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28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1940

‘Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. I. Ρ Α ίΚ Ο Υ

«Μάννα 'Ελλάδα ! Δ ική σου μ ιά  σ ά λ π ιγ γ α  η χ ε ί 
λές άκόμη  στή ς Π ίνδου μ ιά  κώχη.
Σ τους λαούς νά  θυμ ίζη  γ εμ άτο  ψυχή  
το  τρανό πού ξεσ τόμ ισες  ΟΧΙ. »

ΣΤΕΛ. ΣΠ ΕΡΑ Ν ΤΖΑ Σ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ τοϋ 1940. Ή Γερμανία έχει επικρατήσει σ’ όλη σχεδόν τήν Ευ
ρώπη. Οί μηχανοκίνητες στρατιωτικές δυνάμεις της, έχουν συντρίψει κάθε άν- 

τίστασι από των ρωσικών συνόρων μέχρι τής 'Ισπανίας. Πυκνό σκοτάδι σκεπάζει 
τούς κατακτηθέντας ή παραδοθέντας λαούς. Οί διατακτικοί καί οί ουδέτεροι ετοι
μάζονται νά προσχωρήσουν στον "Αξονα πριν υποδουλωθούν.

Δέν θά έπρεπε νά λησμονούν οί λαοί, όλοι οί ελεύθεροι σήμερα λαοί τής γής, πό
σο άβάστακτα βαρειά, πόσο αδιαπέραστα σκοτεινή καί πόσο τραγικά απελπιστική 
ήταν ή κατάστασις τό Φθινόπωρο τοϋ 1940. Στήν Ευρώπη επάνω βασίλευε δ χιτλε
ρικός τρόμος καί οί λαοί, μικροί καί μεγάλοι, φρόντιζαν νά συγκρατήσουν καί τήν 
αναπνοή τους άκόμη, γιά νά μή προκαλέσουν τήν οργή των αήττητων κατακτητών.

Ή Μ. Βρεταννία είχε άποτοαοηχθτ] ατό νησί της, περιμαζεύοντας στή Δουγκέρ- 
κη τά λείψανα των στρατιωτικών της δυνάμεων. Είχε μείνει μόνη καί άοπλη. Οί αρ
μάδες τοϋ Γκαΐριγκ κονιορτοποιούσαν τις βρεταννικές πολιτείες.

Πέρα από τον ’Ατλαντικό,, στις τρισόλβιες χώρες τής ’Αμερικής, οί άνθρωποι 
χαίρονταν τήν ευτυχία τής ανέμελης ζωής. Τό πνεύμα τής άπομονώσεως καί τής 
μή έπεμβάσεως σέ ξένες, υποθέσεις ήταν ένισχυμένο περισσότερο τώρα από τούς κομ- 
μουνιστάς καί τά άριστερίζοντα στοιχεία πού δούλευαν ακούραστα καί μέ πάθος γιά  
νά τονώσουν τήν ουδετερόφιλη διάθεσι των ’Αμερικανών.

Καί ή Ρωσία; Αυτή ήταν αγκαλιασμένη μέ τήν Γερμανία. 'Ο Χίτλερ καί ό Στά- 
λιν έχουν δώσει τά χέρια. ΤΙ Μόσχα φροντίζει νά διατηρήση τή φιλία τοϋ Βερολίνου. 
Βοηθάει τούς Χιτλερικούς, κτυπώντας τούς Πολωνούς στά νώτα. Ό Μολότωφ αγω
νίζεται νά πείση τούς λαούς δτι είναι παραμύθι τάχα τό γεγονός δτι δ πόλεμος γίνε
ται γ ιά  τήν συντριβή τοϋ φασισμού. Καί διακηρύσσει, χωρίς αιδώ, δτι τον πόλεμο 
τόν άρχισαν οί Δυτικές Δυνάμεις καί δτι στήν πραγματικότητα δ Χίτλερ είναι αμυ
νόμενος καί δχι επιτιθέμενος.

Αύτή ή ζοφερή ατμόσφαιρα έπνιγε κάθε ελπίδα στήν ψυχή τών λαών. 'Ο γερ
μανικός ζυγός βάρυνε σάν μοίρα αναπότρεπτη καί οριστική. Τά αμείλικτα υλικά δε
δομένα έδιναν τήν νίκη ατούς Ναζί. ’Εκείνη δμως τή στιγμή σημειώθηκε ένα γεγονός 
πού κατέπληξε τόν κόσμο. ΤΙταν ή έκθαμβωτική λάμψις τής 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940. 

Στόν συννεφιασμένο όρίζοντα άστραψε ξαφνικά ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 καί ή

« ’Α στυνομικά Χ ρονικά » — Τεΰχος 371ον 1/11/1968
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λάμψις της κράτησε εξ ολόκληρους μήνες. ΜΙταν τό θαΰμα της ελληνικής φυλής πού 
διέλυσε την πραγματικότητα κι άνέτρεψε τά σχέδια τοΰ Χίτλερ. "Αλλαξε την πο
ρεία των γεγονότων καί έκλόνισε ανεπανόρθωτα τό ’Αξονικό οικοδόμημα.

Τά ξημερώματα περίπου τής Ιστορικής ημέρας τής 28 ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, 
ή ’Ιταλία των 40 εκατομμυρίων έπέδιδε στον Πρωθυπουργό τής Ελλάδος των 7 έ- 
κατομμυρίων, στον αείμνηστο ’Ιωάννη Μεταξά, τό ιταμό της τελεσίγραφο. Καί ή μι
κρή, αλλά τρισένδοξη Ελλάς άπήντησε, χωρίς δισταγμό, παλληκαρίσια: ΟΧΙ.

Ή άπόφασις τοΰ μικρού Δαυίδ νά πολεμήση τόν πανίσχυρο Γολιάθ, άπετέλεσε 
την συσισταμένη δλων τών αρετών τοΰ Έλληνισμοΰ. Καί ή μάχη πού άρχισε τότε, ή
ταν ή μάχη τοΰ Πνεύματος κατά τής ΰλης, τής Ελευθερίας κατά τής βίας.

'Ολόκληρη ή Τφήλιος παρακολουθεί μέ κομμένη την ανάσα της τόν άνισο α
γώνα τής Ελλάδος καί περιμένει από στιγμή σέ στιγμή την κατάρρευσί της. Προε
ξοφλούν οί καταπτοημένοι τό τέλος μας καί γράφουν: «Ή Ελλάς πού έμαθε εις τά 
άλλα ’Έθνη πώς πρέπει νά ζοΰν, θά τά διδάξη τώρα πώς πρέπει καί νά πεθάνουν. 
Καί θά έπισφραγίση μέ τό τέλος της, τό τέλος τής ανθρώπινης ελευθερίας καί τοΰ 
πολιτισμού...».

Κι, όμως. Ή στρατιά τών γενναίων έστελλε από την Πίνδο στον κατάπληκτο 
κόσμο τό μήνυμα τής μεγάλης νίκης της. Τής πρώτης συμμαχικής νίκης τοΰ Β' 
παγκοσμίου πολέμου πού έφώτιζε μέ τό φέγγος τής έλπίδος τό βαθύ σκοτάδι πού 
έκάλυπτε την σκυφτή καί ντροπιασμένη Ευρώπη.

Τό εθνικό μεγαλείο κατηύγασε τήν ανθρωπότητα. Τά άγια τής αιώνιας Ελλά
δος χώματα έμειναν άμόλυντα. Οι σκυταλοδρόμοι τών αλβανικών βουνών ύψωσαν 
τή σημαία στά σκλαβωμένα χωριά τής Β. ’Ηπείρου. Ή 28 ’Οκτωβρίου 1940 έγινε τό 
φωτεινό ορόσημο καί ό τηλαυγής φάρος γιά δλους εκείνους πού δέν μποροΰσαν νά α
νεχθούν τις βαρειές αλυσίδες τής σκλαβιάς.

Οί κλαγγές τών δπλων στήν Πίνδο θά άκούωνται πάντα καί θά υπενθυμίζουν 
τό χρέος τοΰ κόσμου άπέναντι στή μικρή μας Ελλάδα. Οί τάφοι, οί άμέτρητοι τά
φοι έκεΐ έπάνω, θά ορθώνονται ως δρόσημο έλευθερίας καί έθνικής αξιοπρέπειας.

Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 είναι δδηγός καί τροχιοδείκτης τής δόξας. Ή μικρή 
Ελλάδα, ή χιύρα τών ηρώων, τήν ακολουθεί. "Οπως τότε, έτσι καί τώρα καί πάν
τοτε όρθιοι οί γενναίοι στρατιώτες θά προχωροΰν. Σταυροφόροι τής Ιδέας θά διδά
σκουν στους λαούς τό αληθινό νόημα τής ζωής καί τό πνεύμα τής θυσίας.

Σ’ ολόκληρο τό ’Έθνος ανήκει τό γέρας τοΰ έπους τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940. 
Στις ’Ένοπλες Δυνάμεις δμως ανήκει 'ή τιμή, δ θαυμασμός καί ή πρώτη εύγνωμο- 
σύνη, γιατί δ στρατός ήταν δ δημιουργός τοΰ θρύλου πού ξάφνιασε τήν ανθρωπότητα. 
Στον εκφραστή καί υπερασπιστή τών άκαταλύτων ιδανικών κάθε έλευθέρου ανθρώ
που, στόν τρι^ένδοξο έλληνικό στρατό, αιώνια είναι ή ευγνωμοσύνη.

Τιμή καί δόξα νά είσαι φρουρός καί υπερασπιστής τής πατρίδος σου. Τιμή 
καί δόξα λοιπόν στά στρατευμένα παιδιά τής έποχής εκείνης.

Πιστεύομε στήν Ελλάδα καί έχομε συνείδησι τής αποστολής μας. Καθήκον μας 
δέν είναι απλώς νά είμαστε απόγονοι ή καί συνεχισταί Ινός ένδοξου παρελθόντος. 
Καθήκον μας είναι νά είμαστε δημιουργοί καί πλάσται μιας ένδοξότερης ιστορίας, έμ- 
πνευσταί καί οικοδόμοι ενός μεγαλυτέρου πολιτισμού.

Πιστεύομε στήν Ελλάδα σάν Ιδέα. Χρέος καί καθήκον μας είναι νά άποτελέ- 
σωμε μιά αλυσίδα μεταξύ τοΰ χθες καί τοΰ αΰριον.

Ή Ελευθερία καί ή ευημερία δέν δωρίζονται. Μέ αναπεπταμένο τό φλάμπουρο 
τής πίστεώς μας στήν Ελλάδα, οραματιζόμαστε γνώριμες βίγλες τής Φυλής, άπά- 
τητες κορυφές δημιουργίας.

Μέ τόν πυρσό τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940 φωτεινό δδηγό, έμπρός, δλοι ήνωμένοι 
νά δημιουργήσωμεν τήν νέα μεγ'άλη Ελλάδα. Τραγούδια_ καί παιάνες αναδημιουρ
γικών προσπαθειών ας άκουσθοΰν. Γιά μάς, γιά τά παιδιά μας, γιά τήν χώρα τών 
ήμιθέων, τήν αιώνια Ελλάδα. I. Ρ Α ΐΚ Ο Σ
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ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΝ ΓΟΝΕΩΝ
***************************************************

Ύπό τού κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 
Καθηγητοϋ ‘Εγκληματολογίας έν τη Παντείω Σχολή Πολιτικών ’Επιστημών

(Συνέχεια έκ roO προηγουμένου καί τέ λ ο ς)

Αναλόγους κίνδυνους μεταχειρίσεως ύπεραυστηράς άνατροφής διατρέχουν οί 
οικασται και εισαγγελείς κ.ά. Ινατά βάθος όμως έκ μιας τοιαύτης ανατροφής τί εί
δους χαρακτήρες συνήθως διαμορφοΰνται; Διδάσκει δέ ή Παιδαγωγική δτι, εάν τό 
τεκνον έχη ουναμιν αντιστασεως, θα αισθανθή «νά γεμίζη ή ψυχή του από μίσος καί 
απο μίαν επαναστατικήν θύελλαν, έν συναίσθημα έκδικήσεως». Τοιουτοτρόπως όμως 
κινδυνεύει να δημιουργηθή εις χαρακτήρ άτακτος, ευέξαπτος, ατίθασος, κακός, σκλη
ρός, αναρχικός και επαναστατικός. Τά τοιαϋτα αναρχικά τέκνα κινδυνεύουσι νά γί- 
νωσιν έπαναστάται καί πολέμιοι πάσης αξίας καί πάσης αρχής, όταν δέ θά ένηλι- 
κιωθώσι, κινδυνεύουσι νά έξελιχθώσιν εις οπαδούς των ανατρεπτικών ιδεών. Μέχρι 
τοιούτου δέ σημείου εισχωρεί εις τήν ψυχήν των τό μίσος, ίοστε ενίοτε θεωρούν α
ληθή «σκλαβιάν» πάσαν συμβίωσιν μετά τών γονέων των.

Έάν πάλιν τό παιδί δέν έχη δύναμιν άντιστάσεως, θά διαμορφωθή εντός τού 
περιβάλλοντος τής ύπεραυστηρότητος είς έν νευρόσπαστον, άβουλον, έρμαιον τών 
αυστηρών γονέων, άνθρωπος ανίκανος νά έχη πρωτοβουλίαν καί θάρρος αυτοτε
λούς ζωής, ανίκανος νά αντιμετώπιση μετά θάρρους τά προβλήματα τής ζωής. Τά 
τέκνα ταΰτα δέν όιαμορφώνουσι αυτοτελή καί δημιουργικήν νόησιν, δέν δύνανται νά 
έχουν ίδικάς των ιδέας, αλλά ξένας, ούτε έχουν τό θάρρος νά έκφράσωσι τήν γνώμην 
των. 'Η προσωπικότης των είναι έξηρτημένη, είναι ψυχικά παράσιτα. Φθονούν τούς 
συνανθρώπους, διότι φοβούνται, μήπως άπολέσωσι τήν εύνοιαν τών γονέων των, άρ- 
γότερον τών προϊσταμένων, δι’ αυτόν δέ τον λόγον δεικνύονται πράς τά άλλα παιδιά 
καί άργότερον προς τούς συναδέλφους των απότομοι, αύστηροί, τραχείς, χωρίς συν
αίσθημα συμπάθειας. 'Ως ώριμοι άνθρωποι γίνονται άνθρωποι «τής ρουτίνας» γρα- 
φειοκράται καί στενοκέφαλοι.

Τέλος έκ μιας ύπεραυστηράς ανατροφής είναι δυνατόν νά δημιουργηθή καί νεύ- 
ρωσις. Δηλαδή νά δημιουργηθή μιά ψυχική πάθησις μέ όλα τά θλιβερά συμπτώματά 
της καί διά τό άτομον καί οιά τό οικογενειακόν περιβάλλον. ΕΙς αυτήν τήν νεύρωσιν 
καταλήγουν συνήθως αί έχουσαι ευπαθές τό νευρικόν σύστημα κόραι, αί δποϊαι εζη- 
σαν ύπό όρους ύπεραυστηράς ανατροφής.
3. Π ε ρ ί  ύ π ε ρ τ ρ υ φ ε ρ ά  ς α ν α τ ρ ο φ ή ς .

Μία άλλη συνήθης μορφή εσφαλμένης αγωγής είναι ή ύπερτρυφερά, ή «ύπερ- 
χαϊδεμένη» διαπαιδαγώγησή, ή οποία ώνομάσθη καί «πιθηκίζουσα αγωγή». Έν 
προκειμένψ δηλαδή οί γονείς έπιτρέπουν πάρα πολλά είς τά τέκνα των. Διαρκώς ε
παινούν καί θαυμάζουν τά διάφορα σωματικά καί ψυχικά χαρίσματά των καί γενι
κώς «κάθε τι, τό όποιον κάμνουν». Ικανοποιούν όλος τάς έπιθυμίας των, ύποχωροΰν-
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χες εις πάσαν άπαίτησιν. Το τέκνον δμως, άνατρεφόμενον υπό τοιαύτας συνθήκας, 
μεταβάλλεται εις αληθή τυραννίσκον καί ηγεμονίσκον έν τη οικογένεια. Διότι σχη
μάτιζες τήν εσφαλμένην θεωρίαν δτι δλοι έτάχθησαν εις αυτόν τόν κόσμον, ί'να τόν ύ- 
πηρετωσιν νά μαντεύωσι τάς επιθυμίας του καί νά έκπληρώσι ταύτας. Διά τούτο δέ 
διαρκώς^διατάσσουσι καί εχουσιν επιτακτικόν ύφος, κραυγάζουν, κλαίουν, «νευριά
ζουν», εξοργίζονται καί γενικώς έκρήγνυνται, οσάκις άντιληφθοΰν δτι μία έπιθυμία 
ιων δεν ίκανοποιήθη παραχρήμα. Τοιουτοτρόπως ή ζωή εμφανίζεται ενώπιον των 
τέκνων αυτών ώς μία αστείρευτος πηγή δικαιωμάτων καί μόνον δικαιωμάτων, άνευ 
οίωνδήποτε καθηκόντων καί υποχρεώσεων. "Οταν δέ τά τέκνα ταύτα γίνωσιν ώριμοι 
εις τήν ^ηλικίαν, θά είναι πλέον κατά κανόνα ανίκανοι νά ζήσωσι μακράν τής δι
αρκώς ύποχωρούσης εις τάς απαιτήσεις των οικογένειας. Είναι άτομα άνευ- ύπευ- 
θυνου προσωπικοτητος, προορίζονται να είναι διαρκώς, ώς έλέχθη εύστόχως, «ψυ
χικά παράσιτα, έξηρτημένα, των οποίων δ Ομφάλιος λώρος ακόμη δέν έκόπη».

4. Π ε ρ ί  π ε ρ ι δ ε ο ύ ς  ά ν α  τ  ρι ο φι ή ς .

’'Αλλη συνήθης εσφαλμένη διαπαιδαγώγησή είναι ή ονομαζόμενη· «περιδεής», 
ήτοι ή «φοβισμένη» αγωγή. Διαρκώς κατέχονται οί γονείς υπό τού φόβου, μήπως 
τό τέκνον των πάθη τίποτε. «Μή σταθής εδώ, μή κάτσης εκεί! Μή τρέχης! ’Όχι αυ
τό, όχι εκείνο κ.ά.». Τό τέκνον δμως τό όποιον άνατρέφεται υπό τοιαύτας συνθήκας, με
ταβάλλεται εις τό όνομαζόμενον «τέκνον τής αγωνίας». Τοιαύτη δμως αγωγή είναι 
εντελώς ακατάλληλος νά διεγείρη εις τό τέκνον τό άναγκαιοΰν θάρρος, διότι δημι
ουργεί εις τό παιδί σύμπλεγμα φοβίας ενώπιον απείρων κινδύνων, ενώπιον τών* ο
ποίων αισθάνεται τόν εαυτόν του ασθενή καί ανίκανον.

5. Π ε ρ ί  φ ι λ ο δ ό ξ ο υ  α ν α τ ρ ο φ ή ς .

’'Αλλη ^επίσης συνήθης μορφή εσφαλμένης διαπαιδαγωγήσεως είναι ή «φιλόδο
ξος». Είναι δμως πολύ επικίνδυνον νά δημιουργώμεν εις τό τέκνον υπέρμετρους ελπί
δας, και ύπερμετρα ιδεώδη. «Αύ θα ανάδειξης τό σπίτι! Αύ θά μάς βγάλης από τήν 
δυστυχίαν! καί διαρκώς Αύ καί πάλιν Σύι!». Τοιουτοτρόπως δμως θέτάμεν υπέρ
μετρα ϊδανικα, τα οποία εις την ζωήν κατα κανόνα όέν είναι εφικτά. Προσπαθεί τό 
τέκνον έν αρχή φιλοτίμως νά έπιτύχη καί νά μή διαψεύση τάς φιλοδόξους προσδο
κίας, τάς όποιας έστήριξαν οι γονείς έπ’ αύτοΰ. Α λλά  κατά τήν ζωήν, ευθύς ώς τό 
τέκνον συναντήση ώρισμένας αποτυχίας, καί θά συνάντηση βεβαίως οπωσδήποτε, τό
τε κινδυνεύει νά καταληφθή υπό φόβου άποθαρρύνσεως, υπό δειλίας, ύπό άπογοητεύ- 
σεως. Καί τότε ακριβώς θά σημειωθή ρήξις προς τούς γονείς,, ήν θά άκολουθήση ή 
πτώσις. Σπανίως δέ δύναται νά άνυψωθή τό παιδί, μετά μίαν τοιαύτην πτώσιν, τήν 
οποίαν βλέπει καί έκλαμβάνει λόγω τής άπειρίας του ώς οριστικήν καταστροφήν. 
Καί δημιουργεΐται μία τραγωδία εντός τής παιδικής ανθρώπινης ψυχής του επιβλαβής.

6. Ι Ι ε ρ ί  υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .

Πολύ βλαβερά ώσαύτως είναι καί ή «υποδειγματική αγωγή». Πρόκειται περί 
τής περιπτώσεως, κατά τήν οποίαν οί γονείς προβάλλουσι διαρκώς εις. τά τέκνα των ώς 
υπόδειγμα τόν εαυτόν των. Ούδείς δμως άνθρωπος, καί δ καλύτερος, δέν είναι «πρό
τυπον τελειότητος». ’Ά ς προσπαθώμεν νά εί'μεθα πρότυποι, άλλα άς μή έμφανιζώ- 
μεθα μέ απαιτήσεις προτύπου καί ιδανικού, τό όποιον προβάλλομεν διαρκώς ώς ιδεώ
δες ενώπιον τού τέκνου μας. Ό καιρός θά κυλίση καί «κάποτε» οί ιδανικοί ούτοι 
γονείς θά έμφανισθώσι καί θά άποκαλυφθώσι κατώτεροι τής ιδέας, τήν οποί αν ένεφύ- 
σησαν εις τά παιδιά των1. Καί τότε θά καταπέση ό σεβασμός καί θά καταλάβη μία 
τραυματίζουσα τήν ψυχήν τών τέκνων άπογοήτευσις, ή όποια δύναται νά άποβή ψυ- 
χικώς καί ηθικώς έπικίνδυνος.
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7. Π ε ρ ί μ ε μ ψ ί μ ο ι ρ ο υ  α ν α τ ρ ο φ ή ς .

Εσφαλμένη συνήθης μορφή διαπαιδαγωγήσεως είναι καί ή «μεμψίμοιρος» ανα
τροφή, δηλαδή «ή γκρινιάρικη». Οί γονείς συνεχώς δίδουσι διά παν ζήτημα λεπτο
μερείς οδηγίας, παραινέσεις, συμβουλάς. Διαρκώς επεμβαίνουσιν εις πάσαν ενέργειαν 
τών τέκνων των, συνεχώς παραπονοΰνται διά τά σφάλματα τών τέκνων των καί τάς 
παραλείψεις των. Έκ μιας δμως μεμψίμοιρου αγωγής, δημιουργοϋνται τελικώς είτε 
χαρακτήρες χωρίς αυτενέργειαν, είτε τέκνα, τά όποια τελικώς θά άδιαφορήσωσι πλή- 
ρ'ως δι’ δσα θά λέγη πλέον δ γονεύς των καί θά είναι αμελέστατα περί τήν έκτέλεσιν 
τών καθηκόντων των.

Αυτά είναι τά συνηθέστερα σφάλματα, τά όποια γίνονται εις τήν οικογενειακήν 
ανατροφήν καί τά οποία βλάπτουσι τήν ψυχικήν καί ηθικήν υγείαν τών τέκνων μας.

Β' . Ε ίδικαί υποδείξεις .

Τώρα άς μοί έπιτραπή νά προχωρήσω εις ώρισμένα είόικώτερα προβλήματα 
τής ανατροφής, τά δποία θά έπρεπε κατά τήν γνώμην μου νά εχωσιν ύπ’ δψιν των οί 
γονείς.

1. Έ ν δ ε ι κ ν υ ο μ έ ν η  σ τ ά σ ι ς  ε ν ώ π ι ο ν  τ ώ ν  π α ι δ ι κ ώ ν  
σ φ α λ μ ά τ ω ν .

Καί έν πρώτοις, άς έλθωμεν είς τά πρόβλημα, το δποίον συνδέεται μέ τά σφάλ
ματα τών τέκνων ημών. Το άμαρτάνειν είναι ούτως ή άλλως ανθρώπινον. Είναι έπο- 
μένως φυσικόν νά διαπράξωσι σφάλματα καί τά τέκνα ημών καί νά παρουσιάσινσι 
διάφορα ελαττώματα, μικροτερας η μεγαλυτερας σημασίας. Εις τας περιπιώσεις αυ^ας 
βεβαίως οί γονείς δεν θά παραμείνωσιν αδιάφοροι, αλλά θά πρέπη νά έπέμβωσιν. Ό 
σκοπός τής έπεμβάσεως δμως τών γονέων, ποιος πρέπει νά είνα ι; Άπαντώμεν δτι 
δέον νά είναι «παιδαγωγικός». Δηλαδή δέν θά πρέπη νά όργισθώμεν, διότι έθίγη ή 
πατρική καί ή μητρική έξουσία καί αυθεντία. ’Ά ν  ένεργήσωμεν, δρμώμενοι από εν 
τοιοΰτον έλατήριον, δέν θά διορθώσωμεν τά ελαττώματα καί τά κακά τοΰ τέκνου ή-

Ί'άπην θά διαφωτίσωμεν τον νέον άνθρωπον, θά ύποδείξωμεν είς αυτόν τό σφάλμα 
του, χωρίς νά πληγώσωμεν τήν φιλοτιμίαν του καί τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν, θά 
δώσωμεν είς αυτόν τάς καταλλήλους συμβουλάς καί δδηγίας, θά δημ,ιουργήσωμεν είς

Ιδίως δέ καί δέν 
τιμωρήσωμεν 

ίναι δ δαρμός
ίί δ ραβδισμός, αλλά μέ τιμωρίαν, ή δποία θά άποπνέη τό άρωμα τής ένδιαφερο- 

μένης αγάπης. Τιμωρίαν σοβαράν, αλλά καί γλυκαινομένην από τήν αγάπην. Αυ
τή είναι ή «νουθεσία Κυρίου» κατά τον ’Απόστολον Παύλον  ̂ (Έφεσ. στ' 4) . Ό τρό-

ήμων
και

τρόπον γλυκ
νά είμεθα ανυπόμονοι, νομίζοντες δτι μέραστικόν καί άρα βλαπτικόν. Καί χωρίς

μίαν ή δύο παρεμβάσεις ημών, είναι εΰκολον νά διορθωθή μία παρεκτροπή ενός νέου 
άνθρώπου. Χρειάζεται πάντοτε μία παιδαγωγική θεραπεία επί άνάλογον χρονικόν 
διάστημα. Μικρόν δέ κατά μικρόν θά Ιπέλθη ή βελτίωρις. Χρειάζεται ύπομονή 
καί έπιμονή, "να φθάσωμεν είς τήν τελειοηικην θεραπείαν.
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2. Το κ α λ ό ν  π α ρ ά δ ε ι γ μ α .

« - ^  λγ]σμΛνώμεν πάντοτε νά δίδωμεν τό καλόν παράδειγμα εις τά τέκνα
ημών δια της διαγωγής ημών. Διότι οέν είχε άδικον δ αρχαίος μέγας ελλην φιλό
σοφος Αριστοτέλης, ο όποιος ειπεν δτι «τό μιμεΐσθαι σύμφυτον τοίς άνθρώποις έκ παί- 

ωνεστι». Και τα τέκνα άξιολογοΰσι τά παραδείγματα των γονέων των καί άσυνει- 
δητως μιμούνται τούτο, κατ’ αυτόν δέ τον τρόπον, τό κακόν παράδειγμα τοΰ πατρός 
η της μητρος δ̂εν θα σημαινη πλέον απλώς ζημίαν καί βλάβην μόνον διά τούς ίδιους 
τους γονείς, αλλα και θά άποτελέση καί κακίστην κληρονομιάν διά τά τέκνα των.

σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν3 . ’Α ν ά γ κ η  έ μ  φ ύ σ η σ ε  ως  κ ο ι ν ω ν ι κ ά )

'£V σ^ εϊον’ είς τ° °π°ΐον πρέπει δλως ιδιαιτέρως νά προσέξωσιν οί 
γονείς, άλλα και οί διδάσκαλοι κλπ., είναι ή συστηματική προσπάθεια διά νά άναπτύ- 
ξωσιν εις τα τέκνα των ή τούς μαθητάς των άφθονα κοινωνικά συναισθήματα, δηλα- 
οη ένδιαφερον και αγάπην διά τόν πλησίον. ’Όχι δέ τόσον μέ συμβουλάς, δσον κυ
ρίως και ια τοΰ ιόιου των παραδείγματος. Ί οιουτοτρόπως δέ θά έμποτίσωσιν εις τούς 
νέους ανθρώπους την «πύργωσιν τών αρετών», ήτοι την αγάπην, την άπέραντον αγά
πην του Κυρίου, ϋρεπει διά παντός τρόπου νά έμφυσήσωσιν εις τούς νέους άνθρώ- 
πους " φ  πνοήν έργάτου αγάπης. Δι’ αύτόν δέ τόν λόγον είναι ανάγκη νά προφυλα- 
χθωσιν οι γονείς απο ώρισμένου σφάλματος, τό όποιον δυστυχώς είναι πολύ σΰνηθες 
φαινομενον. _ Ητοι τοΰ σφάλματος νά φροντίζωσι καί νά δεικνΰωσιν Απεριόριστον έν- 
οιαφερον και πνεύμα αγάπης καί αυτοθυσίας μόνον διά τά μέλη τής οικογένειας των 
m είναι προβλεπτικοί καί άκούραστοι διά τά οίκογενειοκά των μόνον συμφέροντα’ 
ενω αντιθετως θα δεικνΰωσιν αδιαφορίαν ή πάντως έλάχιστον ενδιαφέρον διά τούς 
πονους του ξένου πλησίον, διά μίαν δυστυχίαν του, διά μίαν καταστροφήν του, διά 
μιαν άσθενειαν, δια μιαν λύπην ξένην. Οί ’ίδιοι οί γονείς πρέπει νά έχουν τεθή εις 
την ύπηρεσιαν τής Αγάπης διά τούς ξένους πτωχούς, τούς ασθενείς, τούς ορφανούς, 
τα εξώγαμα, τους ηθικώς πεπτωκότας συνανθρώπους, γενικώς τούς έχοντας ανάγκην 
υλικής ή ηθικής προστασίας καί άρωγής. ΙΌέπει νά εννοήσουν καί οί γονείς καί 
μετ αυτών και τά τέκνα των, δτι ό κόσμος δέν είναι μόνον «τό σπίτι των» καί δτι δ- 
λοι οι οικείοι και ξένοι, φίλοι καί εχθροί, ε’ίμεθα τέκνα ένός κοινού Ούρανίου Πατρός, 
«εου της αγαπης ο οποίος ακριβώς, ίνα διδάξη αυτήν τήν αγάπην, έσταυρώθη έπί 
ενός 1 ολγοθα μεταξύ ουο ληστών.

