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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (ΗΓΕΣΙΑΣ) 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΤΩΝ

•Τπό κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια έχ του προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
2. Θεμελιώδεις αρχές ηγεσίας στην *Αστυνομία και τεχνική εφαρμογής τούτων.

** *
2.  Θεμελιώδεις αρχές ήγεσίας στήν ’Αστυνομία καί τεχνική έφαρ- 

μογής τούτων.
Τ ε τ ά ρ τ η  ά ρ χ ή τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  Ή  έ ν η μ έ ρ ω σ ι ς

τ ω ν  ύ φ ι σ τ α μ έ ν ω ν  σ τ ή ν  ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ ς .
*0 ήγήτωρ αξιωματικός πρέπει να έ'χη ύπ’ οψιν του ότι κανείς υφιστάμενος 

δέν θά μπορέση να έκτελέση τήν άποστολή του σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωσι 
άν προηγουμένως δεν προπαρεσκευάσθη καί δεν κατενόησε τδ ρόλο καί τις ενέργειες 
τις όποιες θά κάνη. Επομένως ό προσανατολισμός, ή καθοδήγησις καί ή ένημέρωσις 
των υφισταμένων, σέ ο,τι πρόκειται να έκτελέσουν άποτελεΐ ύποχρέωσιν τοϋ ήγή- 
τορος.

Ό  άστυνομικός, ό όποιος ενημερώνεται για τήν άποστολή του σέ κάθε συγκε
κριμένη περίπτωσι, θ’ άναπτύξη πρωτοβουλία καί θά βρή ασφαλώς τήν κατάλληλη 
λυσι γιά νά ύπερνικήση κάθε δυσχέρεια πού θά τοΰ παρουσιασθή. Ένω έκεΐνος πού 
βαδίζει άκατατόπιστος δέν θά μπορέση συχνά νά φέρη είς πέρας τήν άποστολήν του 
ή θά κάμη.λάθη πού θά βλάψουν τήν ύπόθεσι.

Δέν πρέπει δέ νά διστάζη ό ήγήτωρ νά κατοπίζη τούς υφισταμένους του καί 
για τούς κινδύνους πού ένδέχεται νά διατρέξουν ή ν’ άντιμετωπίσουν κατά τήν 
έκτέλεσι μιας ώρισμένης άποστολής γιατί έ'τσι δέν θά αΐφνιδιασθοΰν, άλλ’ άπεναντίας 
θά παρασκευασθούν γιά Λν’ αντιμετωπίσουν έπιτυχώς τον κίνδυνο.

Ή  ένημέρωσις. λοιπόν, ύπό τοϋ ήγήτορος των άνδρών του, ή ύπόδειξις των έπι- 
κειμένων κινδύνων, ή μελέτη καί ή προπαρασκευή γιά τήν άντιμετώπισι πάσης δυ
σμενούς περιπτώσεως καί ή κατάλληλος καθοδήγησις πάντων σ’ όλες τίς λεπτομέ
ρειες, συντελούν στήν ούσιαστικώτερη έκπλήρωσι τής συγκεκριμένης, κάθε φορά, 
αποστολής..

'Η  τεχνική γιά τήν έφαρμογή τής τετάρτης αυτής αρχής τής ήγεσίας, ήτοι 
τής ένημερώσεως των υφισταμένων, άπαιτεΐ τά άκόλουθα :

α) Νά βεβαιωνώμεθα ότι οί υφιστάμενοί μας γνωρίζουν τήν άποστολή τους, 
τη γενική κατάστασι, καθώς καί τίς δυσχέρειες πού θά συναντήσουν έδεχομένως στον
κύκλο, τής άρμοδιότητός των.. . }
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β) Νά καθιστούμε γνωστό τό σκοπό κάθε μεγάλης άποστολής στο προσω
πικό έφ’ όσον συντρέχει λόγος προς τοϋτο.

γ) Νά τηρούμε τούς υφισταμένους μας ένημέρους σέ κάθε συγκεκριμένη περί- 
πτωσι για τις δυσχέρειες καί τούς κινδύνους πού θά διατρέξουν καθώς καί γιά τά 
μέτρα άσφαλείας των πού πρέπει νά λάβουν.

δ) Νά πληροφορούμε τούς υφισταμένους μας γιά τις δυνατότητες των κακο
ποιών νά διαπράξουν έγκλήματα, χωρίς νά υποτιμάμε την ικανότητα των άστυνο- 
μικών νά προλάβουν ταύτα καί νά τά καταστείλουν.

ε) Νά έπαγρυπνοϋμε πάντοτε καί νά διαλύουμε μέ τη λογική καί την άλήθεια 
τις διαδόσεις καί τις φήμες πού σκόπιμα κυκλοφορούν σέ περίπτωσι σοβαράς άπει- 
λής τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

Π έ μ π τ η  α ρ χ ή  τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  Τ ό  π α ρ ά δ ε ι γ μ α
τ ο ύ  ή γ ή τ ο ρ ο ς .

Οί υφιστάμενοι, σχεδόν έξ ενστίκτου, προσέχουν τούς άξιωματικούς καί 
γενικώς τούς ήγήτορές των καί πιστεύουν ότι αυτοί πρέπει νά είναι πρότυπα δια
γωγής καί άνάλογα, ενδέχεται νά τούς μιμηθοΰν ή νά τούς χρησιμοποιήσουν γιά νά 
δικαιολογήσουν κάποια άτέλεΐα ή κάποια παράλειψι τού καθήκοντος των.

Πολλές φορές ένας κάποιος θρασύς κατώτερος αστυνομικός όταν παρατηρηθή 
άπό τον άξιωματικό του, γιατί είναι π.χ. άξύριστος, άπαντα «καί σεις κύριε 'Υπα- 
στυνόμε εΐσθε άξύριστος». Καί αν άκόμη δέν άπαντήση μέ αυτό τον τρόπο θ’ άφήση 
νά έννοηθή τούτο ή τουλάχιστον θά διερωτηθή τί είδους λογική διέπει τήν παρατή- 
ρησι τού άξιωματικοΰ του, άφοΰ ό ίδιος είναι άξύριστος.

Κάποτε ένας Διοικητής Τμήματος έκανε διοικητική έξέτασι κατά άστυφύλακος 
γιατί άθέτησε τον άρραβώνα του καί έγκατέλειψε τή μνηστή του.

"Οταν τού έδόθη ή σχετική κλήσις προς απολογίαν άπήντησε ώς εξής : «Διέ
λυσα τον άρραβώνα μου μετά τής μνηστής μου, δι’ ους λόγους καί υμείς διελύσατε 
προσφάτως τον άρραβώνα σας μετά τής μνηστής σας». Πράγματι ό Διοικητής αυτός 
είχε διαλύσει τον άρραβώνα του δι’ άθέτησιν ύποσχέσεως προικός.

Ό  άληθινός ήγήτωρ άξιωματικός πρέπει-νά έχη τέτοια έμφάνισι (ήτοι παρά- 
στασι στολής, καθαριότητος κλπ.) καί τέτοια διαγωγή (συμπεριφορά, ομιλία, καί 
τρόπο ένεργείας) πού νά προκαλοΰν στούς κατωτέρους τήν υπερηφάνεια ότι έχουν 
προϊστάμενο ένα τέτοιο άξιωματικό, νά προσπαθούν δέ νά τον μιμηθούν.

Άντιθέτως ό ήγήτωρ άξιωματικός, ό όποιος μέ τή διαγωγή καί τήν έν γένει 
έμφάνισί του υποβιβάζει τον εαυτόν του στά μάτια τών ύφισταμένων του, καταστρέ
φει τήν έκτίμησι καί τήν εμπιστοσύνη, πού πρέπει νά ύπάρχη άμοιβαίως μεταξύ 
αυτού καί τών άνδρών του καί δέν θά πετύχη ποτέ νά έχη υπηρεσία ικανή νά φέρη 
εις πέρας τήν άποστολή του, τή γενική καί τήν ειδική, σέ μιά συγκεκριμένη περί- 
πτωσι.

Βέβαια όταν οί κατώτεροι ύπάλληλοι τής ’Αστυνομίας είναι έξαιρετικοί, πει- 
θαρχημένοι καί ικανοί, δέν χρειάζεται νά τούς παρωτρύνη κανείς εΐδικώτερα γιά νά 
έκτελέσουν τό καθήκον των σέ μιά κρίσιμη περίπτωσι.

Έν τούτοις τό παράδειγμα τού άξιωματικοΰ κατά τήν έκτέλεσιν όποιουδήποτε 
καθήκοντος προέχει πάντων. 'Ένας άποφασιστικός καί ικανός άξιωματικός μπορεί 
ν’ άποτρέψη έξ ολοκλήρου μιά κατάστασι, γιατί πάντοτε οί κατώτεροι προσβλέ
πουν προς αύτόν, ή θέλησίς του δέ καί ή ψυχραιμία του έπιδρούν καί τούς επηρεά
ζουν άπόλυτα.

Τό παράδειγμα είναι τό μέσο εκείνο τής έκπαιδεύσεως τού σώματος καί τής 
ψυχής τού υφισταμένου, τό όποιο καμμιά προφορική διδασκαλία ή διαταγή δέν 
μπορεί νά ύποκαταστήση. Γι’ αυτό άκριβώς ό άξιωματικός πρέπει νά είναι κάτοχος
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καί νά άσκή έμπράκτως τις άρετές, τις όποιες οφείλει νά καλλιεργή στήν ψυχή των 
κατωτέρων του.

’Έχει βεβαίως μεγάλη σημασία ν’ άναγνωρίζουν οί κατά βαθμόν ανώτεροι έ'να 
βαθμοφόρο ως καλόν ήγήτορα. Πολύ μεγαλύτερη όμως σημασία έχει τό ποιά ιδέα 
σχηματίζουν καί πώς θεωρούν οί κατώτεροί του τον ήγήτορα βαθμοφόρο αυτόν.

Μπορεί ένας βαθμοφόρος νά είναι φυγόπονος καί νά μή έκτελή μέ ζήλον τήν 
υπηρεσία του, νά κατορθώνη δέ νά πείθη περί του εναντίου τούς προϊσταμένους του. 
Τούς ύφισταμένους του όμως δεν μπορεί νά τούς έξαπατήση γιατί αυτοί είναι πολύ 
αυστηροί καί αδέκαστοι κριταί.

Κρατούν στή μνήμη τους όλους τούς λόγους του καί παρακολουθούν τή στάσι 
του. Δεν επιζητούν παρά νά θαυμάζουν τό βαθμοφόρο τους, παράλληλα όμως καί 
νά τον κατακρίνουν χωρίς νά τό έκδηλώνουν, τον άκολουθοΰν όμως πάντοτε πιστά 
όταν δίνη τό καλό παράδειγμα.

Ή  τεχνική γιά τήν εφαρμογή τής πέμπτης αυτής άρχής τής ήγεσίας, ήτοι τού 
παραδείγματος τού ήγήτορος άπαιτεΐ τά άκόλουθα:

α) Νά έχουμε σωματική καί διανοητική ετοιμότητα καί νά παρουσιαζώμαστε 
πάντοτε ντυμένοι εύπρεπώς καί καθαροί.

β ) Νά κυριαρχούμε στά συναισθήματά μας καί ιδίως στο θυμό καί στή στενο
χώρια μας.

γ) Νά έμφανιζώμεθα πάντοτε αισιόδοξοι.
δ) Νά πιστεύουμε έντονα ότι μπορούμε νά υπερνικήσουμε κάθε έμπόδιο γιά 

τήν έκτέλεσι τής άποστολής μας.
ε) Νά μή άποφεύγουμε τήν έκτέλεσι των διαταγών καί νά μή προσπαθούμε 

ν’ άπαλλαγοΰμε άπ’ ό,τΐ είμαστε υποχρεωμένοι νά έκτελέσουμε.
στ) Νά φροντίζουμε νά κατευθύνουμε τον εαυτόν μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

νά μήν ύποκείμεθα σέ ενδόμυχες κρίσεις τών κατωτέρων.
ζ) Νά μήν εί'μεθα τραχείς καί χυδαίοι γιατί αύτά μαρτυρούν πολλές φορές άδυ- 

ναμία χαρακτήρος καί διοικήσεως.
η) Νά είμαστε τυπικοί στή συμπεριφορά μας καί νά μή έχουμε τάσεις φυ- 

λαυτίας, ύπερβολικής μετριοπάθειας ή πολυτελείας.
θ) Νά έχουμε έγκάρδια συνεργασία μέ όλους τούς ύφισταμένους μας στο 

πλαίσιο όμως τής άμοιβαίας κατανοήσεως.
ι) Νά παρουσιαζώμεθα πάντοτε τηρηταί τών νόμων καί μπροστά στούς άνω- 

τέρους μας καί μπροστά στούς κατωτέρους μας, άδιαφόρως αν ή τήρησις τών νόμων 
μάς εύνοή προσωπικώς ή όχι.

ια) Νά είμαστε άμερόληπτοι στις ένέργειές μας προς όλους χωρίς φόβο καί 
χωρίς εύνοιες.

ιβ) Νά κατανικοΰμε τον πειρασμό τής μεροληψίας προς τούς κατωτέρους μας.
ιγ) Νά παραμένουμε σταθεροί στις ήθικές άρχές όποιεσδήποτε κι’ αν είναι 

οι συνέπειες.
ιδ) Νά άναλαμβάνουμε πρόθυμα τήν εύθύνη γιά τά σφάλματα τής άρμοδιό- 

τητός μας.
ιε) Νά συμμεριζώμεθα τούς κινδύνους, τις κακουχίες καί τις ταλαιπωρίες τών 

υφισταμένων μας.
ιστ) Νά πιστεύουμε ότι τό παράδειγμα προς τούς υφισταμένους μας δέν μπορεί 

να τό ύποκαταστήση καμμιά διαταγή.

' Έ κ τ η  α ρ χ ή  τ ή ς  ή γ ε σ ί α ς  ε ί ν α ι :  Ή  έ ν η μ ε ρ ό τ η ς  γ ι ά  
τ η ν  κ α τ α ν ό η σ ι  τ ώ ν  δ ι α τ α γ ώ ν  κ α ί  ή έ π ί β λ ε ψ ι ς  γ ι ά  
τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ων .

Κάθε άξιωματικός ήγήτωρ, στά πλαίσια τής άρμοδιότητός του, πρέπει νά γνω-
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ρίζη άνά πάσαν στιγμήν τήν κατάστασι τής υπηρεσίας τήν οποίαν έκτελεϊ καί την 
έξέλιξιν των συγκεκριμένων υποθέσεων, πού τού έχουν άνατεθή.

Για να έπιτυγχάνη τήν ένημερότητα αύτή, πρέπει να παρακολουθή μέ έπιμέλεια 
καί έπίμονα κάθε ένέργεια των υφισταμένων του, χρησιμοποιώντας δλα τά μέσα 
πού διαθέτει. ’Από το βαθμό δέ τής ένημερότητος αυτής στήν έξέλιξι μιας ύποθέ- 
σεως έξαρτάται ή λήψις εγκαίρως των ένδεικνυομένων μέτρων καί άποφάσεων γιά 
τήν επιτυχία.

Ή  ελλειψις ένημερότητος από μέρος τοϋ ήγήτορος αξιωματικού σημαίνει δτι 
έ'χει πνευματική αδράνεια, ή οποία δεν είναι ανεκτή, γιατί αργά ή γρήγορα θά μετα- 
δοθή καί στούς ύφισταμένους του.

’Οφείλει λοιπόν ό αξιωματικός ήγήτωρ νά είναι ικανός δπως άντιλαμβάνεται 
τήν κατάστασι καί νά δίνη σαφείς καί σύντομες διαταγές, οΐ όποιες δεν μπορούν νά 
παρανοηθοϋν καί έπειτα μέ τή στενή έπίβλεψι καί μέ τή συνεχή καί προσεκτική 
παρακολούθησι νά βεβαιώνεται δτι οί διαταγές του έκτελοϋνται καλά.

Συνήθως ή άξια των διαταγών και ή δυνατότης τής έκτελέσεως αυτών φανερώ
νουν τήν ικανότητα ένός άξιωματίκοϋ. Ό  ήγήτωρ άξιωματικός πού άρκεΐται στήν 
έκδοσι μιας διαταγής κι’ υστέρα έπαναπαύεται μέ τήν έντύπωσι δτι ή διαταγή του 
θά έκτελεσθή χωρίς σφάλματα καί έγκαίρως, θ’ άποτύχη έκ τοϋ άσφαλοϋς. 'Η 
έκδοσις μιας διαταγής καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος τής ευθύνης τοϋ ήγήτορος 
άξιωματίκοϋ. 'Η  έπίβλεψις προς τό σκοπό τής διαπιστώσεως ότι ή διαταγή έξετε- 
λέσθη πλήρως καί πιστώς, άποτελεΐ τό μεγαλύτερο μέρος τής ευθύνης του καί συγ
κριτικούς ή έπίβλεψις αυτή είναι πολύ πιο δύσκολη άπό τήν έκδοσί της.

'Η έπίβλεψις γιά τον ήγήτορα άξιωματικό έχει σκοπό νά βοηθήση, ώστε ή 
ύπηρεσία του νά φέρη εις πέρας τήν άποστολή πού άνέλαβε.

’Επιτυγχάνουν λοιπόν οί ήγήτορες έκεΐνοι πού μπορούν νά διαπιστώσουν τά 
κρίσιμα σημεία μιας ύποθέσεως ή έπιχειρήσεως καί είναι παρόντες γιά νά προσφέρουν 
άμέσως τή βοήθειά τους γιά τήν έπιτυχία. Προκειμένου δέ περί άνωτέρων ήγη- 
τόρων άξιωματικών, πρέπει αύτοί νά χρησιμοποιούν κατάλληλα καί τις ικανότητες καί 
δυνατότητες τών άξιωματικών τοϋ έπιτελείου των καί τούς υφισταμένους των γε
νικώς, γιά τήν έπίτευξι τοϋ άνωτέρου σκοποΰ, τής έπιβλέψεως δηλαδή καί τής ένι- 
σχύσεως.

