκε κάθε άνάμιξί του κι’ έπέμενε στήν ίδια άφορμή, 
τό γλέντι τής Γλυφάδας. Καί τό βάρος τής ένοχής έπεσε στον τελευταίο.

Ό  Τζιμένης άπό τήν άπολογία του φάνηκε καθαρά πώς πήρε έπάνω του τήν 
ύπόθεσι τοϋ έγκλήματος, μά κράτησε μυστικά τά πραγματικά έλατήρια, γιατί αν 
έκανε άποκαλύψεις θά έπεβάρυνε τή θέσι του, δπως καί τών άλλων.

’Αργά τήν νύκτα τον λόγον έλαβεν ό είσαγγελεύς, πού ή άγόρευσίς του ήταν 
καταπέλτης γιά τούς κατηγορουμένους. Μετά ήλθε ή σειρά τών δικηγόρων τής πο
λιτικής άγωγής καί κατόπιν οί συνήγοροι ύπερασπίσεως.

"Οταν παρήλασε καί ό τελευαΐος, ό πρόεδρος, έφέτης κ. Κάβουρας, έδωσε τά 
ερωτήματα στον προϊστάμενο τών ενόρκων. Καί πάλιν άπεσύρθησαν οί δικασταί καί 
οί ένορκοι γιά νά έκδώσουν πλέον τήν άπόφασι. Περασμένα μεσάνυκτα ό προϊστάμε
νος τών ένορκων διάβασε τήν άπόφασί των, καί μετά ό είσαγγελεύς έπρότεινε ποινές.

Στον Τσιμένη τήν ποινή τών 16 ετών, 6 μηνών καί 2 ήμερών, στον Κάλπη 
άπαλλαγή, καί στον Μπαταριά 18 μηνών φυλάκισι γιά παράνομη όπλοφορία.

Ξημερώματα 17ης ’Οκτωβρίου 1932, ή πολύκροτη δίκη τελείωσε. Οί σύνεδροι 
άπεχώρησαν. Τό κοινό μέ ζωηρές συζητήσεις άδειαζε τήν αίθουσα, παραμερίζοντας 
προς τήν έξοδο νά περάσουν δυο μικρές συνοδείες πού πήραν ξεχωριστούς κ ι’ άντί- 
θετους δρόμους.

Γ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΐ
Έ κ του βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον

. ---- -------  Χουάιτχεντ «Ή  Ιστορία τοϋ F .B .I.», κατά μετάφρασιν--------------------------
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Σονέχεια άπό τό

---------------------------------------------------------------------------------------------- προηγούμενο)

'Ο Κάππε ένεχείρισε στον άρχηγό κάθε όμάδος 50.000 δολλάρια γιά τά γενι
κά τους -έξοδα και έπί πλέον άλλα 20.000 δολλάρια σέ κάθε ομάδα γιά να μοιρα- 
σθοϋν έξ ’ίσου μεταξύ των άνδρών. Έπιπροσθέτως έδόθη στον καθένα μιά ζώνη πού 
περιείχε κρυμμένα 4.000 δολλάρια καί ένα πορτοφόλι μέ 400 δολλάρια. Συνολικώς, 
οί σαμποτέρ μετέφεραν μαζί τους μιά μικρή περιουσία άπό 175.200 δολλάρια, τά 
περισσότερα έξ αυτών σέ χαρτονομίσματα των 50 δολλαρίων.

'Ο Κέρλιγκ καί οί άνδρες του επιβιβάσθηκαν ένος υποβρυχίου καί άπέπλευσαν 
την 26 Μαΐου. Δύο νύκτες άργότερα, ενα άλλο υποβρύχιο, τό « ’Ίνσμπρουκ», έγκα- 
τέλειπε την υποβρυχιακή βάσι, μεταφέροντας τον Ντάς καί τούς άνδρες του. Κάθε 
ομάδα μετέφερε άπό τέσσερα άδιάβροχα κιβώτια πού περιείχαν νιτρογλυκερίνη 
καμουφλαρισμένη, ώστε νά μοιάζη μέ κάρβουνο, καί όλα τά άπαραίτητα γιά τήν 
κατασκευή ωρολογιακών βομβών.

“Οταν θά άποβιβάζονταν στις Η.Π.Α., οί σαμποτέρ θά έχωρίζοταν άνά δύο. 
Κύριοι στόχοι τής όμάδος του Ντάς ήσαν τά εργοστάσια της έταιρείας άλουμινίου 
στήν ’Αλκόα τοϋ Τένεση, τό έργοστάσιο άλουμινίου στή Σαίν Λούις τοϋ Ίλλινόϊς, 
τό έργοστάσιο Κράϊολαιτ στή Φιλαδέλφεια καί οί ύδατοφράκτες τοϋ ποταμού Όχάϊου 
άπό τό Πίτσμπουργκ μέχρι τήν Λούϊσβιλλ. 'Η ομάδα τοϋ Κέρλιγκ θά άσχολεΐτο 
μέ τήν άνατίναξι σιδηροδρομικών γραμμών. Τό σχέδιό τους ήταν νά τοποθετήσουν 
εκρηκτικές βόμβες στο σταθμό τής ΓΙενσυλβάνια στή Νιούαρκ, θά προσπαθούσαν 
έπίσης νά άνατινάξουν τήν σιδηροδρομική γέφυρα έπί τοϋ ποταμοΰ ’Ή στ στή Νέα 
Ύόρκη καί νά καταστρέψουν τις σιδηροδρομικές γραμμές τοϋ Όχάϊο καί τής Τσέ- 
ζαπηκ. Τό έ'ργο τών δύο ομάδων σαμποτέρ άποσκοποΰσε κυρίως νά προκαλέση 
φόβο καί σύγχυσι μέ τις άνατινάξεις βιομηχανικών κέντρων καί άλλων ζωτικών 
κόμβων συγκοινωνίας.

Δέκα έξη ήμερόνυκτα μετά τον άπόπλουν άπό τή Λοριάν, τό « ’Ίνσμπρουκ» 
άνέβαινε στήν έπιφάνεια τής θαλάσσης άπέναντι άπό τήν άμερικανική άκτή, κοντά 
στήν πόλι Άμάγκανσετ, τής Λόγκ ’Ά ϊλαντ. Τό υποβρύχιο έκινεΐτο άργά μέσα σέ 
πυκνή ομίχλη καί έφθασε μέχρι σ’ ενα σημείο πού άπεΐχε 440 γυάρδες άπό τήν ξηρά. 
Τότε έσβησε τις μηχανές του. ΤΗταν σχεδόν μεσάνυκτα όταν οί ναΰτες σκαρφά
λωσαν στο κατάστρωμα καί ετοίμασαν μιά λαστιχένια βάρκα. Οί τέσσερες σαμποτέρ, 
ντυμένοι μέ φόρμες τοϋ γερμανικού ναυτικού, άοπλοι, κατέβηκαν στή βάρκα. Δυο 
ναΰτες πήραν τά κουπιά στά χέρια τους καί ή βάρκα γλύστρησε προς τήν ξηρά. Οί 
Γερμανοί άποβιβάσθηκαν στήν παραλία. Μέσα στή σύγχυσί τους, ή βάρκα άνετράπη 
καί γέμισε νερά. Τά υλικά δμως άποβιβάσθηκαν μέ άσφάλεια. Οί ναΰτες άγωνίζον- 
ταν άπεγνωσμένα νά τραβήξουν τή βάρκα έξω στήν ξηρά γιά νά άδειάσουν τά νερά, 
ένώ οί σαμποτέρ πέταξαν γρήγορα τις στρατιωτικές φόρμες καί περιεβλήθησαν πο
λιτική περιβολή.

Σχεδόν τήν ίδια στιγμή, πού οί σαμποτέρ άποβιβάζονταν στήν ξηρά, ό’ Αμε
ρικανός ναύτης Τζών Κάλλεν, 21 ετών, έγκατέλειπε τό φυλάκιο τής άκτοφυλακής 
τής Άμαγκάνσετ γιά νά έκτελέση τήν νυκτερινή του περιπολία. ΤΙΙταν μόνος καί 
άοπλος καί ή ομίχλη τον τύλιγε άπό παντοΰ πάνω στήν έρημη καί έκτεταμένη άκρο- 
γιαλιά.'Ο ηλεκτρικός του φανός δέν τον βοηθούσε, παρά νά βλέπη μόνο μερικά μέτρα 
μπροστά του. 'Ο Ντάς είδε τότε τό φώς πού πλησίαζε. Τρόμος τον κατέλαβε. Ό  
άνθρωπος πού πλησίαζε δέν έπρεπε νά δή τούς Γερμανούς ναΰτες μέ τή βάρκα. ’Έ -
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τρεξε τότε μπροστά για νά άνακόψη τον Κάλλεν, οπότε άνεγνώρισε τή στολή τοϋ 
άκτοφύλακος.

— Τί συμβαίνει εδώ; ρώτησε νά μάθη ό Κάλλεν. Ποιοι είσθε;
Την. ΐδια στιγμή είδε δύο άνθρώπους νά άγωνίζωνται μέ ένα άντικείμενο μέσα 

στο νερό;
— Δεν συμβαίνει τίποτε, άπήντησεν ό Ντάς. Είμαστε ψαράδες καί ή βάρκα 

μας κτύπησε σέ βράχο καί πήρε νερά. Πρέπει νά μείνουμε έδώ μέχρι νά ξημερώση.
’Εξήγησε έν συνεχεία στον ’Αμερικανό άκτοφύλακα δτι είχαν άναχωρήσει άπό 

τό ’Ή στ Χάμπτον μέ σκοπό νά μεταβοΰν στό Μόντοκ Πόϊντ, αλλά μέσα στήν ομίχλη 
έχασαν τον προσανατολισμό τους.

— Τί σημαίνει ’Ή στ Χάμπτον καί Μόντοκ Πόϊντ; Ξέρετε που βρισκόσαστε; 
ρώτησε ό Κάλλεν έκπληκτος.

— Μά νομίζω δτι εσείς πρέπει νά τό ξέρετε, άπήντησεν ό Ντάς. Ποϋ είναι 
τό φυλάκιό σας;

—’Εκεί επάνω ακριβώς. Τό φυλάκιό μου είναι στήν Άμαγκάνσετ.
'Ο Ντάς, πού ήξερε καλά τήν Λόγκ Ά ϊλαντ, άντιλήφθηκε δτι ό κυβερνήτης 

τοϋ « ’Ίνσμπρουκ» είχε άποκλίνει άπό τόν στόχο του, τήν ’Ή στ Χάμπτον, μόνον 
κατά τρία μίλλια. Αυτό δμως τό λάθος τών τριών μιλλίων ήταν άρκετό νά θέση σέ 
μεγάλο κίνδυνο ολόκληρη τήν άποστολή. Γιά μιά στιγμή ό Ντάς σκέφθηκε νά άπα- 
γάγη τόν Κάλλεν καί νά τόν μεταφέρη μέσα στό υποβρύχιο. ’Άλλαξε δμως γνώμη 
καί άποφάσισε νά προσπαθήση νά τόν δωροδοκήση.

