
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α

ΕΚΔΟΣΙΓ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περί τής έλευθερίας τής άγωνιζομένης έπί τής Γής άνθρωπότητος, ύπό τοϋ

κ. Ίωάννου Παπαζαχαρίου (συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) .......................................  91Β

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ
Ideilti - Kit, ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. Χρήστου Πατσούρη....................................................  920

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΤ ΑΙΩΝΟΣ
Μιά πυρκαϊά πού κρύβει φοβερό καί σατανικό έγκλημα, ύπό τοϋ Δημοσιογρά

φου κ. Σπόρου Λεωτσάκου............................................ ......................................................... 925

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Ή δολοφονία τοϋ καπετάνιου μέ την διπλή ζω ή , ύπό τοΰ τέως Άνθυπα-

στυνόμου κ. Γεωργίου Δουκάκη (συνέχεια)..................................................... ..................  929

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ
‘Η ιστορία τοϋ F.B.I., έκ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν Χουάΐτχεντ,

κατά μετάφρασιν τοΰ Άστυφύλακος κ. Αναστασίου Βογιατζή (συνέχεια καί τέλος) 934

Ή έγκληματικότης των νέω ν , κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Άγγλικοΰ ύπό τοΰ Ά ρχι-
φύλακος κ. Κων. Λαψάνη..........................................................................................................  937

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Μία σεμνή τελετή εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών μας έπΐ τή εΐσόδω τώ ν  νέω ν  

δοκίμων ' Υπαστυνόμων καί ’ Α ρχ ιφ υλάκω ν , ύπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Α'
κ. Χαραλ. Σταμάτη....................................................................................................................... 943

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Δεκαπενθήμερο Τροχαίας, ύπό τοΰ κ. Ν. A ................................................................................  947

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών κα ί τοΰ Π ειραιώ ς, ύπό τοΰ

Ύπαστυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ..............................................................  951

ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
Παλαιοί συγγραφείς καί αστυνομικός όρθολογισμός, ύπό τοΰ 'Τπαστυνόμου Α'

κ. Χαρ. Σταμάτη..........................................................................................................................  955

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αστυνομία καί Κοινόν, ύπό «Α. X .» .............................................................................................. 959

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.......................................................................................  g 60

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Χειρόγραφα μελετών δημοσιευομένων ή μή , δέν έ π ισ τρ έ φ ο ντα ι.

Αΐ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν Ικτυποΰται είς τά Τυπογραφικά Κ αταστήματα ’Α δ ελφ ώ ν  Γ . ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοΰ 4 0 -Ά θ ή ν α ι ( Τηλ . 522 - 512 )



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ι 5 Θ Η Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ :  Τ Μ Η Μ Α  Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν  Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α :  Ο Δ Ο ί :  Κ Α Λ Α Ι 4 Ρ Ο Μ Ι Ο Υ  12 — Τ Η Λ Β Φ ϋ Ν Ο Ν  6 2 7 - 4 6 9

Ετησία δραχμα! 60 .—'Εξάμηνο; δραχμαί 30.—Τιμή τεύχους δρσχμαί 2.50 
' δ ο λ λ ά ρ ι α  3. — ‘Ε ξ ά μ η ν ο ;  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

w , , . Dr,u . ,  1 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η  σ  I α

ΕΤΟΣ ΙΓ'. ΑΘΗΝΑΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965 ΤΕΥΧΟΣ 298

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΙ ΜΕΪβΕΡΙΜ ΤΗΣ ϋΓΠΚΙΖΟΜΕΝΗΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΝΒΡΟΠΟΤΗΤΟΣ
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας 
είς την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
Επιστημών κ. ΙΩΑΝ. ΠΑΙΪΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

§ 7.—Κ ρ ιτ ικ ή  κ α ί σ υμ π εράσμα τα  περ ί τοϋ  θέματος τής ελευθερίας τής άνθρωπότητος.
I. Γ ε ν ι κ ώ  ς.—Κρίνοντες νυν γενικώς ένθεν μέν τάς «ψυχολογίας της κτή

σεως», ενθεν δέ τάς «ψυχολογίας τής χρήσεως» φρονούμε» δτι ή άλήθεια εύρίσκεται 
μέ τδ μέρος του δευτέρου κύκλου, ήτοι των ψυχολογιών τής χρήσεως. Τούτο δ’ επί 
τή βάσει πολλών καί ποικίλων σκέψεων, περί ών κατωτέρω.

II. Δ ι ε ύ ρ υ ν σ ι ς  τ ο ύ  « π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  
τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  β ο υ λ ή  σ ε ω ς  ε ί ς  π ρ ό β λ η μ α ,  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α ς  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο τ η τ ο  ς».—

1. Τό έν λόγω θέμα συνδέεται μέ τό περίφημον «πρόβλημα τής ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α ς  τ ή ς  β ο υ λ ή  σ ε ω ς »  (liberum arbitrium indifferentiae), περί 6 ή- 
σχολήθησαν τά υψιστα των ανθρωπίνων πνευμάτων, οΐοι οί Hobbes, Locke, Hart
ley , P ristley , Hume, Spinoza, Voetaire, Wolf, Kant, Schelling, Schopenhauer 
καί πλεΐσται έτεραι επίλεκτοι προσωπικότητες67.

2. Ούχ’ ήττον έπιθυμοΰμεν ευθύς έξ αρχής, καί δη προ παντός ετέρου, να πα- 
ρατηρήσωμεν δτι, κατά τήν ήμετέραν επιστημονικήν κρίσιν, δεν θά έπρεπεν ενδεχομέ
νως τό πρόβλημα τής «ελευθερίας» νά περιορίζηται υπό τής έρευνώσης επιστήμης, 
ώς άχρι τοϋδε έγένετο, άποκλειστικώς καί μόνον είς τήν περιοχήν τής «βουλήσεως».

"3. Τούτο δε, διότι συνδέομεν τό πρόβ?ιημα προς τήν νεωτάτην περί «προ
σωπικότητας» ψυχολογικήν κατεύθυνσιν (Personalismus). Δηλονότι τήν στρο
φήν τής έπιστήμης τής ψυχολογίας άπό «άντικειμενιζούσης» καί «άψύχου» καί άπό 
«ψυχολογίας των στοιχείων» είς «ύποκειμενίζουσαν» καί «έ'μψυχον». Διακηρύσ- 
σουσαν δτι 6 άνθρωπος δέν είναι χημική σύνθεσις ψυχικών στοιχείο:» καί ψυχικών 
ιδιοτήτων καί διακεκριμένων ψυχικών σφαιρών, νοητικής, βουλητικής καί συναι
σθηματικής, άλλ’ άντιθέτως άποτελεΐ έξ ύπαρχής καί κατ’ εξοχήν «υποκείμενον», 
«προσωπικότητα», «προσωπικήν υπαρξιν», «ατομικότητα», «Έ γώ». 'Υπό τήν έν
νοιαν ταύτην κέντρον τής άνθρωπίνης ύπάρξεως συνιστα ή ψ υ χ ή  αυτής. Έν άλ- 
λαις λέξεσιν έκαστος άνθρωπος συνιστα α υ τ ο τ ε λ ή  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ,  
ήτις ζή επί τής γής ταύτης ύπευθύνως μίαν ζωήν μέ ιδιαίτερον περιεχόμενον, μέ 
ιδιαιτέραν κοσμοθεωρίαν καί μέ ιδιαίτερα ιδανικά.

67. Πρβλ. «Τιμ,ολέοντος Έ . Ήλιοπούλου. Σύστημα τοΰ έλληνικοϋ ποινικού δικαίου. Τό
μος Α'. Ά θήναι 1927». σ. 150.
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Τοιουτοτρόπως δμως αί νεώταται ψυχολογίκαί σχολαί, ΐνα. έκπληρώσωσι τό 
αληθές έργον της επιστήμης τής Ψυχολογίας, ήτοι την γνώσιν του άτόμου, του αν
θρώπου, συνηντήθησαν μετά τής άνθρωπολογικής περιόδου τής ελληνικής φιλοσο
φίας του Σωκράτους, δστις, άφορμηθείς άπδ τοϋ δελφικού «γνώθι σαυτόν», έθετο 
ώς υποκείμενον των φιλοσοφικών έρευνών του τον άνθρωπον, του οποίου ήθέλησε 
νά γνωρίση τήν ηθικήν φύσιν καί τον ήθικδν προορισμόν του. Περί την λύσιν δέ 
του τοιούτου προβλήματος τής γνώσεως τής άτομικότητος ή τής ψυχής έστράφη- 
σαν αί σπουδαιότεραι νεώτεραι κατευθύνσεις τής ψυχολογίας, ώς ιδίως ή νοολογι- 
κή ψυχολογία τού Spranger, ή θεωρία τής προσωπικότητος ή του περσοναλισμού 
του W. Stern, ή ψυχολογία τής ζωής τοϋ M iiller=Freienfells, ή ’Ατομική Ψ υ
χολογία τοϋ Adler, ή ’Αναλυτική Ψυχολογία τοϋ Jung κ.ά.

'Η θέσις λοιπόν τής συγχρόνου ύποκειμενιζούσης επιστήμης τής ψυχολογίας 
είναι δτι τδ ’Εγώ έκάστης άνθρωπινης προσωπικότητος δεν διαχωρίζεται εις τρεις 
διακεκριμένας άπ’ άλλήλιυν περιοχάς, ήτοι τήν νοητικήν, τήν βουλητικήν, καί τήν 
συναισθηματικήν, άλλ’ απαρτίζει ε ν ό τ η τ α  καί ο λ ό τ η τ α  άδιαίρετον καί 
άδιάσπαστον. 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην ή σύγχρονος Ψυχολογία άπορρίπτει τήν 
κλασσικήν τριλογίαν τοϋ ψυχικού κόσμου τοϋ άνθρώπου, ήν έδέχοντο αί παλαιό- 
τεραι Ψυχολογίαι των Στοιχείων. Τριλογίαν, έκτεθεΐσαν ήδη παραστατικώς υπό 
τοϋ Πλάτωνος, δστίς έν τή περί Ψυχής είκόνι φαντάζεται δτι ή ψυχή έκαστου άν
θρώπου άποτελεΐ δίφρον, ούτινος αρματηλάτης μέν είναι τό «λογιστικόν», ίπποι 
δ’ άφ’ ενός τό «έπιθυμητικόν», άφ’ έτέρου τό «θυμοειδές»68. Καί ή οποία τριλογία 
ύποβοηθεΐ μέν τήν κατανόησιν έκ μέρους τοϋ προς σχηματικάς διακρίσεις ρέποντος 
πεπερασμένου άνθρωπίνου πνεύματος, δέν άνταποκρίνεται δμως προς τήν πραγ
ματικότητα τής άδιασπάστου ένότητος τής άνθρωπινης προσωπικότητος89.

’Εάν δμως ή άλήθεια ούτως έχη, έν τοιαύτη περιπτώσει έπεται δτι ή δια
γωγή καί ό χαρακτήρ των ανθρώπων καθορίζεται ούχί μόνον ύπό μιας κεχωρισμέ-

68. Πλάτωνος Φαιδρός 246 A : «Έοικέ τω δή ξυμφύτφ δυνάμει ύποπτέρου ζεύγους τε
καί ήνιόχου», 247 C : «Ή  γάρ άχρώματός τε άσχημάτιστος καί άναφής ουσία όντως ουσα, ψυ
χής κυβερνήτη μόνφ θεατή νώ, περί ήν τό τής αληθούς έπιστημης γένος, τούτον έχει τον τόπον».

69. Πρβλ. σχετικώς καί «Έ . Παπανούτσου. 'Ο κόσμος τοϋ πνεύματος. Β '. Η θική. Ά -  
θήναι. 1949». σ. 385 : «Ή  διαίρεση των συνειδησιακών ενεργημάτων σέ χωριστές κατηγορίες, 
άντίστοιχες πρός τις τρεις θεμελιώδεις ψυχικές λειτουργίες : διανόηση, συναίσθημα, βούληση (δι
αίρεση πανάρχαια, άφοΰ ιστορικά άνάγεται στην περίφημη πλατωνική εικόνα τού δίφρου μέσα 
στό «Φαιδρό» καί άκόμη παλαιότερα σέ συγγενείς παρομοιώσεις, πού συναντούμε σέ Ινδικά κε ί
μενα), καθώς καί ή δεσπόζουσα θέση, πού έδωσεν ή αρχαία ελληνική φιλοσοφία στή διανόηση..., 
εμπόδισαν τούς φιλοσόφους νά νιώσουν όρθά καί τήν οργανική σύνθεση τού ψυχικού βίου καί τήν 
άδιάσπαστην ένότητα, πού παρουσιάζει στις ένέργειές της ή συνείδηση». "Ορα καί σ. 391.

Έν συνεχεία όρα καί «Ίωάννου Κ. Παπαζαχαρίου. Οί άνήλικοι έγκληματίαι. Τεύχος Α '. 
Άθήναι. 1932». σ. 44 ύποσ. 3 : «Ή  έπιστήμη ήχθη πρός την τοιαύτην κατεύθυνσιν έξετάσεως 
τοϋ άνθρώπου ώς ένιαίας ψυχοφυσικής άνθρωπινης όλότητος διά τής θεωρίας περί π ρ ο σ ω π ι 
κ ό τ η τ ο ς  (Personalismus, die personalistische Theorie) τού όνο μαστού ψυχολόγου καθηγη- 
τοϋ έν τω πανεπιστημίω Αμβούργου William Stern», σ. 86 έπ., ένθα εκτίθεται πρωτότυπος θεω
ρία διά τό περιεχόμενον της έννοιας τής «ίκανότητος πρός καταλογισμόν» ούχί βάσει απλώς τής 
νοητικής ώριμότητος τής διακρίσεως καί τής βουλητικής ώριμότητος τής ένεργείας άπό συμφώ
νου πρός τήν διάκρισιν, άλλά βάσει τής ένιαίας ψυχοφυσικής ώριμότητος τοϋ άποτελοϋντος άδιά
σπαστον ένότητα προσώπου.

Καί ή Σχολή τής ’Ατομικής Ψυχολογίας τού Alfred Adler άφορμάται άπό τής άρχής τής 
«ένότητος» τού ατομικού εγώ. Σχετικώς δρα καί «Δημητρίου Γ. Μωραΐτου. Ή  ατομική ψυχολο
γία. "Εκδ. β' Άθήναι. 1947». σ. 4 : «Τρίτη άρχή είναι ή αρχή τής έίνότητος καί τού αύτοκαθο- 
ρισμοΰ. Κατ’ άρχήν δεχόμ,εθα οτι ή προσωπικότης είναι ένότης άκολουθοΰσα ώρισμένον σκοπόν, 
καθορίζουσα την ζωήν της έλευθέρως καί δημιουργικώς. Κάθε άνθρωπίνη ενέργεια απορρέει άπό 
ένα υποκείμενον. "Ολα τά ψυχικά φαινόμενα πρέπει νά άναφέρωνται εις μίαν ένότητα, τό υπο
κείμενον».
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νης περιοχής της βουλήσεως, άλλ’ έκ της συνόλης, προσωπικότητος, ήτοι έκ του 
ενιαίου Έ γώ .

4. Τούτων όμως ούτως έχόντων «τό πρόβλημα τής έλευθερία.ς τής βουλή
σεως» μεθίσταται εις «πρόβλημα ελευθερίας τής ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  π ρ ο σ ω π ι 
κ ό τ η τ ο ς » .  Δ ιότι, ώς όρθώς παρατηρεί καί ό άείμνηστος έγκριτος , ψυχολόγος 
Δ .Γ . Μ ωραΐτης70, ή βούλησις καί αί άλλαι πνευματικαί λειτουργίαι, ώς είναι π.χ. 
ή μνήμη, ή άντίληψις ή νόησις κτλ., είναι ένέργειαι τοϋ έγώ, του υποκειμένου, τής 
ενιαίας ψυχοφυσικής όλότηνος. Συνεπώς «έξαρτώνται, καθορίζονται, περιορίζον
τα ι ύπό του Έ γώ , χρησιμοπωούμεναι ώς μέσα προς πραγματοποίησιν των σκο
πών του». Δεν δύναται αρα νά γίνη λόγος περί ελευθερίας τής νοήσεως, τής άντι- 
λήψεως, τής συγκινητικής καταστάσεως κτλ. Διότι ή βούλησις, ή νόησις, τό συν
αίσθημα δεν είναι αύτοτελεΐς πνευματικαί λειτουργίαι. «Διά γεγονός, τό όποιον 
έξαοτάται άπό άλλο, δεν δύναται νά γίνη λόγος περί ελευθερίας».

Συνεπώς τό πρόβλημα δέον νά τεθή άλλως, ήτοι ε ί ν α ι  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν  τό 
υ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν ,  ε ί ν α ι  έ λ ε υ θ έ ρ α  ή ά ν θ ρ ω π ί ν η  π ρ ο σ ω π ι κ ό -  
τ  η ς προς καθορισμόν τής πορείας τής διαγωγής καί τής ζωής της επί τής γης 
ταύτης ;

III. Σ χ ε τ ι κ ό  τ η ς  τ ή ς  ι δ έ α ς  τ ο υ  ν ό μ ο υ  τ ή ς  α ι τ ι ώ δ ο υ ς  
α λ λ η λ ο υ χ ί α ς  έ ν  τ α ΐ ς  φ υ σ ι κ ά  ΐ  ς έ π ι σ τ ή μ α ι ς  ώ ς  β ά σ ε ω ς  
τ ο ϋ  D e t e r m i n i s m u  s.—I. Είναι γνωστόν δτι ό determinismus, οστις
άονεΐται την άνεξαρτησίαν εις τό γένος τών άνθρωπίνων τέκνων τής γης, έστηρίχθη 
ανέκαθεν έφ ’ ενός κοσμοειδώλου, άνήκοντος εις τον κύκλον τών φυσικών επιστη
μών, ήτοι τής ιδέας τοϋ νόμου τής αιτιώδους άλληλουχίας, συνιστώντος στήριγμα 
τώ ν φυσικών νόμων καί άπαρτίζοντος νόμον τής ανάγκης. Ούχ ήττον την σήμερον 
τό άπόλυτον τής ιδέας ταύτης τής νομοτελείας έκλονίσθη καί εντός αυτής ταύτης 
τής σφαίρας τών φυσικών έπιστημοον. Καί ύπό την έννοιαν ταύτην άκριβώς ή έν 
λόγω βάσις τοϋ determ inismus, ήτοι ή ιδέα τοϋ ν ό μ ο υ ,  ήν ή θεωρία αυτή ή
θελε νά έψαρμόση καί εις τον κύκλον τής άνθρωπίνης ψυχής, κατέστη έκ θεμελίων 
σαθρά.

2. Είδικώτερον παρατηροΰμεν ότι έν τώ παρελθόντι αί Φυσικαί Έπιστήμαι 
διελάλουν την άπόλυτον, καθολικήν καί παγκοσμίαν ΐσχύν τοΰ νόμου τής αΐτιότη- 
τος, οστις είχε καταστή δι’ αύτάς αυτόχρημα έφιάλτης, διακηρύττουσαι τήν άλ- 
ληίιουχίαν αιτίων καί αίτιατών, τήν νομοτέλειαν καί τήν άναγκαιότητα. Ύπό τήν 
έννοιαν ταύτην έγένετο δεκτόν δτι τα φυσικά φαινόμενα ύπόκεινται άμειλίκτως εις 
έκ τών προτέρων αόστηρώς προδιατεταγμένους καί άδηρίτους μηχανικούς νόμους, 
οίτινες άείποτε καί πανταχοΰ ένεργοΰσιν όμοιοτύπως κατά τρόπον ομοιόμορφον71.

3. Ά λ λ ’ άκριβώς τό μνημονευθέν τοιοϋτον έρεισμα τοΰ determinismus ά- 
νετράπη. Δ ιότι ή σύγχρονος έπιστήμη, προοδεύσασα, δεν όμιλεΐ πλέον, άπό συμ
φώνου προς τον φανατικόν έκεΐνον Ernst Haeckel, περί «χάλκινων», φυσικών νό
μων.

Καθ’ όσον δι’ αύτήν, κατόπιν τών έρευνών έκ μέρους έπιστημόνων τής άξίας 
τοϋ M ax P l a n e  k 72, ενός έκ τών θεμελιωτών τής νεοοτέρας φυσικής καί δημι-

70. «Δημητρίοό Γ . Μωραΐτου. Γενική Ψυχολογία. Έκδ. γ '. Άθήναι. 1955». σ. 225.
71. «Εύαγγέλου Δ. Θεοδοόρου. Χριστιανικός άνθρωπισμός. Άθήναι. 1951». σ. 78.
72. 1858-1947. Γερμανός καθηγητής τής θεωρητικής φυσικής έν τω πανεπιστήμια) τοϋ 

Βερολίνου. Έ ξελθών τών ορίων τής κλασσικής φυσικής κατά τήν σπουδήν τών νόμων τής ακτι
νοβολίας άνέτρεψε τάς μέχρι τής εποχής του κρατούσας αντιλήψεις περί τής ένεργείας. 'Ολόκληρος 
r  ιιεγαλειώδης έπιστημονική εργασία του, άποτελέσασα επαναστατικόν σταθμόν εις τήν έξέλιξιν 
τήσ έπιστημης τής φυσικής, έσυστηματοποιήθη εις τό κλασσικόν σύγγραμμά του ύπό τόν τίτ
λον «θεωρία τής θερμικής ακτινοβολίας». Έτιμήθη διά τοϋ βραβείου Nobel (1918).
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ουργοΰ τής θεωρίας των Quanta, του Werner Η e i s e n b  e r  g73, ούτινος αί έρ- 
γασιαι έ'φερον αύτον είς την πρώτην γραμμήν των συγχρόνων θεωρητικών, κα! ά- 
ποτελο,ϋντος μίαν έκ των έξεχουσών προσωπικοτήτων τής νεωτέρας Ατομικής Φυ
σικής, εισηγητοΰ δέ τής «άρχής τής άβεβαιότητος», ήτις κολοσσιαίαν έπίδρασιν 
ήσκησεν επί την σύγχρονον επιστήμην τής Φιλοσοφίας, του Niels B o h  r74, του 
διερευνήσαντος τά συμβαίνοντα εντός του άτομικοϋ πυρήνος, του Ernest R u t 
h e r f o r d ' 5, διασήμου άτομικοϋ έπιστήμονος, είσελθόντος εις τά μυστικά τής 
πυρηνικής φύσεως του ατόμου καί τής ήλεκτρικής δομής τής ύλης, του R o b e r t  
Andrews M i l l i k a n 76, χριστιανού έπιστήμονος μεγάλης ηθικής ολκής, άπο- 
δείξαντος την άτομιστικήν του ηλεκτρισμού, τοΰ Arthur H olly C o m p t o  n77, 
του δώσαντος νέαν άπόδειξιν τής έκ Quanta συστάσεως των ακτινοβολιών καί κα- 
ταστήσαντος καταφανή τήν κοκκώδη άσυνεχή σύστασιν τών άκτινοβολιών, κ .ά ., 
τό μέταλλον τών «χάλκινων» φυσικών νόμων «έγινε ρευστόν»78.

Κατόπιν δέ τούτων εισήχθη είς τήν φυσικήν μία ά ρ χ ή  ά-π ρ ο α δ ι ο 
ρ ι σ τ ί α ς ,  καθ’ ήν οί αύτοί άρχικοί δροι καί αί αύταί άρχικαί περιστάσεις δεν 
συνεπάγονται άναγκαστικώς αείποτε τό. αύτό αποτέλεσμα. Τοιουτοτρόπως είς τάς 
ημέρας ημών οί έπιφανέστεροι έκ τών ερευνητών τής φύσεως ίστανται σκεπτικοί 
καί άμφιβάλλοντες ένώπιον τής ιδέας μιας άκριβοΰς καί απολύτου νομοτελείας του 
φυσικοΰ σύμπαντος. Ένιοι μάλιστα έκ τούτων έφθασαν «είς σημεΐον νά θέτουν είς 
τήν Θέσιν τών αυστηρών φυσικών νόμων μόνον στατιστικούς νόμους, γενικάς κα
νονικότητας»78.

'Όθεν κατέστη πλέον προφανές δτι τό οικοδόμημα τής θεωρίας τής έτεραρ- 
χίας, δπερ είχε πλέον θεμελιωθή έπί τής καθολικής ισχύος τοΰ νόμου τής αίτιότη- 
τος, έκρημνίσθη πλέον ύπ’ αυτής ταύτης τής φυσικής έπιστήμης, «ήτις όμιλεΐ ούχί 
μόνον περί τής έλευθερίας τής άνθρωπίνης βουλήσεως, άλλα καί περί τοΰ έν τώ  κο
σμώ δρώντος έλευθέρου ι δ ε ώ δ ο υ ς  π ν ε ύ μ α τ ο ς »  (Μ. P lanck ), δπερ, 
«ευρισκόμενον ύπεράνω τών φυσικών νόμων, δημιουργεί καί συγκρατεΐ τήν έν τώ 
κόσμω τάξιν καί άρμονίαν».79

Ώς γράφει χαρακτηριστικούς, άπό τής άπόψεως ταύτης, ό πολύς άγγλος φυ-

73. ΈγεννήΟη κατά τό έτος 1901. Γερμανός καθηγητής τής Φυσικής. Α ί θεωρίαι τού διή- 
νοιξαν νέους ορίζοντας είς τήν φυσικήν επιστήμην. Τά δέ πορίσματα αύτοϋ διεφώτισαν έξ ολο
κλήρου τό πρόβλημα της. δομής τοΰ άτόμου, ταυτοχρόνους δέ προώθησαν έξεχόντως τήν σύγχρο
νον φιλοσοφίαν. Διότι ή ύπ’ αύτοϋ είσαχθεΐσα «άρχή τής ά β , ε β α ι ό τ η τ ο ς »  έν τή φυσι
κή, είς ήν κατέληξε κατόπιν συνεχών συστηματικών φυσικών παρατηρήσεων, έγεφύρωσε τήν φυ
σικήν επιστήμην μετά τής φιλοσοφίας έν τώ κύκλω τού προβλήματος τής φυσικής αιτιοκρατίας 
καί τής πνευματικής έλευθερίας καί άνεξαρτησίας τής άνθρωπότητος Έτιμήθη διά τοΰ βραβείου 
Nobel (1932).

74. Έγεννήθη κατά τό έτος 1885. Διάσημος σύγχρονος καθηγητής τής θεωρητικής φυ
σικής έν τώ πανεπιστημίου τής Κοπεγχάγης καί ιδρυτής τοΰ παρ’ αύτω περιφήμου « ’Ινστιτούτου 
τής Θεωρητικής Φυσικής». Έτιμήθη διά τοΰ βραβείου Nobel (1922).

75. 1871 - 1937. Διάσημος νεοζηλανδός καθηγητής τής φυσικής έν τφ  πανεπιστημίου 
τοΰ Cambridge. Έτιμήθη διά τοΰ βραβείου Nobel. (1908).

76. 1868 - 1953. Διάσημος άμερικανός καθηγητής τής φυσικής. Κατά τά  τελ,ευταϊα ετη 
τής ζωής του ήρξατο γράφουν καί δίδουν δια?,έξεις έπί έπιστημονικών καί θρησκευτικών θεμάτων. 
Έτάχθη έναντίον τής κατασκευής τής άτομικής βόμβας—υδρογόνου διά λόγους άνθρουπιστικούς. 
Έτιμήθη διά τοΰ βραβείου Nobel (1923).

77. Έγεννήθη κατά τό 1892. Διάσημος άμερικανός καθηγητής τής φυσικής. Ά νεκάλυύε 
φαινόμενον φέρον τό όνομά του (φαινόμενον τοΰ Κόμπτον» ) καί έστήριξε τό οικοδόμημα τής θεω
ρίας τών Quanta τοΰ Planck, ήτις έν άρχή, ώς γνωστόν, είχε συναντήσει δυσπιστίας, άκόμη δέ 
καί είροονείας. Έτιμήθη διά τοΰ βραβείου,Nobel (1927).

78. «Johannes Hessen. Τό νόημα, τής ζωής. Μετάφρασις έκ τή ς .γ ' γερμανικής έκδόσεως 
έτους 1947 ύπό Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου. ’Αθήναι». σ. 38. -

79. «Εύαγγέλου Δ. Θεοδώρου. Χριστιανικός ανθρωπισμός. ’Αθήναι. 1951». σ. 80.
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σικός, αστρονόμος κα ί. μαθηματικός James J e a n S !0 , ή παλαιά φυσική επιστή
μη έδείκνυεν ενώπιον ημών εν σόμπαν, «όπερ ώμοίαζε περισσότερον προς φυλακήν 
ή προς έλευθέραν κατοικίαν». Ά ντιθέτως ή νέα φυσική παρουσιάζει είς ημάς έν 
σόμπαν, δπερ έ'χει οψιν «οίκου έλευθέρας άνθρωπότητος καί ούχί άπλοΰ καταφυ
γίου ενός κτήνους». Οίκον, έν ώ δύναται τό ένοικουν γένος των ανθρωπίνων τέκνων 
του σύμπαντος νά σχεδιάζη καί νά δημιουργή γεγονότα καί νά ζή «ζωήν προσπα
θειών καί κατορθωμάτων»81.

IV. ’Α π ο δ ε ί ξ ε ι ς  υ π έ ρ  τ ή ς  ά. π ό ψ ε ω ς  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  
τ ο υ  α ν θ ρ ω π ί ν ο υ  γ έ ν ο υ  ς.—'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην υποστηρίζομε» 
δτι υπάρχει ελευθερία τοΰ άνθρωπίνου γένους, ήν άντικρύζομεν εις ποικίλας έκδη- 
λώσεις τής γηίνης άνά τούς αιώνας πορείας του.

o f )  Καί έν πρώτοις ή ζωή καί ή ιστορία τής άνθρωπότητος είναι είς ά έ -  
ν α ο ς α γ ώ ν .  Τον όποιον άντικρύζει τις είς πάσαν άτομικήν καί συλλογικήν άν- 
θρωπίνην δράσιν καί δραστηριότητα.

’Ανθρώπινοι αγώνες, συντροφευμένοι υπό αγωνίας, άνησυχίας, αδημονίας, 
νευρικότητος, υπό άπογνώσεως ή ελπίδων, υπό ταλαιπωριών, δακρύων, πόνων, κό
πω ν, θυσιών, αίματος. ’Αγώνες ποικίλουν τομέων καί κατευθύνσεων, αγώνες περί 
ύπάρξεως, αγώνες καλλιτεχνικοί, θρησκευτικοί ή επιστημονικοί, άγώνες άληθείας, 
αγώνες υπεροχής, άγώνες άγάπης ή άλλοι. Άγώνες ταπεινοί, υλιστικοί, άποκτη- 
νοΰντες ή άγώνες ύψηλοί, πνευματικοί, πλήρεις αύτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως, 
όδηγοϋντες προς κορυφάς ώραιότητος. Ά γώνες άναγνωρισθέντες ή άγώνες άφα- 
νών ηρώων. Εις τάς σελίδας τής ιστορίας τής άνθρωπότητος άντικρύζει τις τάς φά
λαγγας τών άγωνιζομένων άνθρώπων αγώνας, είτε σκορπίζοντας όλεθρον καί κα
ταστροφήν, πένθος καί τραγικότητα, άηδίαν καί άποστροφήν καί εμπνευσμένους 
υπό τής πονηριάς καί τής κακίας, είτε άγώνας, δεικνύοντας δτι είς τον κόσμον αυ
τόν δεν δρα μόνον ό φθόνος, ή έλεεινότης καί ή βρωμερότης, άλλ’ έκλάμπει ωσαύ
τω ς  ή ψυχική καί ηθική ώραιότης, ακτινοβολούσα ψυχικόν καί ήθικόν μεγαλείον, 
αίγλην καί λαμπρότητα, έχουσα έστραμμένον τον νοΰν προς τον ουρανόν καί προς 
τήν αιωνιότητα.