Ή  τεχνική έφαρμογή τής έκτης αύτής άρχής τής ήγεσίας, ήτοι τής ένημε
ρότητος, τής κατανοήσεως τών διαταγών καί τής έπιβλέψεως γιά τήν έφαρμογήν 
των, άπαιτεΐ τά άκόλουθα :

α) Νά .βεβαιούμεθα προσωπικώς δτι οί διαταγές μας διεβιβάσθησαν, δτι 
κατενοήθησαν καλά άπ’ δλους καί δτι έκτελοϋνται πλήρως.

β) Νά ένθαρρύνουμε τούς υφισταμένους μας στο νά ζητοΰν διευκρίνησιν όποιου- 
δήποτε σημείου τών διαταγών, τό όποιον δέν άντελήφθησαν.

γ) Νά έπιβλέπουμε τήν έκτέλεσιν τών διαταγών μας προσωπικώς.
δ) Νά παρέχουμε όποιαδήποτε δυνατή καί ωφέλιμο βοήθεια προς τούς κατω

τέρους μας γιά τήν έκπλήρωσι τής άποστολής των.
(  Συνεχίζεται )

i



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ

-  ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -

' ϊπ ό  του Δημοσιογράφου 
κ. ΔΗΜ . Δ . ΜΥΛΩΝΑ

Ή  άνακάλυψις τού μυστικού διαφθορείου της Λαζοπούλου Πολιουδάκη καί 
άλλων καί αί τελευταϊαι άπαγωγαί άνηλίκων έδωσαν τήν ευκαιρίαν σέ πολλούς, 
λόγω τής προβολής των κρουσμάτων αυτών ύπό μερίδος τοΰ τύπου, νά έπαναλά- 
βουν τις έπικρίσεις τους καί νά τονίζουν ότι κϋμα άνηθικότητος κατακλύζει τήν 
Ελλάδα. Αί κρίσεις εΐνε άδικοι καί δεν στηρίζονται είς τήν πραγματικότητα. Εΐνε 
άναμφισβήτητον γεγονός ότι είς τάς ’Αθήνας, μιά πολιτεία μέ 1.500.000 κατοίκους, 
θά σημειοϋνται καί τοιαϋτα κρούσματα. ’Αλλά τά σποραδικά καί μεμονωμένα 
αύτά γεγονότα δεν εΐνε δυνατόν νά δημιουργήσουν κανόνα. Καί επί πλέον οί περι
γραφές τοΰ τύπου, πού πολλές φορές δέν άπεικονίζουν τήν άλήθεια,. δέν πρέπει νά 
εΐνε ή βάσις τής τυχόν έπικρίσεως.

Καί άλλοτε, όταν άσχοληθήκαμε μέ τό θέμα αύτό καί έπεσημάναμε τά κρού
σματα, έτονίσαμε ότι άπό τά επίσημα στοιχεία προκύπτει οτι ή άνηθικότης εΐνε 
άγνωστο φρούτο είς τον τόπον μας καί ό ελληνικός λαός είς τό σύνολόν του παρα
μένει πιστός στις καλές έλληνικές παραδόσεις, τά ελάχιστα δέ κρούσματα εΐνε 
τοιαύτης έκτάσεως ώστε νά μή δικαιολογήται ούδεμία άνησυχία. Προ ήμερων έκυ- 
κλοφόρησε ή ’Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τό ειδικό τεύχος μέ τά έγκληματολογΐκά 
στοιχεία πού συγκεντρώνει κάθε χρόνο. Καί στο τεύχος αύτό υπάρχει ειδικό κεφάλαιο 
διά τά εγκλήματα κατά των ήθών. Διά νά δώσωμεν μίαν άκριβή εικόνα, έκρίναμε σκό- 
πιμον νά παρουσιάσωμεν μιά άνατομία των έγκλημάτων κατά των ήθών, βάσει τών στοι
χείων αύτών, πού πείθουν ότι ή Ελλάς παραμένει μακράν τών τάσεων καί ροπών πού 
έπικρατοΰν σέ άλλες χώρες καί δημιουργούν εκεί εύλογους άνησυχίας. Καί ή ανατο
μική αύτή άνασκόπησις διά νά εΐνε «ολοκληρωμένη έκρίναμε σκόπιμο οτι πρέπει 
νά συμπεριλάβη όχι μόνον τό σύνολον τών έγκλημάτων καί έγκληματιών, άλλά καί 
τό φΰλον, τήν ηλικίαν, τήν μόρφωσιν, τό έπάγγελμα, τήν έθνικότητα καί τό θρή
σκευμα. ’Έτσι ό άναγνώστης θά γίνη μελετητής καί θά έχη ορθά συμπεράσματα 
έπί τοΰ θέματος, ώστε νά μή έντυπωσιάζεται άπό τά τυχόν φανταχτερά προβαλλό
μενα σποραδικά κρούσματα.

Κατ’ αρχήν, κατά τά έπίσημα στατιστικά στοιχεία, τό σύνολον τών πάσης «ρύ
σεως έγκληματιών πού κατεδικάσθησαν ύπό τών ποινικών δικαστηρίων άνέρχεται 
σέ 81.049 άτομα, ήτοι 71.084 άνδρες καί 9.965 γυναίκες. Έ κ  τού άριθμού αύτοΰ 
διά άδικήματα κατά τών ήθών κατεδικάσθησαν μόνον 526 άτομα, ήτοι 468 άνδρες 
καί 58 γυναίκες καί διά άδικήματα περί τον γάμον καί τήν οικογένειαν 1.166 άτομα, 
ήτοι 991 άνδρες καί 175 γυναίκες. Καί μόνον οί άριθμοί αύτοί εΐνε άρκετοί διά νά 
πείσουν ότι είς τήν Ελλάδα δέν παρατηρεΐται έκλυσις ήθών. Είδικώτερα κατά 
άδικήματα καί έπιβληθεΐσαν ποινήν ή κατάστασις παρουσιάζεται ως είς τον παρα- 
τιθέμενον κατωτέρω πίνακα Α'.

Έ κ τοΰ έν λόγω πίνακος γίνεται σαφές ότι τά έγκλήματα κατά τών ήθών 
γενικώς, διά χρονικόν διάστημα ένός έτους καί έπί πληθυσμού 8.500.000 κατοίκων, 
μόλις φθάνουν τά 960, ποσοστόν άσήμαντον έναντι τοΰ συνόλου τού λαού. Ή  έπί μέ
ρους έςέτασις τών έγκλημάτων αύτών καί κυρίως τών ειδεχθών ως εΐνε ή άποπλά-
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νησις παίδων, αιμομιξία, παρά φύσιν άσέλγεια, βιασμός, τό ποσοστόν εΐνε έντελώς 
άσήμαντον. "Αξιόν παρατηρήσεως εΐνε μόνον ότι αί άσεμνοι πράξεις παρουσιάζονται 
μέ 208 άδικήματα, γεγονός πού μαρτυρεί ότι ένας άριθμός άνωμάλων σεξουαλικώς 
ατόμων, παρά τά ελληνικά έθιμα, δέν κατορθώνει νά εΐνε κύριος του εαυτού του. 
Πρόκειται εις την πραγματικότητα περί άσθενών ψυχικώς άτόμων, άγνωστον διά
ποιαν αιτίαν, διά τά όποια οφείλει ή Πολιτεία νά λάβη μέτρα ψυχοθεραπευτικά,
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Βιασμός 15 15 _ _ _ 7 8
’Απόπειρα βιασμού 
Συμμετοχή βιασμού

7 7 — — — 6 — 1 —
2 2 — — — — — 2 —

Εξαναγκασμός εις άσέλγειαν 
’Απόπειρα εις άσέλγειαν

5 5 — — — 1 1 3 —
5 5 — — 1 4 — — —

Κατάχρησις εις άσέλγειαν 
Άποπλάνησις παίδων

7 7 — 2 1 3 — 1 —
115 113 — — — 70 15 30 1

Κατάχρ. άνηλίκ. εις άσέλγειαν 
Αιμομιξία

4 4 — 1 1 2 — — —
3 2 1 1 2 — — — —

Παρά φύσιν άσέλγεια 13 13 — 13 — — — — 4
Διευκόλυνσις άκολασίας 93 53 40 90 3 — — — 1
Μαστρωπεία 
Έκμετάλλευσις πόρνης

7 1 6 4 2 1 — — 2
3 6 3 6 — 18 18 — — — 2

Σωματεμπορία 5 1 4 1 3 1 — — —
’Άσεμνοι πράξεις 2 0 8 201 7 191 11 — — 6 27
Διγαμία 9 9 — 5 1 3 — — —
Μοιχεία 3 2 4 160 164 31 0 13 1 — — 43
Παιδοκτονία 8 — 8 — — 8 — — —
Άμβλωσις 22 8 14 18 2 2 — — 6
’Έκθεσις 73 57 16 43 29 1 — — 19

Σ ύ ν ο λ ο ν 961 701 26 0 627 87 110 24 43 105

διότι ή άνωμαλία τήν οποίαν παρουσιάζουν άναμφισβητήτως εΐνε μιά ψυχική 
νόσος σοβαράς μορφής.

Μέσα εις τήν άνατομική άνασκόπησι άξια προσοχής εΐνε καί τά στοιχεία πού 
μάς δίδει ή Στατιστική " Υπηρεσία όσον άφορα τον τόπον τελέσεως τού άδικήματος. 
Τό στοιχεΐον αύτό είναι χρήσιμον, προκειμένου νά συναχθοΰν συμπεράσματα όσον 
άφορα τήν έκλυσιν των ήθών κατά γεωγραφικά διαμερίσματα. Βάσει των στοιχείων 
αύτών ή παρουσιαζομένη εικόνα έχει ώς εις τον παρατιθέμενον κατωτέρω πί
νακα Β'.

Έ κ  τής άναλύσεως των έν λόγω στοιχείων άποδεικνύεται ότι ή Στερεά Ελλάς 
καί κυρίως ή περιοχή τής Διοικήσεως Πρωτευούσης κατέχει τήν πρώτην θέσι καί 
τούτο λόγω τού μεγαλυτέρου πληθυσμού. Φυσικά καί τά κρούσματα πού σημειοΰν-
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ται εις Πελοπόννησον καί Μακεδονίαν καί κυρίως της άποπλανήσεως παίδων, άκο- 
λασίας, άσεμνων πράξεων, μαρτυρούν ότι ένας σημαντικός άριθμός άνωμάλων τύπων 
κυκλοφορεί εις τά μεγάλα κέντρα καί την ύπαιθρον. Καί επί τοΰ σημείου αύτοΰ εινε 
ανάγκη νά έπιστηθή ιδιαιτέρως ή προσοχή των άρμοδίων οργάνων, διότι μέ τά 
κατασταλτικά μέτρα ή άνωμαλία δεν θεραπεύεται. Πρέπει νά έρευνηθοΰν οί βαθύ-
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Παιδοκτονία 8 2 1 3 1 1
"Αμβλωσις 8 14 4 2 2 6 1 3 4 — —
Έκθεσις 57 16 29 9 1 4 1 14 7 3 5
Βιασμός 24 — 1 9 5 3 1 — 3 2 —

’Ασέλγεια
Άποπλάνη-

17 — 7 2 2 4 1 — — — 1

σις παίδων 117 — 41 35 8 15 4 2 3 7 3
Αιμομιξία 
Παρά φύσιν

2 1 — 1 — — — — 2 --- —

άσέλγεια 13 — 4 1 — — — — 6 — —
Μαστρωπεία 3 8 10 29 1 1 9 2 — 2 2 —
’Ακολασία
"Ασεμνοι

53 40 50 3 — 24 2 1 2 4 1

πράξεις 201 7 111 29 7 26 2 9 6 11 6

Σύνολον 5 3 0 96 27 8 92 27 94 14 3 0 36 29 16

τεροι λόγοι, νά άνευρεθοϋν τά αίτια καί διά τής καταλλήλου ψυχοθεραπευτικής άγω- 
γής τό άνώμαλον άτομον νά άποδοθή εις τήν κοινωνίαν.

Χαρακτηριστικά εΐνε έπίσης τά στοιχεία πού παραθέτει ή Εθνική Σταστιστική 
Υπηρεσία εις τό δεύτερον μέρος αυτής. Έ κ τής έρεύνης καί άνατομικής άνασκοπή- 
σεως των στοιχείων αύτών προκύπτει ότι έκ τοΰ συνόλου των 81.049 καταδικα- 
σθέντων, ήτοι 71.084 άνδρών καί 9.965 γυναικών, τά 45.832 άδικήματα διεπράχθη- 
σαν εις πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, 8.727 εις πόλεις 2.000—10.000 κατοίκων, 
22.902 εις χωρία κάτω των 2.000 κατοίκων, 2.918 εις άγνωστα μέρη καί 670 επί 
δημοσίας όδοϋ. Κατά εποχήν διαπράξεως τοΰ άδικήματος, πρώτο έρχεται τό θέρος 
μέ 22.521 άδικήματα καί άκολουθοΰν τό φθινόπωρον μέ 20.102, ή άνοιξις μέ 19.845 
καί ό χειμών μέ 17.435. Τέλος έκ του συνόλου τών καταδικασθέντων έγκληματιών, 
οί 80.722 είνε "Ελληνες, 281 ξένης ύπηκοότητος καί 46 άγνώστου καί έκ τούτων 
οί 80.290 χριστιανοί ορθόδοξοι, 670 διαφόρων άλλων θρησκευμάτων καί 89 άγνώ
στου θρησκείας.

Εΐδικώτερατά ύπό έρευναν έγκλήματα κατά ήθών παρουσιάζονται ώς εις τον 
παρατιθέμενον πίνακα Γ'.

’Εκ τοΰ πίνακος Γ' γίνεται άντιληπτόν ότι τό θέρος καί ή άνοιξις εινε 
αί δύο κατ’ έξοχήν έποχαί τοΰ έτους πού εύνοοΰν τήν διάπραξι τών άδικημάτων κατά
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των ήθών έν άντιθέσει προς το φθινόπωρον καί τδ χειμώνα. Τδ στοιχεΐον αύτδ 
συνδυαζόμενον καί μέ τα τόπον τελέσεως τοϋ άδικήματος άποδεινύει ότι τά άτομα 
κατά τήν εποχήν της εντατικής έργασίας, δπως εΐνε τδ φθινόπωρον καί κατά τδν 
χειμώνα δεν παρουσιάζουν ροπήν σέ σεξουαλικά άδικήματα, έν άντιθέσει προς τδ 
θέρος πού σχεδδν κοπάζει ή έργασία κυρίως εις τήν ύπαιθρον. Καί τδ στοιχεΐον 
αύτδ εΐνε άξιον προσοχής, διότι κυρίως εις τήν ύπαιθρον τά άτομα, έλλείψει ψυχαγω-
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Παιδοκτονία 8 1 2 5 8 8
’Άμβλωσις 22 4 4 6 8 22 — 22 —
Έκθεσις 73 20 20 16 13 73 — 73 , —
Βιασμός 24 1 3 12 8 24 — 24 —
’Ασέλγεια 17 4 6 4 3 17 — 17 —
Άποπλάνησις παίδων 117 32 27 4 0 17 117 — 117 .—
Παρά φύσιν άσέλγεια 13 2 2 — 5 13 — 13 >—
Μαστρωπεία 48 12 8 14 10 47 1 47 1
’Ακολασία 93 3 4 13 22 2 0 9 3 — 91 2
’Άσεμνοι πράξεις 2 0 8 6 6 3 4 6 3 42 2 0 6 2 198 3

Σ ύ ν ο λ ο ν 62 3 176 117 179 131 6 2 0 3 610 6

γίας ή άλλων έπωφελών άπασχολήσεων, ρέπουν λόγω άνίας κυρίως περισσότερον 
πρδς τάς σεξουαλικάς έκδηλώσεις, αί όποΐαι καί ευνοούνται λόγω τής έποχής.

Στοιχεΐον έπίσης άξιον προσοχής εΐνε τδ φϋλον καί ή ήλικία τών ατόμων πού 
κατεδικάσθησαν διά άδικήματα κατά τών ήθών. Βάσει τών στοιχείων τής Στατι
στικής 'Υπηρεσίας προκύπτει δτι έπί συνόλου καταδικασθέντων διά τοιαΰτα άδι
κήματα 533 άνδρών καί 96 γυναικών κατά ήλικίαν παρουσιάζεται ή εικόνα, τήν 
οποίαν μας παρέχει ό παρατιθέμενος πίναξ Δ'.

Έ κ τού πίνακος Δ' προκύπτει δτι διά τά ύπδ έρευναν άδικήματα κατά τών ήθών 
185 πρόσωπα εΐνε ήλικίας κάτω τών 30 έτών, 66 κάτω τών 20 έτών έκ τών οποίων 
28 μεταξύ 13-17 έτών καί 84 άνω τών 50 έτών. Φυσικά καί τδ στοιχεΐον αύτδ τής 
Στατιστικής 'Υπηρεσίας πρέπει νά τύχη προσοχής έκ μέρους τών αρμοδίων κατά 
αδίκημα. Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει νά έπιδειχθή εις τήν άποπλάνησιν τών παίδων 
καί παρά φύσιν άσέλγειαν δχι τών μέσης ή μεγάλης ήλικίας καταδίκων, άλλά τών 
νεαρών τοιούτων δπου ό άριθμδς τών κάτω τών 20 έτών έγκληματιών τών ειδεχθών 
αύτών έγκλημάτων εΐνε άρκετά ηύξημένος έν συγκρίσει μέ τδ σύνολον τών ήλικιών. 
Οΐ 46 αύτοί νέοι, εΐτε πρόκειται περί σεξουαλικώς άνωμάλων νέων εΐτε έκ συνθηκών 
πρέπει νά έχη άνησυχήσει τούς ειδικούς καί ή περίπτωσις έκάστου νά άποτελέση 
πηγήν έρεύνης τοϋ γενικωτέρου θέματος. Διότι εις τήν έποχήν μας δεν δικαιολογούν
ται τοιαΰτα έγκλήματα κατά τών ήθών, τά όποια μαρτυρούν κατωτερότητα κοινω
νικής μορφώσεως καί σεβασμού τής άξιοπρεπείας τού άτόμου.
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Τά στοιχεία πού δίνει ή Στατιστική 'Υπηρεσία εις το υπό άνατομίαν καί έρευ
ναν θέμα, εινε πολλά καί άξια προσοχής. Διά τον λόγον αύτό, καί διά νά έχουν οί 
άναγνώσται μας μιά συνοπτική εικόνά, δεδομένου δτι έκ καθήκοντος ασχολούνται 
με τό έγκλημα, τήν πρόληψιν καί τήν καταστολήν αυτού, νομίζομεν δτι προσφέρο- 
μεν θετικήν υπηρεσίαν, έάν έπεκταθώμεν καί έξετάσωμεν αύτά άπό δλες τους τις
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Παιδοκτονία 8 1 2 1 1 2 1
’Άμβλωσις 8 14 — — 6 7 2 1 — 3 3
Έκθεσις 57 16 — 1 8 16 16 12 7 4 9
Βιασμός 24 — 2 7, 5 4 2 3 — — —

’Ασέλγεια 17 — 4 1 4 2 4 — 2 — —
Άποπλάνησις

παίδων 117 19 17 15 13 5 8 7 8 13
Αιμομιξία 2 1 — 1 — — — 1 — 1 —
Παρά φύσιν 

άσέλγεια 13 _ 2 6 1 1 1 2 __
’Ακολασία 53 40 1 3 4 4 15 15 12 22 17
Μαστρωπεία 38 10 — 1 7 21 9 4 4 1 1

πλευρές. ’Έτσι έχομεν τήν εικόνα, τήν παρουσιαζομένην εις τον κατωτέρω πίνα
κα Ε', των έγκληματιών κατά των ήθών άνάλογα μέ τήν οικογενειακήν κατάστα- 
σιν, μόρφωσιν καί γενικά κοινωνικήν ύπόστασιν.

