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Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Σ
Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

'Υπό τοϋ 'Υπαστ. Α ' κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

« ’Απόστολοι εκ περάτων συναΰροισθέντες ενθάδε, 
Γεθσημανη τφ  χωρίω, κηδεύσατέ μου τό σώμα' 
και σύ ΥΙέ και Θεέ μου, παράλιαβέ μου τό πνεύμα».

Μ Ε ΤΑ ΛΟΓΙΑ αύτά τερματίζεται ή ύλική παρουσία τής Θεοτόκου 
εις την ζωήν. Με τα  λόγια αυτά, όταν ό 5Γ Αυτής ενσαρκωθείς 

Λόγος του ΘεοΟ θά έχη άναληφθή εις τους Ουρανούς, καί όταν ό μαθη
τής τής αγάπης —εις τον οποίον ό ’Εσταυρωμένος Υιός εϊχεν έμπι- 
στευθή τήν Μητέρα—θά έχη γηράσει, θά κοιμηθή καί Αυτή εις την 
Ιερουσαλήμ καί μέσα εις τον πανέμορφον φυσικόν κόσμον πού παρέ
δωσε τό  πνεύμα καί ό Υιός Της. Θά κηδευθή εν συνεχεία ή 'ΑγνήΜαρία 
τής Γαλλιλαίας υπό των εκ περάτων συνελθόντων προς τούτο ’Απο
στόλων, θά ταφή εις τό  χωρίον Γεσθημανή καί, τρεις ήμέρας άργό- 
τερον Θά σημειωθή ή μετάστασίς της εις τούς Ούρανούς, αφού οί ’Από
στολοι θά τήν ιδουν «άπό γής αίρομένην» καί θά εύρουν τον τάφον
«κενόν τού αγίου  σώματος, μόνην δε τήν σιδόνην φέροντα»....

'Απλή καί δραματική είναι ή Κοίμησις τής Θεοτόκου —τοποθε
τείται είς τήν 15ην Αυγούστου τω ν  ετών 44, 48, 55 καί 58 μ.Χ.— όπως 
άπλή καί δραματική είναι ολόκληρη ή ζωή της. "Αν όμως είς τήν άπλό- 
τητα  καί τό  δράμα τής ζωής τής Παρθένου Μαρίας άντικατοπτρίζεται 
βαθύτατα τό  ανθρώπινον, ό συμβολισμός πού αναδύεται άπό όλα τά 
στάδια τής ζωής της δεν έχει τό  προηγούμενόν του. Υπάρχει πρώτα 
ή σύλληψίς της υπό γονέων γερόντων, που ώς καρπός προσευχής 
δέν θά παύση νά συμβολίζη καί νά διδάσκη τό παρ’ άνθρώποις αδύ
νατον. Υπάρχει ύστερα ή εκλογή μόνης Αύτής, ανάμεσα είς τά  εκα
τομμύρια τω ν  γυναικών όλου τού κόσμου, διά τήν ένανθρώπισιν τού



Χοφαλ. Σ/ταμάτή

Θείου Λόγου. Συμβολισμός μέγας τούτο, ότι των ταττεινών και ευσεβών 
ή μεγίστη θεϊκή δωρεά. Καί υπάρχει ολόκληρη ή ζωή της, μία επί
γειος διαδρομή ποΰ ουδέποτε Θά παύση νά δίδη τον συμβολισμόν 
τής αίωνίας Μητέρας : ’Εκείνης ακριβώς που άπό τά  βάθη τής άρχαιό- 
τητος άφύπνισε εις τήν φαντασίαν τών άνθρώπων τό  δέος καί ή κατά- 
νυξις εμπρός εις τό θαύμα τής γονιμότητος, καί τής όποιας τά  ιδανικά 
ένεσωμάτωσεν ή Θεοτόκος, ή Πάναγνος Κόρη τού Χριστιανισμού.

Δ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ έξωχριστιανική Θρησκεία πού νά έχη Ιδρυτήν 
άποδεδειγμένως αυτόν τούτον τον Θεόν, τον ένανθρωπίσαντα 

Θεόν διά νά χαρίση είς τήν ανθρωπότητα τήν πραγματικήν λύτρωσιν. 
Καί δεν υπάρχει θρησκεία τής όποιας οί πιστοί έχουν πλησίον τού έναν- 
Θρωπίσαντος τούτου μόνου άληθινού Θεού Λυτρωτού, ώς μεσίτριαν 
καί πρέσβειραν αύτήν τήν Μητέρα Του. Μία Μητέρα πού ή δραματική 
πορεία τής ζωής της άρχίζει άπό τήν στιγμήν που δέχεται τό  φοβε
ρόν θεϊκόν μήνυμα « Εύλ ογη  μένη σύ, εν γ υ  ν α ι ξ ί . ά π ό  τήν 
στιγμήν πού βλέπει ότι θά είναι νύμφη ανύμφευτος, πού αποστε
ρείται άπό τούς ανθρώπους γωνίας έστεγασμένης διά νά γεννήση τον 
θεϊκόν καρπόν της καί καταφεύγει είς τήν φάτνην τής Βηθλεέμ, πού 
αγνοείται καί μετά άπό αύτό άπό τον άνθρώπινον οίκτον καί φεύγει 
κατατρεγμένη είς τήν Αίγυπτον, πού ζεϊ είς τήν εξορίαν καί όταν επι
στρέφει είς τήν πατρίδα άκούει τον Υιόν της νά τής λέγη ότι άλλος είναι 
ό Πατέρας Του, ότι δεν έχει Οίκον άλλον ’ Εκείνος έκτος άπό τον ναόν,
ότι τίποτα δεν τον συνδέει μέ Αυτήν .....  Καί ακόμη μία Μητέρα
πού ή δραματική πορεία τής ζωής της συνεχίζεται όταν ό Υίός της 
εξαφανίζεται είς τά δώδεκα χρόνια του καί, έπανευρίσκοντάς τον,
ούτε Αύτή άλλά ούτε καί ό Ιωσήφ αντιλαμβάνονται τά  λόγια του....
Καί ακόμη —τό άποκορύφωμα τής δραματικότητος— μία Μητέρα πού 
ενώ παρακολουθεί τό μαρτύριον τού Μονογενούς Υιού της επί τού 
Σταυρού, Τον άκούει νά τής λέγη ότι Υιός της είναι ό ’ Ιωάννης καί 
Αύτή Μητέρα τού Ιωάννη....

Αυτή ή Μητέρα τού Θεού, ή μητέρα όλων μας, είναι ή Ύπεραγία 
Θεοτόκος, ή μόνη σωτηρία τών πιστών. Είναι ή Παναγία ή 
Δέσποινα, ή Γλυκοφιλοΰσα, ή Χρυσοπολίτισσα, ή Ύπακούουσα, Τ>, 
Διασώζουσα, ή Δεομένη, ή Παντάνασσα, ή Έλευθεροΰσα, ή Μεγα
λόχαρη, ή Υπεράγαθη, ή Παμμακάριστος, ή Περίβλεπτη κ.λ. Είναι 
Αυτή πού, όπως λέγει ό μεγάλος μας εθνικός βάρδος Κωστής Παλαμας 
είς μίαν άπό τάς πολυαρίθμους υμνολογίας του :

« .. .Κι’ άπ’ όσα άπό τούς τόπους Σου καί άπό τά θάματά Σου , 
κι’ άπ’ όσα άπό τις χάρες Σου πήρες ονόματα, όλα, 
σαν του μετώπου Σου τη δόξα άχτιδοσταλαγμένα...  
πλημμύρισες τον Ούρανό, σημάδι ’Εσύ πιο μέγα ! . . . » .
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Τ Α ΑΠΕΙΡΑΡΙΘΜΑ επίθετα μέ τά οποία προσδιορίζεται τό πλή
θος τω ν  έναντι των ανθρώπων στοργικών καί προστατευτικών 

ιδιοτήτων τής Θεομήτορος, τά  πολυάριθμα Θεοτοκία που στολίζουν 
την υμνολογίαν τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής Έλκκλησίας, τά κείμενα των 
κατά τάς θεομητορικάς έορτάς ιερών ακολουθιών, οί συγκινητικώτατοι 
παρακλητικοί Κανόνες προς την Παναγίαν, οί Χαιρετισμοί, τό πλήθος 
τώ ν  είς την μνήμην της αφιερωμένων Μερών Ναών, ό έντονος συναι
σθηματισμός μας μέ την σωρείαν τών παραδόσεων, τών θαυμάτων, 
τώ ν  δραμάτων κ.λ. κ.λ., μαρτυρούν τό τι αποτελεί διά τον Χριστιανι
σμόν καί ιδίως διά τον Ελληνισμόν ή Ύπεραγία Θεοτόκος. Εντελώς 
ιδιαιτέρως διά τον Ελληνισμόν, τό  τεράστιον περιεχόμενον που έδω- 
σεν ή λατρεία τής Θεοτόκου είς τους αγώνας του, άπό τής εποχής 
τοΰ Παύλου μέχρι σήμερον, αποτελεί όγκωδέστατον κεφάλαιον. 'Ο
λόκληρος ό βυζαντινός καί ό νεώτερος Ελληνισμός έσώθη έμφανώς 
καί κατ’ έπανάληψιν άπό τήν Πάναγνον Μαρίαν, άπό την Ύπέρ- 
μαχον Στρατηγόν τοΰ λαοΰ μας, άφοΰ μέ τήν άγίαν ψυχήν της καί 
υπό τήν σκέπην τής Θείας μορφής της έγεννήθησαν καί άνεπτύχθη- 
σαν δλαι αί προσδοκίαι, οί παλμοί τοΰ Γένους, τά  ιδανικά καί οί στο
χασμοί καί τά  πεπρωμένα. Τό θαΰμα τής πίστεως είς τήν Θεοτόκον 
έδωσε τάς νίκας τοΰ Ελληνισμού έπΐ δύο περίπου χιλιετηρίδας, αυ
τό  τό  θαΰμα τής λατρείας εσκόρπισε τήν αλήθειαν είς τά σκότη καί 
έσφυρηλάτησε τά  ιδανικά, διά νά αναπτυχθούν αί γενεαί τοΰ Μεγα
λείου καί τής Δόξης. ’Αλλά καί αύτή ή απεριόριστος πίστις καί λα
τρεία τοΰ λαοΰ μας προς τήν Παναγίαν του, τήν έφερε πάντοτε άν- 
τιμέτωπον τής συμφοράς καί τοΰ κακού, πλησίον όλων εκείνων τών 
στοιχείων πού συνιστοΰν μέριμναν ζωής. Ή  συμπαράστασίς της είς 
δλας τάς μορφάς τοΰ βίου μας, ή μεσιτεία της προς τον Πλάστην καί 
Θεάνθρωπον καθρεπτίζονται είς τά  λόγια τοΰ ψαλμωδοΰ :

«Τήν πασαν ελπίδα μου είς Σε άνατίθημι, Μήτερ τοΰ 
Θεοϋ, φύλαξόν με υπό τήν σκέπην Σου ».

Α ΥΤΟΝ τον τιμαλφέστατον θησαυρόν, που ή ευσέβεια καί ή ευλά- 
βεια διεφύλαξαν ώς πανιερωτάτην κληρονομιάν, άς τόν παραλά- 

βωμεν ημείς οί νεώτεροι ιδία καί, άφοΰ τόν σεβασθώμεν, τόν μελετή- 
σωμεν καί έκτιμήσωμεν τήν άξίαν του, άς τόν διαφυλάξωμεν άκέ- 
ραιον διά νά τόν παραδώσωμεν άμώμητον είς τάς έπερχομένας γενεάς. 
Δέν πρέπει νά άφήσωμεν τά  κηρύγματα τής άθεΐας καί τοΰ μηδενι
σμού τόσω ν άξιων ζωής καί πνεύματος νά καταλάβουν τήν ψυχήν 
μας. Καί αύτά διά νά άκούεται πάντοτε ό πράγματι ουράνιος, ό πρά
γματι Θεσπέσιος καί Έλληνικώτατος "Υμνος προς τήν Θεοτόκον :

«Στόν πόλεμο Όδηγήτρα ’Εσύ, Μεσίτρια στην Ειρήνη·
'Υπέρμαχη Στρατήγισσσ. σ’ ’Εσέ τά νικητήρια....... ».

Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

HfPI ΙΚ ΕΑΕΪΘΕΓΜΙ IK ΜΙΖΟΙΝΚ ΕΠΙ IK IK IMUHIK
'Τπό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας

--------------------εις τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών ----------------------
’Επιστημών κ. ΙΩ Α Ν . Π Α ΙΪΑ Ζ Α Χ Α Ρ ΙΟ Υ

«  Ουκ’ οϊδατε δτι, φ παριστάνετε εαυτούς δούλους 
εις νπακοήν, δούλοι εστε, φ ύπακούετε. . . »

(Παύλου τοϋ ’Αποστόλου έπιστολή προς Ρωμαίους ζ 16)

§ 1. Ό  άγωνιζόμενος επί της γης κόσμος των ανθρώπων.

1. Λέγει ό απόστολος των ’Εθνών καί τής Ελλάδος Παύλος: «Ε ις  τ  ό π ε ρ ι- 
π α τ ή σ α ι  ύ μ α ς  ά ξ  ί ω ς τ ο ϋ  Θ ε ο ΰ ,  τ ο υ  κ α λ ο ϋ ν τ ο ς  υ μ ά ς  ε ι ς  
τ ή ν  έ α υ τ ο ΰ  β α σ ι λ ε ί α ν  κ α ι  δ ό ξ α ν  »  ( 1).

'Τπό τήν έννοιαν ταύτην θά προσπαθήσωμεν νά ρίψωμεν έν βλέμμα εις τό 
άγιον βάθος τοϋ νοήματος τής ζωής «τής άγωνιζομένης επί τής γής άνθρωπότητος» 
έν δψει τοϋ περιφήμου φιλοσοφικού προβλήματος « τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τ ή ς  
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  δ ρ ά σ ε  ω ς » .

II. 1. Τό θέμα συνδέεται προς τό αιώνιον καί άνήσυχον δίλημμα πάσης άνθρω- 
πίνης ψυχής, άντικρυζούσης τήν άγωνιώδη άπορίαν, έάν έχη άρά γε ή ζωή αυτή έν 
νόημα ή είναι τυχόν μία παράλογος ματαιότης.

2. 'Οσάκις τιθέμεθα ύπό τήν κυριαρχίαν του αΐσθανόμεθα δτι έγγίζομεν τήν 
φρίκην τοϋ μηδενός, τάς κατά Jaspers(2) «όριακάς καταστάσεις», τάς οποίας συν
τροφεύει τό άγχος τής «υπαρξιακής άγωνίας», ένεχούσης συγκλονιστικήν τραγικό
τητα. Είναι τό περίφημον άγωνιώδες πρόβλημα «τής αύτομερίμνης».

3. Καί οί αιώνες «κυλοΰν. Καί τά άνθρώιπινα τέκνα τής γής, γεμάτα άπό άνη- 
συχίαν καί τόλμην, ζητούν μίαν άπάντησιν καί οπωσδήποτε μαζύ μέ αύτήν καί μίαν 
λ ύ τ  ρ ω σ ι ν ».

§ 2. Θέσις τοϋ προβλήματος της ελευθερίας τής ανθρώπινης δράσεως.

I. Κατά ταΰτα τό βασικόν καί άποφασιστικόν πρόβλημα, δπερ εμφανίζεται ένώ- 
πιον ημών, πρόβλημ,α δέ, τό όποιον άδύνατον νά μή ήλθεν εις τον νουν παντός στο- 
χαζομένου ανθρώπου, δπερ άλλους τε υπήρξε καί άρχαιότατον τής σκεπτομένης άν
θρωπότητος, πάντοτε δ’ επίκαιρον, άφορά εις τήν εξής άπορίαν:

Δύναται νά γίνη λόγος περί ενός έλευθέρου άγώνος του άνθρωπίνου γένους επί 
τοϋ πλανήτου τής γής ή πρόκειται τυχόν περί μιάς τραγικής αύταπάτης του πτωχού 
άνθρωπίνου πνεύματος, δπερ διακατέχεται ύπό τής ψευδαισθήσεως μιάς έλευθερίας;

Καί τό όποιον άνθρώπινον πνεύμα άδυνατεΐ τυχόν νά άντιληφθή δτι καί τό 
ίδιον καί ό έπί τής γής άγών του «δεν είναι τίποτε άλλο, παρά κάποιος κρίκος» 
μιάς αιτιοκρατικής άλύσεως τυχαίων φυσικών γεγονότωιν, ήτοι τό προϊόν μιάς φυ
σικής καί υλικής άναγκαιότητος. Καί επομένως δτι τουλάχιστον άξιολογικώς, δσα 
λέγονται καί εμφανίζονται ώς ίστορικαί δημιουργίαι τής άνθρωπότητος έξισοΰνται 
άπολύτως «μέ τό άσύνειδο σούρσιμο του πρωτοπλάστου ή του σκουληκιού στο βόο- 
βορο»(3).

1. Α ’ προς Θεσσαλονικεϊς έπιστολή, β' 12.
2. Karl Jaspers (γενν. 1883). Έκ των έργων του: «Philosophie. 1932», «Vernunft nnd 

Existenz. 1935.», «Nietzsche. 1936.», «Existenzphilosophie. 1938.».
3. "Εκφρασις «Ίωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. Μαθήματα Φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας καί 

τοΰ Πολιτισμού. Άθήναι. 1956.» σ. 44.
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II. 1. Τοιουτοτρόπιυς άντικρύζομεν τό έρώτημα:
'Η  άνθρωπότης συνιστά άπλοϋν ε ξ ά ρ τ η μ α  τής φύσεως, ύποκειμένη πλή

ρως εις τον εν τώ  σύμπαντι κρατούντα αμείλικτου γενικόν νόμον τής φυσικής αιτιο
κρατίας;

"Η  μήπως τυχόν αυτή αποτελεί άγωνιζόμενον κόσμον ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  6ντων, 
κεκτημένων δύναμιν αύτοκαθορισμοΰ, αύτοπροσδιορισμοΰ τής πορείας τής ζωής των;

2. ’Ά λλα ις λέξεσι γεννάται ή άπορία, εάν ή άνθρωπότης κατέχη την ικανότητα 
δι’ έλευθέρας έκλογής νά προσανατολίζη τον εαυτόν της προς αξίας, νά καθιστά αύτάς 
σκοπούς του πόθου της καί τής δραστηριότητός της καί τέλος νά χρησιμοποιή τάς 
ικανότητάς της χάριν πραγματώσεώς τ ω ν (4) ;

I I I .  Πρόκειται περί άντιθέσεως μεταξύ άφ’ ένός τής θεωρίας τής φ ύ σ ε ω ς  
καί τής ν ο μ ο τ ε λ ε ί α ς ,  άφ’ ετέρου ~δέ τής θεωρίας τής έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  καί του 
π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ .

§ 3. Διατυπωθεϊσαι. αχετικαϊ άρχαί.

I. Γ  ε ν ι κ ώ ς.—  Α ί δύο σχετικαί άρχαί, αίτινες άνεφάνησαν καί αί όποΐαι 
ήθέλησαν νά δώσωσιν άπάντησιν εις την προκειμένην απορίαν, είναι ένθεν μέν ή αρχή 
τής έ τ  ε ρ α ρ χ ί α ς, ένθεν δ’ ή αρχή τής α υ τ α ρ χ ί α ς .

II. Ά  ρ χ ή τ ή ς  έ τ  ε ρ α ρ χ ί α ς.— 1. Καί έν πρώτοις «  ή αρχή τής έτεραρ- 
χ ίας» (D eterm in ism us) θέλει νά άντικρύση. γυμνήν τήν ταπεινήν καί άρα θλιβεράν 
διά τον ανθρώπινον έγωισμόν άλήθειαν, καθ’ ήν ό άνθρωπος είναι άπλοϋν ζωικόν 
είδος καί μένει δεδεμένος, ώς καί πάντα τά  λοιπά ζώα καί άπασα ή υπόλοιπος φύσις, 
εις τον άναλλοίωτον φυσικόν νόμον. «Σ το ν  νόμο αυτόν είναι απαρέγκλιτα δεμένος 
καί ό ά.νθρωπος, έφ ’ όσον είναι καί αύτός φύση, σώμα, οργανισμός, α ίμα»(5).'Υπό 
τήν έννοιαν ταύτην ό άνθρωπος αδυνατεί νά φθάση εις τήν έλευθερίαν, έφ’ όσον δεν 
δύναται νά διαφύγη τά  δεσμά τού φυσικού τούτου νόμου καί νά διασπάση ταϋτα. 
Καί ό όποιος φυσικός νόμος αποκαλύπτει εις αύτόν ότι ό ίδιος καί ώς ύπόστασις καί 
ώς δράσις είναι δημιούργημα ώρισμένης αιτίας, ήτις είναι αποτέλεσμα έτέρας αι
τίας καί οΰτω καθ’ εξής, «χωρίς μ’ αυτό νά μπορή νά σταματήση πουθενά, νά έδραιω- 
θή αύθυπόστατα καί νά σταματήση καταμετρώντας τις άπειρες αιτίες, των οποίων 
αυτός είναι τό άθμοισματικό άποτέλεσμα» (5). ’Ή το ι, έν άλλαις λέξεσιν, αποκαλύπτει 
εις τό γένος τω ν  άνθρούπων ότι δεν δύναται, ύπερφρονοΰν, νά έκφύγη τής φυσικής νο
μοτελείας καί τής φυσικής άναγκαιότητος καί ότι είναι «αναπόσπαστο κομμάτι τής 
φυσικής αλυσίδας τής αΐτιότητος» (°).

Καί τοιουτοτρόπως πιστεύεται «ό τ ι ό άνθρωπος είναι έργο τής φύσεως, ανήκει 
στήν άλυσίδα τω ν  φυσικών γεγονότων καί άποτελεΐ στή σειρά τής δημιουργίας ένα 
τυχαίο γεγονός, πού δεν διαφέρει καθόλου άπό τό τελευταίο σκουλήκι. Γ ι’ αύτό ό 
θάνατος ένός άνθρώπου, καί μάλιστα ένός σπουδαίου άνθρώπου, άν τον έξετάση 
κανείς, σύμφο^να μέ τήν νομοτέλεια, μέ τον νόμο τής φυσικής άναγκαιότητος, έπειδή 
είναι άποτέλεσμα μιας αιτίας, δεν διαφέρει καθόλου άπ’ τό θάνατο ένός κατοκτάτου 
ζωικού οργανισμού ή καί ένός αοράτου μ,ικροβίου. Ε ίτε ένας μεγάλος άνθρωπος πε
θαίνει, ε ίτε ενα τιποτένιο μικρόβιο, τό πράγμα ,άν τό έξετάση κανείς κατά τό νόμο 
τό φυσικό, είναι τό  ίδ ιο ».

2. Είναι θεωρία, ήτις, έρειδομένη τυφλώς έπί τού λογικού σχήματος τής έπι- 
στήμης τής βιολογίας, υποστηρίζει οτι έκείναι, αί όποΐαι έμφανίζονται ώς ί σ τ  ο ρ ι- 
κ α ί π ρ ά ξ ε ι ς  τής άνθρωπότητος, δεν διαφέρουσι παντάπασι τών μηχανικών φυ
σικών ενεργειών.

4. "Ορα σχετικώς τήν περίφημου έργασίαν περί του νοήματος τής ζωής τοϋ καταδιωχθέν- 
τος ύπδ τοϋ Εθνικοσοσιαλισμού διάσημου φιλοσόφου Johannes Hessen.

5. ’Έκφρασις «Ίω άννου  Ν. Θεοδωρακοπούλου. Μαθήματα Φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας καί 
τοϋ Πολιτισμού. ’Αθήναι. 1956.» σ. 38, 41, 43, 47.
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3. 'Υπό την έννοιαν ταύτην ή αρχή τής έτεραρχίας δεν διαβλέπει σ κ ο π ο ύ ς  
εις την ιστορίαν καί εις την ζωήν τοΰ κόσμου των ανθρώπων, άλλ’ άντιθέτως καταλή
γει εις τήν πίστιν ότι ή πορεία τής ιστορίας τής άνθρωπότητος είναι συνέχισις τού 
φυσικού έργου, ήτοι εις το δόγμα τοΰ ιστορικού υλισμού, κατά το όποιον «συνεχίζεται 
καί στήν ιστορία ή φυσική γένεση», «οι αγώνες στην ιστορία είναι τό ανάλογο των 
άγώνων στήν φύση»(6) καί ό φυσικός νόμος λειτουργεί άνά πάσαν στιγμήν τής ιστο
ρικής ζωής τής άνθρωπότητος.

4. Διό καί τελικώς ή θεωρία τής έτεραρχίας, σκεπτομένη βιολογικώς καί 
φυσιοκρατικώς, διακηρύσσει ότι ή πορεία τής ιστορίας τής άνθρωπότητος ακολουθεί 
άναπότρεπτον προδιάταξιν ειμαρμένης ή πετρωμένης, ήτοι διαλαλεΐ τήν αρχήν τής 
μ ο ι ρ ο κ ρ α τ ί α ς .  Διότι δέχεται ότι ή ανθρώπινη ιστορία είναι προέκτασις τής 
φύσεως, ότι ή πορεία τής ζωής των άνθρώπων δεν έξαρταται έκ τής δράσεως των 
ιδίων, άλλα καθορίζεται ύπό εξωτερικής άλύσεως τυχαίων αιτίων. Και συνεπώς ή 
ευτυχία ή ή δυστυχία των άνθρώπων χαράσσεται ύπό τών έν λόγω τυχαίων αιτίων, 
άτινα δρώσιν ως έξωτερικαί άνεξάρτητοι καί αυτοτελείς δυνάμεις, καί ουχί έκ τών 
άνθρωπίνων ενεργημάτων, τών εύστοχων ή τών άστοχων.

Τάς αυτοτελείς δέ ταύτας δυνάμεις τών τυχαίων συντελεστών έθεοποίησε 
μεταξύ άλλων καί ή ελληνική άρχαιότης, διότι έπίστευε καί έλάτρευσε τάς τρεις 
θεάς τής Ειμαρμένης, τάς Μ ο ί ρ α ς (Parcae). Καί μάλιστα έτοποθέτησε ταύτας 
εις άνωτέραν θέσιν ή τούς λοιπούς θεούς, οί όποιοι καί αυτοί υποτάσσονται εις τά κε- 
λεύσματα τών Μοιρών. Διότι τάς άποφάσεις τών Μοιρών ούδέ ό Ζεύς δύναται νά 
άνατρέψη, διαλαλεΐ ό Πίνδαρος(7).

Αί Μοΐραι αύται, εις τήν φαντασίαν τών άρχαίων Ελλήνων, όλόλευκαι καί 
φέρουσαι στέμματα επί τής κεφαλής των εκλωθων τό νήμα τής ζωής τής άνθρωπότη
τος, διαμοιράζουσαι τό καλόν καί τό κακόν, τήν ευτυχίαν καί τήν δυστυχίαν. Καί 
τοιουτοτρόπως έδημιουργεΐτο, συμφώνως προς τήν άρχαίαν ελληνικήν πίστιν, ά ρ- 
μ ο ν ί α εις τήν άνθρωπίνην ζωήν άπό τάς τρεις Μοίρας, τήν Λάχεσιν διά τά  παλαιά, 
τήν Κλωθώ διά τά παρόντα καί τήν ’Άτροπον διά τά μέλλοντα(8).

Είναι ένδιαφέρον ότι οί σύγχρονοι Έ λ® νες, οϊτινες, ώς γνωστόν, διεφύλαξαν 
έπαρκώς ώρισμένας ιδέας τής άρχαίας μυθολογίας, μετά τινας τροποποιήσεις καί μετα- 
βολάς, διετήρησαν καί τήν άνάμνησιν τών τριών Μοιρών εντός τής δημοτικής αύτών 
ποιήσεως. Έκ τής τριάδος τών γυναικών τούτοον ή μία κρατεί ένα μέγαν χάοτινον 
κατάλογον, έν ώ γράφει τά ονόματα τών θυμάτων, ή δευτέρα είναι ώπλισμενη «μέ 
κοπτερά ψαλίδια», δι’ ών τραυματίζει, καί τέλος ή τρίτη έχει εν σάρωθρον, ΐνα 
σαρώνη έκ τής ζωής τούς θανατουμένους(9).

'Υπενθυμίζομεν έν συνεχεία καί τήν σύγχρον παρομοίαν πίστιν τού ’ Ισλαμι
σμού εις τό ύπό τοΰ ’Αλλάχκαθοριζόμενου πεπρωμένον κ ά δ ρ ήκ ι σ μ έ τ. Δ ιό τι, 
κατά τό κοράνιον, ή πορεία τής ζωής τής άνθρωπότητος είναι προδιαγεγραμ-

6. Σχετικώς «Ίωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. Αυτόθι.» σ. 47.
7. Πίνδαρος Πυθιονίκ. 12, 30. Πρβλ. σχετικώς «Βασιλείου X. Ίωαννίδου. 'Ο  ’Απόστολος 

Παϋλος καί οί Στωικοί φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη. 1934.» σ. 21.: Κατά τούς προϊστορικούς χρό
νους καί πολύ μεταγενέστερον παρατηρεΐται μία άδιάκοπος σύγκρουσις καί συναγωνισμός της εξου
σίας τής Ειμαρμένης προς τήν τών Θεών, οί δέ ποιηταί κατά κανόνα δίδουσι τήν υπεροχήν εις τάς 
Μοίρας.

8. "Ορα Πλάτωνος Πολιτεία I  617 C. Ξεν. Έλλ. 6. 3, 6. Πρβ7,. Λουκιανόν Νεκρ. δια7.. 
Α' 189 έκδ. Jakobitz: «έπεκέκλωστο αύτώ ύπό τής μοίρας καί μετά πάσης ανάγκης προστεταγμέ- 
να ήν αύτώ ταϋτα καί υπηρέτης ήν, ών ή Κλωθώ προσέταττε». Περί τούτου «Κ ω νστ. Γ . Γαρδίκα. 
’Εγκληματολογία. Τόμος Β'. Τεύχος Α '. Άθήναι. 1947.» σ. 283.

Παρ’ Όμήρω γίνεται λόγος καί περί πλαστίγγων, έν αις έζυγίζοντο αί τύχαι τών άνθρώπων 
(χρύσεια πατήρ έτίταινε τάλαντα) Θ. 69 X  209.

9. «Claude Fauriel. Δημοτικά τραγούδια τής συγχρόνου 'Ελλάδος. Εισαγωγή Νικολάου 
Α. Βέη. Μετάφρασις ’Απ. Δ. Χατζηεμμανουήλ. Άθήναι 1956.» σ. 49 έπ.: «Προσωποποίησις. 
Τά στοιχειά. Αί μοΐραι. Ευφημισμός.».
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μένη έν ουρανία βίβλω, όριζόύση τήν πορείαν των πάντων έν τη οικουμένη ( 10).
5. Τούτων όμως ούτως έχόντων, άποβαίνει πλέον οφθαλμοφανές το συμπέρα

σμα ότι δεν είναι δυνατόν λογικώς νά συμβιβασθή ή άρχή τής έτεραρχίας προς οίαν- 
δήποτε έννοιαν άσκήσεως άγώνος έκ μέρους των άνθρώπων επί τής γής ταύτης κατά 
τήν διάρκειαν τής ζω ή ς των.

Καί τούτο, διότι προϋπόθεσις άφευκτος τής άσκήσεως ά γ  ώ ν ο ς έκ μέρους 
τής άνθρωπότητος είναι ή ύπαρξις δ υ ν α τ ό τ η τ α ς  τής έπιδράσεως τής δράσεως 
αύτής επί τήν πορείαν τής ζωής της. ’Εάν όμως ήθελεν ύποτεθή ότι ούδεμία τεχνητή 
ενέργεια είναι ικανή νά άλλοιώση τήν έκ τής αιτιοκρατικής νομοτελείας καθωρισμένην 
ιστορικήν πορείαν του κόσμου των άνθρώπων, έν τοιαύτη περιπτώσει οίοσδήποτε 
αγών, ασκούμενος ύπό τής άνθρωπότητος, θά άπέβαι,νε π ε ρ ι τ τ ό ς  καί μ ά 
τ α ι ο ς .  ’Από τής σκοπιάς ταύτης, κρίνοντες τήν άνου έκτεθεϊσαν θεωρίαν τής 
έτεραρ/ίας, καταλήγομεν εις τό πόρισμα ότι οί άποδεχόμενοι τήν μοιρολατρικήν 
άντίληψιν, ήτοι τήν μηχανικήν νομοτέλειαν τής πορείας τής ζωής τής άνθρωπότη
τος, εάν ήθελον νά ώ σι συνεπείς προς τήν τοιαύτην των πίστιν, θάήδύναντο βεβαίως να 
δε/θώσιν ότι ή άνθρωπότης δύναται τό πολύ νά άσκή μόνον ένστικτώδη μηχανικόν 
καί ούχί έλεύθερον ένσυνείδητον άγώνα επί τής γής έν τή ζωή υπέρ ενός καλυτέρου 
μέλλοντος. Δ ιό τι άγων εναντίον των μοιραίων δεινών ή ύπέρ μή μοιραίας ευτυχίας 
είναι μάταιος καί άρα περιττός, δεδομένου ότι «τήν πεπρωμένην ούδ’ άν εις έκφύγοι».

'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην μνημονεύομέν τον Spengler, οστις, ών συνεπής 
προς τήν πίστιν του ταύτην εις τό «μοιραΐον» (Schicksal), παρατηρεί ότι κυρίως 
εΐπεΐν δεν δυνάμεθα νά έπιτύχωμέν τ ι περισσότερον ή νά λάβωμεν άπλήν γνώσιν τού 
τοιούτου μοιραίου(Χ1) .

6. Κ α τ ’ εξοχήν τήν άνεξαρτησίαν τής άνθρωπότητος άρνεΐται καί ή φιλοσοφία 
του ύ λ ι σ μ ο υ (Materialismus, «ματεριαλισμός») ( 12) .

