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ΤΑ Ι Μ Ι Α  TOY OAHTOY ΙΗ Σ Α Ν Β Ρ ϋ ΙΗ ΪΟ Σ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΙΟ  ΥΨΙΖΤΟΝ Ε: A M
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ *

'Υ π ό  το ύ  κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Κ. Π Α Π Α ΖΑ Χ Α Ρ ΙΟ Υ
Τακτικού Καθηγητοΰ εν τη Παντείω Ά νωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Α'  . Η Χ ΑΩ ΔΗ Σ ΑΓΧΩΔΗ Σ 
Κ ΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟ Υ 20οϋ ΑΙΩΝΟΣ

1. Ε ίκών χάους  κ α ί άγχους.

•«'Ν/’ ΑΩΔΗΣ, ΒΑΡΕΙΑ καί καταθλιπτική» είναι, διά τούς διεισδύοντας καί 6λε- 
YV ποντας από προοπτικής, ή ατμόσφαιρα των συγχρόνων καιρών μας. Ή αγω

νία και το άγχος, ως αποπνικτικοι εφιαλται, πιέςουν τά στήθη τής Άνθρωπότητος. 
Φρικιασμός διαπερνά τα ανθριοπινα «κορμιά» καί ό τρόμος «σαλεύει» τήν ψυχήν των. 
Καί αί πένθιμοι κραυγαί καί ό θρήνος, ό σπαρακτικός, είναι ό αντίλαλος, ό όποιος 
ακούεται ώς συγκλονιστική ηχώ από τά βαθύτερα ψυχικά στρώματα τοΰ παραπαί- 
οντος τραγικού ανθρωπίνου πλάσματος τοΰ 20οΰ αίώνος.

2. Π ηγή τη ς  αγχώ δους  κα ταστάσεω ς τοΰ χάους.

Πηγή δέ τοΰ χάους δ παγκόσμιος αλληλοσπαραγμός της Οικουμένης, ό όποιος 
ασκεί αντίκτυπον μοιραΐον εις πάσαν γωνίαν τής ύφηλίου καί γεννά καί εσωτερι
κούς αλληλοσπαραγμούς εις έκάστην χώραν. Συγκρούσεις λυσσαλέαι κοσμοθεωριών 
καί αξιολογικών συστημάτων, άνθρινπίνων φυλών, τάξεων, γενεών, εθνών, ηπείρων 
κτλ. μαίνονται έν τή ύφηλίψ . Συγκρούσεις, αί δποΐαι ώδήγησαν ήδη εις τους προ
σφάτους αίματοβρέκτους δύο παγκοσμίους πολέμους, άλλα καί αί δποΐαι προμηνύουν 
σαφώς ενα άλλον επικείμενον φρικιαστικον κίνδυνον μιας νέας Γιγαντομαχίας, δύο 
ανθρωπίνων κόσμων, ή οποία, μέ τον άπαίσιον συναγωνισμόν εις εφευρέσεις νέων τε
χνικών μέσων καταστροφής καί έξοντώσεως, θά άγάγη εις μίαν ύστάτην πανανθρωπί- 
νην συμφοράν, τήν τοΰ άφανισμοΰ τής ζωής έκ τοΰ μικροΰ αύτοϋ άστέρος, ό όποιος 
λέγεται «Γή». Διότι, εάν οί πόλεμοι τών προηγουμένων ανθρωπίνων αιώνων μετέβα- 
λον τήν Γην εις «κοιλάδα δακρύων», δπότε παρέμενον έν ζωή καί άνθρωποι διά νά 
δακρύσουν καί κλαύσουν δ ,'επ ί θύραις ίσως, νέος Πόλεμος θά δδηγήση εις διάλυσιν 
τής ζωής καί θά μεταβάλη τήν Γήν εις «Γήν Ν ε κ ρ ώ ν » ,  διότι δέν θά υπάρχουν 
πλέον άνθρωποι οιά νά χύσουν δάκρυα πόνου καί διά νά θρηνήσουν.

3. Β αθύ τερα  α ιτ ία  η  ταπεινή  άνθροοπίνη πλευρό..

Πηγή δέ τής πηγής τής κυοφορουμένης άλληλοσφαγής τά αιώνια ταπεινά ε
λατήρια τών ανθρωπίνων ασχημιών: 'Ως ιδίως τό κίτρινον μ ί σ ο ς  καί ή πικρά

^ ’Α στυνομ ικά Χ ρ ο ν ικ ά »  — Τ εύχο ς 378ον 15/2/1969
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χολή, τά όποια, «φωλιάζουν καί κατατρώγουν τά στήθη», δυστυχώς, ίσως παρα κολ
λών ανθρωπίνων ψυχών. «Εικών έχιδνών μέ τό φαρμάκι των»!

'Ως έπίσης καί δ συντροφεύων τδ μίσος ανθρώπινος εγωισμός καί οί άλαζονικοΐ 
λογισμοί μιας απαίσιας καί εξάλλου Έ γ ω λ α τ ρ ε ί α ς  μέ όλους τούς θλιβερούς 
αντικατοπτρισμούς των εις πάσαν περιοχήν τής ανθρώπινης ζωής καί δράσεως, συλ
λογικής καί ατομικής.

«Εικών σχιζοφρένειας μέ παρανοϊκάς ιδέας μεγαλείου καί μέ ιδέας οιώξεως», 
ομαδικής καί ατομικής!

Εν συνεχεία μανία έπικρατήσεως καί κατισχύσεως, διά παντός μέσψ, έστω κα ί 
ανήθικου, αισχρού, αναίσχυντου, κυνικοΰ, βίαιου, ακόμη καί αιματηρού καί σαδιστι- 
κοϋ. ’Έστω καί δι’ αποκεφαλισμού καί έξοντώσεως των άποτελούντων έμπόδιον κα ΐ 
τέλος Ιστίο καί εάν πρόκειται «νά μεταβάλης τά πάντα εις ερείπια καί νά πατήσης. 
εις πτώματα των συνανθρώπων σου».

Εικών ύαινών κατατρωγουσών πτώματα»!

4. Το θλιβερόν αποτέλεσμα διά την α τομ ικ ή ν  και κ ο ινω ν ικήν  ηθ ικήν .

Καί τοιουτοτρόπως έκ τής καταστάσεως αυτής, ή όποια αποτελεί πλέον αντικεί
μενου ερεύνης έκ μέρους αυτής τούτης τής Ψυχιατρικής, έξεπήδησεν έν Πνεύμα τού 
Κακού καί τού Σατανά, «μέσα εις τήν Τφήλιον», τό όποιον έγέννησεν ένα ωκεανόν η
θικής πορώσεως, άγοντα εις μηδενισμόν! Και αντί νά πλέωμεν εις τήν ζωήν με 
γαλήνην, άγωνιώμεν από μίαν μανιασμένην τρικυμίαν καί τάς θυέλ.λας. Καί αντί 
νά υπάρχουν εις τήν άνθρωπίνην γήν «μΰρα τών λουλουδιών, έχουν φυτρώσει χόρτα 
μέ δηλητήριου». Καί αντί νά διατρέχουν τήν γήν τά ωραία· ελάφια, βλέπομεν άγέ- 
λας «λυσσασμένων λύκων».

«Εικών ενός φρικαλέου συμποσίου, όπου άλληλοτρώγονται τά πάντα».

5. Συμπέρασμα δτι ή άνθρωπότης « ’έχασε τον δρόμον τ?]ς».

Θλιβερά δέ διαπίστωσις τής δι’ άδροτάτων γραμμών σκιαγραφηθείσης ταύτης 
χαώδους καταστάσεως τού 20ού αίώνος είναι δτι αυτό, τό όποιον χαρακτηρίζει τον 
άνθρωπον τής έποχής μας, είναι έν αίσθημα ότι «έ χ ε ι χ ά σ ε ι  τ ό ν δ ρ ό 
μ ο ν  τ ο υ » .  «Κουρασμένος οδοιπόρος μέσα εις σκοτεινόν άγριον δάσος, μέσα 
εις μίαν ζούγκλαν, εις τήν όποιαν άκούει τούς μηκυθμούς τών άγριων θηρίων, σύρει 
ΐά βήματά του πλημμυρισμένος άπδ φόβον, ακόμη δέ καί από ένα ωμόν ρεαλισμόν, 
τον όποιον φέρει μία πικρά πείρα έκ τών αλλεπαλλήλων άπογοητεύσεων, έξ έλπί- 
δων, αιωνίως οιαψευσμένων».

Καί τοιουτοτρόπως ή άνθρωπότης τού 20οΰ αίώνος δεν συντροφεύεται από τήν· 
πνοήν τής αισιοδοξίας καί τής εύγενούς ιδεολογίας, ή οποία διέχεε τά στήθη καί 
τόν νοΰν τών ανθρωπίνων πλασμάτων τών παρελθουσών ίσως ρωμαντικωτέρων έπο- 
χών.

6. Ά ναζήτησις « τον δρόμον τής σω τη ρ ία ς » .

Τδ χάος όμως αυτό, το όποιον δέν άντελήφθησαν οί περισσότεροι έκ τού κόσμου 
ίούτου, συνέλαβον περίτρομα μόνον τά έκλεκτότερα πνεύματα τής άνθρωπότητος. Καί 
αυτοί οί ύπερελάχιστοι μέ δραματικήν τρικυμίαν συνειδήσεως, ήρεύνησαν, διεισέ- 
δυσαν καί διέγνωσαν τδ βαθύτερον νοσογόνον ύπόβαθρον καί τά α ίτιά  του, ήθέλησαν 
νά διαφωτίσουν τόν κόσμον τών ανθρώπων διά τάς μικρότητας, τήν άναξιότητα κα ί 
τάς άδυναμίας του καί τέλος έπεζήτησαν άπό τούς συγχρόνους άνθρώπους, καί ιδ ίω ς 
άπδ τούς ήγέτας τών τυχών τής πορείας τής άνθρωπότητος, νά σταθούν άξιοι τώ ν
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κρίσιμων καιρών. Καί^ ήθέλησαν νά καταργήσουν «τήν φιλοσοφίαν του μοιραίου καί 
ιής απελπισίας» καί νά υποδείξουν τά μέσα διά νά προληφθή ή παγκόσμια αυτή καί 
τελευταία Τραγωδία εις τήν αγκάλην τής Ιης. Καί υπέδειξαν «τό Δένδρον τής 

νωσεως» διά να δώσουν ελπίδας εις τήν περίτρομον ανθρωπότητα καί ήθέλησαν νά 
φυτευσουν εν «Δένδρον σωτηρίας».

Β'. Η ΕΚ ΤΗΣ ΧΑΩ ΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

1. Γ εν ικώ ς.

Γοιαύτη είναι ή είκών τής τραγικής πραγματικότητας των καιρών μας, τήν 
οποίαν υποχρεοϋνται πλέον νά συλλάβουν «μέ τάς κεραίας τής ένοράσεως» οϋχί οί 
ολίγοι, αλλά πάντες οί δυνάμενοι νά συναισθανθούν καί νά συνειδητοποιήσουν τήν 
ιστορικήν των μεγαλην ηθικήν ευθυνην, υπεύθυνοι πνευματικοί ήγέται καί οδηγοί 
τοϋ φωτισμού τής άνθρωπότητος σ ο φ ο ί .

Διότι είναι αυτοί, οι οποίοι, οιασχίζοντες τά σκότη, δύνανται νά έμβαθύνουν εις 
ιό μυστήριον τής γνωσεως, τής κατανοήσεως καί τής έξηγήσεως καί νά μεταδώσουν 
την αντικειμενικήν αλήθειαν και τόν ενοεικνυόμενον προσανατολισμόν τής πορεία: 
τοϋ γένους των ανθρώπων, έν όψει άνωτέρας πνοής ιδεωδών.

Ιδιαιτέρα δε επιπρόσθετος βαρυτάτη ηθική ευθύνη συντροφεύει τούς έκ των 
σοφών μυσταγωγούς τής επιστήμης ’Ακαδημαϊκούς Διδασκάλους.

Καί τούτο, διότι είναι αυτοί, οΐ όποιοι είναι τεταγμένοι διά νά μεταλαμπαδεύ
ουν γνώσεις εις τόν νοΰν και ήθος εις τάς ψυχάς τού άνθοΰ τής νεότητος καί νά είναι 
Πλαστουργοί τής ερχόμενης πνευματικής καί ηθικής ήγεσίας τής άνθρωπότητος.

Πάντες δε οι σοφοί οϋτοι έχουν υπέρτατου χρέος νά ύφάνουν τήν υπερκόσμιου 
αρμονίαν ιής Γνωσεως και τής ΓΙιστεως, τήν οποίαν νά προβάλουν ούς οδηγούν φως 
εις τόν ψυχικόν ορίζοντα όλων, κυριευμένοι απο την «λαχτάραν» νά άδράξουν τήν 
άνθρωπίνην ζωήν, νά τήν δροσίσουν μέ ένα διάλογον τού πνεύματος τής Γής μετά 
τού Πνεύματος τού Ουρανού καί νά εντάξουν τό πρόσκαιρον είς τήν Αιωνιότητα, διά 
νά δυνηθή κατ αυτόν τον τροπον ή άνθρωπότης νά πραγματοποιήση τόν χρυσοΰν 
της Α ιώνα, καθ’ δν «δλα τά επίγεια θά γίνουν ουράνια καί τά ουράνια επίγεια», 
κατά τήν καλλιτεχνικήν όιατύποχπν τού Βελχάουζεν.

2. 'Η  ευθύνη τ ο ν  'Ε λληνισμόν έναντι τής άνθρωπότητος γενικώς.

’Εάν δμως δυνατόν, είς μίαν στιγμήν, νά άντιληφθοϋν πάντες οί απανταχού 
τής γής Πνευματικοί Όδηγοί τό μέγα χρέος των έναντι των κρίσιμων καιρών πρός 
Φωτισμόν, ώστε νά άνοιξη ό δρόμος τής σωτηρίας τής άνθρωπότητος καί διά νά έ- 
πανέλθη είς τήν γήν η γαλήνη, ή χαρά καί τό χαμόγελο, μία κατ’ έξοχήν μεγάλη, 
ιδιαιτέρα, ευθύνη βαρύνει τούς "Έλληνας Πνευματικούς Όδηγούς, οί όποιοι οφείλουν 
νά συνειδητοποιήσουν δτι συντροφεύει τόν Ελληνισμόν μία ιστορική πλέον οφειλή έ
ναντι τής Άνθρωπότητος καί δτι οφείλουν έν τού έλληνικώ χώρφ νά έμπνεύσουν 
μίαν Σταυροφορίαν τοϋ ’Έθνους πρός έκπλήρωσιν τού τοιούτου ιστορικού χρέους 
του.

Καί ή ευθύνη αΰτη τοϋ Ελληνισμού έκπηδά έκ τής ιστορίας, ένθα ή ιστορία τής 
προόδου τής άνθρωπότητος συνδέεται μεγαλειωδώς μετά τής ιστορίας τής εύεργέτι- 
δος καί πρωτοπόρου Ελλάδος. Καί τούτο , διότι, κατά τινα τρόπον, κατά τήν ίστορι-
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κήν ροήν των ανθρωπίνων αιώνων, ό κόσμος των Ελλήνων καί ό κόσμος των άλλων 
λαών τής ύφηλίου συνεχωνεύθησαν καί έπλαστουργήθησαν εις μίαν ποιητικήν ενό
τητα ΌδηγοΟ καί 'Οδηγούμενου.

Είναι δέ, ο νοσταλγικός αυτός όπτασιασμός, μία γοητευτική είκων, ή οποία 
μέ έπλημμύρισεν εις μίαν στιγμήν πνευματικής συγκεντρώσεως καί περιπλανήσεως 
άνά τήν ιστορίαν, υστέρα από μίαν θαυματουργόν άνάτασιν των στοχασμών μου καί 
τής ψυχής μου «εις κάποιαν νοητήν υψηλήν κορυφήν», διά να δυνηθώ νά απολαύσω 
τό προβαλλόμενον «ωσάν κάποιο άστρο βηθλεεμικό» ιστορικόν χρέος των Ελλήνων 
μέ ουρανίαν χαράν καί ίεράν συγκίνησιν.

Διότι, πάντοτε, ώς επιστήμων, οσάκις ερευνώ καί κρίνω τά άνθρώπινα, προ
σπαθώ νοερώς νά φαντασθώ δτι δεν ανήκω εις τήν γήν αυτήν, και αυτό δια να δύ
ναμαι νά είμαι άφ’ ενός αντικειμενικός καί άφ’ ετερου οια να όυναμαι να αποκτησιο 
εύρεϊς Ορίζοντας καί προοπτικήν. Είναι δέ ή νοερά αυτή άνύψωσίς μου εις μιαν υ- 
περγηίνην σφαίραν μόνιμον αίτημα τοϋ νοΰ καί τής ψυχής μου, διότι κατ αυτόν τον 
τρόπον είμαι κατά τινα τρόπον είς θέσιν νά άντικρύζω τό χρονικώς πεπερασμενον 
άπό τό ύψος καί τό νόημα τοΰ απείρου, τό όποιον δέν ανέχεται τούς κλοιούς ενός γ ή ι
νου κελλίου καί των γήινων δεσμών.

Καί τοιουτοτρόπως έκ τής νοεράς αυτής κορυφής, όταν ήθέλησα νά ατενίσω 
το θρυλικόν "Εθνος μας άνά τούς αιώνας, είόον νά έκχύνεται ένώπιόν μου εν άπλετον 
νέον φώς καί νά διευρύνηται πρά των οφθαλμών μου ό «Ελληνισμός» εις το αχανές 
μιας 'Ιστορίας τής ’Ανθρωπότητας άνά τούς αιώνας καί ό όποιος μοΰ εφάνη «σαν 
κάτι καινούργιο, ακόμη καί άγνωστο είς τό βάθος του». Καί κατόπιν, μικρόν κατά 
μικρόν, ήρχισα νά διαισθάνωμαι καί νά ενορώ, μέ μίαν άσυνήθιστην κ,αθαροτητα, 
τούς υψηλούς στόχους καί τά ιδανικά τοϋ Ελληνισμού κατά τούς κρίσιμους κα ι
ρούς των ήμερων μας καί νά δροσίζω τήν ψυχήν μου μέ μίαν συνταρακτικήν συγκι- 
νησιν.

3. 'Η Ιεραποστολή τον 'Ελληνισμού έναντι τής ά νθρω πότη τος  ά κ ολονθ ε ΐ τά ς  
γραμμάς τοϋ δράματος τής τετραλογίας τοϋ  Προμηθέοος τ ο ν  Α ισχύλον , π ροανακρού 
σματος «των άχναριών τής ζωής τοϋ Θ εανθρώπου».

Τοιουτοτρόπως δέ, έβοηθήθην νά άναβλύση «μέ τά μάτια τής φαντασίας μου» 
είς μίαν στιγμήν μυστικής έκστάσεως καί εσωτερικού φωτισμού τό όραμα τοΰ 'Ε λ
ληνισμού, προσωποποιηθέντος είς ένα Προμηθέα τής Άνθρωπότητος, προανάκρουσμα 
δράματος των «άχναριών τής Ζωής τοΰ Θεανθρώπου», τού υπέροχου Αισχύλου.

’Ήτοι, είς μίαν συγκεκριμένην ιστορικήν δραματικήν μορφήν ένός 'Ήρωος τής 
Άνθρωπότητος, τον όποιον ήσθάνθη άπό προοπτικής εύρυτάτων οριζόντων δ “Ελ- 
λην αρχαίος δραματουργός είς τάς Τετραλογίας τού Προμηθέως του, καί τόν όποιον 
ένεφάνισεν είς τέσσαρα ορόσημα, ήτοι ώς Ευεργέτην τής Άνθρωπότητος, ώς Δεσμώ
την, ώς Λυόμενον καί τέλος ώς ΙΙυρφόρον.

Καί τό όραμα τούτο ηχεί «σαν κάποιο προφητικόν προανάκρουσμα τοΰ ξεδιπλώ
ματος τής Ζωής τοϋ Κυρίου έπί τής Τής», δ όποιος ήλθεν είς τήν Γήν διά νά ευερ- 
γετήση τά θλιβερά άνθρώπινα πλάσματα, κατόπιν εδεσμεύθη καί έσταυρώθη παρ’ 
αυτών είς μίαν όευτέραν φάσιν, έν συνεχεία άνεστήθη λυόμενος είς μίαν τρίτην φά- 
σιν καί τέλος ώς Πυροφόρος έχάρισεν είς τήν ανθρωπότητα τήν λύτρωσιν άπό τό γή ϊ- 
νον άγχος των διλημμάτων καί δισταγμών διά τήν μετάβασιν διά τού γήινου θανά
του είς μίαν πανευτυχή αίωνίαν ζωήν.

’Ακριβώς δμως καί δ "Ελλην έκινήθη έπί τής αυτής ιστορικής γραμμής, καθ’ 
ήν, είς ένα πρώτον σταθμόν, τόν όποιον ή επιστήμη τής ιστορίας άπεκάλεσεν «αιώ
νας τής άρχαιότητος» καί «μέσους αιώνας», ένεφανίσθη διά νά εύεργετήση τήν αν-
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θρωπίνην υφήλιον με τά πνεύμα μιας απαράμιλλου κλασσικής αρχαιότατος καί μέ 
το  πνεύμα μιας άλλης άπαραμίλλου βυζαντινής χριστιανικής εποποιίας. Διά να δε- 
σμευθή και σταυρωθή υπό των ανθρώπων εις ένα δεύτερον σταθμόν, τον όποιον ή 
ιστορία άπεκάλεσεν «αιώνας της Τουρκοκρατίας καί Δουλείας*. Διά νά ελευθερωθή 
από των θεσμών τού θανάτου της Δουλείας ώς Λυόμενος εις ενα τρίτον σταθμόν, το 
όποιον ενσαρκώνει εν θρυλικόν 1821. Καί τέλος διά νά είσέλθη εις τούς, συγχρόνους 
καιρούς καί εις τον τελευταίου σταθμόν, ώς Ηυρφόρος, διά νά οώση φώς εις την πα- 
ραπαίουσαν ανθρωπότητα, καί νά γίνη πρωτοπόρος εις μίαν οδόν σωτηρίας.

Και νΰν, άς έξετάσωμεν οι’ αδρών γραμμών, τον Ελληνισμόν κατά τάς τέσσα- 
ρας αΰτάς ιστορικάς φάσεις, ίνα δυνηθώμεν νά άντλήσωμεν εκ των ιστορικών ριζών 
του τά ί δ α V ι κ ά του.

Ο Ε λλη ν ισ μ ό ς  ευεργέτης της άνθρωπότητος κατά  τούς αρχαίους καί μέ
σους α ιώ νας.

α ' Γ ε ν ι κ ώ ς .

Εν πρώτοις δέ, άς παρακολουθήσουμε'/ τον Ελληνισμόν κατά τούς αρχαίους καί 
μέσους αιώνας, εύεργετοϋντα την ανθρωπότητα:

Κατά την περίοδον αυτήν ο Ελληνισμός γίνεται ό Μυσταγωγάς τού Ελληνο
χριστιανικού Πολιτισμού, ό όποιος αποτελεί την ατμόσφαιραν τού παγκοσμίου πολι
τισμού. Καί ό οποίος ακριβώς πολιτισμός κατά το σημερινόν χάος, τού 20οΰ αιώνας 
κινδυνεύει νά μεταβληθη εις ερείπια, διότι εξαπελύθησαν παγκοσμίους μετά μανίας 
αί σκοτειναί δυνάμεις τού κακού.

β ' Γ λ ώ σ σ α .

Καί έν πρώτοις έχάρισεν εις τον κόσμον την Ε λ λ η ν ι κ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν ,  
θεωρουμένην δικαίως υπό δλων τών μεγάλων συγχρόνων μελετητών ώς τήν τελειο- 
τάτην πασών τών ανθρωπίνων γλωσσών. Καί αύτη, ιδίως υπό τήν αττικήν της μορ
φήν, κατέστη δργανον λεπτόν διεθνούς συνενοήσεως καί άπέβη καί ή γλώσσα τών 
ευαγγελίων καί τής διαδόσεως τού Χριστιανισμού.

γ ’ Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α .

Πνοήν πολιτισμού έχάρισεν έν συνεχεία ό Ελληνισμός διά τής αθανάτου λ ο - 
γ ο τ ε χ ν ί α ς  τ ο υ .

Καί τοιουτοτρόπως παρέδωσεν εις τήν ανθρωπότητα τά «πάντοτε αγέραστα σέ 
ομορφιά καί ok δύναμι» ομηρικά έπη, γεγραμμένα προ τριάκοντα περίπου άνθρινπί- 
νων αιώνων, είκονίζοντα μετά παραστατικότητος τον κόσμον καί τά εύγενέστερα κι
νήματα τής ανθρώπινης ψυχής, έχοντα δ’ απαράμιλλου θέλγητρου. Τό υψηλόν δέ 
ηθικόν φρόνημα τής ομηρικής ποιήσεως κατέστησε τον μεγαλύτερου δλων τών αιώ
νων επικόν ποιητήν " Ο μ η ρ ο ν ,  τον «κατ’ εξοχήν παιδευτήν» ούχί μόνον τής 
ελληνικής άρχαιότητος, αλλά καί δλης τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος άνά τήν 
ροήν τής ιστορίας.

Έχάρισεν ό ελληνισμός, πάλιν εις τήν αυτήν περιοχήν τής λογοτεχνίας, έν 
συνεχεία τό διδακτικόν έπος καί ένα καταπληκτικόν Η σ ί ο δ ο ν ,  δ όποιος 
διεισδύει καί εις τάς άθλιότητας τής κοινωνικής ζωής καί ποθεί νά έμπνεύση σταυ
ροφορίαν κατά τών πάσης φύσεως άδικιών.

Έχάρισεν έπίσης ό Ελληνισμός μίαν άφθαστου λυρικήν ποίησιν εις τον κό
σμον, ή όποια, έγκαταλείπουσα τήν θεώρησιν τής αντικειμενικής ύφισταμένης πρα-
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γματι,κότητος, έστράφη πλέον εις τό μυστήριον τής ανθρώπινης προσωπικότητας καί 
εις τούς εσωτερικούς της πόθους καί τάς συγκινήσεις. Καί έδωσεν ε λ ε γ ε ί α . ,  
ι ά μ β ο υ ς ,  α ι ο λ ι κ ά  μ έ λ η  ή δ ω ρ ι κ ά χ ο ρ ι κ ά  μ έ λ η ,  θε- 
μελιώσαντα άδιάσπαστον σύνδεσμον μαγευτικής αρμονίας του ποιητικού λόγου μέ 
τήν μελωδίαν καί τήν μουσικήν.

IΙροσέφερεν δ Ελληνισμός επίσης μίαν αθάνατον άνά τούς αιώνας δραματικήν 
ποίησιν καί τήν διδάσκουσαν άνώτερον ήθος καί ιδεώδη, ουρανίας πνοής, δ ρ α μ α 
τ ι κ ή ν  τ έ χ ν η ν .  Καί συναντώμεν τοιουτοτρόπως τά αριστουργήματα τής τριά- 
οος των μεγάλων ’Αθηναίων Τραγικών, ήτοι τοϋ ποιητοϋ μέ τήν τιτανικήν φαντα
σίαν Α ι σ χ ύ λ ο υ  , τοϋ ένσαρκούντος ιδανικήν αρμονικήν άνθρωπίνην προσωπικότη
τα, τοϋ μεγαλοφυούς δραματουργού Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς καί τέλος τοϋ τραγικωτάτου 
δραματουργού Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ . Καί έκ τής ίεράς αυτής δημιουργίας προήλθον 
δράματα φωτίζοντα τήν ανθρωπότητα, διότι έξήρετο υπό των δραμάτων τής λογοτε
χνικής αυτής τριάδος ή σπουδαιότης τής ανθρώπινης δράσεως καί κατεδεικνύετο ό
τι, διά τής πίστεως εις ένα πνευματικώς καί ηθικώς ιδεώδη κόσμον, έξωραΐζεται 
ή ανθρώπινη ζωή.

Καί ή προσφορά τοϋ Ελληνισμού εις απαράμιλλα καί διδάσκοντα λογοτεχνικά 
έργα εσυνεχίσθη εκτοτε καί κατά τήν Ά  λ ε ξ α ν1 δ ρ ι ν ή V περίοδον, ως καί τήν 
περίοδον τών αύτοκρατορικών ρ ω μ α ι κ ώ ν χ ρ ό ν ω ν ,  ώς επίσης καί κα
τά τούς β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ ς  χ ρ ό ν ο υ ς , χαρίσαντας δημώδη ποίησιν, συν- 
δυαζομένην μέ μουσικήν, τά έπη ενός θρυλικοΰ Διγενή ’Ακρίτα κ.ο.κ.

δ' Μ ο υ σ ι κ ή .

Έχάρισεν όμως δ Ελληνισμός εις τήν ανθρωπότητα, πέραν τής λογοτεχνίας, 
καί έν άίςιόλογον μ ο υ σ ι κ ό ν  οικοδόμημα, συνυπάρχον μετά τής ποιήσεως.

Καί ή μουσική έθεωρεΐτο ώς έχουσα θείαν τήν προέλευσιν, τήν έκπροσώπησιν 
καί τήν σκοπιμότητα. Έφορεύετο υπό τοϋ Θεοΰ, ώς ιδίως τοϋ ’Απόλλωνος καί έκα- 
λιεργεΐτο υπό ήμιθέων καί υπερφυσικών προσώπων, ώς τοϋ Ό ρφέως, τοϋ Πανός, 
τοϋ Άρίωνος κ.α. Πλήρη δέ μουσικήν άνάπτυξιν βλέπομεν εις τήν ’Αττικήν τρα
γωδίαν, ώς επίσης καί εις τούς ολυμπιακούς καί λοιπούς αγώνας, οίτινες εσυντρο- 
φεύοντο ύπό τής αύλητικής καί τής κιθαριστικής τέχνης.

Αλλά τέλος μή λησμονώμεν καί τάς αθανάτους θρησκευτικάς μελψδίας, μιας 
καταπληκτικής καί κατανυκτικής γνήσιας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής ποιήσεως 
καί μουσικής 'Αρμονίας,, ή όποια σκορπίζει τό φώς τής ’Εκκλησιαστικής Καλής Τ έ
χνης καί ή οποία Ιξεκίνησε καί αυτή άπό τήν πνοήν τής Βηθλεέμ, «μέσα στά φωτει
νά σκοτάδια τής χριστουγεννιάτικης νύχτας» καί άπό ένα παναρμόνιον ύμνον άπό 
τούς καταβάντας έξ Ούρανοΰ ’Αγγέλους εις μίαν ταπεινήν φάτνην.

