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** *
1. ΕΙσαγωγή.
Κατόπιν προσκλήσεως, τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως καί έγκρίσεως τοϋ 

κ. 'Υφυπουργού των ’Εσωτερικών, έπεσκέφθην, άπό 3—17 Μαΐου έ.έ., τό 'Ηνω- 
μένον Βασίλειον, επί κεφαλής όμάδος ’Αξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
έκ τών κ.κ. Κων/νου Τασιγεώργου, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β', Ύποδιοικητοΰ 
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, Παναγιώτου Τσελέκη, Άντισυνταγματάρχου 
Βασ. Χωροφυλακής, Διοικητοϋ Διοικήσεως Χωροφυλακής Αιγάλεω καί ’Οδυσσέως 
Παπαπελεκάνου, Ταγματάρχου Βασιλικής Χωροφυλακής, ύπηρετοϋντος παρά τή 
Γενική Διευθύνσει Χωροφυλακής 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.

Κατά την έπίσκεψίν μας αυτήν, μάς έδόθη ή εύκαιρία να γνωρίσωμεν έκ 
του σύνεγγυς τον τρόπον όργανώσεως καί λειτουργίας τών πολλών καί διαφόρων 
Βρεταννικών ’Αστυνομικών Σωμάτων καί ιδία τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας 
τοϋ Λονδίνου, κατά τό πρότυπον τής οποίας είναι ώργανωμένον καί τό παρ’ ήμΐν 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη, θά ήθελα να δώσω εις τούς αστυνομικούς υπαλ
λήλους μερικά στοιχεία, άφορώντα την ιστορικήν έξέλιξιν, την διάρθρωσιν, διοί- 
κησιν κ.λ.π. τής ’Αστυνομίας τής Μεγάλης Βρεταννίας.

2. ‘Ιστορική έξέλιξις.
Τά τρία κυριώτερα στάδια τής ιστορικής έξελίξεως τής άστυνομικής υπηρε

σίας εις τήν ’Αγγλίαν καί Ούαλλίαν δύνανται να καθορισθοϋν έν γενικαϊς γραμ- 
μαϊς ως άκολούθως :

Πρώτον, τήν ’Αγγλοσαξονικήν περίοδον, κατά την οποίαν κάθε ελεύθερος 
άνθρωπος εϊχεν όρκισθή να βοηθή εις τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν άνακάλυψιν 
καί τιμωρίαν τών παραβατών τών νόμων.

Δεύτερον, την περίοδον μεταξύ τών άρχών τοϋ δεκάτου τετάρτου καί τών
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αρχών του δεκάτου έννάτου αΐώνος, κατά την όποιαν υπεύθυνοι, διά την τήρησιν 
τής τάξεως καί την δίωξιν του έγκλήματος εις την περιοχήν των, ήσαν οί είρηνοδί- 
και, βοηθούμενοι ύπό άμισθων δημοτικών χωροφυλάκων, τούς όποιους εις τάς 
πόλεις έβοήθουν οΐ νυκτοφύλακες καί βραδύτερου έν μικρόν σώμα έμμισθων άστυ- 
νομικών.

Τρίτον, την περίοδον άπό τών μέσων τοΰ 19ου αΐώνος μέχρι σήμερον, οτε 
ή τήρησις τής τάξεως, ή έρευνα τών έγκλημάτων καί σύλληψις τών παραβατών 
τών νόμων άνετέθη εις άρτίως ώργανωμένα καί πειθαρχημένα ’Αστυνομικά Σώματα, 
τών όποιων τά όργανα έμισθοδοτοΰντο κανονικώς.

Καθ’ δλας αύτάς τάς περιόδους έπεκράτησεν ή άντίληψις δτι ή τάξις καί οί 
νόμοι πρέπει νά τηρούνται ύπό τών πολιτικών πρός τό συμφέρον των καί ούχί ώς 
κάτι τό υποχρεωτικόν έκ μέρους του Κράτους.

'Η  προσήλωσις εις την αρχήν αυτήν έξηγεΐ διατί υπάρχουν εις τό 'Ηνωμέ
νου Βασίλειον πολλά ’Αστυνομικά Σώματα, τελοϋντα ύπό τοπικήν διοίκησιν.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αΐώνος, ή άστυνόμευσις εις τήν πόλιν του Λονδί
νου είχεν άνατεθή εις τάς Δημοτικάς Άρχάς, ήτοι τον Δήμαρχον, τούς Δημοτικούς 
Συμβούλους καί τούς Δημοτικούς ύπαλλήλους. Εις τό υπόλοιπον τής Μητροπό- 
λεως τά ’Αστυνομικά καθήκοντα έξετελοϋντο ύπό Ένοριακών ύπαλλήλων καί 
άμισθων νυκτοφυλάκων καί άστυφυλάκων. ’Εκτός αυτών υπήρχε καί ένα μικρόν 
’Αστυνομικόν Σώμα, έφιππον έν πολλοϊς, τό όποιον ένήργει περιπολίας εις τάς 
οδούς καί ύπήγετο εις τό 'Υπουργείου ’Εσωτερικών.

'Η  διαρκώς αυξανομένη εις έκτασιν καί εις πληθυσμόν πόλις τοΰ Λονδίνου, 
κατέστησε φανεράν τήν έλλειψιν συντονισμένης διοικήσεως καί έλέγχου, διά τήν 
τήρησιν τής τάξεως καί τήν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, εις τήν Πρω
τεύουσαν. Πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως αυτής, ώρίσθησαν, μεταξύ τών 
έτών 1820 καί 1828, έξ κοινοβουλευτικά', έπιτροπαί διά τήν μελέτην τοΰ θέματος 
αύτοϋ καί τήν ύπόδειξιν τής ένδεδειγμένης λύσεως τοΰ προβλήματος αύτοϋ. Αί 
πρώται πέντε τών έπιτροπών αυτών δεν κατώρθωσαν νά συμφωνήσουν περί τών 
ένδεδειγμένων μέτρων διά τήν προστασίαν τών πολιτών έκ τών διαφόρων παρα
βατών τών Νόμων, κυρίως λόγω τοΰ δτι μεταξύ τών μελών τών έπιτροπών έπήρ- 
χετο διαφωνία ώς πρός τά δικαιώματα τά όποια θά έπρεπε νά έχη ένα νέον ’Αστυ
νομικόν Σώμα, ώστε νά μήν παραβιάζεται ή άτομική έλευθερία. 'Η  έκτη δμως έπι- 
τροπή, τής όποιας ήτο μέλος καί ό Σερ Ρόμπερτ Πήλ, τότε 'Υπουργός τών ’Εσω
τερικών, κατέληξεν εις τό συμπέρασμα δτι έπρεπε νά έπέλθουν ώρισμέναι βασικαί 
μεταβολαί εις τό υφιστάμενον σύστημα άστυνομεύσεως καί πρός τούτο ύπέδειξεν 
ώρισμένα μέτρα τά όποια έτέθησαν εις έφαρμογήν διά τού νόμου τοΰ 1829 περί 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.

Διά τοΰ νόμου τούτου προεβλέπετο ό διορισμός δύο ’Αρχηγών, οί όποιοι, 
τελοΰντες ύπό τάς αμέσους διαταγάς τοΰ 'Υπουργού Εσωτερικών, έπεφορτίσθησαν 
μέ τήν όργάνωσιν ενός ένιαίου ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον θά άντικαθίστα 
τάς μέχρι τότε ύφισταμένας εις τό Λονδίνου ποικιλωνύμους Άστυνομικάς 'Υπηρε
σίας, έξαιρέσει τής Κεντρικής Πόλεως τοΰ Λονδίνου (τοΰ γνωστού Σίτυ τό όποιον 
περιλαμβάνεται μεταξύ τών παλαιών τειχών τής πόλεως καί εις τό όποιον υπάρ
χουν δλαι αί τράπεζαι τοΰ Λονδίνου καί τό έμπορικόν κέντρου τής πόλεως) τής 
όποιας ή άστυνόμευσις θά έξηκολούθει νά παραμένη εις τήν δικαιοδοσίαν τών 
Δημοτικών ’Αρχών, πράγμα δπερ έξακολουθεϊ νά συμβαίνη μέχρι σήμερον.

’Αποτέλεσμα δλων τούτων ήτο ή ίδρυσις τοΰ πρώτου έπαγγελματικοΰ ’Αστυ
νομικού Σώματος εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν—τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.

Αί πρώται άντιδράσεις εις τό νέον έμμισθον ’Αστυνομικόν Σώμα, τοΰ οποίου 
τά δργανα έξετέλουν υπηρεσίαν έν στολή, διεσκεδάσθησαν διά τής συμπεριφοράς
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των νέων άστυφυλάκων, ήτις ήτο άψογος καί έντιμος, ή δέ εργασία των λίαν απο
δοτική. 'Η  επιτυχία τοϋ νέου άστυνομικοϋ συστήματος εις τό Λονδΐνον, ώδήγησε 
τούς αρμοδίους, έντύς ολίγων έτών, εις τήν ψήφισιν νόμου, προβλέποντος βελτιώ
σεις διά τάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας δλης τής χώρας. Διά τοϋ νόμου τοϋ 1835 περί 
Δημοτικής Αστυνομίας, προεβλέπετο μεταξύ των άλλων ό διορισμός μιας Διοικού- 
σης Επιτροπής, εις έκάστην πόλιν ή οποία θά άνελάμβανε τήν όργάνωσιν ένός έμμι
σθου Άστυνομικοϋ Σώματος, τό όποιον θά εΐχεν δικαιοδοσίαν όχι μόνον εις τήν 
πόλιν ταύτην αλλά καί είς τήν πέριξ αυτής περιοχήν.

Μετέπειτα, διά τοϋ νόμου τοϋ 1839 περί Αστυνομίας των Κομητειών, έγινε 
προσπάθεια βελτιώσεως των δρων άστυνομεύσεως είς τάς άγροτικάς περιοχάς είς 
τάς οποίας τά άστυνομικά καθήκοντα άνετίθεντο είς πρόσωπα τά όποια δεν έλάμ- 
βανον μισθόν, δεν εΐχον τύχει ούδεμιάς έκπαιδεύσεως καί δεν είχον ούδεμίαν δικαιο
δοσίαν έκτος τής περιοχής τής Κοινότητος, άλλά τούς άνετίθεντο καί άστυνομικά 
καθήκοντα έπειδή συνέβαινε νά έκτελοΰν κάποιαν άλλην έμμισθον ύπηρεσίαν είς 
τήν Κοινότητα. Διά τοϋ νόμου αύτοΰ άνετίθετο είς τούς Είρηνοδίκας ή σύστασις 
ένός Άστυνομικοϋ Σώματος, τοϋ όποιου τά δργανα έπελέγοντο έξ δλης τής περιο
χής τής Κομητείας ή μιας περιοχής ταύτης καί δεν ήσαν υπάλληλοι άλλης υπηρεσίας.

Τούς νόμους αυτούς, ήκολούθησεν ό νόμος τοϋ 1856 περί Αστυνομίας Δήμων 
καί Κομητειών διά τοϋ όποιου ύπεχρεοΰντο οί δικασταί δπως ιδρύσουν είς έκάστην 
Κομητείαν ένα Αστυνομικόν Σώμα τοϋ όποιου τά δργανα θά ήσαν μόνιμα καί θά 
έλάμβανον μισθόν. Είς τά νέα αύτά Άστυνομικά Σώματα εΐχον τό δικαίωμα νά 
ένεργήσαυν έπιθεωρήσεις ειδικοί Αστυνομικοί Έπιθεωρηταί, διοριζόμενοι ύπό τοϋ 
Βασιλέως καί έφ’ όσον κατά τήν έπιθεώρησιν διεπιστοΰτο δτι τά Σώματα αύτά 
εΐχον σημειώσει άξιόλογον δραστηριότητα καί ήσαν πειθαρχημένα, έδίδετο έντολή 
είς τον ‘Υπουργόν Οικονομικών νά τούς χορηγήση έν μικρόν έπίδομα. Ά πό τότε, 
ολη ή Αγγλία καί ή Ούαλία, έκτος τοϋ Λονδίνου ήρχισαν νά άστυνομεύωνται ύπό 
τών νέων Αστυνομικών Σωμάτων, έκάστου Δήμου καί Κομητείας, τά όποια εΐχον 
ίδιους κανονισμούς, ύπέκειντο είς Κυβερνητικόν έλεγχον καί έπεχορηγοΰντο ύπό 
τής Κυβερνήσεως, άλλά διοικητικώς ύπήγοντο είς τάς αρμόδιας τοπικάς άρχάς.

Παρομοίαν έξέλιξιν εΐχον καί τά Άστυνομικά Σώματα τής Σκωτίας.
Μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, κατέστη άναγκαία ή ένοποίησις 

τοϋ άστυνομικοϋ έλέγχου έπί σχετικώς έκτεταμένων περιοχών, λόγω τής έξελί- 
ξεως τών έπικοινωνιών, τής αύξήσεως τής οδικής κυκλοφορίας καί τής άνάγκης έφο- 
διασμοΰ τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών διά πολύπλοκων καί δαπανηρών έφοδίων, 
τήν άγοράν τών όποιων δέν ήτο δυνατόν νά άντιμετωπίσουν οί μικροί Δήμοι καί 
Κοινότητες. Προς τον σκοπόν τοΰτον συνεστήθησαν είδικαί έπιτροπαί, αί όποΐαι 
κατόπιν έπισταμένης μελέτης, υπέδειξαν τήν συγχώνευσιν πολλών μικρών Αστυ
νομικών Σωμάτων. Αί υποδείξεις τών έπιτροπών τούτων, περί συγχωνεύσεως 
έφηρμόσθησαν είς μικράν κλίμακα.

Μετά τό τέλος τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
όποιου έσημειώθη μία προσωρινή ένοποίησις τής Διοικήσεως τών Αστυνομικών 
Σωμάτων, βάσει τών διατάξεων τοϋ νόμου περί ’Εθνικής Άμύνης, έγένετο νέα 
άναθεώρησις τών διατάξεων περί άστυνομεύσεως καί οΰτω τό 1946 έψηφίσθησαν 
δύο νόμοι περί Αστυνομίας, ένας διά τήν Αγγλίαν καί Ούαλίαν κι’ ένας διά τήν 
Σκωτίαν. Οί νόμοι αύτοί κατήργησαν έναν αριθμόν μικρών Αστυνομικών Σωμά
των καί συνεχώνευσαν ταϋτα είς τά Άστυνομικά Σώματα τών γειτονικών Κομη
τειών καί προβλέπουν ώς δυνατήν τήν μόνιμον συγχώνευσιν καί άλλων γειτονικών 
Αστυνομικών Σωμάτων, έφ ’ δσον έπιθυμοΰν τοΰτο αί τοπικαί άρχαί, διοριζομένης 
έν τοιαύτη περιπτώσει κοινής διοικούσης Αστυνομικής ’Επιτροπής διά διαταγής 
τοϋ 'Υπουργού ’Εσωτερικών. Οί νόμοι οδτοι εΐχον ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν
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μεγάλων άστυνομικών μονάδων, ικανών νά δράσουν άποτελεσματικώς ύπό τάς 
συγχρόνους περιστάσεις καί έφωδιασμένων διά των αναγκαίων μέσων, χωρίς νά 
ζημιωθή ό τοπικός χαρακτήρ έκάστης ύπηρεσίας.

3. Διοίκησις της ’Αστυνομίας.
Εις την ’Αγγλίαν καί Ουαλίαν, υπάρχουν σήμ.ερον 125 ’Αστυνομικά Σώματα, 

τά όποια άστυνομεύουν - εις διαφόρους πόλεις καί κομητείας. Εις τον άριθμόν τού
τον περιλαμβάνεται ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία καί ή ’Αστυνομία τής Πόλεως 
(Σίτυ) του Λονδίνου. 'Η  περιοχή τής δικαιοδοσίας έκάστου ’Αστυνομικού Σώμα
τος διαιρείται εις Διευθύνσεις, 'Υποδιευθύνσεις, Τμήματα καί Σκοπιάς, αί όποΐαι 
ποικίλλουν είς έ'κτασιν άναλόγως τής πυκνότητος τοϋ πληθυσμού καί των τοπικών 
συνθηκών έκάστης περιφερείας, προίσταται δέ αυτών άοτυνομικός άναλόγου βαθμού.

'Η  Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ή  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α .
'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία έχει άστυνομικήν αρμοδιότητα έπί μιας περιο

χής άκτίνος 15 μιλλίων άπό τό Τσάριγκ Κρός (έκτος τού Σίτυ τού Λονδίνου) είς 
τήν οποίαν περιλαμβάνονται αί Κομητείαι τού Λονδίνου καί τού Μίντλεσεξ καί 
μέρος τών Κομητειών τού Κέντ, τού "Εσσεξ, τού Σάρρεϋ καί τού Χερτφορσάιρ 
καί ή οποία είναι γνωστή ώς περιφέρεια τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.

Ή  Μητροπολιτική ’Αστυνομία .υπάγεται άπ’ εύθείας είς τό 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών, τό όποιον διά τής άρμοδίας υπηρεσίας του χειρίζεται τά οικονομικά 
θέματα, ώς καί τά τοιαΰτα στεγάσεως καί εφοδιασμού αυτής.

'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία διοικεΐται ύπό ένός’Αρχηγού (Κομίσσιονερ), 
ό όποιος έχει πέντε βοηθούς, (ύπαρχηγούς) ό είς έκ τών όποιων είναι άναπληρωτής 
’Αρχηγός. Τά πρόσωπα αύτά διορίζονται ύπό τού Στέμματος. 'Η  Μητροπολιτική 
’Αστυνομία έχει πολλούς βαθμούς, οί όποιοι δεν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τούς 
βαθμούς άλλων Σωμάτων.

'Η  περιφέρεια τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας διαιρείται είς τέσσαρες 
Διευθύνσεις, έκάστης τών όποιων προίσταται είς Διευθυντής, βοηθούμενος ύπό 
ένός 'Υποδιευθυντοΰ καί άλλων άνωτέρων άξιωματικών.

Αί τέσσαρες αύταί Διευθύνσεις διαιρούνται είς 22 'Υποδιευθύνσεις καί τήν 
'Υποδιεύθυνσιν τού ποταμού Ταμέσεως, προίσταται δέ έκάστης αύτών ένας ’Αστυ
νόμος Α'. ’Ακολούθως δέ αί 'Υποδιευθύνσεις περιλαμβάνουν άνάλογον άριθμόν 
’Αστυνομικών Τμημάτων ή Σταθμών. Είς δλην τήν περιοχήν τής δικαιοδοσίας τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας ύπάρχουν 180 ’Αστυνομικά Τμήματα ή Σταθμοί. 
Τό ’Αρχηγείου τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι εγκατεστημένου είς τήν 
Νέαν Σκώτλαντ Γυάρντ. ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι ό Σέρ 
’Ιωσήφ Σύμψον.

At άρμοδιότητες τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, εντός τής περιοχής 
αυτής, είναι αί ίδιαι μέ τάς τοιαύτας τών άλλων ’Αστυνομικών Σωμάτων, ήτοι 
τήρησις τής τάξεως, έφαρμογή τών νόμων, πρόληψις καί καταστολή τού εγκλή
ματος. ’Εκτός αυτών, ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία έχει καί μερικάς άλλας άρμο- 
διότητας, όπως είναι ή άσφάλεια τής Βασιλικής Οικογένειας καί μερικών ‘Υπουρ
γών, ή φρούρησις τών άνακτόρων τού Ούεστμίστερ καί ή τήρησις τού Εθνικού 
’Αρχείου Έγκληματικότητος καί Δακτυλοσκοπήσεως. 'Η  Μητροπολιτική ’Αστυ
νομία έπίσης εκπροσωπεί όλα τά Βρεταννικά ’Αστυνομικά Σώματα είς τήν Διεθνή 
Αστυνομίαν (Interpol), ή όποια έχει τήν έδραν της είς Παρισίους.

'Η  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  τ ή ς  π ό λ ε ω ς  τ ο ύ  Λ ο ν δ ί ν ο υ  (Σίτυ).
"Οπως ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία, έτσι καί ή ’Αστυνομία τής πόλεως 

(Σίτυ) τού Λονδίνου δέν ομοιάζει μέ κανέν άλλο Βρεταννικόν ’Αστυνομικόν
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Σώμα. "Οταν, το 1829, ίδρύθη ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία, προεβλέπετο ή συγ
χώνευσές καί της ’Αστυνομίας τοϋ Σίτυ είς τό νέον Σώμα, άλλα το Δημοτικόν Συμ
βούλιου της πόλεως άντετάχθη σθεναρώς εις την τοιαύτην συγχώνευσιν, μέ απο
τέλεσμα να έπιτραπή. ή διατήρησις τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος τοϋ Σίτυ ώς ανε
ξαρτήτου, ύπό την προϋπόθεσιν της άναδιοογανώσεως αύτοΰ κατά το πρότυπον 
της Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. 'Ο τρόπος διοικήσεως τοϋ ’Αστυνομικού τούτου 
Σώματος καθορίζεται ύπό τοϋ Νόμου τοϋ 1839 περί ’Αστυνομίας τής πόλεως του 
Λονδίνου, ώς έτροποποιήθη ύπό του Νόμου τοϋ 1919 περί ’Αστυνομίας, διά τοϋ 
οποίου καθιερώθη ό έλεγχος τών ’Αστυνομικών Σωμάτων ύπό τοϋ 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών. 'Όσον άφορα τάς δημοσιονομικάς δαπάνας της ’Αστυνομίας τοϋ 
Σίτυ, αύται έξακολουθοΰν νά είναι διάφοροι τών άλλων Σωμάτων τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, καθ’ δσον τό Βρεταννικόν Θησαυροφυλάκιον δεν καταβάλλει άκριβώς 
τό ήμισυ τών εξόδων της, ώς συμβαίνει μέ τα άλλα Σώματα, άλλά τό ήμισυ μειω- 
μένον κατά 4 πέννας την λίραν.

'Η  ’Αστυνομία τοϋ Σίτυ τοϋ Λονδίνου έχει άρμοδιότητα έπί μιας περιφέ
ρειας έκτεινομένης κατά προσέγγισιν έπί ενός τετραγωνικοΰ μιλλίου, έκ τοϋ Κέν
τρου τοϋ Λονδίνου, ήτοι έπί μόνου τοϋ Σίτυ τοϋ Λονδίνου. Τά μέλη της συνεργάζον
ται στενώς μετά τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί έχουν την δυνατότητα νά 
ένεργήσουν συλλήψεις εις την περιοχήν τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. 'Η  
’Αστυνομία τοϋ Σίτυ ύπάγεται εις τό Δημοτικόν Συμβούλιου τής πόλεως, τό όποιον 
συνήθως ορίζει μίαν μόνιμον έπιτροπήν, ή οποία άσχολεΐται μέ δλα τά άστυνομικά 
θέματα, άλλ’ είναι πάντοτε άρμόδιον διά τον διορισμόν τοϋ ’Αρχηγού τής ’Αστυ
νομία τής πόλεως τοϋ Λονδίνου, τοϋ οποίου ό διορισμός ύπόκειται εις την έγκρισιν 
τοϋ στέμματος. Ό  ’Αρχηγός διορίζει δλα τά άλλα μέλη τής Σώματος.

’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Σ ο ύ μ α τ α  τ ή ς  Σ κ ω τ ί α ς .

Εις την Σκωτίαν ύπάρχουν 33 ’Αστυνομικά Σώματα, τά όποια άνήκουν εις 
Κομητείας, Πόλεις καί Κωμοπόλεις ή είναι συνεργαζόμενα Σώματα. Ταΰτα ύπά- 
γονται εις τά τοπικά Συμβούλια τών Κομητειών, είς τά όποια άποστέλλονται άντι- 
πρόσωποι τών μεγάλων κωμοπόλεων ή πόλεων, αί όποΐαι άστυνομεύονται ύπό τής 
’Αστυνομίας τής Κομητείας ταύτης.

Είς την περίπτωσιν τών συνεργαζομένων Σωμάτων, τήν έποπτείαν της ’Αστυ
νομίας άσκεΐ μικτή έπιτροπή έξ άντιπροσώπων τών ένδιαφερομένων τοπικών Συμ
βουλίων. Δέν ύπάρχει ’Αστυνομικόν Σώμα εις τήν Σκωτίαν διά τό όποιον νά είναι 
ύπεύθυνον τό 'Υπουργείου ’Εσωτερικών τής Σκωτίας ώς έποπτεύουσα άστυνομι- 
κή άρχή.

Πολλά έκ τών Κομητειακών Συμβουλίων τής Σκωτίας συνεργάζονται στε
νώς καί διατηρούν ένοποιημένα ’Αστυνομικά Σώματα. Έ ν τούτοις, ύπάρχουν μερι- 
καί Κομητεΐαι, αί όποΐαι διατηρούν χωριστά ’Αστυνομικά Σώματα. Αί τέσσαρες 
πόλεις τοϋ ’Εδιμβούργου, τής Γλασκώβης, τοϋ Ντάντυ καί πολλ.αί άλλ.αι κωμοπό- 
λεις διατηρούν ίδια ’Αστυνομικά Σώματα.

Τά Συμβούλια τών Κομητειών τής Σκωτίας, δπως τής ’Αγγλίας καί τής 
Ούαλίας, ώς άνώτεραι Άστυνομικαί Άρχαί, είναι κατ’ άρχήν ύπεύθυνα διά τήν 
άποτελεσματικήν άστυνόμευσιν τής ύπό τον έλεγχόν των περιφερείας. ’Ιδιαιτέρως, 
είναι ύπεύθυνα διά τον διορισμόν τοϋ ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, καίτοι ή έκλογή 
αύτοΰ ύπόκειται εις τήν έγκρισιν τού 'Υπουργού τών’Εσωτερικών διά τήν Σκωτίαν. 
'Αρμόδιος διά τήν έσωτερικήν διοίκησιν είναι ό ’Αρχηγός έκάστου Σώματος, ό 
όποιος έχει καί πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν έπί τών οργάνων του.
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Σ χ έ σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  κ α ί  ’Α
σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Σ ω μ ά τ ω ν .

Ό  συντονισμός εις τήν διοίκησιν των ’Αστυνομικών Σωμάτων άσκείται : 
α) διά τοϋ κανονισμ.οΰ στολής υπηρεσίας ύπό του 'Υπουργείου Εσωτερικών καί 
του 'Υπουργείου Εσωτερικών διά τήν Σκωτίαν, β) διά τής έπιθεωρήσεως τών 
’Αστυνομικών Σωμάτων ύπο τών ’Αστυνομικών Επιθεωρητών τοϋ 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών τής Αυτής Μεγαλειότητος καί γ) διά τής πληρωμής ύπο τοϋ Βρεταν- 
νικοϋ θησαυροφυλακίου μέρους τών δαπανών συντηρήσεως δλων τών Αστυνομικών 
Σωμάτων.

Οί Υπουργοί τών ’Εσωτερικών είναι επίσης αρμόδιοι διά τήν έγκρισιν τών 
διορισμών τών ’Αρχηγών τών ’Αστυνομικών Σωμάτων, τήν έξεύρεσιν ’Αστυνο
μικών Οικημάτων καί τον εφοδιασμόν τών ’Αστυνομικών Σωμάτων. Προς τούτοις, 
οί ίδιοι 'Υπουργοί δύνανται νά έκδικάσουν κατ’ έφεσιν πειθαρχικά παραπτώματα 
άστυνομικών.

Τό 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί το τοιοΰτον τής Σκωτίας, διατηρούν έπι- 
σήμους καί άνεπισήμους έπαφάς μέ τούς ’Αρχηγούς τών ’Αστυνομικών Σωμάτων 
καί εκδίδουν οδηγίας επί διαφόρων θεμάτων, τά όποια έχουν σχέσιν μέ τήν διοίκη- 
σιν τής ’Αστυνομίας.

’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί  κ α ν ο ν ι σ μ ο ί .
Το 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί τό τοιοΰτον τής Σκωτίας έχουν δικαίωμα 

νά εκδίδουν κανονισμούς άφορώντας τήν διοίκησιν, τούς όρους υπηρεσίας καί άλλα 
ζητήματα. Κατά τήν σύνταξιν τών κανονισμών αυτών, οί 'Υπουργοί ζητούν τήν 
γνώμην τών ’Αστυνομικών Συμβουλίων καί προς τοϋτο καλούν άντιπροσώπους 
αυτών.

Οί συνήθεις αστυνομικοί κανονισμοί, διαιρούνται εις τέσσαρας κατηγορίας : 
α) τούς αστυνομικούς κανονισμούς, οί όποιοι πραγματεύονται τά τής όργανώσεως, 
διορισμών, διαγωνισμών, άτομικών φακέλλων, ωρών εργασίας, έτησίων άδειών, 
μισθών καί επιδομάτων, στολής καί έφοδίων, άναρρωτικών άδειών καί ώρισμένων 
άλλων θεμάτων, β) τούς κανονισμούς πειθαρχίας, γ) τούς κανονισμούς προαγωγών 
(μόνον διά τήν ’Αγγλίαν καί Ούαλίαν) καί δ) τούς κανονισμούς συντάξεων. 
'Όλοι οί Κανονισμοί αυτοί έφαρμόζονται έξ ίσου διά τούς άνδρας καί τάς γυναίκας 
αστυνομικούς, άλλά έχουν έκδοθή ξεχωριστοί κώδικες διά τήν ’Αγγλίαν καί 
Ούαλίαν, ώς επίσης καί διά τήν Σκωτίαν.

Ή  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  ' Υ π η ρ ε σ ί α .
Διά λόγους ιστορικούς, οί όποιοι έξετέθησαν έν άρχή τού παρόντος σημειώ

ματος, ή έσωτερική όργάνωσις τών διαφόρων Άστυνομικών Σωμάτω>ν παρουσιά
ζει ώρισμένας διαφοράς, αί όποίαι έχουν μειωθή ήδη, κατόπιν τών ενιαίων Κανο
νισμών τούς όποιους έκδίδουν τά 'Υπουργεία Εσωτερικών ’Αγγλίας καί Σκωτίας, 
τής αύξούσης συνεργασίας μεταξύ τών Σωμάτων, τών ’Αστυνομικών Συνεδρίων 
καί τής εύρείας διαδόσεως τών άπασχολούντων τήν ’Αστυνομίαν θεμάτων. Κάθε 
’Αστυνομικόν Σώμα έχει ένα Κλάδον Τάξεως καί ένα Κλάδον ’Ασφαλείας. "Εκαστος 
τών δύο τούτων κυρίων Κλάδων δύναται νά έχη Παραρτήματα καί άλλας είδικάς 
Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας.

(Συνεχίζεται)
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*Υπ6 'Υπαστυνόμου Α' κ. Δ .  ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
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II. Τροποποιούμενοι ή συμπληρούμεναι διατάξεις τοϋ Ποινικού 
Κώδικος.

στ) Έ π α ύ ξ η σ ι ς  έ λ α χ ί σ τ ο υ  ο ρ ί ο υ  π ο ι ν ώ ν  μ α σ τ ρ ω -  
π ε ί α ς, έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς  π ο ρ ν ώ ν  κ α ί  σ ω μ α τ ε μ π ο ρ ί α ς .  
Διά τών άρθρων 6, 7 καί 8 τοϋ νόμου ηύξήθη τό κατώτατον όριον τών κατά τών 
έγκλημάτων της μαστρωπείας, έκμεταλλεύσεως πορνών καί σωματεμπορίας άπει- 
λουμένων ποινών. Σημειοΰμεν ότι εις τό άρχικόν σχέδιον τοϋ νόμου δέν περιείχοντο 
σχετικαί διατάξεις αίτινες προσετέθησαν άργότερον διά τροπολογιών, τοϋ ίδιου 
τοϋ κ. 'Τπουργοΰ Δικαιοσύνης, υίοθετήσαντος έν προκειμένω άπόψεις πολλών 
βουλευτών της Κοινοβουλευτικής τοϋ άρθρου 35 τοϋ Συντάγματος ’Επιτροπής. 
Αί έν λόγω διατάξεις τοϋ Κώδικος (τάς νέας προσθήκας τών οποίων τίθεμεν έντός 
εισαγωγικών, τό δέ άρχικόν κείμενον εις άγκύλας προς σύγκρισιν) διεμορφώθη- 
σαν ήδη ως έξής :

Μασ τρωπεία.
’Ά  ρ θ ρ ο ν 349.— 1. "Οστις έπί έξυπηρετήσει άλλοτρίας άκολασίας προάγει 

προς πορνείαν ή έξωθεϊ προς διαφθοράν ανήλικα πρόσωπα εΐτε υποθάλπει ή διευκο
λύνει τήν πορνείαν ή διαφθοράν άνηλίκων, έφ’ όσον δέν ήθελεν υπάρχει περίπτωσις 
βαρυτέρας άξιοποίνου πράξεως, τιμωρείται διά φυλακίσεως «έ ν ν έ α μ η ν ώ ν »  
[τριών μηνών] μέχρι τριών έτών καί διά χρηματικής ποινής.

