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** *
4 . ’Αστυνομικός παρακολουθήσεως και ομάδα παρακολονθήσεως.
Ό  αστυνομικός παρακολουθήσεως πρέπει νάσυμπεριφέρεται γενικά κατά τρόπο 

ώστε όταν κάνη παρακολούθηση νά μή προκαλή υποψίες. Προς τοϋτο δεν πρέπει νά 
εχη χαρακτηριστικά σημάδια (π.χ. κουτσός, μονόφλαμμος κ .λ .π .), νά έχη μέσον 
ύψος καί βάρος, νά είναι ντυμένος κανονικά καί νά προσαρμόζεται σ’ όποιοδήποτε 
περιβάλλον.

’Επίσης δεν πρέπει μέ τη συμπεριφορά του καί τίς κινήσεις του νά προκαλή 
την προσοχή. Τοϋτο δέ γίνεται όταν κατά την παρακολούθηση παραμονεύη ή κρύ
βεται κ.λ.π., καθώς καί όταν συζητώντας φωνάζη, δυνατά.

Επίσης έάν τυχόν σέ μιά στιγμή πού ό άστυνομικός παρακολουθεί κάποιον 
αυτός γυρίση άπότομα καί ρίξη χαρακτηριστικές ματιές επάνω του, δέν πρέπει νά 
χάση τήν ψυχραιμία του κυττάζοντάς τον στα μάτια, άλλα πρέπει νά παρατηρή 
κάπου προς τήν ίδια περίπου κατεύθυνση ( π.χ. τούς ώμους) ώστε ν’ άποφύγη νά 
γίνη άντιληπτός άπό τον άνθρωπο αύτό καί νά δημιουργήση υποψίες ότι κάτι συμ
βαίνει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει νά είναι έτοιμος για κάθε ένδεχόμενο.

’Εκτός αυτών δέν πρέπει ό άστυνομικός νά εκδηλώνεται κατά τρόπο μυστηρι- 
δη, άλλά πρέπει νά κινήται μέ φυσικότητα, όταν βαδίζη, όταν σκέκεται καί όταν 
συναναστρέφεται άλλους.

Τέλος, δέν πρέπει ό άστυνομικός νά χρησιμοποιή τό τηλέφωνο του παρακο- 
λουθούμενου, έ'στω μέ τήν πιο έξυπνη πρόφαση (έκτος άπό ώρισμένες ειδικές περι
πτώσεις), γιά νά διαπίστωση αν τυχόν βρίσκεται αυτός στο γραφείο του, στο σπίτι 
του ή όπου άλλου.

Πρέπει νά γνωρίζουμε τέλος, ότι ή παρακολούθησις άπό ενα μόνο αστυνομικό 
δέν θεωρείται άποτελεσματική. Είναι άνάγκη ή παρακολούθηση νά γίνεται πάντοτε 
άπό μιά ομάδα άστυνομικών άνάλογη σέ άριθμό μέ τήν κάθε περίπτωση. Συνήθως 
όμως, κατά γενικό κανόνα, ενα άτομο πρέπει νά παρακολουθήται άπό δύο ή τρεις 
αστυνομικούς. "Οταν όμως είναι άνάγκη νά σημειωθούν όλες οΐ επαφές αΰτοϋ ή συν
τρέξουν ειδικές συνθήκες, χρειάζονται οπωσδήποτε περισσότεροι άστυνομικοί. π.χ.
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δταν ό παρακολουθούμενος μπή σ’ ένα γραφείο ό άστυνομικδς πού τον άκολουθεΐ 
θά πρέπει ϊσως ν’ άσχοληθή μέ τήν εξακρίβωση των στοιχείων κάποιου άλλου 
προσώπου μέ το όποιο ήρθε σ’ επαφή ή ΐσως θά πρέπει νά παρακολουθήση καί το 
άτομο αυτό. Τότε άμέσως τήν παρακολούθηση τοϋ πρώτου άτόμου την αναλαμβάνει 
άλλος άστυνομικός. Γενικά ό ένας άστυνομικδς πρέπει νά παραδίνη τον παρακολου- 
θούμενο σέ δεύτερο άστυνομικό, δταν άντιληφθή δτι κάτι κατάλαβε αύτδς καί άνησυχεΐ.

’Οφείλουμε στο σημείο αύτδ ν’ άναφέρουμε, δτι είναι ανάγκη νά ορίζεται ό 
προϊστάμενος τής όμάδος των άστυνομικών παρακολουθήσεως καί νά τηρούνται 
αύστηρά οί οδηγίες, πού δίδονται σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

5. Τί πρέπει νά έχουμε ύπ’ οψει κατά τή διάρκεια τής παρακολου
θήσεως .

α) ’Α π ό σ τ α σ η  μ ε τ α ξ ύ  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ϋ ν τ ο ς  κ α ί  πα-  
ρ α κ ο λ ο υ θ ο υ μ έ ν ο υ .

Δέν είναι δυνατό νά διατυπωθή συγκεκριμένος κανόνας γιά τό θέμα αύτό. 
'Η άπόσταση μεταξύ τού παρακολουθοϋντος καί τού παρακολουθουμένου έξαρτάται 
άπδ τον άριθμδ των άνθρώπων πού κυκλοφορούν στούς δρόμους, άπό τήν ώρα τής 
ημέρας ή τής νύχτας, άπό τό είδος τής περιοχής δπου γίνεται ή παρακολούθηση, άπό 
τή μέθοδο παρακολουθήσεως πού έφαρμόζεται (φανερή, μυστική, διαδοχική), άπό 
τον άριθμό των παρακολουθούντων καί άπό τή φύση τής ύποθέσεως, γιά τήν οποία 
ό παρακολουθούμενος είναι ύποπτος.

Παρ’ δτι είναι άδύνατο νά διατυπωθή συγκεκριμένος κανόνας, μπορούμε νά 
χρησιμοποιήσουμε ώς γενικές κατευθυντήριες γραμμές τά έξής :

"Οτι πρέπει νά ελαττώνουμε τήν άπόσταση σέ πολυσύχναστες περιοχές, άνά- 
μεσα στο πλήθος, ή δταν ό παρακολουθούμενος πλησιάζη σέ στάση λεωφορείου, 
τρόλλεϋ καί λοιπών μέσων συγκοινωνίας.

Άντιθέτως, πρέπει ν’ αυξάνουμε τήν άπόσταση σέ έρημικούς χώρους.
β ) Τ ί  γ ί ν ε τ α ι  σ έ  π ε ρ ί π τ ω σ η  δ ι α κ ο π ή ς  τ ή ς  έ π α φ ή ς  

μέ  τ ο ν  π α ρ α κ ο λ  ο υ θ ο ύ μ ε ν ο .
"Οπως έχουμε άναφέρει, κατά κανόνα ορίζονται περισσότεροι άπό έναν άστυ- 

νομικοί γιά τήν παρακολούθηση ενός ανθρώπου. "Οταν ό ένας «πάρη τον άνθρωπο» 
πρέπει μέ τήν πρώτη ευκαιρία νά έπικοινωνήση τηλεφωνικώς μέ τό γραφείο καί ν’ άνα- 
φέρη τή θέση του. Εύκαιρίες γιαυτό παρουσιάζονται δταν ό «άνθρωπος» μπή σέ 
έστιατόριο, σέ κινηματογράφο, σέ κουρείο, σέ έμπορικό κατάστημα κ.λ.π. ’Αλλά 
τούτο δέν πρέπει νά γίνη ποτέ εις βάρος τής άπεριόριστης προσοχής πάνω στον 
παρακολουθούμενο.

"Οταν γιά όποιονδήποτε λόγο ό άστυνομικός χάση τον παρακολουθούμενο, 
άμέσως ένημερώνει τηλεφωνικώς τό γραφείο, δίνει τον άριθμό τηλεφώνου άπ’ δπου 
τηλεφωνεί καί παραμένει έκεΐ γιά νά πάρη οδηγίες. Στήν περίπτωση αυτή τό γρα
φείο θά τον είδοποιήση σχετικώς μόνον καί εφόσον δοθή άπό άλλον άστυνομικό σήμα 
γιά τή θέση τού παρακολουθούμενου. Τότε ό άστυνομικός αύτός πρέπει νά σπεύση 
μέ τό ταχύτερο μέσο, γιά νά πάρη νέα επαφή.

Σέ άλλες περιπτώσεις μπορεί νά χρησιμοποιηθούν οί πληροφορίες μας άπό 
προηγουμένη παρακολούθησ/j ή άπό άλλες πηγές γιά τις συνήθειες τού παρακολου
θούμενο υ, τον τρόπο τής ζωής του καί τούς τόπους, δπου συχνάζει, σέ συνδυασμό μέ 
τήν ώρα καί τήν ήμέρα τής έβδομάδος καί μέ βάση τις πληροφορίες αυτές θά ξανα- 
πάρουμε τή χαμένη έπαφή μας.

γ ) Π ώ ς  δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι  α ν  ό ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  μ α ς  
ά ν τ ι π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή τ α ι .

"Οσα άναφέρουμε .έδώ έχουν διπλή σημασία γιατί μπορούν νά έφαρμοσθοΰν 
καί άπό τον παρακολουθούμενο διά τον άστυνομικό μας.
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"Οταν, λοιπόν, ύπάρχη βεβαιότητα ότι ό άστυνομικός πού παρακολουθεί 
κάποιον άντιπαρακολουθεΐται, πρέπει νά ένεργή κατά τον πιο φυσικό τρόπο.

Στις περιπτώσεις αύτές πρέπει νά έχουμε ύπ’ όψει καί τά έξης : 
ι) "Οτι προθήκες καταστημάτων, μέ τζάμια πού μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 

σάν καθρέφτες, άποτελοΰν εξαιρετικό μέσο γιά νά διακρίνουμε ποιος μάς παρακο
λουθεί. "Οταν βεβαιωθούμε οτι μάς παρακολουθούν πρέπει άν μπορούμε νά ειδοποιή
σουμε καταλλήλως άλλο συνάδελφο γιά νά συνέχιση τήν παρακολούθηση τού ύποπτου 
πού μάς παρακολουθεί. "Οσο γιά τή συνέχεια τής παρακολουθήσεως τού «άνθρώπου» 
μας είναι θέμα πού δεν μπορεί νά λυθή μέ γενικό κανόνα, άλλά έξαρτάται άπό τή 
φύση τής ύποθέσεως. 'Υπάρχουν περιπτώσεις στις όποιες ένδιαφέρει κυρίως ό πρώτος 
παρακολουθούμενος, άλλά υπάρχουν καί άλλες περιπτώσεις πού ένδιαφέρει κυρίως ό 
δεύτερος παρακολουθούμενος, ιδίως άν είναι αυτός άγνωστος, οπότε όταν ό συνάδελ
φος τον παραλάβη κανονικά, τότε ό παρακολουθούμενος πράκτορας πρέπει νά βγή 
άπό τή μέση μέ τον πιο κατάλληλο καί έ'ξυπνο τρόπο.

ιι) "Οτι υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά νά βεβαιωθή ένα άστυνομικός πού παρα
κολουθεί κάποιον άν άντιπαρακολουθήται καί ν’ άντιμετωπίση μιά τέτοια περίπτωση. 
Ό  τρόπος πού περιγράψαμε παραπάνω είναι ό πιο αποδοτικός, γιατί ό παρακολου- 
θών τον αστυνομικό μας θά νομίση οτι «τον έχασε» συμπτωματικά καί ταύτοχρόνως 
ό δεύτερος άστυνομικός μας, πού άνέλαβε τήν παρακολούθησή του, θά πετύχη τήν 
έξακρίβωση τής ταύτότητός του καί πολύ πιθανό θά διαπιστώση καί τήν αιτία γιά 
τήν όποια αύτός παρακολουθούσε τον πρώτο άστυνομικό μας.

ιιι) 'Υπάρχουν καί άλλοι τρόποι γιά νά διαπιστώση ένας άστυνομικός, πού 
παρακολουθεί κάποιον, άν άντιπαρακολουθήται, οί όποιοι χρησιμοποιούνται άνάλογα 
μέ τήν περίπτωση κάθε φορά καί άφοΰ έγκαταλειφθή ή διασφαλισθή ό άνθρωπος 
πού αρχικά παρακολουθούσε. Οί τρόποι αυτοί είναι οί έξής :

Π ρ ώ τ ο ν :  Ό  άστυνομικός έρχεται άντιμέτωπος μ’ αυτόν πού ύποθέτει 
ότι τον παρακολουθεί, τον παρατηρεί έπίμονα καί ερευνητικά καί εξετάζει τήν 
άντίδρασή του, άπό τήν οποία θά κρίνη άσφαλώς άν τον παρακολουθή ή όχι.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  'Ο άστυνομικός μπαίνει σέ λεωφορείο, τρόλλεϋ κ.λ.π. καί κα
τεβαίνει προτού ξεκινήση τούτο άπό τήν ’ίδια ή άλλη έξοδο. Καί αυτό άν παρίσταται 
άνάγκη επαναλαμβάνεται άναλόγως μέ τήν περίπτωση. 'Όταν ό ύποπτος κατέβη 
καί αύτός, τότε δεν υπάρχει άμφιβολία ότι παρακολουθεί τον άστυνομικό.

Τ ρ ί τ ο ν :  Καθώς ό άστυνομικός βαδίζει ήρεμα επιστρέφει άπότομα, άλλά
κατά τρόπο φυσικό καί άθώο καί παρατηρεί τήν άντίδρασή τού ύποπτου. "Αν τότε 
αύτός χρησιμοποιήση τό μαντήλι του, άν στρέψη τά νώτα του, άν άνάψη τσιγάρο, 
άν διορθώση τό καπέλο του καί γενικά άν κάνη όποιαδήποτε παραπειστική ή νευρική 
κίνηση ή κίνηση πού σκοπό έχει νά κρύψη τό πρόσωπό του ή νά προκαλέση σύγχυση 
ή πού δείχνει άναποφασιστικότητα, τότε δέν ύπάρχει ή παραμικρή άμφιβολία ότι 
κάτι τό ύποπτο συμβαίνει καί ό άνθρωπος αύτός ένδιαφέρει. Ά λλ ’ άς σημειωθή 
ότι ό τρόπος αύτός είναι πρόσφορος μόνον όταν επιδιώκεται ή διαπίστωση τής ύπο- 
ψίας καί ό ύποπτος δέν πρόκειται νά τεθή σέ παρακολούθηση.

Τ έ τ α ρ τ ο ν  : "Εχει βέβαια βασική σημασία ή διαπίστωσι τού άστυνομικού 
πού παρακολουθεί κάποιον άν άντιπαρακολουθήται ή όχι. Έ ν τούτοις δέν θά πρέπει 
νά γυρίζη τό κεφάλι του προς τά πίσω συχνά γιά νά τό διαπιστώση αύτό. 'Η συνεχής 
καί μακρυά άπό κάθε ύποψία άπερίσπαστη προσοχή τού άστυνομικού στον παρακο- 
λουθούμενο καί ή ταυτόχρονη παρατήρηση μήπως τυχόν άντιπαρακολουθεΐται, όταν 
αυτή δικαιολογήται (π.χ. σέ διασταύρωση δρόμων ή λοξές ματιές στο άπέναντι 
πεζοδρόμιο), πρέπει νά θεωρούνται βασικοί κανόνες άπό κάθε άστυνομικό παρα
κολουθήσεως.

δ ) Τ ί γ ί ν ε τ α ι  ό τ α ν  ό π α ρ α κ ο λ ο υ μ ε ν ο ς  ά ν τ ι λ η φ θ ή  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ΰ ν τ α .τ ο ν
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"Οταν ό παρακολουθούμενος άντιληφθή τον άστυνομικδ πού τον παρακολουθεί, 
πρέπει ό άστυνομικος αύτός νά ενεργή ση κατά τρόπο φυσικό, μέχρις ότου νά πετύχη 
τήν άντικατάστασή του μέ άλλον άστυνομικό. 'Όταν δέ άποχωρήση άπό τήν παρα
κολούθηση, δεν πρέπει νά κατευθυνθή προς το γραφείο ή προς τήν κατοικία του, γιατί 
ό παρακολουθούμενος, πού τον άντελήφθη, θά θελήση νά μάθη ποιος είναι καί που 
δουλεύει.

Ό  καλύτερος λοιπόν τρόπος είναι νά έπικοινωνήση τηλεφωνικώς μέ τό γρα
φείο του καί ν’ άπασχολήση τον άνθρωπό του μέχρι πού νά βρή ευκαιρία άλλος 
άστυνομικος ν’ άναλάβη τήν παρακολούθησή του. Στήν περίπτωση αύτή πρέπει 
ν’ άναφέρη ή νά πάρη οδηγίες γιά τή θέση του συναδέλφου του πού θά τον άναπλη- 
ρώση καί γιά τό χρόνο πού αυτός πρέπει νά βρίσκεται εκεί, ώστε νά ρυθμίση άνά- 
λογα τό παραπλανητικό δρομολόγιό του.

ε) Π ώ ς  θ ά  κ α τ ο ρ θ ώ σ η  ώ σ τ ε  ό π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε ν ο ς ,  
π ο ύ  ά ν τ ε λ ή φ θ η  τ ο ν  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό  π ο ύ  τ ο ν  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί ,  
ν ά  χ ά σ η  τ ά  ’ί χ ν η  τ ο ϋ  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ϋ  τ ο ύ τ ο υ .

Έάν δσα άναφέραμε στο προηγούμενο εδάφιο δεν μπορούν νά έφαρμοσθοϋν 
ή ή περίπτωση άπαιτεϊ τή διακοπή τής έπαφής. τοϋ άστυνομικοϋ καί τοϋ παρακο- 
λουθούμενου πού τον άντελήφθη, έπειδή ό τελευταίος παρακολουθεί πλέον ουσιαστικά 
τον πρώτο, δηλαδή στή συνηθισμένη περίπτωση άντιστροφής τών ορών, τότε, έπι- 
βάλλεται νά έξαφανισθή ό άστυνομικος μέ τον πιο κατάλληλο τρόπο (π.χ. μέ ταξί 
κ .λ .π .) έχοντας πάντοτε ύπ’ οψει, δτι αύτή ή όποιαδήποτε άλλη λύση τής έπαφής 
πρέπει νά γίνη φυσικώτατα καί τοΰτο γιατί ή άμφιβολία, πού έτσι δημιουργεϊται, 
είναι πολύ χρήσιμη.

"Αλλοι τρόποι συσκοτίσεως τών ιχνών τοϋ άστυνομικοϋ είναι ή άνάμιξή 
του στο πλήθος σέ πολυσύχναστους χώρους, ή είσοδος σέ μιά αίθουσα κινηματογρά
φου ή άλλου κτιρίου ή σέ δχημα κ.λ.π. Πάντως ό άστυνομικος ουδέποτε πρέπει νά 
τρέχη, νά κρύβεται, νά σταματάη κ.λ.π.

"Οταν δμως τύχη ό παρακολουθούμενος νά έλθη σέ άντιμέτωπη έπαφή μέ 
τον άστυνομικό τότε ή έπίθεση είναι ή καλύτερη άμυνα. 'Η θρασεία συμπεριφορά 
τοϋ άστυνομικοϋ σέ έντονο ύφος, άν είναι άνάγκη, ή προσποίηση δτι θά φωνάξη 
άστυφύλακα γιατί είναι άνάγωγος καί φαντασιόπληκτος κ.λ.π., άποτελεΐ πολύ κοίλο 
τρόπο άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως.

Υπάρχουν άτομα πού καυχώνται δτι άποκαλύπτουν τον παρακολουθοϋντα 
καί τον ειδοποιούν γιαυτό. Στις περιπτώσεις άκριβώς αύτές ό παραπάνω τρόπος είναι 
ό πιο ένδεδειγμένος, γιατί γεννά βάσιμες άμφιβολίες στον παρακολουθούμενο γιά τις 
ύπόνοιές του δτι παρακολουθεΐται άπό τόν άστυνομικό μας.

6. Παρακολούθηση σέ μεγάλες πόλεις.
Ό  άστυνομικος πού κάνει παρακολούθηση σέ μιά μεγάλη πόλη πρέπει νά 

έχη πρόχειρα στήν τσέπη του τό άκριβές άντίτιμο τοϋ εισιτηρίου τών συνήθων μέσων 
άστικών συγκοινωνιών (τρόλλεϋ, λεωφορείων κ .λ .π .) καθώς καί άρκετά κέρματα 
τηλεφώνου.

Ά λλ’ άς δοΰμε πώς γίνεται ή παρακολούθηση σέ κάθε συγκεκριμένη περί
πτωση.

α) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ σ η  μέ  α υ τ ο κ ί ν η τ ο .
Γιά τήν παρακολούθηση μέ αυτοκίνητο πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’ οψει τά

εξής :
ι) 'Ότι γιά τις σοβαρές περιπτώσεις είναι άπαραίτητη ή χρήση δύο ή περισ

σοτέρων οχημάτων καί ή διάθεση άλλων έφεδρικών σέ διάφορες θέσεις. Οί έπιβαί- 
νοντες πρέπει νά είναι έφωδιασμένοι μέ κιάλια.

ιι) Ό τ ι πρέπει νά ύπάρχη ραδιοεπικοινωνία μεταξύ τών οχημάτων. Τό
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πρώτο όχημα παρακολουθεί καί ενημερώνει τά άκόλουθα για τήν κατεύθυνση καί 
τις άλλαγές αυτών ή τήν πορεία γενικώς, καθώς καί για τις στάσεις του παρακο- 
λουθούμενου. Τά εφεδρικά οχήματα ακολουθούν άπό παραλλήλους δρόμους ώστε 
νά είναι ικανά σέ ελάχιστο χρόνο ν’ άντικαταστήσουν τό πρώτο ή νά «μπλοκάρουν» 
τό παρακολουθούμενο όχημα ή νά συλλάβουν τον οδηγό ή τούς έπιβάτες του, όταν 
διαταχθοϋν γιαυτό.

ιιι) "Οτι σέ κάθε όχημα πρέπει νά έπιβαίνουν τρεις άστυνομικοί τουλάχι
στον, δηλαδή ό οδηγός καί δύο παρατηρητές. 'Ο πρώτος παρατηρητής θά κάθεται 
στο μπροστινό κάθισμα, παραπλεύρως του όδηγοϋ καί θά παρατηρή τον παρακο
λουθούμενο. Ό  δεύτερος θά κάθεται στο όπισθεν κάθισμα γιά νά κρατα σημειώ
σεις καί νά παρακολουθή τά έπόμενα οχήματα. 'Όλοι δέ οί έπιβαίνοντες σέ κάθε 
όχημα πρέπει νά έναλλάσσωνται σέ κάθε θέση, χωρίς εξαίρεση οΰτε καί του όδηγοϋ.

ιυ) "Οτι τά οχήματα πρέπει νά είναι έφωδιασμένα μέ πινακίδες εικονικών 
άριθμών κυκλοφορίας, πού έάν παρίσταται άνάγκη πρέπει ν’ άλλάζουν κάθε μέρα. 
Μ’ αύτές ελαττώνονται οί πιθανότητες άναγνωρίσεώς των.

υ) "Οτι ή άποθήκη βενζίνης (ρεζερβουάρ) τών οχημάτων, καλόν είναι νά 
εχη μεγαλύτερη χωρητικότητα ή νά έξασφαλίζωνται εφεδρικά δοχεία βενζίνης 
καί λαδιού κάτω άπό τό πίσω κάθισμα καί όχι στο χώρο άποσκευών (πόρτ-μπαγκάζ).

υι) "Οτι μεταξύ τοΰ αύτοκινήτου πού παρακολουθούμε καί τοΰ δικοϋ μας 
αύτοκινήτου πρέπει ν’ άφήνεται σχετική απόσταση, έστω καί άν παρεμβάλλεται 
άλλο όχημα, ξένο προς τήν παρακολούθηση. 'Η άπόσταση καί στήν παρακολούθηση 
μ’ αύτοκίνητο όπως καί στήν «πεζή», έξαρτάται άπό τήν ώρα τής ήμέρας ή νύχτας, 
τό είδος τής περιοχής, τή μέθοδο παρακολουθήσεως, τις καιρικές συνθήκες, τό 
είδος τοΰ δρόμου κ.λ.π.

υιι) "Οτι ή χρήση τών προβολέων (σκάλα χαμηλή) δέν βλάπτει, όταν ή 
περιοχή τήν δικαιολογή. Προσοχή χρειάζεται μόνο στή χρήση τών εκτυφλωτικών 
φώτων μέ τά όποια έπισύρεται ή προσοχή τοΰ παρακολουθούμενου, πού ενοχλείται 
άπ’ αύτά καθώς πέφτουν μέσα άπό τον καθρέφτη στά μάτια του.

υιιι) "Οτι πρέπει νά λαμβάνωνται προφυλάξεις καί νά μή δημιουργοΰνται 
υποψίες, όταν τό όχημα έ'χη σταθμεύσει «κάπου» κατά τή νύχτα μέ άναμμένους 
φανούς ή μέ άναμμένα τά έσωτερικά φώτα, ή μέ τά τσιγάρα πού καπνίζουν οί έπι
βάτες.

ιχ) "Οτι δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται ή άνάγκη έξασφαλίσεως ξηράς τρο
φής γιά ώρισμένες σοβαρές περιπτώσεις, ιδίως όταν ό ύποπτος παρακολουθήται 
άπό ενα πράκτορα.

χ) "Οτι έάν ό παρακολουθούμενος σταθμεύση μέσα σέ πόλη, τό όχημα τής 
αστυνομίας πρέπει νά σταθμεύση άναλόγως τών συνθηκών πίσω ή μπροστά άπό 
αύτό σέ σχετική άπόσταση. ’Αμέσως τότε ή παρακολούθηση συνεχίζεται μέ τά 
πόδια, άν ό παρακολουθούμενος κατέβηκε, άλλως οί άστυνομικοί σταματούν καί 
περιμένουν σέ σχετική άπόσταση. "Αν τό παρακολουθούμενο όχημα σταθμεύση 
έ'ξω άπό τήν πόλη, τότε τό όχημα τού άστυνομικοΰ προσπέρνα κατά τρόπο φυσικό 
καί σταθμεύει περιμένοντας άθέατο μετά τήν πρώτη στροφή ή στον πρώτο σταθμό 
βενζίνης. Κατά τό προσπέρασμα, πλήν τοΰ όδηγοϋ, οί υπόλοιποι δύο ή περισσό
τεροι άστυνομικοί καλύπτονται όσο τό δυνατό χαμηλότερα γιά νά μή φαίνωνται
> > »/Γαπ εξω.

β) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  σ έ  λ ε ω φ ο ρ ε ί ο .
Κατά τήν παρακολούθηση σέ λεωφορείο ό άστυνομικός πρέπει νά έχη ύπ’

οψει του τα εςης :
ι) "Οτι σέ έξαίρετικές περιπτώσεις διατίθεται υπηρεσιακό όχημα γιά ν’ 

άκολουθή τό λεωφορείο, όπου έχει έπιβιβασθή ό παρακολουθούμενος, έπί πλέον 
τού άστυνομικοΰ πού μπήκε σ’ αυτό.
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ιι) 'Ότι κατά τήν είσοδό του στο λεωφορείο ό άστυνομικός φροντίζει νά 
μπή ευθύς άμέσως μετά τον παρακολουθούμενο, ώστε νά τον προσπεράση άθέατος 
έφ’ όσον ύπάρχουν κενά καθίσματα, κατά τό χρόνο ακριβώς πού ό παρακολουθού- 
μενος άναζητεΐ κάθισμα. Καί τούτο βεβαίως έφ’ όσον, όπως επιβάλλεται σέ σοβα
ρές ιδίως περιπτώσεις, δεν γίνη χρήση τού δελτίου «έλευθέρας» κυκλοφορίας.

ιιι) "Οτι γενικώς ό άστυνομικός στέκεται ή πιάνει θέση πίσω άπό τον παρα
κολουθούμενο εάν μπορή καί κατεβαίνει άπό τό λεωφορείο όταν κατέβη καί ό παρα- 
κολουθούμενος, άλλά ποτέ άμέσως πίσω άπ’ αύτόν. Επίσης καλόν είναι νά θυμάται 
ό άστυνομικός ότι πρέπει νά μή σηκώνεται, άλλά νά παραμένη καθήμενος ή στη 
θέση του, αν είναι όρθιος, έ'στω καί αν ό παρακολουθούμενος έχη προχωρήσει μέχρι 
τήν έξοδο καί περιμένει νά σταθμεύση τό όχημα διά νά κατέβη. Τούτο συνιστάται 
γιά ν’ άποφεύγεται ή σύγχυση άπό σκόπιμη ή τυχαία άλλαγή σκέψεως τού παρα- 
κολουθούμενου, πού μπορεί νά ξαναγυρίση στή θέση του γιά νά συνέχιση τή δια
δρομή.

γ ) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  σ τ ο ν  ή λ ε  κ τ ρ ι κ ό  σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ ο .
Κατά τήν παρακολούθηση στον ήλεκτρικό σιδηρόδρομο ό άστυνομικός πρέπει 

νά έχη ύπ’ οψει του τά έξης :
ι) "Οτι, όταν μπή στο ίδιο βαγόνι μέ τον παρακολουθούμενο, κάθεται 

προς τήν ίδια κατεύθυνση ( ή πλευρά ) πού κάθεται ό άνθρωπός, του, καί ούδέ- 
ποτε άντιμέτωπος.

Είναι άντικανονικό νά τον κοιτάζη ό άστυνομικός κατάματα, άλλά πρέπει 
νά παρακολουθή, άν μπορή, μάλλον τό πόδια του, γιατί οί κινήσεις τών ποδιών 
φανερώνουν τις προθέσεις τού παρακολουθούμενου.

ιι) "Οτι, άν ό παρακολουθούμενος σηκωθή, καθώς ό συρμός πλησιάζει σ’ 
ένα σταθμό, πρέπει ό άστυνομικός νά περιμένη στή θέση του μέχρι πού νά σταθ
μεύση τό τραίνο.

ιιι) "Οτι καλόν είναι νά διαβάζη ό άστυνομικός ένα βιβλίο σχήματος «τσέ
πης». ’Έτσι θά έχη τήν εύκαιρία τής άφανοΰς παρακολουθήσεως τών ποδιών καί 
δέν θά προκαλή ύποψίες.