Καί νΰν διερωτώμεθα καί έρωτώμεν, ολόκληρος ή τόιαύτη έκδηλος πραγμα- 
τικότης τοΰ «γεμάτου από περιεχόμενον καί νόημα καί δεοντολογικήν κατεύθυν- 
σιν» ακαμάτου. καί συνεχούς πανανθρώπινου άγώνος δεν διαλαλεί περιτράνους δτι 
ή άνθρωπότης δεν είνα ι παίγνιον τοΰ φυσικώς γίγνεσθαι, άλλ’ άντιθέτως κόσμος 
έλεϋθέροον ύπευθύνοον δημιουργικών προσωπικοτήτων, έφ’ δσον δύναται ενσυνει
δήτους νά άγωνίζηται, νά δρα, νά μοχθή, νά παλαίη καί νά προσπαθή ; Μήπως εί
ναι αυταπάτη ό τοιοΰτος πανανθρώπινος ενσυνείδητος άγών ;

β ') ’Επίσης έτερον γεγονός, δπερ άντικρύζομεν, θεωροΰντες τό ίστορικώς γί
γνεσθαι έν τή άνά ,τούς αιώνας πορεία τής άνθρωπότητος, είναι ή ύπ’ αυτής θ έ- 
σ ι ς σ κ ο π ώ ν  καί  ι δ α ν ι κ ώ ν ,  ά,τινα έμπνέουσι καί καθορίζουσι τούς άγώνας 
της, τούς οποίους σκοπούς καί τά όποια ποθούμενα ιδανικά άντικρύζει είς πάσαν άτο
μικήν καί συλλογικήν άνθρωπίνην δράσιν καί δραστηριότητα. ’Ιδανικά καί σκοπούς 
συλλαμβανομένους, καθοριζόμενους, άποφασιζομένους, έτοιμαζομένους, διοργανουμέ- 
νους, ένεργουμένους, πολλαχώς, προσεγγιζομένους καί ένδεχομένουςπραγματιποιουμέ- 
νους. ’Ιδεώδη, έκπηδήσαντα έκ τής έπαφής μέ τά προβλήματα τής ζωής καί συνηρτη- 
μένα μέ τήν σχηματισθείσαν άτομικήν καί ομαδικήν κοσμοθεωρίαν τών άνθρώπων. 
Ποθούμενα έπηρεάζοντα τάς μορφάς τής άνθρωπίνης ζωής καί κατευθύνοντα τάς ένερ-

80. 1877 - 1946. Γνωστός διά τάς εργασίας του .εις .τήν μαθηματικήνΑστρονομίαν.
81. «Γεωργίου Ν. Παλαιολόγου. Ή  άντίθεσιςιέν τή ψυχολογική. έρμίνη..’Έκδ.,-β'.-Άθή* 

ναι. 1949». σ. 75. Σχετικώς καί «Ευαγγέλου Δ. Θερδώρου. Χριστιανικός ανθρωπισμός. ’Αθή-
1951», σ. 80.VCa.
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γειας και γενικώς την διαγωγήν των ατόμων και των ομάδων. ’Ιδανικά, συνιστών- 
τα τας κατευθυντηρίους μορφοποιούς δυνάμεις των άνθρωπίνων άγώνων προς πτώ>- 
σιν ή προς εκφυγήν έκ του ταπεινού καί άνοδον. Ποιόν δέ των σκοπών καί των ί-

Και νυν διερωτώμεθα, ολόκληρος ή τοιαύτη έκδηλος πραγματικότης τής ύπό 
; ανθρωποτητος θέσεως σκοπών καί ιδανικών έν τή ζωή της, τούς όποιους σκο- 
υς και τα όποια ιδανικά αυτή ένσυνειδήτως μοχθεί καί αγωνίζεται, ίνα πραγμα- 
τοιηση, δεν διαλαλεΐ περιτράνως ότι τό γένος των ανθρώπων είναι κόσμος έλευ- 

θερων πνευματικών οντοτήτων, άφοΰ δύναται νά αύτοκαθορίζη τούς σκοπούς τηι 
και τα ιδανικα της και τοιουτοτρόπως νά δίδη νόημα εις την ζωήν του καί εις τού 
αγώνας του ;82. Μήπως λοιπόν ολόκληρος ή διάχυτος έν τή ανθρώπινη δράσει τοι

ς
ους

ηρος η όιαχυ
αυτή τ ε λ ο λ ο γ ί α  είναι τυχόν αυταπάτη ;

{ ) Ομοίως έτερον γεγονός, όπερ προσπίπτει εις την άντίληψιν τού άντι
κρυζοντος τους σκόπιμους αγώνας του άνθρωπίνου γένους έπί τής γής, είναι ή ύπ ’ 
αυτού ελεύθερα επιλογή καί 6 ελεύθερος καθορισμός των μ έ σ ω ν  καί  μ ε θ ό 
δ ων  ενεργειας προς διεξαγωγήν των έν λόγω άγώνων χάριν έξυπηρετήσεως καί 
επιτευξεως τών τεθεντων σκοπών. Τοιουτοτρόπως όμως, ώς παρατηρεί ό Α ρ ι
στοτέλης83, η ανθρωποτης πλέον βουλεύεται «ού περί τών τελών, άλλα περί τών 
προς τά̂  τέλη. Ούτε γάρ ιατρός βουλεύεται, εί ύγιάσει, ούτε ρήτωρ, εί πείσει, ούτε 
πολίτικος, ει ευνομίαν ποιήσει, ουδέ των λοιπών ούδείς περί τού τέλους' άλλδτ θέ- 
μενοι το τέλος, το πώς καί διά τίνων έσται σκοποΰσιν, καί διά πλειόνων μέν φα ι
νομένου γινεσθαι, δια τίνος ραστα καί κάλλιστα έπισκοπούσιν...». Τ.έ. κατά μετά.-
φρασιν84, «η σκεψις δεν αποβλέπει εις τούς σκοπούς, άλλ’ εις τά μέσα τής πραγ

ος. Ά χθορι-
σθεντος τού σκοπού, εξετάζουν, πώς καί διά τίνων μέσων θά δυνηθοΰν νά τον επ ι
τύχουν. Και άν μεν φαίνεται ότι ύφίστανται πολλά τοιαΰτα, μελετούν, ποια θά ε ί
ναι εκείνα, δια τών οποίων θα επιτευχθη ό σκοπός εύκολώτερον καί καλύτερον...». 
Και̂  αλλα μεν εκ τών επιλεγόμενων μέσων είναι ήρεμα, εύγενή, ηθικά, κοινωνικά, 
αλλα όμως δυστυχώς είναι βαρβαρα, ωμά, βάναυσα, άνήθικα καί άντικοινωνικά.

κότητας, ίνα διατηρηθή έν τή αρχή κ.ο.
Και νΰν διερωτώμεθα, ολόκληρος ή τοιαύτη έκδηλ 

διαχαραςεως υπο τής άνθρωπότητος σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή ;
ος πραγματικότης της 

μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α ς

3οριζ/) την π ο λ ι τ ι κ ή ν  του προς διεξαγωγήν τών άγώνων του ', 
δ ) 'Ωσαύτως έτερον άποφασιστικόν γεγονός, όπερ άντικρύζομεν έν τώ  κό-

και του ποΛί-82. « Ιωαννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. Μαθήματα φιλοσοφίας τής Ιστοοίας κ 
τισμοΰ. Άθήναι. 1956». σ. 3.
, Αριστοτελους. Ηθικά Νικομαχεια. 1112 Β 13—20, τοΰθ’ δπεο άναφέοει καί ό «Γ ε-
ωργιος 1 αροικας. Λογική. Άθήναι» κεφ. ΙΒ'. σ. 133 ύποσ. 2.

84' <<Μετά?Ρασι? Άνδρέου Δαλεζίου, Τεϋ/ος ΒιΒλ. Παπύρου ύπ ’ άριθμ. 130 ’Αθήνα· 1949». σ. 141. επ, . > r  ι ·
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σμω της άνθρωπότητος, είναι ή ύπ ’ αύτής διά των γνωστικών δυνάμεων του πνεύ
ματός της δίψα προς γ ν ω σ ι ν ,  δηλονότι προς σύλληψιν τής αντικειμενικής πραγ
ματικότητας, ύλικής ή καί ιδεατής, ακόμη δέ, εΐ δυνατόν, καί αύτής ταύτης τής 
ύπεραισθητής καί ύπερβατικής πραγματικότητος. Έν ή άλλως τε εγκρυπτεται και 
ή τραγικότης τής φιλοσοφίας καί τής επιστήμης των ανθρώπων, εφ’ όσον το αν
θρώπινον πνεύμα, καίπερ διαισθανόμενον τό πεπερασμένον αυτοϋ, εν τοσουτω νο
σταλγεί καί αγωνίζετα ι τον ύπεράνθρώπινον καί άρα μάταιον αγώνα να φέρη και 
τό άσύλληπτον επέκεινα άπειρον (διότι δυστυχώς, ώς λέγει ο̂ Goethe, ((προς τα 
εκεί πέρα φραγμένη μας είναι ή θέα»), εντός τής ίδιας του σφαίρας και κατ αυ
τόν τον τρόπον νά καταστήση τούτο κτήμα του. Τραγικότης, η οποία ενσαρκοΰται 
εις την θύελλαν καί την ορμήν του Faust, ίνα άνεύρη την «ειρήνευσή στη γνώση». 
Θύελλα καί ορμή, ήτις, κατά την άριστοτεχνικήν περιγραφήν του διακεκριμένου 
έλληνος φιλοσόφου Ίωάννου Ν. Θεοδωρακοπουλου85 ((καταλύει την απόλυτη αςια 
τής λογικής, άνακαλύπτει τις μεταφυσικές πηγές μέσα στον άνθρωπο καί άρμα νά 
άγγίξη τον βυθό τής πλάσης. Ό  άνθρωπος τώρα συγκλονίζεται ώς τα έγκατα τής 
ψυχής του καί οί έσώτατες δυνάμεις, πού συναποτελοΰν τό είναι του—άπαξ καί φθά- 
σουν στον άνώτατο βαθμό τής αύτοσυνειδησίας των καί τής τραγικής άπομονώσεώς 
■των—ξεχύνονται άπό τό βάθος του ανθρώπου μέσα στό πλάτος του κόσμου. Τό εγώ 
άπό τήν έσωτάτη πηγή του ανοίγει τον δρομο του προς το άπειρο, προς το αιώνιο 
Έ σύ. Τό πνεύμα του ανθρώπου ποθεί πάλι νά ένωθή μέ τό πνεύμα του Θεού. Το 
ατομικό καί πεπερασμένο άποζητεΐ τό γενικό καί τό άπειρο».

Καί νυν έρωτώμεν, ολόκληρος ή τοιαύτη έκδηλος πραγματικότης τής ανθρώ
π ινης φιλοσοφίας καί των ανθρωπίνων έπιστημών προς γ ν ώ σ ι ν τ ή ς  ά λ η- 
θ ε ί α ς  δεν άποδεικνύει τήν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  τού άνθρώποίνου πνεύματος, πο- 
θοϋντος διά τής γνώσεως τ α ύ τ η ς τού κατά Faust «πνεύματος τής γης» καί 
του «πνεύματος του κόσμου» νά άνεύρη καί συναντήση τό όραμα τής αιώνιας πνευ
ματικής ευδαιμονίας ;

(  Συνεχίζεται)

85. «Ίω άννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. Ό  Φάουστ τοϋ Γκαϊτε. Αθήνας 1956», σ. 15.
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I D E N T I  - K I T
'Τπο τοϋ ’Αστυνόμου Β' χ. ΧΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥ ΡΗ

Τό νέον δπ λο ν.
Identi - Kit (Ά ϊντέντι - ΚΙτ) είναι τό δνομα του νέου όπλου της ’Αστυνο

μίας εναντίον του εγκλήματος πού έπεβλήθη καί σήμερα χρησιμοποιείται άπό δλας 
σχεδόν τάς ’Αστυνομίας τοϋ πολιτισμένου Κόσμου. Εις την γλώσσαν μας θά μπο
ρούσαμε νά το όνομάσωμε «Κυτίον Σχημάτων Άναγνωρίσεως Καταζητούμενων» 
ή άπλώς «Κυτίον Σχημάτων» διά νά πλησιάσώμεν κάπως τον βραχύ καί περιεκτι
κόν άγγλικον δρον μιά πού είναι καί το έμπορικό του σήμα.

’Ανεξαρτήτως αν δεχθούμε τον δρον «Identi - Kit» ή «Κυτίον Σχημάτων», 
τούτο κατά γενική γνώμη άποτελεΐ το σημαντικώτερο μέσον πού ή Αστυνομική 
’Επιστήμη έθεσε πριν λίγα χρόνια εις την διάθεσι τής ’Αστυνομίας μετά τά δακτυ
λικά άποτυπώματα.

Ή  υποδοχή του άπό τον διεθνή τ ύ π ο ν .

«Τό κουτί παγίδα (Identi-K it) συλλαμβάνει ένα δολοφόνον» γράφει τό D ai
ly  Mail τού Λονδίνου (13-5-61). «'Η ’Αστυνομία διαθέτει 62.000.000 πρόσωπα 
εις ένα «κουτί» μήκους 25 έκατοστών καί βάρους 3 κιλών» γράφει τό Scieme Di
gest Magazine (Μάρτιος, 1964). «3 ό κουτί πού συλλαμβάνει έγγκληματίας» γρά
φει ό Frederic Sonbern Jr  εις τό Reader’s digest (’Απρίλιος, 1964). « 'Η  μορφή 
τοϋ δολοφόνου πηδά άπό τό κουτί μπροστά μου», γράφει ό P au l T aylo r στο Sun 
News Pictorial (Αυστραλίας 21-3-65). «Νέα μέθοδος προσδιορισμού τού κατα- 
ζητουμένου έγκληματίου διά τήν προστασίαν τής κοινωνίας», «τό άνεκτίμητον έρ- 
γαλεΐον τής ’Αστυνομίας», «ή φορητή πινακοθήκη εις τήν υπηρεσίαν τής ’Α στυ
νομίας εναντίον τού έγκλήματος».

Αυτά καί πολλά άλλα έδιαβάσαμε εις τον διεθνή τύπον άπό τό 1960, όταν 
κατά τήν μετεκπαίδευσίν μας εις τάς Η.Π.Α. είδαμε άπό κοντά τάς πρώτας έψαρ- 
μογάς τοϋ συστήματος.

Ή  έκπαίδευσ ίς μ α ς.

Είχαμε, όμως, τήν εύκαιρίαν καί παρακολουθήσαμεν τήν διήμερον έκπαίδευ- 
σιν 18 ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής ' Υποδιευθύνσεως Γενικής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών: (Άστυν. Δ /ντοΰ Β' κ. Σταθοπούλου Ά θαν., Ά στυν . Α' κ. Πουρ- 
ναροπουλου Ίωαν., Άστυν. Β’ κ.κ. Γιαννημάρα Κων., Καραγιαννοπούλου Δ η μ .,'Υ - 
παστ. Α . κ.κ. Καρυωτη Λεαν., Λάππα Γεωργ., Γιαλαμά Δημ., Κολωνία Χρ., 
Παπαΐωάννου Άναστ., Κυριακοπούλου ’Ιωάν., καί Στριχά Χ ρ.), τής 'Υποδιευ- 
θύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς: (Ά στυν. Δ /ντοΰ Β' Διοικητοΰ αυτής κ. 
Βλητάκη Γεωργ., Άστυν. Β' κ. Καψαρίδη’Ιωάν., 'Υπαστ. Α ' κ .κ . Μαυρακάκη ’Αντ., 
Δέρκα Παναγ., Τακάκη Φ ωτ.,καί 'Υπαστ. Β' κ. Λύτρα Χ ρ.) κα ί τής Α στυνομ ικής 
Σχολής Ύπαστυν. Α' κ. Χαντζάκου Δημητρίου, ή όποια έφερε τό θέμα εις τήν 
έπικαιρότητα. 'Η έκπαίδευσίς αυτή ώργανώθηκε άπό τό ’Αρχηγείο τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων μέ τήν συνδρομήν τοϋ Σερίφη Pitches τής ’Αστυνομίας τής Κομη
τείας τοϋ Λος Άντζελες - Καλλιφορνίας, προσωπικού φίλου τοϋ ’Αρχηγού κ. Ε. Κα- 
ραμπέτσου, τοϋ Σερίφη Band τής Κομητείας Καλλιφορνίας (San Bernardino) 
καί τοϋ Διευθυντοϋ τής Εταιρίας Townsend κ. Owen κα ί έγινε ε ίς .τή ν  αίθου-
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σαν διαλέξεων του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος, πού εύγενώς παρεχω- 
ρήθη από τον Πρόεδρον του κ. Ίωάννην Άφεντάκην στις 17 καί 18 του περα
σμένου Αύγούστου.

'Ο ’Ε π ιθ ε ω ρ η τή ς  κ Ρ. Sellas.
Ό  κ. Σέλλας, ’Αστυνομικός Επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας τής Κομητείας 

Καλλιφορνίας (Σαν Μπερναρντίνο), Ελληνικής καταγωγής, ειδικός εις τά θέματα 
τής ’Επιστημονικής καί Τεχνικής ’Αστυνομίας καί έκ των πρώτων εΐδικευθέντων 
εις την χρήσιν του Identi - Kit. 'Ο ’Αστυνομικός επιθεωρητής κ. Σέλλας, Διευ
θυντής τής Δ ιευθύνσεως Έγκληματολογικοΰ ’Αρχείου καί Δικαστικής ταυτότητος 
(Crim inal Record and Identiti - Fation), έπρόκειτο νά ταξιδεύση εις Ελλάδα 
μέ την οικογένεια του, σύζυγον καί πέντε τέκνα, διά νά έκπληρώση παλαιά επιθυμία 
του νά προσκύνηση, όπως 6 ίδιος μας είπε, τή γή των προγόνων του. Μέ τήν ευκαι
ρία αύτή ό Διευθυντής τής Εταιρίας Townsend κ. Owen μάς άπέστειλεν 9 Identi - 
K it μέ τά σχετικά έντυπα. ’Έτσι, σάν μικρό διάλειμα, 18 ’Αξιωματικοί τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, αντί του πεζοδρομίου, εύρέθησαν εις τήν άνετον καί υποδειγματικήν 
αίθουσαν διαλέξεων του Κέντρου Παραγωγικότητος, εξοπλισμένη μ’ όλα τά τεχνι
κά έποπτικά μέσα, διά νά παρακολουθήσουν τήν παρουσίασιν του τόσον ενδιαφέρον
τος αστυνομικού θέματος.

Μέ βάσιν τήν άνάπτυξιν του θέματος από τον κ. Σέλλας, θά έπιχειρήσωμεν 
εις -το σημείωμά μας αύτό νά παρουσιάσωμε τήν ιστορία του συστήματος, τάς ψυ- 
χολογικάς του βάσεις καί τάς γένικάς γραμμάς τής πρακτικής του εφαρμογής.

'Η ισ τ ο ρ ία  τ ο υ  .
To Identi - K it, ως αστυνομική μέθοδος ένεργείας, οφείλεται στον Much G. 

Me. Donald, πού σήμερα είναι πενήντα ετών καί προ'ισταται τής Διευθύνσεως 
Τεχνικών 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας τής Κομητείας τού Λος -’Άντζελες. Εις τά 
29 του χρόνια ό κ. Μακντόναλντ, λόγω των ειδικών ικανοτήτων του, μετετέθη από 
τήν 'Υπηρεσία των Ντέτεκτιβ (Γενικής Ασφαλείας) εις τήν 'Υπηρεσία Δικαστι
κής ταυτότητος. Εις αυτήν τή νέαν του θέσιν, ανάμεσα εις τάς άτελειώτους κάρτας 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων, συνέλαβε τάς πρώτας του. ιδέας διά .τό σύστημα. 
« ’Αφού τά δακτυλικά αποτυπώματα», έσκέφθη «μέ τά δισεκατομμύρια τών δυ
νατών συνδυασμών των, μπορούν άκριβώς νά άποδοθοΰν μέ γράμματα καί αριθμούς, 
γ ιατί νά μή μπορή νά γίνη τό ’ίδιο καί μέ τό σχήμα τής κεφαλής καί τού προσώπου 
τών άνθρώπων ;»  'Η  χρησιμοποίησις σκιτσογράφου διά νά άποδόση τήν μορφή, τού 
καταζητουμένου καί δαπανηρά είναι καί πάρα πολλάς δυσκολίας παρουσιάζει. ΕΙβ 
τό σημεΐον αύτό άνεπήδησεν ή βασική του έπιδίωξις. Νά διαμορφώση ένα σύστημα 
μέ τό όποιον νά μπορεί νά φτιάχνη τήν μορφήν ενός καταζητουμένου κατά τρόπο 
θετικό, σύντομο, άνέξοδο καί ακριβή. ’Ήρχισεν μέ τήν άνάλυσιν έκατοντάδων φω
τογραφιών προσούπων εις τά «συστατικά» καί την ταξινόμησίν τους ̂  εις ομάδας. 
Δύσκολος έργασία. Έ ρευνα πού στήν αρχή δεν έδειχνε θετικό συμπέρασμα. Δέν 
ήτο έυκολον εις τά τόσα είδη ματιών, εις τά τόσα είδη χειλιών, εις τά τόσα είδη από 
κ ά θ ε  χαρακτηριστικόν τής ανθρώπινης μορφής νά έντοπίση τάς άναλογίας καί τάς 
σχέσεις μεταξύ τω ν, Ά σ τ ε  νά διευκολύνη τήν ταξινόμησίν των. Άντιμετώπισεν 
όλας τάς δυσκολίας πού ή έπιστημονική σκέψις είχε νά^ξεπεράση εις όλους τούς 
τομείς. Ά λ λ ’ ή επίμονος καί μακροχρόνιος προσπάθεια του εις τήν έρευναν, τον ωδήγη- 
σε εις τήν έπιτυχία. 'Όσο εΐσχωροΰσεν εις τό βάθος τής φυσιογνωμιστικής, ήρχισαν 
νά δ ιαφαίνωνται" σαφέστερου αί βάσεις τής ταξινομήσεις τών χαρακτηριστικών 
κάθε μορφής καί νά διευκολύνεται ή άναλογική έξατομίκευσίς των.
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At διαπιστώσεις του εις μικροχλίμακα έπρεπε νά δοκιμασθοΰν καί εις μα- 
κροκλιμακα. Τα είδη των χαρακτηριστικών πού καθώρισεν από τάς εκατοντάδας 
των φωτογραφιών έπρεπε νά έμπλουτισθοΰν από χιλιάδας φωτογραφιών. Ά λλα  ού- 
τε χρήματα διέθετεν, ούτε βοηθούς διά νά συγκεντρώση τον μεγάλον αυτόν αριθμόν 
των φωτογραφιών πού έχρειάζετο διά την διατύπωσιν άπολύτως άκριβών συμπε
ρασμάτων.

Εις το σταδιον αυτό, πού έβλεπε αδύνατον την συνέχεια τής τόσο καρποφόρου 
προσπάθειας του και πού απελπισμένος διά την τόσην εργασία πού θά έπήγαινε 
χαμένη, παρουσιαθη μια αναπάντιχος βοήθεια. "Ενας φίλος του πού έμαθε τάς προ
σπάθειας του και που είχε γνωριμίας μέ την Εταιρία Τάουνσεντ έφερε το θέμα εις 
ενα απο τα ηγετικά της στελέχη. Ή  Εταιρία Τάουνσεντ κατασκευάζει, ώς κύριο 
προιον της, αεροπλάνα. Αύτό, όμως, δεν την έμποδίζει νά άναζητή καί νέους το
μείς δραστηριοτητος. Έ τσι έπροθυμοποιήθη νά βοηθήση την προσπάθειαν του κ. 
Μακντοναλντ, μέ κεφάλαια, σχεδιαστάς, φωτογράφους καί όλα τά τεχνικά μέσα πού 
μπορούσε νά όνειρευθή ό έρευνητής αστυνομικός.

Πεντε ολόκληρα χρόνια έπιπόνου έργασίας έχρειάσθησαν έπί πλέον διά νά 
συγκεντρωθή το υλικόν πού θα αποτελούσε την βάσιν τού συστήματος τού κ. Μακ
ντοναλντ. Ομάδες φωτογράφων έταξίδευσαν τόσον εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 
όσον και εις πολλας χώρας τού εξωτερικού καί συγκέντρωσαν άνω τών 50.000 φω 
τογραφιών. Αι φωτογραφίαι αύταί άνελύθησαν συστηματικώς μέ την μέθοδον πού 
ο κ. Μακντοναλντ είχε εφαρμόσει εις τάς πρώτας έκατοντά.δας τού αρχικού στα
δίου. Τα διάφορά χαρακτηριστικά τών μορφών καί παραστάσεων έμετρήθησαν, 
συνεκριθησαν μεταξύ τους καί έταξινομήθησαν. Μετά την «διάλυσιν» τών χαρακτη
ριστικών τής κάθε μορφής τών φωτογραφιών αύτών έγιναν άτέλειωτα πειράματα 
«συνθεσεως μορφών. Δηλαδή έδοκιμάσθη ό αντίστροφος δρόμος. Ξεκίνησεν από την 
μορφήν προς τα χαρακτηριστικά κατά την άνάλυσι. Διέλυσεν έτσι τάς μορφάς εις 
τα χαρακτηριστικά τους καί έταξινόμησε άναλόγως μέ τάς σχέσεις πού μεταξύ 
των καθωρισε. Με βασιν την ταξινόμησιν αύτήν τών μορφών πού «διέλυσε», έδοκί- 
μασε την συνδεσιν τής συγκεκριμένης μορφής πού έζήτει. Καί εις την άντίστροφον 
αυτήν πορείαν διεπιστωσεν την έπιτυχίαν του. Μέ την χρησιμοποίησιν σχημάτων : 
μύτης, πηγουνιού, ματιών, χειλιών, φρυδιών, καί μαλλιών έπί διαφανών επιφανειών 
απεδωσεν την μορφήν που άνεζήτει. ’Έτσι τό σύστημα τού Μακντόνίχλντ,. πού έβα- 
σισθη εις την θεωρίαν τού έξατομικευμένου σχήματος έκάστου προσώπου, κατ’ 
αναλογίαν πρός τα δακτυλικά αποτυπώματα, άνταπεκρίθη εις τάς βασικάς του 
επιδιώξεις : θετικόν, ευκολον καί αποδοτικόν. Τά 500 σχήματα μέ τά όποια τό 
σύστημα ημποροΰσε νά έφαρμοσθή, έταξινομήθησαν καί ήριθμήθησαν καί άπετέ- 
λεσαν τό Iclenti - Kit ή τό «Κυτίον Σχημάτων».

Η χρησιμοποίησίς του εις τή ν  α σ τυνο μ ικ ή ν  π ρ α κ τ ικ ή ν  .

( Ό Σερίφης Πήτερ I. Πίτσες ( Peter J. Pitches ) τής Αστυνομίας τής Κο
μητείας τού Λος Αντζελες, μια εςαιρετος καί υποδειγματική αστυνομική προσου- 
πικοτης, παρηκολουθησεν όλας τάς βάσεις τής προσπάθειας τού έρευνητοΰ - υφ ι
στάμενου του. Οταν το σύστημα διεμορφώθη καί άπέδωσεν, έπροθυμοποιήθη νά 
το εφαρμοση εις την υπ αυτόν ’Αστυνομίαν. Καί ή αρχή ύπήρξεν πράγματι κατα
πληκτική. 18 άπό τάς 123 περιπτώσεις κατά τάς οποίας τό Identi - Kit έχρησι- 
μοποιηθη, ωδηγησε εις τον σύντομον σύλληψιν τών καταζητούμενων κακοποιών.
Οσον οι χειρισται τού. Identi - Kit προσηρμόζοντο πρός τήν χρήσιν του, αί περι

πτώσεις ηυςανοντο καταπληκτικώς. ’Απεδειχθη χρήσιμον όχι μόνον διά τήν σύλ
ληψιν εγκληματιών με εγκληματικόν παρελθόν, αλλά καί εγκληματιών πού άπασχο-
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λοΰσαν τήν ’Αστυνομίαν διά πρώτην φοράν. 'Όταν ό Σερίφης Πίτσες είδε τα απο
τελέσματα αύτά, έπέβαλε τό σύστημα εις ‘δλας τάς Άστυνομικάς ‘Υπηρεσίας της 
άρμοδιότητός του καί άνέλαβεν έντονον εκστρατείαν διά τήν εφαρμογήν του τοσον 
εις την υπόλοιπον Πολιτείαν τής Καλλιφορνίας, δσον καί εις τούς λοιπας Πο?«τειας 
τής ’Αμερικής καί του εξωτερικού. ’Ιδιαίτερα πρέπει νά άναφερθή ή αύτοπρόσωπος 
μετάβασις τού Σερίφη Pitches, κατόπιν προσκλήσεώς του υπό τής Σκώτλαντ - Γυαρδ 
καί ή άνάπτυξις τού συστήματος εις τούς άνωτέρους ’Αξιωματικούς των Ντετεκτιβ 
(Γενικής ’Ασφαλείας) τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί πολλών άλλων τοπι
κών ’Αστυνομιών τής Βρεττανίας. Οί Βρεττανοί άπεδέχθησαν το σύστημα και ο 
Σερίφης Πίτσες έξώφλησε ένα παλαιόν χρέος τ<ών ’Αμερικανών ’Αστυνομικών. «Η  
Σκώτλαντ-Γυάρδ», λέγει χαριτολογούν «μας έδωσε τά δακτυλικά αποτυπώματα, εμείς 
τής δώσαμε τό Identi - Kit». ’Έ τσι πατσίσαμε». Ό Διευθυντής τών Ντεντεκτιβ 
τής Σκώτλαντ - Γυάρδ, R. .J. Jaeson, πού είναι καί Πρόεδρος τής Interpol, εβοη- 
θησεν τήν διάδοσιν τού συστήματος εις τά Εύρωπαικάς ’Αστυνομίας, όπου πραγμα
τικούς έγινε ενθουσιαστικούς αποδεκτόν.

Α ί β ά σ ε ις  τ ο ϋ  σ υ σ τή μ α το ς .

Τό σύστημα τού Μακντόναλντ βασίζεται εις τήν συστηματικήν άνάπλασιν 
τής παραστάσεως, τήν οποίαν 6 μάρτυς συνέλαβεν καί εις τήν άκριβή συνεννοησιν 
αυτού καί τού ’Αστυνομικού πού τον εξετάζει. Ό μάρτυς είδε τον καταζητουμενον 
διά λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Νά άποδώση μόνος του πλήρη και εκμεταλλευσιμον 
περιγραφήν (P o rtra it P arlan t) καί δύσκολον είναι καί άβέβαιον.

Μέχρι σήμερα άκοΰμε τον μάρτυρα νά μάς περιγράφη τον καταζητούμενο 
καί εις τάς σοβαράς περιπτώσεις, καλούμε ένα σχεδιαστήν νά μάς φτιάξη τό «σκί
τσο» δπως άκριβώς τό κατάλαβε αύτός. Άλλοτε πάλι δείχνουμε εις τον μάρτυρα 
άτελείωτες σειρές φωτογραφιών άπό τό Έγκλημ,ατοίιογικόν Άρχεΐον, μέ δλας 
τάς δυσμενείς έπ ιπτώ σεις εις πολλάς περιπτούσεις.

Μέ τό Identi - Kit, ό αρμόδιος καί είδικώς έκπαιδευμένος καί έξασκημένος 
αστυνομικός, μπορεί αμέσως μετά τήν διάπραξιν τού εγκλήματος νά μεταβή εις 
τον τόπον δπου τούτο διεπράχθη ή νά έξετάση τον μάρτυρα εις τό γραφείου του 
μόνος μέ ηρεμία, μέ σύστημα καί μέ εύκολία. Μπροστά του έχει ένα άνθρωπον, 
εις τό μυαλό τού οποίου είναι ή εικόνα τού προσώπου πού άναζητεΐ. Ξέρει δτι ό 
μάρτυς έχει άδυναμίες, συγκινήσεις καί εμπόδια φυσιολογικά. Μόνον μέ τό κατάλ
ληλον σύστημα θά μπορέση νά «βγάλη» τή μορφή τού έγκληματίου, πού πρέπει 
ή Α στυνομία νά συλλάβη. Ά ν  τό ζαλίση τά αποτέλεσμα θά είναι άρνητικόν.

