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Ιβ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α Ι  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Ι

ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ύττό τοϋ 'Αστυνόμου Β' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΤΚΟΥ

Της ευσπλαχνίας την πύλην ανοιξον ήμϊν, 
Ευλογημένη Θεοτόκε.
έλπίζοντες είς Σέ, μη άστοχήσωμεν ρυσθείημεν 
διά Σοϋ των περιστάσεοον
Σύ γάρ ε ΐ η σωτηρία τοϋ Γένους των Χριστιανών,

Ε υ ΛΑΒΙΚΑ θά τιμήσομε κι έφέτος την Κοίμησί Σου Θ ε ο τ ό κ ε  
Μ α ρ ί α .

Κουρασμένοι άπ’ τής ζωής τις αντιξοότητες, θά γονατίσομε 
μπροστά στήν Εικόνα Σου καί θά ζητήσομε λίγη άνάπαυσι.

Φορτωμένοι τον σάκο των αμαρτιών μας, σέ Σένα θά ύψώσωμε 
παρακλητικά τά χέρια καί θά ζητήσομε νά μεσιτεύσης στον Υιόν 
Σου καί Θεό μας.

Σέ Σένα, γ λ υ κ ε ι ά  Πα ρ θ έ ν α ,  ζητούμε τήν λύτρωσι κάθε 
φορά πού σκοτάδι βαθύ άπλώνεται γύρω μας.

Σύ ’Α ε ι π ά ρ θ ε ν ε  είσαι τό υπήνεμο λιμανάκι πού καταφεύ
γει τό τσακισμένο άπ’ τίς τρικυμίες τής ζωής μας άνθρώπινο κα
ράβι.

Σύ, τό τείχος τό άκράδαντο, ή καταφυγή καί ή σκέπη.
Δέξου, Μ η τ έ ρ α  του Θεού ,  τίς ικεσίες μας καί συγχώρεσε 

τίς άμαρτίες μας.
Δέξου, Δ έ σ π ο ι ν α  τοϋ κ ό σ μ ο υ ,  τίς παρακλήσεις καί τίς 

προσευχές μας καί μείνε κοντά μας, γιατί « πάντες μετά Θεόν είς 
Σέ καταφεύγομεν, ώς άρρηκτον τείχος καί προστασίαν ».

Ε υ λ ο γ η μ έ ν η  Θ ε ο τ ό κ ε ,  φέρε στον κόσμο τήν Ε ι ρ ή ν η  
των ψυχών καί των σωμάτων.

Μάθε τούς λαούς τής γής ν’ άγαπανε.
Σκόρπισε παντού τά μϋρα τής δικής Σου ’Α γ ά π η ς  καί
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κάνε τις καρδιές των ανθρώπων νά κτυπάνε μόνο τούς παλμούς 
τής Α γ ά π η ς .

Μ ε γ α λ ό χ α ρ η ,  φώτιζε τις σκέψεις μας καί καθάριζε τούς 
λογισμούς μας.

Σένα εμείς οι Έλληνες έχομε πάντοτε Ύ π έ ρ μ α χ ο  Στ ρ α
τ η γ ό  καί Σύ μάς οδηγείς στήν νίκη κάθε φορά πού ή πατρίδα 
μας περνάει κρίσιμες στιγμές. Μέ τήν δική Σου βοήθεια κτυπάμε 
τήν βία θαρρετά καί κερδίζομε τούς άγώνες μας έναντίον τού σκό
τους καί τής τυραννίας. Σύ μάς ώδήγησες στήν δημιουργία των 
θαυμάτων πού λαμπρύνουν τήν ιστορία τής φυλής μας.

Βοήθησέ μας καί τώρα στήν άναγέννησι τής Πατρίδος μας. 
Μέ τήν δική Σου φωτεινή καθοδήγησι θά κ τ ί σ ω μ ε  ξανά όσα 
γκρεμίστηκαν, γιά νά λάμψη ακόμη μιά φορά ό γνώριμος Ελλη
νικός Πυρσός.

Εύλαβικά καί πάλιν προσκυνούμε τήν Κοίμησί Σου Θε ο τ ό κ ε  
Μ α ρ ί α .

«Τήν ήμετέραν προσευχήν προσάγαγε τω Ύιω Σου καί Θεω 
ήμών. Καί αίτησε ϊνα σώση διά Σοϋ τάς ψυχάς ήμών».

I. Ρ Α .ΙΚ Ο Σ



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Α Γ Α Π Η Σ

Ύττό του κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

"Οταν άνέτειλεν ή 21η ’Απριλίου τού 1967, έγράψαμεν άμέσως άρθρον ύπό 
τόν τίτλον^<ΓΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Η Σ Ω Τ Η ΡΙΑ  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ», τό όποιον ήρχι- 
ζεν ως έξης. « Ξ  ιστορία μας οιδάσκει δτι δ οιχασμός των 'Ελλήνων προεκάλεσε μα
κροχρόνια μίση, έγκλήματα, δάκρυα καί αίμα».

Αυτόν τον διχασμόν, τοΰ όποιου κατάληξις πάντοτε είναι ό εμφύλιος σπαρα
γμός, παρεσκεύαζον μέ υπομονή, έπιμονή καί άπειρη δολιότητα οί έξ έπαγγέλματος 
ανατροπεΐς κάθε έθνικοΰ κράτους, οί κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί ,  συνοδοιπορούμενοι από 
διαφόρους ύπερδημοκράτες. Ευτυχώς δτι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου τοΰ 
1967 έπεβλήθη έντός ωρών καί ύπήρξεν αναίμακτος, ύποστηριχθεΐσα άπό δλο τόν Ε λ 
ληνικό Λαό. Γιαυτό στο άρθρο μου τοΰ τεύχους τής 15ης ’Ιουνίου (άριθμ. 362) τήν έ- 
χαρακτήρισα, ως μοναδική στην ιστορία τής άνθρωπότητος Έπανάστασι τής Α
ΓΑΠΗΣ.

Πολλοί μοΰ έτηλεφώνησαν για νά μέ συγχαρούν πού έδωσα τόν τίτλο αυτό στην 
Εϋ,αναστασι τής 21ης Απριλίου. Απλουστατα όμως δέν πρόκειται περί τίτλου, άλ

λα περί χαρακτηρισμού μιας πραγματικής καταστάσεως.
“Οταν την αυγή τής 21ης ’Απριλίου δ Στρατός έκινήθη καί κατέλυσε τήν άναρ- 

χία , έφραξε τό δρόμο τών διαφόρων Λαμπράκηδων, ΕΔΑΤ'ΤΩΝ καί άλλων υποκα
τάστατων τού κομμουνισμού, προς κατάληψιν τής αρχής καί κατάργησιν τής Ε λ 
λάδος ως Κράτους^έλευθέρου καί ανεξαρτήτου, ταύτοχρόνως δέ παρεμέρισε τούς συμ
πλεκόμενους καί εξευτελιζόμενους στη Βουλή πληρεξουσίους τοΰ ’Έθνους, δλοι πρός 
στιγμήν έκράτησαν τήν άναπνοή τους. Καί τότε ήκούσθησαν άπό ραδιοφώνου ’Εθνι
κά θούρια καί άνεκοινώθη δτι έσχηματίσθη καί ώρκίσθη ένώπιον τής Α.Μ. τοΰ Βα
σίλειος Επαναστατική Κυβέρνησις. Καί έν συνεχεία ήκούσθη τό διάγγελμα τής Νέας 
Κυβερνήσεως, στο κείμενο τοΰ όποιου περιελαμβάνοντο μεταξύ τών άλλων καί τά έξηςΓ

«Ή άδίστακτος καί άθλια κομματική συναλλαγή, δ έκτραχηλισμός μεγάλης με- 
»ρίδος_τοΰ Τύπου, ή μεθοδική έπίθεσις έναντίον όλων τών θεσμών, ή διάβρωσίς των ό 
»κατεξευτελισμός τοΰ Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησή τών πάντων, ή παράλυσις 
»τής κρατικής μηχανής, ή πλήρης έλλειψις κατανοήσεως πρός τά φλέγοντα προβλή- 
»ματα τής νεολαίας μας, ή κακομεταχείρησις τών φοιτητών καί σπουδαστών μας, ή - 
»θική κάμψις, ή μυστική καί φανερή συνεργασία μέ τούς άνατροπεΐς καί τέλος τά σι!- 
»νεχή έμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων, κατέστρεψαν τήν γαλήνην τοΰ 
»τόπου, έδημιούργησαν κλίμα άναρχίας καί χάους, έκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους 
»καί διχασμού καί μάς ώδήγησαν εις τό χείλος τής έθνικής καταστροφής. Δέν άπέμει- 
»νε πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας άπό τήν έπέμβασιν τοΰ Στρατού, διά ν’ άνακόψη 
»τήν πορείαν πρός τήν καταστροφήν, ενα μόλις βήμα πρό τής άβύσσου.
».................

«Κηρύσσομεν τήν συναδέλφωσιν. Ά πό τής στιγμής αυτής δέν ’υπάρχουν ’ Δεξι-
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»οί, Κεντρώοι, ’Αριστεροί. 'Υπάρχουν, [τόνον Ελληνες, οί δποΐοι πιστεύουν εις την 
»Ελλάδα, εις ένα εύγενές, άνώτερον καί πλήρες ιδεώδες τής άληθοϋς Δημοκρατίας 
»καί δχι τής Δημοκρατίας τοΰ πεζοδρομίου, τής οχλοκρατίας, τής άναρχίας. Οταν 
»οί 'Έλληνες είναι ήνωμένοι θαυματουργούν, ίπάρχουν βεβαίως και ελάχιστοι εφι- 
»άλται, δημαγωγοί, άσυνείδητοι καιροσκόποι καί κατ επάγγελμά αναρχικοί.Αυτοί έ- 
»πεδίωξαν νά μας διχάσουν. Καί μάς ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστε- 
»ρούς καί δεξιούς.

»Έπεδίωξαν νά ένσταλάξουν εις την ψυχήν μας, μέ κάθε τρόπον, τδ μίσος τών 
»μέν πρός τούς δέ. Έπεδίωξαν νά μάς φανατίσουν κ.αί νά. μάς εξωθησουν εις τον άλ- 
«ληλοσπαραγμόν. Αυτούς τούς ελάχιστους έμπρηστάς θά άπομονώσωμεν καί δλοι ημείς 
»οί άλλοι 'Έλληνες, ηνωμένοι, θά βαδίσωμεν πρός τήν οδόν τοΰ πρός την Πατρίδα 
«καθήκοντος καί τής αρετής. Πρός τήν ριζικήν αλλαγήν. Πρός την ευημερίαν και 
«τήν πρόοδον. Ό  βασικός μας στόχος είναι ή κοινωνική δικαιοσύνη. Ή  δίκαια κα- 
»τανομή τοΰ εισοδήματος. Ή  ήθική καί υλική έςύψωσις τοΰ κοινωνικού συνολου και 
«ιδιαιτέρως τών άγροτών, τών εργατών καί τών πενεστέρων τάξεων».

Μετά τό διάγγελμα αύτό τής σωτηρίας τής Πατρίδος καί τής ΑΓΑΠΗΣ, ό λαός 
τής πρωτευούσης ξεχύθηκε ατούς δρόμους, γιά νά ζητωκραυγάση καί νά χαρή τήν έ- 
λευθερία του, τήν όποια είχε χάσει από τις έξαλλες καί Εγκληματικές επιδείξεις τών 
αναρχικών, από τις πορείες, τις πυρκαϊές, τις επιθέσεις και τις καταστροφές κατα
στημάτων κ λ .π .

Ή  Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου έπεβλήθη τελείως αναίμακτα καί είναι ί
σως μοναδική περίπτωσις στήν ιστορία τών επαναστάσεων εναντίον τοΰ χάους καί τής 
άναρχίας, ή όποια έπέτυχεν αμέσως. ’Ό χ ι μέ καταδίκες καί εκτελέσεις, δχι μέ πρά
ξεις βίας καί φρίκης, δπως συνέβη σέ τόσες άλλες Επαναστάσεις, αλλά μέ τό κήρυγμα 
τής συναδελφώσεως καί τής άγάπης, όλων Εκείνων οί όποιοι ώδηγοΰντο στον Εμφύλιο 
πόλεμο καί τάν αλληλοσπαραγμό.

Οί άρχηγοί τής Επαναστάσεως, οί όποιοι άνέλαβον τήν διακυβέρνησιν τής χώ
ρας, δέν έπαυσαν νά κηρύσσουν τήν ΑΓΑΠΗΝ καί τήν συναδέλφωσιν δλων τών Ε λ 
λήνων. “Ολα τά κείμενα τών δμιλιών καί τών παραινέσεων αυτών πρός πάντας Επιβε
βαιώνουν τήν προσπάθειάν των γιά τή διακήρυξι ως πρωταρχικοΰ σκοπού των τής 
ά γ ά π η ς  καί  τής σ υ ν α δ ε λ φ ώ σ ε  ω ς δλων τών Ελλήνων.

Εις τήν ομιλίαν του πρός τά στελέχη τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά τήν 20ην 
’Ιανουάριου 1968, δ κ. Πρόεδρος τής Ινυβερνήσεως έλεγε τά Εξής:

«...Βασικώς άπαντες οφείλετε νά συναισθάνεσθε τον εαυτόν σας εις τήν θέσιν τοΰ 
«ιεραποστόλου, ιεραποστόλου εις δλους τούς τομείς τής προσπάθειας. Τότε θά έχωμεν 
»έπιτύχει τήν άνάπτυξιν τοΰ άπαραιτήτου πλέγματος Επάνω εις τό όποιον θά έξυφά- 
»νωμεν έν συνεχεία τήν δλην προσπάθειαν άναγεννήσεως τοΰ ’Έθνους. Καί δεδομένης 
»τής συναισθήσεως ευθύνης, τήν όποιαν έχομεν ώς Στελέχη τών Σωμάτων Άσφα- 
»λείας καί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, θά πρέπει νά είμεθα άπολύτως πεπεισμένοι δτι 
»τό εύορκον καθήκον τό όποιον Επετελέσαμεν πάντοτε καί εις δλας τάς δύσκολους στι- 
»γμάς τοΰ ’Έθνους μέχρι σήμερον, θά τό ένθυμηθώμεν περισσότερον παρά ποτέ σή- 
»μερον καί θά μετατρέψωμεν εαυτούς εις ιεραποστόλους —  Ευαγγελιστάς τοΰ πνεύ- 
»ματος τής Επαναστάσεως καί τής προσπάθειας τοΰ ’Έθνους».

’Αλλά δέν είναι οί λόγοι μόνον τών πρωτεργατών τής Επαναστάσεως, οί όποιοι 
όμιλοΰν άφ’ Εαυτών περί τοΰ άπεράντου αίσθήματοςτής άγάπης, τοΰ ορθολογισμού καί 
τής άρετής, τό όποιον πλημμυρίζει τις ψυχές των. Ούτω:

Π ρ ώ τ ο ν  : Τήν 21ην ’Απριλίου τοΰ 1967 είχεν λήξει ή έκόίκασις τών ένεχο- 
μένων στρατιωτικών εις τήν συνομωτικήν ύπόθεσιν τοΰ «ΑΣΠΙΔΑ» καί είχεν έκδοθή 
καταδικαστική άπόφασις κατά τών Ενόχων, διά τής όποιας έπεβάλλοντο βαρύταται 
ποιναί καθείρξεως. Παραλλήλως ή πολιτική δικαιοσύνη είχεν έπιληφθή τής ιδίας ύ-
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ποθέσεως διά τούς πολιτικούς κρατουμένους καί είχον έκδοθή έντάλματα συλλήψε- 
ως δΓ αρκετούς άπ’ αυτούς, άλλα καί διά τόν κατηγορούμενον ώς πολιτικόν αρ
χηγόν της συνομωτικής όργανώσεως «’Ασπίδα» κ. Ανδρεαν Παπανορέου, δ οποίος 
καί, συλληφθείς προεφυλακίσθη.

Ή  Έπανάστασις, άντί νά έπιδιώξη, ώς συνέβαινε πάντοτε εις παρόμοιας περι
πτώσεις, την άμεσον εισαγωγήν εις δίκην καί την καταδίκην καί τών ενεχόμενων 
εις την συνομωσίαν πολιτικών, έχορήγησεν ά μ ν η σ τ ε ί α ν  εις δλους, δηλαδή καί 
εις τούς καταδικασθέντας ήδη ύπό τού Στρατοδικείου καί εις τούς ύποδίκους, προφυ
λακισμένους πολιτικούς ενόχους. Καί οΰτω άπεφυλακίσθησαν δχι μόνον οί κατάδικοι, 
άλλά καί οί ύπόδικοι μεταξύ των δποίων καί δ Άνδρέας Παπανδρέου.

Αύτό δέν αποτελεί άπόδειξιν τής ΑΓΑΠΗΣ ή όποια πλημμυρίζει τις ψυχές των 
’Αρχηγών τής Έπαναστάσεως τού ’Απριλίου 1967;

νΑσχετον, βεβαίως είναι, άν δ ευεργετηθείς Α. Παπανδρέου, καίτοι έδωσε λόγον 
τιμής, άποδειχθείσης τής τιμής ταύτης ανυπάρκτου, δταν μετέβη εις τό έξωτερικόν 
συνέστησε καί αύτοανεκηρύχθη αρχηγός νέας συνωμοσίας τής αυτοκαλουμένης «Πα
νελλήνιον ’Απελευθερωτικόν κίνημα» (ΠΑ.Κ.) , απειλών μάλιστα νά δργανώση νέ- 
ον συμμοριτοπόλεμον.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  “Οταν τήν 13ην Δεκεμβρίου 1967 έξερράγη άντεπανάστασις, 
εις τήν οποίαν μάλιστα παρεσύρθη δ τότε Πρωθυπουργός τής Κυβερνήσεως και αυτός 
οδτος δ Βασιλεύς, καί ή οποία άντεπανάστασις ευτυχώς κατεστάλη άναιμάκτως, εν
τός ώρών, διότι δλοι οί τίμιοι αξιωματικοί καί στρατιώτες ύπήκουσαν εις τήν φω
νήν τής Πατρίδας προ τοΰ κινδύνου δημιουργίας νέου εμφυλίου σπαραγμού, οί άρ- 
χηγοί τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου κ.κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παττα- 
κός Στυλιανός, καί Μακαρέζος Νικόλαος, άντί νά συστήσουν έκτακτα Στρατοδικεία 
καί νά λειτουργήσουν έκτελεστικά άποσπασματα, εσπευσαν αυθημερόν να άμνηστευ- 
σουν τούς στασιαστάς, άποδεικνύοντες ούτω αίσθημα μιας πρωτοφανούς εις τά χρο
νικά τής ιστορίας τών έπαναστάσεων ΑΓΑΠΗΣ, έκδηλωθείσης χριστιανικώτατα καί 
κατά τών αντιπάλων των εκείνων, οί όποιοι, εάν έπεκράτουν, άσφαλώς θά έφυλάκιζον 
καί θά καταδίκαζον τούς πρωτεργάτας τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Ή  ενέργεια άραγε αυτή, δέν αποτελεί πράξιν τού υψηλού αισθήματος τής Α
ΓΑΠΗΣ;

Τ ρ ί τ ο ν :  Ό  γνωστός μουσικοσυνθέτης κομμουνιστής Μίκης Θεοδωράκης ύ- 
πήρξεν δ ιδρυτής καί αρχηγός τής Όργανώσεως «Λαμπράκη». Μετά τήν Έπανάστα- 
σιν τής 21ης ’Απριλίου 1967 μή συλληφθείς καί κρυπτόμενος εις τάς ’Αθήνας συνέ
στησε νέαν συνωμοτικήν δργάνωσιν ύπό τόν τίτλο «Πατριωτικόν Μέτωπον» γιά τήν 
όποια συνελήφθη καί έφυλακίσθη. Ήγέρθη θόρυβος διεθνώς δτι δήθεν έκακοποιήθη 
από τά όργανα τής ’Ασφαλείας τού Κράτους, ενώ ό ίδιος διέψευδε τούτο κατηγορη
ματικούς σέ συνέντευξι τήν όποιαν έδωσεν ατούς ξένους δημοσιογράφους, οί όποιοι τόν 
έπεσκέφθησαν στό μέγαρο τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, δπου έκρατεΐτο. Ή  Κυ- 
βέρνησις τής 21ης ’Απριλίου εσυγχώρησε καί τήν έγκληματικήν αυτήν πράξι καί 
τόν άφήκεν έλεύθερον, διότι πιστεύει ότι δια τής ΑΓΑΠΗΣ θα κατωρθωση να οαμά- 
ση καί τά θηρία άκόμη. Καί όχι μόνον, τούτο άλλά άνεκάλεσε καί τήν άπαγόρευσι 
μεταδόσεως μουσικών έργων τοΰ Μίκη Θεοδιοράκη, ή Οποία είχεν έπιβληθή έπί Κοι
νοβουλευτικής Κυβερνήσεως.

Τό γεγονός τούτο δέν άποτελεΐ έκδήλωσιν ΑΓΑΠΗΣ;
Τ έ τ α ρ τ ο ν :  ΤΙ διαγραφή τών άγροτικών χρεών, μέ τήν όποια έλύθησαν τά 

οεσμά τών πτωχών άγροτών μας καί έλευθερώθησαν από μιά τρομερή δουλεία, τήν 
οικονομική, γιά νά έπιοοθοϋν πλέον άπεοίσπαστοι στήν καλλιέργεια τής γής των, δέν 
είναι άραγε ένα έμπρακτον υψηλότατο δίδαγμα άλληλεγγύης καί ΑΓΑΠΗΣ:

Π έ μ π τ ο ν : Ή  ένίσχυσις τής νεολαίας διά τής έξασφαλίσεως πραγματικώς
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ΑΙ ΛΙΑΝΟΥ ΥΠΆΡΙΘ. 318 Α.Ν. ΕΠΕΑ0ΟΥΣΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:Α. Π.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

'Υπό τού ’Αστυνόμου Β’ κ. Π. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

I. Εις τό ύπ’ άριθ. 55 φύλλον της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α ', 
της 16) 3) 1968, έδημοσιεύθη δ Α.Ν. 318 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσε- 
ως διατάξεων άφορωσών εις τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων».

Διά τού άνωτέρω Α.Ν. έθεσπίσθησαν άξιόλογοι νέαι διατάξεις,· δι’ ών ίκανο- 
ποιήθησαν σοβαρά αιτήματα τού ’Αστυνομικού Σώματος, τά δποϊα ήσαν έν έκκρε- 
μότητι άπό πολλών έτών.

Επίσης, διά τού ώς άνω Α.Ν έτροποποιήθησαν πολλαί διατάξεις τού Κ.Ν. 
2458) 1953, αΐτινες κατά τό παρελθόν είχον δημιουργήσει προβλήματα εις τήν υ
πηρεσίαν.

Αί έπενεχθεΐσαι διά τού Α.Ν. 318) 1968 μεταβολαι ήσαν απολύτως άναγκαΐαι 
διά τό γενικόν συμφέρον τού Σώματος.

II . Έπιθυμοΰντες, δπως άπαντες οί άστυνομικοί ένημερωθούν έπί των νέων αό- 
τών διατάξεων, προβαίνομεν κατωτέρω εις τήν έν γενικαΐς γραμμαϊς άνάπτυξιν 
τούτων, παραθέτοντες έν συνεχεία αύτούσιον καί τό κείμενον τού νόμου.

Ή  κατάταξις της ύλης ακολουθεί τήν σειράν των άρθρων τού Νόμου.

Α) Κ α θ ι έ ρ ω σ ι ς  τ ο ύ  β α θ μ ο ύ  τ ο ύ  Ύ π α ρ χ η γ ο ΰ .

Διά τού άρθρου I τού Α.Ν. 318) 1968 καθιερώθη έν τη ίεραρχικη κλίμακι τού 
Αστυνομικού Σώματος καί δ βαθμός τού Ύπαρχηγοΰ, καλυφθέντος ουτω σοβαρωτά- 
του κενού, ή υπαρξις τού δποίου έδημιούργησε κατά τό παρελθόν ζητήματα εις τήν 
Διοίκησιν, ιδία δσον άφορά εις τήν άναπλήρωσιν τού ’Αρχηγού έν απουσία ή κωλύ- 
ματι αυτού.

Τό κείμενον τού άνωτέρω άρθρου έχει ώς κάτωθι:

δωρεάν παιδείας καί της χορηγήσεως εκπαιδευτικών μακροπροθέσμων δανείων, ώ
στε νά προοδεύσουν νέοι, οί οποίοι άλλοτε δεν ήμπορούσαν ν’ αναπτύξουν τήν ικανό
τητά των καί ή ένταξις τών κληρικών στούς υπαλλήλους τού δημοσίου, ώστε ή θρη
σκεία νά εύρη τήν θέσι της, δέν άποτελεΐ ΑΓΑΠΗΝ;

ΓΓ αύτούς τούς κυριώτερους λόγους, αλλά καί γιά άπειρους άλλους τής καθη- 
μερινής ζωής κατά τούς όποιους τά μέλη τής Κυβερνήσεως καί ιδιαίτερα οι πρωτερ- 
γαται τής Επαναστασεως, έκδηλωνουν, πιστεύω δτι ή Έπανάστασις τής 21 ’Α
πριλίου 1967 είναι μοναδική στόν κόσμο Έπανάστασις ΑΓΑΠΗΣ καί μέ βάσιν αυτήν 
τήν ΑΓΑΠΗΝ δημιουργείται ή ΕΛΛΑΣ τών ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Λ'. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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Ά  ρ θ ρ ο ν 1 .

1. —  Ή  § 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Κωδ. Νόμου 2458) 53 «περί ’Οργα
νισμού τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων», κωδικοποιηθέντος διά 
τοΰ άπό 31-12-1957) 20-1-1958 (Φ.Ε.Κ. II) Β. Δ) τος, άντικαθίσταται 
ώς κάτωθι ;
2. —  Οι άποτελοΰντες τό Άστυν. Σώμα δργανικοί βαθμοί είναι:
’Αρχηγός ’Αστυνομίας, Ύπαρχηγός, Διευθυντής Α ' καί Β ' τάξεως, Α
στυνόμος Α ' καί Β ' τάξεως, Τπαστυνόμος Α ' καί Β ' τάξεως, Άνθυπα- 
στυνόμος, Άρχιφύλαξ, Ύπαρχιφύλαξ, Άστυφύλαξ.
2.—  Είς τήν § 1 τοΰ άρθρου 6 τοΰ ώς άνω Κ. Ν. καί μετά τήν 
φράσιν «’Αρχηγός είς (1)» προστίθεται ή φράσις «Τπαρχηγός είς (1)».

Β ) Κ α τ ά ρ γ η σ ι ς  τ ή ς  π α ρ ά  τ ψ  Ύ π ο υ ρ γ ε ί ω  Δ η μ ο σ ί α ς  
Τ ά ξ ε ω ς  Γ ε ν ι κ ή ς  Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  —  
Σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν .

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ AJSL 318) 1968 δρίζεται δτι άμεσος Προϊστάμενη ’Αρχή 
δλων τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών είναι τό Ά ρ χ η γ ε ΐ ο ν  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
Π ό λ ε ω ν ,  δπερ άποτελεΐ τό Γενικόν Έπιτελεΐον τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος καί 
είς τό όποιον ήνοποιήθη άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ ανωτέρω νόμου καί ή παρά τώ 
Ύπουργείψ Δημοσίας Τάξεως πρώην Γενική Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Πόλεων.

Ή  δπαρξις δύο ’Επιτελείων, ώς συνέβαινε προηγουμένως, ήτοι τοΰ ’Αρχηγεί
ου καί τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων, χειριζομένων τά αυτά, περί
που, ύπηρεσιακά θέματα έν τώ Σώματι, ήτο αντίθετος πρός τάς άρχάς τής δρθολο- 
γιστικής διοικητικής δργανώσεως, μέ δυσμενείς επιπτώσεις διά τό συμφέρον τοΰ Σώ
ματος καί τοΰ κοινωνικού συνόλου γενικώς.

Περαιτέρω, διά τοΰ ίδιου άρθρου καθορίζεται ή συγκρότησις τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων έπί νέων βάσεων καί νομιμοποιούνται ώρισμέναι Ύπηρεσίαι έν τφ  Σώματι 
(Τηλεπικοινωνιών —  Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων —  Μουσικής —  ’Αθλητισμού 
καί Παιδικών κατασκηνώσεων) , αίτινες όφίσταντο μέν de facto, πλήν δμως δέν 
ήσαν νομικώς κατωχυρωμέναι.

Τό κείμενον τοΰ άνωτέρω άρθρου εχει ώς άκολούθως:

Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

1. — Τό άρθρον 7 τοΰ αύτοΰ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:

Σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν :
«I.—  ’Άμεσος προϊσταμένη αρχή άπασών τών Υπηρεσιών τής Αστυ
νομίας Πόλεων είναι τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, είς δ ένοποιεΐ- 
ται καί ή παρά τφ Τπουργείψ Δημοσίας Τάξεως Γενική Διεύθυνσις ’Α
στυνομίας Πόλεων.
2. —  Ή  ’Αστυνομία Πόλεων απαρτίζεται έκ τών κάτωθι Υπηρεσιών:
α) Τοΰ Αρχηγείου τοΰ Άστυν. Σώματος. Αί Ύπηρεσίαι τούτου καί αί 
αρμοδιότητες αύτοΰ καθορίζονται δΓ άποφάσεων τοΰ Ύπουργοΰ Δημο
σίας Τάξεως. (-1)

1) Έξεδόθη ή ύπ ’ άριθ. 633Φ 35/36 άπό 23-3-68 ’άπόφασις 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως 
«περί καθορισμού συνθέσεως τών 'Υπηρεσιών τοΰ ’Αρχηγείου Α. Π. καί τών άρμοδιοτήτων αυ
τών» κοινοποιηθεΐσα διά της ύ π ’ άριθ. 6/34Φ 35/36 άπό 25-3-68 Δ /γη ς  Ά ρχηγΛ ’Αστυν. Πόλεων.
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β) Των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων: 1) ’Αθηνών, 2) Πειραιώς, 3) Πα·
τρών, 4) Κέρκυρας.
γ) Τών ’Αστυνομικών Σχολών.
ο) Τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.
ε) Τής ’Αποθήκης 'Υλικού Αστυνομίας.
στ) Τής Γενικής Έποπτείας ’Αγορανομίας.
ζ) Τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας.
η) Τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας.
θ) Τής Διευθύνσεως Τουριστικής ’Αστυνομίας.
ι) Τού έκ Γυναικών Τμήματος ’Αστυνομίας.
ια) Τής Υπηρεσίας διοικητικού προσωπικού (διοικητικών υπαλλήλων) . 
ιβ) ’Ανάλογου πρός τάς ύφισταμένας άνάγκας αριθμού κεντρικών καί 
περιφερειακών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών, καθοριζόμενων έκάστοτε διά 
Β. Δ) των, προκαλουμένων ύπό τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προτά- 
σει τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας, προκειμένου δέ περί πάσης φύσεως ’Αστυ
νομικών Σταθμών, δι’ αποφάσεων τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προ- 
τάσει τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας, ήτοι: 'Υποδ) νσεων, Διαμερισμάτων ή 
Τμημάτων Τάξεως, 'Υποδ) νσεων ή Τμημάτων Γενικής ’Ασφαλείας καί 
Κέντρων ’Αλλοδαπών, 'Υποδ) νσεων ή Τμημάτων Τροχαίας Κινήσεως, 
'Υποδ) νσεων, Τμημάτων ή Σταθμών Τουρισμού, ’Αγορανομίας καί Μη
χανοκινήτου, Τμημάτων Μελετών, Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων, Μου
σικής, Ψυχαγωγίας, Τηλεπικοινωνιών καί ’Αμέσου Δράσεως, Τυπογρα
φείων Άστυν. Σώματος, Λιμένων, ’Αερολιμένων, ως καί τοιούτων Σω
ματικής ’Αγωγής καί Άθλ7]τισμοΰ καί Κατασκηνώσεων (παιδικών εξο
χών) , ’Επισκευής καί Συντηρήσεως δχημάτων καί τοιούτων ’Αστυνομικών 
κτιρίων καί ’Αστυνομικών έν γένει Σταθμών κ.λ.π.
ιγ) Τής 'Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού Νομίσματος καί τής Διευθύν- 
σεως ’Αλλοδαπών, έξαρτωμένων άπ’ ευθείας έκ τού 'Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως (άρθρον 3 Ν.Δ. 4426) 1964) .
3.—  'Ομοίως, ή ’Αστυνομία μετέχει εις την συγκρότησιν τών κάτωθι 
'Υπηρεσιών: 1) Τής Γεν. Δ) νσεως Εθνικής ’Ασφαλείας, 2) Τής Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών καί 3) Τής Γεν. Δ) νσεως Πολιτικής Ά- 
μύνης Χώρας».
2.—  Τό άρθρον 8 τού ώς άνω Κ.Ν. καταργεϊται.

