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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (ΗΓΕΣΙΑΣ)
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΤΩΝ
Ύ π ο χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. ’Έ ννοια τής Δ ιοική σεω ς (η γ εσ ία ς ) γενικώ ς, καί σ υ σ τή μ ατα Δ ιοική σεω ς.
2. Θ εμελιώ δεις αρχές η γεσίας στην ’Α στυνομ ία καί τεχνική εφαρμογής τούτων.

*

* *
1.

Έ ν ν ο ια τής Διοικήσεως (ήγεσίας) γενικώ ς, καί συστήματα A lo i -

κήσεω ς.
’Από τον ορισμόν αύτό προκύπτει δτι γιά ν’ άσκή κανείς Διοίκησιν, πρέπει νά
είναι βαθμοφόρος νά έχη δηλαδή τό δικαίωμα ή τήν εξουσίαν, σύμφωνα μέ τούς νό
μους, νά διευθύνη καί έποπτεύη τούς υφισταμένους του, καί νά είναι υπεύθυνος γιά
τήν έπιτυχία τής άποστολής τής υπηρεσίας ή όμάδος, τής οποίας προΐσταται καί ή
όποια συνήθως είναι άνάλογος μέ τον βαθμό πού φέρει.
Ή εξουσία αύτή άφορα τήν έκπαίδευσι των άνδρών, τήν συμπεριφορά, τήν σω 
ματική καί ψυχική υγεία καί γενικά κάθε τι πού επηρεάζει τήν ζωή των ύπό τήν
διοίκησίν του άτόμων καί πού μπορεί νά έχη έπίδρασιν στήν άποστολήν τους.
Ό διοικών λοιπόν βαθμοφόρος έχει καθήκον καί ύποχρέωσι νά προβλέπη τά
γεγονότα πού μέλλουν νά συμβοϋν καί νά προπαρασκευάζεται νά τά άντιμετωπίση,
πριν αύτά τον προλάβουν καί τον αίφνιδιάσουν. ’Οφείλει νά έκδίδη σαφείς, σταθερές
•καί εκτελεστές διαταγές, πού μπορεί νά είναι έγγραφες ή προφορικές. Έπαγρυπνεΐ
καί παρακολουθεί τήν έκτέλεσιν των διαταγών του, ή δε διοικητική του άξια κρίνεται
κυρίως άπό τήν ικανότητα τήν οποίαν έχει, ώ στε μέ τήν έπίβλεψι καί τήν ενδελεχή
παρακολούθησιν νά βεβαιώνεται δτι έκτελοϋνται πιστώ ς οί διαταγές του αύτές.
Πρέπει δέ νά γνωρίζωμεν οτι ή έκδοσις μιας διαταγής άποτελεί μικρό μόνο
μέρος τής εύθύνης τοϋ διοικοϋντος.
Ή άμεσος έπίβλεψις γιά τήν έκτέλεσιν τής διαταγής κατά τον καλύτερον
τρόπον έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία καί είναι δυσκολώτερο νά πραγματοποιηθή.
Κατά τήν διοίκησι άκολουθοϋνται καί έφαρμόζονται διάφοροι μέθοδοι, τά λε
γάμενα δ ι ο ι κ η τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α πού μπορούν νά υπαχθούν σέ δύο γ ε
νικές κατηγορίες. Στήν κατηγορία των σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ώ ν
συστημά
των
καί στήν κατηγορία τών
άποκεντρωτικών
συστημάτων.
’Εφαρμόζεται δηλαδή δπως λέγεται ή συγκέντρωσις ή ή άποκέντρωσις τής δημο
σίας εξουσίας.
Τά συγκεντρωτικά συστήματα διοικήσεως, παρ’ δλη τή δραστηριότητα πού
μπορεί νά άναπτύξη ό διοικών, θεωρείται δτι άφαιροΰν τήν πρωτοβουλία τών ύφι-
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σταμένων αύτοΰ καί επιδρούν δυσμενώς στην υπερηφάνεια καί τον εγωισμό τους,
ταϋτο δέ γίνεται εις βάρος τής ταχύτητος καί τη ς υπηρεσιακής άποδόσεως.
Ά ν τιθ έτω ς τά
άποκεντρωτικά
συστήματα
εφαρμόζονται
οσάκις άπαιτεΐται ταχύτης κατά την έκτέλεσιν τής υπηρεσίας καί άποφασιστικότης,
ή ένάσκησις δέ τής πρωτοβουλίας εκδηλώνεται έντονος μέ την άποκέντρωσι καί ή
άπόδοσις είναι μεγάλη καί ταχυτάτη.
Μερικοί κάνουν διάκρισι μεταξύ τής έννοιας τής δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς καί τής
έννοιας τής η γ ε σ ί α ς , την οποίαν θεωρούν ότι είναι ή τ έ χ ν η ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν
αν θρ ώ π ω ν πού επ ιδ ρά καί κ α τ ε υ θ ύ ν ε ι άλλους προς
ένα
ώ ρ ι σ μ έ ν ο σ κ ο π ό , κ α τ ά τ έ τ ο ι ο τ ρ ό π ο , ώ σ τ ε ν’ ά π ο κ τ ά τ α ι
ή έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η τους, ό σεβασμός, ή ύπα κοή καί ή π ιστή
συνεργασίατους.
Συνήθως ή έξουσία τής διοικήσεως καί ή τέχνη τή ς ήγεσίας είναι συνυφασμέναι καί δεν μπορεί κανείς νά τις ξεχωρίση. Δηλαδή ό διοικητής είναι καί ήγήτωρ.
Έ ν τούτοις υπάρχουν περιπτώσεις πού μπορεί κανείς νά κάνη εύκολα διαχω
ρισμό καί νά θεωρήση ένα δ ι ο ι κ η τ ή ν ύπηρεσίας (άστυνομικής ή στρατιω
τικής ) ότι δεν έχει τά προσόντα τού ή γ ή τ ο ρ ο ς, καί έναν άλλον άξιωματικό
πού ένω δεν είναι δ ι ο ι κ η τ ή ς ύπηρεσίας έχει τά προσόντα τού ή γ ή τ ο ρ ο ς .
Μπορούμε λοιπόν νά πούμε ότι γιά νά γίνη κανείς διοικητής μιας ύπηρεσίας
ή μιας μονάδος, πρέπει νά έχη τά προσόντα τού ήγήτορος, γιατί άλλοιώς ήμπορεί
μέν νά διοική ώχυρωμένος στούς νόμους, πού τού παρέχουν δικαιώματα έπιβολής,
άλλά δεν θά έχη καμμιά άπολύτως ψυχική έπαφή μέ τούς υφισταμένους του καί
άσφαλώς θά άποτύχη στήν άποστολήν του.
'Υποστηρίζεται άπό πολλούς ότι ή τέχνη τής ήγεσίας είναι έμφυτος. Τούτο
μπορεί νά είναι αληθές, έν μέρει μόνον καί ώς έξαίρεσις, γιατί ό κανών είναι ότι οί
πλεΐστοι ήγήτορες δημιουργοΰνται μέ τήν άνάπτυξι τού χαρακτήρος των, τής έτοιμότητος, τής μορφώσεως, τού θάρρους κλπ. μέ τή βοήθεια τής μελέτης καί τής πρα
κτικής έξασκήσεως.
'Ώ σ τ ε ή διοίκησις των υπηρεσιών γενικώς ένός Κράτους καί εΐδικώτερον ή
διοίκησις τής ’Αστυνομίας δέν μπορεί νά βασίζεται στήν έμφάνισι τών έκ φύσεως
ήγητόρων, άλλά στή δημιουργία τών ήγητόρων αυτής.
Ή ίκανότης λοιπόν τής ήγεσίας δέν μπορεί νά είναι προνόμιον ολίγων άνθρώπων, άλλά κοινό κτήμα όλων, άπό τού ’Αρχηγού μέχρι τού Άρχιφύλακος. Ή ήγεσία δέ κυρίως έξαρτάται άπό τή γνώσι πού αποκτάται μέ τήν μελέτη καί προοδευτικώ ς μέ τήν πείρα. Ε π ο μ ένω ς τά στοιχεία τής ήγεσίας μπορούν νά διδαχθούν μέ
τον ίδιο τρόπο, πού μπορεί νά διδαχθή όποιοδήποτε άλλο άντικείμενο.
'Η ήγεσία λοιπόν είναι τέχνη πού μπορεί νά γίνη κτήμα όποιουδήποτε ατό
μου, οίουδήποτε άστυνομικοϋ, πού έχει λίγη άντίληψι, θέλησι καί υπομονή, χωρίς
νά είναι πάντοτε άπαραίτητον νά έχη αύτός μεγάλη πείρα ή πολλές γνώσεις. Κάθε
άνθρωπος πού έχει τις παραπάνω βασικές ιδιότητες καί πού άναπτύσσει σχετική
πρωτοβουλία, μπορεί νά έξελιχθή σέ άριστο ήγήτορα, άρκεΐ νά γνωρίση καί νά μελετήση ποιές είναι οί αρετές καί οί αρχές τής ήγεσίας, τίς οποίες έχει καθήκον νά
καλλιεργήση στήν ψυχή του πρώτα καί κατόπιν στήν ψυχή τών υφισταμένων του
γιά νά τούς κάνη ικανούς νά δουλεύουν δραστήρια καί άποκλειστικά γιά τήν έκπλήρωσι
τής άποστολής τους.
Φυσικά ή ίκανότης τής ήγεσίας θεωρείται ότι υπάρχει κατά τεκμήριο σ’ όλους
τούς βαθμοφόρους γιατί σάν βαθμοφόροι πρέπει νά έχουν τά προσόντα καί νά κατέ
χουν τίς αρχές τού ήγήτορος, νά γνωρίζουν δηλαδή τήν τέχνη τή ς έπιβολής, μέ τήν
καθοδήγησι, μέ τήν παρόρμησι τών υφισταμένων προς δημιουργίαν πίστεω ς γιά ένα
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ώρισμένον σκοπό, μέ τήν άμοιβαία εμπιστοσύνη, μέ τό σεβασμό και μέ την ύπακοή
στις διαταγές.
Ό ήγήτωρ λοιπόν απευθύνεται στην ψυχή τοϋ άτόμου καί τήν οδηγεί προς
τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοποΰ του, ό δέ έλεγχος πού άσκεΐ βασίζεται στις ήθικές
παρορμήσεις καί όχι στή βία όποιασδήποτε μορφής.
Πολλές φορές ό ήγήτωρ ξεπηδάει αύθόρμητα σ’ ένα σύνολο ατόμων καί (ανα
λαμβάνει να τά όδηγήση στήν έπιτυχία τοϋ σκοποΰ των. Τοΰτο συμβαίνει όταν οί
ικανότητες τοϋ ήγήτορος άναζητοΰνται άπό τά άτομα αύτά, καί λόγω τοϋ γοήτρου
πού άσκεΐ, επιθυμούν να τεθοΰν ύπό τάς διαταγάς του. Συνήθως δέ ό ήγήτωρ εΐτε
είναι διοικητής εΐτε όχι, κατά τήν έκτέλεσι μιας ύπηρεσίας δέν άρκεΐται στο να δίνη
κατευθύνσεις, άλλα μετέχει προσωπικώς στήν έκτέλεσι μαζί μέ τούς ύφισταμένους
Μ’ ένα λόγο ό βαθμοφόρος ως ήγήτωρ θά πετύχη όταν γνωρίζη τις βασικές
του εύθϋνες, πού συνοψίζονται στήν έκτέλεσι τής άποστολής του καί στις ύποχρεώσεις πού έχει προς τούς υφισταμένους του καί προς τούς πολίτες.
Γιά να άνταποκριθή λοιπόν στις δύο αυτές ούσιωδεις εύθϋνες του πρέπει νά
έχη εκτός άπό τά τυπικά προσόντα καί ώρισμένα ουσιαστικά πού ενδιαφέρουν κυ
ρίως καί γιά τά όποια θά άσχοληθοΰμε λεπτομερώς στο έπόμενο κεφάλαιο.

2.
Θεμελιώδεις άρχές ήγεσίας στήν ’Αστυνομία καί τεχνική εφ αρ
μογής το ύ τω ν .
'Ω ς γνωστόν άντικειμενικός σκοπός τής ήγεσίας στήν ’Αστυνομία Πόλεων
είναι ή δημιουργία ικανών ύπαλλήλων γιά τήν τήρησι τής δημοσίας τά ξεω ς καί τής
άσφαλείας, ήτοι γιά τήν έξασφάλισι τής ζω ής, τής περιουσίας καί τής τιμής τών
πολιτών, καθώς καί τήν περιφρούρησι τοϋ κοινωνικού καθεστώτος τής χώρας άπό τών
έσωτερικών κοινωνικών έχθρών.
’Αλλά γιά νά πετύχη ό σκοπός αύτός χρειάζεται ίεραρχική όργάνωσις, ή οποία
νά συνδέη ψυχικά τούς βαθμοφόρους μέ τούς άνδρας των, έτσι, πού θά μποροΰν νά
εκπληρώσουν πρόθυμα καί πιστά τήν άποστολή τους.
Κατά τήν διοίκησι λοιπόν, πρέπει νά έφαρμόζωνται κατάλληλα ώρισμένες
άρχές τής ήγεσίας, ώρισμένες δηλαδή θεμελιώδεις άλήθειες πού κατευθύνουν καί
καθοδηγούν στήν κατάλληλο έξάσκησι αύτής, οί όποιες είναι σταθερές καί δέν μετα
βάλλονται ποτέ, ένώ είναι δυνατόν νά μεταβάλλεται ή τεχνική τής έφαρμογής των
σύμφωνα μέ τις άντιλήψεις τοϋ προσώπου πού τις εφαρμόζει ή καί άπό άλλους
λόγους.
Οί άρχές λοιπόν τής ήγεσίας άποτελοΰν βασικούς κανόνες πού πρέπει νά τούς
μελετήση καί νά τούς καταλάβη καθένας πού διοικεί άνθρώπινες ύπάρξεις, γιά νά
μπορέση νά έφαρμόση τήν κατάλληλο τεχνική τής ήγεσίας σ’ αυτούς, παράλληλα
πρός τήν άνάπτυξι τών προσόντων του.
Οί θεμελιώδεις αύτές άρχές τής ήγεσίας καί ή τεχνική τής έφαρμογής έκάστης είναι οί άκόλουθες :
Π ρ ώ τ η ά ρ χ ή ε ί ν α ι : « Τ ό γ ν ώ θ ι σ’ α ύ τ ό ν κ α ί ή π ρ ο 
σπάθεια
πρός
α ύ τ ο β ε λ τ ί ω σ ι ν».
Τό «γνώθι σ’ αυτόν» τό έδίδαξε ό μεγαλύτερος σοφός τής άρχαιότητος, ό Σ ω 
κράτης. 'Η γνώσις λοιπόν τοϋ έαυτοΰ μας, ή αύτογνωσία γιά κάθε τι πού άνάγεται στον πνευματικό, στον ήθικό καί στον κοινωνικό τομέα είναι άπαραίτητη καί
αποτελεί, τή βάσι γιά τή μόρφωσι τοϋ ήγήτορος βαθμοφόρου γιατί έκεΐνος πού νο
μίζει ότι τά γνωρίζει όλα, δέν είναι δυνατό νά μάθη τίποτε. Είναι άπαραίτητο νά
έξακριβώνη κανείς τί δέν γνωρίζει γιά νά προσπαθή όστερα νά συμπληρώνη τις
γνώσεις του.
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'Η αυτογνωσία όμως είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί συνήθως αντιδρούν
σ’ αύτό συχνότατα μέν ο άνθρώπινος εγω ισμός, σπανιώτατα δέ ή υπερβολική ταπει
νοφροσύνη.
Καθήκον λοιπόν κάθε άξιωματικοϋ ώς ήγήτορος είναι να εκτίμα τον έαυτόν
του καί ν’ άναγνωρίζη τις ικανότητες καί τις άδυναμίες του, νά έπιζητή δέ τη συ
νεχή αύτοβελτίωσί του. Είναι δέ λογικωτάτη ή σκέψις, ότι αν ό βαθμοφόρος δέν
μπορή νά γνωρίση καλά τον έαυτόν του, δέν είναι δυνατόν άσφαλώς νά ήμπορέση
νά γνωρίση τούς υφισταμένους του.
Σ έ μιά διαλογική συζήτησι ό Σωκράτης ρώτησε τον Εύθύδημο αν πήγε καμμιά
φορά στούς Δελφούς.
«Μάλιστα» τοΰ άπήντησεν εκείνος. «Καί θά έμαθες άσφαλώς» είπεν ό Σ ω 
κράτης «κείνο πού είναι γραμμένο κάπου εκ εί, τ ό γ ν ώ θ ι σ’ α ύ τ ό ν » .
«Μάλιστα» απάντησε ό Εύθύδημος.
« Τ ί δέ» πρόσθεσε ό Σωκράτης «απλώς παρετήρησες τί είναι γραμμένο έκεϊ
ή έπεχείρησες νά έξετάσης τον έαυτόν σου;».
"Οταν δέ ό Εύθύδημος τοΰ άπεκρίθη ότι έγνώριζε τον έαυτόν του γιατί θά
τοΰ ήταν δύσκολο νά γνωρίζη τίποτε άλλο αν πρώτα δέν έγνώριζε τον έαυτόν του,
τότε ό Σωκράτης τον ρώτησε έκ νέου. «Ποιον άράγε θεωρούσε ότι γνωρίζει τον
έαυτόν του, εκείνον πού γνωρίζει απλώς τό όνομά του ή εκείνον πού εξετάζει τον
έαυτόν του ώς προς την άνθρώπινη χρεία καί γνωρίζει τις δυνάμεις του;». Τ ότε ό
Εύθύδημος απάντησε ότι «θεωρούσε πώς έχουν τό γνώθι σ’ αύτόν, έκείνους, οί
όποιοι γνωρίζουν τις δυνάμεις των, γιατί έκεΐνοι πού δέν τις γνωρίζουν, δέν γνωρί
ζουν άσφαλώς καί τον έαυτόν των».
'Ο Σωκράτης λοιπόν θέλησε μέ τό διάλογο αύτό ν’ άποδείξη ότι ή αύτογνωσία ώφελεϊ πολύ τό άτομο, ένώ ή άγνοια γίνεται πρόξενος πολλών συμφορών.
Τόσο δέ μεγάλη σημασία άπέδιδε σ’ αύτό, ώ στε τό θεωρούσε βάσι τής διδα
σκαλίας του. Γ ι ’ αύτό άκριβώς καί σήμερα χωρίς άμφιβολία ή αρχή αύτή άποτελεΐ
τή βάσι όλων τών αρχών τής ήγεσίας.
'Η αύτογνωσία άλλως τε είναι άπαραίτητη σέ κάθε άτομο γιά νά ήμπορή νά
γνωρίζη τις ίκανότητές του καί τις ελλείψεις του, τις άδυναμίες καί τά σφάλματά
του, ώ στε νά χρησιμοποιή τά άνάλογα μέσα γιά τή βελτίωσί του.
Φυσικά ή έξέτασις τού έαυτοΰ μας γιά νά έχη θετικά άποτελέσματα πρέπει νά
γίνεται σοβαρά καί όχι έπιπόλαια, νά γίνεται δέ μέ ενδιαφέρον καί επιμέλεια, νά είναι
ειλικρινής καί άντικειμενική καί τέλος νά στηρίζεται σέ ορθούς καί λογικούς συλλο
γισμούς.
’Ε κτός αύτών άπαραίτητος προϋπόθεσις γιά τό «γνώθι σ’ αύτόν» καί τή βελτίω σι τοΰ έαυτοΰ μας είναι ή ίκανότης προς αύτοσυγκέντρωσι καί αύτοπειθαρχία.
Μέ τή σκληρή μελέτη καί τήν πειθαρχημένη αύτοσυγκέντρωσι κατορθώνουμε
νά κατευθύνουμε τις πνευματικές καί τις ψυχικές μας ιδιότητες προς ένα συγκε
κριμένο σκοπό ώ στε νά φθάσουμε έκ τού ασφαλούς στήν πραγματοποίησί του.
Δυστυχώς λίγοι άξιωματικοί κατανοούν τήν άξια τής πειθαρχημένης αύτοσυγκεντρώ σεω ς, ιδίως όταν πρόκειται νά έξακριβώσουν τις ελλείψεις των καί νά επιτύχουν
μιάν άληθινή αύτοβελτίωσί.
’Αλλά θά έρωτηθοΰμε πώς επιτυγχάνεται ή αύτοσυγκέντρωσις; 'Η αύτοσυγκέντρωσις επιτυγχάνεται μέ τήν προσοχή, ή οποία πρέπει νά είναι συνεχής καί χωρίς
διακοπές, μέ τήν επιμονή του πού διαρκεΐ έω ς ότου έλθη τό άποτέλεσμα καί μέ τήν
αύτοπειθαρχία, ήτοι μέ τον αύτοέλεγχο πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή έπιτήρησις
τών σκέψεών μας, ώ στε νά μήν επηρεάζεται άπό τό άτομικό «εγώ » καί πού δίνει
τήν ικανότητα τής κυριαρχίας τού άξιωματικοϋ στο φυσικό καί τον πνευματικό έαυτό
του καί τήν ικανότητα τής διοικήσεως τών* υφισταμένων του.
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'Η αυτοπειθαρχία λοιπόν προϋποθέτει σωματική, διανοητική καί ήθική προ
σπάθεια μεγάλη καθώς καί άσκησι μετά θελήσεως για νά δώση την ικανότητα στον
ήγήτορα νά κυρίαρχη στή συνείδησι καί νά διοική τούς υφισταμένους του. Πρέπει
επομένως κάθε αξιωματικός ν’ άσκήται στην πρόβλεψι των ένεργειών του, δηλαδή
πρέπει προκαταβολικής νά τον άπασχολή ή σκέψις,ποιά είναι ή άποστολή του καί τί
πρόκειται νά ένεργήση, πώς νά καταρτίση ένα μελετημένο σχέδιο ένεργείας ή ένα
πρόγραμμα εργασίας ή έκπαιδεύσεως. ’Έ τ σ ι προετοιμάζεται καί έχει προμελετήσει
τις λύσεις πού θά έφαρμόση ψύχραιμα σέ κάθε δεδομένη περίπτωσι. Καλό μάλιστα
είναι νά λαμβάνεται ύπ’ , δψιν καί ή δυσμενέστερη περίπτωσις γιά νά ύπάρχη μιά
έτοιμη λύσις προς άντιμετώπισίν της, γιατί τότε δέν θά αΐφνιδιασθή τόσο, όσον αν
δεν είχε κάνει τήν πρόβλεψι.
Παράλληλα πρέπει νά ύπάρχη αισιοδοξία καί άποφασιστικότης γιατί έτσι
διατηρείται ευδιαθεσία καί γίνεται ψυχική τόνωσι, ώ στε νά μή προξενούν σοβαρή
έντύπωσι οί δυσχέρειες πού μπορεί νάσυναντήση κανείς. Στον αποφασιστικό άλλως τε
άξιωματικό, οί παντός είδους δυσχέρειες φαίνονται μηδαμινές, γιατί άντιμετωπίζει
κατά πρόσωπον κάθε έμπόδιον καί θεωρεί τον άγώνα παιγνίδι, δοκιμάζει δέ εξαι
ρετική εύχαρίστησι, όταν κατορθώνη νά επιβάλλεται καί νά ύπερνικα τις συναντώμενες δυσχέρειες.
Τέλος, πρέπει νά ύπάρχη ακλόνητος πίστις προς τήν άποστολήν του, ή όποια
τον ενισχύει καί τον τονώνει ήθικώς καί σω ματικής.
Αυτά σχετικά μέ τήν περίφημο αρχή τού «γνώθι σ’ αυτόν» καί μέ τόν τρόπο
καθώς καί τή μέθοδο πού μπορεί νά έπιτύχη κάθε άξιωματικός, ό οποίος όταν δέν
γνωρίζη τις έλλείψεις του, τις άδυναμίες καί τά έλαττώματά του καί δέν καταβάλλη καμμιά προσπάθεια γιά τή βελτίωσί του, δέν πρέπει νά έλπίζη ότι κάποτε θά
γίνη καλός ήγήτωρ άξιωματικός.
’Επίσης δέ όταν γνωρίζη καί συναισθάνεται τις άδυναμίες του καί τά έλατ
τώματά του, άλλά δέν καταβάλλει καμμιά προσπάθεια γιά νά τά άποβάλη καί νά
διορθωθή, θ’ άποτύχη ώς άξιωματικός ήγήτωρ.
Ή τεχνική γιά τήν έφαρμογή τής άνωτέρω αρχής, ήτοι τής γνώσεως τού
έαυτοΰ μας καί τής προσπάθειας προς αΰτοβελτίωσι πρέπει ν’ άκολουθή τις εξής
ένέργειες :
α) Προβαίνουμε στήν αύτοανάλυσι μέ ευσυνειδησία καί άντικειμενικότητα
γιά ν’ άνεύρουμε τά ισχυρά καί άδύνατα σημεία τού χαρακτήρος μας.
β) ’Αφού διαπιστώσουμε τά άδύνατα σημεία καταβάλλουμε προσπάθεια
προς βελτίωσιν τούτων.
γ ) Προσπαθούμε νά έπωφεληθούμε άπό τήν έκτίμησι τών αιτίων τών επ ι
τυχιών ή άποτυχιών άλλων συναδέλφων μας στο παρελθόν καί κατά τό παρόν καθώς
καί όμοιων δικών μας.
δ) ’Αναπτύσσουμε μέ τή βοήθεια τής μελέτης καί τής πρακτικής έξασκήσεως
ένα θετικό τρόπο σκέψεως, έκφράσεως καί ένεργείας.
ε ) Πρέπει νά έχουμε ευρύτητα σκέψεως μέ σκοπό τήν προσαρμογή στις διά
φορες εναλλαγές τών καταστάσεων.
( Σ υνεχίζεται )

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
( ’Άρθρα 4 5 - 4 9 Π . Κ . )
Ύπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

I . Γενικαί τινές παρατηρήσεις. Ή συμμετοχή εις το έγκλημα απο
τελεί έν των σπουδαιοτέρων κεφαλαίων του ούσιαστικοΰ ποινικού δικαίου. ’Εμφα
νίζει μέγα πρακτικόν ενδιαφέρον διά τον μετέχοντα εις τήν ποινικήν δίκην εΐτε δι
καστής είναι οδτος, εΐτε δικηγόρος, εΐτε εκπρόσωπος τής ποινικής δικαιοσύνης,
εΐτε άνακριτικός υπάλληλος, του όποιου τήν σπουδαιότητα τής συμβολής εις τήν
άπονομήν τής ποινικής δικαιοσύνης, ούδείς δύναται να άμφισβητήση. Έπιχειροϋμεν
κατωτέρω τήν δι’ ολίγων ερμηνείαν των περί συμμετοχής διατάξεων του ποινικού
ήμών κωδικός, χωρίς να ύπεισερχώμεθα εις λεπτομέρειας. Μέ βάσιν το δτι αί περί
συμμετοχής διατάξεις τοϋ νέου κώδικος περιέχουν ρύθμισιν άπλουστεύουσαν καί
άνακαινίζουσαν τον καταργηθέντα ποινικόν νόμον, άσχολούμεθα μέ τήν άνάπτυξιν
αυτών καί μόνον μή άντιπαραβάλλοντες ή συσχετίζοντες ταύτας μέ τάς πεπαλαιωμένας τοιαύτας του ποινικού νόμου. ’Ενταύθα άπλώς άναφέρομεν δτι αί «περί συστάσεω ς καί συμμορίας» διατάξεις τοϋ ποινικού νόμου δέν περιλαμβάνονται πλέον
μεταξύ των μορφών τής συμμετοχής τοΰ νέου ήμών δικαίου. 'Α πλώ ς ό νέος κώδιξ
εις τό ειδικόν αύτοΰ μέρος περιλαμβάνει τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 187 (*) δι’ ής
ανάγεται εις ΐδιον έγκλημα καί τιμωρείται πας δστις μετ’ άλλου συμφωνεί τήν
διάπραξιν ώρισμένου τίνος κακουργήματος ή ένοΰται προς διάπραξιν πλειόνων κα
κουργημάτων, άτινα δέν καθωρίσθησαν ειδικώς.
Περί συμμετοχής γίνεται λόγος οσάκις πλείονα πρόσωπα συμμετέχουν κατά
τήν τέλεσιν τής πράξεως. Τό έγκλημα δηλαδή δύναται νά είναι εΐτε έργον ένός μόνου
άνθρώπου, εΐτε προϊόν τής συμπράξεως περισσοτέρων άνθρώπων. Ε ις τήν πρώτην
περίπτωσιν όμιλοϋμεν περί μοναυτουργίας, ενώ τό είδος τής δευτέρας μορφής διαπράξεως αύτοΰ, άποτελεΐ τήν καλουμένην συμμετοχήν εις τό έγκλημα. Κατά ταΰτα
επομένως τό κύριον χαρακτηριστικόν τής συμμετοχής είναι ή σύμπραξις περισσο
τέρων άνθρώπων, κατά τήν τέλεσιν τής κυρίας πράξεως τοΰ εγκλήματος. 'Η δέ
τοιαύτη σύμπραξις έμφανίζεται ύπό περισσοτέρας τής μιας μορφάς μέ αποτέλεσμα
νά διαχωρίζωνται οί διάφοροι συμμέτοχοι μεταξύ των, νά άποδίδεται δέ εις έκαστον
τούτων ’ίδιος νομικός χαρακτηρισμός. Οδτω όμιλοϋμεν π ε ρ ί α υ τ ο υ ρ γ ώ ν κ α ί
σ υ ν α υ τ ο υ ρ γ ώ ν κ α ί π ε ρ ί ή θ ι κ ώ ν α υ τ ο υ ρ γ ώ ν κ α ί σ υ ν ε ρ γ ώ ν . Τήν
διάκρισιν ταύτην υιοθετεί καί δ νέος ήμών κώδιξ.
I I . Σ υμ μ ετοχή εν στενή έννοια. Ούχ ήττον δμως, ή προσπάθεια διακρίσεως τών έπί μέρους συμμέτοχων ένός εγκλήματος, πολλάς έδημιούργησεν
άμφισβητήσεις, μέ άποτέλεσμα νά ύφίστανται σήμερον έπί τοΰ θέματος τ ρ ε ι ς
έπιστημονικαί
(άλλά καί νομοθετικαί) κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς .
Ή π ρ ώ τ η τούτων άποκρούει εντελώς τήν διάκρισιν τών έπί μέρους συμμέτο
χων εις διαφόρους μορφάς καί δέχεται δτι πας τις συμβαλών (άδίκως καί καταλογισ τώ ς) εις τήν τέλεσιν μιας έγκληματικής πράξεως, δέον δπως χαρακτηρίζηται
(1)
Ά ρθρον 187 Π . Κ . Σ ύ σ τ α σ ι ς κ α ί σ υ μ μ ο ρ ί α : Ό μετ’ άλλου σύμφωνων
τήν διάπραξιν ώρισμένου τίνος κακουργήματος ή ένούμενος προς διάπραξιν πλειόνων κακουργη
μάτων, άτινα είσέτι δέν καθωρίσθησαν ειδικώς, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.
2. Τής ποινής ταύτης άπαλλάσσεται ό υπαίτιος αν *δι’ άναγγελίας εις τήν άρχήν καταστήση δυ
νατήν τήν πρόληψιν τής διαπράξεως τών κακουργημάτων.
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αυτουργός αύτής, τοϋ δικαστοΰ άπλώς δυναμένου νά μειώση τήν ποινήν εκείνου
έκ των συμμέτοχων (αυτουργών) ούτινος κατά τήν κρίσιν του ή παρασχεθεΐσα συμ
βολή κατά τήν προπαρασκευήν ή έκτέλεσιν τοϋ έγκλήματος ήτο έπουσιώδους ση
μασίας ί1).
Ή δ ε υ τ έ ρ α νομοθετική κατεύθυνσις, ήν ήκολούθει καί ό καταργηθείς ήμών
ποιν. νόμος διακρίνει διαφόρους μορφάς συμμετοχής εις τό έγκλημα καί τάς κατα
τάσσει εις δύο κατηγορίας ήτοι, τήν τής ούτουργίας καί συναυτουργίας, αί όποΐαι
άποτελοΰν άφ’ ένός μέν βαρυτέρας, άφ’ έτέρου δέ άνεξαρτήτους μορφάς συμμετοχής
εις τό έγκλημα καί τήν τής ήθικής αυτουργίας καί συνέργειας αίτινες καί εκλαμβά
νονται ού μόνον ως ήσσονος σημασίας μορφαί συμμετοχής, άλλά καί ώς έξηρτημέναι
τοιαΰται άπό τήν πράξιν των αυτουργών ή συναυτουργών. Ουτω οίήθικοί αυτουργοί
καί συνεργοί ώς συμμέτοχοι έλαφροτέρας μορφής, έν ούδεμια περιπτώσει πρέπει νά
ύποβάλλωνται εις μεγαλυτέραν ποινήν έκείνης, είς ήν υποβάλλεται ό φυσικός αυ
τουργός ώς έξηρτημένοι δέ τοιοϋτοι, τότε υποβάλλονται είς ποινήν, δταν υποβάλ
λεται εις τοιαύτην καί ό πράξας.
Αύτό είναι τό καλούμενον σύστημα τοϋ άκρως παρακολουθηματικοϋ
χαρακτήρος τής ήθικής αύτουργίας καί συνέργειας, καθ’ δ προς ΰπαρξίν των
άπαιτεΐται δπως ό έκτελών τήν κυρίαν πραξιν είναι τιμωρητέος, ώς έκ δόλου αυ
τουργός ένός έγκλήματος. 'Η τέλεσις έπομένως άτελοϋς έγκλήματος παρά τίνος,
παρακινηθέντος προς τοϋτο ύπό τρίτου, δέν συνιστα ήθικήν αυτουργίαν διά τον
τελευταίον (2).
Ή τ ρ ί τ η τέλος νομοθετική κατεύθυνσις, υίοθετουμένη ύπό τοϋ νέου ποινικοΰ
ήμών κώδικος διακρίνει καί αΰτη δπως καί ή δευτέρα, διαφόρους μορφάς συμμετοχής
καί δή αυτουργούς, συναυτουργούς, ήθικούς αυτουργούς καί συνεργούς. Τούς τ ε 
λευταίους, ώς καί μέ τον Π .Ν. συνέβαινε, θεωρεί ώς έξηρτημένους συμμέτοχους
τής έγκληματικής πράξεως ένός άλλου, μέ τήν εξής δμως διαφοράν" δτι προς υπαρξίν ήθικής αύτουργίας καί συνέργειας αρκεί ή τέλεσις παρά τοϋ αύτουργοΰ, ού μόνον
τελείου, άλλά καί άτελοϋς έτι έγκλήματος, άδικου άπλώς τ.έ. πράξεως, έστω καί μή
καταλογιστής.
Κατά ταΰτα, ό παρακινών παράφρονα ή πλανώμενον ή έξ άμελείας ένεργοΰντα
κ.λ.π . προς διάπραξιν άδικου τίνος πράξεως, κριτέος ήδη, ώς ήθικός αύτουργός τοϋ
έγκλήματος, ώς τοϋτο ρητώς τονίζεται καί ύπό τοϋ άρθρου 4 8 τοϋ Π .Κ .
Αύτό είναι τό σύστημα τοϋ περιωρισμένως παρακολουθηματικοϋ χαρα
κτήρος τής ήθικής αυτουργίας καί συνέργειας, δπερ υιοθετεί ό νέος Π .Κ . ήμών.
Κατά ταΰτα έπομένως,- ή ήθική αύτουργία καί συνέργεια έξακολουθόΰν νά άποτε
λοΰν έξηρτημένην μορφήν συμμετοχής είς τό έγκλημα καί ούχί αύτοτελή καί άνεξάρτητον τοιαύτην. (Ο υτω Χωραφά, Γεν. Ά ρ χα ί Ποιν. Δικαίου 1 960, σελίς 2 7 8 )
ώς ύπό τινων ύποστηρίζεται (3).
Διότι διά νά ύπάρξουν τοιαΰται πρέπει νά τελεσθή άδικος πράξις ύπό τοϋ
πράττοντος. Ά ντιθέτω ς ή μή τέλεσις ύπό τοϋ παρεμβαλλομένου προσώπου, ού μόνον
καταλογιστής άλλ’ οΰτε άδικου καν πράξεως δέν συνιστα ήθικήν αύτουργίαν καί διά
(1) Ή άποψις αΰτη υίοθετηθεϊσα ύπό τοϋ ’Ιταλικού κώδικος τοϋ 1930, εύρε θερμόν ύποστηρικτήν παρ’ ήμΐν τόν καθηγητήν κ. Γ ά φ ο ν, δστις ένδιέτριψεν έπί τοϋ θέματος διά τής έργασίας του « Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ε ί ς τ ό έ γ κ λ η μ α » . Ή τοιαύτη λύσις είναι ριζική. Οΰτω πως
δέ παρακάμπτονται κατ’ αυτόν τόν τρόπον δλαι αί δυσχέρειαι, τοϋ ιδιαιτέρου καθορισμοΰ της
συνέργειας ιδίως, περαιτέρω δέ καί της ήθικής αύτουργίας.
(2 ) Οΰτω άν ό Α παρακινήση τόν Β παράφρονα νά φονεύση τό Γ , δ Α δέν κρίνεται ώς ήθικός
αύτουργός άνθρωποκτονίας, διότι ή πραξις τοϋ Β δέν συνιστώ διά τούτον άδικον καί καταλογιστήν
πραξιν, δηλαδή τέλειον έγκλημα, άλλά άπλώς άδικον τοιαύτην, δηλαδή άτελές έγκλημα.
(3) Τδε π.χ. Καρανίκα Ποιν. Δίκαιον 1952 σελ. 177, Ω σα ύτω ς Ποινικά Χρονικά Β σελ.
446 σημ. 4,
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τον παρακινήσαντα. Οϋτος θά είναι, έντελώς ανεύθυνος ή έμμεσος αυτουργός εγκλή
ματος, δχι όμως καί ήθικος αύτουργδς αύτοϋ. ’Ιδού λοιπόν ό λόγος καθ’ δν, ή ήθική
αύτουργία καί συνέργεια εξακολουθούν νά άποτελούν έξηρτημένας μορφάς συμμετο
χής εις τό έγκλημα. 'Ο παρακινών τον Β παράφρονα δπως καταστρέψη το ίδιον
αύτοϋ πράγμα, δεν κρίνεται ώς ήθικος αυτουργός φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, διότι
ή τοιαύτη πράξις τού μεσάζοντος Β , δέν συνιστά καν καταλογιστήν αδικοπραγίαν.
'Ο μοίως καί ό κτηνίατρος, ο όποιος εκμεταλλευόμενος την άγνοιαν (πλάνην) τοϋ
χωρικού Β , παρακινεί αύτόν νά φονεύση την ύγιά άγελάδα του, ώ ς δήθεν πάσχουσαν έκ λύσσης, δέν κρίνεται ώε ήθικος αυτουργός φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
I I I . Μετά τήν μικράν ταύτην εισαγωγήν εις τό σπουδαιότερον ΐσω ς κεφάλαιον
τού ποινικού δικαίου, τό όποιον τοσαύτας έδημιούργησεν άμφισβητήσεις, δι’ ό
καί «άπηλπισμένον» άπεκλήθη, εΐσερχόμεθα εις τήν ειδικήν άνάπτυξιν των επί
τό έγκλημα, κατά τήν ύπό τού κώδικος ημών
μέρους μορφών τη : συμμέτοχης
διάκρισιν αύτών.