Μόνον άν δή κάτι τό συγκεκριμένον ό μάρτυς θά είναι εις θέσιν νά τό συγκρί- 
νη μέ τήν μορφήν πού είδε καί σιγά - σιγά νά καθορίση τάς αναγκαίας άλλαγάς εις 
τά χαρακτηριστικά πού συνθέτουν τή μορφήν. Αύτή ή κατεύθυνσις τού χειρισμού 
τού id en ti - K it ύπό τού μάρτυρος διά τήν άμεσον μεταβολήν τών χαρακτηριστι
κών μέχρι πού νά συμφωνήση αύτός άπολύτως είναι βασικής σημασίας διά τήν 
επιτυχίαν τού συστήματος.

Είναι σημαντικόν νά τονισθή δτι κύριος σκοπός τού σχηματισμού τής μορ
φής ενός καταζητουμένου μέ τή βοήθεια τού Identi - Kit είναι ή διασφάλισις βά- 
σεως προς διεξαγωγήν αναζητήσεων άπό δλους τούς αστυνομικούς εις ολόκληρον 
τήν πόλιν ή καί εις εθνικόν ή διεθνές επίπεδον. Καί ή βάσις αύτή θά μάς βοηθήση 
νά περιορίσωμεν τον αριθμόν τών ύποπτων. Είναι αδύνατον νά ΐχηματίσωμεν τήν 
φωτογραφίαν τού καταζητουμένου. Μάς χρειάζεται ένα οπτικόν βοήθημα διά τήν 
άναζήτησιν τού καταζητουμένου εις δσον τό δυνατόν μικρότερου αριθμόν.
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Ή  εφαρμογή το υ .

Μέ τον μάρτυρα καθισμένου άπέναντί του, δ χειριστής του Identi - Kit πρέπει 
νά βεβαιωθή διά την ψυχική του κατάστασιν, την ικανότητά του νά χρησιμοποιή 
τάς λέξεις εις την πραγματική τους έννοια. Άναλόγως του μάρτυρος θά. ένεργήση 
άναλόγως. Μπορεί νά του ένισχύση την μνήμην του, άν παραστή ανάγκη, νά τδ 
βοηθήση νά ήρεμήση, νά άποκτήση τήν εμπιστοσύνην του καί. γενικώς νά δημιουργήση 
τήν κατάλληλον ατμόσφαιραν διά τήν εργασίαν του. Εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις 
τούτο είναι εΰκολον καί δεν δημιουογεΐται παρόμοιον πρόβλημα. ’Αλλά καί άν δη- 
μιουργηθή πρέπει νά έχη καί τήν έκπαίδευσιν καί τήν πείραν νά το άντιμετωπίση.

Πρώτη ένέργειά του είναι νά ρωτήση τον μάρτυρα διά τήν ηλικίαν, τό ΰψος 
καί τή σωματικήν διάπλασιν του καταζητουμένου. Μέ βάσιν τάς απαντήσεις αύτάς 
καί τήν επιλογήν του σχήματος μαλλιών άπό μιά ειδική συλλογή εικόνων ύπό του 
μάρτυρος καί μέ τή βοήθειαν ειδικού πίνακος τού Identi - K it, θά άνεύρη τά προ- 
καθωρισμένα συνήθη χαρακτηριστικά τής μορφής τού ανθρώπου, τής ηλικίας, τού 
υψους καί τής σωματικής διαπλάσεως πού ό μάρτυς τού είπε. ’Αφού καταρτίσει 
τήν μορφήν τού καταζητουμένου, εργασία εύκολος καί δυνατή, εις ένα ή δύο λεπτά, 
έπιδεικνύει αύτήν εις τον μάρτυρα.

Ή  σύγκρισις τής εΐκόνος πού 6 μάρτυς έχει μπροστά του καί εκείνης πού 
έχει εις τό μυαλό του, δίδει σιγά - σιγά τά θετικά της αποτελέσματα.

«Τά μάτια του ήσαν πιο ανοικτά» μπορεί νά είναι ή πρώτη του παρατήρησις 
ή «τό σαγόνι του πιο μυτερό» ή «ή μύτη του λίγο πιο πλατεία» ή «είχε πιο πολλές 
ρυτίδες» ή «τά μαλλιά του πιο λίγα» κ.λ.π. 'Ο χειριστής κάνει άμέσως μ ία -μ ία  ολας 
τάς άλλαγάς πού ό μάρτυς κρίνει άπαραιτήταυς. ’Έτσι εις 10' λεπτά ή καί εις δύσ
κολους περιπτώσεις εις 3 ώρας, 6 ’Αστυνομικός έχει κατά τόν πλέον αποδοτικόν 
τρόπον συνεργασθή μέ τόν άνθρωπό του καί έχει πάρε ιάπ’ αυτόν όλα όσα μποοοΰσε 
νά τού δώση.

’Αμέσως ή εικόνα πού έσχηματίσθη έκτυποΰται εις όσα αντίτυπα χρειάζε
ται καί διανέμεται εις τούς έν υπηρεσία άστυνομικούς τάξεως καί ασφαλείας, π ε
ζούς ή έποχουμένους, διά τήν διενέργειαν θετικών άναζητήσεων. Διά τάς σοβαρω- 
τερας περιπτώσεις ή εικών μπορεί νά τηλεγραφηθή καί νά σχηματισθή ύπό τών 
ά.λλων άστυνομιών πάλι μέ τήν βοήθειαν τού Identi - Kit.

Ά ρ χ ε ϊο ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ιώ ν .
Ο κ. Σέλλας ανεπτυξεν επίσης το σύστημα ταξινομήσεως τών φωτογρα

φιών τών εγκληματιών. Μέ βάσιν τό σύστημ.α αύτό, αί φωτογραφίαι ταξινομούν
ται εις 216 κατηγορίας άναλόγως τής ηλικίας, τού υψους καί τού χρώματος τών 
μαλλιών. Αί κατηγορίαι αύταί υποδιαιρούνται περαιτέρω μέ βάσιν άλλων χαρα
κτηριστικών ή καί ιδιομορφιών. "Ο,τι όμως άπεδείχθη άκρως υποβοηθητικόν ε ί
ναι ή καθιέρωσις εγχρώμων φωτογραφιών τών κακοποιών, τών οποίων ή άπόδο- 
σις ύπήρξεν καταπληκτική. -

Η σαν παρα πολλαι αι περιπτώσεις κατα τας οποίας μετά τόν σχηματι
σμόν τής εΐκόνος διά τού Identi - Kit άνευρέθη ή φωτογραφία τού καταζητουμέ
νου εις τό άρχεϊον φωτογραφιών τής 'Υπηρεσίας τού κ. Σέλλας εις έλάχιστα λεπτά.

'Η εφαρμογή τοϋ συσ τή μ α το ς ε ις  ’ Α θή να ς κ α ί Π ε ιρ α ιά .
Πιστεύομεν ότι λίαν συντόμως θά όλοκληρωθή ή είδίκευσις καταλλήλων άστυ- 

νομικών τών 'Υποδιευθύνσεων Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί Πειραιώς καί θά 
είμεθα έτοιμοι διά τήν επιστημονικήν άντιμετώπισιν εγκλημάτων, όπως ό βιασμός 
τής παιδίσκης εις τήν συνοικίαν Ζωγράφου, ή ή ληστεία τής. ΔΕΗ.

Χ Ρ . ΙΊΑ Τ Σ Ο Υ Ρ Η Σ
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ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΦΟΒΕΡΟ 
ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

__________ ' f —ο του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ----------------

Έδώ καί σαράντα χρόνια, οί άστυνομικοί ρεττόρτερς, την εποχή εκείνη πού 
τά τηλέφωνα δεν ήταν αύτόματα καί πολλά, άλλά έλάχιστα καί κάτι καβουρντιστή
ρια πού τρόμαζε κανείς νά συνεννοηθή μ’ αύτά, καί τά μέσα συγκοινωνίας πολύ 
λίγα καί ακριβά, γ ια  νά κάνουμε όσο γινότανε καλύτερα τό αστυνομικό ρεπορτάζ, 
όταν είχε την ασφάλεια στην Πριυτεύουσα ή Χωροφυλακή, καθόμαστε τά β'ράδυα 
μέσα στή Διεύθυνσι Χωροφυλακής, που ήταν τότε σ ενα παληο μέγαρο, δεξιά στις 
άοχές τής όδοΰ Πατησίων καί ακριβώς στην διασταύρωσι αυτής μέ την οδό Κα- 
—οδιστρίου, στο γραφείο του 'Υπασπιστοϋ. Έκεΐ φθάνανε στον άξιωματικό τής 
ύπηοεσίας τά λιγόλογα τηλεφωνήματα γιά τά σπανιώτατα σοβαρά συμβάντα καί 
άπό έκεϊ πάλι μπορούσαμε όταν από τά τηλεφωνήματα μαθαίναμε κανένα φόνο ή 
καμμιά αυτοκτονία ή πυρκαιά, νά πάρωμε τον ενωμοτάρχη τής υπηρεσίας τού τμή
ματος νά ψαρέψουμε καμμιά λεπτομέρεια. Καί άν ήταν κανένα φοβερό κακούργη
μα ή δράμα πού χρειαζότανε συναρπαστικό ρεπορτάζ νά τρέξουμε έπι τοπου με 
τά πόδια ή άν ήταν πολύ μακρυά νά συνεννοηθοϋμε όλοι καί νά πάρουμε κανένα 
μόνιππο αμαξάκι, καμμιά «Μαρίκα» όπως τής έλέγανε τότε, τσοντάροντας στο ρε- 
φενέ καί πληρώνοντας τά σπασμένα άπό τήν τσέπη μας, γιατί οί εφημερίδες τής ε
ποχής εκείνης μέ τήν περιωρισμένη τους κυκλοφορία πολύ δύσκολα άναγνώριζαν 
έ'ξοδα κινήσεως ή έ'ξοδα ρεπαρτάζ. Ά λλά τά καλοκαίρια μέ τήν αφόρητη ζέστη 
καί επειδή σκάγαμε εκεί μέσα στο γραφείο τού 'Υπασπιστοϋ, καθησμένοι ώρες 
καί ώρες στον καναπέ, άλλάζαμε στέκι. Καί καθόμαστε στο γαλακτοπωλείο καί

1 - ~ π  — ......— — ~ Λ*------ -----  —'■ &  στήν δια-

ρα ης
ασήμαντο η ά- 

ύχημα -ά- 
έ'χη μεγάλες συνέπειες γιά

Αστυνομίας γ ιά  νά δή μήπως εΐχε φθάσει κανένα τηλεφώνημα μέ άσήμα 
ξιόλογο συμ,βάν γ ια τ ί τήν εποχή έκείνη καί αυτό τό καρροδρομικό δυστύ 
κόμη, αποτελούσε ενδιαφέρουσα ε’ίδησι πού μπορούσε νά έγη μεγάλες συνε 
τήν καρριέρα μας ή έλλειψίς της από την εφημερίδα.

Ε κείνο  τό βράδυ, λοιπόν, τής Τετάρτης 27 προς τήν Πέμπτη 28 Ιουνίου 
τού 1928 είμαστε στο συνηθισμένο καλοκαιρινό στέκι μας, στοΰ Μπέρνίτσα, οί α
στυνομικοί ρεπόρτερς τής έποχής, δ μακαρίτης ό Μήτσος δ Άρνέλλος,^ δ Αρχη
γ ό ς  μας τότε, δ Γ ιώργης δ Γιανναράκος καί δ νεοσσός τότε Σεβαστιανός Άρνέλ- 
λος, γυιός άξιος τού ’Αρχηγού μας, καί μετά τον κάματο τής ήμέρας ρουφούσαμε 
ήσυχα-ήσυχα τήν γράνίτα μας ή τρώγαμε τό παγωτό καί- τήν πάστα μας όταν ά.- 
κούσαμε άπό μακρυά τ ις  καμπάνες τής πυροσβεστικής υπηρεσίας καί σέ λίγο εί
δαμε τις άντλίες της' νά περνούν άπό μπρός μας καί νά τρέχουν προς τήν οδόν Γ' 
Σεπτεμβρίου. Α ντ ίο  ησυχία πιά, γ ιατί άφοΰ ένας άπό μάς πετάχτηκε στήν Διεύ
θυνσι καί εντοπίσαμε ότι ή πυρκαιά ήταν προς τό τέρμα τής οδού Φυλής, πήραμε 
ολοι μαζί ένα μόνιπο καί πήγαμε έπί τόπου γιά νά βρούμε πιά, όταν φθάσαμε, μι-
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για την μεταμεσονύκτιο πυρκαϊά στην «Καθημερινή» τής Πέμπτης 28 ’Οκτωβρίου 
1928, πού βγήκε σέ λίγες ώρες :

«Τήν 12 1/2 νυκτερινήν έξερράγη πυρκαϊά εις τήν επί τής όδού Φυλής 112 
οικίαν τής 70ούτιδος Ελένης ’Αναστασίου Μωρονοπούλου, μιας γραίας φιλαργύ- 
ρου, ήτις έπασχεν έξ άνθρωποφοβίας καί έζη μόνη της. Τό πυρ προήλθε άπό τα ά- 
ναμμένα κηρία τά όποια έσυνείθιζε νά τοποθετή εις τήν κλίνην της ή γραία, ή οποία 
καί άπετεφρώθη. 'Η ΐδιοκτήτρια ήτις ήτο κάτοχος περιουσίας εξ έπτά εκατομμυ
ρίων άπηνθρακώθη κατά. π“ήν πυρκαϊάν».

Μέ αύτά τά λίγα λόγια έγραψα εκείνη τή νύχτα για τήν πυρκαϊά πού έκρυ
βε ένα φοβερό καί σατανικό έγκλημα πού είχε γίνει. Γιατί είχε διαπραχθή στραγ
γαλισμός καί ληστεία τής γρηάς Μωρονοπούλου καί για νά συγκαλυφθή τό έγκλη
μα ό δράστης ή οΐ δράσται είχαν βάλει φωτιά μέ τήν ιδέα δτι θά καιγότανε καί 
τό σπίτι καί τό πτώμα τής γρηάς καί δτι δεν θά μπορούσε νά άνακαλυφθή τίποτε.

Καθώς θυμάμαι, άν καί πέρασαν τόσες δεκάδες χρόνια, κάτι μου έλεγε μέ
σα μου ότι ή «πυρκαϊά» καί ή άπανθράκωσις τής «γραίας φιλαργύρου» δεν ήταν 
τοσο άπλό δπως μου φάνηκε στήν αρχή καί δπως τό είχα γράψει στήν πρωινή ε
φημερίδα πού δούλευα καί τότε δπως καί σήμερα άκόμη. Καί άν καί είχα κοιμη- 
θή, μετά τό ρεπορτάζ τής πυρκαϊάς στις 3 τά χαράματα, τό προοί στις 9 ήμουνα 
στο πόδι καί στις 10 έφθανα στο παληό μικρό νεκροτομείο πού ήταν, δπως καί άλ
λοτε το εχω πή, στην οδον Σωκράτους, απέναντι ακριβώς στά γραφεία τής «Κα
θημερινής» καί δίπλα στο σπίτι τού μακαρίτη τού καθηγητοϋ τής ’Ιατροδικαστικής 
I. Γεωργιάδη. Μόλις έφθασα, ξεπρόβαλε άπό τό άριστερά γραφείο ό τότε επιμελη
τής καί μετέπειτα καθηγητής, μακαρίτης Γρηγόρης Κάτσας, πού μέ ύπεραγαποΰ- 
σε δπως καί ό Γεωργιάδης, καί μου είπε :

—’Έλα καί σέ περίμενα... Δέν μου λές... Σού μυρίζει τίποτε στο έργα-
σ*ήρι° ί

—Τι νά μου μυρίζη ; Ρώτησα. Καμμένες σάρκες. Σάν μυρωδιά άπό καμμέ- 
νες μπριζόλες πού ψήνουνε στά. κάρβουνα.

—Τίποτε άλλο ;
Προσπάθησα νά ξεκαθαρίσω καλά γιά καλά τήν μυρωδιά καί δειλά-δειλά 

τόλμησα νά πώ.
—Σάν νά μου φαίνεται μαζί μέ τή μυρωδιά τής καμμένης σάρκας καί μυρου

διά άπό καμμένο πετρέλαιο καί βενζίνα.
—’Ακριβώς κύριε δημοσιογράφε. Γιατί έχομε ένα φοβερό καί φρικτό έγκλη

μα. Έγκληματάρα.
’Εκείνη τήν στιγμή έφθανε στό νεκροτομείο καί αύτός άπό προαίσθηση ό 

μακαρίτης ό Μήτσος ό Άρνέλλος μέ τό γυιό του τό Σεβαστιανό καί ό Κάτσας μάς 
έμπασε μέσα στήν μικρή αίθουσα τών νεκροτομών δπου άπάνω στό νεκροτομικό 
τραπέζι ήταν ξαπλωμένο ανάσκελα τό πτώμα τής γρηάς 'Ελένης Μωρονοπούλου 
μαυρογκαγκανιασμένο άπό τό κάψιμο. 'Η συνυπάρχουσα μυρωδιά του πετρελαίου 
καί τής βενζίνας μαζί μέ τό κάψιμο τής σάρκας ήταν πιο έντονη εκεί μέσα.

—Μά πλησιάστε λοιπόν στό πτώμα... Μάς είπε ό Κάτσας. Καί δέστε.
Τί νά δούμε ; Είδαμε καί φρίξαμε. ’Ανατριχιάσαμε σύγκορμοι. Γιατί τά μά

τια τής πεθαμένης καί μισοψημένης γρηάς ήταν πεταγμένα έξω άπό τις κόγχες, 
γιατί στό λαιμό της ήταν δεμένος σφικτά-σφικτά ένας χοντρός-χοντρός σπάγγος 
πού τήν είχε στραγγαλίσει καί στό θεάνοιχτο στόμα της ήταν χωμένο μέσα ένα με
γάλο πισκίρι χωριάτικο, ύφασμένο σέ άργαλειό, μισοάσπρο καί μισοκίτρινο μέ γα 
λάζιες σειρές. Πραγματικά ήταν ένα φοβερό έγκλημα. 'Ο δράστης ή μάλλον οί δρά- 
σται, γιατί δέν μπορούσε ένας μονάχος του νά κάνη αύτή τήν δουλειά, είχαν μπή 
μέσα στό σπίτι ίσως ένώ> ή γρηά είχε κοιμηθή βαθειά. καί βρισκότανε άπάνω στό
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πρωτουπνι, τήν στραγγάλισαν μέ τον σπάγγο. "Υστερα γιά νά είναι βέβαιοι δτι 
πράγματι η Μωρονόπούλου δέν θά έπιζοΰσε, της άνοιξαν μέ τά χέρια τους το στό- 
μα της και της έχωσαν μέσα στην κοιλότητα τό υφαντό χωριάτικο πισκίρι μέ τις 
γαλάζιες ρίγες. Και αφού έφεραν εις πέρας τό φρικτό κακούργημά τους έρριξαν άπό 
καποια μπουκάλια πού είχαν μαζί τους πετρέλαιο καί βενζίνα καί βάλανε φωτιά 
γ ιά  νά κάψουνε καί πτώμα καί σπίτι μαζί ώστε νά θεωρηθή ότι ή γρηά Ελένη Μω- 
ρονοπούλου, πού είχε τήν συνήθεια νά άνάβη κηρία στις εικόνες της πρωί βράδυ, 
έ'βαλε άθελά της τήν φωτιά μέ αποτέλεσμα νά καή καί ή ίδια ζωντανή. "Ετσι έ- 
νόμιζαν ότι θά γινόταν μια τυπική άνάκρισις καί ότι θά γλύτωναν.

Μά αλήθεια γ ια τ ί είχε γίνει αύτό τό έγκλημα ; Ή  γρηά δέν είχε κανένα στε
νό συγγενή γιά. νά είναι κληρονομικοί λόγοι. Επίσης δέν είχε κανένα εχθρό. Τό 
μονο γνωστό στήν γειτονιά ήταν ότι είχε γερό κομπόδεμα σπίτι της καί κυκλοφο
ρούσαν μάλιστα φήμες ότι είχε ολόκληρο θησαυρό καί φαίνεται ότι τίποτε άπό τήν 
γειτονιά πού άκουγαν όλα αύτά τήν «καθάρισαν» καί έβαλαν ύστερα φωτιά γιά νά 
συγκαλύψουν τό κακούργημά τους πού είχε γιά άφορμή τήν ληστεία.

Μόλις όμως οί αστυνομικοί ρεπόρτερς βεβαιωθήκαμε ότι έπρόκειτο γιά έγ
κλημα καί άμέσως βρεθήκαμε έπί ποδός. "Αρχιζε άμέσως γιά μας ή άγωνία του 
ρεπορτάζ. 'Η συλλογή έξηκριβωμένων πληροφοριών γιά τις έφημερίδες καί γιά 
τούς άναγνώστες μας, καί άν ήταν δυνατόν καί πριν άπό τήν τακτική άνάκρισι καί 
απο την προανακρισι. Γην εφημερίδα άλλως τε καί τον δημοσιογράφο τον διακρίνει 
ή γρηγοράδα γ ια τ ί έφημερίδα πάει νά πή κάτι τό εφήμερο, τό σημερινό, τό άπο- 
ψινό, ή τό πρωινό.

Τήν εποχή εκείνη τό τράστ των άστυνομικών συντακτών είχε σπάσει. '0  
Βενιζέλος ό Ζερβέας, γ ιά  νά πάρη μεγαλύτερο μισθό δούλευε γιά χωριστό λογαρια
σμό χωρίς νά μάς δίνη τις ειδήσεις του. Καί εμείς οί άλλοι, ό μακαρίτης ό Άρ- 
νέλλος, ό γυιός του ό Σεβαστιανός, ό Γιώργος ό Γιανναράκος καί έγώ δουλεύαμε 
μόνοι μας καί προσπαθούσαμε νά του κάνωμε «γκάφες», δηλαδή νά τον κάνωμε νά 
σημειώση έλλείψεις καί εκείνος τό ίδιο γιά μάς. Καί έπειδή μόνος του φυσικά δέν 
μπορούσε νά τά βάΧη μέ μά.ς τούς άλλους τέσσαρες, είχε προσλάβει διάφορα παι
δάρια γ ιά  βοηθούς, άμισθους εννοείται. Καί βγαίνοντας άπό τό νεκροτομείο γιά νά 
τρ ίξ ο υμ ε  γ ιά επιτόπιο ρεπορτάζ οί δυο Άρνέλλοι κι έγώ, νάσου καί τρακάρουμε 
στήν εξώπορτα τον βοηθό τού Ζερβέα πού έκανε τό ρεπορτάζ τού νεκροτομείου, 
τον Ζ. μαθητευόμενο δημοσιογραφάκι τότε καί τρανό δικηγόρο σήμερα. "Εφτανε 
άλαφιασμένος. Μόλις μας συνήντησε στήν πόρτα τό καϋμένο τό παιδί μάς ρώτησε 
άν είχε τίποτε τό ενδιαφέρον τό νεκροτομείο. Παρά τον πόλεμο πού είχαμε μέ τόν 
συνάδελφο Ζερβέα, λυπήθηκα τό παιδάριο έκεϊνο καί πήγα νά τού πώ γιά τό έγ
κλημα όταν νοιώθω άπό πίσω μου νά μέ σκουντάη τό χέρι τού γέρο-Άρνέλλου, Ινώ 
άμ έσω ς  ό ίδιος έβγαινε μπροστά μου καί, χωρίς νά τόν πάρη εΐδησι ό Ζ., μοΰ έ
κανε νόημα νά μή βγάλω άχνη άπό τό στόμα μου. Καί ό γέρο-Άρνέλλος τού είπε :

—Δέν είναι τίποτε... Εκείνο τό πτώμα τής καμμένης γρηάς. ’Αλλά αύτό 
τό έχομε γράψει στά πρωινά.

—Βγαίνει τίποτε ; Τόλμησε νά ρωτήση ό νεαρός.
—Μπά τ ί νά βγή ; Είπε ό γέρο-’Αρνέλλος. Αύτά πού γράφουν τά πρωινά 

φύλλα. Ά ναβε κεριά στά εικονίσματα, άπάνω στο κρεβάτι της καί θά άποκοιμή- 
θηκε. Τά κεριά θά έπεσαν άπάνω στά ρούχα της καί θά έβαλαν τή φωτιά. Καί ζα
λισμένη ή φουκαριάρα κάηκε ζωντανή. Είναι δυστύχημα λοιπόν.

'Ο Ζ. έχαψε τό παραμύθι καί έφυγε ήσυχος ότι είχε κάνει τήν δουλειά του 
καί έτσι τό άπόγευμα εκείνο τής Πέμπτης 28 ’Ιουνίου 1928, ή μέν έφημερίδα τού 
άντιπάλου μας έγραψε δυο λέξεις μονάχα γιά τήν νυκτερινή πυρκαϊά καί γιά τό 
«δυστύχημα» άναμασώντας ό, τι είχαν γράψει οί πρωινές έφημερίδες, ένώ όλοι έ-
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μεΐς. οί άλλοι γράφαμε στήλες ολόκληρες γιά τό φοβερό έγκλημα. Τοΰ είχαμε κά
νει-6χι βέβαια καί τόσο ηθικά μια «γκάφα» πρώτης γραμμής καί είχαμε σημειώ
σει μιά θριαμβευτική επιτυχία, εις βάρος του μέ αποτέλεσμα νά τά πληρώση έξ ο
λοκλήρου ό κακομοίρης ό Ζ. ό όποιος άπελύθη από την θέσιν του... αμίσθου βοη
θού τοΰ -Ζερβέα καί έγκατέλειψε την δημοσιογραφία γιά νά άφοσιωθή στην νομι
κή καί νά γίνη σήμερα.ένας πρώτης τάξεως δικηγόρος. Αότά δμ,ως έχουν δλοι οί 
πόλεμοι καί οί δημοσιογραφικοί ακόμη περισσότερο!

Έ ν.τώ  μεταξύ εμείς, δηλαδή πατέρας καί γυιός Άρνέλλοι καί ό υποφαινό
μενος, γιά νά προλάβουμε καί ρεπορτάζ στις απογευματινές εφημερίδες πού είχα
με τότε, έπήραμε μιά «Μαρίκα», δηλαδή ένα μόνιππο άμάξι καί ελλείψει, τήν επο
χή εκείνη, πρόχειρου φωτορεπόρτερ, έπήγαμε πρώτα άπό τον κήπο τόΰ Κλαυθμώ- 
νος, έπήραμε μαζί μας ένα πλανόδιο φωτογράφο, μέ τήν πελώρια απάνω στο στρί
ποδο μεγάλη μηχανή του καί τραβήξαμε γιά τήν οδό Φυλής 112, γιά  τό ισόγειο 
σπίτι δηλαδή, πού είχε βρεθή καμμένη μετά τήν πυρκαϊά ή Ε λένη Μωρονοπού- 
λου. Τό 7ον τμήμα άσφαλείας Χωροφυλακής πού ήταν αρμόδιο δέν ήξερε άκόμα 
τίποτε γιά τό φοβερό έγκλημα, καί φυσικά δέν τό ειδοποιήσαμε γ ιά  νά βρούμε τό 
έδαφος παρθένο καί νά κάνουμε τήν δημοσιογραφική δουλειά μας χωρίς κουμπώ- 
ματα, άποκρύψεις καί παραπ?^ανήσεις.

Βρήκαμε έκεΐ ένα χωροφύλακα πού φύλαγε τό μισοκαμμένο σπίτι καί μέ καμ
μένη καί γκρεμάμενη σκεπή χωρίς νά τοΰ δώσουμε λόγο γ ιά  τό ποιοι είμαστε καί 
τί θέλαμε μπήκαμε, μέσα στά χαλάσματα. Ό  άνθρωπος θά μάς πέρασε γιά  τίπο
τε μηχανικούς ή τής πυροσβεστικής υπηρεσίας πού πήγαμε γ ιά  αύτοψία καί γιά 
έρευνα. "Ολο τό μισοκαμμένο σπίτι μύριζε άπό βενζίνα καί πετρέί^αιο καί ό έμπρη- 
σμός ήταν έκτος άπό κάθε συζήτησι πιά.

Στά πεταχτά πήρε τό μάτι μας ντουλάπες καί ντου?νάπια θεάνοιχτα μέ σπα
σμένες τις κλειδαριές τους, παραβιασμένα καί άνοιγμένα μπαούλα, πεταγμένα άπό 
αυτα κάτω στο πάτωμα καί μπροστά τους παληοφούστανα καί χασεδένια έσώρρου- 
χα μισοκαμμένα άπό τήν φωτιά καί πού μαρτυρούσαν άπό δώ καί κεΐ κάτω δτι οί 
στραγγαλισταί τής γρηάς μετά τό έγκλημά τους είχαν σπάσει καί άναστασώσει 
τό σύμπαν γιά νά πάρουν τον θησαυρό καί μετά έβαλαν φωτιά μέ τήν έλπίδα δτι 
θά καιγότανε ολόκληρο τό ισόγειο σπιτάκι μαζί μέ τό πτώμα τής φιλάργυρης νοι
κοκυράς καί δτι δλοι θά νόμιζαν δτι ήταν ένα τυχαίο δυστύχημα καί δτι μαζί μέ τήν 
γρηά, τά φουστάνια της, τά έπιπλά της είχαν καή καί τά λεπτά της, πού τά είχε 
δλα σέ χαρτονομίσματα.

Προσέξαμε πολύ νά μή καταστρέψουμε τίποτε ίχνη πολύτιμα γ ιά  τήν άνα- 
κάλυψι των δραστών. "Αλλως τε εκείνη τήν στιγμή δέν μάς ένδιέφεραν κυρίως παρά 
νά εξασφαλίσουμε φωτογραφίες. Καί νά διακρίναμε στον τοίχο κρεμασμένη φωτο
γραφία τοΰ θύματος μαζί μέ τον πεθαμένο άντρα της, τον Άναστάση τον Μωρο- 
νόπουλο, πού ήταν φούρναρης καί είχε τό διπλανό στο σπ ίτι φούρνο, τον όποιον 
ύστερα άπό τον θάνατό του είχε νοικιάσει πιά ή γυναίκα του στον Γιάννη , τον Κού- 
κη. Ό Σ εβαστιανός Άρνέλλος χωρίς νά χάση καιρό άνέβηκε σ' ένα σκαμνί, ξεκρέ- 
μασε τό κάδρο μέ τήν κορνίζα καί τό παρέδωσε στον υπαίθριο φωτογράφο πού ε ί
χαμε κουβαλήσει μαζί μας γιά νά τήν άντιγράψη καί νά μάς βγάλη πολλά αντίγρα
φα γιά τις εφημερίδες μας. Στο αναμεταξύ κ ι’ δλας είχαμε βάλει τον φωτογράφο 
νά φωτογραφίση τό σπίτι άπ’ έξω καί νά βγάλη καί μερικές φωτογραφίες άπό τό 
εσωτερικό μέ τρόπο νά φαίνωνται τά παραβιασμένα συρτάρια καί τά σπασμένα καί 
ανοιγμένα μπαούλα. Καί όταν φοτογραφήθηκε τό κάδρο μέ τήν μεγάλη φωτογρα 
φία τοΰ ζεύγους Μωρονοπούλου ξανακρεμάστηκε ή φωτογραφία στήν θέσι της καί 
κατα τήν παροιμία ούτε γάτος ήτανε, ούτε ζημιά έγινε.

(  Συνεχίζεται)



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ
____________ 'Υπό τον τ. Άνθυπαστυνόμου χ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ------------------------

(Συνέχεια από τό προηγούμενο καί τέλος)

’Από κείνη τή στιγμή άρχισε ή εξονυχιστική άνάκρισις του Δέρβιου, πού κράτησε 
μέχρι το. πρωί, χωρίς νά τοΰ άπασπάσωμε καμμιά ενοχοποιητική λέξι. Κι’ ένώ ό 
ύπαστυνόμος συνέχιζε τήν άνάκρισι, ό (μακαρίτης) άρχιφύλαξ Κέτσης κι’ εγώ, πή
γαμε στο σπίτι τοΰ θείου του, γιά ερευνά.