Έ κ  των στοιχείων τού πίνακος Ε' προκύπτει δτι οί άγαμοι καί έν συνεχεία οί 
έγγαμοι μετά καί άνευ τέκνων έγκληματούν περισσότερον κατά τών ήθών ένσυγκρίσει
με τούς χήρους καί έν διαστάσει. Το στοιχεΐον αύτό καί ιδίως διά τούς έγγάμους 
εινε άξιον ιδιαιτέρας προσοχής. Διότι έάν ύπάρχη έστω καί ή παραμικρά δικαιολο
γία διά τούς άγάμους ή έστω καί τούς χήρους καί έν διαστάσει, διά τούς έγγάμους 
όέν εινε δυνατόν νά εύσταθήση σοβαρά ούδεμία δικαιολογία. ’Εγκλήματα ειδεχθή 
ως ή αιμομιξία τών έγγάμων μετά τών τέκνων των, ή άποπλάνησις παίδων, ή παι
δοκτονία, ή άκολασία καί αί άσεμνοι πράξεις, προκαλούν εις τήν συνείδησιν τών 
Ελλήνων άποτροπιασμόν διά τά έγκλήματα ταΰτα. Σχετικά μέ τήν μόρφωσιν πα- 

ρατηρεΐται δτι οί στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καί οί αγράμματοι υπερτερούν ση
μαντικά, γεγονός πού ένισχύει τήν γνώμην δτι σύν τή άνόδω τού μορφωτικού έπι- 
πέδου τού έλληνικοΰ λαού καί τά πάσης φύσεως άδικήματα καί κυρίως κατά τών 
ηθών θά ύποστοΰν κάμψιν. Φυσικά ό αριθμός τών 159 έγκληματιών πού δίδει ή 
Στατιστική 'Υπηρεσία άγνώστου μορφώσεως είνε άρκετά μεγάλος καί πρέπει εις 
το μέλλον νά έρευνάται, ώστε νά εινε δυνατόν νά συναχθοΰν έπωφελή συμπεράσματα 
επι τού σημείου τού μορφωτικού έπιπέδου τών έγκληματιών κατά τών ήθών καί 
αναλογα νά είνε τά μέτρα πού πρέπει νά λαμβάνωνται.

Τό θέμα είνε τεράστιον, τά σημεία πού θίγουν τά στατιστικά στοιχεία πολλά-
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πλα καί εΐνε άναγκαΐον διά τον ερευνητή καί μελετητή τοϋ θέματος, άλλα καί τον 
αναγνώστη, νά έχη μιά πλήρη εικόνα όλων των πλευρών πού παρουσιάζονται. 'Ο 
ύπογράφων τό παρόν σημείωμα δίδει μέ άδρά χρώματα καί χαρακτηρισμούς την 
όλη' κατάστασι καί υπογραμμίζει τά άσθενή σημεία πού πρέπει ιδιαίτερα νά προ-

ΠΙΝΑΞ Ε·
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Παιδοκτονία 8 2 1 3 2 5 3
Άμβλωσις 8 14 13 3 3 — 3 — 16 2 — 4
Έκθεσις 57 16 7 34 19 2 1 3 45 2 — 23
Βιασμός
’Ασέλγεια
Άποπλάνησις

24 — 18 4 1 — — — 21 2 1 —

17 — 12 1 2 — — 2 12 1 — 2

ΓΙαίδων 117 — 85 12 8 2 4 10 93 7 3 4
Αιμομιξία 
Παρά φύσιν

2 1 — 1 2 — — — 3 — — —

άσέλγεια 13 — 12 — — — — — 6 3 1 3
’Ακολασία 53 40 17 38 10 4 6 7 46 1 — 49
Μαστρωπεία
’Άσεμνοι

38 10 26 2 10 — 2 1 15 1 — 31

πράξεις 201 7 100 46 38 1 — 8 136 11 — 53

Σύνολον 530 96 292 142 96 11 16 36 396 30 5 159

σεχθοϋν άπό τούς ειδικούς καί άρμοδίους. Διά τον λόγον α\)xby σέ ένα δεύτερο ση
μείωμα θά παραθέσουμε καί άλλα στοιχεία πού προκύπτουν άπό την Στατιστικήν, 
ώστε νά δώσουμε μιά πλήρη καί (ολοκληρωμένη εικόνα έπί του σημαντικού αυτού 
θέματος. Διότι έτσι πιστεύομεν ότι συμβάλλομεν οχι μόνον εις την μελέτην αυτού 
άλλά καί την λήψιν των άναγκαίων προληπτικών καί κατασταλτικών μέτρων.

ΔΗ Μ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ



H Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  T i l  K A T A A I K D N  
ΚΑΙ  Ο Ε Μ Ε Τ Ι Κ Ο Σ  Α Π Ο !  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ΡΟ ! Μ ΕΙΟΣΙΟ ΤΗΣ H O I !

'Υπο τοϋ πρώην Έφέτου, Κυβερνητικού Πράκτορος εις 
τά Μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Δικηγόρου, Γεν. Γραμ-

------------ματέως τής «'Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου»,-------------
Μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής «Διεθνούς Ε 
ταιρείας Ποινικού Δικαίου» κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Π . ΓΙΩ ΤΗ

Εις άρθρον, δημοσιευθέν πρό τίνος εις τά «’Αστυνομικά Χρονικά» (έτος Θ 
τεϋχ. 203ον, σελ. 9831—9834), ύπό τον τίτλον «'Η εργασία των καταδίκων ως 
μέσον σωφρονισμού», ό Δημοσιογράφος κ. Δημ. Δ. Μυλωνάς άναπτύσσει τήν άγα- 
θοποιόν έπίδρασιν τής έργασίας των καταδίκων ώς μέσον σωφρονισμού καί προ- 
παρασκευής διά τήν άναπροσαρμογήν αύτών εις τήν έν ελευθερία κοινωνικήν δια- 
βίωσιν μετά τήν έκ των φυλακών άπόλυσίν των, έξαίρει τήν άπό τινων έτών έμφα- 
νιζομένην παρ’ ήμΐν κρατικήν μέριμναν προς βελτίωσιν τής προσπάθειας ταύτης, 
καταλήγει δέ διατυπών άξιολόγους τινάς παρατηρήσεις καί υποδείξεις.

Τώ οντι, ή έργασία των καταδίκων—κατά μείζονα λόγον ή έν ύπαίθρω— 
προάγει αυτούς ψυχικώς τε καί σωματικώς, διατηρεί τήν συνέχειαν καί έφεσιν αύτών 
προς τήν κοινωνικήν συμβίωσιν, προκαλεΐ, διατηρεί καί επαυξάνει τον ζήλον αύτών 
προς τό κερδίζειν τά προς τό ζήν διά τής έργασίας, καλύπτει τάς έγκληματικάς 
αύτών τάσεις, ένί λόγω καθιστά αύτούς εύκολώτερον επιδεκτικούς τοϋ περιεχομένου 
μιάς σωφρονιστικής μεταχειρίσεως άξίας τής αποστολής αύτής. Δεν είναι άνάγκη 
νά έπεκταθώ έπί τοϋ σημείου τούτου, διότι άπό έτών έχω επικροτήσει τήν κρατικήν 
ταύτην προσπάθειαν παρ’ ήμΐν (άρθρον μου εις «Θέμιδα» ΞΕ', έτ. 1954, σελ. 330. 
’Επίσης εις τό πρόσφατον έργον μου «Ποινικοί Κώδικες καί Πράξις», έτος 1961, 
σελ. 154).

’Εκείνο όμως τό όποιον παρέλιπε νά έρευνήση εις τό προρρηθέν, σύντομον 
άλλως τε, άρθρον του ό κ. Μυλωνάς, είναι τό εάν είναι έπωφελής ή ου ό παρ’ ήμΐν 
δυνάμει τών ϊσχυόντων νόμων εφαρμοζόμενος έν προκειμένω εύεργετικός—λεγό
μενος—υπολογισμός τών ήμερών έργασίας τοΰ καταδίκου, ό άποβλέπων εις την 
μείωσιν τής διάρκειας τής ύπό τοΰ Δικαστηρίου έπιβληθείσης αύτώ ποινής, ήτοι 
μιάς ημέρας έργασίας τοΰ καταδίκου ύπολογιζομένης εις τήν ποινήν ώς δύο ήμερών 
εαν έγένετο έν ύπαίθρω, ώς μιάς καί ήμισείας ήμέρας έάν έγένετο έντός τών φυ
λακών (τά όρια ταΰτα έλαφρώς έτροποποιήθησαν έσχάτως, ώς θέλομεν ιδει περαι
τέρω). ’Εν άλλοις λόγοις, ό έργαζόμενος κατάδικος εις άντιστάθμισμα τής έργα- 
σιας του (ή οποία καί πληρώνεται εις αύτόν μέ τήν μικράν—έστω—ύπό τοΰ νόμου 
οριζομένην άμοιβήν) τώ παρέχεται έλάττωσις τής ύπό τοΰ Δικαστηρίου έπιβλη
θείσης αύτώ ποινής. Ώ ς καί έπί άλλη εύκαιρία έχω άναγράψει (έν τώ προαναφερ- 
θέντι έργί» μου σελ. 74 σημ. 1 καί 154 σημ. 2), τό τοιοΰτο εύεργέτημα οχι μόνον 
δέν έκπληροϊ σωφρονιστικόν τινα σκοπόν, άλλ’ άντιθέτως άσκεϊ δυσμενή ψυχολογικήν 
έπίδρασιν έπί τοΰ καταδίκου, διότι τίθεται εις τήν συνείδησιν τούτου αύτομάτως ή 
προϋπόθεσις, ότι ή «έργασία» άποτελεΐ καθ’ έαυτήν π ρ ό σ θ ε τ ο ν  εις τήν ποινήν 
«κακόν» (δουλιά, δουλεία), έπειδή δέ ύποβάλλεται ουτος είς τό πρόσθετον τοΰτο 
κακόν, χαρίζεται είς αύτόν ώς άντιστάθμισμα άνάλογον μέρος τής ποινής του, με

τητος τοΰ έργου (έργασία έν ύπαίθρω— 
αύτομάτως τήν διάρκειαν τής ύπό τοΰ

Δικαστηρίου έ ξ α τ ο μ ι κ ε υ θ ε ί σ η ς  καί έπιβληθείσης είς τον κατάδικον 
ποινής. Ούτω έμμέσως ή έργασία τοΰ καταδίκου, έν ω καθ’ έαυτήν εύρίσκεται εις

διαβάθμισιν μάλιστα άναλόγως τής βαρύτητας 
εργασία έντός φυλακής). Έ ξ άλλου, άλλοιώνει αύ
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την κορυφήν των συντελεστικών τής βελτιώσεως τοΰ καταδίκου μέτρων, αποβάλλει 
διά τής τοιαύτης επί τής ποινής έπιρροής αύτής μέρος τουλάχιστον τής αγαθοποιού 
ψυχολογικής επί του καταδίκου έπιδράσεως αύτής, άφοΰ έθίζη τούτον να θεωρή την 
εργασίαν ώς κακόν, τό όποιον υποφέρει διά να μειώση την διάρκειαν έτέρου κακοϋ 
(τής ποινής). Διά τοιούτους περίπου λόγους ό εύεργετικός υπολογισμός των ημερών 
εργασίας των καταδίκων εϊχε κατακριθή προ έτών ύπό Επιτροπής συσταθείσης ύπό 
τής άλλοτε Κοινωνίας των ’Εθνών. Όρθώς δέ έν έτει 1958 έν Γαλλία, διά τοΰ άρθρου 
720 τοΰ νέου Code de Procedure Penale ωρίσθη, ότι οί κατάδικοι εις ποινάς στε- 
ρητικάς τής έλευθερίας έπί κακουργήμασι ή πλημμ^λήμασι ΰ π ο χ ρ ε ο ϋ ν τ α ι  
εις εργασίαν. ’Αναγορεύουν ό Κώδιξ ούτος τήν έργασίαν τοΰ καταδίκου ε ι ς  ύ π ο
χ ρ έ ω σ ι ν αύτοΰ, έν ώ άφ’ ένός τοποθετεί τήν έργασίαν εις τό έμπρέπον αυτή 
ύψος, έξ άλλου διατηρεί άκεραίαν τήν άγαθοποιόν ψυχολογικήν έπίδρασιν τής έργα- 
σίας (άμειβομένης πάντοτε) έπί τοΰ καταδίκου. Γ εννα έπί πλέον ά ν τ ί σ τ ο ι χ ο ν  
ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς  ν ά  π α ρ έ χ η  έ ρ γ α σ ί α ν  εις τον κατά- 
δικον.

Παρ’ ήμΐν, δυνάμει νεωτέρων νόμων, έτροποποιήθησαν αί περί εύεργετικοΰ 
ύπολογισμοΰ τών ήμερών έργασίας τών καταδίκων προϋφιστάμεναι διατάξεις, έμειώ- 
θησαν δηλ. κατά τι τά όρια καί άνετέθη εις εΐδικάς Έπιτροπάς ή έκτίμησις αν πρέπη 
ή όχι εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν καταδίκου νά χορηγηθή τό ευεργέτημα 
τοΰτο. ’Εάν ή τροπή αυτή τής ήμετέρας νομοθεσίας άποτελή τό προοίμιον μελλοντικής 
στροφής προς τήν άναγόρευσιν τής έργασίας εις ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν  τοΰ καταδίκου 
καί συνεπώς εις ολοσχερή κ α τ ά ρ γ η σ ι ν  τοΰ ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ο ΰ  ύπολογισμοΰ 
καί άνύψωσιν άρα τής (άμειβομένης) έργασίας τοΰ καταδίκου εις τό έμπρέπον αύτή 
ύψος, θά άποτελέση τοΰτο, καθ’ ήμάς, έπιτυχή προσπάθειαν. ’Εξ άλλου, εύεργετικά 
μέτρα ύπέρ τοΰ βελτιουμένου διαρκούσης τής έκτίσεως τής ποινής του καταδίκου 
ύφίστανται παρ’ ήμΐν όλα τά κατά τήν σύγχρονον Σωφρονιστικήν ’Επιστήμην ένδει- 
κνυόμενα—αν καί ούχί έν πληρότητι έφαρμοζόμενα, ένεκα έλλείψεως τών προς 
τοΰτο μέσων—, ώς ή ύφ’ όρον άπόλυσις καί τά συναφή προς ταύτην, ή άναστολή 
έκτελέσεως τών ποινών, ή μετατροπή τών κατά τής έλευθερίας ποινών μέχρις ένός 
έτους εις χρηματικάς, μερική ή ολική χάρις κ.ά.

Άναγνωριζομένης δέ τής έργασίας ώς ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ς  τοΰ καταδίκου, 
αί οΐκεΐαι σωφρονιστικαί Έπιτροπαί θά άναλάβουν δικαιοδοσίαν πειθαρχικής τιμω
ρίας τών οκνηρών καί άρνουμένων νά έργασθώσι καταδίκων, ώς συμβαίνει ήδη διά 
πάντα άπείθαρχον ή έκτρεπόμενον τών νομίμων ύποχρεώσεών του κατάδικον, ΐνα 
πειθαναγκασθή νά έπιζητή τήν έργασίαν καί έθίζηται είς αύτήν. Οΰτω θά ένταθή 
παρά τώ καταδίκω ή άντίληψις, ότι ούχί «ή έργασία» άλλά ή ((άρνησις τής έργα
σίας» άποτελεΐ «κακόν», ή ψυχολογική δέ αότη έπίδρασις θά διατηρήση πλήρη τήν 
βελτιωτικήν,τής έργασίας έπιρροήν έπί τοΰ χαρακτήρος τοΰ καταδίκου διά τήν άνα- 
προσαρμογήν αύτοΰ εις τήν έν έλευθερία ένάρετον κοινωνικήν συμβίωσιν. Καί αί 
μέν άγροτικαί φυλακαί παρέχουν παρ’ ήμΐν κατά τό μάλλον καί ήττον τήν εύχέρειαν 
έργασίας είς άξιόλογον άριθμόν καταδίκων, αί λοιπαί όμως φυλακαί—όσαι τούτων 
άξίζουν τής τιμής τοΰ ονόματος τούτου—, ώς καί αί περί αύτάς συνθήκαι άνάγκη νά 
οργανωθούν κατά τρόπον ώστε νά δύνανται νά έξασφαλίζουν έργασίαν (βιομηχανικήν 
ή άλλην άνάλογον) έντός αύτών είς άρκετόν άριθμόν καταδίκων. 'Η  προσπάθεια προς 
περιστολήν τής—αύξανούσης ήδη—έγκληματικότητος πρέπει νά έπιχειρήται όχι 
μόνον διά τών άμέσων ή ειδικών κατασταλτικών μέσων άλλά καί διά μέτρων γενι- 
κωτέρας πνοής.