Μορψαί τής σ υμ μ ετοχής.
'Ο Κώ διξ διακρίνει : 1. Τήν αυτουργίαν καί συναυτουργίαν. 2. Τήν ήθικήν
αύτουργίαν καί 3. Τήν συνέργειαν (άναγκαίαν καί απλήν).
’Ή δη περί έκάστης των μορφών τούτων ό λόγος.

Α' Αύτουργία καί συναυτουργία.
Αυτουργός είναι ό διαπράττων τό έγκλημα, δηλαδή έκεΐνος, ό όποιος διά
τής δράσεώς του (θετικής ή άποθεματικής—άλλως ένεργείας ή παραλείψεως-δολίας καί μ ή ) πραγματώνει τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τοϋ έγκλήματος.
Ή αυτουργία διακρίνεται εις ιδιόχειρον ή άμεσον καί μή ιδιόχειρον ή έμμεσον.
α) " Α μ ε σ ο ς
α υ τ ο υ ρ γ ό ς . Ώ ς άμεσος αυτουργός χαρακτηρίζεται
έκεΐνος, ό όποιος έκτελεΐ τήν εγκληματικήν πράξιν, διά τής ιδίας του δράσεως, αύτοπροσώπως δηλαδή, ή ό χρησιμοποιώνπρόςέπίτευξιν τούτου τάς δυνάμεις τής φύσεως,
ή ζώου τίνος ή μηχάνημά τι, ή τέλος τάς άκουσίας σωματικάς κινήσεις ενός άλλου
προσώπου. ("Ιδε σχετικώ ς εις Χωραφά « Ή αύτουργία κατά τον νέον ποιν. κώδικα»
ΓΓοιν. Χρονικά 1951 σελ. 11 έ π .).
Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α : Ό Α πυροβολεί κατά τού Β καί τον τραυματίζει ή
αποστέλλει εις αύτόν έξυβριστικήν έπιστολήν ή τού κόβει τά δένδρα τού άμπελώνος
του. Διά τών ένεργειών του αύτών κατέστη ένοχος σωματικών βλαβών, έξυβρίσεως,
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ό Α θέτει ώρολογιακήν βόμβαν εις τήν οικίαν τού Β μέ
αποτέλεσμα νά άνατιναχθή αυτή εις τον άέρα έκ τής έκρήξεως ή παροτρύνει τον κύνα
του όστις καί δάκνει έτερον πρόσωπον ή χορηγεί ύπνωτικόν φάρμακον είς τήν
νοσοκόμον Γ , μέ άποτέλεσμα νά βυθισθή αΰτη εις βαθύν ύπνον καί νά μή προβή είς
τήν ένδεδειγμένην θεραπείαν πρός τον άσθενή Δ , ώς είναι υποχρεωμένη.
Ώ ς άμεσος αύτουργός λογίζεται κατά τά άνωτέρω έκτεθέντα καί ό έξαναγκάζων έτερον πρόσωπον δπως προβή ά κ ο υ σ ί ω ς είς πράξιν ή παράλειψιν χρη
σιμοποιούν πρός τούτο ά κ α τ α μ ά χ η τ ο ν σ ω μ α τ ι κ ή ν βί αν.
β) " Ε μ μ ε σ ο ς
α ύ τ ο υ ρ γ ό ς . Ώ ς έμμεσος αύτουργός χαρακτηρίζεται
έκεΐνος, ό όποιος πραγματώνει τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τού έγκλήματος
χρησιμοποιών πρός τούτο ά λ λ ο π ρ ό σ ω π ο ν , τ ό ό π ο ΐ ο ν δ ρ ά ώ ς ό ρ γ α ν ο ν το υ κ αί ή π ρ ά ξ ι ς τ ο ϋ ο π ο ί ο υ δέν θ ε ω ρ ε ί τ α ι κ α τ ά
τ ά
άνω τ έρω
λεχθέντα
όχι
μόνον κ α τ α λ ο γ ι σ τ ή , άλ λ ’
ούτε
κ α ί ά δ ι κ ο ς. Διότι αν τό παρεμβαλόμενον πρόσωπον πράττη μέν
άδίκοος, αλλά δέν τοϋ καταλογίζεται ή πράξις, τότε ό παρακινήσας ή βοηθήσας
τούτο δέν Θεωρείται ώς έμμεσος αύτουργός τοϋ ποαχθέντος έγκλήματος, άλλ’ ώς
ηθικός αύτουργός. Ενταύθα το παρεμβαλλόμενον πρόσωπον είναι ύποτεταγμένον
εις τούς έγκληματικούς σκοπούς τοϋ δράστου.
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Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α : 'Ο Ύπαστυνόμος Α διατάσσει τον ύπό τάς διαταγάς
του αστυφύλακα Β να έγκλείση εις τό κρατητήριον τον Γ , πράγμα δπερ καί πράττει
ούτος. Ή πραξις του Β δεν είναι ούτε άδικος ούτε (επομένως) καί καταλογιστή.
Ό Α είναι έ'μμεσος αυτουργός παρανόμου κατακρατήσεως. Ό Α παρακινεί τον Β
παράφρονα νά αύτοτραυματισθή. Ύ πήοξεν έμμεσος αυτουργός σωματικών βλαβών,
διότι ή πραξις του Β δεν είναι ούτε καταλογιστή ούτε καί άδικος. Ό Α παρακινεί
τον Β , πλανώμενον περί τής σημασίας τής πράξεώς του, νά καταστρέψη τό βιβλίον
του. Ή πραξις του δεν είναι ούτε άδικος ούτε καταλογιστή, διότι ή καταστροφή τών
ιδίων πραγμάτων δεν συνιστά άδικον πράξιν. Κατέστη έμμεσος αυτουργός φθοράς
ξένης ιδιοκτησίας. Ό Α, μετερχόμενος ψυχολογικήν βίαν, άναγκάζει τήν έγκυον
Β νά λάβη έκτρωτικόν φάρμακον έξ ού επέρχεται άμβλωσις. Ό Α κατέστη έμμεσος
αυτουργός άμβλώσεως. Ά ντιθέτω ς άν ό Α παρακίνηση τον Β παράφρονα νά τραυματίση άλλον τινά, ό Α είναι ηθικός αυτουργός σωμ. βλαβών καί ό Β φυσικός.
Συναυτουργός είναι εκείνος ό όποιος άπό κοινού μέ άλλον ή άλλους
διαπράττει εν έγκλημα ή άποπειράται τήν διάπραξιν αύτοϋ.
Σ χετικώ ς όμιλεΐ τό άρθρον 45 Π .Κ . έχον ούτω :
“Α ρ θ ρ ο ν 45.
Σνναντουργοί.
"Αν π λ είονες ά π ό κοινού εξ ετ έλ εσ α ν αξιόπ οινόν τινα π ρ ά ξιν , έ κ α σ τ ο ς τ ιμ ω 
ρ ε ίτ α ι ώ ς α υ του ργ ός αυτή ς.
’Απαραίτητα στοιχεία διά τήν συναυτουργίαν είναι : α) σ ύ μ π ρ α ξ ι ς π ε 
ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν έν τή τ ε λ έ σ ε ι
τής κυρίας
π ρ άξ ε ω ς τού έγκλήματος.
Τούτο σημαίνει δτι διά νά χαρακτηρισθή τις
ώς συναυτουργός, θά πρέπει νά έπιχειρήση αυτοπροσώπως τήν κυρίαν πράξιν τού
έγκλήματος. ’Ά ν άπλώς παράσχη τήν συνδρομήν του είς τήν τέλεσιν τής κυρίας
πράξεως ή παράσχη βοήθειαν προπαρασκευάζουσαν τήν κυρίαν πράξιν, χαρακτη
ρίζεται συνεργός καί ούχί συναυτουργός. Κατά ταΰτα ή διάκρισις μεταξύ συναυ
τουργίας καί σύνεργείας συνίσταται είς τό δτι, ή μέν συναυτουργία άποτελεΐ τέλεσιν τής κυρίας πράξεως τού έγκλήματος, ή δέ συνέργεια βοηθητικήν τοιαύτην.
Ή σύμπραξις τών συναυτουργών δυνατόν νά είναι ταυτόχρονος, δυνατόν δμως
νά είναι καί διαδοχική. Διότι καί έν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει πάλιν συναυ
τουργίαν έχομεν, άρκεΐ αί έπί μέρους πράξεις έκάστου τών πραττόντων νά άποτελοΰν τμήματα τής κυρίας.
Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α : Ό Α καί Β , άπό κοινού δρώντες, καταφέρουν κατά
τού Γ πλήγματα διά μαχαίρας ή συνυπογράφουν δυσφημιστικόν κατ’ αύτοϋ έγ 
γραφον ή κλέπτουν πράγμά τι είς τούτον άνήκον.
Ό Α καί Β θέτουν πϋρ είς τήν οικίαν τού Γ καί δή είς διάφορα μέρη ταύτης
είτε συγχρόνως είτε διαδοχικώς ή άποφασίσαντες κλοπήν, ό μέν διαρρηγνύει τό
έρμάριον ό δέ άφαιρεΐ τά χρήματα.
Έ π ί τών έγκλημάτων έκείνων τά όποια είναι δίπρακτα ή πολύπρακτα, δπως
π.χ. έπί βιασμού, έξαναγκασμοΰ είς άσέλγειαν, ληστείας κ .λ .π ., άρκεΐ ή σύμπραξις
κατά τήν τέλεσιν τής μιάς τών έπί μέρους πράξεων, ή ή άπό μέρους τού ενός τών
συμμέτοχων τέλεσις μιάς πράξεως ύπό τού έτέρου δέ τής άλλης, διά νά χαρακτηρισθή τις ώς συναυτουργός. Ούτω, ληστείαν διαπράττει ό χρησιμοποιών σωματικήν
βίαν άφ’ ενός καί άφαιρών ξένον κινητόν πράγμα άφ’ έτέρου. Ά ν λοιπόν ό Α χρησιμοποιήση τήν σωματικήν βίαν καί ό Β άφαιρέση τό ξένον πράγμα, ούτοι πράττουν
ληστείαν κατά συναυτουργίαν. 'Ο μοίως βιασμόν διαπράττει ό διά σωματικής βίας
εξαναγκάζων θήλυ είς έξώγαμον συνουσίαν. ’Ά ν επομένως ή Α χρησιμοποιήση
βίαν, λ.χ. ένεσιν ναρκωτικήν καί ό Β συνουσιασθή μετά τής Γ , τότε οί
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Α καί Β καθίστανται συναυτουργοί βιασμού εις βάρος τής Γ . ’Εντεύθεν λοιπόν συ
νάγεται δτι γυνή δέν δύναται νά καταστή αυτουργός βιασμού, άφοϋ δεν ήμπορεϊ νά
συνουσιασθή μετά γυναικός, τής πράξεως ταύτης ουσης σωματοπαγοϋς, δύναται
όμως νά τελέση βιασμόν κατά συναυτουργίαν, μ ετ’ άνδρός.
β) Κ ο ι ν ό ς
των
συμπραττόντων
δ ό λ ο ς . Τοΰτο σημαίνει
δτι οί συναυτουργοί διά νά χαρακτηρισθοΰν ώς τοιοϋτοι πρέπει νά άποφασίσουν
άπό κοινού την τέλεσιν τοϋ εγκλήματος. 'Η τοιαύτη συμφωνία δέον νά γίνη προ
τής τελέσεω ς τής πράξεως ή καί διαρκούσης ταύτης, αλλά πάντως προ τής άποπερατώσεως του εγκλήματος. 'Η άνευ συμφωνίας τέλεσις τού εγκλήματος ύπό περισ
σοτέρων τού ενός άνθρώπων, αποτελεί την καλουμένην π α ρ α υ τ ο υ ρ γ ί α ν .
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Οί Α καί Β κατόπιν κοινής συμφωνίας εγκλείουν τον Γ εις τι
ύπόγειον. ’Έπραξαν παράνομον κατακράτησιν κατά συναυτουργίαν. " Ε τ ε ρ ο ν : Οί
Α καί Β κατόπιν κοινής συμφωνίας ραπίζουν άμφότεροι τόν Γ . ’Έπραξαν σωματι
κήν βλάβην κατά συναυτουργίαν. Τ ρ ί τ ο ν : Α καί Β άποφασίζουν ληστείαν εις βάρος
τοϋ Γ προς τοΰτο δέ χρησιμοποιούν σωματικήν κατ’ αυτού βίαν. Τήν στιγμήν εκείνην
καταφθάνει ό Δ , δστις προσχωρεί εις τήν συμφωνίαν καί άφαιρεΐ αυτός τό πορτο
φολιού τού Γ . Χαρακτηριστέος καί ούτος ώς ληστής, παρ’ δ,τι τινές δέχονται έν
προκειμένω μόνον τέλεσιν κλοπής ύπό τού Δ ('Ηλιόπουλος σελ. 280 κ λ π .).
Ά ν τιθέτω ς, αν ούτοι άνευ συμφωνίας, έμπτύσσουν τόν Γ ', αίμομίκτην πατέρα,
όν τυχαίως συνήντησαν, δέν διαπράττουν έξύβρισιν κατά συναυτουργίαν. Ή ένέργειά
των συνιστα παραυτουργίαν καί δέν έχουν εφαρμογήν αί περί συμμετοχής διατάξεις
λ.χ. αί διατάξεις περί αδιαιρέτου τής έγκλήσεως (άρθρον 119 Π. Κ. ) , διότι ή πα-

ραυτουργία δέν είναι καί σ υ μ μ ετο χ ή .
Ό συναυτουργός αξιοποίνου πράξεως τιμωρείται ώς αύτουργός αυτής. ’Ισχύει
δηλαδή δι’ δλους τούς αυτουργούς τό αυτό πλαίσιον ποινής, δπερ προβλέπει ό νόμος
διά τό τελεσθέν έγκλημα. Αυτή δμως δύναται νά κυμαίνεται κατ’ άρθρον 79 Π .Κ .
Ειδικά θέμ α τα . Συναυτουργία είναι δυνατή καί επί των εγκλημάτων
δ ι ά π α ρ α λ ε ί ψ ε ω ς . Ουτω λ.χ. οί μετά συναπόφασιν έγκαταλείψαντες άνευ
τροφής τό τέκνον των γονείς παρ’ δ,τι εϊχον ιδιαιτέραν νομικήν ύποχρέωσιν προς
διατροφήν αύτοΰ, χαρακτηριστέοι ώς συναυτουργοί άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως
διά παραλείψεως τελεσθείσης. Τό αύτό ρητέον καί περί των γνησίων εγκλημάτων
παραλείψεως.
Διά πάσαν ενέργειαν ή παράλειψιν πέραν τής συναποφάσεως κειμένην εύθύνεται
μόνον ό ύπερβάς τά όρια ταΰτα τής άποφάσεως, ουχί δέ καί οί λοιποί. Ο ΰτω, αν οί
Α καί Β άπό κοινού συμφέροντος όρμώμενοι καί κατόπιν συναποφάσεως άπαγάγουν
τήν Γ , μετά δέ τήν άπαγωγήν τήν βιάση ό Α , έν άγνοια ή παρά τάς διαμαρτυρίας τού
Β , μή συμφωνήσαντος προς τοΰτο, έκ των προτέρων, έν τή περιπτώσει ταύτη έπί
βιασμω εύθύνεται μόνον ό Α ούχί δέ καί ό Β , δστις τυγχάνει μόνον συναυτουργός
άπαγωγής.
Έ π ί των έκ του άποτελέσματος έγκλημάτων ή ευθύνη βαρύνει πάντας τούς
συναυτουργούς (κατά τήν όρθοτέραν γνώμην), όταν τό έπελθόν βαρύτερον α π ο τ έ 
λεσμα. δύναται νά καταλογισθή εις τήν άμέλειαν ενός έκάστου έξ αύτών. "Αν δύναται
νά άποδοθή εις τήν άμέλειαν τίνος ή τινών, τότε ευθύνη καί διά τούς λοιπούς δέν
δύναται νά άνακύψη.
Έ π ί των d elicta propria, κατά τά ύπ’ άρθρον 49 έκτιθέμενα, δέν δύναται νά
ή συναυτουργός ό συμπράξας κατά τήν τέλεσιν τής κυρίας πράξεως, έάν δέν συντρέχη εις τό πρόσωπον αυτού ή ίδιότης κ.λ.π. περί ής τό delictum proprium .
Έ κ πάντων των άνωτέρω προκύπτει δτι ή ήθική αυτουργία καί συνέργεια δέν
άποτελοΰν άνεξαρτήτους, άλλά έξηρτημένας μορφάς συμμετοχής εις τό έγκλημα.
Μόνον τό άξιόποινον των έπί μέρους συμμέτοχων είναι άνεξάρτητον άλλήλων,
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Δ ι’ δ καί προς ΰπαρξιν άξιοποίνου ήθικής αυτουργίας καί συνέργειας, ή κυρία
πραξις πρέπει νά έκτελεσθή ή τουλάχιστον νά φθάση μέχρι τοϋ σταδίου τής από
πειρας. "Αν 6 φυσικός αυτουργός οΰδέν πράξη, τότε δεν δύναται νά γίνη λόγος καί
περί ηθικής αύτουργίας. Έξαίρεσιν εισάγει ό νόμος μόνον διά των ύπό των άρθρων
184 καί 186. Π .Κ . προβλεπομένο^ν διατάξεων του.

Β' ’Ηθική αύτουργία.
Περί ταύτης όμιλεΐ τό άρθρον 4 6 Π .Κ . έχον οΰτω :
’Ά ρ θ ρ ο ν 46.
Ή θ ικ ο ς α υ τ ο ν ρ γ ο ς

και

άμ εσ ος

σ ύ ν ε ρ γ ο ς.

1. Μ ε την ποινήν τον αυ του ργ όν τ ιμ ω ρ είτ α ι επ ίσ η ς : α ) δ εκ π ρ ο θ έσ εω ς π ρ ο κ α λ έσ α ς π α ρ ’ άλ λω την άπ όψ ασιν π ρ ο ς έκ τέλ εσ ιν τή ς ύ π ό τ ού τον δ ια π ρ α χ θ είσ η ς
αδ ίκ ο υ π ρ ά ξ ε ω ς , β ) ό εκ π ρ ο θ έσ εω ς π α ρ α σ χ ώ ν άμ εσ ον συνδρομήν τ ώ π ρ ά τ το ν τ ι
κ α τ ’ αυτήν κ α ι έν τή έκ τ ελ έσ ει τής κυ ρία ς π ρ ά ξ εω ς .
2. Ό εκ π ρ ο θ έσ εω ς π ρ ο κ α λ έσ α ς π α ρ ’ άλλω τήν άπ όψ ασιν π ρ ο ς έκ τέλ εσ ιν
εγ κ λ ή μ α τος τίνος, μ ε τον μ οναδικόν σ κοπ όν ό π ω ς κ α τ α λ ά β η αυτόν άπ οπ ειρώ μ ενον
τήν έκ τέλ εσ ιν τοϋ έγ κ λ ή μ α τος ή έπ ιχ ειρ ο ΰ ν τα αξιόπ οινον π ρ ο π α ρ α σ κ ευ α σ τ ικ ή ν
π ρ ά ξιν α υ τ ό ν κ α ι μ ε τήν θέλησιν, δ π ω ς άνακόψ η αυ τόν α π ό τή ς ά π ο π ε ρ α τ ώ σ εω ς
τον έγ κ λ ή μ ατος, τ ιμ ω ρ ε ίτ α ι μ έ τήν ποινήν τον αυ του ργ όν μ ειω μ ένη ν κ α τ ά τ ό ή μισυ.
I . Έ ν άρθρω 4 6 γίνεται λόγος περί ήθικής αύτουργίας καί άμέσου συνέργειας.
’Η θ ι κ ό ς
α ύ τ ο υ ρ γ ό ς είναι ό έκ προθέσεως παραγαγών παρ’ άλλω
τήν άπόφασιν τής τελέσεω ς άδικου τινός πράξεως.
Τούτο σημαίνει δτι διά νά χαρακτηρισθή τις ώ ς ηθικός αύτουργός άρκεϊ τό γ ε
γονός δτι ό φυσικός αύτουργός έτέλεσεν άδικον πράξιν, δεν έχει δέ σημασίαν άν αύτη
είναι καταλογιστή ή δχι, εις τον πράξαντα. Συνεπώς καί δταν ό φυσικός αύτουργός
τελή έν πλάνη ή ένεργή έξ άμελείας δύναται νά ύπάρξη ηθικός αύτουργός (1).
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : 'Ο Α διά νά θανατώση τήν σύζυγόν του Γ , προτρέπει τον Β νά
τής δώση φιάλην περιέχουσαν δήθεν φάρμακον ένω εις τήν πραγματικότητα εντός οΐύτής
υπάρχει δηλητήριον. 'Ο Β , μή καταβάλλων τήν προσήκουσαν προσοχήν, δίδει τοϋτο
καί ή Γ άποθνήσκει. 'Ο Β κατέστη ένοχος άνθρωποκτονίας έξ άμελείας, ό Α δέ
ηθικός αυτουργός άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως.
II. Κατά τά άνωτέρω, άπαραίτητα στοιχεία διά τήν υπαρξιν ήθικής αύτουρ
γίας είναι τά έξής :
α ) 'Π παραγωγή παρά τω φυσικω αύτουργω τής άπόφάσεως προς τέλεσιν
ωρισμένης άδικου πράξεως. Τοϋτο σημαίνει δτι ό φυσικός αύτουργός, άναποφάσι( 1 ) 'Ο κ. Μπουρόπουλος ένώ έν σελ. 142 ( Έ ρ μ η νε ί α τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κ ώ δ ι κ ο ς, 1958) αναφέρει ώς β' στοιχεΐον της ήθικής αύτουργίας «τήν κατόπιν τής παραχθείσης ύπό
τοϋ ήθικοΰ αύτουργοΰ κατά τω παρακινηθέντι άπόφάσεως πρός έκτέλεσιν πράξεως συνιστώσας
τήν αντικειμενικήν ύπόστασιν ώρισμένου έκ δόλου έγκλήματος, ή απόπειρας αύτοΰ άδιαφόρως
άν είναι τοϋτο καταλογιστόν εις τόν πράξαντα ή όχι» καί «άν ή πραξις είναι άποδοτέα εις άμέλειαν αύτοϋ, οΰτος μέν εύθύνεται έπί τω πραχθέντι έγκλήματι, έφ’ όσον τοϋτο τιμωρείται κατά
νόμον έξ άμελείας πραττόμενον, ό δέ παρακινήσας εύθύνεται ώς ήθικός αύτουργός τοϋ έγκλήματος
εκ δόλου πραττομένου», έν σελ. 130 στιχ. 6 τονίζει : «συμμετοχή μόνον εις τά έκ δόλου πραττόμενα έγκλήματα είναι δυνατή. Συμμετοχή είς άξώποινον αμέλειαν ή έξ άμελείας εις έκ δόλου
πραττόμενον έγκλημα δέν χωρεϊ κατά τά άρθρα 45—49».
Τί σημαίνουν όμως ταΰτα ; Μήπως ό ήθικός αύτουργός δέν είναι συμμέτοχος ; Καί]άφοΰ είναι
κ.αι όταν έτι ό πράττων δέν υπέχει ποινικήν εύθύνην ώς ακαταλόγιστος ή ώς άνευ δόλου ή συγγνωστώς ένεργήσας (Μπουρόπουλος σελ. 140) πώς δύναται νά έξηγ/)θή ή φράσις «συμμετοχή μόνον
εις τά έκ δόλου πραττόμενα έγκλήματα είναι δυνατή καί τοιαύτη συμμετοχή είς αξιόποινον
αμέλειαν δέν χω ρεϊ»; Τοϋτο προσήκει μόνον προκειμένου περί συναυτουργών καί ούχί προκειμένου
περί των συμμέτοχων έν γένει.
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στος ών, έλαβε τήν άπόφασιν παρακινηθείς ύπό τοΰ ήθικοΰ αύτουργοϋ. ’Ά ν ή άπόφασις
ή το ειλημμένη σταθερώς έκ των προτέρων, δεν υπάρχει ηθική .αυτουργία. Δυνατόν
δμως, καθ’ ά εκτίθεται κατωτέρω, νά ύπάρχη συνέργεια (ψυχική). Τα μέσα δέ τά
όποια δυνατόν νά χρησιμοποιήση ούτος προς επιτυχίαν τοΰ σκοπού του είναι -πολλά
καί ποικίλα. Π .χ . συμβουλή, άπειλή, πρόκλησις πλάνης παρά τώ αύτουργω, ΰπόσχεσις
ή χορήγησις άμοιβής ή δώρου, άπάτη, πειθώ, φορτικότης, διέγερσις μίσους ύπό
τοΰ αύτουργοϋ κατά τοΰ θύματος, ώς δήθεν καταδιώκοντος αύτόν κ.λ.π.
β) Ή τέλεσις ύπό τοΰ φυσικοΰ αύτουργοϋ τής άποφασισθείσης άδικου πράξεω ς. ’Ά ν έπομένως ό φυσικός αύτουργός τελέση πράξιν εντελώς διάφορον εκείνης
εις ήν παρεκινήθη ή καθ’ ύπέρβασιν εκείνης είς τήν όποιαν παρεκινήθη, τότε ό ήθικός
αύτουργός εις τήν πρώτην περίπτωσιν δεν εύθύνεται καθόλου, είς τήν δευτέραν δέ,
εύθύνεται μόνον δι’ δ,τι παρεκίνησε. Διαφοραί έν τή έκτελέσει ασήμαντοι (άναφερόμεναι είς τον τόπον, χρόνον κ.λ.π. τελέσ εω ς) δέν λαμβάνονται ύπ’ οψιν. ’Επίσης
καί έπί έναλλαγής τοΰ αντικειμένου καθ’ ου κατευθύνει τήν ένέργειάν του ό φυσικός
αύτουργός (φονεύεται ό Α άντί τοΰ Β ) δέν επηρεάζεται ή εύθύνη τοΰ ήθικοΰ αύτουργοΰ. Προκειμένου δμως περί ούσιωδών διαφορών εφαρμόζεται τό άρθρον 49 παρ. 2
Π .Κ . Κ α τ’ έξαίρεσιν ό ήθικός αύτουργός, άν παρεκίνησεν είς κακούργημα, μή τελεσθέν ύπό τοΰ φυσικοΰ αύτουγοΰ, εύθύνεται καί τιμωρείται είς βαθμόν πλημμελή
ματος (άρθρον 186 Π .Κ .).
'Ο ήθικός αύτουργός τιμωρείται μέ τήν ποινήν, ήτις έπιβάλλεται είς τον φυ
σικόν αύτουργόν. Δηλαδή ό δικαστής θά κινηθή εντός τοΰ αύτοΰ πλαισίου ποινής.
Ά ν έγένετο μόνον άπόπειρα τοΰ εγκλήματος τότε καί είς τον ήθικόν αύτουργόν
επιβάλλεται ή ποινή τής άποπείρας. Έ π ί τών έκ τοΰ άποτελέσματος χαρακτηριζομένων έγκλημάτων κρατεί ή άρχή περί ής καί έπί τής εύθύνης τών συναυτουργών.
γ) 'Ο ήθικός αύτουργός δέον νά ένεργή έκ δόλου.’ Ηθική αύτουργία έξ άμελείας
είναι βεβαίως νοητή δέν είναι δμως δυνατή κατά νόμον.
III.
Είναι ένδεχόμεμον είς ώρισμένας περιπτώσεις ό ήθικός αύτουργός
παρακινήση τινά νά τελέση έν έγκλημα μέ τήν πρόθεσιν νά άνακόψη τούτον εύθύς
ώς άποπειραθή τήν τέλεσιν αύτοΰ. Τοΰτον ό νόμος τιμω ρεί μέ τήν ποινήν τοΰ αύτουργοΰ, μειωμένην κατά τό ήμισυ (άρθρ. 46 παρ. 2 ).
Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Ό Α παρακινεί τον διαρρήκτην Β νά διαρρήξη τό κατάστημα
τοΰ Γ μέ τήν πρόθεσιν νά είδοποιήση τήν ’Αστυνομίαν, ίνα είσέλθη είς τό κατάστημα
τοΰ Γ καί τον συλλάβη, κατά τήν ώραν τής κλοπής καί προ τής άποπερατώσεως τοΰ
έγκλήματος. 'Ο Α θά τιμωρηθή ώς ήθικός αυτουργός διαρρήξεως μέ τήν ποινήν
μειωμένην κατά τό ήμισυ. 'Έ τ ε ρ ο ν : 'Ο άστυνομικός Α παρακινεί τον καταστη
ματάρχην Β νά τον δωροδοκήση, προτιθέμενος νά τον συλλάβη συνάδελφός του,
κατά τήν ώραν πού θά τοΰ προσφέρη ούτος δώρον. 'Ο Α θά τιμωρηθή ώς άνωτέρω.
'Ο τοιοΰτος ήθικός αύτουργός άποκαλεΐται κατά τήν διεθνή ορολογίαν agent pro

vocateur (2).
( Σ υνεχίζεται)
(2) Ή παρ. 2 προσετέθη είς τον κώδικα κατά τήν τελευταίαν άναθεώρησιν τοΰ Σχ. Π .Κ .,
αποβλέπει δέ είς τήν τιμωρίαν εκείνου (ώς λ.χ. άστυν. οργάνων), δστις προκαλεϊ παρ’ άλλοι τήν
άπόφασιν προς τέλεσιν ενός έγκλήματος, διά νά έπιτύχη τήν τιμωρίαν αύτοΰ, χωρίς δμως καί νά
καταλήξη είς πραγματικήν βλάβην τοΰ προστατευομένου έννόμου άγαθοΰ. Πάντως καί έν προκει
μένη) πρέπει νά έξαχθή ή πράξις τοΰ αύτουργοϋ μέχρι τοΰ σημείου της άποπείρας τούλάχιστον.
’Άν τώρα δυνηθή ό agent provocateur ν’ άνακόψη πράγματι τόν έπιχειροΰντα τήν τέλεσιν τοΰ
έγκλήματος φυσικόν αύτουργόν ή δχι δέν έχει σημασίαν διά τόν νόμον. Ό είρημένος θά τιμω ρηθή κατά τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 46 είτε τό έγκλημα πραγματωθή πλήρως ύπό τοΰ φυσικοΰ αύτουργοΰ είτε δχι. Τοΰτο σημαίνει δτι άν ό φυσικός αύτουργός άποπειραθή τήν τέλεσιν τοΰ έγκλή
ματος ό agent provocateur θά ΰποβληθή είς τήν ποινήν της άποπείρας μειωμένην κατά τό ήμισυ,
άν δέ ό φυσικός αυτουργός πραγματώση πλήρως τό έγκλημά του καί ό agent provocateur θά
τιμωρηθή μέ τήν ποινήν τοΰ τετελεσμένου έγκλήματος, άλλά μειωμένην κατά τό ήαισυ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Σ Κ Λ Η Ρ Α Γ Ω Γ Ι Α ΤΩΝ ΝΕ ΩΝ
ΩΣ Μ Ε Σ Ο Ν Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ
---------------- 'Υπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ . Δ . ΜΥΛΩΝΑ ---------------