Ό  θειος τοΰ νεαρού Δέρβιου, άνθρωπος νοικοκύρης, υπάλληλος, άπόρησε μέ 
τήν πρωινή μας έπ ίσκεψι στο σπίτι του καί ρώτησε άνήσυχος.

— Μπας κ ι’ έ'χει μπλέξει σέ καμμιά βρωμοδουλειά το παληόπαιδο δ άνηψιός 
μου; Δεν ήρθε τή νύχτα νά κοιμηθή.

Τον λυπηθήκαμε νά τοΰ άπαντήσωμε συγκεκριμένα κ ι’ αρχίσαμε τήν έρευνα. 
Ψάχνοντας σ’ ένα συρτάρι ντουλάπας βρήκαμε ένα περίστροφο μάρκας «Λαγκάν» καί 
ύστερα πάλι σ ’ ένα μπαουλάκι, ανάμεσα, σέ χαρτιά καί βιβλία, ένα άλλο ισπανικό, 
άπομίμησι «Σ μίθ» τρίτου μεγέθους.

Ό  θείος τοΰ Δέρβιου πού παρακολουθούσε μέ ζωηρό ενδιαφέρον τήν έρευνα, 
δταν είδε δύο περίστροφα στά χέρια μας, είπε ταραγμένος.

— Αύτδ τδ «Λ αγκάν» ομολογώ είναι δικό μου, μά τδ άλλο δεν γνωρίζω πώς 
βρίσκεται στδ σπ ίτι μου.

Συνεχίσαμε τήν έρευνα μά κανένα άλλο άπο.δεικτικό ή ύποπτο στοιχείο βρήκαμε 
πού νά προδίδη ένοχή τοΰ Συριανοΰ, έκτδς τοΰ περιστρόφου «Σμίθ» πού συμφωνούσε 
μέ τήν ιατροδικαστική έκθεσι τής δολοφονίας τοΰ Κορνηλίου Ρούσκου. Πήραμε τά 
περίστροφα καί παρακαλέσαμε τδν Παπαδόπουλο νά μάς άκολουθήση κι’ εκείνος
στήν ’Ασφάλεια.

Στδ μεταξύ είχε έλθει στδ τμήμα κ ι’ ό διοικητής, στδν όποιο ό ύπαστυνόμος 
άνέφερε γιά  τήν σύλληψι τοΰ νεαροΰ Συριανοΰ.

Κατά τήν επιστροφή μας άπδ τήν έρευνα, περάσαμε στδ γραφείο μας καί παρα
δώσαμε στούς προϊσταμένους τά περίστροφα πού βρήκαμε.

Μόλις δμως 6 Δέρβιος άντίκρυσε τά πιστόλια πάνω στδ γραφείο τοΰ ύπαστυ- 
νόμου, γούρλωσε τά παιδιάστικα μάτια του καί τά κοίταξε μέ τρόμο.

Έπηκολούθησε μιά όλιγόλεπτη βαρειά σιωπή καί ύστερα μέ μιας τδν είδαμε 
νά πετάγεται έξαλλος άπδ τήν καρέκλα του καί νά φωνάζη.

—’Ό χι, οχι δέν είναι δικά μου τά πιστόλια. Θέλετε νά μέ κάνετε ένοχο χωρίς 
νά είμαι.

' — Συριανέ, κάθισε φρόνιμα. Ναί, τδ «Λαγκάν» ξέρουμε πώς είναι τοΰ θείου 
σου, μά τδ «Σμίθ» τίνος είναι; τδν ρώτησε ό ύπαστυνόμος, χτυπώντας μέ δύναμι 
τδ χέρι του πάνω στδ γραφείο.

Κεραυνδς χτύπησε τδν νεαρδ Δέρβιο. Ζαλίστηκε, κ ι’ ήταν έτοιμος νά λιπο- 
θυμίση, τδν ξάφνιασε τδ αύστηρδ ύφος τοΰ ύπαστυνόμου.

Κουρέλι έπεσε πάνω στδ κάθισμά του δ νεαρός Γεράσιμος Δέρβιος, μά σιω
πούσε έκνευριστικά καί μέ πείσμα στις ερωτήσεις πού τοΰ έκαναν.

— Μά έπί τέλους, θά πής τίνος είναι τδ «Σμίθ» ; Θά σέ κλείσωμε στδ κρατη- 
τήριο μέχρι πού νά όμολογήσης, τοΰ είπε θυμωμένα ό ύπαστυνόμος.

Ό  Δέρβιος είδε κΓ άποεΐδε κΓ άφοΰ είπε κάτι άοριστίες, ψιθύρισε πού 
μόλις άκούσθηκε.

— Ναί, τδ «Σ μίθ» είναι δικό μου.
_’Έ τσι μπράβο Γερασιμάκι, νά είσαι ντόμπρος, τοΰ είπε γελαστός δ ύπαστυ

νόμος. Καί τ ί σοΰ χρειαζόταν εσένα παιδί πράμα τδ περίστροφο;
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Ξεθάρρεψε ό Δέρβιος κι’ απάντησε έτσι., γιά παραπλάνησα
— Νά το αγόρασα γιατί ήθελα να έχω δικό μου πιστόλι, νά μου λέη πώς έγινα 

πιά άνδρας.
— Μη μας ξεφεύγης Συριανέ, γ ι’ αυτό τό λόγο δεν άγοράζει κανείς πιστόλι. 

Λέγε τήν άλήθεια γιατί χειροτερεύεις τή θέσι σου.
,'Ο Δέρβιος ζάρωσε, έσκυψε το κεφάλι του στο στήθος, καί πάλι γιά λίγες σ τι

γμές ή βαρεία σιωπή, κΓ υστέρα είδαμε τό αμούστακο έκείνο αγόρι νά κλαίη με 
λυγμούς. Τότε ό ύπαστυνόμος τον πλησίασε, τον κτύπησε προστατευτικά στην πλάτη 
καί του είπε.

— Θάρρος παιδί μου καί λέγε.
 ̂ — Θά σάς τά πω δλα,^άπό τήν αρχή καί τότε θά καταλάβετε πώς έγώ είμαι 

τό θύμα, είπε μέ μούσκεμα άπό τά δάκρυα τό ρόδινο πρόσωπό του, μά μέ ύφος στα
θερό κι’ άποφασιστικό.

Πριν^απο δυο χρονιά, όταν ήρθα κοντά στο θειο μου, ήμουν ακόμα ένα παιδί 
άβγαλτο κι’ ανίδεο άπό τις κακίες καί τις βρωμιές τού κόσμου. ’Έκανα φιλίες καί πα
ρέα μέ συμμαθητές μου στη σχολή πού μ’ έβαλε ό θείος μου. "Υστερα άπό λίγο καιρό 
χωρίς να ξερω^γιατι με πήγαν μερικοί άπ’ αύτούς ένα απόγευμα σ’ ένα χαμόσπιτο 
νά εκεί^πίσω άπό τό νεκροταφείο, στήν Άνάστασι. Εκείνο τό απόγευμα έγινε τό 
πρώτο ξεγλίστρημά μου άπό τον ίσιο δρόμο στον κατήφορο. Μουδωσαν καί κάπνισα 
χασίς. "Υστερα πιά ολα τά άλλα ήρθαν μόνα τους. Μέ τον καπετάν Ροΰσκο μέ 
γνώρισε ό πιο πιστός μου φίλος καί συμβουλάτοράς μου, ό Παναγιώτου, ένα βράδυ 
στό Πασσαλιμάνι, στο καφενείο «Μοντέρνο». Στήν άρχή δεν κατάλαβα τ ί ζττοΰσε 
άπό μένα ό καπετάνιος. Νόμιζα πώς ήθελε νά μέ προστατέψη γ ιατί ήμουνα παιδί 
φτωχό. Πού νά πάη ό νους μου πώς εκείνος ό σοβαρός, ό καλοβαλμένος κύριος ό 
ανοιχτοχέρης, ήτανε ένας παλιάνθρωπος. Ά πό τό πές - πές τού φίλου μου καί τ ις  
υποσχέσεις του καπετάνιου γιά τό μέλλον μου, μέ παρέσυρε ένα βράδυ στήν ’Αθή
να, σ’ ένα σπίτι κοντά στοϋ Φιλοπάππου, μέ μερικούς φίλους του πού είχαν’ κ ι’ αυ
τοί μαζί τους παιδιά τής ήλικίας μου. ΚΓ υστέρα άπό τρικούβερτο γλέν^τι ποΰγΐνε 
έκει μέσα, ό καπετάνιος μ’ έκλεισε σ’ ενα δωμάτιο καί μέ διέφθειρε ’Αργά τή 
νύχτα γύρισα ζαλισμένος στό σπίτι του θείου μου, μά γεμάτος ντροπή, σιχαμάρα 
κι αγανακτησι, κι ωρκισθηκα να εκδικηθώ. Πρέπει νά τον σκοτώσω, έλεγα μέ 
σφιγμένα δόντια άγρυπνος, νά τον σκοτώσω, νά σώσω άλλα παιδιά άπό τήν κατα
στροφή. Τήν άλλη μέρα  ̂κιόλας πήγα στό οπλοπωλείο του Ντουφεξή στή Ναυάρχου 
Μπήττυ, καί ρώτησα  ̂πόσο κοστίζει ένα πιστόλι. Μου είπαν 500 δραχμές. ΠοΑνά 
βρω τόσα χρήματα; ’Έπρεπε νά κάνω υπομονή καί νά τά μαζέψω. Έ κανα οίκονο- 
μια ποτέ από τό λίγο χαρτζιλίκι πού μουδινε ό θείος, πότε έβαζα χέρι στό πορτοφόλι 
του, απο λίγα - λίγα νά μή τό καταλάβη κΓ έτσι σέ λίγο καιρό μάζεψα άοκετά. 4 500 
δραχμές κι άγόρασα καί τό πιστόλι. Τοκρυψα στά κατάβαθα καί περίμενα τήν κα 
τάλληλη εύκαιρία. Στό μεταξύ, ό καπετάνιος είχε πάει ταξίδι. Τότε πετάχθηκα κΓ 
εγω στην Σύρο γιά νά δω τήν έρημη τήν μάννα μου καί τά δύο αδέλφια μου "Οταν 
γύρισα, ο καπετάνιος ήταν έδώ. Εκείνη τήν Κυριακή, πού όπως πάντα τά ποωινά 
είχαμε μάθημά, σουλατσάριζε εξω από τον Πειραϊκό καί μέ περίμενε. Μέ'πήοε 
μ*ζ,ί τ,ου καί καθίσαμε στό καφενείο Κωστάλα. ’Εκεί μουδωσε ραντεβού' γιά τ ις  3 
το απόγευμα νά συναντηθούμε εξω άπό τό Δημοτικό Θέατρο 'γ ιά  νά πάμε στήν 
1λυφαοα να γλεντήσουμε. Χτύπησε ή καρδιά μου κΓ άναφτερούγισε. Νά είπα μέ 
το ν̂ου μου, ό ίδιος μοΰ δίνει τήν εύκαιρία. Έμεινα σύμφωνος κΓ έφυγα τρεχάτος 
για το σπίτι. Κλείσθηκα στήν κάμαρά μου έβγαλα άπό τον κρυψώνα τό πιστόλι 
ψ χλχ, ή/7) μεσ71 ίΑ0υ κα1 μετρούσα μέ άγωνία τά λεπτά στό ρολόγι μου, ώς πού 
ναρθη η ωρα του ραντεβού, χωρίς νά νοιώθω καμμιά τύψ ι, καμμιά ταραχή πώς θά 
πήγαινα νά γίνω φονιάς. Στις 3 ακριβώς βρισκόμουν στό Δημοτικό. Ε κείνος ήταν
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εκεί καί μέ περίμενε. Μπήκαμε στο λεωφορείο καί τραβήξαμε για τήν Γλυφάδα. 
Ό  καπετάνιος σ’ όλη τή διαδρομή ήταν πολύ ομιλητικός. « ’Αξίζει μιά τέτοια μέρα 
ό περίπατος. Θά δής Γερασιμάκη πόσο όμορφα θά περάσουμε». Φθάσαμε στον "Α
γιο Κοσμά. ’Εκεί κατεβήκαμε, κάναμε λίγη βόλτα στην παραλία κι’ ό καπετά
νιος ολο μου έλεγε, μου έλεγε, μά εμένα τό μυαλό μου ήτανε θολωμένο, καί μόνο 
μιά σκέψις ξεκαθάριζε. Πότε θάρθη ή κατάλληλη στιγμή. Προχωρήσαμε λίγο πιο 
πέρα, εκεί πού κάνουν μιά μικρή σπηλιά τά βράχια. Μέ τράβηξε στο βάθος καί 
καθίσαμε σ' ένα βράχο. "Αρχισε νά μέ άγκαλιάζη, νά μέ φιλά καί νά χειρονομή. 
Τότε πιά φούντωσα, έβγαλα μέ τρόπο τό πιστόλι, τάκούμπησα στήν πλάτη του καί 
τον πυροβόλησα. Μέ μιας πετάχθηκε όρθιος, πρόλαβε κ ι’ έκανε λίγα βήματα, υστέ
ρα στριφογύρισε κ ι’ έπεσε μπρούμυτα. Τινάχθηκε λίγο κ ι’ έπειτα έμεινε ακίνητος. 
Μά στο μεταξύ ακόυσα εκεί κοντά ζωηρές ομιλίες. Δεν ήξερα τί νά κάνω, τάχασα, 
καί χώθηκα στο βάθος τής σπηλιάς. Περίμενα λίγη ώρα, βγήκα κι’ άφουγκράσθη- 
κα. 'Ησυχία. Τότε τδβαλα στά πόδια, μά βρέθηκα μπροστά στά συρματοπλέ
γματα τοϋ γκολφ, τά  πήδησα σάν νάχα φτερά καί βγήκα άπό τήν άλλη μεριά 
στο δημόσιο δρόμο. Ά π ’ έκεί πιά σιγά - σιγά κατέβηκα στον Πειραιά, στο σπίτι τοϋ 
θείου μου κ ι’ έπεσα στο κρεβάτι. ’Ένοιωθα άρρωστος. Τήν άλλη μέρα τό πρωί πήρα 
όλες τ ις εφημερίδες καί τ ις διάβασα μά όταν είδα ότι έγραφαν ότι ό πλοίαρχος Ροΰ- 
σκος αύτοκτόνησε, ξεθάρρεψα κ ι’ άρχισα νά κυκλοφορώ. ’Έτσι χωρίς νά τό περι
μένω μέ πιάσατε. Πειστήκατε πώ>ς έγά> είμαι τό θΰμα, συνέχισε νά λέη μέ χαμηλω
μένα μάτια. Ναι έγά> είμαι τό θΰμα καί σκότωσα μέ τό δίκιο μου γιά τήν τιμή μου.

— Ναι Γεράσιμε, ώς εδώ ήταν τό δίκιο σου, τούπε ό ύπαστυνόμος, κάτι όμως 
άπέφυγες ν ’ άναφέρης.

"Ανοιξε τά μάτια του διάπλατα κ ι’ άπάντησε :
—"Ολα σου τά είπα  όπως έγιναν, δέν έκρυψα τίποτε.
—Ά κου Συριανέ, εμείς άπό καταθέσεις μαρτύρων γνωρίζομε ότι ό πλοίαρχος 

Ροΰσκος κρατούσε πολλά λεπτά επάνω του, τά χρήματα αύτά δέν βρέθηκαν, τί έγι
ναν;

— Δέν ξέρω, δέν ξέρω, έλεγε μ’ άγανάκτησι.
Μά ό ύπαστυνόμος όσο κ ι’ άν προσεπάθησε, όσο κ ι’ άν τον ζόρισε, δέν κατά- 

φερε τίποτε. Ά γρ ιο  θηρίο 6 Δέρβιος στο σημείο αύτό.
—Έ γκλημάτισα, έλεγε, μά δέν είμαι κλέφτης.
— Στάσου Γεράσιμε, εσύ ό ’ίδιος μάς είπες πώς έβαζες χέρι στο πορτοφόλι 

τοϋ θείου σου. Τ ί θά σε  πείραζε νά έβαζες καί στοΰ καπετάνιου, όταν δέν θά ευρισκες 
άντίστασι;

—"Οχι, σάς ορκίζομαι, δέν μ’ ενδιαφέρουν πιά τά χρήματα, ένας ήταν ό σκο
πός μου. Νά έκδικηθώ.

"Αραγε έλεγε τήν άλήθεια ό νεαρός εγκληματίας ή έγνώριζε πώς αυτή ή 
πράξις έπεβάρυνε τήν θέσι του καί ήρνεΐτο νά τό όμολογήση ;

Στο σημείο αύτό περιεπλάκη ή ύπόθεσις, γιατί σύμφωνα μέ τήν ομολογία του 
άδελφοΰ τοϋ θύματος, ό πλοίαρχος έπρεπε νά φέρη επάνω του τις 70.000 δραχμές 
πού είχε είσπράξει άπό τό απομαχικό ταμείο ναυτικών, πράγμα πού είχαμε διαπι- 
στώσει άπό τον διευθυντή καί τά όποια πάντοτε καθ’ ομολογίαν τοϋ άδελφοΰ του, δέ 
βρέθηκαν.

'Υπήρχε ή πιθανότης νά τά είχε τοποθετήσει σέ έπιχείρησι, όπως είχε κάνει 
κα ί άλλοτε, κ ι’ έτσι ή πλευρά αυτή έμεινε μέχρι τέλους σκοτεινή καί μυστηριώδης 
άπό τήν επίμονη άρνησι τοΰ Συριανοΰ γιά  ληστεία.

"Οταν πιά ό Γεράσιμος Δέρβιος ώλοκλήρωσε τήν ομολογία του, τοΰ είπε ό 
ύπαστυνόμος :

— Τί κρίμα μωρέ Συριανέ' δέν ήταν καλύτερα νά ερχόσουν νά καταγγείλης
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αυτό /.ου σου συνέβη ηαρά νά έγκληματίσης; Δεν λυπήθηκες τά νειάτα σου πού θά τά 
φάη ή φυλακή;

Ισως να ήταν καλύτερα, μα σ εμενα άπό την πρώτη στιγμή είχε τρυπώσει στο 
μυαλό μου η εκδικησις. Για ενα πράγμα μετανοιώνω. ’Έπρεπε νά άφήσω το πιστόλι 
πλαί του, θα βεβαίωνε την αυτοκτονία καί δέ θά μέ πιάνατε.

— Πόσο παιδιάστικα σκέπτεσαι Γεράσιμε. Δεν τό ξέρεις πώς πάνω στο π ι
στόλι θά άφηνες την κάρτα σου;

Η προανακρισις του νεαρού Δερβιου τελείωσε καί περίμενε καθισμένος σέ μιά 
άκρη τού γραφείου βαθεια συλλογισμένος εως ότου έλθη στο τμήμα ό 12ος ανακριτής 
’Αθηνών κ. Δίκαιος Γιαννακάκος, ό όποιος είχε άναλάβει τήν ύπόθεσι καί είχε είδο- 
ποιηθή ότι ο δράστης τού έγκλήματος τού 'Αγίου Κοσμά βρίσκεται στήν Ασφάλεια.

Μέσα σέ λίγη ώρα ό άνακριτής έφθασε στο τμήμα κ ι’ όταν άντίκρυσε τον Δέρ- 
βιο έμεινε κατάπληκτος. Κοίταξε μέ οίκτο τό λιγερόκορμο καί συμπαθητικό άγόρι 
καί είπε :

— Ωστε αυτό το παιδί είναι ό αόρατος καί μυστηριώδης δολοφόνος ;
Ο Συριανός κοκκίνισε μέχρι τ ’ αυτια σαν ντροπαλό κορίτσι. 'Ύστερα ό ανα

κριτής τού έκαμε μιά πρόχειρη άνάκρισι, καί τ ’ άπόγευμα. τής ίδιας ημέρας τραβή
ξαμε στον "Αγιο Κοσμά για τήν άναπαράστασι, ό ανακριτής κ. Γιαννουκάκος, ό 
διοικητής κ. Καζάκος, ό ύπαστυνόμος Καλλιφίδας, ό άρχιφύλαξ Κέτσης, ό Μαρα- 
μερος, κι εγω, όπως και ο νεαρός δολοφονος, ο οποίος μέ αρκετή ψυχραιμία εξιστόρησε 
τα γεγονότα όπως συνεβησαν. Αρχίσαμε απο το μονοπάτι πού πήραν, καί τήν πλευρά 
πού βάδισαν καί φθάσαμε στή σπηλιά.

Εκεί ο διοικητής μου εδωσε εντολή να υποδυθω τό θύμα. ’Έδωσαν καί στο 
Δέρβιο ένα άδειο πιστόλι καί καθίσαμε στο μοιραίο βράχο στο βάθος τής κυκλικής 
άμμουδιάς.

Καί τότε ό Συριανός έσκυψε καί μου ψιθύρισε δειλά.
—Άγκάλιασέ με καί κάνε πώς μέ φιλάς.
'Όλοι γύρω σιωπηλοί παρακολουθούσαν τήν τραγική σκηνή.
Ακουμπησε ο Δερβιος την κάννη του άδειου περιστρόφου στήν πλάτη μου 

καί είπε :
— Νά έτσι ακριβώς έγινε, υστέρα σηκώθηκε, έκανε λίγα βήματα προς τήν 

θαλασσα, στριφογύρισε και επεσε εδώ μπρούμυτα καί μας έδειξε τό σημείο ακρι
βώς όπου βρέθηκε τό πτώμα.

— Τότε, συνέχισε, ακόυσα πολύ κοντά βήματα καί ζωηρές ομιλίες. Κρύφτηκα 
εδώ (μάς έδειξε ένα κούφωμα άπό τά βράχια) κΓ όταν πιά δεν άκούγοταν τίποτα, 
βγήκα, πήδησα τά̂  σύρματα τού γκολφ σ’ αύτό τό σημείο, έτρεξα στήν άλλη μεριά, 
πηδησα κι’ απο κεΐ τα συρματοπλέγματα κ ι’ έγινα αστραπή προς τό κεντρικό δρόμο. 
Από κεΐ πιά τράβηξα ποδαρόδρομο γιά τον Πειραιά.

Τελείωσε ή άναπαράστασις, μπήκαμε πάλι όλοι στο καμιόνι πού μάς είχε πάει 
στον τόπο τού έγκλήματος καί γυρίσαμε στήν ’Ασφάλεια.

Τό μυστηριώδες καί σκοτεινό έγκλημα τού 'Αγίου Κοσμά είχε πλήρως δια- 
λευκανθή. Δολοφόνος τού εμποροπλοιάρχου Κορνηλίου Ρούσκου 6 μαθητής Γεράσιμος 
Δέρβιος ή Συριανός.

Ί οτε πλέον ο προϊστάμενος υπαστυνόμος Καλλιφίδας απέλυσε άπό τά κρατη- 
τήριά μας τούς τρεις ύποπτους πού είχαμε σέ άπομόνωσι.

Κι’ έτσι τήν έπομένη δ νεαρός δολοφόνος μέ πειστήριο τό περίστροφο «Σμίθ», 
τήν δικογραφία, καί τήν ιατροδικαστική έκθεσι τών ιατροδικαστών Λουτροπούλου 
καί Τημάρα, ότι ό Δέρβιος άπό καιρό είχε διαφθαρή, παρεδόθησαν στήν τακτική 
άνάκρισι.

,. Στό σημείο αύτό μέ τήν προφυλάκισι τού νεαρού εγκληματία έκλεισε ή αύ-



Γεωργ. Δουκάκη : Ή  δολοφονία τοΰ καπετάνιου μέ την διπλή ζωή 933

λαία της πρώτης πράξεως του δράματος, γιά ν’ άνοιξη ή δεύτερη καί τελευταία στις 
18 ’Ιανουάριου 1939, στο κακουργιοδικεΐο Χαλκίδος.

Ό  νεαρός Γεράσιμ.ος Δέρβιος στο εδώλιο τοΰ κατηγορουμένου ακούε μέ συντριβή 
καί άγανάκτησι τ ις  καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας. Μά κατά τήν απολογία 
του μέ σθένος έδικαιολόγησε τήν πράξι του. Κατηγόρησε καί κατερράκωσε τό θύ
μα καί τούς φίλους του, καί τούς άπεκάλεσε ώργανωμένη σπείρα διαφθορέων. 
Ό  ξεπεσμός καί τ ’ ακατονόμαστα όργιά τους πού άνέφερε ό νεαρός δολοφόνος, άφήκαν 
κατάπληκτο τό δικαστήριο.

'Η ληστεία είχε άποκλεισθή άπό τήν προανάκρισι. Δέν άπεδείχθη τίποτε εις 
βάρος τοΰ κατηγορουμένου, κ ι’ έτσι μετά τήν άπολογία του, τήν άγόρευσι τοΰ εΐσαγ- 
γελέως καί των συνηγόρων, οί έ'νορκοι άπεσύρθησαν κι’ έβγαλαν τήν άπόφασί τους.

’Ένοχος ό Γεράσιμος Δέρβιος ή Συριανός καί τό δικαστήριο των συνέδρων 
τοΰ έπέβαλε τήν ποινήν των 12 ετών πρόσκαιρων δεσμών.

Γ. Δ ΟΥ ΚΑΚΗΣ

Ο Δ Η Γ ΙΕΣ  ΤΡΟ ΧΑ ΙΑΣ  ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, οτι τό προσπέρασμα έχει κα'ι τούς κινδύνου; του καί πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. "Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σας 
εμποδίζει νά βλέτετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά ελαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα, ώστε 

νά σταματάτε αμέσως άν παραστή ανάγκη.



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ε Φ 'Μ Π ΙΆ Ϊ
Έκ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον

------------------------ - Χ ουάιτχεντ «Ή  ιστορίαxouF.B.I.», κατά μετάφρασιν _________ _______
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό τό ■ ---- ----------------------------------------------  προηγούμενο καί τέ?νος)

Οί ένορκοι έκριναν τούς Ρόζενμπέργκ καί Σόμπελ ένοχους παραβιάσεως τοϋ 
νομού ((περί κατασκοπείας», σύμφωνα μέ τον όποιον έπρεπε νά τούς έπιβληθή ή 
ποινή του θανατου ή καθειρξις άνω των 30 έτων. Η αίθουσα τοϋ δικαστηρίου ή
ταν κατάμεστη απο κοσμο στις 5 ’Απριλίου 1951, δταν ό δικαστής Κάουφμαν θά 
απήγγειλε την άπόφασι τοϋ δικαστηρίου. Οί συνήγοροι είχαν τελειώσει τ ις τελευ
ταίες αγορεύσεις τους και τώρα π α ρ α κ. ο λ ο υ 0 ο ϋ ν τον δικαστή μέ τήν μαύρη τήβεν
νο, τοϋ όποιου ή προσοχή ήταν συγκεντρωμένη πάνω στους ’Ιούλιο καί Έ θελ Ρό
ζενμπέργκ.

— Εχει τίποτε νά. προσθέση ή ύπεράσπισις ; ρώτησε.
—Όχι κύριε πρόεδρε, απάντησε ό ’Ιούλιος Ρόζενμπέργκ.
'Ο δικαστής κοίταξε τήν ’Έθελ Ρόζενμπέργκ.
—’Έχεις νά. πρόσθεσης τίποτε ;
—’Όχι κύριε.
Ίότε ό δικαστής Κάουφμαν άρχισε τήν άγόρευσί του. Τά. λόγια του ήταν 

λόγια ανθρώπου πού είχε καταλήξει σέ μια άπόφασι, ύστερα άπό εξονυχιστική έ
ρευνα του νομού, που βασταξε πολ?,ες κουραστικές ώρες. Καί φυσικά, ύστερα άπό 
αυστηρό έ?,εγχο τής συνειδήσεώς του.

<(·χ Η κατασκοπεία, όπως τήν εξετάζομε εδώ σήμερα, άποδεικνύεται δτι 
είναι μ,ια. ποταπη και αισχρή πραξις—παρά τήν ιδεολογία καί τούς ορθολογισμούς 
των ατόμων που ενέχονται σ αυτήν—και έχει ώς άπώτερο σκοπό τήν προδοσία 
τής  ̂ ίδιας των πατριδος... Θεωρώ το έγκλημά σας χειρότερο καί άπό τήν διά- 
πραξ̂ ιν ανθρωποκτονίας. Μια απλή εσκεμμένως διαπραχθεΐσα άνθρωποκτονία ε ί
ναι ασήμαντος εν συγκρισει προς το έγκλημα που διεπράξατε εσείς. 'Ο έγκλημα- 
.ιας που διαπραττει ανθρωποκτονία, σκοτώνει μονο το θύμα του. Στήν περίπτω- 
σι^δμως τήν δική σας, θέτοντες στά. χέρια τών Ρώσων τήν άτομική βόμβα μέ τις 
ενεργειες σας, βοηθήσατε τη Ρωσία να τελειοποίηση τήν άτομική βόμβα καί νά. 
προκαλέση τήν κομμουνιστική έπίθεσι στήν Κορέα, μέ άποτέλεσμα νά υπάρξουν 
50.000 θύματα καί ποιος ξέρει πόσα εκατομμύρια άκόμα άθώοι άνθρωποι θά πλη
ρώσουν μέ τη ζωή τους^τό τίμημα τής προδοσίας σας. Γ ιατί μέ τήν προδοσία σας 
δεν υπάρχει άμφιβολία δτι ανατρέψατε τον ροΰν τής ιστορίας εις βάρος τής πατρί- 
δος̂  σας... Εκείνο που θέλω να πω δεν είναι εύκολο. 9 ό .έχω μελετήσει επί ώρες, 
ήμερες, νύκτες. Έζύγισα μέ προσοχή δλα τά μαρτυρικά στοιχεία. Τό νευρικό μου 
σύστημα δοκιμάσθηκε σκληρά. ’Ερεύνησα φακέλους, έρεύνησα τή συνείδησί μου, 
γιά νά βρω δικαιολογητικά προς συγχώρησιν—γιατί είναι άνθρώπινο νά. συγχωρή 
κάνεις καί νά προσπαθη νά σώζη ανθρώπινες ζωές. Έ ν τούτοις είμαι πεπεισμένος 
bii θα παρεβιαζα την επιστήμη και την ιερή πιστι τών άνθρώπων τής χώρας αυ
τής /ιου μου έχουν αναθεσει τα χέρια μου, εάν έπεδείκνυα επιείκεια στους κα
τηγορουμένους Ρόζενμπέργκ... Δεν είναι στο χέρι μου Ιούλιε καί ’Έθελ Ρόζεν
μπέργκ να σάς συγχωρήσω. Μόνον ό Κύριος μπορεί νά παράσχη τό έλεος του σέ 
ο<χζ γι αυτό ττοί) εχετε χάνει... Σας καταδικάζω εις θάνατον...».

Ό Κάουφμαν κατεδίκασεν επίσης τον Σόμπελ σέ 30 χρόνια κάθειρξι. 'Ο 
Σομπελ ε̂ ιχε̂  προηγουμένως δραπετεύσει στο Μεξικό μέ τή σύζυγό του, άλλά οί 
μεξικανικες αρχές τον έξέδωσαν καί τον παρέδωσαν στο FBI. 'Ο Γκρήηνγκλάς κα- 
τεδικάσθη σέ 15 χρόνια κάθειρξι.
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Πριν οί Ρόζενμπέργκ πεθάνουν ώς προδότες στην ηλεκτρική καρέκλα των 
φυλακών Σ ίγκ-Σ ίγκ, ή ύπόθεσίς τους άπησχόλησε σοβαρά καί όσο καμμιά άλλη 
εγκληματική ιστορία, την ’Αμερική. ’Έγιναν εκκλήσεις προς τό αναθεωρητικό καί 
τό ανώτατο δικαστήριο, δύο εκκλήσεις προς τον πρόεδρο των 'Ηνωμένων Πολι
τειώ ν για επιείκεια προς τούς Ρόζενμπέργκ.

