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"Ενας χρόνος ακόμη κύλησε στήν άβυσσο των αιώνων καί 
ττροσδέθηκε στό άρμα τού ττανδαμάτορος χρόνου. Χάνεται καί σβή
νει στο στρόβιλο τού «πάντα ρεϊ». Δύει αύτός γιά ν’ άνατείλη ό 
καινούργιος. Μαζί του διαλύονται όνειρα καί πόθοι, χαρές καί λύ
πες. Τό παρόν γίνεται ανάμνηση, ό πόθος ελπίδα. Χάνεται στήν 
άπεραντοσύνη τής αίωνιότητος, γιά  νά συνεχισθή ή άναπόφευχτη 
εναλλαγή λύπης καί χαράς, μίσους καί άγάπης, εύτυχίας καί δυ
στυχίας.

Μέ βαρυθυμία κΓ άπογοήτευση θά καθίση στό γραφείο του ό
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μελετητής τής ανθρώπινης 'Ιστορίας και θά έπιδοθή στην έρευνα: 
τών πεπραγμένων του παρελθόντος, γιά νά συντάξη τον τακτικό 
ετήσιο άπολογισμό. "Ενας χρόνος προστίθεται στή ράχη τής τα
λαιπωρημένης σφαίρας μας. Καινούργιος χρόνος! Πόσες ελπίδες καί 
πόσα όνειρα!

Γονατιστές οι ανθρώπινες υπάρξεις προσκυνούν τό 1956 κΓ 
ελπίζουν σέ μιά πανέμορφη ψυχική καί σωματική ειρήνη, σε μέρες 
χαράς κΓ ευτυχίας. ’Απ’ άκρη σ’ άκρη θάνσκορπιστούν κΓ εφέτος 
παντού, άπό μυριάδες στόματα, σαν ευωδιαστά ροδόφυλλα, άπειρες 
ευχές. Ζούμε σέ μιάν εποχή όπου ή ύλη, ή λατρεία τού Έγώ, ή ήθική 
διαστροφή, ή πίστη στά σύγχρονα είδωλα, αποτελούν τήν συνι- 
σταμένη τού σημερινού πολιτισμού, τό μολυσμένο παγκόσμιο κλίμα, 
πού ό σκυταλοδρόμος χρόνος 1955 θά παραδώση στο 1956. Δύσκολα 
μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τήν πορεία τών διαφόρων πνευμα
τικών τάσεων, τήν σύγκρουση τών άνταγωνιζομένων θεωριών. 
Μέσα άπ’ τήν πυκνή ομίχλη ή οποία καλύπτει τήν παγκόσμια 
ατμόσφαιρα, δύσκολα μπορεί κανείς νά διακρίνη πόσοι κόσμοι θά 
συγκρουσθοΰν, ποια χάσματα θά διάνοιξη ένας καινούργιος σεισμός.

Αύριο ξημερώνει ένας νέος χρόνος. Ή σκηνογραφία θ’ άλλάξη 
καί τό 1956 θά ξεπροβάλη στά μάτια μας, αστραφτερό, πανέμορφο. 
Χαρμόσυνα θά κτυπήσουν κΓ εφέτος οί καμπάνες τήν Πρωτοχρονιά. 
Μ’ ολόθερμη πίστη οί ανθρώπινες ψυχές θ’ άναπέμψουν προσευχές 
στο Βασιλέα τής Ειρήνης καί τής Ζωής. "Ας υποδεχθούμε τό 1956 
μ’ αισιοδοξία καί πίστη στά ιδανικά τής Φυλής μας. "Ας φροντί- 
σωμε νά γίνωμε καλλίτεροι κΓ άς παρακαλέσωμε τό Θεό, όπως 
τούτη τή χρονιά δοΰν τον ήλιο τής ’Ελευθερίας καί τά σκλαβωμένα 
άδέλφια μας τής αιματοβαμμένης Κύπρου, τού Έλληνικωτάτου αυ
τού νησιού, που δονεΐται ολόκληρο αύτές τις μέρες άπό εθνικό 
παλμό.

Στήν ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων προστίθεται ακόμη ένας 
χρόνος, ένας χρόνος δράσεως καί δημιουργίας. Τό παρελθόν μιας 
ολοκλήρου τριακονταεξαετίας, δημιούργησε μιά παράδοση, ή οποία 
άποτελεϊ αναμφισβήτητα τήν έγγύηση τού μέλλοντος, πού διαφαί- 
νεται ήδη ολόλαμπρο.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», στρέφουν τή σκέψη προς τούς πα
λαιούς άγωνιστάς τής ’Αστυνομίας, πού έγκατέλειψαν τον κόσμον 
αύτόν καθώς καί εις τούς νεωτέρους της, οί όποιοι καλούνται νά συ- 
νεχίσουν τό έργον τών προγενεστέρων των, γιά νά λάμψη άκόμη πιο 
πολύ τό άστρο τό ολόφωτο, τού τιμημένου Σώματός μας. Εύχονται 
ολόψυχα σ’ όλους τούς άναγνώστας των καί στις οικογένειες αυτών „ 
όπως ό καινούργιος χρόνος χαρίση τήν εύτυχία καί τήν ειρήνη.

I. Ρ.
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55. —Ή  θέση τοϋ οικήματος τοϋ Η ' ’Αστυνομικού Τμήματος 
(Άχαρνών).

56. —Πολιορκία τον Τμήματος άπό τους έλασιτες και επίθεση 
εναντίον τον.

57. —Κατάληψη τον Τμήματος, απαγωγή και δολοφονία των 
Αστυνομικών.

5S.—Ποιοι αστυνομικοί υπέδειξαν έξαίρετον ηρωισμόν καί αυτο
θυσίαν.

** *
55. Ή  θέση τοϋ οικήματος τοϋ Η' ’Αστυνομικού Τμήματος ( Ά 

χαρνών) .
Τό οίκημα του Η ' ’Αστυνομικού Τμήματος βρίσκεται στή συνοικία Ά 

χαρνών καί άκριβώς στην οδό Μαυρογένους 9, πού είναι πάροδος τής 'όδοΰ Ά χαρ
νών κοντά στήν ’Εκκλησία τοϋ Α γίου Παντελεήμονος.

Γό οίκημα είναι διοόροφο καί γύρω του υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες πού 
υπερέχουν καί επομένως από στρατηγικής άπόψεως ή θέση του είναι εξαιρετικά 
μειονεκτική. Καί τό Τμήμα αύτό λόγω των γεγονότων τής 3ης Δεκεμβρίου καί τής 
άπεργίας τής 4ης Δεκεμβρίου, είχεν άποστείλει μέρος τής δυνάμεώς του στο κέντρο 
δηλαδή στήν Β' 'Υποδιεύθυνση γιά ένίσχυση.

’Έτσι ή δύναμη τοϋ Τμήματος ήταν σοβαρά ελαττωμένη. Παρά ταΰτα καί 
παρά τό γεγονός ότι 6 οπλισμός των άνδρών άπετελεΐτο μόνον από μερικά ιταλικά 
όπλα, χωρίς νά ύπάρχη κανένα αύτόματο, έν τούτοις τό ήθικό τοίν έθνικοφρόνοιν 
αστυνομικών ητο άκμαιότατο καί όλοι ήσαν αποφασισμένοι, σέ περίπτωση έπιθέ- 
σεως κατά τοϋ Τμήματος ή οποία άνεμένετο, νά άντισταθοΰν έ'ντονα.

Τήν άπόφαση αύτή τών άξιωματικών καί τών άνδροίν τοϋ Τμήματος είχαν 
ασφαλώς πληροφορηθή οί κομμουνισταί, γιατί δυστυχώς μέσα εκεί υπήρχαν καί 
μερικοί κατάπτυστοι προδόται άστυνομικοί, τούς οποίους ή άνεξικακία, γιά νά μήν 
είπω ή.άγνοια τοϋ επικινδύνου τής διατηρήσεώς τ^ν άπό μέρος τών έθνικοφρόνων 
ύπαλλήλοιν, έπέτρεψε νά μείνουν κατά τις κρίσιμες εκείνες ήμέρες μέσα στο αστυ
νομικό κατάστημα.

56. Πολιορκία τοϋ Τμήματος άπό τούς έλασΐτες καί επίθεση 
εναντίον τ ο υ .

’Έχοντας λοιπόν ύπ’ όψει τους οί κομμουνισταί ότι θά βροϋν αντίσταση, 
προπαρασκεύασαν τήν επίθεσή τους καί συγκέντρωσαν σοβαρές δυνάμεις γιά νά 
πολιορκήσουν τό Τμήμα.

Ή  δύναμ,η τών έλασιτών, πού συγκεντρθύθηκε γύροι άπό τό Τμήμα καί τό
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έπολιόρκησε άπό τά μεσάνυχτα τής 4 προς 5 Δεκεμβρίου, άπετελεΐτο άπό (S00 πε
ρίπου κομμουνιστάς τού 3ου καί 4ου λόχου του ΕΑΑΣ, του λόχου Περιστεριού καί 
δυνάμεως τής Κοκκινιάς. Ή  δύναμη αύτή ήταν έφωδιασμένή μέ αύτόματα όπλα, 
με πολυβόλα βαρεία, με χειροβομβίδες και μέ βόμβες, πού είχαν κατασκευασθή 
άπό διάφορες εκρηκτικές ύλες.

Οι υπερασπισται τοϋ Η Τμήματος, πού ήταν άποφασισμένοι ν’ αμυνθούν 
ήσαν πολύ λίγοι, γιατί όπως άνέφερα προηγουμένως ένας άριθμος είχε σταλή γιά 
ενίσχυση στή Η Υποδιεύθυνση (Δ' Τμήμα) καί ένας άλλος άριθμος ήτο ρευστής 
συνειδήσεως καί· δεν μπορούσε νά έχη κανείς έμπιστοσύνη σ’ αυτούς. Γιαυτό άκρι- 
βώς ή άμυνα έβασίζετο στον Διοικητή τού Τμήματος άείμνηστο ’Αστυνόμο Α' Άλέκο 
Χρυσικό,^ πού έφθασε άμέσως στο Τμήμα του κοίίτοι διατελούσε σέ άναρρωτική 
άδεια, στον  ̂ Υποδιοικητή Αστυνόμο κ. Μιχαήλ Τσιρόπουλο, στους Ύπαστυνόμους 
Πάνου Γεώργιον καί Μανωλόπουλον, στον Άρχιφύλακα Η.74 Λυμπερόπουλον

t  Γ. ΠΑΝΟΤ t  Α. ΧΡΤΣΙΚΟΣ t  Α. ΑΤΜΙΙΕΡΟΠΟΪΑΟΣ

Ανδρεαν στον ) παρχιφύλακα Η.28 Στεφανακον Παναγιώτην καί στους άστυφύ- 
λακες Η.81 ΙΙαπαδατον ’Αθανάσιον καί II.40 Πετράκην ’Αθανάσιον.

Οι κομμουνισται τα ξημερώματα τής 5ης Δεκεμβρίου άρχισαν μέ τά χωνιά 
να. καλούν τους αστυνομικούς νά παραδοθούν, χωρίς όμως νά παίρνουν άπάντηση. 
Ι^αυτο στις Η-ή ώρα άρχισε σφοδρή επίθεση κατά τού Τμήματος μέ όλα τά οπλά, 
ήτοι αυτόματα, πολυβόλα καί μέ χειροβομβίδες, πού έσκαζαν μέσα στον περίβολο καί 
σ.ους διάδρομους τού Τμήματος. Επίσης μέ τις αυτοσχέδιες χειροβομβίδες καί μέ 
τ^ , (ί)'·αλ^ς βενζίνης έπροκαλεΐτο πανδαιμόνιο καί ή περιοχή είχε περικυκλωθή μέ 
φλόγες, Οι ως άνω όμως μαχηταί άπαντούσαν μέ έντονα πυρά καί έκράτησαν τούς 
κομμουνιστάς εξω άπό τό Τμήμα μέχρι τής 19ης ώρας, δηλαδή έπολέμησαν παλλη- 
καρισια επι 8 ώρες, οπότε έξηντλήθησαν τά πυρομαχικά. Έν τω μεταξύ μία εξαι- 
ρετικη γυναίκα τού λαού, ή ^καθαρίστρια τού Τμήματος Αικατερίνη σύζ. Βασιλείου 
Αλεξοπουλου, πού είχε μείνει στο Τμήμα μαζί μέ τούς άστυνομικούς, έπρότεινε 
να/  (4 ε’ ω κ3ίή να ™ΪΙ οτην Αστυνομική Διεύθυνση ν’ άναφέρη τήν κατάσταση 
και να μεταβιβάση τήν παράκληση των μαχητών νά σταλή ένίσχυση γιά τή συνέχιση 
της άμυνας Πράγματι μέ κίνδυνο τής ζωής της βγήκε ‘εξω, διέσχισε τή ζώνη τού 
<α>ρος και εφθασε στή Β 'Γ ποδιεύθυνση, όπου άνέφερε στον 'Υποδιευθυντή κ. Άναστ. 
Κανελλοπουλον τήν κατάσταση. _

, Κατόπιν έπέστρεψε στο Τμήμα καί έδωσε στον Διοικητή ’Αλέξανδρο Χρυ- 
σικο σημείωμα, στο όποιο ό κ. Κανελλόπουλος έγραφε αύτά: «Άλέκο, νά άμυνθής 
γιατί σε λίγο φθάνει ’Αγγλική περίπολος γιά νά ένισχύση τό Τμήμα».
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Δυστυχώς ή ενίσχυση δέν έφάνη καί έν τώ μεταξύ οί μαχηταί ύφίσταντο άπω- 
λείας καί σέ άνδρες καί σέ πυρομαχικά.

Πρώτος έπεσε πολεμώντας στην πίσω πλευρά του Τμήματος ό Ύπαστυνό- 
μος Β' Πάνου Γεώργιος. Κατόπιν έφονεύθη ό Άρχιφύλαξ Η. 74 Λυμπερόπουλος 
Άνδρέας.

57. Κατάληψη τού Τμήματος, απαγωγή καί δολοφονία των αστυ
νομικών .

Στο μεταξύ οί μεμυημένοι προφανώς στο κίνημα Ύπαστυνόμοι Κων- 
σταντόπουλος Βασίλειος καί Δημητρακόπουλος Βασίλειος, διέβρωσαν το ήθικό ώρι- 
σμένου άριθμοΰ υπαλλήλων καί τούς έπεισαν ότι καλόν ήτο προς αποφυγήν περαι
τέρω αιματοχυσίας νά συνθη
κολογήσουν μέ τούς έλασΐτες.
Έ τσ ι στις 19 ή ούρα διεκόπη 
προς στιγμήν τό πυρ καί ό 
’Αστυνόμος Τσιρόπουλος Μι
χαήλ θέλησε νά συναντηθή μέ 
τον επί κεφαλής τής έπιθέσε- 
ως, γιά νά πετύχη ευνοϊκούς 
ορούς παραδόσεως του Τμή
ματος μόνον καί όχι των υ
παλλήλων καί τοϋ οπλισμού.
Βγήκε λοιπόν έξω μαζί μέ 
τον Ύπαστυνόμο κ. Μανωλό- 
πουλο καί συνάντησε ένα βα
θμοφόρο τού ΕΛΑΣ μέσω τού
οποίου θέλησε νά έπικοινωνή- j ΜΛΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ση με τον επι κεφαλής αςιωμα-
τικό τους. ’Επειδή όμως οί έλασΐτες ζήτησαν νά συνεννοηθοΰν άπ’ εύθείας μέ τό 
Διοικητή, γύρισαν πίσω προς τό Τμήμα μέ τον ’Αστυνόμο κ. Ί σιρόπουλο, ενώ τον 
κ. Μανωλόπουλο τον άπήγαγον καί τον έκακοποίουν οί ασύντακτοι έλασΐτες, καίτοι 
τούς έδηλώθη ό σκοπός γιά τον όποιον βγήκαν προς συνάντησή τους.

Κατά τό διάστημα όμως αυτό, πού είχε τρόπον τινά έπέλθή ανακωχή, δυο ή 
τρεις αστυνομικοί, πού εύρίσκοντο στο Τμήμα καί είχαν συνεννοηθή μέ τούς κομμου- 
νιστάς, άνοιξαν τήν πόρτα καί μπήκαν μέσα οί ώπλισμένοι έλασΐτες, πού γρήγορα 
κατέβαλαν τούς έλάχιστους ήρωϊκούς μαχητάς καί άρχισαν τή λεηλασία. Τή στιγμή 
έκείνη έπέστρεψε συνοδεία καί ό ’Αστυνόμος κ. Τσιρόπουλος Μιχαήλ, ό όποιος όμως 
έπωφελήθη άπό τή σύγχυση πού έπικρατοΰσε καί έδραπέτευσε. Οί έλασΐτες αφού 
έλεηλάτησαν τό Τμήμα καί πήραν ό,τι μπορούσαν, άπήγαγον ώς αιχμάλωτον τον 
Διοικητήν άείμνηστον Άλέκον Χρυσικόν καί άφοΰ τον περιήγαγον στις συνοικίες 
χλευάζοντες αύτόν, τον κατεκρεούργησαν κατά τον άγριώτερο τρόπο. Κατόπιν έγκα- 
τέστησαν στο Τμήμα κομμουνιστή Ύπαστυνόμο ώς Διοικητή πολιτοφυλακής.

58. Ποιοι αστυνομικοί έπέδειξαν έξαίρετον ηρωισμόν καί αυτοθυσίαν.

’Έ τσι έπεσε καί τό Τμήμα αύτό υστέρα άπό άνισο αγώνα, πού έκαναν 
έλάχιστοι άξιωματικοί καί άνδρες τής ’Αστυνομίας, τούς οποίους οφείλουμε νά θυ
μόμαστε καί νά τιμάμε πάντοτε.

Οί ήρωϊκοί αύτοί νεκροί είναι ό Διοικητής τού Τμήματος αείμνηστος ’Αστυ
νόμος Α' Άλέκος Χρυσικός, πού άφοΰ έπολέμησε συνελήφθη αιχμάλωτος καί έξε- 
τελέσθη, ό Ύπαστυνόμος Πάνου Γεώργιος ό όποιος πολεμώντας ολόρθος χτυπή
θηκε άπό κομμουνιστική σφαίρα στο μέτωπο καί έπεσε ήρωϊκά καί ό Άρχιφύλαξ 
Η .74 Λυμπερόπουλος Άνδρέας πού έσκοτώθη έπίσης πολεμώντας έξω άπό τό Τμήμα.
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Ο ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΖΩΑ
------------------------------------ ‘Υπό κ. ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑ ---------------------------------------

Π ΕΡΙΛΗ ΥΕΙΕ

1. —Σκύλλα ειδοποιεί τον κύριόν της δι’ έπικειμένην έπίθεσιν άγνώστων.
2. —Περίπτωσις τηλεπάθειας σκνλλου τοϋ Ευταξία.
3. —Περίπτωσις τηλεπάθειας ίππου τον κ. Σαραντίδη.
4. —ΠιθαναΙ έρμηνείαι τοϋ φαινομένου τής τηλεπάθειας μεταξύ άνθρωπον καί ζώου.

*
*  *

1. Σκύλλα ειδοποιεί τον κύριόν της δι’ έπικειμένην έπίθεσιν 
άγνώστων.

Δεύτερον έπεισόδιον της εξαιρετικά ένδιαφερούσης σειράς πού κατέθεσε στην 
(('Εταιρείαν Ύυχικών Ερευνών» ό αρχισυντάκτης της άλλοτε έκδιδομένης έφημερί- 
δος ((Ελεύθερος, "Ανθρωπος» κ. Βάσσος Σκαλαΐος, σχετικώς μέ την σκύλλαν του 
Μπέκα είναι το έξης :

«Έπιστρέφων ένα πρωί κατά τάς 4 άπο το τυπογραφείου τής έφημερίδος 
» στο σπίτι μου, μαζί μέ την σκύλλα μου Μπέκα, την ακόυσα νά γαυγίζη περίεργα 
» καί εξακολουθητικά γυρίζουσα πάντοτε προς το άντίθετον μέρος τής διευθύνσεως 
» πού άκολουθούσαμεν,
» σάν νά προσεπάθει νά 
» μέ παρασύρη προς το 
» σπίτι τοϋ γαμβρού μου ,
» κοντά στην πλατεία 
» Βάθης.

(('Υπέθεσα τότε ότι 
» ήθελε νά πάμε έκεϊ έ- 
» πειδή τής κρατούσαν 
» τακτικά κόκκαλα, τό 
» γαύγισμα όμως έξη- 
» κολούθει πάντοτε καί 
» διαρκώς έντονώτερον.

((Μόλις όμως έστρι- 
» ψα την γωνίαν τοϋ 
» δρόμου οπού έκατοι- 
» κοϋοα, κάποιος ένε- 
» δρεύοΜ έκεΐ, ώρμησε 
» νά μού έπιτεθή. Ά λ-
» λα δεν έπρόφθασε διότι διά μιας ή Μπέκα εύρέθηκε επάνω του καί 
» και ζώον έκυλίσθησαν στο χώμα.

«Τέλος ό άγνο^στος έτράπη εις φυγήν βογγών. «—"Ωχ!... ώχ...» άπο τά αΐ- 
» ματα δέ πού είδα στο στόμα τής Μπέκας συνεπέραινα ότι τον είχε δαγκώσει δυ- 
» νατά.

Εκτός άπο τούς ήρωϊκούς αυτούς νεκρούς έπέδειξαν ήρωϊσμό καί οί: ’Αστυ
νόμος Α. Τσιρόπουλος Μιχαήλ, 'Υποδιοικητής, ό 'Υπαστυνόμος Μανωλόπουλος, ό 
Ιπαρχιφύλαξ Η. 28 Στεφανάτος Παναγιώτης, ό άστυφύλαξ Η. 81 Παπαδατος 
Αθανάσιος, ό αστυφυλαξ Η. 40 Πετράκης Αθανάσιος και ή καθαρίστρια τοϋ Τμή

ματος κ. Αικατερίνη Άλεξοπούλου, προς τούς όποιους ανήκει κάθε τιμή καί έπαινος.
(Συνεχίζεται)

άνθρωπος
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Τό έπεισόδιον τοϋτο είναι άναμφισβητήτως άπόδειξις του δυνατοϋ Τηλεπα- 
θικής μεταβιβάσεως τής σκέψεως μεταξύ ανθρώπου καί ζώου.

Οί δημοσιογράφοι, ένεκα του έπαγγέλματός των, υποχρεωμένοι νά κρίνουν 
τά γεγονότα, δημιουργούν μοιραίως έχθρούς' ενίοτε, μή διστάζοντες διά την εκλογήν 
των μέσων όταν θέλουν νά εκδικηθούν.

Στήν περίστασιν αύτήν ό άγνωστος έκαιροφυλάκτει νά έπιτεθή κατά τού κ. 
Σκαλαίου, γνωρίζουν την ώραν καθ’ ήν ούτος έπέστρεφεν άπφ.τήν εφημερίδα. Φυ
σικόν δέ ήτο νά έσκέπτετο διαρκούς αυτόν και τον τροπον που..θα του επετιθε^ο.

• Έλογάριαζε όμοος χωρίς τό πιστόν ζωον, τό όποιον προικισμένον ,μέ^ διαι- 
σθητικάς ιδιότητας έδέχθη τηλεπαθικώς τήν έντύπο^σιν καί προσεπάθει έξ ενστί
κτου ν’ άπομακρύνη τον κύριόν του από τον κίνδυνον. Τό ένστικτον τό ^έσπρωχνε 
στήν αντίθετη διεύθυνση, άλλά ούτε τό ίδιον ένοιωθε περισσότερό, ούτε ημποροΰσε 
νά έκφρασθή έκτος τού κλαψιάρικου γαυγίσματος πού, ως γνωστόν, έχουν οί σκύλλοι 
όταν θέλουν νά έκφοβίσουν.

'Όταν τέλος, έφθασαν στήν ένέδραν καί ό άγνωστος επετεθη, ή Μπεκα έκαμε 
τό καθήκον της καί έσωσε τον κύριόν της. "Ωστε έχομεν εδώ σαφή καί άποδεικτι- 
κήν Τηλεπάθειαν μεταξύ άνθρουπου και ,ουου.

"Ομοιον έπεισόδιον έδημοσιεύθη στον α' τόμον των «Ψυχικών Ερευνών» (1925 ) 
τού αειμνήστου πρωθυπουργού Άθαν. Εύταξία κατατεθέν αυτοπροσώπως προς έμε.

2 . Περίπτωσις τηλεπάθειας σκύλλου τοϋ Εύταξία.

σε
ό

Ευρισκόμενος ό Εύταξίας έν Άργοστολίω, άντελήφθη ότι τό μικρόν σκυλλάκι 
του Πιστή, μολονότι συνήθως ζωηρόν καί παιχνιδιάρικο τό βράδυ ^εκείνο ήρχισ 
νά ούρλιάζη γοερά καί πένθιμα. Ούτε χάδια, ούτε φοβερίσματα κατώρθωναν νά τ 
ή συ χάσουν.

Τήν επομένην λοιπόν, το Τΐρωϊ, ελαμβ&νοιν τηλεγράφημά 
ιδί&ν νύκτα ειχεν αποθανει το τεκνον του Ευταξία.

’Αθηνών οί

Ώ ς γνωστόν οί σκύλλοι, ένεκα τού εξαιρετικού νευρικού των συστήματος, 
έχουν ιδιαιτέραν εύπάθειαν εις όμοιας περιπτώσεις. Εις όλα τά μέρη τής Τής έχει 
παρατηρηθή τό πένθιμον ούρλιασμα το^ν, προκειμένου θανάτου.

Πολλάκις, μάλιστα, τό ούρλιασμα προηγείται ώρας πολλάς, ενίοτε καί ημέ
ρας τού θανάτου. Στήν περίπτωση όμως αύτήν είτε ό Ψυχοδυναμισμός τού ζώου 
διησθάνθη τον θάνατον τού μικρού τον όποιον βέβαια 0’ αγαπούσε, είτε ή τηλεπα- 
θική εκπομπή έκ μέρους τών παρόντων κατά τον θάνατον ευρε κατάλληλον δέκτην 
τό ζωον. Ή  έντύπωσις αύτή, μή δυναμένη νά έκδηλωθή ξεσπα στά χαρακτηριστικά 
ούρλιάσματα, πού προξενούν ρίγος στον άκούοντα.

Ά λλά μήπως δέν υπάρχει καί στον άνθρωπον ή Ψ  υ χ ο π α θ ι κ ή  μ ο ρ φ ή  
τής Τηλεπάθειας, καθ’ ήν, έξαφνα, ώρισμένα άτομα αισθάνονται, χωρίς λόγον, βα- 
ρυθυμίαν, μελαγχολίαν, τάσιν προς θρήνον, μανθάνουν δέ κατόπιν ότι τήν στιγμήν 
αύτήν συνέβη θάνατος ή δυστύχημα εις φίλτατον άτομον;

3 . Περίπτωσις τηλεπάθειας ίππου τοϋ κ . Σαραντίδη.
"Ομοιον περιστατικό» προς του κ. Σκαλαίου που αναφερομεν ανώτερο.) είναι 

τού κ. Γεωργίου Σαραντίδου, έκ τών προυχόντων τής Φιλαδέλφειαν εν Μικρά Ασια, 
όταν ύπήρχεν ακόμη εκεί Ελληνισμός. , , ,

Ό  κ. Σαραντίδης, λοιπόν, είχε κάποτε κληθή δι’ έπείγουσαν ύπόθεσίν του εις 
εν χωρίον άπέχον 8—10 ώρας. Καθ’ οδόν όμως άντελήφθη ότι τό άραβικόν του άλο
γον έπ’ ούδενί λόγω ήθελεν ν’ άκολουθήση τήν εύβατον καί συντομωτέραν δημοσίαν 
οδόν, τον έφερε δέ έπιμόνως δι’ άλλης μακρυτέρας καί δυσβάτου. ’Επί πολλήν ώραν, 
προσπάθησε νά άναγκάση τό ζωον, έσταθη όμως αδύνατον και εκων-άκων, ηναγκα- 
■σθη νά τό άφήση νά άκολουθήση τον δρόμον πού ήθελε.
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, επόμενην λοιπον, έπληροφορηθη ότι Τούρκοι ληστα'ι τον έπερίμεναν εις
τον δημόσιον δρόμον, διά νά τον ληστεύσουν, έπειδή δέ δέν έφάνη, έλήστευσαν καί 
εφονευσαν κάποιον άλλον διερχόμενον.

, -^'ονι άλογον τού κ. Σαραντίδη εις όμοίαν περίπτωσιν έξεδήλωσε πάλιν
τας διαισθητικας ιδιότητας του, κατά τον έξης τρόπον:

Η σύζυγος του Σαραντίδου ήτο βα- 
ρεως ασθενής και ό ’ίδιος δέν άφηνε τό προ- 
σκεφαλον της, ότε ή κατάστασίς της έ
δειξε μεγάλην βελτίωσιν καί οί ιατροί 

τον έβεβαίονσαν ό
τι ήτο έκτος κιν
δύνου. Τότε 'ίπ- 
πευσε το ίδιον ά— 
γαπημένον του ά
λογον, διά νά με- 
ταβή εις έν κτήμα 
του, άπέχον τρία 
τέταρτα τής ώ
ρας.

Μια χαρακτηριστική φωτογραφία βατράχου υπνωτισμένου. Μόλις όμως έ-
_ ~ s> ' \ , , .  , φθασε στο ήμισυ
.ου δρομου το αλογο ηρνηθη να προχωρηση. Ματαίως πάλιν έπροσπάθησε νά τό 
αναγκασ-η. Ενθυμούμενος δέ τό έπεισόδιον των ληστών, έπέστρεψε στο σπίτ' του 
Εκεί όμως εύρε ένεκα έξαφνικής χειροτερεύσεως, τήν σύζυγόν του έτοιμοθάνατην’ 

και μόλις ειιροφθασε να λαβή τάς τελευταίας θελήσεις της.

·* £ £ % % & ! * * * ™
Και στήν περίπτωσιν αύτήν δέον νά παραδεχθώμεν η ότι ή τηλεπαθική έπί- 

όρασις της σκεψεως του ετοιμοθάνατου, ήτις άνελογίζετο τον άπουσιάζοντα σύ^υ- 
γον της ευρε κατάλληλον δέκτην τό ζωον, η ότι τό άλογον διησθάνθη άπ’ εύθείας 
τον θανατον της κυρίας^του, ή οποία βέβαια θά τό ήγάπα και θά τό έπεριποιήτο.

, , ί  αληθοφανείς όμως αύταί εξηγήσεις εγείρουν άλλα σκοτεινά προβλήματα 
στα οποία ή^ψυχική έρευνα δέν μπορεί ακόμη ν’ άπαντήση.

- „ ^ εντύπωσις τού κινδύνου άπαξ φθάσασα στο ' Τ π ο σ υ ν ε ί δ  η - ο ν
του ζώου επενεργεί στόν εγκέφαλόν του, ώστε νά τό κάμη ν’ άρνηθή νά προχωρήση;

, , °ν?ρ'ϊ71,> αρα ϊ ε £a(Pv“°) νοσταλγία προς τό άγαπημένον πρόσωπον που
το επεριποιειτο ή ως υποβολή προσκλήσεως;...

Ψ ™  Ύνωσήέν τ° ( έπεισόδιον τοΰ Ψυχοφυσιολόγου Όχόροβιτς, οστις έσωσε 
1 α7τον τον τροπον την ζωγ)ν πελατιδός του ψυχασθενούς, ήτις επασχε άπό άκα- 
ιαμάχητους τάσεις προς αυτοκτονίαν.

Ημέραν τινά αφού ό ΐατρόε τήν έπεσκέφθη, κατέβη άπό τόν τρίτον όροφον, 
εΤ£  ή ασθενής, στην είσοδον οτε σηκώσας όρμεμφύτως τό βλέμμα, τήν
είόε ,εΧΠ avot^  το παραθυρον καί νά έτοιμάζεται νά κρημνισθή.
πού εΤ / -0τ®ησυνεκε7 'Ρ^ θ η 'κα!' Τήν νοερώς νά Λ  ακίνητος, στήν στάση
Γάθ, /θ '·' “ ζ·' V  π νσχ,°υσα ε^ε,'νε εκεϊ σάν κρεμασμένη άπό τό πα-ρασυρον, εως 0υ ετρεςαν οι οικείοι της καί τήν άπέσυραν.