Πρόκειται περί τής κοσμοθεωρίας, ήτις άνάγει τήν πραγματικότητα ολοκλη
ρωτικούς εις τήν ύλην καί εις δυνάμεις, αίτινες είναι παντελώς ύποτεταγμέναι εις 
τούς νόμους τής όλης. Μηχανοκρατική άντίληψις τής φύσεως καί τής άποτελούσης 
φύσιν άνθρωπότητος, διψούσα, όπως άπαντα τά φαινόμενα του κόσμου, άρα καί τά 
άνθρώπινα, επομένως δέ καί τά ψυχικά, έρμηνεύση βάσει των νόμων τής κινήσεως των 
φυσικών ύλικών άτόμων.

Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην οί ύλισταί πιστεύουσιν ότι είναι καιρός πλέον ή 
διαφωτιζόμενη άπό τής άπόψεως ταύτης άνθρωπότης άφοσιωθή εις τά πραγματικά, 
ήτοι εις τά  υλικά καθήκοντα του έπί τής γής βίου της. Σκοπός των είναι ή έν τή 
ψυχή τής άνθρωπότητος «άφύπνισις τής αγάπης προς τήν φύσιν καί τήν ΰλην καί 
η καθοδήγησις εις τήν χαράν, τήν οποίαν χαρίζει ή φυσική, ή υλική ύπαρξις, αί 
άπολαύσεις αύτής καί τά  καθήκοντα, τά  όποια έπιβάλλει»(13) .

7. Ά λ λ ’ ομοίως τήν άνεξαρτησίαν τής άνθρωπότητος άρνεΐται ή διαφέρουσα

10. «Αύ τό  ήταν τό κισμέτι του», «σάν έχεις κισμέτι, όλα σου έρχονται βολικά». (Λέξις 
αραβική «κ ισμ έτ»). Τό «ρ ιζικό».

Μ . Πρβλ. «Π . Μελίτη. Για  νά γίνη ό έλεγχος. Περιοδ. « ’Ακτίνες». Τεύχος 166. Άθήναι. 
1955.» σ. 481 έπ.: «"Ο μως αύτό τό «πεπρωμένο» (δυσάρεστο ή εύχάριστο), αυτή-τήν «μοίρα» 
(καλή ή κακή) καμμιά εμπειρία δεν τήν παρουσίασε στον άνθρωπο. Είναι παρμένη a priori, ή 
καλύτερα είναι πίστεως πρότασις. Μιας πίστεως—έρζάτς, πού προσφέρεται σάν παραδοξολογία 
μάλλον, παρά γιά  νά τήν πάρης στά σοβαρά.».

12. Έ κ  τις  σχετικής βιβλιογραφίας: «Th . L. Haring. Die Materialisierung des Geistes 
1919.», «L .  W oltm ann. Der historische Materialismus. 1900.». «Α . Willwoll. Seele und 
Geist. 1938.» (2 und 10. kap.), «Hans Driesch. Die Ueberwindung des Materialismus. Zu
rich. 1935.».

13. «Νικολάου Ί .  Λούβαρι. ’ Ιστορία τής φιλοσοφίας. Τόμος Β'. Άθήναι. 1938.» σ, 194,
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από τίνος άπόψεως του ύλισμοΰ φιλοσοφία του ν α τ ο υ ρ α λ ι σ μ ο ύ  (natu 
ralismus) (14).

Αΰτη παραδέχεται μέν ότι τής φυσικής καί υλικής διαφέρει μία ψυχική και 
πνευματική πραγματικότης, ούχ’ ήττον, παραγνωρίζουσα τήν ιδιοτυπίαν του ψυχι
κού καί πνευματικού βίου, έρμηνεύει ταύτην εκκινούσα έκ τω ν  νόμων τής υλικής φύ- 
σεως. Βλέπει καί έρμηνεύει τήν φύσιν τής άνθρωπότητος «τρόπον τινά έκ τ ω ν  
κ ά τ ω » ,  έκ τής φυσικής υλικής της πλευρας(15). Επειδή δέ τά  πάντα έν τή υλική 
φύσει ύπόκεινται εις μίαν νομοτέλειαν καί αιτιοκρατίαν, καταλήγει ό naturalismus 
εις τήν άρνησιν τής έλευΘερίας τής άνθρωπότητος έν τω  κύκλω τής ψυχικής καί πνευ
ματικής πραγματικότητος.

Καί τοιουτοτρόπως 6 naturalismus είδικώς εις τό πρόβλημα τής ανεξαρτη
σίας του γένους των άνθρώπων αποβαίνει άναγκαίως μηχανοκρατία, αιτιοκρατία 
(Deteminismus) (16).

8. Ά ρ α  ύπό τό κράτος των άντιλήψεουν τής έτεραρχίας, μετατρέπεται ή .άν- 
θρωπότης εις άνευ τίνος έλευΘερίας «ρ ο μ π ό τ »  καί π α ί γ  ν ι ο ν  τ ω ν  φ υ 
σ ι κ ώ ν  ν ό μ ω ν  καί των φυσικών δυνάμεων.

III. ’Α ρ χ ή  τ ή ς  α ύ τ  α ρ χ ί α ς.— 1. ’Αντίθετος ή «αρχή τής αυταρ
χίας» (Indeterminismus). Αΰτη, ύποστηρίζουσα ότι ή άνθρωπότης κέκτηται θεό
θεν έν έαυτή δύναμιν εύγενεστάτην καί δραστηρίαν προς αύτάρκη δράσιν, τήν ύπό 
τοΰ Άριστοτέλους δηλουθεΐσαν «έ  ν τ  ε λ έ χ ε ι α ν», καταλήγει εις τήν πίστιν 
ότι ή άνθρωπότης παρέχει ή ιδία νόμον εις έαυτήν, διαχαράσσει έλευθέρους καί άνευ 
δεσμεύσεων έξ αιτιοκρατικών άλύσεων, δηλονότι έντεάιώς αύτόνομος, τήν πορείαν 
τής ζωής της.

'Η  δέ θεία προέλευσις τής τοιαύτης δυνάμεως τής άνθρωπότητος προς αύτο- 
καθορισμόν σημειοϋται καί ύπό τών χριστιανικών πηγών : « ’Εάν ούν ό υιός ύμας 
έλευθερώση, όντως έλεύθεροι έσεσθε»(17). « Ό  δέ Κύριος τό  Πνεΰμά έ σ τ ιν  ού δ ε τό  
Πνεύμα Κυρίου, έκεϊ έλευθερία»(18).

2. ’Εκ τών λεχθέντων προκύπτει ότι ή άρχή τής αύταρχίας ούχί απλώς συμβι
βάζεται προς τήν εννοιανν τής άσκήσεως άγώνος έκ μέρους τουν άνθρώπων, άλλα καί 
ά π α ι τ ε ϊ  παρ’ αυτής, όπως άγωνίζηται έν τή ζωή. Ά  γ  ώ ν α, ον έτόνισεν ώς 
αίτημα, καί ό Jaspers (19) .

3. 'Η  άρχή τής αύταρχίας είναι.ή άρχή, ήτις πιστεύει ότι ή άνθρωπότης, κε- 
κτημένη θεόθεν δ ύ ν α μ ι ν  α ύ τ ο  κ α θ ο ρ ι σ μ ο ύ  (έν άρχή μέν καί κατά τήν 
πρωτόγονον φάσιν τής έξελίξεως αυτής άσυνειδήτως, μεταγενεστέρους δέ καί σύν 
τή πνευματική άναπτύξει αυτής ένσυνειδήτως), άνέκαθεν ήγωνίσθη καί εξακολουθεί 
άείποτε έλευθέρως άγωνιζομένη ύπέρ τών μελλόντων. Είναι άρα η θ ι κ ώ ς  ύ π ε ύ - 
θ υ ν ο ς διά τήν ποιότητα καί τών μ,έσουν καί τοΰ σκοπού τής αγωνιστικής της δρά- 
σεως.

'I I  θεία πρόνοια έχάρισε κατά ταΰτα σκοπίμως εις τήν ανθρωπότητα ευγενεΐς 
ιδιότητας καί δυνάμεις, ίνα αΰτη, ώς οιόν τε  ευδόκιμους καί δραστήριους, έργασθή

14. Έ κ τής σχετικής βιβλιογραφίας: «Α . Μ. Weiss. Natur und Uebernatur. 4. ΑυίΊ. 1907.»
15. Σχετικώς «Johannes Hessen. To νόημα τής ζωής. Μετάφρασις έκ τής γ ' γερμανικής 

έκδόσεως έτους 1947 ύπό Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου. Άθήναι.» σ. 37.
16. Είδος «Biologismus». Σχετικώς «W alter Brugger S. J. Philosophisches W orterbuch. 

3. Aufl. Freiburg. 1950.» σ. 228 έπ.
17. Εύαγγέλιον κατά Ίωάννην η' 36.
18. Παύλου τοΰ ’Αποστόλου Β' προς Κορινθίους έπιστολή, γ' 17, 18.
19. Τέσσαρα τά αιτήματα κατά Jaspers: άγών, ένοχή, πόνος, θάνατος.
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Η Φ Ο Ν Ι Σ Σ Α  ΤΩΝ Κ Ι ΝΕ Ζ Ω Ν

Ύ —ο τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ  Λ Ε Ω ΤΣΑΚ Ο Υ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Γενική κατακραυγή έπηκολούθησε τήν πρώτη δίκη τής Τ  αμάρας καί 6 Τύπος 
έψαλε πάλι τά  έξ άμάξης γιά το χάϊδεμα των ενόρκων μέ τήν ετυμηγορία τους για 
τήν φοβερή καί τρομερή φόνισσα καί γράφτηκαν, όπως σέ κάθε μια επιεική άπόφα- 
σι, τοϋ κόσμου τά  σχόλια γιά τή «χρεωκοπία» τοϋ θεσμού τώ ν ’ενόρκων καί για τήν 
λήψι μέτρων νά άποφεύγωνται τέτοιου είδους αποφάσεις άντιβαίνουσες εις τό δη
μόσιο αίσθημα. Καί ή πρώτη δίκη τής Ταμάρας ήταν μιά άπό τις αφορμές νά κα- 
θιερωθή υστέρα, ότι τό δικαστήριο των συνέδρων νά έχη δικαίωμα νά χαρακτηρι- 
ζη εσφαλμένη τήν ετυμηγορία των ένορκων όταν αυτοί άθώωσαν ένα κατηγορού
μενο άντίθετα μέ τά  στοιχεία πού προκύψανε άπό τήν διαδικασία. Καί αύτή ή διά- 
ταξις ισχύει καί σήμερα γιατί μπήκε στον νέο κώδικα τής Ποινικής Δικονομίας που 
έγινε στά τελευταία χρόνια.

Καλά όλα αυτά, άλλά στο μεταξύ τί γινότανε ; "Οπως είπαμε ή Εισαγγελία 
των Έ φ ετώ ν κρατούσε «ρεζέρβα» τήν δίκη γιά τό δεύτερο έγκλημα τής Ταμάρας, 
τήν δολοφονία τοϋ δράστου του πρώτου εγκλήματος Κόλια καί τήν δίκη αύτή τήν 
προσδιώρισε άμέσοτς ύστερα άπό ένα μήνα καί κάτι μέρες, στο Κακουργιοδικεΐο 
Πειραιώς αύτή τή  φορά. Καί αύτό για τί τό Κακουργιοδικεΐο Πειραιώς έφημίζετο 
εκείνα τά  χρόνια γιά  τήν αύστηρότητά του καί γιά τις σωστές ετυμηγορίες πού έ
βγαζαν οί Πειραιώτες ένορκοι. 'Η  δευτέρα δίκη έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 1928, 
στον Πειραιά, μέ κατηγορουμένους, γιά φόνο έκ προμελέτης του Κόλια, τήν Ταμά- 
ρα θυγατέρα Θ. Γκολόμποβα καί μέ συνεργούς τούς Τσάν-Κού-Λίν (Νίκο Κο- 
ράκη), Λιού-Πάου-Χού (Μιχαήλ Π ιτσιλή) καί Λή-Χού-Τσίν (Βάνια). 'Ο Βάνιας 
πού άπουσιάζει καί δικάζεται ερήμην, ήταν ώς γνωστόν ό μετά τον φόνο τοϋ Κό
λια ερωμένος τής Ταμάρας, τον όποιον όμως αύτή, όπως είπαμε, παράτησε κατό
πιν καί τά  έφτιαξε μέ τόν Κοράκη, τον έροτμένο τής ’Αναστασίας, πού κι’ αυτόν 
θά έβαζε ίσως νά ξεπαστρέψη τόν Βάνια αν ή ερωμένη του ή ’Αναστασία Καραγ-

ύπέρ αγαθού καί άνωτέρας πνοής μέλλοντος καί προσεγγίσεώς της προς τελείωσιν.
4. ’Εντεύθεν ό πόθος τών άνθρωπίνοτν τέκνων τής γής «προς τό μακρυνόν», 

προς τό ’Επέκεινα :
«Π άντα  λαχταρά τό μακρυνό ή καρδιά

Προς τό μακρυνό νά πετάξη γυρεύει.
Νά λυτρωθή άπό τόν εαυτό της ζητά».

Κατά δέ τόν ωραιότατου στίχον τοϋ Jorgen Moe :
«Κ α ί στήν ψυχή σου υπάρχει μία άκρη 
άπό χρώμα γ α λ ά ζ ι α ς  λαχτάρας»
(ούρανοΰ) ( 20)

(Συνεχίζεται.)

20. Άναφέρεται υπό «Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου. Ή  χριστιανική κοσμοθεωρία. ’Έκδ. Άπο- 
στολικής Διακονίας. Άθήναι. 1949.» σ. 140.
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νη με τήν ζηλοτυπία της δεν άποκάλυπτε όλη αύτή την συμμορία των Κινέ- 
ςων, τά δύο της κακουργήματα καί τά σχεδιαζόμενα άκόμα.

II δίκη άρχισε μέ φοβερό κρύο εκείνο τό χειμωνιάτικο πρωινό στον Πειραιά 
και Πρόεδρός τού δικαστηρίου των συνέδρων ήταν τότε ό Πρόεδρος των Πρωτοδι
κών Ευάγγελος Βασιλείου, δικασταί οί πρωτόδικα! κ.κ. Σοΰρλως καί Παγουρόπου- 
λος και Εισαγγελεύς ο Χαλκιάς. Ό  Πρόεδρος καλεΐ τούς κατηγορουμένους στην 
αΡ)Ά Τ''α τ ήν διαπίστωσι τής ταυτότητάς τους καί ρωτά την Ταμάρα.

Πρόεδρος: Τί τον έκανες τον άντρα σου Ταμάρα ;
Η Ταμάρα, πάντα σαγηνευτική, στα μαύρα ντυμένη καί μέ τό μαύρο μαν

τήλι ριγμένο στο κεφάλι της, σηκώνεται όρθια στο εδώλιο, ξαμπολάει τά  κλάμμα- 
τα καί ψιθυρίζει :

—ΓΙέφανε (Πέθανε) κύριε.
Πρόεδρός : ’Ά σε τά κλάμματα τώρα. ’Έπρεπε νά κλάις όταν τον σκότωνες.
Ο συνήγορος τής Ταμάρας κ. Βασιλάτος έξανίσταται καί προκαλεΐ ζωηρό 

επεισόδιό μέ τό όποιο καί άρχίζει ή δίκη.
Βασιλάτος: Διαμαρτύρομαι κ. Πρόεδρε, ή Ταμάρα γιά  τό ποώτο έγκλημα 

ήθωώθη.
Πρόεδρος : ’Όχι καί ήθωώθη κ. συνήγορε. Κατεδικάσθη δύο χρόνια φυλακή.
Βασιλάτος : Σύμφωνοι. ’Ό χι γιά δράστις όμως, άλλα γ ια τί δέν κατήγγεΛε 

τό έγκλημα καί τον δράστη.
Πρόεδρος : Νά νομιμοποιηθούν οι κ.κ. συνήγοροι παρακαλώ.
Καί οι συνήγοροι νομιμοποιούνται. 'Η  Ταμάρα διορίζει γιά  συνηγόρους της 

τον κ. Βασιλάτο, τον κ. ’Άγγελο Τσουκαλά καί τον κ. Φοίφα. Οί τρεις Κινέζοι 
έναν, τον Ί  ρικκαΐο καί εμφανίζεται γιά νά έξετασθή ή πρώτη μάρτυς κατηγορίας, 
ή Αναστασία Καραγλάνη, ή ερωμένη τού Κοράκη καί καταδώσασα τά  εγκλήματα. 
Κρατάει στην άγκαλιά της τό μωρό της καί αύτό κρατάει στο ένα του χεράκι ένα 
κλειδί μεγάλο καί παίζει μ’ αύτό καί στό άλλο ένα κουλούρι πού τό μασουλάει. 
Τό Έλληνοκινεζάκι, παρά τήν άκαθαρσία πού τό δέρνει, είναι άρκετά συμπαθητι
κό. Ό  πρόεδρος όμως δέν συγκινεΐται από τά τρυφερά βλέμματα πού τού ρίχνει 
ή μητέρα του, αλλά διατάσσει τήν Αναστασία νά άφήση έξω  από τήν αίθουσα τό 
μωρό της σέ κάποια γυναίκα καί νά έλθη μόνη της γιά νά έξετασθή. Ά φ η γε ΐτα ι 
τήν σκηνή τού φόνου τού Κόλια άπό τήν Ταμάρα, άλλά καταθέτει τε?νείως διαφορε
τικά άπό όσα είχε πή στήν προανάκρισι, στήν χωροφυλακή, στήν κυρία άνάκρισι, 
στον άνακριτή καί τώρα στήν δίκη. Μά καί στήν διαδικασία άκόμα άλλοιώς τά  περι
γράφει στον Πρόεδρο, προσθέτει καί άλλες λεπτομέρειες όταν τήν ρωτούν οι δι- 
κασταί καί ό Εισαγγελεύς καί συμπληρώνει μέ τις έρωτήσεις πού τής κάνουν οί 
ένορκοι. Καί ό κ. Πρόεδρος :

— Τώρα πάς νά τά μπαλώσης καί κοιτάζεις γιά νά σώσης τον άντρα σου.
'Η  ’Αναστασία πραγματικά πάει νά τά μπαλώση καί γιά νά δικαιολογηθή

λέει :
— Κύριε Πρόεδρε. "Οταν ή Ταμάρα τού άρπαξε τό πιστόλι καί τον κτύπησε 

μέ αύτό στό κεφάλι καί έπεσε κάτω στό πάτωμα καταματωμένος, έγώ  λιποθύμη
σα καί δέν καλοξέρω τί έγινε.

Πρόεδρος : Και αύτό γιά τήν λιποθυμία γιά πρώτη φορά μάς τό ξεφουρνί
ζεις. Εμπρός όμως εξακολούθησε.,..

Μάρτυς : Καθόμαστε τότε στό σπίτι τής κυράς Βασιλικής, κοντά στής Τ α 
μάρας πού έμενε σέ άλλο δωμάτιο πρώτα μέ τον Μίσα καί όταν αυτόν τον σκότωσε, 
μέ τον φονηά του τον Κόλια. "Υστερα άπ’ αύτόν πήρε έρωμένο τον Βάνια καί έμεινε 
μαζί του. Τέτοια ήταν. . .

Πρόεδρος : ’Εμπρός. Πώς σκοτώσανε τον Κόλια.
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Μάρτυς : Μ ίταν νύχτα. ’Εγώ  ήμουνα στην κάμαρά μου ξαπλωμένη γιατί δτι 
είχα γεννήσει το  μωρό μου καί ήμουνα λεχώνα. Μέσα στην κάμαρα, έκτος άπό τον 
άντρα μου τον Κοράκη, ήταν καί ό Πιτσιλής καί ό Βάνιας. Ξαφνικά άνοιξε ή πόρτα 
καί μπήκε μέσα ή Ταμάρα. Κάτι είπε ιδιαιτέρως ρούσικα στον Βάνια. Μετά ή Τα
μάρα στάθηκε πίσω  ακριβώς άπό την πόρτα καί παραμόνευε.

Πρόεδρος : Ποιόν παραμόνευε ;
Μάρτυς : Τον Κόλια φαντάζομαι πού μπήκε μέσα ύστερα άπό λίγα λεπτά 

τής ώρας. "Οταν μπήκε ό Κόλιας έκανε μιά ύπόκλισι μπροστά στο μέρος πού ήταν 
οί άγιες εικόνες. Σαν νά ήθελε νά χαιρετήση μέ σεβασμό τά  εικονίσματα πριν κά
νη κάτι. "Υστερα έβαλε τό δεξί του χέρι πίσιο στην τσέπη, άλλα ή Ταμάρα πρόλα
βε. Του έπετέθη ξαφνικά άπό πίσω καί τοΰ πήρε τό πιστόλι καί μέ αυτό τον χτύ
πησε μέ πολύ μεγάλη δύναμι στο κεφάλι. Αυτόν τον πήραν τά αίματα. . . Ζαλί
στηκε καί έπεσε. Τ ό τε  ό Βάνιας ρίχτηκε άπάνω του καί τον χτύπησε μέ λύσσα. . . 
Καί μετά δέν ξέρω τ ί  έγινε γιατί έλιποθύμησα άπό τήν τρομάρα μου.

Πρόεδρος : Πρόσεξε Τασία γιατί λές ψέμματα καί θά σέ βάλω φυλακή. Εί
χε βγάλει τό πιστόλι δ Κόλιας άπό τήν κολότσεπη τοΰ πανταλονιού του ή ή Ταμάρα 
τοΰ τό έβγαλε άπό τήν τσέπη καί τον χτύπησε μ’ αύτό ;

Μάρτυς : Ε ίχε βάλει τό χέρι στήν κολότσεπη. 'Η  Ταμάρα τοΰ έβγαλε τό 
πιστόλι καί μ.’ αύτό τον χτύπησε.

Πρόεδρος : Οί άλλοι Κινέζοι τον χτυπήσανε ;
Μάρτυς : "Οχι. 'Ο  Κοράκης, ό άντρας μου καί ό Πιτσιλής ήταν άλλως τε 

μεθυσμένοι. Μόνο δ Βάνιας ήταν ξεμέθυστος καί τον χτύπησε. ’Αλλά καί αυτός τον 
χτύπησε μετά τήν Ταμάρα.

Πρόεδρος : "Ο ταν συνήλθες Τασία τ ί  είδες ;
Μάρτυς : 'Ο  Κόλιας ήταν σκοτωμένος πια καί κάτω στο πάτωμα τής κά

μαρας, πλημμυρισμένος άπό αίματα καί μέ χυμένα τά μυαλά του. Ή  μικρή κάμα
ρα γεμάτη άπό αίματα. Μονάχα τό κρεβάτι τό δικό μου πού ήμουν λεχώνα δέν είχε 
αίματα. 'Η  Ταμάρα ήταν ατάραχη μονάχα καί άρπαξε τρεις τέσσερες κουβέρτες 
παληές καί τύλιξε μέσα σ’ αυτές τό σκοτωμένο πιά Κόλια καί έδεσε τό πτώμα 
του μέ ένα σχοινί.

Πρόεδρος (διακόπτων) : Τον έκανε πακέτο δηλαδή.
Μάρτυς (συνεχίζουσα) : Μάλιστα.
Πρόεδρος : Κ α ί μετά ;
Μάρτυς : Μ ετά  τό  έκοψε στον ώμο του ό Κοράκης καί πήγε καί τό πέταξε 

μακριά στή θάλασσα.
Πρόεδρος : Πολύ μακριά άπό τό σπίτι σου ;
Μάρτυς : ’Α ρ κ ε τά . . .
Πρόεδρος : ΜΙ Ταμάρα δέν σοΰ είπε ύστερα γιατί σκότωσε τον Κόλια/
ΜΙ ’Αναστασία, σκόπιμα καί γιά νά ένοχοποιήση άκόμα πιο πολύ τήν/Τα

μάρα, δέν είπε πιά τίπ ο τε  δτι δ Κόλιας σκόπευε νά σκοτώση μέ τό πιστόλι τούς 
Κινέζους πού έκαναν συμβούλια καί διαβούλια γιά νά τον καταδώσουν γιά τό έγ
κλημα τοΰ Αύγοΰ, άλλά είπε :

Μάρτυς : 'Η  Ταμάρα μοΰ είπε δτι τον σκότωσε γιατί δ Κόλιας έπρεπε νά 
φύγη άπό τον κόσμο, γ ια τί ήταν ένα άχρηστο κορμί.

Πρόεδρος : Μ ά άφοΰ τον άγαποΰσε καί έμενε μαζί του καί άφοΰ είχαν συν- 
δεθή μαζί; μέ τό  πρώτο έγκλημα, γ ια τί νά τον σκοτώση ;

Ή  άπάντησις ήταν καταπέλτης γιά τήν Ταμάρα, γιατί ή Αναστασία έδωσε
Αποστομωτική άπάντησι. (  ̂ , , , , , ,

Μάρτυς : Τον έσκότωσε γιά τό χατήρι τοΰ Βάνια πού τον αγαπησε μετά τον
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Κολια. 0  Βάνιας τής είχε τάξει δτι θά τής έπαιρνε καναπέ καί καινούργια καλά 
έπιπλα.

Πρόεδρος : Σου τά είπε αυτά ή Ταμάρα ;
Μάρτυς : Άμέ ; ψέμματα θά πώ ;
"ύστερα δμως αντιφάσκει εύθύς αμέσως προς τον ’ίδιο τον εαυτό της ή Κα- 

ραγλανη, γιατί ενώ είχε πή πάρα πάνω δτι τό δεύτερο έγκλημα, ή δολοφονία του 
Κολια, έγινε γιά χατήρι τοϋ νέου άγαπητικοΰ της, του Βάνια, είπε συνεχίζουσα δτι 
ό Βάνιας τήν άλλη μέρα έφυγε. Καί ό Πρόεδρος.

Πρόεδρός (μέ κατάπληξι) : ’Ά ντε  τώρα νά βρής άκρη καί νά βγάλης συμ
πέρασμα.

Παρ’ δλα αύτά ή έξέτασις συνεχίστηκε καί ό Πρόεδρος ρώτησε.
Πρόεδρος : "Οταν μετά τό δεύτερο έγκλημα Τασία, ή Ταμάρα έμεινε μέ 

σένα καί μέ τον άντρα σου, τί άντελήφθης ;
Μάρτυς : 'Η Ταμάρα έκλεψε τήν αγάπη του άντρα μου καί τά  έφτιαξε μα

ζί του. Καί ένα άπόγευμα, πού μπήκα ξαφνικά στην κάμαρα, τούς είδα νά κάνουν 
χειρονομίες καί άπ’ αύτές τά κατάλαβα δλα. Έπήγα αμέσως τό τε  στην ’Αστυνομία 
και καταφερα να βγάλω την Ταμαρα άπό τό δωμάτιό μας. Μά ό άντρας μου τήν 
ακολούθησε καί πήγε μαζί της.

Πρόεδρος : Πήγες καμμιά μέρα στο νέο τους δωμάτιο καί έκανες φασαρία ;
Μάρτυς : Ναι έπήγα καί τούς πέταξα άπ’ έξω μιά πέτρα. ’ Η ταν βλέπετε 

μέσα ο άντρας μου μέ τήν λεγάμενη του. Μέ τήν μάγισσα τήν Ταμάρα. (Γ έλω τες ).
( Πρόεδρός : Ποτέ και γιατί πήγες στην ’Αστυνομία, δηλαδή στήν Χωροφυ

λακή, γιά νά καταγγείλης γιά τά εγκλήματα ;
Μάρτυς : Στήν αρχή δεν πολυέδωσα σημασία καί έκανα μονάχα μικροκαυ- 

γαδες, γιατί ήμουνα, βέβαιη δτι τό καπρίτσιο τής Ταμάρας δεν θά βάσταγε πολύ 
και ότι ο Νίκος μου θά ξαναγύριζε πάλι πίσω σέ μένα καί στο παιδάκι μας. Μά 
ύστερα κατάλαβα δτι ή Ταμάρα έβαλε πλώρη καί γιά τρίτο έγκλημα. Θά σκότωνε 
έμένα. καί τον άντρα μου.

Πρόεδρος : Δηλαδή θέλεις νά μας πής δτι ή Ταμάρα θά σκότωνε έσένα γιά 
να μεινη μόνη μέ τον Κοράκη, τον άντρα σου.

s Μάρτυς : ’Όχι. Τον άντρα μου τον είχε γιά φίλο καί δεν θά ήταν άνάγκη 
γι’ αυτό. Άλλα τον είχε βαρεθή πιά καί τά  είχε φτιάξει μέ τον Βάνια καί θά έβα-

“υνομια.
Πρόεδρός (προς τούς ενόρκους) : Πραγματικά ή Καραγλάνη στήν δευτέρα

καταθεσι της άναφέρει δλα αύτά πού λέει καί σήμερα. Φαίνεται δμως δτι πραγμα
τικά ̂ η ζήλεια την παρακίνησε νά τά πή καί νά άποκαλύψη τούς δράστας καί των 
δύο εγκλημάτων.

tΕνορκος : Ποσους μήνες μετά τό δεύτερο έγκλημα, τον φόνο του Κόλια, 
πήγε ή Τασία στήν ’Αστυνομία καί τά είπε ;

, Πρόεδρος : Χρονολογίες άσφαλεΐς γιά τό δεύτερο έγκλημα δεν έχομε. Περί
που οκτώ μήνες μετά τό έγκλημα τοϋ Αύγοΰ έγινε τό δεύτερο. 'Η  δολοφονία τοΰ 
δράστου τοΰ πρώτου τοΰ Κολια. Καί πέντε μήνες μετά τά κατήγγειλε ή Καραγλάνη.

Ενας συνήγορος έρωτα την μάρτυρα γιατί άφοΰ ή Ταμάρα, όπως 7̂ ένε καί 
όπως ̂  κατηγορεΐται, ήθελε να σκοτώση τον Κόλια, δταν τοΰ άρπαξε τό πιστόλι 
δεν τον επυροβολησε μ αυτό, αλλα τον εκτύπησε καί τον έτραυμάτισε ; "Αν ήθε
λε πραγματικά να τον σκοτώση δέν θά ήταν καλύτερα γ ι’ αυτήν νά τον πυροβολήση ;

'Η  Καραγλάνη δέν τά χάνει μέ τήν ξαφνική αύτή έρώτησι, αλλά άποστοαώ- 
νει τόν ένορκο καί άπαντά. (Συνεχίζεται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ  ΕΦ-ΜΠΤΑί
Έ κ  του βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον

----- Χ ο υ ά ιτχ ε ν τ  « Ή  ιστορία τοϋ F .B .I.», κατά μετάφρασιν__________________
τ ο ϋ  Ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς  κ . Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  Β Ο ΓΙΑΤΖΗ  (Συνέχεια άπό τό 

-------------------------------  ------------------------------------------------------—— προηγούμενο)

Τον ’Οκτώβριο τοϋ 1950, το F B I ύπέβαλε στον ύπουργό δικαιοσύνης μιά ά- 
ναφορά άπό 660 σελίδες, πού περιείχε στοιχεία στηρίζοντα τις απόψεις τοϋ 'Ομο
σπονδιακού Γραφείου ’Ερευνών, ότι δηλαδή τό κομμουνιστικό κόμμα ήταν μιά 
δρώσα κομμουνιστική όργάνωσις. Βάσει τής άναφοράς αυτής,' ό Κλάρκ ζήτησε άπό 
τό  Συμβούλιο ’Ελέγχου την έκδοσι άποφάσεως για νά καταγράψη τό κόμμα σύμ
φωνα μέ τό «νόμο περί εσωτερικής ασφαλείας». Τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας έξήτα- 
σε τό θέμα καί στις 20 ’Απριλίου έξέδωσε την άπόφασι, δτι τό κομμουνιστικό κόμμα 
ήταν κομμουνιστική όργά.νωσις πού «έγαλουχεϊτο» άπό τήν Σοβιετική "Ενωσι. Τότε 
διετάχθη ή καταγραφή του κόμματος άπό τό υπουργείο δικαιοσύνης.

'Η  Κεντρική ’Επιτροπή τοϋ κόμματος άρνήθηκε έπίμονα νά συμμορφωθή 
μέ τήν διαταγή καί κατεφέρθη κατά τοϋ νόμου, ώς αντισυνταγματικού, υποβάλλον
τας ταυτοχρόνως έ'φεσι προς τό άναθεωρητικό δικαστήριο των ‘ Ηνωμένων Πολι
τειών. Τό δικαστήριο δμως τοΰτο έτάχθη ύπέρ τοϋ νόμου, τον όποιο έκρινε ώς συν
ταγματικό καί έπεβεβαίωσε τήν άπόφασι τοϋ Συμβουλίου ’Ελέγχου. Ή  άπόφασις 
έφεσιβλήθη καί πάλιν άπό τό κόμμα στο άνώτατο δικαστήριο, το όποιον άφοΰ με
λέτησε τήν ύπόθεσι, έπέστρεψε τό φάκελο στο Συμβούλιο ’Ελέγχου γιά νά ένεργή- 
ση τα  δέοντα, σ τις 30 ’Απριλίου 1956.

Τό επόμενο ισχυρό πλήγμα κατά τοϋ κόμματος κατεφέρθη, όταν τό 1954 ό 
πρόεδρος Ά ι'ζενχάουερ υπέγραψε τό νόμο «περί ελέγχου κομμουνιστών», ό όποιος 
μεταξύ τώ ν  άλλων, παρείχε τό δικαίωμα στον υπουργό δικαιοσύνης νά καταγγέλ- 
λη στο Συμβούλιο ’Ελέγχου κάθε όργάνωσι πού τυχόν θά διεπνέετο άπό κομμου-
μουνιστικές άρχές.

’Από τήν δλη έρευνα του F B I καί άπό τά συγκεντρωθέντα στοιχεία, διεπι- 
σ τώνετο δτι τό  κόμμα ήταν ένας συνεχής καί άδιάλειπτος κίνδυνος. Ή τα ν  τυφλά 
άψωσιωμένο στά  συμφέροντα τής Σοβιετικής Ρωσίας καί τοϋ κομμουνιστικού κό
σμου. ’Εκεί δπου τά  συμφέροντα τώ ν Ηνωμένων Πολιτειών συνεκρούοντο μέ τά 
συμφέροντα τής Σοβιετικής Ρωσίας, τό κόμμα ελάμβανε πάντοτε θέσι στο πλευ
ρό τής Σοβετικής Ρωσίας.