Η άπόφασις όμως του δικαστοΰ Κάουφμαν έξετελέσθη.
Πριν οί ένορκοι έκδώσουν την ετυμηγορία τους, ό συνήγορος τού ’Ιουλίου 

Ρόζενμπέργκ έφαίνετο νά είναι ικανοποιημένος άπό την δικαία καί άμερόληπτη 
κρισι του δικαστοΰ Κάουφμαν.

Ό  συνήγορος Μπλόχ είπε στο δικαστήριο καί τούς ένορκους : «... Θέλω 
να πώ ότι μας μεταχειρισθήκατε μέ την μεγαλύτερη ευγένεια καί μας παρέσχετε 
τά  προνόμιά μας ώς ύπεράσπισις. Άντιλαμβανόμεθα ότι ή δίκη έχει διεξαχθή μέ 
απόλυτη άμεροληψία καί μέ την αξιοπρέπεια πού άρμόζει στα άμερικανικα δι
καστήρια...».

Δυο χρόνια όμως αργότερα, ό Μπλόχ εΐχε ξεχάσει τά. λόγια αυτά. Στην κη
δεία τών Ρόζενμπέργκ είπε :

« .....  'Η  πράξις αυτή ήταν μιά άνθρωποκτονία διαπραχθεΐσα έν ψυχρώ. ’Α
ποδίδω τήν δολοφονία τών Ρόζενμπέργκ στον πρόεδρο ’Άϊζενχάουερ, στον υπουρ
γό δικαιοσύνης Μπράουνελ καί στον ’Έντγκαρ Χοΰβερ... Οί γλυκείς, άβροφρονες 
καί καλλιεργημένοι αύτοί άνθρωποι έφονεύθησαν... Φαίνεται ότι ή παραφροσύνη, ό 
παραλογισμός, ή βαρβαρότης καί ή τάσις για δολοφονίες, αποτελούν μέρος τών 
αισθημάτων εκείνων πού μας κυβερνούν...»

Τί συνέβη λοιπόν στο χρονικό διάστημα μεταξύ τής 5 ’Απριλίου 1951, όταν 
ό Μπλόχ επαινούσε τήν έν γένει στάσι τού δικαστηρίου, καί τής 19 ’Ιουνίου 1953, 
όταν πάλι ό ’ίδιος έκραύγαζε στήν κηδεία τών Ρόζενμπέργκ, ότι ό θάνατος των 
ήταν άνθρωποκτονία διαπραχθεΐσα έν ψυχρώ ;

Καθ’ ολη τήν διάρκεια τής δίκης τών Ρόζενμπέργκ, ό κομμουνιστικός τύ
πος τηρούσε σιγήν ιχθύος. 'Απλώς μόνο ή καταδίκη τους έμνημονευθη.

Περί τά μ,έσα Αύγούστου, τό FBI διαπίστωσε τήν πρώτη μικρή προειδοποι- 
ησι περί τού χειρισμού τής ύποθέσεως, όταν ή αριστερά έφημερίς «Νάσιοναλ Γκαρν- 
τιαν», άνεπίσημο εβδομαδιαίο όργανο τού Προοδευτικού Κόμματος, άρχισε νά. δη- 
μοσιεύη μιά σειρά άρθρων γιά τήν ύπόθεσι τών Ρόζενμπέργκ. Μεταξύ τών άλλων, 
ή «Νάσιοναλ Γκάρντιαν» έλεγε :

« ... 'Υπάρχουν θετικοί λόγοι νά ύποπτευώμεθα ότι οί Ρόζενμπέργκ είναι 
θύματα μιας πολιτικής σκευωρίας».

Πέντε μήνες αργότερα, ή κομμουνιστική κεντρική έπιτροπή, γιά να ζητη-

κτικά μελετημένη σκευωρία, στήν οποία ένείχοντο ό δικαστής Κάουφμαν, τό FBI 
καί ή Κυβέρνησις.

Τό πρώτο δημοσίευμα τής ’Επιτροπής, στις 3 ’Ιανουάριου 1952, έλεγε : 
«Ε ίναι σημαντικώτατο τό γεγονός ότι κανείς άπό τούς ενόρκους δεν ήταν Εβραίος». 
Καί μετά προσέθετε ότι ή καταδίκη τών Ρόζενμπέργκ είχε προκαλεσει ανησυχίες 
στόν εβραϊκό τύπο... ότι οί Ρόζενμπέργκ ήταν θύματα θρησκευτικής μισαλλο
δοξίας. ■ __

'Ο Κάουφμαν καί δύο άπό τούς ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, οί ’Ίρβιγκ Σεϋ- 
πολ καί Ρόϋ Κόν, ήταν Εβραίοι. Ο Λουση Ντεηβιντοβιτς, έκδοτης τής «Κομμεν- 
τάρυ», έγραφε τον ’Ιούλιο τού 1952 : « ...Έ να ς  έλεγχος είς τά. 156 ονόματα τών 
ύποψηφίοον ένορκων, άπεκάλυψε ί 15 έξ αυτών ήταν Εβραίοι. ’Απ’ αυτους οι
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όεκα απεκλείσθησαν άπδ τδ δικαστήριο για προσωπικούς λόγους, τέσσερες άπε- 
κλεισθησαν κατόπιν αίτήσεως τής ύπερασπίσεως καί ένας άπδ τήν Κυβέρνησι. 'Υ - 
πηρχαν προφανώς καί άλλοι Εβραίοι στδν πίνακα αύτό, άλλά μόνο τά δέκα πέντε 
αυτα ονοματα ήταν άποδεδειγμένο δτι ήταν πράγματι Εβραίοι».

Αφοΰ έστησαν τδν άχυρένιο προμαχώνα τοϋ άντισημιτισμοΰ, οί κομμουνι- 
σται ωχυρωθηκαν πίσω άπ’ αύτόν. Ή  κομμουνιστική έφημερίς «Νταίηλυ Γουώρ- 
κερ» εσπευσε να ένισχύση τήν καμπάνια, γράφοντας :

«... Η ύπόθεσις των Ρόζενμπέργκ είναι μιά φρικαλέα πολιτική σκευωρία. 
Κατασκευασθηκε για να εξασφάλιση τδ εξιλαστήριο αίμα στους μάγους, για νά 
κακοποιήσουν την ειρηνη, να ωθήσουν πρδς νέες βιαιοπραγίες, νά άναμοχλεύσουν 
τον αντισημιτισμό καί νά κατηγορήσουν τούς μαρξιστάς ώς «κατασκόπους».

Το κομμουνιστικά μέτωπο «Συνέδριον Πολιτικών Δικαιωμάτοον» διεκήρυσσε : 
«... Έαν ο άμερικανικός λαδς δεν σταματήση τδ κακό, ό φόνος των δύο

t ^ Αμερικάνικη Ενωσις Πολίτικων Ελευθεριών, ή οποία δεν έξέφερε γνώ 
μη υπέρ ή κατά τής θανατικής ποινής, διεκήρυσσεν δτι οί πολιτικές ελευθερίες δεν 
είχαν καταπατηθή στήν ύπόθεσι τών Ρόζενμπέργκ.

~ , καμπανια όμως των κομμουνιστών έθιξε τήν συναισθηματική χορδή πολ
λών εναμων ανθροοπων και προεκαλεσε συγκίνησι σέ δλο τδν κόσμο. 'Η γραμμή 
πού εδίδετο έκυμαίνετο μεταξύ έκκλήσεως πρδς επιείκεια καί διαμαρτυρίας κατά 
τής δίκης «σκευωρίας».

Ρώσους, 
τους όπωσδή-

, r Ετονιζετο οτι η προδοσία αυτή των αμερικανικών μυστικών στούς Ρώ 
δεν είχε μ.εγαλη σημασία, γιατί οι Ρώσοι θά τά άνεκάλυπταν μόνοι τους όπο

Πολλοί ’Αμερικανοί έδέχθησαν άναντιρρήτως τήν ένοχή τών Ρόζενμπέργκ, 
θεωρούσαν 6μως τήν ποινή πολύ αυστηρή. ’Άλλοι πάλι ήθελαν τήν πλήρη κατάρ- 
γησι τής θανατικής ποινής γιά όλα τά εγκλήματα. Μερικοί έφοβοϋντο δτι οί Ρό- 
ζενμπεργκ θα ηρωοποιοΰντο και θά έχρησιμοποιοϋντο άπδ τούς κομμουνιστάς στδν 
φυχρδ πόλεμο. Ωρισμένοι γονείς έκάμφθησαν άπδ πατρική στοργή καί συμπάθεια 
..ρος τα δυο παιδια τώ>ν Ρόζενμπέργκ. Καί υπήρχαν καί άλλοι, άναμφιβόλως, πού 
απορούσαν γιατί δεν είχε σημειωθή μιά τέτοια κίνησις συμπάθειας καί γιά τις θα- 
νατικες ποινές πού έπεβλήθησαν στούς άπαγωγεΐς τοϋ μικρού Μπόμπυ Γκρήην- 
ληζ και τους σαμποτερ τών ναζί κατά τδν Β' παγκόσμιο πό?ιεμο.

Ο άνθρωπος, στους ώμους τού οποίου έπεσαν δλες αύτές οί πιέσεις, ήταν ό 
δικαστής Καουφμαν. Δεν ελύγιζε όμως. Άρνήθηκε μιά έ'κκλησι γ ιά  μείωσι τής θα
νατικής ποινής λέγοντας :
, <("· Γνωρίζω ότι «ορισμένες δυνάμεις προσπαθούν νά χρησιμοποιήσουν τήν
υποθεσι αυτή και να αναζωπυρήσουν τά άντιαμερικανικά κινήματα... Έν τούτοις, 
συνεχίζω να θεωρώ τδ̂  έγκλημά τους χειρότερο καί άπδ άνθρωποκτονία. Τδ δικα
στήριο κατέστη αντικείμενο επιθέσεων άπδ ώργανωμένη έκστρατεία, ή όποια δυσ-



Η ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Κατά μετάφρασήν έκ τοϋ ’Αγγλικού ύπό______________
του Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ. ΛΑΨΑΝΗ

'Ένα. άπδ τά σοβαρώτερα συμπτώματα τής μεταπολεμικής περιόδου ύπήρξεν 
ή σταθερώς αύξανομένη έγκληματικότης των νέων, λέγει ό αρχηγός τής Μητροπολιτι- 
κής ’Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου Sir Harold Scott, εΐδικώς δέ ή έγκληματικότης των 
νέων 16 καί 17 ετών, των παιδιών δηλαδή πού έγεννήθησαν κατά τά έτη τοϋ πολέμου. 
Τά σοβαρά βεβαίως εγκλήματα των νέων αύτών πού προεκάλεσαν την προσοχήν 
τής κοινής γνώμης ήσαν ολίγα.

είναι μεγάλη. Τό φυσιολογικό παιδί άρέσκεται βεβαίως εις την έξαψιν των αισθημά
τω ν, άλλ’ αμφιβάλλω εάν αύτό τό παιδί συχνά άντιγράφη εόσυνειδήτως εκείνο το 
όποιον διαβάζει εις τό βιβλίον ή βλέπει εις τον κινηματογράφον. Πιθανόν ο νέος να 
μιμήται τάς έξωτερικάς εκδηλώσεις τών ψευδοηρώων του κινηματογράφου και των 
γκάνγκστερς, ήτοι τό εγωιστικόν αύτών βάδισμα καί έν γένει συμπεριφορά τους, 
πλήν όμως ή επιρροή αυτή δεν υπεισέρχεται βαθύτερα εις τον ψυχικόν κοσμον τοϋ 
νέου καί έχει τήν αυτήν έπίδρασιν, τήν οποίαν ύφίστανται τά παιδιά όταν μιμούνται 
τούς ερυθροδέρμους καί τούς πειρατας.

Πολλοί από τούς νέους πού διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα, έχω την γνώμην

ν/)λα βιβλία καί φίλμς. 
νέι 
Τί
περιβάλλον. ....... ----- ------ - . Γ----------- — -  ̂ -Γ. ,
νωνίαν καί προσπαθούν νά δημιουργήσουν ένα ίδικόν το̂ ν κοσμον αντί τής ασφα
λούς καί κανονικής ζωής, τήν οποίαν κάθε νέος οφείλει να ζή.

Τόσον ό H arry  Jenkins, ό όποιος έπυροβόλησε τον Alec d’ Antiquis, όσον
^  ___ Λ ,  « / - / γ π /λ / Λ  A / T i ln c  c l  r/\ I r t  1 1 m n T P n n r .

μεγάλου άδελφοΰ έπί τών μικροτέρων αδελφών είναι ή μεγαλύτερα, την οποίαν δυ- 
ναταί τ ις νά φαντασθή.

'Η οικογένεια Jenkins έζοΰσε φτωχικά εις τό Bermondsey. Τό έτος 1945 ό 
Thomas Jenkins, ό μεγαλύτερος δηλαδή άδελφός τοϋ Harry Jenkins, ήτο μεταξύ

φημεΐ, υβρίζει, π ιέζει. Τό δικαστήριο όμως δεν υποκύπτει στήν ώργανωμένη αυ
τή εκστρατεία... Νομίζει ότι δεν χρειάζεται τέτοια τακτική για νά ένημερωθή ότι 
πρόκειται περί άνθρωπίνης τραγωδίας...».

Οΰτε καί ό πρόεδρος "Αϊζενχάουερ δεν έδειξε επιείκεια, καί έδήλωσε :
« Ή  έκτέλεσις δύο ανθρωπίνων ύπάρξεων είναι μία λυπηρά πράξις, άλλά α

κόμη ?α>πηροτέρα είναι ή σκέψις γιά τά εκατομμύρια τών νεκρών, τών οποίων ό 
θάνατος ίσως νά είναι το άμεσον αποτέλεσμα της πραςεως των δυο αυτών κατα
σκόπων... Δεν θέλω νά έπέμβοο εις τήν ύπόθεσιν».

Ό  Ιούλιος Ρόζενμπέργκ έξετελέσθη στις φυλακές Σίγκ-Σίγκ τήν 8.05 μ.μ. 
τής 19 ’Ιουνίου 1953. 10 λεπτά άργότερα, έξετελέσθη καί ή Έθελ Ρόζενμπέργκ.
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εκείνων πού είχαν κατηγορηθή διά την δολοφονίαν τού πλοιάρχου του Βασιλικού 
Ναυτικού Robert Binney, ό όποιος έδολοφονήθη, καθ’ δν χρόνον προσεπάθει νά 
φραξη τον δρομον τού αυτοκινήτου, πού ώδηγοΰσαν εκείνοι έπί τής γεφύρας του 
Λονδίνου αμέσως μετά μίαν ληστείαν, την οποίαν είχαν διαπράξει εις τό κέντρον του 
Λονδίνου. Έξ αιτίας τής δολοφονίας του πλοιάρχου Binney, καθιερώθη ό θεσμός τής 
απονομής κατ’ έτος τού μεταλλίου «Binney» εις τον πολίτην εκείνον, ό όποιος θά 
προεβαινεν εις την γενναιοτέραν πράξιν αύτοθυσίας διά την τηρησιν τής έννόμου 
ταξεως εις την περιφέρειαν τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου.

Δια την συμμετοχήν του εις την δολοφονίαν του B inney, ό Thomas Jenkins 
κατεδικασθη εις φυλακισιν 8 έτών, αμέσως δέ μετά την άποφυλάκισίν του επανήλθε» 
εις την εγκληματικότητα καί τό έτος 1953 εύρέθη άναμεμιγμένος εις την δολοφονίαν 
ενός άστυφύλακος.

Την 6-2-1953 ή ’Αστυνομία είχε πληροφορίας ότι μία συμμορία έπρόκειτο 
να ληστευση τον ταμίαν ένός έργοστασίου κατά την έπιστροφήν του εις τό εργοστάσιου 
με το χρηματόδεμα εκ τής Τραπέζης. Προς άντιμετώπισιν του ενδεχομένου τούτου, 
οι̂  αστυνομικοί συνεβούλευσαν τον διευθυντήν τού έργοστασίου νά έλέγχη τον 
περις του εργοστάσιου χώρον κατά τό χρονικόν διάστημα τής μεταβάσεως του 
ταμιου εις την Τράπεζαν καί τής επιστροφής του μέ τά χρήματα εις τό εργοστάσιου, 
εφ όσον δε θα διεπιστωνε κάτι τό ύποπτον, νά ειδοποιούσε αμέσως τό ’Αστυνομι
κόν Τμήμα τής περιοχής αυτής διά περαιτέρω οδηγίας, καί δι’ ένημέρωσιν των 
αστυνομικών, οι όποιοι περιπολοϋσαν πλησίον τού έργοστασίου.

Κατα τις 4 μ.μ. αύτοΰ τού απογεύματος, ό διευθυντής τού έργοστασίου είδε τρεις 
ανθρώπους καί λίγο αργότερα διεπιστώθη ότι έπρόκειτο περί των Robert Sanders, 
Thomas Jenkins καί John Cracknell, οί όποιοι περιεφέροντό έξωθι τού έργοστα- 
σιου εις σχετικήν από αύτό άπόστασιν. Τότε άμέσως ειδοποίησε τό ’Αστυνομικόν 
Τμήμα. Ολίγον προ τής 5ης μ.μ. ό ταμίας έζήτησεν οδηγίας περί τού πρακτέου, 
οποτε ελαβε την εντολήν νά έπιστρέψη έκ τής Τραπέζης εις τό έργοστάσιον. 'Ό ταν 
ο ταμίας εφθασε μέ ταξί έξωθι τού έργοστασίου, ό διευθυντής του εΐχεν έγκατα- 
λειψει jco γραφείου του καί εύρίσκετο εις τό ύψηλότερον σημείου τής κλίμακος, πού 
ωδηγοΰσε εις το εργοστάσιου, ώστε νά έλέγχη εύχερώς τον χώρον δράσεως των κα
κοποιών, ενώ δε ο ταμίας άνέβαινε τήν κλίμακα τού έργοστασίου, ένας από τούς 
τρεις κακοποιούς τόν ακολούθησε, άμέσως ό διευθυντής έφώναξε πρός τον κακο
ποιού να απομακρυνθή, εκείνος όμως άμέσως έβαλε τό χέρι του στήν έσωτερική 
τσέπη ̂ τοΰ σακκακιοΰ του διά νά έξαγάγη προφανώς περίστροφου, τότε όμως ώρ- 
μςσε ενάντιον του ο διευθυντής μέ ένα σίδερο, οπότε ό κακοποιός έτράπη εις φυ- 
γςν καταδιωκομενος άπό τόν διευθυντήν καί έργάτας τού έργοστασίου.

Τήν στιγμήν αυτήν ακριβώς οί άστυφύλακες Snitch, D orset! καί Baldwin, έπι- 
βαινοντες ενός περιπολικού αυτοκινήτου έπήραν σήμα νά κετευθυνθοΰν πρός τήν περιο 
χην τού Τσαθαν, όπου εύρίσκετο τό έργοστάσιον, όταν δέ έφθασαν εκεί είδαν τούς Je n 
kins και Sanders νά τρέχουν διά ν’ άποφύγουν τήν σύλληψίν των, άμέσως δέ ήρχισαν 
τήν καταδιωξιν των μέ τό περιπολικού, σέ ένα όμως σταυροδρόμι οί δύο κακοποιοί 
εχωρισαν, οποτε οί άστυφύλακες ήρχισαν νά τούς καταδιώκουν μέ τά πόδια.’Όταν πρός 
στιγμήν ό αστυφύλαξ Snitch εύρίσκετο εις άπόστασιν ολίγων μόνον μέτρων άπό 
τον κακοποιού Sanders τού έδήλωσε τήν ιδιότητά του καί τόν διέταξε νά σταματήση. 
Τότε ό Sanders τού άπήντησε : «Φύγε άπό κοντά μου μπάσταρδε, διαφορετικά θά 
σε πυροβολήσω», αμέσως δέ έξήγαγε τό περίστροφου του καί έπυροβόλησε. Ό  άστυ- 
φυλαξ Snitch εγονατισε γιά λίγο, άλλά όταν έφθασε κοντά του ό συνάδελφός του 
Dorsett σηκώθηκε έπάνω καί έπλησίασαν μαζί τόν Sanders, ό όποιος έπυροβό
λησε δυο φορές άκόμη. Μετά άπό μίαν όλιγόλεπτον πάλην, ό Sanders άφωπλίσθη. 
Ο αστυφυλαξ Snitch έν τώ μεταξύ έφερεν έλαφρόν τραύμα έπάνω άπό τό δεξί του
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μάτι καί μίαν οπήν εις τήν ζώνην του αδιάβροχου του απο σφαίραν τού Sanders, 
ενώ ό άστυφύλαξ Dorsett ούδέν είχε πάθει. Έν τω μεταξύ ό τρίτος αστυφυλαξ 
Baldwin είχε συλλάβει τον Jenkins.

'Ο Sanders ήτο έξ ’ίσου επικίνδυνος κακοποιός μέ τον Jenkins, μόλις δε 
προ εβδομάδων είχε δραπετεύσει άπό τήν φυλακήν, εις την οποίαν εξετιε ποινήν 
φυλακίσεως 15 έτών δι’ απόπειραν άνθρωποκτονίας.

'Ο τρίτος κακοποιός Cracknell προς στιγμήν άπέφυγε τήν σύλληψιν του, 
άλλα πολύ σύντομα συνελήφθη. Έ κ τούτων ό Sanders κατεδικασθη ε̂ις ισόβια 
δεσμά, ό Jenkins εις φυλάκισιν 5 έτών και ό Cracknell εις φυλάκισιν 3 ετώ'κ

Ή  δολοφονία του Alec d’ Antiquis έγινε υπό τάς άκολούθους συνθηκας : 
Τήν 2,30’ μ.μ. περίπου τής 29-4-47 έγινε ληστεία εις έν ενεχειροδανειστηριον της 
συνοικίας Soho του Λονδίνου. Δύο μασκοφόροι έπυροβόλησαν δύο φοράς κατα των 
υπαλλήλων του καταστήματος, κατά τήν διάρκειαν τής συμπλοκής ένας τρίτος κα
κοποιός έπυροβόλησε άπό τήν είσοδον τού καταστήματος. Ο διευθυντής τού  ̂κα
ταστήματος καίτοι γέρων ηλικίας 70 έτών άρπαξε ένα σκαμνί καί το εξεσφενδονισε 
κατά τών κακοποιών, οί όποιοι έπήδησαν πάνω άπό τον πάγκο τού καταστήμα
τος καί έτράπησαν εις φυγήν, κατευθυνθέντες προς ένα αύτοκινητον όπου τους 
έπερίμενε ό σύντροφός τους. Πάραυτα έπεβιβάσθησαν τού αυτοκίνητου και̂  προσε- 
πάθησαν νά άπομακρυνθοΰν διά ν’ άποφύγουν τήν σύλληψίν των. Δια κακήν τους 
όμως τύχην τον δρόμον τους τον έφραξε ένα φορτηγόν αύτοκινητον και αναγκα
σθήκαν νά έγκαταλείψουν τό αύτοκινητον καί νά τό βάλουν στα ποδιά, καθο ς̂ δε 
έτρεχαν, ό Keates, ό διευθυντής δηλαδή τού ώς avoj καταστήματος, εϊόε ένα μοτο- 
συκλετιστή νά τούς κλείνη τον δρόμον, ακούσε ένα πυροβολισμό και είδε τον μοτο- 
συκλετιστή νά σωριάζεται στο δρόμο. Μετά απο αυτό οι κακοποιοί συνέχισαν την 
φυγήν τους, ένας πολίτης κατώρθωσε νά ρίξη χάμω ένα έξ αυτών και να̂  τον 
άναγκάση νά πετάξη τό περίστροφον, άλλά έπέτυχε νά τό ξαναπαρη και να τραπή εις 
φυγήν. Έ ν τω  μεταξύ τό θύμα ό Alec d’ Antiquis έδέχετο τάς πρώτας βοήθειας 
άπό ένα άστυνομικό, άλλά δεν άντεξε καί έξέπνευσε προ τής μεταφοράς του εις το 
νοσοκομείου. ΤΗτο μηχανικός αυτοκινήτων καί άφησε πίσω του γυναίκα και 6 μι
κρά παιδιά. _ , ,

Οί τρεις έγκληματίαι ειχον φοραθή άπό 23 άτομα, τά όποια περιεγραψαν αυ
τούς, πλήν όμως ώς ήτο φυσικόν αί διάφοροι περιγραφαί δεν συμφωνούσαν μεταξύ 
τους, δεδομένου ότι αί κινήσεις τών έγκληματιών ή σαν πολύ γρήγορες σαν σε κινη
ματογραφική ταινία. Εύτυχώς όμως ό καταστηματάρχης Keates περιέγραψεν επαρ
κούς καί ίκανοποιητικώς τούς δύο κακοποιούς, πού είχαν εισβάλει εις τό κατάστημα 
του καί ύπέδειξε ποιος έξ αυτών έπυροβόλησε τό θύμα.

Κατ’ άρχήν οπωσδήποτε έπρεπε νά άνευρεθοΰν οί κακοποιοί. 1 ρεΐς ημέρας 
άργότερα ένας οδηγός αυτοκινήτου ταξί παρουσιάσθη εις τό Τμήμα τής περιφέρειας, εις 
τήν οποίαν έλαβε χώραν τό έγκλημα καί άνέφερε ότι ένω κατά τήν 2,30 μ.μ. περίπου 
ώραν τής 24-4-65 ώδηγοϋσε τό ταξί του, κατά μήκος τής οδού Tottenham Court, 
πλησίον τού τόπου τού έγκλήματος, άντελήφθη έν άτομον νά προσπαθή να επιβιβασθή 
τού αύτοκινήτου ταξί έν κινήσει πλήν όμως ό οδηγός τού ταξί άπέκρουσε  ̂τό άτομον 
τούτο καί τό έξη νάγκασε ν ’ άπομακρυνθή άπό τό ταξί του, καί το είδε εν συνεχεία 
νά εισέρχεται τήν είσοδον ενός μεγάρου, εις τό όποιον έστεγάζοντο διάφορα καταστή
ματα καί"γραφεία καί τό όποιον μέγαρον ώνομάζετο Μπρούκ - Χάουζ. Ή ’Αστυνομία 
άνέκρινε ένα κλητήρα τού ώς άνο:> μεγάρου, ό όποιος έδήλωσεν ότι εκαθητο ̂ εις το 
έσωτερικόν τής εισόδου τού μεγάρου, όταν δύο άγνωστοι τον έσπρωξαν διά νά ανοί
ξουν τον δρόμον τους καί έν συνεχεία έτρεξαν έπάνω εις τό μέγαρον. ’Αργότερα όταν 
τούς είδε νά έξέρχωνται, παρετήρησευ ότι ό ένας έξ αύτών δεν φορούσε πλέον τό άδιά- 
βροχον, τό όποιον φορούσε όταν έμπήκε εις τό μέγαρον ούτε καί στά χέρια του τό
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ηςκρατούσε. Το πρώτο μέρος της άφηγήσεως του κλητήρος έπεβεβαιώθη καί ύπδ 
μαρτυρίας ένός όδηγοϋ φορτηγού αυτοκινήτου.

Ο φύλαξ του μεγάρου εΐχεν άνεύρει ένα κλειδί του αύτοκινήτου, τδ όποιον 
εήίε ΧΡησιμοποιηθή εις την ληστείαν του ώς άνω ενεχυροδανειστηρίου. Τδ αυτο
κίνητου είχε κλαπή άμέσο ς̂ πρδ τής ληστείας καί άπδ μίαν όδδν κειμένην εκεί πλη
σίον. Μετά δυο ημέρας ένας ελαιοχρωματιστής συντηρητής του μεγάρου εύρήκε ένα 
ανδρικόν αδιαβροχον μέ μίαν κουκούλαν καί ένα ζευγάρι γάντια μέσα στήν τσέπη. 
Γο αδιαβροχον αύτδ εύρέθη κρυμμένο μέσα σε ένα παλαιδ πάγκο. 'Η έτικέττα μέ τδ

τυνόμος, πού είχε έπιληφθή τής 
εύρήκε μίαν μικράν έτικέτταν 

■ηματος προελεύσεως του άδιαβρόχου, ήτοι τής εταιρείας 
«Montaque Burton. Ltd». Έκ των αρχείων του καταστήματος κατεδείχθη δτι τδ 
αδιαβροχον αυτό είχε παραδοθή σε ένα άπδ τά τρία υποκαταστήματα του Λονδίνου.

πκώς μέ τάς πω - 
τών άγοραστών

Οί διευθυνται καί των τριών υποκαταστημάτων ήρωτήθησαν σχετικό
λησεις οι δε αστυνομικοί τής ’Ασφαλείας έτέθησαν εις άναζήτησιν τ ώ . _____
Γελικώς ο διευθυντής του υποκαταστήματος του Ντέπτφορντ έρευνήσας τδ άρχείον 
του, διεπίστωσεν δτι τδ άδιάβροχον αύτδ είχε πωληθή τήν 30-11-64 εις κάποιον 
κ. Thomas μέ διεύθυνσιν κατοικίας 160 Park Buildings, S.E 15. Αστυνομικοί τής 
Ασφαλείας ανεκριναν τήν κ. Βέρα Kemp εις τήν ώς ά.νω διεύθυνσιν, ή οποία έδήλω-

Αχε ζητήσει μεταξύ 5 καί 10 Μαίου 1947, ή 
εκείνη τδ είχε δανείσει εις τον αδελφόν της Ch

καιρού
σύζυγός του του ειχεν αναφέρει δτι 

■ης Charles Jenkins πρδ έβδομάδος ; ιSρ L; ιΟΌ.
τάς 

Ομως
ν , , , - - υρέθη,ούτος άπήν-

τησεν : « Εκτος τού δτι τδ άδιάβροχον αύτδ είναι του Tom δέν μπορώ νά σάς πώ 
τίποτε περισσότερό, δεδομένου δτι δλα αύτά φαίνονται σοβαρά καί έπιβαρυντικά 
για μένα».

Την 13 Μαιου εξετέθη ούτος πρδς άναγνώρισιν, άλλα ούδείς έκ των αύτο- 
πτών μαρτύρων τον άνεγνώρισε, έν τούτοις όμως έκρατήθη καί ή άδελφή του, ή κ. 
Kemp, τδ ίδιο απόγευμα ήλθεν εις τδ Τμήμα διά νά τδν δή, εκείνος δέ τής είπε: «Π ές 
σιον  ̂Αστυνόμο σέ ποιόν έδάνεισα τδ άδιάβροχο». Εκείνη άπήντησε μέ κάποιαν 
ίσιος ιδιαίτερη προθυμία: «Εννοείς νά π ώ ;» —«Βεβαίως» άπήντησεν εκείνος. Τότ

ο να̂  πας στο νούμερο 32, δεν γνωρίζω τήν ονομασίαν τής όδου».
Αστυνόμος έδειξε ενδιαφέρον διά τήν πληροφορίαν αύτήν καίτοι εΐχεν 

επιφυλάξεις, διότι έγνώριζεν δτι ό Jenkins δύσκόλαΤθά έπρόδιδε τούς συντρόφους του.

μενών κατά τήν ληστείαν αύτήν υπολογίζεται άνω των 5.000 λιρών ’Αγγλίας. Άνευρέ-
 ̂ " .................. ' 20

ηοέθη
:ης της 'Αστυνομίας έδήλω-
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σεν ότι ό Jenk ins συνεδέετο μέ κάποιον νέον, 17 περίπου ετών, όνόματι Terence Holt. 
Ούτος άνευρέθη καί έξητάσθη, παρεδέχθη τον δεσμόν του μέ τον Jenkins, άλλα προσε- 
ποιήθη δτι δεν ένεθύμεϊτο που ήταν στις 29 ’Απριλίου. ’Ενώ ό Geraghty, έξετασθείς 
επίσης, έδήλωσεν δτι την 29ην ’Απριλίου ήτο κλινήρης, λόγω άσθενείας του. Άμφό- 
τεροι επί του παρόντος άφέθησαν ελεύθεροι, δεδομένου δτι δεν ύπήρχον ακόμη έπι- 
βαρυντικά είς βάρος τω ν στοιχεία.