Ομοια επιδρασις είναι σπανιωτάτη καί μόνον μεταξύ άτόμων ζωτιρώς συν
τονισμένων διά μακράς έξεως, όπως μεταξύ ιατρού καί άσθενοΰς.
ένάην·^Λαν°'ν ■> Χαί !ν™ΰθα, ϊ  άπηλπισμένη σκέψις τοΰ ετοιμοθάνατοι νά

ίΡγ ,σ^ν σ.ον εγκέφαλον του ζώου,υπό τύπον άνακλήσεως καί υποβολής επιστροφής.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ,



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Κ. Θ. Λ Ε Ο Ν Τ Α Ρ Ι Τ Η  

ΤΗΣ 20-12-1955

«Άποχωρών του Σώματος μετά 33 ετών συνεχή έν αύτώ υπηρεσίαν, αισθά
νομαι τήν άνάγκην ν’ άπευθύνω εις τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς, βαθμοφόρους, άστυ- 
φύλακας, καί τούς διοικητικούς υπαλλήλους του Σώματος, τήν παρούσαν.

Πλήρης συγκινήσεως καί ευγνωμοσύνης προς το εύγενές Σώμα τής ’Αστυ
νομίας τών ΙΙόλεων, είς τάς τάξεις τού οποίου άπο τής πρώτης στιγμής τής ίδρύ- 
σεώς του εΰρέθην, άναμιμνήσκομαι τών πολύτιμο»./ συνεργατών μετά τών οποίων 
έκινήσαμεν διά τό κοπιώδες έργου τής επιβολής τού Σώματος εις τήν κοινήν συν- 
είδησιν. Καί ενθυμούμαι τούς κόπους, τούς αγώνας καί τάς θυσίας, αί όποΐαι άπητή- 
θησαν διά νά έπιτευχθή τό λαμπρόν άποτέλεσμα τής όμοθύμου άναγνωρίσεως 
τής νέας άστυνομεύσεως. Έζήσαμεν ήμέρας ηθικής ίκανοποιήσεως αλλά καί ημέ
ρας βαθυτάτης άγωνίας, ήνωμένοι όμιος ψυχικώς καί μέ μοναδικόν σκοπόν τήν 
άμοιβαίαν ηθικήν συμπαράστασιν, κατωρθώσαμεν νά παρακάμψωμεν τάς δύσκο
λους στιγμάς, αί όποΐαι έκάστοτε ένεφανίζοντο.

Καί ό νέος θεσμός άνδρούμενος καί καθ’ έκάστην ρω'μαλεούτερος καθιστά
μενος, κατέκτησε τήν ψυχήν τών πολιτών καί έ'τυχε τής γενικής άναγνωρίσεως.

Καί δικαίως ή άναγνώρισις υπήρξε πανηγυρική, διότι διά πρώτην φοράν 
έφηρμόζετο εις τήν Ελλάδα σύστημα άστυνομεύσειυς έπιστημονικόν καί διά 
πρώτην φοράν ένεφανίζετο τό οργάνου τής τάξεως συμπαραστάτης καί βοηθός 
τού πολίτου οίασδήποτε προελεύσεως. Έδημούργησαν τότε οί συνάδελφοι τάς 
συνθήκας αί όποΐαι σας επιτρέπουν νά εΐσθε υπερήφανοι, διότι αποτελείτε μέλη τού 

< γ\αμπρού τούτου Σώματος.
Άναμιμνήσκομαι ακόμη τών λαμπρών σελίδων, τάς οποίας έγραψε τό Σώμα 

μας κατά τήν εποχήν τής έπαράτου κατοχής. 'Τπακοΰσαν τότε εις τάς διαταγάς 
τού Βασιλέως του καί τής τότε Κυβερνήσεο^ς, παρέμεινε πλησίον τού Ελληνικού 
Λαού άκλόνητον είς τάς θέσεις του καί μέ τήν αβεβαιότητα τής καθημέραν επι
στροφής είς τάς οικίας των, οί αστυνομικοί υπάλληλοι παντός βαθμού, προσέφερον 
είς πάντας άδιακρίτως τούς "Ελληνας πολίτας άνεκτιμήτους υπηρεσίας, άδιαφο- 
ρούντες τούς κινδύνους και τας εκτελεσεις των κατακτητών.

Καί τό μετέπειτα έπάρατον Κίνημα εύρε τό Σώμα εις τάς επάλξεις τού 
καθήκοντος καί προσέφερε τότε έκατόμβας θυμάτων. Άνταπεκρίθη πάντοτε είς 
τάς προσδοκίας τού ’Έθνους, έξυπηρέτησε τά συμφέροντα τής Ελληνικής Πα
τρίδας καί έφάνη άξιον τής άπο στολής του.

Είμαι υπερήφανος διότι υπηρέτησα αύτό καί έδωσα δ,τι ήδυνάμην κατά τό 
καλλίτερου διάστημα τής ζωής μου.

"Ηδη άπέρχομαι λίαν εύγνώμων προς ύμας άπαντας, διότι μού έδώσατε 
κατά τό δεκατετράμηνον διάστημα τής ’Αρχηγίας μου τήν μεγάλην ίκανοποίησιν 
διά τής πειθαρχίας καί άπαοαμίλλου ψυχικής συνοχής καί ένούσεως όλο,ιν σας 
καί τήν ευκαιρίαν νά έλπίσω οτι θά άνατείλουν λαμπραί ήμέραι διά τό Σώμα 
έν τώ προσέχει μέλλοντι.

Έ χετε  ύπ’ δψει σας δτι τίποτε δεν θά έξυπηρετήση τον σκοπόν μας καί τό 
συμφέρον τού Σώματος καλλίτερου άπο τήν πειθαρχίαν καί τήν ψυχικήν σας. 
ένωσιν μετά τών προϊσταμένων καί συναδέλφων σας.

Εύχομαι διά τό Σώμα συνέχειαν τής λαμπράς παραδόσεώς του καί είς 
έκαστον δέ υμών προσο^πικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν καθώς καί υπηρε
σιακήν πρόοδον».
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Η Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η
ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
--------------------------------- 'Υπό κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ ΙΝ Ν Α ________________________

τ. ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων

0  αξιωματικός τής ’Αστυνομίας άσκών καθήκοντα έντός των κοινωνικών 
πλαισίων, πρεπει να είναι ικανός όπως παρακολουθή τάς κοινωνικάς έξελίξεις καί 
άντιμετωπίζη αύτάς δεόντως.

Δια να έχη όμως τήν ικανότητα αύτήν είναι*.άπαραίτητον δπως ή μόρφωσις 
τοϋ αξιωματικού τής ’Αστυνομίας έξικνεΐται καί πέραν των έπαγγελματικών ορίων, 
πέραν τής γνωσεως των Νόμων καί των Κανονισμών, οί όποιοι άποτελοϋν μόνον τό 
περιθώριον απλώς, έντός τών όποιων κινείται ό αστυνομικός.

Η μόρφωσις του άξιωματικοΰ τής ’Αστυνομίας πρέπει νά είναι όσον τό δυ
νατόν ευρεΐα και νά μή περιορίζεται έντός τών στενών ορίων τοϋ έπαγγέλματός του, 
όιότι τότε ούτος μεταβάλλεται εις γραφειοκράτην.

Η επαρκής μόρφο,ισις τοϋ άξιωματικοΰ προκαλεϊ τήν αύτοπεποίθησιν καί 
συντρεχούσης τής έπαγγελματικής καταρτίσεως άναπτύσσει πρωτοβουλίαν έν τή 
έκτελέσει τοϋ καθήκοντος καί ήτις πρωτοβουλία, δέον νά λεχθή, είναι άπαραίτητος 
δι όλους τούς βαθμούς τής αστυνομικής ιεραρχίας, γενναται δέ άπό τήν συναίσθησιν 
τών υποχρεώσεων τοϋ αστυνομικού καί τήν αύτοπεποίθήσίν του. Ή  μελέτη εύρύνει 
τον πνευματικόν ορίζοντα, έφ’ όσον βεβαίως ό άξιωματικός είναι ικανός εις τήν έκλο- 
Τόν εκείνου το όποιον θά συντελέση εις τήν πνευματικήν του μόρφωσιν έπωφελώς.
Αν μάλιστα ο αξιωματικός είναι βιβλιόφιλος, πλουτίζει τάς γνώσεις του. Τήν σπου- 

δαιοτητα τών γνωσεων ό Πλάτων ήθέλησε νά χαρακτηρίση μέ τό ρητόν τό όποιον εΐχεν 
αναγραψει επι τής πύλης τής ’Ακαδημίας του: «μηδείς αγεωμέτρητος εϊσίτω μου 
τήν στέγην» (διδομένης έδώ εις ίτην λέξιν «άγεωμέτρητος» τής σημασίας «ανίδεος»).

Καί αύτή ή άνάγνωσις τής έφημερίδος διά τον άξιωματικόν τής ’Αστυνομίας 
επωφελής είναι, οσάκις δεν γίνεται «διά νά περνάη ή ώρα», δεδομένου ότι διά τών 
εφημερίδων καθ’ έκάστην απεικονίζονται τά έσωτερικά ζητήματα ύπό τήν πολύμορ
φον εμφανισιν των, άλλά καί τά έξωτερικά ύπό τήν γενικήν μορφήν των.

Παν δ,τι δημοσιεύεται εις τον τύπον δύναται νά χρησιμεύση εις τον άστυνο- 
μικον και δη τον άξιωματικόν, δ όποιος άπό μίαν απλήν ειδησιν θά είναι δυνατόν νά 
κινηθή ύπηρεσιακώς καί έπωφελώς.

’Αξιωματικός όστις είναι άμέριμνος καί δέν φροντίζει νά φανή ωφέλιμος εις 
έαυτον και εις άλλον, πρέπει νά θεωρή εαυτόν μειωμένον.

Ο άξιωματικός τής ’Αστυνομίας δέον νά συναισθάνεται τό καθήκον του. Ό  
έκτελών τούτο υπό τάς ποικίλας του μορφάς έναντι τής πολιτείας, έναντι τοϋ Κοινού, 
ειναι^πλήρως εν τάξει καί ή τάξις θεμέλιοί πάντα θεσμόν καί άποτελεΐ τον παράγοντα 
τής επιτυχίας παντός άτόμου.

Ο αξιωματικός τής '’Αστυνομίας ώς καί πας άστυνομικός θά δύναται νά έπι- 
τυΧΊή τ°Ρ έπιδιωκομένου σκοπού του έν τή ’Αστυνομία, αν έκτελή τό καθήκον του 
καί άν έχη προ οφθαλμών κατά τάς ένεργείας του τήν τάξιν, ήτις συντελεί εις τήν 
οικονομίαν χρόνου καί κόπου. Ό  άξιωματικός δέον νά είναι έπαγγελματικώς ικα
νός, ίνα ηθικώς έπιβάλλεται καί προκαλή τήν έκτίμησιν τών υφισταμένων του καί 
τήν ήτρός αυτόν ύπακοήν. Ό  κεκτημένος ήθικά καί έπαγγελματίκά προσόντα, είναι 
εις θεσιν νά διοική έχων ύπ’ οψει τό άρχαΐον ρητόν «έκεΐνο μέν δήπου οίσθα ον. έν 
παντι πράγματι οί άνθρωποι τούτοις μάλιστα έθέλουσι πείθασθαι οός άν ήγώνται
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βελτίους είναι». Θά είναι ικανός ό αξιωματικός νά διοική διά τής άφοσιώσεώς του 
εις τό καθήκον, τής άξιοπρεπείας, τής έντιμότητός του, τής δικαιοσύνης, τής άνα- 
πτύξεως πρωτοβουλίας, τής έργατικότητός του καί νά έμπνεύση ουτω τά ηθικά καί 
επαγγελματικά εις τούς κατωτέρους του.

Μία των κυριωτέρων υποχρεώσεων παντός βαθμοφόρου καί ιδία τοϋ άξιω- 
ματικοΰ είναι νά ρυθμίζη κατά τον καλλίτερον τρόπον τάς σχέσεις του προς τούς 
κατωτέρους του. Αί μεταξύ τούτων σχέσεις πρέπει νά διέπωνται βεβαίως από τήν 
πειθαρχίαν, αλλά καί άπό πνεύμα συναδελφικόν. Είναι αναγκαία ή πειθαρχία, άλλ’ 
όχι τοιαύτη μέχρι έκμ.ηδενισμοΰ τής προσωπικότητος τοϋ ατόμου. (Εις τά « Αστυνο
μικά Χρονικά» Β' τόμος σελ. 1115 ήσχολήθημεν δι’ ολίγων περί τής πειθαρχίας).

Ό  έλεγχος έπί τοϋ κατωτέρου προϋποθέτει ένέργειαν εντός των Νόμο^ν καί 
Κανονισμών. Ό  έ'λεγχος στηρίζεται εις τήν έπί τοϋ κατο^τέρου διοικητικήν εξουσίαν 
τοϋ άνωτέρου, πηγάζουσαν άπό τήν ώργανωμένην ιεραρχίαν.

Ό  άξιωματικός τής ’Αστυνομίας ύποχρεοΰται νά ένδιαφέρεται διά τον κατώ
τερόν του, δεικνύων διά τής συμπεριφοράς του προς αύτόν ότι ή μέριμνα του στρέ
φεται διά νά προστατεύση τήν ήθικήν θέσιν τοϋ κατωτέρου.

Ίδιαίτεραι υποχρεώσεις τοϋ Άξιωματικοΰ έναντι τοϋ υποδεεστέρου του ύφί- 
στανται καί ταύτας. οφείλει νά έχη προ οφθαλμών πάντοτε, πολύ δέ περισσότερον 
κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του. Αΐ υποχρεώσεις αύταί άποκτοϋν ιδιαιτέραν 
σημασίαν διά τον άξιωματικόν υπηρεσίας, ώς ερχόμενον εις στενωτέραν επαφήν προς 
τούς κατωτέρους του έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας του.

Ό  άξιωματικός τής ’Αστυνομίας έχει τήν ύποχρέωσιν όπως πάσα ενέργεια 
του λόγω ή έργω έναντι των υφισταμένων του, μή είναι περιφρονητική ή υβριστική. 
νΩν ειλικρινής άπέναντί του καί δίκαιος έχει τήν ύποχρέωσιν νά τιμά, προσήκοντος 
τον κατώτερον, όστις άντιστοίχως οφείλει νά δεικνύη ύπακοήν προς τον άνώτερον 
του, ήτις ύπακοή δεν είναι καθήκον προς τό πρόσωπον άλλά προς τό αξίωμα.

'Η  διοικητική εξουσία τοϋ άνωτέρου άπαραίτητον είναι νά μή άσκήται προς 
ίκανοποίησιν έγωϊσμοΰ, διότι τότε μειοϋται ή ήθική έπίδρασις έπί τοϋ κατωτέρου 
ώς προς τήν ύπακοήν του.'Η ύπερβάλλουσα δέ αύστηρά χρήσις τής διοικητικής έξου- 
σίας δεν πρέπει νά φεωρήται ώς ή όρθωτέρα οδός προς τήν εύπείθειαν τών κατω- 
τέριυν καί άνελλιπή τών διαταγών έκτέλεσιν.

Δεν πρέπει νά παρουσιάζεται ό κατώτερος ότι συναισθάνεται τό καθήκον ύπό 
*ήν επήρειαν φόβου, διότι τότε ή έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος θά γίνεται προς αποφυ
γήν καί μόνον τής πειθαρχικής διώξεως.

' Η άσκησις τής διοικήσεως τοϋ άξιωματικοΰ τής ’Αστυνομίας δέον νά τείνη 
εις τό νά μή φθείρη τον ήθικόν χαρακτήρα τοϋ κατωτέρου, άλλά νά ένισχύη αυτόν.

'Ο άξιωματικός οφείλει νά διατηρή τήν άξιοπρέπειάν του εις υψηλόν επίπεδον 
καί τήν ήθικήν θέσιν του έναντι τών ύποδεεστέρων καί θά έπιτύχη επ ’ αύτών έάν συμ- 
περιφέρεται προς τον κατώτερόν του ούχί μέ εκδηλώσεις ιδιαιτέρας συμπάθειας, 
θειυρών ότι ουτο.> στηρίζει τήν διοικητικήν θέσιν του έν τοΐς κατωτέροις ή προσπα- 
θών διά τής έκδηλώσεως αύτής έμμέσο^ς καί ούχί εύθέως ύπηρεσιακώς νά σχηματίση 
άντιλήψεις περί τών ύπηρεσιακών ένεργειών τών ύφισταμένων του. Γοιαύτη συμπε
ριφορά τοϋ άξιωματικοΰ διαφθείρει τον χαρακτήρα τοϋ υφισταμένου. Ί ό αυτό απο
τέλεσμα επέρχεται όταν ή συμπεριφορά τοϋ άξιωματικοΰ προς τον κατώτερον είναι 
τοιαύτη ώστε νά ύποβοηθή τον τελευταϊον ν’ άποβή κόλαξ, έμφανιζόμενον μέ ταπει
νόν χαρακτήρα καί διά τό άτομικόν του συμφέρον καί δυνάμενον άκόμη νά θίξη την 
ύπόληψιν τοϋ άνωτέρου του.

'Ο ’Ισοκράτης έλεγε προς τον Δημόνικον «Μίσει τούς κολακεύοντας ώσπερ 
τούς έξαπατώντας, άμφότεροι γάρ πιστευθέντες τούς πιστεύοντας άδικοΰσι». Καί ό
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Αντισθένης λεγει «Αιρετωτερόν εις κόρακας έμπεσεϊν ή εις κόλακας, οί μέν γάρ 
αττοθανοντος το σώμα, οι δε ζώντος τήν ψυχήν λυμαίνονται».

Ο αξιωματικός πατρικούς οφείλει νά συμπεριφέρεται προς τον κατώτερον, μή λη
σμονούν οτι η αξιωσις, ην δι εαυτόν εχει, όπως ο ανώτερος του τον σέβεται, έξ ϊσου και. 
εις τον κατώτερον υπάρχει η αυτή αξιωσις. "Ας άκολουθή τό ρητόν «Μόνον ό γιγνώ- 
σκουν να εκτίμα τους άλλους απολαμβάνει τής των άλλων τιμής καί ύπολήψεως».

Αν ομοος με τοιαυτας, ο'ος αί άνωτέρω, υποχρεώσεις πρέπει ό άξιωματικός τής 
’Αστυνομίας νά αντιλαμβάνεται τήν αποστολήν του, ώς προς τήν Κοινωνίαν ούτος οφείλει, 
να αισθάνεται την αποστολήν του οτι αύτη εχει ακόμη σπουδαιοτέρας υποχρεώσεις.

'Η αποστολή τού άξιωματικοΰ τής ’Αστυνομίας δεν είναι εύκολος καί απλή. 
Είναι δύσκολος καί πολυσύνθετος.

Πλεΐσται οσαι υποχρεώσεις γεννώνται διά πάντα αστυνομικόν γενικώς, ιδία, 
όμως διά τον αξιωματικόν έναντι του Κοινού, έφ’ όσον τό έργον τής Αστυνομίας^ 
εις ήν ανήκει και ο αςιωματικος, εμφανίζεται υπό διαφόρους εκδηλώσεις καί* προς 
άς αντιστοιχως υφιστανται ανάλογοι τού αστυνομικού υποχρεώσεις.

Η Πολιτεία έχει τάξει την ’Αστυνομίαν νά μέριμνα διά τήν έξασφάλισιν τής 
Κοινωνικής τάξεως. διά τήν περιφρούρησιν των δικαιωμάτων τού ατόμου, άτινα ή 
πολιτική ελευθερία άνεγνώρισε. Ή  προστασία αυτή γέννα τ ό  α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν  
δ ι κ α ι  ω μ α τής  ̂ Πολιτείας, ασκουμενον διά τοΰ αστυνομικού ώς προβλέπεταε 

y^v Νομών και Κανονισμών, παρεκβασις των οποίων δημιουργεί τήν κατάχρησιν 
τής εξουσίας, ένσαρκούμενον δέ εις τήν πρόληψιν καί καταστολήν τού αδικήματος, 
ίνα οΰτω προστατευθή ή έ'ννομος τάξις.

Η άσκησις δε τού αστυνομικού δικαιώματος τής Πολιτείας διά τοΰ άστυνα- 
μικοΰ οργάνου, αποβαίνει επιτυχής βάσει τής ικανότητας τοΰ οργάνου αυτού καί δή 

J αρωματικού και όταν τούτο ποιείται χρήσιν απλώς τοΰ δικαιώματος. 'Η  καλή 
δέ χρήσις τού αστυνομικού δικαιώματος είναι εκείνη ητις θά καταστήση τον πολίτην 
πειθαρχικόν, ένώ ή κακή χρήσις δεν είναι άπίθανον νά προκαλέση τήν άνυπακοήν 
τού πολίτου.

, _ ^χει λεχθή ότι ό Ελλην πολίτη! δεν συμμορφοϋται όταν προς αυτόν φέρωνται
ευγενώς καθότι μόνον ή βία καί ή βαναυσότης επιβάλλουν τήν εφαρμογήν τοΰ Νόμου, 
ΰεβαιως τούτο δεν δύναται^νά ύποστηριχθή. 'Η  ευγενώς διατυπουμένη νόμιμος, εύ
λογος και δίκαια πρότασις εκ μέρους τού άστυνομικοΰ προς τον πολίτην, τυγχάνει τής 
προσηκουσης επιδοκιμασίας παρ’ αύτοΰ *αί συμμορφοϋται, άρκεΐ έν τή έκτελέσει 
της υπηρεσίας του ό άστυνομικός νά είναι άποφασιστικός, έφαρμόζων πιστώς τάς 
διαταγας και οδηγίας άς έλαβε.
, ,  , ^  Κοινωνία εξελίσσεται, δια τούτο αί υποχρεώσεις τού αστυνομικού καί κατ’
εςοχην τού άξιωματικοΰ είναι ποικίλαι καί ή προσπάθεια ήν θά καταβάλη διά τήν- 
αντιμετωπισίν των πρέπει νά είναι πλήρης καί νά συντελήται μέ πίστιν καί άγάπην 
προς το επάγγελμά, με εγκαρτέρησιν εις τήν κοπιώδη ασκησιν τοΰ καθήκοντος καί. 
προσφοράν πασης νομίμου καί εύλόγομ υπηρεσίας προς τόν πολίτην, ώστε ή δια- 
ριωσις του πολίτου, εφ όσον έξαρτάται από τόν άστυνομικόν νά είναι ήρεμος καί.

Στρόφων ό άστυνομικός τήν διάνοιάν του, κατά πάσαν υπηρεσιακήν ένέργειάν 
• ου προς την φωνήν της συνειδήσεώς του, ητις είναι ή πυξίς τής καθημερινής ήθικής 
διαβιωσεως του ατομου, θελει εκπληρώσει ώς έμπρέπει τόν προορισμόν του.
> , αςιωματικος βαθέως γνωρίζη τήν κοινωνικήν άποστολήν του, ητις είναι
ρυτατη, θα επιτυχή εις την αποστολήν του, ητις είναι νά συμβάλη εις τήν δημιουρ- 

-ή Τ ’Α ^  καλ^ τεραζ κ0ΐνωνιας> "Ρέπει νά τρέφη άγάπην καί έμπιστοσύνην ποόί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΟΙ ΝΤΒΤΕΚΤΙΒ (1)
ν  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1. —Βασικά προσόντα.
2. —Ή  μέθοδος τον Portrait Parle.
3. — Τύποι ντέτεκτιβ.
4. —7ο έγκληματολογικόν ΜουσεΙον τοϋ Hendon (Σκοπός καί περιεχόμενα).
5. —'Εγκληματολογικϊ] έρευνα (άνάκρισις).

** *
1 . Βασικά προσόντα .

Ελάχιστοι νομοταγείς πολίται 0ά αναγνωρίσουν ένα ντέτεκτιβ ανάμεσα στο 
πλήθος τής όδοΰ μιας πόλεως. Οί περισσότεροι έκ των παλαιοτέρων φαίνονται «κύριοι 
καθώς πρέπει», εύγενεϊς καί εύχάριστοι άνθρωποι, προσηρμοσμένοι εις τήν καθη
μερινή ζωή, των οποίων ή εργασία, ώς έκ τής έξωτερικής έμφανίσεώς των, θά πρέπει 
V  άπέχη πολύ άπό τήν άνιαράν συνεχή καταδίωξιν εγκληματιών.

Οΐ νεώτεροι όμως, πιθανώς νά καθιστούν πρόδηλον τήν ιδιότητά των διά τής 
στοματικής των διαπλάσεως—οϋτοι πρέπει νά έχουν άνάστημα ύψηλότερον τοϋ άπαι- 
τουμένου διά τον αστυνομικόν τάξεως—διά τής περιέργειας ή τής έτοιμότητος νά 
προσέχουν τά πάντα καί ν’ άκούουν τούς πάντας. Μερικοί έξ αυτών είναι τραχείς, 
άλλοι πνευματώδεις κίαί εύθυμοι, άλλοι «γλυκομίλητοι» καί συμπαθητικοί, μέχρι 
σημείου νά προκαλοΰν έντονον συμπάθειαν καί άλλοι είναι τόσον ήρεμοι καί πράοι, 
ώστε ή παρουσία τιυν μένει έντελώς άπαρατήρητος.

'Αλλά παρ’ όλας τάς άνωτέροι διαφοράς οί καλοί ντέτεκτιβ θά πρέπει νά έχουν 
τρία κοινά χαρακτηριστικά: Νά είναι περίεργοι εις υψηλόν βαθμόν, νά είναι άριστοι 
«ήθοποιοί» καί νά έχουν το σπάνιον χάρισμα τοϋ «τάκτ», τήν έκτην δηλαδή αίσθησιν 
πού τούς δίδει τήν ικανότητα ν’ αντιμετωπίσουν έκάστην ειδικήν περίπτωσιν κατά τον 
καλλίτερον τρόπον.

2 . Ή  μέθοδος τοΰ p o r t r a i t  p a r!6 .
Ή  ’Αστυνομία χρησιμοποιεί τήν μέθοδον, γνωστήν ύπό τον όρον P o rtra it 

Parle, (πορτέ παρλέ) (2) διά τήν περιγραφήν καταζητουμένων. Είναι ένας εξαιρε
τικός τρόπος, διά τοϋ οποίου δίδεται άμέσως μία περιεκτική καί ευκόλως κατανοητή 
—συγκρατουμένη έν νω—εΐκών οίουδήποτε ατόμου. Είναι κάπως παράξενον ή διά 
τής μεθόδου αύτής περιγραφή αστυνομικών, αλλά θά χρησιμοποιηθή ένταΰθα διά 
τέσσαρας άνωτέρους αξιωματικούς τοΰ κλάδου τών ντέκτεκτιβ τής Σκώτλαντ- Γυάρδ.

Ό  ντέτεκτιβ ’Αστυνόμος Α' (Σ.Μ. δηλ. τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας) A. X. 
είναι ηλικίας 45 έτών, ύψους 1,78 μ., αδύνατος, έχει κόμην φαιάν, οφθαλμούς κυα-

(1) DETECTIVE (Ντέτεκτιβ) σημαίνει «άστυνομικος άσφαλείας» ή δέ λέξις είναι 
παραγωγόν τοϋ ρήματος DETECT—άνιχνεύω. Εις τό παρόν κεφάλαιον θά χρησιμοποιηθή 
<1>ς είναι, δηλαδή «ντέτεκτιβ» άντΐ «άστυνομικος ασφαλείας».

(2) P ortrait parle—ή διά περιγραφών εΐκών.
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νους, μικρά ώτα μάλλον προς τά όπίσω καί αρμονικά γενικά χαρακτηριστικά. 'Η 
φωνή του είναι γλυκεία καί ή ομιλία του έχει ελαφρά ίχνη τής τοπικής προφοράς τής 
περιοχής, εις τήν οποίαν έχει ζήσει. ’Έχει μακρυά καί περιποιημένα δάκτυλα, τά 
οποία σπανιως μενουν αδρανή. Είναι απλούς καί ακριβής, χωρίς νά είναι φιλάρεσκος. 
Διαθετει άστειρευτον πηγην υπομονής και τον διακρίνει ίκανόνης νά έξετάζη ανή
λικα άτομα. "Οταν δεν έχη νά έκτελέση συγκεκριμένων αποστολήν φαίνεται ελαφρώς, 
άφγ,ρημένος, εις δέ τάς κοινωνικάς εκδηλώσεις του παρουσιάζεται ώς δημοδιδάσκαλος.

3. Τύποι ντέτεκτιβ.

Ο ντετεκτιβ Αστυνόμος Β', Β. Α. είναι ομοίως ηλικίας 45 έτών, ύψους. 
1./·> μ., έχει πλατείς ώμους, είναι παχύς μέ μάλλον βραχείς πόδας. Οί οφθαλμοί 
και η κόμη του είναι χρώματος μαυρου καί έχει δυσανάλογα γενικά χαρακτηριστικά. 
Είναι ένας ζωηρός και ενεργητικός τύπος μέ εκπληκτικήν ευκινησίαν «στά πόδια». 
Οταν ομιλή και ιδιαιτέρως όταν περιγράφη άτομα «ζωγραφίζει» εικόνας εις τον άέρα 

διά των χειρών του καί μιμείται μετ’ έμφάσεως τούς εγκληματίας ή μάρτυρας, περί 
των οποίων ομιλεΐ με ικανότητα ηθοποιού επί σκηνής. Εύχαριστεΐται νά αστεΐζεται 
και ν αντιμετωπίζη κυνικώς τά γεγονότα. Οι τρόποι του είναι μάλλον τραχείς παρά 
συμπαθητικοί αλλα, όπως οι άλλοι καλοί ντέτεκτιβ, εύκόλως προσαρμόζεται μέ τον 
κύκλον των ανθρώπων, εντός τού οποίου εύρισκεται. Ούτος δύναται νά παρομοιωθή 
προς ευκατάστατου χονδρέμπορον.

Ο ντετεκτιβ Αστυνόμος Β', Γ. Λ. είναι ηλικίας 50 έτών, ύψους 1.78 μ., 
Τ'α/.ήζ μαύρη κόμη και οφθαλμούς χρώματος πρασίνου. Εις τό πρόσωπον φέρει 
βαθειας ρυτίδας και τα ώτα του είναι αισθητως μεγάλα. "Εχει πάντοτε ένα σοβαρόν 
και πενθιμον ύφος, δεικνΰον οτι «παίρνει τη δουλειά του πολύ σοβαρά», άλλά έχει 
ένα «άέρα» πού φανερώνει τήν ευφυΐαν του. Ό μιλεΐ μέ χαμηλή καί μάλλον χονδρή 
φωνή που αγκαλιάζει και τερπει τον συνομιλητή του καί δημιουργεί ατμόσφαιρα 
συμπάθειας καί ̂ κατανοήσεως. Είναι αργός εις τάς κινήσεις του καί δίδει τήν έντύ- 
πωσιν ότι έχει υπεραρκετόν χρονον διά νά φέρη εις πέρας δ,τι τού άναθέσουν. Είναι 
πληρέστατα^ μορφωμένος και ομιλεΐ διαφόρους ξένας γλώσσας. Είναι αύθεντία επί 
ωρισμενων ιστορικών θεμάτων. "Εχει ταξιδεύσει καί μελετήσει πάρα πολύ. Ό  τύπος 
του είναι αδύνατον να προσαρμοσθή εις ένα άλλο επάγγελμα ή εις το έμπόριον, παρ’ 
όλον ότι πολλοί θα τον ενομιζαν ως δικηγόρον ή διευθυντήν έταιρίας. 'Ένα άπό τά 
.ιμαλφή του είναι ένας στυλογραφος, επι .τού οποίου υπάρχουν είκοσι γραμμαί, έκά- 
σ.η των οποίων αντιστοιχεί και προς ενα δολοφόνον ό όποιος έστάλη εις τό δικαστη
ρίου καί κατεδικάσθη εις θάνατον.