Γ) Έ ξ ο μ ο ί ω σ ι ς  ’Α ρ χ η γ ο ύ  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  π ρ ό ς  
’Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ν  —  ’Α ρ χ η γ ό ν  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  —  Π ρ ο σ ό ν τ α  
π ρ ό ς  π ρ ο α γ ω γ ή ν  — Κ α θ ή κ ο ν τ α  — Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  α ύ τ ο ΰ .

Άξιολόγους καινοτομίας έπέφερεν ό Α.Ν. 318) 1968, εις δ,τι άφορά τον ’Αρ
χηγόν τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων.

Διά τών άρθριυν 3 εως 6 τού έν λόγψ νόμου ορίζεται δτι δ ’Αρχηγός ’Αστυνο
μίας, καθ’ δ έπικεφαλής τού Σώματος, είναι υπεύθυνος απέναντι τής Κυβερνήσεως, 
διά την τάξιν καί άσφάλειαν τών περιοχών, εις άς ισχύει δ θεσμός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί δτι προίσταται αμέσως ή εμμέσως τών διαφόρων ’Αστυνομικών 'Υπηρε
σιών. Νεα, επίσης, διάταξις είναι δτι ό ’Αρχηγός τού Σώματος- ’Αστυνομίας Πόλεων 
προέρχεται έκ τούτου. Μέχρι τής δημοσιεύσεως τού Α.Ν. 318) 1968 ήτο δυνατή ή ά- 
νάθεσις καθηκόντων ’Αρχηγού ’Αστυνομίας εις Άνώτατον Δικαστικόν Λειτουργόν ή 
’Αξιωματικόν τού Στρατεύματος. Ή  διάταξις αύτη έθεσπίσθη τό έτος 1933, δτε δέν
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είχον προωθηθή είς τόν βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α ' τάξεως ’Αξιωματι
κοί προερχόμενοι έκ τοϋ Σώματος. Σήμερον, όμως, ή ’Αστυνομία Πόλεων έχει είς 
τούς κόλπους της ίκανώτατα στελέχη, ανώτατης παιδείας καί περιωπής, έκ των οποί
ων δύναται νά έπιλεγή δ φυσικός ’Αρχηγός τοϋ Σώματος, ώστε νά μή ύπάρχη ανά
γκη νά άναζητηθή οϋτος εκτός αύτοΰ. ’Άλλως τε ’Αρχηγός ξένος πρός την ’Αστυνο
μίαν, μή γνωρίζων πρόσωπα καί πράγματα, καί τήν ιδιαιτέραν νοοτροπίαν τοϋ Σώ
ματος, δέν είναι δυνατόν νά άποδώση δσον ’Αρχηγός έξ αύτοΰ προερχόμενος. Περαι
τέρω, διά των αυτών διατάξεων, καθορίζεται δτι δ ’Αρχηγός ’Αστυνομίας έξομοιοΰ- 
ται πρός ’Αρχηγόν Χωροφυλακής καί δτι δ Τπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων πρός 
Ύπαρχηγόν Χωροφυλακής, αίρομένης ουτω τής ύπαρχούσης έν τή ιεραρχία, των βαθ
μών των δύο Σωμάτων ’Ασφαλείας άνισότητος. Καθορίζονται, έπίσης, τά γενικά κα
θήκοντα τοϋ Ύπαρχηγοϋ καί τίθενται είς ίσχύν διατάξεις τινές (διοικητικά! άνακρί- 
σεις, πειθαρχική δίωξις, διαθεσιμότης κ.λ.π. Ύπαρχηγοϋ) , ή θέσπισις τών όποιων 
κατέστη έπιβεβλημένη, μετά τήν καθιέρωσιν έν τή ιεραρχία τών βαθμών τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος καί τοϋ τοιούτου τοϋ Ύπαρχηγοϋ.

Τό κείμενον τών ανωτέρω άρθρων έχει ώς έξης:

”Α ρ θ ρ ο ν 3.

Τό άρθρον 9 τοϋ αύτοΰ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
Π . '0  ’Αρχηγός τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων προέρχεται έκ τοϋ 
Σώματος τούτου. Είς ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων προάγεται δ Ύπαρ- 
χηγός, άνεξαρτήτως χρόνου προαγωγής είς τόν βαθμόν του ή ’.Αστυνομι
κός Διευθυντής Α ',  διατελέσας έπί διετίαν τούλάχιστον είς τόν βαθμόν 
τούτον.
Είς Ύπαρχηγόν δέ προάγεται ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' έχων ένιαυ- 
σίαν τούλάχιστον υπηρεσίαν είς τόν βαθμόν τοΰτον. Ή  προαγωγή είς τόν 
βαθμόν τοϋ τε Άρχηγοΰ καί Ύπαρχηγοϋ ένεργειται διά Β. Δ., έκδιδομέ- 
νου μετ’ άπόφασιν τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου ’Εθνικής Άμύνης, προτά- 
σει τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
2. Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξομοιοΰται βαθμολογικώς καί μισθολο- 
γικώς πρός τόν Αρχηγόν Χωροφυλακής, δ δέ Ύ παρχηγός τής ’Αστυ
νομίας πρός Ύπαρχηγόν Χωροφυλακής».

’Ά  ρ θ ρ ο ν 4.

Τό άρθρον 10 τοϋ αύτοΰ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«1. Τόν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας έλλείποντα, άπόντα ή κωλυόμενον άνα- 
πληροϊ δ Ύπαρχηγός, τούτου δέ έλλείποντος, άπόντος ή κωλυόμενου δ 
’Επιθεωρητής τοϋ Σώματοο.
2. Τά καθήκοντα τοϋ Ύπαρχηγοϋ καθορίζονται διά Διαταγμάτων, προ- 
καλουμένων υπό τοϋ Υπουργού Δνιμοσίας Τάξεως. τή προτάσει τοϋ Άρ- 
χηγοϋ». ( α)

Ά  ρ θ ρ ον δ.

1. Ή  παρ. 2 τοϋ άρθρου I I  τοϋ αύτοΰ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς κάτωθι: 
«2. Διοικητικά! ανακρίσεις κατά τοϋ ’Αρχηγού καί Ύπαρχηγοϋ όιατάσ- 
σονται ύπό τοϋ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως καί ένεργοΰνται υπό τοϋ

1) Έξεδόθη το υπ ’ άριθ. 358/20-5-68 Β. Δ. ( Φ .Ε .Κ . 117 Τ. Α ) <ι περί καθηκόντων τού 
Αρχηγού Άστυνομ.ίας Πόλεων ».



778 ΤΙ. Ραφτοπούλου

Είσαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου διά τόν ’Αρχηγόν καί ένός τών Α'«εισ
αγγελέων αύτοΰ διά τόν Τπαρχηγόν, δριζομένου υπό τοϋ ΕΙσαγγελέως 
τοΰ Άρείου Πάγου, Ιφαρμοζομένης κατά τά λοιπά της ύπό τών κειμέ
νων περί Αστυνομίας Πόλεων διατάξεων προβλεπομένης διαδικασίας».
2. Είς άρθρον I I  τοΰ ώς άνω Κ.Ν. προστίθεται παράγρ. 3 εχουσα ουτω: 
«3. At κείμεναι διατάξεις α'ι άναφερόμεναι είς τά της πειθαρχικής διω- 
ξεως καί διαθεσιμότητος τοΰ Άρχηγοΰ έφαρμόζονται καί διά τόν Τ 
παρχηγόν».

Ά  ρ θ ρ ο ν 6.

Τό άρθρον 12 τοΰ αυτοΰ Κ.Ν. αντικαθίσταται ώς έξης:
«1. 'Ο ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι ά μ έ σ ω ς  ύ π ε ύ θ υ -  
ν ο ς  Ι ν α ν τ ι  τ ή ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  διά τήν Ασφάλειαν καί τά- 
ξιν Ιν δλη τή περιφερεία τή ύπαγομένη είς τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
2. Οΰτος π ρ ο ι σ τ α τ α ι  ά μ έ σ ω ς  τών έν άρθρφ 2 § 1 τοΰ παρόν
τος Α.Ν. Υπηρεσιών ’Αστυνομίας Πόλεων. Διά τούς έκ τών άστυνομι- 
κών υπαλλήλων ύπηρετοΰντας είς τάς μικτάς υπηρεσίας, περί ών ή παρ. 
3 τοΰ άρθρου 2, εχει τάς έκ τών κειμένων διατάξεων αρμοδιότητας.
3. 'Ο ’Αρχηγός δύναται, τή έγκρίσει τού έπί τής Δημοσίας Τάξεως Ύ- 
πουργοΰ, νά έκδίδη έκάστοτε κανονισμούς, άναγομένους είς τήν διοίκη- 
σιν τής άστυνομικής ουνάμεως, τόν στρατωνισμόν αύτής, τήν κατανομήν 
είς τάς είδικάς Υπηρεσίας τών μελών τής ’Αστυνομίας, τήν έπιθεώρησιν 
αυτών, τήν συντήρησιν τών δπλων καί τών άλλων έφοδίων τών παρεχό
μενων αύτοΐς καί πάαης φύσεως κανονισμούς, σχετιζομένους προς τήν α
στυνομικήν δύναμιν ή 'Υπηρεσίαν, οδς δ ’Αρχηγός θά έθεώρει αναγκαίους.
4. Ό  ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κέκτηται καί πάντα τά είς τούς 
’Αστυνομικούς Διευθυντάς ύπό τών κειμένων διατάξεων περί ’Αστυνομί
ας Πόλεων παρεχόμενα δικαιώματα, άτινα άσκεϊ, είτε αυτός οΰτος, είτε 
διά τοΰ 'Γπαρχηγοΰ ή τών αρμοδίων ’Αστυνομικών Διευθυντών ή τών 
νομίμων Αναπληρωτών αυτών.
5. Δύναται, ώσαύτως, δ ’Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων νά προέρ- 
χηται είς τήν άπ’ ευθείας έκδοσιν αστυνομικών διατάξεων, άφορωσών 
πάσας τάς ύπό τήν δικαιοδοσίαν του Άστυνομικάς Διευθύνσεις ή τίνος 
έξ αυτών.
6. Ό  ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλειυν δύναται δι’ Αποφάσεων του, έγκρι- 
μένων ύπό τοΰ Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως καί δημοσιευόμενων είς τήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, νά άναθέτη είς τόν Τπαρχηγόν καί Διευ- 
θυντάς Α ', ύπηρετοΰντας είς τό Άρχηγεΐον Αστυνομίας Πόλεων, τήν 
ύπογραφήν διαφόρων Αποφάσεων, διαταγών ή έγγράφων». (Χ)

Δ) Δ ι ά  τ ο ΰ  ά ρ θ ρ ο υ  7 τ ο ΰ  A. Ν. 318) 1968 έτροποποιήθη τό άρθρον 
18 τοϋ Όργανισμοΰ τοΰ Σώματος, λόγφ καταργήσεως τής Γενικής Διευθύνσεως ’Α
στυνομίας Πόλεων.

Τό κείμενον τοΰ Ανωτέρω άρθρου εχει ώς κάτωθι: —

1) Έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 245Φ40/3 ά—ό 15-5-68 ( Φ.Ε.Κ. 265 Τ. Β) άπόφασις ’Τπουργοΰ 
Δημ. Τάξεως « περί άναθέσεως υπογραφής έγγράφων κ.Χ.π. είς τόν 'Τπαρχηγόν τοΰ Σώματος 
Άστυν. Πόλεων».
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Ά ρ θ ρ ο ν  7.
Ή  είς τήν § 1 τοΰ άρθρου 18 τοΰ άνω Κ.Ν. φράσις «παράτή Γενική Δ) ν- 
σει Αστυν. Πόλεων τοΰ 'ίπουργείο·υ Εσωτερικών» άντικαθίσταται διά 
τής φράσεως «παρά τψ Ά ρχηγείψ  Άστυν. Πόλεων».

Ε) Ι δ ρ υ σ ι ς  Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ν  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  Τ π ΐ ] ρ ε α ι ώ ν .

Κατά τάς προισχυούσας διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού τοΰ Σιύματος (άρθρα 19 
καί 20) ύφίσταντο δύο Οίκονομικαί Ύπηρεσίαι, ήτοι μία Διεύθυνσις Επιμελητείας 
παρά τώ Ά ρχηγείψ  ’Αστυνομίας Πόλεων, διευθυνο|ΐένη ύπό ’Αστυνομικού Διευθυν- 
τοΰ Α ' 7[ Π ' τάξεως, καί μία Ύποδιεύθυνσις ’Επιμελητείας παρά τή καταργηθείση 
Γενική Διευθύνσει ’Αστυνομίας Πόλεων, μέ προϊστάμενον πολιτικόν υπάλληλον. ’Ή 
δη διά τοΰ Α.Ν. 318) 1968 (άρθρα 8 καί 9) αί 'Τπηρεσίαι αυται συνεχωνεύθησαν 
είς μίαν, δνομαζομένην «Διεύθυνσιν Οικονομικών Υπηρεσιών», ής προΐσταται ’Α
στυνομικός Διευθυντής Α ' ή Β ' τάξεως καί ούχί πολιτικός υπάλληλος. Ή  άνάθεσις 
καθηκόντων προϊσταμένου είς Διοικητικόν Διευθυντήν είς τήν μέχρι τής δημοσιεύσε- 
ως τοΰ ώς άνω Νόμου υφισταμένην ’Επιμελητείαν τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνο
μίας Πόλεων, έγένετο, δυνάροει τοΰ Ν. 2461) 20. άμα τή συστάσει τοΰ ΆστυνομικοΟ 
Σώματος, έπ τώ λόγφ δτι ή έκτέλεσις έργων τοιαύτης φύσεως δέν ήτο τότε έφικτή 
παρ’ ’Αξιωματικού τής ’Αστυνομίας. Σήμερον όμως, δτε ή ’Αστυνομία Πόλεων συνε- 
πλήρωσε βίον πλέον τών 46 έτών, με πλήρη έπιτυχίαν τών σκοπών, οδς έταξεν είς 
αυτήν ή Πολιτεία, έξέλιπεν δ λόγος οότος, λαμοανομένου ύπ’ δψιν δτι έν τψ μετα
ξύ έχουν προωθηθή είς τούς άνωτάτους βαθμούς ’Αξιωματικοί έκ τοΰ Σώματος προ
ερχόμενοι, διαθέτοντες άξιόλογον περί τά οικονομικά θέματα μόρφωσιν καί πείραν. 
ΔΓ δ καί δύναται νά άνατίθεται έφεξής ή διεύθυνσις τής Λογιστικής Υπηρεσίας τοΰ 
Σώματος είς άνώτερον ’Αξιωματικόν αύτοΰ.

Τό κείμενον τών άνωτέρω άρθρων έχει ώς άκολούθως:

Ά ρ θ ρ ο ν  8.

Τό άρθρον 20 τοΰ ώς άνω Κ.Ν. άν τικαθίσταται ώς έξής:
«1. Παρά τώ Ά ρχηγείψ  Αστυνομίας Πόλεων συνιστάται Διεύθυνσις 
Οικονομικών Υπηρεσιών, ής προΐσταται ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' ή 
Β ' τάξεως. Είς τήν Διεύθυνσιν ταύτην άνήκει ή διεξαγωγή τής άφορώ- 
σης τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων Οικονομικής Υπηρεσίας, δ έλεγ
χος τών δαπανών καί ή υπεύθυνος είσήγησις έπί παντός συναφοΰς θέ
ματος.
2. ΔΓ άποφάσεων τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας καθορίζονται τά Τμήματα 
καί αί αρμοδιότητες έκαστου έξ αυτών, ή κατανομή τοΰ προσωπικού είς 
ταϋτα, ώς καί πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά τήν λειτουργίαν τής Δι- 
ευθύνσεως ταύτης».

’Ά ρ θ ρ ο ν  9

1. Τό άρθρον 19 τοΰ ώς άνω Κ.Ν. καταργεϊται.
«2. Είς τάν έπί βαθμψ Διευθυντοΰ Α ' ή Β ' τάξεως πολιτικόν υπάλληλον, 
περί ού προέβλεπεν ή παρ. 2 τοϋ καταργουμένου άρθρου 19, άνατίθενται, 
δΓ άποφάσεως τοΰ Άρχηγοΰ Αστυνομίας, έτερα καθήκοντα παρά τινι 
Υπηρεσία τής Αστυνομίας Πόλεων, ανάλογα τοΰ βαθμοΰ του. Τό λοιπόν 
προσωπικόν, περί οδ ή ιδία διάταξις, έκτελει καθήκοντα παρά τή έν άρ- 
θρψ 8 Διευθύνσει ή έτέρα Αστυνομική Υπηρεσία κατά τά έν άρθρο) 16 
τοΰ παρόντος Α.Ν. βριζόμενα».
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ΣΤ) ' Ο ρ κ ω μ ο σ ί α  κ α τ α τ α σ σ ο μ έ ν ω ν  Α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν  ά 
μ α  τ η  ε ί σ ό δ ω τ ω ν  ε ι ς  Σ χ ο λ ή ν  —  Δ ι α δ ι κ α σ ί α  ά π ο λ υ σ ε  
ως  μ ή ι κ α ν ώ ν  π ρ ό ς μ ο ν ι μ ο π ο ι η σ ι ν μ α θ η τ ε υ ο μ ε ν ω ;  
α σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν .

Διά τών άρθρων 10 και 11 τοΰ Α.Ν. 318) 1968 Επαναλαμβάνονται _ ίσχύουσαι 
διατάξεις. Νέον έν τη διατάξει τοϋ άρθρου 10 είναι δτι οί κριθέντες ικανοί προς κα- 
τάταξιν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα ίδιώται, δίδουν τδν νενομισμένον ορκον τοϋ δοκί
μου άμα τή είσόδψ των είς την Σχολήν ’Αστυφυλάκων, ώς συμβαίνει καί με τούς δο
κίμους χωροφύλακας καί πυροσβέστας.

Τό κείμενον τών ανωτέρω άρθρων έχει ώς έξης:

”Α ρ θ ρ ο ν 10.

Είς τήν παρ. 1 τοϋ ά.ρθρου 37 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Κ.Ν. προστίθεται οεύ- 
τερον έδάφιον, εχον ουτω:
«2. Ό  Διοικητής τής Σχολής, άμα τή είσόδιυ τών κατά τό αρθρον 34 τοΰ 
παρόντος κριθέντων ικανών ιδιωτών προς καταταξιν υπο τοΰ Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων, προβαίνει είς τήν σύνταξιν πρακτικού κατατάξε- 
ως καί δρκωμοσίας αυτών ώς δοκίμων αστυφυλάκων».

“Α ρ θ ρ ο ν  11 ■
1. —  'Η παρ. 1 τοΰ άρθρου 39 τοϋ αύτοΰ Κ.Ν. άντικαθίσταται ώς κάτωθι: 
«1. Οί δόκιμοι αστυφύλακες, μετά τήν ύπό τοΰ Διοικητοΰ τής ’Αστυνο
μικής Σχολής εκδοσιν καί κοινοποίησιν αύτοΐς τών αποτελεσμάτων τών 
Εξιτηρίων εξετάσεων, έχουν άπαντα τά δικαιώματα, καθήκοντα καί προ
νόμια τοϋ βαθμοΰ, οι’ δν Εξεπαιδεύθησαν, τής άρχαιότητος κανονιζομέ- 
νης έκ τής κατά τάς έξιτηρίους Εξετάσεις σειράς επιτυχίας, διορίζονται 
δέ διά διαταγής τοΰ ’Αρχηγού ώς μαθητευόμενοι αστυφύλακες».
2. Ή  παρ. 5 τοΰ αύτοΰ ώς άνω άρθρου αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
«5. Οί άστυφύλακες, μετά τήν λήξιν τής έν τή ’Αστυνομική Σχολή 
έκπαιδεύσεώς των, άποτελοΰσι δύναμιν ύπαγομένην ύπό τήν πλήρη 
δικαιοδοσίαν τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, διά διαταγής δέ αύ
τοΰ κατανέμονται παρά ταΐς 'Γπηρεσίαις τής ’Αστυνομίας Πόλεων».

Είς τό Επόμενον τεΰχος θά άσχοληθώμεν μέ τήν άνάπτυξιν καί παράθεσιν τών 
υπολοίπων άρθρων τοΰ Α.Ν. 318) 1968.

Π. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οί ’Αστυνομικοί οί όποιοι μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν 
μεγάλην υπηρεσίαν είς τήν κοινωνίαν καί είς τον εαυτόν τω ν.

Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »  σ α ς  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  ε κ λ ε κ τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  ύ λ η ν .
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ΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
*************************** ************************

Ύττό VITTORIO NAPOLITANO, Διευθυντοΰ τής Δικαστικής Φυλακής Pesaro Ιταλίας, 
κατά μετάφρασιν τσΰ κ. ΣΤ. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, Δρ Ν., Δικαστικού Συμβούλου κ.λπ.

Ό  συγγραφεύς τοϋ άρθρου έγεννήθη έν M odica Σικελίας τώ  1923 καί διέπρεψεν 
αρχικώς ώς δημοσιογράφος. ’Ακολούθως, ώς σωφρονιστής πλέον, έδημοσίευσεν άρκετάς 
μελέτας περί των φυλακών καί την άξιόλογον διατριβήν «Τό έκ παραλείψεως έγκλημα» 
(«Le delitto  preteritenzionale»). Τό θιγόμενον διά του παρόντος άρθρου θέμα τυγχά
νει μεγίστης κοινωνικής καί σωφρονιστικής σημασίας, εξακολουθούν νά άπασχολή τήν 
Σωφρονιστικήν επιστήμην. ’Ίσω ς εις ώρισμένας αύτοΰ κρίσεις, ό συγραφεύς νά έμφα- 
νίζεται αύστηρός, επηρεαζόμενος καί έκ των θρησκευτικών αύτοΰ πεποιθήσεων. ’Αλλ’ αί 
προτεινόμεται λύσεις καί αί όξεΐαι παρατηρήσεις τούτου, παρ’ ολην τήν άκρως ρεαλι
στικήν διατύπωσίν των, προκαλοΰσι τό γενικώτερον ενδιαφέρον, διαφαίνεται δ’ έξ αύτών 
σαφώς ή κτηθεϊσα έμπειρία τοϋ κ. V. N apo litano . Έ ν  τή πεποιθήσει, οθεν, ότι όφεί- 
λομεν νά άποδώσωμεν ίδιάζουσαν σημασίαν εις τό έξεταζόμενον θέμα τής σωφρονι
στικής μεταχειρήσεως, δπερ καί ήμεϊς κ α τ’ έπανάληψιν έχομεν θίξει εις διαφόρους 
έργασίας μας, θεωροϋμεν ύποχρέωσίν μας όπως, τή εύγενώς παραχωρηθείση άδεια 
τοΰ συγγραφέως, μεταφράσωμεν καί έμφανίσωμεν τον συγγραφέα, διά πρώτην φοράν, 
άπό τών στηλών τοϋ παρ’ ήμϊν έπιστημονικοΰ τύπου.

Σ Τ .  Κ.  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Κ Η Σ

I  ό έξ 162 άρθρων ’Ιταλικόν Νομοσχέδιον «Περί Σωφρονιστικού Οργανισμού 
καί Προλήψεως τής εγκληματικότητος των άνηλίκων», δπερ συζητεΐται είσέτι έν 
τη Ιταλική Γερουσία, άνεκίνησε, μεταξύ άλλων σοβαρών σωφρονιστικών ζητημά
των καί τό υπό τίτλον τοιοΰτον περί τοϋ όποιου άνεπτύχθησαν άκρως αντίθετοι γνώ- 
μαι, έκκινήσασαι έκ της κατωτέρω περιπτώσεως:

Γυνή τις, ήτις είχε νυμφευθή έν τη  φυλακή άτομον καταδικασθέν εις κάθειρςιν, 
ήτήσατο παρά τοϋ Προέδρου της Δημοκρατίας δπως τή παρασχεθή ή δυνατότης νά 
τεκνοποίηση μετά τοΰ συζύγου της. Ά λ λ ’ ή το'ΐαότη ένέργεια προφανώς έχρησιμο- 
ποιήθη μόνον διά νά προκαλέση εΰκολον δημόσιον θόρυβον.

; Μέ τόν εύλογοφανή ισχυρισμόν δτι θά άπετέλει καινοτομίαν καθαρώς χριστια
νικήν, δ Γερουσιαστής G. Leone προοιωνίζεται δτι πρέπει νά συναινέσωμεν εις τό ε
πιτρεπτόν τών συζυγικών σχέσεων τών κρατουμένων καί εύχεται δπως υίοθετηθή καί 
έν Ιταλία η λύσις, ήτις είχε προταθή τώ 1967 έν τή Μ. Βρεταννία καί ήδη είχε τεθή 
εις εφαρμογήν έν τή Σουηδία.

Παρ’ δλον τον σεβασμόν τον όποιον τρέφομεν έναντι τού διαπρεπούς καθηγητοΰ 
καί διάσημου δικηγόρου, έξεφράσαμεν εις τρία προγενέστερα άρθρα ημών (1) τήν 
διαφωνίαν μας διά τήν μεταφύτευσιν τοιαύτης ιδέας, ήτις έν ’Ιταλία εχει εΰρει ελά
χιστους υποστηρικτας εκ μέρους τού νομικού κόσμου (2) καί τών ιταλικών πορνογρα
φικών περιοδικών, σκανδαλιστικοΰ περιεχομένου.

II ήμετέρα άποψις επί τού προκειμένου συμφωνεί μετά τών νομικών (3) καί ψυ-

(1) V. N o p o l i t a n o :  Le gia «allegre carceri» d iveranno  «case Chiuse»?, έν Voce Giudi- 
ziana , 1 9 6 7 ,τ. 8-9. — Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ :  P roposte  «brevi licenze» per i d e ten u ti con ian ea ti έν 
O sservatore legale, 1967, τ. Ι Ο . - Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ  : C arceri come «Case Chiuse»’ έν Voce G iudi 
ziaria, 1967, τ. 10.

(2) C. T r a i n  a :  A nco ra  sulle alcove tr a  le sbarre , έν Voce G iudiz., ένθ’ άνωτ τ  10
(3) F. P a r l a v e c c i o  : Le allegre prigioni ossia «alcove tra  le sbarre» έν Voce 'Giu

diz., ένθ’ άνωτ., τ. 8-9.
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χιάτρων, (4) , οΐτινες κατεκρήμνισαν, δ καθείς έν τψ κλάδψ του, τήν νέαν ροπήν τής 
φιλευσπλαχνίας, ώς προς τούς κρατουμένους, ήτις ροπή κατεπολεμηθη έπανειλ^μμο- 
νως παρ’ ένός έπιφανοΰς συγγραφέως, προσφάτως έκλιπόντος (5) .

Καί αν έτι περιεβά/.ετο ή ανωτέρω άποψις τόν μανδύα ή τό προσωπείον τοΰ χρι
στιανισμού, ή πρότασις έν τούτοις δζει αρκούντως καί ήτο επόμενον νά προκαλέση 
σχόλια καί δυσμενείς κριτικός.

Ή  ’Ιταλία, ύπήκουσα εις μίαν διεθνή συμφωνίαν καί τή πρωτοβουλία τοΰ Γερου- 
σιαστοΰ Merlin, έξέδωκε, τόν γνωστόν καταστάντα καί τοσοϋτον είσέτι συζητούμενον 
νόμον 75 τής 20.2.1958, δια τοΰ όποιου κατηργήθησαν οί «κλειστοί οίκοι» (οίκοι ά- 
νοχής) .

Λιό τής άνωτέρω όμως προτάσεως τοΰ Γερουσιαστοΰ Leone, ή ’Ιταλία, έξαπα- 
τωμένη ότι εύρίσκεται έν τή πρωτοπορεία τοΰ σωφρονιστικού πεδίου, θά έπετύγχανεν 
δπως έπανεισέλθη έκ τοΰ παραθύρου αυτό το όποιον ειχεν εκδιωςει έκ τής θυρας. Θα 
ένομιμοποίει τόν θεσμόν των «κλειστών οίκων» έν ταϊς φυλακαΐς καί τοΐς σωφρονιστη- 
ρίοις, ένθα οί άνήκοντες εις τό Σώμα τών Φυλάκων θά έδει νά ύποβιβασθώσιν εις 
τόν έκτελεστήν τού ρόλου τής «μεσιτρίας».

Τοιουτοτρόπως, μέ ολίγον αίσθημα καιροσκοπισμού, αί Ίταλικαί φυλακαί, αί- 
τινες άπό τίνος χρόνου κατήχησαν πρόσχαροι φυλακαί καί τόποι ψυχαγωγίας (5) , 
θά μετεβάλλοντο εις ούχί άξιέπαινον παράρτημα τών καταργηθέντων «κλειστών 
οίκων».

Έν τή υποστηρίξει τοιούτων έπιχειρηματολογιών, είρωνικώς καί μετ’ έπικρί- 
σεως προσθέτομεν: «κατά τήν διάρκειαν τών συζυγικών συνομιλιών δεν θά ήτο έν- 
Οεδειγμένον νά άκροώνται τά ζεύγη έκλεκτών δίσκων καί νά προσφέρωνται εις αυ
τά, δαπάναις τοΰ Κράτους, έκλεκτώτερα, έτι, εδέσματα, πρός ένδυνάμωσιν αυτών;

"Οτι τοιαύτη όυνατότης έπαληθεύει, έπιβεβαιοΰται καί παρ’ ένός εβδομαδιαί
ου ’Ιταλικού περιοδικού, (6) έν τψ όποίφ συμπληροΰται ή κατωτέρω είδησις διά 
παραθέσεως ένός χαρακτηριστικού σκίτσου:

«Ξενών κρατουμένου'/» Στοκχόλμη. Είς τάς πρόσχαρους Σουηδικάς φύλακας έ- 
γένετο έγκατάστασις ένός μοναδικού ξενώνος διά τούς κρατουμένους. ΙΙέντε έκ τών 
τελευταίων διήλθον 48 ώρας μετά τών συζύγων ή μνηστών αυτών έντός διαμερι
σμάτων έφωδιασμένων διά πάσης φύσεως ανέσεων, οίον δύο κλινών, άναψυκτηρί- 
ου καί τηλεοράσεως. Αί δαπάναι τής διαμονής τών έπισκεπτριών βαρύνουσι τό 
Δημόσιον.