2. ' Η ποινή έπιτείνεται εις φυλάκισιν τούλάχιστον « ε ν ό ς  έ τ ο υ ς »  [έξ 
μηνών] καί εις χρηματικήν ποινήν έάν τό έ'γκλημα έπράχθη ύπό μίαν τών κάτωθι 
περιπτώσεων : α) κατά προσώπου νεωτέρου τών 16 έτών, β) δι’ άπατηλών μέσων, 
γ) παρ’ άνιόντος έξ αίματος ή κηδεστίας ή θετοϋ γονέως, συζύγου, έπιτρόπου ή 
παντός άλλου εις ον είναι διαπεπιστευμένος ό άνήλικος προς άνατροφήν, διδασκα
λίαν, έποπτείαν ή φύλαξιν, έ'στω καί προσωρινήν.

3. Ό  κατ’ έπάγγελμα ή έκ κερδοσκοπίας προάγων θήλεα πρός πορνείαν 
τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον « δ έ κ α  ο κ τ ώ  μ η ν ώ ν »  [ενός έτους] 
καί διά χρηματικής ποινής.

Έκμετάλλενσις πορνών.
"Α ρ θ ρ ο ν 350. Πρόσωπον άρρεν διατρεφόμενον έν όλω ή έν μέρει παρά 

γυναικός κατ’ έπάγγελμα πορνευομένης καί δι’ έκμεταλλεύσεως τών τοιούτων 
άνηθίκων κερδών αύτής τιμωρείται διά φυλακίσεως «έ ξ» [τριών] μηνών μέχρι 
τριών έτών.

Σωματεμπορία.
"Α ρ θ ρ ο ν 351.— 1. "Οστις έπί έξυπηρετήσει άλλοτρίας άκολασίας: 

α) προσλαμβάνει ή παρασύρει, έστω καί τή συναινέσει αύτοΰ, θήλυ άνήλικον πρός 
σκοπόν πορνείας, β) διά βίας, άπατηλών μέσων, άπειλών έπιβολής ή καταχρή- 
σεως έξουσίας ή παντός άλλου έξαναγκαστικοΰ μέσου προσλαμβάνει ή παρασύρει
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θήλυ ενήλικον προς τον σκοπόν πορνείας, γ) διά των αυτών ώς άνω μέσων κατα
κρατεί παρά τήν θέλησιν αύτοϋ θήλυ έν οίκω άνοχής ή εξαναγκάζει αυτό, όπως 
παραδοθή εις πορνείαν, τιμωρείται διά φυλακίσεως « ε ν ό ς  έ τ ο υ ς »  [έξ μηνών] 
μέχρι τριών ετών καί διά χρηματικής ποινής, έφ’ όσον δεν ήθελε συντρέχει περί- 
πτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως.

2. 'Ο άνωτέρω όρος τής φυλακίσεως έπιτείνεται μέχρι πέντε έτών, αν τό 
έγκλημα διεπράχθη παρά τίνος τών έν άρθρω 349 παρ. 2 στοιχ. γ ' προσώπων.

3. Αί ποιναί αδται έπιβάλλονται καί αν αί κατ’ ιδίαν πράξεις αί άπαρτίζου- 
σαι τά συστατικά στοιχεία τών άνω έγκλημάτων έξετελέσθησαν έν διαφόροις έπι- 
κρατείαις.

Έ κ  τής άντιπαραβολής τών παλαιών καί νέων κατά τής μαστρωπείας, σωμα
τεμπορίας καί έκμεταλλεύσεως πορνών διατάξεων συνάγεται ότι ή έπελθοϋσα αυξη- 
σις είναι σημαντική. Τοΰτο διότι καί τά άδικήματα ταΰτα εύρίσκονται έν σοβαρή 
δράσει ίδίφ δέ μετά την κατάργησιν τών οίκων άνοχής. Οί μαστρωποί καί οί σωμα
τέμποροι, όπως καί οί καλούμενοι «άγαπητικοί» τών πορνών, παρασιτικδν βίον 
διάγοντες καί διατρεφόμενοι ιδία διά τής έκμεταλλεύσεως τών άνηθίκων κερδών 
πορνευομένων γυναικών, εύρίσκονται τελευταίως έν δράσει. ’Ακόμη καί είς τάς 
έπαρχίας κυκλοφορούν άσυνείδητα, άλλά καί έπιτήδεια πρόσωπα, τά όποια κατά 
τρόπον αισχρόν έκμεταλλεύονται διαφόρους δυστυχείς γυναίκας, αίτινες, έκ ποι
κίλων λόγων καί αιτίων παρεξέκλινον τής ευθείας όδοΰ, ένώ άλλοι παροτρύνουν, 
ώς μεσολαβοϋντες διάμεσοι, γυναίκας άδυνάτου χαρακτήρος προς πορνείαν ή 
ασέλγειαν, (lucri faciendi gratia) ή ένισχύουν τήν ύπ’ αύτών είλημμένην, άλλά 
μείπω πραγματοποιηθεΐσαν άπόφασιν πρός πορνείαν. Οί τελευταίοι ούτοι είναι 
οί μαστρωποί. Ώ ς τοιοΰτοι δέ χαρακτηρίζονται κατά τήν ρητήν τοϋ νόμου διατύ- 
πωσιν καί οί έξωθοϋντες άνήλικα πρόσωπα (άρρενα ή θήλεα ήλικίας μικροτέρας 
τοϋ 21 έτους) πρός διαφθοράν. Τοΰτο λ.χ. συμβαίνει όταν ή μήτηρ προτρέπη τήν 
ανήλικον θυγατέρα αυτής ϊνα παλλακευθή μετά νεαρού άνδρός ή όταν τις παρεισάγη 
εις τόν άρρενα ανήλικον πόρνην γυμνήν, ίνα διερεθίση αυτόν, ώς καί όταν προκαλή 
τις είς τήν κατοικίαν αύτοΰ άρρενας άνηλίκους, ίνα δημιουργηθή υπέρ φίλου του 
παιδεραστοΰ ή κίναιδου ευκαιρία προσεγγίσεως, όπως έπίσης όταν έπιδεικνύωνται 
είς τούς άνηλίκους άσεμνοι εικόνες, οότω διεγερθέντας κλπ. Ο)

Κατά τόν άείμνηστον έρμηνευτήν τού Ποινικού μας Δικαίου Καθηγητήν 
Κωστήν, ή πρός διαφθοράν έξώθησις άνηλίκου προσώπου συντελεΐται διά τής διε- 
γέρσεως έν τή ψυχή αύτοΰ αισθημάτων, διαφθειρόντων τήν, άπό τής άπόψεως 
τής μεταξύ τών δύο φύλων σχέσεως, ήθικήν αύτοΰ καί προκαλούντων προώρως 
τάς έρωτικάς του διαθέσεις, μέ περαιτέρω συνέπειαν τήν διαφθοράν τοϋ μήπω δια- 
φθαρέντος άνηλίκου ή τήν μείζονα διαφθοράν τού ήδη διεφθαρμένου.

Υποκείμενον δέ τού έγκλήματος τοϋ άρθρου 350 τού Π.Κ. είναι, καθ’ ά 
άνωτέρω έλέχθη, οί άγαπητικοί, τά παράσιτα ταΰτα περί ών λίαν εύστόχως ή αιτιο
λογία αναφέρει τά έξής :

«Ή  πόρνη άπωθουμένη καί περιφρονημένη παρά πάντων, προ παντός δέ 
παρά τών πελατών της, ζητεί άφωσίωσιν καί προστασίαν άρρενος, είς κύκλους 
τών οποίων, ή ήθική ύπόστασις καί ό τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι, συγγενεύουσι περισ
σότερον πρός τόν έαυτής καί εύρίσκει οότω τόν ύποστηρικτήν της, ά ν α ι δ ή έ κ- 
μ ε τ α λ λ ε υ τ ή ν  κ α ί  τ ύ ρ α ν ν ο ν  β ά ν α υ σ ο ν  άποζώντα έκ τών πόρων 
τοΰ έπαγγέλματός της καί έμφανιζόμενον είς τήν σκηνήν ότέ μέν, διά νά πείση τόν 
ασυνεπή πελάτην πρός πληρωμήν, ότέ δέ Six νά παίξη τό πρόσωπον τοΰ άπατη-

(1) "Ιδε σχετικώς Κ. Γαρδίκα ’Εγκλήματα κατά τών ήθών, Ποιν. Χρονικά τόμος Β' 
σελ. 223.
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θέντος συζύγου ή προστάτου της άθωότητος προς εκβιασμόν τοϋ πελάτου εις δυσα
ναλόγους άνταμοιβάς των θελγήτρων τής προστατευομένης».

Τέλος τό άδίκημα τής σωματεμπορίας ώς καί ή λέξις δηλοΐ (σώματος 
έμπορία) προϋποθέτει τήν ύπαρξιν δύο προσώπων, τοϋ παραδίδοντος σωματέμπο
ρου καί τοϋ παραλαμβάνοντος τό εμπόρευμα μαστρωποΰ.

Σωματέμπορος είναι ό προμηθευτής γυναικών, ό έντέχνως στρατολογών 
γυναίκας, ό άγρεύων ταύτας είτε έκ τής επαρχίας είτε καί έκ των πόλεων καί συνο
δεύουν αύτάς μέχρι τοϋ σημείου καθ’ δ θά τάς παραλάβη ό προαγωγός. 'Η  κίνησις 
τής κατ’ έπάγγελμα πορνείας επιτυγχάνεται άπό τόν σωματέμπορον τον προσλαμ- 
βάνοντα ή παρασύροντα τό θΰμα.

Αυτός είναι ό σωματέμπορος, θλιβερά ύπαρξις, ήτις δέον νά πατάσσηται 
άμειλίκτως καί άνευ ούδενός συναισθηματισμοΰ.

ζ) Τ ε λ ι κ α ί  τ ι ν ε ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .
Διά των διατάξεων των άναφερομένων είς τό ούσιαστικόν ποινικόν Δίκαιον τό 

Ν.Δ. 4090/1960, σκοπεί κυρίως είς τήν προστασίαν άνυπερασπίστων γυναικών, αί- 
τινες καθίστανται θύματα κακοήθων εγκληματιών. Καί δταν τό κακόν περιωρίζετο 
εις τά μεγάλα άστικά κέντρα, ό άντίκτυπος, ό έκ τοϋ κακοΰ προερχόμενος, δεν ήτο 
γενικός.

"Ηδη, άφ’ ής ήρχισε νά μολύνεται καί ή ύπαιθρος τό πράγμα έλαβε διαστά
σεις. Καί ή πολιτεία μέ ευαισθησίαν καί ταχύτητα ένεργείας άξιοθαύμαστον προέβη 
είς τήν τροποποίησιν θεμελιωδών διατάξεων τοϋ δικαίου μας. Όρθώς δέ, παρά τήν 
άντίθετον θεωρίαν, καθ’ ήν αί διατάξεις τών βασικών δικαστικών Κωδίκων, έργον 
έπισταμένης μελέτης καί επεξεργασίας διακεκριμένων νομομαθών ώς είναι ό 
Ποινικός Κώδιξ, δέον νά μή μεταβάλλωνται συντόμως, καί μέ προχειρότητα. Διότι 
αί άνάγκαι καί ό ρυθμός τής συγχρόνου καί ταχύτατα έξελισσομένης μηχανοκινή
του ζωής κατέστησαν άδήριτον τήν τοιαύτην μεταβολήν. ’Εγκλήματα, οία τά υπό 
κρίσιν, σπιλώνουν τόν πολιτισμόν τών πεπολιτισμένων κρατών καί πρέπει νά άντι- 
μετωπίζωνται μέ παραδειγματικόν κολασμόν. Δεν άπομένει δέ ήδη εί μή ή 
ύπό τών δικαστηρίων έφαρμογή μετά θάρρους καί ούχί διστακτικότητος τών νέων 
νόμων. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά παταχθή έν θλιβερόν φαινόμενον, μία πληγή 
άδικαιολόγητος, προερχομένη, ευτυχώς, έκ μερίδος μόνον κακοήθων καί κακοανα- 
τεθραμμένων νέων, τής οποίας παρά ταΰτα αί διαστάσεις ευρύνονται καί δή έπι- 
κινδύνως.

Κατόπιν τών άνωτέρω κατάδηλος καθίσταται ή σκοπιμότης καί τό εϋστοχον 
τοϋ περί ού ό λόγος νομοθετήματος, διά τής ένδεδειγμένης έφαρμογής τοϋ οποίου 
έλπίζεται νά περισταλή αν δχι έξαλειφθή ή έπ’ έσχάτων παρατηρουμένη χάλασις 
τών ηθών μιας άσημάντου, ευτυχώς, μειοψηφίας νέων, κατ’ άχαλίνωτον δέ καί 
δλως άντικοινωνικόν τρόπον δρώσης. (Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
4. ’Εγκληματική μαθήτευσις.
5. Χρυσή συγκομιδή τοϋ μεγαλυαγρότου.
δ. Στοιχήματα επι γνωστών αποτελεσμάτων Ιπποδρομιών.

4. Εγκληματική μαθήτευσις.
'Ο Lusting έργάσθηκε κατά τά πρώτα χρόνια τής εγκληματικής του μαθη- 

τεύσεως, πάνω στα μεγάλα ύπερωκεάνεια, πού ή σαν το προσφιλές πεδίον δράσεως 
των πλουσίων διεθνών συμμοριών. Έγκατέλειψε το ευυπόληπτο καί έντιμο οικο
γενειακό του περιβάλλον στην Τσεχοσλοβακία σέ ηλικία 14 χρόνων, πέρασε λίγα 
χρόνια σάν μικροκλέπτης στο Παρίσι, καί γρήγορα κατέλήξε στο συμπέρασμα, 
ότι τά τυχηρά παίγνια ύπέσχοντο σ’ αύτόν, ένα ευρύ μέλλον μέ μεγάλα κέρδη καί 
μέ πολύ όλιγώτερους κινδύνους. Που λοιπόν θά μπορούσε καλύτερα νά βρή συν
τρόφους γιά έν «Φιλικό παιγνίδι», παρά στά πολυτελέστατα σαλόνια τών πλωτών 
παλατιών, μεταξύ τών ταξιδευόντων έκατομμυριούχων. Ευθύς δέ ώς άπέκτησε 
τις βασικές χαρτοπαικτικές ικανότητες καί χαρτοπαικτική οξυδέρκεια, έταξίδευσε 
στον ’Ατλαντικό.

Κατά τό τρίτο του ταξίδι, ό Lusting, άνεκάλυψε, ότι κάποιος άλλος έπαγγελ- 
ματίας χαρτοπαίκτης, έλυμαίνετο τό ίδιο πλοίο. Πίταν ένας ψηλός καί άδύνατος, 
τοϋ οποίου τά λεπτά δάκτυλα μπορούσαν νά εξαφανίσουν ταχυδακτυλουργικά, 
τόσο επιδέξια ένα παιγνιόχαρτο, πού αυτός ό ίδιος δέν μπορούσε νά τό κάμη.

Γνωρισθείς ό Lusting μ’ αύτόν, έμαθε ότι έπρόκειτο γιά τον Nicky Arns- 
tein, ένα άπό τούς πιο ιδιοφυείς χαρτοπαίκτας τής έποχής.

Κατά τό έτος αύτό, οί δυο άσσοι χαρτοαπατεώνες, συνειργάσθησαν μαζί, 
λυμαινόμενοι τά διάφορα πολυτελή ύπερωκεάνεια, καί ό Lusting άπό τον συνε
ταιρισμό αύτό, έπλούτισε μέ μιά άνεκτίμητη ψυχολογική ικανότητα καί οξυδέρκεια, 
προσόν πού τον έφερε στην κορυφή τών έκμεταλλευτών τοϋ είδους αύτοΰ.

Βασική άρχή, στήν οποία έπέμεινε ό Arnstein, ήτο νά κάμη τό θύμα νά 
προτείνη τό παιγνίδι. «’Αποκτήσατε πρώτα τήν φιλία καί εμπιστοσύνη τοϋ θύματος 
καί περιμένετε νά ρίψη πρώτος τήν ιδέα γιά τό παιγνίδι», έξήγησε κάποτε σέ μιά 
συζήτησι μέσα σένα πλοίο. «Καί όταν κάμη τήν σχετική πρότασι, θά πρέπει νά 
εισθε λίγο διατακτικός καί άπρόθυμος».

'Ο Lusting, δέν έπεδοκίμαζε τήν αρχήν αύτήν. Άμβέβαλλε αν κατ’ αύτόν 
τον τρόπο θά μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν πολλά παιγνίδια.

«’Ίσως οχι» είπε ό Arnstein, «"Ομως τά σπουδαία τοιαϋτα, θά πραγμα
τοποιηθούν. ’Άφησέ με νά σού δώσω μιά μικρή άπόδειξι περί αύτοΰ. Πρόσεξες τον 
άνθρωπο πού μιλούσα μαζί του ; ’Ονομάζεται Henry Dixon. Είναι πλούσιος καί 
οχληρός. Δέν πρόκειται άκόμη νά παίξωμε χαρτιά, άλλά θά προτείνη. "Οταν κάμη 
τήν πρότασι, θά τού ομολογήσω τί είμαι, καί όμως αυτός θά έπιμένη νά παίξωμε. 
Καταλαβαίνεις ;».

'Ο Arnstein, πήγε πάλι προς τό μπάρ καί ξαναέπιασε τή συζήτησι μέ τον 
Dixon. Μέ τό δεύτερο ποτό, ό τελευταίος πρότεινε νά παίξουν χαρτιά. 'Ο Arnstein 
σκέφθηκε μιά στιγμή, καί άπήντησε. «Δέν νομίζω ότι πρέπει νά παίξωμε κύριε Dixon'
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Θά επιθυμούσα νά μείνωμε φίλοι». 'Η  άπάντησις αυτή πείραξε πολύ τον Dixon 
καί κατακόκκινος είπε: «Πιστεύετε δτι θά χάσω καί μέ λυπάσθε ;».

«Διόλου» άπήντησε ό Arnstein. «’Αλλά δεν θά έχετε τύχη. Βλέπετε είμαι 
παίκτης έπαγγελματίας».

«'Ωραία, τότε θά καταδικασθώ» έδήλωσε ό Dixon.
Παρακολουθώντας ό Lusting, τον καταπληκτικόν αύτον διάλογο άπο ένα 

τραπέζι παραπλεύρως, είχε σχηματίσει την πεποίθησι, δτι ό Arnstein παραείχε 
προχωρήσει, δταν έδήλωνε δτι είναι ένας έπαγγελματίας παίκτης. "Ομως, ώς άπε- 
δείχθη δεν είχε δίκιο. Την επομένη ημέρα, οί Dixon καί Arnstein, συνηντήθησαν 
στο μπάρ καί τδ υποψήφιο θϋμα ήτο περισσότερο άνυπόμονο, πρόθυμο καί άπαι- 
τητικό γιά νά παίξη χαρτιά μαζί του.

«Ποτέ δεν έπαιξα χαρτιά μένα έπαγγελματία παίκτη», είπε. «Θά επιθυ
μούσα πολύ νά δοκιμάσω. Ποιος ξέρει ; Μπορεί νά κερδίσω».

«Ποιος ξέρει» άπήντησε ό Arnstein, άλλά άκόμη, ήρνήθη νά παίξη. Ήρνήθη 
τήν επομένη καί μεθεπομένη έπίσης ημέρα, καί μόνο το προηγούμενο βράδυ τής 
ήμέρας πού έπρόκειτο το πλοίο νά φθάση στην Νέα 'Υόρκη, προσεποιήθη δτι ύπέ- 
κυψε στην έπιθυμία τού φίλου του Dixon καί έδέχθη νά παίξη μαζί του. Καί τού 
πήρε βέβαια 30.000 δολλάρια.

'Ο Lusting, ποτέ δέν λησμόνησε, το βασικό αύτο μάθημα «νά κάμηςτο 
θύμα νά ζήτα νά σοΰ δώση τά χρήματά του».

Πάνω σ’ αύτή την στερεά άρχή καί σ’ αύτον τον άλάνθαστο κανόνα, έκτισε 
δλη τήν επιτυχή σταδιοδρομία του άργότερα.

"Οταν ό 1ος παγκόσμιος πόλεμος άπέτρεψε τά ύπερωκεάνεια ταξίδια, ό 
Lusting έπέστρεψε προσωρινά στά παλιά του Παρισινά καταφύγια. Μετά τύν 
πόλεμο, ό κόμης κατέφυγε καί πάλιν στήν ’Αμερική, δπου είχαν δημιουργηθή 
εξαιρετικές συνθήκες γιά έγκληματική δραστηριότητα, άπο πρόσωπα μέ προσόντα 
καί ταλέντα τής ολκής τού Lusting.

"Οταν έφθασε στήν Νέα 'Υόρκη ήλθε σ’ έπαφή μέ τον Arnstein, καί μέσω 
/.ύτοΰ κατώρθωσε νά εΐσέλθη στον ’Αμερικάνικο υπόκοσμο. Ούτος, λόγο) τού 
χαρακτήρος του, άπέφυγε νά όργανωθή μέ τις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις 
καί προσεπάθησε νά παραμείνη άνεξάρτητος καί μοναχός. ’Επέτυχε τέλος νά κερ
δίση καί νά έχη στή κατοχή του μερικές κλεμμένες ομολογίες άξίας 25.000 δολλα- 
ρίων άπο τήν φιλία του μέ τον Arnstein. Πώς άκριβώς αύτές περιήλθον στήν κατοχή 
του ποτέ δέν έγνώσθη, άλλά άπετέλεσαν τήν βάσι των εγκληματικών του έπιχειρή- 
σεων. Πραγματικές καί γνήσιες ομολογίες γίνονται δεκτές σέ κάθε Τράπεζα. Καί 
ιδού πώς άρχισε ό Lusting νά κάμη χρήσιν αύτών.

5. Χρυσή συγκομιδή του μεγαλοαγρότου.
Ό  Διευθυντής τής ’Αμερικανικής Τραπέζης «American Savinus Bank» 

τής Stalina Kan, Tormot Green, είχε στή κατοχή του ένα άγρόκτημα εις Mar- 
sten. Το άγρόκτημα αύτό, τού είχε φέρει μεγάλη κακοτυχία καί κακοδαιμονία. 
Προ ολίγων χρόνων εΐχεν ύποχρεωθή νά τύ ύποθηκεύση. 'Η  άποδόσίς του ήτο 
πενιχρά, τά κτίρια άρχισαν νά καταρρέουν, φόροι, δάνεια καί τόκοι, έπρεπε νά 
πληρωθούν καί ούδείς άγοραστής παρουσιάζετο, ούτε δέ υπήρχε καί πιθανότης 
νά παρουσιασθή στήν κατάστασι πού εύρίσκετο πλέον το έν λόγω άγρόκτημα. 
Πλέον τούτου ήτο γνωστόν ήδη σ’ δλους, δτι έπρόκειτο γιά μιά άγονη περιοχή.

Ξαφνικά, μιά άνοιξιάτικη ήλιόλουστη ήμέρα, κατά το 1924, ένεφανίσθη στο 
γραφεΐον τού Green, ένας άσυνήθης καί παράξενος έπισκέπτης. Οί κάτοικοι τού 
Kansa, δέν φορούσαν ριγέ παντελόνι καί γκέτες, δπως φορούσε ό έπισκέπτης αυτός,
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οΰτε δέ καί ή άκοή τοϋ Τραπεζίτου ήτο συνηθισμένη σέ λεπτούς, εύγενικούς καί 
ξενόγλωσσους τόνους ομιλίας, όπως μιλούσε ό άνθρωπός μας.

Κάτι τό άσύνηθες διέγνωσε ό Green καί ήρώτησε :
«Σέ τί μπορώ νά σάς φανώ χρήσιμος;».
«Τό όνομά μου είναι κόμης Victor Lusting» είπε ό επισκέπτης. «Ζητώ 

ν’ άγοράσω ένα άγρόκτημα».
«'Ένα άγρόκτημα;» ξαφνιάστηκε ό Τραπεζίτης.
«Μάλιστα» άπήντησε ό κόμης καθώς έκάθησε. «Μπροστά σας έχετε, κύριε, 

ένα πρόσφυγα άπό τον παλιό κόσμο» είπε ό επισκέπτης, καί συνέχισε : «Οί χωρι
κοί μας έξηγέρθησαν, έπανεστάτησαν καί κατέλαβαν τα πάντα. Οί άμπελώνες μας 
καί τά ποίμνιά μας, πού μετεβιβάζοντο άπό τον πατέρα στο παιδί επί ολόκληρες 
γενεές, χάθηκαν καί πρέπει τώρα ν’ άρχίσω πάλι άπ’ την άρχή».

«Μάλιστα............... βέβαια » είπε έκπληκτος ό Green.
«Γύρισα όλη την περιοχή εδώ πέρα ερευνώντας», προχώρησε ό Lusting 

«καί βρήκα μιά τοποθεσία πού μοϋ άρεσε. "Αν δεν κάμω λάθος λέγεται άγρόκτημα 
Marsten. Μήπως γνωρίζετε σέ ποιόν άνήκει αυτό;».

«Σέ μένα. .............  σέ μάς άνήκει» είπε σαστισμένος καί μόλις άκουόμενος
ό Green, πού ήσθάνθη σάν νά εύρίσκετο σένα βαθύ χαρμόσυνο όνειρο. «Πωλείται 
σέ λογική τιμή», συνέχισε χαμηλοφώνως.

Ό  έπισκέπτης, παίρνοντας μιά λυπητερή έκφραση, συνέχισε τήν ιστορία 
του προς τον Τραπεζίτη: «Κατώρθωσα νά δραπετεύσω άπ’ τήν Αυστρία, καταδιω- 
κόμενος άπό τούς επαναστάτες, μέ ένα πολύ μικρό μέρος άπό τούς οικογενειακούς 
θησαυρούς» καί άπό τήν εσωτερική του τσέπη, έσυρε ένα φάκελλο καί τον έθεσε 
πάνω στο γραφείο τοϋ Τραπεζίτη. «"Οταν έφθασα στή Νέα 'ΐόρκη άντήλλαξα 
τά οικογενειακά μου τιμαλφή καί κοσμήματα μ’ αυτά, καί έδειξε τον φάκελλο. 
Θά ήσαν άρά γε άρκετά;».

'Ο Green μέ τρέμοντα χέρια άπό τήν χαρά, άνοιξε τό φάκελλο καί είδε τις 
ομολογίες τών 25.000 δολλαρίων πού περιείχε, μή πισεύων δέ άκόμη, σ’ ότι έβλεπε 
μπροστά του καί άκουγε άπό τον άπροσδόκητο καί ουρανοκατέβατο έπισκέπτη του, 
κατώρθωσε νά ψιθυρίση μέ συγκίνησι: «Γιατί όχι ; μάλιστα, νομίζω θά μπορούσαμε 
νά πραγματευθοϋμε τήν πώλησι σ’ αυτή τήν τιμή».

'Ο Lusting, μέ ευγένεια καί λεπτότητα, ξαναπήρε τό φάκελλο μέ τις ομο
λογίες καί τον έβαλε στήν τσέπη του, καί έν συνεχεία ό Green καί ό J. Rose, ό 
άντιπρόεδρος τής Τραπέζης, τον πήραν νά κάμουν ένα περίπατο στο άγρόκτημα.

Τό άγρόκτημα ήτο τόσο άγονο καί τόσο έγκαταλελειμμένο καί άπεριποίητο, 
πού οί δυο Τραπεζίτες, εύρέθησαν σέ δεινή θέσι, προσπαθοΰντες νά δικαιολογήσουν 
κάπως τήν έγκατάλειψί του. "Ομως ό Lusting, προσεποιήθη ότι δέν ήτο άπογοη- 
τευμένος καί είπε σ’ αυτούς, μέ θέρμη, ότι σέ λίγα χρόνια, τό άγρόκτημα αύτό 
θά τό κάμη αύτός άγνώριστο.

Άφοϋ τελείωσαν τήν έπιθεώρησι τοϋ κτήματος, ό Lusting, πρότεινε στούς 
δυο Τραπεζίτες καί έμειναν σύμφωνοι νά τον έπισκεφθοϋν τήν επομένη ήμέρα στο 
ξενοδοχείο πού έμενε, νά τακτοποιήσουν τάς διατυπώσεις γιά τήν πώλησι.

«'Υπάρχει κάτι άκόμη» είπε τότε ό κόμης. «Θά περάσουν μερικά χρόνια 
πριν τό άγρόκτημα αύτό άρχίση ν’ άποδίδη. καί θά χρειασθοΰν τ’ άπαραίτητα κεφά
λαια. Έ χω  άλλες 25.0000 δολλάρια σέ ομολογίες. Θά ήτο εύκολο νά τις εξαργυ
ρώσω ;». «Εύκολώτατο» έβεβαίωσε ό Green.

Τήν άλλην ήμέρα, οί δυο Τραπεζίτες πήγαν στο ξενοδοχείο πού έμενε ό 
Lusting καί έφεραν μαζί τους 25.000 δολλάρια σέ μετρητά, τό άντίτιμο τών πρός 
έξαργύρωσι ομολογιών καί τό συμβόλαιο τής άγοραπωλησίας έτοιμο πρός υπογραφήν.

'Ο Lusting, έσυρε τότε άπό ένα συρτάρι τής τουαλέττας ένα χάρτινο πακέττο 
καί τό άνοιξε άπό τήν μιά μεριά κατά τρόπο πού φάνηκαν αί ομολογίες καί προ-
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σέθεσε «είναι 50.000 δολλαρίων». ’Έπειτα έρριψε καί πάλι τδ πακέττο στο συρ
τάρι καί πήρε άπδ τον μπουφέ μιά μποτίλια ούίσκυ. «Στήν Αυστρία» είπε, μέ 
εύγένεια καί φιλοφροσύνη, «συνηθίζομεν νά γιορτάζωμεν την άγοράν κτημάτων 
μ’ έ'να ποτό».

Οί Τραπεζίτες, προθυμοποιήθησαν νά συμμετάσχουν στο παλιό Αυστριακό 
έθιμο τής γιορτής καί έπιον μέ τον Lusting άπό μερικά ούίσκυ. ’Έπειτα παρέδωσε 
προς αύτούς τό δέμα μέ τις ομολογίες πού είχε στο συρτάρι καί οί Τραπεζΐτες τοϋ 
έδωσαν τις 25.000 δολλάρια, καθώς καί τό συμβόλαιο τής αγοράς υπογεγραμμένο. 
Άντήλλαξαν θερμές χειραψίες καί οί Green καί Rose, άνεχώρησαν κατενθουσια- 
σμένοι καί γεμάτοι χαρά άπό την ανέλπιστο πώλησι τοϋ κτήματος καί έπέστρε- 
ψαν στήν Τράπεζα. "Οταν όμως άνοιξαν τό δέμα έ'μειναν κόκκαλο. Τό δέμα περιείχε 
μόνον κομμάτια άπό εφημερίδες. ’Έσπευσαν άμέσως κάτωχροι στό ξενοδοχείο 
κρατώντας τό δέμα, άλλά ό Lusting είχε ήδη έξαφανισθή. Τό δωμάτιό του ήτο 
κενό.

'Ο Lusting πεπεισμένος ότι, τά θύματά του δέν θά έκαμαν θόρυβο γιά τό 
πάθημά των καί θά προσπαθούσαν νά λησμονήσουν αυτό, δέν φρόντισε καί δέν κατέ
βαλε προσπάθειες νά χάσουν τά ίχνη του. Αυτή τή φορά όμως, έπεσε έξω. Λίγες 
ήμέρες άργότερα ώδηγεΐτο καί πάλι μέ χειροπέδες στό Kansas, συνοδευόμενος 
άπό ένα άστυνομικό καί τον δικηγόρο των Τραπεζιτών Rav Alston.