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΙΩΤΗΣ



ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ
Ύπό ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β'

— κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΖΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. Εισαγωγή.
2. 'Ιστορική έξέλιξις τον θεσμού τής ’Αστυνομίας.
3. Προορισμός τής ’Αστυνομίας.
4. Ή  ’Αστυνομία εν τή εφαρμογή τών νόμων.

*
*  *

1 . Εισαγωγή.
Τό θέμα τών σχέσεων τής ’Αστυνομίας μετά του Κοινού είναι παλαιότατον 

καί άσφαλώς προέκυψε μαζί μέ τον θεσμόν τής ’Αστυνομίας. ’Εσχάτως δμως καί 
παρ’ ήμΐν καί άλλαχοϋ, αί Άστυνομικαί Ύπηρεσίαι άναζητοΰν τρόπον έπιλύσεως του 
βασικού τούτου προβλήματος, λίαν δυσκόλου διά τάς ’Αστυνομίας ολου τοϋ κόσμου.

Έν ’Αγγλία είς τήν έτησίαν έκθεσιν του Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Λονδίνου 
έτών 1957, 1959 όμολογεΐται δτι υπάρχει τοιοΰτον θέμα. ’Εν ’Αμερική έχουν 
έκδοθή έπί τοϋ θέματος τούτου πλεΐσται πραγματεία'. καί τελευταίως δύο βιβλία 
τό έν τοϋ Λοχαγοϋ τής ’Αστυνομίας τοϋ Λος ’Άντζελες G. Η. Gourley, καί τό 
έτερον τοϋ Έπιθεωρητοΰ τοϋ Ντάλλας-Τέξας Ρ. Η. Ashenhust, οΐ όποιοι έξετάζουν 
μέ πολλήν προσοχήν τό θέμα τοΰτο. Άμφότεροι οί συγγραφείς είναι νέοι καί μορ
φωμένοι ’Αξιωματικοί καί τά δσα άναφέρουν είς τά συγγράμματά των είναι τόσον 
ψυχολογημένα, ώστε μέ μικράς παρεκκλίσεις νά είναι δυνατόν νά έφαρμοσθοϋν άπό 
κάθε πολίτισμένην χώραν.

Άμφότεροι θέτουν ώς βασικάς άρχάς συνεργασίας ’Αστυνομίας καί νομιμο- 
φρόνων πολιτών : α) τήν καθαρώς πολιτικήν καί επαγγελματικήν μορφήν τοϋ θε- 
σμοΰ καί τής ’Αστυνομικής ιεραρχίας, β) τήν οικονομικήν «άνεσιν» τών ’Αστυνο
μικών οργάνων καί δή τών κατωτέρων καί γ) τήν άνάγκην διαπαιδαγωγήσεως τοϋ 
πολίτου παιδιόθεν είς τήν ύποχρέωσίν του νά θεωρή τον ’Αστυνομικόν ώς φίλον του 
καί νά παρέχη είς αυτόν μέ καλήν θέλησίν καί προθυμίαν τήν συνεργασίαν του.

Τήν άνάγκην δμως τής καλλιέργειας καλυτέρων σχέσεων μετά τοϋ Κοινοΰ 
άντελήφθησαν, οχι μόνον αί Άστυνομικαί Ύπηρεσίαι, άλλά καί αί άλλαι Δημόσιαι 
Ύπηρεσίαι άλλαχοϋ καί παρ’ ήμΐν, καθώς καί μεγάλοι ’Οργανισμοί. Οΰτω είς τάς 
Στρατιωτικάς Υπηρεσίας ίδρύθη καί λειτουργεί Τμήμα «Δημοσίων Σχέσεων» 
(Public Relations) τό όποιον έξετάζεικαί έπιλύει δλα τά θέματα τά σχετικά μέ τήν 
εμφάνισιν τών Μονάδων καί τήν προβολήν τοϋ έργου αύτών. Είς τον ’Οργανισμόν 
Δημοσίου Δικαίου τής Δ.Ε.Η. λειτουργεί επίσης παρόμοιος ’Οργανισμός. Είς τήν 
Εταιρείαν «ΙΖΟΛΑ» λειτουργεί ομοίως ειδικός κλάδος, δστις χρησιμεύει καί διά 
τήν διαφήμισιν τής Εταιρείας κλπ.

Άλλά καί γενικώτερον δλαι σχεδόν αί Δημόσιαι Ύπηρεσίαι άντελήφθησαν 
τήν άνάγκην ύπάρξεως συνεργασίας μετά τοϋ Κοινοΰ διά τήν έπίλυσιν τών άπασχο- 
λούντων αΰτάς προβλημάτων. Άντελήφθησαν δηλαδή, δτι ό παράγων «άνθρωπος» 
δέν πρέπει νά παραμερίζηται, λόγω τής άπολύτου έπικρατήσεως τής μηχανής, άλλά 
διά τών καλλιεργημένων «άνθρωπίνων σχέσεων» νά έπιτυγχάνηται πολιτισμός καί 
ευπρέπεια είς τάς μεταξύ των συναλλαγάς καί λοιπάς σχέσεις, ώστε νά άποδίδη 
έκαστος ώς «άνθρωπος» δ,τι καλόν έχει νά έμφανίση ή προσωπικότης του.

Είς τήν ’Αμερικήν, προ Ιδετίας καί πλέον, διδάσκεται ώς ειδικόν μάθημα 
«άνθρώπιναι σχέσεις» (Human Relations) καί κυκλοφορούν άναρίθμητα βιβλία 
γύρω άπό τό θέμα αυτό. Έ να βιβλίον τοϋ ’Αμερικανού Έυχολόγου παιδαγωγού κ. 
Κάρνεγκυ μετεφράσθη είς τά Ελληνικά μέ τον τίλον «Πώς νά άποκτοΰμε φίλους».
Επίσης σχετικά έχουν εκδοθή παρ’ ήμΐν: Ποταμιάνου—Πιπινέλη «τά αίτια τής
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αντικοινωνικής συμπεριφοράς» καί τοϋ κ. Καταούλα «Έπαγγλεματική άγωγή 
καί άνθρώπιναι σχέσεις».

Περιοριζόμενοι είδικώς εις την έξέτασιν τοΰ θέματος των «άνθρωπίνων 
σχέσεων» από πλευράς ’Αστυνομίας, σημειοϋμεν, δτι τό ’Αστυνομικόν «επάγγελμα» 
τό όποιον είναι —σχετικώς διά την σημερινήν μορφήν τής Κοινωνίας—νέον, λόγω 
τοϋ ίδιάζοντος των καθηκόντων του, είναι τό μοναδικόν, ίσως, τό έρχόμενον κατ’ 
άνάγκην είς τήν άμεσωτέραν επαφήν μέ τούς πολίτας.

Καί λόγω αύτοϋ αί διάφοροι τάξεις ή κατηγορία', των πολιτών άντ'.μετωπίζουν 
τούς ’Αστυνομικούς άναλόγως των συμπαθειών ή τών συμφερόντων αύτών. Είναι 
καί άλλαι τάξεις, αί όποια', μένουν αδιάφοροι, κατά τό πλεΐστον όμως ελάχιστα', 
συμπαθούν τό ’Αστυνομικόν έ'ργον καί τούς άσχολουμένους μέ αυτό.

Διά τον λόγον αύτόν χρειάζεται μία διαρκής προσπάθεια παρ’ ολιον τών 
’Αστυνομικών, ώστε διά τής καλής άποδόσεως τής ’Αστυνομίας νά έπηρεάζηται 
εύνοϊκώς τό Κοινόν υπέρ αυτής. ’Αλλά καί μία διαρκής προσπάθεια τών υπευθύνων 
διά τήν καλήν άπόδοσιν, διά συνεχών καί συστηματικών ενεργειών, επίσης έχει λίαν 
ευνοϊκά άποτελέσματα, έφ’ όσον φυσικά ή εργασία αυτή, ή οποία έ'χει άπέραντον 
πεδίον δράσεως, ιδιαζόντως εύρύ μέ τά σημερινά μέσα, γίνεται μέ προσοχήν, σύ
στημα ούχί τυχαΐον, καί κατά τρόπον εύφυά καί συνδεδυασμένον, ώστε όλα νά τείνουν 
είς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν, χωρίς φορτικάς επιβαρύνσεις τοϋ πολίτου.

’Αλλά καί είς τήν συμπεριφοράν έκάστου ’Αστυνομικού, είτε κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων του, είτε καί έκτος υπηρεσίας διατελοΰντος, υπάρχουν άπειροι 
τρόποι νά έφελκήση ό ’Αστυνομικός τήν άγάπην καί έκτίμησιν τοϋ Κοινοΰ.

Διά νά γίνη όμως καλύτερον άντιληπτόν τό όλον θέμα τής καλλιέργειας τών 
σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινοΰ, θ’ άναλύσωμεν κατωτέρω στοιχεία τινά, έξ ών 
θ’ άποδεικνύηται τό εργον τής ’Αστυνομίας, ή ψυχολογική άντίδρασις τοΰ Κοινού 
προς αυτό, καί ή άνάγκη αμοιβαίας κατανοήσεως προς τό συμφέρον τής όλότητος.

2. 'Ιστορική έξέλιξις τοΰ θεσμού τής ’Αστυνομίας.
'Η έννοια καί ή λέξις «’Αστυνομία» (Polizei) ύπέστησαν πολυποίκιλον έξέ- 

λιξιν, έως ότου φθάση είς τήν σημερινήν της μορφήν. 'Η έννοια τής λέξεως, όπο^ς 
παρουσιάζεται διεθνώς, παρήχθη εκ τής έλληνικής λέξεως «Πολιτεία» τό λατινικόν 
Politia, Policia, Police, Polizei, κλπ., ή δ’ έλληνική λέξις «πολιτεία» σημαίνει 
οργανισμός τής πόλεως, πολίτευμα καί έν μεταφορική έννοια κρατική διοίκησις— 
Κυβέρνησις.

Κατά τον 14ον αιώνα, ή γαλλική νομική γλώσσα παρήγαγε τον όρον «La 
Police», ίνα δηλώση κρατικόν σκοπόν καί κρατικήν δράσιν. ’Εν στενοτέρα έννοια 
έχρησιμοποιήθη ό όρος «La Police», ίνα δηλωθή ή καλή, ή έρρυθμισμένη τάξις 
Κράτους τινός. Κατά τον 15ον αιώνα ή Γερμανία παρέλαβε τήν έννοιαν ταύτην έκ 
τής Γαλλίας καί προσέθεσε ταύτην ώς «Jus Politiae» είς τό σύστημα τών ήγεμο- 
νικών κυριαρχικών δικαιωμάτων καί ουτω παρέσχεν είς τούς ήγεμόνας τήν δικαιο
λογίαν προς έπέμβασιν είς τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις, καθώς καί τον τύπον, τή 
βοήθεια τοϋ οποίου παρήχθη έπέκτασις τοΰ κρατικού κύκλου έπί τοΰ κοσμικού πε
δίου. To «Jus Politiae» προσεπόρισεν είς τό κράτος τήν έξουσίαν νά χρησιμοποιή 
τον κρατικόν καταναγκασμόν χάριν τής κοινής ευημερίας, καί παρέσχεν είς τον ηγε
μόνα τήν έξουσίαν προς έκδοσιν πασών τών διατάξεων, δι’ ών θά έπραγματοποιεΐτο 
«ή έπίγειος εύδαιμονία τών υπηκόων». Τοΰτο έπομένως έχορήγησεν είς τό κράτος 
τήν εύχέρειαν νά έπιβάλη τήν ίσχύν αύτοϋ έπί πάσης άτομικής δράσεως τών έν τώ 
Κράτει κατοικούντων καί κατέστη κατ’ αύτόν τον τρόπον τό θεμέλιον τής άπολυταρ- 
χικής έξουσίας. Τό «’Αστυνομικόν Κράτος» άνεφάνη έν τώ άπολυταρχικώ Κράτει. 
’Αστυνομία καί Πολίτευμα κατέστησαν έννοια1, ταύτόσημοι.

Δύναται έπομένως νά λεχθή ότι άπό τής παλαιοτάτης έποχής λόγω τοϋ «άστυ-
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νομικού καταναγκασμοί»» υπήρχε μία προκατάληψις καί μία κακή προδιάθεσις τοΰ 
«κοινού» διά τάς σχέσεις του μέ τήν ’Αστυνομίαν. 'Ο φόβος, ότι ή ’Αστυνομία ήδύ- 
νατο ν’ άποβή οργανον καταπιέσεως τοΰ πολίτου ήτο πολύ ζωντανός είς τα ομματα 
τοϋ πρώτου όργανωτοΰ της ’Αγγλικής ’Αστυνομίας.

Ή  πρώτη επιτροπή ή οποία συνεστήθη ύπό τοΰ Robert Peel, είς τάς άρχάς 
τοΰ 19ου αίώνος, άπεφάνθη κατά τής δημιουργίας αστυνομικής δυνάμεως, ίσχυρι- 
σθεΐσα, ότι ή βελτίωσις των μέτρων προς κατάπνιξιν τοΰ εγκλήματος, όσον καί αν 
τοΰτο είναι έπιθυμητόν, δυνατόν νά μή άποδειχθή επαρκές αντιστάθμισμα, έναντι 
πιθανοΰ κινδύνου κατά τής έλευθερίας τοΰ άτόμου.

Κατά το τέλος των χρόνων τής μεταρρυθμίσεως ήρξαντο νά διαστέλλωνται 
έκ τής έννοιας τής «’Αστυνομίας» ίδιαίτεραι τινές κρατικαί λειτουργία».. ’Ήρξατο 
διαμορφουμένη εξωτερική πολιτική, νέαι στρατιωτικαί καί οίκονομικαί συνθήκαι 
άνεφάνησαν, ώς επίσης έκ τοΰ όλου κρατικοΰ όργανισμοΰ ήρχισεν άνακύπτουσα ώς 
κεχωρισμένη λειτουργία ή δικαιοσύνη.

Συνεπεία τής έξελίξεως ταύτης, ή ’Αστυνομία περιωρίσθη είς έκεϊνα τά «κρα
τικά έ'ργα», άτινα δεν συμπεριελαμβάνοντο είς ούδένα άλλον έκ των είρημένων κλά
δων διοικήσεως. Έν τούτοις όμως αότη έξηκολούθει, ώς καί πρότερον, άποτελοΰσα 
τό κέντρον βάρους τής όλης κρατικής δράσεως. Διότι είς αύτήν έ'λαχεν αύτομάτως 
ή έπιμέλεια των πολυαρίθμων νέων καθηκόντων, τά όποια έπέβαλεν είς τήν δημοσίαν 
διοίκησιν ή νέα άντίληψις περί τής άποστολής τοΰ κράτους. Τίνι τρόπω έπρεπε νά 
ένεργώνται τά νέα ταΰτα καθήκοντα δεν καθώριζεν άκόμη γραπτόν τι δίκαιον.

Επομένως τοΰτο έξηρτάτο μόνον έκ τής έλευθέρας έκτιμήσεως τής Κυβερ- 
νήσεως. Ουτω παρήχθη ή άντίθεσις μεταξύ ’Αστυνομίας καί Δικαιοσύνης. «Δικα- 
στικαί ύποθέσεις» κατέστησαν όσαι έκ των κρατικών ύποθέσεων έδει νά κριθώσι 
κατά το δίκαιον καί επομένως ύπήγοντο είς τήν αρμοδιότητα των δικαστηρίων. 
Τουναντίον «’Αστυνομικά», ’υποθέσεις» έθεωροΰντο αί κρατικαί υποθέσεις, αΐτινες 
έρρυθμίζοντο κατ’ έλευθέραν έκτίμησιν καί έπομένως άπετέλουν τήν σφαίραν τής 
Κυβερνήσεως.

Κατά τής έν τή ’Αστυνομία ένσωματουμένης κρατικής παντοδυναμίας άντε- 
τάχθη κατά τον 18ον αιώνα, χάριν τοΰ συμφέροντος τής έλευθερίας τοΰ άτόμου, ή 
έπιστημονική θεωρία τοΰ φυσικού δικαίου. Αότη ήρξατο ύποβάλλουσα είς κριτικήν 
έρευναν τήν νομικήν διδασκαλίαν περί τοΰ Κράτους, συνεπλήρωσε δέ το έργον αύτής 
έν τή θεωρία περί τοΰ φυσικοΰ άπαραβιάστου άθρωπίνων δικαιωμάτων, ήτις έθεσε 
φραγμούς είς τήν κρατικήν έξουσίαν. Διά τής γαλλικής διακηρύξεως «περί τών δι
καιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολίτου» έν έτει 1789, ή θεωρία αότη έσταθερο- 
ποιήθη έτι μάλλον.

Ή  «Κρατική έξουσία» περιωρίσθη είς τήν έπιμέλειαν τής έννόμου προστα
σίας καί είς τήν φροντίδα τής άσφαλείας. Ή  έν Γερμανία έξέλιξις ήκολούθησε τήν 
αύτήν οδόν. Είς τον Γενικόν Πρωσικόν Κώδικα περιελήφθη διάταξις, περίφημος 
καταστάσα έκτοτε, ήτις καθορίζει τήν έννοιαν καί τά όρια τής ’Αστυνομίας. «Ή  
λήψις τών άναγκαίων μέτρων, προς διατήρησιν τής δημοσίας ήσυχίας, άσφαλείας 
καί τάξεως, καί προς άποτροπήν ένδεχομένων κινδύνων διά τήν κοινωνίαν ή τά καθ’ 
έκαστον μέλη ταύτης είναι έργον τής ’Αστυνομίας». Ή  άντίληψις αότη κατόπιν 
εκυριάρχησε καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν, ή νομοθεσία άπεδέχθη ταύτην καί σήμερον 
αποτελεί, είτε βάσει ρητής διατάξεως, είτε κατ’ έθιμον, πανταχοΰ τήν βάσιν τοΰ 
αστυνομικού δικαίου.