'Ό ταν ό βορειοκορεατικός κομμουνιστικός στρατός εισέβαλε στήν Νότιο Κο
ρέα, στις 25 ’ Ιουνίου 1950, οί κομμουνισταί τών Η Π Α  κατηγόρησαν τήν αμερικα
νική κυβέρνησι καί τήν «Γουώλ Σ τρ ή τ» δτι ήταν υπεύθυνοι γιά τον πόλεμο. Τό Συμ
βούλιο ’Ασφαλείας, τό  όποιο συνεκλήθη άμέσως, έπέρριψε τήν ευθύνη γιά τήν έπί- 
θεσι κατά μήκος τοϋ 38ου παραλλήλου στήν Βόρειο Κορέα, καί τά Ηνωμένα ’Έθνη 
άπεφάσισαν νά βοηθήσουν τήν Νότιο Κορέα γιά νά άνακόψουν τήν προέλασι τών 
βορειοκορεατών. Τήν άπόφασι αύτή οί κομμουνισταί τήν έθεώρησαν ώς «ιμπερια
λιστική έπέμβασι τώ ν  ‘ Ηνωμένων Πολιτειών στήν Κορέα», ενώ ταυτοχρόνως διε- 
κήρυσσαν δτι ή εξωτερική πολιτική τής Σοβιετικής Ρωσίας ήταν «πολιτική άμυ
νας κατά τής άκεραιότητας τώ ν μικρών λαών, πολιτική πού ύπεστήριζε τον άπε- 
λευθερωτικό αγώνα τώ ν  άποικιοκρατουμένων λαών».

’Ενώ οί Η νω μ ένες  Πολιτείες εύρίσκοντο έν μέρει σέ κατάστασι πολέμου, 
λόγω  τής αύξανομένης έντάσεως μέ τήν Ρωσία, τό FB I έπωμίσθηκε ένα πρόσθετο 
φορτίο εργασίας στον τομέα εσωτερικής άσφαλείας. Οί περισσότεροι υπάλληλοί 
του εΐργάζοντο καί άπησχολοΰντο στον τομέα τής κομμουνιστικής δραστηριότητος 
καί κυρίους τοϋ παρανόμου μηχανισμού.
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Ό  Χοΰβερ έπανέφερε έν ίσχύι μερικά άπό τά  έκτακτα μέτρα πού είχαν χ 
σιμοποιηθή μέ τόση έπιτυχία κατά την διάρκεια τού Β' παγκοσμίου πολέμου 
μέτρα, α.ύτά περιελάμβαναν ειδικά σχέδια, συνεργασίας μέ τήν Αμερικανική 
γεώνα καί τις τοπικές αστυνομίες γιά τήν λήψι μέτρων άσφαλείας πολιτικής άμ 
νης.

Κατά τήν περίοδο α.ύτή τής έντάσεως, ή κοινή γνώμη ήταν άπολύτως πε 
πεισμένη δτι σέ περίπτωσι πολέμου μεταξύ Η Π Α  καί Ρουσίας, οί ’Αμερικανοί κομ- 
μουνισταί δεν έπρεπε νά θεωρούνται άξιοι τής εμπιστοσύνης τού έθνους. Γ ιά  τ '  
λόγο αυτό άκριβώς, τό FBI έλάμβα.νε τά κατάλληλα μέτρα γιά νά θέση ύπό έλε 
χο τον παράνομο μηχανισμό καί νά άνακαλύψη όλα. τά  μέλη του.

’Αλλά καί μετά τον πόλεμο τής Κορέας ή δυσπιστία αύτή προς τούς κομμού 
νιστάς δεν διασκεδάσθηκε. Τό 1955, μετά τήν διάσκεψι τής Γενεύης, οί Ρώσοι, 
γέτες άρχισαν νά προπαγανδίζουν ύπέρ τής ιδέας τής «φιλικής συνυπάρξεων <■. 
κομμουνισμού καί τού καπιταλισμού, ΐσχυριζόμενοι ότι τά  δύο συστήματα, 
δυνατόν νά ζήσουν ειρηνικά στον ίδιο κόσμο.

Αυτή ή άτμόσφαιρα επικρατούσε, όταν οί έξαφανισθέντες κομμουνισταί άρ
χισαν ξαφνικά, νά βγαίνουν άπό τά. κρησφύγετά τους καί νά παρουσιάζωνται. 
λη τού κόμματος πού είχαν χαθή γιά πολλούς μήνες, έκαναν ξανά τήν r 
τους, έτοιμοι νά δουλέψουν φανερά γιά. τό κόμμα. Οί πληροφοριοδότες το . αρία ; 
λεγαν οτι πολλοί άπό τούς κομμουνιστάς έπίστευαν ότι τά χαμόγελα τού Κρουώ’ - 
καί τού Μπουλγκάνιν έσήμαιναν πράγματι τήν μείωσι τής έντάσεως στήν Ά μ ε? ' 
κή καί στο εξωτερικό. . LoV

Παράλληλα, τό FB I έλαβε τήν πληροφορία περί τά τέλη τού Γ°:’ τό ίδιο, 
γεσια τού κόμματος προέβαινε σέ άνάλυσι τής λενιστικής θεωρίας, σύμ-ιας άγνω- 
όποια δεν ήταν δυνατή ή «ειρηνική έξέλιξις» καί έπικράτησις τού σοσιά/Λ ός των. 
Ηνοψένες Πολιτείες. Γ ι’ αυτό, τό κόμμα έπρεπε νά καταστρώση τά  μ. ι.φη- 

του σχέδια μέ βάσι τήν άποψι αύτή. ι --
Οί πληροφοριοδότες έλεγαν ότι ή άνάλυσις τής λενιστικής θεωρία? 

γησει τους ηγετες τού κόμματος σέ αδιέξοδο. Μερικοί άπ’ αύτούς ΐσχυ ’'σένα γιά 
έπρεπε νά τηρηθή ή γραμμή «συνυπάρξεως». Τό πρόβλημα όμως ξε 
τον Φεβρουάριο τού 1956, όταν οί κομμουνισταί συναντήθηκαν στήν ανάγκη 
20ο τους συνέδριο. Εκεί, ο Κρουστσεφ καί άλλοι κομμουνισταί ήνέ- ... θά έβα- 
περι τής καταργησεως τής βίας καί περί ειρηνικής συνυπάρξεων Χ τανε  ότι άν 
μέ τον καπιταλισμό σέ όλο τον κόσμο. Κοντά στά άλλα, ό ΚροΓ - . μ. Κ αί γιά νά

«... Στις χώρες όπου ό καπιταλισμός είναι ακόμα ίσχυρόε ” 'α· 
ράστιο στρατιωτικό καί αστυνομικό μηχανισμό, οί προοδευτικές δυνάρ δευτέοα 
νά προβάλλουν σθεναρά άντίστασι. Έ κεΐ ή μετάβασις στο σοσιαλισμό θύ. γ_γμα-’ 
θωθή μόνο μέ σκληρό επαναστατικό αγώνα...μ.

Καί ό Μικογιάν, πρώτος αντιπρόεδρος τού υπουργικού συμβουλίου τής Ά ( . 
βιετικής Ένώσεως, είπε :

«... Μιά ειρηνική έπανάστασις είναι δυνατή, μόνον όταν ή εργατική τ Τ  ’ 
είναι ισχυρή, καλώς ώργανωμένη καί έχει συνείδησι σοσιαλιστική. Σ έ  άλλες πε 
πτώσεις, όπου ή μπουρζουαζία διαθέτει ισχυρή στρατιωτική καί αστυνομική 
χανη, ̂  δεν υπάρχει αμφιβολία οτι χρειάζεται ο ένοπλος αγώνας τού προλ^εταΛ 
για την επικρατησι τού σοσιαλισμού . Γο προλεταριάτο πρέπει νά είναι . καί, 
μασμένο γιά τέτοιες περιπτώσεις...». 1 ·Γ

Καί ό Σουσλώφ, μέλος τής γραμματείας τής κεντρικής επιτροπής τού 
μουνιστικοΰ^κόμματος τής Σοβιετικής Έ νώσεως, ε ίπ ε: '  ̂ ,^ή“ .

«... Σε πολίλές καπιταλιστικές χώρες, όπου οί άντιδραστικές δυνάμεις ή στοά · 
τιωτική και αστυνομική μηχανή είναι έξαιρετικά ισχυρές, ή έπικράτησις τού σ
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. ςολισμού θά Ιπιτευ/θή μόνο μέ την μανιώδη άντίστασι τ&ν εργατικών τάξεων, 
"'-αδή μέ επαναστατικό αγώνα έκ μέρους των εργαζομένων... 'I I  χρησιμοποίησή 
^νικών ή βιαίων μεθόδων δέν θά έξαρτηθή τόσο πολύ άπό τήν έργαζομένη τάξμ 

νσο άπό τήν προβαλλομένη άντίστασι έκ μέρους τής έκμεταλλεύτριας τάξεως, ή 
ποια δέν θα δεχθή πρόθυμα νά στερηθή τον πλούτο της, τήν πολιτική της δύναμι 

“καί τά  άλλα της προνόμια...».
Η  γραμμή τού κόμματος ήταν ξεκάθαρη. Στις χώρες οπού ό καπιταλισμός 

.ήταν ισχυρός και προετασσε αντιστασι στον κομμουνισμό, οί κοαμουνισταί έ'πρεπε 
τά έτοιμασθοΰν γιά τον αγώνα της βιαίας έπαναστάσεως.

'Η  καθαίρεσις τού Στάλιν άπό τήν κομμουνιστική ίερΟρχία στο 20ο συνέδριο, 
η αρνησις τής πρωσοπολατρειας, ή φαινομενική χαλάρωσις τής απολυταρχικής κυ- 

ιαρχίας τής Μόσχας στον κομμουνιστικό κόσμο, έθεωρήθησαν άπό τό FBI σαν 
r -π τεχνικοί ελιγμοί τής μεγάλης στρατηγικής τού κόμματος.

Έ αν, όπως ισχυρίζοντο οΐ κομμουνισταί ηγέτες, έπέστρεφαν πράγματι στόν 
-νινισμό, θά έ'πρεπε νά θυμηθούν τ ί  έδίδασκε ό Λένιν :

(( ···_ Πρέπει νά είμαστε έτοιμοι γιά δ, τι δήποτε, γιά κάθε θυσία καί άκό- 
άν είναι απαραίτητο, να στήνωμε παγίδες, νά χρησιμοποιούμε εύφυή τεχνά- 

_ . τ  παράνομες μεθόδους καί καμμιά. φορά ακόμα θά πρέπει νάπαραβλέπωμεήI, C/,ι- it/. , ν > -, / n ‘ 11 * 1-τκρυπτωμε· την αληυε'.α...)).

Ό  επιστήμονας καί ό άγνωστος
φομένη - εμβρίου 1943. Ή  5η αμερικανική στρατιά στήν ’ Ιταλία, προσπαθοΰ- 

Τ τ ’άτηρές θυσίες, νά διάνοιξη μιά στενή δίοδο προς τό Κασσίνο, άνάμεσα 
νομή;-’ βουνά πού κατείχαν οί ναζί. Σ το  ρωσικό μέτωπο οί Γερμανοί άρχισαν νά 
σι1/ τή μάχη τού Στάλινγκραντ.

Λη στο Ρήν ήμερα εκείνη, κατέπλεε στά ασφαλή υδατα τής Νόρφολκ τής Βιργινίας, 
μουνιστιλ.'ννικο μεταγωγικό «  Ανδεις», αφού είχε διασχίσει τις παγωμένες ομίχλες 

ίου ’Ατλαντικού. Τό μεγάλο καί επικίνδυνο ταξίδι του άπό τήν ’Αγγλία 
στώνε '■ Ηνωμένες Πολιτείες τελείωνε και ή άγωνία πού κατείχε τό πλήρωμα 
άφωσισ, / πιβατες του λιγόστευε. Σ το  κατάστρωμα του πλοίου βρισκόταν τώρα μιά 
σμου. Έ κ έ Ι Βρεταννους επιστήμονας, πού γελούσαν καί ήστειεύοντο μεταξύ
συμφέροντα τ ; ο [·9 ·^ οντο άποβιβασθοΰν στήν ξηρά.
ρό τής Σοβε^ βρισκόταν στη Νεα 4 ορκη ! Σέ μιά πόλι πού θά έπλεε στά φώ- 

"Ο τ - μέ το  Λονδίνο, όπου ο κοσμος κάθε βράδυ κυκλοφορούσε μέσα στο
ρέα, σ τ ' ^  τέσσερα ολόκληρα τώρα χρόνια. Θά βρισκόταν σέ μιά πόλι χωρίς ε
νικά) -ν .μ ‘αεροπλάνα νά βουίζουν πάνω άπό τά κεφάλια τους, χωρίς νά ύψώνωνται 

φλόγες και να σκάζουν βόμβες τω ν δύο τόννων, χωρίς αντιαεροπορικά πυρά, χωρίς 
ι- ~λος το  κλαμα τω ν  σειρήνων που κάθε νύκτα παρέλυαν κυριολεκτικά τό νεύρικό 
άτώ σήμα.
;V'r~ Κανείς άπό τούς ανθρώπους αύτούς έφαντάζετο δτι, διαθέτοντες τις γνώ- 

-τεις τους, μαζί μέ τις  γνώσεις τω ν Καναδών καί ’Αμερικανών συναδέλφων τους, 
μα μπορούσαν νά δαμάσουν τήν άτομική ενέργεια καί νά τήν χρησιμοποιήσουν ώς 

Vu,_s -υ.ικό δτϊλο μέ σα στο άπίστευτα μικρό χρονικό διάστημα των δέκα εννέα μη- 
λευθε Ακόμα ούτε έκεϊνος ό λαμπρός επιστήμων μέ τό χλωμό πρόσωπο, πού γιά 

->τη φορά άντίκρυζε τις  'Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούσε νά φαντασθή ένα τέ- 
Λν κατώρθωμα.
φηο 'Ένας άλλος, κάπως ήλικιωμένος επιστήμονας, έγειρε στά κάγκελα τού κα

ταστρώματος, δίπλα στόν νέο άνδρα, τού οποίου τά μάτια έφάνταζαν μεγάλα καί 
'στρογγυλά πίσοο άπό τά  χοντρά γυαλιά του.
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—Αύτή είναι ή ’Αμερική, Κλάους, ή αποικία πού χάσαμε για  ένα φορτίο 
τσαγιού. Καί χαίρομαι πού ήρθαμε έδώ.

'Ο Κλάους Φούξ χαμογέλασε.
—Καί εγώ χαίρομαι. Δεν έχω ποτέ ξαναρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
—’Ά , μά θά βρήτε παλιούς σας φίλους...  ̂ ^
—’Όχι, άπάντησε ό Φούξ. ’Εγώ έχω μια άδελφή μόνο στο Καιμπριτζ τής 

Μασαχουσέτης.
Καί έλεγε πράγιχατι την άλήθεια. 'Ο  Φούξ δεν έγνώριζε κανένα στήν Ά μ ε

Γερμανοί επιστήμονες. 'Όταν ή ’Αγγλία εκήρυζ .  ̂ ^
ό Φούξ έκλείσθη για λίγο σέ στρατόπεδο συγκεντρωσεως ως αλλοδαπός υπήκοος 
ένθαικού κοάτουε. 'Ο πεοιοοισιχόε δίχως αυτός δεν κράτησε πολύ. Αψεθη ελευθε-έχθρικού κράτους. 'Ο περιορισμός όμως αυτός 
ρος καί μάλιστα εστάλη νά έργασθή στήν βρεταννική υπηρεσία ατομικών ερευνών 
καί τώρα είχε άποκτήσει την βρεταννική υπηκοότητα. Ε ίχε τη φημη ενός εςαι- 
ρετικοΰ, λαμπρού φυσικομαθηματικού. Καί γ ι’ αυτό ακριβώς επελεγη μέλος τής 
άποστολής αύτής.

'Ο Κλάους δεν έγνώριζε κανένα στήν ’Αμερική έκτος από τήν άδελφή του. 
Άλλα κάπου, έξω, άνάμεσα στα εκατομμύρια των ανθρώπων, ένας άγνωστος τον

’Ήταν έκεΐ, έξω εκείνη τή στιγμή, διασχίζοντας άγνωστους δρόμους μ·άς  ̂άγνω
στης πόλης, περιμένοντας τήν ήμέρα, τήν ώρα καί τήν στιγμή τής συναντήσεων των.

Μια φωνή διέκοψε τις σκέψεις τοΰ νεαρού έπιστήμονος : «Κ λά ο υ ς !» ’Άφη
σε τότε τά κάγκελα καί έσπευσε μαζί μέ τούς άλλους νά κατέβη τή  κλίμακα τ.'ΐΗ, 
πλοίου.

Δεν τούς έταλαιπώρησαν μέ έλέγχους. Τούς είχε άναλάβει 6 στρατός πού 
ήταν καί υπεύθυνος για τήν διαφύλαξι τής ατομικής άσφαλείας καί γ ια  τό ποιόν 
τοΰ προσωπικού. Ή  νεοαφιχθεΐσα όμάς τώ ν επιστημόνων εστάλη κα τ’ εύθεΐαν στο 
Μανχάταν, στήν υπηρεσία μηχανικού, πού διηύθυνε τό πρόγραμμα τής άτομικής 
ένεργείας. Οί Βρεταννοί είχαν βεβαιώσει τήν υπηρεσία μηχανικού τοΰ Μανχάταν 
δτι ό Φούξ ήταν άπολύτως έμπιστο πρόσωπο.

"Ύστερα άπό λίγΌ, ή βρεταννική επιστημονική όμάς κατηυθύνετο προς τήν 
Νέα 'Ύόρκη για νά άπολαύση τήν κοσμική ζωή, πριν βυθισθή στο έργο της μέ 
τά μυστικά τής ‘άτομικής ένεργείας.

"Ενα μέλος όμως τής όμάδος δέν ήταν άπορροφημένο άποκλειστικώς καί μό
νο μέ τά άτομικά προβλήματα. Μερικές εβδομάδες μετά τήν άφιξι τοΰ « ’Ά νδ ε ις »  
ό Φούξ βγήκε άπό τό ξενοδοχείο του «Μπάρμπιζον Π λά ζα ». ΤΗ ταν Σάββατο άπή 
γεύμα καί φυσούσε άέρας. Προχώρησε καί κατέβηκε τον υπόγειο σταθμό τής Ν έι 
'Ύόρκης. Οί διερχόμενοι ί'σοιις νά χαμογελούσαν ειρωνικά προς τον λεπτό μέ. κί
τρινο πρόσωπο άνδρα, πού τυλιγμένος σ ’ ένα παλτό κρατοΰσε μια άσπρη μπω “ 
τέννις στο χέρι του. ’Ίσω ς  δμως οχι. Στούς δρόμους τής Νέας 'Ύόρκης άκόμολ 
τά πιο παράξενα θεάματα περνούν σχεδόν άπαρατήρητα.

Σ υ νεχ ίζετα ι)
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T O Y  S T A N L E Y  S E T T Y

Κατά μετάφρασήν έκ τοϋ άγγλικοϋ ύπό 
" " 'του Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ . ΛΑΨ ΑΝΗ

Είναι γεγονός δτι ή δίωξις ενός έγκληματίου ύπό της ’Αστυνομίας δεν στέ
φεται πάντοτε ύπό επιτυχίας, π?σην όμως μία τυχόν αποτυχία ουδόλως 
μειώνει τήν σπουδαιότητα τής εργασίας τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Ανα
ζητήσεων εις τήν προσπάθειάν της πάντοτε νά παρουσιάζη τά γεγονότα εις φως. 
Πράγματι δέ δσον περισσότερα δύσκολα καί περιπεπλεγμένα είναι τά γεγονότα γύρω 
άπό ένα έ'γκλημα, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή δυνατότης αί άπόψεις των ενόρκων, 
λόγω  συγχύσεως καί δεδικαιολογημένης αμφιβολίας, νά διαφέρουν άπό τάς άπό- 
ψεις τής ’Αστυνομίας. 'Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνη οί άστυνομικοί, οί όποιοι είναι 
επιφορτισμένοι μέ τήν έξιχνίασιν του ύπό έξέτασιν εγκλήματος, σηκώνουν τους 
όυμους τω ν  εις έ'νδειξιν απορίας καί κάποιας στενοχώριας καί άμέσως επιδίδονται 
εις τήν έξιχνίασιν ετέρου εγκλήματος, ικανοποιημένοι μέ τήν πεποίθησιν δτι έξε- 
τέλεσαν εις τό  άκέραιον τό καθήκον των, διά νά φέρουν ενώπιον τοϋ δικαστηρίου 
παν σχετικόν μέ τό  έγκλημα περιστατικόν. Μία τέτοια ύπόθεσις, κατά τήν οποίαν 
οί ένορκοι διαφώνησαν μέ τήν ’Αστυνομίαν, είναι καί ή άμέσως κατωτέρω περιγρα- 
φομένη μυστηριώδης δολοφονία τοϋ Stanley Setty.

Τήν 5ην ’ Οκτωβρίου τοϋ 1949, ό κ. A ll Arum Ouri μετέβη είς τό Άστυνο- 
νομικόν Τμήμα του Λονδίνου επί τής όδοϋ’Άλμπανυ, διά νά άναφέρη τήν έξαφάνι- 
σιν τοϋ γυναικαδέλφου του Stanley Setty, έκ Παλαιστίνης, ηλικίας 46 έτών. Ό  
Setty, ό όποιος ήτο έμπορος αύτοκινήτων, είχε διά τελευταίαν φοράν φοραθή υπο 
τής άδελφής του τήν 4ην ’Οκτωβρίου, ώδηγοΰσε δέ έπί τής όδοϋ Χιούστον μίαν 
«Σ ιτροέν », χρώματος κρέμ μέ αριθμόν κυκλοφορίας C.T.N. 444. Η αδελφή 
του ήτο είς θέσιν νά περιγράψη τά  ένδύματά του, δεδομένου ότι είχε σταματήσει 
γιά  λίγο τό αύτοκίνητόν του, διά νά τής πή, δτι δέν θά έπήγαινε στο σπίτι γιά φα
γητό. Λ ίγα  λεπτά μετά άπό αύτό, τον είδαν νά όδηγή τό αύτοκίνητόν του έπί τής 
όδοϋ Πόρτλαντ, αυτή δέ ήταν καί ή τελευταία φορά πού έφωράθη έν ζωή ό Setty. 
Α ί  πρώται άνακρίσεις έδειξαν δτι τήν ημέραν αύτήν (4ην ’Οκτωβρίου), ό Setty 
είχεν είσπράξει τό ποσόν των 1.005 λιρών είς χαρτονομίσματα των 5 λιρών, άπό 
τήν πάΛησιν ενός αύτοκινήτου. 200 χαρτονομίσματα έφεραν τούς άριθμούς χωρίς 
καμμίαν διακοπήν άπό Μ. 41039801 έως Μ. 41040000.

Δ ι ’ ένα περίπου δεκαπενθήμερον αί κινήσεις τοϋ Setty έμεναν μυστηριώδεις. 
Τήν 21ην ’Οκτωβρίου ένας άγροτεργάτης, όνόματι Sydney Tiffin, καθώς κωπη
λατούσε είς τήν βάρκαν του, είς τά  άβαθή νερά, κοντά στο Τίλλινγκαμ τοϋ Έ σεξ, ανα
ζητούν άγριόπαπιες, άντελήφθη ένα μπόγο χρώματος σταχτι να πλεη είς την επι
φάνειαν τής θαλάσσης. Είς τήν άρχήν τοϋ έφάνη δτι έπρόκειτο περί ειδών κλινο- 

ιωμνής, τά  όποια ήσαν δεμένα μέ σχοινί, δταν όμως έκοψε τό σχοινί είδε δτι τό 
ριεχόμενον ήτο ένα πτώμα άνθρώπου, τά  χέρια ήσαν δεμένα πισθάγκωνα με^ενα 

λουρί," ένώ ύπήρχαν καί οί τιράντες έπί τοϋ σώματος. ’Αμέσως ό Tiffin προσέδεσε 
τό πτώμα μαζί μέ τά  περιτυλίγματα είς έναπάσσαλον πού έκάρφωσεν είς τον βούρ
κον καί έσπευσε νά άναφέρη είς τήν ’Αστυνομίαν τά εύρήματά του.  ̂Μετά τήν νε- 
•Όοψίαν, τό π τώ μα έστάλη είς νοσοκομείου τοϋ Λονδίνου, ένώ ή τσόχα με την ο- 

• ίαν ήτο περιτυλιγμένον τό πτώμα, τό σχοινί καί τά ροΰχα, πού εύρεθησαν μαζί, 
ττάλησαν είς τό  Έγκληματολογικόν Έργαστήριον τής Scotland Yard.  ̂ ^

Ή  νεκροτομή έδειξε δτι τό κεφάλι καί τά πόδια είχαν άποκοπή με κάποιο
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κοπτερον δργανον, ενώ τα οστά. τών μηρών είχαν κοπή μέ πριόνι, το στήθος έφερε 
τραύματα, προκληθεντα προφανούς με αμφίστομο μαχαίρι, τά όποια υπήρξαν και 
η αίτια του θανατου. Τα πλευρά και σχεδόν ολα τά οστά έφεραν κατάγματα, πολ- 
λαί δε κακώσεις προεκλήθησαν συνεπεία πτώσεως έξ άρκετου ΰψους. Δέν υπήρχε 
δε έξωτερικώς^ κανένα σημεΐον βίας καί κατά την γνώμην του ιατρού "ό 
θανατος ειχεν επελθει 48 περίπου ώρας προ τής ρίψεως του πτώματος εις τήν 
θαλασσαν. Ο παθολογος αργότερου υπελόγισεν δτι τό πτώμα είχε παραμείνει εντός 
τής θαλασσής περί τας 21 ημέρας. Ο ιατρός άπέσπασε τό δέρμα τώ ν δακτύλων 
αμφοτερων τών χειρών και απο τας θηλοειδείς γραμμάς του δέρματος τώ ν δακτύ
λων η υπηρεσία τής Σημανσεως διεπίστωσεν ότι αί θηλωειδεΐς αύτάί γραμμαί ή- 
σαν ομοιαι με εκεινας τών δακτύλων του Stanley Setty, του οποίου είχον ληφθή 
τα δακτυλικά αποτυπώματα τό έτος 1928, δταν συνελήφθη καί κατεδικάσθη επί 
απάτη.

Εις το σημεΐον αυτό τής υποθέσεως ό αστυνομικός διευθυντής του ’Έ σεξ, 
εις τήν περιοχήν τοϋ οποίου άνευρέθη τό πτώμα, έζήτησε τήν βοήθειαν τής Μη- 
τροπολιτικής Αστυνομίας, ύπό τής οποίας άπεστάλησαν εις άστυνόμος καί εις άρ- 
χιφυλαξ τής Ασφαλείας, δια να βοηθήσουν εις τήν διαλεύκανσιν τοΰ εγκλήματος. 
Αί εφημερίδες έδημοσίευσαν τήν άνεύρεσιν τοϋ πτώματος τήν Κυριακήν, 22αν Ό -  
ήψωβριου. Την 24ην Οκτωβρίου, ο αρχιμηχανικός τής ’Αερολέσχης τοϋ Elstree, 
εδηλωσεν εις τήν ’Αστυνομίαν δτι τήν μεσημβρίαν τής δης ’ Οκτωβρίου κάποιος 
ονόματι Hume, τον οποίον εγνώριζεν ως τακτικόν επισκέπτην τοΰ άεροδρομίου 
.οϋ Elstree, είχε μεταβή εις την Αερολέσχην αύτήν, διά νά ένοικιάση ένα άεροπλ\ά- 
νον τύπου «Auster», τό όποιον θά έχρησιμοποίει τό άπόγευμα.Άφοΰ έπλήρωσε τον 
κάπως μεγάλον λογαριασμόν μέ τέσσερα χαρτονομίσματα τών 5 λιρών, άνεχώρη- 
σε κατά τήν 5ην απογευματινήν ώραν, λέγων δτι έπρόκειτο νά μεταβή εις τό Sout
hend. Τήν  ̂πρωίαν τής επομένης έπέστρεψε καί έδήλωσεν δτι είχεν άφήσει τό άε
ροπλάνον εις τό Δημοτικόν ’Αεροδρόμιου τοΰ Southend, άπ’ δπου θά τό έπαιρνε 
άργότερον, διά νά τό μεταφέρη εις τό Elstree.

(Αστυν°μια άμεσως ήρχισεν άνακρίνουσα παν προσώπου εχον σχέσιν μέ 
τό αεροδρόμιου, τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά δώση καί τήν έλαχίστην πληροφο- 
ριαν σχετικώς με την πτήσιν τοΰ αεροπλάνου αύτοΰ άπό τό Southend εις τό Els
tree. Ενας μηχανικός άεροπλάνων έδωσε μίαν πληροφορίαν μεγίστης σπουδαιό
τατος. Είπε συγκεκριμένως δτι έγνώριζε τον Hume καί δτι προ τριών έβδομάδων 
περίπου είχε μεταβή εις τό άεροδρόμιον μέ ένα μαΰρο αυτοκίνητου μάρκας «Σ ίγ -  
γερ» απο το οποίον έβγαλε ένα δέμα περιτυλιγμένον μέ ύφασμα, χρώματος καφέ 
οεμενον με σχοινί και το ετοποθετησεν εις ένα άεροπλάνον τύπου «A u s te r », τό δέ- 
μα ητο όγκώδες καί άπό τον τρόπον πού τό μετέφερεν ό Hume, έφαίνετο νά ήτο 
βαρύ. 'Ενας άλλος μηχανικός έδήλωσεν δτι, ώς ένεθυμεϊτο, ό H u m e είχε φθάσει 
εις το άεροδρόμιον μέ ένα αυτοκίνητου τήν 5ην μ.μ. περίπου ώραν τής 5ης Ό κ τω -  
βρίου, έπήρε δύο μπόγους κακοφτιαγμένους άπό τό αυτοκίνητου καί τούς έτοπο- 
θετησεν εΐς_τό άεροπλάνον. "Ενα μέλος τής ’Αερολέσχης έδήλωσεν δτι τήν 5ην ’Ο
κτωβρίου είδε νά προσγειοΰται εις τό άεροδρόμιον τοΰ Southend ένα άεροπλάνον 
«Auster», ό Hume έβγήκε άπό τό άεροπλάνον αύτό καί έζήτησε άπό τό μέλος αύ- 
τ °αΤ?ιί rΑερ^ εσχης,νά ή°Ρ μεταφέρη τό άεροπλάνον εις τό Elstree, άλλά τοΰ ήο- 
νηση, ηςερε δτι εις το άεροπλάνον δεν υπηρχον ήδη τά δέματα.

