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'Υπό τοϋ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Άρχιφύλακος

...Το σκούρο πέπλο τής Νύχτας έχει τυλίξει σφιχτά την_έρημη πόλη, πού 
απλώνεται άπέραντη, σκοτεινή, βουβή...

Τά κοκκαλιασμένα χέρια μιας μοχθηρής, άόρατης θεότητας, έ'χουνε πνίξει 
άθόρυβά κάθε φως, κάθε φωνή, κάθε κίνηση... Καί τό μονότονο ούρλιαχτό των 
σκύλων συμπληρώνει τή μακάβρια σκηνοθεσία...

Πάνω σ’ ένα λοφίσκο σκαρφαλωμένο, βρίσκεται τό σπίτι μου... Μπορείτε 
εύκολα νά τό βρήτε έτούτη την προχωρημένη ώρα, γιατί είναι τό μόνο πού έχει 
φως... Μοιάζει σάν προκεχωρημένο φυλάκιο ενός ερειπωμένου Κάστρου...

’ Εδώ μέσα βρίσκουμαι μόνος... Καί καπνίζω, άκούγόντας τό ρυθμικό κτύ
πημα του μικρού ρολογιού μου, πάνω στο κομοδίνο μου...

’Απόψε δεν κοιμάμαι... Συλλογίζουμαι... Νά ρεμβάσω δεν τά καταφέρνω, έτσι 
όπως είμαι κυκλωμένος άπό τό άγριο σκοτάδι καί την άπέραντη σιωπή τής φύσης.. 
Μά ούτε καί νά κοιμηθώ μπορώ...

Νοιώθω όμως την έπίμονη επιθυμία νά κουβεντιάσω μέ κάποιον... Νά τοΰ 
ανοίξω τή καρδιά μου, καί νά του εξομολογηθώ... Νά τοΰ πώ ότι αίσθάνουμαι μιά 
δύναμη, μιά πελώρια κι’ ακαταμάχητη δύναμη, νά μοϋ άφαιρή τά υλικά δεσμά, 
νά μέ άπαλλάσση άπ’ τη σάρκα, νά μοΰ ναρκώνη τις αισθήσεις, κι’ υστέρα νά μέ 
σπρώχνη ψηλά... σέ καινούργιους, άγνωστους κόσμους, πού μάτι άνθρώπινο δέν είδε, 
κι’ αύτί δέν άκουσε...

Έ μ π ν ε υ σ ι ς  ! ! ! "Ενα δυνατό κρασί δηλαδή, που τον τελευταίο καιρό, 
κάποιο άόρατο χέρι μοΰ προσφέρει τακτικά, καί μέ κρατά μεθυσμένο καί άϋ7τνο 
μερόνυχτα ολόκληρα...

"Ετσι παίρνω ένα χαρτί καί γράφω... Καί γράφοντας μεθώ καί ξεκουράζου- 
μαι... Καί γράφοντας, βρίσκω τήν εύκαιρία νά κουβεντιάσω λιγάκι μ’ έτοΰτο τό δια
λεχτό πλήθος τών άναγνωστών αύτοΰ τοΰ περιοδικοΰ...

Μιά κουβέντα νυχτερινή λοιπόν άς άνοίξουμε πάλι, τήν ώρα αυτή τής παντο
δύναμης σιωπής καί τής άπέραντης νύχτας...
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’Από τό ράδιο ένας ιταλικός σταθμός έχει στήσει μια γλυκεία συναυλία... 
’Ακούω τό πρώτο βιολί νά πρόφέρη πονεμένους φθόγγους...

Μελαγχολική ετούτη ή μουσική αντηχεί μέσα στήν κάμαρά μου, σαν σιγαλό 
άκκοπανιαμέντο της σιωπής...

Κι’ ύστερα σωπαίνει τό βιολί, κι’ άντηχεΐ ένα θεότρελλο ρόκ... Άκούγονται 
φωνές ζωής, κτυποΰν κατσαρόλες καί μπρίκια, ή τζαζ ουρλιάζει, ή μουσική ξεφεύγει 
άπ’ τα καλούπια τοΰ μέτρου καί γίνεται ταχυπαλμία νευρικού υστερισμού... 50 
κτύποι τό δευτερόλεπτό...

Αύτοί οί κτύποι μέ ξαφνιάζουν, μέ αναστατώνουν, σκίζουν τό πέπλο τής 
νύχτας, σκοτώνουν τήν μελαγχολία, διώχνουν τον ρεμβασμό, κι’ άλλάζουν τήν πο
ρεία τής σκέψης μου...

Μέ κάθετη εφόρμηση πέφτω άπ’ τα Ούράνια στή γή... Κυκλώνουμαι άπό άν- 
θρώπους εύθυμους... Ζ ώ  καί κινούμαι στο ρυθμό τοΰ ρόκ...

Κι’ έτσι έπηρεασμένος οδηγώ τα βήματά μου σ ’ άλλους κόσμους...
Χαίρουμαι γιατί ζώ ... Καί νομίζω οτι ζώ , γιατί χαίρουμαι... Κι’ έχω ακόμα 

τήν έντύπωση δτι δίχως τή χαρά δέν θάμουν ζωντανός...
’Έ τσι άπαλλάσσουμαι άπ’ τό μυστικισμό τής νυχτερινής νοσταλγίας, ξεχνώ 

τα ούρλιαχτά τών σκύλων, τή σιωπή καί τα σκοτάδια... Καί σας προσφέρω ένα και
νούργιο θέμα, σέ μοτίβο χαρούμενο, σέ χρώμα καί ρυθμό Καρναβαλιού...

"Α ! 'Η  Α. Μ. ό Καρνάβαλος! ! !  Ξαναθυμάμαι τήν πανηγυρική έπίσκεψή του 
στή γή, τήν τρέλλα του, τήν άφροντισιά του καί λυπάμαι ποΰφυγε τόσο γρήγορα 
άπό κοντά μας...

Κατ’ εύθεϊαν άπόγονος τοΰ βασιλικού Διονύσου ή Βάκχου, ό παμπόνηρος 
Αύτοκράτωρ Καρνάβαλος, άφοΰ πέρασε άπό τήν άνθρώπινη ιστορία διά πυρός 
καί σιδήρου, άφοΰ άλλαξε χίλιους δυο τόπους διαμονής, κι’ άφοΰ μέ τις καινοτομίες 
του έχώρισε τον κόσμο σέ δυο άντιμαχόμενα στρατόπεδα, κατάφερε στο τέλος να 
γίνη διεθνής καί υποδούλωσε τήν ’Ανθρωπότητα στή λατρεία του... Τον πολεμούν 
ακόμα... "Ομως άδίκως... 'Ο  ψυχρός φανατισμός τών ολίγων συντρίβεται πάνω 
στήν ζεστή άσυδοσία τών πολλών... Κι’ οί άποκρηάτικες ρίζες γίνονται ολοένα και 
πιο βαθειές.;.

Νά πάρω θέση άνάμεσα στους λίγους κληρικούς πού τον άφορίζουν καί στους 
πολλούς λαϊκούς πού τον ζητωκραυγάζουν, δέν τολμώ... Γιατί, άπλούστατα, δέν έχω 
διάθεση νά γίνω «πέτρα σκανδάλου»...

"Ομως έχω τήν γνώμη δτι έτσι δπως μάς παρουσιάζεται ό κύριος Καρνά
βαλος, δίχως Σάτυρους, δίχως έξαλλες παρακρούσεις καί δίχως άνήθικη περιβολη, 
δέν είναι διόλου βλαβερός... Είναι ΐσα-ίσα κάτι πού έπιβάλλεται άπ’ τις δυσκολίες 
τής έποχής, καί πού ζητιέται άπ’ τά κουρασμένα νεύρα τών άνθρώπων...

’Έτσι δπως συνετίστηκε καί έφρονιματίσθη μοιάζει σάν τον "Ασωτο Τίό... 
Νά μήν τον δεχτούμε λοιπόν; Νά μήν εύφρανθοΰμε; Νά μήν σφάξουμε τον μόσχο 
τον σιτευτό;... Θά ήταν παράλογος έκεϊνος πού ύποστηρίζει τέτοιο πράγμα... 'Ο 
Καρνάβαλος είναι ένα έθιμο, αλλά είναι έπίσης καί ένα ξέσπασμα, μιά διέξοδος, 
μέσα στον σκληρό άγώνα τής βιοπάλης... Είναι ή άσφαλιστική δικλείς τής μεγάλης 
άτμομηχανής πού λέγεται ρουτίνα...

"Ας τοΰ παραχωρήσουμε λοιπόν κι’ εμείς λίγες σελίδες άγάπης... Είναι έτοΰ- 
τος ένας ευλαβικός φόρος στον πανάγιο άνθρώπινο ιδρώτα, πού πρέπει κάπου-κάπου 
νά σφογγίζεται καί νά καθαγιάζεται, σέ κάποιο εύθυμο ρυθμό...

Τό Καρναβάλι εΐχεν εφέτος—δπως σχεδόν κάθε χρόνο—συντρόφισσά του τήν 
"Ανοιξη... Καί αύτό τό έκανε άκόμα πιο άγαπητό...

Ν αί! ! ! . .  Τά πρώτα λούλουδα στούς άγρούς... τά πρώτα άρώματα στούς κη-
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πους... Τά πρώτα γαληνεμένα ηλιοβασιλέματα...τά πρώτα γλυκόλαλα μηνύματα της 
(ανοιξιάτικης πανδαισίας... 'Όλα έτοΰτα τά χαριτωμένα σκιρτήματα της ερωτευ
μένης φύσης, έφτιαξαν ένα μαγευτικό φόντο, μέσα στο όποιο στήθηκεν ό θρόνος 
τοΰ γέρο-Καρνάβαλου...

Κι’ όλοι οί άνθρωποι, μικροί, μεγάλοι, μέτριοι... νέοι, γέροι, παιδιά... πλού
σιοι, φτωχοί καί μέσοι... χαρούμενοι, βλοσυροί κι’ άδιάφοροι... όλοι μαζί γράφτηκαν 
στους έκλογικούς καταλόγους της χαράς, γιά νά εκλέξουν ολιγοήμερο Κυβερνήτη 
τους την ξενοιασιά καί τό γλέντι... Ενώθηκαν όλοι μαζί σ ’ ένα παλλαϊκό πανηγύρι, 
πού σκόρπισε στους πέντε άνέμους τις έγνοιες της ζωής...

Κι’ ή τρελλή μασκαράτα τοϋ Καρναβαλιού έκυριάρχησεν άκαταμάχητη γιά 
λίγες μέρες, μέχρι τήν Καθαρή Δευτέρα, πού τά πάντα ξεχάστηκαν, κι’ ή άνθρώπινη 
ζωή μπήκε σιωπηλή κι’ εύλαβική στον πανέμορφο κύκλο τής Μεγάλης Τεσσαρα
κοστής...

*
...Τώρα ό ’ Ιταλικός Σταθμός τοΰ ραδίου μου άλλαξε ρυθμό... Τό ρόκ σταμά

τησε... Καί τό διαδέχτηκαν καστανιέττες καί μουσική ισπανικής φιέστας... Νέα 
μουσική ύπόκρουσις... Νέα άλλαγή σκηνικών... Πάντα ό Καρνάβαλος στή μέση... 
Μά ολόγυρα οί πρωταγωνιστές άλλάζουν... Είδαμε τούς κληρικούς καί τό έξαλλο 
πλήρωμα, τούς βλοσυρούς καί τούς μασκαρεμένους... ’Ά ς  άλλάξουμε λοιπόν σελίδα 
γιά νά πρωτοτυπήσουμε στήν περιγραφή μας... "Ας δοΰμε δηλαδή καί τούς άνθρώ- 
πους τοΰ Νόμου, καί τοΰ νυχτερινοΰ μόχθου, τούς άστυφύλακες καί τούς βαθμοφό
ρους τους... Καί πάντα μέ τή ρυθμική υπόκρουση τής καστανιέττας, άς διαλέξουμε 
γιά τό άστυνομικό ρεβεγιόν, τήν ’Αστυνομική Σχολή...

’Αστυνομικό ρεβεγιόν!!! Τήν έχετε ξανακούσει αυτήν τήν έκφραση; ’Απο
κλείεται... Είναι πολύ φρέσκια... Δεν έχει δυό-τρία χρόνια πού καταγράφτηκε στήν 
’Αστυνομική ’Εγκυκλοπαίδεια... Συμπίπτει χρονικώς μέ τήν εμφάνιση αύτοΰ τοϋ 
περιοδικοΰ καί τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Είναι προϊόντα τών τε
λευταίων χρόνων, πού γιά πρώτη φορά έκτέθηκαν στή βιτρίνα τής κοινής γνώμης 
καί έκαναν τούς πολίτες νά άποροΰν καί νά θαυμάζουν... Συνταιριάστηκαν παράλ
ληλα στο άστυνομικό έργο καί τοΰ χάρισαν τήν αίγλη, τή φήμη καί τήν άξια πού 
χρειαζότανε γιά νά στερεωθή άσάλευτα στήν κοινή συνείδηση...

Ν αί! Δέν είναι ψέμμα... "Ολος έτοΰτος ό πανέμορφος καί υπέροχος καλλιτε
χνικός καί πνευματικός οργασμός τής ’Αστυνομικής Σχολής πρόσφερε μιά πολύτιμη, 
μίαν άνεκτίμητη βοήθεια στο ’Αστυνομικό έργο, καί τό. άνέβασε σέ δυσθεώρητα 
υψη έκτιμήσεως, συμπάθειας καί άγάπης. Καί τ ’ άποτελέσματα έρχονται σιγά-σιγά 
τόνα πίσω άπ’ τ ’ άλλο... 'Η  φήμη τής ’Αστυνομίας ξαπλώνεται... οί φίλοι της αύξά- 
νονται μέ καταπληκτική ταχύτητα... καί τ ’ όνομά της κερδίζει ολοένα καί περισσό
τερο έδαφος... Θάρθη μιά μέρα (τή βλέπω τόσο κοντά αύτή τή μέρα) πού τά σαλό
νια τών κοσμικών σπιτιών θά θεωροΰν τιμή τους νά έχουν προσκαλεσμένους άστυ- 
νομικούς... θάρθη μιά μέρα πού όλες οί προκαταλήψεις θά ξεριζωθοΰν, καί ή άστυ- 
νομική στολή θά προκαλή τό σεβασμό καί τήν άγάπη τοΰ κοινοΰ όλου, στήν άπόλυτη 
πλειοψηφία του...

Τά θεμέλια μιας νέας ζωής έχουν τεθή... 'Η  Σχολή έργάζεται ύπεράνθρωπα 
γιά νά οίκοδομήση... Νά οίκοδομήση μιά νέα μορφή Αστυνομίας... μιά μορφή όλό- 
τελα πολιτισμένη, ραφιναρισμένη καί σεβαστή. Καί ή κάβε καλλιτεχνική ή πνευ
ματική εκδήλωση τής Σχολής αυτόν τον σκοπό ύπηρετεΐ, στρατολογώντας άδια- 
κοπα νέους ένθουσιώδεις φίλους...

"Ετσι φτάσαμε στον προχτεσινό χορό τής Σχολής Ύπαστυνόμων, κατά τον 
όποιο παρατηρήθηκε ένα άληθινά πρωτοφανές θέαμα... Οί προσκεκλημένοι νάναι
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λιγώτεροι άπρ τούς προσελθόντες... Νάχουν έρθει, δηλαδή τόσοι απρόσκλητοι ξένοι, 
ώστε ν.ά μην έχουμε καθίσματα νά τούς προσφέρουμε, καί οί δυο Αίθουσες να γεμί
σουν άσφυκφικ.ά'.·.· Καί νάρθουν άκόμα τόσοι καλλιτέχναι, ώστε νά μήν προφταί
νουμε νά τούς παρουσιάζουμε, καί νά τηλεφωνούμε σέ άλλους νά μήν έρθουν γιατί 
τό πρόγραμμα είναι ύπερφορτωμένο...
, Πού, όφείλεφαι αύτή ή αναπάντεχη επιτυχία;... Δουλεύει έτούτο τό περιοδικό, 

κάνει χρυσή, δουλειά, γιά τήν ’Αστυνομία... ’Εργάζεται καί ή εκπομπή, έπιτελεΐ 
ένα βελούδινο προορισμό... Καί τά άποτελέσματα αυτής τής εργασίας παρουσιά
στηκαν στον άποκρηάτικο χορό τής Σχολής 'Υπαστυνόμων, πού φέτος ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία... -

Δύο χορούς έδωσε καί πάλι εφέτος ή Σχολή... Καί τούς έδωσε καί τούς δυο 
Κυριακή, τις δυο τελευταίες Κυριακές τής Άπόκρηας, πού δλα τά κέντρα ήταν 
γεμάτα, πού ό χορός των εκφωνητών απασχολούσε 70 καλλιτέχνες καί τό Καρνα
βάλι των Πατρών άλλους 40 σχεδόν. Κανονικώς κι’ οί δυο αότοί χοροί έπρεπε νά 
έχουν περιωρισμένη έπιτυχία, λόγω τής ήμέρας. "Ομως, άντίθετα από κάθε πρό
βλεψη, έγνώρισαν τόση κοσμοσυρροή καί τέτοια μεγαλειώδη έπιτυχία, ώστε χαρι- 
τολογών είπε ένας Διευθυντής νυκτερινού Κέντρου δτι έπρεπε ή Σχολή νά καταταγή 
φορολογικώς σέ κέντρο υπερπολυτέλειας, μέ πρώτη κίνηση σέ πελάτες καί καλλι
τέχνες από δλα τά κέντρα.

Γιατί, στ ’ αλήθεια, ποιο κέντρο ύπερπολυτελείας παρουσιάστηκε μέ τέτοιο 
καλλιτεχνικό εξοπλισμό; "Εχουν δλα 5—6 ή καί 7—8 τό πολύ καλλιτέχνες... "Οχι 
δμως 22 πού είχαμε εμείς συνολικώς...

Κάί δλα αυτά πως; γιατί; μέ ποιά υλικά πλεονεκτήματα;... Μπά! Μέ τίποτε... 
Μονάχα μ’ ένα μεγάλο άτοΰ στά χέρια μας... Τό τυχερό καί άσυγκράτητο άτοΰ που 
λέγεται : Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης...

Ναί! 'Ο  Διευθυντής μας ήταν καί πάλι αυτός πού μάς έβγαλε άσπροπρόσω- 
πους... Ό  ίδιος ώργάνωσε τις δυο γιορτές, ό ίδιος τις σχεδίασε, ό ίδιος τις διεκό- 
σμησε, 6 ίδιος εφρόντισε γιά δλα... "Αν πέρσυ, αν πρόπερσυ, άν άλλοτε σταθήκαμε 
μέ θαυμασμό μπροστά του, εφέτος μάς φαίνεται λίγο νά θαυμάσουμε... Νοιώθουμε 
μονάχα πόση βαρειά κληρονομιά θά μάς άφήση κάποτε, καί πόσο τεράστιες είναι οι 
υποχρεώσεις μας άπέναντι τού καταπληκτικού έργου του...

Ό  κ.1 ’Αρχιμανδρίτης είναι γεννημένος γιά νά δημιουργή... Πλάστηκεν έτσι 
από τό*Θεό... Είναι γεμάτος ζωή, καί πείσμα προόδου, καί θέληση χαλύβδινη, και 
Ικανότητες . άνεξάντλητες...

Έκάλυψεν, εφέτος πάλι, μέ τήν προσωπικότητά του δλους τούς τομείς τής 
γιορτής καί μάς έδωσε ένα άκόμα δείγμα τού πολυσύνθετου, τού πολύπλευρου, τού 
πολυσχιδούς, ταλέντου του...

Ξέρει νά διοική καί νά ζωγραφίζη, νά τιμωρή καί νά χορεύη, νά διδάσκη και 
νά όργανώνη γιορτές, νά γράφη καί νά έργάζεται, νά κινήται άδιάκοπα καί νά ορα
ματίζεται μαζί...'

Τι άκριβώς είναι ή προσωπικότης του κανείς δέν θά μπορέση νά καταλάβη... 
Είναι ευτυχείς δσοι τον έχουν κοντά τους... Έδεινοπαθήσαμε κυριολεκτικώς έμεΐς, 
οί έκτελεσταί των διαταγών του, κατά τήν περίοδο τής προεργασίας τών δύο αυτών 
χορών. Δέν τόν Ικανοποιούν οί προχειρότητες, τά βεβιασμένα σχέδια, οί άποφάσεις 
τής στιγμής. Τά θέλει δλα τέλεια. Κι’ δταν δέν τόν ίκανοποιήσης, τά φτειάχνει μό
νος του... Τότες δμως άκριβώς, δταν ό έγωϊσμός μας ήρθε σέ σύγκρουση μέ τήν 
δημιουργική έπιμονή του, τότε άκριβώς καταλάβαμε πιότερο πόσο πολύ μάς έπη- 
ρεάζει, καί πόσο άπέραντος είναι ό σεβασμός καί ό πόνος μας στά έργα τών χει- 
ρών του...

'Ένας καθρέφτης τής καλλιτεχνικής προσωπικότητος τού κ. ’Αρχιμανδρίτη
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ήταν ή διακόσμηση των δυο αιθουσών και τοΰ διαδρόμου τής Σχολής, σ-ίόύς δυο1 
φετεινούς άποκρηάτικους χορούς...

Αίθουσες Σχολής ήταν αυτές ή σάλλες ύπεραριστοκρατικών κέντρων;..: 
Δεν ύπήρξεν ούτε μια σπιθαμή τοίχου αδιακόσμητη... 'Όλα, μά όλα. οΐ πόρτες, τά 
παράθυρα, οί κουρτίνες, οί φεγγίτες, ή οροφή, ήταν γεμάτα από πλούσια, καλαίσθητα; 
γουστόζικα άποκρηάτικα μπιμπελώ... Τά πάντα ήταν γιορτινά καί άστραφταν^ 
άστραφταν άπό πάστρα, από γούστο, άπό έμπνευση, από άπλότητα, άπό ομορφιά..!

’Εφέτος ή διακόσμηση των αιθουσών τής Σχολής ξεπέρασε κάθε προηγού
μενη, καί μπορεί να πή κανείς ότι ήταν ή πιο έπιτυχημένη άπό κάθε άλλη'διακόσμηση 
τής κοσμικής ’Αθήνας...

'Ένα μαγευτικό σύνολον ομορφιάς... όπου έβλεπες πιερόττους νά ύποκλί- 
νωνται, μαρκησίες νά χαμογελούν, καλλίγραμμες σπανιόλες νά χορεύουν... Κι’ έ
βλεπες άκόμα κρινολίνα καί χρυσοκέντητα κοστούμια... πεταλούδίτσες πολύχρωμες 
σκαρφαλωμένες στά παράθυρα, έπάνω στά μεταξωτά λευκά κουρτινάκια... Κι1 
άκόμα σερπαντίνες σέ χίλια σχέδια καί χίλιες γραμμές... καί χρώματα, καί λουλού
δια, καί άποκρηάτικα πορτραΐτα, καί γούστο καί ποίηση, καί καλαισθησία...

Μιά εικόνα γοητευτική παρουσίαζε τις δυο αύτές Κυριακές ή Σχολή, σέ στυλ 
άποκρηάτικων, παληών, άρχοντικών καιρών...

Πόσοι κόποι χρειάστηκαν γιά νά γίνη αύτό τό θαύμα!!!...
Πολλές μέρες πριν ό κ. ’Αρχιμανδρίτης έργάστηκε γιά νά δημιουργήση αύτήν 

την καλλιτεχνική τελειότητα, γιά την οποίαν όλοι οί προσκεκλημένοι μας άπόρησαν, 
καί κάνανε τις πιο κολακευτικές κρίσεις γιά μάς...

Κι’ υστέρα άπό τή διακόσμηση ή έπιτυχημένη διάταξη τών τραπέζιών, κι ο 
στολισμός τού κάθε τραπεζιού μέ έξαιρετικό γούστο, έκαναν πολλούς να υποστηρί
ζουν ότι γενικώς οί χοροί αύτοί τής Σχολής ήταν οί λαμπρότεροι καί οί καλύτερα 
ώργανωμένοι χοροί τής ,έφετεινής άποκρηάς.

Κι’ αντίκρυ άπ’ τά τραπέζια τό ξύλινο βάθρο γιά τήν ορχήστρα,'τά αναλόγια! 
τά μικρόφωνα, ό ενισχυτής, τό μαγνητόφωνο, τό ράδιο, τό πικάπ, καί οί άλλες τε
χνικές έγκαταστάσεις τής Σχολής, ύπεγράμμιζαν τον άρτιο καλλιτεχνικό έξοπλισμό 
της καί τήν τεχνική της πληρότητα...

Κοπίασεν ό κ. ’Αρχιμανδρίτης γιά όλα... Γι’ αύτό καί οί καλλιτέχναι έσπευσαν 
νά τον ένισχύσουν πρόθυμα καί άνιδιοτελώς.

,  Ά ! οί καλοί μου φίλοι οί καλλιτέχναι, αύτοί οί αφανείς ήρωες τοΰ κοινωνικού 
άγώνα, αύτοί οί υπέροχοι μαχηταί τοΰ γέλιου, καί οί θεματοφύλακες τής αισιοδο
ξίας ! ! ! . . .  Καί πόσα δέν τούς οφείλουμε όλοι μ ας! ! ! . .  Καί πόσα δέν μάς προσφέρουν 
κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε ώ ρ α !!! .. .  Είναι ή πιο άδικημένη τάξις, μά κι’ ή πιο 
ήρωϊκή... Δίχως αυτούς δέν μπορούμε νά ζήσουμε ούτε στιγμή. ’Από τό περιοδικό 
αύτό, καί γιά λογαριασμό ολοκλήρου τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, τούς εύχαριστούμε 
θερμά, μέ όλη μας τήν καρδιά, καί τούς διαβεβαιώνουμε ότι ή ευγνωμοσύνη καί ή 
άγάπη μας θά τούς συνοδεύη πάντα καί παντού...

*
’Αλλά, ας ρίξουμε μιά σύντομη ματιά στούς δυο αυτούς άποκρηάτικους χο

ρούς τής Σχολής, ώστε νά σάς δώσουμε μερικά επίκαιρα στιγμιότυπα, άρχίζοντας 
άπό τόν :

Χ ο ρ ό  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Ά ρ χ ι φ υ λ ά κ ω ν ,  πού δόθηκε τήν προπε
ρασμένη Κυριακή, 16 Φεβρουάριου, άπό τις 8 τό βράδυ μέχρι τις μικρές μεταμεσο
νύκτιες ώρες, καί τόν όποιον έτίμησαν μέ τήν εύγενική τους παρουσία οί κ. κ. Κα- 
θηγηταί τής Σχολής.

Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα άρχισε μέ τήν ορχήστρα τής Αστυνομίας, πού 
-τήν αποτελούν άστυφύλακες τής Φιλαρμονικής, ύπό τήν διεύθυνση τού εκλεκτού
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Μαέστρου 'Υπαστυνόμου κ. Μπουκουβάλα. 'Η  υπέροχη αύτή ορχήστρα μας, πού 
συνεχώς μας παρουσιάζει ολοένα καινούργιες έκπλήξεις και πού δίκαια καταχειρο
κροτήθηκε, άνοιξε τό πρόγραμμα μέ χορευτική μουσική... "Ετσι σέ λίγο ή πίστα 
γεμίζει άπό σφιχταγγαλιασμένα ζευγάρια, πού στροβιλίζονται ευτυχισμένα στον 
ρυθμό του Ταγκώ... Είναι ή πρώτη φάση έτούτη τοΰ χοροϋ καί το κέφι δεν έχει 
άξιοποιηθή. Είναι πάντως ζεστή ή άτμόσφαιρα, τά πρόσωπα χαμογελαστά, ή διά
θεση εύχάριστη καί το εντελώς οικογενειακό αύτό γλεντάκι τής Σχολής Άρχιφυ- 
λάκων, προμηνύεται επιτυχημένο υπερβολικά.

Κι’ δταν τά ζευγάρια κουράζονται, εμφανίζεται ένα διαλεχτό καλλιτεχνικό 
ντουέττο πού καταχειροκροτείται ένθουσιωδώς καί προκαλεΐ έκδηλώσεις ενθου
σιασμού.

Είναι ό καλός-καλός κι’ ευγενικός μας φίλος καί ύπέροχος καλλιτέχνης ό 
Πιέρρο Λοβάττι, μέ τον μόνιμο συνεργάτη μας καί δεξιοτέχνη πιανίστα ΝΐκοΠι- 
τσόλο... Είναι δυό ονόματα για μάς τόσο γνωστά κι’ άγαπημένα, πού δεν χρειάζονται 
συστάσεις καί έπαίνους. Πάντα καί παντού μάς βοήθησαν. Πάντα καί παντού στά
θηκαν κοντά μας.

Κι’ ό Πιέρρο Λοβάττι άρχίζει τό πρόγραμμά του μέ διάφορα ελληνικά καί 
ξένα τραγούδια, άπό τό πλούσιο ρεπερτόριό του, ξεσηκώνοντας θύελλα χειροκροτη
μάτων. Τον συνοδεύει πάντα ό εξαίρετος Νίκος Πιτσόλος, ό όποιος 6χι απλώς χειρο
κροτείται, άλλά κυριολεκτικά άποθεώνεται.

Μετά τον Πιέρρο Λοβάττι, έχει τον λόγο καί πάλι ή αστυνομική ορχήστρα, 
καί ή πίστα ξαναγεμίζει, ενώ προσφέρονται τά πρώτα κοτιγιόν καί ξετυλίγονται οί 
πρώτες σερπαντίνες: Τό κέφι άρχίζει νά σημειώνη άνοδο...

Στη συνέχεια γίνεται ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, γιά νά προσφερθοΰν 
πλούσιοι κι’ ορεκτικοί μεζέδες μέ τό άπαραίτητο κοκκινέλι... Στο διάστημα αύτό 
ο κ. Μπουκουβάλας παίζει μέ τό βιολί του διάφορα μουσικά κομμάτια δικής του 
συνθέσεως, ένφ ό κ. ’Αρχιμανδρίτης, πανταχοΰ παρών καί τά πάντα πληρών, πηγαι- 
νοερχεται φροντίζοντας τούς καλεσμένους του, σάν καλός οικοδεσπότης.

’Ακολουθεί γενναίο φαγοπότι, κι’ ύστερα καί πάλι χορός... Νέες σερπαντίνες... 
Καί κομφετί... Καί τά φώτα χαμηλώνουν, σβύνουν όλότελα, γιατί τ ’ άντικαθιστοΰν 
πολύχρωμα μικρά φωτάκια... 'Ο  κ. ’Αρχιμανδρίτης πρώτος στην πίστα... Καί τό 
κέφι κορυφώνεται, καί μία εύτυχία ζεστή άγγαλιάζει τις καρδιές... ’Ενώ οί δόκιμοι 
Α  ρχιφύλακες, πού γιά πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος σέ χορό τής Σχολής, άπορούν 

κα ί κυττάζουν μέ θαυμασμό ολόγυρά τους, ώσπου στο τέλος παραδίνονται σ’ ενα 
τρ ελλό άποκρηάτικο κέφι.

Καί ό χορός συνεχίζεται... "Ωσπου κάποτε ή αίθουσα σείεται άπό θερμά, 
π αρατεταμένα κι’ ενθουσιώδη χειροκροτήματα, πού υπογραμμίζουν στήν άφιξη 
τ οΰ πιο καλού άνάμεσα στούς πιο καλούς φίλους μας, τοΰ τραγουδιστή μέ τή βελού
δινη φωνή, πού πάντα έδωσε πρόθυμα τό βμορφον «παρών» του σέ κάθε καλλιτεχνική 
μ ας εκδήλωση, τοΰ Γιώργου Λουκά, μέ τήν κιθάρα του, πού πλησιάζει στο μικρό- 
φ ωνο, μαζί μέ τέσσερις άλλους κιθαριστές τοΰ συγκροτήματος του.

Τραγουδά στήν άρχή ό Γιώργος ένα πόρ-πουρί άπό διάφορα ελληνικά τρα- 
γ  ούδια, κι’ ύστερα άρχίζει μιά έπιλογή άπό τραγούδια ελαφρά, παληά, μοντέρνα, 
λα ϊκ ά  καί δημοτικά καί δίκαια καταχειροκροτείται.

Κι’ ένώ τό κέφι έχει φτάσει στο ζενίθ του διαδέχεται τον Λουκά ή άστυνο- 
μ ική ορχήστρα, μέ μοντέρνους χορευτικούς ρυθμούς, στούς οποίους διακρίνεται ό 
Ν άκης, ό νεαρός γιος τού Διευθυντοΰ μου, μέ παρτεναίρ του μιά μικρή χαριτωμένη 
κ οπέλλα.