Καί διερωταται, ώς περιγράφει δ καλλιτέχνης τής Βίβλου άείμνηστος Σταύρος 
Νικολαίδης, ή σημερινή άνθρωπίνη ψυχή έναγωνίως:

«Ποΰ είναι αύτή ή έπί γής ειρήνη πού έψαλλαν τήν μαγευτικήν εκείνην Νύκτα 
τά αγγελικά χείλη;

’Αλλά διατί ίγεννήθη δ Μέγας Λυτρωτής; ”Αν δεν ήθελε να άνυψώση τόν πο
λιτισμόν τοϋ γένους τοϋ άνθρώπου άπό τά βάθη τοϋ πρωτογονισμού καί τοϋ βαρβαρι- 
σμοΰ καί τής Ικδικήσεως πρός τά υψη τής άδελφωσύνης καί τής ειρήνης, τότε διατί 
έπεσκέφθη την πτωχήν μας γήν»;

Καί οδηγεί τό πικρόν αυτό παράπονον εις τό νοστάλγημα μιας σταυροφορίας 
κατα τής κακίας καί τής άνθρωπίνης άδυναμίας καί διά τήν έπί γής χαράν καί «τήν 
ειρήνην, τήν πάντα νοΰν ύπερέχουσαν».

( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι )
(*) Διάλεξις, δοθεϊσα εις τήν Σχολήν Εθνικής Ά μύνης τήν 20/1/69.
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'Υπ ό τοΰ κ. Δ Η Μ . Μ ΑΓΚΡΙΩΤΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

Ποια τά  α ίτ ια  τη ς νοσηρας  
ψ υ χ ικ ή ς  κ α τα σ τά σ εω ς  
τής νεο λα ία ς

■ I ροβάλλονται συνήθως διάφοροι δικαιολογία::
^  Ιον. ό τ ι  η ν ε ο λ α ί α  έ χ ε ι ά π ο μ α κ ρ υ ν θ ή  α π ό  τ ή ν θ ρ η 

σ κ ε ί α ν .
Η διακιολογία αυτή είναι πραγματική και κανείς βεβαίως δεν δύναται νά τήν 

αρνηθή. Αντιπροοαλλεται όμως τό ερώτημα: Διατί άραγε ή νεολαία έχει άπομα- 
κρυνθή απο την Θρησκείαν; Τι συνετέλεσεν,, ώστε ή Θρησκεία νά μην άσκή έπίδρα- 
σιν εις την ψυχήν τής νεολαίας; Ή  άπάντησις εις τό έρώτημα τοΰτο θά δώση έξή- 
γησιν καί εις τήν άπομάκρυνσιν τής νεολαίας από τήν Θρησκείαν.

Θά πρέπει όμως ν άνατρέξωμεν πρός τοΰτο εις παλαιοτέρας έποχάς διά ν’ άνεύ- 
ρωμεν τήν ρίζαν τοΰ κακοΰ, διότι ή κατάστασις αυτή είναι τό αποτέλεσμα τής φθο
ροποιού επιδρασεως τοΰ ύλισμοΰ. Καί άλλοτε μέν, δ ύλισμός έκηρύσσετο μόνον θεω- 
ρητικώς. Κδέχετο δηλαδή, δτι μόνον ή υλη υπάρχει καί τίποτε άλλο. Συνεπώς, ήρ- 
νεϊτο τό πνεΰμα καί κάθε πνευματικήν έκδήλωσιν, ώς είναι ή Θρησκεία. Τώρα ό
μως, εύρισκομεθα εις την εποχήν, κατά τήν οποίαν ζώμεν τον πρακτικόν υλισμόν. 
Απο άπλή θεωρία, δ υλισμός έχει γίνει πλέον πράξις καί ζωή εμποτισμένη από τά 

υλιστικά διδάγματα, πού εχει καταπνίξει κάθε πνευματικήν έκδήλωσιν.
Εκτός τούτου δμως, άλλη αιτία τής άπομακρύνσεως των νέων από τήν Θρη

σκείαν είναι καί ή α σ υ ν έ π ε ι α  τ ή ς  ζ ω ή ς  εκείνων πού λέγουν δτι «θρη
σκεύουν».

ΙΙοίαν γνώμην δύνανται νά σχηματίσουν οί νέοι διά τούς ανθρώπους αυτούς, δ
ίαν τούς βλέπουν καί τούς ακούουν νά λέγουν ψέματα, νά μηχανεύωνται άπατας, νά 
έχουν ώς μόνον σκοπόν τής ζουής των τό ν’ αποκτήσουν χρήματα, διά παντός μέ
σου θεμιτού καί αθεμίτου, όταν τούς βλέπουν νά είναι ματαιόδοξοι, σκληροί καί ά- 
σπλαγχνοι εις τήν δυστυχίαν; Τί άλλο, παρά ότι ή Θρησκεία των είναι ένας μανδύας 
πού σκεπάζει τήν υποκρισίαν των καί τήν ηθικήν των σαπίλαν καί ότι μία τόσον ε
πίπλαστος θρησκεία, πού δέν ασκεί καμμίαν έπίδρασιν εις τον εσωτερικόν κόσμον 
τοΰ ανθρώπου, πού δέν φέρει καμμίαν μεταβολήν εις τον τρόπον ζωής, είναι άχρη-
OTOC

Διά τήν έλλειψ ιν λοιπόν τής θρησκευτικότητας τής νεολαίας είναι προτιμότε- 
ρον, αντί νά αίτιώμεθα αυτούς, νά αιτιώμεθα τούς μεγαλύτερους τήν ηλικίαν, δηλα
δή πρώτον τούς γονείς καί έπειτα όλους τούς άλλους.
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Εις τήν σημερινήν υλιστικήν εποχήν, επικρατεί δυστυχώς ή άντίληψις δτι τήν 
ευτυχίαν καί τήν ειρήνην τοΰ πνεύματος, τήν φέρουν τό χρήμα καί τα υλικά αγαθά 
καί δχι ή πίστις καί ή πραγματική χριστιανική ζωή. Ή  καθαρώς υλιστική αυτή αντι- 
ληψις, έχει αποξηράνει τήν κάροίαν καί έχει αμαυρώσει δλα τά υψηλά ιδεώδη. Ο 
οίνευ Θεού υλισμός τής Δύσεως ολίγον διαφέρει άπό τον άνευ Θεού υλισμόν των Χ ω
ρών τής ’Ανατολής. Άντιθέτως ή πείρα τής ζωής άποδεικνύει, δτι εις τήν πραγματι
κήν ευτυχίαν των ατόμων καί τό μεγαλεΐον τού Εθνους, συντελούν η συνειδητή 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή π ι σ τ ι ς , δηλαδή τό πνεύμα, ώς επίσης τά Ε θνικά  ιδεώδη, 
ήτοι ή α γ ά π η  τ ή ς  H α τ ρ ί δ' ο ς καί  τής ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ,  καθώς και 
ή π ρ ό ς ά λ λ ή ί ο υ ;  ά γ1 ά π η .

Αυτά συνθέτουν τήν εσωτερικήν δύναμιν τής κοινωνίας καί τον πνευματικόν 
της πολιτισμόν. "Οταν αύτά λείπουν, τότε προκαλεΐται ή δυσφορία, δ φθόνος, ή ε
γωιστική προσκόλλησις εις τά υλικά αγαθά, ή αδιαφορία πρός τούς άλλους, ή σκλη- 
ρότης καί τά παρόμοια.

Τί νομίζετε ότι ήτο ή κυριωτέρα, ή βαθυτέρα αιτία τής δημιουργίας τού κ ι
νήματος των Χίππυς; Ήτο ή άντίδρασις ομάδων νέων εναντίον τής ματαιοδοξίας τού 
πλούτου καί τού υλιστικού τρόπου ζωής.

"Ενας μάλιστα ’Αμερικανός Γερουσιαστής, δ Marl··. Hart-field, κατέληξε νά πα- 
ραδεχθή δτι, ■ μερικοί Χίππυς βλέπουν βαθυτέρους πνευματικούς δρόμους, παρά Ο λ,αός 
καί δτι έχουν βαθυτέραν πνευματικήν πείναν διά τήν αλήθειαν, παρά μερικοί λε 
γόμενοι πνευματικοί άνθρωποι; .

Ή εγωιστική λοιπόν άπόλαυσις των υλικών αγαθών, ή αδιαφορία πρός τήν δυ
στυχίαν καί τόν πόνον, οδηγούν μεγάλην μερίδα τής Νεολαίας εις έξαλλους αντιδρά
σεις πού εις τό βάθος των είναι εκδηλώσεις απελπισίας καί εντόνου διαμαρτυρίας.

Έξ άλλου, ή θρησκευτική πίστις, ή καθαρώς τυπική, χωρίς προσωπικήν ύπο- 
χρέωσιν ύπακοής καί εφαρμογής των διδαγμάτων της, ήτοι χωρίς συνέπειαν εις τήν 
ζωήν, εκείνου πού λέγει, δτι θρησκεύει, είναι κάτι τό τελείως εξωτερικόν καί ου
σιαστικής άχρηστον.

Διά νά φέρη μεταβολήν ή Θρησκεία, πρέπει νά εισχώρηση βαθειά εις τήν καρ
διάν, νά γίνη βίωμα καί ζωή.

Τότε καί μόνον θά γίνη ορατή άπό τούς άλλους. Καί τότε θά είναι δυνατόν νά 
έπηρεάση τούς νέους ώστε νά τήν έγκολπωθοΰν.

"Ας μήν απορούμε λοιπόν, διότι εις τήν εποχήν μας ή Θρησκεία έχασε τήν 
ζωογόνον έπίδρασίν της καί διότι οί νέοι αδιαφορούν εις τά πνευματικά πράγματα.

2 ον. "Αλλη δικαιολογία πού προβάλλεται συνήθως είναι a  ί ο ι κ ο ν ο μ ι 
κ ά  ί δ υ σ χ έ ρ ε ι α ι , «ή φτώχεια».

’Αλλά, ή δικαιολογία αυτή, νομίζομεν, δτι δεν είναι βάσιμος, ιδίως ώς πρός 
τήν νεολαίαν των πόλεων, ή όποια έχει πολύ περισσοτέραν οικονομικήν άνεσιν άπό 
κάθε προηγουμένην εποχήν. Διατρέφεται πολύ καλύτερα, έχει τήν δυνατότητα νά 
μορφωθή μέ περισσοτέρας εύκολίας, νά ψυχαγωγήται πολύ περισσότερον άπό άλλας 
Ιποχάς καί γενικώς είναι εις θέσιν νά ζή υπό πολύ εύνοϊκωτέρας συνθήκας.

Έξ άλλου, εις παλαιοτέρας Ιποχάς, οπότε πράγματι ύπήρχον στερήσεις μεταξύ 
Ιών νέων, ή πείρα τής ζωής άπέδειξεν, δτι αυταί διόλου δεν ήμπόδισαν εκείνους πού 
είχαν τήν θέλησιν, νά καταρτισθοϋν καί νά προοδεύσουν, μολονότι εστεροΰντο των 
πάντων.

Είναι δέ παρατηρημένον, δτι ή ανέχεια καί αί στερήσεις, ανέκαθεν άποτελοΰν 
ένα πολύ ισχυρόν κίνητρον, δΓ εκείνους πού έχουν ίσχυράν θέλησιν καί βαθεΐαν π ί 
στιν, ώστε νά ύπερπηδήσουν κάθε έμπόδιον καί νά επιτύχουν εις τήν ζωήν των.

Είναι επίσης παρατηρημένον, δτι εκείνοι πού ώδηγήθησαν εις τήν Ιποχήν μας
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εις τον κακόν δρόμον, δέν είναι κυρίως, τά φτωχά παιδιά, δεν είναι εκείνοι πού 
πράγματι στερούνται καί βιοπαλαίουν νυχθημερόν διά νά έπιζήσουν καί νά μορφω
θούν, αλλά είναι τά πλουσιόπαιόα ή οι νέοι της μέσης αστικής τάξεους.

Η πείρα λοιπόν της ζωής έχει αποδείξει, δτι δ πλούτος καί αί ανέσεις δέν είναι 
το άποτελεσματικώτερον τονωτικόν τής θελήσεως διά μίαν άνωτέραν ζωήν, ούτε τό 
φαρμακον διά την θεραπείαν τής πνευματικής καχεξίας πού παρατηρείται.

Ισως νά είναι μάλιστα μία επί πλέον αιτία τής δυσαρέστου ψυχικής καταστά- 
σεως τής κοινωνίας μας. είδικώτερα δέ τής νεολαίας.

3ον. Αλλη δικαιολογία, ή όποια δμως είναι πραγματική, είναι καί ή α δ ι α 
φ ο ρ ί α  τ ω ν  μ ε γ  ά λ ω ν . Ιϊρόκειται περί έλλείψεως ηθικής διαπαιόαγωγή- 
σεως των νέων, έκ μέρους τής οικογένειας, κυρίως καί έπειτα έκ μέρους των άλ
λων αρμοδίων παραγόντων, ώς τοϋ Σ χ ο λ ε ί ο υ ,  τής Έ κ κ λ η σ ί α ς  καί τού- 
Κ ρ ά τ ο υ ς .

Οί γ  ο ν ε ΐ ς έχουν χάσει, κατά τό πλεΐστον, τό κΰρός των καί τήν ηθικήν 
των επιβολήν εις τά παιδιά των. Δέν τά παρακολουθούν δπως πρέπει. Εις πολλάς 
μάλιστα περιπτώσεις έχουν αφήσει πλήρη ελευθερίαν εις τά παιδιά των νά κάμουν 
δ,τι τούς αρέσει. Υποκύπτουν είς τά «καπρίτσια των». Δέν θέλουν νά τά δυσαρεστή- 
σουν, ή άοιαφοροΰν τελείως, άπησχολημένοι μέ άλλα ζητήματα. Είς τάς λεγομένας 
εξελιγμένας χώ ρα ς , καί ιδίως είς τήν ’Αμερικήν, δ πατέρας έχει παυσει πλέον νά 
είναι δ αρχηγός τής οικογένειας μέ τήν παλαιά'-1 σημασίαν του. Θεωρείται μάλλον 
ώς διακοσμητικόν στοιχείον ή ώς βοηθός τής συζύγου του. Διά τον λόγον δέ τούτον, 
έχάθη δ σεβασμός καί τό κΰρός του. Ή  δέ μητέρα, μέ τήν έγκατάλειψιν τοϋ σπιτιού- 
καί μέ τήν εξωτερικήν εργασίαν της, παραμελεί τήν κυρίαν αποστολήν της, δηλ. τήν 
αγωγήν των παιδιών καί τήν έπιτήρησίν των. Ούτως έχουν χαλαρωθή οί οικογενεια
κοί δεσμοί καί τό αποτέλεσμα είναι ή ασυδοσία καί τό παραστράτημα τοΰ παιδιού 
καί γενικώτερον τής νεολαίας. Τό Σ χ ο λ ε ί ο ν ,  ιδίως τό Δημοτικόν καί το Γυ- 
μνάσιον, πολύ ολίγον άσχολεϊται μέ τήν δημιουργίαν χαρακτήρουν. Περιορίζεται είς 
τό παραφόρτωμα τοϋ μυαλού των νέων μέ πολλάς καί ποικίλας γνώσεις. ’Αλλά ή 
καρδία μένει άδεια. Ή  ’Ε κ κ λ η σ ί α ,  ώς επί τό πλεΐστον, άπουσιάζει άπό τήν δια
παιδαγώγησην τής νεολαίας. Ή  κυριωτέρα προσπάθειά της, πολύ αξιέπαινη βεβαί
ως, γίνεται μέ τά Κατηχητικά Σχολεία. ’Αλλά όταν τά παιδιά μεγαλώσουν, δταν 
είσέλθουν είς τήν έφηβικήν ιδίως ήλικίαν,, τότε καί ή έπίδρασις τοΰ Κατηχητικού 
Σχολείου, παύει, διότι οί άλλοι παράγοντες, ιδίως, ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  καί έπειτα ή 
Κ ο ι ν ω ν ί α ,  δέν βοηθούν. Τουναντίον, παρεμποδίζουν τό ευεργετικόν εργον των 
Κατηχητικών Σχολείων, κατά διαφόρους τρόπους, είτε άσυναισθήτως, είτε καί εν
συνειδήτους.

’Αλλά καί τό Κράτος, δυστυχώς, ούχί μικράν ευθύνην φέρει είς τό ζήτημα 
τής έλλείψεως ηθικής καί πνευματικής καθοδηγήσεως τής Νεολαίας. Καί έξηγούμε- 
θα: Έ φ ’ δσον, δ κινηματογράφος,, τό ραδιόφωνον καί ή τηλεόρασις διατελοΰν ύπό 
τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τοΰ Κράτους, θά έπρεπε φρονοΰμεν νά γίνεται έκ 
μέρους των αρμοδίων δργάνων α υ σ τ η ρ ό τ α τ ο ς  έ λ ε γ χ ο ς  των προβαλ- 
λομένυυν τα ινιών καί τώ ν σχετικών προβολών τής τηλεοράσεως, ώς καί των προ
γραμμάτων τοϋ ραδιοφώνου.

Τά δσα δμως προβάλλονται καί έρχονται έν γένει είς τήν δημοσιότητα, προξε
νούν μεγίστην βλάβην είς τήν ψυχικήν καί ήθικήν κατάστασιν τής παιδικής καί ε
φηβικής ήλικ ίας, ώς κα ί τής Νεολαίας έν γένει. Υποσκάπτουν βαθύτατα τά ήθικά 
της θεαέλια. Τήν μολύνουν καί τήν διαφθείοουν ποικιλοτρόπως.

'Ως νά μή ήρκει δέ τό κακόν πού γίνεται μέ τά μέσα αυτά τής δημοσιότητος,.
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έρχεται καί τ ό ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο ν  έ ν τ υ π ο ν , ,  δηλαδή τά ποικιλώνυμα καί πο 
λύχρωμα περιοδικά, τά όποια, χάρις καί εις την οικονομικήν συνδρομήν πού τούς 
παρέχει τό Κράτος, μέ την ατέλειαν τού δημοσιογραφικού χάρτου, συναγωνίζονται 
φιλοτίμως τά άλλα μέσα δημοσιότητος καί αποτελειώνουν τήν ψυχικήν καί ηθικήν
μόλυνσιν τής Νεολαίας.

Πώς λοιπόν θέλομεν νά μη κατρακυλήση ηθικώς ή Νεολαία καί πώς νά μή χάση 
τον ορθόν προσανατολισμόν της;

Είναι δμως ευτύχημα, καί τό λέγομεν πρός τιμήν τής Ε λληνικής νεολαίας, ότι 
εύρίσκεται αΰτη εις πολύ καλύτερον σημεϊον δλων τών νεολαιών των άλλων Χιορών, 
τόσον από ηθικής, οσον καί άπό ψυχικής άπόψεως. Καί θά έπρεπε μάλλον ν άπορώ- 
μεν, πώς ή νεολαία μας δεν εύρίσκεται εις ηθικόν κατήφορον καί εις χειροτεραν κα- 
τάστασιν, εις τήν δύσκολην αυτήν εποχήν, έφ’ δσον κανέν άνασχετικόν μετρον οεν 
έχει ληφθή εναντίον τών φθοροποιών επιδράσεων τών διαφόρων μέσων δημοσιοτητος, 
περί τών οποίων έγένετο ανωτέρω λόγος.

4ον. " Αλ λ η  α ι τ ί α  ε ί ν α ι  δ τ ι ή ν ε ο λ α ί α μ α ς  π α ρ α μ έ 
ν ε ι  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς  κ α ί  ί δ ε ο λ ο γ ι κ ώ ς  ά  κ α τ α  τ ό π ι 
α τ ο ς κ α ί  α κ α θ ο δ ή γ η τ ο ς .

Αί γνώσεις τού Γυμνασίου είναι ανεπαρκείς διά νά οπλίσουν τον νέον εναντίον 
τών διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων τής απιστίας, τού υλισμού, τού Μαρξισμού καί 
τών άλλων προϊόντων τής αθεΐας, τά όποια μαραίνουν κάθε ενθουσιασμόν διά τά 
πνευματικά πράγματα. Εις τό παρελθόν, αί διάφοροι υλιστικαί θεωρίαι, ή άποψις δτι 
ή Επιστήμη καί ή μόρφωσις ευνοούν τον αθεϊσμόν, ώς καί ή άγανάκτησις εναντίον 
τών ασυνεπειών τών άποκαλουμένων Χριστιανών, έδημιούργησαν κλίμα κατ’ εξοχήν 
.ευνοϊκόν διά τήν έξάπλωσιν τών υλιστικών καί άθεϊστικών φιλοσοφικών ρευμάτων.

Σήμερον δμως, ή μάλλον άπό τινων δεκαετηρίδων, οί κορυφαίοι επιστήμονες 
διακηρύσσουν στεντορείως, δτι δέν υπάρχει καμμία δυνατότης νά χρησιμοποιηθή ή Ε 
πιστήμη ώς δπλον εναντίον τής πίστεως εις τον Θεόν, διότι δέν υπάρχει καμμία άντί- 
φασις καί άντίθεσις μεταξύ Επιστήμης καί Θρησκείας.

Καί βλέπομεν σήμερον διαπρεπείς καί παγκοσμίου φήμης καί κύρους επιστήμο
νας νά διακηρύσσουν εύθαρσώς τήν πίστιν των εις τον Θεόν καί μάλιστα νά έπι- 
-στρέφουν έκ τής αθεΐας εις τόν Χριστόν.

Καίτοι εις τήν Πατρίδα μας δ αθεϊσμός δέν παρουσιάσθη ποτέ ύπό τήν μορφήν 
τήν οποίαν ένεφανίσθη εις τήν ’Αμερικήν καί τήν Ευρώπην, ώς ώμος καί απροκάλυ
πτος αθεϊσμός, ξένος πρός τήν Ελληνικήν ψυχήν, έν τούτοις δμως είναι ανάγκη νά 
τονωθή ή πίστις τού λαού μας καί δή τής νεολαίας μας, ώστε νά εξουδετερωθούν καί 
ν’ απομακρυνθούν δλαι αί δηλητηριώδεις παραφυάδες -οΰ αθεϊσμού, αί όποΐαι ύπό 
τήν μορφήν διαφόρων ύλιστικών φιλοσοφικών θεωριών διαδίδονται καί μολύνουν τήν 
■ψυχήν τής νεολαίας.

’Αλλά, διά νά ελθη τό εύχάριστον τούτο αποτέλεσμα είναι ανάγκη νά κατατοπί- 
ζωνται Ιγκαίρως καί καταλλήλως οί εωηβοι καί οί νέοι εις τό Γυμνάσιον καί τάς 
Άνωτάτας Σχολάς. Πρός τούτο θά πρέπει νά διατίθενται ώραι διά τήν δ ι δ α - 
σ % α λ ί α ν ε ι δ ι κ ώ ν  ’Α π ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν  μ) α θ η μ ά τ ω ν άπό κα 
τάλληλα πρόσωπα. Ν’ άναπτύσσωνται δέ ενταύθα μέ τρόπον εΰληπτον καί μεθοδι
κόν, αί σύγχρονοι πρόοδοι τών Επιστημών, έν αντιπαραβολή πρός τάς διδασκαλίας 
τής Βίβλου καί τής Θρησκείας εν γένει, ώς έπίσης καί αί πλάναι τών διαφόρων 
φιλοσοφικών συστημάτων, υλιστικών καί άθεϊστικών. Νά επακολουθούν δέ, έλεύθεραι 
■συζητήσεις μεταξύ τών νέων καί τών αρμοδίων διδασκάλων των καί έν γένει τών 
καταλλήλων προσώπων, εις τάς οποίας νά εκθέτουν τάς άπορίας των καί νά λαμβά-
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νουν τάς καταλλήλους απαντήσεις. ”Ας μή μάς διαφεύγη δέ δτι οί νέοι διψοϋν νά 
γνωρίσουν τήν αλήθειαν καί δτι είναι καλοί καί σοβαροί συζητηταί δταν σοβαρευώ- 
μεθα μαζί των καί τούς ύπολογίζωμεν ώς προσωπικότητας.

Επίσης, φρονοΰμεν δτι θά πρέπει νά καταβάλλεται μεγαλύτερα προσπάθεια εις 
τήν διδασκαλίαν των λεγομένων ανθρωπιστικών γραμμάτων, δηλαδή τών κλασσικών 
συγγραφέων, έννοεΐται δέ, τοΰ πνεύματος καί όχι μόνον τοϋ ξηρού γράμματος, ώστε 
ν' αποκτούν οί 'Έ λληνες νέοι καί κλασσικήν μόρφωσιν.

Π οια χά ε ιδ ικ ά  
π ρ ο βλή μ α τα  τή ς  
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ν εολαίας

Τά κυριώτερα από τά προβλήματα ταΰτα είναι, κατά τήν γνώμην μας, τά ε-
ξής;

loy. T o  π ρ ό β λ η μ α  τ ο ύ  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι 
σ μ ο ύ  τ ώ ν  ν έ ω ν  ε ι ς  τ ή ν  ζ ω ή ν .

Έ πί τού θέματος τούτου έχομεν κάμει λόγον εις διάφορα σημεία τής μελέτης 
μας καί ιδίως εις τήν τέταρτην παράγραφον τοΰ προηγουμένου κεφαλαίου καί ϋπε- 
δείξαμεν διαφόρους τρόπους άντιμετωπίσεώς του ώστε νά μή μένη ή νεολαία μας 
Ακαθοδήγητος.

2ο ν. Τ ό Α κ α ν θ ώ δ ε ς  π ρ ό β λ η μ α  τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  μ έ  τ ό  
ά λ λ ο  φ ΰ λ ο ν .

Δεδομένου δτι είνα ι τούτο πολυσύνθετον καί εύρύτατον, έπιφυλασσόμεθα νά τό 
έξετάσωμεν εις ειδικήν μελέτην μας.

3ον. Τ  ό π ρ ό β λ η μ α  τ ή ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο - 
μ ί α ς  τ ώ ν  ν έ ω ν .

Είναι γεγονός, τό οποίον δλοι ζοΰμε, δτι ή εποχή μας, έχει πολλάς απαιτήσεις. 
Σήμερον, χρειάζονται οί νέοι, πολύ περισσότερα προσόντα μορφώσεως καί γνώσεων 
από κάθε προηγουμένην εποχήν. Χρειάζονται είδικάς σπουδάς, γνώσιν ξένων γλωσ
σών κ.λ.π . ’Α παιτείτα ι λοιπόν μεγάλη προσπάθεια καί μεγάλος αγών. Χρειάζεται 
έντονος πάλη, δχι βεβαίως τών τάξεων, αλλά πάλη τού νέου μέ τον ίδιον τάν εαυ
τόν του, μέ τό Έ γώ  του, μέ τά κατώτερα ένστικτά του, μέ τήν νωχέλειαν καί τήν 
τάσιν πρός τήν ευκολην ζωήν. Διά τούτο πρέπει νά έχη δ νέος σταθερά πνευματικά 
καί ηθικά θεμέλια καί πολύ δυνατήν θέλησιν. Χρειάζεται νά έχη ζωντανήν πίστιν 
εις τον Θεόν, καί πνευματικήν επικοινωνίαν μέ τον Λυτρωτήν του Χριστόν ώς καί 
ύπακοήν εις τάς έντολάς Του, ώστε νά άντλή πνευματικήν δύναμιν από τήν θείαν 
Πηγήν, διά νά δυνηθή νά άντιπαλαίση πρός μυρίους πειρασμούς καί νά βαδίση άντι- 
θέτως πρός τό όλιστικόν φρόνημα τής κοινωνίας.

'Όταν δ’ έπί τέλους κατορθώση δ νέος νά μορφωθή καί νά καταρτισθή διά κά
ποιο επάγγελμα-, άν έχη μάλιστα λάβη άνωτέραν ή άνωτάτην μόρφωσιν, αναζητεί 
νά εύρη κάποιο επάγγελμα, Αναζητεί μίαν θέσιν άνάλογον πρός τά προσόντα του. 
Καί τότε βλέπει θύρας κλειστάς,, διότι πολλά επαγγέλματα είναι κεκορεσμένα. Εις 
δέ τά λεγάμενα «ελευθέρια ε π α γ γ έ λ μ α τ α » ,  έπί παραδείγματι, τοϋ ιατρού, 
τού δικηγόρου κλπ . υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός, λόγιρ πληθώρας επιστημόνων 
μέ τά αυτά προσόντα. Εις τάς δημοσίας πάλιν θέσεις, ή δυνατότης Ιξευρέσεως θέ- 
σεως, ιδίως διά τούς κατέχοντας άνωτάτην μόρφωσιν. είναι πολύ μικρά. Καί δέν εί-
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ναι άξιον απορίας τό γεγονός τούτο, άφ’ ενός μεν διότι είμεθα Κράτος μικρόν καί υ
πάρχει δυσαναλογία μεταξύ ζητήσεώς καί προσφοράς μορφωμένων νέων,· και θέ
σεων καταλλήλων, άφ’ ετέρου δέ, διότι οί περισσότεροι απόφοιτοι των Γυμνασίων 
συνηθίζουν νά εγκαταλείπουν τήν επαρχίαν των καί νά συνωστιζωνται εις τήν Α
θήνα καί τήν Θεσσαλονίκην, ζητοΰντες μίαν θέσιν εις Δημοσίαν Γπηρεσίαν ή εις 
'Οργανισμόν ή αλλαχού.

Τό πρόβλημα συνεπώς τής έπαγγελματικής άποκαταστάσεως των νέων είναι 
οξύ καί πολύπλευρον. Είναι δέ καί επείγον. Δέν θεραπεύεται μέ προχείρους λύσεις. 
Χρειάζεται προγραμματισμόν.

Μίαν μερικήν λύσιν, ώς πρός τάς δημοσίας υπηρεσίας, έχει βεβαίως δώσει ή ε
φαρμογή τού νόμου τής 35ετίας, πού είχεν δμως καί μερικάς δυσμενείς επιπτώσεις 
εις τήν λειτουργίαν τού Κρατικού οργανισμού. Χρειάζονται καί άλλα, πολύ δραστι- 
κώτερα, μέτρα. Πλήν τής εθελούσιας εξόδου είναι ανάγκη νά άναμορφωθή τό σύ
στημα τής έκπαιδεύσεως, ώστε οί απόφοιτοι των Μέσων Σχολών νά είναι ικανοί νά 
άποκαθίστανται επαγγελματικούς καί εις άλλα επαγγέλματα, εκτός τού δημοσίου υ
παλλήλου.

Είναι ανάγκη πρός τούτο, νά ίδρυθοΰν πολλαί τεχνικαί καί γεωργικαί Σχολαί. 
Επίσης, νά βελτιωθούν οί δροι διαβιώσεως εις τάς επαρχίας, νά προωθηθή εις αύ- 
τάς ή άνάπτυξις βιομηχανιών ώς καί άλλων έργασιών. Νά οημιουργηθοϋν κέντρα πο
λιτιστικά καί μορφωτικά εις δλας τάς έπαρχιακάς πόλεις (ώς βιβλιοθήκαι, διαλέ
ξεις μορφωτικαί, όρχήστραι καλής μουσικής, αθλητικοί αγώνες, εκθέσεις βιομηχα
νιών, αγροτικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων, διαγωνισμοί προς βράβευσιν επιδό
σεων εις λογοτεχνίαν, καλάς τέχνας, παραγωγής κ.λ.π.) .