Κατά τήν διαδρομήν των 18 ωρών, πού χρειάσθηκε νά φθάσουν μέ τό τραίνο 
στό Σικάγο, ό Lusting έφαίνετο άπόλυτα ήρεμος καί άτάραχος άπό τήν περιπέ- 
τειά του αύτή. Συνεζήτει μέ τούς συνοδούς του εύθυμα καί σάν νά μή συνέβαινε 
κάτι τό σοβαρόν. Στό διάστημα όμως αύτό, τό μυαλό του ήργάζετο καί κατέστρωνε 
σατανικό σχέδιο μέ τό όποιο θά κατώρθωνε ν’ άφεθή ελεύθερος. Σύμφωνα μέ τό 
έπινοηθέν λοιπόν σχέδιο, ποοσεπάθησε νά έντυπωσιάση τον δικηγόρο Alston, 
λέγοντας σ’ αυτόν ότι τό επεισόδιο θ’ άπέβαινε εις βάρος τών πελατών του, αν 
έσύρετο ενώπιον τής δικαιοσύνης. « Ή  δίκη θά ήτο ταπείνωσι διά τούς Τραπεζίτες», 
είπε ό Lusting. «"Αν οί άπατεώνες, έξηκολούθηοε, θεωρούνται άπό τήν Κοινωνία 
άνέντιμοι καί ανήθικοι, οί άνθρωποι πού συναλλάσσονται μ’ αυτούς, ασφαλώς θά 
θεωρηθούν άνθρωποι συμμετέχοντες σέ άνέντιμες καί άνήθικες συναλλαγές. ’Έπειτα, 
δέν θά θεωρηθή άπό τήν Κοινωνία άνέντιμος καί άνήθικος συναλλαγή γι’ αύτούς, 
ή πώλησις ενός άγονου, χέρσου καί έγκαταλελειμμένου κτήματος, στήν τιμή τών 
25.000 δολλαρίων;». «Καί τό χειρότερο άπ’ όλα γιά τούς πελάτες σας» εξηκολού- 
θησε ακόμη ό Lusting, «είναι ό διασυρμός πού θά ύποστή ή Τράπεζα. Μόλις οί 
καταθέτες της μάθουν, πόσο εύκολα οί Τραπεζίτες έξηπατήθησαν άπό ένα άνθρωπο 
τον όποιον προσεπάθησαν αυτοί νά έξαπατήσουν πωλοϋντες ένα άγονο κτήμα στήν 
τιμή τών 25.000 δολλαρίων, θά χάσουν άσφαλώς κάθε έμπιστοσύνη έπ’ αύτών 
καί ή Τράπεζα θά καταστραφή. "Αν άντιθέτως μ’ άφήσετε ελεύθερο, θά επιστρέφω

τοϋ δικηγόρου Alston, περιείχε έν τούτοις μιά εύλογοφανή δόσι λογικής. "Οταν 
έφθασαν λοιπόν στό Σικάγο, ό δικηγόρος έπεκοινώνησε τηλεφωνικώς μέ τούς πελά
τες του Τραπεζίτες, συνεζήτησε έπ’ άρκετόν, καί τελικά συνεφώνησαν ν’ άφήσουν 
τόν Lusting έλεύθερο, υπό τον όρον νά έπιστρέψη πάλι τά χρήματα.

'Ο Lusting, έδέχθη νά έπιστρέψη τά χρήματα, στραφείς δέ καί πάλι προς 
τόν δικηγόρο, παρετήρησε αυτόν σέ οξύ τόνο ώς έξής : «Κε Alston, μοΰ κάνατε 
ένα μεγάλο κακό, μέ έκθέσατε, μέ προσβάλατε καί μέ ταπεινώσατε. Μοϋ βάλατε 
χειροπέδες καί μέ ώδηγήσατε μακράν άπό τήν Τράπεζάν μου τής Νέας 'Υόρκης. 
Δέν έχω χρήματα μαζί μου, θεωρώ τόν έαυτόν μου προσβεβλημένου καί άδικημένον 
έκ μέρους σας καί ζητώ 1.000 δολλάρια, ώς άποζημίωσιν γιά τό κακό πού μοϋ 
κάματε».
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«Νά πας στο διάβολο», βροντοφώνησε ό Alston.
«’Άν δεν μέ ίκάνοποιήσητε, για τήν προσβολή πού μοϋ κάματε» έξηκολού- 

θησε με θοασύτητα ό Lusting, «θά μέ έξαναγκάσητε νά παρουσιασθώ στο δικα
στήριο καί νά καταθέσω εις βάρος των πελατών σας». Διά του τρόπου αύτοϋ 
άπέσπασε τά 1.000 δολλάρια.

Ούδεμία βέβαια πρόθεσι είχε νά έπιστρέψη τά χρήματα, όταν ύπέσχετο ότι 
θά τά έπέστρεφε, έγνώριζε δέ καλώς ότι, κάθε ελπίδα νά ξεφύγη καί αυτή τή φορά, 
θά έχάνετο όταν έ'φθανε στο Stalina. Προφητεύοντας c Lusting, ότι οί καταθέτες 
θά έχαναν τήν έμπιστοσύνη προς τήν Τράπεζα, είχε απόλυτο δίκιο. Ή  Τράπεζα 
ύπεχρεώθη πράγματι, έπειτα άπό λίγο καιρό νά κλείση τις θύρες καί οί Green 
καί Rose κατεστοάφησαν.

6. Στοιχήματα έπί γνωστών αποτελεσμάτων 'Ιπποδρομιών.
’Έπειτα άπό τήν άπάτη εις βάρος τών Τραπεζιτών, συναντούμε τον Lusting 

αργότερα στο Montreal, όπου ώς κατά συνήθεια, είχε καταλύσει στο μεγαλύτερο 
ξενοδοχείο τής πόλεως. Ευθύς άμέσως, μόλις ένεφα.νίσθη στήν πολυτελέστατη τρα
πεζαρία του ξενοδοχείου ένα άταίριαστο ζευγάρι, συλλαμβάνει τήν ιδέα, επιση
μαίνει τον έν λόγω κύριο ώς τό μέλλον θϋμα του, καταστρώνει τό σατανικό του 
σχέδιο καί θέτει άύτό άμέσως σέ εφαρμογή. Ό  άνδρας ήτο ήλικιωμένος, ή δέ σύν
τροφός του ήτο κατά πολύ νεώτερή του, ώραιοτάτη καί άρκετά προκλητική. 
Ώ ς διεπίστωσε ό Lusting, ό έν λόγω ήλικιωμένος κύριος ήτο ό Linus Merton, 
ένας Τραπεζίτης τής κωμοπόλεως Vermont, πού συχνά περνούσε τις διακοπές του 
στο Montreal, μαζί μέ τή « γ υ ν α ί κ α  τ ο  υ». 'Η  γυναίκα βέβαια δέν ήτο πάν
τοτε ή ίδια, κάθε φορά, πήγαινε έκεΐ μέ άλλη γυναίκα.

'Ο Lusting, έβαλε τότε κάτω όλη του τήν μεγαλοφυία. ’Ανέθεσε στον πιο 
ικανό κλεπτοπορτοφόλα τής πόλεως, νά ξαφρίση τό πορτοφόλι τού Merton άπό 
τήν τσέπη του, χωρίς βέβαια ν’ άφαιρέση τί άπ’ αύτό. "Οταν ό Lusting έπέστρεψε 
στον Merton, τό πορτοφόλι πού περιείχε 500 δολλάρια καί διάφορα πιστοποιητικά, 
ό τελευταίος λίαν εύχαοιστημένος καί ένθουσιασμένος, προσέφερε ο’ αύτόν μιά 
σημαντική άμοιβή. Μέ άνωτερότητα καί ψυχρότητα ό Lusting, άπεποιήθη τήν 
προσφερθεΐσα άμοιβή κάμνοντας μιά περιφρονητική κίνησι.

’Έπειτα άπό ήμέρες, προσέφερεν ό Lusting, κατά τό γεύμα στον Τραπεζίτη 
καί τήν γυναίκα του, μιά φιάλη κρασί. Γεμάτος χαρά ό Merton, άπό τήν σκέψι 
ότι, τού είχε συγχωρηθή ή χονδροειδής, απρεπής, άγενής καί άξεστος συμπερι
φορά του νά προσφέρη άμοιβή σένα εύγενή, προσεκάλεσε τον κόμητα νά τούς κάμη 
συντροφιά, πολύ δέ γρήγορα, μιά έγκάρδια φιλ.ία άνεπτύχθη μεταξύ των.

’Αναπόφευκτα, ό Merton, κατελήφθη άπό περιέργεια, νά μάθη πώς ό και
νούργιος του φίλος, έχει κερδίσει τά χρήματα, διότι ό Lusting άφήκε μέ τρόπο 
νά πιστευθή, ότι είναι λίαν ευκατάστατος. Ό  κόμης στήν άρχή έφάνη λίαν διατα
κτικός καί επιφυλακτικός, άλλά κατόπιν μεγάλης επιμονής τού Τραπεζίτου, διη- 
γήθη καί πάλιν τήν γνωστή μας ιστορία τών γαιών, πού έχασε άπό τούς επαναστά
τες συμπατριώτες του καί κατέληξε:

«Δέν είχα συνηθίσει νά έργάζωμαι σκληρά γιά νά κερδίσω τήν ζωήν μου 
καί εύρέθηκα υποχρεωμένος νά επινοήσω τρόπους, πού θά μπορούσαν νά μοΰ έξα- 
σφαλίζουν χρήματα».

«Καί φαίνεται, ότι τά καταφέρατε πολύ καλά», είπε ό Τραπεζίτης.
«Καί πώς κερδίσατε τά χρήματα;» έπανέλαβε.
«Στις κούρσες» είπε 6 κόμης.
«Παίζετε ;» ήρώτησε καί πάλιν ό Merton.
«Δέν είμαι παίκτης, φίλε μου. Στοιχηματίζω έπί τού ασφαλούς».
’Έχω ένα έξάδελφο όνόματι Emil, έξήγησε ό Lusting, πού έργάζεται ώς
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τηλεγραφητής. Μόλις τά άποτελέσματα άπό τις 'Ιπποδρομίες των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών φθάνουν στο Montreal, ό έξάδελφός μου μεταβιβάζει αυτά στις διάφο
ρες αίθουσες στοιχημάτων. ’Αλλά άπό καιρού σέ καιρό, ό Emil, κατορθώνει να 
καθυστερή λίγο την μεταβίβασι των αποτελεσμάτων και νά μου τηλεφωνή, οπότε 
στοιχηματίζω έπί τοϋ άσφαλοϋς.

«Είναι πολύ άπλοΰν» έξηκολούθησε ό Lusting. «Θά βάλω ένα μικρό στοί
χημα γιά σάς σήμερα, μέ χρήματά μου. Εκατό δολλάρια. ’Άν κερδίσετε, θάνε 
δικά σας. "Αν χάσετε, πού είναι τελείως άδύνατο, θά μου κάμετε ένα τραπέζι».

Τό ίδιο άπόγευμα, πράγματι έμέτρησε 1.000 δολλάρια στον Merton.
«'Η κούρσα, έφερε ένα προς δέκα» είπε, μειδιώντας. «’Ιδού λοιπόν, τώρα 

έμάθατε τό μυστικό μου. "Ας μή συζητούμε πλέον γι’ αύτό».
’Αλλά βέβαια, ό Τραπεζίτης, θάθελε νά μάθη πολλά περισσότερα πάνω σ’ 

αύτό τό θέμα.
«Κόμητα» ήρώτησε, «θά μπορούσα νά παίξω τά χρήματα αύτά αύριο ; Θά 

μπορούσα νά έλθω μαζί σας καί νά τά παίξω μόνος μου ;».
«Δεν θά μπορούσα νά πάρω κανένα μαζί μου χωρίς την συγκατάθεσι τοϋ 

Emil», είπε ό ψευδοκόμης. «’Αλλά άφοΰ είσαι φίλος μου, θά ΐδοΰμε τί μπορεί 
νά γίνη». Τό επόμενο πρωΐ, οί δυό τους συνήντησαν τον Emil, στο τηλεγραφείο. 
Ό  Emil, πού δεν ήτο άλλος, άπό τον πορτοφολά πού είχε κλέψει τό πορτοφόλι 
τοϋ Merton, προσεποιήθη τόν διατακτικό κατ’ άοχήν, άλλά τελικά βλέποντας δτι 
ή παράκλησις ήτο καί έπιθυμία τοϋ έξαδέλφου του Lusting, ύπεχώρησε καί έδέχθη 
νά έκπληρωθή ή έπιθυμία τοϋ Τραπεζίτου.

Τό ίδιο άπόγευμα ό Lusting, ώδήγησε τόν Merton σέ μιά αίθουσα στοι
χημάτων, όπου διάφορα άτομα άξιοπρεπή καί εύκατάστατα στήν έμφάνισι, στην 
πραγματικότητα όμως μέλη τοϋ υποκόσμου τοϋ Montreal, ίσταντο μπροστά σέ 
μιά θυρίδα, ήσυχα καί ήρεμα, στοιχηματίζοντα ποσά των 10.000, 20.000 καί 
30.000 δολλαρίων. 'Ο Merton, εύρίσκετο σέ μεγάλη έξαψι. Τό αίμα του είχε 
άνέβει στο κεφάλι του, καί άρχισε νά οραματίζεται, πώς μπορούσε, μέσα σέ μιά 
βραδυά, νά κάμη ολόκληρη περιουσία.

Ό  Lusting κύτταξε τό ώρολόγι του καί σκούντησε ελαφρά τόν Τραπεζίτη. 
~Ηαο ή ώρα πού θά τούς καλοϋσε ό έξάδελφός Emil. Πήγαν σένα τηλέφωνο στην 
είσοδο τοϋ κτιρίου, όπου θά τούς καλοϋσε, καί μόλις ήκούσθη τό κωδούνισμα τοϋ 
τηλεφώνου, ό Lusting, άφήκε νά πάρη το άκουστικό ό Merton. «Τό Hindguarter, 
κερδίζει στήν τέταρτη κούρσα», άκούστηκε ή φωνή τοϋ Emil στο τηλέφωνο καί 
άμέσως διεκόπη. Καί πράγματι τό Hindquarten, κέρδισε καί πληρώθηκε τό ένα έξ.

'Ο Merton έδίσταζε νά παίξη μεγά>α ποσά εύθύς άμέσως. Πάντως, 
κατά τό πέρας τών άναγγελιών τών άποτελεσμάτων τών 'Ιπποδρομιών, βρέθηκε νά 
έχη κερδίσει 2.500 δολλάρια. Τήν δεύτερη ήμέρα έπαιξε καί πάλι καί κέρδισε 5.000 
δολλάρια, καί έτσι άνοιξε ή όρεξίς του. 'Ο Lusting έκρινε ότι, ήτο ήδη καιρός, 
νά τόν σφάξη κατά τήν έκφρασί του.

Τό πρωί τής έπομένης, ό Lusting καί ό Merton, συνηντήθησαν μέ τόν Emil,
όπως έγένετο πάντοτε γιά νά τοϋ δώσουν τό μερίδιο άπό τά κέρδη. 'Ο Emil έφαίνετο 
τρομερά μελαγχολικός, κακοδιάθετος καί στενοχωρημένος, ούτε δέ καί τά χρήματα, 
έφαίνετο νά τοϋ έκαμαν έντύπωσι καί νά τοϋ φέρουν λίγο κέφι.

Τελικά, τούς είπε ότι έγκαταλείπει τήν έργασία του.
Ό  Merton καί ό Lusting, έπί τω άκούσματι, έμειναν άναυδοι καί ό τελευταίος 

ήρώτησε: «Μά τί συμβαίνει έξάδελφε». «'Η γυναίκα μου, άπήντησε ό Emil, έδώ καί 
άρκετό καιρό είναι άρρωστη καί τελευταία, οί γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει άπό 
φυματίωσι. Πρέπει νά φύγη άπό αύτό έδώ τό κλίμα άμέσως».

«Προς Θεοΰ, καλέ μου φίλε» ξέσπασεν ό Merton. «Θά μπορούσε νά άναβάλης 
γιά λίγο καιρό, τώρα πού τά πράγματα πάνε καλά».
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«Νομίζετε, ότι τά χρήματα άξίζουν περισσότερο άπό τήν γυναίκα μου;» έφώ- 
ναξε μέ θυμό ό Emil. «Δεν λογαριάζω διόλου τά χρήματα μπροστά στην υγεία τής 
γυναίκας μου. ' Η υγεία τής Elsa γιά μένα είναι πολυτιμώτερο άπό κάθε τί. Φεύγω 
άμέσως, έξηκολούθησε ό Emil».

Ό  Lusting, έπενέβη καί μέ μειλίχιο τόνο, προσεπάθησε νά καταπραόνη τόν 
έξάδελφό του Emil. «Προ παντός, ή υγεία τής Elsa», είπε. ’Έπειτα στρεφόμενος 
προς τόν Τραπεζίτην είπε: «Λυποϋμαι φίλε μου, άλλά συμφωνώ μέ τόν έξάδελφό 
μου. «’Έπειτα, δέν είσαι χαμένος, κάτι έχεις κερδίσει». «Δέν θά μπορούσαμε νά παί
ξουμε μιά φορά άκόμη» είπε παρακλητικά τώρα ό Merton. «Θά κάναμε μιά χρυσή 
δουλειά».

«Θά χρειαζόταν ένα άρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, γιά νά έπιτύχωμε μιά 
χρυσή δουλειά» είπε ό Lusting.

«Μπορώ νά διαθέσω» έπανέλαβε, «μέχρι 30.000 δολλάρια. Άλλά αύτό τό 
ποσόν, δέν είναι άρκετό. Θά μπορούσες νά διαθέσης άλλα τόσα ή καί διπλάσια 
Linus;» (είναι τό μικρό όνομα του Merton).

«'Τποθέτω ότι μπορώ» έψέλλισε ό Merton.
«Emil, θά μπορούσαμε νά έχωμε ένα παιγνίδι άκόμη;».
'Ο θλιμμένος καί μελαγχολικός έξάδελφος, συγκατετέθη, λέγων: «Θά κάμω 

αύτό προς χάριν τής Elsa. Τό μερίδιό μου θά τό χαρίσω στη γυναίκα μου».
Καθώς έπέστρεφαν τώρα στο ξενοδοχείο, ό Lusting φλυαρούσε συνεχώς, ώστε 

νά έμπαδίση τόν Τραπεζίτη νά έχη άλλες σκέψεις. Πρέπει νά πούμε καί στη γυναίκα 
σου τά σχέδιά μας, είπε ό κόμης, πρέπει νά τής ύποσχεθής τά μισά κέρδη. «Τά μισά;» 
άνέκραξε ό Τραπεζίτης. «Γιά όνομα τού Θεού γιατί;». Ό  Lusting, όμως μένα συνω
μοτικό μορφασμό, τόν καθησύχασε λέγων: «Υπάρχει άγαπητέ μου τρόπος νά τακτο- 
ποιηθή αύτό. Δέν υπάρχει λόγος νά τής είπής, πόσα κέρδισες. Τής δίδεις 1.000 δολ
λάρια π.χ. καί αύτό θά είναι τό μισό άπό όσα κέρδισες».

Στο δωμάτιο, ό Merton, άναγκάστηκε νά είπή τά σχέδιά των στή γυναίκα του, 
αφού έπέμεινε ό Lusting καί ή γυναίκα του γεμάτη χαρά τόν άγκάλιασε καί τόν φί
λησε, ενώ ό κόμης, κατέπνιγε ένα ειρωνικό καί σατανικό χαμόγελο.

Τήν άλλη ήμέρα ό Lusting, συνώδευσε τόν Τραπεζίτη πού κρατούσε σφικτά 
στά άσθενικά του χέρια 70.000 δολλάρια, στην αίθουσα τών στοιχημάτων. Τήν συμ- 
φωνηθεϊσα ώρα, τό τηλέφωνο έκωδούνισε καί ή φωνή τού έξαδέλφου Emil, άκού- 
στηκε. «Βάλτε στήν Hilda τής έκτης». 'Ο Merton, μόλις είχε τόν άπαιτούμενο, 
χρόνο, διότι άκούστηκε ή φωνή τού έκφωνητοΰ «κλείεται» καί ή θυρίς έκλεισε. 
Ή  κούρσα ήτο μιά μονομαχία μεταξύ τής Hilda καί τού My-Man. ΤΗλθαν μέ δια
φορά κεφαλής καί έκέρδισε τό My-Man μέ τήν Hilda δεύτερη.

'Ο Linus Merton έγινε κάτωχρος, χρειάστηκε δέ νά τόν συγκρατήση καί νά 
τόν βοηθήση ό Lusting γιά νά βγή άπ’ τήν αίθουσα.

«Τί συνέβη»; μουρμούρισε κατ’ έπανάληψι. «Πώς έγινε αύτό τό λάθος;».
Ό  Liusting προσεποιήθη καί αύτός τόν μισότρελλο. «Πρέπει νά βρούμε τόν 

έξάδελφό Emil. Είσαι βέβαιος ότι κατάλαβες καλά τί σοΰ είπε;».
Βρήκαν τόν Emil, τήν ώρα πού έφυγε άπό τό τηλεγραφείο καί όταν άκουσε τά 

νέα στράφηκε προς τόν Τραπεζίτη σάν τρελλός καί τού φώναξε: «’Ηλίθιε, βλάκα...»· 
«Σοΰ είπα βάλτε στήν Χίλντα. Δέν ξέρεις ότι «βάλτε» σημαίνει ότι θά τρέξη δεύτερη; 
»Μέ κατέστρεψες. "Α! πτωχή μου Elsa».

«Νά παίξωμε άκόμη μιά φορά αΰριο» είπε ό Lusting.
«Δέν γίνεται» έγρύλλισε ό Emil». Παραιτήθηκα. 'Ο διευθυντής μου είναι 

άδύνατο νά μέ ξαναπάρη».
'Ο Lusting, προσεπάθησε νά καταπραόνη τόν Emil, προσφερόμενος νά τού 

δανείση μερικά χρήματα γιά τά έξοδα τής μετακινήσεως τής γυναίκας του. "Επειτα 
ώδήγησε τόν ζαλισμένο καί πεθαμένο σχεδόν Τραπεζίτη στο δωμάτιό του, διαβεβαιώ-
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Ά πο τό βιβλίον: «Εις τούς κόλπους της υπηρεσίας έγκλη-
_________________ ματολογικών άναζητήσεων της Scotland Yard», κατά

μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. ΚΩΝ. ΛΑΨΑΝΗ

Κατά τον ’Ιανουάριον τοϋ 1948 ή διάρρηξις οικιών καί καταστημάτων εις την 
περιοχήν τοϋ Southgate (Σάουθγγέϊτ) είχε λάβει μεγάλας διαστάσεις, κατά τάς 
οποίας τιμαλφή άντικείμενα μεγάλης άξίας έκλέπτοντο. Κατόπιν μελέτης τοϋ 
θέματος μεταξύ των υπευθύνων, άπεφασίσθη, όπως, μία όμάς έξ εμπείρων άστυφυ- 
λάκων, έν πολιτική περιβολή, περιπολή είς την περιοχήν αυτήν, κατά τάς νυκτερινάς 
ώρας, όπερ καί έγένετο.

Οί άστυφύλακες περιπολοϋσαν άνά δύο είς ώρισμένας οδούς. "Οταν αί περιστά
σεις θά τούς έπέβαλον νά χωρισθοϋν, ό ένας θά ήδύνατο νά βαδίζη έπί άμφοτέρων των 
πλευρών τής όδοΰ, άλλά πάντοτε είς άπόστασιν τοιαύτην, ό εις άπο τοϋ άλλου, ώστε 
άνά πάσαν στιγμήν νά είναι έφικτή ή μεταξύ των επικοινωνία, διά τήν περίπτωσιν 
καθ’ ήν ό εϊς θά έχρειάζετο τήν βοήθειαν τοϋ άλλου. Κατά διαστήματα βεβαίως δεν 
έβλεπε ό εις τον άλλον καί ιδίως όταν περιπολοϋσαν παραλλήλους οδούς, οπότε θά 
συνηντώντο είς το τέρμα τών οδών. Αί διαταγαί, τάς οποίας είχον λάβει, ήσαν νά 
βαδίζουν κατά τον πλέον δυνατόν άνύποπτον τρόπον, είς πολλάς όμως περιπτώσεις 
αύτο ήτο δύσκολον.

Τήν ΙΟην νυκτερινήν ώραν τής 13-2-48, είδοποιήθην άπο τηλεφώνου ύπο τοϋ 
'Υπαστυνόμου τοϋ οικείου Παραρτήματος ’Ασφαλείας Stinton περί τοϋ δυσαρέστου 
γεγονότος ότι, εις έκ τών έπιλεγέντων άνδρών διά τήν ειδικήν περίπολον, πρύς άνα- 
κάλυψιν τών διαρρηκτών, είχε φονευθή. Έπρόκειτο περί τοϋ άστυφύλακος Nathaniel 
Edgar.

Αυτονόητον είναι ότι είς μίαν τοιαύτην ύπόθεσιν κατά τήν οποίαν φονεύεται 
άστυφύλαξ ή έρευνα καί ή άναζήτησις τοϋ δράστου λαμβάνει προσωπικόν χαρακτήρα. 
Έπληροφορήθην ότι κατά τήν 8ην ώραν τής νυκτός αύτής ό Edgar εϊχεν άπομακρυν- 
θή άπο τον συνάδελφόν του, έν τή προσπάθεια του όπως παρακολουθήση κάποιον 
ύποπτον, τον όποιον εϊχεν έπισημάνει ένωρίτερον, περιφερόμενον είς τον υπόγειον 
Σιδηροδρομικόν Σταθμόν τοϋ Southgate. Δεν έπέρασε άρκετή ώρα, όταν κάποια 
κ. Laing έτηλεφώνησε είς τήν 'Υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως ότι ένω έβάδιζε μαζί 
μέ τον άδελφόν της ήκουσε τρεις πυροβολισμούς, ενώ συγχρόνως εϊδε έναν άνθρωπο 
νά τρέχη κατά μήκος τής Λεωφόρου Broadfield, ό όποιος έντός ολίγου έξηφανίσθη. 
Τότε έκείνη έσπευσε είς τό No 112 τής όδοϋ Wsdes Hill όπου άντελήφθη τόν Edgar

νοντας αύτόν, όταν τόν άπεχαιρέτα, ότι θά ήρχετο καί πάλιν σ’ επαφή μαζί του μόλις 
θά κατάφερνε κάποιο καλό συνδυασμό, ώς ήλπιζε σέ λίγους μήνες.

'Ο Lusting, άφοΰ πλήρωσε τούς συνεργούς στήν αίθουσα τών τηλεπικοινωνιών, 
έτοιμάστηκε ν’ άναχωρήση. Δεν παράλειψε όμως νά συνάντηση καί τήν σύζυγο τοϋ 
Merton, τήν ώρα πού αύτη έπέστρεφε βιαστική άπο τά καταστήματα, προς τήν 
οποία ύπεκλίθη καί εϊπε μέ μεγάλη εύγένεια: «Τά Συγχαρητήριά μου εύγενεστάτη 
Κα. Εΐσθε πιά μιά πλούσια Κυρία». Καί ένω ό κόμης έφευγε μειδιών σατανικά, ή 
Κα Merton, έτρεξε στο δωμάτιό της μέ χαρά καί ρίχτηκε στήν άγκαλιά τοϋ Merton. 
Μέ κανένα τρόπο αύτη δέν ήθελε νά πιστέψη ότι τής έλεγε τήν αλήθεια, ότι δηλ. έχασε 
στις κοΰρσες. Αύτη τόν άκολούθησε μέχρι τήν Vervmont καί τόν άπειλοΰσε ότι, 
αν δέν τής έδιδε τά μισά από τά κέρδη, θά μαρτυρούσε όλη τήν περιπέτειά των στήν 
νόμιμη γυναίκα του. 'Ο Merton, δέν μποροΰσε ν’ άποσύρη χρήματα άπο τήν τράπεζα 
καί τό σκάνδαλο ξέσπασε καί ή νόμιμη γυναίκα του τόν έγκατέλειψε. (Συνεχίζεται)
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κείμενον έπί του εδάφους καί άκριβώς προ τής εισόδου ενός γκαράζ, ήτο αίμό- 
φυρτος καί έγόγγυζε δυνατά άπό τούς πόνους. Του παρέσχεν αμέσως τάς πρώτας 
βοήθειας, βοηθουμένη καί υπό του άδελφοΰ της, ένω έν τω μεταξύ ένα περιπολικόν 
αύτοκίνητον, τό όποιον είχε λάβει σχετικόν σήμα άπό τό Κέντρον ’Αμέσου Δρά- 
σεως κατηυθύνετο προς τό μέρος, οπού εύρίσκετο ό Edgar.

Μόλις έφθασε τό αύτοκίνητον έπί τόπου, ένας άστυφύλαξ έπήδησε άμέσως έξω, 
έπιασε τον Edgar άπό τούς ώμους τον έσήκωσε λίγο, ένω οί άλλοι τοϋ έσχισαν τα 
ρούχα καί προσεπάθησαν να τού σταματήσουν την αιμορραγία.'Ο Edgar περιήρχετο 
ταχέως εις κατάστασιν άναισθησίας, άλλα κατώρθωσε νά ψιθυρίση εις τό αυτί ένός 
άστυφύλακος έκ τού πληρώματος τού αύτοκινήτου: «'Ο δράστης ήταν κοντά στην 
πόρτα. Έλαβα τά στοιχεία ταυτότητός του. Μέ έπυροβόλησε εις τά πόδια τρεις φο
ρές. Τό σημειωματάριον είναι εις τήν έσωτερικήν μου τσέπην». Διά νά δώση αυτές 
τις πληροφορίες ό Edgar έχρειάσθη νά συγκέντρωση δλην τήν δύναμιν τής θελήσεώς 
του καί άνήκει είς τήν παράδοσιν των άστυνομικών εις παρόμοιας περιπτώσεις νά 
κατορθώνουν νά δίδουν τάς άναγκαίας πληροφορίας πριν ή περιέλθουν εις κατάστασιν 
άναισθησίας, τήν παράδοσιν αυτήν ό Edgar τήν έκράτησε, δίδοντας τις πληροφορίες 
πού έχρειάζοντο πριν χάση τάς αισθήσεις του. Ποτέ πλέον δέν συνήλθε καί άπεβίωσεν 
ευθύς ώς μετεφέρθη είς τό Νοσοκομεΐον, παρά τάς ύπερανθρώπους προσπάθειας 
τού ιατρού.

"Οταν οί άστυφύλακες άνοιξαν τό σημειωματάριο είδαν τά έξής στοιχεία: Μ (orv 
Πγ) Thomas Donald, 247 Cambride Road, Enfield, Beah 257 /2. Κατηυθύνθησαν 
άμέσως είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα καί ένεχείρισαν τό σημειωματάριον εις τον Stin- 
ton. Είς τό Νοσοκομεΐον οί ιατροί εύρήκαν δτι ό Edgar είχε δεχθή τρεις σφαίρες καί 
είχε πληγωθή είς τον δεξιόν μηρόν καί είς τήν κλείδωσιν των οστών τής λεκάνης.

*0 Stinton άμέσως άνεζήτησε τον συνεργάτην συνάδελφον τού θύματος, άλλά 
δυστυχώς έκεΐνος κατά τήν ώραν των πυροβολισμών είχεν άπομακρυνθή καί δέν 
είχεν άντιληφθή τό φρικτόν συμβάν. Έδωσεν δμως τήν πληροφορίαν δτι είχαν 
έπισημάνει έναν άνθρωπον, ό όποιος περιεφέρετο ύπόπτως καί τον περιέγραψε άρ- 
κούντως. Έ ν τω μεταξύ ό Stinton μετέβη είς τό Άρχεΐον τής 'Υπηρεσίας ’Εγκλη
ματολογιών ’Αναζητήσεων καί έδωσε είς τούς άρμοδίους τά στοιχεία πού περιείχε 
τό σημειωματάριον τού Edgar. Δέν έχρειάσθησαν παρά μόνον ολίγα δευτερόλεπτα 
διά ν’ άνακαλύψουν δτι ό δράστης ήτο ό Donald George Thomas, λιποτάκτης τού 
στρατού, καταζητούμενος άπό τής 13-10-47. Πάραυτα είδοποιήθη σχετικώς ή ’Α
στυνομία τού Enfield.

Συνήθως ή ’Αστυνομία δέν τρέφει ιδιαίτερον μίσος έναντίον τών κακοποιών 
καί μέ τό πέρασμα τού χρόνου οί άστυνομικοί άντιλαμβάνονται τήν ψυχολογίαν τών 
κακοποιών καί τον τρόπον μέ τον όποιον άντιδροΰν είς τον κανονικόν ροΰν τής ζωής. 
Λαμβάνουν έπίσης ύπ’ 6ψει των τό περιβάλλον πολλών κακοποιών κατά τήν παιδι
κήν των ήλικίαν καί τούς συγχωρούν πολλά. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν κάθε 
αστυνομικός καί δντως ολόκληρος ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία θά είργάζετο νυ
χθημερόν, χωρίς τήν παραμικράν άνάπαυλαν, μέχρις δτου συνελαμβάνετο ό δράστης.