ιυ ) "Οτι, όταν τό βαγόνι είναι γεμάτο άπό έπιβάτες, ή άπόσταση έξαρτάται 
άπό τήν «πυκνότητα» τών επιβατών καί άπό τον άριθμό τών άστυνομικών παρα
κολουθήσεως. Γενικώς, ένας ή περισσότεροι άστυνομικοί στέκονται στήν ίδια άπό
σταση (άκτΐνα ), άλλά σέ διάφορες θέσεις μέσα στο ίδιο βαγόνι μέ τον παρακολου
θούμενο, ώστε νά τον έχουν στο κέντρον. Καλόν είναι ό ένας άπό τούς δύο άστυνο- 
μικούς νά βρίσκεται κοντά στον έξοδο. Αύτό όμως δέν είναι πάντοτε εύκολο.

υ ) "Οτι ό άστυνομικός πρέπει πάντοτε νά είναι προετοιμασμένος γιά ν’ 
άντιμετωπίση τον παρακολουθούμενο κατά πρόσωπο. Στήν περίπτωση αύτό χρειά
ζεται ψυχραιμία καί φυσική στάση.

υι) "Οτι, όταν τό βαγόνι έχη λίγους έπιβάτες, οί άστυνομικοί δέν μπαίνουν 
σ’ αύτό, άλλ’ ό ένας μπαίνει στο έπόμενο καί ό άλλος στο προηγούμενο βαγόνι. 
Στήν περίπτωση αύτή καταβάλλεται προσοχή, ώστε ό ένας άστυνομικός νά βλέπη 
τον παρακολουθούμενο, ό δεύτερος νά βλέπη τον πρώτο, ό τρίτος, άν ύπάρχη τό 
δε ύτερο κ.ο.κ., ώστε νά σχηματίζουν μιά άλυσίδα χωρίς νά κοπή ή επαφή καί τό 
κυριώτερο χωρίς νά προκαλοΰν ύποψίες.

δ) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  σ τ ο  τ α ξ ί .
"Αν ό παρακολουθούμενος χρησιμοποιήση ταξί καί οί άστυνομικοί έχουν 

ειδική έντολή νά κάμουν τό ίδιο, παίρνουν καί αύτοί άλλο ταξί. Ό  ένας άπ’ τούς 
άστυνομικούς σημειώνει μέ τρόπο τον άριθμό τού πρώτου ταξί, πού πήρε τον ύποπτο 
καί δίνει κατευθύνσεις στον οδηγό τού δικού τους γιά τήν κατάλληλη παρακολού
θηση τού προηγουμένου ταξί, έχοντας ύπ’ δψει όσα άναφέραμε σέ προηγούμενο ε
δάφιο γιά τήν παρακολούθηση μέ αύτοκίνητο.
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ε) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  σέ  ά ν α β α τ ή ρ α  (άσανσέρ).
"Οταν ό παρακολουθούμενος μπη σέ άναβατήρα (άσανσέρ), πρέπει ό άστυ

νομικός να θυμάται τά έξης :
ι) 'Ότι πρέπει νά προχωρή στο βάθος της καμπίνας του άσανσέρ. 
ιι) "Οτι δέν πρέπει νά λέη στο συνοδό, αν ύπάρχη, τον όροφο όπου πηγαίνει, 

άλλά πρέπει νά βγαίνει στον ΐδιο όροφο πού βγαίνει καί ό παρακολουθούμενος.
ιιι) "Οτι έάν ό παρακολουθούμενος τον προσέξη κατά την έ'ξοδο άπό τό 

άσανσέρ, τότε μπαίνει σ’ ένα γραφείο του ορόφου αύτοΰ καί ρωτά γιά ένα φαντα
στικό όνομα (π. χ. γιά τον κ. Άραπάκη) πού έχει σκεφθή άπό πρίν.

ιυ) "Οτι έάν ό παρακολουθούμενος μπη σ’ ένα γραφείο, χωρίς νά τον προ
σέξη, τότε σημειώνει τον άριθμό τοΰ γραφείου καί τό όνομα τοϋ κατόχου ή της 
έπιχειρήσεως γιά νά τό άναφέρη στο δελτίο παρακολουθήσεως.

υ) "Οτι έάν παρίσταται άνάγκη νά μπη στο ΐδιο γραφείο (φανερή παρακο
λούθηση), τότε τόν άκολουθεΐ καί προσπαθεί ν’ άκούση τή συνομιλία. Κανονικά 
πρέπει νά περιμένη γιά λίγο μετά την άναχώρηση τοϋ παρακολουθούμενου καί 
κατόπιν νά ζητήση τόν «κ. Άραπάκη», άφοΰ θά έχη κανονίσει ν’ άναλάβη άλλος 
άστυνομικός τή συνέχιση τής παρακολουθήσεως.

υι) 'Ότι έάν ό παρακολουθούμενος δέν δηλώση τόν όροφο πού θέλει νά πάη 
άλλά άνεβή στον τελευταίο, τότε πρέπει ό άστυνομικός νά είναι προετοιμασμένος 
γιά νά κάνη, ό,τι άναφέραμε παραπάνω.

στ) Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  σ τ ο  ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο .
"Οταν ό παρακολουθούμενος μπη σέ έστιατόριο ό άστυνομικός πρέπει νά 

έ'χη ύπ’ οψει του τά έξης :
ι ) "Οτι ένδεδειγμένη γιά τήν περίπτωση αύτή είναι ή έπιτήρηση όλων των 

έξόδων, αν οί άστυνομικοί είναι άρκετοί. Επιβάλλεται όμως όπως καταστρώνεται 
μεταξύ τους σύντομα ένα σχέδιο συνεννοήσεως καί έπανασυνδέσεως, όταν ό παρα
κολουθούμενος βγή άπό τό εστιατόριο.

ιι) 'Ότι έάν ή υπόθεση άπαιτή τήν είσοδο ένός άστυνομικοϋ στο έστιατόριο, 
πρέπει ό άστυνομικός αύτός νά κάθεται σέ τραπέζι, πίσω άπό τόν παρακολουθούμενο, 
νά δίνη παραγγελία άργότερα άπό αύτόν, ν’ άρχίζη τό φαγητό του μετά άπό αύτόν 
καί νά τό τελειώνη πρίν άπ’ αύτόν καί τέλος νά βγαίνη, αν μπορή, προτού βγή 
ό παρακολουθούμενος.

ζ) Σ ύ ν τ α ξ η  δ ε λ τ ί ο υ  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ω ς .
Ό  άστυνομικός, ό όποιος έκανε τήν παρακολούθηση ένός άτόμου, πρέπει νά 

συντάξη ένα δελτίο παρακολουθήσεως, άμέσως μετά τή λήξη τής παρακολουθήσεως 
ή κατά τή διακοπή ταύτης λόγω μεσημβρινής ή νυκτερινής άναπαύσεως, έπί τή 
βάσει των σημειώσεων, τις όποιες τυχόν έκράτησε καθώς καί έκείνων, τις οποίες 
άποτύπωσε σταθερά στή μνήμη του. Τό καλύτερο βέβαια είναι οί σημειώσεις γιά 
τό δελτίο παρακολουθήσεως νά κρατούνται κατά τήν διάρκεια τής παρακολουθή
σεως καί κατά τις στιγμές πού μπορεί νά γίνη αύτό, χωρίς νά προκληθοΰν υποψίες. 
Οί σημειώσεις αύτές γράφονται πρόχειρα, εΐτε πάνω στο πακέττο των σιγαρέτ- 
των, εΐτε σέ μικρές καρτοϋλες, πού πρέπει νά έχουμε πάνω μας σέ μικρό άριθμό.

Γενικά τό δελτίο παρακολουθήσεως πρέπει νά τό διακρίνη σαφήνεια καί 
άκρίβεια στήν περιγραφή των όσων διαπιστώθηκαν κατά τήν παρακολούθηση.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

II. Τροποποιούμενοι ή συμπληρούμεναι διατάξεις τοΰ Ποινικού 
Κωδικός.

ε) Κ α τ ’ έ γ κ λ η σ ιν δ ί ω ξ ι ς  α υ τ ο δ ι κ ί α ς .
Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ Νόμου ορίζεται ότι ή ποινική δίωξις επί αυτοδικίας 

χωρεΐ μόνον επί έγκλήσει. Ούτως ή περί αυτοδικίας διάταξις τοΰ Κ.Π., περί ής τό 
άρθρον 331 αύτοϋ, διεμορφώθη ήδη ως έξης :

Αυτοδικία
"Αρθρον 331. "Οστις ενεργεί αΰτογνωμόνως άξίωσιν περί δικαιώματος, τό 

όποιον έχει τώ οντι ή έκ πεποιθήσεως οίκειοποιεΐται, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέ
χρι Ιξ μηνών ή διά χρηματικής ποινής. 'Η ποινική δίωξις χωρεΐ μόνον έπί έγκλήσει.

Ό  συντάκτης τοΰ υπό κρίσιν νόμου έκρινεν ότι ήτο καιρός πλέον νά θεσπισθή 
διάταξις καθ’ ήν ή αυτοδικία διώκεται κατ’ έγκλησιν. Τό άδίκημα άφορμήν έχει 
περιουσιακάς κυρίως διενέξεις, αΐτινες ως έπί τό πλεΐστον συμβιβάζονται. Εις τάς 
πλείστας των περιπτώσεων αυτών, πρέπει νά έπιλαμβάνηται ό είρηνοδίκης διά τής 
λήψεως προσωρινών μέτρων, τή αιτήσει τών διϊσταμένων καί ούχί τά ποινικά δικα
στήρια, τά όποια όμως πολλάκις μέχρι τοϋδε εύρίσκοντο εις θέσιν δύσκολον προκει- 
μένου νά έκτελέσουν τήν άπόφασίν των. 'Ο ποινικός δικαστής, ευρισκόμενος προ τοΰ 
συμβιβασμού τών διαδίκων καί άπαγορεύοντος τοΰ νόμου τήν άνάκλησιν τής γενο- 
μένης έγκλήσεως, ήναγκάζετο νά συνεργήση εις μίαν δίκην μή δικαίαν διά νά δυνηθή 
νά έκδώση απαλλακτικήν άπόφασίν. Καί κατέληγεν εις άθωωτικήν άπόφασίν, όταν 
τό κοινόν αίσθημα έδικαιολόγει τήν πραξιν, ήτις τελείται έν εύρυτάτη κλίμακι. 
"Οθεν, διά τής εισαγωγής τής διατάξεως ταύτης, άφ’ ενός μέν επιτυγχάνεται ή έξα- 
φάνισις μιας πηγής εΐκονικοτήτων έν τή αιτιολογία τών αποφάσεων, άφ’ ετέρου δέ 
δέν έπιβαρύνεται ήδη τό Δημόσιον μέ τά έξοδα τής δίκης, άλλά ό άδικοπραγήσας.

Θά ήδύνατο ΐσως νά ύποστηριχθή ότι τό άδίκημα τής αυτοδικίας είναι άδί
κημα στρεφόμενον κατά τής έννόμου τάξεως καί επομένως ή δίωξις έ'δει νά μή έξαρ- 
ταται άπό τήν θέλησιν τών ιδιωτών. Ό  αύτοδικών ιδιώτης ύποκαθιστα αύτό τοΰτο 
τό Κράτος, πράγμα μή συμβιβαζόμενον προς τάς συγχρόνους περί δικαίου άντιλή- 
ψεις. Ό  δυναμικώτερος εκβιάζει μετά τήν πραξιν του τον άνίσχυρον καί άδικηθέντα 
καί επομένως ή διάταξις έδει νά μείνη ώς είχε μέχρι τοΰδε.

Ή  άποψις αΰτη είναι έκ πρώτης όψεως εύλογοφανής. Υίοθέτησίς της όμως 
οδηγεί εις τελείως άντίθετα άποτελέσματα τών διά τοΰ νόμου έπιδιωκομένων, ώστε 
νά καθίσταται λυσιτελής ή προκριθεΐσα λύσις ύπό τών συντακτών τοΰ νεαροΰ υπό 
κρίσιν νομοθετήματος. Σχεδόν πάντοτε, προκειμένου περί τοΰ άδικήματος τής αυτο
δικίας, οί διάδικοι συμβιβάζονται κατά τήν ημέραν τής δίκης, άπλώς δέ έξετάζεται 
μία τυπική διαδικασία, άπαραίτητας κατά τον νόμον. Τό άτοπον τοΰτο θεραπεύεται 
ήδη διά τής έπενεχθείσης εις τον νόμον μεταβολής.

Τέλος δέον νά σημειωθή ότι ό χαρακτηρισμός τής πράξεως ώς αύτοδικίας 
είναι έπικουρικός. Ή  αυτοδικία παν άλλο ή εις έγκληματικήν διάθεσιν άντιτοιχεΐ. 
'Η αυθαίρετος θέλησις τοΰ δράστου, μή στηριζομένη εις υπαρκτόν ή νομιζόμενον 
δικαίωμα, συνιστα άλλο άδίκημα, ώς παράνομον βίαν (Π.Κ.330), φθοράν (Π. Κ.
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381), έκβίασιν (Π.Κ. 385), άπιστίαν (Π.Κ. 390) κλπ. 'Ωσαύτως ενέργεια δράστου 
εναντίον τής ’Αρχής στρεφομένη καί άνεξαρτήτως τής εγκληματικής διαθέσεως αύτοϋ 
(προϋποτιθεμένου δτι τδ Κράτος δεν έμφανίζεται ώς Fiscus) λαμβάνει άλλον χα
ρακτηρισμόν καί ούχί τον παρόντα, ώς άντίστασις (Π.Κ. 173), απείθεια (Π.Κ. 169), 
άπόδρασις (Π.Κ. 173), παραβίασις κατασχέσεως τεθειμένων σφραγίδων, παρα- 
βίασις φυλάξεως τής άρχής (Π.Κ. 177-179) κλπ.

Έ κ των παρατιθεμένων ήδη περιπτώσεων αυτοδικίας ειλημμένων έκ τής 
νομολογίας των δικαστηρίων μας, συνάγεται νομίζομεν τό συμπέρασμα ότι ή περί ής 
ένταϋθα καινοτομία τοϋ νόμου ύπήρξεν έπιτυχής. Κατάληψις άκινήτου διά δυναμικής 
άποβολής τοΰ κατέχοντος (Α.Π. 960/1961, Θέμις Κ.Η. ς. 35). Κατεδάφισις μαν
δροτοίχου (Α.Π. 234/1900, Θέμις ΙΒ σ. 67), καταστροφή σιτοσποράς (Α.Π. 141/ 
1951, Ποιν. Χρον. Α. σ. 67), κάρφωμα παραθύρων (Α.Π. 347/1934, Δικαστική 
1935 σ. 241), κατάληψις άκινήτου συντελεσθεΐσα διά φυτεύσεως δένδρων (Α.Π. 
180/1953, Ποιν. Χίον. Γ. σ. 336), Κατάληψις άκινήτου διά τρυγίσεως τής έν αύτω 
άμπέλου (Α.Π. 220/1916 Θέμις Κ.Ζ. ς. 579) ή διά καταστροφής τοϋ φράκτου (Α.Π. 
184/1952 Ποιν. Χρον. Β. σ. 300). Άμφισβήτησις παρά τοϋ συγκοινωνοΰ τοΰ άδι- 
κήματος συγκυριότητος καί άποκλειστική κατοχή καί κυριότης ύπό τοΰ πρώτου
(Α.Π. 219/1960).

Παρεμπιπτόντως άναφέρομεν ότι περί τοΰ έάν ύπάρχη αυτοδικία έπί άποχής 
άπό ώρισμένης ένεργείας, διχογνωμία κρατεί παρ’ ήμϊν. Τό Μονομελές Πλημμελειο
δικείων Σιδηροκάστρου, έδέχθη ότι διέπραξεν αυτοδικίαν ό Δ/ντής ’Ανωνύμου 
Εταιρείας μή έπιτρέψας εις μέτοχον εταιρείας όπως ένεργήση έλεγχον εις τάς άπο- 
θήκας αύτής προς έξακρίβωσιν τής άληθείας των έν τω ισολογισμοί έγγραφων.

Έ πί τοΰ θέματος λίαν διαφωτιστικόν τυγχάνει σχόλιον έπί τής άνωτέρω άπο- 
φάσεως τοΰ όφηγητοΰ κ. Ζαγκαρόλα, όπερ παραθέτομεν έν άποσπάσματι, λόγω τοΰ 
ότι ένδιαφέρει τούς άνακριτικούς υπαλλήλους, οΐτινες καλοΰνται νά έφαρμόσουν τον 
νόμον έν τή πράξει.

Τό έν λόγιρ άπόσπασμα έχει ώς εξής :
«Παρ’ ήμϊν ό νόμος δεν καθορίζει τον τρόπον, καθ’ δν διαπράττεται ή αύτο- 

γνωμόνως πραγματοποίησις τής άξιώσεως περί δικαιώματος, τό όποιον ό δράστης 
είτε έχει είτε έκ πεποιθήσεως οΐκειοποιεΐται. Συνεπώς δύναται νά λάβη χώραν διά 
βίας κατά πραγμάτων ή κατά προσώπων ή καί δι’ άπάτης.

Έρωταται όμως δύναται νά γίνη καί διά παραλείψεως; 'Ως γνωστόν ή πράξις, 
ήτις άποτελεΐ τό βασικόν έννοιολογικόν στοιχεΐον τοΰ έγκλήματος συνίσταται εις 
θετικήν ένέργειαν ή παράλειψιν άπό ώρισμένης ένεργείας.

Ένταΰθα όμως ό νόμος λέγει «δστις ένεργεΐ» άποκλείων οότω ρητώς τήν διά 
παραλείψεως πραγματοποίησιν τοΰ έγκλήματος. Έ πί πλέον έκ τοΰ σκοπού τοΰ νόμου, 
ό όποιος είναι ή άποφυγή τής έκ τής αύθαιρέτου ένεργείας τοΰ υπαιτίου άπειλουμένης 
διαταράξεως τής έννόμου τάξεως (Α.Π. 184/52 Ποιν. Χρον. σελ. 300) συνάγεται 
ότι αύτοδικία υπάρχει μόνον, όταν ό δράστης μεταβάλη αΰτογνωμόνως τήν ύφιστα- 
μένην των πραγμάτων κατάστασιν, διότι έπί άποχής άπό ώρισμένης ένεργείας δεν 
δύναται νά γίνη λόγος περί διαταράξεως τής έννόμου τάξεως.

"Οπου δεν πρόκειται περί παραβιάσεως κατοχής έτέρου δεν δύναται νά γίνη 
λόγος περί αύτοδικίας, διότι υπάρχει τό γνωστόν άξίωμα: qui continuat not attenta.

Τήν ορθήν ταύτην άποψιν ύποστηρίζει παρ’ ήμϊν ό Είσαγγελεύς Λ. Γιδόπουλος, 
συμφώνως προς τήν όποιαν τό άδίκημα τής αύτοδικίας προσβάλλει τήν Δικαστικήν 
τής Πολιτείας τάξιν, διότι διά τής παραλείψεως τής προσφυγής εις τήν δικαστικήν 
έξουσίαν, τό ζήτημα δέν είναι αν δύναται νά θεωρηθή ύπάρχουσα τοιαύτη προσβολή 
έν τή άρνήσει τίνος νά έκπληρώση νόμιμον ύποχρέωσίν του, δι’ ήν είναι άνοικτή ή 
οδός τής δίκης, άλλά έάν γίνη δεκτόν τοΰτο, τότε πάσα άρνησις έκπληρώσεως ύπο-
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χρεώσεως θά δύναται νά δίδη αφορμήν εις ποινικήν καταδίωξιν. Έν τούτοις ό Α.Π. 
δέχεται δτι τδ άδίκημα τής αυτοδικίας διαπράττεται καί δταν ό αύτοδικών κατακρα- 
τή αύτογνωμόνως άλλότριον πράγμα, ευρισκόμενον έν τή κατοχή του χωρίς νά νο- 
μιμοποιηθή διά τής δικαστικής όδοϋ ή έπίσχεσις του πράγματος.

Τήν τοιαύτην έπίσχεσιν του κατεχομένου πράγματος ή νομολογία προσπαθεί 
νά άναγάγη εις θετικήν ένέργειαν, θέλουσα νά συμβιβάση τήν άποψίν της ταύτην 
προς τδ γράμμα του νόμου. Ουτω ό Α.Π. (άριθ. 63/40) λέγει δτι (ή άξίωσις του 
αύτουργοϋ έπραγματοποιήθη διά θετικής πράξεως, ήτοι διά κατακρατήσεως έκ μέρους 
τοϋ άναιρεσείοντος 50 δραχμών έκ τοϋ δοθέντος ΙΟΟδράχμου πρδς χορήγησιν χαρ
τοσήμου, έπρόκειτο δέ εις τήν περίπτωσιν ταύτην περί άναφορογράφου, δ όποιος 
έκράτησε τάς 50 δραχμάς ώς άμοιβήν διά τήν έ'κδοσιν του πιστοποιητικού. Έν πάση 
περιπτώσει ύπαρξιν αυτοδικίας δέχεται ή Νομολογία μόνον εις τήν περίπτωσιν τής 
κατακρατήσεως κατεχομένου πράγματος, ή δέ υπό του δράστου παράλειψις τής ένερ- 
γείας πράξεως πρέπει νά γίνεται ώς καθορίζει ό Μπουρόπουλος, έκ προθέσεως καί 
πρδς έπίτευξιν του παρ’ αύτοϋ έπιδιωκομένου σκοπού. Πρέπει δηλ. ή κατακράτησις 
ή ή έπίσχεσις ώς λέγει ό Α.Π. νά χρησιμοποιήται ώς μέσον πρδς έπίτευξιν ετέρου 
σκοπού, συνισταμένου εις τήν διά τοϋ τρόπου αύτοϋ πραγματοποίησιν έτέρας άξιώ- 
σεως τοϋ δράστου καί νά μή άποτελή σκοπόν καθ’ έαυτόν, δτε θά πρόκειται περί 
απλής μή έκπληρώσεως νομίμου ύποχρεώσεως, άστικάς συνεπαγομένης κυρώσεις 
ή καί στοιχειοθετούσης τδ άδίκημα τής ύπεξαιρέσεως. Εις τοΰτο άκριβώς έγκειται 
ή σύγχυσις εις τήν οποίαν περιέπεσεν ή άνωτέρω άπόφασις τοϋ Μονομελοϋς Πλημ/ 
κείου, έκλαβοϋσα δτι ή αύτοδικία συνίσταται εις πάσαν άρνησιν έκπληρώσεως νομί
μου ύποχρεώσεως» (ΙΙοιν. Χρονικά Ζ/1957 σελ. 280).

Συναφές πρό τδ τής αυτοδικίας άδίκημα είναι καί ή άπειλή περί ής τδ άρθρον 
333 τοϋ Π.Κ. Ή  διάταξις έχει ώς έξής: «Ό στις άπειλών έτερον διά βίας ή δι’ 
έτέρας παρανόμου πράξεως ή παραλείψεως, περιάγων αύτδν εις τρόμον ή άνησυ- 
χίαν, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένδς έτους ή διά χρηματικής ποινής.

Καί ή άπειλή είναι άδίκημα σύνηθες, τελούμενον ίδιοι έν ύπαίθρω. Διαπράττε- 
ται δέ ή άπειλή κατά συρροήν μέ άπλάς σωματικάς βλάβας καί έξυβρίσεις, άδική - 
ματα, άτινα, ώς γνωστόν, διώκονται κατ’ έγκλησιν. Νομίζομεν δμως δτι ή κατ’ 
έηκλησιν δίωξις έδει νά έπεκταθή καί εις τδ άδίκημα τής άπειλής. Διότι καί ή άπει- 
λή άποτελεΐ μικροαδίκημα άπδ τά συνηθέστερα. Οί διάδικοι συμβιβάζονται κατά 
τήν ήμέραν τής δίκης, επακολουθεί δμως, καθ’ ά έλέχθη άνωτέρω, μία τυπική δίκη. 
Τούτων οΰτως έχόντων καί ένω διά τήν έξύβρισιν καί σωματικήν βλάβην χωρεϊ 
άνάκλησις άπδ τής γενομένης έγκλήσεως, δέν συμβαίνει τδ αύτδ καί μέ τήν άπειλήν, 
συνυπάρχουσαν πάντοτε εις τδ κατηγορητήριον, μέ άποτέλεσμα νά προχωρή πρδς 
ταύτην ή δίκη. Ό  δικαστής προβαίνει εις μίαν πρόχειρον δίκην καί άπαλλάσσει, 
καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν τοΐς πάσι, τδν κατηγορούμενον έκ τοϋ άδικήματος τής 
άπειλής, εις δέ τήν δίκην ταύτην άναγκάζονται μηνυτής καί μάρτυρες πρδς ύπο- 
βοήθησιν τοϋ συμβιβασμοΰ, όστις ήδη έπετεύχθη, νά άφίστανται τής άληθείας καί 
νά αίσθάνωνται τύψιν συνειδήσεως. Δι’ δ νομίζομεν δτι καί τδ άδίκημα τής άπειλής 
έδει νά διώκηται κατ’ έγκλησιν.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕ 
ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΑίΦΕΛ

__________________ ’Από το ’Αμερικανικόν περιοδικόν «R eader’s  D igest» ,__________________
κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/τοϋ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ

Ούδέποτε στά  έγκληματολογικά χρονικά παρουσιάσθηκε μέχρι σήμερα 
άλλη εγκληματική φυσιογνωμία, ηαρομοία μέ τον Victor L usting. Π ροικι
σμένος ούτος μέ εξαιρετικά και ασυνήθιστα φυσικά καί επ ίκτητα προσόντα, 
ώς πρωτοφανή ευφυΐαν κα ι ευστροφίαν, πνεύματος λαμπρότητα, σοβαρότητα 
καί έπ ιβλητικότητα ενός διπλωμάτου, ηθοποιίαν ενός γεννημένου καλλιτέ
χνου, ίπ ιτηδε ιότη τα  καί έπ ιδεξιότητα, ενός ασυναγώνιστου ταχυδακτυλουρ
γού, σκληρότητα καί αίμοβορίαν τίγρεως, ώς καί κυνικήν θρασύτητα, κατέ- 
κτησε τα  σκήπτρα στον υπόκοσμο τής ’Αμερικής καί Ευρώπης καί ιδ ιαίτερα 
στον τομέα των απατεώνων καί παραχαρακτών, καί κατώρθωσε επ ί μ ιά  
όλ,όκλ.ηρη 20ετία νά δρα καί νά εξαπατά τ ις  ’Αστυνομικές ’Αρχές των δύο 
Η πείρω ν (Εύρώπης κα ί ’Αμερικής).

Ό  Ja m es  Jo h n son , πράκτωρ τότε τής Υ π ηρεσ ία ς  Πληροφοριών, πού 
ήτυ επιφορτισμένη μέ την προστασ ία  τού Προέδρου, καί πού θ’ άποκαλοϋμεν 
στην παρούσα μας άφήγησι «Μ υστική ’ Υπηρεσ ία»  (S e r v ic e  S ecret) , έπαιξε 
ένα σημαντικό καί πρωτεύοντα ρόλο στην ύπόθεσι αυτή, καί συνέβαλε τα  
μέγ ιστα , ώστε νά όδηγηθή τελικά ή μεγαλύτιρη, δ ιασημότερη καί φοβεριό- 
τερη έγκλ.ηματική φυσιογνωμία τού εικοστού αΐώνος, ενώπιον τής δ ικα ιο
σύνης.

Σ ’ αυτή την ενδιαφέρουσα καί συναρπαστική άφήγησι, ξαναζωντανεύει 
ό Joh n son , ολ.ο τό καταλ.ηκτικό, φανταστικό, τρομερό καί απ ίστευτο δράμα, 
που ό Ιδιος έζησε γ ιά  πολλά χρόνια, κυνηγώντας τον π ιο καταχθόνιο πανούρ
γο κα ί άσνλλητττο κακοποιό.

1 . Εισαγωγή.

'Ο πιο καταπληκτικός, ό πιο έμπειρος, ό πιο δαιμόνιος, ό άσσος των απα
τεώνων, πού παρουσιάζετο ώς κόμης Victor Lusting (μεταξύ των άλλων 23 ψευ
δωνύμων), έφαίνετο νά κατέχεται άπό μιά παράδοξη καί μυστηριώδη άνοσία τού 
νόμου. Δρώντας μέ σαγηνευτική καί ύπνωτιστική γοητεία καί μαγεία, έλήστευε 
καί άπεγύμνωνε τα θύματα, τό ένα μετά τό άλλο, χωρίς έπειτα άπό 46 συλλήψεις, 
να έχη δικασθή έστω καί σέ φυλάκισι μιας ημέρας.

Τελικά, ή Μυστική 'Υπηρεσία (Secret Service) των 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
κατώρθωσε νά στείλη αύτόν γιά πάντα, πίσω άπ’ τής φυλακής τά σίδερα. Σάν ένας 
πράκτορας τής αδυσώπητης, άμείλικτης καί φοβερής αύτής Κρατικής Όργανώ- 
σεως, άπ’ τήν οποία λίαν πρόσφατα άπεσύρθην, λέγει ό Johnson, εΐχα τήν τιμήν 
καί τό προνόμιο νά βοηθήσω καί συμβάλω στήν τελευταία, άποφασιστική 47η 
σύλληψί του, πού υπήρξε ή μοιραία καί μοναδική γιά τήν έξαφάνισί του άπό τοϋ 
προσώπου τής γής.

Πολλά χρόνια, πριν μάς άνατεθή ή καταδίωξις αύτοϋ του περίεργου άνθρώ- 
που, είχε ούτος έπισύρει τήν προσοχήν τής 'Υπηρεσίας μας. Τούτο συνέβη, έπειτα 
από μιά έκπληκτική άπάτη, πού συνέλαβε, κατέστρωσε, μελέτησε καί διάπραξε, 
ό κόμης Victor Lusting, στή λάμπουσα καί άκτινοβολούσα άπό πολυτέλεια 
και ομορφιά των κινηματογραφικών άστέρων άτμόσφαιρα τής κινηματογρα- 
φουπόλεως τού Χόλυγουντ.