Πώς πρέπει νά άντιμετω π ισθή 
το πρόβλημα τής 
σημερινής νεολαίας

Είναι γεγονός δτι πολλοί νέοι, οί όποιοι διψούν διά μάθησιν, διά μίαν ζωήν α
νώτερου επιπέδου, πηγαίνουν νά φοιτήσουν εις ’ Α,νωτάτας Σχολάς, άφ’ ένός μέν διά 
νά καταρτισθοΰν καλύτερον καί νά εξασφαλίσουν κατ’ αύτόν τον τρόπον τήν μελλοντι
κήν των σταδιοδρομίαν, άφ’ έτέρου δέ, διά νά ευρουν απαντήσεις εις τά διάφορα 
ζωτικά προβλήματα τής ζωής, τά όποια τούς άπασνολοΰν.

Καί ώς πρός μέν τήν τελειοποίησιν τής έπαγγελματικής των μορφώσεως, τήν 
επιτυγχάνουν, οπωσδήποτε. Ώς πρός τήν ίκανοποίησιν δμως τής πνευματικής των 
δίψης απογοητεύονται, διότι οχι μόνον δέν λαμβάνουν εις τά ’Ανώτατα· Ιδρύματα 
τάς απαντήσεις πού περιμένουν, άλλα καί διότι ανακαλύπτουν πολ,ύ περισσότερα ε
ρωτήματα, παρά απαντήσεις.

Διά τον λόγον τούτον, άλλα καί πολλούς άλλους, πολλοί, καλής πίστεως νέοι, 
μένουν άνικανοποίητοι καί κλείονται εις τούς έαυτούς των, ή προσκολλώνται εις δια
φόρους έξάλλους ομάδας νέων, ή αδιαφορούν τελείως διά τό μέλλον των.

ΔΗ  Μ . Μ Α Γ Κ ΡΙΩ Τ Η  Σ
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Ύ ττό  το ϋ  'Α σ τυνόμου  Α" κ. ΣΩΤΗ ΡΙΟ Υ ΚΑΤΣΙΜ ΠΑΡΟ Υ

I. ΣΚΟΠΟΣ ΤΚΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

Π ΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ του βασικού σκοποΰ τής έξακριβώσεως τής ταυτότητας 
των εγκληματιών, τής προπαρασκευής των σχετικών νομοθετημάτων διά τήν 

καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος. τής διενεργείας των έγκληματολογικών α
ναζητήσεων καί τής δΓ επιστημονικών μέσων διώξεως των έγκλημάτων, συνεστή- 
θησαν παρά ταϊς Άστυνομικαΐς Ύπηρεσίαις των διαφόρων Κρατών Εργαστήρια Έ- 
γκληματολογικής Έμπειροτεχνίας, έν οίς εξετάζονται διά τής χρησιμοποιήσεως τών 
δεδομένων τών τελευτα ίων επιστημονικών καί τεχνικών επιτεύξεων τά διάφορα ταυ 
εγκλήματος ίχ νη .

Πρότυπον εργαστηρίου Έγκληματολογικής Έμπειροτεχνίας αποτελεί τό εύφή- 
μως άνά τον κόσμον γνωστόν «'Ομοσπονδιακόν γραφεΐον Ερευνών» τών Ηνωμένων 
Ιίολιτειών τής Α μ ερ ική ς, τό άλλως ”Εφ Μπί ”Αϊ.

Συμφώνως πρός τάς εκθέσεις τοΰ ’Έφ Μπί ’’Αϊ περί τής εγκληματικότητας εις 
τάς Η νωμένας Πολιτείας κατά τό λήξαν έτος 1968, εν τή σχετικώς μικρά περι
φέρεια τής Κολούμπια, έν τώ άστικψ δηλαδή κέντρω τής μητροπολιτικής περιοχής 
τής πρωτευούσης τών ΗΠΑ Ουάσιγκτων, ήτοι επί 800.000 περίπου κατοίκων, έση- 
μειώθησαν κατά μέσον δρον 13 ληστεΐαι καθ’ ημέραν, καί καθ’ δλον τό έτος 102 
ληστεΐαι Τραπεζών καί 271 βιασμοί. Έ κ τής συγκρίσεως τών τοπικών περιορισμέ
νων αυτών στοιχείων καθίσταται δυνατός δ υπολογισμός τής έκτάσεως του δλου έρ
γου του ’Έ φ Μπί ’Ά ϊ ,  τοΰ οποίου αί είδικαί αρμοδιότητες έπεκτείνονται επί ολοκλή
ρου τής ’Αμερικανικής έπικρατείας. Ποια σημασία αποδίδεται καί τι γενικώς προσ- 
δοκάται έκ τής λειτουργίας τοΰ Γραφείου, δια®αίνεται έκ τής κατωτέρω περικο
πής τής αναφοράς τής συνταχθείσης κατά τό 1967 υπό τής ειδικής ’Επιτροπής επί 
τής Έγκληματικότητος καί ύποβληθείσης εις τόν Πρόεδρον τών Ηνωμένων Πολι
τειών. «Έάν έπιδείξωμεν αδυναμίαν εις τήν άντιμετώπισιν τοΰ εγκλήματος θά έ- 
πέλθη βαθμιαία έπιδείνωσις τής ποιότητας τής ζωής εις τήν πρωτεύουσαν τής χώ
ρας, προκαλουμένης οΰτω έχθρότητος μεταξύ τοΰ φοβισμένου λαοΰ της». Ή  έκτίμη- 
σις όμως τής άποδόσεως τοΰ Γραφείου έρείδεται επί τοΰ γεγονότος δτι κατά τά πρώ
το; 25 έτη τής λειτουργίας του (1932 - 1957) τό Γραφεΐον έπελήφθη τής έξετάσε- 
ως δύο δλων έκατομμυρίων υποθέσεων, ή δέ περαιτέριυ έδραίωσις τής έκτιμήσεως ε
παυξάνει, έάν άναλογισθώμεν τάς συνθήκας ιδρύσεο^ς, έμπλουτισμοΰ δι’ οργάνων,
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όργανώσεως καί λειτουργίας τοϋ Εργαστηρίου καί τάς δυσχερείας καί άντιςοοτη ιας. 
τάς όποιας άντιμετώπισεν κατά τά έτη έκεϊνα.

Κατ’ άρχάς, αί εξετάσεις τών ιχνών τού έγκλήματος εγενοντο άνευ ουώο/ος 
συσχετισμού πρός τάς συνθήκας δημιουργίας, περισυλλογής καί μεταφοράς αυτώνΓ 
εντός τών στενών επιστημονικών εργαστηριακών έξετάσεων μακράν της σκηνής τού 
έγκλήματος. Βεβαίως ή έπιδειχθεΐσα υπό τών ειδικών πρώτων επιστημονικών συν
εργατών άφοσίωσις εις τό άνατεθέν αύτοΐς εργον καί ή άναγνωρισθεΐσα αντικειμενι- 
κότης εις τήν επιδίωξιν τής άποκαλύψεως τής αλήθειας, είτε αυτή αφεώρα εις την 
καταδίκην ή ιδία εις τήν άθώωσιν τού υπόπτου, προσέδωκαν κϋρος είς̂  έξαιρετικώς 
εκπληκτικόν βαθμόν εις τάς υπηρεσίας τοϋ γραφείου, αί δέ αναμφισβήτητοι επιτυ- 
χίαι, τό κατέστησαν μοναδικόν καί εν έκ τιών διεθνώς λαμπρότερων κεφαλαίων ε/ 
τή έπιβολή τού Νόμου έν τφ κοσμψ. _

Διεγνώσθη, τό πρώτον έν ’Αμερική, υπό τοΰ διακεκριμένου διευθυντοϋ τοϋ 1 ρα
φείου Έντγκαρ Ζ. Χοϋβερ, δτι τελεία έπιστημονική καί τεχνική εφαρμογή εις τήν 
έξέτασιν τών ιχνών τοϋ έγκλήματος δεν είναι εφικτή παρά πλεισταις άστυνομικαις. 
ύπηρεσίαις λόγφ κυρίως τών περιωρισμένων μέσων εν ταΐς μικραΐς αστυνομιαις και 
τής κατά συνέπειαν αδυναμίας χρησιμοποιήσεως ύπ’ αυτών έπιστημόνιον ικανών ει_ 
άξίαν καί αριθμόν. Έπεβάλλετο δθεν ή συγκρότησις ενός μεγάλου ^κεντρικού εργαστη
ρίου ένθα ή προσφερομένη ύπό τής επιστήμης καί τεχνικής βοήθεια νά παρέχηταΐ- 
λίαν έπαρκώς, ώστε προσφερομένη καί διερμηνευόμενη καταλλήλως εν δικαστήριο) 
νά άποτελή τόν μοναδικόν καί αδιάψευστου μάρτυρα τής ένοχης ή άθωοτητος.

II. ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ

Κατά τήν δεκαετίαν 1920 - 1930 δέν έχρησιμοποιοϋντο γενικώς έπιστημονικαί- 
καί τεχνικαί μέθοδοι διά τήν έξιχνίασιν τών εγκλημάτων καίτοι παρετηρεΐτο σχε- 
τικώς μεγάλη άνάπτυξις τών επιστημών έν ’Αμερική εις δε τά Πανεπιστήμια έδι- 
δάσκοντο φυσικαί καί χημικαί έπιστήμαι. Αί τοπικαί άστυνομίαι δέν ήδυνήθησαν 
νά διαγνώσουν τήν αξίαν τής χρησιμοποιήσεως τών πορισμάτων τής επιστήμης εν 
τή καταπολεμήσει τοϋ έγκλήματος καί δέν έπεζήτησαν τήν βοήθειαν της διά τήν έ- 
πίλυσιν τών καθημερινών προβλημάτων άνιχνεύσεως. Υπήρξαν μέν περιπτώσεις και 
άναφέρονται εις τά χρονικά τών αστυνομιών έν Η.Π.Α. κατά τάς όποιας ειδικοί επ ι
στήμονες έκλήθησαν καί τούς άνετέθη ή έξέτασις διαφόρων υποθέσεων, αλλά τά 
αποτελέσματα τών έξετάσεων έκείνων πολύ άπεΐχον από τοϋ προσδοκωμένου. Τού
το διότι, οί επιστήμονες έκεΐνοι, δέν ήσαν έπαρκώς κατηρτισμένοι ούτε διέθετον τάς 
σημερινάς ευκολίας έργαστηριακών έρευνών. Οΰτω δέν ήδυνήθησαν νά παρουσιά
σουν μίαν πλήρη έπιστημονικήν άπόοειξιν έν τή εξιχνιάσει έστω καί ενός έγκλήμα
τος, δικαστικώς έπιβεβαιωμένην. Συνήθως ειδικοί έπιστήμονες τότε δέν άνευρίσκον- 
το οσάκις έχρειάζοντο, αλλά καί τά μέσα περισυλλογής, μεταφοράς καί διασφαλίσε- 
ως τών ιχνών προσέκοπτον εις πολλάς αδυναμίας τών άστυνομιών. Κυρίως αί δυ- 
σχέρειαι άνήγοντο εις οικονομικά προβλήματα.

Τέλος άντιμετωπίζετο άκόμη καί τό πρόβλημα τής τηρήσεως τής σχετικής ε
χεμύθειας. Δέν πρέπει βεβαίως καί σήμερον άκόμη νά παραγνωρίζηται ή ίδιάζουσα 
σημασία, ήτις πρέπει νά αποδίδεται έν τή προόδψ τής έξετάσεως τής ύποθέσεως εί 
τό θέμα τής έχεμυθείας. Ή  διαρροή καί τής έλαχίστης ή φαινομενκώς έπουσιώδου 
πληροφορίας έπί τοϋ πορίσματος τής έρεύνης έν τφ Έγκληματολογικώ Έργαστη- 
ρίω, είναι δυνατόν νά χορηγήση εις τόν ενδιαφερόμενον τά κατάλληλα μέσα ή νά 
υπόδειξη αυτφ τρόπον άνατροπής τής κατηγορίας καί έξουδετερώσεως τών κατ’ αΰ- 
τοϋ στοιχείων. Πολλά τοιαϋτα θέματα άνεφύησαν κατά τήν δεκαετίαν έκείνην τά δ-

<η 
<η



Εργαστήρια Έγκληματολογικής Έμπειροτεχνίας 159'

ποια, δμως ήσκησαν σοβάράν έπίδρασιν διά την έπάνδρωσιν τοΰ εργαστηρίου οι’ ε
πιστημόνων είδ ικώς προς τούτο προσληφθέντων, έχόντων δμως καί πείραν έν τή αστυ
νομία, και συνείοησιν αστυνομικού υπαλλήλου, άνευ τής οποίας καί ή άρίστη τε
χνική  καί επιστημ,ονική μόρφωσις αποτυγχάνει.

Κατα το 1930 δ Εντγκαρ Χοΰβερ έθεσε τάς βάσεις ενός προγράμματος έςευ- 
ρεσεως πηγών οικονομικών διά τήν ί'δρυσιν τοΰ εργαστηρίου καί εμπλουτισμού του 
διά τών απαραιτήτων μέσων ως καί προσλήψεως ειδικών έπιστημόνων εμπείρων καί 
κατηρτισμένων. Ειδικοί συνεργάται του προσέφυγον εις γνωστάς αυθεντίας έπιστη- 
μονικάς καί εζητησαν τήν συνδρομήν των διά τήν ύπόδειξιν τρόπων καλλιτέρας όρ- 
γανώσεως^ καί διευθύνσεως. Είς υπάλληλος — ό πρώτος — άπεστάλη εις Πανεπι
στήμιου «.ό 1931 δια την παρακολουθησιν ειδικών μαθημάτων, προσφερθέντων δω~ 
ρεάν υπό τοϋ «Κέντρου Επιστημονικής διώξεως εγκλήματος».

III . Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1 ην 1 ην Αυγουστου 1932 ενεκριθη ή αγορα τών πρώτων οργάνων δι’ ερευνάς. 
Τήν 14.9.32^ άφηρέθησαν έκ τοϋ γραφείου No 802 τοΰ μεγάρου τών Παλαιών Νο
τίων Σιδηροδρόμων είς τήν γωνίαν τής δδοϋ 13 καί λεωφόρου Πενσυλβανίας έν 
Ούασιγκτώνι, μερικαί άρχειοθήκαι διά να δημιουργηθή ολίγος χώρος διά τό νέον 
Εργαστηρίου, το όποιον καί ώνομάσθη τότε «Έγκληματολογικόν Εργαστηρίου». 
Εν τή αιθούση ταύτη έτοποθετήθησαν εν μικροσκοπίου, μία συσκευή ύπεριωδών α
κτινών καί εν σχεδιαστηρίου. Σχέδια έγένοντο διά τήν αγοράν καί έξεύρεσιν χώρου 
πρός τοποθέτησιν φωτογραφικών μηχανημάτων καί βιβλιοθήκης. Κατεσκευάσθησαν 
μερικά ερμάρια διά τήν τοποθέτησιν οπλών, φυσιγγίων καί άλλων παρομοίων αντι
κειμένων.

Τήν έπομένην ημέραν τό εργαστηρίου έξωπλίσθη δι5 ενός μικρού φακού έςετά 
σεως δακτυλικών αποτυπωμάτων. Κατ’ αΰτόν τόν τρόπον, άπό ήμερας είς ημέραν, ή- 
γοράζετο τό έν μετά τό άλλον επιστημονικόν οργάνου καί τό εργαστηρίου έπλουτίζε- 
το προοδευτικώς διά καταλλήλων οργάνων, άλλ’ δμως ή απλή αϋτη συλλογή επιστη
μονικών οργάνων πολύ άπεΐχεν άπό τοΰ νά θεωρήται έν πραγματικόν έργαστήριον. 
Πκολούθησε το δυσχερέστερου έργου τής έπανδρώσεως τοΰ εργαστηρίου δι’ επιστη
μονικού προσωπικού καί τής έκπαιδεύσεως τοΰ άπλοΰ βοηθητικού τοιούτου. ’Ίσης 
σπουδαιότητος ήτο καί το έργου τής διαφωτίσεως τών διαφόρων αστυνομικών υπη
ρεσιών επί τής αξίας τής συνεργασίας είς τήν επιστημονικήν έξιχνίασιν τοΰ έγκλή- 
ματος καί τήν άνακάλυψ ιν τοΰ δράστου δι’ ένδεδειγμένων επιστημονικών μεθόδων. 
Ώς ημερομηνία ίδρύσεως τοΰ εργαστηρίου, φέρεται έπισήμως έν τοΐς άονείοις ή 
τοιαύτη τής 24 .11 .1932.

Ή  εργασία όργανώσεως τοΰ νέου Εργαστηρίου συνεχίσθη σταθερώς. Κατά 
-όν πρώτον μήνα τής λειτουργίας του έπελήφθη τής έξετάσεως είκοσι (20) υποθέ
σεων. Τό κοινόν δέν είχε πληροφορηθή περί τής ίδρύσεως τοΰ εργαστηρίου έπ’ αρ
κετόν καί μόνον τήν 28ην ’Ιουνίου 1933, έδημοσιεύθη είς τινα εφημερίδα έν εκτενές 
άρθρου δι’ οδ περιεγράφοντο τά μηχανικά μέσα έξιχνιάσεως τοΰ εγκλήματος δι’ ών 
είχεν έμπλουτισθή τό Έργαστήριον χωρίς δμως νά άναφερθώσι περιπτώσεις έξιχνιά- 
σεως εγκλημάτων δι’ ών θά έδραιοΰτο ή παρά τώ κοινοί έντύπωσις επί τών δυνατο
τήτων τοΰ εργαστηρίου. ’Εν τψ  αύτψ άρθρω τό Γραφείου ώνομάζετο «Τεχνικόν Έρ
γαστήριον». Ή  σημερινή όνομασία τοΰ (Έ φ  Μπί ’Ά ϊ) ώς 'Ομοσπονδιακόν Γρα
φείου Ερευνών τό πρώτον άνεφέρθη δέκα ετη άργότερον, τήν -11.8.1943.

Έκ τοΰ άρχικοΰ κτιρίου τά εργαστήρια μετεστεγάσθησαν κατά τό 1934 είς τό 
σημερινόν τό όποιον κείτα ι έν τή λεωφόρω Πενσυλβανίας καί γωνία 9ης δδοϋ τής
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Οόάσιγκτων. Σύν τή βαθμιαία επανδρώσει τού εργαστηρίου διά νέου προσωπικού 
έπετεύχθη καί ή Ιπέκτασις τής χρησιμοποιήσεως των πορισμάτων καινότερων επ ι
στημών. καί ή προμήθεια τελειότατων καί συγχρόνων επιστημονικών οργάνων. Γο 
Γραφεΐον διά των νέων μέσων καί των επαρκών επιστημονικών συνεργατών του, 
κατέστη ικανόν νά. χειρίζεται δλα σχεδόν τά τεχνικά προβλήματα και νά παρεχη 
τήν άπαιτουμένην έκπαίδευσιν εις τό προσωπικόν του, τηρούμενου οϋτοι ενήμερου επί 
οίασδήποτε τεχνικής καί έταστημονικής έξελίξεως. Εν τούτοις, δεν επαυσεν άπο 
τοϋ νά έπιδιώκη τήν τελειοποίησιν καί τήν προσπάθειαν τοΰ εκάστοτε εκσυγχρονι
σμού άλλα καί τής υίοθετήσεως των προσφορωτέρων μεθόδων καί μέσων άλλων πα
ρεμφερών εργαστηρίων των προηγμένων Κρατών τής Ευρώπης. Προς τοϋτο, ό προϊ
στάμενος τοΰ εργαστηρίου επισκέπτεται τάς Εϋρωπαϊκάς πρωτεύουσας καί συνεργά
ζεται μέ τάς όμοειδεϊς υπηρεσίας.

Προσωπικόν

Πολλοί έκ των πρωτοπόρων τοϋ τεχνικού επιτελείου του Εργαστηρίου εξακο
λουθούν ακόμη καί σήμερον νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των καί νά άσκοϋν ε
ξαιρετικήν επιρροήν εις τήν δραστηριόχητά του. "Απαντες οϋτοι ο ι συνεργάται τοΰ 
Δ) ντοϋ Χοΰβερ τυγχάνωσι κάτοχοι πτυχίου άνωτέρας ή άνωτάτης Σχολής, τινές δε 
έξ αυτών κατέχουσι πτυχίον Χημικού ή Φυσικοϋ έπιστήμονος. Η πλούσια πείρα εκ 
τής μακρας έν τή πράξει εφαρμογής τών επιστημονικών δεδομένων καί κυρίως ή 
επιβεβλημένη καί τηρουμένη έξειδίκευσις τών υπαλλήλων έδημιούργησαν τον άρι- 
στον συνδυασμόν ο όποιος καί άπετέλσε τήν βάσιν έφ’ ής έστηρίχθη καί τον πυρήνα 
ές οϋ άνεπτύχθη ή τοιαύτη περί χρησιμότητος τοΰ έργαστηρίου γνώμη καί τό πα
γκόσμιον κύρος του. Είναι πλέον άποδεδειγμένον δτι τότε μόνον ούναται νά άνταπο- 
κρίνεται πλήρως έν τή αποστολή του τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον εάν χρη- 
σιμοποιή έπί μακρόν ειδικευμένους υπαλλήλους ώστε νά προστίθεται τά άρμόζοντα 
τής πείρας πορίσματα έν τή εφαρμογή τών ειδικών επιστημονικών κανόνων. Οι το
μείς τών ενδιαφερόντων τοϋ Γραφείου έπεκτείνοντο καί εις άλλους κλάδους τής επ ι
στήμης ενώ έκ παραλλήλου δ δγκος τής εργασίας ηυξανεν άντιστοίχως. Προσελήφθη- 
σαν ακόμη καί γεωλόγοι, μεταλλειολόγοι, μηχανολόγοι, μαθηματικοί,, βιολόγοι καί 
τών άλλων κλάδων τών φυσικών επιστημών. “Ολοι οΐ τοΰ επιστημονικού προσωπικού 
καίτοι μή δντες αστυνομικοί ύπεχρεώθησαν νά παρακολουθήσωσι μαθήματα αστυνο
μικής τακτικής καί τεχνικής καί ύπέστησαν τήν άναγκαίαν δοκιμασίαν επί αστυ
νομικών θεμάτων άποκτήσαντες οΰτω μετά επιτυχή δοκιμασίαν καί τήν ’Αστυνομι
κήν ειδικότητα.

1 Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι )

Οΐ 'Αστυνομικοί οΐ όποιοι μελετούν συνεχώ ς προσφέρουν  
μεγάλην υπηρεσίαν εις τήν κο ινω νίαν καί εις τον εαυτό ν 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  ε κ λ ε κ τ ή ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  ν ϋ  λ η ν .
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Ο Α Γ Ι Ο Σ  ΜΗΝΑΣ
Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ

'Υπό τοϋ f  Μητροπολίτου Ζιχνών καί Νευροκοπίου 
κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΕΞ, αφορμής δημοσιεύματος τοϋ συνεργάτου μας Άστυν. Β' κ. I. Ράϊκου, 
Z'LC- “Ή τεϋχος 360/15-5-68 σελ. 492, περί καθιερώσεως έορτάσμοϋ 'Αγίου ώς προ
στάτου τοΰ Σώματος τής Α στυνομ ίας Πόλεων, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ζ ιχνών κα ί Νευροκοπίου κ. Νικόδημος άπέστειλε προς τον κ. Αρχηγόν μας τήν 
κά τω θ ι επ ιστολήν.

Κύριε Α ρ χηγέ της Αστυνομίας Πόλεων,
Μετά των ευχών μου επί τω νέψ ’Έ τει — καί τη ονομαστική σας εορτή — 

εόρίσκομαι εις τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς πληροφορήσω, ότι ή ερευνά περί ύποδεί- 
ςεως έκ τοϋ αγιολογίου τής Εκκλησίας ημών, προστάτου τής Αστυνομίας Πόλεων, 
προς ειδικόν εορτασμόν αΰτοϋ, υπό τοΰ καθ’ Ημάς Σώματος, εις έπευλόγησιν τοϋ 
έθνωφελεστάτου αύτοΰ έργου, έτελεσφόρησεν αισίως.

Οί ειδήμονες, πρός οΰς άπηυθύνθην, διά τοΰ κοινοποιηθέντος καί 'Γμίν σχετικού 
έγγραφου μου, κατέληξαν εις δύο συγκεκριμένα συμπεράσματα, άτινα καί εγώ άπε- 
δέχθην, ήτοι δτι:

α) Ό  ύποδειχθησόμενος "Αγιος δέον νά είναι κατ’ αρχήν είς των στρατιωτικών 
Α γ ίω ν τής ’Εκκλησίας ημών, καί

6) ώς τοιοΰτος υποδεικνύεται δ "Αγιος Μ η ν ά ς  δ θαυματουργός, εορταζόμε
νος τή 11η Νοεμβρίου, δστις ώς ρητώς άναφέρεται είς τό Συναξάριόν του, ένήργη- 
σεν, είς τινα  περίπτωσιν, έργον οίονεί αστυνομικόν, δπερ κατωτέρω έξιστοροΰμεν.

Ευσεβής τις προσκυνητής, μεταβαίνων είς ναόν τοΰ Αγίου Μηνά, κατέλυσε καθ’ 
οδόν είς πανδοχεΐον. Ό  πανδοχεύς, άντιληφθείς δτι ούτος έφερε μεθ’ έαυτοΰ βαρύτι
μον έγκόλπιον (κόσμημα) , τον έφόνευσε κατά τήν νύκτα ληστρικώς καί ίδιοποιήθη 
τό χρυσίον. ’Έθεσε δέ εντός καλάθου τό πτώμα, καί έκρέμασε τόν κάλαθον, άνα- 
Ιΐένων πλήρης αγω νίας νά έξημερώση, διά νά μεταβή είς άγνωστον μέρος,, ΐνα κατα- 
κρύψη τό πτώμα.

Ά λ λ ’ α ίφνιδ ίως έφιππος στρατιώτης καταφθάνει. Εισέρχεται είς τό πανδοχεΐ
ον καί άξιοι νά ένεργήση έρευναν, διά νά άνευρη τόν πρό τινων ωρών εκεί κατα- 
λύσαντα ξένον. Ό  φονεύς προσποιείται δτι ούδέν γνωρίζει περί τοϋ άναζητουμέ- 
νου προσώπου. Α λ λ ’ δ στρατιώτης έρευνών τό ενδότερον δωμάτων τοΰ πανδοχείου, 
ανακαλύπτει τόν άνηρτημένον ευμεγέθη κάλαθον' τόν καταβιβάζει, βλέπει τό πτώ
μα καί έρωτά άπειλη τικώ ς: «τί είναι τοϋτο;». Εμβρόντητος δ φονεύς καί περίτρο
μος πίπτει είς τούς πόδας τοΰ στρατιώτου, πτώμα κυοιολεκτικώς καί δ ίδιος γενό 
μένος έκ τοΰ τρόμου.
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Ό επιφανείς στρατιώτης ήτο ό 'Άγιος Μηνάς, (εις τον ναόν τοΰ οποίου κατηυ- 
θύνετο 6 προσκυνητής) , δστις καί θαυματουργικώς, μετά, θερμήν προσευχήν, άνε- 
στησε τον νεκρόν, λέγον εις αυτόν: «Δ ό ς δ ό ξ α ν  τ φ Θ ε ώ » . Οΰτος δέ, ώς 
από ύπνου έξυπνήσας, δέν έβράδυνε νά κατανόηση τά όσα εϊχον συμβή,, καί όντως 
έδόξαζε τον θεόν καί ηύχαρίστει τον φαινόμενον ώς στρατιώτην, τον όποιον διησθά- 
νετο την ανάγκην καί νά προσκύνηση έδαφιαίως ώς 'Άγιον. Τότε ό Αγιος ελαοε το 
χρυσοϋν άντικείμενον έκ χειρός τοϋ φονέως καί άπέδωκεν αυτό εις τό τέως θΰμα 
του κακοποιού εκείνου δράστου, λέγων: «Τ ή V ο δ ό ν  σ ο υ  π ο ρ ε υ ο υ » .

Ακολούθως έτυψε τον φονέα διά τίνος πλήγματος σωφρονιστικού καί έν συνε
χεία τον κατήχησεν, όδηγήσας εις μετάνοιαν. Έπί τή εκδηλώσει δέ τής μετάνοιας 
έκείνου, ό Άγιος τόν συνεχώρησε, καί δή προσηυχήθη εις τόν Θεόν υπέρ αύτοΰ. Εμ- 
φανισθέντος δέ πάλιν τοΰ ίππου του, ίππευσεν αυτόν στρατιωτικώτατα, καί έχάθη 
αίφνιδίως από των οφθαλμών τοΰ μετανοήσαντος δράστου.

* .

Όμολογουμένως ή εις τά θαύματα τοΰ Άγιου μεγαλομάρτυρος Μηνά περιλαμ
βανόμενη θαυμαστή ώς άνω ενέργεια ε ν έ χ ε ι  ι κ α ν ά  σ τ ο ι χ ε ί α  ο ί ο ν ε ί  
α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  έ π ε μ β ά σ ε ω ς ,  καί  δή ε ύ' ε ρ γ  ε τ ι κ ή ς δ ι ά  
τ όν  π α θ ό ν τ α  καί σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή ς  δ ι ά  τ ό ν  δ ρ ά σ τ η ν .

'Όθεν εύλόγως όύναται νά όρισθή ώς πάτρων ’Ά γ ιο ς τοϋ 'Ιμετέρου Αστυνο
μικού Σώματος, καί νά τιμάται πανηγυρικώς διά καταλλήλων εορτών παρά των άν- 
δρών τής Αστυνομίας ΙΙόλεων — τή 11η Νοεμβρίου έκαστου έτους — καί υπό των 
φίλων τής Αστυνομίας.

ΙΙρός πληρεστέραν δέ γνώσιν των κατά τόν 'Άγιον Μηνάν σημειοΰμεν καί τά 
έπόμενα βιογραφικά αύτοΰ στοιχεία. Θεωροΰμεν δέ ότι θά ήτο ενδεχομένως σκόπι
μος ή δημοσίευσις τής παρούσης ημών επιστολής εις τά « Ά  σ τ υ  ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο 
ν ι κ ά »  , ινα ένημερωθώσιν οί άναγνώσται καί προϊδεασθώσι περί τοϋ θέματος.

*

Ό Άγιος Μηνάς, έπί τών ήμερων τοΰ Αύτοκράτορος Μαξιμιανοΰ (3ος αιών 
μ.Χ.) , ήτο στρατιωτικός, άνήκων εις τά τάγματα τά καλούμενα Νουμεριακά. Α ιγύ
πτιος τήν καταγωγήν, ύπηρέτει έν Κοτυαείω τής Φρυγίας. Χριστιανός γενναίος, καί 
μη γνωρίζων συμβιβασμούς συνειόήσεως, έγκαταλείπει αίφνιδίως τήν στρατιωτικήν 
του σταδιοδρομίαν, (έν τή όποια σημειωτέου διέπρεπε καί προεμήνυεν άρίστην έξέ- 
λιξιν) , καί απέρχεται εις έρημικόν τινα τόπον, ϊνα προπαρασκευασθή ψυχικώς διά 
τό τολμηρόν του σχέδιον.