— Θέλει τέσσερες ώρες μέχρι νά ξημερώση. Θά έρθετε μαζί μου στό φυλάκιο.
'Ο Ντάς δέχθηκε καί ξεκίνησαν προχωρώντας πάνω στήν άμμο. Ξαφνικά ό

Ντάς σταμάτησε.
— Δέν έρχομαι μαζί σου, του είπε.
— Θά έρθετε, άπήντησεν ό νέος.
—’Ακούσε, τοϋ είπεν ό Ντάς. Πόσων έτών είσαι; ’Έχεις πατέρα καί μητέρα; 

Δέν θέλω νά σέ σκοτώσω. Γιατί νά μή ξεχάσης δ,τι είδες άπόψε; Πάρε τά χρήματα 
αύτά καί πήγαινε στό καλό.

— Δέν μοϋ χρειάζονται χρήματα, άπήντησεν ό Κάλλεν.
Τότε δμως μέσα άπό τήν ομίχλη, πετάχθηκε ένας άλλος άνδρας, πλησίασε τόν 

Ντάς καί κάτι τοϋ είπε γερμανικά. Ό  Ντάς έσπευσε νά τοϋ κλείση τό στόμα μέ τό 
χέρι του.

Ό  Κάλλεν είχε τρομοκρατηθή τώρα. Δέν έγνώριζε πόσοι Γερμανοί ήσαν γύρω 
του μέσα στήν ομίχλη καί τί θά τόν έκαμναν. Δέν ήταν σέ θέσι νά άμυνθή έάν τοϋ 
έπετίθεντο.

Ό  Ντάς έπιασε τόν Κάλλεν άπό τό χέρι, τοϋ έχωσε στή χούφτα μιά δεσμίδα 
χαρτονομίσματα καί τοϋ έκαμε νεϋμα νά φύγη.

'Ο Κάλλεν άπομακρύνθηκε καί έσπευσε στό φυλάκιό του γιά νά δώση τό σήμα 
συναγερμού.

Ό  Ντάς έπέστρεψε στους συντρόφους του.
—Έν τάξει, τό τακτοποίησα τό ζήτημα, τούς είπε.
Γρήγορα, οί τέσσερες σαμποτέρ έθαψαν τίς στρατιωτικές στολές καί τά κι

βώτια μέ τά σύνεργά τους μέσα στήν άμμο, τοποθετώντας έπάνω ένα πρόχειρο ση
μάδι. Μετά προχώρησαν πάνω στήν άμμο, δίπλα σ’ ένα άσφαλτοστρωμένο δρόμο, 
κρυπτόμενοι δταν έβλεπαν νά περνάη κανένα αυτοκίνητο, καί περίμεναν νά ξημερώση.

Στό φυλάκιο, ό Κάλλεν ξύπνησε τέσσερες συναδέλφους του, στούς οποίους άφη- 
γήθηκε τί τοϋ συνέβη, καί τούς έδειξε τά χρήματα πού τοϋ έδωσεν ό Ντάς, 260 δολ- 
λάρια. Οί πέντε άνδρες ώπλίσθηκαν καί κατέβηκαν στήν άκτή, αλλά δέν βρήκαν τ ί
ποτε. Μόνο ένα θόρυβο άκουσαν μέσα στή θάλασσα νά άναταράζη τά νερά.
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Οί ’Αμερικανοί νυκτοφύλακες περιεκύκλωσαν το σημείο της άκτής δπου ό 
Κάλλεν είχε συναντήσει τον Ντάς. ’Έμειναν άρκετή ώρα εκεί, άλλα δέν είδαν τίποτε, 
έκτος άπο τον θόρυβο μηχανών πού ακόυσαν μακρυά μέσα στή θάλασσα. Κατόπιν 
καί οί μηχανές έπαυσαν νά δουλεύουν. ΤΗταν τό α’Ίνσμπρουκ» πού είχε κολλήσει 
πάνω στήν άμμο καί τό όποιο άπελευθερώθηκε μόνον όταν έγινε παλίρροια.

Κατά τά ξημερώματα οί άκτοφύλακες έπέστρεψαν καί πάλι στήν άκτή. Εί
δαν τά ίχνη πολλών ποδιών πάνω στήν άμμο καί τά άκολούθησαν μέχρις δτου βρήκαν 
τά θαμμένα υλικά καί τις γερμανικές στολές. Οί Γερμανοί σαμποτέρ δέν είχαν μερι- 
μνήσει νά έξαφανίσουν τά ίχνη τους πάνω στήν άμμο. ’Έφεραν τότε ένα φορτηγό 
αύτοκίνητο, φόρτωσαν τά κιβώτια καί τά μετέφεραν στο φυλάκιό τους γιά λεπτομερή 
έξέτασι.

’Ενώ οί άκτοφύλακες άνεκάλυπταν τά θαμμένα κιβώτια, ό Ντάς καί οί σύν
τροφοί του προχωρούσαν μέσα στα χωράφια, άκολουθώντας τήν σιδηροδρομική γραμ
μή, μέχρι τό σταθμό τής Άμάγκανσετ. Ή ταν δμως νύκτα καί δέν είχε άνοίξει άκόμα. 
Οί τέσσερες άνδρες κάθησαν στήν πλατφόρμα καί περίμεναν. ΤΗταν 5.30' ή ώρα δταν 
τελικά ήρθε ό υπάλληλος έκδόσεως εισιτηρίων καί ό Ντάς έβγαλε τέσσερα εισιτήρια.

— Πολύ ένωρίς ξυπνήσατε, είπε άστεϊζόμενος ό υπάλληλος.
— Ναί, άπήντησεν ό Ντάς. Ψαρεύαμε δλη τή νύκτα.
Στις 6.57' οί σαμποτέρ άνέβηκαν στο τραίνο. "Οταν έφθασαν στήν πόλι, ό 

Ντάς καί ό Μπούργκερ κατέλυσαν στο ξενοδοχείο «Κυβερνήτης Κλίντον», ένώ ό Χάΐνκ 
καί ό Κβίριν στο ξενοδοχείο «Μαρτινίκα» μέ τά ψευδώνυμα Χένρυ Κάϋνερ καί Ρί- 
τσαρντ Κουΐντας.

Τό F.B.I. ειδοποιήθηκε περί τής άποβιβάσεως Γερμανών πρακτόρων καί πριν 
τό μεσημέρι, δηλαδή δώδεκα ώρες μετά τήν άποβίβασι, οί υπάλληλοί του βρίσκονταν 
έπί τόπου. ’Αξιωματικός υπηρεσίας στο γραφείο τής Νέας Ύόρκης ήταν ό Τ. Ντό- 
νεγκαν, δταν έλαβε ένα τηλεφώνημα άπό τον διοικητή τής άκτοφυλακής, πού τον 
καλοΰσε νά πάη στό γραφείο του. ’Εκεί ό Ντόνεγκαν πληροφορήθηκε τί είχε συμβή 
καί είδε καί τά κιβώτια μέ τά υλικά τών σαμποτέρ. ’Αξιωματικοί τής άκτοφυλακής 
καί τού ναυτικού συνεφώνησαν σέ σύσκεψί τους, δπως τό F.B.I. άναλάβη τήν έξου- 
δετέρωσι τών κατασκόπων. Ό  διευθυντής Χοΰβερ έθεσε τό F.B.I. σέ συναγερμό.

Ό  Χοΰβερ είχε στο μυαλό του ζωντανή τήν άνάμνησι τής τρομακτικής έκρή- 
ξεως τού Μπλάκ Τόμ κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, καθώς καί τις άλλες άνατινά- 
ξεις καί πυρπολόσεις χημικών έργοστασίων καί πυριτιδοποιείων

Τήν έπομένη τής άφίξεώς των, ό Ντάς καί ό Μπούργκερ κάθονταν στό ξε
νοδοχείο τους καί συνομιλούσαν. Ή  πρώτη ταραχή τους είχε παρέλθει, μέσα τους 
δμως αισθάνονταν δτι ήσαν καταζητούμενοι. ’Ήξεραν καλά δτι ή συνηθισμένη ποινή 
στούς κατασκόπους καί στούς σαμποτέρ σέ έμπόλεμο κατάστασι, ήταν ό θάνατος. 
Τό θάρρος τους άρχισε νά τούς έγκαταλείπη.

Ξαφνικά ό Ντάς είπε στον Μπούργκερ: «Θά πάω στήν Ούάσιγκτων νά παρου- 
σιασθώ στό F.B.I. καί θά τά πώ δλα». 'Ο Μπούργκερ συγκατετέθη. Τήν Κυριακή τό 
βράδυ, τό γραφείο F.B.I. τής Νέας 'Υόρκης έλαβε ένα μυστηριώδες τελεφώνημα.

— Λέγομαι Φράντς Ντάνιελ Παστόριους, είπε μιά άνδρική φωνή. Θέλω νά 
σάς κάμω γνωστό δτι τήν Πέμπτη ή τήν Παρασκευή θά έλθω σέ επαφή μέ τό γρα
φείο τής Ούάσιγκτων. "Εχω πολύ σοβαρές πληροφορίες νά δώσω.

— Σέ τί άφοροΰν οί πληροφορίες σας; ρώτησε ό υπάλληλος.
’Αντί άπαντήσεως δμως άκούσθηκε μόνο τό κλικ τού τηλεφώνου πού έκλεινε. 

’Αργότερα έπανελήφθηκε τό μυστηριώδες τηλεφώνημα.
Στις 19 ’Ιουνίου καί περί ώραν ΙΟην ό άνθρωπος πού είχε τηλεφωνήσει καί 

είχε δηλώσει δτι λέγεται Παστόριους, τηλεφώνησε στό ’Αρχηγείο τού F.B.I. καί 
ζήτησε νά μιλήση στόν Χούβερ.
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— Είμαι εκείνος πού τηλεφώνησε στο γραφείο τής Νέας Ύόρκης τήν περασμένη 
Κυριακή. Τό πραγματικό μου ονομα είναι Τζώρτζ Τζών Ντάς. Μόλις έχω έρθει άπό 
τήν Γερμανία μέ κάτι σπουδαίες πληροφορίες. Μένω στο ξενοδοχείο «Μαίϋφλάουερ», 
στο δωμάτιο 351.

Σέ λίγα λεπτά δυο υπάλληλοι του F.B.I. βρίσκονταν στο ξενοδοχείο. Παρέ- 
λαβαν τον Ντάς καί τον ώδήγησαν στο ’Αρχηγείο, οπού τούς άφηγήθη 6λη τήν ιστο
ρία, τή σχολή σαμποτέρ, γιά τήν Κάππε, γιά το ταξίδι τους μέ ύποβρύχιο, τήν άπο- 
βίβασί τους, τήν συνάντησι μέ τον Κάλλεν καί πώς τελικά πήραν τήν άπόφασι μέ 
τον Μποΰργκερ νά παραιτηθούν τής έπιχειρήσεως. Ό  Ντάς μίλησε γιά τήν ομάδα 
τοΰ Έντουαρντ Κέρλιγκ, πού όπως ύπέθετε, βρισκόταν κ ι’ αύτή στις Η.Π.Α. Έ 
δωσε στούς υπαλλήλους τοΰ F.B.I. ένα μαντήλι πάνω στο όποιο ήταν γραμμένα μέ 
μυστική μελάνη τά ονόματα των άτόμων πού θά ερχόταν σέ επαφή μαζί τους στις 
Η.Π.Α.