Ό  ντέτεκτιβ ’Αστυνόμος Β', Δ. Μ. είναι ήλικίας 48 έτών, ύψους 1.75 μ.„ 
κανονικής διαπλασεως, μάλλον παχύς, έχει μαύρην κόμην μέ μερικά γκρίζα «μπα
λώματα». Τα ματια του είναι πρασινα καί έχουν ρυτίδας εις τά άκρα αύτών, τό δέ 
δερμα  ̂του̂  είναι απαλόν καί «φρέσκον». Αί κινήσεις του είναι χαριτωμέναι καί άκρι- 
ι^εΐς. Η ^εξωτερική του εμφάνισις άψογος, το δέ γραφείου του ύποδειγματικώς κα
θαρόν και «νοικοκυρεμμένο». Όμιλεΐ γρήγορα μέ φωνήν λεπτήν καί άρέσκεται εις 
τας πνευματώδεις εκφράσεις. Ή  έπάρκεια εις τά καθήκοντά του είναι εις υψηλόν 
επίπεδον καί άνταποκρίνεται θαυμασίως εις τήν σοβαράν υπηρεσίαν, εις ήν ύπη- 
Ρ/γΌ  προσέτι δε η τοιαυτη ίκανότης του προβάλλεται ήρέμως καί δχι έντυπωσιακώς.
. ^ισθανεται ιδιαιτέραν ευχαριστησιν εκ των δύσκολων υποθέσεων καί είναι δσον ποτέ 
-υ .υχης, όταν «ςεμπερδευη» τους πολύπλοκους ιστούς, τούς οποίους μερικοί έγκλη- 
ματίαι πλέκουν διά νά καλύψουν τά έγκλήματά του. "Εχει έξαιρετικήν μνήμην καί 
ωνικδς ειπεΐν, η εξωτερική του εμφάνισις δίδει τήν έντύπωσιν, οτι πρόκειται”περί 
επιτυχοντος έπιχειρηματίου.
, 7 ήεσσαρες αυτοί άστυνομικοί έχουν υπηρεσίαν πλέον τών είκοσι έτών, τήν
οποίαν ηναλωσαν εις την διερεύνησιν έγκλημάτων καί άντιμετώπισιν εγκληματιών.
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Καί οί τέσσαρες είχον περίπου τάς αύτάς βάσεις, ετυχον τής αύτής βασικής έκπαι- 
δεύσεως καί ήσχολήθησαν έπιτυχώς μέ τήν αντιμετώπισήν υποθέσεων, διά τάς όποιας 
ό είς έξ αύτών θεωρείται σήμερον «γενικώς παραδεδεγμένη αύθεντία». ΓΙαρ’ δλα 
όμως αύτά, οί ανωτέρω δεν έχουν ούδεμίαν ομοιότητα μεταξύ των καί τό κυριώ- 
τερον, δεν είναι εύχερές είς τον κοινόν πολίτην νά διαπίστωση τήν ιδιότητά των, 
τουλάχιστον όταν τούς άντικρύση. Τά τρία χαρακτηριστικά τά όποια θά πρέπει νά 
είναι κοινά είς τούς ντέτεκτιβ—ή περιέργεια, ή ήθοποιΐα καί τό τάκτ—υπάρχουν 
βεβαίως αλλά δέν είναι έμφανή, προσόν χαρακτηριστικούς βασικής σημασίας, τό 
όποιον ό καλός ντέτεκτιβ πρέπει νά έχη.

4 . Τό εγκληματολογικόν Μουσεΐον τοϋ H e n d o n  (Σκοπός καί περι
εχόμενα).

Είς τήν αρχήν τής βασικής έκπαιδεύσεως ό νεαρός ντέτεκτιβ γνωρίζει τό έγκλη- 
ματολογικόν Μουσεΐον τής Σχολής Ντέτεκτιβ, είς Hendon. Είς αύτό υπάρχουν 
εκθέματα είδικώς έπιλεγέντα, διά των οποίων δίδεται είς αύτούς μία ιδέα περί τώιν 
θεμάτων, τά όποια θά τούς άπασχολήσουν κατά τήν μετέπειτα σταδιοδρομίαν των. 
Τά περισσότερα των. έκθεμάτων αύτών είναι απαίσια, μερικά δέ έξ αύτών είς τοιοϋ- 
τον βαθμόν, ώστε διά νά τ ’ άντικρύση κανείς -άπαιτεΐται μεγάλη ψυχική αντοχή. 
Καί τούτο διότι τό έγκλημα γενικώς είναι άπαίσιον καί ειδεχθές καί είναι άδύνατον 
νά κατανοηθή ύπό τών έκπαιδευομένων ώς ντέτεκτιβ διά θεωρητικών περιγραφών 
καί μόνον. 'Η  αποκλειστική άκαδημαϊκή έκπαίδευσις τών ντέτεκτιβ, παρομοιάζεται 
μέ πολυθρόνα πολυτελείας είς πρόχειρον γραφεΐον λοχαγού, έν ώρα πολέμου, είς τήν 
προότην γραμμήν. Σκοπός οθεν τού Μουσείου είναι νά δώση είς τούς έκπαιδευομέ- 
νους μίαν εικόνα τής καταστάσεως, επί τής οποίας ούτοι θά κληθούν νά δράσουν άφ’ 
ένός καί άφ’ έτέρου ν’ άποδιώξη έξ αύτών τάς «ρωμ.αντικάς ιδέας» τάς οποίας δυ
νατόν νά έχουν.

Τά έκθέματα έχουν τοποθετηθή κατά κατηγορίας, άναλόγως τών έγκλημάτων 
τά όποια παρουσιάζουν. Διαρρήξεις καταστημάτων καί οικιών άναπαρίστανται διά 
σειράς διαρρηκτικών έργαλείων. Είς τήν αυτήν γο^νίαν τού Μουσείου έχουν τοπο
θετηθή τ ’ άπαραίτητα έργαλεΐα διά τήν διάρρηξιν χρηματοκιβωτίου καί φωτογρα
φία'. τών χρηματοκιβωτίων, τά όποια διερρήχθησαν δι’ αύτών. Υ πάρχει έπί πλέον 
καί μία κλίμαξ έκ σχοινιού, μήκους τεσσάρων μέτρο»;, ή όποια άναδιπλουμένη δύ- 
ναται νά κρυβή είς συνήθη χαρτοφύλακα. Είς άλλο τμήμα τού Μουσείου άναπαρί- 
στανται τά έγκλήματα κατά τής ζοκής. Είς αύτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
ένας δίσκος μέ πρωτόγονα καί άκάθαρτα χειρουργικά έργαλεΐα, τά όποια έχρησιμο- 
ποιήθησαν διά παρανόμους έκτρώσεις, συνεπεία τών όποιων τά θύματα ευρον τον 
θάνατον, ώς καί έμβρυα τά όποια έξήχθησαν δι’ αύτών. Πλησίον αύτών καί είς φο- 
ριαμόν προστατευόμενον δι’ ύαλίνου καλύμματος, υπάρχουν διαφόρων ειδών δηλη
τήρια μετ’ έπεξηγήσεο;ς τών άποτελεσμάτων καί τών περιπτοόσεων είς τάς όποιας 
έχουν χρησιμοποιηθή. Είς άλλο τμήμα τού Μουσείου έκτίθενται διάφορα όργανα κιβδη
λείας καί φωτογραφίαι τού τόπου ένθα εύρέθησαν. Μία συλλογή όπλων διαφόρων 
ειδών, ένα μικροσκοπικόν αύτόματο πιστόλι, τό όποιον δύναται νά κρυβή έντός πα
λάμης, ένα κυνηγετικόν όπλον μετά τρίτης κάννης (πυροβόλου) μεταξύ τών δψο, ένα 
πυροβόλον όπλον έντός βακτηρίας, έπικίνδυνα ξυράφια κρυμμένα είς τεμάχια ξύλου, 
εΐδη πυρίτιδος καί μία χειροποίητος βόμβα νιτρογλυκερίνης, μία ωρολογιακή βόμβα 
προσηρμοσμένη είς ένα κοινό ξυπνητήρι. Θά δήτε έπίσης έκεΐ καί διάφορα άποτυπω- 
ματα ί/νόίν έκ τού τόπου έγκλημάτων, ληφθέντα ύπό τώιν ντέτεκτιβ, ένα γύψινο 
άποτύπωμα πέλματος έπί επιφάνειας άμμου, άποτυπώματα έλαστικών, τροχών αύτο- 
κινήτων, χρησιμοποιηθέντων δι’ έγκληματικούς σκοπούς καί άποτυπώματα ονύχων 
θύματος έπί τοϋ δράστου. Χαρακτηριστικόν είς τό τμήμα αύτό τοϋ Μουσείου, είναι 
τό πρόπλασμα στήθους γυναικός φέρον άποτυπώματα όδόντων, τά όποια ήσαν ο
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μοναδικός συνδετικός κρίκος συλλεγέντων στοιχείων, έφ’ ών έστηρίχθη κατηγορία 
επί φόνω έναντίον του ατόμου πού τά έπροξένησε.

’Εντός πλαισίων, πλαστογραφηθέντα έντυπα στολίζουν τούς τοίχους του Μου
σείου. Τό ψυγεΐον αυτοκινήτου επί του όποιου άνευρέθησαν μικρές σταγόνες αίματος 
καί ίνες ανθρωπίνου δέρματος, διηγείται ύπόθεσιν δολοφονίας Si’ αύτοκινήτου. Μια 
άπλή, άλλ’ έξυπνα κατασκευασμένη συσκευή, άποτελουμένη έξ ένός κηρίου, ενός 
κενού κυτίου (κονσέρβας) καί ένός μακροΰ σχοινιού, έπεξηγει την έφαρμοσθεισαν 
μέθοδον εις ένα εμπρησμόν. Τέλος υπάρχουν διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία 
συνελέγησαν ύπό τής ’Αστυνομίας κατά «έπιδρομάς» εις διαφόρους οικίας, ένθα διε- 
πράττοντο εγκλήματα κατά των ήθών—μαστίγια, μία σιδηρά άτεχνη προτομή νεά- 
νιδος, μία σειρά άσυνήθων κοσμημάτων καί άλλ* άντικείμενα, τά όποια διεστραμ
μένοι σεξουαλικώς τύποι φέρουν, ώς επίσης καί ένα τεχνητόν άνδρικόν οργανον.

Τό Μουσεΐον άποδεικνύει σαφέστερον παντός άλλου, ότι ή διαφορά μεταςυ 
των εγκλημάτων εις τήν φαντασίαν καί των έγκλημάτων εις την πραγματικότητα 
είναι ελάχιστη. Τά 90ο/ο  των εγκληματιών μέ τούς όποιους άσχολεΐται ό ντέτε- 
κτιβ, άνδρες καί γυναίκες, διαβιοϋντες εις άτμόσφαιραν έγκλήματος και φόβου, 
φοβούνται τήν ’Αστυνομίαν καί το κάθε τί καί γενικώς φοβούνται τήν κοινωνίαν ολό
κληρον. Μεταξύ των κλεπτών, ή άντίληψις τής τιμής είναι εις χαμηλόν έπίπεδον 
ή ελλείπει. "Εκαστος έξ αύτών δύναται ευκόλως νά προδώση καί νά καταστρέψη 
τούς «συναδέλφους» του, μέ τήν ιδίαν εύκολίαν μέ τήν όποιαν ληστεύει τήν κοινω
νίαν. Το μεγαλύτερον ποσοστόν τών έγκληματιών τής Χώρας αυτής (Μ. Βρεττανίας) 
άποτελείται άπό μικροκλέπτας, πόρνας, «πορτοφολάδες», μαστρωπούς, απατεώνας. 
Σχεδόν όλοι αύτοί διαβιούν εις ρυπαρόν περιβάλον.

5. Έγκληματολογική ερευνά (άνάκρισις).
Ό  άστυνομικός ’Ασφαλείας έν τή έκτελέσει τής άποστολής του δέν έπηρεά- 

ζεται έκ τής ποιότητος τών άνθρώπων πού έχει ν’ άντιμετωπίση, όπως ακριβώς 
καί ό ιατρός έκ τής φύσεως τής ασθένειας τών ασθενών του. 'Η  πείρα τον σκληρα
γωγεί καί τον καθιστά ικανόν ν’ αντιμετώπιση άτάραχος τάς «διεστραμμένας» 
αύτάς άνθρο^πίνας υπάρξεις καί τον ύποβοηθεΐ εις τό νά μείωση εις τό έλάχιστον, 
έάν οχι ν’ άποκλείση τάς συναισθηματικάς άντιδράσεις, αί όποίαι τυχόν ήθελον προ- 
κληθή έκ τής τοιαύτης φύσεως τής εργασίας του. Ή  άντιμετώπισις τών έγκληματιών 
δέν είναι καί τόσον εύκολος, λόγω τής δυσκολίας άπολύτου προσαρμογής προς τήν 
ΐδικήν τους ψυχολογίαν. Ή  διεξαγωγή άνακρίσεως (3) έπί έγκλημάτων, μετά τήν 
κατάργησιν τών μεθόδων βίας, είναι μία μάχη πνεύματος άνακριτού καί έγκληματίου.

Κάθε άνάκρισις διακρίνεται σε τρία μέρη: Παρατήρησιν, έξέτασιν καί πληρο
φορίας. ’Αλλά είναι βασική προϋπόθεσις, όπως ή άντιμετώπισις οίασδήποτε ύποθέ- 
σεως γίνεται μετ’ άπαθείας καί κάθε συμπέρασμα νά έχη τήν άβίαστον αιτιολογίαν 
του. "Ενας άστυνομικός ό όποιος άρχίζει τήν έρευναν χρησιμοποιούν βίαν ή προκα- 
τάληψιν δέν είναι καλός άστυνομικός. Βεβαίως δέν είναι καί τόσον εΰκολον δι’ αύτόν, 
όπως διά τον έρευνώντα χημικόν, τον ιστορικόν ή τον δημοσιογράφον ν’ άπαλλαγή 
τών προσωπικών του προκαταλήψεο^ν ή πεποιθήσεων έπί διδομένης προς έρευναν 
υποθέσεως. IΙλήν όμως, άπαξ καί έπέτρεψε εις τον έαυτό του νά ύποστή τήν έπί- 
δρασιν οίουδήποτε βεβιασμένου συμπεράσματος κατά τήν ερευνάν του, όσονδήποτε 
δυνατός χαρακτήρ καί άν είναι, κάθε μετέπειτα σκέψις καί πράξις θά φέρη τήν σφρα
γίδα αύτής τής προκαταλήψεως ή τού άκαίρου καί μή δικαιολογουμένου συμπερά
σματος του. Είναι βασικής σημασίας ή ίκανότης τού άστυνομικού νά προσαρμόζη 
τήν «θεωρίαν» εις τήν συγκεκριμένην πραγματικήν κατάστασιν μίας υποθέσεως,

(3) Γ1’πό τον όρον άνάκρισις (investigation—έρευνα) νοείται τό σύνολον της προσπά
θειας ώά τήν συλλογήν στοιχείων δι’ ένα έγκλημα. 'Όθεν οί δροι άνακριτής, έρευνών, έρωτών 
είναι ένταϋθα τουτόσημοι.
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___________________ Τοϋ κ. ΣΠΥΡΟΥ Π Η Λ Ο Υ ----------------------------------
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Είναι Δεκέμβριος.. . '0  χειμώνας βασιλεύει ολόγυρα...
'Η  καταιγίδα μαίνεται απειλητική...ό άνεμος μουγγρίζει μανιασμένος...ενώ 

μιας ’Εκκλησίας τό μεγάλο ρολόϊ σημειώνει άργά-άργά τις ώρες...
Αύτές τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες είναι συνήθεια νά μαζεύωνται οί άνθρω

ποι νωρίς στά σπίτια τους, νά σχηματίζουν ένα κύκλο γύρω άπό τό άναμμένο μαγ
κάλι ή κοντά στο τζάκι καί μέ τη μουσική υπόκρουση τής βροχής ή τοϋ βορρηά ν’ 
άκοΰνε τούς γερόντους νά φλυαρούνε γιά τά παληά, καλά κι’ εύτυχισμένα χρόνια.

’Ίσως κ ι’ έσεΐς αυτή τή νυχτερινή, χειμωνιάτικη ώρα νάχετε κυκλώσει μιάν 
αναμμένη θερμάστρα καί νάχετε παραδοθή σέ μιά ζεστή, εύχάριστη κουβέντα, ένώ 
τά ξύλα τρίζοντας μουρμουρίζουν τό αιώνιο μοιρολόγι τους.

Συγχωρέστε μου, καλοί μου φίλοι, αύτήν τήν άπρόσκλητη επίσκεψή μου, μά 
πέστε δτι είμαι κ ι’ έγώ άνάμεσά σας καί άφοϋ μιλήσατε δλοι, ήρθε καί ή δική 
μου σειρά νά πώ κάτι, έτσι γιά νά περάση η ώρα.

Δέν θά σας κουράσω πολύ. Μιάν άπλή καί έντελώς άληθινή ιστορία θά σας 
διηγηθώ, πού είναι επίκαιρη, γιατί συνέβη αύτόν άκριβώς τον καιρό, λίγα χρόνια 
πρίν. Μοΰ τή διηγήθηκε ό δάσκαλος ενός Μακεδονικού χωριοΰ. Καί σάς τήν μετα
φέρω δπως άκριβώς τήν ακόυσα, μέ τήν θερμή παράκληση νά μέ προσέξετε λιγάκι 
μέ καλή πίστη καί κατανόηση...

’Ελάτε λοιπόν άκόμη πιο κοντά στο τζάκι...ρίξτε ένα κούτσουρο ακόμα στή 
φωτιά...καί άφήστε τήν φαντασία σας νά πετάξη λίγα χρόνια πίσω...τότε...τον καιρό 
εκείνο, πούναι γραμμένος στήν ιστορία μας μέ αίμα καί συμφορά...Δεκέμβρης ήταν 
καί τότε...ένας φριχτός Δεκέμβρης, πού κάποιοι καταραμένοι καλλιτέχνες τον στό
λισαν μέ πυραμίδες άπό πτώματα, ακέφαλα, διαμελισμένα, βανανισμένα άπάνθρωπα...

Μεταφερθήτε τώρα νοερά σέ κάποιο γραφικό χωριουδάκι τής Μακεδονίας 
μας, δλο πεΰκα, θυμάρι, γαλήνη, ομορφιά...

’Ακουστέ τήν καμπάνα τής κατάλευκης Έκκλησιάς νά σημαίνη χαρμόσυνα... 
Δήτε τά παλληκάρια ν’ άλαφρόσέρνουν τά βήματά τους κάτω άπό τά μπαλκόνια τής 
καλής τους...Μυρίστε θυμάρι, γεμήστε γαλήνη πλημμυρίστε συγκίνηση... Είναι 
Κυριακή...Καί κοντά στή βρύση έχουν μαζευτή οί αθώοι κι’ ευγενικοί χωριάτες, 
χαρούμενοι, αφρόντιστοι, καλόκαρδοι...

Αυτό είναι ένα Ελληνικό χωριό...ένα χωριό μέ κάμπους, μέ γάργαρα νερά, 
μέ λουλούδια λογιών-λογιών, μέ χωράφια ποτισμένα μέ ιδρώτα καί μέ αίμα...

’Έ ξω  άπό τό χωριό, στο φιδωτό μονοπάτι, πού οδηγεί στ’ άντικρυνό βουνό, 
βρίσκεται ένας τάφος...ένας φτωχός λουλουδιασμένος τάφος...Καί πάνω^στόν ξύ
λινο σταυρό του ό ξένος διαβάζει μιά καλογραμμένη έπιγραφή : «Δέσπω ή Άρχόν 
τισσα τοϋ χωριοΰ—πέθανε άπό τήν πίκρα πού τήν πότισε τό μονάκριβο παλληκάρι 
της, ό Γιάννης, πού άκολούθησε τούς προδότες στά βουνά. ’Ά μποτε γυρίση πίσω, 
χίλιοι βρυκόλακοι νά σηκωθοΰν και να τόνε πνίξουν...».

παρά νά. θέλη νά προσαρμόζη τήν πραγματικήν κατάστασιν αύτής προς τήν θεωρίαν 
καί γενικώτερον προς τήν υποκειμενικήν του τοποθετησιν εν σχεσει με μιαν συγκε- 
κριμένην ύπόθεσιν. Ό  ερευνών άστυνομικός πρέπει νά διακρίνεται διά τήν εύρύτητα 
άντιλήψεώς του, διά τήν ικανότητα νά λαμβάνη ύπ’ δψιν του^κάθε στοιχεΐον, μέχρις 
δτου συγκεντρώση τ ’ απαραίτητα, δια να δικαιολογηση επαρκώς και αναμφισβητητως 
τό λογικόν του συμπέρασμα. (Συνεχίζεται)
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Ας ξαναγυρισουμε τώρα πίσω στο χωριό...κι’ άς χαροΰμε αύτήν την ξένοια
στη δροσιά του...Στην άλλη άκρη του βρίσκεται τό ’Εκκλησάκι του...μέ ταπεινές 
εικόνες, κατιυ απο μικρουτσικα καντήλια, μέ ενα ξύλινο άνοιλόγιο στα δεξιά του, 
με λίγες καρέκλες πιο πίσω...Γαλήνη...Σιωπή...

«Σκορπάει γλυκειά μοσκοβολιά δάφνη στον τοίχο φυτρωμένη 
θυμίαμα πού καίει ή πίστις...
Και μια χεληδονοφωληα ψηλά, στον Νάρθηκα κτισμένη 
ψελνει το «Δόξα έν 'Τψίστοις...».

, Ν λειτουργία εχει τελειώσει πριν κάμποση ώρα καί όπαππα—Θύμιος, ενα 
αθώο γεροντάκι πού έκανε ^σκοπό στη ζωή του την πίστη στον Θεό καί την άγάπη 
στους συνανθρώπους του, ολομόναχος στο τετρ-ήγωνο προαύλιο του Ναού, έτοιμά- 
'Τ ία” φυγρ,...όταν...όταν τα σκυλλια τού απέναντι άρχοντικοΰ, σπάζοντας τις άλυσ-
σίδί,ς τους, ξεχύθηκαν στους δρομους ούρλιάζοντας.,.'Ο άγαθός Σαμαρείτης ένοιωσε 
μια τρομερή ανησυχία...Στον νού του ήρθε κάποιος θρύλος τού χωριού, ό θοΰλος τού 
τάφου της Δέσπως...

Μ3 / αΧΚ ε9τασεν ο βρυκολακας, σερνάμενος στο χώμα, νά ρουφήξη τό αίμα 
του προδοτη;

Αξαφνα άκουσε πίσω του νά τρίζουν τά κλαριά, βαρείες πατημασιές άφου- 
γκραστηκε^ και πριν προλάβη νά γυρίση ξοπίσω του, άκουσε από κοντά μιά άγρια 
σαρκαστική, απαίσια φωνή νά τόνε προστάζη: «Ακίνητος, παληόγερε στη θέση 
σου. Κάνε την τελευταία προσευχή σου...».

ό  s·0  παππα—1Θύμιος δεν φοβότανε. Τό πνεύμα τό "Αγιο τον ενδυνάμωνε στή 
κάθε δύσκολη στιγμή του.,.μά ανατρίχιασε σύγκορμα, άκούγοντας έτούτη, τή γνώ
ριμη φωνή. *

, . , ΑΤστερα, άργά-άργά, γύρισε κατά πίσω του. Καί είδε ολόγυρα κάννες οπλών 
να λάμπουν στον ήλιο, φυσεκλίκια κρεμασμένα στις ζώνες, πρόσωπα βρώμικα, αξύ
ριστα, αγριεμένα νά τόνε κυττάζουνε δίχως οίκτο...Καί στή μέση, όρθιο, μέ τό όπλο 
καταπανω του, είδε τον Γιάννη, τον προδότη τής Νεκρής...

« Ο βρουκόλακας»! είπε φωναχτά καί τρομαγμένα τό φτωχό γεροντάκι, 
κάνοντας το σημείο τού Σταυρού, ένώ ό Γιάννης ήρθε πολύ κοντά του καί τού κατά- 
φερε ενα δυνατό κι απάνθρωπο κτύπημα μέ τον υποκόπανο τού όπλου του, πού γέ
μισε αιμα στο πρόσωπό του παππα...
, « 'Ασε, παληόγερε, τούς αφορεσμούς καί τις κατεργαριές καί τοιμάσου νά
α.ιο α να λ ω θ ή κ α νε  τα καρβέλια σου. Είσαι γραμμένος σ’ αύτούνο τον κατάλογο 
που κρατώ. Κι ήρθα να σε πάρω μαζί μου».

σ α π ίζο ν τα ς  τό αίμα μέ τό ράσο του, τόν κύτταξε 6λο καλωσύνη.
> ν “ ΑληΘ^ α λ^·· Γ '·σ̂  Σα'δί μου’ μένα ήρθες; Κι’ έκανες τόσο δρόμο νά 

^  ΤΡρευης, Να το πιστέψω άρα γε; Μά.,.άλήθεια θάναι.,.Έγώ σέ βάφτισα...’Από 
το χέρι σου πρεπει να σκοτωθώ...»

Δ ^ τ ά - Γ ^  Ύ'έρ° ~τίς ,μΚλαΤαν^  καί τίς μ°υΡμοϋρες. Δέν έφτασα γιά συζήτηση. 
παοανάΚΧαγ α ^  σου' Καί θά τό κάνω. "Ασετα λοιπόν τά
θάΡ ^  : Χαμεν0ς κ°π °ς· Και να Τονατίσης άκόμα μπροστά στά πόδια μου δέν αα με κάνης να ματαλλαξι» γνώμη»...
Μ , «Να γονατίσω, Γιάννη μου, είπες; νά γονατίσω μπροστά σέ άνθρωπο· ποτέ
A T J : ° T QZ * * > .* * * 7 *  Ή λθες γιά νά μέ σκοτώσης. Δέν ^ i !
Δεν φταις. Το λογικο σου εχει σαλέψει καί δέν ξέρεις τί κάνεις. Καλώς ήρθες λοι- 
πο παιδί μου, στο χωριό σου. Νά σέ φιλέψω κάτι πρώτα, κ ι’ υστεοα κάμε τό’ έργο
έ'καν-ί1 νΓ  ?ξερείΠ I T  °Ταν μ°Γ" ηάρΤΐς κε<Ράλι νά σωθής, νά καταλάβης τί 
ΦοΒαΐλαι ^ ' θρ“ 'ι°ς·;· Αέν φοβάμαι. Νά μέ κτυπήσης μέ θάοοο^ Δέν
ΙένΡθάτ0κανα ^  άμαρτί“ Ψ°β5μαι· Αέν θά σέ καταραστώ. Ποτέ0α ιοκανα. Μοναχα θα προσεύχουμε στό Θεό γιά σένα.,.Γιατί στά χέρια μου με-
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γάλωσες, Γιάννη παιδί μου. Έ γώ  σέ βάφτισα, στήν άγκαλιά μου έπαιζες σαν ή
σουνα παιδάκι...Καί στο χέρι αύτδ πού κρατάς τώρα τό ντουφέκι σου, κρατούσες 
κάποτε τον Τίμιο Σταυρό μου. Καί προσευχόσουνα μέ πίστη. Έ γώ  σ’ έμαθα νά προ
σεύχεσαι. Μά τί στά λέω όλα αύτά! !! Διαταγή έλαβες. Νά τήνε έκτελέσης. Γιάννη 
παιδί μου. Μονάχα μιά χάρη σου ζητώ. Νά πάμε μέσα. Μέσα στο Ναό. Στήν ίδια 
θέση πού σέ βάφτισα. ’Εκεί νά μέ σκοτώσης. Δέν θά σοΰ κρατήσω κακία. Θά σέ 
συγχωρέσω. Ούτε θά σέ άγριοκυττάξω. Θά σου χαμογελάσω. ΚΓ αύτό το χαμόγελο 
πάρτο μαζί σου, Γιάννη "ΐαιδί μου, όπου κ ι’ άν πας. Θάναι σάν φυλαχτό. Θά σέ φυ- 
λάη άπ’ τό βρουκόλακα τού θρύλου.’Ά ντε παιδί μου, πάμε. Μή σέ χασομεράω άλλο 
κι’ έχεις ’ίσως κ ι’ άλλες δουλειές. Μονάχα σέ παρακαλώ σάν μέ σκοτώσης θάψε με 
κοντά στήν μάννα σου, στήν άκρη τού χωριού σου...».

'Ένα έλαφρό άεράκι σηκώθηκε ύστερα κι’ έκανε τά άγριολούλουδα νά γέρνουν, 
σάν νάθελαν νά γονατίσουν...ένα πουλί ήρθε καί κάθισε στο καμπαναριό, δίχως νά 
κελαηδάη...Μονάχα έβλεπε...Γίνηκε στή συνέχεια βαρειά σιωπή...Καί τή διέκοπτε 
μονάχα τό κράξιμο ενός μαύρου πουλιού, πέρα μακρυά στον ορίζοντα...

’Εκείνο πού έγινε κατόπιν δέν τό περίμενε κανείς. 'Ο Γιάννης 6 προδότης, 
άνέβηκε κατόπιν στο χαμηλό πεζούλι τού Ναού καί φώναξε στούς άλλους συντρό
φους του : «Χαθήτε από μπροστά μου, παληόσκυλλα. Μέ κάνατε διάολο σωστό. 
Μά ήρθε ή,ώρα νά μιλήση ή καρδιά μου. Έ γώ  έδώ γεννήθηκα, έδώ μεγάλο^σα, έδώ 
έγίνηκα άνδρας, κ ι’ έδώ θά μείνω. Ά ντήτε πέστε στούς καπεταναίους σας ότι ό 
Γιάννης γίνηκε καλά, ξαναβρήκε τά λογικά του καί θά πάρη τό ντουφέκι του νά τούς 
κυνηγήση, γιατί ό Γιάννης πιστεύει τώρα καί θέλει νά ζητήση συγχώρεση άπ’ τό 
Θεό του. Παππά μέ συγχωρεϊς;...»

Τά λόγια του όμως διέκοψε μιά ριπή πολυβόλου καί ό Γιάννης σωριάστηκε 
νεκρός, στά πόδια τοϋ παππά, πού έπεσε κι’ αύτός άψυχοτ έπάνο.) του, σ’ ένα σύμ
πλεγμα πού δέν μπορώ νά σάς τό περιγράψω...

"Υστερα από τρεις μέρες κοντά στον τάφο τής γρηάς, στήν άκρη τού χωριού, 
ανοίχτηκαν κοντά-κοντά δυο λάκκοι...ΚΓ έπάνι» στον ξύλινο σταυρό ό ξένος θά δια- 
βάση : «'Ο Γιάννης γύρισε. Καί πέθανε σάν 'Έλληνας μαζί μέ τόν παππά έτοΰτον 
τού χωριού. Ή  μάννα του πρέπει νά τόνε συγχωρέση. ’Ά μποτε νά μείνη ή ιστορία, 
ετούτη, τρανό παράδειγμα γιά όλους...».

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
Δυο Τσεχοσλοβάκοι, ό Γιάν καί ό Κάρελ, κουβεντιάζουν.
Γ ιάν: «Δέν νομίζεις ότι θά ήταν εύχάριστο νά μπορούσε κανείς νά ταξι- 

δέψη στο έξωτερικό;»
Κάρελ: «Δέν φαντάζομαι νάταν εύχάριστο γιατί θάπρεπε κανείς νά 

διάσχιση όλα αύτά τά ήλεκτροφόρα σύρματα πού μάς χωρίζουν άπό τόν άλλο 
κόσμο. 'Ομολογώ πιυς δέν μέ ενθουσιάζει καθόλου ή προοπτική αύτή».

Γιάν: «’Ά ν όμως δέν υπήρχαν τά σύρματα»;
Κάρελ: «Θά μάς σταματούσαν οί φρουροί τών συνόρων καί οί σκύλλοι 

τους. ’Ό χ ι, οχι δέν ένδιαφέρομαι καθόλου».
Γιάν: «Ναι σύμφωνοι, άλλα, όταν δέν θά υπάρχουν πιά ούτε φρουροί 

ούτε σκυλλιά. Δέν θάφευγες τότε;»
Κάρελ: «Βέβαια, στήν περίπτωση αύτή νομίζοο πά>ς θά αναγκαζόμουνα 

νά φύγω».
Γιάν: «Τί θέλεις νά πής μέ τό «θά άναγκαζόσουνα;»
Κάρελ: «Άπλούστατα, δέν θά μοϋ άρεσε νά μείνω ολομόναχος στον 

τόπο μας, κ ι’ έτσι θάφευγα κ ι’ έγώ».
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ TOY O.HE.
----------------------------------- ‘Υπό κ. Ν ΙΚ . Ρ Ο Υ Μ Α Ν Α __________________________

άστυφύλακος

Ό  δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ύπήρξεν ή αιτία της συστάσεως του ’Οργα
νισμού των 'Ηνωμένων Εθνών. Καί κεντρική ιδέα αύτοΰ είναι ή δυνατότης της 
ένώσεως των πολιτειών εις ένιαϊον σύνολον, προς πραγματοποίησιν τής παγκοσμίου 
ειρήνης καί τής ασφαλείας μεταξύ των Κρατών—μελών τής διεθνούς κοινωνίας. Ό  
Ο.Η.Ε. λοιπόν έκπροσωπεϊ τό μοναδικόν μέσον τής άναπτύξεως φιλικών σχέσεων 
μεταξύ τών Εθνών, προς έπίτευξιν τής διεθνούς συνεργασίας τούτων, διά την έν 
πνεύματι ειλικρίνειας έπίλυσιν τών μεταξύ τώ*ι λαών προκυπτόντων προβλημάτων 
οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής καί εκπολιτιστικής φύσεως. ’Επίσης ό Ο.Η.Ε. 
εκπροσωπεί την προασπισιν τών θεμελιωδώιν ελευθεριών τών ατόμων, ανεξαρτήτως 
φυλής, γλώσσας και θρησκείας, ώς καί τό δικαίωμα τής αϋτοδιαθέσεως τών λαών, 
συμφώνως προς τούς πόθους ενός έκάστου τούτων.