'Όταν δέ έκρινε τόν χρόνον κατάλληλον, έπανήλθεν εις τόν κοινωνικόν στί
βον, μέ αγωνιστικήν διάθεσιν, διαμαρτυρόμενος καί έλέγχων τήν πλάνην τής εί- 
δωλολατρείας καί τήν συνακολουθούσαν ηθικήν έξαχρείωσιν τοΰ είδωλολατρικοΰ κό
σμου. 'Ως ήτο επόμενον, συνελήφθη, έδικάσθη, κατεδικάσθη καί έμαρτύρησε σκλη- 
ρώς διά βασανιστηρίων όουνηροτάτων, καί έν τέλει άπεκεφαλίσθη διά ξίφους, κατά 
τάς αύστηροτάτας διαταγάς τοΰ χριστιανομάχου Αύτοκράτορος Μαξιμιανοΰ. Ούτως 
άνεδείχθη μεγαλομάρτυς τοΰ Χριστοΰ καί στεφανηφόρος πολίτης τής Βασιλείας 
Αύτοΰ.

Τήν εύλογίαν καί προστασίαν αύτοΰ, καί τάς άγιας αύτσΰ εύχάς, έπικαλούμε- 
θα έπί τό έντιμον Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχέτης διάπυρος
Ο t  ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ
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Μ ΕΘ ΟΔΟ Ι  ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

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

Τοϋ κ. Δ Η Μ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ, 'Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β’ έ. ο.

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

’Αλλά τό «ποσοτικόν» μειονέκτημα, αντισταθμίζεται από τήν «ποιοτικήν» α
νωτερότητα των ύπογραφικών στοιχείων καί τά όποια υπάρχουν καί εις τά εγγράμ
ματα καί εις τά ήμιαγράμματα άτομα, διότι πολλά, καί ές αυτών, σχηματίζουν 
τήν υπογραφήν των διά ταχείας φοράς καί μέ μεγάλον γραφικόν παλμόν, διά ποι
κίλων καί πολύπλοκων συμπλεγμάτων των αρχικών του Ονοματεπωνύμου κεφαλαίων 
γραμμάτων καί τήν διανθίζουν διά διαφόρων σχημάτων καί μεγέθους καμπυλοειδών 
γραμμών.

Ή  υπογραφή αντικατοπτρίζει πιστότερον τά πλέον ατομικά γραφικά στοιχεία 
εκάστου ατόμου, λόγω τής ιδιαιτέρας προσπάθειας, ή οποία καταβάλλεται υπό πάν
των, ευθύς εξ αρχής, πρός σχηματισμόν της καθ’ ώρισμένον τύπον καί τής άπο- 
κτωμένης ούτως αύτοπεποιθήσεως καί έξεως, συνεπεία, πολυχρονίου, πολυαρίθμου 
καί στερεοτύπου σχηματισμού καί ώρισμένου τύπου.

Τά π ερ ισ σ ό τερ έ  άτομα, όταν θέτουν τήν υπογραφήν των, κατευθύνουν τήν προ
σοχήν των, κυρίως, εις τον τύπον αυτής καί δλιγώτερον εις τά γράμματα. “Οτι τού
το ούτως έχει, έπιβεβαιοΰται καί έκ δύο γεγονότων: α) άτομα ήμιαγράμματα, μή 
δυνάμενα καί έξ «αντιγραφής» προσέτι νά χαράξουν όλίγας λέξεις, σχηματίζουν 
τήν υπογραφήν των διά ταχείας καί έλευθέρας φοράς καί παλμού, διαπλέκουν πο- 
λυπλόκως τά αρχικά κεφαλαία τοϋ ονοματεπωνύμου γράμματα καί τήν διανθίζουν 
διά μεγάλων καμπυλοειδών γραμμών καί παράφας (τζίφρας) ώστε,; άν έκ τής 
σπουδής αύτής καί μόνον ήθελέ τις νά έξάγη συμπέρασμα, περί των γραμματικών 
των γνώσεων καί τής γραφικής των ικανότητας, τό συμπέρασμά του, άλλοκότως νά 
άφίσταται τής πραγματικότητος.

6) Διότι δυνάμεθα καί μέ κλειστούς Οφθαλμούς νά ύπογράφωμεν, ούχί όμως καί 
νά γράφωμεν διότι αί στερεότυποι πολυχρόνιαι κινήσεις έχουν καταστή ύπογραφι- 
καί κινήσεις, αυθόρμητοι, αυτόματοι, ανεπίγνωστοι.

Ή  διαπίστωσις τής γνησιότητας ή π λ α  σ τ ό τ η τ ο ς  μιας υπογραφής, είναι 
διάφορος από τήν διαπίστωσιν ποιος τήν έπλαστογράφησε. Τούτο επιτυγχάνεται διά 
τής συγκριτικής αντιπαραβολής, σειράς γνησίων υπογραφών (10-50) μετά τής άμ- 
φισβηταυμένης. Ή  μελέτη γίνεται μακροσκοπικών ή διά μεγεθυντικού φακού καί 
φυσικού φωτός ή διά τού μικροσκοπίου διά πλαγίου, διά διαπερατού καί δι’ εγχρώ
μου ενίοτε τεχνικού φωτός, διά νά γίνουν όλα τά γραφικά αύτής στοιχεία, μετά των 
μικρολεπτομερειών των, κτήμα τοΰ εμπειροτέχνου, διότι τότε δύναται, κατά τήν συ
γκριτικήν Αντιπαραβολήν, (πλαστής μετά γνήσιας) , νά έπισημάνη τάς διαφοράς, τάς
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ελλείψεις, τα ελαττώματα (Lapsus Fatalis) αυτής καί τα όποια βεβαίως δλα αυτά- δέν 
θά υπάρχουν εις τήν ομάδα των γνησίων υπογραφών, υπό τάς ίδιας ή παρομοίας ό
μως συνόήκας, προς την άμφισβητουμένην, έχουσών γραφή.

Εις τάς περισσοτέρας των περιπτώσεων, αί «ελλείψεις», τά «ελαττώματα», τά 
«σφάλματα» τής πλαοτότητος είναι: α) δ νεκρός, σχοινοειδής σχηματισμός και η δλη 
έμφάνισις τής αρχιτεκτονικής τοϋ συνόλου τής υπογραφής ο) ή διάφορος εναρξις καί 
coO δλου σχηματισμού καί τής διαπλοκής τοΰ συμπλέγματος των κεφαλαίων τοϋ Ο
νοματεπωνύμου γραμμάτων γ) ή ελλειψις ή ή μικρά ταχύτης, δ δισταγμός τοΰ σχη
ματισμού τής υπογραφής καί συνεπεία αύτοΰ ό γραφικός τρόμος, ιδίως εις τάς με- 
γάλας καμπυλώσεις, δ) ό διάφορος σχηματισμός των μικρών γραμμάτων ή ή πα- 
ράλειψις ενός ή περισσοτέρων, ή ελλειψις ή ή διάφορος ή ή νόθος συνδεσμωσις αυ
τών ή τινών έξ αυτών ε) ή διαφορά εις την δλην έκτασιν τής υπογραφής καί εις 
τήν κατεύθυνσιν τοϋ γραφικού στίχου, στ) ή διαφορά εις τήν γραφικήν πίεσιν, ζ) 
αί έπαναγραφαί, αί προσθήκαι, αί διορθώσεις, η) τά ίχνη τής χρησιμοποιηθείσης 
διά τήν αντιγραφήν μολυβδίδος, θ) τά ίχνη τής διά σφραγΐδος τεθείσης υπογραφής 
καί έχούσης διαπεραθή διά μελάνης, ι) τά ίχνη τοΰ χρησιμοποιηθέντος διά τήν αντι
γραφήν (καρμπόν), ια) ή διάφορος διαπλοκή καί εκτασις τής παράφας καί τά ίχνη 
άποσβέσεως ιβ) ή διαφορά προς το σύνολον τοΰ γνησίου τύπου τής ύπογραφής καί 
ιγ) ή υπερβολική ομοιομορφία εις γραφικάς κινήσεις καί εις τό σχήμα.

Ειδικώτερον τά άποτελοΰντα τά συνήθη ευρήματα επί τών κατ’ άπομίμησιν ύ-

Έ πιστολή  τοϋ ύπ ’ άρι.θ. 483895 
άπαταιώνος, ό όποιος κα ί δι’ 
άλλων όμοιων επιστολών του 
εις τήν ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ, π ε ρ ί 
πλεξε τήν ύπόθεσιν έκρήξεως 
χειοοβομβίδος εις τό Τουρκικόν 
ΙΙροξενεΐον Θεσσολονίκης, κατά  
δραματικόν τρόπον.
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πημεΐον τής ένάρξεως ή άπολήξεως του γράμματος καί τό σχήμα αυτού, τό όποιον 
πολλάκις μόνον ύπό μικροσκόπιον γίνεται ορατόν, διότι είναι υποτυπώδες καί ή οια- 
φορος, ολίγον ή πολύ, κατεύθυνσις τοϋ γραφικού στίχου της υπογραφής. Η δημι
ουργία των περισσοτέρων εκ των άναφερομένων ιχνών οφείλεται κυρίως εις την 
βραδύτητα μετά της οποίας δ πλαστογράφος σχηματίζει τήν^ υπογραφήν_ καί ^της 
μικρδς γραφικής πιέσεως, προσπαθούν διά τοϋ τρόπου τούτου, όπως προσδώση, όσον 
δύναται, μείζονα μορφολογικήν επιτυχίαν. Εις τούτον τον λόγον οφείλεται επίσης 
καί τό δτι ή πλαστή υπογραφή στερείται ελευθερίας, ταχείας γραφικής φοράς και 
παλμού, είναι άκαμπτος, εχει όψιν νεκράν, έχει υπερβολικά μονότονον γραφικήν εμ- 
φάνισιν, νόθους συνδέσεις, εις πολλά σημεία είναι κατάδηλος ή διστακτικότης,^ αί 
τρομώδεις άνιοΰσαι ή κατιοΰσαι μεγάλαι κυκλικαί ή καμπυλοειδείς γραμμαί, αί δια- 
κοπαί, λόγω άναπλάσεως (Saute de plume) Χής γραφίδος εις κυκλικάς ή καμπυλω
θείς γραμμάς, αί διορθώσεις (Retouche) ή χδ (άμμάτισμα) , ώρισμένων γραμμάτων 
ή γραμμών, δπου κρίνεται τούτο άναγκαϊον ύπό τοϋ πλαστογράφου, διά τά γράμ
ματα εκείνα των όποιων άπέτυχε (Larsus Labors) Χήν επιτυχή των άπομίμησιν.

"Οθεν, ή διαπίστωσις τής πλαστότητος ή τής γνησιότητος μιας υπογραφής, ε
ξαρχάτα·'. : α) από τήν αριθμητικήν υπεροχήν των συμφωνούντων ή διαφερόντων, 
μεταξύ των συγκρινομένων ύπογραφών (γνήσιας, πλαστής) γραφικών στοιχείων 
καί β) άπό τήν εύστοχον όιάγνώσιν τής πραγματικής αιτίας τής ποιοτικής αύτών 
διαφοράς. Τό εργον τούτο είναι λίαν δυσχερές, δταν έξετάζηται υπογραφή παθολο
γικού ατόμου καί ατόμου διακρινομένου διά μεγάλην ποικιλίαν (άστατον) ύπογρα- 
φικοΰ τύπου.

(  Σ υ ν εχ ίζ ε τ α ι )
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TO NEON ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ 
ΚΑ ΤΑΚΤΗΤΙΚΟΝ 
ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Ύ ττό Μ ΙΛ Ο Β Α Ν  Τ Ζ ΙΛ Α Σ
Κ ατά  μ ετά φ ρ α σ ιν  έκ  τοΰ  ’ Α μ ερ ικα ν ικο ύ  Π εριοδικού « R e a d e r ’s d ig e s t»  

ύττό τού ’Α σ τυνόμου  Β' κ. I. ΣΤΑ Θ Α Ρ Α

Μ ΙΑ ΜΕΑΑΓΧΟΑΤΚΗ ΙΙΡΟΕΙΔΟΙΙΟΙΓ1ΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΤΝ ΔΤΣΙΝ

’Ο λίγοι άνθρωποι είναι τόσον ικανοί, αρμόδιοι καί ειδικοί, όσον ό Γιουγκο
σλάβος πολιτικός συγγραφεύς Μίλοβαν Τζίλας, ΐνα ομιλούν περί τής άπειλής τοΰ 
Σοβιετικού κομμουνισμού. Ύ πήρξεν ούτος κομμουνιστής έπαναστάτης πρό του 
Βου παγκοσμίου πολέμου, μέλος τοί3 πολίτικου Γραφείου εις ήλικίαν 28 ετών, 
τακτικός άπεσταλμένος τοΰ Στάλιν, στρατηγός παρτιζάνος κατά την διάρκειαν 
τοΰ πολέμου κα ί τελευταίως άντιποόεδρος τής χώρας του ύπό τον στρατάρχην 
Τ ίτο. Τ Ι λαμπρά γενναιότης καί τό θάρρος του κατέστησαν αυτόν ήρωα εις ολό
κληρον τον κομμουνιστικόν κόσμον. ’Αλλά βαθμιαίως ύπήρξεν ίδεολογικώς (απο
γοητευμένος άπό τον κομμουνισμόν. Κατά τό 1956 εξέθεσε τά συμπεράσματά 
του εις τό βιβλίον του « Ή  νέα τά ξις» , την οποίαν μερικοί συγγραφείς θεωρούν 
ώς τό πλέον αποκαλυπτικόν σύγγραμμα περί τού κομμουνισμού καί τής Σοβιετι
κής Έ νώ σ εω ς . ’Ανήκει εις την πρώτην θέσιν τοΰ καταλόγου των άπαγορευθέντων 
έργων ύπό τω ν Σοβιετικών. Κατά την παρελθοΰσαν άνοιξιν, μία έκ των κατηγο
ριών τω ν καταδικααθέντων Ρώσων διαφωνούντων είς τό Στάλιγκραντ ήτο ή παρ’ 
αύτώ ν, κα ί μόνον, διανομή καί διάδοσις τού έργου του Τζίλας. Ό  Μίλ. Τζίλας 
δεν ώμ ίλησε μετά 'παρρησίας, καθ’ δν χρόνον εύρίσκετο έν ασφαλεία καί άνέσει 
είς την Δ ύσιν. ’Α ντί τούτου έπροτίμησε νά παραμείνη εις τήν πατρίδα του, έλπί- 
ζων ότι διά τής κριτικής καί τής ευγλωττίας του θά συνέβαλλεν είς τήν έλευθε- 
οίαν του λαού του. Τό αποτέλεσμα ήτο νά έγκλεισθή [είς τάς φύλακας διά πέντε 
ολόκληρα έτη . ’Απελευθερωθείς τω  1967, έπεσκέφθη προσφώτως τάς Η.Π.Α., κο
μίζουν είς τήν Δύσιν τό μήνυμα τούτο, τό όποιον, λέγει, έρχεται «είς τήν πλέον 
κρίσιμ,ον στιγμ ήν τής 'Ιστορίας, μετά τον Βον παγκόσμιον πόλεμον».

Κ ΑΤΑ TO ΕΤΟΣ 1951, ή Βρεταννική Ινυβέρνησις μέ προσεκάλεσεν είς τό 
Αονδΐνον, ένθα είχον μίαν μακράν συνομιλίαν μετά τοΰ Ουΐνστων Τσώρτσιλ, 

περί τοΰ διακαούς πόθου τοΰ λαοϋ μου είς τήν Γιουγκοσλαβίαν δΓ ειρήνην. Καθ’ δν 
χρόνον άνεχώρουν, δ Τσώρτσιλ μέ έκοίταξε καί μου έδήλωσεν, είς ΰφος απότομον: 
«Ξεύρετε, νομίζου δτι κα ί οί δυό μαςε’ίμ εθαείς τήν ιδίαν πλευράν τοΰ οδοφράγματος».

Σήμερον, ή Σοβιετική εισβολή είς τήν Τσεχοσλοβακίαν κάμνει τάς λέξεις αύ- 
τάς περισσότερον αγωνιώδεις είς εμέ, διότι ή κτηνώδης εισβολή των Ρώσων είς 
τήν Πράγαν προδίδει μίαν όλεθρίαν καί θεμελιώδη αλλαγήν, εντός τοΰ Κρεμλίνου, 
ή όποια θέτει δλους τούς ανθρώπους, οί όποιοι ορέγονται τήν ελευθερίαν, δπουδήπο- 
τε καί άν εύρίσκωνται, όπισθεν τοΰ ίδιου οδοφράγματος. "Ολοι μας, είτε δοκιμά- 
ζοντες νά τελειοποιήσωμεν τήν Δημοκρατίαν είς έν Τμήμα τοΰ Σίδηρου παραπετά
σματος, είτε έπιχειροϋντες νά έπιτύχωμεν στοιχειώδη ελευθερίαν είς έτερον αυτής 
τμήμα, εύρισκόμεθα ή δ η  αντιμέτωποι προς ένα V έ ο V κ ί ν δ υ V ο V μεγίστης σπου- 
δαιότητος.
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Ή άρχουσα Σοβιετική γραφειοκρατία, απειλούμενη υπό των ρευμάτων τής αλ
λαγής, έχει άχθη εις το συμπέρασμα, δτι εις το μέλλον πρέπει νά καταφυγή εις 
την κατασταλτικήν βίαν, ούχί μόνον εντός τής Σοβιετικής Ένώσεως, άλλα καί εις 
τήν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ν  κ α τ ά κ τ η σ τ ν εκτός αυτής. Ή  Τσεχοσλοβακία 
δεν είναι τό τέλος, αλλά ή αρχή, αυτής τής νέας τακτικής. "Ο,τι συνέβη έκεΐ δεν 
ήτο απλώς μία «οικογενειακή έρις» μεταξύ των κομμουνιστών. Μία τοιαύτη εκδο
χή — αυταπάτη — είναι ενδεχομένως θανάσιμος διά τήν Δύσιν. "Ο,τι συνέβη ήτο 
ή τελική συνέπεια του πνευματικού θανάτου τού κομμουνισμού.

Ή ν έ α τ ά ξ ι ς . Ό Στάλιν έσυρε βιαίως τήν Σοβιετικήν Έ νωσιν εντός τού 
βιομηχανικού αίώνος διά τής κτηνώδους βίας καί τής κλοπής τεχνολογικών μεθόδων 
έκ τού εξωτερικού. Κατά τήν διάρκειαν τής σκληράς αυτής ανοδικής πορείας, έγεν- 
νήθη εις τήν Ρωσίαν μία Κ έ α Τ ά ξ ι ς , συνισταμένη έκ τών διαχειριστών καί 
οικονομικών Διευθυντών άφ’ ενός καί τών κομματικών, κομμουνιστών, δημοσίων υ
παλλήλων άφ’ ετέρου. Πέραν τούτου, υπάρχει μία ανιαρά, ανώνυμος, άνευ περιε
χομένου δμάς, έκ τής οποίας έχουν προέλθει οί Σοβιετικοί ήγέται. Ούτοι είναι γέν
νημα άνευ ιδεολογικού ενδιαφέροντος, ανίκανοι διά καινοτομίας καί τρέμοντες τήν 
θέαν τής αλλαγής. Ένδιαφέροντο.ι μόνον διά τήν διατήρησιν τών κεκτημένων προ
νομίων των. 'Ως ζούγκλα παρασίτων, ή νέα αϋτή τάξις εξακολουθεί νά άναπτύσση- 
ται καί νά τρέφηται έκ τών λαών τής Σοβιετικής Ένώσεως καί τής ’Ανατολικής 
Ευρώπης. Τά μέλη τγ)ς έποφθαλμιοϋν ακόμη έκ τής Ουγγαρίας τά ένδύματά των. 
έκ τής Ρουμανίας τά πετρέλαιά των, έκ τής ’Ανατολικής Γερμανίας τον χάλυβα 
των. Είναι αποφασισμένοι κατ’ αυτόν τόν τρόπον νά κρατήσουν, πάση θυσία, τήν 
κληρονομηθεΐσαν αυτοκρατορίαν υπό τού Στάλιν. Ένατενίζουσα υψηλά εις τά ένδια- 
φέροντά της, μέχρι τού 1967, ή νέα αυτή τάξις άντελήφθη δτι ή Σοβιετική αύτο 
κρατορία, δεν θά ήδύνατο νά διατηρηθή επί μακράν, ή νά έξαπλωθή διά μόνης τής 
κομμουνιστικής θεωρίας. ΤΙ λιτανεία άντηχοΰσεν ακόμη, άλλ’ ή «Θρησκεία» είχε 
παρακμάσει. Οι ήγέται τού Κρεμλίνου έγνώριζον καλώς, δτι ή ιδεολογική των εκ- 
κλησις ήτο τόσον ανίσχυρος, ώστε 6 κομμουνισμός άπερρίπτετο, δπου οί άνθρωποι 
είχαν ελευθερίαν σκέψεως καί έκφράσεως. Καί τό χειρότερον, άνεκάλυπτον αλάθη
τους κακούς οιωνούς διαβρώσεως εις τήν ’Ανατολικήν Ευρώπην.

ΓΠ Τσεχοσλοβακία, δ πλέον ευπειθής μέχρι τοΰδε δορυφόρος τής Σοβιετικής 
Ένώσεως, ήρχισε νά άποτινάσση τάς αλυσίδας. 'Ο λαός της άπέκαμεν από τού νά 
κατασκευάζη συσκευάς τηλεοράσεως διά τούς Ρώσους, όταν αυτός δ ίδιος δεν είχεν 
ούτε μίαν διά τόν εαυτόν του καί ήσθάνετο αηδίαν μέ τό νά παραγάγη βαρέα μηχα
νήματα διά ξένους, άντί νά παραγάγη καταναλωτικά αγαθά, διά τόν εαυτόν του. 
Φιλελεύθεροι μεταρρυθμίσεις εισήχθησαν, ούχί υπό άντικομμουνιστών «άντεπαναστα- 
τών», αλλά ύπό τών Τσεχοσλοβάκων κομμουνιστών. Οί Τσέχοι συνησπίσθησαν, ούχί 
εις άντιπολίτευσιν προς τόν κομμουνισμόν, δστις ήτο νεκρός καί ά.σχετος, αλλά εις 
τήν άπόφασιν νά έλευθερωθοΰν καί νά άντισταθοΰν εις τήν απληστίαν τών Σοβιετι
κών Κυβερνητών τής αποικίας. Οί σπόροι τής ελευθερίας μετεφέροντο βραδέως διά 
τού άέρος καί εντός τής Σοβιετικής Ένώσεως.

’Ώ θ η σ ι ς  π ρ ο ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν .  Σοβιετικοί συγγραφείς, επιστήμονες 
καί έτεροι διανοούμενοι, έτάχθησαν δημοσία υπέρ τού οικονομικού φιλελευθερισμού 
καί συνηγόρησαν υπέρ τών λαϊκών πολιτικών έλευθεριών. Άναμφιβόλως, ή διαφω
νία τής μειονότητος ταύτης τών δημιουργικών διανοουμένων δεν είχεν ακόμη ασκή
σει τήν επίδρασίν της εις τάς εύρείας μάζας τού Ρωσικού λαού. ’Αλλά, κατά τό έ
τος 1967, τό πρώτον θέρος μετά τήν άπελευθέρωσίν μου έκ τών φυλακών, απέκτησα 
δ ίδιος προσωπικήν πείραν περί τού πόσον ακριβώς είχεν ίσχυροποιηθή ή εντός τής 
Σοβιέτ. Ένώσεως ώθησις προς τήν ελευθερίαν.
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Μετά της συζύγου μου άπελαμβάνομεν τήν ευτυχίαν του ήλιόφωτος, ευρισκό
μενοι είς τήν ακτήν τοΰ Νταμπρόβνικ, ενός παλαιού Γιουγκοσλάβικου θερέτρου, επί 
τής Ά δριατικής. Έ κε ΐ διήρχετο τάς διακοπάς καί μία όμάς έκ (15) Ρώσων. Είς 
εξ αυτών, με έπλησίασε καί μοϋ έψιθύρισεν: -'Γνωρίζω ποιος είσθε». Άφοϋ δέ έ- 
λαβον θάρρος καί οί άλλοι Ρώσοι έπλησίασαν καί αυτοί καί ήρχήσαμεν νά συζητώμεν 
ελευθέριος. Οδτοι, καί ούχί εγώ, (ομίλησαν πρώτοι περί τής άνάγκης αλλαγής καί 
τής μωρίας περί τής περαιτέρω συγκρούσεως μέ τήν Δύσιν. Εντός χρονικού διαστή
ματος τετά.ρτου τής ώρας, τό αποτέλεσμα ήτο, ημείς οί ξένοι, νά έχωμεν σχηματίσει 
μ ίαν ένωσιν διά τήν ελευθερίαν. Βραδύτερον, ένεφανίσθη μέ μίαν φωτογραφικήν μη
χανήν καί ήρχισε νά μάς φωτογραφίζη είς νέος, δστις, είμαι βέβαιος, ήτο πράκτωρ 
τής Σοβιετικής μυστικής ’Αστυνομίας. Τότε είς εκ τών Ρώσων ήγέρθη, έθεσε τό 
πρόσωπόν του παραπλεύρως τού ϊδικοΰ μου καί προσέβλεψε κατ’ ευθείαν πρός τήν 
φωτογραφικήν μηχανήν. Τούτο ήτο δΓ εμέ μία πολύ ευχάριστος έκπληξις. 'Ως οιε- 
λογιζόμην περί τής γενναιότητος τού Σοβιετικού τούτου πολίτου, όστις έτόλμησε 
νά παρουσίαση τήν ακριβή θέσιν του είς τήν μυστικήν ’Αστυνομίαν, έσκέφθην δτι, 
ή άρχουσα Σοβιετική γραφειοκρατία έπρεπε ταχέως νά κάμη τήν εκλογήν της: εί
τε νά έτοιμασθή νά έπιτρέψη τήν άνθησιν τής ελευθερίας, είτε νά τήν συντρίψη.

Τήν 21ην τοΰ παρελθόντος Αυγούστου, δλοι μας έπληροφορήθημεν κατά ποιον 
τρόπον έκαμε τήν εκλογήν της. Ό  Σοβιετικός στρατός είχεν εισβάλει είς τήν Πράγαν.

Σ ε' ι ρ ά σ υ γ  κ ρ ο ύ σ ε ω ν . Κατά τον Σεπτέμβριον, ή ΙΤράβδα διεκήρυξε 
τό δικαίωμα τής Σοβιετικής Ένώσεως νά έπεμβαίνη στρατιωτικώς είς παν κυρίαρχον 
κομμουνιστικόν ’Έθνος. Καί εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν «Δικαστικά! διαδικασίαι», εί
ναι άνευ σημασίας, άνήγγειλεν. Σεις είς τήν Δύσιν, ίσως έρωτήσετε: Τί τό καινο
φανές; Τ ί τό ενδιαφέρον; Τέλος πάντων πολλοί έξ ημών δέν έχομεν, από μακροΰ 
προειδοποιήσει, δτι ή Σοβιετική Ε νω σ ις είναι είς επικίνδυνος έπιορομεύς; Ή  άπάν- 
τησις είναι δτι ή Σοβιετική· Ένιοσις έχει εξακοντίσει ή ιδία μίαν νέαν πολιτικήν 
έπιθέσεως, ούχί απλώς διά τής οικονομικής καί πολιτικής ανατροπής, άλλα διά τής 
ωμής, ακαλύπτου στρατιωτικής βίας. Καί, εάν δέν μεταβληθή εγκαίρως εκ τού εξω
τερικού ή μέθοδος αύτη, άφεύκτως θά όδηνήση είς σύχκρουσιν μέ τά ζωτικά συμ
φέροντα τής Δύσεως, ή όποια θά άναγκασθή νά άμυνθή, — ακόμη καί διά τών 
οπλών.

Έ π ί τοΰ παρόντος, ή Σοβιετική “Ενωσις δέν έχει ανάγκην νά συλλαβή τάς 
κυβερνήσεις τής Ά να τ . Γερμανίας, τής Πολωνίας, τής Ουγγαρίας καί τής Βουλ
γαρίας. Αί χώραι αδται κρατούνται ήδη σφικτώς υπό τών ίδικών των Νέων Τάξε
ων, ή ιδιοτέλεια καί ή δουλική ύποτέλεια τών οποίων έξαρτώνται βεβαίως εκ τής 
Ν έ α ς  Τ  ά ξ ε ω ς τής Σοβ. Ένώσεως.