Δεδομένου δτι ό Hume είχεν αφήσει τό άεροπλάνον «A u s te r »  εις τό άεοο- 
ορομιον του Southend, αί άστυνομικαί ένέργειαι έστράφησαν ποόσ τά  γκαράζ τής 
περιοχής αύτής διά νά έξακριβωθή, έάν ό Hume είχεν ένοικιάσει αύτοκίνητον διά 
να έπιστρεψη εις τό Λονδίνου, άνευρέθη δέ ένας όδηγός ενός γραφείου ένοικιάσεως 
αυτοκίνητων, ο οποίος ενεθυμεΐτο δτι μετέφερε μέ αύτοκίνητον ενα πιλότον άεοο- 
πλανου «Auster» εις τό Holders Green. Άνεχώρησαν άπό τό Southend στις 6 π -
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ρίπου τό απόγευμα καί ό επιβάτης του τον έπλήρωσε μέ ένα χαρτονόμισμα των 5 
λιρών τό όποιον έβγαλε άπό μίαν δεσμίδα τοιούτων χαρτονομισμάτων.^  ̂ ;

Ό  έλεγχος άεροπλάνων του άεροδρομίου Southend έδειξεν otl το αερο^λα- 
νον aAuster)) άνεχώρησέ διά τό Elstree στις 4.7 μ·μ· την επόμενον ημέραν, ίμοι ι f\> 
6ην ’ Οκτωβρίου. Α ί  περαιτέρω έρευναι έφεραν ένα μάρτυρα, ό όποιος είδε τον ̂ πι
λότον νά μεταφέρη ένα μεγάλο, βαρύ δέμα άπό τό αύτοκίνητον εις το άεροπλανον 
την 4ην περίπου άπογευματινήν ώραν, της 6ης ’Οκτωβρίου, όταν δε ο μαρτυς  ̂αυ̂  
τός ποοσεφέοθη νά βοηθήση τον πιλότον διά τήν μεταφοράν του δέματος απο ro 
αύτοκίνητον εις τό άεροπλάνον, ό πιλότος δέν έδεχθη τήν βοήθειαν αυτήν, προτι- 
μήσας νά κάνη μόνος του τήν μεταφοράν αύτήν, άπό τήν περιγραφήν δε του μαρ 
τυρός προέκυπτεν ότι ό πιλότος ήτο ό Hume προφανώς. Τό άεροπλανον εν τού
το Γς δέν'επέταξε κα τ’ εύθεΐαν διά τό Elstree, άλλά προσεγειώθη εις ένα αεροδρόμιο» 
τοΰ Gravesend στις δ.45 περίπου μ. μ. καί ό πιλότος πού έδήλωσε τό όνομα του 
Hume έαίσθωσεν ένα τα ξί διά νά μεταβή εις τό Λονδϊνον. Μετέφερε δε ενα δέ
μα ογκώδες, δεμένο μέ σχοινί. Ό  οδηγός τοϋ ταξί άνευρέθη και ενεθυμειτο οτι με
τέφερε τον Hum e εις τό Finchley, έπληρώθη δέ καί αυτός μέ χαρτονόμισμα των
5 λ ιρώ ν. „  , . Γ, ~ ηη ιω

Τό πτώμα τοϋ Setty εύρέθη τήν 21ην ’Οκτωβρίου. Μέχρι τής 26ης Οκτω
βρίου ή ’Αστυνομία είχε συγκεντρώσει σχεδόν όλο τό άπαραίτητον ύλικον σχε- 
τικώς μέ τήν δολοφονίαν τοϋ Setty καί δέν άπέμενε παρά νά ακούσουν τ ι θα ελε- 
γ εν ό ίδιος ό Hum e, επί τοϋ οποίου έρρίπτετο ολο το βάρος τής κατηγορίας, δια τήν 
δολοφονίαν τοϋ Setty . ’Άνδρες τής ’Ασφαλείας μετέβησαν εις τήν οικίαν τοϋ Hu
me ένα διαμέρισμα, τό όποιον κατελάμβανε μέρος τοϋ δευτέρου και τρίτου ορο- 
φου μιας οικίας, εις τό Golders Green καί τόν έκάλεσαν νά τους ακολουθηση εις 
4ό Τμήμα. Καθ ’ οδόν προς τό Τμήμα ό Hume ήρώτησε : «Τ ί συμβαίνει;», οι δε 
αστυνομικοί τοϋ άπήντησαν: «Ένεργοΰμεν άνακρίσεις διά τήν δολοφονία του Setty». 
Τό τε έκεΐνος τούς είπε : «Έ γ ώ  δέν μπορώ νά σάς βοηθήσοη δεν γνωρίζω τίποτε
πεοί αύτοΰ)). , , , ' ι; Ή

"Οταν τοϋ έζητήθη νά καθορίση τις κινήσεις του κατα τήν 4ην και οην U
κτωβρίου καί νά άναφέρη σχετικώς μέ τό ταξίδι του δι’ αυτοκινήτου εις το Ε1- 
Stree τήν οην ’ Οκτωβρίου, κατ’ άρχάς άπήντησεν ότι δεν είχεν οδηγήσει καθόλου 
αύτοκίνητον επί τέσσαρας μήνας. Οί άστυνομικοί τόν έπληροφόρησαν ότι είχε φοραΰη 
οδηγών αύτοκίνητον εις τό άεροδρόμιον τοϋ Elstree τήν 5ην ’Οκτωβρίου,, τότε ο 
Hume παρεδέχθη τό  γεγονός αύτό καί ότι ένοικίασεν ένα άεροπλανον δια να μεταβή 
ε?ς τό Southend, άλλά έδήλωσεν ότι δέν είχε δέματα μαζί του. Τήν έπομενην 
ήμέραν έπανέλαβε τήν δήλωσιν ότι δέν είχε μαζί του δέματα. 1 οτε του εόη- 
λώθη ότι υπάρχουν μάρτυρες, οί όποιοι τόν είδαν νά τοποθετή εις το άεροπλανον δέ
ματα τόσον εις τό  Elstree όσον καί εις τό Southend, οπότε ήλθε εκείνη η δραματι 
κή καί συγκινητική στιγμή άκόμη καί γιά τούς^ πλέον σκληροτραχήλους αστυνο
μικούς, πού συμβαίνει σχεδόν εις πάσαν παρομοίαν περίπτωσιν. Ό  Hume εστη- 
οιξε τό κεφάλι του στά χέρια του καί είπε : «Είμαι ένας ανοητος, δεν είμαι , »· 
Κανείς δέν ήμπορεΐ νά γνωρίζη τ ί  σκέπτεται κατά τήν εκρηκτικήν αυτήν στιγμήν 
ό κατηγορούμενος, ϊσως θά πρέπει νά νομίση κανείς ότι ό κατηγορούμενος διακα- 
τένετα ι άπό αίσθημα άπελπισίας, άντιλαμβανόμενος τό βάρος της γνωσεως των 
γεγονότων ύπό τής ’Αστυνομίας καί τό άνωφελές τής προσπάθειας να συγκάλυ
ψη Ηποτε άλλο. ’Ίσ ω ς  δέ διερωταται : «Τ ί  γνωρίζει άραγε ή ’Αστυνομία, ποσον 
μέρος άπό τήν άλήθειαν είναι δυνατόν νά συγκαλυφθή έπιτυχως ;»■ ^

1 Ό  H um e έκαμε μίαν μακροσκελή άναφοράν εις τήν όποιαν ανεφερεν οτι την 
30ην Σεπτεμβοίου είχε συναντήσει δύο ανθρώπους, οί οποίοι ώνομάζοντο Mac και 
Green καί ότι ή συνάντησις αύτή έγινεν εις ένα γραφεΐον πωλήσεως αυτοκίνητων 
έπί τ ης όδοϋ Γουώρεν, παρεδέχθη νά όδηγήση ένα άεροπλάνον δια λογαριασμόν των
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προς̂ και. απο την ’Ηπειρωτικήν Ευρώπην και τούτο προς άποφυγήν του τελωνεια
κού ελέγχου. Την 5ην ’Οκτωβρίου μεταξύ 2 - 3  ώρας μ.μ. ό Mac, ό Green καί 
ένας τρίτος άνθρωπος, γνωστός ώς Boy, τον έπεσκέφθησαν εις το σπίτι του, έχον- 
ιος μαζί των δυο δέματα, τα όποια του είπαν δτι περιεΐχον κλισέ,διά τήν έκτύπω- 
σιν πλαστών κουπον ίων βενζίνης καί δτι του έζήτησαν νά ρίψη αύτά τά  δύο δέμα
τα εις την θαλασσαν, συνεφώνησε μαζί των καί έπληρώθη 50 λίρας εις χαρτονόμι
σμα ια των δ^λιρών. Εθεσε λοιπόν τά δύο δέματα μέσα εις ένα ντουλάπι τής κου
ζίνας και το απόγευμα τά μετέφερε διά τοϋ αυτοκινήτου του εις τό Elstree, έν συ
νεχεία τα εφορτωσε εις το αεροπλάνον καί άνεχώρησε διά τό Southend καί ενώ 
ευρισκετο εις άπόστασιν 4-5 μιλιών άπό των άκτών, έοριψε τά  δέματα εις τήν θά
λασσαν. Εν συνεχεία ό Hume περιέγραψε τήν αφιξίν του εις τό Southend καί τήν 
ι αυιοκινητου μεταβασιν είς την οικίαν του. "Οταν έφθασεν εις τήν οικίαν του 

συνήν. ησζ. ι̂ον M&C, εις τόν οποίον ανεφερεν ότι έρριψε τά δύο δέματα εις τήν θά- 
λασσαν. Γοτε ό Mac τόν ώδήγησε λίγο πιο κάτω άπό τό σπίτι του, είς τό σημεΐον 
ακριβώς δπου ήτο σταματημένο ενα αύτοκίνητον μάρκας «H u m b er» είς τό έμπρό- 
σθιον^μερος του αυτοκινήτου έκάθηντο ό Green καί ό Boy, ενώ είς τό οπίσθιον μέ
ρος ευρισκετο ένας μπόγος ακανόνιστος, τόν ήρώτησαν δέ εάν ήτο διατεθειμένος νά 
ρίψη και τον μπόγον είς τήν θάλασσαν κατά τόν τρόπον, πού έρριψε καί τά  προ- 
γουμενα δέματα. Πράγματι έδέχθη καί ό Boy του έδωσε 100 λίρας, μετέφεοαν' δέ 
το μπογον εις την κουζίναν τής οικίας τοϋ Hume καί τόν έτοποθέτησαν είς τό ϊδιο 
ντουλάπι, όπου ειχον τοποθετήσει καί τά δύο προηγούμενα δέματα. Τήν έπομέ- 
νην ημέραν ο Hume, τη βοήθεια ενός ύπαλλήλου γκαράζ, έφόρτωσε τόν μπόγον 
εις ενα αύτοκίνητον τό όποιον ενοίκιασε. Καθ’ 0ν χρόνον ό Hume έφόοτωνε 
τον μπογο είς τό̂  αύτοκίνητον, ήκουσε ένα θόρυβον έν εΐδει γαργαρίσματος, πού 
προηρχετο μέσα άπό τόν μπόγον καί έσκέφθη δτι πιθανόν ό μπόγος νά περιεΐχεν άν- 
θρωπινον σώμα, έπέρασε μάλιστα άπό τό νουν του οτι ήτο πιθανόν νά ήτο τό σώ 
μα του Setty, τόν όποιον έγνώριζεν.

Ό  αστυνομικός ό όποιος εΐχεν άναλάβει τήν άνάκρισιν τοϋ Hume, έδήλω- 
σΓ\' ! ,  , α , παΡεί·, στ“  σ°βαρά αυτήν τήν άναφοράν τοϋ Hume, είς τό σημεΐον
αυτο̂ Οα αισθανόμουν την ανάγκην νά τοϋ πώ : τ ί είναι αύτά πού μάς λές ; μεταφέ
ρεις ενα μπογο, άκοΰς γιά μιά στιγμή μέσα άπό τόν μπόγο ένα ήχο σάν αύτόν του 
γαργαρίσματος καί άμέσως νομίζεις πώς είναι μέσα στον μπόγο άνθρώπινο σώ- 
μ« και μαλιστα τοΰ; S e t t y ; »  ’Αλλά ίσως αυτή ή παρατήρησις νά μή έθεωρεΐτο 
χρήσιμη υπο ενός εμπείρου ανακριτικοΰ ύπαλλήλου.

c συ,νεχε.ία °, είς ^  Αναφοράν του είπε πώς έπήγε με τόν μπόγον είς
Jsoutiiend, πως τον εφορτωσε είς τό άεροπλάνον καί έν συνεχεία άπεγειώθη. Μέ 

καποιαν σχετικήν δυσκολίαν κατάφερε νά ρίψη καί τόν μπόγον'’ είς τό ϊδιο περί- 
που σημεΐον τής θαλάσσης πού είχε ρίψει καί τά δύο δέματα. ’ Εν συνεχεία έ- 
πειόη εχασε τον προσανατολισμόν του, προσεγειώθη είς τό άεροδρόμιον τοϋ Fave- 
resnam, απεγειωθη και παλιν καί έν συνεχεία προσεγειώθη είς τό Gravesend δ
που εγκατελειψε το^αεροπλάνον καί άνεχώρησε μέ ταξί διά τό Λονδΐνον.

, °  βλέποντας τάς δημοσιεύσεις των έφημερίδων σχετικώς μέ τήν έςα-
φανισιν του Setty, εις τάς όποιας δημοσιεύσεις άνεφέροντο καί οΐ άοιθμόί τω ν ναο- 
τονομισματων, που ο Setty, έφερε έπάνω του, κατά τήν ήμέραν'τής δολοφονίας 
του, ήτοι χαρτονομίσματα τών 5 λιρών ήλεγξε τούς άριθμούς τώ ν  χαρτονομισμά
των̂  που ελαβεν απο τον Boy καί διεπίστωσεν δτι τέσσερα άπό τά  χαρτονομίσματα 
αυτα είχον τον ίδιον αριθμόν με χαρτονομίσματα πού ό Setty εΐχεν άναλάβει άπό 
την Τράπεζαν του. Την Κυριακήν 23ην ’Οκτωβρίου ό Hume έδιάβασεν είς τάς ε
φημερίδας περί τής ανερεύσεως τοϋ πτώματος τοϋ Setty, συντόμως δέ μετά τήν 
όημοσιευσιν αυτήν ειδοποιηθη τηλεφωνικώς άπό τόν Boy νά μή πή τίποτε είς τήν 
Αστυνομίαν. Εκτοτε ο Hume οΰτε είδε κανένα άπό τούς τρεις αύτούς άνθοώ-
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πους ήτοι τον Mac, τόν Green καί τόν Boy, οΰτε καί ήκουσε τίποτε περί αυτών.
’ k n J  άναζητήσε,ς Μ  * «  « Λ  Γουώρε», προς « ν ε ε ρ » ρ ο -

σώπου, τό όποιον νά άντελήφθη τούς τρεις αυτους ανθρώπους η ήκουσε «  αυ
τούς άπέτυχον. Πράγματι ύπάρχει λόγος νά αμφίβολη κάνεις περί της υπαρξεως 
Γ τ ώ ν  τ ο »  τρ ιών ίρ ο Τ ό π ο ». Α ™ ς 6 Slop 6 Hume, δ τ«» « « . τ η »  ™ Ρ ·™  
άνακρίσεως ήρωτήθη καί πάλιν περί τω ν προσώπων >αυτών, είπεν οτι^δεν είχε 
λην πεοί αύτών πληροφορίαν νά δώση. Τό βράδυ αυτό του απηγγελθη η κατηγ 
ρία τής δολοφονίας τοΰ Setty. Εις άπάντησιν αύτός^ΐπε: «Ό χ ι, δεν >τον εσκοτω- 
σα εγώ  τον Setty , είμαι αθώος». Την έπομένην ημέραν ενεκλεισθη εις τας φυ α

κας μ ε ^ ι  ̂  αί άνακρίσεις συνεχίσθησαν υπό της ’Αστυνομίας. Διεπιστω-
θη ότι δ Hume είχεν οικονομικές στενοχώριες, αλλα την 5ην Οκτωβρίου επληρω- 
σεν ενα ποσόν εις τήν Τράπεζάν του. 'Υπήρξαν μάρτυρες οι οποίοι, κατεθεσαν ότι, 
ό Hume είχεν έμπορικάς συναλλαγάς μέ τον Setty, τον είχαν δε ιδη μαζί κατα την
διάοκειαν το)ν ετο^ν 194;8_1.9ι49. 7 / γ

' 'Ρ ' Εις τήν άνάκρισιν ή σύζυγος τοΰ Hume έδήλωσεν, οτι τίποτε δεν έγνωριζε 
περί τ ών τριών προσώπων, τά  όποια δήθεν έπεσκεφθησαν τον συζυγον της, εις τη 
οικίαν των, τήν 5ην ’Οκτωβρίου, ούτε περί δύο έτέρων προσώπων, επισκεφθεντων 
άργότερον κατά τήν αύτήν ημέραν τήν οικίαν τω ν y k  ένα μπογον Επίσημη σύ
ζυγος τοΰ Hum e δεν έγνωριζε τίποτε σχετικως μ=. ενα μεγα ο εμ -, ri
έποαένην ή αέραν παρελήφθη άπο την κουζίναν της. „

μ Παραλλήλως τό έργαστήριον τής 'Υπηρεσίας Εγκληματολογιών Ανα
ζητήσεων' είργάζετο καί αύτό διά τήν διαλεύκανσή της μυστηριώδους ^ λο ’
φονίας τοΰ Setty . Τό  αίμα τοΰ θύματος διεπιστωθη οτι ανήκεν εις την ομαδα «Ο ». 
Τήν 25ην ’Οκτωβρίου ό διευθυντής τοΰ Εργαστηρίου εςητασε το αεροπλανο 
Ster» καί άνεΰρε ίχνη αίματος επί τοΰ δαπέδου και ακριβώς όπισθεν του καθίσμα
τος το ί  πιλότου, έξήτασεν έπίσης ένα πράσινο χαλί τοΰ σαλονιού της οικίας του 
Hume καί άνεκάλυψε μίαν κηλΐδα άνθρωπινου αίματος. Αλλα το χάλι είχε καθα 
Ι θ Τ χ π Γ β ώ Γ χ Υ ή ί ί  « Ό τ ο »  νά £.0ορ»θή  ή 6μ4ς « > « τ ο ς ^ ς κ , λ Α *  » -  
τής Μία έξέτασις τοΰ δαπέδου τής τραπεζαρίας εδειξεν οτι υπηρχον ίχνη αιμα 
;2ς τής όμάδος «Ο » ,  τό αίμα δέ αύτό είχεν ε1σδύ«ι εις την τραπεζαρίαν απο την 
κουζίναν διά τώ ν  σχισμών σανίδος του δαπέδου, η οποία εκαλυπτε μέρος κ  ̂ ης 
κουζίνας καί τής τραπεζαρίας. Παρόμοια έπίσης ίχνη αίματος ευρεθησαν και εις 
X  νιπίήοα τοΰ λουτρού. Τήν 3ην Νοεμβρίου εύρέθησαν καί άλλα ίχνη αίματος 
έπί τοΰ καλύμματος τοΰ χώλ μεταξύ τοΰ σαλονιού και του λουτρου, ως επίσης και 
μέσα είς τάς σχισμάς τοΰ σανιδωτού δαπέδου του σαλονιού. Περισσότερα ίχνη αι 
ματος εύρέθησαν είς άρκετά σκαλοπάτια τής κλιμακος, που ωδηγει εις το λουτρον, 
τό' όποιον εύοίσκετο είς τόν άνω όροφον, ώς επίσης και επι των τοίχων της κλί
μακας τής όδηγούσης είς τόν άνω όροφον (σημειωτεον_οτι το διαμέρισμα του Hu
me κατενέμετο καί είς τούς δύο όρόφους τής οικοδομής).

Πεοίπου τό  42 %  τοΰ πληθυσμού έχει αίμα της ομαδος «Ο ». Το γεγονός 
λοιπόν ότι αί κηλΐδες αίματος, πού εύρέθησαν είς το διαμέρισμα του Hume, ανη- 
κον είς τήν όμάδα « Ο »  δέν ήτο άποφασιστικόν πλην όμως επι του προκειμενο η 
όμάς τοΰ αίματος δημιουργεί τήν πεποίθησιν ότι αι ανωτέρω αναφερθεισαι κηλι- 
st~r αίπατος προήρνοντο από τό κατατεμαχισμενον σώμα του bet y.  ̂  ̂ , ,
^  " ΊΗ παραδουλεύτρα τής κυρίας Hume έξητάσθη την επομενην ημέραν. Αυτή

είνε ποοσέξει ότι τό  πράσινον χαλί τοΰ σαλονιού έλειπε απο το σπίτι την ο η 
ε / Λ Ρ° «ο  Hume τήε είνε πή, ότι τό είχε δώσει είς τό βαφειον για βάψιμο, ε- 
πειδή^ δέν μπορούσε νά τό καθαρίση άπό κάτι λεκέδες, ή παραδουλεύτρα ανεφερεν 
έπίσ-ςς οτι^ένώ ή κυρία Hume ήτοιμάζετο νά πάρη το παιδί της για περίπατο εςω, 
S S 5  ε ίπ ε ν Ι τ ί ,  έπρόκειτο νά καθαρίση ένα ντουλάπι είς τήν κουζίναν και οτι δεν
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ήθελε να τον ένοχλήση κανείς. "Υστερα άπό μίαν περίπου ώραν, τον είδεν εις το χώλ 
με ενα ̂ κακοφτιαγμένο βαρύ δέμα τυλιγμένον μέ καφέ χαρτί, ένωρίτερον τής έδω
σε μίση κορώνα λέγοντας της : «σου κατέστρεψα το καινούργιο σου σφουγγαρόπα
νο προσπαθώντας νά καθαρίσω μέ αύτο τό χαλί, πάρε λοιπόν μόνη σου ενα άλλο».

ψ /)ν επομενην ημέραν ή ’Αστυνομία έξηκρίβωσε ότι ό Hume είχε δώσει τό 
χα^ιας &να καθαριστήριου επί. τής οδοΰ Φινσλεϋ. Τό εΐγε ζητήσει επανειλημμένους 
απο το καθαριστήριου και τελικώς τό έπήρε την 19 ’Οκτωβρίου. "Ενας ελαιοχρω
ματιστής εκλήθη άπό τόν Hume διά νά τοΰ βάψη ώρισμένα μέρη τοΰ δαπέδου. 
Αυτός ενεθυμειτο ότι είχε βοηθήσει τόν Hume νά μεταφέρη ένα μπόγον άπό τό 
σ,ατι κατόψεις τον δρόμον καί νά τόν φορτώση εις ένα αυτοκίνητο, 'ό μπόγος αυτός 
ητο τυλιγμένος^ με τσόχα καί δεμένος μέ σχοινί. 'Η  τσόχα μέ την οποίαν ήτο τυ- 
λιγμενον το ,^ωμα τοΰ Setty καί τό σχοινί, πού έχρησιμοποιήθη διά τό δέσιμον, έπε- 
όειχΟησα\εις τον ελαιοχρωματιστήν, ό όποιος είπεν άδιστάκτως ότι ήσαν άκριβώς 
ομοια με εκείνα του ως άνω μπόγου. Ένας ύπάλληλος ενός γκαράζ άνεγνώρισεν ενα 
μαχαίρι, τ̂ο οποίον άνευρέθη εις τό διαμέρισμα τοΰ Hume καί τόν όποιον εΐγε 
παρακάλεσες ο Hume τήν 5ην ’Οκτωβρίου νά τοΰ τό τροχίση, γεγονός τό όποιον 
και^ο ίδιος ο Hume παρεδεχθη, όταν ήρωτήθη σχετικώς, πλήν όμως έδήλωσεν ότι 
ετροχισε το μαχαίρι αυτό διά τό κόψιμον τοΰ κρέατος, τό όποιον θά έμαγείρευεν ή 
συζυγος του. Μια άλλη ύπάλληλος ενός καταστήματος ένεθυμεΐτο ότι κάποιος κύ
ριος είχεν αγοράσει ενα τηλεφωνικόν κατάλογον διά τόν όποιον τής έδωσε ένα ναρ- 
τονομισμα των 5 λιρών, άπό τήν περιγραφήν δέ πού έκανε τοΰ κυρίου αύτοΰ έξήγη- 
το το συμπέρασμα ότι^έπρόκειτο περί τοΰ Hume, τό δέ χαρτονόμισμα άπεδείχθη 
ο.ι ητο απο εκείνα,  ̂τα οποία ό Setty είχεν άναλάβει άπό τήν Τράπεζάν του τήν

'-•κτωβριου, αργότερα ο ως άνω τηλεφωνικός κατάλογος άνευρέθη εις τό δια
μέρισμα του Hume. ‘

μ„η,οΔακ'τυλΐ>ά “ π07υπ" ^ ατα ToG Setty δέν εύρέθησαν εις τό διαμέρισμα τοΰ 
0υ̂ ε, εΐς το «υτοκινητρν τοΰ Setty, τό όποιον εύρέθη έγκαταλελειμμένον εις 

i/jv οόον Πανκρας, ευρεθησαν δακτυλικά αποτυπώματα κάποιας αξίας
°  φάκελος τοΰ Hume εις τό Έγκληματολογικόν ’Αργείον περιείχε μίαν 

καταδίκην αυτου κατα το έτος 1942, διότι είχεν έμφανισθή ώς άξιω ματιίός τής 
Κ.Α.Η ( Αγγλικής Αεροπορίας) υπηρετών είς τά  άνάκτορα, κατέχουν πλαστήν 
ι-ocu tοτη loc δια την ψευδή αυτήν ιδιότητά του.

, Ολχ λοιπον τα ως άνω περιστατικά συγκεντρωθέντα άπετέλεσαν τό κατη- 
γορητηριον κατα τοΰ Hume, όταν οδτος προσήχθη ένώπιον του άκροατηρίου, διά 
ί? „ , Ί τ/1ν 18 Ιανουάριου με πρόεδρον τοΰ κακουργιοδικείου τόν κ. Lewis. 
Προιουσης της ακροαματικής διδαδικασίας καί ενώ είχον ήδη έξετασθή 21 υιάρτυρες 
κα.ηγοριας, ησθενησεν ο πρόεδρός τοΰ δικαστηρίου καί ή δίκη έπρεπε νά άργίση 
°κ νεου 9·ε πρόεδρόν του δικαστηρίου τόν κ. Sellers.

vr-,νά ^ τά ' τ ’ μ έξέτασΐν τώ~'' μ<ω°τύρ^ ν ^ η γ ο ρ ίκ ς ,  προέκυψαν καί ώρισμένα εύ 
νο^κα δια τον Hume στοιχεία. Ό  παθολόγος Teare ύπεστήριξε τήν γνώμην οτι> ' ςν , , \ *-7 ~ ica tc  υπεστοριςε την
ότι 2 ν4 Τ έ φ,°νΐαν~ας Τ  υΑ ξ“ ~ κα1 άλλ? πρόσωπα άναμεμιγμένα, παρατηρών 

ό ν ο ν ' ? ς "η  S.etty  δεν υπηρχον τραύματα, τά  όποια είναι πολύ πιθανόν νά 
ύπαρχον εαν ο Setty ητο εις θεσιν να άρνηθή, έφ’ όσον ό δράστης θά ήτο ένας. 'Η  
συζυγος του Hume είπεν ότι δέν έγνώριζε τίποτε σχετικώς μέ τάς κηλΐδας αίματος 
αθυ ευρεθησαν επι του δαπεδου τής οικίας της καί καθ’ όσον ενεθυμειτο, τήν νύκτα 
της 4ης Οκτωβρίου, _οτε εξηφα,νίσθη ό Setty, διήλθεν ό Hume στό σπίτι.

SpHv κ σ1κα Τ  α.πτΐ  άπό,δ® Ρ ς ~ε?1 τοΰ πότε και πώς έδολοφονήθη ό
Setty. Κάνεις δεν ευρεθη, ο οποίος να είχεν ίδή η άκούσει περί δεμάτων μεταφερ-
θενιων> εντός του διαμερίσματος η περί θορύβων κατά τήν νύκτα τής 4ης 'Ο κ τω 
βρίου, c'co εαν η δολοφονία είχε λάβει χωράν εντός τοΰ διαμερίσματος τοΰ Hume

[
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νσ1 τά όστα των μηρών έπριονίζοντο, δεν ήτο δυνατόν παρά νά άκουσθοΰν θόρυβοι 
Z L 'X  δυνατοί, ώστε νά γίνουν άντιληπτοί άπό τούς λοιπούς ένοικους Αντιθε 
τ ως ό ένοικος τοΰ κάτωθι διαμερίσματος έδήλωσεν οτι την νυκ.α -ης 1 h

βρί”  Daiglas Clay, tn
τούς Mac καί B oy  εις τύ Παρίσι τώ  1949, όλίγον πρό ^  ^  S -

> ' τ λ „όν-η μαρτυρία είς χεϊρας της υπερασπισεως προς αποόε ς fc Ρ 
Εεως ίω ν  τρίούν προσώπων, τα  όποια κατά τόν ισχυρισμόν του Hume, εφεραν . «

H U t t w i I »  ™> ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, έπανέλαβ. Φ

* « * > £ u » . ι * Μ * · . * » " ΐ
γεγονότα τά λαβόντα χώραν μέχρι της 5ης Οκτωβρίου. Π Ασ^/ομια, 
λαβε τήν πρώτην κατάθεσιν του Hume, δέν έγνωριζεν ακόμη περί

κλτηίατολογικοΰ ’Εργαστηρίου άνευρέθησαν κηλιδες αίματος επι του δαπ

^ , ί -
γότερα διαπίστωσε τήν Ιπαρξιν κηλίδων αίματος καί είς τό ντουλάπι της κουζίνας,
έντός του όποιου ε’ίτε  τοποθετηθή ό μπογος. , y0U ,̂'VKV καί τ όν

Τήν έπομένην ημέραν όταν παρέλαβε τον μπογον απρ ./-μ κουζίναν κα
, έΐεοίν είς τό αύτοκίνητον, καθ’ 0ν χρόνον κατήρχετο την κλίμακα του επεσ.ν ο μπο

κατά τοΰ Hume καί ή παράλειψίς του νά άναφερη περί των κηλιδων α ι^τος 
τοΰ δαπέδου τοΰ διαμερίσματος του κατα την πρωπην του  ̂ πού

Τ - . ή " - 18, Λ ν αίθουσαν, διά νά αποφασίσουν περί τής ένοχης ή μήI του Hume, συ- 
εις οην οίοικην ανθούσα υ κατώ 0ωσαν νά καταλήξουν εις καμμίαν

S s E S T  Π ίθ ίο ΐη  Ώ ύ Τ Τ γ ν ί  νά έπαυαληφθή ή.δίν.η. ’ΑΜ£ «ταν ή « Ι ε σ ι ς

S j  ϊ?λΐ Γ " ΰ  ί Τ“ Γ ϊ ί τ ί ς 1π 2  ούχί V  κατηγορίαν τής έκ προθέσ,ο,ς άνθραπο- 
κτονίας. 'Οπότε ό Hume ώμολόγηοε τήν ένοχήν του ως συνέργου και κα.εδικασ ]

είς *ά | ερρν  12 ^  „„ινής δέν ΰπαρχ.ι «μφφολί«,

ραμένε^άναπάντητον 4 V &
Γ Λ Κ Ε  ^  έργασίας ^
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ΕΝΑΣ ΑΙΠΛΟΜΑΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ
Κατά μετάφρασιν εκ του ’Αγγλικού ύττο 
τοϋ Άστυφύλαχος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

 ̂Μιά πληροφορία πού προήρχετο άπό το Λίβανο και τό Παρίσι έλήφθη στο 
ειόικο γραφείο διωςεως λαθρεμπορίου ναρκωτικών τής Νέας 'Υόρκης.
> λ 19 1?οϊστά^ νο? ?°ΰ γραφείου αύτοΰ ήταν 6 Μάρτιν Πέρα, πού ' έπλαισιοΰτο 
- 12 άλλους υπάλληλους. Ολες οι πληροφορίες πού αφορούσαν λαθρεμπόριο ναρ

κωτικών και προηρχοντο απο τύ Παρίσι, τή Ρώμη καί τή Μέση ’Ανατολή, διεβι- 
ραςοντο στο γραφείο αυτό. o r

„< Γΐά τάν~Πέρ“ ’ ,τ °ν μελαψά παλαίμαχο τής ύπηρεσίας διώξεως λαθρεμπο
ρίου ναρκωτικών, οι πληροφορίες αυτές από τήν Εύρώπη δέν είχαν καί μεγάλη ση- 
μασια.

Η πρόσφατη όμως αυτή πληροφορία τοϋ φάνηκε οτι είχε κάποια ιδιαίτερη 
σημασία. Ιδίως του έκαναν εντυπωσι οί πιθανοί πρωτεργάτες τής ύποθέσεως-ενας 
Αουσιοςφαλλός έμπορος, ένας άγνωστος διπλωμάτης, ένας λογιστής μιάς άεοο- 
πορικης; εταιρίας.  ̂Οι πράκτορες τού γραφείου στο Λίβανο καί στό Παρίσι, έτόνι-
L  Α  ^  υποθεσεως και ο Πέρα αποφάσισε νά έρευνήση τήν ύπόθεσι μέ 
ρασι ιήν μοναδική αυτή πληροφορία.

γ ' ?  π„ληρ0φορ^  ! λεήε ™ '■ Κάποιος, όνόματι Ταρντίτι, πού παρουσια-
; ν ως ε^π°Ρ0? απο το Παρίσι, διενεργούσε λαθρεμπόριο ναρκωτικών Ε ΐγε 
αγοράσει  ̂μορφίνη στή Μέση ’Ανατολή, τήν οποία θά.μετέτρεπε J  ή ρ ο Ζ  σέ έϊσ
τ  £PJa° TV °  aTr] ,Γαλλια ?α1 ?ά τήν πουλούσε στήν άμερικανική άγορά. 'Ο  
Γαρναα δεν ε,.ροκειτο να μεταφερη ο ίδιος τό «πράμα». Τήν μεταφορά θά τήν ϊ -  
-αμν^ κάποιος διπλωμάτης που μιλούσε ισπανικά ή πορτογαλικά.

άπό
Μπουρμτι

Ϊ Γ τΓ ρ ιβκί ο Γ ? ° ν τΊ?λεφών?μπ Μπουρμποναί τόν άνάγκασεΥΓέγκαταλΪ-
άεροπορικώ? ’ ^  ™  ^  άπ * *  *  ^ ε χ ε ία στή Νέα Τόρκη

„ όνο Η■ πληρ°φο_ρίατ αύτή ^είχε σταλή άπό τόν ύπερατλαντικό πράκτορα καί τό
π Ζ Ι  ' « «  τ '  χε“  Τ° αεΡ°~°Ρ «° ταξίδι στή Νέα Τόρκη. Νά είχε άραγε 
προλάβει Ταρντίτι να ξεφορτωση τό «πράμα» ; Πολύ πιθανόν, σκέφτηίε ό Π έ
ρα, αλλα το αεροπορικό ταξίδι ίσως νά ήταν καί τέχνασμα τού Μπουρμποναί γ-ά

τθυ'ΗπέρΡεαυπν«α3 Γ ύ καθ 'να κα"0νίσ7) ^  έ, ϊδιο,ς τή μετα(Ρ°Ρ®: τού νίρκωτικίδ. 
ύπάλλν,λο^ ~ ^  υπ,οθεσε“ Ρ επρεπε να αρχιση από τό άεροπορικό ταξίδι. Έ νας
όκτώ ώοε. Τ' ς ^ Ύ ίσ1ν·ς λαθρεμπορίου ναρκωτικών άπασχολήθηκε έπί
οκιω ώρες με την ερευνά των φακέλων καί άρχείων τών άεροπορικών έταιριών καί

IUU Ο

αυια. 1π/)ρεσιαι κατωρθωσαν να άποδώσουν έν πάση λέπτοίΐεο'-^Υ -λν ^ ’
™  ί ” " Ά ς ™? Τ ™  < ™ . iK „ 5
” 8" ον W " f  “ = ™ X P »lx i too εγκλήματος ,!ς τή » 'Αγγλίαν. Ρ μ0
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δταν έπέστρεψε στο γραφείο τά  μάτια του έλαμπαν άπδ ίκανοποίησι για τό άπο-
τέλεσμα της έρεύνης του. „ ,

— 'Ο  Τ α οντίτι πρόκειται νά ταξιδεύση μαζί με κάποιον Ροζαλ, όταν θα επι-
στρέψη άπό τό  Παρίσι. 'Η  άεροπορική εταιρία έ'χει δώσει έντολές νά παρασχεθη 
ιδιαιτέρα περιποίησις στον Ρόζαλ. Ρώ τησα  γιατί ή ιδιαιτέρα αυτή περιποιησις και 
μου είπαν 6τι πρόκειται γιά ένα διπλωμάτη-πόν Μαυρίκιο Ροζαλ, που είναι πρε
σβευτής τής Γουατεμάλας στο Βέλγιο καί την Ολλανδία. ν „ ,

’Ά ρ α γε  νά ήταν ό διπλωμάτης πού θά μετέφερε τά  ναρκωτικά του 1 αρντιτι ; 
Ό  Πέοα ήξερε δτι ήταν δύσκολη δουλειά νά τά βάλη  ̂ μέπήν διεθνή διπλωματία, 
αλλά οΐ υπάλληλοί του έρευνοϋσαν στο τελωνείο γιά νά βρουν κάτι το θετικό. Και
πράγματι βρήκαν. , „  . , , , ~ ~

Ό  τελωνειακός ύπάλληλος Μάριο Κούτζι, ψάχνοντας τα αρχεία του τελω
νείου, άνεκάλυψε δτι κατά τό 1941 ό Ρόζαλ-πού  είχε παντρευτή την κόρη του 
προέδρου τής δημοκρατίας τής 'Ονδούρας—,ένώ άντιπροσωπευε την  ̂ Ονδούρα σε 
διπλωματικές υποθέσεις, είχε καταληφθή νά διενεργή λαθρεμπόριό αρωμάτων α
ξίας 48 000 δολλαρίων καί διαμαντιών άξίας 37.000 δολλαριων. Ο Ροζαλ κατόρ
θωσε νά ξεμπλέξη τό τε  άπό τήν ύπόθεσι αύτή καί έτσι ή πρώιμη λαθρεμπρρικη 
του περιπέτεια δέν έγινε γνωστή στό εύρύ κοινό. Και άφου ο Ροζαλ μιλούσε εξ Ισου 
καλά τήν ισπανική καί τήν πορτογαλική, δέν ήταν καθόλου απίθανο να ήταν ο άν
θρωπος πού ζητούσαν τώρα. , , ~ Λ β . ..