Θεωροΰμεν καθήκον μας όμως νά άναφέρωμεν ότι παρόμοιαι πρωτοβουλίαι, τε- 
θεΐσαι έν έφαρμογή είς τινα άλλα Κράτη κατηργήθησαν μετά τοσαύτης σπουδής 
ώστε προεκλήθη κατάπληξις. 'Η  κατάργησις αυτή έγένετο λόγψ τών καταχρήσεων 
καί τών αισχροτήτων αϊτινες είχον έμφανισθή καί ένεκα τών σοβαρών προβλημάτων 
τά όποια επηκολούθησαν.

Η μείς, ώς ήδη ύπεστηρίξαμεν, δέν άρνούμεθα τό πρόβλημα τής εγκράτειας, δ- 
περ άποβαίνει σοβαρώτερον είς τάς άναγκαστικάς κοινωνίας, ώς αί τών φυλακών. 
’Αλλά δέν δυνάμεθα νά έπικροτήσωμεν τήν πρωτοβουλίαν έκείνην, ήτις θά άπεδεικνύ- 
ετο απατηλή καί πρόδρομος άπροόπτων, ώς έδείχθη έκ τής έν ’Αργεντινή κτηθείσης 
ούχί άπό μακροΰ χρόνου έμπειρίας. Πράγματι κατά τό έτος 1950 έφθασε (έν Ίτα- 
λίφ) Ιν τευχίοιον πλουσίως εικονογραφημένο'/, άναφερόμενον είς τήν έφαρμοσθεΐσαν 
τότε καινοτομίαν έν ταϊς Άργεντιναϊς φυλακαΐς, περί τοΰ έπιτρεπτοΰ τών έπαφών 
τούτων. Έκτοτε έτρέφομεν πλείστας αμφιβολίας περί τής χρησιμότητος τής -πρω
τοβουλίας, ταύτης, δι’ ήν δέν ήκούσθη τίποτε πλέον. Είς τούς προβαλλομένους υπό 
τών νεωτεριστών λόγους περί τής, πάση θυσία, εισαγωγής έν ’Ιταλία τοΰ θεσμού

(4) D. R a g o  z z i η ο : Sino a quando? (Riflessioni di un penitenziarista), έν Voce Pe- 
nitenziaria, 1967, τ. 11-12

5) Πρόκειται περί τοΰ διαπρεπούς Orfeo Gecchi.
(6) Domenica del Corriere, Milano 19-3-1968.
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του έπιτρεπτοΰ των σεξουαλικών σχέσεων έν ταΐς φύλακαΪς, επί τή πεπλανημένη καί 
απατηλή πεποιθήσει ότι ή έγκράτεια αποβαίνει επιβλαβής εις τήν φυσικήν καί ψυχι
κήν υγείαν των κρατουμένων, άντετάχθη τό ύποστηριχθέν παρ’ ένός ύγειονολόγου τής 
οικαστίκής^ φυλακής St. Vittore (του Μιλάνου) καθ' δ «ούδαμώς άπεδείχθη δτι ή ύ- 
ποχρεωακή έγκράτεια άπεβη επιβλαβής εις τήν υγείαν». Ωσαύτως καί ή άπάντησις 
ονος ψυχίατρου έπί των διατυπωθεντων έρωτημάτων: «'Ιπονομεύει πράγματι τήν ψυ
χικήν ύγείαν^τοΰ κρατουμένου ή έλλιπής έτεροσεςουαλική σχέσις;», «Τφίσταται σχέ- 
σις μετα,ύ τής στερήσεως του έτεροσεξουαλισμοϋ καί τής ομοφυλοφιλίας;». Κατά τήν 
έν λόγψ άπάντησιν, έκτεθεϊσαν δημοσίφ επ’ εύκαιρίφ επιστημονικής συγκεντρώσε- 
ως εν Ιουρίνψ (τήν 12.6.1965), αί σχετικαί έρευναι, βασισθεΐσαι επ’ άρκετών στα
τιστικών, κατέληξαν εις πλήρη άρνησιν άμφοτέρων των έρωτημάτων.

Κμεΐς ειχομεν άντιτάξει, έπίσης, ώς έσχάτην συνέπειαν είς τούς συλλογισμούς 
των νεωτεριστών τό^δτι, βάσεραυτών, θά έδει παραλλήλως νά ύπεραμυνθώμεν παρο
μοίου πειρο,ματισμοΰ εις τάς ίερατικάς σχολάς, τούς κατοικουμένους υπό κληρικών 
τοπους, είς τάς μονάς καί είς τά κολλέγια.

II ίδεα. τής δημιουργίας πυρήνων «κλειστών οικιον» έν τοΐς σωφρονιστικοΐς Κα- 
ταστημασι, αποτελεί μέρος τοΰ παρεξηγημένου εξανθρωπισμού τής ποινής, έξ αιτίας 
του όποιου άκμάζουσιν έντός τών Καταστημάτων τούτων πρωτοβουλίαι, αίτινες έξη- 
σθενησαν τήν καταθλιπτικότητα τής ποινής, προκληθείσης ουτω δυσχεράνσεως είς τήν 
αναμορφωσιν καί τήν κοινωνικήν αναπροσαρμογήν τών κρατουμένων, μέ συνέπειαν 
(συν άλλοις) την μείωσιν τής πειθαρχίας.

• ’Απ°,^αραχωρήσεως είς παραχώρησιν έφθάσαμεν ενίοτε είς σοβαρά γεγονότα 
και θορυβωοεις αποδράσεις^. Έ πί πλέον, από τίνος χρόνου, οί κρατούμενοι, έχοντες ά- 
ποκτήσει συνειδησιν τών άξιώσεων αυτών, άλλά καί τοΰ άπραγματοποιήτου ώρισμένων 
δικαιωμάτων των, απαιτούν τά πλέον απίθανα τών πραγμάτων και τάς παρανόμους 
αυ^ας άςιώσεις των άκολουθεϊ έκ μέρους των ή άπειλή νά πληροφορήσωσι περί τής 
ελλιπούς παραχωρήσεως τών «εύνοιών», τάς όποιας οοτοι εχουσιν έκλάβει ώς δικαιώ
ματα, τ ψ  δημοσίαν γνώμην, τό Τπουργεΐον τής Δικαιοσύνης καί τούς ισχυρούς καί 
απόκρυφους φίλους τής Ρώμης!
\  Ε θ ν ο υ ς , οιτινες,θά ήθελον νά γίνωσιν ύποκινηταί τής έκστρατείας τού τύπου 

δια την εισοοον τοΰ «φύλλου» είς τάς φυλακάς, έρωτώμεν: Πού λοιπόν έννοοΰαεν νά 
φθασωμεν;

Εις τό μέλαν Ιταλικόν χρονικόν κατεγράφη προσφάτως μία έπίτασις τής ώργα- 
νωμενης εγκληματικότητας, ήτις άνεθαρρύνθη ήδη καί άναδεικνύεται τοσούτον άλα- 
ζονικη, ώστε νά καταγράφη καί ενόπλους είσέτι συγκρούσεις μετά τής αστυνομικής 
δυναμεως, με ισοζύγιον νεκρών καί τραυματιών. Κατεγράφη ώσαύτως, μία θορυβώ- 
οης διαμαρτυρία^ είς τάς φυλακάς, μετ’ άναρριχήσεως είς τάς στέγας, έπικλήσεως 
της παρουσίας τών δημοσιογράφων καί τών συνεργατών τών ραδιοτηλεοπτικών σταθ
μών, ως εάν ή έν ταΐς φυλακαϊς παραμονή άπετέλει τίτλον τιμής καί πηγήν εύνοιών.

θα  ειμεθα περίεργοι νά γνωρίσωμεν — έγράφομεν —  από τάς θρηνούσας οικο
γένειας τους συγγενείς αυτών, ποιαν μεταχείρισιν θά έπεφύλασσον αύται είς έκείνου- 
οι όποιοι παρεβίασαν τούς θείους καί άνθρωπίνους νόμους, ώε έπίσης εάν ώ ' «μετανεί- 
ρισις» θά ήδύνατο νά νοηθή καί ή έξάσκησις τών έρωτικών δραστηριοτήτων τών κρα- 
τουμένων. ^ ν

Είναι^ άνάγκη νά άνακαλέσωμεν είς τήν τάξιν τούς κρατουμένους, είς τρόπον ώ
στε οι έγκληματιαι, ακόμη καί οί ισχυροί, νά μή όπολαμβάνωσι τάς φυλακάς ώς πρό- 
σφορον κατάλυμα μετ’ άναριθμήτων πλεονεκτημάτων καί μετά προοπτικής διασκε
δάσεις, συμπερίλαμβανομένης καί τής ίκανοποιήσεως τών χαμηλοτέρων ένστικτων 
αυτών, προσβαλλοντες ουτω την χριστιανικήν ηθικήν καί κάθε ηθικήν Άντιτιθέ- 
μεθα εις τάς έν ταΐς φυλακαϊς έρωτικάς έπαφάς διά τούς κάτωθι κυρίω- λό -ο υ -

1) Τά τέκνα τά όποια ένδεχομένως θά γεννηθώσι διαρκούσης τής κρατήσεως 
τοΰ... γεννήτορος, ποιαν πατρότητα θά διεκδικήσωσι;
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To πρόβλημα επί τού προκειμένου μετατρέπεται εις ηθικόν, πλέον της νομικής 
καί δικαστικής αύτοϋ υφής. Πράγματι αί σύζυγοι των κρατουμένωναιτινες μέχρι 
τοϋοε διατηρούνται σχετικώς πισταί προς τούς συζύγους αύτών, εξ αίτιας των έπιφυ- 
βων συνεπειών μιας μητρότητος, δεν θά γνωρίζωσι^ πλέον φραγμόν, συστολήν η προ- 
φύλαξιν, μετά καταφανούς προσβολής τής υφιστάμενης ηθικής. ^

ΙΙόσας αμφισβητήσεις τής πατρότητος, πόσας καταγγελίας περί μοιχείας, θα 
ώφειλον νά άντιμετωπίσωσιν οί Ιταλοί δικασταί, οιτινες ήδη δεν προλαμβανουσι να 
διεκπεραιώνωσι την κανονικήν αύτών»δικαστικήν εργασίαν, μετά τής αναγκαίας, εκ 
τούτου, συνέπειας νά άχθώμεν εις «κρίσιν τής δικαιοσύνης;»·

διαφορ 
σΧ χήρε

τε κάν διά

Ίρατουμεν_. - _  (
γύρος καί τά απαραίτητα ποσά, είναι βέβαιον δτι είς δλας τάς φύλακας ̂ δυναται να 
πραγματοποιηθώ τούτο; Εντός πόσου χρόνου; Δέν θα συνέβαινεν όλοι οί κρατούμε
νοι να επεθύμουν να μεταχθώσιν εις εχεΐνα τα Καταστήματα, εις α̂ όποια θα ώρ 
γανοΰντο τα «όργια»; ΙΙώς θα ήόυνατο να ληφθώσιν υπ όψιν πασαι αι αι-ηοεις^αυ- 
τών; Εκείνοι οιτινες δεν θα καταστη δυνατόν να μεταχθώσι, θα παραμεινωσιν άδρα- 
νεΐς καί δέν θά προβώσιν είς στάσεις, μετ αφανταστών συνεπειών, ^

3) Αέν είναι ούτε ηθικόν, ούτε χριστιανικόν (εκτός τού οτι αντικειται είς τους 
νόμους, ώς προείπομεν) νά μεταβάλλωμεν τάς φυλακάς είς σταθμούς οχείας, παρομοί
ους προς τούς των Ιππων, διατηροΰντες τους επιβήτορας έτοιμους προς δρασιν καί 
σκεπτομένους μόνον την έλευσιν τής σειράς των!

Είς δλα αυτά δεν θά υπήρχε τίποτε τό ηθικόν, ούτε τό αναμορφωτικόν. Ασφα
λώς δέ, εκτός των πειθαρχικών συνεπειών, πρέπει να προβλεψωμεν καί τας σχει,ικας 
συνέπειας έκ τής διαθέσεως μεγαλύτερου ποσοστού θερμίδων είς τούς «απομάχους τών 
ερωτικών πράξεων». Έ φ’ δσον αί παραχωρήσεις αδται θά έπεβάρυνον τό Δημόσιον, με 
τούς ανέργους οί οποίοι υπάρχουν ήδη έν ’Ιταλία, θά ήτο ανήθικος, υπό πάσαν ά- 
ποψιν, μία τοιαύτη μεταχείρισις τών κρατουμένων. Έάν οί τελευταίοι δέν επεθύμουν 
νά στερηθώσι τών συζύγων ή έραστριών αύτών, θά ήδύναντο νά έπιλέξωσι τόν έν
τιμον βίον, μετά τού όποιου δέν είναι συνδεόεμένοι παρόμοιοι σεξουαλικοί περιορισμοί.

4) Διά τούς αγάμους ή διά τάς αγάμους κρατουμένας θά έοει νά στρατολογή- 
σωμεν, άντιστοίχως, γυναίκας ή άρρενας... ευχάριστους;

"Οσοι δέν θά εχωσι την δυνατότητα νά πληρώνωσι, διατί θά έπρεπε νά άπο- 
κλεισθώσι τών έρωτικών πράξεων; Θά άποκτήσωμεν μήπως τάς «όδαλίσκας τού 
Κράτους», προοριζομένας διά τούς απόρους κρατουμένους;

5) Πόσον θά έπρεπε νά διαρκώσιν αί τοιαΰται «συνεντεύξεις»;
Οί νεώτεροι θά έχρειάζοντο ασφαλώς όλιγώτερον χρόνον, άλλά οί ωρίμου ηλι

κίας θά είχον τό δικαίωμα έπαναλήψεως τών πράξεων τούτων μερικάς ημέρας καί 
νύκτας, διά την δυνατότητα τής ίκανοποιήσεως τών ορμών των. Καί εάν, άμα τή 
λήξει τής όριζομένης χρονικής διάρκειας, κρατούμενός τις δέν είχεν ικανοποιήσει 
τάς άνάγκας του, δ έποπτεύων φύλαξ θά ήδύνατο νά διακόπτη τάς έπαφάς;

Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν όποια άντίδρασις θά προεβάλλετο έκ μέρους τών κρα
τουμένων είς τοιαύτας περιπτώσεις. 'Π  πειθαρχία άναμφιβόλως θά έμειοΰτο.

6) Έάν οί κρατούμενοι ύποχρεωθώσιν είς τοιαύτας έπαφάς, πώς θά έξευρισκετο 
ό χρόνος τής άναμορφώσεως αύτών διά τής έργασίας, παιδείας καί θρησκευτικής α
γωγής; Θά κατηργοΰντο πάντα ταΰτα;

7) Έάν σήμερον αί φυλακαί δύνανται νά λειτουργώσι δΤ όλιγαρίθμου προσω
πικού, έν πολλοΐς δυσαρεστημενου, δυσπιστοΰντος, μη καλώς άμειβομένου καί κατακό- 
που, τό όποιον βλέπει συχνάκις νά άρνώνται είς αύτό τό δικαίωμα τής έβδομαδιαίας
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άναπαύσεως καί ένίοτε της άδειας, πώς θά άντεμετωπιζοντο αί νέαι σοβαρώτεραι ύ- 
ποχρεωτικαί, έπιπρόσθετοι καί μή ήθικοΰ περιεχομένου, ύπηρεσίαι; Πάντα ταΰτα ά- 
ποτελοΰσιν ερωτήματα τά όποια θά ύποβάλλωμεν εις τούς ύποστηρικτάς τής νέας ταύ- 
της παραχωρήσεως. Τά ερωτήματα ταΰτα ασφαλώς χρήζουν άμεσου άπαντήσεως. "Ας 
ύπομνήσωμεν, έξ άλλου, εις τούς νεοηεριστάς δτι, ενώ εις την Σουηδίαν τό παν κατέ
στη δυνατόν νά έφαρμοσθή, οΰσης διαφόρου τής νοοτροπίας, τής άγωγής, τοΰ γεω
γραφικού πλάτους καί τοΰ αλου πλέγματος, των ηθών, έν τή ’Ιταλία, έξ αιτίας τής 
αντιθέτου ιδιοσυγκρασίας, τής άμαθείας καί τής άκαταλλήλου άγωγής, τό ύπό έ- 
ξέτασιν επιχείρημα είναι τό όλιγώτερον παράτολμον, άνώριμον καί χωλαΐνον, ώς 
είδομεν, έξ υπερβολικής έλαφρότητος.

Εκφράζομεν την λύπην μας εις τούς πάση θυσία, νεωτεριστάς, οίτινες θά έ
πρεπε νά άκροασθώσιν δλων τών θιγομένων μερών πριν ή προτείνιυσι παρόμοιας έ- 
πηλυδας καινοτομίας καί νά λάβωσιν ύπ’ δ’ψιν τάς άπόψεις τών σωφρονιστών, νο
μικών καί ψυχιάτρων.

Ό  Ragozzino χαρακτηρίζων τάς συζυγικάς έπισκέψεις ώς «πρόβλημα μή ά- 
ναγκαΐον», συμπεραίνει εις σχετικόν άρθρον του: (1) Ά ς  άναμορφώσωμεν λοιπόν, 
ενδυναμοΰντες την εξουσίαν καί τό γόητρον τών όιευθυνόντων τά Καταστήματα' 
ας αναμορφωσωμεν ισοσταθμίζοντες άκριβοδικαίως τάς απαιτήσεις τών ατόμων μέ 
τας τοιαυτας, τας οόχι ολιγωτερον σημαντικάς, τής κοινωνικής άμύνης' άς άνα
μορφώσωμεν ήθικοποιοϋντες διά σειράς καρποφόρων πρωτοβουλιών τό περιβάλλον, 
εις ολα τα στρώματα. Εν τψ μεταξύ, ολίγη καταθλιπτικότης, περιλαμβάνουσα καί 
τόν σεξουαλικόν αποκλεισμόν, δέν ζημιοί τό γενικόν πρόγραμμα τό άποβλέπον εις 
τον άγώνα κατά τής έγκληματικότητος. Μάλλον διευκολύνει, δπου καθίσταται δυ
νατόν, τήν ενέργειαν τής άναμορφώσεως τοΰ καταδίκου. ’Άλλως, μετά τοΰ Dante 
Alighieri, έστω καί μόνον ώς πρός τήν έν ταΐς φυλακαϊς διαβίωσιν θά ύπεχρεούμεθα 
νά συμπεράνωμεν:

«Ahi, serva Ita lia  cli dolore ostello

N o n  donna di provincie , m a bordello»
("Αχ, σκλάβα ’Ιταλία τον πόνου χάνι

’Ό χ ι κυρά, πουτ. . ,ριό κοΰ κόσμου).
Ν. Κ Α Ζ Α Ν Τ ΖΑ Κ Η  : « Ή  Θεία Κωμωδία», Ά σ μ α  V I, στ. 76-78

Αιά νά συμπληρώσωμεν τήν εικόνα, οφείλομεν νά μνημονεύσωμεν μίαν νέαν 
πρότασιν, ήτις επιζητεί νά συμβιβάση τά δρια τής σφοοράς έπικρίσεως ή οποία έ- 
δημιουργήθη μεταξύ τών έπιζητούντων παραχωρήσεις διά τούς κρατουμένους, πλέ
ον τών ψυχαγωγικών ή τών εύνοιών, καί τών θεωρούντων τάς τοιαύτας, ώς άπεοεί- 
ξαμεν ανωτέρω, ΰβριν κατά τής ηθικής, τής τιμιότητας, τοΰ συνόλου τών άνέργων 
καί τών θυμάτων τής έγκληματικότητος.

Διά νά άντικρούσωμεν τήν φιλοδοξίαν τών πρώτιυν, ύπενθυμίζομεν απλώς 
πόσον σοβαρός φόβος κατέλαβε προσφάτους τήν κοινωνίαν μας έκ τών πυροβολισμών 
τών κλεπτών εναντίον τών οργάνων τής Αστυνομίας, ήτις μόλις εΐχεν άφοπλισθή, 
άπογυμνωθεΐσα ουτω τής εξουσίας της. Τοιαϋται παραχωρήσεις προνομίων καί έ- 
ξουσιών έπεδιούκοντο πρός όφελος τών κρατουμένων κατόπιν άποδοχής άρθρων τι- 
νων τοΰ Νομοσχεδίου 1516 (δηλαδή τοΰ ύπό συζήτησιν) , τά όποια οί Ιταλο ί σο> 
φρονισταί θεωροΰν άκρως έπιβλαβή διά τήν εξουσίαν αυτών, τό κΰρος των καί τήν 
άπρόσκοπτον έκπλήρωσιν τών καθηκόντων το)ν. "Οθεν, ή νέα ροπή πρός τήν «φι
λευσπλαχνίαν διά τούς κρατουμένους», ήτις θά συνεπληροΰτο διά τής παραδοχής 
τών συζυγικών σχέσεων έντός τών φυλακών, προώρισται νά έξαφανισθή.

(1) ”Ιδε ύποσημ. 4 σελ. 782.
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Έ ν τούτοις άνεγνώσαμεν εις τήν εφημερίδα «’Έθνος —  Εσπέρα» της Φλω
ρεντίας τήν 20.10.1967, τον προσανατολισμόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διατυ- 
πωθέντα δια τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ των σωφρονιστικών Καταστημάτων καθηγητου 
κ. Manca, καθ’ ον ή λύσις τού λεπτού τούτου προβλήματος εδει νά αναζητΐ]θή εις 
τόν θεσμόν των αδειών έπισκέψεως τών οικογενειών τών εγγάμων κρατουμένων

Ή  ιδέα αύτη θά ήδύνατο νά έπαναληφθή, συζητηθή, ίσως δε έφαρμοσθη, δε
δομένου δτι δύναται νά στηριχθή εις σχετικά νομοθετικά κείμενα (άρΚ 278, 283 
Β.Δ. 18.6.1931) ενώ έχει εύρεθη διέξοδος τις έν ταΐς σωφρονιστικαΐς έφαρμογαΐς 
διά τοΰ θεσμού της ήμιελευθερίας. ’Αλλά ή πείρα ημών έν τφ τομει της έφαρμογής 
τών μέτρων ασφαλείας άγει νά έκφράσωμεν μίαν γνώμην σχετικώς πρός τήν ακρι
βή νομοθετικήν πρόβλεψιν τών περιπτώσεων καθ άς θά ήδύνατο νά παραχωρ?|ται 
τοιαύτη άδεια, εις τούς κρατουμένους, ώς και ή συχνότης ταυτης, η διάρκεια, τά κρι
τήρια τής παραχωρήσεως καί αί κυρώσεις τής ενδεχομένης μη επανακαμψεως εις 
τ'ο Κατάστημα τοϋ κρατουμένου, μετά τήν λήψιν τής άδειας του.

Ή  ήμιελευθερία, κατά τά προβλεπόμενα ύπο τοϋ σχεοίου τοΰ σωφρονιστικού 
νόμου, χαρακτηρίζεται έκ τοΰ γεγονότος δτι επιτρέπεται εις τόν κρατούμενον να 
παραμένη έπί τι χρονικόν διάστημά τής ήμερας έκτος τοΰ Καταστήματος, ανευ συ
νοδείας καί φέρων τήν πολιτικήν αύτοΰ ένουμασίαν, μεθ’ ύποχρεώσεως δμως έπα- 
νόδου εις προκαθωρισμένην ώραν. Έάν ή τοιαύτη «εύνοια» (μή έξιχθεΐσα είσέτι 
εις δικαίωμα) πρέπει νά τυγχάνη έφαρμογής εις τούς κατηγορουμένους κατά τήν 
τακτικήν άνάκρισιν ή δΓ εκείνους οιτινες αποστέλλωνται οριστικώς εις τας φυλα- 
κάς, αποτελεί έτερον θέμα συζητήσεως.

Θά άπέμενε πρός έπίλυσιν τό πρόβλημα τής άνομοιομόρφου μεταχειρίσεως 
έγγάμων καί αγάμων κρατουμένων. Οί τελευταίοι θά ήδύναντο νά καρπωθώσι τής 
περί ής πρόκειται εύνοιας;

’Αλλά ή χορήγησις τών αδειών δέν θά ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή παρά τών 
κρατουμένων διά τήν έκ νέου έπιχείρησιν, τόν σχεδιασμόν, τήν έξύφανσιν καί τήν 
έπανασύνδεσιν, πρός τά μή είσέτι οιαπραχθέντα έγκλήματα, άτινα θά καθίστατο 
εφικτόν νά πραγματοποιηθώσι μεταξύ τής μιας καί τής άλλης «έπαφής»;

Οί τυγχάνοντες άδειών θά έπρεπε νά τίθενται ύπό έπίβλεψιν ή άλλον τινα έ- 
λεγχον;

Θά ήτο σκόπιμος μία τοιαύτη ένέργεια διά τούς λαμβάνοντας άδειας, ίδια εις 
τάς μεγαλοπόλεις, ένθα παρετηρήθη προσφάτως έπίτασις τών έγκλημάτων;

”Αν ύποθέσωμεν δτι άπαντα τά προβλήματα ταΰτα επιλυθώσιν έπιτυχώς, πρέ
πει νά ληφθή ύπ’ δψιν μία κατάστασις. Θά άπαιτηθή δπως αύξηθώσιν οί άρμόδιοι 
τών γραφείων τών διευθύνσεων τών φυλακών, διότι δέν δύναταί τις νά φαντασθή 
τίνι τρόπω θά έπραγματοποιεΐτο ή έργασία τακτοποιήσεως τών φακέλλων διά τάς 
χορηγήσεις τών άδειών, ή άλληλογραφία μεταξύ διευθύνσεων καί δικαστικών άρ- 
χών, αί άνακοινώσεις περί τών έξόδων καί εισόδων (ή τής μή έπιστροφής) τών κρα
τουμένων, άτινα πάντα άπαιτοΰσι κατάλληλον και πολυαριθμότερον τοΰ νΰν ύπηρε- 
τοΰντος υπαλληλικόν προσωπικόν. 'Ο σχετικός άριθμός πρός τό παρόν είναι, ώς γνω
στόν, ελλιπής καί τό προσωπικόν δέν δύναται νά άντιμετωπίση τάς σχετικάς έργασίας.

Cum Grano Salis θά ήδύνατο νά λάβη χώραν μία έφαρμόσιμος μεταρρύθμισις, 
έστω καί έάν ημείς εϊμεθα ολίγον έπιφυλακτικοί έπί τής έπιτυχίας της, λόγφ τής 
νοοτροπίας τών κρατουμένων ημών, τοΰ χαρακτήρας τοΰ λαοΰ ημών καί δή τοΰ γε
γονότος δτι θά έδημιουργεΐτο μία άνισότης έν τή μεταχειρίσει, άκόμη καί μεταξύ τοΰ 
φυλακτικοΰ προσωπικού καί τών κρατουμένων. _

Αί συζητήσεις αίτινες προέκυψαν ή θά προκύψωσι, θά δυνηθώσι νά ύποοείξωσι 
έν ’Ιταλία, μία πλέον περιεσκεμμένην λύσιν τοΰ προβλήματος τό όποιον δέν έχομεν πα
ραγνωρίσει καί ήμεΐς εις τάς προγενεστέρας καταχωρήσεις μας εις τά νομικά πε- 
ριοδικά. ΣΤ, Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
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Ά π ό  τά 'Αρχεία τοϋ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ, 
Καθηγητοΰ Δικαστικής Γραφολογίας

Πρό καιρού σ’ ένα αριστοκρατικό κύκλο, καί σέ βίλλα δπου γινόταν καθημε
ρινώς μεγάλος «τζόγος», έκλάπη ενα τσεκ των 500 όολλαρίων, τό όποιο είχε στην 
τσάντα της μια κυρία, πού συμμετείχε στη χαρτοπαιξία καί ήταν μανιώδης χαρτο
παίχτρα. Ή  κυρία, ήρεύνησε παντού, άλλα δεν μπόρεσε να βρή τό τσεκ. "Υστερα 
άπό τρεις μήνες έγινε γνωστό δτι τό τσεκ τό είχε άγοράσει ένας λαχανοκηπουρός, 
διά μέσου ενός προσώπου, άπό έκεϊνα πού ασχολούνται στο χρηματιστήριο, τό ό
ποιον επίσης άνέφερεν δτι τό άγόρασε άπό μια «ξανθή» γυναίκα.

Δεδομένου δμως δτι πολλές κυρίες στην εποχή μας γίνονται κατά βούλησιν 
ξ_ανθές, καστανές ή μελαχροινές, τό στοιχείο αυτό δεν υποβοήθησε στήν άνακάλυ- 
ψι τοϋ δράστου τής κλοπής, γιατί ήταν πλέον φανερό δτι έπρόκειτο περί κλοπής 
πού διεπράχθη κατά την διάρκεια τού χαρτοπαιγνίου ατό άριστοκρατικό σπίτι.

Καί τότε κατ’ ανάγκην ή κυρία άπό τήν οποία έκλάπη τό τσέκ, υπέβαλε μή- 
νυσι κατ’ άγνώστων, γιά  νά μή έπιρριφθή ή μομφή κατά ενός ώρισμένου προσώ
που, τό όποιον πιθανώς νά ήταν άθώο, Τότε ή άνακριτική άρχή άρχισε νά έξετάζη 
δλα τά πρόσωπα τά όποια κατά τήν ημέρα τής κλοπής ελαβον μέρος στό χαρτοπαί
γνιο, ταΰτοχρόνως δέ έπήρε δείγματα γραφής καί τής υπογραφής όλων. Κατόπιν, 
άνετέθη ατούς γραφολόγους νά κάνουν παραβολή των υπογραφών αυτών, μέ τήν 
υπογραφή τής όπισθογραφήσεως τού τσέκ πού έτέθη κατά τήν μεταβίβασιν. "Γ
στερα άπό λεπτομερή καί επιμελημένη έρευνα, διεπιστώθηκε δτι ή δράστις τής 
κλοπής καί τής όπισθογραφήσεως τού τσέκ ήταν μία κυρία έγγαμος καί σύζυγος 
γνωστοτάτου καί εκλεκτού επιστήμονας. Ή  εϊδησις φυσικά, έπεσε σάν βόμβα στον 
άριστοκρατικό κύκλο των χαρτοπαικτών.

"Οπως ήταν επόμενο, ό διακεκριμένος καί εκλεκτός έπιστήμων, υστέρα άπό 
τήν γενομένη επίσημα καί κατά τρόπον άναμφισβήτητον άποκάλυψι τής πράξεως 
αυτής τής συζύγου του, καί τής κλοπής άπό αυτήν τού τσέκ ή όποια διεπιστώθη 
άπόλυτα, ήγειρε άγωγήν διαζυγίου.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π Ο Υ Λ Α Ν Τ Ζ Α Σ
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Τού κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, 'Αστυνομικού Δ)ντοϋ Β’ έ.σ.

(Σ υνέχεια  έκ τοΟ π ροη γου ιιένου )

Άμφοτέρων των μεθόδων άναζητητέα είναι: α) ή διαπίστωσες της ΠΟΙΟΤΙ
ΚΗΣ καί ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ συνθέσεως. Τούτο κατορθοΰται. δια της συγκριτικής εςε- 
τάσεως μεθ’ ορισμένης μελάνης της οποίας ή χημική σύνθεσις _ε!ναι Κλωστή και 6) 
έκ των αλλοιώσεων τάς όποιας ύπέστη ή μελάνη, από της στιγμής της απλωσεως της,έ% των αλλοιώσεων ^  Ί r ww"-p  , ^  , ·· /** ■ , s 'λ,-
οιά τής γραφίδος, επί τού χάρτου, μέχρι του χρονου τής εξετασεως  ̂ (προσδιορισμός
γοόνου γραφής) . Τοΰτο κατορθοΰται εις πολύ όλίγας περιπτώσεις δια της συγκριτι
κής έξετάσεως δύο ή πλειοτέρων κειμένων, των όποιων είναι γνωστή ^  χημικη συν- 
θεσις τής μελάνης των, ό χρόνος γραφής, ή ποιάτης του χάρτου και οι οροί διαφυΛα- 
ξεως τού Ιγγράφου. Καί δταν μέν τό προς έξετασιν γραφικόν ^ ° Ρ ^ ν

άπό πλειονα χειρόγραφα, -------- - - ----- - *. ■„ · -■ „ ■„
προς διαπίστωσιν, ποιον έκ τούτων έγράφη προτερον και ποια ύστερον η αν η φ τα 
μένη χρονολογία είναι ή πραγματική ή προγενεστέρας η μεταγενεστερας _ εποχής, η 
ϊ ____ OcTrvmTpnav ά&ίαν. διότι ύπάργουν ΣΑΦΕΙΣ οροί συγκρισεως.