Μετά τό χορευτικό αύτό ενσταντανέ εμφανίζεται, καταχειροκροτούμενος, ένας 
Χ αθηγητής άκκορντεόν τής Σχολής Πορτοκάλλη, πού μισή ώρα παίζει μέ τό άκκορ-
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ντεόν του χορευτική μουσική, ξαναγεμίζοντας τήν πίστα μέ ζευγάρια καί τήν καρδιά 
κέφι καί ευτυχία...

’Αλλά είναι ώρα οί χορευταί νά άναπαυθοΰν. Στο μεταξύ θά γίνη ένα μουσικό 
διάλειμμα...

Μέσα σ ’ έ'να χείμαρρο χειροκροτημάτων καί έπιδοκιμασιών έμφανίζεται 
ή γλυκειά κι’ ευγενική Έρρη Βάσση τής Λυρικής Σκηνής, πού μαγεύει τούς καλε
σμένους μας μέ τήν άπαλή φωνή της καί ένθουσιάζει άφάνταστα μέ το ραφιναρι- 
σμένο μπρίο της. Τή συνοδεύει στο πιάνο ένας διαλεχτός πιανίστας καί θερμός φίλος 
τής ’Αστυνομίας, ό πιανίστας τοϋ « ’Ακροπολ» κι’ ευγενικός φίλος Χριστόφορος 
Σκολαρΐκος, πού ζωηρά χειροκροτείται άπό δλους.

Μετά τήν "Ερρη Βάσση προστίθεται μιά νέα, χαριτωμένη καλλιτέχνις, νέα 
μά γεμάτη ύποσχέσεις γιά το μέλλον, ή καλόκαρδη καί μπριόζα Μαίρη Μάκρη, 
καταχειροκροτηθεΐσα.

’Ακολουθεί καί πάλι χορευτική μουσική μέ τήν ορχήστρα μας, ένω οί ώρες 
κυλούν γοργά, μέσα σ ’ ενα πανδαιμόνιο κεφιού κι’ ένα πανζουρλισμό χαράς, όπου 
όλοι γλεντούν κι’ δλοι διασκεδάζουν, χορεύοντας, γελώντας καί μερικοί... τρώγοντας 
καί πίνοντας άγρίως...

Σέ μιά στιγμή άνακαλύπτεται ένα... άκαταμάχητο καλλιτεχνικό ταλέντο καί 
αποθεώνεται. Είναι ό γνωστός μας Τάσσος Γκότσης, ό έξαίρετος τζάζ μπανίστας 
τής ορχήστρας μας, πού έκτελεί διάφορα νούμερα καί σπαρταριστές μιμήσεις...

Κι’ υστέρα ή ορχήστρα γίνεται άφορμή νά ξεσπάση ένα τρικούβερτο έλληνικο 
γλέντι, καθώς παίζει λεβέντικους δημοτικούς σκοπούς... Είναι 4 τό πρωί... Κι’ δλοι 
είναι πιασμένοι σέ διάφορους μικρούς καί μεγάλους κύκλους καί μέ καπέλλα στο 
κεφάλι, άμέριμνοι, ξένοιαστοι, άληθινά εύτυχισμένοι σέρνουν τό χορό, γράφοντας 
έτσι μιά δμορφη-δμορφη σελίδα στον άποκρηάτικο χορό τής Σχολής Άρχιφυλά- 
κων, πού παρά τον οικογενειακό του χαρακτήρα, γνώρισε έφέτος μιά μεγάλη-μεγάλη 
επιτυχία.

*

Μά έλλείψει χώρου, ας κλείσουμε τήν χορευτική παρένθεση τού Καρναβαλιού 
τής Σχολής Άρχιφυλάκων, γιά νά μιλήσουμε λίγο καί γιά τόν :

Χ ο ρ ό  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  ' Υ π α σ τ υ ν ό μ ω ν ,  πού δόθηκε τήν περα
σμένη Κυριακή 23 Φεβρουάριου, άπό τις 9 τό βράδυ ίσαμε τις 6 τό πρωΐ τής Δευ
τέρας, μέσα σέ συνεχείς καλλιτεχνικές εκπλήξεις, νούμερα καί μία πρωτοφανή 
κοσμοσυρροή...

Ή  ’Αστυνομική Σχολή μέ τό χορό αύτόν έθριάμβευσε. 'Η  ’Αστυνομική Σχολή 
διεκρίθη.'Ο χορός αυτός είχε ποιότητα, είχε καρδιά, εΐχεν έπισημότητα, ήταν πλημ
μυρισμένος άπό ένα άνυπέρβλητο μεγαλείο. Γι’ αυτό τόν έτίμησαν οί πιο διαλεχτοί 
αντιπρόσωποι τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας... 'Η  κοσμική ’Αθήνα έδωσε τό παρόν, 
πλάι σέ Άνωτάτους Άξιωματούχους τού Στρατεύματος, σέ άνθρώπους των γραμ
μάτων καί των τεχνών, σέ διακεκριμένους καθηγητάς καί σέ άφθονη άριστοκρατική 
έπισημότητα. Κυρίες κομψές, πανέμορφες δεσποινίδες, πλάι σέ κομψούς καβαλλιε- 
ρους συνέθεσαν ένα άκριβό σύνολο πού άστραφτε καί έδινε μιά βελούδινη νότα στον 
Άποκρηάτικο χορό μας. Κι’ άκόμα οί ’Αντιπροσωπείες των άλλων Σωμάτων καί 
"Οπλων, μέ τούς εύσταλεΐς καί λεβέντες μαθητάς των, έκανε πιο άκριβή τήν εικόνα 
■καί πιο λαμπρή τήν συνάθροιση... "Ολα έλαμπαν... Κι’ έλαμπαν πιότερο τά 40 νεαρά 
παλληκάρια τής Σχολής μας, οί δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, πού, μέ τήν ευγένεια καί τό 
ήθος τους, άφησαν ύπέροχες άναμνήσεις στούς ύψηλούς προσκεκλημένους μας.

Τόν χορό τής Σχολής 'Υπαστυνόμων έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους :
'Ο  ’Αρχηγός τού Άστυν. Σώματος, κ. Ν. Κόκκινος, ό Διοικητής τής Στρατ. 

Σχολής Εύελπίδων, Ταξίαρχος κ. Παπαγεωργόπουλος μετά τής συζύγου του, ό
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Διοικητής της Σχολής ’ Ικάρων κ. Μαρμαράς, μετά .της συζύγου του, ό Διοικητής 
της Σχολής Ά ξ /κ ώ ν  Χωροφυλακής Συν/ρχης κ. Καρατώλος, ή Κα καί δ Κος 
Μπράουν τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, ό έ. ά. Ναύαρχος κ. Χατζηκωνσταντής 
μετά τ ή ς . οικογένειας του, οί καθηγηταί τής Σχολής: κ. Τζαβέλας, Ταξίαρχος 
Στρατιωτ. Δικαιοσύνης, μετά τής οικογένειας του, κ. Τούσης, Εΐσαγγελεύς Άρείου 
Πάγου, μετά τής συζύγου του, κ. Γαλανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου μετά τής 
συζύγου του, κ. Παπαζαχαρίου, Καθηγητής Παντείου Ά νωτάτης Σχολής, μετά 
τής οικογένειας του, κ. Καψάσκης, Προϊστάμενος ’ Ιατροδικαστικής 'Υπηρεσίας 
’Αθηνών, κ. Γλυκοφρύδης, Πάρεδρος Συμβουλίου ’Επικράτειας, κ. Πρόκος Κα- 
θηγητής Πανεπιστημίου, κ. Γιαννούλης Ταγματάρχης, ό Άστυν. Δ/ντής κ. Σπυρό- 
πουλος, μετά τής θυγατρός του, δ Άστυν. Δ/ντής κ. Τσίπης, μετά τής συζύγου του.

Παρέστησαν επίσης : δ ’Αστυνομικός Δ/ντής Πειραιώς κ. Κανελλόπουλος, 
μετά τής συζύγου του, δ δικηγόρος κ. Τσόχας μετά τής συζύγου του, δ Διευθυντής 
'Υποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας κ. Καραμπέτσος, μετά τής συζύγου του, δ Διοικητής 
Ύ ποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως κ. Μαρκόπουλος, μετά τής συζύγου του, δ 'Υπο
διοικητής τής Σχολής Ά ξ /κ ώ ν  Χωρ/κής Ά ντ/ρχης κ. Παρίσης, μετά τής συζύγου 
του, δ Ά ντ/ρχης Χωρ/κής κ. Χαλδούπης, μετά τής συζύγου του, οί ’Αστυνομικοί 
Δ /νταί : κ. Πουλικάκος, μετά τής οικογένειας του, κ. Καραχάλιος μετά τής συζύγου 
του, κ. Τασσιόπουλος μετά τής συζύγου του, κ. Βερελής μετά τής συζύγου του καί 
κ. Χαλουλος μετά τής συζύγου του, δ καθηγητής χορού κ. Κουσιάδης, μετά του 
'Ομίλου προς διάδοσιν τών Ελληνικών Χορών, ό Δ/ντής τοϋ Περιοδικού «Μοντέρ
νο» καί «Ελληνικό Τραγούδι», συγγραφεύς καί συνθέτης κ. Κ. Μάνεσης, μετά 
τής οικογένειας του, άπαντες οί ’Αξιωματικοί τής Σχολής, Άντιπροσωπεΐαι 
τών Στρατιωτικών Σχολών Εύελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, ’ Ικάρων καί Χ ω ρ / 
κής, οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Τσιοΰγκος καί Στόκας, μετά τών οικογενειών των, καί πλή
θος άλλων έπισήμων.

Κι’ ή φλόγα τής άποκρηάτικης τρέλλας τού χορού τής Σχολής 'Υπαστυνόμων
άναψε μέ μιά καλλιτεχνική 
άττραξιόν, όλότελα άστυνο- 
μική. Μέ τήν τονισμένη καί 
μελωδική χορωδία τής Φι
λαρμονικής τής ’Αστυνομί
ας Πόλεων, πού, ύπό τήν 
διεύθυνση τού κ. Μπουκου
βάλα τραγούδησε 5 παληές 
’Αθηναϊκές καντάδες, καί 
καταχειροκροτήθηκε.

’Αξίζει κάθε έπαινος 
στον κ. Μπουκουβάλα, πού 
έκ τών ένόντων συγκρότησε 
καί διευθύνει, μιά τέτοια 
διαλεχτή χορωδία

Κι’ ύστερα άνοίγει τό 
χορευτικό πρόγραμμα ή ’Α 
στυνομική ορχήστρα τού κ. 
Μπουκουβάλα μέ τήν κομ- 
παρσίτα.

Τά πρώτα ζευγάρια λικνίζονται στή μέση τής σάλλας, ένώ δλοένα καταφθά- 
. νουν καί καινούργιοι απρόσκλητοι έπίσημοι, κι’ δ χώρος σέ λίγο γεμίζει ασφυκτικά.

Σιγά-σιγά τά ζευγάρια πληθαίνουν, ώσπου στο τέλος οί περισσότεροι καλε-

‘ 0  ’Αρχηγό; pas κ. Ν. Κόκκινο; συνομιλεί μέ τήν Κα ’Αρχι
μανδρίτου, ενώ τό  ... βάλ; εξακολουθεί. Διακρίνονται ή Κα 
Τζαβέλλα (αριστερά) καί ό Διοικητή; τη ; Σχολή; Ά ξ /κ ώ ν  

Χωροφυλακή; κ. Καρατώλο; (δεξιά).
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σμένοι μας έχουν σηκωθή καί στροβιλίζονται στήν πίστα, ξένοιαστοι κι’ ευτυχισμένοι.
Πέρνα έτσι μια ώρα σχεδόν, κι’ οί χορευταί κουράζονται, κι’ άποζητοΰν κά

ποιο κάθισμα... Τότες παρουσιάζεται ευγενικός όπως πάντα, πρόθυμος όπως συ
νήθως, διαλεχτός καί καλόκαρδος ό Γιώργος Πάρης, ό πολυσύνθετος τραγουδιστής 
καί κομφερασιέ, που έχει κατακτήσει τήν έλληνική Κοινωνία μέ τήν τέχνη καί τήν 
εύγένειά του...

Τα χειροκροτήματα πού άκολουθοΰν συνεχίζονται επί πολλά λεπτά. 'Ο  Πάρης 
ένθουσίασε...

Καί μέ ταχύ ρυθμό 
τον διαδέχεται ή άστυνομι- 
κή ορχήστρα, πού παίζει 
ένα ταγκώ, πού συνέθεσεν 
ό κ. Μπουκουβάλας. Στό 
μεταξύ κάνουν τήν εμφάνι
σή τους, πάνω άπό τά κε
φάλια των καλεσμένων μας, 
κάτι πελώριοι, πλούσιοι δί
σκοι μ’ ένα σωρό καλο- 
φτειαγμένους καί ύπερχορ- 
ταστικούς μεζέδες μέσα, 
καί άφθονο κρασί... Οί... 
ιπτάμενοι αυτοί δίσκοι, 
προσγειώνονται ομαλά, ά
πό πεντακάθαρους σερβι
τόρους επάνω στα τραπέζια 
καί άρχίζει ή,.,ήρωϊκή συμ
φωνία των στομάτων. Τό 
φαγοπότι γενικεύεται, καί 
σε μια στιγμή μέσα στήν αίθουσα όλοι... μασούν, ένω ή ορχήστρα παίζει τό γνω
στό λάϊκό τραγουδάκι:

Ό  Διευθυντής μα; κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτη;, ή Κα καί ή Δνί; 
Χατζηκωνσταντή, μπροστά στό ... φωτογραφικό φακό. ’ Α
πέναντι των ό Ναύαρχο; έ.ά. κ. Χατζηκωνσταντή;. Στό βά- 
βάθο; ό Δ /ντή ; Πειραιώ; κ. Κανελλόπουλο; καί δεξιά του 

ή Δνί; Τζαβέλλα.

«...κι’ όσα είχα καί δεν είχα 
μοΰ τά μάσησες...)).

Κι’ όταν... ήρεμρΰν κάπως τά πνεύματα καί τά στομάχια στηριχθοΰν καί εύ- 
φρανθοΰν, άρχίζουν τά πόδια νά θέλουν κι’ αυτά νά ξεμουδιάσουν... Πάνω στήν ώρα 
νά ό Γιώργος Λουκάς μέ τήν κιθάρα του καί μέ τά ωραία του τραγούδια... Καλη
σπερίζει... Τον καταχειροκροτούν... ’Αρχίζει νά τραγουδά... κι’ άρχίζουν νά χο
ρεύουν...

Καίγεται τό πελεκούδι... Προσφέρονται κοτιγιόν... Κομφετί καί σερπαντίνες 
εξαπολύονται στό διάστημα, καί τό γλέντι παίρνει πιά τή μορφή της άποκρηάτικης 
τρέλλας...

'Η  πίστα δέν χωράει άλλους... "Αν μάλιστα ήταν κανένας άστυφύλακας της 
Τροχαίας μέσα, θάγραφε πολλούς ως «ύπεραρίθμους». Καί τό καράβι της φαντα
σίας ξεκινάει γιά τό άγνωστο... Γέρνουν οί ντάμες στούς ώμους των καβαλιέρων· 
τους... τραγουδούν αύτοί χορεύοντας... Χορεύουν όλοι... ’Ακόμα καί ό μάγειρος στό- 
μπάρ χορεύει κρατώντας τήν κουτάλα του. 'Ύστερα ό Γιώργος ό Λουκάς σταματά... 
Μισό μονάχα λεπτό σιωπή καί μέ κινηματογραφική ταχύτητα συνεχίζεται τό πρό
γραμμα, μέ μιά μεγάλη-μεγάλη καλλιτεχνική έκπληξη τής Σχολής, τή διεθνή άτ- 
τραξιόν κόν-τί-κάρ... Καί οί άδελφοί Καρδάση μέ τά έξη όργανά τους εμφανίζονται. 
’Αναστατώνεται τό σύμπαν άπό τά χειροκροτήματα, καθώς οί άδελφοί Καρδάση άρ
χίζουν... Ό  κόσμος όλος ξεχνιέται βλέποντας κι’ άκούοντας... Θείο άκουσμα. 'Ο
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ένας άπό τούς δυο άδελφούς εναλλάσσει τδνα μέ τ ’ άλλο δργανο, καί τραγουδά 
ένω ό άλλος τον συνοδεύει μέ το άκκορντεόν. ’Αρχίζουν μέ τήν Γρανάδα καί συνε
χίζουν μέ διάφορα ξένα τραγούδια... Γεμίζει ή φαντασία βαρκούλες καλοτάξειδες... 
απλώνεται ολόγυρα μια γαλάζια έκσταση... ώσπου ξαφνικά το ξένο τραγούδι, το 
διαδέχεται ενα λαϊκό, κι’ άλλο, κι’ ύστερα ένα δημοτικό... Τό κλαρίνο έχει τώρα τον 
λόγο κι’ δλόι ενθουσιάζονται καί καταχειροκροτούν... Είναι, πράγματι, καταπλη
κτικοί αύτοί οί δυο άδελφοί...

Μετά τήν όμορφη αύτή άττράξιόν, κι’ ένω σερβίρονται πάντα μεζέδες καί 
κρασί, άκολουθεϊ μιά άλλη πολύ-πολύ μεγάλη καλλιτεχνική έκπληξη... "Ενας καλ
λιτέχνης άκαταμάχητος... "Ενας άνθρωπος άσύγκριτος... Μιά χρυσή καρδιά... Ποιος 
δέν τον ξέρει; Ποιος δέν τον έχει καταχειροκροτήσει; Ποιος δέν τον άγαπά; Ποιος 
δέν τον έχει κλείσει μέσα στήν καρδιά του;... ’Εμφανίζεται ό βασιληάς τού Γέλιου, 
ό πιο ραφιναρισμένος κωμικός μας, ό κορυφαίος των καλλιτεχνών μας: Ντΐνος 
Ήλιόπουλος... Αύτό πού άκολουθεϊ μόνον σάν διατάραξη της κοινής ησυχίας μπορεί 
νά χαρακτηρισθή... "Ορθιοι δλοι χειροκροτούν, φωνάζουν... Ό  Ντΐνος ’ Ηλιόπουλος 
κυριαρχεί μέσα στον κόσμο των καλεσμένων μας... Ό  Ντΐνος Ήλιόπουλος (δπως 
ήταν φυσικό) άποθεώνεται... Κάθε του άνέκδοτο, κάθε του φράσις, κάθε του λέξις 
καλύπτεται άπό ένα ζεστό-ζεστό παρατεταμένο χειροκρότημα.

’Αλλά μετά τ ’ άστεΐα ήρθε ή ώρα καί γιά κάτι σοβαρό, κάτι επιστημονικό 
καί έγκυκλοπαιδικώς ωφέλιμο...’Έτσι, πλησιάζει στο μικρόφωνο ό ’ Ιατροδικαστής 
κ . Καψάσκης πού μάς προσφέρει τόσα... κωμικά ευρήματα, ώστε πράγματι στο 
τέλος μένει δρθιος μπροστά σέ πτώματα... σέ πτώματα άπό γέλια... Είναι μοναδικός 
γιά κοσμικές συγκεντρώσεις ό κ. Καψάσκης... Καί δίκαια τον ζητούν σέ κάθε γιορ
τή μας.

Κι’ ύστερα ή χαριστική βολή... Καί τί βολή! ! !  Κατά ριπάς... "Ο,τι άπόμεινε 
άπό τον Ήλιόπουλο καί τον Καψάσκη, ήρθε νά τ ’ άποτελειώση μιά πραγματικά

διαλεχτή καλλιτέχνις, πού 
τό ταλέντο της είναι κατα
πληκτικό. Μιά φίλη τής 
’Αστυνομίας καί φίλη δλου 
τού κόσμου. Γιατί δλοι τήν 
λατρεύουν, κι’ δλοι τήν ά- 
ποζητοΰν. Σκεπάζει μέ τήν 
παρουσία της ένα μεγάλο- 
μεγάλο κομμάτι τής ελλη
νικής ζωής. Θά καταλάβατε 
ασφαλώς γιά ποιά σάς μι
λώ... Γιά ποιάν άλλη; Γιά 
τήν Γεωργία Βασιλειά- 
8ου . Ή  εμφάνισή της ά- 
ναστατώνει. Αύτοί εδώ δέν 
χειροκροκροτΟΰν. Φωνάζουν, 
κτυπιοΰνται ολόκληροι, μό
λις άντικρύζουν τήν άγα- 
πημένη τους Γεωργία, τό 
είδωλό τους νά πλησιάζη 

στο μικρόφωνο. ’Εκεί ή Βασιλειάδου έκτελεΐ 8—9 κωμικά νούμερα, συνεχώς κατα- 
χειροκροτουμένη.

Κι’ ύστερα τά σκηνικά άλλάζουν, ένα καινούργιο «νούμερο». Είναι ό καθη
γητής τού χορού καί καθηγητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Γ . Κουσιάδης μέ

Ό  ’Αρχηγός τής ’Αμερικανικής ’ Αστυνομικής ’ Αποστολής 
μετά τής Κας Μπράουν, ό Καθηγητής κ. Γαλανός (άριστερά) 

καί ή Κα Τσίπη (δεξιά).
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6—7 εύσταλεϊς εύζώνους, πού μπαίνουν χορεύοντας στή σάλλα δημοτικούς χορούς, 
μέ τη συνοδεία βιολιού καί κλαρίνου. 'Η  εμφάνιση αύτή ηλεκτρίζει καί καταχειρο
κροτείται. Κι’ ύστερα λίγος χορός... Τα φώτα χαμηλωμένα... Το κέφι μεσουρανεί... 
οί σερπαντίνες έχουν τυλίξει τήν αίθουσα μέ πολύχρωμες άλυσσίδες... Κι’ δλοι 
γλεντούν... Κανείς δεν μένει... άνεργος... 'Όλοι κινούνται, χορεύουν, γελούν, καλα
μπουρίζουν, τρώνε, πίνουν, τραγουδούν...

'Η  ώρα είναι 3 καί το κέφι μεσουρανεί... Κατά πώς τα βλέπω τά πράγματα, 
θά κρατήση καί τήν Καθαρή Δευτέρα ό χορός...

Τώρα νέο κύμα χει
ροκροτημάτων ξεσπά, κα
θώς πλησιάζει στο μικρό
φωνο ό κορυφαίος τών κομ- 
φερασιέ τής πατρίδος μας 
καί ένας άπό τούς άρ ιστούς 
κωμικούς μας, ό γνωστός 
άπό τούς ραδιοφωνικούς 
Σταθμούς, άπο τά θέατρα 
καί τούς κινηματογράφους, 
καί διαλεχτός φίλος τής ’Α 
στυνομίας Τάκης Μηλιά- 
δ η ς , πού ξετρελλαίνει τούς 
πάντες μέ τήν άφθαστη τέ
χνη του καί τήν καλή του 
καρδιά...

Κι’ ό χορός ύστερα συ
νεχίζεται μέ «Καλύψω», ο
πού καί πάλιν έχει τό λόγο ό 
Νάκης καί οί νέοι τής συντροφιάς μας. Σέ λίγο τήν ήσυχία τής αίθουσας θά τήν τα
ράξουν νέα δυνατά κι’ ενθουσιώδη χειροκροτήματα... Αυτά είναι γιά τον πιο άγα- 
πημένο μας Διευθυντή νυκτερινού Κέντρου Μ. Παρασκευά, πού είχε τήν καλωσύνη 
νά μάς φέρη ολόκληρο τό καλλιτεχνικό συγκρότημα τού Κέντρου του, άπό τό οποίο 
ξεχωρίζει μέ τήν ομορφιά της καί τήν άπαλή βελούδινη φωνή της, ή μικρούλα γόησ
σα, ή γλυκειά Κίκα Πόλλη . ’Επίσης ή γοητευτική βεντέττα καί ήθοποιός, ή πανέ
μορφη Τζίνα Στάρ . Καί τις δυο αύτές διαλεχτές κι’ άγαπημένες καλλιτέχνιδες μέ 
όλη μας τήν καρδιά εύχαριστοΰμε.

Τώρα εμφανίζεται τό μοναδικό στήν Πατρίδα μας τρίο, τό μελωδικό, τό υπέ
ροχο τρίο Μπριλλάντε καί ενθουσιάζει τούς πάντας. Καί πάλι ή ορχήστρα μας... 
Πανζουρλισμός κεφιού... Καί γλέντι... Καί χορός... ένώ προσφέρονται φρούτα... 
καί τό φαγητό συνεχίζεται...

Λένε δτι ό καλός νοικοκύρης κρατεί γιά τό τέλος τό καλό κρασί. Κάτι τέτοιο 
συνέβη καί μέ μάς, πού προσφέραμε τό πιο δυνατό καλλιτεχνικό κρασί στο τέλος...

Τό πιο δυνατό καλλιτεχνικό κρασί τ ’ άντιπροσωπεύει στήν προκειμένη περί
πτωση μιά ύπέροχη καλλιτέχνις καί γυλκειά κυρία, ή βασίλισσα τής βραδυάς καί 

' τής καρδιάς μας, ή γνωστή σας Κα Λέλα Μαρτίνι ή οποία άφησε φεύγοντας τις πιο 
διαλεχτές άναμνήσεις. ’Ά ς  είναι βέβαια δτι πάντα καί παντού θά τή θυμώμαστε, 
καί θά τήν άγαπάμε... Καί πάλι λίγη ορχήστρα... Χορός... Κέφι... Τραγούδι...Ή 
φετεινή γιορτή είναι πραγματικά μεγαλειώδης.

"Ωρα 4.30'... Μιά άκόμα μεγάλη-μεγάλη καλλιτεχνική έκπληξη τής Σχολής... 
Ό  γνησιώτερος έρμηνευτής τών δημοτικών μας τραγουδιών, τό άηδόνι τών καλλι-

Οί κ.κ. Τούση;, Είσαγγελεύ; Άρείου Πάγου καί Καραμπέτσο; 
Διοικητή; ’Ασφαλεία; ’Αθηνών, μετά τών συζύγων των.
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τεχνών μας, ό Δημήτρης Ζάχος μέ ολο τούτο συγκρότημα, πού προκάλεσε άληθινό 
συναγερμό ενθουσιασμού. Ό  Δημήτρης Ζάχος είναι τό καμάρι μας... Είναι ή μεγάλη 
μας άγάπη... Και τον εύχαριστοΰμε θερμά για την συμμετοχή του στο πρόγραμμά
μ«ς·

Τώρα... ’Αλλά άς βάλουμε φρένο... 'Ο  χώρος πού ε’ίχαμε στή διάθεσή μας 
εξαντλήθηκε... "Ας διακόψουμε την περιγραφή μας λοιπόν άφοΰ τονίσουμε και 
πάλι ότι ό χορός αυτός τής Σχολής 'Υπαστυνόμων ήταν ό καλύτερος χορός τής 
’Αθήνας...

Τώρα ξημέρωσε... Τά σκοτάδια χάθηκαν, μαζί μέ τό Καρναβάλι... "Ο μως 
μέσα στις καρδιές μας θά ζή πάντα καί θά βασιλεύη ή χρυσή εύτυχία εκείνων τών 
στιγμών... τών στιγμών πού ζήσαμε στον φετεινό άποκρηάτικο χορό τών Σχολών..,

ΣΠ Υ Ρ Ο Σ  Π Η Λ Ο Σ

Εις την ’Αρχαία Ελλάδα
«Οΰτοι έ'γωγε ής γαίης δύναμαι 

γλυκερώτερον ίδέσθαι»
Γ Ομηρος)

Ελλάδα, κόρη άθάνατη, γλυκειά, γαλανομάτα, άπόψε άναπόλησα, 
καθώς καθόμουνα σκυφτός σ ’ έλατο άπό κάτω, τής δόξας σου τά σκαλοπάτια 
τά γαλάζια.

Σέ είδα, σέ καμάρωσα τ ’ άγιο φώς τής Τέχνης, τής Σοφίας καί τής 
Μούσας νά σκορπάς.

Είδα τό πνεύμα άδάμαστο, λεύτερο στην ωδή, τον στίχο νά συστρέ
φεται στής δάφνης τό κλαδί καί σ ’ όλη γύρω του την γή ν’ άντιλαλή: Ε λλάς!

Είδα φώτα άμετρα, γαλάζια, κόκκινα καί ροζ μαργαριτάρια καί μπρι
λάντια, μέ άνέσπερο ένα φώς, νά σκίζουν τά γύρω σκοτάδια μέ μιάν λαμπράδα 
σάν τού ήλιου, μάνα μου, δαφνοστεφή μου Ε λλάδα !

Κι’ είδα την σμίλη στ’ άγια σου, τά θεία, χώματά σου τούς ήρωας καί 
τούς θεούς νά φέρνη έδώ σιμά σου καί στάθηκα καί θαύμασα τό θαύμα τών 
θαυμάτων, πού στην ’Αθήνα ύψωσες, ώ  γή τών ’Αθανάτων!

Σ. Χ Α Ν Δ Ρ Η Σ



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 7ΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957)

'Υπό τοΰ τέως Έφέτου καί Πράκτορος εις τά 
Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Γεν. Γραμ- 
ματέως της 'Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου καί μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβου- " " ”
λίου της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου ( Συνεχεία εκ τοϋ

__________κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΓΙΩΤΗ__________ προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
10. Άπόφασις επί τοϋ 2ου θέματος.
11. Πορίσματα εκ τής άποφάσεως επί τον 2ον θέματος.

Α )  Γενικά συμπεράσματα.
Β ) Σπουδαί ’  ΕγκληματολογικαΙ καί ’ Επιστημονικής—Τεχνικής ’Αστυνομίας.
Γ ) Φάκελλος «προσωπικότητος» τοϋ κατηγορουμένου.
Δ )  Δυσχερής ή διατύπωσις ακριβών νομοθετικών κατευθυντηρίων γραμμών έξατο- 

μικεύσεως τής ποινής.
** *

10. Άπόφασις έπΐ τοϋ 2ου θέματος.
’Έχον ύπ’ δψει τό Συνέδριου, δτι ή νομιμότης τής άναγορεύσεως πράξεων εις 

εγκλήματα άποτελεΐ ουσιώδη έγγύησιν τής προσωπικής ελευθερίας· δτι ή ούχί 
όλιγώτερον θεμελιώδης αρχή τής νομιμότητος των κυρώσεων, δεν εμποδίζουν να 
χορηγηθή εις τον δικαστήν εύρεΐα έξουσία έκτιμήσεως (((’appreciation), ήτις είναι 
άναγκαία διά τήν πραγματοποίησιν τής συγχρόνου άντεγκληματικής πολιτικής τής 
έξατομικεύσεως.

Κ ρ ί ν ε ι  δ τ ι :
1. 'Η  έξουσία αυτή έκτιμήσεως (((’ appreciation) δέν πρέπει νά θεωρήται 

ώς αύθαίρετος έξουσία καί δέον νά άσκήται έντός νομίμου πλαισίου, συμφώνως προς 
τάς γενικάς άρχάς τοΰ Δικαίου.

2. Διά νά έκτελέση προσηκόντως τήν έξουσίαν ταύτην, ό ποινικός δικαστής 
πρέπει νά εχη τύχει ειδικής μορφώσεως, ιδία διά καταλλήλων έγκληματολογικών 
σπουδών.

3. Πρέπει, δι’ ώρισμένας τουλάχιστον κατηγορίας έγκληματιών, νά δύναται 
ό δικαστής νά χρησιμοποιή τά πορίσματα έρεύνης τής προσωπικότητος τοϋ κατη
γορουμένου, τά προκύπτοντα έξ ειδικής δικογραφίας σχηματιζομένης υπό τής δι
καστικής ’Αρχής, τή συνδρομή ειδικών έπιστημόνων όριζομένων ύπ’ αύτής, διακε
κριμένης δέ οΰσης τής δικογραφίας ταύτης άπό τής καθαυτό ποινικής δικογρα
φίας.

4. Ή  ερευνά αΰτη τής προσωπικότητος πρέπει, δπως άλλως τε παν στοι
χείου άναγκαΐον διά τον καθορισμόν τής κυρώσεως, νά άποτελή άντικείμενον κατ’ 
αντιδικίαν συζητήσεώς, τοΰ δικαστοΰ διατηροΰντος πλήρη έλευθερίαν έκτιμήσεως.

5. ’Εν τή άσκήσει τής έξουσίας ταύτης τής έκτιμήσεως, ό δικαστής πρέπει 
νά. καθοδηγήται άπό άκριβεΐς νομοθετικάς κατευθυντηρίους γραμμάς, δυναμένας 
νά έφαρμοσθοΰν εις τάς κατ’ ιδίαν συγκεκριμένας περιπτώσεις.