’Έ τσ ι ό Ρόζαλ ταυτίσθηκε μέ τον διπλωμάτη της πληροφορίας του Λιβάνου
καί ή υπηρεσία δ ιώ ξεω ς λαθρεμπορίου ναρκωτικών έστρεψε τήν προσοχή^ της προς 
τον Τσάλς Μπουρμποναί, τον λογιστή τής αεροπορικής εταιρίας ο οποίος με ε̂να 
επείγον τηλεφώνημά του άπεμάκρυνε τόν Ταρντίτι άπό την ειδυλλιακή Ριβιέρα.

Ό  ύπάλληλος του γραφείου, Άρμάντο Μάγκλια, που παρακολουθούσε ^τον 
Μπουομποναί, διεπίστωσε δτι ό παρακολουθούμενος δέν είχε άλλες πήγες εισο
δημάτων έκτος άπό τόν μισθό του πού τού παρείχε ή άεροπορική εταιρία οπού ερ
γαζόταν, είχε δμως ιδιόκτητο σπ ίτι άξίας 60.000 δολλαρίων κάπου στο Λογκ Α ι- 
λαντ καί ώδηγοΰσε μιά λιμουζίνα «Λ ίνκολν».

Κ α τά  τήν επομένη άφιξι τού Μπουρμποναί στή Νέα Ύόρκη, οί υπάλληλοι 
τής ύπηρεσίας τού γραφείου τόν έθεσαν ύπό παρακολούθησι άπό ^τήν στιγμή που 
κατέβηκε άπό τό  άεροπλάνο στό άεροδρόμιο τού Άηντλγουάηλντ μέχρι σ ενα  ̂ δια
μέρισμα στή Τζαμάικα. Σκοπός τους ήταν νά μάθουν τό δρομολογιο των κινήσεων
του. Παράλληλα δμως διεπίστωσαν καί κάτι άλλο. . „ , „ ,

'Ο  Μπουρμποναί φαινόταν πολύ καχυποπτος και εδειχνε οτι ^νομιςε οα τον 
παρακολουθούσαν. Ο ί ύπάλληλοι τόν άκολουθοΰσαν άπό άρκετή άποστασι.πίσω 
άπό τήν «Λ ίνκολν », ώ στε ό Μπορμποναί νά μή μπορή^ να τους δη στον καθρεπτη 
του. Έ ν  τούτοις ό Μπουρμποναί προχωρούσε μέσα απο παρόδους και δεν ακο
λουθούσε εύθεΐα πορεία. , , , τρ> >'..

Τό γραφείο τής Νέας 'Υόρκης και οι πράκτορες του απο την Κυρωπη και
τήν Μέση Α να τολή  συνεκέντρωναν τώ ρα  περισσότερες πληροφορίες εις βάρος του 
Ταρντίτι Κ α τά  τό  τελευταίο του τα ξίδ ι στήν Νέα 'Τόρκη είχε δηλώσει τη μετα
φορά μιας ηλεκτρονικής συσκευής που θά τήν πουλούσε στην Αμερική. Εφαινειο 
νά είναι κάθε άλλο παρά πλούσιος άνθρωπος. Ο πράκτορας του γραφείου σ ω  Πα
ρίσι, Ά ν τρ ιο υ  Ταρταλίνο, πληροφορήθηκε δτι ό Ταρντίτι είχε κάποτε 
φυλακή καί δτι είχε άκόμη κάποιο συνεργάτη για τις επαφες του με το ; υποκο

σμο τ°υ £ νά π ιστεύη δτι ή πληροφορία αύτή τού Λιβάνου θά ώδηγου-
σε σέ μεγάλη έπιτυ/ια. Έ π ί τού παρόντος δέν μπορούσαν να κανουν τίποτε απο 
τού νά περιμένουν άλλη ευκαιρία. Π ρώ τα  θά μάθαιναν τό μελλοντικό πρόγραμμα
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ίου ^Μπουρμποναί, θα άνεκάλυπταν που είχαν δι||είνει ό Ταρντίτι καί δ Ρόζαλ 
κατα τις προηγούμενες επισκέψεις τους στή Νέα Τόρκη, θά ερχόταν σέ σχετικές

Γ ™ Γ - Γ ρ ό ω Τ°  · Τ " ' “  ™  18ι6-

” ·,μ!?ους ™ 5 ” “λλ<|λ” ς ^
?ί*. 3 Σεπτεμ,βίίίΤ0,υ !^ 60’ τ ^ ς  περίπου έβδομάδες μετά τό  τελευταίο τα-
ς δ ΰΊ  Νέ,« '^ρχη , ό Ταρταλίνο τηλεγραφούσε άπό τό Παρίσι :

τ,σιν Ρ % j T n  “ νεχ.ωΡ'?σε» ^ α Β,Ρυξέ,λλας ΠαΡασκευ·θ απόγευμα πρός συνάν- 
χ  ί ίοναλ. Γαλλικές αρχές επετρεψαν διέλευσιν. Τίποτε τό θετικόν, άλλα ύπο-

σιο> ο7'” ’ ανΚχωργ)σθυν μαζΐ r‘ Χ ρ ισ τά  διά Νέαν Τόρκην. Συνισταται έπαγρύπΑ

_  , Πέρα έδωσε τδ τηλέγράφημα στόν προϊστάμενό του, Τ ζώ ρ τ ζ  Γκάφνεϋ 
- Γ; ^ ° ; '^ 0_ ε̂ ιθεωΡ·ότης του γραφείου. Ζήτησε ένίσχυσι τής δυνάμεώς του, ή 6- 
^ “  κα'ί το^ παρεσχεθη. Μέσα σέ δυο μέρες είχαν γίνει όλες οί προετοιμασίες. Κά- 
Uaz τους ανόρες του καί τούς είπε : 1

—Θά δουλέψωμε  ̂ ολόκληρο τό Σαββατοκύριακο.
λ ~ Τ εχ,εί* πΡοέβγϊ f T '  κατανομή τής έργασίας. Μιά όμάδα θά παρακο-

ά>λ! όυ%τ0 θς' σΤ°< α,ερθδρ0μΐ°· ’'Αλλ^ όΓάδα στο ξενοδοχείο τους 'καί
άλλη ομαδα θα ανελαμβανε να εγκαταστήση συσκευές ήχοληψίας στά δωμάτια του

?αοαδνοΓ°θ  ~°υ Θ<Χ '?TaV δΐπλα,στά δωμάτια των ύποπτων. ΟΓύπάλληλϊι πού θά 
παρακολουθούσαν την> συνομιλία έπρεπε νά ξέρουν Γαλλικά. Ό  Ταρντίτι ήταν 
 ̂ αΛΛος και ο Ρο.αΛ σαν διπλωμάτης καί γλωσσομαθής, άσφαλώς θά μιλούσε γαλ-

; , ~ πεΐδ?> &ί ύπάλληλοι τοΰ γραφείου δέν έγνώριζαν πού θά κατέλυαν ό Ρόζαλ 
f  ° 1αρντι™ αυ;0 τγ), 9 °?*’ έσπευσαν νά κλείσουν δωμάτια καί στά πέντε ξενο-
-~χνάαεΤν°υ 5 * 7  δ'-ΚμεΓ 1 προηγουμένως οί δύο ύποπτοι. Τά δωμάτια αύτά εποε- 
'Ιν στα δωμάτιά, των υττότττων.

^ ^ , ! : ^ 5 α^ αΤ » ύΡ'ακ0 6μωζ Τ?Γ' ε , χαμέν°· ’Α ? οΰ παρακολούθησαν όλες τις 
'“ Μ  , ^ν,Ευρώπη, χωρίς αποτέλεσμα, ό Πέρα πήρε τούς άνθρώπους του
και επεστρεψε στο γραφείο του. 'Η  ’ίδια ή παλιά ιστορία. Νά κρατά τούς ύπαλλή-

όλοι Το Γ κ "π ο Γ φυ ^  ^  ^  Τ * ™ »  τίποτε καί νά πηγαίνουν χαμένοι

ά-Γ Π ^ ίσ ,Τ ^ Β  - Γί έρα ^  ενα «λλο τηλεγράφημα : «Τ α ρ ν τίτ ι άνεχώρησε 
απο Παρίσι δια ΒρυςεΛλες την Παρασκευή. Θα έπιστρέψη στό Παρίσι καί θά άνα-
χωρ.,ση για τη Νεα Τορκη στις 2 ’Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε νά χαλαοώ- 
σ^το ι ην παρακολουθησι». 1

Οι υπάλληλοι όμως τού γραφείου δέν μπορούσαν νά ησυχάσουν: ’Εάν ό συ-

εΐχε/ Τ  ^  90Ρά, έπρεπε νά σκεφθούν 7αί
.ους άλλους δυ0; τον ΡοζαΛ και τον Μπουρμποναί. Ό  Μάγκλια έφερε μιά βόλτα 
στα ξενοδοχεία οπού( είχε μείνει κατά τό παρελθόν ό Ρόζαλ καί πέτυχε νά μάθη

ζ « »  ν ιΓ - ί? θ0 %  ΡΤ * τί τ Ρ0ζα ' £lZS κλείσεΐ δωμάτ1° σΤ0 ζ εν°δ°Χεϊο «Π λά - ς , 1 , ζ “  Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα τοΰ Μπουρμποναί ήταν νά πραγματο
ποίηση αεροπορικό ταξίδι από τό Παρίσι στή Νέα 'Τόρκη τήν I Ό κ τω β ρ ίο ^

_ ισί’ °, ί “ ρνΤψ.7 ° Μπ°υρμποναί καί ό Ρόζαλ θά βρισκόντουσαν καί οί 
ipc-ΐς ιούς σιη Νεα Ιορκη το ίδιο βράδυ.

Την^Παρασκευή το βράδυ οί υπάλληλοι τοΰ γραφείου έκαναν μιά ποόχειργι 
σ σκεφι. ϋαναεπισκεφθηκαν τά ξενοδοχεία γιά νά βεβαιωθούν 6τι οί συνάδελφοί 
■ ους είχαν κλείσει δωμάτιά δίπλα στά δωμάτια των υπόπτων. Καί τελικά, έλαβαν

τόί Ρόζαλ · φημα απ& Την υ7:ηΡεσία δΐώξεως λαθ?ερπορίου τής Ούάσιγκτων 'γιά
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« 'Η  άοαοδία υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών παρεσχε την  ̂σ ^ τ ικ /j -
* εια Υ1ά τον' έλεγχο του Ρόζαλ. Τδ γραφείο άσφαλειας μας εδηλωσε οτι εφ οσο, 
δ Ρόζαλ πραγματοποιεί ταξίδια μεταξύ Νέας Ύόρκης και Ευρώπης, χωρίς να διερ 
ν ε τ α ΐ ί π δ τ ή ν χ ώ ρ α  του, δεν δικαιούται διπλωματικής άσυλίας και μπορούμε να 
ένεργήσωμε μέ όποιον τρόπον μάς συμφέρει. Κατόπιν τουτου μπορούμε να συνε 
■/ίσωάε άλλα θά πρέπει νά βεβαιωθούμε ίτ ι  πράγματι είναι ανακατεμμενος σ^ο λα
θρεμπόριο'γιά να μή κάνωμε ζημία στην ύπόθεσι. Οταν ερΟη η ωρχ α (paa-i-
ιιέ Slx'o cjocc πρωτοβουλία». Λ ,, < rp >

Την ΐδια ώρα ό συνάδελφός τους άπό τδ Παρίσι τηλεγραφούσε οτι ο> «Ρ 
τ ι θά έφθανε στή Νέα 'Υόρκη,τδ Σάββατο, στή 1 Οκτωβρίου και οχι στις 2 Οκτω
βρίου. Τούς έδωσε καί τδν άριθμδ πτήσεως. „ , ^  , Γγ„
' Ρ ·Έ τ σ , τό  απόγευμα τού Σαββάτου, ό ύπάλληλος του γραφείου Φρανσις i ου-
ώτερς μέ στο?,ή οδηγού ταξί, ώδηγούσε τδ «ταξί., του στο διεθνές αεροδρόμιο της

Λ η / ^ ο υ α λ η  ^  ^  κάνω νεύμα, είπε στδν άρχιαχθοφόρο, θά πης στους ανθρώ
πους σου νά κουβαλήσουν τά πράγματα τού ανθρώπου που θα σου δειςω σ.ο .α

ςΐ μ°"Α λλο ι υπάλληλοι τού γραφείου καί τού τελωνείου ήταν κατάλληλα, ανεπτυ
γμένοι μέσα στδ άεροδρόμιο, δέν έγνώριζαν έξ όψεως τον Ταρντιτι, αλλα απο ,η 
στιγμή πού πλησίασε στδ γραφείο έλέγχου διαβατηρίων, τον εθεσαν υπο αγρυπ η 
παοακολούθησι καί ό ένας ύπάλληλος τον υπεδεικνυε στον άλλον.

Ό  Μάρτιν Πέρα πλησίασε τδ « τα ξ ί »  τού I ουωτερς.
— Πέρασε άπδ 'τδν έλεγχο διαβατηρίων καί δήλωσε ότι θά μείνη στδ ςενο- 

δο'/εΐο «Σέ'ρυ Νέδερλαντ». Έ γ ώ  φεύγω άμέσως για έκει, είπε στον 1 ουωτερς^
' Ό  Πέρα σταμάτησε γιά νά κάνη ενα τηλεφώνημα στον Ανθονυ Πολ που 

περίμενε στδ' γραφείο γιά νά πάρη οδηγίες, πού θά. τοποθετούσε την ηχοληπτικη

συσκευή γρήγ0?α στύ <(Σέρυ Νέδερλαντ», είπε ό Πέρα. Θά συναντηθούμε

Σ τίε  4.15'μ.μ-, ένώ ό Γουώτερς ήταν καθισμένος στδ «τα ξί» του, διέκρινε jva  
συνάδελφό του πού ακολουθούσε ένα κοντό, μεσόκοπο ανδρα. Ηταν ο -.αρντιτι 
πού έβγαινε άπδ τδ άεροδρόμιο. Κουβαλοΰσε ό Ιδιος ,ις βαλίτσες του.^

*0 Γουώτερς πήδησε έξω. άπδ τδ «τα ξ ί»  τού καί έτρεξε προς τον I αρντιτι. 
Ρ ο η θ ή ώ  έγώ Λ π . Μ ™ * *

στε στδ τα ξί μου.
Γ0  Τα ρντιτι τον ακολούθησε.

-Τοάβα για  ,υ π ” ------γ-;- > , , ^ „
__Γ 'ά  τδ «Σ έου  Νέδερλαντ», έπανέλαβε με δυνατή φωνή ο 1 ουωτερς ω σ -c

νά τδν άκούσουν οί'συνάδελφοί του πού βρισκόντουσαν έχει κοντά.
’ “ εκίνησε καί πήγαινε 6σο μπορούσε πιδ σιγά για να τον παρακολουθούν οι 

συνάδελφοί του, ταυτοχρόνους δέ μελετούσε τά  χαρακτηριστικά του επιβάτου του 
μέσα στδν καθρέπτη τού αύτοκινήτου.^ Φορούσε κουστούμι επι παραγγελία και *ι 
-,ε φαλάκρα. Τ ίπ οτε τδ πονηρό δέν έδειχνε.^

Ξαφνικά ό έπιβάτης του έσκυψε εμ,,ρος. , , , , γ  ο»··
—Μ ετάνοιωσα, είπε μέ βαρειά αγγλική προφορά. Πήγαινε μο σ.ο «Σα.βο.

Χ ΐλ τ° Τ δ  τα ξ ί τώρα πλησίαζε τή γέφυρα Κουήνσμπόρο. Ό  Γουώτερς Ι ί τ α ξ ε  α
πελπισμένα στδν καθρέπτη τού αύτοκινητου. Ναι, οι συνάδελφοι του .ον ακολου
θούσαν άπδ πίσω. Έ πρεπ ε |μως να τους γνωστοποίηση ,ην α.ΛΛ^η ,ης „ορ../, 

τού πελάτου

ενοδοχε ιο « ν έρυ Νέδερ?,αντ», τού ειε

του.
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ΤΤ(Τ, ”  κυκλοφορία ̂ ολο και γινόταν μεγαλύτερη οσο πλησίαζε τή  γέφυρα. Ιίρά-

Γα ΜετΓέ'βναλτε0υ'χεΡ' Τ° “ λλ° εΤΡ«ψε μέ δυσκολία ένα σημείω-
σ - ! '^ ; 11 : βγ « 10 -χερΐ τ0υ.  " ξω απο τ ° παράΘυΡ°, έδειξε κάτω, γιά νά έπιστή-

τό ; ^ ° S  τ 5  συναδελφ°υς Τ0υ· "ΐσ τερα  πέταξε ™  εξω  άπό

Υστερα από λίγο είδε τό αυτοκίνητο τού συναδέλφου του νά σταματά πί- 
ά ι_°υ Ύι0ί να μαζεφη το χαρτάκι. "Ακούσε κλάξον πού διαμαρτύρονταν ομαδικά 

Φου 1° ς^ κ° ' στ“ μΤ /]Αα~παν“  ^  Ι έ<ΡυΡα· Κατό™  τ ° αυτοκίνητο τού συναδέλ- 
σ-Γ 'Ο  Γ ο υ Λ -Γ  ^ ? λθυθθυσε’, ανε™ ξ ε ταχύτητα καί έσπευσε νά τόν προσπεοά- 

_ , f p? ελα-ττωσε τώρα πάλι την ταχύτητά του. ’Έπρεπε νά δώσνι γοό-
στους συνάδελφους του. ’Έπρεπε νά γίνουν τόσα πολλά. ‘ * Ρ

» °  Περα βΡ^κόταν στο «Σέρυ Νέδερλαντ» καί ό Πόλ μόλις είχε τελειώσει 
-/) γκαταστασι της φωνοληπτικής συσκευής, όταν πήραν ένα τηλεφώνημα.

στ4 « Σ ^ Ϊ Γ χ ί Ι ™ » . ”  r t * · T “ P" " 1 8έν *  ί8“ · ® *  Μ ϊ « ν >
Χωρίς κέφι ό Πόλ άρχισε νά μαζεύη τις συσκευές του.

^ ~ ~ J αρντιτι είχε δώσει τά στοιχεία του στον ύπάλληλο του ξενοδονείου καί
^ραβουσε για το δωμάτιο του, όταν ό Πέρα έμπαινε στο σαλόνι του «Σ α β ό ιΧ ίλ το ν » 

ήσυχος ένας υπάλληλος του γραφείου του έσπευσε νά τόν συναντήση 
— Ιον έβαλαν σε άλλο δωμάτιο, του άνέφερε.
Ο Πέρα προχώρησε βιαστικά πρός τό γραφείο του ξενοδοχείου.

Που τον βαλατε τον Ταρντίτι ; ρώτησε τόν ύπάλληλο. Μπορώ νά ενω  -ό 
δωμάτιο που είναι δίπλα άπό τό δικό του ; ' L

πλευρέΙΛυπ°ΰμθα’ ίπΑ^ αε 6 Επάλληλος,’ άλλά είναι πιασμένα καί άπό τις δυό

, ~ ΝάΛΤπ,άρηη ° δ8άβολος, ψιθύρισε ό Πέρα. Νά τόν βγάλετε άπό εκεί είπε τα 
ραγμένος. Ασ. βρητε μιά όποιαδήποτε δικαιολογία. ’
ρ,, °  ^άλληλος του ξενοδοχείου, ταράχθηκε άπό τό έπείγον καί έπιτακτικό

δωμάτιοτ 1 ύ  Ιθα λ ηκ“ σε’ Τ° κα1 σέ λίϊ °  έ Τ *Ρ ''τίτ] μεταφέρονταν στόωμααο που ήοελαν οι αστυνομικοί.
Ενω ο Πόλ έγκαθιστοΰσε τή φωνοληπτική συσκευή του, άλλοι συνάδελωοί 

ιαρακολουθουσαν την A / i - n - n n n . λ .5—ν _λ . . \ \ ~  ̂ w *

δεν ήρθε σέ 
Καί 

σπευσαν σ

έπαφή μέ τόν ΤαρντίτΤ.’ -------- ^  βρκδυα 0 Μ π°υρμποναί

τώρα ή σειρά του Ρόζαλ. Μιά όμάδα άπό υπαλλήλους τού γραφείου έ- 
άπό τάν FA , ρ°*ρ0ρ·,10 “ ,t0 τα λΑ-ραματα, πριν νά φθάση τό πρώτο άεροπλάνο

~  Υ  ξενοδοχείο * * · » · .  * * »>  ‘ 'Χ «
Στις 7 ή ώρα ένας τελωνειακός υπάλληλος ψιθύρισε : 

t Ερχεται, αύτός είναι!

νο άνδηα ύ̂ λλ'η?:°\ πού παρακολουθούσαν είδαν τότε Ινα ψηλό καί άψογα ντυμέ- 
Τ >Ρ V ' νω απο σαραντα πεντε ετών, νά προχωρή πρός τόν τελωνειακό έλεν 

^  Τον είδαν να στέκεται καί νά βάζη ένα τσιγάρο στήν πίπα του. ’Γπ ό  πολύ t o i  
y f  τακτοποιηθη το θέμα των βαλιτσών του γιά νά περάσουν μέσα άπό ΐελ< ~ 
Σε μερικ, ς ερωτήσεις πού τοΰ |καμαν οί τελωνειακοί ύπάλληλο , άπάνΤησε μ 
αριστοκράτου πού απευθύνεται πρός χωρικούς. ° μ

τελωνείο, 
μέ ύφος

(  Συνεχ ίζετα ι )
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Ο ΣΕΒ Α ΣΜ Ο Σ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
'Υπό τ0ϋ χ. ΘΕΜ . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ή  ποώτη καί κυρία βάσις για την έξασφάλισι τής ψυχικής υγείας του ̂ αν
θρώπου είναι ό σεβασμός καί ή άγάπη τής άληθείας. Γιατί άπό αύτη ξεκινούν όλες 
οί ένέογειες πού άποβλέπουν στη διάπλασι του χαρακτήρος, τον τροπον αντιμετω- 
πισεως τω ν γεγονότων καί των φαινομένων, την έξέτασι τής ούσιας των πραγμά
των, τή ρύθμισι τω ν  σχέσεων καί τής διαγωγής ενός έκάστου προς τους άλλους
συνανθρώπους του, κ.ά. , Τ' ~ >

Ά λ λ ’ έοω τάτα ι ευθύς - άμεσους : Ποιος οφείλει να είναι ο τροπος τής ε ν ^
γειας τού άνθρώπου, προκειμένου νά έπιτυγχάνη τά καλλίτερα αποτελέσματα επι 
τοΰ προκειμένου ; Πλήν ώς πρύς αύτύ δέν δύναται, νομίζουμε, να υπαρςη αμφιβο
λία Γ ια τί όλοι έχουν ύποχρέωσι, νά μη βλέπουν μόνον έξωτερικα τα πρόσωπα, τα 
πράγματα καί τάζγεγονότα, άλλά νά προχωρούν καί στην ουσία. . . Να μη σταμα
τούν 'δηλαδή στήν επιφάνεια καί νά κρίνουν μονον απο την εξωτερική μορφή των 
Φαινομένων. ’Αλλά νά εισδύουν καί στο βάθος τών πραγμάτων, και να σχηματίζουν 
τις  πεποιθήσεις τους άπό τήν έρευνα τής ουσίας. Ν ’ αναζητούν, μ άλλα λόγια την
αλήθεια, παντού οπού είναι πιθανό νά ύπάρχη. , , ,

Φυσικά υπάρχουν μερικά πράγματα πού δεν αλλάζουν στην ουσία τους, ο,τι 
κι’ άν νίνπ κΓ όπως κι’ άν παρουσιασθοΰν. Κατά συνέπειαν είναι τα ίδια πάντοτε 
τόσο στήν επιφάνεια, όσο καί στο βάθος τους. ’Έ τσ ι λ.χ. όταν βλεπη κάνεις ενα 
ζώ ο  νά βαδίζη μέ τά  τέσσαρα πόδια άπό μακρυά, συμπεραίνει μεν οτι πρόκειται 
περί τετραπόδου. . . Ά λ λ ά  δέν άλλάζει γνώμην, όταν το πλησιαζη. . . Ιο ίδιο συμ
βαίνει όταν παρατηρή κάποιος άπό μακρυά έναν όγκο κτιρ ίων... 1 ιατι σχη
ματίζει άσφαλώς τή γνώμη ότι πρόκειται γιά οικοδομικό συγκρότημα, πλην όμως 
διαπιστώνει οτι δέν έξηπατήθη, όταν πλησιάζη. . . Ομοίως όταν ιδη τις ενα αυ
τοκίνητο νά τρέχη άπό μακριά, συμπεραίνει 6τι πρόκειται για τροχοφορο,που^ κι
νείται μέ μεγάλη τα χ ύ τη τα ... Ά λ λ ά  δέν μεταβάλλει την αρχική του ιδέα, όταν
τό παρατηρήση και απο πλησίον. . .  „ « ,

Παοά ταϋτα όμως υπάρχουν καί πραγματα, τα οποία είναι τελείως διαφορε
τικά, όταν παρατηρούνται άπό μακρυά, η κοντά, καί κατά συνέπειαν πείθουν^ οτι 
τά  φαινόμενα είναι άπατηλά. . . ’Έ τσ ι λ.χ. όταν μια ευθεία ράβδος τοποθετηται 
κάθετα έντός λίμνης ΰδατος, φαίνεται κυρτή άπό μακρυα...^ Ενας^ στρογγυλός 
πύργος φαίνεται τετράγωνος μακρόθεν. . . "Οταν ταξιδευη κάνεις με το τραίνο και 
βλέπη έξω  άπό τό  παράθυρον, έχει τήν έντύπωσιν ότι κινείται η γη και οχι αυτός,

Καί δέν εΐναι μόνον αύτά, για τί καί πολλά άλλα πράγματα, φαινόμενα, ζωα, 
κλπ δίδουν διαφορετικές εικόνες άπί 6,τ ι  εΐναι πραγματικά. Ή  νυκτεριςλ.χ. δίδει 
τήν ένύπωσιν ότι είναι πτηνόν, ένώ είναι ζώο θηλαστικόν. Ο χαμαιλεων, ενα μικρό 
ζώον, άλλάζει χρώμα πολλές φορές τήν ώρα. . . Κ α ι  τώρα μεν φαίνεται^ ερυθρόν 
κατόπιν γίνετα ι πράσινον, ύστερα γκρί, κ.ο.κ. Σε τροπον ώστε οποίος τον^λεπα 
μέ τό ένα χρώμα τή  μιά στιγμή, νά δυσκολεύεται να πιστευση, οτι είναι το ίδιον, 
όταν τό ΐδη ύστερα άπό λίγην ώρα_μέ άλλο χρώμα. . . Η φαλαινα πλεει όπως τα 
ψάρια επάνω στή θάλασσα, άλλά είναι ζώο θηλαστικό, κ.ο.κ.  ̂  ̂ , ,

Τ ί  σημαίνουν όλ’ αύτά ; Έ ρω τατα ι. Τίποτε άλλο, καθ ημας - κριτας, ει μη 
ότι οφείλει κανείς νά εΐναι έπιφυλακτικός στή μόρφωσι των αντιλήψεων και την 
έκφρασι τώ ν  γνωμών του. Γ ια τί έτσι μπορεί νά έλεγχη με την κρισι και να διορ- 
θώνη μέ τήν προσοχή. Κατά τόν τρόπον αύτό μπορεί ακόμα να βεβαιώνεται κάνεις
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* πρ0<?ωπκ’ τα £Ρ«Υμ«τα και τά γεγονότα είναι καί στήν ούσία τους όπως 
φαινομενικά παρουσιάζονται στά μάτια του, ή έμφανίζονται διαφορετικά, κ τ . τ  

_ Λαι αυ,α μεν είναι πραγματα φυσικά καί συνεπώς δέν παρουσιάζουν τίποτε 
‘ " 'ως Ψευτικ°· Για3ι 0 στρογγυλός πύργος πού φαίνεται άπό μακρυάτετρά-
,ωνος π./., δεν προσποιείται τούτο γιά νά κρυφθή... ’Ή  τό ορτύκι, πού έ'νειτό 
/ρωμα του χώματος και κρύβεται κάπου έκεϊ σέ κανένα αύλάκι, γιά ν’ άποφεύγη 
τον κυνηγό, δέ ψεύδεται κατά συνείδησιν.. . Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν λαγόν

'Απ οσύσ-α-Γ ’τ 'κυνηγη^ ν°ς ”  Χ™  Θά^ 0’ πού ^  σ^ ι κ ώ ς  τό χρώμα τού . . 
ψ λουστα,α τα φτωχά ζωα προσπαθούν να σωθούν, ύπακούοντα στό ένστικτο τπς 
αυτοσυντηρησειυς. . . ΛΤΟ ·τις

σωπα καί ί f c  ^  ζωή. Γ ια τί έδώ συχνά τά πρό-
τικά 
τανι
ντυυένρΓ 'αα·> s -- --S-/UOUJV, Γ.α να παρουσιαςωνται πολυτελώε
του ένώ άπ)ω- 8η. ' "ν StSor  Tr'v εντι-'“ ωσι τής εύημερίας καί. τού πλού-
νούκλα .7  ·Τα’ εφΚΡμθζθυν τ ° ΡηΤ° πού λέϊ ει ; ((έ'ξω κούκλα καί μέσα πα-

Λ/·λοι πάλι κανουν πολλές επιπόλαιες ενέργειες γιά νά φαίνωνται σπουδαι- 
, ^ ! <Τ : . ϊ ^ ναΐ°1’ φΐλ,ανθρωποι> Ρ Υ άλοι> κλπ. Έ τσ ι  κρεμούν επάνω τους κοσμή-

« \ , . ..... ' ν«. ι̂,ναι, οηοεν, «μαςι με τ
ωζ 7?^ Χαν0υ!  να 9«νταζωνται, όσοι τούς οδηγούν έκεϊ, κ.ο.κ.

„  " Τ'α ί | ννα ιΧ Ι ·ο ερώιημα : Σε τι όφελοΰν τά φαινόμενα, όταν ή πραναα-

ο Γ ά λ λ ο ι ί ί  ν φ~°ρετΐκητ ; Ί \ ε> '-  νά κερ8^  λ·Α  εναί άνθρωπος, όταν πιστεύουν 
Τ: Ά ι, αυ·ου °,1'- ειναι πλούσιος, ενώ εκείνος γίνεται φθισικός άπό τις σ Λ ά -

νοΐίζ;Λ τ ι  έ ν α Γ 'μευεΐ V ™  βλ^  έ κόσμος μέ τά  παράσημα καινά' ’ π· V 'τΑ-1 καποιαν αξίαν, ενω αυτός δεν αξίζει τίποτε κα τ’ ουσίαν · ~
με ■ , otoc α^ α προσθέτουν σ’ εναν άνθρωπο τά γαλόνια τά "λοφία τά 'λούσα ^

“ s » “ ”  * “  τ ' / " “  ίξ.ω τ· ρ“ »  “ w » ™ .  u  « w  8ένΦζ ; ν „  ί ί ν ΐ ς
άλλοί -ού WV Y“r P«“ V αχυρ0>>’ π°ύ λ! γεΐ καί ^ παροψία ; Καί τ ί  όφελεΐται ένας - λος, /ιου συχνάζει σε ναούς μυστικών sTwim.™ ____ ο. ? "

^  7  νά κατά τέτοιον τροπο.

Π  μας διδάσκουν δλ’ αύτά ; Τίποτε άλλο άττη J-vc-7̂  >', αΛΛΌ απο ε^ει.νο που ειπαμεν άνωτέρω :Γ,Πτ . ' » /1 λ  ̂ αΛΛ0 απο εκείνο που ειπαμεν άνωτέοω *

•·οΓ ΐ Α  ■ ·απλώς. 
δημοσί- 

αρασήμων καί 
ά παράσημα μάς τά

"Οτι 
ευσι 
των
δίνουν άλλοι.

Γάλλος σοφός Char- 
ο περισσότεοον

· «  .ο θάρρος τ,ς φτωχ,ως το», * « ί  ν ί  ψ ί„  μέ ΟΙ?„ μ. τ · ^  ™
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ποοσπαθοΰμε λοιπόν νά φαινώμαστε διαφορετικοί άπό ό,τι είμασ .- . .. ά,φυ
πνοΰμε πάντοτε, ώ σ τε  νά μή μάς παραπείθουν νά πιστευσουμε> στην ̂  ματαιοδοςην 
εξωτερική λάμψι άπό την πραγματικότητα, στήν επιφάνειαν απο το βάθος των 
ποαγμάτων . . Γ ια τ ί έκεΐνος πού αποβλέπει σ ’ αύτή και μόνον αεροκοπανιζει, 
Α ώ  ό σοβαρός καί άξιοπρεπής. δέν αύταπατάται, παραμένει σταθερός και δεν 
ιπάζεται άπό ματαιότητες. . . » .