τήτων των μελανών, μετά των οποίων ^  ι - υ  5
τη περιπτώσει έλλείπουν καί πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι και ουσιωδέστα
τοι είναι. .

Ή  οι’ αντιδραστηρίων χημική μέθοδος (επεξεργασία οι υδατος βρωμιουχου 
διαλύματος χλωρασβεστίου, δίς κανονικού διαλύματος ύδροςειδιου του νατρίου, ΙΌ/ο 
υδατικού διαλύματος ύποχλωριούχου κασσιτέρου, διαλύματος 5% ύπερμαγγανικου 
καλίου καί ακολούθως διαλύματος 10% διθειϊκοΰ νατρίου καί τέλος διαλύματος με- 
ταδιθειϊκοΰ άλατος), έχει τό μειονέκτημα τής έν μέρει ή τής καθόλου ^άλλοιωσεως 
τής όψεως τοϋ κειμένου καί ή όποια ενίοτε έξικνεΐται καί  ̂μέχρι τής εξαφανισεως 
τήε γραφής καί δι αυτόν τον λογον εφαρμόζεται μονον έν έσχατη αναγκη.

Σή|τερον εχει άντικατασταθή διά τής Φ υ σ ι κ ή ς  μεθόδου τής  ̂αναλυτικής 
φωταύγειας (Lumier Analyse) ή (αναλυτικού φθορισμοΰ) διότι, ενώ ή έν λόγω μέ
θοδος τήν αυτήν παρέχει ακρίβειαν διερευνήσεως, ουδόλως δμως άλλοιοί τό άντικεί- 
μενον, έπί τού όποιου ένεργεΐται ή έρευνα.

Ή  μέθοδος αυτή έξυπηρετεΐ τελεσφόρως τήν δικαιοσύνην, προς άνακάλυψιν καί 
διαπίστωσιν πλαστογραφιών, παραποιήσεων, νοθειών κλπ. καί άποτελεϊ τήν βάσεν· (τό 
ατομικόν όπλοστάσιον) πάσης έμπειροτεχνικής εργαστηριακής έρεύνης τής σήμερον.

Βασίζεται δ’ έπί τού γεγονότος τό πρώτον υπό τού Lehmann πρακτικώς έ- 
κτιμηθέντος κατά τό όποιον, αν μή πάσαι, α'ί πλεΐσται δμως τών χημικών ουσιών,
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απλών ή πολυσυνθέτων, οργανικών ή ανόργανων, εκπέμπουν (εις τό σκότος) υπό 
τήν έπίδρασιν μονοχρώμου ιδίως υπεριώδους φωτός, ’Ί δ ι ο ν  δλως φως, ιδιαιτέ
ρας έκάστοτε άποχρώσεως, έξαρτωμένης έκ τής χημικής των ουσιών συνθέσεως καί 
καταστάσεως καί μηδαμίαν έχούσης σχέσιν, προς τό χρώιμα αυτών (ουσιών) , τό ο
ποίον εμφανίζουν ύπίό τό φώς τής ημέρας ή υπό κοινόν τεχνητόν.

Ή  καθαρώς ατομική αΰτη ΐδιότης τής Ολης, καλείται «φωταύγεια» (Luinina- 
tio) , φυσικός δρος, 6 όποιος κυρίως δηλοί, δτι τό φιοτοβόλον τούτο φαινόμενον, α
ποτελεί δλως ιδίαν περίπτωσιν έκπομπής φωτός, άνευ σχεδόν ύψώσεως τής θερ
μοκρασίας τού φωτοβολοΰντος σώματος. Τής φωταύγειας ιδιαιτέραν πάλιν περί- 
πτωσιν παριστά δ φθορισμός (Fluorescence) , διά τού οποίου φυσικού δρου δηλοΰ- 
ται ή ΐδιότης τής ύλης, ή οποία όταν απορροφά ώρισμένην φωτεινήν ενέργειαν, ώ- 
ρισμένου μήκους κύματος, καί έφ’ δσον διαρκεϊ αύτη, τήν μετατρέπει (διεγείρει) 
ένδατομικώς καί τήν αποδίδει ήλλοιωμένην, (δευτερογενή ακτινοβολίαν) κατά 
π ο ι ό ν  καί π ο σ ά ν , ήτοι μείζονος κύματος (ετέρου χρώματος) , μικροτέρας δια- 
θλαστικότητος καί έλάσσονος έντάσεως τής προσπιπτούσης. Ή  μετατροπή αύτη ακο
λουθεί ώρισμένον φυσικόν νόμον, τόν οποίον εκφράζουν αΐ εξισώσεις των Einstein —  
Planck, αί δποίαι κατά τήν άπλουστέραν των μορφήν είναι: εάν τό φθοριστικόν φώς

C
είναι μήκους κύματος λα ή συχνότητος~να5=  -  ( ταχύτης φωτός ) , τότε ή παρα-

λ α

γομένη φωτοβόλος ενέργεια (υπεριώδης εν προκειμένω) , οφείλει νά είναι Hve, ό
που Η, τό στοιχειώδες ποσόν όράσεως τού Planck, καί δ όποιος νόμος είναι ανεξάρ
τητος πάσης έξωθεν έπιδράσεως τεινούσης, ύφ' ώρισμένας συνθήκας ακτινοβολίας, 
εις άλλοίωσιν τών ένδατομικών ενεργητικών μετατροπών.

Τούτων ούτως έχόντων καί δεδομένου δτι μία μελάνη ύφίσταται, από τής στι
γμής τής επί τού χάρτου έναποθέσεώς της, διά τής γραφίδος, μέχρι τής στιγμής κα
τά τήν όποιαν ασκείται ή φυσική ερευνά, οξειδώσεις καί άλλας ακόμη δευτερευούσας 
χημικάς έπιδράσεις, άλλοιούσας τήν αρχικήν αυτής σύστασιν, προσέτι δ’ δτι ή π ο ι ο - 
τ ι κ ή καί π ο σ ο τ ι κ ή  χημική σύνθεσις τών μελανών καί τά μέσα διαλύσεως, 
τών διαφόρων εργοστασίων δεν είναι ακριβώς δμοια, προκύπτει δτι διά τής μεθόδου 
τού άναλυτικοΰ «φθορισμοΰ» είναι πράγματι δυνατόν νά πιστοποιηθή, μετ’ ακρίβειας, 
αν πλείονα χειρόγραφα, ή ποια έξ αυτών έγράφησαν διά τής αυτής μελάνης.

β) Λαμβάνεται φωτογραφία διά τής υπερύθρου άκτινοέολίας τού δλου κειμένου 
τού εγγράφου, δτε ή διάφορος μελάνη (τό χριώμα) , ή χρησιμοποιηθεΐσα λ.χ. διά τήν 
νόθευσιν, δυνατόν νά είναι διαπερατή υπό τής υπερύθρου Ακτινοβολίας, ή τό αντίθετον 
ή νά είναι διαπερατή τού δλου άλλου κειμένου καί άδιαπέρατος ή διά τήν νοθείαν 
χρησιμοποιηθεΐσα, συνεπεία καί τής όποιας τό 2ν έκ τίον δύο κειμένων βέν θά ά- 
ποτυπωθή επί τής φωτογραφικής πλακός ή θά άποτυπωθή άσθενέστερον ή ύπό διά
φορον τού υπολοίπου κειμένου άπόχρωσιν.

Πολλοί αμύητοι πιστεύουν δτι ή χημική μέθοδος είναι ή άσφαλεστέρα.
Εις τήν πραγματικότητα καί δλως ιδιαιτέρως εις περιπτιόσεις έξετάσεως ξηράς 

μελάνης, (έκ γραμμάτων τού κειμένου) ή οποία, εκτός τής άποσυνθέσεως έξατμί- 
ζεται κατά τά 3) 4 καί εκείνα τά οποία παραμένουν αντιπροσωπεύουν τό ήμισυ τοϋ 
αρχικού της βάρους, τό αντίθετον- συμβαίνει, λόγω τής πολύ μικράς ποσότητος καί 
διότι διά τήν παρασκευήν τών έν λόγο) μελανών αί χρησιμοποιούμενα! ΰλαι, είναι 
δι’ δλους τούς παραγωγούς μελανών, κοιναί.

Διάφορος είναι ή περίπτωσις έξετάσεως μεγάλου δγκου ύγράς μελάνης, δτε ή 
έξέτασις διευχεραίνεται καί τό αποτέλεσμα δύναται νά είναι άσφαλέστερον.

Διά τής χημικής έξετάσεως, κατ’ αρχήν, δύναται νά προσδιορισθή δ τ ύ π ο ς  
τής μελάνης, δηλαδή (άνθρακος) , (ταννίνης) , (αλκαλική) , (συνθετικών χρωμά
των) κ.λ.π.
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Τό άποτέλεσμα της έξετάσεως πρέπει νά Θεωρήται ώς θετικόν, όταν^προκύπτη ό
τι ή μέν μία είναι, λ.χ. ταννίνης καί ή άλλη συνθετικών χρωμάτων ή άνθρακας.

Ά λλα καί όταν διαπιστωθή όμοιότης τύπου, δυνατόν νά διαφέρουν είς π ο 
σ ό τ η τ α  αί χρωστικαί των ούσίαι, λ.χ. ή μία νά έχη 1 -2  χρώματα (ότε τό εν 
δίδει την άπόχρωσιν, τό άλλο την διατηρη) καί ή άλλη 3 - 4, εκ τής δωδεκάδάς 
των χρωμάτων τά όποια χρησιμοποιούν οί παραγωγοί, ή νά^διαφέρη π ο ι ο τ ι κ ώ  ς 
δ διαλύτης των χρωστικών των ουσιών. ”Αν διαπιστωθη καθ όλα όμοιότης, διαχωρι
σμός αποκλείεται πλέον.

’Αλλά καί έξ άλλων στοιχείων δύναται νά γίνη δ χημικός διαχωρισμός, λ.χ. άν 
ή μία μελάνη περιέχη καί βενάδιον, διότι ούτως άποδεικνύεται ότι αυτή πλέον είναι 
λίαν προσφάτου τύπου καί επομένως, άν φέρεται ώς χρησιμοποιηθεΐσα εις παλαιοτε- 
ρον έγγραφον, άποδεικνύεται ή νοθεία.

'Ως άσφαλεστέρα μέθοδος έξετάσεως πολύ μικράς ποσότητας μελανών (Εηράς η 
ύγράς) συνιστάται ή διά τού Φ α σ μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ,  ότε τά ίχνη τού σιδήρου, χαλ
κού, αλουμινίου καί λοιπών βαρέων μετάλλων, θά καταγραφοΰν επί τής φωτογραφι
κής πλακός καί θά αντιστοιχούν εις τας οικείας θεσεις τού φάσματος.

Ου μην αλλά ή μέθοδος αυτή πάσχει διότι τό έξεταζόμενον κείμενον καταστρέ- 
φεται, διότι έξέτασις διά τού φασματογράφου σημαίνει κατάκαυσις.

'Όπου υπάρχει υπόνοια ότι τό κείμενον έχει νοθευθή είς έν μόνον γράμμα ή λέ- 
ξιν, δύναται νά άποκοπή, τμήμα εκ τής γραμμής τού γράμματος, υπό μορφήν κεφα
λαίου γράμματος (Π) , δηλαδή τό άποκοπέν θά παραμένη είς τήν θέσιν του συγκρατού- 
μενον £κ τού ένός μόνον άκρου του καί κατά τον ίδιον τρόπον τμήμα γραμμής έκ γράμ
ματος λέξεως έκ τού υπολοίπου κειμένου τού έγγραφου καί άμφότερα τά τεμαχίδια, 
ή πλειότερα, άφοΰ αναδιπλωθούν υπό Ορθήν γωνίαν (εις τό μή άποκοπέν σημεΐον) , 
Εμβαπτίζονται ταυτοχρόνως είς τό αυτό διάλυμα ότε, ή Ιπίδρασις τού διαλύματος 
είς τής αυτής ποιότητος μελάνης θά είναι ή αυτή, αντίθετος δέ έπί διαφόρου ποιό
τητας, διότι τά γράμματα δύο ή περισσοτέρων κειμένων ή τού αυτού, εξετάζονται 
ταυτοχρόνως καί είς τό αύτό διάλυμα. Εύνόητον είναι ότι ή γραμμή τού γράμματος 
πρέπει νά όπάρχη μόνον έπί τής μιας πλευράς τού άποκοπέντος χάρτου.

'Ως καλλίτερα διαλύματα θεωρούνται: 
α) Μεθυλική άλκοόλη — υδροχλωρικόν όξύ (5:2) 
β) » » —■ ύδροςείδιον νατρίου (5:2)
γ) ή μόνον εις μεθυλικήν άλκοόλην.
’Επίσης ώς άριστα διαλυτικά τών μελανών των (Ball Pen) θεωρούνται: 50% 

αιθυλική άλκοόλη (C2H 5O H ) καί 50% άσετόνη (C H 3COCH3).
Μετά ταΰτα δύνανται τά τεμαχίδια τών οποίων ή μελάνη προσομοιάζει νά ύ- 

ποβληθούν καί είς έξέτασιν διά τού υπεριώδους φωτός ή νά φωτογραφηθούν διά 
Intra Red, όπου καί ή τυχόν μικρά διαφορά των θά καταστή κατάδηλος. Ή  έν λό
γω μέθοδος καί άπλή είναι καί ταχεία (ένα έως δύο λεπτά) καί δεν επιφέρει μεγά- 
λην βλάβην είς τό κείμενον.

Ή  ταχύτης τής έπιδράσεως τού διαλύματος έξαρτάται: α) άπό τό διάλυμα ο) 
τήν μελάνην, γ) τον χάρτην. “Ορα άνακοίνωσιν Ρ. Baxter είς συνέδριον γραφολόγων 
Λονδίνου τό 1966.

(Συνεχίζεται) _
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"Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

( Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Περικυκλώθηκαν τά τρία αυτοκίνητα από τόν κόσμο καί πολλοί καί πολλές άρ
χισαν νά κτυποϋν τα, τζάμια των αυτοκινήτων μέ τις γροθιές τους, ενώ οί ένοχοι κυτ- 
τοϋσαν τρομοκρατημένοι τό ξέσπασμα τής οργής τοϋ λαοΰ, πού είχεν έπηρεασθή 
φοβερά άπό τά γραφόμενα των εφημερίδων περί μαρτυρίων έν ζωή τοϋ μακαρίτη Ά - 
θανασόπουλου καί άπό δλα όσα μάς έξεμυστηρεύθη μέ συνεντεύξεις σέ μάς τούς α
στυνομικούς ρεπόρτερς των εφημερίδων 6 καθηγητής τής ιατροδικαστικής μακα
ρίτης I. Γεωργιάόης. ’Αστυφύλακες πού συνώόευσαν τά αυτοκίνητα ώρμησαν καί 
μέ πολύ κόπον καί μέ τά γκλόπς στά χέρια κατώρθωσαν νά άνοίξουν δίοδο στά τρία 
αυτοκίνητα τά όποια προχώρησαν προς την Διεύθυνσι των Έγκληματολογικών Υ 
πηρεσιών.

Έκτος άπό τις σκηνές τής δδοϋ Σατωβριάνδου καί έξω άπό τήν ’Ασφάλεια 
χιλιάδες κόσμου μέ τήν ιδέαν ότι θά γινόταν άναπαράστασις τοϋ φοβερού εκείνου 
εγκλήματος, είχαν πολιορκήσει άπό ώρες στοϋ «Χαροκόπου» τό σπίτι τοϋ εγκλήματος, 
καί έπερίμεναν μέχρι άργά τήν νύχτα για  νά γιουχάρουν τούς ενόχους. Άνα- 
παράστασις όμως δεν έγινε καί ό κόσμος, πού είχε καταληφθή άπό πραγματική 
υστερία, άναγκάσθηκε νά διαλυθή.

Στά άναμεταξύ στή Διεύθυνσι τών Έγκληματολογικών Υπηρεσιών οι κατη
γορούμενοι άφοΰ έσημάνθησαν καί εφωτογραφήθησαν άπό τόν τότε άνθυπασπιστήν 
τής Χωροφυλακής καί ήδη υπάλληλο τοϋ Δήμου ’Αθηναίων στό Α ' Νεκροταφείο 
’Αθηνών κ. Καπιτσιόνη έξητάσθησαν προφορικώς άπό τον καθηγητήν τής Εγκληματο
λογίας καί Σωφρονιστικής κ. Γαρδίκαν καί άπήντησαν σέ διάφορες ερωτήσεις του. 
“Γστερα τέλος, προσήχθησαν στό Δικαστικό Μέγαρο καί επειδή ό άνακριτής, μα
καρίτης Ρουμελιανάκης, είχεν αιφνιόίως άσθενήσει τό απόγευμα καί δέν προσήλθε, 
προσήχθησαν στον προσωρινό άναπληρωτή του Χρυσανθόπουλο. Στό γραφείο τοϋ ά- 
νακριτοϋ, παρίσταντο ό σπιτονοικοκύρης τους κ. Παπαδάκης ως συνήγορος τής Κά
στρου, τής Φούλας, τής υπηρέτριας καί τοϋ Μαγουλόπουλου καί τοϋ νεαροΰ δολοφό
νου Μοσκιοΰ δ Γ. Οικονόμου. ’Έτσι ή ύπεράσπισις τοϋ Μοσκιοΰ έμεινε πιά χωρισμένη 
άπό τις τρεις γυναίκες. "Ολοι οί κατηγορούμενοι έζήτησαν άπό τόν ανακριτή 48ο>- 
ρη προθεσμία γιά νά άπολογηθοΰν. Μετά, μέ σημείωμα τοϋ άνακριτοΰ, έστάλησαν 
στό Τμήμα Μεταγωγών ’Αθηνών, πού ήτο τότε άπέναντι στις, κατεδαφισμένες πλέον 
φυλακές τοϋ Παλαιού Στρατώνος, έπάνω άπό τό Μοναστηράκι, καί κοντά στό τότε 
σωζόμενο έκκλησάκι τοϋ Προφήτου ’Ελισαίου, ιστορικό γιατί έκεί έψελνεν δ «κοσμο
καλόγερος», δ Παπαδιαμάντης, δ μεγαλύτερος τών Ελλήνων διηγηματογράφων 
καί λάχρτς τών θείων, έστάλησαν λέγω, γιά νά κρατηθούν μέχρι τής άπολογίας των.

Κατά τήν έξοδόν των άπό τό άνακριτικό γραφείο, είχαν συγκεντρωθή χιλιάδες
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λαού καί στις οδούς Σταδίου καί Πανεπιστημίου καθώς καί στην δδδ Άρσάκη, πού, 
μόλις είδαν τούς κατηγορουμένους να ανεβαίνουν τη συνοδεία αρκετών αστυνομικών 
της ’Ασφαλείας, πού τούς είχαν κυκλώσει έξεσπασαν σε φοβερες καταρες καί όρισιες 
εναντίον των.

—  Σκοτώστε τις φόνισσες.
— Μή τις φυλάτε τις κακούργες...
—  Γρήγορα στο απόσπασμα.
—  Δέν χρειάζονται δίκες.
—  Μουσκέτο στις κακούργες.
Ώ ς εκείνη τήν ώρα οί πόρτες τών κρατητηρίων τής Γενικής Ασφαλείας Αθη

νών ήσαν θεόκλειστες καί για μάς τούς δημοσιογράφους. ’Αλλά ό ανακριτής δταν τους 
έστειλε μέ σημείωμά του νά κρατηθούν στό Τμήμα τών Μεταγωγών, εξέχασε νά ση- 
μειώση επάνω δτι οί κρατούμενοι τελούν υπό πλήρη άπομόνωσι καί έτσι στό Γμήμα 
Μεταγωγών, ελλείψει τοιαύτης άπαγορεύσεως, δέν έσκέφθησαν νά εφαρμόσουν άπα- 
γόρευσιν επικοινωνίας για τούς δημοσιογράφους ειδικά, θυμάμαι δτι όταν έφύγαμε 
από τό Δικαστικό Μέγαρο έπρότεινα στούς άλλους συναδέλφους τού αστυνομικού ρε
πορτάζ νά πεταχθοΰμε στό Τμήμα Μεταγωγών. Άλλα δλοι τους έπήδησαν.

—  Δέν ντρέπεσαι Σπϋρο. Έ χεις δρεξι για ποοαράορομο και τζαμπα κοπο; Ί ί  να 
πάμε, αφού δέν θά μάς άφήσουν νά τις δούμε καί νά επικοινωνήσουμε μαζί τους;

—  Χαμένος κόπος. Εμείς δέν πάμε.
—  ’Εγώ θά πάω, τούς είπα. Καί δέν ανακατεύομαι γιά τήν γκάφα πού θά 

σάς κάνω καί γιά τήν επιτυχία πού θά κάνω. Θά είναι εις βάρος σας.
—· Πήγαινε άν δέν βαριέσαι τόν τζάμπα κόπο πού θά κάνης. Εμείς είμαστε 

βέβαιοι δτι δέν θά μάς πάρης στό λαιμό σου καί οτι, θά μάς πής άν βγάλης τίποτε, 
μοΰ άπήντησαν οί άλλοι συνάδελφοι.

Σηκώθηκα καί τράβηξα, καί εγώ μέ ένα ταξί στό Τμήμα Μεταγωγών. Έ - 
φθασα λίγα λεπτά υστέρα, από τούς κρατουμένους. Διοικητής τού Τμήματος ήταν 
τότε ό μοίραρχος Ινριαράς, ένας καλός φίλος ό όποιος μέ ρώτησε σέ τί μπορούσε νά 
μέ εξυπηρέτηση. Μέ πολύ τρόπο καί χωρίς νά φαίνεται δτι έχω μεγάλη πρεμούρα 
έφερα τή συζήτησι στό φλέγον θέμα, δηλαδή στό έγκλημα τού «Χαροκόπου», όπως 
λέγαμε τόν καιρό εκείνο τά φόνο τού εργολάβου Άθανασοπούλου.

— Ξέρεις τώρα δά μάς έφεραν τήν Κάστρου, τή Φούλα, τήν υπηρέτρια, τόν 
έξάδελαο τής Κάστρου τό Μοσκιό καί κάποιον άλλον. Ακόμα δέν τούς είδα. Θέλεις 
νά τούς δούμε μαζί καί νά τούς ρωτήσουμε; μοΰ είπεν δ καλός φίλος κ. Κριαράς.

— Καί δέν τούς βλέπω; Τί έχω νά χάσω; είπα, παριστάνοντας τάχα τόν α
διάφορο.

—  Στάσου, νά τούς φέρουμε έναν - έναν, είπεν ό μοίραρχος.
’Επί τέλους!! ’Έτσι άνοίχθησαν οί πόρτες ιού Τμήματος Μεταγωγών καί μπό

ρεσα επί τέλους νά επικοινωνήσω μέ τούς ενόχους τού μνημειώδους εκείνου κα
κουργήματος. Οί κατηγορούμενοι δμως είχαν επικοινωνήσει μέ τούς συνηγόρους 
τους καί έτσι ή Γιαννούλα Πέρου, ή ύπηρέτρια, από τήν όποιαν έπερίμενα πολλά, 
άρνήθηκε τελείως ν’ άνοιξη τό στόμα της, τό όποιον έκράτησε θεόκλειστο. Ή  Φούλα 
δέν ήξερε τίποτε απολύτως καί δέν είχεν ιδέα γιά τό πώς έκανε τό κακούργημα ό 
Μοσκιός καί ή Κάστρου' ένιψε και αυτή τά χέρια της καί έρριξε τήν ευθύνη κατά 
πρώτον λόγον στόν Μοσκιό, αύτό τό μειράκιο, καί κατά δεύτερο λόγο στήν υπηρέτρια.

'Ο Μοσκιός, καίτοι είχε συμβουλευθή από τόν συνήγορό του, καί ίσως γι’ αύ
τό άρχισε νά υποκρίνεται τόν ήλίθιο, μοΰ είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματά,

Ό  Διοικητής τού Τμήματος Μεταγωγών Κριαράς έκάλεσε πρώτα - πρώτα στό 
γραφείο τή Φούλα, δηλαδή τή χήρα τού Άθανασοπούλου. Καί έτσι γιά πρώτη φορά 
είδα μπροστά μου τή Φούλα. Τή φέρνω καί αυτή τήν στιγμή μπροστά μου. ΙΙρό-
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βάλε μέ μιά μαύρη φούστα καί μιά μπλουζίτσα επίσης μαύρη, για να υπογράμμιση 
τήν χηρεία της. Ή ταν ένας ωραίος τύπος ξανθής ή μάλλον ρούσας νεαρής καί πο
λύ κομψής γυναίκας. Μίλαγε μέ πολύ γλυκεία καί άπαλή φωνή καί είχε κάτι πού 
σέ συνήρπαζε. Σέ τραβούσε μέ τό πρώτο καί ήταν πραγματικά σαν νά είχε έπάνω της 
τό «κοκκαλάκι τής νυχτερίδας» δπως λέγει δ λαός. Τη ρώτησα τί ξέρει για τον φόνο 
τού άνδρός της.

—· Καί μήπως ξέριο πώς έγινε αυτό τό πράγμα; ήταν τά πρώτα της λόγια πού 
είπε. Καί έπρόσθεσε:

■— Σας βεβαιώ. Σάς ορκίζομαι στη ζωούλα τών παιδιών μου, δτι δέν ήμουνα 
μπροστά καί ότι δέν έχω ιδέα.

—  Είχατε καμμιά αφορμή μέ τον άνδρα σας; τή ρώτησα.
—  Σάς παρακαλώ πολύ, είπε. Δέν θέλω νά φέρω στη δημοσιότητα τον οικο

γενειακό μου βίο. Έάν είχα ή δέν είχα τίποτε μέ τόν άνδρα μου, αυτός είναι δικός 
μου καί δχι δικός σας λογαριασμός. Τόν άνδρα μου τόν σεβόμουνα, γιατί ήταν δ 
πατέρας τών 7ΐαιδιών μου καί δέν ήθελα νά τά άφήσω έπ’ ούόενί λόγω ορφανά. Άρ- 
κεσθήτε λοιπόν σ’ αυτά.

Καί έπρόσθεσε ευθύς κατόπιν:
—  Καί πάλιν σάς λέγω ότι δέν ξέρω καλά - καλά τό πώς έγινε αυτό, γιατί δέν 

ήμουνα μέσα στο σπίτι εκείνο τό πρωινό. Ε ίχα  βγή έξω καί είχα πάει ώς τό δι
πλανό περίπτερο νά πάρω εφημερίδα. "Οταν γύρισα τό κακό είχε πιά γίνει καί 
οέν μπορούσα πιά νά κάνω τίποτε γιά νά τό προλάβω. Δέν είχα γνώσιν κανενός 
δολοφονικού σχεδίου καί άφησα τόν άνδρα μου νά κοιμάται απάνω στο διπλό μας 
κρεβάτι καί έρριξα ενα πρόχειρο ρούχο έπάνω μου καί βγήκα νά πάρω εφημερίδα 
από τό γειτονικό περίπτερο. Είχα αφήσει τήν έξώπορτα τού κάτω διαμερίσματος 
πού μέναμε άνοικτή. "Οταν έγύρισα, καί ένώ βρισκόμουν στό προαύλιο, άκουσα πυ
ροβολισμό μέσα στό σπίτι καί βρήκα στήν έξώπορτα τό κλειδί. Κατάλαβα ότι κάτι 
τραγικό συνέβη, ότι κάτι κακό έγινε μέσα στό σπίτι μου. "Αν καί ήταν τό κλειδί 
έπάνω στήν έξώπορτα, τόσον είχα σαστίσει ώστε άρχισα νά χτυπώ καί νά ξανα
χτυπώ τήν πόρτα γιά νά μ’ ανοίξουν. Έ πήγα  νά τήν σπάσω. Τήν άνοιξε έπί τέ
λους δ Μοσκιός. Τά ρούχα του ήταν καταματωμένα. Κατάλαβα τό δράμα καί αφού 
έκανα ένα δυο βήματα μετά τήν έξώπορτα, σιυριάσθηκα λιπόθυμη. Λιπόθυμη μέ έ
συραν στό έσοηερικό τού σπιτιού καί δέν άντελήφθηκα τίποτε όταν συνήλθα. Είχαν 
πάρει «εκείνο»... ’Έτσι έξεφράσθη γιά τό πτώμα.

Μιλάει υστέρα μέ ψυχραιμία καί ρωτάει τί ήμουνα έγώ πού τήν ρωτούσα κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον. "Οταν άκουσε ότι δέν ήμουνα κανένας δικαστικός ή δικηγόρος, 
άλλά δημοσιογράφος, ξέσπασε σέ λυγμούς. Καί συνεχίζει:

—  Δίκαια δ τύπος, μέ είπε «φόνισσα» καί «κακούργα». Παραπονιέμαι μονάχα 
γιατί, καθώς έμαθα, μερικές εφημερίδες μέ έχαρακτήρισαν «αισχρή» καί «ανήθικη». 
”Αχ! άν ξέρανε! Κάποτε θά σάς πώ όλη τήν άλήθεια μιά πού εϊσαστε δ πρώτος 
δημοσιογράφος πού βλέπω καί πού ύπόσχεσθε ότι θά γράψετε όλη τήν αλήθεια όπως 
μιά μέρα θά σάς τήν πώ...

—  Γιατί, αφού άποδοκιμάζετε τό έγκλημα, δέν τό καταγγείλατε αμέσως στις 
’Αρχές;

— ’Αδύνατο πιά νά τεθώ προ τετελεσμένου γεγονότος. Τό κακό πιά είχε γίνει.
’Αμέσως μετά τή Φούλα, καί συνοδευόμενος από έναν άνθυπασπιστή τού Τμή

ματος Μεταγωγών καί τόν δεσμοφύλακα, πήγα σέ ένα μικρό σκοτεινό κελί τών γυναι
κών, τό κελί πού έκρατούντο οί τρεις γυναίκες. Μαζί τους κρατούσαν στό κελί καί 
μιά ανισόρροπη παλιοημερολογήτισσα καλόγρηα, γιά νά τήν στείλουν στό δημόσιο ψυ
χιατρείο. Καί αυτή μόλις μάς άντίκρυσε με περιελαοε. Εβαλε τις φωνές:
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—  *Ηγγικε τέκνον μου ή βασιλεία τών ουρανών.·. Μετανοείτε. Μετανοείτε... Με
τανοείτε καί προσεύχεσθε δτι ό μισθός υμών πολλοΐς εν τοϊς ουρανοΐς.

Ή  Κάστρου ήταν μια μεσόκοπη, κοντόχονδρη γυναικούλα. Φορούσε γκρι σκούρο 
έπανωφόρι καί μια μαύρη τόκα στο κεφάλι της. Παρίστανε τό άκακο αρνί. Μόλις 
εμαθε δτι ήμουνα δημοσιογράφος, έκανε ενα κίνημα σαν να ήθελε νά πέση στα ποδιά 
μου καί μοΰ είπε:

—  Για τό Θεό, ή μάλλον από τό Θεό καί στά χέρια σου. Θά σοϋ τά πώ. Βοή- 
θησέ μας, νά σώσουμε τή Φούλα, γιατί παιδί μου είναι αθώα. Θά σοϋ πώ την πάσαν 
αλήθεια καί θά καταλάβης.