'Ο Edgar ήτο 33 έτών καί είχε καταταγή είς τήν ’Αστυνομίαν τω 1939. 
Άργότερον ύπηρέτησεν ώς έθελοντής είς τό Ναυτικόν καί έπέστρεψεν είς τήν ’Αστυ
νομίαν τω 1946. ΤΗτο πατήρ δύο μικρών παιδιών. 'Η  κ. Edgar, ή οποία άνέμενε 
τον σύζυγόν της στο σπίτι άργά αυτήν τήν νύκτα, έπληροφορήθη τήν τραγωδίαν 
άπό ένα άξιωματικόν τής ’Αστυνομίας. Τό χειρότερον ίσως καθήκον, πού ένας 
άστυνομικούς καλείται νά έκτελέση.

’Αστυνομικός τής ’Ασφαλείας άνεζήτησεν τον δράστην είς τήν Διεύθυνσίν του, 
άλλά—δπως άλλως τε τό έπερίμεναν—δέν τον άνεΰρον έκεΐ. Αί άναζητήσεις συνεχί- 
σθησαν καθ’ δλην τήν νύκτα, άπεκαλύφθη δέ δτι ό Thomas (δράστης) είχεν έρωτι-
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κάς σχέσεις μετά τής γυναικός ένός έκ των γειτόνων του καί δτι καί έκείνη άπουσία- 
ζεν άπό τό σπίτι της. Δικαιολογημένη έφαίνετο ή υποψία δτι ή γυναίκα αυτή θά 
εύρίσκετο μαζί μέ τον Thomas, κάπου εις τό Λονδΐνον. Είδα τον σύζυγο τής ώς 
άνω γυναικός, ό όποιος μοΰ έ'δωσε μία φωτογραφίαν της. Την φωτογραφία την 
έζήτησα μέ την πρόθεσι νά την δημοσιεύσω εις τάς έφημερίδας. ’Ήμουν άπολύτως 
βέβαιος, δτι ό Thomas καί ή γυναίκα αύτή έ'μεναν μαζί κάπου εις τό Λονδΐνον, πολύ 
πιθανόν εντός έπιπλωμένου δωματίου έκ των ένοικιαζομένων εις οικίας, ήθελα 8ε 
νά δημοσιευθή ή φωτογραφία αύτή εις τάς πρωι'νάς έφημερίδας καί δχι εις τάς άπο- 
γευματινάς. Πριν άκόμη νυκτώση έπήγα τήν φωτογραφία εις τήν Scotland Yard 
καί έπεκοινώνησα μέ τον άμέσως προϊστάμενόν μου. Κατ’ αρχήν εκείνος δέν συνε- 
φώνησε μαζί μου καί τό έθεσε τό θέμα ύπ’ δψει του ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Sir 
Harold Scott. Ή  είσήγησίς μου ένεκαινίαζε νέαν τακτικήν είς μίαν ύπόθεσιν άν- 
θρωποκτονίας καί έπρεπε νά μελετηθή καλώς, τελικώς δμως άπεφασίσθη δπως ή 
φωτογραφία δημοσιευθή είς τάς πρωι'νάς έφημερίδας, μέ τήν έλπίδα δτι κάποιος θά 
τήν άνεγνώριζε. Τό Γραφεΐον Τύπου τής Scotland Yard έλαβεν άναλόγους οδηγίας 
καί τό άποτέλεσμα ήταν νά δημοσιευθή ή φωτογραφία είς δλας τάς πρωϊνάς έφημερί
δας μέ τήν σημείωσιν δτι ή περί ής πρόκειται πιθανόν νά εύρίσκεται μετά τού άν- 
δρός, τού άκούοντος είς τό όνομα Thomas.

Διά πρώτην φοράν έδημοσιεύσαμεν είς τον τύπον τήν τυπικήν φράσιν, ή οποία 
έκτοτε καθιερώθη καί έγινε γνωστή: «Ή  ’Αστυνομία ζητεί έπειγόντως νά έξετάση 
τον Donald George Thomas, ό όποιος πιστεύεται δτι θά ήδύνατο νά βοηθήση είς 
τήν άνάκρισιν διά τον φόνον τού άστυφύλακος Edgar».

Ή  φωτογραφία τής προαναφερθείσης γυναικός έδημοσιεύθη είς τον πρωινόν 
τύπον τής 17-2-48 καί κατά τάς 7.30' τής αύτής πρωίας κάποια κυρία Smeed, 
ή όποια διετήρει ένα οίκοτροφεΐον είς τό Clapham είδε τήν φωτογραφίαν καί τήν 
έδειξε είς τον σύζυγόν της, λέγοντας δτι ειχεν τήν έντύπωσιν δτι έπρόκειτο περί 
έκείνης τής γυναικός ή όποια κρατούσε μέ κάποιον άνδρα μαζί ένα δωμάτιο είς τό 
οίκοτροφεΐον τους. Ό  κ. Smeed είδε τήν φωτογραφία καί άμέσως άνέφερε είς ένα 
άστυφύλακα τήν υποψίαν του. Ό  άστυφύλαξ ανυπόμονος—δπως δλοι οί άστυφύλακες 
τού Λονδίνου, διά τήν άνακάλυψιν τού Thomas—διεβίβασε τήν πληροφορίαν πάραυτα 
είς τό Κεντρικόν Γραφεΐον Πληροφοριών τής Scotland Yard,χωρίς ν’ άφήση άφρού- 
ρητον τό οίκοτροφεΐον. ’Εντός τριών λεπτών τής ώρας, ένα περιπολικόν αΰτοκίνητον 
έφθασε μέ τρεις άστυφύλακας, ένώ άργότερα κατέφθασε καί ό Ύπαστυνόμος 
Moodie άπό τό Άστυνομικνό Τμήμα τού Brixton.

Ό  Moodie, ό όποιος έπαιζε τερματοφύλαξ είς τήν ποδοσφαιρικήν ομάδα τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί ήταν ό καλύτερος τών 11 έπί πολλά έτη, ήτο ένας 
δυναμικώτατος άνθρωπος. Άνέλαβε τήν ύπόθεσιν καί βοηθούμενος ύπό τών τριών 
άστυφυλάκων τού περιπολικού αυτοκινήτου, τό όποιον είχε παρκάρει είς μικράν άπό- 
στασιν, ώστε νά μήν είναι θεατόν άπό τό οίκοτροφεΐον, είσεχώρησεν έντός τού οικο
τροφείου καί είδε τήν κ. Smeed είς τήν κουζίναν. Ένεθυμήθη δτι τό ζεύγος τής είχε 
ζητήσει νά τού πάη τό γάλα είς τό δωμάτιόν των αυτό τό πρωί καί ό Ύπαστυνόμος 
τής είπε νά τούς τό πάη τό γάλα ώς νά μή συνέβαινε τίποτε. 'Όπως έκείνη άνέβαινε μέ 
τον δίσκο, τήν άκολουθοΰσε ό Ύπαστυνόμος καί έν συνεχείφ οί άστυφύλακες. Ή  κ. 
Smeed έτοποθέτησε τόν δίσκο είς τό πάτωμα κοντά είς τήν πόρτα τού δωματίου τού 
ζεύγους, έχτύπησε τήν πόρτα καί άκουσε μίαν άνδρικήν φωνήν νά λέη: «Έν τάξει» 
καί τότε έκείνη κατέβηκε κάτω είς τήν κουζίναν της. Οί άστυφύλακες άνέμενον μέ 
τεταμένην τήν προσοχήν των έξω άπό τήν πόρτα έως δτου άκουσαν τό κλειδί νά 
στριφογυρίζη τήν κλειδαριά. Ή  πόρτα άνοιξε στιγμιαίως καί ό Thomas, φέρων τό 
γελέκο του καί τό πανταλόνι του, κρυφοκοίταξε διά τού μικρού άνοίγματος τής 
πόρτας. Είδε τούς άστυφύλακας καί έν ριπή οφθαλμού έκλεισε τήν πόρτα. ’Αλλά
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εκείνοι έπεσαν έπάνω εις την πόρτα καί ώρμησαν έντός τοϋ δωματίου. Έ ν τώ με
ταξύ ό Thomas έπήδησε εις το κρεβάτι καί προσεπάθησε ν’ άρπάξη το αυτόματόν 
κάτω άπό το μαξιλάρι του.

'Ο Moodie άμέσως ώρμησε έπάνω του καί τον άρπαξε άπό το δεξί του χέρι 
εις το όποιον κρατούσε τό αυτόματο, οί άλλοι άστυφύλακες άρπαξαν τον Thomas 
καί έπηκολούθησε μία μικροσυμπλοκή έως δτου τό αύτόματον έπεσε άπό τό χέρι τοϋ 
Thomas κάτω καί έν συνεχεία τον έξουσίασαν άπολύτως. 'Ο 'Υπαστυνόμος ήρώτησε 
τον δράστην: «Είναι γεμάτο τό περίστροφο;» καί έκεΐνος άπήντησε: «Είναι γεμάτο 
καί δλες οί σφαίρες του προωρίζοντο για σάς». Σχετικόν σήμα έστάλη προς έμέ, 
ένώ ό Stinton μέ τούς άστυφύλακάς του έπήγε να έρευνήση τό οίκοτροφεΐον καί 
ιδίως τό δωμάτιον τοϋ δράστου έντός τοϋ οποίου εύρον άρκετές σφαίρες, ένα γκλόπ έκ 
καουτσούκ, ένα λοστό, άρκετές ταυτότητες καί ένα βιβλίον άπό τον τίτλον: «Πώς 
θά ζήσης διά τοϋ περιστρόφου», δημοσιευθέν τώ 1942 ύπό δύο πρώην κομάντος 
(λοχαγών).

Τό αύτόματον τοϋ Thomas ήτο τύπου Luger καί δταν έξητάσθη εις τό ’Αστυ
νομικόν Τμήμα εύρέθη μέ έννέα σφαίρες. 'Η  έρωμένη τοϋ T hom as^  οποία εύρίσκετο 
είς τό κρεβάτι, κατά τήν ώραν τής συλλήψεώς του, είπε εις τούς άστυφύλακας ότι ό 
Thomas τής ειχεν ομολογήσει πώς έκεΐνος έσκότωσε τόν Edgar. Ό  δράστης μετε- 
φέρθη άπό τό Brixton είς τό Svouthgate, δπου τόν είδα. ΤΗταν μελαχροινός, τρα
χύς είς τήν έκφρασιν καί τύπος πολεμοχαρής, ήρνήθη νά ε’ίπη τι σχετικώς μέ τήν 
νύκτα τής 13-2-48, έδωσε δέ μίαν ψευδή περιγραφήν τών κινήσεών του.

Τόδπλον έστάλη είς τό Έγκληματολογικόν Έργαστήριον τής Scotland Yard, 
ένθα άπεδείχθη δτι οί σφαίρες πού έξήχθησαν άπό τό σώμα τοϋ Edgar, ειχον ριφθή 
διά τοϋ δπλου αύτοΰ.

'Όπως είς δλας τάς περιπτώσεις τών κρατουμένων, έξητάσαμε τό παρελθόν 
τοϋ δράστου. Έγεννήθη τόν ’Ιούλιο τοϋ 1925, ύπήρξεν άριστος μαθητής. Έγκατέ- 
λειψε τό σχολεΐον είς ήλικίαν 14 έτών. Κατ’ άρχήν είργάσθη ώς ταχυδρομικός δια- 
νομεύς καί έν συνεχεία έγινε μικροϋπάλληλος έντός τοϋ Ταχυδρομείου. Πριν άκόμη 
συμπληρώση τά 16 του χρόνια, ήρχισε δοσοληψίες μέ τήν ’Αστυνομία. Διά τό πρώτον 
του αδίκημα τοϋ έδόθη άναστολή, άλλά έπηκολούθησαν άλλα άδικήματα, κυρίως κλο- 
παί, έστάλη δέ είς άναμορφωτήριον. "Οταν έξήλθεν άπό τό άναμορφωτήριον ήρχισε 
νά σπουδάζη μαθηματικά καί ηλεκτρολογίαν είς μίαν Τεχνικήν Σχολήν καί έστρα- 
τεύθη τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1945, ολίγους δηλαδή μήνας προ τής λήξεως τοϋ πολέμου. 
Άλλά έλιποτάκτησε έντός δύο έβδομάδων καί μετά δύο έτη παρεδόθη είς τήν Στρα
τιωτικήν ’Αστυνομίαν καί έξέτισε ποινήν κρατήσεως 160 ήμερών. Πολύ σύντομα, 
μετά τήν άπόλυσίν του, έλιποτάκτησεν έκ νέου καί άνεζητεΐτο έπί τρεις μήνας 
ότου συνελήφθη διά τόν φόνον τοϋ Edgar.

Είς τό δικαστήριον, δπου άπεδείχθη ένοχος άνθρωποκτονίας, άπεκάλυψεν δτι 
τήν νύκτα τής 13-2-48 έπήγε είς τό Southgate είς άναζήτησιν καταλλήλου 
μέρους διά κλοπήν. Τόν έσταμάτησε ό άστυφύλαξ Edgar καί τοϋ έζήτησε τά 
στοιχεία τής ταυτότητάς του. Τοϋ τά έδωσε καί έν συνεχεία ό άστυφύλαξ τοϋ 
έκαμε σωματικήν έρευναν, άλλά δέν άνεΰρε τό περίστροφόν του, τό όποιον ό Tho
mas πάντοτε έφερε έπάνω του, κρυμμένο καταλλήλως είς τό έμπροσθεν μέρος τής 
κοιλίας του καί ούχί πλαγίως, ώς δέ άπεδείχθη έκ τών υστέρων ή γενομένη 
σωματική έρευνα δέν ήτο έπισταμένη καί έστοίχισε τήν ζωήν τοϋ άστυφύλακος. 
Ό  άστυφύλαξ δμως δέν έβλεπε νά δικαιολογή ό δράστης τήν έκεΐ παρουσίαν του, 
κατά τρόπον ικανοποιητικόν.Προς στιγμήν ό Thomas λέγει είς τόν αστυφύλακα:«Άν 
άμφιβάλης πάμε μαζί στο σπίτι ένός φίλου μου έδώ κοντά, τόν όποιον έχω έπισκε- 
φθή πολλές φορές». Είς τήν πραγματικότητα ό δράστης δέν είχε φίλο έκεΐ κοντά καί 
αυτό ήταν μία μπλόφα γιά νά κερδίση καιρό. 'Ο άστυφύλαξ έδέχθη νά άκολουθήση
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τον δράστην μέχρι της οικίας τοΰ δήθεν φίλου του. "Οταν δέ έφθασαν έξω της οικίας 
6 Thomas άντελήφθη δτι ή μπλόφα του θ’ άπεκαλύπτετο καί έσκέφθη προς στιγμήν 
νά τραπη εις φυγήν. Έγνώριζε δτι κατεζητείτο ώς λιποτάκτης καί έφοβείτο δτι θά 
έφυλακίζετο για πολλά έτη αν συνελαμβάνετο. Κοιτούσε νά βρή τρόπον φυγής, αλ
λά δεν υπήρχε καμμία δυνατότης, έτράβηξε τότε τό περίστροφόν του καί τό έστρεψε 
προς τον Edgar, τότε ό Edgar ώρμησε έπάνω του καί άρπαξε τό περίστροφου άπό 
τήν κάννη, τήν οποίαν προσπαθούσε νά στρέψη προς τό έδαφος, οπότε τό περίστροφου 
εκπυρσοκρότησε. Ό  Edgar έγονάτισε κρατώντας δμως άκόμη τήν κάννη τοϋ περι
στρόφου οπότε έδέχθη δευτέραν σφαίραν, αυτήν τήν φοράν στο σώμα του καί έν 
συνεχεία τρίτην σφαίραν.

'Ο Thomas έλαβε μίαν δερματίνην θήκην περιστρόφου άπό ένα δεσμοφύλακα 
καί έδειξεν. εις τό δικαστήριον πώς είχε προσδέσει τό περίστροφόν του εις τό άνύ- 
ποπτον μέρος τοΰ σώματός του, άκριβώς κάτωθι τοϋ όμφαλοΰ του, είς τό μέσον τής 
κοιλίας του επί τής οποίας διά τής πιέσεως τής ζώνης έσχημάτιζε κόλπον, εντός τοΰ 
οποίου τό περίστροφου έκαλύπτετο, ένώ έξωτερικώς έκαλύπτετο καί διά τοΰ σακκακίου 
του, τό όποιον έκούμβωνε άκριβώς έπάνω άπό τό περίστροφου. «Δεν είχα πρόθεση 
νά φονεύσω τον αστυφύλακα Edgar» ΐσχυρίσθη «έτράβηξα τό περίστροφου γιά νά 
τόν φοβήσω μόνον».

’’Ηταν ό συνήθης τύπος τοΰ μεταπολεμικοΰ γκάγκστερ, ό όποιος έπέδραμε 
εις τάς οικίας τοΰ Λονδίνου. 'Ο λόγος διά τόν όποιον έφερε περίστροφου γεμάτο, 
κατά δήλωσιν τοΰ ίδιου, ήταν γιά νά κάμη έντύπωσιν είς τούς φίλους του. Τούς 
έκανε μεγαλυτέραν έντύπωσιν δταν ήταν γεμάτο, έλεγε. Προφανώς τά δπλα τόν ένε- 
θουσίαζον, είχεν έργασθή ώς τεχνίτης καί είχε μελετήσει τόν μηχανισμόν τών δπλων. 
Τό εδρισκε ευκολον διά νά έντυπωσιάζη τούς φίλους του, νά τραβάη τό περίστροφόν 
του, τό όποιον ήτο γεμάτο, άπό τήν ζώνην του.

Ό  Thomas κατά τήν σύλληψίν του είχεν έπάνω του 7 δελτία ταυτότητος καί 
τοΰτο ίνα καθιστά δύσκολου τήν άναγνώρισιν καί σύλληψίν του. Μετά τό σχολείο 
ούδόλως προσεφέρθη προς έργασίαν καί δταν κάποτε ή μητέρα του άνακάλυψε δτι 
μία λίρα έλειπε άπό τό ταμείο της, έκάλεσε τήν ’Αστυνομία. Οί άστυνομικοί έδειξαν 
ύποψίαν διά δύο μοτοσακκό τά οποία εύρήκαν είς τό σπίτι τοΰ Thomas, ό οποίος άπό 
ήλικίας 16 έτών είχεν άρχίσει τήν έγκληματικήν του δράσιν. ’Εν συνεχεία έκλεψε 
άλλο ένα ποδήλατου διά τό όποιον ένεκλείσθη είς ’Αναμορφωτήριου. Τόν έλεύθερό 
του χρόνο τόν περνοΰσε είς τά διάφορα καφωδεία συζητώντας μέ τούς φίλους του 
τής κατηγορίας του.

Αυτός ό φόνος συνεκίνησε βαθύτατα τό κοινόν καί πριν άκόμη ό Thomas 
περάση άπό δίκην συνεκεντρώθησαν άρκετά χρηματικά ποσά δι’ έράνων διά τήν χήραν 
καί τά ορφανά τοΰ θύματος. 'Η  έφημερίς «Νέα τοΰ Κόσμου» έδημοσίευσε τόν έρανο 
καί έκινήθησαν δλαι αί φιλανθρωπικαί οργανώσεις είς ολόκληρον τήν χώραν.

'Η  προκειμένη περίπτωσις άποτελεΐ ένα λαμπρόν παράδειγμα συνεργασίας 
μεταξύ τής ’Αστυνομίας τοΰ Τύπου καί τοΰ Κοινοΰ.

Τήν πρώτην θέσιν κατέχει ένα μέλος τής Κοινωνίας ή κ. Laing, ή όποια 
ήκουσε τούς πυροβολισμούς καί είδοποίησεν άμέσως τήν “Αμεσον Δράσιν μέ άποτέλε- 
σμα νά φθάση άμέσως έπί τόπου περιπολικού αυτοκίνητου. 'Η  ’Αστυνομία κατ’ άρχήν 
συνήντησε δυσκολίας έν τη άναζητήσει τοΰ δράστου, τελικώς δμως έχουσα τήν 
φωτογραφίαν τής έρωμένης τοΰ δράστου, μετά τοΰ όποιου αυτή συνέζη, τήν έδωσεν 
είς τόν τύπον ό όποιος προσεφέρθη προθύμως νά έξυπηρετήση καί έδημοσίευσε τήν 
φωτογραφίαν κατά τόν αίτηθέντα χρόνον καί είχεν ώς άποτέλεσμα τήν έγκαιρον 
σύλληψίν τοΰ δράστου χωρίς νά υπάρξουν καί άλλα θύματα.



Σ Υ Ν Τ Α Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η  Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ  
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ  

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Ά π ο  τό Άμερικανιαόν περιοδικόν «Front Page Detective», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλαχος κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια καί τέλος)

Είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα δτι, έάν δ δολοφόνος διέφευγε από τή 
στέγη, θά συνέχιζε τή φυγή του μέσα άπό τά γειτονικά κτίρια χρησιμοποιώντας 
τις εξόδους κινδύνου έκ πυρκαϊάς ή τις εσωτερικές σκάλες. Έάν είχε βγή στη στέγη 
ή όχι, ήταν ακόμα άμφίβολο, μέχρις δτου ένας άξιωματικός, καθώς στάθηκε κοντά 
στον άξονα τοϋ άσανσέρ ένός γειτονικού κτιρίου, διέκρινε ένα μικρό δερμάτινο 
άντικείμενο στην κορυφή τής στέγης. Ήταν ενα φτηνό θηκάρι κυνηγετικής μαχαί- 
ρας και είχε ριφθή εκεί προσφάτως γιατί δεν ήταν αλλοιωμένο άπό τό λίγο χιόνι, 
τό όποιο άνάμικτο μέ τή βροχή, είχε πέσει πριν άπό λίγες ώρες.

Έκάλεσε καί τούς άλλους άξιωματικούς νά προσέξουν τό εύρημά του. «Δεν 
έ'χει πολλή ώρα εδώ», είπε. «Ούτε έχει βραχή. Πιθανώς νά βρούμε καί τό μαχαίρι 
κάπου έδώ κοντά».

Οί άστυνομικοί άρχισαν νά ερευνούν δλες τις γύρω οροφές καί παρ’ δλον δτι 
γιά άρκετές ώρες ήσχολούντο μέ τήν έρευνα αυτών, δέν επέτυχαν νά βρουν τό δπλο 
τοϋ δολοφόνου.

Στο μεταξύ, ό πατέρας τοϋ Bobby είχε πάει μέ τούς άστυνομικούς στον 
τόπο τοϋ έγκλήματος, δπου άναγνώρισε τό πτώμα. Επίσης άπάντησε στις ερωτή
σεις πού τοϋ έκαναν οί άστυνομικοί. *0 Bobby, τούς είπεν, ήταν καλό παιδί. Δέν 
άνακατευόταν ποτέ σέ φασαρίες, δέν άνήκε σέ συμμορίες νεαρών, πού γυρίζουν 
στούς δρόμους καί ήταν άπολύτως βέβαιος δτι δέν είχε δημιουργήσει εχθρούς 
άπό παιδιά τής ήλικίας του άπό τά όποια νά φοβάται. Έάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, 
ό Bobby θά τοϋ τό έλεγε. 'Ο γιός του, είπε, είχετίς συνηθισμένες τάσεις, πού έχουν 
υγιή παιδιά ήλικίας 14 ετών. ’Ήταν καλός μαθητής στο σχολείο καί οί δάσκαλοί 
του ήσαν ικανοποιημένοι άπό τήν άπόδοσή του.

Τό άπόγευμα έκεϊνο παρέμειναν στο διαμέρισμα τοϋ Guittari καί μίλησαν 
μέ τήν οικογένεια επί άρκετές ώρες. ’Έμαθαν τά ονόματα τών φίλων τοϋ Bobby, 
δτι είχε ζητήσει ένα ζευγάρι παπούτσια γιά τά Χριστούγεννα, δτι ήταν ζωηρός, 
εύθυμος νέος, καί ένθουσιώδης σέ δλες του τις εκδηλώσεις.

—«Νά σάς πώ τί παιδί ήταν» είπεν ό πατέρας τοϋ Bobby, « ή τ α ν .. . . . .
Ή  φωνή του πνίγηκε. Προ τεσσάρων έτών δ Bobby βρήκε ένα σκυλάκι έγκα- 
τελειμμένο στήν έξοχή καί τό έφερε στο σπίτι. Τό έχομε άκόμα. Τό λένε Τίνκερ. 
Νά έκεϊνο είναι τό σκυλί τοϋ Bobby. Δέν θέλει σά σταματήση τό γαύγισμα........ ».

Επάνω στό τραπέζι, έμπρός στο όποιο οί άστυνομικοί καί οί Guittari συνε- 
ζήτουν, είδαν άρκετά δέματα, πού δέν είχαν άνοιχθή καί πού περιείχαν χριστου
γεννιάτικα δώρα. 'Ο Bobby θά είχε τά παπούτσια του, έπίσης ένα καινούργιο 
πορτοφόλι, ένα τόξο καί βέλη καί μερικά έξαρτήματα γιά τή βάρκα του γιά τό 
έρχόμενο καλοκαίρι. Ή  λεμβοδρομία ήταν ένα άπό τά άγαπημένα του σπόρ.

Τήν επομένη ήμέρα οί άστυνομικοί άρχισαν νά συλλέγουν πληροφορίες γιά 
τον Bobby άπό άλλες πηγές. "Ενας έλεγχος στήν τοπική οργάνωση νεολαίας καί 
τών φίλων τοϋ Bobby, έπεισε τούς άστυνομικούς, δτι οί γονείς τοϋ Bobby είχαν 
δίκαιο στις πεποιθήσεις τους, δτι δέν άνήκε σέ σπείρες νεαρών καί ήταν ένα παιδί 
μέ καλούς τρόπους καί άγαπητό.

Κατά τήν στιγμή πού συνέλεγαν τά στοιχεία αύτά, άλλοι άστυνομικοί συνε-
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κέντρωναν δωδεκάδες καταθέσεων άπδ άτομα πού ένεθυμοϋντο δτι είχαν ίδή τον 
Bobby κατά την τελευταία του διαδρομή μέ το μοιραίο χριστουγεννιάτικο δένδρο. 
Κατά τή διάρκεια τής ήμέρας έκείνης, καθώς ή εΐδησις διεδίδετο στήν πόλη, πολλά 
άτομα προσήρχοντο γιά νά δώσουν εθελουσίως πληροφορίες στήν άστυνομία. ’Αρκε
τοί ένεθυμοϋντο, δτι είχαν ίδή τον Bobby νά όμιλή μέ ένα άνδρα σέ μιά γωνία, 
πού άπείχε τρία τετράγωνα άπο τή διεύθυνση τής όδοΰ Cooper.

’Άλλοι, τον είχαν ίδή νά όμιλή μ’ ένα ψηλό, καλοντυμένο νέο εις τήν οδόν 
Cooper, μισό τετράγωνο περίπου άπο τον τόπο του εγκλήματος. 'Ο άνθρωπος 
ό όποιος περιεγράφη, δτι ήταν περί τά 6 πόδια ψηλός, σέ μερικούς μάρτυρες έφάνη 
δτι ό Bobby τοΰ ζητούσε πληροφορίες. Άλλοι μάρτυρες, δχι δμως πολλοί, κατέ
θεσαν δτι τον είχαν ίδή νά στέκεται μπροστά στή διεύθυνση τοΰ τελικού προορισμού 
του καί νά όμιλή έπίσης μέ άλλον νέο. 'Η  περιγραφή τοΰ άνθρώπου τούτου ήταν 
πολύ άτελής, άλλά ήταν καταφανές δτι' δέν ήταν τόσο ψηλός ούτε τόσο ήλικιω- 
μένος δσον ό άνθρωπος, πού έθεάθη μέ αύτόν ένωρίτερον.

Εις το σημείο τοΰτο τά ίχνη σταματοΰσαν. Κάποιος βοήθησε τον Bobby 
νά μεταφέρη το δένδρο στο κτίριο, έπληροφορήθηκαν οί αξιωματικοί άπο τήν 
σύζυγο τοΰ έπόπτου τοΰ κτιρίου. Τί συνέβη δμως μετά, μόνον εικασίες μποροΰ- 
σαν νά κάνουν. Το δέντρο έπρεπε νά μεταφερθή σ’ ένα διαμέρισμα τοΰ ισογείου 
καί επομένως δέν υπήρχε λόγος νά μπή στο άσανσέρ καθόλου. Μήπως ό δολοφόνος 
ώδήγησε τον Bobby μέσα στο άσανσέρ καί ανέβηκε πάνω μαζί μέ αύτόν ;

’Αλλά το μεγάλο μυστήριο ήταν τά έλατήρια τοΰ φόνου. Ή  άστυνομία έζή- 
τησε καί πάλιν άπο τούς τοπικούς οργανισμούς νά δώσουν τή βοήθειά τους σ’ αύτούς 
πού άπειλοΰνται άπο σπείρες νεαρών.

Μήπως ό Bobby δολοφονήθηκε κατά λάθος γιατί ένομίσθη δτι ήταν μέλος 
έχθρικής σπείρας; Αύτό προσπάθησαν νά έξακριβώσουν.

’Αργότερα κατά το άπόγευμα έκεΐνο, οί αστυνομικοί ώδηγήθησαν σ’ άλλα 
πιθανά έλατήρια. Αύτά προέκυψαν άπ’ δ,τιείπεν ένα παιδί 15 έτών, δτι δηλαδή μόλις 
προ μιας έβδομάδος είχεν άπειληθή άπο έναν έκβιαστή. Ό  έκβιαστής ήταν συνομή
λικός του καί τοΰ ζήτησε καί τοΰ πήρε δύο δολλάρια, δπως είπε.

Αύτά ήταν ένα έλατήριο το οποίο οί άστυνομικοί άπεφάσισαν νά έξακριβώσουν 
παρ’ δλον δτι στήν πραγματικότητα ήταν άπίστευτο νά γίνη έκβιασμός γιά δύο 
δολλάρια καί νά μαχαιρωθή έξη φορές ένα παιδί. Τό παιδί πού τούς είπε γιά τά δυο 
δολλάρια πού έχασε, δέν έγνώριζε το δνομα τοΰ έκβιαστοΰ. Οί άστυνομικοί άρχισαν 
νά έξετάζουν άλλους νέους πού κατοικούσαν στήν περιοχή γιά ν’ άνακαλύψουν έάν 
υπήρχε καί άλλος, ό όποιος νά είχε δεχθή τέτοια έπίθεση.

Τήν επομένη ήμέρα ήταν Χριστούγεννα—μιά μελαγχολική ήμέρα γιά τήν οι
κογένεια των Guittari. Τό δέντρο τό όποιο είχε διαλέξει ό Bobby είχε σταλή 
στο σπίτι τους. Ή  οικογένεια τό στόλισε άκριβώς δπως ήθελε νά τό στολίσουν ό 
Bobby, άλλά τά δώρα πού είχαν άγοράσει γι’ αύτόν, τά μετέφεραν σ’ ένα μικρό 
δωμάτιο. "Ολη τήν ήμέρα έρχόταν οί άστυνομικοί γιά νά πάρουν περισσότερες πλη
ροφορίες καί νά ένημερώνουν τήν οικογένεια γιά τήν πρόοδο τής άνακρίσεως. Πε
νήντα άστυνομικοί είχαν άναλάβει τήν υπόθεση καί έβεβαίωναν τούς γονείς δτι θά 
ήταν συμπαραστάτες των.

Καί καθώς άπεδείχθη τά Χριστούγεννα ήταν ή ήμέρα κατά τήν όποια βρήκαν 
τό δπλο τοΰ δολοφόνου. Στις 2 μ.μ. ή άστυνομία πήρε ένα τηλεφώνημα άπο κάποιον 
πού έμενε στον ίδιο δρόμο άκριβώς άπέναντι άπο τό κτίριο, δπου είχε βρεθή τό θη- 
κάρι τής κυνηγετικής μαχαίρας.

—«Είναι ένα μαχαίρι έκεΐ πάνω στή στέγη» είπεν αύτός πού τηλεφωνούσε 
στούς αστυνομικούς. Στο κτίριο οί άστυνομικοί άνεκάλυψαν ένα μαχαίρι μέ δερμά
τινη λαβή καί μέ κηλΐδες αίματος, τό όποιο είχε ριφθή πάνω στήν πισσώδη έπιφά-
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νεια της στέγης. Μια ϊντσα μακρυά άπό την λεπίδα ήταν μια βαθειά έγκοπή στή 
στέγη ή οποία έ'λεγε δλη την ιστορία. ’Ηταν φανερό δτι ό δολοφόνος τό είχε πετάξει 
έκεΐ άπό τό άπέναντι μέρος τής όδοϋ Cooper άπό τη μια οροφή στην άλλη.