3. Προορισμός τής ’Αστυνομίας.
Ή  ’Αστυνομία δεν είναι ένας θεσμός σ»ύγχρονος ουδέ καν πρόσφατος. Συ- 

ναντάται είς όλους τούς τόπους καί καθ’ όλους τούς χρόνους, ού μόνον είς τούς προη
γμένους λαούς, άλλά καί είς τούς πρωτογόνους τοιο»ύτους, ύπό διαφόρους όμως 
κατά τόπους, χρόνους καί λαούς μορφάς. *0 άνθρωπος τής πρωτογόνου έποχής έν τή
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έξελίξει του ήσθάνθη την άνάγκην νά σύμπηξη τάς πρώτας κοινωνίας, όρμώμενος 
έκ του κοινού συμφέροντος, σκοπός δέ τής συγκροτήσεως τούτων ήτο κυρίως ή 
αύτάρκεια καί τό «εύδαιμόνως ζην».

'Ο σκοπός ούτος τοϋ «εύδαιμόνως ζην» είναι ή βάσις καί των σημερινών πολι
τειών, επιτυγχάνεται δέ διά τής ηθικής, πνευματικής καί υλικής προόδου καί τελειο- 
ποιήσεως τών συγκροτούντων ταύτας μελών. Προς έπίτευξιν τοϋ ουσιώδους τούτου 
σκοπού τής Πολιτείας συντρέχουσιν άπαντα τ’ άποτελοΰντα ταύτην άτομα τα μέν 
διά τής πνευματικής τά δέ διά τής σωματικής των εργασίας, ήτις έργασία συντε- 
λεΐται παραλλήλως προς τάς βάσεις τάς όποιας θέτει ή γενική βούλησις τής Πολι
τείας, ήτοι έν τώ πνεύματι τής ίσότητος καί τοϋ άμοιβαίου σεβασμού τών δίκαιος 
μάτων καί τών υποχρεώσεων τών ατόμων.

'Η  έξασφάλισις τής άκωλύτου,. άλλά συντονισμένης προς τήν βούλησιν τής 
Πολιτείας πνευματικής καί υλικής εργασίας τών άπαρτιζόντων ταύτην ατόμων; 
εΐναι άπαραίτητος όρος τής ύπάρξεως αύτής ταύτης τής Πολιτείας. ’Οφείλει λοιπόν 
έκάστη Πολιτεία νά περιφρουρήση τήν θετικήν λειτουργίαν τοϋ δρου τούτου, λαμβά- 
νουσα επαρκή μέτρα προς έξουδετέρωσιν πάσης έσωτερικής άνωμαλίας, άλλά καί 
προς άπόκρουσιν πάσης έξωθεν έπιθέσεως, διότι ή μέν εσωτερική ανωμαλία ανακό
πτει καί παρακωλύει τήν έλευθέραν υλικήν καί ήθικήν πρόοδον τής ζωής τής Πολι
τείας, ή δέ έξωτερική έπίθεσις άπειλεΐ ού μόνον τήν πρόοδον ταύτην, άλλά καί αύτήν 
τήν υπαρξιν τής Πολιτείας.

Τον βασικόν τοΰτον σκοπόν της, ή Πολιτεία έκπληροΐ διά τής ’Αστυνομίας, 
ής, ώς προελέχθη, άντικειμενικός σκοπός εΐναι «ή λήψις τών άναγκαίων μέτρων προς 
διατήρησιν τής δημοσίας ήσυχίας, άσφαλείας καί τάξεως καί προς άποτροπήν ένδε- 
χομένων κινδύνων διά τήν κοινωνίαν ή τά καθ’ έκαστον μέλη ταύτης». Διά τήν άπό- 
κρουσιν πάσης έξωθεν έπιθέσεως είναι έντεταλμέναι αί ένοπλοι δυνάμεις τής χώ
ρας, διά δέ τήν πρόληψιν καί καταστολήν πάσης έσωτερικής άνωμαλίας είναι τε- 
ταγμένη ή ’Αστυνομία έν τη γενικωτέρα της έννοια.

Προς συμπλήρωσιν του ώς άνω βασικού της σκοποΰ, ή Πολιτεία έθέσπισε 
νόμους, καθορίζοντας τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις έκάστου τών διαβιούντων 
έν αύτή καί άνέθεσεν εις τήν ’Αστυνομίαν τήν έφαρμογήν τών νόμων καί τήν προ
στασίαν τών δικαιωμάτων τών πολιτών.

Τό καθήκον αύτής νά άποτρέπη κινδύνους, άπειλοΰντας διατάραξιν τής αρμο
νικής συμβιώσεως τών άνθρώπων, έκπληροΐ ή ’Αστυνομία,‘εΐτε έπιμελουμένη οΐκο- 
θεν καί άμέσως τών μέτρων, άτινα άποτρέπουσιν ή έξουδετερώνόυσι τούς κινδύνους 
τής καθημερινής ζωής (άστυνομική πρόνοια έν στενωτάτη έννοια) εΐτε έκδίδουσα 
μετά κυριαρχικής έξουσίας τάς άναγκαίας διαταγάς προς τούς πολίτας, αΐτινες ύπο- 
βάλουσι τάς έκδηλώσεις τής προσωπικής έλευθερίας καί ιδιοκτησίας εις τούς άπαι- 
τουμένους ύπό τής κοινής εύημερίας περιορισμούς.

'Ομοίως είς τήν ’Αστυνομίαν άνήκει ή έπιμέλεια περί τήν δημοσίαν άσφά- 
λειαν, ήτις συνίσταται εις τήν ύποχρέωσιν νά άσφαλίζη τά ύπό τής έν ίσχύϊ νομο
θεσίας άναγνωριζόμενα άτομικά άγαθά τών άτόμων καί τής όλότητο’ς έναντίον κιν
δύνων, έπαπειλούντων τήν υπαρξιν ή άκεράιότητα τούτων.

Σπουδαιοτάτη, άρα, ή άποστολή τής ’Αστυνομίας καί σημαντικός ό ρόλος 
της διά τήν ήθικήν καί υλικήν πρόοδον καί ευημερίαν τών πολιτών καί συνεπώς άπα
ραίτητος ή ύπαρξίς της είς κάθε κοινωνίαν καί κάθε Πολιτείαν. ’Εξυπηρετούσα ολό
κληρον τήν κοινωνίαν, έν ή λειτουργεί, καί προστατεύουσα τήν πλειονότητα τών νο- 
μιμοφρόνων πολιτών κατά τής μειονότητος τών παραβατών' του νόμου, συντελεί 
είς τήν έξημέρωσιν τών ήθών δεδομένου δτι διά τής άσφαλείας καί τής τάξεως έν τη 
κοινωνία έξυπηρετεΐται ή πλήρης καί άπερίσπαστος έκάστου άφοσίωσις είς τά ειρη
νικά του έργα, δι’ ού προάγεται ή εύημερία, ή πρόοδος καί ό πολιτισμός.

Ώ ς παράδειγμα διά τήν άναγκαιότητα τής παρουσίας άστυνομικής δυνάμεως
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εις κάθε συγκεκροτημένην ομάδα καί τής ευεργετικής έπιδράσεως, ήν άσκεΐ επ’ 
αυτής, άναφέρομεν τά κάτωθι:

Περί τά τέλη τοΰ έτους 1948, οτε είχε παρατηρηθή σοβαρά έ'λλειψις άστυνο- 
μικών υπαλλήλων, ό Διοικητής ’Αστυνομικοί» Σώματος μιας Πολιτείας τής ’Αγ
γλίας άπεφάσισε, δι’ οικονομίαν δυνάμεως, νά καταργήση τον ’Αστυνομικόν Στα
θμόν ένός χωρίου, του όποιου ή δύναμις άπετελεΐτο υπό ένός καί μόνον άστυφύλακος.

Διά νά καλυφθήή περιοχή αυτή, ό Διοικητής άπεφάσισε νά έπεκτείνη τήν περι
πολίαν άστυνομικοΰ αυτοκινήτου, τό όποιον διετάχθη έ'κτοτε νά περιέρχηται κατά 
χρονικά διαστήματα τό χωρίον, κρίνων, δτι είναι προτιμώτερον τοΰτο άπό ένα άστυ- 
φύλακα περιπολοϋντα πεζή. Τό χωρίον τοΰτο έξελέγη δοκιμαστικώς, διότι έπ’ 
άρκετά έτη δέν παρουσίασεν εγκληματικότητα καί, φαη»ομενικώς τουλάχιστον, ήτο 
σπατάλη δυνάμεως ή διάθεσις ένός άστυφύλακος έκεϊ.

Κατά τούς έπομένους τρεις μήνας μιά πραγματική «επιδημία» αδικημάτων 
παρουσιάσθη εις τήν περιοχήν αύτήν καί ή μία παράβασις διεδέχετο τήν άλλην.

Αί κλήσεις δι’ άποστολήν άστυνομικής δυνάμεως ήσαν πολλαί, ώστε ό Διοι
κητής άπεφάσισε τήν έπανασύστασιν τοΰ καταργηθέντος Άστυνομικοΰ Σταθμοΰ 
μέ τήν αύτήν δύναμιν.

Ό  άριθμός των άδικημάτων έμειώθη αΐσθητώς καί μετ’ ού πολύ τό χωρίον 
άπέκτησε τήν παλαιάν του. γαλήνην.

Πολύ ολίγα παραδείγματα δύνανται νά δείξουν, σαφέστερον τοΰ άναφερθέντος, 
τήν σημασίαν τής παρουσίας ένός μόνον άστυφύλακος διά τήν πρόληψιν έγκληματι- 
κότητος. Είναι γενικώς παραδεδεγμένον, δτι οί κλέπται σπανίως άποφεύγουν νά 
κλέψουν, έκ τής σκέψεως, δτι ενδέχεται νά συλληφθοΰν καί νά καταδικασθοΰν. ’Ενώ 
ή θέα τοΰ περιπολοΰντος άστυφύλακος άναγκάζει τον μέν τολμηρότερον έπαγγελμα- 
τίαν κλέπτην νά γίνη διαστακτικός, τον δέ έκ περιστάσεως τοιοΰτον—αύτόν πού 
ψάχνει γιά κάτι εύκολο νά άρπάξη—νά άλλάση κατεύθυνσιν.

4 . Ή  ’Αστυνομία ev τη εφαρμογή των νόμων.
Κάθε πολίτης καί γενικώς κάθε κάτοικος ένός τόπου έ'χει άναμφισβητήτως 

τό δικαίωμα νά ύπερασπίζηται μόνος του τήν ζωήν του, τήν τιμήν του, τήν περιου
σίαν του, τήν ελευθερίαν του καί τά λοιπά έννομα άγαθά. Ά φ ’ ής δμως ύπήγαγεν 
έαυτόν εις τήν κοινότητα προς έξασφάλισιν τής έν αύτή αρμονικής συμβιώσεώς του, 
άνέθεσεν, ώς εϊδομεν άνωτέρω, εις τή Πολιτείαν τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων 
του, ίνα οΰτω ταΰτα προστατευθώσιν όμοιομόρφως καί συστηματικώς.

Ή  Πολιτεία, ώς προελέχθη, άνέθεσεν εις ιδίαν άρχήν, τήν ’Αστυνομίαν, τήν 
εφαρμογήν τών νόμων καί τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων τών πολιτών. "Ωστε 
ή ’Αστυνομία δέν κάμνει τίποτε άλλο παρ’ δ,τι τυγχάνει τής έγκρίσεως τής πλειο- 
ψηφίας τών πολιτών. Οί νομοταγείς πολΐται είναι ή πλειονότης καί οί κακοποιοί 
ή μειοψηφία, καθ’ ών θά στραφή τό έργον τής ’Αστυνομίας. Μέ ά λ λ α ς  λ έ ξ ε ι ς  
η ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  ε ί ν α ι  τ ό  δ ρ γ α ν ο ν  τ ή ς  π λ ε ι ο ν ό τ η τ α ς  τ ώ ν  
ν ο μ ι μ ο φ ρ ό ν ω ν .  π ο λ ι τ ώ ν  τ ό  ύ π ’ α ύ τ ή ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε 
νο ν κ α τ ά  τ ή ς  μ ι κ ρ ά ς μ ε ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  κ α κ ο π ο ι ώ ν .

’Έ χει λοιπόν ύποχρέωσιν καί είναι άνάγκη, 'ίνα άνταποκριθή καί έπιτύχη εις 
τό έ'ργον της, πάσα πράξις της καί πάσα ένέργειά της νά βασίζηται επί τής «κοινής 
γνώμης», δπως συνηθίζεται νά λέγηται. Δηλαδή νά είναι σύμφωνος μέ τήν επιθυ
μίαν τών πολλών καί νά στρέφηται κατά τών επιβλαβών, διά τούς πολλούς, διαθέ
σεων τών ολίγων κακοποιών, δηλαδή εκείνων, οί όποιοι θέλουν νά διαταράξουν καί 
καταστρέψουν δ,τι έθεσπίσθη διά τήν γενικήν τάξιν, είτε τοΰτο είναι κοινόν άδίκημα, 
είτε πολιτικόν τοιοΰτον. Ή  ’Αστυνομία δέν είναι στρατιωτικής μορφής ώργανωμένη 
βία, ή άντιτασσομένη δπου έ'χει άνάγκην παραστάσεως τό Κράτος, άλλά μία ειδική 
οργάνωσις έχουσα ώς Α καί Ω τών βλέψεών της πώς θά έξυπηρετήση τήν κοινω-
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νίαν, ώς σύνολον, άνεξαρτήτως τάξεως, θρησκεύματος πολιτικών δοξασιών καί 
έθνότητος άκόμη, καί πώς θά την προφυλάξη άπό τούς κακοποιούς.

Ή  λέξις «κακοποιός» ένταϋθα δύναται να έρμηνευθή λίαν ευρέως καί να περι- 
λάβη πάντα .παραβάτην τοϋ νόμου, οίονδήποτε πολίτην γινόμενον παραβάτην, έξ 
άγνοίας ή έκ συγγνωστής άμελείας πολλάκις.

Είναι λοιπόν φανερόν πόσον λεπτόν καί ποικίλον είναι τό έργον της Άστυνο- 
μίάς καί πόσον βαθειά εισέρχεται εις την κοινωνικήν ζωήν.

Έ κ  τούτων διαφαίνεται, ότι ή ’Αστυνομία είναι θεσμός άπορρέων έξ αυτής 
ταύτης της κοινωνίας, τα δικαιώματα τής οποίας διαχειρίζεται καί προς την οποίαν 
άφομοιοΰται καί γίνεται ισάξιος. Είναι έπίσης ό κυριώτερος σύνδεσμος μεταξύ τών 
πολιτών καί τής Πολιτείας, διότι ή Π ο λ ι τ ε ί α  δ ι ά  τ ο υ  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  
ο ρ γ ά ν ο υ  θ ά  έ φ α ρ μ ό σ η  τ ο ύ ς  ν ό μ ο υ ς  τ η ς ,  ά λ λ ά  κ α ί  δ ι’ 
α ύ τ ο ϋ  θ ά  λ ά β η  γ ν ώ σ ι ν  τ ή ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς  
κ α ί  τ ώ ν  θ ε λ ή σ ε ω ν  κ α ί  ε π ι θ υ μ ι ώ ν  τ η ς .

Τό κράτος διά τής ’Αστυνομίας βλέπει, δι αύτής άκούει, δι’ αυτής ένεργεΐ. 
Ή  άπο στολή τής ’Αστυνομίας είναι δύσκολος καί πολυσύνθετος. ’Έχει ταχθή παρά 
τής Πολιτείας νά μέριμνα διά τήν έξασφάλισιν κοινωνικής τάξεως καί ευρυθμίας, 
ώς καί διά τήν περιφρούρησιν τών δικαιωμάτων τοϋ ατόμου, άτινα ή πολιτική έλευθε- 
ρία άνεγνώρισεν.

Ή  προστασία αυτή γέννα τό «άστυνομικόν δικαίωμα» τής Πολιτείας,: άσκού- 
μενον διά τοϋ αστυνομικού, ώς προβλέπεται υπό του Νόμου καί τοϋ Κανονισμού. Τό 
δικαίωμα τοΰτο άνήκει Ex Officio εις πάσαν Πολιτείαν. 'Η  προστασία τών πολι
τικών καί άτομικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει τήν πρόληψιν καί καταστολήν 
πάσης άδικοπραγίας. ’Αποτελούν δέ τήν κυριωτέραν ένέργειαν τοϋ άστυνομικοϋ 
δικαιώματος. Πρόληψις καί καταστολή είναι δύο διάφοροι έ'ννοιαι, ά λ λ ’ έν τ ή  
π ρ ο λ ή ψ ε ι ή κ α τ α σ τ ο λ ή .  Έ  ιδιομορφία των έγκειται εις τά μέσα, άτινα 
διαθέτει καί κινητοποιεί έκάστη διά τήν έκτέλεσιν τοϋ σκοπού, οστις, δπως καί τό 
άποτέλεσμα, άφοροΰν τήν προστασίαν τοϋ δημοσίου συμφέροντος.

Καί πράγματι, ένφ ή,πρόληψις έχει τήν φροντίδα διά τήν έπιτυχίαν τής εύρυ- 
θμίας τής ζωής τοΰ άνθρώπου, ή καταστολή είναι ή έκτέλεσις, δηλαδή ό πειθανα
γκασμός τοϋ πολίτου προς τήν έπίταγήν τής Πολιτείας, δστις πειθαναγκασμός είναι 
κρατική άνάγκη καί ύποχρέωσις αύτοϋ, δι’ αύτόν δέ τον λόγον ή κ α τ α σ τ ο λ ή  
ε ί ν α ι  ά ν ε π ι θ ύ μ η τ ο ς κ α ί  ό χ λ η ρ ά. Ό  αστυνομικός καί παρ’ ήμΐν 
έπεφορτίσθη μέ ποικίλα καθήκοντα, Τοΰτο είναι ίσως άναπόφευκτον καί είναι 
οπωσδήποτε σύμφωνον μέ τήν αρχικήν ιδέαν περί άστυφύλακος ώς «τοΰ άνθρώπου 
τής κοινότητος», ενδιαφερομένου διά τήν έν γένει καλήν κυβέρνησιν καί διοίκησιν 
τής κοινότητος, έχει δμως ώρισμένας συνεπείας.