Γιά νά δοθή στούς άναγνώστες μιά πλήρης εικόνα τής λαμπρής, άπεριόρι- 
στης καί άσυναγώνιστης εγκληματικής σταδιοδρομίας τού διαβόητου κόμητος 
Lusting, άξίζει τον κόπον νά λεχθή έξ άρχής, ή καταπληκτική, φανταστική καί 
άπίστευτη ιστορία του.
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2. 'Ο άπατεών παραγωγός κινηματογραφικών φ ίλμς.
Τό θέαμα ήτο τολμηρό, προκλητικό, άκρως άκατάλληλο καί άπηγορευμένο.
Μιά γυμνή γυναίκα χόρευε τσάρλεστον, πάνω σένα μεγάλο πιάνο. 'Η άτμό- 

σφαιρα ήτο λίαν άποπνικτική άπ’ τούς καπνούς καί τις ματαιόδοξες φλυαρίες. 
Μεταξύ των συνωστιζομένων θαμώνων τοϋ Κέντρου, υπήρχε καμμιά ντουζίνα 
όμορφα νεαρά κορίτσια, πού συνωθοϋντο, ποζάρανε προκλητικά, καί μειδιοΰσαν, 
μέ τήνέλπίδα ότι, κάποιος παραγωγός φίλμς θά τά έβλεπε καί θά τούς έδιδε την ποθού- 
μενη ώθησι προς τον Κινηματογράφο. Έπρόκειτο γιά ένα άποκρουστικό, χυδαίο, 
άνήθικο, πρόστυχο καί γεμάτο όργιο πάρτυ άπ’ αύτά πού συνηθίζονται στο Χόλυ- 
γουντ. Μέσα σ’ όλην αύτή την συντροφιά των παραλυμένων, παρουσιάσθηκε κάποιος 
πού έφαίνετο λίαν σοβαρός, άξιοπρεπής καί έπιφυλακτικός, μ’ ένα ωραίο τετράγωνο 
πρόσωπο, πού ήτο ένδεδεδυμένος άψογα, κατά τό πιο διακριτικό ’Αγγλικό τρόπο. 
Πλησίασε μιά άπό τις υποψήφιες καί γεμάτες έλπίδες γιά τό μέλλον τους στάρ, 
καί άφοΰ ύποκλίθηκε σάν ένας τζέντλεμαν καί ένας πραγματικός άριστοκράτης, 
συνεστήθη σ’ αυτήν ώς κόμης Victor Lusting.

'Η κοπέλλα τον κύτταξε έκπληκτη στο άκουσμα του τίτλου του καί έμεινε 
άκόμη πιο έκπληκτη καί έκστατική, όταν τον άκουσε νά λέγη, ότι είναι «παρα
γωγός φίλμς». Αύτή ήτο μόλις 18 χρόνων καί τά έπαγγελματικά της προσόντα 
ήσαν τόσο περιωρισμένα, ώστε μόλις θά μπορούσε νά τής δοθή ένας δευτερεύων 
καί άσήμαντος ρόλος, στο γύρισμα μιάς ταινίας δεύτερης κατηγορίας. "Οταν δέ, 
αύτός ό εντυπωσιακός καί παράξενος ξένος τής είπε ότι, τήν εΰρισκε νά έχη ένα 
φωτεινό ταλέντο, καί ότι άνελάμβανε πρόθυμα αύτός νά τήν κάμη ένα άστέρι τοΰ 
Broadway, φυσικόν ήτο νά τον πιστεύση, καί νά πάρη τις προτάσεις καί υποσχέ
σεις του στά σοβαρά, γιατί όπως είπαμε, αυτό ήτο τό όνειρο όλων των έκεΐ ευρι
σκομένων κοριτσιών.

’Έπειτα άπό λίγο καιρό, ή κοπέλλα αύτή, έθεάθη συνοδεύουσα τον Lusting 
στήν Χαβάνα, όπου έγκατεστάθησαν σένα άπό τά μεγαλύτερα καί πολυτελέστερα ξενο
δοχεία της. Γιά τον Lusting, ή εξαπάτηση τής κοπέλλας καί εγκατάστασή του 
στο πολυτελές ξενοδοχείο, ήτο απλώς ένα μέρος των προπαρασκευαστικών ενεργειών 
καί πράξεων του, διά τήν διάπραξι τής σχεδιασθείσης άπάτης. Τοϋ άναγκαιοΰσε 
μιά θελκτική, όμορφη καί σαγηνευτική κοπέλλα, πού θά τοϋ προσέδιδε μεγαλο
πρέπεια καί σοβαρότητα καί θά ένέπνεε πίστι στο ρόλο του ώς «παραγωγού φίλμς».

Τώρα μπορούσε νά προχωρήση στο επόμενο στάδιο τοΰ καταχθονίου σχε
δίου του, στήν άναζήτησι, δηλαδή, τοΰ υποψηφίου θύματός του. 'Ο Lusting καί 
ή ανόητη άκουσία συνένοχός του Stellar Swam, όπως ήτο τό καλλιτεχνικό της 
όνομα, έκαμαν κοσμικές έμφανίσεις, έπαιξαν σέ διάφορες λέσχες καί προσεπά- 
θησαν νά προκαλέσουν τήν έντύπωσι καί τήν προσοχήν τοϋ καλοΰ κόσμου στις διά
φορες κοινωνικές εκδηλώσεις τής άνώτερης κοινωνικής τάξεως. Γρήγορα, ή προσοχή 
τοΰ Lusting στράφηκε καί συγκεντρώθηκε πάνω σένα ψηλό, ξανθό ’Αμερικανό 
μεσήλικα, πού κομπορρημονοΰσε πάνω σέ καλλιτεχνικές μπίζνες. Νά είχε άραγε 
τό μικρόβιο τοΰ καλλιτεχνικοΰ καί θεατρικοΰ δαιμόνιου ; "Αν συνέβαινε αύτό, 
ήτο άκριβώς ό,τι άναζητοΰσε ό Lusting. Τό νά συστηθή καί γνωρισθή μέ αύτόν, 
ήτο πολύ εΰκολο γιά τον Lusting. 'Ο ’Αμερικανός, ένας πλούσιος έμπορος γεωρ
γικών εργαλείων, όνόματι Ronald Dodge, εντυπωσιάσθηκε προφανώς άπό τό 
σπινθηροβόλο πνεΰμά τοΰ Lusting, περισσότερο δέ άκόμη άπό τον ψευτοτίτλο 
τοΰ κόμητος. 'Όταν δέ, ή συζήτησις έστράφη προς τήν όμορφη καί θελκτική σύν
τροφο τοΰ Lusting, ό καταχθόνιος άπατεών έξεφράσθη μέ θαυμασμό γιά τό καλ
λιτεχνικό ταλέντο αυτής, γνωρίζοντας ότι ή μέθοδός του αότη είναι άλάνθαστη. 
Πράγματι δέ, επί τώ άκούσματι τής φράσεως «Μεγάλης Καλλιτέχνιδος» τό θΰμα 
ό Dodge, τσίμπησε τό δόλωμα.

«Ξέρετε κάτι ;» είπε μέ ένθουσιασμό.. «'Η ΐδιότης σας ώς παραγωγοΰ φίλμς
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του Broadway, μοΰ κάνει, μεγαλύτερη έντύπωσι καί μέ ενθουσιάζει περισσό
τερο άπό τον τίτλο σας ώς κόμητος. Είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θεατρι
κές καί καλλιτεχνικές δουλειές σέ δλη μου τη ζωή». 'Ο Dodge περιέγραψε τα Θεα
τρικά Κολλέγια στά όποια είχε παρακολουθήσει καλλιτεχνικές σπουδές, καί τα 
μικρά θεατρικά συγκροτήματα πού άνεπιτυχώς προσεπάθησε νά όργανώση στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του. Μέ μεγάλη θλΐψι ώμολόγησε δτι, είχε επιτύχει σέ πολ
λούς τομείς, άλλά δχι σ’ αύτόν πού είχε δώσει ολόκληρη τη καρδιά του, στον τομέα 
δηλ. τοΰ θεάτρου. Ό  Lusting τον πρόσεχε, εκδηλώνοντας δλη την συμπάθειά του, 
καί δταν πλέον είχε διεγείρει την περιέργεια 
τοΰ θύματός του, μέ μεγάλη λεπτότητα καί 
ευγένεια έτερμάτισε την συζήτησι.

'Όπως το άνέμενε, ό Dodge άρχισε νά τον 
κυνηγό* συνεχώς καί καθημερινώς σ’ ολόκληρη 
τήν Χαβάνα, κατά τρόπο πού προκαλοΰσε τήν 
οίκτο, μέ τήν επιθυμία πού τον κατέτρωγε, νά 
μπορέση νά συμμετάσχη στη μαγική ζωή ένος 
παραγωγού φίλμς.

Ό  Lusting μέ μεγάλη λεπτότητα, εύγένεια 
καί δεξιοτεχνία, μιλούσε συνεχώς προς τον 
Dodge διά θεατρικά έργα καί τά φίλμς, πού 
σχεδίαζε νά γυρίση, ύποδαυλίζοντας έτσι το 
θεατρικό πάθος τοΰ ύποψηφίου θύματός του.
Μέσα σέ μιά εβδομάδα ό Dodge εϊχε σαγη- 
νευθή καί μαγνητισθή άπό τις συζητήσεις τοΰ 
Lusting καί ό τελευταίος έκρινε πώς ό και
ρός εϊχε ωριμάσει γιά νά τοΰ κάμη τή σχετική 
πρότασι καί εΐσήγησι γιά χρήματα.

Τό μόνο πράγμα, πού άνακόπτει τις δο
κιμές καί καθυστερεί τδ γύρισμα τών φίλμς 
είπε ό Lusting τότε, έμπιστευτικά στον Dodge, 
ήτο δτι τοΰ έλειπαν 50.000 δολλάρια άπο τό 
υπολογιζόμενο ποσό τών 70.000 δολλαρίων πού θά στοίχιζε τό γύρισμα. Βέβαια 
επ' ούδενί λόγω, είπε, θά έδέχετο νά βάλη άλλος περισσότερα χρήματα άπό τό 
49% τοΰ δλου ποσοΰ, διότι ό Lusting, ώς τοΰ είπε, ήθελε νά παραμείνη ό κύριος 
ρυθμιστής της έπιχειρήσεως καί της καταστάσεως.

«Θά βάλω έγώ τις 34.000 δολλάρια», άνεφώνησε ό Dodge.
'Ο Lusting έκαμε τον διστακτικό. «Ronald», τοΰ είπε, «είσαι ένας φίλος 

μου καί δέν μοΰ άρέσει νά παίρνω χρήματα άπό φίλους καί ιδιαίτερα γιά μιά τόσο 
επισφαλή καί ριψοκίνδυνη έπιχείρησι σάν κι’ αυτή. ’Ά ν έχωμε μιά αποτυχία, θά 
χάσωμε δλα μας τά χρήματα. Είλικρινά καί τίμια, σάν καλός φίλος, δέν θά σέ 
συμβούλευα καί θά σ’ άπέτρεπα νά διαθέσης χρήματα σέ παρόμοιες καλλιτεχνικές 
καί θεατρικές δουλειές».

Ό  Dodge έγινε κάτωχρος άπό τόν θυμό του καί έξω φρενών, άρχισε νά 
συζητή βίαια καί έπιτακτικά προς τόν Lusting, λέγοντας καί βεβαιώνοντας αύτόν 
δτι, σάν άνθρωπος άφωσιωμένος έξ ολοκλήρου στο θέατρο, εϊχε τόν μεγάλο πόθο 
νά έπιδοθή σέ καλλιτεχνικές καί θεατρικές δουλειές, έστω καί άν αύτές περιέκλειαν 
κινδύνους ζημιών καί οικονομικής καταστροφής. Τελικά ό Lusting συνήνεσε. 
Συνεφώνησε λοιπόν νά έπισκεφθή τόν Dodge στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, τήν 
Provideng R.I., γιά νά κανονίσουν τις τελικές λεπτομέρειες, εύθύς ώς θά εϊχε συγ
κεντρώσει τά χρήματα τοΰ μεριδίου του δηλ. τά 51% τών 70.000 δολλαρίων. 
Πάντως μέχρι τότε, ό Lusting έπέμεινε, δτι δέν θά έδέχετο έναρξιν τής εργασίας.

‘Ο κόμη$ Victor Lusting.
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’Επί τρεις έβδομάδες, ό Lusting άφήκε σέ άγωνιώδη αναμονή τον Dodge, 
μέ τήν σκέψι πού τον βασάνιζε, δτι ή μοναδική εύκαιρία πού παρουσιάσθηκε στή 
ζωή του, ν’ άναδειχθή στον τομέα των καλλιτεχνικών καί θεατρικών επιχειρήσεων, 
μπορούσε να τού ξεφύγη.

"Επειτα αναχωρεί μόνος του διά Providenge, άρνούμενος νάδεχθή, όπως 
τον συντροφεύση στο έπιχειρηματικό του ταξίδι, ή ανόητη συνεργάτις καί συνέ
νοχός του, παρά τάς παρακλήσεις καί ικεσίες της.

Ό  Dodge γέμισε άπό χαρά μέ τήν άφιξι τού φίλου του, καί μιά ώρα αργό
τερα, στο δωμάτιο τού Lusting μέσα στο ξενοδοχείο, ό «κόμης» σώριαζε επάνω 
στο τραπέζι μπροστά στά μάτια τού Dodge, 36.000 δολλάρια, τό μερίδιό του γιά 
τήν συναιτερική παραγωγή τών φίλμς, σέ χρεώγραφα, καί ό τελευταίος μέ τήν 
σειρά του, πλέον, 34.000 δολλάρια σέ μετρητά. Ό  Lusting κλείδωσε τά χρεώγραφα 
καί τά μετρητά στήν βαλίτσα του καί τήν τοποθέτησε στο ιδιαίτερό του δωμάτιο. 
Οί δυο συνεταίροι τότε, συνεφώνησαν νά εορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός, μέ έ'να 
ποτό καί πήγαν στο πλησίον έκεϊ μπάρ.

Σέ λίγο, καί ένώ συζητούσαν εύθυμα, προσήλθε ένας μικρός υπάλληλος τού 
ξενοδοχείου καί άνήγγειλε, ότι υπάρχει μιά τηλεφωνική πρόσκλησι γιά τον κόμητα 
Lusting άπό τό Λονδίνο. «Προφανώς θά πρόκειται γιά τά δικαιώματά μου έπί 
διαφόρων φίλμς στήν ’Αγγλία» είπε χαρούμενα ό Lusting.

«Θά γυρίσω άμέσως. "Ας εύχηθώμεν καλή τύχη καί διά τούς δυό μας», είπε 
καί άνεχώρησε προς τό ξενοδοχείου. "Επειτα άπό μισή ώρα, βλέποντας ό Dodge 
νά μή έπιστρέφη ό «κόμης», άνησύχησε καί έσπευσε άμέσως στο ξενοδοχείο. 
Τό δωμάτιο τού Lusting ήτο τελείως άδειανό καί δέν ύπήρχον ούτε ενδύματα, ούτε 
βαλίτσα, ούτε χρήματα. Ό  κόμης είχε έξαφανισθή.

Ωχρός ό Dodge άπό οργή καί θυμό γιά τό πάθημά του, έκάλεσε, άμέσως, 
τήν άστυνομία καί σ’ αύτό ακριβώς τό σημείο, υπήρξε τό βασικό σφάλμα στο 
όποιο ύπέπεσε ό Lusting.

Μιά άπό τις βασικές άρχές τών άπατεώνων, είναι νά προσφέρουν στο συνερ- 
γαζόμενο θύμα των, τήν εύκαιρία νά κερδίση χρήματα κατά κάποιον παράνομο 
τρόπο, π.χ. μέσω ώρισμένων ιπποδρομιών, δωροδοκιών κλπ., ώστε νά μήν τολμά 
νά καταφύγη στήν άστυνομία. ’Αλλά στήν προκειμένη περίπτωσι ούδέν τό παρά
νομο ή μεμπτόν υπήρχε διά τον Dodge. Ό  διακαής του πόθος καί ή άσβεστη δίψα 
του ν’ άναδειχθή στις δουλειές τού Broadway, ήσαν ύπεράνω κάθε μομφής. Ό  
Dodge έκάλεσε τις ’Αστυνομικές ’Αρχές τόσο γρήγορα, ώστε πρόφθασαν τον 
Lusting στο σιδηροδρομικό σταθμό, καί μόλις κατώρθωσε νά διαφύγη τήν σύλ- 
ληψι, κλέπτοντας ένα αύτοκίνητο καί φεύγοντας μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα άπό τον 
πίσω τού σταθμού δρόμο, προς τό Montreal, όπου έξηφανίσθη μέσα στον υπόκοσμο.

"Ομως, ό Dodge, δέν παραιτήθηκε τής καταδιώξεως. Εξακολουθώντας τις 
έρευνες μέ άνθρώπους δικούς του, ξαναανακάλυψε τά ίχνη του στήν Χαβάνα, 
όπου συνήντησε καί τήν άτυχη γραμματέα του Stellar Swam σέ τρισάθλια κατά
σταση Ό  Lusting τήν είχε έγκαταλείψει χωρίς χρήματα καί μέ τό ξενοδοχείο 
άπλήρωτο. ’Αγνοούσε δέ, έστω καί μιά λέξι άπό τήν όμιλουμένη έκεΐ Ισπανική 
γλώσσα, άναγκάστηκε ν’ άναλάβη έργασία σένα συγκρότημα άσέμνων θεαμάτων 
στρίπ-τίζ. Είχε καταντήσει ένα πνευματικό καί σωματικό ράκος, άνίκανη γιά 
όποιαδήποτε πιά έργασία Ό  Dodge άπό εύσπλαχνία τής έδωσε 200 δολλάρια 
καί τήν συνεβούλευσε νά έπιστρέψη στήν ιδιαίτερη πατρίδα της.

Έπιστρέφοντας ό Dodge στήν Providenge, έξεδήλωσε τό άσπονδο καί 
άσβεστο μίσος καί τήν πρόθεσί του νά έκδικηθή τον Lusting, κατά τρόπο τέτοιο, 
πού πράγματι θορυβήθηκε ό τελευταίος, καί μή νοιώθοντας τον έαυτόν του άσφαλή 
άκόμη καί στο Montreal, μπαρκάρισε μέ πλαστό διαβατήριο, μένα φορτηγό 
πλοίο γιά τήν Γαλλία.
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3. 'Ο Lusting καί πάλι στήν ’Αμερική.

Ό  Lusting αύτοεξορισθείς στήν Γαλλία, άρχισε να μελετά καί να καταστρώνη 
σχέδια ευθύς άμέσως, πώς νά έπιστρέψη στήν ’Αμερική, στή Χώρα δηλ. πού προ
σφέρει ένα εύρύ καί άπεριόριστο πεδίον δράσεως, σένα άνθρωπο μέ το δικό του 
δαιμόνιο ταλέντο.

Έγνώριζε καλά ότι, οί μεγαλύτεροι λιμένες εισόδου, θά έπετηροϋντο λίαν 
αυστηρά, γιατί ή επίμονος καταδιωκτική σταυροφορία άπο μέρους τοϋ Dodge 
είχε θέσει σέ κίνησι καί συναγερμό, τις ’Αμερικανικές ’Αρχές δέκα Πολιτειών 
περίπου. "Ομως, κατά μήνα Μάιο 1927, ό Lusting έπενόησε καί κατέστρωσε ένα 
πρωτότυπο καί παράτολμο σχέδιο. Έπεβιβάσθη ίνκόγνιτο κατά το πρώτο δεκαή
μερο τοϋ Μαΐου, στο ύπερωκεάνειο Mauretania, προοριζόμενο γιά τήν Νέα Ύόρκη. 
Τήν δεύτερη ήμέρα καί κατά τον πλοϋν, έγραψε ένα ραδιοτηλεγράφημα μέσα στο 
γραφείο τοϋ άσυρματιστοΰ. Τό ραδιοτηλεγράφημα, απευθυνόμενο προς τήν Μυστι
κήν 'Υπηρεσίαν της ’Αμερικής έν Νέα 'Υόρκη, είχε ώς έξής. « ’Έχω εξαιρετικά 
σπουδαίες καί ένδιαφέρουσες πληροφορίες γιά σάς. ’Ανέλθετε πάνω στο Maure
tania τήν Τετάρτη».

Κ όμης Victo r  L ustin g

Κατά τις υπόλοιπες ημέρες τοϋ ταξιδιού, ό Lusting έφρόντισε νά έπιδει- 
κνύεται στους έπιβάτες τοϋ πλοίου καί νά προκαλή τήν έντύπωσί των, σάν μία 
έξέχουσα φυσιογνωμία, καθήμενος στο τραπέζι τοϋ Πλοιάρχου.

'Ο Lusting γνώριζε, ότι ή Μυστική 'Υπηρεσία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
ήτο επιφορτισμένη μέ δύο ειδικά καθήκοντα, τήν φρούρησι τοϋ Προέδρου καί τήν 
σύλληψι τών παραχαρακτών.

'Η Μυστική 'Υπηρεσία τής Νέας Ύόρκης, όταν πήρε το ραδιοτηλεγράφημα, 
υπέθεσε, ότι ό Lusting είχε κάποια πληροφορία γιά κάποια σπείρα παραχαρα
κτών καί άπέστειλε δύο πράκτορες, νά έπιβιβασθοΰν στο άφικνούμενο ύπερω- 
κεάνειο πριν αύτό πλευρίση. 'Ο Lusting έδέχθη αυτούς σέ μιά καμπίνα τής πρώ
της θέσεως, άφήνοντας έτσι νά έντυπωσιασθοϋν καί νά φαντασθοΰν τήν ευγε
νική του καταγωγή καί τήν άρχοντιά του

«Δέν θά μπορέσω νά σάς μιλήσω τώρα» είπε. «Είμαι άπησχολή μένος μέ 
τις άποσκευές μου καί μέ τον άποχαιρετισμο τών φίλων μου. Μόλις όμως άποβι- 
βασθώ θά αισθανθώ μεγάλη χαρά νά περάσω άπό τό γραφείο σας.

Πιθανόν όμως, νά παρουσιασθή κάποια μικρή δυσκολία καί καθυστέρησι» 
είπε. «'Υπάρχει κάποια μικρή παρεξήγησι στήν Providenge, καί πιθανόν ή 
άστυνομία νά ζητήση νά μέ άνακρίνη. Είναι ενδεχόμενο άκόμη, νά υποχρεωθώ νά 
επιστρέφω στήν Prode Istand».

'Ο Πράκτωρ, Ρ. Rubano, άπήντησε άπότομα. «"Αν έχετε πληροφορίες 
γιά παραχάραξι ή γιά άπειλή κατά τοϋ Προέδρου, αύτό έχει προτεραιότητα καί 
κάθε άλλο ζήτημα ή ύπόθεσις μπορεί ν’ άναμένη».

«Αύτό εναπόκειται σέ σάς Κύριοι», άπήντησε ό Lusting, μένα αθώο ύφος.
"Οπως τά είχε προβλέψει ό Lusting, ένας άστυνομικός τής Νέας 'Υόρκης, 

άνέμενε τήν άποβίβασί του, μέ τόν σκοπόν νά τόν συλλάβη καί τόν άποστείλη συνο- 
δείφ στήν Providenge. "Ομως, ό Πράκτωρ Ρ. Rubano, επιδεικνύοντας τό μεταλ
λικό σήμα τής Υπηρεσίας στήν όποια άνήκε, εξήγησε σ’ αύτόν τά 'Ομοσπονδιακά 
των δικαιώματα έπί τής προτεραιότητος έξετάσεως τοϋ Lusting. «"Αν σείς παι
διά», είπε ό άστυνομικός προς τούς δυο πράκτορας τής Μυστικής 'Υπηρεσίας 
«έχετε κάποια ύπόθεσι μ’ αύτόν, άντιλαμβάνομαι ότι σάς άνήκει» καί άνεχώρησε.

Στο γραφείο τής Μυστικής 'Υπηρεσίας τής Νέας Ύόρκης, ό Lusting προ-
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σεποιήθη ότι, ή το πολύ πρόθυμος νά συνεργασθή μέ αυτούς. Μίλησε επί πολλή ώρα, 
άλλά πληροφορίες μικρας καί άσήμαντης άξίας παρέσχε στους Πράκτορες. Ό  
Rubano διέταξε καί εστάλη φαγητό στο Lusting στο γραφείο καί έπειτα επα
νήλθε άποφασισμένος νά έξαναγκάση αυτόν καί δώση σαφή στοιχεία.

'Η άνάκρισις έξηκολούθησε επί πολλές ώρες καί σε οξύ, μάλιστα, τόνο, χωρίς 
νά καμφθή το ήθικο τοϋ Lusting καί χωρίς αύτός νά εκδήλωσή καν δυσφορίαν ή 
άγανάκτησιν.

«Ά τυχώς», άνέφερε ό κόμης, «λίγες χρονολογίες καί μερικά ονόματα, έχουν 
διαφύγει τής μνήμης μου, πιστεύω όμως αν μέ βοηθήσετε θά τά ένθυμηθώ. Ήλθα 
θεληματικά, καί θά είμαι ευτυχής νά μπορέσω νά συνεργασθώ μαζί σας όσο χρόνο 
θέλετε».

Ό  Rubano, δέν μπορούσε νά φανή σκληρός καί νά θυμώση σένα άνθρωπο 
πού προσήλθε μόνος του καί έδειχνε τόσο μεγάλη προθυμία καί θέλησι νά τούς 
βοηθήση. Τελικά τά νεΰρα του Rubano έσπασαν καί το μυαλό του ζαλίστηκε 
ύπο τήν χειμαρρώδη ευφράδεια τοϋ Lusting καί παρητήθη τής περαιτέρω έξετά- 
σεως. Τότε τον συνώδευσε μέχρι τής θύρας καί τον καληνύκτισε, λησμονήσας προς 
στιγμήν, ότι οδτος κατεζητεΐτο παρ’ άλλης Υπηρεσίας.

'Ο Lusting προχώρησε μέσα στούς σκοτεινούς δρόμους τής Νέας 'Υόρκης, 
έλεύθερος πιά, καί άπόφυγε έτσι τούς ντέτεκτιβς τοϋ Dodge, όπως τό είχε σχε
διάσει. "Ομως ή Μυστική 'Υπηρεσία, ουδέποτε λησμόνησε τήν θρασεία, αυθάδη 
καί άναιδή άπάτη του, καί όταν κάποτε άργότερα άνεμίχθη καλή τή πίστει, σέ κάποια 
ύπόθεσι παραχαράξεως, έτέθησαν έπί τά ΐχνη του μέ ολως ιδιαίτερο ζήλο. Τότε 
μόλις, άρχισα νά διερευνώ το παρελθόν του μετά σχολαστικότητος καί άκριβείας.

'Όσα περισσότερα έμάθαινα γιά το πρόσωπο αυτό, τόσο περισσότερο μέ 
έγοήτευε καί μέ έμάγευε ή εγκληματική του δραστηριότης. Είχαν πράγματι συμβή 
όλα τά μυθικά κατορθώματα πού άπεδίδοντο σ’ αυτόν ; Άνέλαβα λοιπόν νά τεθώ 
έπί τά ’ίχνη του στις δυο ’Ηπείρους, Ευρώπη καί ’Αμερική, έξετάζοντας τά θύματά 
του, έρευνώντας τά ’Αστυνομικά ’Αρχεία καί χρησιμοποιώντας κάθε μικροπλη- 
ροφορία περί αύτοϋ. Τελικά κατώρθωσα ν’ άποκαλύψω όλη τήν ιστορία τής πρω
τοφανούς, καταπληκτικής, εκθαμβωτικής καί ασυναγώνιστης έγκληματικής στα
διοδρομίας του.

(Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην των, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΠΟΜΜΕΡΕΝΚΕ
(POMMERENKE)

Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
'Υπό των άνωτέρων άξ/κών ’Αστυνομίας κ. κ.
OTTO ΖΙΖΜΑΝΝ καί R U D O LF  G U T τής 
F R E IB U R G , κατά μετάφρασή 'Υγειονομικού 

Άστυν. Διευθυντοϋ Β ' κ. Γ . ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ (Συνέχεια καί τέλος)

Το επόμενο πρωί παρέδωσεν ό Pommerenke τά κατά τή διάρκεια τής 
νυκτός καταγεγραμμένα διεξοδικώς σημειώματά του στα όποια ό ’ίδιος ώμολόγησεν 
ότι είναι δράστης γιά περαιτέρω 14 κακουργήματα, διαρρήξεις καί κλοπές στάς 
περιοχάς τοϋ 'Αμβούργου καί τής Χαϊλδεβέργης.

Εις αύτές τις καινούργιες ομολογίες εΐχεν τοποθετήσει άκριβή σχέδια των 
μεμονωμένων τόπων, όπου εΐχε διαπράξει τις κλοπές, τά όποια στήν περαιτέρω 
έξακρίβωσιν, άνταπεκρίνοντο μέ τά συμβάντα. Τώρα μόλις ήρχισαν οί μεγαλύτερες 
δυσκολίες· επειδή ήτο γνωστόν, ότι ό Pommerenke έδρασεν εις όλην τήν ομοσπον
διακήν περιοχήν, ύφίστατο ή υπόνοια, ότι δεν είχε αυτός άκόμη ομολογήσει όλες 
του τις κακές πράξεις.

Κατόπιν τούτου έγένετο μία λεπτομερής προκήρυξις στο φύλλο τής ομοσπον
διακής μυστικής άστυνομίας. Βουνά άπό δικογραφίες άδιασαφηνίστων βαρειών πρά
ξεων καί θανάσιμων έγκλημάτων Ιφθασαν έντός ολίγου στήν έγκληματολογικήν 
επιτροπήν καί έξητάσθησαν εις μακροχρονίους συνεδριάσεις. Έν πρώτοις έφτιαξαν 
ένα πινάκιον καί έξητάζετο άκριβέστατα, καθ’ έκάστην άπό τής εισόδου τοϋ Pom
merenke στήν ομοσπονδιακήν περιοχήν (22/5/1953 μέχρι τής ήμέρας τής συλ- 
λήψεώς του 19/6/59).

'Ως βοηθητικόν μέσον γ ι’ αύτό, έχρησιμοποιήθησαν αί εύρεθεϊσαι εις τον 
Pommerenke έξοφλητικές κάρτες, ώς έπίσης άστυνομικές δηλώσεις άφίξεως καί 
άναχωρήσεως καί άλλαι χειρόγραφοι σημειώσεις.