Τήν έπομένη ημέρα ή άστυνομία άρχισε να συγκεντρώνη καί να έξετάζη παιδιά 
της ήλικίας τοΰ Bobby, στήν περιοχή, προσπαθώντας να πάρη πληροφορίες γιά 
τον εκβιαστή ευτελών ποσών, ό όποιος, δπως εΐχεν άναφερθή, δροΰσε στήν περιοχή. 
Είχε πληροφορηθή ήδη γιά άλλα δύο θύματα τά όποια δπως καί τό πρώτο, είχαν 
άπειληθή να δολοφονηθούν έάν δέν κατέβαλον ένα άσήμαντο ποσόν. Κανείς άπ’ 
αυτούς δέν μπορούσε ή δέν ήθελε να δώση τά χαρακτηριστικά τού δράστου. *Η άστυ
νομία έσχημάτισε τή γνώμη δτι άλλα παιδιά τής περιοχής θά είχαν άκούσει γιά τη 
δράση του καί θά ήταν ζήτημα μόνον νά έρωτηθοΰν άρκετά άπ’ αύτά μέχρις δτου 
βρεθή κάποιο πού θά μπορούσε νά πή ποιός ήταν ό έκβιαστής.

Τό πρωινό εκείνο έφεραν ένα γκρούπ άπό 15 παιδιά καί τά έξήτασαν λεπτομε
ρώς. Μερικά άπ’ αύτά παραδέχθησαν δτι είχαν άκούσει γιά κάποιον «νταή» ό όποιος 
άποσποΰσε μικρά ποσά άπό νεαρούς, άλλά κανένα δέν μπορούσε νά δώση ειδικές 
λεπτομέρειες. Τό ίδιο άπόγευμα 17 άκόμα παιδιά έξητάσθησαν καί περισσότερα άπό 
τά μισά άπ’ αυτά άνέφεραν άρκετά άόριστα δμως γιά τό ζήτημα αυτό.

'Όλα άνέφεραν δτι είχαν άκούσει γιά τον νεαρό εκβιαστή καί πολλά έφαίνοντο 
νά γνωρίζουν ποιός ήταν. Τό δνομά του, είπαν στήν άστυνομία, ήταν Edward 
Vogt. "Ισως ή πληροφορία νά μήν έφαίνετο τόσο σοβαρή στήν άστυνομία έάν δέν 
είχε άνακαλύψει δτι ό Vogt κατοικούσε στήν όδό Cooper, δύο μόνον πόρτες 
άπό τή σκηνή τοΰ έγκλήματος καί άπό τό κτίριο, στο όποιο είχαν βρή τό δερμάτινο 
θηκάρι τοΰ φονικού δπλου.

Πρίν οΐ άστυνομικοί συλλάβουν τον Vogt έπεδίωξαν νά πληροφορηθοΰν δλα 
τά σχετικά γι’ αυτόν. Άνακρίνοντας βρήκαν περισσότερα παιδιά πού έφαίνοντο νά 
γνωρίζουν γιά τή φήμη τού Vogt ώς έκβιαστοΰ άσημάντων ποσών. "Ενα παιδί 
είπε μέ πεποίθηση: «είναι σκληρός... Ά π ’ δσα γνωρίζω άποσπα χρήματα άπό μικρά 
παιδιά». Άλλος πληροφοριοδότης στήν κατάθεσή του είπε: «Λένε δτι είναι σκληρός, 
άλλά έγώ δέν τό ξέρω. 'Ομιλεΐ άπότομα καί δλοι οί συνομήλικοί του δέν θέλουν νά 
έχουν δοσοληψίες μαζί του. Γυρίζει μόνος του. Πάντοτε μόνος του».

Ά πό άλλες πηγές οί άστυνομικοί έπληροφορήθηκαν δτι ό Vogt, δπως καί ό 
Bobhy Guittari, είχαν πιάσει δουλειά γιά τήν παράδοση στά σπίτια χριστου
γεννιάτικων δένδρων. Τό άπόγευμα έκεΐνο έξήτασαν τον έργοδότη του στήν έξέδρα 
πωλήσεως δένδρων. Ό  ιδιοκτήτης δέν είχε τίποτε νά πή κατά τοΰ Vogt. 'Ένας 
άπό τούς άστυνομικούς ρώτησε: «τήν Παρασκευή στίς 7 .30 'έργαζόταν έδώ;». Ό  
ιδιοκτήτης σκέφθηκε λίγο καί μετά κούνησε τό κεφάλι του καί ε ίπ ε : «δχι, θυμάμαι 
δέν ήταν έδώ».

Τήν έπομένη ημέρα οί άξιωματικοί συνέχισαν τήν έρευνα τους γιά νά έξακρι- 
βώσουν πού ευρίσκετο τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο. Τελικά έπεσκέφθησαν τήν 
οικογένεια τοΰ Vogt καί μίλησαν μέ τήν μητέρα του. Ό  πατέρας τοΰ Vogt είχε 
πεθάνει καί ή μητέρα του κατοικούσε εις ένα διαμέρισμα τών πέντε δωματίων μέ τά 
πέντε παιδιάτης, άπό τά όποια δ Edward, 17 έτών, ήταν τό μεγαλύτερο. 'Η  
Vogt έδωσε στούς άξιωματικούς δλες τίς πληροφορίες γιά τό παιδί της. 'Ένας 
άπό τούς άστυνομικούς τή ρώτησε αν γνώριζε πού βρισκόταν ό γυιός της στίς 7.30 
τήν Παρασκευή. Αότή έδίστασε, υστέρα δμως χαμογελώντας θυμήθηκε: «Μά βέ
βαια, ήταν έδώ μαζί μου. Έκαθόμαστε στο τραπέζι τοΰ μαγειρείου καί τοΰ είχα 
δώσει ένα ποτήρι γάλα καί ένα κέικ».

"Οταν δ Eddie Vogt έπέστρεψε στο σπίτι λίγο άργότερα, οί άστυνομικοί 
ήταν άκόμη έκεϊ. «Eddie» είπεν ένας άπ’ αυτούς. «Θέλομε νά έρθης μαζί μας στο 
άρχηγεΐο της άστυνομίας γιά νά σού κάνωμε μερικές έρωτήσεις».
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Ό  Eddie είχε άνάστημα πέντε πόδια καί επτά ίντσες, ζύγιζε 140 λίμπρες 
καί έτρεφε μακρυά μαλλιά. Κοίταξε γύρω του σά να ήθελε νά καταλάβη τί τον ήθελαν 
οί άστυνομικοί, κατόπιν σήκωσε τούς ώμους του καί είπε: «Καλά, θά σας τά πώ 
όλα».

Ό  Eddie Vogt έφτασε στο αρχηγείο τής άστυνομίας μέ χειροπέδες, 
οδηγούμενος άπό τον άστυνομικο James Earell του τμήματος τής Λεωφόρου 
Wadsworth. Οΐ αξιωματικοί τον ώδήγησαν στο γραφείο ανακρίσεων καί του 
έδωσαν κάθισμα.

—«Ποϋ ήσουν το άπόγευμα τής Παρασκευής στις 7.30';» τον ρώτησε ό ύπα- 
στυνόμος Michael Willis άμέσως γιά νά τον αίφνιδιάση.

—«Την περασμένη Παρασκευή;».
—«Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή».
'Ο Vogt κοίταξε γύρω τούς άξιωματικούς. «Ή ταν άκριβώς πριν τά Χρι

στούγεννα» είπε. «’Εργαζόμουν...μοίραζα στά σπίτια χριστουγεννιάτικα δένδρα».
Μόλις ό Vogt τελείωσε τη φράση του, ό Willis κούνησε το κεφάλι του. «Λες 

ψέμματα» τοϋ είπε ήρεμα.
—«Α μάλιστα, σωστά. ’Ήμουνα στή γωνία καί έπινα ένα φλυτζάνι καφέ» 

άπάντησε ό Vogt απρόθυμα.
'Ο Willis κούνησε πάλι το κεφάλι του. Τότε ό ύπαστυνόμος μέ ύφος άνυ- 

πόμονο είπε: «Έγώ μπορώ νά σου πώ πώς ξέρομε τί έκανες την Παρασκευή καί το 
Σάββατο. Στις 7.30 ήσουν στήν οδό Cooper καί έπαιρνες το γάλα σου μ’ ένα κέικ 
στο διαμέρισμά σου. Καί τώρα Eddie δέν θά ήθελες νά μαςπής τί έκανες άκριβώς 
πριν νά πας στο σπίτι σου;».

'Ο Eddie κούνησε το κεφάλι του, κοίταξε κάτω καί εΐπε ξανά: «Δέν έχω 
τίποτε νά σάς πώ».

Οί λέξεις όμως έλέχθησαν χωρίς μεγάλη πεποίθηση καί μόλις τελείωσε τή 
φράση του, κοίταξε πάνω. Το πρόσωπό του ήταν πελιδνό. «Έν τάξει» είπε άμφι- 
ταλαντευόμενος. «Θά σάς εΐπώ γι’ αύτό... ’Εγώ ήμουνα. Έ γώ  το έκανα... ένόμιζα 
ότι το παιδί θά ήταν εύκολη λεία»...

Πρύ τής επιμονής τών άξιωματικών, ό Vogt άρχισε νά έξιστορή τό έγκλημα 
άπό τήν αρχή. ’Έκανε περί τά είκοσι περίπου λεπτά γιά νά τά πή όλα.

'Ο Vogt άνέφερεν ότι είχεν ΐδή τον Bobby Guittari έξω στο δρόμο, 
νά μεταφέρη το δένδρο. «Νά σάς πώ τήν άλήθεια, είχα άνάγκη από λίγα άκόμα χρή
ματα γιά τά Χριστούγεννα». Βοήθησε τον Bobby νά μεταφέρη το δένδρο μέσα 
στο κτίριο καί ό Bobby μέ τήν έντύπωση ότι το δένδρο έπρεπε νά παραδοθή πάνω, 
τό έβαλε στο άσανσέρ. Ό  Vogt μπήκε κι’ αύτός μαζί στο άσανσέρ.

Εϊπεν ότι ζήτησεν άπό τον Bobby 50 σέντς, κατά τύχην τό ποσό τό όποιο 
ό Bobby είχε στήν τσέπη του. ’Αλλά ό Bobby δέν ήθελε νά τό άποχωρισθή. 
«Είσαι τρελλός», είπε ό Bobby στον Vogt. Καί ή άπάντησις αύτή έξώργισε τον 
έκβιαστή.

—«Ή  πόρτα τοΰ άσανσέρ άνοιξε καί αύτός έτρεξεν έξω. Τον άκολούθησα. 
Τον μαχαίρωσα πάνω στο πλατύσκαλο. Τον χτύπησα άκριβώς στο στήθος. Μετά 
άπ’ αύτό τό μυαλό μου θόλωσε. Δέν ήξερα τί έκανα...».

"Οταν ό Vogt τελείωσε τήν ιστορία του, σηκώθηκε στά πόδια του σιγά-σιγά, 
έκανε μερικά βήματα σχεδόν τρικλίζοντας μέχρι τή γωνία τοϋ δωματίου, γύρισε 
πίσω καί ξανακάθισε στο κάθισμα.

'Ο Willis τον ρώτησε ήρεμα : «Πές μου Eddie, τί έκανες κατά τήν 
ημέρα τών Χριστουγέννων;»·

Ό  Eddie σήκωσε τούς ώμους του.
—«Στήν έκκλησία δέν πήγες Eddie;».
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'Ο Eddie κούνησε τό κεφάλι του. «’Ήμουν πολύ μεθυσμένος» μουρμούρισε.
«Μέ ποιον μαζί μέθυσες;».
—«Μέ ποιόν;» Μέ κανένα. Μέθυσα μόνος μου».
—«Πάντοτε μόνος σου πίνεις;».
—«Πάντοτε».
'Ο Eddie κατηγορήθηκε επί δολοφονία καί την έπομένην ώδηγήθηκε στο 

δικαστήριο ’Ανηλίκων γιά την υποβολή μηνύσεως εναντίον του, ένω 500 άτομα πα
ρακολούθησαν την κηδεία του Bobby Guittari. Οί φίλοι του Bobby, νέοι τής 
γειτονιάς καί του σχολείου του, 40 περίπου έκάθηντο στην έκκλησία δλοι μαζί. Ή  
'Αγία Τράπεζα είχε στολισθή μέ άνθη καί μέ πράσινο. Οί περισσότεροι έ'κλαιγαν.

Στήν αίθουσα τοϋ δικαστηρίου του Μανχάτταν, τά μάτια του Vogt ήταν 
στεγνά. Κοίταζε κατάμματα τό δικαστή Irvitg Schreckinger καθώς άκου- 
γε τήν κατηγορία. 'Ο δικαστής διέταξε την κράτησή του στις φυλακές άνηλίκων.

Πίσω, στην όδό Cooper, ή μητέρα τοϋ κατηγορουμένου παιδιού άρνιόταν 
νά πιστέψη στήν ένοχή του. «Ήταν εύγενικό καί καλό παιδί» είπε στούς δημοσιο
γράφους.». Μπορεί νά πείραζε μερικά παιδιά, άλλά ποτέ δέν τά κακοποιούσε». "Οταν 
οί δημοσιογράφοι τής είπαν δτι ό Eddie ώμολόγησε στήν άστυνομία δτι αύτός 
είχε κάνει τό φόνο, τότε άπάντησε: «Καί έμένα τό είχε πή δτι είχε σκοτώσει τό 
παιδί, άλλά δταν μοΰ τό είπε μοϋ έκλεισε τό μάτι. Κατόπιν τον πήραν οί άστυνομικοί 
καί τον κράτησαν επί τρεις ώρες».

Σύμφωνα μέ τούς άστυνομικούς ό Eddie δέν προσεποιεΐτο δταν εξιστορούσε 
τά γεγονότα. ’Επίσης ένδιαφέρθηκαν νά τοϋ κάνουν ερωτήσεις περί ένός άλλου φόνου 
—τοϋ φόνου μιας 21ετοΰς Ingeboi'd Betelson, ή οποία μαχαιρώθηκε καί 
έφονεύθη στο Inwood Hill Parb, τέσσερα μόνο τετράγωνα άπό τήν κατοικία 
τοϋ Vogt. Κατά τή διάπραξη τοϋ έγκλήματος παρευρέθησαν μερικά παιδιά πού 
έπαιζαν έκεί κοντά κάτω άπό ένα δένδρο καί τά χαρακτηριστικά πού έδωσαν τοϋ 
άσυλλήπτου έκείνου δολοφόνου, ώμοίαζον μετά χαρακτηριστικά τοϋ Vogt.

Κατά τή στιγμή πού γράφονται αύτά, δέν έχει γνωσθή άκόμη τό άποτέλεσμα 
τής έξετάσεως γιά τό φόνο τής Betelson. ’Εκείνο δμως τό όποιο έγνώσθη είναι 
δτι, οί "Αγιες Ημέρες πέρασαν καί ή χαρά πού θά έλαμπε σέ δυο οικογένειες, έσβυσε 
γρήγορα μέ τήν ταχύτητα πού έφυγε άπό τή ζωή ένα χαμογελαστό, ντυμένο στά 
κόκκινα παιδάκι, τό όποιο εργαζόταν γιά νά μπορέση ν’ άγοράση χριστουγεννιάτικα 
δώρα γιά τούς άγαπημένους του.

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



ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ “READER’S 
DIGEST,, ΕΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΗ  

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΚΟΡΜΠΕΤ
Ά πό το ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άσ/κος κ. Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

'Η  έκδοσις τοΰ περιοδικοί» «Reader’s Digest» του περασμένου Νοεμβρίου, 
έδημοσίευσε ένα άρθρο μέ τον τίτλο : «Καταζητείται ύπό του F.B.I. αυτό τό άτομον». 
Λιγώτερο από μίαν εβδομάδα, μετά την δημοσίευση του περιοδικού, τό F.B.I. είχε 
συλλάβει αύτό τό άτομον, σαν ένα άπ’ εύθείας άποτέλεσμα τοΰ άρθρου.

Ό  ’Ιωσήφ Κόρμπετ, ήταν ό πιο καταζητούμενος δολοφόνος στις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες τής ’Αμερικής, μετά άπό τόν Τζών Ντίλιγκερ. Είχε γραφή στον κατά
λογο των πλέον καταζητουμένων άτόμων τοΰ F.B.I, άπό τάς άρχάς τοΰ 1960, όταν 
έγινε ύποπτος άπαγωγής μικρών παιδιών, άργότερα άνεκαλύφθη ως δολοφόνος τοΰ 
Άδόλφου Κούρς τοΰ 3ου, ένός πλουσίου ζυθοποιοΰ άπό τό Κολοράντο.

Πριν άπ’ αυτό είχε καταζητηθή ώς φυγάς τής δικαιοσύνης, διότι είχεν άπο- 
δράσει άπό τις φυλακές τοΰ Τσίνο τής Καλιφορνίας, τόν Αύγουστο τοΰ 1955, όπου 
έξέτιε ποινή γιά φόνο.

Τά πενήντα τέσσερα περιφερειακά γραφεία τοΰ F.B.I. έχρησιμοποίησαν κάθε 
μέσον, πού μπορούσαν νά διαθέσουν γιά τή σύλληψη τοΰ ψύχραιμου δολοφόνου καί 
άπαγωγέως μικρών παιδιών.

Εις δλας τάς έξωτερικάς έρεύνας των, οί πράκτορες εξίχνιαζαν καί ξαναε- 
ξιχνίαζαν ολόκληρη τήν ζωή τοΰ Κόρμπετ, βρίσκοντας καί ρωτώντας όλους τούς 
γνωστούς, συγγενείς, φίλους καί γνωρίμους, περιλαμβάνοντες εις τόν κύκλον τών 
έρευνών καί άναζητήσεών τους καί αυτούς άκόμη τούς συγκρατουμένους του σέ διά
φορες φυλακές.

'Η  φωτογραφία καί τό ιστορικόν τοΰ Κόρμπετ, παρεδόθησαν εις όλα τά δια
θέσιμα φύλλα τών έφημερίδων καί οί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί καί οί Σταθμοί Τηλεο- 
ράσεως έδωσαν σαφή γι’ αύτόν χαρακτηριστικά. Περισσότερα άπό 1.500.000 
έντυπα «καταζητήσεως» διενεμήθησαν εις όλους τούς Ξενώνας Νεότητος, τά Κατη
χητικά Σχολεία, Δημοτικάς Βιβλιοθήκας, Σταθμούς Λεωφορείων, Ξενοδοχεία καί 
Μοτέλ.

"Ολοι οί πωληταί οπτικών εργαλείων, όφθαλμομέτραι καί όφθαλμολόγοι, 
έλαβον εγκυκλίους, διότι ό Κόρμπετ έξηρτάτο άπολύτως άπό τά όμματοϋάλια του, 
επίσης δέ ένομίσθη, ότι μποροΰσε νά άλλάξη τήν άμφίεσίν του, άφαιρώντας τά κοινά 
όμματοϋάλια καί τοποθετώντας φακούς επαφής.

Έπιπροσθέτως ή περιγραφή τοΰ έγκληματίου έδόθη εις όλους τούς κουρεϊς 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγούς Λεωφορείων, σέ Πολιτείες πάνω άπό 50.000 
κατοίκους, σέ ολα τά Νοσοκομεία καί όλους τούς Σταθμούς πωλήσεως βενζίνης.

"Ολοι οί σιδηροδρομικοί σταθμοί καί ξένες άεροπορικές συγκοινωνίες έπετη- 
ροΰντο άγρύπνως. Οί Μεξικανικές καί Καναδικές μεταναστευτικές άρχές, παρε- 
κλήθησαν όπως δώσουν ειδική προσοχή, σέ περίπτωσι πού ό Κόρμπετ θά προσπα
θούσε νά περάση τά σύνορα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Είς αυτό τό σημείον άκριβώς τό περιοδικόν «Digest» έδημοσίευσε τό άρθρον 
του, ελπίζοντας ότι κάποιος άπό τά εκατομμύρια τών άναγνωστών του θά μποροΰσε 
νά θυμηθή κάτι σχετικό μέ τόν Κόρμπετ, έφ’ όσον τόν έγνώριζεν ή τόν είχε συναντή
σει κάπου.

Τά πρώτα άντίγραφα τής έκδόσεως τοΰ Νοεμβρίου έξεδόθησαν τήν 24ην 
’Οκτωβρίου. Τήν άμέσως έπομένην ημέραν, τό τηλέφωνον τής ’Αστυνομίας τοΰ



9466 Γ. Γεωργακοπούλου

Τορόντο—’Οντάριο, κτύπησε. «Τηλεφωνώ γιά την φωτογραφία τοΰ ’Ιωσήφ Κόρ
μπετ, στην Καναδική έκδοση τοΰ περιοδικού «Reader’s Digest», είπε μια άνδρι- 
κή φωνή. «’Εργαζόμουν μ’ αυτόν τό περασμένο καλοκαίρι στις άποθήκες τοΰ Μί- 
φερσονς—άλλά δεν είχε δώσει τό όνομα Κόρμπετ.

Οί πράκτορες τοΰ F.B.I, έν συνεγασία μέ τις δικαστικές άρχές τοΰ Καναδά, 
άνυπομόνως, συνέλεξαν αύτήν τήν πληροφορίαν. Οί φωτογραφίες διεβεβαίωσαν τήν 
ταυτότητα τοΰ Κόρμπετ στις άποθήκες, πού είχε έργασθή.

Δυστυχώς είχε φύγει τήν 31ην Αύγούστου, άλλά ρωτώντας πρόσωπα, πού 
γνώριζαν τον Κόρμπετ, οί πράκτορες άπεκόμισαν μίαν άλλην πολύτιμον πληροφο
ρίαν.

Είς τό Τορόντο, ό έγκληματίας πάντοτε έξαργύρωνε τσεκ στήν ίδια τράπεζα. 
’Ανώτεροι ύπάλληλοι εκεί, άνέφερον πώς είχαν μάθει, ότι κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πρώτου Ιδθημέρου τοΰ ’Οκτωβρίου ό Κόρμπετ έξαργύρωσε τρία πλαστά τσεκ 
στο Γουϊν ιπέγκ.

Στο Γουϊνιπέγκ, τό F.B.I. καί τό περιοδικόν Digest συνειργάζοντο στενά. 
Τήν στιγμήν άκριβώς, πού οί άστυνομικοί έπρόκειτο νά συναντήσουν μία γυναίκα, 
πού διατηρούσε καί νοίκιαζε δωμάτια καί πού κατά πιθανότητα ό Κόρμπετ μπορούσε 
νά μένη εκεί, αυτή τηλεφώνησε στήν άστυνομία καί είπε : «Μόλις διάβασα τό πε
ριοδικόν Reader’s Digest δι’ αυτόν τον Κόρμπετ. Είμαι βέβαια πώς αύτός έμεινε 
εδώ αυτόν τον μήνα».

'Όταν οί πράκτορες έδειξαν σ’ αύτήν μερικές άλλες φωτογραφίες τοΰ Κόρμπετ, 
αύτή καταφατικώς τόν καθώρισε. Τώρα πιά, είχαν προσδιορίσει πού αύτός διέμεινε 
στις άρχές τοΰ ’Οκτωβρίου. Πολύ λίγες ήμέρες ήσαν αυτοί πίσω άπ’ αυτόν.

'Η  ύπόθεσις έγίνετο περισσότερο καί πιο ένδιαφέρουσα. "Οταν διέμενε στο 
Γουϊνιπέγκ, ό Κόρμπετ είχε μνημονεύσει τήν πιθανήν διαφυγήν του μέ πλοίο γιά 
τήν Αυστραλία άπό τό Βανκοΰβερ. ’Επίσης είχε νοικιάσει ένα εντυπωσιακό, κόκκινο, 
πυροσβεστικό αυτοκίνητο, μάρκας «Πόντιακ», κλειστόν (άδεια : Μανιτόμπα
U9) καί δέν τά κατάφερε νά τό έπιστρέψη.

Στο Βανκοΰβερ, οί εκεί ’Αρχές συνειργάζοντο πολύ στενά μέ τό F.B.I. 
άποδυθεϊσαι σέ μία έντατική καί προσεκτική έρευνα.

Τήν 7.45' ώραν π.μ. τής 29ης ’Οκτωβρίου έπεσαν πάνω στήν περίπτωσι.
"Οταν ένας ειδικός πράκτωρ τοΰ F.B.I. έμνημόνευσε περιληπτικώς στήν’Αστυ

νομία τοΰ Βανκοΰβερ τό κόκκινο αύτοκίνητο, μάρκας «Πόντιακ», ό 32 ετών άστυ- 
Τζάκ Μάρσαλλ άνεφώνησεν: «"Εχω ΐδή αύτό τό αύτοκίνητον». Ά ν  καί τό 

είχε έπισημάνει προ δύο έβδομάδων, ό καταπληκτικός σέ παρατηρητικότητα άστυ- 
φύλαξ Τζάκ Μάρσαλλ, θυμήθηκε τόν άριθμόν τής πινακίδος τοΰ αυτοκινήτου καί τήν 
διεύθυνσιν τοΰ σπιτιού, πού είχε σταθμεύσει τό αύτοκίνητον.

Πηγαίνοντας αμέσως ό Μάρσαλλ στο συνοικισμό Μαξίμ, στο σπίτι τής όδοΰ 
Μπίντγουέλ, δέν είδε κανένα κόκκινο αύτοκίνητο, άλλά έδειξε στήν ΐδιοκτήτρια, κυρία 
Μαίρη Μπέλλ, μιά φωτογραφία τοΰ Κόρμπετ. «Γνωρίζετε αυτόν τόν άνδρα ;» 
τήν ρώτησε. «Μοιάζει πολύ τοΰ Τόμας Γουέϊνράϊτ» άποκρίθηκε ή κυρία Μπέλλ. «Είναι 
δύο εβδομάδες πού μένει έδώ καί πολύ σπάνια βγαίνει έξω άπό τό δωμάτιό του».

Κανένας δέν γνώριζε τί δπλα μποροΰσε νά έχη μαζί του ό Κόρμπετ, εις τό 
δωμάτιον τοΰ πρώτου πατώματος, πού έμενε. 'Η  άστυνομία γνώριζε πολύ καλά, 
δτι αύτός ήτο πεπειραμένος σέ πολλούς τύπους πυροβόλων δπλων.

"Ετσι εννέα άνδρες πήγαν στο συνοικισμό Μαξίμ. Έ ξ  Καναδοί άστυνομικοί, 
ωπλισμένοι μέ περίστροφα τών 38 ΜΜ, παρετάχθησαν γιά νά καλύψουν δλα τά πι- 
πιθανά σημεία διαφυγής του. Δύο Ντέτεκτιβς, ό Χάρρυ Κάμμαν καί ό Σάμ Φόουλοον, 
μαζί μέ τόν πράκτορα τοΰ F.B.I. Ά λ  Γκάν, μίλησαν γιά τά σχέδια τους στήν 
Μπέλλ,
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'0  Κόρμπετ δεν είχε τηλεφωνικές κλήσεις, άφ’ ότου ήλθε, εΐπεν ή κυρία Μπέλλ, 
άλλα λίγο μετά την άφιξίν του, την είχε ρωτήσει, πώς θά μπορούσε νά προμηθευθή 
μιά γραφομηχανή. Οί άστυνομικοί, συμφώνως μέ τά άνωτέρω, έθεσαν σέ ένέργεια 
τά σχέδιά των.

’Εάν ό Κόρμπετ θά φώναζε «ποιος είναι», όταν θά άκουγε ένα κτύπημα στην 
πόρτα του, ό Ά λ  Γκάν θά άπαντοϋσε : «’Εγώ είμαι μέ την γραφομηχανή σας». Μετά 
άπό αυτό, όλα θά έκανονίζοντο μέ γρηγοράδα.

"Οταν ό Γκάν έκτύπησε την πόρτα τοΰ Κόρμπετ, ή ζωή του εύρίσκετο στά 
χέρια του. Μπορούσε νά τον πυροβολήση ό κακοποιός άπό μέσα, τρυπώντας την 
ξύλινη πόρτα, ή μέ τό πιστόλι νά τον σκοπεύση, μέσω μιας χαραμάδας.

Ευτυχώς, καμμιά άπ’ αύτές τις πιθανότητες δέν συνέβη.
Μέ τό χτύπημα ό Κόρμπετ βάδισε προς τήν πόρτα, καί την τράβηξε σέ ένα 

άνοιγμα τεσσάρων ίντσών περίπου. Τότε τό πρόσωπον τοΰ καταζητουμένου άτόμου 
έφάνη. 'Ο Γκάν τον άνεγνώρισε άμέσως καί έσπρωξε δυνατά τήν πόρτα ν’ άνοιξη. 
«Είμαι αυτός πού ψάχνετε», παρεδέχθη 6 Κόρμπετ. «Δέν είμαι ώπλισμένος» πρόσθεσε 
βιαστικά, καθώς οί τρεις άνδρες τον άρπαζαν.

«Που είναι τό όπλο ;». Είπε ό Γκάν. «Στην τσάντα», άπάντησε ό Κόρμπετ, 
δείχνοντας μιά μικρή βαλίτσα. "Ενας άπό τούς άνδρας έβγαλε άπό μέσα ένα γεμάτο 
'Ισπανικό αύτόματο περίστροφο τών 9 ΜΜ. ('Ο Κόρμπετ παρεδέχθη άργότερα, 
ότι γιά πρώτη φορά εϊχε άνοίξει τήν πόρτα, χωρίς νά κράτη τό πιστόλι του).

«Που είναι τό αυτοκίνητο ;». Έρώτησε ό Γκάν.
'Ο Κόρμπετ άρνήθηκε κατ’ άρχάς, ότι είχε αυτοκίνητο, άλλά έπειτα ώνόμασε 

τό γκαράζ, πού τό είχε άφήσει.
Αύτό ήτο τό τέλος της καταδιώξεως.

Ό  κρατούμενος μετεφέρθη στο Ντένβερ γιά νά δικασθή άπό τις ’Αρχές τοΰ 
Κολοράντο, μέ τήν κατηγορίαν της άπαγωγης μικρών παιδιών καί της δολοφονίας 
τοΰ Άδόλφου Κούρς τοΰ 3ου.

Σ ’ ένα γράμμα, μέ ήμερομηνία 31 ’Οκτωβρίου 1960, προς τούς έκδότας τοΰ 
περιοδικοΰ «Reader’s Digest», ό άρχηγός τοΰ F.B.I. κ. J. Edgar Hoover έλεγε :

«'Η σύλληψς τοΰ ’Ιωσήφ Κόρμπετ, στον Καναδά, τήν 29ην ’Οκτωβρίου 1960, 
»ύπηρξε τό άπ’ εύθείας άποτέλεσμα τών δύο πληροφοριών, ληφθεισών άπό τούς άνα- 
«γνώστας σας, πού καί ή μία μόνον θά ώδηγοΰσε στήν σύλληψίν του.

«Τό περιοδικόν σας καί οί άναγνώστες σας, έχουν κερδίσει ένα βαθύ χρέος 
«ευγνωμοσύνης άπό τον F.B.I.

«Τό "Εθνος μας έχει όφεληθή καταπληκτικά άπό τήν συνεργασίαν σας».
Είλικρινώς νμέτερος 

J. Edgar Hoover
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Σ. ΠΗΛΟΥ

....Ή  'Υποδιεύθυνσής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έχει μια πλούσια ιστορία 
μεγάλων έπιτυχιών στο δίωξη του εγκλήματος, μ’ οποία μορφή κι’ άν έμφανίζεται 
στήν καθημερινή ζωή.

’Έτσι, ή φήμη της έχει ξεπεράσει τα Ελληνικά σύνορα κι’ έχει ξαπλωθή καί 
στο ’Εξωτερικό.

Αυτή δεν είναι μιά προσωπική γνώμη. Είναι μιά άλήθεια πού τήν επιβε
βαιώνουν καί τήν υπογραμμίζουν άδιάκοπα ένα σωρό γεγονότα πού άπησχόλησαν 
τον τύπο κατά καιρούς.

Καί όμως, ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών δεν έχει τά μέσα πού διαθέτουν πολλές 
άλλες ξένες ’Αστυνομίες τοϋ πλανήτη μας.

Το μυστικό τής έπιτυχίας της είναι ή άριστη έκπαίδευσις, ή έμπειρία, ή 
ίκανότης, ή ευσυνειδησία καί ή προσήλωσις στο καθήκον τών οργάνων της, τά όποια 
συνεχώς καταφέρουν καίρια καί συντριπτικά πλήγματα έναντίον τών πάσης φύσεως 
κακοποιών, πού άποτελοϋν τον υπόκοσμο τής κοινωνίας.