Ο Ο.Η.Ε. υποτάσσεται εις τους κανόνας του διεθνούς δικαίου. Κέκτηται νο
μικήν οντότητα αναμφίβολου πολιτειακού χαρακτήρος. Κέκτηται τό δικαίωμα τής 
συνάψέως διεθνών συμφωνιών, ώς καί τό δικαίωμα τής ένοπλου έπεμβάσεως έξ όνό- 
ματος τής Διεθνούς Κοινότητας πρόε διαφύλαξιν τής ελευθερίας ένός λαού- -μέλους 
αυτου. 1 α Ηνωμένα Εθνη αποτελούν τον πρώτον σταθμόν προς την παγκόσμιον 
οργανωσιν τών διαφορο^ν κρατών. Ο μοναδικός σκοπός τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
είναι ή άναβίωσις καί ή ένίσχυσις τού Εΐρηνιστικοΰ συστήματος.

f Κ α. αρχςν ως γνωστόν αι διεθνείς διαφοραι επελύοντο διά τού πολέμου, ώς 
μέσου εθνικής πολιτικής. Τούτο όμως αποτελεί τελείως αντίθετον έ'ννοιαν προς την 
ύπερκοινωνικήν όργάνωσιν, διότι διεθνής ενωσις καί αυτοδικία είναι δύο'εννοιαι 
ιολοίως ασυμβίβαστοι. Βεβαίως η επιλυσις τών διαφορών μεταξύ τών λαών τής δια
κρατικής κοινωνίας, αποτελεί άναγκαίαν προϋπόθεσιν διά τήν διασφάλισιν τής παγκο
σμίου ειρήνης καί τήν παγίωσιν τής διεθνούς άσφαλείας. Επειδή όμως ή διατήρησις 
αντιθέσεων μοιραίως οδηγεί εις συγκρούσεις, μέ άμεσον αποτέλεσμα τήν καταστροφήν 
τιυν κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τών λαών, δι’ αύτό άκριβώς συνεστήθη ό Ο.Η.Ε. 
διά νά δύνανται αί έκάστοτε άναφυόμεναι διαφοραι μεταξύ τών Πολιτειών, διεθνούς 
χαρακτήρος, να επιλυωνται ειρηνικώς υπ αυτού. Αί μεταξύ τών πολιτειών άναφυό
μεναι διαφοραι, δύνανται νά είναι είτε νομικής είτε πολιτικής φύσεως. Ό  τρόπος δέ 
της διευθετήσεως τούτων έρρυθμίζετο άρχικώς ύπό τού εθιμικού δικαίου. Βραδύ
τερου προσετέθησαν ειρηνικά συστήματα, άτινα περιελήφθησαν εις συλλογικάς'συμ
βάσεις, το περιεχόμενον τών οποίων συνεπλήρωσε τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης.

Ηδη μετά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον συνεστήθη ό ’Οργανισμός τών 'Η νω
μένων^ Εθνών ώς τελειοτέρα μορφή συλλογικής άσφαλείας. τ'-

Ό  Ο.Η.Ε. μέχρι τούδε έσημείωσε σημαντικάς προόδους εις τήν διατήρησιν 
παγκοσμίου ειρηνης και. της διεθνούς άσφαλείας.

_ ) Η παρουσία τών Κρατών—μελών τού Ο.Η.Ε. διά τής ενόπλου ύποστηρίξεως
της απειλούμενης ανεξαρτησίας καί εδαφικής άκεραιότητος μιας άνεξαρτήτου καί 
αυτοκυριαρχου πολιτείας (περίπτωσις Ν. Κορέας), έναντίον εχθρικής έπιθέσεως έπι- 
βουλευομενης ταυτην, απετέλεσεν τό θετικώτερον εύοίωνον σημεϊον διατηρήσεως 
της παγκοσμίου ειρήνης καί άσφαλείας. Τό γεγονός τούτο όμολογουμένως είχε ποο- 
καλεσει δεδικαιολογημενην συγκίνησιν εις τήν έκ τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 
καΟημαγμενην ανθρωπότητα, ήτις διακαώς έπιθυμεΐ μίαν παγκόσμιον ειρήνην. Ά λλ’ 
η σπουδαιοτης του Ο.Η.Ε. δεν συνίσταται μόνον εις τό σημεϊον αύτό. Δηλαδή-εΐς τήν 

.. ένοχου επεμβασεως ύποστήριξιν τής άνεξαρτησίας καί έδαφικής άκεραιότητος 
μιας αυτοκυριαρχου πολιτείας, άπειλουμένης άντιστοίχως δι’ ένοπλου έχθρικής έπι-
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δοκίμου Ύπαοτυνόμου

24 Δεκεμβρίου 194...Παραμονή τής πιο τρανής γιορτής πού άπό τότε πού 6 
Χριστός ήλθε στον κόσμο, γιορτάζει μέ μεγαλοπρέπεια ή άνθρωπότητα. Ά π ’ άκρη 
σ’ άκρη τούτη τή μέρα άκούγεται τό πιο χαρμόσυνο κ ι’ ευφρόσυνο άσμα «Δόξα έν 
ύψίστοις...». Εύλαβικά κάθε τέτοια μέρα προσέρχονται οί πιστοί στις Εκκλησίες, 
για να άναπέμψουν ύμνους στο Σωτήρα του κόσμου. Μυριάδες χριστιανών ψάλλουν 
μυστικά τό «Χριστός γεννάται...» για νά τό πάρουν οί αιθέρες καί να τό μεταφέρουν 
στα ούράνια δώματα καί νά σμίξη μέ των Α γγέλων τον ύμνον. Χαρμόσυνα τούτη τή 
μέρα χτυπούν οί καμπάνες των Εκκλησιών, γιατί τούτη τή μέρα θέλησε ό Θεός νά 
γλυτώση τή βαρειά άπ’ τήν αμαρτία φορτωμένη άνθρωπότητα, στέλνοντας στον κόσμο 
τό μονάκριβο παιδί του. Πανηγυρική τής σωτηρίας τού άνθρωπίνου γένους μέρα. 
Γυναίκες καί κορίτσια, μικροί καί μεγάλοι ψάλλουν άθελα μέσα στή καρδιά τους τό 
άσμα πού έδόνησε καί θά ξυπνά πάντοτε τις καρδιές τοίν άπιστων. «Χριστός γεν- 
νάται δοξάσατε.................................)>.

"Αγρια καί θεσκότεινη ή νύχτα. Νύχτα γεμάτη μυστήριο. Φορτωμένος μέ 
κατάμαυρα σύννεφα ό ούρανός, άφήνει κάποτε νά τρεμοσβύνουν λίγα άστέρια πού 
φαντάζουν σαν σπίθες λαμπερές καί μοιάζουν σαν τελευταία έλπίδα στού άπελπι- 
σμένου τή καρδιά. Τά στοιχειά τής φύσεο,ις μουγγρίζουν φοβερά. Λυσσασμένα σφυ
ρίζει ό άέρας μέσα στο βαθύ σκοτάδι τής νύχτας. Τής θάλασσας τά κύματα άγριε- 
μένα κ ι’ άφρισμένα ξεσποϋν μέ μανία στήν ξέγνιαστη άκρογιαλιά. Τά πουλάκια φο
βισμένα, τρέχουν εδώ καί εκεί γιά νά τρυπώσουν. "Ολα προμηνανε μιά άγρια καται
γίδα. Ποιος ξέρει, μπορεί αύτή ή μαυρίλα καί τό άγριο μουγγριτό τής φύσεως, νάναι 
ό δαίμονας μεταμορφωμένος, πού γιά τήν τρανή γιορτή πού ξημερώνει, θέλει νά 
ταράξη τών πιστών τις καρδιές. Τά μονοπάτια, οί δρόμοι, δλα έ'ρημα. Κ ι’ ομο^ς, 
μπορεί αύτή ή ερημιά τών δρόμων νά οφείλεται στήν άνατολή τής αύριανής μέρας. 
Ετοιμάζονται ίσως οί πιστοί γιά  νά περιμένουν τον «έν φάτνη τεχθέντα...» μ’ άγω- 
νία όπως οί μάγοι, κ ι’ άγρυπνοι σαν τούς βοσκούς.

Ή  φύση δλο καί παραδέρνει. Τρίζουν τά δένδρα. Κάπου-κάπου άκούγεται ή 
παραπονιάρα φωνούλα κάποιου δυστυχισμένου πτεροοτοΰ, πού ζητάει νά τρυπώση. 
Κι’ αυτές οί νυχτόβιες κουκουβάγιες σώπασαν. Τό διπλανό ρεματάκι κυλάει σιγά- 
σιγά κι’ άνύποπτα τά γάργαρα νερά του. Σέ λίγο άγρια θά ξεσπάση μπόρα. Λίγες 
χονδρές σταλαγματιές δίνουν τό σύνθημα στό ξέσπασμα τής καταιγίδας...

Κείνη τήν τόσο άπαίσια νύχτα, βρισκόμουν σπίτι μου. ’Από ’νωρίς είχαμε 
συμμαζωχθή καί καθισμένοι γύρο.) άπ’ τό μεγάλο χωριάτικο τζάκι, με τά μεγαλα 
κούτσουρα, κουβεντιάζαμε γιά τις έτοιμασίες τής άγιας μέρας πού θά ξημέρωνε. Σέ

θέσεως. ’Αλλά κυρίως, οπερ καί τό ούσιωδέστερον, εις τήν προοδευτικήν έξέλιξιν 
τών λαών τής γής, δ ιά  τή ς  ά ν α γ ν ω ρ ίσ ε ω ς  το ύ  δ ικ α ιώ μ α τ ο ς  τ ή ς  α ύ το - 
δ ια θ έσ εω ς  α ύ τώ ν , συμφώνως προς τούς πόθους ένός έκάστου. Εις τό σημείον 
αύτό κατ’ έξοχήν έγκειται ή σπουδαιότης τής συστάσεως τού Ο .Η .Ε ., δηλαδή εις 
τήν άναγνώρισιν τού δικαιώματος περί αύτοδιαθέσεως τόίν λαών, άκριβώς, συμφώνως 
προς τούς πόθους ένός έκάστου.

’Εάν ή θεμελιώδης αυτή διάταξις τού Καταστατικού Χάρτου τών Η .Ε. κατα- 
στρατηγήται καί δέν εφαρμόζεται, τότε μειοΰται τό κύρος καί ή σπουδαιότησ τής 
συστάσεως αύτοΰ. Έ άν ό ’Οργανισμός τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, διά τής άρνήσεως 
τής έφαρμογής τών διατάξεων τού χάρτου του, έκπέση τού διεθνούς κύρους του και. 
χάση ή άνθρωπότης τήν έμπιστοσύνην καί τάς ελπίδας της εις τήν άξίαν τής ένότητος 
τού διεθνούς τούτου οργανισμού, τότε άσφαλώς ό πολιτισμός θά κάμη βήματα προς 
τά όπίσω καί ούχί προς τά εμπρός. Ν. ΡΟΥΜΑΝΑΣ
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μιαν άκρη άκουμπισμένος ό γέρο-παπποΰς, στήν άλλη ή γιαγιά, συνέχεια δλοι οί 
άλλοη αντιπροσωπεύαμε τη ζωή σ’ όλες της τις βαθμίδες. Τά νειατα πλάϊ στά γη
ρατειά. Ημουνα ό πιο μικρός. Είχα μια φοβερή αδυναμία στάς διηγήσεις. ’Ήθελα 
πάντοτε ν’ άκούω διάφορετ ιστορίες γύρω άπ’ τον πόλεμο, τή ζωή, τά στοιχειά της 
φυσεως, τά φαντάσματα. Τούτη τή βραδυά ήθελα κάτι τό Χριστουγεννιάτικο. Μο
λονότι παρακάλεσα τον παππού μου νά μάς πή κάτι άπ’ τά περασμένα, δεν ξέρω γιατί, 
έκανε πώς δεν άκουγε. ’Ίσο^ς νά μή θυμότανε, άλλά ίσως άκόμη δεν ήθελε νά φέρη 
σ~ύ μνήμη του,  ̂γεγονότα πού, ποιος ξέρει, κάποτε μπορεί νά τον λύπησαν. Σκάλιζε 
καπου-κάπου με τή μασιά πή φωτιά καί προσπαθούσε ν’ άλλάξη κουβέντα. Στο πρό
σωπό του φαινόταν ολοκάθαρα πώς κάτι τον βασάνιζε. ΤΗταν παληός αγωνιστής. 
Πολέμησε σέ δλους τούς προηγούμενους πολέμους. Τά μαλλιά του είχαν άσπρίσει 
κι όμως φαινόταν σαν παλληκάρι.

Κάποια απρόοπτη επίσκεψη, διέκοψε τις ονειροπολήσεις τού παππού. Στο 
πανδαιμόνιο ’κείνο της φύσεως, ένας απότομος χτύπος στήν εξώπορτα, έκανε νά 
χτυπήσουν παράξενα^ όλων οί καρδιές. Ποιος άρά γε τούτη πή στιγμή χτυπάει πή 
πόρτα; Τά βλέμματά μας στράφηκαν ποός τήν πόρτα. Πριν προλάβη κανένας άπό 
μας ν άνοιξη,^ ή πόρτα άνοίχθηκε μονομιάς άπότομα κι’ ένας άνθρωπος κουκουλω
μένος ως τ ’ αυτιά μ’ ένα παλτό, μπήκε σαν σίφουνας στο σπίτι. Νοιώσαμε μιά πα
ράξενη ταραχή πού γρήγορα όμως διαλύθηκε σαν διαπιστώσαμε πώς ό άγνωστος 
επισκέπτης δεν ήταν ̂ καθόλου άγνωστος, μά πολύ γνωστός.'Ηταν ό άδελφος τής μάν
νας μου. Η φωνή τού θείου ήτο τόσο δυνατή, πού κι’ αύτός ό γάτος πετάχθηκε ξα
φνικά απ τη γωνία τού τζακιού κι’ άρχισε νά τεντώνεται.

’Έννοιωθα  ̂μιά ιδιαίτερη άγάπη στο θείο μου, γιατί πάντοτε ικανοποιούσε 
κάθε μου επ'θυμία. Θάταν περίπου γύρω στά τριάντα πέντε. Στο πόλεμο τού 1940 
είχε τραυματισθή σέ κάποια μάχη μετά άπ’ τήν κατάληψη πής Κορυτσάς. Πολλές 
φορές μας διηγείτο διάφορα περιστατικά άπό ’κείνον τον άνισο άγώνα μας κι’ έ'ν- 
νοιωθε^ξεχωριστή χαρά γ ι’ αύτές του τις διηγήσεις. Βρήκα τόν άνθρωπο νά μοΰ κάνη 
το χατηρι. Χωρίς πολλές κουβέντες τον έπεισα νά μάς πή κάτι σχετικό μέ τις μέρες 
των Χριστουγέννων κατά τόν Έλληνο-ίταλικό πόλεμο. Ξαφνικά τό πρόσωπό του 
αλλαςε μορφή. Ο ζωηρός τόνος τής φωνής του χαμήλωσε. Σιγανά κι’ απαλά άρχισε
V(X Ac , , .

, ήΤΡετ°ύσα στο 39ον Σύνταγμα Εύζώνων. Βρισκόμασταν στή πρώτη γραμ
μή. Πριν λίγες μερες είχαμε πάρει τήν Κορυτσά. Ό  στρατός μας προχωρούσε άκά- 
ο έκτος.  ̂ Ηταν παραμονή Χριστουγέννων, όταν κείνη τήν μέρα γύρισα στήν αίματο- 
ποτισμενη Κορυτσά μας, γιά υπηρεσιακή υπόθεση. Ή  Κορυτσά είχε πάρει μιά γνή
σια Ηλληνικη οψη. Στά στενοσόκακά της, τά πανάρχαια καλντιρίμιά, κυκλοφορούσαν 
στρατιώτες και τραυματίες. Στόν καθένα πού γύριζε άπ’ τό μέτωπο, ή Κορυτσά 
εδινο την εικόνα μιας ειρηνικής πολιτείας, μ’ 6λα τά προπολεμικά της άγαθά. Στούς 
εςωστες και τις εξώπορτες περήφανα κυμάτιζε, γελαστή καί πρόσχαρη, ή γαλανό
λευκη. Θαταν) περίπου η ώρα έξ μετά τό μεσημέρι. Κουρασμένος λίγο, κάθησα νά 
ξεκουρασθω σ ενα τραπεζάκι ενός πτωχομάγαζου. Στις διπλανές καρέκλες κι’ άλλοι 
στρατιώτες ειχαν^ ακουμπησει τά κουρασμένα των μέλη καί συζητούσαν σέ τόνο 

, ηΡ°\ , *0ντ? μ°υ εκαθητο ένας ευζωνας. Φαινόταν ώχρός καί σκεπτικός. Σαν
κάτι να τον βασάνιζε. Τον κυτταξα μέ περιέργεια. Φαίνεται κατάλαβε τις σκέψεις 
μου και πριν καλα-καλα να γνωρισθοΰμε μοΰ είπε «Πώς βλέπεις όρέ συνάδελφε τήν 
κατασταση, Ι ι  λες θα τους ρίξουμε στή θάλασσα τούς μακαρονάδες;» Δέν τά βλέπεις 
πως πάνε, Κι εγω πιστεύω, πώς θά τούς νικήσουμε. Παρήγγειλα δύο ούζα. Σηκώ- 
°ν(τας ΓΚ ~'ή·Τ,Ρ1·“ μας, τού ευχήθηκα στήν ύγειά του κο̂ . γρήγορα νά γυρίσουμε 

αα, μας'·Γ·Τ υ^αζοντας καλλίτερα τά χέρια του, είδα πώς ήσαν μελανιασμένα καί
S X '  τΡ^ Τ αΙ ΐας, τ,0ν Ρωτώ; Εκείνος, χωρίς καμμιά άλλη άπάντηση,

τάχθηκε ορθιος κι αφού με αγριοκυτταξε μού είπε:«Τί βλέπεις καί λες πώς είμαι
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τραυματίας; ΤΗρθες καί τοϋ λόγου σου νά μέ στενοχωρήσης;» Κι* όμως κάτι, έχεις 
πάθει συνάδελφε. Γιατί δεν μου τό λές; Δεν πολεμάμε κ ι’ οί δυο τον ίδιο εχθρό καί γιά 
τον ϊδ'ο σκοπό; Δεν μοϋ εχεις έμπιστοσύνη; Κι’ όμως άπ’ τή προφορά σου νοιώθω 
πώς πρέπει νάμαστε συμπατριώτες. Πές μου λοιπόν τί συνέβη;

«Είμαι άπ’ τά  μέρη του Παρνασσού. Πέντε μερόνυχτα πολεμούσαμε βου
τηγμένοι στο χιόνι. Τίποτα δεν μπορούσε νά μάς συγκράτηση. Νοιώθαμε τον εαυτό 
μας άνάλαφρο καί σαν αετοί ριχνόμαστε στους άτιμους, πού θέλησαν νά μάς κατα- 

•κτήσουν. Τήν όόρα τής μάχης ξεχνούσα τά πάντα. Σπίτι, γονείς, αδελφές, όλα τάχα 
ξεχάσει. Μόνο ή μάχη μ’ ένδιέφερε καί τίποτε άλλο. Σέ κάποια έξόρμηση ρίχθηκα 
σαν βόλι μέ τήν ξιφολόγχη στους έχθρούς; Κάποιος όμως μοΰ έρριξε μιά χειρο
βομβίδα. Τραυματίσθηκα, αλλά τήν γλύτωσα. Μ’ έστειλαν έδώ στο αναρρωτήριο, 
γ ι’ αύτό μέ βλέπεις σήμερα έδώ, άντί νάμαι έχει πούναι καί οί άλλοι».

Τά μάτια του βούρκωσαν. Χαμήλωσε τό κεφάλι του, λές καί τό ότι τραυμα
τίσθηκε στή μάχη ήταν κάτι όχι τιμητικό γ ι’ αύτόν. Πρασπάθησα νά τον παρηγο
ρήσω, λέγοντάς του πώς αύριο είναι Χριστούγεννα. Κάθησε, τού είπα, νά γιορτάσης 
έδώ κι’ άφοΰ γίνης καλά, γυρίζεις ξανά στο μέτωπο. «Τί Χριστούγεννα μού λές; 
Κείνοι πού πολεμάνε μπροστά θά κάνουν πανηγύρι. ’Εμείς έδώ θά γυρίζουμε σάν 
τά νηστικά σκυλλιά. Θέλω νά γιορτάσω τά Χριστούγεννα όπως κάποτε στο χωρίο 
μου. Τούτη τή στιγμή όμο^ς πιότερο έπιθυμώ νά ήμουνα στή πρώτη γραμμή, παρέα 
μέ τούς άλλους συναδέλφους μου. Θέλω νά γιορτάσω ξανά τούτη τήν μέρα στο χω 
ριό μου, όχι όμως μέ τέτοιες συνθήκες. Σάν γυρίσουμε νικηταί, τότε θά γλεντήσω με 
τήν ψυχή μοό. "Αν τύχη όμως καί νικηθούμε, πράγμα πού δέν πιστεύω, προτιμώ νά 
σκοτωθώ καί νά μείνω γιά πάντα έδώ πέρα. Τούτα τά χώματα άρκετά χρόνια πριν 
τά πάτησε κ ι’ ό πατέρας μου, πολεμώντας γιά τήν πατρίδα μας. Ναί, νά γυρίσουμε 
μέ τό καλό στά σπήτια μας, νικηταί όμως. "Η Νικηταί ή σκοτωμένοι».

"Εσκυψα καί τον φίλησα. Σφικταγκαλιασμένοι κλείναμε τήν ίδια πίστη. Τους 
ίδιους πόθους...

Κάποιο δάκρυ κύλησε στά μάγουλα τού Θείου μου. Σάν κοιμήθηκα, είδα στον 
ύπνο μου τον θείο μου, σάν φάντασμα, άγκαλιασμένον μέ τον ευζωνα.’Άκουγα άκόμη 
καθαρά ’κείνα τά υπέροχα λόγια τού εΰζιυνα. «’Ή  Νικηταί ή σκοτωμένοι». Ξημέ
ρωσε. Οί καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Χριστούγεννα. «Χριστός γεννάται δοξάσατε.»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
(Έ κ της έφημερίδος «Ά κρόπολις» της 6-11-55)

Εις οκτώ έτών ειρκτήν κατεδικάσθη έν Παρισίοις ό 23ετής ΠιέρΒερβιέ, 
ό όποιος άνελάμβανε έναντι άδράς αμοιβής τον έμπρησμόν άκινήτων καί 
εΐδικώτερον αγροτικών οικιών καί εγκαταστάσεων, οί ΐδιοκτήται τών οποίων 
εΐσέπραττον άκολούθως άπό τάς άσφαλιστικάς εταιρίας τά ποσά τής άσφαλείας.

'Ο  Βερβιέ κατηγορεΐτο διά 22 έμπρησμούς τού είδους αύτοΰ, έκ τών 
όποιων ό ίδιος ώμολόγησε μόνον τούς τρεις, ένώ άλλοι ένδεκα τού κατελογί- 
σθησαν έπί τή βάσει άκαταμαχήτων μαρτυρικών καταθέσεων καί πειστηρίων.
Ό  καταδικασθείς, όστις ήσκει τό επάγγελμα τού έμπρηστοΰ άπό τού 1953, 
ήτο τόσον βέβαιος διά τήν έμπρηστικήν του τέχνην, ώστε έδέχετο νά είσπράττη 
τήν άμοιβήν του μόνον μετά τήν ύπό τών άσφαλιστικών εταιριών καταβολήν 
τής άποζημιώσεως. Διά νά είναι βέβαιος διά τήν επιτυχίαν τού έργου του, 
παρηκολούθει έκ τού σύνεγγυς τήν έξέλιξιν τών πυρκαϊών, τάς οποίας ήναπτε, 
τούτο δέ έγινε τελικώς καί ή αφορμή νά συλληφθή.



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΟΥΠΤΜΑΝ ΗΤΑΝ ΑΦΘΟΝΑ 
ΚΑΙ ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΚΙ* ΟΜΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ:

ΕΛΥΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ 
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ;

Μετάφρασις τοϋ καθηγητοϋ 
κ. Γ . ΚΕΡΠΙΝΗ, από τό πε
ριοδικόν «Readers Digest»

at ~ ^ αρτιου 1^32, ήμερα Τρίτη, στο Σόουρλαντ Μάουντιν της Πολιτείας
ijj  ζερσεί, καιρός ήταν μουντος και μετ« το σούρουπο το κρΰο ήταν διαπερα

στικό και φυσούσε άγρια.
, H νυκια επεσε στις 6 μ.μ. σκεπάζοντας ενα μεγάλο, ασπρισμένο, πέτρινο 

σπίτι που ήταν κουρνιασμένο στη νότια πλαγιά τοϋ βουνού ποός τά βόρεια τού γω- 
ριου Χοπγουελ. ' Λ

J ° Â V0 σ71!̂ ε(·0 σ’ ολόκληρη την περιοχή ήταν τά αναμμένα ωώτα τού
σπιτιού. Μέσα στο μεγάλο σπίτι τέσσαρα άτομα έφρόντιζαν ενα μωρό ήλικίας 20 
μηνών, τον νεωτερο Κάρολο—Αύγουστο Λίντμπεργκ. Ύ πό άλλας συνθήκας οί μόνοι 
κάτοικοι του^σπιτιοΰ θά ήσαν ό ’Όλιβερ καί ή Έλση Γουέϊτλη, ενα ζεύγος ’Άγγλων, 
που υπηρετούσαν τούς Λίντμπεργκ ώς οικονόμος καί έπιστάτης ό άνδρας, ώς μαγεί
ρισσα δε η γυναίκα. r r  1

Η κατασκευή τού σπιτιού είχε συμπληρωθη προ πέντε μηνών, άλλά οί Λίν
τμπεργκ δεν το χρησιμοποιούσαν συχνά.

Τό χειμώνα Ιμεναν στό σπίτι -τής μητέρας τής Κας Λίντμπεργκ, στο Ίν γ -  
κλταουν, Νιου Τζέρσεϋ. 1

, „ Ψ°Ραι τό Σαββατοκύριακο, έπήγαιναν μέ τό αυτοκίνητό τους εκεί
και ε μεν αν εως τη Δευτέρα. Αύτή τή φορά όμως ή κ. Λίντμπεργκ ανέβαλε τήν έπι- 
στροφη τους εως την Τρίτη, γιατί τό άγοράκι είχε κρυολογήσει. Στις 6 περίπου ή 
καμαριέρα Μπεσση Μόουατ Γκόγουεϊ, μιά Σκωτσέζα 28 έτών; πού είχε απλοποιήσει 
ιο ονομα της σε̂  Μπεττη Γκαου, έδωσε στό μωρό τό βραδυνό του φαγητό.
, , θά ε^αζ<χν στ° στ9ίΘος του μικρού άλοιφή, ή Μπέττη Γκάου
α,.εφασισε να του φορεση ενα «κανονικό, φανελένιο υποκάμισο κατάσαρκα». Έπήρε 
ενα παληο, φανελλενιο μισοφόρι καί τό έκοψε κατά τέτοιο τρόπο ώστε τό κεντημένο 
αζούρ αποτελούσε την κάτω άκρη τού υποκαμίσου. Έδανείσθηκε κλωστή άπό τήν 
γλίοΤ^ 0Jc,!·· γΙ’ Ρ'!,α ε-δικη, μπλε, μεταςωτη κλωστή, κατασκευασμένη στήν Ά γ -

Στΐς, ή·30^ έβαλαν τό παιδί στήν κούνια του, ντυμένο μέ τό χειροποίητο υπο
κάμισο και̂  ενα ακόμη  ̂μάλλινο υποκάμισο άπό πάνω, καθώς καί τις πυτζάμες του.

Μετά, η καμαριέρα καί ή κ. Λίντμπεργκ επιθεώρησαν τά τρία παράθυρα τού 
σωματίου και έκλεισαν τα εξώφυλλα.

Στό νοτιοανατολικό παράθυρο, τά έξώφυλλα είχαν σκεβρώσει καί δέν μπορούσαν 
να στερεουθουν. ^ '

, Ό  Λίντμπεργκ έφτασε στό σπίτι στις 8 καί 25'. Μετά τό δείπνο, αύτός καί ή 
γυναίκα του καθησαν στό λίβινγκ—ρούμ καί συζητούσαν.

, , Ρ°ς ,τα ,δε^ 'ά τνου τζακιού, οί πόρτες άνοιγαν στό μπροστινό χώλλ καί
πέρα απο το χωλλ,^ στη βιβλιοθήκη, κάτω άκριβώς άπό τό δωμάτιο τού μικρού'.

? Λίντμπεργκ έπέστησε τήν προσοχή της συζύγου του σ’ ένα θόρυβο 
ου έμοιαζε «με λεπτες σανιδεε απο κιβώτιο πορτοκαλλιών πού έπεφταν-άπό κα-
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Νομίζοντας δμως δτι ό θόρυβος ερχόταν από τήν κουζίνα, δεν έκανε καμμιά 
ενέργεια.

Στις δέκα ή καμαριέρα αποφάσισε νά σηκώση τό μωρό, γιά τήν τελευταία του 
νυκτερινή σωματική ανάγκη. Μπαίνοντας στο δωμάτιο του μικρού, άφησε τήν πόρτα 
ανοιχτή γιά  νά βλέπη άπό τό χώλλ.

’Έβαλε τά χέρια της στήν κούνια νά πάρη τό μωρό, αλλά δέν βρήκε τίποτε. 
Κατεβηκε στο χωλλ, στήν κρεβατοκάμαρα τής ’Άννας Λίντμπεργκ καί φώναξε: 
«—Κυρία, εσείς έχετε τό μωρό;» Παίρνοντας όμως αρνητική άπάντηση, έτρεξε κάτω 
στή βιβλιοθήκη—όπου ήταν ό κ. Λίντμπεργκ καί διάβαζε—μέ την ’ίδια ερώτηση. 
Έ κπληκτος αυτός ετρεςε στο δωμάτιο τοΰ μικρού καί άναψε τό φως τή στιγμή πού 
ή σύζυγός του έ'μπαινε τρέχοντας.

Ή  κούνια ήταν άδειανή. Στο πάτωμα, πιτσιλίσματα άπό κίτρινη λάσπη οδη
γούσαν προς τό νοτιανατολικό παοάθυρο.

Κι’ έκεΐ, στο περβάζι τού παραθύρου, υπήρχε ένας φάκελλος.
'Ο Λίντμπεργκ έστράφη προς τή σύζυγό του μέ μιά ξαφνική κραυγή: «Ά ννα 

έκλεψαν τό μωρό!».
★

Τέσσερα χρόνια άργότερα, τον Απρίλιο τοΰ 1936, ό Βροΰνο Ρίτσαρντ Χά- 
ουπτμαν έξετελέσθη στήν ηλεκτρική καρέκλα, στις κρατικές φυλακές τού Νιοΰ 1 
Τζέρσεϋ, γιά. τήν απαγωγή καί τον φόνο τοΰ μωρού.

Ά ν  καί τά στοιχεία εναντίον του ήσαν άφθονα καί πειστικά, οί άνθρο^ποι ακόμη 
διερωτώνται: Ή τα ν  πραγματικά ένοχος ό Χάουπτμαν; Πώς ήταν δυνατό νά δια-
πράξη τέτοιο έγκλημα μόνος του; ’Εάν έδέχθη βοήθεια, ποιος ήταν ό συνένοχός του;

Λύτη ή έπίμονη δυσπιστία οφείλεται, κατά ένα μέρος, σέ μιά εκτεταμένη άμ- 
φιβολία. Ή  άπαγωγή προκάλεσε έναν απίστευτο αριθμό πληροφοριοδοτών. Μερικοί 
έκινοΰντο άπό βαθειά καί ειλικρινή επιθυμία νά βοηθήσουν, ένω άλλοι έκινοΰντο άπό 
μιά ματαιόδοξη καί φτηνή έλπίδα δημοσιότητος καί μερικοί άλλοι άπό ΐδιοτελεΐς 
σκοπούς.