Ό  Κέρλιγκ είχε καλύτερη τύχη άπό τον Ντάς. 'Η ομάδα του άποβιβάσθηκε 
άθέατη πριν τά ξημερώματα τής 17 ’Ιουνίου στήν άκτή Πόντε Βέντρα, είκοσι περί
που μίλλια νοτίως τής Τζάκσονβιλλ, στή Φλωρίδα. ’Έθαψαν τά κιβώτιά τους κοντά 
στήν παραλία καί μετά, κατά το μεσημέρι, πήραν τό λεωφορείο γιά τήν Τζάκσονβιλλ, 
όπου κατέλυσαν σέ ξενοδοχεία. Τήν άλλη μέρα ό Κέρλιγκ καί ό Τήλ άνεχώρησαν 
γιά τή Νέα Ύόρκη, ενώ ό Χάουπτ καί ό Νόϋμπάουερ γιά τό Σικάγο.

To F.B.I. ερεύνησε τούς φακέλους άτόμων πού είχαν έπιστρέψει στή Γερμα
νία πριν κηρυχθή ό πόλεμος καί άνεκάλυψε άρκετούς συγγενείς καί φίλους τών σομπο- 
τέρ, τούς οποίους έθεσε άμέσως ύπό παρακολούθησι. 'Ο Μποΰργκερ πού βρισκόταν 
στή Νέα Ύόρκη, μή φανταζόμενος οτι παρακολουθεΐται, ώδήγησε τούς ύπαλλήλους 
τοΰ F.B.I. στήν άνακάλυψι τοΰ Χάϊνκ καί τοΰ Κβίριν. 'Ο Κέρλιγκ καί ό Τήλ συνελή- 
φθηκαν στή Νέα Ύόρκη τή στιγμή πού ό Κέρλιγκ ήρθε σέ επαφή μέ ένα άτομο τοΰ 
οποίου τό όνομα ήταν γραμμένο πάνω στο μαντήλι τοΰ Ντάς. 'Ο Νόϋμπάουερ βρέ
θηκε στο Σικάγο σ’ ένα ξενοδοχείο μέ τό ψευδώνυμο X. Νικόλας.

’Ενώ ό κλοιός τοΰ F.B.I. περιεσφίγγετο, ό νεαρός Χάουπτ, γιά νά ξεφύγη άπό 
τήν παρακολούθησι τοΰ F.B.I., πήρε μιά τολμηρή άπόφασι. Μπήκε λοιπόν μιά μέρα 
στο γραφείο τοΰ F.B.I. στό Σικάγο καί ζήτησε νά δή τον άξιωματικό υπηρεσίας. 
Καί έκεϊ όμως παρακολουθεΐτο.

—Έ χω άντιληφθή ότι τό F.B.I. ζητεί πληροφορίες γιά τό άτομό μου. Υπάρχει 
όμως κάποια παρεξήγησις. ’Εγώ πήγα στό Μεξικό γιά νά άποφύγω ένα γάμο καί μέ 
τήν ένέργειά μου αύτή έδημιούργησα άνωμαλία στήν εργασία πού εργαζόμουνα. Τώρα 
όμως ή ύπόθεσις αύτή τακτοποιήθηκε καί έπιθυμώ νά μοΰ δώσουν άδεια νά έργασθώ 
ξανά.

— Δέν μάς ενδιαφέρει ή ύπόθεσις σου, τοΰ άπήντησεν ό υπάλληλος. Άφοΰ 
τακτοποιήθηκε ή ύπόθεσις σου, άπό εμάς είσαι ελεύθερος νά κάνης δ,τι θέλεις.

'Ο Χάουπτ βγήκε άπό τό γραφείο τοΰ F.B.I. καί ή παρακολούθησίς του συνε- 
χίσθηκε. ’Έπρεπε νά μάθουν τούς συνεργούς του καί τούς άλλους πράκτορες τοΰ 
έχθροΰ μέ τούς όποιους έρχόταν σέ έπαφή.

Δέκα τέσσερες ήμέρες μετά τήν άποβίβασι τών σαμποτέρ στή Λόγκ ’Άϊλαντ, 
βρίσκονταν καί οΐ οκτώ τους στά χέρια τοΰ F.B.I. Τό λαμπρό σχέδιο τών Ναζί εί- 
χεν άποτύχει. Μέσα στις δύο έβδομάδες πριν νά συλληφθοΰν οί Γερμανοί σαμποτέρ, 
είχαν ξοδεύσει μόνον 611 δολλάρια άπό τά 175.000.

Ό  Χοΰβερ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο καί τον υπουργό Δικαιοσύνης περί τής 
άποβιβάσεως τών Γερμανών σαμποτέρ. 'Η εϊδησις έπρεπε νά δημοσιευθή καί νά άνα- 
κοινωθή σέ εύρεϊα κλίμακα όσο τό δυνατόν τό ταχύτερον, γιά νά άποθαρρυθνοΰν τυ
χόν άλλες άπόπειρες άποβιβάσεως σαμποτέρ.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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28η ’Οκτωβρίου
Έ π’ ευκαιρία τής 24ης επετείου της 28ης ’Οκτωβρίου, 

το Ά οχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων διωργάνωσεν ειδικήν τελε
τήν, εις ήν παρέστησαν άπαντες ο ι αστυνομικοί κα ί δ ιο ικη τ ι
κοί υπάλληλοι κα ί ώμίλησεν, κατόπ ιν εντολής τοϋ κ. ’Αρχη

γού, ό ’Αστυνόμος Α' κ. Βασίλειος Κρύος, είπών, μεταξύ των 
άλλων, τά  έ ξ η ς :

«Τήν 3ην πρωινήν ώραν της 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ό έν Άθήναις ’Ιταλός 
πρέσβυς άφυπνίζει τον 'Έλληνα πρωθυπουργόν καί επιδίδει, τελεσίγραφον, διά τοϋ 
οποίου ή Κυβέρνησίς του έγνωστοποίει τήν άποφασισθεΐσαν κατάληψιν τής Ελλά
δος καί ότι, είς περίπτωσιν άπορρίψεως των προτάσεών της, περί άναιμάκτου ύπο- 
δουλώσεως, τήν 6ην πρωινήν τά στρατεύματα τής φασιστικής ’Ιταλίας θά είσήρχον- 
το εις τό ελληνικόν έδαφος.

...”οχι, ή Ελλάς δεν παραδίδεται άπήντησεν ό Έλλην πρωθυπουργός, Αεί
μνηστος ’Ιωάννης Μεταξάς, είς τό ιταλικόν τελεσίγραφον καί τό ιστορικόν έκεΐ- 
νον « ’Ό χ ι»  τοϋ "Ελληνος πρωθυπουργού μετεδόθη διά διαταγής άνά τό Πανελ
λήνιον, διά των σαλπίγγων συναγερμού των έλληνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

. . . Καί πράγματι ό ελληνικός Λαός, γνήσιος άπόγονος των Μαραθωνομάχων, 
των τριακοσίων των Θερμοπυλών, των Σαλαμινομάχων, των Παλαιολόγων τοϋ Βυ
ζαντίου, των ήρώων τοϋ 1821 καί τοϋ 1912—1913 μέ θερμουργόν ήγέτην τον αεί
μνηστον Βασιλέα Γεώργιον τον Β', σύσσωμος προσέτρεξεν είς τήν θυσίαν αίματος 
διά τήν τιμήν τής πατρίδος.

'Η Ελλάς δεν ύπελόγισε τήν αριθμητικήν υπεροχήν καί τήν υπεροπλίαν τοϋ 
έχθροΰ, δέν καθυπετάγη είς τό γενικόν κλίμα ήττοπαθείας τής εποχής εκείνης, χά
ρις είς τό όποιον ό ’Ά ξων αμαχητί κατέλυε τήν έλευθερίαν των λαών τής Ευρώπης, 
άλλά τήν 6ην πρωινήν ώραν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, διά τής περιφήμου έλλη- 
νικής πολεμικής ιαχής ’ Α έ ρ α ! ! ! έδιδεν είς τά απρόσιτα βουνά τής ’Ηπείρου, διά 
των τσολιάδων της, τό πρώτον σκληρόν μάθημα είς τούς κοκοροφτέρους μελανοχί- 
τωνας, οίτινες άπεπειράθησαν νά πραγματοποιήσουν τον «άπλοΰν πρωινόν των πε
ρίπατον», ως έχαρακτήριζε τήν κατάκτησιν τής Ελλάδος ό υπερφίαλος κομπασμός 
τοϋ άρχηγοΰ των Μπενϊτο Μουσσολίνι.

Ό  είσβολεύς άμέσως άντελήφθη ότι άπέτυχεν είς τούς υπολογισμούς τοϋ 
άπλοΰ περιπάτου, άνεσυντετάχθη καί λυσσαλέως έφώρμησε κατά τών έλληνικών 
οχυρών, δυστυχώς όμως δι’ αύτόν, αί άπεγνωσμέναι αδται επιθέσεις δέν ήσαν παρά 
μία αυτοκτονία, διότι έθραύοντο από τάς έλληνικάς ’Ενόπλους Δυνάμεις μέ τερά
στιας είς βάρος του άπωλείας. ’Επί 25 συνεχείς ημέρας καί νύκτας διήρκεσεν ή ή- 
ρωική άμυνα τών υπερασπιστών τών συνόρων μας, κατά τάς ήμέρας δέ αύτάς ό 
Ντοΰτσε διέθεσε τά εκλεκτότερα τμήματα τών ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων, μέ 
αποτέλεσμα, όδυνηρότατον δι’ αύτόν, τον άποδεκατισμόν καί τήν τελείαν άποσύνθεσιν.

. . . Τό άγγελμα τής άπελευθερώσεως τής Κορυτσας, προεκάλεσε ρίγη συγκινή- 
σεως καί δάκρυα χαράς είς τον ελληνικόν Λαόν. Ή  κατάληψις τής Κορυτσας υ
πήρξε τό πρώτον καί σημαντικώτερον γεγονός είς τήν ιστορίαν τής συμμαχικής 
ύποθέσεως κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον. Ή  νίκη αΰτη τοϋ ελληνικού στρα
τού ήτο ή πρώτη νίκη τών συμμάχων, ή οποία συνετέλεσεν είς τήν άναπτέρωσιν τού 
ήθικοΰ τών διαφόρων λαών, διά τον λόγον δέ αύτόν τοσοΰτον τήν διελάλησεν άνά 
τήν οικουμένην ό τότε ’Άγγλος πρωθυπουργός κ. Ούΐνστον Τσώρτσιλ.

’Επί έξ (6) μήνας μέ μίαν ψυχήν τό ελληνικόν ’Έθνος, μέ έπί κεφαλής τον 
Βασιλέα του καί τον Πρωθυπουργόν του, συνέχιζε τον ήρωικόν άγώνα του καί ό 
ελληνικός στρατός, είς άπηνή καταδίωξιν τοϋ έχθροΰ, κατελάμβανε καί άπελευθέ- 
ρωνεν όλα τά αιματοβαμμένα χώματα τής έλληνικής Βορείου ’Ηπείρου. ’Α λλά !!!.. .
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Α λ λ ά !!! . . .  ενώ ή νίκη είχε σχεδόν όλοκληρωθή, την 6ην ’Απριλίου 1941, ή Ε λ 
λάς έδέχθη την έκ νώτων έπίθεσιν του ετέρου σκέλους του "Αξονος, της Γερμανίας 
του Χίτλερ. ’Ό χι, άπήντησεν ή Ελλάς καί είς τον νέον εισβολέα, ό άγων δμως 
ήτο πλέον άνισος καί ουτω διεκόπη ή ιστορία τοϋ ’Αλβανικού έ'πους.