Τά νέα καθήκοντα τής ’Αστυνομίας, άτινα έφερον αύτήν εις έπαφήν μέ τό κοι
νόν, δέν συνίστανται μόνον έίς αύτοκινητιστικάς παραβάσεις, καίτοι είναι άρκούντως 
πολυάριθμοι αδται, άλλά καί είς νέα άδικήματα προελθόντα έκ τών κοινωνικών ρο
πών. Ή  ’Αστυνομία ένδιαφέρεται διά πλείστας άλλας περιπτώσεις περιορισμών ή 
άπαΐτήσεων συμφώνως τώ νόμω. Αί πράξεις αύται, δι’ άς ή ’Αστυνομία οφείλει νά 
έπαγρυπνή καί νά καταδιώκη ποινικώς τούς παραβάτας, είναι πολλάκις παραβάσεις 
τοϋ νόμου, αί όποΐαι γενικώς δέν θίγουν τον ηθικόν κώδικα, οδτε έγείρουσίν οίανδή- 
ποτέ άγανάκτησιν τών καλώς διατεθειμένων πολιτών. ’Ασχολούμενος δμώς μέ 
ταΰτα ό Άστυφύλαξ δέν δύναται νά ύπολογίση έπί τής αύτής ύποστήρίξεως τής 
κοινωνίας τής οποίας ύποστηρίξεώς άπελάμβανε, δταν ήτο άποκλειστικώτερον άπη- 
σχολημένος μέ τούς κακοποιούς καί τήν προστασίαν τών έντιμων πολιτών άπό μέ
ρους τών κλεπτών καί πάσης φύσεως κακοποιών. Οδτω, πολλάκις ή ’Αστυνομία, 
χάνουσα τήν κατανόησιν τών πολιτών καί τήν ύποστήριξιν άπό μέρους τής κοινω
νίας, θεωρείται ώς ένεργοΰσα αύθαιρέτως καί έπέμβαίνουσα άνευ ανάγκης.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τοϋ ηροηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΣΚΟΠΟΣ—ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

1. Σ κ ο π ό ς  τ ή ς  ά π ε ρ γ ί α ς '
'Η  άπεργία αποτελεί ισχυρότατου δπλον τΟϋ εργαζομένου, τό όποιον ούτος 

χρησιμοποιεί/εναντίον τοϋ εργοδότου του προς επιτυχίαν εύνοϊκωτέρων όρων εργα
σίας καί άνύψωσιν τοϋ βιοτικού των επιπέδου.

Σκοπός τής άπεργίας δεν είναι ή καταστροφή τοϋ κεφαλαίου έξ έχθρότητος, 
άλλα ή δικαιοτέρα κατανομή των κερδών μεταξύ των δύο συντελεστών τής παρα
γωγής, δηλαδή τής εργασίας καί τοϋ κεφαλαίου.'

2. Φ ύ σ ι ς τ ή ς .  ά π ε ρ γ ί α ς .
Ή  άπεργία, ώς προελέχθη, ένεφανίσθη; κατ’ άρχήν ώς ιδιωτική ύπόθεσις εργα

τών καί έργοδοτών καί ώς πραξις άδιάφορος διά πάντα τρίτον, όστις. δεν ύφίστατο 
τον έξ αυτής άντίκτυπον. Σύν τώ χρόνω δμως έξειλίχθη καί άπετέλεσε φαινόμενον 
οικονομικόν, κοινωνικόν, ενίοτε δέ καί πολιτικόν.

'Ο σκοπός τής άπεργίας δεν είναι πλέον ό εξαναγκασμός μόνον τοϋ εργοδότου, 
άλλα καί ό τοιοΰτος τοϋ υφισταμένου τα έκ τής άπεργίας επακόλουθα πληθυσμοϋ, 
ίνα παρέμβη καί προκαλέση τήν ύποχώρησιν τοϋ Κράτους καί τοϋ έργοδότου.
■ . 3. Ν ο μ ι κ ή Οέ σ ι ς τ ή ς  ά π ε ρ γ ί α ς  .

Ή  άπεργία μέχρι Τών άρχώντοΰ παρελθόντος αΐώνος έθεωρείτο ώς αντικοι
νωνική έκδήλωσις ή άδίκημα κολαζόμενον άναλόγως τής έποχής καί τών κοινωνικών 
συνθηκών έκάστης πολιτείας, αΰστηρώς ή έπιεικώς. Π.χ. κατά τον Μεσαίωνα έν 
’Αγγλία οί άπεργοί έχαρακτηρίζ-οντο ώς προδόται καί άπιστος τιμωρούμενοι διά 
σκληρών καί. άπανθρώπων ποινών, άποκοπής ώτων, έξοριών καί θανάτου.

Ή  σύν τώ χρόνω δμως μεταβολή τής δλης οικονομικής μορφής τών Κρατών 
διά τής καταπληκτικής άναπτύξεως τής βιομηχανίας καί γενικώς τοϋ- μηχανικού 
εξοπλισμού τών έπιχειρήσεων ̂  συνετέλεσαν ώστε νά συγκεντρωθούν τεράστια κε- 
φάλαΐα εις χειρ ας τών έργοδοτών καί έπιχειρηματιών καί ώς έκ τούτου,ενώ τυπικώς 
ίσχυεν ή έλευθερία συμβάσεως έργασίας, ούσιαστικώς οΐ δροι αυτής καί .ή άμοιβή 
διά ταύτην νά .ρυθμίζονται μον.ομερώς, σχεδόν άπό τάς έξελισσομένας καί συγκρο- 
τουμένας γιγαντιαίιχς έπιχειρήσεις, α'ίτινες ώς έπί τό πλεϊστον άπετέλουν τό μονο- 
πώλίον τής έργασίας, ’Εντεύθεν ήρχίσε νά δημιουργήται τό άνίσχυρον τοϋ μεμονωμέ
νου έργάτου νά παλαίση έναντι τής δυνάμεως ταύτης τοϋ κεφαλαίου καί ουσιαστι
κή έκμετάλλευσις τών έργαζομένων ύπρ τών έπιχειρήσεων. Οΰτω ύπό τό πνεύμα τοϋ 
διακηρυσσομένου Φιλελευθερισμού, ήρχισε νά άναγνωρίζεται, σύν τώ χρόνω,.ή αρχή 
τής οικονομικής ελευθερίας καί ή έλευθερία τής ένώσεως τών έργατών, ώς δπλον 
αμύνης των, μέ τήν ομαδικήν συμφωνίαν περί παύσεως τής έργάσίας, εις τρόπον 
ώστε, δι’ αμοιβαίου ανταγωνισμού, νάπροκύπτη ή δικαιοτέρα ρύθμισις τώνδρωντής 
έργασίας.

Έν ’Αγγλία τό πρώτόν, διά τής ρηθείσής έπιδράσεως τού Φιλελευθερισμού καί 
διά τού Νόμου τής 21ης ’Ιουνίου 1824, διεκηρύχθή ή έλευθερία τών έργατίκών ενώ
σεων ύπό ώρισμένους περιορισμούς'.
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Έν Γαλλία, διά του Νόμου τής 27ης Ν/βρίου 1849, έξισώθησαν αί ποιναί ερ
γατών καί εργοδοτών καί έν συνεχεία διά του Νόμου τής 25ης Μα'ίου 1864 του 
Emil Olivier καί τοΰ τοιούτου τής 21ης Μαρτίου 1874 τοϋ Waldek Rousseau, 
διεκηρύχθη ή έλευθερία τών επαγγελματικών Συνδικάτων.

Προ ιόντος τοϋ χρόνου, ή έλευθερία τών έργατικών Ενώσεων καθώς έπίσης 
καί ή κατά συνεννόησιν ομαδική παϋσις τής εργασίας, μη κολαζομένης πλέον ταύτης, 
έκτος έάν συνωδεύετο μέ άπειλάς καί βιαιότητας, ήρχισε νά άναγνωρίζεται εις άπά- 
σας τάς Εύρωπαϊκάς Χώρας. Εις τήν Γερμανίαν διά τοϋ Νόμου τής 21ης ’Ιουνίου 
1864, εις τό Βέλγιον διά τοΰ Νόμου τής 31ης Μαΐου 1846, εις τήν 'Ολλανδίαν διά 
τοΰ Νόμου τής 10ης ’Απριλίου 1872 καί εις τήν Αυστρίαν διά τοΰ Νόμου τοϋ 1870. 
Γενικώς, όλαι αί οίκονομικαί σχολαί,άλλαι μετάτινων επιφυλάξεων καί άλλαι άνεπι- 
φυλάκτως άνεγνώρισαν ότι τό δικαίωμα τής άπεργίας πηγάζει έκ τής έλευθερίας τοΰ 
έργαζομένου νά διαθέτη κατά βούλησιν τάς παραγωγικάς του δυνάμεις καί νά συνεν- 
νοήται μετά τών έχόντων κοινά συμφέροντα.

Ουτω έν ’Αγγλία άπό τοΰ 1927 έθεωρεϊτο νόμιμος πάσα άπεργία συνδεομένη 
προς έκκρεμή συλλογικήν διαφοράν, παράνομος όμως πάσα άλλη καί ιδίως ή στρε- 
φομένη κατά τής Κυβερνήσεως, είτε άπ’ ευθείας, είτε έμμέσως δι’ άπειλών ή κινδύ
νων τούς όποιους ήδύνατο νά περικλείη κατά τοΰ κοινωνικού συνόλου, ώς τοιαύτη δέ 
κατ’ έξοχήν έθεωρεϊτο ή γενική άπεργία.

Αί διακρίσεις όμως αΰται κατηργήθησαν διά νεωτέρου Νόμου «περί έργατικών 
διαφορών τοΰ 1946» καί συνεπώς ή άπεργία άνεγνωρίσθη ώς δικαίωμα άπό τοΰ 
ίδιου έτους.

Τέλος εις τήν Γαλλίαν άπό τοΰ αύτοΰ έτους 1946 τό δικαίωμα τής άπεργίας 
άνεγνωρίσθη καί ύπό τοΰ Συντάγματος ταύτης.

Έ κ τών Ευρωπαϊκών Χωρών μόνον ή Ρωσία ουδέποτε άνεγνώρισεν ώς δικαί
ωμα τήν απεργίαν, ούτε έπί Τσαρικού καθεστώτος, κατά τό όποιον ό νόμος τής 13ης 
’Ιουνίου 1886 έτιμώρει ώς ποινικόν άδίκημα πάσαν άπεργίαν τοΰ έργάτου, ούτε καί 
έ π ί  Σ ο β ι ε τ ι κ ο ύ  κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς , '  τ ό  ό π ο ι ο ν  θ ε ω ρ ε ί  τ α ύ -  
τ η ν  ώ ς έ γ κ λ η μ α  έ σ χ ά τ η ς  π ρ ο δ ο σ ί α ς .

Χαρακτηριστικόν καί τούτο τής κομμουνιστικής νοοτροπίας περί έλευθερίας 
τοΰ έργαζομένου, ή οποία παρ’ όλον ότι κόπτεται υπέρ τών προλεταρίων τοΰ κόσμου 
καί διαπιστώνει εις όλα άνεξαιρέτως τά μή κομμουνιστικά κράτη «ιμπεριαλισμόν— 
μοναρχοφασισμόν—τυραννίαν—τρομοκρατίαν καί έκμετάλλευσιν», έν τούτοις αΰτη 
όχι μόνον ούδέποτε άνεγνώρισε τοιοΰτον δικαίωμα εις τούς έργαζομένους, άλλά κατα
πνίγει έν- τή γενέσει της πάσαν τοιαύτην έκδήλωσιν τούτων, τόσον έντός τής χώρας 
της, όσον καί είς τούς Δορυφόρους της, ώς άπέδειξαν τά αιματηρά γεγονότα τής 
Ουγγαρίας, ’Ανατολικής Γερμανίας, Πολωνίας, Καζακστάν κλ.π.

Παρ’ ήμΐν τό άρθρον 167 τοΰ Ποινικού Νόμου μέχρι τοΰ έτους 120 άπηγόρευε 
τήν παρά τών έργατών ομαδικήν παΰσ'.ν τής έργασίας ώς καί τήν πρόκλησιν προς 
άπεργίαν καί έτιμώρει τούς άπεργούς διά θρασύτητα κατά τής αρχής. Τό έν λόγω 
άρθρον κατηργήθη ρητώς διά τοΰ Νόμου 2111/1920 «περί άδικημάτων κατά τής 
έλευθερίας τής έργασίας», καίτοι τούτο κατά νομολογίαν τοΰ Σαριπόλου έθεωρεϊτο 
ώς άντισυνταγματικόν καί συνεπώς άνύπαρκτον άπό τοΰ έτους 1870, ώς άντιβαΐνον 
είς τό άρθρον 11 τοΰ Συντάγματος τοΰ 1864.

Έκτοτε βαθμιαίως καί έμμέσως ή νομοθεσία ήμών κατηυθύνθη προς τήν άνα- 
γνώρισιν τής άπεργίας ώς δικαιώματος. Δικαιώματος υποκειμένου βεβαίως είς ρύθ- 
μισιν καί περιοριζομένου έκ λόγων γενικωτέρων δημοσίου ή έθνικοΰ συμφέροντος. 
”Αξιόν ιδιαιτέρας ώς προς τό σημεϊον τοΰτο μνείας είναι αί διατάξεις τοΰ νέου μας
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Ποινικού Κώδικος, τοϋ οποίου ή ισχύς ήρξατο άπό 1ης ’Ιανουάριου 1951. Διά των 
άρθρων 293-296 τοϋ Ποινικού Κώδικος, κολάζεται ποινικώς μόνον ή άπεργία ή έκδη- 
λουμένη εις καταστήματα ή εγκαταστάσεις εξυπηρετούσας την εις το κοινόν προμή
θειαν άρτου, ΰδατος, φωτισμού καί θερμότητος ή κινητήριου δυνάμεως, δταν κηρύσ
σεται, άνευ πρηγουμένης εγκαίρου προς τον έργοδότην καί την οΐκείαν αρχήν προει- 
δοποιήσεως, ή όταν παρατείνεται κακοβούλως, έφ’ όσον δμως παράγεται έκ τούτου 
κατάστασις άνάγκης.

’Ήδη εις τήν χώραν ή άπεργία αναγνωρίζεται ως δικαίωμα, πλήν τής τοιαύτης 
των Δημοσίων Υπαλλήλων ώς καί των 'Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, ήτίς έκρίθη ασυμβίβαστος προς τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα καί 
περί τής όποιας θέλομεν άσχοληθή κατωτέρω.

Ίστορικώς ή καθιέρωσις τής άπεργίας, ώς δικαιώματος των εργαζομένων, 
προκύπτει παρ’ ήμΐν έκ των κάτωθι διατάξεων:

1) Έ κ τής διά τοϋ Ν. 2111 /1920 καταργήσεως τοϋ άρθρου 167 τοϋ Ποινικού 
Νόμου τοϋ άπαγορεύοντος τήν παρά των εργατών παΰσιν τής έργασίάς ή τήν πρό- 
κλησιν προς άπεργίαν.

2) Έ κ τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 2151 / 1920 τοϋ καθιεροϋντος ύποχρέωσιν τής μο
νίμου ή προσωρινής διοικήσεως τοϋ Σωματείου, δπως, έστω καί εάν τελή ύπό πα.ραί- 
τησιν, καλέση εντός 48 ώρών άπό τής ένάρξεως τής άπεργίας γενικήν συνέλευσιν 
τών μελών, πλήν αν ή άπεργία άπεφασίσθη ύπό γενικής συνελεύσεως τοϋ σωματείου, 
τό πολύ προ 8 ήμερών συνελθούσης.

3) Διά τών Ν. 3453/1928 καί 5458/1932 άπηγορεύθη εΐδικώς ή παρά τών 
δημοσίων ύπαλλήλων καί υπηρετών παντός βαθμοΰ καί κλάδου ομαδική έγκατάλειψις 
τής άσκήσεως τής έκτελέσεως τών ύπηρεσιακών των καθηκόντων. Ή  τοιαύτη δμως 
άπαγόρευσις τής άπεργίας ώς προς τούς δημοσίους ύπαλλήλους τεκμηριοΐ άμαχητί 
τό δικαίωμα τής άπεργίας ώς προς τούς ιδιωτικούς ύπαλλήλους καί έργάτας.

4) Τό άρθρον 10 τοϋ Α.Ν. «περί συλλογικών διαφορών εργασίας», ορίζει δτι 
μετά τήν παρέμβασιν τοϋ αρμοδίου ύπαλλήλου τοϋ Υπουργείου Εργασίας προς έπί- 
λυσιν τής άνακυπτούσης συλλογικής διαφοράς, άπαγορεύεται πάσα προσπάθεια 
τών ένδιαφερομένων προς εκβιασμόν εύνοϊκής ύπέρ αύτών λύσεως διά διακοπής 
τής εργασίας. Τοΰτο ύποδηλοΐ προσωρινήν άναστολήν τής άσκήσεως τοϋ δικαιώμα
τος τής άπεργίας μέχρι τερματισμοΰ τής έκδηλωθείσης διενέξεως, ήτις άσκησις δύ- 
ναται νά έπαναληφθή οίαδήποτε καί αν είναι ή διαιτητική άπόφασις, είτε έπικυρωθή 
αυτή είτε όχι ύπό τοϋ Υπουργείου Εργασίας διά νά κηρυχθή εκτελεστή.

5) Έ κ τής διατάξεως τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. «περί άδειών κ.λ.π.», καθ’ ήν 
δεν θεωρείται ώς χρόνος μή άπασχολήσεως καί δέν συμψηφίζεται ώς χρόνος άδειας, 
πλην τής περιπτώσεως άσθενείας, στρατεύσεως ή άνωτέρας βίας καί ή άπεργία.

6) Τό Γ' ψήφισμα τοϋ 1946 τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής έπιβάλλει είς τούς 
υπαλλήλους καί έργάτας τούς άσχολουμένους εις έργασίας γενικωτέρας σημασίας, 
όπως αί μεταφοραί, ή προμήθεια άρτου, ΰδατος, φωτισμού, θερμότητος, κινητήριου 
δυνάμεως κ.λ.π., νά ειδοποιούν, προ πάσης κηρύξεως άπεργίας καί τουλάχιστον τρεις 
ήμερας ένωρίτερον, τόν τε εργοδότην καί τήν ’Αστυνομικήν ’Αρχήν. Οδτω άναγνωρί- 
ζεται, εμμέσως, ή άπεργία ώς δικαίωμα.