6. 'Η  άπόφασις τοΰ δικαστοΰ, λαμβανομένη μετά πλήρη συζήτησιν καί βάσει 
διαδικασίας έπιτρεπούσης κατά βάθος ερευνάν, πρέπει νά άποτελή τό άντικείμενον
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άκριβοΰς αιτιολογίας, οσάκις οί δικονομικοί κανόνες τό έπιτρέπουν (*), καί νά 
άπαγγέλληται δημοσία μετά δημοσίαν συζήτησιν.

7. Πας καθορισμός ή πάσα ουσιώδης τροποποίησις της άποφάσεως, πρέπει 
νά δύναται νά γίνη μ.όνον δι’ ένδικου μέσου, είτε ύπό τύπον έφέσεως, είτε άναιρέ- 
σεως ή έν άνάγκη άναθεωρήσεως, ύπό τάς γενικάς προϋποθέσεις τάς προβλεπομένας 
εις τ ά ' καθέκαστον Δίκαια.

11. Πορίσματα έκ της άποφάσεως επί τοϋ 2ου θέματος.
Α ) Γ ε ν ι κ ά  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α .
Έ κ  των όλων έπί του θέματος τούτου διεξαχθεισών έν τω  συνεδρίω συζη

τήσεων καί του όλου γραπτού προσκομισθέντος ύλικοϋ (ειδικών έκθέσεων, γενικής 
είσηγήσεως κλπ.), ώς γενικόν συμπέρασμα δύναται νά συναχθή, ότι τό ζήτημα της 
θεραπείας τοϋ έγκληματίου άπό των έγκληματικών αύτοΰ τάσεων ή—έστω—της 
βελτιώσεως αύτοΰ διά τής ποινής ή των μέτρων άσφαλείας, ΐνα άναπροσαρμοσθή 
οϋτος εις την Κοινωνίαν, παρά τάς σχετικώς έπιτελεσθείσας προόδους, εύοίσκεται 
άκόμη εις τό στάδιον των ψηλαφήσεων. Λόγος τούτου είναι τό ότι στηρίζεται κατά 
τό πλεΐστον έπί θεωρητικού έπιπέδου μη άνταποκρινομένου είς την πραγματικό
τητα, άφοΰ αί σχετικαί βοηθητικαί Έπιστήμαι, ώς ή Εγκληματολογία, ή Κοινω- 
νιολογία, ή Ψυχιατρική κλπ. δεν έχουν μέχρι σήμερον προοδεύσει τόσον, ώστε νά 
προσφέρουν βεβαίαν βοήθειαν είς τό δικαστικόν έργον. Τό μέχρι σήμερον έπιτευ- 
χθέν, είναι μία έπαινετή όντως κατεύθυνσις τής τε νομικής ’Επιστήμης καί των 
νομοθεσιών προς άνθρωπιστικάς τάσεις άναπροσαρμογής τοϋ καταδίκου είς την 
Κοινωνίαν. Πέραν όμως τούτου καί ανεξαρτήτως τής τάσεως ταύτης, τό κύριον 
αποτελεσματικόν μέσον προς καταστολήν καί πρόληψιν τής έγκληματίκότητος—ή 
οποία καί παρ’ ήμΐν έξακολουθεΐ αύξάνουσα, ώς προς τά βαρέα ιδία έγκλήματα— 
παραμένει ό έκφοβιστικός χαρακτήρ τής ποινικής κυρώσεως, ό όποιος επομένως 
πρέπει διά τής «έξατομικεύσεως» νά συνδυάζηται μέ τήν προσπάθειαν άναπρο
σαρμογής τοϋ καταδίκου είς τήν Κοινωνίαν, διά τής βελτιώσεως αύτοΰ. Τοιοΰτος 
όμως συνδυασμός μέτρων έμφανίζει, τήν σήμερον τούλάχιστον, ούκ όλίγας δυσχε- 
ρείας έν τή πράξει, διά τήν έπιτυχή έφαρμογήν τής ποθουμένης έξατομικεύσεως 
τών ποινικών κυρώσεων.

"Ετερον γενικόν σημεΐον προκαλέσαν τήν προσοχήν τών συνέδρων είναι τό 
γεγονός, ότι μέ τήν τοιαύτην έξέλιξιν τής ποινής καί τήν εισαγωγήν τών μέτρων 
άσφαλείας είς τάς διαφόρους νομοθεσίας, ήτόνησεν έμμέσως ή δύναμις τής ποινικής 
δικαστικής άποφάσεως, μεταπηδήσασα είς τήν ’ Εκτελεστικήν ’Εξουσίαν, άφοΰ ή 
έπιμελουμένη τής έκτελέσεως τών έπιβαλλομένων ύπό τών δικαστηρίων ποινικών 
κυρώσεων Σωφρονιστική 'Υπηρεσία άποτελεΐ μέρος τής Διοικήσεως, ή οποία κατ’ 
ούσίαν ρυθμίζει τό περιεχόμενον καί τήν διάρκειαν τών ποινικών κυρώσεων διά τών 
μέσων, τά όποια ό Νόμος παρέχει αυτή σήμερον, άπολύσεις καταδίκων ύπό ορον, 
μερικήν έκτισιν ποινών λόγω μεταγωγής είς άγροτικάς φυλακάς, χάριτος κ.τ.τ. 
(άρθρ. 71, 72, 110 κλπ. Έλλην. Ποιν. Κ ώ δ .). Μή νομισθή δέ, ότι ή διά τών είρη- 
μένων άρθρων τοΰ ήμετέρου Ποινικού Κώδικος άπαιτουμένη έκδοσις δικαστικής 
άποφάσεως περί τών ευεργετικών τούτων μέτρων άποτελεΐ έγγύησίν τινα νομιμό-

(*) Σ .Σ . Ή  είς τήν παράγρ. 6 φρασις «οσάκις οί δικονομικοί κανόνες τό έπιτρέπουν» 
δεν περιείχέτο είς τήν άπόφασιν τοϋ Τμήματος, άλλά προσετέθη άπό τήν Γεν. Συνέλευσιν, κατά 
πρότασιν τοϋ 'Ελβετοΰ καθηγητοϋ κ. Graven καί άποβλέπει άποκλειστικώς τό είς πολλά Κρά
τη—ώς καί είς τό ήμέτερον—καθιερωμένον άναιτιολόγητον τών έτυμογοριών τών ένορκων ύπό 
τό ίσχΰον ορκωτόν σύστημα. Δεν δύναται επομένως ή παρεμβληθεϊσα αΰτη φρασις νά έρμηνευ- 
θή ώς σημαίνουσα οτι τό Συνέδριον άνεγνώρισεν, δτι είναι δυνατόν δικονομικόν τι σύστημα νά 
καθιερώση τό άναιτιολόγητον τών δικαστικών άποφάσεων. Παρ’ ήμΐν άλλως τε, δυνάμει τοΰ 
άρθρου 93 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος πασα άπόφασις (δικαστική) πρέπει νά είναι είδικώς ή- 
τιολογημένη καί νά άπαγγέλληται έν δημοσία συνεδριάσει.
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τητος. Εις την πραγματικότητα ή έγγύησις αύτη είναι εικονική, άφοΰ ή άπόφασις 
τοϋ δικαστοϋ—άνιδέου δντος τούτου πολλάκις έγκληματολογικών γνώσεων—στη
ρίζεται συνήθως εις τήν εκθεσιν διοικητικών υπαλλήλων (των Σωφρονιστικών 'Υ 
πηρεσιών), τήν οποίαν εκθεσιν ή άποδέχεται ή άπορρίπτει ό δικαστής, χωρίς νά 
είναι ούτος είς θέσιν νά σχηματίση ιδίαν γνώμην διά προσωπικής κατ’ εύθεΐαν επι
κοινωνίας μέ τον κρινόμενον κατάδικον. Είναι μάλιστα κατά τοσοϋτον χειροτέρα 
ή ρύθμισις αύτη, καθόσον είναι δυνατόν κάλλιστα ή διοικητική αυθαιρεσία νά καλύ- 
πτηται άνευθύνως δι’ άποφάσεως δικαστικής, κατά την εκδοσιν τής οποίας ό δικα
στής νά είναι εστιν δτε άνεπαρκώς πληροφορημένος. 'Η  μόρφωσις τοΰ προσωπικού 
τών σωφρονιστικών υπηρεσιών έξ άλλου, άνεπαρκής κατά κανόνα έν τή πραγματι- 
κότητι, άκατόρθωτος δέ εις δλην τήν ίεραρχικήν αύτής κλίμακα, ώς καί ή βοήθεια 
ειδικών έμπειρογνωμόνων, δεν άποτελοΰν μέτρα προεχούσης σπουδαιότητος από 
άπόψεως προστασίας τής προσωπικής ελευθερίας, ούδέ περιφρουρήσεως τοϋ κοινω
νικού συμφέροντος, ελλείψει δικαστικών έγγυήσεων είς δλα τά βοηθητικά ταΰτα 
πρόσωπα. Καί θά έ'πρεπεν έπομένως, κατ’ έμήν τουλάχιστον γνώμην, νά δοθή νο- 
μοθετικώς εύκαιρία είς τήν δικαστήν νά έπεμβαίνη υπό κατάλληλόν τι σύστημα 
ένεργώς είς τήν έκτέλεσιν τών ποινικών κυρώσεων, μέχρις οριστικής άπολύσεως 
τοΰ καταδίκου, παρακολουθών προσωπικώς τάς φάσεις τής έκτίσεως τής ποινής. 
Τήν άποψιν ταύτην επίσης έθιξα κατά τήν έν τώ  συνεδρίω συζήτησιν.

Είδικώτερον έπί τών διαφόρων παραγράφων τής άνωτέρω άναφερομένης άπο
φάσεως τοΰ συνεδρίου έπί τού 2ου θέματος, δύναταί τις νά έπιστήση ιδιαιτέρως τήν- 
προσοχήν του έπί τών έξής σημείων :

Β ) Σ π ο υ δ α ί  Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ α ί  κ α ί  Έ π ι σ τ η μ ο ν ι -  
κ ή ς—Τ ε χ ν ι κ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .

’ Επί τής ΰπ’ άριθ. 2 παραγράφου τής άποφάσεως. Δι’ αύτής τονίζεται διά 
πολλοστήν φοράν, δτι ό ποινικός δικαστής πρέπει νά τυγχάνη ειδικής μορφώσεως. 
είς τάς έγκληματολογικάς ίδια σπουδάς, πράγμα τό όποιον παρ’ ήμΐν έχει παρα- 
μεληθή όλοσχερώς, έν ώ  άλλαχοΰ λαμβάνεται περί τούτου σχετική τούλάχιστον 
μέριμνα, ένιαχοΰ μέν στενωτέρα, πολλαχοΰ δέ εύρυτέρα. Ειδικά Μαθήματα Ά ν ω - 
τέρων Έγκληματολογικών Σπουδών δι’ έπαγγελματίας νομικούς, δικαστικούς λει
τουργούς, δικηγόρους, άστυνομικούς. έπαγγελματίας τών βοηθητικών ’Επιστημών 
κλπ., άλλα μέν ύπό τύπον περιοδικών διαλέξεων, άλλα δέ ύπό τύπον ειδικών Σχο
λών, λειτουργούν άπό έτών είς πολλάς Χώρας καθ’ ώρισμένας χρονικάς περιόδους 
τού έτους, είτε ώς ’ Ινστιτούτα παραρτήματα τών Πανεπιστημίων, είτε ώς άνεξάρ- 
τητα 'Ιδρύματα, ώς λ.χ. έν Γαλλία, ’ Ιταλία, Γερμανίφ, Αύστρία, Έλβετίφ κλπ. "Ινα 
παράσχω άμυδράν εικόνα τούτων, θά περιγράφω δι’ ολίγων ένταϋθα τά έν μια μικρά 
Ευρωπαϊκή Χώρα έπί τού προκειμένου συμβαίνοντα. Είς τό Βέλγιον, παραλλήλως 
προς τάς λειτουργούσας πλησίον τών τεσσάρων έκεΐ Πανεπιστημίων ύπό ειδικούς, 
κανονισμούς Έγκληματολογικάς Σχολάς, λειτουργεί έν Βρυξέλλαις καί μία ((Σχολή 
’Εγκληματολογίας καί ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας» (Ecole de Criminologie 
et de Police Scientifique) ίδρυθεΐσα έν έτει 1921. Κατά τήν έναρκτήριον ομιλίαν, 
ό τότε 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης Em. Vandervelde είπε μεταξύ άλλων καί τά 
έξής : «... Δέν πρόκειται νά μορφώσωμεν μόνον έπαγγελματικώς καταλλήλους 
«άστυνομικούς,... πρόκειται νά προωθήσωμεν καί νά προπαρασκευάσωμεν βοηθούς 
» καί συνεργάτας τής Δικαιοσύνης είς τάς μεγάλας μεταρρυθμίσεις, αί όποΐαι προ- 
» βάλλουν έν τή ’ Εγκληματολογία». 'Η  Σχολή αύτη λειτουργεί έκτοτε ύπό τήν 
προεδρίαν τοΰ 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης, διευθυνομένη ύπό δωδεκαμελοΰς ’Επι
τροπής, άποτελουμένης κυρίως έξ άνωτέρων δικαστικών, έξαρτάται δέ ή Σχολή 
άπ’ εύθείας άπό τό Κράτος καί διέπεται άπό ειδικόν κανονισμόν, συμπληρωθέντα 
διά Β. Δ. έκδοθέντων κατά τά έτη 1936, 1938 καί 1953. Σκοπόν έχει τήν διδα
σκαλίαν τών Έ φ η ρ μ ο σ μ έ ν ω ν  Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ώ ν  Έ π ι -
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«  τ  η μ ώ  ν, διαιρείται δέ εις δύο τμήματα. Τό ά ν ώ  τ ε ρ ο ν τμήμα είναι προω- 
ρισμένον διά δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, αστυνομικούς commissaires, 
τούς κεκτημένους δίπλωμα του μέσου τμήματος (περί οδ κατωτέρω) κλπ. Τα μα
θήματα διαρκούν δύο έτη, καθ’ έκαστον έτος έπί δύο μήνας τρις τής έβδομάδος. 
Διδάσκονται : ποινικόν δίκαιον, ποινική δικονομία έφηρμοσμένη, ιατροδικαστική, 
έγκληματολογική άνθρωπολογία, δικαστική ψυχιατρική, τοξικολογία, ιατροδικα
στική, βακτηριολογία καί όρρολογία, επιστημονική άστυνομία (άνακριτική), διά— 
γνωσις πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών μηχανημάτων καί των μεθόδων έγκλημα- 
τικών πυρκαϊών, τεχνική λογιστική, άστυνομία τής οδικής κυκλοφορίας καί άτυ- 
χημάτων τής τροχαίας κινήσεως, καί τέλος περί των κοινωνικών οργανισμών έν 
•αναφορά προς τήν δικαστικήν όργάνωσιν. Αί διδασκαλίαι συμπληροϋνται διά διαλέ
ξεων καί πρακτικών έπιδείξεων. Τό διδακτικόν προσωπικόν άποτελεΐται άπό άνω- 
τέρους δικαστικούς, καθηγητάς Πανεπιστημίων καί τής Στρατιωτικής Σχολής, 
ίατροδικαστάς καί τεχνικούς οικονομικούς. Τό μ έ σ ο ν  τμήμα προορίζεται διά 
τό  προσωπικόν τής δικαστικής καί τής δημοτικής άστυνομίας, τά μέλη τής Χ ωρο
φυλακής, λοιπούς άστυνομικούς κλπ. Σκοπεί δέ τό τμήμα τούτο νά καταρτίση πε
φωτισμένους αστυνομικούς ένημέρους τών έξελισσομένων προόδων τής τεχνικής 
καί έπιστημονικής άστυνομίας. Τά μαθήματα είναι κυρίως πρακτικής μορφής καί 
κατανέμονται εις δέκα έβδομάδας, περιλαμβάνουν δέ : στοιχεία ποινικού δικαίου 
καί ποινικής δικονομίας, οργανισμού δικαστηρίων, στοιχεία ιατροδικαστικής, έγ
κληματολογική ς άνθρωπολογίας, ψυχιατρικής, τεχνικής άστυνομικής καί τεχνικής 
τής ποινικής άνακρίσεως. Συμπληροΰται ή όλη διδασκαλία διά διαλέξεων περί δια
φόρων ειδικών θεμάτων ενδιαφερόντων τούς άστυνομικούς, ώς λ.χ. περί άπάτης είς 
τυχηρά παίγνια, περί εμπορίου ναρκωτικών, παρανόμου Θήρας, άλιείας κ.τ.τ. 'Η  
Σχολή διατηρεί Έγκληματολογικόν Μουσείου καί Έργαστήριον. (Ό ρα  άρθρον κ. 
J. Constant, καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου τής Λιέγης, έν Cinquante ans de 
droit penal et de criminologie, Publication jubilaire 1907—1957, Βρυξέλλαι, 
σελ. 197—210). Μία έναρξις άναλόγου Φροντιστηρίου υποτυπώδους μορφ ής’Ανω- 
τέρων Ποινικών Σπουδών, γενομένη παρ’ ήμϊν δυνάμει Νόμου κατά τό θέρος τού 
έτους 1933 έν Άθήναις, δέν έσχε συνέχειαν, ματαιωθείσης τής συνεχίσεώς του άπό 
τού άμέσως έπομένου έτους, κατόπιν όξυτάτης κατ’ αύτοΰ πολεμικής υπό άρμο- 
δίων κύκλων, διότι—ώς έλέχθη τότε—ή λειτουργία τοιούτου Φροντιστηρίου... προ
σβάλλει τό Πανεπιστήμιου!

Γ ) Φ ά κ ε λ λ ο ς  « π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς »  τ ο ύ  κ α τ η γ ο ρ ο υ 
μ έ ν ο υ .

Έ πί τών ύπ’ άριθ. 3 καί 4 παραγράφων τής άποφάσεως τού συνεδρίου. Διά 
τούτων υποδεικνύεται, δι’ ώρισμένας τουλάχιστον κατηγορίας έγκληματιών (κυρίως 
προκειμένου περί τών βαρυτέρων έγκλημάτων), ή άνάγκη συγκροτήσεως ειδικού 
φακέλλου προσωπικότητος τού κατηγορουμένου, παραλλήλου μέν άλλά χωριστού 
άπό τήν καθαυτό ποινικήν δικογραφίαν, διά νά έχη ύπ’ όψει ό δικαστής τον φάκελλον 
τούτον τής προσωπικότητος κατά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως προς έπιβολήν τής 
προσηκούσης ποινικής κυρώσεως. 'Η  τεχνική έν τούτοις ρύθμισις τού τοιούτου 
φακέλλου προσωπικότητος προσκρούει έν τη πράξει είς ποικίλης φύσεως δυσχε- 
ρείας, οΐον προσβολής άτομικών δικαιωμάτων, δεοντολογίας κλπ., τάς οποίας δυ- 
σχερείας έκαστος νομοθέτης θά δυνηθή νά ύπερνικήση άναλόγως τών τοπικών συν
θηκών καί τών παρεχομένων μέσων.

Δ )  Δ υ σ χ ε ρ ή ς  ή δ ι α τ ύ π ω σ ι ς  ά κ ρ ι β ώ ν  ν ο μ ο θ ε τ ι κ ώ ν  
κ α τ ε υ θ υ ν τ η ρ ί ω ν  γ ρ α μ μ ώ ν  έ ξ α τ ο μ ι κ ε ύ σ ε ω ς  τ ή ς  π ο ι ν ή ς .

Έ πί τής ύπ’ άριθ. 5 παραγράφου τής άποφάσεως τού συνεδρίου. Τά διά τής 
παραγράφου ταύτης συνιστώμενα, κατ’ έμήν τουλάχιστον γνώμην, είναι δυσκόλως
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ κ. ΝΤΑΛΛΕΣ

Ά π ό το Δελτίον της ’Αμερικανικής 'Υπηρε
σίας Πληροφοριών της, 17 ’Ιανουάριου 1958

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
/ .  Κατά πρώτον θά ομιλήσω διά τούς «Σπούτνικ». Ή  εκτόξευαις τεχνητού δορυφόρου 

υπό τής Σοβιετικής Ένώσεως, πιθανώς νά άποτελέαη αποφασιστικήν καμπήν εις τον 
παγκόσμιόν αγώνα μεταξύ Κομμουνιστικού ’ Ιμπεριαλισμού καί ‘Ελευθέρου Κόσμον.

II. Ό  Κομμουνιστικός ’ Ιμπεριαλισμός ενέχει στοιχεία ισχνός, ατινα τον καθιστούν φοβερόν.
III. Τό ενεργητικόν κεφάλ.αιον τού Κομμουνιστικού ’ Ιμπεριαλισμού είναι, όντως, τερά

στιον. Έ ν τοντοις, ούδείς λ.όγος νφίσταται νά άποθαρρννώμεθα ή νά σκεπτώμεθα ότι 
τό έν λόγω κεφάλαιον τον ύποβοηθεΐ εις τό νά κυριάρχηση εις τον κόσμον.

IV. Θά άναφερθώ τώρα εις τήν Αμερικανικήν πολιτικήν. Αυτή εδράζεται επί τού πνεύμα
τος εμπιστοσύνης καί τής σννειδητοποιήσεως τού πόσον τεράστιοι είναι οι πόροι όσων 
επιζητούν τήν παγκόσμιον κυριαρχίαν.

V. Δεδομένου τού εντόνου χαρακτήρος τού παρόντος άγώνος, ποια προοπτική υπάρχει διά 
διαπραγματεύσεις ;

** *
I . Κατά πρώτον θά ομιλήσω διά τούς «Σπούτνικ». Ή  έκτόξευσις 

τεχνητού δορυφόρου υπό τής Σοβιετικής Έ νώ σεω ς, πιθανώς νά άποτελέση 
αποφασιστικήν καμπήν εις τον παγκόσμιον αγώνα μεταξύ Κομμουνι
στικού ’ Ιμπεριαλισμού καί ’ Ελευθέρου Κόσμου.

’Αναμφιβόλους, οί κομμουνισταί ήγέται έξησφάλισαν μίαν έπιτυχίαν. ’Έχουν 
δε τώρα τήν ευκαιρίαν νά συμπεριφέρωνται μέ χαιρεκακίαν—ευκαιρίαν, μάλιστα, 
τήν οποίαν δεν παύουν νά έκμεταλλεύωνται. Έ ν τούτοις, οΐ «Σπούτνικ», ειρωνευό
μενοι τον αμερικανικόν λαόν μέ τό σήμα των «Μπίπ-Μπίπ», δυνατόν νά άναγραφοΰν 
εις τήν 'Ιστορίαν ώς ή «δίκοπος μάχαιρα» τού κ. Κροΰστσεφ.

'Η  έκτόξευσις των «Σπούτνικ» συνεκλόνισε τον άμερικανικόν λαόν, όστις, 
ουτω, άντέδρασε κατά τρόπον ύγια—κατά τρόπον, δστις, εις τό παρελθόν, προή- 
γαγε τήν ’Ελευθερίαν.Άπ’ άκρου εις άκρον τής χώρας, έπεκράτησαν συναισθήματα 
ταπεινώσεως, οργής καί ανανεωμένης άποφασιστικότητος. Τά έν λόγω συναισθή
ματα ώδήγησαν εις μίαν σοβαρωτέραν άξιολόγησιν τού άγώνος, τον όποιον διεξάγομεν 
ώς καί εις τόνωσιν τής προθυμίας νά καταβάλωμεν τάς προσπάθειας καί νά ύπο- 
στώμεν τάς θυσίας αΐτινες άπαιτοΰνται διά τήν έπιτυχίαν τού έν λόγω άγώνος.

Είναι, βεβαίως, άπαραίτητον όπως τό έθνος μας άντιδρα κατά τον πρέποντα 
τρόπον. ’Ά ν  έκδηλούμεθα ώς ό ταύρος εις τον στίβον, ό όποιος καταβιβάζει τήν κε
φαλήν καί έπιτίθεται τυφλώς έναντίον τού έρυθρού μανδύα τού ταυρομάχου, θά

πραγματοποιήσιμα, ώς έκ τής φύσεως τού πράγματος. Διότι δεν είναι ευχερές νά 
διατυπωθούν άκριβεΐς νομοθετικαί κατευθυντήριοι γραμμαί, όδηγοΰσαι τον δικα
στήν εις τήν προσήκουσαν έξατομίκευσιν τής ποινικής κυρώσεως, πλήν άν ώσιν 
■αδται τόσον γενικαί καί έπομένως πλησιάζουσαι προς τήν άοριστίαν, ώστε πραγμα
τικήν βοήθειαν ούδεμίαν σχεδόν εις τον δικαστήν θά παρέχουν παράδειγμα έστω, 
τό άρθρον 79 § 3 τού έλληνικοΰ Ποινικού Κώδικος, τό όποιον ορίζει διά γενικωτά- 
των ορισμών είς τί πρέπει νά άποβλέπη ό δικαστής διά νά έκτιμήση τήν προσωπικό
τητα τού έγκληματίου.

Θά είσέλθωμεν ήδη είς τό τρίτον συζητηθέν έν τώ  συνεδρίω θέμα, τό άφορών 
τάς διαφόρους συνεπείας τής ποινικής καταδίκης. (Συνεχίζεται)
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ήδύνατο τοΰτο νά όδηγήση εις τήν καταστροφήν μας. 'Η  άντίδρασίς μας πρέπει να. 
χαρακτηρίζεται άπό τήν τάσιν νά ίστάμεθα «μέ τήν κεφαλήν υψηλά» και οχι «προς, 
τά κάτω». Όφείλομεν νά βλέπωμεν έναργώς καί νά σκεπτώμεθα εύθέως. ’ Οφεί- 
λομεν νά άξιολογώμεν έπακριβώς τόσον τήν ΐσχύν όσον καί τάς αδυναμίας τοϋ άντι- 
πάλου μας. Όφείλομεν νά χαράσσωμεν ιδίαν στρατηγικήν, προς άπόκρουσιν της; 
ισχύος του καί προς έκμετάλλευσιν των άδυναμιών του.

II . Ό  Κομμουνιστικός ’ Ιμπεριαλισμός ένεχει στοιχεία ισχύος, άτι- 
να τον καθιστούν φοβερόν.

Οί ήγέται του κυβερνούν μέ σιδηράν πυγμήν τούς ύπ’ αύτούς λαούς—σχεδόν 
εν δισεκατομμύριον άτόμων—έπιβάλλοντες εις αύτούς αύστηροτάτην πειθαρχίαν^ 
έργασίαν καί θυσίας. Ουτω, διαθέτουν τεράστια ποσά (άτινα θά ήδύναντο νά χρη
σιμοποιηθούν δι’ άλλους σκοπούς) διά τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν των δυνά
μεων των καί τήν έξαπόλυσιν πολιτικοοικονομικών έπιθέσεων.

Αί κατευθυντήριοι δυνάμεις τοϋ Κομμουνιστικού ’ Ιμπεριαλισμού διεΐδον, 
έξ αρχής, τον άγώνα ως μακραίωνα, μέλλοντα νά καλύψη, ώς ό Λένιν καί ό Στάλιν 
είχον έπανειλημμένως διακηρύξει, «ολόκληρον ιστορικήν εποχήν». Συνεπώς, προέ- 
βησαν είς μακρόπνοον προγραμματισμόν, μή βασισθέντες έπί ταχέων έπιτυχιών, 
αΐτινες άπέβησαν ή καταστροφή τόσον πολλών στρατοκτατόρων. Τά άποτελέσματα. 
τοΰ έν λόγω προγραμματισμού καταφαίνονται έκ τοϋ μεγάλου καί όλοέν αύξανο- 
μένου άριθμοΰ τών επιστημόνων καί τεχνικών, οίτινες, ώς έξαιρετικώς προνομι
ούχος τάξις, υπηρετούν τό Κράτος καί το Κόμμα, τόσον εις τό έσωτερικόν όσον καί 
είς τό έξωτερικόν.

Είς τον εσωτερικόν τομέα, τά προαναφερθέντα ύπεβοήθησαν τούς σοβιετι
κούς ήγέτας νά οργανώσουν στρατιωτικόν δυναμικόν, διαθέτον τά πλέον σύγχρονα. 
όπλα, τόσον συνήθους τύπου όσον καί πυρηνικά. Φρονώ ότι δέον όπως παραδεχθή 
τις ότι ή Σοβιετική Έ νωσις, συγκεντρώ.σασα τήν προσοχήν της έπί τών πυραύλων 
κατά τήν τελευταίαν 12ετίαν, ύπήρξε περισσότερον δημιουργική καί τολμηρά, άφ’ 
ό,τι ύπήρξαμεν ημείς, κατά τήν αύτήν χρονικήν περίοδον.

'Η  έπί σταθερών βάσεων όργάνωσις τής σοβιετικής βιομηχανικής ισχύος- 
καθιστά σήμερον δυνατήν τήν έκ μέρους τοϋ Σοβιετικού Συνασπισμού διεξαγωγήν 
οικονομικού πολέμου, προς έξασφάλισιν έλέγχου έπί τών άρτι άνεξαρτήτων καί. 
άναπτυσσομένων Χωρών. Βάσει τής έν λόγω ισχύος, παρέχονται μεγάλα κονδύ
λια, ώς «βοήθεια», καί διεξάγονται έλκυστικαί έμπορικαί άνταλλαγαί, δι’ ών ή. 
Σοβιετική "Ενωσις άπορροφα πρώτας ΰλας, έ'ναντι τών βιομηχανικών προϊόντων της.

Ή  κομμουνιστική προπαγάνδα έχει άναπτυχθή είς μέγα βαθμόν καί άπο- 
βαίνει ιδιαιτέρως άποτελεσματική. Ή  άποδοτικότης της έπαυξάνεται, έπιφανειακώς; 
τούλάχιστον, έκ τοϋ γεγονότος ότι οί κατευθύνοντες τήν κομμουνιστικήν προπαγάν
δαν ούδεμίαν αισθάνονται ύποχρέωσιν νά ομιλούν τήν άλήθειαν ή νά διακηρύσσουν 
τάς αύτάς άντιλήψεις, είς μίαν περιοχήν τοϋ κόσμου, τάς οποίας διακηρύσσουν είς; 
έτέραν περιοχήν.

III . Τό ένεργητικόν κεφάλαιον τού Κομμουνιστικού ’ Ιμπεριαλισμού 
είναι όντως τεράστιον. Έ ν  τούτοις, ούδεις λόγος ύφίσταται νά άποθαρ- 
ρυνώμεθα ή νά σκεπτώμεθα οτι τό έν λόγω κεφάλαιον τον ύποβοηθεΐ 
είς τό νά κυριαρχήση είς τον κόσμον.

Ό  Κομμουνιστικός ’ Ιμπεριαλισμός έχει τάς αδυναμίας του, όπως καί τήν 
ίσχύν του.

’Επί παραδείγματι :
1) ’Ακόμη καί τό ίσχυρότερον δεσποτικόν καθεστώς είναι ήναγκασμένον 

νά τείνη, μέχρις ώρισμένου βαθμού, εύήκοον ούς είς τά αιτήματα τοϋ λαοϋ διά περισ
σότερα καταναλωτικά άγαθά. Αί έντυπωσιακαί μεταβολαί, αίτινες έλαβον χώραν-
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εντός των κόλπων της σοβιετικής ήγεσίας, κατά την τελευταίαν δετίαν, δεν αντι
προσωπεύουν απλώς άγώνας διά την άνοδον εις την εξουσίαν, αλλά καί αγώνας 
μεταξύ οπαδών διαφόρων πολιτικών γραμμών. Δεν δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν την 
δυνατότητα άνόδου εις την αρχήν έκείνων οΐτινες, πρωταρχικώς, θά επιδιώξουν 
την ευημερίαν του σοβιετικού λαοΰ καί δεν θά συνεχίσουν νά διατηρούν αύτόν υπο- 
δουλωμένον ύπό τό δρέπανον του Κομμουνιστικού ’ Ιμπεριαλισμού.

2 ) Διάνοιαι, αίτινες είναι τόσον άξιόλογοι ώστε νά άσχολοΰνται μέ σύγχρονα 
έπιστημονικά καί τεχνικά θέματα, δεν είναι δυνατόν νά παρεμποδίζωνται άπό τού νά 
εξάγουν ’ίδια πορίσματα, ως προς άλλα θέματα. Ή  έντός τών κόλπων τής Σοβιε
τικής Έ νώσεως άνάπτυξις μιας νέας τάξεως διανοουμένων, άσφαλώς θά έπηρεάση 
τήν σοβιετικήν πολιτικήν.