’Από τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 μέχρι καί τοΰ ’Απριλίου 1941 εις ένα τιτά- 
νειον άγώνα κατά των ορδών τοΰ "Αξονος ένίκησαν οί "Ελληνες. 'Ημιθέους τους 
άπεκάλεσεν ή παγκόσμιος γνώμη, διότι τοιοϋτος άθλος μόνον είς ήμιθέους άναφέ- 
ρεται- άν ήτο δυνατόν νά διανοηθή τις οτι τά 7 έκατομμύρια τών 'Ελλήνων θά άπε- 
τόλμουν νά άντιταχθοΰν είς τά 130 έκατομμύρια τών δύο αύτοκρατοριών τοΰ "Αξονος.

'Η νίκη εκείνη ήτο νίκη τών Ελλήνων, άλλά ή Ελλάς μεγαλόψυχος καί γεν
ναιόδωρος δεν την έκράτησε διά λογαριασμόν της- την διεμοιράσθη, την προσέφε- 
ρεν ως δώρον εις τον κόσμον, διά νά διασώση ή νά άνακτήση την έλευθερίαν του, διό
τι ή πανωλεθρία τών ’Ιταλών είς τά ελληνικά βουνά τής Βορείου ’Ηπείρου καί ό 
πολύτιμος χρόνος, καθ’ δν καθηλώθησαν αί δυνάμεις τοΰ "Αξονος, ήλλαξαν τελείως 
τον ροΰν καί τάς προβλέψεις έκβάσεως τοΰ πολέμου καί συνετέλεσαν ώστε οί σύμ
μαχοι νά άποκτήσωσι την άπαιτουμένην ίσχύν καί άπό θέσεως άμύνης, χάρις είς τό 
έπίτευγμα τής Ελλάδος, νά εύρεθώσιν είς την έπίθεσιν.

Διά την προσφοράν μας έκείνην είς τούς λαούς τής γής άπηλαύσαμεν ύμνους 
καί έδέχθημεν ευχαριστίας.

’Ενώ την νίκην μας την προσεφέραμεν, διετηρήσαμεν την δόξαν μας καί διά 
την δόξαν έκείνην ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 είσήλθεν είς την σύγχρονον έθνικήν ιστο
ρίαν τής Ελλάδος. 'Η έννοια τής εορτής αύτής είναι 8τι ό 'Έλλην δεν διστάζει νά 
θυσιάζη εαυτόν, δταν ή πολύτιμος αύτή προσφορά διασφαλίζη την τιμήν καί την ίε- 
ράν τών προγόνων μας παρακαταθήκην : Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια.

Τό τρίπτυχον τοΰτο προβάλλει πάντοτε είς τούς άγώνας τοΰ "Εθνους καί δί
δει τό σύνθημα είς τον έλληνικόν Λαόν νά θυσιάζεται υπέρ βωμών καί εστιών».

Β. Κ Ρ ΥΟ Σ

ΠΟΙΗΣΙΣ
ΣΤ Ο ΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

Με χαρές κα ι μέ τραγούδια  
ή Ε λλάδα όλη χαίρει, 
γ ια  τοϋ Β ασιλ ιά  τό γάμο  
μέ τό λατρευτό τον τα ίρ ι

Μέ βασιλ ικές κορώνες 
γίνανε τά στέφανό τους· 
κ ι’ έλαμπαν σαν δυο αστέρια  
και ο ί δυο άπ ’ τη χαρά τους.

'Ενωμένοι π ια  γ ια  πάντα  
— μέ αγάπη κα ί λατρεία  — 

ό λεβέντης Κωνσταντίνος 
μέ την ”Αννα την Μαρία .

Εύχομαι κ ι’ εγώ νά ζησουν 
κα ί ο Θεός νά τούς βοηθήση’ 
κα ί τοϋ χρόνου σάν κα ί τώρα,
Διάδοχο νά τούς χαρίση.

ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
Ά στυφύλαξ
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Ν ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝ ΦΙΛΙΚΟΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
-  Ϊ Υ Μ Β Ο Λ Η  Ε Ι ί  Τ Λ Σ  ΔΥΟ Μ Ε Γ Α Α Λ Ζ  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ Σ  -

-------------------------- 'Τπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ ■ ΧΑΡΑΛ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ________________

Ε κ ε ίν ο ς  πού θά θελήση νά συγκρίνη τάς δύο μεγάλας επετείους των ήμερων 
αύτών, τήν επέτειον έκατονταπεντηκονταετίας άπο τής ίδρύσεως τής Φιλικής Ε 
ταιρίας καί τήν επέτειον έξηκονταετίας άπο τοΰ θανάτου τοΰ Παύλου Μελά, θά εύρεθή 
προ δύο συγγενών καταστάσεων, αν καί χωρίζονται ή μία άπο τήν άλλην μέ ένα 
αιώνα σχεδόν. Διότι κοινόν γνώρισμα καί τών δύο αύτών έποχών τοΰ Έλληνισμοΰ 
ύπήρξεν ό κ ρ ύ φ ι ο ς  ά γ ω ν  τ ο ΰ  Γ έ ν ο υ ς ,  τήν μέν προεπαναστατικήν περίο
δον διά τήν άποτίναξιν τοΰ τουρκικοΰ ζυγοΰ, τήν δέ χαραυγήν τοΰ είκοστοΰ αΐώνος διά 
τήν σωτηρίαν τής ελληνικής Μακεδονίας άπο βέβαιον έκσλαυϊσμόν.

Ζώμεν εις μίαν έποχήν κατά τήν οποίαν γεγονότα τοιαύτης έθνικής βαρύ- 
τητος πρέπει νά άναβιοΰν οπωσδήποτε εις τήν λαϊκήν ψυχήν ώς ζωντανή μνήμη τής 
ιστορίας μας, αυτής τής ιστορίας πού έγράφη μέ τό αίμα τοΰ Έλληνισμοΰ καί άποτε- 
λεΐ τήν ύπερτάτην δόξαν τής Ελλάδος. Δι’ αύτό καί ή πανηγυρική μορφή πού λαμ
βάνουν αί έκάστοτε έπέτειοι, μάλιστα τοΰ μεγέθους τής Φιλικής Εταιρίας καί τοΰ 
Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. "Ας ίδωμεν λοιπόν εις όλίγας γραμμάς τήν Ελλάδα 
τών Φιλικών καί τήν Ελλάδα τοΰ Παύλου Μελά.

Α'

Η ΕΛΛΑΔΑ τών Φιλικών είναι ή πλέον δραματική μορφή τοΰ Έλληνισμοΰ όλων 
τών αιώνων: ’Ανύπαρκτη ώς κράτος, άνύπαρκτη ώς έλεύθερος χώρος στενάζει ύπό 
τόν τουρκικόν ζυγόν έπί τρισήμισυ καί πλέον αιώνας. ’Αλλά είναι ύπαρκτή ώς έθνος, 
ώς έλληνική όντότης, καί διακηρύσσει τήν θέλησίν της νά άποτινάξη τόν ζυγόν, νά 
έλευθερωθή καί νά έπιζήση. «'Ίνα όμως ύπάρξη πιθανότης έπιτυχίας, γράφει ό Πα- 
παρρηγόπουλος, έπρεπε νά συναρμολογηθώσι πάσαι έκεΐναι τοΰ έθνους αί δυνάμεις
καί νά ύπαχθώσιν εις πειθαρχίαν τινά καί γενικήν διεύθυνσιν.....  Τώ δντι τώ 1814,
έν Όδησσώ, τρεις άνθρωποι, ό Σκουφάς, ό Τσακάλωφ καί ό Ξάνθος, άνθρωποι έν
τιμοι, άλλά άκατονόμαστοι, άπεφάσισαν νά κινήσωσιν εις έπανάστασιν τό έθνος καί 
έπί τούτου νά συστήσωσιν Εταιρίαν μυστικήν σκοπούσαν νά καθυποβάλη ύπό τό 
κράτος αύτής άπάσας τοΰ έθνους τάς τάξεις, κλήρον, Φαναριώτας, προεστώτας, ναυ- 
βάτας, άρματολούς, κλέφτας, λογίους, έμπορους, γεωργούς..... ».

Κατά τόν Φιλήμονα — Δοκίμιόν του περί τής Φιλικής Εταιρίας, έκδοθέν 
εις τό Ναύπλιον τό 1834 — οί τρεις συνδεθέντες διά φιλίας καί άποφασίσαντες τήν 
ίδρυσιν τής Φιλικής Εταιρίας εις τήν ’Οδησσόν, ήσαν οΐ έμποροι Σκουφάς, Τσακά
λωφ καί Άναγνωστόπουλος. «Διενυκτέρευον, γράφει, πολλάκις ολοκλήρους νύκτας 
εις τάς γλυκείας έπαναλήψεις τών άπεραντολογιών των. Βάσιν εΐχον αύταί τόν σχη
ματισμόν ενός μυστηριώδους δεσμού καί τήν πλήρη προδιάθεσιν ενός πολέμου, δυ
νάμει τοΰ οποίου νά κατορθώσωσιν οί "Ελληνες μόνον ό,τι ήλπισαν εις μάτην προ πολ- 
λοΰ άπο άλλους».....  Ό  ’Εμμανουήλ Ξάνθος έκ παραλλήλου, εις τά ’Απομνημονεύ
ματά του (έτος έκδόσεως 1845) υποστηρίζει ότι αύτός συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύ
σεως τής Φιλικής Εταιρίας καί αύτός ύπήρξεν ό κυριώτερος πρωταγωνιστής τής 
ίδρύσεώς της καί τής δράσεώς της κατά τά πρώτα έτη. Διαφωνούν λοιπόν οί ιστο
ρικοί μας ώς προς τούς πρωτεργάτας, άλλά αύτό δεν θά μάς άπασχολ.ήση. Γεγονός 
είναι ότι κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1814 οί Φιλικοί έθεσαν τάς βάσεις τής Εταιρίας,
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μέ τούς βαθμούς καί τον δρκον. Οί βαθμοί ήσαν έπτά: των βλάμηδων, των συστη
μένων, των ιερέων, των ποιμένων, των άρχιποιμένων, των άφιερωμένων καί των 
αρχηγών των άφιερωμένων. 'Ο δρκος, μεταξύ των άλλων περιελάμβανε καί τά έξης, 
δπως διεσώθησαν άπό τούς ιστορικούς:

« ..... 'Ορκιζόμεθα δέ προ πάντων δτι μεταξύ ημών καί τών τυράννων της Πα-
τρίδος μας, το πυρ καί το σίδηρον είναι τά μέσα τής διαλλαγής καί τίποτε άλλο. 
Έκ του έναντίον δέ καί ήθελεν άναιρέσωμεν τήν ιερότητα τών χρεών μας, κινούμενοι 
άπό αισχροκέρδειάν τινα ή δειλίαν ή άλλην όποιανδήποτε αιτίαν, το δνομά μας νά 
παραδίδεται εις το αιώνιον ανάθεμα καί εις τήν κατάραν τών ομογενών μας, το αίμα 
μας νά χυθή ώς χύνεται αύτήν τήν στιγμήν ό οίνος οδτος(1), τό δέ σώμα μας, μή άξι- 
ούμενον ταφής, νά γίνη βορά τών θηρίων καί τών όρνέων..... ».