Έ ν α καινούργιο σωφρονιστικό σύστημα, ιδιαίτερα για τούς νέους, μας έρχεται
από τή Μεγάλη Βρεταννία. Οΐ πληροφορίες πού δίδουν τά άγγλικά φύλλα δεν μάς
δίνουν και συμπεράσματα επί τής άποδόσεως αυτού καί έτσι δεν είναι δυνατόν νά
υπάρξουν κρίσεις. Πάντως τό νέο αυτό σωφρονιστικό σύστημα δεν στερείται ορθο
λογιστικής βάσεως καί έν μέρει εφαρμόζεται καί στον τόπον μας διά των ’Αγρο
τικών Φυλακών. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού περιέχονται σέ μιά έκθεσι, ή αγγλική
σωφρονιστική υπηρεσία πιστεύει δτι οί νέοι, πού κατά κάποιον τρόπον έχουν δοσο
ληψία μέ την Δικαιοσύνη καί τούς νόμους, είναι δυνατόν νά έπανέλθουν στον ορθό
δρόμο έπειτα άπό μιά σειρά μαθημάτων πού περιλαμβάνουν σκληραγωγία στην
ύπαιθρο. Τό σύστημα βρίσκεται άκόμη στο πειραματικό του στάδιο πού είναι δυ
νατόν νά καταλήξη σέ μόνιμο πρόγραμμα, αν τελικά τά συμπεράσματα είναι εύνοϊκά.
Σήμερα βρίσκεται σέ μιά ορεινή περιοχή τής Βορείου Ούαλλίας ή τρίτη αποστολή
νέων πού είναι άνυπάκουοι στούς νόμους. 'Η ’Αστυνομία τού Λονδίνου πιστεύει ότι
διά τού μέτρου αύτοΰ, άν τελικά έγκριθή, περισσότεροι άπό 500 νέοι θά είναι δυ
νατόν τό χρόνο νά σωφρονισθούν καί νά προσανατολισθοΰν στήν ομαλή κοινωνική
διαβίωσι διά μιας σειράς μαθημάτων καί σ ’ ένα περιβάλλον περιπετειών καί συγκι
νήσεων μακράν τών πόλεων πού δίνουν ή ορειβασία, οί πορείες, ή κωπηλασία καί
γενικά ή φυσική ζωή τής υπαίθρου.
Τό μέτρο τής «σκληραγωγίας» ώς σωφρονισμός κρίνεταί ώς αποτελεσματικό
διά παιδιά ηλικίας 14—18 ετών πού βρίσκονται άντιμέτωπα μέ τό νόμο. Οί έφηβοι
αυτοί βρίσκονται στο ύπαιθρο άντιμέτωποι καιρικών συνθηκών καί φυσικών κινδύ
νων πού πρέπει μόνοι τους νά άντιμετωπίσουν. ’Αναγκάζονται πολλές φορές νά
πάρουν μιά άπόφασι άν είναι καλύτερο νά άντιμετωπίσουν τις συνθήκες αυτές μόνοι
τους ή νά συνεργασθοΰν καί μέ τ ’ άλλα παιδιά καί νά μοιρασθοϋν τούς φόβους, τις
κακουχίες καί τις συγκινήσεις σέ μιά ομαδική προσπάθεια. Κατά τούς είσηγητάς
τού νέου αυτού συστήματος έτσι τά άνυπάκουα αυτά παιδιά άνδροϋνται ψυχικώς καί
σωματικώς καί άποκτοΰν πείρα τής ομαδικής διαβιώσεως τοΰ άτόμου.
Τό-καινούργιο αύτό σωφρονιστικό σύστημα έφαρμόσθηκε τό πρώτον τον
Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τού 1960 μέ 40 παιδιά καί λίγα στελέχη άναμορφωτικών
σχολείων σέ μιά βραχώδη καί δύσβατο περιοχή τής Ούαλλίας δπου κυρίως εκπαι
δεύονται οί όρειβάται τής Μεγάλης Βρεταννίας. 'Η δεύτερη άποστολή άπετελεΐτο
άπό 10 παιδιά, τροφίμους 10 διαφορετικών άναμορφωτικών σχολείων, πού ούτε καν
έγνωρίζοντο προηγουμένως καί ή σημερινή τρίτη σειρά άπό 20 νεαρούς.
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, οί έφηβοι αυτοί είναι έλεύθεροι ύπό τήν παρακολούθησι πάντα τού κοινωνικού λειτουργού έναντι τού οποίου είναι καί υπεύθυνοι.
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει άναρριχήσεις σέ βράχους, ορειβασία, έξεύρεσι οδών,
ασκήσεις ορεινής διασώσεως, πρώτες βοήθειες, έξερευνήσεις. Οί κοινωνικοί λει
τουργοί πού παρακολουθούσαν τούς νεαρούς σημειώνουν στις εκθέσεις τους δτι
άπό τις πρώτες ημέρες οί έφηβοι αύτοί έδειχναν ήρεμία.καί οί τρόποι τους ήσαν
φυσικώτεροι μέ άποτέλεσμα νά άποκτήσουν μιά αύτοπειθαρχία. Παράλληλα τό
πρόγραμμα έδωσε σέ δλους αύτοπεποίθησι καί πολλοί άνακάλυψαν κρυμμένες σωμα
τικές καί ψυχικές δυνατότητες.
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Γενικά σήμερα άπό τά πρώτα πειραματικά άποτελέσματα ή Αστυνομική
και Δικαστική ’Αρχή τοΰ Λονδίνου πιστεύουν δτι τό σύστημα αύτό, έφ’ δσον τε 
λικά άποδώση δ,τι άναμένεται, θά μπορούσε νά βοηθήση πολλούς νέους πού λόγω
άδικημάτων βρίσκονται σέ άναμορφωτήρια ή ύπό παρακολούθησι νά καταστούν
ωφέλιμα κοινωνικά κύτταρα. Σ έ μιά έ'κθεσι άναφέρονται χαρακτηριστικά τά άκόλουθα : «Σ έ μιά έποχή κατά τήν οποία ή κοινωνία έξανίσταται διά τά πολλά κρού
σματα άδικημάτων έκ μέρους άνηλίκων, πιστεύομεν δτι έάν οί νεαροί έγκληματίαι
έχουν τήν ευκαιρία νά άσκηθοΰν καί σκληραγωγηθοΰν στή ζωή τής ύπαίθρου, θά
μεταβάλουν ριζικώς τρόπον ζωής καί θά στραφούν προς μιά ζωή έντιμότητος καί
ψυχικής ύγείας».
Το σύστημα δέν στερείται θεωρητικής βάσεως. Οί άνήλικοι έγκληματίαι τις
περισσότερες φορές είναι θύματα τής ζωής των πόλεων, των συναναστροφών, τής
άνυπάρκτου οικογενειακής παρακολουθήσεως, τού κακού παραδείγματος. ’Ελά
χιστοι είναι οί άνώμαλοι έκ γενετής τύποι, οί έγκληματίαι κυρίως δημιουργοΰνται
λόγω τών συνθηκών διαβιώσεως καί τής εσφαλμένης διαπαιδαγωγήσεως. ’Έ χ ε ι
άκόμη διαπιστωθή δτι τά μέχρι τοΰδε σωφρονιστικά συστήματα τού περιορισμού
δέν άπέδωσαν ικανοποιητικά άποτελέσματα ώ στε σέ δλες τις χώρες, δπως καί
τον τόπον μας, νά τεθούν σέ εφαρμογή συστήματα ώς τοΰ κοινωνικού λειτουργού
καί σχολεία άναμορφώσεως. Τό νέο σύστημα πού εφαρμόζεται δοκιμαστικά στήν
’Αγγλία άσφαλώς άποτελεϊ προέκτασι τών ’Αναμορφωτηρίων τών νέων. Σαν π εί
ραμα, πρέπει νά τύχη άπό Ε λληνικής πλευράς, έκ μέρους τών άρμοδίων, ειδικής πα
ρακολουθήσεως. Πέραν αυτού θά ήτο δυνατόν είτε διά τών ’Αναμορφωτηρίων ή καί
τών ’Αγροτικών Φυλακών δοκιμαστικούς καί εις τήν Ε λλά δα νά έφαρμοσθή τό νέο
αυτό σωφρονιστικό σύστημα. Οί δικαστικοί λειτουργοί, ή Σωφρονιστική Υ π η ρ ε
σία τού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ή ’Επιτροπή Προλήψεως τών Ά δικημάτων τών
Νέων καί αί Ά στυνομικαί Ά ρ χα ί άπό κοινού είναι δυνατόν νά οργανώσουν καί
στον τόπο μας ενα «Σχολεΐον Σκληραγωγίας τών Νέων». Ή Πολιτεία καί αί οργα
νώσεις δύνανται καί οφείλουν νά προσφέρουν τά μέσα. Διότι δ,τι διατίθεται γιά τήν
έπάνοδο τών παραστρατημένων νέων στον ορθό δρόμο είναι άσήμαντον έναντι τών
κοινωνικών ζημιών έκ τής άπωλείας καί ενός άκόμη νέου. Καί ύπό τό πρίσμα αύτό
πρέπει νά έξετασθή καί μελετηθή τό νέο αύτό σωφρονιστικό σύστημα.
AH M . Δ . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », με τήν πλουσίαν
επιστημονικήν και εγκυκλοπαιδικήν ΰλην τ ων , κατέ
στησαν ό απαραίτητος

σύντροφος

τών

αστυνομι

κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
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1 . Πώς καί πότε καθιερώθη ή προς τά δεξιά πορεία.
Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους καί μέχρι τής εποχής τού Ναπολέοντος
δλοι οί Εύρωπαΐοι, καί προ πάντων το πεζικόν, έβάδιζον εις τό αριστερόν των οδών.
Κατά τήν επικρατούσαν τότε πολιτικήν καί στρατιωτικήν άντίληψιν, ήτο πολύ
εύκολον, εις τούς όδεύοντας εις το αριστερόν μέρος των οδών, νά σύρουν το ξίφος
των καί ν’ άμύνωνται. 'Ο μέγας Ναπολέων, δμως, ό όποιος υπήρξε πρωτότυπος εις
όλας του σχεδόν τάς ένεργείας, παραβιάζων τούς μέχρι τότε ύφισταμένους κανόνας
πορείας, έπροχώρει προς τά δεξιά καί έκτύπα τον άντίπαλον εις τά αριστερά. ’Από
τότε έπεκράτησεν, εις το πλεΐστον τής Ευρώπης καί δλου τού κόσμου, νά βαδίζουν
δεξιά εις τάς οδούς, τόσον οί πεζοί, δσον καί τά τροχοφόρα.
Ε ις πείσμα τής μεταβολής αυτής, οί ’Ά γγλοι καί κοντά σ’ αυτούς οί Σουηδοί,
έξηκολούθησαν καί εξακολουθούν νά βαδίζουν προς τά άριστερά.
Ή κατά τά τελευταία, δμως, έτη σημειωθεΐσα σημαντική αυξησις τού Του
ρισμού, εφερεν εις έπαφήν μεγάλας μάζας άνθρώπων, οί όποιοι, εις διαρκώς αυξα
νόμενον άριθμόν, έπισκέπτονται τάς διαφόρους χώρας, όδηγοΰντες πολλάκις καί
τά ιδιόκτητα αύτοκίνητά των.
Οί έκ τούτων οδηγοί αυτοκινήτων συναντούν συνήθως μεγάλας δυσκολίας
κατά τήν μετάβασίν των έκ μιας χώρας εις τήν όποιαν ισχύει το αριστερόν σύστημα
κυκλοφορίας εις άλλην, εις τήν όποιαν ισχύει τό δεξιόν σύστημα καί άντιστρόφως.
’Έ π ρ επ ε λοιπόν, προς έξυπηρέτησιν κυρίως Τουριστικών, άλλά καί εμπορικών,
συμφερόντων, νά συμβιβασθοΰν τά διεστώτα. Καί επειδή οί «δεξιοί» είναι πολύ περισ
σότεροι τών «άριστερών», έπρεπε κατ’ άνάγκην οί Ά γ γ λ ο ι καί οί Σουηδοί ν’ αλλάξουν
τό σύστημα τής προς τά άριστερά πορείας των καί νά κινούνται προς τά δεξιά.

2 . Οί Ά γ γ λ ο ι θά γίνουν « δ εξ ιο ί» .
Ά ν καί είναι γνωστόν δτι οί Ά γ γ λ ο ι εμμένουν είς τάς παραδόσεις, έν τούτοις
τον τελευταίου καιρόν, έπ ’ εύκαιρία τής μελετωμένης εισόδου των είς τήν Κοινήν
Ευρωπαϊκήν ’Αγοράν, άναγκάζονται νά κάμουν ώρισμένας μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ
τών άλλων, ή Βρεταννική Μετεωρολογική Υ π ηρ εσία άνήγγειλε τήν άλλαγήν τού
θερμομέτρου (Φαρενάϊτ) καί τήν καθιέρωσιν τού έκατονταβάθμου (Κελσίου), τό
όποιον ήδη υίοθετήθη άπό όλας τάς χώρας, πλήν τής ’Αγγλίας καί ’Αμερικής.
Έ ξ αιτίας καί πάλιν τής Κοινής ’Αγοράς, άλλά καί διά τουριστικούς λόγους,
οί Ά γ γ λ ο ι διαπιστώνουν δτι πρέπει νά βαδίζουν ή προχωρούν μέ τά αύτοκίνητά
των δεξιά. Προκειμένου νά τεθή εις έφαρμογήν προσεχώς τό επαναστατικόν αύτό
μέτρον, ό Βρεταννός 'Τπουργός τών Μεταφορών κ. Μάοπλς, άνέθεσεν είς ύπ’ αυτόν
υπηρεσίας νά ερευνήσουν τί δυνατόν νά συμβή έκ τού νέου αυτού μέτρου.

3 . Καί ή Σουηδία θ’ άλλάξη πορείαν.
Ά λλά καί ή Σουηδία δεν πρόκειται νά διατηρήση έπί πολύν χρόνον τό σύστημα
τής προς τά άριστερά κυκλοφορίας διότι, κατά τάς έκεΐθεν πληροφορίας, συνεστήθη
τελευταίως είς Στοκχόλμην Ειδική ’Επιτροπή άπό τεχνικούς, είς τήν όποιαν άνετέθη
ή μελέτη άλλαγής τού συστήματος κυκλοφορίας. Έ κ τ ο ς αύτοΰ, δμως, τό 1955 είχ ε
γίνει είς τήν Σουηδίαν έν δημοψήφισμα, τό όποιον κατέδειξεν, δτι τά 8 0 % τών
Σουηδών αυτοκινητιστών, προτιμούν τό ύφιστάμενον έκεΐ σύστημα τής προς τά άρι
στερά κυκλοφορίας.
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Οί λόγοι, διά τούς οποίους ή Σουηδική Κυβέρνησις σκέπτεται νά μεταβάλη
τό άπό άμνημονεύτων ετών ΐσχΰον σύστημα τής προς τα άριστερά κυκλοφορίας,
είναι οί έξης : Πρώτον, ένας διαρκώς αυξανόμενος άριθμός Σουηδών, οί όποιοι τα
ξιδεύουν εις τό εξωτερικόν δι’ υποθέσεις των ή δι’ εμπορικούς λόγους, δυσκολεύονται
νά προσαρμοσθοϋν προς τό σύστημα τής προς τα δεξιά κυκλοφορίας. Δεύτερον, οί
περιηγηταί, οί όποιοι έρχονται εις την Σουηδίαν δυσκολεύονται σοβαρώς καί αυτοί
μέ τήν σειράν των νά προσαρμοσθοϋν εις τό σύστημα πού επικρατεί έκ εϊ, τής προς
τ ’ άριστερά δηλαδή πορείας.
’Εκείνο τό όποιον καθιστά διατακτικήν τήν Σουηδικήν Κυβέρνησιν νά έφαρμόση τό νέον σύστημα κυκλοφορίας είναι τό υψηλόν κόστος του νέου έγχειρήματος,'
τό όποιον υπολογίζεται εις 34 0 περίπου εκατομμύρια κορώνες. Ή σχετική έκθεσις,
τήν όποιαν ύπέβαλον ήδη εις τον Σουηδόν Υπουργόν τών Μεταφορών τά μέλη τής
συσταθείσης επιτροπής, άφήνει νά έννοηθή οτι ή μελετωμένη καινοτομία δέν είναι
δυνατόν νά πραγματοποιηθή προ τοϋ 1966, διότι τό πρόγραμμα άφορα ολα τά μέσα
συγκοινωνίας. 'Ό π ω ς άντιλαμβάνεταί τις εύκόλως, είναι πολλά καί σοβαρά τά εμπό
δια τεχνικής φύσεως τά όποια θά πρέπει νά ύπερπηδηθοΰν καί επίσης είναι πάρα
πολλά τά χρήματα, τά όποια πρέπει νά δαπανηθοϋν, τόσον άπό ίδιώτας, όσον καί
άπό τον σουηδικόν προϋπολογισμόν. 'Η τεχνική ’Επιτροπή έπρότεινε νά καλυφθούν
τά έξοδα αύτά δι’ ενός μικρού φόρου έπί τών καυσίμων.

4 . Οί Έ λ λ η ν ε ς βαδίζουν πάντοτε δεξιά.
Παρ’ ήμΐν έχει έπιβληθή ή προς τά δεξιά πορεία «ζώων καί οχημάτων»
άπό τής συστάσεως σχεδόν τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου, διά τοϋ άπό 1937 Διατάγμαρος τοΰ Βασιλέως ’Ό θω νος,τό όποιον, λόγω τοΰ ιστορικού ενδιαφέροντος τό όποιον
παρουσιάζει, παραθέτομεν κατωτέρω ώς έχει :
«Ό θ ω ν , έλέω Θεοΰ Βασιλεύς τής Ελλάδος.
’Ε π ί τή προτάσει τής έπί τών ’Εσωτερικών Γραμματείας—άπεφασίσαμεν
καί διατάσσομεν :
1. ’Ε π ί τών δημοσίων οδών τοΰ Βασιλείου Μας, έντός καί έκτος τών κατωκημένων χώρων, οσάκις συναπαντώνται έφιπποι ή άμαξαΐ, οφείλουν έκαστος νά
χωρή δεξιόθεν, ΐνα ούτως ή δίοδος άφίεται έλευθέρα. 2. 'Οσάκις οί καθ’ οδόν άπαντώμενοι ταχυδρόμοι σαλπίζουσι τον τής άποχωρήσεως σαλπισμόν, όλοι οί καθ’ οδόν
χρεωστοΰν νά χωροΰν δεξιόθεν τών ταχυδρομικών άμαξών ή ίππων, καθώς καί παραμερώσιν οσάκις ταχυδρομική άμαξα ή ίππος καταφθάση αυτούς, ίνα εύρεθή έμπρός
προς συνέχισιν τοΰ προορισμού της. 3. Οί παραβάται τιμωρούνται διά προστίμου πέντε
δραχμών ύπέρ τών Ταχυδρομικών Ταμείων. 4. 'Ο έπί τών ’Εσωτερικών Γραμματεύς
θέλει γνωστοποιήσει τό παρόν διά κήρυκος εις οσα μέρη εΐσθαι άναγκαΐον...».
Βάσει τοΰ Διατάγματος τοΰ ’Όθωνος έξεδόθησαν κατά τούς μετέπειτα χρό
νους διάφοροι Άστυνομικαί Διατάξεις, αί όποΐαι καθώριζον τά τής κυκλοφορίας
πεζών καί οχημάτων εις τάς οδούς.
Ε ις τάς ’Αθήνας ισχύει είσέτι ή ύπ’ άριθ. 54/1951 ’Αστυνομική Διάταξις
«περί κανονισμοΰ κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων πάσης κατηγορίας καί κινήσεως πεζών», τής όποιας τό άρθρον 54 ορίζει ότι «ό οδηγός παντός οχήματος ύποχρεοΰται, έφ’ όσον δέν υπάρχει έμπόδιον, ν’ άκολουθή πάντοτε τό δεξιόν τή ς όδοΰ
καί αν έτι τό Κέντρον ταύτης είναι έλεύθερον», τό δέ άρθρον 60 παρ. 2 οτι «εις τάς
οδούς ένθα έπιτρέπεται ή κίνησις τών πεζών κατ’ άμφοτέρας τάς διευθύνσεις έπί τών
πεζοδρομίων, ύποχρεοΰνται νά βαδίζωσι πάντοτε προς τό δεξιόν τοΰ πεζοδρομίου
μέρος προς άποφυγήν συνωστισμού καί παρακωλύσεως τής κυκλοφορίας τών άλλων».
Β α δίζετε λοιπόν όλοι δεξιά δχι μόνον διότι αυτό έπιβάλλει ή παράδοσις καί
ή σχετική ’Αστυνομική Διάταξις, άλλά καί διότι οί πολλοί πηγαίνουν δεξιά.
Γ. ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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τΗταν άρχές Σεπτεμβρίου 1931 καί ή υπηρεσία μας στο Τμήμα Γενικής ’Α 
σφαλείας Πειραιώς έβαινε κανονικώς χωρίς κανένα σημαντικό άπρόοπτο, έκτος άπό
τα συνειθισμένα μικροαδικήματα.
Τό μεσημέρι τής 6ης Σεπτεμβρίου, τελειώνοντας την υπηρεσία μου, ύστερα
άπό μια κουραστική περιπολία στις συνοικίες τοϋ υποκόσμου, στον Πειραιά, γύρισα
στο Τμήμα κ ι’ δπως συνήθως πήρα τήν αλληλογραφία μου, πού έκείνη τήν ήμέρα
ήταν κάπως πλούσια.
Υπήρχαν πολλά φιλικά γράμματα, κ ι’ ένα άπό τήν ’Αλεξάνδρεια. Μου τό
είχε στείλει ένας φίλος καί συνεργάτης μου άστυνομικός στήν Αίγυπτο, ό κ. ’Α λέ
ξανδρος ’Αλεξίου πού τον είχα γνωρίσει έκ εΐ πριν άπό ένα χρόνο, δταν πήγα γιά τή
σύλληψι τοϋ καταχραστή Παντελή Σαχέλογλου.
Ό κ. ’Αλεξίου ήταν ένας καλός, έξυπνος καί λεπτοκαμωμένος νέος ελληνικής
καταγωγής. Ε ίχ ε καταταγή στήν Αιγυπτιακή ’Αστυνομία καί πολύ γρήγορα είχε
καταλάβει τή θέσι τοΰ βοηθού τοϋ Διοικητοΰ ’Ασφαλείας ’Αλεξανδρείας κ. Φλώριο.
’Άνοιξα άμέσως αύτό τό γράμμα, γιατί είχα ένα προαίσθημα πώς κάτι τό
ενδιαφέρον θά έγραφε.
Μόλις άνοιξα τό φάκελλο βρήκα άνάμεσα στήν πολυσέλιδο έπιστολή του καί
μιά φωτογραφία ένός νέου άνδρός.
—Κάποιος σπουδαίος έγκληματίας θάναι, σκέφθηκα καί άρχισα νά διαβάζω
μέ άπληστία τό γράμμα τοΰ φίλου μου.
’Έ π ειτα άπό τά φιλικά του λόγια, μέ παρακαλοΰσε νά ένδιαφερθώ γιά τον
άνθρωπο τής φωτογραφίας, πού είχ ε έξαφανισθή, ύστερα άπό ένα φρικιαστικό
έγκλημα, τό όποιο διέπραξε, καί μοΰ εξιστορούσε τήν ύπόθεσι μέ δλες τις λεπτο
μέρειες.
'Η ύπόθεσις αύτή, δπως τήν περιέγραφε στήν έπιστολή του ό φίλος μου ’Α λε
ξίου, είχεν ώς έξης :
Τό μεσημέρι τής 31 Αύγούστου 1931 βρέθηκε τό πτώμα ένός νέου άνδρός
στήν άκτή τοΰ Sidi B ishr.
Sidi B is h r ! Πόσα περασμένα μοΰ θ ύ μ ισ ε! Ε ίχα πάει πολλές φορές έκεΐ.
Είναι μιά θαϋμασία παραλία μέ άμμουδιά δπου έκαναν τά μπάνια τους οί ’Αλεξαν
δρινοί καί δροσίζονταν στά γύρω κέντρα κάτω άπό πανύψηλες χουρμαδιές.
Σ ’ αύτά τά κέντρα, πού τά περισσότερα τά έχουν "Ελληνες, μ’ έφεραν τά ίχνη
τοΰ δολοφόνου Τζώ ρ τζη, ό όποιος είχ ε καταφύγει έκεΐ κ ι’ έτσι γνώριζα καλά τήν
δμορφη αύτή άκτή μέ τις μοναδικές άμμουδιές της καί τά περίεργα βράχια της.
Ό άκτοφύλαξ Μουχάμεντ, συνέχιζε τό γράμμα, ένας μεσόκοπος μελαψός
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Αιγύπτιος, πού φάνταζε μέσα στήν άσπρη γκελεμπία του, τελείω σε τη βάρδια του
καί πήγαινε στο σπίτι του, στήν πάλι. Καθώς δμως περνούσε τή βραχώδη περιοχή
της Sidi B ish r συνάντησε εκεί κοντά ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Στήν άρχή δεν
έδωσε σημασία, μά δταν πλησίασε δεν είδε μέσα κανέναν, ούτε εκεί κοντά στήν
περιοχή αυτή.
Το αύτοκίνητο ήταν προφανώς έγκαταλελειμμένο. "Ο πως λοιπόν έψαχνε στά
γύρω σημεία μήπως άνακαλύψη τίποτε, βλέπει κάτι μέ άνθρώπινο σχήμα να τό λικνίζη ή θάλασσα.
Πλησίασε τότε στήν παραλία καί είδε ενα πνιγμένο νέο.
’Αλλάχ—’Α λλάχ! φώναξε κ ι’ άρχισε νά τρέχη. Τά γυμνά του πόδια βούλιαζαν στήν άμμο καί υστέρα άπό άρκετή ώρα έ'φτασε άποκαμωμένος στήν πόλι. Πήγε
κατ’ εύθεϊαν στήν ’Αστυνομία (Μουχάβουζα).
Ό σκοπός πύλης πού τον είδε νά μπαίνη έτσι λαχανιασμένος τον ρώτησε τί
ζητούσε.
—Θέλω τον ’Αστυνόμο, τού είπε καί προχώρησε. Κτύπησε τήν πόρτα τού
Διοικητού καί μπήκε μέ κομμένη τήν άνάσα άπ’ τό φόβο καί τό τρέξιμο.
—Τ ί συμβαίνει; τον ρώτησε ό Διοικητής κ. Φλώριο (Χ).
-—Κύριε ’Αστυνόμε, βρήκα ενα πνιγμένο στήν άκτή τού Sidi B ish r.
Ό κ. Φλώριο σάν αυτόματο σηκώθηκε καί άρχισε νά τον ρωτά, μά ό άράπης
δεν ήξερε περισσότερα.
Ε ίχ ε ίδή μόνο τό πτώμα καί τό άδειο αύτοκίνητο.
Τ ό τε ό Διοικητής μέ κάλεσε στο γραφείο του καί μοΰ είπ ε :
—Κύριε ’Αλεξίου, ειδοποίησε τον ιατροδικαστή, τον Εισαγγελέα καί μερι
κούς συναδέλφους σου, γιατί μάς παρουσιάσθηκε μιά ύπόθεσις πού δέν ξέρουμε τί
θά βγάλη.
"Υστερα άπό λίγη ώρα δλοι μαζί, μέ τό ύπηρεσιακό αύτοκίνητο τής ’Ασφα
λείας, φτάσαμε στο Sid i B ish r καί ό άκτοφύλακας μάς ώδήγησε στή θέσι δπου
βρισκόταν τό πτώμα.
Δύο άστυνομικοί μέ τον άράπη μπήκαν στή θάλασσα καί τό έσυραν έξω ,
στήν άμμουδιά.
"Οταν τό άντίκρύσαμε μείναμε άφωνοι άπό φρίκη. Τό πρόσωπό του ήταν
άπαίσια παραμορφωμένο.
Τ ό τε ό κ. Φλώριο ρώτησε τον ’Ιατροδικαστή :
•—Τ ί γνώμη έχ ετε; είναι αυτοκτονία ή έγκλημα;
Ό ιατροδικαστής ήταν άδύνατο έκ πρώτης δψεως νά δώση σαφή άπάντησι,
γιατί, δ,τι δήποτε καί άν είχε συμβή, μέ τά άλλεπάλληλα κτυπήματα πάνω στά
βράχια, προσετέθησαν κ ι’ άλλες κακώσεις στο σώμα τού άγνώστου, ώ στε νά έχουν
αλλοιώσει τήν πραγματικότητα.
Έ ν τώ μεταξύ ό ιατροδικαστής διέταξε τή μεταφορά τού πτώματος στο νε
κροτομείο, άφοΰ προηγουμένως ό κ. Φλώριο είχε δώσει εντολή νά κάνουν έρευνα
στά ρούχα τού πτώματος γιά νά βροΰν τήν ταυτότητά του. Σ τις τσέπες βρέθηκαν
άρκετά χρήματα, μερικές σημειώσεις, κ ι’ ένα γράμμα πού έστελνε στή μητέρα του,
στήν Κύπρο, άπ’ τό όποιο έξακριβώθηκε, δτΐ ήταν ό Ίωαννίδης Ξενοφών, γιά τον
όποιον τό πρωΐ είχ ε δηλώσει ότι είχε έξαφανισθή ή μνηστή του Ματίνα Ά τίσ η .
Ή Ματίνα ’Ατίση είναι κόρη ένός πλουσίου βαμβακεμπόρου έγκαταστημένου χρόνια στήν Αίγυπτο. 'Ο πατέρας της έγνώρισε τον Ίωαννίδη καί τον έξετίμησε
γιά τό χαρακτήρα του καί τήν έργατικότητά του, γιατί άπό μικρό παιδί ήλθε εδώ
(1) Ό κ. Φλώριο ήταν ένας εξαιρετικός νέος, εύγενικός, ιταλικής καταγωγής, καί είχε
τή φήμη καλοϋ άστυνομικοΰ.
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άπό τήν Κύπρο δούλεψε σκληρά καί σιγά - σιγά κατώρθωσε νά πάρη μιά ζηλευτή
θέσι στήν έλληνική παροικία. Ά π ό τή γνωριμία του μέ τήν οικογένεια Ά τίσ η
δημιουργήθηκε ένα τρυφερό αίσθημα μέ τή μοναχοκόρη τοϋ μεγαλεμπόρου, έτσι
πού ό πατέρας της νά τό εύνοήση καί τό Μάιο του 1931 έγιναν μεγαλοπρεπώς οί
αρραβώνες τους στή βίλλα Ά τ ίσ η , έξω άπό τήν Αλεξάνδρεια.
Τό πρωί δπως συνήθως τό προσωπικό του κέντρου Ίωαννίδη περίμενε τον
προϊστάμενό του, μά μέχρι τις 9 δεν είχ ε φανή, ώσπου άναγκάσθηκε στο τέλος νά
πάη ένας άπό τούς υπαλλήλους νά τον ζητήση στο δωμάτιό του, στήν οικογένεια
Σκυριανοΰ, όπου άπό πολλά χρόνια ήταν οίκότροφος.
-—Δ εν κοιμήθηκε έδώ χθες τό βράδυ, τοϋ είπαν.
Τ ότε πήγε στο σπίτι τής μνηστής του, Ματίνας Ά τ ίσ η .
'Η Ματίνα μόλις είδε τον υπάλληλο, άνησύχησε καί τον ρώτησε.
—Τ ί συμβαίνει, Νίκο ;
— 'Ο κ. Ξενοφών δέν φάνηκε άκόμα στο κέντρο καί ούτε στο δωμάτιό του
κοιμήθηκε χθες τό βράδυ.
Τ ότε ή Ματίνα μέ δάκρυα στά μάτια καί έχοντας ένα κακό προαίσθημα παρεκάλεσε τον υπάλληλο νά τή συνοδεύση στήν Α στυνομία, οπού έδήλωσαν τήν έξαφάνισί του.