Ρ ίψατε έν βλέμμα πρός τούς ’Αρχηγούς των. 'Ο Ζίβκωφ τής Βουλγαρίας πι
στεύει δτι ή οουλικότης του είναι ή ύψίστη αρετή του. Καί τώ δντι ούδουμίαν έτέραν 
διαθέτει. Ό  Καντάρ τής Ουγγαρίας γνωρίζει πολύ καλώς πόσον αναπόφευκτος είναι 
ή έξάρτησίς του έκ τοΰ Σοβιετικού στρατού, δ όποιος τόν ετοποθέτησεν είς τήν εξου
σίαν καί τόν διατηρεί είς αύτήν. Είς τήν Ά νατ. Γερμανίαν ό μισητός Ούλμπριχτ, αι
σθανόμενος φόβον παθολογικόν πρός τήν ελευθερίαν καί αναστηλωθείς υπό (20) Σο
βιετικών μεραρχιών, εύχαρίστως θά συνέχιση τήν έκμετάλλευσιν τοΰ λαού του πρός ό
φελος τής Μόσχας. 'Ο Γκομούλκα είς τήν Πολωνίαν, άπομονωθείς εντός ενός κλοι
ού Αστυνομικής προστασίας καί ενός άπολιθωμένου δόγματος, τό ίδιον θά πράξη. 
’Αλλά, ή Ρουμανία ζη τε ί οικονομικάς σχέσεις μέ τήν Δύσιν καί αδέσμευτον πολιτι
κήν. Διά τόν λόγον τοΰτον εύρίσκεται εν κινδύνω. Ή  Σοβ. "Ενωσις δύναται νά 
μεριμνήση περί αύτής_, οσάκις κρίνει τοΰτο άναγκαΐον. Ό πραγματικός στόχος τού 
ν έ ο υ  Σ ο β ι ε τ ι κ ο ύ  δ ό γ μ α τ ο ς  έ π ι θ έ σ ε ω ς  πρέπει νά παρα-
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μένη ή Γιουγκοσλαβία. Ή  Σοβιετική γραφειοκρατία ουδέποτε θά καταστή ικανή να 
θεωρήση τήν αυτοκρατορίαν της ασφαλή, έν δσω ή Γιουγκοσλαβία τυγχάνει ανε
ξάρτητος. Διά τόν λόγον τοΰτον, διά τά κράτη τής Ά νατ. Εύρώπης ή Γιουγκοσλα
βία συνιστα ίσχυράν, πειστικήν άπόδειξιν, δτι ή ανεξαρτησία εκ τής Μόσχας είναι 
κατορθωτή, πρακτική καί απολύτως συιιωέρουσα. Προδήλως δεν συμφωνώ με παν 
δ,τι έχει γίνει εις τήν χώραν μου, ά.φ’ ής έθραύσαμεν τον Σοβιετικόν χαλινόν, εν 
ετει 1948. ’Ανεξαρτήτως τής προσωπικής μου θέσεως, πολλά πρέπει νά επαινεθούν. 
Έχομεν συνάψει ευνοϊκάς Ιμπορικάς σχέσεις εις μεγάλον βαθμόν μέ τήν Αύσιν. Συ- 
νεχίζομεν τό πείραμα διά διαφόρων οικονομικών μεθόδων, συχνάκις μετ επιτυχίας. 
Δυτικά βιβλία, περιοδικά καί εφημερίδες κυκλοφορούν ελευθέριος εις τάς πο/,ει; 
μας. Δυτικοί ελευθέριος περιηγούνται τήν χώραν μας καί μέ τήν σειράν μας είμεθα 
Ελεύθεροι νά δμιλώμεν ιιετ’ αυτών. Μολονότι μειονεκτοΰμεν ακόμη εις τήν εκβιο
μηχάνισή, έναντι τινών Ικ των γειτόνων μας, τό βιοτικόν μας επίπεδον ύπεροαινει 
τδ ΐδικόν των. Έπί πλέον, από τής εποχής των Τσάρων μ.έχρι τής παρούσης στι
γμής, οί Ρώσοι κυβερνήται πάντοτε εποφθαλμιοϋν τήν Γιουγκοσλαβίαν. διά τούς 
αυτούς στρατηγικούς λόγους, οίτινες θά παρουσίαζον τήν κατάκτησιν της καταστρε
πτικήν διά τήν Δύσιν. Μέ τήν κατάληψιν τής Γιουγκοσλαβίας, ό Σοβιετικός στρατός 
θά Γστατο πέριξ των συνόρων τής Ιταλίας πρόε τήν Δύσιν καί τής Ελλάδος πρός 
Νότον. Ή Δυτική άμυνα εις τήν Ευρώπην θά Ιγαλαροΰτο. Λ! άκταί μας θά παρεΐ- 
χον ασφαλείς ναυτικάς βάσεις, έκ τών όποιων ή Σοβ. "Ενωσις θά ήδύνατο πράγματι 
νά διεκδικήση τήν ναυτικήν υπεροχήν εις τήν Μεσόγειον. Καί ολόκληρος ·ή Γιου
γκοσλαβία θά ήδύνατο νά καταστή μία πολεμική βάσις δΓ άμεσον Σοβιετικήν Ιπί- 
Οεσιν εις τήν Μέσην ’Ανατολήν καί εις τήν ’Αφρικήν.

Θά ά γ ω ν ι σ θ ώ μ ε ν  : ’Εάν δενθώμεν εισβολήν, βεβαίως θά πολεμήσω-
μεν. Λυτό άκριβώς θά έπρεπε νά είχε πράξη καί ή Τσεχοσλοβακία. ’Εάν ούτως ε- 
πραττεν, ό κόσμος θά είχεν ίδει, δτι δέν επρόκειτο άπλώς περί μιας διαμάχης με
ταξύ τών κομμουνιστών, άλλα περί σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς  κ α τ α κ τ ή σ ε  ω ς μιας 
ανεξαρτήτου χώρας. ’Εάν εν “Εθνος δεν άγωνίζεται. δέν πρέπει νά προσδοκά βοή
θειαν. Εις τήν χώραν μου ή πρόβλεψις τής επιθέσεως πρός κατάκτησιν εξαπλοΰται 
ώς βαρεία ομίχλη. Οί Γιουγκοσλάβοι σκέπτονται καί σχεδιάζουν, κατά ποιον τρό
πον θά άντισταθοΰν, είτε μέ τήν βοήθειαν τής Δύσεως. εΓτε ανευ αύτήε. ’Αλλά, λαιι- 
βανομένων ύπ’ δφιν τών στρατηγικών δεδομένων ωοβοΰμαι δτι ούδεις πόλεμος εν 
Ευρώπη δύναται νά παραιιείνη τοπικός. Διά τούς λόγους τούτους, πρέπει ήρέμως νά 
συμπεράνω, δτι ή ν έ α Σ ο β ι ε τ ι κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή  έ π ι θ έ σ ε ω ς π ρ ό ς  
κ α τ ά κ τ η σ ι ν  εχει ρίψει τόν κόσμον εις μίαν Ιποχήν. καθ’ ήν ό πόλεμος 
τής καταστροφής είναι πιθανός, — αλλά ή ειρήνη είναι απίθανος.

Ευτυχώς υπάρχει ακόμη καιρός, διά τήν Δύσιν, "να ένισχύση τάς ευκαιρίας δι’ 
ειρήνην.

ΤΤρώτη έξ δλων ή Δύσις πρέπει ν’ απαλλαγή ή ιδία πάσηε ψευδαισθήσεως. πε- 
ραιτέρο) δτι οί σημερινοί Σοβιετικοί ήγέται είναι πανέξυπνοι ανδρες καί προφανώς 
θά έλθουν εις τά λογικά των. Κατά τό 19(17 οί Κυβερνήται οδτοι παοεκίνησαν τού; 
Αιγυπτίους εις πράξεις, αί δποΐαι έδωσαν τό σήμα Ινάρξεως Iνός πολέμου εις τήν 
Μέσην Ανατολήν καί σχεδόν πολύ έπέσπευσαν μιάν πυρηνικήν άντιαετώπισιν. Τόν 
παρελθόντα άκριβώς Αύγουστον οί ίδιοι έπίπονοι γραφειοκράται. Ιθελοτυφλοΰντεε 
πρός δ .τι ό ύπόλοιπος κόσμος θά έπραττεν ή θά έσν.έπτετο. ΙΕαπέλυσαν τά στοατεύ- 
ματά των, ίνα ύποδουλώσουν εν κυρίαρχον, ανεξάρτητον Κράτος. Τοιαϋται έπικίν- 
δυνοι πράξεις τοΰ προσφάτου παρελθόντος δέν παρέχουν τό δικαίωμα νά φανταζώ- 
μεθα δτι οί Σοβιετικοί ήγέτοιι θά ένεργήσουν άξιοπίστως εις τό μέλλον.

Κ ρ ο ύ ό μ ε ν τ ό ν  κ ώ δ ω ν α  τ ο  ΰ κ ι ν δ ύ ν ο υ . Έχοντες ανα
γνωρίσει τήν άπειλήν, δτι ή Σοβιετική "Ενωσις παρουσιάζεται ώς μία ΐμπεριαλιστι-
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κή παγκόσμιος δύναμ ις, νομ. ι. ι ί Αυσις ποέ:τει νά Ινωθι?; ποόε ιδίαν αύττ,:
άμυναν. Ίο  :\ΑΤ(_) πρέπει V ά έ Vδυναριωθή πάραυτα. Τώ δντι τά Έθνη ■:ής Αυτ•κής
Ευρ ωττης, τα όποια τά μέγιστα α πει λοϋνται, άμ.iota : θά έποεπε νά άπαιτησουν τήν
1 νίσχυσίν των. βΟλαι αί διαφοραί. στοιχειωδώ:: μηδαμηναί και παροδι καί. χ?τί ν ε ε
έχουν εξυπηρετήσει τ ο θραύσμα τής συμμαχία: πο.έπει νά παριχμερισθοϋν.

' Ισιος τό σπου δα:ιότερον ε έ όλων.. ή Αύσις τοετ ει νά διάβες«αιώση. δτι κατ έχει
συν* ωτ:ικήν υπεροχήν.

ΤΙ άντιληψις δτι ή στρατιωτική 1 σ ορ ρ ο <. ι α . θά είναι ικανό:“οιητικά και I::αρ-
κής ισοδύναμε! με Μ. Qιραίαν; άνο*ησίαν . Λωφρονες άνδρες δεν ύπ.ερασπίίουν εαυ·:ού:
έναν τιον πιθανής Ιπ:ιθ;έσεως εκ μ.έρους των /.η π :ών. ι,ιέ τίποτε τιςοισσότερον ατό τά
ΐσαρ ιθμα δπλα τά δποΤα. οι ίδιοι οί λ ησταί χρη σ: * ι σ πιοιοϋν. Ή  ποοο/.εόι ς τής Αυτι-
κής στρατιωτικής ύ οοχής ~0£ 7".cl V α: είναι σαφώς ιιεγχλυτερχ “όσον, ί·όστε νά δύ-
νατό:;ι νά τήν άντιλτ,φθή άκ όμη και ή Σοβιετική γρα φειοκρατία. ~Αλλω; θά διακιν-
δυνε υσουν περιπετει ες ειε έκτειν ο μεν ους εύρυτέί3ους τομείς και αι ιδέαι τών άνα-
ιιοοψωτών εντός τη ς Σοβιε τικητ αότοκρατοοία: δεν θά μεταολήθοΰν. Ή  δχπάνη
της άναλόγου στρατί ω ::ικής δυνάμεως ;:ϊναι ύψηλή κα ι ολοι οι έςεπλισμοί . κατά -:ινα
Ιννοι αν. άντιπροσωπ ευουν μί αν σ:τατάλ.,ην εις τό άνθοώπινον γένο ς. Ά λλ: ή δατ άνη
είνα ι μόνον κλάσμά-:ικ ος άρ ιθμός εις δ .τι ή Αύσι ς Οχ πλήρωσή Ιάν αι V °Ιοοιετι και
Στρατιωτικαί δυνάμεις φθάσουν ε:ις τόν σγηματι σμόν πεποιθήσεω.: δτι δέν θά δυνη-
θοΰν να αναχαιτισθο Ον

ηωτικαΈπιπροσθέτω 
-ιια. Έργα,τικαί Έ νωσε'.; 
νά συμμετάσχουν
πνι'Ξεως πρό τοΰ κόσιιου. Οί Σοβιετικοί

νστιτουτα και πο/,ιτχ; ε
εολιτικα κοιυιατα. ον ■

την διατηρησιν ςωντανοϋ τοΰ
ήγέται ουδόλως

:ίς τήν Λύσιν - - Πανετιστή-
>γράφοι , διανοούμενοι. ποέτει
έματος ~ _ ν °τη : Ιοο: ετικης κατ χ
: στενοχωρουντα:: βεβαίάος διά
:εροντ αι . οσάκις ή ήθική κα-

τχοϊκή δημιουργή πολιτικά  δια 
οιετικής Έ νώσεως, ώ

ύτους προβλήματα. Αιά τηι ι ■ ' - ; -
'ήν ΤΤχγκόσμιον δημοσίαν γνώμην, 

τικήν ήγεσίαν.
Τελικως ή Αύσις πρέπει νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν διά τη.

ένός ήθικοΰ λεπρού εις 
είναι δυνατόν νχ δημιουργηθοΰν προβλήματα διά τήν

θέ
σε ως σκληρών, ρεαλιστικών άκριβώ; προτάσεων διά τήν λύσιν των προεχουσών δια
φορών με τήν Σοβιετικήν Έ νω σ ιν . ’Επανειλημμένα)? ή Σοβιετική Ένωσις θά έποεπε 
να ύποχρεωθή νά άνταποκριθή εις τάς προσφοράς καί νά διαπραγματευθή τάς διαφο-
ςχ ς  ταυτας σοοαρως και άςιοπιστωε

Έ ντίμως δεν σκέπτομαι, δτι ή παρούσα Σοβιετική ήγεσίχ. άνευ διορατικότη- 
τος καί άλυσσοδεμένη εις τό παρελθόν δπως είναι, θά συγκατατεθή διά τήν Ιϊομά- 
λυνσιν. δπωσδήποτε δ ικαίαν, των διαφορών. ’Ακόμη καί ή απλή θυσία θά κάνη σα
φές εις τον κόσμον, ποιος ΙπιζητεΤ ειρήνην καί ποιος τήν άρνεΐται. Καί τοιαΰται 
προσφοραί θα ένισχύσουν τήν θέσιν τών αγαθών άνδρών, εντός τής Σοβιετικής Έ- 
νώσεως καί τής Α νατολικής Ευρώπης, οιτινες άνυπομονοΰν Ιπί μακρόν διά τό πότε 
θά δυνηθοΰν νά άποσχίσουν τά δδοφράγματα καί αρχίσουν νά ύπηρετοΰν τάε αλη
θείς άνάγκας τοΰ ανθρωπίνου γένους, ή μεγίστη τών δποίων θά είναι αείποτε τ) I- 
λεοθερία».

.1/7. iOBAJY ΤΖΤΛΑΣ 
!\Γρτάφρασις: ί. Σταθηηά
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Ύττό τού τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. ΔΟΥΚΑΚΗ

(Συνέχεια  έ κ  τ ο ϋ  προηγουμένου κα ι τ έ λ ο ς )

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙ τού Μώδη έξώργησε τόν κ. Παγουρόπουλο καί νευριασμένος ά
νοιξε καί τήν άλλη αποκαλυπτική κ ι’ απειλητική επιστολή πρός τον πατέρα 

του Ψεγάοη.
Τότε καί οι τρεις καί προ πάντων ο Ζώκας ζεματίστηκαν, έχασαν τήν συνοχή 

των απαντήσεων, έκαναν συγκεχυμένες αποκαλύψεις, κΓ έριχναν τις ευθύνες δ ένας 
στον άλλον. Τελικά είπαν πώς ή φτώχεια, τούς είχε αναγκάσει νά συμπράξουν στο 
πλασάρισμα των πλαστών δολλαρίων, πού είχαν φέρει σέ ποσότητες από τήν ’Αμε
ρική δ Μετέλλος μέ τόν Ψεγάόη. Ή  ομολογία ήταν αρκετά αποκαλυπτική γ ια  τήν 
ενοχή τους καί γύρισαν πρός τά πίσω νά συνεχίσουν τήν προφυλάκισι μέχρι τή δίκη.

Στό μεταξύ από τις αναζητήσεις καί τις έντονες έρευνες τής δμάδος ανακαλύ
πτουμε τήν φιλενάδα τού Άγριμάκη Καίτη Τόκα, μια καλή καί τίμ ια κοπελίτσα, 
πού τήν είχε μπερδέψει στα νύχια του ό τυχοδιώκτης.

Μέρες ολόκληρες παρακολουθήσαμε τήν κατοικία της, στήν οδό Μητσοπού- 
λου 227, ώσπου τό πρωί τής 6 Νοεμβρίου 1937, δ Ά γριμάκης βγαίνοντας από το  
σπίτι της, έπεσε στα χέρια μας.

Εκείνες τις μέρες ακριβώς πήραμε καί τή θετική πληροφορία γ ια  τόν σύντρο
φό τους Πέλμε Παναγιώτη πώς εύρίσκεται σέ φιλικό του σπίτι στήν Πάτρα. Μ’ ένα 
επείγον τηλεγράφημα τού Διοικητοΰ μας στήν ’Ασφάλεια Πατρών μετά δυο μερες 
ουλλαμβάνεται άπό τά λαγωνικά της καί μάς τόν στέλνουν στήν ’Ασφάλειαν Πει
ραιώς. Κι’ αφού γιά τόν Βασίλειο Μετέλλο είχαμε εξακριβώσει πώς έφυγε στό ε
ξωτερικό, ασχολούμεθα αποκλειστικά ν’ άποκαλύψουμε τά ίχνη τού Άλφρέδου Πα- 
πέτα ή Σπανού.

Μέρες ολόκληρες ή ομάδα μας είχε διασκορπισθή σέ διάφορα σημεία τής πρω- 
τευούσης καί τοϋ Πειραιώς. ’Εγώ είχα πάρει καί ξεσκόνιζα τήν περιφέρεια τού 
χρηματιστηρίου ’Αθηνών στήν οδόν Σοφοκλέους, πού εκεί βρισκόταν καί τό χρημα
τομεσιτικόν γραφεΐον τοϋ κ. Σέργιου Μπέρχα, μέ τόν όποιον πριν λ ίγα  χρόνια ε ί
χαμε γίνει φίλοι άπό μια κλοπή στο σπίτι του στόν Πειραιά, πού έπιασα τούς κλέ
φτες. 'Όπως λοιπόν περνούσα τόσο τακτικά άπό τό δρόμο του, μέ κατάπληξι μου 
είδα νά μπαίνη κάθε τόσο στό γραφείο τού Μπέρχα ή αδελφή τοΰ Μετέλλου.

Αυτό μ’ άνεστάτωσε κ ι’ αμέσως μοϋ μπήκαν πονηρές σκέψεις.
’’Επρεπε μέ κάθε τρόπο νά εξακριβώσω. ’Ακόμα κ ι’ άπό τή στάσι πού θά κρα

τούσε δ Μπέρχας, άν μ’ έβλεπε ξαφνικά μπροστά του, θά καταλάβαινα.
Καί τήν άλλη μέρα πρωί - πρωί, μπήκα γελαστός στό γραφείο του, δήθεν νά 

τοΰ πώ μιά καλημέρα.
Μά δ κ. Μπέρχας, δχι μόνον δέν έδειξε ταραχή, αλλά χάρηκε πολύ πού τόν 

Ιπεσκέφθηκα, παρήγγειλε καφέδες καί μέ κράτησε για συζήτησι.
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Αψοΰ είπαμε διάφορα, μέ τρόπο Ιφερα τήν κουβέντα για Αμερική καί Έλλη- 
νοαμερικανούς. Καί πώς μοΰ ήρθε, νά πώ, δτι είχα κ ι’ εγώ εναν έξάδελφο εγκατε
στημένο χρόνια εκεί, κ ι’ ότι έπαυσε πριν άπό καιρό νά μας γράφη καί έχομε οι
κογενειακή στενοχώρια, πού χάσαμε τά ίχνη του.

J Ποΰ νά τό'ξερα. Γιώργο μου, είπε μ’ όλη του τήν αφέλεια ό χρηματιστής, 
νά τολεγα στον Μετέλλο πού έφυγε πριν λίγο καιρό για τήν ’Αμερική. ’Έχομε τόσο 
σ ιενή  οικογενειακή φ ιλ ία , πού είμαι βέβαιος πώς θά φρόντιζε νά μάθη καί θά 
μοΰ έγραφε.

Μήπως λέτε γ ιά  τον Βασιλάκη τον Μετέλλο; ρώτησα τον κ. Μπέρχα.
— Ναί γ ι ’ αυτόν, τόν ξέρεις;

Πώς! είχαμε γνωρισθή σ’ ένα φιλικό σπίτι στο Φάληρο, μπορώ νά τού 
γράψω ό ίδιος άν έχετε τή διεύθυνσί του.

Την έχω, είπε πρόθυμα ο κ. Μπέρχας καί μάλιστα, τήν καινούργια, χθες 
μοΰ εφερε τόν φάκελλο καί τής τήν αντέγραψα ή αδελφή του.'

Καί βγάζοντας άπό τό συρτάρι τοΰ γραφείου του ένα ’Αμερικάνικο φάκελλο, 
αντέγραψε τή διεύθυνσί, μοΰ τήν έδωσε καί συνέχισε:

Μόνο πού δεν μένει πιά στήν Ν. Έόρκη, είναι στήν Καρολίνα καί δεν ξέ
ρω γ ιατί άλλαξε κΓ όνομα.

Αυτό; πολύ συνηθισμένο στούς Αμερικανούς, μή σάς φαίνεται παράξενο, 
αλλάζουν ονόματα σάν πουκάμισα.

—  Εχεις δίκαιο, είπε μ’ άνοιχτόκαρδο γέλιο δ κ. Μπέρχας.
Άφοϋ τόν ηύχαρίστησα γιά τήν έξυπηρέτησι, έφυγα χαρούμενος γιά τήν α

ναπάντεχη εκείνη επ ιτυχ ία . Μοΰ είχε δώσει ο κ. Μπέρχας, στά χέρια μου, σσβαρώ-

Φ ωτοτυπία έτέρας κατασχεθείσης j  
επιστολής
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τατα στοιχεία γ ιά  τόν Βασίλη Μετέλλο, τήν νέα διεύθυνσί καί τό ψευδώνυμό του, 
μά καί τή ν  άπόόειξι μέ τήν πραξι του αυτή, γιά τήν αθωότητα του στήν άνάμιξι 
τής ύποθέσεως.

ΙΙρός διαπίστωσι των νέων στοιχείων τοΰ Μετέλλου καί τής φυγής του στήν 
’Αμερική έγκατέλειψα προσωρινά τήν άναζήτησι τοΰ ’Αλφρέδου Παπέτα ή Σπανοΰ.

Ά πό τόν έλεγχο διαβατηρίων, πήρα τά πρώτα στοιχεία τής φυγής του Μετέλ
λου, τά οποία έλεγαν ότι, στις 13.7.37 άνεχώρησε μέ τό ατμόπλοιο «Κεφαλληνία» 
-— μέ τό ύπ ’ άριθ. 4359 Ελληνικόν διαβατήριον, έκδοθέν στις 18.6.1937.

Καί μάλιστα διερωτήθην, γιατί έταξίδευσε μέ τό πραγματικόν του όνομα καί 
δεν έχρησιμοποίησε ένα άπό τά τόσα ψευδώνυμό, του, όπως Ούΐλιαμ, Βρασίδας, Τέξ 
Πάντες κ.ά. ’Ασφαλώς γ ιά  κάποιους πονηρούς λόγους καί θάπρεπε νά τούς εξακρι
βώσω, όπως καί τήν κατοπινή πορεία τής ψυγής του, μέχρι τήν ’Αμερική. Πώς. 
όμως; Ά λλο  μέσον δέν υπήρχε, εκτός άπό τόν πληροφοριοδότην μου Έλληνοαμερι-
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κανό Άνδριανάκη, πού μπορούσε εύκολα να μπή ανάμεσα σ' εκείνους πού ήξεραν κ ι’ 
έκρυβαν τα μυστικά ό ένας τού άλλου.

Έτρεξα αμέσως καί τόν βρήκα. Ιΐρόθυμος ό Άνδριανάκης, δπως πάντα νά 
μ' εξυπηρέτηση, ίσως κ ι’ αυτός γ ι’ απώτερους λόγους. Μέσα σέ 2 - 3 μέρες μου 
έφερε ολόκληρη έκθεσι πορείας τής φυγής τού Μετέλλου στην ’Αμερική.

«Ό Βασίλης Μετέλλος έφυγε γιά τό Μπρίντεζι μέ τό καράβι «Κεφαλληνία» 
κατόπιν σιδηροδρομικής τράβηξε στό ΙΙαρισι, απ’ εκεί πήγε στο λιμάνι τού Χερ- 
βούργου καί στις 18 Αύγουστου 1937, μέ τό ύπερωκεάνειον «Κουήν Μαίρη» τής 
εταιρίας Κιουναρλάϊν, ταξιδεύει κι’ αποβιβάζεται στην Αμερική, μέ τό ’Αμερικα
νικό διαβατήριό του πού τό είχε έτοιμο αναθεωρημένο».

Ιίολύ κατατοπιστική ή έκθεσι τού Άνδριανάκη μά έπρεπε γ ιά  σιγουριά νά 
διασταυρώσω τά δσα άνέφερε. ΙΙήγα αμέσως στό ’Αμερικανικό Προξενείο ’Αθηνών 
καί μέ πληροφορούν δτι πράγματι, στις 29.5.37 αναθεώρησαν τό ύπ ’ άριθ. 1407 ’Α
μερικανικόν διαβατήριον τού Βασιλείου Μετέλλου έκδοθέν στις 15.3.34 εις Ν. Τ -  
όρκην.

Τότε κάθησα κι’ έγραψα ένα γενικό δελτίο περί Βασιλείου Μετέλλου καί τό 
παρέδωσα στον προϊστάμενον. Μόλις τό διάβασε, άνοιξε διάπλατα τά μάτια του καί
είπε:

— Τί επιτυχία είν’ αυτή Γιώργη; ’Έχομε στά χέρια κ ι’ από τόσο  θετική προέ- 
λευσι νέα στοιχεία τού Μετέλλου καί τόν τρόπο τής φυγής του. Μυρίστηκε τά ζό- 
οικα, πώς ή Ελληνική ’Αστυνομία θά έχει ενημερώσει τήν ’Αμερικανική καί ποϋ 
νά ξαναπάη στήν Ν. Ύόρκη, στήν παληά του διεύθυνσι. ΚΤ ό ύπαστυνόμος κ. Σκευ- 
ούλης, ψάχνοντας τά δελτία πού είχα υποβάλει, βρήκε καί διάβασε τή παληά του 
διεύθυνσι (326 West 28 th. Street New_York), κι ύστερα συνέχισε :

— Πρέπει νά πάμε νά τ’ αναφέρουμε καί στό διοικητή. Μά πρόλαβε ένας συν
άδελφος, πού μάς είπε δτι μάς καλοϋσε ό διοικητής στό γραφείο του.

Αμέσως δ προϊστάμενος, μ,έ τά τελευταίο δελτίο μου στό χέρι, κΤ εγώ , περά
σαμε στόν Διοικητή.

Ό μακαρίτης Τσαγκλής μάς δέχτηκε μέ τό ελαφρό του χαμόγελο, σάν νά εί
χε κάτι καλό ν’ άνακοινώση. Μά δ ύπαστυνόμος χωρίς νά περιμένη άρχισε νά 
διαβάζη τό δελτίο μου μέ τά νέα στοιχεία τού Βασιλείου Μετέλλου καί κατόπιν μέ 
τή σειρά μου, τού άνέφερα λεπτομερώς δλες τις ενέργειές μου γ ιά  τή διαπίστωσι.

-- Θαυμάσια είπε ο Διοικητής, καί τό χαμόγελο πλάτυνε καί φώτισε ολόκλη
ρο τό πρόσωπό του. Σήμερα φαίνεται πώς είναι μέρα τών ευχάριστων γιατί κ ι’ έγώ 
έχω νά σάς πώ δτι ήρθε στή Διεύθυνσι Εγκληματικών Υ πηρεσιών, ή άπάντησι από 
τις ’Αμερικανικές ’Αρχές. ’Από τόν κατάλογο τών ονομάτων πού εστείλαμε τέσσε
ρεις βρέθηκαν σεσημασμένοι επικίνδυνοι κακοποιοί.

Ό Horry Volgesteinj δικηγόρος τό επάγγελμα, μέ σοβαράν δράσιν, από ληστεί
ες, κλοπές, παραχαράξεις.

Ό Victor Clain ή Clinovsky, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου εις Ν. 'Γόρκην, επικίνδυ
νος κακοποιός (ληστείες, κλοπές, παραχαράξεις κ.λ.π.) .

Ό John Bocolas ή Μπακόλας, Έ λλην τήν καταγωγήν, απόφοιτος τών φυλα
κών Σίγκ - Σίγκ διά σοβαράν δράσιν (ληστείες, κλοπές, κ.λ.π .) .

— Φαίνεται πώς σ’ αυτόν είχαν μεγαλύτερη έμπιστοσύνη, έπρόσθεσε δ Διοι
κητής καί τού άπηύθυναν τις επιστολές οί μάγκες σύντροφοί του από τις Φυλακές 
Συγγροΰ.

Καί δ John Spanos; άγνωστος. 'Ως Alfredo Papetas επικίνδυνος κακοποιός καί 
καταζητούμενος διά τήν ληστείαν τής Τραπέζης United Trade Company ι διαπραχθεΐ- 
σαν τήν 11ην Αύγούστου 1936.

Οί λοιποί έκ τού καταλόγου, δεν άνευρέθησαν σεσημασμένοι.
Πάντως, συνέχισε δ διοικητής, αυτοί οί τέσσερεις, πού βρέθηκαν σεσημασμέ-
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νοι. με τοσο σοβαρά, δράσι, πρέπει νά είναι από τά κυριώτερα καί δυναμικότερα 
στελεχη τής διεθνούς συμμορίας παραχαρακτών δολλαρίων μ έδρα την ’Αμερική, 
Υή α'ήτ° πρεπει νά στείλωμε τό συντομότερο αντίγραφα των επιστολών πού έχωμε 
γ ιά  νά κατατοπισθή ή ’Αμερικανική Αστυνομία καί νά ένεργήση.

Τήν επομένη κ ι’ δλα ς Μγι ναν οί μεταφράσεις, έπεκυρώθησαν από τό 2ον Άνα- 
νακριτικον I ραφεϊον Πειραιώς, κι δλα μαζί, επιστολές, τό τοπογραφικόν σχεδιά
γραμμα, πού βρήκαμε μέσα ατό σταυρό, ένα δείγμα πλαστού οολλαρίου έκ των κατα- 
σχεθέντων καί μιά γεν ική  έκθεσι — πληροφοριών περί Μετέλλου καί Σπανού — έ- 
στάλησαν μεσφ τής Διεθν. Έγκλήμ. ’Υπηρεσιών ’Αθηνών στις ’Αμερικανικές ’Αρ
χές. Ετσι, καί πάλι, εϊμεθα έν αναμονή.

Μά ό καιρός πέρασε, κ ι’ εφθασε ή μέρα τής δίκης των συλληφθέντων γιά τήν 
έοώ δράσι τους.

Ηταν στις 10 Μαΐου 1938, κ ι’ από πολύ πρωί, ή αίθουσα τού Κακουργοδι- 
κειου Αθηνών κατάμεστη από διάφορο κόσμο, πού ήθελε νά 'παρακολούθηση μιά 
τέτοια δίκη με παγκόσμιο ενδιαφέρον, πού σπάνια διεξάγεται στή χώρα μας. ’Ήθε
λε ν άκούση καί νά δή από κοντά αυτούς τούς σατανικούς γκάγκστερς καί διεθνείς 
παραχαράκτες.

Βουητό, θαρρείς από χιλιάδες μελίσσια, μέσα στήν αίθουσα ώσπου νά έλθη ή 
ώρα. Μά ακριβώς στις 9, δταν πήραν τις θέσεις τους δικαστές, ένορκοι, κατήγοροι, 
συνήγοροι καί οί κατηγορούμενοι στό εδώλιο, απλώθηκε μέ μιας νεκρική σιγή κι’ 
άρχισε ή διαδικασία.

Ο Εισαγγελεύς διάβασε τά ονόματα των κατηγορουμένων, δ Γραμματεύς τό 
πολυσέλιδον κατηγορητήριο'/ καί κατόπιν ό Πρόεδρος από τά δελτία έγκληματικό- 
τητος τής δικογραφίας διάβασε του καθενός τή δράσι καί τό παρελθόν.

ΦΕΓΑΔΗΣ Π αναγιώτης, ’Αμερικανός υπήκοος, εξόριστος έξ Ήν. Πολιτειών 
ώς επικίνδυνος κακοποιός.