3 ) Οί ήγέται τών άρτι άνεξαρτοποιηθεισών Χωρών επιδιώκουν, μετά ζήλου, 
νά διασφαλίσουν τήν άνεξαρτησίαν των. Γνωρίζουν δτι υπάρχουν έκατοντάδες 
εκατομμύρια ατόμων, έντός τών κόλπων τού Σινοσοβιετικοΰ Συνασπισμού, άτινα 
έπιζητοΰν άπεγνωσμένως τήν βελτίωσιν τών βιοτικών συνθηκών καί δτι, συνεπώς, 
οί κομμουνισταί ήγέται μόνον εις περίπτωσιν καθ’ ήν θά προσεπόρίζοντο πολιτικά 
οφέλη θά ήδύναντο νά καταβάλουν προσπάθειας διά τήν εις τό εξωτερικόν έξασφά- 
λισιν τών προαναφερθεισών συνθηκών, άρνούμενοι τήν βελτίωσιν αυτήν εις τον έσω- 
τερικόν τομέα. Όθεν, αί κυβερνήσεις τών Χωρών αυτών είναι έπιφυλακτικαί καί 
άποβλέπουν εις άλλας πηγάς ένισχύσεως, διά νά άποφύγουν τήν βοήθειαν έκ μέρους 
τών κομμουνιστών καί τήν μετ’ αύτών διεξαγωγήν εμπορικών συναλλαγών.

4 ) Πιθανώς, ή μεγαλυτέρα άδυναμία τής σοβιετικής θέσεως είναι δτι δεν 
δύναται, καθ’ δλας τάς ενδείξεις, νά άπομακρυνθή τής άντιλήψεως περί τού διαχω
ρισμού τής Γερμανίας καί τής έξαλείψεως τής άνεξαρτησίας τών χωρών τής ’Ανα
τολικής Εύρώπης.

ΙΥ . θά  άναφερθώ τώρα είς τήν ’Αμερικανικήν πολιτικήν. Αΰτη εδρά
ζεται επί τοϋ πνεύματος έμπιστοσύνης καί της συνειδητοποιήσεως τοΰ πό
σον τεράστιοι είναι οί πόροι όσων επιζητούν τήν παγκόσμιον κυριαρχίαν.

Ή  ειρηνόφιλος πολιτική τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, έν άρμονία πρός τήν πο
λιτικήν άξιοπίστων συμμάχων, έχει τόσον άμυντικόν δσον καί θετικόν χαρακτήρα. 
Ό θεν :

1) Θά διατηρήσωμεν τό στρατιωτικόν δυναμικόν μας είς ισχυρόν καί καλώς 
ίσοζυγισμένον επίπεδον, περιλαμβανομένης είς αύτό ικανής άνταποδοτικής ισχύος, 
τής οποίας οί παράγοντες νά εύρίσκωνται είς συνεχή κατάστασιν έτοιμότητος καί 
επιφυλακής πρός άπόκρουσιν σοβ. έπιθέσεως. 'Η  έν λόγω άνάγκη υπογραμμίζεται 
σαφώς είς τό Μήνυμα τοΰ Προέδρου περί τής καταστάσεως τής Συμπολιτείας. 
Καθ’ δλας τάς ένδείξεις, τό Κογκρέσσον θά άνταποκριθή μάλλον εύμενώς.

2) Προτιθέμεθα νά άντιμετωπίσωμεν τήν οικονομικήν άπειλήν. Δυσχερέ- 
στερον εργον θά άποτελέση ή έξασφάλισις τών σχετικών πόρων. Έ ν τούτοις, αν δεν 
διεξαγάγωμεν έπιτυχώς τόν ήδη λαμβάνοντα χώραν πολιτικοοικονομικόν πόλεμον, 
ό Κομμουνιστικός ’ Ιμπεριαλισμός δύναται νά νικήση χωρίς νά ρίψη ούτε καί μίαν 
άκόμη βολήν. Είναι ζωτικής σημασίας δπως, οί άρτι άνεξαρτοποιηθεΐσαι καί ύπό 
άνάπτυξιν χώραι, δέον δπως έξεύρουν, έν πνεύματι έλευθερίας, τόν τρόπον έξυψώ- 
σεως τών ιδίων των λαών. Ζωτικόν είναι, έπίσης, δπως αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
συνεχίσουν άποτελοΰσαι άξιόπιστον άγοράν, δπου νά δύνανται άλλαι χώραι τού 
’ Ελευθέρου Κόσμου νά διαθέτουν τά προϊόντα των καί νά προμηθεύωνται δσα έχουν 
άνάγκην. Ά νευ  τής ύπάρξεως έχεγγύων, είς άμφοτέρας τάς προαναφερθείσας περι
πτώσεις, ό Κομμουνιστικός ’ Ιμπεριαλισμός θά έξησφάλιζεν έλεγχον έπί πολλών 
Χωρών, αίτινες διαθέτουν άνθρωπίνους, ύλικάς καί στρατηγικής σημασίας άξίας. 
Έ ν τέλει δε τούτο θά ώδήγει είς άποστράγγισιν τής οικονομίας μας, λόγω έλλείψεως
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έξαγωγών καί εισαγωγών, αΐτινες είναι απαραίτητοι διά την οικονομικήν εύρω- 
στίαν μας.

3 ) Όφείλομεν νά μεριμνήσωμεν δπως ή Ελευθερία μας άποτελέση δυνα
μικήν ίσχύν. Τοϋτο είναι καθήκον δχι απλώς της Κυβερνήσεως, άλλά, πολύ περισ
σότερον, του συνόλου τών έλευθέρων πολιτών της Χώρας μας.

Σήμερον, ή Ελευθερία άντιμετωπίζει πρόκλησιν κατά πολύ μεγαλυτέραν 
οΐασδήποτε άλλης τής συγχρόνου έποχής. ’ Ισχυροί άνδρες διακηρύσσουν, μέ φανα
τισμόν, δτι, διά το ανθρώπινον γένος, ή ποικιλία καί ή άξιοπρέπεια αποτελούν άπα- 
τηλά ιδεώδη καί δτι αί άνθρώπιναι άνάγκαι δύνανται νά ίκανοποιώνται καλύτερον 
εντός τών κόλπων μιας υλιστικής καί άθει'στικής κοινωνίας, ήτις επιβάλλει τον κον- 
φορμισμον καί συμπεριφέρεται προς τά άνθρώπινα δντα ώς προς τροχίσκους μη-

Έ ν δψει τής απειλής ταύτης, ή κοινωνία μας εύρίσκεται ύπο προσεκτικήν 
παρακολούθησιν. Θεωρούμεθα, ύπο εύρυτάτου κύκλου, ώς εμφορούμενοι ύπο τών 
αρχών τής Ελευθερίας καί ώς ήγέται τοΰ ’Ελευθέρου Κόσμου. Πολλοί προσπαθούν 
νά άποφασίσουν κατά πόσον 6 ίδικός μας τύπος ’Ελευθερίας πρέπει νά έφαρμοσθή 
καί εις τάς χώρας των. Εις ήμας έναπόκειται νά καταστήσωμεν τήν ελευθερίαν μας 
τόσον περιεκτικήν, δυναμικήν καί αύτοπειθαρχημένην, ώστε τά προτερήματά της 
νά καταστούν άναμφισβήτητα καί ή επιρροή της τόσον ισχυρά διά νά μειωθή ή χρο
νική διάρκεια τοΰ βίου τοΰ Κομμουνιστικού ’ Ιμπεριαλισμού. 'Ο  Πρόεδρος Ά ϊζεν - 
χάουερ, είς τον λόγον τον όποιον έξεφώνησε τον παρελθόντα μήνα, κατά τήν διάρκειαν 
Διασκέψεως τοΰ ΝΑΤΟ, είπεν δτι «υπάρχει μία εύγενής στρατηγική τής νίκης, 
άποβλέπουσα δχι εις τήν νίκην καθ’ οίωνδήποτε λαών, άλλά εις τήν νίκην δλων τών 
λαών». 'Η  στρατηγική αυτή δύναται, καί είμαι βέβαιος διά τούτο, νά έφαρμοσθή 
διά τής χαράξεως μιας πολιτικής, ώς αύτη περί ής ομιλώ.

Υ . Δεδομένου τοΰ εντόνου χαρακτήρος τοΰ παρόντος άγώνος, ποία 
προοπτική υπάρχει διά διαπραγματεύσεις;

Πρώτον, έπιτρέψατέ μου νά τονίσω, μετ’ έμφάσεως, δτι υπάρχει προοπτι
κή διαπραγματεύσεων. Αί διαπραγματεύσεις άποτελοΰν έν έκ τών σημαντικό)τέ- 
ρων μέσων τής διπλωματίας. Θά ήτο άκρως άνόητον νά άπαρνηθώμεν το έν λόγιο μέ
σον. 'Η  παρούσα Κυβέρνησις ούδέποτε έ'πραξε τούτο κατά το παρελθόν, οΰτε προτί- 
θεται νά τό πράξη εις το μέλλον.

Βάσει τής- παρελθούσης κτηθείσης πείρας, πρέπει νά έχωμεν ύπ’ οψιν μας 
δτι, αν έπιθυμώμεν αί διαπραγματεύσεις μας μετά τών κομμουνιστών νά έχουν ικα
νοποιητικά άποτελέσματα, το ένώπιόν μας έργον θά είναι μακρύ καί έπίπονον. "Εχω 
πολλάκις άσχοληθή μέ τοιαύτην προσπάθειαν διελθών πολλάς ήμέρας είς διαπραγμα
τεύσεις μετ’ άνωτάτων σοβιετικών στελεχών. Ώ ς  έκ τούτου, έχω άποκομίσει άρκετά 
διδάγματα ώς προς τάς ύπ’ αύτών χρησιμοποιουμένας μεθόδους.

'Οποτεδήποτε αί διαπραγματεύσεις άφορούν ζητήματα ουσίας, οί κομμουνι- 
σταί έμφανίζονται ώς «σκληροτράχηλοι». ’Επιδεικνύουν άνεξάντλητον υπομονήν 
καί δεν προβαίνουν εις παραχωρήσεις παρά μόνον τήν έσχάτην ώραν, μέ τήν έλπίδα 
δτι θά έπιτύχουν δ,τι έπιθυμοΰν, χωρίς νά προβοΰν είς δσας παραχωρήσεις είναι δια
τεθειμένοι νά προβοΰν. Σταθμίζουν προσεκτικώς οίανδήποτε άδυναμίαν τοΰ άντι- 
πάλου των, δπως τήν άνυπομονησίαν νά τερματίσουν τάς διαπραγματεύσεις ή τήν 
προθυμίαν δπως θεωρήσουν οίανδήποτε «συμφωνίαν» ώς έπιτυχίαν, χωρίς νά ένδια- 
φερθοΰν διά το περιεχόμενον ή τήν βασιμότητα ταύτης. ’Επίσης, ή προοπτική μιας 
ένδεχομένης συμφωνίας περιορίζεται ύπο τοΰ γεγονότος, δτι το ποσον τών μέχρι 
τοΰδε έκπληρώσεων τών συναφθεισών μετά τών κομμουνιστών συμφωνιών είναι 
τόσον περιωρισμένον, ώστε αί Η Π Α  νά μή δύνανται ποτέ νά βασισθοΰν έφ’ οίωνδή
ποτε υποσχέσεων τών Σοβιέτ, ή έκπλήρωσις τών οποίων νά έξαρτάται μόνον έκ 
τής καλής των πίστεως.
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Αί διαπραγματεύσεις, αΐτινες έθεσαν τέρμα εις τον έν Κορέα πόλεμον, διήρ- 
κεσαν δύο έτη καί άπήτησαν 575 συνεδριάσεις! Πολλοί έκ των ορών άνακωχής 
παρεβιάσθησαν πολλάκις, από της κομμουνιστικής πλευράς, αλλά ό βασικώτερος 
—ή κατάπαυσις των εχθροπραξιών—δεν παρεβιάσθη, διότι ή το προς συμφέρον α
πάντων των ένδιαφερομένων.

Αί διαπραγματεύσεις διά τήν Συνθήκην Ειρήνης μετά της Αυστρίας διήρ- 
κεσαν περίπου 8 έτη, άπαιτήσασαι περίπου 400 συνεδριάσεις. Δέον νά λεχθή ότι ή 
Σοβιετική Έ νω σις συνεμορφώθη προς αυτήν.

Αί διαπραγματεύσεις διά τήν ΐδρυσιν του Διεθνούς ’ Οργανισμού ’Ατομικής 
Ένεργείας, αίτινες έτερματίσθησαν τό 1956, διήρκεσαν σχεδόν επί τριετίαν.

Αί διαπραγματεύσεις μετά τής Σοβιετικής Έ νώσεως περί «πνευματικών 
σχέσεων», τάς οποίας ήρχίσαμεν προ δύο καί ήμίσεων έτών έν Γενεύη, κατά τήν επί 
άνωτάτου έπιπέδου διάσκεψιν, συνεχίζονται είσέτι εδώ εις τήν Ούάσιγκτων.

Αί διαπραγματεύσεις μας μετά τών Κινέζων κομμουνιστών, εις τήν Γενεύην, 
συνεχίζονται έπί διετίαν. Έπετύχομεν μέν μίαν συμφωνίαν διά τον επαναπατρισμόν 
τών ’Αμερικανών ιδιωτών, οίτινες κρατούνται εις τήν Κίναν, άλλ’ ή συμφωνία αύτη 
παρεβιάσθη, μερικώς.

Δεν λέγω ότι αί διαπραγματεύσεις πρέπει νά παρατείνωνται τόσον. Μέ όλίγην 
καλήν πίστιν, δεν είναι άνάγκη νά προκύψη τοιαύτη κατάστασις. Μέχρι τοϋδε, 
όμως, οσάκις αί διεξαγόμεναι διαπραγματεύσεις άφεώρουν όντως ουσιαστικά θέ
ματα, οί κομμουνισταί προεχώρησαν μετά μεγάλης προσοχής καί μέ τον άντικει- 
μενικόν σκοπόν όπως άποκομίσουν, έξ αύτών, όσον τό δυνατόν περισσότερα οφέλη.

Φρονώ ότι πρέπει νά έλθωμεν, καί θά έλθωμεν, εις νέας διαπραγματεύσεις 
μετά τής Σοβιετικής Έ νώσεως. 'Υπάρχουν πολλά σημεία έφ’ ών θά ήδυνάμεθα νά 
συνάψωμεν συμφωνίας, μετ’ αυτής προς τό συμφέρον άμφοτέρων. Πιστεύω, επίσης, 
ότι οί σοβιετικοί ήγέται δεν έπιθυμοΰν όπως αί δύο χώραι μας άπομακρυνθοϋν τόσον 
άπ’ άλλήλων, ώστε νά αύξηθή ό κίνδυνος ότι ό ψυχρός πόλεμος θά μετατραπή εις 
θερμόν, πράγμα τό όποιον έπιθυμοΰμεν καί ήμεϊς. 'Ο  Πρόεδρος ’Άϊζενχάουερ, εις 
τήν άπάντησίν του προς τήν επιστολήν του κ. Μπουλγκάνιν, έπροχώρησεν εν άκόμη 
σημαντικόν βήμα προς τήν πραγματοποίησιν τής προοπτικής νέων διαπραγματεύ
σεων καί συμφωνιών, έπί ζητημάτων εξαιρετικής σημασίας.

Οΰτω, προέτεινε τήν ένίσχυσιν τοϋ ΟΗΕ, διά του περιορισμού τού δικαιώ
ματος τής άρνησικυρίας, τήν καταβολήν περαιτέρω προσπαθειών προς έπανενοποί- 
ησιν τής Γερμανίας, ώς συνεφωνήθη εις Γενεύην τό 1955* καί τήν έξέτασιν τοϋ κατά 
ποιον τρόπον οί λαοί τής ’Ανατολικής Εύρώπης θά δυνηθοϋν νά έπανακτήσουν τό 
από μακροϋ χρόνου ύποσχεθέν αύτοϊς δικαίωμα, όπως έκλέγουν κυβερνήσεις τής 
προτιμήσεώς των. Εις τον τομέα τών έξοπλισμών, υπέβαλε τάς σημαντικωτέρας, 
διά τήν περίοδον ταύτην, προτάσεις, προς έξασφάλισιν τής έπιβιώσεως τοϋ άνθρω- 
πίνου γένους, κυρίως εις δ,τι άφορά τήν χρησιμοποίησιν τοϋ Διαστήματος δι’ ειρη
νικούς σκοπούς. Δυστυχώς, είναι τώρα πολύ άργά πλέον διά νά προτείνωμεν έκεΐνο 
τό όποιον είχομεν προτείνει τό 1947, τήν χρησιμοποίησιν απάντων τών σχάσιμων 
ύλών δι’ ειρηνικούς καί μόνον σκοπούς. 'Ό μως, είναι τώρα δυνατόν νά διαβεβαιώ- 
σωμεν τον κόσμον ότι τό Διάστημα δεν θά πρέπει νά γίνη μέσον πολεμικής κατα
στροφής, άλλ’ ειρηνικής έπιβιώσεως. Θά ήδυνάμην νά προσθέσω, εις τό σημεΐον 
αύτό, ότι αί σχετικαί προτάσεις τοϋ Γερουσιαστοΰ κ. Τζόνσον ύπήρξαν λίαν ένδια- 
φέρουσαι.

Τέλος, ό Πρόεδρος ’Άϊζενχάουερ προέτεινεν όπως, έφ’ όσον ή ίκανότης προς 
διαπίστωσιν τής έκπληρώσεως τών συμφωνιών άποτελεΐ τον πυρήνα τών προτάσεων 
έπί τοϋ άφοπλισμοϋ, καλόν είναι όπως συγκροτηθούν άμέσως μικταί ομάδες έκ τε
χνικών, προς διερεύνησιν τών τεχνικών προβλημάτων τής έποπτείας. Προσέθεσεν 
δέ ότι, όσον άφορά ήμάς, ή πραγματοποίησις τής ιδέας ταύτης δεν έξαρτάται έκ
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της προκαταβολικής αποδοχής, έκ μέρους της Σοβιετικής Έ νώσεως, οίασδήποτε 
προτάσεώς μας έπί τοΰ αφοπλισμού. Αΰτη θά ήδύνατο, έπίσης, νά πραγματοποιηθή 
καί άνευ οίασδήποτε δεσμεύσεως των Σοβιέτ εις δ,τι άφορα τήν άλληλεξάρτησιν 
των διαφόρων προτάσεων.

Ή  επιστολή τοΰ Προέδρου Άϊζενχάουερ προς τον κ. Μπουλγκάνιν δέον νά 
διαλύση, άπαξ διά παντός, τον μϋθον δτι αί Η Π Α  δεν έπιθυμοϋν τάς διαπραγμα
τεύσεις, ή δτι φοβούνται νά διαπραγματευθοΰν μετά των σοβιετικών ήγετών. ’Α 
κριβώς τό άντίθετον άληθεύει. Έπιθυμοΰμεν την πραγματοποίησιν μιας έπί άνω- 
τατου επιπέδου διασκέψεως, υπό τον δρον νά επικρατήσουν κατάλληλοι συνθήκαι.

Έ ν τούτοις, δεν έπιθυμοΰμεν απλώς μίαν έπί άνωτάτου επιπέδου διάσκεψιν, 
ήτις δέν θά άποτελή παρά έτερόν τι έπεισόδιον εις τήν ιστορίαν τοΰ ψυχροΰ πολέμου 
καί ήτις νά διεξαχθή ύπό συνθήκας αΐτινες θά έξέθετον τον ’Ελεύθερον Κόσμον εις 
μέγα κίνδυνον.

Γνωρίζω δτι υπάρχουν πολλοί οΐ όποιοι πιστεύουν δτι ό «ψυχρός πόλεμος» 
θά ήδύνατο νά τερματισθή καί ή άνάγκη διά θυσίας νά άπαλειφθή, διά μιας απλής 
υπογραφής, μετά τό πέρας μιας τοιαύτης διασκέψεως. 'Η  αυταπάτη αυτή έβασά- 
νισε τον κόσμον έπί πολύν χρόνον. Κατ’ ουσίαν, ή ειρήνη δέν έπετεύχθη ποτέ διά 
παρομοίου τρόπου, τίποτε δέ δέν θά άπετέλει μεγαλυτέραν παραφροσύνην δι’ ήμάς, 
παρά άν ήθέλομεν ένεργήσει πιστεύοντες δτι δλοι οί κίνδυνοι θά ήδύναντο νά έξαλει- 
φθοΰν δι’ ολίγων τετριμμένων λόγων περί ειρήνης, μετά τό πέρας μιας έπί άνω
τάτου έπιπέδου διασκέψεως.

Αί έπεκτατικαί βλέψεις τών κομμουνιστικών κομμάτων καί ή έκμετάλλευσις 
τών υποδούλων λαών δι’ οικονομικούς καί επιθετικούς σκοπούς, δέν είναι δυνατόν 
νά άλλάξουν ούτε κατά έν ιώτα, διά τών γενικοτήτων αΐτινες θά λεχθοΰν εις μίαν 
τοιαύτην διάσκεψιν. Τά πράγματα, δμως, διαφέρουν ώς προς τούς ελευθέρους λαούς. 
Αί κυβερνήσεις των δέν δύνανται νά προχωρήσουν εις τάς απαραιτήτους ένεργείας 
παρά μόνον άν τό θελήσουν οί ΐδιοι λαοί των, άναλόγως τών θυσιών καί προσπαθειών 
τάς οποίας έπιθυμοϋν νά καταβάλλουν. Μία έπί άνωτάτου έπιπέδου διάσκεψις, ήτις 
ήθελεν άποσπάση τήν προσοχήν τών έλευθέρων Χωρών από τό έ'ργον προωθήσεως 
τής άσφαλείας των, χωρίς νά έ'χη έπέλθη ούδεμία άνάλογος μεταβολή εις τον Σινο- 
σοβιετικόν Συνασπισμόν, θά άπετέλει μέγα καί μοιραΐον πλήγμα, δι’ αύτάς.

Έπίσης, θά άπετέλει καταστροφήν άν οί ήγέται τοΰ ’ Ελευθέρου Κόσμου, 
εις μίαν τοιαύτην διάσκεψιν άπεφάσιζαν δπως, διά νά άποφύγουν τούς κινδύνους 
μιας άεροβατούσης διακηρύξεως ειρήνης, διακόψουν τάς συζητήσεις, εις άτμόσφαι- 
ραν έχθρότητος. Τοΰτο θά εϊχεν ώς συνέπειαν τήν έ'ντασιν τοΰ ψυχροΰ πολέμου καί 
τήν αΰξησιν τής πιθανότητος δπως μετατραπή ούτος καί εις θερμόν.

Δ ι’ αύτούς τούς λόγους, ώς έτόνισεν ό Πρόεδρος ’Άϊζενχάουερ (συνεφώνησε 
δέ κάποτε καί ό κ. Κροΰστσεφ) είναι άναγκαΐον δπως, μία οίαδήποτε έπί άνωτάτου 
έπιπέδου διάσκεψις, προετοιμασθή καλώς. Δέον νά έξασφαλισθή δτι τά συζητηθη- 
σόμενα θέματα θά ένέχουν σημασίαν καί δτι θά ύπάρξη εύνοϊκή προοπτική ώς προς 
τήν έπίτευξιν σημαντικών συμφωνιών, αΐτινες θά έκτελεσθοΰν.

'Η  οδός προς μίαν τοιαύτην διάσκεψιν διεσαφηνίσθη ύπό τοΰ Προέδρου Ά ϊ -  
ζενχάουερ, εις τήν τελευταίαν έπιστολήν του προς τον κ. Μπουλγκάνιν. ’ Εναπόκειται 
πλέον εις τούς σοβιετικούς ήγέτας νά άποσαφηνίσουν, άν έπιθυμοϋν μίαν έπί άνωτάτου 
έπιπέδου διάσκεψιν, ήτις δντως θά προαγάγη ειλικρινούς τήν Ειρήνην καί τήν Δι
καιοσύνην εις τον κόσμον. 'Ημείς, πάντως, έπιθυμοΰμεν μίαν τοιαύτην διάσκεψιν.

Φ. Ν ΤΑΛΛΕΣ
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ΙΝΤΕΡΠΟΑ
ΤΟ ΦΟΒΗΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΠΗΝΗΣ ΔΙΩΚΤΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ

___________________  Ύπο του Frederic Sondern, κατά μετάφρασιν
τοϋ Άστυν. Α ' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

Πριν άπό λίγο καιρό, ένας λίαν εύγενής καί άψογος στήν έμφάνισι κύριος, 
μέ ύπερπολυτελεΐς καί πολύ δαπανηρές άποσκευές, μέ ’Αμερικανικό διαβατήριο 
ύπό τό όνομα David W alton άπεβιβάσθη στο ’Αεροδρόμιο ’Ίντλγουϊλντ της Νέας 
Ύόρκης. 'Ένας άπατεών μεγάλης ολκής, πού γιά ώρισμένο χρόνο εΐχεν άναπτύξει 
μια άξιοθαύμαστη καί καταπληκτική έπιτυχή εγκληματική δράσι, πωλώντας σέ 
διαφόρους έμπορους εισαγωγείς των τριών ’ Ηπείρων διάφορα άνύπαρκτα έμπο- 
ρεύματα.

'Ο  W alton είναι ένας άπό τούς πιο επιδέξιους καί πανούργους τζέντλεμαν 
απατεώνας, ένα μεταπολεμικό φρούτο πού άνεπτύχθη καί λαμβάνει τεράστιες δια
στάσεις στούς Διεθνείς ’Αερολιμένας.

Οδτος ήτο έφωδιασμένος μέ διάφορες ταυτότητες άδιάβλητες. Ταξιδεύοντας 
’ Αεροπορικώς στις τρεις ’ Ηπείρους, άφηνε πίσω του λίαν συγκεχυμένα ίχνη καί έτσι 
δέν μπορούσαν οί ’Αστυνομικές ’Αρχές νά τά άξιοποιήσουν.

Κατ’ αύτόν τον χρόνον ό φίλος μας W alton  είχε ταξιδεύσει στο Λονδίνο, 
Παρίσι, Βισμπάτεν, Τέλ—Ά β ίβ  καί Βηρυττό- παρουσιαζόμενος δέ άλληλοδιαδόχως, 
πότε ως ’Αμερικανός W alton, πότε ώς Βέλγος Dubois καί πότε ως ’Αργεντινός 
Rojas έπώλησε σέ καμμιά εικοσαριά άφελεΐς καί εύπιστους μεγαλεμπόρους, παντός 
είδους εμπορεύματα, άκόμη καί τά πιο άπίθανα, άπό άκατέργαστο καουτσούκ μέχρι 
μηχανήματα καί εργαλεία καί είσέπραξε πολλές χιλιάδες δολλαρίων προκαταβο
λικούς. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνετο άκόμη ή Βομβάη, όπου έπρόκειτο ν’ 
άναπτύξη την έγκληματική του δράσι, πριν έπιστρέψη στή Νέα 'Υόρκη καί έξαφα- 
νισθή στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Έγνώριζεν άπό πείρα ότι οί ’Αστυνομικές ’Αρχές κατά μήκος τής έκ 13.000 
χιλιομέτρων διαδρομής του, δέν μπορούσαν νά έχουν συνδυάσει καί παραβάλλει τά 
χαρακτηριστικά τής φωτογραφίας τού W alton— Dubois— Rojas, σέ ώρισμένες δέ 
περιπτώσεις, οΰτε κάν θά είχον έκδοθή έντολές άναζητήσεών του, πριν παρέλθουν 
άρκετές ήμέρες, οπότε οδτος θά είχε πετάξει γιά άλλες χώρες. ’Έμεινε ώς έκ τούτου 
κατάπληκτος καί έκστατικός όταν συνελήφθη στο ’Αεροδρόμιο τής Βομβάης κατά 
την άφιξίν του.

«Π ώ ς συμβαίνει αύτό; έψέλλισε ό W alton».
« 'Η  ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΑ δρα άστραπιαίως σήμερα, σ ’ όλο τον κόσμο» είπεν ό 

αστυνομικός.
'Η  Διεθνής Όργάνωσις Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων πού άναφέρεται 

έν συντομία ώς ΙΝΤΕΡΠ ΟΑ, περιλαμβάνει σήμερον τις ’Αστυνομίες 60 Χωρών 
άπό όλο τον κόσμο, έκτος τού Σιδηρού Παραπετάσματος.

Τό δίκτυο Πληροφοριών τών συνεργαζομένων μελών τής Όργανώσεως αύτής, 
γίνεται άπό χρόνο σέ χρόνο όλο καί εύρύτερο, ή δέ συνεργασία των ολο καί πιο στε- 
νωτέρα.

Κατά τούς τελευταίους 12 μήνας, χάρις εις την Όργάνωσιν αυτήν έπετεύχθη 
ή σύλληψις πλέον τών 100, άπό τούς πιο έπιδεξίους καί έπικινδύνους διεθνείς έγκλη-
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ματίας, ήτοι απατεώνες, κλέπτες, παραχαράκτες, πλαστογράφους, λαθρέμπορους 
ναρκωτικών καί άλλων ειδών καί δολοφόνους, χωρίς να ύπολογίσωμεν σ’ αυτούς, τούς 
συλληφθέντας τοιούτους μικροτέρας ολκής. Καί οί συλλήψεις τις περισσότερες 
φορές έπραγματοποιήθησαν σέ άποστάσεις πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων άπό τον 
τόπο τού έγκλήματος.

'Η  καινούργια έδρα τού ’Αρχηγείου τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ πού συνδέει τις ’Αστυ
νομίες τών 60 Κρατών, όπως άνεφέρθη άνωτέρω, εύρίσκεται σέ ένα μεγάλο κτίριο 
παλαιού ρυθμού, πού ύψοΰται στο πολυσύχναστο δρόμο τού Παρισιού, πολύ κοντά 
στην ’Αψίδα τού Θριάμβου. ’Έ ξω  άπό τό κτίριο αύτό υπάρχει μια μόλις διακρινο- 
μένη μικρή πινακίς πού δείχνει τον άριθμό «37β» τής οδού Πώλ—Βαλερύ, πίσω 
όμως άπό τούς χοντρούς τοίχους καί την λίαν έπιμελώς φρουρουμένη θύρα του, βρί
σκεται τό πιο παράξενο ’Αστυνομικό Τμήμα ολόκληρου τού Κόσμου.

Τό ’Επιτελείο τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ άποτελεΐται άπό 42 επιστήμονες καί πεπει
ραμένους άστυνομικούς, ύπό τή διεύθυνσι τού Γενικού Γραμματέως της, Mar
cel Sicot, ενός άποστράτου τής περιφήμου « Έ  θ ν ι κ ή ς  ’Α σ φ α λ ε ί α ς  
τ ή ς  Γ α λ λ ί α  ς», καί περιλαμβάνει ειδικευμένους υπαλλήλους για κάθε είδος 
έγκλήματος καί κάθε τύπον έγκληματίου.

«Εϊμεθα ιδιόρρυθμοι άστυνομικοί εδώ μέσα», παρατηρεί ό κ. Sicot. 
«Έκτελοΰμε όλη μας την έργασία άπό τό γραφείο μας».

'Η  ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ δέν έχει άστυνομικούς ή άλλους πράκτορες για εξωτερική 
υπηρεσία ύπό τήν άμεσο διεύθυνσι της. "Ολες οί άνακρίσεις καί συλλήψεις ένεργοΰνται 
άπό τις ’Αστυνομίες—Μέλη της, κάθε μιά δέ άπ’ 
πού είναι ό σύνδεσμος μέ τό Παρίσι.

Τό νευραλγικό αύτό Κέντρο τής οδού Πώλ—Βαλερύ 37β είναι μιά μοναδική 
στο είδος της 'Υπηρεσία, ένα μοναδικό καί καταπληκτικό ’Αρχείο, πού περιλαμ
βάνει φακέλλους μέ τή βιογραφία, τά δακτυλικά άποτυπώματα καί φωτογραφίες, 
γιά περισσοτέρους άπό 100.000 διασήμους καί επικινδύνους διεθνείς κακοποιούς.

Τά ονόματα, ψευδώνυμα, καταγωγή, μέθοδες δράσεως, ζώνες περιοχής δρά- 
σεως, λεπτομερή χαρακτηριστικά, συνήθειες καί άδυναμίες αύτών, καί κάθε άλλη 
πληροφορία, είναι τόσο καλά ταξινομημένα, ώστε ή ελάχιστη ένδειξις περί τών χα
ρακτηριστικών ή συνηθειών τού δράστου ένός έγκλήματος, είναι άρκετή γιά το 
Τμήμα διακριβώσεως τής ταυτότητος τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ, νά ξεθάψη ολόκληρο τό 
φάκελλο τού σεσημασμένου υπόπτου.