ΙΥ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τελευτώντες άναφερόμεθα εις τό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: «"Ος εάν οέξη- 
ται παιδίον τοιοΰτον εν, επί τψ όνόματί μου, εμέ δέχεται!». Διά τών ολίγων τούτων 
λεςεων δ Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός άπένειμε τήν δέουσαν μεγαλειώδη αξίαν 
εις την παιδικήν ηλικίαν καί εις τήν υπέρ αυτής κοινωνικήν πρόνοιαν. Μεγίστη πρόσ- 
κλησις προς τούς ανθρώπους. Διότι ή νεότης συνιστα τάς πρώτας ακτίνας τής αυγής 
αιτινες δυνανται να προμηνύωσι λαμπράν, πλήν δμως, ίσως, δυστυχώς καί σκοτεινήν’ 
ημέραν. Πολιτεία σωφρων τοΰ Κράτους καί τής Κοινωνίας, υπέρ τής προς τελειότη
τα αγωγής τής νεολαίας, ύπισχνεΐται ελπίδα καί ένθάρρυνσιν προς γενικήν άνωτέρας 
πνοής προαγωγήν τής-Ανθρωπότητας. Άντιθέτως οίαδήποτε καταφρόνησις τής τοΤ 
αυτής πολιτικής θά θεμελιώση στροφήν προς γενικήν ηθικήν πτώσιν καί διάλυσιν 
ανευ ετερου δε θα φονευση τήν ευτυχίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
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Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Σ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

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

Τοϋ κ. ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, 'Αστυνομικού Δ)ντοϋ Β' έ. ο.

(Σ υνέχεια  έκ του προηγουμένου)

Ό ρυθμός (τύπος —  σχήμα) των 24 κεφαλαίων καί μικρών γραμμάτων, ή 
συνδέσμωσίς των, ή ταχύτης καί ό παλμός τοϋ σχηματισμού των (Elan d’ Ecnture) 
κλπ., διαφέρουν από γραφέα, είς γραφέα καί ένεκα τούτου δημιουργεΐται απειρία 
σχημάτων καί διαπλοκής αυτών. Α ί διαφοραί είς τούς τύπους, τάς ιδιορρυθμίας, τας 
διακοσμήσεις καί λοιπά τής γραφής σημεία, δέν είναι ΠΟΙΟΤΙΚΩΣ και ΠΟΣΟ 11- 
ΚΩΣ αί αύταί, άλλ’ δσαι καί οί γραφείς. Ου μην αλλά, είς άλλα άτομα είναι πολλαι 
καί καταφανείς, είς άλλα μεγάλαι και είς αλλα μικραι η πολύ δλιγαι.

Μία ιδιορρυθμία δυνατόν νά οφείλεται είς έπιβίωσιν λάθους, τό^όποιον δέν παρε- 
τήρησε, διά νά διόρθωση, δ διδάσκαλος. Είς την αυτήν αιτίαν δυνατόν νά οφείλεται δ 
λανθασμένος σχηματισμός Ορισμένου γράμματος. Πολλαι είναι αποτέλεσμα θαυμασμού 
ποικίλων τύπων, οί όποιοι προύκάλεσαν τήν προσο'Άν τοϋ μαθητου καί τούς άπεμι- 
μήθη καί οί όποιοι ενίοτε είναι καί λίαν έντονοι. 'Κ έπίδρασις αυτή είναι μεγάλη, διότι 
δλοι μας άπομιμούμεθα πολλά πράγματα, τά όποια βλέπομεν ή άκούομεν και μάς 
άρέσουν.νυν. , e . , «

Τά γραφικά αυτά γνωρίσματα δέν άναφερονται εις απλας μορφολογικας ομοιό
τητας τών γραμμάτων ή τοϋ τύπου, άλλ’ είς τήν αρχιτεκτονικήν καί εις δλους τούς 
έπαναλαμβανομένους λοιπούς γραφικούς σχηματισμούς, τούς δφειλομενους είσ τάε 
έςεις έκάστου γραφέως. Ή έπισήμανσίς των δέν είναι έργον ευκολον, όπως και

τους 
είς τάς

έςεις έκαστου γραφεως. u. s.Kiuijpi/.yui.', -u,, - r i - '  --------- ’ -----= ·—1  ̂ *κΡι"
βής προσδιορισμός τής αποδεικτικής αξίας ενός έκάστου, αλλά δυσχερές καί μόνον 
τοϋ ικανού εμπειροτέχνου. (Locard, Les idiotismes identification les plus caches
sont les melleures, σελ. 155) . ,

Διά τούτον τόν λόγον καί έκάστη γλώσσα έχει και ιοιας ιδιορουθμίας,ι αί 
δποΐαι πολύ βοηθούν τόν εμπειροτέχνην είς τήν διατύπωσιν τοϋ τελικού του συμπε
ράσματος. Ό  άνώτερος καί δ κατώτερος Αριθμός τού ιδιορρύθμου σχηματισμού ένός 
έκάστου γράμματος, έκάστης γλώσσης, πρέπει νά είναι γνωστός εις̂  τόν εμπειροτέ
χνην, δηλονότι ποιοι καί είς ποια γράμματα είναι σπανιώτατοι, σπάνιοι, ασυνήθεις
κοινοί.

Τήν φυσιολογικήν γραφήν 1.00, 1.000, 5.000 3 καί περισσοτέοων ατόμων δυνά- 
μεθα ευκόλως καί έκ τού ασφαλούς νά τήν διαχωρίσωμεν, αφού πρώτον διαχωρίσωμεν 
τά κείμενα, βάσει τών καταφανών διαφορών τών τύπων. Κατόπιν συνεχίζομεν τόν δια
χωρισμόν μικροτέρου άριθμοΰ κειμένων τών περισσοτέρων όμοιαζόντων τύπων, διά 
τής συγκρίσεως ώρισμένων γραμμάτων καί τέλος εναν πολύ μικρότερον αριθμόν κει
μένων κατά πολύ όμοιαζόντων, διά τής συγκρίσεως μεγαλυτέρου άριθμοΰ γραμμάτων.

Τήν αυτήν δμως μέθοδον δέν δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν διά νά κατατάξω-
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μεν άλανθάστως τήν γραφήν έκαστου ατόμου, πρακτικώς εις εναν ώρισμένον τύπον, 
αλλα μονον εις μιαν γενικήν ομάδα γραφής.

Μερικαί γραφα! έχουν συγγένειαν, δπως καί αί γλώσσαι. Έκ τής γραφής επίσης 
πολλακις όιακρίνεται και το ΦΙΛΟΝ. ' ίΚ '

Ξ γραφή των γυναικών συνήθως είναι «γωνιώδης», λεπτή, μέ όλίγας επεκτά
σεις  ̂και διακοσμήσεις ώρισμένων γραμμάτων καί περατοϋται μετά μεγαλύτερος προ- 
σοχης. Αι «παχύνσεις», συνέπεια μεγαλύτερος πιέσεως, εις γράμματα εις τό τέλος των 
λεςεων η εις τμήματα αυτών είναι γνωρίσματα τής γραφής γυναικών. Υπάρχουν όμως 
γυναίκες^αι οποιαι «άνδροφέρουν», δπως καί τό αντίθετον. Εις τοιαύτας περιπτώσεις 
αύξανει ο κίνδυνος παραπλανήσεως τοϋ εμπειροτέχνου. Ό Binet, Les revelations de 

ecriture dap res un controll scientifique, Paris, 1906, αναβιβάζει εις 75^ τήν δυ- 
ναιοτητα προσδιορισμού τού φύλου έκ τής σπουδής τής γραφής.
, Η^ταξινόμησις τής γραφής ένεργείται καθ’ ομάδας, βάσει τού φύλου, ηλικίας, 
εκπαιδευσεως, επαγγέλματος' ως καλλιγραφική, στρογγύλη, μεγάλη, μικρά, εκτετα
μένη, συνεσφιγμενη, ανεστραμμένη, επικλινής, άνισος, παχεϊα, κατερχομένη, ισοϋψής 
οεξιοστροφος αριστερόστροφος, ανορθωμένη, συνδεδεμένη, ασύνδετος, απλή, οφιοειδής 
ραρεια, παράδοξος. ' 1 ' ^ ’

Παρόμοιον είναι τό σύστημα ταξινομήσεως καί τών δακτυλικών αποτυπωμάτων
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Κείμενον πλαστής χειρογράφου 
διαθήκης. Ι ΐ γραφή είναι άνισος 
και παράδοξος, ανάλογος τής έκ- 
παιδεύσεως, ήλικίας κ.λ. του συν
τάκτου.
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καί εις τα όποια ή δμοιότης τοϋ τύπου λ.χ. (κολποειοοΰς, περιστροφικού κλπ.) δεν 
σημαίνει δτι δύο η πλειότερα αποτυπώματα τοΰ δμοίου τύπου προέρχονται απδ το αυτόσημαιν
δάκτυλον τοΰ αύτοΰ ατόμου.

της αναζήτησε
αποτυπώματος παραλλάσσει, ολίγον ή πολύ (λ.χ. από κολποειδής γίνεται περιστρο
φικός ή άντιθέτως) , συνέπεια τραύματος ~~~ Αλτολ/γπτγ\τ —ψιι, ^  ,, ___ , κλπ., οτε δύο ΑΝΟΜΟΙΟΙ τύποι, οακτυλ.
αποτυπωμάτων (δ προ τοϋ τραύματος καί δ μετά τό τραύμα) δύναται να αποδειχθη 
δτι προέρχονται εξ ενός καί τοϋ αύτοΰ δακτύλου, όταν ύπάρχη μεταξύ των ό προανα- 
(κερθείς ώρισμένος αριθμός των ιδιορρυθμιών (12)

Σήμερον είναι γνωστόν εις τούς δακτυλοσκόπους δτι ένας μικρός αριθμός κακο
ποιών ήλλαξαν τούς φυσιολογικούς τύπους των δακτυλικών των αποτυπωμάτων διά νά 
άποφύγουν την άποκάλυψιν τοΰ παρελθόντος των.

“Οπως είναι έπιβεβαιωμένον, δ άνθρωπος ανήκει εις τον ενοργανον κοσμον καί 
ύπόκειται εις τον άτεγκτον καί καθολικόν της φύσεως νόμον της ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ (Darvin) 
καί επομένως καί οί νόμοι της βιοψυχικής συνθέσεως τής προσωπικότητος έκαστου άτό- 
ιιου είναι δσοι καί οί άνθρωποι. Περί τούτου καταμαρτυρούν καί τό δτι έκαστον άτομον 
|χει ατομικά δακτυλικά, παλαμικά καί ποδών αποτυπώματα, ιδίαν ιδιοσυγκρασίαν, φω
νήν - Ομιλίαν, βάδισμα, ατομικόν γραφικόν χαρακτήρα κ.λ.π.

Τό αυτό διεπιστώθη καί εις άψυχα αντικείμενα, λ.χ. εις τά φυλλώματα των δέν
δρων, εις τά ίχνη τών πυροβόλων οπλών, τά έγκαταλειπόμενα επί της βολίδος ή τοϋ 
κάλυκος, εις τά ίχνη τών ψηφίων τών γραφομηχανών, εις τά ίχνη επί της ακμής τών 
πάσης φύσεως εργαλείων κλπ.

Τά σχήματα τών θηλοειδών γραμμών τών δακτυλικών αποτυπωμάτων δέν είναι 
άπειρα, ώς λέγεται, αλλά καθωρισμένα (12) , (διχάλα, άγκιστρον, οφθαλμός, νησίς, 
μικρά τμήματα γραμμών, σίγμα, οφιοειδής γραμμή, τερματίζουσαι παράλληλοι γραμ-

α ------- - I I--ΓΓ "' · ' 1 /V I I » ι I · · · > · ' · · ·
κτυλοσκ. σελίς 84) . Απειραι είναι αι θεσεις, το σημεΐον εις το όποιον υπάρχει εκασι./] 
έκ τών άναφερομένων ιδιορρυθμιών καί έκ τών όποιων άποόεικνυεται ή ταυτότης, όταν 
συμπίπτη ή θέσις, τό σχήμα καί δ αριθμός αύτών, μεταξύ τών δύο συγκρινομένων δα
κτυλικό)'; αποτυπωμάτων.

Ά λ λ ’ οί βασικοί τύποι είναι μόνον τρεις (τοξοειδείς, κολποειδείς καί περιστρο
φικοί) . Μεταξύ τών έν λόγω όμοιων τύπων, συχνά διαπιστοΰται ταυτότης καί εις ιδιορ
ρυθμίας των καί μέχρις 6 σημείων (όρ. ήμε. δακτυλ. i960, σελίς 82) , άλλ’ ούδεις 
μέχρι τοΰδε άπέδειξεν δτι ή δακτυλοσκοπία είναι εν μερει σταθερα.

Καί αι ίδιορρυθμίαι τών δακτυλικών αποτυπωμάτων περατοΰνται μέχρι τοΰ 4ου 
μηνός τής ενδομήτριου κυήσεως καί παραμένουν αμετάβλητοι μέχρις άποσυνθέσε- 
ως τοΰ σώματος (αί μούμιαι τής Αίγύπτου, τό άνευρεθέν ενταφιασμένον προ 2.000 
ετών πτώμα εις Δανίαν, διατηρούν άνεπάφους τάς θηλοειδείς των γραμμάς, δρ. Fing. 
Print. Magaz. σελ. 3 Sept. 1953) . ΤΙ διδόμενη μέχρι τοΰδε ερμηνεία εις τάς άναφε- 
ρομένας περιπτώσεις είναι δτι,... ΦΑΙΝΕΤΑΙ δτι διέπονται υπό ιδιορρύθμου νόμου 
τής φύσεως, δρ. Κ. Γαρδίκα Άστυν. 1964. Τό σύστημα έξακριβώσεως τής ταυτότη- 
τος τών έγκληματησάντων τοΰ Bertiilion, άκρως Ιπιστημονικόν, άλλ’ άνεφάρμοστον, 
χατά. τό μεγαλύτερον αύτοΰ μέρος υπο τγ]ς αστυνομίας, όπως %cu το τυ]ς «ποροσν̂ ο1- 
πίας», έστηρίζετο εις ένδεκα καταμετρήσεις' τής κεφαλής, τής χειρός καί τοΰ κορ
μού. Καί αί άτομικαί ίδιορρυθμίαι τής γραφής αναφαίνονται, άφ’ ής τό άτομον
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προσπαθεί νά σχηματίζω τά πρό αύτοΰ γράμματα καί περατοΰνται εις τάς άνωτέρας 
σχολικάς τάξεις.

Η γραφή των ημιαγραμμάτων ατόμων στερείται ταχείας φοράς, διότι στεροΰν- 
ται και γραφικής ικανοτητος καί διά τοΰτο τά γράμματα του κειμένου των είναι α
σύνδετα, ήμιτελη, ουσμορφα. Αλλ’ έκ πάντων τούτων δεν έπεται δτι στερούνται ά- 
τομικών ιδιορρυθμιών. Μάλιστα τούς τύπους των εις πολλάς περιπτώσεις είναι αδύ
νατον να τούς απομιμηθή επιτυχώς καί ό πλέον ικανός πλαστογράφος, λόγψ των πα
ραδόξων σχημάτων.

Καί είς γραφας Δ) Ο ή πλειοτέρων άτόμων, τού αύτοΰ τύπου άναποφεύκτως θά 
υπάρχουν Ομοιότητες και δυνατόν νά ταυτιζωνται καί πολλαί τιυν ίδιορρυθμίαι, διό
τι ό ανθρώπινος οργανισμός δεν λειτουργεί μέ την κανονικότητα καί τήν ακρίβειαν 
μιας καλής μηχανής. Είς τούτον τόν λόγον οφείλεται καί τό δτι ή ΦΓΣΙΟΑΟΓΙΚΗ 
γραφή παρουσιαςει ΔΙΑΦΟΡΑΣ, εκ των οποίων όμως διαλαλείται ή γνησιότης 
αυτής.

Είναι διαπιστωμένο’/ επίσης εκ παρατηρήσεων είς τήν πράξιν δτι ένας αριθμός 
άτόμων Ιχει_περισσοτέρους τύπους είς ώρισμένα γράμματα, άλλοι ρέπουν είς ΠΟ- 
ΛΓΜΟΡΦΟΝ η ΑΣΤΑΤΟΝ έμφάνισιν τής γραφής των καί διά τοΰτο είς ώρισμένα 
κείμενά των ύπάρχουν γραφικαί ίδιαρρυθμίαι αί δποίαι είς μάτην θ’ άναζητηθοΰν είς 
άλλα των δμοια κείμενα, τά όποια δμως έγράφησαν είς χρόνον διάφορον ή καί δπό 
άλλας συνθήκας.

Κατά κανόνα ύφίσταται ένα δριον ΑΝΟΧΗΣ, εντός τού όποιου κινείται καί ώς 
πρός^τήν ΜΟΡΦΗΝ καί ώς προς τάς ιδιορρυθμίας ή γραφή των εγγραμμάτων καί 
των έχόντων καί γραφικήν πείραν άτόμων, διότι ύπάρχουν καί έγράμματοι οι όποιοι- 
στεροΰνται γραφικής πείρας, λόγψ τού δτι σπανίως γράφουν ή υπογράφουν, μέ απο
τέλεσμα τελικώς νά προσλαμβάνη δ γραφικός των χαρακτήρ τήν μορφήν των, μέ 
μικράς γραμματικάς γνώσεις, άτόμων.

Και είναι μεν κατορθωτή ή μεταβολή πολλών φυσικών πραγμάτων ή έξεων, αλ
λά (πρώτα βγαίνει η ψυχή καί κατόπιν τό χού'ί) . λέγει ή παροιμία. Διά τούτον τόν 
λόγον, χειρόγραφον κείμενον τό οποίον δέν έχει γραφή διά τής είθισμένης χειρός, 
θά φερη οπωσδήποτε τά ίχνη τής παραλλαγής ή τής άπομιμήσεως. Παραλλαγαί δη- 
μιουργοΰνται και εκ τής αλλαγής γραφιδος, ιοιως κατά τήν παλαιοτέραν εποχήν κα
τά̂  τήν όποιαν έχρησιμοποιοϋντο διαφόρων σχημάτων πέννες, δτε ή άλλαγή της διά 
πολλούς γραφείς καθίστα δυσχερή τήν γραφήν ενός κειμένου. Γενικώς τά όργανα 
τής γραφής τής σήμερον δεν μεταβάλλουν τόν τύπον τής γραφής, πλήν τής γραφι
κής πιέσεως, τό εύρος των γραμμών των γραμμάτων. Ό  Locard ύπεστήριζεν, κα- 
*ώι=, °™, 'έγΜστ°? άνθρωπος έχει δύο τύπους γραφής (τής γραφίδος καί τής μολιβδί- 
οος) . Γήν πλάνην του τήν άπέδειξεν δ Osborn, δ Mathyer καί άλλοι πολλοί σύγ
χρονοι. 1
, Ή _ διά τής γραφής άνακάλυψις τών δραστών ώρισμένων εγκλημάτων είναι ή 
αρχαιότερα επιστημονική μέθοδος καί είς σωρείαν περιπτώσεων βοηθεί τελεσφόρως 
προς τόν σκοπόν τούτον τήν αστυνομίαν καί τόν δικαστήν. Επομένως είναι τούλά- 
χιστον αντικοινωνική ή γνώμη τών καταπολεμούντων τήν έν λόγψ μέθοδον.

Ο αύτοκράτωρ Μέγας Κων) νος, τό 320 μ.Χ. διατάσσει είς περιπτώσεις πλα
στογραφιών, «χρή τον άρχοντα, άμα τώ προσκομισθήναι τό έγγραφον άναφανώσι τεκ
μήρια τι να πλαστόν αυτό ύπεμφαίνοντα, οίον κολλήσεις, μεταποιήσεις ή ξέσματα ή 
γραμμάτων άνομοιότητα, διά πάσης έρεύνης, έγγράφων μαρτύρων, τ ή ς  τ ώ ν  
γ ρ α μ μ ά τ ω ν  σ υ γ κ ρ ί σ ε ω ς  καί τών άλλων ιχνών τής. αλήθειας, έλθείν», 
ορ. 1ν. Ιαροικα, αστυν. σελ. 434)64. -

Τον 16ον αιώνα ol (Francois Demell, Camilo Baldi, Jacgues Bauenean), με
τά μεγάλης ακριοειας προσοιωρισαν την ατομικότητα τού γραφικού χαρακτήρος.

(  Συνεχίζεται)
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Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Α ΙΑ Ι Μ Υ Θ Ο Μ Α Ν Ω Ν  

ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑΙ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥΤΟΝ

"Υπό τοϋ κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Άρχηγοϋ Άστυν. Πόλεων έ.σ.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ψ ύχω σις υστερ ικώ ν πρός κ α τη 
γορίαν ξένω ν προσώ πω ν ή κ α ί 
εα υτώ ν ώς δραστών εγκλη μ ά τω ν

Προξενούν κατάπληξιν καί εμπνέουν φόβον διά τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην αί 
περιπτώσεις, κατά τάς οποίας υστερικά άτομα, ιδίως γυναίκες καί παιδία έγένοντο 
ήρωες δικαστικών πλανών καί άπετέλεσαν τό κέντρον εγκλημάτων ή σκανδάλων συν
ταρακτικών διά τήν κοινωνίαν. Ή αγωνία τών αθώων οί όποιοι συχνά ίσως συχνότε- 
ρον άφ’ δτι νομίζεται σύρονται ώς έγκληματίαι εις τά εδώλια τών δικαστηρίων καί 
εις τάς φύλακας, υφιστάμενοι τό σκληρότερον τών ψυχικών μαρτυρίων, θά επρεπε 
νά προκαλέση άναστάτωσιν καί νά θέση ορούς αυστηρά προληπτικούς πάσης τοιαύ- 
της πλάνης τής ανθρώπινης δικαιοσύνης.

Ή ιατρική ονομάζει α υ τ ο ε τ ε ρ ο μ ο μ φ ή ν  τήν ψύχωσιν τήν όποιαν έχουν 
τά υστερικά άτομα νά κατηγορώσιν άλλα πρόσωπα, περί αδικημάτων είτε φανταστι
κών, είτε πραγματικών, αλλά τά όποια δεν διέπραξαν ταϋτα ή νά κατηγορώσι ταυ- 
τοχρόνως πρόσωπα ξένα ή καί έαυτούς επί διαπράξει αδικήματος τίνος συχνότατα 
φύσεως γεννητικής (σεξουαλικής) 1.

’Αληθώς ή υστερική γυνή, ή οποία είναι άλαζών εις υπέρτατον βαθμόν καί ή 
όποια ζητεί οπωσδήποτε νά διεγείρη τήν προσοχήν τής κοινωνίας περί τό ατομόν της, 
δέν διστάζη νά κατηγορήση έαυτήν δι’ εγκλήματα εντελώς φανταστικά. Συνήθως ό
μως κατηγορεί άλλους. Μετά τοιαυτης όμως τέχνης πράττει τούτο, ώστε, καθιυς πε-

ρωίς είναι καθ’ ολοκληρίαν τέκνον τής νοσηρας φαντασίας της». 
‘ ' j j ___rourtirT.ηνινΫι ν!ν.τΓ/.στασΐί τών ύστεοικών δια-φαινομενικώς φυσιολογική κατάστασις τών υστερικών γυναικών^καί η 

ιποκριτική έπιτηδειότης αυτών πρέπει νά πείσουν τούς άνακριτάς έν γένειβολική υποκριτική επιτηοειοι,ης 
καί τούς δικαστικούς ύπαλλήλους δτι δέον ίναι λίαν επιφυλακτικοί δεχόμενοιΧί/Λ ~........... , -- - ο , , 1 _ 1 ' ι
μηνύσεις τοιούτων ατόμων καί δτι πρεπει να ελεγχουν και εκτιμούν το περιεχόμε
νο!, αυτών μέ τήν πείραν ανθρώπων έγκυψάντων εις τήν μελέτην τών ψυχοφυσιολογί

α) Κ. Μιταυτση, «Ψυχιατρική», σ ε λ . 349. , .
2) G. Guilhermet, «Δικαστικαί πλαναι», μεταφρ. 1 εωργιαοου, σελ. Ι Ό  J
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κών φαινομένων και με το σθένος άνορών δυναμένων ν’ άποφύγουν τάς έπιρροάς της 
γοητείας, τήν οποίαν ασκούν αί ύστερικαί γυναίκες, μόνον δέ μετά τοιοΰτον έλεγχον 
νά, κατατάσσουν αύτάς εις τάς σοβαράς πραγματικάς υποθέσεις. Καί καθώς συμβου
λεύει ό Umberto^Fiore εϊς τό έγχειρίδιόν του της Δικαστικής Ψυχολογίας, επί πά- 
σηζ μηνύσεως ο δικαστής «θ άναζητηση εν αυτή τήν πιθανότητα καί τήν συνάρτη
σ ή ’ θά έξετάση πάντα τά ασθενή σημεία καί θά έπιδιώξη ν’ άνακαλύψη τάς λε- 
πτάς αντιφάσεις καί τάς άδιοράτους αποσιωπήσεις μέχρις οτου θά εχη τά αναγκαία 

'Ι'να συμπεράνη ή καταγγελία εκείνη είναι θυγάτηρ προσβολής ύστερι- 
κης ή επιληπτικού σπασμού, άν ύπηγορευθη υπό τής οργής ή τής ζηλοτυπίας, άν 
οίναι καρπός εκοικησεως η παντός άλλου άποτροπιαίου πάθους, άτινα δυνατόν καί 
νά ενίσχυσαν μόνον ή νά ύπερέβαλον τήν χροιάν πραγματικού γεγονότος, παριστών- 
τα τούτο εις τήν δικαστικήν ’Αρχήν διαφοροτρόπως». Καί συνεχίζει:

Ύ π όθεσ ις  
’ Ιουλίας G.

«Προ παντός αί μηνύσεις των υστερικών καί έν γένει δλων των έχόντων βε- 
βλαμμένον το νευρικόν σύστημα είναι λίαν επικίνδυνοι’ ευχαρίστως αναφέρω επί 
τού προκειμένου συγκεκριμμένην περίπτωσιν:

—' *'®· ^ ουλία ^., θυγάτηρ αλκοολικού, παραμείνασα υγιής μέχρις τής έφη- 
βικής ηλικίας, προσεβληθη εκτοτε υπό σπανίων προσβολών σπασμών καί συχνών 
κρίσεων υπνου τής αυτής φύσεως.

Αί κρίσεις αδται γενόμεναι γνωσταί άπομακρύνουσι από τής G ., ήτις έχει ί- 
σχυράς  ̂γεννετησίους κλίσεις, πάντας τούς ζητούντας τήν χεϊρα της. Τέλος συνάπτει 
έρωτικάς σχέσεις.

Εν τινι περιπάτψ ή G. κατορθώνει νά δελεάση τον μνηστήρα αυτής X. καί νά 
έπιτύχη τών επιθυμητών απολαύσεων τής περιπτύξεως, άλλ’ αμέσως κατόπιν προσ
βάλλεται ύφ’ ύπνου.

Ο X. φοβηθείς τρέχει νά καλέση ιατρόν καί πρό τού κινδύνου τού γάμου μετ’ 
ασθενούς γυναικός παραιτεΐται τού μετ’ αυτής γάμου καί ζητεί τήν χεϊρα άλλης.

r, ^  G- γίνεσαι μανιώδης επί τούτω καί αρχίζει μετά τής μητρός της συνωμοτού
σα, ίνα καταστρέψη τόν X., καί τήν οικογένειαν αυτού. Κόπτει εν τινι κτήματι τάς 
άμπελοφυτείας καί καταγγέλλει τόν X., ώς αύτόπτην μάρτυρα (δηλαδή ώς συναίτιον 
παραστάντα κατα τήν εκτέλεσιν τής πράξεως) καί τόν αδελφόν αότοΰ ώς δράστην, 
βεβαιούσα δι’ όρκου τήν κατάθεσίν της. Άμφότεροι οί ύποδειχθέντες καταδικάζονται’ 
ή δέ οικογένεια αυτών χάρις εις τάς εισηγήσεις τής G., αρχίζει ν’ αποκτά κακήν 
φήμην.

^Εν ετος^βραδύτερον ή G. τραυματισθείσα σπεύδει καί καταγγέλλει τόν θειον 
τού X. ώς δράστην τής εναντίον αυτής απόπειρας φόνου, ήν διέπραξε δήθεν οδτος 
προς εκδίκησιν διά τήν έπιβληθείσαν εις τούς ανεψιούς του ποινής. Ή δημοσία γνώ
μη εξεγείρεται εις μέγιστον βαθμόν κατά τού γέροντος (θείου τού X) , δστις κινδυνεύει 
νά λυντσαρισθή, Ινώ εργάζεται ήσύχως εις τήν άμπελόν του, καί συλλαμβάνεται ύπό 
τών χωροφυλάκων. Έφάνησαν δέ τόσον αληθείς αί ύπό τής G. εκτοξευθεϊσαι κατη- 
γορίαι, ώστε δ γέρων κατεδικάσθη εις πενταετή ειρκτήν.

Μίαν άλλην ημέραν, έν τίο μεταξύ, ή G., εσκηνοθέτησε τό αυτό αδίκημα εναν
τίον δευτέρου τίνος θείου τού X., αλλά δι’ αυτόν άπεδείχθη τρανώς τό άλλοθι καί δέν 
κατεδικάσθη. Έν τούτοις ή κοινή γνώμη ήτο υπέρ τής G.

Μετά τινα χρόνον ή μήτηρ της εθεσεν εϊς κίνησιν τό χωρίον καί ώδήγησε τό 
πλήθος εις τήν κλίνην τής G., ήτις άνεπαύετο φέρουσα επί τής κεφαλής «στέμμα μαρ
τυρίου», δπερ, ώς έλεγεν αΰτη έκόμισε κατά τήν νύκτα άγγελος. Οί ιερείς έκήρυξαν
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αμέσως τό θαύμα καί ένεκολπώθησαν έντεΰθεν τήν ύπόθεσιν της G. Γο προσκύνημα 
καί τα πλούσια δώρα προς την 'Αγίαν ήρχισαν.

Μήτηρ καί θυγάτηρ περιήλθον την χώραν, άφ’ ένδς μέν λατρευόμεναι ώς Α- 
καί άφ’ ετέρου έπιδιδόμεναι εις την πορνείαν. ’Επί τέλους ή G. έπυρπόλησε την 

της καί εκοψεν εν τινι στάβλψ τούς μαστούς μιας άγελάδος καταγγέλλουσα
γιαι 
οικίαν
τον ίδιον X ώς δράστην.

Τούτο έφάνη εις τάς άρχάς λίαν ύπερβολικόν, κυριώτατα δέ διότι ό X κατώρ- 
θωσε ν’ απόδειξη τό άλλοθι' ή G. ήναγκάσθη διά τούτο να φύγη καί ήκολούθησε τό 
επάγγελμα της υπηρέτριας, άλλ’ ημέραν τινά κατεδικάσθη επί κλοπή.

Μετά τινα έτη ή G. έπανηλθεν οϊκαδε καί κατώρθωσε να ύπανδρευθή τινά. Ε 
πειδή ούτος την εδερεν, οσάκις τφ έξύφαινε κακά, τον έδηλητηρίασεν. Ή φαρμακεία 
άπεδείχθη καί τέλος καταδίκη εις ειρκτήν διά τού βίου άφήρεσεν σύν τή ελευθερία αυ
τής τον διαρκή διά τήν κοινωνίαν κίνδυνον.