ΤΟ ΨΕΜΑ Κ Α Ι  Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Στο σηιχει'ο αύτό θά έρο^τήση ϊσως κανείς : Είναι βάσιμα ή όχι, όσα εϊπαμεν 
άνωτέοω ; Α ποτελούν αλήθειες η ψέμματα ; Κατά τή γνώμη μας ^άποτελουν απο- 
λυτην'άλήθεια καί δέν μπορούν ν ’ αμφισβητηθούν. Λ ίγα  δε'παραδείγματα που πα- 
οαθέτουμε ά.υιέσως κατωτέρω, αποδεικνυουν το γεγονος αυτό. ^

"Α ς  πάρουμε το  σπίτι ένός πλουσίου άνθρώπου ώς πρώτο παραοειγμα, σ̂  
αιά γιορτή ή 'ένα  πανηγύρι. "Αν τό προσέξουμε, θά ίδοΰμε ότι είναι ̂ στρωμένο με 
χαλιά πολυτελείας καί στολισμένο μέ σημαίες καί άλλα εκλεκτά πραγματα, όπως 
λ.ν. μπιμπελό, πολυτελή ύφάσματα, ωραίες εικόνες, λουλούδια, κλπ. Κάτω όμως 
άπό τά  βελούδινα ύφάσματα, τά  χαλιά καί τ ’ άλλα πολυτελή πραγματα, υπαρχουν 
οί κοινότατες σανίδες, πού τά υποβαστάζουν καί τις όποιες εφροντισεν να κρυβουν

Έ ρω τα τα ι τώρα  : Δέν είναι φανερόν, οτι χωρίς αυτές τις κοινές σανίδες, 
δέν θά μπορούσαν νά στέκουν καί νά υπάρχουν ή πολυτελής έπίπλωσις,^ο πλούσιος 
διάκοσμος, κλπ. ; Α σφ αλώ ς είναι. . . ’Έ , λοιπόν ή κοινωνία των ανθρώπων μοιά
ζε ι μ’ ένα τέτοιο σ π ίτ ι . . . ! Γ ια τί όπως στό τελευταιον αυτό ο,τι είναι πολυτελές 
καί πολύτιμον, έχει άνάγκη νά στηρίζεται έπάνω σέ στερεά σανίδια γιά να ύπαρ
χοι καί νά φαίνεται, κατά παρόμοιο τρόπο συμβαίνει και στην κοινωνία. . . Ιΐραγμα 
τ’ικά καί σ ’ αύτή εκείνο πού λάμπει είναι τό ασθενέστερο καί̂  τό λιγωτερο ωφέλιμο 
πράγμα. Καί είναι άνάγκη νά στηρίζεται κάπου άλλου, γιά νά φαίνεται και να εχη 
κάποιαν άξια. Γ ια τ ί άλλοιώς δεν αξίζει, ασφαλώς, τίποτε^. . .̂   ̂ ; , ,

"Α ν τώ ρα  θέλη κανείς νά μάθη, ποιο είναι τό άλλο εκείνο,^ επανω^ στο οποίο 
όοΆλ-ι νά στηοίζετα ι, τον πληροφοροϋμεν οτι τούτο είναι ή έργασία και ο χαρακτηρ 
τού άνθρώπου'. . . Γ ια τί 6,τ ι γίνεται μέ κάθε έργο, τό ’ίδιο συμβαίνει και με την 
άνωτέοω εικόνα μας, μέ τά πολυτελή ύφάσματα, τα χάλια, κλπ. _ Ολα δηλαδηαυτα 
είναι καμωμένα άπό εργατικά χέρια, τά  όποια δέν φαίνονται μεν εκεί που τα βελού
δα κλπ. έχουν τοποθετηθή . . . Είναι όμως άπόλυτη άνάγκη και πρεπει να τα φαντά
ζετα ι καί νά τά  σκέπτεται κανείς. . .  , < , „ ,

Ά λ λ ’ αύτό καί μόνο δέν άρκεΐ. ’Επιβάλλεται ακόμα να λαμβανεται υπ οψιν 
πάντοτε ότι όπως ή πολυτέλεια οφείλεται στήν έργασία, τό ’ίδιο συμβαίνει και με 
κάθε τ ι  άλλο, πού θέλει νά φαίνεται καί νά διακρίνεται.^’Οφείλει δηλαδη τούτο να 
σττ,οίζεται στό χαρακτήρα, ό όποιος άντιπροσωπεύει τήν προσπάθεια. . .  Ιο συμ
πέρασμα συνεπώς είναι προφανές... ’ Οφείλουμε νά προτιμούμε πολλην εργασία 
καί λίγο θόουβο, έργα καί όχι λόγια, άνθρώπους έργαζομενους και οχι>; . .περιεργα- 
ξουιένους καί ύπερηφανεομένους γ ι ’ άνύπαρκτα καί άπραγματοποιητα έργα τους. . .

Ά λ λ ’ άς έλθουμε καί σ ’ ένα δεύτερο παράδειγμα. Πολλές φορές περνώντας 
άπό τούς κεντρικούς έμπορικούς δρόμους τών μεγάλων πόλεων, βλέπουμε σεμερι- 
κά μεγάλα καταστήματα προθήκες στολισμένες έπιμελώς. Εν τουτοις ο ειδικός 
τ-χνίτης πού τις  κατεσκεύασε δέν φαίνεται, γιατί απουσιάζει... Αν ήταν εκεί 
καί τόν έρωτούσαμε θά μάς έλεγε σέ πόσους κόπους και θυσίες οφείλεται το αρι
στούργημά του πού θαυμάζουμε, γ ια τί είναι ώραΐο, λαμπρό και ευχάριστο. . .Και 
άσφαλώς θά μάς έπληροφοροϋσεν άκόμα, ποσά σώματα κυρτωμένα ίσως απο .r, 
συνεχή προσπάθεια, πόσα μάτια μισοσβυσμένα χιθανως από την εξαντλησι και πο-
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σα χέρια ροζιασμένα καί πληγωμένα ένδεχομένως άπό τήν έργασία, είργάσθησαν γιά 
να παραγαγουν τά ώραια έμπορεύματα πού βλέπουμε. . ’ ΡΎ  ̂ Ύ “

1 ις ίδιες σκέψεις κάνουμε καί στά ’ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε άν 
θελησουμε να φιλοσοφήσουμε λίγο καί σέ άλλα άνάλογα πράγματα. Τό φαινόμενο 
λ / των τεράστιων ποσοτήτων των προϊόντων τής γης, ( # μ η τ ρ ια κ ώ Λ α ρ £ ^  
φρούτων λαχανικών, βιομηχανικών φυτών, κλπ.), πού έκτίθενται γιά πούλημα’ 
Γιατί ;και εκεί δέν φαώονται οί έργάτες καί οί κηπουροί, πού τά  έ ΐ α λ λ Χ γ η Ι Ι  
και τα παρηγαγαν . Πρεπει 6μως νά τούς θυμούμαστε καί νά τούς σκεπ τώ ϊαστε 
παν,ο,ε. Γούτο βέβαια εφοσον, θέλουμε νά είμαστε άνθρωποι δίκαιοι καί τίμιοι νά 
μαςωμαστε V“  διακΡινώ^αστϊ Υι*  τις ορθές σκέψεις καί τήν εύγένειά

„ Γιά ποιόν λόγο όμως πρέπει νά ένεργούμε κατ’ αύτό τόν τρόπο ; Θά έρωτη-

«ΓιατΤςλέν-ΡΓ δ ' '  δίδεί 6 προμνημονευθείς Γάλλος συγγραφείς.
1 ιατι, λεγει, δεν είναι καλό πραγμα να τρώμε τό ψωμί καί νά λησμονούμε τόν

αρ,οποίο που το κατεσκευασε η τό γεωργό πού έκαλλιέργησε τό  σιτάρι... 'Ό πως 
ωραιον επίσης και το να κατοικούμε σέ καλά σπίτια καί νά μή θυυιώ- 

μαστε τους κτίστες Η νά ζεσταινώμαστε σέ θερμάστρες καί νά μ Ιπ η γα Θ η  
το^μυαλο μας καθολου στους μεταλλουργούς ή τούς σιδηρουργούς πού τ ίς ^ α τ ε -  
κ.υασαν, η τους υλοτομους, ,,ου ετοίμασαν τά ξύλα, τά όποια καίονται στά τζάκ ια ...».

Εν ιουτοις το βαρύ αυτό σφάλμα τό διαπράττουμε συνεχώς στή ζωή  μας 
Γιατί συχνά αγαπούμε Ινα έργο, χωρίς νά σκεπτώ μαστέ τόν έΡγάτη του  ̂ Θέλουί 
με τον^καρπο του θερισμού, χωρίς τούς θερ ιστές... Επιδιώκουμε τήν εύτυνία

καί^τούε^ συλλέκτεσ' Κ ΨΡοΰτα, έτοιμα, χωρίς τούς καλλιεργητές
που θαυαά?ε- V  ·ς' Κ ν  ° μ“ ς ^  κατα Τ?0™  ψεύτικον, όπως στά  όνειρα, εκείνος 
που θαύμαζε- , αποτελέσματα, χωρίς να σκέπτεται τήν αιτία, ή όποια τά  έδημι-
ουργ^σε... Εκείνος που βλέπει τήν επιφάνεια μόνο τών πραγμάτων, χωρίς'^ά 
εμβαθυνη στην ουσία και να εκτιμά τόν καταβληθέντα κόπο »  ' 9 "

Είναι λοιπόν ανάγκη νά έμβαθύνουμε στά πράγματα καί νά μή περιοριζώμα-

θεΤαστην Τ ^ αν“ α ~αΑλ^ ν~ είσερχώ^ σΤε σΤήν ° ύσία’ νά βΡίσ’κ° ί ε  δλη τήν άλή- 
ά ^ μ ό τ ^ α  ^ ° Γάλλος σοφός, πράγματα ώραιότερα η 

' h , 1” ' διακρίνουμε την αρετή τώ ν γενναίων καί τ ις  πληγές έκεί-
νων που πεθαίνουν από τόν κόπο. . . Ε κ εί θά ίδούμε τούς τρόπους κατά τούς'όποΓους 
σαγηνεύονται και απατωνται οι κουφοί... Ε κ ε ί θά ίδούμε τις ιδέες καί τις  διδα-

Καίέκ% π>°υ T ° TeRVV TY1V πνευμαΤ^  τΡ° φή μαζ στήν πΡχΥ μ ^ ικ ή  τους μοροή Κα. ε/.ci ασφαλώς βλε/,ουμε πολλά ουραία πράγματα...».
, , <<Ί\  θα έχέγατε γιά τό μαθητή, πού μαθαίνει τήν αρχή τού μαθήματος του 

και ισχυρίζεται ότι «τό  ξεύρει όλο. . .;». ’Ή  γιά κείνον πούφαίνεταΓ ό τΓ ίρ οσ ένε Ι 
νην ωΡα τ Κ  παραδοσεως, ενω τό πνεύμα του είναι στά χέρια η τά  πόδια πού παί
ζουν κάτω από τό θραν ο ; Ό τ ι  είναι καλοί μαθητές ; ’Ασφαλώς όχι. ’ 
θα εκρινατε τη θυρωρό έκείνη, πού καθαρίζει τά  κεντρικά μέρη τώ ν  διαδρόμων 
μεγάρου της, και αφήνει ακάθαρτες τις γωνίες ; Ό τ ι  είναι έν τά ξε ι ; Φανταζόμαστε 
χ . . . I Η πιο, βρίσκετε την καμαριέρα, που ενώ τό έργο της είναι νά πεοιπόιητσ- 

,α κρεββατια, εκείνη περιορίζεται στό νά διευθετή μόνο τά  σεντόνια ; Ό τ -  τό πα
ράδειγμα της είναι αξιοτιμητο ; Ό χ ι βέβαια. . . ! Ε π ίσης δέν μπορεί νά θεωρηθώ 
, μιος και ειλικρινής εκείνος που άποφεύγει μέν κάθε πράγμα, γ ιά  τό  όποιο φοβά
μαι οτι μπορεί να γινη γνω στόν έπιτρέπει όμως στόν έαυτό του ποάξεις καί έργα 
αξιοκατάκριτα πάντοτε, αλλα για τά οποία είναι βέβαιος οτι θά μείνουν κρυφά. .%

(Συνεχίζεται)
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Π Α Λ Α Ι Ο Ι  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σειρά άρθρων τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜΑΤΗ

'Η  Αστυνομική πραγματικότης, δπως πρωτοενεφανίσθη εις την Κέρκυραν 
το ν  1921, τάς Π ά τρα ς  καί τόν Π ειραιά τοϋ  1922—1923 και τάς ’Αθήνας τοϋ 1925, 
ούδένα άφησε άσυγκίνητον. Περισσότερον βεβαίως δεν άφησε άσνγκίνητον τόν πνευ
ματικόν κόσμον τής  εποχής, ο όποιος μέ βαρυσήμαντα άρθρα, χρονογραφήματα, σχό
λ ια  επ ί σχολίων καί ακόμη μέ θεατρικός επιθεωρήσεις, εδιοσεν δλον εκείνον τόν μεγα
λειώ δη πανηγύριαμόν το ν  λαού των πόλεων καί ήνοιξε πρώτος τόν δρόμον επιτυχίας 
τον  αστυνομικού Θεσμόν.

Είδικοοτερον ή έγκατάστασις τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τάς ’Αθήνας—τεσσα
ρακονταετία  εφέτος τή ς  περιόδου 1925-1965, διά την όποιαν ελάχιστα έγράφησαν 
άπό τόν υποφαινόμενον εις τάς άρχάς τον έτους—ένέπνενσε πολλά εις τους επιφανείς 
πεζογράφονς καί πο ιη τάς τή ς  μακρυνής εποχής. Αυτοί, οΐ παλαιοί άνθρωποι των 
Γραμμάτω ν τοϋ  κύρους καί τοϋ  αναστήματος ενός Ζαχαρία Παπαντωνίου, ενός Παύ
λον Νιρβάνα, ενός Τ ίμω νος Μ ωραΐτίνη, ενός Κ . ’Αθανάτου κ.λ., πού μέ τάς βαθείας 
παρατηρήσεις τω ν—άλλοτε σοβαράς καί άλλοτε χιουμοριστικός— συνετέλεσαν τά μέγι
σ τα  εις την άνοδον τή ς  αστυνομικής σννειδήσεως εις πολίτας καί αστυνομικά όργανα, 
Θά μάς Απασχολήσουν δ ι’ ολίγων εις τά  άρθρα πού θά ακολουθήσουν. Θά είναι δέ ή 
«ά π α σ χ ό λ η σ ις » δ ιτ τή  : ’Α φ ’ ενός διά να γνωρίσωμεν, εις γενικός γραμμάς, ποιοι 
υπήρξαν καί ποια ι) προσφορά των εις τά  Νεοελληνικά Γράμματα, καί άφ’ ετέρου διά 
νά Ιδωμεν πώ ς είδαν αυτοί καί πώς ετοποθέτησαν τά  όσα συνδέονται μέ τό αστυνομι
κόν μας λειτούργημα. Α υ τά  μόνον ώς προς τά  πρώτα των άρθρα καί χρονογραφήματα 
π ερ ί τόν αστυνομικόν θεσμόν καί την αποστολήν μας, διότι αν άποπειραθώμεν νά τούς 
άκο/Χονθήσωμε μέχρ ι τέλους Θά απαιτηθούν εκατοντάδες σελίδων' καί αυτό είναι 
έξω  άπό την παράδοσιν τώ>ν « ’Αστυνομικέύν Χρονικών».

— Α' —

0 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ε ν α  Π Ε Ρ ΙΣ Π Ο Τ Δ Α Σ Τ Ο Ν  άρθρον, τό πρώτον του εκλεκτού αύτοΰ αντιπρο
σώπου τοϋ Νεοελληνικού Παρνασσού περί ’Αστυνομίας Πόλεων, εύρίσκεται. 
καταχωρημένον εις τόν «Ελεύθερον Τύπον» τής 20 ’ Ιανουάριου 1925. Διαπραγμα
τεύετα ι μέ βαθυστόχαστου διάθεσιν τόν σκοπόν τής ’Αστυνομίας καί είναι τόσον 
επίκαιρον διά την σημερινήν έποχήν όσον καί διά τό μέλλον.

ΤΗ το τό τε  ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου 48 έτών καί ειχεν έπιβληθή ώς πεζογρά- 
ψος καί ποιητής. Ξεκίνησε άπό τό Καρπενήσι Εύρυτανίας, όπου έγεννήθη τό 1877, 
διά νά έγκατασταθή εις τά ς  ’Αθήνας του 1890 καί νά έγγραφή άργότερον εις την ’ Ια
τρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου. "Οπως καί ό Κωστής Παλαμάς καί πολλοί άλ
λοι γ ίγα ντες τω ν  Νεοελληνικών Γραμμάτων, παρέμεινε καί αύτός «αιώνιος φοιτητής» 
ιφου ή λογοτεχνία τόν κατέκτησε καί μάλιστα άπό τά  πρώτα εφηβικά του χρόνια.

Π ρώτος ό Γρηγόριος Ξενόπουλος διέγνωσε τήν μεγάλην λογοτεχνικήν του 
ανότητα, όταν, μέ επαινετικήν εΐσήγησίν του, ό δεκαοκταετής Ζ. Παπαντωνίου
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είδε νά δημοσιεύεται εις την «Είκονογραφημένην Ε σ τία ν » τής 16 ’Απριλίου 1895 
το λαμπρόν του διήγημα « Ό  ψωμάς». ’Αλλά καί ένωρίτερον, ώς μαθητής ακόμα, 
ό Παπαντωνίου ειχεν έμφανισθή εις τό σατυρικόν περιοδικόν «  Α ί μηχανορραφίαι» 
των Ν. Κουντουριώτη καί I. Δεληκατερίνη, άπό του 1893 δέ μέχρι του 1894 ειχεν 
έργασθή τό πρώτον ώς δημοσιογράφος εις τήν «Άκρόπολιν» τοΰ Βλάση Γαβριηλίδη. 
Έκτοτε, άπό τής ηλικίας δηλαδή των 15— 18 ετών, συνέχισε νά εργάζεται <ώς δη
μοσιογράφος εις πολλάς ακόμη εφημερίδας, όπως εις τήν « ’Εφημερίδα τω ν Συζη- 
τήσεοον» τοΰ Λ. Δεληγιώργη, τό «Σκρίπ» τοΰ Κουσουλάκου, εις τό όποιον διετέ- 
λεσε καί άρχισυντάκτης άπό τοΰ 1895 μέχρι τοΰ 1905 κ.λ. Εις τάς εφημερίδας αύ- 
τάς έγραφε άρθρα ποικίλης φύσεως καί χρονογραφήματα, παραλλήλους όμως, άπό 
τοΰ 1895 συνειργάζετο μέ όλα σχεδόν τά λογοτεχνικά περιοδικά τής εποχής, όπως 
τά «Τέχνη», «Παναθήναια», «Νουμας», «Πινακοθήκη», «Καλλιτέχνης», «Ν έα  
Ζωή», «'Η γησώ», « ’Ίρ ις», «Γράμματα τής Αλεξάνδρειάς», «'ΙΊμερολόγιον τοΰ 
Σκόκου» καί άλλα. Τήν ίδιαν εποχήν έδημοσίευσεν άρθρα, χρονογραφήματα καί 
διηγήματα του εις πολλά έντυπα τοΰ έξωτερικοϋ, κατά τήν τριετίαν δέ 1907— 1910 
διετέλεσε χρονογράφος καί άνταποκριτής τοΰ «Ε μπρός» έκ Παρισίων, δημοσιεύ- 
σας εις ’Αθήνας τήν λαμπράν εκείνην σειράν άνταποκρίσεων μέ τόν γενικόν τίτλον 
«Παρισινά Γράμματα». ’Ε π α χθώ ν εις ’Αθήνας τό 1911 συνέχισε μέχρι τοΰ 1914 
νά γράφη τό χρονογράφημα τοΰ «Εμπρός», αν καί άπό τοΰ 1912 είχε διωρισθή 
νομάρχης Ζακύνθου.

** *

Ο  ΖΑ Χ Α ΡΙΑ Σ  Π Α Π Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ  θεωρείται ώς ό πολυγραφώτερος καί ένας 
από τούς μ,εγαλυτέρους τών νεοελλήνων πεζογράφων καί ποιητών. Πέραν 
τοΰ όγκωδεστάτου δημοσιογραφικοΰ του έργου υπάρχει ή κατά κοινήν ομολογίαν 
τιτάνειος λογοτεχνική του προσφορά εις πεζόν καί ποιητικόν λόγον, πού άντικα- 
τοπτρίζει τούς εθνικούς μας πόθους καί τά  άνθρώπινα ιδανικά μέ άνεπιτήδευτον 
έκφρασιν, μέ λεπτήν συγκίνησιν καί θρησκευτικήν εύλάβειαν.

’Από τό ποιητικόν του έργον κατέχουν ιδιαιτέραν θέσιν τά  «Πολεμικά Τρα
γούδια», ή πρώτη του ποιητική συλλογή πού τήν έκυκλοφόρησε εις ήλικίαν 21 έ- 
τών, τό 1898. Μέ τά ποιήματα αυτά, τά  όποια διαπνέονται άπό φλογερόν πατριω
τισμόν, ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου έδωσε άνάγλυφον τόν πόνον τής ελληνικής ψυ
χής όταν τά εθνικά μας όνειρα διεψεύσθησαν άπό τόν άτυχή Ελληνοτουρκικόν πό- 
Ι'.εμον τοΰ προηγουμένου έτους. Λίαν άξιόλογον έργον όμως, έφάμιλλον τώ ν καλυ
τέρων ελληνικών καί εύρωπαϊκών άριστουργημάτων τοΰ είδους παρουσιάζεται μέ 
τήν δευτέραν ποιητικήν του συλλογήν, τούς «Π εζούς Ρυθμούς», πού έδημοσίευσε 
τό 1923 καί χωρίς έν τώ  μεταξύ νά έχη παύση νά δημοσιεύη πληθώραν ποιημάτοον 
εις περιοδικά καί έφημερίδας. Μέ τήν συλλογήν αυτήν—πεζά ποιήματα, τά  τ ε 
λειότερα τοΰ είδους των εις δ?την τήν νεοελληνικήν παραγωγήν— ό Ζαχαρίας Π α 
παντωνίου καθιερώθη ώς πράγματι μεγάλος ποιητής, ώ>ς έξοχος σμιλευτής τοΰ 
ύφους καί άληθινός «στυλίστας», άφοΰ ή εύρυθμία καί ή νοσταλγία καί ή φυσιολα- 
τρεία, ή ώραιότης καί ή λεπτή ερωτική διάθεσις μέ τήν θρησκευτικήν κατάνυξιν 
είναι τά κύρια χαρακτηριστικά τοΰ ίδιοτύπου αύτοΰ έργου. ’Αλλά, θέματα καί μο- 
τίβα πλήρη ψυχικής ήρεμίας, μέ γνήσιον ρομαντισμόν, νοσταλγίαν τής πάντοτε 
αγαπητής «Ιθάκης» όλων μας, κατανυκτικήν δέησιν καί συναισθηματικήν ίσορ- 
ρόπησιν, υπάρχουν εις τήν άριστουργηματικήν του συλλογήν «Τ ά  Θεία Δ ώ ρ α » ή 
οποία εκυκλοφορησε τό 1931. Ά π ό  τήν συλλογήν αύτήν έγιναν πασίγνωστα άνά 
τό πανελλήνιον τά ποιήματα « 'Η  γυναίκα στο πάρκο», « ’Ανθρώπινη 'Ισ τορ ία », 
«Ρούμελη», «Ειδύλλια», «Σερενάδα στο παράθυρο τοΰ Σοφοΰ», ή άριστουογη- 
ματική μετάφρασις εις διάλεκτον τής Ρούμελης τοΰ ποιήματος τοΰ Ζάν Ρ ισ π έν '« 'Η
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γριά βαβά μ’ »  καί, περισσότερον όλων ή άμίμητη εκείνη «Προσευχή του Ταπεινού». 
Την παραθέτω ολόκληρη ώς ένα λαμπρόν δείγμα τής ποιήσεως Ζ. Παπαντωνίου :

«Κύριε, σάν ήρθεν ή βραδυά σου λέω την προσευχή μου.
’Ά λλη  ψυχή δεν έβλαψα στον κόσμο άπ’ τή δική μου.
’Εκείνοι πού μέ πλήγωσαν ήταν αγαπημένοι.
Την πίκρα μου τήν βάστηξα. Μου δίνεις καί τήν ξένη.

Μ ’ άπαρνηθήκαν οί χαρές. Δεν τις γυρεύω πίσω.
Προσμένω τά  χειρότερα. Ε ΐν ’ αμαρτία νά ελπίσω.
Σάν εύτυχία τήν άγαπώ τής νύχτας τή φοβέρα.
Στήν πόρτα μου άλλος δέ χτυπά κανείς άπ’ τον άγέρα....

Τ<

Δεν έχω δόξα. Ε ίν ’ ήσυχα τά  έργα πού έχω πράξει. 
Α κ όυ σα  τή  γλυκειά βροχή. Τή δύση έχω κυττάξει.
’Έ δω κα  στά παιδιά χαρές, σέ σκύλους λίγο χάδι.
Ζευγάδες καλησπέρισα πού γύριζαν τό βράδυ......

Τώ ρα  δεν έχω  τίποτα νά διώ ξω  ή νά κρατήσω.
Δεν περιμένω ανταμοιβή. Πολύ ’ναι τέτοια ελπίδα.
Εύδόκησε ν ’ αφανιστώ, χωρίς νά ξαναζήσω.....
Σ ’ ευχαριστώ για τά  βουνά καί γιά τούς κάμπους πού είδα».

Ο Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ν  έργον τού Ζαχαρία Παπαντωνίου αποτελούν αί συλ- 
λογαί «Δ ιη γή μ α τα » τού 1927, «Ά γ ιο ν  ’Ό ρος» τού 1934, «Βυζαντινός Όρθρος» 
του 1936, «Θ υ σ ία » τού 1937 κ.λ. Καί μέ τον πεζόν λόγον, ό όποιος χαρακτηρίζεται 
άπό ΐδιάζουσαν λεπ τότη τα  αισθημάτων καί καταστάσεων έν συνδυασμοί μέ τεχνι- 
κώ τα τα  εκφραστικά μέσα, ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου άνεδείχθη εις ένα έκ τών ά
ριστων δημιουργών ύφους εις τήν Νεοελληνικήν λογοτεχνίαν. Έκτος αυτών τών 
διηγηματικών του συλλογών υπάρχει καί πλούσιον αύστηρώς παιδαγωγικόν έργον. 
Τ ό  1918 έξέδωσε τά  «Τ 'η λά  Βουνά», αναγνωστικόν διά τήν Τ' τάξιν τού Δημοτι
κού Σχολείου, τό  όποιον προεκάλεσε τον μεγαλύτερου θόρυβον καί πλείστας όσας 
συζητήσεις εις περιοδικά, έφημερίδας καί διδασκαλικά συνέδρια, μέ άποτέλεσμα 
νά καή συμβολικώς είς τήν πλατείαν Συντάγματος τό 1920 καί νά έπαναφερθή κα
τόπιν έπί εξαετίαν εις τά  Δημοτικά Σχολεία ολοκλήρου τής χώρας. Τό ’ίδιον έ
τος, 1920, έξέδωσε μίαν αξιόλογου συλλογήν παιδικών τραγουδιών έκ τών όποιων 
πολλά έμελοποιήθησαν— ποιος δεν ένθυμεΐται τον «Γεροβοσκό»—καί τραγουδοΰν- 
τα ι μέχρι σήμερον. ’Επίσης έξέδοοσε «Νεοελληνικά ’Αναγνώσματα» διά τά Δημο
τικά  καί τά  Γυμνάσια έν συνεργασία μέ τον ’Εμμανουήλ Τρουλλινόν.

Ό  Ζ. Παπαντωνίου άπέθανεν εις ’Αθήνας τό 1940 καί άφοΰ έδόξασεν όσον 
ελάχιστοι άλλοι τά  Νεοελληνικά Γράμματα. Είχε διατελέσει, έκτος άπό επιφανής 
πεζογράφος καί ποιητής : Νομάρχης είς Ζάκυνθον, Κυκλάδας καί Καλάμας άπό 
τού 1914 μέχρι τού 1917, τό 1918 είχε διωρισθή διευθυντής τής ’Εθνικής Πινα
κοθήκης, δεδομένου ότι εΐχεν έπιδείξει ιδιαιτέραν κλίσιν καί άρίστας έπιδόσεις εις 
τήν ζωγραφικήν, καί τό  1923 τού εΐχεν άπονεμηθή τό ’Αριστείου Γραμμάτων καί 
Τεχνών. ’Ακόμη είχε διατελέσει καθηγητής τής έφηρμοσμένης διακοσμητικής είς 
τήν γυναικείαν χειροτεχνίαν—είς τό Άμαλίειον ’Ορφανοτροφείου—καί, δύο έτη 
προ τού θανάτου του, τό  1938, εΐχεν έκλεγή μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Λ
Τ * ❖

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Ν  του άρθρου περί ’Αστυνομίας Πόλεων, ειδικώτερον περί τον 
σκοπόν καί τήν άποστολήν τής ’Αστυνομίας, συνέγραψε τό 1925 ώς προελέχθη καί
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τό έδημοσίευσεν εις τον «Ελεύθερον Τύπον» τής 20 ’ Ιανουάριου. Γράφει εις αυτό 
ό πάντοτε επίκαιρος, ό πάντοτε φιλόσοφος καί φιλοσόφων Ζαχαρίας Παπαντωνίου :

«Ο ί βόρειοι, προ παντός οΐ ’Άγγλοι, έχουν τρεις άρετάς καί είναι αί εξής :
«Πάστρα—Εύκοσμία—Σιωπή.
«Εκείνος πού θά λάβη ύπ’ 6ψιν δτι αύτά τά  τρία στοιχεία χρειάζεται μιά 

πόλις για νά είναι ευπρόσωπος, θά παύση νά άπορή πώς έπήραμεν ξένην 'Α σ τυ 
νομίαν Πόλεων. Άπλούστατα διότι μάς έλειπαν αί τρεις έννοιαι πού κάμνουν τήν 
πόλιν κατοικήσιμον.

»Π ώ ς θά ήτο δυνατόν, όταν αύτά άποτελοΰν θεμελιώδεις ελλείψεις του λαού 
τούτου, νά δημιουργήσωμεν έντόπιον κατάλληλον θεσμόν γιά νά διοικηθή μιά πό
λις καί γιά ποιον λόγον εΐχομεν τήν άξίωσιν νά κάμη μόνη της τό  θαΰμα ή Χωρο
φυλακή ; 'Η  πόλις είναι πλέον μιά έννοια νέα. ’Ενοχλήσεις, δικαιώματα, καθήκον
τα, πταίσματα, άγαθόν καί κακόν σέ μιά πόλι σημερινήν είναι εντελώς σύγχρονα 
πράγματα. 'Η  ησυχία είναι ένα δικαίωμα του πλησίον πού χθες δεν υπήρχε. Τώρα 
άποτελεΐ τήν σπουδαιοτέραν άπασχόλησιν μιας ’Αστυνομίας Πόλεων. Δικαιώμα
τα άγνωστα χθες, πελώρια σήμερον, δικαιώματα ησυχίας καί εύπρεπείας, σεβασταί 
άδυναμίαι του πολιτισμένου άνθρώπου, ζητούν προστασίαν. Αύτα ί έσχημάτισαν 
τήν ειδικήν έννοιαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Καί τήν ειδικήν αύτήν έννοιαν τήν 
καθώρισεν ή αγγλική ’Αστυνομία τής πρωτευούσης έμπράκτως. Δ ιό τ ι τό πρώτον 
της έργον ήτο νά προστατεύση τήν άκοήν άπό τό οόρλιασμα τω ν  αύτοκινήτων, νά 
προχωρήση δηλαδή εις τήν περιοχήν τού νευρικού συστήματος ή οποία ήτο «τέρρα - 
ίνκόγνιτα» διά τήν παλαιάν ’Αστυνομίαν.

« ’Εκείνο πού φαίνεται παράδοξον σ ’ ένα μεσημβρινόν, είναι ότι οί πωληταί 
εφημερίδων στήν Αγγλίαν δεν μιλούν. Άκινητοΰν μαζί μ’ ένα έντυπον πρόγραμ
μα πού ξετυλίγουν δίπλα των καί ή βωβή αύτή άγγελία διαλαλεΐ τά  γεγονότα. Τ ί  
μνημείον βορείου πολιτισμού! Ή  διαφορά μεταξύ τής σιωπηλής νόσου καί τω ν 
Γάλλων, οί όποιοι έπιτρέπουν στον πωλητήν νά κραυγάζη τούς τίτλους τώ ν  εφη
μερίδων, είναι ό τρόπος μέ τον όποιον οί δύο αύτοί πολιτισμοί μεταχειρίζονται τήν 
άνθρωπίνην άκοήν. Μόνον ό Βορρά.ς ΰψωσεν εις άξίαν τήν σιωπήν καί έσεβάσθη 
τήν πλέον εύγενή αίσθησιν τών άνθρώπων.