'Ένας ναυπηγός άπό τό Νόρφοκ τής Βιρτζίνια, ό Τζών Χιοΰγκς Κούρτις, άν
θρωπος πού όλοι τον εκτιμούσαν στον τόπο του, έσοφίστηκε μιά συμμορία άπαγω- 
γέο5ν, μέ αρχηγό κάποιον Σάμ Γκάσμαν καί δυο όμορφες «ερωμένες» τήν Χίλντα 
καί τήν Ίνέζ. Άράδιασε μιά ιστορία δήθεν επαφής μέ τή συμμορία, πού κάθε πα
τέρας στή θέση τού Λίντμπεργκ δέν μπορούσε νά τήν άγνοήση.

Έ π ί ήμέρες ό Κούρτις οδηγούσε τήν Αστυνομία σ’ ένα ψεύτικο κυνήγι ενός 
ψαροκάικου, τής «Μαίρη Β. Μόςς», στο οποίο, ισχυριζόταν, οτι θά ευρισκαν τούς 
άπαγωγεΐς καί τό παιδί. Άργότερα ό Κούρτις ώμολόγησεν ότι όλη αύτή ή ιστορία 
ήταν φανταστική.

'Ο Γκαστών Μήνς, ένας διαρρήκτης πού ειχ'ε κάνει πλασιέ καί άστυνομικός, 
άπόσπασε 104.000 δολ. άπό τή φιλάνθρωπη άλλά εύπιστη ’Έβελην Γώλς Μακλήν, 
τήν ΐδιοκτήτρια τού Διαμαντιού τής Έλπίδος, μέ τήν πρόφαση νά έξαγοράση τήν 
ελευθερία τού μικρού. Καί μόνον όταν ο Μίνς προσπάθησε νά τής άποσπάση άλλες 
35.000, ή κ. Μακλήν έκάλεσε τήν Αστυνομία καί ό Μίνς κατεδικάσθη σέ δεκαπέντε 
χρόνια φυλάκιση.

Αύτά είναι δύο παραδείγματα τοΰ τί γινόταν, καί πού ό τύπος τά άνέφερε μέ 
πηχυαίόυς τίτλ.ους. Χο^ρίς υπερβολή έγιναν χιλιάδες τέτοια.

Γιά τήν Αστυνομία ή άπαγωγή έμοιαζε μέ «εσωτερική» δουλειά. Πώ>ς μπο- 
ρουσε, ελεγαν, ένας αγνο:>στος απ εςω να γνωριζη οτι το μωρό ήταν στο σπίτι του 
Χόπγουελ έκεΐνο τό βράδυ; ’Ή  σέ ποιο δωμάτιο κοιμόταν, ή ποιο παράθυρο δέν 
εκλε ινε;
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Μεταξύ των υπηρετριών, πού άπασχολοϋσε ή μητέρα τής Κας Λίντμπεργκ, 
ήταν καί ή Βιολέτα Σάρπ, μιά όμορφη Άγγλίδα σερβιτόρα 27 έτών, πού είχε' ένα 
«δεσμό» μέ τον Σεπτίμους Μπάνκ, τό σοβαρό καί έμπιστο οικονόμο τής οικογένειας 
Μ όρο ου (πατρικό όνομα τής Κας Λίντμπεργκ). Έφημολογεΐτο άκόμη ότι ήσαν 
αρραβωνιασμενοι. Οταν την ανεκρινε ή ’Αστυνομία, ή Βιολέττα είπε μερικά εύκολο- 
απόδεικτα ψέμματα σχετικώς μέ τό ποΰ βρισκόταν την ώρα τής απαγωγής.

"Οταν ή κατάθεσή της άπεδείχθη ψευδής, ή Αστυνομία την άνέκρινε πάλι. 
Καί για μιά φορά άκόμη ή Βιολέττα Σάρπ, μέ πολλές νευρικές υπεκφυγές έδωσε ψεύ
τικα ονόματα καί διευθύνσεις.

Ό ταν οί άστυνομικοί ξαναπήγαν νά την έξετάσουν γιά τρίτη φορά, αύτή άνέ- 
βηκε στο δωμάτιό της καί πήρε μιά θανατηφόρο δόσι ύγροϋ μπράσσο, πού περιείχε 
καυστικό κυάνιο.

Μια επισταμενη ανακρισις άπεκάλυψεν, ότι είχε περάσει τη βραδυά της μέ 
κάποιο τυχαίο άγνωστο καί προφανώς δέν τολμούσε νά άντικρύση τον πολύ συντη
ρητικό άρραβωνιαστικό της.

Στις 4 Μαρτίου ό Λίντμπεργκ έδημοσίευσε την εξής δήλωση: « Ή  κ. Λίν- 
» τμ^εργκ και εγω παρακαλούμεν εκείνους που έχουν τό παιδί νά εκλέξουν όποιον- 
» δήποτε αντιπρόσωπο επιθυμούν, διά νά συναντηθούν μέ ενα δικό μας άντιπρό- 
» σωπο, ο όποιος θά είναι εις την διάθεσίν των, εις οίανδήποτε ώραν καί μέρος,
» πού ενδέχεται νά ορίσουν». Μετά πέντε ημέρες έλαβε μιά απάντηση—μέσω ενός 
ιριτου, που και η πιο γόνιμη φαντασία δεν μπορούσε νά συλλάβη. Τόσο απίθανο ήταν 
το όνομα αύτό.

Ονομαζόταν Δρ. Τζων Φ. Κόντον (ό τίτλος άντιπροσώπευε Δόκτορα τής Παι
δαγωγικής) και ήταν εύσωμος, άλλά δραστήριος γκριζομάλλης γέροντας, 72 έτοίν, 
πού είχε διδάξει δύο γενεές παιδιών στά δημόσια σχολεία, στο Μπρόνξ τής Ν. 
Ύόρκης.

Ο τροπος του ήταν ενα κράμα λαϊκών καί έξεζητημένων εκφράσεων, έτσι 
πού οί μορφωμένοι τον έχαρακτήριζον ένστικτωδώς ως απατεώνα.

' Μετά την έκκληση τού Λίντμπεργκ, ό Κόντον έστειλε μιά επιστολή στήν εφη
μερίδα «Χοουμ Νιουζ» τού Μπρονξ, προσφέροντας οχι μόνον τις υπηρεσίες ώς μεσά- 
ζον ιος, αλλα και χίλια δολλαρια απο τις οικονομίες του «ώστε μιά μητέρα στοργική 
να ξαναυρη το παιδί της» καθώς έγραφε. Μερικές ημέρες άργότερα έλαβε ένα φά- 
κελλο κακογραμμένο. Μέσα υπήρχε ένα σημείωμα κι’ ένας δεύτερος φάκελλος. Τό 
σημείωμα έγραφε:

« Αγαπητέ κύριε, έάν θέλετε νά χρησιμεύσετε ώς μεσάζων στήν υπόθεση Λίν- 
» τμπεργκ ακολουθήσατε τις εσώκλειστες οδηγίες αύστηρά.

«Παραδωσε τήν εσώκλειστο έπιστολή προσωπικά στον κύριο Λίντμπεργκ 
» ...όταν παρης τα χρήματα από τον κ. Λίντμπεργκ, βάλε τις λέξεις αυτές στήν 
» εφςμεριδα «Νιοΰ Γιοργκ Άμερικαν»: «Τά χρήματα είναι έτοιμα».... Νά είσαι 
» στο σπίτι κάθε βράδυ μεταξύ 6—12, θά λάβης ειδήσεις μας».

ΟΚοντον ετηλεφωνησε στον Λίντμπεργκ, ό όποιος τού ζήτησε από τό τηλέ
φωνο  ̂ν άνοιξη και να τού διαβαση και τον άλλο φάκελλο. Μέσα υπήρχε ένα άλλο 
σημείωμα, καί ό Κόντον έδιάβασε:

<( ^ΎαπΛτε 'κ.υριε, ο κύριος Κοντον δύναται νά χρησιμεύση ώς μεσάζων. 
» Μπορείτε να τοΰ  ̂δώσετε τις 70.000 δολ. Κάνετέ τα ένα δέμα. Σάς ειδοποιήσαμε 
» ήδη τι χαρτονομίσματα θα βάλετε. ’Αφού λάβουμε τά χρήματα στο χέρι θά σάς 
» πδύμε πού νά βρήτε τό παιδί σας.

ν “Μπορείτε να έχετε έτοιμο άεροπλάνο, είναι περίπου 150 μίλ. μακρυά. Άλλά 
» πριν σάς πούμε τη διεύθυνση θά περάσουν 8 ώρες».

(Συνεχίζεται)
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Ώ σαννά  έν τοίς ύψίστοις
Οί άγγελοί, π ’ ομοιάζουν 
μέ πανάγιες μορφές 
μέ άγάπη μάς φωνάζουν 
άπό μάκρυνες κορφές:

★
«Τον Χριστό που λαχταράτε 
)) νά σάς φέρη τήν αύγή,
» προς τά ΰψη.,.κεΐ, κυττάτε,
» έ'ρχετ’ έρχεται στή γη.
» Θέ ν’ άστράψη ό κόσμος γύρω 
» άπό φως θαμπωτικό,
» τήν πανώρια τήν μορφή του 
)) θά αΐσθάνεσθε τριγύρω 
» ωσάν λίκνο εκστατικό».

★
«Φτερουγά σαν περιστέρι 
» προς τή γνώριμη φωληά.
» Θέλει πάλι νά σάς φέρη 
» τήν άγάπη τή παληά.
» Στής ψυχής μέσα τό δώμα 
» νά σκορπίσ’ αύτός ξανά 
» θεία δώρα καί μαγεία 
» καί νά πή πάλι τό στόμα 
» Έ ν  Ύψίστοις Ώσαννά».

★
«’Έρχεται πιστοί τό θαύμα 
» κ ι’ άπαλά μέσ’ τή ψυχή 
» θά ξεπλύνη κάθε τραύμα 
» πού προκάλεσ’ ή ζωή.
» Θέλ’ ό μαρασμός νά φύγη 
» καί νά διώξη τά δεινά 
» πού προκάλεσ’ ή κακία.
» Θ’ άκουστή σέ ώρα λίγη 
» Έ ν Ύψίστοις Ώσαννά».

★
«Σαν ποιμένες μέ τά δώρα 
» καί μέ τήν ψυχή σεμνή,
» ολοι σας βαδϊστε τώρα 
» γιά τή θεία προσμονή.
«’Έ ρχεται Αύτός τής πίστης 
» νά τονώση τήν πνοή 
» κ ι’ άπειρες ψυχές νά σώση.
«Ώσαννά έν τοΐς Ύψίστοις.
»’Αρχινά νέα ζοκή».

★
Ά σπιλοι, βουβοί άς πάμε, 
οί άγγέλοι μάς καλούν 
κι’ οΐ ψυχές μας τό ζητάνε,
’Απολύτρωση ποθούν. Κ. ΝΙΑ ΣΚΟ Σ
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'Όπως όλοι οί άνθρωποι καί οί έγκληματίαι έχουσι τάς ιδιαιτέρας συνήθειας 
των. ’Ενταύθα εκτίθεται πώς ή ’Αστυνομία καί ή F.B.I. (Όμοσπο νδιακή Άστυν. 
των Η.Π. της ’Αμερικής) χρησιμοποιεί τήν γνώσιν των συνηθειών αύτών διά να 
συλλάβη τούς πιο πανούργους εγκληματίας.

ή
Ό  Nick Montos ένας διάσημος διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων, δ όποιος κατή- 

χετο απο το πάθος νά διαπρέπη κατά τήν έκτέλεσιν των διαρρήξεων, ώφειλε νά έλθη 
εις H attisburg τής Πολιτείας Mississippi κατά τον Δεκέμβριον τοϋ 1951.

Ειχεν αφεθή έλεύθερος επί έγγυήσει άσκήσας έφεσιν κατά μιας καταδικα- 
στικής άποφάσεως έπί κλοπή διά ρήξεως. Ή  άπόφασις ισχυε διότι ούτος έχασε τήν 
εφεσιν. Εδει λοιπον ό ίδιος νά παρουσιασθή εις τάς Άρχάς, ούς τοϋτο ώρίζετο έν τη 
αποφασει δι’ ής αφέθη έλεύθερος έπί έγγυήσει ινα άποσταλή εις τάς φυλακάς.

Ό  Nick δεν έπραξε τούτο.
Αντιθετως έθεσεν εις ένέργειαν ένα καλομελετημένο πανούργο σχέδιον, Ενα 

αποφυγή τήν σύλληψιν καί γίνει ό πιο διάσημος καταζητούμενος εις τά έγκλημα- 
τολογικά χρονικά.

Εγνωριζεν ότι αί δικαστικαί Ά ρχαί θά έξέδιδον τάχιστα έναντίον του ένταλμα 
συλληψεως, ώστε ν’ αποτραπή ή φυγή του άεροπορικώς καί ότι έντός ολίγου θά κατε- 
ζητεΐτο εις ολοκληρον την Χώραν. Έγνώριζε αύτδ καί έπειδή δίς προηγουμένως είχε 
καταδιωχθή καί συλληφθή έγνώριζε πώς νά προφυλαχθή.

Έγνώριζε ότι ή F. Β. I. συνηθίζει νά συγκεντρώνη άκόμη καί τις πιο άσή- 
μαντες πληροφορίες καί λεπτομέρειες έπί των συνηθειών, έπιθυμιών καί ιδιορρυθμιών 
τών καταδιωκομενων και ότι όλαι αύταί αί μικρολεπτομέρειαι είναι χρησιμώταται 
εις τους αστυνομικούς διά τήν δίωξιν καί σύλληψιν αύτών.

Αυτό αποτελεί τήν πιο πανούργο καί έπικίνδυνο παγίδα τών αστυνομικών 
δια την σύλληψιν τών έγκληματιών, διότι στήνεται άπ’ αυτούς τούς τελευταίους.

Έ χω ν υπ’ όψιν τον τρόπον δράσεως τών άστυνομικών ό Nick, άπεφάσισε 
άλλαςη τελείως τρόπον ζωής, δράσεως καί συνήθειας, ώστε μή γνωρίζοντες τοϋτο 

οι αστυνομικοί δεν θα ήδύναντο νά τον συλλάβουν.
Ουτω έθεσεν εις εφαρμογήν ένα άπό τά πιο έξυπνα σχέδια Ενα έξαπατήση τούς 

διώκτας του.
Ο Nick ειχεν απόλυτόν δίκαιον. ΈΙ υπηρεσία τής F. Β. I. ειχεν ένα αρκετά 

πλούσιον μητρωον τών συνηθειών, έπιθυμιών, ιδιοτήτων καί ιδιορρυθμιών αύτοΰ.
 ̂Ητο ένας ασυναγώνιστος εις πείραν καί ικανότητα διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων, 
εχων την ικανότητα νά σχεδιάζη καί έκτελή τά πιο τέλεια έγκλήματα. Έπιπροσθέτως 
τό^ μητρφον του περιείχε μερικάς μικρολεπτομερείας. Άσημάντους μέν, άλλά ή 
πείρα μάς έχει διδάξει ότι, καί ή πλέον άσήμαντος λεπτομέρεια ή πληροφορία θά 
ηδυνατο ν’ άποδειχθή ανεκτίμητος.

Πληροφορία.', ώς αί κατωτέρω π.χ.
Ο Montos προτιμά τά έστιατόρια εις ά λειτουργοΰσι χαρτοπαικτικαί λέσχαι



καί σφαιριστήρια: είναι πολύ γενναιόδωρος (δίδει φιλοδωρήματα): συχνάζει εις τάς 
νυκτερινάς λέσχας καί είνα' μέτοχος μιας τοιαύτης: συνηθίζει νά γράφη έπιστολάς 
καί δελτάρια καθ’ δν χρόνον ταξιδεύει: άγαπά την ’Ιταλικήν κουζίνα, είχε κάποτε 
ένα μπουλντόκ καί ύπεραγαπά τή ράτσα αύτήν. Οί άστυνομικοί επίσης έγνώριζον- 
ότι ήτο επιθετικός καί λίαν επικίνδυνος. Δέν έγνώριζον όμως ότι ό Nick είχε σκεφθή 
νά διαπρέψη ώτ καταδιωκόμενος:

Ουτος ακολούθησε οκτώ άρχάς τάς οποίας έθεσεν εις εφαρμογήν.
α) Έγκατέλειψεν όλοσχερώς την νυκτερινήν ζωήν, έξερχόμενος μόνον τήν 

ήμέραν, έκτος όταν έπρόκειτο νά διαπράξη έγκλημα.
β) Έσύχναζεν εις εστιατόρια άνωτέρας τάξεως.
γ )  ’Ή λλαζε κάθε λίγες έβδομάδες κατοικίαν, χοορίς νά έχη ιδιαιτέραν προτί- 

μησιν εις ώρισμένον είδος κατοικίας, ή ώρισμένην συνοικίαν.
δ) ’Απέκρυπτε τάς διευθύνσεις του: 'Ο Nick ουδέποτε έλεγε είς τούς φίλους 

πού διαμένει. Έ ξ  άλλου έάν ποτέ θά ήτο υποχρεωμένος νά δηλώση τήν διεύθυνσίν του 
εις κάποιον πωλητήν καταστήματος, ούδέποτε έδιδε ψευδή διεύθυνσίν. Ή  δηλου- 
μένη διεύθυνσις δέν θά ήτο τού Nick βεβαίως, άλλα, δέν θά ήτο άνύπαρκτος.

Οί ε) καί στ) άρχές έπέσυρον τήν προσοχήν αυτού εις μικροπράγματα βεβαίως, 
τά  όποια όμως θά ήδύναντο νά έχουσι δι’ αύτόν μεγάλας συνέπειας. Ό  Nick πήρε 
ώς δεδομένον ότι οί διώκται του ήδύναντο νά μάθωσι τό ποτον τής προτιμήσεως του, 
τήν μπύρα. Έ ν  συνδυασμοί μέ τήν περιγραφήν του, αύτό θά ήδύνατο νά βοηθήση 
τούς σερβιτόρους των κέντρων νά θυμηθώσι αύτόν. Διά τον λόγον τούτον ό Nick 
ήλλαζε ποτά τόσον τακτικά όσον καί έ'νας προνοητικός μηχανικός άλλάζει τό λάδι 
τού μοτέρ. Κατά τεκμήριον έπίσης ήτο γνωστός ώς καπνιστής πούρων: ’Έπαυσε 
νά καπνίζη πούρα.

ζ) Έφρόντισε ν’ άλλάξη ταυτότητα:
Δέν είχε προικισθή άπό τήν φύσιν μέ χαρακτηριστικά συνήθους άνθρούπου, 

ώστε ή παρουσία του νά μή έπισύρη τήν προσοχήν, πράγμα όπερ πολύ θά τον βοη
θούσε. Ή το  κοντού άναστήματος, κοντόχονδρος, είχε μαύρα μαλλιά, κοκκινωπή 
χροιά προσώπου καί μπλέ μάτια.

'Ένας άνθρωπος τοιαύτης σωματικής διαπλάσεως καί χρώματος δέν ήτο δυ
νατόν παρά νά είναι εύδιάκριτος καί νά έπισύρη τήν προσοχήν. Ύπήρχεν όθεν τό 
κάθε ένδεχόμενον νά τον σταματήσουν καί νά τού έλέγξουν τήν ταυτότητά του. Ουτω 
ό Nick έπλήρωσε κλέπτας πορτοφολίων νά. έξεύρουν άνθρώπους ομοιάζοντας μ’ 
αύτόν (σωσίας του) όσον τό δυνατόν, καί νά κλέψωσι τις τσάντες μέ τά. πιστοποιη
τικά των. Τό σπουδαιότερον θά ήτο ή άδεια ώς οδηγού έν τή οποία περιγράφεται, ύψος 
βάρος, χρώμα μαλλιών καί ματιών.

η) Ή  τελευταία άρχή έπραγματεύετο τον τρόπον τού όδηγειν (αύτοκίνητον). 
'Ο  Nick άπεφάσισε νά μή φιγουράρη ποτέ εις τό δελτίον άτυχημάτων καί παραβά
σεων τής Τροχαίας Κινήσεως. Ή  άπόφασίς του ύπήρξεν όπως μή ύπερβή ποτέ τά.
5 μίλλια άπό τό κατώτατον οριον ταχύτητος, παρά ν’ άναγνωρισθή άπό μιάν τοιαύτην 
λεπτομέρειαν (ύπερβολικής ταχύτητος).

Μέ αύτές τις οκτώ αρχές διά ν’ άποφύγη τήν σύλληψιν, έσκέφθη οτι θά ήτο 
άσφαλής εις τό Σικάγο, διότι αυτή ήτο ή πόλις τής προτιμήσεώς του, άλλά ό γνω
στός Nick εις τήν F .B .I. μέ τήν άνωτέραν νυκτερινήν ζωήν, ό καπνιστής τών πούρων, 
δέν θά ήτο δυνατόν ν’ άνευρεθή έχει.

Καθ’ όλα φαίνεται πιθανόν ότι, παρόμοιον πανοΰργον καί εύφυές σχέδιον δέν 
έτέθη εις έφαρμογήν ποτέ παρά καταδιωκομένου. 'Ο  Nick θά ήτο ικανός νά διαπράξη 
ενα κομβολόγιον άπό διαρρήξεις καί ληστείες, ενώ, θ’ άπέφευγε εγκλήματα τά όποια 
θά ήδύναντο νά φέρωσι τήν σφραγίδα του (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά).

'Ο Nick ήλπιζε ότι παν όπερ έγνώριζεν ή F .B .I. περί αύτοΰ κατόπιν τού άνω- 
τέρω προγράμματος θά ήτο άχρηστον. ’Αλλά, οί άνθρωποι υποτάσσονται εις τάς
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συνήθειας των. Ο Nick ελησμονησε ν’ αλλάξη ένα πράγμα: «Τήν προτίμησίν του εις 
σ’ αύτοκίνητα των έπιχειρήσεών του» ώς άπεκάλει ταΰτα.

"Εν έγκλημα έκτελούμενον άπό τον Nick Montos παρουσίαζε τήν εικόνα τής 
τελειότητος.

Σχεδιάζοντας μιαν διαρρηξιν χρηματοκιβωτίου έξήταζε έκ των προτέρων τό 
κτιριον, όπως ένας έμπορος εξεταζη τας εισόδους, έξόδους καί τάς εισπράξεις του. 
Τήν μπάρα άσφαλείας τοΰ χρηματοκιβωτίου έγνώριζε νά προσβάλη μέ μεγάλην 
δεζιοτεχνιαν, το κλειθρον ασφαλείας (με αριθμούς) έγνώριζε νά συνδυάζη μέ μαθη
ματικήν άκρίβειαν. Έάν υπήρχε μηχανισμός δακρυγόνων (εις τό χρηματοκιβώτιον) 
εγνωριζεν ο Montos να τον εξουδετερωνη μέ τήν ίδικήν του μέθοδον, μίαν άνωτέραν 
μέθοδον.

Είχε προτιμησιν εις τα ελαφρά διθέσια αύτοκίνητα, τά όποια παρουσιάζουν 
πολλά πλεονεκτήματα.

Μεταξύ των άλλων ληφθεντων μέτρων παρά τής F.B.I., είχε διαταχθή καί ή 
παρακολουθησις των γκαραζ εις τά όποια έπήγαιναν οι φίλοι τοΰ Nick.

Η ανταμοιβή δεν άργησε νά έλθη. Τήν 23 Αύγούστου 1954 οί αστυφύλακες 
τής F.B.I. παρηκολουθουν ένα γκαράζ, εις τό προάστειον Berwyu τοΰ Σικάγου. 
Έ ξω θι τοΰ γκαράζ έστάθμευεν ένα αύτοκίνητον όμοιάζον μέ τύπον Ford έλαφρόν 
διθεσιον. Οι μηχανικοί έπεσκεύαζον τήν μηχανήν. Οί άστυνομικοί παρετήρησαν ότι 
Ίή [-<·γ)λαήό δεν ήτο Ford. Έσταθησαν έκεϊ πλησίον. Σέ λίγα λεπτά ένα άλλο αυτο
κίνητο εςήλθεν εξω. Οι αστυνομικοί δεν ηδύναντο νά διακρίνουσι καλώς τούς δύο 
έν^αύτω ευρισκομένους. Έτέθησαν εις παρακολούθησή πλήρεις έλπίδων. Πλησίον 
τοΰ λ\ estcherter ενα φορτηγό τραίνο έκλεισε τήν διάβασιν. Αυτό έπέτρεψε στούς 
αστυνομικούς να πλησιάσουν χωρίς νά γίνουν άντιληπτοί, αμέσως δέ άντελήφθησαν 
ότι ο εις εκ των δυο ήτο ο κοντούλης Nick, τον όποιον συνέλαβον πριν προφθάση 

χρησιμοποίηση το αυτόματόν τό οποίον είχε σ’ ένα κουτί άπό ποΰρα παραπλεύ
ρους του.

Τό αύτοκίνητον, τό όποιον έπέσυρε τήν προσοχήν καί τάς έλπίδας των αστυ
νομικών, ήτο ακριβώς ό τύπος αυτοκινήτου προτιμήσεως τοΰ Nick. 'Ένα Ford μέ 
μηχανήν Cadilac.

Μετά απο καταδιωξιν 2 ετών καί 8 μηνών ό Nick Montos πίπτει εις παγίδαν 
στηθεΐσαν παρά τοΰ ίδιου.

Ενας καταδιωκόμενος δύναται νά περιπλανάται εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
και να^μη υπαρχη τι τό διακριτικόν τής έγκληματικής του δράσεως, ώστε νά ξεχω- 
ρισθή απο τον άλλο κοσμον. Ως εκ τούτου είναι μεγάλη βοήθεια διά τούς άστυνο- 
μικους εαν υπαρχη και η πλέον ασήμαντος λεπτομέρεια περί αύτοΰ.

Ακόμη και οι πλέον έμπειροι άνθρωποι, οί άσσοι τοΰ έγκλήματος, πίπτουν εις 
παγίδας στηθείσας παρ’ αύτών τών ιδίων.

Η F.B.I. επληροφορηθη οτι ο John Dounald W alker έχων ιδιαιτέραν συμ
πάθειαν εις το να εξαπατά τάς χήρας, γεροντοκόρες καί διεζευγμένες, έφαίνετο ιδιαι
τέρως ενδιαφερόμενός διά δύο άλογα τών ιπποδρομιών, τό Coral W aters καί 
Cut Sugar.

, * * W alker κατεζητεΐτο με την κατηγορίαν ότι είχε νυμφευθή τρεις γυναίκας
καί έξηπάτησε αύτάς καί έλαβε 67.000 δολλάρια.

Ενας ειδικός εις την παραλλαγήν τών χαρακτηριστικών θά ήδύνατο νά τον 
[ΐοιαβαλη κατ εςαιρετον τροπον ώστε να είναι πολύ δύσκολος ή άναγνώρισίς του. 
Αλλα οι αστυνομικοί εστοιχιματιζον ότι ό W alker θά παρακολουθούσε τά άλογά 
.ου, διότι υπήρχον φήμαι οτι ανήκουν εις αύτόν. 'Ένα απόγευμα τοΰ Αύγούστου τό 
Coral \ \  aters έτρεχε εις μίαν ιπποδρομίαν τής Comberland M aryland.

Ετρεχε τρίτο. Οι αστυφύλακες έτοποθετήθησαν έξωθι τοΰ Ταμείου καί άνέ- 
μ°νον. Πράγματι ο \ \a lk e r  προσήλθε μόνος του νά είσπράξη τά χρήματα.
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Αύτή ή σύλληψις τοΰ 
ποινήν 20.000 δολλαρίων.

ιστοιχισε τελικώς 15 χρόνια φυλακή καί χρηματικήν

Μία  ̂ άλλη  ̂ έξέχουσα εγκληματική μορφή ό Joseph  Levy εύρίσκεται εις τήν 
φυλακήν, απο την λεπτομέρειαν ήν έμαθον οί άστυνομικοί δτι ούτος έστοιχιμάτιζε 
μεγαλα ποσά. Εφαινετο απιθανον ν’ άπουσιάση άπό τό «Ντέρμπυ» τοΰ K entucky. 
Σ  αυτό το θορυβώδες πλήθος θα ήδύνατο νά είναι πλέον ή ασφαλές εάν δεν διέπραττε 
το σφάλμα να προσελθη εις τήν θυρίδα των 50 δολλαρίων.

Συχνά το πρόβλημα τών διωκτών αστυνομικών είναι διπλοΰν' όχι μόνον νά 
τεθωσι εις τα ίχνη τοΰ διωκομένου, άλλά νά διαπιστώσουν καί τ τ " ----- -------  —' —

αι παρα πολύ όυσκοΛος. 1 οτε ακόμη και η 
μικρότερα προσωπική ιδιορρυθμία ή συνήθεια έχει μεγάλην αξίαν διά τούς διώκτας 
άστυνομικούς.

δΐι
πόλι'
έστρογ«.ν -ιΐΛς υνιυνοιας κατα ουο ατόμων, τα οποία εσύχναςον __ ......
Κεντρον. Ο καταστηματάρχης αϋτοΰ τούς έγνώριζε ώς τόν Κον A lexander καί Κον 
Anderson. ’Ολίγον προ τής ληστείας ούτοι εύρίσκοντο εις τό Κέντρον. Άφοΰ πήραν 
το ούζο των εζητησαν και ένα ασυνήθες κοκτέιλ. Μετά 40’ άπό τήν διαποαχθείσαν

ί;σαν εις τα  ίχνη όλων τών ((A lexander καί A nderson»  κατώρθι 
σαν να συλλαβο^σι τούς δράστας τής ληστείας μέσα στο Μπάρ ένός ξενοδοχείου τοΰ 
Miami.

Ό  A lexander έξηκριβώθη δτι ήτο ό Clyde Millon Johuson, ένας εγκληματίας 
μέ ένα βεβαρημένο εγκληματικόν παρελθόν.

Ολιγας ημέρας αργότερον ούτος κατώρθωσε νά δραπετεύση τή βοήθεια μιας 
φίλης του ονοματι Billie, η οποία ήτο γνωστή εις τήν ’Αστυνομίαν ώς ή σύζυγος ένός 
διαρρήκτου που ευρίσκετο εις τάς φυλακάς καί ώς έχουάά ένα λίαν πλούσιον εγκλη
ματικόν μητρώον.

Ο Johuson  καί ή Billie έγνώριζον τόσον καλά τάς άστυνομ.ικάς μεθόδους, 
όσον και ένας παλαιός ντετεκτίβ. Είχαν έξαιρετικάς ικανότητας νά διαφεύγουσι τήν 
σύλληψιν.

Ή  Billie έβαψε τά μαλλιά της εις χρώμα ξανθό μέλιτος, ό Johuson  επίσης 
έβαψε τά μαλλιά του μαΰρα καί έφόρεσε γυαλιά. ’Έφθασαν εις τό C incinnat, μ ’ ένα 
παλαιό αυτοκίνητο πού είχεν αγοράσει ή Billie.

Ούτω έκάλυψαν πλήρους τά ίχνη των, έγκαταλείψαντες μάλιστα καί τό αυτο
κίνητο σ’ ενα έρημο μέρος, παρουσιαζόμενοι μέ διαφορετικόν δνομα δπου έπήγαιναν. 
“Ησυχος καί εύγενής εις τούς τρόπους ό Johuson  έπέσυρε τήν έκτίμησιν τοΰ κόσμου.

’Έ πειτα άπό μερικές εβδομάδες ήρχισαν νά διαπράττωνται ληστείες άπό ένα 
εύγενή κακοποιό, ό οποίος πάντοτε δέν παρέλειπε νά είπη «εύχαριστώ».

Ή  ’Αστυνομία συνεπέρανε δτι αύτός πρέπει νά είναι ό Johuson, έστω καί αν 
οί ληστείες διεπράττοντο μίλλια μακρυά άπό τήν Πολιτείαν δπου έδρα ό Johuson , 
έκτος αν πρόκειται περί έτέρου έγκληματίου δστις είχε κλέψει τήν συνήθειαν τοΰ 
Johuson νά λέγη «εύχαριστώ».

Κα τά τόν ’Απρίλιον ό Johuson έσκέφθη δτι ήδύνατο καί πάλιν νά δράση εις 
Middle West.