Εις άμφιβόλους περιπτώσεις ήρωτώντο τ ά ’Αστυνομικά Τμήματα, ώστε ήδύ- 
νατο νά έξακριβωθή ένα πινάκιον χωρίς κενόν γιά τάς διαφόρους διαμονάς τοϋ Pom
merenke στήν περιοχήν τής ομοσπονδίας. Αύτό τό πινάκιον (ό πίναξ) παρέσχεν εις 
ήμας άξιόλογον υπηρεσίαν περί τής διασαφήσεως των παραδεδεγμένων καί στήν έξα- 
κρίβωσιν ύποπτων πράξεων τοϋ Pommerenke. Άπό τάς άρχάς τοϋ ’Ιουλίου 1959 
άνεκρίθη ό Pommerenke γιά όλας τάς παραδεδεγμένας άξιοποίνους πράξεις, ύπευ- 
θύνως άπό υπαλλήλους τής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας. Αύτός έφρόντισε νά 
βοηθήση στήν διασάφησιν των ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών άξιοποίνων πράξεων καί 
έπέμενεν μάλιστα, ότι έπραξεν άκόμη 18 βαρείας άξιοποίνους πράξεις—στο Ά μ- 
βοϋργο, Χαϊλδεβέργη, Karlsrhue, Nyhley καί Basel—μεταξύ αύτών στο 
Άμβοΰργο μόνον (9) έννέα βιασμούς γυναικών, αν καί εις αύτάς τάς περιπτώσεις 
ούδεμία καταγγελία είχε γίνει. Μόνον επί τών (4) τεσσάρων σεξουαλικών φόνων 
καί τις (11) ένδεκα άπόπειρες φόνου έφερε δυσκολίας στή συζήτησι γιά τήν 
αιτία καί τό σκοπό τών φόνων καί δέν ήτο καθόλου άπλοΰν άπό αύτήν τήν άποψιν 
νά λαμβάνουν καί νά έχουν τελειωτικάς καί καθαράς πληροφορίας.

"Οπως στήν περίπτωσι τής Hilda—Konter διά τήν όποιαν αί μαρτυρίαι του 
ήσαν έξαιρετικώς έπιφυλακτικαί, έτσι καί στήν περίπτωσι τής Karin Walbe, 
όπου αύτός έν πρώτοις ΐσχυρίζετο, 6τι αυτή εΐχε προξενήσει τά τραύματα τοϋ κρανίου 
της κατόπιν πτώσεως έπί σωροΰ άπό πέτρες κατέστη δυνατόν ν’ άποδειχθή 
εις αύτόν, διά τής νεκροψίας, ότι τό κρανίον εΐχε σπάσει. Μόνον τότε παραδέχθηκεν 
ότι τό εις τό δάπεδον κείμενον θΰμα του εΐχε φονεύσει μέ μιά πέτρα- (πολύ
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άργότερον συνεπλήρωσεν αυτήν τήν ομολογίαν καί έμαρτύρησεν δτι αύτός εΐ- 
χεν το άκόμη άγκομαχοΰν άτιμασμένο κορίτσι καταφέρει νά σιωπά, μέ τό νά 
πατφ μέ το αριστερό του πόδι, τόσον καιρόν στον λαιμόν του έως δτου τό ροχάλι- 
σμα έσταμάτησε). 'Όταν διεπίστωσαν δτι ό Pommerenke ψεύδεται—τότε παρεδέ- 
χτηκεν αύτός—κάπως παραπονιάρικα, τό σφάλμα του.

’Αλλά πάντοτε, πάλιν έψεύδετο, καί άκόμη ένώπιον του εΐσαγγελέως (για 
κάθε άπόπειραν φόνου έκ προμελέτης). Τάς ομολογίας για τούς 4 φόνους ώφειλεν 
αύτός πάντοτε νά συμπληρώνη κατόπιν τής άξιοποιήσεως της στοιχείων καί ευρη
μάτων στον τόπο δπου διέπραξε τάς πράξεις του. Μεταξύ των πολλών εγκλη
μάτων των οποίων τήν ύπ’ αύτοϋ διάπραξιν παρεδέχθη ήλθον επίσης υπό συζήτησιν 
(3) τρεις περιπτώσεις στο Karlsruhe (τήν 6ην—7ην καί 8ην/6/1959) έπί των 
οποίων ό Pommerenke είχε τρυπήσει μέ ένα κυνηγετικό μαχαίρι τά θηλυκά του 
θύματα, ένώ εύρίσκετο έπί τοϋ ποδηλάτου του.

Εύτυχώς ήδυνήθησαν τά προσβληθέντα θύματα νά ξεφύγουν άπό τον εγκλη
ματίαν χωρίς νά δυνηθή ούτος νά πραγματοποιήση τον σκοπόν του, νά βιάση δη
λαδή αύτά. Εις μίαν άπό αύτές τις περιπτώσεις έδωσεν αύτός τήν άπάντησιν 
στήν έρώτησιν: Γιατί αύτός είχε χρησιμοποιήσει τό μαχαίρι καί τί ήθελε μέ αύτό νά 
κάνη; «Δέν δύναμαι πραγματικά νά τό πώ. Γιά σεξουαλικάς σχέσεις ήθελα νά χρησι
μοποιήσω τό κορίτσι καί νά τό φέρω εύκολώτερα στήν διάθεσί μου. ’Αλλά γιατί 
έχρησιμοποίησα τό μαχαίρι δέν τό ξέρω. Θά μπορούσα έπίσης, εύκολα, τό κορίτσι 
νά τό σπρώξω μέ τον τροχόν τοϋ ποδηλάτου άλλά εγώ πήρα τό μαχαίρι. Σκοπό 
γιά φόνο δέν είχα». ’Έτσι έψεύδετο ό Pommerenke στάς τρεις περιπτώσεις γιά 
κάθε πρόθεσιν φόνου καί εδωσεν στο τέλος τής άνακρίσεώς του προ τού άνακριτοϋ 
γιά πρωτοκόλλησιν τήν έξής άπάντησιν:

«Διά τήν αιτίαν των πράξεών μου, δέν μπορώ οΰτε κ ι’ έγώ ό ίδιος νά τό εξη
γήσω. Άναμφιβόλως, ή έντονος σεξουαλική ορμή μου έχει παίξει έναν άποφασιστικόν 
ρόλον. Εις δλας τάς περιπτώσεις δέν είχον έκ τών προτέρων τον σκοπόν νά φο- 
νεύσω τις γυναίκες ή παρά μόνον αύτή ή άπόφασις μοϋ ήλθε, κατ’ έξαίρεσιν, στήν 
περίπτωσιν Walde δπου έγώ είχον άρχίσει νά χρησιμοποιώ βίαν, γιά τον έξανα- 
γκασμόν εις σεξουαλικήν έπαφήν».

Γιά νά θεμελιώσωμεν καλύτερα τήν κατηγορίαν καί διά νά άφαιρέσωμεν 
άπό τόν κατηγορούμενον κάθε δυνατότητα ν’ άνακαλέση τις ομολογίες του άργότερον, 
στήν διαδικασίαν προ τού δικαστηρίου έλαβε χώραν, κατά τάς 15 ’Οκτωβρίου 
1959 μετά άκριβεΐς συζητήσεις καί προετοιμασίας στον τόπον τής διαπράξεως 
τών 4 φόνων (Ebringen, Hornberg, Otigheim, καί Karlsruhe), άναπαράστασις 
κατά τήν οποίαν παρευρέθη καί ό Εΐσαγγελεύς.

Ό  Pommerenke μετεφέρθη ύπό ΐσχυράν φρουράν καί δεμένος στον τόπον 
τού έγκλήματος μέ αύτοκίνητον.

Ή  άναχώρησις έγινε περί τήν 8ην ώραν, ή δ’ έπιστροφή στήν κρατικήν 
φυλακήν κατά τήν 20ήν ώραν. "Ολη αύτή ή διαδικασία έγένετο πάντοτε μυστικά 
καί μέ άποκλεισμόν τοϋ τύπου. Μόνον έτσι ήτο δυνατόν τήν διαδικασίαν τών κολασί
μων πράξεων νά άναπαραστήσωμεν καί νά μήν ένοχληθώμεν άπό τόν έρεθισμένον 
λαόν καί ιδιαιτέρως τών γονέων καί άλλων συγγενών τών θυμάτων, στήν έξακρί- 
βωσιν τών πραγμάτων.

Παρά τά πολύ μεγάλα προφυλακτικά μέτρα, άπεδείχθη ήδη μέ τήν άφιξίν 
μας στούς τόπους τής διαπράξεως τών έγκλημάτων πόσον γρήγορα είχε διαδοθή 
ή άκριβής ώρα τής άφίξεώς μας. ’Έτσι δέν ήτο παράξενου δτι ένεφανίσθησαν περίερ
γοι, οί όποιοι, ώργισμένοι έπήραν έχθρικήν στάσιν έναντίον τοϋ έγκληματίου, άλλά 
τελικώς συνεκρατήθησαν.

Έπιτοπίως έδωσεν ό Pommerenke μιάν τρομακτικά άκριβή άπεικόνισιν,
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ή οποία εις έκαστον μέρος, έν γνώσει του Pommerenke, έλαμβάνετο μέ μαγνη- 
τόφωνον.

Χωρίς να δείξη μεταμέλειαν περιέγραψεν π.χ. πώς αυτός στάς περιπτώσεις 
Konter, Walde καί Walterspacher προσέβαλε έκ των όπισθεν τά δυστυχή του 
θύματα καί άμέσως μέ τον άριστερόν του βραχίονα καί τό δεξί του χέρι πού έχρησι- 
μοποίει τά εμπόδιζε να φωνάζουν καί τά ήδη άναίσθητα θύματα έσυρεν εις θέσεις 
όπου αυτός άπαρατήρητα καί άνεμπόδιστος ήδύνατο νά έκτελέση, τήν φρικώδη 
του πραξιν, έπ'ι πλέον, πώς αύτός έκοψε τον λαιμόν τής ήδη άναισθήτου Konter 
μέ ένα ξυράφι, τό όποιον τό ίδιο απόγευμα είχεν άγοράσει εις τό Karlsruhe, καί 
πώς αύτός τήν βαρειά πληγωμένη Dagmar Klimek λόγω τής πτώσεώς της άπό 
τήν ταχεϊαν αμαξοστοιχίαν έσυρεν άπό τις γραμμές του τραίνου στο χαντάκι καί 
έμπηξε τό κυνηγετικό μαχαίρι στον λάρυγγα τής έτοιμοθανάτου γιά νά τήν άτι- 
μάση καί πώς αύτός κατώρθωσε νά πιάση τήν R ita Walterspacher—ή όποια κατώρ- 
θωσε τήν πρώτη φορά νά τοϋ ξεφύγη—νά τήν πνίξη καί έν συνεχεία νά τήν κακο- 
ποιήση.

'Όλα αύτά καί άκόμη περισσότερα περιέγραψε κατά τήν αύτοψίαν σέ κάθε 
τόπον έγκλήματος ψύχραιμος καί χωρίς ούδέ ίχνος οίκτου καί μεταμελείας γιά τά 
θύματά του.

Μόνον κατά τήν αύτοψίαν εις τό Hornberg καί όταν του έδειξαν άκόμη τό 
σημάδι ποδός στήν πόρτα τής άποθήκης, όπου ή Karin Walde άπελπισμένη ήμύ- 
νετο : τότε μόνον έφάνη καταβεβλημένος καί στήν περιγραφήν του διατακτικός. 
Διατακτικά άπήντησεν εις σχετικήν έρώτησιν. Δέν μπορούσα πιά νά άκούω τό 
κορίτσι νά άγκομαχα, τότε τής έπάτησα τον λάρυγγα μέ τό πόδι μου.

Κατά τήν πορείαν τών άνακρίσεων, παραδέχθηκε ό Pommerenke συνολικώς 
65 άξιοποίνους πράξεις καί μάλιστα:

4 φόνους.
7 άποπείρας φόνου.
2 περιπτώσεις πλήρους βιασμού.

25 άπόπειρες βιασμού γυναικών.
5 περιπτώσεις σοβαρών ληστειών.
1 περίπτωσιν κλοπής μετά ληστείας.

10 διαρρήξεις καί κλοπές.
6 κλοπές.
1 άπάτην.
1 ύπεξαίρεσιν.
1 περίπτωσιν διαταράξεως κοινής ήσυχίας.
2 άλλας άξιοποίνους πράξεις.

*Η εισαγγελία τού Freiburg έκαμε γιά 27 περιπτώσεις μηνύσεις. Στάς 
ύπολοίπους 38 περιπτώσεις, μεταξύ τών όποιων εύρίσκοντο καί άπόπειρες βια
σμού γυναικών καί διαρρήξεις μετά κλοπών ήδύνατο νά μή γίνη δημοσία 
καταγγελία διότι αύτά διέπραξεν ό Pommerenker προ τού 21 έτους τής 
ήλικίας του καί μέ αύτά ύφίστατο ή δυνατότης νά τον καλέσουν πρό τού δι
καστηρίου τών ένορκων. Τά άποτελέσματα τής έρεύνης τής έγκληματολογικής 
έπιτροπής στάς ύπολοίπους 27 περιπτώσεις ήσαν τόσον καθαρά καί άπλοι, ώστε 
ή εισαγγελία δέν έχρειάζετο νά διατάξη προανάκρισιν. Ό  κατηγορούμενος, ό όποιος 
πλήρως ώμολόγησεν τά ύπ’ αύτοΰ πραχθέντα έγκλήματα, άποδείχθη ένοχος διά 
4 φόνους, έγκλήματα βιασμού γυναικών μέ σκοπόν φόνου, άποπείρας βιασμού 
γυναικών, ληστείας, διαρρήξεις καί άπλάς κλοπάς.

Μέ τήν σοβαρότητα καί τήν ιδιορρυθμίαν τών πολλαπλών έγκλημάτων ύφί
στατο άφορμή νά έξετασθή ό Pommerenke γιά τήν διανοητικήν του κατάστασιν.
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Αυτή ή έξέτασις έγένετο άπό τήν ψυχιατρικήν καί νευρολογικήν κλινικήν τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Freiburg. 'Ο έμπειρογνώμων καί Διευθυντής τοΰ ’Ινστιτούτου, 
καθηγητής Dr Rutfin καί ό έπιμελητής του Dr Staven, κατέληξαν μέ τήν μακρο
σκελή καί έξ 197 σελίδων γνωμάτευσίν των άπό 12/1/60, εις τό άκόλουθον άποτέ- 
λεσμα :

«'Ο Pommerenke δεν ήτο ποτέ ασθενής πνευματικώς, ούτε φρενοβλαβής.
Διά τήν άκαταλόγιστον ή τήν μειωμένην ήθικήν ευθύνην δεν εύρίσκεται κανένα 

στήριγμα».
Φυσικά τό κοινόν ένδιαφέρθηκε εξαιρετικά γιά τήν προσεχή δίκη τοΰ Hein

rich Pommerenke τοΰ ληστοΰ καί σεξουαλικού έγκληματίου.
Δι’ αυτό προσεπάθησεν ή δικαιοσύνη τόσον γρήγορα, όσον βεβαίως ήτο δυ

νατόν, νά κλείση τό ζήτημα αυτό.
’Από τής 3—22 /10 /60 έγένετο ή κυριωτέρα διαδικασία στή σάλα τοΰ 

κακουργοδικείου. Εις όλας τάς άπό τον κατηγορούμενον πλήρως ώμολογημένας 27 
περιπτώσεις καταγγελιών άπεδείχθη ένοχος εις (8) οκτώ περιπτώσεις άπ’ αύτάς 
(δηλαδή των 12 περιπτώσεων).

'Ο κατηγορούμενος κατεδικάσθη εις ισόβια δεσμά καί είς ισόβιον άπώλειαν 
των πολιτικών του δικαιωμάτων. Είς τό αίτιολογικόν τής άποφάσεως άναφέρεται, 
ότι ό κατηγορούμενος κατεδικάσθη γιά 4 φόνους καί 2 άπόπειρες φόνου, 6 
φοράς εις ισόβια δεσμά καί 5 ένεκα τών υπολοίπων είς βάρος του άξιοποίνων 
πράξεων.

Ό  κατηγορούμενος έδέχθη τήν ποινήν, μετά σύντομον συζήτησιν μετά τοΰ 
δικηγόρου του. Παρητήθη επίσης τοΰ δικαιώματος νά κάμη ένστασιν.

Τρεις ήμέρες μετά έκλεισαν οί πόρτες τής άνδρικής φυλακής τοΰ Bruchsel 
πίσω του.

Καί έτσι έκλεισεν νομικώς αύτή ή πλούσια είς συγκινήσεις εγκληματική περί- 
πτωσις.

Αλλά όχι γιά τον ποινικολόγον, γιατί άπό τήν περίπτωσιν τοϋ Pommerenke 
άποκτα διάφορες πολύτιμες γνώσεις.

Στά έπιστημονικά συγγράμματα τον τελευταΐον καιρόν ή κριτική όμιλεϊ 
γιά τήν κακήν εργασίαν πού γίνεται στον τόπο τοϋ έγκλήματος. Πρέπει νά ση- 
μειώσωμεν στο άκρον τοΰ περιοδικού, ότι στήν περίπτωσι τοΰ Pommerenke 
δεν ήσχολήθη μόνον ένας S a r p e r m a n ,  άλλά συστηματικώς μία έγκληματολο- 
γική επιτροπή, άποτελουμένη άπό υπαλλήλους τής σημάνσεως καί ειδικοί, οί όποιοι 
έκαμαν τήν πρώτην έξόρμησιν. 'Η πείρα μάς έδειξε πάλιν είς αυτή τήν περίπτωσιν, 
πόσον είναι άναγκαϊον αί τοιούτου είδους περιπτώσεις νά διευθύνωνται καί νά επε
ξεργάζονται άπό τό κέντρον.

Δύο ερωτήματα εξάγονται άπό τήν περίπτωσι τοΰ Pommerenke γιά τον ποι- 
νικολόγον : Πώς ήτο δυνατόν, ένα άκοινώνητον άτομον έπί χρόνια νά έκδηλώση τάς 
έγκληματικάς του όρμάς χωρίς νά συλληφθή, καί πώς μπορεί είς τό μέλλον τό κρά
τος καί ή κοινωνία, άποτελεσματικώτερον νά ύπερασπισθοϋν άπό έναν θανάσιμο 
έγκληματία δπως ό Pommerenke.

Ό  Pommerenke δεν είχε τίποτα στο φέρσιμό του καί τήν συμπεριφορά 
του άπό ένα μεγάλο κακοποιό.

Δεν ήτο μόνον σεξουαλικός έγκληματίας, αυτός έλήστευε, προσέβαλλεν άπροσ- 
δοκήτως, έκανε διαρρήξεις, κλοπές, καί άλλες μικρότερες κακές πράξεις. Παρ’ 
δλον δτι δέν είχε τελειωμένην σχολικήν μόρφωσιν είχε μείνει τρεις φορές στήν 
ίδιαν τάξιν καί άπεβλήθη άπό τήν έκτην τάξιν.

Είχε καλούς τρόπους συμπεριφοράς, τούς οποίους πολύ πιθανόν συνεπλήρωσε 
κατά τή διάρκεια τής όλιγοχρονίου παραμονής του πλησίον ένός περιοδεύοντος θεα-
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τρικοΰ συγκροτήματος Sch—Η όπου αύτός έπαιζεν. Αυτός διέθετεν έναν βαθμόν 
έξυπνάδας καί έκατάφερνε νά άσκή επιρροήν επί ξένων μέ την μετριοφροσύνη καί 
την εόγένειά του.

Γι’ αυτό έπέτυχεν στους αυτοκινητοδρόμους καί λεωφόρους νά τον παίρνουν 
καλοκάγαθοι οδηγοί αυτοκινήτων μαζί των. ’Έτσι μποροϋσεν νά έκτελέση τά τα
ξίδια του διά μέσου της ομοσπονδιακής δημοκρατίας καί χωρίς έλεγχον νά άφήνη 
τον τόπον των εγκλημάτων, εις έλάχιστον χρονικόν διάστημα, έκατοντάδες χιλιόμε
τρα πίσω του.

'Η έφευρετικότης καί ή πανουργία του έκαναν νά καταφέρνη νά περάση εις 
τά ομοσπονδιακά τραίνα λαθραίως. Προτίστως έπέτυχεν αυτό στην περίπτωσι 
τής Dagmar Klimek λόγω τής πείρας του έταξίδευεν μέ δύο άγορασμένα στην 
Φραγκφούρτη εισιτήρια, γιά δύο ειδικά τραίνα διακοπών, χωρίς καθόλου νά ένο- 
χληθή, γιά νά έγκαταλείψη τελικώς τό τραϊνον στο Schallstatt, άφοϋ διέπραξε 
τό έγκλημά του.

’Αμέσως μετά την πράξιν του στο Ebringen, έταξίδευσε μέ μοτοσυκλέτταν 
P.K.W μέχι τό Triberg.

Παρωθούμενος άπό τό άκόρεστον σεξουαλικόν πάθος του κυνηγοϋσεν θηλυ
κά οντα, άδιάφορον αν αύτά ήσαν γυναίκα ή κορίτσι, νέα ή ήλικιωμένη, καί τούς έπε- 
τίθετο σιωπηλά, ύπουλα, συρόμενος προς αύτά μέ έπιτηδειότητα γάτας. 'Ο αρι
στερός του βραχίων άγκάλιαζε τον λαιμό ταϋ δυστυχισμένου θύματος, ένώ μέ τό 
δεξί χέρι δυνάμωνε άκόμη τό πνίξιμο ή τοϋ έκλεινε τό στόμα. Τό θύμα μισοαναίσθητο 
άπό φόβον δέν ήδύνατο ούτε νά φωνάξη ούτε ν’ άντισταθή άποτελεσματικώς, γιατί 
μόλις αύτό έδοκίμαζε αύτός έτελείωνε τό στραγγάλισμά του.

Στην περίπτωσι, τής Cisela Ρ. έπέτυχε αυτή νά έλευθερωθή καί νά φωνά
ξη βοήθεια, καί ό Pommerenke μέ καλλιτεχνικήν εύλυγισίαν έτράπη εις φυγήν.

Είναι έξ άλλου άξιον παρατηρήσεως δτι ό Pommerenke δέν έδοκίμασε ποτέ 
σοβαρώς νά παλαίψη μέ τό θύμα. "Οταν διαβάται έπλησίαζον ή δταν άπό οίανδήποτε 
αιτίαν αύτός ήνωχλεϊτο στον σκοπόν του, έτρέπετο εις φυγήν. Λόγω τοΰ δτι αΐ 
επιθέσεις του έγένοντο πάντοτε έκ των δπισθεν, δέν ήτο δυνατόν νά τον περιγράφουν 
λεπτομερώς.

Στήν άπόπειραν τοϋ βιασμού τής Ν. Citela Ρ. in Singen a. Η. έκαμεν 
ό Pommerenke τό πρώτο του λάθος τό όποιον τοϋ βγήκε άργότερον μοιραΐον :

Αύτός ειχεν άνάψει τό πορτατίφ, ώστε ή προσβαλλομένη μπόρεσε νά τον 
άναγνωρίση καί ήτο εις θέσιν νά δώση μίαν πλήρη περιγραφήν καί ούτως αΰτη έγέ- 
νετο ή κυριωτέρα. μάρτυς.

Μέ τον ράπτην στο Hornberg έκαμε τό δεύτερον λάθος τό όποιον συνέβαλεν 
στήν σύλληψίν του.

Αύτό πιστοποιεί άκόμη μιάν φορά δτι καί ό πιο πανούργος εγκληματίας στο 
τέλος προδίδεται μόνος του.

Γιά τά κατά τών ήθών εγκλήματα έπροτιμοΰσε ό Pommerenke, ως έπί στο 
πλεϊστον, τήν νύκτα ή τό σούρουπο καί ύγρόν ή βροχερόν καιρόν.

Οί τόποι τών πράξεων του εύρίσκοντο, ώς έπί τό πλεϊστον, στάς παρυφάς 
τών πόλεων καί εις προάστια ευρισκόμενα, άλλα εις άνοικτάς πεδιάδας καί άλλα 
πλησίον ή κοντά εις απομονωμένους συνοικισμούς.

Πολλά άπό τά θύματά του τά είχε παρακολουθήσει άπό τήν στάσιν τοϋ τράμ 
καί τούς έπετέθη εις μιάν κατάλληλον στιγμήν έκ τών δπισθεν.

Εις τό Karlsruhe έχρησιμοποίησεν εις πέντε περιπτώσεις, έκ τών άξιοποίνων 
πράξεών του, ένα ποδήλατον.

Επίσης έτρεχε κατόπιν όπίσω άπό γυναίκας ή κορίτσια έπιβαινούσας επίσης 
εις ποδήλατον καί άφοϋ τάς έφθανε, τούς έπετίθετο άπό τό ποδήλατόν του.
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Στίς 4 περιπτώσεις (3 στο 'Αμβούργο καί μία στή Karlsruhe) έγινεν 
ή έπίθεσις μέ έν συνεχεία πλήρη βιασμόν, πολύ πλησίον της κατοικίας του 
θύματος.

Τά δολοφονικά του εργαλεία ήσαν : ένας σουγιάς, ένα κυνηγετικό μαχαίρι, 
ένα ξυράφι, μιά σιδερένια στρογγυλή ράβδος, μιά πέτρα άπό γρανίτην καί ένα χασά
πικο μαχαίρι, δυο κλεμένα μικράς διαμέτρου ντουφέκια καί τά άλύπητα στραγγαλί- 
ζοντα χέρια του. 'Η περίπτωσις τοϋ Pommerenke μάς δείχνει άπλώς ότι πρέπει να 
δώσωμεν περισσατέραν προσοχήν στήν προληπτικώς προλαμβάνουσαν ένέργειαν.

Γι’ αύτό δεν πρέπει ή κραυγή μας, γιά την ένίσχυσιν τής άστυνομίας της 
Σημάνσεως, εις ολόκληρο την περιοχή της ομοσπονδίας, να μείνη άδιάφορος. 
'Η πραγματικότης είναι δυστυχώς, ότι οί υπάλληλοι τής Σημάνσεως είναι ύπερφο- 
τωμένοι καί τούς έχουν κάνει άπλώς υπαλλήλους—γραφείς—.’Αλλά είναι άπόλυτος 
άνάγκη νά δημιουργηθή μία ισχυρά άνιχνευτική όμάς.

Μέ τά προληπτικά μέτρα, ύπό τήν άποψιν νά έμποδισθοϋν τά έγκλήματα, 
ήδύνατο τά σωματεία αυτοκινήτων καί οδηγών νά βοηθήσουν άποτελεσματικώς 
τήν προσπάθειαν τής άστυνομίας, είδοποιοϋντα σχετικώς τά μέλη τους, γιά τη 
δράσι τών Auto—Stop.

Είναι άσφαλώς μιά άξιέπαινος πράξις τό νά βοηθής πληγωμένους ή φιλά
σθενους γέρους άνθρώπους εις έξοχικούς δρόμους καί νά τούς πάρης μαζί σου στο 
αυτοκίνητό σου.

’Αλλά έναντι τοϋ Anhalter δεν πρέπει νά είμεθα άφελεΐς καί στήν περί- 
πτωσι άκόμη πού ήθελε παρουσιασθή πολύ άκακος. Πολλοί έχουν πληρώσει ήδη 
άκριβά τέτοια καλωσύνη.

Δέν πρέπει νά παραλείπωμεν τήν καλήν συνεργασίαν μέ τον τύπον καί τό 
ράδιον, τά όποια στήν άναζήτησι εγκληματιών καί στή διευκρίνησι εγκλημάτων καί 
βιαιοπραγιών μάς παρέχουν πολυτίμους υπηρεσίας, στάς περιοχάς των.

Αλλά, επίσης, ή περίπτωσις τοϋ Pommerenke μάς έδειξεν, ότι μερικοί μή 
σοβαροί δημοσιογράφοι έφθασαν στο σημείο νά ενοχλούν συγγενείς τών θυμάτων 
μέ άσπλαγχνον τρόπον καί νά δημοσιεύουν έπανειλημμένως φωτογραφίας τών φο- 
νευθέντων μέ άνάλογον κείμενον.

Δέν είναι ό πόνος τών συγγενών καί χωρίς αύτά, άρκετά μεγάλος ;
Πρέπει επίσης νά σημειώσωμεν, ότι μετά τήν καταδίκην τοϋ Pommerenke, 

διάφοροι δημοσιογράφοι, παρουσιάσθησαν καί έδοκίμασαν νά μάθουν, πού καί εις 
ποιας υπηρεσίας, εις αυτήν τήν ύπόθεσιν, έγιναν λάθη καί τί είδους λάθη.

Τελειώνοντας, θέλομεν όλους έκείνους οί όποιοι έβοήθησαν στή διευκρίνησι 
τόσον φοβερών εγκλημάτων, νά τούς εύχαριστήσωμεν είλικρινά, ώς έπίσης καί τούς 
φίλους μας στήν Ελβετία καί τήν ’Ιταλία.

Συγχρόνως θέλομεν νά μεταβιβάσωμεν σ’ ολα τά Αστυνομικά Τμήματα τάς 
ευχαριστίας τοϋ άντιπροσώπου τής κατηγορίας, τάς οποίας έξέφρασε κατά τήν 
άγόρευσίν του.
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
’Από τό Άμερικανιαόν περιοδικόν «Front Page Detective», 
κατά μετάφρασιν αστυφύλακας κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

τΗταν άργά απόγευμα τής 23 Δεκεμβρίου καί πολλά Χριστουγεννιάτικα 
δένδρα ήταν στιβαγμένα κατά μήκος των κτιρίων μιας έμπορικής οδού εις Upper 
Manhatan. '0  δρόμος ήταν γεμάτος άπό κόσμο, πού κουβαλούσε καλοσυσκευα- 
σμένα δέματα καί οι πωλητές των Χριστουγεννιάτικων δένδρων στέκονταν εκεί 
παζαρεύοντες τά άειθαλή καί άναγγέλλοντες μεγαλοφώνως τις τιμές τους στους 
περαστικούς, πού σταματούσαν νά ρωτήσουν γιά την άξια τους.