» '0  ’Άγγλος άνεγνώρισε πρώτος τά  μεγάλα μεταφυσικά δώρα πού έδωσεν 
εις τον άνθρωπον ή ακοή, ή αίσθησις διά τής όποιας άπολαμβάνομεν τήν μουσι
κήν (ή καί τήν ουρανίαν σιωπήν). Γνωρίζει ότι είναι αΐσθησις δύστροπος καί εύ- 
αίσθητος, οτι αύτή άπό τήν γειτνίασίν της μέ τον έγκέφαλον κρατεί τά  κλειδιά τής 
σκέψεο^ς, τής εύπρεπείας καί υγείας. 'Ο  Σοπενάουερ έλεγεν ότι ό άνθρωπος είναι 
άδύνατον νά έπλάσθη γιά νά σκέπτεται άφοΰ ή φύσις τού έδωσεν αύτιά. ’Έ τσ ι έχα- 
ρακτήρισε τήν δυστυχίαν τών κρότων ό φΔοσοφος. Δεν είναι λοιπόν προστασία μό
νον τών πολιτών, άλλά άνύψοοσις τής άνθρωπίνης άξίας έν Έ λλάδ ι τό μέτρον τής 
άγγλικής μας ’Αστυνομίας νά χτυπήση πρό παντός τούς βαρβάρους κρότους. ‘ Η 
’Αστυνομία Πόλεων σκοπόν έχει νά προστατεύση τά  νέα δικαιώματα τού κατοί
κου πόλεων, έκεΐνα πού συνδέονται μέ τό νευρικόν σύστημα. Τ ά  δικαιώματα αύτά 
εκφράζονται μέ δύο λέξεις : 'Ησυχία καί εύπρέπεια. Γιά νά τά  άποκτήσωμεν ύ- 
πήρχεν άνάγκη νέου θεσμού. 'Η  μέχρι τοΰδε ’Αστυνομία, άπησχολημένη μέ τήν 
άσφάλειαν δέν είχε ιδέαν αύτών τών δικαιωμάτων. Περί πολλών πραγμάτων είχε 
προνοήσει ή άστυνομική νομοθεσία. Δέν έβγήκεν όμως άπό τήν έννοιαν τής άσφα- 
λείας. Δέν έγνώρισε παρακεϊ άπό τό δέρμα τού άνθρώπου. Α ί  βαυαρικαί διατάξεις 
περί θορυβωδών εργαστηρίων εντός τής πόλεως ή ενοχλήσεων τής υγείας έμειναν 
άνεφάρμοστοι. ’Αναρίθμητοι άστυνομικαί διατάξεις πού έξεδόθησαν μέχρι σήμε
ρον περιεστράφησαν καί πάλιν εις τήν άσφάλειαν καί τήν άγορανομίαν. Αεπτότερα 
δικαιώματα συναφή προς τον άνθρωπον τής πόλεως δέν έθίγοντο.
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» 'Η  ’Αστυνομία μας έπροστάτευεν άπό τούς διαρρήκτας, τά εγκλήματα 6- 
μως πού διαπράττονται κατά του εσωτερικού ανθρώπου (καί αύτύ κυρίως αποτε
λεί το άντικείμενον τής νέας ’Αστυνομίας) ήσαν δλα ελεύθερα. Τά μάτι καί τύ αυ
τ ί  είναι θύραι άνοικταί. Α ί ύβρεις εναντίον τού νευρικού μας συστήματος είναι πο
λυάριθμοι. Το ευεργετικόν λοιπόν έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι μόλις στην 
αρχή. Πόσα μένουν νά κάμη 1 Μία πρόχειρος στατιστική ύβρεων κατά τής ησυχίας 
καί τής εύπρεπείας τού άνθρώπου έν Άθήναις, άρκεΐ νά δείξη τον μεγάλον προο
ρισμόν της. Καμμία πόλις δεν έ'χει τόσες τρόμπες. Χιλιάδες μαθητών καί λούστρων 
πού ενοικιάζουν ποδήλατα γιά διασκέδασιν έφοδιάζονται άπό τό κατάστημα μέ θη
ριώδη σειρήνα αυτοκινήτου. Καί τό άθώον λοιπόν ποδήλατ<?ν έγινε τύραννος τής 
κοινής ησυχίας. ’Α λλά  τούτο μόνον εις τάς βαρβάρους ’Αθήνας συμβαίνει. Εις 6λον 
τον βορράν δπου τό  ποδήλατον έχει τρομεράν διάδοσιν είναι βωβόν. ’Εντός τής Κο
πεγχάγης, τής κα τ’ εξοχήν πόλεως τού ποδηλάτου, κυκλοφορούν τετρακόσιες χι
λιάδες τουλάχιστον ποδήλατα σιωπηλά. Έ ν Άθήναις είναι όλίγιστα καί αφήνουν 
τον μυκηθμόν βουβάλων. 'Ο  εφημεριδοπώλης σχίζει αύτιά στάς κεντρικάς πλα
τείας. 'Ο  πλανόδιος πωλητής τινάζει άπό τον ύπνον τούς άνθρώπους. ’Αλλά τί γί
νεται εις τήν περιοχήν τής εύπρεπείας καί τής υγείας ; Εισιτήρια, τυλίγματα, εφη
μερίδες, χαρτιά σάς προσφέρονται άπό τον "Ελληνα βρεγμένα διά τού σιέλου του. 
Ε ις τά  εστιατόρια υπάλληλοι κινηματογράφων σκορπίζουν τά πετώντα βρομόχαρ- 
τά  τω ν επάνω στο ψωμί καί στο φαγητόν τού πελάτου. Τέλος οί διαβάται, ώς άρ- 
χαϊκαί λεοντοκεφαλαί υδρορροής άνοίγουν τό στόμα ή τούς ρώθωνας καί άπαλλάσ- 
σονται πάσης άνάγκης νά κάμουν χρήσιν μανδηλιοΰ.

« ’Εντός δέκα ήμερων—οχι περισσότερον—ή ’Αστυνομία Πόλεων μάς απαλ
λάσσει, άν θέλη, άπό τάς σεβαστάς αύτάς συνήθειας καί κάνει νά ριζοβολήσουν 
άλλα πράγματα. Μάς δίνει ιδέαν συνόλου καί πόλεως, εύπρεπείας, πάστρας, καί 
ηρεμίας. Θ ά  ε ί ν α ι  ο χ ι  ρ υ θ μ ι σ τ ή ς  μ ό ν ο ν  τ ή ς  τ ά ξ ε ω ς ,  ά λ λ ά  
δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  α ρ ε τ ώ ν .  "Ηδη έπήρε τήν λαϊκήν ψυχολο
γίαν μαζί της. 'Ό ποιος είδε μέ τ ί  περιέργειαν ό άνθρωπος τού λαού άκινητεΐ στό 
πεζοδρόμιου καί παρακολουθεί τάς χειρονομίας τού άστυφύλακος πόλεων μετα- 
βάλλοντος τά  αύτοκίνητα άπό μεθυσμένους εις κορίτσια, πείθεται δτι 6 νέος θεσμός 
επέτυχε. 'Ο  λαός έχει τήν διαίσθησίν του. ’Ανεβάζει ή καταδικάζει θεσμούς άπό 
τήν πρώτην στιγμήν. Ό  λαός τής πρωτευούσης, δ όποιος απέκτησε πλέον συνεί- 
δησιν πόλεως, κουρασμένος άπό μακράν κοινωνικήν άναρχίαν, γνώστης βαθύς τών 
ιδίων του ελα ττω μ άτω ν, έδέχθη μέ ευγνωμοσύνην τον άγγλικόν θεσμόν. Γνωρίζει 
δτι ό θεσμός αυτός είναι έργον πείρας καί άκτινοβόλημ.α κοινωνικής άγαθότητος. 
Είναι κοινωνικόν έργον προερχόμενου άπό τούς Ά γγλους, γιά τούς οποίους έπι- 
γραμματικώς είπεν αύτά τά  λόγια ό Γκομπινώ : «Κρίνοντες πολύ ολίγον διά τής 
άρετής άλλά πολύ περισσότερον διά τής μακράς πείρας ποιον είναι τό πρέπον καί 
τό  μή πρέπον, ούτως ώ σ τε  ΐσχυραί φύσεις νά συνυπάρχουν χωρίς νά φθείρουν άλ- 
λήλας, κατέληξαν εις τό  νά δημιουργήσουν τάξιν γεμάτην άλήθειαν καί εντιμότη
τα » .  'Ομαλή κυκλοφορία, σεβασμός προς τήν άριστοκρατικήν αίσθησιν τής άκοής, 
συνείδησις πόλεως, εύπρέπεια καί κοινωνικόν συναίσθημα είναι τά άγαθά πού υπό
σχεται ό νέος θεσμός εις πρωτεύουσαν προ πολλοΰ κουρασμένην άπό τήν αύθαιρε- 
σίαν ατόμων, άναρχίαν κυκλοφορίας, βαρβάρους κρότους καί ύβρεις κατά τής άν- 
θρωπίνης εύπρεπείας- εις δ, τ ι  δηλαδή άναιροΰσε τήν ιδέαν τής πόλεο^ς».

Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ



Π Ο Ι Η Μ Α

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑΝ

Τής εθνικής —οιητρίας Κυρίας Ζ Α Ν Α Ν Τ Ρ ΙΣ

—Άποκοιμήθη τό μωρό
’ς τής Μάννας Του την αγκαλιά,
κι’ έχει ’ςτόν ύπνο Του φρουρό,
τό γαλανό μας ούρανό
και του λαοΰ μας την καρδιά...

Σιγά-σιγά μιλάτε 
καί νυχοπερ—ατάτε 
ν’ ακούσουμε, ποιος παρεκει 
μέ τής ψυχής τή μουσική 
γλυκά τό νανουρίζει...
Μήπως ή θεία Παναγιά 
πού ήταν Μάννα με καρδιά 
μάς τό καλωσορίζει ;

—Τί θεία... Τ ί αγγελική 
πούν’ ή φωνή ή στοργική !...
Τή νέα Έλληνοπούλα, 
τήν πρώτη άρχοντοπούλα, 
μέ λόγια τόσον τρυφερά 
τή νανουρίζει άπαλά 
ή ώμορφη Βασίλισσά Της...
Κ ι’ είν’ τό τραγούδι Της γλυκό,
γιατ’ είν’ δικό Της τό μωρό,
τρανή στοργή!... Πρώτη χαρά Της!...
Κ ι’ αν ή φωνή Της είν’ γλυκειά,
είνε γ ια τ’ έχει ’ςτήν καρδιά
τήν ίερώτερη καμπάνα
πού ό παλμός Της συγκινεΐ
κάθε άνθρώπινη ψυχή,
όχι γιατ’ είν’ Βασίλισσα
άλλά, γιατί εΐνε «Μ Α Ν Ν Α »!. ..

—'Η  «μικρομάννα», έχει κάνει 
λίκνο μικρό τήν άγκαλιά Της 
καί κάνει ’ςτό μωρό Της «νάνι» 
κι’ όπως τό σφίγγει ’ ςτήν καρδιά Της 
λες, προσκεφάλ’ είν’ ό παλμός Της 
πού άκουμπά. ό «άγγελός» Της...
Στρώμα τό στήθος Της απλώνει...
Κ ’ είναι τά δυο λευκά Της χέρια 
αιθέριο, άπαλό σεντόνι 
πού τό τυλίγουνε ακέρια!
Κ ι’ ώς φαίνεται ευτυχισμένη 
κρατώντας τό μικρό τό σώμα, 
λές : « —'Η  παιδούλα ή χαϊδεμένη,

τήν κούκλα Της κρατεί άκόμα ;...»



Ύπό τοϋ κ. Ν . A  .

* Ο Σ Χ ΙΖ Ο Φ Ρ Ε Ν Η Σ  Ά ντώ νη ς  ’Ανώγιαννάκης, ετών 24, στο χωρώ Καστέλιο 
του Κισάμου Κρήτης, σέ μιά στιγμή κρίσεως, πήρε ένα τσεκούρι καί πολτοποίησε το 
κεφάλι τής γιαγιάς του, την όποια ύπεραγαποΰσε.

* Σ Φ Α Γ Η  δύο γυναικών είναι τό άγριώτερο διπλό έγκλημα των τελευταίων 
χρόνων στην περιοχή τω ν  ’Αθηνών, πού έγινε τήν νύχτα τής 25 ’Ιουνίου στο Μαρούσι, 
στην όδό Μ ιλησίων 16. Σ έ μιά μικρή βίλλα έμενε ή Ελένη Λαζάρου μέ τήν μικρή 
ανεψιά της Βασιλική Γιακουμάκη, ετών 16, μαθήτρια τού Αρσάκειου. Βρέθηκαν πάνω 
στά  κρεβάτια τους σφαγμένες καί βουτηγμένες στο αίμα. Τά  έπιπλα είχαν έρευνηθή. 
Οΐ υπηρεσίες ασφαλείας τής Χβροφυλακής άρχισαν τις έρευνες καί τις άνακρίσεις 
γ ια  τήν άνακάλυψι τώ ν  δραστών. 'Ύ στερα  άπό ημέρες, έπεσήμαναν, επί τή βάσει 
ένδείξε ων, τον άνηψιό τή ς Λαζάρου όνόματι Γ. Γιακουμάκν, ό όποιος ώμολόγησε 
τό  έγκλημα καί προεφυλακίσθη.

* Γ Κ Α Γ Κ Σ Τ Ε Ρ ΙΚ Η  έπίθεσις νέων εναντίον ιδιοκτήτου νυκτερινού κέντρου 
έγινε τις  πρωινές ώρες τή ς 28-6-65 στην Γλυφάδα. Οί νέοι έφωδιασμένοι μέ μαχαί
ρια καί ρόπαλα επετέθησαν κατά τού Β. Τσαβαφή, ετών 30 καί αφού τον έγρονθο- 
κόπησαν αγρίως, έν συνεχεία τον χτύπησαν μέ πολλές μαχαιριές καί τον τραυμάτισαν 
βαρύτατα. Ή  συμμορία τώ ν νέων είχε οργανώσει τήν έπίθεσι. Οί δράστες έπεση- 
μάνθησαν καί άναζητοΟνται άπό τήν ’Αστυνομία.

*  Φ Ρ ΙΚ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Ο  έγκλημα μέ θύμα ένα κοριτσάκι, 10 ετών, τήν Βασιλική 
Κιόφου, πού άνευρέθη στο χωριό Μηλιά Μετσόβου, μέσα στο βόθρο μιά.ς οικίας. Ή  
χωροφυλακή συνέλαβε τό  δράστη πού είναι ένας 12ετής γείτονας τού θύματος, μέ 
τον όποιο έπαιζε στο σπ ίτι του. Σ έ μιά στιγμή ό μικρός κτηνάνθρωπος τήν πα
ρέσυρε σέ μιά γωνιά  για  νά τήν βιάση. 'Η  μικρή φώναξε, οπότε τήν φίμωσε μέ 
τό  μαντήλι του καί τήν έπνιξε. Κατόπιν φοβήθηκε καί έσυρε τό πτώμα στο βόθρο, 
όπου έμεινε επί μία εβδομάδα' Ό  δράστης προεφυλακίσθη.

*  Σ Κ Ο Τ Ω Σ Ε  τον άδελφό του ό ’Αντώνιος Κιοΰρος, ετών 43, μέ μιά μαχαιριά, 
στήν καρδιά, στο χο^ριό Φυσίνη Λήμνου. Ό  φόνος έγινε σ ’ ένα χωράφι πατρικό γιά 
μικροδιαφορές. Ό  άδελ,φοκτόνος, μετά τό  φόνο τού αδελφού του, πήγε στον παπά 
καί ζήτησε συγχώρεσι, ύστερα δέ πήγε στά βουνά, αλλά συνελήφθη άπό τήν χωροφυ
λακή γιά νά δώση λόγο τής πράξεώς του στήν Δικαιοσύνη.

*  Α Π Ο Π Ε ΙΡ Α  ληστείας έκανε ένας νέος εναντίον τού οδηγού ταξί Πρίτση, όταν 
κατά τήν πορεία τού τα ξ ί στο όποιο μπήκε καί προχωρούσε άπό τήν Χασιά προς τήν 
’Αθήνα, μέ τήν άπειλή μαχαιριού πού τό άκούμπησε στήν πλάτη, ό οδηγός σταμάτησε 
τρομαγμένος, λέγοντας «Μ όνο 200 δραχμές έχωι στο πορτοφόλι μου» καί έβγαλε τό 
πορτοφόλι του, στο όποιο εΐχε 750 δραχμές, άλλά τήν στιγμή πού έστριψε προς τά 
πίσω νά δώση τά  λεπ τά  αίφνιδίασε τον ληστή καί τοϋ πήρε τό μαχαίρι. Ό  ληστής 
άνοιξε τις  πόρτες καί τρέχοντας χάθηκε στά χωράφια, όπου παρά τήν καταδίωξι από 
τον οδηγό δέν συνελήφθη. ’Αμέσους έκινητοποιήθη ή ’Άμεσος Δράσις τής Χωροφυ
λακής καί επέτυχε νά συγκέντρωση διαφόρους ύποπτους μεταξύ τών οποίων ό πα
θών άνεγνώρισε τον Κ . Μπόκορη γ ια τί όταν έκανε τήν απόπειρα είχε μουστάκι. 
'Η  απόπειρα αυτή έγινε τό βράδυ τής 14-7-65, κοντά στούς Άγιους ’Αναργύρους.
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* ΣΚΟΤΩΣΕ μέ τσεκουριές στο κεφάλι, ενώ κοιμόταν, τον Δ . Κολλιό, ή γυναίκα 
του Βασιλική, ετών 25. "Υστερα από ανακρίσεις πού έκανε ή Χωροφυλακή (ή συζυ- 
γοκτονία έγινε στο χωριό ’Ά νω  Πέτρα Ά ρ τη ς ) «αναγκάσθηκε ή γυναίκα νά όμολο- 
γήση τό αποτρόπαιο έγκλημά της, λέγοντας «τον κτύπησα τέσσερες φορές μέ τό 
τσεκούρι, γιατί δέν τον αγαπούσα. ’Αγαπώ άλλον».

* Ε Σ Τ ΡΑ ΓΓΑ Λ ΙΣ Ε  την 18χρονη γυναίκα του Σωτηρία, ο 20ετής σύζυγός της 
Π. Πισπιλλίγκος, υδραυλικός, στο Ρίο τών Πατρών. Μετά τον στραγγαλισμό πού 
έγινε στην παραλία, για λόγους ζηλοτυπίας, ό συζυγοκτόνος έρριξε το πτώμα στην 
θάλασσα, δπου βρέθηκε αργότερα. 'Ο δολοφόνος ύστερα από την διαπίστωσι τού 
εγκλήματος, παρεδόθη στο Γ ' Άστυν. Τμήμα Πατρών.

* Τ Α  Α ΓΚ Α Λ ΙΑ Σ Μ Α Τ Α  άρέσουν πολλές φορές στούς ηλικιωμένους. ’Έ τσ ι καί 
ό X. Μεροντίνης, στις Σέρρες, δέχτηκε μέ φιλαρέσκεια καί λαγνεία τ ’ άγκαλιάσματα 
τής Βασιλικής καί τής Ελένης, ετών 30 καί 19, πού ήταν καί οί δυο τσιγγάνες. Ά λ λ α  
την πλήρωσε μέ 3.800 δραχ. δσες ήταν μέσα στό πορτοφόλι του πού του πήραν οί 
εύθυμες αύτές καί βολικές τσιγγάνες.

* ΑΠ ΑΤΕΩ Ν  ό Δ. Κυρίτσης πού πωλοΰσε, για δικά του, ξένα διαμερίσματα 
σέ διαφόρους άφελεΐς καί εύπιστους, καταδικασθείς σέ φυλάκισι 20 μηνών.

* ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ στην Θεσσαλονίκη ό Α. Κυπαρισσόπουλος πού κατεδι- 
κάσθη σέ θάνατο γιατί τον Νοέμβριο τού 1962, μέ βοηθούς πέντε συγγενείς του, έσφαξε 
έξω άπό τό χιυριό Δάσκιον Βέροιας τήν 17έτιδα συγχωριανή του Χρυσούλα Τσιφαν- 
τάρη, μπροστά στά μάτια τού άρραβωνιαστικοϋ της, τον όποιο κρατούσαν έκεΐ οί 
συγγενείς του, επειδή ή Χρυσούλα δέν έδέχετο νά τον παντρευθή. Κ α τά  τήν έκτέ- 
λεσι ήταν άνθροόπινο ράκος καί ζητούσε νά τον συγχωρέσουν.

* ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ χωρικός ό Δημ. Μπατσούλης, ετών 37, σκότωσε μέ μ.ιά 
τσάπα τά δυο μικρά άνήψια του, τον Μιχάλη, 2 έτών καί τήν ’Ό λγα , 2 ετών. Τό έγκλη
μα έγινε στον συνοικισμό Σμυρτούλα Πρεβέζης. "Οταν τον ρώτησαν γ ια τί σκότωσε 
τ ’ άνήψια του, ενώ τ ’ άγαποΰσε, απάντησε «Μ ή μέ ρωτάτε γ ια τί τό έκανα. Δέν ξέρω  
γιατί τό έκανα» καί κλαίει διαρκώς.

* ΕΣΦΑΞΕ τήν Έ φη Σανίδα, έτών 30, νοσοκόμο καί άπεπειράθη νά σφάξη 
καί τήν μητέρα της ό Γιάννης Χαλούλιας, έτών 57, γεωργός σ’ ένα χωριό τής Καρ- 
δίτσης. Ό  δολοφόνος ήθελε νά σκοτώση τήν Χαρίκλεια Σανίδα, γιατί, δπως ίσχυ- 
ρισθη, είχε διαδώσει σ’ δλο τό χωριό δτι τήν κυνηγούσε ερωτικά. Μπήκε λοιπόν, 
τό βράδυ στήν κρεβατοκάμαρά της, αλλά είδε μπροστά του τήν νοσοκόμο πού τής 
έδωσε οχτώ μαχαιριές, τήν τράβηξε στό κρεβάτι καί τήν έσφαξε σάν άρνί. "Υστερα 
θέλησε νά σκοτώση καί τήν Χαρίκλεια, αλλά αύτή τον άφώπλισε καί έφυγε. Ό  δρά
στης συνελήφθη άργότερα.

* Σ Α Ρ Α Ν Τ Α  διαρρήξεις έκαμε καί δυο φορές έδραπέτευσε ό κακοποιός Δ . 
Ξυπνητός, έτών 22, μέσα σέ δυο μήνες. 'Υπηρετούσε ώς σ τρατιώ της στήν Θήβα 
καί λιποτάκτησε. ΤΗλθε στήν ’Αθήνα καί νοίκιασε δωμάτιο στον Κολωνό. Ε κ ε ί  
συνελήφθη οδηγώντας μοτοποδήλατο καί μετέφερε κλεμμένα είδη. Κατώρθωσε δμως 
νά δραπετεύση. ’Εντοπίσθηκε άπό τήν ’Ασφάλεια στό χωριό ’Ά λυσσος Πελοπόννησου 
καί συλλαμβάνεται άπό τήν Χωροφυλακή. Κατά τήν μεταφορά του στήν ’Αθήνα 
κατωρθωσε νά άνοιξη τις χειροπέδες καί νά πηδήση άπό τό τα ξ ί μέ τό όποιο τον με
τέφεραν στό Τμήμα Μεταγωγών καί νά δραπετεύση. Τέλος, ύστερα άπό άναζητήσεις, 
τον συνέλαβε περιπολικό τής ’Αστυνομίας, στήν λεωφόρο Βουλιαγμένης.

* ΔΟ ΛΟ Φ Ο ΝΗ Θ Η ΚΕ έξ ένέδρας μέ τέσσερες μαχαιριές στήν πλάτη ό Φ. Ά ν -  
τυπας. Γόν δολοφόνησε ό Σταυρόπουλος, πού στήν γυναίκα του ήταν έραστής τό 
θύμα, μαζί μέ τον Α . Γόντικα, έτών 21, στρατιώτη, άδελφό τής Σοφίας Σταυρο- 
πούλου. Αιτία τής δολοφονίας, καθυστερημένοι λόγοι τιμής τού Σταυροπούλου.

Ν . Α .



Ύττό τοϋ Ύπαστυνόμου A ' χ. I . ΡΑ ’Ι’ΚΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Μ Ε ΡΟ Σ  Π ΡΩ ΤΟ Ν  
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.

Μυσίας.
Πάροδος τής όδοϋ Φορμίωνος 174, κοντά στον "Αγιο Δημήτριο τής Ζωοδό- 

χου Πηγής.
Μυσία ώνομάζετο κατά, την αρχαιότητα, τό Β Δ  τμήμα τής Μ. ’Ασίας πού 

ώ ρ ίζετο  άπό την Προποντίδα, τον Ελλήσποντο, τό Αιγαίο, την Αυδία, την Φρυγία 
καί την Βιθυνία. Κυριώτερες πόλεις τής Μυσίας ήσαν οί : Τρωάς, Κΐος, Προύσα, 
Κύζικος, Πέργαμος, Ά δραμύττιο  κ.ά. Οί κάτοικοι τής Μυσίας ήσαν Θρακικής, 
πιθανόν, καταγωγής.

Μυστρα.
Πάροδος τής όδοΰ Α . Ραγκαβή 73, στοΰ «Γκύ ζη ».
'Ο  Μυστράς, χωριό τής όμ,ωνύμου κοινότητος στην έπαρχία Λακεδαίμονος, 

έχει σήμερα περί τούς 700 κατοίκους.
Ό  Μυστράς, μεσαινωνική πολιτεία τής Πελοποννήσου, ιδρύθηκε τον ΙΓ ' 

αιώνα στις ανατολικές κλιτυες τού Ταϋγέτου καί σ ’ άπόστασι 6 περίπου χιλ. 
άπό την θέσι τής αρχαίας Σπάρτης. ’Αρχικός πυρήν του Μυστρα, υπήρξε τό ύπό 
του Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου άνεγερθέν κάστρο (1249) πού άπό τον ΐδιο παρα- 
χωρήθηκε τό  1262 στους  Βυζαντινούς. Σύντομ,α ή περιοχή έγινε έδρα Βυζαντινού 
στρατηγού. Την περίοδο αύτή (τέλος  13ου, αρχές Μου αΐώνος) κτίσθηκαν καί οί 
περισσότερες τω ν  μονών καί τω ν εκκλησιών τού Μυστρα.

Ό  Μυστράς τό  1348, μέ τον διορισμό ώς διοικητου τού Μανουήλ Καντακου- 
ζηνοΰ, έγινε έδρα δεσποτάτου, μέ φεουδαρχική σχέσι προς την Κωνσταντινούπολή Ό  
το ίτος καί τελευτα ίος τώ ν  Καντακουζηνών δεσποτών Δημήτριος (μετά τούς Μανουήλ 
καί Μ ατθα ίο ), θέλοντας νά διακόψη τήν ύφισταμένη σχέσι προς τήν αυτοκρατορία, 
προεκάλεσε τήν έπέμβασι του αύτοκράτορος Ίωάννου Ε ' Παλαιολόγου, ο όποιος 
γιά. τήν άποκατάστασι τής τά ξεω ς έστε ιλε  στο Μυστρα στρατό μέ έπι κεφαλής τον 
γυιό του Θεόδωρο (1384). "Ε τσ ι εδραιώθηκαν στο  Μυστρα οί Παλαιολόγοι καί 
διατηρήθηκαν μέχρι τής τουρκικής κατακτήσεως (1460). Τέσσαρες άπ’ αυτούς 
διετέλεσαν δεσπότες, ήτοι ό Θεόδωρος, (1384-1407) γυιός τοϋ άντιστράτηγου
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Ίωάννου Ε', ό Θεόδωρος (1407-1443), γυιός του αύτοκράτορος Μανουήλ Β ', ό 
Κωνσταντίνος (1443-1460), αδελφός του προηγουμένου, καί τέλος 6 Δημήτοιος 
(1448-1460).

Έπί των ήμερων των Παλαιολόγων ό Μυστράς έδέσποζεν ολοκλήρου σχε
δόν τής Πελοποννήσου καί κατέστη πολιτικό καί πνευματικό κέντρο τω ν Ε λλή 
νων. Τον καιρό τής τουρκοκρατίας ήταν έδρα πασά καί βιλαετιού. ’Από 1687-1715 
περιήλθε στούς Ενετούς καί τό 1770 ελευθερώθηκε άπό τούς Τούρκους για λίγους 
μήνες. 'Η  πυρπόλησίς του άπό τον Ίμπραήμ. (1825) καί ή ϊδρυσις τής νέας Σπάρ
της, την εποχήν τού Όθωνος, έσήμαναν τήν οριστική παρακμή του Μυστρα. (Συ
νώνυμη οδός υπάρχει στη Καλλιθέα).

Μύσωνος.
Πάροδος τής οδού Θ. Βρεσθένους 31, κοντά στήν «Κοίμησι τής Θεοτόκου» 

στού Κυνοσάργους.
'Ο Μύσο^ν ό Χηνεύς, Έλλην φιλόσοφος τής άρχαιότητος, καταγόμενος άπό 

τήν Λακωνία ή Κρήτη ή Θεσσαλία, έζησε τήν εποχή τού Σόλωνος καί ό Πλάτων 
τον κατατάσσει μεταξύ των επτά, σοφών τής Ελλάδος, άπό τού Περιάνδρου.

Μυτιλήνης.
Πάροδος τής οδού Πατησίων 220, μετά, τήν στάσι «Καλλιφρονά».
Πρόκειται για τήν γνωστή πρωτεύουσα τής νήσου Λέσβου, πού έχει σήμερα 

περί τούς 25 χιλιάδες κατοίκους. 'Η  Μυτιλήνη είναι γενέτειρα τού Πιττακοΰ, τού 
’Αλκαίου, τής Σαφποΰς κ.ά. 'Η  έπαρχία Μυτιλήνης καταλαμβάνει ολόκληρο τό α
νατολικό τμήμα τής Λέσβου καί έχει περίπου 70 χιλιάδες κατοίκους. 'Η  νΥέσβος 
είναι γνωστή καί ώς Μυτιλήνη, γεγονός πού οφείλεται στήν έπωνυμία τής ποω- 
τευούσης της. (Συνώνυμη οδός υπάρχει οτούς 'Αγίους ’Αναργύρους).

Μωραίτου Μιχαήλ.
Πάροδος τής οδού Δαφνομήλη 44, στάσις Βουλγαροκτόνου, στις ύπώρειες 

τού Λυκαβηττού.
'Ο Μιχαήλ Μωραίτης (1856-1905), ’Αθηναίος μακεδονομάχος, έλαβε μέρος 

στον έλληνοτουρκικό πόλεμο τού 1897, ώς άνθυπολοχαγός καί τό  1905, ώς λοχα
γός, ήγήθηκε ίδικοϋ του άνταρτικοΰ σώματος καί μετέβη στήν Μακεδονία, όπου καί 
έφονεύθη κοντά, στήν ’Έδεσσα. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στο συνοικισμό Έλληνο- 
ρώσων).

Μωραίτίνη Άριστείδου.
Πάροδος τής οδού Λιοσίων, έναντι 235, κοντά στον κινηματογράφο «Δ ώ ρ α » 

Ό  ’Αριστείδης Μωραϊτίνης (1806-1875), νομομαθής καί πολιτικός άπό τήν Σμύρ
νη διετέλεσεν είσαγγελεύς οϋ Άρείου Πάγου (1861-1871), πληρεξούσιος στήν ’Ε- 
θνοσυνέλευσι τού 1863 καί πρόεδρος αύτής, καί πρωθυπουργός 'προσωρινής κυβερ- 
νήσεως τού 1867.

Μωρεα Ζάν.
Πάροδος τής οδού Βείκου 95, κοντά στο Ταχυδρομείο Κουκακίου.
'Ο ’ Ιωάννης Μωρεάς (Jean M oreas),φιλολογικό ψευδώνυμο τού Ίωάννου 

Παπαδιαμαντοπούλου, Γάλλου ποιητοΰ, ελληνικής καταγωγής, κατήγετο πιθανώς 
άπό τήν Πελοπόνησο καί γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1856. Σ το  Παρίσι έγκατεστά- 
θη τό 1877, οπού καί έγινε ένας άπό τούς ίδρυτά.ς τής «Σχολής τω ν  συμβολιστών» 
καί τής «Ρωμανικής σχολής». Τό έργον του βρήκε μεγάλη άπήχησι στήν Ελλάδα  
καί έπέδρασε σημαντικά στήν διαμόρφωσι τω ν Νεοελλήνων ποιητών τής γενεάς
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τη ς πρώτης δεκαετίας του 20οΰ αϊώνος μέχρι του Α  παγκοσμίου πολέμου. Πεθανε 
στο Παρίσι, τον Μ άρτιο του 1910.

Μωρία.
Πάροδος τής όδοΰ Βασιλίσσης Σοφίας 125, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων 

τή ς ’Ά ν ω  Δάφνης.
'Ο  Μωρίας ή Μοριάς (ορθότερο τό δεύτερο, ώς παραγόμενο άπό τό μεσαιω

νικό Μορέας), είναι ή γνωστή επωνυμία τής Πελοποννήσου, πού έχει ώς άφετη- 
τηρία τον 12ον αιώνα.

Ν
Ναζιανζοϋ.
Πάροδος τής όδοΰ Έμπεδοκλέους, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων « Ά 

γιος ’Αρτέμ ιος».
'Η  Ναζιανζός, πόλις τής Καππαδοκίας, είναι ή πατρίς του Γρηγορίου τοΰ 

Θεολόγου, τοΰ οποίου ό πατέρας, Γρηγόριος επίσης, διετέλεσε πρώτος επίσκοπος 
αύτής (Δ ' α ιών).

Ναζλή.
Πάροδος τής όδοΰ Σμύρνης, κοντά στον Ά γ ιο  Γεώργιο του Ταύρου (Σφαγείων).
Τό Ναζλή, τουρκιστί Nassilli, πόλις τής Τουρκίας, 48 χιλιόμετρα άνατολικά 

τοΰ Ά ΐδινίου , έχει σήμερα περί τούς 38 χιλιάδες κατοίκους. Το Ναζλή κατελήφθη 
άπό τον ελληνικό" στρατό τον Μάϊον τοΰ 1919, έξεκενώθη την 7 ’Ιουνίου (έπηκολού- 
θησε σφαγή τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού ύπό των Τούρκων) καί άνεκατελήφθη στις 
20 ’ Ιουνίου καί παρέμεινε στούς "Ελληνες μέχρι τις 22 Αύγούστου 1922, οπότε 
καί έξεκενώθη πάλιν, κατά την γενική ύποχώρησι άπό τήν Μ. ’Ασία τοΰ έλληνικοΰ 
στρατού.

Νάζου Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Κουρτίδου, στο τέρμα τώ>ν λεωφορείων «Τρεις γέφυρες».
'Ο  Γεώργιος Νάζος, (1862 - 1934), Τήνιος τήν καταγωγή, διευθυντής τοΰ 

’Ωδείου Α θη νώ ν  καί δημιουργός τής νεωτέρας μουσικής κινήσεως στήν Ελλάδα, 
ίδρυσε συμφωνική ορχήστρα (1893), πού έξειλίχθη στήν σημερινή κρατική’Ορχή
στρα Α θηνώ ν, γυναικεία αθηναϊκή χορωδία (1916), πού έξειλίχθη στή σημερινή 
χορωδία Α θη νώ ν , καθώς καί τό «Θέατρον τοΰ ’Ωδείου» (1918 - 1924). Έπρω- 
τοστά τησε στήν ίδρυσι τής Σχολής Βυζαντινής Μουσικής καί τήν καταγραφή των 
λαϊκών ασμάτων.