Οδτω λοιπόν, τον ’Οκτώβριον του 1814 ό Σκουφάς μεταβαίνει εις τήν Μόσχαν, 
οί δέ Ξάνθος καί Τσακάλωφ εις τήν Κωνσταντινούπολιν. 'Ο Σκουφάς, άπό τούς εύ- 
γενεστέρους καί πλέον φλογερούς πατριώτας, αλλά καί ό πλέον έπιτήδειος εις τήν 
προσέλκυσιν μυουμένων, γίνεται δεκτός μέ ειρωνείας, λόγω τής κατ’ εκείνην τήν 
εποχήν πτωχεύσεώς του καί επιστρέφει άπρακτος σχεδόν. Μυοϋνται δμως εις τήν 
Εταιρίαν έκ τών πρώτων αύτής βημάτων ό Ν. Άναγνωστόπουλος, ό Γ. Σέκερης, 
ό Α. Κομιζόπουλος, ό Θ. Νέγρης, ό Α. Γαζής καί δ Ν. Γαλάτης, ό δυστυχής εκείνος 
έξαλλος άπό πατριωτισμόν νέος, τον οποίον άργότερον οί Φιλικοί ήναγκάσθησαν νά 
φονεύσουν λόγω τοϋ εριστικού χαρακτήρος του καί τών άλογίστων ενεργειών του. 
Άρχάς τοϋ 1815 ή Φιλική Εταιρία είναι μία πραγματικότης πλέον καί έχει άντι- 
καταστήση τό «Έλληνόγλωσσον Ξενοδοχεΐον», ήτοι τήν πρώτην μυστικήν δργά- 
νωσιν πού είχον ιδρύσει έίς Παρισίους ό. Γρηγόριος Ζαλίκης καί ό Πρΐγκιψ Δημή- 
τριος Κομνηνός, γόνος ομωνύμου Βυζαντινής οικογένειας. Κατ’ αύτήν τήν εποχήν 
έχει συνταχθή καί ό μυστικός κώδιξ τών συνεννοήσεων, μέ τά συνθηματικά στοιχεία 
αριθμών καί γραμμάτων διά τάς άναγνωρίσεις μεταξύ τών μελών καί τήν άλληλο- 
γραφίαν.

Μέχρι τοϋ 1820 σχεδόν ή Φιλική 'Εταιρία παλαίει έν μέσω πλείστων δσων 
αντιξοοτήτων. Συναντά άντίδρασιν εις τήν Πετρούπολιν άπό τον Καποδίστριαν,δταν 
ό μεγαλομανής καί καυχησιολόγος Ν. Γαλάτης μεταβαίνει εκεί διά νά ζητήση δπως 
άνατεθή εις αυτόν ή διοίκησις τής Εταιρίας. ’Αντιμετωπίζει τήν άπαισιοδοξίαν τοϋ 
Τσακάλωφ, ό οποίος κάποτε ζητεί καί τήν διάλυσίν της. ’Επέρχεται καί ό θάνατος 
τοϋ Ν. Σκουφά τό 1819, λόγω καταπονήσεως τοϋ όργανισμοΰ του έκ τών συνεχών 
μετακινήσεων καί τών άδιαλείπτων ταλαιπωριών πρός κατήχησιν μελών, διά νά 
εύρεθή τό δλον οικοδόμημα εις δεινήν κατάστασιν. 'Η. άπό τό 1818 δμως μεταφορά 
τής έδρας τής Εταιρίας εις Κωνσταντινούπολιν αρχίζει νά μεταβάλη τήν κατάστασιν. 
'Ο Σέκερης προσφέρει κατά τάς άρχάς τοϋ 1820 ολόκληρον τό πουγγί του — 10.000 
γρόσια — καί ή Εταιρία άρχίζει νά όρθοστατή. Παραλλήλως, εις τά μυστικά τής 
Εταιρίας μυοϋνται ό Παπαφλέσσας καί πολλοί έμποροι, ναυτικοί, πρόκριτοι κ.λ., 
οί όποιοι διά διαφόρους λόγους διήρχοντο έκ Κωνσταντινουπόλεως.

Νέα έξόρμησις αρχίζει τάς παραμονάς τής έπαναστάσεως. ’Αντιπρόσωποι 
τής Εταιρίας στέλλονται εις δλα τά μέρη τής Ελλάδος καί ό Ξάνθος μεταβαίνει εις 
Πετρούπολιν διά νά ζητήση άπό τον Καποδίστριαν δπως τεθή έπί κεφαλής τοϋ έ- 
περχομένου γενικού ξεσηκωμού. 'Ο Καποδίστριας άρνεϊται καί τοΰτο διότι έπι- 
στευεν δτι τάς λύσεις εις τά μεγάλα προβλήματα τών λαών θά έδιδεν ή πολιτική καί

(1) Κατά τήν άπαγγελίαν τοϋ ορκου, οΕ μυηθέντες εις τά μυστικά τής Εταιρίας έκρά- 
τουν διά τής άριστεράς χειρός ένα ποτήριον πλήρες οίνου, ένώ είχον ταυτοχρύνως τήν δεξιάν 
των έπί τοϋ στήθους. Ταΰτα έλάμβανον χώραν έμπροσθεν τραπέζης, έπί τής οποίας εύρίσκοντο 
τά σχετικά σύμβολα (ένα πινάκιον, μία μάχαιρα, ένα ξίφος καί ένα κίτρινον κηρίον άνημ- 
μένον).
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όχι 6 πόλεμος. ’Έβλεπε τό ελληνικόν ζήτημα ό ’Ιωάννης Καποδίστριας άπό τής έξω- 
τερικής του πλευράς, άνελογίζετο τά δεινά τά όποια ύπέστη ό ελληνικός λαός όταν 
κατά τά όρλωφικά έγκατελείφθη άπό τούς Ρώσους εις την τύχην του, καί άκόμη 
ειχεν έμπροσθέν του τό παράδειγμα τής καταστροφής τοϋ Βοναπάρτου. ’Έβλεπε 
άκόμη ότι τά άνακτοβούλια τής Ευρώπης δεν ήσαν εύνοΐκώς διατεθειμένα έ'ναντι 
μιας ελληνικής έπαναστάσεως. « ’Άν οΐ άρχηγοί γνωρίζουν άλλα μέσα διά νά επι
τύχουν τον σκοπόν των, άς τά μεταχειρισθοϋν καί εύχομαι ό Θεός νά τούς βοηθή- 
ση...», ήτο ή τελική άπάντησις καί συμβουλή τοϋ Καποδίστρια προς τον Ξάνθον. 
Έστράφησαν τότε οί Φιλικοί πρός τον ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην, στρατιωτικόν κύ
ρους καί δευτέραν εις την Ρωσίαν ελληνικήν προσωπικότητα μετά τον Καποδί- 
στριαν. Στρατηγός εις τήν αύτοκρατορικήν φρουράν ό Ύψηλάντης, μέ φήμην ήρωος 
άπό τήν μάχην τής Λειψίας, υπασπιστής καί φίλος τοϋ αύτοκράτορος, έγινε δεκτός 
μέ μεγάλον ενθουσιασμόν άπό τούς "Ελληνας όταν ό Σκουφάς, μετά πολλάς καί επι
μόνους προσπάθειας κατόρθωσε νά τον πείση όπως άναλάβη τήν άρχηγίαν.

’Ήρχισεν οΰτω ό άσυλλήπτου μεγέθους καί μεγαλείου ξεσηκωμός των Ε λ 
λήνων. Εις τάς 22 Φεβρουάριου 1821 ό 'Υψηλάντης—τοϋ οποίου τά οστά κατ’ αύ- 
τάς μετεφέρθησαν ένταϋθα—διέβη τον Προύθον, συνηντήθη μέ τον ήγεμόνα τής 
Μολδαυΐας Μιχαήλ Σοϋτσον καί ύψωσε τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως εις τήν οι
κίαν τοϋ Ρίζου, είς Ίάσιον. Εις τάς 23 Φεβρουάριου άπηύθυνε προκήρυξιν πρός 
τον λαόν τής Μολδαυΐας, μέ τήν οποίαν έγνωστοποίει οτι «άπασα ή Γραικιά ύψωσε 
σήμερον τάς σημαίας άπό όλα τά μέρη τοϋ ζυγοΰ τής τυραννίας, ζητούσα τήν ελευ
θερίαν της», ταυτοχρόνως δέ έδήλωνε ότι φεύγη διά τήν Ελλάδα. ’Άλλη προκήρυξις 
τοϋ 'Υψηλάντου, περί εξωτερικής βοήθειας αύτή, κατέληγεν : «Κινηθείτε ώ άδελ- 
φοί καί θέλετε ΐδή μίαν κραταιάν δύναμιν νά ύπερασπισθή τό δίκαιόν μας»...

Τό ότι ή «κραταιά δύναμις» δέν έκινήθη είναι άλλο ζήτημα. Γεγονός όμως 
άναντίρρητον είναι ότι ή Ελλάς, άπό τούς Φιλικούς έγνώρισε τήν ελευθερίαν της, 
ποτισμένην μέ τό αιμα των νέων ημιθέων. 'Η άπήχησις των διακηρύξεων καί τοϋ 
όλου έ'ργου των Φιλικών εις τον ελληνικόν λαόν καί εις ολόκληρον τον πεπολιτισμέ- 
νον κόσμον υπήρξε συνταρακτική. ’Αληθώς, άπό τής στιγμής συστάσεως τής Φι
λικής Εταιρίας είχε κηρυχθή ή Ελληνική Έπανάστασις, έπετεύχθη δέ ή έθνική 
μας Παλιγγενεσία ύστερα άπό τούς σκληρούς άγώνας καί τά ήρωϊκά κατορθώματα 
τών κατά ξηράν καί θάλασσαν άδαμάστων άγωνιστών τόϋ 1821.