Πολύ πιθανόν αί ψευδείς κατηγορίαι τής G. νά έπιστεύοντο ύπ’ αυτής τής ίδιας 
καί νά ήσαν αποτελέσματα ψευδαισθήσεων, ονείρων κλπ. ως συμοαινει συχνακις εις 
υστερικάς γυναίκας, ή έν αρχή νά τή ύπεβάλλοντο υπό τής μητρός αυτής.

Πάντως άν πρέπει νά θαυμάσωμεν τήν έν τφ κακω επιμονήν τής G. πρέπει ή
κιστα νά χαίρωμεν καί νά οίκτίρωμεν τήν... αφέλειαν, ίνα μή τι άλλο είπωμεν, 
των δικαστικών, οϊτινες έκριναν αυτήν».1

' Υπόθεσις 
Sagrera

”Ας μοΰ έπιτραπή έν προκειμένη νά παραθέσω δύο περιπτώσεις έκ τών δικα
στικών χρονικών, άναφερομένων, ύπό τού G. Guilhermet είς το βιολίον του «δικα- 
στικαί πλάναι»·, τήν ύπόθεσιν Sagrera καί τήν ύπόθεσιν τού ύπολοχοιγοΰ de la Ronciere, 
αί όποιαι είναι ένδεικτικώταται τών κακών, ών δυναται να γινη πρόξενός η πι- 
στις είς τάς καταγγελίας καί καταθέσεις έν γένει τών ύστερικών γυναικών.

«Κατά τό έτος 1864 νεαρά υστερική ή κ. Sagrera κατοικούσα έν Ισπανία, ρω- 
μαντικοΰ καί ραδιούργου χαρακτήρος, έκλείσθη έν Νοσοκομεία  ̂τινί τής Βαρκελώνης 
ενεκεν τής σκανδαλώδους αυτής διαγωγής. Έν τφ Νοσοκομείο) τούτω εύρισκομένη

μενοι κατεδικάσθησαν οι μέν είς εικοσαετή, οί δε είς δεκαετή δεσμά. Η τοιαύτη κοι 
τάδικη συνεκίνησεν φυσικά ολόκληρον τήν Ισπανίαν, φαντάζεται δέ τις τήν α
πελπισίαν τών δυστυχών αθώων. ν ,

Τοσαύτη ήτο ή πρώτη αυτών έκπληξις, ώστε έμειναν κεραυνόπληκτοι και α- 
πελπισθέντες δσον αφορά τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην ύπετάγησαν είς τήν δυστυ
χίαν των. , ,. _ ,
" Έν τούτοις μετά τινα έτη εις έκ τών καταδικασθεντων ιατρών, μέλος της ια-

τροώυχολογικής Εταιρείας τών Παρισίων, κατέστησεν αυτή γνωστήν τήν θλιβερών

νεύρεσιν της ά λ η θ ε ί·  . . .  _ „ , ,s . .
τής μελών καί έπιτυγχάνει τέλος την αναθεωρησιν της δίκης, ητις απεδειξε την α-

1) V. A. Berardi -  Giudice etestim oni-pag 160 ect.-U derto  Fiore, «Έγχειρίδιον δι
καστικής Ψυχολογίας», σελ. 47-49.
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 ̂ωοτητα των κατηγορουμένων καί την ψευδομαρτυρίαν της μηνυτρίας. Φυσικά οι 
καταοικασθέντες ήθψώθησαν καί μάλλιστα προσεγένοντο αύτοΐς πλεΐσται τιμαί».

Η ετέρα ύπόθεσις τοϋ ύπολοχαγοϋ de la Ronciere, δστις επί τή βάσει της κα- 
ταϋεσεως της δεσποινίδος MoreH κατεδικάσθη τδ 1835 εις ΙΟετη ειρκτήν έπΐ βιασμό) 
και τραύματα, έχει ώς έξης:
„ , ~  τ° έτος 1834 ή κ. de Morell, ήτις πρός άνάπτυξιν των τέκνων της 
οιεμενε τον χειμώνα εις Παρισίους, ήλθε κατά τον μήνα Αύγουστον εις Saumur, ένθα 
κατωκει δ ^σύζυγός ^της στρατηγός de Morell, διοικητής της αυτόθι Σχολής Ίπ- 
πικοΰ Μετ αυτής, έκτός^τοϋ υίοϋ της Ροβέρτου, ηλικίας 12 ετών, καί τής θυγατρός 
ιης Μαρίας, ηλικίας 16 ρώ ν, ήλθε καί Ά γγλίς παιδαγωγός όνόματι Μίς Allen. ’Ο
λίγον όμως χρόνον μετά τήν έγκατάστασιν τής κ. de Morell ή δεσποινίς Μαρία ήρ- 
χισε να λαμβάνη ανωνύμους έπιστολάς, ύπογεγραμμένας διά των γραμμάτων: Ε' 

e καί περιεχουσας τας μάλλον εξωφρενικάς καί χονδροειδείς άπειλάς.
, ° γρ α φ ό μ ε νο ς  Ε de la R. δεν ήρκέσθη εις ταΰτα μόνον, ώς έμφα-ίνη-

ιαι εκ τής παρα τής δεσποινίδος de Morell γενομένης έγκλήσεως κατά τού ύπολο- 
χαγοϋ de la Ronciere: «Την νύκτα τής 24ης Σεπτεμβρίου, κατά τάς 2 μετά με
σονύκτιον, η νεανις, ητις προ πολλου έκοιμάτο, έξύπνησεν αίφνιδίως έκ του θορύβου
ΰραυομενων ύαλων. Άνασηκώσασα τότε τά παραπετάσματα τής κλίνης της, βλέπει 
υπο to φέγγος τής σελήνης βραχίονα διερχόμενον διά τής οπής τής θραυσθείσης ύά 
λου και εγειροντα τον μοχλόν του παραθύρου τοϋ δωματίου της, είτα δέ άνθρωπόν τινα 
εισερχομενον εις τούτο καί σπεύδοντα πρός την θύραν συγκοινωνίας τοϋ δωματίου 
της μετά τοϋ δωματίου τής παιδαπωγοΰ της.

_ Hp° τοϋ θορύβου τούτου ή δεσποινίς de Morell ρίπτεται έκτος τής κλίνης καί 
συσπειρουται όπισθεν καθίσματος τίνος, ώς εις χαράκωμα. Έκεΐθεν έξετάζει μετά 
προσοχής τον κακοπο to ν, δστις είναι μέσου αναστήματος, φορεΐ μανδύαν καί φέρει 
επι της κεφαλής ερυθρόν αστυνομικόν πίλον, εχοντα κατά τήν άντίληψιν τής νεάνι- 
οος και αργυραν λωρίδα. ΙΙέριξ^τοΰ λαιμοΰ του τέλος δ άγνωστος εχει τυλίξει μαΰρον 
Λαιμοδέτην αποκρύπτοντα τά ώτα του. ’Αφού έκλεισε τήν εσωτερικήν θύραν ό ά
γνωστος, στρέφεται πρός τήν περίφοβον κόρην καί ρίπτων φοβερόν βλέμμα Ιπ’ αυτής 
^  _λεγε5ι: * ΕΡΧ01-*-«ι εκδικηθώ»· συγχρόνως άφαιρεΐ βιαίως τό κάθισμα, από τό 
οποίον ή δυστυχής εκρατεϊτο μετ’ άπέλπιδος προσπάθειας, καί άρπάζων τήν νεάνιδα 
εκ των ωμων την ρίπτει κατά γης καί τής άφαιρεΐ τό νυκτερινόν ύποκάμισον είτα 
περιβάλλει δια μαντηλιού τον λαιμόν τοϋ θύματος, καθιστά αυτό ανίκανον νά καλέση 
εις βοήθειαν και τέλος, αφού εδεσε τήν δυστυχή κόρην διά παχέος σχοινιού καί έθεσε 
.ους ποοας του έπι των ποδων της, ήρχισε νά τήν κτυπά μετά βιαιότητος επί τοϋ 
στήθους και των βραχιόνων έδάγκασε μάλιστα αυτήν εις τήν δεξιάν χεΐρα, λέγων δτι 
θελει να εκοικηθη δι ο,τι τοϋ συνέβη εις τόν οίκον τοϋ κ. de MoreH πρό δύο ήιχ- 
ρων, και δτι εκτός τούτου πρέπει νά τιμωρήση πρόσωπόν τι, τό όποιον έκαμε χρήσήν 
ανωνύμων επιστολών και θά έκοικηθή κατά φοβερόν τρόπον. Έφ’ δσον ό θηριώ
δης άγνωστος κτυπφ τήν δυστυχή παιδίσκην, έπί τοσοΰτον έξαγριοϋται καί διπλα
σιάζει τα κτυπήματα του λεγων συγχρόνως: «Ά φ ’ ής στιγμής σάς γνωρίζω είδον 
κάτι τι εις τό προσωπον σας, το οποίον διαγείρει τήν επιθυμίαν νά σάς κακοποιή- 
ω».  ̂ ις^τας λεξεις ταυτας ή λύσσα τοϋ φρενοβλαβούς αγνώστου δέν έχει πλέον δοια 

και αρπασας οργανόν τι, δπερ ή νεάνις δέν βλέπει, κτυπά αυτήν μεθ’ δραής εις 
την οσφυν. Αλλ «V μέχρι τής στιγμής ταύτης ή έκπληξις έσβυνε τήν φωνήν τής 
οεσποινιδος de MoreH, ή υπερβολική εκ των χτυπημάτων όδύνη δίδει είς'αύτήν δ ΐ  
ναμεις  ̂και καλει εις βοήθειαν την Μις Allen. Αυτή εγείρεται πάραυτα άκούσασα τάς 
κραυγας της νεαρός κυρίας της, δ δέ άγνωστος άντιληφθείς τόν θόρυβον έκ- των 
προσπαθειών τής παιδαγωγού, δπως άνοιξη τήν διάμεσον θύραν, αφήνει επιστολήν 
επι τής τραπεςης τοϋ δωματίου καί δεικνύων τό θΰμα του «άρκετά δι’ αυτήν» λέγει,
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φερε' μανδήλιον πέριξ τοΰ λαιμού της, σχοινίον περιετύλισσε τό σώμα της καί εις 
μικράν άπόστασιν ταύτης, επί τοΰ δαπέδου, ολίγαι κηλίδες αίματος απεοεικνυον φαι 
νομενικώς τουλάχιστον την εκτέλεσιν εγκλήματος. Σημειωτέον δτι τό ύποκάμισον τής 
νυκτός είχεν έξαφανισθή. Φυσικά ή Ά γγλ ίς  παιδαγωγός εσπευσεν αμέσως να κα- 
ταβάλη δλας αυτής τάς προσπάθειας, δπως έπαναφέρη την κυρίαν της εις τάς  ̂αισ ή- 
σειςτης, δπερ δεν έβράδυνεν άλλως τε νά γίνη. Πλήν ούδέν κατ’ άρχας απηντησεν 
ή δεσποινίς Μαρία εις τάς ερωτήσεις τής. παιδαγωγού της. Τέλος δμως, κατωρθωσεν 
άναλαβοΰσα ολίγον, νά διηγηθή εις αυτήν ολόκληρον τήν ανωτέρω ιστορίαν, προσθε- 
τουσα δτι, καίτοι ό δράστης τοΰ εγκλήματος έφερε τεμάχιον μαύρου υφάσματος εις το 
πρόσωπον, έν τούτοις ένόμισεν δτι άνεγνώρισεν έν αύτφ τον λοχαγον de^la Konciere».

Ή ήμερα τής δίκης έφθασεν. Ιδού αί περίεργοι αντιφάσεις τής Οεσποινιόος ae 
MoreU καί τα υπέρ τοΰ άτυχους κατηγορουμένου ακλόνητα επιχειρήματα. _ϋ«τα  
πρώτον λόγον τήν νύκτα τής 24ης Σεπτεμβρίου 1834 ή σελήνη έφωτιζε λαμπρως την 
πόλιν τοΰ Saumur. Ή νεάνις έξήγει τό γεγονός δτι, πριν καλέση εις βοήθειαν, η παι
δαγωγός της ουδέν έξ δλου τοΰ δράματος ήκουσεν ίσχυριζομένη δτι ο εγκληματίας ει- 
νε κλείσει τήν θύραν τής συγκοινωνίας ευθύς έξ αρχής. Πώς όμως η Μμη Δ en εν 
ήκουσεν ούτε τον θόρυβον τής θραυσθείσης ύάλου, ούτε τά κατά τοΰ θύματος κτυπήμα
τα, ούτε τάς άπειλάς τοΰ φονέως; , , ,

Ό κ. de MoreU ήναγκάσθη έν τή καταθέσει αυτου ν αναγνώριση οτι η κόρη
του τω είχε δώσει άντιφατικάς προς τάς εις τήν μητέρα της δοθεισας πληροφορίας. 
Ούτως ένώ εις τον Στρατηγόν έλέχθη δτι δ άγνωστος είχε τό προσωπον κεκαλυμμενον 
διά μελανός ύφάσματος καί επομένως δέν ήδυνήθη ν’ άναγνωρίση αύτον, εις την μη
τέρα της απ’, εναντίας ή νεάνις έδήλωσε ρητώς ότι άνεγνωρισε τον υπολοχαγον de
la Ronciere. , , , „ , Μ·

Εκτός τών άνεξηγήτων τούτων σημείων ετι ανεςήγητον είναι πως ούτε q ι  ς
AUen ούτε ή προσβληθεΐσα κόρη, καίτοι άνεθάρρησεν εκ τής παρουσίας τής παιοα- 
νωγοΰ της δέν έκάλεσαν εις βοήθειαν, καθ’ ήν στιγμήν δ δολοφονος κατηρχετο εισ- 
έτι άναμφιβόλως τόν μακρόν τοίχον τής οικίας τοΰ στρατηγού;  Πως ούτε η μια^ουτε 
ή άλλη δέν έσκέφθησαν νά άφήσωσι τό επικίνδυνον οωματιον και να ζητησωσιν ασυλον 
πλησίον τοΰ πατρός ή τής μητρός τοΰ θύματος. Απεναντίας μάλιστα η Δις de 

■ MoreU επεσεν Ικ νέου εις τήν κλίνην της κ «  απεκοιμηθη μέχρι πρωίας. Οελετε να 
αάθετε δέ πώς έδικαιολόγει τούτο; «Δεν ήθελησα, ελεγε, να ταραςω τον ύπνον >.ων 
γονέων μου». Εις μάτην ό ιατρός Recamier καταθέτει ενώπιον των  ̂ένορκων οτι μετά 
L y  24ην Σεπτεμβρίου παρετήρησε παρά τή οιδι Μαρία «ύστερικας κρίσεις μεθ̂  ο 
X  τής συνοδείας τών νευρώσεων τών αισθήσεων καί τών εγκεφαλικών λειτουργιών». 
^  Eic μάτην δ συνήγορος τοΰ άτυχοΰς υπολοχαγοΰ προηγαγεν εις φως ολας τας 
άληθΓφανείς λεπτομέρειας τής καταθέσεως τής μόνης μάρτυρος οιοος de MoreU Εις 
αά-ην ννές τών πραγματογνωμόνων άπεφανθησαν οτι αι ανώνυμοι επιστολαί δεν ο 

1 , 1, T-vir νειοός τοΰ υπολοχαγοΰ, απεναντίας μαλλιστα εφενοντο γραφεισαι 
Ϊ Ϊ Τ Λ τ ή ς  Δεσποινίδας Μαρίας καί δή έπί τοΰ συνήθους ύπ’

“^ Ε ί Ώ ^ Τ ό Κ ι ^ ^ ν υ μ ο ι  έπιστολαί έξηκολούθησαν καί μετ& τήν σύλ- 
ληφιν καΓπροφυλάκισιν τοΰ ύπολοχαγοΰ, εις μάτην ύπήρξεν εύγλωττον το γεγονος 
δ ΐ ώ  έν ύάλω τοΰ παραθύρου άνοιχθεΐσα οπή, ήτις άλλως τε_ητο τοσον μικρά, ώστε 
S v  ?το δυνατόν νά διε λ̂θη δι’ αύτής δ βραχίων ενός άνδρος, είχε γίνει εκ των εσωθεν 
πρός τά Ιξω Εις μάτην τό γεγονός δτι διά νά φθάση τις μέχρι του παράθυρου του-
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του, έστω καί τή βοήθεια κλίμακάς τίνος, έδει νά έχη την έπιτηδειότητα καί τήν

εις ουοέν εχρησίμευσαν διότι έπρόκειτο περί τής τιμής ενός στρατηγού καί δ άτυ
χης de la Ronciere κατεδικασθη. Α! Εύχομαι, εις πάντα, δπως θέλων ν’ αποφυγή ά
δικον καταδίκην, μή εύρεθή ημέραν τινά υποχρεωμένος ν’ απόδειξη τήν πλάνην ή το 
ψευδός μηνυτοϋ ανηκοντος εις ίσχυράν οικογένειαν ή μέλους ισχυρού σωματείου.

Έαν τά ψεύδη ή αί πλάναι δεν είναι φαεινά ώς δ ήλιος, δ κατηγορούμενος άς 
προσέξη πολύ. Θά πληρώση ακριβά τό σφάλμα τού... νά έχη δίκαιον.

Μεταξύ τού νεαρού υπολοχαγοϋ, οΰτινος ή διαγωγή ήτο περισσότερον τού δέον- 
τος ζωηρά και τής ευσεβούς θυγατρός ενός στρατηγού κόμητος, διοικητοϋ τής Σχολής 
τού Saumur, οί ένορκοι δέν ήδύναντο επί βασιλείας τού Louis — Philippo οΰδέ στι
γμήν νά διστάσωσιν. Καί δ δυστυχής ύπολοχαγός «έλογίσθη μετ’ ανόμων». ’Αλλά 
μήπως εις τήν θλιβεράν καταδίκην ταύτην δέν συνετέλεσε καί δ μέγας Berryer, δστις, 
συνήγορος τής πολιτικήςάγωγής, έθεσε κατά τόν ώς άνω τρόπον εις τούς ένορκους 
τό πρόβλημα τής υποθεσεως ταυτης, δεικνυων ουτω, έν παρενθέσει, πόσον ή ευγλωτ
τία είναι επικίνδυνον καί δύναται νά γίνη παράγων πλάνης, δταν τίθεται είς τήν υ
πηρεσίαν κατηγορίας, ητις υποχρεοΰται, ελλείψει ενοειςεων, νά ζητήση τά επιχει
ρήματα  ̂ της, εν τή σφαίρα τής αισθηματικότητος; «Τολμάτε νά μάς είπητε» έκραύ- 
γασεν δ μέγας δικανικός ρήτωρ, «δτι υπάρχει παράδοξός τις νόσος, ήτις έκδηλοΰται 
διά των εξωφρενικών συμπτωμάτων τής υπνοβασίας, τής καταλήψιας, καί τής εκ

μαθήσεις καί τολμάτε νά έξηγήσητε διά ταύτηςστάσεως καί ήτις παράγει τάς ψευδά 
τήν τερατώδη αιτίαν τής δίκης». Και ο

ολματε να εςηγησητε οια ταύτης 
μεν Berryer, ούτινος ή άκεραιότης τού χα- 

.. . . . - . , μόρφωσιν, μετενόησεν ασφαλώς βραδύτερον
διά τάς λέξεις ταύτας, δταν μετά πολλά έτη δ Charcot έξετέλει έν τή κλινική του

“«-η «Λίγυν ν αποκεση εν τη φυλακή το λογικόν του.
Αι προσπαθειαι τού Προεορου τών συνέδρων τού καταδικάσαντος αυτόν Κα 

κουργοδικείου καί τών ιατρών, οΐτινες άπαντες ήσαν πεπεισμένοι περί τής άθψότη- 
τος τού υπολοχαγοϋ καί τού ψεύδους τής μηνυτρίας, έπί μακρόν υπήρξαν μάταιοι.

Μόλις κατά τό 1849 άνεγνωρίσθη ή διαπραχθεϊσα πλάνη, μετά τρία έτη δέ 
δ de la Ronciere ώνομάσθη «’Επιθεωρητής τών ’Αποικιών έν ’Αλγέρτα»,είτα Διοικη
τής τού Saint Pierre καί τού Miguelon καί τέλος Διοικητής τών νήσων Taiti ένθα ά- 
πέθανε τώ 1879.1

Αί έκτεθεΐσαι περιπτώσεις δεν είναι αί μόναι όφειλόμεναι είς τήν υστερίαν τής 
γυναικός, διότι καθημερινώς αυτή προκαλεϊ πλάνας, πού ουδέποτε αποκαλύπτονται, 
αλλά πνίγονται είς τό παράπονον καί τό μαρτύριαν τών ατυχών, είς τόν δρόμον τών 
οποίων δλως τυχαίως πολλάκις εύρέθη υστερική γυνή.

Δέν είναι τούτο ύπεροολή διότι είς πλείστας βεβαιωμένος περιπτώσεις κατηγο- 
ρ ήθη σαν ύπό υστερικών γυναικών πρόσωπα, τά όποια αύται είδον ή έγνώρισαν α
πλώς, χωρίς νά έλθουν είς ούδεμίαν απολύτως επικοινωνίαν.
_______________  7 Συνεχ ίζετα ι)

1) G. Guilhermet, «Δικαστικοί πλάναι», μετάφρ. Γεωργιάδου, σελ. 108 καί 113
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'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΚΩΝΣΤ. ΝΙΑΣΚΟΥ

1. Ε ισαγωγή

Ε ις τό ύπ’ άριθ. 366 τής 15.8.68 τεύχος τοϋ παρόντος περιοδικού έδημοσ ιεύθη 
διατριβή μας, μέ τίτλον «Αί περί δικαίου αντιλήψεις των εφήβων». Εις αυτήν 

είχομεν χαρακτηρίσει ώς έφηβον τον άνθρωπον εκείνον, δστις αισθάνεται έντονον 
την ανάγκην νά τον κατανοήσωσιν οί άλλοι. Επίσης, ώς έφηβον είχομεν χαρακτη
ρίσει τόν άνθρωπον εκείνον, δστις, έν άντιθέσει πρός τον παΐδα, τον δυνάμενον νά 
ζήση έν συναναστροφή μετά των άλλων ανθρώπων καί κυρίως των ενήλικων, διακρι- 
νεται διά την αυτοτέλειάν του, την πείσμονα, τόν εχοντα ιδιόρρυθμον ψυχικόν βίον 
έκ διαφόρων αιτίων καί κυρίως έκ τής έξελίξεως τοϋ κεντρικού του νευρικού συστή
ματος, τής ώριμάνσεως των γεννετησίων άόένωγ του καί τής κατά τήν ήβην πα
ρατηρούμενης ανατροπής των όρων καί τού περιβάλλοντος καί τέλος τόν άνθρωπον 
εκείνον, τού οποίου δέν έχει τελειοποιηθή ή ψυχή καί διά τόν λόγον τούτον, 
ενίοτε, αισθάνεται δτι είναι δυστυχής καί έχει ανάγκην κατανοήσεως των πόθων του, 
των προσπαθειών του καί των αγώνων του, πρός τελειοποίησιν τής ψυχής του, δια- 
μόρφωσιν τού χαρακτήρος του καί δριστικοποιησιν των κατευθύνσεων, τάς οποίας 
δέον νά άκολουθήση έν τή ζωή του.

Έίς τήν αυτήν διατριβήν είχον άναπτυχθή αί περί δικαίου αντιλήψεις των ε
φήβων. Διά τής παρούσης, ασχολούμενοι μέ τήν φαντασίαν των εφήβων καί τήν η
θικήν έξέλιξιν τούτων, άποσκοπούμεν εις τό νά σκιαγραφήσωμεν έτι περισσότερον 
τόν έφηβον καί δή κατά τά σημεία έκείνα, τά οποία ενδιαφέρουν από καθαρώς άστυ-
νομικής πλευράς. , , , ΛΤ,

Δέν είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις, καθ άς ο έφηβος συγκρούεται με τον ΙΝο- 
μον ή χρησιμοποιείται ύπό τής Αστυνομίας ώς μέσον πρός έφαρμογήν τ̂οΰ _ Νόμου. 
r] | γν(γά^ των περί δικαίου αντιλήψεων τουτου, η φαντασία του και ή ηθικ^] εζελι- 
ξίς του, θέλουσιν υποβοηθήσει τά μέγιστα τά αστυνομικά όργανα εις τήν άντιμετώ- 
πισιν τών έφήβων, κατ’ άμφοτέρας τάς άναφερομένας περιπτώσεις. Καί τούτο, διό
τι, έπαναλαμβάνομεν, ο έφηβος διαφέρει τών άλλων ανθρώπων τών ευρισκομένων εις 
έτερα στάδια τής ηλικίας των.

2. 'Η φ α ντα σ ία  
τώ ν  εφ ή β ω ν

Μεθ’ δσα άνεγράφησαν ανωτέρω, ώς εισαγωγή - σύνδεσις μετά τής προηγου 
,ιένης διατριβής μας - δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ούδείς έν απομονώσει ευρισκόμενος 
άνθρωπος έχει τόσην ανάγκην κατανοήσεως του υπό τών άλλων, τής έπαφης με αυ
τούς, δσον ό έφηβος. Ζών μέ τον πόθον, καλεϊ εις βοήθειαν.
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’Ίσως οί έφηβοι ηνωμένοι πολλάκις είς ομάδας νά άρέσκωνται εις έπίδειξιν δυ- 
νάμεως ή νά προβαίνωσιν είς άλλας ένεργείας, αί πράξεις των δμως αδται είναι μό
νον έν επιφανειακόν περίβλημα, όπισθεν τοϋ όποιου ευρίσκεται δ πόθος.

Ό πόθος οϋτος τοϋ έφηβου αναπτύσσει μίαν δύναμιν, άποβλέπουσαν είς τήν 
διάσπασιν τοϋ φράγματος, τό όποιον τόν περιβάλλει καί είς τήν κατασκευήν γέφυ
ρας πρός τά πράγματα, πρός τούς άλλους ανθρώπους. Ποια ή δύναμις αΰτη; !Π 
φαντασία.

Φαντασία είναι ή πνευματική ίκανότης τοϋ ανθρώπου πρός σύνθεσιν νέων πα
ραστάσεων έκ τής άναπλάσεως παλαιών. 'Υπάρχει είς δλους τούς άνθρώπους, είς οίον- 
δήποτε στάδιον τής ηλικίας των καί αν εύρίσκωνται οδτοι. Ά λ λ ’ ένώ είς τούς μετά 
τό στάδιον τής εφηβικής, ηλικίας ευρισκομένους, ή φαντασία είναι φυσιολογική, ε
κτός των περιπτώσεων τής νοσηράς φαντασίας καί είς τούς παΐδας, τούς πρό τοϋ 
σταδίου τής εφηβικής ηλικίας ευρισκομένους, αποτελεί τρόπον τινα διάλογον μετά 
των πραγμάτων καί των ανθρώπων, ή φαντασία είς τόν έφηβον, είναι μονόλογος 
πρός τά πρόσωπα καί τά πράγματα. Ό παϊς, δηλαδή, δέν έχει συνείδησιν δτι δίδει 
ψυχήν ή πνοήν είς τά πράγματα, ένφ ό έφηβος αισθάνεται δτι δίδει τόν εαυτόν 
του είς αύτά. Διά τόν λόγον τοϋτον, ό έφηβος δταν στειρεύη ή δύναμις πρός δημι
ουργίαν, ευρίσκεται γυμνός καί αντιλαμβάνεται ως άψυχα τά πάντα. Τότε ακρι
βώς τήν φαντασίαν του δέν τήν χαρακτηρίζει ή ταύτότης πρός τά πράγματα, αλλά 
ή ζήτησις, ή προσπάθεια άνακτήσεως καί μάλιστα πλήρης πόθου.

Μέ τήν φαντασίαν του αυτήν, τήν πλήρη πόθου, περιβάλλονται πλέον υπό τοϋ 
τοϋ έφήβου δσα είναι σημαντικά, ώς λ.χ. ή φύσις, οί άνθρωποι, τό περιβάλλον καί 
αυτό ακόμη τό Έγώ του. Τοιουτοτρόπως ή φαντασία αυτοΰ άποτελεϊ δι’ αυτόν έν μέ
σον πρός ψυχικήν διεύρυνσιν. Καί με δσα μέχρι τοϋδε άνεπτύχθησαν δέν δυνάμε- 
θα νά είπωμεν δτι ή φαντασία τοϋ έφήβου έχει παραγωγικήν δύναμιν. Χρησιμεύει α
πλώς πρός τόν σχηματισμόν μιας είκόνος έξ ενός έκαστου είδους, ούχί δμως καί πρός 
δημιουργίαν τής αντικειμενικής είκόνος, ενός άντικειμενικοΰ έργου.

Ό υπό έπίδρασιν τής φαντασίας ταύτης τελών βίος τοϋ έφήβου είναι διάφορος 
κατά τάς ποικίλας έκδηλώσεις του καί τοΰτο διότι, ή φαντασία, ή όποια προσλαμβά
νει έμπειρίαν πραγματικώς δεδομένην καί είναι δημιουργική, δέν απαντάται παρά τω 
έφήβω. Παρ’ αύτώ απαντάται ή φαντασία, ή κινούμενη είς τόν χώρον ενός φαντα
στικού κόσμου, ή έλευθέρα φαντασία, ή άνευ περιορισμών.

Μέ τήν φαντασίαν αυτήν, ο έφηβος δέν κατανοεί καλώς τήν φύσιν, αλλά εισ
ερχόμενος έν αυτή έμβάλλει τάς ίδικάς του διαθέσεις καί ορέξεις. ’Απολαμβά
νει τήν φύσιν τούτέστιν ύποκειμενικώς καί ή αντικειμενική φύσις δέν εισέρχεται 
είς τήν ψυχήν του καί δέν αισθάνεται απολύτως ταύτην.

Μέ τήν φαντασίαν αυτήν, πάλιν, ονειροπολεί καί άλλοτε ένθουσιάζεται άμε- 
τρήτως καί άλλοτε μελαγχολεί μέχρις αυτοκτονίας. Τά όνειρά του σχετίζονται πρός 
έπιθυμίας, πρός είς τό μέλλον άναφερόμενα φανταστικά πλάσματα, όπισθεν τών οποίων 
νομίζει δτι κρύπτονται έλπίδες. Βαυκαλίζεται μέ τά όνειρά του δτι είναι μεγαλοφυΐα, 
έκλεκτός, μοναδικός.

Τάύπό τής φαντασίας τοϋ έφήβου δημιουργούμενα ούτως όνειρα είναι τά παρά
σιτα είς τήν ζωήν του, τά όποια καταπνίγουν τήν κανονικήν έξέλιξίν της. Ούτως, ή 
φαντασία τών έφήβων είναι διάφορος από τήν φαντασίαν τών άλλων ανθρώπων, τών 
ευρισκομένων είς τά λοιπά στάδια τής ζωής των καί από τής πλευράς αυτής, ή άντι- 
μετώπισις τών έφήβων είς τάς διαφόρους έκδηλώσεις τής ζωής των δέον νά είναι μονα
δική καί τοιαύτη, ώστε πρός έξαγωγήν ασφαλών συμπερασμάτων νά έπισημαίνωνται 
καί άφαιρώνται δσα είναι αποκυήματα τής φαντασίας των καί νά απομένουν έκεϊνα, 
τά όποια είναι πραγματικά.