Δυο άστυνομικοί έβαλαν τό πτώμα τοϋ Ίωαννίδη σ’ ένα καμιόνι τής Α σ φ α 
λείας καί τό μετέφεραν στο νεκροτομείο, γιά νά γίνη νεκροψία. Οί άλλοι έμειναν
στήν παραλία κι’ άρχισαν νά εξετάζουν τό έγκαταλελειμμένο αύτοκίνητο, πού δέν
είχε άριθμό. Ή τα ν μιά πολυτελεστάτη κούρσα Κάντιλακ, ή όποια στο έσωτερικό της
δέν παρουσίαζε κανένα ίχνος πάλης ή άλλο ένοχοποιητικό στοιχείο. Τό συνεργείο
Σημάνσεως προσπάθησε νά πάρη άποτυπώματα άπό τό βολάν καί τις πόρτες μά δέν
βρήκε τίποτε. "Ολα ήσαν καθαρά. Ά π ό τό γεγονός αυτό, ό κ. Φλώριο έβγαλε τό
συμπέρασμα δτι ό θάνατος τοϋ Ίωαννίδη δέν ήταν αυτοκτονία, άλλά καθαρό καί
προμελετημένο έγκλημα.
—Κάποιο μυστήριο κρύβεται πίσω άπ’ αύτό τό θάνατο μου είπ ε ό κ. Φλώριο.
Πιο ρόλο δμως έπαιξε τό αύτοκίνητο; Τον μετέφεραν μ’ αύτό έδώ δολοφονημένο,
ή δταν έφτασαν τον έρριξαν ζωντανό στή θάλασσα δπου πνίγηκε;
Μέ αύτά τά έρωτήματα μείναμε έως δτου πάρωμε τήν έκθεσιν τής Ια τρ ο δι
καστικής Υ πηρεσίας.
Μετά τή σχολαστική αυτοψία πού έγινε στο αύτοκίνητο, ό φωτογράφος τοϋ
συνεργείου, έφωτογράφησε τή θέσι δπου βρέθηκε, δπως καί τοϋ πτώματος. "Οταν
τελειώσαμε κ ι’ αύτή τή διαδικασία ό κ. Φλώριο διέταξε τή μεταφορά τοϋ αυτοκι
νήτου στήν ’Ασφάλεια, καί τήν άναχώρησί μας.
Στο δρόμο ό Α στυνόμος, ό Εΐσαγγελεύς καί ό Ιατροδικαστής συζητούσαν
συνεχώς γιά τήν αιτία τοϋ θανάτου τοϋ Ίωαννίδη.
—Ή γνώμη μου, έλεγε ό Ιατροδικαστής, είναι δτι πρόκειται περί αυτοκτο
νίας, γιατί δπως είδατε άπό τήν πρόχειρη έξέτασι δέν παρουσιάζει τό πτώμα ίχνη
δολοφονίας ούτε διά περιστρόφου, ούτε δι’ αιχμηρού οργάνου.
—Δέν συμφωνώ άπόλυτα μαζί σας, τοϋ είπε ό Α στυνόμος Φλώριο, γιατί έχουμε
ένα σοβαρό στοιχείο, πού δίνει πολλές υπόνοιες εγκλήματος. Είναι τό έγκαταλελειμμένο αύτοκίνητο χωρίς άριθμό.
Τήν ίδια γνώμη είχ ε καί ό Εΐσαγγελεύς.
—Ναί, είναι ένα σοβαρό στοιχείο αύτό, είπε ό Ιατροδικαστής, ενδέχεται δμως
ν’ άφήρεσε ό ίδιος τον άριθμό γιά νά δώση μυστήριο στήν αύτοκτονία του. "Ισ ω ς νά
είχ ε λόγους νά τό κάμη αύτό.
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Ώ ς τόσο φθάσαμε στήν πόλι, ό ’Ιατροδικαστής πήγε στο έργαστήριό του, κ ι’
έμ είς οί άλλοι στήν ’Ασφάλεια.
'Ο ’Ιατροδικαστής μετά τή νεκροψία έδωσε τήν άδεια νά παραλάβουν οΐ δικοί
του τό πτώμα. ’Α μέσω ς ειδοποιήσαμε τήν οικογένεια Ά τίσ η καί άλλους συγγενείς
του, οί όποιοι τό μετεκόμισαν στήν έλληνική Ε κ κλ η σία του 'Α γ. Παύλου.
Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας έγινεν ή κηδεία τοϋ Ίωαννίδη. 'Η Ματίνα
άκολουθοΰσε άπαρηγόρητη τον καλό της. ’Επίσης άκολούθησαν τήν κηδεία καί οί
άδελφές Σκυριανοϋ, οί όποιες θρηνολογούσαν για τον Ξενοφώντα πού τον θεωρούσανε
αδελφό τους γιατί τον είχαν πολλά χρόνια στο σπίτι τους ώς οΐκότροφο.
“Οταν γύριζαν άπ’ τό νεκροταφείο, όλοι οί συγγενείς καί οί φίλοι του, έσχολίαζαν τον απροσδόκητο θάνατό του, κ ι’ ό καθένας έλεγε τήν γνώμη του.
“Αλλοι όπεστήριζαν τήν αυτοκτονία, άλλοι τό έγκλημα καί άλλοι πώς καί οί
δυο άπόψεις είναι άδικαιολόγητες γιατί μέ τήν άψογο συμπεριφορά του καί τον
καλό του χαρακτήρα, δεν μπορούσε νά είχε έχθροΰς γιά νά τον δολοφονήσουν, ούτε
καί άφορμές καί λόγους γιά ν’ αύτοκτονήση.
’Από τό ίδιο βράδυ ασχοληθήκαμε μέ τον ’Αστυνόμο κ. Φλώριο γιά τό έγκαταλελειμμένο αύτοκίνητο.
’Από τά διάφορα άλλα, στοιχεία πού πήραμε δέν τό βρήκαμε γραμμένο στά
μητρώα τής Τροχαίας τής πόλεώς μας. ’Έ τ σ ι πέρασε ή νύκτα χωρίς κανένα αποτέ
λεσμα γιά τήν έξακρίβωσι τού κατόχου, τού μυστηριώδους πλέον αυτοκινήτου.
Τήν έπομένη 1 Σεπτεμβρίου ό πρωινός τύπος τής ’Αλεξανδρείας, στις πρώτες
σελίδες, έγραφε γιά τον τραγικό θάνατο τού Ίωαννίδη στο Sidi B ish r μ’ ένα μεγάλο
έρωτηματικό, δημοσιεύοντας καί τή φωτογραφία του.
’Από πολύ πρωί, έγώ καί πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου συγκεντρωθήκαμε στο
γραφείο τού κ. Φλώριο, ό όποιος μάς έδωσε εντολή νά είδοποιήσωμε καί πάλι τούς
συγγενείς καί φίλους τού Ίωαννίδη νά έλθουν στο γραφείο του. “Ηθελε νά μάθη καί
νά συγκέντρωση στοιχεία άπ’ τή ζωή του.
Πρώτην έξήτασε τήν Ματίνα ’Ατίση.
—Δεσποινίς Ά τ ίσ η , θέλω νά μοΰ πήτε αν κατά τό διάστημα τής μνηστείας
σας μέ τον Ίωαννίδη σάς έμπιστεύθηκε κανένα μυστικό του.
—“Ο χι, ποτέ, κ. ’Αστυνόμε, ήταν πάντα χαρούμενος κ ι’ εύγενικός μαζύ μου.
Καί μάλιστα τό βράδυ έκείνο πού τον περίμενα καί δέν ήλθε, είχαμε συμφωνήσει νά
πάμε στο θέατρο.
Μετά άπό τήν Ματίνα, εξετάσθηκε ή οικογένεια Σκυριανοϋ.
Πρώτος ό πατέρας έξιστόρησε τήν άπό πολλών χρόνων γνωριμίαν τους μέ τον
Ίωαννίδη πού τον είχαν ώς οΐκότροφο στο σπίτι τους καί άνέφερε γενικώς γιά τή
ζωή του.
Σ τις έρωτήσεις τού κ. Φλώριο άπαντοΰσαν διαδοχικά πότε οί γονείς Σκυριανοΰ καί πότε οί κόρες των, ’Ανθή καί Φωτεινή.
—Καλό παιδί ό Ξενοφών μά ήταν λίγο έρωτομανής, έλεγαν στον κ. Φλώριο,
καί ίσω ς ν’ αύτοκτόνησε άπό καμμιά καινούργια έρωτική περιπέτεια.
Πολλές φορές τά βράδυα ξενϋχτούσε, μά τώρα τελευταία δικαιολογημένα, γιατί
είχε άρραβωνίασθή.
Κατόπιν παρήλασαν καί οί άλλοι συγγενείς, μερικοί φίλοι του καί τό προσω
πικό τοϋ κέντρου του. Ά π ό τις καταθέσεις όμως όλων δέν βγήκε τίποτε τό συγκε
κριμένο. ’Αλλά πριν άκόμα τελειώση ή πρόχειρη άνάκρισις, ήλθεν ή έκθεσις τοϋ
ΐατροδικαστοΰ, η όποια άνέφερε ότι έπρόκειτο περί αυτοκτονίας.
<

( Σ υ ν εχ ίζετα ι)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΞΑΠΛΟΥΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑΝ
_______________ Ά π ό τ ο 'Αμερικανικόν περιοδικόν «R ead er’s D igest»,
κατά μετάφρασιν Άρχιφύλακος κ. Κ. ΛΑΨΑΝΗ

Ή τα ν ένα βράδυ τοϋ Μαΐου του 1958 εις τό B ro ck v ille τοΰ Καναδά, ευρισκό
μενο εις τήν περιοχήν τοϋ ’Οντάριο, άπέναντι άπό τον ποταμό S t. L au ren ce άπό τό
O gdensburg, οί κάτοικοι τοΰ B ro ck v ille είχαν μαζευτή στα σπίτια τους ενωρίς,
όπως συνήθως καί οί ολίγοι αστυφύλακες τής πόλεως αύτής περιπολοϋσαν εις τούς
έρήμους της δρόμους. Κατά τήν περιπολίαν του, ένας άστυφύλαξ ήλεγχε πολύ συχνά
τήν κυρίαν είσοδον τής Τραπέζης B ro ck v ille T ru st V . Sav in gs Co. Τά πάντα
έφαίνοντο έν άπολύτω τάξει. Στήν πραγματικότητα όμως, πίσω άπό τούς χονδρούς
τοίχους τής Τραπέζης, μία τρομερή διάρρηξις έλάμβανε χώραν. Πέντε έμπειροι
διαρρήκται άνοιγαν τό δρόμο τους, θραύοντες τούβλα, μπετόν άρμέ καί άτσάλι,
προς τό πλήρες χρημάτων θησαυροφυλάκιον τής Τραπέζης.
Τήν έπομένην ήμέραν οί υπάλληλοι τής Τραπέζης έξεπλάγησαν, όταν διεπίστωσαν τήν άνατίναξιν τοϋ θησαυροφυλακίου καί μετά τον σχετικόν έλεγχον, έξηκρίβωσαν, ότι οί διαρρήκται είχαν άφαιρέσει 3 .5 0 0 .0 0 0 δολλάρια εις μετρητά καί εις διά
φορα χρεώγραφα. Αυτή ήταν ή μεγαλύτερη διάρρηξις τραπέζης, πού είχε ποτέ διαπραχθή. Οί διαρρήκται προφανώς έγνώριζαν τήν διαρρύθμισιν τοΰ κτιρίου τής Τραπέης στήν παραμικρή της λεπτομέρεια. Είσήλθον άπό τήν οροφήν τής Τραπέζης,
διανοίξαντες οπήν, έφεραν δέ μαζί των ένα τόννον περίπου έργαλεια, τά όποια έγκατέλειψαν εντός τής Τραπέζης, χωρίς νά άφήσουν έπ’ αυτών οΰτε τό έλάχιστον δακτυλικόν
άποτύπωμα. Έγνώριζαν δέ εις ποιον μέρος τοΰ θησαυροφυλακίου έφυλάσσοντο τά
χρήματα καί τά διάφορα χρεώγραφα.
Είναι φανερό ότι αύτή δέν ήταν μία μικρή ύπόθεσις επαρχιακού χαρακτήρος.
Ε ν τό ς ολίγων ήμερών μέγας άριθμός έκ τών κλαπεισών ομολογιών έκαμε τήν έμφάνισίν του εις διαφόρους τραπέζας τοΰ Μόντρεαλ, Τορόντο, Βοστώνης, Νέας Ύ όρκης,
Σικάγου, 'Αγίου Φραγκίσκου καί είς πολλάς τραπέζας μεγαλουπόλεων τής Λατινι
κής ’Αμερικής καί τής Εύρώπης. Ή Βασιλική Έ φ ιπ π ο ς Καναδική ’Αστυνομία, ή
ύπηρεσία Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων ( F . B . I . ) τών Η .Π .Α ., τό 'Τπουργεϊον
Θησαυροφυλακίου τών Η .Π .Α . καί ή Ίντερπόλ, έπελήφθησαν άπό κοινοΰ τής ύποθέσεως. Μ ετά άπό πολύμηνον υπομονητικήν καί κοπιώδη εργασίαν, αί ώς άνω ύπηρεσίαι εύρέθησαν επί τά ίχνη τών κακοποιών. Ά πεδείχθη δέ οτι ή.ύπόθεσις δέν περιωρίζετο είς τήν ληστείαν μιας μόνον τραπέζης, άλλ’ ότι έπρόκειτο περί μιας τρομεράς
διεθνούς σπείρας κακοποιών, δρώσης μέ τά σύγχρονα τεχνικά μέσα.
Ή σπείρα αύτή άρχισε όργανουμένη κατά τό έτος 1952 είς τάς Η .Π .Α . "Ενας
άριθμός έκ τών πλέον διάσημων γκάγκστερς τής Νέας 'Υόρκης άρχισε νά αισθάνε
ται άφόρητον τήν Κρατικήν έρευναν είς τάς παρανόμους έπιχειρήσεις των. 'Ο V ito
G enovese, τότε άρχηγός τών κακοποιών γύρω άπότάτυχηρά παίγνια είς τήν περιο
χήν E a s t C oast, ό Carm ine G alente, άρχηγός τών γκάγκστερς τής περιοχής E a s t
Side καί άλλοι σημαίνοντες γκάγκστερς προέβλεψαν σοβαρά επεισόδια μέ τήν ’Α στυ
νομίαν. 'Ο G alente είχε μίαν φαεινήν ιδέαν. Νά έγκαταστήση τό άρχηγεΐον του είς
τήν ήρεμον πόλιν τοΰ Καναδά Μόντρεαλ, τό καλούμενον Σικάγον τοΰ Καναδά. 'Ο
διάσημος κακοποιός τοΰ Μόντρεαλ Giuseppe C otroni συνεφώνησε άμέσως διά τήν
ίδρυσιν τοΰ διεθνούς σπείρας κακοποιών. ’Από τήν Νέαν 'Υόρκην ήλθεν ό F ra n k
P e tru lla , ένας πεπειραμένος γκάγκστερ, ό όποιος έγινε καί ό ιθύνων νοΰς καί τό
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κλειδί της σπείρας καί ό όποιος ήρχετο είς έπαφήν μέ ισχυρούς πολιτικούς παράγοντας
καί ’Αστυνομικούς.
'Η Μασσαλία, τό μεγαλύτερον κέντρον κακοποιών τής Γαλλίας, έπρομήθευσε
είς την διεθνή σπείραν τον G abriel G raziani, ένα νέο γλωσσομαθή καί προικισμένον
μέ πολλά ταλέντα, ένα πράκτορα τού υποκόσμου, λαθρέμπορο μέ πολλούς φίλους
στην Ευρώπη, Βόρειο καί Νότιο ’Αμερικήν ώς καί είς την Μέσην ’Ανατολήν. Είς
αύτόν τον πυρήνα τής διεθνούς σπείρας των κακοποιών μέ έδραν τό Μόντρεαλ προσετέθησαν καί άλλοι κακοποιοί, πεπειραμένοι είς την τεχνικήν όλων τών φύσεων τού
έγκλήματος. "Αν καί είς τήν σπείραν ύπήρχον σχεδόν ισάριθμα μέλη, προερχόμενα
από τον Καναδάν, Η .Π .Α . Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν, έν τούτοις ή σπείρα διηυθύνετο από
τάς Η .Π .Α .
Αί επιχειρήσεις άρχισαν στις χαρτοπαικτικές λέσχες καί γενικώς στις μεγάλες
λέσχες παντός είδους τυχηρών παιγνίων, μέ τήν διενέργειαν τού λαθρεμπορίου ναρ
κωτικών, τής σωματεμπορίας, τήν παραχάραξιν χαρτονομισμάτων καί γενικώς τ ί
τλων άξιών καί μέ τήν ένέργειαν πάσης άποδοτικής παρανόμου έπιχειρήσεως. Είδικώς
τό λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών ήτο αποδοτικόν. 'Υ πό τήν έποπτείαν αύτοΰ τούτου
τού Giuseppe C otroni τό μέρος λαθραίας εισαγωγής ναρκωτικών μετεφέρθη άπότόν
λιμένα τής Νέας 'Υόρκης είς τούς λιμένας τού Καναδά, όπου ή Τελωνειακή παρα
κολούθησή ήτο πολύ άσθενεστέρα.
Κατά τήν δήλωσιν τού Διευθυντοΰ τής 'Υπηρεσίας Ναρκωτικών τών Η .Π .Α .
ποσότης ηρωίνης κυμαινομένη γύρω άπό τις 6 00 λίμπρες, άξίας 4 .0 0 0 .0 0 0 —5 .0 0 0 .0 0 0
δολλαρίων είς χονδρικήν πώλησιν καί έκατοντάδων εκατομμυρίων είς λιανικήν πώλησιν, είσήγετο κατ’ έτος είς τον Καναδάν.
Ή ήρωΐνη είσήγετο κατά διαφόρους τρόπους. Έχρησιμοποιοϋντο ναυτικοί,
άποστελλόμενοι άπό τά συνδικάτα τών Παρισίων καί τής Μασσαλίας, οί όποιοι έτοποθετοϋσαν τήν ήρωΐνην εντός λεπτών φακέλλων άπό σελοφάν, κρυπτομένων διά κα
ταλλήλου ραφής είς τό εσωτερικόν μέρος τών ενδυμάτων των. Διά κάθε δέ άσφαλή
άποστολήν έλάμβανον 5 00 έως 1.000 δολλάρια. Τελικώ ς τά ναρκωτικά έστέλλοντο
προς Νότον διά μέσου τών συνόρων τής Πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης, όπου ή γκαγκστερική όμάς τής 115ης όδοϋ ύπό τον B ig John O rm ento, άνελάμβανε τήν κυκλοφο
ρίαν των είς ολόκληρον τήν χώρα.
Μία άλλη έπίσης έπικερδής έπιχείρησις άρχισε. Τά μεγάλα συνδικάτα τυχηρών
παιγνίων τής Νέας 'Υόρκης, τού Σικάγου καί τού W e s t C oast ήσθάνθησαν τήν κρα
τικήν παρακολούθησιν καί άντιμετώπιζαν τήν δυνατότητα μεγάλων περιορισμών.
Καί πάλιν ό Καναδάς έδιδε τήν λύσιν. 'Ιδρύθησαν γραφεία στοιχημάτων είς τό Μόν
τρεαλ καί τό Τορόντο, καταφύγια διά τούς πράκτορας στοιχημάτων τών Η .Π .Α .
όταν συνεκέντρωναν μεγάλα ποσά στοιχημάτων επί ένός ίππου (προκειμένου περί
ιπποδρομιών). "Ολαι αί ύποθέσειςδιεκανονίζοντο άπό τηλεφώνου συνδέοντος μεγάλας
άποστάσεις. Α ί Καναδικαί Ά ρ χ α ί δέν έπρόκειτο νά τούς διώξουν, έφ’ όσον ουτοι δέν
θά παρέβαινον τον σχετικόν Καναδικόν Νόμον μέ τά τυχηρά παίγνια. Πολύ συντόμως
τεράστια χρηματικά ποσά στοιχημάτων ιπποδρομιών καί άγώνων μπάσκετ - μπώλλ
διεχειρίζοντο τά γραφεία τών γκάγκστερς είς τον Καναδάν.
'Η ’Αμερικανό—Καναδική σπείρα, ένθαρρυνθεΐσα άπό τις πρώτες της έπιτυχ ίες, κατέστρωσε μεγάλα σχέδια διά τό μέλλον. ’Αλλά διά τήν έπέκτασιν τών έπιχειρίσεων έχρειάζοντο περισσότερα χρήματα. 'Η όμάς τού C otroni άνέλαβε καί έξεπαίδευσε 6 διαρρήκτας τραπεζών. "Αρχισαν τήν δράσιν των άπό τήν Τράπεζαν Sosiete N ationale de F id u cil είς τό Μόντρεαλ. Ευθύς άμέσως ήκολούθησαν πέντε ληστεΐαι Τραπεζών, παρόμοιαι μέ τήν ληστείαν τής Τραπέζης τού B ro ck v ille . Τό προϊόν
άνήλθεν είς 10 έκατομμ. δολλάρια Μεθ’ έκάστην ληστείαν, ειδικοί πράκτορες άνελάμ-
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βανον τήν διάθεσιν τοϋ προϊόντος. Ε ις την Μασσαλίαν π.χ. μέ την συνεργασίαν τοπι
κών στοιχείων τοϋ υποκόσμου κλαπεϊσαι όμολογίαι είς τον Καναδάν έπωλοΰντο είς
τό Χρηματιστήριον της πόλεως αυτής καί τα έκ τής διαθέσεως των ομολογιών χρή
ματα διετίθεντο διά τήν άγοράν ηρωίνης καί διαφόρων άλλων ναρκωτικών. Ε ίς τό
Μιλάνον καί Νεάπολιν παρόμοιαι έργασίαι έγίνοντο μέ τήν συνεργασίαν τοϋ L u c k y
L u cian o , ό όποιος παραμένει ό αρχηγός τής σπείρας τών ναρκωτικών, πού έ'ρχονται
στον Καναδά, άπό τήν Μέσην ’Ανατολήν, μέσω ’Ιταλίας.
Πλήν όμως ή σπείρα τοϋ C otroni διέπραξε ενα μοιραίο σφάλμα κατά τήν διάρρηξιν τής τραπέζης τοϋ B ro ck v ille. Ή έπιχείρησις ήτο πολύ μεγάλη καί προεκάλεσε
τήν συνεργασίαν τών ’Αστυνομιών πολλών χωρών, οπότε είναι δύσκολον είς τήν
περίπτωσιν αυτήν νά ξεφύγουν οί κακοποιοί. ’Επίσης καί ενα άλλο σφάλμα έ'λαβε
χώραν κατά τήν ως άνω διάρρηξιν. Ε ίς έκ τών διαρρηκτών, ό R en e μόνιμος κάτοικος
τοϋ Μόντρεαλ, έφερε πάντοτε μαζί του τό βιβλιάριόν του καταθέσεων είς τήν Τράπε
ζαν, στήν προσπάθειάν-του δέ διά τήν διάρρηξιν τοϋ θησαυροφυλακίου τής Τραπέζης
τοϋ B to c k v ille τοϋ έπεσε τό βιβλιάριόν του άπό τήν. τσέπη του καί τό έχασε. "Ενας
υπάλληλος τής Τραπέζης τό άνεΰρε είς τούς σωρούς τών χωμάτων καί λίθων, πού προήλθον άπό τήν άνατίναξιν τοϋ θησαυροφυλακίου. ’Εντός δέ 24 ωρών ή ’Αστυνομία τοϋ
Μόντρεαλ συνέλαβε τον M artin μαζί μέ τις βαλίτσες του γεμάτες μέ 1 έκατομμύριον
δολλαρίων τής τραπέζης τοϋ B ro ck v ille. Ό M artin δέν άπεκάλυψε τήν σπείρα καί
ήδη έκτίει ποινήν ειρκτής 12 ετών. Ή ’Αστυνομία όμως έγνώριζεν ότι ό M artin
ήτο στενός φίλος τοϋ G iuseppe C otroni, δι’ δ καί ό C otroni έτέθη ύπό συνεχή καί
αύστηράν παρακολούθησιν.
'Ο πράκτωρ τών κακοποιών G raziani έπεσκέφθη τήν Ε λβ ετικ ή ν Τράπεζαν,
φέρων μαζί του κλοπιμαίας ομολογίας. Τό Τραπεζικόν όμως σύστημα καταθέσεων
είς τήν Ε λβετία ν κατά τό όποιον, συμφώνως προς σχετικόν νόμον, αί καταθέσεις
καί τών πλέον γνωστών ακόμη κακοποιών έτηροΰντο μυστικαί, είχεν προσφάτως άλλάξει. 'Η Ε λ β ετικ ή λοιπόν ’Αστυνομία ειδοποίησε σχετικώ ς τήν Ίντερπόλ. Τά πράγ
ματα άρχισαν ήδη νά ξεκαθαρίζωνται, τά μέλη τής Άμερικανο-Καναδικής· σπείρας
ώς καί ολόκληρος ό μηχανισμός της ήρχισαν νά άποκαλύπτωνται. "Ενα τεράστιον
δίκτυον έρεύνης ήκολούθησεν είς ολόκληρον τον κόσμον.
"Ενας λαθρέμπορος ναρκωτικών, όνόματι A n tro n ik P a ro u tia n , συνελήφθη
είς τήν Βηρυττόν, καθ’ ον χρόνον προσεπάθει νά έξαγάγη μεγάλην ποσότητα μορ
φίνης άπό τον Λίβανον. 'Ο Λίβανος ήτο ή κυρία πηγή έκ τής όποιας διάφορα ναρκωτι
κά έξήγοντο μέ προορισμόν τον Καναδάν καί τάς Η .Π .Α ., μέσω ’Ιταλίας καί Γαλλίας,
τά όποια έπληρώνοντο κυρίως μέ τάς κλοπιμαίας Καναδικάς ομολογίας. Δεδομένου
ότι ό P a ro u tian ό ’ί διοςεϊχενεισαγάγει μεγάλας ποσότητας ηρωίνης είς τάς Η .Π .Α ,
έζητήθη καί έπραγματοποιήθη ή Ικδοσίς του καί τον ’Οκτώβριον τοϋ 1960 είσήχθη
είς δίκην ένώπιον τοϋ Όμοσπονδιακοΰ Δικαστηρίου τής Νέας 'Υόρκης, έκηρύχθη
ένοχος καί καταδικάσθη είς ειρκτήν 20 έτών.
Τώρα μία έξαιρετική εΰνοια τής τύχης παρουσιάζεται: 'Ο νεαρός Καναδός
Edw ard L . S m ith παρουσιάσθη είς τήν ’Αστυνομίαν. Ουτος ύπήρξεν εις έκ τών διασημοτέρων λαθρεμπόρων καί μεγάλη φυσιογνωμία τοϋ ύποκόσμου τοϋ Μόντρεαλ, τοϋ
Τορόντο καί τής Νέας 'Υόρκης. "Ηδη όμως ό Edw ard S m ith έχει άποφασίσει νά
είσέλθη είς τήν νομιμότητα. Μέ κίνδυνον δέ τής ζωής του έγινε μυστικός πράκτωρ
τοϋ 'Υπουργείου Θησαυροφυλακίου τών Η .Π .Α .
Κατά τήν άνοιξιν τοϋ 1959 έστήθη μία παγίς. Τή είσηγήσει τοϋ S m ith ένας
Καναδός άστυνομικός τής ’Ασφαλείας καί ένας πράκτωρ τής 'Ομοσπονδιακής 'Υ π η 
ρεσίας Ναρκωτικών τών Η .Π .Α ., παρουσιαζόμενοι ώς χονδρέποροι ναρωτικών, κατώρθωσαν ν’ άποσπάσουν τήν έμπιστοσύνην τοϋ Cotroni.
Μετά παρέλευσιν άρκετών μηνών ό Cotroni ό ίδιος εύρίσκετο μίαν ημέραν σέ
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ένα μοτέλ έ'χων μαζί του 16 λίμπρες ήρωΐνης, αξίας δηλαδή πλέον των 6 έκατομμ.
δολλαρίων είς την λιανικήν μαύρην άγοράν. Ή ποσότης αυτή της ήρωΐνης παρεδόθη
είς τούς δύο, ώς άνω, δήθεν χονδρεμπόρους ναρκωτικών, οί όποιοι θά κατέβαλον 7 0 .0 0 0
δολλάρια είς μετρητά ώς πρώτην δόσιν. Α μ έσ ω ς δέ μετά τήν παράδοσιν τής ήρωΐνης
οί χειροπέδες έπέρασαν είς τά χέρια των κακοποιών.
Ό C otroni είσήχθη είς δίκην καί κατεδικάσθη είς ΙΟετή ειρκτήν. ’Α μέσως μετά
τήν σύλληψίν του είς ερευνάν, ή οποία ήκολούθησεν είς τήν οικίαν του, εύρέθησαν 1 0.000
δολλάρια είς ομολογίας τής Τραπέζης του B ro ck v ille, δι’ δ καί ή ποινή του ηύξήθη
κατά 5 έτη.
Κατά τό 1960 έτος ό S m ith ένεφανίσθη ενώπιον δύο Ά νω τάτων 'Ορκωτών Δ ι
καστηρίων τής Νέας Ύ όρκης καί προέβη είς άποκαλύψεις προσώπων, τά όποια άπετέλουν συνδέσμους μεταξύ τών υποκόσμων τοΰ Καναδά καί τών Η .Π .Α . ’Ε π ί τή
βάσει τών καταθέσεων τοΰ S m ith συνελήφθησαν πλέον τών 40 διεθνείς κακοποιοί
είς τάς Η .Π .Α . είς τον Καναδαν καί είς άλλας χώρας.
Ό τύπος καί αί άρμόδιαι Ά ρχα ί τοϋ Καναδά, άντελήφθησαν δτι τό μεγάλο
έγκλημα ήταν καλά ώργανωμένο είς τον Καναδάν καί δτι ή έλλειψις αύστηράς σχε
τικής νομοθεσίας διηυκόλυνε τήν δράσιν τών κακοποιών. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ
έτους I9 6 0 είς τό Μόντρεαλ μόνον έλαβον χώραν 72 ληστεϊαι Τραπεζών, 1 .0 0 0 μπλοκαρίσματα έκ μέρους ενόπλων κακοποιών καί 12 άτομα έφονεύθησαν ύπό τών γκάγκστερς. ’Επίσης πολλά πτώματα εύρέθησαν δεμένα είς τούς βράχους τοΰ ποτα
μού S t. L au rence. Λιμενεργάτες, οδηγοί αύτ/των ταξί, έστιάτορες καί σερβιτόροι,
άκόμη δέ καί καταστηματάρχαι μεγάλων κατ/των κατέβαλλον είς τούς γκάγκστερς
χρηματικά ποσά, διά νά γλυτώσουν τό κεφάλι τους. Ή τακτική τής ’Αμερικανικής
’Αστυνομίας έχει κάνει σταθερόν προς τά εμπρός βήμα είπεν ένας άξιωματικός τής
’Αστυνομίας.
Ή άνεπαρκώς άμειβομένη καί ήθικώς χαμηλά εύρισκομένη Καναδική ’Α στυ
νομία, ένδίδει ευκόλως είς τήν δωροδοκίαν τών κακοποιών καί ώ ς έκ τούτου δέν είναι
είς θέσιν νά άντιμετωπίση τήν παρούσαν γκαγκστερικήν δράσιν. Διά τοΰτο δταν ό
άποφασιστικός Je a n D rapeau έξελέγη Δήμαρχος τώ 1 9 6 0 , άπεφάσισε νά λάβη
ριζοσπαστικά μέτρα. Κ α τ’ αρχήν έζήτησε τήν βοήθειαν τής Scotlan d Y a rd καί τής
Γαλλικής ’Ασφαλείας (F re n ch S u re te ) τών πλέον φημισμένων μητροπολιτικών ’Α 
στυνομιών τοΰ κόσμου. Ό έπί κεφαλής τής όμάδος, τήν όποιαν άπέστειλε ή Scotlan d
Y a rd , ό A ndrew W a y καί τής F ren ch S u rete, ό A ndre G au biac έν συνεργασία
προσπαθούν νά άπαλλάξουν τήν μεγαλυτέραν πόλιν τοΰ Καναδά, τό Μόντρεαλ, άπό τήν
δράσιν τών γκάγκστερς. Ή κάθειρξις τοΰ G iuseppe C otroni καί μερικών συνεργα
τών του δέν έσταμάτησε τήν δράσιν τής ’Αμερικανό—Καναδικής σπείρας. ’Ά λλοι
κακοποιοί άνέλαβον τό έργον τών εγκαθείρκτων. ’Αλλά τώρα τούλάχιστον οΐ ’Α στυ
νομικοί καί τών δύο χωρών γνωρίζουν τί έχουν νά άντιμετωπίσουν.
Τον Αύγουστον τοΰ παρελθόντος έτους, 17 άνώτατοι άξιωματικοί τής ’Αστυνο
μίας τοΰ Καναδά καί τών Η .Π .Α . συνήλθον είς σύσκεψιν,είς τό Τορόντο,καί έθεσαν
τάς βάσεις μιάς μονίμου συνεργασίας καί τών δύο ’Αστυνομιών διά τήν άντιμετώπισιν
τής γκαγκστερικής δράσεως. ’Εκείνο τό όποιον έχρειάζετο κατ’ άρχήν ήτο μία νέα
νομοθεσία έπιτρέπουσα τήν ταχεΐαν έκδοσιν τών κακοποιών είς σοβαράς περιπτώσεις
καί μία αύστηροτέρα έποπτεία τών ’Αμερικανό—Καναδικών συνόρων, ώ στε νά μή
είναι εύκολος ή μεταπήδησις τών γκάγκστερς άπό τήν δικαιοδοσίαν τής μιάς χώρας
είς τήν τοιαύτην τής άλλης. Έ ά ν ή εφαρμογή αύτοΰ τοΰ προγράμματος έπιτύχη
καί έφ’ δσον τό θελήσουν αυτό αί άνώτατοι δικαστικοί υπάλληλοι, τόσον τής Ούάσιγκτώνος, δσον καί τής Ό ττά βα ς, θά έπιτύχη, τότε ή "διεθνής έγκληματική σπείρα
θά άντιμετωπισθή άπό μίαν ώργανωμένην δύναμιν κατά πολύ άνωτέραν άπό τήν ίδΐκήν της.

ΑΠΑΤΕΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΥΤΟΥ
Ά π ό τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Froirt
-----------------------------------Page D etective», κατά μετάφρασιν ά σ τ υ φ ύ - -------------------------------------λακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Τά Χριστούγεννα ήρθαν καί πέρασαν μέσα στή μοναξιά καί τή μελαγχολία,
παρά τίς προσπάθειες των παιδιών της καί των γειτόνων της νά τήν κάμουν νά εύθυμίση. Μέ τό νέο έτος πού μπήκε, ή ’Ά σ τα ’Ά ϊχ ερ είχε πάρει μιά άπόφασι, τήν
οποία θά πραγματοποιούσε οπωσδήποτε. «Μέσα σέ έξη μήνες πρέπει νά τελειώσουν
δλα. Θά ξαναπαντρευθώ».
Θά ήταν ή έκατοστή ίσω ς φορά πού στεκόταν μπροστά σ’ ένα μεγάλο καθρέπτη γιά νά φτειαχτή. 'Ο καθρέπτης τής επιβεβαίωνε κ ι’ αύτός δτι υπήρχαν μεγάλες
πιθανότητες νά πραγματοποιήση τό δνειρό της. ’ Ηταν 45 ετών, άλλά φαινόταν του
λάχιστο δώδεκα χρόνια νεώτερη. Στά θαυμάσια κυματιστά μαλλιά της δέν είχαν έμφανισθή ακόμα λευκές τρίχες καί ούτε μιά ρυτίδα δέν υπήρχε στο πρόσωπό της. Τά
χαρακτηριστικά της ήταν εύγενικά καί ή έν γένει έμφάνισίς της κομψή. ’Ασφαλώς θά
υπήρχαν άνδρες πού θά τήν εΰρισκαν θαυμάσια γιά νά τήν κάμουν ταίρι τους.
Μέ τό νοϋ της ή ’Ά σ τα υπολόγισε καί τά άλλα προσόντα της. Ε ίχ ε δικό της
σπίτι, έλεύθερο καί καθαρό, ενα σπιτάκι άνετο, άξίας 15.0 0 0 δολλαρίων επί τής οδού
Σένταρ τού Πάρκ Ρ ίτζ, μιά ήσυχη συνοικία τού Σικάγου. Ε ίχ ε επίσης καί 1 2.000
δολλάρια στην Τράπεζα.
Βεβαίως υπήρχαν καί τά παιδιά—τά κορίτσια Γκρέτα καί Ά ναμπέλ 14 καί
18 έτών άντιστοίχως καί ενα 12χρονο άγόρι όνόματι Χάρρυ. "Ολα είχαν καλούς τρό
πους, ήταν έξυπνα καί εμφανίσιμα. ΤΗταν άρά γε στο ένεργητικό της ή στο παθητικό
της σέ μιά περίπτωσι δευτέρου γάμου της; Αυτό έξηρτατο άπό τον χαρακτήρα τού
υποψηφίου μνηστήρος. Πολλοί άνδρες δέν θά έπιθυοΰσαν ν’ άναλάβουν τήν άνατροφή
ξένων παιδιών, άλλοι δμως θά τά δέχονταν εύχαρίστως.
Κατά ένα λόγο, άκριβώς γιά τά παιδιά αύτά ήθελε ή χήρα νά παντρευθή ξανά
γιατί τούς χρειαζόταν ένας πατέρας, δπως κ ι’ αυτή χρειαζόταν έναν άνδρα στο πλευρό
τη ς'

Οΐ γείτονες καί οί φίλοι της στο Πάρκ Ρ ίτζ συμμερίζονταν τίς σκέψεις της καί
κατά τά έπτά χρόνια άπό τότε πού είχε πεθάνει ό σύζυγος τής Ά σ τ α Ά ϊχ ε ρ , προσ
παθούσαν νά τήν βοηθήσουν στήν περίπτωσι αυτή. Είχαν κλείσει διάφορα ραντεβού
μέ καμιά εικοσαριά χήρους καί γεροντοπαλλήκαρα τής ήλικίας της "ή μεγαλυτέρους.
’Αλλά άργά ή γρήγορα όλοι αυτοί οί υποψήφιοι μνηστήρες άπέρριπταν τίς προτάσεις
έπειδή ύπήρχαν τά παιδιά στή μέση.
’Έ τ σ ι σιγά-σιγά οί προσπάθειες γιά ένα νέο συνοικέσιο έγκαταλείφθηκαν.
Νά γιατί στις αρχές τού νέου έτους ή κομψή χήρα άποφάσισε νά κάνη ένα άλλο
αποφασιστικό βήμα.
’Αφού δλα τά άλλα μέσα άπέτυχαν, άποφάσισε νά βρή μνηστήρα διά τής άλληλογραφίας. "Η ξερε οτι αύτό πού σχεδίαζε νά κάνη δέν ήταν καί τόσο έντιμο καί άξιοπρεπές μέσον προς άνεύρεσι συζύγου καί γ ι’ αυτό άποφάσισε νά ένεργήση μυστικά.
’Εκείνο δμως πού δέν έγνώριζε ή Ά σ τ α Ά ϊχ ε ρ ήταν δτι μέ τον τρόπο αύτόν
θά γινόταν τό θύμα ένός άπό τά πλέον κτηνώδη έγκλήματα τού αΐώνος μας—τή δο
λοφονία όχι μόνον αύτής τής ίδιας, άλλά καί τών τριών παιδιών της.
’Αφού πέρασαν οί γιορτές, ή χήρα πήγε στά γραφεία' μιας έφημερίδος πού
έξεδίδετο άπό τήν ’Αμερικανική έταιρία Φιλίας τού Ντητρόϊτ. «Γ ια τί νά ζής μόνη;»
είχ ε διαβάσει. «Καταβάλλοντες ένα μικρό χρηματικό ποσόν ώς συνδρομή, άρχίζετε
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νά άλληλογραφήτε μέ άτομα τοΰ άντιθέτου φύλου. Χιλιάδες άπδ τά μέλη μας βρήκαν
τον ιδεώδη σύντροφο μέσω τής αλληλογραφίας τοΰ Μπάρμπα—Σάμ. Για τί δεν άρχίζετε κ ι’ εσ είς;» Καί γιατί δχι, αποφάσισε κι’ ή ’Ά σ τα .
Ή ’Ά ϊχ ερ έστειλε ένα τσεκ καί μια περιγραφή της ταχυδρομικός στο Ντητρόϊτ, μή ξεχνώντας νά τονίση συνάμα 8τι ήταν κάτοχος μιας οικίας καί δτι είχε
σημαντικές καταθέσεις στήν τράπεζα. ’Α μέσω ς τδ 8νομά της συμπεριελήφθη στον
κατάλογο πού έστέλλετο στους συνδρομητάς τής έφημερίδος, μέ άποτέλεσμα ή τα
χυδρομική θυρίς της νά κατακλύζεται άπδ δωδεκάδες έπιστολές κάθε μέρα.
Ή χήρα τά διάβαζε 8λα μέ προσοχή. Τήν πρώτη εβδομάδα άπογοητεύθηκε.
Μερικά ήταν γραμμένα άπδ άναπήρους πνευματικός ή τελείω ς άγράμματους άνθρώπους. ’Ά λλα ήταν άπδ πολύ ήλικιωμένους ή πολύ νέους. Καί ή πλειοψηφία των
άλληλογράφων ένδιαφερόταν πρωταρχικός γιά τδ σπίτι Της καί τις καταθέσεις της.
’Αλλά τότε έλαβε ένα γράμμα άπδ τή Κράρξμπουργκ τής Βιρτζίνια, τδ όποιο
ή χήρα έθεώρησε ώς πολύ άξιοπρεπές. ΤΗταν καλογραμμένο καί καθαρογραμμένο.
Κατά πάσαν πιθανότητα δ συντάκτης τής επιστολής είχε μεγάλη περιουσία. ’Έγραφε
δτι ήταν 50 έτών καί έτόνιζε δτι είλκρινως επιθυμούσε νά βρή μιά σύντροφο—σύζυγο
καί μιά έτοιμη οικογένεια.
Ή επιστολή άρχιζε μέ τήν προφώνησι « ’Αγαπητή φίλη». Κρίνοντας άπδ τήν
περιγραφή σας νομίζω δτι ταιριάζομε θαυμάσια.«Είμαι πολιτικός μηχανικός» συνέ
χιζε ή επιστολή «καί έχω ένα μηνιαίο εισόδημα άπδ 4 0 0 δολλάρια. Έ πιπροσθέτω ς
δέ έχω καί ένα πολύ μεγαλύτερο εισόδημα άπδ πετρελαιοπηγές καί άπδ άλλους πόρους.
Ή μέλλουσα σύζυγός μου θά έχη 8,τι είναι δυνατόν νά άγορασθή μέ τδ χρήμα καί
το πιδ σπουδαίο, θά βρή άληθινή άγάπη καί πλήρη άφοσίωσι έκ μέρους μου,
πράγμα πού τόσο πολύ ψάχνει κανείς νά βρή στή ζω ή ...».
«Οί γυναίκες είναι οί πιδ αγνές καί χωρίς έγωϊσμούς άνθρώπινες ύπάρξεις.
Αύτές ψάλλουν τις μελωδίες τής ζωής τού άνθρώπου. Προσπαθώ νά βρω τήν κατάλ
ληλη γυναίκα, ή οποία θά κάνη τδ σπίτι μου παράδεισο. Ποιδς ξέρει άν δέν είσθε εσείς
ή γυναίκα αύτή;».
Συνεχίζοντας μέ τήν ίδια εύγλωττία, ό συντάκτης τής έπιστολής παρακαλοΰσε
τή ν’Ά ϊχ ερ νά τοΰ γράψη καί νά τού στείλη μιά φωτογραφία της. Ή έπιστολή ύπογραφόταν μέ τδ 8νομα Κορνέλιους Πήρσον καί έδιδε ώς διεύθυνσι: ταχυδρομική θυρίς
2 27, Κράρξμπουργκ Βιρτζίνια».
Ή χήρα δέν έχασε καιρό. ’Απάντησε άμέσως, στέλνοντας καί τή φωτογραφία
της. Ό Πήρσον-ή Κόννυ, όπως ήθελε νά τδν άποκαλή—έστειλε άμέσως δεύτερο γράμ
μα μέ μιά φωτογραφία του.
Ά π δ τό τε ή χήρα καί ό υποψήφιος μνηστήρας της άπδ τή Γουέστ Βιρτζίνια
αντήλλασσαν 3 -4 έπιστολές τήν έβδομάδα καί τδ ρομάντσο τους βρισκόταν στδ ζενίθ.
Ό Πήρσον ξέφευγε καταλλήλως γιά λίγο άπδ τις συναισθηματικές εκδηλώσεις του
γιά νά ύποβάλη σχετικές ερωτήσεις περί τής οικονομικής καταστάσεως τής Ά ϊχ ε ρ .
Αύτή τοΰ άπαντοΰσε μέ κάθε λεπτομέρεια γιατί νόμιζε δτι δ Πήρσον ήθελε νά βεβαιωθή μόνο δτι ή Ά ϊχ ε ρ δέν ήταν χρυσοθήρας. Ή σκέψις δτι ό άλληλογράφος μπο
ρούσε νά είναι δ,τι δήποτε άλλο παρά έκείνος πού περιέγραφαν οί έπιστολές, δέν π έ
ρασε καθόλου άπδ τδ μυαλό της.
Μιά τυπική έπιστολή τοΰ Πήρσον, ή οποία συγκίνησε βαθειά τή χήρα έλεγε:
«Σάς αγαπώ πολύ Ά σ τ α . Σ έ σένα βλέπω τδ φώς καί τή χαρά. Οί φωτογραφίες .πού
άνταλλάξαμε τά λένε δλα. Τώρα μένει νά άκούση δ ένας τή φωνή τοΰ άλλου καί ή
επαφή τών χειλιόν μας θά τά έπισφραγίση δλα. Τδ όνειρό μας θά γίνη πραγματικότης, άγάπη μου. Σάς θέλω καί σάς χρειάζομαι...».
Στδ τέλος τής έπιστολής ό Πήρσον τής έκανε τυπική πρότασι γάμου. Ή
Ά ϊχ ε ρ έσπευσε νά άπαντήση άμέσως: «Ε ίσ θ ε ένας τόσο άξιαγάπητος καί θαυμά^
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σιος άνδρας, ώ στε ή άπάντησίς μου δεν μπορεί παρά νά είναι: Ν Α Ι. Θά είμαι ή πλέον
ευτυχισμένη νύφη του ’Ιουνίου σ’ ολόκληρο τον κόσμο».
Στο τελευταίο γράμμα του ό Πήρσον έγραφε ότι θά έφθανε στο Πάρκ Ρ ίτζ
την έπομένη Δευτέρα 3 ’Ιουνίου. «Θά έρθω στο σπίτι σας νύκτα καί θά κτυπήσω τρεις
φορές τήν πόρτα, ώ στε νά καταλάβης ποιος είναι. Σ τείλε τά παιδιά επάνω ή κάπου
άλλου γιατί θέλω νά σάς ίδώ μόνη. Δεν πρέπει νά άναφέρετε τίποτε στους φίλους σας
καί στους γείτονές σας ότι έρχομαι καί θά άφήσετε όλη τήν ύπόθεσι νά τήν διευθε
τήσω εγ ώ . Είμαι τόσο άνυπόμονος...».
Τό ρομάντσο μέσω αλληλογραφίας είχε κάνει τή χήρα τόσο μικρόπιστη, ώστε
άκολούθησε άδίστακτα τις υποδείξεις του. Ούτε καί στον πλέον στενό συγγενή της δέν
είχε κάνει νϋξι γιά τον επισκέπτη της καί γιά τά σχέδιά της περί γάμου.
Μερικές ήμέρες άργότερα, μιά γειτόνισσα πήγε νά έπισκεφθή τήν ’Ά ϊχ ερ ,
στο σπίτι της. ’Αντί όμως γ ι’ αύτή βρήκε μιά άλλη γυναίκα, στήν όποια είχε άνατεθή
ή φροντίδα τοϋ σπιτιού καί των παιδιών.
« Ή Κα ’Ά ϊχ ερ μοΰ είπε ότι πάει νά παντρευθή μέ κάποιον» είπ ε ή οικονόμος.
«Μάλιστα δέ νομίζω ότι ό μνηστήρας της ήταν έδώ, άλλά εγώ δέν τον είδα. Ούτε
ξέρω πώς τον λένε. Μοϋ είπ ε ότι θά γυρίση πίσω υστέρα άπό μερικές εβδομάδες γιά
τά παιδιά».
Τ ή στιγμή εκείνη παρουσιάσθηκε ή μεγαλύτερη κόρη τής Ά ϊχ ε ρ , Γκρέτα.
« 'Η μαμά θά παντρευθή μ’ ένα κύριο άπό τή Γουέστ Βιρτζίνια. Δέν σάς κάνει έκπληξι;
Κ ι’ εμείς θά πάμε σέ λίγο έκ εΐ νά μείνωμε μαζί τους». Ούτε ή Γκρέτα οΰτε τ ’ άλλα
παιδιά ήταν σέ θέσι νά δώσουν περισσότερες καί θετικές πληροφορίες.
'Η βιαστική καί μυστηριώδης άναχώρησις τής Ά σ τ α διαδόθηκε γρήγορα
μεταξύ τών φίλων της, πράγμα πού δέν άρεσε καθόλου. Για τί δέν τούς είχε συστήσει
στον υποψήφιο σύζυγό της; Για τί παρουσιάσθηκε σάν κλέφτης τή νύκτα καί τά ξη
μερώματα τής έπομένης ήμέρας άναχώρησε μέ τή χήρα; Οί γείτονες έθεώρησαν πολύ
ύποπτο τον ντροπαλό μνηστήρα, άλλά καί δέν μπορούσαν νά κάνουν τίποτε.
Δέκα ήμέρες άργότερα, ό άνθρωπος πού αύτοαπεκαλεΐτο Κορνέλιους Πήρσον,
έκαμε άκόμα μιά έμφάνισι στο Πάρκ Ρ ίτζ—ήμέρα αύτή τή φορά—οδηγώντας ένα
σαθρό αύτοκίνητο. 'Η Ά ϊχ ε ρ δέν ήταν μαζί του. Οί περίεργοι γείτονες παρετήρησαν
ότι ήταν ένας κοντόχοντρος άνδρας καί ή όλη του έμφάνισι ήταν πονηρή καθώς έμπαι
νε στο σπίτι.
—«νΗρθα νά πάρω τά παιδιά κοντά στή μητέρα τους» είπ ε στήν οικονόμο.
«’Έ χ ω μιά έπιστολή τής Ά ϊχ ε ρ διά τής όποιας εξουσιοδοτούμαι νά τά πάρω καί μά
λιστα τώρα άμέσως».
Ή έκπληκτη οικονόμος έκανε άμέσως ότι τής είπ ε ό Πήρσον.
'Ο Πήρσον τότε έδωσε στή Γκρέτα ένα τσέκ καί μιά έπιστολή, πού ήταν υπο
γεγραμμένα άπό τήν ’Ά σ τα Ά ϊχ ε ρ καί τής είπε νά μεταβή στήν πόλι καί νά άποσύρη
όλες τις καταθέσεις τής μητέρας της άπό τήν κρατική τράπεζα τού Πάρκ Ρ ίτζ. Έ κ ε ΐ
όμως τά πράγματα δέν ήταν τόσο εύκολα γιά τον Πήρσον. Οί υπάλληλοι τής τραπέζης άμφισβήτησαν τήν αυθεντικότητα τών ύπογραφών, ύπέβαλαν άρκετές ερωτή
σεις στο κορίτσι καί τελικώ ς έδήλωσαν ότι δέν μπορούσαν νά παραδώσουν τά χρή
ματα μέχρις δτου τούς προσεκόμιζε πιο πειστικά έξουσιοδοτικά έγγραφα.
—«Πολύ καλά. Σ έ μιά έβδομάδα θά σάς φέρω άλλο γράμμα άπό τή μητέρα μου»
είπ ε ή Γκρέτα. «'Ο μητρυιάς μας θά μάς πάρη τήν άδελφή μου, τον άδελφό μου κι’
εμένα κάτω στο Νότιο Βιρτζίνια οπού θά μείνωμε μαζί μέ τή μητέρα μας. Μόλις
πάω έκ εΐ θά πώ στή μητέρα μου νά σάς γράψη ένα άλλο γράμμα».
"Οταν τό κορίτσι έφυγε, οί τραπεζιτικοί υπάλληλοι έσχόλίασαν τό γεγονός
καί ύστερα άπό μερικές ώρες άποφάσισαν νά τό αναφέρουν στήν άστυνομία.
'Ο διοικητής τής άστυνομίας Χάρολντ Τζόνσον καί ό ύπαστυνόμος Χάουαρντ
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Χέρτσογκ, πού ήταν φίλοι τοϋ συζύγου τής "Αϊχερ, πήγαν άμέσως στο σπίτι της,
στήν οδό Σεντάρ. "Οταν έφθασαν δμως έ χ ε ι δεν βρήκαν κανένα. 'Η πόρτα ήταν κλει
δωμένη.
—«Έ ά ν ύπάρχη κάτι τό πονηρό, πρέπει νά τρομοκρατήθηκε όταν είδε τό κο
ρίτσι να έπιστρέφη χωρίς τα χρήματα. Γ ι ’ αυτό έφυγε άμέσως όσο μπορούσε πιο γρή
γορα, παίρνοντας μαζί του καί τά παιδιά» εΐπεν ό Τζόνσον.
Δυστυχώς κανένας άπό τούς γείτονες δέν είχ ε σημειώσει τον άριθμό κυ
κλοφορίας τού αύτοκινήτου κ ι’ έτσι δέν υπήρχαν στοιχεία για νά άκολουθήσουν τά
ίχνη του. Καί παρ’ όλον ότι ό Τζόνσον καί Χέρτσογκ άνησυχοϋσαν γιά τό τί μπορούσε
νά έχη συμβή στήν "Αϊχερ, έν τούτοις δέν μπορούσαν νά κάμουν τίποτε. Κ ατ’ άρχάς
δέν είχαν άποδείξεις άν πράγματι είχε διαπραχθή ένα έγκλημα καί ήταν άδύνατο νά
ένεργήσουν άναζητήσεις επί τή βάσει άορίστων υποθέσεων.
Οί έβδομάδες περνούσαν καί ή τράπεζα δέν έλάμβανε την ύποσχεθεΐσα έπιστολή άπό τήν "Αϊχερ. Ούτε καί οί φίλοι της είχαν ειδήσεις της. Οί γείτονες έπείσθησαν πλέον ότι κάτι τρομερό θά τής συνέβη έξ αίτιας τού μυστικού ειδυλλίου της.
"Ε τσ ι μιά γυναίκα πού κατοικούσε άκριβώς απέναντι στο σπίτι τής "Αϊχερ,
ειδοποίησε άμέσως τήν άστυνομία μόλις κατά τά τέλη Αόγούστου είδε τον
κοντόχοντρο διοπτροφόρο άνδρα νά ξανακάνη τήν εμφάνισή του.
Ό Τζόνσον καί ό Χέρτσογκ έτρεξαν πάλι στο σπίτι.
—«'Ό λοι εδώ γύρω άνησυχοΰν γιά τήν τύχη τής Κας "Αϊχερ καί τών παιδιών
της» είπε ό διοικητής στον άγνωστο, «καί θά θέλαμε νά σάς ύποβάλωμε μερικές
ερωτήσεις».
—«Εύχαρίστως κύριοι δ,τι θέλετε» απάντησε εύγενικά. «Είμαι πολύ βιαστικός
άλλά θά χαρώ νά σάς υποχρεώσω».
Τούς είπε ότι λεγόταν Κορνέλιους Πήρσον. Είχεν έρθει άπό τή Φαίαρμάουντ
τής Βιρτζίνια όπου κατοικούσε σ’ ένα ξενοδοχείο
Ή παρούσα άποστολή του στο
Πάρκ Ρ ίτζ ήταν νά έτοιμάση τά έπιπλα τού σπιτιού καί νά τά φορτώση γιά τή Φαίαρ
μάουντ καί νά διαπραγματευθή τήν πώλησι τού άκινήτου. Τούς έπέδειξε ένα έγγραφο,
τό όποιον τον έξουσιοδοτοΰσε νά ένεργήση ώς πληρεξούσιος τής "Αϊχερ. "Εδειξε
έπίσης μία άπόδειξι στούς άστυνομικούς άπό τήν οποία προέκυπτε ότι είχ ε πληρώσει
τούς φόρους.
—«Παντρευθήκατε μέ τήν "Α ϊχερ ;» ρώτησε ό Χέρτσογκ.
—«"Ο χι άκόμα, άλλά σκοπεύομε πολύ γρήγορα».
—«Γ ια τί δέν ήρθαν αύτή καί τά παιδιά μαζί σου στο Πάρκ Ρ ίτ ζ ;» .
—«"Η θελε νά πάη τά παιδιά έξω γιά άναψυχή πριν νά κάνωμε τον μήνα τού
μέλιτος. Τά πήγε στήν έξοχή. Νομίζω κάπου προς τό Ντέβερ. ’Εν τώ μεταξύ έγώ
θά φροντίσω γιά τά έπιπλα καί τό σπίτι. Θά γυρίσουν στή Φαίαρμάουντ ύστερα άπό
δέκα ημέρες περίπου».
Ή προσήνεια καί ή καταφανής ειλικρίνεια μέ τήν οποία ό Πήρσον απάντησε
στις έρωτήσεις τους, έκανε έντύπωσι στούς άστυνομικούς. Τά χαρτιά δέ πού τούς
έδειξε, έθεταν σέ άμφιβολία τις υποψίες τους καί διηρωτώντο έάν πράγματι συνέβαινε
κάτι τό παράνομο.
—«Π ρέπει νά τά έλέγξω με όλα αύτά πού μάς είπατε» είπ ε ό διοικητής Τζόν
σον τελικά. «Θά τό έκτιμούσαμε δέ όλως ιδιαιτέρως έάν έρχόσαστε μέχρι τό Τμήμα
γιά νά τά πούμε καλύτερα. Β λέπ ετε μερικοί γείτονες έδώ άνησυχοΰν πολύ».
—«Πολύ εύχαρίστως. Ξέρω ότι κάνετε έσεΐς άπλώς τό καθήκον σας» είπε ό
Πήρσον «άλλά τώρα είναι πολύ άργά καί θέλω νά κάνω μερικές έπισκέψεις. Μήπως
θά μπορούσα νά έρθω νά σάς βρώ αύριο τό πρωί;».
'Ο διοικητής σκέφθηκε γιά λίγο καί μετά δέχθηκε.
Μόλις έπέστρεψε όμως στό Τμήμα, έστέιλε άμέσως ένα αστυφύλακα στήν όδό
Σένταρ γιά νά παρακολούθηση όλη τή νύκτα στό σπίτι.
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Παρ’ ολα ταΰτα, ό Πήρσον βγήκε άπό τό σπίτι καί εξαφανίσθηκε. Δεν παρουσιάσθηκε στο Τμήμα δπως είχε ύποσχεθή καί οί άστυνομικοί πού μπήκαν άργότερα
μέσα στο σπίτι, το βρήκαν άδειο. Κατά πάσαν πιθανότητα είχε βγή από τήν πίσω
πόρτα του σπιτιού κατά τά μεσάνυχτα ή τά ξημερώματα.
Ένεργήθηκε ένας ταχύς έ'λεγχος στή Φαίαρμάουντ τής Γουέστ Βιρτζίνια καί
διαπιστώθηκε ότι κανένα άτομο ύπό τό όνομα Κορνέλιους Πήρσον δεν διέμενε εκεί
σέ ξενοδοχείο ή σέ άλλη διεύθυνσι τής πόλεως.
Ό Τζόνσον καί ό Χέρτσογκ έπρεπε νά άρχίσουν εύρείας κλίμακος άναζητήσεις.
όποιο νά προκύπτουν στοιχεία περί τής ταυτότητάς του.». Συνοδευόμενοι καί άπό
άλλους άστυνομικούς, μετέβησαν στο σπίτι τής ’Ά ϊχ ερ καί άρχισαν τήν ερευνά άπό
τη σοφίτα μέχρι τό υπόγειο.
Οί κόποι τους άνταμείφθηκαν δταν μέσα σ’ ένα συρτάρι, στήν κρεβατοκάμαρα
τής χήρας, βρήκαν πάνω άπό 60 γράμματα.. ΤΗταν δλα άπό τον Πήρσον, άλλά ώς
διεύθυνσίς του άναγράφονταν : ταχυδρομική θυρίς 227, Κράρξμπούργκ, Γουέστ
Βιρτζίνια καί οχι Φαίαρμάουντ.
Οί άστυνομικοί διάβασαν τά γράμματα καί έπείσθηκαν δτι ό αύτοαποκαλούμενος πολιτικός μηχανικός, δεν ήταν παρά ένας εκβιαστής καί άπατεώνας.
Ή Κράρξμπούργκ είναι μία πόλις με πληθυσμό 2 0 .0 0 0 σέ μικρή άπόστασι
άπό τήν Φαίαρμάουντ. Ό Τσόνσον πήρε στο τηλέφωνο τον διοικητή τ ή ς ’Αστυνομίας
Κλάρενς Ντάκγουώρθ καί τού άνέφερε τό μυστήριο τής έξαφανισθείσης οικογένειας.
—«Γνωρίζω δλα σχεδόν τά άτομα στήν πόλι μου καί δεν έ'χω άκούσει ποτέ
γιά πολιτικό μηχανικό όνόματι Κορνέλιους Πήρσον» άπήντησε ό Ντάκγουώρθ.
«Τό πράγμα φαίνεται πολύ σοβαρό. Μπορεί νά είναι εγκληματίας. Θά τοποθετήσω
μερικούς άστυφύλακες στο ταχυδρομείο κατά τις ώρες πού είναι άνοικτό, γιά νά
άνακαλύψωμε ποιος παραλαμβάνει επιστολές άπό τήν θυρίδα 227».
Ή παρακολούθησις τού ταχυδρομείου συνεχίσθηκε άγρυπνη έπί τρεις ήμέρες.
Τό πρωί τής τετάρτης ήμέρας βρισκόταν στο ταχυδρομείο ό ίδιος ό Ντάκγουώρθ μέ
τον άστυφύλακα Κάρλ Σάουθερν, δταν ένας άνδρας μέ τά χαρακτηριστικά τού περιγραφέντος μνηστήρος τής ’Ά ιχ ερ , μπήκε στά ταχυδρομικά γραφεία καί προχώρησε
προς τήν θυρίδα πωλήσεως γραμματοσήμων.
Καί οί δύο άστυνομικοί τον γνώριζαν. Ή τα ν ένας πωλητής ήλεκτρικών ειδών
καί λεγόταν Χάρρυ Πάουερς.
'Ο Πάουερς άγόρασε δύο πακέττα φάκελλα μέ γραμματόσημα, μετά πήγε
στις θυρίδες τής Πόστ ρεστάντ. ’Έ βα λε ενα κλειδί στή θυρίδα 2 27, τήν άνοιξε καί
έβγαλε άπό μέσα καμιά εικοσαριά γράμματα. Τή στιγμή άκριβώς έκείνη τον πλεύ
ρισαν ό Ντάκγουώρθ καί ό Σάουθερν.
— «Θά έρθης μαζί μας στο Τμήμα νά μάς έξηγήσης γιατί έχεις ταχυδρομική
θυρίδα μέ ψεύτικο δνομα» τού άνεκοίνωσε ό διοικητής μέ αύστηρό ΰφος.
Ό Πάουερς ταράχθηκε, άλλά δέν έφερε άντίρρησι. "Οταν κάθισε μπροστά στό
γραφείο τού Ντάκγουώρθ, φαινόταν δτι είχ ε ξαναποκτήσει τήν αΰτοπεποίθησί του.
Δέν έδειχνε σημεία άμηχανίας καί έξήγησε δτι δλα τά γράμματα πού είχε πάρει
άπό τή θυρίδα προήρχοντο άπό ερωτευμένες γυναίκες, μέ τις όποιες έρχόταν σέ
επαφή μέσω διαφόρων λεσχών.
• — «Είναι τό χόμπυ μου» είπε μέ αύτοπεποίθησι «άλλά θά σάς παρακαλοϋσα
νά μοΰ κάνετε μιά χάρι.... δέν θέλω νά μάθη ή γυναίκα μου γ ι’ αυτά γιατί θά μέ
παρεξηγήση».
—«Π άουερς» τού έτόνισε ό Σάουθερν «ξέρομε δτι μιά άπό τις γυναίκες μέ
τις όποιες άλληλογραφοϋσες ήταν καί ή Ά σ τ α Ά ϊχ ε ρ άπό τό Πάρκ Ρ ίτζ. Οί άρχές
τού Πάρκ Ρ ίτζ θέλουν νά πληροφορηθοϋν τί συνέβη μέ αυτή καί τά παιδιά της».
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—«Είναι άκριβώς δπως τά είπα στήν άστυνομία τοϋ Πάρκ Ρ ίτζ» δήλωσε ό
Πάουερς. « 'Η Ά σ τ α πήγε μέ τά παιδιά ταξίδι αναψυχής. Πρέπει νά γυρίσουν
γρήγορα».
Παρ’ όλες τις πιέσεις των άστυνομικών, ό Πάουερς δεν ήξερε νά δώση τή
διεύθυνσι δπου ή ’Ά σ τα περνούσε τις διακοπές της. «Στήν πραγματικότητα δεν
ήμουνα έγώ ό μόνος φίλος της. Ε ίχ ε σχέσεις καί μέ ένα άλλο άνδρα άπό τό Π ίτσμπουργκ, ό όποιος κατέβηκε έδώ καί ό όποιος ώδήγησε τά παιδιά στο σταθμό καί
τά έπεβίβασε στο τραίνο γιά τό Ντένβερ. Μόνο άν βρήτε αυτόν τον άνθρωπο, είμαι
βέβαιος δτι θά σας βοηθήση. Δυστυχώς έγώ δεν ξέρω τό δνομά του».
"Υστερα άπό πολλές ώρες άνάκρισι, ό Πάουερς άλλαξε τά λόγια του καί ίσχυρίσθηκε δτι ή "Αϊχερ είχε παντρευτή τό γνωστό της άπό τό Πίτσμπουργκ. «Αύτός
την πήρε μαζί του, καθώς έπίσης καί τά παιδιά. ’Αλλά δέν ξέρω άν κατευθύνθηκαν
προς τό Ντένβερ. ’Έ χ ω λόγους νά πιστεύω δτι πήγαν νά εγκατασταθούν στη Σαίν
Λούϊς».
Οί καταθέσεις τοϋ Πάουερς δέν ώδηγοϋσαν πουθενά. 'Ο Ντάκγουώρθ διέταξε
νά κλειστή στο κρατητήριο έν άπομονώσει καί αύτός έν συνεργασία μέ τον σερίφη
Γουΐλφρεντ Γκρίμμ καί τούς άνδρες του, άρχισαν νά έργάζωνται γιά την άνακάλυψη θετικών στοιχείων κατηγορίας κατά τοϋ κρατουμένου. 'Όταν ό Τζόνσον πληροφορήθηκε τή σύλληψι τοϋ Πάουερς, ύποσχέθηκε νά στείλη τον Χέρτσογκ στή
Κράρξμπουργκ γιά νά συνεργασθή μέ τις έκ εΐ άστυνομικές άρχές.
Μιά έ'ρευνα στο σπίτι τοϋ Πάουερς παρέσχε άδιάσειστα πειστήρια μέ τά
όποια άπεδεικνύετο δτι ήταν απατεώνας καί πουλοΰσε έρωτα δι’ άλληλογραφίας.
Βρέθηκαν επιστολές άπό 100 περίπου γυναίκες άπό διάφορα μέρη. Ά π ό τις έπιστολές προέκυπτε δτι πολλές άπό τις γυναίκες είχαν στείλει στον Πάουερς σημαν
τικά χρηματικά ποσά, τά όποια αύτός είχε ζητήσει.
Μεταξύ τών πολυπληθών επιστολών ήταν καί τά γράμματα τής "Αϊχερ,
συμπεριλαμβανομένου καί ένός μέ τό όποιο αύτή δεχόταν τις προτάσεις του γιά
γάμο. Καί δέν ήταν μόνον ή επιστολή τής Ά ϊχ ε ρ πού δεχόταν τις προτάσεις του :
Μιά άλλη χήρα μέ άρκετή περιουσία, ή Ντόροθυ Λένκε άπό τή Νόρθμπόρω—σύμφωνα
μέ τά γράμματα πού διάβασαν οί άστυνομικοί—δεχόταν νά παντρευθή τον κοντοχονδρο Αοθάριο καί τά τελευταία της γράμματα άνέφεραν λεπτομέρειες γιά ένα
ταξίδι πού σκόπευε νά κάνη στο Πίτσμπουργκ.
Οί άναζητήσεις πού έγιναν άπό τήν άστυνομία τή ς Νόρθμπόρω άπόδειξαν
δτι ή Ντόροθυ Λένκε άπουσίαζε άπό τό σπίτι της άρκετές εβδομάδες. Μήπως
τήν είχε δολοφονήσει κ ι’ αύτή ό Πάουερς μαζί μέ τήν Ά σ τ α καί τά τρία παιδιά τής
τελευταίας ; Ά π ό τή στιγμή αύτή οί άστυνομικοί ήταν πλέον πεπεισμένοι δτι είχ ε
διαπραχθή έγκλημα. Ό Πάουερς δμως ήρνεΐτο έπιμόνως νά παραδεχθή τήν ένοχή
του.
Στο σπίτι τοϋ Πάουερς δέν βρέθηκαν ένοχοποιητικά στοιχεία περί διαπράξεω ς έγκλήματος καί ή σύζυγός του ίσχυρίσθηκε πλήρη άγνοια τών έξωζυγικών
ειδυλλίων τοϋ Πάουερς.
Ό Πάουερς δέν προέβαινε σέ ομολογία καί ή άνάκρισις παρέμενε στάσιμος.........
μέχρις δτου ένας κάτοικος τοϋ Κουάϊετ Ντέλλ, ένός μικροΰ χωριοΰ, πέντε μίλλια
έξω άπό τή Κράρξμπουργκ, έπισκέφθηκε τό γραφείο τοϋ Ντάκγουώρθ.
—« ’Εάν ό Χάρρυ Πάουερς έχη σκοτώσει τις γυναίκες αύτές καί τά παιδιά,
είχε βρή τό πλέον κατάλληλο μέρος γιά νά διαπράξη τό έγκλημα. Για τί έχει στήν
κατοχή του ένα κτήμα έκτάσεως μερικών στρεμμάτων, τό όποιο άπέχει μισό μίλλι
άπό τό κτήμα μου. Τό κτήμα του είναι δασώδες. Δέν υπάρχουν κατοικίες πλησίον
καί σχηματίζει κατηφοριά προς τό ποτάμι Έ λ κ . Τό περίεργο είναι δτι ό Πάουερς
πριν μερικούς μήνες έχτισε έκ εΐ ένα μονώροφο οίκημα πού δέν μοιάζει ούτε μέ
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γκαράζ, ούτε μπορεί νά πή κανείς δτι είναι, κατοικία. Μέ κάνει έντύπωσι για ποιο
λόγο τό έχτισε».
— «Νομίζεις δτι έχει σχεδιασθή για νά χρησιμεύω ώς εκτελεστικός θάλαμος ;
—«Αύτό άκριβώς θέλω νά π ώ » άπάντησε ό πληροφοριοδότης.
Οί Ντάκγουώρθ, Σάουθερν, Χέρτσογκ καί άλλοι δώδεκα άστυνομικοί, έσπευσαν άμέσως προς τό Κουάϊετ Ντέλλ, δπου διαπίστωσαν δτι τό κτήμα τοϋ Πάουερς
ήταν πράγματι μιά κατάλληλη θέσις γιά διάπραξι εγκλημάτων. ’Έσπασαν τη πόρτα
τοϋ μονώροφου οικήματος, οπότε μιά βαρειά δυσωδία άπό σάπια αίματα τούς έκανε
νά κρατήσουν τή μύτη τους. Τό πάτωμα καί οί τοίχοι ήταν γεμάτοι άπό κόκκινες
κηλΐδες. ’Έ πιπλα δεν υπήρχαν. Γύρω ήταν σκορπισμένα διάφορα γυναικεία άντικείμενα καί παιδικά ένδύματα κοκκαλωμένα άπό τό αίμα πού είχαν άπορροφήσει. Υ π ή ρ 
χαν επίσης καί κάτι μισοαδειασμένες βαλίτσες μέ παιχνίδια καί κοσμήματα.
Σ έ μιά γωνία τοϋ δωματίου, ό σερίφης Γκρίμμ άνεκάλυψε μιά βαρειά κατα
πακτή. Οί άστυνομικοί τή σήκωσαν καί είδαν μιά τσιμεντένια σκάλα πού ώδηγοϋσε
στο υπόγειο, δπου ύπό τό φως των ήλεκτρικών φανών τους είδαν δτι έπρόκειτο
γιά μιά τρομακτική υπόγειο φυλακή.
Μέσα στο υπόγειο υπήρχαν πέντε κελλιά πού τό καθένα έκλεινε μέ μιά βαρειά
πόρτα καί λουκέτο, μέσα στά όποια ό Πάουερς έφυλάκιζεα τά θύματά του
μέχρις δτου τά έκτελέση. ’Έ ξ ω άπό τά κελλιά, πάνω σ’ ένα δοκάρι, ήταν δύο
κρίκοι άγχόνης . Κάθι κελλί είχε ένα άγωγό φωταερίου καί λεκάνες άποχετεύσεως.
Στο πάτωμα τοϋ υπογείου υπήρχαν περισσότερες κηλΐδες αίματος καί ατομικά
άντικείμενα τά όποια πιθανώς άνήκαν στις Λένκε καί Ά ϊχ ε ρ . 'Υπήρχαν έπίσης
δύο βαρειά σφυριά γεμάτα αίματα καί τοΰφες άπό μαλλιά.
Π τώματα δέν βρέθηκαν πουθενά μέσα στο οίκημα.
—« “Α ς κοιτάξωμε καί έξω » διέταξε ό Ντάκγουώρθ.
Τό φρεσκοσκαμμένο χώμα έδειχνε τον χώρο δπου ό Πάουερς εΐχεν άνοίξει
ένα μεγάλο άποχετευτικό δρυγμα—μιά πραγματική τάφρο—πού άρχιζε άπό τό
κτίριο καί κατέληγε κάτω στο ποτάμι ’Έ λ κ . 'Οπλισμένοι μέ φτυάρια, οί άστυνομικοί άρχισαν κατηφεΐς τή δουλειά..
Τό πρώτο πτώμα πού άποκαλύφθηκε ήταν ένα μικρό άγόρι—άναμφιβόλως ό
Χάρρυ ’Ά ϊχ ερ . "Υστερα άπό αύτό ξεθάφτηκε τό πτώ μα μιας μεσήλικης γυναίκας
πού ήταν μέσα σ’ ένα μεγάλο τσουβάλι—πιθανώς ή Ά σ τ α Ά ϊχ ε ρ . Έ ν συνεχεία
ξεθάφτηκαν άπό τό όρυγμα τά πτώματα τών δύο θυγατέρων τής Ά ϊχ ε ρ . 'Ήταν
τυλιγμένα μέσα σέ κουβέρτες μέ τά χέρια καί πόδια δεμένα μέ σχοινιά. Τέλος, κάτω,
κοντά στο ποτάμι, βρέθηκε τό πέμπτο πτώ μα—τό πτώ μα μιας άλλης μεσήλικης
γυναίκας.
Αύτοκίνητα-φορεΐα μετέφεραν τά πτώματα στο θάλαμο τοϋ νεκροτομείου
τής Κράρξμπουργκ, δπου διαπιστώθηκε θετικά ή ταυτότης τους δτι πράγματι
άνήκαν στη Λένκε καί στη οικογένεια Ά ϊχ ε ρ . Ή νεκροψία έβεβαίωσε δτι ό θάνατος
προήλθε άπό διάφορες αιτίες—κτυπήματα μέ σφυρί, δηλητηρίασι μέ φωταέριο καί
απαγχονισμό.
Οί άστυνομικοί ώδήγησαν τον τρέμοντα Χάρρυ Πάουερς στο νεκροτομείο
καί τον ύπεχρέωσαν νά παρατηρήση τά πτώματα.
—« Ά γ ν ω σ το ι... μοΰ είναι άγνωστοι» μουρμούρισε. «Ποϋ τούς βρήκατε; δέν
γνωρίζω κανένα».
Ά π ό εκ εί μεταφέρθηκε στο γραφείο τοϋ σερίφη Γκρίμμ, δπου υποβλήθηκε
πάλι σέ πολύωρη άνάκρισι. Οί ώρες περνούσαν κ ι’ αύτός έξακολουθοΰσε νά άρνήται
δτι έγνώριζε κάτι γιά την ομαδική σφαγή. « ’Ε γ ώ δέν είχα κανένα λόγο νά κάνω ένα
τέτοιο πράγμα» έπανελάμβανε. «Δέν έ'χω κάνει τέτοιο πράγμα».
'Η άνεύρεσις τών πέντε πτωμάτων μέσα στο δρυγμα, διαδόθηκε άστραπιαίως
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στή Κλάρξμπουργκ καί σέ λίγο ένα εξαγριωμένο πλήθος άπό 2 0 0 0 περίπου άτομα,
άνδρες καί γυναίκες, συγκεντρώθηκε έ'ξω από το δικαστήριο. Τά όργανα τής τάξεω ς
κατώρθωσαν νά έπιβληθοΰν στο πλήθος μόνο μέ την άπειλή των όπλων τους καί τις
δακρυγόνες βόμβες. « ’Αφήστε μας νά τον λυντσάρωμε. Τό τέρας τοϋ Κουάϊετ
Ντέλλ» φώναζαν τά πλήθη. « Έ κ τ ε λ έ σ τ ε τον μέ τον τρόπο πού έξετέλεσε αυτός τά
θύματά του».
Ή βοή τοΰ όχλου ήταν έκείνη πού στο τέλος έκανε τον Πάουερς νά σπάση.
Μέ τό πρόσωπο ώχρό έψέλλισε τρέμοντας : «Καλά, καλά, έγώ τούς σκότωσα. Θά
μιλήσω έάν μοΰ ύποσχεθήτε ότι δέν θά μέ παραδώσετε στον όχλο αύτό».
"Οταν ό Πάουερς έφερε τήν "Αστα άπό τό Πάρκ Μ πριτζ, τήν πήγε κατ’
εύθεϊαν στο οίκημα τοΰ Κουάϊετ Ντέλλ, όπου τή φυλάκισε σ’ ενα κελλί, προσπα
θώντας νά τήν έξαναγκάση νά ύπογράψη δηλώσεις ότι τοϋ μετεβίβαζε ολόκληρη
τήν περιουσία της σ’ αύτόν.
'Η ύπόθεσις περιπλέχθηκε όταν χωρίς νά τό περιμένη έφθασε άπό τή Μασαχουσέττη καί ή Λένκε. Τήν έφερε κ ι’ αύτή στο Κουάϊετ Ντέλλ. ’Επειδή ή τελευταία
τοΰ χαλούσε τά σχέδια, έπρεπε νά τήν έκτελέση πρώτη.
Έ ν συνεχεία, σύμφωνα μέ τήν κατάθεσι τοΰ Πάουερς, πήγε στο Ίλλινόϊς γιά
νά φέρη τά τρία παιδιά τής "Αϊχερ, τά όποια έφυλάκισε επίσης στο υπόγειο μέσα
σέ κελλιά, δίπλα στή μητέρα τους.
Παρά τήν παρουσία των παιδιών, ή χήρα ήρνείτο νά ύπογράψη τις δηλώσεις
πού είχε συντάξει ό Πάουερς καί έτσι ήταν τό δεύτερο θΰμα του. "Υστερα άπό τή
μητέρα σκότωσε τά δύο κορίτσια καί τό άγόρι καί έχω σε τά πτώματά τους στο όρυγμα.
'Ο αιμοσταγής εγκληματίας τής Γουέστ Βιρτζίνια φυλακίσθηκε καί τοπο
θετήθηκε άνάλογος φρουρά γιά νά άποφευχθή τό λυντσάρισμά του μέχρις δτου προσαχθή ενώπιον τοΰ δικαστηρίου.
Οί ένορκοι, άφοΰ ακόυσαν τις φρικιαστικές έξιστορήσεις των μαρτύρων,
έβγαλαν ομόφωνα τήν ετυμηγορία τους : «ένοχος».
Σ τις 18 Μαρτίου 1932, μερικούς μήνες μετά τήν διάπραξιν των τερατωδών
έγκλημάτων του, ό Χάρρυ Πάουερς άπαγχονίσθηκε στις κρατικές φυλακές τής
Μάουντσβίλλ.
Ο Δ Η Γ ΙΕ Σ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