’Έκανε κρύο καί ένα παιδί 14 έτών, ό Robert Guittari, έτριβε τά χέρια του 
καί άνασήκωνε τά πόδια του γιά νά ζεσταθή, καθώς περίμενε ενα άπό τούς πωλη- 
τάς νά τον φωνάξη. 'Ο Bobby είχε πάει εκεί τέσσαρες ήμέρες ένωρίτερα, όταν 
άνοιξε ή άγορά πωλήσεως δένδρων καί ρώτησε αν μπορή καί αυτός νά πιάση δου
λειά καί νά μοιράζη στά σπίτια χριστουγεννιάτικα δένδρα γιά πελάτες πού ήθελαν 
μιά τέτοια εξυπηρέτηση. ’Αφού έβεβαίωσε τον ιδιοκτήτη τής άγοράς ότι είχε τήν 
άδεια άπό τούς γονείς του, έγινε δεκτός καί έ'πιασε δουλειά. ΤΗταν ντυμένος 
καλά.

Ή  έργασία πήγαινε καλά καί κάθε δέκατο δολλαρίου, τέταρτο δολλαρίου ή 
μισό δολλάριο, πού έ'παιρνε ό Bobby ώς φιλοδώρημα, τά έτοποθετοΰσε μέσα σέ 
μιά πάνινη σακκούλα, στην τσέπη του. "Οταν πήγε στο σπίτι, τά μέτρησε προσε
κτικά, γιατί είχε μεγάλα σχέδια γιά τά χρήματα πού κέρδιζε. Προσπαθούσε νά 
μαζέψη άρκετά σκοπεύοντας ν’ άγοράση δώρα γιά τήν μητέρα, τον πατέρα καί τον 
μικρότερο του άδελφό. Ό  πατέρας του είχε προσφερθή νά τού δώση χρήματα, τά 
όποια θά τά έξόδευε τά Χριστούγεννα, άλλά ό Bobby σκέφθηκε πώς θά ήταν καλύ
τερα αν μπορούσε νά τά κερδίση ό ίδιος. Ό  πατέρας του όμως είχε ώρισμένες άντιρ- 
ρήσεις, άλλά όταν ενα παιδί έπιμένη νά βασισθή επάνω στις δυνάμεις του, είναι 
δύσκολο γιά ενα πατέρα νά μή νοιώση υπερηφάνεια καί νά μή τό άφήση νά προ- 
χωρήση γιά νά ΐδή τί μπορεί νά κάνη.

Ή  Παρασκευή ήταν γιά τον Bobby ή καλύτερη ημέρα άπ’ όλες. Ό  πατέρας 
του είχε σταματήσει στήν άγορά χριστουγεννιάτικων δένδρων καθώς έπέστρεφε 
στο σπίτι άπό τή δουλειά του ενωρίς τό βράδυ καί ό Bobby τού είχε δώσει τό σακ- 
κουλάκι, πού είχε στήν τσέπη του. Μερικές βδομάδες ένωρίτερα τό είχε γεμάτο 
βώλους. Τώρα ήταν βαρύ άπό τά χρήματα, πού είχε μέσα. «Πάρε μπαμπάκα» 
είπε ό Bobby δίνοντάς το. «Πήγαινέ το στο σπίτι. Δεν θέλω νά τό χάσης».

Ό  πατέρας τού Bobby έ'βαλε στήν τσέπη του τή σακκούλα, τον χάϊδεψε 
μέ υπερηφάνεια στον ώμο καί τράβηξε γιά τό σπίτι.

Λίγη ώρα άργότερα ένας καλοντυμένος νέος είκοσι περίπου έτών, στάθηκε 
μπροστά στά χριστουγεννιάτικα δένδρα. Έξήτασε καί συνέκρινε διάφορες τιμές 
καί κατόπιν ρώτησε έάν τό δένδρο, πού τελικά θά διάλεγε, μπορούσε νά παραδοθή 
στο διαμέρισμα τής άρραβωνιαστικιάς του, κάπου έκεΐ κοντά.

—«Θά τά πάη τό παιδί» είπε ένας άνδρας, δείχνοντας τον Bobby.
—«Νομίζεις ότι μπορείς νά τό πας ; Πρέπει νά πάη στον οδό Cooper» είπε 

ό νέος στον Bobby.
—«Μάλιστα κύριε» τού άπήντησε ό Bobby. ’Έβγαλε ένα μολύβι κ ι’ ένα 

κομμάτι χαρτί κι’ έγραψε τή διεύθυνση. Ό  νέος έψαξε τήν τσέπη του καί έβγαλε 
δύο κέρματα τού ένός τετάρτου δολλαρίου καί τά έδωσε στον Bobby.
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—«Ευχαριστώ πολύ» είπε ό Bobby καθώς έφευγεν ό νέος.
'Ο Bobby φορτώθηκε στον ώμο το δένδρο και ξεκίνησε γιά τήν οδό Cooper. 

Είχε χιονίσει λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, άλλά ή ατμόσφαιρα τώρα ήταν 
καθαρή καί κρύα. Φώτα έφαίνοντο εις τά παράθυρα δλων των διαμερισμάτων καί 
ό Bobby μπροϋσε νά ΐδή τά χριστουγεννιάτικα στεφάνια καί τη χριστουγεννιά
τικη διακόσμηση. Οί άνθρωποι, πού συνανοϋτσε στο δρόμο τοϋ χαμογελούσαν καί 
ό Bobby τούς άνταπέδιδε τό χαμόγελο, σκεπτόμενος πώς θά ήταν περίπου ή αύριανή 
ήμέρα.

Έσχεδίαζε νά μοιράση δένδρα κατά τις πρωινές ώρες καί κατόπιν νά φέρη 
τά χρήματα στο σπίτι καί νά τά μετρήση. Έγνώριζε πόσο άκριβώς έκόστιζαν τά 
δώρα, πού έσκόπευε ν’ άγοράση καί ήταν βέβαιος, δτι θά είχε άρκετά χρήματα 
γιά νά πάη έξω τό άπόγευμα καί νά τά άγοράση. Θά είχεν επίσης άρκετά χρήματα 
καί γιά—κάτι άλλο—ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο. Τό είχε διαλέξει άπό τήν προη
γούμενη ήμέρα, πού είχε άναλάβει εργασία. 'Ο διευθυντής μιας εξέδρας πωλήσεως 
δένδρων τού τό είχε τοποθετήσει χωριστά καί ό Bobby θά τό μετέφερε στο σπίτι 
τήν επομένη, δταν θά τελείωνε ή δουλειά του. Τότε, δταν θά πήγαινε στο σπίτι, 
μέ τά δώρα τήν Παραμονή τών Χριστουγέννων, θά έγευμάτιζαν, τό ειδικό πάντοτε 
γεύμα τής Παραμονής τών Χριστουγέννων. Συνήθως είχαν δύο κεριά άναμμένα 
πάνω στο τραπέζι. Κατόπιν θά έστόλιζαν τό χριστουγεννιάτικο δένδρο καί ύστερα 
άκριβώς πριν πάνε γιά ύπνο, θά τοποθετούσαν τά δώρα γύρο άπό τό δένδρο.

Πολλά άτομα είχαν προσπεράσει τον Bobby καί ώρισμένοι θυμόντουσαν 
τό γελαστό άγόρι πού φορούσε ένα κατακόκκινο σακκάκι κι’ ένα κόκκινο σκούφο, 
μεταφέροντας ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο πολύ μεγαλύτερο άπό τό άνάστημά του. 
’Έστριψε τήν όδό Cooper, προσπέρασε μιά γυναίκα, πού πήγαινε τό σκυλάκι της 
περίπατο καί μπήκε στο τετράγωνο, κοιτάζοντας τούς άριθμούς, πάνω στις πόρτες 
τών διαμερισμάτων. Σταμάτησε σχεδόν μπροστά στή διεύθυνση πού ήθελε, φαι
νομενικά στενοχωρημένος, δπως εΐπεν άργότερα ένας περαστικός, πού έθυμήθηκε 
δτι είχεν ίδή τον Bobby νά ζητή πληροφορίες άπό ένα ψηλό καί μέ μαύρα μαλλιά 
άνδρα.

Ό  Bobby βρήκε τό κτίριο πού ήθελε καί μπήκε μέσα. Στο διάδρομο τον 
άντελήφθη ή σύζυγος τού επόπτου τοϋ κτιρίου. Χαμογέλασε δταν είδε τό νεαρό 
ντυμένο στά κόκκινα, νά άγωνίζεται κουβαλώντας τό μεγάλο πράσινο δένδρο. 
Είχε παρατηρήσει, δτι κάποιος φαινόταν νά τον βοηθή, άλλά δέν μπορούσε νά 
διακρίνη τά χαρακτηριστικά του πίσω άπό τά πυκνά κλαριά. Χαμογέλασε μόνη 
της καθώς τό δένδρο προχωρούσε μέσα στο διάδρομο προς τό άσανσέρ. Μετά έκλεισε
τήν πόρτα τοϋ ισογείου διαμερίσματος της............ Τό διαμέρισμα στο όποιο ό
Bobby έπρεπε νά ξεφορτώση τό δένδρο, ήταν τού επόπτου τού κτιρίου καί τής 
συζύγου του, γιατί αυτοί ήταν οί γονείς τού κοριτσιού, τού οποίου ό άρραβωνιαστι- 
κός είχεν άγοράσει καί είχε δώσει 50 σέντς γιά τή μεταφορά του.

’Εάν αυτή είχε τότε άντιληφθή, δτι τό δένδρο προωρίζετο γιά τό σπίτι της, 
πιθανώς νά είχε προλάβει τήν τραγωδία πού άπεκαλύφθη λίγα λεπτά άργότερα, 
δταν ένας άνδρας καί μιά γυναίκα μπήκαν μέσα στο διάδρομο καί έπροχώρησαν 
προς τό άσανσέρ, πού λειτουργούσε αυτομάτως.

'Ο άνδρας πίεσε τό κουμπί τοϋ άσανσέρ. 'Όταν τοΰτο έφθασε στο ισόγειο, 
ή πόρτα άνοιξε. Τό δχημα ήταν άδειο. Μόνο ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δένδρο 
ήταν μέσα. Γιά μιά στιγμή ό άνδρας καί ή γυναίκα έδίστασαν νά μποϋν στο άσανσέρ, 
κοιτάζοντας γύρω γιά νά ΐδοϋν κάποιον νά έρχεται γιά νά πάρη τό δένδρο. "Οταν 
δμως κανείς δέν έπαρουσιάσθη, μπήκαν μέσα μαζί μέ τό δένδρο καί ό άνδρας πίεσε 
τό κουμπί γιά τον τελευταίο δροφο τοϋ κτιρίου. Έγνώριζαν δτι, οποιοσδήποτε 
καί άν ήταν ό ιδιοκτήτης τοϋ δένδρου, μπορούσε νά τό ζητήση, κτυπώντας τό κου
δούνι τοϋ άσανσέρ.
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"Οταν το ζεϋγος έφθασε στον τελευταίο όροφο, ή πόρτα τοΰ άσανσέρ άνοιξε 
καί καθώς έβγαιναν στο χώλλ, έφτασαν στ’ αύτιά του, βαρεία αγκομαχητά. 'Όπως 
εΐπεν άργότερα ή γυναίκα στην άστυνομία «ήταν άγκομαχητά άπό κάποιον, πού 
εύρίσκετο σέ άγωνιώδη κατάσταση καί πού φώναξε : «Βοήθεια, Βοηθήστε με».

’Έτρεξαν προς τη διεύθυνση άπό την όποια ερχόταν οί φωνές, έστριψαν μιά 
γωνία τοΰ διαδρόμου καί έφθασαν σέ μιά σκάλα πού ώδηγοϋσε στην οροφή. Στο 
δεύτερο χώρισμα έσταμάτησαν πριν ν’ άνέβουν τις σκάλες, όταν ακόυσαν άλλη 
κραυγή πιο άδύνατη άλλά περισσότερο άγωνιώδη καί ικετευτική καθώς έπλη- 
σίασαν ακόυσαν μιαν άσθμαίνουσα πνιγμένη φωνή.

Ή  άνατριχιαστική φωνή προήρχετο άπο ένα μικρό παιδί, πού ήταν ξαπλω
μένο επάνω στο πλατύσκαλο. Φορούσε μιά κόκκινη ζακέττα καί σκούφο. Τό δάπεδο 
τού πλατύσκαλου, όπως διέκριναν στο άμυδρο φως τού ήλεκτρικοϋ, ήταν γεμάτο 
πηχτό κόκκινο αίμα.

Κατάπληκτο το ζεϋγος κοίταζε μόνο έντρομο, καθώς στο μεταξύ ξαφνικά 
ό διάδρομος πίσω γέμισε άπό θορυβώδεις φωνές άνθρώπων, πού έτρεχαν άπό τά 
διαμερίσματά τους για νά ΐδοΰν άπό πού ερχόντουσαν οί κραυγές. Τότε ό άνδρας κατέ
βηκε τρέχοντας τά λίγα σκαλοπάτια καί έφτασε στο διαμέρισμά του άπ’ όπου έκά- 
λεσε την άστυνομία καί ένα γιατρό, ό όποιος έμενε κάπου εκεί κοντά. "Οταν βγήκε 
άπό τό διαμέρισμά του, τρομαγμένοι καί σιωπηλοί άνθρωποι είχαν συγκεντρωθή 
γύρω άπό τό παιδί πάνω στο πλατύσκαλο. Μερικοί άνδρες άνέβηκαν πάνω στην 
οροφή, άλλά δέν είδαν τίποτε καί κατέβηκαν ξανά κάτω.

Ό  άνδρας πού εΐχεν εόρει τον Bobby, μπήκε στό άσανσέρ— μαζί μέ τό χρι
στουγεννιάτικο δένδρο — καί κατέβηκε κάτω στό ισόγειο, όπου έκτυπη σε τήν 
πόρτα τοΰ επόπτου καί τοΰ άνέφερεν ό,τι εΐχεν ίδή.

Μέσα σέ λίγα λεπτά έφτασαν έπί τόπου ό γιατρός άπό ένα νοσοκομείο, ένα 
άσυρματοφόρο αυτοκίνητο καί άστυνομικοί άπό τό τμήμα τής Λεωφόρου W ads
worth. Ό  γιατρός διέσχισε τον γεμάτο άπό περιέργους διάδρομο τοΰ 6ου ορόφου 
καί έσκυψε πάνω στον Bobby. Έπιασε τό σφυγμό τοΰ παιδιού καί έβαλε τό στη
θοσκόπιο πάνω στό στήθος του. Έν συνεχεία έστράφη προς τούς άξιωματικούς τής 
άστυνομίας «Τίποτε δέν μπορώ νά κάμω», είπε μέ άμηχανία. «Τό παιδί είναι 
νεκρό».

Ξεκουμβώνοντας τήν κόκκινη ζακέττα, ό γιατρός κοίταξε κάτω άπό τό που- 
λόβερ καί τό ύποκάμισο, πού φοροΰσε ό Bobby. Στό στήθος τοΰ παιδιοΰ υπήρχαν 
τρεις μαχαιριές στην περιφέρεια των πνευμόνων. Στά πλευρά καί στή ράχη ύπήρχαν 
άλλες τρεις. Σύμφωνα μέ τή γνωμάτευση τοΰ γιατρού, οί πληγές είχαν γίνει με 
μαχαίρι.

—«Τό γνωρίζει κανείς τό παιδί αύτό ;». Ρώτησε ένας άστυνομικός τους 
άνθρώπους, πού εύρίσκοντο στό διάδρομο. Κανείς δέν τό γνώριζε.

Ό  άστυνομικός έσκυψε πάνω του καί έψαξε γρήγορα τις τσέπες τοΰ Bobby. 
Σέ μιά τσέπη βρήκε μιά κάρτα μέ τό όνομα καί τή διεύθυνση των γονέων του. Σέ 
μιά άλλη βρήκε δύο κέρματα τοΰ ένός τετάρτου δολλαρίου. 'Ο άστυνομικός έσφιςε 
τά δόντια του καί σηκώθηκε. Τώρα ήξερε ότι, μπροστά του είχε τό δυσκολώτερο 
έργο. Κάποιος έπρεπε νά πάη στή διεύθυνση νά έξετάση τούς γονείς καί νά τους 
άνακοινώση τό θλιβερό αύτό γεγονός.

"Αλλοι άστυνομικοί είχαν σκαρφαλώσει στήν πόρτα τής οροφής. Ήταν 
ξεκλείδωτη καί ή οροφή ήταν συνεχόμενη μέ τις οροφές πολλών κτιρίων τοΰ τετρα
γώνου. Δέν ύπήρχαν κηλϊδες αίματος, πού ν’ άρχίζουν άπό τό πλατύσκαλο πάνω 
στό όποιο εύρέθη τό πτώμα τοΰ Bobby, καί αύτό έκαμε τούς άστυνομικούς νά συμ- 
περάνουν ότι, καθ’ όλας τάς πιθανότητας, ό νέος δέν είχε μετακινηθή άπό τό σημείο 
στό όποιο έκτυπήθη.
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Ό  δολοφόνος είχε δύο τρόπους νά ξεφύγη : άπό τήν οροφή ή κατεβαίνοντας 
κάτω τις σκάλες του διαδρόμου. Ύπήρχεν άκόμα βεβαίως ή περίπτωσις ότι μπο
ρούσε νά κρύβεται καί μέσα στο κτίριο. Έν πάση περιπτώσει δεν είχαν περάσει 
παρά δέκα λεπτά μόνο άπό τή διάπραξη του εγκλήματος καί οί άνθρωποι πού πιθα
νόν νά τον είδαν, δεν πρέπει νά είχαν άκόμη άπομακρυνθή άπό τό σημείο αυτό, 
κατέληξαν οί άστυνομικοί.

• Ένώ μερικοί άξιωματικοί ήλεγχον τό διάδρομον, άλλοι άρχισαν νά κτυποϋν 
όλες τις πόρτες των διαμερισμάτων τοϋ κτιρίου. Άκόμη περισσότεροι άξιωμα- 
τικοί βγήκαν καί σκόρπισαν πάνω στις οροφές.

Στο μεταξύ, κατά τις 8 μ.μ., δύο άξιωματικοί κτυποϋσαν στο διαμέρισμα 
του Anthony Guittari. Ό πατέρας τοϋ Bobby, ή μητέρα καί ό μικρότερος άδελ- 
φόςτου, ήταν στο σπίτι. Οί άστυνομικοί έζήτησαν τον Guittary νά βγή έξω 
όπου τοϋ είπαν τά νέα μέ τρόπο. 'Ο πατέρας έμεινε κατάπληκτος άπό τον τρόμο 
καί κρίσις δυσπιστίας τον κατέλαβε.

—«Δέν είναι άλήθεια» έτραύλισε.
’Αλλά οί άστυνομικοί περιέγραψαν τήν περιβολή τοϋ Bobby καί τοϋ έπέ- 

δειξαν τήν ταυτότητά του, πού είχε βρεθή στήν τσέπη του μικροϋ. 'Ο Guittari 
έκάλυψε τό πρόσωπό του μέ τά χέρια του καί έγειρε προς τον τοίχο γιά νά στηριχθή. 
Τό είχε πλέον πιστέψει.

"Ενα λεπτό άργότερα συνήλθε καί μπήκε στο διαμέρισμά του καί άνήγγειλεν 
ήσυχα τά νέα πού τοϋ έφεραν οί άστυνομικοί, στή γυναίκα του. Οί άστυνομικοί 
δέν μπόρεσαν νά εξετάσουν λεπτομερώς τον πατέρα ή τήν μητέρα, άλλά έπληροφο- 
ρήθησαν αμέσως γιά τή δουλειά διανομής δένδρων πού είχεν άναλάβει ό Bobby. 
Μόλις διεβιβάσθη τηλεφωνικώς ή πληροφορία αυτή στο άστυνομικό τμήμα Wads
worth, έστάλησαν έσπευσμένως διάφοροι άστυνομικοί στις έξέδρες πωλήσεως 
δένδρων, στή γωνία τής όδοΰ Dyckman καί Λεωφόρου Nagle, όπου έπληροφο- 
ρήθησαν, ότι ό Bobby είχε φύγει άπ’ έκεΐ τήν 7.15' π.μ. γιά νά παραδώση ένα 
δένδρο σ’ ένα διαμέρισμα τοϋ κτιρίου όπου είχε δολοφονηθή. "Ενας άπό τούς άνθρώ- 
πους στον όποιο δούλευε ό Bobby, μέ φανερή ταραχή θυμήθηκε τό όνομα τοϋ 
ένοικιαστοΰ στον όποιον θά παρεδίδετο τό δένδρο.

Άπό τή στιγμή έκείνη οί άστυνομικοί άρχισαν νά ελέγχουν τή διαδρομή 
τοϋ Bobby στά πέντε τετράγωνα τής παλυκατοικίας τής όδοΰ Cooper. Πέντε-έξη 
άστυνομικοί άρχισαν νά έξετάζουν άτομα στο δρόμο καί στά καταστήματα κατά 
μήκος τής όδοϋ.

—«"Ενα παιδί 14 έτών μέ μιά κόκκινη ζακέττα καί σκοϋφο πιθανόν νά πέρασε 
άπ’ έδώ. Μήπως τό είδατε ;».

Τήν ερώτηση αυτήν τήν υπέβαλαν σέ εκατόν άτομα καί πλέον καί μέ τις επί
μονες προσπάθειές τους κατώρθωσαν μετά μιά ώρα νά πληροφορηθοΰν τή διαδρομή 
τήν οποία άκολούθησε ό Bobby. Σ’ αυτούς πού έδήλωσαν ότι τον είχαν ίδή, έκα
ναν περισσότερες ερωτήσεις. Μιλοΰσε μέ κανένα ; Πήγαινε κανείς μαζί του ή μήπως 
τον παρακολουθούσε κανένας ; Μήπως είχαν ίδή καμμιά σπείρα νεαρών νά περιφέ- 
ρωνται στήν περιοχή, κατά τήν ώρα έκείνη ;

Ταυτοχρόνως οί άξιωματικοί, οί όποιοι έφτασαν πρώτοι στον τόπο τοϋ 
εγκλήματος, έκαναν μιά σπουδαία άνακάλυψη. Τρεις άξιωματικοί, πού είχαν σκαρ
φαλώσει έξω επάνω στήν οροφή τοϋ κτιρίου, λίγα λεπτά μετά τήν άνεύρεση τοϋ 
πτώματος τοϋ Bobby, έπεδόθησαν στήν εξερεύνηση τών οροφών έπτά κτιρίων 
πού ήταν συνεχόμενες μέ τή στέγη τοϋ κτιρίου έκείνου.

[Συνεχίζεται)
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1 . 'Η έπιτυχής στρατηγική.
Τά σύνορα των Κρατών δεν καθορίζουν πλέον τά τοπικά όρια σκέψεως καί 

κινήσεως των υπευθύνων διά την άντιμετώπισιν όξυνθέντων άστυνομικών προβλημά
των. Ή  θεραπεία των συμπτωμάτων καί μόνον μίας γνωστής νόσου άποτελεΐ τα
κτικήν τούλάχιστον άπαράδεκτον, αν μή έπικίνδυνον.

Εις τά συμπεράσματα αύτά κατέληξεν ή Κεντρική Υπηρεσία Διώξεως Ναρ
κωτικών των Η.Π.Α., δταν ό άριθμός τών τοξικομανών ηύξήθη καί ή κατάστασις 
εις τον τομέα αυτόν έπεδεινώθη. Οί άρμόδιοι άπεφάσισαν νά κτυπήσουν τάς βάσεις 
παραγωγής άφ’ ένός καί τά μέσα μεταφοράς των άφ’ ετέρου.

Πρός τοϋτο έγκατεστάθη Ειδικόν Γραφεΐον Ναρκωτικών τής 'Υπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών τών Η.Π.Α. είςτήν Ρώμην, μέ συνδέσμους εις Παρισίους, Μασ
σαλίαν, Κων /πολιν καί Βηρυτόν. Μία έξαιρετική συνεργασία μετά τών ’Εθνικών 
’Αστυνομιών τών Χωρών αυτών άνεπτύχθη μέ άποτελέσματα πράγματι άξιοθαύματα.

'Ο κ. Τζών Κούσακ, προϊστάμενος του Γραφείου Διώξεως Ναρκωτικών Ρώμης, 
προσκληθείς ύπό τοϋ κ. Μάϊλς Φέρλογκ, ’Αρχηγού τής ένταΰθα’Αμερικανικής’Αστυ
νομικής’Αποστολής, έδωσεν έπί τριήμερον εΐδικάς διαλέξεις μέ θέμα: τήν παραγωγήν 
καί επεξεργασίαν ναρκωτικών, τήν διεθνή κίνησιν αύτών, τον τρόπον δράσεως τών 
λαθρεμπόρων καί τά ύπ’ αύτών χρησιμοποιούμενα μέσα, τάς άστυνομικάς μεθόδους 
καί τεχνικά μέσα διά τήν άντιμετώπισιν των, τήν άνάγκην διεθνούς άστυνομικής 
συνεργασίας καί τά μέχρι τοΰδε άποτελέσματα αύτής.

Εις τό παρόν σημείωμα θά έκθέσωμεν μίαν πραγματικήν περίπτωσιν συλλή- 
ψεως διεθνών λαθρεμπόρων ναρκωτικών μεγάλης «ολκής», ώς τήν διηγήθη καί τήν 
άνέλυσεν ό κ. Κούσακ. Έ ξ αύτής σαφώς καταφαίνεται ή άνάγκη καί ή σημασία τής 
διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας καί τά σωτήρια άποτελέσματα τής συντονισμένης 
άστυνομικής δραστηριότητος διά τήν έξουδετέρωσιν ολέθριων έχθρών τής κοινωνίας.

2. Αί πρώται πληροφορίαι.
Ή  Βηρυτός, πρωτεύουσα τού Λιβάνου, άποτελεΐ, κατά τά υπάρχοντα έξη- 

κριβωμένα στοιχεία, σημαντικόν κέντρον λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Τό παραγό- 
μενον είς μεγάλην ποσότητα δπιον τής Τουρκίας, κατά μέγα μέρος, μεταφέρεται λα
θραίους εις τον Λίβανον, δπου μετατρέπεται είς βασικήν μορφίνην καί διά τής Βη
ρυτού άποστέλλεται εις τά μυστικά έργοστάσια τών Κορσικανών τής Γαλλίας, δπου 
ύφίσταται τήν κατάλληλον επεξεργασίαν καί γίνεται ήρωΐνη. ’Ακολούθως παραλαμ- 
λαμβάνεται ύπό τών Σικελιανών λαθρεμπόρων διά νά μεταφερθή είς τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας καί διά τού πλήρως ώργανωμένου δικτύου νά πωληθή έκεΐ είς τούς 50.000 
τοξικομανείς.

Τον ’Ιούνιον τού 1960, ό είς Βηρυτόν πράκτωρ τής ’Αμερικανικής 'Υπηρεσίας 
Ναρκωτικών, συνεργαζόμενος μετά τής ’Αστυνομίας τού Λιβάνου, έπληροφορήθη 
δτι κάποιος χονδρέμπορος «έτοίμαζε μιά μεγάλη δουλειά».
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3. ΑΙ πρώται ένέργειαι.
'Η πληροφορία άνελύθη άπό πάσης άπόψεως, ό πληροφοριοδότης ήξιολογήθη 

καταλλήλως καί τά προκύψαντα πορίσματα ήσαν άκρως ενθαρρυντικά. Οί άρμόδιοι 
διέθεσαν καταλλήλους καί ειδικευμένους άστυνομικούς καί διά μέσου συνεργαζομένων 
πληροφοριοδοτών ένετόπισαν ώς τόπον προελεύσεως τοΰ άναμενομένου χονδρεμπόρου 
την Γαλλίαν. Ή  πληροφορία αδτη διεβιβάσθη αμέσως εις τον εις Παρισίους πρά
κτορα, καί τά εις Ούάσιγκτων Κεντρικά Γραφεία τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκω
τικών τών Η.Π.Α., ώς καί εις την Γαλλικήν ’Αστυνομίαν. Εντός βραχυτάτου χρό
νου έλήφθη έκ Παρισίων εις Ούάσιγκτων καί Βηρυτόν ή κάτωθι άπάντησις :

«Λαθρέμπορος ηρωίνης μεγάλων ποσοτήτων, Έτιάν Ταρντιτί, κάτοικος Πα-

’ Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας καί Χωρ/κής, παρακολουθοϋντες σειράν διαλέξεων τού 
κ. Τζών Κούσακ, ’Αστυνομικού τής Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών τών Η.Π.Α., 
εις την αίθουσαν Συσκέψεων τής ενταύθα ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής.

»ρισίων, έπιστρέψας πρό τίνος έκ Νέας Ύόρκης, συνεργάζεται μετά ίσπανοφώνου 
«διπλωμάτου».

Μέ βάσιν τά γνωστοποιηθέντα στοιχεία ολόκληρος ό αστυνομικός οργανισμός 
διώξεως λαθρεμπορίου ναρκωτικών εις Νέαν Ύόρκην, Παρισίους καί Βηρυτόν έτέθη 
εις κίνησιν.

Εις Νέαν 'Υόρκην οί πράκτορες άνεκάλυψαν ότι ό Ταρντιτί συνανεστρέφετο 
κατά την έκεΐ διαμονήν του μετά τοΰ Μαυρίκιου Ροζάλ, πρεσβευτοϋτής Γουατεμάλας 
εις Βέλγιον καί 'Ολλανδίαν, μετά τοΰ όποιου καί έπέστρεψεν εις Παρισίους.

Εις Παρισίους ή Γαλλική ’Αστυνομία άνέλαβε τήν παρακολούθησιν τών ύπο
πτων καί τών συνεργατών των καί συνεκέντρωσε πληροφορίας περί τοΰ τρόπου 
ζωής, τών συνθηκών, τής μεθοδικότητος (Modus Operandi) κατά τήν λάθραίαν 
αποστολήν ηρωίνης εις Η.Π.Α.
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Εις Βηρυτόν άπασαι αί πιθαναί πηγαί βασικής μορφίνης και τά μέσα μετα
φοράς τοιούτου «έμπορεύματος» παρηκολουθοϋντο άγρύπνως, πλήν δμως άνευ άπο- 
τελέσματος. Καί τοϋτο διότι, ώς έκ των υστέρων διεπιστώθη, ολόκληρος ή άναγκαιοΰ- 
σα εις τούς λαθρέμπορους ποσότης βασικής μορφίνης εΐχεν μεταφερθή εις Γαλλίαν 
προ τής λήψεως των άρχικών πληροφοριών.