Καί έξακολούθησε;
—  Έ γώ  κακούργα καί μέγαιρα καί δολοφόνος; ’Ά παγε τής βλασφημίας. Ό  

Άθανασόπουλος ήταν ενα ανθρωπόμορφο τέρας. Έδερνε καί μένα καί τή Φούλα μου 
δλη μέρα, άπό ΐό πρωί ώς τό βράδυ καί μάς τραβούσε άπό τά μαλλιά. Αλλά καί 
πάλι, ούτε ή Φούλα ούτε κΓ έγώ άνακατευθήκαμε ατό φόνο. Πίστεψε, σέ δ,τι έχεις ιε
ρό καί δσιο. Στη μανούλα σου καί στόν πατέρα σου. Στην γυναίκα σου καί τά παι
διά σου. ΚΓ έγώ βρέθηκα μπροστά σέ τετελεσμένο πιά γεγονός. Ό  έξάδελφός μου 
ό Δημητράκης καί ή. ύπηρέτριά μας ή Γιαννούλα, μπαίλντισαν νά μάς βλέπουν νά 
τρώμε ξύλο άπό τό πρωί ώς τό βράδυ καί έπήραν δλη τήν πρωτοβουλία. Ό  Δημητρά
κης δ Μοσκιός λοιπόν καί ή Γιαννούλα, ή πιστή μας υπηρέτρια, έπήραν πρωτοβου
λία, καί δ μέν Μοσκιός τον πυροβόλησε μέ ένα παλιοπίστολο, ή δέ Γιαννούλα ύστερα 
τον έσφαξε. ’Έτσι έγώ καί ή Φούλα βρεθήκαμε μπροστά σέ τετελεσμένο πιά γεγονός. 
’Έτσι, μάς άπήλλαξαν άπό αυτόν τον τύραννο, γιατί δ Άθανασόπουλος ήταν ένας 
πραγματικός τύραννος γιά όλους μας.

Καί έξακολούθησε:
— Τό μοναδικό μου σφάλμα σ’ αυτή τήν ύπόθεσι, ήταν δτι λυπήθηκα τό νεα

ρό έξάδελφό μου τό Δημητράκη καί τήν πιστή μας υπηρέτρια τή Γιαννούλα καί δέν 
έσπευσα νά τούς καταγγείλω πού σκότωσαν τον γαμπρό μου καί τύραννό μας.

Τ ί Φούλα σ’ δλο αυτό τό διάστημα πού άκουγε τή μητέρα της νά βρίζη μέ καπη- 
λικώτατες λέξεις τό μακαρίτη Άθανασόπουλο, έξέφραζε πολλαπλώς τή δυσφορία της, 
έπειδή άκουε τή μητέρα της νά κακολογή καί νά βρίζη τόν άνδρα της.

Σ ’ αυτό τό σημείο έπενέβη καί πάλι ή Κάστρου καί ζήτησε νά μοΰ μιλήση ι
διαιτέρως γιά νά μοΰ κάνη άποκαλύψεις. Καί άφοϋ μέ πήρε κάπως παράμερα στό 
κελί της, |ΐοϋ είπε:

- -  Κύτταξε παιδί μου, σέ Ιξορκίζω σέ δ,τι έχεις ιερό, βοήθησε με νά σώσω τή 
Φούλα, τό παιδί μου, τή μοναχοκόρη μου. ’Ά χ  καί νά ξέρατε δλόκληρη τήν ιστορία...

—  Είμαι πρόθυμος νά τήν άκούσω. "Ο,τι μοΰ πήτε, θά τά γράψω πιστά, τής ά- 
πήντησα.

—  Μά άκριβώς αυτά πού θά σάς πιο δέν θέλω έπ’ ουδενί λόγω νά τά δημοσιεύ
σετε άκόμη, γιατί είναι πράγματα πού δέν τά έχω πή σέ κανέναν άκόμη. Ούτε στο 
δικηγόρο μου.

Καί ξαφνικά μέ ρώτησε:
—  Ξέρετε πώς άρχισε ή ιστορία μέ τόν Άθανασόπουλο;
Κάτι ήξερα βέβαια, άλλά ήθελα ν’ άκούσω τήν ιστορία καί άπό τήν Κάστρου.

-  ’Ό χ ι τής είπα. Κάτι άκρες - μέσες.
—  Λοιπόν, νά σάς τά πώ έγώ.
Καί άρχισε τήν άφήγησί της. —

(Συνεχίζεται)
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'Υπό τοϋ 'Αστυνόμου Β' κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

1 .  Π ρόλογος

'0  άνθρωπος διέρχεται έκ διαφόρων σταδίων, κατά την διάρκειαν της ζωής 
του. Ευρισκόμενος είς έν έκαστον έκ τών σταδίων αυτών, σκέπτεται, συναισθάνε
ται, ενεργεί, φαντάζεται καί γενικώς κινείται κατά διάφορον τρόπον.

Ά φ  ής μία έκ τών κυρίων μελετών της ανθρωπότητας κατέστη αυτός ουτος 
& άνθρωπος, ήρευνήθησαν υπό τής επιστήμης τά στάδια εξ ών διέρχεται καί διε- 
τυπώθησαν ώρισμένα συμπεράσματα τών γενομένων μελετών. Ήρευνήθη, δηλαδή, 
κατά ποιον τρόπον ό άνθρωπος, εις τά διάφορα στάδια τής ζωής του, σκέπτεται 
καί ενεργεί καί μετά την εξαγωγήν τών απαραιτήτων συμπερασμάτων, καθιερώ- 
θησαν τρόποι μεταχειρίσεώς του. Καί δέν καθιερώθησαν διά τών κανόνων του Δι
καίου αι μεταχειρίσεις μόνον, ών δέον νά τυγχάνη δ άδικαπραγών άνθρωπος εις 
τά διάφορα στάδια τής ζωής του, άλλ’ ήρευνήθη εις δλον τον βάθος της ή ψυχή 
καί τοΰ μή άδικοπραγοϋντος άνθρώπου, διερχομένου έκ τών σταδίων Λυτών καί ε- 
χοντρς εις εν έκαστον έξ αυτών, διά διαφόρους λόγους καί έκ διαφόρων αιτίων, ι
δίαν προσωπικότητα, μέ οδηγόν τήν όποιαν κινείται έν τψ κόσμω καί αντιλαμβά
νεται τούτον.

Τά έκ τής γενομένης έρεύνης συναχθέντα συμπεράσματα, δυνατόν μέν νά 
διαφέρουν από φυλής εις φυλήν, ώς έπίσης, λόγω τών κλιματολογικών συνθηκών 
ή έξ Ιτέρων λόγων, δέν παύουν όμως νά έχωσιν ώς βάσιν τό στάδιον, είς δ εύρίσκε- 
ται δ άνθρωπος καί μέ τήν ιδίαν προσωπικότητα, ήν έχει, ευρισκόμενος είς έν έ
καστον έκ τών σταδίων αυτών, ώς καί τον ίδιον τρόπον σκέπτεσθαι καί συναισθά- 
νεσθαι, κινείται καί ένεργεΐ.

2. Ε ισ α γω γή

Ή  παρούσα μελέτη ένδιαφέρεται διά τό στάδιον τής έφηβικής ήλικίας, δπερ 
άκολουθει μετά τά τοιαΰτα τής βρεφικής καί παιδικής ήλικίας.

Πότε δ άνθρωπος ευρίσκεται είς τό στάδιον τής έφηβικής ήλικίας δέν δυνά- 
μεθα νά προσδιορίσωμεν επακριβώς. ’Άλλοις λόγοις, δέν δυνάμεθα νά προσδιορί- 
σωμεν επακριβώς άπό ποιου έτους τής ήλικίας του δ άνθρωπος καί μέχρι ποιου εί
ναι έφηβος. ’Αναμφισβήτητο'; δμως είναι δτι έκ τοΰ σταδίου τούτου διέρχεται ο
πωσδήποτε, μετά τά στάδια τής βρεφικής καί παιδικής ήλικίας.

Δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν, ώς ευρισκόμενον είς τό στάδιον τής έφηβικής 
ήλικίας τόν άνθρωπον έκεΐνον, δστις αισθάνεται έντονον τήν άνάγκην νά τον κα-
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τανοήσωσιν οι άλλοι. Επίσης, ώς έφηβον δυνάμεθα να χαρακτηρίσωμεν εκείνον, 8- 
στις, έν άντιθέσει προς τ’όν παίδα, δυνάμενος νά ζήση εν συναναστροφή με τούς άλ
λους άνθρώπους καί κυρίως τούς ενήλικας, διακρίνεται διά τήν αυτοτέλειάν του, τήν 
Ινίοτε πείσμονα, ήτις, πηγάζουσα έκ τοϋ εσωτερικού του κόσμου τον οδηγεί πρός 
θεραπείαν των πόθων του κατ’ ιδίαν εκλογήν, ή δέ ψυχή τού, έν άντιθέσει προς 
τους ενήλικας είναι δυσεξερεύνητος.

Τέλος, ώς έφηβον δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν εκείνον, τοϋ οποίου ή ψυχή 
δεν έχει τελειοποιηθή καί διά τον λόγον τούτον, ενίοτε, αισθάνεται ότι είναι δυ
στυχής, ώς ευρισκόμενος έν άπορία έναντι του έαυτοϋ του καί αισθάνεται βαθυτά- 
την τήν ανάγκην τής κατανοήσεως των πόθων του καί των προσπαθειών του, άπο- 
σκοπουσών εις τήν τελειοποίησιν τής ψυχής του, εις τήν διαμόρφωσιν τοϋ χαρα- 
κτήρός του καί εις τήν όριστικοποίησιν των κατευθύνσεων, άς δέον νά άκολουθή- 
ση έν τή ζωή του.

’Έφηβος, είναι, λοιπόν, δ έχων ιδιόρρυθμον ψυχικόν βίον έκ διαφόρων αιτίων 
καί κυρίως, ώς ή έπιστήμη διεπίστωσεν, έκ τής έξελίξεως τοϋ κεντρικού νευρικού 
του συστήματος, τής ώριμάνσεως των γεννετησίων αδένων του καί τής κατά τήν 
ηλικίαν τής ήβης παρατηρούμενης ανατροπής των ορο̂ ν καί τοϋ περιβάλλοντος 
τοϋ βίου, έκ των αιτίων τούτων δέ, ύφίσταται ισχυρούς κλονισμούς, οίτινες όιατα- 
ράσσουν τήν ψυχήν του καί δεν τής επιτρέπουν νά τελειοποιηθή, αλλά τήν διατη- 
ροΰν συνεχώς έν διαταράξει, μέχρις οδ έπέλθει, μετά τήν τρικυμίαν, ή ηρεμία, ο
πότε, τελειοποιουμένη ή ψυχή καί προσανατολιζομένη πρός μίαν κατεύθυνσιν, έξά- 
γει τον άνθρωπον έκ τοϋ σταδίου τής εφηβικής ηλικίας καί τον οδηγεί εις το μετ’ 
αυτό στάδιον.

Ό  άνθρωπος, ευρισκόμενος εις τό στάδιον τής εφηβικής ήλικίας δεν νομίζει ότι 
οϊ όροι τής έξελίξεώς του εύρίσκονται εις τό άφηρημένον πνεύμα, άλλ’ εις τό 
πνεΰμα τό όποιον αύτός έχει καί δεν νομίζει ότι ζή εις μίαν καθωρισμένην κοινω
νίαν καί ένα καθωρισμένον πολιτισμόν, άλλ’ εις κοινωνίαν καί πολιτισμόν ίδικόν 
του. Ιναί μέ αυτό τό πνεΰμα, φ  δι’ εαυτόν ώρισμένον καί ουχί άφηρημένον ζή καί 
άναπνέει, εις τήν έπίσης δέ δι’ εαυτόν καθωρισμένην κοινωνίαν καί πολιτισμόν, κι
νείται καί ένεργεΐ.

Ή  είσοδος τοϋ ανθρώπου εις τό στάδιον τής εφηβικής ήλικίας γίνεται πολλά- 
κις αΐφνιδίως, ή έξοδος όμως έξ αυτού, ωρίμου πλέον, γίνεται άνεπαισθήτως. Καί 
εις τήν περίοδον αυτήν, καθ’ ήν γίνεται ή ώρίμασις τού ανθρώπου, ώς τοϋ καρπού, 
χαρακτηριστικόν του γνώρισμα είναι ή μεταλλαγή καί ή μεταβατική κατάστασις. 
Ή  ψυχή του ύφίσταται νέαν όργάνωσιν καί κατά τόν αγώνα όργανώσεώς της ανα
καλύπτει τό ’Εγώ του, προσαρμόζεται πρός τάς διαφόρους εκδηλώσεις τής ζωής καί 
αρχίζει βαθμιαίως νά κατασκευάζη σχέδιον ζωής.

Έρευνητέον, λοιπόν, κατά ποιον τρόπον αντιλαμβάνεται δ έφηβος τό Δίκαι
ον, αφού, ευρισκόμενος εις τό στάδιο·/ τής έφηβικής ήλικίας, έχει ιδιορρυθμίας, 
ή ψυχή του εύρίσκεται έν αναστατώσει καί γενικώς εύρίσκεται εις μίαν μεταβατι
κήν κατάστασιν.

3 . Α ί περί δ ικαίου  
α ν τ ιλ ή ψ ε ις  τω ν

Περί τοϋ Δικαίου υπάρχουν δύο έννοιαι, διαφέρουσαι μεταξύ των. Ουτυχ: Δί
καιον είναι άφ’ ενός μέν έν αντικειμενικόν δημιούργημα τοϋ ανθρώπου καί τού 
πολιτισμοΰ του, είναι ή έννομος τάξις ή άλλοις λόγοις τό σύνολον κανόνων Δικαί
ου, ρυθμιζόντων τήν έν κοινωνία αρμονικήν συμβίωσιν τών ανθρώπων καί ά®’ έ-
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τέρου Δίκαιον είναι ή υποκειμενική άποψις τοϋ ατόμου, ή οποία έκδηλοΰται ώς 
συνείδησις περί Δικαίου ή ώς ατομικόν προς τό Δίκαιον καθήκον. Όμιλοΰντες, λοι
πόν, περί Δικαίου καί Δικαιοσύνης έννοοΰμεν τοΰτο υπό διττήν έννοιαν. 'Γπό τήν 
πρώτην έννοιαν τής ηθικής ιδέας καί άφ’ ετέρου υπό τήν θετικήν νομικήν ενοιαν. 
'Γπό τήν πρώτην έννοιαν τής ηθικής ιδέας καί έφ’ όσον αΰτη ήτο δυνατόν να κατα- 
στή κατανοητή ύφ’ απάντων των ανθρώπων ή νά ήτο ενιαία θά έδημιουργεϊτο τό ιδα
νικόν Δίκαιον. 'Γπό τήν δευτέραν έννοιαν, ή τήρησις ή μή τοϋ κατά δαιφόρους επο- 
χάς, διαφόρους κατά λαούς, "Εθνη κ.λ.π. έχοντος τεθή Δικαίου δημιουργεί τάς προϋ
ποθέσεις ύπάρξεως ευνομίας καί αρμονικής συμβιώσεως των ανθρώπων.

Ύπό τήν πρώτην έννοιαν, τό· Δίκαιον είναι δυνατόν νά ύπάρχη εις τήν ψυχήν 
τοϋ ανθρώπου, χωρίς νά γνωρίζη τό έκάστοτε ίσχϋον θετικόν Δίκαιον. 'Γπό τήν 
δευτέραν όμως έννοιαν, διά νά ύπαρξη, δέον άπαραιτήτως, νά έχη ό άνθρωπος γνώ
σεις περί αύτοϋ. Καί οΰτω εις μέν τήν πρώτην περίπτωσιν, αν ό άνθρωπος έχη 
μίαν σχετικήν ώριμότητα υπάρχει τό Δίκαιον παρ’ αυτό) ώς ηθική συνείδησις, εις 
τήν δευτέραν όμως, δέον νά είναι γνώστης τοϋ ίσχύοντος έκάστοτε Δικαίου, τακτι- 
κώς μεταβαλλόμενου. 'Γπό άμφοτέρας πάντως τάς έννοιας υπάρχει παρανομία, υ
πάρχει έννομος τάξις, αλλά καί ιδανικά αιτήματα Δικαιοσύνης, τά όποια δέν έ
χουν πραγματοποιηθή είσέτι.

Οί έφηβοι έχουν εις μεγάλον βαθμόν άνεπτυγμένην τήν ιδανικήν Δικαιοσύνην, 
ήτις συνεχώς αίωρεΐται μέχρις δτου δ έφηβος έξέλθει τοϋ σταδίου τής εφηβικής η
λικίας καί αποκτήσει γνώσεις τοϋ θετικού Δικαίου, εις τάς οποίας προσαρμόζεται 
μετ ευκολίας. Έ κ  τοϋ λόγου όμιυς δτι έχει άνεπτυγμένην εις μεγάλον βαθμόν τήν 
ιδανικήν Δικαιοσύνην, εξηγείται ή επιδίωξις ύπ’ αύτοΰ τοϋ απολύτου, ή μετά φα
νατισμού προσήλωσίς του προς τό ιδανικόν καί ή αυστηρά κριτική, ήν ασκεί έπί 
διαφόρων θεμάτων Δικαίου. Εις τόν έφηβον υπάρχει εις διαφόρους βαθμούς ή α
λήθεια, ή άγαθότης, τό κάλλος, έπειδή δμως δέν έχει καί αρκετήν πείραν τοϋ θε
τικού Δικαίου έπιθυμεί τό ακατόρθωτων.

Δίκαιον δέν όύναται νά ύπάρξη χωρίς νά συνυπάρχουν, άφ’ ενός μέν θετικόν 
Δίκαιον, δηλαδή κανόνες Δικαίου ρυθμίζοντες τήν αρμονικήν συμβίωσιν των ανθρώ
πων-έν κοινωνία, άφ’ ετέρου δέ συνείδησις περί αύτοΰ. Εις τούς εφήβους απαντά
ται ή συνείδησις, εις άς δέ περιπτώσεις δέν απαντάται ή άπαντάται μερικώς έχομεν 
παρεκκλίσεις καί παρατηροΰμεν εις αυτούς νοσηράν άντίληψιν περί Δικαίου. Δέν 
υπάρχει δμως πάντοτε καί ή γνώσις τοϋ θετικού Δικαίου, ή αιτία, δΓ ήν καθιερώ- 
θησαν οί κανόνες Δικαίου καί πρός ποιον σκοπόν άποβλέπουν. Έντεϋθεν μέ μόνην 
τήν συνείδησιν περί Δικαίου, χωρίς τήν γνώσιν τοϋ θετικού Δικαίου δ έφηβος έ
χει τήν διάφορον άπό τούς άλλους ανθρώπους άντίληψιν περί Δικαίου. Κατ’ άμφο
τέρας τάς περιπτώσεις, είτε δηλαδή τής μή ύπάρξεως συνειδήσεως περί Δικαίου 
εις τούς εφήβους, είτε τής  μή γνώσεως των κανόνων τοϋ Δικαίου καί τής σκοπιμό- 
τητος αυτών, οί έφηβοι, μή κατεχόμενοι ύπό ονειροπολήσεων, αλλά προσπαθοΰν- 
τες νά διαπλάσσωσι τρόπον ζωής, ευρισκόμενοι δ’ άμα έν ψυχική άναστατώσει, συγ
κρούονται πρός τήν έννομον τάξιν, πρός τό θετικόν Δίκαιον.

Ή  περί Δικαίου, λοιπόν, άντίληψις τών εφήβων είναι διάφορος τών ευρισκο
μένων εις τά άλλα στάδια τής ζωής των συνανθρώπων των. Ούδείς έχει πάντοτε στα- 
θεράν βούλησιν, πολλώ μάλλον ό έφηβος. Τούτου ένεκεν καί ή περί Δικαίου άντί- 
ληψίς του έπηρεάζεται ύπό τής βουλήσεώς του, ήτις, άδυνατοϋσα νά προσαρμοσθή 
πρός τό θετικόν Δίκαιον, τον άφίνει νά αίωρήται εις τήν υποκειμενικήν περί Δικαί
ου άποψίν του. Οί έφηβοι είναι ριζοσπαστικοί, διότι έχουν μόνον τόν αιώνιον κατευ
θυντήριον καθορισμόν τοϋ πνεύματος καί ούχί τήν λεπτήν προσαρμογήν πρός τάς
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κρατούσας συνθήκας καί "do τεθειμένον Δίκαιον, ώς έκ τούτου δέ μόνον τήν ιδανικήν 
Δικαιοσύνην γνωρίζουν καί ή περί του Δικαίου άντίληψις αυτών είναι δτι τό Δί
καιον δέον να είναι απόλυτον, ιδανικόν.

4 .  ’Ε π ίλο γ ο ς  -  εκκλησις

'Ο υποφαινόμενος δεν είναι ψυχολόγος. 'Ως οιελθών όμως καί οϋτος έκ τοϋ 
σταδίου τής έφηβικής ηλικίας, ώς έχων, λόγο) τής επί 23ετίαν άσκήσεως τού α
στυνομικού έπαγγέλματος άντιμετιυπίσει εις πολλάις καί ποικίλας περιπτώσεις εφή
βους καί τέλος, ώς εχων εις τον κύκλον των γνωστών του καί φιλούν του έφηβους, 
τέκνα αυτών, ήδυνήθη νά σκιαγράφηση άμυδρώς τόν έφηβον καί να προσδιορίση τήν 
περί Δικαίου άντίληψιν, ήν έχει ούτος. Καί επιτυχών, έστω καί μερικώς εις τήν 
διατριβήν του, ώς επίλογο·/ απευθύνει προς απαντας καί δή προς τους αστυνομικούς 
υπαλλήλους τήν έκκλησιν: «Προσοχή εις τούς νέους».

Διά τής έκκλήσεως υπονοεί δτι οί πάντες καί ιδιαιτέρως οί αστυνομικοί υπάλ
ληλοι δέον νά ύποβοηθήσωμεν τούς έφήβους, ϊνα μή ή περί Δικαίου άντίληψις 
των έπηρεάζεται ύπβ μόνης τής βουλήσεώς των, ή οποία αδυνατούσα νά προσαρ- 
μοσθή πρός το θετόν Δίκαιον, άφίνει αυτούς νά αίωρώνται εις τήν υποκειμενικήν 
περί Δικαίου άποψίν των. Δέον νάι διόάξωμεν αϋτοΐς ότι άπόλυτον Δίκαιον ή άλλως 
Ιδανικόν δεν είναι αυτό τό όποιον αυτοί νομίζουν, άλλά καί τό τεθειμένον, τό θετόν 
Δίκαιον, ή πρός τό όποιον υποταγή δέον νά είναι απόλυτος καί άβίαστος.

«Προσοχή εις τούς έφήβους», διά νά βοηθήσωμεν αυτούς ϊνα, όσοι μεν έξ αυ
τών στερούνται συνειδήσεως περί Δικαίου, άποκτήσωσι τοιαύτην, όσοι δέ έχουν ή 
αποκτούν διά τής βοήθειας ημών, αποκτούν συγχρόνως καί γνώσεις τού θετού 
Δικαίου.

Οί έφηβοι ύφίστανται κατά τήν εφηβικήν ηλικίαν μίαν σοβαράν διαταραχήν 
τής ψυχής των καί ώς δ πηλός εις τάς χεΐρας τού τεχνίτου δεν έχει είσέτι λάβει 
μορφήν τινα, ούτω καί ουτοι εις τήν κατάστασιν αυτήν ευρισκόμενοι έχουν, ώς δ 
πηλός, άνάγκην καλού τεχνίτου διά νά μορφοποιηθή ή ψυχή των, νά έπέλθη εις 
αϋτήν ή ηρεμία καί κατανοήσωσι τάς συνθήκας, έντός τών όποιων διαβιοΰσι καί 
δέον νά διαβιώσιν.

Τό προσωπικόν ήθος, δηλαδή ή έκ τής φύσεως ένός έκάστου εφήβου έκπη- 
γάζουσα προσαρμογή του πρός τάς ήθικάς αξίας, τά ήθη καί τά έθιμα, δέον ν’ άνα- 
ζητηθή καί νά διερευνηθή, διότι μέγας είναι 6 ρόλος, τόν όποιον θά διαδραματί- 
ση διά νά απόκτηση τήν Ορθήν περί Δικαίου άντίληψιν.

Αί συνθήκαι, ύφ’ άς έζησε, καί άπέκτησε τό προσωπικόν ήθος 6 έφηβος, δέον 
επίσης ν’ άναζητηθώσι, διότι ύπό τήν διάφορον έπίδρασιν αυτών, τήν διάφορον 
μορφήν των καί τήν διάφορον έκόήλωσίν των, δ έφηβος άποκτά ίόικόν του προσωπι
κόν ήθος, τό όποιον έπιβάλλει πάλιν διάφορον μεταχείρισιν διά τήν ύποβοήθησίν 
του εις τήν προσπάθειάν του νά άποκτήση τήν ορθήν περί Δικαίου άντίληψιν καί ά- 
ποκτών ταύτην νά καταστή καλός πολίτης.

«Προσοχή εις τούς έφήβους», σημαίνει αγάπη πρός τούς έφήβους, κατανόησις 
τής ιδιορρυθμίας εις ήν εύρίσκεται ή ψυχή των. Σημαίνει δρθολογιστική ύποβοήθη- 
σίς των εις τήν προσπάθειαν των νά έξέλθουν έκ τού άδιεξόδου, εις ό εύρίσκονται 
άκοντες.

Ό  νομοθέτης καθώρισεν έπιεική κρίσιν διά τούς άδικοπραγο,ύντας έφήβους. 
Τούτο σημαίνει άγάπη πρός τούς μή άδικοπραγούντας καί κατανόησις τής ιδιορρύθ
μου καταστάσεως εις ήν εύρίσκονται ουτοι. Ή  ιδιορρυθμία τής καταστάσεως προσδιω- 
ρίσθη κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπον. Κατανοοΰντες ταύτην, άς ύποβοηθήσωμεν 
τούς έφήβους καταλλήλως.

ΚΩΝ. ΝΙ.ΑΣΚΟΣ
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Ύττό τοϋ Ύπαστυνόμου Β' κ. ΔΗΜ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

* * *

* * *

Ηταν περασμένα μεσάνυχτα. ΙΙαντοΰ έρημιά. Κάπου έχει σέ μιά γωνιά τοϋ 
Πειραιώς ή φυσις αναπαυόταν, υστέρα από την άδιάκοπη πάλη της μέ τον καλο
καιριάτικο ήλιο.

Καθισμένος στό γραφείο τοϋ Τμήματος, μελετούσα διάφορα υπηρεσιακά έγ
γραφα, επωφελούμενος από τήν ησυχία πού επικρατούσε τη στιγμή εκείνη. Ξα
φνικά τό πλατύσκαλο τής έξώπορτας έτριξε. Κάποιος ερχόταν στό Τμήμα.

Γί θέλεις πάλι Γιάννη; άκούσθηκε ή φιυνή τοϋ σκοπού πύλης.
Αμέσως καταλαβα οτι είχα έπισκεψι άπό τον τακτικό πελάτη μου, τόν με

θύστακα τής γειτονιάς, τον γνωστό μέ τό όνομα «Μπεκρόγιαννος». Π ίταν ένας άν
θρωπος μεσόκοπος, ηλιοκαμένος, ψαράς τό επάγγελμα. Ξεμέθυστος, σπάνια βρισκό
ταν, αλλά καί όσες φορές ήταν «φτιαγμένος», διατηρούσε τήν ευγένεια καί τήν κα- 
λωσυνη του, χωρίς να παρεκτρέπεται ή νά άόικοπραγή, όπως συμβαίνει μέ αυτούς 
τούς τύπους.

Ίο  μόνο του έγκλημα ήταν το τραγούδι. Τραγουδούσε τακτικά καί οιετάρασ- 
σε κατ’ έπανάληψι τήν νυκτερινή ησυχία, πλήν όμως ποτέ σέ κεντρικούς καί πο
λυσύχναστους ορόμους. Τοϋ άρεσε ή μοναξιά. ’Απέφευγε συστηματικά τήν πολυ
κοσμία. I

Θά δεχθής μια καλησπέρα άπό τόν «Μπεκρόγιαννο» κ. άρχιφύλακα; μοΰ 
είπε, καθώς στηριζόταν ελαφρα στόν παραστάτη τής πόρτας τού γραφείου μου.

-— Γιατί ρωτάς βρέ Γιάννη; Θυμάσαι καμμιά φορά νά μή δέχθηκα τήν κα
λησπέρα σου; τοϋ απηντησα και τού εοειςα την καρέκλα πού βρισκόταν πλησίον 
μου, λέγοντάς του νά καθήση.

Οχι, γιά να είμαι ειλικρινής όχι, αλλά νά, κ. άρχιφύλακα, συνέβη κά
τι καί ήλθα σέ σένα, πού ξέρω ότι μ’ αγαπάς, νά σοΰ τό πώ.

Κάθησε, άναψε μέ κάποια δυσκολία ένα τσιγάρο καί συνέχισε:
—  Αοιπόν κ. άρχιφύλακα, χθές βράδυ πέρασα απ’ εδώ, γιατί είχα κάτι σπου

δαίο νά αναφέρω. Ή ταν γιά μιά καλή δουλειά, ή οποία ευτυχώς βέν χάθηκε, Ό  
ύπαστυνόμος όμως, πού ήταν υπηρεσία, μέ έδιωξε, πριν άκόμη άνοίξω τό στόμα 
μου. ’Ήθελα νά ήξερα γιατί μοΰ έδειξε τόση κακία. Ναί, είμαι ένας μεθύστακας, 
τό παραδέχομαι, αλλά τί σημασία έχει αυτό; Τόσες καί τόσες φορές έχω φέρει 
στοιχεία καί έχω ξεσκεπάσει πολλούς εγκληματίες. ΓΙρό διετίας εγώ δέν «κάρφω
σα» τόν Μενιδιάτη μέ τό «μαύρο®; Τό σπίτι τής μαντάμ «Βιολέττας» τής Σμυρνιάς 
εγώ δέν τό ξετρύπωσα; Τόν «Ρόμμελ» τόν σωματέμπορα εγώ δέν τόν πρόδωσα; 
Γιατί λοιπόν κ. άρχιφύλακα, ή ’Αστυνομία νά μοΰ φερθή έτσι;

— ’Έλα Γιάννη, ησύχασε, θά είχε δουλειά δ άνθρωπος καί γ ι’ αύτό σέ έδιω
ξε. 'Αφού τό ξέρεις ότι όλοι σέ αγαπάμε, γιατί στενοχωριέσαι, τού είπα καί προ
σπάθησα να τον καθησυχάσω. Αυτόν όμως τον είχε πάρει τό παράπονο, πού λέμε, 
καί συνέχισε μέ τόν ίδιο τόνο:
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—  Μάλιστα, χό γνωρίζω ότι μερικοί μέ αγαπάτε, αλλά δλοι δεν είναι ^δυ
νατόν ν’ αγαπούν ένα «μπεκρή». Βλεπεις, είναι και αυτό που λενε στα όικαστηρια 
«πρότερος έντιμος βίος» καί ό δικός μου βίος είναι μιά θάλασσα άπδ κρασί, πρά
γμα πού μέ κάνει οχι καί τόσο αξιόπιστο πρόσωπο.

Προσπάθησε να συνέχιση, μάταια δμως. "Ενας λυγμός τού έφραξε τό λαιμό 
καί τά μάτια του βούρκωσαν.