Καί κατά τήν σύγκρουσίν των μέ τόν Νόμον ή τήν χρησιμοποίησίν του ώς μέσου
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προς εφαρμογήν τοϋ Νόμου, δέον νά λαμβάνηται σοβαρώς ύπ’ δψιν ότι, ή φαντασία 
τοΰ έφηβου, έχουσα ιδιορρυθμίας, διαφέρει τής φαντασίας των λοιπών ανθρώπων καί 
ύπ’ αυτής πλάθονται ονειροπολήματα καί αναπτύσσονται πόθοι. Ό έφηβος π.χ., συγ- 
κρουόμενος μέ τον Νόμον δεν είναι άπίθανον νά ύπέστη τήν επιρροήν τής φαντασίας 
του κατά τήν σύγκρουσίν του αυτήν καί των ύπ' αύτής γεννηθέντων πόθων, χρησιμο
ποιούμενος πάλιν, ώς μέσον, προς εφαρμογήν τοΰ Νόμου, οίον ώς μάρτυς, δεν είναι άπί
θανον νά καταθέτη τά αντίθετα των πραγματικών περιστατικών, υπό τής φαντασίας 
του, πάλιν, υποκινούμενος, ώς αυτή έκδηλοϋται κατά τον προαναφθέντα τρόπον.

i
3. Ή  ηθική έξέλ ιξ ις  

τω ν  έφ ή βω ν

Λέγοντες ηθικήν, έννοοΰμεν ταύτην υπό δύο διαφόρους έννοιας. Ύπό τήν έννοιαν, 
άφ" ενός, τής ομαδικής ή κοινωνικής ηθικής καί ύπό τήν έννοιαν, άφ’ ετέρου, τοΰ 
προσωπικού ήθους.

Ή κοινωνική ηθική, ώς τμήμα τοϋ έξ αντικειμένου πολιτισμού, άποτελεΐται από 
σύνολον δμαδικώς ίσχυόντων κανόνων, οϊτινες, θεσπισθέντες έθιμικώς ύπό τοΰ ύπερα- 
τομικοΰ κοινωνικού συνόλου, ρυθμίζουν τήν διαγωγήν τών μελών τής κοινωνίας καί 
προσαρμόζουν ταύτην προς τήν πραγματικήν άσκησιν καί έκπλήρωσιν αυτών, τά όποια 
ή κοινωνική ηθική έπιτάσσει.

Εις πάσαν κοινωνίαν ύπάρχει τοιαύτη ηθική, μόνον δτι αύτη διαφοροποιείται κατά 
λαούς, κατά στρώματα, έξ ών αποτελούνται οότοι καί γενικώς κατά τήν δλην εσωτερι
κήν διάρθρωσιν τής κοινωνίας.

Τό προσωπικόν ήθος είναι ή έκ τής φύσεως τοΰ άτόμου έκπηγάζουσα προσαρ
μογή του προς τό κράτος τών ήθικών αξιών καί προς τούς κανόνας τής κοινωνικής 
ηθικής.

Κατά συνέπειαν, μεταξύ τής κοινωνικής ηθικής καί τοϋ προσωπικού ήθους ύπάρ- 
χει σ/έσις, αυτή δμως είναι ολίγον πολύπλοκος καί δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή μία δεν 
ύπάρχει άνευ τής άλλης. Ούτιυς, έκαστον άτομον γεννάται εντός ενός ήθικοϋ κόσμου 
καί κατά συνέπειαν έξαρτάται έξ αύτοΰ καί δέον νά παραδεχθώμεν δτι τό προσωπικόν 
ήθος τελειοΰται μόνον δταν οί γνήσιοι κανόνες τής κοινωνικής ήθικής συναντηθώσι καί 
συμβαδίσωσι μετά τοΰ προσωπικού ήθους καί εϋρωσιν άνταπόκρισιν εις τό περιεχόμενον 
τής προσωπικής συνειδήσεως τοϋ άτόμου.

Έρευνητέον, λοιπόν, ποία ή ηθική έξέλιξις τοΰ έφήβου, δηλαδή, κατά ποιον τρό
πον, τό προσωπικόν ήθος τούτου προσαρμόζεται πρός τούς κανόνας τής κοινωνικής 
ήθικής.

Ή άπάντησις είναι εύκολος. Άναλόγως τοϋ προσωπικού ήθους, τό Οποίον έχει 
έκαστος έφηβος, θά έξελιχθή ηθικώς, δηλαδή θά δεχθή έν δλω ή έν μέρει ή θά απόρ
ριψη τήν κοινωνικήν ηθικήν. Τό προσωπικόν ήθος, δμως, δπως προαναφέραμεν, είναι 
ή έκ τής φύσεως τού άτόμου έκπηγάζουσα προσαρμογή του πρός τό κράτος τών ήθικών 
αξιών καί γενικώτερον πρός τούς κανόνας τής κοινωνικής ήθικής.

Αΰτή ή φύσις τοΰ άτόμου, έκ τής όποιας έκπηγάζει τό προσωπικόν ήθος, ύπάρχει 
εις τον άνθρωπον άπό τής πρώτης στιγμής τής γεννήσεώς του, σύν τη αναπτύξει τού
του δμως καί μέχρι τής εισόδου του εις τό στάδιον τής εφηβικής ήλικίας ύφίσταται 
έπεξεργασίαν είτε καλότεχνον, είτε κακότεχνου, είτε ένδιάμεσον τούτων. Ή επεξερ
γασία συντελεΐται ύπό τοϋ περιβάλλοντος εντός τοΰ οποίου ζή καί κυρίως τοΰ οικογε
νειακού τοιούτου. ’Αλλά καί τό σχολείου καί τό φιλικόν περιβάλλον καί αί διάφοροι 
συναναστροφαί συντελούν εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ άτόμου. Πέραν δμως αυτών καί 
αία διαμαρτία περί τήν διάπλασιν τοΰ ανθρώπου, μή άντιμετωπιζομένη δεόντως ύπό



1028 Κωνστ. Νιώσκου

των έπιβλεπόντων τον παΐοα, ίνα μή καταστή βίωμα, πολλάκις συμβάλλει άρνητικώς 
εις τήν έν λογψ επεξεργασίαν. '

. Κατα συνέπειαν τό προσωπικόν ήθος θά τελειοποιηθώ καί θά εΰρωσιν οί κανόνες 
ιης ηθικης ανταποκρισιν εις τήν συνείδησιν, δηλαδή ή ηθική έξέλιξις τοϋ εφήβου θά 
eAvat. και φυσιολογική, άν ή φύσις του ατόμου, προ του σταδίου τής έφηβικής
ηλικίας ευρισκομένου, τελειοποιηθώ καλώς υπό των γονέων του, των κηδεμόνων του 
του περιοαλλοντος του, τοϋ σχολείου, των συναναστροφών του καί τοϋ έν γένει τρόπου 
οιαοιωσεως του. r

Εξ απαλών ονύχων δ άνθρωπος ύφίσταται επεξεργασίαν εις τήν φύσιν του καί 
αποκτα το καλως^ εννοούμενον προσωπικόν ήθος. Έξ απαλών ονύχων, πάλιν, μή υφι
στάμενος καλήν επεξεργασίαν ή άλλως διαπαιδαγώγησή, δέν αποκτά προσωπικόν 
ήθος κατάλληλον και τοιοϋτον, ώστε ευκόλως νά άποδεχθή τήν κοινωνικήν ηθικήν.

, , _ υΓ;° τών εφήβων διαπραττόμενα ειδεχθή έγκλήματα, τά έγκλήματα δηλαδή,
:α οποια(ου μ-°νον προσκρούουν πρός τούς κανόνας τοϋ θετοΰ Δικαίου, αλλά καί πρός 
τους κανόνας τής κοινωνικής ηθικής, έχουν άσφαλώς ώς αιτίαν τήν διάπλασιν κακοΰ 
προσωπικού ήθους. Και αν άναζητήση τις τήν αιτίαν τής οιαπλάσεως κακού προσωπι
κού ήθους παρα τινι εγκληματήσανε έφήβφ θά διαπιστώση δτι οδτος άπετέλει μέλος 
οικογενειας^στερουμενης ηθικών αρχών, ή είχεν άπομείνει ορφανός καί δέν συνετε- 
λεσθη υπο των αναλαβοντων τήν διαπαιοαγώγησίν του ή πρέπουσα εργασία ή αί συνα
ναστροφή του^ήσαν κακαί ή ότι, τέλος, κατά τήν παιδικήν ηλικίαν, ή εργασία εις τήν 
φυσιν του παιοος οια την διάπλασιν του προσωπικού του ήθους δέν έγένετο μεθοδικώς, 
επιμελως και κατα τόν αρμόςοντα εις έκαστον παΐδα τρόπον.

 ̂ Συμπερασματικά^, λοιπόν, δύναται νά λεχθή δτι, δπως οί κανόνες τοϋ Δικαίου δέν 
θα ηουναντο να ευσταθήσουν άν δέν ευρισκον στήριγμα εις τήν ηθικήν συνείδησιν τών 
πολιτών, ουτω και οί κανόνες τής ηθικής δέν θά ήδύναντο νά εύρωσι στήριγμα άν τό 
προσωπικόν ήθος δεν λάβη τήν τελειοτέραν καί ώραιοτέραν μορφήν.

_ Ό Β. Ούγκώ λέγει : «Ευτυχισμένο τό σπίτι, πού βρίσκονται ενωμένα ή κούνια 
του μωρουμε το κρεββατι τής γιαγιάς». ΙΙροσθέτομεν, δτι δύναται νά είναι καί ουστυ- 
χισμενον αν η μαμμη και οί ενδιάμεσοι δέν δώσουν είς τό μωρόν τάς προϋποθέσεις 
δημιουργίας αριστου προσωπικού ήθους καί ύποβοηθήσωσιν οΰτω τούτο νά έχη ομαλήν 
ηθικην εξελιξιν εις τήν εφηβικήν ηλικίαν.

4. Ε π ίλογος υποδείξεων

H γνώσις τών π̂ερι δικαίου αντιλήψεων τοϋ εφήβου, περί ών ή έν τφ ύπ’ άριθ. 
36υ τευχει τού παρόντος περιοδικού διατριβή μας καί ή γνώσις τού τοόπου, καθ’ δν 
λειτουργεί ή φαντασία τούτου καί έκδηλοΰται _ ή ήθική έξέλιξις του περί ών ή 
παρούσα διατριβή μας, ένδιαψέρει πάντα, καθ’ οίονδήποτε τρόπον άσχολούμενον μέ 
τούς εις τό στάδιον τής έφηβικής ήλικίας ευρισκομένους. ’Ιδιαιτέρως, δμως, ένδια- 
φέρει τούς αστυνομικούς υπαλλήλους, καθ’ δσον δ έφηβος, είτε λόγω τής ίδικής του 
αντιλήψεως περί δικαίου, είτε λόγω τής ίδικής του φαντασίας καί τής ήθικής έξελί- 
ξεώς του,^έρχεται είς^έπαγγελματικήν έπαφήν» μέ αυτούς καί δέον ή ιδιορρυθμία τού 
εφήβου, είς τάς ανωτέρω τρεις εκδηλώσεις της, νά είναι γνωστή είς τούς αστυνομικούς 
υπαλλήλους.

1°ω-> να εγραφησαν ολίγα, περί τών τριών αυτών εκΟηΛωσεων τής εφηβικής ήλι
κίας η δσα έγράφησαν νά μή κατέστησαν απολύτως νοητάς αύτάς. Γεγονός,-πάντως, 
ειναι  ̂δτι, δ έφηβος,^έκ τών λόγων, οϊτινες προανεφέρθησαν, δέν έχει τήν αυτήν περί 
δίκαιου αντίληψιν με τους άλλους ανθρώπους, οεν έχει τήν αυτήν φαντασίαν μέ αυτούς 
ουδέ καί ή ήθική έξέλιξις του είναι δμοία μετά τής τών άλλων ’ανθρώπων.
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Καί μέ τήν μικράν ή μεγάλην βοήθειαν των δσων έγράφησαν, ίνα καταστή νοητή 
ή ζωή τοϋ έφηβου εις τάς εκδηλώσεις της αύτάς, ύποδεικνύομεν δτι, δέον δ έπιδιώκων 
τήν κατανόησιν αυτών νά άρθή ύπέρ τήν απλήν άτομικότητα τοΰ εφήβου. Μή ευρισκό
μενος πλέον έν τή ήβη, άλλα γνωρίζων τήν ζωήν καί τά είδη αυτής, δέον νά άκολου- 
θήση μίαν μεθοδικήν εργασίαν, διά τήν έξαγωγήν των άπαοαιτήτων συμπερασμάτων, 
τήν εφαρμογήν τών ένδεικνυομένων καί τήν είσοδον εις τήν ψυχήν τοϋ εφήβου, ίνα έν 
αυτή καί έξ αυτής άντλήση πορίσματα καί διευκρίνιση τάς αμφιβολίας του. Ή προσπά
θεια, πάλιν, έρεύνης τής ψυχής ενός μόνον έφήβου είναι πολύ στενή καί δεν άποδίοει 
δ,τι αναμένεται, άν δεν διερευνηθή καί ή ήβη, άν τουτέστιν δεν άντιληφθώμεν τήν 
ήβην έν τφ συνόλω της μετά τοΰ ιστορικού καί κοινωνικού περιβάλλοντος της, διαφό
ρου κατά έποχάς.

Τό νά προσπαθήσωμεν νά κατανοήσωμεν ένα μόνον έφηβον καί νά άναπαραγάγω- 
μεν δ,τι μάς είναι απαραίτητον, χωρίς έν ταυτφ νά άντιληφθώμεν τούς κανόνας, ούχί 
μόνον τούς έν τφ έφήβω τούτω άπαντωμένους, άλλά καί τούς πέραν αύτοϋ, τούς εις 
τήν ήβην μέ αυτόν, άπαντας τούς λοιπούς ευρισκομένους κατά τήν αυτήν έποχήν, ουδέν 
θά έπιτύχωμεν, πέραν μιας άποκλειστικής καί λίαν περιυβρισμένης νοήσεως ενός μό
νον έφήβου ουδέν δυναμένης νά μάς προσφέρη. Ά λ λ ’ όπως έκαστος άνθρωπος ζή έν 
μια κοινωνία οΰτω καί δ έφηβος ζή έν μια κοινωνία έφήβων, έχούσης άναλόγως τών 
εποχών, διαφόρους αντιλήψεις. Καί ή γνώσις αυτών θά μάς ύποβοηθήση νά νοήσωμεν 
τόν έφηβον καί ώς μονάδα', εις ήν περίπτωσιν, ώς άστυνομικοί υπάλληλοι, άσχοληθώ-
μεν μέ αυτόν.

’Αναμβισβητήτου δντος δτι, δ έφηβος έχει ιδιορρυθμίαν καί διαφέρει ή δλη ψυχο- 
σόνθεσίς του άπό τής τοιαύτης τών λοιπών άνθρώπων, ή φαντασία του είναι έλευθέρα 
καί ούχί έπαγωγικώς δημιουργική, αί περί δικαίου άντιλήψεις του διαφέρουν καί ή 
ήθική έξέλιξις του συντελεΐται υπό τήν υπαρξιν ώρισμένων προϋποθέσεων, δέον έκα- 
σ

τό άντικειμενικόν νόημα τής ζωής. Ευρίσκεται ως ο ναυαγός, παλαιών εις τον ωκεα
νόν μέ τά κύματα. Καί κύματα δι’ αυτόν είναι αί διακυμάνσεις τής ψυχικής του διαθέ- 
σεως καί αί περιπλανήσεις τοΰ νοός του εις κόσμους φανταστικούς.

'Ποοσονή, κατά συνέπειαν, εις τόν έφηβον, ίνα καί τάς διακυμάνσεις τής ψυχής
του έξουδετ 
ταυτώ διδάξωμεν

•τερώσωμεν καί τάς περιπλανήσεις τοΰ νοός του σταματήσωμεν, αλλ -ν 
ίδωμεν αύτώ τό πραγματικόν νόημα τής ζωής, έξ έσφαλμένης άντιλήψεω

κρύζωμεν εις τόν εωηβον ούχί Ινα συνήθη τύπον άνθρώπου, άλλά ένα τύπον άνθρω- 
που Ιχοντα ιδιορρυθμίας, δι’ οϋς λόγους είτε έπαρκώς, είτε ουχι επαρκώς, εςετεθησαν
άνωτέρω. ΚΩΝΣΤ. Μ  Α ΣΚΟΣ
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Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ Ε ΡΓ ΟΛΑΒ ΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ 'ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

Γ .η , _1° '\ ° ς συνεΧιζ®ν <·σχυρισθη οτι δέν έλαβε μέρος εις τόν τραυματισμόν τοϋ
σιηθους του θύματος με το μαχαίρι, οΰτε εις την μεταφοράν τοϋ πτώματος εντός τής 
σκαφης μέσα εις την τουαλέτταν κατ’ άρχάς καί εις τό πλυσταριό κατόπιν, δπου έ- 
γενετο η απόπειρα, απανθρακώσεως αύτοϋ μέ την βενζίναν καί μέ τό πετρέλαιον.

ας^εργασίας αυτας εξετελεσαν, κατά τόν Μοσκιόν, ή Κάστρου μέ την υπηρέτρια 
και ενοεχομενως και η Φούλα πού έκαθάρισαν καί τό δωμάτιο από τά αίματα.

υνεχιζων την απολογίαν του ό Μοσκιός προσπάθησε να άναμίξη τόν ιατρόν 
Ιίαρτσωνην, διότι τρεις ώρας μετά την δολοφονίαν καί κατά τις 11 τό ποωί τής Κυ
ριακής εφθασε εις τό σπίτι καί δ ιατρός ’Απόστολος Καρτσώνης, εις τόν όποιον ή 
Φουλα άρχισε να ψιθυριςη κάτι καί φαντάζομαι, μήπως τοϋ είπε γιά τό έγκλημα 
. Μετα, αναχώρησιν τοϋ Καρτσώνη ό Μοσκιός έρώτησε τή Φούλα τί ειπεν εις 

ι.ον γιατρό, αλλα εκείνη οέν τοϋ είπε τίποτε επάνω στό θέμα τής ιδιαιτέρας συνο
μιλίας της με τον ιατρόν καί κουμπάρον της. Ό Μοσκιός τότε τής έπροκάλεσε ά- 
γριαν σκηνην ςηλοτυπιας καί τής είπε:

- Τ  TeJ,ot£5 εισάστε μάννα και κόρη. ’Εγώ γιά τό χατήρι σας έγινα φονιάς καί 
σεις τώρα δεν μου λετε τι κανατε καί τί ιδιαίτερα είχατε μέ τό γιατρό.

11 Φουλα καί πάλι δεν τοϋ είπε τί ήθελε ό Καρτσώνης στό σπίτι
Κατόπιν ο Μοσκιός συνεχίζων τήν Απολογίαν του προέβη εις μίαν ένδιαφέρου- 

σαν αποκαληψιν. Ισχυρισθη οτι ό τεμαχισμός τοϋ πτώματος οέν ήτο εργον αύτοϋ, 
ιης /ιενθερας και τής υπηρέτριας, άλλ’ έργον χειρουργοΰ ίατροΰ. Έρωτηθείς κατό
πιν συγκεκριμμενως, μήπως εις τόν τεμαχισμόν άνεμίχθη ό ιατρός Καρτσώνης, ά- 
πηντησεν αρνητικως. Αφήκε κατόπιν νά έννοηθή οτι ό συνεργός τοϋ θύματος ια
τρός ήτο ο αδελφός ενός των έραστών τής Φούλας τοϋ οποίου κληθείς δέν άπεκάλυ- 
ψε το δνομα καί είπε χαρακτηριστικώς τήν φράσιν:
, τό βρή ή άνάκρισις ποιος είναι. Έγώ ώρκίσθηκα στον... “Αγιο Γεράσιμο

να μην πώ τό ονομά του. “
Κληθείς όμως άνέφερε τά ονόματα διαφόρων εραστών τής Φούλας ώστε νά δι- 

ευκο/,υνη τήν ^ανάκρισιν, άφήσας τρόπον τινά νά έννοηθή οτι μεταξύ αυτών συγκα- 
τελεγετο και ο ενεργησας τόν τεμαχισμόν Ιατρός. ’Επίσης άφήκε νά έννοηθή οτι πι-

„ ° ν να οιεπΡαχθη εν γνώσει τοϋ έραστοΰ αύτοϋ τής Φούλας τόν όποιον
αυτή ήθελε να νυμφευθή μετά τόν φόνον τοϋ συζύγου της.

Τέλος παρεδέχθη οτι μετέσχε τής μεταφοράς των τεμαχίων τοϋ πτώμάτος εις 
το ρεύμα τοϋ Κηφισού. Εις αυτήν έκτος τοϋ Μαγουλόπουλου, μετέσνε καί άγνωστο^ 
εις αυτόν καρραγωγεύς. 1 *

Καί διά νά μή έπανερχόμεθα έπί τοϋ ισχυρισμού αύτοϋ εις τήν τελευταίαν ά-
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πολογίαν τοΰ Μοσκιοΰ πρέπει νά προσθέσωμεν δτι ή επακολουθήσασα άνάκρισις εξη>- 
κρίβωσεν δτι δλοι οί κατονομασθέντες υπό τοΰ Μοσκιοΰ ώς ερασταί της Φούλας ήσαν 
ή ανύπαρκτα πρόσωπα ή υπαρκτά μέν τα όποια δμως δεν είχον ποτέ, οχι ερωτικόν 
δεσμόν μέ τήν Φούλαν, άλλ’ ουδ’ άπλήν γνωριμίαν μέ αυτήν ή μέ τον άνδρα της.  ̂

Τώρα γιά ποιόν λόγον διήνθισε τήν απολογίαν του ό Μοσκιός μέ α,ύτάς τας ου
σιώδεις τροποποιήσεις καί ςιροσθήκας εις τά δσα είπεν εις τήν απολογίαν ο̂υ ή όποια 
έλήαθη εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν τήν νύκτα τής διαλευκάνσεως τοϋ ^εγκλήματος 
είναι μυστήριον. Πάντως γιά μένα ο Μοσκιός είπε την αλήθειαν μονον εις την ενι 
κήν ’Ασφάλειαν, δταν κατελήφθη υπό πανικού, χάρις εις τό τέχνασμα τοϋ Κουτσου- 
μάρη, δταν άντίκρυσε τά ροΰχα τοΰ θύματος καί τήν ρεμπούμπλικαν, καταλλήλως τοπο
θετημένα, καθώς εϊδομεν, είς μίαν καρέκλαν, ώστε νά δίνουν τήν εντυπωσιν του A 
θανασοπούλου ζωντανού. "Ολαι αύταί αί προσθήκαι εγένοντο προφανέστατα καθ υ- 
παγόρευσιν τοΰ συνηγόρου του, θέλοντος κατά τον τρόπον αύτόν χωρίς να αποστη 
τής βάσεως τής ενόρκου καταθέσεως τοΰ πελάτου του εις τήν ασφάλειαν καί τής 
παραδοχής τής ενοχής του ώς δράστου τοϋ εγκλήματος, νά προσθέση διάφορά ελα- 
φρυντικά υπέρ τοΰ πελάτου του, ώστε νά εμφάνιση αυτόν ώς τυφλόν όργανον τής 
πενθεράς καί τής Φούλας εις τό έγκλημα. _

Μετά τον Μοσκιόν άπελογήθη ενώπιον τοΰ άνακριτοΰ ή υπηρέτρια Γιαννούλα 
Πέρρου, παρισταμένου καί τοΰ συνηγόρου της Μπαντούνα. Ή Γιαννούλα ίσχυρίσθη δτι 
δέν ακούσε νυκτερινή φιλονεικία τοΰ ζεύγους μετά τήν άφιξι τοΰ Άθανασοπούλου^ στο 
σπίτι του, αλλά είπεν δτι δ εργολάβος τό πρωί τής ημέρας εκείνης τσακώθηκε μέ τή 
γυναίκα του καί άρχισε νά τήν δέρνη ανηλεώς καί έδειρεν επίσης καί τήν Κάστρου, 
ή όποια θέλησε νά προστρέξη σέ βοήθεια τής κόρης της. Καί τότε δ Μοσκιος^εξαφνα, 
καί χωρίς νά τοΰ πή κανένας τίποτε, σέ βρασμό ψυχικής ορμής, ώρμησε σ,ήν^κρεο- 
βατοκάμαρα καί ένφ ή Φούλα ήταν έξω από τό σπίτι επυροβόλησε τον Άθανασόπουλο 
καί τον σκότωσε. Οί ενέργειες τής συγκαλύψεως τοΰ εγκλήματος εγένοντο κατόπιν απο 
τήν πεθερά, τόν Μοσκιό καί αυτή τήν ίδια. Ό διαμελισμός έγένετο αποκλειστικώς άπο 
τόν Μοσκιόν καί μόνον. Ή υπηρέτρια άρνήθηκε τελείως τήν άνάμιξι στο έγκλημα καί 
στις μετέπειτα πράξεις τοΰ ίατροΰ Καρτσώνη ή άλλου ιατρού.

Ή Γιαννούλα έπειτα εξετάσθηκε κατ’ άντιπαράστασι μέ τόν Μοσκιό καί έπέμεινε 
διαψεύδουσα καί ώς πρός τήν συνενοχή άλλου ίατροΰ ώς τεμαχιστοϋ τοΰ πτώματος και 
ώς πρός τις λεπτομέρειες τής δολοφονίας, τις όποιες κατέθεσεν αυτός, οτι οήθεν η 
Κάστρου καί ή Φούλα μετά φορτικότητος τοϋ έλεγαν γιά τό ΙγκλημΛ καί δτι για νά 
κατανικήσουν τάχα τούς δισταγμούς καί τελικά τήν άρνησί του τόν έμέθυσαν δήθεν
μέ οινόπνευμα. . . _

Ή απολογία τής υπηρέτριας δέν άφίσταται άπό τις καταθέσεις τής ίδιας στήν 
Γενική ’Ασφάλεια ώς μάρτυρος καί επίσης σέ άλλη κατάθεσί της^ώς μάρτυρος, επίσης 
ληφθείσης στήν Γενική ’Ασφάλεια άπό τόν ανακριτή Ρουμελιανάκη.

Οί απολογίες τήν νύκτα εκείνη διεκόπησαν γιά νά έπαναληφθοΰν τήν επομένη 
μέ τούς κατηγορουμένους Μαγουλοπουλο, τήν Κάστρου καί τήν Φουλα.

Τήν νύκτα εκείνη δημοσιογραφικές καί έξηκριβωμένες πληροφορίες άνέφεραν 
δτι ή άνάκρισις είχε πλέον δεχθή καί έξήταζε μετά σοβαρότητος τά λεχθέντα υπό του 

„ 1 ~Γ - s . _τ  .......-χ, Άπ ή ΐιτη έονον νειοουοκοΰ.καθηγητοΰ' τής ιατροδικαστικής Πεωργιάδη, δτι ό τεμαχισμός ήτο έργον χειρουργού, 
τά οποία συνεφώνουν πλέον καί μέ τήν τελευταίαν απολογίαν τοΰ Μοσκιοΰ, αναίρεσαν-

, τ  / λ . _____ ______ Λ . » 3 Λ/-γλλ, Λ Ι  c r λ/ - rA rrn u  r t - rn n r  ^,.r :T n v n » u .''/ .r )n c  'Ά ίχ τα
ος

n:oca συνεφώνουν 7iAbuy ~ ~ , . . . , --- ,  ̂ t
το ' πλέον την κατάθεσί του στην Γενική Ασφάλεια, τόσον στους^αστυνομικούς κατα 
τήν Ομολογία του γιά τήν ένοχή του στο έγκλημα, όσον καί στήν εκεί επίσης ληφθεΐ- 
σαν παρά τοΰ άνακριτοΰ Ρουμελιανάκη. Σημειωτέον, δτι ό^Μοσκιός ερωτηθεις και 
άπό τόν υποφαινόμενον καί συγγραφέα τού παρόντος στό Τμήμα των Μεταγωγών, κα
θώς καί κατόπιν καί άπό άλλους δημοσιογράφους, πριν έπικοινωνηση με τους συνη
γόρους του, ειχεν αποκλείσει πλήρως τήν άνάμιξιν οίουδήποτε ιατρού στο έγκλημα,
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δμολογήσας οτι αυτός ετεμαχισε το πτώμα. Τότε, δμως, δέν είχε καθοδηγηθή άπό 
τον συνήγορο του... ' 1
, ΤΤ  “4λΥ/ μέρ“ τ° πρωί; έ άναπληρών τον άσθενοΰντα ανακριτή Ρουμελιανάκη 
ανακριτής Χρυσανθοπουλος, έκάλεσε προς υποβολήν έρωτήσεων συμπληρωματικών 
για την χθεσινή απολογία του τον Μοσκιόν. Ό Μοσκιός καί πάλιν έπέμεινεν δτι ό 
τεμαχισμός ήτο εργον χειρουργού, κάποιου άλλου, καί δχι πάντως τού Καρτσώνη. Κα
τόπιν, επιμενων καί πάλιν οτι παρεσύρθη ατό έγκλημα άπό τήν Φούλαν, ΐσχυρίσθη 
οτι ή Φουλα με δυο φίλους της, τούς οποίους δέν κατωνόμασε πάλιν, έπήραν αυτόν καί 
τον ωδηγησαν αρκετές ημέρες προ τοΰ εγκλήματος στον επί τής δδοΰ Πανεπιστημίου 
κινηματογράφο «Πάνθεον», δπου είδαν τήν τότε προβαλλόμενη περίφημη γιά τήν έπονή 
της άστυνομικη ταινία «Κατηγορουμένη έγέρθητι». Έκεΐ, δταν ό συνήγορος καί δ ερα
στής υπεστηρίζαν τήν κατηγορουμένη, ή Φούλα του είπε : «Βλέπεις πώς υποστηρί
ζουν τις γυναίκες ; Οχι σαν καί σένα, πού δέν μέ υποστηρίζεις απέναντι τοΰ άνδρός 
μου». r

, Ανέφερεν επίσης τά γνιοστά καί τά γραφέντα ήδη γιά τήν φίλη τής Κάστρου 
μαγισσα Κυρα Λενη καί ΐσχυρίσθη δτι αυτή προφανώς, κατόπιν ύποδείξεως τής Κά
στρου̂  και τής Φούλας,̂  τοΰ^εΐπεν δτι βλέπει καθαρά τον Άθανασόπουλο νά δολοφονή- 
ται μέσα στο ίδιο του τό σπίτι καί δτι δ δολοφόνος του ήταν ένας νέος ξανθός, δπως ήτο 
αυτός και δ όποιος τελικά θά εμενεν ακαταδίωκτος.