’Ιδιαίτατα δμως τό ψήφισμα ΛΘ' τής 7ης Δ/ρίου 1947 άναγνωρίζει ρητώς τήν 
απεργίαν ώς δικαίωμα. Διότι, άφ’ ένός μέν όμιλεΐ Expressis verbis περί «δικαιώμα
τος απεργίας», άφ’ ετέρου δέ έν τή συνειδήσει δτι τό δικαίωμα τοΰτο είναι συνταγμα- 
τικώς κατωχυρωμένον, κατέφυγεν είς τήν διά ψηφίσματος, δηλαδή διά διατάξεως 
επηυξημένης τυπικής δυνάμεως, προσωρινήν άπαγόρευσ'.ν τής άσκήσεως τοϋ δι-
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καιώματος τούτου. Τοιαύτη δέ ή το ή συνείδησίς τής βαρείας συνταγματικής έκτροπης 
την όποιαν συνίστα τό ΛΘ' ψήφισμά (δπερ, ώς γνωστόν, ουδέποτε έφηρμόσθη), 
ώστε έντός πενταμήνου άπό τής ισχύος του, ή Δ' ’Αναθεωρητική Βουλή κατήργησε 
τοϋτο διά του ψηφίσματος ΝΕ' τής 5ης Μαίου 1948, δπερ χαρακτηριστικούς άνέφε- 
ρεν δτΐ «καταργεΐται τό ψήφισμα τής αναστολής τοϋ δικαιώματος τής άπεργίάς»..

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΠΕΡΓΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

’Από δλας, σχεδόν τάς χώρας έγένετο παραδεκτόν δτι ή απεργία των δημοσίων 
υπαλλήλων είναι άσυμβίβαστος προς τήν δημοσιοϋπαλληλικήν τών ιδιότητα. ’Εν Γαλ
λία δλοι οί συγγραφείς καθώς καί ή νομολογία του Συμβουλίου ’Επικράτειας καί 
τών λοιπών δικαστηρίων ρητώς καί άδιστάκτως δέχονται δτι. ό δημόσιος υπάλληλος 
δέν συνδέεται προς τό Κράτος διά συμβάσεως έργασίας. Οί διαπρεπέστεροι συγ
γραφείς τοΰ δημοσίου δικαίου, διδάσκουν δτι ό δημόσιος υπάλληλος ούτε διά τής 
συμβάσεως έργασίάς τοϋ ιδιωτικού δικαίου συνδέεται προς τό Κράτος, ούτε δι’ άλλης 
συμβάσεως δημοσίου δικαίου.

Έ ν Γερμανία, τήν χαρακτηρίζουν ώς «σχέσΐν έξουσίας», ώς μονομερή δηλαδή 
πραξιν τοϋ Κράτους. . . .

'Ωσαύτως τό ’Αγγλικόν δίκαιον απαγορεύει τήν άπεργίαν τών δημοσίων υπαλ
λήλων.

Παρ’ ήμΐν διακεκριμένοι Συνταγματολόγοι καί διαπρεπείς συγγραφείς τοΰ; δη
μοσίου δικαίου (Σαρίπολος—Σβώλος-—’Τρίανταφυλλάκος—Ρακτίβάν, κ.λ.π.), θεω
ρούν τήν άπεργίαν τών δημοσίων ύπαλλήλων ώς άντιβαίνουσαν προς τήν δημοσίαν 
υπηρεσίαν καί τήν ιδιότητα τοΰ υπαλλήλου. Ό  άείμνηστος ’Ελευθέριος Βενιζέλος, 
είσηγούμενος εις τήν Βουλήν τόν Νόμον 4879/31 «περί υπαλληλικών οργανώσεων», 
έλεγεν δτι «τό ίερώτερον τών καθηκόντων τών δημοσίων ύπαλλήλών είναι νά μη λι- 
ποτακτοΰν ποτέ άπό τήν δημοσίαν υπηρεσίαν εις οίανδήποτε περίστασίν καί μέ οίον-' 
δήποτε πρόσχημα».

Ή  άπεργία τών δημοσίων ύπαλλήλων εις τήν χώραν μας άπηγορεύετο βάσει 
τών νόμων 3453/1928 καί 5458/1932 ήδη δέ ύπό τοΰ άρθρου 11 τοΰ έν ίσχύϊ Συν
τάγματος, ώς καί ύπό τοΰ άρθρου 274 τοΰ Ποινικού κώδικος, δστις τιμωρεί ταύτην. 
εις βαθμόν Πλημμελήματος.

'Ομοίως διά τοΰ προμνησθέντος άρθρου 11 τοΰ Συντάγματος, άπαγορεύέται καί- 
ή άπεργία τών ύπαλλήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Παρά τάς προμνησθείσας άπαγορευτικάς διατάξεις, έν τούτοίς, τόσον προπολε
μικούς, δσον καί μεταπολεμικούς, πολλαί άπεργιακαί, εκδηλώσεις τών δημοσίων ύπαλ
λήλων ώς καί τοιαΰταί τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ..Δικαίου έλαβον χώραν 
κυρίως μέ καθαρώς οικονομικά αιτήματα, χοορίς νά άσκηθή έναντίον τούτων εις τάς 
περίσσοτέρας. περιπτώσεις έκ λόγων σκοπιμότητος ποινική δίωξις.

(Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Σ Τ Ρ Α Γ Γ Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ο Σ  
Σ Τ Η Ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α

-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ -
-------------------------------------Ύ πό τ. Άνθ/μου χ, Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ ---------------------------- ----------

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

—Ό χι, δέν τελειώσαμε άκόμα, κι’ έκάλεσε τή Φωτεινή νά καθήση πλάϊ, 
στο γραφείο του.

—Σύ, Φωτεινή, γράψε σέ παρακαλώ σ’ αύτό τδ λευκό χαρτί αυτά πού θά σου
πω.

'Η  Φωτεινή πήρε πρόθυμα τήν πέννα στύ χέρι της γιατί δέν ήξερε τί έπρόκειτο 
νά γράψη, όταν ακούσε τον άστυνόμο νά τής λέγη':

«Γιά τήν ύπόθεσι πού ξέρεις...»
Εκείνη άπό τίς πρώτες αύτές λέξεις κατάλαβε, άρχισε νά τρέμη καί σταμάτησε.

—Τί έπαθες Φωτεινή; ρώτησε ό κ. Φλώριο.
—Τίποτε, τίποτε κ. ’Αστυνόμε, καί προσπαθούσε νά κρύψη τήν ταραχή της, 

κοιτάζοντας μέ άπόγνωσι τούς δικούς της, οί όποιοι, καθισμένοι στήν άπέναντί 
πλευρά, άκουγαν τήν ύπαγόρευση τού ’Αστυνόμου, δαγκώνοντας τά χείλη τους, σάν 
νάθελαν νά τής πουν νά κρατηθή καί νά μή χάση το ήθικό της.

Ό  αστυνόμος κ. Φλώριο όμως έπέμενε νά συνεχίση τύ γράψιμο καί γιά νά τήν 
έπηρεάση άκόμα περισσότερο, πέταξε μπροστά της τά δύο γράμματα πού βρήκαν 
στο δωμάτιο τού Γάϊλα.

’Εκείνη τούς έρριξε μιά φευγαλέα ματιά καί κατώρθωσε παρά τήν ταραχή της 
νά μείνη άπαθής. Τότε ό αστυνόμος πού τήν παρακολουθούσε κατάλαβε τήν προ- 
σπάθειά της καί τής είπε απότομα :

—Φωτεινή, ό Γάϊλας μάς είπε ότι τά γράμματα αύτά είναι δικά σου. Είναι 
άλήθεια ;

—Δέν ξέρω τίποτα άπο όλα αύτά, ήταν ή άπάντησή της.
Τότε ό άστυνόμος, κατόπιν τής επιμονής της, είπε σ’ Ιναν άστυφύλακα νά φέ

ρουν τό Γάϊλα άμέσως στο γραφείο του.
Ή  Φωτεινή στο άκουσμα τής διαταγής τού αστυνόμου δέν άντεξε.
—Δέν φταίμε έμεΐς- ό Λάλος ! πρόφθασε νά πή κϊ’ έπεσε λιπόθυμη.
Οί δικοί της έτρεξαν νά τή βοηθήσουν, άλλά ό άστυνόμος μέ ύφος αύστήρό, 

διέταξε νά οδηγηθούν στο πλαϊνό γραφείο, καί νά μή μιλήσουν μεταξύ τους.
"Οταν συνήλθε σέ λίγο ή Φωτεινή, τή ρώτησε ό ’Αστυνόμος άκόμα πιό έπί- 

μονα.
—Ποιδς είναι ό Λάλος ; καί τί έκανε ;
Σωστό ράκος άπο τήν εξαντλητική άνάκρισϊ ή Φωτεινή άρχισε δειλά-δειλά 

ν’ άποκαλύπτη.
Στήν άρχή μέ συγκεχυμένα λόγια έλεγε στον άστυνόμο.

—’Ακόμα, δέν μπορώ νά πιστέψω πώς είναι άλήθεια αύτό πού έγινε εκείνη τή 
μοιραία νύκτα στο σπίτι μας.

—“Ελα, Φωτεινή, τής είπε ό κ. Φλώριο μέ καλωσύνη, χωρίς ταραχή θά μοΰ 
έξιστορήσης άπό τήν άρχή πώς συνέβησαν τά γεγονότα.

—«’Εκείνο τό βράδυ, άρχισεν ή Φωτεινή νά λέη, ήρθε ό μακαρίτης νωρίς στο 
» σπίτι μας καί πήγε μάλιστα κατ’ εύθεΐαν στο δωμάτιό του.

» "Τστερα άπό λίγη ώρα ήρθε καί ό φίλος του ό Νίκος, τον πήρε μέσα καί 
» κλείστηκαν μόνοι τους. Σέ κάποια στιγμή άκούσαμε νά συζητούν ζωηρά καί
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» μεγαλόφωνα, μά δεν δώσαμε σημασία γιατί στο μεταξύ έπεκράτησε άκρα σιγή, 
» κι έτσι νομίσαμε πώς έλυσαν τις διαφορές τους. Ξαφνικά, έκεϊ πού κουβεντιά- 
» ζαμε στο σαλόνι μας, άνοίγει ή πόρτα καί μπαίνει ό Λάλος σαν τρελλός, ξεμαλ- 
» λιασμένος καί κατακόκκινος. «Τί συμβαίνει Νίκο, τον ρωτήσαμε όλοι μαζί». 
» «Τον σκότωσα», μας είπε κι’ έπεσε άναίσθητος πάνω στο ντιβάνι».

«Αυτά είναι όλα», είπε μέ λυγμούς ή Φωτεινή κι’ έμεινε άφηρημένη καί άφωνη.
'Ύστερα από τή Φωτεινή ό άστυνόμος κάλεσε στο γραφείο του τό γέρο Σκυ-

ριανό,
—Πές έσύ τώρα γέρο κατεργάρη, πού μάς λες όλο ψέμματα, τί έγινε τό βράδυ 

τής 31 Αύγούστου, στο σπίτι σου;
'Ο γέρο Σκυριανός δεν απαντούσε θαρρείς πώς είχαν κλειδώσει τα χείλη του. 

'Ωστόσο άπό τή μεγάλη πίεση τού άστυνόμου άναγκάστηκε να πή δυο λόγια στερεό
τυπα.

—Δέν φταίμε έμεϊς· ό Λάλος! καί σιώπησε.
’Από τή γυναίκα τού Σκυριανοΰ καί τήν κόρη του ’Ανθή, ό κ. Φλώριο έμαθε 

πολλά.
Οί δυο γυναίκες έπεσαν σέ τέτοιες αντιφάσεις πού φανέρωναν ξεκάθαρα τή 

συνενοχή τους στο έγκλημα.
Τό περίεργο ήταν πώς όλοι τους, σαν νάχαν συνεννοηθή, τά κατάφεραν νά μήν 

άποκαλύψουν τό ρόλο πού έπαιξε ό Γάϊλας.
Μετά άπό τήν οικογένεια Σκυριανοΰ πήρε σειρά ό Γάϊλας. 'Ο Γάϊλας στήν 

άρχή άρνήθηκε τά πάντα τόσο για τις ερωτικές του σχέσεις, όσο καί γιά τά δύο γράμ
ματα, λέγοντας ότι δέν έστάλησαν άπό τήν Φωτεινή Σκυριανοΰ, άλλά άπό κάποια 
άλλη καί μάς έδινε ένα ψεύτικο όνομα.

—Δέν ξέρω τίποτα άπ’ ολα αύτά, έλεγε, ώσπου άναγκάστηκε ό άστυνόμος 
Φλώριο νά τοΰ πή ότι ή φιλενάδα του ξεκαθάρισε τήν υπόθεση καί κάλεσε τή Φωτεινή 
σέ άντιπαράσταση.

—Καί τώρα, Φωτεινή, πές στο φίλο σου πώς έγινε τό έγκλημα.
'Η Φωτεινή μέ κατακόκκινα μάτια άπ’ τό κλάμμα γύρισε καί τον κοίταξε.
’Εκείνος τότε κατάλαβε ότι ματαιοπονεί κι’ άρχισε μέ κυνισμό ν’ άραδιάζη 

μέ τή σειρά γιά τον καθένα, το ρόλο πού έπαιξε.
—’Εκείνο τό βράδυ, άρχισε νά διηγήται ό Γάϊλας, βρισκόμουν στο κέντρο όπου 

δουλεύω, στή Τάντα. Πριν άπ’ τά μεσάνυχτα πήρα ένα τηλεφώνημα άπ’ τή Φωτεινή 
«Είναι άνάγκη νά έρθης άπόψε στο σπίτι». Τή Φωτεινή τήν άγαποΰσα κι’ έπρεπε νά 
τρέξω τό γρηγορώτερο κοντά της, γιατί άπ’ τό τηλεφώνημά της κατάλαβα πώς κάτι 
τό σοβαρό συνέβαινε στο σπίτι της. Κοίταξα τήν ώρα. Συγκοινωνία πιά δέν υπήρχε. 
Βγήκα άπό τό κέντρο, όπου σέ μικρή άπόστασι είδα ένα σταματημένο αυτοκίνητο. 
Πλησίασα μά δέν ήταν μέσα κανείς ούτε κι’ εκεί γύρω. Μπήκα τότε στο άμάξι κι’ 
έφυγα. Ύστερ’ άπό λίγες ώρες βρισκόμουν στήν ’Αλεξάνδρεια. 'Όταν έφτασα στο 
σπίτι, ή Φωτεινή μέ περίμενε στήν πόρτα.

—"Αργησες, μοΰ εϊπε, όταν βγήκα άπό τό αυτοκίνητο, καί μέ χίλιες δυο προ
φυλάξεις μπήκαμε μέσα στο σπίτι καί πήγαμε σ’ ένα δωμάτιο.

Ή  υποδοχή αύτή δέν μοΰ άρεσε. Μοΰ φάνηκε πολύ παράξενη καί ύποπτη.
—Μά έπιτέλους τί σάς συμβαίνει, προς τί αυτός ό φόβος;
'Η Φωτεινή έπεσε πάνω μου άπαρηγόρητη καί μοΰ είπε μέ λυγμούς.
—'Η ’Ανθή πριν λίγες ώρες ήρθε σέ λογομαχία μέ τον Ξενοφώντα γιά τον άρ- 

ραβώνα του μέ τήν ’Ατίση. ’Έτσι όπως χειρονομούσαν ό Ξενοφών μέ τήν ’Ανθή, 
θύμωσε ό Νίκος πού ήταν εδώ καί άπό κουβέντα σέ κουβέντα ήρθαν στά χέρια. 
Χτυπούσε ό ένας τον άλλον άλύπητα καί σέ μιά στιγμή βλέπουμε νά πέφτη ό Ξενοφών 
άναίσθητος κάτω στο πάτωμα.
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Προσπαθήσαμε νά τον συνεφέρωμε μά δεν καταφέραμε τίποτα. ΤΗταν νεκρός. 
'Ο Νίκος τον είχε στραγγαλίσει. Γι’ αύτό σέ καλέσαμε, Γιώργο, πρέπει νά μάς 
βοηθήσης.

Τή Φωτεινή τήν άγαπώ μέχρι τρέλλας καί μέ όποιαδήποτε θυσία θά τήν βοη
θούσα. Σκέφθηκα γιά λίγο καί τούς είπα, ότι ό πιο σίγουρος τρόπος ν’ άπαλλαγοϋμε 
άπό το πτώμα του Ίωαννίδη είναι νά τό πετάξωμε στη θάλασσα κι’ έτσι θά φανή πώς 
αύτοκτόνησε. "Ολοι συμφώνησαν μαζύ μου κι’ έτοιμαστήκαμε γιά τήν εφαρμογή του 
σχεδίου μου.

Καθώς ή ώρα ήταν περασμένη καί ή κίνησις είχε σταματήσει στους δρόμους, 
βγήκα, πήγα κοντά στο αύτοκίνητο κι’ όταν βεβαιώθηκα πώς δεν φαινόταν κανένας 
καθυστερημένος, έβγαλα τούς άριθμούς τοϋ αύτοκινήτου καί τούς πέταξα στήν ύπό- 
νομο. 'Ύστερα όλοι μαζί άγκαλιασμένοι μέ άνάμεσά μας τό πτώμα τοϋ Ίωαννίδη 
πού καί νά μάς έβλεπε κανείς δεν θά μπορούσε νά ύποψιαστή, τό τοποθετήσαμε κα
θισμένο στο αύτοκίνητο καί φύγαμε μέ τό μακάβριο φορτίο μας.

Μέ άναμμένα τά φώτα διασχίσαμε τήν πόλι καί όταν φτάσαμε στις βραχώδεις 
άκτές τοϋ Sidi Bishr σταματήσαμε. Ρίξαμε τούς προβολείς στά γύρω σκοτάδια. Δέν 
φαινόταν κανείς. Μόνο τό μουγκρητό τής μανιασμένης θάλασσας έσχιζε τή σιωπή 
τής ερημιάς.

Τότε εγώ, ό Λάλος καί ό μπάρμπα Σκυριανός, μέ γρηγοράδα πήραμε τό πτώμα 
στά χέρια μας καί τό πετάξαμε στή θάλασσα, άνάμεσα στά βράχια.