Πορτοφολάδες, διαρρήκτες, άπατεώνες, εκβιαστές, λαθρέμποροι, σωματέμ
ποροι, έμπρηστές, πλαστογράφοι, παραχαράκτες, ληστές, κλέπτες, χασισοπότες, 
σεξουαλικώς άνώμαλοι κακοποιοί, άλήτες, άναρχικοί καί γενικώτερα όλες οί τάξεις 
τών έγκληματιών έχουν νοιώσει βαρύ τό χέρι τοϋ Νόμου νά φτιάχνη ολόγυρά τους 
ένα άσφυκτικό κλοιό, γιά νά τούς έμποδίση νά βλάψουν τούς συνανθρώπους τους.

'Η  έγκληματολογική στατιστική τής χώρας μας άποτελεΐ τον άδιάψευστο 
μάρτυρα τής άξίας τών καταδιωκτικών μας άρχών, οί όποιες δικαιούνται νά είναι 
υπερήφανες γιά όσα προσφέρουν στον Ελληνικό Λαό καί τήν Ελληνική Κοινωνία.

’Αλλά, εδώ δεν πρόκειται νά μάς άπασχολήσουν οί άριθμοί. Θά άσχοληθοΰμε 
άπλώς, δι’ ολίγων, μέ μιά πρόσφατη σημαντική έπιτυχία τής 'Υποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας. Πρόκειται γιά τήν έξιχνίαση μιας ληστείας μετά φόνου πού 
είχε προ διετίας βαθειά συγκινήσει καί άναστασώσει τήν κοινή γνώμη.

’Αλλά, άς πάρουμε τά πράγματα άπό τήν αρχή.
Στο μικρό καί γραφικό χωριό «Μπεντούλι» τής Κύμης-Εύβοίας, βρέθηκε,τις 

πρωινές ώρες τής Μεγάλης Παρασκευής 1ης Μαίου 1959, στραγγαλισμένος μέ 
μιά στριμμένη πετσέτα στο λαιμό, μέσα στο σπίτι του, ό Έλληνοαμερικανός Ευάγ
γελος Άντωνιάδης, έτών 72.

Ή  εΐδησις έγράφη στις πρώτες σελίδες τών έφημερίδων μέ κτυπητούς τίτ
λους καί προεκάλεσε έντονη άντίδραση τοϋ εύρυτέρου άναγνωστικοϋ κοινού, τό 
όποιον έννοιωσε άποτροπιασμό γιά τό έγκλημα.

"Ετσι, οί τοπικές άνακριτικές αρχές έθεώρησαν ζήτημα τιμής των τήν έξι
χνίαση τοϋ έγκλήματος, καί ή άνάκριση ήκολούθησε μέ πείσμα, μέθοδο καί επι
μονή τον άνηφορικό δρόμο της.

Φυσικά συνελήφθησαν άμέσως μερικά ύποπτα πρόσωπα, ομοχώριοι τοϋ 
θύματος, οί όποιοι όμως ήρνοΰντο κατηγορηματικώς όποιαδήποτε σχέση 
μέ τό έγκλημα. Καί — όπως συνήθως συμβαίνει σ’ αύτές τις περιπτώσεις — άρχι
σαν νά οργιάζουν οί διάφορες φήμες γύρω άπό τήν ιδιωτική ζωή τοϋ θύματος. Τις 
φήμες ούτές ήτο υποχρεωμένη νά προσέξη ή άνάκρισις. Πρώτα-πρώτα έλέχθη 
ότι ό Άντωνιάδης είχε πάρα πολλά χρήματα καί είχαν κλαπή άπό τό σπίτι του 
τιμαλφή καί 15.000 δραχμές. Ή  άποψις αυτή ένισχύετο καί άπό τό γεγονός ότι τό 
δωμάτιο τοϋ θύματος βρέθηκε κυριολεκτικά άναστατωμένο, μέ παραβιασμένα τά 
κλείθρα τόσον τοϋ μπαούλου, όσον καί τών άλλων επίπλων. "Υστερα, διετυπώθη
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ή εκδοχή δτι δράσης έπρεπε νά είναι μια άπό τις γυναίκες έλευθερίων ηθών πού 
έπεσκέπτοντο τακτικά τον Άντωνιάδη, 6 όποιος—παρά τήν ηλικία του—έδειχνε 
προς αύτές μεγάλη άδυναμία, ένώ μία τρίτη έκδοχή παρουσίαζε τό έγκλημα ώς 
διαπραχθέν άπό συγγενείς τοϋ θύματος, μέ έλατήριον ή την ληστείαν ή τήν έρωτι- 
τικήν άντιζηλίαν.

Τέλος, εμφανίστηκε καί μιά τέταρτη έκδοχή, σύμφωνα μέ τήν οποίαν ό Ά ν- 
τωνιάδης έξετελέσθη άπό γκάγκστερς τής ’Αμερικής. Καί αυτή ή έκδοχή είχε τις 
ένδείξεις της, άφοΰ έκεΐνες τις μέρες έγιναν άντιληπτοί στήν περιοχή τοϋ έγκλή- 
ματος ξένοι, πού έπέβαιναν μιας μαύρης κούρσας καί οί όποιοι έζήτουν πληροφο
ρίες γιά διάφορα γύρω χωριά. Μάλιστα ή έκδοχή αυτή έπαιρνε μυθιστορηματική 
οψη, έμφανίζουσα τον Άντωνιάδη ώς φονέα..... 10 γκάκγστερς τής ’Αμερικής.

’Έτσι είχαν τά πράγματα δταν ξαφνικά έκυκλοφόρησε ή είδησις δτι ή ύπό- 
θεσις τοϋ στραγγαλισμού έξιχνιάσθη, άποδειχθείσης πλήρως τής ένοχής τοϋ άνα- 
πήρου Πέρρου, ό όποιος δμως έντόνως διεμαρτύρετο δτι ήτο άθώος .

Καί φαίνεται δτι ή είδησις αύτή ήταν άληθινή, άφοϋ ό άτυχος Πέρρος προε- 
φυλακίσθη έπί 69 ήμέρες καί άπεφυλακίσθη διά βουλεύματος τοϋ κ. Άνακριτοΰ 
παύοντος προς καιρόν τήν προφυλάκισίν του.

Κι’ ύστερα άκολούθησε σιωπή. Καί τό μυστηριώδες έγκλημα άρχισε νά λησμο
νιέται. Τό ένδιαφέρον του σιγά—σιγά ξέφτισε. Μονάχα οί καταδιωκτικές άρχές 
έπέμεναν νά άναζητοΰν τον δράστην, γιατί έφεραν βαρέως νά μείνη ανεξιχνίαστο 
ένα τέτοιο έγκλημα μέσα σ’ ένα χωριό δώδεκα δλων κι’ όλων οικογενειών.

Πέρασαν άπό τότε δυο χρόνια. Κι’ ή ύπόθεσις ξεχάστηκε γιά καλά. Μονάχα 
ίσως μέσα στο άνετο κι’ άπομακρυσμένο σπίτι τοϋ ’Αμερικανού τό αίμα πού χύθη- 
κεν άδικα ζητούσε έκδίκηση.

"Ετσι είχαν τά πράγματα δταν ξαφνικά, πριν λίγες μέρες, οί έφημερίδες 
έγραψαν στήν πρώτη τους σελίδα δτι τό έγκλημα έξιχνιάστηκε, δτι ό στυγνός δολο
φόνος συνελήφθη άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, κι’ δτι ό συλληφθείς Πέρρος 
δέν είχε καμμιά άνάμιξη στο έγκλημα.

Ε πτά  ολόκληρες μέρες ό πρωινός καί άπογευματινός αθηναϊκός τύπος έπλεκε 
τό έγκώμιον τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί έξήρε τή μεγάλη αύτή έπιτυ- 
χία της.

Κι’ ύστερα μαθεύτηκαν οί λεπτομέρειες.
Πράγματι ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών, κατόπιν μεθοδικής παρακολουθή- 

σεως καί έπιπόνου έργασίας, κατάφερε νά συλλάβη τον σεσημασμένο κακοποιό 
Ταλαγάνη ’Αντώνιο τοϋ Νικολάου καί τής Σοφίας, έτών 28, έκ Πατρών, άεργον 
καί δίχως μόνιμη κατοικία, ό όποιος, ύστερα άπό πολύωρη έπιστημονική άνάκριση, 
ώμολόγησεν δτι αύτός καί ό φίλος του Μπάρκουλης Παναγιώτης τοϋ Νικολάου 
καί τής ’Ανδρομάχης, έτών 27, έκ Τριπόλεως ένείχοντο εις τήν δολοφονίαν τοϋ 
Άντωνιάδη μέ συνεργόν τον Κατρήν Νικόλαον τοϋ Βασιλείου καί τής Μαριγώς, 
έτών 30, έκ Καλημεριάνων—Εύβοιας.

'Ο τρόπος δράσεώς των ύπήρξεν ό εξής :
Ό  Κατρής, ό όποιος ήτο συγγενής τοϋ Άντωνιάδη, μετέβη στο χωριό του 

τό Πάσχα τοϋ 1959, δπου μ’ ένα κυνηγετικόν δπλον έμφανίστηκε ώς κυνηγός, 
γιά νά μπορέση νά πάη στό σπίτι τοϋ Άντωνιάδη, μέ δύο άντικειμενικούς σκοπούς. 
Ά φ ’ ένός μέν νά έξακριβώση έάν ό «γέρος» είχε χρήματα καί νά εΐδοποιήση τηλε- 
φωνικώς, μέ μιά συνθηματική φράση τούς Ταλαγάνη καί Μπάρκουλη, άφ’ ετέρου 
δέ ν’ άπασφαλίση έσωτερικώς τό παράθυρο καί τήν πόρτα τοϋ δωματίου τοϋ Έλλη- 
νοαμερικανοϋ, ώστε ή είσοδος τών δύο συνεργών του νά ήτο ευχερής.

’Έτσι καί έγινε. Ευθύς μετά τό τηλεφώνημα οί έν Άθήναις εύρισκόμενοι 
Ταλαγάνης καί Μπάρκουλης έπήγαν ξεχωριστά στό πρακτορείο ΚΤΕΛ Εύβοιας
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καί, μέ ψευδώνυμα, άγόρασαν δύο εισιτήρια. Τό άπόγευμα δέ τής 30-4-59 έπε- 
βιβάσθησαν του λεωφορείου, κατελθόντες σ’ ένα προκαθωρισμένο σημεΐον πάνω 
στον δημόσιον δρόμον, κοντά στον συνοικισμόν «Μεντούλι». ’Έφεραν μαζί τους 
δερμάτινο χαρτοφύλακα πού περιεΐχεν ένα περίστροφο μέ φυσίγγια, γάντια, κάλ
τσες, φανόν, σχοινί καί διαρρηκτικά έργαλεϊα. Έπροχώρησαν ύστερα πεζή καί 
σαν έφθασαν κοντά στο σπίτι τοϋ Άντωνιάδη, κάθησαν κάτω άπό μιά έλιά, άνα- 
παύθηκαν λίγο, έβγαλαν τά παπούτσια τους καί στις 11 τό βράδυ άπεφάσισαν νά 
δράσουν. Τό σπίτι τοΰ Άντωνιάδη δεν έφωτίζετο. Αυτό τούς έκανε νά πιστεύ- 
σουν δτι άπουσίαζε. Πήραν στά χέρια τους τον χαρτοφύλακα, πήδηξαν ένα μικρό 
χανδάκι μέ νερό καί κατευθύνθηκαν στο σπίτι τοϋ Άντωνιάδη. Έκεΐ, ό Ταλαγά- 
νης έφόρεσε γάντια κι’ ό Μπάρκουλης έβαλε κάλτσες στά χέρια του. Σταμάτησαν 
μπροστά στην πέτρινη σκάλα τοϋ σπιτιοΰ. Πρώτος άνέβηκεν ό Ταλαγάνης άκολου-

Α. Ταλαγάνης Ε. Κατρή;

θούμενος άπό τον Μπάρκουλη. Έφθασε στο πλατύσκαλο καί, μέ τά χέρια του, 
έπίεσε τήν πόρτα τής εισόδου τοΰ δωματίου. Αλλά δέν άνοιξε. Τότε ό Μπάρκου
λης έπίεσε τό παράθυρο πού δέν είχε εξωτερικά φύλλα καί τό άνοιξε δίχως δυσκο
λία. Συγχρόνως όμως άκούστηκε ένας μικρός θόρυβος. *Ηταν άπ’ τό πέσιμο μιας 
κανάτας νεροϋ πού εύρίσκετο πίσω άπ’ τό παράθυρο. Φοβήθηκαν καί περίμεναν 
λίγα δευτερόλεπτα. Κι’ δταν βεβαιώθηκαν δτι δέν είχε ξυπνήσει κανείς, μπήκε 
άπ’ τό παράθυρο πρώτος ό Μπάρκουλης στο δωμάτιο. Κατά τήν είσοδό του δμως έξύ- 
πνησεν ό Άντωνιάδης καί κάτι έφώναξε. 'Ο Μπάρκουλης τοΰ έπετέθη καί συνεπλά
κησαν, έν συνεχεία έπεχείρησε νά τον φιμώση, μέ άποτέλεσμα νά τον στραγγαλίση.

’Έτσι, τουλάχιστον, ίσχυρίσθηκεν ό Ταλαγάνης στην άπολογία του. Τί 
άκριβώς συνέβη θά τό βρή ή άνάκριση, ή οποία συνεχίζεται μέ γοργόν ρυθμό.

Αλλά, μαζί μέ τη σύλληψη τοΰ Ταλαγάνη, εξιχνιάστηκαν κι’ ένα σωρό κλο
πές καί διαρρήξεις, μέ δράστες τά ίδια πρόσωπα.

Αυτή είναι, μέ δυο λόγια, ή «ύπόθεση» πού άνοιξε τήν Πρωτομαγιά τοΰ 
1959 στο μικρό χωριουδάκι τής Εύβοιας, κι’ έκλεισε πριν λίγες μέρες στήν Αθήνα 
μέ τή σύλληψη τοΰ δράστη άπό τά λαγωνικά τής Ασφαλείας Αθηνών.

Πρόκειται, άσφαλώς, γιά μιά μεγάλη έπιτυχία τής Αστυνομίας, ή οποία 
προεκάλεσε τά πιο ενθουσιώδη σχόλια τοΰ κοινοΰ καί έπεβεβαίωσε τήν άξια καί 
τις ικανότητες τών άνδρών τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, δικαιώνοντας τήν εμπι
στοσύνη καί τήν άγάπη μέ τήν οποίαν τούς περιβάλλει ή Ελληνική Κοινωνία.

ΣΠ Υ Ρ Ο Σ  Π Η Λ Ο Σ



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α’ κ.

------------------------------ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ-------------------------------

1 . Εισαγωγή.
Εις τήν σημερινήν εποχήν τού αυτοκινήτου, ό πεζός δύναται νά χαρακτηρισθή 

ώς ένας αυτοκινητιστής, ό όποιος άνεΰρεν θέσιν και έστάθμευσεν τό όχημά του, και 
συνεχίζει τήν πορείαν του πεζός. Βεβαίως ό ορισμός αυτός είναι ολίγον υπερβολικός, 
παρά ταΰτα όμως δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι πολλοί άπό ήμάς, άλλοτε μέν εϊμεθα 
πεζοί, άλλοτε δέ οδηγοί, κατά συνέπειαν δέ Θά πρέπει νά εϊμεθα ένήμεροι των κιν
δύνων πού άντιμετωπίζουν οί πεζοί καί θά πρέπει νά τούς άναλογιζώμεθα όταν 
όδηγοΰμεν αυτοκίνητον.

Σχεδόν όλοι μας ώς πεζοί κατηγοροΰμεν τούς οδηγούς δι’ ώρισμένας ένεργείας 
των, παρά τούτο δμως, οί οδηγοί, συμπεριφερόμεθα κατά τον τρόπον, τόν όποιον 
σχολιάζομεν κακώς.

Καίτοι οί οδηγοί πολλάκις διαπράττουν σφάλματα εις βάρος των πεζών, δεν 
δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν πράξεις τών πεζών, μή άσφαλεΐς, αί όποϊαι οδηγούν είς 
τραγωδίας.

Πρίν ή έξετάσωμεν τά σφάλματα άμφοτέρων τών μερών, άς μάς έπιτραπη νά 
έκφράσωμεν τήν κατωτέρω ένδιαφέρουσαν σκέψιν. Άδιαφόρως τού ποιος ευρίσκεται 
έν άδίκω, ό οδηγός ή ό πεζός, τό γεγονός είναι δτι, είς μίαν σύγκρουσιν αύτοκινήτου 
καί πεζού είναι βέβαιον δτι ό πεζός θά τραυματισθή ή θά θανατωθή, ενώ ό οδηγός 
δεν θά ΰποστή σωματικήν τινα βλάβην. Είναι φυσικόν ή σάρξ καί τά οστά τού άνθρω- 
πίνου σώματος νά είναι πολύ μικροτέρας άντοχής άπό τά ύλικά μέ τά όποια είναι 
κατασκευασμένον τό αυτοκίνητον. Σκεφθητε το αύτό οποτεδήποτε εύρίσκεσθε πεζοί 
εις τόν δρόμον καί άφήστε κάθε οδηγό νά περάση μέ τό αύτοκίνητόν του άκόμη καί 
εάν καταφανώς καταπατή τά δικαιώματά σας είς τήν χρήσιν τού δρόμου.

2. Σφάλματα πεζών.
α) Τά δύο κύρια αίτια θανάτων τών πεζών, έξ αύτοκινητιστικών άτυχημάτων 

είναι, άντικανονική διέλευσις τούτων έκ τού ένός πεζοδρομίου της όδοΰ είς τό άλλο 
καί άντικανονικό βάδισμα κατά μήκος ταύτης. Τά δύο ταΰτα σφάλματα οδηγούν 
συνήθως είς άτυχήματα καί δή θανατηφόρα. Είναι γνωστόν είς δλους μας, άνεφέρθη 
δέ καί άνωτέρω, δτι είς τάς περιπτώσεις συγκρούσεως πεζών καί οχημάτων, τήν 
ζημίαν θά ύποστή μόνον ό πεζός. Τούτο μάς δημιουργεί τήν σκέψιν δτι ό πεζός πρέπει 
νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα προστασίας του άσχέτως της συμπεριφοράς τών οδηγών.

β) Οί οδηγοί είναι συνηθισμένοι νά παρατηρούν πεζούς, είς τάς πόλεις, 
δπου ύπάρχει διάβασις πεζών. Είναι σωστός αιφνιδιασμός τών οδηγών, δταν οί πεζοί 
προσπαθούν νά διασχίσουν τό κατάστρωμα τού δρόμου, έξερχόμενοι άποτόμως 
μεταξύ σταθμευόντων οχημάτων ή έξερχόμενοι έξ αύτοκινήτων προς τό μέρος της 
κινήσεως.

γ) ’Άλλα σφάλματα είναι: ή άναμονή επί τού καταστρώματος πλησίον τού 
ρείθρου τού πεζοδρομίου, τό αίφνίδιον σταμάτημα είς τό μέσον τού δρόμου καί ή 
άντίθετος προς τά σήματα κυκλοφορίας πορεία.

δ) Είναι μεγάλο σφάλμα τό νά έπιχειρήσωμεν νά διασχίσωμεν τήν οδόν χωρίς 
νά συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας είς τήν ένέργειάν μας ταύτην. ’Ακόμη καί 
έάν ύπάρχη σημα,έπιτρέπον τήν κίνησιν τών πεζών,θά πρέπει νά είναι συγκεντρωμένη 
ή προσοχή μας, διότι είναι δυνατόν μία βλάβη είς ένα αύτοκίνητον ή μία άπροσεξία 
τού οδηγού αύτοΰ νά μάς προκαλέση άτύχημα.
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ε) Περιορισμός τής όράσεως κατά την στιγμήν διασχίσεως τής όδοΰ αποτελεί 
βασικόν σφάλμα. 'Η  όρατότης μας περιορίζεται συνήθως διά τής μεταφοράς άντι- 
κειμένων, διά τής χρησιμοποιήσεως όμβρέλλας κ.λ.π.

στ) ’Αποτελεί σφάλμα τδ δτι δεν βαδίζομεν πολλάκις άντίθετα προς τδ ρεύμα 
κινήσεως εις οδούς άνευ πεζοδρομίων. Εις τάς οδούς ταύτας θά πρέπει νά βαδίζωμεν 
δσον τδ δυνατδν μακρύτερα άπδ τδ κατάστρωμα καί άντιθέτως πρδς τδ ρεύμα των 
οχημάτων, τδ ευρισκόμενον πρδς τήν πλευράν μας. Τούτο θά μάς διευκολύνη νά 
παρατηρώμεν τά οχήματα πού έρχονται πρδς τδ μέρος μας καί νά λαμβάνωμεν τά 
κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα.

ζ) Ή  κυκλοφορία εις σκοτεινά σημεία μέ ένδυμασίας σκούρου χρώματος 
άποτελεΐ σφάλμα. "Οταν κυκλοφοροΰμεν είς τά σημεία αυτά πρέπει νά φέρωμεν, 
εί δυνατόν, ενδύματα άνοικτοΰ χρώματος ή νά εϊμεθα έφωδιασμένοι μέ ήλεκτρικόν 
φανόν διά νά γινώμεθα άντιληπτοί έκ μέρους των οδηγών. Είναι άπειροι αί περιπτώ
σεις κατά τάς οποίας πεζοί έπεσαν θύματα άτυχημάτων εις σκοτεινά σημεία των 
οδών, διότι δεν έγένοντο άντιληπτοί έκ μέρους τών οδηγών.

η) Εις τάς κορυφάς λόφων καί εις τάς καμπάς πρέπει νά διασχίζωμεν τήν 
οδόν, άφοΰ προηγουμένως παρατηρήσωμεν καί πρδς τάς δύο πλευράς αύτής. Κάθε 
άντίθετος ένέργεια άποτελεΐ σφάλμα. Είναι έντελώς άδύνατον είς τδν οδηγόν, πού 
εύρίσκεται εις καμπήν ή είς κορυφήν νά μάς άντιληφθή έξ άποστάσεως ικανής διά 
νά λάβη μέτρα προστασίας μας.

θ ) Είναι έγκληματική έναντι τού εαυτού μας ή έντύπωσις δτι, ό οδηγός μπορεί 
νά μάς δή μέ τά φώτα, δπως εμείς βλέπωμεν τδ αύτοκίνητόν του. Έ κ  στατιστικών 
άποδεικνύεται δτι τά 90% τών πεζών πού έθανατώθησαν είς τροχαία δυστυχήματα 
εΐχον άγνοιαν τών δυνατοτήτων τού αυτοκινήτου καί τών περιορισμών τού οδηγού.

ι) "Ετερον σφάλμα, διαπραττόμενον παρά πεζών—οδηγών, είναι ή άλλαγή 
ελαστικού τού αυτοκινήτου των ή ή έπιδιόρθωσις βλάβης τής μηχανής πρδς τήν 
πλευράν τής κινήσεως τών άλλων οχημάτων, δταν βεβαίως τδ αύτοκίνητον δέν είναι 
έξ ολοκλήρου έκτδς τού καταστρώματος τής οδού.

3. Σφάλματα οδηγών.
Πριν ή έξετάσωμε τήν πλευράν τών οδηγών άς μάς έπιτραπή νά τονίσωμεν ένα 

άκόμη σημεΐον.
Οί πεζοί γίνονται συχνάκις υπαίτιοι πολλών δυστυχημάτων, χωρίς οδτοι νά 

ύποστοϋν καί τήν έλαφράν άμυχήν. "Ενας οδηγός δταν άναγκασθή νά σταματήση 
ή νά παρεκκλίνη τής πορείας του άποτόμως, διάνάάποφύγη κάποιον πεζόν, είναι 
δυνατόν, νά χάση τδν έλεγχον τού οχήματος του καί νά κτυπήση έπί σταθερού άντι- 
κειμένου, νά έκτραπή τής οδού, ν’ άνατραπή έπί τής οδού ή νά συγκρουσθή μέ άλλο 
δχημα. ’Αλλά, άς έξετάσωμεν τώρα τά σφάλματα τών οδηγών.

α) Τδ πλέον σύνηθες σφάλμα τού οδηγού είναι ή πίστις δτι ούτος είναι 
ό κύριος τής οδού καθ’ ήν στιγμήν οδηγεί τδ αύτοκίνητόν του. Τδ γεγονός τούτο τδν 
παροτρύνει είς τδ νά συμπεριφέρεται κατά τρόπον έγωϊστικόν καί άδιάφορον έναντι 
τών πεζών, μέ άποτέλεσμα συνήθως τά άτυχήματα.

β) "Ετερον σφάλμα είναι δτι παραγνωρίζει τδ γεγονός, δτι ό πεζός έχει τδ 
δικαίωμα προτεραιότητος, είς δλας τάς περιπτώσεις, έκτδς βεβαίως έάν ούτος παρα- 
βιάζη τδν νόμον.

γ) Είναι έπίσης μέγα σφάλμα τών οδηγών έκείνων, οί όποιοι έχουν τήν συνή
θειαν νά σταματούν έπί τών διαβάσεων τών πεζών, μέ άποτέλεσμα νά δυσχεραίνουν 
τήν κίνησιν τούτων καί νά τούς έκθέτουν είς κίνδυνον, άναγκάζοντάς τους νά βαδί
ζουν έκτδς τών διαβάσεων.

δ) "Ετερον σφάλμα είναι ή περίπτωσις κατά τήν όποιαν ό πεζός καταλαμβά-
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νεται ύπό συγχύσεως, ό δέ όδηγδς, άντί νά διευκολύνω τούτον, του έπετείνει τήν σύγ- 
χυσιν διά κακών χειρισμών του αυτοκινήτου του ή τών οργάνων αύτοϋ. Είναι συνή
θεις αί περιπτώσεις κακής χρήσεως τών φρένων, τών ηχητικών οργάνων ως καί άλλων 
εξαρτημάτων τοϋ αυτοκινήτου έκ τής όποιας δημιουργεΐται σύγχυσις εις τούς 
πεζούς. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας τά περισσότερα θύματα είναι άτομα πολύ 
μεγάλης ή μικράς ηλικίας. Τά ηλικιωμένα συνήθως άτομα δεν έχουν τήν ικανότητα 
νά άντιδράσουν ταχέως, ώς επίσης καί νά άντιληφθοΰν διάφορα γεγονότα. Τά νεαρά 
άτομα δεν έχουν τήν άνάλογον κρίσιν διά νά ενεργήσουν καταλλήλως είς τάς περι
πτώσεις ταύτας.

4. Συμπέρασμα.
Έν συμπεράσματι τών όσων άνωτέρω έλέχθησαν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι 

ή άπροσεξία καί ή άνυπακοή είς τούς νόμους, άφοτέρων τών μερών—οδηγών καί πε
ζών—οδηγεί είς τάς συνήθεις τραγωδίας. Ώ ς πεζοί καλούμεθα νά έντείνωμεν τήν 
προσοχήν μας όταν προσπαθοϋμεν νά χρησιμοποιήσωμεν τμήμα τής όδοϋ, τό όποιον 
χρησιμοποιείται καί παρά τών οχημάτων. Επίσης καλούμεθα νά συμμορφωθώμεν 
προς τούς ίσχύοντας κανόνας κυκλοφορίας, οί όποιοι έτέθησαν διά τήν άσφάλειάν 
μας. Βεβαίως καί ώς οδηγοί καλούμεθα νά πράξωμεν τό ίδιον. 'Η  κατανόησις καί 
άρμονική συνεργασία πεζών καί οδηγών είναι ή μόνη λύσις είς τό πρόβλημα. Μόνον 
δι5 αύτής θά δυνηθώμεν νά έχωμεν εύχάριστα άποτελέσματα.

/ .  ΑΘ ΑΝ ΑΣΟ ΥΛΗ Σ

Α Π Ο  Τ Η Ν  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Ν  
Δ Ρ Α Σ Ι Ν  Τ Η I  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Άστυφύλαξ τής Τροχαίας βοηθεΐ υπερήλικα νά περάση άκινδύνως 
διάβασιν πεζών έν ώρςι μεγάλης κινήσεως.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γρηγορίου Πατριάρχου.
Βρίσκεται μεταξύ τοΰ Πανεπιστημίου καί της ’Ακαδημίας.
Ό  Γρηγόριος ό Ε', Οικουμενικός Πατριάρχης Κων/λεως, γεννήθηκε στη 

Δημητσάνα, κατά το 1745 άπό φτωχούς γονείς, τον ’Ιωάννη καί την ’Ασημίνα 
Άγγελοπούλου. Έμερίμνησε διά τη μόρφωσι τοΰ κλήρου καί τής Παιδείας καί ίδρυ
σε πολλά Ελληνικά σχολεία. Γενόμενος ύποπτος στην ύψηλή Πύλη, ώς πνευματικός 
ηγέτης τοΰ Ελληνισμού, δυο φορές άπεμακρύνθη άπο το θρόνο του. Μετά την έκρηξι 
τής Έπαναστάσεως τού 182i, ό Γρηγόριος συνελήφθη την Δευτέραν τοΰ Πάσχα 
(11 ’Απριλίου 1821), ώς μυστικός ήγέτης τής έπαναστάσεως καί άπηγχονίσθη 
άπο τη μεσημβρινή πύλη των Πατριαρχείων. Τό λείψανό του ρίχθηκε, υστέρα άπο 
τρεις μέρες, στη θάλασσα καί άνεσύρθη στις 16 ’Απριλίου άπο τον Κεφαλλήνα πλοίαρ
χο Μαρίνο Σκλάβο, ό όποιος τό μετέφερε στην ’Οδησσό όπου καί ένταφιάσθηκε. 
Το 1871 τά οστά του μετεκομίσθησαν στην μητρόπολι των ’Αθηνών. Ευγνωμοσύνης 
δείγμα ελάχιστο, ό άνδριάς του στήθηκε μπροστά στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.

Γρηγοροβίου.
Πάροδος τής οδού Πατησίων 298, κοντά στον "Αγιο Λουκά Πατησίων. 

’Οφείλει την ονομασία, στον Φερδινάνδο Γρηγορόβιο, γερμανό ιστορικό, ό όποιος 
έγραψε ιστορία τών ’Αθηνών.

Γριβαίων.
Πάροδος τής όδοΰ Σκουφά 62α, πίσω άπό τό Δημοτικό Νοσοκομείο.
Πρόκειται γιά τήν ομώνυμη μεγάλη καί ιστορική οικογένεια άρματολών τής 

’Ακαρνανίας, ή οποία άποτελεϊ παραφυάδα τής οικογένειας Μπούα, καταγομένης 
μάλλον άπό τό χωριό Τόσκιζι τού Σουλίου. ’Από τοΰ 1600 μέχρι τοΰ 1750 μεταξύ 
Γριβαίων καί Κατσικογιανναίων, διεξήχθησαν τρομεροί άγώνες. Τελικά έπεκράτησαν 
στο καπετανάτο οί Γριβαΐοι. Πολλά μέλη τής οικογένειας τών Γριβαίων, διεκρί- 
θησαν κατά τήν Έπανάστασι τοΰ 1821.
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Γριβογιώργου.
Πάροδος της όδοϋ Ήριδανοΰ 4, στά Ήλύσια.
'Ομώνυμη οικογένεια έξ ’Ακαρνανίας, της όποιας μέλη διεκρίθησαν στήν 

έπανάστασι τοϋ 21.
Γριμπόβου.
Πάροδος τής όδοϋ Δοϊράνης 10, κοντά στήν έκκλησία Μεταμόρφωσι τοϋ 

Πολυγώνου.
Τό Γρίμποβο είναι χωριό τής έπαρχίας ’Άρτης καί Τζουμέρκων. Έ κεΐ την 

Ιην καί 2αν Μαΐου 1897 συνήφθη σφοδρά μάχη μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων καί 
κατά την οποία σκοτώθηκε ό συνταγματάρχης τής χωρ/κής Μπαϊρακτάρης. ’Α
ξιόλογη μάχη έ'λαβε χώραν επίσης στο Γρίμποβο τήν 10/11 ’Οκτωβρίου 1912.

Γροπίου.
Παράλληλος τής όδοϋ Βιλάμοβιτς, στο Γαλάτσι.
Ό  Γρόπιος Γεώργιος—Γουλιέλμος, Αυστριακός πρόξενος καί άρχαιολόγος 

κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως, παρέμεινε στήν ’Αθήνα καί κατά τό διάστημα 
των πολιορκιών προσέφερε πολλές υπηρεσίες.