, Οίδτως, δ Μοσκιός μέ τήν άπολογία του ενοχοποίησε δλους δσους έσύχναζαν ατό 
σπίτι τοΰ Αθανασοπούλου ,δηλαδή τον εραστή της άγνωστο καί δχι τον Καρτσώνην 
ιατρόν, καθώς καί τούς δύο φίλους του,, πού μαζί μέ τήν Φούλα καί τόν Ιραστή της 
τον συνωδευσαν στον ανωτέρω κινηματογράφον καί είδαν τήν αστυνομική ταινία κα
θώς και τον άγνωστο πού, έκτος αύτοϋ, τοΰ Μαγουλοπούλου καί καρραγωγέως έί'αβαν 
μέρος στην ύποθεσι τής δολοφονίας. '

Τέλος, ο Μοσκιός, μέ τόν κατήφορο πού είχε πάρει, νά ένοχοποιή δηλαδή άλ
λους για να έλαφρώση, δπως ένόμιζεν αυτός καί δ συνήγορός του, τήν ίδική του θέσι 
ως^φυσικου αυτουργού, κατήντησε νά ένοχοποιήση ακόμη καί τόν Καρτσώνην δτι 
πρεπει να ήτο έν γνωσει τοΰ εγκλήματος, καίτοι άλλος ιατρός καί δχι αυτός έλαβε
μέρος στόν τεμαχισμό, που καθώς έλεγεν ή Γιαννούλα ήτο οδικό του' αποκλειστικά 
έργο.

Και παλιν^ στην άνάκρισι παρέμεινεν ή απορία, άν ή άπολογία τοΰ Μοσκιοΰ ή
ταν αληθινη η οχι για να απόσειση από αυτόν τόν τεμαχισμό κλπ. τά όποια έθεωροΰντο 
μαςί με <.ο κάψιμο ως οι πλέον είδειχθεΐς πράζεις τοΰ δλου εγκλήματος.
, s 1γ)ν ν“Χ,τ“> κ“ι °ταν ^τελείωσαν οι απολογίες τοΰ Μοσκιοΰ καί τής Γιαννούλας 
η̂  δικογραφία ύπεβλήθη στόν προϊστάμενο τής Εισαγγελίας Γ. Κιουρτσάκη καί κΓ  
τοπιν ομοφωνίας αυτοΰ καί τοΰ προσωρινού άνακριτοϋ Χρυσανθοπούλου, δ Δημή- 
τριος Μοσκιος Ικριθη προφυλακιστέος, ώς φυσικός αυτουργός φόνου έκ προμελέτη- 
ή οέ I ιαννουλα ΙΙερρου ως αναγκαία συνεργός τοΰ φόνου. ‘ ' ' ’

.  3 V ,5γ? άποΎ£υματινή τής ιδίας ήμέρας, προσήχθη καί άπελογήθη ένώπιον 
ιδιου dvf xPtTO» ή^πενθερα Αρτεμις Κάστρου, άνατρέψασα τις ένορκες καταθέ- 

σεις της και επιχειρησασα νά έλαφρώση άκόμη περισσότερο τήν θέσιν καί τής 
Φουλας αλλα και αυτής τής ίδιας. Ή Κάστρου, κατ’ άρχάς, περιέγραψε μέ τά μελΐ- 
νωτερα χρώματα τον γαμορο της  ̂Αθανασόπουλο, χαρακτηρίσασα αυτόν ώς τύπον 
αισχρού_και έκφυλου. Επεμεινεν δτι τό περίστροφου ήτο τού Μοσκιοΰ καί τό μα-
ίΓ - λ τ<UnmT'°'J με»τεχε;ρίζ°ντο στήν κουί=ίνα· Δέν παραδέχθή προσυνεννόησινμο Αν Μοσκιο και ειπεν οτι την 2α πρωινή έςύπνησε άπό τόν ισχυρότατου σεισμό
Και τότε, αφού προφανώς μπήκε στο δωμάτιο τοΰ ζεύγους, μετά άπό λίγο εισέβαλε 
μέσα στην καμαρά της ή Φούλα καί τής είπεν δτι δέν μπορεί πλέον νά άίθέξη στού- 
έκφυλισμους ιου αντρος της. Τότε ο Μοσκιός, πού έκοιματο στό ίδιο δωμάτιο μέ
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τήν Κάστρου καί ό οποίος ξυπνώντας ήκουσε τά ανωτέρω, της. ειπε:_«Μή φοβάσαι 
Ιγώ θά φροντίσω». Μετά κοιμήθηκαν δλοι. Ή Κάστρου ΐσχυρίσθη οτι είναι ψέμα πως 
δόθηκε στό Μοσκιό ούζο ή άλλο ποτό γιά νά μεθύση. Στις 8 τδ πρωί ή Γιανν'ουλα 
έξύπνησε τδ Μοσκιό καί του είπε: «Ξύπνα. Είναι ώρα. Πάμε». Ή Φούλα, βγήκε έ
ξω στην αυλή. Ό Μοσκιδς κρατώντας τδ πιστόλι του καί ή υπηρέτρια τδ μαχαίρι, 
μπαίνουν μέσα στδ δωμάτιο δπου κοιμόταν δ Άθανασόπουλος. Ό ’Αθανασοπουλος ή
ταν ξύπνιος καί ύβρισε τδ Μοσκιό μέ μιά πολύ μεγάλη βρισιά γιά άνορα. U Μοσκιος 
Ανταπέδωσε τις βρισιές καί γύρισε πρός τόν τοίχο γιά νά^τοΰ δειξη τα νώτα του 
καί νά τοΰ άποδείξη τήν περφρόνησί του καί τότε δ Μοσκιος τον επυροοολησε. ^

Ή Κάστρου, ή όποια επιμένει δτι βρισκόταν μεταξύ τοϋ δωματίου των παιδιών 
καί τοϋ δωματίου τοΰ ζεύγους' εκείνη τήν στιγμή, μπήκε στήν κά,μαρα τών παιδιών 
γιά  νά μή τρομάξουν καί ακούσε τό σπάσιμο τοΰ καθρέφτη και τον^οευτερο πυροβο
λισμό. Τήν Φούλα τήν συνήντησε, καθώς, λέγει, στό διάδρομο πού έμπαινε απο την 
αυλή. Ή Φούλα ήθελε νά φωνάξη τήν ’Αστυνομία. Ή Κάστρου ίσχυρίσθηκε στήν α
πολογία της δτι τήν συνεκρατησε και τής είπε. , , , , ,

__ Τή μάννα σου θά προδώσης; “Αν πής τίποτε εμένα θά στειλης στή φυλακή.
Δέν μέ λυπάσαι; Έγώ παίρνω δλη τήν ευθύνη επάνω μου.

Ή Κάστρου στήν απολογία της ίσχυρίσθηκε δτι η άποτυχοΰσα απόπειρα α- 
πανθρακώσεως τοΰ πτώματος έγινε από τόν Μοσκιό καί τήν Γιαννούλα, ή δε μετα
φορά τοΰ τεμαχισμένου πλέον πτώματος από τόν Μαγουλόπουλο. Στόν ιατρό Καρ- 
τσώνη δέν είπαν απολύτως τίποτε γιά τδ έγκλημα.

Ή απολογία τής Κάστρου υπήρξε μακροτάτη. Τήν επομένη τό πρωί μετεφέρθη 
στό Δικαστικό μέγαρο ή Φούλα γιά νά άπολογηθή ώς συναυτουργός «φόνου έκ προμε
λέτης». Ή Φούλα, κατ’ άρχάς, εξιστόρησε τά τής βιαίας απαγωγής αυτής απο τον 
Άθανασόπουλο καί τά τοΰ αναγκαστικού γάμου αυτής μετ’^αύτοΰ. Ό γάμος sir.εν οτι 
εγένετο σ’ ένα μικρό έξωκκλήσι κοντά στήν Κολοκυνθοΰ. Ή τέλεσις τοΰ  ̂γάμου εγε- 
νετο διά πλαστογραφήσεως τής υπογραφής της, άφοΰ αυτή παρεστάθη άπδ τον Α- 
θανασόπουλο ώς ένήλικη. Ό  Άθανασόπουλος καί πρό^τής τελέσεως τοΰ μυστήριου 
τήν απείλησε δτι θά τήν σκοτώση, εάν άπεκάλυπτε στήν μητέρα της τα. τής βίαιος 
απαγωγής καί τοΰ γάμου της. Μετά τήν τέλεσι τοΰ μυστηρίου τήν έστειλε^ στο σπίτι 
της νωρίς νά τήν θίξη καί νά ένασκήση τά συζυγικά του δικαιώματα. Αυτή η κα- 
τάστασις διήρκεσεν έξ δλόκληρους μήνες, οπότε ή μητέρα της τήν  ̂παρελαοε να 
φύγουν γιά τόν Καναδά. Τήν παραμονήν όμως τής άναχωρήσεως των ο συζυγος της, 
τήν παρέλαβε μαζί του καί τήν ώδήγησε σέ κάποιο κακόφημο ξενοδοχείο οπού την 
έβίασε Άφηγήθη κατόπιν τά τοΰ ταξιδιού της στόν Καναδά καί άπεκαλυψεν οτι ο- 
ταν"άντελήφθη δτι εμεινεν έγγυος δέν ήξερε τί νά κάνη, γιατί ειχεν ακατάσχετους 
εμετούς καί ίσχυρίζετο δτι τό κλίμα τοΰ Καναδά τήν έβλαψε. Αμέσως μόλις^έφθα- 
σαν μέ τήν μητέρα της έγραφε στον Αθανασόπουλο οτι ήτο πλέον εγγυος καί ό«ι δέν 
ήξερε^τί νά κάνη καί δ Άθανασόπουλος τότε εγραψε τά τοΰ γάμου του μέ τήν Φούλα 
4  μιά συγγενή τής Κάστρου καί αυτή εγραψε στόν Καναδά τά δσα τής άπεκάλυψεν 
b Άθανασόπουλος. Ή Κάστρου εγινε έξω φρένων, μόλις τό έμαθεν. Ή μητέρα της 
κατ’ άρχάς, Ισκέφθη νά άκυρώση τόν γάμο, αλλά κατόπιν έδέχθη νά συμφιλιωθή μέ 
τόν γαμβρό’ της, παραλαμβάνοντας οέ αυτήν έπέστρεψαν στήν Αθήνα καί έμεινε μέ 
τό ζεΰγος των νεονύμφων.

( Σ υνεχ ίζετα ι)
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Εκ τοϋ ’Αμερικανικού περιοδικού «True Police Cases» 
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

Το_ κτίριο μέσα στο όποιο έστεγάζοντο τά γραφεία τοϋ Ίνσίζο καί τοϋ Κίλ- 
πατρικ^ταν ιοιοκτησια της τοπικής Ένώσεως καί βρισκόταν έπί της Νόρθ ’Άβενιου.

, ε,τοή 1 ,59 ετΆ ^ ε  Ιχία Ρ ^ ίς Ytcai ° Κίλπατρικ άρνήθηκε να έκτελέση ώ- 
ρισμενες επιθυμίες τοϋ Αγγελο Ίνσίζο. Τ2ς έκ τούτου έγινεν έξωσις της διεθνούς 
Ννωσεως απο^το κτίριο καί δ Κίλπατρικ έγκατέστησε τά γραφεία του στην 63 οδό.

^τις αρχές του 1960 ό Τζών Κίλπατρικ είχε δώσει τά αίτηθέντα στοιχεία στή 
1 ερουσια και στο Υπουργείο Εργασίας καί είχε προβή σέ σοβαρές κατηγορίες κα- 
τα του αντίπαλου του. “ r

Κατηγορούσε τον Αγγελο Ίνσίζο δτι καταχράστηκε πολλούς εργοδότες καί 
συγκέντρωσε ενα ποσόν πού έφτανε τις 75.000 οολλάρια. Ό Ίνσίζο χρησιμοποίησε 
ια χρήματα αυτα, για να άγοράση μια κατοικία στην Ένσίνο τής Καλλιφόρνιας.

. υ  Κίλπατρικ άπεκάλυψε στις 'Ομοσπονδιακές αρχές δτι δ Ίνσίζο διέθετε τά 
χρήματα τής  ̂Ενώσεως γιά ατομικές του υποθέσεις καί γιά νά κάνη συχνά ταξίδ’α 
στήν Καλλιφορνια.
.  Πράγματι ο| κατηγορίες κατά τοϋ ’Άγγελο Ίνσίζο καί κατάχρησι 420.000 
οολλαριων αποδείχθηκαν βάσιμες καί οί εργοδότες τοϋ υπέβαλαν μήνυσι.

_ Εν τω μεταξύ δ Τζών Κίλπατρικ συνεκάλεσε σέ συμβούλιο τά μέλη τής Διε- 
νους οργανωσεως, σ ένα ξενοδοχείο τοϋ Σικάγου, κατά τό όποιο έξελέγη μία Ε 

πιτροπή για την τοπική όργάνωσι 286. Ό Ίνσίζο δέν άνεγνώριζε την έκλογή αυ
τή και απεσυρε την Ενωσι του από τή διεθνή.

Ό Κίλπατρικ υπέβαλε αγωγή στό Ανώτατο Δικαστήριο οιεκδικώντας υπέρ 
4 ? οιεθνο^  Ενωσεως κάπου 600.000 βολλάρια πού παρεκρατοΰντο από τήν τοπική 
Ενωσι του Ινσίζο. Τα χρήματα αυτά κατεσχέθηκαν καί καμμία όργάνωσις δέν 

κλημαυσε ^  ^  εΐσπρα?Τ1' Η αΥωΤΘ έκκρεμοϋσεν ακόμα δταν διαπράχθηκε τό έγ-

, Ό ’̂ Υ ελο Ίνσ(ζ° ώδηγήθηκε στό Δικαστήριο καί κατεδικάσθηκε σέ δέκα 
χρονιά καθειρςι για κατάχρησι, άλλά άφέθηκεν έλεύθερος έπί έγγυήσει, καί οί δι
κηγόροι του υπέβαλαν Ιφεσι πρός τό ’Ανώτατο Δικαστήριο

Καί ή εφεσις. αυτή έκκρεμοΰσεν άκόμα, δταν δ Τζών Κίλπατρικ δολοφονήθηκε 
. - ! ta ,Va βρουν^ην αφετηρία από τήν όποια θά ξεκινούσαν γιά ν’ άνακαλύψουν 

γ^θηκα'Γσ-ίνά Κιλπατρικ’ °1 άστυνόΙ101 ° ’ Σούλλιβαν καί Κοεσφέλντ συνερ-

ό K o ^ S T  TOt°S eiVat 0 7”υρίώτερ0ς συνεΡΤάτήξ τοϋ ’Άγγελο Ίνσίζο; ροΤτησε 
— Είναι κάποιος πού λέγεται Ράλφ Πόλκ.
0  Πόλκ ορεθηκε καί υποβλήθηκε σε άνάκρισι. Διαπιστώθηκε δτι, κατά τό
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χρόνο πού διεπράχθη τό έγκλημα, βρισκόταν στό βόρειο Σικάγο, κάπου 20 μιλιά 
μακρυά.

Έν τώ μεταξύ οί αστυνομικοί Φέλκερ καί Καβάναφ άνέκριναν τήν κυρία Μαί- 
ρυ Μοντάγκ, ή όποια τούς άνέφερε για τήν τρομοκρατία μέσα στην οποία ζοΰσε, 
κατά τούς τελευταίους μήνες, πριν να φύγη από τήν εργασία τού Τζών Κίλπατρικ.
T? Τ .  . _ . , Σ . . _  Σ  . , Τ .  — Ι 'ί*  ,  _ ί Λ/ι « 1 Λ , Λ/ — ν ΐ Α ί Λ , Λ , ν ι / r  r  Μ ^  \ <ΤΓ I  ΎΛ \ C  Γ  Π 'Τ  Γ \ \ ί

1 1 0 Λ Α £ ξ  C yU fJcL , U  jL V !.A ;U / v i p ' -  A  Z . U y j j  U/.·'/ υ ι ο  y p i y . y & t u  ι υ υ  ΙΛ / Ι  'Λ Ι> ν  wl'Ti

ανώνυμες απειλές πού δεχόταν τή νύκτα από τό τηλέφωνο. Πολλές φορές μάς έλεγε 
ότι ή γυναίκα του είχε κατατρομοκρατηθή, αλλά αυτός δέν ήθελε να παραιτηθή απο 
τή δουλειά του γιατί πίστευε δτι βρισκόταν πολύ κοντά στή νίκη».

— Τί είδους άνθρωπος είναι ό ’Άγγελο Ίνσίζο;
Τό πρόσωπο τής γυναίκας συνωφρυώθηκε.
— Είναι ένας απότομος άνδρας πού συχνά απειλούσε δλο τον κόσμο. Ήμουνα 

παρούσα δταν κάποτε απείλησε δτι θά πετοϋσε τον ανταποκριτή τού «Βήματος τού 
Σικάγου» κάτω από τή σκάλα καί θά τόν σκότωνε.

— Ό Κίλπατρικ φοβόταν τόν Ίνσίζο;
— Μάλιστα. Καί είμαι βέβαιη δτι αύτό τό είχε αναφέρει καί στήν αστυνομία.
Πριν νά τήν χαιρετήσουν καί νά φύγουν, οι αστυνομικοί κάλεσαν τό αστυνο

μικό τμήμα καί παρακάλεσαν να διατεθή για ενα 24ωρο υπηρεσία για τήν προστα
σία τής ζωής τής Μοντάγκ.

Οί αστυνομικοί Φέλκερ καί Καβάναφ έπέστρεψαν στον τόπο τοϋ εγκλήματος. Μί
λησαν μέ τούς αστυνομικούς τής περιφέρειας. Είχαν βρεθή μερικοί μάρτυρες οί ό
ποιοι είχαν δή τήν πράσινη σεβρολέτ νά κυκλοφορή στήν περιοχή μεταξύ τής 9 
καί 9.30'' ώρας. Μέσα σ’ αυτή βρισκόταν δύο άνδρες καί ό ένας απ’ αυτούς φορούσε 
ενα κίτρινο κουστούμι.

]VJco& γυναίκα είχε καταθέσει δτι ειοε τον ανδρα που καθόταν οιτυΧα στον όοηγο 
να πέρνα κάτι μέσα άπδ τό αυτοκίνητο. Δεν οιαπιστιοσε τι ήταν. Αλλη γυναίκα, που 
καθόταν ένα τετράγωνο πιο πέρα, εδωσε μια παρόμοια κα^αθεσι.

Νά ήταν αυτοί οί δύο οί δολοφόνοι; Τί είχαν πεταςει έξω απο το αυτοκίνητο,
— Μόνον ένας τρόπος υπάρχει για να το εςακριοωσουμε είπε ό Φελκερ.
— Μάλιστα. Πρέπει νά ψάξουμε, είπεν ο σύντροφός του.
‘Π νεκροψία είχε τελειώσει καί δ δικαστής επί αιφνίδιων θανάτων Τόμαν, ά- 

νήγγειλεν δτι δ Τζών Κίλπατρικ πέθανε αμέσως από τή σφαίρα πού δέχθηκε στό 
κεφάλι. Ό θάνατος έπήλθε στις 9 ή ώρα τήν Παρασκευή, 20 ’Οκτωβρίου 1961, 20 
λεπτά πριν ν’ άνευρεθή τό πτώμα. Ή μοιραία σφαίρα πυροβολήθηκε από αυτόματο 
των 32. Τό βλήμα εστάλη στό έγκληματολογικό εργαστήριο γιά πιθανές μελλοντι
κές βαλλιστικές εξετάσεις.  ̂ 5 , _

Μετά ένεργήθηκε μιά έρευνα στά γραφεία τού ’Άγγελο ηνσίζο^ έπι τής Δορθ 
’Άβενιου. Σ’ ένα υπόγειο βρέθηκε ένας κάλυκας των 32, ό όποιος εστάλη άμεσω·, 
στό εργαστήριο γιά βαλλιστική εξετασι. , >

Έν τψ μεταξύ ό Φέλκερ καί Καβάναφ άρχισαν τήν έπισταμένη έρευνα για^να 
βρούνε τό Αντικείμενο πού πετάχθηκε μέσα από τό αυτοοκίνητο των^ δολοφό νων . Έ 
ψαξαν επί ώρες, αλλά δέν βρήκαν τίποτε. ’Άρχισε νά σκοτεινιάζη, όταν ο Καβαναφ 
βρήκε μιά σφαίρα μέσα σέ κάτι σκουπίδια. Ήταν από αύτό μάτι των 32 και δεν είχε 
πυροδοτηθή. Νά ήταν αύτό τό αντικείμενο πού πέταξε ό άνδρας πού βρισκόταν μέσα
στήν πράσινη κούρσα; , ,

— Βράδϋασε πλέον, δέν μπορούμε νά συνεχισουμε, είπε ο Φελκερ στον συνά
δελφό του.
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ι υΚ̂ υ7·/ κανείς. σε οποίο οηποτε ■κατάσττ,πΎ ^nyv-rvAu λα.., ς - ' , ' ,

γνώρΓ ;  %αςή ***>·?■* S E S *7  & “Γ ΐ« ;δΓ
= 9  I S
διαλευκανσι ι0υ, ε^ η μ α το ς την άναλάβη τό Έ φ Μπί ’Ά ϊ.  '
νΛ.„  , ΡΓ σε. νά σκ°τεινιάζη καί δεκάδες αστυνομικοί περιφέρονταν στους δοόαουε
ία Γ δ σε-δπλϊοοπεΡ'0Χη ^  δίαπράΧθγ?κε τό 3γ*λημα κ α ί' μέ ήρεμία σίγκένϊρω- ;αν oaes πληροφορίες μπορούσαν. 1 7 τ

ώς πιθΙνοόςΤρδι^ς 5 ν  "Λ™ ’ ϊ *  r  πλ^ Τ ρίες πού ^ κ έ ντρ ω ν ε , έφερναν ως πιοανους δράστες τόν Αγγελο Ινσιζο καί τον συνεργάτη του Ράλι» Πόλν Of
ύπαλληλοι^ του Ομοσπονδιακού γραφείου εξακρίβωσαν τό άλλοθι των δύο αυτών Ιο
γατικων ήγετων, χωρίς νά προκόψουν στοιχεία εις βάρος των. Ύστερα άπό αδτό

τώ ΓδύΓαδΐώ ν άνθρώπωΓΡώσ°υν ^  ^πορο0σαν Y‘* ™ ™#λθόν

>  S a t  ί : λε ν  9 Γ
!\ta ?Χε*' Ρε τή δολοφονία τοϋ Τζών Κίλπατρικ. Ely αν π ά ο ε 4 ν ΐ λ Ι η η Ζ ΐ ϊ  > Ά  
τον όπαστυνόμο Ντάντλεϋ τοϋ Γραφείου διώξεως διαρρηκτών τοΰ Ντητρόϊτ δτι Ινα
Τ ν Κ ό ν ° ο Γ υΜ ^  * ίνβ“ “ ™ ζητουμένωνη τοΰ ΐ φ  Μπί, ’ ν  ,'J ρ ' ί Μικουλιν, βρισκόταν στο σπίτι κάποιου συγγενούς του πού Iilpvp 
στο Σικάγο καί έπί τής λεωφόρου Ά ρμιταζ ‘ ? ’ εμενε
-όν Τ?· δπάλλ*λ<\™ ° ^  Μπί ’Ά ϊ  άρχισαν νά Ιπιτηροΰν τό σπίτι. Δέν βρήκαν 
έον Κονραντ Μκουλιν, αλλά στις 4.20 περίπου τό Απόγευμα, Ιπτά ώρες υ Ϊ Γ Ξ  
δολοφονία lou Κίλπατρικ είδαν ένα άνδρα δνόματι Γουίλλιαα Τρίπλετ 27 έτών νά
Π Λ , ^  °* Τ υ^ μΐκ°έ ^ξεραν *« δ Τρίπλετ είχεν έρθει άπ ί τό

LS  ;  λλ“ δεν- ^  δ°,σΓ5λ-η^ εζ Ι1£ Τήν άστυνοΡία κ<» έτσι δέν τόν Ινώχλησαν
».απ’ίΞ ? ίσΐα Τ’°υ' Ε'? Μπί Αι έΡ ώρΐσεν έν τούτοις στόν ύπαστυνόμο ’Άρνολντ o ,tc Οίαπίσ^ωθηχε απο την παρακολουθήσω αυτή. ^
Δέκα μέρες άργότερα, στις 30 ’Οκτωβρίου 1961 διαοο·ήνθγ,νρ r-λ -

ενα ποτοποιείο. Μέ τήν δικαιολογία αύτή βρέθηκε αμέσως καί σίνελή^θη ό
,» μ ,ν Κ  Κ ο,ρ.τ Μ.,οΟΧ,ν ,« !  Μ ,γήβη*, « ώ , ίν „ ρ ,τή . ·Κ=β!δή 8 Μ , ΐβ , ν  x“ l J
Ιουιλλιαμ Τρίπλετ ησαν φίλοι, ο ύπαστυνόμος ’Άλφρεντ τόν συνέλαβε κΓ αότόν τήν
άλλη μέρα.  ̂ Ο Γουιλλιαμ Τρίπλετ παραδέχθηκε τήν διάρρηξι τοϋ ποτοπωλείου καί 
υπέγραψε τήν σχετική καταθεσί του.

. Στο ?γΤ’εΤ° αδτό ° ύποστυνόμος ’Άρνολντ θυμήθηκε ξαφνικά δτι δ Τρίπλετ Βοι 
σκόταν στο Σικάγο τήν ήμέρα πού δολοφονήθηκε δ Τζών Κίλπατρικ. Παρ’ δλον ότι ό 
κρατούμενος δενόταν γνωστός ώς δπλοφόρος καί δέν είχε κατηγορηθή ποτέ γιά Αν
θρωποκτονία, δ υπαστυνόμος Άρνολντ σκέφθηκΙ δτι δέν θά ήταν άσχημα νά τοΰ ύπο- 
βαλη μερικές σχετικές ερωτήσεις. Λ η

— «Εΐσαστε στο Σικάγο στις 20 ’Οκτωβρίου ;».
«Ποιος σάς τό είπε ;», ρώτησε δ Τρίπλετ. "

— «Αυτό δέν σάς ενδιαφέρει. Τί κάνατε εκεί ;».
— «Έπισκέφθηκα ένα γνωστό μου».
— «Δέν είχες πάει στο Σικάγο γιά νά σκοτώσης τόν Τζών Κίλπατρικ ;».
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Ό 1 ου'ί'λλιαμ Τρίπλετ δεν απάντησε, αλλά κοίταξε σιωπηλός τό πάτωμα. Μετά 
κατέβασε τό κεφάλι του...

Στο Σικάγο, οί δυο αστυνομικοί Φέλκερ καί Καβάναφ έψαχναν υπομονητικά νά 
ρροΰν τις σφαίρες του αυτομάτου, πού είχαν πεταχθή από τό αυτοκίνητο τοΰ δολοφό
νου. Βρέθηκαν καί μερικοί άλλοι κάλυκες στην ’Άρτσερ Άβενιου. Τά ίχνη πού ακο
λουθούσαν οί αστυνομικοί, σταμάτησαν ξαφνικά μπροστά σέ μιά ταβέρνα. Οί αστυνο
μικοί έψαξαν ακόμα μερικά τετράγωνα πιό πέρα, άλλα δεν βρήκαν τίποτε.

—  «“Ας γυρίσουμε πίσω στην ταβέρνα», είπε ό Καβάναφ.
Οί δύο αστυνομικοί μπήκαν στό κέντρο καί βρήκαν τον καταστηματάρχη, ό όποιος 

είχεν ακούσει γιά τή δολοφονία τοΰ Κίλπατρικ. Τοΰ είπαν γιά τήν πράσινη σεβρο- 
λέτ καί τον άνδρα μέ τό κίτρινο κουστούμι.

—  «Μήπως ήρθε εδώ ρώτησε δ Φέλκερ.
Ό διευθυντής τής ταβέρνας κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του. «Ήρθε εδώ κά

ποιος πού φορούσε ένα κίτρινο κουστούμι. Γώρα τόν θυμήθηκα. Μοΰ φάνηκε περίερ
γος τύπος, γιατί δέν φορούσε τό σακκάκι του, αλλά τό κρατούσε στά χέρια του. Δέν 
παρήγγειλε τίποτε, αλλά πήγε κατ’ εύθεϊαν στό καμπινέ. Τή στιγμή πού ήρθε εδώ 
μοΰ φάνηκε παράξενος, αλλά μετά κατάλαβα δτι θά έπρόκειτο γιά κανένα εκκεντρικό 
καί δέν ξανάδωσα σημασία».

Οί αστυνομικοί ζήτησαν νά πάνε νά δουν τό καμπινέ καί ό καταστηματάρχης τούς 
συνώδεψε πρόθυμα μέχρις εκεί.

—  «Είναι πολύ παλιό τό κόλπο νά κρήβουν οί κακοποιοί τό δπλο μέσα στό καζα
νάκι τής τουαλέττας», είπε ό Φέλκερ. «Σάς πειράζει νά κοιτάξουμε μέσα;».

Ό ταβερνιάρης τράβηξε τά κάλυμμα από τό καζανάκι, άνασήκωσε τά μανίκια 
του καί βούτηξε τό χέρι του στό νερό. “Εψαξε το δοχείο γιά μερικά λεπτά καί μετά 
φώναξε : «Έδώ είναι».

Τράβηξε έξω ένα περίστροφο τών 32.
Οί αστυνομικοί ρωτούσαν γιά πολλήν ώρα τόν καταστηματάρχη, αλλά αυτός δέν 

μπορούσε νά τούς δώση καμμιά άλλη πληροφορία γιά τόν άνθρωπο μέ τό κίτρινο κου
στούμι. Δέν τόν είχε ποτέ του ξαναδή. Δέν τόν είχε προσέξει πολύ καί έτσι δέν ήταν 
σέ.θέσι νά τόν περιγράψη λεπτομερώς. Έν τούτοις, θυμήθηκε δτι ό άγνωστος ήταν 
Ιμ.80 ψηλός, ηλικίας 30 - 35 ετών, μέ μαύρα μαλλιά. Τό αυτοκίνητο, πού περίμενε 
έξω, δέν τό είχε άντιληφθή.

Οί αστυνομικοί έσπευσαν στά τμήμα μέ τό περίστροφο.
__«Ό δολοφόνος θά πρέπει νά είχε βγάλει τό σακκάκι του γιά νά μή φαίνων-

ται τά αίματα, πού είχε επάνω. ’Αλλά τώρα πώς νά τόν βρούμε ;».
Έπί τοΰ προκειμένου ή άνακάλυψις τού δράστου φαινόταν ακατόρθωτη.
Οί βαλλιστικές δοκιμές, πού έγιναν στό έγκληματολογικό εργαστήριο, έπιβε- 

βαίωσαν αμέσως, οτι απο το αυτομαιο αο ιο είχε πυροόοι,ηθη fj σφαίρα, Αίου σκοτωσε 
τόν Τζέν Κίλπατρικ. Τώρα ή αρχή γιά τήν άνακάλυψι τών ιχνών τοΰ κατόχου τού 
δπλου είχε γίνει.