Έ ν συνεχεία οί άστυνομικοί έστρεψαν την προσοχήν των και παλιν προς τον 
Jenk in s καί την αδελφήν του κ. Kemp. Συμφώνως δέ προς τάς καταθέσεις των, ή κ. 
Kemp είχε δώσει τδ άδιάβροχον εις τον άδελφόν της καί έν συνεχεία α.ύτός τό είχε 
δώσει είς τον W alsh .

-Την 16ην Μαΐου ένας πρώην άστυφύλαξ τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας του 
Λονδίνου είδε τον W alsh  νά περπατή στο δρόμο. 'Ο άστυφύλαξ αύτός κατά τον χρόνον 
τής υπηρεσίας είχε τύχει νά γνωρίση τον W alsh καί ήξερε δτι κατεζητεϊτο ήδη διά 
τήν δολοφονίαν του d ’ A ntiquis, προς άνάκρισιν.’Αμέσως λοιπόν προέβη είς την σύλ- 
ληψιν του W alsh  καί τον παρέδωσε είς ένα άστυφύλακα τής Μητροπολιτικής ’Αστυ
νομίας. "Οταν ό W alsh  υπεβλήθη είς άνάκρισιν, αμέσως έδήλωσε : «Βλέπω δτι τά 
πράγματα είναι σοβαρά. Ή  άλήθεια λοιπόν είναι δτι έλαβα μέρος είς τήν ληστείαν
__ ~  Τύ) ^  4- 5 “ Σ . , ,  ,  ί ί  ι ι/ . \ ^  κ / v i m i i v M  λ/μ λ/ ι ι ι > fm ς ι Λ  τ—λ \ ι "λ ·νι κτ-τ-τ ί  r /Μ τ λ ι  \ CMC—J 1 ϊ /̂ α Λ γ/ —

άμμετοχην 
τον

άνθοωπον καί είπε δτι τά  προϊόντα της ληστείας τα μετεφερε εις το Ηστ Εντ, 
δπου τά διέθεσεν είς διαφόρους κλεπταποδόχους, ούτος παρεδέχθη επίσης δτι τήν 
προηγουμένην ημέραν τής ληστείας τού Bayswater όμοϋ μέ τούς Jenkins καί 
G eragh ty εΐ 
τήν κατ
του Geraghty, ό όποιος κατά τήν άνάκρισιν του έδήλωσε: Τελικώς «Νομίζω 
δτι κάποιος σάς έμίλησε γιά μένα άπό τότε πού μέ είχατε δή». 'Ύστερα δέ άπο 
πολλάς ταλαντεύσεις ώμολόγησε καί περιέγραψε έν πάση λεπτομερείς τήν λη-

θ υ μ έ ν  ω ν  Y j[ jL tp c / .V  t ι υ υ  χ -»C l.j ο  νν α υ υ ι  o m v i m j  / w .-

h ty  ειχεν ερευνήσει τον τόπον τής ληστείας του ενεχυροδανειστηρίου. Μέ 
/.τάθεσιν αύτήν έπετεύχθη ή έκ νέου σύλληψις καί κράτησις αυτή τή φορά

τ ή ν  Λη 
γνώρισε ro περίστροφον καί τήν θήκην του πού εύρέθησαν είς τό Sauthend (Σάου- 
θεντ) κοντά στην θάλασσα ώς επίσης καί ένα παλτό άνευρεθέν στο σπίτι του Jen
k ins, ώς φερόμενα ύπό του Jenkins κατά τήν ληστείαν.

Μένοι αύτή τή στιγμή ή προδοσία του Jenkins είς βάρος του Walsh έδικαιο-
λογεΐτο έκ του γεγονότος δτι μετά τήν ληστείαν του Bayswater, ο Walsh εξηφανι 
σθη, συναποκομίζων άπαντα τά κλοπιμαία καί είς άνταπόδοσιν αύτοϋ ό Jenkins 
κατά τήν άνάκρισιν του εΐχε δηλώσει δτι είχε δανείσει τό άδιάβροχον του είς τον 
W alsh  διά νά τον άναμίξη είς τήν δολοφονίαν του d’Antiquis.

’Αλλά τό ψέμμα αύτό ειχεν ώς συνέπειαν τήν άναδρομήν είς τό παρελθόν, 
πράγμα τό όποιον ό Jenk ins δέν εΐχε ύπ ’ οψιν του, διότι τό ψέμμα αύτό ώδήγησεν 
είς τήν άνάκρισιν του W alsh  καί έν συνεχεία είς τήν άποκάλυψιν τής άναμίξεως του 
G eraghty, τον όποιον ό Jenkins ειχεν έπιμελώς άποφύγει νά άποκαλύψη.

Καθ’ δλον αύτό τό χρονικόν διάστημα ό πιο νέος τής συμμορίας, δηλαδή ό 
Terence Holt, έτέλει ύπό παρακολούθησιν. Τήν έπομένην ημέραν τής καταθέσεως τού 
G eraghty, άνευρέθη είς κάποιαν διεύθυνσιν είς τό Bermondsey καί ώδηγήθη είς τό 
’Αστυνομικόν Τμήμα. 'Ο νεαρός εγκληματίας έφαίνετο κυριολεκτικώς σάν ένα ράκος 
ΐπ ε  δέ «καθώς βλέπω πρέπει νά τά ομολογήσω δλα, άφοΰ έχετε ήδη συλλάβει τον

_ ' . , or<n mrlaJ-vr \ /v’-rrX \  Χ ινπ  non r/ \\t c \ ) rn  r, I axr ΠΜΤΓ/ I ΓΛ Μ  -Τώ'ιΠίΥ .Chris ((έννοών τον G eragh ty), άπό λάθος δικό μου αυτοί εύρίσκονται εδώ τώρα, 
καταλαβαίνω δτι τά  έκανα θάλασσα. Θά σάς πώ τί άκριβώς συνέβη. Ό Chris
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(Geraghty) ποτέ δεν έπεσκέφθη νά σκοτώση αύτόν τον άνθρωπο». Έ ν συνεχεία 
ώμολόγησεν οτι ό ’ίδιος είχε διαρρήξει μίαν άποθήκην πυρομαχικών, άπδ την οποίαν 
άφήρεσεν ώρισμένα δπλα καί φυσίγγια,τα όποια αύτός, ό Jenkins καί ό Geraghty 
έχρησιμοποίησαν κατά τήν ληστείαν του ένεχυροδανειστηρίου. Κατόπιν περιέγραψε 
τά της ληστείας αύτής, τούς πυροβολισμούς καί τήν φυγήν του μετά του Jenkins 
εντός τοϋ μεγάρου Μπρούκ - Χάουζ, εντός του οποίου ό Jenkins έ'κρυψε τό αδιάβροχου 
καί τήν κουκούλαν.

Ό Jenkins συνελήφθη άμέσως, άπηγγέλθη δέ τόσον κατ’ αύτοΰ δσον καί κατά 
των Geraghty καί Holt ή κατηγορία τής έκ προθέσεως ανθρωποκτονίας. 'Η δίκη 
των έλαβε χώραν εις τό Κεντρικόν Ποινικόν Δικαστήριον μέ πρόεδρον τον κ. Χάλλετ 
τήν 21-7-47. 'Ο Geraghty καί ό Holt παρεδέχθησαν τά γεγονότα, άλλ’ ίσχυρίσθησαν 
δτι ή συμμετοχή των εις τό έγκλημα αυτό δεν ήγγιζε τά δρια τής ανθρωποκτονίας έκ 
προθέσεως, δεδομένου οτι ό σκοπός των ειχεν έπιτευχθή, μόλις έλήστευσαν τό κα
τάστημα.

Ό Jenkins έβασίζετο σέ κάποιο άλλοθι, αλλά οί μάρτυρες ύπερασπίσεώς του 
δεν έγένοντο πιστευτοί. 'Η δίκη διήρκεσεν επί έξ ήμέρας, κατά τήν τελευταίαν δέ 
ημέραν διεξήχθη έντονος συζήτησις μεταξύ τού προέδρου του Δικαστηρίου καί των 
δικηγόρων ύπερασπίσεώς των κατηγορουμένων επί τοΰ θέματος εάν πρέπει ή όχι 
νά άποδοθή εις αύτούς ή κατηγορία τής έκ προθέσεως ανθρωποκτονίας.

"Οταν ένας καλός πολίτης, έν όνόματι τής δικαιοσύνης, προσπαθή νά σταματήση 
καί νά έμποδίση τήν φυγήν ένός έγκληματίου, ό όποιος καταδιώκεται από τον τόπον 
τοΰ έγκλήματος — καί ό έγκληματίας πρέπει νά γνωρίζη ποιος είναι ό σκοπός τοΰ 
καλοΰ αύτοΰ πολίτου καί παρά ταΰτα ό έγκληματίας χρησιμοποιεί κάποιαν μέσον 
βίας διά νά άποφύγη τήν ύπό τοΰ πολίτου παρεμπόδισιν τής φυγής του, ό έγκληματίας, 
δρών κατ’ αύτόν τον τρόπον, εκθέτει αύτομάτως τον εαυτόν του εις τον κίνδυνον τής 
εις βάρος του κατηγορίας δι’ άνθρωποκτονίαν έκ προθέσεως, όταν τό μέσον τό όποιον 
χρησιμοποιεί έπιφέρη τον θάνατον τοΰ θύματος, έστω καί χωρίς νά άποβλέπη εις 
αύτό τό αποτέλεσμα ό έγκληματίας. Οί ένορκοι μετά σύσκεψιν 0,45 λεπτών τής 
ώρας άπεφάνθησαν δτι πάντες οί κατηγορούμενοι είναι ένοχοι έκ προθέσεως άν- 
θρωποκτονίας. Οί Geraghty καί Jenkins κατεδικάσθησαν εις θάνατον, ή αιτησίς 
των χάριτος άπερρίφθη καί τήν 19-9-47 έξετελέσθησαν. 'Ο Holt, άνήλικος ών, ένε- 
κλείσθη εις αναμορφωτήριου.

Οί άστυνομ ικο ΐ πού μ ελετο ύν  σ υ ν ε χ ώ ς  π ρ ο σ φ έρ ο υν  
μεγάλη υπηρεσία στήν κ ο ιν ω ν ία  κ α ί σ τό ν  έα υτό  τ ο υ ς .

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ» σας δ ίνο υ ν  έκ λ εκ τή  
πνευματική  τ ρ ο φ ή .



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μ ΙΑ Σ ΕΜ Ν Η  Τ Ε Λ Ε Τ Η  Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΣΧΟ ΛΗΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗ 
Ε ΙΣ Ο Λ Ο  TON NEON ΛΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜ ΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α'. κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Αΐ ΑΣΤΤΝΟ ΜIΚ A I ΣΧΟΛΑΙ, οσάκις πρόκειται νά απασχολήσουν τάς στή- 
λας αύτάς μέ τάς ποικί?\ας εκδηλώσεις των, φέρουν πάντοτε εις τον γράφον- 
τα  μίαν ιδιαιτέραν συγκίνησιν διότι έφοίτησε καί εις τάς τρεις Σχολάς του θαυμα
στού αστυνομικού φυτωρίου, ήγάπησε καί κατενόησε τό μέγα έργον πού έπιτελεϊται 
εκεί, καί άπό δημοσιογραφικής σκοπιάς προσεπάθησε νά έμβαθύνη περισσότερον 
παντός άλλου εις την εύρυτάτην πνευματικήν καλλιέργειαν πού παρέχεται κατά τά 
τελευταία τουλάχιστον έτη.

’Απέκτησαν παράδοσιν αί Σχολαί μας επί των ποικίλων επιστημονικών καί 
τεχνικών γνώσεων πού απαιτούνται διά σύγχρονον άστυνομικόν. Τελευταίως όμως, 
εϊναι αλήθεια ότι ή παράδοσις αύτή διηυρύνθη τά μέγιστα καί έλαβε νέους προσα
νατολισμούς. Βαθύταται τομαί έπηνέχθησαν προς τήν πλευράν τής ψυχοπνευματι- 
κής άναπτύξεως των δοκίμων, προς τήν διάπλασιν τού ήθους καί τού χαρακτήρος 
των καί, το κυριώτερον, προς τήν πλέον άνετον, τήν πλέον πολιτισμένην διαβίωσίν 
των. Συνετέλεσαν προς τούτο ικανώτατα στελέχη πού άνέλαβον τήν διοίκησιν, άλ- 
λά καί ή άπόκτησις — έπί τέλους! — οικήματος εύπρεπεστάτου καί πληροΰντος 
όλους σχεδόν τούς όρους εκπαιδεύσεως καί διαμονής των δοκίμων. Καί τά άποτε- 
λέσματα, οφθαλμοφανή διά πάντα καλόπιστον καί έχοντα τήν ικανότητα κρίσεως, 
κατεφάνησαν εις όλην τουν τήν έκτασιν κατά τάς διαφόρους φάσεις έκπαιδεύσεως 
καί παντοίων έκδηλώσεων τού προσφάτου παρελθόντος.

'Οπωσδήποτε, μέ τήν έναρξιν τού νέου εκπαιδευτικού έτους 1965 - 1966, ή 
λαμπρά παράδοσις όχι μόνον θά συνεχισθή άλλα καί θά λάβη νέας, πλέον εύρείας 
διαστάσεις. Τό εϊδομεν αύτό κατά τήν σεμνήν τελετήν τής 2 ’Οκτωβρίου έ.έ. έπί τή 
εΐσόδω 42 νέων δοκίμων 'Υπαστυνόμων καί 65 νέων δοκίμων Άρχιφυλάκων, το 
ήκούσαμεν άπό υπεύθυνα χείλη καί εϊμεθα βέβαιοι περί τής πραγματώσεώς του. 
Δεν έχομε λοιπόν παρά νά εύχηθώμεν έκ βάθους καρδίας αΐσίαν τήν πραγμάτωσιν 
τού μεγάλου σκοπού, εις τούς νέους δέ βλαστούς άρίστας επιδόσεις κατά τον χρό
νον τής φοιτήσεώς τιυν.

* *

Σ ε μ ν ή  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ή τελετή τής 2 ’Οκτωβρίου 
1965, έλαβε χώραν εις τήν έν Άμαρουσίω Σχολήν ’Αξιωματικών μας τήν 
ΊΙην ώραν καί ίερουργοϋντος τού Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ. Ε. Έ- 
λευθεριάδου. Κατ’ αυτήν παρέστησαν, έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς — τού οποίου ιδιοκτησίαν άποτελεΐ 
τό ώραιότατον κτίριον τής Σχολής — αί κ. Σ. Κατσιβαρδάκου, Α. Κυπριώτου, Α. 
Ίωάννου κ. Ρ. Κασάπη, έκ μέρους δέ τής αστυνομικής ηγεσίας οί Διευθυνταί κ. 
Δ. Βασιλάκος, Δ. 'Υφαντής, Ν. Βερελής, Κ. Τασιγιώργος καί Α. Στρατής. Έκ μέ
σους τού προσωπικού τής Σχολής παρέστησαν ό Διοικητής κ. Π. Λυκούσης, ό 
'Υποδιοικητής κ. Κ. Πολίτης, ό Κοσμήτωρ κ. Λ. Παπαθανασίου, ό Διοικητής τής
Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. Α. Ντουφεξής καί άπαντες οί 'Υπαστυνόμοι - έκπαιδευ- 

/ται.
Τό πέρας τού αγιασμού διεδέχθη εμπεριστατωμένη ομιλία τού Διοικητοΰ 

τών Σχοίνών, Α στυνομικού Διευθυντού Α. κ. Π. Λυκούση, ή οποία χαρακτήριζε-
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ται άπό τδ πλήθος των υγιών παραινέσεων πρδς τούς δοκίμους άλλα καί πάντα 
αστυνομικόν. Είπεν δ κ. Π. Λυκούσης πρδς τούς εύτυχείς νικήτας τώ>ν προσφάτων 
διαγωνισμών :

« Νέοι δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες,
» Μέ σφρίγος νεανικόν, μέ ιδανικά καί φιλοδοξίας άλλα καί μέ τάς εύλογίας 

τής Εκκλησίας, είσέρχεσθε σήμερον εις τήν Σχολήν.
»Ή  χαρά σας, ζωγραφισμένη εις τήν ύπερήφανον οψιν σας, είναι μεγάλη άλ

λα καί άπολύτως δικαιολογημένη. Διότι έπετύχατε, μετά συνεχή καί άγωνιώδη 
προσπάθειαν μελέτης, νά άξιοποιήσετε τούς κόπους σας.

» Σας συγχαίρομεν θερμώς διά τήν επιτυχίαν σας καί σάς εύχόμεθα τδ «κα 
λώς ήλθατε» εις τήν Σχολήν μας.

» Καλώς ήλθατε νέοι δόκιμοι εις τδ πνευματικόν τούτο 'ίδρυμα, εις τδ όποιον 
καλλιεργείται τδ πνεύμα καί χαλκεύεται τδ ήθος καί ή άρετή.

» Καλώς ήλθατε εις τδ φυτώριον αύτδ τού ’Αστυνομικού Σώματος, έκ τού 
οποίου άντλεΐ συνεχώς τδ Σώμα νέον αίμα καί νέας δυνάμεις.

» Καλώς ήλθατε εις τήν Σχολήν, ή όποια έχει πλέον μίαν υψηλήν παράδοσιν, 
τήν όποιαν έδημιούργησαν μέ τήν άκαταπόνητον εργατικότητα των, τήν πίστιν τω ν, 
τδν ένθουσιασμόν των καί τήν έπιμέλειάν των όσοι επί μίαν 27ετίαν υπηρέτησαν 
εν αύτή καί έφοίτησαν. Καί είναι πολλοί καί εκλεκτοί οι άποφοιτήσαντες. ’Αποτε
λούν τδ σύνολον σχεδόν τών ύπηρετούντων ’Αξιωματικών, άρκετοί των οποίων κα
τέχουν σήμερον ήγετικάς θέσεις.

» Νέοι δόκιμοι,
»'Η ’Αστυνομία στρέφει πρδς ύμάς έλπιδοφόρα βλέμματα. Είσθε οί νέοι βλα

στοί τού ’Αστυνομικού δένδρου.
» Προορίζεσθε διά τδν βαθμόν τού 'Υπαστυνόμου καί τού Άρχιφύλακος, διά 

τάς κυριοοτέρας δηλαδή βαθμίδας τού Σώματος. Σείς κυρίως θά στηρίξετε τδ οι
κοδόμημα πού λέγεται ’ Α στυνομ ία  Π ό λ ε ω ν ,  τδ πολιτισμένον αύτδ Σώμα 
μέ τούς εύγενείς αγώνας καί τάς πολλαπλάς θυσίας του διά τήν έμπέδωσιν τής τά- 
ξεως καί τής άσφαλείας καί τάς ύψηλάς παραδόσεις του.

«Άντιλαμβάνεσθε κατόπιν αύτών τδ ίερδν χρέος σας. Τδ χρέος σας έναντι 
τής βαρείας κληρονομιάς, τδ χρέος σας όπως φανήτε άντάξιοι τής άποστολής σας 
καί τών προσδοκιών τού Σώματος, τής κοινοονίας καί τής Πατρίδος.

)) Είναι άνάγκη επιτακτική όπως, μέ τήν φιλότιμον προσπάθειάν σας καί τήν 
εύγενή άμιλλάν σας άποκτήσετε έν τή Σχολή όλα εκείνα τά  ήθικά, ψυχικά, πνευμα
τικά καί σωματικά έφόδια, διά νά καταστήτε τέλειοι βαθμοφόροι.

» Δέν επιτρέπεται νά εμφανίσετε ούδέ τήν έλαχίστην άδιαφορίαν, διότι άνή- 
κετε είς τήν Πολιτείαν καί έκτελεΐτε μεγίστην άποστολήν.

» Τδ Κράτος υποβάλλεται είς μεγάλας δαπάνας διά τήν έκπαίδευσίν σας καί 
άπαιτεΐ, ως είναι φυσικόν, πλήρη έκ μέρους σας άνταπόκρισιν. ’Από τούς νέους 
τδ ’Έθνος αναμένει μίαν δημιουργικήν έξόρμησιν. ’Έχετε πάντοτε ως σκοπόν σας 
τδ «αίέν άριστεύειν» τού 'Ομήρου.

» Είς ένα στοργικόν, πατρικόν καί πολιτισμένο» περιβάλλον καί ύπδ άνέτους 
καί ύγιεινάς συνθήκας, χάρις είς τδ ύπδ τού 'Ομίλου Κυριών Φίλων Α στυνομίας 
Πειραιώς, μέ Πρόεδρον τήν Έρίτιμον Κυρίαν Άθηνάν Δηλαβέρη άνεγερθέν μεγα
λοπρεπές τούτο κτίριον, θά συντελεσθή ένα έργον υψηλής καί πολυσχιδούς έπιμορ- 
φώσεώς σας, όπερ θά ώφελήση καί ύμάς, άλλά περισσότερον τήν υπηρεσίαν καί 
τδ Έθνος.

» Η Διοικησις, οι ’Αξιωματικοί τής Σχολής καί οί διακεκριμένοι Καθηγηταί 
σας δέν θά φεισθώσι χρόνου καί κόπου διά τήν έπιτυχίαν τού σκοπού αύτου.

»Άλλά ή επιτυχία δέν δύναται νά συντελεσθή, όπως τήν έπιδιώκομεν, άν



Μια σεμνή τελετή εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών μας 945

σείς δεν βοηθήσετε μέ δλας σας τάς δυνάμεις : πνευματικάς, ψυχικάς και σωματι- 
κάς.

« ’Α παιτείτα ι άμεσος, πλήρης και ταχεία προσαρμογή δλων προς τούς Κα
νονισμούς καί το πνεύμα τής Σχολής.

)) Χρειάζεται ταχύτης, προθυμία, ενθουσιασμός, πίστις, επιμέλεια, πειθαρχία, 
καλή διάθεσις.

» ’Έ τσι θά δημιουργηθή ένας ρυθμός, ένας τέλειος ρυθμός λειτουργίας τής 
Σχολής, όπως πάντοτε.

- «'Ό ταν ό καθείς διοικών καί δίοικούμενος έχει πλήρη γνώσιν και ίδια συναι- 
σθησιν των υποχρεώσεων του καί φροντίζει νά είναι συνεπής προς αυτας, το ερ- 
γον καθίσταται εϋκολον, άνετον καί εύχάριστον καί τα πάντα διέπει πλέον ο αμοι
βαίος σεβασμός, δστις άποτελεί τήν βάσιν τής ουσιαστικής πειθαρχίας καί πάσης 
προόδου καί επιτυχίας.

» Εις τήν Σχολήν ή πειθαρχία θεωρείται αύστηρά καί τυπική. ’Ίσως μερικά 
πράγματα' φαίνονται ύπερβολικά. ’Έχουν όμως δλα τό βαθύτερον νόημά τους, 
δηλαδή νά μάς εθίσουν εις τήν τάξιν, τήν εργατικότητα, τήν ταχύτητα, τήν ακρί
βειαν, τήν συνέπειαν, τήν υπομονήν καί επιμονήν κ.λ.π. Μη σάς διαφεύγει οτι δια 
νά καταστήτε ικανοί νά διοικήσετε πρέπει πρώτα νά μάθετε νά διοικήσθε.

« ’Ά  ρ χ ε σ θ α ι μ α θ ώ ν ά ρ χ ε ι ν έ π ι σ τ ή σ ε ι », έλεγον οί αρχαίοι 
ήμών πρόγονοι.

«Έπιδοθήτε μέ ζήλον, άφοσίοοσιν καί ενθουσιασμόν εις τήν παρακολούθη- 
σιν των διδασκόμενων έν τή Σχολή μαθημάτων. Ούτω πως θ’ αποκτήσετε πλούτον 
γνώσεων, τον όποιον δεν δύναται νά σάς προσφέρη εις τόσον βαθμόν ούδεμία άλλη 
Α νώτερα καί Ά νω τάτη  Σχολή. Ο Αστυνομικός και δη ο βαθμοφόρος πρεπει να 
είναι Πανεπιστήμων.

)) Σκοπός τής Σχολής δεν είναι μόνον ή παροχή πνευματικής μορφώσεως, 
άλλά προ παντός ή δημιουργία χαρακτήρων, ώς άρμόζει εις "Ελληνας ’Αξιωματι
κούς καί βαθμοφόρους. Μόρφωσις άνευ ήθους καί χαρακτήρος καθίσταται επικίνδυ
νος καί, οπωσδήποτε επιζήμια.

» Κύριοι δόκιμοι,
» Σάς παρέχεται μία ευκαιρία νά προσπαθήσετε ν’ άποβάλλετε τυχόν υπάρ

χοντα παρ’ ύμΐν ελαττώματα, κακας εξεις και συνήθειας. Φροντίσατε \><ζ εχετε αρ
κούντως άνεπτυγμένον τό «γνώθι σ’ αύτόν», ώστε νά δύνασθε νά διακρίνετε τά προ
τερήματα καί τά μειονεκτήματά σας.  ̂ , , ,

« Χαλκεύσατε ίσχυρους δεσμούς μεταξύ σας, δεσμούς φιλίας, αγαθής και 
έκτιμήσεως καί άναπτύξατε τήν καλώς έννοουμένην άλληλεγγύην. Μή ξεχνάτε ότι 
αί αναμνήσεις έκ της Σχολής, καλαι η κακαι, διατηρούνται εφ ορού ζωής. ^

» Σέβεσθε τούς άνωτέρους σας καί τούς Καθηγητάς σας, εστε ευγενεΐς, ευ
πρεπείς καί πολιτισμένοι εις τάς μεταξύ σας σχέσεις, εκτιμάτε δέ καί αγαπάτε 
πάντοτε τούς κατωτέρους σας.

«Έ στέ συνετοί καί ειλικρινείς καί άποφεύγετε τάς μεμψιμοιρίας καί τάς μι
κρότητας. ’Επιθυμώ όπως τάς σκέψεις σας καί τάς πράξεις σας έν τή Σχολή διέ- 
π η  καί κατευθύνη άνοοτέρα περί καθήκοντος άντίληψις καί γενικώς συνείδησις βα
θμοφόρου Σχολής. s , , , ,

« Παραμερίσατε τυχόν ύπαρχούσας άτομικάς σας δυσχέρειας και ατενίσατε
μέ ενθουσιασμόν καί π ίστιν προς το μέλλον.

« ’Αγαπητοί μου δόκιμοι,  ̂ ,
)> Αέν παραγνωρίζω το γεγονος, οτι η εν τη Σχολή εκπαιδευσις απαιτεί εν ια- 

σιν πνεύματος, ψυχής και σώματος,- ετμμονην και υπομονήν. Δεν πρεπει να ςεχνατε 
όμως, ότι τ ’ άγαθά κόποις κτώνται. Τότε δέ έχουν καί τήν μεγάλην άξίαν των. Ό
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Αρισ ϊοτέλης ελεγεν : « Τ ή ς π α ι δ ε ί α ς  α ί  μ έ ν ρ ί ζ α ι π  ι κ ρ α ί, ο ί 
δ έ κ α ρ π ο ί  γ λ υ κ ε ί ς » .

)) Απο σήμερον αρχίζει δι’ εσάς νέον στάδιον, νέα εποχή, νέος προορισμός 
§ιά τήν ζωήν σας. Ό χρόνος έκπαιδεύσεώς σας συντόμως καί χωρίς νά τό άντιλη- 
φθήτε θά παρέλθη. εξερχόμενοι δέ τής Σχολής πλήρεις πνευματικών καί ήθικών εφο
δίων θά αίσθάνεσθε υπερήφανοι διά τήν έξέλιξίν σας καί τό μέλλον σας καί πλή
ρως ικανοί προς άντιμετώπισιν οίωνδήποτε περιπτώσεων.

)) Οί νεαροί Σπαρτιάται, κατά τήν άρχαιότητα, έλεγον αδοντες έν χορω προς 
τους μεγαλύτερους των : «α μ ε ς  δε γ ’ ε σ ό μ ε θ α  τ  ο λ λ ω κ ά ρ ρ ο ν ε ς )), 
ήμεϊς δηλαδή θά γίνωμε πολύ καλύτεροι άπό εσάς.

» Με την πεποιθησιν δτι καί σεις κατέχεσθε άπό τήν άπόφασιν ού μόνον νά 
φθάσετε, άλλά καί νά υπερβάλλετε παλαιοτέρους συναδέλφους σας εις τό ήθος καί 
τήν μόρφωσιν, ώς τό άπαιτεΐ ή Πατρίς καί αί Έλληνοχριστιανικαί παραδόσεις, 
χαιρετίζω καί πάλιν μέ χαράν καί στοργήν πατρικήν τήν εις τήν Σχολήν είσοδόν 
σας καί σας εύχομαι δύναμιν, υγείαν καί πλήρη επιτυχίαν εις τήν ολην έκπαίδευσιν».

ϊ{ί :»«

Τ '
Α ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ των παρισταμένων, ζωηρά καί παρατεταμένα, 

έκάλυψαν τό τέλος του λόγου του -κ. Π. Λυκούση. Έπηκολούθησε μετά ταϋτα μι
κρά δεξίωσις εις τήν αίθουσαν τελετών τής Σχολής καί ή τελετή έληξε μέ τάς πλέον 
άγαθάς των έντυπώσεων.

Αί στήλαι μου εύχονται καί πάλιν άρίστας επιδόσεις καί δύναμιν. ψυχοπνευ- 
ματικήν καί σωματικήν εις τούς νέους δοκίμους. Τό «  α ίέν  ά ρ ισ τεύ ε ιν  »  άς 
τούς άκολουθή πάντοτε καί εις ολην τήν άστυνομικήν των σταδιοδρομίαν.

Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ

Μέ τή μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας και έτσι 
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς 

αστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.



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

*Υπό του κ. Ν. Α.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ η Ελένη Ροδίτου, πού την παρέσυρε, στην όδό Αχαρνών, 
τα ξ ί μέ οδηγό τον Γ. Μάνο

ΝΕΚΡΟΣ ο I. Καλιτσης, οδηγός βέσπα.ς καί τραυματίας ή συνεπιβάτιδά 
του Μ. Βαμβακούση, όταν συνεκρούσθη μέ φορτηγό, στο 68 χιλ. της όδοΰ Άθη- 
νών-Σουνίου.

ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Θεοδώρου, όταν, στην Κάτω Βούλα, έπεσε από τό ποδήλα
τό του.

ΝΕΚΡΟΣ ό Υ. Μεταλιώτης, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο συνεκρού
σθη μέ Ι.Χ. αυτοκίνητο, πού ώδηγοΰσε ό ’Ιταλός γιατρός Ρ. Μπαλαρότο.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ οί έπιβάτες μοτοποδηλάτου Δ. καί Κ. Νικολαίδης, όταν 
τούτο, στά Καμμένα Βούρλα, έπέπεσε κατά ρυμουλκουμένης άπό ποδήλατο βεν
ζινακάτου.

ΝΕΚΡΑ ή Α. Πασχάλη, όταν άνετράπη τό ημιφορτηγό στο όποιο έπέβαι- 
νε, στην οδό Σοφάδων-Καρδίτσης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ σοβαρά ό Ν. Τζίτζικας, Μ. Τσουροδιακόπουλος καί Μ. Πα- 
παδάκης, όταν τό φορτηγό τους κατεκρημνίσθη σέ χαράδρα βάθους 15 μέτρων, 
στά Χανιά.

ΝΕΚΡΟΙ οί ’Αμερικανοί στρατιώτες Τ. Ντόλεζαλ καί Λή Γουΐλκος, πού 
έπέβαιναν βέσπας, όταν συνεκρούσθησαν μέ τό φορτηγό Ι.Χ. 17315, πού ώδηγοΰ- 
σε ό Δ. Άργυρόπουλος, κοντά στο ’Αεροδρόμιο Έλευσΐνος.

ΝΕΚΡΟΣ ό Π. Μπεκίρης, πού τον παρέσυρε, στην όδό Φιλελλήνων-Πει- 
ραιώς, λεωφορείο μέ οδηγό τον Ή λία Μπουρτζή.