Γρύλλου.
Πάροδος τής όδοϋ Άθάμαντος 20, κοντά στήν Πλατεία 'Αγ. Αικατερίνης 

των Κ. Πετραλώνων.
'Ο Γρύλλος, γυιός τοϋ ιστορικού Ξενοφώντος, έπεσε στή μάχη τής Μαντινείας, 

άφοϋ προηγουμένως έτραυμάτισε τον Επαμεινώνδα.
Γρυπάρη.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγ. Λαύρας 58, στή συνοικία Κυπριάδου.
'Ο Γρυπάρης ’Ιωάννης, άνώτερος εκπαιδευτικός καί ποιητής γεννήθηκε στή 

Σίφνο τό 1871 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1942. 'Ύπήρξεν άπό τούς πρώτους δημο- 
τικιστάς καί έδημοσίευσε πολλά ποιήματα καί μεταφράσεις άρχαίων τραγικών.

Γυθείου.
Πάροδος τής όδοϋ Βελεστίνου 10, κοντά στον 'Αγ. Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής Λακωνίας, πού βρίσκεται στο μυχό τοϋ 

Λακωνικοΰ κόλπου κι’ είναι πρωτεύουσα ομωνύμου Δήμου καί Έπαρχίας. Τον καιρό 
τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 τό Γύθειο, μ’ όλη τή γύρω περιφέρεια, έξηγέρθη κατά 
τών Τούρκων καί πήρε μέρος στον άγώνα μέχρις άπελευθερώσεως τής πατρίδος μας.

Γύπαρη Παύλου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγ. Βαρβάρας, στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
'Ο Γύπαρης Παΰλος, άξιωματικός, πολιτευτής καί άγωνιστής, γεννήθηκε 

στήν Άσή Γωνιά Άποκορώνου Κρήτης τό 1883. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες, δια- 
κρίθηκε γιά τήν γενναιότητά του καί τό 1946 έξελέγη βουλευτής Χανιών. ’Αργότερα 
άνεκλήθη στήν ενέργεια μέ τον βαθμό τοϋ συνταγματάρχου καί εστάλη στή Κρήτη 
προς δίωξιν τών κομμουνιστών.

A
Δαβάκη.
Πάροδος τής όδοϋ Σεβαστουπόλεως, όπισθεν τοϋ Νοσοκομείου Ε.Ε. Σταυρός.
'Ο Κ. Δαβάκης, πρωτότοκος γυιός τοϋ δασκάλου Δικαίου Δαβάκη καί τής Σο

φίας, τό γένος Οΐκονομίδου, γεννήθηκε στά Κεχριάνικα τής Οΐτύλου τό 1897. Τά 
πρώτα γράμματα έ'μαθε στο χωριό Κίττα, όπου δίδασκε ό πατέρας του. Πενήντα 
χρόνια πριν άπό τήν Έπανάστασι τοϋ 21, οί πρόγονοί του έγκατεστάθησαν .στά 
Κεχριάνικα, ξεκινώντας άπό τό Λιοντάκι, χωριό πού βρίσκεται στις δυτικές ύπώρειες 
τοϋ Ταϋγέτου. Τ ’ όνομα Δαβάκης προήλθε άπό τό Ντάβος ή Νταβάκης. 'Ο πρόπαπ-
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πός του Ντάβος το 1837 κατείχε τδ βαθμό τοϋ «μπουλουξή» δηλ., του άνθυπολοχαγοϋ, 
βαθμό πού τοϋ άπενεμήθη έν όνόματι τοϋ βασιλέως των Ελλήνων, τοϋ ’Όθωνος.

Δέκα χρόνων παιδί ήταν δταν τοϋ δόθηκε ή άφορμή νά σκεφθή πώς έπρεπε νά 
γίνη άξιωματικός. Νά, πώς ό ίδιος περιγράφει τδ σχετικδ έπεισόδιο... «...'Ο καπετάν 
Γέρμας (άνθ/γδς Τσοτάκος) είχε σκοτωθή στα Μακεδονικά. "Ενα μεσημέρι, 6 πα
τέρας μου έ'φερε την έφημερίδα στη Ρούγα (τόπος συγκεντρώσεως των χωρικών) 
τοϋ χωρίου καί την διάβαζε. ’Ήμουνα τότε 10 χρόνων. Βλέπω τδν έαυτό μου άκόμα 
μέ τίς ποδίτσες μου ακουμπισμένο στδ πόδι τοϋ καθισμένου σέ μια πέτρα πατέρα 
μου’ άκουγα μέ μεγάλη συγκίνησι τά δσα διάβαζε μεγαλόφωνα στήν έφημερίδα. Σέ 
μια στιγμή ό πατέρας μου είπε: «’Έ  καί νάμουνα άνύπαντρος καί νά μην είχα παιδιά! 
Νά πήγαινα άντάρτης !». Δέν είπα δμως τίποτε. Τδ παιδιάστικο μυαλό μου δούλεψε 
κι’ έκαμε τη σκέψι: «’Έννοια σου! Σάν μεγαλώσω θά πάω έγώ». Δέν είπα δμως τί
ποτε. ’Από τότε μοϋ γεννήθηκε ή ιδέα νά μπω στη Σχολή των Εύελπίδων, νά γίνω 
άξ/κός. 'Ο πατέρας μου τοθελε. Κι’ έτσι μέ τή βοήθεια τοϋ Θεοΰ καί μέ στερήσεις 
τής οικογένειας μου έγινα άξ/κός. Καί έθεσα τδν έαυτό του στήν έξυπηρέτησι τής 
πατρίδος».

Τδ 1909, γράφεται στδ Δ’ Γυμνάσιο των ’Αθηνών. Τδ 1913 παίρνει τδ άπο- 
λυτήριο γυμνασίου στδ Γύθειο. Στήν ηλικία τών 15 χρόνων, είχε τήν σοβαρότητα καί 
την γρήγορη άποφασιστικότητα τελείου άνδρός. Τδν Σεπτέμβριο τοϋ 1913 δίδει 
εξετάσεις στή Σχολή Εύελπίδων. Επιτυγχάνει χωρίς νά διακριθή στή γενική σειρά 
επιτυχίας. ’Εξέρχεται ώς άνθυπολοχαγδς τδ 1916.

Στή μάχη τοϋ Σκρά διεκρίθη γιά τήν τόλμη του, έτιμήθη μέ τδν πολεμικδ 
σταυρδ καί έπροτάθη νά προαχθή έπ’ άνδραγαθία άπδ τδν διοικητή του Γ. Κονδύλη. 
Τδ 1923 προήχθη κατ’ εκλογήν στδ βαθμδ τοϋ Ταγματάρχου. Παίρνοντας μέρος σέ 
διαγωνισμό, δυό φορές έστάλη τδ εξωτερικό. Τδ 1929 εΐσήχθη πρώτος στήν άνωτέρα 
σχολή πολέμου, τής οποίας άργότερα διετέλεσε καθηγητής τής γενικής τακτικής. 
Τδ 1936, σωματικώς άνίκανος λόγ<ρ παλαιάς του νόσου, άπεστρατεύθη, αύτεπαγ- 
γέλτως μέ τδ βαθμδ τοϋ συνταγματάρχου.

Τδν Αύγουστον τοϋ 1940 ύστερα άπδ πρότασιν τοϋ στρατηγοΰ Γ. Γεωρ
γούλη πρδς τδν διοικητήν τοϋ Α' Σώματος στρατού, στρατηγδν Πιτσίκαν I., ό 
Δαβάκης άνεκλήθη στήν ένεργδ υπηρεσία, καί τοϋ άνετέθη ή διοίκησις τοϋ απο
σπάσματος τής Πίνδου. Στις 28 Αύγούστου βρίσκεται στδ Έπταχώριο. Ό  
συν/ρχης Δαβάκης άνέπτυξε καί πάλιν τίς γνωστές του ήγετικές, διοικητικές 
καί στρατιωτικές ικανότητες.

Τήν 5 πρωινήν, στις 28 ’Οκτωβρίου, ό άντιστράτηγος ΙΙιτσίκας I. τηλεφωνεί 
στδ Δαβάκη ότι σέ μιά ώρα έπρόκειτο ν’ άρχίση ή έπίθεσις τών’ ’Ιταλών .

Έξερχόμενος τοϋ τηλεφωνικού θαλάμου, κοινοποιεί τήν ύπ’ άριθμδν 3 δια
ταγή του: «Ό  ύπουλος γείτων μας αΐφνιδιαστικώς μάς έπετέθη. Ή  Ελλάς άναμέ- 
νει άπδ ένα έκαστον ήμών νά προστατεύσωμεν τά σύνορά της καί τήν τιμήν της 
καί νά δώσωμεν ένα καλδ μάθημα εις τδν εισβολέα. Φανήτε "Ελληνες καί κρατήστε 
γερά τά όπλα μέ πίστιν εις τδν Θεδν καί τδν έαυτόν σας καί τούς Διοικητάς σας. 
Πειθαρχία, καρτερία καί θάρρος. Ζήτω ή Ελλάς».

Ή  έπίθεσις τών φανφαρόνων ’Ιταλών έξεδηλώθη μέ τίς υλακές απειραρίθ
μων πολυβόλων. Γιά μιά άκόμη φορά ή Ελλάδα πολεμούσε υπέρ τοϋ πολιτισμού. 
Ά πδ τήν έκβασι τοϋ πολέμου εκείνου έξηρτάτο ή ΰπαρξις τής Ελληνικής φυλής 
άλλά καί τής άνθρωπότητος ή τύχη. Ή  αιωνόβια Πίνδος έσείετο άπδ τίς δονήσεις 
τών έκρήξεων. Τά σφυρίγματα τών οβίδων διέσχιζον τήν άτμόσφαιραν. Ό  Δαβάκης 
μέ ολύμπια ψυχραιμία, εμπνέει στά τμήματά του ψυχική εύστάθεια καί θάρρος. 
Ό  άγών άρχισε, σκληρδς καί πεισματώδης. Στις 2 Νοεμβρίου,-στδ Προφήτη Ήλία 
τής Φούρκας, ό Δαβάκης τραυματίζεται. Τ’ όνομα ΔΑΒΑΚΗΣ γίνεται σύμβολο 
έθνικδ, συνώνυμο τής νίκης καί άναπόσπαστο μέ τ’ όνομα ΠΙΝΔΟΣ. Λέγοντες
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σήμερα «Μάχη τής Πίνδου», εννοούμε τη σειρά των μαχών τάς οποίας διεξήγαγε 
τδ άπόσπασμα Πίνδου, ύπδ την διοίκησιν τοϋ Δαβάκη κατά τδ χρονικδ 
διάστημα πού περιλαμβάνεται μεταξύ τής 4ης πρωινής ώρας τής 28 ’Οκτωβρίου 
1940 και τής 12ης ώρας τής 3 Νοεμβρίου 1940.

Τ’ άποτελέσματα τής νίκης τής Πίνδου είναι γνωστά. Τά σχέδια των άνάν- 
δρων έπιδρομέων, μπροστά στη σθεναρά άντίστασι των Ελλήνων στρατιωτών, 
διελύθησαν. 'Η  Ελλάδα, δπως πάντα, έ'δωσε τδ κουράγιο στην λιποψυχημένη τότε 
άνθρωπότητα καί την πίστη στδ άξίωμα πώς τδ πνεύμα καί ή ελευθερία νικούν 
πάντα τδ σκότος καί τη βία. Δίπλα στά Δερβενάκια, στην Άράχωβα, στδ Μεσο
λόγγι τών παλιοτέρων, οί σύγχρονοι έγραψαν την Πίνδο.

Νά πώς ή λαϊκή μοϋσα έψαλε τής Πίνδου τά τρόπαια :

Στην Πίνδο
Τίναξε, Πίνδο, τίναξε τη δασωμένη ράχη, 
νά πέσουν στά φαράγγια σου τά μολεμέν’ άσκέρια, 
κι’ άπάνω άπδ τά κρέκουρα νά κατεβοϋν οί βράχοι, 
νά θάψουν μεσ’ στά ρέματα την τόλμη του άκέρηα.

, *Φούσκωσε, Πίνδο, τά θολά ποτάμια σου καί κύλα 
μεσ’ στά κοτρώνια τά νερά, μέ μουγκρητδ κι’ άντάρα 
πού νά σκορπούν στούς λόγγους σου τριγύρω άνατριχίλα 
καί ν’ άντηχοϋνε στών εχθρών τ’ αυτιά σάν κρύα κατάρα.

*
Ξέπλυνε κάθε πάτημα καί σβύσε κάθε άχνάρι, 
πού νά μη φέρνη ουδέ στιγμή τοϋ ξένου εδώ τή μνήμη, 
κι’ δταν τά βράδυα τδ έρημο διαβαίνει τδ φεγγάρι 
νά μήν χλωμαίνη βλέποντας στερνδ τοϋ έχθροΰ συντρίμμι.

*
Καί ξύπνα τήν άρκούδα σου, ν’ άφίση τή γωνιά της, 
νά πάρη κάτω τά λογγά, πού άπ’ τδ κακδ βογγοΰνε, 
καί νά ζητήση τή φριχτή τροφή γιά τά παιδιά της, 
σέ δσους άκόμη ζωντανοί στά πλάγια σου ριγοΰνε.

*
Κι’ δ,τι άπομείνη, κύλα το καί σώριαστο έκεϊ κάτου, 
χλωμά κουφάρια κι’ άρματα κι’ άμίλητα κανόνια 
καί στήσε μπρδς στά πόδια σου τδν Τύμβο τοϋ θανάτου, 
χαρά τοϋ ελεύθερου Λαοΰ, τοϋ σκλάβου καταφρόνια.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Σ

Τδν Σ/βριον τοϋ 1942 οί ’Ιταλοί συνέλαβαν τδν άναρρώσαντα άπδ τδ τραΰμα 
τοϋ στήθους Δαβάκην καί τδν έπεβίβασαν στδ πλοίο «Σιτά ντί Τζένοβα» γιά νά 
τδν μεταφέρουν ώς δμηρο στήν ’Ιταλία. Τδ άτμόπλοιο, έξω άπδ τις ’Αλβανικές 
άκτές, έτορπιλλίσθη καί ό Δαβάκης πνίγηκε. Περισυλλέγεις καί άναγνωρισθείς έτάφη 
στδν Αυλώνα.

Ή  ’Ακαδημία ’Αθηνών, γεραίρουσα τήν μνήμη τοϋ ήρωος, τδν έτίμησε διά 
τοϋ άργυροΰ μεταλλίου τής Αύτοθυσίας.

Στδ πέρασμα τών χρόνων κι’ ενώ οί γενεές θά διαδέχωνται ή μία τήν άλλη, 
τ’ δνομα ΔΑΒΑΚΗΣ -  ΠΙΝΔΟΣ θά μένη ώς φωτεινό παράδειγμα ήρωϊσμοϋ 
καί αύτοθυσίας. Αιώνιο κι’ άκατάλυτο δπως αιώνια κι’ ακατάλυτη είναι ή πατρίδα 
μας πού τρέφει τέτοιους βλαστούς.

(  Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Υπό Ύπασ-τυν. Β' χ.Χ .ΣΤΑ Μ Α ΤΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Οί κυρίες έφυγαν κι’ ό συμβολαιογράφος Πουλίδης βγήκε στη βεράντα. Ή  
καρέκλα αναστέναξε μόλις δέχθηκε τον όγκο του καί τό στόμα του άνοιξε σ’ ένα διά- 
πλατο χαμόγελο.

—Λοιπόν άγαπητέ μου; Πολό ωραία ήμέρα σήμερα! Θά πάρης καφεδάκι;
—"Οχι, εύχαριστώ. Δεν μου λέτε κ. Πουλίδη, ό μακαρίτης ό άνεψιός σας είχε 

φιλία μέ κάποιον σωφέρ όνόματι Άγάθο;
—Άγάθο;... Μά, ναί! "Εφυγε όμως προχτές γιά την Αυστραλία. Πηγαίνει ώς 

μετανάστης καί δεν θά ξαναγυρίση νομίζω.
—"Ωστε έφυγε γιά την Αύστραλία... Κρίμα! Καί πότε τον είδατε γιά τελευ

ταία φορά κ. Πουλίδη;
—Μά... μά... προ καιρού,τραύλισε. Τήν πρωτοχρονιά παίξαμε χαρτιά μαζί κι’ 

από τότε δεν τον είδα ξανά πλέον. Μά γιατί μέ ρωτάτε; Τί συμβαίνει;
—'Ησυχάστε κ. Πουλίδη. Νομίζω οτι δέν υπάρχει λόγος νά ταράζεσθε. Πήτε 

μου τώρα καί κάτι άλλο: "Οταν είχατε τό Δημήτρη Άγάθο στην υπηρεσία σας, πώς 
τόν βλέπατε; ΤΗταν τίμιος;

—Στην υπηρεσία μου τό Δημήτρη Άγάθο; Τί λέτε κύριε! Ποιος σας τό είπε 
αύτό!..

—Τό βράδυ έκεΐνο πού έρριξε τό αύτοκίνητό σας σ’ ένα χαντάκι στή Φιλοθέη 
καί σπάσατε τό χέρι σας, σέ ποιά κλινική νοσηλευτήκατε;

—Κύριε!! Νομίζω ότι αύτό πού κάνετε είναι εξωφρενικό!!! Είστε στά κα
λά σας; Ξέρετε σέ ποιόν άπευθύνεσθε; Είμαι ό συμβολαιογράφος Δ ρ ό σ ο ς  Π ο υ 
λ ί δ η ς  !!! Μην τό ξεχνάτε αύτό ποτέ κ. 'Ύπαστυνόμε !!!

—Μη θυμώνετε κ. Πουλίδη. ’Ηρεμήστε καί προσπαθήστε νά θυμηθήτε. "Η 
μάλλον, πέστε μου κάτι άλλο: 'Η  νοσοκόμος πού τσιμπήθηκε μέ τόν άνεψιό σας όταν 
ό μακαρίτης ερχόταν νά σάς βλέπη στην κλινική, τοϋ χρησιμέυσε πολύν καιρό γιά 
μοντέλο; ΤΗταν πολύ όμορφη, νομίζω. Ψηλή, ξανθειά, μέ σώμα άπόλυτα άρμονικό. 
ΤΗταν καί άρκετά μορφωμένη, έ; ’Εσείς οί δύο τουλάχιστον, συζητούσατε μόνον στην 
άγγλική γλώσσα όταν σάς έπεσκέπτετο καί μένατε πολλές φορές συζητώντας ώς 
άργά τή νύχτα. Οί κακές γλώσσες είπαν ότι μιά νύχτα δέν κοιμηθήκατε στο κρεβάτι 
σας, κι’ ότι εκείνη όταν άναζητήθηκε άπό τόν ιατρό τής νυκτερινής βάρδιας, δέν 
βρέθηκε πουθενά... Αλλά τί θέλει αύτός στο γραφείο σας;

Γύρισε άπότομα προς τόν είσοδο τοϋ γραφείου. 'Ένας ναύτης μέ μιά κοπέλλα 
ψηλή καί ξανθειά, μέ καταγάλανα μάτια καί σώμα στάρ τοϋ κινηματογράφου στέκον
ταν στή μισανοιγμένη πόρτα.

*0 ναύτης πλησίασε στον Πουλίδη, πού βρισκόταν κιόλας στήν καρέκλα τοϋ 
γραφείου του.

—Είστε ό κ. Πουλίδης άσφαλώς, είπε μέ συστολή. Θά ήθελα νά άνοίξετε τήν 
διαθήκη τής "Ολγας Άπέργη πού πέθανε προ τριών ήμερών. Νομίζω ότι άφορά 
εμένα καί τήν δεσποινίδα άπό δώ ή διαθήκη αύτή.

—Πώς λέγεσθε;
—Γιάννης Σιδηρόπουλος, ετών 30, τοϋ Βασιλικού Ναυστάθμου.
—ΚΓή δεσποινίς;
—Έλενα Άπέργη, έτών 26, νοσοκόμος.
Ό  Πουλίδης ξεροκατάπιε άρκετές φορές καί μέ χέρια πού έτρεμαν άνοιξε ένα 

συρτάρι. Τά μάτια του δέν σηκώθηκαν ούτε μιά φορά πρός τήν κοπέλλα, καί τό άρι-
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στερό του χέρι διευθυνόταν μηχανικά προς τό συρτάρι πού βρισκόταν στο άριστερό 
κάτω μέρος τοϋ γραφείου του. Γρήγορα δμως τό γύριζε πίσω καί πιάνοντας τό στυλό 
του τραβούσε κάθετες καί οριζόντιες γραμμές μέ πρωτοφανή νευρικότητα. Δυο ή 
τρεις φορές μέ κύτταξε κλεφτά καί μέ θανάσιμο μίσος.

Ξαφνικά έβγαλε έναν φάκελλο κΓ άφοΰ τον άνοιξε, διάβασε:
«...’Επιθυμώ όπως μετά τον θάνατόν μου, άπασα ή κινητή καί άκίνητος περι

ουσία μου περιέλθη είς τον έντιμον καί ηθικόν νέον κ. Δημήτριον Άγάθον, έτών 34, 
κ.λ.π., διά τάς πολυτίμους υπηρεσίας άς μοί προσέφερεν. Διά της παρούσης μου δέ 
δηλώ δτι άποκληρώ τήν άνεψιάν μου Έλενα Άπέργη, ώς μη έκπληρώνουσαν τάς 
προς τήν μοναδικήν της θείαν υποχρεώσεις της...».

Ό  ναύτης τρίκλισε στο άκουσμα τής τελευταίας επιθυμίας τής άποθανούσης 
κι’ έπεσε σ’ ένα κάθισμα, πιάνοντας τό κεφάλι του μέ τά δυο χέρια. Ή  κοπέλλα έφε
ρε τό χέρι της στήν καρδιά κΓ δστερα σωριάσθηκε λιπόθυμη στο πάτωμα. 'Ο Που- 
λίδης σηκώθηκε καί μέ γρήγορα βήματα κατευθύνθηκε στήν πόρτα γιά να φωνάξη 
στο άντικρυνό καφενείο νά φέρουν νερό.

’Έσκυψα άμέσως τότε καί κύτταξα στο βάθος τού άριστεροΰ συρταριού. 
"Ενα περίστροφο γυάλιζε έξω άπό τή θήκη του. "Υστερα ψιθύρισα στήν 'Έλενα δτι 
θάπρεπε νά συνέλθη άπό τή λιποθυμία πριν έρθη τό γκαρσόνι μέ τό νερό.

'Ο ναύτης δέν χρειάστηκε νά τού πώ τίποτα. Σηκώθηκε μέ βαθειά συντριβή 
καί παίρνοντας τήν 'Έλενα άπ’ τό μπράτσο προχώρησε άργά προς τήν έξοδο. Τό 
γκαρσόν έρριξε τό νερό στο πάτωμα γιά νά κατακαθήση ή σκόνη κΓ ό Πουλίδης 
κάθησε στο γραφείο του κλειδώνοντας καλά τό συρτάρι πού έβαλε πάλι τή διαθήκη. 
"Υστερα στράφηκε προς τό μέρος μου, ήρέμησε καί πρόφερε σιγά.

—Καθήστε κύριε. Βλέπω δτι θάναι άσκοπο νά παίξω μαζί σας καί γι’ αύτό θά 
πρέπη νά μ’ άκούσετε μέ προσοχή. Πιστέψατε άγαπητέ μου,* δτι στήν δολοφονία 
τού άνεψιοΰ μου δέν έχω καμμιά άνάμιξη. Είναι άλήθεια δτι τον Δημήτρη Άγάθο 
τον είχα στήν υπηρεσία μου, κΓ δτι γιά κάμποσο καιρό είχα ερωμένη τήν 'Έλενα 
Άπέργη. Μέ συγκίνησε μέ τις περιποιήσεις της καί παρά τά σαρανταπέντε μου 
χρόνια ή καρδιά μου χτύπησε δυνατά δταν τήν πρωτοεϊδα. Είναι ένας πραγματικός 
άγγελος καί, μά τήν άλήθεια, θά έδινα δ,τι είχα καί δέν είχα νά τήν κάνω γυναίκα 
μου. Αύτό δμως δέν σας ενδιαφέρει, νομίζω. Εκείνο πού πρέπει νά ξέρετε, είναι δτι 
αύτό τό υποκείμενο πού ακούει στο δνομα Δημήτρης Άγάθος, είναι ένας άπαίσιος 
εγκληματίας, ένας κτηνάθρωπος, ένας εκβιαστής. Τό δτι έφυγε γιά τήν Αύστραλία, 
τό έμαθα μόλις χθές τό άπόγευμα άπό κάποια γυναίκα, πού ήταν τό δεξί του χέρι 
στίς βρωμοδουλειές πού έκανε.

—Πώς λέγεται αύτή ή γυναίκα;
—Δώρα Δελάκου. Μένει στο Ψυχικό κΓ αν σάς ένδιαφέρη, δέν έχετε παρά νά 

πάτε ένα βράδυ στήν «Τρικυμία».
—'Ωραία! Πέστε μου τώρα καί κάτι άλλο κ. Πουλίδη: Είναι άλήθεια δτι ό 

πρόξενος τής Αύστραλίας είναι έπιστήθιος φίλος σας;
'Ο Πουλίδης χτύπησε τή γροθιά του στο γραφείο. Πήρε έναν χαρτοκόπτη καί 

βάλθηκε νά τον στριφογυρίζη νευρικά στά δάχτυλά του. "Υστερα έσκυψε προς τό 
μέρος μου καί μέ ρώτησε σφυρίζοντας σάν φίδι.

—Ποϋ θέλετε νά καταλήξετε; Γιατί μέ μπλέκετε τώρα καί μέ προξένους;
—Κύριε Πουλίδη, είναι άλήθεια δτι τις τελευταίες δεκαπέντε ήμέρες πηγαίνατε 

τακτικά στον πρόξενο τής Αύστραλίας, ένώ άλλοτε επικοινωνούσατε μόνον τηλεφω- 
νικώς; Είναι άλήθεια δτι ό Δημήτρης Άγάθος έτακτοποίησε τά χαρτιά του μέσα σέ 
δέκα πέντε ήμέρες μόνον γιά νά φύγη στήν Αύστραλία; ΚΓ δτι τό άπόγευμα τής 
Κυριακής πού έγινε ή δολοφονία τού άνεψιοΰ σας, βρισκόσαστε στοΰ Ζαχαράτου 
μαζί μέ τον Άγάθο; Θά σάς παρακαλέσω νά μέ κυττάτε στά μάτια, αν σάς είναι
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δυνατόν, καί να μην έκνευρίζεσθε. Πρέπει νά είσθε βέβαιος, ότι ή έμπιστευτική αυτή 
συνομιλία μας δεν πρόκειται νά σάς έκθέση. “Αν τό θελήσετε, φυσικά... Ξέρω πολύ 
καλά ότι ή χήρα Άπέργη ήταν ερωτευμένη γιά πολύ καιρό μαζί σας. 'Ως τις τε
λευταίες της στιγμές ’ίσως. Ξέρω άκύμα- ότι όταν βρισκώσαστε στη Θεσσαλονίκη 
αλληλογραφούσατε τακτικά μαζί της. Ό  άνδρας της είχε πεθάνει τότε άκριβώς πού 
εσείς φεύγατε άπό την Θεσσαλονίκη γιά νά έγκατασταθήτε στην ’Αθήνα. ’’Ηταν 
πολύ τίμιος άνθρωπος καί αρκετά πλούσιος έ'μπορος. “Οταν ήρθατε στήν ’Αθήνα, 
γνωρίσατε ή μάλλον άλλοι σάς έγνώρισαν τον Δημήτρη Άγάθο, καί γιά νά καλύπτε
τε τη στενή συνεργασία σας τον προσλάβατε ώς σωφέρ δήθεν... ’Ελπίζω νά μήν 
είσθε σείς ή αιτία γιά εκείνο πού έ'γινε στύ «Πίγκαλς» κείνη τή νύχτα, έ'; “Αλλοι 
θά ήταν οί έμπνευσταί καί σείς άπλώς θά παίξατε ρόλο κομπάρσου... Παρ’ όλα 
αυτά όμως, είσαστε ό πρωταγωνιστής στήν υπόθεση εκείνη... “Αν έχετε τήν καλωσύνη 
νά μου τήν άφηγηθήτε λεπτομερώς, θά μέ υποχρεώσετε.

—“Ωστε... ώστε προδόθηκα; Τά ξέρετε όλα;
Είδα χοντρές σταγόνες ίδρωτα νά λαμπυρίζουν στο μέτωπό του. Ξαφνικά άνοιξε 

άπότομα τό συρτάρι καί τράβηξε τό περίστροφο. Τού έπιασα τό χέρι καί μ’ ένα δυνα
τό σφίξιμο τό περίστροφο έ'πεσε στο πάτωμα. ’Ήταν χλωμός καί άνάσαινε βαρειά. 
’Απότομα όμως ξαναβρήκε τήν ψυχραιμία του καί σηκώνοντας τό μικροσκοπικό του 
χέρι μου έ'δωσε ενα δυνατό χτύπημα στο στόμα.

—Θά θεωρήσω κ. Πουλίδη ότι δέν έ'γινε ποτέ αύτό πού κάνατε τή στιγμή 
αύτή, είπα νοιώθοντας τό αίμα νά μου ζεσταίνη τό πρόσωπο. Βλέπετε, έγώ δέν 
θυμώνω. Μόνο πού θά πάρω μαζί μου αύτό τό περίστροφο γιατί στά χέρια σας είναι 
πολύ έπικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν; Τί λέγαμε; Θά κάνετε τον κόπο νά μου άφηγηθήτε 
τήν ιστορία εκείνη όπως πραγματικά συνέβη;

Γέλασε νευρικά καί τά χοντρά του χείλη πλατάγισαν πολλές φορές. "Υστερα 
έρριξε τό σώμα του όσο μπορούσε πίσω στήν καρέκλα κι’ άνάβοντας ενα πούρο έλα- 
βε ΰφος επίσημο.

—Κύριε, νικηθήκατε!!! Τήν ιστορία πού συνέβη στο «Πίγκαλς», δέν τήν 
παρακολούθησα, διότι, άπλούστατα, βρισκόμουνα στή Ρόδο τις ή μέρες εκείνες. ’Εκτός 
αυτού...

—Τότε νά σάς τήν πώ έγώ κ. Πουλίδη, τον διέκοψα. Είναι πολύ ένδιαφέρουσα 
κι’ έλπίζω νά σάς θυμήση πολλά. Πότε γυρίσατε άπό τή Ρόδο;

—Δυο ήμέρες άργότερα άπό τήν ύπόθεση έκείνη τού «Πίγκαλς».
—"Εστω. ’Εκείνο τό βράδυ λοιπόν, τό «Πίγκαλς» θά παρουσίαζε πολλές 

εκπλήξεις. "Ενα γαλλικό μπαλλέτο καί μερικές «μις» τής Ευρώπης, θά χόρευαν γυ
μνές καί τό θέαμα άνεμένετο πολύ ένδιαφέρον κι’ ευχάριστο. 'Ο Άγάθος μπήκε 
φορώντας ένα μαύρο παλτό πολυτελείας καί άκολουθοΰσε δύο κοπελλίτσες 19 καί 
21 ετών: Τήν “Εφη καί τήν ’Αλίκη. Ή ταν πολύ όμορφες κι’ οί δυό, καί στο πέρα
σμά τους όλα τά κεφάλια τών θαμώνων γύρισαν προς τό μέρος τους. “Υστερα, ό 
κομφερασιέ άνήγγειλε τό πρόγραμμα καί, μόλις σηκωνόταν ή αύλαία, μπήκατε καί 
σείς άπό τήν πίσω μικρή πόρτα, συνοδεύοντας τήν χήρα Άπέργη....

—Έ γώ  !! Έ γώ  ; Λάθος ! Β ρ ι σ κ ό μ ο υ ν α  σ τ ή  Ρ ό δ ο ,  κ ύ ρ ι ε !
Τό άκοΰτε;

—Τό άκούω, άλλά δέν τό πιστεύω γιατί παρά λίγο νά τήν πάθω εκείνο τό 
βράδυ. Είχατε κατάμαυρα γυαλιά καί τό μακρύ μουστάκι πού φορούσατε μ’ έκαναν 
προς στιγμήν ν’ άμφιβάλλω. "Οταν όμως σάς πλησίασα γιά ν’ άνάψω τό τσιγάρο 
μου μέ τή φωτιά σας, δέν μοΰ έμεινε καμμιά άμφιβολία πλέον.... ’Αλήθεια ! Γιατί 
μέ άγριοκυττάξατε έκεΐνο τό βράδυ ; Είχατε τίποτα μαζί μου ; Μέ είχατε ξαναδεί 
ποτέ :.....