Έν τώ μεταξύ, οί ειδικοί υπάλληλοι τοΰ FBI κατανάλωσαν μιά έβδομάδα άνα- 
κρίνοντες διάφορα άτομα στό Σικάγο, σχετικώς μέ τό ποιόν τοΰ ’Άγγελο Ίνσίζο. Τά 
ίχνη τους ώδηγοΰσαν στήν Σαίντ Λούϊς τοΰ Μισοΰρι καί εκεί χανόταν. ’Άλλες άκαρ
πες προσπάθειες, γιά περισσότερες πληροφορίες, Οδήγησαν τούς άνδρες τοΰ FBI στό 
Λάς ’Άντζελες καί τήν Ούάσιγκτων.

Πάνω από 2.000 άτομα είχαν έξετασθή καί καμμιά ουσιαστική μαρτυρία δέν 
προέκυπτεν εναντίον τού ’Άγγελο Ίνσίζο, πού θά τόν άποδείκνυε ώς δολοφόνον τοΰ 
αντιπάλου του.

Κατόπιν οί υπάλληλοι τοΰ FBI έστρεψαν τήν προσοχή τους στό συνεργάτη τοΰ
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Ινσιςο  ̂ Ραλφ Πόλκ. Ό τελευταίος δέν έμενεν άπό πολύ καιρό στό Σικάγο. Είχεν 
ερϋει απο το Ντητρόϊτ. ’Έτσι, οί έρευνες κατευθύνθησαν προς τήν Μίσιγκαν Σίτυ.
Τ υ^αστυνομος ’Αρνολντ δέν ήταν ικανοποιημένος από τις απαντήσεις, πού 

„ 51 ,απ,° τον Γουΐλλιαμ Τρίπλετ, καί έζήτησε τή συνδρομή τοΰ αστυνόμου 
πΡ0^αμένου τής υπηρεσίας έξιχνιάσεως ανθρωποκτονιών τοΰ

Ό τελευταίος άνέθεσε στον ύπαστυνόμο Ράλφ ’Όμπερλε νά συνδράμη τον συνά- 
οεΛφο του Αρνολντ στις αναζητήσεις του. Οί δύο αστυνομικοί άνέκριναν μαζί τον 
1 ουι'λλιοψ, Τριπλετ, άλλα καί πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Οί εβδομάδες περνούσαν. Τελικά, οί υπάλληλοι τοΰ FBI πληροφορήθηκαν, δτι δ 
I αλφ Πολκ συνδεόταν μέ ένα άτομο όνόματι Ντάνα Νάς, πού έμενε στό Ντητρόϊτ.

ωτησαν τότε τον υπαστυνόμο ’ Αρνολντ, αν υπήρχε τίποτε εις βάρος τοΰ Νάς.
, «Βεβαίως», άπάνησε δ ύπαστυνόμος. «Είχε σταλή στις φυλακές Τζάκσον μέ 

την κατηγορία πλαστογραφίας, αλλά τοΰ δόθηκε χάρις καί άφέθη ελεύθερος. 'Έπεσε, 
όμως, πάλι σε υποτροπή καί εστάλη ξανά στις φυλακές, τής Τζάκσον πριν άπό μερικές 
ήμερες, στις 11 Δεκεμβρίου». ρ Κ ’

—  «Στις 20 ’Οκτωβρίου ήταν ελεύθερος ;».
— «Μάλιστα».

«Μπορείτε νά μάθετε αν τότε βρισκόταν στό Σικάγο ;».
— «Νομίζω. Θά προσπαθήσω».
Ομαλότερος τρόπος, πού διάλεξε ό "Αρνολντ ήταν νά έξετάση τούς φίλους καί 

συγγενείς τοΰ Ντανα Νάς. Πρώτα, δμως, ζήτησε άπό τήν ασφάλεια νά μάθν> δλη τήν 
βιογραφία τοΰ καταδίκου. ‘ r  '

Ενωρίς, τήν άλλη μέρα, τά στοιχεία είχαν συγκεντρωθή καί διαβιβάσθηκαν 
στον Αρνολντ. Ο φακελλος ήταν ογκώδης καί υπήρχαν μερικά στοιχεία, πού ένδιέ- 
φερον τον υπαστυνομο Αρνολντ από άλλης πλευράς. Τώρα, δμως, τόν ένδιέφερε μόνο 
ενα. Και to στοιχείο αυτό ήταν ένας λαμπερός φάρος μέσα στην πυκνή ομίχλη.

Ο 1 ουιλλιαμ Τριπλετ ήταν ανεψιός τοΰ Ντάνα Νάς !
_ Ή  μελέτη τοΰ φακέλλου τοΰ Νάς άπό τόν "Αρνολντ καί τόν ’Όμπερλε έπιβε- 

οαιω-σε τις υποψίες τους.
Ό Γουΐλλιαμ Τρίπλετ βρισκόταν στό Σικάγο τή μέρα πού δολοφονήθηκε δ Κίλ- 

πατρικ. Ο θειος του Τριπλετ, Ντάνα Νάς, ήταν ένας πρώην κατάδικος. Ό Ντάνα 
είχε κάποτε συνέταιρο του τόν Ράλφ Πόλκ, ό οποίος εγκαταστάθηκε στό Σικάγο καί 
εγινε ένας απο τους στενότερους συνεργάτες του. Ό Ίνσίζο είχεν άπειλήσει δημοσία 
τον Κιλπατρικ, και δ Κιλπατρικ οολοψνήθηκε. ^

κε/ί τ?ΰπλτ £ ε τ τώΡα ^  ™ <Π°ΐχΛ * °Σ ίδύ° ^ ‘^ ι κ ο ί  πήγαν πάλι στό

, — <<ΙΙ̂ ^ ε 0εϊο σας τόν Ντάνα Νάς. Ποιος άπό τούς δυό σαςσκότωσε τον Τζών Κίλπατρικ ;».
«Μα δέν θέλαμε νά τόν σκοτώσουμε, τόν κτυπήσαμε μόνο».

— «Θέλετε νά μάς πήτε πώς έγινε ;».
— «Μάλιστα, νά σάς πώ».
Ειδοποιήθηκαν αμέσως οί υπάλληλοι τοΰ FBI, οί δποίοι άνέκριναν τόν Γουΐλ

λιαμ Ιριπλετ επι πολλές ώρες. «Θέλω επί τέλους νά τά πώ δλα», είπε στό τέλος
Στις 29 Δεκεμβρίου ύπόγραψε τήν δμολογία - κατάθεσί του, πού ήταν 20 σελίδες
Αυτά πού άφηγηθηκε δ Γουΐλλια Γρίπλετ είχαν περίπου ώς έξής ·

. '9  θε9 ζ τ°υ ’ Ντάνα Νάς> τ0ν πλησίασε καί τοΰ ζήτησε νά λάβη μέρος στή δολο
φονία ενός εργατικού ηγέτου στό Σικάγο. Γιά τή δουλειά αυτή θά τοΰ έδινε 500 δ ο λ- 
Λ α ρ ι α. (J 1 ριπλετ Οεχθηκε.
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Οί δύο άνδρες πήγαν στδ Σικάγο τήν Τετάρτη 18 ’Οκτωβρίου μέ τήν πράσινη 
σεβρολέτ τοΰ Νάς. Στο δρόμο δ Νάς έκμυστηρεύθηκε στον Τρίπλετ ότι ή «δουλειά» 
γινόταν υπέρ τοΰ πρώην συνεργάτου του Ράλφ ΙΙόλκ. Ό Νάς τοΰ είπε ότι δ προϊστά
μενος τοΰ ΙΙόλκ, ’Άγγελο Ίνσίζο, ήταν εκείνος πού στην πραγματικότητα ήθελε νά 
ξεκάνη τόν Κίλπατρικ.

’Έφθασαν στο Σικάγο τδ απόγευμα τής Τετάρτης καί πήγαν στην περιοχή όπου 
είχε τδ γραφείο του δ Κίλπατρικ, απ’ όπου τον παρακολούθησαν μέχρι τδ σπίτι του. 
Τήν άλλη μέρα τον παρακολούθησαν μέχρι τδ γραφείο του καί μετά έπέστρεψαν 
πρδς τδ σπίτι του, μελετώντας τδ δρομολόγιο πού είχε ακολουθήσει τδ μελλοντικό θύ
μα τους.

Στις 8.30' τδ πρωί τής Παρασκευής, δ Τζ.ών Κίλπατρικ βγήκε άπό τδ σπίτι 
του. Αυτοί τδν παρακολούθησαν μέχρι τδ σημείο όπου ήθελε νά παρκάρη τδ αυτοκίνητό 
του. Ό Νάς έδωσε στόν Τρίπλετ ένα αυτόματο περίστροφο. Ό Τρίπλετ τδ πήρε καί 
πήγε στδ αυτοκίνητο τοΰ Κίλπατρικ, τοΰ πρότεινε τδ όπλο καί τδν διέταξε νά προ-
χωρΉ ·Ό Τρίπλετ, έκτελώντας πάντοτε τις οιαταγες τοΰ θειου του, ωόήγησε το θύμα 
στο στενό δρόμο, πού είναι πίσω άπό τήν 61η όδό, όπου καί σταμάτησε. Έκεΐ μπήκε 
μέσα στδ αυτοκίνητο καί δ Νάς, πήρε τδ όπλο άπό τδν ανεψιό του, καί πυροβόλησε τδν 
Κίλπατρικ στδ κεφάλι.

Ό Μπίλλ Τρίπλετ πήδησε έξω άπό τδ αυτοκίνητο καί δ Νάς έσκυψε καί πήρε 
τδ κλειδί τοΰ διακόπτου τοΰ αυτοκινήτου καί τδ πέταξε όσο μακρυά μπορούσε. Μετά 
μπήκαν στο δικό τους αυτοκίνητο καί έφυγαν. Στο δρόμο ο Νας εογαλε τις σφαΐρο-, 
άπδ τδ περίστροφο καί τις πέταξε, καθώς έτρεχαν. Σταμάτησαν^ σέ μιά ταβέρνα^ έπί 
τής λεωφόρου ’Άρτσερ, όπου δ Τρίπλετ ερριξε το οπλο μέσα στο καζανακι τοΰ απο
χωρητηρίου. Πήγαν σέ μια άλλη απόμερη τοποθεσία τής λεωφόρου Αρμίιαζ, ο̂ ιου 
κατατεμάχισαν τδ σακκάκι τοΰ Τρίπλετ, πού ήταν γεμάτο αίματα, καί τδ έρριξαν 
μέσα στή λεκάνη τοΰ αποχωρητηρίου. Ό Τρίπλετ φόρεσε άλλο σακκάκ,ι.^

Άπδ τδ ραδιόφωνο ακόυσαν τά νέα γιά τή δολοφονία καί γιά τά δύο κομμάτια 
τής δυναμίτιδος, πού βρέθηκαν κάτω άπδ τδ καπώ τής μηχανής τοΰ αυτοκινήτου. Ή 
είδη σι ς περί τής δυναμίτιδος εξαγρίωσε τδν Ντάνα Νάς, δ όποιος, άσφαλώς, αγνοούσε 
τήν Ανεπιτυχή απόπειρα άνατινάξεως τοΰ αυτοκινήτου τοΰ Τζών Κίλπατρικ. _

__«’Ά ν αυτό τδ πράγμα έπαιρνε φωτιά θά μάς σκότωνε κι’ εμάς», είπε ό Νάς.
«Τότε θά τούς κόστιζε ή υπόθεσές 8.000 δολλάρια, άντί γιά 500».

Ό Ντάνα Νάς κατευθύνθηκε προς βορράν, κάπου σε μια ταβέρνα, οπού, κατα 
πάσαν πιθανότητα, θά συναντούσε τδν Ράλφ Πόλκ, γιά νά είσπραξη τήν αμοιβή. Ό 
Τρίπλετ πήρε τδ αυτοκίνητο καί γύρισε στήν κρυψώνα τής Άρμιταζ Άβενιου, όπου τον
είδαν οί πράκτορες τής FBI. ; ,.

Ό Νάς επέστρεψεν άργότερα καί τοΰ δήλωσε ότι δεν πήρε χρήματα, ϋ ί ο υ ο χ ν -  
δρες έπέστρεψαν στδ Ντητρόϊτ τήν ίδια νύκτα γιατί φαβόταν νά μείνουν στδ Σικάγο.

* Ή δοθεϊσα κατάθεσις, πού μαζί μέ δύο άλλες αναφορές περιελάμβανε 2.000 σε
λίδες, άπεστάλη στόν Διευθυντή Έντγκαρ Χοΰβερ, στήν Ουάσιγκτων.^ Ό Διευθυντής 
τοΰ FBI τή μελέτησε, σημείωσε τά σπουδαιότερα σημεία καί έκαμε μιά περιληψι άπο 
180 σελίδες, ή δποία, έν συνεχεία, ένεχειρίσθη στδ Γενικό Εισαγγελέα^Ρ. Κέννεντυ.

Ό Γενικός Είσαγγελεύς τήν μελέτησε άπδ νομικής πλευράς.^Σέ σύσκεψι του με 
τδν Διευθυντή Χοΰβερ αποφάσισαν άπδ κοινού όπως τήν περαιτέρω διεξαγωγή τής ύπο- 
θέσεως άναλάβη ή τοπική άστυνομία τοΰ Σικάγου.

Αντίγραφα τής αναφοράς τοΰ Χοΰβερ άπεστάλησαν στόν Εισαγγελέα τοΰ ^ ι-  
κάγου Ντάνιελ Γουώρντ καί στδ γραφείο τοΰ FBI τοΰ Σικάγου. Ό Είσαγγελεύς άνε- 
θεσε στήν άστυνομία τοΰ Σικάγου, η οποία άρχισε άμέσως τις προσπάθειές της, για  
νά άποδείξη τήν άλήθεια τής δμολογίας.
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Εν τψ μεταξύ, υπάλληλοι τοΰ FBI πήγαν στό σπίτι, πού ήταν επί τής λεωφόρου 
Άρμιταζ, έσκαψαν τήν υπόνομο καί βρήκαν τις λουρίδες από τό κίτρινο σακκάκι.

Ο βοηθός τοΰ Είσαγγελέως τοΰ Σικάγου, Μπένζαμιν Μάκοφ, πήγε στό Ντητρόϊτ 
καί ανεκρινε τόν Τρίπλετ. Ό κρατούμενος δεχόταν να μεταφερθή στό Σικάγο νά 
δικασθίή.

—  «Τώρα αισθάνομαι ξελαφρωμένος για πρώτη φορά από τότε πού συνέβη. Τώ
ρα μπορώ νά κοιμηθώ».

Εν συνεχεία ό Μάκοφ πήγε στις φυλακές τής Τζάκσον, όπου άνέκρινε καί τόν 
άλλο ύποπτο. Ό Ντάνα' Νάς παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στό Σικάγι στις 20 ’Οκτω
βρίου προς έπίσκεψι τοΰ Ράλφ Πόλκ, άλλ’ άρνήθηκε τά όσα κατέθεσεν ό ανεψιός του ] 
για τη οολοφονια. Ισχυρισθηκε οτι είχε πάει στο Σικάγο γιά νά είσπράξη κάτι χρή
ματα , πού τοΰ χρωστοΰσε ό Πόλκ.

Μετά άνακρίθηκε ό ΙΙόλκ στό Σικάγο, στις 22 Ίανουαρίου 1962, δ όποιος άρνή
θηκε ν άπαντήση στις ερωτήσεις τοΰ αντιπροσώπου τής Δικαιοσύνης, καί έπέμενεν 
ότι είναι αθώος, ότι δεν γνωρίζει τίποτε γιά το φόνο καί ότι δέν έχει καμμιά σχέσι 
μέ τή δολοφονία τοΰ Τζών Κίλπατρικ.

Εναντίον τοΰ Ράλφ Πόλκ δέν υποβλήθηκε μήνυσις κι’ έτσι άφέθ'η ελεύθερος.
Στις 25 Ίανουαρίου 1962 δ Γουΐλλιαμ Τρίπλετ προσήχθη ενώπιον τοΰ δικα- 

στοϋ ’Άρθουρ Κοσίνσκι, στό Ντητρόϊτ. Ό βοηθός τοΰ δημοσίου κατηγόρου ζήτησε τήν 
αναβολή τής δίκης, μέχρι τής έκδόσεως τού Ντάνα Νάς, καί γιά νά έπεξεργασθοΰν οι 
αρμόδιες αρχές μερικά νομικά σημεία, πού θά εξασφάλιζαν τήν επιστροφή τοΰ κρα
τουμένου στή Μίσιγκαν, όπου έπρεπε νά δικασθή μέ τήν κατηγορία διαπράξεως λη
στείας μετά φόνου. Ό δικαστής Κοσίνσκι αποδέχθηκε τήν πρότασι αυτή καί ό Τρίπλετ 
έπέστρεψε στό κελλί του γιά νά περιμένη τήν μελλοντική έκδίκασι τής ύποθέσεως.

Τό αναθεωρητικό δικαστήριο άπέρριψε έκκλησι τοΰ ’Άγγελο Ίνσίζο, ο όποιος 
στις 14 Δεκεμβρίου 1961 κλείστηκε στις Ομοσπονδιακές φυλακές τής Λιβενγουώρθ 
τοΰ Ινάνσας, καταδικασθείς εις 10 χρόνια κάθειρξι. Τώρα έκτίει τήν ποινή αυτή.

Ή υπόθεση τής δολοφονίας τοΰ Τζών Κίλπατρικ από τόν Ντάνα Νάς καί τόν 
Γουΐλλιαμ Τρίπλετ είναι ή μόνη ύπόθεσις άνθρωποκτονίας, πού είχε διαλευκανθή στό 
Σικάγο κατά τά είκοσι τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα μέ τούς νόμους τών Ηνωμένων Πολιτειών, ό Γουΐλλιαμ Τρίπλετ καί ό 
Ντάνα Νάς θά θεωρούνται αθώοι μέχρις ότου άποδειχθή ή ένοχή τους από τό δικα
στήριο.

Μ ετάφρασις Α. ΒΟΓ1ΑΤΖΗ

Σ η· μ.: Ή δημοσίευσις εγένετο προ τής τελικής εκδικάσεως τής ύποθέσεως.

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

-
Τά « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α »  σ ά ς  |

π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  έ 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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*  ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
*  ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΕΡΟΑΙΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,ΚΑΙ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑν-ΚΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

Τ τοΰμε τό τιμημένο Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έχομε ύποχρέωσι νά φρον- 
0  ΙΎΑΨΑΜΕ κι άλλοτε, τό επαναλαμβάνομε καί σήμερα: 'Όλοι όσοι ύπηρε- 

τίσωμε νά συνεχισθή ή ώς τώρα λαμπρή πορεία του μέσα στήν ελληνική κοινωνία. 
'Όλες μας οί προσπάθειες πρέπει νά κατατείνουν σ’ ένα καί μόνον σκοπό: Μέρα μέ 
την μέρα νά αύξάνη ή αγάπη καί ή εμπιστοσύνη τοΰ Κοινού γιά την 'Γπηρεσία μας. 
Μέρα μέ την μέρα νά βρισκόμαστε όλο καί πιο κοντά στον πολίτη, πρόθυμοι νά τόν 
εξυπηρετήσομε, νά τόν συνόράμωμε, νά τόν κάνωμε νά μάς βλέπη σάν φίλους ειλικρι
νείς. Μέρα μέ τήν μέρα, μέ την συμπεριφορά μας καί τις πράξεις μας, νά τόν κάνω
με νά έρθη πιο κοντά σέ μάς.

Γιά νά γίνη όμως αυτό, πού δεν είναι καθόλου δύσκολο, πρέπει όλοι μας νά 
ανασκουμπωθούμε καί, άνασυντάσσοντας τό έμψυχο δυναμικά πού διαθέτομε, νά προσ
θέτουμε καθημερινά ένα λιθαράκι στο τρανό οικοδόμημα πού λέγεται ’Αστυνομία Πό
λεων καί τό όποιον γιά νά φθάση έκεΐ πού σήμερα βρίσκεται χρειάσθηκαν καί θυ
σίες καί προσφορά αίματος στά ιδανικά πού υπηρετούμε.

'Οπωσδήποτε κατέχομε σήμερα μιά ζηλευτή θέσι μέσα στον ελληνικό χώρο, κι’ 
άς μή θεωρηθή αυτό σάν περιαυτολογία. Είναι διαπίστωσις αντικειμενική απ’ ανθρώ
πους οί όποιοι είναι σέ θέσι καί ξέρουν νά κρίνουν. Καί νοιώθουμε ιδιαίτερη ίκανο- 
ποίησι γ ι’ αυτό, αλλά αισθανόμαστε παράλληλα τις τρανές μας υποχρεώσεις απέναν
τι στό κοινωνικό σύνολο. Θά πρέπει νά ξέρουμε, καί ποτέ νά μή τό ξεχνάμε, ότι 
σέρνομε μαζί μας μιά βαρειά κληρονομιά πού μάς άφησαν οί προκάτοχοί μας, εκεί
νοι πού έδημιούργησαν τόν τόσον ωραίο καί επιτυχημένο θεσμό τής ’Αστυνομίας Πό- 
λ

τυχωμε
βλέψεις εκείνων, πού πρώτοι πήραν στά χέρια τους τήν αστυνομική σκυτάλη., θά πρέ
πει'καθημερινά νά βελτιώνουμε τις θέσεις μας, νά οπλιζόμαστε μέ νέα εφόδια, νά 
πλουτίζωμε γενικά τις γνώσεις μας. Μόνον έτσι θά είμαστε σέ θέσι νά σταθούμε στό 
8ψος πού απαιτούν οί σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Μόνον έτσι θά μπορέσωμε νά 
προχωρήσωμε σταθερα στον δρόμο τής. επιτυχίας 
βεια θά ύύώνεται μέρα μέ τήν μέρα πιο επιβλητιυψω
κοδόμημα ’Αστυνομία

Μόνον έτσι μέ μαθηματική άκρί- 
ικό, πιό ελκυστικό, πιο γερό τό οί-
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. Εμπρός λοιπόν ας ριχθοΰμε όλοι με μια ψυχή στον ώραΐο στίβο τών ιδανικών 
'-ήΐ Αστυνομίας Πόλεων. Είναι άπαίτησις τοΰ Χθες, τοΰ Σήμερα, τοΰ Αΰριον τής ’Α
στυνομίας. Είναι προσταγή μιας λαμπρής ιστορίας 46 χρόνων.

Κεντρον Έ πιμορφώ σσω ς  
’Α στυνομ ικώ ν τώ ν υπηρεσιών 
τοΰ Ά ερολιμένος ’Ελληνικού 
καί Λ ιμένος Πειραιώς

Λ  1ΤΕΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ κάναμε πηγαίνοντας τό πρωί τής 15-10-68 στήν Πάν-
τειο Σχολή, προκειμένου νά παρακολουθήσουμε τήν εναρξι μαθημάτων τοΰ Κέν

τρου Επιμορφώσεως Αστυνομικών τών Υπηρεσιών Άερολιμένος καί Αιμένος Πει
ραιώς. Ο Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Σακελλαρίου, θέλοντας νά τονίση 
ιδιαίτερα τήν σημασία πού αποδίδει στήν λειτουργία παρομοίων Σεμιναρίων, έκήρυ- 
ίςεν αυτοπροσώπως τήν εναρξι. Ετσι στις 9.15 τής 15-10-68, παρουσία τοΰ Α) ν- 
^°ΰ τήξ ϊπηρεσίας Αλλοδαπών, Αστυν. Δ) ντοΰ Α/ %. Γαλανοπούλου, τοΰ Δ) ντοΰ 
Αστυνομίας Αθηνών, Αστυν. Δ) ντοΰ Α κ. Τσιούγκου, τοΰ Δ) ντοΰ τοΰ ώς άνω Κέν

τρου Επιμορφώσεως, ’Αστυν. Δ) ντοΰ Β ’ κ. Δασκαλοπούλου, τών ’Αστυνόμων κ.κ. 
IIαπαχριστού, Ντόντου, Ραυτοπούλου, Κοντογιάννη κ.ά., άφοΰ κατ’ αρχήν ό κ. Δα- 
σκαλοπουλος άνέφερε σχετικώς στον κ. Αρχηγό, τον παρεκάλεσεν εν συνεχεία νά 
κηρύξη τήν εναρξι τών μαθημάτων. Πράγματι ο κ. ’Αρχηγός, άφοΰ ηύχαρίστησε 
για τήν θερμή υποδοχή, συνέχαρη τόν κ. Δασκαλόπουλο για τήν αρτιότητα τοΰ Κέν
τρου Επιμορφώσεως καί εν συνεχεία, απευθυνόμενος προς τούς αστυνομικούς - μα- 
θητάς τοΰ Κέντρου - είπε τα εξής:
«Κύριοι,

Είμαι πραγματικώς ευτυχής, διότι μου Οίοεται ή ευκαιρία δπως κηρύξω τήν 
εναρςιν τής λειτουργίας τοΰ Σεμιναρίου Επιμορφώσεως τών Υπηρεσιών ’Αλλο
δαπών.

Έθεώρησα καθήκον μου δπως παραστώ κατά τήν εναρξιν τών μαθημάτων, διό
τι επιθυμώ νά υπογραμμίσω διά τής παρουσίας μου τήν εξαιρετικήν σημασίαν τήν 
οποίαν αποδίδω εις τήν έπιμόρφωσιν τών ’Αστυνομικών. Έπιμόρφωσιν πέραν τής διά 
τών παραγωγικών Σχολών άποκτωμένης βασικής, άλλα καί εκτεταμένης μορφώ- 
σεως.

Ή ’Αστυνομία Πόλεων, ή Οποία από τής πρώτης στιγμής, τής Επαναστάσε
ι ς  τήζ 21ης Απριλίου εσταθη οημιουργικώς παρά τό πλευράν τών πρωτεργατών 
της, επιθυμεί δπως συμπαρίσταται οι’ όλων της τών δυνάμεων καί εις τήν Ε θνι
κήν Κυβέρνησιν, πρός έπίτευξιν τών ωραίων καί υψηλών εθνικών καί κοινωνικών 
στόχων της.

'Η λειτουργία τοΰ σήμερον πραγματοποιοΰντος εναρξιν τών έργασιών του σεμι
ναρίου αποτελεί εκφρασιν τής ζωηράς επιθυμίας καί πρός ετι περαιτέρω άνύψωσιν 
τής ήδη υψηλής στάθμης άποδόσεως τών ’Αστυνομικών καί δι’ αύτών τοΰ Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς θεμελιώδους πολιτειακού θεσμού.

Ή προαναφερθεϊσα δέ επιθυμία είναι καρπός τής πλήρους, από μέρους ήμών, 
συνειδητοποιήσεις τής αξίας τοΰ κηρύγματος τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ περί τής άδι- 
ρήτου ανάγκης έκσυγχρονισμοΰ τής διοικήσεως καί δραστηριοποιήσεις αυτής επί 
τή βάσει τών δεδομένων τής πείρας, έλληνικής καί ξένης καί τών ύψηλοτέρων κα- 
τακτήσεων τής Διοικητικής Επιστήμης επί διεθνοΰς πεδίου.

Ή τοιαύτη δραστηριοποίησις στόχον εχει τήν εύρυθμοτέραν καί άποδοτικωτέ- 
ραν λειτουργίαν τής Κρατικής μηχανής. Τελικόν δέ σκοπόν τήν δημιουργίαν συνθη
κών άρτιωτέρας εξυπηρετήσεις τών νομίμων καί υγιών συμφερόντων τών πολιτών,
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δημιουργικής άναπτύξεως τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πολιτιστικής ανελίξεως τοϋ 
τόπου καί ευημερίας τοΰ Λαοΰ.

Ή 'Αστυνομία Πόλεων δέν άρκεΐται εις το γεγονός δτι από τής πρώτης στιγμής 
τής Έπαναστάσεως εύρέθη εις την πρωτοπορίαν των Κρατικών 'Υπηρεσιών, αι δποϊαι 
ενεστερνίσθησαν τό πνεύμα της, άλλ’ επιθυμεί όπως, μετά συνέπειας, άκολουθή εις 
τό διηνεκές την Εθνικήν καί αναδημιουργικήν πορείαν την οποίαν αυτή έχάραξεν.

Εις τά πλαίσια τής προαναφερθείσης δημιουργικής πορείας είναι τοποθετημένη 
ή προσπάθεια Τουριστικής άναπτύξεως τής Χώρας.

Μεταξύ των θεμελιωδών παραγόντων Τουριστικής άναπτύξεως τής Χώρας, εί
ναι ή επιβλητική παρουσία προ τών οφθαλμών τών επισκεπτών της,  ̂ τοΰ Κράτους, 
ώς Κράτους άρτίως ώργανωμένου, λειτουργοϋντος ύποδειγματικώς καί άποπνέοντος, 
διά τών ενεργειών τών φορέων του, υψηλόν πολιτισμόν.

Αι ύπηρεσίαι ’Αλλοδαπών έχουν τό επαχθές προνόμιον νά ύποδέχωνται πρώται 
εξ δλων τών Κρατικών Υπηρεσιών  τούς ξένους μας, εις τάς εισόδους τής  ̂Χώρας. 
Μεγίστη ή έξ αύτοΰ τοΰ προνομίου άπορρέουσα ευθύνη, διά τοΰτο δέ καί τό άπεκαλέ- 
σαμεν έπαχθές.

”Αν είναι αληθές τό, υπό τοΰ αειμνήστου ίδρυτοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
πρώτου Άρχηγοΰ της Σερ Φρειδερίκου Χαλίντεϋ, λεχθέν, κατά τό όποιον «δ καθρέ- 
πτης τοΰ πολιτισμού μιας χώρας είναι ή Αστυνομία της», τότε είναι εξ ίσου ακριβές

<0 Άρνηγός τη ς ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Βασ. Σακελλαρίου, όμιλών προς τούς μαθητάς τοϋ 
Κέντρου Έπιμοροώσεως τών Άστυνομ. 'Υπηρεσιών Άερολιμενος καί Λιμενος Πειραιώς 
Εκατέρωθεν διακρίνονται οι Αστυν. Δ) νταί Α' κ. κ. Θερ. Γαλανοπουλος καί, Κων. I σιουγκος.
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οτξ  ̂ κ(χθρέπτης τοϋ πολιτισμού μιας Αστυνομίας είναι αί 'Γπηρεσίαι αύτής αί δ- 
/.οϊαι πρωται έρχονται εις επαφήν μετά των ξένων. Προεχόντως δηλαδή αί Ύπηρε- 
σιαι̂  Ελέγχου Διαβατηρίων, αί όποϊαι παρέχουν εις τούς ξένους τήν πρώτην καί δι’ 
αυτό πλέον βαρύνουσαν έντύπωσιν περί τοΰ Ελληνικού Κράτους.

Αλλ έτι̂  πλέον αι Ιπηρεσιαι Αλλοδαπών, έν τψσυνόλψ των, είναι έκεΐναι αί 
οποΐαι, περισσότερον όλωντών άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, έρχονται εις επαφήν με
τά των ξένων καί κατά τήν εις τήν Χώραν παραμονήν των' είναι κατά συνέπειαν, 
οια ι,ούς έπισκέπτας τής Χώρας μας τό Α καί τό Ω των έντυπώσεών των περί τοϋ 
Ελληνικού Κράτους. Εκ τής συμπεριφοράς τών οργάνου των έξαρτάται ή γνώμη 

τών Ίουριστών περί τής Ελληνικής Κρατικής Μηχανής.
Εν όψει τών προλεχθέντων, τεραστία εμφανίζεται καί είναι ή ευθύνη στελεχών 

και κατωτέρων Οργάνων τών Υπηρεσιών ’Αλλοδαπών έναντι τής Εθνικής Κυβερ- 
νησεως και τοΰ Ελληνικού Λαού. Εύχομαι δέ καί ελπίζω δτι ή συνείδησις τής έν 
λόγψ ευθύνης σάς συνέχει όλους βαθέως. Επιθυμώ δέ δπως καθοδηγή τάς ύπηρε- 
σιακας ενεργείας σας και τήν εν γενει έναντι τών επισκεπτών τής Χώρας μας συμ
περιφοράν σας.