Κ ΙΝ Η Σ Ε Ω Σ ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

Μή ξεχνάτε ποτέ, ότι τό προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνους του καί πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. Ό ταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σας
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή άνάγκη.

Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚ Δ Η Λ Ω ΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ

Ε ΝΑ Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ ΜΑ
κ.

ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΗΣ Α Γ Ω Γ Η Σ

'Υπό τ. ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΟ ΡΕΣΣΗ

Προς συμπλήρωσιν του άξιολόγου άρθρου τοΰ κ. ’Αρχιμανδρίτου, περί τής
κοινωνικής άγωγής ώς παράγοντος πολιτισμού, νομίζω ότι θά συντελέση καί τδ
κάτωθι παράδειγμα :
Κατά πρόσφατον έπίσκεψίν μου εις Λονδΐνον, άνέμενον, εις μίαν στάσιν των
λεωφορείων συγκοινωνίας, την διέλευσιν τοΰ οχήματος, ίνα έπιβιβασθώ αύτοΰ. 'Ω ς
γνωστόν, τά λεωφορεία τοϋ Λονδίνου είναι διώροφα, άπαγορεύεται δέ νά παραλαμβάνουν όρθιους, παρά μόνον μέχρι 5 εις τάς ώρας τής εξαιρετικής κινήσεως επιβα
τών (ώς αί ώραι ένάρξεως καί λήξεως γραφείων, άνοίγματος καί κλεισίματος κατα
στημάτων κ .λ .π .). Κανονικώς μόνον αί θέσεις καθημένων συμπληροΰνται, δι’ δ καί ό,
ή, ή είσπράκτωρ (διότι είναι καί άρκεταί γυναίκες) άμα πλησιάζει τό όχημα εις μίαν
στάσιν στέκεται παρά τήν θύραν αύτοϋ καί άφοΰ κατεβοϋν οί προοριζόμενοι διά την
στάσιν αύτήν, άναφωνεϊ τον άριθμόν των κενών θέσεων καί προχωρούν οί άναμένοντες καί εισέρχονται μόνον τόσοι, όσας θέσεις άνήγγειλεν ό είσπράκτωρ. Σ η μειωτέον, ότι τά οχήματα αυτά έχουν μόνον μίαν θύραν, ό δέ είσπράκτωρ δεν κάθηται
εις τό δι’ αύτόν προωρισμένον παρά τήν θύραν κάθισμα, παρά μόνον όταν τελειώση
τήν έργασίαν του, δηλαδή τήν χορήγησιν των εισιτηρίων εις τούς νεοεισελθόντας καί
άφοΰ άνέλθη καί εις τον άνω όροφον, όπου έπιτρέπεται καί τό κάπνισμα.
Περίμενα λοιπόν, πρώτος, εις τήν σειράν τών μελλόντων νά έπιβιβασθοΰν είς τό
άναμενόμενον όχημα καί υπήρχε αρκετή «ούρά» κατόπιν άπό εμέ, διότι—καί αύτό
είναι άλλο παράδειγα πειθαρχίας καί πολιτισμοΰ τοϋ άγγλικοΰ λαοΰ—ό εις ίσταται
κατόπιν τοΰ άλλου είς άρκετήν άπόστασιν καί περιμένει στω ϊκώ ς εΐτε βρέχει, ώς
συνήθως, είτε χιονίζει. 'Η δέ σειρά αύτή γίνεται «αύτομάτως» έπί τοΰ πεζοδρομίου
καί λαμβάνει κατεύθυνσιν άντίθετον προς τήν τοΰ άναμενομένου οχήματος.
’Επειδή τό όχημα άργοΰσε, γιά νά «σκοτώ σω» τήν ώρα μου έκαμα ένα βήμα
προς τό εσωτερικόν τοϋ πεζοδρομίου καί «χάζεψα», κοιτάζων μιάν ρεκλάμαν κινη
ματογράφου. ’Έξαφνα ήσθάνθην κάποιος νά μοΰ έγγίζη τον ώμον καί νά μοΰ λέγη
συγχρόνως : «Κύριε, έρχεται τό όχημα, ελάτε στή θέσι σας, είσθε πρώτος». Έ σ τρ ά φην καί είδα.έκπληκτος τον έπόμενον έμοΰ ιδιώτην, όστις μάλιστα μοΰ έδειχνε τό
ερχόμενον όχημα, άντιληφθείς ίσω ς, ότι ήμουν ξένος καί πιθανολογών άγνοιαν τής
άγγλικής.
Αύτή είναι ή κοινωνική άγωγή τών πολιτισμένων άνθρώπων. ’Αντί νά άδιαφορήση διά τήν—άνόητον, θά έλέγομεν ήμεΐς—περιέργειαν ένός συνανθρώπου του
καί νά κοιτάξη πώς επωφελούμενος, εί δυνατόν, αύτής, νά πάη γρηγορώτερα στή
δουλειά του,_ αύτός μέ πνεΰμα κοινωνικής άλληλεγγύης άνώτερον καί εύγένειαν
αληθινού «τζέντλεμαν», μοΰ ύπέδειξεν ότι ήρχετο τό όχημα καί έπρεπε νά πάρω τήν
θέσιν μου, τήν οποίαν, κατ’ άπαραβίαστον έθιμικόν δίκαιον, είχον, είς τήν «ούράν»
τών λοιπών άναμενόντων, οί όποιοι, ώς μέ μίαν γρήγορην ματιάν άντελήφθην, όλοι
ήσαν σύμφωνοι καί έπεδοκίμαζαν τήν ένέργειάν του.
’Εάν συγκρίνωμεν τό παράδειγμα αύτό μέ τό τί γίνεται είς τήν χώραν μας,
είς παρόμοιας περιπτώσεις καί γενικώτερον έπί τοΰ θέματος τής διά τών λεωφο
ρείων συγκοινωνίας, τό συμπέρασμα παν άλλο ή κολακευτικόν θά είναι διά τον
«πολιτισμόν» μας.
Δ . Μ. Κ Ο Ρ Ε Σ Σ Η Σ

ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΚΑΛΗΣ ΤΟΥ Ο .Φ .Α ., ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Ο .Κ .Φ .Α . ΠΕΙΡΑΙΩΣ
*
* *
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠ ΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ Σ Τ ΕΓΗ ΕΚΑΛΗΣ ΤΟΥ Ο .Φ .Α .

Σ τίς 13 ’ Ιανουάριου 1962, στήν Παιδική Σ τέγη Έ κ ά λ η ς, έγινε ή καθιερω
μένη σεμνή τελετή και τό κόψιμο τής πίττας τοϋ νέου έτους 1962.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του «'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας» ’Αθηνών,
μέ έπί κεφαλής τήν ακούραστη πρόεδρο κ. Ίωακείμογλου, έδέχετο, στίς ωραιότα
τες αίθουσες τής Παιδικής Σ τέγης, τούς προσκεκλημένους.
Τήν γιορτή έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους ό Υφυπουργός των ’Εσωτερικών
κ. Δ . Δαβάκης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Ρακιντζής, ό Γενικός
Διευθυντής τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων του Υφυπουργείου

Ό Υφυπουργοί των ’Εσωτερικών κ. Δ. Δαβάκης, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Θ. Ρακιντζής καί ό παρά τώ Ύφυπουργείω ’Εσωτερικών Γενικός Διευθυντής τής
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Νούσιας, κατά τήν κοπήν τής βασιλόπιττας είς τήν Παιδικήν
Στέγην 'Εκάλης του Ο.Φ.Α.
’Εσωτερικών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Θ. Νούσιας, ό τέω ς ’Αστυνομικός
Διευθυντής Α' κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, οί ’Αστυνομικοί Διεοθυνταί κ .κ . Α. Μουρούσιας καί Νιχογιαννόπουλος, ό παρά τώ Ύφυπουργείω ’Εσωτερικών Διοικητικός
Διευθυντής κ. Α . Άργυράκης, ό Υποστράτηγος έ.ά. κ. Κουρούκλης, ό Ά ντιπρόε-
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δρος τοΰ Ε .Ε .Σ . κ. Ή . Καντάς, ό ’Επιθεωρητής Σχολείων Β ' περιφέρειας ’Αθηνών
κ. Μαρίνης καί αΐ κυρίαι : Καίτη Καραμπέτσου, Ε λ έν η Παναγιωτοπούλου, Καίτη
Ψημμένου, Χρηστίνα Πυλίδη, Χρηστίνα Ά βέρω φ , Πατρούλα Λεωνιδάκη, Μάνια
Γερανέα, Μαρία Φαρμάκη, Μαρία Ά β δ ή , Λούλα Σταυροπούλου, Τίτσα Φαρμάκη,
Καίτη Ρωμαίδου, Ε λ έν η Γρυπάρη, Σοφία Καρακουλάκη, Βρανοπούλου, Ντυμόν,
Παπαδάκη, Άνδριτσάκη, Μιλάνου, Παπασταθοπούλου, Καββαδά, Τσακανίκα καί
Ο ΐκονομοπούλου.
Ά φοϋ έψάλη τρισάγιον από τον ιερέα της ένορίας καί κατόπιν συντόμου εύχαριστηρίου προσλαλιάς καί εύχών διά τό νέον έτος τής κ. Ίωακείμογλου, ό 'Υφυπουρ
γός κ. Δαβάκης έκοψε τήν πίττα, ενώ τα παιδιά τής Σ τέγης έψαλλαν Χριστουγεν
νιάτικα τραγούδια.
'Ο κ. 'Υφυπουργός έπλεξε δι’ ολίγων τό έγκώμιον διά τό έργον των κυριών
φίλων τής ’Αστυνομίας τών ’Αθηνών καί κατόπιν έπεσκέφθη καί έπεθεώρησε τό
οίκημα καί τήν δλην όργάνωσιν καί λειτουργίαν του.
'Η τυχερή πού πήρε τό χρυσό νόμισμα τής πίττας του παιδιού ήταν ή δεσποι
νίς Χρυσούλα Τσούμα. ’Επίσης τό νόμισμα τής πίττας τών μελών του Ο .Φ .Α . βρέ
θηκε στο κομμάτι τοΰ άστυφύλακος κ. Δούκα Βασιλείου.
Μετά τό κόψιμο τής πίττας, προσεφέρθησαν από τις κυρίες μέλη τοΰ ομίλου
αναψυκτικά.
Τό περιοδικόν μας συγχαίρει τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τά μέλη τοΰ
Ο .Φ .Α . καί εύχεται υγείαν καί μακροημέρευσιν έπ ’ άγαθώ τοΰ τεραστίου έργου
κοινωνικής άλληλεγγύης, τό όποιον έχουν πραγματοποιήσει, μέ τήν αποκλειστικήν
πρωτοβουλίαν των.
*
* *
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μεγάλη έπιτυχία έσημείωσεν εφέτος ή γιορτή τής κοπής τής βασιλόπιττας
στήν ’Αστυνομική Σχολή, πού δόθηκε τό βράδυ τοΰ Σαββάτου 13 ’Ιανουάριου έ.έ
καί κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες .τής Κυριακής.
Ή αίθουσα δεξιώσεων τής Σχολής, κατάλληλα διακοσμημένη, παρουσίαζε μία
πρόσχαρη οψη, ενώ ευγενικοί ’Αξιωματικοί ύπεδέχοντο τούς καλεσμένους καί τούς
ώδηγοΰσαν στίς, έκ τών προτέρων, καθωρισμένες θέσεις τους.
Καί ή γιορτή άρχισε μ’ ένα σύντομο χαιρετισμό πού άπηύθυνε ό Διοικητής
τών Σχολών, Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Έ μ μ . Άρχοντουλάκης, προς τούς παρισταμένους, γιά ν’ άκολουθήση ύστερα ή κοπή τής βασιλόπιττας, υπό τούς ήχους
τή ς ορχήστρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή οποία έπλαισίωσε ολόκληρο τό μουσικό
πρόγραμμα.
Στή συνέχεια ή πίστα γέμισε άπό χορευτικά ζευγάρια, καθώς οί μουσικοί
ρυθμοί διεδέχοντο ό ένας τον άλλον... Λίγο ύστερα άρχισεν ή παρέλαση τών καλλι
τεχνών, μιά άλησμόνητη παρέλαση πού κράτησε πέντε όλάκαιρες ώ ρες...
Καλλιτέχναι τοΰ θεάτρου, τοΰ κινηματογράφου καί τοΰ τραγουδιοΰ, μίμοι,
ταχυδακτυλουργοί, άκροβάται, κομφερανσιέ, πολλοί, άμέτρητοι καλλιτέχναι έσπευσαν νά δώσουν τό παρόν, νά ψυχαγωγήσουν, νά διασκεδάσουν καί νά συγκινήσουν
μέ τήν τέχνη τους τούς μαθητάς τών Σχολών, οί όποιοι τούς καταχειροκρότησαν.
Κ ι’ άνάμεσα στά τραγούδια καί τό χορό, τό γενναίο φαγοπότι συμπλήρωσε
τήν εικόνα τής χαράς καί τοΰ κεφιοΰ, πού θά μείνη άξέχαστη σέ όσους παρευρέθησαν.
’Α λήθεια !... ’Εφέτος, στο πρωτοχρονιάτικο γλέντι της, ή ’Αστυνομική Σχολή
μάς παρουσίασε τον καλύτερο έαυτό της. Μάς παρουσίασε ένα ώραιότατο καλλιτε
χνικό πρόγραμμα.
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’Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εκλεκτούς ’Αξιωματικούς τής Σχολής
καί τούς καλούς μαθητάς της, πού όλοι μαζί συνεργάσθηκαν αρμονικά καί έκοπίασαν
γιά νά φτειάξουν μέ τόση επιτυχία την άλησμόνητη αυτή γιορτινή εικόνα πού ένεθουσίασε.
Οί δόκιμοι έτσι εζησαν χαρούμενες στιγμές καί πήραν νέες δυνάμεις γιά τον
δύσκολ.ο σχολικό αγώνα των ασκήσεων, τής μελέτης καί τής περισυλλογής. ’Αλλά
μαζί πήραν καί μιά απόδειξη τής άγάπης πού νοιώθει ή ’Αστυνομική Σχολή προς
όλους τούς μαθητάς της, οί όποιοι άποτελοϋν τήν ωραιότερη ελπίδα τοϋ ’Αστυνο
μικού Σώματος.
*
* *
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΟΥ Ο .Κ .Φ .Α .

Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ

Τήν προηαν τής 21/1/62, εις τήν πολυτελεστάτην αίθουσαν του Ο .Κ .Φ .Α .
Πειραιώς καί παρουσία πολλών έπισήμων, έλαβε χώραν έορτή κατά τήν οποίαν
έκόπη ή πίττα τού 'Ομίλου καί άπενεμήθησαν διπλώματα κοπτικής εις τάς θυγα
τέρας τών άστυνομικών, αί όποΐαι φοιτούν είς τήν Σχολήν Κοπτικής—Ραπτικής
τού 'Ομίλου.
Ε ίς τήν έν λόγω έορταστικήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Πανοσιολογιώτατος
’Αρχιμανδρίτης κ. Κοντογιάννης, οί 'Υφυπουργοί Οικονομικών καί ’Εσωτερικών κ.κ.
Άλιπράντης καί Δαβάκης, ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος καί ή κυ
ρία Θ. Ρακιντζή, οί βουλευταί κ. κ. Βοβολίνης, Σκορδίλης, Άνδριανόπουλος, ό παρά τώ 'Υφυπουργείω ’Εσωτερικών Γενικός Δ/ντής ’Αστυνομίας,
Ά στυν. Δ/ντής Α' κ. Νούσιας Θωμάς, ό ’Αστυνομικός Δ/ντής Πειραιώς κ. Νικητάκης Ν ., οί κ .κ. Κρίτων Δηλαβέρης, Σπ. Μπρούσκαρης, Ίω α ν . Κασιμάτης, Ά ν α στασόπουλος, Λεβέντης, αί κ.κ. Ά λεπάνη, Παπαπολίτου, ολόκληρον τό διοικη
τικόν συμβούλιον τού Ο .Κ .Φ .Α ., ό υπασπιστής τού κ. Δαβάκη, ’Αστυνόμος Α' κ.
Κασίμης καί πολλοί άλλοι άστυνομικοί καί μέλη τής Πειραϊκής Κοινωνίας.
'Ομίλησαν κατά πρώτον ή πρόεδρος τού 'Ομίλου κ. Δηλαβέρη Ά θηνα, ό κ.
'Υφυπουργός, οστίς έξήρε τό έργον τού 'Ομίλου καί ό κ. ’Αρχηγός, δστίς συνεχάρη
τό ζεύγος Δηλαβέρη διά τήν
κοινωνικήν
δρασιν του. Μ ετά τάς όμιλίας,
έπηκολούθησεν ή άπονομή ύπό τού κ. 'Υφυπουργού, τών διπλωμάτων είς τάς άποφοίτους μαθήτριας τής Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής, αί όποΐαι είναι αί άκόλουθοι :
Παντελή Μαρία, Καλογεροπούλου Θεώνη, Γεωργά Γεωργία, Δ εϊμέζη Α ικατε
ρίνη, Γιαννίκου Νίκη, Ταμπακίδου Μερσίνη, Κατσαντώνη ’Ασπασία, Παναγιωτοπούλου ’Άννα, Θεοχάρη Αικατερίνη, Καραγιάννη Πηνελόπη, Μαρουλάκη Δέσποινα,
Παχυγιαννάκη ’Αριάδνη, Παπαδόγκωνα Σταματίνα, Μαργιατάκη Ε λ έν η , Μπέη
Ξένη, Σημιγιάννη Ε λ έν η , Άλεξανδροπούλου ’Ανθή καί Βεντιάδου Ζωγραφούλα.
'Ο κ. 'Υφυπουργός ηύχήθη είς τάς ώς άνω καλήν σταδιοδρομίαν.

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία καί στόν εαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή .

ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι Σ ΤΟΡΙ ΚΟΙ ΠΕ ΡΙ ΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
TQN ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ύ π δ Ύπαστυνόμου Α ' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
’Ε π ιμ εν ίδ ο υ .
Πάροδος της όδοϋ Βύρωνος άριθ. 2, στο Φανάρι του Διογένους (Π λατεία
Λυσικράτους).
Ό Ε πιμενίδης, άρχαΐος σοφός, ποιητής καί προφήτης άπό την Κνωσσό τής
Κρήτης, έζησε στα τέλη τοϋ 7ου π .Χ . αΐώνος. ’Ερχόμενος στην ’Αθήνα, έξάγνισε
την πόλι μέ θυσίες καί άλλες τελετές καί άπήλλαξε τούς ’Αθηναίους άπό τον λοιμό,
στον όποιο τούς εΐχον καταδικάσει οί θεοί έξ αιτίας τοϋ «Κυλωνείου άγους». (όΚύλων
ήτο ’Αθηναίος εύπατρίδης, πού τό 612 η 60 0 π .Χ . κατέλαβε την Άκρόπολι. Πολιορκηθείς άπό τούς αριστοκρατικούς τοϋ Μεγακλέους, αυτός.μέν διέφυγε, οί οπαδοί του
όμως έθανατώθησαν παρά τα συμφωνηθέντα).
Σύμφωνα μέ την παράδοσι, ό ’Επιμενίδης κοιμήθηκε μέσα σ’ ένα σπήλαιο 54 χρό
νια, (Έπιμενίδειος ύπνος) καί πέθανε σέήλικία 154 χρόνων ή κατ’ άλλους 299 χρόνων.

Έ π ιμ η θ έ ω ς .
Πάροδος τής όδοϋ ΙΙροαιρεσίου 9, στο Μ έτς.
Ό Έ π ιμ ηθεύς, κατά τή μυθολογία, ήτο γυιός τοϋ Ία π ετοΰ, βασιλέως των
Τιτάνων καί τής Κλυμένης ή Θέμιδος ή ’Ασίας ή Αϊθρας. ’Αδελφός τοϋ Προμηθέως,
ήτο έντελώς άντίθετος στις σκέψεις καί στο χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά, έλέγετο
τό έξής: « Έ π ιμ η θ έω ς έ'ργον, ού Προμηθέως». Πήρε γιά γυναίκα την Πανδώρα καί
άπέκτησεν άπ’ αυτή, τήν Πύρρα, έκ τής οποίας υστέρα άπό τον κατακλυσμό, προέκυψε τό γυναικείο γένος.

’Ε π ιχ ά ρ μ ο υ .
Πάροδος τής όδοϋ Τριπόδων 11, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο τής Πλάκας.
Ό ’Επίχαρμος, έλλην κωμικός ποιητής καί φιλόσοφος, γεννήθηκε στήν
περί τό 540 π .Χ . καί πέθανε στις Συρακούσες περί τό 4 5 0 π .Χ . Ό πατέρας του
γιατρός τοϋ βασιλέως των Συρακουσών, Ίέρωνος. Οί άρχαΐοι τον έθεώρουν ώς
των μεγαλυτέρων κωμωδοποιών τής Ελλάδος. Δέν είναι άπόλυτα βέβαιον αν
φιλόσοφος καί άν άνήκε στούς Πυθαγορείους.

Κώ
ήτο
ένα
ήτο

Ί.
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Έ π τα λόφ ου.
Πάροδος τής όδοΰ Πριγκηπονήσων 29, κοντά στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής
Πολυγώνου.
Έ πτάλοφος ή Νέα Έ πτά λοφ ος, είναι έπωνυμία τής Κων/πόλεως. Λέγεται
δέ και έτσι γιατί έκτείνεται πάνω σέ έπτά λόφους. (’Από τον Ιον π .Χ . αιώνα ή Ρώμη
ώνομάσθηκε Έ πτάλοφος, γιατί ήτο κτισμένη στους λόφους: Άβεντίνου, Έσκυλίνου,
Ίανικούλου, Καιλίου, Καπιτωλίνου, Παλατίνου καί Κυρηναλίου. Ε π ειδ ή ή Κων/λις
έχαρακτηρίζετο ώς «νέα Ρώ μη» πήρε καί την έπωνυμία, Έ π τά λοφ ος).
'Ομώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες.

Ε π τάνη σου.
’Α ρχίζει άπό την όδό Κυψέλης 13 καί τελειώνει στην οδό Κύπρου ('Α γία Ζώνη)
Πρόκειται γιά τό γνωστό συγκρότημα των Ίονίων Νήσων, τό όποιον άποτελοΰν τά νησιά: Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, ’Ιθάκη, Λεύκάς, Παξοί καί Κύθηρα.
Μ έ την συνθήκη του Καμποφόρμιο (1 7 9 7 ), ό Ναπολέων παρεχώρησε τά Ε π τά νησα
στή Γαλλία, άλλ’ δμως στις άρχέςτοϋ 1799, οί Ρώσοι καί οί Τούρκοι κατέλαβον αυτά,
γιά νά ματαιώσουν την έξάπλωσι τού Ναπολέοντος στην ’Ανατολή.
Μέ την συνθήκη τής Κων/λεως ( 1 7 9 9 ) ,τά Ε π τά ν η σα έγιναν αυτόνομος πολι
τεία (φόρου υποτελής στή Π ύλη), πλήν τήν πραγματική έξουσία είχε στά χέρια της
ή Ρωσία. Μέ τήν συνθήκη δμως τής Τ ιλσίτ (1 8 0 7 ) τά πήρε ξανά ή Γαλλία. Τό 1809
οί "Αγγλοι άρχισαν νά καταλαμβάνουν τά νησιά, πράγμα πού έπέτυχον τό 1814 μέ
τήν κατάληψι τής Κερκύρας. Τον Νοέμβριο τού 1814 ύπεγράφη στο Παρίσι συνθήκη
μέ τήν οποία τά Ε π τά νησα έσχημάτισαν έλεύθερο καί άνεξάρτητο κράτος, ύπό τήν
προστασία τής ’Αγγλίας καί τήν έπωνυμία «'Ηνωμέναι Πολιτειαι τών Ίονίων
νήσων». ’Επειδή δμως οί άγγλοι δέν έφάνησαν συνεπείς στις υποχρεώσεις πού εΐχον
άναλάβει άπέναντι τών κατοίκων, ήλθαν σέ σύγκρουσι, ή όποια ύστερα άπό 50 χρόνια
κατέληξε στήν ένωσι τών νησιών μέ τήν Ελλάδα.

Έ π τ α π υ ρ γ ίο υ .
Πάροδος τής οδού Έπταλόφου 12, στο τέρμα τών Λεωφορείων Πολυγώνου.
Τό Έπταπύργιον (Τουρκιστί Γεντί-Κ ουλέ), είναι τό Ν.Δ. φρούριο τών τει
χών τής Κων /λεως πού θεμελιώθηκε άπό τον αύτοκράτορα Ζήνωνα. Στήν άλωσι τής
Κων/λεως άπό τούς Λατίνους (1 2 0 4 ) κατεστράφη, ξανάγινε δμως τό 1 350, τήν επο
χή τού Ίωάννου Σ Τ ' τού Καντακουζηνοϋ. Στο Έ πταπύργιο ένεκλείσθησαν κατά
καιρούς πολλοί ξένοι διπλωμάται, οί χώρες τών οποίων ειχον έλθει σέ ρήξι μέ τήν
’Οθωμανική αυτοκρατορία. Τελευταίος ύπήρξεν ό Γάλλος Λεμπρέν, ό όποιος έκρατήθη τρία χρόνια. Λ έγεται Έπταπύργιο, γιατί έχει έπτά πύργους.

Έ π τα χ ά λ κ ο υ .
Βρίσκεται στο τέρμα τής όδοϋ ’Αποστόλου Παύλου, κοντά στον "Αγιο ’Αθα
νάσιο τού Θησείου. Κατά τήν άρχαιότητα τό Έπτάχαλκον ήτο Ή ρώον πού βρισκό
ταν κοντά στις Πειραϊκές πύλες καί είχ ε κτισθή προς τιμήν τού βασιλέως τού Ά βάντων.

Έ ρασινίδου.
Πάροδος τής όδοΰ Μαινεμένης 4, κοντά στήν πλατεία 'Υμηττού.
Ό Έρασινίδης, ’Αθηναίος στρατηγός, πήρε μέρος σέ πολλές μάχες τού Πελοποννησιακοϋ πολέμου καί τελευταία στήν ναυμαχία τών Άργινουσών. "Υστερα άπ’
αυτή κατεδικάσθη σέ θάνατο, μαζύ μέ τούς άλλους ναυάρχους, καί τούτο γιατί δέν
έθαψαν τούς φονευθέντας.

Έ ρασιστράτους.
Πάροδος τής οδού Άμφικράτους 16, κοντά στή πλατεία ΙΙλυτά τής Γούβας.
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'Ο Έρασίστρατος, έπιφανής έλλην ιατρός της ’Αλεξανδρινής έποχής (305—
2 4 0 π. X . ) γεννήθηκε στήν πόλι Ίουλίς τής νήσου Κ έω . Γυιός τοϋ γιατρού Κλεομβρότου, έργάσθηκε στη Μ. ’Ασία, στήν Α ίγυπτο, Συρία καί Σάμο. Λέγεται ότι ήτο
γιατρός τοϋ βασιλέως Σελεύκου καί διέγνωσε την μυστηριώδη αιτία τής άρρώστειας
τοϋ Άντιόχου (αιτία ήτο ό έρωτάς του για την μητρυιά του Στρατονίκη).
Πέθανε στη Σάμο το 2 50 ή 240 π. X . Σύμφωνα μέ τα λεγάμενα τοϋ Γαληνοΰ,
υπήρξε γιατρός «περιώνυμος» καί «περίδοξος», άνατόμος, φυσιολόγος καί παθο
λόγος. Οί μαθητές του τον έλάτρευαν σαν θεό καί τον έθεώρουν ώς άλάθητον. Κατά
τον καθηγητήν Κούζην, μπορεί νά τεθή κοντά στο πλευρό τοϋ 'Ιπποκράτους.

Έ ρα σ μ ία ς.
Πάροδος τής όδοΰ Σίκινου 28, κοντά στήν 'Αγία Ζώνη τής Κυψέλης.
Κατά τήν μυθολογία ή Έ ρασμία ήτο μιά από τις Ώ κεανίδες. (Οί Ώ κεανίδες
ήσαν κόρες τοϋ Ω κεανού καί τής Τηθύος, καί είχαν άπό τή μέση καί πάνω σώμα
παρθένων, άπό τή μέση δέ κάτω σώμα ψαριοΰ. Πρόκειται γιά τις γνωστές Γοργόνες).

Έ ρατοσθενους.
Πάροδος 'τής όδοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 10, στο Στάδιο.
Ό ’Ερατοσθένης, ένας άπό τούς πιό έπιφανεΐς λογίους τής ’Αλεξάνδρειάς καί
τούς μεγαλυτέρους σοφούς τής άρχαιότητος, γεννήθηκε στήν Κυρήνη τής Βορ.
’Αφρικής γύρω στά 27 6 ή 275 π. X .
Σ έ ηλικία 40 χρόνων άνέλαβε τήν έκπαίδευσιν τοϋ διαδόχου τοϋ βασιλέως
Πτολεμαίου τοϋ Εύεργέτου, καθώς καί τήν διεύθυνσι τής περίφημης βιβλιοθήκης
τής ’Αλεξάνδρειάς. Υ π ή ρ ξε πολύπλευρος κατά τή μάθησι καί θεωρείται ώς ιδρυτής
τής μαθηματικής γεωγραφίας.

Έ ρ α το ΰ ς.
Πάροδος τής όδοΰ Πυθίας 47, κοντά στον "Αγιο ’Αθανάσιο τής ’Ά ν ω Κυψέλης.
Κατά τον 'Ησίοδον ή ’Ερατώ, μία άπό τις έννέα Μούσες, ήτο κόρη τοϋ Διός
καί τής Τιτανίδος Μνημοσύνης καί έθεωρεΐτο ώς προστάτρια τοϋ γάμου, τοϋ έρωτος
καί τής ποιήσεως.

Έρα τύρα ς.
Πάροδος τής όδοΰ Σάμου 4 4 , κοντά στον Ά γ ιο Παΰλο (Σταθμό Λαρίσης).
'Η Έράτυρα είναι κωμόπολις τής ’Επαρχίας Βοΐου τοΰ νομοΰ Κοζάνης κι’
έχει γύρω στις 2 .5 0 0 κατοίκους.

Έ ρ γ ο τίμ ο υ
Βρίσκεται στο Παγκράτι κ ι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Πρατίνου 60.
Ό Έ ργότιμος, ’Αθηναίος αγγειοπλάστης, ήκμασε περί τά μέσα τοΰ 6ου
π. X . α’.ώνος. Τό άριστούργημά του, τό γνωστό ώς «αγγείον τοΰ Φραγκίσκου» πού
βρέθηκε στο Κιοΰζε τής ’Ιταλίας, βρίσκεται σήμερα στο άρχαιολογικό μουσείο τής
Φλωρεντίας.

Έ ρ εσ σ ο ΰ .
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 81, κοντά στον Ά γ ιο Νικόλαο Πευκακίων.
'Ή Έ ρ εσ σό ς ή Έ ρ εσ ός, κωμόπολις τής ’Επαρχίας Μηθύμνης τοΰ νομοΰ
Λέσβου, βρίσκεται στήν νοτιοδυτική άκτή τής νήσου. Ή άρχαία Έ ρ εσ σό ς, κατά τον
Στράβωνα, ά πεΐχε άπό τό ακρωτήριο Σίγριον 2 8 στάδια. Ή τ ο γνωστή γιατί εκεί
γεννήθηκαν ή Σαπφώ καί οί μαθηταί τοΰ Ά ριστοτέλους, Φανίας καί Θεόφραστος.
Στον όρμο τής Έ ρεσσοΰ, τήν 25 Μαίου 1821, ό ναύαρχος Δημήτριος Παπανικολής άνετίναξε τήν τουρκική φρεγάτα «Κινούμενου όρος», θεμελιώνοντας έτσι
την δόξα τοΰ ελληνικού ναυτικού,
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Έ ρ ετρ εία ς ή ’Ερέτριας.
Βρίσκεται στο Κολωνδ κ ι’ Ηναι πάροδος τής όδοϋ Λένορμαν 71.
Ή Έ ρ έτρεια , σημαντική αρχαία πόλις τής Εύβοιας, βρισκόταν στη σημερινή
θέσι τοϋ χωρίου Νέα Ψαρά, τδ όποιον ώνομάσθηκε έτσι γιατί κατοικήθηκε άπδ Ψα
ριανούς, ύστερα άπδ τήν καταστροφή τής νήσου των, τδ 1824.
Ή Έ ρέτρεια , μαζύ μέ τήν ’Αθήνα, ήσαν οί μ,όνες πόλεις πού βοήθησαν τούς
’Ίθυνες όταν αύτοί άπεστάτησαν άπδ τούς Πέρσες. Για τδ λόγο αύτό, πρώτη ή Έ ρ έ τρεια δέχθηκε τήν έπίθεσι τοϋ Δαρείου. Κυριευθεΐσα, ύστερα άπδ προδοσία, άπδ τούς
Πέρσες τδ 4 90 π. X ., κατεστράφηκε κυριολεκτικά άπ’ αύτούς. Γενικά ή ιστορία τής
Έ ρετρεία ς είναι άξιόλογη. Γενόμενες άνασκαφές έ'φεραν σέ φως σημαντικά ευρή
ματα, μεταξύ των οποίων σημαντική άξία έχει τδ Θέατρο.

Έ ρ εχ θ είο υ .
’Αρχίζει άπδ τή πλατεία Γαργαρέτας καί τελειώνει στήν οδό Δ. ’Αρεοπαγίτου.
Τδ Έ ρέχθειον, κρμψότατο ιερό τής Ά κροπόλεως, βρίσκεται άπέναντι άπδ
τήν βόρεια πλευρά τοϋ Παρθενώνος καί, σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, κατοικούσε εκεί
ό μυθικός βασιλιάς των ’Αθηνών, Έ ρεχθεύς. Τδ 4 8 0 π. X . κάηκε άπδ τούς Πέρσες,
άλλα ξανάγινε άπδ τδ 421—407 π. X .
Στή νότια πλευρά υπάρχει ή στοά των Κορών ή τών Καρυατιδών, άπδ τήν
οποία ο Έ λγΐνος άφήρεσε μιά Καρυάτιδα. Κατά τήν χριστιανική περίοδο τδ Έ ρ έ χθειον μετετράπη σέ ναό τής Θεοτόκου κ ι’ άργότερα καί τής 'Αγίας Τριάδος. Τδν
καιρό τής Φραγκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ώς μέγαρο τοϋ άρχοντος τών ’Αθηνών,
κατά δέ τήν Τουρκοκρατία ώς χαρέμιον τοϋ πλησίον ευρισκομένου Διοικητηρίου.
Τέλος τδν καιρό τής Έ παναστάσεω ς, ώς κατοικία τοϋ στρατηγού Γκούρα. Τδ 1827,
τουρκική βόμβα κατέρριψε τήν στέγην, ή οποία κατεπλάκωσε τήν χήρα τοϋ Γκούρα,
Ά σημω ν.

’ Ε ρεχθέω ς.
Πάροδος τής όδοϋ Άδριανοΰ 98, κοντά στδ Πρυτανείου τής Πλάκας.
Ό Έ ρ εχθεύ ς, παλαιότατος ήρως καί βασιλιάς τών Αθηνών, ήτο γυιδς τοϋ
'Ηφαίστου καί τής Γής. Κατά τήν παράδοσι, ή μάννα του τδν παρέδωσε στήν Άθηνά,
ή οποία, άφοϋ τδν έ'βαλε σ’ ένα μικοδ κιβούτιο, τδν παρέδωσε στήν κόρη τοϋ Κέκροπος,
11 ήνδροσυν, ή οποία καί τδν άνέθρεψε. Πήρε γιά γυναίκα τήν Πραξιθέα, κόρη ή
έγγονή τοϋ Κηφισσοϋ. Ό μΰθος τοϋ ’Ερεχθέως υπήρξε πολύ άγαπητδς στούς ’Αθη
ναίους.

Έ ρ ιγόνη ς.
Πάροδος τής όδοϋ Άγαθημέρου 1, (Π ειραιώς 1 3 4 ).
Κατά τήν μυθολογία ή Έριγόνη ήτο κόρη τοϋ Ίκαρίου, ήρωος ομωνύμου
Δήμου τής Α τ τ ικ ή ς, πού βρισκόταν Ν .Α. τοϋ Διονύσου.

’Εριφ ύλης.
ΙΙάροδος τής όδοϋ Πρατίνου 51α, άπέναντι στδ άλσος τοϋ Παγκρατίου.
Ή ’Εριφύλη, κόρη τοϋ Ταλαοΰ, βασιλέως τοϋ Ά ρ γ ου ς, ήτο σύζυγος τοϋ Ά μ φιαράου, ό όποιος πήρε μέρος στήν γνωστή ώ ς « Ε π τ ά επί Θήβαις» έκστρατεία,
ύστερα από πίεσι τής συζύγου του, δπου καί σκοτώθηκε. Τά παιδιά του, Ά λκμαίων
καί Ά μφίλοχος, σκότωσαν τήν μητέρα τους ’Εριφύλη, όταν έμαθαν πώς αύτή, δωροδοκηθεισα άπδ τδν Πολυνείκη, ήνάγκασε τδν πατέρα τους νά πάρη μέρος στήν ώς
άνω έκστρατεία, καίτοι, ώς μάντις, γνώριζε έκ τών προτέρων τήν άτυχή αύτής
έκβαση
( Σ υ ν εχ ίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Γ Υ ΜΝ Ο

ΜΟΝΤΕΛΟ
’Υπό Ύπαστυν. Β ' κ .Χ .Σ Τ Α Μ Α Τ Η
(Σ υνέχεια άπ(ι τό προηγούμενο)