ΠΕΛΜΕΣ Π αναγιώτης, ’Αμερικανός υπήκοος, εξόριστος έξ Ήν. Πολιτειών διά 
σοβαράν εγκληματικήν δράσιν.

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ’Αναστάσιος, Αμερικανός υπήκοος, εξόριστος έξ Ήν. Πολιτει
ών, διά κακοποιόν δράσιν.

ΦΑΩΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Άνδρέας, ’Αμερικανός υπήκοος, εξόριστος έξ Ήν. Πολι
τειών ώς έπικίνδυνος κακοποιός, φέρεται καί ώς δολοφόνος ’Αμερικανού ’Αστυνο
μικού.

ΖΩΚΑΣ Δημήτριος ή Μήτσος ή Μήτρος ή Θωμάς ή ’Ιάκωβος ή Πέτρος 
ή Τζέϊμς, ή Πλάτων, ή ΕΓΘΓΜΙΟΓ, ’Αμερικανός υπήκοος, εξόριστος έξ Ήν. Πο
λιτειών ώς έπικίνδυνος κακοποιός (γκάγκστερ) ληστείες, διαρρήξεις.

ΜΩΔΠΣ Ερμόλαος, ή Μέντις, ή Κάρολος, ’Αμερικανός υπήκοος έξόριστος. έξ 
Ή ν. Πολιτειών ώς έπικίνδυνος κακοποιός (γκάγκστερ) .

Μετά τήν άνάγνωσι καί των αποφάσεων των διαφόρων δικαστηρίων Ελλάδος 
και Εξωτερικού, άρχισε ή έξέτασι τών μαρτύρων κατηγορίας, κατόπιν ύπερασπίσε- 
ως καί τέλος ή απολογία τών κατηγορουμένων.

Μετά τήν άγόρευσιν τού Είσαγγελέως, δπου έπρότεινε τήν αύστηροτέραν τών 
ποινών γ ιά  τούς ένοχους, ελαβον τον λόγον οί συνήγοροι κατηγορίας, κατόπιν ύ- 
περασπίσεως καί περασμένα μεσάνυχτα οί δικαστές άπεσύρθησαν κι’ έξέδωσαν τήν 
άπόφασιν.

Παρόντες καί απόντες κατηγορούμενοι έκηρύχθησαν ένοχοι γιά τή δράσι τους 
στήν Ελλάδα καί κατεδικάσθησαν μέ βαρειές ποινές.

Στό μεταξύ δμως, ή ’Αμερικανική ’Αστυνομία, μέ τή δραστηριότητα, της καί 
τά μέσα της, είχε ανακαλύψει καί συλλάβει ολόκληρο τή συμμορία τών παραχαρα
κτών, από τόν αρχηγό τόν θρυλικό δικηγόρο H arry Volgestein μέχρι καί τόν τελευ
ταίο, όπως καί τήν ανακάλυψη κατόπιν τού σχεδιαγράμματος τού σταυρού στή φάρ-
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μα έξω της Ν. Τόρκης, της κρύπτης μέ τις ποσότητες των πλαστών δολλαρίων, 
πού θά τά διεσκόρπιζαν σ’ όλο τον κόσμο τά μέλη της συμμορίας.

Καί ύστερ’ άπ’ "αύτή τή μεγάλη επιτυχία, γ ια  την ολοσχερή έςάρθρωσι τής 
διεθνούς συμμορίας των παραχαρακτών, ή τότε κυβέρνησις των Ην. Πολιτειών, με 
Πρόεδρον τον αείμνηστον Φραγκλΐνον Ροϋσβελτ, άπεστειλε, διά μέσου τής Αμερι
κανικής Πρεσβείας ’Αθηνών, την ακόλουθον ευαρέσκειαν πρός την ’Αστυνομίαν Πό
λεων:

Τφυπουργεΐον Δημοσίας ’Ασφαλείας 
Αιεύθυνσις ’Αστυνομίας Πόλεων

Άθήναι τή 15 Νοεμβρίου 1937 
Τπουργεϊον Εξωτερικών

’Αριθμός Πρωτοκόλλου 46289Δ) 9 «Περί παραχαρακτών ’Αμερικανικών χαρτονο
μισμάτων».

Τφυπουργεΐον Δημοσίας ’Ασφαλείας.
ΤΙ ενταύθα ’Αμερικανική Πρεσβεία, διά τής υπ αριθ. 350) 1937 ρήμαακής 

αυτής διακοινώσεως, παρεκάλεσε ημάς, όπως ερμηνευθώσι καταλλήλως αι ευχαρι-

Η ι "(PifoviMuoit’rAioc .·μμ iz.
Δ/0ιςϊΑσϊϋ'._ϋ3ϋόγ Τ*Ουμ̂Γογ

Δ/Β
«μοχομχΐίν ’ *>*<·ρι«_χομ·:ονο·,ιισμι}τ·χγ · T 

' 4 tv*ov̂  rtfov αημοοίο1·

•u '-« o C o o 'A ^ tx u v iA il u p U iK iJ  o iJ  ΛΓ-fi Ι,κ 'ν -ιδμ^  J b 0 / l» 7  ^ ρ ο τ ι * ! *  * t -

3 ' fo i  ctr«^ 'V*'· u i i .  «iftetli ·>ηΓ*-1 JW·-'* ^  J l «μ 3-> ‘ J i *c  (  tv·*,, f t  u v  Ttft

*ϋο ί«γ oi-Yxil£Uoav »U  c W r . - iY  ko (  aap οκομΧί'Υ t ! i  Ji«»pr -

'  ‘i a f  .χωΑοψο,,'q sov υ*·-Χ·ν - v ’ Αμ·.  ̂ι x. v#*<fy ,-3*c σ-μμοτ ic  v

Π  jy  j / y i^v ’ .'j iv v  J J l i «

2) *νο,·χ>·<1κ Δ /^ ν  .U ipoitfc

o ' s/tJ6x^Jv - i i i - v  ' i - j i  , tv Ji/v ι I y «vf ι1ανο/»<ίτην Jlxtvo δ  η v .‘ tifp r iO v  Δσν-

Ε,ίΐ'.υν̂  u -Δον^ Γ α Ο η α Υ /.ίν Π ο σ ο ν  »cf ΔΠν ΐ Φωτοτυπία τής περί του θέματος ρη-
.ι αον %fcyj ^  . \ . ν ιχ *  ματικής διακοινώσεως τής έν Έ λλάδ ι

Τ ν α χ ο ιν ώ ο ,.^  ι · α «π ι>  μ^τνΐ γγν Λ  χ^αχολσ ομ-, s « «  « ί α ν ϊ , τ ο ί -  ’Αμερικανικής Π ρεσβείαν
μχγοι U .

στίαι αυτής πρός τούς κάτωθι σημειουμένους, αί προσπάθειαι καί ένέργειαι τών ο
ποίων συνετέλεσαν εις τήν σύλληψιν καί παραπομπήν εις δίκην τών ενόχων επί κυ
κλοφορία παρακεχαραγμένων ’Αμερικανικών Τραπεζογραμματίων. 1) Ιωάννην Βα- 
σιλόπουλον, Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πόλεων Πειραιώς, 2) Νικόλαον Τσαγκλήν Δ ι
οικητήν Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, 3) Θεόδωρον Δέδεν, Υποδιοικητήν καί Πα
ναγιώτην Σκευούλην, Γεώργιον Δουκάκην, Δημήτριον Σκούραν, Δημήτριον Σέλαν, 
Γεώργιον Αουκίσαν καί Δημόπουλον, όργανα τής Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς. Ά -  
νακοινοΰντες τ’ ανωτέρω μετά χαράς παρακαλοϋμεν υμάς, δπως ευαρεστούμενοι έ- 
νεργήσητε τά περαιτέρω.

Εντολή 'Υπουργού 
Ό  Διευθυντής 
Α. Μαχαίρας

Γ . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ
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Κ ατά  μεταφραστή έκ τοϋ Γερμανικού περιοδικού « Κ ρ ιμ ινα λ ίσ τ ικ» 
ύπό το υ  Ά σ τυ φ ύ λα κο ς  κ. Α Ν Α ΣΤΑ Σ ΙΟ Υ  ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Α ΝΟΙΞΙΣ 1937. Ή  Άστυ νομία Διώξεως τοΰ εγκλήματος τής Χάρμπουργκ — 
Βίλχελμσμπουργκ πληροφορήθηκε από μια αναφορά, δτι, στή Μπέργκεν κυ

κλοφορούσε ή φήμη δτι ό Κάρλ Σρι., ο όποιος μετά τό γάμο του είχε γίνει κάτοχος 
τής περιουσίας τοΰ κτηματίου Γιοχάννες Σ., είχε δολοφονήσει τούς πενθερούς του καί 
ενα γυναικάδελφό του. Τούς τρεις αυτούς φόνους τούς παρουσίαζε ώς «ατυχήματα», 
γ ια  ν’ αποφυγή τήν ένοχή του.

Ί  ά πρώτα στοιχεία πού συνέλεξε ή αστυνομία διώξεως τοϋ έγκλήματος ήταν, 
οτι στην οικογένεια τοΰ Γιοχάννες Σ., πού κατοικούσε στή Μπέργκεν, κατά τά έτη 
1923, 1926 καί 1927, έλαβαν χώραν άντιστοίχως τρεις θάνατοι πού δέν ήσαν φυ
σιολογικοί. Οί δύο θάνατοι έχαρακτηρίσθηκαν ώς ατυχήματα καί ό τρίτος ώς αυ
τοκτονία. Οί διάφορες δμως φήμες διέδιδαν δτι υπεύθυνος για τό θάνατο των αυ
τών ατόμων ήταν ό γαμβρός τους Κάρλ Σμ. 'Ως έκ τούτου, κατά τά έτη 1928 — 
1929 ένεργήθηκε προανάκρισις χωρίς νά καταστή δυνατόν ν’ άποδειχθή ή ένοχή 
του καί έτσι έθεωρήθη άθιδος.

Σύμφωνα δμως μέ αξιόπιστες πληροφορίες, ύπήρχεν ή γνώμη,, δτι ό Κάρλ Σμ. 
είχε «βάλει τό χέρι του» καί ατούς τρεις αυτούς θανάτους, αλλά δέν υπήρχαν απο
δεικτικά στοιχεία γ ια  νά τον ένοχοπσιήσουν. Οΐ κάτοικοι έσχολίαζαν μυστικά τις 
υποψίες τους αυτές, γ ιατί μερικοί εύηπόληπτοι πολίτες είχαν τιμωρηθή από τό δι
καστήριο γ ιά  συκοφαντία. ΤΙ αναφορά πού είχε λάβει τώρα ή αστυνομία προέρχον
ταν από τή σύζυγο τοϋ Κάρλ Σμ., 5 όποιος βρισκόταν ήδη στήν έξορία.

Ό  Κάρλ Σμ. είχε γεννηθή στις 13.12.1898, ήταν μυλωνάς τό έπάγγελμα, ά- 
κτήμονας καί περιεπλανάτο έόώ κ ι’ εκεί πρός άνεύρεσιν έργασίας. Τό έτος 1921, 
παντρεύτηκε τήν κόρη τοϋ εύπορου επαρχιώτη Γιοχάννες Σ.„ ή οποία δέν ήταν ώ- 
ραία καί γ ιά  τό λόγο αυτό, είχε μείνει γεροντοκόρη.

Τήν εποχή έκείνη , (τό 1937) ό Κάρλ Σμ, είχε καταδικασθή σέ ποινή φυλα
κίσε ως δύο ετών γ ιά  εμπρησμό καί έξαπάτησι τής ασφαλιστικής εταιρίας. Παρά τά 
ψεύδη του, αποδείχθηκε ένοχος. Τήν ώρα πού παρευρισκόταν σέ κάποιο γάμο, έβαλε 
φωτιά στήν αποθήκη μέσα στήν όποια βρισκόταν το αυτοκίνητό του, τό όποιον εί- 
χεν ασφαλισμένο κατά τοϋ πυοός. Τή στιγμή πού δλοι ήσαν συγκεντρωμένοι στο 
φαγοπότι, αυτός απομακρύνθηκε μέ τρόπο, καί έβαλε φοπιά γιά νά είσπραξη τά 
ασφάλιστρα τοϋ παλιοΰ αυτοκινήτου του. Τό έγκλημα αυτό, πού τό διέπραξε από τήν 
πλεονεξία του, έδωσε αφορμή ατούς κατοίκους νά έπαναφέρουν στήν έπικαιρότητα 
τις υποψίες τους έναντίον τοΰ Κάρλ Σμ., γ ιά  διάπραξι φόνων καί έτσι νά έπανεξετα- 
σθή ή ύπόθεσις, παρ’ δλο δτι τό ανδρόγυνο Σμ. δέν κατοικούσε πλέον στή Μπέρ
γκεν. Είχαν πουλήσει δλη τήν ακίνητη περιουσία πού έκληρονόμησαν ύστερα από 
τούς τρεις θανάτους καί είχαν έγκατασταθή στήν Η. τής Σέλλε. Έκεΐ είχαν άγο-
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ράσει ένα σπίτι καί κατ’ άρχάς άνοιξαν ένα καπνοπωλείο καί αργότερα ασχολήθηκαν
με μεσιτικές εργασίες.

Κατά τά τέλη τοΰ 1928, πριν ακόμα αναχωρήσουν από τή Μπέργκεν, οί κά
τοικοι είχαν ζητήσει νά ένεργηθή ξανά προανάκρισις. Γιατί ό Κάρλ Σμ., αμέσως 
μετά τον θάνατο των πενθερικών του, εκμίσθωσε τά κτήματα καί Ικανέ έναν άσωτο 
βίο. Πήγαινε συχνά στο κυνήγι, έκανε ιππασία, καί σύχναζε στα νυκτερινά κέντρα. 
Τον άποκαλοϋσαν ειρωνικά «δ κύριος Βαρώνος», αλλά ξωπίσω του τόν ώνόμαφαν 
«στροιγγαλιστή» καί «δήμιο».

’Από την έξέτασι των φακέλλων τής Εισαγγελίας προέκυπτεν ότι κατά τόν 
χρόνο των θανάτων, είχαν έξετασθή μερικοί μάρτυρες καί ό ύποπτος Κάρλ Σμ. καί 
ή δικαστική υπηρεσία είχε προβή καί σε μιά έξέτασι τοΰ τόπου τοΰ «δυστυχήματος». 
Κατά την διάρκεια των ενεργειών αυτών ό Κάρλ Σμ. δεν είχε τεθή ποτέ ύπο κρα- 
τησιν, ούτε εΐχεν άπομονωθή. Είχε διαπιστωθή τότε δτι έπρόκειτο γ ια  δυο ατυχή
ματα καί μιά αυτοκτονία. Ή διαδικασία τής προανακρίσεως έληξε στις 22 Μαΐου 
1929 χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Τώρα δμως πού έπελήφθηκε ή αστυνομία διώξεως τοΰ εγκλήματος, ένήργησε 
κατά τέτοιο τρόπο, πού τελικά κατέληξε σέ πλήρη επιτυχία.

Κατ’ άρχάς, γιά νά λάβουν μιά πλήρη εικόνα τοΰ Κάρλ Σμ., συνεκέντρωσαν 
πληροφορίες καί στοιχεία γιά τό παρελθόν του, άπό τότε πού ήταν ακόμα νέος και 
εξέτασαν δλο τό ποινικό μητρώο του.

’Από επίσημα έγγραφα προέκυπταν τά κάτωθι:
1) Τήν 14 Μαΐου 1923, περί τήν 14ην ώραν, βρέθηκε νεκρός μέσα σέ μιά 

αποθήκη κάτω άπό ένα φωταγωγό, δ κτηματίας Γιοχάννες Σ., ηλικίας τότε 62 ε
τών. Τό πτώμα τό είχε βρή ή σύζυγός του Δώρα, δταν θέλησε νά φωνάξη τόν άνδρα 
της γιά νά πάρη τόν καφέ του. Ό γιατρός Δρ. II., δ όποιος ήταν ένοικος τής οι
κογένειας, κληθείς διαπίστωσε δτι δ θάνατος είχε προέλθει άπό σπάσιμο τοΰ κρα
νίου, τό δποϊο ήταν σπασμένο άπό τή μιά πλευρά. Ύπετέθη τότε, δτι ό γέρος είχε 
πέσει άπό τό φωταγωγό, τόν δποϊο ήθελε νά καθαρίση άπό τά άχυρα. Πάνω στά 
άχυρα εκεί κοντά, βρέθηκε μιά ξύλινη παντόφλα καί δ σκούφος τοΰ θύματος. Ό  
Κάρλ Σμ., είχε διαδώσει δτι δ πενθερός του προσπαθούσε νά καθαρίση τά άχυρα κΓ 
έπεσε. ΙΙερί εγκλήματος δέν σκέφθηκε κανείς τότε. Τό πτώμα ένταφιασθηκε χω 
ρίς άλλες διαδικασίες.

Τό συμβάν αυτό, άναφέρθηκε γιά πρώτη φορά καί κατεχωρήθη ατό δικαστικό 
αρχείο κατά τις προανακρίσεις τοΰ 1928. Ή  αρχική άναφορά περί τοΰ «ατυχήμα
τος» πού είχε γίνει τό 1923,, δέν βρέθηκε πουθενά.

2) Τήν 21ην ’Απριλίου 1926 καί περί ώραν 19ην, ό Κάρλ Σμ., βρήκε τήν 
πενθερά του Δώρα, ηλικίας 59 ετών, στον πρώτο όροφο τοΰ σπιτιού της νά κοίτε- 
ται μπροστά στη σκάλα. Φώναξε αμέσως τη  γυναίκα του καί τόν γιατρό Δρ. Π. Ή  
αναίσθητος γυναίκα μεταφέρθηκε σ’ ένα δωμάτιο καί σέ λίγο πέθανε. Καί στην 
περίπτωσι αυτή, δ γιατρός διαπίστωσε δτι δ θάνατος προέρχονταν άπό σπάσιμο τοΰ 
κρανίου. Υποτέθηκε πάλι δτι ή Δ. Σ. είχε πέσει άπό τή σκάλα μέ τό κεφάλι πρός 
τά κάτω καί είχε κτυπήσει σέ καμμιά γωνιά.

Ή αστυνομία πληροφορήθηκε αργότερα τό συμβάν καί συνέταξε καί υπέβαλε 
στήν προϊσταμένη της υπηρεσία, μιά άναφορά δτι έπρόκειτο περί «δυστυχήματος». 
Καί ή άναφορά αυτή, δέν βρέθηκε.

Τό δτι καί κατά τά δύο δήθεν «ατυχήματα» τά θύματα δέν είχαν φωνάξει κα
θόλου, δέν τό είχε προσέξει κανείς.

3) Τήν 22αν Φεβρουάριου 1927 εξαφανίσθηκε δ ώρολογοποιός Φρίντριχ Σ., 
ηλικίας 20 ετών, γυναικάδελφος τοΰ Κάρλ Σμ. Τήν 1 Σεπτεμβρίου 1927, υστέρα 
άπό έξι μήνες, μερικοί εργάτες πού τυχαίως εργαζόταν στο σταΰλο, βρήκαν τό άπο- 
συντεθειμένο πτώμα τοΰ Φρίντριχ στό δάπεδο τοΰ σταύλου. Κατά τήν άνεύρεσι τοΰ
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πτώματος τοΰ έξαφανισθέντος, έπελήφθη δ είσαγγελεύς καί εις τις καταθέσεις πού έ- 
λα&ε, αναφέρονταν καί τά άλλα δύο προηγηθέντα «ατυχήματα». Τό πτώμα βρέθηκε 
σέ στάσι καθημένου^κάτω από τή στέγη καί κρεμασμένο από ένα δοκό.

ϋ  Κάρλ Σμ., δικαιολογήθηκε τότε, οτι κατά τό Μάρτιο καί Ιούνιο είχε ψά- 
ςει πολλές φορές μέσα στό σταϋλο άλλα τό πτώμα δέν βρισκόταν τότε εκεί. Αύτό 
όμως ορχόιαν^σε άντίθεσι με τά γεγονότα. Τό πτώμα έπρεπε επί έξ μήνες περίπου, 
νά βρίσκεσαι εκεί, στο ίδιο μέρος. 'Ο Κάρλ Σμ., θυμήθηκε τελικά, ότι τόν Τούνιο 
είχ=. μπει ακόμα μια φορά μέσα στό σταϋλο καί ότι είχε από άρχάς Μαρτίου νά 
Ιδη τόν Φρίντριχ.

Παρ  ̂όλον ότι υπήρχαν πολλά «αξιοπερίεργα» γιά νά έγερθοΰν υπόνοιες κα
τά τοΰ Κάρλ Σμ., -ή ιατροδικαστική υπηρεσία ένήργησε νεκροψία καί διαπίστωσε 
ότι επρόκειτο περί αυτοκτονίας.

Μ όλα ταΰτα, κατά την άνεύρεσι τοΰ πτώματος αύτοϋ, είχε γίνει τουλάχιστον
'/ ΤΓ C Λι ? Λ/ η  /ν\<νΊ γ·λ Γ\ -/ ί,— ̂  ,        ' '  Λ Χ . m  ,νεκροψία, περιγραφή του τόπου άνευρε , _ ** '  ι ■ -----------λ . '

ως και είχαν ληφθή φωτογραφίες. Τά στοι-
Διότι άπόχεΐα  αυτα άπεβησαν πολύτιμα κατά τήν έπανεξέτασιν τής ύποθέσεως. Διότι 

τήν υπόθεσή τοϋ Φρίντριχ Σ., προέκυψαν τά περισσότερα καί καλύτερα άποδειν 
στοιχεία προς  άπόδειςιν τής ενοχής τοϋ Κάρλ Σμ.

Η αστυνομία^ Δ ιώξεως τοΰ εγκλήματος, εξετάζοντας τούς σχετικούς φακέλ- 
λους, οιεπίστωσεν ότι πολλές^ αναφορές καί καταθέσεις πού είχαν ληφθή τότε, άντε 
φασκον σέ πολλά σημεία. "Ετσι, μιά άναφορά πού είχε συνταχθή άπό τήν τοπική 
άστυνομία, οασιζομενη μόνο στις φήμες, τόν Ιούλιον τοϋ 1927, σχετικώς μέ τήν έ- 
ξαφανισι τοΰ Φρίντριχ Σ., έλεγε:

«Ό  Κάρλ Σμ. είναι κάτοχος μιας έκτάσεως 204.000 τετρ. μέτρων γής, δέν έ
χει παιδιά^ καί είναι ανεπίληπτου διαγωγής. Είναι άπίστευτο νά κάνη αυτός μιά 
τέτοια^πράςη^ (νά σχοτώ ση  τούς πενθερούς του) . Ό πενθερός του έπεσε άπό τό φω
ταγωγό καί άπέθανε αμέσως, λόγω θραύσεως τοϋ δστοΰ τοΰ τραχήλου, πράγμα πού 
τό διαπίστωσε ό γιατρός Δρ. II. Τήν ώρα  πού συνέβη τό δυστύχημα αύτό, δ Κάρλ

όρισκο ι,αν  ̂στο χωράφι και αποκλείεται νά εχη διαπράξει έγκλημα. Ή πενθε- 
ρά του έπεσε από μιά απότομη σκάλα μέ τό κεφάλι κάτω καί χτύπησε πάνω σέ μιά 
γω νία . Την ώρα εκείνη , ο Κάρλ Σμ. βρισκόταν στό μαγειρείο. Ό γυναικάδελφός 
.ου Φρίντριχ -j. ήταν θορυβοποιός καί κλέπτης. Ηταν υπερβολικά θρησκόληπτος καί 
είχε ροπή πρός τήν περιπέτεια».

Σύμφωνα μέ τήν άναφορά αυτή καί μέ άλλες επίσημες τέτοιες, άποοεικνύονταν 
τό άλλοθι τοΰ Κάρλ Σμ. κατά τόν χρόνο τοϋ θανάτου των πενθερών του.

Από τις καταθέσεις όμως πού είχαν ληφθή τότε, προέκυπτεν ότι 6 ΚάρίΓ*Σμ. 
καί στί„ δυο περιπτώσεις βρισκόταν πολύ κοντά στον τόπο τοΰ «ατυχήματος» καί ώς 
έκ τούτου, έπρεπε νά θεωρήται δυνατή ή διάπραξις εγκλήματος.

Από τις πληροφορίες πού συγκεντρώθηκαν τώρα, διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος ό 
Καρλ Σμ. είχε διαοωσει μεταξύ των κατοίκων τήν δήθεν άπουσία του κατά τόν χρό
νο τοΰ εγκλήματος καί κατ’ αυτόν τόν τρόπο, είχε φτάσει στ’ αυτιά τής αστυνομίας. 
"Ετσι ή τοπική άστυνομία μέ τήν άναφορά της τόν υποστήριζε καί τόν παρουσίαζε 
ώς καλόν πολίτην. "Οταν άναφέρθηκε ή έξαφάνισις τοΰ Φρίντριχ Σ., ή τοπική α
στυνομία θέλησε νά κάνη έρευνα στό σπίτι, άλλά δ Κάρλ Σμ. τούς'είπε ότι είχε ήδη 
ψάξει. Οί αστυνομικοί ικανοποιήθηκαν μ’ αύτό καί δέν έψαξαν στό σταϋλο,' όπου 
άργότερα βρέθηκε τό πτώμα.

Ο Καρλ. Σμ., γ ια  να εξασφάλιση την αποόειςι τοΰ άλλοθι του, πήγε μαζί μέ 
τή σύζυγό του γ ιά  κάμποσο^ καιρό στή_ Τάρμστεντ. Τήν 22.2.27, τήν ημέρα δηλα
δή τής έξαφανίσεως τοϋ Φρίντριχ, δ Κάρλ Σμ. είχεν έρθει στή Μπέργκεν. Τόν εί
χαν ιδή οί γείτονες. Τήν ημέρα εκείνη μάλωσε μέ τόν Φρίντριχ. Τήν άλλη μέρα 
ανεχωρησε πάλι *ασω γ ια  <.η Τ'αρμστεντ, και έπεστρεψε πάλι στή Μπέργκεν μαζί 
μέ τή γυνα ίκα του τήν 6.3.27.
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Στις τσέπες των ενδυμάτων του πτώματος βρέθηκαν έφημερίδες μέ τήν ημερο
μηνία 2 καί 3 Μαρτίου. Τις έφημερίδες αύτές τις είχε βάλει δ Κάρλ Σμ. γ ια  νά 
δημιουργήση μ’ αυτόν τον τρόπο τήν έντύπωσι δτι κατά τόν χρόνο αυτόν, δ Φρίν- 
τριχ Σ. ζοΰσε ακόμα. Άλλα από τις έξακριβώσεις πού έγ ιναν, δέν έμενε καμμιά, 
αμφιβολία δτι δ Φρίντριχ Σ. είχε πεθάνει τήν 22.2.27.

’Έτσι τό άλλοθι τού Κάρλ Σ. κλονίσθηκε.
’Από τις εξετάσεις προέκυψαν καί άλλα στοιχεία εις βάρος του. 'Ο Κάρλ Σμ. 

είχε καταδικασθή για πλαστογραφία διαθήκης. 'Η ύπόθεσις αυτή είχεν ώς έξης:
Τήν 23 Αύγουστου 1929, δ δικαστής τής Λίχοφ έλαβε μία επιστολή ή όποια, 

περιείχε τή χειρόγραφη διαθήκη τοΰ Φρίντριχ Σ. Ή  διαθήκη έφερε ημερομηνία 
«13 Μαρτίου 1927» καί υπογράφονταν από τόν Φρίντριχ Σ. Οί δύο νόμιμοι κληρο
νόμοι, ήταν τά αδέλφια του: 1) Χάίνριχ Σ., κάτοικος τής Ντεσάου καί 2) Άου- 
γκούστα Σμ. (σύζυγος τού Κάρλ Σμ.) . 'Η διαθήκη δμως, αποξένωνε τόν Χάίνριχ καί 
ώριζε κληρονόμο τήν Άουγκούστα.

Σύμφωνα μ’ ενα σημείωμα πού αυνώδευε τή διαθήκη, έπρεπε δ Φρίντριχ Σ., 
κατά τό χρόνο εκείνο, νά εχη δώσει τή διαθήκη στον ήδη αποστολέα της, δ όποιος 
μετά τά θάνατό του, θά τήν προσεκόμιζε στο δικαστήριο. 'Ο άποστολεύς αυτού ή 
ταν φανταστικός.

Τό ανδρόγυνο Κάρλ Σμ., άνεγνώρισε τή διαθήκη ώς γνήσια , ένώ δ αδελφός 
τού έκλιπόντος πού κατοικούσε στή Ντεσσάου, Χάϊντριχ, τήν αμφισβήτησε καί κατη
γόρησε τόν Κάρλ Σμ. ώς πλαστογράφο.

Πράγματι, στό δικαστήριο αποδείχθηκε δτι τό σημείωμα καί τή διαθήκη τά 
είχε συντάξει δ Κάρλ Σμ. 'Ο Φρίντριχ Σ., δταν πέθανε δέν ήταν ακόμα ενήλικος 
καί σύμφωνα μέ τον νόμο, δέν είχε δικαίωμα νά συντάξη κανένα έγγραφο πού θά 
θεωρήται ισχυρό. 'Ο Κάρλ Σμ. καταδικάσθηκε γιά τό αδίκημα τής πλαστογραφίας 
σέ 4 μήνες φυλάκισι.

Στήν καταδικαστική άπόφασι διατυπώνονταν καί τό εξής:
«Τά ελατήρια τής πλαστογραφήσεως τής διαθήκης μπορούσαν ν’ αποδοθούν καί 

εις τό δτι, δ Κάρλ Σμ., ήθελε ν’ απόδειξη τό άλλοθι του γ ιά  τό φόνο τού Φρίντριχ 
Σ.». Σχετικώς μέ τό παρελθόν τού Κάρλ Σμ., διαπιστώθηκαν τά κάτωθι:

Κατά τή διάρκεια τού πολέμου ήταν γενναίος, άλλ’ άτίθασσος καί οξύθυμος στρα
τιώτης. Είχε γίνει ύπαξιωματικός καί είχε παρασημοφορηθή μέ τόν σιδηροΰν σταυ
ρόν. 'Όταν κάποτε σ’ ένα δρόμο τής Ζάλτσβντελ συνάντησε ένα πρώην αξιωματικό 
του, πολίτη πλέον, τόν χαστούκισε στό πρόσωπο δημοσία.

"Ενας πρώην έργοδότης του κατέθεσεν δτι ήταν μέν εργατικός, αλλά οξύθυ
μος, βίαιος καί πλεονέκτης. Τόν υποψιαζόταν δτι προσπαθούσε νά σκηνοθετήση ένα 
ατύχημα εις βάρος τής .ζωής του γιά νά γένη κάτοχος τού μύλου του. Τόν υποψια
ζόταν επίσης δτι τού είχε κλέψει δύο ιπποσκευές μεγάλης αξίας, τις όποιες είχε 
χρησιμοποιήσει κατά τή διάρκεια ενός γάμου, στόν δποΐον βρισκόταν καί δ Κάρλ Σμ. 
Κατά τό χρόνο τής διαπράξεως τής κλοπής αυτής, δ Κάρλ Σμ.. θά ήταν πάνω από 
18 έτών. Οί ιπποσκευές αύτές, βρέθηκαν σέ συγγενείς τού Κάρλ Σμ. στήν κεντρική 
Γερμανία.