Οί ειδικευμένοι άστυνομικοί τής οδού Πώλ—Βαλερύ 37β έχουν έγκαταστείσει 
ένα Κεντρικό ’Αρχείο, ένα είδος περιστρεφομένης ’Αρχειοθήκης καρτών μήκους 
7 μέτρων, πού άποτελεΐ σχεδόν ένα ηλεκτρονικό έγκέφαλο.

Αύτός ό μηχανισμός καί οί συμπληρωματικοί φάκελλοι πού άποτελοΰν το 
Άρχεΐον τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ έχουν έπανδρωθή μέ άνδρες, πού είναι προικισμένοι 
μέ μιά άπέραντο καί διαβολεμένη μνήμη. «Οί μηχανές καί οί πίνακες είναι άπαραί- 
» τητα στοιχεία» λέγει ό ’Επιθεωρητής J. Nepoth, ό δραστήριος καί δαιμό- 
»  νιος 'Υποδιευθυντής τής 'Υπηρεσίας ταύτης, άλλά οί χειριζόμενοι αύτά υπάλληλοι 
»  τού Τμήματος διακριβώσεως ταυτότητος, πρέπει έξ ίσου νά έχουν εξαιρετικό 
»  μυαλό καί μεγάλη μνήμη».

Ή  οδός Πώλ-Βαλερύ 37β άπέκτησε μιά τεραστία παγκόσμια φήμη, γιατί 
συγκεντρώνει καί τά δυό" μεγάλη άκρίβεια λειτουργίας τού όλου μηχανισμού της, 
πολύ όμως συχνά καί μιά άξιοθαύμαστη καί καταπληκτική όσφρυνσι, διαισθησι 
καί διορατικότητα τών άνδρών της.

'Η  περίπτωσι τού ’Αμερικανού διεθνούς μεγαλοαπατεώνος W alton είναι 
τυπική.

Μετά τήν λήψι τών πρώτων άναφορών γιά τή δράσι του, από τό Λονδίνο,

αύτές έχει μιά Ειδική Υπηρεσία



Τντερπολ 559»

Παρίσι, Βισμπάτεν, Τελ—Ά βίβ , ή Πώλ-Βαλερύ 37β δεν άργησε ν’ άνακαλύψη δτι 
ό W alton, Bubois καί Rojas ή το έν καί τό αυτό πρόσωπο. Δεν είχε δμως 
ούτε τή φωτογραφία του ούτε τα δακτυλικά του άποτυπώματα. 'Ένας άστυνομικός 
του Τμήματος διακριβώσεως της ταυτότητος ξαφνικά είχε μια εμπνευσι : 'Ωρι- 
σμένες συνήθειες, ώς καί τα κυάλια πού συνήθιζε να φέρη ό δράστης, τοϋ έφεραν στο 
μυαλό του, ένα άπατεώνα πού ήτο σεσημασμένος στήν ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ.

Τ ’ άρχεϊα, τότε, άπεκάλυψαν δτι ό W alton μπορούσε να είναι ένας Ούγ
γρος πολύ έπιδέξιος όνόματι V ezy 'Η  άπάντησις τής ’Αστυνομίας της Ούά- 
σιγκτων, σένα ραδιοτηλεγράφημά της ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ ούδεμία πλέον άμφιβολία άφηνε. 
'Ο  Vezy είχε μεταναστεύσει στήν ’Αμερική καί είχε έκεΐ πολιτογραφηθή ώς ’ Α 
μερικανός μέ τό ονομα W alton.

'Ο νέος ραδιοπομπός τού Κέντρου, ένας Σταθμός μεγάλης άκτϊνος, πού χάρις 
καί των ενδιαμέσων Σταθμών των ’Αστυνομιών φθάνει σ ’ δλα τά Γραφεία τών 
’Αστυνομιών—Μελών τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ, άπέστειλε ένα ραδιοτηλεγράφημα προς δλα 
τά Μέλη της, στο όποιο προσδιωρίζοντο λεπτομερώς καί μέ μεγάλη άκρίβεια τά 
χαρακτηριστικά τού V E Z Y —W A LTO N — DUBOIS— ROJAS ώς καί ή κατη
γορία τών δακτυλικών του άποτυπωμάτων. Διά τού ’Αεροπορικού Ταχυδρομείου 
έπηκολούθησαν φωτογραφίες. 'Ο  φίλος μας συνελήφθη στή Βομβάη. Θά μπορούσε 
δμως νά συλληφθή κατά τον ΐδιο τρόπο στή Νέα 'Υόρκη ή άλλαχοΰ.

Τό Τμήμα πληροφοριών τής Πώλ-Βαλερύ 37β λαμβάνει πολλές εκατοντάδες 
άγγελιών καί τηλεγραφημάτων κάθε ήμέρα, πολλά δέ άπ’ αύτά δέν είναι άπλά υπη
ρεσιακά τοιαΰτα, άλλά έπεκτείνονται στήν άνταλλαγή σκέψεων καί άντιλήψεων 
μεταξύ τών μελών τής έν λόγω Όργανώσεως.

Ό  BIG. JACKSON τής Σκώτλαντ Γυάρδ, ό Τ. N AK AQ AW A άπό τό 
Τόκιο, ό Η. CASTAING τής ’ Εθνικής ’Ασφαλείας τής Γαλλίας, ό C. SIBAGU SA 
τού ’Αμερικανικού Θησαυροφυλακείου, ό Μ. JUMSAI τής ’Αστυνομίας τής Ταϋ- 
λάνδης, ό AGOST LORENGO άπό τή Λισσαβώνα καί πολλές άλλες ’Αστυνομικές 
προσωπικότητες—καμμιά εκατοστή περίπου—έγνωρίσθησαν κατά τά έτήσια Συ
νέδρια τής ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ καί συνεδέθησαν έκτοτε μέ μιά στενή συναδελφική φιλία.

Κάθε έτήσιο Συνέδριο τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ (τό τελευταίο—έλαβε χώραν στή 
Λισσαβώνα, τό προσεχές θά γίνη στο Λονδίνο καί τό μεταπροσεχές στο Μπαγκόγκ), 
παρέχει στούς ειδικούς τής Γενικής Γραμματείας τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ, καθώς καί στούς 
ειδικευμένους άστυνομικούς τών διαφόρων Χωρών—Μελών ταύτης, τήν ευκαιρία ν’ 
άνταλλάξουν διαφόρους σκέψεις καί άντιλήψεις καί νά είσηγηθοΰν διάφορα θέματα 
πού άφοροΰν τήν εγκληματικότητα καί τή δίωξι τών διεθνών έγκληματιών, διότι ό 
Διεθνής 'Υπόκοσμος έπινοεΐται συνεχώς, δλο καί νέα τεχνάσματα καί μεθόδους 
δράσεως καί κάθε χρόνο δημιουργοΰνται καινούργια προβλήματα γιά τήν άποτε- 
λεσματική δίωξι αύτού.

Πριν άπό δυο χρόνια περίπου τό λαθρεμπόριο τών άδαμάντων είχε λάβει τέ
τοια έκτασι πού είχεν έγγίσει τό ποσόν τών 30.000.000 δολλαρίων γιά ένα χρόνο. 
Μιά σπείρα λαθρεμπόρων, τέλεια ώργανωμένη καί ταχύτατα κινουμένη, διενεργούσε 
αυτό.

Κλεμμένοι άδάμαντες ήγοράζοντο άπό τούς ’ Ιθαγενείς στήν ’Αφρική, έκό- 
πτοντο καί λειαίνοντο στις Βρυξέλλες καί στο ’Άμστερνταμ καί κατόπιν διοχε- 
τεύοντο στόν Λονδίνο, Παρίσι, Νέα 'Υόρκη, καί αυτό, μέσα σέ ελάχιστο χρονικό 
διάστημα.

Ό  Sicot, Γενικός Γραμματεύς τής ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ καί οί συνεργάτες του 
έτέθησαν έν συναγερμώ, εύθύς ώς έλήφθησαν οί πρώτες πληροφορίες. ’Εκμεταλλευό
μενοι τις πληροφορίες αύτές, πού οί διάφορες ’Αστυνομίες—Μέλη της, άνέφερον, εν 
συνδυασμώ καί μέ άλλες πού ήρύσθησαν άπό τούς φακέλλους τής 'Υπηρεσίας των,
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κατώρθωσαν νά τεθούν έπί τά ίχνη διαφόρων μελών της σπείρας και να φέρουν εις 
φως πολλά στοιχεία άπό τον τρόπο καί τή μέθοδο δράσεώς της. Τό σύστημα πού ή 
σπείρα των λαθρεμπόρων ήκολούθει καί πού διευθύνετο άπό ένα πιλότο μιας Ευρω
παϊκής ’Αεροπορικής Εταιρίας, άπεδείχθη νά είναι κλασσικό καί άπλοΰν.

'Ένας άπο τη σπείρα των λαθρεμπόρων ήγόραζε τούς άδάμαντας σέ μιά Βρετ- 
τανική αποικία της ’Αφρικής καί πετοΰσε φέροντάς τους στή Διεθνή Ζώνη της Ταγ- 
γέρης—στη μεγαλύτερη δηλ. Μαύρη ’Αγορά του Κόσμου, όπου οΐ πολύτιμοι λίθοι 
άπαλλάσσονται τελωνειακού δασμού, τόσο κατά την είσοδο όσο καί κατά την έξοδο, 
οί δέ τελωνειακές διατυπώσεις περιορίζονται στο ελάχιστο.

’Εκεί, ό κύριος μεταφορεύς τής σπείρας, ένας ταξιδιώτης εμπορευόμενος, 
ένας Αύστριακός την καταγωγήν, όνόματι G R U B E R  παρελάμβανε το έμπόρευμα 
καί τό μετέφερε στο Παρίσι, πάντοτε ’Αεροπορικώς. "Ολοι οί ταξιδιώτες προερχό
μενοι έκ Ταγγέρης έθεωροΰντο κατά τεκμήριο ύποπτοι καί ύφίσταντο αύστηρό τε
λωνειακό έλεγχο καί έρευνα. 'Ο  Gruber ήρευνήθη πολλάκις, άλλά ουδέποτε εύρέθη 
να φέρη πολυτίμους λίθους, ή άλλα είδη λαθρεμπορίου. ’Εδώ υπήρχε ένα δύσκολο 
•αίνιγμα καί οί άνδρες τής «Π ώλ—Βαλερύ 37β» άνέλαβον νά λύσουν αύτό έξ άπο- 
στάσεως βεβαίως.

Κάθε Διεθνής Άερολιμήν περιλαμβάνει μιά ειδική αίθουσα, όπου οί διερχό- 
μενοι (transit) μπορούν ν’ άναμένουν τήν άναχώρησι τού άεροπλάνου χωρίς νά 
ύποβληθοΰν σέ τελωνειακό έλεγχο, έλεγχο διαβατηρίων ή εις άλλην τινα διατύ- 
πωσιν. 'Η  Πώλ—Βαλερύ 37β άπεκρυστάλλωσε λοιπόν τήν πεποίθησι, ότι ό Gru
ber θά μετεβίβαζε άσφαλώς τό δέμα πού μετέφερε άπό τήν Ταγγέρη μέ τό πλούσιο 
περιεχόμενό του, σέ κάποια άπό αύτές τις αίθουσες, τις προοριζόμενες γιά τούς 
διερχομένους (transit). Αύτό άκριβώς συνέβαινε ώς διεπιστώθη. Στή Ζυρίχη όπου 
-ό Gruber άλλαζε άεροπλάνο γιά τό Παρίσι, ένας άλλος ταξιδιώτης εμπορευό
μενος, δ Μ. Dyclos, Βέλγος ύπήκοος, προερχόμενος άπό τό Μιλάνο ή άλλην τινά 
πολιν πού δέν έθεωρεϊτο ύποπτος όπως ή Ταγγέρη, άνέμενε έπίσης στήν ίδια αί
θουσα ν’ άλλάξη άεροπλάνο.

'Ο  τελευταίος προσεποιεΐτο ότι συναντούσε όλως τυχαίως τον φίλο του Gru
ber, πού έφερε μιά κασετίνα άπολύτως όμοια μέ τή δική του, φλυαρούσε έπ’ ολί
γον μετ’ αύτοΰ καί κατόπιν τον άποχαιρετοΰσε γιά νά έπιβιβασθή τού άεροπλάνου 
γιά τις Βρυξέλλες. ’Εάν οί Βέλγοι Τελωνειακοί άνοιγαν τήν κασετίνα τού Duclos 
ποτέ δέν θά ύπωπτεύοντο νά έρευνήσουν δύο χάρτινα κουτιά μέ χειρομάνδυλα καί 
πού στήν πραγματικότητα τό περιεχόμενόν των άντιπροσώπευε πολλές εκατοντάδες 
χιλιάδων δολλαρίων, διότι δέν έγνώριζαν ότι αότά προέρχονται άπό τήν Ταγγέρη.

Λίγες εβδομάδες άργότερα οί πολύτιμοι αυτοί λίθοι, άφοΰ έκόπτοντο καί 
έλειαίνοντο, εύρίσκοντο σέ ειδική κρύπτη τής βαλίτσας τού άρχιπιλότου τού άερο- 
•σκάφους, μεταφερόμενοι στή Νέα 'Υόρκη. ’Εκεί οί ’Αμερικανοί Τελωνειακοί ποτέ 
σχεδόν δέν έπεχείρουν ένα προσβλητικό έλεγχο τών άποσκευών του.

Αύτός ό πιλότος καί οί συνένοχοί του εύρίσκονται τώρα στις φυλακές.
Μετά άπό τήν άνακάλυψι τού λαθρεμπορίου τών άδαμάντων, καί τή σύλληψι 

τών λαθρεμπόρων, ό Γενικός Γραμματεύς τής ΙΝ ΤΕΡΠ Ο Λ άνεκοίνωσε τ ’ άποτε- 
λέσματα στις ’Αστυνομίες—Μέλη της, ίνα, "Αγγλοι, Γάλλοι, ’Αμερικανοί, Βέλγοι 
κλπ. τελωνειακοί ένημερωθοΰν καί προσαρμώσουν τις άναζητήσεις καί έρευνές των 
άναλόγως.

'Η  ΙΝ ΤΕΡΠ Ο Λ κατέστρωσε έπίσης ένα σχέδιο παρακολουθήσεως καί έπι- 
τηρήσεως τών αιθουσών τών διερχομένων (transit), χωρίς τούτο νάκαταστή ένο- 
χλητικό διά τούς νομοταγείς καί καλής πίστεως ταξιδιώτας."Ηδη, κατέστη πολύ 
δύσκολο τό νά μεταφερθοΰν στις Χώρες—Μέλη τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ χωρίς κίνδυνο, 
χδάμαντες, ναρκωτικά καί άλλα είδη λαθρεμπορίου.
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Σέ μια ειδική αρχειοθήκη στην Πώλ-Βαλερύ 37β, τήν ώρα πού έγράφη το 
παρόν άρθρον, 366 κύριες κάρτες έφεραν τήν έρυθρά ταινία, πού συμαίνει : «Κ ατα
ζητείται επειγόντως. 'Η  έκδοσις θέλει ζητηθή αμέσως».

Πολλές άπ’ αυτές τις έρυθρές κάρτες αφορούν διεθνείς παραχαράκτες καί πλα- 
στογράφους τσέκς, ένα καινούργιο φρούτο πού μας παρουσίασε ή συνεχώς όγκουμένη 
τουριστική κίνησις.

Δύο πλαστογράφοι, προσφάτως, έθεσαν σέ μεγάλη δοκιμασία τήν ΙΝΤΕΡ-
ΠΟΛ.

Ό  ’Αμερικανός Frank Bursch καί ό "Αγγλος John Morton, είχαν 
γνωρισθή σένα σωφρονιστήριο των 'Ηνωμένων Πολιτειών προ ολίγων έτών καί 
συνεδέθησαν διά φιλίας. Άμφότεροι άφέθησαν ελεύθεροι σχεδόν ταυτοχρόνως.

’Εντός ενός μηνός, μιά δωδεκάς άπό τά μεγαλύτερα καί πολυτελέστερα Ξε
νοδοχεία τού Τέξας καί τού Μεξικού υπήρξαν τά θύματα τού άνωτέρω ζεύγους 
έξαργυρώσαντα έπιταγές άνευ άντικρύσματος γιά μεγάλα ποσά. Οί Brusch καί 
Morton έφωδιασμένοι τώρα μέ χρήματα μετέβησαν στις νήσους Άντίλλας.

Στήν Ταϊτή ό BURSCH συνέλαβε μά φαεινή ιδέα. Αυτά τά ήλιόλουστα νη
σιά τού άρεσαν πάρα πολύ καί άπεφάσισε νά έγκατασταθή έκεϊ, έπρεπε όμως νά 
διαθέτη κεφάλαια άνάλογα μέ τό όνομα καί τή φήμη του.

Κατεσκεύασε λοιπόν ένα ιδιόρρυθμο χαρτονόμισμα ύπό τύπον τραπεζιτικής 
επιταγής (Τράβελ—Τσέκ) ένός μεγάλου Τραπεζικού 'Ιδρύματος, τής Άμέρικαν 
Τράστ Κόμπανυ (American Trust Co) τού ΣΑ Ν —Φ ΡΑΝΤΣΙΣΚΟ. 'Ένας φίλος 
του τυπογράφος κατεσκεύασε χίλια παρόμοια τσέκ άπό τό κατασκευασθέν μοντέλο, 
έκαστον, των 50 ή 100 δολλαρίων, πληρωτέα σέ κάποιον Κον Μ. Rice καί σέ κά
ποιον Μ. Stanton. Κατεσκεύασαν επίσης πλαστά πιστοποιητικά άποδεικνύοντα 
τήν ταυτότητά των ώς Rice καί Stanton ’Αρχιμηχανικοί της 'Εταιρίας Αύτο- 
κινήτων Η. K A Y S E R . Λίγες εβδομάδες, ήσαν άρκετές γιά τούς BURSCH  καί 
M ORTON (RICE καί STANTON) νά πλημμυρίσουν μέ τά πλαστά τσέκ τήν 
Κούβα, Κολομβία, Παναμά, Κουρασάο, Άρούμπα (στις Άντίλλες) καί τελικά τό 
Καράκας τής Βενεζουέλας.

Στο μέσον τής χειμερινής τουριστικής εποχής ούδεμία δυσκολία έδοκίμασαν. 
Τά Ξενοδοχεία, καταστήματα άκόμη καί α'ι Τράπεζες έδέχοντο πρόθυμα τά πλαστά 
τσέκς καί τά έξαργύρωναν μέ γνήσια νομίσματα.

’Έπειτα άπό τήν έπιτυχία αύτή οί RICE καί STANTON ξαναέγιναν B U R 
SCH καί M ORTON καί ήγόρασαν ένα ωραίο κατάστημα υφασμάτων καί ένδυ- 
μάτων στή μικρή καί ήσυχη Βρεττανική νήσο Γουέστ—ΙΝ ΤΙΑ στήν ’Αντίγκουα. 
Έπίστευαν ότι ή έπιχείρησις των τσέκ είχε μελετηθή καί έκτελεσθή τόσο καλά, πού 
ήτο αδύνατο ν’ άποκαλυφθοΰν.

Σέ άπόστασι όμως 6.500 χιλιομέτρων μακρυά, στο Κέντρο των Παρισίων, 
ό μηχανισμός της ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ είχε τεθή σ ’ ενέργειαν καί τό επιτελείο της είργά- 
ζετο σκληρά. Τή αιτήσει της ’Αστυνομίας τής Κουρασάο ένα ραδιοτηλεγρά
φημα τής ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ εστάλη στήν Αστυνομία τής Ούάσιγκτων, ή άπάντησις 
τού οποίου έξέπληξε τή Γενική Γραμματεία τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

'Η  ’Αμερικανική ’Αστυνομία έγνώρισε στήν ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ ότι, οί BURSCH 
καί M ORTON ήσαν γνωστοί άπό ολόκληρη ντουζίνα ψευδωνύμων καί κατεζητοΰντο 
άπό αύτήν. 'Η  Σκώτλαντ Γυάρδ έξ άλλου ένδιεφέρετο γιά τούς RICE καί STANTON.

Τηλεγραφήματα άπό τις ’Αστυνομικές ’Αρχές των Νήσων Άντιλλών έπλημ- 
μύρισαν τότε τά γραφεία τής ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

'Η  Πώλ-Βαλερύ 37β έτέθη πάραυτα εις άμεσον δράσιν καθώς καί οί ένδια- 
φερόμενες ’Αστυνομικές ’Αρχές.

Έξητάσθησαν εκατόν περίπου ύπάλληλοι των ’Αεροπορικών Εταιριών, που
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υπήρχε πιθανότης νά είχαν ίδή τούς δύο κακοποιούς, και έκατοντάδες προκηρύξεων· 
διεβιβάσθησαν προς δλες τις ’Αστυνομίες Μέλη της ΙΝΤΕΡΠΟΛ.

Τελικά, μιά σύνοδος της ’Αεροπορικής Εταιρίας Κ. L. Μ. άνέφερε δτι κά
ποιος όνόματι Benavides πού είχε ταξιδεύσει για το Κ Α ΡΑ Κ Α Σ της ΒΕΝΕ
ΖΟ Υ Ε ΛΑ Σ έμοιαζε πολύ μέ τη φωτογραφία του Bursch πού της ύπεδείχθη,^ 
καί δτι οδτος είχεν ύπογράψει στο Βιβλίο των Ξένων.

Έγένετο πάραυτα παραβολή καί γραφολογική έξέτασις τής ύπογραφής τού 
Benavides μέ την ύπογραφή του Bursch καί Stanton των ψευτοτσέκ καί άπε- 
δείχθη δτι ήταν ή ίδια γραφή.

Έχρειάσθησαν τέσσαρες μήνες καί πολλές έκατοντάδες τηλεγραφημάτων,, 
άλλά τελικά, κάποια ημέρα ένας άστυνομικός έκτύπα την πόρτα τής έκθέσεως 
ύφασμάτων καί ένδυμάτων του BURSCH  στην ΑΝΤΙΓΚ ΟΥΑ.

Το έργον τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ δέν είχεν άκόμη τελειώσει, γιατί ό M ORTON 
είχεν έξαφανισθή. Μέ την ακριβή δμως τώρα περιγραφή των χαρακτηριστικών καί 
συνηθειών του, ήταν εύκολο πλέον τό πρόβλημα τής άνακαλύψεώς του. Μέσα σέ 
μερικές ήμέρες συνελήφθη στή Μαδρίτη.

«Πρέπει νά είμεθα άκόμη ταχύτεροι» είπε προ ολίγων μηνών στο Συνέδρια 
τής ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ στή Λισσαβώνα, ό Sicot προς τούς συναδέλφους του. «Πρέπει 
νά είμεθα γρήγορα έτοιμοι ν’ άντιμετωπίσωμε τούς διεθνείς έγκληματίες πού θά 
πετοΰν μέ πυραυλοκίνητα άεροπλάνα».

«Μ ετ’ ολίγον ένας κακοποιός θά μπορή νά ληστεύση μιά Τράπεζα στο Σάν— 
» Φραντσίσκο καί νά βρεθή στο Παρίσι, πριν άκόμη ή ’Αστυνομία τής Καλλιφορ- 
)) νιας άρχίσει τις άναζητήσεις της».

Αύτή ή σκέψις ήταν στο μυαλό δλων τών άντιπροσώπων αστυνομικών στα 
Συνέδριο στή Λισσαβώνα, πού διήρκεσε έπί 6 ήμέρες, μέ σκληρές προσπάθειες ένι- 
σχύσεως τών μέσων άμέσου δράσεως τών ’Αστυνομιών στις οποίες άνήκουν.

Ό  ’Αμερικανός ’Επιθεωρητής Siracusa, ό άσσος διώκτης τού διεθνούς 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών γιά τήν περιοχή τής Ευρώπης καί Μέσης ’Ανατολής, 
κάθησε μέ 12 ειδικευμένους καί πεπειραμένους συναδέλφους του καί μελέτησαν νέους, 
τρόπους άντιμετωπίσεως τού όγκουμένου συνεχώς λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών. 
'Ο  ’Αστυνόμος Fr. Echalecu τής ’ Ισπανίας μέ τούς συνεργάτες του, είσηγήθη 
νέα μέτρα καί μεθόδους προς άντιμετώπισιν τού επίσης όγκουμένου εμπορίου τής 
λευκής σαρκός καί τής πορνείας. Χάρις σέ παρόμοιες προσπάθειες στενής καί ειλι
κρινούς συνεργασίας, έχουν πλουτισθή τ ’ άρχεΐα τής ΙΝΤΕΡΠ ΟΛ μέ νέας μεθό
δους καί νέα τεχνικά μέσα προς άποτελεσματική άντιμετώπισι τής όλονέν αύξανο- 
μένης έγκληματικής δράσεως τού Διεθνούς 'Υποκόσμου.

« 'Η  ΙΝ ΤΕΡΠ ΟΛ θά είναι έτοιμη καί διά τον αιώνα τού άτόμου».
F. SONDERN
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" S C O T L A N D  Y A R D »

ΤΑ ΕΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΣ
'Υπδ τοϋ J. F. Moulan κατά έλευθέραν

.. άπόδοσιν υπδ τοΰ τ. Άρχηγοϋ Άστυν. , —.......
Πόλεων κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

’Από τδ βιβλίου τοϋ J. F. Moulan, ταμίου των Διαμερισμάτων καί Τμημά
των της Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου, δπερ πραγματεύεται την έγκα- 
τάστασιν έν Λονδίνω της Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί τήν δράσιν της άπό τοΰ 
έτους 1829 μέχρι τοΰ 1929, Θά έπιχειρήσω να δώσω προς χάριν των άναγνωστών 
των « ’Αστυνομικών Χρονικών» μίαν σύντομον περίληψιν.

Κατά τδ τελευταίου έτος τής Βασιλείας Γεωργίου τοΰ Δ ', ήρχισε μία μεγάλη 
μεταβολή εις τήν ’Αστυνομίαν τοΰ Λονδίνου, ήτις συνέβαλε πολύ εις τήν ευτυχίαν 
τοΰ λαοΰ. Είναι τδ έτος 1829, καθ’ δ ό Sir Robert Peel ένεκατέστησε εις τδ Λον
δίνου τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν. Τδ μεταρρυθμιστικδν σύστημα τοΰ Peel 
δύναται πράγματι να λογισθή ώς ή μεγαλυτέρα επαναστατική μεταβολή εις τήν 
ιστορίαν τή ς ’Αγγλίας.’Αποτέλεσμα τής έγκαταστάσεως τής νέας ’Αστυνομίας ύπήρξεν 
ή έξασφάλισις τής ζωής καί τής περιουσίας τών νομοταγών πολιτών, ήτις σήμερον 
μέν φαίνεται φυσικοτάτη, προηγουμένως δμως ήτο άνέφικτος. Κατά τδν συγγρα
φέα, ή ιδιαιτέρα επιτυχία τοΰ νέου άγγλικοΰ άστυνομικοΰ συστήματος οφείλεται 
κατά μέγα μέρος εις τδ δτι έν τή διοργανώσει τής ’Αστυνομίας δ Peel διετήρησε 
τήν άπδ αιώνων ύφισταμένην παλαιάν έξουσίαν τοΰ χωροφύλακος (constable) 
καί έπ’ αύτοΰ 'ίδρυσε τδ νέον αύτοΰ σύστημα. Κατά τδ παλαιδν αστυνομικόν σύ
στημα, οί φύλακες τοΰ Λονδίνου κατά τάς νυκτερινάς περιπολίας των εφωνασκοΰ- 
σαν εΐδοποιοΰντες τούς κατοίκους, περί τής ώρας καί τής άτμοσφαιρικής καταστά- 
σεως.

Κατά τδ νέον σύστημα, τδ καθήκον τής φυλάξεως καί τής ήσυχίας τών κατοί
κων έδει νά έκτελεΐται ήσύχως καί άθορύβως ύπδ άστυφύλακος (policem an), 
δστις διά νά διορισθή ώς τοιοΰτος, έδήλου έπισήμως δτι θέλει υπηρετήσει πιστώς 
καί άκριβώς τδν Βασιλέα.

'Ο  θεσμδς τών constables ίσχυε έν ’Αγγλία άπδ τοΰ έτους 1252, έπί Βα
σιλείας ’Ερρίκου τοΰ Γ '.

Μετά τήν σύστασιν τής νέας ’Αστυνομίας, πολλαί Έπιτροπαί συνέστησαν δπως 
ή ’Αστυνομία τοΰ City (οΰτω ονομάζεται τδ κέντρου τοΰ Λονδίνου) συγχωνευθή 
μέ τήν νέαν ’Αστυνομίαν, πλήν οί Δήμαρχοι καί οί Σύμβουλοι τοΰ City διεφώνησαν 
καί έκτοτε τοΰτο φυλάσσεται ύπδ ιδίας άστυνομικής δυνάμεως, ήτις έν έτει 1839 
άναδιωργανώθη κατά τδ σύστημα τής νέας ’Αστυνομίας.

Οί λόγοι δι’ ους άντεκατεστάθη ή παλαιά ’Αστυνομία ήσαν πολλοί καί ποικίλ- 
λοι. Ιον) Ή  διαφθορά τών ύπαλλήλων τής ’Αστυνομίας. 2ον) Ή  άνεπάρκειά των. 
3ον) Αί άμοιβαί αί διδόμεναι εις τούς πληροφοριοδότας, χάρις εις τούς οποίους συνε- 
τελεΐτο ή σύλληψις καί ή καταδίκη τών έγκληματιών. Αί άμοιβαί αύται ώνομάσθη- 
σαυ ύπδ μιας κοινοβουλευτικής έπιτροπής ώς «χρήμα τοΰ αίματος». Κατά τον 
Γεν. Εισαγγελέα τής έποχής έκείνης Sir Archibade Macdonald «ούδείς ήδύνατο 
νά ύποσχεθή εις έαυτδν άσφάλειαν καί έν αύτή άκόμη τή κλίνη του».

Τά γραφεία τής νέας ’Αστυνομίας έγκατεστάθησαν είς Westminster 4 καί 
διώρίσθησαν δύο ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας, όνομασθέντες Commisioners. Οί δύο ούτοι
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’Αρχηγοί άνέλαβον την όργάνωσιν του νέου Σώματος, ούτινος ή δύναμις άπετελέσθη 
έκ 3000 άστυφυλάκων ύπό ώρισμένον άριθμόν ’Αστυνόμων, έπιθεωρητών καί άρχι- 
φυλάκων. 'Η  πρώτη δύναμις της νέας ’Αστυνομίας έκ χιλίων άστυφυλάκων ήρχισε 
τάς περιπολίας της τήν έσπέραν της 29 Σεπτεμβρίου 1829, μέ τήν κυανήν στολήν 
καί τον υψηλόν πίλον (top hats). 'Η  δύναμις αύτη έπευφημήθη ύπό του λαοϋ, εις 
τον όποιον έν ομοιόμορφον καί ήσκημένον Σώμα, ήτο κάτι τό νέον καί ό όποιος 
ήγάπησε τούτο μέχρι καί τής σήμερον. Ό  άστυφύλαξ έκαλεΐτο χαϊδευτικά «B obby, 
Peeler, καί Copper».

'Ο  διορισμός των ’Αρχηγών ήτο ό πλέον δύσκολος, καί ζητήματα ήγέρθησαν 
έάν πρέπει ούτοι νά είναι στρατιωτικοί ή πολιτικοί. ’Εντός μιας εκατονταετίας 
υπήρξαν ένδεκα ’Αρχηγοί, έξ ών μόνον τρεις ήσαν στρατιωτικοί. Κατά τό διάστημα 
τούτο, περί τάς 120.000 άνδρες διήλθον άπό τούς διαφόρους σχετικούς βαθμούς. 
Οί δύο πρώτοι έκλεγέντες ’Αρχηγοί ήσαν ό μέν εις στρατιωτικός, γνώστης τού άστυ- 
νομικοΰ συστήματος έν ’ Ιρλανδία, 6 δέ άλλος εις καλός δικηγόρος. 'Ο  πρώτος ήτο 
ό συνταγματάρχης Sir Rowan καί ό δεύτερος ό Sir Richard Mayne. Οί νέοι άνδρες 
τού Σώματος έξελέγησαν μεταξύ χιλιάδων αιτήσεων. Οί άξιωματικοί τού Σώματος 
ήσαν παλαιοί ύπαξιωματικοί τής Σωματοφυλακής ή τού 'Ιππικού, έκλεγέντες διά 
τήν ικανότητά των προς έπιβολήν τής πειθαρχίας. (’Ενταύθα ώς μοΰ έπιτραπή νά 
κάμω μίαν παρατήρησιν. Καί κατά τήν έγκατάστασιν τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων 
έν Έλλάδι, ό άγγλος οργανωτής άείμνηστος Χαλίνταίυ τούς πρώτους άξιωματικούς 
τού Σώματος έξέλεξεν άπό άξιωματικούς τού Σώματος τής Χωροφυλακής).