Δεν πρόφθασα νά πάρω καμμιά άπάντηση. Μ ιά σφαίρα πέρασε ξυστά στον
ώμο μου καί χτύπησε στον τοίχο. Ταυτόχρονα, οί έξη άλήτες σηκώθηκαν αμέσως
όρθιοι, καί δύο άπ’ αύτούς προχώρησαν άπειλητικοί προς τό μέρος μας. Κρατούσαν
από μια δίκοπη αστραφτερή κάμα καί έ'βγαζαν άφρούς άπό τό στόμα τους. Ά π ό τό
άνοιγμα τής γωνίας, ένα ώπλισμένο χέρι μέ σημάδευε για δεύτερη φορά.
’Έκανα ένα γρήγορο βήμα πλάγια καί πυροβόλησα πρώτος προς τή γωνιά.
Τήν ΐδια στιγμή ό Γεωργίου ξάπλωνε μ’ ένα δυνατό χτύπημα τον ένα άλήτη στο
χώμα καί άφώπλιζε τον άλλον. Μέ λίγα γερά χτυπήματα ακόμα, οί δύο άλήτες ζά
ρωσαν κοντά στους άλλους καί σταύρωσαν τά χέρια τους όπως πρίν. Ό κίνδυνος
άπό τά 'έξη εκείνα υποκείμενα είχε περάσει.
— Πρόσεχέ τους καί φυλάξου άπό τή γωνιά, είπα στον Γεωργίου. ’Ά ν δής
πάλι κανέναν νά προβάλη άπό τή γωνιά, πυροβόλησέ τον. Τον ’ίδιο κάνε καί άν κινηΟή κανένας άπό τούτους.
—Καλά κύρ’ ’Αστυνόμε μου, κλαψούρισε τότε ό ένας άπό τούς έξη άλήτες.
Δεν είπαμε καί νά μας ξεκάνετε !.. ’Άνθρωποι τοϋ Θεού είμαστε καί μεΐς. Τό πίνουμε
τό ρημάδι χωρίς νά πειράζουμε κανέναν...
Πλησίασα αθόρυβα στή μικρή πόρτα καί τήν έσπρωξα μέ δύναμη. Ή πόρτα
άνοιξε καί στο βάθος διέκρινα μιά δέσμη άπό τό φώς τοϋ φεγγαριού νά πέφτη στο
υπόγειο. Προχώρησα ψηλαφιστά στο σκοτάδι μέ τήν ελπίδα ότι θά βροά κανένα διά
δρομο πού νά μέ φέρη στήν ίδια εύθεΐα μέ τον Λάβδα. Μιά σκιά πλανήθηκε κοντά
στο άνοιγμα πού έμπαινε τό φώς. Χάθηκε γιά λίγο καί κατόπιν βάδισε κατεπάνω μου
μ’ ένα περίστροφο στο χέρι.
Φούχτωσα σφιχτά τό «γκόλτς» καί περίμενα. Ή σκιά προχώρησε γιά λίγο
άκόμα προς τό μέρος μου, κ ι’ υστέρα έστριψε άριστερά. Άνασκίρτησα άπό χαρά.
Ή τα ν ό Κότσυφας.
—Ψ ιτ ! ψιθύρισα τρέχοντας κοντά του. ΤάκηΜ
Σταμάτησε καί γύρισε προς τό μέρος μου. Μ’ άναγνώρισε.
— Μπήκα άπό τό φεγγίτη πού βλέπετε έκ εΐ στο φώς, μοϋ είπε, σιγανά. Δέν
υπήρχε λόγος νά μείνω επάνω, γιατί τήν πλάκα τή παρακολουθεί ό Γιαννόπουλος...
Ναι, έχει κάποια εντολή γιά σάς κ ι’ έφτασε μόλις. Πήδησα λοιπόν άπό τό φεγγίτη
καί άπό δώ πού πηγαίνω θά βρεθώ στο διάδρομο πού είναι ό Λάβδας μέ τον άλλον...
'Υπάρχει, επάνω στο δωμάτιο τής κ. Κλάουζ ένα σχεδιάγραμμα πούτό μελέτησα.
Είναι τοϋ υπογείου. ’Ελάτε κοντά μου. Ά π ό τήν άλλη είσοδο έχει μπή κι’ ό Μένιος.
’Έ χ ου μ ε συνεννοηθή νά πλησιάσουμε πολύ κοντά καί νά αίφνιδιάσουμε καί τούς δύο
έκεΐ στή γωνιά.
—Καλά. Πάντως πρόσεχε. Καί προχώρα γρήγορα γιατί ό Γεωργίου είναι μό
νος του. ’Έ χ ε ι καλυφθή άπό τή γωνιά, μά άν ό Λάβδας καταλάβη ότι βρίσκεται έκεΐ
μόνος του μέ τούς άλήτες, θά τοϋ έπιτεθή. Πάμε λοιπόν. Είσαι βέβαιος ότι άπό δώ θά
βγοΰμε στον διάδρομο πού είναι κρυμμένος ό Λάβδας μέ τούς άλλους ;
—Ν α ι! Τό σχεδιάγραμμα δείχνει ότι ενώνονται οί δύο διάδρομοι. Ε λ ά τ ε κον
τά μου...
Προχωρήσαμε πατώντας στις μύτες τών ποδιών μας. ’Έκανα δύο μεγάλα
βήματα καί μπήκα μπροστά άπό τον Κότσυφα. ’Εκείνος έκαμε δύο μεγαλύτερα άκόμα
καί μουφραξε ξανά τό δρόμο.
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—Έ χ ε τ ε μητέρα καί μνηστή...μοϋ είπε σιγά. ’Αφήστε νά πάω έγώ μπροστά
αυτή τή φορά. Δέν θά με κλάψη κανένας αν πάθω τίποτα...
Νεύριασα καί μπήκα πάλι μπροστά. Δύο βήματα άκόμα καί στο δεξιό μέρος
τού διαδρόμου τό σκοτάδι γινόταν λιγώτερο πυκνό. Μιά μικρή δέσμη άπό φως τόσκιζε ελαφρά. Βρισκόμασταν στον άλλο διάδρομο.
Σταμάτησα στή γωνιά καί κοίταξα μέ προσοχή. ’Αριστερά καί δεξιά μου
προχωρούσε ένας θεοσκότεινος διάδρομος. Στο βάθος τού δεξιού τμήματος τού δια
δρόμου φαινόταν φως κ ι’ ένας άλλος διάδρομος ερχόταν κάθετα στο φως σχηματί
ζοντας ένα Τ . Στή δεξιά γωνιά τού διαδρόμου πού έβλεπε, ένας άνθρωπος σάλευε άγκομαχώντας. Σταμάτησα τήν άναπνοή μου κ ι’ άφουγκράστηκα. Τ ά βογγητά γίνονταν
όλο καί πιο δυνατά.
« Τ ί θά γίνη τώρα; κατώρθωσα ν’ ακούσω μέσ’ άπό τά βογγητά. Πρέπει νά
προχωρήσουμε προς τήν τσιμεντόπορτα. Θά όρμήσουμε μαζί κι’ οί δυο καί γώ θά
γυρίσω τον διακόπτη τρεις φορές. Θά τούς αΐφνιδιάσουμε έτσι καί θά τούς φάμε
καί τούς δύο. ...Τ ό χέρι μου όμως είναι σπασμένο. " Α χ ! Μου τό τσάκισαν τά σκυλιά!..»
Έ π ια σ α τον Κότσυφα άπ’ τό χέρι καί τοΰκανα νόημα νά μ’ άκολουθήση.
’Έ π ρ επ ε νά προφτάσουμε γιατί οί δύο σκιές σηκωνόντουσαν τώρα όρθιες. Κ ι’ ή φωνή
τού πληγωμένου πού έλεγε νά όρμήσουν προς τό διακόπτη δέν ήταν τού Λάβδα.
Ε π ο μ ένω ς δέν ήταν ό Λάβδας εκείνος πού φάνηκε στο άνοιγμα τής τσιμεντένιας
πλάκας καί τον πυροβόλησα προ ολίγου πριν προφθάση νά μέ ξαπλώση στά σκαλο
πάτια.
Προχωρήσαμε ξυστά στον τοίχο. Ε ίχα φτάσει πέντε βήματα πίσω άπ’ τις δύο
σκιές.Ή τα ν ό Λάβδας ό πρώτος. Ξαφνικά ό Κότσυφας έκανε ένα πήδημα μπροστά κ ι’
άρπαξε τό Λάβδα άπό τό λαιμό. Ταυτόχρονα μιά άλλη σκιά άπό μπροστάς μας ώρμησε κ ι’ έπιασε τον άλλον. Ή τα ν ό Μένιος πού είχ ε φτάσει άπό τήν άλλη πλευρά.
’Ά ρ χισε τότε ένα άνελέητο χτύπημα κ ι’ άπό τούς τέσσερις. Ά π ό τή κάτω γωνιά
πρόβαλε άνήσυχος ό Γεωργίου.
—Μή κινήσαι! τού φώναξα. Μείνε εκεί πού βρίσκεσαι καί πρόσεχε.
'Ο Μένιος στο μεταξύ είχ ε θέσει έκτος μάχης τον πληγωμένο. 'Ο Κότσυφας
αγωνιζόταν σκληρά άκόμα. Έ δ ω σ α μερικά δυνατά χτυπήματα στο στομάχι τού
Λάβδα καί μόνον τότε έδέησε νά ξαπλωθή στο χώμα, μουγκρίζοντας σάν άγρίμι.
’Αναστέναξα μ’ άνακούφιση. ’Ε π ί τέλους. 'Ο Λάβδας στά χέρια μ α ς!...
Πήραμε καί τούς δύο καί τούς μεταφέραμε στήν αίθουσα πού βρίσκονταν οί
έξη άλήτες μέ τον Γεωργίου. ’Έ δεσα πρόχειρα τό πληγωμένο χέρι τού συντρόφου
τού Λάβδα καί κατόπιν έτρεξα καί γύρισα τό μεγάλο διακόπτη τρεις φορές. Ή τσι
μεντένια πλάκα ύποχώρησε αμέσως κι’ ένα μεγάλο άνοιγμα παρουσιάστηκε.
—Χ μ μ ! ψιθύρισα. Μέ τό ένα γύρισμα τού διακόπτη ή πλάκα υποχωρεί σιγά
σιγά. Μέ τά τρία ύποχωρεΐ ά μ έ σ ω ς !!.,
Στο άνοιγμα τής πλάκας φάνηκε ή σιλουέττα τού Γιαννόπουλου.
—Μ ένιο! φώναξε σιγά. Μ ένιο!..
—Κάθησε στή θέση σου Γιαννόπουλε καί πρόσεχε τις κυρίες τώρα, τού φώνα
ξα. Τελειώ σαμε πλέον. ΓΙαρακάλεσε καί τήν κ. Κλάουζ νά σού έπιτρέψη νά τηλεφωνήσης στον σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Γρήγορα όμως. ’Έ χου μ ε έναν πληγωμένο.
Γύρισα πάλι τρεις φορές τον διακόπτη καί ή πλάκα ξαναγύρισε στή θέση της,
κλείνοντας ερμητικά τό άνοιγμα. "Υστερα γύρισα τό μικρό διακόπτη τού ήλεκτρικού
καί τό ύπόγειο πλημμύρισε άπό άφθονο φώς.
Τ ότε μοΰ δόθηκε καιρός νά κοιτάξω γύρω μου άφοβα πλέον. Ή ύπόγεια αί
θουσα ήταν ευρύχωρη. Οί τοίχοι είχαν κτισθή άπό τούβλα καί σέ πολλά σημεία ήταν
εικόνες μέ γυμνές γυναίκες, φωτογραφίες γυμνών ζευγαριών, μερικοί ζωγραφικοί
πίνακες άρκετά έπιμελημένοι. Στή δυτική γωνιά κρέμονταν δύο «μπαγλαμάδες»
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καί δίπλα ενα τεράστιο γιαταγάνι σκουριασμένο. ’Α π’ την άριστερή πλευρά του
χώρου αυτού ξεκινούσε ένας διάδρομος πού λίγο πιο κάτω τον έ'φραζε μια μικρή
πόρτα. Άνοίγοντας τήν πόρτα αυτή καί προχωρώντας έφτανε κανείς σ’ ένα μικρό
φωταγωγό. Έ κ ε ΐ έ'στριβε δεξιά κ ι’ έ'φτανε σ’ άλλον διάδρομο. ’Έ κανε στροφή κατό
πιν πάλι δεξιά καί βρισκότανε στο διάδρομο πού ερχόταν άπό τήν κυρία είσοδο καί
ώδηγοΰσε στήν αίθουσα πού βρίσκονταν οί άλήτες.
Βρισκόμουνα σ’ ενα χασισοποτείο πού τήν ύπαρξή του δεν μπορούσε νά ύποψιασθή κι’ ή πιο μεγάλη φαντασία. Οί μουχλιασμένοι τοίχοι, οί σκοτεινοί διάδρομοι,
ή άτμόσφαιρα εκεί μέσα, δλα αυτά θά μοΰ μένουν γιά πάντα άξέχαστα. ’Ή ξερα 8τι
χασισοποτεία λειτουργούν στο βάθος μικροκαφενείων, σέ ύποπτα καί κακόφημα
κέντρα, ακόμη καί σέ σπίτια. Μά ενα «ντεκέ» τόσο άριστα καμουφλαρισμένο στήν πιο
ήσυχη άθηναϊκή γειτονιά καί σ’ ενα τόσο ρωμαντικο σπιτάκι, μοΰ ήταν άδύνατο νά
φαντασθώ. Καί πόσο άριστοτεχνική ή κατασκευή του. ’Εκείνη ή τσιμεντένια πλάκα
μέ τον τσίγκο ήταν ενα πραγματικό κατόρθωμα, ένα μεγάλο έργο μέ σπάνια επινόη
ση καί τεχνική.
'Ο κίνδυνος είχ ε έξουδετερωθή πλέον καί πλησίασα τούς εξη άλήτες. Ή τα ν έξη
ανθρώπινα ράκη, έξη σκελετοί μέ τις κόγχες των ματιών βυθισμένες καί μέ το βλέμμα
καρφωμένο άκίνητο σ’ ένα σημείο. Στά γυμνά τους μέλη φάνταζαν πληγές καί ή
χλωμάδα στά πρόσωπα παρουσίαζε ένα μακάβριο θέαμα.
Γιά σηκωθήτε επάνω, είπα επιτακτικά.
Υπάκουσαν αμέσως. Σηκώθηκαν δλοι σάν αύτόματα καί στάθηκαν δρθιοι
στή σειρά. Είπα στούς άστυφύλακες νά τούς ερευνήσουν, δταν είδα το Γεωργίου νά
παρακολουθή άνήσυχος το Λάβδα. ’Έστρεψα το βλέμμα μου προς τά έκεΐ καί είδα
το Λάβδα νά διευθύνη το χέρι του στήν άριστερή πλευρά ένος άλήτη. Ξάφνου τρά
βηξε άπό έκεΐ ένα μαχαίρι καί το κατηύθυνε στήν κοιλιά του. Εύτυχώς πού ό Γεω ρ 
γίου πρόλαβε καί μέ μιά γερή κλωτσιά το μαχαίρι πετάχτηκε μακρυά.
’Ερεύνησα άμέσως τον Λάβδα καί πήρα το «καστανάγκα» του. Βρήκα έπάνω
του καί άρκετές σημειώσεις. ’Εκείνο δμως πού είχε μεγαλύτερη σημασία, ήταν κάτι
πού περίμενα νά ύπάρχη μόνο στο ΛάβδαΉ ταν ένα μπλοκ μέ χρηματικές δοσοληψίες,
μέ άρκετές διευθύνσεις προσώπων καί μέ τις ποσότητες των ναρκωτικών γραμμένες
δίπλα άπο το κάθε ονομα. Ή τα ν άκόμα καί κάτι πολύ σπουδαίο άνάμεσα στις ση
μειώσεις: Δύο πλαστά διαβατήρια γιά τή Μασσαλία. Το ένα γιά τή Ντόρα Σώχου
καί το άλλο γιά τή Νάνσυ Κ λάουζ!...’Έβαλα τό Λάβδα νά σταθή ακίνητος στή γ ω 
νιά καί κοίταξα τά μικροπράγματα πού σώριαζαν οί άστυφύλακες στο μικρό τραπέζι
από τις τσέπες τών έξη άνδρεικέλων. ’Ανάμεσα σέ τόσα καί τόσα μικροαντικείμενα
βρίσκονταν καί άρκετές βελόνες μέ τις όποιες οί άνθρωποι κείνοι τρυποΰσαν τις σάρ
κες τους καί διωχέτευαν στον οργανισμό τήν κοκαΐνη, τήν μορφίνη καί τήν ήρωΐνη.
Οί βελόνες έκεΐνες βυθίζονταν στις σάρκες άπό τούς ίδιους, διατρυπώντας πολλές
φορές καί τά κουρελιασμένα ρούχα τους. Πετιόνταν ύστερα στις τσέπ ες άνάμεσα σέ
τόση ρυπαρότητα καί βρωμιά γιά νά ξαναβυθισθοΰν άργότερα στά σκελετωμένα
κορμιά χωρίς καμμιά άπολύμανση. Τό πάθος γιά τά ναρκωτικά δέν άφηνε τά ζωντανά
εκείνα πτώματα νά καταλάβουν δτι βάδιζαν γοργά γιά τον πιο βέβαιο θάνατο, γιά τήν
πιο τέλεια σωματική καί πνευματική καταστροφή.
— Πού έχεις τήν «άποθήκη» ρώτησα ξαφνικά τό Λάβδα πού κοίταζε σαστι
σμένος.
—Δέν καταλαβαίνω. Τ ί είναι αύτή ή «άποθήκη»;
—Λ έγε, Σπϋρο Λάβδα! φώναξα άγανακτισμένος. Πού έχεις τά ναρκωτικά;
Γέλασε ειρωνικά.
—Χ ά ! Χ ά ! Π ώς μέ είπ ες; Σπΰρο Λάβδα; Αύτόν ζητάς;
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- Ά ! Ξέχασα, είπα κάνοντας πώ ς σκέφτομαι. Είσαι ό Περικλής Γκίκας,
μου φαίνεται
—’Έ λ α λοιπόν! «Μ ε θυμάσαι από τό «Π ίγκαλς», έ ; 'Ο ρίστε καί την ταυτότη
τά μου. Την έχω σ’ αυτό τό κουτί έκεί στή γωνιά...
’Έκανα ένα βήμα πίσω καί άπλωσα τό χέρι μου στο κουτί. Τήν ίδια στιγμή ό
Λάβδας άρπαξε κάτι άπό ένα κοίλωμα του τοίχου καί τό χτύπησε μέ δύναμη στο
χώμα. Τό υπόγειο γέμισε αμέσως άπό καπνούς καί ένοιωσα δυνατό τσούξιμο στά
μάτια καί στή μύτη. Τό ίδιο ένοιωσαν κ ι’ οί άλλοι γιατί ακόυσα νά φταρνίζωνται καί
να βλαστημούν.
Δέχτηκα ξαφνικά ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο καί κυλίστηκα στο χώμα.
Ό Λάβδας άχισε νά τρέχη προς τήν έξοδο. "Ακόυσα τά βήματά του ν’ άπομακρύνωνται προς τόν κήπο καί τή σιδερένια πόρτα νά τρίζη, ένώ παρέμεινα ακίνητος στο
χώμα. Αίμα πολύ άρχισε νά βγαίνη άπό τή μύτη μου.
Συγκέντρωσα μέ κόπο τις δυνάμεις μου καί σύρθηκα ώ ς τό μέρος πού βρισκό
ταν ο διακόπτης. Τόν γύρισα τρεις φορές, ένώ οί άλήτες φώναζαν δαιμονισμένα.
Τούς έπνιγε ό καπνός καί ζητούσαν βοήθεια άπεγνωσμένα.
Ά π ό πάνω άκουσα τή φωνή τού Γιαννόπουλου νά προστάζη :
—"Α λ τ! Μήν κινηθής γιατί πυροβολώ!..
'Η τσιμεντένια πόρτα είχε υποχωρήσει μέ τις τρεις στροφές τού διακόπτη
κ ’ ή άτμόσφαιρα στο υπόγειο έπανερχόταν στή φυσιολογική της κατάσταση. ’Α π ’
έξω άκούστηκε ένας πυροβολισμός. 'Ύ στερα βρισιές, θόρυβος κι’ ένας γδούπος.
’Ανέβηκα γρήγορα τή σανιδένια σκάλα καί βγήκα άπ’ τή καταπακτή στον
κήπο. Φώναξα στον Γεωργίου νά μή άφήση κανέναν νά μ’ άκολουθήση καί νά προ
σέχουν τά έφτά άτομα. Ύ σ τερ α ώρμησα στο βάθος τού κήπου πού ό Λάβδας μέ τό
Γιαννόπουλο πάλευαν κυλισμένοι στο χώμα. Ά ρ π α ξα τόν καταχθόνιο άρχιλαθρέμπορο άπ’ τά μαλλιά καί μόνον όταν βεβαιώθηκα δτι ήταν έντελώς άνίκανος γιά νέα
επίθεση, τόν έσυρα μέσα στο σπίτι καί τόν ξάπλωσα σ’ένα ντιβάνι τής κ. Κλάουζ.’Έκανα
ένα τηλεφώνημα στην Α σφάλεια καί κατόπιν έστειλα τόν πληγωμένο βοηθό τού Λάβδα στο σταθμό Πρώτων Βοηθειών μέ τό αυτοκίνητο πού έφθανε κείνη τή στιγμή.
Πλησίαζε δύο ή ώρα. ’Αντί γιά τή Νάνσυ καί τήν 'Έλενα μέ τό Ζώ το, πού
ύπελόγιζα νά βρώ στο σπίτι τής Καλλιθέας, είχα στά χέρια μου τό Λάβδα μέ τό δυ
ναμικό βοηθό του καί έξη άνθρώπινα ράκη. 'Έ ξ η άλήτες πού μέ τό κάπνισμα τού
χασίς ώς τά μεσάνυχτα είχαν μεταμορφωθή σέ άληθινά πτώματα. ~Ηταν πεσμένοι
σέ λήθαργο καί τά πρόσωπά τους έπαιρναν διαβολικές μορφές.
Τό μήνυμα πού μοΰφερνε ό Γιαννόπουλος άπό τήν Α σφάλεια άνέφερε δτι κατά
τις έντετα καί είκοσι τό βράδυ άγκυροβόλησε στό λιμάνι τού Πειραιώς τό γαλλικό
άτμόπλοιο «Μ ασσαλιώτις». Θά έφευγε τό πρωί πάλι κατά τις έφτά, χωρίς νά πάρη
έπιβάτες. Μέ διέτασσαν λοιπόν νά έπιληφθώ τής συλλήψεως καί τού Παναγιώτου,
τού Νικολάου καί τών άλλων, γιατί ό Αστυνόμος Βέλιος θά κατέβαινε στό λιμάνι νά
έρευνήση τή «Μασσαλιώτιδα».
Δέν χρειαζόταν νά μού ποΰν δτι ό ’Αστυνόμος θά κατέβαινε γιά τήν έρευνα.
"Η ξερα δτι ό Α στυνόμος ήταν ό πιο ένδεδειγμένος γ ι’ αύτή τή δουλειά, άφοΰ μόνον
αυτός ήξερε καλά τό εσωτερικό τού πλοίου εκείνου. Έ κ τ ο ς αύτού, ή «Μ ασσαλιώτις»
ήταν στενά δεμένη μέ τό ονομα τού ’Αστυνόμου γιατί μόνον αύτός κατώρθωσε ν’
άνακαλύψη πέρυσι έπτά κιλά ηρωίνης στό άμπάρι. 'Η έρευνα τής «Μασσαλιώτιδας»
άπαιτοΰσε τεχνικές γνώσεις γιά τήν δλη κατασκευή καί διαρρύθμιση τού πλοίου.
Καί αύτά δλα τά κατείχε στήν έντέλεια ό κ. Βέλιος. ’Αλλά καί εκτός άπό αυτά, στό
πλοίο εργάζονταν δύο άτομα πού μόνον στον ’Αστυνόμο άνοιγαν τό στόμα τους.
Άρνιόντουσαν νά μιλήσουν σ’ όποιονδήποτε άλλον αστυνομικό.
( Σίψεχίζετιιι)

Ιω άννης

Βαβούρης

Σ τις 18 ' Ιανουάριου κηδεύθηκε στο Α ' Νεκροταφείο ’Αθηνών ό συνταξιούχος
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ’Ιωάννης Βαβούρης. Μέ τον θάνατόν του, ή
’Αστυνομία Πόλεων έχασε ένα εξαιρετικό ηγέτη, ό όποιος, καίτοι άπό πολλά χρό
νια βρισκόταν έκτος υπηρεσίας, συγκέντρωνε την άγάπη καί την έκτίμηση ολοκλή
ρου του άστυνομικοϋ κόσμου.
'Ο ’Ιωάννης Βαβούρης ήταν δραστήριος αστυνομικός καί διακρίθηκε σ ’ όλες
τις υπηρεσίες πού ύπηρέτησε, μά πάνω απ’ όλα ήταν μια ώλοκληρωμένη προσωπι
κότητα. ’Επαγγελματικά καί εγκυκλοπαιδικά πλούσια καταρτισμένος, στάθηκε
άκλόνητος καί θρησκευτικά προσηλωμένος στον όρκο πού έδωσε γιά πρώτη φορά
τό 1910, τότε πού κατατάχθηκε στο
Σ ώ μ α 1 τής Χωροφυλακής μέ τον βαθμό
του ’Ενωμοτάρχου. Γαλουχημένος στής
Φυλής μας τις αιώνιες άξιες, πρόσφερε
στην Κοινωνία καί στην ’Αστυνομία είδικώτερα, όλες του τις δυνάμεις.
Γεννήθηκε στο ’Ά ργος τό 1884.
Τό 1 914, όντας τελειόφοιτος Νομικής,
προήχθηκε στον βαθμό του ’Ανθυπομοι
ράρχου. Τό 1929, έχοντας τον βαθμό
του Ταγματάρχου τής Χωροφυλακής, με
τατάχθηκε στο Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, παίρνοντας τον βαθμό τοϋ ’Α 
στυνομικού Διευθυντοϋ Β ' τάξεω ς. Το
ποθετήθηκε, τό πρώτον, στήν ’Αστυνο
μική Διεύθυνση Πατρών, τής οποίας
καί διετέλεσε προϊστάμενος άπό τον Αύ
γουστον 1929 μέχρι τού Νοεμβρίου τού
ίδίου έτους, δτε, μετατεθείς στήν Κέρ
κυρα, άνέλαβε τήν Διοίκηση τών ’Α στυ
νομικών Σχολών.
Τον Μάρτιον τού 1933, όντας πλέον
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ
Δ/ντής Α ' άπό τοϋ 1930, άνέλαβε τήν
Ά στυν. Διεύθυνση ’Αθηνών, θέση τήν οποία διατήρησε μέχρι τον Δεκέμβριον 1934,
δτε, μετατεθείς στο ’Αρχηγείο, διετέλεσε μέχρι τόν ’Ιούνιον τοϋ 1935, Δ/ντής Γρα
φείων. Έ κ τ ο τ ε καί μέχρι τόν Αύγουστον τοϋ 1936 διετέλεσεν ’Επιθεωρητής τοϋ
’Αστυνομικού Σώματος. Τόν Αύγουστον 1936, έπί Κυβερνήσεως Ί . Μ εταξά, άνέ
λαβε έκ νέου τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση ’Αθηνών, στήν οποία καί παρέμεινε μέχρι
τόν Μάϊον τοϋ 1941, οπότε απομακρύνθηκε τής υπηρεσίας, κατόπιν άξιώσεως τών
’Αρχών Κατοχής. Τόν ’Απρίλιον τοϋ 1945 έπαναφέρθηκε στήν υπηρεσία καί άποστρατεύθηκε τόν έπόμενο μήνα, λόγω ορίου ήλικίας, άφοϋ προήχθηκε στον βαθμό
τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας, αναδρομικά άπό τό 1941.
Γιά τις πολλές καί έξαιρετικές προς τήν πατρίδα καί τήν ’Αστυνομία υπηρεσίες
του, τιμήθηκε πλειστάκις μέ μετάλλια καί παράσημα, καθώς καί μέ ύλικές καί ήθικές
άμοιβές. Κατά τήν περίοδο τής Κυβερνήσεως τοϋ άειμνήστου Ί . Μεξαξά προσέφερε
πολύτιμες υπηρεσίες στον κατά τοϋ κομμουνισμού άγώνα καί έτυχε, γιά τήν δραστηριότητά του αύτή, τιμητικών διακρίσεων, διότι ώ ς ’Αστυνομικός Διευθυντής
’Αθηνών, έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του, κατέφερε σοβαρό οργανωτικό πλήγμα
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κατά τοΰ παρανόμους δρώντος κομμουνισμού, προσενεγκών σοβαρωτάτην έξυπηρέτησιν εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί τό κοινωνικόν καθεστώς της χώρας.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία, πού γίνηκε στο παρεκκλήσιο τοΰ Α ' Νεκροταφείου,
παρέστησαν ό τ. 'Τπουργός καί ήδη Βουλευτής Κορινθίας κ. Μανιαδάκης Κων/νος,
ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ρακιντζής Θεόδωρος, ό Καθηγητής
’Εγκληματολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί έπιστημονικός Διευθυντής της
Δ .Ε .Υ . κ. Γαρδίκας Κων/νος, ό υποστράτηγος Χωροφυλακής, Γενικός Δ/ντής
στό 'Υφυπουργείο κ. Βαλσαμάκης, οί τ . ’Αρχηγοί ’Αστυνομίας κ.κ. Σπόρου, Νάσκος καί Λεονταρίτης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί ’Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Καραμπέτσος Εόάγ. καί Νικητάκης Νικ., οί τ. ’Αστυνομικοί Δ/νταί κ.κ. Φλεριανός,
Θεοφανίδης, Παπασταμέλος, Γερανέας, Γεωργακόπουλος, Τζαμαλούκας, Πετροπουλάκης, Κάλλιας, Άλεξόπουλος, Κοντογιώργος, Καραβίτης, Μαργιώλης, Μάργαρης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Παπαδόπουλος, Άδαμόπουλος, Παπασταφίδας, Μουρούσιας, Βασιλάκος, Χαλοϋλος, Κανελλάκης, Τουζένης, Παπαγιάννης,
Βλάχος, Λυκούσης, Δημόπουλος, Διαβάτης, Στρατής, Σαρρής κ .ά ., αντιπροσωπείες
όλων τών βαθμών καί Υ πηρεσιώ ν της Διευθύνσεως ’Αθηνών καί Πειραιώς καί τής
Χωροφυλακής καί πολλοί άλλοι φίλοι, συνεργάτες καί συγγενείς τοΰ άποβιώσαντος.
Μετά τήν νεκρώσιμη άκολουθία, ώμίλησε κατ’ αρχήν ό τ. 'Υπουργός καί
ήδη Βουλευτής κ. Μανιαδάκης Κων/νος, έν συνεχεία ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
Α ' κ. Άδαμόπουλος Ά δ ά μ καί τέλος ό τ. ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Γεωργα
κόπουλος Γεώργιος, οί όποιοι διά μακρών έξήρον τό εργον καί τήν έν γένει ζωήν
τοΰ άποθανόντος.
"Υστερα από τούς επικήδειους λόγους καί τά συλλυπητήρια τών παρισταμένων
στήν οικογένεια καί τούς στενούς συγγενείς τοΰ άποθανόντος, ή σορός μεταφέρθηκε
καί ένταφιάσθηκε ένώ ή μουσική τής ’Αστυνομίας παιάνιζε, σ’ όλη τή διαδρομή,
πένθιμα έμβατήρια. Τ ις ταινίες τοΰ φερέτρου κρατοΰσαν οί Ά στυν. Δ/νταί κ.κ.
Παπασταφίδας, Άδαμόπουλος, Νικητάκης καί Κανελλάκης.
* 0 ’Ιωάννης Βαβούρης δεν υπάρχει πιά άνάμεσά μας, στή ζωή. Θά μείνη
όμως γιά πάντα στις σκέψεις μας καί ή ζωή του θάναι γιά μας φωτεινό παράδειγμα
προς μίμηση.
Τό χώμα τής ’Α ττικής γής, πού τον σκέπασε, ας είναι ελαφρό, ή δέ μνήμη
του αιώνια. Ό Πανάγαθος Θεός, ό «νεκρών καί ζώντων τήν εξουσίαν έ'χων» άς
άναπαύση τήν ψυχή του κι’ άς χαρίση βάλσαμο παρηγοριάς στούς δικούς του.

ΑΙωνία ή μνήμη τ ο υ .

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—Δ ε.’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, προήχθησαν είς τον
βαθμόν του 'Υπαρχιφύλακος οί κάτωθι ’Αστυφύλακες έκ του καταρτισθέντος οικείου
πίνακος ικανών, προς συμπλήρωσήν υφισταμένων ισαρίθμων κενών οργανικών θ έ
σεων : κ.κ. Μακαρατζής Γεώργιος, Κολοβός Εύάγγελος, Σπανός Κωνσταντίνος,
Μακρής Χαράλαμπος καί Άλιμπράντης ’Ιωάννης.
*
Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
— Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Ά στυφύλαξ κ. Εύάγγ. Μαρίνης.
—Ά πελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Ά στυφ ύλαξ κ. Άνδρεούλας ’Ιωάννης.
.*
Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—Δ ι’ έγκυκλίου διαταγής τοΰ κ. 'Υπουργού ’Εθνικής Ά μύνης, άπενεμήθη
είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Παπασταυρόπουλον Γεώργιον τό άναμνηστικόν μετάλλιον
Ε θ ν ικ ή ς ’Αντιστάσεως 1941—1945.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική καί
ύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ. Παπαχρήστου Χρήστον, διότι ούτος την
22/11/1961, χάριν της άφοσιώσεώς του προς την 'Υπηρεσίαν, τής εξαιρετικής
ευφυΐας, τής παρατηρητικότητός του καί μεθοδικότητος μεθ’ ής ένήργησεν, έπέτυχε την άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών συνεργών τής δράστιδος κλοπής ένενήκοντα
επτά (9 7 ) χρυσών λιρών άγγλίας, Μιχοπούλου Σοφίας : 1 ) Σπήτα Χρήστου καί 2 )
Κ ωστάτη ή Κωστάκη ’Αποστόλου καί την παράδοσιν τών κλοπιμαίων είς τόν κά
τοχον αύτών Προβιδάκην Στρατήν, δστις έδημοσίευσεν ευχαριστήρια είς την εφη
μερίδα «Β Η Μ Α » τής 26/11/61, προκαλέσας οΰτω τά ευμενή σχόλια ύπέρ τοΰ
Άστυνομικοΰ Σώματος.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική
καί ύλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας κ .κ. Μουγιακάκον Εύάγγελον καί Μ πέλταν Κωνσταντίνον, διότι έργασθέντες μετά ζήλου, μεθοδικότητος, προσοχής καί
άναπτύξαντες έντονον δραστηριότητα, έπέτυχον, την 1 .4 5 ' ώραν τής 2/12/61, τήν
σύλληψιν τετραμελοΰς σπείρας νεαρών διαρρηκτών, τήν κατάσχεσιν έπ ’ αυτών
χιλίων τριακοσίων (1 3 0 0 ) δραχμών, προερχομένων έκ κλοπής καί τήν έξιχνίασιν
ετέρων οκτώ κλοπών.
—Ό μ ό ίω ς δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ηθική καί ύλική άμοιβή είς τόν ’Αστυφύλακα κ ; Γεωργαντάν Ίωάννην, διότι ούτος
τήν 3 .4 5 ' ώραν τής 28/11/1961, κατά τήν πυρκαϊάν τοΰ έν Πειραιεΐ καί έπί τής
όδοΰ Α'ίμου άριθ. 6 0 ξυλίνου παραπήγματος τής Ράμφου Αικατερίνης, έπέδειξεν
έκδηλον αυτοθυσίαν, ύποστάς ελαφρά εγκαύματα είς τούς δακτύλους άφοτέρων τών
χειρών του, μέ άποτέλεσμα, άφ’ ενός μέν νά διασωθοΰν, χάρις είς τήν αυτόχρημα
θαυμαστήν καί εξαιρετικήν ένέργειάν του, πολύτιμα οικιακά αντικείμενα, άφ’ έτέρου
δε νά προκαλέση διά τής άνωτέρω πράξεώς του, ευμενή ύπέρ αύτοΰ καί τοΰ ’Α στυ
νομικού Σώματος σχόλια τοΰ κοινού καί τήν ειλικρινή ευγνωμοσύνην τής παθούσης.
*
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΑ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Α '. ’Αστυνομικόν Σ υμ βο ύ λιο ν.
Διά τής ύπ’ άριθ. 2421/ 18/ 6/ 27-12-61 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού
Εσωτερικών, τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1962, συνεκροτήθη ώς
άκολούθως :
I. Τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η :
α ) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης κ. Ροζάκης Λεωνίδας.
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β) Μέλη : ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' Τ ά ξεω ς : κ .κ. Καραμπέτσος Ευάγ
γελος, Νούσιας Θωμάς, ΙΊαπαδόπουλος ’Αριστείδης καί Νικητάκης Νικόλαος,
γ ) Γραμματεύς : ’Αστυνόμος Α ' Τ ά ξεω ς κ. Σούτης Κωνσταντίνος.
II. ’Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης κ. Σταυρόπουλος Θεόδωρος,
β) Μέλη : ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ' Τά ξεω ς : κ .κ. Καραχάλιος ’Ιωάννης
καί Άρχοντουλάκης ’Εμμανουήλ.
γ ) Γραμματεύς : ’Αστυνόμος Α' Τ ά ξεω ς κ. Άνδρεόπουλος Βασίλειος.

Β ' . Πειθαρχικόν Σ υμ βούλιον.
Διά τής ύπ’ άριθ. 2208/ 18/ 7/ 7-12-1961 άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού
’Εσωτερικών, τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον των Κατωτέρων ’Αστυνομικών 'Υπαλ
λήλων, διά τό έτος 1962, συνεκροτήθη ώς άκολούθως :
I. Τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος : ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' Τ ά ξεω ς κ. Δημόπουλος Βασίλειος,
β ) Μέλη : ’Αστυνόμος Α ' κ. Κούτρας Βασίλειος καί ’Αστυνόμος Β ' κ. Μαραβελάκης Άνδρέας.
γ ) Γρ α μ μ α τεύς: 'Υπαστυνόμος Α ' Τ ά ξεω ς κ. Τζίμας Θεόδωρος.
II. ’Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος : ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' Τ ά ξεω ς κ. Μόρος Δημήτριος.
β) Μέλη : ’Αστυνόμος Α ' Τά ξεω ς κ. Διακουμής Ή λία ς καί ’Αστυνόμος Β '
τά ξεω ς κ. Παπαποστόλου ’Αλκιβιάδης.
γ ) Γραμματεύς : 'Υπαστυνόμος Α' Τ ά ξεω ς κ. Παπαθεοδώρου ’Αθανάσιος.
Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, ώρίσθη ώς πρόεδρος τοϋ
'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, διά τά έτη 1961—1962, ό ’Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβου
λίου ’Επικράτειας κ. Μερτικόπουλος Παναγιώτης άντί τοϋ μέχρι τοΰδε κ. Μητρέλια Χαρ., προαχθέντος εις Πρόεδρον τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας.
* sji
Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ Γ ΙΑ ΤΟ Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο ΜΑΣ
Έλάβομεν τήν άπό 5 ’Ιανουάριου 1962 επιστολήν τοϋ ’Ιατρού κ. Γεωργίου
Σπανοπούλου, ήν καί παραθέτομεν κατωτέρω :
« ’Αξιότιμοι Κύριοι,
Αισθάνομαι τήν άνάγκη νά σάς γράψω δύο λόγια καί νά σάς συγχαρώ γιά τό
άξιόλογο περιοδικό σας «’Αστυνομικά Χρονικά», τοϋ οποίου ένα τεύχος είδα τυχαίως
χ θές.
Βρίσκω πώ ς είναι στή μόνη περίπτωσι πού βρίσκει άπόλυτη εφαρμογή τό
«τερπνόν διά τοϋ ωφελίμου». 'Η ύλη σας έκτος πού είναι ενδιαφέρουσα καί εύχάριστη είναι καί πολύ μορφωτική. Αί μεταφράσεις άπό άλλα ξένα περιοδικά γνω
στών άστυνομικών περιπτώσεων (έχω ύπ’ 6ψιν μου τό τεύχος Νοεμβρίου 1 9 6 1 ),
ό τοπικός χαρακτήρ μερικών άφηγήσεων ύπό Ελλήνων άστυνομικών, τό χιούμορ καί
προ πάντων ή πρωτότυπος ιδέα άναγραφής άλφαβητικώς τών διαφόρων ’Αθηναϊκών
οδών μέ τήν ερμηνεία τού έκάστοτε ονόματος, κάνουν τό περιοδικό σας πλούσιο καί
μορφωτικώτατο.
Μέ τον πρακτικό αυτό τρόπο μανθάνει ό άναγνώστης χίλιες άγνωστες λεπτο
μέρειες της παλαιάς καί νέας ιστορίας μας.
’Ανυπομονώ νά πάρω τό πρώτο φυλλάδιό σας καί ό ίδιος καί ό υιός μου ήλικίας 15 έτών. ’Ασφαλώς είναι χιλιάκις προτιμώτερο γιάπ ά παιδιά μας νά διαβάζουν
άστυνομικά διηγήματα σέ περιοδικά τής περιωπής τού δικού σας, παρά τά βλακώδη
έγχρωμα ή μή άστυνομικά φυλλάδια πού κατακλύζουν τά περίπτερα καί τά βιβλιο
πωλεία» .
Μ ετά τιμής
Γ . Σπανόπονλος
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