Σηκώθηκε, έκανε δύο βήματα προς την έξοδο, άλλα σταμάτησε καί ξαναγύ- 
ρισε λέγοντας:

-— "Οπως βλέπεις κ. άρχιφύλακα τώρα άρχίζω νά χάνω καί τό μυαλό μου. 
Έγώ ήλθα εδώ αποκλειστικά καί μόνο για νά σοΰ είπώ γιά κάποια σοβαρή ύπόθεσι 
καί φεύγω χωρίς νά αναφέρω τίποτα γιά αΰτή. Βλέπεις, δταν κανένας είναι περι- 
φρονημένος από τή ζωή καί τον περιφρονοϋν συγχρόνως καί οί άνθρωποι, τότε 
αυτός γίνεται δύο φορές δυστυχισμένος. ’Αλλά πολλά καί άσχετα σοΰ είπα, ακούσε 
λοιπόν γιά την ύπόθεσι καί δώσε βάσι: Αύριο βράδυ, γύρω στά μεσάνυχτα, μιά 
ψαρόβαρκα μέ τ’ ονομα «Γαλήνη» θά πλησιάση στο Ξαβέρι. Ά π ’ αυτή θά βγάλουν 
μαζί μέ τά ψάρια καί ποσότητα χασίς, πού θά :ό παραλάβουν άπό την Σαλαμίνα. 
.Νομίζω δτι δέν χρειάζονται άλλες λεπτομέρειες, είπε καί καθώς σηκώθηκε, συ
νέχισε :

—  Καληνύκτα κ. άρχιφύλακα καί καλή επιτυχία καί, ακούσε, πές, σέ πα
ρακαλώ, στον κ. ύπαστυνόμο δτι κάποτε ήμουνα καί έγώ σάν τούς άλλους άνθρώ- 
πους μέ γυναίκα καί παιδί. Τώρα έμεινα μόνος καί έρημος. Τό πώς καί γιατί, θά 
σοϋ τό είπώ άλλη φορά.

Αυτά μοΰ είπε ό φίλος μου ό Γιάννης καί χάθηκε, χωρίς νά προφθάσω νά 
τού είπώ μιά λέξι, χωρίς νά προφθάσω νά τόν ευχαριστήσω.

Τά λόγια του μέ άφησαν άναυδο. Χίλιες σκέψεις περνούσαν άπό τό μυαλό 
μου. Προσπαθούσα νά μαντεύσω τούς λόγους, πού έσπριυξαν τόν άνθρωπο αύτόν στό 
άθλιο κατάντημά του. Πόσους καημούς καί πόσα βάσανα ήθελε νά σβήση μέ τό 
κρασί πού έπινε! Άραγε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι ύπάρχουν, πού κτυπημένοι άπό 
τήν κακή τους μοίρα, επιζητούν νά ξεχάσουν καί νά ξεχασθοΰν στό πιοτό; Καί 
πόσοι άλλοι έγιναν έγκληματίες καί άδίστακτοι κακούργοι, επειδή δέν βρήκαν στον 
κόσμο λίγη συμπόνια καί κατανόησι;

Ά λ λ ’ άς Ιπανέλθουμε στό θέμα μας, γιά νά σάς άναφέρω δτι τό οικείο Παρ) - 
μα ’Ασφαλείας είχε μία μεγάλη επιτυχία. Συνέλαβε τρεις άπαισίους εμπόρους ναρ
κωτικών, χάρις σ’ ένα μεθύστακα, χάρις στήν πληροφορία ενός άνθρούπου, τού ό
ποιου τά λόγια είναι γιά πολλούς χωρίς άξια.

Αυτό τό πραγματικό περιστατικό, είναι ένα μικρό καί άσήμαντο συμβάν, άπό 
αυτά πού πολλές φορές παρουσιάζονται στήν αστυνομική ζωή. ’Έ χει δμως ξεχω
ριστή σημασία, γιατί ενισχύει τήν άντίληψι που επικρατεί δτι δηλαδή φίλοι τής 
’Αστυνομίας είναι δλοι οί άνθρωποι, ανεξάρτητα άν αυτοί είναι μικροί ή μεγάλοι, 
πλούσιοι ή πτωχοί, ηθικοί ή άνήθικοι. ’Αλήθεια πόσο άπαραίτητη μάς είναι ή ά- 
γάπη τού Κοινού γιά τήν δουλειά μας!

ΔΗΜ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Λ Λ Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ω Ν
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Ύττό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. ΔΟΥΚΑΚΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέ?^ος)

Φύγαμε από τό λιμάνι απογοητευμένοι μέ τήν αποτυχία καί φυσικά περισ
σότερο εγώ.

Αραγε, σκεπτόμουνα, τι να μεσολάβησε; Ή  ύπόθεσις έπαιρνε τή μορφή 
μυστηρίου, γιατί από το γραφείο ταξειδίων μάς έδωσαν τήν πληροφορία, δτι τό ει
σιτήριο τοϋ Μπρεσαλιάν δέν είχε άκυρωθή.

isa λοιπον το σατανικό του σχέοιο, για παραπλάνησι. Θάφευγε διά ξηράς καί 
θά προλάβαινε τό καράβι στό επόμενο λιμάνι πού θάπιανε.

Η σκέψις μου αυτή αρκετα τολμηρή, όχι ομ,ιος καί μή πραγματοποιήσιμη από 
εναν πονηρό και ραφιναρισμενο καταχραστή σαν τό Στέφανο ΓΙαγιάν. Καί πριν να 
φύγωμε από τό πρακτορείο ρωτήσαμε γιά τά λιμάνια πού θά έπιανε τό ANTONIO 
ΝΤΕΑΦΙΝΟ. Τό επόμενο ήταν στό Ρόττερνταμ, κατόπιν στη Χάβρη καί τελευ
ταίο, Ευρωπαϊκό, στή Αισσαβώνα.

Αλλες περιπετειες, αλλα τρεχαματα. Οπιος είχαν έρθει τά πράγματα, έπρε
πε ή νά φύγω αμέσως, να προλάβω τό καράβι καί νά φέρω εις πέρας τό έργον μου, 
η νά εγκαταλείψω τον αγώνα, τά πάντα καί νά μή ξαναγυρίσω στην Ελλάδα, 
στην Υπηρεσία μου, μέ μιά τέτοια θριαμβευτική αποτυχία.

Θαμενα σε οποιαοηποτε χώρα τής Ευρώπης,, θάβρισκα κάποια δουλειά καί 
θά ζοϋσα. Πώς θά άντίκρυζα τον διευθυντή μου κ. Σπόρου, πού θαρρείς πώς τον ά- 
κουγα ακόμα μέ τις πατρικές συμβουλές του καί τις οδηγίες του νά μοΰ δίνη τό 
κουράγιο γιά νά επιτύχω;

Καί τότε πήρα οριστικά τήν άπόφασι νά συνεχίσω, νά βιαστώ καί νά προλά
βω τό καράβι σ’ ένα από τά επόμενα λιμάνια.

Τήν ίδια στιγμή έπεσκέφθηκα τόν πρόξενο ’Αμβούργου κ. Φρυδάν, τοΰ ε
ξέθεσα τά γεγονότα καί τόν παρεκάλεσα νά έπικοινωνήση τηλεφωνικώς μέ τά Προ
ξενεία των λιμανιών πού θά έπιανε άό ANTONIO ΝΤΕΑΦΙΝΟ, καί τήν άπόφασι 
μου γιά πιο σίγουρα νά φύγω γιά τό Γαλλικό λιμάνι τής Χάβρης.

’Έτσι μέ τήν απογευματινή αμαξοστοιχία έφθασα τήν άλλη μέρα τό πρωί 
στήν Χάβρη καί μέ τή βοήθεια τοΰ Προξένου μας κ. Δασκαλοπούλου, ήρθα αμέσως 
σέ συνεργασία μέ τή τοπική Γαλλική ’Αστυνομία.

To ANTONIO ΝΤΕΑΦΙΝΟ έφθασε νωρίς τό απόγευμα στή Χάβρη καί σέ 
λίγες ώρες έφευγε γιά τόν προορισμό του, μέ τήν άρ. 6 καμπίνα τής Α ' θέσεως 
κατειλημμένη από κάποιον ’Ολλανδό επιστήμονα.

’Έτρεξα αμέσως στό πρακτορείο —  ΙνΟΓΚ —  καί μέ πληροφόρησαν δτι ο 
κ. Μπρεσαλιάν ακύρωσε τό εισιτήριό του λόγω σοβαράς άσθενείας του.

Χωρίς νά χάσω καιρό τράβηξα αμέσως γιά  τό Ρόττερνταμ τής ’Ολλανδίας, 
μήπως τόν βρώ εκεί κάπου, πραγματικά άρρωστο. Καί μέσω τοΰ Προξενείου μας έ
μαθα δτι δ Μπρεσαλιάν είχε πάρει στις 2 Όκ,τινβρίου τήν ύπ’ άριθ. 684 θεώρησι α
πό τό Προξενείο τής Ουρουγουάης,

’Εκεί πιά σταμάτησε τό μυαλό μου. Δέν ήξερα τί νά κάνω, ποΰ νά στραφώ. 
Τήν άλλη μέρα δμως από αναζητήσεις μου, μέσω καί πάλι τοΰ Προξενείου μας, έ-
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μαθα οτι δ Μπρεσαλιάν μετά δύο ήμερες από τή θεώρησι τού Προξενείου Ουρου
γουάης έπραγματοποίησε θεώρησι στο Προξενείο τής Γερμανίας, γιά τήν εϊσοδό 
του στό Γερμανικό έδαφος.

Αυτό ήταν καί τό κατακορύφωμα τής μπερδεψιάς.. Μέ μιας έγινα καπνός, 
Μπήκα σ’ ένα τραίνο καί εφθασα στη συνοριακή πόλι Co Evorden. Έκεΐ από τήν 
τοπική ’Αστυνομία πληροφορήθηκα οτι δ Μπρεσαλιάν πράγματι μπήκε στη Γερμα
νία στις 6 ’Οκτωβρίου μέ τήν ύπ’ άριθ. 198 θεώρησι από τό Γερμανικό Προξενείο 
τοΰ Γόττερνταμ, καί στις 8 ’Οκτωβρίου διανυκτέρευσε στό ξενοδοχείο Kosmopolit

Σέ λίγο από τό διευθυντή τοΰ ξενοδοχείου έμαθα πώς δ Μπρεσαλιάν διενυκτέ- 
ρευσε έκεΐ, αλλά τό πρωί κάποιος πήγε καί τον ζήτησε κΓ έφυγαν μαζί γιά τό 
Μέί'ν γιά εμπορικές δουλειές τους. Άπό τά χαρακτηριστικά πού μοϋ έδωσαν ήταν 
δ φίλος τοΰ Παγιάν Zozef Karl. Χωρίς νά καθυστερήσω τράβηξα τό δρόμο πού 
πήραν κΓ άφηναν τά ίχνη τους, στό Essen, στην A ltena καί μέχρι τό Kassel.

Στη μεγαλούπολι αυτή, βοηθούμενος άπό τήν τοπική ’Αστυνομία πληροφορή
θηκα οτι στις 6 ’Οκτωβρίου έφθασαν στό ξενοδοχείον —  Arnolos Schloss —  δ Zo
zef Karl μέ κάποιον κ. Νικόλαον άρρωστο, πού αμέσως έπεσε σχεδόν αναίσθητος 
στό κρεβάτι του. Τότε δ Karl κάλεσε τόν γιατρό Fon Ertonc κι δ όποιος είπε, δτι 
δ άρρωστος έχει πάθει άπό μεγάλη ύπερκόπωσι καί έχρειάζετο άνάπαυσι. Μά τήν 
άλλη μέρα τό πρωί, δπως μάς είπε δ διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου άπό ένα τηλε
φώνημα πού πήρε δ Karl, έγκατέλειψε τόν άρρωστο Νικολάου κι έφυγε γιά τό Bad 
Wildougen.

Τό βράδυ ένα άλλο τηλεφώνημα ανάγκασε τόν άρρωστο νά σηκωθή καί νά 
φύγη κΓ αυτός άμέσως.

’Ασφαλώς γιά παραπλάνησι δ πονηρός Παγιάν δήλωσε στό ξενοδοχείο δεύ
τερο ψευδώνυμο. Τό μυαλό μου καί πάλι σταμάτησε. Κατά ποΰ νά τραβοΰσα νά 
ξαναβρώ τά ίχνη του; Μιά ελπίδα μονάχα υπήρχε, σύμφωνα, μ’ δσα μάς είπε δ 
ξενοδόχος, δτι δ Karl υστερ’ άπό τό τηλεφώνημα έφυγε γιά τό Bad Wildougen καί 
μήπως μέ τό δεύτερο τηλεφώνημα καλοΰσε έκεΐ τόν Παγιάν. Κατά συνέπειαν προς 
τά έκεΐ έπρεπε νά κατευθυνθώ, δηλαδή νά ξαναγύριζα άπό κεΐ πού είχα άρχίσει, 
στο Bad Wildougen καί παρακολουθώντας τόν Karl νά ξανάβρισκα τά ίχνη τοΰ 
Παγιάν.

Τό ίδιο βράδυ έφθασα στό Bad Wildougen κΓ άμέσως μέ τόν έπιθεωρητή πού 
είχαμε καί προηγουμένως συνεργασθή άρχίσαμε στό προάστιο Kess τήν παρακολού- 
θησι τοΰ Zozef Karl.

Την άλλη μέρα, ήταν 8 Οκτωβρίου, άπό τό πρωί παρακολουθούσαμε τό σπίτι 
του, όταν ξαφνικα βλέπομε να σταματά ένα ταξί μπρος στην πόρτα του καί νά πε- 
ριμενη. Σε λίγο νά και βγαίνη δ Karl μέ τρεις βαλίτσες στά χέρια, κΓ άφοΰ τις 
τοποθέτησε στό ταξί μπήκε καί έκεΐνος κΓ έφυγε όλοταχώε.

Αμέσως πήραμε κι έμεΐς ένα άλλο ταξί, πού κατά τύ/η περνοΰσε, τόν πή
ραμε στό κατόπιν καί μπροστά στό σιδηροδρομικό σταθμό σταμάτησε. Κατέβηκε 
άπό το ταξί, κουβάλησε τις βαλίτσες καί μπήκε στην αμαξοστοιχία πού θά έφευγε 
σέ λίγα λεπτά γιά τό Άννόβερο.

Μόλις και πρόλαβα να βγάλω κι εγω εισιτήριο νά μπω στό πλαϊνό κουπέ καί 
το τραίνο ξεκίνησε. Σε κάθε σταθμό τά μάτια μου εκατόν τέσσερα μη τυχόν κατεβή 
καί τόν χρίσω.

1 στερ από λίγες ώρες φθάσαμε στό Αννόβερο. Ό  Karl κατέβηκε καί παρέδωσε 
τις τρεις βαλίτσες σ ενα γκρουμ τοΰ ξενοοονειου Kai'serhof, στήν πλατεία Ernest 
August 4.

Κι εγω ξωπισω τους, ακόμα και στη ρεσεψιόν τοΰ ξενοδοχείου, σταθήκαμε σγε- 
οόν πλαί - πλαϊ. ^τόν Karl έδωσαν τό άρ. 21 δωμάτιο καί σέ μένα τό άκριβώς ά- 
πεναντι, λές κι ήσαν βαλτοί νά μέ διευκολύνουν. 'Ως οτου δ Karl νά τακΐοποιή-
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βαλίτσες στό δωμάτιο βγήκα ατά γρήγορα κ ι’ έτηλεφώνησα στον ’Αστυνό
μο συνεργάτη μου στό Άννόβερο κ. Ernest Meneking.

—  ’Έρχομαι άμέσως στό Kai'serhof, μοΰ είπε.
Σέ λίγη ώρα έλεγα στον ’Αστυνόμο·, όλες τις περιπέτειες, μέχρις έκείνης τής 

ήμέρας, τήν παρακολούθησι τού Kail μέ τις τρεις βαλίτσες, καί πώς είχα τή γνώ
μη ότι είναι ελληνικής κατασκευής καί ανήκουν στον Παγιάν ή Μπρεσαλιάν.

Μά ποΰ ήταν 6 ΙΙαγιάν; ’Από τήν παρακολούθησι τοϋ Karl, κανένα σημάδι 
του, κανένα ίχνος του.

Πέρασαν έτσι άκόμα δυό μέρες. Ό  Karl έβγαινε άπό τό ξενοδοχείο, έκανε συ
ναντήσεις μέ διάφορα πρόσωπα, μά πουθενά μέ τό·ν άνθρωπό μας. Κ ι’ όμως είμαστε 
σίγουροι πώς ό Karl ήξερε όλα τά μυστικά καί τις κινήσεις τοϋ Παγιάν, ήταν ή 
σκιά του όπως είχε φανή άπό τήν παρακολούθησι.

Πραγματικά είχα πιά άγανακτήση στό νά ανακαλύπτω τον άόρατο καταχρα
στή καί ξαφνικά νά τον χάνω. Δέν μπορούσα άλλο, έπρεπε νά ενεργήσουμε πιό ά- 
ποτελεσματικά. Τά είπαμε μέ τον Γερμανό ’Αστυνόμο, καί ύστερα άπό πολλά σχέ
δια, σκεφθήκαμε ένα τέλειο, πού θά έπεφτε ό Karl στήν παγίδα τής όμολ,ογίας.

Τήν σκηνοθεσία άνέλαβε ό ίδιος ό ’Αστυνόμος καί τήν ώρα πού ξέραμε πώς ό 
Karl βρίσκεται μέσα στό δωμάτιό του πήγε καί κτύπησε τήν πόρτα του.

Ό  Karl άμέσως άνοιξε.
— Είσθε δ Zozef K arl; τον ρώτησε δ ’Αστυνόμος.
—  Μάλιστα, άπάντησε εκείνος ανύποπτος.
— Έτοιμασθήτε, σάς παρακαλώ, τού είπε, καί πάμε μέχρι τήν ’Ασφάλεια.
-—- Γιατί; ρώτησε θορυβημένος δ Karl, δέν έχω κάνει τίποτε.
—  Τό ξέρω, άλλά θέλουμε νά μάς δώσετε κάποιες πληροφορίες.
Τί μπορούσε νά κάνη, ετοιμάσθηκε καί μάς άκολούθησε.
Μ’ ένα ταξί πήγαμε στήν ’Ασφάλεια, περάσαμε στό γραφείο τού ’Αστυνόμου 

καί άφοΰ καθήσαμε ό κ. Meneking έβγαλε άπό ένα ντοσιέ τήν φωτογραφία τού 
Παγιάν καί τόν ρώτησε:

—  Γνωρίζετε αυτόν τόν άνθρωπο;
Ό  Karl, παρά τήν ώχράδα πού χύθηκε στό πρόσωπό του, παρά τήν τρεμούλα 

πού τόν έπιασε, είχε τό θάρρος, μέ προσποιητή βεβαιότητα, νά πή:
—- ’Ό χ ι, δέν τόν γνωρίζω, μοΰ είναι άγνωστη αυτή ή φυσιογνωμία.
—  Πολύ καλά, τού είπε δ ’Αστυνόμος. Καί τί ζητούσε στήν τσέπη του, ένα 

σημείωμα μέ τ’ όνομά σου καί τήν διεύθυνσι τού σπιτιού σου στό Kess όταν τόν 
βρήκαμε δολοφονημένο κοντά σΐό σιδηροδρομικό σταθμό τής πόλεως Kassel;

Πετάχτηκε δ Karl σάν ελατήριο. 'Ύστερα λύγισε κΓ έπεσε κουρέλι στό κάθι
σμά του.

—  ’Άδικα άρνεϊσαι Karl, συνέχισε δ ’Αστυνόμος, καί άπάντησε μου, τόν γνω
ρίζεις; Καί ποΰ τόν είδες γιά  τελευταία φορά;

Μέ φωνή σβυσμένη δ Karl άπάντησε:
—  Τόν γνωρίζω, είναι δ κ. Μπρεσαλιάν άπό τήν Ελλάδα. ’Έ χω  νά τόν ίδω 

πολλές μέρες καί δέ θυμούμαι πού συναντηθήκαμε άκριβώς γιά  τελευταία φορά, 
είπεν δ Karl, προσπαθώντας, γιά νά μή μπερδευτή, νά μή κατονομάση τήν πόλι πού
χώρισαν.

—  Θά σου θυμήσω εγώ, τού είπε αυστηρά 6 ’Αστυνόμος. Είσαστε μαζί πριν 
τρεις μέρες στήν πόλι Kassel —  εκεί πού βρέθηκε δολοφονημένος.

Ό  Karl ζάρωσε στό κάθισμά του, έγινε άκόμα πιό ωχρός καί μέ ύφος ταπεινω
τικό είπε:

— Κύριε, ’Αστυνόμε, σάς ορκίζομαι, πώς δέν ευθύνομαι γιά τή δολοφονία τού 
Μπρεσαλιάν, μά ό,τι ξέρω, γιά  ιόν μακαρίτη θά σάς τά πώ όλα. Πριν άπό καιρό, 
άρχισε νά μάς λέη, τόν γνώρισα στή Φραγκφούρτη σ’ ένα νυκτερινό κέντρο. Ά πό
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εκείνο τό βράδυ γίναμε στενοί φίλοι. Μοδπε πώς ήρθε με πολλά χρήματα από τήν 
πατρίδα του, για νά κάνη μεγάλες δουλειές, μεγάλες επιχειρήσεις στην Γερμανία. 
ΙΙοιος θά άφηνε μιά τέτοια ευκαιρία; Τον πήρα άπδ το ξενοδοχείο L ad  Baber Der 
Ka'iserhof στο Bad Wiidougen πού έμενε καί τόν φιλοξένησα στο σπίτι μου στο 
Kess, ώσπου νά τακτοποίηση τις δουλειές του, δπως μοΰ έλεγε. Κάποια μέρα μοϋ 
είπε πώς γιά λίγο θά φύγη στην Βραζιλία καί νά τόν συνοδέψω μέχρι τό Αμ
βούργο. Φύγαμε καί στό ’Αμβούργο μάς φιλοξένησε ατό σπίτι του δ αδελφός μου 
πού μένει εκεί. Σε δύο ημέρες ό Μπρεσαλιάν, έφυγε γιά την Ολλανδία και στην 
έπιστροφή του συναντηθήκαμε στη συνοριακή πάλι ’Ολλανδίας —  Γερμανίας Coe- 
vordeii, ύστερα από πόλι σέ πόλι φθάσαμε στό Kassel. Ε κεί πραγματικά χωρίσα
με. ’Εγώ γύρισα στό Kess, στό σπίτι μου, καί εκείνος θά έμενε λίγες μέρες εκεί, 
ώσπου νά έφευγε γιά τό Βερολίνο ν’ άναπαυθή στό σανατόριο «Schierke», γιατί, δ
πως μοΰ έλεγεν, είχε κλονισθή πολύ ή ύγεία του. Πέρασαν κάπου τρεις μέρες, ό
ταν μέ τηλεφώνημά του από τήν πόλι Verleihce —  Schaft μοΰ είπε νά είμαι έτοιμος 
καί θά μοΰ τηλεφωνούσε νά συναντηθούμε, ύστερα από δύο ώρες. Στό δεύτερο τη
λεφώνημά του, με παρεκάλεσε νά πάρω τις βαλίτσες του πού είχε αφήσει στό σπί
τι μου νά τις μεταφέρω στό σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ Άννόβερου καί νά τόν πε
ριμένω» στην αίθουσα άναμονής καί στις 5 τό απόγευμα μέ τήν αμαξοστοιχία από 
τό Verleihce —  Schaft θά τις παρελάμβανε καί θά μ’ έπαιρνε μαζί του γιά τή 
Τσεχοσλοβακία, πού είχε τακτοποιήσει τεράστιες επιχειρήσεις καί μέ χρειαζόταν 
γιά διευθυντή. Γιαυτό είμαι έδώ μέ τις βαλίτσες του. ’Άλλα δεν έχω νά πώ, ούτε 
καί ξέρω τίποτε γιά τήν δολοφονία του.

ΚΓ ό Karl μέ τό επιτυχημένο σχέδιο τής δολοφονίας, γιά ν’ άποφύγη τις ευ
θύνες, είπε τήν αλήθεια, σηκώνοντας έτσι τήν αυλαία γιά τή τελευταία πράξι τής 
ύποθέσεως πού θά μάς έφερνε τόν καταχραστή στό προσκήνιο.

Ή  ώρα γιά τόν ερχομό τής αμαξοστοιχίας από τό Verlei'hceschaft μέ τόν Πα- 
γιάν πλησίαζε. Μ’ ένα αυτοκίνητο τής ’Ασφαλείας δ ’Αστυνόμος Meneking, δ ’Α
στυνόμος Langue, δύο έπιθεωρηταί, δ Karl καί εγώ τραβήξαμε γιά τόν σιδηροδρο
μικό σταθμό τοΰ Άννόβερου.

Σ’ δλη τή διαδρομή δ Karl ήταν σκεπτικός κΓ ανήσυχος κΓ ασφαλώς θά σκε
πτόταν προς τί αυτή ή μανούβρα, άφοΰ δ Μπρεσαλιάν βρέθηκε δολοφονημένος, πιά 
ή δουλειά μας στό σταθμό τοΰ ραντεβού;

’Όταν φθάσαμε στό σταθμό δ ’Αστυνόμος Meneking έτοποθέτησε τούς δύο έ- 
πιθεωρητάς στήν έξοδο γιά έλεγχο των επιβατών καί εκείνος, μέ τόν ’Αστυνόμο Lan
gue καί τόν Karl κάθησαν στον μακρόστενο πάγκο, ένώ εγώ έκανα βόλτες πάνω 
- κάτω στήν πλατφόρμα μέ νευρικότητα καί αγωνία.

Ά πό μακριά ακούστηκε τό σφύριγμα τής αμαξοστοιχίας καί σέ λίγο έμπαινε 
στό σταθμό άγκομαχώντας σάν τήν καρδιά μου. Α ργά  - αργά σταμάτησε κΓ οί ε
πιβάτες άρχισαν νά κατεβαίνουν. Ποιόν νά προλάβης νά προσέξης; ’Έγινα ολό
κληρος άπό μάτια κΓ έψαχνα, κοίταζα δεξιά - ζερβά νά προλάβω ’όλους τούς επιβά
τες... Καί, επί τέλους. Ά πό ένα βαγόνι Α ' θέσεως βλέπω νά βγαίνη ή γνούριμη 
άπό τήν φωτογραφία φυσιογνωμία τοΰ καταχραστοΰ καί νά προχωρή βιαστικά με μιά 
μικρή βαλίτσα στό χέρι, προς τήν αίθουσα αναμονής.

Τον πήρα στό κατόπιν. "Οταν μπήκε στήν αίθουσα άρχισε νά ψάχνη γιά τόν 
Karl. Μόλις τόν άντελήφθη νά κάθεται ακίνητος, ζαρωμένος στό πάγκο, βιάστηκε 
νά πάη κοντά του, μά δέν πρόλαβε, μπήκα μπροστά του, τόν έπιασα άπό τό μπρά
τσο καί τοΰ είπα:

— Στέφανε Παγιάν, μέχρις Ιδώ ήταν. ^
Me μιας ο Παγιαν, λες, και λύθηκε, τοΰ επεσε ή βαλιτσούλα άπό τό χέρι. "Ε

τοιμος νά σωριαστή στό πάτωμα, τόν κράτησα στήν αγκαλιά μου, τόν βοήθησα, τόν 
ώδήγησα κάπου νά καθήση καί τοΰ είπα:
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—  Κουράγιο κ. Παγιάν αυτά τά αποτελέσματα έχουν οί πονηριές κι οι πα
ράνομες δουλειές.

—  Ποιο κουράγιο, είπε σβησμένα. ’Απ’ αυτό πού φοβομουνα δεν γλύτωσα. 
Τώρα τελείωσαν δλα.

Στο μεταξύ ήρθαν κοντά κι’ οί Αστυνόμοι μέ τον Karl πού είχε γουρλώσει 
τά μάτια του λες κ ι’ έβλεπε τ'ό· φάντασμα τοΰ φίλου του. Γστερα μπήκαμε όλοι 
στό αυτοκίνητο τής ’Αστυνομίας καί πήγαμε στην ’Ασφάλεια.

Έ κεΐ έγινε ή έρευνα στη βαλίτσα του. Βρήκαμε τό ψεύτικο διαβατήριό του, 
διάφορα αποκαλυπτικά σημειώματα καί σεβαστά χρηματικά ποσά σέ φιορίνια, γαλ
λικά φράγκα, χρυσά μάρκα, δολλάρια καί λίρες ’Αγγλίας. Στό μεταξύ ό Αστυνόμος 
έστειλε κι’ έφεραν από τό ξενοδοχείο Kaiscrhof τις βαλίτσες τοΰ ίίαγιαν πού είχε 
μεταφέρει ό Karl από τό Kess. ’Ανάμεσα στον άφθονο ρουχισμό του, βρήκαμε τό 
πραγματικό διαβατήριό του καί πολλές σημειώσεις γιά  καταθέσεις του σέ διάφορες 
Τράπεζες. ’Ε π’ όνόματι τής κόρης του ’Αλκυόνης κατάθεσι 75.000 γαλλικών 
φράγκων στην Comercial Bangue Bay N ord Παρισίων. Κατάθεσι στή Sevink Bank 
’Αθηνών μέ 30.000 λίρες ’Αγγλίας. ’Άλλη κατάθεσι μέ σεβαστό ποσόν από μάρκα 
στην Τράπεζα Δρέσδης, στή Φραγκφούρτη κι’ ένα σωρό σημειώσεις πού άποδεικνύε- 
το τό μέγεθος τής καταχρήσεως.

Μέ συντριβή δ Παγιάν παρακολουθούσε τήν έρευνα. ’Έβλεπε νά γκρεμίζωνται 
τά όνειρά του, οί ελπίδες του γιά τή φυγή νά πέτουν μακριά καί δέν κρατήθηκε, 
άρχισε νά κλαίη σαν μικρό παιδί. Γιά νά τόν άποσπάσω από τήν τραγική του ε
κείνη κατάσταση τόν ρώτησα:

—  Καί ποιος σοΰ έτακτοποιησε τόσο καλά τό ψεύτικο διαβατήριό σου κ. 
Παγιάν;

'Ο δυστυχής τρόμαξε ν’ άπαντήση.
—  Τί δφελεϊ τώρα πιά;
— Θά ήθελα νά μοϋ έλεγες. "Οπως φαίνεται είναι μεγάλος μάστορας.
—  Κάποιος Ρενάς πού μου τόν είχε συστήσει, ένας φίλος μου στήν ’Αθήνα.
-— Μάλιστα, είχες πέσει διάνα, στον άνθρωπο πού σοΰ χρειαζόταν.
Ό  Ρενάς, ήταν γνωστότατος στήν ’Αστυνομία γιά  τήν ειδικότητά του στήν 

πλαστογράφησι διαβατηρίων.
Τέλος, μετά τά τυπικά των κατασχέσεων, παρουσία τοΰ έπιτίμου προξένου μας 

στό Άννόβερο δόκτορος F . A. Spiecelberg 6 Παγιάν κλείστηκε στις φυλακές μέ
χρι τής έκ.δόσεώς του στις Ελληνικές ’Αρχές.

Τό ίδιο εκείνο βράδυ άπό τό τηλεγραφείο τού Άννοβέρου έφευγαν δύο επεί
γοντα τηλεγραφήματα γιά τήν Ελλάδα. Τό ένα γιά  τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι 
Πειραιώς καί τ' άλλο γιά  τήν εταιρεία Πετρελαίων μέ δύο λέξεις μόνο.

—  Παγιάν συνελήφθη.
Τήν οίλλγ] μέρα, κι' ακριβώς ϋστερ’ άπό δύο μήνες, ολόκληρος πάλιν δ τύπος 

άνήγγειλε μέ χτυπητούς τίτλους τήν σύλληψι τοΰ Παγιάν, τοΰ δράστου τής μεγά
λης καταχρήσεως πού άφησε εποχή.