4. Οί λαθρέμποροι εις Νέαν 'Υόρκην.
Περί τά μέσα Σεπτεμβρίου 1960 ή 'Τπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τήςΤΝεας 

'Υόρκης έπληροφορήθη έκ Παρισίων δτι μετά δύο περίπου εβδομάδαν έπρόκειτο ν’ 
άρχίση ή «έπιχείρησις».

Πράγματι την Ιη ν ’Οκτωβρίου άφίχθη άεροπορικώς ό Ταρντιτί. 'Η 'Υπηρεσία 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Νέας 'Υόρκης ήρχισεν την παρακολούθησίν του, δια- 
θέσασα 15 ραδιοχήματα, 40 άστυνομικούς καί πλήθος ήλεκτρονικών οργάνων.

'Ο «μεγαλέμπορος» μετά τάς διαφόρους διατυπώσεις τοϋ έλέγχου διαβατηρίων 
καί τελωνείου, έπιβιβασθείς ένός ταξί μετέβη καί κατέλυσεν εις τό ξενοδοχείου 
«Πλάζα». 'Η παρακολούθησις συνεχίσθη δχι μόνον κατά την διαδρομήν άλλά διά 
τελειοτάτων μηχανημάτων καί εντός τοϋ δωματίου του.

Τήν 2αν ’Οκτωβρίου άφίχθη έπίσης άεροπορικώς ό λαθρέμπορος διπλωμάτης. 
Αί άποσκευαί του έκαναν έντύπωσιν : τέσσαρες βαλΐτσαι. Μετά τό πέρας τών δια
τυπώσεων έλέγχου έκάλεσε ταξί, «Ξενοδοχείου 'Ολλανδία» ειπεν εις τον οδηγόν. 
'Ο τελευταίος δμως ήτο άστυνομικός τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών καί 
έγνώριζεν δτι ό διπλωμάτης είχε κρατήσει δωμάτιον εις τό ξενοδοχείου « ’Εξέλσιορ». 
’Έγραψε τ’ δνομα τοϋ τελευταίου τούτου ξενοδοχείου εις ένα κομμάτι χαρτί—καί 
τοϋτο γίνεται διότι τά ταξί εις Νέαν 'Υόρκην ώς καί εις τάς περισσοτέρας πόλεις τών 
Η.Π.Α.καταγράφουν τήν διαδρομήν—τό όποιον καί έπέταξεν κρυφίως επί τής όδοϋ.

Οί παρακολουθοΰντες τό ταξί συνάδελφοί του άνεϋρον τό σημείωμα καί διά τοϋ 
ραδιοτηλεφώνου ειδοποίησαν τούς τεχνικούς νά έγκαταστήσουν τά σχετικά μηχα
νήματα εις τό «νέον» ξενοδοχείου.

5. ‘Η επαφή .
'Υπό τήν άόρατην παρακολούθησίν τών αστυνομικών τής'Υπηρεσίας Διώξεως 

Ναρκωτικών, ό Ταρντιτί συνηντήθη τάς έσπερινάς ώρας τής 3ης ’Οκτωβρίου μετά 
τοϋ πρεσβευτοΰ Ροζάλ. Μετά δίωρου περίπου εις διαφόρους οδούς τής πόλεως, έπέ 
στρεψαν ό καθένας εις τό ξενοδοχείου του. Τήν έπομένην οί παρακολουθοϋτες τον 
διπλωμάτην αστυνομικοί είδον τοΰτον έξερχόμενον τοϋ ξενοδοχείου του καί μετα- 
φέροντα δύο βαλίτσας. Έπεβιβάσθη ένός ταξί καί κατηυθύνθη προς βορραν.

Τήν αυτήν περίπου ώραν έξήρχετο τοϋ Ξενοδοχείου «Πλάζα» καί ό Ταρντιτί, 
ό όποιος έπιβιβασθείς ταξί, κατηυθύνθη προς τό αυτό σημείου. Οί αστυνομικοί, 
χωρισμένοι εις δύο ομάδας, εΐχον επαφήν μεταξύ των διά τοϋ ραδιοτηλεφώνου τών 
οχημάτων των. 'Η συνάντησις τών παρακολουθουμένων έπραγματοποιήθη εις τήν 
διασταύρωσιν τής 72ας όδοϋ καί Λεωφόρου Λέξινγκτων. Εις τήν θέσιν όμως αυτήν 
συνηντήθησαν μετά δύο άλλων άτόμων, τά όποια, ώς διεπιστώθη αργότερου, ήσαν : 
ό είς ιπτάμενος συνοδός τής ’Αεροπορικής Εταιρίας TWA όνόματι Κάρολος Μπουρ- 
μπονέ, καί ό άλλος Έλληνοαμερικανός, γνωστός χονδρέμπορος ήρωίνης, όνόματι 
Νικόλαος Καλαμαρής.

6. Ή σύλληψις καί τά αποτελέσματα.
’Αμέσως μετά τήν διαπίστωσιν τής έπαφής οί άστυνομικοί συνέλαβον καί 

τούς τέσσαρας. Ό  διπλωμάτης έπέδειξεν άμέσως τό διπλωματικόν του διαβατήριον, 
άλλ’ ή άπάντησις ή όποια έδόθη ύπό τοϋ έπί κεφαλής άστυνομικοΰ τον ,άπεστόμωσεν:
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«Λυπούμαι κ. Ροζάλ. Εΐσαστε πρεσβευτής της Γουατεμάλας εις Βέλγιον καί 'Ολλαν
δίαν καί δεν είσαστε διαπεπιστευμένος εις Η.Π.Α., συνεπώς εις την χώραν μας δεν 
απολαμβάνετε άσυλίας».

'Η έπιχείρησις, ή οποία ήρχισεν είς την Βυρητόν, έτελείωσεν εις την Νέαν 
'Υόρκην μέ άποτελέσματα τά όποια άξίζουν ν’ άναφερθοϋν.

50 κιλά ήρωΐνης είς τάς βαλίτσας τοΰ διπλωμάτου.
27.466 δολλάρια (823.980 δρχ. )είςτόπορτοφόλι τοΰ ίδιου καταβληθέντα είς 

αυτόν ώς «κόμιστρα».
41.949 δολ. (1.258.470 δρχ.) κάτωθι τοΰ καθίσματος τοΰ αυτοκινήτου τοΰ 

Καλαμαρή.
15 έτών φυλάκισις τοΰ Ροζάλ καί Καλαμαρή, οί όποιοι ούδέν ώμολόγησαν.
9 έτών φυλάκισις τοΰ Ταρντιτί καί Μπουρμπονέ, διότι ώμολόγησαν δ,τι 

έγνώριζον.
4 σοβαροί λαθρέμποροι συνελήφθησαν είς Γαλλίαν καί 8 είς Η.Π.Α. έκ τών 

καταθέσεων τών Ταρντιτί καί Μπουρμπονέ.
'Η έντυπωσιακή αυτή περίπτωσις μάς πείθει άπολύτως περί τής άνάγκης τής 

διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας, οχι μόνον είς τον τομέα τών ναρκωτικών άλλά 
καί είς πλείστους άλλους τομείς.

Τά σύνορα τών χωρών βαθμηδόν παύουν ν’ άποτελοΰν σοβαρόν έμπόδιον. Τά 
μέσα μεταφοράς μεταφέρουν τον έπιθυμοϋντα νά μεταβή ή ν’ άναχωρήση άπό μίαν 
χώραν είς τήν άλλην ταχύτατα. Τά μέσα έπικοινωνίας έχουν έκμηδενίσειτάςάποστά- 
σεις. Αί άστυνομικαί άνάγκαι ικανοποιούνται άποτελεσματικώτερον διά τής διεθνούς 
συνεργασίας. Αΰτη ήτο ή άνάγκη διά τήν όποιαν ίδρύθη ή Ίντερπόλ καί τά Εθνικά 
είς έκάστην Εύρωπαϊκήν Χώραν Γραφεία.

X. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

'Οταν σα$ σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό  φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθήτε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αύτοκίνητα γ ιά  νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αύτό άπαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.



ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Ο ΨΕΥΔΟΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΟΣ
'Υπό Δημοσιογράφου χ. Π . ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ

Το άστυνομικό δελτίο πολύ συχνά άναφέρει τή σύλληψη κάποιου άπατεώ- 
νος, ό όποιος παρουσιαζόμενος ώς έτοΰτο ή έκεΐνο και ιδιοποιούμενος ένα όνομα, 
ή μια προσωπικότητα πού δεν κατέχει, τρυγάει τά θύματά του μέχρις ότου τδν 
τρυγίση καί αυτόν ή άστυνομία. 'Ο ένας έμφανίζεται ώς γιατρός. ’Άλλος ώς δήθεν 
άξιωματικός. Άλλος ώς ιδιαίτερος 'Υπουργού. Άλλος ώς δικηγόρος. Άλλος ώς 
αντιπρόσωπος μεγάλων οίκων τού έξωτερικοΰ. ’Άλλος ώς μεγαλοεπιχειρηματίας. 
Άλλος ώς.... έφοπλιστής, όπως αυτός'πού συνελήφθη προ ήμερων. Καί ουτω καθ’ 
έξης. Καθένας εκλέγει την ιδιότητα πού τού πάει καί τον διευκολύνει στο είδος 
τής άπάτης πού θά τού προσκόμιση τά κορόϊδα καί τά πορτοφόλια τους. Καί παίζει 
τό ρόλο του μέ τέχνη, πού θά τή ζήλευε καί ό καλύτερος ήθοποιός. Γιατί, έδώ πού 
τά λέμε, ή άσκησις τού εύγενοΰς έπαγγέλματος τού άπατεώνος, προϋποθέτει ταλέντο 
ήθοποι'ίας πρώτης γραμμής. Μόνο πού, άντί χειροκροτημάτων, εισπράττουν χαρ
τονομίσματα. Καί σ’ αυτά άποκλειστικώς άποβλέπουν.

Θά ήθελα όμως, νά σταθώ σέ μιά ειδική περίπτωση άπατεώνος πού ασκεί 
τό. . . υψηλόν αυτό λειτούργημα, χωρίς νά έπιδιώκη ύλικά κέρδη, τις περισσότερες 
φορές πρόκειται γιά έκείνους πού παρουσιάζονται ώς άστυνομικοί. Άλλοι μέν, 
εκμεταλλεύονται τήν ψευδή αυτή Ιδιότητα γιά νά βάλουν στο χέρι τά θύματά τους 
καί νά τούς άποσπάσουν κάποιο χρηματικόν ποσόν. Υπάρχουν όμως καί άλλοι, 
πού τούς άρκεΐ νά παριστάνουν τον άστυνομικό, ν’ άπολαμβάνουν τήν επιβολή πού 
άσκεϊ ό τίτλος, νά προβαίνουν σέ μερικές.. . αύστηρές παρατηρήσεις καί. . . τίποτα 
περισσότερο. Τί είναι έκεΐνο πού τούς ώθεΐ στήν περίεργη αύτή πλαστοπροσωπία ; 
όσο κι’ άν ψάξη κανείς, δέν θά βρή παρά ένα καί μοναδικό κίνητρο : Τό γόητρον 
τής εξουσίας. Αύτό καί μόνο τούς έμπνέει καί τούς οδηγεί στήν άθωα, κατά τά 
άλλα δράση του. Νά έμφανίζωνται ώς εξουσία καί νά ικανοποιούν τό ένστικτο τής 
κυριαρχίας έπί τών άλλων, πού υπάρχει στο ύποσυσείδητό τους.

Στις άνώμαλες περιόδους πού περάσαμε κατά καιρούς, όταν κάθε πολίτης 
βρισκόταν σιμά στή δυσάρεστη θέση ν’ άποδείξη ότι, είναι. . . αύτός πού είναι, 
οί ψευδοαστυνομικοί είχαν βρή πεδίον εύρυτάτης δράσεως. Σταματούσαν τούς 
διαβάτες στο δρόμο τή νύχτα :

—«Κύριος ! Ταυτότητα !».
—«Όρίστε !».
Ό  άνύποπτος πολίτης έβγαζε τό σχετικό δελτίο, τό όποιον ό δήθεν άστυνο- 

μικός εξέταζε έμβριθώς.
—«Πού κάθεσαι ;».
—«Παγκράτι ».
—«Καί τί θές τέρμα Κολοκυνθοΰς τέτοια ώρα ;».
—«Είχα πάει μιά έπίσκεψη στούς συγγενείς μου».
—«Τέλος πάντων ! Πηγαίνετε».
Πού νά φαντασθή ό ενοχληθείς πολίτης ότι ό άνθρωπος πού τον έσταμάτησε, 

δέν είχε καμμιά σχέση μέ τήν άστυνομία, παρά μόνο όταν τον συνελάμβαναν. 
Κάποτε αύτή τήν έρευνα τών ταυτοτήτων, τήν έκαναν δύο καί τρεις μαζί.

—«Παιδιά πάμε γιά ταυτότητες ;».
'Ομαδική άπόλαυση τού γοήτρου τής εξουσίας. Στις παιδικές μου άναμνή- 

σεις υπάρχει ζωντανή άκόμη ή άνάμνηση ένός τύπου τής εποχής εκείνης.
'Ο περί ού ό λόγος είχε τό ψώνιο νά παρουσιάζεται ώς ένωμοτάρχης καί
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μάλιστα έν στολή. . . "Ενα βράδυ, λοιπόν, έκούρντισε τή στολή του, έπήρε τό άνάλογο 
ύφος καί. . . εισέβαλε στο προαύλιο τής Βουλής (οδός Σταδίου) όπου ήταν μερικοί 
χωροφύλακες. ’Έδωσε τό παράγγελμα τής συναθροίσεως, τούς έβαλε στη γραμμή, 
τούς επιθεώρησε, τούς έκανε κάποιες αυστηρές παρατηρήσεις καί τούς διέταξε ν’ 
άπέλθουν προς τό Τμήμα.

—«Εμπρός μάρς».
Κι’ αύτό ήταν όλο. Φυσικά τον συνέλαβαν, πώς μπορούσε νά γίνη άλλοιώς ; 

Καί θυμάμαι τήν μητέρα του, μια συμπαθητική γρηά, πού τον είχε μοναχογυιό 
καί τον. . . καμάρωνε. "Οταν πληροφορήθηκε τή σύλληψή του, τήν πήρε τό παρά
πονο.

—«Γιατί τον πιάσατε τό γυιό μου ; Τί έγκλημα έκανε ; Τό μόνο είναι πού 
τού άρέσει νά κάνη τό νωματάρχη τό παιδί. Βλάπτει κανένα ;».

Δεν βλάπτει κανένα, παρά μόνο τον εαυτόν του ό ψευδοαστυνομικός. Διότι 
κάποτε πέφτει στά χέρια τής πραγματικής έξουσίας, οπότε ή δική του. . . καταρ- 
γεΐται αυτομάτως.

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ

Ά στυφύλαξ τής Τροχαίας Κινήσεως βοηθεΐ μικρά παιδιά νά διέλθουν 
άκινδύνως διάβασιν πεζών έν ώρα μεγάλης κινήσεως.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥ κ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΧΑΛΛΙΝΤΕΎ'

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. Θ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΝ

Πριν λίγες μέρες έπέστρεψε στην πατρίδα του, υστέρα άπδ όλιγοήμερη παρα
μονή στην Ελλάδα, ό σέρ Φρειδερίκος Κλάϊβ Χαλλιντέϋ, συνταξιούχος Ά ντι- 
πλοίαρχος τοΰ Βρεταννικοΰ Ναυτικοϋ καί υιός του άξέχαστου ΐδρυτοΰ καί πρώ
του ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων Φρειδερίκου Χαλλιντέϋ.

Οί ενθουσιώδεις εντυπώσεις του άπό την Ελλάδα καί τον λαό της τιμούν 
την χώρα μας, την οποίαν άλλοτε ό μεγάλος πατέρας του ευσυνείδητα υπηρέτησε 
καί άγάπησε θερμά.

Καί την τιμήν αυτήν αισθάνονται βαθύτερα καί πλημμυρίζουν μέ χαρά καί 
συγκίνηση οί άνδρες του ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον κατευθύνει πάντοτε 
προς τα έμπρός ή Σκιά τοΰ ΐδρυτοΰ του. 'Ο υιός Χαλλιντέϋ έπήρε άπό τήν Ε λ 
ληνική ’Αστυνομία Πόλεων ένα άκριβό δώρο: τήν ευγνωμοσύνη της προς τον 
πατέρα του, πού ήταν κάποτε καί δικός της στοργικός πατέρας.

Διερμηνεύς των αισθημάτων καί φορεύς των άναμνήσεων τοΰ ’Αστυνομικού 
Σώματος ό ’Αρχηγός μας, κύριος Θεόδωρος Ρακιντζής, έπεφύλαξε στόν σέρ 
Χαλλιντέϋ μιά ξεχωριστά έγκάρδια υποδοχή, ή όποια συνεκίνησε τον φιλοξενού
μενο μας. "Ετσι ή ’Αστυνομία Πόλεων άπέτισε φόρον τιμής, ευγνωμοσύνης καί 
άγάπης προς εκείνον ό όποιος, υπό αντίξοες συνθήκες καί ταραγμένες περι
στάσεις, έδημιούργησε τον νέον άστυνομικόν θεσμόν καί ένεφύσησε σ’ αυτόν πνοήν 
πίστεως, άρετών καί αύταπαρνήσεως.

Βαθύτατα συγκινημένος, κυριολεκτικά γοητευμένος άπό τήν Ελληνική ’Αστυ
νομία Πόλεων καί άπό τήν θερμήν της φιλοξενίαν, ό κ. Χαλλιντέϋ άπέστειλε 
πρός τον κ. ’Αρχηγόν τήν κατωτέρω δημοσιευομένην εόχαριστήριον επιστολήν:

«Α γαπητέ ’Αρχηγέ κ. Ρακιντζή,
Σας γράφω διά νά σάς εύχαριστήσω μέ ειλικρίνειαν διά τήν έξαιρε- 

τικώς μεγάλη καλωσύνην σας πρός ήμάς κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής 
μας εις τήν ώραίαν σας χώραν.

~Ητο πράγματι μεγάλη τιμή μας νά συναντηθώμεν μέ υμάς καί μέ 
ολους τούς λαμπρούς άξιωματικούς τής ’Αστυνομίας, τούς όποιους εύγενώς 
συνεκεντρώσατε διά νά μάς ύποδεχθοΰν. 'Η θαυμασία σας φιλοξενία νά μάς 
δεξιωθήτε είς τήν Λέσχην τοΰ Ναυτικού 'Ομίλου, έξετιμήθη ιδιαιτέρως έκ 
μέρους μας, διότι τό προνόμιον τοΰτο ολίγοι έπισκέπται τό εΐχον. Διότι τό 
γεΰμα ήτο πράγματι θαυμάσιον, μέ καλήν συντροφιάν, καί μέ λαμπρόν περι
βάλλον.

Έπιτρέψατέ μοι Κύριε, νά σάς συγχαρώ επίσης διά τό λαμπρόν παρά
στημα καί τήν ικανότητα τών άστυνομικών, οίτινες υπηρετούν ύπό τάς δια- 
ταγάς σας, διά τούς όποιους ό άγαπητός μου πατέρας ήτο τόσον ύπερήφανος, 
τόσον ύπερήφανος διά τήν Ελληνικήν ’Αστυνομίαν.

Καί πάλιν σάς εύχαριστώ πάρα πολύ, διότι κατεστήσατε τό ταξίδιόν 
μας τόσον άξιομνημόνευτον καί θαυμάσιον».

ΕΙλικρινώς ύμέτερος 
Φ. ΧΑΛΛΙΝΤΕΎ'

Ό  άστυνομικός κόσμος, ό έν ένεργεία καί δ έν συντάξει, δράττεται τής 
εύκαιρίας νά διαβεβαιώση γιά μιά άκόμα φορά τόν κ. Χαλλιντέϋ ότι ή μνήμη 
τοΰ άλησμονήτου πατέρα του θά παραμείνη ζωντανή πάντοτε στήν άδιάκοπη 
ιστορία τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, τής όποιας τά πρώτα δημιουργικά κεφάλαια 
κυριαρχούνται άπό τήν πίστη τοΰ Φρειδερίκου Χαλλιντέϋ, Άρχηγοΰ καί ΐδρυτοΰ 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Σ. ΠΗΛΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γράμμου.
Βρίσκεται κοντά στον "Αγιο Σπυρίδωνα Σεπολίων, στή παιδική χαρά.
Ό  Γράμμος, τό γνωστό άπό τήν νεώτερη ιστορία τής πατρίδος μας βουνό, 

μαζί μέ τά βουνά Βόϊο καί Σμόλικα, άπετέλεσαν τό πεδίον τής μάχης στο πόλεμο 
τοϋ 1940 καί τήν έποχή τοϋ συμμοριτοπολέμου (Αύγουστος 1948—Αύγουστος 
1949). Οί μάχες αυτές είναι γνωστές μέ τις ονομασίες «Μάχη τής Πίνδου—Δα- 
βάκης» καί «Μάχαι τοϋ Γράμμου—έξουθένωσις καί συντριβή τοϋ κομμουνιστοσυμ- 
μοριτισμοΰ, ’Αλέξανδρος Παπάγος». Στις μάχες τοϋ Γράμμου οί έκατέρωθεν άπώ- 
λειες είναι οί έξής : Εθνικού Στρατού : Νεκροί 233, τραυματίες 1.444. Κομμουνι- 
στοσυμμορίτες : Νεκροί 922, συλληφθέντες 765, παραδοθέντες 179, διαφυγόντες 
εις γειτονικάς χώρας μετά των τραυματιών περί τούς 5.600.

Οί μάχες τοϋ Γράμμου τό 1948—1949, έσωσαν τον Ελληνισμό, άπό τή μα
νία των ξενοδούλων κομμουνιστών τής πατρίδος μας καί σάλπισαν ξανά πώς ή «Ε λ 
λάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Διεκήρυξαν σ’ δλον τον κόσμο τό μεγαλείο τής ρωμιοσύνης 
πού πάντα ξέρει νά φωνάζει ΟΧΙ στον κάθε έπιδρομέα μ’ όποιονδήποτε μανδύακι’αν 
αύτός παρουσιάζεται. Διεκήρυξαν καί στον άγιο τοΰτο τόπο πού πατάμε, ή βία καί ό 
άθεϊσμός δέν έχουν θέσιν. Κάτω άπό τον γαλανό μας ουρανό καί τον λαμπερό μας 
ήλιο, τό κόκκινο πανί διαλύεται, χάνεται, σβύνει. Οί γενιές πού θάρθουν οφείλουν νά 
στέκουν εύλαβικά προσοχή στ’ άκουσμα τής λέξεως «Γράμμος», αν θέλουν νάναι 
άντάξιοι συνεχιστές τής βαρείας κληρονομιάς πού βρήκαν. Ή  Ελλάς θάναι πάντοτε 
Ελλάς, ίδια, άπαράλλαχτη, φωτοδότρα, αιώνια, Γράμμος γιά τον όποιοδήποτε 
έπιβουλέα τής έλευθερίας της, τής άκεραιότητός της, τών άκαταλύτων ιδανι
κών της.

(Σέ πολλές συνοικίες συναντάμε τον ίδιο δρόμο).
Γρανίτσα Στεφάνου.
Βρίσκεται στή συνοικία Κυπριάδου κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Ψυχάρη 54.
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Ό  Στέφανος Γρανίτσας, άπό τό ομώνυμο χωριό τής Ευρυτανίας, δημοσιο
γράφος καί λογογράφος γεννήθηκε τό 1880 καί πέθανε τό 1915 στήν ’Ασία. Διακρί- 
θηκε σαν χρονογράφος καί τό 1911 έξελέγη πληρεξούσιος στη Β' ’Εθνική συνέλευσι. 
Στούς πολέμους 1912—1913 πήρε μέρος ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός. ’Έγραψε 
πολλά έργα, τό γνωστότερο των όποιων είναι τα «"Αγρια καί τα ήμερα τοϋ βου
νού καί τοϋ λόγγου. 'Ο πρόωρος θάνατός του, υπήρξε μεγάλη άπώλεια για τά έλλη- 
νικά γράμματα.

Γρεβενών.
Πάροδος τής όδοΰ Σπ. Πάτση 75, στήν 'Αγ. Μαρκέλλα τοϋ Βοτανικού.
Τά Γρεβενά, πόλις τής Μακεδονίας, είναι πρωτεύουσα ομωνύμου δήμου καί 

’Επαρχίας, στο Νομό Κοζάνης. Τό καιρό τής Τουρκοκρατίας, λόγω τής ορεινής 
διαμορφώσεως τής περιφερείας, είχε καταστή κέντρον αρματολών καί κλεφτών. 
Ή  έπανάστασις όμως τοϋ 1821 δεν εύδοκίμησε στά Γρεβενά καθώς καί στήν υπό
λοιπη Μακεδονία, λόγω τής γειτνιάσεως τών μεγάλων στρατιωτικών τουρκικών 
κέντρων.

Γρηγοράκη Τζανετάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Μαρκοπουλιώτη 17, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο τοϋ Κα- 

τσιποδίου.
Ό  Γρηγοράκης Τζαννετάκης, ύπήρξεν ό κυριώτερος αρχηγός τών κατά ξη- 

ράν πολιορκητών τής Μονεμβασίας, τής οποίας καί έχρημάτισε πρώτος φρούραρχος. 
Μολονότι άργότερα, λόγω άβασίμου κατ’ αύτοΰ κατηγορίας, άπέσχε κάθε συμμε
τοχής στον αγώνα, όταν ό Ίμβραήμ εισέβαλε στή Μάνη, τον άπέκρουσε νικηφόρα 
έξω άπό τό Γύθειο. Διετέλεσε κατά καιρούς βουλευτής καί γερουσιαστής καί πέ
θανε στο Γύθειο μέ τό βαθμό τοϋ στρατηγού, τό 1868.

Γρηγορίου Θεολόγου.
Πάροδος τής οδού ’Ασκληπιού 169, δεξιά τού τέρματος Ίπποκράτους.
Ό  Γρηγόριος, ό Θεολόγος, ό Ναζιανζηνός, Πατριάρχης Κων/πόλεως, γεν

νήθηκε τό 329 μ. X. στήν Ναζιανζόν τής Καππαδοκίας.
Μαζί μέ τον Βασίλειον, έφοίτησε στο τότε Πανεπιστήμιον τής ’Αθήνας, οπού 

καί έγνωρίσθη μέ τον Ίουλιανόν τον Παραβάτην.
Είναι ό ένας άπό τούς «Τρεις ίεράρχας». Πέθανε τό 390 μ. X.
Γρηγορίου Κυδωνιών.
Πάροδος τής οδού Άχαρνών 326, κοντά στήν 'Αγ. Παρασκευή τών κάτω 

Πατησίων.
Ό  Έθνομάρτυς Γρηγόριος, μητροπολίτης Κυδωνιών, γεννήθηκε στή Μαγνη

σία τής Μ. ’Ασίας τό 1859. "Οταν έγινε μητροπολίτης Στρωμνίτσης διεξήγαγε θαρ
ραλέο άγώνα εναντίον τής βουλγαρικής προπαγάνδας καί τών κομιτατζήδων. Μετα
τεθείς άργότερα στή νεοσύστατη Μητρόπολι τών Κυδωνιών, έργάσθηκε μέ τον ίδιο 
ζήλο, προκαλέσας τήν μήνιν τών Τούρκων, ύπό τών οποίων καί κατεδικάσθη σέ 
θάνατο, άπαλλαγείς ύστερα άπό τήν υπογραφή τής άνακωχής τού Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Τον καιρό τής μικρασιατικής καταστροφής, μή θέλοντας ν’ άφήση τό ποί
μνιό του, συνελήφθη άπό Κεμαλικούς, ύπέστη μαρτυρικό θάνατο, ταφείς ζωντανός 
μαζί μέ 38 ιερείς του.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύπό QIL. GESBRON, κατά μετάφρασή «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια και τέλος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Τά μάτια τοϋ διευθύνοντος έλαμψαν σκληρά.....  Κατάλαβε δτι είχε νικηθή.
’Έτσι, είπε προστακτικά :

—"Ας τά άφήσουμε αύτά ! !.... Δεν πρόκειται νά μέ πείσετε...
—Μάλλον, φοφήσθε μή σας πείσω, γ ι’ αύτό δεν θέλετε νά συνεχίσετε τή 

συζήτηση...
—Δέν είναι αύτό....... ’Αλλά, μιά τέτοια συζήτηση δέν ωφελεί.....  Εμείς,

πάντως, πασχίζουμε νά δημιουργήσουμε ένα κόσμο όπου οί χριστιανοί θά είναι 
ολοένα πιο άχρηστοι.....  Νά τούς καταδιώξουμε; Αύτό θά έσήμαινε δτι υποχω
ρούμε, γιατί τούς φοβόμαστε.....  Θά έρθη, δμως μιά μέρα πού δέν θάχουν πιά
ιστορικήν άξίαν....... Οί εκκλησίες δέν θά καταστρέφωνται.... 'Απλούστατα γιατί
θά είναι αδειανές...

—Δέν πειράζει. Δέν θά εχη αύτό άξίαν. Γιατί άρκεΐ ένας χριστιανός γιά
νά γεμίση μίαν έκκλησία.....  ΚΓ αύτό θά είναι πάντα οδυνηρό γιά σας καί γιά τό
σύστημά σας.... Ε μείς σάς χρησιμεύουμε γιά «βαρόμετρο».....  Έ φ ’ δσον υπάρ
χουμε έμεϊς, θά πη δτι άπετύχατε...

Στόν κατάλογο της τελευταίας δικασίμου στο Δικαστήριον ’Ανηλίκων, ό 
κύριος Λαμύ άνέγραφεν δλες τις υποθέσεις πού έπρόκειτο νά τον άπασχολήσουν 
έκείνη τήν ήμέρα, δταν κτύπησεν ή πόρτα καί στο άνοιγμά της έμφανίστηκεν ό 
Μάρκ...