Ό Κάρλ Σμ. είχε καταδικασθή επίσης καί γιά σωματικές βλάβες. Τήν 2.4.33 
σ’ ένα αύτοκινητιστικό δυστύχημα τραυματίσθηκε αυτός καί άλλα τέσσερα άτομα πού 
ήταν μέσα στό αύτοκίνητό του. Καταδικάσθηκε τότε σέ φυλάκισι 4 μηνών καί πρό
στιμο 400 μάρκων. "Οπως καί σέ δλες τις άλλες περιπτώσεις, δέν είχε ομολογή
σει, αλλά ίσχυρίσθηκε ψευδώς δτι οί συνταξιδιώτες του, τόν είχαν κτυπήσει από π ί
σω στό κεφάλι γιατί ήθελαν νά τόν ληστέψουν.

Κατά τήν διάρκεια τής έκτίσεως τής ποινής αυτής, ή γυνα ίκα του ζήτησε δια
ζύγιο. Ό Κάρλ Σμ. δέν άνεγνώρισε τήν άπόφασι αυτή τού διαζυγίου, αλλά ή άπόφα- 
σις ήταν νόμιμη καί ισχυρή. ’Από τότε πού τόν χώρισε ή γυνα ίκα  του, έγινε άκόμα
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πιο φιλόνεικος, οξύθυμος καί βίαιος. Δέν είχε καλές σχέσεις μέ τούς γονείς του. 
Λίγο μετά το «ατύχημα», μάλωσε μέ τον πατέρα του, γιατί ή διαθήκη πού ετοίμαζε 
δέν ήταν γι αυτόν ευνοϊκή. Γι’ αυτό έπρεπε νά βρεθή ένα πρόσχημα νά σκοτώση 
καί τόν πατέρα του.

"Οταν παντρεύθηκε ό Κάρλ Σμ. ήταν τελείως άπορος. ’Αμέσως μετά τό γάμο 
του είχε καταστρώσει σχέδια, ώστε μετά τό θάνατο των πενθερών του νά πείση τή 
γυνα ίκα του νά γράψη στο ονομά του δλη την περιουσία πού θά περιέρχονταν στην 
κατοχή της από τήν κληρονομιά.

'Από δλες δμως τις μαρτυρικές, καταθέσεις καί εξακριβώσεις δέν προέκυπτε 
καμμιά θετική άπόδειξις πού νά άποδείκνυε τήν ένοχή του για τό θάνατο των τριών 
ατόμων. Συνεχώς δμως προσετίθεντο καί νέα πειστήρια από τά όποια έβγαινε τό 
συμπέρασμα δτι δ Κάρλ Σμ. ήταν εγκληματικός τύπος.

Ή  ενοχοποίησίς του προέκυψε τελικά από μιά πρόσίοατη ληφθεΐσα μαρτυρική 
κατάθεσι τοϋ γιατρού Δρ. Π.

Τώρα δ Δρ. ΙΓ. έλεγε δτι, καί στα δύο «ατυχήματα» είχε δώσει τήν ευκαιρία 
στον προικοθήρα νά διαδώση δτι τό σπάσιμο τοΰ κρανίου δφείλετο στο πέσιμο από 
τό φωταγωγό καί από τή σκάλα, αυτός δμως δ ίδιος, σάν γιατρός, δέν τό πίστευε. 
Αυτό τό έκμυστηρεύθηκε άμέσως στή γυναίκα του, αυτή δμως, επειδή φοβόταν τόν 
Κάρλ Σμ., τόν παρεκάλεσε νά μην πή τίποτα. Ό γιατρός κατέθεσεν επίσης, δτι κα
τά τούς καλοκαιρινούς μήνες, κατά τήν έξαφάνισι τοΰ Φρίντριχ, είχεν άντιληφθή 
τήν δυσωδία πού προήρχετο άπό τό πτώμα πού βρισκόταν μέσα στό σταΰλο, άλλα ε
πειδή φοβόταν τόν Κάρλ Σμ., δέν πήγε νά τό καταθέση. Αυτό τό υποστήριξε καί ή 
γυναίκα τοΰ γιατρού. Ε πίσης ή γυναίκα αυτή καί δ ένήλιξ γυιός της, κατέθεσαν δτι 
είχαν ίδή τόν Κάρλ Σμ. νά σκοτώνη ένα σκυλί κτυπώντας το στό κεφάλι μ’ ένα ρό
παλο, μέ τόση κτηνωδία, πού τά μυαλά τοΰ ζώου, χύθηκαν έξω άπό τό κρανίο του.

Καί άλλοι μάρτυρες κατέθεσαν δτι ό Κάρλ Σμ. βασάνιζε τά ζώα.
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1937 ό Κάρλ Σμ. είχεν έκτίσει τήν ποινή του καί είχεν ά- 

ποφυλακισθή. Βάσει δμως των συγκεντρωθέντων στοιχείων, έκδόθηκε ένταλμα συλ- 
λήψεως έναντίον του, μέ τήν κατηγορία δτι, εθεωρεΐτο ύποπτος διαπράξεως φόνων 
καί προφυλακίσθηκε στις δικαστικές φυλακές τής Χάρμπουργκ.

Ταυτοχρόνους διατάχΟηκε ή εκταφή των τριών πτωμάτων, ή οποία έγινε τήν 2. 
4.1938 στό νεκροταφείο τής Μπέργκεν, παρουσία τοΰ δημοτικού ίατροΰ καί ενός υ
παλλήλου τοΰ ανατομείου.

Κατά τό άνοιγμα των τάφων τοΰ Γιοχάννες καί τής συζύγου του, πού είχαν 
ένταφιασθή σ’ ένα κοινό διπλό τάφο, τό περίεργο ήταν δτι πάνω στό κάλυμμα τής 
σαρκοφάγου είχαν τοποθετηθή πολλά τσιμεντένια μπλοκ. ’Εξετάσθηκε δ νεκροθά- 
πτης, δ όποιος κατέθεσεν δτι οί δγκοι αυτοί δέν είχαν τοποθετηθή κατά τό κλείσιμο 
coO τάφου μετά τόν ενταφιασμό. Αυτά θά τά είχε τοποθετήσει μεταγενεστέρως ό Κάρλ 
Σμ. Έ ξήγησις δμως τής ένεργείας του αυτής δέν δόθηκε. Ή  σαρκοφάγος διετηρείτο 
καλώς καί άμέσως μέ τό άνοιγμά της, φάνηκαν ευδιάκριτα τά σημεία στα όποια ήταν 
σπασμένα τά κρανία. Μάλιστα, στό κρανίο τοΰ Γιοχάννες ήταν πιο εύδιάκριτο τό 
σπάσιμο, παρ’ δλον δτι ήταν ενταφιασμένος επί 15 χρόνια. Ή  ιατροδικαστική υπηρε
σία έγνωμάτευσε δτι τό σπάσιμο δέν δφείλετο στα άναφερθέντα «ατυχήματα» καί έ- 
ζητήθη ή γνώμη ένός ειδικού άπό τό Βερολίνο. Αυτός έδήλωσε δτι καί στις δύο πε
ριπτώσεις τά κατάγματα είχαν προξενηθή ακριβώς κατά τόν ίδιο τρόπο άπό τρία 
Ισχυρά κτυπήματα μέ τό ίδιο φονικό όργανο.

Τό πτώμα τοΰ Φρίντριχ Σ., κατά τήν άνεύρεσί του, είχεν ύποβληθή σέ νεκρο
ψία, δέν κατωρθώθηκε δμως, λόγω τής έπελθούσης σήψεως, νά έξακριβωθή ή αιτία 
τοΰ θανάτου. Ό  υπάλληλος τοΰ νεκροτομείου ό όποιος είχε τότε άπομακρύνει το 
πτώμα άπό τη δοκό τής στέγης, στή γνωμάτευσί του έπιστοποίει δτι δ Φρίντριχ δέν 
μπορούσε νά κρεμαστή μόνος του, γιατί τό σχοινί ήταν πολύ κοντό καί ή θηλειά
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πολύ μικρή καί δεν περνούσε στο κεφάλι. Ό  αύτοκτονήσας Ιπρεπε πρώτα νά περάση 
τή θηλειά στδ λαιμό του καί μετά νά στερεώση το σχοινί στη δοκό. Κάτω άπδ τά 
χέρια τοΰ πτώματος πού βρέθηκε στή στάσι καθημένου, ύπήρχε Ινα φαναράκι τσέπης 
καί ένα «κλεμμένο» ρολόγι τσέπης. Τά Αντικείμενα αυτά, είχαν προφανώς πέσει άπδ 
"ά χέρια τοΰ Φρίντριχ. Ό Κάρλ Σμ. είχε διαδώσει δτι τδ ρολ,όγι αύτδ τδ είχε κλέ
ψει. "Ολα αυτά δμως, δεν μπορούσαν ν’ άποδειχθοΰν καί νά στηριχθοΰν γιατί τδ 
πτώμα, κατά την άνεύρεσίν του ήταν στην πραγματικότητα ένας σκελετός.

Τελικά, σχετικώς μέ τδ έγκλημα αυτό, δ Κάρλ Σμ., αναγκάσθηκε νά προβή σε 
μερική δμολογία.

Ώμολόγησε δτι είχε μαλώσει μέ τδν γυναικάδελφό του γ ιά  χρηματικές διαφο
ρές. Ήλθαν στά χέρια, καί τότε τδν έπνιξε. Γ0  Φρίντριχ έχασε ξαφνικά τις αισθή
σεις του. Ό Κάρλ Σμ. τδν άφησε έκεΐ καί απομακρύνθηκε νομίζοντας δτι θά συ- 
νέλθη πάλι. Τδ βράδυ δμως διαπίστωσε μέ τρόμο δτι είχε πεθάνει.

Τοΰ ζήτησαν τότε νά περιγραφή πώς μετέφερε τδ πτώμα στδ σταϋλο. καί δ 
Κάρλ Σμ., είπε: «έάν τδ πώ αυτό, θά ντροπιασθώ μπροστά σ’ δλο τδν κόσμο».

Έν τέλει δμως είπε, δτι φορτώθηκε τδ πτώμα στον ώμο καί τδ έφερε στδ σταϋ
λο δπου τδ κρέμασε σ’ ενα δοκάρι. Αύτδ άνταπεκρινετο κάπως πρδς την πραγματι
κότητα.

'Ο Κάρλ Σμ. δικαιολογήθηκε δτι έκανε τδ φόνο χωρίς νά τδ θέλη καί προ
σπάθησε νά τδν άποδώση στήν απροσεξία του. Επειδή δέ κυκλοφορούσαν διάφορες 
φήμες μεταξύ των κατοίκων δτι είχε σκοτώσει τούς πενθερούς του, γ ιά  τό λόγο αυτό 
δέν είγεν Αναφέρει τδ «Ατύχημα» αύτδ τδ γυναικαδέλφου του τότε.

Τδν Ιπισκέφθηκε τότε δ δήμαρχος τής Μπέργκεν πού ήταν πολ.ύ γνωστός του 
καί ένας άλλος φίλος του κυνηγός καί προσπάθησαν νά τδν πείσουν νά ποοβή σέ 
πλήρη δμολογία. Δήλωσε τότε στήν αστυνομία δτι ήταν πρόθυμος όπως τήν επομένη 
ημέρα καταθέση γραπτώς τήν πλήρη δμολογία του. "Επρεπε δμως άπαραιτήτως νά 
τδν Αφήσουν ήσυχο μιά νύκτα γιά νά σκεφθή.

ΤΤρίν έπαναλάβη τήν πλήρη δμολογία του τήν άλλη ήαέοα Ιγγράφως, ζήτησε 
νά μάθη Ιάν συμφωνούσαν οί ανωτέρω μάρτυρες μ’ αυτά καί ιδίως δ γιατρός Αρ. ΤΙ. 
καί άν Ιπιθυμοΰσαν τήν δμολογία αυτή.

’Ό·/ι μόνον οί μάοτυρες αυτού, πού ήσαν πρώην γνωστοί του. Αλλά καί άλ.λ.οι 
πολλοί περίμεναν καί επιθυμούσαν τήν δμολογία αυτή. Τότε δ Κάολ, Σμ., Ινώ όλοι 
οί μάοτυοες ήταν παρόντες, προχώρησε καί παοέδωσε στδ γιατρό Δρ. ΤΤ. δύο δειια- 
τάκια τυλιγμένα μέσα σέ εφημερίδες, τά όποια, είχε κρυμμένα μέσα στις κάλτσες 
του. Τά δεματάκια αυτά, περιείχαν Ανθρώπινα κόπρανα. ΤΤαρακάλ,εσε τδ γιατρό νά 
τά ύποβάλη σέ Ανάλυση, γιατί υποπτευόταν δτι τού είχαν δώσει μέσα στδ φαγητό του 
®άομακο γιά νά Ιξαναγκοοσθή νά ποοβή σέ δμολογία. Έδήλωσε δέ δτι ήταν αθώος!! 
Καί πάλι δπως πάντοτε, δέν προέβη σέ δμολογία.

Άρχάς ’Απριλίου 1939, Ακριβώς δύο χρόνια μετά τήν Ανακίνησι τής κατηγο
ρίας Ιναντίον τοΰ Κάρλ Σμ. ύπδ τής αστυνομίας διώξεως τοΰ έγκλήματος, δ Κάολ 
Σμ. δικάσθηκε Από ένα ΙΟμελές δικαστήριο ένορκων, σύμφωνα μέ τις γνωματεύσεις 
6 έμπειρογνωμόνων καί τις καταθέσεις πάνω Α,πδ 50 μαρτύρων. Ή  άπόφασις τοΰ 
δικαστηρίου τδν Ικήρυσσεν ένοχον διαπράξεως τριών φόνων. Γιά τά τρία αδτά I- 
γκλήματα τδν κατεδίκασε σέ θάνατο.

Ή  άπόφασις τής καταδίκης ή δποία περιελάμβανε 83 σελίδες, κατέληγεν, δτι 
δ Κάρλ Σμ. είχεν Ικουσίως καί Ικ προμελέτης Αφαιρέσει τήν ζωή τριών συνανθρώ
πων του. Ή  ΑπόδειΕις τής ενοχής του καί ή διαλεύκανσις τών τριών Ιγκλημάτων, 
ύστερα Απδ 18 δλόκληρα χρόνια, ώφείλετο στις Ακούραστες καί μεθοδικές Ινέργειες 
τής Αστυνομίας διώξεως τού έγκλήματος. πού Ανάγκασαν στδ τέλος καί αυτόν τδν 
Κάρλ Σμ. νά δμολογήση.

Μ ετάφ ρασις Α. ΒΟ Γ ΙΑ ΤΖ Η
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Τ ελετή  ε ις  τή ν  Λ έσ χ η ν  
’Α σ τυ νο μ ία ς  Π ατρώ ν δ ιά  τή ν  
κ ο π ή ν  τή ς  π ίτ τα ς  κ α ί τή ν  
δ ιανο μ ή ν τω ν  δώ ρ ω ν ε ίς  το ύς  
'Υ π α λλή λο υς  τή ς  Τ ροχαίας

Ε ΙΣ ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ, δπως καί είς πολλάς άλλας χώρας, ύπάρχει ένα έθιμον.
Τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς προσφέρονται, κυρίως από τούς αυτοκινητι- 

στάς, δώρα πρός τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας Κινήσεως.
Το έθιμον έτηρήθη καί εφέτος. Ή  κοινωνία των Πατρών προσέφερε τήν πα

ραμονήν τής Πρωτοχρονιάς τά δώρα της είς τούς «Τροχαίους». "Οπως πληροφορού
μαι, εφέτος ήσαν πλουσιώτερα καί εκλεκτότερα άπό τά άλλα χρόνια. Θά είπη κά
ποιος: ’Έ χει σημασίαν ή ποσότης καί ή ποιότης των δώρων πρός τούς τροχονόμους; 
’Ό χ ι. Πρός Θεού οχι. Τά δώρα έχουν συμβολικήν αξίαν. Διότι μέσω αυτών εκφρά
ζει τό κοινόν τήν αγάπην του πρός τούς Υπαλλήλους τής Τροχαίας Κινήσεως. ’Εκ
δηλώνει τά φ ιλ ικά  συναισθήματα του πρός αυτούς, οί όποιοι έχουν ώς κύριον καθή
κον νά προστατεύουν τήν ζωήν καί τήν σωματικήν ακεραιότητα των συνανθρώπων 
των. Α ναγνω ρ ίζει τάς άοκνους προσπάθειας των, τάς όποιας καταβάλλουν, μή φει- 
δόμενοι κόπων καί μόχθων, διά νά περιορίσουν είς τό ελάχιστον τδν αριθμόν των 
τροχαίων ατυχημάτων. Καί συμμερίζεται αυτούς, οι όποιοι ίστάμενοι ύπερηφάνως είς 
τάς επάλξεις των, αντιμετωπίζουν μέ καρτερίαν καί ίώβειον υπομονήν τόν καύσωνα 
τοΰ θέρους καί τάς βροχάς καί καταιγίδας τοΰ χειμώνος, διά νά προλάβουν τό βάψι
μο των δρόμων μέ άθώον αίμα.

Καί οι τροχονόμοι τών Πατρών δμως, άναγνωρίζοντες τήν αγάπην καί τά φιλι
κά συναισθήματα τοΰ Πατραϊκοϋ κοινού, διεκόσμισαν θαυμάσια τήν Λέσχην τής ’Α
στυνομίας καί τάς έσπερινάς ώρας τής 9.1.69 έδεξιώθησαν τούς φίλους των.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν δ Στρατιωτικός Δ) τής 5 Αχ αίας Συνταγματάρχης 
κ . ’Αριστείδης Παπαντωνόπουλος, δ Δήμαρχος Πατρέων κ. Διονύσιος Τσερώνης, δ 
Δ) ντής τής ’Αστυνομίας Πατρών Ά στυν. Δ) ντής Α ' κ. Σπυρίδων Κάκκος, δ Ύπο- 
δ) ντής τής Ά στυν . Πατρών Άστυν. Δ) ντής Β ' κ. Θεμιστοκλής Νίκας καί άπαντες 
οί Αστυνόμοι τής Δ) νσεως μετά τών συζύγων των. Τόν κ. Νομάρχην Άχαΐας καί 
τόν Δ) ντήν τής Νομαρχίας, ευρισκομένους εκτός τών Πατρών, Iξεπροσώπησεν δ Υ 
πάλληλος τής Νομαρχίας κ. Τζούφης. Επίσης παρέστησαν οί εν συντάξει τ. Άστυν. 
Δ) νταί κ .κ . Χρηστός Λουκάς, Νικ. Καραφιοτιάς, Ιωάννης Τσαμποΰκος καί άλλοι.

Όμοίως τήν τελετήν έτίμησαν πολλά καί επίλεκτα μέλη τής Πατραϊκής κοι- 
νωνίας.

Πρός τούς παρευρεθέντας ώμίλησεν δ Διοικητής τής Τροχαίας Πατρών, Ά-
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στυν. Α' κ. Ιωάννης Μπαλόπουλος, δ όποιος μετά τήν προσφώνησήν των έπισήμων 
είπε μεταξύ άλλων καί τά έξης:

«Κυρία: καί Κύριο:,
Οί υπάλληλοι τοΰ Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως σάς ευχαριστούν θερμώς, διό

τι έτιμήσατε τήν σημερινήν απλήν τελετήν τής κοπής τής Βασιλόππιτας καί τής δια
νομής των δώρων. Επιθυμία μας ήτο νά καλέσωμεν άπαντας τούς δωρητάς διά νά 
τούς εύχαριστήσωμεν καί διά ζώσης. Τούτο δμως, ώς άντιλαμβάνεσθε, δεν ήτο εφ ι
κτόν, ελλείψει επαρκούς χώρου.

Τά συμβολικά αύτά δώρα, τά όποια από τής συστάσεως σχεδόν τού Άστυν. Σώ
ματος, πρόσφέρονται από τό κοινόν προς τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας, είναι, 
φρονούμεν, μικρόν δείγμα τής έκτιμήσεως καί τών αισθημάτων συμπάθειας προς τό 
Άστυν. Σώμα γενικώτερον, είδικώτερον δε μία συμβολική άναγνώρισις τών μό
χθων, τούς όποιους καταβάλλουν καί τών υπηρεσιών τάς όποιας προσφέρουν οί φρου
ροί τής κυκλοφοριακής τάξεως καί οί έργάται τού περιορισμού τών τροχαίων ατυ
χημάτων προς τούς πολίτας, πεζούς καί οδηγούς.

Εις τό πρόσωπον τοΰ τροχονόμου ό πολίτης ευρίσκει, καί θά εύρίσκη πάντοτε, 
ένα ειλικρινή φίλον, βοηθόν καί προστάτην.

Βασικός καί κύριος σκοπός τών υπαλλήλων τής Τοοχαίας είναι ή ομαλή καί 
ασφαλής κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων.

Προς πραγμάτωσιν τοΰ σκοπού τούτου, οί τροχονόμοι εργάζονται μέ άπαράμιλ- 
λον ζέσιν καί προθυμίαν, ούχί σπανίως ύπό δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, συχνάκις 
πολύ πέραν τού κεκανονισμένου ωραρίου, ήμέραν καί νύκτα, δχι μόνον κατ’ επιταγήν 
τού υπηρεσιακού καθήκοντος, αλλά, πρωτίστως καί κυρίως, διότι έμπνέονται από

'Ο Στρατιωτικός Δ/τής Άχαΐας κ. Παπαντωνόπουλος, ένώ κόπτει τήν π ίτταν.
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μεγάλη αγάπη καί απεριόριστον σεβασμόν πρός τό πολυτιμώτερον αγαθόν των συν
ανθρώπων των, τούτέστι τήν ζωήν καί τήν σωματικήν άκεραιότητα αυτών.

Εις τήν προσπάθειάν των αυτήν, δι’ ήν οί τροχονόμοι είναι υπερήφανοι, έχουν 
ως πολύτιμον βοηθόν καί συμπαραστάτην τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν των πα
ραγόντων τής κυκλοφορίας πεζών τε καί οδηγών. Πολλάκις δμως εύρίσκονται εις τήν 
λίαν δυσάρεστον θέσιν νά πικράνουν τινάς, οί όποιοι δεν έχουν σαφή έπίγνωσιν τών 
τραγικών συνεπειών πού δυνατόν νά εχη μία οίαδήποτε παράβασις, όσονδήποτε άσή- 
μαντος καί άν φαίνεται έκ πρώτης δώεως.

Θά ήτο παράλειψις, άν δεν έτονίζαμεν ενταύθα τήν σημαντικήν συμβολήν εις 
τον άγώνα τής τροχαίας τοϋ ημερησίου καί περιοδικού τύπου τής Πόλεώς μας, δ ό
ποιος ού μόνον αναγράφει σχεδόν καθημερινώς οδηγίας μας πρός τούς πεζούς καί 
οδηγούς, άλλ’ έδημοσίευσε και άρθρα, σκοποΰντα εις τήν άνάπτυξιν τής κυκλοφορια- 
κής αγωγής του πολίτου καί τήν μείωσιν τών ατυχημάτων.

Πρώτιστος δμυ)ς καί σπουδαιότατος αρωγός είναι ή Εθνική μας Κυβέρνησις. 
-Η κατά (20) αϋξησις τών αστικών λεωφορείων συνετέλεσεν εις τήν καλυτέραν ε

ξυπηρέτησή τού επιβατικού κοινού.
'Η τοποθέτησις εξ άλλου,· ταξιμέτρων εις τά επιβατικά αυτοκίνητα Δημοσίας 

Χρήσεως κατέστησε ταϋτα προσιτά διά τάς μικράς διαδρομάς καί εις τά πενιχρό
τερα βαλάντια.

Πέραν τούτων, ή Ε θνική μας Κυβέρνησις έδημοσίευσε Νόμον όστις, ένώ είναι 
έπιεικέστερος, δμως συντελεί τά μέγιστα εις τήν πάταξιν τών παραβάσεων, διότι πα
ρέχει τήν ευχέρειαν εις τάς άρμοδίας Άρχάς τού αμέσου κολασμού, δστις είναι λίαν 
αισθητός καί συνεπώς πλέον άποτελεσματικός.
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To Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως, ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν καί καθοδήγησιν των 
αξιότιμων, Διευθυντοΰ μας y.. Κάκκου Σπυρίδωνος καί 'Τποδ) ντοΰ κ. Νίκα Θεμι 
στοκλέους, παρακολουθεί, μελετά καί είσηγεΐται τήν λήψιν των άναγκαίων μέτρων 
διά τήν άνετον κυκλοφορίαν καί τήν πρόληώιν των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι καθιερωθέντες μονόδρομοι εσχον ώς αποτέλεσμα άφ’ ένός μέν τήν διευκό- 
λυνσιν τής κυκλοφορίας άφ’ έτέρου δέ τον περιορισμόν των άτυχημάτων εις τό 
κέντρον τής Πόλεως, τό πρώτον έτος εφαρμογής των κατά 30%. “Ηδη μελετάται ή έ- 
πέκτασις αυτών, ιδία, εις τάς οδούς Όθωνος — ’Αμαλίας καί 'Αγίου Άνδρέου.

Εις τήν πραγματικότητα δμως είχομεν ετι περαιτέρω μείωσιν αν ληφθή ύπ ο- 
ψιν ή σημαντική — κατά 10% περίπου — αυξησις των δχημάτων.

’Ενταύθα θά ήθέλαμεν νά τονίσωμεν δτι δ παράγων άνθρωπος —  οδηγός ή πε
ζός —· εύθύνεται εις τά 95% περίπου των τροχαίων άτυχημάτων. Έ ν άλλαις λέξεσι 
μέ μίαν ίδεατικήν καθολικήν προσπάθειαν αΰτοϋ ταΰτα θά περίωρίζοντο εις ποσο- 
στόν κάτω τού 5%.

Τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως. Ινισχυθέν προσφάτως δι’ έμψυχου καί αψύχου 
ύλικοΰ — Ιλπίζομεν δτι ή ενίσχυσις θά αύξηθή κατά τούς λίαν προσεχείς μήνας 
— καταβάλλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς έπίτευξιν των σκοπών, ών ανωτέ
ρω έγένετο σκιαγράφησις. ’Εάν καί κατά πόσον Ιπέτυχεν ύπόκειται είς υμάς νά 
κρίνητε.

’Επ’ εύκαιρία ευχαριστώ θερμώς τούς υπαλλήλους τής Τροχαίας διά τάς άό- 
κνους προσπάθειας των καί τούς παρακαλώ νά συνεχίσουν με τόν αύτόν καί μεγα- 
λύτερον ζήλον τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων των πρός έπιτέλεσιν τοϋ θεάρεστου 
έργου των, τής διασώσεως δηλονότι δσον τό δυνατόν περισσοτέρων άνθρωπίνων ύ- 
πόρξεων.

Μόνη δμως ή ποοσπάθεια των τροχονόμων δεν αρκεί διά τήν δμαλήν καί α
σφαλή κυκλοφορίαν. Είναι άπαοαίτκτος καί ή συνδρομή απάντων τών όδηγών καί 
πεζών. 'Ως είναι εύκόλως αντιληπτόν, συνδρομήν νοοϋμεν τήν έπακριβή καί μετά 
σνολαστικότητος συμμόρφωσιν αυτών πρός τούς κανόνας κυκλοφορίας, δχι διά τόν 
φόβον τής καταμηνύσεως — αυτό είναι τό δλιγώτερον — αλλά διότι ούτω περιοοί- 
ζονται είς τό Ιλάχιστον αί πιθανότητες τοΰ νά καταστούν δοάσται ή θύματα τοοχαίου 
ατυχήματος. Δεν πρέπει ποτέ νά Εεννοϋμε δτι ταΰτα συμβαίνουν άκοιβώς τότε πού 
δεν τά φανταζόμεθα, είτε Ιξ απροσεξίας, είτε έξ άιρηοημάδας, είτε ΙΕ ύπερβολικής 
έαπιστοσύνης είς τάς ικανότητάς μας, είτε I? άλλων λόγων. Έπιβάλλ,εται συνεπώς 
δπως οι πάντες μή ένεργοΰν Ιγωϊστικ.ώς., αλλά., σεβόμενοι καί τά δικαιώματα τοϋ 
πλησίον, συμαοοφοΰνται, πρός τάς διατάζεις. τοΰ Κωδικός οδικής κυκλοφορίας, άφ’ 
ένός καί ά®’ έτέρου δπως προφυλάσσωνται άπό τά σφάλματα τών άλ,λων.

Κυρίαι καί Κύοιοι,
Οι ύπάλληλοι τής Τροχαίας σάς ευχαριστούν καί πάλιν θερμώς καί εύχονται 

είς ύμάς άτομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν καί άναίμακτον τήν άσφαλτον καί 
τό άνατεΐλαν έτος 1969».

Μετά τό πέρας τής εμπνευσμένης όμιλίας τοΰ κ. Διοικητοΰ τής Τροχαίας, τά 
τελευταία λόγια τής όποιας Ικαλύφθησαν άπό τά ζωηρά καί παρατεταμένα χειρο 
κροτήματα τών παοευρεθέντων. δ Στρατιωτικός Διοικητής Ά χ α ΐα ς  Συνταγματάρχης 
κ. ’Αριστείδης Ηαπαντωνόπουλος εκοώε τήν βασιλόπιτταν.

’Εν συνεχεία έξήχθησαν ο! πρώτοι λαχνοί καί ηρχισεν ή διανομή τιϋν δώρων 
είς τούς 'Επαλλήλους, ή δέ δλη τελετή έληξε μέ δεξίωσιν παραταθεϊσαν μέχρι τής 
21ης ώρας.