ΝΕΚΡΟΣ ό X. Χολέβας, οδηγός έλκυστήρος, όταν άνετράπη, στο χωριό 
Μ ελισσιώτικα καί τραυματίες 2 συνεπιβαίνοντες αυτού.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ θανάσιμα ό Κ. Περατικός, οδηγός τρικύκλου μο
τ ο σ α κ ό ,  όταν τούτο άνετράπη, στήν όδό Πειραιώς-Σκαραμαγκά.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 18 σέ σύγκρουσι τροχιοδρομικοΰ οχήματος τής ΕΗΜ καί 
φορτηγού, στήν διάβασι Ν. Τκονίου καί Πειραιώς. Αιτία ή υπερβολική ταχύτης 
τού ©ορτηγοΰ πού έπεσε μέ σφοδρότητα πάνω στο τράμ.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 5, ήτοι οί Γ. Τζώρτζης, Α. Καλκάνης, Β. Τσαμαλής, Α. 
Άβδής καί Θ. Γιαλακίδου, όταν συνεκρούσθησαν, λόγω αποτόμου στάσεο^ς τού 
αυτοκινήτου στο όποιο έπέβαιναν, κατά την πορεία τους προς 'Αλμυρό Βόλου.

ΝΕΚΡΟΣ ό I. Ζήσης καί τραυματίες 15, όταν ?^εωφορεΐο καί φορτηγό συν- 
ε κ ο ο ύ σ θ η σ α ν ,  στήν διασταύρωσι των οδών Λαρίσης-Ζηλευτής.

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Μανος, ετών 13, τον όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ. 11062, στήν 
Βούλα. Ό  οδηγός συνελήφθη.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Δελής, όταν άνετράπη ό άνελκυστήρας πού ώδηγοΰσε, στο 
Μακουχώρι Δομοκοΰ.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Α. Σκουφής, τον όποιο παρέσυρε τό Ι.Χ. 
122870, μέ οδηγό τον Ν. Άγώρση, στά διόδια Τρισγάνας Λαμίας.
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ΝΕΚΡΑ η Δήμητρα Γιαννάκη, δταν τδ Ι.Χ. 135538, του οποίου έπέβοανε 
και το ωδηγοΰσε ό γυιός της καί τραυματίες τά τέσσερα παιδιά της, δταν τούτο, 
λόγω υπερβολικής ταχύτητος, συνεκρούσθη μέ πούλμαν πού επίσης έτρεχε μέ τα 
χύτητα, στο 72 χιλ. τής εθνικής οδού Άθηνών-Κορίνθου, παρά τούς 'Αγίους Θεο- 
δώρους.

ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Λειβαδιώτης, ετών 23, δταν τδ Ι.Χ. αύτοκίνητό του έκρη- 
μνίσθη σε χαράδρα βάθους 5 μέτρων, έξω άπδ τδ χοοριό Καλύβες των Χανίο^ν.

ΝΕΚΡΟΣ ό Δ. Θεμιστοκλέους, στρατιώτης, δταν άνετράπη τδ στρατιωτι
κό αύτοκίνητο, τδ όποιο ώδηγοϋσε, στδ 66 χιλ. τής όδοΰ Θεσσαλονίκης-Σερρών.

ΝΕΚΡΑ ή Ελένη Καραδήμα καί τραυματίες 16, δταν λεωφορείο τής γραμ
μής Ναυπάκτου-Τερψιθέας, έπεσε σε γκρεμό, βάθος 100 μέτρων.

ΝΕΚΡΑ ή Ντίνα Άναστασοπούλου καί τραυματισμένα 7 άτομα, δταν συ
νεκρούσθη, στήν διασταύρωσι των οδών Κηφισοΰ-Λένορμαν, τδ Ι.Χ. 43579 μέ τδ 
ταξί 186779, τδ όποιο μετέφερε μια ασθενή μέ συνοδό τδ θύμα. 'Η σύγκρουσις 
αύτή προεκάλεσε καί την σύγκρουσι καί άλλου αύτοκινήτου μέ μοτοποδήλατο, πού 
έστάθμευαν στήν διαστάραυσι. Αιτίες ή παραβίασις τοϋ φωτεινού σηματοδότου άπδ
το ταξί.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ίίετής μαθητής X. Μανιάτης, πού ενώ έπέβαινε ποδηλάτου, 
παρεσύρθη, στδ Μεσολόγγι, άπδ Ι.Χ. μέ έπιβάτες Γάλλους περιηγητάς.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 15 επιβάτες τού λεωφορείου ύπ ’ άριθμ. 74878, δταν 
τούτο, έξω άπδ τούς 'Αγίους Θεοδώρους, μέ οδηγό τού φορτηγού τδν Γ. Καγκά- 
να, συνεκρούσθη μέ τδ φορτηγό ύπ’ άριθμ. 175026.

ΤΡΑΥΜΑΤΊΕΣ 6, δταν άνετράπη τδ ύπ’ άριθμ. 74961 λεωφορείο πούλ
μαν, ενώ έπιχειροΰσε νά περάση ιδιωτικό αύτοκίνητο, στδ 57 χιλ. τής εθνικής ο
δού ’Αθηνών-Κορίνθου. 'Ό οδηγός τού λεωφορείου Κ. Μωραίτης συνελήφθη.

ΝΕΚΡΟΣ ό άστυφύλαξ (τροχονόμος) Γ. Ντάβαρης, δταν ή μοτοσυκλέττα 
του συνεκρούσθη, στήν διασταύρωσι τών οδών Άχαρνών-Δεριγνύ, μέ τδ 111359 
πούλμαν μέ οδηγό τδν Δ. Φιλιππόπουλο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. ’Αθηναίος, οδηγός μοτοσυκλέττας καί τραυματισμένος σο- 
βαρώς ό επιβάτης αύτής Α. Μονάρδος, δταν συνεκρούσθη έξω άπδ τή Χαλκίδα μέ 
φορτηγό.

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Βλάχος, κτηνοτρόφος, ό όποιος παρεσύρθη στδ 2ο χιλιόμε
τρο τής οδού Καστοριάς-ίΔωρίνης άπδ τδ' 54456 φορτηγό μέ οδηγό τδν Ν. Πα- 
τάκη.

ΝΕΚΡΟΣ ό Κ. Τοπούζης, υπάλληλος ΔΕΗ, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν 
συνεκρούσθη στδ 40ο χιλιόμετρο τής οδού Άλεξανδρουπόλεως-Σουφλίου μέ τδ 
168633 φορτηγό μέ οδηγό τδν Κ. Καρβούνη.

ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ τής ’Ακτής Πρωτοψάλτη, παρά τδ κέντρον «Βράχος», 
έπεσε ό Δ. Παυλίδης, ετών 32, δταν αύτοκίνητο μέ όδηγδ τδν Χρ. Χαρίλαο, έτών 
19, πήγαινε άπδ άδέξιο χειρισμό έπάνω του.

ΝΕΚΡΟΣ Ά γγλος φοιτητής καί τραυματισμένος θανάσιμα συνεπιβάτης 
του, επίσης Ά γγλος φοιτητής, πού εύρέθησαν εντός τού ύπ ’ άριθ. ΚΜΕ αύτοκι- 
νήτου των, στήν γέφυρα Κρυονερίου. Ά πδ  τήν άνάκρισι βγαίνει τδ συμπέρασμα 
δτι έγινε σύγκρουσις μέ άλλο αύτοκίνητο πού έξαφανίσθηκε, έγκαταλείποντας τά 
θύματα. Αργότερα ό δράστης οδηγός Δ. Θηβαίος τού Ι.Χ. φορτηγού παρεδόθη 
καί άνέφερε δτι, λόγώ κοπώσεως, είχε σταθμεύσει παρά τήν γέφυραν Κρυονερίου, 
ενώ τούτο άπηγορεύετο, οπότε έπεσε πίσω του τδ αύτοκίνητο τών άλλων καί συν- 
ετρίβη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ σοβαρά τέσσερα άτομα, ή Σ. Σχινα, ό Θ. Γαϊτάνης, 
και δύο παιδιά, ήλικίας 9 καί 12 έτών, τά όποια παρέσυραν τροχοφόρα στδ δημό
σιο δρόμο Κορίνθου-Ναυπλίου-Άργους.
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ΝΕΚΡΟΣ δ Β. Κάσσης, ετών 40 καί τραυματισμένοι τρεις, δταν τδ Ι.Χ. 
33860 συνεκρούσθη μέ τδ φορτηγό Ι.Χ. 101197 παρά τδ Δαφνί εις τδ επιβατικό 
Ι.Χ. 33860, πού παρεξέκλινε τής πορείας του.

ΝΕΚΡΟΣ ό Π Παπαπαναγιώτου, οδηγός φορτηγού ψυγείου καί τραυμα
τισμένοι δύο, δταν τούτο συνεκρούσθη μέ φορτηγό, στην δδδ Άθηνών-Λαμίας.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ δέκα, δταν συνεκρούσθησαν λεωφορείο μέ οδηγό τδν Κ. 
Μαλιμπιζάκη καί ιδιωτικό Ι.Χ., στον Πειραιά.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 8 άτομα από τα όποια 3 σοβαρά (θανάσιμα), δταν 
τό 109535 πούλμαν παρεξέκλινε τής πορείας του, στο 10 χιλιόμετρο τής οδού Λα- 
μίας-Λαρίσης καί έ'πεσε πάνω σέ βράχο.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Αοΰρος, πού παρεσύρθη άπό τό Ι.Χ. 123635, μέ οδηγό τον 
Γ. Οΐκονομίδη, ό όποιος συνελήφθη. Τό δυστύχημα έγινε στο δρόμο προς τό Δαφνί.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ό Δημήτριος Άδάμ, οδηγός τού Ι.Χ. 115302, ό πατέρας 
του, ή μητέρα του καί ή αδελφή του, δταν τό αυτοκίνητο, στο 28 χιλιόμετρο τής 
οδού Άθηνών-Θηβών, παρεξέκλινε τής πορείας του καί άνετράπη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ 3 άτομα, οΐ οδηγοί Κ. Μαγκατάσης (λεωφορείου) 
καί Κλ. Μαρίνης επιβατικού Ι.Χ. καί ό πεζός Ν. Καραγιάννης, δταν τα οχήματα 
συνεκρούσθησαν στον Πειραιά.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά 3 καί μέ έγκαύματα οί Ε. Χατζηκώστας, 
ό αδελφός του καί ό Λ. Αεοντίου, δταν τό ύπ’ άριθμ. 49950 αύτοκίνητο ψυγείο ά
νετράπη, στο 61 χιλιόμ. τής εθνικής οδού πλησίον των Σερρών.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 4 άπό τροχαία δυστυχήματα στην Θεσσαλονίκη. Ό ένας 
Ε. Παχόγιαννης σοβαρώτατα.

ΝΕΚΡΑ ή Μ. Καλαϊδοπούλου δταν φορτηγό μέ οδηγό τον Ν. Απέργη, κα
τεβαίνοντας την όδό Κλεάρχου μέ σβησμένη μηχανή, έπαθε τά φρένα, οπότε τό 
όχημα μέ ορμή έ'πεσε πάνω στον μανδρότοιχο τής αυλής τού θύματος, τον γκρέ
μισε καί προκά?^εσε τον θάνατο τής νοικοκυράς, πού εκείνη την στιγμή πότιζε τά 
λουλούδια της.

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Προβατάς, οδηγός μοτοσυκλέττας, δταν συνεκρούσθη, παρά 
τό Δαφνί, με'τό  9452 φορτηγό. Τραυματίας καί δ συνεπιβάτης στήν μοτοσυκλέτ- 
τα Π. Γαλάνης.

ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Κ αλαβρής, οδηγός φορτηγού καί τραυματισμένοι δέκα, δταν 
τό φορτηγό Δ.Χ. 176835, τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύτητα, στο 32 χιλιόμ. τής 
όδοϋ Άθηνών-Λαμίας, θέλησε νά προσπεράση ιδιωτικό, οπότε συνεκρούσθη μέ 
άντίθετα ερχόμενο φορτηγό. Τό ένα φορτηγό άπό τή σύγκρουσι έκλεισε τό δρόμο, 
οπότε πούλμαν, πού πήγαινε προς τήν ’Αθήνα, έπεσε πάνω του μέ τά τρομακτικά 
αποτελέσματα σέ θύματα.

ΝΕΚΡΟΣ ό Γ. Στρατηγόπουλος τον όποιο παρέσυρε, στήν όδό Λένορμαν, 
σκούτερ πού έ'τρεχε μέ υπερβολική ταχύτητα καί τραυματίας σοβαρά δ δδηγός 
τού σκούτερ Φ. Γκιζελής, 16 έτών.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τρεις δταν μοτοσακό παρέσυρε τον Ε. Καραμανώ- 
λη καί κατόπιν άνετράπη καί έτραυματίσθη δ δδηγός Ν. Γερολυμός καί ή συνεπι- 
βαίνουσα σύζυγός του Μαρία.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ πέντε σέ τροχαία ατυχήματα, στήν ’Αθήνα, μεταξύ των 
όποιων καί ή Δανίς περιηγήτρια ’Τσγκε καί δ Γερμανός Φόστερ Κλάους.

ΝΕΚΡΟΣ ό Σ. Κουνελάκης, έτών 19, μαθητής, δδηγός μοτοποδηλάτου, 
πού συνεκρούσθη μέ φορτηγό στον Κορυδαλλό (διασταύρωσι όδών Κοραή-Πυθα- 
γόρου).

ΝΕΚΡΟΣ ό Χρ. Γιαννούλης, πού κατέβηκε έν κινήσει άπό φορτηγό πού κα
τόπιν άδειας έκαμε συγκοινωνία, στήν όδό Σουνίου-Κορωπίου, παρά τό 37 χιλιόμ.
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ΤΡΑΊ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Ε. Γαλανόπουλος, έπιβάτης μοτοποδη-
” Α. 439 άμερικακνιό αυτοκίνητο, στην όδδ Βούρ-λάτου, όταν συνεκρούσθη μέ τδ 

βαχη.
ΤΡΑΙ ΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Γ. Ζακυνθινός, πού 

όδδ Πατησίων, τδ ΞΑ 2395 τής ’Αγγλικής Πρεσβείας.
rov παρεσυρε, στην

ΝΕΚΡΟΣ ό Λ. Καλαμαρής, δταν τδν παρέσυρε τδ Ι.Χ. μέ όδηγδ τδν Γερ
ό Π. Pnvvr/r m-mi Λ — -μανο Π. Ρογκιτ, στην όδδ Κατερίνης-Λαρίσης.

, ΝΕΚΡΟΣ  ̂ο Σ. Παντης, οδηγος μοτοποδηλάτου, δταν τούτο συνεκρούσθη 
Ρεν φορτηγά, στο 50 χιλ. τής όδοΰ Τριπόλεως-Κορίνθου. Έτραυματίσθη σοβαρά 
και ο συνεπιβάτης Κ. Μπούλμενης.

,/ΝΕΚΡΟΣ ο Ν. Νικολόπουλος καί τραυματισμένος ό συνεπιβάτης ΓΙ. Μέγ- 
γας, όταν η μοτοσυκλεττα που ωοηγοΰσε ό πρώτος συνεκρούσθη μέ λεωφορείο παρά 
τ /jv θεσι « Ιτιές», στην όδδ Πατρών-Πύργου.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ τέσσαρες, οί Β. Τσαρούχης, Μ. Σταθέας, Α. Σ 
γεντης και Δ. Μαρούγκης, δταν ή μοτοσυκλέττα πού έπέβαινον άνετράπη 
λεωφόρο Κηφισίας.

ΤΡΑΙ ΜΑΤΙΕΣ πεντε, οί I. ΓΙαπαδάκης καί ή σύζυγό

αρ-
στά,ν

, ----- -, "ου, οί Ευάγγελος
και Ριτα Πάνου και ό Ν. Βαμβακούρης, δταν τά δύο Ι.Χ. 134080 καί 141209 συν- 
εκρουσθησαν ^στην Φιλοθέη μέ συνέπεια, έκτδς τού τραυματισμού, καί την έκρη- 
ςι πυρκαίάς απο την όποια έκάη τδ ένα Ι.Χ.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ σοβαρά ή πεζός Ά λ. Μήτσου πού μετεφέρθη στδ νο
σοκομείο και απεθανε. Την τραυμάτισε στην 'Αγία Παρασκευή άσυνείδητος όδη- 
γος αυτοκίνητου, ο όποιος την έγκατέλειψε. Παρεδόθη αργότερα μόνος του στην 
αστυνομία.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ σοβαρά οί Α. Λούρος, ή γυναίκα του Μαρία καί ό Α. 
Λαίδης που επεβαιναν μοτοσυκλέττας, ή όποια άνετράπη στην Φιλαδέλφεια.

ΦΩΤΙΑ ̂ πήρε το ταξί 19303, στην λεωφόρο Συγγροΰ, λόγο» βραχυκυκλώ
ματος και θα εκαίετο γιατί δεν είχε πυροβεστήρα. Εύτυχώς περνούσε άπδ έκεΐ π ε
ριπολικά τής αστυνομίας πού έσβησε τή φωτιά μέ τδν πυροσβεστήρα του.

ΝΕΚΡΑ  ̂ η X. Ρωμανού, ετών 73, την όποια παρέσυρε, στδ Ν. Φάληρο, 
στρατιωτικό αυτοκίνητο μέ όδηγδ τδν στρατιώτη Σπέντζο.

ΝΕΚΡΟΣ άτομο άγνωστου επωνύμου, τδ όποιο διεμέλισε οίκτρά, στην όδδ 
Αχαρνών-Σεριφου, τδ Ι.Χ. 114486 τού όποιου ό οδηγός έγκατέλειψε τδ θύμα καί
ετραπη εις φυγήν. Έξηκριβώθη οτι ήταν ό Π. Κουτζέλας, ετών 22 καί καταζητεί
ται.

ΝΕΚΡΟΣ ό μοτοποδηλάτης Κ. ΙΙαπαδάκης, ετών 26, δταν τούτο συνεκρού- 
σθη με το Δ.Χ. 37073 λεωφορείο, στην διασταύρωσι των οδών Γ' Σεπτεμβρίου 
και Μάρνη. Ιπαίτιος ό οδηγός τού λεωφορείου πού έτρεχε μέ ύπερβολική ταχύ
τητα. Συνελήφθη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ σοβαρά οί Α. Κοκλάκτι, Κ. Τσενοπούλου. Α. Ζω-

συνελήφθη.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ό οδηγός X. Νικο) ̂ 0. u/ ̂ υ ι υ. / wVJ IUAIj 

κρουσθη, στήν διασταύρωσι τών οδών ’Ασκληπιού καί Άραχώβης μέ τδ ταξί 4667. 
Iπαιτιος ό οδηγός τού ταξί Σπανέλος πού συνελήφθη. ’ jy. 4.

οταν το αυτοκίνητο συνε-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) ]II

Τ ο π ω ν υ μ ικ ά  τ ω ν  οδών ’Α θη νώ ν  κ α τ ’ α λφ α β η τικ ή ν  σειράν.

Ν ικοδήμου Ν α υά ρχ ου .
Πάροδος τής όδοΰ Φιλελλήνων 14, άπέναντι στή Ρωσική εκκλησία.
Ό  Κωνσταντίνος Νικόδημος, Ψαριανός αγωνιστής τής έλληνικής Έπανα- 

στάσεως, έπυρπόλησε τουρκική κορβέτα μεταξύ Καραμπουρνοϋ καί Μυτιλήνης (24 
Σεπτεμβρίου 1829). Μετά την άπελευθέρωσι, παρέμεινε στο Ναυτικό καί προή- 
χθη στο βαθμό του υποναυάρχου. Έξελέγη μέλος του Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας καί γερουσιαστής, έγινε δέ πολλές φορές υπουργός των Ναυτικών.

Ν ικολα ΐδη  Ρ ή γ α .
Πάροδος τής οδού Α γίου Δημητρίου-'Όπλων, κοντά στον «"Αγιο Δημήτριο 

-'Ό πλων» των «Τριών γεφυρών».
Ό  Ρήγας Νικολαΐδης (1856-1928), καθηγητής τής πειραματικής φυσιολο

γίας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών (1899-1926) καί ’Ακαδημαϊκός (1926), έγρα
ψε αξιόλογα τής ειδικότητάς του έ'ργα.

Ν ικο λάο υ  Κ ω σ τ ή  .
Πάροδος τής όδοΰ Μεναίχμου 2, στον «"Αγιο Παντελεήμονα» ’Ιλισού.
Ό  Κωστής Νικολάου, "Ελλην βαθύφωνος, ένεφανίσθη στά μεγαλύτερα λυ

ρικά θέατρα τής ’Ιταλίας κ.ά. Τό 1924 έγινεν υποδιευθυντής του Ωδείου ’Αθη
νών, όπου καί παρέμεινε μέχρι τό 1930. ’Αποχωρώντας άπό τό Ωδείο, συνέστη
σε την «Ω δικήν καί Μελοδραματικήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών».

Ν ικ ο λ ο ύ δ η .
Πάροδος τής όδοΰ Μπαϊρακτάρη 12, άπέναντι στις Σχολές Χωροφυλακής.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη ιστορική οικογένεια τής Κυδωνιάς 

τής Κρήτης, τής οποίας τά μέλη : Γεώργιος, ’Ιωάννης καί Νικόλαος, προσέφε- 
οον σημαντικές υπηρεσίες καί πριν καί μετά τήν Έπανάστασι του 1821, μέχρι τό
1878.

Ν ικ ο μ ά χ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Χερσίφρονος 30, κοντά στήν νοτία πλευρά του Α' νεκρό- 

Τιχφείου.
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’Οφείλει τήν ονομασία σέ πολλούς συνωνύμους τής άρχαιότητος, πού διακρί- 
θηκαν, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ό πατέρας καί ό γυιος τού Άριστο- 
τέλους ( Συνώνυμη οδός ύπάρχει στην Κ. Ήλιούπολι).

Νικομήδειας.
Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 35, άπέναντι στο Θ' γυμνάσιο θηλέων.
Ή  Νικομήδεια, πόλις τής Μικρασιατικής Τουρκίας, (τουρκιστί Ί ζμ ίτ ), βρί

σκεται κοντά στη θάλασσα τού Μαρμαρά καί έχει περί τούς 35 χιλιάδες κατοίκους.
'Η Νικομήδεια, άρχαιοτάτη ελληνική πόλις, ήκμασε πάρα πολύ ώς πρωτεύουσα 
των βασιλέων τής Βιθυνίας. 'Ο τελευταίος βασιλιάς τής Βιθυνίας Νικομήδης Γ' 
την εκληροδότησε στο ρωμαϊκό κράτος. Τό 1328 καταλήφθηκε άπό τούς όθωμανούς 
1 ούρκους, τό 1018 άπό τούς ’Άγγλους καί τό 1920 άπό τούς "Ελληνες. (Συνώνυμη 
οδός υπάρχει σέ προάστια καί συνοικισμούς των ’Αθηνών).

Νικοπόλεως.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 233, στη πλατεία «Κολιάτσου».
'Η Νικόπολις, άρχαία πόλις τής ’Ηπείρου κοντά στον Άμβρακικό κόλπο, 

κτίσθηκε άπό τον αύτοκράτορα Όκτάβιο Αύγουστο τό 30 π.Χ ., σ’ άνάμνησι τής 
νίκης τοϋ Άκτίου (31 π.Χ.). Σύντομα ή Νικόπολις έγινε θέρετρο Ρωμαίων πατρι
κίων, έδρα του φιλοσόφου Έπικτήτου καί γενικά έσημείωσε μεγάλη άκμή. Τήν επο
χή των Βυζαντινών ώχυρώθηκε καί έγινε, άπό τον Η' αιώνα, έδρα θέματος, πλήν 
τον Γ αιώνα κατεστράφη άπό τούς Βουλγάρους καί οί κάτοικοί της έκτοτε συνώ- 
κησαν τήν σημερινή Πρέβεζα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στοΰ «Ζωγράφου» καί 
στή «Χαραυγή»),

Νικοσθένους.
Πάροδος τής όδοϋ Εύτυχίδου 12, άπέναντι στή πλατεία «Πλαστήρα» στο 

Παγκράτι.
Ο Νικοσθένης, "Ελλην άγγειοπλάστης τοϋ ΣΤ 'π.χ. αιώνας, έζησε καί ήκμα

σε στήν ’Αθήνα καί μάλιστα στον «Κεραμεικό», δπου είχε καί τό εργαστήριό του. 
’Έγινε γνωστός στήν ιστορία τής τέχνης άπό τά εκατό καί πλέον άνευρεθέντα μέχρι 
σήμερα άγγεΐα, πού φέρουν τήν υπογραφή του.

Νικοτσάρα (Νίκου Τσάρα) .
Πάροδος τής όδοϋ ’Αρματολών καί Κλεφτών 30, στο τέρμα 'Ιπποκράτους.
Ο Νίκος Τσάρας, άρματολός του Όλύμπου, γυιος τοϋ επίσης άρματολοΰ 

Πάνου Τσάρα, γεννήθηκε τό 1768. Τό 1807 άντιμετώπισε στή Ζίχνη 15 περίπου 
χιλιάδες Τούρκους καί κατώρθωσε, διασπώντας τό κλοιό τους, νά διαπεραιωθή μέ 
150 συντρόφους του στή Σκιάθο. ’Έκτοτε ύπηρέτησεν ώς ύπαρχηγός στον έξ 70 
σκαφών στόλον τοϋ άρματολοΰ Γιάννη Σταθά. Σκοτώθηκε τό 1808 καί έτάφη στή 
Σκιάθο. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Κηφισιά).

Νιόβης.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 220, μιά στάσι μετά τήν στάσι Ά γιου Μελε

τίου τών αυτοκινήτων Άχαρνών (6).
Η Νιόβη, σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ήταν κόρη τοϋ ΤαντάΑου καί τής Δ ιώ 

νης, και συζυγος τοϋ βασιλέως τών Θηβών Άμφίονος, άπό τον όποιον έτεκε 12 
κατα την επικρατέστερη παράδοση παιδιά. Ύπερηφανευομένη δμως για  τήν εύτε- 
κνια της και θεωροΰσα τον εαυτόν της άνώτερον τής Λητοΰς, πού εΐχε μόνον δυό 
παιδια, προεκαλεσε την αγανακτησι της θεάς, ή οποία καί ύπεκίνησε τον γυιό της 
’Απόλλωνα καί τήν κόρη της Άρτεμι νά κατατοξεύσουν δλα τά παιδιά τής Νιό
βης. 'Ύστερα άπό τον φοβερό αυτό φόνο, ή Νιόβη μεταφέρθηκε υπό θυέλλης επί, 
τοϋ ορούς Σιπύλου, δπου, κατά παράκλησί της, προς τούς θεούς, άπελιθώθη. Ά πό  
το μΰθο τής Νιόβης ενεπνευσθηκαν πολλοί ποιηται, γλύπτα ι καί άγγειογράφοι. 
(Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Φιλοθέη).
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Ν ιρβάνα  Π α ύ λ ο υ .
Πάροδος τής λεωφόρου ’Ιωνίας 301, μια στάσι μετά τή «Γέφυρα» τής όδοΰ 

Άχαρνών.
'Ο Παύλος Νιρβάνας, φιλολογικό ψευδώνυμο του λογοτέχνου και ιατρού Πέ

τρου Άποστολίδου, γεννήθηκε τό 1866 στη Μαριούπολι τής Ρωσίας και απεθανε 
τό 1937 στο Φάληρο. Τό 1890 κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό ώς ανθυπία
τρος καί άπεστρατεύθη τό 1922 μέ τον βαθμόν του άνωτέρου άρχιάτρου. Τό 1928 
έξελέγη άκαδημαϊκός. Συνέγραψε μυθιστορήματα, κριτικάς, αΐσθητικάς και φι- 
λοσοφικάς διατριβάς καί έκαλλιέργησε ιδιαίτερα τό χρονογράφημα, πού τό ^χαρα
κτήριζε λεπτή, σκεπτικιστική ειρωνεία, έλαφρά απαισιοδοξία καί φιλοσοφική διά- 
θεσις, εξαιρετική δέ εύγένεια ΰφους καί χάρις λόγου. Ή  σάτιρά του έκίνει τό μει
δίαμα καί δεν έπλήγωνε, γιατί ή όξύτης τής παρατηρήσεως Ιμετριάζετο άπό πλα
τεία  καλωσύνη καί κομψή ευπρέπεια έκφράσεως.

Ν ίσο υ .
Πάοοδος τής όδοΰ Άδριανοΰ 37, άπέναντι στη στοά Άττάλου.
'Ο Νϊσος, γυιός, κατά την μυθολωγία, του Πανδίονος (κατ’ άλλους τού ,’Ά- 

ρεως ή τοϋ Δηίονος), ήταν βασιλιάς τής Μεγαρίδος καί ιδρυτής τής Νισαιας. Πε- 
θαίνοντας, ύπαιτ.ότητι τής κόρης του Σκύλλας, έτάφη ύπό των ’Αθηναίων, το δε 
βασίλειό του κατέλαβεν ό Μίνως.

Ν ισ ύρ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Δεληγιάννη 36, μετά το θέατρο «Περοκε».
'Η Νίσυρος ή τό Νίσερο, νήσος τής Δωδεκανήσου, ΝΑ. τής Κώ, ηφαιστειο

γενούς προελεύσεως, έχει έκτασι 40 περίπου τετρ. χιλ. καί περί τούς 1800 κατοί
κους. Τήν Νίσυρον κατώκησαν πρώτοι οί Κάρες, μετά δέ κατελήφθη ύπό τοϋ Η̂- 
οακλείδου Θατταλοΰ. Τήν εποχή των Περσικών πολέμων ανήκε  ̂στο κράτος τής 'Α
λικαρνασσού. Κατά τούς νεωτέρους χρόνους ή Νίσυρος άκολούθησε τίς^τύχες των 
πλησίων της άλλων νήσων καί τό 1912 ύπήχθη στούς ’Ιταλούς. (Συνώνυμη οδός 
υπάρχει στή Ν. ’Ιω ν ία .).

Ν ομικού Μ ι χ α ή λ . _ , ,
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 217, μιά στάσι προ τής πλατείας «Κολιατσου».
'Ο Μιχαήλ Νομικός, ομογενής έξ Αίγύπτου, πεθαίνοντας άφησε σημαντική 

περιουσία γιά  τήν άνέγερσι σχολικών κτιρίων στήν Άθηνα.
Νόρμαν Κ α ρ ό λ ο υ .
Πάροδος τής όδου Πατησίων 337.
Ό  Κάρολος Νόρμαν (1784-1822), Γερμανός φιλέλλην, κατήλθε,^ τον καιρό 

τής Έ παναστάσεως τοΰ 1821, στήν Ελλάδα, φέρων τον βαθμόν τοΰ̂  υποστρατή
γου, επικεφαλής σώματος παλαιμάχων κυρίως αξιωματικών καί μετέσχε τής μά- 

τοΰ Πέτα, κατά τήν οποία τό σώμα τοΰτο κατεστράφη. Άπέθανε στο Μεσο
λόγγι τον Νοέμβριο τοΰ 1828, όπου καί έτάφη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν ’Άνω 
Δάφνη).

Ν ο ρ ν τ ά ο υ . , Τ,
Πάροδος τής όδοΰ Γκύζη 59, στο τέρμα των λεωφορείων «1 κυζη».
Ό  Νορντάου Μάξ-Σίμων (1849-1923), Γερμανοεβραιος ιατρός, δημοσιο

γράφος καί δημοσιολόγος, έγραψε φιλολογικές καί κοινωνικές μελέτες καί τό̂  Πα
νεπιστήμιο των ’Αθηνών τον άνεκήρυξε επίτιμο διδάκτορα, γιατί υπήρξε, έκτος 
τών άλλων, ένθερμος ύποστηρικτής τών έλληνικών δικαίων.

Ν ο τα ρ α . ,
Πάροδος τής όδοΰ Στουρνάρα 14, όπισθεν τοΰ Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τής συνωνύμου ελληνικής οικογένειας,
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μέλη της οποίας δ^ρίθηκαν στο Κράτος του Βυζαντίου καί κατά την περίοδο της 
Εώαναστασεως του 1821. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών).