Δ ν̂ κρίνω άσκοπον όπως, επ ευκαιρία, έπισημάνω τήν ανάγκην ύπάρξεως Αρ
μονικής συνεργασίας σας μετά τών υπαλλήλων τών λοιπών Κρατικών Υπηρεσιών, 
αί όποϊαι αναπτύσσουν τήν υπηρεσιακήν των δραστηριότητα εις τούς αυτούς μεθ’ υ
μών χώρους, εις τούς λιμένας καί τούς αερολιμένας τής Χώρας.

Επιθυμώ, δπως σείς, οί ̂ ’Αστυνομικοί, διά τής υπηρεσιακής, αλλά καί τής κοι
νωνικής συμπεριφοράς σας, δημιούργησε τό κατάλληλον κλίμα πρός γόνιμον άνά- 
πτυξιν τής προαναφερθείσης συνεργασίας.

Δύο είναι οί λόγοι οί καθιστώντες έπιτακτικώς άναγκαίαν τήν περί ής ό λόγος 
συνεργασίαν.

Πρώτον:^ ή συντονισμένη, εύρυθμος, ταχεία καί αποδοτική λειτουργία τοΰ μη
χανισμού υποδοχής καί υπηρεσιακής έξυπηρετήσεως τών ξένων μας καί

Δεύτερον: η εμπέδωσις είς αυτούς τής πεποιθήσεως δτι έπεσκέφθησαν χώραν 
εις τήν οποίαν ή Κρατική μηχανή λειτουργεί κατά τρόπον υπεύθυνον, ύποδειγματι- 
κόν, πολιτισμένον καί ύπηρετοΟντα, έπιτυχώς, τούς σκοπούς μιάς άρτίως ώργανωμέ- 
νης καί εύνομουμένης Πολιτείας.

Επωφελούμενος τής ευκαιρίας επιθυμώ νά καταπατήσω σαωή τήν άπαίτησίν 
μου, δπως όλοι, έν γενει, οί άνήκοντες εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είς 
πάσαν επαφήν των ̂  υπηρεσιακήν ή απλώς κοινωνικήν, μεθ’ υπαλλήλων ετέρων 
Κρατικών ^Ιπηρεσιών, σπεύδουν πρώτοι νά δημιουργούν τάς προϋποθέσεις έκείνας 
αι οποΐαι ^χουν ως αναγκαϊον παρακολούθημα την αρμονικήν καί προαγωγικήν τών 
συμφερόντων Κράτους καί Λαού συνεργασίαν.

’Αντίθετος συμπεριφορά κρίνεται απαράδεκτος, θά θεωρηθή δέ έγκλημα στρε- 
φόμενον κατά τοϋ Σώματος καί θά άντιμετωπισθή άναλόγως.

Επιθυμώ νά καταστή συνείδησις όλων τών Αστυνομικών, ή ανάγκη δπως δχι 
μονον απέχωμεν πασης εκδηλωσεως δυναμενης — κατά τήν διάρκειαν συνεργασίας 
μας μετ’ άλλων Κρατικών Υπηρεσιών —  νά γίνη πρόξενος δυσχερειών ή προβλη
μάτων διά τήν Εθνικήν Ινυβέρνησιν, άλλ’ έτι περαιτέρω δτι όφείλομεν διά θετικών 
ενεργειών καί καταλλήλων χειρισμών μας νά συμβάλωμεν είς τήν έπίλυσιν-τυχόν 
προβλημάτων καί την έκτόνωσιν τής οξύτητας εις ήν ήθελεν κατατείνει ένδεχομένως 
άστοχος συμπεριφορά τρίτου τινός.

Περαίνων, εύχομαι δπως έπωφεληθήτε, είς τον μεγαλύτερον δυνατόν βαθμόν, τής 
διδομένης εις υμάς ευκαιρίας δπως παρακολουθήσητε τάς διαλέξεις εγκύρων ομι
λητών.
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Προς τοΰτο άπαιτεΐται άνελλιπής φοίτησις, άπόλυτος προσηλωσις, απερίσπα
στος προσοχή πατά τόν χρόνον των διαλέξεων, άναπτυξις δημιουργικής αμιλλη,^καί 
τέλος φιλότιμος προσπάθεα μεταφοράς τής άναπτυχθεισης θεωρίας εις την καθ ή- 
μέραν υπηρεσιακήν πράξιν».

Τόν λόγον τοΰ κ. Άρχηγοΰ Ικάλυψαν τά ζωηρά χειροκροτήματα των παρευρισκο- 
μένων. Μετά ό κ. ’Αρχηγός, οι κ.κ. Δ) νταί, οί κ.κ. ’Αστυνόμοι και οι μαθηταί τοΰ 
Κέντρου έφωτογραφήθησαν άναμνηστικώς. Το Κεντρον Επιμορφιοσεως,. τοΰ όποιου 
τά μαθήματα γίνονται στήν αίθουσα Συνεδρίων τής Παντείου Σχολής, θα λειτουρ- 
γήση μέχρι τής 11ης Νοεμβρίου.

Ό συντάκτης αυτής τής στήλης, αισθάνεται τήν ανάγκη νά συστήση σ' όλους 
τούς αστυνομικούς άναγνώσταςόπως διαβάσουν μέ προσοχή τον λόγο τοΰ κ. Αρχη- 
γοΰ. ’Ά ν  όλοι μας έναρμονίσωμε τις ένέργειές μας μέ το πνεΰμα των όσων δ κ. ’Αρ
χηγός ύποδεικνύει, άς είμαστε βέβαιοι ότι βαδίζομε ασφαλώς τον δρόμο τής έπιτυ- 
χίας. Καί, όπως στήν αρχή σημειώσαμε, έχομε όλοι ιερή ύποχρέωσι νά^συμβάλλωμεν 
μέ όλες μας τίς δυνάμεις στήν προκοπή καί τήν άνέλιξι τοΰ ώραίου πράγματι θεσμού 
τοΰ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

I. Ρ Α ΪΚ Ο Σ

Ό κ. Άρ'/ηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων έν μέσω ’Αξιωματικών τοΰ Σώματος καί μαθςτών 
τοΰ Κέντρου Έπιμορφώσεως ’Αστυνομικών.
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Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

1
Αλήθεια ! Ποσο θα ’θελα νά έρχόταν 

την ώρα. αύτή μπροστά μου ή ιστορία 
και νά ξεδίπλωνα μέ τ ’ αλαφρό της χέρι 
των περασμένων τις σελίδες !

3
Τι θα ’βλεπα, Θεέ μου, νά προβάλη, 
μεσ το μισοφωτο των περασμένων. 
Πόσες δαφνοστεφές ημέρες, πόσα κάλη 
θά ξαναγύριζαν καί πάλι!

5
Πάνω στο κάστρο, μέσα στην πόλη 
του Κασσανδρου, μυριάδες τριγυρίζουν 
πολεμιστές. Τη θάλασσα γεμίζουν 
της βασιλεύουσας οί στόλοι.

7
Στους πύργους, στις έπάλξεις των φρου- 
θούρια έγερτήρια σαλπίζουν [ρίων
οί βουκινάτορες κ ι’ οί σαλπιγκτές 
κι’ οί Σλαΰοι άφρίζουν.

9
Ύγρη φωτιά τό θάνατο σκορπάει.
Των Άρχαγγέλλων βάφεται ή πύλη 
μέ μαύρο αΐμα καί ματωμένο 
σβύνει τό δείλι.

11

Ούράνιο φως απλώνεται στην πόλη 
Μέσα στο σκιόφωτο άγια ή μορφή προ
τού άποστόλου των ’Εθνών [λάλλει 
κι’ αστράφτει δλη.

13
Θεσσαλονίκη, πόλη δοξασμένη, 
δ προμαχώνας είσαι τής πατρίδα 
βράχος άλύγιστος κ ι’ αιώνια δόξα 
σέ περιμένει.

2

Ώ ! Δέ θά δίσταζα καθόλου.
Θά τής ζητούσα νά γυρίση 
μια απ τις τρισένδοξες σελίδες τών αιώνων 
πού δλη φώς καί μεγαλείο ανήκει 
στην πολυθρύλητη Θεσσαλονίκη.

4
Στοΰ φεγγαριού τ ’άργυροφώς, τις νύχτες, 
την ωρα πού 6 Αυγερινός προβάλλει, 
κέρινων μορφών μιά λιτανεία 
τον ορθρο ψάλλει.

6

’Αρχοντικά περίφανα, τών Αυγουστων πα-
[λάτια,

πολύστηλες βασιλικές, κωδωνοστάσια, 
τρούλοι, σταυροί κ ι’ άγια εικονοστάσια 
θαμπώνουνε τά μάτια.

8
Ψηλά στο έπταπύργιο όρμοΰνε 
ττυκνα τα στκρτ] των βαρβάρων 
Σλαΰοι, Φράγκοι, Σαρακινοί 
κι’ Άγαρινοί.

10
Μοκρυα, απόκοσμες χτυπούν καμπάνες 
εσπερινούς. Σαλεύει δ νοΰς 
σαν ξεδιπλώνει στά μοναστήρια 
τόσα μυστήρια.

12
Στο σύθαμπο, ούράνιος καβαλλάρης 
καλπάζει στις επάλξεις του φρουρίου 
δ μυροβλήτης μ’ άστραπόβροντο στο χέρι. 
Ποιος δεν τον ξέρει;

14
Βαρβαρικές φυλές κ ι’ αν σέ ποθούνε, 
απορθητη θά μένης στούς αιώνες.
Οι δόξες σου στο ιερό τής Νίκης 
δωρικές κολώνες.

Γ. X. ΛΙΛΠΣ
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΡΙΝΟΥ
*************************************

'Υπό τού Ύπαστυνόμου Α' κ. ΚΩΝΣΤ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

« Ε κ ε ίν ο ι ο ΐ ο π ο ίο ι δεν ενθυμούνται, ζονν την φ υσ ικήν ζωήν 
τού  προσω ρινού κ α ι ε ίνα ι αν ίκανο ι δ ιά  μ ίαν γεννα ίαν εκκ ινηα ιν  
κ α ι μ ίαν προοπ τικήν μελλοντικήν. 'Π  μνήμη  τού παρελθόντος 
ε ίνα ι αναγκα ία  δ ιά  τον προσδ ιορ ισμόν τού παρόντος κα ι τον 
προσανατολ ισμ όν τον  μέλλοντος)).

Η ημερομηνία 20 ’Οκτωβρίου 1827 αποτελεί σταθμόν εις τήν σύγχρονον Έλλη- 
■».-» νίκην Ιστορίαν. Κατ’ αυτήν καί εντός τοΰ λιμένος τού Ναυαρίνου (Μεσσηνια- 
κης ΙΙύλου) συνήφθη μία των πλέον αποφασιστικών ναυμαχιών τής παγκοσμίου ναυ
τικής Ιστορίας. ’Αντίπαλοι υπήρξαν οί στόλοι τών τριών μεγάλων Δυνάμεων, Αγ
γλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας άφ’ ενός καί τής Τουρκίας, άφ έτερου, οστις περιελαμ- 
βανε καί τον Τυνησιακόν καί συνεπικουρεΐτο υπό τοΰ Αιγυπτιακού. Η ναυμαχία αυτή 
άπετέλεσε τ ή ν σ η μ α ν τ ι κ ω τ έ ρ α ν  έ ν έ ρ γ ε ι α ν , ο ι ε θ ν ο υ ς σ η - 
μ α σ ί α ς ,  δ ι ά  τ ή ν  έ π ι β ο λ ή ν  τ ο υ  π ε ρ ί  σ υ σ τ α  σ ε ω S ξ  
λ η ν ι κ ο ΰ  κ ρ ά τ ο υ ς  π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ  του Αονδινου (24) 6 - 6) 7) 18 7) 
ύπογραφέντος ύπό τών τριών Δυνάμεων δΓ οϋ προεβλεπετο και ή επιβολή ανακωχής

1 1 1  .  ,  . /«τ τ τ ι λ t »  r p _ . . ___Λ ι Λ  «ΓΛί \ η τ γ ιλ 'τγϊ*/ π λ λ Π1) ( ι ) Ω ί(—£ Τ Ο  Οί , Ι

νάμεων θά άνελάμβανον να εμποοισωσιν αυ,ας, ^  ---- 7  -----_ ,Γ, \
των. Σχετικαί πρός τούτο δδηγίαι διεβιβάσθησαν προς τους ναυάρχους, του Αγγλι- 
κοϋ στόλου Κόδριγκτων, του Γαλλικού Δεριγνύ και του Ρωσικού Χευοεν. Αι απο- 
φάσει- τών τριών Δυνάμεων είχον άνακοινωθή προς τον Ιμπραημ, αρχηγόν τω; 
έν Πελοποννήσω αιγυπτιακών στρατευμάτων,, δ οποίος ειχεν υποσχεθη οτι ο̂ στολος 
του δέν θά έξήρχετο τού λιμένος τοΰ Ναυαρίνου, ένθα εύρίσκετο συγκεντρωμένος U 
Ίμπραήμ όμως παρέβη τον λόγον του καί δτε ήμποδισθη υπο του Αγγλικού στολου 
νά έπιχειρήση έπιδρομάς από θαλάσσης διέταξε τον στρατόν^ ςηρας ^να προο^εις 
σφαγάς καί λεηλασίας έν Μεσσηνία. Λόγφ τών γεγονότων τούτων, οι τρεις ναύαρ
χοι άπεφάσισαν νά είσπλεύσωσιν είς τόν λιμένα το5 Ναυαρίνου ινα εξαναγκάσουν 
τόν μέν Αιγυπτιακόν στόλον νά έπαναπλεύση είς Αλεξάνδρειάν τον δε Τουρκικόν εις 
ΚωνΊπολιν. Ό στόλος τών τριών Δυνάμεων περιελάμβανε, (10) πλοία της γραμμής, 
(9) φρεγάτας καί (7) ελαφρά πλοία, ό δέ τών Τουρκοαιγυπτιων, (3) μεγαλα πλοία,

σνήμα ισχυρώς τεταμένου τόξου, κατειχετο υπο των π Λ α γ ι υ ο ο ^  ir -v  
,,Α- χαί =ν σγήματι ήμισελήνου παρατεταγμένων Τουρκικών και Αιγυπτιακών πλοί
ων’  Τούτου ενεκεν καί τής ύπάρξεως σειράς έπακτίων τουρκικών κανονοστασιων, οι 
εισερχόμενοι συμμαχικοί στόλοι,, έξετίθεντο είς μέγιστον κίνδυνον. Αβεβαιοτης εκρα- 
τει τήν κρίσιμον εκείνην στιγμήν καί δ κίνδυνος συρραςεως ήτο προφανής. Οι σύμ
μαχοι άπέφυγον πάσαν πρόκλησιν. Τά πλοία των ήγκυροβολησαν κατα τον καλυτε-
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ρον δυνατόν τρόπον. Τδ πρώτον έπεισόδιον έσημειώθη κατά τήν αγκυροβολιάν, δτε 
Αγγλικόν πλοΐον άπέστειλε λέμβον προς γειτνιάζον Αιγυπτιακόν διά νά ζητήση τήν 
μετατοπισιν του, προς διευκόλυνσιν της αγκυροβολιάς. Μία βολή τυφεκίου έρόίφθη 
τότε από του Αιγυπτιακού κατά της λέμβου, φονευθέντος έκ ταύτης ενός ’Ά γγλου  
οοκιμου. Το Αγγλικόν πλοΐον άντεπυροβόλησεν. Ό  Κόρδιγκτων, διά νά προλάβη 
την συγκρουσιν, άπέστειλε προς τον Αιγύπτιον ναύαρχον Μωχαμέτ Βέη τόν "Ελ- 
Ληνα πρωρεα αύτοΰ Μικέλην, ί'να καλέση αυτόν πρός τήρησιν ούδετερότητος. Πυρο- 
οολισμος ριφθείς εκ τής Αιγυπτιακής ναυαρχίόος Ιφόνευσε τόν Μικέλην. Συγχρόνως 
ΐ]νοιχ ι^πυρ και κατά τής Γαλλικής ναυαρχίδος. Τότε οΕ’Άγγλοι κατήρξαντο πυρός 
κατα των δυο ναυαρχίδων, τής Τουρκικής καί τής Αιγυπτιακής. ’Εντός ολίγων λε- 
πτων, ολοκληρος δ λιμήν κατεφλέγετο. Ό Ρωσικός στόλος είσήλθεν εις τόν λιμένα 
την ο μ.μ ώραν, οτε ό άγων έφθασεν εις την μεγίστην αύτοΰ μανίαν. Τά πλοία έβαλ- 
λον κατ ^άλληλων εκ τού σύνεγγυς. Εις τινα σημεία τά πλοία ήσαν τόσον Ιγγύ- άλ- 
ληλων, ώστε τα πληρώματα συνεπλέκοντο έκ τοΰ συστάδην. Εντός τοΰ λιμένος τοϋ 
Ναυαρινου συνετελεΐτο άγων καταστροφής. Τήν 5 μ.μ. ώραν ή ναυμαχία είχε λή- 
ςει ουσιαστικές και ο άγων είχε κριθή ύπέρ των συμμάχων. Ό Τουρκοαιγυπτιακός 
στολος ειχεν ολοσχερως καταστραφή. Ελάχιστα πλοία άπέμενον καί ταϋτα έγκατα- 
λελειμμενα. Εφονευθησαν 6.000 Τούρκοι καί Αιγύπτιοι καί 650 περίπου άνοοες 
των συμμάχων. Εκ των πλοίων των τριών συμμαχικών στόλων ούδέν κατεστράφη. 
λ Ιμπραημ, πληροφορηθεις τά τής φοβέρας έκείνης καταστροφής, έπέστοεώεν εις 
αυαρινον. Οι τρεις νικηται ναύαρχοι έδήλωσαν πρός αυτόν δτι δεν θά προσβάλωσι 

τα υπολειπόμενα πλοία, άνευ προκλήσεως, μετά τοϋ Τούρκου δέ ναυάρχου εκανόνι- 
άνακωΧήζ; Η συρ_ραξις τοΰ Ναυαρινου, προκληθεΐσα εξ εύτυχοΰς διά

2 0 10  1 ^  Τήν ξστορι* ^  εκείνην ήμέραν τής20 ΙΟΤδ.Τ συνετελχσθη έν Ναυαρινιρ το μοιραϊον γεγονός, έξ οΰ προήλθεν ή άνεξαρ-
ιη ,ια  της Ελλάδος. Ο πόλεμός εςολοθρεύσεως τόν όποιον είχαν Ιξαπολύσει ό Ίμ-
- Γ λΓ 6 Πελ- Τ νν? σ°" κα1 .δ Κιουτα'/Αί ^  τήν Στερεάν, κατά τοΰ έπαναστα- νημενου Ελληνικού λαού, ειχεν οριστικως άνατραπή διά τής νίκης τών συμμάχων
Ιν Ναοαρινφ. Η συγκινησις λαών τής Ευρώπης, διά τά συμβαίνοντα S  Έλ- 
,  ’ _ειχε'' άπνΧΨ ε ι· Τα πραγματα έλαβον τήν φυσικήν των διέξοδον, έστω καί
αν τούτο αντεκειτο εις τά δόγματα τής Τέρας Συμμαχίας. ’Έκτοτε ό ύπέρ άνεεαρ- 
τησια^ άγων, κατ ουσίαν, είχε κερδηθή Ποικίλαι Iγένοντο κατά καιρούς κρίσεις πε- 
Ρ* της, ®γ]1Χασ:αζ τηζ ναυμαχίας τοϋ Ναυαρινου. Πλέον άκριβής καί Αντικειμενική 
είναι η θεωρούσα ταυτην ως θ ρ ί α μ β ο ν  τών ιδεών τών φιλελευθέρων λαών καί ώς

s“ V δ°ξα-ΐων, τν  -τυραννι,κϋ~>ν καθεστώτων τής Ευρώπης καί τής Ανατο
λές. Το ο ικτυον των επίβουλων και των τεχνασμάτων τών ανακτοβουλίων τής Εδ- 
ρωπης  ̂ είχε πλέον διαρραγή" αι ζωτικαί πολιτικαί δυνάμεις τής γγιροια- ’Ππείοου 
αφυπνισθησαν. Η άπήχησις τής νίκης του Ναυρίνου υπήρξε διεθϊής Τό άποτέλε 
λεσμα της εθεωρηθη ώς νίκη τοΰ διεθνούς φιλελληνισμού, ό' όποιος π α ρ η κ ο λο ύθ ΐϊ 
συγκίνησιν τήν Ιν Έλλάδι κατάστασιν. Ό Λεμπρίίν έγραφε μέ ά θ Ζ  it" o t  iV  
σιν:«Το γ ε γ ο ν ο ς  τ ο ύ τ ο  τ ό  θ ε ω ρ ώ  κ α τ ό ρ θ ω μ α  τ ώ ν  λ α ώ ν  
•°, α λ,α λ α ϊ  V-° ς ε π ι τ η  ν ί κ η ,  ό I κ π ε μ π ό μ ε ν ο ς έ κ τ ο ΰ  
Α ι γ α ί ο υ ,  ε ί ν α ι  ' ίσ ω ς  δ π ρ ώ τ ο ς , τ ό ν δ π ο ϊ  ο ν μ ε τ ά "π ο λ 
λ ο υ ς  α ι ώ ν α ς  π ά ν τ ε ς  οί  λ α ο ί  έ δ έ ξ α ν τ ο  μ ε τ ά  σ υ μ π ά 
θ ε ι α ς  κ ο ι ν ή ς » .

Μετ άκρας άγαλλιάσεως καί ύπερμέτρου ένθουσιασμοΰ Ιδέχθησαν τό άπο-έ 
λεσμα τής ναυμαχίας ο! Απανταχού /Ελληνες. Μετ’ δλίγας ήμέρας ό Νικηταράς' 
εις ε™σ,-0λην προς τόν Κολοκοτρωνην έγραφε μεταξύ άλλων: «Ή π ρ ο σ φ ι λ ή ς  
η μ ώ ν  π α τ ρ ι ς Ε λ λ ά ς ,  ή τ ο σ α ΰ τ α δ ε ι ν ά  ύ π ο σ τ ά σ α ά - 
ν ε σ τ η  κ α ι  α ι  α φ ό ρ η τ ο ι  α ύ τ ή ς  β ά  σ α ν ο ί  π α ύ ο υ σ ι  π λ έ ο ν » .

, .  Ρ̂ εΛ ^ ε°ν £tViU °τ1’  ̂ ναυ^ Χ ία τοΰ Ναυαρινου μετέβαλε τήν δλην διεθνή
περί της Έλλαδος καταστασιν και ωδηγησεν εις Απροβλέπτους έως τότε έξελίξειο!
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Επάνω εις τά τεταραγμένα, εκ της δραματικής συγκρούσεως, νερά τοΰ όρμου τοΰ 
Ναυαρίνου οι τρεις ναύαρχοι των συμμαχικών στόλων υπέγραψαν την ελεθεριαν 
της Ελλάδος των άγωνιζομένων Ελλήνων καί φιλελλήνων.

Οΐ "Ελληνες ουδέποτε ήγνόησαν την μεγάλην αυτήν σημασίαν τής ναυμαχίας 
τοΰ Ναυαρίνου. Τήν ήμερομηνίαν 20) 10) 1827 θεωρούν ως σταθμόν καί σύμβολον 
τής συγχρόνου Ελληνικής Ιστορίας καί από μακροΰ χρόνου εκδηλώνουν κατ έτος 
τήν εύγνωμοσύνην των προς τούς ηρωικούς νεκρούς των τριών Δυνάμεων.^Ειναι ί
διον τοϋ “Ελληνος νά άποόίδη τιμάς πρός τούς υπέρ τοΰ ύψίστου^ιδανικού τής Ελευ
θερίας άγωνισαμένους. Μέ πάσαν επισημότητα τιμά ό Ελληνικός λαός τήν μνημην 
των ήοώων τοΰ Ναυαρίνου.

Αί έφετειναί εκδηλώσεις, επί τή 141η έπετείψ τής ιστορικής ναυμαχίας, ύπήρ- 
ξαν ιδιαιτέρως λαμπραί καί επίσημοι. Ή Νομαρχία Μεσσηνίας ώργάνωσε τάς σχε- 
τικάς εκδηλώσεις ο δέ Δήμος Πύλου άνέλαβε τήν Ικτέλεσιν τοΰ προγράμματος των. 
Ό εορτασμός ήτο διήμερος (19 καί 20) τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου) . Ή γραφική κωμό- 
πολις τής Πύλου έφιλοξένησε μέ υπερηφάνειαν τούς συμμετέχοντας^ εις τον διήμερον 
εορτασμόν. Ή συμμετοχή τοΰ Μεσσηνιακοΰ λαού ήτο καθολική. Αι αρχαι ,οΰ κρά
τους έδωσαν τό παρών διά τής αποστολής εκπροσώπων των. Εκπρόσωπος τοϋ Ά ν- 
τιβασιλέως, τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, άντιπροσωπεΐαι Ά ξ) κών 
των Ενόπλων Δυνάμεων καί των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί εκπρόσωποι των Πρεσ
βειών ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, άπετέλεσαν άντικείμενον ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
εις τό όλον έορταστικόν πρόγραμμα. Τήν πρώτην ήμέραν των εκδηλώσεων καί από 
3 - 5 μ.μ. εγένετο μετάβασις τών επισήμων καί τών αντιπροσωπειών εις τά σημεία, 
ένθα τά ηρώα τών πεσόντων καί κεχωρισμένως κατετέθησαν στέφανοι υπό τοΰ Δη-

■Ο ’Αστυνομικός Διευθυντές Α' κ. Βασ. Γιαννόπουλος, άπονέμων τον κεκανονισμένον χαι
ρετισμόν κατά τήν κατάθεσιν στεφάνου, προ τοϋ ήρωου τών τριών Ααυαρχων.
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[χάρχου της ιστορικής κωμοπολεως Πύλου κ. Ζωντανού καί των εκπροσώπων τών 
ιΡιων Πρεσβειών (στρατ-κών ακολούθων ΆΕ) κών) .

Το «αιώνια ή μνήμη..,» άπεδόθη μέ πάσαν επισημότητα καί οί τάφοι τών ε
πιφανών νεκρών εκαλυφθησαν διά μίαν είσέτι φοράν υπό στεφάνων εκ δάφνης τής 

εσσηνιακης γης. Την εσπεραν τής αυτής είς τό Δημαρχεΐον τής Πύλου, έδόθη δε- 
ςιωσις ;.ρος τιμήν των προσκεκλημένων επισήμων. Ό κ. Δήμαρχος μετά τού εκλε
κτού επιτελείου του (δημοτικών συμβούλων) καί τή έπιβλέψει τού Δ) ντοΰ τής Νο
μαρχίας Μεσσηνίας κ. Πλάτη προσέφερον πάσαν δυνατήν παροχήν πρός επιτυχίαν 
,ου προγράμματος τής πρώτης ημέρας. Ή έορταστική ατμόσφαιρα ήτο ανάλογος 
-η, σημασία, .ής επετείου. Η εξ Άξ) κών αντιπροσωπεία τής Αστυνομίας Πόλε- 
ΓοΓ, αΛπ°τελ.ου^ε,νγϊ εκ 'ων κ.κ. Αστυν) κοΰ Δ) ντοΰ Α' Βασ. Γιαννοπούλου, Άστυν) - 
κου Δ) ντου Β Αναστ. Ντουφεςή, Άστυν. Α' Άνδρ. Βέρα, Άστυν. Β' Γεωργ. 
Μπακογιαννη και του υ,.ογράφοντος, παρηκολούθησε δλας τάς εκδηλώσεις τής ή- 
μερα̂  και^εαμησε δεόντως τήν μνήμην τών ηρωικών νεκρών.
V  ,5  ήν ̂ επόμενην (20)10) έτελέσθη ή προβλεπομένη δοξολογία χοροστατοΰντος τού
Σεβασμιω.ατου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Είς ταύτην περέστησαν 
ο οκπροσωπος του Αντιοασιλέως Άντιπλοίαρχος κ. Βαφειάοης, ό Υπουργός Έμπορ. 
Ναυτιλίας κ. Χολεβας, ο Νομάρχης Μεσσηνίας κ. Κακούρης, δ Αρχηγός τού Β.Ν. 
Αντιναύαρχος κ Περβαινας, ο Υποστράτηγος Γ.Ε.Σ. κ. Χριστόπουλος, δ Στρ) κός Δ) -

ν-λσοί =Τηνΐαζ ? υνταγματώΓ ^ ς ,%· Βενετσάνος, δ Άνώτ. Δ) τής Χωρ) κής Πελοπόν
νησου Α.ντισυντ)ρχης κ. Τςαβαρας, αί Αρχαί τής κωμοπολεως Πύλου, αί αντι
πρόσωπε ιαι .ων Ας) κων των Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας
I ' r w T "  τρΐϋ>’' ? ρε?βεΐών *α1 λθ1πθ1 έπίαγί!AOt· Τιμάς άπέδωσαν Τμήματα 

,αναλοΥα εμοατηρια επαιάνισαν αί μουσικοί τού Β.Ν. καί τού Δήαου 
Πυλου. Το πρόγραμμα τής δοξολογίας έξετελέσθη μέ πάσαν ακρίβειαν καί είς ατμό
σφαιραν πανηγυρικήν Μετά τό πέρας τής δοξολογίας, περί ώραν 11ην οί έπίση ιοι 
μετεβησαν_ εις την πλατείαν  ̂των τριών Ναυάρχων (ούτως ονομάζεται ή κεντρική 
πλατεία της Πυλου προς τιμήν των ναυάρχων, αρχηγών τών στόλων τών τριών Δυ
νάμεων της ναυμαχίας) προκειμένου νά γίνη ή κατάθεσις στεφάνων έπί τού ήρώου 
.ων. Η πλατεία, καταλλήλως διακεκοσμημένη, ήτο κατάμεστος κόσμου. Τάξίς ύ- 
π?Ρχε πα^ °Αυ· Λίετατήν άφιξιν δλων τών έπισήμων, ήκολούθησεν έπαρσις σημαιών εκ 
μέρους του Δήμαρχου τής Πύλου. Αί στιγμαί ήσαν συγκινητικοί. Κατά τάς επάρ
σεις ανεκρουσθησαν ΰπό τής μουσικής τού Δήμου, οί Εθνικοί ύμνοι καί τών τριών 
κρααον. Μετά τούτα ηκολούθησε, καθ’ ιεραρχίαν, κατάθεσις στεφάνων έπί τού ήρώ
ου .ων τριών αειμνήστων ναυάρχων. Έκ μέρους τού Σώματος τής Αστυνομίας Πό
λεων κατεθεσε^ στέφανον δ επικεφαλής τής αντιπροσωπείας Άστυν) κός Δ) ντής Α' 
κ. Βασ. I ιαννοπουλος. Κατά τήν κατάθεσιν τών στεφάνων, ήτις εγένετο κατόπιν α
ναφω νήσεις τού καταθέσαντος, δ λαός Ιχειροκρότει, είς ενδειξιν τιμής καί πρός τούς 
τιμώντας και προς τους τιμωμένους. " ‘ b

, °  Μ ε^ νιακός λαός έξεδήλου μέ εθνικόν παλμόν τήν ευγνωμοσύνην του πρός
.ους τιμωμένους ηρωικούς νεκρούς τών τριών συμμάχων Δυνάμεων καί πρός τούς 
συμμετέχοντας των εορταστικών έκδηλώσεών του επισήμους. Έν συνεχεία δ Ιν τ ι
μητική αποστρατειφ Ταγματάρχης καί δικηγόρος κ. Βισβίκης Άθαν., Ιξεφώντίοε 
.ον πανηγυρικόν τής ημέρας. Απέδωσε μέ λακωνικούς χαρακτηρισμούς τήν ύϋΓίστην 
σημασίαν της ναυμαχίας τού Ναυαρίνου, ειπών δτι πρόκειται περί ίστοοΐού γ Γ γ ΐ 
Γ τ°ζ μεγΐστΙίς πολεμικές και πολιτικής σημασίας. Ό λόγος τού κ. Βισβίκη Ιπροκά- 
λεσε συγκινήσεις,, ανάλογους τής περιστάσεως, είς δλους τούς παρισταμένους οίτι- 
νες και κατεχειροκροτησαν αυτόν. Έν τέλει τού λόγου του, δ δμιλητής έκάλεσε τούς 
συμμάχους _ να επιοείξουν καί σήμερον τό Ενδιαφέρον των (δπως εις τήν ναυμαχίαν 
.ου Ναυαρίνου) , ιναεπιτευχθή η ενωσις τής νήσου Κύπρου μετά τής μητρός Έλλά- 
οος, ως η ιστορική άναγκαιότης επιτάσσει. ' Κ

Το πρόγραμμα των έορταστικών εκδηλώσεων εσυνεχίσθη μέ παρέλασιν προ τών
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θεαματικαί επιδείξεις πεζοναυτών, ριπτβμένων δι’ αλεξιπτώτων εντός τοϋ λιμενος 
τοϋ Ναυαρίνου. "Ολοι έθαύμασαν τήν ακρίβειαν των ρίψεων των αλεξιπτωτιστών πε
ζοναυτών, όΙ όποιοι εφερον είδικάς αδιάβροχους ενδυμασίας. Απαντες εξήλθον εν

Τό πρόγραμμα των έορταστικών εκδηλώσεων είχε εκτελεσθή με πάσαν ακρί
βειαν. "Ολα Ιγένοντο μέ τάξιν καί σκοπιμότητα. Ό  σκοπός εϊχεν έπιτύχει. ΟΠήρωϊ- 
κοί νεκροί τής ναυμαχίας τοϋ Ναυαρίνου έτιμήθησαν διά μίαν είσέτι φοράν,επί τή 
141η έπετείψ αυτής. Ή ’Αστυνομία Πόλεων έτίμησε διά τής αντιπροσωπείας της 
τάς έκδηλώσεις τοϋ Μεσσηνιακοΰ λαοΰ καί δι’ αυτοΰ ολοκλήρου τού Ελληνικού Ε
θνους, ύπακούουσα πάντοτε είς τήν επιταγήν τής Ιστορίας της. Αφηνοντες ιάς α
πογευματινές ώρας τής 20) 10) 68 τήν ώραίαν Πόλον αίσθανόμεθα βαθύτατα τον ε- 
πηρεασμόν τοϋ έορτασμοΰ καί μεγάλην εύχαρίστησιν διά τήν τιμήν, ήτις δια τής α
ποστολής μας είχε γίνει. κ ο ν υ .τ  ΥΡΠΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ή  έζ ’Αξιωματικών άντιπροσωπεία τής ’Αστυνομίας Πόλεων μετά των λοιπών άντιπρο- 
σωπειών ττοο του ηρώου των τριών ίΝαυαρχων.
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ι
Γιά σάς αθάνατοι νεκροί 
πολεμισταί γενναίοι 
ή μέρα αύτή έχει όρισθή 
νά σάς τιμούμε οί νέοι.