Ναίάδων.
Πάροδος τής όδοΰ Ριζάρη, άπέναντι στήν Ριζάρειο Γυμναστική Σχολή.
Οί Ναϊάδες, ήταν θυγατέρες τοΰ Διός, προστάτιδες των πηγών, των κρηνών, 

τώ ν  σπηλαίων, τώ ν  λιμνών κ.ά. Διεκρίνονταν σέ Ποταμηίδες νύμφες, σέ Κρηναίες, 
Πηγαίες, Λιμνάδες, Έλειονόμες κ.ά., έλατρεύοντο ιδιαίτερα στήν ’ Ιθάκη καί έθεω- 
ροΰντο μητέρες ηρώων, ήρωιδων, αοιδών, μάντεων κ.ά.

(Συνώνυμη όδός ύπρχει. σέ προάστεια τών ’Αθηνών).

Νάκου Ίωάννου.
Πάροδος τής όδοΰ Σ. Δοντά 12, απέναντι στον άγιο Παντελεήμονα ’Ιλισού.
'Ο  ’ Ιωάννης Νάκος, τής γνωστής οικογένειας άπό τήν Λεβαδειά, τής οποίας 

πολλά μέλη διεκρίθησαν κατά τον Ι ΙΤ  αιώνα καί τον έθνικό άγώνα, διετέλεσε φι
λικός καί έφονεύθη σέ μάχη τής ’Α ττικής,
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Νάνσεν Φρίτιοφ.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγροΰ έναντι του άριθ. 105, κοντά στον "Αγιο Σ ώ -

στη.

Ό  Φρίτιοφ Νάνσεν (1861 - 1930), Νορβηγός έξερευνητής, πολιτικός και φι
λάνθρωπος, τό 1922 έτιμήθη μέ τό βραβείο Νόμπελ τής Ειρήνης. Μ ετά την Μικρα
σιατική καταστροφή, ώς ύπατος άρμοστής τής Κ.Τ.Ε. για τούς κάθε έθνικότητος 
προσφυγές, επεσκέφθη την 'Ελλάδα καί με τις εκθέσεις του, συνέβαλε στην έπίλυ- 
σι τοΰ προσφυγικοϋ προβλήματος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην Χαραυγή).

Νάξου.
Πάροδος τής δδοϋ Λέσβου 18, στάσις «Καλλιφρονα» τω ν λεωφορείων «Π α 

τήσια -’Ερυθρός».

Η Νάξος ή Ναξιά ή ’Αξιά, ή μεγαλύτερη σ’ έκτασι νήσος τω ν Κυκλάδων 
(415, 60 τετρ. χιλ.), βρίσκεται Α  τής Πάρου καί Ν  τής Μυκόνου καί έχει περί 
τούς 16 χιλιάδες κατοίκους.

’Αρχικά την Νάξο άπώκησαν Θράκες, άργότερα δέ Κάρες (ύπό τον Νάξον), 
Κρήτες και Ιωνες, των οποίων ηγείτο ό Οήλ,εκλος καί ό Άρχέτιμος. Κατά τό 536 
-535 π.χ., εξ αίτιας των μεταξύ ολιγαρχικών καί δημοκρατικών εμφυλίων αγώνων, 
ο Πεισιστρατος επεβαλε στούς Ναξίους τον τύραννο Λύγδαμι, με αποτέλεσμα ή 
Νάξος νά γίνη μεγάλη εμπορικό καί ναυτική δύναμις, καθώς καί άξιόλογο καλλι
τεχνικό κέντρο. Στο διάστημα των περσικών πολέμων κατελήφθη καί κατεστράφη 
απο τους Δατιν και 1 ισσαφέρνην (490 π.χ.). ’Αργότερα, μετέχοντας στήν Α ' ’Αθη
ναϊκή συμμαχία καί άντιταχθεΐσα στις αύθαιρεσίες τών ’Αθηναίων, ύπετάγη σ’ αυ
τούς καί άναγκάσθηκε νά δεχθή κληρούχους ’Αθηναίους. ’Ενδιαφέρουσα είναι καί 
η μετεπειτα ιστορία τής Νάξου μέχρι τό 1821. (Συνώνυμη- οδός υπάρχει σέ προ- 
άστεια τών ’Αθηνών).

Ναούσης.
Πάροδος τής οδού Σπύο. Πάτση 17, κοντά στο ναό του Προφήτου Δανιήλ
'Η  Νάουσα ή Νιάουσα, πόλις τής Μακεδονίας καί πρωτεύουσα του νομού 

Ημαθίας, έχει περί τους 15 χιλιάδες κατοίκους. 'Ιδρύθη κατά τούς πρώτους μεσαιω
νικούς χρόνους καί γρήγορα έξειλίχθη σέ εμπορικό κέντρο. Σ το  διάστημα τής Τουρ
κοκρατίας ωνομάζετο Άγοστός καί άπήλαυε ιδιαιτέρων προνομίων. 'Η  ’Επανά- 
στασις εκηρύχθη σ’ αυτή τήν 22/2/1822. "Υστερα άπό σκληρούς αγώνες ή πόλις 
παραδόθηκε στούς Τούρκους τήν 6ην ’Απριλίου καί άπηλευθερώθη κατ ά τον Α ' 
Βαλκανικό πόλεμο (17 ’Οκτωβρίου 1912). Μέ πρόσφατο Β. Διάταγμα, ή Νάουσα 
ελαβε τον τιμητικό τίτλο της «ηρωικης πολεως». (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν 
Κηφισιά).

Ναπολέοντος Λαμπελέτ. (Βλέπε Λαμπελέτ Ναπολέοντος) .
Ναρκίσσου.
Πάροδος τής οδού Πύθωνος 3, κοντά στήν πλατεία «Κυψέλης».
Ο Νάρκισσος, Βοιωτός ήρως, γυιός τού ποταμού Κηφισσοΰ καί τής νύμφης 

Λειριωπης, ήταν, κατά τήν μυθολογία, περιώνυμος γιά τήν ομορφιά του. Βλέποντας 
κάποτε^τόν εαυτό του στά νερά μιας πηγής, τόσο πολύ άγάπησε τήν μορφή του, ώ στε 
αυτοκτόνησε ή άπέθανε άπό μαρασμό καί κοντά στή πηγή άνεφύη τό ομώνυμο άν
θος. Άπο την παράδοσι αύτή, προήλθε καί ή λέξις «ναρκισσισμός» πού σημαίνει 
ψυχοπαθολογικό σύνδρομο, χαρακτηριζόμενο άπό ύπερβολικό καί άδικαιολόγητο 
αύτοθαυμασμό, μή έπηρεαζόμενον άπό καμμιά καλώς νοούμενη κριτική. (Συνώνυ
μη όδός^ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
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Ναρσή.
Πάροδος της οδού Νικηφόρου Ούρανοΰ 54, στάσις «Βουλγαροκτόνου» των 

λεωφορείο;»; «'Ιπποκράτους - Βοτανικού».
Ό  Ναρσής, Βυζαντινός στρατηγός (472-568), αρμένικης καταγωγής, είναι 

γνω στός γιά τούς κατά τω ν Γότθων καί των Φράγκων πολέμους του, την εποχή 
του ’ Ιουστινιανού. Άπέθανε σέ ήλικία 96 ετών.

Ναυαρίνου .
Πάροδος τής οδού 'Ιπποκράτους 28, στην Νεάπολι.
Ναυαρϊνον ώνομάζετο κατά τον μεσαίωνα ή Πύλος. Βρίσκεται στά Ν Δ  τής 

Πελοποννήσου καί στο ομώνυμο λιμάνι (κόλπο) έ'λαβε χώραν τήν 8/10/1827 ή 
γνω στή  ναυμαχία τω ν  Ναυαρίων, μεταξύ τμημάτων των στόλων ’Αγγλίας, Γαλ
λίας καί Ρωσίας άφ’ ένός (υπό τήν άρχηγία τού "Αγγλου Έδουάρδου Κόδριγκτων) 
καί Τουρκίας καί Αΐγύπτου άφ’ ετέρου, μετά τήν τελική υπό τού Ίμπραήμ άπό- 
κρουσι τής παρεμβάσεως των τριών ώς άνω δυνάμεων προς κατάπαυσι τού άγώ- 
νος, πού εϊχεν ώς άποτέλεσμα τήν πλήρη σχεδόν συντριβή τών τουρκοαιγυπτιακών 
δυνάμεων. 'Η  νίκη τώ ν  Ναυαρίων, εϊχεν ώς συνέπειαν τήν άναπτέρωσιν τού ήθικοΰ 
τώ ν  Ελλήνων, τήν άνασύνταξιν τών δυνάμεων των καί τήν έπίσπευσι τής τελικής 
άπελευθερώσεως τής χώρας. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τ ώ ν ’Αθηνών).

Ναυάρχου ’Αποστόλη. (Βλέπε ’Αποστόλη Ναυάρχου).
Ναυάρχου Βότση. (Βλέπε Βότση).
Ναυάρχου Κήζ. (Βλέπε Κήζ).
Ναυάρχου Νικοδήμου.
Πάροδος τής οδού Φιλελλήνων 14, κοντά στήν πλατεία Συντάγματος.
'Ο  Κωνσταντίνος Νικόδημος, πυρπολητής τού 1821, άπό τά Ψαρά, έπολέ- 

μησε επάνω σέ ΐδικό του πλοίο καί τήν 24 Σεπτεμβρίου τού 1829 έπυρπόλησε τουρ
κική κορβέτα μεταξύ Καραμπουρνοΰ καί Μυτιλήνης. Μετά τήν άπελευθέρωσι πα- 
ρέμεινε στο ναυτικό καί άνήλθε στο βαθμό τού υποναυάρχου. Έξελέγη μέλος τού 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας καί γερουσιαστής, πολλές δέ φορές έγινεν υπουργός 
τώ ν  Ναυτικών.

Ναυπακτίας.
Πάροδος τής οδού Φορμίωνος 125, στάσις « ’Εθνικού Σκοπευτηρίου» τών αυ

τοκ ινήτων «Ά νά λη ψ ις ».
'Η  επαρχία Ναυπακτίας, μία τώ ν  πέντε τού νομού Αιτωλοακαρνανίας στο 

Ν Α  τμήμα αυτού, έχει έκτασι 846 τετρ . χιλ. καί περί τούς 30 χιλιάδες κατοίκους 
Τ ό  υψηλότερο βουνό τη ς είναι ή Ό ξυ ά  (1926 μ .), έχει πρωτεύουσα τήν Ναύπακτο, 
μέ 8 περίπου χιλιάδες κατοίκους καί διαρρέεται άπό τούς ποταμούς Μόρνο καί Εύηνο.

'Η  Ναύπακτος, μιά τώ ν άρχαιοτέρων πόλεων τής Ελλάδος, ανήκε άρχικώς 
στούς Ό ζόλες  Λοκρούς καί άνεδείχθη αργότερα σέ πρωτεύουσα τής ’Επίκτητου 
Α ίτω λεία ς  καί σημαντικό πολιτικό καί στρατιωτικό κέντρο τής Αίτωλικής Συμπο
λιτείας. Κοντά σ ’ αυτή ώμολογήθη τό 217 π.χ. ή μεταξύ ’Αχαιών καί Φιλίππου τού 
Ε ' ειρήνη. Τό 146 π.χ. ύπετάγη στούς Ρωμαίους. Τό λιμάνι τής Ναυπάκτου, ήταν 
ισχυρά ναυτική βάσις τώ ν  Ε ν ε τώ ν  καί τώ ν  Τούρκων. Γνωστή είναι ή Ναυμαχία 
τής Ναυπάκτου, πού συνήφθη τό 1571 μεταξύ τών στόλων τών πάπα Πίου Ε ', τών 
Ισπ α νώ ν  καί τώ ν  Ε ν ε τώ ν  άφ’ ένός υπό τήν άρχηγία τού Δόν Ίωάννου τού Αυ
στριακού, καί τής Τουρκίας, άφ’ ετέρου, πού είχεν ώς άποτέλεσμα τήν ήττα τών 
τουρκικών δυνάμεων καί έσήμανε τήν άπαρχή τής καταρρεύσεως τής κατά θάλασ
σα ισχύος τώ ν  Τούρκων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν 'Α γ ία  Παρασκευή).

(Συνεχίζεται)



Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

'Υττό του κ. Ν . Α .

— ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Άνδροβιτσανέας,ΙΙ ετών καί σοβαρά τραυματισμένη ή άδελψή 
του Μαρία, 16 ετών, πού τούς παρέσυρε το Ι.Χ. 141180, στην Νέα Φιλαδέλφεια 
(εθνική οδό), την στιγμή πού τήν διέσχιζαν κάθετα για νά πάνε σπίτι τους. 'Ο  οδηγός 
συνελήφθη.

— ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟΙ πέντε πού τούς παρέσυρε,στην Θεσσαλονίκη, ή 
’Αλίκη Καρανδρέου πού ώδηγοϋσε χωρίς δίπλωμα, το Ι.Χ. 185130, το όποιο παρε- 
ξέκλινε τής πορείας του.

-  ΝΕΚΡΟΣ ό όδηγος Ι.Χ. Λάμπρος Ήλιάδης καί τραυματίες οί έπιβαίνοντες 
5 συνεπιβάτες, όταν το άνατρεπόμενο φορτηγό συνέτριψε τό Ι.Χ . στήν πλατεία του 
Διονύσου, στήν Έκάλη, πάνω σε ήλεκτρικό στύλο. 'Ο  δράστης οδηγός έξηφανίσθη.

-  ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός βυτιοφόρου Ο. Π αγκάλης, όταν άνετράπη τό αυτοκίνητό 
του, στήν Ν. Φιλαδέλφεια.

-  ΝΕΚΡΟΣ οί Δημητρόπουλος καί Κούτρης, καί τραυματίες σοβαρά δύο, όταν 
τό 71127 φορτηγό συνεκρούσθη στήν ισόπεδο διάβασι, κοντά στο χωριό Κοσκινά, 
μέ αυτοκινητάμαξα. Τό φορτηγό διελύθη.

- ΝΕΚΡΟΣ ό I. Χόλης, οδηγός μοτοποδηλάτου, πού συνεκρούσθη μέ λεωφο
ρείο, στήν Κακία Σκάλα.

—ΝΕΚΡΟΣ ό δετής Γ. Δελημαρίνης, πού τον παρέσυρε, στο χωριό "Αγιος Βα
σίλειος (Κορίθνου), φορτηγό.

—ΝΕΚΡΟΣ ό σμηνίτης Β. Χασκαντζής, πού οδηγώντας μοτοσυκλέττα συνε
κρούσθη, στήν Σούδα, πάνω στήν πύλη του άεροδρομίου.

—ΝΕΚΡΟΣ ό X. Λαγός πού τον παρέσυρε, στήν ?^εωφόρο Πεντέλης, μοτοποδή
λατο μέ οδηγό τον Γ. ’Αλεξίου, ό όποιος έτραυματίσθη σοβαρά.

— ΝΕΚΡΟΣ ό I. Κάλλιας πού τον παρέσυρε, στήν οδόν Κορωπίου, στρατιωτικό 
αύτοκίνητο μέ οδηγό τον Α. Σιαφικήρη.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Καραστεργίου, μοτοποδηλάτης, πού άνετράπη καί παρεσύρθη 
άπό φοοτηγό, στήν οδό ’Αθηνών — Θεσσαλονίκης.

— ΝΕΚΡΟΣ ό χωροφύλαξ Γ. Μουριανάκης καί τραυματίας ό συνεπιβάτης υπο
μοίραρχος Α. Ραφτόπουλος, όταν ή μοτοσυκλέττα τους συνεκρούθση μέ φορτηγό, 
στήν όδό Κοζάνης — Γρεβενών.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Ε. Καραγιάννης, πού τον παρέσυρε, στήν Καστοριά, αύτοκίνητο 
μέ οδηγό τον Κ. Μερανίδη.

— ΝΕΚΡΟΙ οί Σ. Τριανταφύλλου καί Κ. Πετρόπουλος πού έπέβαιναν μοτοσυ- 
κλέττας καί λόγω ταχύτητος άνετράπησαν, στήν όδό ’Αθηνών — Λουτρακιού.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Ξάνθης, οδηγός μοτοσυκλέττας, πού συνεκρούσθη μέ Ι.Χ . 
στο 38 χιλιόμ. όδοΰ ’Αθηνών — Κορίνθου.

— ΝΕΚΡΟΙ ό 29ετής Α. Άΐδίνης καί ή 20χρονη γυναίκα του καί τραυματισμένοι 
οί άδελφές τού Άΐδίνη, όταν υστέρα άπό γλέντι καί κατάχρησι οινοπνευματωδών 
ποτών, ώδηγοϋσε ό Ά ΐδίνης καί μή έχοντας άκέραιες τις  αισθήσεις του έπεσε μέ 
ταχύτητα πάνω σέ μια τσιμεντοκολώνα τής ήλεκτρικής, στήν Καστέλλα.
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— Ν Ε Κ Ρ Ο Ι ό οδηγός σκούτερ Δ . Κογιατζής καί ό πεθερός του Β. Δημητριάδης 
πού έπέβαινε αύτής, δταν συνεκρούσθη μέ φορτηγό, στο χωριό Μαλένα Ρόδου.

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  δύο νέοι σοβαρά πού έπέβαιναν μοτοποδηλάτου, δταν τούτο 
συνεκρούσθη με τό  φορτηγό 114088, στο Μαρούσι.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Γάλλος περιηγητής Αιμίλιος Ζανκό, πού έπέβαινε μοτοσυκλέττας 
μέ τον ομοεθνή του ΖάκΛεμαλή, δταν τό όχημα άνετράπη κατόπιν στεραπαρίσματος, 
καντά στον Σκαραμαγκά.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Ι επίσης άπό τροχαία δυστυχήματα οί: 1) Σ. Σαγιάς, στο χωριό Κο- 
νίνη Κερκύρας, 2 ) Μ. Τσιγαριδάκης, στο 'Ηράκλειο Κρήτης, 3) Β. Τσινόπουλος, 
στον Βόλο, καί 4 ) Κ . Καρύδας, στην Λάρισα.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Σ . Κονταξής καί βαρεία τραυματισμένος ό Καλουτάς πού έπέ- 
βαιναν μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ προπορευόμενο φορτηγό, κοντά 
στην Ν. Φιλαδέλφεια.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Ι 2, ό Π . Τομαράς, στον Πλάτανο Αίγιαλείας καί ό Γ. Αμουρής 
στην ’Αθήνα, σέ τροχαία δυστυχήματα.

— Ν Ε Κ Ρ Α  ή 8έτις ’Ασπασία Βλαχογιώργου, πού την παρέσυρε, στην οδό Λα
μ ίας—  Ααρίσης, φορτηγό.

—Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Δ . Φούντας, πού τον παρέσυρε, στο 24 χιλιόμετρο τής οδού Λα- 
ρίσης — Λαμίας, Ι.Χ . μέ οδηγό τον ’Αμερικανό περιηγητή "Αλεξ Λάβα.

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  τέσσαρες σέ σύγκρουσι άμερικανικοΰ Ι.Χ. μέ φορτηγό Ι.Χ., 
στην αεροπορική βάσι Γουρνών 'Ηρακλείου Κρήτης. Οί δύο τραυματίες ήταν 'Έλ
ληνες καί οί δύο ’Αμερικανοί.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Ι 2, οί Κ. Κάβας καί Γ. Βρατσάνου, καί 5 τραυματίες έπιβάτες λεω
φορείου, τό όποιο, στήν δημοσία οδό Χίου — Βολονοΰ, έξετράπη τού δρομου και 
έπεσε σέ γκρεμό 25 μέτρων.

— Ν Ε Κ Ρ Α  ή 'Ελένη Καρδάση, πού τήν παρέσυρε, στήν λειυφόρο Β. Γεωργίου, 
ό X . Τηρούλ, οδηγός του Ξ.Α. 2293.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Ι τέσσαρες πολτοποιημένοι ό Σ. Παλανίδης, 6 Ε. Παζαλάκης, ό 
Σ . Γάτσικας καί ό Κ. Κώνστας, οί όποιος έπέβαιναν τού αγοραίου αύτοκινήτου 
166420. τό όποιο συνεκρούσθη, στο 6 χιλιόμετρο τής οδού Θεσσαλονίκης — Βέροιας, 
μέ φορτηγό πού τό  ώδηγοϋσε ό Α . Τσιτσιλάκης. Α ιτία  ή ίλιγγιώδης ταχύτης.

—γΝ Ε Κ Ρ Α  ή Χριστίνα Λάνα, πού τήν παρέσυρε τό Ι.Χ. 150930, στό χο^ριό Ρου- 
σέΐκα ’Αγρίνιου. Ό  οδηγός συνελήφθη.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Σ . Κακαβουλάκης, οδηγός μοτοποδηλάτου πού τον παρέσυρε 
φορτηγό μέ οδηγό τον /V. ’Αγγέλου, στήν Δραπετσώνα (διασταύρωσις Βενιζέλου — 
Ά ναπαύσεω ς).

— Ν Ε Κ Ρ Α  ή Μαρία Λυδάκη, ετών 78, πού παρεσύρθη άπό επιβατικό Ι.Χ. στό 
18 χιλιόμετρο τής όδοΰο Λασηθίου —  'Ηρακλείου Κρήτης.

— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Δ . Ρίτσας, ετών 16, άπό άνατροπή έλκυστήρος γεωργικού, στήν 
όδό Κουμουλής Ίωαννίνων.

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ  σοβαρά ό Β. Άντουβής, οδηγός μοτοποδηλάτου, 
κατά σύγκρουσι μέ τό  1758 αναπηρικό αύτοκίνητο, στήν Μυτιλήνη.

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ  σοβαρά ό Ε. Άμπατζής, επιβάτης φορτηγού, κατά 
σύγκρουσι τούτου μ.ε τ ζ ιπ  , στήν Μυτιλήνη.

— Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α . "Ενα Ι.Χ . «Βόλβο» ώδηγοϋσε ό Ν. Βεν- 
τούλης μέ συνεπιβάτιδα τήν Καίτη Σάββα, έτών 24. Πήγαιναν στήν Βουλιαγμένη 
καί στό ΰψος τού άεροδρομίου 'Ελληνικού συναντήθηκαν μέ μιά «Μερσεντές». ’Έ τρε
χαν καί οί δυο μέ υπερβολική ταχύτητα. Γιά νά μή συγκρουσθούν, τό «Βόλβο» θέ
λησε νά προσπεράση δεξιά, οπότε χτύπησε στήν διαχωριστική νησίδα, πέταξε τρία 
μέτρα στον άέρα καί έπεσε μπροστά σ ’ ένα λεωφορείο πού πήγαινε στήν ’Αθήνα.
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To «Βόλβο» κόπηκε στα δύο, άλλα οί δύο έπιβάτες του δεν σκοτώθηκαν. Τούς έβγα
λαν σέ άφασία καί τούς πήγαν στο νοσοκομείο.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Άμπελιώτης, πολίτικος μηχανικός, καί τραυματισμένοι σοβαρά 
άτομα 5, ή γυναίκα του Φρόσω, τά δυό παιδιά του Ζαχαρούλα, ετών 7 καί Μαίρη, 
έτών 5, ό άδελφός του Γεώργιος μέ την γυναίκα του Νάντια, όταν το αυτοκίνητό του 
άνετράπη, στήν οδό Χαλκίδος — Θηβών.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Έλευθ. Ρήγας καί τραυματίας ό Π. Βλαχογιάννης, όταν τό Ι.Χ . 
άνετράπη, στήν όδό Πατρών — ’Αθηνών.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Η. Τσιτίτζος, τραυματισμένα σοβαρά 4 άτομα άπό γεωργιό έλκυ- 
στήρα, πού τον έβαλαν σέ κίνησι παίζοντας τέσσερες νέοι, στο χωρίο Άσπροκκλησιά.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Σάμ Μωσέ καί τραυματισμένος βαρεία ό άδελφός του Σολομόν 
Μωσέ, όταν τό Ι.Χ. 132797 πού ώδηγοϋσε, έτρεχε μέ υπερβολική ταχύτητα στήν λεω
φόρο ’Αθηνών — Σουνίου καί τήν στιγμή πού βρισκόταν άπέναντι άπό τά  « ’Αστέρ ια » 
πέρασε άπό ένα κομμάτι του δρόμου, όπου ήταν σκορπισμένα χαλίκια. Τό τε τό όχημα 
ντεραπάρησε καί έπεσε πάνω σ’ ένα δέντρο μέ τέτοια σφροδρότητα, ώστε παραμορ
φώθηκε ολόκληρο τό μπροστινό σύστημα καί ό οδηγός συνεθλίβη άπό τό τιμόνι.

—ΝΕΚΡΑ ή ’Ασημίνα Δημητρίου πού τήν παρέσυρε, στήν Θεσσαλονίκη, ιδιω
τικό μέ οδηγό τον Δ. Φωτίου.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Άλεξιάδης καί τραυματίες έξ όταν άνετράπη άνελκυστή- 
ρας, στήν Γέφυρα του Άξιου, πού συνεκρούσθη μέ ιδιωτικό αύτοκίνητο του Γάλλου 
Σάρλ Βασανόν.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Κουντούρης πού έπεσε άπό αύτοκίνητο καθαριότητος στο όποιο 
έργαζόταν, στήν όδό Μεσογείων.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Ίωαννίδης, οδηγός I. .X. επιβατικού καί τραυματισμένοι 2 
συνεπιβάτες, όταν τούτο συνεκρούσθη μέ τό Δ .Χ . 52287 λεωφορείο, στήν λεωφόρο 
’Αθηνών, προ τού εργοστασίου «Βιαμάξ».

—ΝΕΚΡΟΣ ό Κ: Καραπαζόγλου, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο συνε
κρούσθη μέ φορτηγό, στήν όδό Ξάνθης — Σταυρουπόλεως.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Μ. Παναγιωτόπουλος, όταν άνετράπη τό γεωργικό του μηχάνημα, 
έξω άπό τις Σέρρες.

—ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝΟ Σ βαρεία ό Κ. Άργύρης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν 
τούτο συνεκρούσθη, στήν Φιλοθέη, μέ τό Ι.Χ . φορτηγό 17303.

—ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. ’Έξαρχος καί τραυματίες τρεις, κατά τήν άνατροπή φορτηγού 
αυτοκινήτου, στήν όδό Λαμίας — Θεσσαλονίκης.

—ΝΕΚΡΟΣ ό I. ’Αντωνίου, δ όποιος κοιμόταν κάτω άπό άνελκυστήρα, στήν 
περιοχή Παρνασσίδος.

—ΝΕΚΡΟΣ ό Β. Παπανικολάου, οδηγός έλκυστήρος, όταν άνετράπη.
—ΝΕΚΡΟΣ ό Π.Ζαβέρδος πού τον παρέσυρε, στήν Πέτρα, τό Ι.Χ . 17314. 'Ο  

οδηγός έγκατέλειψε τό αύτοκίνητο καί έξηφανίσθη.
— 33 ΤΡΑ ΥΜ Α Τ ΙΕ Σ  άπό άνατροπή πούλμαν ύπ’ άριθ. 22139 Δ .Χ ., στήν λεω 

φόρο Βουλιαγμένης, μέ οδηγό τον Δ. Κουναβάκη. Οί τραυματίες ήταν κάτοικοι 
συνοικισμού Βύρωνος πού πήγαιναν γιά μπάνιο.

— ΝΕΚ ΡΑ ή Καλλιόπη Ζωγράφου, έτών 70, πού τήν παρέσυρε μοτοποδήλατο, 
μέ δδηγό τον Μ. Κοσμαδάκη, στήν λεωφόρο Κηφισιάς.

—ΝΕΚΡΟΣ ό εργάτης Δ. Μώρος, πού κατεπλακώθη άπό μπετονιέρα, τήν οποία 
προσπαθούσε νά άποσυνδέση άπό τό Ι.Χ . 26842, πού τήν ρυμουλκούσε. 'Οδηγός 
τού Ι.Χ. ήταν ό Δ. Λούλης. Συνέβη στήν όδό Νικηταρά.

—ΤΡΑΥΜ ΑΤΙΣΜ ΕΝ Ο Σ σοβαρώς ό δετής Γρ. Στυλιανός, στήν Πρέβεζα, 
πού τον παρέσυρε στρατιωτικό αύτοκίνητο.



— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι σοβαρώς οί ιατροί Π, Θωμόπουλος καί Κ, Τασιόγλου, 
δταν το Ι.Χ . πού ώδηγοΰσαν συνεκρούσθη μέ φορτηγό έξω  άπό την Λαμία,

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι σοβαρώς 5 άτομα, δταν το Ι.Χ . 33132 μέ οδηγό τόν 
I. Μαύρα, άνετράπη, στο 3 χιλιόμετρο της οδού Σιγκριου Μυτιλήνης.

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Η  'θανάσιμα ή Αικατερίνη Σαρρή, έτών 76, δταν τήν 
παρέσυρε τό Ι.Χ . 41995, μέ οδηγό τον Β. Ξενάκη, στην Νίκαια ’Αττικής.

' — Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Σ . Βογιατζής, έτών 2 1 ]2, πού διαμελίσθη, στο 22 χιλιόμετρο 
τη ς γραμμής ’Αθηνών —■ Πελοπόννησου, άπό άμαξοστοιχία τών Σ Π Α Π  μέ οδηγό 
τον Θ. Στασινάκη.

___Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  οί άστυφύλακες Ε. Μαραγκάς καί Σ. Τσολάκης, πού ώδη-
γοΰσαν περιπολικό τής ’Αστυνομίας καί συνεκρούσθησαν μέ λεωφορείο των ΕΗΣ. 
*ΥτΓΟίΐτίΟς 0 0δτ)γ0ζ του Xscocpopsiou ΤΟ ΟΊΖΟΙΟ^ SVCO (XXOUΟΖ TY]V (TSLp/jVCC TOU CCOTUVOp.!," 
xou αύτοχινήτου, δεν έλαβε τά  μέτρα του. ^

__Ν Ε Κ Ρ Α  ή Βασιλική Ζαβολάκη, έτών 35, δταν έπιβαίνουσα άμάξης συνεκρούσθη
μέ μοτοσυκλεττιστή, στην Λάρισα.

__Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι σοβαρώς οί Δανοί περιηγηταί Συσύ Πιστασί, ετών 20
καί Μιχ. Λούν, έτώ ν 21, δταν τό Ι.Χ . 129925, τό όποιο ώδηγοϋσαν, συνεκρούσθη 
στον έθνικό δρόμο ’Αθηνών — Κορίνθου με πούλμαν.

— Ν Ε Κ Ρ Α  ή ’Αντιγόνη  Γούναρη, έτών 70, πού τήν παρέσυρε, στήν λεωφόρο 
Συγγροΰ, τό 39620 αύτοκίνητο μέ οδηγό τον Δ. Παπαϊωάννου.

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  πέντε άπό συγκρούσεις, στήν λεωφόρο Μεσογείων, στήν λεω
φόρο Φαλήρου καί στήν οδό Πανεπιστήμιου και Αίολου.

' — Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Ν. Κάζογλου, έτών 61, τον όποιο παρέσυρε φορτηγό μέ οδηγό 
τόν I. Κατσανάκη, στα  λατομεία Ή/αουπολεως. ^

— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Π . Άμοιρίδης, έτών 58, τόν όποιο παρέσυρε, στό Ν. Φάληρο, 
αύτοκίνητο τής πο?ιΐτικής αεροπορίας μέ οδηγο τον F. Παυλακο.^  ̂ ^

— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Δ . Γεωργακούλης, οδηγός ποδηλάτου, τόν όποίώ παρέσυρε στό 
33 χιλιομ. όδοΰ Κατερίνης — Λαρισης, ιοιωτικο αυτοκίνητο με οδ/)γο τον II. Κου-
βαρα. ν ,

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι τρεις, ό Κ. Ντάβλας, ό Ε.Μαχημαρης και ο Α . Κων
σταντίνου κατά τήν σφροδρά σύγκρουσι ασθενοφόρου της Ε Β Α  και τοΰ Ι.Χ. 109085, 
στήν λεωφόρο Συγγροΰ. ;

— Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι τέσσαρες, οί I. Τζαχρήστος, Μ. Κανελλοπουλος,^ Ν. 
Λ ιανός καί Ν. Δρακόπουλος, δταν τό αύτοκίνητο Ι.Χ . πού ώδηγοϋσαν, στήν Βάρη, 
παρεξέκλινε τής πορείας του καί επεσε πάνω σ ενα αμερικανικό όχημα.

' __Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ  σοβαρώς ό άστυφύλαξ Φ. Κάλλιας, τόν όποιο παρέ-
συοε, κατά τήν έκτέλεσι τής υπηρεσίας του, Ι.Χ . ό οδηγός του όποιου συνηλήφθη.

' — Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ  σοβαρώς ό Σ. Καραβίδας, έτών 38, στό Ν. 'Ηρά
κλειο, πού παοεσύρθη άπό τό  Ι.Χ . 3/200 με οδηγο τον Ν. Κ αραβία.  ̂ ^

__Ν Ε Κ Ρ Ο Ι οί αδελφοί Βασίλειος καί Θεόδωρος Νικολετάκη, οί όποιοι έπέβαιναν
μοτοποδηλάτου, οπότε έσπασε τό λάστιχο καί συνεκρούσθη μέ φορτηγό πού τό ώδη- 
γοΰσε ό Φ. Τσάχλας έξω  απο τη χωρίο Νεα Μανωλαδα.  ̂  ̂ ^

__Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό X . Μαυρουδής, έτών 55, πού τόν παρέσυρε τό Ι.Χ. 158516, μέ
οδηγό τόν Δ . Γεωργιάδη, στην Θεσσαλονίκη.  ̂ ^

’— Ν Ε Κ Ρ Ο Σ  ό Ε. Τασσόπουλος, πού ώδηγοϋσε μοτοποδήλατο δταν τοϋτο το 
παρέσυοε στήν όδό Βόλου —  'Αλμυρού φορτηγο.

‘ — Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ  σοβαρά οί Γ. Δημητριάδης, Μ. Πρέκας, Ε. Ρούσου, Α. Παπα- 
δόπουλος καί Κ. Κ ιοπατζής κατά τήν τριπλή σύγκρουσι πού έγινε στήν όδό Σοφοκλέ- 
ους —  Δαβάκη, δταν τό  Ε .Σ . 44546 όχημα μό οδηγό τόν στρατιώτη Δ. Γολωνακη 
έπέπεσε στό Ι.Χ . 158251 καί έπίσης προσέκρουσε καί στό Ι.Χ . 86593.

Ν. Α.



Κάβε Σάββατο 

Ώ ρ α  12 -12.30' μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

της 'Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