Η ** *
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ίδρύθη άπό "Ελληνας καί ήτο έξ ολοκλήρου ελληνική όρ- 

γάνωσις, άποβλέψασα εις τούς άγώνας καί τάς θυσίας τών Ελλήνων διά τήν εθνι
κήν των άποκατάστασιν. Αί εκατοντάδες χιλιάδες πού τήν ήκολούθησαν ήσαν "Ελ
ληνες, δράσαντες έν όνόματι τών παραδόσεων τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ, τών· ιδανικών καί 
τών πεπρωμένων τής φυλής. Δέν ήτο όργάνωσις μέ σκοπούς «προλεταριακούς» καί 
μέ «ταξικόν άγώνα», όπως τήν θέλουν οί κομμουνισταί. ’Αλλά τό θέμα λαμβάνει 
διαστάσεις όταν άναφερθώμεν εις τήν υπό τών κομμουνιστών «προλεταριακήν» 
καί «ταξικήν» τοποθέτησιν άξιών όπως ό Ρήγας Φεραΐος, ή Φιλική Εταιρία, ό 
έθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς κ.λ. κ.λ., ποοκειμένου νά έξυπηρετηθοΰν οί 
σκοποί των. Καί δέν ήτο αυτό άφορμή τοϋ έπετειακοϋ μας σημειώματος διά τήν 
Φιλικήν Εταιρίαν, τής οποίας τά 150 χρόνια, άς σημειωθή, έώρτασαν έφέτος καί 
οί άλλοι βαλκανικοί λαοί καί αί άρχαί τής ’Οδησσού... Ά ν  αυτό έχει μόνον τήν 
έννοιαν άναγνωρίσεως τοϋ έργου τών Φιλικών εις τήν έθνικήν άποκατάστασιν καί 
τών άλλων βαλκανικών λαών, ό Ελληνισμός δέν ήμπορεΐ παρά νά συμφωνή μέ 
τούς «Διαβαλκανικούς» εορτασμούς (Χ) .

( Εις τό προσεχές : To Β ' Μέρος)

(1) Βλ. ίδιου πλείονα διά τήν Φιλικήν Εταιρίαν είς « ’Αστυν. Χρονικά», τεϋχ. 188, 
σελ. 103, τόμ. Θ'. ‘Ομοίως εις περιοδ. «Ξενία», τεϋχ. Μαρτίου 1961, σελ. 19.



ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

νεα

A ) Κατά μήνα’Οκτώβριον έ.έ. καί άπό 1—31 εις Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας 
καί Κέρκυραν.

1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οΐκοι 1.339 Μέλη
2) » εις ιατρεία » » » 1.904 »
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή

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

Πάτραις καί Κερκύρα ...............................................................
5) Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκ

λογής τ ω ν ......................................................................................
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια................................
7) Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πρα- 

γματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοϋ Νο
σοκομείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Α
θηνών—Πειραιώς ........................................................................

8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά ε’ίδη άξίας 11.125
δρχ· εΐς ........................................................................................

’Ήτοι τό Ταμεΐον περιέθελψεν έν συνόλω..............
9) ’Εξετελέσθη*αν εις φαρμακεία τής έκλογής των 

6295 συνταγαί.
’Από οικονομικής πλευράς ό μην Σεπτέμβριος 1964 

έ'χει ώς έξής:
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  δραχμαί 412.951,50
Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 1.170.178,70
Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 1.583.130,20

Έ ξ ο δ α  » 773.584,05
Π λ ε ό ν α σ μ α  » 809.546,15

1.339
1.904

971

24

203
29

4.719

53
9.242

Β) Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. ΠΥΣ 83158/21-9-64 άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουρ
γού Κοιν. Προνοίας, κοινοποιηθείσης ήμϊν διά τοϋ ύπ’ άριθ. ΠΥΣ 83160/614 /21-9-64 
έγγράφου τοϋ άνωτέρω 'Υπουργείου, ώρίσθη όπως άπό 15ης ’Οκτωβρίου π.μ. αί 
έπί τών ειδικών συνταγολογίων απάντων τών ήσφαλισμένων τοϋ Δημοσίου συντασ- 
σόμεναι συνταγαί φαρμάκων ύπό τών θεραπόντων ιατρών, προσκομίζωνται, μερίμνη 
τών ένδιαφερομένων, προ τής έκλογής εις τούς έλεγκτάς ιατρούς προσελεύσεως τού
των πρός θεώρησιν, εις τά φαρμακεία, παρ’ ών ούτοι έπιθυμοΰσι νά προμηθευθώσι 
ταϋτα, διά τήν ύπό τούτων προκαταβολικήν διατίμησιν τών φαρμάκων, μεθ’ ήν 
καί μόνον θά έπακολουθή ή θεώρησις τών συνταγών ύπό τών έλεγκτών ιατρών. Αί 
τιμαί τών φαρμάκων θά άναγράφωνται, τόσον έπί τής πρωτοτύπου συνταγής, όσον καί 
έπί τοϋ άντιγράφου ταύτης"καί είτα εις την όπισθίαν δψιν αυτών θά τίθηται ή σφραγίς 
τοϋ φαρμακοποιοΰ. Τά μέλη δέον νά έ'χωσιν ύπ’ οψιν των ότι οί πλησίον τοϋ Ταμείου 
φαρμακοποιοί, ούδεμίαν ύποχρέωσιν έ'χουσιν όπως προβαίνωσιν εις τήν διατίμησιν 
τών έπί τών συνταγών των άναγραφομένων φαρμάκων, έφ’ όσον έν συνεχεία δεν πρό
κειται νά έκτελέσωσι τάς συνταγάς ταύτας εις τούς φαρμακοποιούς τούτους. 'Ως 
έκ τούτου, πρός αποφυγήν ταλαιπωρίας, ή διατίμησις τών φαρμάκων δέον νά γίνηται 
ύπό τών φαρμακοποιών, εις ους πρόκειται νά έκτελεσθώσιν αί συνταγαί.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Ώ ν Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Μαλακάση Μιλτιάδου.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνων 360, στον «"Αγιο ’Ελευθέριο».
Ό  Μιλτιάδης Μαλακάσης, λυρικός ποιητής καί πεζογράφος, γεννήθηκε τδ 

1869 στο Μεσολόγγι. Τά ποιήματά του, διακρίνονται για τήν πηγαία έ'μπνευσί τους. 
’Από τό 1917-1937, ύπηρέτησεν ώς υπάλληλος στήν βιβλιοθήκη τής Βουλής. Έξέ- 
δωσε τις συλλογές: «Συντρίμματα», «ΤΩρες», «Πεπρωμένα», « ’Ασφόδελοι», « ’Αν
τίφωνα», «Ερωτικό», «Μεσολογγίτικα» κ.ά., καί μετέφρασε τις «Στροφές» του 
Ζάν Μωρεάς. Άπέθανε τό 1943. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Ψυχικό).

Μαλάμου Δ ιαμαντή.
Πάροδος τής όδοϋ Εύγενίου Βουλγάρεως 4, στο «Μέτς».
Ό  Διαμαντής Μαλάμος, Ήπειρώτης Φιλικός, μαζί μέ τον άδελφό του Νι

κόλαο, διεκρίθησαν κατά τήν Έπανάστασι, όπως καί τά παιδιά τους Γεώργιος καί 
Κωνσταντίνος.

Μαλέα Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Κατζαντώνη 6, στο τέρμα των λεωφορείων «"Αγιος Γεώρ

γιος».
'Ο Κωνσταντίνος Μαλέας, ζωγράφος καί άρχιτέκτων, γεννήθηκε στήν Κων- 

σταντινούπολι τό 1879. Διετέλεσε διευθυντής τοΰ μουσείου χειροτεχνημάτων (1918) 
καί μέλος τοΰ καλλιτεχνικοΰ συμβουλίου τής ’Εθνικής Πινακοθήκης. Γιά τήν έκτέ- 
λεσι τοπιογραφικών πινάκων, περιώδευσε ολόκληρη τήν Ελλάδα, τήν Τουρκία, τήν 
Συρία καί τήν Αίγυπτο. Άπέθανε τό 1928. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Καλ
λιθέα).

Μαμάη Ίω άννου.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνων 65, στάσις «Χέϋδεν».
'Ο ’Ιωάννης Μαμάης, Άνδριος οικοδόμος, εΐργάσθη μέ έπιτυχία στήν άνα- 

μαρμάρωσι τοΰ Παναθηναϊκοΰ Σταδίου.
Μαμούρη Ίω άννου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 65, στάσις « ’Ηπείρου».
Ό  ’Ιωάννης Μαμούρης, άγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε στήν Δρεμίστα τής
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Παρνασσίδος το 1797. Άπδ 17 έτών έγινε κλέφτης και υπηρέτησε, μέχρι τό 1821, 
ύπό τον οπλαρχηγό Πανουργίαν. Μετά έτάχθη υπό τις διαταγές του συγγενούς του 
Ίωάννου Σκούρα, τοΰ όποιου και άνεδείχθη σέ πρωτοπαλήκαρο. ’Έλαβε μέρος στις 
μάχες των Βασιλικών καί του Χάνι τής Γραβιάς. Την εποχή πού φρούραρχος τής 
Άκροπόλεως ήταν ό Γκούρας, ό Μαμούρης ήσκει καθήκοντα ύποφρουράρχου. Μετά 
τον θάνατον του Γκούρα, παρά τις προσπάθειές του, δεν άνέλαβε τήν αρχηγία τής 
Άκροπόλεως, θέσι πού κατέλαβεν ό στρατηγός Κριεζώτης. ’Επί Καποδιστρίου προ- 
ήχθη σέ χιλίαρχο, τό 1835 σέ άντισυνταγματάρχη τής Φάλαγγος καί αργότερα σέ 
συνταγματάρχη καί στρατηγό. Γιά χρόνια πολλά διετέλεσεν ύπασπιστής τοϋ ’Όθω- 
νος. Άπέθανε τό 1867.

Μανδροκλέους.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αμβροσίου Φραντζή 36, κοντά στή πλατεία «Γερμανού 

Χριστιανουπόλεως», στοΰ «Κυνοσάργους».
Ό  Μανδροκλής, Σάμιος άρχιτέκτων τοΰ Ζ' π.Χ. αΐώνος, εύρισκόμενος στήν 

υπηρεσία τοϋ Δαρείου Α', κατόπιν εντολής αύτοΰ έζευξε τον Βόσπορο, σέ μήκος 
120 σταδίων, διά πλωτής γεφύρας, άπό τήν όποια διήλθε, τό 513 π.Χ., ό Δαρεϊος 
μέ 800 χιλιάδες στρατού, έκστρατεύοντας κατά τής Σκυθίας.

Μάνεση Γαβριήλ.
Πάροδος τής όδοΰ Ταβουλάρη 25, κοντά στή πλατεία «Παπαδιαμάντη», στή 

συνοικία «Κυπριάδου».
'Ο Γαβριήλ Μάνεσης, ηγούμενος τής μονής Άρκαδίου, ήγωνίσθη τό 1866 

καί έθεσε πΰρ στήν πυριτιδαποθήκη, μέ άποτέλεσμα νά άνατιναχθή τό κτήριο καί 
νά φονευθοΰν πολιορκούμενοι καί πολιορκοΰντες. Άπό τούς χιλίους "Ελληνες, ελά
χιστοι διεσώθησαν.

Μάνης.
Πάροδος τής όδοΰ Ζωοδόχου Πηγής 29, όπισθεν τής κλινικής «Σμπαρούνη».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή περιοχή τής Ν. Πελοποννήσου, πού περιλαμβά

νει, έκτος τής ομωνύμου χερσονήσου (ύπαγομένη στο νομό Λακωνίας), καί τις πε
ριοχές: Πλάτσας, Κάμπων, Αλμυρού, πού ύπάγονται στο νομό Μεσσηνίας.