3

’Εσείς βροντοφωνάξατε 
τό ιστορικό τό «Ο Χ Ι»

■ καί τά κορμιά σας τάξατε 
μπρος του έχθροΰ τή λόγχη.

5

Τά ονόματα σας γράψατε 
χρυσά στην ιστορία 
διότι έπολεμήσατε 
γιά την ελευθερία.

7

Ας είστε άδέλφια βέβαιοι 
πως εισαστε κοντά μας 
καί πώς γιά σάς φυλάξαμε 
μιά θέση στην καρδιά μας.

2

Τιμούμε την άνδρεία σας, 
το πάθος, τον παλμό σας 
και την φιλοπατρία σας 
και τον ηρωισμό σας.

4

Οι νέοι πού θυμόμαστε 
την άγια τούτη μέρα, 
υπερηφανευόματε 
γιά τον τρανό «Α Ε Ρ Α ».

6

Σεις μάς διδάξατε ξανά 
την πίστη της καρδιάς 
σ Ελληνικά ιδανικά, 
σέ «ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ».

8

Μια θέση πού κερδίσατε 
άδέλφια μας γιά πάντα, 
άφοΰ δημιουργήσατε 
το έπος τοϋ Σαράντα.

Το έπος πού σάς δόξασε 
καί μάθημα θά γίνη 
σε κάθε νέο άμυαλο 
καρόΐδο Μουσολίνι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 
Δ όκιμος ’Λστνψν/.αξ



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ύττό τοϋ 'Αστυνόμου Β' κ. 1. Ρ Α Ί ' Κ Ο Υ

(Σ υνέχεια  ώπό τό προηγούμ ενο)

Τοπωνυμικά των όδων ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Φ ιλικώ ν .

κείνων πού Ανοιξαν στό I ενός το δρόμο τής ελευθερίας. Οί Φιλικοί είναι χωρίς άντίρ- 
ργ]σι οί δημιουργοί τού Είκοσιενα. Αν α γέρο μένος στον ορκο της γνίόστής Τριανδρί
ας των Φιλικών (Σκουφάς —- Τσακαλωφ —  ώανθος) ο αείμνηστος Σπύρος Με- 
λας, γράφει τά έξης στό ομώνυμο βιβλίο του:

«-ΚΤ έχυσαν τό κρασί στα σπαθιά τους. "Ολες οί δυνάμεις τής Γης κα,ί τού 
"Αδη μπορούν νά συμμαχήσουν τώρα εναντίον των ραγιάδων. Από τή στιγμή πού 
δ δρκος αυτός σφράγισε την άπόφασι των Ελλήνων, δ ζυγός τσακίστηκε καί τινά
χτηκε μακριά, γιατί τίποτα δεν υπάρχει πιά, πού νά μπορεί νά άντισταθή σέ τέτοια 
άπόφασι. ’Απ’ αυτή τή νύχτα τού χειμώνα τού 18 16  εχει στήν ουσία συνταχτεΐ δ 
καταστατικός χάρτης τής Ελληνικής λευτεριάς. Μπροστά στην Αδάμαστη θέλησι 
των απλοϊκών, μά μεγαλόψυχων τούτων άντρων, θά λυγίση, σάν τό καλάμι, κι ή 
δύναμη τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί ή Ιερή Συμμαχία καί δ κόσμος ολό
κληρος». „ , , ΤΤ , ,Λ

Σπουδαιότεροι Φιλικοί, έκτος από τήν τριανορια, είναι οι: Ιΐαναγιωτης Α-
ναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Σέκερης, Νικόλαος Γαλάτης, ’Αλέξανδρος Τψηλάν- 
της, Γεωργάκης ’Ολύμπιος, Θανάσης Καρπενησιώτης, Σάββας Φωκιανος, 1 εωργι-
ος Αασσάνης, Λυκούργος Λογοθέτης κ.ά. , . ,

«’Ελευθερία ή θάνατος... Τέτοιο σύνθημα είχανε δώσει κι ο Γηγας κι άλλοι^λο- 
γιοι στά γραπτά τους. Μέ τήν Φιλική Ε ταιρία δμως παύσαν αυτά τά λόγια νά είναι 
λόγ'α Τώρα γίνονται απόφαση θανάτου. Καί γιά κείνον πού παίρνει τήν Απόφαση 
νά πεθάνη, ζυγός δεν ύπάρχει πιά: Έ χει καταλυθεΐ». Μ’ αύτά τά λόγια κλείνει τό 
βιβλίο του «Φιλικοί» δ Σπϋρος Μελάς.

Φίλιου Δημητρίου.
Πάροδος τής δδοΰ Άχαρνών 418, μετά τον "Αγιο Ελευθέριο.^ ,
Ό Δημήτριος Φίλιος, Αρχαιολόγος, γεννήθηκε στά Γιάννενά το 1844 καί απε- 

θανε στήν ’Αθήνα τό 1907. Τό σπουδαιότερο άνασκαφικό Ιργο τού Φιλιού, με το ό
ποιο συνεδέθη τό δνομά του, είναι ή πολυχρόνια οιεύθυνσι καί διεξαγωγή των ανα- 
σκαφών τής Έλασσόνος. (Συνεχίζεται)
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ΑΠΟΛΓΣΕΙΣ —  ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΙΑΓΡΑΦΑΙ

λ ν , 7~ Απελυθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί μαθητευόμενοι Αστυφύλακες κ.κ. 
Χρυσαφης Βασιλ. χαι ’Αλεξόπουλος Νιχόλ-, χρ,θεντες Α χ α τ ά ^ λ -  προς μονιμο-

, ΛΤ  ΠαΡΉτήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οι: 1) Άστυκτηνίατρος ’Αστυν) - 
κος Δ) ντης Β κ. Δημοτακης Ίωάν. καί 2) οί Άστυφ) χες κ.κ. Λιάρος Δημ., Βαρ- 
βερης Βασιλ., Πηγής Θεόδ. καί Τσιώρης Κων Ρ

η- Διεγραφησαν τής δυνάμεως του ’Αστυνομικού Σώματος λόγω θανά 
1  παρχ-κες Χαλκιοπουλος Ιωάννης καί Νταλιάνης Κων) νος. του οι

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — AMQIBAI

_ _  —  ΠΡ0ήΧθ^σ^  εις τον βαθμόν τοΰ Άνθ) μου οί Άρχ) κες κ.κ.: 1) Καραμπάτ- 
!?* 0 ε °δ· ,/ατ εκλοΤγ]ν και 2) Λεβαντής Κων) νος κατ’ Αρχαιότητα. 'Ωσαύτως, κα- 
.oaiv δηλωσεως του αστυφυλακος κ. Μπάτσιου Νικολάου, περί μή εισαγωγής του

? ΧΤ  Σχολγ7ν Αρχ) κων, εισηχθη έν αυτή, εις Αντικατάστασίν του, ό πρώτος έπιλα- 
χων αστυφ. κ. Γσαμασφυρας Ανάργ.

Ι,.ο τοΰ κ. Γπουργοΰ Δημοσίας Ίάξεως έπηνέθη ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Νηστι- 
κουκης Ιωαν και εχορηγηθη υλική Αμοιβή εις τούς Αστυφ) κας 1) Βαλερτζάκην 
Παύλον και Μαυρωταν Γεωργ διότι την  24.4.68, ό πρώτος ώς Ά ξ) κός υπηρεσίας 
ιου κεν,ρου Αμεσου Δρασεως Αθηνών καί οί έτεροι ώς πλήρωμα περιπολικού όχή- 
ματος, επετυχον κατόπιν ψύχραιμων καί συντονισμένων ενεργειών, την έξάρθρωσιν 
σ,.ειρας ναρκωτικών, Οια τής συλλήψεως των δραστών παρα τήν Λεωφόρον Κηφι
σού ̂ και της_ κατασχεσεως ίκανής ποσότητος χασίς, συντελέσαντες ούτως εις τήν έ- 
Σώ^ατο^ ^  αΐσθ7ϊμ'ατ0ς ασΤαλείαξ ν>°“ την έξύψωσιν του γοήτρου τοΰ ’Αστυνομικού

, Εξ άλλου υπό τοΰ κ. Άρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων έπηνέθησαν οί Ά ξ) κοί 
και κατώτεροι Αστυν) κοί υπάλληλοι τής υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών, διό- 
α^ ην 18 )8 )6 8  παρεσχον πολύτιμον βοήθειαν εις τήν Ασθενή Νικολέτταν Χλααίδα 
οια της_ανευρεσεως, κατόπιν επιμόνων αναζητήσεων, καί χορηγήσεως αυτή φαρμα
κευτικού παρασκευάσματος περιωρισμένης κυκλοφορίας έν Έλλάδι, οιασώσαντές ταύ- 
την ες άμεσου κίνδυνου οστις ήπείλει τήν ζωήν της καί προκαλέσαντες εύαενή 
σχόλια ύπερ τοΰ Αστυν) κοΰ Σώματος.  ̂ '

'Ωσαύτως έπηνέθη ό άστυφ. Ψυχογιόπουλος Γεώργιος, διότι τήν 14) 9) 6S έκτε- 
λων υπηρεσίαν έντός^τοΰ θεάτρου Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ καί ειδοποιηθείς ότι εις τι 
σημειον του κάτω διαζώματος αύτοΰ εύρίσκετο έν λειτουργία μικρόν περιτετυλιγαένον 
οι υφάσματος μηχάνημά, μεταδίοον ΑντικυβερνητικΑ συνθήματα, ανέπτυξε πάραυτα 
πρωτοβουλίαν καί δνευ δισταγμού μετέφερε τό μηχάνημα έκτος τοΰ θεάτρου ένθα 
και ηχρηστευθη,^ άποφευχθείσης ούτω τής δημιουργίας πανικού μεταξύ των θεατών 
καθ οσον εςεφράσθη ή υπόνοια δτι έπρόκειτο περί έκρηκτικοΰ μηχανήματος.
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ΕΓΧΑΙ

Τά, «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται «Χρόνια. Πολλά» εις τούς έορτάσαντας: Α- 
στυν) κόν Δ) ντήν Α' κ. Δημ. Τσάδαρην, Άστυν) κούς Δ) ντάς Β' κ.κ. Δημ. Σακελ- 
λαρόπουλον καί Δημ. Σαγρόπουλον, ’Αστυνόμους Α' κ.κ. Δημ. Μυρίλλον, Δημ. Λιόν- 
τον, Δημ. Τσιρίγκαν, Δημ. Πιάν, Δημ.. Ντζιώραν καί Δημ. Κωτσόπουλον, ’Αστυνό
μους Β' κ.κ. Δημ. Γιαλαμάν, Δημ. Δεικτάν, Δημ. Γληνόν, Δημ. Γκίκαν, Δημ. Τζί- 
νην, Δημ. Αακαφώσην, Δημ. Χατζάκον, Δημ. Ρίζον, Δημ. Μπουκουβάλαν, Δημ. Ξε- 
νάκην, Δημ. Φαραντούρην, Δημ. Παπαδόπουλον, Δημ. Κότσιφαν, Δημ. Λουκάν καί 
Δημ. Ντάγανον, ώς καί άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. Αξ) κους καί κατωτέρους Αστυν) - 
κούς υπαλλήλους.

ΠΕ ΝΘΗ

’Αντώνιος Παπανδρέου
Τήν νύκτα τής 14ης ’Οκτωβρίου, έν τψ  θεραπευτηρίφ «Ευαγγελισμός», άπε- 

βίωσεν ό έν ένεργεία ’Αστυνόμος Α.' Α ν τ ώ ν ι ο ς  II e κ « ν δ ρ ε ο u . Ο θανα
τάς του ύπήρξεν άδόκητος. Τό νήμα τής ζωής του απεκόπη προώρως. Η Αστυνο

μική οικογένεια έπληγη καί πάλιν, άπολέσασα εκ
λεκτόν έν ένεργεία τέκνον της. Ή κηδεία τοϋ με- 
ταστάντος έγένετο τήν έπομένην εις τό Α Νεκρο- 
ταΦεΐον. "Εν πλήθος τεθλιμμένων ανθρώπων, έκ των 
συγγενών, ψιλών, συναοελψων και συμπατριωτών 
του, έτίμησαν διά τής παρουσίας των τήν μνήμην τοΰ 
νεκρού καί τον συνώδευσαν εις τήν τελευταίαν κα
τοικίαν του. ’Εκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος 
παρέστησαν οι: ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Βασίλειος Σακελλαρίου,, Ύπαρχηγός κ. ’Αθανά
σιος Στρατής καί ’Αντιπροσωπεία ’Αστυνομικών εξ 
δλων των βαθμών. Τιμάς άπεδωσε, κατά τα κεκα- 
νονισμένα, Τμήμα αστυφυλάκων μετ’ άναλόγου αριθ
μού βαθμοφόρων. Ή Φιλαρμονική τοΰ Α.Α.Π. απέ
δωσε τό πένθιμον έμβατήριον τής κηδείας.^ Έπική-

_____  δειον λόγον έξεφώνησεν δ Άστυν) κος Δ) ντής Β κ.
Ρουμελιώτης Γεώργ., δστις μεταξύ άλλων είπε καί τά έξης:

« Ά  ε ί μ V η σ τ ε Ά  σ τ υ ν ό μ ε  Α ν τ ώ ν ι ε  Π α ^ π α ν δ ρ ε ο υ , ή  
έκκλησία μας, μέ τά θεία λόγια τής νεκρώσιμου ακολουθίας σέ προπέμπει^ τήν_στιγ- 
ιιήν αυτήν εις τήν τελευταίαν κατοικίαν σου... Υπήρξες άριστος Αστυν) κος, εξαίρε
τος άνθρωπος καί αγαπητός εις τούς πάντας. Ό ζήλος καί ή άφοσιωσις σου εις το 
καθήκον θά είναι διά τούς νεωτέρους φωτεινά παραδείγματα... Α  φ ο σ ι ω μ ε ν ο̂ ς 
εις τά ’Ιδεώδη τής Πατρίδας, τής Θρησκείας καί τής. Οικογένειας, προσεφερες εις 
τήν Πατρίδα καί τήν ’Αστυνομίαν δλας σου τάς δυνάμεις και με το παράδειγμα σου 
εφώτισες τήν πλήρη έπιτυχιών λεωφόρον τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, την οποίαν οι
νεώτεροι θά ακολουθούν ύπερηφανως. , , , , > n

Υπήρξες άριστος εις τήν υπηρεσίαν και εις την οικογένειαν σου. ϋ ς  πρακουο- 
κος υιός πολυτέκνου καί πτωχής οικογένειας, έπρωτοστάτησες αποφασιστικως εις 
Χήν άποκατάστασιν πάντων. Αί άδελφαί σου, τή πατρική σου μεριμνη, συνεπηςαν ξη- 
λευτάς Έλληνικάς οικογένειας, οι δέ δύο νεώτεροι αοελφοι σου, χάρις εις <.ψ fj
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χ,ήν και υλικήν συνδρομήν σου, ενισχύθησαν πολλαπλώς εις τήν δημιουργίαν των. 
ϊπήρξος τέλος ιδανικός συζυγος και υποδειγματικός πατήρ τοΰ μονογενούς θετούς 

υιού σου, ο α σ κ α ν ο ς  δ μ ω ς  μ ο ί ρ α ,  δεν σέ άφήκε νά χαρής είσέτι τήν αυ
ξανόμενη ν ευτυχίαν σου.

Τό Σώμα τής Αστυν. Πόλεων, το οποίον τόσον ήγάπησες, καταθέτει δι’ εμού έπ'ι 
τής σοροΰ σου στέφανον, ώς έλάχιστον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης διά τάς προ- 
σφερθεισας υπηρεσίας σου. Ευχόμεθα, δπως δ Θεός άναπαύση τήν ψυχήν σου καί 
χαρίση εις τούς οικείους σου τήν έξ ύψους παρηγοριάν...

Αίωνία άς είναι ή μνήμη σου».
Εν συνεχεία, εκ μέρους τού Ιφυπουργοΰ Εμπορίου κ. Γεωργακέλου, άπεχαι- 

ρέτησε τον^τετιμημενον νεκρόν ό πρόεδρος τής Α.Δ.Ε.Δ.Γ. κ. Παπαμιχαλόπουλος, 
άποδώσας διά λακωνικών φράσεων τήν προσωπικότητα τού έκλιπόντος, δν εχαρα- 
κτήρισεν «ύπέροχον άνθρωπον καί ικανόν Ά ξ) κόν».

5 Ο Αντώνιος Παπανδρέου εγεννήθη τφ 1912 εις τό χωρίον Καλύδωνα τοΰ νο
μού Ηλείας. Εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν 1) 8) 1935 ώς άστυφύλαξ. 
Κατόπιν ευδόκιμου φοιτήσεως εις τάς οικείας ’Αστυν) κάς Σχολάς, προήχθη: Εις τον 
βαθμόν τού Άρχ) κος τήν 2) 10) 1944 καί τού Τπαστυνόμου Β' τήν 29) 12) 1948. 
’Ακολουθών κανονικώς τήν ιεραρχίαν προήχθη: εις Τπαστυνόμον Α' τήν 31)12) 
1951, εις ’Αστυνόμον Β' τήν 1) 1) 1963 καί εις ’Αστυνόμον Α' τήν 13) 12) 1967.

*ζ) κύς υπηρέτησε κατά το μέγιστον χρόνον τής αστυν) κής υπηρεσίας του 
είξ την Γ.Γ.Α. Αθηνών, διακριθεις πάντοτε διά τήν αποφασιστικήν συμβολήν του 
εις τήν δίωξιν του κοινού εγκλήματος. Άπό τής 24) 4) 1964, δτε τό πρώτον έκλονί- 
σθη σοβαρώς ή υγεία του, έτοποθετήθη εις Γενικήν Έποπτείαν ’Αγορανομίας, εις ήν 
^ροσεφερε Γ<χζ υπηρεσίας του με τον Ιδιον πάντοτε ζήλον μέχρι του μοιραίου τέλους 
του. Εχαρακτηρίζετο υπό τών προϊσταμένων του ώς ήθικός, αξιοπρεπής, τίμιος, ώς 
άξ) κάς με ήθος καί χαρακτήρα ακέραιον. Έσέβετο τούς άνωτέρους του καί έπεβάλλε- 
το εις τούς υφισταμένους, του ώς άξιος ήγήτωρ. Είχεν άρτίαν επαγγελματικήν καί 
εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί διεκρίνετο διά τήν οξύνοιαν τοΰ πνεύματός του. Ήρ- 
γαζετο πάντοτε ευσυνειοητως και εξετελει το καθήκον του με άφοσίωσιν. 5Ανέπτυσσε 
πρωτοβουλίαν εις τας ενεργειας του και εκινειτο με πίστιν προς τήν επιτυχίαν τών 
σκοπών, τοΰ Αστυνομικού θεσμού. Μ συμπεριφορά του προς τό κοινόν ήτο υποδειγμα
τ ικ ή  και ως εκ τουτου ήτο γνωστός εις εύρύ κύκλον ανθρώπων πάσης κατηγορίας. 
Ηαρά πάντων ήγαπατο ώς ικανός Ά ξ) κός καί ιδανικός άνθρωπος. Είχεν άρίστας 
κοινωνικάς σχέσεις καί διά τής προσωπικότητάς του έτίμησε τό ’Αστυνομικόν Σώμα' 
Ό _’Αντώνιος Παπανδρέου υπήρξε διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων είς ά ρ ι σ τ ο ς 
Ά  ξ ) κ ό ς  καί διά τήν κοινωνίαν είς ι δ α ν ι κ ό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς .  Διά τάς 
προσφερθείσας προς τήν ’Αστυνομίαν καί τήν Πατρίδα γενικώτερον υπηρεσίας του, 
ετυχε πκειστων ηθικών και υλικών αμοιβών, τιμηθείς πάντοτε επαξιως. Έλάχιστον 
φόρον τιμής είς τήν μνήμην τοΰ εκλεκτού τέκνου τής ’Αστυν) κής οικογένειας άπο- 
L·ειει και η παροΰσα σι,ηλη, τών « Αστυνομικών Χρονικών», διά τής καταχωρήσε- 
ως, τ ό σ ω ν  ο λ ί γ ω ν ,  δ ι ’ έ ν α ,  τ ό σ α  π ο λ λ ά ,  π ρ ο σ φ έ -  
ρ ο ν τ α . Ό  ύπογράφων, ώς συμπατριώτης καί πνευματικός συγγενής (αναδε
χτός) τοΰ έκλιπόντος, αισθάνεται οδύνην ίσχυράν καί θλίβεται βαθύτατα _διά τον 
πρόωρον χαμόν τοΰ υπέροχου ανθρώπου, ’Αντωνίου Παπανδρέου. Ευχόμενος~μέ τήν 
σειράν του, δπως δ Τψιστός «τάξη τήν ψυχήν αύτοΰ έν τόπω χλοερψ...» συλλυπεϊ- 
ται τούς οικείους του καί εκφράζει πάσαν ευχήν διά τήν έξ ύψους παρηγοριάν των.

Αίωνία άς είναι ή μνήμη του.
ΤΟΣΎ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ



1 2 3 4 5 6 7 8 9  ΙΟ Π 12

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ No 2 .

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Πολεμική ιαχή.
2. ’Από τό όνομα φιλέλληνος Πρω

θυπουργού φιλοξενήσαντος τήν 
έξόριστον 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν 
κατά τήν Κατοχήν.

3. Υποκοριστικόν γυν. ονόματος.
4. Μαζί μέ τό 4γ καθέτως γίνεται 

αντιληπτός διά μιας των αισθή
σεων.

6. Τήν τού ’Αλβανικού Μετώπου 
φέρουν βαρέως ο! ’Ιταλοί τού 
Μουσολίνι.

7. Τά Ελληνικά έδοξάσθησαν υπό 
των γενναίων στρατιωτών μας.
Προσδιορίζουν τό τρέχον έτος.

8. ’Αναφορικόν - Τίτλος Άβησσυνών 
φυλάρχων.

9. Μαζί μέ τήν Καμπότζη καί τό 
Βιετνάμ αποτελεί τήν Ινδοκίναν - 
Παραπέμπει.

10. Ξενική άρνησις — Μονοθεϊστικόν 
δόγμα κηρυχθέν ΰπό τού Μωά
μεθ. Προτιθέμενον ονόματος... τό 
αγιάζει (δημοτ.).

11. Πρόθεσις — Τήν ΰπέστη ό Τσεχοσλοβακικός λαός ΰπό των Ρώσων (άντιστρ.). —Λέγεται 
έπί πλοίων (αϊτ. άντστρ.).

12. Σέ πολλά ανδρικά σακκάκια είναι εικονική (καθ.). — Πολλές φορές τά... λέμε καί έτσι.
13. Αραβικόν άρθον — Ή Χιλιετηρίς τοΰ όρους τούτου έορτάσθη τό 1963 (αϊτ. άντστρ.).
14' Τό των αστυνομικών πρέπει νά ξεχωρίζη. — "Εχουν τάς αύτάς διαστάσεις (θηλ.).
15. Στρατιωτικός σχηματισμός. (Μεγάλη Μονάς).
16. Άντιστρόφως, συναίσθημα δυσαρέσκειας καί λύπης.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ό ταν μας τά κάνουν. . ,ζημιώνομεν.
2. ’Αρχικά έπιλέκτων. — Γνωστός Στρατηγός από τόν εμφύλιον πόλεμον μεταξύ Βορείων 

καί Νοτίων τής ’Αμερικής.
3. Μέγας δφις των τροπικών (α ϊτ .).
4. ’Επαναλαμβανόμενον ξεπουλάει. — Μαζί μέ τό 7β καθέτως γίνεται όνομα αλλά καί όρος 

τής μουσικής. — “Ο,τι καί τό 8α όριζ.
5. Βυζαντινή νότα (άντστρ.). — Κωμόπολις του Νομού Κοζάνης.
6. Ό κομμουνισμός τήν προβάλλει ώς πρόσχημα διά τήν επιβολήν του. — ’Έχει πτερύγια 

(άντστρ.). — Ό αριθμός εκατόν δέκα.
7. Τό τρίτον ήτο καί τό φοβερότερον. — “Αρθρον εις τόν πληθ. — Έκεΐ ό Στρατός μας έδρεψε 

δάφνες δόξης (α ϊτ.).
8. Στις προθέσεις. . .έρχεται πρώτη. — Αιγυπτιακή θεότης. — 'Η άνάπτυξίς των προϋποθέτει 

ΰπαρξιν ασβεστίου.
9. Εις τόν κινηματογράφον είναι θεαματικοί.

Iθ' Μπορεί νά είναι καλά ή άσχημα. — Θά τήν βρήτε στά υφάσματα.
j l .  τΗταν ή κατά τής Ελλάδος έπίθεσις τοΰ Μουσολίνι.
\2. Ώς ’Εθνικόν των σύμβολον έχουν τήν άστερόεσσα (αρχικά).

(Ά ποσ το λ ενς  Ά στυφ νλαξ I. Κ ο .)

ΛΥΣ1Σ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σταυρόλεξον άριθ. 1)

οΡΙΖΟΝΤΙΩΣ · 1 ΙΒΗΡ 2. ΝΙΚΗΤΑΙ 3. ΨΑΘΑ -  ΑΔΟΥ 4. ΠΙΚΑΡ -  ΙΤΕΑ 5. ΚΟΣΤΟΣ 6. ΑΗ
ΔΟΝΙΑ 7. ΗΠ 8. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 9. ΔΕΗ -  ΕΑΝ 10. El -  ΡΡ 11. ΑΒΒΑΝ 12. ΑΡΑΙ 13. ΑΝΑ.
ι/ΑΘΕΤΩΣ- 1 ΨΙ 2 ΚΑΝ -  ΛΟΚ 3. ΙΘΑΚΗ -  ΕΔΑ 4. ΙΚΑΡΟΣ-ΠΕΙΝΑ 5. ΗΒΗ-ΣΜΗ-
Γ,ρΙ _  ΑΡΑ 6 ΗΤΑ -  (Β-ΗΤΑ) -ΤΟΠΙ -  BAN (ΦΛΗΤ) 7. ΡΑΔΙΟΝ -  ΣΕΡΒΙΑ 8. ΙΣΤΟΙ —
Ρ,ΑΡΑ 9. ΕΥ-ΑΓΑΝ.



Κ ά β ε  Τ ε τ ά ρ τ η
ώρα 21,30 -  21,45

’Από τον δίαυλον « 10 » παρακολου
θείτε την τηλεοπτικήν εκπομπήν του 
'Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κ ά 8 ε Π α ρ α σ κ ε υ ή
ώρα 20,30 -2 1

’Από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των 
’Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε 
τήν εκπομπήν τής ’ Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε ε π ί κ α ι ρ ο ι ,  δ ι δ α κ τ ι κ ο ί  κα ί  έ ν - 
δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ι ,  ε ί ναι  χρήσιμοι  δ ι ’ όλους