Ή  πρώτη σχηματισθεΐσα δύναμις συνεμορφοΰτο στερρώς προς τούς Κανο
νισμούς τούς θεσπισθέντας ύπό τού Peel, καθ’ ούς αί θέσεις τών άξιωματικών είς 
τό μέλλον θά συνεπληροΰντο διά προαγωγής τών κατωτέρων οργάνων. Ά πόφασις 
κεφαλαιώδους σημασίας καί σπουδαιότητος, διότι πας άστυφύλαξ ήδύνατο νά έλ- 
πίζη προαγωγήν διά τής ένεργητικότητός του, τής νοημοσύνης του καί τής καλής 
συμπεριφοράς του.

Οί άνδρες τής νέας ’Αστυνομίας έξελέγοντο ύπό τού Σώματος, συμφώνως προς 
τούς κανονισμούς τού Peel. Οί δύο πρώτοι ’Αρχηγοί ώφειλον νά άκολουθοΰν τάς 
άρχάς τού Peel, βχι μόνον έναντίον ύψηλών προσώπων έπιθυμούντων τήν πρόσληψιν 
είς τό Σώμα άκαταλλήλων προσώπων, άλλά καί έναντίον τών διαδόχων τού Peel 
είς τό 'ΐπουργεΐον τών ’ Εσωτερικών. Οί δύο ’Αρχηγοί ήσαν άπολύτως ΐσοι, έχοντες 
τό δικαίωμα νά συνεννοούνται άνεξαρτήτως μετά τού 'Υπουργού. Διάκρισις καθη
κόντων μεταξύ των δεν ύπήρχε.' ’Ενίοτε δμως διέφερον μεταξύ των, θεωρούμενοι 
ό μέν εις ώς στρατιωτικός ’Αρχηγός, ό δέ άλλος ώς δικαστικός ’Αρχηγός. Οΰτω ό μέν 
Rowan διηύθυνε τάς ένεργείας είς περιπτώσεις ταραχών καί στάσεων, ό δέ Mayne 
έσχεδίαζε τάς γενικάς οδηγίας, θέτων τάς άρχάς τού νέου άστυνομικοΰ συστήματος 
ύπό τύπον δστις ουδέποτε ύπήρξεν άνάγκη νά μεταβληθή.

(Συνεχίζεται)



Δ  ΙΕΡΕ ΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
!

Η Π Ο Ι Ο Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Α Α Φ Ο Υ Σ  Ε Π Ι Α Ρ Α  
ΕΠΙ  ΤΟΥ Μ Ε Γ Ε Θ Ο Υ Σ  ΤΟΝ Ι ΧΝΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ

"Αρθρον τοϋ κ. W . Stedry, Έπιθεωρητοϋ Έγκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών της Rheinland—Pfalz,

_______________ Koblenz, δημοσιευΟέν είς τήν Γερμανικήν Έπιθεώρη- ------------------------------
σιν Kriminalistik (Δεκ. 1957), κατά μετάφρασιν τοϋ 
Δοκίμου Άρχιφύλακος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΙΣΠΑ

Οί περιπτώσεις, κατά τις όποιες ό άναλαμβάνων τήν έξερεύνησι τοϋ τόπου· 
τοϋ εγκλήματος, μπορεί να εξασφάλιση ένα θετικό ΐχνος, γίνονται όλο καί περισσό
τερο σπάνιες, σπανιώτερες δέ έάν πρόκειται γιά ίχνη ποδών.

Τα άποτυπώματα πελμάτων ποδών ή υποδημάτων, τα όποια λαμβάνονται. 
έκ τοϋ τόπου τοϋ έγκλήματος φωτογραφικώς ή διά της μεθόδου τοϋ γύψου, απο- 
στέλλονται στή Διεύθυνσι 
Έγκληματολογικών 'Υπη
ρεσιών μέ τήν παράκλη- 
σιν όπως γνωματεύση έπ’ 
αυτών.

Ό  πραγματογνώμων μπο
ρεί νά συμπεράνη άπλώς 
καί μόνον έκ τής μορφής 
τοϋ γυψίνου εκμαγείου, γιά 
την σύνθεσι τοϋ εδάφους ό
που άνευρέθη τό Ϊχνος τοϋ 
πέλματος ποδός ή υποδή
ματος.

Κατά τις μακροχνόνιες 
έρευνες καί πειράματα πού 
διεξήχθησαν έδώ άπό τό 
άρμόδιον Έγκληματολογι- 
κόν Έργαστήριον, άπεδεί- 
χθη ότι ή σύνθεσις τοϋ έ- 
δάφους έπηρεάζει εις με- 
γάλον βαθμόν τά ϊχνη τών 
ποδών.

Παρετηρήθη λοιπόν ότι, 
τά άποτυπώματα πού ά- 
νευρίσκονται σέ ξηρά άμ- 
μώδη έπιφάνεια είναι λίγο- 
πολύ μεγαλύτερα άπό τό 
κανονικό μέγεθος τών πο
δών ή ύποδημάτων τοϋ 
δράστου, όταν δέ πρόκει- ’Αποτυπώματα υποδημάτων, άφεθέντα εις τόν τόπον τοϋ 
ται γιά λασπώδη έπιφά- εγκλήματος : α) ΈπΙ λασπώδους έπιφανείας, β) έπΐ ξηρας 
νεια, είναι σέ σημαντικό καί αμμώδους έπ,φανεΐας.
βαθμό μικρότερα.

Εις ένα έγκλημα πού διεπράχθη κατά τό παρελθόν, άπεκλείσθη ό ύποπτος 
πού έθεωρεϊτο δράστης τοϋ έγκλήματος, καθ’ όσον τά άποτυπώματα πελμάτων τών
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•υποδημάτων πού άνευρέθησαν στον τόπο τοΰ εγκλήματος, ήσαν μικρότερα κατά το 
μήκος καί το πλάτος αυτών, άπό τα πέλματα υποδημάτων τοΰ άνωτέρω υπόπτου.

’Αργότερα όμως ώμολόγησεν ό ίδιος ότι διέπραξε το έγκλημα, λόγω των συν
τριπτικών στοιχείων πού προέκυψαν εις βάρος του καί πού άπεδείκνυαν την πλήρη 
ενοχήν του.

’Από αύτο το γεγονός έδόθη ή αφορμή νά ένεργηθοϋν οί άνωτέρω έρευνες 
σ ’ αύτόν τον τομέα καί νά προκόψουν τά προαναφερθέντα χρήσιμα συμπεράσματα.

'Η  παρατιθεμένη είκών, άποδεικνύει-μέ σαφήνειαν τά όσα προείπαμε γιά 
τη διαφορά τών Ιχνών υποδημάτων, ή οποία οφείλεται στην ποιότητα τοΰ εδάφους.

Τό σημεΐον οπού σημειοϋται ό άριθμός 28,8 είναι τό άποτύπωμα τοΰ υποδή
ματος στο κανονικό του μήκος. Εις τό άριστερόν είναι στο μήκος πού έσχηματίσθη 
στη λασπώδη έπιφάνεια (α) τό άποτύπωμα καί στο δεξιό τό άποτύπωμα πού έμεινε 
στήν ξηρή καί άμμώδη έπιφάνεια (β).

Ή  διαφορά μεταξύ τών άπότυπωμάτων πού άφέθησαν έπί λασπώδους εδά
φους, άπό τών έπί ξηροΰ άμμώδους εδάφους, προκειμένου περί ύποδήματος μεγέ
θους 41, άνήρχετο τό πολύ κατά τό μήκος εις 3 εκατοστά καί ένα κατά τό πλάτος.

’Επειδή ή άξια τών άριθμών τοΰ Γερμανικοΰ μεγέθους όταν πρόκειται περί 
υποδημάτων, καλύπτει 1 2 εκατοστό τής άνωτέρω διαφοράς, θά μποροΰσε
ό ειδικός έμπειρογνώμων νά συμπεράνη, ότι, άμφότερα τά άποτυπώματα προέρ
χονται άπό ύποδήματα τά όποια κατά τό πρωτότυπον μέγεθος διαφέρουν κατά 
4 γ2 άριθμούς υποδημάτων τό άποτέλεσμα θά ήτο μιά εσφαλμένη γνωμάτευσις.

Κατά τήν έγκληματολογικήν θεωρίαν ίχνος ποδός μπορεί νά συγκριθή μέ 
έτερον, έφ’ όσον όμως είναι ίσον προς αύτό. Έ κ  τών συμπερασμάτων λοιπόν πού 
έξήχθησαν άποδεικνύεται, ότι πρέπει νά ζητήται, εάν είναι δυνατόν νά παράγεται 
άμέσως στον τόπο τοΰ έγκλήματος, έκτος τοΰ άποτυπώματος τής πράξεως καί ένα 
άποτύπωμα συγκρίσεως, άμφότερα δέ νά ύποβάλλωνται στή Διεύθυνσι Έγκλημα- 
τολογικών 'Υπηρεσιών διά τά περαιτέρω.

'Η  παροΰσα βραχυγραφία άποδεικνύει κατά τρόπο σαφή πόσον άναγκαία 
είναι ή συστηματική έπανεξέτασις τών συνήθων μεθόδων έξασφαλίσεως καί άξιο- 
ποιήσεως^τών ιχνών τών ποδών.

W .S T E D R Y



ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
'Ττώ κ. ΑΛΕΞ. Κ Ρ Ο Κ ΙΔ Η , ’Αστυνόμου R'

Εξήντα ολόκληρες σελίδες έχει άφιερώσει στο βιβλίο του « ’Επιστημονική 
καί Τεχνική ’Αστυνομία» ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, 
για τή μέθοδο έξακριβώσεως τής ταυτότητος άγνώστων εγκληματιών διά των δα
κτυλικών άποτυπωμάτων, τήν οποίαν χαρακτηρίζει ώς «τήν άπλουστέραν, άσφα- 
λεστέραν, ταχυτέραν καί άδάπανον μέθοδον, προς δίωξιν του εγκλήματος».

Πράγματι, σ ’ όλους μας είναι γνωστή ή άνακούφισις πού αίσθανόμεθα, ιδίως 
σέ περιπτώσεις σοβαρών καί σκοτεινών εγκλημάτων, όταν στον τόπο πού έλαβε 
χώραν τό άδίκημα βρεθούν αυτά τά «άόρατα ίχνη». ’Αμέσως παίρνομε θάρρος καί 
αύτοπεποίθησι, μαζύ, γιατί είμεθα βέβαιοι ότι αυτά θά μάς βοηθήσουν νά βγούμε 
μέσα άπό τό πέλαγος τής άβεβαιότητος όπου είμαστε βυθισμένοι. Αυτά θά ξεκαθα
ρίσουν τις ύπόνοιες πού έχουμε, θά περιορίσουν τον άριθμόν τών ύποπτων καί, τέλος, 
θά μάς οδηγήσουν χωρίς κόπους καί ενδοιασμούς κατ’ εύθεϊαν στό...δρόμο τού δρά
στου.

Κι’ όλα αύτάϊ είναι τόσο θαυμάσια ταξινομημένα κι’ άναπτύσσονται μέ τέτοια 
σαφήνεια μέσα σ ’ αυτό τό βιβλίο, πού άκόμη κι’ ένας ανίδεος θά μπορούσε νά κατατο- 
πισθή άμέσως στό πολύπλοκο αυτό σύστημα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. 
’Επίσης μάς περιγράφει τά μέσα πού συνήθως χρησιμοποιούν οί δράσται γιά νά μα
ταιώσουν τήν άποκάλυψι τών άποτυπωμάτων, καί πώς θά πρέπει νά γίνεται ή άνα- 
ζήτησις καί έξασφάλισίς των καί τόσα άλλα...

Θ’ άναφέρω κι’ έγώ μιά περίπτωσι πού έχει σχέσι μέ τά δακτυλικά άποτυπώ-
ματα.

Προπολεμική ύπόθεσις, κάπου προς τήν 'Ιερά όδό, άν θυμάμαι καλά, σέ μιά 
άποθήκη ξυλείας. ’Εκεί, μέσα στό γραφείο τής άποθήκης, στεκόμαστε γιά πολύ 
ώρα, όρθιοι, μέ τον προϊστάμενο τού Παραρτήματος, κυττάζοντας όχι ένα, άλλά 
τρία δακτυλικά άποτυπώματα πού είχε άφήσει ό δράστης τής ληστείας καί δέν ξέ
ραμε τί νά ύποθέσωμε. Καί τά τρία ήσαν νωπά, ζωηρά, καθαρά κι’ όμως, μάς είχαν 
φέρει σέ μεγάλη άμηχανία, γιατί όπως έδειχναν τά πράγματα, φαινόταν μάλλον σάν 
ν’ άνήκαν σέ κάποιο... φάντασμα, παρά σέ άνθρωπο! ’Ή , μήπως υπήρχε κάποια 
άπλή έξήγησις στήν ύπόθεσι αύτή, τήν όποια έμείς δέν βλέπαμε; ίσως...

*
ΤΗταν καλοκαίρι, άργά τό βράδυ, έτοιμοι νά βγούμε περιπολία, οπότε κτύπησε 

τό τηλέφωνο:
—’Αστυνομία;
—Μάλιστα.
—Έ δώ  άποθήκη ξυλείας τού... (τάδε), οδός... άριθμός... Μέ λήστεψαν... αύτή 

τή  στιγμή... ένας μοΰ πήρε 15 χιλιάδες... μέ περίστροφο... μπήκε...
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Δεν θέλαμε καί περισσότερα... τρέξαμε όπως είμαστε. 'Ο παθών, Ινας λεπτο
καμωμένος μεσόκοπος, μας περίμενε στην πόρτα. ’Έτρεμε ολόκληρος, κι’ άφριζε 
καθώς έλεγε καί ξανάλεγε «πρώτη φορά... στή... ζωή μου... τέτοια... λαχτάρα...».

Θάταν ή ώρα 9.30'.'Ο  παθών σκυμμένος πάνω στο γραφείο του λογάριαζε τήν 
κίνησι της ημέρας, οπότε ξαφνικά άπό τό άνοιχτό παράθυρο πετάχτηκε μέσα ένας 
άγνωστος, ό όποιος τοϋ άκούμπησε τό πιστόλι στο κεφάλι. ’Άνοιξε κατόπιν τά συρ
τάρια τοΰ γραφείου, πήρε 15 χιλιάδες πού βρήκε πρόχειρες κι’ έξηφανίσθη. "Ολη 
αύτή ή ιστορία δέν διήρκεσε πάνω άπό 4—5 λεπτά, όπως στον κινηματογράφο. 
Θρασυτάτη ληστεία.

Ναί, άλλά καί ποιά ληστεία δέν τήν διακρίνει ή θρασύτης; Στείλαμε τούς άστυ- 
φύλακες προς τό πίσω μέρος, έξω προς τά χωράφια νά ερευνήσουν εμείς δέ έξετάζαμε 
τήν άποθήκη.

"Ητανε άρκετά μεγάλη καί γεμάτη μέ παντός είδους ξυλεία. Στο βάθος άνά- 
μεσα σε στίβες άπό σανίδες, ύπήρχε ένα κανονικό γραφείο μέ πόρτα κι’ ένα παρά
θυρο, πού έβλεπε έξω προς τά χωράφια. Κατά τήν ώρα τής κλοπής, ή πόρτα ήταν 
κλειστή, τό δέ παράθυρο άνοιχτό. Στήν άποθήκη, δυο εργάτες ήσχολοϋντο μέ τή 
μεταφορά ξυλείας άπό τό πεζοδρόμιο μέσα στήν άποθήκη, έκαναν δέ τόσο θόρυβο, 
πού δέν ήταν δυνατόν ν’ άκούσουν τά έντός τοϋ γραφείου συμβαίνοντα.

« ’Έτσι άκριβώς», μάς έδειξε ό παθών, «καθόμουνα σκυμμένος καί τακτοποι- 
» οϋσα κάτι λογαριασμούς. Είχα κλείσει τήν πόρτα, γιατί μέ ένοχλοϋσε ό θόρυβος 
» άπό τούς έργάτες, κι’ άνοιξα τό παράθυρο γιατί έκανε ζέστη. Σέ μιά στιγμή ά- 
» κουσα ένα κρότο, γύρισα προς τό παράθυρο κι’ είδα ένα... μαντράχαλο, σωστό 
» θηρίο, μέ πουκάμισο χακί, τραγιάσκα, κι’ ένα μαντήλι δεμένο στο πρόσωπο, πού 
» φαίνονταν μόνο τά μάτια του. Πριν καλά-καλά καταλάβω περί τίνος πρόκειται, 
«άκούμπησε τό πιστόλι στο κεφάλι μου καί μοϋ είπε σιγά: «μή βγάλης τσιμουδιά 
»  γιατί χάθηκες». Μ’ έβαλε καί κάθησα κάτω στο πάτωμα, νά, έδώ σ ’ αύτό άκριβώς 
» τό μέρος» καί μάς έδειξε τή γωνιά παραπλεύρως τοϋ γραφείου. Ά νοιξε κατόπιν 
» τό μεσαίο συρτάρι, πήρε τά λεπτά πού ήταν πάνω-πάνω, μούπε νά μή κουνηθώ 
» άπό τή θέσι μου άν δέν περάσουν δέκα λεπτά, πήδησε πάλι άπό τό παράθυρο κι’ 
»έξηφανίσθη. Σύγουρα αυτός θά παρακολουθούσε άπό τό παράθυρο τήν ώρα πού ό 
συνεταίρος μου μετρούσε τά λεφτά... ξέρω κι’ έγώ τί νά π ώ ;» .

« ’Αλλά γιά κυττάτε έδώ», έξηκολούθησε μετά άπό λίγο, «αύτά δέν είναι άπο- 
» τυπώματα; είναι τοΰ κλέφτη... τώρα θυμήθηκα, καθώς μοϋ πρότεινε τό πιστόλι 
»άκούμπησε τό άλλο του χέρι στο ταμπόν πού ήταν άνοιχτό πάνω στο γραφείο χωρίς 
» νά τό καταλάβη».

Πράγματι, ένα μεγάλο στρογγυλό άποτύπωμα άντίχειρος ή δείκτου έγχρωμο, 
όπως άπεφάνθη ό προϊστάμενος ό όποιος είχε κάμει χρόνια στή Σήμανσι, ήτανε 
άκριβώς πάνω άπό τό μεσαίο συρτάρι τοΰ λουστραρισμένου γραφείου. Ά λ λ ο  ένα 
όμοιο βρέθηκε στο δεξιό συρτάρι, κι’ ένα τρίτο στή βάσι τοΰ παραθύρου. «Αύτή έδώ 
ή μελανιά», μάς διαβεβαίωσε ένας άπό τούς έργάτες, «δέν ύπήρχε τό απόγευμα πού 
ήρθα καί άνοιξα τό παράθυρο».

«Τώρα δέν τήν γλυτώνει» είπε μέ κάποια άνακούφισι ό παθών, «θά πιαστή 
οπωσδήποτε».

Κείνη τήν ώρα, οί άστυφύλακες έφεραν ένα ζευγάρι πού τό βρήκαν νά κάθεται 
κάτω άπό μιά έληά, άπέναντι σχεδόν άπό τό παράθυρο τής άποθήκης, όχι πολύ μα- 
κρυά. ΤΗταν ένας ήλεκτρολόγος άπό τό Πυριτιδοποιείο μέ τή φιλενάδα του κι’ είχαν 
βγή νά πάρουν άέρα, όπως μάς είπαν. Τούς έξετάσαμε ιδιαιτέρως. Δέν είχαν ίδή 
άπολύτως τίποτε, καμμιά κίνησι, καθόνταν έκεί σχεδόν άπό τις 9, μάλιστα στις 9.30' 
κύτταξε ό νέος τό ρολόι του. "Οπως δέ μάς διεβεβαίωσε, ήταν άπολύτως άδύνατο νά 
Ήπη ή νά βγή άνθρωπος άπό τό παράθυρο χωρίς νά τον άντιληφθοΰν.
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Έλήφθησαν τ ’ άποτυπώματσ. δλων, παθόντος, έργατών, συνεταίρου καί τοϋ ζεύ
γους, πλήν δμως κανένα δεν έμοιαζε μέ τά άνευρεθέντα στο γραφείο. Καί δμ ω ς! 
αύτά τοϋ γραφείου δεν ή σαν «μουντζούρες», δπως λέμε στη γλώσσα μας, άλλα τέλεια 
άποτυπώματα άριστεροϋ άντίχειρος καί μάλιστα έγχρωμα. Περίεργο δεν ήταν; 
Έ φ ’ δσον, οί μάρτυρες κατέθεταν δτι κανείς δεν είχε έξέλθει ή' είσέλθει άπδ τδ παρά
θυρο, ό δέ παθών ήτο μόνος του μέσα στο γραφείο, καί τ ’ άποτυπώματα δεν έμοιαζαν 
μέ τά δικά του δηλαδή τοϋ παθόντος. Καί δμως, σε κάποιον θά έπρεπε ν’ άνήκουν! 
Σέ ποιόν;

'Ο προϊστάμενος έφούσκωνε καί ξεφούκωνε, καθώς διάβαζε καί ξαναδιάβαζε 
τήν άπάντησι της Σημάνσεως.

Γιά πρώτη φορά συναντώ μιά τέτοια περίπτωσι, μοΰ είπε άνάβοντας κι’ άλλο 
τσιγάρο.

—Φοβοΰμαι δτι τό ζευγάρι λέει ψέμματα, τοϋ είπα.
Δεν άπήντησε άλλά έξακολουθοΰσε νά δαγκώνη τά μουστάκια του...
—Τί είπες; ρώτησε μετά άπό λίγο.
—Είπα δτι τό ζευγάρι λέει ψέμματα.
—Τό ζευγάρι λέει ψέμματα... έπανέλαβε άργά. Δηλαδή θέλεις νά πής δτι είναι 

κι’ αύτό άνακατεμμένο στή... δουλειά;
—Δεν ξέρω, τοϋ άπήντησα. Μπορεί νά είδε καί νά φοβάται νά μαρτυρήση... 

τίποτε δεν άποκλείεται.
Τον άφησα καί βγήκα έξω. Δεν πέρασε πολύ ώρα καί εισέβαλε σάν σίφουνας 

μέσα στό γραφείο μου. .
—Τό βρήκα, μοΰ είπε, πάμε πάλι στήν άποθήκη.
Πήγαμε... πράγματι είχε δίκηο.
—Συγχαρητήρια, τοϋ είπα, είχες δίκηο.... αύτό ήταν.
Π ο ι ό ; (*)

1. Ή  λύσις θά δοθή στό έπόμενον. Έν τώ μεταξύ μπορούν οΐ άναγνώσται μας αστυ
νομικοί νά άποστείλουν μέχρι της 6ης Μαρτίου έ. ί. τάς άπαντήσεις των καί θά δημοσιευ- 
θή ή σωστή πού θά λύση τό πρόβλημα.
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ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ
Τής ΝΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μελαγχολικό καί παγωμένο ήταν εκείνο τό σούρουπο τοϋ Φλεβάρη. Μια 
θαμπή καταχνιά είχεν άγκαλιάσει τα σπίτια της ’Αθήνας. 'Ο  ψυχρός άγέρας περ
νούσε άδιάφορος δίπλα άπο τήν άπίθανη άκόμα άνθησι των δέντρων καί χανόταν 
στο άπειρο, βγάζοντας μια παράξενη κραυγή ποΰμοιαζε λίγο μέ οΰρλιασμα σκύλου.

'Ο  Στάθης Φεονάτος άνοιξε για λίγο τα μάτια του κυττάζοντας γύρω του 
θλιμμένα. Μ’ ένα γρήγορο βλέμμα άγκάλιασε τό περιβάλλον του. Μια ζεστή αίθουσα 
καί μερικά κρεβάτια, πού κάτω άπό τά σκεπάσματά τους έβγαινε κάποιος στενα
γμός άνακουφίσεως, ή κανένα πνιγμένο βογγητό. Στή μέση τής σάλλας, μιά σόμπα 
κλαυθμυρίζει παράξενα καί σκορπά τήν άπαλή ζεστασιά της γύρω άπό τά πονεμένα 
στρώματα των άρρώστων. Πότε-πότε ξεπετάγεται κάποια μικροσκοπική σπιθούλα. 
Κάνει ένα κύκλο μαγικό καί ύστερα βυθίζεται στόν -κόσμο τής ανυπαρξίας. Λίγο 
πιο έκεΐ, προς τήν άκρη, μιά παχουλή κοπέλλα μέ πεντακάθαρη άσπρη πλερέζα 
προσπαθεί νά δώση μιά κουταλιά φάρμακο σ ’ ένα χλωμό παλληκάρι.

Μά... πώς βρέθηκε κεΐ μέσα; Χθες άκόμα ήταν γεμάτος ζωή, γεμάτος υγεία. 
Πιέζει τό μυαλό του νά τοϋ δώση μιάν άπάντησι, μά εκείνο δεν θέλει μέ κανένα τρόπο 
νά τον βοηθήση. Νοιώθει τό κεφάλι του βαρύ, άσήκωτο. Μέ άργή κίνησι βγάζει τό 
δεξί του χέρι μέσα άπό τά σκεπάσματα καί τό φέρνει προς τό μέρος τοϋ κεφαλιοϋ 
του. Τό χέρι του χαϊδεύει μερικούς έπιδέσμους. Κλείνει τά μάτια μέ τρόμο καί βυ
θίζεται σέ μιά γλυκειά νάρκη.

Μά... νά πού κάποιος ένοχλητικός επισκέπτης τον βγάζει πάλι άπό τή 
νάρκη του. Νομίζει πώς είναι κοντά του καί τοϋ ψιθυρίζει στ’ αυτί κάποιες άσυ- 
νάρτητες μελωδίες... Ρίχνει μιά ματιά δίπλα του καί χαμογελά πικρόχολα... Δέν 
είναι τίποτα. Είναι τό παγωμένο βοριαδάκι πού χτυπά έπίμονα τό τζάμι τοϋ 
παραθύρου, λές καί θέλει νά είσχωρήση μέσα στή ζεστή θαλπωρή τοϋ δωμα
τίου καί μέ τό κρΰο υφάδι του νά συνεφέρη κάπως τις αισθήσεις. Νοιώθει ένα 
σύγκρυο σέ ολο του τό κορμί. Μιά άνατριχίλλα πού τον κάνει σιγά-σιγά νά συνέρ
χεται, πού τοϋ ξαστερώνει τό μυαλό. Καί... θυμάται. Ναί!.. θυμάται μιά κόκκινη 
λιμουζίνα πού τρέχει δαιμονισμόνα καί... ένα χάος, ένα γκρεμό, πού έχει άνοίξει 
τήν πλατειά άγκαλιά του καί τήν περιμένει. Θυμάται άκόμα ένα χρυσόξανθο κεφα- 
λάκι νά κάθεται στο βολάν. Κλείνει ορμητικά τά μάτια του, θέλοντας νά διώξη άπό 
έμπρός του τό θλιβερό ταμπλώ. Μέ τις σκέψεις του προσπαθεί νά ταξινομήση με
ρικές άλλες εικόνες πιο ευχάριστες, πού περνούν έμπρός του ζωγραφισμένες—ζωηρές 
ποικιλόχρωμες άκουαρέλλες. Καί... νά ή πρώτη ελαιογραφία τής ζωής.

**
Φλεβάρης ήταν καί τότε, δυο χρόνια πίσω. Κείνο τό βράδυ είχε φύγει λίγο 

ένωρίτερα άπό τό συμβολαιογραφείο πού έργαζόταν ως ύπάλληλος. "Ενα παγωμένο 
νερόχιονο τοϋ χτυποΰσε τό πρόσωπο καί τοϋ έκοβε τήν άναπνοή. Βάδιζε βιαστικός 
γιά τό σπιτάκι του. Τον περίμενε τό φτωχικό του μαγκάλι καί ή καλή του μαννούλα. 
"Ηξερε τί θά τοϋ έλεγε δταν θά έφτανε στήν πόρτα : «Καλώς τό άγόρι μου. "Ελα... 
γιά δές τί σοΰ έτοίματα; Μιά άχνιστή σοΰπα». Θά έτρωγε τότε μέ δρεξι, καί ευχα
ριστημένος θά καθόταν δίπλα άπό τό φτωχό του μαγκάλι σφυρίζοντας κάποιον εύ
θυμο σκοπό, ενώ ό Μπούμπης—ό γκρίζος γάτος του—θά τοϋ κρατούσε σεγόντο μέ 
τό μονότονο γουργουρητό του.

Στή στροφή ένός δρόμου κοντοστάθηκε γιά νά άνάψη τσιγάρο. Μιά φωνή 
γνώριμη τον έκανε νά στρίψη πίσω τό κεφάλι. ΤΗταν ένας παιδικός του φίλος πού 
είχε νά τον δή άρκετό καιρό. Ά π ό  τότε πού τελείωσαν τό γυμνάσιο, οί δρόμοι τους 
χωρίστηκαν. Κείνος μέ τήν πατρική του περιουσία κατώρθωσε νά φτιάξη άνετα τήν
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ζωή του καί νά προσαρμοσθή μέ τό δικό του περιβάλλον. ’Ενώ αυτός, φτωχός καί 
ορφανός από πατέρα, έσκυψε τό κεφάλι καί υποτάχθηκε στή δική του μοίρα, πα
λεύοντας νά ζήση τον εαυτό του καί τή βασανισμένη μάννα του.

Είπαν πολλά κείνο τό βράδυ, καθισμένοι σ ’ ένα μπαράκι. Θυμήθηκαν τά παι
δικά τους χρόνια, τις τρέλλες τοϋ σχολείου. Καί τέλος, έκεΐνος τοϋ πρότεινε νά τον 
έπαιρνε, άπόψε μαζί του σέ κάποιον οικογενειακό χορό, πού θά γινόταν στην Έκάλη, 
στή βίλλα ενός φίλου του βιομήχανου. Γέλασε αυτός. Τί δουλειά είχε στις βίλλες 
μέ τον κόσμο τής άριστοκρατίας;;! ! !  Κι’ έπειτα μέ τί κοστούμι ;; Ό  φίλος του 
κατάλαβε. Μή σέ νοιάζη γιά τίποτα, του είπε σέ ζωηρό τόνο. Θά σοΰ δανείσω έγώ 
ένα άπό τά κοστούμια μου. ’Έχουμε τό ίδιο μπόι. Ρίχτο καί λιγάκι έξω ,καϋμένε! 
’Αποκριές άπόψε... ’Αποκριές! ! !  Τό είχε ξεχάσει παρ’ δλο πού τό άπόγευμα άκόμα 
είχε παρακολουθήσει άπό τό παράθυρο τοΰ γραφείου του κάποιο γαϊτανάκι, πούπλεκε 
μέ καμάρι τό δίχτυα του στον ήχο κάποιας παράτονης νότας.

** *
Καί... ή εικόνα άλλαξε. Τώρα έβλεπε μπρος του μιά ελαιογραφία ευχάριστη, 

ζωγραφισμένη μέ τήν παλέττα της χλιδής καί τής άριστοκρατίας. "Ενα μέγαρο μέ 
πελώρια δωμάτια, μέ βαρειά έπιβλητικά έπιπλα, μέ φωτεινούς πολυελαίους, μέ κρυ
στάλλινα σερβίτσια, μέ έξωμες τουαλέττες καί τή σεβαστή φυσιογνωμία τοϋ οικο
δεσπότου μέ τό έξυπνο καί έξεταστικό βλέμμα. Βλέπει άκόμα καί κάτι άλλο. 'Ένα 
χρυσόξανθο κεφαλάκι, μιά βελουδένια επιδερμίδα, καί δυό κατάμαυρα μάτια πού 
είναι διαρκώς στηλωμένα επάνω του.

—Σέ έβαλε στο μάτι ή μοναχοκόρη τοΰ οικοδεσπότη, ακούσε τό φίλο του νά 
τοϋ λέη σέ λίγο ζηλόφθονο τόνο.