Μέ τήν 'ίδρυσι τοΰ «Κοινού των Έλευθερολακώνων», ή Μάνη, πού μετείχε 
σ’ αυτό, έχωρίσθη διοικητικώς άπό τήν ύΐτόλοιπη Λακωνία καί έδημιούργησεν έκ- 
τοτε ΐδικήν της ιστορία. Στον Χριστιανισμό προσήλθε τελευταία άπό όλες τής έλ- 
ληνικές περιοχές (Θ' αιών), ένώ ήδη άπό τον Η' αιώνα εΐχον έγκατασταθή σ’ αύ- 
τήν τά σλαβικά φύλα τών Έζεριτών καί τών Μελιγγών, πού άργότερα (Ι'-ΙΓ' 
αίών) έξελληνίσθησαν. Οί Φράγκοι, γιά νά στερεώσουν τις θέσεις των, έκτισαν τά 
κάστρα τοΰ Πασσαβα, τής Μεγάλης Μάνης ή Μαίνης καί τοΰ Λεύκτρου.

Σ’ όλο τό διάστημα τής βυζαντινής περιόδου, οί Μανιάτες δύσκολα ύπετάσ- 
σοντο στήν νόμιμη εξουσία καί έχρειάσθησαν πολλές προσπάθειες γιά νά επικρά
τηση σ’ αύτούς τό πνεΰμα τής ύπακοής στούς νόμους. Μετά τήν κατάλυσι τοΰ δε
σποτάτου τοΰ Μυστρά άπό τούς Τούρκους (1400), ή Μάνη έμεινεν έξω τοΰ κατα
κτητικού σχεδίου τοΰ Μωάμεθ. Έν τούτοις οί Μανιάτες, είτε ως σύμμαχοι τών Ε 
νετών, εϊτε μόνοι των, ύπό τήν άρχηγία πάντοτε τοΰ Κροκονδίλου Κλαδά, διεξήγα- 
γον πολλούς κατά τών Τούρκων άγώνες.

Κατά τήν προ τοΰ 1821 περίοδον, ή Μάνη κατέστη τό σπουδαιότερο κέντρο 
τών έπαναστατικών προετοιμασιών, κατά δέ τον Αγώνα, ή συμβολή της υπήρξε 
τεραστία. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικισμούς καί προάστια τών Αθηνών).

( Συνεχίζεται)



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Υ
TOY X. Ν.Α.

Ο ΐ  ΤΑΙΝΙΕΣ τύπου «Γουέστ Σάϊντ Στόρυ» καί «Ρ ιφιφί», συνετέλεσαν στο νά 
παρουσιασθούν κρούσματα μεταξύ των νεαρών Ελλήνων. ’Έτσι ή Γενική Α σ φ ά 
λεια συνέλαβε σέ κατάστημα σφαιριστηρίων ένδεκα μαθητάς έφωδιασμένους μέ σου
γιάδες, ψαλίδια καί ένα μικρό τσεκούρι. Είχαν στήσει ένέδρα σέ άλλους συμμαθη- 
τάς των καί έπρόκειτο νά γίνη άλληλοσφαγή έξ αιτίας ερωτικών σχέσεων ένος προς 
συμμαθήτρια πού διεξεδίκει άλλος τής άντιθέτου όμάδος, β) Συνελήφθη συμμορία 
άπό 5 νέους (17—21 έτών) πού έκλεπτον αυτοκίνητα, τα όποια χρησιμοποιούσαν 
γιά τήν διάπραξι διαρρήξεων καί κατόπιν τα έγκατέλειπον, γ ) Συνελήφθη συμμορία 
άπο τρεις νέους (18 έτών), οί όποιοι έκλεπτον αύτοκίνητα καί διέπραττον διαρρή
ξεις. 'Η καταδίωξις καί ή σύλληψίς των άπο τήν ’Αστυνομία υπήρξε περιπετειώ
δης, κατά τό πρότυπον τών κινηματογραφικών έργων, δ) Σέ κινηματογράφο τής 
πόλεως έσημειώθησαν ύστερικές εκδηλώσεις νεαρών κατά τήν προβολήν τής ται
νίας «Νύχτες τού Λάς Βέγκας», δηλαδή κραυγές, πηδήματα καί χοροί πάνω στά 
καθίσματα. Τό περίεργο είναι ότι γνωστός ξένος σκηνοθέτης έδήλωσεν δτι «τον 
συγκινεΐ ή κλοπή γιατί έχει ποίησι» καί γ ι’ αύτό έσκηνοθέτησε σχετική ταινία. ’Εν
νοείται δτι καί στήν Γαλλία (Φιγκαρώ) τού έπετέθησαν γράφοντας ότι «δέν είναι 
δυνατόν νά λαμβάνουμε μέτρα γιά τήν νεολαία καί άπό τό άλλο μέρος νά δίδουμε 
τήν «ποίησι τής κλοπής» τόσο σέ δηλώσεις, δσο καί σέ ταινίες.

’Εδώ, έχουμε τήν γνώμη δτι έχουν θέσι οί στίχοι τού Μυσσέ :
«'Η  καρδιά τού παιδιού είναι βαθύ βάζο
κι’ δταν τό πρώτο νερό είναι άκάθαρτο
δλος ό ούρανός δέν μπορεί νά πλύνη τό λεκέ,
γιατί ή άβυσσος είναι απέραντη, κι’ ό λεκές στο βάθος...».

Ο *$ *

I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ’Αρχές άντιμετωπίζουν τήν εποχή αύτή πολλές κλοπές 
άπό κακοποιούς πού άπεφυλακίσθησαν πρόσφατα.’Έτσι : α) Δύο 25ετεΐς διέρρη- 
ξαν κεντρικόν ώρολογοποιεΐον καί άφήρεσαν 3.000 δραχμές, β) Συνελήφθη ό 76ετής 
λωποδύτης Γ.Σ. ή Μαργιόλης ή Μαντζώρος γιά κλοπές μέσα στά λεωφορεία, γ ) 
Συνελήφθη ό λιποτάκτης στρατιώτης Γ.Τ. έτών 25 γιά σωρεία κλοπών στήν ’Αθή
να, Πειραιά καί Σαλαμίνα, δ) Συνελήφθη ό Ι.Π. έτών 25, έπικίνδυνος διαρρήκτης 
καί άσσος τών δραπετεύσεων. 'Έξ φορές έδραπέτευσε καί τελευταία, ένώ ώδηγεΐτο 
στο Τμήμα Μεταγωγών Λαμίας, ώς κατάδικος μέ έπτάμηνο φυλάκισι, έδραπέτευ
σε καί πάλιν, κρύφθηκε σ’ ένα φορτηγό αυτοκίνητο κάτω άπό τήν τέντα καί έφθασε 
στον Πειραιά. Άνεγνωρίσθη, κατεδιώχθη καί διέφυγε στήν Γλυφάδα, δπου διέρ- 
ρηξε πολλές βίλλες καί έγκατεστάθη έκεΐ. Συνελήφθη καί πάλι, άλλά ένώ προανε- 
κρίνετο πήδησε άπό τό παράθυρο καί έξηφανίσθη. Συνέχισε νά κλέπτη αύτοκίνητα 
καί νά κάνη διαρρήξεις. Τέλος, έπεσημάνθη άπό τά περιπολικά στήν πλατεία Βάθης 
καί καταδιωκόμενος στις ταράτσες, παρεδόθη λέγοντας : «Καλά κύριε ’Αστυνόμε, 
μέ νίκησες», ε) Συνελήφθη ή λωποδύτρια Θ. Κ., συνεργαζομένη μέ τον έρα- 
στή της Ν.Σ. έτών 22, στ) Συνελήφθη ή Ε. Α. ή Πλωμαρίδου ή Άποστολάκη, 
έτών 36, δρώσα άπό ήλικίας 19 έτών. Είναι ωραία, γνωρίζει γαλλικά, άγγλικά καί 
γερμανικά καί άλλάζει τό χρώμα τών μαλλιών της κάθε έβδομάδα.
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Ο ΐ  ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, εκμεταλλευόμενοι την άφέλεια πολλών, διαπράττουν πρω
τότυπες άπάτες. Συνελήφθησαν : α) 'Ο Κ.Μ. έτών 40, ό όποιος διέπραττεν άπάτες 
μέ τήν μέθοδο τοϋ διορισμού σέ δημόσιες υπηρεσίες, καταστήματα κλπ., καταδι- 
κασθείς σέ 7μηνο φυλάκισι, β) Συνελήφθη ό Κ.Π., έτών 48 γιά άπάτες τύπου ό
μοιου, γ ) Συνελήφθη ό παριστάνων τον επιληπτικόν έπαίτης καί άπεδείχθη ότι, εκ
μεταλλευόμενος τα φιλανθρωπικά αισθήματα τών διαβατών, είχε συγκεντρώσει πε
ριουσία 90.000 δραχμών, δ) Σέ χωριό τών Πατρών δύο τσιγγάνες έπεισαν κτηνο- 
τρόφον δτι στο υπόγειο της οικίας του υπήρχε θησαυρός, τον όποιον φρουρεί ό . . . 
Άράπης. Τοϋ είπαν να βάλη στο τραπέζι όσα λεπτά είχεγιά νά κάνουν μάγια. Ε κεί
νος έβαλε 20.000 δραχμές καί κατόπιν τον έσκέπασαν μέ μιά κουβέρτα ξαπλωμένο 
στο κρεβάτι. Μετά μία ώρα, όταν ξεσκεπάσθηκε, είχαν έξαφανισθή καί οί τσιγγάνες 
καί τά λεπτά, ε) "Αλλες δύο τσιγγάνες σέ χωριό τών Σερρών πήραν 9.000 δραχμές 
άπό μιά χήρα, γιά νά τής πουν τη . . . μοίρα της.

Σ * \
Ε ΑΘΗΝΑΤ ΚΟ κινηματογράφο παρ’ ολίγον νά προκληθή πανικός, γιατί, 

κατά τήν διάρκειαν τής παοαστάσεως, έπεσαν στά κεφάλια τών θεατών μεγάλα τε
μάχια άμμοκονιαμάτων. Εύτυχώς έσπευσαν τά περιπολικά τής ’Αμέσου Δράσεως 
καί μέ τά μεγάφωνα (μπαταρίας) καθησύχασαν τό κοινόν.

Σ ***
ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, δύο άτομα κατελήφθησαν νά διενεργούν παρανόμους ερά

νους υπέρ τής όργανώσεώς των. Στήν ’Αθήνα μέλος μιας άλλης όργανώσεως κατε- 
λήφθη νά διενεργή έπίσης, παρανόμως, έρανο σέ κεντρικώτατο σημείο. Μέ τήν πε
ρίοδο τών έορτών πού σέ λίγο θά φθάσουν οί κάθε μορφής παράνομοι έρανοι θά πλη- 
θύνουν. Μέ τά γνωστά ήμερολόγια, τις φυλλάδες κ.λ.π. θά έπιδιώξουν οί γνωστοί 
μας «έξυπνοι» νά πείσουν τά... θύματά τους ότι ενεργούν γιά τήν άποκατάστασι τών 
άπορων, τών άναξιοπαθούντων κ.λ.π., ένώ στήν ουσία θά ένεργοΰν... γιά τά ΐδικά 
των θυλάκια. Πρέπει νά έκλειψη μιά γιά πάντα τό φαινόμενο αύτό.

ΞΕΝΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

* 'Η πατροπαράδοτη έπιδρομή τών φοιτητών τής ’Οξφόρδης (’Αγγλία) στους 
κοιτώνες τών φοιτητριών προς άρπαγήν εσωρούχων, κατέληξεν κατ’ αύτάς σέ πλήρη 
οχλαγωγία. Δύο χιλιάδες έξαλλοι φοιτηταί ύπερέβησαν κάθε όριο καί, όταν κατέ- 
φθασεν ή Άστμνομία, έπετέθησαν μέ φιάλες καί τούβλα κατά τών άστυνομικών καί 
έκαυσαν τό αύτοκίνητον τοϋ επί κεφαλής άνωτάτου άξιωματικοΰ. Ένηργήθησαν 
πολλές συλλήψεις.

* Πολύτιμοι λίθοι, άξίας 400.000 δολλαρίων έκλάπησαν άπό τό Μουσείο Φυ
σικής Ιστορίας τής Νέας Ύόρκης. Μεταξύ αυτών, 22 τον άριθμόν, ό σάπφειρος 
«Στάρ Ρούμπυ», γιά τον όποιον εκπρόσωπος τοϋ Μουσείου έδήλωσεν, ότι «είναι 
ό λεπτότερος καί μεγαλύτερος λίθος τοϋ είδους του πού υπάρχει σ’ όλο τον κόσμο», 
ως καί τό ρουμπίνι «Άστήρ τών ’Ινδιών», τοϋ όποιου ή άξια άνέρχεται, κατά τούς 
μετριωτέρους υπολογισμούς, σέ 100.000 δολλάρια. 'Η ’Αστυνομία φρονεί ότι θά 
είναι πολύ δύσκολη ή διάθεσις τών πολυτίμων αυτών λίθων., γιατί οίοσδήποτε άγο- 
ραστής έμπειρογνώμων θά τούς άναγνωρίση άμέσως, ή δέ τεμάχισίς των θά μείω
ση αισθητά τήν άξια των. (Νεώτεραι πληροφορίαι : Συνελήφθησαν δύο άτομα έκ 
τών δακτυλικών αυτών άποτυπωμάτων, πλήν τά κοσμήματα δέν άνευρέθησαν).

Ν. Α.
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Κωνσταν

τίνος Κουτρής, Γεώργιος Μητσέας, Μαργαρίτης Τσιτσικαρίδης, Νικόλαος Άλιφέ- 
ρης, ’Αλέξιος Καλλιτέρης, ’Ιωάννης Σκορδάς καί Χρίστος Παντελόπουλος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Παναγιώτης Βασιλάκος καί ’Απόστολος Καραμπάτσος.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Κατόπιν διαταγής τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ό ’Αστυνόμος Β' 
κ. ’Αναστάσιος Γαρδίκας έτοποθετήθη ως Προϊστάμενος τοϋ Έμπιστευτικοΰ Τμή
ματος τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων.

** *
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου, ή ποδοσφαιρική όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κα 
τόπιν προσκλήσεως τής ποδοσφαιρικής όμάδος Κορωπίου, μετέβη έκεΐσε καί συνην- 
τήθη εις φιλικόν άγώνα, μέ άποτέλεσμα αί ομάδες να άναδειχθώσιν ισόπαλοι 2—2. 
Δέον να σημειωθή ότι κατά τήν έν λόγω συνάντησιν ελαβον μέρος οί άναπληρωματι- 
κοί παΐκται τής άστυνομικής όμάδος. 'Η άψογος έμφάνισις τής άστυνομικής ποδο
σφαιρικής όμάδος καί τό αθλητικόν πνεύμα τό όποιον έπέδειξαν, προεκάλεσαν τά 
ενθουσιώδη καί κολακευτικά διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα σχόλια των πλέον των 2.000 
φιλάθλων, οί όποιοι παρηκολούθησαν τήν ποδοσφαιρικήν συνάντησιν. ’Ενδεικτική 
είναι ή κατωτέρω δημοσιευομένη έπιστολή τοϋ ’Αθλητικού 'Ομίλου Κορωπίου, ή 
οποία άπεστάλη εις τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας :

«Διά τής παρούσης εύχαριστοΰμεν υμάς θερμώς, διά τήν κάθοδον τής ύμετέ- 
ρας ποδοσφαιρικής όμάδος εις τό Κορωπί καί διά τόν άγώνα της πρός τόν ήμέτερον 
Σύλλογον.

Προσέτι έστέ βέβαιος διά τήν εύμενή άπήχησιν ήν είχεν ή συμπεριφορά τής 
όλης άποστολής υμών εις τούς κατοίκους τής κωμοπόλεώς μας καί τό άγωνιστικόν 
φρόνημα δ έπεδείξατο ή ποδοσφαιρική ήμών όμάς.

'Όθεν, καθήκον έπιβεβλημένον ήμΐν νά εύχαριστήσωμεν καί πάλιν υμάς».
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

'Ο Γενικός Γραμματεύς 
Β. Βλάχος

ί? ***
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή εις τόν ’Αστυφύλακα κ. ’Αντώνιον Καραγιάννην, διότι, χάρις εις τόν 
υπηρεσιακόν του ζήλον, τήν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα, ψυχραιμίαν καί έκτα
κτον δραστηριότητά του, έπέτυχε τήν σύλληψιν τοϋ έπικινδύνου κακοποιού Δημητρίου 
Ζαφειροπούλου, δστις, προ τής συλλήψεώς του, άπεπειράθη νά διαπράξη διάρρηξιν 
τοϋ έπί τής όδοΰ Λιοσίων 249 καταστήματος ψιλικών τοϋ Ίωάννου Λιγεροΰ.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή 
εις τούς: 1) Άρχιφύλακα κ. Γεώργιον Τσοΰπρον καί 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. Μάρκον 
Σταυρόπουλον, ’Ιωάννην Σκούραν, καί Δημήτριον Μπραίμην, διότι, χάρις εις τήν 
έπιδειχθεΐ’σαν ύπ’ αυτών παρατηρητικότητα καί τήν άναπτυχθεΐσαν έκτακτον δρα-
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στηριότητα, κατέλαβον, τήν Ιην ώραν τής 30-4-1964, τον Κωνσταντίνον Τάταρην, 
μεταφέροντα εντός πάνινου σάκκου έργαλεΐα αυτοκινήτων, άτινα, ως έν συνεχεία 
διεπιστώθη, ειχεν άφαιρέσει έξ αυτοκινήτου κλαπέντος και έγκαταλειφθέντος ΰπ’ 
αύτοϋ.

Διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθησαν: 1) δ ’Αστυνόμος Β' κ. Δημήτριος 
Μυρίλλος, 2) ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. Βασίλειος Κίτσος καί 3) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. 
Κωνσταντίνος Άνδρέϊκος'καί Δημήτριος Μπατσαλιας, διότι άπαντες, ύπό τήν άμε
σον έποπτείαν καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, οντος Προϊσταμένου τοϋ Θ' 
Παραρτήματος ’Ασφαλείας, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώσεως προς 
τήν Υπηρεσίαν, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν των ύπό τοϋ ώς άνω κακοποιού διαπραχθει- 
σών κλοπών καί τήν σύλληψιν τοϋ συνεργοΰ του Κωνσταντίνου Χουλιάρα.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί 
ήθική άμοιβή είς τούς : 1) Άνθυπαστυνόμον κ. "Αγγελον Τσάκαν, 2) Άρχιφύλα- 
κας κ.κ. Γεώργιον Τζαβέλαν καί Κωνσταντίνον Πουλάκην, 3) Ύπαρχιφύλακα κ. 
Ευάγγελον Ξηνταράν καί 4) ’Αστυφύλακας κ.κ. Νικόλαον Τιτσήν, Κωνσταντίνον 
Βασιλόπουλον, Βεργίλιον Φραγκούλην καί Γεώργιον Πιλαφάν, διότι άπαντες, έρ
γασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί άφοσιώσεως προς τό 
καθήκον, πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας καί έκτελέσαντες μετ’ 
άκριβείας τάς διαταγάς καί οδηγίας τοϋ Προϊσταμένου των, έπέτυχον τήν σύλλη
ψιν τοϋ σεσημασμένου κακοποιού ’Εμμανουήλ Κληρονόμου, κλέπτου οικοδομικών 
ύλικών, καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοϋ διαπραχθεισών 17 κλοπών, προκαλέσαν- 
τες ουτω τά εύμενή σχόλια τών παθόντων ύπέρ αυτών καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος.

Διά τής αυτής άποφάσεως, άπενεμήθη ύλική καί ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυ
νόμον Β' κ. ’Εμμανουήλ Πλεύρην, διότι, ώς Προϊστάμενος τοϋ ΙΓ' Παραρτήμα
τος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, διά σαφών οδηγιών καί κατευθύνσεων προς τούς ύπ’ αυ
τόν ύπαλλήλους καί διά τής άμέσου έπιβλέψεως τούτων κατά τον χειρισμόν τής όλης 
ύποθέσεως, συνετέλεσεν εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό τοϋ άνωτέρω κακοποιού δια
πραχθεισών κλοπών.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική καί 
ήθική άμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Γεώργιον Κωνσταντακόπουλον καί έπη
νέθησαν οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος Δρές, Σωτήριος Άντωνάτος, Άνδρέας 
Παπαδάτος, καί ’Ιωάννης Δρούκας, διότι ούτοι, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν 
τοϋ πρώτου, Προ ϊσταμένου οντος τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού ’Εγκλήματος 
Πατρών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί μεθοδικότητος, πολύ πέραν τών 
κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπιδείξαντες δ’ άμα καί ΐδιάζουσαν έπιμέλειαν περί 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν, ώς καί 
τήν παραπομπήν εις τήν Δικαιοσύνην, τού σεσημασμένου κλέπτου Γεωργίου Γε- 
ροντίνη, διαπράξαντος, έντός βραχέος χρονικού διαστήματος, 19 κλοπάς εις βάρος 
διαφόρων κατοίκων τής πόλεως τών Πατρών, διά τής μεθόδου τής άπλής εισόδου.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη ύλική άμοι
βή εις τον 'Υπαρχιφύλακα κ. Χαρίλαον Πανουσόπουλον καί τούς ’Αστυφύλακας 
κ.κ. Κωνσταντίνον Νικολόπουλον, Δημήτριον Παπαδήμαν καί Γεώργιον Κριτσώ- 
νην, διότι άπαντες, έπιδοθέντες εις τήν παρακολούθησιν τής σεσημασμένης μαστρο- 
ποΰ ’Αναστασίας ή Στάσας ή Σάσας Μπόμπη ή Γεωργιάδου ή Μπούμπουλη ή 
Γεωργακοπούλου καί έκτελέσαντες μετ’ άκριβείας τάς έντολάς καί οδηγίας τών 
Προϊσταμένων των καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν, έντονον ένεργητι- 
κότητα καί έκτακτον δραστηριότητα, έπέτυχον τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τής ώς 
άνω, συμβαλόντες ούτως εις τήν βεβαίωσιν τού άδικήματος τής ματροπείας είς βά
ρος της.