'Ένας υπάλληλος ένός Ξενοδοχείου εις τήν In d ian a  Polis είπε εις τούς άστυ-
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νομικούς δτι ένα ζεύγος μέ τά χαρακτηριστικά τού Johuson καί της Billie είχε 
καταλύσει στο Ξενοδοχεΐον των. "Οταν όμως οί άστυνομικοί τοϋ υπέδειξαν τάς φω
τογραφίας των, ούτος άπήντησε οτι δεν πρόκειται περί αύτών.

Οί άστυνομικοί ήσαν έτοιμοι νά φύγουσι ϊνα έρευνήσωσι εις άλλα Ξενοδοχεία. 
’Εκείνην δμως την στιγμήν έκάλεσε στο τηλέφωνο τό έν λόγω ζεύγος καί παρήγ- 
γελεν άπό τό άσύνηθες ποτό πού ώς άνωτέρω άνεγράφη έλαβον καί εις τό Τουριστικό 
Κέντρο δπου διεπράχθη ή ληστεία. Ό  υπάλληλος έπανέλαβε την δοθείσαν παραγγε
λίαν καί οί άστυνομικοί επί τώ άκούσματι έσκίρτησαν άπό χαρά. Σέ λίγα λεπτά ένας 
μαυρομάλλης ήλθε κάτω μέ τό άσσανσέρ. Δεν ώμοίαζε τον Johuson, άλλά οί άστυνο- 
μικοί είχον δίκαιον πιστεύοντες οτι ήτο αύτός. "Οπως έκινήθησαν προς αύτόν, ούτος 
έτράπη εις φυγήν καί έπυροβόλησε φεύγων. Τον συνέλαβον άργότερον στό ΐατρεΐον 
ενός ιατρού δπου κατέφυγε, διότι μία σφαίρα των άστυνομικών τον έτραυμάτισε 
όπως είσήρχετο σ’ ένα αύτοκίνητο, εύτυχώς δμως δι’ αύτόν τό τραύμα δεν ήτο σο
βαρόν. Αιτία της συλλήψεως ύπήρξεν ή άσήμαντος λεπτομέρεια τήν οποίαν είχον 
λάβει οί άστυνομικοί εις τό Τουριστικόν Κέντρον, δτι ό Johuson είχε ιδιαιτέραν προ- 
τίμησιν στό ποτό «Seven up» καί αύτό τον έπρόδωσε, δτε έδωσε τηλεφωνικώς πα
ραγγελίαν στον υπάλληλο τοϋ Ξενοδοχείου. Ούτος κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 40 
ετών καί ήδη εύρίσκεται εις τάς φυλακάς Alcatraz.

Λέγεται καί τούτο είναι άληθές δτι δλοι μας έχομεν άσημάντους ιδιορρυθμίας 
και συνήθειας πού συχνά δεν γνωρίζομεν τούτο. Ταύτας δεν δυνάμεθα νά ύπερνική- 
σωμεν άκόμη καί δταν άπό αύτάς έξαρτάται ή ζωή μας.

Θ’ άναφέρωμεν μίαν άκόμη μικράν ιστορίαν, έξ ής άποδεικνύεται πόσον άνε- 
κτιμητος είναι ή γνώσις έκ μέρους των άστυνομικών αύτών τών άσημάντων ιδιορ
ρυθμιών καί συνηθειών τών καταδιωκουμένων εγκληματιών.

Πρόκειται περί μιας περιπτώσεως κατασκοπίας κατά τον Β' Παγκόσμιον 
Πόλεμον.

Τήν 29-11-1944 ένα Γερμανικόν υποβρύχιον τό ύπ’ άριθ. 1230 άπεβίβασε δύο 
κατασκόπους εις τό Crab Tree Point τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Ούτοι ήσαν ό 
Γερμανός Erich Cimpel καί ό Αμερικανός λιποτάκτης William Colepaugh. Εις 
την παρά τήν Χάγην Σχολήν κατασκόπων ούτοι έξεπαιδεύθησαν καί έδιδάχθησαν 
κατα τον τελειότερον τρόπον τήν χρήσιν οπλών καί φωτογραφικών μηχανών. 'Ο 
Cimpel έγνώριζε νά χρησιμοποιή έκρηκτικάς ύλας καί έξεπαιδεύθη εις τήν άνατί- 
ναςιν γεφυρών, τήν έκτροχίασιν τραίνων καί ήτο ένας τέλειος χειριστής άσυρμάτου. 
Είχον έφοδιασθή μ’ ένα ειδικόν κρυπτογραφικόν κώδικα καί έφερον μαζί των ειδικήν 
μελάνην μή ορατήν, ώς έπίσης καί ονόματα πολλών ’Αμερικανών αιχμαλώτων πο
λέμου.

Μέσα σέ γράμματα άθώα προς τούς ’Αμερικανούς αιχμαλώτους θά ήδύναντο 
ν’ άπευθύνουν προς τάς Γερμανικάς Ά ρχάς μή όρατάς άγγελίας.

Τίποτε δέν είχε παραλειφθή ή τουλάχιστον έτσι έφαίνετο. Άμφότεροι έφερον 
Άμερ ικανικά πιστοποιητικά γεννήσεως, ’Αμερικανικά δελτία ταυτότητος καί άδειας 
ικανοτητος οδηγού αύτοκινήτου. Είχον περίστροφα, πηξίδας καί ωρολόγια άκριβείας.

Σχεδιάζοντες νά παραμείνουσι έπί 2ετίαν έφερον 60.000 δολλάρια διά τά έξο
δά των. Ό  Cimple έφερε έπίσης 100 άδάμαντας τούς οποίους θά ήδύνατο εύχερώς 
να πωλήση. Παρ’ δλας τάς προετοιμασίας έλησμόνησαν νά φέρωσι μεθ’ έαυτών κα- 
πελλα. Άπεβιβάσθησαν μίαν ήμέραν καθ’ ήν έπεκράτει μεγάλη χιονοθύελλα, εις μίαν 
ακτήν αγροτικής περιφέρειας. ’Αμέσως έπροχώρησαν φέροντες εις χεΐρας των μικράς 
βαλιτςας. "Ενα χωριατόπαιδο ήλικίας 18 έτών άντελήφθη αύτούς μέ τά λασπωμένα 
σχεδόν πρόσωπα, μέ ένδυμασίας τάς όποιας φοροΰσι εις τάς πόλεις καί άσκ^πεΐε καί 
του έκαμαν εντύπωσιν. ’Αμέσως έσπευσε καί ειδοποίησε τον πατέρα του, ούτος δέ 
ειδοποίησε τον F.B.I. καί ούτω μετά 9 ώρας άπό της άποβιβάσεώς των έτέθησαν 
ούτοι εις άναζήτησιν υπό τής F.B.I., χωρίς βεβαίως νά τό γνωρίζουν.
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Ό  Ciimpel είχε εκλέξει ό ίδιος ώς συνεργάτην του τον Colepaugh καί έφαί- 
νετο ευχαριστημένος άπό την εκλογήν του, διότι ούτος ήτο ένας φοιτητής τοϋ^ Πολυ
τεχνείου άπό τήν Νέα4 ’Αγγλίαν τής ’Αμερικής καί θά τοϋ ήτο χρήσιμος διά την 
κατασκοπίαν άφορώσαν τά πλοία, τ ’ άεροπλάνα καί τάς ρουκέτας. Δεν έγνώριζεν 
ο'μως ό Gimpel δτι προ τής λιποταξίας του ή F.B .I. είχε σχηματίσει φάκελλον του 
Colepaugh μέ τήν πληροφορίαν ότι πιθανόν ούτος να προσφέρω ποτέ τας υπηρεσίας

< ' τ ί  ' ’  Τ 7  ' . .  ’  .  Ύ  -  . Υ  ~ Λ - Λ π ί - ο  Λ  i  .  ι n u  τ»  ο  I D r /  T r n f i ' T f  i H i '  ι ίΤ Γ .  V

Τώρα τα πρόβλημα ήτο να συλληφθή ό Gimpel, ένας επικίνδυνος εχθρός, με 
εξαιρετικήν μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν, διαθέτων χρήματα καί Αμερικανικά πιστο
ποιητικά καί δυνάμενος νά ταξιδεύση εις δλην τήν ’Αμερικήν, δπου ένόμιζε καλλι- 
τεοον. ,

Π ώς θά ήδύναντο νά τεθώσι εις τά ίχνη τοϋ Gimpel; Αι^ πληροφορία-, του 
Colepaugh ήσαν δύο κατηγοριών: Πληροφορίαι δυνάμεναι ν’ άποκαλύψωσι την
ταυτότητά του, άλλά βεβαίως μετά τήν σύλληψιν καί πληροφορία-, ασήμαντες^ αί 
όποϊαι έλαχίστας έλπίδας έδιδον εις τούς άστυνομικούς: Ώ ς^π .χ. ό Cimpel φορούσε 
ένα δακτυλίδι ένός ιδιαιτέρου σχεδίου, άλλά κάλλιστα μπορούσε νά το̂  βγαλη.  ̂^Εφερε 
ένα κέρμα κρεμασμένο λιθουανικόν, ώς φέρον καλήν τύχην (φυλαχτό). Θά^ήδυνατο 
όμως κάλλιστα νά μή τό έχη έκτεθιμένον. Είχεν έργασθή εις τό Περού και ηρεσκετο 
νά διαβάζη Περουβιανάς εφημερίδας: Τώρα δμως θά ήδύνατο ν άποφεαγη τούτο. 
’Αγαπούσε τής μπριζόλες, καί προτιμούσε τήν 'Ισπανικήν κουζίνα. Θά ήδύνατο να 
φορή ’Αμερικανικά ένδύματα δ)ς συνηθίζονται εις τήν Νέαν Τόρκην. Ητο τελείως 
αμφίβολον εάν θά παρουσιάζετο εις τήν 42αν οδόν τής 7ης Λεωφόρου εις την Νεαν 
'Τόρκην ίνα άγοράση Περουβιανήν εφημερίδα, διότι ως ^ειπε ο Colepaug ι, -ιχο·1 
παρακολουθήσει μαζί μία κινηματογραφικήν ταινίαν καΎ ήν ό εγκληματίας συνε- 
λήφθη τήν στιγμήν πού πήγε ν’ άγοράση τάς εφημερίδας τής ιδιαιτέρας του πατρώος.

Οί άστυνομικοί παρηκολούθουν τό σημεϊον αύτό άλλά έφαίνετο ανώφελες.
Παοηκολούθησαν πολλούς πελατας. ; „ Τ

’ Πεοί ώραν 9 μ.μ. τής 13ης Δεκεμβρίου άντεληφθησαν κάποιον ο στις  ̂είχε 
περίπου τά περιγραφέντα χαρακτηριστικά, άλλά ύπήρχον πάρα πολλοί σαν κι αυτόν. 
’Εάν τουλάχιστον ήγόραζε μίαν Περουβιανήν εφημερίδα, άλλά δεν ηγορασε.

Έ πήγε κατόπιν έκεΐ πού πωλοϋσαν έντυπα καί βιβλία Νοτιο - ’Αμερικάνικα: 
Έξήτασε διά ν’ άγοράση ένα βιβλίο, καί τέλος εύρε ένα της άρεσκειας του. Ακο
λούθως έπήγε dc  τό Ταμεΐον καί έπλήρωσε. Τήν στιγμήν έκείνην οι αστυνομικοί 
έσπευσαν καί τον συνέλαβον πάραυτα. Ύπήρχον χιλιάδες^ άνθρωποι αυτής της σω 
ματικής διαπλάσεως καί μέ τά ΐδια χαρακτηριστικά, άλλά οί άστυνομικοί ήσαν βέ
βαιοι δτι συνελάμβανον τον κατάσκοπόν των. Τί ήτο αύτό που έπεισε αυτους^ οτι 
έπρόκειτο περί τού καταδιωκομένου; Αύτός έκαμε κάτι.πού οί άστυνομικοί δεν ειχον 
ίδη εις τούς άλλους καθ’ δλην τήν παρακολούθησήν τιυν. Επληρωσε^βγαζοντας ενα 
■/αρτονόμισμα άπό τήν έξο^τερικήν άνω τσέπην τού σακκακίου του. Τούτο εκαμε εντυ- 
πωσιν εις τούς άστυνομικούς, διότι ό συλληφθείς συνεργάτης του Colepaugh τους 
εί/ε παράσχη αυτήν τήν άσήμαντον πληροφορίαν, δτι «δέν^ φέρει ποτέ μαζί του^πορ 
τοφόλι καί "φέρει τά χρήματα πού τοϋ χρειάζονται εις τήν έξωτερικην τσέπην, εις την
οποίαν δλος ό^άλλος κοσμος βάζει ένα μανδυλακι.  ̂ , , , , ,

Ό  Gim pel ήτο εξυπνότατος, λίαν πεπειραμένος και με εξαιρετικήν εκπαι 
δευσιν. Ε ίχε πιστοποιητικά ούδεμίαν προκαλοϋντα άμφιβολίαν περί τής ταυτότητας 
του, είχε χρήματα, είχε άδάμαντας νά πωλήση έάν έξηντλοϋντο τα χρήματα του. 
Άλλά είχεν έπίσης μίαν άσήμαντον, μηδαμινήν συνήθειαν. Και αυτή η συνήθεια του 
έστοίχισε τήν καταδίκην του εις ισόβιον κράτησιν.
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X . ΣΤΑΜΑΤΗ, δοκ. Άρχιφύλακος

* · J  “ποβεση που μου ανετεθη το βράδυ τής 27ης Δεκεμβρίου τού 1954 δέν 
' Τ'αθ°Τ°υ ε^-ολη. Επρεπε παση θυσία ν’ άνακαλύψω τον τοόπο πού ένα άτομο 

μέτριου αναστήματος μετεχειρίζετο γιά νά «σαρώνη» τά χρήματα πού άφελεϊς 
παικται κατεθεταν στο πράσινο τραπέζι.

Με τα χαρακτηριστικά πού μού δόθηκαν καί μέ μια φωτογραφία στην τσέπη 
καυησα στο απέναντι τού τελωνείου Πειραιώς καφενεδάκι καί άνοιξα την έφημε- 
Ρ μου. 1 ο άτομο ■που ζητούσα θαρχόταν σέ λίγο μέ τύ «ΛΟΤΖΙΤΑΝΙΑ» ή άργό-
lfP<X με, τ? «ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ», ενα μικρό βαποράκι πού μετέφερε εκλεκτούς του
ρίστες απο τη Σικελία.

, ■ ί.','α ,Ι°ν άσ™φΰλακα Γ. δέν άνησυχοϋσα. "Ηταν δοκιμασμένος άπο χρόνια 
στην Ασφαλεία και ήξερα ότι θά μ’ έβγαζε άσπροπρόσωπο. "Ηταν ό μόνος πού είχε 
Τ' μ;α φύρα ;μ°νον και κατά τ-ήν προπέρσινη πρωτοχρονιά το άτομο έκεΐνο κοντά 

σε κάποιο σπίτι στο Ψυχικό. Έκανε ενα διαβολεμένο κρύο καί βάδιζε μέ το γιακά 
Γης καμπαρτινας ανασηκωμένο καί μέ το καπέλλο κα'τεβασμένο τόσο πού έκάλυπτε 
σχεδόν ολο του το πρόσωπο. Ό  άστυφύλαξ Γ. έπετάχυνε τύ βήμα γιά νά πλησιάση 
^  άτομο,εκείνο καί νά δή τά χαρακτηριστικά του. Έκεΐνο όμως τοβαλε στά πόδ'α 
και για ν αποφυγή τη δυσάρεστη συνάντηση μέ τον αστυνομικό δέν γύρισε νά ση- 
κωση το μικρό του χαρτοφύλακα πού γλύστρησε σέ κάτι θάμνους.

'°  ΖαΡτοφυλακα βρήκαμε πράγματα εντελώς ξένα άπο κείνο πού 
~ μ- Ρ ° υ«ε να μας διευκολύνη. Έ να  μάλλινο κασκόλ καί μιά γυναικεία ζώνη, 
ν Ρ °,μως κοα; κωλλημένη στο δέρμα βρισκόταν μιά φωτογραφία. Παρίστανε ενα 
φευγαρι ερωτευμένων σέ στάση πολύ τρυφερή. Ό  άνδρας φαινόταν νάχη περάση τά 
ιριανια και ή γυναίκα κατα δέκα χρόνια νεώτερή του.
ν !°, χτ,°μο πού ζητούσα έπρεπε νά ήταν ώς 35 χρόνων χαρτοκλέπτης ολκής, πού
η^αν αίτια αποποπειρας αύτοκτονίας τής κυρίας Μ. πρό τριών έτών, καί αίτια θα- 
/ατου εκ καρδιακής προσβολής τού έμπορου Δ. πρόπερσυ. Ή  κυρία Μ. είχε «πο- 
καρει» περίπου τριαντα έκατομμύρια-τότε-γιατί είχε μεγάλη έμπιστοσύνη στούς 
"Ρεις άσσους της. Επεσε όμως πάνω σέ φούλ του κυρίου Μαβίλλη—ψευδώνυμο τού 
καταζητούμενου—-και, μη έχοντας άλλο τι κινητό η ακίνητο νά παίξη, άπεφάσισε νά 
,/ Ρμαι"Τ^ ) Γ> ,ω 4 ΆΡ Ρ·ε όουμιναλ. Κι ο έμπορος Δ. έμεινε άψυχος στην καρέκλα 
όταν «τα ρέστα του» τά όποια άποτελοΰσαν ενα κατάστημα εδωδίμων καί δύο εκα
τομμύρια μετρητά στην «κάσα» εξανεμίζονταν γιατί τό «χρώμα» του ήταν άνίσχυρο
μπροστά στο «φλος—ρουαγιάλ» τού κυρίου Κοτσίρη—ψευδώνυμο κι’ αύτό τού κατα
ζητούμενη.

( Κ πληροφορίες πού μας είχαν δοθή τά τρία, τελευταία χρόνια σχετικά μέ τό 
π ,αρκετά συγκεχυμένες. ’Άλλες τον παρουσίαζαν αεροπορικό άκό- 

°Τ , Ρεσβειας μας στο Παρίσι, άλλες ώς πλούσιο έμπορο πού μετέφερε λάδια
V r‘’ ,α ως^ναν Αθηναίο τυχοδιώκτη πού δρούσε αποκλειστικά στο
σω ^ρ.κο.^ ια πληροφορία τον παρίστανε ως ιδιοκτήτη μεγάλου κοσμηαατοπω-

Aciw, στη Σμύρνη που περνούσε τις μέρες τών Χριστουγέννων καί τού Νέου Έτους 
στην Αυήνα.

Κατα διαβολική σύμπτωση, κανένας άπο έκείνους πού έλάμβαναν αέοος στο 
παΤ ,  της πρωτοχρονιάς μαζί του δέν μάς είχε δώσει στοιχεία πού θά μπορούσαμε 
να ρασουμε με καποια άνεση. Ό  οικοδεσπότης παρουσιάζετο πάντοτε ώς άγνοών 
το πρόσωπό και οι εκάστοτε παικται ώς μή γνωρίζοντες τίποτα άλλο έκτος"τού οτι 

~ς, π “ντοτε— τον γνώρισε στό ξενοδοχείο δείνα δυό ώρες πρό τού παιγνίου καί 
■ ου επροτεινε να περασουν μαζί τή νύκτα τής πρωτοχρονιάς. "Οσα μέσα κι’ οίν μετα

χειριστήκαμε οσο κι αν προσπαθήσαμε νά συλλέξουμε κάτι τό διαφωτιστικό, τίποτα
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δέν κατωρθώσαμε. Καί τοϋτο γιατί οί καταγγελίες μας δίνονταν δύο καί τρεις ήμερες 
μετά τήν πρωτοχρονιά κ ι’ ό ξενοδόχος δέν είχε τίποτα άλλο στά βιβλία του έκτος απο 
ονόματα ανύπαρκτα στην πραγματικότητα καί δωμάτια ά-δεια φυσικά.

Ά π ’ όλα αύτά δέν άργήσαμε νά καταλάβουμε ότι είχαμε νά κάνουμε μέ σπείρα 
χαρτοκλεπτών καί ίσως διεθνούς ολκής. 'Ο  κ. Μαβίλλης τής τελευταίας νύχτας τού 
1952 έφέρετο στο ξενοδοχείο ώς ταξιδεύων τήν 2αν ’Ιανουάριου 1952 για την Ιτα
λία. Καί ό κ. Κοτσίρης τής παραμονής τού 1954 έφέρετο ώς άναχωρών τήν 4ην 
’Ιανουάριου 1954 για τάν Μυτιλήνη. Ούτε όνομα όμως παρόμοιο υπήρχε κατα τον 
έ'λεγχό μας στά ταξιδιωτικά γραφεία καί στά συγκοινωνιακά μέσα άλλά ούτε και 
ά.τομο πού τά χαρακτηριστικά πού μάς έδίνοντο νά συμπίπτουν.

Ή  στατιστική πού κάναμε σχετικά μέ το πρωτοχρονιάτικο παίξιμο τού κατα- 
ζητουμένου συνοψιζόταν στά έξής συνηθισμένα πράγματα: Σ ’ όλες τις περιπτώσεις 
—πού έχανε—κ ι’ ήταν πάρα πολλές τά ποσά ήσαν άσήμαντα. "Οταν όμως κέρδιζε, 
τά ποσά ήταν άστρονομικά. Οί συμπαίκται του ήταν όλοι πλούσιοι, ευκατάστατοι και 
ευυπόληπτοι άστοί των ’Αθηνών,

*
*  *

Το τηλεφώνημα πού έγινε προς τό ’Αστυνομικό Τμήμα το απόγευμα τής 26ης 
Δεκεμβρίου πέρισυ, ήταν ουρανοκατέβατη εύτυχία.

'Η  γυναικεία φωνή—πού τονομά της άρνήθηκε νά μάς άποκαλύψη—μάς πλη
ροφορούσε οτι μέ τό «Λ ΟΤΖΙΤΑ ΝΙΑ» ή μέ τό «ΣΑΝ I Α Μ ΑΡΙΑ» θα εφτανε στις 
28 τού μηνός έκεΐνος πού τρία χρόνια μάς άπασχολούσε, άκούων στο όνομα Γιώργος 
Ρόζος. Στήν έρώτηση σχετικά μέ τά χαρακτηριστικά τού ατόμου μάς άποκριθηκε 
ένα ατέλειωτο βουητό τού τηλεφώνου καί τίποτα ά.λλο.

’Ήμουνα ό πέμπτος τής όμάδος πού έπωμίστηκε τήν αναγνώριση, τήν παρα
κολούθηση καί τή σύλληψη τού καταζητουμένου. Καί μιά έμπιστευτική προφορική 
διαταγή μέ διέτασσε νά μεταχειρισθώ κάθε μέσον ώστε νά συλλάβω τον Ρόζο πάνω 
στο παιχνίδι καί τήν ώρα τής χαρτοκλοπής.

Το «Λ Ο ΤΖΙΤΑ Ν ΙΛ » άναστάτωσε τό Λ ιμάνι*μέ τό σφύριγμα καθώς έμπαινε 
αργά. Μέχρι νά πλευρίση συμβουλεύτηκα γιά μιά φορά άκόμα τή φωτογραφία πού 
παρίστανε το νεαρό ζευγάρι καί έδωσα τις τελευταίες οδηγίες στον αστυφύλακα I . 
πού μ’ ένα άχθοφορικό καροτσάκι και ένα ναυτικό κασκέτο μέ πλησίασε για  να με 
συμβουλευθή κάτι.

Οί επιβάτες τού «ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ» κατέβηκαν καί όμως τίποτα δέν μ ’ έκανε 
νά παρακολουθήσω κάποιον άπ’ όλους. Ή τα ν  όλοι ξένοι άπό κείνον που ζητούσα κι 
ό άστυφύλακας Γ. μοΰ άνέφερε μέ άπογοήτευση ότι πάνω στο καράβι δέν άπομεινε
κανένας. __ ; ν ,

Τό «ΣΑΝΤΑ Μ ΑΡΙΑ» θάρχόταν σέ δυο ώρες. ’Αποφάσισα νά το περιμένω 
καί γιά νά περάσου τις δυο ώρες, χώθηκα στο πρώτο μπαρ για να ζεσταθώ λιγάκι. 
’Εκεί βρήκα καί τή Λίτσα πού μέ παίδευε δυο μέρες νά τήν βρω για κάποια κλοπή 
ένός μεγάλου πορτοφολιού τού βιομήχανου X. τήν έυρα πού έγκατέλειπε τή γκαρσο- 
νιέρα του. Τήν έστειλα μέ κάποιον άστυφύλακα τής Τροχαίας στήν Ασφάλεια καί 
άπόαεινα στήν άκτή άγναντεύοντας τό «ΣΑΝΤΑ Μ ΑΡΙΑ» πού έμπαινε με θριαμβευ-άπόμεινα στην ακτή αγναντευον 
τικά συρίγματα στο Λιμάνι.

Τήν ίδια στιγμή μέ πλησίασε 
μέ διέταξε σέ σιγανή φωνή.

ένας μεσόκοπος, ντυμένος μέ στολή λοχαγού και

—Φύγε γρήγορα γιά  τό πρακτορεία Καραγιάννη. Κλείσε μια θέση για την Κέρ
κυρα μέ τό «Α ΓΓΕΛ ΙΚ Α » καί τό πρωΐ στις 6 θά ταξιδέψης. Είναι τριανταπεντάρης 
καί δέν συνοδεύεται. Πρόσεξε τή φωτογραφία. ’Από τό πρακτορείο Καραγιαννη 
θά πάς κατευθείαν στο ξενοδοχείο «Π Α Λ Λ Α Σ».  ̂ ; , , ,

’Έφυγα τρέχοντας καί σταμάτησα τό πρώτο ταξί. Μπήκα μέσα και μ αυτό
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άνεζήτησα τον αστυφύλακα Γ. Δεν τον βρήκα όμως πουθενά καί σέ 20' λεπτά βρι
σκόμουνα στοΰ Καραγιάννη.

Με το φευγαλέο βλέμμα που έρρ'ξα στον κατάλογο τη στιγμή πού ό υπάλληλος 
μέ ένέγραφε, δεν είδα το όνομα «Γιώργος Ρόζος». ’Έφυγα άμέσως γιά τό «ΠΑΛ- 
ΛΑΣ» καί καθώς έμπαινα, ό άνθρωπος πού βρισκόταν πλάι στο θυρωρό μου ψιθύ
ρισε: «Δωμάτιον 126. Γιάννης Σαρρές».

Ανέβηκα στον τρίτο όροφο κρατώντας μιά βαλίτσα πού μουδωσε ό θυρωρός.
Και μπαίνοντας στο δωμάτιο 127 ακόυσα τό παιδί πού έβγαινε νά λέη:

—Μάλιστα, μάλιστα κ. Σαρρέ. Θά ζητήσο.) τήν κυρία Κάτια καί θά τής πώ 
νά έρθη στις 10 στήν ’Ή βη . Ώρεβουάρ.

** *
Διαβαίνοντας τον ισθμό αιοθάνθηκα τήν άνάγκη νά βγω γιά λίγο στο κατά

στρωμα καί νά άναπνεύσω. Τά βαρειά εγγλέζικα τσιγάρα πού έκάπνιζε τό ένα πάνω 
στό άλλο ό κ. Σαρρές μέ είχαν άρκετά ζαλίσει. Έ κτος αύτοΰ, οί άτμοί τής σαμπά
νιας καί τής μπύρας πού ήπια τή νύχτα στήν «ΦΛΩΡΙΝΤΑ» μαζί μέ τον Σαρρέ 
καί τήν Έ φ η —τήν κοπέλλα πού αγαπούσα καί μου ερχόταν ή επιθυμία νά τήν σκο
τώσω όταν τήν έβλεπα νά δίνη τόσο περιπαθή φιλιά στον Σαρρέ—μου έφερναν μιά 
διάθεση ύπνου άνευ προηγουμένου. Θυμώμουνα τήν καημένη τήν ’Έ φη πού μέ κα
νόναν τρόπο δέν ήθελε νά παίξη τό παιχνίδι τής γυναίκας πού «ρίχνεται» σ’ έναν 
άγνωστο άντρα καί γελούσα. "Ομως έπαιξε τόσο καλά τό παιχνίδι πού τής άνάθεσα.

Δέν μοϋ έμεινε καμμιά άμφιβολία τώρα. Αύτός ήταν έκεΐνος πού ζητούσα.
Το γωνιακό σημάδι που μόλις διεκρίνετο στη φωτογραφία πού βαστοΰσα, υπήρχε 
πραγματικά στο σαγόνι του. Και τα χαρακτηριστικά πού μοΰ δόθηκαν υπήρχαν όλα 
στον Σαρρε. Εμεινα αρκετή ωρα στο κατάστρωμα άγναντεύοντας τις ακτές τού Κο
ρινθιακού. Και μονον όταν φθασαμε στην Πατρα γύρισα στήν καμπίνα μου γιά νά φο
ρέσω κάτι μιας και θα μεναμε εκεί καμμια ώρα. Άνοίγοντας τήν βαλίτσα μου κα
τάλαβα ότι κάτι τό άνώμαλο συνέβαινε. Τά πράγματα τής βαλίτσας είχαν μετακι- 
νηθή κι άπ’ τό περίστροφο έλειπαν δυο σφαίρες.

Βγήκα και διεκρινα τον Σαρρε να έχη στήριξή τήν άκρη τού ματιού του στήν 
είσοδο της καμπίνας. Καταλαβα. Με είχε υποπτευθή καί είχε λάβει τά μέτρα του. 
Έ κτος αύτοΰ οπλοφορούσε κ ι’ όλας.

-Γειά σου Μπάμπη, μοΰ φώναξε όταν βγήκα. Τ ί θάλεγες γιά μιά βόλτα ώς 
τά ψηλά αλώνια; ’Έ χουμε μιά ώρα καιρό όύσπου νά φύγουμε.

Τον άκολούθησα καί βγήκαμε στήν πόλη άφοΰ βεβαιώθηκα ότι τό μικροσκο- 
πικο μου «Γουεπλεϋ» βρισκόταν στή θέση του. Καί δέν παραλείπω νά τονίσω ότι 
απο τη βόλτα εκείνη κ ι’ ώσπου να φθάσουμε στήν Κέρκυρα, κατάλαβα ότι ήμουνα 
ένα μικρό παιχνιδάκι στά χέρια αυτού τού άπατεώνα. Ή τα ν  περίφημος στό είδος 
του κ ι’ έπαιζε τό παιχνίδι του μέ πρωτοφανή άνεση καί μαεστρία.

Με τις σκεψεις αυτές κλείστηκα στήν καμπίνα μου καί κατάστρο^σα τό σχέ
διό μου. Θά τον άκολουθούσα όπου δήποτε μέσα στήν Κέρκυρα καί θά διακινδύνευα 
το παν για  να τον συλλάβω. Έ στω  κι’ άν χρειαζόταν νά λειψή ό ένας άπό τούς 
δυό μας.

** *
Η απογοήτευσή ήρθε όταν τό «Α ΓΓΕΛ ΙΚ Α » αγκυροβόλησε στό Κερκυραΐκό 

λιμάνι. Μέ τις δυό βαλίτσες στό χέρι ό Σαρρές μέ χαιρέτησε θερμά καί χάθηκε μέ 
το πρόΐτο ταξί πού, έντελώς άσυνήθιστα σταμάτησε μπροστά του καί τον πήρε.

Απόμεινα στήν παραλία. Ταξί δέν υπήρχε καί έκτος αύτοΰ δυό άστυφύλακες 
πού μέ άναγνώρισαν, βιάστηκαν μόλις μέ είδαν, νά μέ χαιρετήσουν μέ κάθε μεγαλο
πρέπεια. ’Έλυσα γρήγορα τό ζήτημα τής έμφανίσεως μέ μιά περούκα κ ι’ ένα παχύ 
μουστάκι. Καί άρχισα τις άναζητήσεις του στά ξενοδοχεία καί στά καλλίτερα κέντρα. 
Ε ίχα  τώρα καί τήν πολύτιμη συνεργασία τού Ύπαστυνόμου Β. πού γνώριζε τό κάθε τ ι
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μέ τή ζωή τοϋ νησιού. Βρήκαμε καί τούς άνθρώπους μας πού θά κάθονταν στο πρά
σινο τραπέζι τοΰ κάθε καλού σπιτιού την παραμονή τής πρωτοχρονιάς. Καί τά καλα 
σπίτια ήταν πάρα πολλά στο νησί καί τά ποσά καί οί παΐκται επίσης πολλοί.