"Οταν παρουσιάστηκα στόν διευθυντή μου κ. Σπύρου νά τοΰ άναφέρω τό τέ
λος τής ύποθέσεως καί νά τοΰ παραδώσω τά διάφορα επίσημα έγγραφα πού μου εί
χαν δώσει γιά τή σύλληψι τοΰ Παγιάν τά Ελληνικά  Προξενεία κι οί Γερμανικές 
Αρχές, μέ ίκανοποίησι μοΰ είπε:

— Κι’ έτσι Δουκάκη, προσθέσαμε μιά ακόμη μεγάλη έπιτυχία στό ενερ
γητικό τοΰ νέου πολιτισμένου Σώματος τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων.

Πέρασαν άπό τότε κάπου τρεις μήνες. Οί Γερμανικές ’Αρχές παρέδωσαν 
στις Ελληνικές τόν καταχραστή Παγιάν πού κλείστηκε στις φυλακές γιά  νά δώση 
λόγο τών πράξεών του στή Δικαιοσύνη. Γ.
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‘ Εκ τοϋ ’Αμερικανικού περιοδικού «Λάϊν απ Ντατέκτιβ» 
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Ή  Πωλίν Λέϊντιου, ντυμένη το νυφικό της πέπλο, έμπαινε χαρούμενη στην 
έκκλησία τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου δπου θά γινόταν ή στέψις. '0  γαμπρός όμως αργού
σε νά έρθη καί ή χαρά της άρχισε νά μεταβάλλεται σέ πανικό, γιατί παρ’ όλον 
ότι είχε περάσει μισή ώρα, ο γαμπρός, ό Μπίλλ Κάππεν, όέν έκανε έμφάνισι.

'Η  Πωλίν μετά δυσκολίας κρατούσε τώρα τά δάκρυα της καί μια επιθυμία 
τήν κατέλαβε νά σχίση τό νυφικό της πέπλο καί νά σπεύση νά έξαφανισθή άπό την 
εκκλησία γιά  ν’ άποφύγη τά περίεργα βλέμματα των προσκεκλημένων. “Ενα αί
σθημα μίσους γέμισε τά στήθη της, προς τούς προκεκλημένους πού εξεδήλωναν τή 
συμπάθεια τους προς τό χορό των παιδιών πού τήν περιστοίχιζαν. Μισούσε δλους 
αυτούς πού ψιθύριζαν γ ι’ αυτήν καί γιά τον «καλό» της, πού δεν έκανε τήν έμφά- 
νισί του.

Ό  ίερεύς δ όποιος θά τελούσε τό μυστήριο, έβγαλε τό ρολόγι του άπό τήν 
τσέπη τού ράσου του καί τό κοίταξε κατσουφιασμένος. Οί προσκεκλημένοι ξερόβη
χαν κα!ί χτυπούσαν νευρικά τά πόδια τους. Ή  Πωλίν δάγκωσε τά χείλη της- Πού 
ήταν δ Μπίλλ;

Τής ήρθε στο νοΰ ή ασυνήθης μελαγχολία τού Μπίλλ κατά τις τελευταίες 
έβοομάδες, τήν οποία όμως είχεν ερμηνεύσει σάν μιά σοβαρή προσπάθεια ενός λογικού 
νέου πού άναμετρά καί ύπολογίζη τις βαρείες ευθύνες τού γάμου. Τώρα, σκέφθηκε, 
ίσως νά είχε κάνει λάθος. ’Ίσως 6 Μπίλλ νά επιθυμούσε τήν ελευθερία του καί φο
βόταν νά τής τό πή. Θά τού τήν έδινε ευχαρίστως εάν είχε τό θάρρος νά "ή? τήν 
ζητήση. ’Αλλά πώς μπορούσε όμως νά τήν εγκατάλειψη έτσι τήν τελευταία στιγμή; 
Ή ταν άνανδρο καί σκληρό νά τήν ταπεινώση έτσι μπροστά στούς φίλους της. Τε
λικά, πέταξε στο δάπεδο τήν ανθοδέσμη πού κρατούσε, έκρυψε τό πρόσωπό της π ί
σω άπό τις πλάτες τοϋ πατέρα της καί ξέσπασε σέ άσυγκράτητο κλάμα.

Ό  αδελφός της Πώλ, τής επιασε ήρεμα τό χέρι.
—«Δώσε μου τό κλειδί τού διαμερίσματος τού Μπίλλ» τής είπε· «Θά πάω νά 

δώ τί συμβαίνει. ’Ίσους νά είναι άρρωστος καί. νά μή μπόρεσε νά μάς τηλεφωνήση».
Ή  πόρτα τού διαμερίσματος τοϋ Μπίλλ, πού ήταν στό δεύτερο όροφο τής 

πολυκατοικίας, ήταν μισανοιγμένη. Ό  Πώλ καί ή γυναίκα του Γρέης, φώναξαν 
τόν Μπίλλ μέ τδνομά του. Μετά μπήκαν μέσα στά δωμάτια ψάχνοντας γ ι’ αυτόν. 
Ή  λεκάνη τού λουτρού ήταν γεμάτη νερό, αλλά προφανώς δέν είχε χρησιμοποιηθή 
γιατί ήταν κρύο. Τό νυκτικό τοϋ Μπίλλ, ή μαύρη γραβάττα, τό πουκάμισο" καί τά 
κουμπιά ήταν τοποθετημένα προσεκτικά πάνω σ’ ενα καλοστρωμένο διπλό κρεβάτι. 
Τό άλλο κρεβάτι, πού είχε κοιμηθή 6 Μπίλλ ήταν άφτειαχτο.
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Ό  Πώλ κοίταξε τό γαμπριάτικο κοστούμι τοϋ Μπίλλ καί είπε έξωργισμένος. 
«’Εάν δ Μπίλλ Ιΐάππεν έγκατέλειψε την άδελφή μουι, περίμενε τήν τελευταία στι
γμή για νά τό κάνη;»

Ή  Γρέης τόν έπιασε από τό χέρι. «"Ας μή βγάζουμε τόσο βιαστικά συμπερά
σματα. Κάτι συμβαίνει. ’ Κάτι πολύ κακό. Έ γώ  δέν μπορώ νά πιστέψω πώς δ 
Μπίλλ μπορούσε νά εγκατάλειψη τήν Πωλίν. Πάμε πίσω στην εκκλησία νά τό συ
ζητήσουμε μ’ αυτή καί τόν πατέρα. Σέ συμβουλεύω νά καλέσης τό αστυνομικό τμή
μα τής Σαιντ Λούις. ’Ίσως μπορεί νά μάς βοηθήση».

ΤΗταν ένδεκα ή ώρα τό βράδυ όταν έπέστρεψαν στην έκκλησία τοΰ Αγίου 
’Αντωνίου, δηλαδή μιά ώρα μετά τήν προκαθωρισμένη ώρα τής στέψεως τής ΙΙω- 
λίν Λέϊντιαυ καί τοΰ Μπίλλ Κάππεν.

Τή στιγμή Ικείνη, εννέα μίλλια ανατολικά, κατά μήκος τοΰ ποταμού Μισσι- 
σιπή, μεταξύ ’Ήστ Σαίντ Λούις, Ίλλινόϊς καί Μπέλλεβίλλ, ένα πλήθος άπό ταραγ
μένους άνθρώπους είχε συγκεντρωθή στη μέση τής δδοΰ Τράβις Μά'ίν, πού ήταν κά
θετος ποδς τήν 13 δημοσία δδό.

Ή  προσοχή τοΰ πλήθους αύτοϋ ήταν συγκεντρωμένη στό πτώμα ένός ανθρώ
που πού ήταν ξαπλωμένος κάτω μέ τις πλάτες στό χώμα. Τά χέρια του ήταν σταυ
ρωμένα στό στήθος, σά νάπροσευχόταν. Φορούσε ροΰχα τής δουλειάς, ένα άσπρο που
κάμισο καί μαύρα παπούτσια. ’Αλλά κάλτσες καί έσώρραυχα δέν φορούσε.

Τό αίμα είχε τρέξει πάνω στό μάγουλό του άπό τό αριστερό του μάτι καί τό 
καψάλισμα άπό τήν μπαρούτι έδειχνε τό σημείο στό δεξιό του κρόταφο δπου τόν εί
χε κτυπήσει ή σφαίρα ή όποια είχε τερματίσει τή ζωή του.

Οί βαθειές αυλακώσεις στούς καρπούς, έδειχναν δτι τά χέρια: είχαν δεθή, παρ’ 
δλον δτι ήταν Ιλεύθεοα κατά τήν ώ?α πού βρέθηκε τό πτώμα άπό τόν Β· Αέο, ένα 
κτηματομεσίτη τής 'Ήστ Σαίντ Λούις καί τόν X. Ρόουζ, ένα υποψήφιο πελάτη τοΰ 
Αέο, τόν οποίο δ τελευταίος είχε συνοδεύσει γ ια  νά τοΰ δείξη ένα ακίνητο. Οί δύο 
άνδρες τηλεφώνησαν αμέσως στήν αστυνομία τής Μπέλλεβίλλ.

Γιά τδν αστυνόμο Χένρυ Σή'κμαν, πού καΐτέφθασεν επί τόπου, ή ύπόθεδις έ
μοιαζε νά είναι άπαγωγή μετά φόνου, πιθανώς δουλειά τοΰ διαβόητου γκάγκστερ Έ γ - 
καν'Ράς. Στά ρούχα τοΰ θύματος δέν βρέθηκαν πιστοποιητικά ταυτότητος, ούτε κη- 
λΐδες άπό αίματα στό δρόμο πού νά μαρτυρούν δτι είχε προηγηθή πάλη εκεί. Κα
τά πάσαν πιθανότητα, τό θύμοι ήταν νεκρό δταν τό έφεραν εκεί.

Καθώς δ αστυνόμος έξήταζε τό δρόμο γιά  νά άνακαλύψη ίχνη άπό ρόδες αυτο
κινήτου, δ αστυνομικός Φράνκ Κέριγκαν τοΰ παρουσίασε δύο ματωμένα μαντήλια, 
πού τά κΡατοΰσε μέ προσοχή άπό τις άκρες.

—  «Τά κρατάω έτσι γιατί δέν θέλω νά καταστρέψω τυχόν υπάρχοντα! ίχνη 
πάνω σ’ αυτά, αλλά καί γιά  νά μή δηλητηριασθώ» είπε δ Κέριγκαν καί εξήγησε δτι 
είχε βρή τά μαντήλια στό διπλανό χωράφι, 50 μέτρα πιο πέρα, μέσα σε κάτι οηλη- 
τηριώδεις θάμνους.

"Οταν οί υπάλληλοι τής σημάνσεως τελείωσαν μέ τή λήψι των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, δ Σήκμαν διέταξε νά ύποβληθή έκτακτος αναφορά στή Σαίντ Λούις 
καί τό πτώμα νά μεταφερθή στή Μπέλλεβίλλ γιά  νά γένη νεκροψία άπό τόν ιατρο
δικαστή Δρ. Αέο Μάντεν.

Ό  αστυνόμος ήξερε άπό επαγγελματική πείρα δτι οί εγκληματίες έχουν πολ
λές φορές στενούς δεσμούς μέ τά υποψήφια θύματά τους. Διέταξε νά διεξαχθοΰν ανα
κρίνεις στό Χουάϊτ Γκούζ, τό πανδοχείο πού βρίσκεται ένα μίλλι μακριά άπό τόν 
τόπο τής άνευρέσεως τοΰ πτώματος, σέ όλες τις ταβέρνες καί τίς κατοικίες πού ήσαν 
κατά μήκος τής όόοΰ ή οποία ώδηγοΰσε προς τή Μπέλλεβίλλ καί προς τήν ’Ήστ
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Σαίντ Λούις. Εβγαλε το συμπέρασμα δτι ή παρέα τοϋ θύματος θά είχε σταματήσει 
κάπου για. νά πιούνε ή δτι θά είχαΐν φιλονεικήσεΐι ξαφνικά, παρ’ δλον δτι υπήρχαν 
ενδείξεις δτι δ φόνος είχε διαπραχθή πολύ πριν.

Τά αποτελέσματα τής έξετάσεως αυτής άπέβησαν αρνητικά. Ή  αστυνομία 
σχεοιαζε τώρα να μετατόπιση τό κέντρο των ερευνών της άνατολικώτερα, μέσα στή 
Μπέλλεβίλλ, δταν έφθασε ενα σήμα από την Σαίντ Λούις.

Στό μεταξύ τά δακτυλικά αποτυπώματα τοϋ θύματος δεν είχαν βρεθή στο άρ- 
χειο τής αστυνομίας, πράγμα πού έλάττωνε την πιθανότητα δτι τό πτώμα ανήκε σέ 
κάποιο γκάγκστερ τής Σαίντ Λούις. Τό σήμα τής Σαίντ Λούις έλεγε, δτι δ ύπαστυνό- 
μος Τζών Κάρολλ, προϊστάμενος τής υπηρεσίας αναζητήσεων τής Σαίντ Λούις, άνέ- 
φερεν δτι ή φυσική περιγραφή τοϋ πτώματος συμφωνούσε απολύτως μέ τά χαρακτηρι
στικά ενός έξαφανισθέντος μελλονύμφου, όνόματι Γουίλλιαμ Κάππεν.

^  Λργά τό Σάββατο βράδυ, πού θά ήταν ή πρώτη νύκτα τού γάμου, ή άτυχη 
Πωλίν πήγε στό νεκροτομείο της Μπέλλεβίλλ συνοόευομένη από τρεις αστυνομικούς 
τής Σαίντ Λούις. Μέ κλάματα άνεγνώρισε τό πτώμα. ΤΞταν δ Γουίλλιαμ Κάππεν, 
ο^μνηστήρας της, για τον οποίον νόμιζε δτι την είχεν έγκαταλείψει επίτηδες καί 
τήν είχεν αφήσει νά περιμένη στην εκκλησία.

Ό  Δρ. Μάντεν ύπελόγισε δτι δ Κάππεν είχε πεθάνει κατά τις 2 ή ώρα μετά 
ι.α μεσανυκτα, δηλαδη οκτώ ώρες πριν από την καίθώρισμένη ώρα τής στέψεως.

Γώρα ή Πωλίν άντελήφθη δτι δ'έν είχεν εμπαιχθή από τόν μνηστήρα της, 
ανέκτησε τόν αυτοέλεγχό της καί προσπάθησε νά άπαντήση στις ερωτήσεις τής αστυ
νομίας. Είχε γνωρισθή μέ τόν Μπίλλ πριν τρία χρόνια, πού ήταν 28 ετών, καί είχαν 
αρραβωνιασθή πριν ένα χρονο. Σ δλο αυτό τό διάστημα δέν είχαν μαλώσει ποτέ. 'Ο 
Μπίλλ δέν έπινε, δέν κάπνιζε, ήταν άνθρωπος μέ ήπιο χαρακτήρα καί ήταν αδύνατο 
νά έχη δημιουργήσει εχθρούς.

Τήν Παρασκευή τό βράδυ είχαν παρακολουθήσει μαζί τή λειτουργία, μετά 
τήν οποία, αυτή τού είχε δώσει ένα πανέρι γιά τό διαμέρισμά τους καί τόν αποχαιρέ
τισε μ’ ενα φιλί. Ή ταν 11.15' ή έυρα περίπου. Ή  Πωλίν πίστεψε δτι δ Μπίλλ είχε 
πάει κατ’ ευθείαν στό σπίτι, παίρνοντας τό λεωφορείο τής γραμμής Μπέλλφονταίν.

Έ ν συνεχεία ή Πωλίν άνέφερε στούς αστυνομικούς δτι τόν τελευταίο καιρό ό 
Μπίλλ φαινόταν άσυνήθως μελαγχολικός καί διηρωτάτο τώρα μήπως τής έκρυβε τό 
φόβο του από κανένα εχθρό του.

'Ο πατέραΐς τοϋ Μπίλλ ήταν ψυχοπαθής καί βρισκόταν σέ ψυχιατρείο. Ό  μό
νος του συγγενής ήταν μια αδελφή του, ή Μαίρη Πόρτερ, στό σπίτι τής δποίας έμενεν 
δ Μπίλλ μέχρι τόν παρελθόντα Ιανουάριο, οπότε εγκαταστάθηκε σ’ ένα διαμέρισμα 
επί τής δδοΰ Κλάξτον. Πριν τέσσερες ημέρες, τήν 29 ’Ιουνίου, δ Μπίλλ είχε πιάσει 
ενα διαμέρισμα επί τής δδοΰ Νόρθ Γιούνιον, οπού θά εγκαθίστατο τό ζεύγος μετά τό 
γάμο τους.

Οί άστυνομικοί τής Σαίντ Λούις ετρεξαν αμέσως εκεί.
Μόνο ή πίσω πόρτα ήταν κλειδωμένη καί παρ’ δλον δτι δέν υπήρχαν ίχνη πά

λης, τά εκτεθειμένα γαμπριάτικα ρούχα καί τό γεμάτο λουτρό διεπίστωναν τήν 
ξαφνική άναχώρησι τού Κάππεν.

Πάνω στό τραπέζι τής τουαλέτας βρισκόταν ένα εισιτήριο τού λεωφορείου τής 
γραμμής Μπέλλφονταίν σφραγισμένο στις 11.3.0', πράγμα πού άπεδείκνυε δτι δ 
Μπίλλ έπέστρεψε αμέσως στό σπίτι, δταν άποχωρίσθηκε από τήν Πωλίν. ’Αργότερα) 
δέχθηκε δύο επισκέπτες, γιατί υπήρχαν δύο γόπες τσιγάρου διαφορετικής.-μάρκας, 
πεταμένες μέσα στό νιπτήρα τής κουζίνας. Ό  Μπίλλ φυσικά δέν κάπνιζε. Έάν αδ- 
τοί οί δύο επισκέπτες ήταν οί δολοφόνοι του, ασφαλώς έπρεπε νά είναι γνωστοί του 
γιά νά τούς δεχθή στό διαμέρισμά του τέτοια ώρα.
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Ή  αστυνομία άρχισε τις ερευνε ιης γύρου άπό τό περιβάλλον τοΰ νεαροϋ θύ
μα, ίθς. Ιναι άρχισε απο την αδελφή τοΰ Κάππεν, Μαίρη ΓΙόρτερ.

Η Μαίρη ήταν οεν.α χρονιά μεγαλύτερη άπό τον αδελφό της καί χήρα μητέ
ρα τεσσάρων κοριτσιών. Ηταν κοντή, χονδρή γυναίκα μέ μαΰρα μαλλιά, καί μάτια, 
£V ανιίθεσει προς τον Μπιλλ που ήταν ξανθός, μέ γαλανά μάτια, καί άίδύνατος. Δή
λωσε δτι αγαπούσε τον αδελφό της, τον όποιον έχαρακτήριζε ώς «τό άλας τής γης».

« Ο Μπιλλ ήταν πολύ καλός. Πράγματι δέν είχε δημιουργήσει ποτέ κατα
στάσεις για νά κάνη εχθρούς». Τό δτι ήταν στενοχωρημένος τώρα τελευταία, δέν τό 
είχε διαπιστώσει.

Ο «αστυνόμος Κάρολλ έμεινε για  λίγο σκεπτικός.
« Ο Μπιλλ μπορεί να ήταν ένας άγιος, .αλλά είναι γεγονός δτι βρέθηκαν 

δύο άνθρωποι πού τόν μισούσαν τόσο πολύ καί τον δολοφόνησαν». Ό  Κάρολλ δέν 
απερριπτε την πιθανότητα οτι ο Καππεν είχε δολοφονηθή άπό πληρωμένους εγκλη
ματίες καί αυτό έκανε πιό επιτακτική τήν έξακρίβωσι των ελατηρίων τοΰ φόνου.

Αλλα ούτε οι φίλοι τοΰ Κάππεν, ούτε οί άνθρωποι μέ τούς όποιους εργαζόταν 
μπόρεσαν να τοΰ παράσχουν την ελάχιστη ένδειςι για τά έλα,τήριαΐ τοΰ εγκλήματος. 
Ή  αστυνομία διηρωτάτο τώρα μήπως ή δολοφονία είχε γίνει κατά λάθος. Μήπως ό 
Μπιλλ είχε δολοφονηθή άπό πληρωμένους ανθρώπους, οί όποιοι τόν έξέλαβαν για 
κάποιον άλλον. ’Αλλά τότε πώς είχαν μπή μέσα στο διαμέρισμά του; Ούτε οί πόρτες 
ούτε τά παράθυρα είχαν παραβιασθή καί οί ένοικοι τοΰ κάτω ορόφου δέν είχαν ακού
σει τίποτε τό ασυνήθιστο κατά τή νύχτα. Ε πίσης ήταν απίθανο δτι καί "οί πλέον 
κουτοί γκάγκστερς μπορούσαν νά έξαπατηθοΰν καί νά νομίσουν τόν καλοκάγαθο αυτό 
νέο γιά τό Θΰμα πού έψαχναν νά βροΰν-

’Άλλη έκδοχή ήταν δτι δ Κάππεν θά έπαιζε κάπου στήν Ή σ τ Σαίντ Λούις 
ή στή Μπέλλεβίλλ. ’Αλλά ή Πουλίν τούς διαβεβαίωσε δτι δ Μπιλλ ήταν σχεδόν κάθε 
βράδυ μαζί της καί δέν είχε αυτοκίνητο δικό του.

Άφοΰ δέν μπόρεσαν ν’ άνακαλύψουν τά ελατήρια τοΰ φόνου, δ Κά,ρολλ καί οί 
άλλοι αστυνομικοί προσπάθησαν νά στηρίξουν τώρα τις ελπίδες τους στήν συσχέτισι 
δλων των φυσικών ενδείξεων πού θά ώδηγοΰσαν στήν άνακάλυψι των δολοφόνουν, 
όπότε θά οιεπιστώνοντο καΐί τά ελατήρια. ’Έ πρεπε νά βρεθή τό αυτοκίνητο μέσα 
στό όποιο είχε δολοφονηθή δ Κάππεν καί μέ τό όποιο εν συνεχεία μετεφέρθη καί πε- 
τάχθηκε τό πτώμα του στήν δδό Τράβις Μάϊν. 'Άρχισε τότε ή σχετική έρευνα στά 
γκαράζ, στά πρατήρια βενζίνης, καθώς καί σέ άλλους χώρους, δπου ήταν δυνατόν 
νά παρατηρηθή κανένα αυτοκίνητο μέ κηλΐδες αίματος.

Ή  άπάντησι στις έρευνες τής αστυνομίας γιά  τήν άνεύρεσι τοΰ αυτοκινήτου, 
δόθηκε αμέσους άπό μιά επιχείρησι Ινοικιάσεως αυτοκινήτων, ή οποία άνέφερε δτι 
τό απόγευμα τής Παρασκευής, 10 περίπου ώρες πρό τοΰ φόνου, ένα αυτοκίνητό της 
Φόρντ μοντέλλο 1937, είχεν ένοικιασθή, καί είχεν έπιστραφή στις επτά ή ώρα τό 
πρωί' τοΰ Σαββάτου, μέ τόν πίνακα οργάνων, τό δάπεδο καί τό εμπρόσθιο κάθισμα 
γεμάτο κηλΐδες πού έμοιαζαν νά είναι άπό αίμα.

Ά πό τά βιβλία τής έπιχειρήσεως προέκυπτεν δτι τό αυτοκίνητο είχεν ενοίκια- 
σθή άπό κάποιον ’Ά γγελο Γκιανγκόλα, δ όποιος είχε δηλώσειι δτι είναι εργάτης 
μιας οικοδομικής εταιρίας. Ή ταν 21 ετών καί κατοικούσε επί τής δδοΰ Ζενεβιέβ.

Ό  άρχιφύλαξ Σηκχάουζ πήγε στό σπίτι τοΰ Γκιανγκόλα καί τόν έξήτασε. 
Ή ταν ένας ψηλός νέος μέ κυματιστά μαλλιά καί μέ μεγάλα καστανά μάτια· Ή τα ν  
ευγενικός καί απαντούσε στις έρωτήσεις τοΰ αστυνομικού μέ μιά φαινομενική προ
θυμία νά συνεργασθή μαζί του. Εξήγησε δτι τό αίμα στό αυτοκίνητο προερχόταν 
άπό ένα καυγά μεταξύ τοΰ άδελφοΰ του Νταίηβ Γκιάνι καί ενός άλλου αγνώστου

ϊ
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νέου. 'Αργότερα, οί δύο αδελφοί είχαν σταματήσει σ’ έναι γκα,ράζ καί προσπάθησαν 
να καθαρίσουν τό εσωτερικό τοΰ αυτοκινήτου μέ βενζίνη.

Ό  Νταίηβ Γκιανίνι έπιβεβαίωσεν τά όσα κατέθεσεν ο Ά γγελος. Ή  φιλονει- 
κία είχε προκληθή από μια παρατήρησι πού τοΰ έκανε ο άγνωστος στό δρόμο —  είπε 
ό Νταίηβ —  καί δέν υπήρχαν άλλοι μάρτυρες ούτε γνώριζαν τον άγνωστο αντίπα
λό τους.

Κανείς άπό τούς δύο αδελφούς δέν είχε φάκελλο στην αστυνομία. Ή  Πωλίν 
Λέϊντιου δήλωσε δτι δέν τούς γνώριζε καί δτι δέν πίστευε νά είναι γνωστοί τοΰ 
Μπίλλ Κάππεν, οπότε ή αστυνομία τούς άπέλυσεν.

Τώρα πού ή Πωλίν συνήλθε, είχε περισσότερο καιρό νά σκεφθή. Άνέφερε 
στούς αστυνομικούς δύο γεγονότα τά όποια δέν τής έφάνησαν σπουδαία τότε, άλλα 
τά όποια τώρα τής φαινόταν δτι ήταΐν προειδοποίησή προς τον μνηστήρα της· Την 
29 Ιουνίου, ενώ ό Μπίλλ μετακόμιζε καί εγκαθίστατο στό νέο διαμέρισμά του, τόν 
είχε ακούσει νά ζήτα άπό τόν επόπτη τοΰ κτιρίου νά καρφώση καί νά κλείση τούς 
φεγγίτες πού ήταν στις πίσω πόρτες. Τής είχε έξηγήσει δτι με τό κλείσιμο τών 
φεγγιτών ήθελε νά άσφαλισθή άπό τυχόν επισκέψεις διαρρηκτών. Ή  Πωλίν είχε 
δεχθή την έξήγησι αυτή το» Μπίλλ, γιατί ήξερε τό χαρακτήρα του καί την προνοη- 
τικότητά του νά λαμβάνη πάντοτε προφυλαχτικά μέτρα. Τιίυρα όμως διηρωτάτο μή
πως ό Μπίλλ φοβόταν στήν πραγματικότητα γιά τή ζωή του.

“Ενα μήνα πριν απ’ αυτό, συνέχισε ή Πωλίν, είχε λάβει ένα γράμμα ανώνυμο, 
πού ό άποστολεύς του κατά πάσαν πιθανότητα ήταν γυναίκα. Τό γράμμα αυτό την 
προειδοποιούσε δτι θά μετανοούσε έάν παντρευόταν τόν Μπίλλ. Τό γράμμα περιέ
γραφε τόν Κάππεν ώς ψυχοπαθή καί μέ παιδιάστικο μυαλό. Αυτή δμως δέν τό 
είχε πάρει στά σοβαρά καί τό κατέστρεψε χωρίς νά τό όείξη στό Μπίλλ.

—  «Νομίζεις δτι το είχε γράψει καμμιά παλιά φιλενάδα τοΰ Μπίλλ;» ρώτη
σε ό αστυνομικός.

Ή  Πωλίν σήκωσε τούς ώμους της· «Δέν ξέρω τί νά πώ. ’Αναμφιβόλους κάποια 
πού θά ζήλευε, παρ’ δλον δτι έπί τρία χρόνια ούτε ό Μπίλλ ούτε έγώ βγαίναμε έξω 
παρέα μέ κανένα. ’Απ’ δσα γνωρίζω, ό Μπίλλ δέν είχε ποτέ άλλη φιλενάδα».

Οί Αστυνομικοί ερεύνησαν, αλλά δέν μπόρεσαν ν’ άνακαλύψουν τόν ύποπτο 
αποστολέα. Έπεσήμαναν δμως διαφόρους νέους τούς οποίους, δπως είχεν αναφέρει 
ή Πωλίν, είχαν συναντηθή προσφάτους μέ τόν Κάππεν. “Ολοι αΐυτοί ήσαν ήδη παν
τρεμένοι καί φαινόντουσαν ευτυχείς. Έ ν τούτοις ή αστυνομία άνέκρινε έναν απ’ αυτούς 
έπί δύο ώρες γιατί δέν μπορούσε ν’ απόδειξη μέ ικανοποιητικό τρόπο τό άλλοθι του 
κατά τή νύκτα τής δολοφονίας. "Ολοι αυτοί οί νέοι άπηλλάγησαν καί βρέθηκαν δτι 
δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ τό έγκλημα.

Ή  αδελφή τοΰ θύμαΐτος, Μαίρη Πόρτερ καί οί πρώην γείτονές της, γέλασαν 
μέ τις υποθέσεις τών αστυνομικών δτι 6 Κάππεν είχε κι’ άλλη φιλενάδα έκτος άπό 
την Πωλίν, ή όποια άπό ζηλοτυπία τόν δολοφόνησε τήν παραμονή τοΰ γάμου του. 
Ό  Μπίλλ δέν ήταν τέτοιος χαρακτήρας.

—  «Μόνο θά έπρεπε» είπε ένας άπό τούς πρώην γείτονας πού έμενε απέναντι 
άπό τό σπίτι τής αδελφής τοΰ θύματος, «καί ή Μαίρη Πόρτερ νά έμοιαζε λίγο στήυ 
καλωσύνη μέ τόν άδελ„φό της Μπίλλ».

—  «Τί θέλεις νά πής μ’ αυτό;» ρώτησε ό Σηκχάους.
—  «Ή Μαίρη είναι μιά μέγαιρα» είπεν ό γείτονας. «Είναι κάπηλος καί δέν 

τιμά τή μνήμη τοΰ νεκροΰ άδελφσΰ της». —
Ό  γείτονας άνέφερεν έν συνεχεία γιά μιά γαμήλιο οεξίωσι πού είχε δώσει ή 

Μαίρη Πόρτερ τήν προηγούμενη νύκτα μετά τή στέψι τής ΙΤετοΰς κόρης της, μέ 
τόν Λέο Νέϋλορ, έναν ένοικο τής πανσιόν της.
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—■ «Νομίζω ότι ήταν πολύ αργά για ν’ αναβάλουν τό γάμο» είπεν ό γείτονας. 
« Αλλά με τό φτωχό τό Μπίλλ ξαπλωμένο ακόμα μέσα στό νεκροτομείο μπορούσε 
τουλάχιστο νά άναβάλη τή δεςίουσι. ’Έγινε τό μεγαλύτερο ξεφάντωμα ατό όποιο έχω 
ποτέ παρευρεθή».

«Είχε νοικιάσει μιά ορχήστρα καί υπήρχαν πάνω από διακόσιοι καλεσμένοι. 
Έγινε μεγάλο γλέντι. Ή  Μαίρη γελούσε καί ξεφώνιζε, ενώ ό Ράλφ, ό όποιος άπό 

ενωρίς τό βράδυ φαινόταν κατατρομαγμένος, μέθυσε κι’ έχασε τις αισθήσεις -ου καί 
τον πήγαν σηκωτό στό σπίτι του».

—  «Ποιος είναι ό Ράλφ;»
—  «Δέν ξέρω τό άλλο όνομά του, αλλά είναι ό φίλος τής Μαίρης, παρ’ δλον 

ότι είναι νέος καί φαίνεται γιά παιδί της δίπλα της».
Ό  Σηκχάους άλλαξε τή γραμμή των ερωτήσεων. «’Έ χετε ποτέ ακούσει τή 

Μαίρη νά λέγη δτι δέν αγαπά τόν αδελφό της;» Ό  γείτονας δήλωσε δτι δέν είχε 
ακούσει τέτοιο πράγμα.