—’ Εμένα; άπόρησε έκεΐνος.
—Ναί, δέν είδες πώς σέ κυττάζει άπό τήν ώρα πού ήρθες...;
—Μά τί νά. ζηλέψη άπό μένα;
—Χμ... καί ποΰ ξέρει ποιος είσαι;;...
Κι’ έπειτα, αύτή ή κοπέλλα έχει παράξενα γοΰστα. Σέ τίποτα δέν δειλιάζει 

προκειμένου νά ίκανοποιήση κάποιο καπρίτσιο της...
*

Είχαν περάσει λίγες μέρες άπ’ έκεΐνο τό βράδυ τοΰ γλεντιοΰ στο πλουσιό- 
σπιτο τής Έκάλης. Καί ένα βράδυ, τήν ώρα πού έφευγε άπό τό γραφείο του, είδε 
στό άπέναντι πεζοδρόμιο μιά κόκκινη κούρσα πού έμοιαζε σάν νά τον περιμένη. 
Γιατί, ευθύς άμέσως, κάποιο ξανθό κεφαλάκι πρόβαλε μέσα άπ’ αύτήν καί τον κα- 
λοΰσε μέ τό μικρό του όνομα. Πλησίασε δειλά. Τό αίμα του πάγωσε. Είχε άναγνω- 
ρίσει τήν κόρη τοΰ πλούσιου οικοδεσπότη τής Έκάλης. Τήν είδε νά τον περιεργά
ζεται εξεταστικά άπό πάνω έως κάτω. Στό βλέμμα της διάβασε κάποια μικρή δόσι 
ειρωνείας, άνακατεμένη μέ περισσότερη συμπόνοια... Ντράπηκε. Έ ρριξε μιά γρή- 
γέρη ματιά στον έαυτότου. Τά ροΰχα του ήταν τριμμένα καί τό παλτό του μόλις πού 
κρατιόταν επάνω του.

Καί οί εικόνες συνεχίζονται... κυλοΰν μπρος του σάν σέ κινηματογραφική 
ταινία...

Εικόνες βροχερές. Εικόνες πλαισιωμένες μ’ ένα θλιμμένο ξηροβόρι. Δέντρα 
ντυμένα μέ τό άγνό πέπλο τοΰ χιονιοΰ. Εικόνες συννεφιασμένες. Εικόνες φεγγαρό
λουστες. Τοπεΐα καταπράσινα γεμάτα στάχυα καί άνεμώνες. Ταμπλώ μέ άγριολού- 
λουδα. Μέ μολόχες, μέ χαμομήλι. Τοπεΐα μέ θάλασσες φουρτουνιασμένες. Κύματα 
γαλήνια. Βαρκούλες πού έπλεκαν νηφάλια, καί πλάι του...εκείνη!! Πάντα εκείνη 
νά τοΰ λέη πώς τον άγαπα, πώς είναι 6λη της ή ζωή. Εικόνες νοσταλγικές, χαρού
μενες, μά πού, ώστόσο, παρουσίαζαν κάποιο σκοτεινό φόντο άμφιβολίας. Εικόνες 
πού σκοτείνιαζαν άπό χρώματα άδέξια καί άκαλαίσθητα άπό κάποιες μικροσκοπικές
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λεξούλες... Δεν δειλιάζει σέ τίποτα προκειμένου νά ίκανοποιήση τδ καπρίτσιο της...
Καί οί εικόνες συνεχίζονται... Κέντρα πολυτελείας—εδώ τό χλωμό πρόσωπό 

του συσπαται άπό μια γκριμάτσα ντροπής καί άηδίας. Κέντρα, λοιπόν, πολυτελή μέ 
έκλεκτή σαμπάνια, βιολιά τσιγγάνικα, σαξόφωνα κλαψάρικα, καί κ ε ί ν η  σφι
γμένη στην άγκαλιά του νά άκολουθή τά βήματά του στον ρυθμό ενός παθητικού 
ταγκό. Καί υστέρα... ώ ! καί ύστερα... τό παχουλό της χεράκι νά τοΰ δίνη μέ τρόπο 
κάποιο μεγάλο χαρτονόμισμα, γιά νά πληρώση τον λογαριασμό.

— Γιατί θέλεις νά μέ υποτιμάς καλή μου Στέλλα; γιατί σ ’ άρέσει νά μ’ έξευ- 
τελίζης; γιατί δέν περιορίζεσαι σέ κείνο πού μπορώ εγώ νά σου προσφέρω; διαμαρ
τυρόταν τότε εκείνος, ενώ τά μάτια του βούρκωναν άπό ντροπή.

Γελούσε τότε αύτή καί προσπαθούσε μέ ένα της φιλί νά τον καθησυχάση... 
Μά τί ζητούσε άπ’ αύτόν; Τον άγαποΰσε τάχα ή μήπως ήθελε νά παίξη μέ τήν δυ
στυχία του;

Μιά μέρα ό φίλος του τον ειρωνεύτηκε.
—’Ακόμα δέν της πέρασε τό... καπρίτσιο;
—Γιατί της είπες ποιος είμαι; Γιατί της είπες πού δουλεύω;
Σήκωσε τούς ώμους του έκεΐνος.
—Δέν φαντάζομαι νά... κακοβλάφτηκες ! ! !
Τό κ α π ρ ί τ σ ι ο  τη ς !! Μά ναί, δέν μπορούσε νά ήταν τίποτε άλλο. Γι’ 

αύτήν ήταν ένα παράξενο ιντερμέτζο, πού θά τελείωνε άξιοθρήνητα. Ναί... άξιοθρή- 
νητα, γιατί... γιατί είχε καρδιά κι’ αυτός, πού τώρα πιά χτυπούσε μόνο γι’ αύτήν. 
’Όχι, δέν τον άγαποΰσε. Θά τον πέταγε μιά μέρα στο πεζογρόμιο, δπως τά άποτσί- 
γαρά της. Καί πήρε τήν άπόφασι. ’Ό χι πλέον άλλους έξευτελισμούς. Θά έσφιγγε τήν 
καρδιά του. Θά τήν κομμάτιαζε έν άνάγκη καί θά γλύτωνε άπό τό μ α ρ τ ύ ρ ι ο  
της ά μ φ ι β ο λ ί α ς ,  καί τοΰ έμπαιγμοΰ.

*
Κι’ ένα βράδυ τοΰ Φλεβάρη, τήν ώρα πού ό χαρτοπόλεμος καί τά κοτιγιόν 

ξεφάντωναν πλάι τις άνθρώπινες ψυχές, τής είπε τις σκληρές μά άποφασιστικές 
λέξεις:

—Δέν μ’ άγαπας. Γιά σένα είμαι ένα καπρίτσιο σου. Ξέρω καλά. ’Απόψε 
έρχομαι γιά τελευταία φορά μαζί σου...

Τον άκουσε εκείνη ήσυχα καθισμένη στο βολάν τοΰ αύτοκινήτου της, καί δταν 
εκείνος τελείωσε, τον κύτταξε θλιμμένα στά μάτια καί τοΰ είπε.

—'Ό πως θέλεις καλέ μου Στάθη. Μά... άκουσε... κάνε μου σέ παρακαλώ άπόψε 
καί τό... τελευταίο μου καπρίτσιο. 'Η  φωνή της έτρεμε. Θά έλεγε κανείς πώς ήταν 
έτοιμη νά κλάψη. Σήκωσε κείνος τούς ώμους.

—Σέ άκούω, τής είπε ξερά.
—Ξέρεις... θά ήθελα άπόψε νά γλεντήσουμε στο Λουτράκι.
Άνεπήδησε αυτός.
—Στο Λουτράκι, τέτοια ώρα;
—Ναί, γιατί;
—Καί πότε θά γυρίσωμε;
—Τί σέ νοιάζει καλέ μου, άφοΰ είναι ή... τελευταία μας βραδυά.
Ή  βραδυά ήταν ευχάριστη. ’Έμοιαζε σάν νύχτα ’Απριλιάτικη, γεμάτη φεγ

γάρι, γεμάτη έρωτα καί μυστήριο... Μιά παγερή σιωπή είχε άπλωθή άνάμεσά 
τους σ ’ δλη τή διαδρομή. Οί ρόδες τοΰ αυτοκινήτου γύριζαν μέ ρυθμό πάνω στον 
άσφαλτοστρωμένο δρόμο. Οί άμυγδαλιές είχαν γύρει τά κλωνιά τους καί καλησπέ
ριζαν τούς περαστικούς. Ή  μηχανή άγκομαχοΰσε. "Ενα άγκομαχητο ποΰμοιαζε λίγο 
σάν μοιρολόι. Είχαν άπομακρυνθή πολύ άπό τήν ’Αθήνα. Μιά μονότονη ήσυχία κυ
ριαρχούσε γύρω τους... καί ή βελουδένια κούρσα έτρεχε μέ τον ίδιο πάντα ρυθμό...
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Μά... νά πού ό ρυθμός άλλαξε μονομιάς. ’Έγινε γρηγορότερος καί ή κόκ
κινη λιμουζίνα έτρεχε... έτρεχε... Τρόμαξε ό νέος.

—Γιατί τρέχεις τόσο; θά σκοτωθούμε.
Δεν άπάντησε ή κοπέλλα. Καί τό αυτοκίνητο ετρεχε... όλο έτρεχε...
—Σταμάτησε, τής φώναξε άγρια καί ό άντίλαλός του έσκισε σαν πύρινη βο

λίδα το ερημικό μέρος. Ξάφνου, τα μάτια του άνοιξαν πελώρια. Προς τό αριστερό 
μέρος τού δρόμου είδε ένα χάος... κάποιο γκρεμό, ποΰμοιαζε σαν ένα κακό δαίμονα 
έτοιμο νά τούς καταπιή μέ τό πελώριο στόμα του... Τήν είδε τότε νά στρίβη προς 
τά έκεΐ τό βολάν άφήνωντας ένα πνιχτό γέλιο, ένώ συγχρόνως τού έλεγε μέ φωνή 
παράξενη σάν νά ερχόταν άπό τά βάθη της γης :

—Δεν σ ’ άγαπώ, έ; νά λοιπόν γιά νά πεισθής.
—Τί κάνεις; Τρελλάθηκες;—της φώναξε άπελπισμένα....

** *
Δεν θυμάται τίποτε άλλο. Μόνο τό τρελλό γέλιο της άγαπημένης του καί τό 

χάος.,.τό χάος... «Βοήθεια)'... άκούστηκε ή φοβισμένη φωνή του μέσα στή ζεστή 
αίθουσα τού νοσοκομείου. ’Άνοιξε τά. μάτια του καί κύτταξε γύρω του μέ τρόμο. 
Στήν αρχή, μπρος στο θολωμένο του μυαλό άντίκρυσε σάν πένθιμες σκιές τέσσερα 
ζευγάρια μάτια πού τον κυττοΰσαν μέ συμπόνοια. 'Ύστερα οί σκιές διαλύθηκαν. ’Έ 
μοιαζαν μέ ξάστερο ούρανό έπειτα άπό μιά φοβερή καταιγίδα. Ν ά ! τό πρόσωπο τού 
γιατρού πού είναι σκυμμένο έπάνω του καί τον σφιγμομετρεΐ. Ν ά ! τό στοργικό προ- 
σο>πάκι της άδελφής, μέ τό έπαγγελματικό χαμόγελο. Νά ! τό μαραμένο πρόσωπο της 
καλής του μαννούλας μέ τά βουρκωμένα μάτια. Ν ά ! καί κάποιο άλλο πρόσωπο, πού 
τού ψιθυρίζει κάτι στ ’ αυτί...’Εδώ γιά λίγο ή σκέψιτου θολώνει, μά ξαστερώνει γρή
γορα καί θυμάται. Ναί, δέν κάνει λάθος. Είναι τό σοβαρό πρόσωπο τού οικοδεσπότη 
τής Έκάλης... Κάνει μιά προσπάθεια νά σηκωθή. Μά έκεϊνος τον συγκρατεϊ. Τού 
ρίχνει ό νέος ένα βλέμμα γεμάτο ικεσία, παράκλησι, άγωνία. Καταλαβαίνει ό πλού
σιοί κύριος καί προσπαθεί νά τον καθησυχάση.

—Σύχασε, τού λέει τρυφερά, είναι καλά. Ό  κίνδυνος πέρασε.
—Μά πώς γλυτώσαμε; ρωτάει δειλά.
—Ό  Θεός τό θέλησε. Ή  ρόδα τού αυτοκινήτου σκάλωσε σ’ ένα βαθύ κύλωμα 

μέ τό άποτέλεσμα νά άναπαδογυρίση ή κούρσα, άλλά νά μείνη σταθερά στή θέσι της.
—Δέ φταίω εγώ, διαμαρτύρεται ό νέος.
-  Ποιος είπε τέτοιο πράγμα; Φταίει ή άγάπη ή μάλλον ή κουταμάρα σας— 

άμυαλα παιδιά.
—Θά ήθελα νά τήν έβλεπα γιά τελευταία φορά.
Γέλασε έκεϊνος. Ναί, θά τή δής, μά όχι γιά τελευταία φορά. Τώρα πιά θά τήν 

έχης δίπλα σου γιά π ά ν τ α .  Τό ύποσχέθηκα σέ κείνη όταν μοΰ τό ζήτησε. Τό 
ώρκίστηκα πάνω στο όνομα τού Χριστού, όταν τήν είδα νά χαροπαλεύη.

Τό πρόσωπο τού νέου έλαμψε καί καθώς σήκωσε τό βλέμμα του ψηλά, γιά νά 
εύχαριστήση τον Θεό, νόμισε πώς όλος ό θάλαμος φωτίστηκε άπό μιά λαμπερή 
λουρίδα. Ά π ό  μιά θεϊκή λουρίδα, ποΰμοιαζε σάν ουράνιο τόξο κεντημένο μέ τά χρώ
ματα τής πίστης, τής ελπίδας, καί τής χαράς.

NINA ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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'Υπό τοΰ κ. ΔΗΜ . ΜΠΙΚΟΥ, Άστυφύλακος

Μαζί μέ το Γιώργο είχαμε γίνει στενοί φίλοι. ’Από τά μαθητικά μας χρόνια 
πού ζούσαμε κι’ οί δυο στή μακρυνή επαρχία κάναμε κάθε βράδυ πότε βουβή, πότε 
φλύαρη καί πότε φιλοσοφημένη παρέα, όπως έρχόταν το κέφι μας. Μορφωμένο 
παιδί, μεγαλόψυχο καί μέ ανώτερα ευγενικά αισθήματα ό Γιώργος. ’Ένοιωθε βα- 
Οειά την άποστολή του ώς φοιτητής Νομικής καί πάσχιζε να στέκεται στο ύψος 
τής υπερηφάνειας του. Δεν ήταν καθόλου σχολαστικός, μά έκλεινε μέσα στήν ψυχή 
του ολο τό άπέραντο μεγαλείο τής μορφώσεως.

Στις μεγάλ.ες μ.ου δυστυχίες—κι’ είχα περάσει πολλές—στεκόταν πάντα δί
πλα αου το ηθικό στήριγμα καί παρατηρητής. Δέν μέ άφηνε νά λυγίζω. Στις πιο 
δύσκολες στιγμές τής ζωής μου εΰρισκε πάντα τά πιο γλυκά λόγια γιά νά μου δίνη 
θάρρος κι’ έτσι ν’ άντιμετωπίζω κάθε άντίξοη περίσταση. Χρωστούσα πολλά σ’ αυτόν 
τον άνθρωπο. Τ Η ταν ένας πολύ καλός φίλος, μέ συμπαθητικό πρόσωπο πού ένέπνεε 
εμπιστοσύνη καί τά έξυπνα καί ζωηρά μάτια του, καθώς σέ κύτταζαν, λές κι’ έμπαι
ναν μέσα στή ψυχή σου γιά νά. διαβάσουν κάθε μυστικό της.

’ Εκείνο τό βράδυ παραμονή πρωτοχρονιάς τοΰ 195... ήταν τό σπιτάκι μου 
κατάφωτο, πεντακάθαρο καί μυρωμένο άπ’ τά κρινόλευκα χέρια τής άδελφής μου. 
Κουραμπιέδες, τσουρέκια, λούλουδα καί κνίσσα γαλ.οπούλας συνέθεταν έκεΐνο τό 
γνώριμο καί γλυκόπιοτο άρωμα τής γιορτής πού μυρίζει χαρά καί άναμνήσεις. 
Πόσα αλήθεια δέν μοϋ θυμίζει ή π α ρ α μ ο ν ή !... Τά ξένιαστα παιδικά μου χρό
νια, τά παιχνίδια πού 6 πατέρας κι’ ή μητέρα μου τά κρεμούσαν όταν έπεφτα νά 
κοιμηθώ στά κάγκελ.α τοΰ κρεβατιού μου, γιά νά τά βρώ τό πρωί όταν θά ξυπνούσα 
άνήμερα τής Πρωτοχρονιάς. Τώρα τά ωραία παληά αύτά χρόνια έχουν περάσει. 
Τώρα δοκίμαζα άλλη χαρά. ’Έβλεπα τή μητέρα μου πού καταγινόταν ακόμη στή 
κουζίνα καί τή μικρή μου άδελφούλα πού ήταν πολύ άπησχολή μένη.

Καθόμουν ήσυχα στή πολυθρόνα μου καί διάβαζα, όταν χτύπησε ή πόρτα 
καί μπήκε ό Γιώργος. Ξαφνιάστικα πού τον είδα, ήξερα πώς τό βράδυ τής παρα
μονής θά πήγαινε σέ κάτι άλλους φίλους του γιά νά γιορτάση μαζί τους.

Δέν σέ περίμενα απόψε Γιώργο, τοΰ είπα. Κάθησε σ’ ένα κάθισμα πού τοΰ 
πρόσφερε τρεχάτη ή άδελοούλα μου καί άπήντησε αδιάφορα. Δέν θά κοιμηθώ άπόψε 
καλέ μ.ου φίλε. Ξεκουράστηκα καλά τό μεσημέρι καί δέν έχω ύπνο. Τοΰ πρόσφερα 
μεζέ καί κρασί κι’ αρχίσαμε νά κουβεντιάζουμε. Μά ό Γιώργος φαινόταν σάν ανή
συχος. Μοΰ άπαντοΰσε μέ μονοσύλλαβα καί δέν έδειχνε πολύ ένδιαφέρον γιά τή συ
ζήτηση. Ξαφνικά κόβει ένα άλλο θέμα στή μέση καί γυρίζει καί λέει : Ξέρεις γιατί 
ήρθα; ’Όχι, άπάντησα μηχανικά. Χάϊδεψε άνάλαφρα τό ξυρισμένο του πρόσωπο και 
μέ κάποια νευρικότητα προχώρησε. Θέλω νά εξομολογηθώ σ ’ έναν άνθρωπο καί 
διάλεξα σένα.

Νά έξομολογηθής έσύ ό ένάρετος καί χριστιανός άνθρωπος; ’Εσύ πού τόσες 
καλωσύνες στούς φτωχούς έχεις κάνει, έσύ πού μέ τήν άγιωσύνη σου τόσους άρρω
στους έχει θεραπεύσει; τοΰ είπα. Μέ κύτταξε μέ τό πιο ήπιο καί θερμό βλέμμα του.

Ναί, γιατί; Σοΰ φαίνεται παράξενο; Δέν μ’ άφησε ν’ άπαντήσω.
Ή ρθε κάποιος σήμερα—συνέχισε—καί μουκανε μιά παράξενη εξομολόγηση. 

Τον ξέρω, εϊναι πολύ καλός άνθρωπος, μορφωμένος, μέ προχωρημένη κατά πολύ 
τή σκέψη, κουβαλητής στο σπίτι του κι’ άληθινός φίλος.

Μά τον έχει δοκιμάσει σκληρά ή ζωή...
Πριν άπο οκτώ ολόκληρα χρόνια σάν καί σήμερα, παραμονή πρωτοχρονιάς, 

τον είχαν χτυπήσει άπανωτές συμφορές. Δέν είχε πιά καμμιά δουλειά κι’ ούτε 
μποροΰσε νά βρή έστω κι’ ένα μικρό μεροκάματο γιά νά ζήση τή μητέρα καί τήν
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αδελφή του, πού κοίτονταν βαρεία άρρωστη κι’ ό πυρετός την έψηνε στο κρεβάτι.
’Άλλες χρονιές, τότε πού ζοϋσε ό πατέρας του κι’ υστέρα δταν κι’ ό ίδιος δού

λευε, ή ευτυχία φτερούγιζε στο ήσυχο, μέ περιβόλι ολόγυρα, σπιτάκι του καί σέ τέ
τοια ημέρα γιόρταζαν άμέριμνοι κι’ αγαπημένοι μέ δώρα καί γλυκά, μέ χαρές καί 
ξεφαντώματα τήν πρωτοχρονιά. Θυμάμαι τούς χορούς, τα γλέντια, τα ξεφαντώματα 
καί τά ξενύχτια πού κάναμε. Πριν άπό οκτώ χρόνια σάς λέω—αυτός ό καλός φίλος 
καί ή μητέρα του ήσαν τρεις ημέρες νηστικοί γιά να μπορέσουν ν’ άγοοάσουν κάτι 
της άρρωστης κοπέλλας. Κι’ ό πικρός καϋμός του φίλου ήταν πού ή αδελφή του θά 
πέθαινε καί θά περνούσε τήν τελευταία της πρωτοχρονιά, χωρίς νά μπορούν νά τής 
φέρουν ένα ζεστό ποτήρι γάλα κι’ ένα φτηνό φτο>χικό παιχνιδάκι γιά νά χαμογε
λάσουν τά ξηραμένα της χείλη. Τά μάτια του είχαν γεμίσει δάκρυα. 'Ο  Γιώργος, 
συγκινημένος κι’ αύτός ήπιε μιά γουλιά κρασί καί ξερόβηξε. Λοιπόν; είπα.

Λοιπόν, βγήκε στο δρόμο σάν τρελλός ό άδελφός καί γύριζε άπό πόρτα σέ 
πόρτα, ζητώντας άπό τούς γνωστούς νά τον βοηθήσουν. "Ολοι τού άρνήθηκαν, άλλοι 
μ’ εύγενικό τρόπο κι’ άλλοι χωρίς καν νά κοπιάσουν γι’ αύτό. Ζαλισμένος ά?ιό τά 
χτυπήματα τής ζωής κι’ άπό τή σκληράδα τών άνθρώπων, τέτοια γιορτινή ημέρα, 
περιπλανήθηκε στούς δρόμους τής μικράς μας κωμοπόλεως πού είχε όψη γιορτάσιμη, 
σάν άβουλ.ος, σάν ύπνωτισμένος...

Άκουγε τά παιδάκια ποΰψαλλαν μπρος στά φωτισμένα σπίτια καί μαγαζιά 
τό «ά  ρ χ η μ η ν ι ά κ ι’ ά ρ χ η χ  ρ ο ν ι ά.» καί σκεφτόταν τή μικρούλα άγαπη- 
μένη του άδελφούλα, πού δέν θά ξανάκουγε πιά τά κάλαντα καί θά έφευγε άπ’ τή 
ζωή φαρμακωμένη. ΤΗταν τότε πού άρρώστησε έννέα χρόνων. Μά ή φτώχεια ρή
μαξε τό σπιτικό του. Ούτε γάλα δέν τούδιναν πιά. μέ πίστωσι κι’ ούτε καί τον πρό
σεχαν σάν πρώτα.

"Ημουν φοβερά συγκινημένος άπ’ δλη αυτή τήν ιστορία. Μέ τήν μικρή μου 
φαντασία ξαναζούσα δλη τήν τραγική περιπέτεια αυτού τού άμοιρου ανθρώπου, 
πού δλοι μιά τέτοια χαρμόσυνη ήμέρα τού άρνιόνταν τήν βοήθειά τους. Τά δάκρυα 
μόνιμα βουρκωμένα στά μάτια του, άφέθηκαν λευτερωμένα πιά νά γεμίσουν τό πο
τήρι τής πικρής έ ξ ο μ ο λ ό γ η σ η ς .  Τά χέρια μου παγωμένα, τά χείλη μου τρε- 
μουλιασμένα δίσταζαν νά ποΰν τήν άλήθεια. Αισθανόμουν πώς θάχα γίνη κατακί- 
τρινος.

'Ο Γιώργος ήπιε μονορροΰφι τό ύπόλοιπο κρασί κι’ εξακολούθησε: Ό  δυστυ
χισμένος φίλος έσερνε τά βήματά του στο δρόμο κι’ ένοιωθε νά τον άγκαλιάζουν οί 
δυστυχίες καί μέ τά κρύα χέρια της ή άπόγνωσις. Δίπλωνε μηχανικά τά άδεια χέ
ρια του μέσα στις τσέπες του καί — τί περίεργο—δλο του τό όνειρό δέν ήταν τόσο 
ν’ άποκτήση θησαυρούς, γαλοπούλες καί παιχνίδια, όσο ν’ άγοράση κάτι γιά τή μι
κρή του άγαπημένη. "Αν δέν περνούσαν άνθρωποι πού τον ήξεραν δέν θά δίσταζε 
ν’ άπλώση τό χέρι του καί νά ζητιανέψη...

Π οιος;! Αύτός πού ζοΰσε πλούσια καί πού ήρθαν καιροί δίσεκτοι, καιροί κα
ταραμένοι και τον φτωχειναν I 11

Τά βήματά του τον έφεραν μόνα τους έξω άπό τό σπίτι ένός άλλου έπίσης 
καλού φίλου. ~Ηταν αργά πιά καί οί κάτοικοι τού σπιτιού λείπανε σέ διασκέδαση. 
’Έβγαλε κάποιο κλειδί πού είχε στήν τσέπη του καί—ώ τί θαύμα—ή πόρτα ύποχώ- _ 
ρήσε καί μπήκε μέσα.

Μονομιάς τά μάτια του πέσανε πάνω στήν εικόνα τής Παναγίας... Κι’ έτρεξαν 
άπό τά μάτια του δάκρυα ποτάμι. Αύτός ό πόνος πού βάραινε τώρα τελευταία τήν 
ματωμένη του καρδιά, ήταν τό μόνο άφιέρωμα πού είχε νά κάνη στή θεά τής άγάπης, 
ό δυστυχισμένος άπό τή σκληράδα τών άνθρώπων. Κύτταξε γιά μιά στιγμή τήν ει
κόνα πού φωτιζόταν άπό τό ώχρό καντήλ.ι καί μονολόγησε.·.

Παρθένα μου... Σένα πού ό γυός Σου κατέβηκε στή γη ώς κήρυξ τής άληθείας
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καί θυσιάστηκε για τις αμαρτίες καί τις κακίες του κόσμου. Σένα πού οί χαλύβδινοι 
κύλινδροι των ματιών Σου πήγαν νά βασιλέψουν άπ’ τούς λυγμούς καί τά κλάμματα. 
Σένα πού το καθήκον Σου ήταν νά παλεύης μέ την αδικία. Σύ ή δύστυχη πού άγρύ- 
πνησες άρρωστη για νά προσεύχεσαι στο Θεό. Σύ πού είχες την άόριστη έντύπωσι 
πώς κάποιο μεγάλο σύννεφο θ’ απλωνόταν για ν’ άναστήση το μονάκριβο παιδί Σου. 
Σώσε με... Σώσε τήν άδελφή μου. Καί είδε τήν γλυκειά Παρθενική όψη της Πανα
γίας νά τοϋ χαμογελάη ένθαρρυντικά.

'Ο  Γιώργος σταμάτησε λίγο, κι’ είπε μέ φωνή βαρειά κι’ αλλαγμένη: έπεσε 
τό βλέμμα του στο χρηματοκιβώτιο, ένώ μιά φρικτή σκέψη του γεννιόταν στο μυαλό. 
Το χρήματικιβώτιο νάταν άνοικτό καί νάχε τάχα χρήματα; Λίγα λεφτά αν εύρισκε 
θά μπορούσε νά σούση τήν άδελφή του. Θά μπορούσε άκόμα νά της άγοράση κάποιο 
πρωτοχρονιάτικο παιχνίδι κι’ έτσι νά μείνη μέ τήν έντύπωση πώς κι’ έκεϊνο το χρόνο 
δέν της έλλειπε τίποτα. Τινάχτηκε κι’ έδιωξε μ’ αγανάκτηση τη φοβερή αυτή ιδέα, 
πού ώς τόσο ξαναγύριζε στο μυαλό του μ’ έπιμονή.

’Εγώ; Ψιθύρισε. ’ Εγώ κλέφτης καί στο σπίτι φίλου μου; ’Εγώ στά χέρια
τής δικαιοσύνης; ’Όχι, ποτέ δέν θά τό κάνω αυτό. Θά προτιμήσω μαζί μέ τήν άρ
ρωστη νά πεθάνω κι’ έγώ. Πριν φύγη κύτταξε τήν εικόνα μέ φόβο καί ικεσία. Συγχώ- 
ρεσέ με είπε. Καί τότε... τότε έγινε κάτι άσύλληπτο. Είδε τά χείλη τής εικόνας νά 
κινούνται καί τά βλέφαρα τής Παναγίας νά γνέψουν καταφατικά.

Ναι... Πάρε λίγα... Πάρε... τού είπε ή φωνή τής Παναγίας μέσα στή ψυχή 
του... Πάρε, μά νά τά έπιστρέψης. Μέ ταραγμένο τό μυαλό καί τά χέρια πού τρέμαν, 
μέ τήν ελπίδα πώς γρήγορα ή άδελφή του θά γινόταν καλά, πήρε μερικά χρήματα 
άπ’ τό κιβώτιο, τά έβαλε στήν τσέπη του κι’ έφυγε τρέχοντας καί μονολογώντας. 
Σ ’ εύχαριστώ, σ ’ ευχαριστώ γλυκειά μου Παρθένα. Πήρε μιά βαθειά άναπνοή ό 
Γιώργος κι’ ύστερα πρόσθεσε άργά.

’Αγόρασε γάλα, φάρμακα, παιχνίδια γιά τήν άδελφή του, ή οποία ύστερα άπό 
μερικούς μήνες έγινε καλά, ό φίλος μας βρήκε δουλειά καί στο σπίτι του σιγά, σιγά 
ξαναμπήκε ή ευτυχία. 'Ένα πρωί όταν άργά έπέστρεψα στό σπίτι μου άπό διασκέ
δαση, βρήκα πάλι στή θέση τους τά κλεμένα χρήματα. Τά είχε άφήση ό φίλος μας τη 
νύχτα άφοΰ έβαλε καί περισσότερα. Δέν ήξερα ποιος ήταν, ούτε θέλησα νά τό άνα- 
φέρω στήν ’Αστυνομία. Σήμερα τό έμαθα άπό τή μητέρα του. Ναί. Καί οχι μόνον τον 
συγχώρησα, άλλά καί τον εκτιμώ ποιο πολύ άπό πρώτα.

Τις λές εσύ; ’Έπρεπε νά τον συγχωρήσω; Τά μάτια μας διασταυρώθηκαν. 
’Έπρεπε, ψιθύρισα κατεβάζοντας τά μάτια. Μάθε όμως Γιώργο, ότι τότε ήμουν 
φτωχός καί άσημος καί δίχως τά χρήματά σου, θά είχα χάσει τήν άδελφή μου. 
Τώρα τήν είδες είναι καλά. 'Ο  Θεός μάς λυπήθηκε καί δέν θέλησε νά τήν πάρη 
μαζί του. Είναι 24 χρόνων, σωστή γυναίκα. ’Από τώρα είσαι καλεσμένος στούς άο- 
ραβώνες της.

Ναί, τής δίνουμε ένα καλό κι’ εύγενικο παλληκάρι. 'Υπηρετεί στήν ’Αστυνο
μία Πόλεων ώς Ύπαστυνόμος.

Τόση μεγάλη ήταν ή συγκίνησίς μου, πού έπεσα άμέσως στήν άγκαλιά του 
καί τά δάκρυα πού έτρεξαν άπό τά μάτια μας ή σαν δάκρυα συγγνώμης, χαράς κι’ 
άδελφωσύνης. Ά π ό  τότε δέν χωριστήκαμε ποτέ. Καί ή ζοιή μας κυλάει σήμερα 
ήρεμη, γαλήνια κι’ ευτυχισμένη...

ΔΗΜ. Μ Π ΙΚΟΣ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ π6 QIL. CESBRON, κατά μετάφρασή « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

«...Τί ψάχνεις, παιδί μου;...».
«Τούς τοίχους»...
Ναί, κύτταζε τούς τοίχους... Περίμενε νά τούς δή πελώριους, άκαλαίσθητους, 

μέ άγκαθωτό σύρμα έπάνω καί πιο χοντρούς άπο κυματοθραύστη...
’Έ τσι περίμενε νά δη τούς τοίχους τοΰ Τερνεραί... δπως στο φίλμ : «Οί φυ

λακισμένοι τοϋ Καίνιγκςμπέργκ...».
"Ομως...
«Φτάσαμε» είπεν ό κύριος Προβίνς...
Είδε τότε ό Μάρκ μπροστά του μια άνοιχτή καγκελόπορτα,... ολόγυρα χα

μηλούς τοίχους...καί πάνω τους σκαρφαλωμένα τά φυλλώματα των γειτονικών 
δέντρων.