’Αλλά, άλλού το δνε.'ρο κ ι’ αλλού τό θαύμα. Τά γεγονότα των δύο ήμερων πού 
έμεινα στήν Κέρκυρα μ’ ανάγκασαν τό βράδυ τής παραμονής νά πάρω θέση δίπλα 
στο μάγειρο τού «ΑΓΓΕΛ ΙΚΑ» καί μ’ ένα λευκό ήμίψηλο νά θαυμάζω τήν τέχνη 
πού άπαιτοΰν τά νόστιμα κεφτεδάκια. Κ ι’ όταν τό καράβι βρισκόταν στό δρόμο τού 
γυρισμού καί αρκετά έξω άπό τά νερά τού Ίονίου, άναγκάστηκα νά πάρω έναν δίσκο 
καί μ’ ένα καλοδεμένο παπιόν καί μια άψογη σερβιτόρικη φορεσιά νά γυρίσω σ’
όλες τις καμπίνες.

Το παιχνίδι είχε φουντώσει παντού. ’Άνθρωποι εργατικοί μέ τριμμένη φορε
σιά, άλλοι άψογα ντυμένοι και κυρίες μ εξωμες τουαλεττες, είχαν στρωθή και «πσ
κάριζαν». Τά «τσίπ», «πάσσο», «ντοΰκο» καί τά «ρέστα σας» κλπ. ήσαν ή μόνη 
συζήτηση πού γινόταν. Κ ι’ οί τράπουλες ξεφυλλίζονταν και τα ποσά μετατοπίζονταν 
ποός δλες τις πλευρές τοΰ τραπεζιού.

’Άλλοι περισσότερο ρωμαντικοι είχαν προτιμήσει να στροβιλίζονται στους 
ρυθμούς τού βάλς καί τής ρούμπας. Μιά ολιγομελής ορχήστρα είχε συγκεντρώσει 
πάρα πολλούς στή μεγάή,η σάλα τού πλοίου.

Ή  παρέα τού Σαρρέ ήταν ή πιο μεγάλη καί ή πιο όμορφη. Δυο κύριοι άριστο- 
κοατικά ντυμένοι, μιά ξανθειά γαλανομάτα σειρήνα είκοσι τεσσάρον χρόνων περίπου 
καί δυο κυρίες μέ βραχνή φωνή καί πάμπολλα μπιζού.

"Εκτος τής συντροφιάς ήταν ό Σαορες.
Χωρίς νά σηκώση τό κεφάλι μου ζήτησε ένα διπλό βερμούτ. ’Έφυγα νά έκτε- 

λέσω τή διαταγή του μά πριν βγω έπεσήμανα τή καπαρτίνα του. Κι’ όταν γύρισα 
μέ τό βερμούτ κ ι’ ένώ τό έβαζα μπροστά του, τό χέρι μου γλύστρησε στή τσέπη τής 
καπαρτίνας πού κρεμόταν. Εύτυχως, τό «γκόλτς» ήταν εκεί κι όχι στο ζωστήρα.τού 
Σαρρέ όπως φοβόμουνα. Μέσα στην τσέπη ήταν κ ι’ οί δυο σφαίρες πού μού είχε 
άφαιρέσει όταν ταξιδεύαμε γιά τήν Κέρκυρα.

Πλύθηκα γρήγορα στή κουζίνα κ ι’ έβγαλα τή περούκα καί τό μουστάκι. 
Ά νοιξα  τή βαλίτσα μου καί μόνον δταν βεβαιώθηκα δτι φαινόμουνα πραγματικά, 
τουλάχιστον σαράντα πέντε χρόνων, έγκατέλειψα τον καθρέφτη. Πήρα ένα λεπτό 
μπαστούνι καί φορώντας καλά τό μονόκλ έκανα τήν εμφάνισή μου στή καμπίνα τού
^αρρε.

,ά μή μείνω μονος τετοιες ώρες χτύπησα τή πόρτα σας. ίναυοις ρλεπω εχετε αρκετα 
τοοχωρήσει. Μέ δέχεσθε στό τραπέζι σας; Ή  α>ρα είναι έντεκα κ ι’ είναι τρομερο να 
,ιένης μέ τά χέρια σταυρωμένα παραμονή πρωτοχρονιάς...

Λέγοντας αύτά έβγαλα μιά μεγάλη δέσμη εκατοστάρικα καί τ άκούμπησα

’Ώ  !...μέ συγχωρεϊτε, είπα. Ε ίχα  άποκοιμηθή καί μόλις τώρα ξύπνησα. Γιά 
νά μή μείνω μόνος τέτοιες ώρες χτύπησα τή πόρτα σας. Καθώ>ς βλέπω έχετε αρκετά 
προ 
μέ

Λέγονι
στήν άκρη τοΰ τραπεζιού. Τά μάτια τής ξανθής σειρήνας των εΐκοσιτεσσάρων χρόνων 
γλάρωσαν καί οί άλλοι κάτι ψιθύρισαν μεταξύ των. Ό  Σαρρές μού έρριξε ένα διεισδυ
τικό βλέμμα καί κατόπιν πρόφερε άργά.

—Σάς δεχόμεθα αγαπητέ κύριε. 'Ορίστε, άπό κεί καθήστε. Καί μέ τοποθέ
τησε άπέναντί του.

Ε ίχα  μιά καταπληκτική επιτυχία στήν άρχή. Κέρδισα άρκετά καί δταν  ̂ο 
όγκος πού σχηματίσθηκε μπροστά μου ήταν άρκετά επιβλητικός, σκάρωσα φουλ 
τού άσσου. ’Ακόυσα τότε τον Σαρρε να λεγη:

—Τά ρέστα σας !
Τάπαιξα δλα. ΚΓ απλώνοντας θριαμβευτικά τό χέριμου νά τά πάρω φανερώ

νοντας συνάμα μεγαλοπρεπώς τό φούλ τού άσσου, ζάρο.»σα καί πάρα λίγο νά πέσι» 
άπ’ τή καρέκλα στό άκουσμα τού συριστικού «χρώμα».

Μιλούσε ό Σαρρές. Μ’ είχε ξετινάξε' γιά καλά καί γιά μιά στιγμή θεώρησα



τον εαυτό μου σέ θέση πού ποτέ δεν ξαναγνώρισα. ’Έβγαλα δυο δεσμίδεε εκατοστά
ρικα ακόμα καί άρχισα ένα συντηρητικό παιχνίδι.

Στο σημείο αύτό μια κυρία ζήτησε ν’ άλλάξουμε την τράπουλα. Είχε μια άθι
κτη στο τσαντάκι της καί με τό σφραγίδα του Ελληνικού Μονοπωλίου.

Σ ’ αύτό συμφωνήσαμε όλοι πλήν της ξανθειάς κοπέλλας καί τού Σαρρέ. ’Ιδιαι
τέρως ό Σαρρές δέχθηκε μέ δυσφορία την πρόταση τής κυρίας κι’ έρριξε στην τσέπη 
τού σακκακιοΰ του μέ φανερή πικρία την τράπουλα πού παίζαμε ο>ς τή στιγμή έκείνη.

Στό τέλος τού τετάρτου γύρου έκρινα ότι ή στιγμή για να δράσω είχε φθάσει.
Η κομψή σιγαροθήκη πού άφ’ ότου άντικαταστάθηκε ή τράπουλα, τοποθετή

θηκε μπροστά στον Σαρρέ απ’ τήν ξανθή κοπέλλα τής παρέας, βρισκόταν στή θέση 
της ακόμα. Καί τα μακριά καί λεπτά δάκτυλα τού Σαρρέ είχαν άκινητοποιηθή άπό 
τή στιγμή πού άλλαξε ή τράπουλα. Έ κτος αυτών, ή κυρία πού ζήτησε τήν άλλαγή 
τής τράπουλας είχε αρκετά παρατηρήσει—όπως τήν συμβούλεψα άπό τήν ’Ασφάλεια 
τής Κέρκυρας—κι ο άστυφύλαξ Γ. θά είχε αρκετά κουρασθή πίσω άπό τή μικρή 
ντουλάπα τής καμπίνας πού παρακολουθούσε κάθε κίνηση τού Σαρρέ.

Μαζεύοντας ένα μεγάλο ποσόν πού μούδωκε το μοναδικό «Φλος—Ρουαγιάλ» 
πού μοΰτυχε κι ένω ό όγκος των χρημάτων πού μαζεύτηκαν μπροστά στον Σαρρέ 
είχε φθάσει σέ μεγάλο ύψος, πετάχτηκα όρθιος καί δείχνοντας τήν ταυτότητά μου 
φώναξα στον Σαρρέ:

—Ψηλά τά χέρια! Είμαι αστυνομικός.
Μ ένα πήδημα βρέθηκε στό μέρος πού κρέμονταν ή καπαρτίνα του. Τον άφησα 

νά βυθίση τό χέρι στή τσέπη κι’ όταν γύρισε άπογοητευμένος προς τό μέρος μου 
-δέν είχε βρή τό «γκόλτς»—τού κατάφερα ένα δυνατό χτύπημα στό πρόσωπο. Κι’ 

ενώ ό Σαρρές περνούσε στήν άντεπίθεση άνταποδίδοντας γενναία τό χτύπημα πού 
τούδωσα, ό αστυφύλας Γ. έπιανε τό κομψό χεράκι τής σειρήνας μέ τά πράσινα μάτια 
πού,κατηύθυνε τήν κάννη τού μικοοσκοπικοΰ της περιστρόφου καταπάνω μου.

Τον Σαρρέ άγωνίσθηκα πολύ για νά τον εξουδετερώσου. ΤΗταν χειροδύναμος 
καί διηύθυνε τις γροθιές του πολύ καλά. Στό τέλος θεώρησα καλλίτερο ένα γερό χτύ
πημα στό σηκότι του παρά νά βγάλιυ τό περίστροφο.......................................................

Γο σβήσιμο τιυν φώτων τού πλοίου καί ή διαπεραστική φωνή τής σειρήνας 
του πού άνήγγειλε τον ερχομό τού 1955, βρήκαν τον Σαρρέ μέ τις χειροπέδες καθι
σμένου σε μιά γωνιά τής καμπίνας. Ή  ξανθή σειρήνα βρισκόταν καθισμένη σέ μιά 
άναπαυτική πολυθρόνα καί καθώς στήριζε άποκαμωμένη τά ώραΐα της πόδια στή 
καρέκλα, μοϋ θύμιζε τον πρώτο παιδικό πίνακα τού Τουλούζ Λωτρέκ.

*
* *Τό γλυκοχάραμα τού Νέου ’Έτους μέ βρήκε στον ’Ισθμό. Βγήκα καί πάλι 

στό κατάστρωμα όπως κ ι’ όταν πήγαινα γιά  τήν Κέρκυρα προ τριών ήμερών. Τον 
Σαρρέ καί τή φίλη του τούς επιτηρούσε ό άστυφύλαξ Γ.

’Από μακρυά είδα τήν ’Αθήνα νά κοιμάται σάν μιά έρημούπολη. ’Ακόμα κι’ 
οι σωφερ τών δύο ταςί πού πλησίασα όταν κατέβηκα στον Πειραιά, κοιμόντουσαν 
τον ύπνο τού δικαίου. Καημένη Αθήνα ! Πόσα δράματα θάκλεισες στήν καρδιά σου 
τή νύχτα πού πέρασε...

Στήν Ασφάλεια βρήκα τον διευθυντή μου νά ξεφυλλίζη κάτι δελτία.
Τού σύστησα τήν κυρία καί τον παρακάλεσα νά πάρη άμέσως τήν κατάθεσή 

της γιατί έπρεπε νά έπιστρέψη τήν άλλη μέρα στήν Κέρκυρα. Προηγουμένως τού 
παρουσίασα τον κ. Μαβίλλη ή Κοτσίρη ή Ρόζο ή Σαρρέ—τό τελευταίο ήταν τό 
πραγματικό του όνομα—καί τον παρεκάλεσα ν’ άφήση τόν άστυφύλακα Γ. νά τρέξη 
στή γυναίκα του καί νά τής κάνη «ποδαρικό». Μέ είχε ζαλίσει σ’ όλο τό δρόμο μέ 
τούς φόβους του μά τυχόν κάνει κανένας άλλος ποδαρικό στό φτωχικό του.

Δυο μέρες άργότερα θεο^ρούσα τόν εαυτό μου άρκετά ικανοποιημένο. ΟΙ ειδικοί
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βρήκαν τή τράπουλα του Σαρρέ ως φτιαγμένη εϊδικώς για εκείνους πού γνώριζαν 
άριστα τήν τέχνη τοϋ ψηλαφίσματος. Λεπτά κ ι’ έξησκημένα χέρια σαν τοϋ Σαρρέ - 
μπορούσαν στη τράπουλα αυτή να αναγνωρίσουν ψηλαφίζοντας οτιδήποτε παιγνιό
χαρτα. Καί ή σιγαροθήκη ήταν φτιαγμένη άπό ειδικό μέταλλο ούτως ώστε περνώντας 
πάνω απ’ αυτή τό φύλλο τής τράπουλας, νά βλέπη το έξησκημένο μάτι τού παίκτου 
μέσα άπ’ αυτή τό είδωλο τού παιγνιοχάρτου. Κι’ ό Σαρρές είχε καταπληκτική μνήμη. 
Θυμόταν πολύ καλά τά φύλλα πού μοίραζε κι’ έκανε τούς συνδυασμούς του.

Μ’ αύτά τά στοιχεία 0ά τον έστελνα στον Εισαγγελέα. ’Εκτός αυτών υπήρχε 
καί ή μαρτυρία τής κυρίας πού ζήτησε τήν άντικατάσταση τής τράπουλας καί ή κα
τάθεση τού άστυφύλακα Γ. 'Υπήρξε όμως καί κάτι άλλο άπό τό βράδυ τής δεύτερης 
ημέρας. 'Η  εμφάνιση τής γυναίκας πού μάς τηλεφώνησε τό απόγευμα τής 26ης Δε
κεμβρίου ότι ό Σαρρές θάρχονταν άπό τήν ’Ιταλία μέ τό «ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ» ή μέ 
τό «ΣΑΝΤΑ Μ ΑΡΙΑ». Μόνο πού έπεσε έξω στις πληροφορίες της κ ι’ ό Σαρρές 
ήλθε μέ άέροπλά.νο.

Διαπιστώσαμε δτι τό τηλεφώνημα έγινε μέ καλή πίστη καί όχι γιά νά μάς 
παραπλανήση, όπως υποθέσαμε καί στείλαμε ανθρώπους μας καί. στο αεροδρόμιο. 
Καί ή κατάθεση τής καλλονής αύτής πού ακούε στο όνομα Βέρα—ό Σαρρές φαίνεται 
νά ήταν θαυμαστής τού πραγματικά ωραίου—ήταν κάτι πού ποτέ δέν βάζαμε στο 
νοϋ μας γιά τά ίικόλπα» τών διεθνών χαρτοπαικτών. "Ενας άπ’ αυτούς ήταν καί ό 
Σαρρές. Μόνον πού έγκατέλειψε τή καλλονή εκείνη γιά ν’ άκολουθήση τήν ξανθή 
σειρήνα πού τον περίμενε στήν Κέρκυρα. Θαρχόντουσαν στήν ’Αθήνα μαζί ώς άθώοι 
νησιώτες γιά νά δράσουν ανενόχλητα. Μά ή εκδίκηση τής προδωμένης Βέρας τούς 
χάλασε τά σχέδια.

Τά τεχνάσματα πού μάς άπεκάλυψε ή Βέρα σχετικά μέ τή δεινότητα τού Σαρρέ 
καί τών όμοίουν του διεθνών χαρτοπαικτών, έκρίθη γιά λόγους εύνοήτους νά παρα
μείνουν μυστικά στά άρχεΐα τής ’Ασφαλείας.

Το ότι κατώρθωσα νά συλλάβου τό Σαρρέ αγνοώντας τά μεγάλα «κόλπα» 
του, οφείλεται σά απλή εύνοια τής τύχης. Ή ταν ένας μεγάλος χαρτοκλέπτης, άν καί 
ύπεστήριζε φιλοσοφώντας ότι ήταν μονάχα «π α ί κ τ η ς». "Ενας παίκτης πού ήξερε 
καλά τό παιχνίδι σ’ όλες τις φάσεις του καί πού δέν είχε καμμιά σχέση μέ τον άλλον 
«π α ί κ τ η» τού Ντοστογιέφσκυ. Καί μιά φυσική συνέπεια τοϋ χαρτοπαιγνίου, 
είναι—όπως ύπεστήριζε ό Σαρρές φιλοσοφώντας—καί ή άπάτη, ή κλοπή. Πάντως ό 
Εΐσαγγελεύς εκτιμώντας τό ταλέντο του τον έστειλε μονάχα γιά  τρία χρόνια φυλακή.

Τοϋρα θά σάς αφήσου. Θά βγώ μέ τή Βέρα γιά νά έπισκεφθώ μερικά καλά σπί
τια. Τό πώς θά παρουσιασθοϋμε σ’ αύτούς πού κάθονται γύρω άπ’τό πράσινο τρα
πέζι, είναι δική μας δουλειά. Έ ;  Βέρα;...

Ή  Βέρα λέει ότι θά γυρίσουμε τουλάχιστο μέ δυό παληούς φίλους τού Σαρρέ. ! 
’Ίσως αυτοί πλουτίσουν πιο πολύ τις γνώσεις μας σχετικά μέ τούς πα ίκτες.................

Ό  'Υπαστυνόμος μέ τή Βέρα βγήκαν καί τό μεγάλο κτίριο τής Ασφαλείας 
βυθίσθηκε στο σκοτάδι γιά ένα λεπτό .’Ά φησα τον Άξιουματικό τής'Υπηρεσίας νά 
σηκώση τό άκουστικό τοϋ τηλεφώνου κ ι’ άνέβηκα στήν ταράτσα. Κάτου ή ’Αθήνα 
πλημμύριζε στο φώς καί ό Πειραιεύς σπάραζε άπ’ τούς βρυχηθμούς τών πλοίων πού 
ανήγγειλαν τό δίσεκτο 1956.

"Ενας χρόνος ακόμα στήν ιστορία τής άνθρωπότητος.
Κι’ ένας χρόνος λιγώτερος ώς τό τέρμα τής ζωής...
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Ό  χειμώνας...
Η Σχολή..

ΚΓ εμείς...
Δεκέμβριος 1955.

«...Μέσα στήν καρδιά του χειμώνα καί λίγο πριν άπό το τέλος έτούτου του 
χρόνου, κάνει...έναρξη εργασιών, ή στήλη αυτή...'Η  στήλη ένός δοκίμου Ά ρχιφύ- 
λακοί.-.Ό  συντάκτης της θέλει μ’ αύτό τον τρόπο να έξυπηρετήση δυο σκοπούς: 
πρώτα-πρώτα νά δώση μια σειρά άπό μικρές άνταποκρίσεις μέ θέμα τή Σχολική 
ζωή, καί ύστερα νά φέρη στη γενική άντιπροσωπία των βαθμών πού παρατάσσονται 
σέ τάξη μάχης μέσα στο περιοδικό τούτο, καί τον βαθμό τού Άρχιφύλακος, πού 
μέχρι τώρα δεν έδωσε (καίτοι μπορούσε) ένα ζωντανό «παρών«...Καινούργια στήλη... 
'Η  στήλη ένός δοκίμου Άρχιφύλακος...

'Η  θητεία της είναι μικρή καί προκαθωρισμένη.,.Έξη μήνες θά ύπηρετήση 
τήν Αστυνομική Ιδέα...Κ ι’ ύστερα θά γράψη τον έπίλογό της μέ μιά τελετή, τήν 
τελετή τής ορκωμοσίας...

Α πόψ ε λοιπόν έχει έγκαίνια.,.Καί σέ καλεΐ, φίλε άναγνώστη, νά πάρης μέρος 
στο γεύμα της, έστω καί δίχως «ένδυμα γάμου»...Ν α ί!! !Θά τοθελε πολύ νά σέ δή 
νά τήν ένθαρρύνης καί νά τής εύχεσαι το «Καλορίζικο»...Κι’ άνάμεσα στο φαγοπότι 
καί στο κέφι θά σηκωθή ό γράφων—οπο^ς συνηθίζεται—καί θά κάνη μιά πρόποση, 
υψώνοντας τό ποτήρι...

Μετά θά ξεκινήση γεμάτος έλπίδες.,.Καί γεμάτος υποσχέσεις στον εαυτό του, 
σέ σάς, καί στήν ’Αστυνομία...

Στο τέλος...
Μά σάν νά μου φαίνεται δτι ό πρόλογος αρχίζει νά μακραίνη...
Γ ι’ αύτό ας τον κλείσουμε έως έδώ.,.Μά ας κλείσουμε μαζί καί τά παράθυρα, 

τις πόρτες, τά μάτια καί τ ’ αυτιά...Νά μήν άκούμε τίποτε...Καί νά μήν βλέπουμε 
κανένα...Καί μέσα στή βαθειά σιωπή καί στήν αύτοσυγκέντρωση, ας φέρουμε στο 
μυαλό μας μερικές απλές αλήθειες, πού θά μάς ωφελήσουν ’ίσως πιο πολύ άπ’ δσο 
πιστεύουμε καί θά τονώσουν τό ήθικό μας σημαντικά...

★

Τό ξέρετε όλοι αύτό πού θά πρωτοπώ,.,Τό δτι δηλαδή έδωσα προηγουμένου 
δυο φορές άκόμα εξετάσεις στή Σχολή Ά ρχιφυλάκων,.,Καί τις δυο σημείωσα στο 
ημερολόγιό μου τά λόγια τού Σουρή:

«Καί άπερρίφθην παμψηφεί, 
μετά πολλών επαίνων, 
γενόμενος υπόδειγμα 
τών έξεταζομένων..».

Μη γελάτε. Τό θέμα είναι πολύ-πολύ σοβαρό καί κάποτε γίνηκε άπό μερικούς 
θερμούς φίλους μου επίμαχο κ ι’ οξύ...

Ηρθε ή ούρα νά τούς άπαντήσω υπεύθυνα καί έντελώς κατηγορηματικά.
Τό περιοδικό τούτο φτειάχτηκε μέ κόπους καί ιδρώτα. Μέ αιμα θάλεγα, άν 

δέν αντιπαθούσα τό κόκκινο χρώμα. ’Έ χε ι μιά ιστορία...ιστορία αγωνιστική. . .πού 
συνεχίζεται τώρα πιο όμορφη, καθιυς απλώνει τά φτερά του δλο ’Ιδεαλισμό, δλο 
γνώσεις, δλο εύγένεια, δλο εύσυνειδησία στούς πέντε πνευματικούς ορίζοντες...

Γ ι’ αύτό ίσως μιά μέρα θά πάρη τή θέση τής πυξίδας μέσα στήν φουρτουνια
σμένη πορεία τού ’Αστυνομικού σκάφους..."Ισως άποτελέση τό Εύαγγέλιο τής ’Α
στυνομικής Ζωής, όταν 6 ιδρυτής του θάναι άποσυρμένος σέ μιαν ήσυχη γωνιά καί



Ό  χειμώνας... Ή  Σχολή... Κι’ έμεΐς. 3091

οί άναγνώσται του θά κρίνουν δίχως προκατάληψη, και δίχως ταπεινές προθέσεις ιθ 
έργο καί την αξία του...

Γι’ αυτό έδώ μέσα, στά κείμενα πού θά μείνουν γιά τούς έπιγενομενους, 
πρέπει ν’ άκολουθήται σταθερά ή ίδια πάντα ορθή γωνία, πού την σχηματίζουν ή 
είλικρίνε'α καί ή αγάπη για την Αστυνομία και το Μέλλον τςς...  ̂ ^

'Ο σεβασμός λοιπόν στήν ιστορία τού περιοδικού, άλλά και 6 σεβασμός προς 
τήν άλήθεια μου υπαγορεύει ένα μικρούτσικο άκόμα πρόλογο, γιά νά μπουν τά πράγ
ματα στή θέση πού πρέπει...

πτέρνα» σας... Καί δεν πρόκειται 
αύτή... Δεν είμαι βέβαια δάσκαλος 

1 σειρά, στις εξετάσεις τής Σχολής, 
μου, παθών. Καί επομένως θά γίνω καί γιατρός.

(Δεν θάπρεεΆ πέτυχα  δυο φορές. Καί μερικοί σκανδαλίστηκαν.
συναμετάξυ τους. , , „

Άπευθύνουμαι λοιπόν κυρίως σ’ αύτούς σήμερα, καθώς διαβαίνω το κατώφλι 
τού ((ανώτερου βαθμού» γιά νά τούς δωσο} κάποιες εξηγήσεις που τους οφείλω.

τι των βαθμοφόρο^ν σας. για να παη

μονάχα δρόμος: 'Ο  δ ρ ο μ ο ς τ ή ς  μ ε λ ε τ η ς... Κάνεις άλλος.^.. λ
’Μπορεί όλοι οί δρόμοι στήν άρχαιότητα νά ώδηγοΰσαν στή Ρώμη...στη Σχολή 

όμως ένας μονάχα οδηγεί...Τ ό δ ι ά β α σ μ α . . .  ’Εγώ δέν διάβασα, έπεσα πολύ 
οέ ενα μάθημα. Καί δέν μπήκα. Γιατί παραξενεύεστε; ’Έ πρεπε δηλαδή νά 
έγώ, σέ βάρος ένός άλλου καλού συνάδελφου μου που κόπιασε ο^καημενο 
μήνες καί άπαρνήθηκε κάθε εγκόσμια απόλαυση, σκυμμένος αδιάκοπα

Θάταν δίκαιο αυτό;

χιών 
γραφείο του ’Αξιωματικού Υπηρεσία 

,οιπόν, που ει 
άσχημο ρόλο σέ βάρος τής

Αύτοί λοιπόν, πού εύτυχώς είναι έλάχιστη κ ι’ ασήμαντη^ μειονότητα, παίζουν 
τής ’Αστυνομίας. ’Ακούγονται λοιπόν νά ψιθυρίζουν κάποτε-
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κάποτε, με ύφος Εθνοπατέρων: «μπήκε κ ι’ αύτός; Γιά σκέψου ! Είδες τί κάνει το 
μ-σο...Το άκου με κάθε μέρα, ιδίως μεταπολεμικά αυτό τδ τροπάριο, μάς 

ς,εκουφαινει καθώς επαναλαμβάνεται κατά κόρον σέ χίλιους τόνους...
Ν /^εν ε Έ*'- παθολογικά ιδεαλιστής, οΰτε μέ παρασέρνουν τα όνειρα καί οί ψευ
δαισθήσεις.^ ϋέριο τί είναι ή ζωή, ποιοι άποτελοϋν τήν κοινωνία, πώς εφαρμόζονται 
οι νομοί, πώς λειτουργούν οί κρατικές υπηρεσίες...Καί δεν θά σταθώ αύτήν τήν στιγμή 
συνήγορος κανενός...

Λεν ςερω τι γίνεται άλλου...Ξέρω μονάχα τί έγινε μέ μένα...'Η θέση τοϋ πα- 
.ερα μου είναι κάπως καλή...καί ό κύκλος των γνωριμιών του ΐσως εύρύτατος...

I ο ίδιο περίπου συμβαίνει και μέ όλους τούς συγγενείς μου, πού—έστω κι’ αν 
βρισκωμαστε σε διάσταση κάποτε-κάποτε—, έχουν όμως ολα τά συστατικά στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν αυτό πού λέτε έσείς μέσο. ’Εγώ  εχω δουλέψει κάποτε σέμιά 
εφημερίδα, έχο:> έναν αριθμό ισχυρών φίλων, κοντεύω νά πάρω καί δυο διπλώματα 
. *νεπίσττίM-Lay-«■ Και μέσα στήν ’Αστυνομία έχω τις συμπάθειές μου...Κ ι’ ίσοις μιά 
απ όλες νάναι ολόλαμπρη, όλο μαγεία καί δύναμη...

Προσεςετε, φίλοι μου. Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Ε Τ Ε  ΚΑΛΑ. Λέν κάνω αυτοβιογραφία, 
ούτε περιαυτολογώ. Κτυπώ τή λεπτότερη χορδή τού ’Αστυνομικού Σώματος, γιατί 
το κακό πρέπει νά κτυπηθή κάποτε.

, , α’ψτα τοή λόγια σ“ ζ τάλεγε ένας Διευθυντής ή ένας υπάλληλος πού άνετα,
σ=. λίγους μήνες εγινηκε ’Αξιωματικός, ίσως νά τον άκούγατε μέ προκατάληψη. 
()μως εμενα Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ ΜΕ Π ΡΟ Σ Ε Ξ Ε Τ Ε . Γιατί εγώ είμαι ένας άπλός συνά

δελφος σας, πού έγινα Άρχιφύλακας ύστερα άπό οκτώ χρόνια στήν Υπηρεσία, καί 
που δυο αλλεπαλληλεί φορές άπέτυχα. ’Ακούστε τή φωνή μου. Φιλικά σάς κουβεν
τιάζω. Και φιλικά θέλω νά μέ προσέξετε. ’Έ χετε  υποχρέωση.

Και σάς ρωτάακ πώς αφού γιά τις έξετάσεις τής Σχολής ισχύει τό λεγόμενο 
μ.οσο, εγώ δυο φορές δεν μπήκα, άν καί ίσως τό διέθετα περισσότερο άπό μερικούς 
απο σάς; Για σκεφθήτε καί άπαντήστε μου.
ν r , καλλίτερα να σάς το πώ εγώ. Εκείνοι πού μέ συμπαθούν μού είπαν νά
διαβάσω την πρώτη φορά. Ά πέτυχα. Καί λυπήθηκαν. „Τό ίδιο καί τή δεύτερη. Λυπή
θηκαν τό ξέρω. ’Ίσως πιο πολύ κΓ άπό μένα τον ίδιο. Μά στή Σχολή είπαμε οδηγεί 
ένας μονάχα δρόμος.

, , πώ και κάτι που θα σάς παραξενέψη: Χαίρουμαι, πολύ χαίρουμαι πού
αυτήν τήν τακτικής ακολούθησαν. Γιατί τότε θά κλονιζότανε ή πίστη μου στο πρό- 
σο^πο^.ους. Ενώ έτσι μού απέδειξαν πως είναι τίμιοι άνθρωποι, άδέκαστοι κριταί. 
Και είναι προς τιμή τους. Βγάλτε λοιπόν άπό τό μυαλό σας τό μέσο καί άντικατα-1
Π 'Γ Ύ '.Γ Γ 'Γ Τ  Τ- f ,  lie- λ-Χ . . ... Π ' ____. ' / 1 K Y t Y  \ / x γχ /

I I  ί I \ ^  u '  V*-/ / w /  X—,

κρίσεις άπό τήν εδώ ζωή μας...Καί είμαι βέβαιος πώς θά ζηλέψετε όλοι...Καί θά 
παρακινηθήτε. σ έναν ηρωικό άγώνα γιά τήν εισαγωγή σας στή Σχολή...'Ένα μο
νάχα είναι τό --------- 1 —~ ’ ' ’ * ’ ~ - ' —
κολο: τό δ 
δεύετα' άπό πίστη ζεστι 
βουνά.

:.σ εναν ήρολίκο αγώνα γιά τ-ήν εισαγωγή σας στή Σχολή..."Ενα μο 
1 μυστικό τής επιτυχίας. Ά κοΰτε με πού σάς λέω. "Ενα άπλό καί εύ 
ι α β α σ μ α, αυτή η μαγική λέξη πού μοιάζει μέ θρησκεία όταν συνο- 

εστή. Καί μ’,αύτήν τήν πίστη μπορεί καθένας νά μετακινήση

W
Ηταν μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα όταν βρεθήκαμε συγκεντρωμένοι 

σ.ο κροαύλιο τής ^Σχολής, 50 αστυφύλακες, μέ τά είδη πού μάς ώρισαν, ύπό μάλλης 
και με χιλιάδες απορίες νά τριγυρίζουν πάνω μας, σάν πουλιά “πού θέλουν κάπου 
>VL j a σταλάξουν, μά πρώτα θέλουν νά κάνουν «άναγνώριση τού εδάφους»—όπως 
μάς λεη, κάθε τόσο καί λιγάκι, ό νεαρός Καθηγητής μας τής Ό πλοτεχνικής, Ύ πα- 
στυνόμος κ. Π. Β...
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Απορίες γιά ένα σωρό πράγματα...Μεγάλα, μικρά, τεράστια, ασήμαντα... 
’Απορίες γιά την καινούργια ζωή μας, για τό πρωινό ξύπνημα, γιά τις άσκήσεις, 
για τα μαθήματα, γιά τον περιορισμό τής ελευθερίας μας...

’Ήρθαμε όλοι απροσανατόλιστοι, χαροπαλεύαμε άνάμεσα στά συναισθήματα, 
μας, δέν ξέραμε τί θάπρεπε νά πιστεύσαυμε...