Ό  Σηκχάους συζήτησε δλα αυτά μέ τόν υπαστυνόμα Κάρολλ καί τόν Μπλαίρ 
καί τόνισε δτι ή σκληρή διαγωγή τής Μαίρης Πόρτερ μαρτυρούσε τις τεταμένες σχέ
σεις μεταξύ αδελφού καί αδελφής, πού έπρεπε νά έξετασθοΰν.

—  «Είναι ή μόνη πλευρά τής ζωής τού θύματος πού όπως φαίνεται δέν ήταν 
τόσο ρόδινη».

"Οταν δ Σηκχάους άνέκρινε τήν Πωλίν Λέϊντιαυ, αυτή τού είπε: «Ή  Μαίρη 
τού ζητούσε συνεχώς χρήματα. Αυτή ήταν ή αίτίαΐ πού ό Μπίλλ τελικά χώρισε άπ’ 
αυτήν καί έμεινε μόνος του.» Καί πρόσθεσε: «”Ω ! σάς παρακαλώ νά μή νομίσετε 
δτι ή Μαίρη έχει σχέσι μέ τό φόνο. Μπορεί νά έχη τά σφάλματά της, αλλά είναι 
καλή καί δέν μπορεί νά κάνη κακό ούτε σε μιά μύγα».

Ό  αστυνομικός άλλαξε γραμμή καί συνέχισε:
—  «Ποιος είναι ό Ράλφ;» ρώτησε τήν Πωλίν.

—  «Είναι ό φίλος τής Μαίρης, αλλά δέν ξερού τό άλλο του όνομα. Ό  Μπίλλ 
ό όποιος ήταν πολύ επιφυλακτικός σέ ώρισμένα θέματα, δέν ήθελε νά μιλούνε γιά 
τις σχέσεις αυτές τής άδελφής του, αλλά νομίζω δτι τόν στενοχωρούσε τό δτι 
-ό' Ράλφ ήταν κατά πολύ μικρότερος από τήν Μαίρη».

Ή  Πωλίν εν συνεχεία άνέφερε δτι ό πατέρας τού θύματος καί τής Μαίρης 
Πόρτερ βρισκόταν σέ ψυχιατρείο. Πριν μερικά χρόνια ό πατέρας τού Μπίλλ Κάππεν 
είχε πυροβολήσει καί είχε σκοτώσει τόν άνδιρα τής Μαίρης·

Τό αρχείο τής αστυνομίας επιβεβαίωσε τό γεγονός αυτό καί αποδείχθηκε δτι 
πράγματι ό πατέρας τού Μπίλλ ήταν κλεισμένος σέ ψυχιατρείο. Ό  φόνος δμως αυ
τός δέν έφαίνετο νά έχη καμμιά σχέσι μέ τό φόνο τού Γουίλλιαμ Κάππεν.

Έ ν συνεχεία οί αστυνομικοί έξήτασαν τούς κατοίκους καί τούς καταστηματάρ
χες τής περιοχής κατά μήκος τής λεωφόρου Μινέρβα, δπου ή Μαίρη, πριν άπό άρκε- 
τά χρόνια, διατηρούσε ένα ζαχαροπλαστείο.

Σχεδόν όλοι δσοι ρωτήθηκαν, άπεχθάνονταν τή χοντρή γυναίκα. ’Ανέφεραν 
δτι ήταν απότομη καί φιλάργυρη καί ή κακή συμπεριφορά της πρός τούς πελάτες 
της τής κόστισε τήν χρεωκοπία τής έπιχειρήσεως αυτής. 'Ύστερα άπ’ αυτό άποφά- 
σισε ν’ άνοιξη τήν πανσιόν.

Οί κάτοικοι τής περιοχής κατά μήκος τής οδού Μινέρβα, θυμόντουσαν τό νεα
ρό φίλο τής Μαίρης, Ράλφ, πολύ καλά. Δούλευε στό κατάστημα, παρ’ δλον δτι δέν 
έκανε τίποτε άλλο έκτος άπό θελήματα τής Μαίρης. Ή  Μαίρη τού είχεν απόλυτη 
έμπιστοσύνη καί τού έδινε συνεχώς χρήματα, τά όποια αυτός δέν έδίσταζε νά τά σπά
ταλά διασκεδάζοντας μέ κοπέλες τής ηλικίας του,
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Κανείς δεν ήξερε περιοσότέ,ρα γ ι’ αυτόν· Άλλα τελικά, δ Σηκχάους βρήκε 
ένα καταστηματάρχη πού θυμόταν τδ πλήρες όνομά του. "Ηταν "Αγγελος Ράλφ 
Γιανγκόλα!!!

Ό  Σηκχάους έμεινε κατάπληκτος. Θυμόταν δτι αυτό ήταν τό δνομα τοΰ νεαρού 
πού ειχεν επιστρέφει τή Φόρντ γεμάτη κηλΐδ'ες αίματος στην έπιχειρησι ένοικιάσε- 
υ>ς αυτοκινήτων την επομένη ημέρα τής δολοφονίας τού Γουΐλιαμ Κάππεν!!!

Αμέσως άποκαλύφθηκαν δύο γεγονότα. Οί σχέσεις μεταξύ "Αγγέλου Γιανγ- 
κόλα καί Γουίλλιαμ Κάππεν δεν ήταν τίποτε περισσότερο από τό ειδύλλιο τοΰ Γιανγ- 
κόλα καί τής Μαίρης ΙΙόρτερ. Δεν προέκυπτε καμμιά μαρτυρία δτι οί δύο άνδοες 
διέκειντο εχθρικούς μεταξύ τους, άλλα ούτε καί φίλοι ήταν.

Τό δεύτερο γεγονός ήταν δτι δ Γκιανγκόλα ήταν τελείους εξαρτημένος από 
την χονδρή γυναίκα. Αυτή τον διηύθυνε, τοΰ ύποκαθιστοΰσε τή μητέρα, τοΰ παρείχε 
αγάπη μεγάλη, πάθος καί τελικά τόν απειλούσε μέχρις δτου επέβαλε πλήρως τή θέ- 
λησί της καί αυτός ύποχωΡοΰσε πάντοτε μπροστά της. Φοβόταν σαν μικρό παιδί νά 
παραβή νά μήν ύπακούση στις διαταγές της.

"Ενας παλιός γείτονας, πού έμενε απέναντι από την κατοικία τής Μαίρης, 
είπε δτι ειχεν ίδή πολλές φορές τόν Γιανγκόλα στο υπνοδωμάτιο τής Μαίρης ενω
ρίς κατά τις πρωινές ώρες. «Έάν ή Μαί.ρη διέταζε τό Ράλφ νά πηδήση από τό πα
ράθυρο, αυτός θά τό έκανε αδίστακτα»·

Οί αστυνομικοί άρχισαν νά διαλογίζωνται δτι, έάν ή Μαίρη διέτασσε τόν Ράλφ 
νά διαπράξη ένα έγκλημα, αυτός ήταν έτοιμος νά έγκληματίση γιά χατήρι της.

Α λλά οποιοσδήποτε κι’ άν ήταν αυτός πού είχε δολοφονήσει τόν Κάππεν, τά 
ελατήρια τοΰ εγκλήματος παρέμεναν ένα αίνιγμα.

Ό  Ινόρολλ καί δ Σηκχάους ήσαν πεπεισμένοι δτι θά υπήρχαν οικονομικοί λό
γοι. Γ ι’ αυτό πήγαν στην τράπεζα Μάουντ Σίτυ τράστ κόμπανυ δπου τό θΰμα είχε 
τις καταθέσεις ταυ, γιά νά κάνουν τή σχετική έρευνα.

Ό  Κάππεν ειχεν αποσύρει χρήματα τήν 29 Ιουνίου, τά όποια εχρησιμοποίη- 
σε γιά ν’ άγορά'ση έπιπλα. Αλλά από τά βιβλία προέκυπτε δτι ειχεν αρκετά χρήμα
τα ακόμα στήν τράπεζα. Ό  διευθυντής τής Τραπέζης θυμόταν τόν Κάππεν από ένα 
εξαιρετικό γεγονός. Μια μέρα δ Κάππεν είχε μπή μέσα στο γραφείο του κι’ άρχισε 
νά φωνάζη. Ή ταν ή μόνη ήμέρα πού είχε νευριάσει τόσο πολύ· Παραπονύθηκε δτι 
ή άδελφή του πλαστογραφούσε τά τσέκ του, ξεγελούσε τούς υπαλλήλους καί άπέσυρε 
τά χρήματά του. Δήλιοσε δέ δτι δέν Ιπράκειτο νά ξανακαταθέση χρήματα στήν 
τράπεζα.

Ό  διευθυντής τής τραπέζης έξήτασε τότε τή Μαίρη, ή οποία παραδέχθηκε 
τις κλοπές. Ή  Μαίρη δικαιολόγησε τις πράξεις της αυτές λέγοντας δτι είχε βοηθή
σει κι’ αύτή τόν άβελφό της δταν ήταν άνεργος σέ μιά δύσκολη περίοδο καί δτι τής 
(οφείλε πάνω από 1.000 δολλάρια. Ό  Κάππεν τό άρνήθηκε αυτό. Ίσχυρίσθηκε δτι 
είχε ξεπληρώσει τό χρέος του από πολύ καιρό καί μέ τό παραπάνω μάλιστα. Ά ρνή
θηκε νά διώξη ποινικώς τήν άδελφή του, άλλα έφυγε από τό σπίτι της καί Ιγκατκ- 
στάθηκε σέ άλλο διαμέρισμα, μόνος του, επί τής Παίτζ Μπούλεβαρντ·

( Συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Τά όνάματα Πωλίν Λέϊντιου, Χαίηο Γκιαννίνι και Αέο Νεολορ, δέν ε ίνα^τά  
πραγματικά ονόματα των προσώπων αυτών. Στά πρόσωπα αυτά έδόθησαν· ψευδώνυμα γιά 
ν’ άποφευΓ/(5ή ή άποκάλυψις τής ταυτότητάς των.
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Φ αιδρού.
Πάροδος τής όδοΰ ιϊενοκλεους, στή Δ. πλευρά του Άλσους Παγκρατίου.

, , «Φ^δρος», ό γνωστός φιλοσοφικός διάλογος τοΰ Πλάτωνος, έλαβε τήν ονομασία 
αυτή άπό το δνομα τοΰ μοναδικού σ’ αυτόν συνομιλητοΰ τοΰ Σωκράτους, μαθητου του, 
Φαιδρού τοΰ Μυρρινουσίου. Ι ιά  τά πότε έγράφη ό «Φαιδρός», οί γνώμες είναι διαφο- 
ρ^τικές, φαίνεται όμως ότι εγραφη μετά τόν «Φαίδωνα». '0  δλος διάλογος είναι μία 
ιδιαίτερη^ μορφή τοΰ άγώνος μεταξύ σοφιστικής ρητορικής καί φιλοσοφίας, περί τήν 
ψυχήν των νέων ^τής εποχής τοΰ Σωκράτους καί τοΰ Πλάτωνος, άγώνος τον όποιον

όποιαοήποτε ανθρώπινη κοινωνία και εποχή, πού τυραννεΐται άπό τό αιώνιο έπί- 
καιρο πρόβλημα τής παιδείας των άνθρώπων.

Φ αίδω νος.
Ηάροοος τής οδοΰ Ινονιννος 24, στο τέρμα Παγκρατίου.
Ο  ̂Φαίδων,^ Ηλεϊος φιλοσοφος, μαθητης τοΰ Σωκράτους, όπήρςεν ό ιδρυτής 

τής εν Ηλιδι «Ήλειακης Σωκρατικής Σχολής». Είναι δ μαθητής τοΰ Σωκράτους 
ο οποίος άναφέρεται στόν φιλοσοφικό διάλογο τοΰ Πλάτωνος «Φαίδων». Ό  διάλο
γος αυτός απεικονίζει τό ανθρώπινο ήθος καί τήν γαλήνια καί ήρεμη στάσι τοΰ Σω- 
κράτους^ στις τελευταίες στιγμές^τής ζωής του, ακόμη δέ, διά τοΰ στόματος τοΰ Φαί- 
οωνος, εκθε «,ει̂  τας περί αθανασίας τής ψυχής ιοεας τοΰ σωκρατικού καί πλατωνικού 
κόσμου. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Φ αιναρέτης.
Πάροδος τής^ όδοΰ Προπυλαίων 28, στις παρυφές τοΰ Φιλοπάππου, κοντά στή 

πλατεία «Γαργαρέττας».
Οφείλει^την ονομασία στην μητέρα τοΰ Σωκράτους, για τήν οποία, μας είναι 

γνωστόν δτι ήσκει τό επάγγελμα τής μαίας.
Φ αιστού .
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 38 (Άχαρνών καί ’Ηπείρου) .
Πρόκειται γιά τήν πανάρχαια πόλι τής Κρήτης, ή όποια εύρίσκετο στή νοτία 

πλευρά τής νήσου, κοντά στά σημερινά Μάταλα, πού ήσαν τό κυρίως επίνειό της. 
Η θεσις, η ιστορία και ο πολιτισμός τής Φαιστοΰ, αναφέρονται ύπό άρχαίων συγ

γραφέων καί έγιναν περισσότερον γνωστά άπό τις αρχαιολογικές έρευνες. Ώνο-
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μάσθη έτσι άπό τό όνομα τοΰ ήρινος και ίδρυχοΰ της Φαιστού, ο οποίος κατα μεν 
τον Παυσανία ήτο γυιός του Ήρακλέους, κατά δέ τον Στέφανον Βυζάντιον, γυιδς 
τοΰ Ροπάλου (γυιοϋ τοΰ Ήρακλέους) , δ όποιος ήλθε στην Κρήτη από την Σικυώ- 
να καί ίδρυσε τήν ομώνυμη πόλι. ’Αντίθετα ο Διόδωρος δ Σικελιώτης αναφέρει ως 
ιδρυτήν τής Φαιστού τον Μινωα, δ όποιος την έκτισε μαζί με τις ουο άλλες μεγά
λες πόλεις, Κνωσσό καί Κυδωνιά. ’Από τής καταστροφής τής Φαιστού (3ος π.Χ. 
αιών) αυτή έπαυσε νά ύπάρχη καί δεν άναφέρεται στην ιστορία τής Κρήτης. Α
πό την Φαιστό κατήγετο δ Επιμενίδης, δ περίφημος σοφός, ό όποιος έκλήθη από 
τούς ’Αθηναίους για νά άποκαθάρη τήν πόλι των έκ τοϋ «Κυλωνειου άγους». ( Ο 
Κύλων, ’Αθηναίος ευπατρίδης, γαμβρός τοΰ τυράννου των Μεγάρων Θεαγένους, 
μέ τήν βοήθεια τοΰ πενθεροΰ του, κατέλαβε τήν Άκρόπολι των Αθηνών (612 
π.Χ.) , πλήν έπολιορκήθη υπό των αριστοκρατών, τών όποιων ήγεΐτο δ Άλκμεω- 
νίδης αρχών Μεγακλής, μέ αποτέλεσμα αυτός μεν νά δραπέτευση, οι δπαδοί του δέ 
νά κατασφαγοϋν παρασπόνδως καθώς εζηρχοντο τής Ακροπολεως. Ως υπαίτιοι τής 
ανόμου αυτής πράξεως —  Κυλώνειον άγος —  έθεωρήθησαν οί Άλκμεωνίδαι,^ οί 
οποίοι έξωρίσθησαν ώς εναγείς —  μολυσμένοι. Ό  ’Επιμενίδης έξήγνισε τήν ’Α
θήνα μέ έκτακτες θυσίες. (Συνώνυμη όδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Φ α κ ίο υ .
ΙΙάροδος τής δδοΰ Κρώμνης 24, κοντά στήν πλατεία «Περγάσης» τής Ριζο- 

πόλεως.
Τό Φάκιον, αρχαία πόλις τής Θεσσαλίας, εύρίσκετο δεξιά τού ποταμού Ηη- 

νειοΰ.
Φ α λ α γ γ ιτ ώ ν .
Πάροδος τής δδοΰ Φαρσάλων, στο ΙΙεριστερι.
Φαλαγγίται, ώνομάζοντο οί απόμαχοι τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ τής Έπαναστάσε- 

ως τοϋ 1821.
Φ α λ α ισ ία ς .
Πάροδος τής Πέρας δδοΰ 67. ('Ιερά οδός —  Σπ. Πάτση)
Ή  Φαλαισία, κωμόπολις τής αρχαίας ’Αρκαδίας κατά τά σύνορα τής Λακω

νίας, εύρίσκετο κοντά στό σημερινό Λεοντάριον. Κοντά της έρρεεν δ παραπόταμος 
τοΰ Άλφειοΰ Θειοΰς (σήμερα Κουτουφαρϊνα) . Τό σημερινό δμώνυμο χωριό τής 
Μεγαλοπόλεως έχει περί τούς 200 κατοίκους. (Συνώνυμη δδδς ύπάρχει ατά Νέα 
Αιόσια) .

Φ α λ έ α .
Πάροδος τής δδοΰ Ήρακλέους 84, στή Ριζόπολι.
Ό  Φαλέας, "Ελληνας φιλόσοφος από τήν Χαλκηδόνα, ήτο σύγχρονος τοΰ 

Σωκράτους καί άναφέρεται άπό τον Αριστοτέλη. ’Ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τα 
κοινωνικά προβλήματα τής εποχής του καί πρώτος αυτός κατεφέρθη κατά τοΰ θε
σμού τής ατομικής ιδιοκτησίας, τήν όποιαν έθεώρει ώς αιτίαν κάθε δυσυχίας καί 
κακοδαιμονίας.

Φ α λ η ρ έω ς  Δ η μ η τρ ίο υ .
Πάροδος τής δδοΰ Ραγκαβή 78, στις φυλακές «Άβέρωφ».
Δημήτριος δ Φαληρεύς (350 —  283) π.Χ.) ’Αθηναίος πολιτικός καί περιπα

τητικός φιλόσοφος, ώς επιμελητής τών ’Αθηνών (317 —  307) συνετέλεσε στήν 
άκμή τής πόλεως. ’Αργότερα έφυγε στήν ’Αλεξάνδρεια, δπου συνέβαλε στήν ΐδρυσι 
τής πρώτης έκεί βιβλιοθήκης καί έθεσε τις βάσεις τής γραμματικής καί κριτικής 
φιλολογίας. Θεωρείται ώς ένας άπό τούς ίδρυτάς τής Ιστορίας τής λογοτεχνίας. (Συ
νώνυμη δδός ύπάρχει στον Πειραιά καί τήν Ν. Σμύρνη) .

(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !
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ΠΓΟΑΓΩΓΑΙ

Προηχθησαν εις τον βαθμόν τοΰ Ανθυπαστυ νόμου, προς πλήρωσιν οργανικών 
θέσεων, οί Άρχιφύλακες κ.κ.:

Α) Κατ εκλογήν: Χρηστός Χριστόπουλος, Νικόλαος Λαι1>άντ]ς, Πανχναγιωτης
Πο.σχακης, Δημητριος Χριστοπουλος, Θεόδωρος Αέκκας, ’Ιωάννης Μπούρας, Γεώρ
γιος Τηλιγάοας, Κων) νος Σαλοΰρος, Γεράσιμος Μιάρης καί Δημητριος Μπαφοϋτσος. 

Β) Κατ’ αρχαιότητα: ’Ιωάννης Αιάντος.

Π Ε Ν Θ Η

ρω
σευ

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Κ ο ρ ω ν ά κ ο ς

νομικού Ζιώματ.., ...
Αθανάσιος Στρατής, λογιρ υπηρεσιακού κωλύματος τοΟ κ. ’Αρχηγού,, πολλοί έν έ- 
νεργεια καί συνταίςει αστυνομικοί, επίλεκτα μέλη της Πειραϊκής κοινωνίας καί αν
τιπροσωπεία τοΰ Αστυνομικού Σινματος, με επι κεφαλής τόν Δ) ντήν Τουριστικής 
Αστυνομίας, Αστυν. Δ) ντην Α κ. Νικολουλεαν, οστις κατέθεσε στέφανον καί 

έςεφώνησε τόν έπικήδειον. Μέ τόν θάνατο τοΰ αειμνήστου Διονυσίου Κορωνάκου, 
τό ’Αστυνομικό Σώμα στερήθηκε ενός παλαιού καί δρα
στήριου στελέχους του, τό όποιον στό διάστημα τής 35ε- 
τοϋς αστυνομικής του σταδιοδρομίας πρόσφερε σ’ αυτό 
πολύτιμες υπηρεσίες.

Ό  Διονύσιος Κορωνάκος γεννήθηκε τό 1901 στην 
Πανίτσα Λακωνίας καί κατετάγη στό νεοσύστατο 'Αστυ
νομικό Σώμα τό 1924. Έςήλθε τής Σχολής Τπαστυνό- 
μων Κερκύρας. τό 1926, τό 1929 προήχθη σέ Τπαστυνό- 
μο Α ', τό 1934 σέ ’Αστυνόμο Β ', τό 1942 σέ ’Αστυνόμο 
Α ', τό 1952 σέ Δ) ντή Β ' καί τό 1956 σέ Δ) ντή Α '.  Ά - 
πεχωρησε τής υπηρεσίας τό 1959, καταληφθείς από τό 
δριον ηλικίας. Πτυχιοϋχος νομικής, μέ άδεια δικηγορεΐν, 
κατά τό διάστημά τής αστυνομικής του ύπγ;ρεσίας στί: 
διάφορες υπηρεσίες Αθηνών καί Πειραιώς, διακρίθηκι

αδέλφου καί Α ρχηγού, άλλ’ άπεστέρησε καί τήν Πολιτείαν ενός σεμνού και γενναί
ου άγωνιστοϋ καί ύπερασπιστοΰ της.

"Οταν ήσουν Διοικητής διαφόρων ’Αστυνομικών Τμημάτων καί Προϊστάμενος



816 Ειδήσεις καί πληροφορίου

άλλων Υπηρεσιών τοΰ 'Αστυνομικού Σώματος καί είδικώτερον ώς 'Αστυνομικός 
Διευθυντής τής Πόλεως ταύτης, έγνώριζες ν’ άσκής την εξουσίαν μέ Πολιτισμόν, 
μέ καλωσύνην καί επιείκειαν. Έγνώριζες να προστατεύης τούς πτωχούς καί άδυ- 
νάτους. Κάθε αδικία τους, κάθε δυστυχία τους, κάθε παράπονό τους, εΰρισκον άπή- 
χησιν εις τήν ψυχήν σου καί έδονοΟσαν δυνατά την άθώαν καρδίαν σου, κι’ έτσι έ
γινες 6 καλός, ό αγαπημένος, ό εκλεκτός τής Πολιτείας...».,

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποΰνται βαθύτατα τούς οικείους του άποθα- 
νόντος καί εύχονται δπιος ό Θεός άναπαύση την ψυχή του «έν τόπου χλοερω».

Ή  μνήμη του άς είναι αιώνια.

Φ ώ τ ι ο ς  Μ α ρ α β έ λ ι α ς
Πριν ακόμη μαραθούν τά λουλούδια πού άποθέσαμε στον τάφο τοΰ Διονυσίου 

Κορωνάκου, ο θάνατος πήρε άπό κοντά μας ακόμη ένα από τά παλαιά καί εκλεκτά 
στελέχη τού ’Αστυνομικού Σώματος. Ό  έν συντάξει ’Αστυνομικός Δ) ντής Β ' Φώ
τιος Μαραβέλιας, την 29) 7) 68 έγκατέλειψε τόν πρόσκαιρο κόσμο. Ή  ψυχή του πέ- 
ταξε στον ουρανο για να αντάμωση τις ψυχές τόσων καί τόσων συναδέλφων μας. 
Γήν κηδεία του πού έγινε τήν επομένη άπό τόν ιερό ναό τής Κοιμήσεως Θεοτόκου 
τού Χαίδαριου παρηκολουθησαν πολλοί έν ένεργεία. καί συντάξει αστυνομικοί, cci- 
λοι καί γνωστοί τού εκλιποντος καθώς καί αντιπροσωπεία τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος. Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν δ Άστυν. Δ) ντής Β ' κ. Παπαρρηγόπουλος, 5

όποιος και κατέθεσε στέφανον επί τής σοροΰ έκ μέρους 
τού ’Αστυνομικού Σώματος.

'Ο Φώτιος Μαραβέλιας γεννήθηκε τό 1897 στό Σε- 
λεγούοιο^ τής Λακωνίας. Τό 1925 κατετάγη στό ’Αστυ
νομικό' Σώμα με τόν βαθμό τοΰ Έπαστυνόμου Α ' . Τό 
1934 προήχθη σέ ’Αστυνόμο Β ',  τό 1942 σέ ’Αστυνόμο 
Α καί τό 1952 σε Δ) ντή Β. Τό 1953 άπεχώρησε τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος, υστέρα άπό 28χρονη" θητεία σ’ 
αυτό. Στό διάστημα αυτό, σ’ οποία υπηρεσία κώ άν υ
πηρέτησε, έξετιμήθη ιδιαίτερα γιά τήν δραστηριότητα, 
του, τήν ένεργητικότητά του, τήν έξαιρετικήν του πρω
τοβουλία, το υπηρεσιακόν του θάρρος, τόν έκτακτο ζήλο 

I και τήν άφοσίωσι πρός τό καθήκον. Σεμνός, ηθικός, τί- 
I μιος, εύγενής καί ευπροσήγορος έίςετιμάτο ιδιαίτερα ΰπό 
"ών συνεργατών του καί των προϊσταμένων του.

>-...Μια μορφή ςεχωριστγ], ένας άνθρωπος τελειος στον χαρακτήρα καί στήν ψυ- 
χή. Από τα όρια τής ευγενείας ποτέ οεν βγήκε, δεν προκάλεσε εχθρό,, δέν έθιξε, δεν 
έβλαψε, δέν έπίκρανε.

Φλάμπουρο και σημαία του ή καλωσύνη, ή αγάπη, ή ευγένεια.
ειενες γ ι ’ αυτόν οι μικρότητες, οί φθηνοί υπολογισμοί, τά μικροσυμφέροντα. ’Έ 

βλεπε ̂ παντα μπροστά, ίσια, έτσι πού τό ανάστημά του έπαιρνε τή μορφή «λευκού βρά
χου τών μανιάτικων βουνών», δπως χαρακτηριστικά άνέφερε στον επικήδειο του ό κ 
ΙΙαπαρρηγοπουλος. ‘ ’

Συλλυπούμεθα^ βαθύτατα τούς οικείους τού αειμνήστου Δ) ντοΰ καί ευχόμαστε δ
πως ο Θεός αναπαυση τήν ψυχήν αυτοΰ «έν σκηναΐς δικαίων». ’Ά ς είναι έλααρό τό 
χώμα τής Αττικής γης πού τόν σκέπασε καί ή μνήμη του αίωνία.

/. Ρ.
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Ι
"ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΔΟ ΚΙΜ Ω Ν ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ,,

***************************************************

Τ πό τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων Δ) νσις Α ' (Προσωπικού) , Τμή
μα 2ον (Κατωτέρων) έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε Προκήρυξις «περί κατατάξεως Δο
κίμων ’Αστυφυλάκων» έχουσα οδτω:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Γνωστοποιεί δτι, κατά τούς μήνας Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 1968 0ά είσα- 

χθώσιν εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων, προς έκπαίδευσιν πεντακό
σιοι (500) περίπου δόκιμοι αστυφύλακες.

Οί έπιθυμοΰντες νά καταταγώσιν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, δέον δπως, από 
τής 1ης μέχρι καί τής 10ης ’Οκτωβρίου 1968, προσέρχωνται αυτοπροσώπως εις 
τήν ενταύθα ’Αστυνομικήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων (Ν. Φιλαδέλφεια —  οδός Πα- 
τριάρχου Κωνσταντίνου 28) , προσκομίζοντες μεθ’ εαυτών τά κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος περί εγγραφής των εις τά Μητρώα, έν 
ώ βεβαιοϋται δτι τυγχάνουσιν άγαμοι.

2. Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου λευκόν.
3. Πιστοποιητικόν Εισαγγελίας δτι δέν καταδιώκονται.
4. Πιστοποιητικόν Στρατολογικού Γραφείου δτι έξεπλήρωσαν τήν υποχρεωτι

κήν θητείαν έν τώ Στρατφ Ξηράς, Άέρος, Θαλάσσης ή έν τή Χωροφυλακή μέ δια
γωγήν τουλάχιστον άμεμπτον.

5. Πιστοποιητικόν Σπουδών.
6. Βεβαίωσιν ’Αστυνομικής ’Αρχής,, δτι κατετέθη αίτησις διά τήν εκδοσιν Πι

στοποιητικού περί προηγουμένου έν γένει βίου καί ήθους χρηστού, εις δ περιλαμβά
νονται καί αί υγιείς Έθνικαί πεποιθήσεις.

Οί υποψήφιοι δέον νά είναι άγαμοι καί νά έχω σ ι:
α) Ηλικίαν 21 έως 26 έτών (ήτοι γεννηθέντες τά ετη 1942 - 1947) .
β) Ανάστημα 1,67 μ. τουλάχιστον, άνευ υποδημάτων.
γ) Στηθικήν περίμετρον, έν έκπνοή, τουλάχιστον 0,83μ.
δ) Γραμματικάς γνώσεις τουλάχιστον Σ Τ ' εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου ή 

άλλης ισοτίμου Σχολής.
Οί κατά τά ανωτέρω υποψήφιοι, δέον νά έχωσιν ύπ’ οψει των, δτι θά παραμεί- 

νωσιν ενταύθα πρός έξέτασιν επί ΙΟήμερον τουλάχιστον, μεθ’ δ θά άναχωρήσωσι 
διά τήν πατρίδα των, δπου θά λάβωσιν ατομικήν πρόσκλησιν διά τήν εισαγωγήν των 
εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν, έφ’ δσον ήθελαν κριθή ικανοί καί κατάλληλοι.

Τα επιλογή μεταξύ τών κριθησομένων ικανών πρός κατάταξιν θά γίνη μεταξύ 
τών έχόντων υψηλότερου ανάστημα, καλλιτέραν σωματικήν διάπλασιν, όξυτέραν άν- 
τίληψιν, περισσοτέρας γραμματικάς γνώσεις, μικροτέραν ηλικίαν, τεχνικάς ειδικότη
τας καί γνωριζόντων ξένας γλώσσας.

Έ ν ΆΟήναις τή 30η ’Ιουλίου 1968
Ό  ’Λρχηχος τής ’Αστυνομίας Πολτών 

Π ΑΣΙΑ ΕΙΟΣ Σ Α Κ Ε  Λ  Λ . I Π Ο Υ

Διόρθωσις η μ αρτη μ ένω ν — Εις τήν σελίδα 723, στίχος 23 τοϋ ύ π ’ άριθ. 365 τεύχους 
ό... δαίμων τοϋ τυπογραφείου μετέτρεψε τήν ορθήν φράσιν («ανοικείου παρεμβάσεως» εις ιιάνοι
κείου παραβάσεως». Προς τούτο ζητοϋμεν συγγνώμην.

I



Κάθε Παρασκευή 
Ωρα 20 ,30 '-21

Παρακολουθείτε την εκπομπή τής ’Αστυνο

μίας Πόλεων από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Είναι πάντα ε π ί κ α ι ρ η ,  δ ι δ α κ τ ι κ ή ,  εν 

δ ι α φ έ ρ ο υ σ α .

Μία εκπομπή χρήσιμη γ ι ά  κ ά θ ε  Ε λ 

λ η ν ι κ ό  σ π ί τ ι .