'Ο  κύριος Προβίνς κατέβηκεν άπ’ τ ’ αμάξι, καί στάθηκε μπροστά στήν πόρτα, 
πού κάτω άπό την σκαλισμένη έπιγραφή της : ΤΕΡΝΕΡΑΙ, είχε μιά ξύλινη πλάκα 
ραγισμένη σέ πολλές μεριές... Καί έγραφε :

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
ΔΙΑ  ΤΗΝ

Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑΝ  Τ Η Σ  Π ΑΙΔΙΚ Η Σ 
Η ΛΙΚΙΑΣ

'Ο  κύριος Προβίνς τον πλησίασε...
"Ετσι κι’ έγινε... Άπομάκρυναν μέ τά χέρια τους τό ξεραμένο χόρτο πού την 

σκέπαζε, κι’ έδιωξαν άπ’ τις φωληές τους τά μερμήγκια καί τά μικρά σκουλίκια 
πού έτρεχαν έδώ κι’ εκεί φοβισμένα... "Υστερα, ένω έσκούπιζε τά χέρια του μέ τό 
μαντήλι του, είπε ό κύριος Προβίνς δείχνοντας τό βάθος ενός μεγάλου διαδρόμου :

« ’Εκεί!... ’Εκεί θά μείνης... Είναι ένα σπίτι, όπως δλα τά σπίτια τοϋ κόσμου... 
καί τό κατοικούν παιδιά, δπως δλα τά παιδιά της γης...».

Κι’ ένω άναψε γιά τέταρτη φορά τό τσιγάρο του, ξανανέβηκαν στο άμάξι, 
πού ξεκίνησε καί πάλιν, άκολουθώντας τό διάδρομο, ανάμεσα σέ κλαδιά δέντρων, 
πού έμοιαζαν μέ χέρια φιλικού πλήθους, τεντωμένα μ’ ένθουσιασμό μπροστά... τοσο 
μπροστά ώστε ν’ άγγίζουν κάθε τόσο τό άμάξι...

"Ενας λαγός διέσχισε τό διάδρομο μπροστά τους, χωρίς νά βιαστή...
Τό άμάξι, σέ λίγο σταμάτησε σ ’ ένα μεγάλο λειβάδι... Κατέβηκαν...
«Τ ί γίνεται λοιπόν;» ρώτησεν ό κύριος Προβίνς τον Μάρκ... Έ νω  αυτός με 

δυο κινήσεις τοϋ κεφαλιοΰ έρριχνε τά μαλλιά προς τά πίσω καί στριφογύριζε τό 
βλέμμα του έδώ κι’ έκεΐ, άναπνέοντας βαρειά...

Τερνεραί λοιπόν... Γιά νά δοΰμε...
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Ξαφνικά ένοιωσε τήν καρδιά του νά χτυπά δυνατά, σαν νάθελε νά σπάση...
Αυτή') τήν ώρα ό Ζ ω ζώ ... ζάρωνε έπάνω του στο στενό τους κρεββάτι... ό 

πατέρας του έρριχνε τά χαρτιά... ή μάννα του στεκόταν άμίλητη καί έπλεκε...
« ’Ώ ! μαμά... μαμά μου... καλή μου μάννα...» συλλογίστηκεν ό Μάρκ καί του 

γεννήθηκεν ή έπιθυμία νά κλάψη... «"Ω μ α μ ά !!! Γιατί ν’ άνακατευτούν όλοι ετούτοι 
οί ξένοι άνθρωποι στή ζωή μου;... αύτοί πού τρώνε καί κοιμούνται ώρισμένη ώρα... 
αύτοί πού ολοένα γεμίζουν χαρτιά... όλοι αύτοί οί άπίθανοι τύποι μέ τά μαύρα καί 
μέ τά γυαλιά... κι’ αυτές οί κρύες γυναίκες μέ τον κώτσο στά μαλλιά, πού χαμογε
λάνε τόσο άνοστα... Μαμά... Κι’ έσεΐς καλοί μου φίλοι... Σαρλό... Ντεντέ... Λουσιέν... 
Πού βρίσκεσθε αύτήν τήν ώρα;... Τί κάνετε;... Μέ θυμάσθε καθόλου;... Γιατί μ’ 
άφήσατε ολομόναχο έδώ κάτω, τόσο μακρυά άπο σάς... άπο σάς πού άγαπώ...».

Ό  κύριος Προβίνς κύτταξε προσεκτικά τον Μάρκ, καί, σάν νά μάντευε τις 
σκέψεις του, τού εΐπεν :

«... Θά βρής καινούργιους συντρόφους έδώ... Μήν άνησυχής... θά σοΰ βρώ
έγώ...».

«Δέν μοΰ χρειάζεται» άπάντησεν άπότομα ό Μάρκ... «Μοΰ άρέσει νά διαλέγω 
μόνος μου τούς φίλους μου... ’Έτσι κάνω πάντα... Δέν χρειαζότανε νά μέ φέρετε έδώ 
γιά νά βρώ φίλους...».

«... Σύμφωνοι...» άπάντησεν ό κύριος Προβίνς, καί συνέχισε μέ γλυκειά 
φωνή :

« ’Άλλως τε το Παρίσι δέν είναι καί τόσο μακρυά... Θάρθη κι’ ή μητέρα σου 
νά σέ δή...».

« . .. ’Αφήστε με ήσυχο...» άπάντησεν ό Μάρκ ξερά...
Ό  κύριος Προβίνς έβγαλε τον άναπτήρα του καί τον πίεσε τρεις φορές, προσ

παθώντας νά τύν άνάψη, μά άδικα. Ό  άγέρας πού φυσούσε τον έμπόδιζε...
"Οταν στο τέλος ξεπετάχτηκε ή μικρή φλόγα, ό Μάρκ μπόρεσε νά δή φωτισμένο 

το ήρεμο πρόσωπό του—
Αύτο το βλέμμα ! ! !  Αύτά τά μάτια! ! !  Κάπου τάχε ξαναδή... Ν αί! 'Η ταν ολόι

δια μέ τού κυρίου Λαμύ...
"Ύστερα όλα σβύσανε άπότομα... Χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι... τά μουστάκια, 

το βλέμμα καί το τσιγάρο άκόμα...
«Έ κεΐ, κάτω δεξιά» εΐπεν ό κύριος Προβίνς, δείχνοντας μέ τό χέρι του «είναι 

ό κήπος...’Εκεί είναι τά έργαστήρια καί ό Σταθμός τών αύτοκινήτων.... Μπροστά μας 
βρίσκεται τό πιο παληό άπο όλα τά οικοδομήματα. Χτίστηκε τώ  1935... ένώ άριστερά, 
πίσω άπ’ αύτά τά δένδρα, είναι ή κατασκήνωση, πού χτίστηκε τώ  1948... Λοιπόν 
ξέρεις πού είναι τό δικό σου δωμάτιο;.. ’Εκεί κάτω... σ’ εκείνα τά φώτα πού διακρί- 
νονται... Είναι τό πιο νέο οικοδόμημα αύτό... τό χτίσαμε έμεϊς οί ’ίδιοι, μέ τά ΐδια 
μας τά χέρια, μόνοι μας χωρίς πιστώσεις... Κατάλαβες;... ’Αλλά εσένα τί σ ’ ένδιαφέ-
ρει;_Καί φυσικά δέν σ ’ ενδιαφέρει!!!» συμπλήρωσεν ό κύριος Προβίνς σκύβοντας
συλλογισμένος τό κεφάλι...

Κι’ ύστερα άπο λίγο πρόσθεσε άργά-άργά, καί κάπως κουρασμένα:
« ’Έλα... πάμε προς τά έκεΐ παιδί μου...».
Καθώς περπατούσαν μέ τις βαλίτσες στο χέρι, πηγαίνοντας προς τό περίπτερο 

No 3, ό Μάρκ συλλογιζότανε:
« . .Χ μ ! ! !  Ξέρω...Ξέρω...Τούς ξέρω καλά... Μέ περιμένουν όλοι.... ’Έχουν 

έτοιμάσει τά μούτρα τους γιά υποδοχή... Τά έχουν στολίσει μέ ψεύτικα χαμόγελα, 
οί άθώες σιγανοπαπαδίτσες! ! !  ’Αλλά έννοια σου κι’ έγώ θά τούς .κανονίσω... Δέν 
μ’ ένδιαφέρουν τά χαμόγελά τους... Σέ κανένα δέν πρόκειται νά μιλήσω... Δέν θά 
βγάλω άπο τό στόμα μου ούτε λέξη... Ν αί! ΟΎΤΕ ΛΕΞΗ ! ! !  Κι’ άν εκείνοι θελήσουν
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νά μ’ άλλάξουν τό ΰφος μου... έ τότε !.. τά χέρια μου μέσα στίς τσέπες, σφιγμένα γρο
θιές... Καί βλέπουμε__ 'Όποιος τολμήση ας μοΰ σφίξη τό χέρι...

« ’Ά .. .  Θ’ άρχίσω νά σφυρίζω... Θά σφυρίζω άδιάκοπα... Καί θά τούς υποχρεώ
σω νά μέ βάλουν στην άπομόνωση, στά σκοτεινά... ’Έτσι θά δουν όλοι μέ ποιόν έχουν 
νά κάνουν......

Καί φαντάστηκε μιά κινηματογραφική σκηνή... 'Όλα τά παιδιά στη σειρά, μέ 
τό κεφάλι ξυρισμένο, καί αυτός γυμνός καί άδάμαστος στη μέση... Νά τον μαστιγώνη 
ένας πανύψηλος φύλακας μέ τον ζωστήρα... "Ομως τούς συλλογισμούς του τούς διέ- 
κοψεν άπότομα μιά γαργαλιστική μυρουδιά σούπας μέ πράσα καί πατάτες... πού 
τήν διαδέχτηκαν υστέρα ό θόρυβος άπό πιάτα πού μετεκινοϋντο... καί οί φωνές μιας 
ζωηρής διασκεδάσεως, πού μεγάλωναν όσο έπλησίαζαν στο κατάλυμα.

«Είναι ήδη στο ραπέζι... "Ας βιαστούμε...» ειπεν ό κύριος Γίροβίνς, πετάγοντας 
μέ λύπη τό τσιγάρο του, πού τούχε κρατήσει συντροφιά στίς δύο τελευταίες ώρες. 
Καί μπήκε μαζί μέ τον Μάρκ στήν τραπεζαρία.

Μέ σφιγμένες τις γροθιές μέσα στίς τσέπες του, μέ σκληρό ΰφος καί. μ’ ένα 
ειρωνικό βλέμμα (όπως τουλάχιστον πίστευεν ό ίδιος) στά σφιγμένα χείλη του, σάν 
καταδικασμένος σέ θάνατο, άντιμετώπισε μέ άπάθεια ό Μάρκ τά 20 άγόρια, πού είχαν
σηκωθή άπ’ τό τραπέζι καί τον έκύτταζαν__  ένώ στο βάθος, σέ άλλο τραπεζάκι, 5
μεγάλοι, τον περιεργαζόντουσαν σιωπηλοί...

Ά π ό  τήν συντροφιά των μεγάλων, μιά νεαρή γυναίκα, ήρθε τρέχοντας κοντά
τους:

...«Καλή μέρα, κύριε Προβίνς... Καλή μέρα... Μ άρκ.! ! !  ’Εσύ δέν είσαι ό Μάρκ 
πού περιμένουμε;...».

Ό  Μάρκ δέν άπάντησε... Κύτταζε αύτήν τήν ξανθή όμορφη κοπέλλα, μέ τά 
πράσινα μάτια, τά κόκκινα μάγουλα, τό τρεμουλιαστό χαμόγελέ, ένώ εκείνη συνέχι-
ζεν:

«...Είμαι ή άρχηγός Φρανσουάζ.... Κι’ αύτό έδώ είναι τό τραπέζι σου... "Ελα 
όμως, πριν καθήσης, μαζί μου νά χαιρετήσης τούς καινούργιους φίλους σου.... Νά σοϋ 
γνωρίσω λοιπόν άπ’ έδώ τον άρχηγό Μαρσέλ... τον Μάμμυ... τον Μπούφαλο... τον 
αρχηγό Ρομπέρ...».

Ό  Μάρκ δέν κύτταξε κανέναν άπ’ αύτούς κατάμματα. Κυττάζοντας πάντα τήν 
νέα ξανθή κοπέλλα, έσφιξε ενα-ένα χέρι, έτραύλισε: «Καλή σπέρα» καί κάθησε στο 
τραπέζι του μαζί μέ τρία άγόρια... Τότε,θυμήθηκε ότι άλλα είχε σχεδιάσει, κι’ άλλα 
έκανε... Μά ήταν άργά πιά.... Στά άλλα τραπέζια τά παιδιά μισοσηκωνόντουσαν 
γιά νά τον δουν καλύτερα...

Τότες ό Μάρκ ξαναπήρε τήν έκφραση τού καταδικασμένου άθώου, έχωσε τά 
χέρια στίς τσέπες, είπε ένα ξερό: «δέν πεινώ», τραβώντας τό πιάτο άπό μπροστά 
του, καί χωρίς ν’ άπαντα στίς έρωτήσεις τους, άρχισε νά σιγοσφυρίζη... ’Αλλά καί
πάλι έπεσε έξω στίς προβλέψεις του__  Γιατί άπλούστατα κανείς δέν τον άκουσε,
κανείς δέν τον πρόσεξε καί οί τρεις άλλοι μοιράστηκαν τήν μερίδα του.

Τήν ίδια ώρα, αύτός πού ή νεαρή ξανθή κοπέλλα είχεν ονομάσει άρχηγόν Ρο
μπέρ, καί πού ήταν πολύ άδύνατος καί φορούσε χοντρά γυαλιά, έσκυψε στο διπλανό 
του καί τού ψιθύρισε:

« Ό  καινούργιος δέν τρώει τίποτε... Βλέπεις;..».
— «Είναι επόμενο» άπάντησεν ό Μπούφαλος «Μήν τον κυττάζης... Δέν πρέπει».
Ό  Μάρκ σταμάτησε τό σφύριγμα, κι’ άρχισε νά παρατηρή μέ προσποιητή άδια- 

φορία όλα γύρω του: τό οίκημα καί τούς άνθρώπους του...
«..."Επρεπε νά είχα ένα τσιγάρο... Νά τ ’ άνάψω καί νά τούς δείξω έγώ ποιος 

είμαι...» συλλογίστηκε, ένώ τριγύρω τά είκοσιν άγόρια, μασώντας, κρυφομιλούσαν
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μεταξύ τους, παίζοντας μέ τούς άγκώνες τους.... Καί προσπαθούσαν νά ψυχολογήσουν 
κρυφά τον νέο τους αυτόν σύντροφο, κάνοντας καθένας τις δικές του κρίσεις:

«...Είναι άκριβώς ό τερματοφύλακας πού μας έλειπε».
« ...’Έχει ένα κεφάλι!!! Θά μοιάζη τής μητέρας του...».
« ...’Έκλεψε, λέει.... Μά... καλά έκανε... Δεν μπορούσε νά κάνη καί άλλοιώς... 

ΤΗταν ανάγκη...».
« ... ’’Αν παλαίψω μαζί του, πρέπει νά τον αρπάξω άπό τά μαλλιά...».
«...Δεν άποκλείεται νά είναι καλά «ξεβγαλμένος». "Ισως νά έχη κι’ 6λας κοιμη- 

θή μ’ ένα κορίτσι...».
. . .Μονάχα ό Άλέν Ρομπέρ, στο διπλανό τραπέζι, δέν έπαιρνε μέρος στο κου

τσομπολιό των άλλων... Είχε σπρώξει τό πιάτο του καί παρατηρούσε τον Μάρκ σιω
πηλά...

«...Κύριοι...» είπε σέ μιά στιγμή ό άρχηγός Μαρσέλ καί σηκώθηκεν όρθιος 
«τό δείπνο τελείωσε...Τώρα ψυχαγωγία...Ψυχαγωγία μέχρι (έκύτταξε τό ρολόι του) 
μέχρι τις 20 καί 30'... όκτώμιση... Καταλάβατε;... Έ κτος βέβαια άπό έκείνους πού 
είναι υπηρεσία.... Καί μετά τήν ψυχαγωγία στούς κοιτώνες σας...».

Τρία—τέσσερα άγόρια μάζεψαν μέ θόρυβο τά ποτήρια καί τά μαχαιροπήρουνα 
μέσα στά πιάτα... Κι’ υστέρα όλα τά πιάτα μέσα σέ μεγάλες πιατέλλες, πού τις πήγαν 
τρέχοντας σέ λεκάνες, μέσα στις όποιες τό νερό έτρεχεν ορμητικά...

’Ακούστηκαν έκεϊ βλασφημίες καί πειράγματα.
«...Πρέσεχε καϋμένε. Μέ πιτσίλισες... Δέν βλέπεις;..» «Ν αί! Βλέπω... ’ Επί

τηδες τοκανα...».
'Ο  Μάρκ, παρασυρόμενος άπό τό κύμα των άλλων, βγήκε έξω ... στην δεντρο

στοιχία πού τώρα ήταν πιο σκοτεινή άπό πρωτύτερα, καί πού όμως δέν τον τρόμαζε 
πιά....

Στο λειβάδι σχηματίστηκαν γρήγορα—γρήγορα δυό ποδοσφαιρικές ομάδες, 
γύρω άπό μιά μπάλλα. Κάποιος τον φώναξε... ,

« ... ’ Επιμένετε νά π αίξω ;..»  άπάντησεν ό Μάρκ φωνάζοντας, «έ ! τότε έχει κα
λώς. Θά παίξω... ’Αλλά οχι τερματοφύλακας... Μέσα άριστερά θά παίξω, κι’ οχι σ ’ 
άλλη θέση. Τό είχε πή αύτό στην τύχη, μά τόσο επιβλητικά, ώστε χωρίς συζητήσεις, 
βρέθηκεν άμέσως στην γραμμή τών κυνηγών. Καί τό παιχνίδι άρχισε...

Μέ πραγματικά λυσσώδη διάθεση καί πείσμα μέσα του, μέ σχεδόν δακρυσμένα 
μάτια, μέ έπιμονή άσσου ποδοσφαιριστοΰ σέ τελικό άγώνα Κυπέλλου, ό Μάρκ επέ
τυχε τρία γκολ στά πρώτα δέκα λεπτά... Τά άλλα παιδιά τον κυττοϋσαν παραξενεμένα.

"Οταν έβαλε καί τό τρίτο γκολ σταμάτησε!
«...Φτάνει γι’ άπόψε» είπε. « ’Ά ς  πάρη τώρα άλλος τη θέση μου... ’Εγώ δέν 

παίζω άλλο...».
"Τστερα τραβήχτηκε παράμερα καί ξαπλώθηκε στό γυμνό χόρτο, μέ τά χέρια 

σταυρωμένα. Ή  καρδιά του κτυποΰσε δυνατά... ή άδειανή κοιλιά του τον ενοχλούσε... 
'Η  τρικυμία όμως πού τον είχε άναστατώσει, πέρασε... Είχε ξεσπάσει στην μπάλλα... 
Σ ’ αύτήν είχε μεταφέρει τήν λύσσα του, συγκρατώντας τά δάκρυά του, πού, χωρίς νά 
ξέρη γιατί, πλημμύριζαν τά μάτια του....

Τώρα ησύχασε...
Τά έβλεπε γύρω όλα μέ άλλοιώτικο βλέμμα...
Ή  υγρή αύτή γή... τά δέντρα, πλάι στά κατοικημένα ερείπια... ό ξένος αυτός 

Ούρανός, στό βάθος τού οποίου ή Σελήνη, σάν περήφανο παγοθραυστικό, έσχιζε 
σιωπηλά τά σύννεφα πού περνούσαν... όλα αύτά δέν τον τρόμαζαν πιά...

«Τερνεραί! ! ! . . »  συλλογίστηκε « ... έστω Τερνεραί...» καί συνέχισε τούς ρεμ
βασμούς του.

(Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΕΥΜΕΝΕΙΣ Κ ΡΙΣΕΙΣ Δ ΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΑ Σ

Ή  Εταιρία Προστασίας ’Ανηλίκων ’Αθηνών άπέστειλε προς την Άστυν. 
Σχολήν τό κατωτέρω έ'γγραφον, έπ’ ευκαιρία τής έξορμήσεώς μας έναναντίον της 
έγκληματικότητος των άνηλίκων, τό όποιον καί παραθέτομεν :
Άριθ. Πρωτ. 184/Φ. 1β' Άθήναι τη 6 Φεβρουάριου 1958

Π ρ ο ς
Τήν Διοίκησιν

Τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α

Έχομέν τήν τιμήν νά έκφράσωμεν προς υμάς τάς εύγνώμονας εύχαριστίας 
καί τά έγκάρδια συγχαρητήρια τής ήμετέρας Εταιρίας, διά τήν πολύτιμον καί δη
μιουργικήν συμβολήν σας είς καλυτέραν έπιτυχίαν τής άναληφθείσης ύπό τής ήμε
τέρας Εταιρίας διαφωτιστικής έξορμήσεώς εναντίον τής έγκληματικότητος τών 
άνηλίκων. Τό γεγονός αύτό αποτελεί σαφή άπόδειξιν περί του συντελουμένου είς τάς 
Άστυνομικάς Σχολάς σπουδαίου έ'ργου καί τής κατανοήσεως μετά τής οποίας τό 
’Αστυνομικόν Σώμα έν γένει αντιμετωπίζει τό άνωτέρω πρόβλημα, διά τήν επιτυχή 
λύσιν του όποιου οόδέν θετικόν άποτέλεσμα είναι δυνατόν νά έπέλθη έφ’ όσον δεν θά 
υπήρχε ή στοργική αυτή συμπαράστασις τής ’Αστυνομίας.

’Επί τή εύκαιρία , παρακαλοϋμεν υμάς όπως άφ’ ενός μέν εόαρεστηθήτε νά μάς 
γνωρίσητε τήν άπάντησιν τήν οποίαν είχον αί προς τούς μαθητάς τής Σχολής σας 
δοθεΐσαι όμιλίαι τών γενικών στελεχών τής ήμετέρας Εταιρίας (Συμβούλου Κας 
Μαλβίνας Καζακοπούλου καί Γενικού Γραμματέως κ. Τάκη Παπαγιαννοπούλου) 
άφ’ ετέρου δέ μάς άποστείλητε εί δυνατόν δύο άντίτυπα τών « ’Αστυνομικών Χρονι
κών» (τελευταϊον τεύχος) είς τά όποια, ως έπληροφορήθημεν δημοσιεύεται σχετική 
είδησις.

Μετά πλείστης τιμής
ΑΝΝΑ ΑΛΕΥΡΑ ΤΑ Κ Η Σ Π ΑΠ ΑΓΙΑΝ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

Πρόεδρος Γενικός Γραμματεύς
** *

—Είς τά γραφεία μας έ'φθασεν ή κατωτέρω έπιστολή άκροατοΰ τής εκπομπής 
μας ή όποια μάς συνεκίνησεν ιδιαιτέρως. Ό  έκλεκτός έπιστολογράφος κ. Κουρής, 
άλλοτε ’Έπαρχος Λοκρίδος—Καλαβρύτων καί εθνικός ομιλητής, άσθενής ήδη, μάς 
περιγράφει μεταξύ άλλων τήν έπίδρασι πού άσκοΰν είς όλους τούς "Ελληνας αί 
Ραδιοφωνικαί έκπομπαί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Αξίζει νά διαβασθή όμως 
όλον τό κείμενον τής επιστολής, γι’ αύτό καί τήν παραθέτουμε.

Άθήναι 15η Φεβρουάριου 1958
Κύριε Διοικητά,
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχιμανδρίτη,

Συγχαίρω άπό καρδίας ύμάς διά τάς κάθε Τετάρτην άκουομένας έκ τού Ραδ. 
Σταθμού τών Ενόπλων Δυνάμεων, ωραίας έκπομπάς τού εύγενοΰς Σώματος ’Αστυ
νομίας Πόλεων, είς δ άνήκετε.

Αί έκπομπαί αύταί συγκινοΰν πάντα "Ελληνα, διότι δεν περιορίζονται μόνον 
είς τραγούδια διά δίσκων μεταδιδόμενα, άλλά καί περιεχόμενον έθνικόν καί διδα
κτικόν περιέχουν, ώς αί τελευταϊαι γιά τά παραστρατημένα παιδιά καί τήν άγάπην 
προς τήν «Μάνναν» έπ’ εύκαιρία τής τελευταίας έορτής τής Μητέρας. Έ τ ι  διά τών 
έκπομπών αύτών, διαπιστούται ή άγάπη ήν αισθάνονται γενικώς οί κ.κ. υπάλληλοι 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων προς τό κοινόν άνεξαιρέτως τάξεως καί τό ένδιαφέρον των 
διά τήν ήσυχίαν καί άσφάλειαν τών πολιτών.
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'Η  ’Αστυνομία Πόλεων, δι’ ήν πας γνήσιος Έλλην καυχάται καί έπιβάλλετα1 
να καυχαται, είναι εκείνη ή οποία όχι μόνον περιέστειλε τό έγκλημα, άλλα καί τον 
άθεον κομμουνισμόν κυριολεκτικώς, άψηφοϋσα πάντα κίνδυνον, κατεπολέμησε 
καί καταπολεμεί.

Ή  εύγενής πρωτοβουλία ύμών καί των φιλότιμων ύφ’ υμάς οργάνων, συνερ
γατών Σας, μέ την καθιέρωσιν των ωραίων εκπομπών, τιμά ολόκληρον τό εύγενές 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Είμαι άσθενής καί άπό τό ραδιόφωνό μου άκούω τάς 
ωραίας έποικοδομητικάς έκπομπάς Σας, μέ συγκίνησιν καί θαυμασμόν. Είμαι υπερή
φανος ότι έχασα τήν υγείαν μου διά τήν γλυκειάν μας Πατρίδα ώς ’Έπαρχος Λοκρί- 
δος—Καλαβρύτων (1946-1949) καί έν συνεχεία ώς περιοδεύων ’ Εθνικός ομιλητής 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος καί τής υπαίθρου (1949—1955). Μέ πρώτην ευ
καιρίαν έξερχόμενος θά Σάς συγχαρώ καί προσωπικώς, ώς καί τον έπιμελούμενον 
τάς έκπομπάς Άρχιφύλακα κ. Σπϋρον Πηλόν, ό όποιος μέ τόσην απλότητα καί άνευ 
εξεζητημένης ρητορικής μεταδίδει ταύτας. Θά ένθυμοϋμαι ένα ’Εθνικόν λόγον Σας 
όν έξεφωνήσατε πέρυσιν έπί τή ’Εθνική Παλιγγενεσία, άναφερθέντες εις τον 'Ιεράρχην 
Παλαιών Πατρών Γερμανόν, ΰψώσαντα τό Αάβαρον τής ’Ελευθερίας καί είπόντα 
«Ά ναστήτω  τό ’Έθνος ήμών καί διασκορπισθήτωσαν οί έχθροί αύτοϋ».

Ευχόμενος ύμϊν καί τούς συνεργάτας Σας υγείαν καί πάν άπό Θεοΰ άγαθόν.
Διατελώ μετά τιμής 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΗ Σ 
’Έπαρχος

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζει τήν θριαμβευτική της πο
ρεία, μέ πάντα πλούσια, διδακτικά, ευχάριστα καί διαλεχτά προγράμματα, τά όποια 
πάντα συγκινοϋν, τέρπουν καί διδάσκουν.

—Ή  έκπομπή τής 29 /1 /58  ήταν άφιερωμένη ολόκληρη σέ άπαντήσεις έπι- 
στολών άκροατών, πάνω σέ ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, καί σέ ευρύτερη 
έπικοινωνία μέ τό κοινόν. ’’Ανοιξε καί έκλεισε μέ σκίτσα άπ’ τή ζωή καί τή φύση, 
καί έλαβαν μέρος ή Γιώτα Λίδια καί ή Μαίρη Μακρή, μέ τον Ά κ η  Λυμούρη στο 
πιάνο, μέ παληές καί νέες έπιτυχίες έλλήνων συνθετών.

—Ευχάριστη, πλούσια, απαλή, διδακτική ή έκπομπή τής 5 /2 /58 , άφιερώθηκε 
ολόκληρη στον παγκόσμιο έορτασμό τής 'Ημέρας τής Μάννας, μέ τραγούδια γιά τή 
Μάννα καί περιγραφικά σκίτσα του έργου καί τών ήρωϊσμών της. Τό πρόγραμμα 
αύτό ένθουσίασε καί συγκίνησε τούς άκροατάς του καί θεωρήθηκε σάν ένα άπό τά 
καλύτερα προγράμματα τής ’Αστυνομικής ’ Εκπομπής. Κατ’ αύτό μετεδόθη καί 
έπίκαιρο άπόσπασμα του 'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον ’Αρχι- 
φύλακα Σπϋρο Πηλό, άφιερωμένο στή Μάννα.

(Κείμενα, έπιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκ
πομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι, έκ τοϋ Κ ατ/τος Γ. Όρφανίδη, εΰγενώς 
προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπϋρος Πηλός).

ΠΕΝΘΗ
** *

Τό περιοδικόν μας συλλυπεΐ'ται όλοψύχως τον Διευθυντήν μας κ. Ν. ’Αρχιμαν
δρίτην έπί τώ  θανάτω τοϋ προσφιλοΰ αύτοϋ θείου, τοϋ σεμνοΰ γέροντος, ΐατροΰ Σ ω τη 
ρίου Παρασκευοπούλου.



Ν ΕΚΡΟ ΛΟ ΓΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΛΡΛΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ό  Ιατρός ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Σ Π ΑΡΑ ΣΚ ΕΤΟ Π Ο ΤΛ Ο Σ, άπεδήμησεν πρός 
Κύριον τήν 20ην Φεβρουάριου 1958, εις ηλικίαν 85 έτών, διά να συναντήση 
έκεϊ άγαπητούς φίλους καί συνιδεάτας εις τούς ευγενικούς έν τη ζωή αγώνας του.

Μετεϊχεν άπό νεαράς ήλικίας εις μίαν πνευματικήν κίνησιν, τής οποίας 
μοναδικός σκοπός ήτο ή ύφ’ έκάστου των οπαδών της, πλήρης συμμόρφωσις 
πρός τα διδάγματα τού Εύαγγελίου καί ή άσκησις τών Χριστιανικών άρετών 
έν παντί καί πάντοτε. Καί έ'κτοτε πιστός φίλος του πρωτεργάτου τής κινή- 
σεως αυτής άειμνήστου ΙΑΣΟ Ν Ο Σ ΜΑΛΜΠΗ διέθεσε τά πάντα, τό ιατρικόν 
του λειτούργημα, τήν προσωπικότητά του, τήν ένεργητικότητά του καί τήν 
πνευματικότητα αύτοΰ, εις τήν πραγμάτωσιν τών 'Αγίων σκοπών του άληθοϋς 
Χριστιανισμού. Ούδέποτε άπουσίασεν άπό τήν ’Εκκλησίαν, ουδέποτε έζήτησεν 
άπό τούς πτωχούς άμοιβήν ώς ιατρός, ούδέποτε έπίκρανε κανένα έ'ργω ή διά
νοια, άλλα πρός πάντας παρεϊχεν τάς ύπηρεσίας του μέ άνυπόκριτον χαράν, 
μέ άπειρον εύγένειαν καί μέ άληθινήν άγάπην.

Δ ι’ αότό άκριβώς έξετιμάτο καί έλατρεύετο άπό όλους όσοι τον έγνώρι- 
σαν καί δι’ αυτό είς δλας τάς έκδηλώσεις κοινωνικής άλληλεγγύης έκαλεΐτο 
όπως συμμετέχη ώς ένεργόν καί πολύτιμον μέλος.

Ή  άκτινοβολία τής άληθινής άγάπης πού έπλημμύριζαν τήν ψυχήν του 
ήτο διάχυτος εις τήν μορφήν του, εις τούς λόγους του, εις τάς κινήσεις του, 
καί εις πάσαν ένέργειάν του.

Είχε διανύσει τήν μακράν ζωήν του ώς άληθινός Χριστιανός καί όταν 
ήλθεν τό πλήρωμα τού χρόνου, γαλήνιος μέ άφάνταστον διαύγειαν πνεύματος, 
μέ ένατένισιν πρός τήν θείαν μορφήν τού Ναζωραίου καί άφοϋ έκοινώνησε τών 
Άχράντων Μυστηρίων, έκοιμήθη τον ύπνον τού δικαίου, ένώ ό φωτοστέφανος 
τής άγαθότητος περιέβαλε τήν ώραίαν μορφήν του.

Ν .Ο .Α .