Δεν είναι καθόλου εύκολο νά γίνεσαι μαθητής, εκεί στό τέλος τής προύτης 
τριακονταετίας τής ζωής σου, νά άπαρνήσαι δλες σου τις συνήθειες γιά χάρη μιας 
καινούργιας άγνωστης καί δύσκολης ζωής...

—Σέ λίγο μας συγκέντρωσαν στό Διδακτήριο των Άρχιφυλάκων, όπου δυο 
'Υπαστυνόμοι μάς μοίρασαν στολές ύπηρεσίας, διακριτικά καί ά.λλα είδη. Ό  ένας 
ήταν άνεβασμένος πάνω στην έδρα καί δλο μάς έλεγε: «’Αργείτε. Α κόμα πιό γρή
γορα» (μιά φράση πού θά τή θυμάμαι πάντα σ’ όλη μου τη ζωή, γιατί εδώ μέσα την 
ακούω ακόμα καί στον ύπνο μου), κ ι’ ό άλλος άνοιξε ένα παραλληλόγραμμο βιλβια- 
ράκι καί μάς ανάλυσε τά καθήκοντα πού είχαμε σαν δόκιμοι Άρχιφύλακες.

Ό  πρώτος (έχουμε όλοι τήν υποψία πώς κάτω άπό τήν άδιάκοπη γκρίνια 
του κρύβει μιά καρδιά 'χρυσή) δεν μάς ξαναεπισκέφτηκε, παρά μονάχα σαν είναι 
’Αξιωματικός τής 'Υπηρεσίας, ό δεύτερος (νέος, ενθουσιώδης που μέσα στην αυστη
ρότητα. του καί την προσήλωση στούς τύπους είμαστε βέβαιοι ολοι μας δτι κρύβει 
μιάν άπεριόριστη άγάπη γιά μάς) έγινε ό διμοιρίτης μας.

’Έ τσι δλο τό πρωϊνό κύλησε μέ φωνές, μέ άπαγορεύσεις, μέ τρεχάματα, μέ 
κλωστές καί βελόνες...

Καί τό άπόγευμα, έκεί κατά τις 5, μάς συγκέντρωσαν σέ μιά μεγάλη αίθουσα, 
πού σαν μπήκαμε ήταν γεμάτη. Μπροστά ό Δ/ντης, οι ’Αξιωματικοί τής Σχολής, 
κοντά ή Σχολή 'Υπαστυνόμων, πιό πίσω έμεϊς, πιό πίσο.) οί δόκιμοι άστυφύλακες.

Στην άριστερή γωνιά καμμιά πενηνταριά πολίτες, μέ σκυμμένο τό κεφάλι, 
δεν φάνηκαν νά πρέσεξαν τήν είσοδό μας. Αύτό μάς παραξενεψε, μα γρήγορα κατα
λάβαμε τήν τραγική άλήθεια... ’ Ηταν τυφλοί...όλότελα. τυφλοί. Και τι ζητούσαν άρα γε 
άπό μάς; Καμμιά βοήθεια ίσως. Τούς δυστυχισμένους. Μά δέν ζήτησαν καμμιά βοή
θεια προσκαλεσμένοι άπό τον Δ /ντή μας ήλθαν, σαν άντιπρόσο^ποι τού Οίκου των 
Τυφλών, νά δώσουν μιά καλλιτεχνική γιορτή γιά μάς. Τό πράγμα μάς φάνηκεν άκα
τανόητο καί δώσαμε δλη μας τήν προσοχή..

Τό παράξενο πρόγραμμα άνοιξε ό Δ/ντής...Καί εύχαρίστησε τό Καθηγητή 
μας τής ’Ηθικής ’Αγωγής κ. Τσιτσιράγκο, καί τούε τυφλούς, ή έπίσκεψη τών οποίων 
δήλωσε δτι άποτελεί τιμή γιά τή Σχολή. "Υστερα μάς κάλεσε νά παραδειγματισθούμε 
άπό τήν αυτοπεποίθηση καί τήν αίσοδοξία τών άτυχων φίλων μας, πού ήλθαν κοντά

καθηγητές τού Οίκου τών τυφλών πού παλεύουν μέσα στά σκοτάδια καί φτειάχνουν 
ένα ζηλευτό φως. Καί τούς ευχήθηκε ν’ άνταμειφθούν άπ’ τον Θεό...

Τά λόγια αύτά, πού λέχτηκαν τήν πρώτη κ ι’ δλας μέρα τής εισόδου μας 
στή Σχολή, μάς έδωσαν μιά περίεργη γαλήνη...Καί νοιώσαμε δτι είχαμε βρεθή σ’ 
ένα περιβάλλον ζεστό, δλο γοητεία γαληνεμένη.

’Ακολούθησε, ύστερα ή γιορτή τών τυφλών.
"Οσοι μέ είχατε παρακολουθήσει σέ άλλη στήλη, θ’ άπογοητευτήτε άπόψε... 

Γιατί δέν πρόκειται νά σάς περιγράφω τίποτα...Ο ί πρόίτες σημειώσεις μου κλείνουν 
μονάχα τις γενικές γραμμές, τίε κατευθυντήριες γραμμές τού καινούργιου μας δρό
μου. "Εχουμε καιρό γιά  γιορτές. Αλλοτε θα επεκταθουμε περισσότερό.

"Ενα μονάχα θάπρεπε νά σημειώσω...Τήν ομορφιά, τήν ευτυχισμένη ομορφιά 
πού κυριάρχησε στήν Αίθουσα καθώς άντικρύζαμε σκηνές, άληθινά μεγαλειώδεις... 
Πότε ένα τυφλό κοριτσάκι νά παίζη κομμάτια άπ’ τον Μπετόβεν, στό πιάνο τής
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Σχολής, πότε ή χορωδία νά τραγούδα χριστιανικά καί πατριωτικά τραγούδια ή ξένες 
μελωδίες, πότε ένα τυφλό αγόρι ν’ άπαγγέλη μέ χάρη καί άνεση ποιήματα...

Αλλοτε πάλι ένας μικρός νά τραγούδα δημοτικά τραγούδια, ή ένας άλλος νά 
παίζη μέ άξιοθαύμαστη τέχνη άκκορντεόν... Τέσσερα μικρά μέ βιολιά νά έρμηνεύουν 
μέ άξέχαστη ζωντάνια μελωδίες του Χαΐντελ.,.ένας μικρός νά γράφη πιο γρήγορα 
κι' άπό μάς πού έχουμε τά μάτια μας ή μιά μικρή νά διαβάζη δίχως λάθος κείμενα 
μέ την άφή.,.Καί στο τέλος ένα σο^ρό κομψοτεχνήματα χειροτεχνίας, φτειαγμένα άπ’ 
τούς τυφλούς μαθητές καί τις τυφλές μαθήτριες..."Ολες αυτές οί άπλές σκηνές έκρυ
βαν κάτι τό μεγαλόπρεπα συγκλονιστικό. ' Ηταν σάν μιά φριχτή μυσταγωγία...

Κι’ όταν μάς καληνύχτισαν καί μείναμε μόνοι, καθίσαμε πολλή ώρα άμίλητοι, 
παραδομένοι καθένας στις σκέψεις του...

Δέν άγγιξε λοιπόν τις καρδιές αυτών πού υπηρετούν έδώ, στή Σχολή, ή τρα
χύτητα τού άστυνομικοΰ έργου;

Δεν μπόρεσαν τόσοι βορρηάδες νά γκρεμίσουν ούτε μιά πέτρα άπ’ τά λιθά
ρια τού βωμού τής χριστιανικής πίστης;

Μέ τέτοιους ανθρώπους θά ζήσουμε;
Έ τσ ι, μ’ αυτόν τον πειστικό τρόπο, θά κυβέρνηση τις καρδιές μας, ·ό Διοι

κητής μας;
*

Μά είναι έρωτήματα πολύ σοβαρά αυτά...”Ας’ μή βιαστούμε...
Την άλλη μέρα τό πρω ί συγκεντρωθήκαμε ξανά στο Διδακτήριό μας...Κι’ έκεΐ 

έγίνηκε άγιασμός..Ύστερα μάς μίλησεν ό Δ/ντής...Μ άς είπε ότι χαίρεται γιά τήν 
επιτυχία μας, καί μάς ζήτησε νά φτειάξουμε τον χαρακτήρα μας. Πάλι γιά πίστη 
μίλησε. Καί τά.πε όμορφα... Από σήμερα άρχινάει ή ζωή μας.

Τήν μεθεπόμενη ήμέρα ή ζωή μας πήρε καινούργια κατεύθυνση, καθώς τέ
θηκε σ’ εφαρμογή τό πρόγραμμα μ’ άπόλυτη άκρίβεια...

Τό πρωινό ξύπνημα, στις 5, ήταν λιγάκι δύσκολο. Μάς στεναχώρεσε.,.Τό 
ξύρισμα ήταν βιαστικό, μά άψογο. Κόπηκαν μερικοί...Κι’ άνάμεσα στούς άλλους 
και ό υποφαινόμενος...Τό πρώτο πρωινό ρόφημα στις πεντέμισυ ήταν ζεστό κι’ εύχά- 
ριστο.,.Στήν πρωινή μελέτη όλοι νυστάζαμε. Σ τις άσκήσεις πού άκολούθησαν τά 
βρήκαμε μπαστούνια. II ιό ψηλά τά χέρια, έφώναζε κάθε τόσο καί λιγάκι ό διμοιρί
της μας ! Μά εκείνα λες καί τοκαναν έπίτηδες. ’Αργά, τεμπέλικα πηγαινοέρχονταν 
σάν έλαττωματικό εκκρεμές ώρολογιοΰ ..Τό δεύτερο πρωινό ρόφημα ήταν χορτα
στικό καί πλούσιο...Μά τό στρούσιμο τού κρεβατιού ήταν μεγάλος μπελάς. Κανένας 
δέν τά κατάφερε άριστα...Τά μαθήματα ήταν παραστατικά, μά όλοι νυστάζαμε καί 
δέν τά πολυπροσέξαμε.,.Τό μεσημεριανό φαγητό έφτανε γιά δυό../O  μεσημεριά
τικος ύπνος ευεργετικός. Τό άπογεύματικό ξύπνημα καταραμένο...τό στρώσιμο τού 
κρεβατιού ενοχλητικό...Τά άπογευματινά μαθήματα καλά, μά τό μυαλό μας κάπου 
άλλού πλανιώτανε.,.Το ρόφημα ύστερα ήταν ό,τι χρειαζότανε...'Η  ώρα τής άνα- 
παύσεως μάς θύμισε κρατητήριο.,.Τό φαγητό τό βράδυ μάς φάνηκε λουκούμι...Καί 
τό βραδυνό σιωπητήριο βραχνάς πού μέ τον πιο άντισυνταγματικό τρόπο ήλθε νά 
μάς πλακώση... Αύτό είναι τό λακωνικό άνακοινωθέν τής πρώτης μέρας...Γιά κάθε 
μιά άπ’ τή φάση τής ζωής μας θά μιλήσουμε σέ προσεχή σημειώματα κ ι’ άπό τήν 
εύθυμη κ ι’ άπό τήν σοβαρή πλευρά...Μά γιά τήν πρώτη μέρα βγήκε αύτό τό συμπέ
ρασμα: Α π α ρ ά δ ε κ τ α ,  τ υ ρ α ν ν ι κ ά ,  ά π  ο ρ ρ ι π  τ  έ. α: 1) τό -πρωινό
ξύπνημα, 2) οί ασκήσεις, 3) τό στρώσιμο τού κρεβατιού, 4) ή κλεισούρα, καί 
5) τό νυκτερινό σιωπητήριο.

Α ν ι α ρ  ά, ά σ κ ο π α, έ ν ο χ λ η τ ι κ ά : 1 ) ή πρωινή- μελέτη, 2) τά 
μαθήματα, καί 3) ή απογευματινή μελέτη.

Ε π ι β ε β λ η μ έ ν α ,  ρ ω μ α ν τ  ι κ ά, δ ι α τ η· ρ η τ  έ α, ε ύ χ ά ρ ι-
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σ τ α ,  χ ρ ή σ ι μ α ,  ω φ έ λ ι μ α :  1) τό πρωϊνό ρόφημα, 2) τό δεύτερο πρωινό 
ρόφημα, 3) τό μεσημεριανό φαγητό, 4) τό απογευματινό ρόφημα καί 5) τό βραδυνό 
φαγητό. Αν είχαμε τή δύναμη νά καταφέρναμε νά τροποποιήσουμε τον Κανονισμό 
σύμφωνα μέ τό πρώτο συμπέρασμα, τής πρώτης μέρας, εύχαρίοτως νά μέναμε καί 
περισσότερο άπό έ'ξη μήνες στη Σχολή...

Διαφορετικά τά πράγματα δεν πάνε καλά. Οί πιο πολλοί άπό μάς θά άρρω- 
στήσουν.,.Τί θά γίνη !!!... 11ρέπει νά τό σκεφτοϋμε σοβαρά...Καί τό σκεφθήκαμε 
πολύ σοβαρά μάλιστα την πρώτη νύχτα, όταν ξαπλιυμένοι στά κρεβάτια μας νομί
ζαμε πώς χίλια αόρατα χέρια μάς έσπρωχναν κατά τήν πόλη, έχει πού οί άνθρωποι, 
οί ελεύθεροι άνθρωποι, χαιρόντουσταν, γλεντούσαν, διασκέδαζαν...

'Η  πρώτη μέρα...Θάθελα τόμους ατέλειωτους νά γράξο.) πάνω σ’ αυτές τις 
τρεις λέξεις...’Έ τσι συμβαίνει πάντα στην άρχή.,.Μήν μέ βρίσκετε υπερβολικό... 
Τά ίδια λέγατε κ ι’ έ

Μά άπό κείνο 
είπατε; Μά...δλα...

Τό στρώσιμο τού κρεβατιού, ή πρωϊνή μελέτη, τά μαθήματα, ή πειθαρχία, 
έ τρόπος τής ζωής μας...

"Ενας καινούργιος άνεμος φύσηξε μέσα άπό τά θρανία, τά κρεβάτια, τά βι
βλία, τό προαύλιο...Κι’ έδιωξε μακρυά τις σκέψεις τής πρώτης μέρας...πώς έγινε 
τό θαύμα;

Δεν ξέρω τί νά πώ, φίλοι μου.,.Μά έρχουμαι ώρες-ώρες νά πιστεύσι» μια θεο.>- 
ρία πού διάβασα. Πώς δηλαδή τό περιβάλλον φτειάχνει καί χαλάει τούς άνθρώπους...

Σοφοί καί έμπειροι ψυχολόγοι εκείνοι πού άνάλαβαν νά μάς κατηχήσουν στά 
μυστικά τού πρώτου βαθμού μας έδωσαν μιά άπίθανη κατεύθυνση στή ζωή μας... 
Μέ τί δπλα ακριβώς κτύπησαν τά πάθη καί τά έλαττώματά μας δέν πρόφτασα νά 
καταλάβω...Τό μόνο πού κατάλαβα ήταν δτι δλοι άλλάξαμε.,.Ξαναγεννηθήκαμε... 
’Αγνώριστοι θά ξαναγυρίσουμε στούς δικούς μας. Θά μάς κυττάτε καί δέν θά τό π ι
στεύετε... Μέσα στή Σχολή άνακάλυψα πολλά πράγματα...’Ανακάλυψαδτι λατρεύωτούς 
τύπους, τήν πειθαρχία, τήν τάξη...Μέσα στή Σχολή κατάλαβα πώς μέσα μας έχουμε 
δυο προσωπικότητες, άπαράλλακτα δπως έχουμε στήν κρεμάστρα μας δυο κουστού
μια...Κι’ άνοίγοντας τήν ντουλάπα τού εαυτού μ α ς’ξεκρεμάσαμε άπό κεί κάποιο 
κουστούμι ξεχασμένο άπ’ τον καιρό, τό νομίζαμε παληό, στενό, ξεθιοριασμένο... 
Καί τό βρήκαμε πεντακάθαρο, ολοκαίνουργιο, άνετο, ακριβώς στά μέτρα μας...Μιά 
μεταβολή συντελέστηκε μέσα μας...Καί είπαμε δλοι μέ τό νού μας δτι εδώ μέσα ζή 
καί βασιλεύει πάντα άκμαίο καί πανέμορφο, τό άθάνατο ’Αστυνομικό πνεύμα τού
παληοΰ καιρού......................................................................................................... .......................

Ό  χειμώνας μερικές φορές μάς πολεμάει άγρια...'Ο  άγριος άνεμος τά προ3Ϊνά 
παγώνει τά σώματά μας, λες καί τό κάνει επίτηδες...

Ή  Σχολή δμως έρχεται κοντά μας στοργικά νά μάς ζεστάνη τις καρδιές, καί 
νά μάς δείξη έναν ανήφορο...’Εκείνον άκριβώς πού οδηγεί στον θρίαμβο καί τήν 
Νίκη...Κι’ έμείς.,.έμεΐς ή πολύχρωμη κ ι’ άσύντακτη μάζα τής χθές, γινήκαμε ένας 
άνθρωπος, μέ μιά ψυχή καί μιά Πίστη...

'Η  ζωή μας κυλάει άπλά, γρήγορα, μ’ έναν δμορφο ρυθμό... Οί μέρες έρχονται 
καί φεύγουν δίχως νά προσέχουν τις προόδους μας...Καί μιά καινούργια ιστορία ξε
τυλίγεται μπροστά μου...Θά σάς τήν άφηγοΰμαι πάντα δπως τή ζώ .,.Θ ’ άρχίσω μέ 
μιά έκδρομή.,.Άλλά άπό τις άλλες σημειώσεις μου.,.Ναί! μιά όμορφη ιστορία έχει 
αρχίσει πριν 10 μέρες έδώ μέσα.,.Μέ πρωταγωνιστές τό χειμώνα, τή Σχολή κ ι’ 
εμάς...Καί μέ συντάκτη καί άφηγητή της εμένα, πού, δπως ξέρετε δλοι, είμαι:

ΕΝΑΣ ΔΟΚΙΜ ΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 
(Σ .Κ .Π .)

σείς κάποτε, μιά άξέχαστη, παληά «πρώτη μέρα»... 
τό βράδυ πέρασαν άλλα δέκα...Λοιπόν τί άλλαξε; Τί άλλαξε
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0  κ. Στέφανος Βασιλόπουλος, Γυμνασιάρχης, τ. Διευθυντής Μέσης Έ κπαι- 
δευσεως π  αρα τω Υπουργείω Παιδείας, μας άπέστειλεν τήν 8-12-1955 τήν
άκόλουθον έπιστολήν:

«’Αξιότιμε κ. Διευθυντά
’Έ λαβα  άρκετά άπό τά  

μικά Χρονικά», τά  όποια είχετ
ριστώ θερμούς. Επί τη ευκαιρία ταύτη, θά μου έπιτρέψητε νά Σας σφίξω ε ί λ ι- 
κ ρ ι ν ώ ς το χέρι και να Σας συγχαρώ ό λ ο ψ ύ χ ως διά τό οντωε άξιόλογον
περιοδικόν Σας. 'Η  η, Λί ~ -τ—  . .~α— — *------- -----------------------
τική δι’ όλους τούς 
σ-

ευχή του εγκρίτου περιοδικού Σας «τά Άστυνο- 
τήν καλωσύνην νά μου άποστείλητε καί Σας εύχα-

---------- 7 1 Λ .  Γ  υ  J  f  ν / ν Λ  » υ  ν /  ν  » ω ς  ι / . ' ^ ν υ / ν υ  j  υ  ν

πλούσια ύλη του είναι καθαρώς παιδευτική καί λίαν μορφω- 
κλαδους τής κοινωνικής μας ζωής καί α π ο π ν έ ε ι  τό μεθυ-

τελει τή αλήθεια υ π ό δ ε ι γ μ α  εκθέσεων διά τούς σημερινούς νέους μας. Είναι 
π ρ ό τ υ π ό ν  ορθής πλοκής του λόγου τής τε Δημοτικής καί τής λεγομένης 
καθαρευουσης. Δια του περιεχομένου του δύναται νά βοηθήση τό περιοδικόν σας 
και τους έφισμένους άνωτέρας μορφώσεως Σπουδαστάς είς τήν ο ρ θ ή ν  διατύ
πω σή τουν νοημάτων των καί είς τήν ε ύ ρ υ τ έ ρ α ν  άνάπτυξιν διαφόρων θε
μάτων, σχετιζομενων με την πατροπαράδοτον είς τούς 'Έλληνας φιλοπατρίαν καί 
τά ανώτερα ίδανκά τής πράγματι μεγάλης φυλής μας.

_ Ιδιαιτέρως θά έπιτρέψητε νά έκφράσω τήν προσωπικήν μου ίκανοποίησιν, 
διότι ό άλλοτε έν τω Γυμνασίω μαθητής κ. Χ .Σ. έξειλίχθη είς ένα όλοκληρωμένον

τα μέσα των πηγών τού καλού καί αί λογοτεχνικαί του περιγραφαί μέ τήν άξιέ- 
παινον δεινότητά των πιστοποιούν οτι συντόμως θά έξελιχθή είς ένα δ ό κ ι μ ο ν  
λογοτέχνην, που θα τιμά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί παλαιούς του κα- 
θηγητάς.

Αλλα και τών άλλων Συνεργατών Σας αί διηγήσεις καί αί περιγραφαί δεν 
στερούνται φιλολογικής δεξιότητος καί μέ τό πλούσιον είς περιγραφικήν δεινό
τητα περιεχομενον το^ν καί τήν ά ψ ο γ  ο ν λογοτεχνικήν διατύπωσιν τών νοη
μάτων των αναδεικνυουν τό περιοδικόν Σας ώς τό απαραίτητον στόλισμα κάθε 
οικογένειας και τον απαραίτητον διά τούς νέους μας σύμβουλον είς τήν διατύ- 
πωσιν τών ορθών νοημάτων των. Διά τούτο κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην δεν 
πρεπει να λειψή απο το σπίτι κανενός Έλληνος πατριώτου καί πρέπει νά άποβή 
ο μοναδικός σύμβουλος τών παιδιών, πού θέλουν νά πλουτήσουν τον λεξιλογικόν 
των θησαυρόν και πού φιλοδοξούν λογοτεχνικάς δεξιότητας καί φ'λολογικάς 
δάφνας.

τήν διαβεβαίωσιν τής έξαιρέτου προς Υ μάς ύπολή-Δέξασθε παρακαλώ 
ψεώς μου

μεθ’ ής διατελώ όλως Ύμέτερος». 
Σέφανος Δ. Βασιλόπουλου



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΜΕΤ-ΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρτ,τηθησαν τού Αστυν. Σώματος, ό Ά ρχ ιφ . Λωσταράκος Γ. καί οί άστ / 
y.zc ΓΙρωτοπαπας Αλ., Σκορδίλης Ν. καί Καραμανος Κ.

Διεγράφησαν του Άστυν. Σώματος, λόγω θανάτου, οί άστ/κες Κυριακάκος 
Πέτρος καί Μεχράκης ’Ιωάννης.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ο κ. Υφυπουργός Εσωτερικών, διά διαταγής του, έξέφρασε τήν εύαρέ- 
σκειάν του προς τούς: 1) Γεν. Επόπτην ’Αγορανομίας, 2) ’Αστυν. Δ /ντάς ’Αθηνών 
και Ποίραιως και -1) Διοικητας I ποό /νσεων Γεν. Ασφαλείας και Αγορανομίας 
Αθηνών Πειραιώς, δια τήν επιτυχή άντιμετώπισιν τής προσφάτως γενομένης άπερ- 

γιας των αρτεργατών και μυλεργατων, ητις επιτευχθη χάρις εις τον συντονισμόν τών 
ενεργειών καί τήν έπιδειχθεΐσαν κατανόησιν κατά τήν έκτέλεσιν τών διαταγών τής 
Κυβερνήσεως.

*
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 ̂ Διά τής ύπ’ άριθ. 2076/18/6 άπό 27-12-1955 άποφάσεως του κ. 'Υφυπουρ
γού Εσωτερικών, τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, διά το έτος 1956, συνεκροτήθη 
ώς ακολούθως :

I. Τακτικά μέλη :
α) Πρόεδρος: ’Αρεοπαγίτης κ. Βαρσάμου Γ.
β) Μέλη : Αστυν. Δ)νται Α ταξεως κ.κ. Κάλλιας Δημήτριος, Ρακιντζής 

Θεόδωρος, Καραμπέτσος Εύάγγελος καί ’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος.
Γραμματεύς ’Αστυνόμος Α' κ. Βερελής Νικόλαος.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη :
α) Προέδρου: ’Αρεοπαγίτης κ. Οΐκονομόπουλος Δημήτριος. 
β) Μελών: ’Αστυν. Δ)νται κ. κ. Μάσβουλας ’Ιωάννης καί Δασκαλάκης 

Ίο^ννης.
Γραμματέως 'Αστυνόμος Α' κ. Τουζένης Κων)νος.

*

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜ ΑΪ

Οι δοκιμοι Ίπαστυνομοι και ’Αρχιφύλακες μετά τών ’Αξιωματικών των, 
τήν 10-12-1955 έπραγματοποίησαν εκπαιδευτικήν εκδρομήν εις Μαραθώνα.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΟΜ ΙΛΙΑΙ

'Η  Κα Σοφία Κεραμίδα, κατόπιν προσκλήσεως τού Διοικητου τής Σχολής, 
ωμιλησε την 13ην και 17ην Δεκεμβρίου 1955, εις τούς δοκίμους 'Υπαστυνόμους 
’Αρχιφύλακας καί αστυφύλακας τής Σχολής, «περί τού ποιητού Γεο;ργίου Βερήτη» 
και απηγγειλεν ποιήματα Χριστιανικού περιεχομένου, προκαλέσασα συγκίνησιν καί 
ενθουσιασμόν εις όλους, οΐτινες τήν καταχειροκρότησαν.



3098 Ειδήσεις κ α ί ττληροφορίαι

ΕΥΧΑ 1 ΕΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ

Τά ((’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής, εις τον διακεκριμένον συνεργάτην των Ίωάννην ΙΙαπαζα- 
χαρίου, καθηγητήν τής ίΤαντείου Ά νω τάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημώ ν καί 
’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκην ’Αστυνόμον Α ', καθηγητάς ’Αστυνομικής Σχολής. 
’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. κ. Εμμανουήλ Λουκάκην, Βασί
λειον Γειυργίου, Ίωάννην Τσάλην, Ίωάννην Δασκαλάκην, Ίωάννην Μάσβουλαν, 
Ίωάννην Σαοαντήτην, Ίωάννην Κροντήρην, Ίωάννην Πανέτσον, Ίωάννην Καρα- 
χάλιον, ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ. κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους ά- 
στυνομικούς υπαλλήλους.

** *
ΡΑΔΙΟ ΦΩ ΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Οί Ραδιοιρωνικές ’Αστυνομικές έκπομπές άκούγονται κάθε Τετάρτη τ ’ άπό- 
γευμα άπό ολοένα περισσότερο άριθμο ακροατών, οί εκδηλώσεις τών όποιων δίνουν 
το μέτρο τής άξίας τών αστυνομικών προγραμμάτων, τά όποια οί ειδικοί κατατάσ
σουν στά πιο καλά καί στα πιο επιτυχημένα προγράμματα τής 'Ελλάδος.

’Έ τσ ι κάθε βδομάδα καί ύπό τις καλλίτερες προϋποθέσεις ή φωνή τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων κατακτά κάθε τόσο καινούργιο έδαφος έπιτυχίας καί συγκινεΐ χιλιάδες 
Ελλήνων, πού ένθαυσιασμένοι ύστερα κάνουν τά πιο τιμητικά γιά  τήν ’Αστυνομία 
σχόλια καί έξαίρουν τήν καλλιτεχνική επιμέλεια τών προγραμμάτων της, τήν άριστη 
μουσική τους υπόκρουση, τά ζωντανά διδακτικά καί σπάνια λογοτεχνικά τους κεί
μενα, τό έξαιρετό τους κέφι, τούς γλυκούς καί απαλούς ρυθμούς τους, τά θαυμάσια 
ραδιοφωνικά σκίτσα τους, τά όμορφα τραγούδια τους καί τις* περίφημες ορχήστρες, 
καλλιτέχνες καί ήθοποιούς, πούς πλαισιώνουν κάθε έκπομπή μέ τέτοιο εςαιρετικό 
ρυθμό καί επιμέλεια, ώστε τά προγράμματα αύτά νά δημιουργήσουν τον «Χρυσούν 
αιώνα» τής Πνευματικής άκμής τής ’Αστυνομίας.

♦
Μέ τήν γλυκειά ορχήστρα τού Σ. Ρουχωτά άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα 

τής 14-12-55, στο όποιο πήραν μέρος διαλεχτοί καλλιτέχνες, όπως οί πρωταγωνί
στριες τού ελαφρού μας Θεάτρου ’Άννα καί Μαρία Καλουτά, ή μπριόζικη Πόπη 
Σέρας, ή κεφάτη Μπέμπα Κυριακίδου, ό έξαιρετικός Τζώνης Κατσούρης, ό Γιώργος 
Λουκάς καί ό Ζάχος στά δημοτικά τραγούδια.

Πήραν επίσης μέρος, οί ορχήστρες Μ. Θεοφανίδη, Ζοζέφ Κορινθίου καί τό 
συγκρότημα Ζάχου.

Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθηκε καί άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο τής 
’Αστυνομίας, μέ τίτλο «Τά τελευταία βήματα» γραμμένο άπό τό δόκιμο Ά ρχιφύ- 
λακα Χαρ. Σταμάτη καί μέ αφηγητή τον καλλιτέχνη τής πρόζας Τάσσο Γκούβα.

★

Τό πρόγραμμα τής 21-12-55 ήταν έξ ολοκλήρου άφιερωμένο στά ώρωΐκά 
θύματα τής κομμουνιστικής εγκληματικής άνταρσίας τού Δεκεμβρίου τού 1944, 
κατά τήν οποίαν έπεσαν έκτελούντες τό καθήκον τους άμέτρητοι άστυνομικοί υπάλ
ληλο'.

Στήν έκπομπή αύτή μεταδόθηκε συμφωνική μουσική Έ γκμον, στά διαλείμ
ματα τής οποίας έτελέσθη ένα ιερό, πνευματικό μνημόσυνο εις μνήμην τών δολοφο- 
νηθέντων άπό τούς κομμουνιστάς.

Μεταδόθηκεν έπίσης ραδιοφωνικό σκέτς, μέ τίτλο « Ό  γυρισμός τού Γιάννη» 
άφιερο^μένο στά Δεκεμβριανά καί γραμμένο άπό τον δόκιμο Άρχιφύλακα Σπ. Πηλό.

Στο σκέτς αύτό πού ραδιοσκηνοθετήθηκε άπ’ τον Γκύ Ζιρώ, έλαβαν μέρος



έκτος του αφηγητοϋ τοϋ Ραδιοφωνικού Στάθμου καί οί θαυμάσιοι πρωταγωνισταί 
τοΰ Θεάτρου μας Νίτσα καί Χρηστός Τσαγανέας.

(Κείμενα, επιμέλεια, έπίβλεψις: Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής Άστυνο- 
μικής Σχολής. Τεχνική βοήθεια, Γιάννη Πορετσάναυ).

Τά προγράμματα παρουσιάζει 6 Μίμης Φραγκιουδάκης καί συμμετέχει τα
κτικά ό καλλιτέχνης τής πρόζας Τάσσος Γκούβας.

** *
ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Την 23ην Νοεμβρίου 1955, εις γήπεδον Α.Ε.Κ. Ν. Φιλαδέλφειας, ή ’Αστυνο
μική ποδοσφαιρική όμάε συνςντήθη εις αγώνα πρωταθλήματος Ένοπλων Δυνάμεων 
με τςν ομαδα τής Β. ’Αεροπορίας. Αί ομάδες άνεδείχθησαν ισόπαλοι διά τερμάτων 
2—2. Εις τον εν λογω αγώνα δεν μετέσχον οί αστυφύλακες ποδοφαιρισταί Τζανι- 
δάκης καί Χοντάσης άσθενοΰντες άμφότεροι.

Εις τό γήπεδον Ήλυσιακοϋ, τήν 7ην Δεκεμβρίου 1955, ή ’Αστυνομική ποδο
σφαιρική όμάς ένίκησε εις φιλικόν άγώνα τήν ομάδα «ΑΡΙΩΝ» Α2 κατηγορίας 
’Αθηνών διά τερμάτων 5—2.



Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30— 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

Αστυνομίας Πόλεων.

Ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν θαυμα

σμόν καί έπεβλήθη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν καί 

μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι καί -θά πεισθήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αυτής.