Σ Π Υ Ρ . Κ Α Ν Τ Α Σ  
Ύ π α σ τ ν ν ό μ ο ς  Α'
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Τ έϊον το ϋ  Ο ,Φ .Α . ’ Α θη νώ ν  
ύπέρ  τή ς  έν Έ κ ά λη  
Π αιδικής σ τέγη ς α ύ το ϋ

Μ ι α  ω ρ α ί α  εκδήλωσις τοΰ Ο.Φ.Α. Αθηνών, ή όποια έλαβε χώραν την έσπέ- 
ραν τής 22.1.69 εις τάς πολυτελείς αίθουσας τοϋ ενταύθα ξενοδοχείου «Βα

σιλεύς Γεώργιος», μάς εδωσε την ευκαιρίαν να διαπιστώσωμεν, διά μίαν ακόμη φο
ράν, τήν άγωνιστικήν διάθεσιν των μελών τοϋ Ο.Φ.Α., προς έπίτευξιν των εύγενών 
σκοπών του. Εις «τέϊον - πινάκλ» ειχον προσκληθή καί παρευρέθησαν (1.100) πε
ρίπου έκλεκταί κυρίαι καί δεσποινίδες τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας. ’Από τής 18 — 
22ας περίπου ώρας διεσκέδασαν, έπιδοθεΐσαι εις τά παίγνια πινάκλ καί κούμ - κάν 
καί εις ανταλλαγήν φιλοφρονήσεων καί γυναικείου ενδιαφέροντος σκέψεων. Εις τό 
τέϊον είχον προσκληθή καί παρέστησαν καί άντιπροσωπεΐαι εκ '(4) Άξ) κών τοϋ 
Α.Α.Π. καί τής Ά στυν) κής Δ) νσεως ’Αθηνών, μετά των κυριών των. Σκοπός τής 
έκδηλώσεως, ή ένίσχυσις τής Παιδικής Στέγης τοϋ Ο.Φ.Α. εν Έκάλη. Μετά τήν 
λήψιν τοΰ πλουσίου τεΐου, έπηκολούθησε κλήρωσις πωληθέντων έν ταύτώ (900) 
περίπου λαχνών καί Ιδόθησαν άνάλογα δώρα. Τά δώρα προσέφερον κατά μέγιστον 
μέρος αί κυρίαι τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Ο.ΦλΑ. Ή  Πρόεδρος αύτοϋ, κ. Ευτυχία 
Ίωακείμογλου, μέ εν επιτελεΐον έκ τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί τών μελών, έδωσαν 
τον χαρούμενου Ιορταστικόν τόνον καί έχαιρον διά τήν έπιτυχίαν τής έκδηλώσεώς 
τω ν. Τήν προσπάθειαν των φαίνεται δτι ένισχύει εις μεγάλος αριθμός κυριών τής 
πρωτευούσης. Αυτή όμως ή ένίσχυσις, ή δπο(α γίνεται ύπέρ τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, άποτελεϊ μίαν άπόδειξιν τής συνεχώς αύξανομένης αγάπης τοϋ κοινοϋ πρός 
το Σώμα. Έπισημαίνομεν τήν περίπτωσιν αυτήν τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών καί Ικφρά- 
ζομεν τήν ευχήν διά περαιτέρω επιτυχίας.

Τήν δλην Ικδήλωσιν έτίμησαν διά τής παρουσίας των καί αί σύζυγοι: 'Υπουρ
γού Κοιν. 'Υπηρεσιών κ . Πάτρα. Γεν. Γραμματέως Δημ. Τάξεως κ. Κωτσέλη, ’Αρ
χηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Σακελλαρίου. ’Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώαατος κ. 
Καραχάλιου, Ά στυν. Δ) ντοΰ ’Αθηνών κ. Τσιούγκου, καί πολλαί άλλαι. Τήν Ά- 
στυν) κήν ’Αντιπροσωπείαν άπετέλουν οί: Άστυν. Δ) νταί Β ' κ.κ. Άλεξανδρής Γε- 
ώργ. καί Παπαθανασίου Λέων., Αστυνόμοι Α' κ.κ. Τζαβέλας Βασ. καί Άγγελό- 
πουλος Γεώργ. Αστυνόμοι Β ' κ. κ. Παπακυμπουρόπουλος Γεώργ., Καραπαναγιώ- 
της Κων. καί Γιαμπουράς Έμμ. καί Ύπαστ. A ' ο κ. Χρονόπουλος Κων) νος, άπαντες 
μετά τών συζύγοιν των.

"Ολως ιδιαιτέρως, έτίμησε τήν έκδήλωσιν, ή δλιγόχρονος εμφάνισις τοϋ κ. 
Ά ρχηγοΰ τής Ά στυν. Πόλεων. 'Ο κ. Αρχηγός συνεχάρη τάς κυρίας τοΰ Προε
δρείου Ο.Φ.Α. καί Ιξέφρασε τήν χαράν του διά τήν ώραίαν αυτήν καί ύπέρ εΰγε- 
νοΰς σκοπού γενομένην έκδήλιοσιν.

Μέ τήν σειράν μας εύχόμεθα, εις τάς κυρίας τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, έπιτυχίαν 
ε ις  δλους τούς τομείς τών εύγενών έπιδιώξεών των.

«Α. X.»

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ φροντίζει πάντοτε διά τήν έξασφάλισιν τής ομαλής κοι
ν ω ν ικ ή ς  δ ιαβιώ σεω ς. Πρός έπιτέλεσιν τής ύψηλής αυτής άποστολής της, 
θεω ρεί ά ναγκ α ίαν τήν συνδρομήν καί συνεργασίαν πάντων τών πολιτών.
Τά ά ντ ικ ο ινω ν ικ ά  άτομα, οί κακοποιοί, δέον νά άντιλαμβάνωνται, εις τήν 
δρασιν τή ς  ’Αστυνομίας, τήν ΐσχύν τοϋ συνόλου τών φιλόνομων πολιτών.



(Συνέχβια άπό τό  προηγούμβνο)

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Φ ρύνης.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία «Παγκρατίου» απέναντι στό άλσος Παγκρατίου.
Πρόκειται για τήν περιώνυμη εταίρα τής αρχαιότητας, πού γεννήθηκε κατά, το 

365 π.Χ. περίπου στις Θεσπιές τής Βοιωτίας καί άπέθανε στην ’Αθήνα τό 310 π.Χ. 
’Αρχικά ώνομάζετο Μνησαρέτη, αργότερα δε άπεκλήθη Φρύνη, έξ αιτίας τής ώχρο- 
τητός της. Γιά ένα διάστημα έργάσθηκε ώς αύλητρίς στην ’Αθήνα καί απέκτησε πολ
λά πλούτη, σύμφωνα δέ μέ τήν παράδοσι, προσεφέρθηκε νά άνοικοδομήση τήν υπό 
τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου καταστραφεΐσα πόλι των Θηβών. “Οταν αργότερα κατηγορήθηκε 
επί άσεβεία αθωώθηκε, έχουσα ώς υπερασπιστή της τον ρήτορα 'Υπερείδη, ό οποί
ος, εντός τού δικαστηρίου, άφήρεσε τόν χιτώνα τής Φρύνης, γ ιά  νά έπιτύχη τήν ε
πιείκεια των δικαστών. Έξ αιτίας τής καταπληκτικής ωραιότητάς της, ή Φρύνη υ
πήρξε τό πρόσωπο τού Πραξιτέλους καί τοϋ Άπελλοΰ γιά τά αγάλματα τής ’Αφρο
δίτης. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των ’Αθηνών) .

Φ ρυνίχου.
Πάροδος τής όδοΰ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 4, στοΰ «Μακρυγιάννη».
Ό Φρύνιχος, ’Αθηναίος τραγικός ποιητής, Ινίκησε σέ δραματικούς αγώνες τό 

511 καί τό 476 π.Χ. καί φέρεται ώς είσαγαγών στό θέατρο τόν διάλογο, τά προσιο- 
πεΐα καί τις γυναίκες. 'Ως έργα του άναφέρονται οι «Φοίνίσσαι», καί ή «Μιλήτου ά- 
λωσις». Κατά τήν παράστασι τής τελευταίας αύτής τραγωδίας ό (Φρύνιχος καταδι
κάσθηκε σέ πρόστιμο, διότι, έξ αιτίας τής θλιβεράς ύποθέσεως τοϋ έργου, συνεκίνη- 
σε τούς θέατάς μέχρι δακρύων.

Φ ρύνωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Φιλολάου 172, κοντά στον κιν) φο «Ρόζ Μαρί» τοϋ 'Αγίου 

’Αρτεμίου.
Ό Φρύνων, ’Αθηναίος στρατηγός τοϋ Ζ' π.Χ. αίώνος, ειχεν άνακηρυχθή Ολυ- 

μπιονίκης τό 636 π.Χ. καί έστρατήγησε τών ’Αθηναίων στον πόλεμό των πρός τούς 
Μυτιληναίους γιά τήν κατοχή τοϋ Σιγείου (608 - 606) . Ό  Φρύνων, συλληφθείς 
άπό τόν Πιττακό, τόν γνωστό σοφό τής άρχαιότητος, νομοθέτη καί στρατηγό τών 
Μυτιληναίων, έφονεύθη.

Φ υγαλείας. Βλέπε Φ ιγαλείας.



'Ιστορικοί περίπατοι ατούς δρόμους των ’Αθηνών

Φ υλα κ ω π η ς.
Συνέχεια του τέρματος της οδού Εύέλπίδων, μπροστά στη Σχολή Εύελπίδων.
Ή  Φιλακωπή, σημαντικωτάτη προϊστορική πόλις τής Μήλου στήν Β.Α. ακτή, 

ήτο ένα των κυριωτέρων κέντρων τοϋ αρχαιότατου κυκλαδικού πολιτισμού.
Φ υλασ ίω ν .
Πάροδος τής οδού Τριών Ιεραρχών 60, στά ’Άνω Πετράλωνα.
Φυλάσιοι ή Φλιάσιοι, ώνομάζοντο οί κάτοικοι τής αρχαίας Φλασίας (Φυλής) , 

των όποιων πρώτος βασιλεύς ήτο δ ’Άρας.
Φ υλή ς.
Α ρχίζει από τήν όδό Μακεδονίας καί τελειώνει στήν οδό Σύμης.
Πρόκειται περί αρχαίου άχυρού τής Α ττικής επί τής Πάρνηθος, τού όποιου σώ

ζονται ερείπια καί ανήκε στήν Οϊνκίδα φυλή. Έδέσποζε τής στενωπού άπ Αθηνών 
στήν Θήβα καί έγινεν ιστορικόν, έκ τού γεγονότος δτι από εκεί έξώρμησεν 6 Θρα
σύβουλος μέ τούς εξόριστους Αθηναίους δημοκρατικούς καί κατέλυσαν τό 303 π.Χ. 
τήν ολιγαρχία των τριάκοντα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια των Αθηνών) .

Φ υλλ ίδ ο ς.
Πάροδος τής όοοΰ Δημοφώντος 21, κοντά στό 10 Γυμνάσιο Θηλέων ( Ανω 11ε- 

τράλωνα) .
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ή Φυλλίς ή Φυλλκίς, ήταν κόρη τού βασιλέως τής 

Θράκης Σιθωνος, ή οποία έρωτεύθηκε παράφορα τον από τήν Τροία έπιστρέφοντα 
γυιό τού Θησέως Δημοφώντα καί αυτοκτόνησε, γιατί δέν βρήκε άνταπόκρισι στο με
γάλο της αίσθημα. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Κηφισιά) .

Φ υ σ ιο λ α τρ ώ ν .
Πάροδος τής οδού Τράλλεων 117 στό Γαλάτσι («Λαμπρινή») .
Φυσιολάτραι, λέγονται εκείνοι πού αγαπούν τήν φύσι ή τήν φυσική ζωή (εκδρο

μές, ορειβασίες κ .λ .π .) . Επειδή στά παλιά τά χρόνια ή «Λαμπρινή» ήταν εξοχική 
τοποθεσία στήν οποίο: έπραγματοποιοΰντο διάφορες εκδρομές κ.λ.π., ένας δρόμος τής 
τοποθεσίας αυτής έλαβε τήν ονομασία «Φυσιολατρών».

Φ υτάλη .
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 22, ατού «Κλωναρίδου».
’Οφείλει τήν ονομασία ατούς άδελψούς Γεώργιο καί Λάζαρο Φυτάλη, γλύπτες 

από τήν Τήνο. Ό  Λάζαρος (1831 - 1909) έφιλοτέχνησε τον πρό τού Πανεπιστημί
ου άδριάντα τού Γρηγορίου τού Ε\ τήν προτομή τού Σολωμοΰ στήν Ζάκυνθο κ.ά. Ό 
Γεώργιος, καθηγητής τής Γλυπτικής στό Πολυτεχνείο ’Αθηνών, έφιλοτέχνησε τον 
«Άρματωλό», τά μνημεία Ευγενίδου καί ’Αγέλαστου στό Α' νεκροταφείο καί μαζί 
μέ τον αδελφό του, αγάλματα τού Κανάρη, τοϋ Καραϊσκάκη, κ.ά.

Φ ω βέλ Φ ραγκίσκου - Λουδοβίκου .
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου, κοντά σΐόν κιν) φο «’Άνεσις» τού Γαλατσίου.
Ό  Φραγκίσκος —  Λουδοβίκος Φωβέλ, Γάλλος ζωγράφος καί λόγιος (1753 - 

1838) , περιήλθε τήν Επτάνησο, τήν ’Ήπειρο, μέρος τής Στερεάς καί τήν Πελο
πόννησο. “Οταν τελικά έγκατεστάθηκε στήν ’Αθήνα, έπεδόθη στήν ζωγραφική καί 
σέ τοπογραφικές μελέτες τής περιοχής των ’Αθηνών. Τό 1803 διωρίσθηκε ώς υ
ποπρόξενος τής Γαλλίας. Άπέθανε στήν ’Αθήνα. (Ή οδός Φωβέλ μετωνομάσθηκε 
κα ί λέγεται σήμερα «Διογένους») . (Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 83
«Περί τροποποιήσεως τοϋ ύπ’ άριθ 75/1963 Κανονισμού «περί μεγάλης 

στολής τελετών καί άριθμολογήσεως των στολών των ’Αξιωματικών ’Α
στυνομίας Πόλεων».

Έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 6 § 3 τού Α.Ν. 318) 1968 (ΦΕΚ 55, τ. Α ') , πε
ρί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων άφορωσών εις τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί άποσκοποΰντες εις την βελτίωσιν τής μεγάλης στολής τε
λετών (στολή ύπ’ άριθ. 2) των ’Αξιωματικών Αστυνομίας,

Κ α θ ο ρ ί ζ ο μ ε ν
ως κατωτέρω τάς έπενεκτέας τροποποιήσεις, δσον αφορά τήν μεγάλην στολήν τε
λετών των ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων.

I. Ή § I τού άρθρου 4 τού ανωτέρω Κανονισμού τροποποιείται ώς ακολούθως:
« Π η λ ή κ ι ο ν .  Τούτο άποτελεΐται έκ τοϋ γείσου, τού ύποσιαγώνου, τής στε

φάνης, τών άνω αυτής συρραπτομένων τριών τεμαχίων καί τοϋ κύκλου, κατασκευά
ζεται δέ έκ τού αύτοΰ ύφάσματος τού χιτωνίου τής μεγάλης χειμερινής στολής.

Ό γεΐσος κατασκευάζεται Ικ κηροχαρτονίου πλάτους 0,065 έπενδεδυμένου διά 
πλαστικής ύλης (νάϋλον) , χρώματος μελανός στιλπνού, οι’ άπαντας τούς βαθμούς, 
έκτος τών Άνωτάτων καί Άνωτέρων αξιωματικών, ών φέρει έπένδυσιν εξωτερικήν 
έξ ύφάσματος ερέας (τσόχας) , χρώματος μελανός, είναι άναλόγου κυρτότητος καί 
εις τό άκρον αυτού έπιρράπτεται λευκόν παράρραμμα έκ πλαστικού μελανός χρώμα
τος, πλάτος 0,004 μ.

’Επί τής μετωπίδος τού πηληκίου τίθεται τό ’Αστυνομικόν σήμα άργυροκέντη- 
τον, διαστάσεων 0,05 X 0,05 μετά στέμματος.

Τό ύποσιάγωνον κατασκευάζεται έκ λευκού στιλπνού πλαστικού 0,018 μ. οιά 
τούς ύπαστυνόμους καί άνθυπαστυνόμους καί προσαρμόζεται επί τής στεφάνης διά δύο 
μικρών απλών λευκών κομβίων.

II στεφάνη άποτελεΐται έκ ταινίας τού αυτού ύφάσματος, πλάτους 0,055 μ., τής 
οποίας τά άκρα ράπτονται καί έφαρμόζονται περιφερειακούς έπί χαρτονιού, άναλό
γου σκληρότητος, ένισχυομένου έσωθεν διά δερμάτινης ταινίας.

Ό κύκλος άποτελεΐται έκ τού άνω οριζοντίου ωοειδούς επικαλύμματος καί 
τών τριών τεμαχίων, άτινα έπιρράπτονται καί ενώνουν τό επικάλυμμα μέ τήν στε
φάνην, έσωτερικώς δέ τοϋ κύκλου κατά τήν περιφέρειάν του προσαρμόζεται δακτυ
λιοειδής σωλήν έκ πλαστικού, οστις κρατεί τούτον τεταμένον εις σχήμα περίπου «ό- 
βάλ».

Δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά  π η λ η κ ί ο υ

α) Άνωτάτων ’Αξιωματικών. Έπί τού γείσου κεντάται δι’ αργυρού νήματος 
διπλούς κλαδίσκος δρυός. Τό ύποσιάγωνον κατασκευάζεται εκ ταινίας άργυράς, 
πλάτους 0,02 μ. καί έπιρράπτεται έπί βάσεως έκ μελανός λεπτοτάτου ύφάσματος, 
προεξέχοντας καθ’ δλον τό μήκος τού ύποσιαγώνου κατά 0,001 μ. Εις τήν στεφά
νην έπιρράπτεται ταινία αργυρά μετά ποικιλμάτων, πλάτους 0,04 μ.

β) Τών Διευθυντών καί ’Αστυνόμων Α '. Έπί τού γείσου κεντάται δι’ αργυρού 
νήματος κλαδίσκος δρυός.

Τό ύποσιάγωνον κατασκευάζεται έκ ταινίας άργυράς, πλάτους 0,02μ. καί επιρ- 
ράπτεται έπί βάσεως έκ μελανός λεπτοτάτου ύφάσματος προεξέχοντος κατά 0,001 μ.

Έπί τής στεφάνης φέρονται δύο παράλληλοι ταινίαι άργυραΐ, πλάτους 0,02 έ-
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ΑΜ 01ΒΑΙ — ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑ1

ϊπ ό  του κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων έπηνέθη ό ’Αστυνομικός Δ)ντής Α' 
κ . Αυμπέρης Γεώργιος, διότι, ώς Προϊστάμενος της Άστυν) κής Δ) νσεως Κέρκυρας, 
επεδείςατο ολως ιδιαιτέραν δραστηριότητα, τά μέν διά την εύρυθμοτέραν λειτουρ
γ ία ν καί απόδοσιν άπασών των ύπ’ αυτόν 'Υπηρεσιών της ώς είρηται Άστυν. Δ) ν
σεως, το δε διά τήν άνεγερσιν νέου ’Αστυνομικού Τμήματος πρός στέγασιν τοΰ Γ' 
Αστυν. Τμήματος Κέρκυρας καί τήν έν αυτώ λειτουργίαν Άστυν) κοϋ Στάθμου κοι

νωνικών βοηθειών, έξυψώσας ούτω τό γόητρον της Αστυνομίας έν τη πόλει της 
Ινερκυρας καί προκαλέσας τον θαυμασμόν καί τά ευμενή σχόλια τοΰ κοινού, των 
Αρχών τής πολεως καί τοΰ τύπου, άφιερώσαντος τοΰ τελευταίου τούτου πλεΐστα καί 

ποικίλα ευμενή σχόλια υπέρ αύτοΰ τοΰ ίδιου καί τοΰ Αστυνομικού Σώματος.
**

ΙΙροήχθη εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαρχ) κος ό άστυφ. κ. Μηλιώνης ’Ιωάννης.

κάστη, άπέχουσαι άλλήλων 0,002 μ. καί έπιρραπτόμεναι μόνον κατά τά έσωτερικά 
αυτών άκρα έπί βάσεως μελανός υφάσματος.

γ) Αστυνόμων Β '.  Έπί τοΰ γείσου κεντάται άργυρόπλεκτον ποίκιλμα, πλά
τους 0,022 μ. Τό ύποσιάγωνον κατασκευάζεται ώς καί των Διευθυντών.

Κϊς τό κέντρον τής. στεφάνης, περιφερειακώς, έπιρράπτεται ταινία αργυρά, 
πλάτους 0,02 μ. επί βάσεως έξ υφάσματος μελανός, προεξεχούσης της ταινίας κατά 
0,002 μ. εις άμφοτέρας τάς πλευράς.

_ δ) 'ϊπαστυνόμων καί Άνθυπαστυνόμων. Εις τό μέσον τοΰ γείσου κεντάται άρ- 
γυρόπλεκτον ποίκιλμα, πλάτους 0,011 μ.

Εις τό κέντρον τής στεφάνης, περιφερειακώς, έπιρράπτεται ταινία αργυρά, πλά
τους 0,01 μ. επί βά,σεως εξ υφάσματος μέλανος, προεξεχούσης της ταινίας κατά 
0,002 μ. εις άμφοτέρας τάς πλευράς.

1Ι· Το έδαφιον έβδομον τής § 3 του άρθρου 4 τοΰ ώς είρηται Κανονισμού άν- 
τικαθίσταται ώς ακολούθως:

« Γό περιλαψ,ιον τοΰ χιτωνίου είναι κλειστόν καί φέρει παράρραμμα έκ κυανοΰ 
υφάσματος. Εκατέρωθεν δέ καί εις τά άκρα αύτοΰ προσαρμόζεται άργυροκέντητον 
αστυνομικόν σήμα, αναλογών διαστάσεων, έκτος τών στολών τών Άνωτάτων αξιω
ματικών εις τά άκρα τών οποίων (περιλαίμιων) έπιρράπτεται ορθογώνιον έπίρραμ- 
μα έκ κυανοΰ^ υφάσματος (τσόχας) πλάτους 0,030 μ. καί μήκους 0,065 μ., κατα- 
λήγον εις τό εξωτερικόν άκρον εις όξεΐαν γωνίαν, έφ’ ής στερεοϋται μικρόν μεταλ
λικόν κομβίον. Η επιφάνεια  δε τοΰ έπιρράμματος έπικαλύπτεται διά ταινίας χρώ
ματος «άσημί».

I I I . Ή  § 5 τοΰ άρθρου 4 αντικαθίσταται ώς. ακολούθως:
« 'I  π ο δ ή μ α τ α :   ̂Ταΰτα είναι τύπου «σκαρπινίου», χαμηλού, κατασκευά

ζονται οκ μελανός λείου οερματος (λουστρινιού) ανευ ποικιλμάτινν καί φέρουν ι
μάντας».

Εν Άθήναις τη 23 ’Ιανουάριου 1969 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΑΑΡΙΟΥ



192 Ειδήσεις καί πληροφορίαι

Παρητήθησαν οί: 'Γπαρχιφύλαξ κ. Γονατάς Λάζαρος καί άστυψ) κες κ.κ.
1) Νικόπουλος Άπόστ., 2) Βέρρας ’Αριστείδης, ο) ’Αγγελόπουλος Κύρκος καί 4) 
Καλέντζος Ινων) νος. ***

- Διεγράφησαν διά λόγους υγείας οί: Έπαρχ) λαξ κ. Ιΐωνσταντής Δημ. καί α
στικές κ. κ.: 1) Σαλαγιάννης Εύθύμ., 2) Σταματόπουλος ’Ιωάννης, 3) Γιαννακό- 
πουλος ή Δημη||ρόπουλος Ιωάν, καί 4) Τόμπρος Δημ.

00
— Απέλύθησαν οί μαθητευόμενοι αστυφύλακες κ.κ. Γεωργακόπουλος Άνδρ. καί 

Λναστασόπουλος Άνδρ., κριθέντες ακατάλληλοι προς μονιμοποίησιν.
··

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

1. Έν τελεί τής σελ. 97 τού προηγουμένου τεύχους έτυπώθη, έκ τυπογραφικού 
σφάλματος, ή ημερομηνία 15)2 αντί του ορθού 1 )2 )69 .

2. Έν υποσημειώσει τής σελ. 108 τού ίδιου τεύχους έτυπώθη ή λέξις λειτουρ- 
γοϋντος, αντί τού ορθού (λειτουργήσαντος) .

3. Όμοίως έν σελ. 109, 5ος στίχος, έχρησιμοποίησε, άντί τού ορθού (έχρησι- 
μοποιήθη) .

*«

ΕΜεΤ 1̂ ? 1

Χρηστός Σϋρος
Την 11.1.69 άπεβίωσεν ένταΰθα 6 έ. σ. 'Γπαστυνόμος Α ' Χρηστός Σύρος. Ή  

κηδεία του έγένετο την έπομένην έκ τού Τερού Ναού Ά γ . Νικολάου Ζωγράφου. Συγ
γενείς, φίλοι καί γνωστοί συνώδευσαν τον μεταστάν- 
τα εις τήν τελευταίαν κατοικίαν του, ένω αντιπροσω
πεία ’Αστυνομικών έτίμησε τήν μνήμην του ota τής 
παρακολουθήσεως τής κηδείας.

Ό Χρήστος Σύρος έγεννήθη τω 1903 εις Ρωσκά 
Ευρυτανίας. Εις τό Άστυν) κόν Σώμα κατετάγη τώ 
1926 ώς άστυφύλαξ. Κατόπιν σχετικής έκπαιδεύσε- 
ως προήχθη εις Άρχιφύλακα τήν 13.4.1933. Έ ν συ
νεχεία τήν 12.10.43 προήγθη εις Ά νθ) μον, τήν 15. 
11.1943 εις Ύπαστ. Β ' καί τήν 31.12.49 εις, Τ -  
παστ. Α '. Εκ τού Σώματος άπεχώρησε τήν 1.1.58 
διά λόγους υγείας. Κατά τήν μακροχρόνιον έν τω ’Α- 
στυν) κώ Σώματι υπηρεσίαν του ύπηρέτησεν εις δια
φόρους υπηρεσίας καί κυρίως εις Γ.Γ.Α. ’Αθηνών. ’Α- 

πέδωσεν ίκανοποιητικώς δπου έτάχθη καί ύπήρξεν αγαπητός συνάδελφος καί προϊ
στάμενος. Έχαρακτηρίζετο ώς τίμιος, σεμνός, σοβαρός καί αξιοπρεπής ’Αστυνομι
κός. AΕ κακουχίαι τής έποχής έκλόνισαν τήν υγείαν του, διό καί έξήλθε τής υπη
ρεσίας διά λόγους υγείας. ’Από τής στήλης αυτής, συλλυπούμεθα τούς οικείους του 
καί εύχόμεθα, όπως ό "Γψιστος άναπαύση τήν ψυχήν του «έν σκηναΐς δικαίων». Α ιώ 
νια ή μνήμη του.

A’ . X
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ΟΡΙΖΟΝΤΊΩΣ:

L  MÊ iR n ^ PK0Kpa/ i.aS τ ί τ λ ° 5 Τών η γ εμ ό νω ν  τή ς  Μ ο λ δ ο β λ α χ ία ς  ( α ΐ τ .  π λ η θ . ) .
2 . Τό ιερόν ά λ σ ο ς  τ ή ς  'Ο λ υ μ π ία ς  ( γ ε ν .) .
ο. ρ ω τ ε ρ γ ά τ η ς  τ ή ς  Γ α λ λ ικ ή ; Έ π α ν α σ τά σ εω ς  δο

λο φ ο νη θε ίς  υττο τ ή ς  σ υ ζ ύ γ ο υ  το υ . -  Π αρ' ά ρ να ί-  
ο ις τ ο  ύ ψ ω μ α  γ ή ς ,  ό τύμ β ο ς. Λ

4. Είς τ ή ν  π ό λ ,ν  α υ τ ή ν  τ ή ς  Ν. Ρ ω σ ία ς εύρ ίσκετο  ή 
α ρ χ α ία  Ε λλη ν ική  α π ο ικ ία  Τ ανα ΐς. -  "Εχουν δ ιά - 
^ ά ν τ ισ τ ρ ™ ^  VOOTPOTrio:'; Kai π ο λ ιτ ισ μ ό ν

5. Ε κ φ ρ ά ζε , τ ό  π α ρ ό ν  ( ε π ίρ . ) .  -  'Εδρευε, έ γ γ υ ς  το ύ  
Σ τάθμ ο υ  Λ α ρ ισ η ς  ( α ρ χ ικ ά ) .

6 . Φ θόγκος τ ή ς  μ ο υσ ικ ή ς , π ο υ  ή χ η τ .κ ώ ς  ά π α γ ο -  
ρεύε, ( α ν σ τ ρ . ) .— Π ρ ο έρ χ ο ντα ι. . . α π ό  τ ή ν  μέθην.

/. Κ τη τικη  α ν τ ω ν υ μ ία  (  γ ε ν . π λ η θ . ) -  "Εχε. ύ -
δ α ρ η ν  σ υ σ τ α σ ιν  (δ η μ . ) .  _______

10 . Ν ο μ ο , τ ο μ  Σ ολο ,μ ομ , « n r o f A t a o ,  *  τ ή ν  in6mJ TJ  5 κζ „ „ κο0 κ„ ρ|ω!

ΚΑΘΕΤΩΣ:

2- ^ Ζ 7 % : ρ· ? β ^ \ 7 ^ ^ ) λίξ'! ™ 4ν6ρ“™““λ
3 · * * ~ ·  -  Τ% 4 " * ρ ο μ  » ,  *  τή „ .ΑκρίποΑ „  ρ.

7. Ό ρ ό ! ψ μ ρ τ ο ; ,  «Ιρ,-τΛ οΟρρ,μ ,ρ-κό,ρωνβ.

ί ρ 1Γ ™ ? Ν ο (! „ ρ Χ Ρ' Ϊ 9 ΐ | ΐ!  iK ™ V “ p,“ r i0“ ”  "P ^ p y » ™ , τ%  Γ ,ρ ϊ,,,κη , iT O „ 4.

Τ“ " iP y ° “ P™  οίκοδρμών (  6ημ.)

(  /. Κο. )

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Σ ταυρόλεξον άρ,θ. 8 )

?ΑΣΤ°ΡΕ™ Κ Α. 6 ) ΑΣΤΕΑ?)7)Λ ? Ε - ΛΚ Τ:σ ϊ κ ^ β  5) KA"
(ά ν τ ισ τ ρ .)  -  ΑΦΑΙ. 1 1 )  ΣΞ & Ε Ξ ) -  ΕΙ. <12) ?Ν Ι?Υ ° 13) 'α ΤΛα Ι  /δ) ΑΛΗΤΗΣ 10) ΚΑΝΑ

!Γ;Τ><,8ζΑΛπο5Εί?,?Σ)ΟΝ_ΒΑΦΕΥΣ·S) ΤΝΤ- ΚΑΛΑΙ ·») ά“ ^ 4 ο



Κ ά β ε  Τ ε τ ά ρ τ η
Άπό τόν δίαυλον «10  » παρακολου
θείτε τήν τηλεοπτικήν έκπομπήν τοΰ 
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Κ ά β ε  Σ ά β β α τ ο ν
ώ ρ α  1 2 ,3 0 '- 1 3

’Από τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν των 
’Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθείτε 
τήν έκπομπήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων

Πάντοτε έ π ί κ α ι ρ ο ι ,  δ ι δ α κ τ ι κ ο ί  κ α ι  έν-  
δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ι ,  ε ίνα ι χρήσιμοι δ ι’ δλους