Νόϋμαν Καρόλου.
Πάροδος τής όδοΰ Ντούρμ, απέναντι στην ’Αρμένική Ευαγγελική Ε κκλη

σία του Δουργουτιου. '
Ό Κάρολος Νόϋμαν (1823-1880), Γερμανός ιστορικός καί γεωγράφος, &- 

φησεν ημιτελές το εργον του: «Οι Έλληνες έν Σκυθία», μετά δέ τό θάνατό τοϋ έ-
δημοσιευθη το εργον του : «Φυσική Γεωγραφία τής Ελλάδος καί ιδιαιτέρως κατά 
την αρχαιότητα». 1

Νούτσου ’Α λεξίου.
, Πάροδος τής όδοΰ Κασομούλη, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων «Κυνο- σαργούς)). ‘ r

, °  Αλεςιος Νουτσος (1/69-1822), πρόκριτος του Ζαγορίου καί Φιλικός, 
κατηγετο απο τοΚαπεσοβο Τό 1822 κατήλθε στό Μεσολόγγι καί άσχολήθηκε μέ 
την πραγματοποιησι της υπ αυτοΰ μελετωμένης Έλληνοαλβανικής συμμαχίας. 
Διορισθεις πολίτικος διοικητής τής ’Ανατολικής Ελλάδος, διετάχθη, όπως,' μέ 
συνεργασία jo u  στρατιωτικού διοικητου Χρήστου Παλάσκα, συλλάβη τον Όδυσ- 
σεα Ανδρουτσο, που είχε καταστή ύποπτος, πλήν όμως ό Άνδρουτος τόν έπρόλα- 
Ρε και 6·ε τα παληκαρια του τον έδολοφόνησε τήν 25 Μαΐου 1822.

Ντ’ Ά ν τ ζ ε  Δαυίδ (Ελέπε Δ’ Ά ν τ ζ έ  Δ α υ ίδ ) .
Ντέκα Ί ω ά ν ν ο υ .
Συνέχεια τής όδοΰ Μητροπόλεως, κοντά στή Μητρόπολι των ’Αθηνών.
Ο Ιωάννης Ντεκας, Αθηναίος πρόκριτος του ΙΗ' αίώνος, 'ίδρυσε μέ δικές 

ομώνυμη Σχολή ’Αθηνών, πού βρισκόταν στή σημερινή όμώνυ- 
μη οόο. Μετά τον θανατο .ου την συντήρησι τής Σχολής άνέλαβε ή μονή Πετράκη.

Ντεκάρτ Ρ ενέ .
, , ΠάΡ°δ°ς τής όδοΰ Βολταίρου, απέναντι στήν ’Αρμενική Εύαγγελική ’Εκ

κλησία του Δουργουτιου.
ρ , , ,  '°  Ρ ν̂έ Ντεκάρτ ή Γενάτος Καρτέσιος, όπως είναι γνωστός, (1596-1650), 
1 άλλος φιλόσοφος, μαθηματικός καί φυσικός, θεωρούμενος ως ιδρυτής τής νεωτέ- 
ρας φιλοσοφίας, είναι ό εισηγητής τοΰ ορθολογισμού καί δημιουργός τής αναλυτι
κής γεωμετρίας κοκ της έπιστήμης τής όπτικής. Μέ τό έ'ργο του άντετάχθη καί 
στο περιεχόμενό και την μέθοδο̂  τής σχολαστικής φιλοσοφίας, καθώς καί σέ κά
θε τι επι της αυθεντίας στηριζόμενο φιλοσόφημα, καί προσεπάθησεν, έχοντας ώς 
πρ°™π° τΤ  μεθ°δο των μαθηματικών επιστημών καί ώς άφετηρία τήν αρχή τής 
μεθοδικής αμφιβολίας, όπως έδραιώση τήν φιλοσοφία έπί τοΰ όρθοΰ λόγου, τοΰ 
μονού που^δυναται να παράσχη βέβαιες καί ευκρινείς γνώσεις. Τό έ'ργο του : «Ό  
Λογος περί, τής μεθοδου», αποτελεί ένα τών οριακών κειμένων τής νεωτέρας σκέ- 
φεως. Συνεγραψεν επίσης : «Άρχαί φιλοσοφίας», «Περί παθών τής ψυχής», «Στο
χασμός /.ερι της πρώτης φιλοσοφίας» κ.ά.

(  Συνεχίζεται.)



ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ...

ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σειρά άρθρων του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΑ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Ε'

0 Κ Ο Π Η Σ  Μ Π Α Σ Τ ΙΑ Σ . -  Η "Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ ,, ΚΑΙ "0 ΠΟΛΙΣΜΑΝ,,
Ε ν α ς  ΑΚΟΜΗ εκλεκτός του Νεοελληνικού Παρνασσού, άπό τούς παλαιο- 
τέρους συγγραφείς καί δημοσιογράφους του αΐώνος μας, είναι ό κ. Κωστής 
Μπαστιάς, ό γνωστότατος λόγιος μέ την εύρυτάτην κοινωνικήν του δρασιν.

Έγεννήθη εις Έρμούπολιν τό 1901 καί έσπούδασε νομικά καί πολιτικάς επι- 
στήμας εις τό Πανεπιστήμιου ’Αθηνών. ’Από του 1923 εΐσήλθεν εις τήν δημοσιο
γραφίαν καί συνειργάσθη μέ τάς εφημερίδας «Δημοκρατία», «Εσπέρα», « ’Ελεύ
θερος Τύπος», « ’Έθνος», «Πρωία», «Καθημερινή», «Βραδυνή», τής οποίας έχρημα- 
τισε καί ανταποκριτής εις Ν. 'Υόρκην άπό τού 1947 έως τού 1954 καί εις τής οποίας 
τό μόνιμον προσωπικήν ανήκει. Τό αυτό έτος, 1923, έγραψε καί τό πρώτον θεατρικόν 
του έ'ργον «Πέτρα σκανδάλου», τό όποιον άνεβίβασεν επί σκηνής ό θίασος Κυβέ
λης. Τήν θαυμαστήν επιτυχίαν του έργου τούτου διεδέχθη τό επόμενον έτος «Ιό 
πουλί τής νύχτας», τό μεθεπόμενον δέ, 1925, ή κωμωδία του «Ή  Α.Μ. τό ταλέν
το», παιχθέντα καί τα δύο άπό τον θίασον Κοτοπούλη. Δύο έτη άργότερον καί χω
ρίς νά έχη παύσει νά συνεργάζεται μέ εφημερίδας καί περιοδικά τής εποχής, έξέδω- 
σε τό περιοδικόν μελάτης καί ελέγχου «Ελληνικά Γράμματα (1927 - 1931), έν 
συνεχεία δέ τήν εφημερίδα « ’Ηχώ τής Ελλάδος» κατά τά έτη 1935 - 1936.

Τό πεζογραφικόν έργον τοΰ κ. Κωστή Μπαστιά (θέατρον, διήγημα, μυθι
στόρημα, χρονογράφημα κ .λ .) είναι όγκωδέστατον καί έχει κριθή άπό τό ελληνι
κόν κοινόν. Πέραν ομοος τής δημοσιογραφικής καί θεατρικής του παραγωγής, ή συλ
λογή πεζογραφημάτων «Στεριές καί θάλασσες» (1932), ή συλλογή διηγημάτων 
«Λ ιμάνια» (1937), τό μυθιστόρημα «Μηνάς ό Ρέμπελος» (1938, πού έβραβεύθη 
μέ τό Μαυρογένειον Βραβεΐον τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών), τό ταξιδιωτικόν «Οί άν
θρωποι καί τά ζώα» (1938), ή μυθιστορηματική βιογραφία «Μπουμπουλίνα» (1943), 
τό χρονικόν τής κατοχής « ’Αράχνη 44» (1945), ό «Παπουλάκος» (1952), τό θρη
σκευτικόν «Νέον Κυριακοδρομίου» (1956), καί τό δοκίμιον «ΓΙαπαδιαμάντης», 
άποτελοΰν έργον παμμέγιστον διά τά Νεοελληνικά Γράμματα καί τήν έν γένει λο- 
γοτεχνικήν προσφοράν τού 20οΰ αΐώνος.

Ά λλα  υπάρχει, πλήν τής συγγραφικής καί δημοσιογραφικής σταδιοδρομίας του 
καί ή άλλη, εύρυτάτη κοινωνική δράσις τοΰ κ. Κωστή Μπαστιά. Διετέλεσε Γενικός 
Γοαμματεύς τού άνασυσταθέντος ’Εθνικού Θεάτρου άπό τοΰ 1931 έως τού 1937, 
καί άπό τοΰ 1937 έως τοΰ 1941 Γενικός Διευθυντής τούτου. Συγχρόνως, κατά τά 
έτη 1937 - 1941 διετέλεσε καί Γενικός Διευθυντής Γραμμάτων καί Τεχνών τοΰ 
'Υπουργείου Παιδείας. Ά πό τοΰ 1947 - 1949 διετέλεσε μορφωτικός Σύμβουλος 
τής Πρεσβείας μας εις τήν Ούασιγκτώνα, άπό τοΰ 1958 - 1964 Πρόεδρος τοΰ Διοι
κ η τ ι κ ο ύ  Συμβουλίου καί Γενικός Διευθυντής τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, άπό
τοΰ 1961 - 1964 Γενικός Διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.........Διά
τάν πολυσχιδή έν γένει δρασιν του έτιμήθη μέ πλήθος παρασήμων, ελληνικών καί 
ξένων, όπως : Ταξιάρχου τοΰ Βασιλικού Τάγματος τοΰ Φοίνικος, ’Ανώτερου Τα
ξιάρχου τοΰ Μέλανος Ά ετοΰ (γερμανικόν), Λεγεώνος τής τιμής (γαλλικόν), Νεί-
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λου (αιγυπτιακόν), Αλέξανδρου Νέφσκι (βουλγαρικόν), Ταξιάρχου Πολωνίας, Ι 
ταλικού Στέμματος, Γιουγκοσλαυϊκοΰ ’Ανώτερου Ταξιάρχου κ.λ.

Περιττόν να λεχθή ότι σήμερον ό κ. Κωστής Μπαστιάς αποτελεί έπίλεκτον 
παράγοντα των Γραμμάτων γενικώς' καί έπίλεκτον μέλος τής Εθνικής Εταιρίας 
Ελλήνων Λογοτεχνών και τής Ενωσεως Συντακτών 'Ημερησίων ’Εφημερίδων 

’Αθηνών.
*% *

Τθ ΠΡΩI ΟΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ του κ. Κ. Μπαστιά περί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων άναφέρεται εις μίαν μεγάλην έπιτυχίαν τής ’Αστυνομίας Πει- 
ραιώς. Πρόκειται δια την γνωστήν εις τούς παλαιοτέρους «υπόθεσιν Άαρών Πε- 
ρεσύ» πού τόσον θόρυβον έπροκάλεσεν εις τον τύπον τής έποχής, ήτοι διά την έξα- 
πάτησιν τοϋ ταμίου τής ’Εμπορικής Τραπέζης κατά μήνα Δεκέμβριον του 1924 
ύπό τοϋ χρηματομεσίτου Άαρών Περεσύ καί είσπραξιν παρ’ αύτοϋ τοϋ ποσοϋ των 
δύο έκατομμυρίων δραχμών ! Την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ δράστου εις τό Βε- 
λιγράδιον, υστέρα άπό πολλάς καί επιπόνους άναζητήσεις εις το έξωτεοικόν ύπο 
των άστυνομικών Πειραιώς, ό κ. Κωστής Μπαστιάς μάς την δίδει μέ το φλεγματι
κόν του πνεύμα άπό των στηλών τής «Δημοκρατίας» τής 15 ’Ιανουάριου 1925.
1 ράψει λοιπον εις το υπο τον τίτλον «'Η  ’Αστυνομία» χρονογράφημά του :

« Ο κ. Περεσυ που εσουφρωσε άπό την ’Εμπορικήν Τράπεζαν δύο στρογγυ
λότατα έκατομμύρια δραχμών, εύρίσκεται άπό τινων ήμερων εις τό- κρατητήριον του 
τμήματος άσφαλείας τής ’Αστυνομίας τοϋ Βελιγραδιού. Τό πονηρόν τέκνον τής Σι- 
μιτικής φυλής δεν ύπήρξε άντάξιος άπόγονος τοϋ ’Ισραήλ. "Οταν έμαθα τήν κλο
πήν τής Τραπέζης, εγώ ό όποιος δεν είχα ποτέ τήν τύχην των μεγάλων αυτών άν- 
δρών τής νεωτέρας Ελλάδος, πού τόσον άκόπως σουφρώνουν εις μίαν καί μόνην 
ώραν όσα ό υποφαινόμενος δεν θά βγάλη εις μίαν τριακονταετίαν φιλολογικής ζωής, 
κατά τό διάστημα τής όποιας θά εξαπλώσω έπάνω εις τον λευκόν χάρτην όλους τούς 
θησαυρούς που κρύπτονται μέσα εις τήν φαιάν ούσίαν τοϋ πτωχού εγκεφάλου μου, 
είπα ότι δόξα σοι ό θεός πού καί ένας άκόμη υπήκοος τής έλληνικής πατρίδος πα
ρουσιάζεται μεγας και παρεκαλεσα τον θεόν νά τοϋ τά δεκαπλασιάση. 'Ο ’Ισραη
λίτης όμως δεν εΐχεν εγκέφαλον. ’Εντός τοϋ κρανίου του έφερε χυλόν άκαθορίστου 
συνθετικότητος καί εφοδιασμένος μέ τέτοιο άκαθόριστον υλικόν έπεχείρησε νά κλέ- 
ψη δύο ολόκληρα έκατομμύρια! Μά που έζούσατε τόσον καιρό κύριε ’Ααρών Πε
ρεσύ; Άπό τά ψιλά, άπό τά παχέα των εφημερίδων δέν είχατε άναγνώσει ότι 
υπάρχει καί Αστυνομία Πόλεων ; Πριν κλέψετε, δέν έκάνατε ένα ταξιδάκι έως τον 
Πειραιά νά πληροφορηθήτε ότι υπάρχει Αστυνομία Πόλεων καί κάποτε στέλνει 
τά λαγωνικά της καί πέραν τών Ελληνικών συνόρων; Είχατε τήν πελωρίαν οίησιν 
νά μην διανοηθήτε καν ότι ένας Ύπαστυνόμος, ό φίλος μου κ. Πανόπουλος, θά έτόλ- 
μα νά διακόψη τήν ευτυχίαν σας, νά ένοχλήση τήν υψηλήν υπαρξίν σας, τάς ίεράς 
έκείνας στιγμάς πού έρεμβάζατε εις τά κύματα τοϋ Δουνάβεως. Κύριε Ά αρών, 
είσθε ο άδεξιότερος των κλεπτών. Δέν έλάβατε ύπ’ όψιν σας καθόλου τον κώδικα 
τής έλληνικής κλεπτικής, ή όποια ούδαμοΰ μέν συνιστά τήν κλοπήν διότι προς αύ- 
τήν έχουν έμφυτον ροπήν όλοι οί συμπολΐται, διά μακρών όμως όμιλεΐ περί τοϋ πώς 
δει προφυλαττεσθαι τον κλέπτην, ήγουν καί δηλαδή ξέρεις νά κρύψης; ’Έ τσι έπή- 
ρατε ό,τι σάς χρειάζεται και εξηπλώθητε εις μίαν μεγαλοπρεπή πανσιόν τής Σερβι- 
κής πρωτευουσης καί έρριχτήκατε πρωί μεσημέρι καί βράδυ εις τήν καταβρόχθισιν 
χοίρων τής γνησιωτέρας Σερβικής προελεύσεως συντροφευόμενος καί άπό κάποιαν 
καλλίγραμμον κόρην τοϋ Δουνάβεως. Αυτά όλα είναι κλοπή, άλλά είναι καί ποίησις. 
Τό ποιητικόν όμως αύτό έργον πού άρχισε άπό μονωδίαν καί έξειλίχθη εις ντουέτο 
ό κ. Πανόπουλος διά τής παρουσίας του μετέβαλε εις μουσικώτατον τρίο. Ή μπορεί
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κάλλιστα νά παρασταθή μέ τον τίτλον «'Η  κυρία μεταξύ κλέπτου καί αστυνόμου)), 
ιλαροτραγωδία είς πράξεις τρεις μετά συνεχείας. Δέν γνωρίζω ποίαν γνώμην έχει 
ό αξιότιμος κ. Ά αρων Περεσύ, το επάγγελμα σουφρωτής, ήμπορώ όμως εις τήν 
μικράν αυτήν ιστορίαν νά διακρίνω ένα γεγονός δυσάρεστον διά μερικούς καί εύχά- 
ριστον δι’ άλλους : Οί κλέπται άλλοτε, μόλις έξήρχοντο των 'Ελληνικών συνόρων 
μετεβάλλοντο ώς διά μαγείας είς μεγιστάνας τής Δύσεως. Σήμερον δέν είναι αρκε
τή ή διάβασις των συνόρων, χρειάζεται τόπος κατάλληλος διά καταφύγιον, τόπος 
είς τον όποιον νά μήν ήμπορή νά πατήση ούτε ό 'Υπαστυνόμος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Πανόπουλος, πού μόλις προ τριών ημερών συνέλαβε τον κ. Περεσύ είς 
τό Βελιγράδι, ούτε άλλος άνθρωπος τής νέας ’Αστυνομίας. Καί είς τό κεφάλαιον 
αυτό ό κ. Ά αρων έπεσε έξω. Τί γύρευε είς τήν Σερβίαν; Δέν πήγαινε κατ’ εύθεΐαν 
είς τήν Ά ?φανίαν, νά σκαρώση μέ τά δύο του εκατομμύρια μίαν άντεπανάστασιν 
κα ί ή νά τά χάση ή νά γίνη πρωθυπουργός του αδελφού κράτους καί, διά νά ίκα- 
νοποιήση τήν Τράπεζαν πού έ'κλεψε νά τής ίδρύση υποκατάστημα είς τό Δυρράχιον, 
0χι φυσικά διά νά τήν άποζημιώση, άλλά διά νά ήμπορή είς τό μέλλον νά τήν κλέ
πτη μέ κάθε δυνατήν ά νεσ ιν !;» ..........

** *

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ τώ>ν ’Αθηνών τού 1925 έμπνέει άπό 
τής πρώτης στιγμής τον κ. Μπαστιάν. ’Ιδού τό χρονογράφημα «Ό Πόλισμαν» 
6—ως κατεχωρήθη είς τήν «Δημοκρατίαν» τής επομένης, 16 ’Ιανουάριου 1925: 

«Ε ίς τήν πλατείαν τής Όμονοίας έστάθην, έκύτταξα τον ουρανόν καί κατώρ- 
θωσα ν ’ άναπνεύσω καθαρόν αέρα δίχως νά διατρέχω συγχρόνως καί τον κίνδυνον 
νά πατσαδοποιηθώ άπό έ'ναν καρνάβαλον. Έσταμάτησα βιαστικόν συμπολίτην καί 
μέ άνακούφισιν πανικόβλητου στρατιώτου πού συναντά τό κύριον σώμα τήν στι
γμήν πού έχει έμπροσθέν του τό φάσμα τού έπελαύνοντος εχθρού, τον ήρώτησα:

» — Κύριε, προς θεού, εάν έχετε καί κόκκον σινάπεως χριστιανωσύνης μέσα 
σας, πληροφορήσατε με τ ί έγιναν τά μεγαθήρια, ποιον γεγονός έλαβε χώραν δύστε 
ή ταλαίπωρος καί άμαρτωλή αύτή πλατεία τής Όμονοίας νά έμφανισθή κενή άπό 
μεγάλα ή μικρά θηρία, τ ί συνέβη δύστε ή θεία μετάληψις προ τής διαβάσεως νά 
μήν είναι απαραίτητος; Φοβούμαι μήπως μάς στήνουν παγίδα, καί εδώ πού άναπνέο- 
μεν παγωμένον όξυγόνον νά εύρεθώμεν αιφνίδιους κάτω άπό τροχούς καί νά μετα- 
βληθώμεν είς μίαν καί μόνην στιγμήν είς πατσάν.

» Καί ό συμ,πολίτης, μέ μακάριον μειδίαμα μέ έπήρε άπό τό χέρι καί μέ ώδή- 
γησε είς τό σταυροδρομιού Πατησίων - Πανεπιστημίου. Είς τά πεζοδρόμια ήτο συ
ναγμένος κόσμος καί είς τό σταυροδρόμιον ένας κομψός, ευθυτενής, άψογος άστυνομι
κός'έκανόνιζε τήν τροχαίαν κίνησιν. "Οταν λέγω τήν έκανόνιζε εννοώ πολλά. ’Εν
νοώ τήν κατάργησιν τού συμβολαιογράφου καί τήν άπαλλαγήν κάθε περιπατητικού 
νεοέλληνος τού κόπου νά μεταβή ενώπιον αύτοΰ τού συμβολαιογράφου διά νά συν- 
τάξη τήν διαθήκην του, εννοώ άγριον μποϋκοτάζ είς τάς άσφαλιστικάς εταιρείας 
ζωής, των οποίων τό έργον άνέλαβεν ό πόλισμαν, άποκλειστικώς μεριμνών διά τήν 
άσφάλειαν τής κενής καί περιττής κεφαλής μας, εννοώ τήν Ακαδημίαν τών επιστη
μών καί τό Ίνστιτοΰτον τών άνακαλύψεων, προς τό ̂ όποιον τό τμήμα τής Τροχαίας 
Κινήσεως θά ήμπορέση νά ύποβάλη τό φάρμακον διά τού οποίου αύτομάτως κα- 
ταπραόνεται ή νευρικότης καί ό υστερισμός τών σωφέρ, έννοώ τήν μεταφοράν τής 
φακιρικής τέχνης έν μέσαις Άθήναις δυνάμει τής οποίας ό,τι βλέπετε, κύριε, εμπρός 
σας εξαφανίζεται. Ά λ α  οΰνο, άλα ντούε, άλα τρέ, καί οί καρνάβαλοι, οί λοταρίες, 
ο ίρολίνες, οί τσατσάρες άμερικάνα πού χτενίζει, λυγίζει καί νόν σπάει, πού τραβά 
τό κόνιδα, πού τραβά τό ψείρα καί στρώνει τό μαλλί, τό περιφερόμενο'/ χαϊμαλί
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μέ τά ίχνη τής διαβάσεως επ’ αύτοΰ ολοκλήρου τής εντομολογίας του Φάμπ ρ, έγ ι
ναν καπνός και εξηφανισθησαν ως δια μαγείας ! Μέ μιαν λέξιν τά πράγματα, ό ρυ
θμός τής πόλεως ήλλαξεν καί θά ήμπορή να έπαναλάβη κανείς τον στίχον του μα
καρίτη Βυζιηνοΰ κάμνοντας το εντός, εκτός :

"Αλλαξεν εκτός μου 
ό ρυθμός του κόσμου. . .

» Μαζί μέ τό χαζεϋον πλήθος έστάθηκα καί εγώ καί έκαμάρωσα καί έθαύ- 
μασα τον αρρενωπόν πόλισμαν πού έκινεΐτο, έστρεφε, έρρύθμιζε τό παν προς όλας 
τάς διευθύνσεις μέ ταχύτητα εκπληκτικήν καί ρυθμικότητα μηχανήματος.

«’Έβλεπε ό τρομερός αύτό'ς άνθρωπος καί την οδόν Πατησίων καί την οδόν 
Πανεπιστημίου καί τό τμήμα τό προς τήν οδόν Αιόλου ! Είχε μίαν παραστατικό
τητα καί μίαν έπιβλητικότητα εις τάς κινήσεις συναρπάζουσαν. Ά φοΰ έθαύμασα, 
τον έπλησίασα καί τον ήρώτησα, πώς λέγεται.

» — Οίκονομόπουλος, μου άπήντησε ξερά, καί έξηκολούθησε τό έργον του.
)) Καθώς έφευγα εμβριθής συμπολίτης μ.οΰ είπε :
» — Τον βλέπετε ; μέ δέκα χειρονομίες...........
»Ό  απλοϊκός παρατηρητής έκαμνε θαυμασίαν ψυχολογίαν. Εΐσήρχετο εις 

τό μεδούλι τής ύποθέσεως» : . . . .
Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο Δ Η ΓΟ ΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά. Δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι γ ιά  Ms κινήσεις τω ν. 
'Οταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα 
τοΰ αυτοκινήτου σας, γιά  νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στην άνάγκη

κορνάρετε δυνατά.



ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

’Αστυνομία καί Κοινόν

Κατά την λήξασαν θερινήν περίοδον, τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον του 
Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, κατόπιν διαταγής του ’Αρχηγού του ’Αστυνομικού 

Σώματος, κυρίου Ευάγγελου Καραμπετσου, έπεσκέφθη τάς Πάτρας καί τήν Κέρκυ
ραν, προς πραγματοποίησή κινηματογραφικών παραστάσεων, δωρεάν νάριν του

, παραστάσεις αύται εσημείωσαν μοναδικήν επιτυχίαν καί συνετέλεσαν κατά 
“°λυ την, συσ-φεγξιν των σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού,’με άποτέλεσμα νά 
ακουσθουν τα πλέον εύμενή σχόλια διά τήν κοινωνικήν ταύτην προσπάθειαν της 
ήγεσιας του Αστυνομικού Σώματος.

Χαρακτηριστικόν είναι καί τό κατωτέρω δημοσιευόμενου σχόλιον τής έν 
Κέρκυρα εκδιδομενης εφημερίδας : «ΦΩΤΟΕΒΔΟΜΑΣ» ύπό τόν τίτλον ■ « ’Ασ-υ 
νομία Πόλεων καί Κέρκυρα». '

«Μέ^θερμά αισθήματα ύπεδέχθησαν καί εφέτος οί κάτοικοι τής πόλεώς μας 
το συνεργείου κινηματογραφικών προβολών του Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας5 Πό
λεων, που άφιχθη προκειμένου νά πραγματοποιήση εις διαφόρους δημοσίους χώ
ρους χαριν του Κοινού προβολάς κινηματογραφικών ταινιών μέ πεοιεχόμενον 
τοσον ψυχαγωγικόν οσον καί ενημερωτικόν ώς πρός τάς έσωτερικάς καί διεθνείς έ- 
ςελιξεις. Συμ^εριεφερθησαν οι Κερκυραΐοι εις τό συνεργεΐον ώς πρός παλαιόν ά- 
γαπητον γνώριμον, τάς δε προβολάς αί όποϊαι έγένοντο εις τάς πλατείας τής πό~ 
λεως, εις τα προαστια^καί εις τόν κήπον τοΰ ψυχιατρικού νοσοκομείου, παρηκολού- 
θει κάθε νύκτα πυκνόν πλήθος θεατών ποικίλλης κοινωνικής προελεύσεως. Γενι
κή υπηρςεν ή  ̂παραδοχή ό α ο̂ι βαθμοφόροι καί οί αστυφύλακες του συνεργείου έ- 
πετυχον απολύτως εις τόν ρόλον των : των φορέων τής αγάπης τοΰ Σώματος τής 
Αστυνομίας Πόλεων πρός τήν Κέρκυραν, τήν πόλιν ή όποια ύπήρξεν ή κοιτίς του 

και συνέπεια του γεγονότος αύτοΰ—στρέφει μέ θέρμην τήν σκέψιν της πρός τό 
ηρωικόν Σώμα τοΰ όποιου είναι τόσον εκδηλος ή κοινωνική ώφελιμότης. Ό Κερ- 
κυραΐος αντεληφθη καλώς^ το περιεχόμενον τής έπισκέψεως τοΰ συνεργείου εις τήν 
πολιν του : 1 πεδηλωνεν επιθυμίαν τοΰ Αρχηγείου τοΰ Σώματος νά φέρη εις στε-
νωτεραν επαφήν τον Αστυνομικόν μέ τόν πολίτην. Πράγμα πού γενικώς έξετιμή- 
ΰη κα τ αξίαν».

«Λ.Χ.»

Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », μέ τή ν  πλουσίαν  
έ π ισ τ η μ ο ν ικ ή ν  κ α ί έγ κ υκ λο π α ιδ ικ ή ν  ύλη ν  τ ω ν , κατέ
σ τ η σ α ν  ό α π α ρ α ίτη το ς  σ ύντρ ο φ ο ς  τ ω ν  άστυνομ ι-  

κ ώ ν , ο ί  όποιοι έ ν δ ια φ έ ρ ο ν τα ι διά τή ν  πρόοδόν τ ω ν .
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διά Β.Δ. προήχθη ό έν Μονίμω Διαθεσιμότητι τελών ’Αστυνόμος Β' τά- 

ςεως κ. Κολτσίδας Σπυρίδων του ’Αθανασίου εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Α' 
τάξεως, άναδρομικώς άπό 20-3-1965, άφ’ ής προήχθη νεώτερός του δι’ άπάσας 
τας περιπτώσεις πλήν τής λήψεως άποδοχών καί εντάσσεται ούτος μεταξύ των 
τότε συναδέλφων του καί ήδη ’Αστυνόμων Α' τάξεως κ.κ. Άρχατζηκάκη Ε λευ 
θερίου καί Βλαχοδήμου Τηλεμάχου.

—Δι’ άποφάσεως του κ. Ύπομργοΰ Δημοσίας Τάξεως, προήχθη έκ των έν Ι
σχύ ι πινάκων πρακτέων του έτους 1965 ό Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Νικολόπου- 
λος ’Ιωάννης του Νικολάου, εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ εκλο
γήν, προς πλήρωσιν υφιστάμενης κενής οργανικής θέσεως.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ'κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προήχθη έκ των έν ι
σχύ ι πινάκων προακτέων του έτους 1965, ό Άρχιφύλαξ κ. Σάββας ’Αντώνιος του 
Κωνσταντίνου, εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ εκλογήν, προς πλήρω- 
σιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

❖  ❖
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσειυς του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έγένετο άποδεκτή ή 
παρά τού Ανθυπαστυνόμου κ. Μαρκάκη Κωνσταντίνου τού ’Εμμανουήλ ύποβλη- 
θεΐσα παραίτησις έκ τού βαθμού του καί τής έν τω Άστυνομικω Σώματι θέσεως 
του καί άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τού 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως, συμφώνως τω  
άρθρω 122 τού Κ.Ν. 2458/53 περί Ο.Σ.Α.Π. Διά την μακροχρόνιον έν τώ Ά σ τυ- 
νομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρα- 
σεν αύτώ την εύαρέσκειάν του.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπηλλάγη έκ των κα
θηκόντων του, ώς κριθείς ανίκανος προς έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας καί ά- 
πολυτέος διά λόγους υγείας, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Τσιοΰγκος Γεώργιος τού 
Ευαγγέλου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τω Άστυνομικω Σώματι εύδόκιμον ύπηρε- 
σίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω τήν εύαρέσκειάν του.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπηλλάγη έκ των κα
θηκόντων του ώς κριθείς άνίκανος προς έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας καί ά- 
πολυτέος διά λόγους υγείας ό Άνθυπαστυνόμος κ. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 
τού Θωμά καί άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τού 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως, συμφώ
νως τω άρθρου 122 τού Κ.Ν. 2458/53 Περί Ο.Σ.Α.Π. Διά τήν μακροχρόνιον έν 
τω Άστυνομικω Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής Άστυνοαίας 
έξέφρασεν αύτω τήν εύαρέσκειάν του.

—Παρητήθησαν τού Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Τσαγκα- 
μίνης Άνδρέας, Κοεμτζής Γεώργιος, Σταματελόπουλος Νικόλαος, Πουρνάρας 
Θεόδωρος, καί Σκορδάκης Γεώργιος.

—Άπελύθησαν όριστικώς τού ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες άκατάλλη- 
λοι προς μονιμοποίησιν, οί μαθητευόμενοι άστυφύλακες κ.κ . Μανωλάκης Γεώργιος 
καί Σηφάκης Κωνσταντίνος.





Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12-12.30'μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