Δέν πειράζει όμως. Μή νομίσετε ότι θύμωσα επειδή μ’ άγριοκυττάξατε^
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’Απόδειξη τούτου είναι τό ότι σε λίγο ύποκλίθηκα στη χαριτωμένη χήρα πού συνο
δεύατε καί μέ την άδειά σας τής ζήτησα να χορέψουμε ένα ταγκό. Χόρευε περίφημα, 
έ ; ; ’Ά  ! κύριε Πουλίδη, δεχθήτε τα συγχαρητήριά μου: Αύτό πού κάνετε τώρα 
είναι το μόνο λογικό πού είδα να κάνετε άπό τήν ώρα πού μπήκα στο γραφείο 
σας...

’Έτσι μπράβο ! ’Αναστενάξτε όσο θέλετε, καθήστε όσο μπορήτε πιο άνα- 
παυτικά κι’ άκοϋστε με. Λένε ότι άφηγοϋμαι κάπως συναρπαστικά. ’Έπειτα, γιατί 
να λέμε ότι βρισκόσαστε στην Ρόδο εκείνο τό βράδυ καί κουραφέξαλα.... Είναι 
άστεΐα αύτά καί ξέρω γιατί τα λέτε : ’Επειδή κανένας δεν εννοεί νά ύποκύψη χωρίς 
νά έξαντλήση καί τα τελευταία του έπιχειρήματα. «’Άμυνα του ύποσυνείδητου 
άλλα μάταιη.....», λένε οί ψυχολόγοι...

Περάσατε πολύ καλά εκείνο τό βράδυ κ. Πουλίδη. Γελάσατε, χορέψατε κι’ 
ήπιατε άρκετά. "Υστερα όμως μελαγχολήσατε. Είπατε στή χαριτωμένη χήρα 
ότι δεν μπορήτε νά ζήτε χωρίς αυτήν, ότι θά έπρεπε νά τήν παντρευτήτε τό γρη- 
γορώτερο. ’Εκείνη έκλεισε παθητικά τά μάτια της κι’ άφέθηκε στήν άγκαλιά σας 
εύτυχισμένη. Τήν συνεφέρατε όμως πολύ γρήγορα, μέ τό νά τής πήτε ότι πλήττετε 
στήν Ελλάδα κι’ ότι θάπρεπε νά φύγετε τό γρηγορώτερο γιά τό εξωτερικό, γιά 
τήν Αύστραλία κατά προτίμηση. Ξέρατε ότι αύτό θά πλήγωνε τήν χήρα, διότι μέ 
κανέναν τρόπο δέν ήθελε ν’ άφήση τήν πολυτέλεια πού ζοΰσε καί τον άριστοκρατικό 
της κύκλο. Μάλιστα, όταν τής είπατε ότι θά πηγαίνατε έκεΐ γιά νά έργασθήτε 
ώς έπιστάτης μεταλλείου, έκείνη άνεπήδησε. Οΰτε ν’ άκούση τίποτα άλλο δέχτηκε! 
Τής είπατε τότε ότι δέν είναι έκείνη πού πιστέψατε, ότι δέν σάς άγαπά άφοϋ δέν δέχε
ται νά σάς άκολουθήση όπου καί αν πάτε, καί σηκωθήκατε άρκετά νευριασμένοι 
κι’ οί δυό σας γιά νά φύγετε......

Πίταν τέσσερις ή ώρα τό πρωΐ, καί τά γκαρσόνια έτρεχαν σάν δαιμονισμένα 
γιά νά κάνουν τούς λογαριασμούς των πελατών πού έφευγαν. Τής ζητήσατε νά 
σάς δηλώση τότε γιά τελευταία φορά, εάν θά έρχόταν μαζί σας ή όχι. Σάς άπήντησε 
άρνητικά καί σεις τής είπατε ότι διαλύετε πλέον κάθε δεσμό μαζί της. Αύτή τή 
στιγμή έπιδιώκατε, άλλωστε. Έκείνη έ'κλαψε λίγο, προσπάθησε νά σάς μετα- 
πείση, μά αδύνατο. Τότε σάς είπε ότι θάπρεπε νά τής έπιστρέψετε τά έρωτικά 
γράμματα πού σάς έστελνε τόσον καιρό στή Θεσσαλονίκη καί αύτή νά σάς έπέστρε- 
φε τά δικά σας. Τό δεχθήκατε αύτό μέ μεγάλη χαρά καί πεταχτήκατε έπάνω πολύ 
τσακισμένος, δήθεν, άπό τήν άπογοήτευση πού δοκιμάζατε μέ τήν στάση της. Τής 
δηλώσατε τότε :

«—’Αγαπητή μου, τοξερα άπό πριν ότι δέν θά δεχθής νά μ’ άκολουθήσης. 
’Ήξερα ότι όλοι σου οί όρκοι ήταν ψεύτικοι. Γι’ αύτό ήρθα εδώ παίροντας μαζί μου 
καί τά γράμματά σου. "Ημουνα ύπερβέβαιος ότι τό νά εγκατάλειψης τον κύκλο 
τών γνωριμιών σου σε άναστάτωνε. Θά πάρης λοιπόν τά γράμματά σου πίσω, 
άφοϋ τό έπιθυμεΐς......».

Φωνάξατε τό γκαρσόν καί του είπατε νά σάς φέρη τον λογαριασμό καί τό 
παλτό σας, στο όποιο βρίσκονταν δήθεν νά γράμματα. Τό γκαρσόν έφερε πράγματι 
ένα παλτό, άλλά έκεΐνο δέν ήταν δικό σας. Φωνάξατε τότε, βρίσατε τό γκαρσόν 
κι’ άπειλήσατε ότι θά καταφύγετε στήν ’Αστυνομία έπειδή σάς άλλαξαν τό παλτό. 
Τό γκαρσόν διαμαρτυρήθηκε, είπε ότι άλλο μαΰρο παλτό δέν ύπήρχε στήν γκαρν- 
ταρόμπα τοϋ κέντρου, κι’ ή όμορφη χήρα σάς είπε ότι δέν άξίζει τον κόπο νά φωνά
ζετε καί τόσο γιά τήν αλλαγή τοϋ παλτοΰ σας. "Οταν όμως σκέφθηκε ότι μέσα στο 
παλτό πού άντικαταστάθηκε βρίσκονταν τά γράμματά της, έπεσε σάν κεραυνό
πληκτη στήν καρέκλα της. Κατάλαβε ότι τά φλογερά γράμματα πού τρία ολόκληρα 
χρόνια σάς έστελνε, θά μπορούσαν νά χρησιμεύσουν ώς ένα άριστο μέσον έκβιάσεως
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στά χέρια κανενδς ασυνείδητου άπατεώνα. Κι’ οί φόβοι της δεν ήταν και τόσο άδι- 
καιολόγητοι...

Μόνον δυο άτομα προσέξαμε την άλλαγή τοϋ παλτού σας, κ. Πουλίδη. ’Εγώ 
καί κάποιος άλλος συνάδελφός μου,πού σάς παρακολουθούσαμε. Μισή ώρα πρίν, 
ό Άγάθος πήρε τό παλτό σας, άφοϋ έδωσε ένα γέρο μπουρμπουάρ στο κορίτσι τής 
γκαρνταρόμπας, καί στή θέση του έβαλε ένα άλλο πού έμοιαζε πολύ. Χώθηκε 
ύστερα σ’ ένα ταξί κι’ εξαφανίσθηκε μαζί μέ τις δυο κοπέλλες πού συνώδευε, τήν 
’Έφη καί την ’Αλίκη.

Πέντε μέρες άργότερα, ένας νεαρός χτυπούσε το κουδούνι τού κομψού διαμε
ρίσματος τής χήρας. Ή ταν κομιστής μιας επιστολής, στην όποια ό ύπογραφό- 
μενος « Ά  π ό λ λ ω ν» τής έκαμνε γνωστό δτι ήταν κάτοχος των έπιστολών πού 
έστελνε μια ολόκληρη τριετία στον άγαπημένο της «άτακτο Βαλεντίνο» καί έναπό- 
κειτο σ’ αυτήν να διαλέξη άν θά έπρεπε να μείνουν μυστικές ή νά περιέλθουν στήν 
κατοχή των παιδιών της.... 'Η  άμοιρη χήρα ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών πού 
άνήκαν στήν άνώτερη κοινωνική τάξη, κι’ άν ξεσποΰσε τό σκάνδαλο τών έπιστολών 
πού θά έδειχναν τις ένοχες σχέσεις της μέ σάς, τον «άτακτον Βαλεντίνο», καί μάλι
στα κατά τήν περίοδο πού ζοΰσε ό ευυπόληπτος άνδρας της άκόμη, τό σκάνδαλο 
θά ήταν άρκετά μεγάλο. ’Ήταν έκ φύσεως πολύ αυστηρή στά ήθικά ζητήματα καί 
ικανή νά κάμη τό πάν γιά νά μή μάθουν τά παιδιά της τό ερωτικό της παραστρά
τημα. Δέχτηκε λοιπόν νά έρθη σέ συνεννόησι μέ τον κάτοχο τών έπιστολών. ’Έτσι, 
τήν άλλη μέρα τό άπόγευμα συναντούσε ένα άτομο μέ καφέ κοστούμι καί σπόρ 
καπέλλο, σέ κάποιο ζαχαροπλαστείο τής Κυψέλης.....

Οί δροι πού έθεσε τό άτομο έκεΐνο,ήταν άρκετά δυσανάλογοι μέ τήν οικο
νομική κατάσταση τής χήρας Άπέργη, πού κατά τήν περίοδο έκείνη βρισκόταν 
σέ οικονομική κρίση λόγιο τού πάθους πού είχε γιά τάτυχηρά παιγνίδια. Τήν περιου
σία της, πού τήν άποτελοΰσαν δυο άκίνητα καί τρία λεωφορεία, τήν είχε γράψει γιά 
φιλανθρωπικούς λόγους στή φτωχή της άνεψιά Έλενα, μιάς καί τά δικά της τά 
παιδιά δέν είχαν άνάγκη οικονομικής ένισχύσεως. Φυσικά, ή 'Έλενα θά γινόταν 
κληρονόμος ύστερα άπό τον θάνατο τής θείας της. Τής ζήτησε λοιπόν ώμά τό άτομο 
πού τήν συνάντησε τό άπόγευμα έκεϊνο, δτι θά έπρεπε νά άκυρώση τή διαθήκη της 
καί νά τή γράψη δλη αύτή τήν περιουσία της στον κάτοχο τών έπιστολών. Άρνή- 
θηκε ή καημένη δσο μπορούσε, παρακάλεσε, άλλά ή μόνη άπάντηση ήταν μιά προ
θεσμία δύο ήμερών γιά ν’ άποφασίση. ’Άν δέν δεχόταν, τά γράμματα θά έφθαναν 
στά παιδιά της. Κι’ ήταν πολύ τολμηρά, έ ;

Τό μεσημέρι τής ήμέρας πού έληγε ή προθεσμία πήγε στο ίδιο ζαχαροπλα
στείο τής Κυψέλης. Τήν περίμενε ένα άλλο άτομο, κοντού άναστήματος. Τού είπε 
δτι δεχόταν τούς δρους πού τής πρότειναν καί μπήκαν σ’ ένα ταξί. Είχε μαζί της 
καί τήν διαθήκη πού άκύρωσε άπό τό πρωί. Πήγαν στο «’Αστάρια» καί πήραν τον 
Άγάθο. 'Ύστερα ήλθαν στο συμβολαιογραφείο σας, παρά τις διαμαρτυρίες τής 
Άπέργη πού ζητούσε νά πάνε σ’ όποιοδήποτε άλλο συμβολαιογραφείο. Τής κάνατε 
τή συμβολαιογραφική πράξη κι’ άφοΰ ύπέγραψε, ό Άγάθος τής έδωσε τά γράμματα. 
’Εσείς φυσικά, κάνατε πώς δέν γνωρίζετε τίποτε άπ’ δλα αύτά καί άφήσατε νά 
έννοηθή πώς τό δτι ήρθαν στο γραφείο σας γιά τή συμβολαιογραφική πράξη ήταν 
μιά άπλή σύμπτωση.

Δώδεκα ημέρες ύστερα άπό τήν ημέρα έκείνη, ρίχθηκε μπροστά σ’ ένα αυτο
κίνητο. Καί προχθές πέθανε. Δέν άνθεξε βλέπετε στον έκβιασμό καί θεώρησε σκό
πιμο νά τερματίση τήν ζωή της. Μοΰ προξενεί δμως κατάπληξη ή νοοτροπία τής 
γυναίκας αύτής, διότι, ένώ τήν καλέσαμε τήν ήμέρα πού ύπέστη τον έκβιασμό—ύπο- 
γράφοντας τήν διαθήκη—καί τής είπαμε δτι είμαστε τελείως γνώσται τών δσων 
συμβαίνουν εις βάρος της καί δτι θάπρεπε νά κάνη μιά μικρή ύπομονή γιά νά συλ-
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λάβουμε τον άρχηγό της σπείρας καί κατόπιν να δράσουμε όπως έπρεπε, αυτή 
ρίχτηκε υστέρα άπό λίγες ήμέρες μπροστά στο αύτοκίηντο για να τερματίση τή
ζωή της......  Φαίνεται πώς τής έκανε μεγάλο κακό τό γεγονός τοϋ ότι ξέραμε,
έ σ τ ω  κ α ί  μ ε ΐ ς  μ ό ν ο ,  τον εκβιασμό πού έγινε εις βάρος της......

Βρήκαμε λοιπόν κατόπιν τήν Έλενα καί τής ζητήσαμε συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τήν θεία της. Δεν ήξερε τίποτα παραπάνω άπ’ ότι γνωρίζαμε. 
' Υπεραγαποΰσε τήν θεία της κι’ ή λύπη πού δοκίμασε για τον θάνατό της μετρίασε 
κάπως τήν πίκρα πού δοκίμασε για τήν κληρονομιά πού έχανε, υστέρα άπό τή νέα 
διαθήκη. Δέχτηκε λοιπόν νά παίξη τον μικρό ρόλο πού τής άνέθεσα νά παίξη, κά
νοντας πώς δεν γνώριζε τίποτα γιά τήν αλλαγή τής διαθήκης καί νομίζοντας ότι σέ 
σάς έκανε τή διαθήκη ή θεία της. Μήν έκπλήττεσθε. Λιποθύμησε πολύ φυσιολογικά, 
κι’ ό άρχιφύλακας Γεωργίου—ό ναύτης πού τήν συνώδευέ—μέ έκανε νά μήν άμφι- 
βάλω πλέον γιά τις ύποκριτικές του ικανότητες. . .

Βλέπετε λοιπόν, κύριε Πουλίδη, ότι όλα τακτοποιήθηκαν. Μήν τρέμετε. Δεν 
πρόκειται νά πάθετε δά κανένα μεγάλο κακό, άφοϋ γνωρίζουμε ύπό ποιας συνθήκας 
άποτελέσατε μέλος τής σπείρας. Ξέρουμε ότι μπλέξατε χωρίς νά τό θέλετε μέ τή 
συμμορία αυτή, καί δέν σκοπεύουμε νά σάς έκθέσουμε, διότι θά μπορούσατε νά 
γίνετε τίμιος έπαγγελματίας. 'Ο Άγάθος, ό όποιος σάς έξεβίαζε άπειλώντας τή 
ζωή σας αν κάνατε βήμα προς τήν ’Αστυνομία, δέν ύπάρχει στήν Ελλάδα πλέον. 
Γνωρίζουμε ότι σάς άνάγκασε νά κάνετε τό παν γιά νά έπιτύχη νά φύγη στήν 
Αύστραλία, επειδή κατάλαβε τον τελευταίο καιρό ότι τον παρακολουθούσαμε. 
Γνωρίζουμε άκόμη, ότι τον άνεψιό σας δέν τον σκότωσε αυτός, άλλά δολοφονήθηκε 
άπό άλλο μέλος τής σπείρας. ’Επ’ αυτού λοιπόν θέλω νά μέ βοηθήσετε. Ποιος είναι 
κατά τήν γνώμη σας ό δολοφόνος ; ’Ελάτε. Πάψτε νά τρέμετε καί μιλήστε μου 
καθαρά πλέον. Τό ότι σάς έκαμα νά καταλάβετε ότι δέν μπορήτε νά μέ παραπλα
νήσετε, είναι ένας λόγος παραπάνω πού θά σάς κάμη νά λύσετε τή γλώσσα σας 
καί νά μέ βοηθήσετε.

'Ο Πουλίδης σηκώθηκε κι’ άρχισε νά βηματίζη νευρικά στο γραφείο. Ήταν 
ένα ψυχικό ράκος καί τό πρόσωπό του έδειχνε ότι μέσα σέ μιά ώρα είχε γεράσει 
κατά δέκα χρόνια τουλάχιστον. "Αρπαξε τό παλτό του καί κοιτώντας με κατάματα, 
πρόφερε σιγά.

—Θά είχατε άντίρρηση νά πάμε ώς τό Μουσείο ; Θά τά ποϋμε καλύτερα 
στο δρόμο.....

Τοϋ πήρα τό παλτό γιά νά τό κρεμάσω πάλι καί τον έσπρωξα ελαφρά προς 
τήν θέση του. ’Ενώ όμως κρεμούσα τό παλτό, ένα μικρό σημείωμα έπεσε στο πάτωμα, 
διπλωμένο σέ πολλά κομμάτια. Τό πάτησα καί σηκώνοντας τό γάντι μου πού άφησα 
νά πέση μέ τρόπο, πήρα τό διπλωμένο σημείωμα καί τόρριξα στήν τσέπη μου. Πήγα 
υστέρα καί κάθησα κοιτώντας ερωτηματικά τον Πουλίδη.

—"Ωστε δέν θέλετε νά πάμε κουβεντιάζοντας ώς τό Μουσείο, άναστέναξε.
"Εχει καλώς..... Θέλετε, λοιπόν τώρα νά σάς πώ γιά τον δολοφόνο τοϋ άνεψιοΰ μου.
Χμμ !... Νά ξέρατε πόσο μέ βασανίζει καί μένα τό έρώτημα αυτό...

’Αγρίεψε ξαφνικά καί πετάχτηκε όρθιος.
—’Ελάτε λοιπόν !!! Ποιος τον σκότωσε ; φώναξε δυνατά. Πές τε μου : 

Ποιος τον σκότωσε ; Ποιος!!! Μέρα καί νύχτα βασανίζω τό μυαλό μου γιά νά βρώ 
κάποιον πού θά μπορούσε νά ήταν ό δολοφόνος ! Δέν μπορώ όμως !...

"Επιασε τό κεφάλι του μέ τά δυο χέρια κι’ έπεσε μέ τό πρόσωπο στο γρα
φείο. "Υστερα μουρμούρισε πνιχτά.

—Κι’ όμως..... Πρέπει νά είναι πολύ κοντά ό δολοφόνος. Πρέπει νά είναι
άνθρωπος τοϋ Άγάθου καί τοϋ άόρατου άρχηγοϋ τής σπείρας.... Πρέπει νά είναι 
κάποιος πού τον δολοφόνησε γιά νά πάρη τή θέση του δίπλα στήν "Ελενα...
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’Ακουστέ κύριε 'Υπαστυνόμε πώς πρέπει νά είναι τά πράγματα :
'Ο άνεψιός μου καί ή "Ελενα άγαπήθηκαν άπό τότε πού ήμουνα στην κλινική. 

"Οσο κι’ άν άντιμετώπιζε ρεαλιστικά τά έρωτικά ζητήματα ή "Ελενα, άγάπησε 
έν τούτοις παράφορα το Θέμο. Τήν άγάπησε καί κείνος, κι’ ομολογώ ότι ποτέ δεν 
είχα ξαναδεΐ τόσο χαρούμενο καί τόσο ευτυχισμένο το Θέμο, όσο κατά τούς δέκα 
τελευταίους μήνες πού γνώρισε τήν "Ελενα. 'Η  αγάπη καί των δυο ήταν άδολη, 
πραγματική, καί ήταν πολλές οί νύχτες πού ό Θέμος ξενυχτοϋσε μπροστά στο πορ- 
τραίτο της πού στόλιζε το άτελιέ του. ’Ηταν ένας γέρος νέος ό Θέμος, γεμάτος 
ζωή καί ομορφιά, καί όλα έδειχναν ότι θά γινόταν μέ τον καιρό ένας διαλεχτός 
καλλιτέχνης. Μ’ άγαποϋσε, καί, μέχρι τήν στιγμή πού ήρθε ή "Ελενα στον δρόμο 
μας, είμαστε δυο άχώριστοι φίλοι. Περνούσαμε μαζί τά περισσότερα βράδυα καί 
τά πρωινά μέ βοηθούσε τακτικά στο γραφείο.

Ή  "Ελενα μάς έκανε νά μισήση ό ένας τον άλλον γιά κάμποσο καιρό. "Ετυχε 
ν’ άγαπήσω τήν "Ελενα, όπως σάς είπα, άλλά γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό ήταν 
μιά χίμαιρα. Κατώρθωσα μέ πολύ κόπο νά φύγω άπό κοντά της, αφήνοντας τον 
άνεψιό μου νά όλοκληρώση τήν εύτυχία μου.

Δοκίμασα όμως μεγάλη στενοχώρια όταν είδα το Θέμο νά λυώνη άπο τις 
πρώτες ήμέρες πού άρχισε νά βγαίνη έξω μαζί μέ τήν "Ελενα. "Εγινε έπικίνδυνα 
ώχρος τις πρώτες ήμέρες. "Υστερα άρχισε νά γίνεται βίαιος καί ώρισμένες στιγμές 
έλεγε πράγματα πού μόνον ένας μεθυσμένος μπορούσε νά πή. ’Άρχισε νά μοΰ ζητάη 
χρήματα κατόπιν. Αύτό μέ έκανε νά ύποψιασθώ καί νά παρακολουθήσω κάπως τή 
ζωή πού έκανε μαζί μέ τήν "Ελενα.

Τον βρήκα πολλές φορές μεθυσμένο σε νυχτερινά καταγώγια. 'Η  "Ελενα μού 
είπε μιά μέρα ότι κάτι πολύ φοβερό συνέβαινε στο Θέμο καί θάπρεπε νά τον σώσω. 
Στις παρακλήσεις μου νά μού άποκαλύψη τό τί συνέβαινε, έπαιρνα πάντοτε τή 
στερεότυπη άπάντησή της :

—«Κινδυνεύω άν μιλήσω. Προσπαθήστε νά μάθετε μόνος σας καί άποφεύ- 
γετε, όσο μπορήτε, νά μέ συναντάτε».

Τό μυστήριο τής νέας του ζωής τό έλυσα ένα βράδυ πού ήρθε στο σπίτι μου 
αναστατωμένος. Μοΰ ζήτησε χρήματα καί όταν τού είπα ότι δέν μπορώ νά τον 
εξυπηρετήσω, έπεσε στά πόδια μου κι’ άρχισε νά κλαίη σάν παιδί. Παρά τά εΐκο- 
σιοχτώ του χρόνια, έκεΐνο τό βράδυ έδειχνε σάν ένας κακομαθημένος άλήτης 
είκοσι χρονών. "Οταν εξάντλησε καί τά τελευταία του έπιχειρήματα χωρίς νά πάρη 
τό δάνειο πού μοΰ ζητούσε, έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα άσπρο κουτάκι καί μού 
τδδωσε, κοιτώντας γύρω του σάν τρομαγμένο αγρίμι.

«—Πρέπει νά τό διαθέσης οπωσδήποτε μέχρι αύριο τό βράδυ», μοΰ είπε, 
μέ μάτια πού πετοΰσαν σπίθες άπό τον φόβο. «’Άν δέν τό διαθέσης είμαι χαμένος. 
Θά μέ τσακίσουν στο ξύλο καί δέν θά μοΰ ξαναδώσουν «σκονάκι». Σώσε με, είναι 
άνάγκη νά τό πουλήσης στούς γνωστούς σου οπωσδήποτε...».

Κατάλαβα. Είχε πέσει στά δίχτυα κάποιας σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών. Τό κουτάκι πού μοΰ έδωσε γιά νά τό διαθέσω στούς φίλους μου, ήταν γεμάτο 
ήρωίνη. Ποΰ νάξερα ότι καί γώ βρισκόμουνα στήν ίδια θέση μ’ αυτόν. "Οτι ίσως 
ν’ άνήκα καί γώ στήν ίδια σπείρα πού τον έξεβίαζε...

Τον λυπήθηκα. Τό βλέμμα του ήταν βλέμμα μανιακοΰ, κι’ οί κινήσεις του 
μαρτυρούσαν ότι πριν άπό λίγο είχε κάνει χρήσιν ήρωίνης. "Ενοιωσα τήν έπιθυ- 
μία νά τον κατατσακίσω στο ξύλο καί άφοΰ τόν κλειδώσω στο δωμάτιο, νά τρέξω
στήν ’Αστυνομία. Καί όμως..... "Αν κοιτοΰσε στο συρτάρι μου κείνη τή στιγμή
ό Θέμος, θά έβλεπε δυο πανόμοια κουτάκια πού άπό πέντε ήμέρες δέν μπορούσα 
νά διαθέσω άπό τήν παρακολούθηση πού έκανε ή ’Ασφάλεια. "Ημουνα καί γώ στήν 
ίδια καί ίσως χειρότερη θέση άπ’ αυτόν. Μόνον πού έγώ έβαζα τά δυνατά μου νά 
μήν δοκιμάσω ποτέ τή γεύση τού προϊόντος πού διέθετα. (Συνεχίζεται)
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Κατά τον Μήνα Μά'ι'ον καί άπδ 1—31 εις 
Κέρκυραν :

’Αθήνας—Πειραιά-Πάτρας καί

1) Έξητάσθησαν άπδ ’Ιατρούς τής έκλογής των οίκοι . . .
2) » είς ’Ιατρεία » » . . .
3) Εΐσήχθησαν εις Νοσ/μεΐα καί κλινικάς τής έκλογής των
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια..............................................
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί του

Κλάδου 'Τγείας ’Αθηνών καί Πειραιώς .........................
’Ή τοι τδ Ταμεϊον περιέθαλψεν έν σ υ ν ό λ ω .............

6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των δωρεάν ..
7) Έχορηγήθησαν εις 54 Μέλη ορθοπεδικά εΐδη άξίας Δραχ.

Ά πδ οικονομικής πλευράς ό μην ’Απρίλιος εχει ως εξής:
" Ε σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  .........................................Δραχ.

» έκ συμμμετοχής Δημοσίου .................  »
Σ ύ ν ο λ ο ν  έ σ ό δ ω ν ........................................  »

" Ε ξ ο δ α ............................................  »

988 Μέλη
1.595 »

275 »
23 νέα »

5.342 »
8.223 »
5.623 συνταγαί 
8.427

316.778
305.298
622.076
626.581

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι  Σ

1) Άνακοινοΰται πρδς τά μέλη δτι ή σύμβασις μεταξύ τοϋ ’Αστυνομικού 
Νοσοκομείου καί τοϋ ’Οδοντιάτρου κ. Παπακωνσταντίνου έληξεν καί δεν άνενεώθη. 
Μέχρι ρυθμίσεως τοϋ θέματος, δι’ έξαγωγάς καί θεραπευτικάς έργασίας όδόντων 
τά Μέλη θά μεταβαίνωσιν εις τδ ’Αστυνομικόν Νοσοκομεϊον, οί ύπηρετοΰντες δέ 
είς αύτδ δύο ’Οδοντίατροι ’Αστυνομικοί, ώρίσθησαν καί ώς έλεγκταί διά τά Μέλη 
τοϋ Κλάδου 'Τγείας.

2) Διά τής ύπ’ άριθμ. 4278 άπδ 25-5-61 Διαταγής συνεκροτήθη παρά τώ 
Κλάδω 'Τγείας μόνιμος 'Τγειονομική Επιτροπή έκ δύο 'Τγειονομικών Δ/ντών Α' 
καί τοϋ έκάστοτε θεράποντος ΐατροΰ τοϋ άσθενοΰς Μέλους, ίνα άποφαίνηται αύτη, 
άφ’ ένός μέν περί τής χορηγήσεως ή μη φαρμάκων μεγάλης ποσότητος καί άξίας 
εις Μέλη τοϋ Κλάδου, πάσχοντα ιδίως έκ χρονιών νοσημάτων καί τοϋτο πρδς περι- 
φρούρησιν τών συμφερόντων τοϋ Ταμείου, άφ’ έτέρου δέ ν’ άποφαίνηται καί περί τοϋ 
έπωφελεστέρου δυνατοΰ τρόπου άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως τοϋ άσθενοΰς 
πρδς άποκατάστασιν τής υγείας του.

Ό  'Α ρ χ η γ ό ς  
Ώ ς  Πρόεδρος τον Κλάδον Υ γείας  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρ ΑΚ ΙΝ ΤΖΗ Σ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, προήχθη, κατ’ αρχαιό
τητα, ό Άρχιφύλαξ κ. Μπαϊρακτάρης Πέτρος, εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου,
προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής θέσεως.

*
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Παπα- 
παύλου Δημήτριος, Ζώτος Δημήτριος, Τασσόπουλος Άνδρέας, Φουσέκης Ζήσιμος 
καί Πριόβολος Παναγιώτης.

—Διεγράφη της δυνάμεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κριθείς άνίκανος διά 
λόγους υγείας προς έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας, ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Κα- 
νελλόπουλος Κωνσταντίνος. Εις τούτον άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ ’Αστυνόμου Β' 
τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής 5ετοΰς τοι- 
αύτης εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Α' τάξεως. Διά την μακροχρόνιον έν τώ 
Άστυνομικώ Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Ιξέφρασεν αύτώ την ευαρέσκειάν του.

*
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ,ήθική καί 
υλική άμοιβή είς τον Άρχιφύλακα κ. Τσουραπάν Βλάσιον καί ’Αστυφύλακα κ. Κασ- 
σωτάκην Μιχαήλ, διότι τήν 29-3-61 καί ώραν 14.30', διατεταγμένοι εις υπηρεσίαν 
περιπόλου έν στολή—έποχούμενοι άσυρματοφόρου υπηρεσιακού αυτοκινήτου—καί 
άντιληφθέντες οτι εντός δωματίου τής έπί τής διασταυρώσεως τών οδών Φειδιππί- 
δου καί Σπάρτης οικίας έκαίετο ζώσα γυνή, συνεπεία άναφλέξεως γκαζιέρας, 
ένήργησαν άστραπιαίως καί μέ όλως μεθοδικόν τρόπον, ευφυΐαν, αυτοθυσίαν, εύψυχίαν 
καί άσυνήθη δραστηριότητα καί άφοσίωσιν προς τό καθήκον, έπέτυχον τήν άμεσον 
κατάσβεσιν τοϋ πυρός καί διάσωσιν τής άνωτέρω γυναικός. Επίσης, διά τής αυτής 
άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοϋ τών ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί υλική άμοι
βή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Καράμπελαν Νικόλαον, διότι κατά τήν αυτήν ημέραν καί 
ώραν, διατεταγμένος εις υπηρεσίαν μετά τών είρημένων καί κατόπιν διαταγής τοϋ 
άνωτέρω Άρχιφύλακος, προς διευκόλυνσιν τών άσχολουμένων μέ τήν διάσωσιν 
τής καιομένης γυναικός, άνέπτυξεν έκτακτον δραστηριότητα καί έ'ντονον ζήλον προς 
τό καθήκον καί ένεκα τούτου επέτυχε τήν άμεσον άπομάκρυνσιν τών συγκεντρωθέν- 
των ιδιωτών καί τήν ρύθμισιν τής κινήσεως τών διερχομένων έκεΐθεν τροχοφόρων.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού τών Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική 
άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας: κ.κ. Κολοβόν Γρηγόριον, Παπαδόπουλον Κωνσταν
τίνον καί Παπαβιέρον Γεώργιον, διότι οδτοι χάρις είς τήν εξαιρετικήν πρωτοβουλίαν, 
τήν ευσυνειδησίαν των καί τήν άφοσίωσίν των προς τό καθήκον, κατώρθωσαν νά 
συλλάβωσι τον σεσημασμένον κακοποιόν ’Άνθην ή Κόκκινον Γεώργιον καί νά θέσω- 
σιν οΰτω τέρμα είς τήν επικίνδυνον δρασιν, ήν ούτος εΐχεν άναπτύξει διά τής κλο
πής έκτεθειμένων ειδών τροφίμων έκ τών προ τών καταστημάτων πεζοδρομίων.

*
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ* *

—Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής του έορτής είς τον συνεργάτην των καί καθηγητήν τών ’Αστυνομικών 
Σχολών κ. Πέτρον ’Αργυρίου.

—Επίσης εύχονται Χρόνια Πολλά είς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. 
’Απόστολον Καθάρειον, ώς καί είς άπαντας τούς έορτάζοντας κ.κ. ’Αξιωματικούς 
καί κατωτέρους ύπαλλήλους τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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