Μπαίνει μέσα μέ σφιγμένα δόντια καί σκληρό βλέμμα.
—Δέν έμαθες άκόμα νά μουχης εμπιστοσύνη;
—Ναί, κύριε Λαμύ. ’Αλλά αύτή ή πρόσκλησις;
—Είναι επάνω σέ γαλάζιο χαρτί. Είναι χαρούμενο τό γαλάζιο ! Λοιπόν μή 

νοιάζεσαι γ ι’ αύτήν... Πώς πάει τό Τερνεραί; Γύρισεν ή άρχηγός Φρανσουύζ;
—Ναί, άλλά ό «"Ασπρο Δόντι» της έδωσε τό κτίριο 1—άναρωτιέμαι γ ια τ ί!
—’Ίσως, ώστε μερικοί νά μή προσκολλώνται πολύ σ’ αύτήν, ξανά, άφοΰ πρό

κειται νά φύγη... Τί σκέπτεται γ ι’ αύτό;
—"Ισως, κάνει ό Μάρκ, κοκκινίζοντας καί διώχνοντας τά μαλλιά του μέ δυο 

κινήσεις τοϋ κεφαλιού του.
—Καί πώς τά πάει ό φίλος μου, ό Άλέν Ρομπέρ;
—'Ο «"Ασπρο Δόντι» τού έπέτρεψε νάρθη μαζί μου.
—Είναι εδώ ; πήγαινε νά τον φέρης, Μάρκ!
Κι’ υστέρα άπό λίγο : Λοιπόν, γέρο μου, τί νέα στο Τερνεραί;
—Ό  Πασκάλ, άπαντα ό Άλέν Ρομπέρ άδίστακτα.
—Ποιός είναι ;
—Τό μωρό της Μάμυ είναι 37 ήμερών. Καί ξέρετε, δτι ό νονός του είμαι έγώ;
—’Εσύ; Μ’ αύτό είναι σπουδαίο!
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—Ξέρεις, λέει σοβαρά ό κύριος Λαμύ, σκέπτομαι πώς ή Μάμυ θά τον προ- 
σέχη κατά την άπουσίαν σου... "Αχ ήλθε ή ώρα της συνεδριάσεως. Πέρασε στην 
αίθουσα, Άλέν Ρομπέρ.

—Οί γονείς σου είναι έδώ, Μάρκ ;
—Ναί, καί ό Ζωζό επίσης. 'Ο κύριος Νταριέ είχε πή...
—Θάρθή, μήν άνησυχής.
Στις έξη ή ώρα, στο τέλος τής συνεδριάσεως, ό κλητήρας φωνάζει : «Φορζώ 

Μάρκ!... Μήπως οΐ γονείς είναι έδώ ; Τότε καθήστε μπροστά... ’Όχι καί οί δυο 
στον ίδιο πάγκο...».

—Μάρκ, λέγει ό κύριος Λαμύ, σέ έκάλεσα νά ξανάρθης, γιατί ήθελα νά άλ- 
λάξω, μέ την συγκατάθεσι τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, τήν άπόφασί μου γιά 
σένα. Επιθυμώ νά σέ αποδώσω στήν οΐκογένειά σου.

—'Υπάρχει κανένα γεγονός νεώτερο, πού καθορίζει αυτήν τήν άλλαγή άπο- 
φάσεως ; έρωτα ό κύριος Ντουμπλέ.

—’Ακριβώς, κύριε συνήγορε, έχετε τον λόγο...
'Ο Νταριέ σηκώνεται, βγάζει τά γυαλιά του καί ένώ ή συγκίνησί του είναι 

διάχυτη στο πρόσωπό του, άρχίζει τήν άγόρευσί του :
—«Τό Δικαστήριον θά θελήση νά συγχωρήση τήν ταραχήν μου. ’Αλλά μόλις 

μου έπέδωσαν τό έξης τηλεγράφημα: «ό Φρανσουά βρέθηκε κρεμασμένος άπόψε στο 
γυμνάσιο. ’Ακολουθεί έπιστολή». Τό παιδί, πού άπό τρία χρόνια υπεράσπιζα καί 
έπροστάτευα, αύτοκτόνησε, γιατί χθές έμαθε τον θάνατο τοϋ πατέρα του...

Σ’αύτό τό δράμα βλέπω μιά άμεση σχέσι μέ δλες τις ύποθέσεις, πού δικά
ζονται καί θά δικασθοΰν έδώ. Καί ό συνήγορος μέ φωνή, πού γινόταν περισσότερο 
βραχνή, εξιστόρησε τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες ό Φρανσουά βρέθηκε νά ζή 
μακρυά άπό τον πατέρα του, τον άπό τετραετίας άνεργο, σ’ ένα Κέντρο, πού τόνέτο- 
ποθέτησεν ένα δικαστήριο, στο όποιο άποτάθηκε σχετικά μιά κοινωνική βοηθός. 
'Ο χωρισμός αυτός ώδήγησε στον τάφο τον πατέρα, γιατί ή μοναξιά, πού ένοιωθε, 
τοϋ ήταν άβάσταχτη. Ό  Φρανσουά έσπευσε νά τον συνάντηση, αύτοκτονώντας 
άπόψε. Καί ό Νταριέ συνέχισε :

Τό Δικαστήριον πρέπει νά γνωρίζη, ότι τά παιδιά δέν ζοΰν μόνο μέ τροφή καί 
καθαρόν άέρα. Επίσης πρέπει καί οφείλει νά γνωρίζη, δτι τά παιδιά πεθαίνουν άπό 
άγάπη. Ζητώ τήν έπιστροφήν αύτοΰ έδώ στήν οΐκογένειά του. Εύρέθηκε γιά τούς 
Φορζώ ένα υποφερτό σπίτι. "Ετσι ό Μάρκ καί ό άδελφός του θάχουν στό έξής τό 
δωμάτιό τους. ’Οφείλουμε δλοι μας νά ξέρουμε καλά, δτι δέν είναι τό παιδί, πού 
πρέπει νά δικάζεται, άλλά οί γονείς! Καί δέν πρέπει νά καταδικάζονται οί γονείς, 
αλλά ή τρώγλη, ή ταβέρνα, ή άνεργία. 'Όταν κτίζουμε ένα νοσοκομείο, ένα σανατό
ριο, ένα άντικαρκινικό ινστιτούτο, γνωρίζουμε άπό τήν στιγμή, πού βάζουμε τήν 
πρώτη πέτρα, δτι τελειωμένο θά είναι πολύ μικρό καί άνεπαρκές. Στόν αιώνα αυτόν 
τής άπελπισίας, στόν τόπο αύτό τών Δαναΐδων, νά έπί τέλους ένα πρόβλημα, πού 
μπορεί κανείς νά περικυκλώση. Τό πρόβλημα τής παιδικής εγκληματικότητας. Ώς 
πότε θά κτίζουμε άναμορφωτικά σχολεία, άντί νά κτίζουμε κατοικίες τής άνθρω- 
πιάς ; ν’ ανοίγουμε άσυλα καί φυλακές, άντί νά περιορίζουμε τήν κατανάλωσι τών 
ποτών ; νά δικάζουμε τά παιδιά, άντί νά σώζουμε τούς πατέρες ; μέχρι πότε ;

Τελειώνοντας, έχω νά προσθέσω, δτι διατηρώ τήν βεβαιότητα, δτι ή αίτησή 
μου, δσον άφορα τον Μάρκ Φορζώ, θά γίνη δεκτή. 'Ολόκληρη τήν οικογένεια Φορζώ 
παραδίδω στήν καλή θέλησι τοϋ Δικαστηρίου...».

-Κύριε συνήγορε, είπεν ό κύριος Λαμύ σοβαρά καί χωρίς νά χαμογελά. Γιά 
δσα είπατε τό Δικαστήριον σάς ευχαριστεί.

'Η έκδοσι τής άποφάσεως υπήρξε ταχυτάτή. Ό  κύριος Ααμύ άναγγέλλει, δτι 
ό Μάρκ θά έπιστρέψη στήν οΐκογένειά του. Καί τότε ό τελευταίος, τρελλός άπό
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χαρά, τρέχει στο βάθος τής αιθούσης, αρπάζει στην άγκαλιά του τον Ζωζό καί τον 
φέρνει μπροστά στο Δικαστήριο :

—Πες εύχαριστώ στον κύριο Λαμύ, Ζωζό! πες Ευχαριστώ!
—Φχαλιτώ, λέει μια φωνούλα.
Τώρα δλη ή οικογένεια Φορζώ άγκαλιάζεται καί φιλιέται. 'Η εύτυχία, πού 

δοκιμάζει τις στιγμές αύτές είναι άνέκφραστη.
—’Ακούστε, λέγει ό κύριος Λαμύ μέ άγαθότητα, θά συνεχίσετε στο σπίτι!... 

Μάρκ, δεν θέλω νά μιλήσω πιά γιά μιά παλιά ιστορία, αλλά το αμάξι τού Τερνεραί 
βρίσκεται πάντα στο γκαράζ. Πρέπει κάποιος νά τρ ξαναφέρη έκεϊ κάτω : ό « ’Ά 
σπρο Δόντι» βασίζεται σέ σένα...

Ό  κύριος Λαμύ σηκώθηκε καί βγήκε άπό το γραφείο του. Βάδιζε μέ βήμα 
αρρώστου στήν άνάρρωσι, μέ τό βλέμμα στο έδαφος καί τό πρόσωπο παγωμένο. 
'Όταν μπήκε στον προθάλαμο έπεσε πάνω στον γυιό του, τον Ζεράρ, πού κουρα
σμένος νά περιμένη, ειχεν άποκοιμηθή έκεϊ.

Τον ξύπνησε μέ γλυκύτητα καί δσο πιο γρήγορα μπορούσε, ζητώντας του συγ
χρόνως συγγνώμην πού τον έκανε νά περιμένη τόσο πολύ.

Βγήκαν, περπάτησαν δίπλα στο κιγκλίδωμα τής Σαίντ Σαπέλ, έπειτα στούς 
μαύρους τοίχους, χωρίς νά άνταλλάξουν ούτε μία λέξι.

—Μπαμπά, ξέρω τί σκέπτεσαι, είπε ξαφνικά ό Ζεράρ: "Ολα αύτά τά παιδιά, 
πού γ ι’ αύτά, άπό αύριο, δέν θά μπορής πιά νά κάνης τίποτα...

—Αύτό είναι άλήθεια.
—Έ  καλά, έγώ άπόψε σκέπτομαι δλα εκείνα, πού έσωσες...
—’Έ σωσα! εϊπεν ό Λαμύ, ένώ γελούσε χωρίς χαρά. ’Έ σωσα! αύτό πάει πολύ 

νά τό λέη κανένας, Ζεράρ. Συνάντησις σέ δέκα χρόνια!...
—Σέ δέκα χρόνια ; Μά εσύ θάσαι, πού θά όνομάζης τούς Δικαστάς άνηλίκων, 

δταν ήμουν μικρός καί έπιθυμοΰσα νά ήμουν στρατιώτης, μοΰ άπαντοΰσες πάντοτε: 
«Ά ν  τό έπιθυμής πραγματικά, τότε γίνου άξιωματικός. Πάντα κοίταζε πιο ψηλά! 
’Όχι άπό φιλοδοξία, άπό καθήκον...».

—Τό έλεγα, μουρμούρισεν ό κύριος Λαμύ.
Σήκωσε τά μάτια. Στον ούρανό, τό σκοτεινό, βόσκημα πού κάνουν τά σύννεφα, 

συνεχιζόταν σιωπηλά. Τό φεγγάρι σέ σχήμα μικρού πλοίου, τό πεισματάρικο φεγ
γάρι άψηφοΰσε αύτή τή νυκτερινή παλίρροια. Μερικές στιγμές, τά μαύρα κύματα 
τό σκέπαζαν άλλά νά πάλι ξαναφαινότανε άσθενικό καί πεισματάρικο. ’Ίδια ή εικόνα 
τής ελπίδας. Πάνω στο Πρόναο τής Νότρ-Ντάμ, μιά φούχτα σπουργίτια, σάν νά 
τάρριξε ένας άόρατος φυτευτής, πέταξε, πήγε πιο μακρυά. Τά πιο αδύνατα δντα, 
λοιπόν, περνούσαν τον χειμώνα μέ τήν δύναμι τής άνεμελιάς, τής εμπιστοσύνης! 
τό ίδιο μ’ αυτούς τούς άπατεώνες, στήν άπέναντι προκυμαία, πού οΐ φωτιές τους 
έσκιζαν τήν νύκτα. 'Η έλπίδα... 'Η έλπίδα, πού κάνει τά χαμένα σκυλιά νά τρέ
χουν επί ήμέρες! Ή  έλπίδα, πού ρίχνει τά εγκαταλειμμένα παιδιά στούς δρόμους! 
Ή  έλπίδα, τό προνόμιο τών μικρών καί τών πτωχών; «Πάμε, είπε μέσα του ό 
κύριος Λαμύ, ό ήλιος θ’ άνατείλη αύριο...Κι’ άκόμα! Λύτή τήν ίδια στιγμή ανατέλλει 
κάπου άλλοΰ! Αύτή τήν ίδια στιγμή, έξ αιτίας τής δικής μου νύκτας, ένας άνθρωπος, 
κάπου άλλοΰ, σπρώχνει τά παραθυρόφυλλά του καί είν’ άναγκασμένος νά κλείνη 
τά μάτια του μπροστά στον καινούργιον αυτόν ήλιο. Καί τρελλαίνεται άπό εύτυχία 
γιατί αύτή είν’ ή πρώτη μέρα τής άνοίξεως στον τόπο του καί, γιατί είχε ξεχάσει, 
άπό τόσο καιρό, τον χλιαρό άέρα πάνω στο πρόσωπό του... Τήν ίδια αύτή στιγμή, 
ίσως, έξ αιτίας τής δικής μου άπελπισίας, μιά μυστηριώδης πρόσκλησι σφίγγει τήν 
καρδιά ενός νέου άνθρώπου νά σώση τά παιδιά, νά έπανορθώση τις άδικίες, νά 
φτιάξη έναν υποφερτό κόσμο... Μιά άθεράπευτη πληγή, μιά άφιέρωσι, αύτή τήν 
ίδια στιγμή, ίσως...».
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Γ Υ ΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Υπό 'Υπαστυν. Β ' κ.Χ.ΣΤΑΜ ΑΤΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

’Έγραψα τό «Γυμνό Μοντέλο» έχοντας νπ’ οψει μου την αδυσώπητη 
πάλη τής ’Αστυνομίας εναντίον τοΰ (οργανωμένου καί μελετημένου εγκλήμα
τος. Σκοπός μου δεν ήταν ή επίδειξη φιλολογικής ίκανότητος μά ό εγκληματίας 
καί μόνον ό εγκληματίας Άνθρωπος, πού πλάι στο σατανά αγωνίζεται να μετα- 
βάλη την ήσυχη αθηναϊκή κοινωνία σέ πυρωμένο Άντρο τον Βεελζεβονλ.

Τό θέμα είναι κοινότατο' έτσι μοΰ φαίνεται τώρα πού βλέπω τό έργο 
μου ν’ άρμενίζη τελ.ειωμένο για τό τυπογραφείο—μα καί με λίγη πρωτοτυπία 
θαρρώ. Άλλοιώς τό πήρα στην αρχή καί άλλοιώτικα τό «δούλεψα» δσο προχω
ρούσα. Μοΰ φαίνεται δμιος πώς έχει όλα τα συστατικά ενός αστυνομικού μυ
θιστορήματος καί μάλιστα περισσότερα από τό πρώτο μου έργο τοΰ είδους, 
τό πριν από έξη χρόνια βαλμένο εδώ στα «’Αστυνομικά Χρονικά», «'Έ γ 
κ λ η μ α  τ ο ΰ  Φ ο ι τ η τ ο ν» (1)."Αν θά δημιουργήση τήν ίδια καλ.ή ατμό
σφαιρα που δημιούργησε καί κείνο στους αναγνώστες ή περισσότερο καλή άκό- 
μα, δεν τό γνωρίζω. 'Ο αναγνώστης, ό μεγάλος Άγνωστος που ενθαρρύνει 
καί Απογοητεύει μαζί, με τήν κρίσιν του, αυτός θά μοΰ τό πή.

Μπορεί τό έργο τούτο νά είναι πολ.ύ καλ.ό. Μπορεί καί νά μή άξίζη. 
"Οπως καί νάναι αφήνω άλλους νά μοΰ τό ποΰν.

’Εκείνο πού εγώ θά ήθελα νά είπώ είναι πώς πρέπει ό αναγνώστης νά 
διαβάση με προσοχή τό έργο τοϋτο. Είναι μπερδεμένο ατά σκηνικά, πολλά τά 
επεισόδια καί ακόμα περισσότερα τά κρυφά παράθυρα πού πρέπει νά άνοιξη 
ό αναγνώστης γιά νά ίδή περισσότερο φώς. ’Ακόμα περισσότερα είναι τά 
απρόοπτα, πού ό αναγνώστης σάν έξασκημένος καί έμπειρος αστυνομικός, 
πρέπει νά προβλέψη. Τό μπέρδεμα καί τό σκοτεινό καί τό απρόοπτο καί τό 
μυστήριο είναι επίτηδες αφημένα έτσι, γιά νά μπή σέ κάποια δοκιμασία ή μαν
τοσύνη καί ή διορατικότητα τοΰ αναγνώστη.

’Εντελώς φανταστικό είναι τό μυθιστόρημα τούτο, δπως θά καταλάβη 
ό αναγνώστης. Φανταστικά ακόμα είναι καί τά ονόματα πού άναφέρονται στά 
επεισόδια. ’Ιδιαίτερα επιμένω στο φανταστικό πού έχουν τά ονόματα γιατί 
δεν θέλω νά κακοκαρδίσω δποιον λάχει νά έχη τό ίδιο Άνομα μέ κείνο κάποιου 
ήρωά μου ή κάποιου άλλον μικρού κομπάρσου τον έργου. *Ετσι νομίζω πως 
εξηγούμαι μέ δλους εσάς, πού θά διαβάσετε τό έργο τούτο, γνωστούς καί αγνώ
στους φίλους καί.,.έχθοούς.

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Μοΰ φαίνεται πώς θυμάμαι καλά τά γεγονότα.
Εκείνη τή νύχτα βγήκα πολύ άργά άπ’ τό Παράρτημα. Κάποια υπόθεση απάτης 

πολυπρόσωπη καί μέ τραγικές συνέπειες μέ είχε απασχολήσει ώς τις πρώτες πρωί
α ς  ώΡες· , , , , „Βάδιζα σκεφτικός πηγαίνοντας προς τή στάση των ταξί και στο νου μου στρι
φογύριζαν χίλια 8υό πράγματα. Εκείνο όμως πού μέ άπασχολοϋσε πιο πολύ, ήταν 
ή νέα «δουλειά» πού θά άρχιζα άπό τά ξημερώματα. Μοΰ φαινόταν πολύ σκοτεινή

(1). “Ορα τεύχη 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 καί 54,
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ή υπόθεση πού έπωμίσθηκα, άλλά και πολύ διασκεδαστική. Έ π ι τέλους! Θ’ άπό- 
φευγα για λίγο καιρό τή ρουτίνα τοϋ γραφείου καί θά ζοΰσα τήν άτμόσφαιρα τοϋ 
ύπόκοσμου καί της άνώτερης κοινωνικής τάξεως. Κι’ αυτό μου φαινόταν διασκεδα- 
στικό.

Είχε μαυρίσει άπότομα ό μαρτιάτικος ουρανός καί χοντρές στάλες βροχής 
χτυπούσαν στο πέτσινο αδιάβροχο πού φορούσα. Κάτω, στην καμπή τού δρόμου, 
ένα ταξί άναβε κι’ έσβηνε τα μικρά του κόκκινα φώτα κι’ άπ’ το φωτισμένο παράθυ
ρο τού παρθεναγωγείου άκούγονταν ψιθυριστοί ήχοι μιας κοπέλλας πού χτυπούσε 
το πιάνο σιγοτραγουδώντας.

Έννοιωθα μεγάλη κούραση καθώς βάδιζα καί μακάριζα έκείνους πού κοιμόν
τουσαν στ’ άναπαυτικά τους κρεβάτια. Τά είχα βάλει καί μέ κείνη την θεότρελλη 
Γαλλιδούλα πού κάθησε κι’ έγραψε τή «Γοητεία της νύχτας»... «"Ας ζοΰσε μερικές 
νύχτες σάν τις δικές μου καί κατόπιν ας ερχόταν νά τά πούμε», σκεπτόμουν.

Τά είχα βάλει καί μέ τή Μαίρη. Δέν τήν είχα δει τις δυο τελευταίες ήμέρες 
κι’ αΰτο μοΰ έφερνε κάποια μελαγχολία. ’Έφταιξα κι’ έγώ βέβαια πού δέν τήν πολυ- 
πρόσεξα όταν ήλθε στο γραφείο πριν δυο μέρες, άλλά αύτο δέν ήταν λόγος νά μήν 
έρθη το άπόγευμα στο ραντεβού. Δέν βαρυέστε όμως... Οί γυναίκες δέν καταλαβαί
νουν καί πολλά πράγματα άπ’ τή δική μας δουλειά.

*
Είχα φτάση στή στάση. Πλησίασα στο μοναδικό ταξί πού υπήρχε κι’ άνοί- 

γοντας τήν πόρτα έμεινα άκίνητος. 'Ο οδηγός έλλειπε καί στο πισινό κάθισμα βρι
σκόταν μιά γυναίκα πεσμένη μπρούμυτα. Άνάσαινε βαρειά καί τό φόρεμά της είχε 
άφήσει άκάλυπτη ώς τό μηρό τή μιά γάμπα.’Άνοιξα πιο πολύ τό φως τού αυτοκινή
του καί τήν άνασήκωσα. Άνάπνεε μέ κόπο άλλά στο άκάλυπτο τουλάχιστον σώμα 
της δέν έφερε καμμιά κάκωση.

Τής έδωσα ένα έλαφρό χτύπημα στο πρόσωπο καί συνήλθε. ’Άνοιξε τά μάτια 
της βγάζοντας βαθύν άναστεναγμό καί προσπάθησε νά σηκωθή.

Τήν ίδια στιγμή δυο σφαίρες σφύριξαν πάνω άπ’ τό κεφάλι μου. ’Έπεσα κάτω 
όσο μπορούσα παρασύροντας καί τή γυναίκα. Εύτυχώς" μόνον τά τζάμια τού αύτο- 
κινήτου έσπασαν.

Έβγαλα τό περίστροφό μου κι’ άνασηκώθηκα. "Ανοιξα τήν πόρτα καί έρ- 
ποντας βγήκα έξω. 'Η γυναίκα μ’ άκολούθησε έρποντας κ ι’ αυτή καί βγαίνοντας 
σφίχτηκε πάνω μου καί μέ ίκέτευσε:

—Μή φεύγεις. Κινδυνεύω! Θέλουν νά μέ σκοτώσουν!...
Ή  φωνή της έτρεμε κι’ ό παρακλητικός της τόνος έπρόδιδε άπόγνωση καί 

φόβο μαζί. Λίγο μακρυά άκούστηκαν κάτι πυροβολισμοί άκόμα. Τής είπα νά παρα- 
μείνη άκίνητη κάτω άπ’ τό αύτοκίνητο καί μέ χίλιες προφυλάξεις πλησίασα στή 
γωνιά τού άντικρυνοΰ σπιτιού. Κύτταξα προς τό μέρος πού άκούστηκαν οί πυροβολι
σμοί. Δέν φαινόταν τίποτα.

’Από τό μέρος τού Τμήματος άκουγόταν ό ήχος μιας άστυνομικής συρίκτρας. 
Στράφηκα προς τό ταξί. 'Η γυναίκα ήταν εκεί πού τήν άφησα καί μέ τό χέρι της 
μοΰ έκανε νόημα νά πάω κοντά της.

Λίγα μέτρα άπ’ τή γωνιά πού στεκόμουνα ένα σκυλί ψυχορραγούσε. Τό αίμα 
του είχε βάψει άρκετή άσφαλτο καί τά πόδια του άγωνιοΰσαν νά στηριχθοΰν κάπου. 
"ΕβγοΛε ένα πνιχτό ούρλιαχτό καί κατόπιν έμεινε άκίνητο. Τό πλησίασα καί τραβών
τας το προς τήν άκρη τού δρόμου, τό σκέπασα μέ μιά έφημερίδα. "Υστερα πήρα τή 
γυναίκα καί σταματώντας ένα φορτηγό πού περνούσε, παρακάλεσα τον οδηγό νά μάς 
μεταφέρη στο Τμήμα.

Θυμάμαι ότι τό πρώτο πράγμα πού είδα στο Τμήμα, ύστερα άπό τό σκοπό 
τής πύλης, ήταν ένας άνθρωπος ξαπλωμένος στόν πάγκο. Ό  άξιωματικός ύπηρε-
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σίας φώναζε στο τηλέφωνο κι’ ό Νώντας, ό νοσοκόμος, πάσχιζε νά βουλώση μια πλη
γή στο στήθος, άπό την οποία τό αίμα πού έβγαινε είχε άρχίσει νά πήζη. Δυο άστυ- 
φύλακες έβγαιναν τρέχοντας, φορώντας δύο άπίθανα καβουράκια, κι’ ένα αύτοκί- 
νητο σταματούσε στήν πύλη. Σήκωσα το χέρι τού άνθρώπου μά εκείνο κατάπεσε 
σαν ξύλο. "Ανοιξα ύστερα τίς βλεφαρίδες του λίγο καί, βλέποντας τις κόρες των μα
τιών διεσταλμένες, ύπεχώρησα εύγενικά στον γιατρό πού έμπαινε τρέχοντας.

'Η διάγνωση τού γιατρού μοΰ ήταν γνωστή άπό πρίν. 'Ο άνθρωπος πού κοι- 
τόταν στον ξύλινο πάγκο ήταν νεκρός γιατί ή σφαίρα τον είχε χτυπήσει κατάκαρδα. 
Μιά άλλη σφαίρα τού είχε ξεριζώσει τό δεξιό αύτί καί τό πρόσωπό του είχε άρχί- 
σει νά παίρνη άποκρουστική μορφή.

’Από τά πράγματα πού βρήκαμε πάνω του, καταλάβαμε δτι αν ζοΰσε θά μάς 
ήταν ένας πολύτιμος μάρτυς. Λεγόταν Φίλιππος Κουήν κι’ ήταν μέλος μιας σπείρας 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών, πού μόνον τρία άπό τά μέλη της είχαν συλληφθή. Μέ 
είχε πυροβολήσει τή στιγμή πού σήκωνα τή λιπόθυμη γυναίκα μαζί μέ κάποιον Λ. 
Μπρουσούρη,πού τήν ίδια νύχτα συνέλαβαν οί άστυνομικοί ύστερα άπό κοπιαστική 
καταδίωξη.

Ό  Μπρουσούρης δεν άργησε νά μάς άποκαλύψη πράγματα πού μάς έφερναν 
στο στρατηγείο της σπείρας. Μάς είπε δτι είχε διαταχθή νά ξεκάμη οπωσδήποτε 
τήν δμορφη Ντόρα—τή γυναίκα πού βρήκα πληγωμένη στο ταξί—γιατί υπήρχε φό
βος νά τούς προδώση επειδή ερωτοτροπούσε μέ τον 'Υπαστυνόμο Δ. Τήν πήγε λοιπόν 
μαζί μέ τον Κουήν ώς τό ταξί του καί έκεί τής έδωσε ένα γερό χτύπημα στο κεφάλι 
πού τήν ζάλισε. "Υστερα έβαλε εμπρός τή μηχανή. Βλέποντας δμως πού πήγαινα 
προς τά έκεί, έφυγε μαζί μέ τον Κουήν καί άπό τή νεόδμητη οικοδομή μέ πυροβόλη
σαν τή στιγμή πού έσκυβα πάνω στή γυναίκα. Σκοπός τους ήταν ή δολοφονία τής 
Ντόρας καί μέ πυροβόλησαν μόνο γιά νά μέ φοβίσουν. Μά οί άστυνομικοί έτρεξαν στο 
άκουσμα τών πυροβολισμών καί στήν συμπλοκή πού έδημιουργήθηκε μέ τούς λαθρέ
μπορους τραυμάτισαν τον Κουήν. 'Ο Μπρουσούρης διέφυγε προς στιγμήν άλλά 
πιάστηκε άργότερα.

Έ τσ ι μάς τά είπε ό Μπρουσούρης κι’ άπό τίς διάφορες σκέψεις πού κάναμε 
καταλήξαμε πώς πραγματικά έτσι έπρεπε νά είναι. 'Ο Μπρουσούρης προφυλακί
στηκε άπό τον Εισαγγελέα καί ή δμορφη Ντόρα τών είκοσι τριών χρόνων άφέθηκε 
ελεύθερη τήν άλλη ήμέρα, άφού κατέθεσε άπίθανα γεγονότα γιά τή δράση καί τή σύν
θεση τής σπείρας τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Ά πό τίς έξη τό πρωί άρχισα τήν έξιχνίαση της σκοτεινής ύποθέσεως πού τό 
προηγούμενο βράδυ μοΰ άνέθεσαν. Τά γεγονότα τής νύχτας πού πέρασε, μέ τόν φόνο 
τού λαθρέμπορα καί τή διάσωση τής Ντόρας, παραμέρισαν καί μπροστά μου άνοί- 
γόταν ένας νέος δρόμος. 'Ένας δρόμος πού άπό τό προηγούμενο βράδυ είχα προδι
κάσει πώς θά ήταν πολύ διασκεδαστικός.

'Η υπόθεση άφορούσε τή δολοφονία τού ζωγράφου Θέμου Βότσικα. Είχαμε 
βρεί τό πτώμα του πρίν άπό όχτώ ήμέρες νά πλέη σέ μιά λίμνη αίματος στο άτελιέ 
του. Τίποτα άπό τά πράγματα πού βρίσκονταν στο άτελιέ δέν είχε μετακινηθή κΓ 
δλα γύρω άπό τό πτώμα μαρτυρούσαν πώς καμμιά πάλη δέν είχε προηγηθή άπ’ τό 
φόνο.

Γιά όχτώ μέρες συνέχεια ή Έγκληματολογική 'Υπηρεσία άγωνιζόταν νά δια- 
λευκάνη τό έγκλημα. Ό  δολοφόνος θά έπρεπε νά είχε μπή άπό τό παράθυρο καί νά 
σκότωσε τό ζωγράφο τήν ώρα, πού άπορροφημένος άπό τή δουλειά του, δέν κατάλαβε 
τόν κίνδυνο γιά νά προφυλαχθή. Υπήρχε μόνον ένα δακτυλικό άποτύπωμα στον πα-
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ραστάτη του παραθύρου άλλα δεν άνήκε σέ κανέναν άπο τούς ύποπτους πού άνακρί- 
ναμε ώς την προηγούμενη ημέρα.

'Ο ζωγράφος είχε χτυπηθή μέ μαχαίρι άνάμεσα στούς ώμους. 'Ο δολοφόνος 
μετά το χτύπημα περιέστρεψε το μαχαίρι και το στόμιο τής πληγής παρουσιαζόταν 
αρκετά μεγάλο. Μέ το χτύπημα αύτό το θύμα έχασε τις αισθήσεις του κι’ έπεσε 
μπροστά χωρίς νά σκοντάψη σέ κανένα άντικείμενο και νά το μετακινήση. "Τστερα 
ό δολοφόνος πιάστηκε άπο το παράθυρο καί πηδώντας στήν αυλή μπήκε στο αυτοκί
νητο πού τον περίμενε κοντά στην αύλόπορτα. Οί τροχοί του ήταν μάρκας «MICHE- 
LIN» καί το αύτοκίνητο—κατά τή μαρτυρία μιας παιδούλας εφτά χρόνων—εϊχε τά 
διακριτικά Ζ.Χ. 43. Άπο τά γειτονικά δωμάτια άπουσίαζαν δλοι οί ένοικοι γιατί το 
έγκλημα έγινε Κυριακή, στις 6.10' το άπόγευμα.

Οί μόνοι πού παρουσιάστηκαν ώς συγγενείς τοϋ Θέμου Βότσικα ήταν ένας 
συμβολαιογράφος κι’ ένας άνάπηρος περιπτεριοΰχος. Φίλους, κατά τις διαβεβαιώ
σεις τοϋ συμβολαιογράφου, δέν είχε το θϋμα διότι άπέφευγε τις συναναστροφές. 
Κατά τον άνάπηρο δμως περιπτεριοΰχο, είχε στενές σχέσεις μέ την άρτίστα ένος 
καμπαρέ τοϋ Πειραιώς, ή οποία τοϋ χρησίμευε καί γιά μοντέλο. Είχε άκόμη στενή 
φιλία μέ κάποιο καθηγητή τής Σχολής Καλών Τεχνών.

'Όσο γιά τον καθηγητή τής Σχολής Καλών Τεχνών, αύτος δέν μπόρεσε νά μάς 
δώση τίποτα τό διαφωτιστικό. Τον έβλεπε τακτικά σ’ ένα κεντρικό εστιατόριο τής 
’Αθήνας δπου έτρωγαν μαζί κάπου-κάπου, άλλά πέρα άπ’ αύτό, τίποτα άλλο δέν 
μποροΰσε νά μάς πληροφορήση. Έπανελάμβανε συνεχώς ότι ήταν ένας τίμιος νέος. 
'Η άρτίστα τοϋ καμπαρέ πάλι, κατέθεσε δτι συνδεόταν φιλικά μέχρι προ ολίγου και- 
ροΰ, άλλά πριν τρεις μήνες φιλονίκησαν κι’ άπο τότε δέν τον ξανάειδε.

Οί γονείς του βρίσκονταν στήν Αίγυπτο. Ή ταν σέ διάσταση καί γ ι’ αύτό ό 
Θέμος Βότσικας άρνιόταν νά πάη μαζί τους. Μιά άδελφή του ήταν συνοδός στήν 
Β.Ε.Α. καί τον έβλεπε μιά φορά μόνο τήν εβδομάδα.

Αυτά ήταν τά μέχρι τή στιγμή πού άνελάμβανα τήν ύπόθεση γνωστά σημεία.
Καί έπρεπε νά διαλευκάνω τά άγνωστα καί 
γράφου Θέμου Βότσικα.

άνακαλύψω τό δολοφόνο τοϋ ζω-

** *
Τό συμβολαιογραφείο τοϋ Δρόσου Πουλίδη βρισκόταν σ’ ένα άπόμερο δρομάκι 

κοντά στή Μητρόπολη.'Η πελατεία του ήταν άρκετά μεγάλη καί στις έντεκα τό πρωΐ 
πού τον έπεσκέφτηκα συζητούσε μέ δυο κυρίες προχωρημένης ήλικίας. Ή ταν ένας 
παχουλός άνθρωπος καί τά μικροσκοπικά χεράκια του έρχονταν σέ μεγάλη άντίθεση 
μέ τό ψηλό του άνάστημα. Μέ δέχτηκε μέ μεγάλη εύγένεια καί μοΰ πρόσφερε χον
τρά ποΰρα τής 'Αβάνας, δείχνοντας τό κάθισμα πού βρισκόταν δίπλα του. Προτίμησα 
τή βεράντα πούβλεπε προς τό δρόμο καί παίρνοντας μιά καρέκλα κάθησα άπ’ έξω 
καί άναψα τό ποϋρο.

Κάτω στο δρόμο, τά παιδιά τοϋ άπέναντι σχολείου χαλούσαν τον κόσμο μέ τις 
φωνές. Ό  μαρτιάτικος ήλιος σκόρπιζε μιά γλυκειά θαλπωρή κι’ οί παραμάνες έσ
πρωχναν υπομονετικά τά καροτσάκια τών μικρών, πηγαίνοντας προς τό πάρκο. 
Ό  άδιόρθωτος Μπερής άκολουθοϋσε πιστά μιά στρουμπουλή παραμάνα καί τά 
χείλη του έξαπέλυαν ρητορικά λογύδρια τοϋ άσίγαστου πόθου του. ’Ήξερα δτι ό 
Μπερής έκτος άπο τήν άδυναμία του γιά τά ώραΐα σώματα, είχε καί τήν άδυναμία 
νά παίρνη δ,τι πολύτιμο βρισκόταν στο δωμάτιο τής γυναίκας πού περνούσε τή νύχτα 
του. Γι’ αυτή τή φορά δμως ήσύχασα δταν είδα σ’ έκατό βήματα τον άστυφύλακα 
Χατζή νά τον παρακολουθή άθέατος μέσα στον παιδόκοσμο.

( Συνεχίζεται)



Γεώργιος Πανόπουλος
'0  Γεώργιος Πανόπουλος ύπήρξεν έκ των ολίγων δημοσίων άνδρών, οίτινες 

υπηρέτησαν την πατρίδα σταθερώς, μέ άμείωτον πίστιν, αφιλοκέρδειαν καί μεγάλην 
ικανότητα. Κατόπιν άρτιων σπουδών έν ήμεδαπή καί αλλοδαπή, είσήλθεν εις τήν 
δημοσίαν υπηρεσίαν προ τεσσαρακονταετίας περίπου.

Ύπηρέτησεν εις διαφόρους θέσεις καί δικαίως έκτιμηθείς, προεκρίθη τέλος 
Γενικός Δ/ντής του Χημείου του Κράτους.

Έν τη άσκήσει τής καθ’ ήμέραν διοικήσεως ό Γεώργιος Πανόπουλος ήτα 
πράος, δίκαιος, ευπροσήγορος, μετριοφρονέστατος καί ανώτερος κοινωνικών πει
ρασμών.

Άπηλλαγμένος προκαταλήψεων καί τών συνήθων άνθρωπίνων άδυναμιών 
ύπεστήριζεν άνευ φθόνου καί 
προθύμως πάντας όσους διέ- 
κρινε παρέχοντας έχέγγυα ίκα- 
νότητος καίδιαπνεομένους υπό 
τής έφέσεως προς δημιουρ
γίαν.

Ούκ ολίγοι δέ διαπρέπον- 
τες σήμερον έν τή κοινωνία 
καί τή έπιστήμη έσχον εις 
τα πρώτα αυτών βήματα τήν 
πολύτιμον αύτοϋ ένθάρρυνσιν 
καί βοήθειαν. 'Ο έκλιπών συν- 
εδίαζε πολυμερή μάθησιν τής 
χημείας καί δη τής έγκληματο- 
λογικής τοιαύτης διό καί τό 
σύγγραμμά του «Έγκληματο- 
λογική χημεία έκδ. 1940» εί
ναι τό μοναδικόν είσέτι εις τήν 
Ελλάδα, επί σειράν δέ έτών 
έδίδαξεν εις τήν Σχολήν 'Υ- 
παστυνόμων Β' τό μάθημα 
τοϋτο. Τά τελευταία έ'τη άν- 
τιπροσώπευε τήν Ελλάδα, 
έπαξίως, είς τά διεθνή συνέ
δρια διώξεως καί καταπολε- 
μήσεως τών ναρκωτικών φαρ- f  ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
μάκων.

Έ π ί πλέον άπό τινων έτών διετέλει έπιστημονικός σύμβουλος καί προϊστά
μενος τοϋ χημικού έργαστηρίου τής Δ/νσεως τών Έγκληματολογικών Υπηρεσιών.

Άπό μακροτάτου χρόνου άνήκον είς στενόν αύτοϋ οικογενειακόν περιβάλλον, 
μετά ψυχικής συντριβής άπεχωρίσθην τοϋ σεβαστοΰ καί πεφιλημένου αύτοϋ διδα
σκάλου, τοϋ άνεκτιμήτου συνεργάτου καί φίλου, όστις έπί μακρά έ'τη προσήνεγκε 
πολυτίμους υπηρεσίας εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν. Ά λλ’ ό Γεώργιος Πανόπουλος 
άνήκει είς τήν χορείαν τών άνδρών, έκείνων, ών, όταν έπέλθη τό πεπρωμένον τέλος 
«οϋ μετά λύπης άτιμοι κεΐνται, άλλα μετά, μνήμης τον άεί χρόνον υμνούμενοι θάλλουσι».

Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ



Χρηστός Μπόμπολας
Τήν 3ην ’Ιουνίου 1961 άπεβίωσεν ό τ. ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Χρηστός 

Μπόμπολας. Ό  έκλιπών διεκρίνετο διά τήν άκεραιότητα τοϋ χαρακτήρος του, τήν 
κοινωνικήν του παράστασιν, τήν άξιοπρέπειαν καί τήν υποδειγματικήν προσήλωσίν 
του εις τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη καί διά τάς άρετάς καί τήν εύγένειαν τής 
ψυχής του.

'Υπήρξεν ό πρώτος Διοικητής τής Σχολής 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως, ή οποία 
έλειτούργησεν τό πρώτον εις ’Αθήνας τό έτος 1938. Ή  δράσις του υπήρξεν έξαιρε- 
τική. Τιμήθηκε μέ πολλά μετάλλια καί παράσημα καθώς καί μέ πολλές ήθικές καί 
υλικές άμοιβές.

Ή  νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη τήν 11ην ώραν τής 4-6-1961 εις τό παρεκ- 
κλήσιον τοϋ Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών, τον όποιον άπό νωρίς ειχεν κατακλύσει πλήθος 
κόσμου. Παρέστησαν πολλοί επίσημοι, μεταξύ τών οποίων ό Βουλευτής κ. Δημήτριος 
Βρανόπουλος, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, οί 
τέως Άρχηγοίτής’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. ’Ιωάννης Σπόρου καί ’Αθανάσιος Σα- 
μπάνης, ό Γενικός Δ/ντής τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών κ. Ε. Τράκας, οί ’Αστυνο
μικοί Δ'/νταί Α' κ.κ. Εύάγγελος Καραμπέτσος, Γεώργιος Κοντογεώργος, Θωμάς 
Νούσιας, Παναγιώτης Μπαρδόπουλος, ’Ιωάννης Καραχάλιος, Εμμανουήλ Άρχον- 
τουλάκης, Ευάγγελος ’Αναστασίου, Νικόλαος Νικητάκης, Νικόλαος Βερελής, όλοι 
σχεδόν οί ’Αστυνομικοί Δ /νταί Β' έν ένεργεία, καθώς έπίσης καί κατώτεροι άξιω- 
ματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Επικήδειους λόγους έξεφώνησαν οί ’Αστυνομικοί Δ/νταί Α' κ.κ. Παναγιώ
της Μπαρδόπουλος καί ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης.

Ό  κ. Μπαρδόπουλος, ώς εκπρόσωπος το ϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ειπεν τά
r r  ~εςης:

«Χρήστος Δημ.ητρίου Μπόμπολας!
’Όνομα μεγάλης, ιστορικής, άρχοντικής, Κορινθιακής οικογένειας!
’Όνομα ώραίων οικογενειακών παραδόσεων!
’Όνομα συνδεδεμένον μέ ώραίους άγώνας, ’Εθνικούς καί Κοινωνικούς.
’Όνομα πού προβάλλεται εις πάσαν υπέρ τοϋ καλοΰ, υπέρ τοϋ ώραίου δρα

στηριότητα.
Ό  Χρήστος Μπόμπολας! Ό  παλαιός ’Αστυνομικός Διευθυντής! Ό  έργάτης 

τής ’Αστυνομίας, ό εμπνευσμένος καί ό άοκνος!
Ό  άγωνιστής! Ό  άγωνιστής πού ήγωνίσθη μέ τον παλμόν τής πίστεως καί 

τήν θέρμην τοϋ ενθουσιασμού του!
Ό  πιστός τοποτηρητής τοϋ μεγαλειώδους βωμοΰ τοϋ καθήκοντος!
Ό  λάτρης τής Ελληνικής ιδέας!
Είναι νεκρός.
"Ενα φέρετρο, ολίγα λουλούδια άπό τούς ’Αθηναϊκούς καί Κορινθιακούς κή

πους. Μία σύζυγος, ένας άδελφός, μία άδελφή, καί ένας έν πρεσβυτερίω πρεσβύτης 
ό πατήρ γέρων συνθέτουν τών άγγέλων τήν θρηνωδίαν.

Καί οί παλαιοί συνάδελφοι καί φίλοι σου, άγαπημένε Χρήστο, εϊμεθα γύρω σου 
μέ θλιμμένη τή ψυχή καί μέ τά μάτια βρεγμένα άπό δάκρυα! Θέλουμε νά σοϋ απευ
θύνουμε τον ύστατον χαιρετισμόν, νά περιγράψουμε τήν άρετήν σου, τάς άρετάς σου! 
Νά άπευθυνθοΰμε εις τό μεγαλεϊον τής ψυχής σου, τής καλωσύνης σου!

Ό  Χρήστος Μπόμπολας. Άπό τό Κιάτο τής Κορινθίας. Γεννήθηκε τό 1898! 
Μετά τήν Σχολικήν καί Πανεπιστημιακήν του μόρφωσιν, κατετάγη είς τό Σώμα 
τής Βασιλικής Χωροφυλακής έκτής οποίας, ώς υπομοίραρχος, μετετάγη τό 1929 εις
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το Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων μέ τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' τάξεως. Μετά 
εν έτος, ήτοι τό 1930, προήχθη κατ’ έκλογήν, εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' 
τάξεως καί τό έτος 1935 προήχθη, επίσης, κατ’ έκλογήν εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυ
νομικού Διευθυντοϋ Β' τάξεως.

Ύπηρέτησεν εις όλας σχεδόν τάς Άστυνομικάς 'Τπηρεσίας και διεκρίθη διά τήν 
πλήρη προς τό καθήκον προσήλωσίν του, τήν έντιμότητά του, τήν πλουσίαν υπηρε
σιακήν του άπόδοσιν καί προ παντός τήν δημιουργικότητά του.

’Ιδιαιτέρας έξάρσεως άξιον είναι τό έπιτελεσθέν εργον τοϋ Χρήστου Μπό- 
μπολα έν τη Σχολή ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν οποίαν έτοποθετήθη 
άμα τή συστάσει της τό 1938 ώς πρώτος διοικητής αυτής. 'Υπήρξεν ό δημιουργός, 
οργανωτής καί διοικητής τής Σχολής ’Αξιωματικών καί οί πρώτοι ’Αξιωματικοί, 
ωραίοι βλαστοί τής Σχολής του, κατέχουν σήμερον άνωτέρους βαθμούς έν τή ιεραρχία 
τοϋ Άστυνομικοΰ μας ’Οργανισμού καί κα
τέστησαν δημιουργοί ωραίων παραδόσεων 
τοϋ ’Αξιωματικού τής ’Αστυνομίας.

Τό έργον τοΰτο τοϋ Χρήστου Μπόμπολα 
άποτελεΐ έ'κτοτε ώραϊον Σταθμόν ώραιοτά- 
των άναμνήσεων.

Καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
άποτίον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης, κα

ταθέτει δι’ έμοΰ στέφανον έκ δάφνης έπί τής 
σοροΰ τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Χρήστου 
Μπόμπολα.

’Αγαπημένε Χρήστα,
Δεν δυνάμεθα αυτήν τήν στιγμήν να άπευ- 

θύνωμεν λόγους παρηγοριάς εις τούς τόσον 
σκληρώς πληγέντας έκ τοϋ θανάτου σου πα
τέρα σου, σύζυγόν σου, άδελφούς, συγγενείς 
καί φίλους σου!

Δυνάμεθα όμως γονυπετοϋντες εύλαβικά 
υπό τό δακρύβρεκτον έπιτραχήλιον τοϋ πρεσ
βύτου—Ίερέως πατρός σου, να έπικαλεσθώ- 
μεν τήν έξ ύψους παρηγοριάν καί τήν εύχήν 
δπως ή μνήμη σου παραμείνη εις δλους μας, 
αΐωνία!».

Έ ξ άλλου ό κ. Άρχοντουλάκης, ώς Διοικητής τής Σχολής Ύπαστυνόμων, 
εϊπεν τα έξής:

«Σεβαστέ μου Διοικητά,
Ή  Σχολή 'Υπαστυνόμων, τής οποίας υπήρξες ό οργανωτής καί πρώτος Διοι

κητής, καταθέτει ένώπιον τής σοροΰ σου, δι’ έμοϋ, τοϋ σημερινού Διοικητοΰ της καί 
μαθητου σου, στέφανον, εις ένδειξιν τιμής καί εύγνωμοσύνης, ώς έλαχίστην άναγνώ- 
ρισιν τών έξαιρέτων υπηρεσιών σου προς Αύτήν.

Ό  άείμνηστος ’Αρχηγός Νικόλαος Κόκκινος συνέταξε τον πρώτον Κανονι
σμόν τής Σχολής. Εις τον άψογον δμως αύτόν Κανονισμόν, σύ, ώς Διοικητής τής 
Σχολής, εδωκες ζωντανήν μορφήν καί ζωντανόν περιεχόμενον. Σύ ένεφύσησες τήν 
πνοήν καί εδωκες τον παλμόν εις τήν Σχολήν, ενα παλμόν ρυθμικόν, δημιουργικόν, 
προοδευτικόν, ύπερήφανον, αίσιόδοξον καί πρό παντός πολιτισμένον, παλμόν, τον 
όποιον καί σήμερον άκόμη πάλλει ή Σχολή.

Ό  θάνατός σου ήκούσθη μέ αισθήματα ζωηρας συγκινήσεως έκ μέρους τών
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άστυνομικών καί έκ μέρους όλων εκείνων, ο'ίτινες είχον τήν ευτυχίαν νά σέ γνωρί
σουν.

’Ιδιαιτέρως δμως ημείς οί μαθηταί σου, δσοι τώρα ίστάμεθα εις τδ φέρετρόν 
σου, άλλα καί δσοι έξ άνάγκης άπουσιάζουν, συνεκλονίσθημεν κυριολεκτικούς άπδ 
τον θάνατόν σου, θρηνοϋμεν περισσότερον τον αποχωρισμόν σου, διότι υπήρξες ό 
δίκαιος, ό άμερόληπτος, ό πατρικός καί στοργικός Διοικητής καί Καθηγητής μας.

Δεν θά λησμονήσωμεν ποτέ τάς συμβουλάς, οδηγίας, παραινέσεις καί προτρο- 
πάς σου προς καλυτέραν έπίδοσιν καί τάς προσπάθειας σου δπως μάς έμποτίσης 
μέ τήν πίστιν σου προς τούς σκοπούς τής Σχολής καί τά ιδεώδη τού άστυνομικοΰ 
επαγγέλματος.

Δεν θά λησμονήσωμεν τάς προβλέψεις σου διά τό μέλλον μας καί διά τό μέλλον 
τής Σχολής, διά τήν οποίαν έλεγες δτι προώρισται νά διαδραματίση ιστορικόν ρόλον. 
Καί πράγματι διεδραμάτισε καί εξακολουθεί διαδραματίζουσα άξιόλογον ιστορικόν 
ρόλον εις τήν ζωήν, τήν άνέλιξιν καί πρόοδον τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δέν θά λησμονήσωμεν τήν πολιτισμένην διοίκησίν σου, τήν εύγένειαν των 
τρόπων σου καί τήν άψογον έμφάνισιν καί παράστασίν σου.

Έπρόβαλες πάντοτε ως λαμπρόν παράδειγμα εύγενείας, λεπτότητος καί 
εύπρεπείας.

'Υπήρξες μία άνθρωπίνη φύσις πλουτισμένη άφειδώς άπό άφθαστον πηγαίαν 
εύγένειαν.

Άνεδείχθης ικανότατος, άξιος καί άπαράμιλλος Διοικητής τής Σχολής χαρίσας 
καί άναλώσας έπί μακρόν τον έαυτόν σου ύπέρ τής πνευματικής, ηθικής καί κα
θόλου προόδου τής Σχολής.

Σεβαστέ μου Διοικητά,
'Η Σχολή ύποκλίνεται μέ εύλάβειαν ενώπιον τής σοροϋ σου. Συμμετέχει όλο- 

ψύχως εις τό βαρύ πένθος τής εύγενοϋς καί φιλόστοργου συζύγου σου, τοϋ παριστα- 
μένου σεβασμίου, ύπεργήρου, Αίδεσιμωτάτου πατρός σου καί των λοιπών οικείων 
σου καί εύχεται εις αυτούς δπως ό ΰψιστος παράσχη βάλσαμον καί παρηγοριάν εις 
τήν τεθλιμμένην καρδίαν των.

Συνήθως εύχόμεθα εις τούς νεκρούς νά μείνη αιώνια ή μνήμη των. Τήν ΐδικήν 
σου μνήμην, σεβαστέ καί άείμνηστε Διοικητά, έχάραξες μόνος σου βαθέως εντός 
τής περιοχής τής ’Αστυνομικής Σχολής, εις τήν οποίαν καί θά μείνη αυτή διαρκής, 
άσβεστος, άγήρως.

Προσωπικώς ραίνω τον φέρετρόν σου μέ τά πλέον εύοσμα άνθη τής βαθυτά- 
της προσωπικής εύλαβείας καί εύγνωμοσύνης μου, διά τά προς έμέ εύγενή αισθή
ματα σου, τό ένδιαφέρον σου καί τήν άγάπην σου.

Γαΐαν έχοις έλαφράν τετιμημένε νεκρέ!».
Στέφανοι κατετέθησαν άρκετοί μεταξύ των οποίων τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυ

νομίας Πόλεων, τής Σχολής 'Υπαστυνόμων, τοϋ κ. Κων/νου Μανιαδάκη, τοϋ Πα
νελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Α.Ε.Τ.Ε. — Ο.Τ.Ε., των υπαλλήλων τοϋ Ο.Τ.Ε. 
τής συζύγου του, τοϋ πατρός του καί των άδελφών του.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντα τά αισθήματα πένθους ολοκλήρου 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ύποβάλλουν είς τούς οικείους τοϋ έκλιπόντος τά ολό
ψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται, δπως ό Κύριος, ό νεκρών καί ζώντων τήν εξου
σίαν έχων, χαρίση εις αυτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Αιώνια ας είναι ή μνήμη αύτοϋ.

Θ.Γ.



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— At,’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, προήχθη έκ των έν 
ίσχύι πινάκων έτους 1960, κατ’ αρχαιότητα, ό έν μονίμω διαθεσιμότητι 'Υπα- 
στυνόμος Α' τάξεως κ. Σινάνης ’Ιωάννης εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, 
άναδρομικώς άπό 1—1—1961, άφ’ ής προήχθη ό άμέσως άρχαιότερός του, διά πάσας 
τάς περιπτώσεις πλήν τής λήψεως αποδοχών.

*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

— Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός, 
'Υπαστυνόμος Α' τάξεως, κ. Καστρήσιος Πέτρος. Ουτος έν συνεχεία διωρίσθη 
υγειονομικός ’Αξιωματικός τοϋ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων έπί βαθμώ καί άπο- 
δοχαΐς ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν 
κενής οργανικής θέσεως.

— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Μιχαλό-
λιας Παναγιώτης καί οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Ζαφείρης Γεώργιος, Γκικόπουλος
Κωνσταντίνος, Βασιλάκης ’Άγγελος καί Μπαζιωτόπουλος Δημήτριος.

— Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Άστυ- 
φύλαξ κ. Καλέντζος ’Ιωάννης.

— Άπελύθησαν τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων οί μαθητευόμενοι 
’Αστυφύλακες : κ.κ. Τσαλαπάτης Γεώργιος καί Εύθυμιόπουλος Χρήστος, ώς μή 
κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν, διά λόγους πειθαρχίας.

*%
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Διά τήν τηρηθεϊσαν τάξιν καί ασφάλειαν κατά την άφιξιν, παραμονήν καί 
άναχώρησιν τής Βασιλικής Ύψηλότητος τοϋ Δουκός καί τής Δουκίσσης τοϋ Γκλώ- 
στερ, ό κ. 'Υφυπουργός τών Εσωτερικών, διά διαταγής του, έξέφρασε τήν ευα
ρέσκειάν του προς άπαντας τούς ’Αξιωματικούς, 'Υπαξιωματικούς καί ’Άνδρας 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τούς διατεθέντας εις τήν άνωτέρω υπηρεσίαν.

— 'Ο Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Θεόκλητος ύπό τήν ιδιότητα τοϋ προέδρου τοϋ « ’Οργανισμού Προλήψεως ’Ατυ
χημάτων», δι’ έπιστολής του προς τον κ. 'Υφυπουργόν τών Εσωτερικών, έξέ
φρασε τήν ευαρέσκειάν του πρός τον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Ευάγ
γελον Καραμπέτσον, διά τήν έμπνευσμένην άπό ραδιοφώνου ομιλίαν του, πραγμα- 
τοποιηθεΐσαν τήν 6ην παρελθόντος μηνός Μαΐου έπ’ ευκαιρία τής «'Ημέρας 
'Οδικής ’Ασφαλείας».

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας: κ.κ. Λάμπρου Άριστείδην καί Σύριον Ίωάν- 
νην, διότι, παρακολουθήσαντες μετ’ ΐδιαζούσης προσοχής καί έξαιρετικοϋ ζήλου 
καί μεθοδικότητος τον θεωρηθέντα αύτοΐς ύποπτον, σεσημασμένον κακοποιόν 
Παπαδόπουλον ή Γαλήν Παναγιώτην, τήν 17.30' λίραν τής 22-3—1961, προ τής 
στοάς Φέξη, έπέτυχον τήν σύλληψίν του εύθύς μετά τήν διάπραξιν ύπ’ αύτοΰ κλο-
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πής ωρολογίου έκ καταστήματος, έννοουμένου έντεΰθεν ύπηρεσιακοΰ ενδιαφέρον
τος καί παρατηρητικότητας. Επίσης, διά τής αύτής άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική 
αμοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Καρυώτην Λέανδρον, διότι, έξετάσας , μετ’ 
εξαιρετικού ζήλου, ίδιαζούσης προσοχής καί μεθοδικότητος τον έν λόγω κακοποιόν, 
έπέτυχε τήν έξιχνίασιν (5) πέντε διαπραχθεισών ύπ’ αΰτοΰ κλοπών έν τή περι
φέρεια ’Αθηνών.

— 'Ο κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά διαταγής του, έξέφρασε 
τήν πλήρη εύαρέσκειάν του εις τούς κατωτέρω άστυνομικούς υπαλλήλους :

1) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Κουβέλην Κωνσταντίνον καί 2) Δοκίμους Ύπαστυ- 
νόμους : κ.κ. Γεωργουλάκην Γεώργιον, Γώγον ’Αθανάσιον, Τσιτσιμπΐκον Ευάγ
γελον, Χρονόπουλον Κωνσταντίνον, Κύρκον Άριστείδην, Κωνσταντακόπουλον 
Γεώργιον, Γιαννόπουλον Ίωάννην, Χοχτούλαν Δημήτριον, Κισσούδην Ίωάννην, 
Κανήν Κωνσταντίνον καί Ζαφειρόπουλον Συμεώνα, διότι οδτοι, ό πρώτος ώς άρχη- 
γός καί προπονητής καί οί λοιποί ώς σκοπευταί, άποτελέσαντες τήν σκοπευτικήν 
ομάδα τής ’Αστυνομικής Σχολής, συμμετέσχον εις τό σκοπευτικόν πρωτάθλημα 
1961 τών Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών καί έπέτυχον νά άναδειχθώσι νικηταί 
καταλαβόντες τήν δευτέραν θέσιν εις τήν γενικήν βαθμολογίαν, έπιβληθέντες τών 
Σχολών : ’Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων καί ’Αξιωματικών Χωροφυλακής. ’Επίσης 
εις τό άγώνισμα του πολεμικού τυφεκίου έκ τής θέσεως του πρηνούς έπεβλήθησαν 
καί τής πρώτης είς τήν βαθμολογίαν Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων.

** *
ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

— 'Ο Δήμαρχος Χρυσουπόλεως κ. Δεληκάρης ’Ιωάννης, είς έπιστολήν, τήν 
οποίαν άπέστειλεν προς τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, γράφει, μεταξύ 
άλλων καί τά έξής διά τό περιοδικόν μας : «Λαμβάνω τά λαμπρότατα καθ’ δλα 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τών όποιων τό περιεχόμενον διεξέρχομαι μέ προ
σοχήν μεγάλην καί πολύ ένδιαφέρον. "Ολους αύτούς, πού άρθρογραφοϋν στο σπου
δαίο αυτό Περιοδικόν καί γράφουν αύτά τά ωραία έθνικά, θρησκευτικά καί τόσα 
άλλα ώφέλιμα πατριωτικά άρθρα, τούς συγχαίρω θερμώς. Ευχαριστώ δέ έπίσης 
το Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τήν προσφοράν, ή οποία δι’ έμέ είναι 
πολύτιμος».

** *
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ

— Εις μνήμην τού τέως Γενικού Διευθυντοϋ τού Χημείου τού Κράτους Γεωρ
γίου Πανοπούλου, ό ’Αστυνόμος Β' κ. Δημήτριος Κατσιμαγκλής, άπέστειλε 
(200) διακοσίας δραχμάς υπέρ τού ’Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων ’Αστυνομίας 
Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.).

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή 
πνευματική τροφή.
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