Χωρίς νά πάρουμε καν άνάσα μπήκαμε στο αύτοκίνητο καί μέ σβυστά τά 
φώτα γυρίσαμε άπ’ τον ’ίδιο δρόμο. "Οταν άπομακρυνθήκαμε περίπου δυο χιλιόμετρα, 
σκεφτήκαμε νά έγκαταλείψουμε τό αύτοκίνητο. "Ετσι κι’ έγινε- τό άφήσαμε καί 
φύγαμε.

"Οταν φτάσαμε στο σπίτι τοϋ Σκυρίανοϋ άρχιζε νά ξημερώνη, χαιρέτησα τό 
Λάλο καί τό Σκυριανό έξω άπό τό σπίτι καί πήγα στο σταθμό όπου πήρα τό πρώτο 
τραίνο καί γύρισα πίσω στήν Τάντα.

Αύτό είναι κ. ’Αστυνόμε τό μυστικό πού έκρυβαν οί λίγες έκεΐνες λέξεις στο 
γράμμα τής Φωτεινής.

—Σέ πήρε στο λαιμό της ή φιλενάδα σου.
’Εκεί τά μάτια τοϋ Γάϊλα βούρκωσαν άπό συγκίνησι.
Τώρα ό άστυνόμος κ. Φλώριο προσπαθούσε νά μάθη άπό τό Γάϊλα ποΰ βρίσκε

ται ό Λάλος.
—Δέν ξέρω έλεγε μέ επιμονή, αύτός είναι πονηρός καί σίγουρα θά τοσκασε.
Τότε ό κ. Φλώριο βγάζοντας άπό τό γραφείο του ένα φάκελλο μέ φωτογραφίες 

τοϋ Λάλου μοΰ είπε:
—Κύριε ’Αλεξίου, πάρε όσες φωτογραφίες τοϋ Λάλου σοΰ χρειάζονται γιά 

τους άνδρες σου καί φύγετε άμέσως. Πρέπει οπωσδήποτε καί τό γρηγορώτερο νά 
συλληφθή.

Μέσα στο κρατητήριο πάλι διαδραματίζονταν άλλες σκηνές. 'Η Φωτεινή 
απαρηγόρητη βημάτιζε νευρικά καί διαρκώς λογομαχούσε μέ τήν άδελφή της ’Ανθή, 
που έγινε ή άφορμή νά άναμιχθοϋν όλοι τους καί άύτός ό φίλος της Γάϊλας στο 
έγκλημα.

—Κακούργα τής έλεγε, καί τώρα τί κέρδισες μ’ αύτό πού έκανες;
Ή  ’Ανθή δέν άπαντοΰσε, άλλά πότε-πότε, σάν οχιά πετοϋσε τό δηλητήριο.
—Άφοΰ δέν τον κέρδισα εγώ έπρεπε νά πεθάνη.
Άπό τή στιγμή πού πήρα τις φωτογραφίες τοϋ Λάλου καί τή διαταγή άπό τον 

αστυνόμο, συνέχιζε ό φίλος μου ’Αλεξίου στο γράμμα του, έγώ καί οί άνδρες μου 
διασκορπιστήκαμε στή πόλι. Ό  καθένας μας πήρε καί ξεχωριστό δρόμο, άναζητών- 
τας τό Λάλο άνάμεσα στούς 'Έλληνες τής παροικίας.
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Στο μεταξύ όλοι'οι άστυνομίκοί της Αίγυπτου είχαν κινητοποιηθή, μάταιος 
δμως ό κόπος. 'Ο Λάλος είχε γίνει άφαντος.

’Εδώ τελείωσε ή άφήγηση στο γράμμα τοϋ φίλου μου κ. ’Αλεξίου, ό όποιος 
διατύπωνε τή θερμή παράκληση να τον βοηθήσω; γιά την άνακάλυψι και σύλληψι 
του δολοφόνου.

’Έβαλα στή τσέπη μου τή φωτογραφία πού βρήκα στο γράμμα τοϋ φίλου μοψ 
κ. ’Αλεξίου, άντέγραψα στο καρνέ μου τά χαρακτηριστικά καί τα στοιχεία τοϋ κατη- 
ζητουμένου πού άνέφερε στο υστερόγραφο καί τράβηξα γιά τό λιμάνι.

Κατέβασα όλα τά βιβλία τοϋ «ελέγχου διαβατηρίων» κι’άρχισα νά τά ξεφυλλίζω 
καί με μεγάλη προσοχή νά εξετάζω τις άφίξεις. Πουθενά όμως δέν βρήκα ένα τέτοιο 
όνομα, ώστε άναγκάστηκα νά έγκαταλείψω τις ^πρώτες άναζητήσείς άπό έκεΐ καί 
έ'βαλα σέ ένέργεια άλλους τρόπους έρεύνης.· Θά ένεργόϋσα βέβαια ανεπίσημα γιατί ή 
ύπόθεσις ήλθε στά χέρια μου άπό τό φίλο καί συνεργάτη μου αΐγύπτιο συνάδελφο μέ 
τήν παράκλησί όπως τον βοηθήσω καί όχι ύπηρεσιακώς.

Καθημερινώς διέθετα άρκετές ώρες στις άναζητήσείς καί τις έρευνες γι’ αυτή 
τήν ύπόθεσι όταν μετά λίγες μέρες μέ κάλεσε ό Διοικητής μου άείμνηστος Πέτρος 
Άναγνωστόπουλος.

Παρουσιάστηκα κανονικώς.
—Διατάξατε κ. Διευθυντά, τοϋ είπα καί περίμενα.
—’Έλα Δουκάκη, έχουμε μιά δουλειά άπ’ αυτές πού σ’ άρέσουν, καί μοΰ έδωσε 

μιά φωτογραφία.
Μόλις τήν είδα, είπα στον κ. διοικητή.
—Τήν γνωρίζω αύτή τήν ύπόθεσι, μοϋ έγραψε κάποιος φίλος μου άπό τήν 

’Αλεξάνδρεια.
—Τότε είναι περιττό νά σοϋ πώ περισσότερα, κανόνισε τις άναζητήσείς σου 

όπως νομίζεις εσύ" ’ίσως ό άνθρωπος αύτός νά ήρθε στήν Ελλάδα.
Πέρασαν άρκετές μέρες άκόμα καί παρά τις εντατικές άναζητήσείς μου δέν 

είχα κατορθώσει τίποτε. Βαθύ σκοτάδι έκάλυπτε τά ’ίχνη τοϋ δολοφόνου."Αρχισα 
ν’ άπελπίζωμαι καί πίστευα πώς κάπου άλλοΰ θά είχε καταφύγει ό δολοφόνος.

"Ενα άπόγευμα, ένώ έκανα τή βόλτα μου στό λιμάνι, στά ύποπτα κέντρα, συ
ναντήθηκα μ’ ένα φίλο μου έμπορο σφουγγαριών, τον Κ.Σ.

— Έλα, Γιώργο, καί σέ ήθελα' θ’ άρχόμουν στήν ’Ασφάλεια νά σέ βρώ. Καί 
καθήσαμε σ’ ένα παραλιακό καφενεδάκι.

—"Ακου μιά παράξενη καί άληθινή ιστορία πού μοΰ είπε ένας καπετάνιος καί 
νομίζω πώς θά σ’ ένδιαφέρη.

'Ο Σεπτέμβριος είναι ή εποχή πού γυρίζουν τά σφουγγαράδικα καΐκια πίσω 
στήν Ελλάδα άπό τό κοπιαστικό καλοκαιριάτικο ψάρεμα σφουγγαριών στήν ’Αφρική· 
έτσι άρχισε ό καπετάν Σϊμος άπό τήνΚώνά μοΰ διηγήται τήν παράξενη αύτή ιστορία.^

—"Οπως είχε άραγμένο τό καΐκι του στο πόρτο καί περίμενε τούς συντρόφους 
του νά έτοιμασθοΰν γιά τό βραδυνό ταξίδι τους στή Δωδεκάνησο, βλέπει πρωΐ-πρωΐ, 
νάρχεται στό λιμάνι κάποιος φίλος του όνόματι Νϊκος πού τον είχε γνωρίσει σ’ένα 
κέντρο όπου δούλευε στήν ’Αλεξάνδρεια. «Ποιος άνεμος σ’ έφερε στό λιμάνι, Νϊκο»; 
κι’ όταν ό φίλος του πλησίασε περισσότερο μπήκε στό καΐκι καί τοϋ λέει:

—Γιά σένα, καπετάν Σΐμο, ήρθα- θέλω νά πληροφορηθώ πότε θά γυρίσης πί
σω στήν πατρίδα.

—Τό βράδυ, πρώτα ό Θεός, καί υστέρα ή θάλασσα, τοϋ άπάντησε ό άγαθός 
θαλασσινός.

Ό  φίλος του τότε τοϋ έκανε πρότασι νά τον πάρη μαζύ του στό ταξίδι. 'Ο κα-
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πετάν Σιμός στην άρχή παραξενεύτηκε, σκέφθηκε λίγο και για ν’ άποφύγη τού είπε 
πώς θά ταλαιπωρηθή μέ τό καΐκι.

Εκείνος δμως έπέμενε.
—Άφοΰ το θέλης και δέ φοβάσαι τη θάλασσα θά σέ πάρω. Ετοίμασε τά χαρ

τιά σου κι’ έλα άπδ νωρίς στο λιμάνι
r 1 : —Θά έφευγα μέ το .βαπόρι, καπετάν Σιμό, του εϊπε άν είχα χαρτιά' γι’ αυτό

ήρθα σέ σένα νά μέ βοηθήσης. Καί άρχισε νά του έκμυστηρεύεται πώς τάχει μπλέξει 
μέ μιά κοπέλλα καί γ ι’ αυτό θέλει νά φύγη κρυφά μη τό μάθουν οί δικοί της οι όποιοι 
τόν κυνηγοΰσάν. Ό  καπετάν Σιμός τον λυπήθηκε καί δέχτηκε.

—-Θά σέ πάρω, Νίκο, του είπε,’ μά θά σέ "βγάλω κρυφά άπό τούς Ιταλούς στη 
Ρόδο καί άπό κεΐ καί πέρα κανόνισε τη πορεία σου γιά νά φτάσης στήν Ελλάδα.

"-' “—Γι’ αυτό μη στενοχωριέσαι, καπετάν Σΐμο, τοϋ είπε ό φίλος του, θά τά κατα
φέρω νά πάω στούς δικούς μου, στη Χίο. Κι’ έτσι έμειναν σύμφωνοι γιά τό άπόγευμα.

Άπό πολύ νωρίς ό φίλος του .Νίκος έκανε βόλτες στην προβλήτα, κι’ δταν ό 
καπετάν Σιμός είδε πώς δέν τόν έβλεπε κανείς τόν φώναξε, τον έμπασε στο καΐκι 
καί τόν έκρυψε στ’ άμπάρΐ.

Στο μεταξύ είχε γίά καλά σουρουπώσει καί τό καΐκι τοϋ καπετάν" Σίμου σαλ
πάριζε "γιά νά φύγη άπό τό μεγάλο Αιγυπτιακό λιμάνι.

, "Τστερα άπό δυο μερόνυχτα πού ταξίδευαν , άνοικτά άπό την Κρήτη άρχισε 
ή θάλασσα νά φουσκώνη. Μελτέμι δυνατό κι’ άγριο μπουρίνι τούς κύκλωσε,

—Θά πνιγούμε,, έλεγε ό καπετάν Σιμός στούς συντρόφους του, καί γιά νά γλυ-, 
τώσουν άλλαξαν πορεία, καί τράβηξαν γιά τόν κάβο Σίδερο. ’Εκεί άπάγκιασαν σ’ ένα 
μικρό ορμίσκο καί περίμεναν νά ξαναφτιάξη ό καιρός.

Εύκαιρία νά βγής έδώ στήν Κρήτη,, είπε ό καπετάν Σιμός, στο φίλο του.
—Ναί, τού άπάντησε εκείνος, χαρούμενος, καί τά ξημερώματα ό καπετάν 

Σιμός τοϋ εύχήθηκε καλή τύχη, εκείνος ,τόν ευχαρίστησε, τόν άποχαιρέτησε, σκαρ
φάλωσε τά απότομα άγρια, βράχια τοϋ κάβου, καί χάθηκε μέσα στήν έρημη περιοχή 
τοϋ μεγάλου νησιού.

Στο μεταξύ ή θάλασσα καλμάρησε κι’ έτοιμάστηκε ό καπετάν Σιμός νά συνέ
χιση τό ταξίδι του ικανοποιημένος πού ξεφορτώθηκε τόν λαθρεπιβάτη του. ,

"Τστερα άπό εΐκοσίτέσσερες ώρες φτάσανε στή Ρόδο, πρατηγάρανε στο λιμάνι, 
πήρε ό καπετάν Σιμός τούς ν.αΰτες του καί βγήκανε στήν, πόλι. "Ετσι δπως προχω
ρούσανε γιά τήν πλατεία, κάτι θέλησε νά ψωνίση άπό ένα περίπτερο, τό μάτι του 
έπεσε άθελα σέ κάτι ’Ιταλικές εφημερίδες πού είχε ό περιπτεριοΰχος κρεμασμένες. 
Οΐ φωτογραφίες πού δημοσίευαν στήν πρώτη σελίδα τους οί εφημερίδες τόν ξά
φνιασαν γιατί μιά άπ’ αυτές έμοιαζε τοϋ φίλου του Νίκου, τοϋ λαθρεπιβάτη, τόν 
οποίο πήρε άπό τήν ’Αλεξάνδρεια.

—Βρέ Γρηγόρη, είπε σ’ ένα ναύτη ό όποιος ήταν μαζύ του, αύτός μωρέ δέν 
εΐνα*-.'ό , Νίκος, πού είχαμε στο καΐκι; , . .... .

—-Ναί, αύτός είναι,' καπετάν Σΐμο, τοϋ άπάντησε ό ναύτης. Καί τότε ρώτησε 
τόν περϊπτέριόϋχο <τί: γράφουν οί έφημερίδες γι’ αυτόν τόν άνθρωπο γιατί έκεϊνοι;δέν 
ήξευραν ’Ιταλικά.

* Λ0  περιπτέριοΰχός πρόθυμα τθύς εξήγησε δτι έγραφαν πώς έκανε ένα φοβερό 
έγκλημα στήν ’Αλεξάνδρεια. . . . .

—Καί πώς τόν λένε; τόν ρώτησε.
—Νά σας πώ άμέσως καί διάβασε: Νικόλαο Λάλο.
'Ο καπετάν Σιμός δταν άκουσε τό όνομα δαγκώθηκε άπό άγανάκτησι.
—Πάμε νά φύγουμε, Γρηγόρη, είπε στο ναύτη του καταστεναχωρημένος γιατί 

χωρίς νά ξέρη βοήθησε έναν έγκληματία νά δραπετεύση καί νά ξεφύγη τή Δικαιοσύνη.
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Αυτή είναι ή ιστορία πού μοϋ διηγήθηκε ό καπετάν Σιμός μου είπε ό γνω
στός μου έμπορος σφουγγαριών.

—Καί τώρα ποϋ βρίσκεται ό καπετάν Σιμός; ρώτησα τό φίλο μου μέ ενδιαφέ
ρον.

—Έφυγε για τήν πατρίδα του.
Αύτό βέβαια δεν μέ άπογοήτευσε, άπ’ έναντίας ή συμπτωματική αύτή ιστορία 

του καπετάν Σίμου μέ έβοήθησε νά τεθώ επί τά ίχνη τοΰ δολοφόνου.
'Ο Λάλος πραγματικά βρισκόταν τήν έποχή εκείνη στη Χίο, όπως έμαθα άπό 

έναν πράκτορά μου, καί γιά νά θολώση τά νερά είχε καταταγή ώς εθελοντής στο 
Στρατό. Δέν άργησα νά μάθω τήν μονάδα στήν οποία υπηρετούσε καί στις 20 ’Οκτω
βρίου 1931 ό Λάλος ήταν στά χέρια μου.

—Ποιοι ήταν οί λόγοι, Λάλο, πού σ’ ανάγκασαν νά διαπράξης ένα τέτοιο 
φοβερό έγκλημα στήν ’Αλεξάνδρεια; τον ρώτησα.

Κι’ αύτός μοϋ άπάντησε σάν νά μολολογοϋσε μέ φανερή τύψη γιά τήν πράξι του.
—Δέν είμαι δολοφόνος, μά είμαι παλιάνθρωπος. Σκότωσα έναν καλό φίλο 

χωρίς νάχω κανένα άτομικό λόγο. 'Όταν όμως μπαίνη στή μέση ή κακή γυναίκα, 
χάνεις καί ηθική καί τιμή καί τήν έλευθερία σου. Ποιος ξέρει τώρα πόσα χρόνια θά 
σαπίζω στή φυλακή γιά νά θελήσω νά εξυπηρετήσω τήν άδελφή τής φιλενάδας ένός 
άλλου φίλου. Οί κόρες τού Σκυριανοϋ, αυτές μ’ έβαλαν ν’ άναγκάσω τον Ξενοφώντα 
νά χαλάση τον άρραβώνα του μέ τήν ’Ατίση καί νά παντρευτή τήν ’Ανθή. ’Από καιρό 
τον ένοχλοΰσαν γι’ αύτό πήγα πολλές καί φορές στο κέντρο του. ’Εκείνος δέν δεχό
ταν μέ κανένα τρόπο ν’ άφίση τήν Άτίση καί τό μοιραίο έκεΐνο βράδυ, στο σπίτι 
τού Σκυριανοϋ, άπό λόγο στο λόγο ήρθαμε στά χέρια καί χωρίς νά τό καταλάβω, τον 
έπνιξα.

—Είμαι κτήνος, κτήνος, έλεγε μέ βουρκωμένα μάτια, καταπτοημένος γιά τό 
άναπάντεχο έγκλημά του.

Πέρασαν άπό τότε τρεις μήνες όταν ήλθεν άπό τήν Αίγυπτο ό φίλος μου άστυ- 
νομικός κ. ’Αλεξίου μ’ έναν συνεργάτη του καί παρέλαβε τον Λάλο άπό τις φυλακές.

’Έπρεπε νά δικασθή έκεΐ, στά μικτά δικαστήρια, καί κατεδικάσθη σέ 11 έτών 
πρόσκαιρα δεσμά. "Υστερα άπό τήν καταδίκη του, τό 1933 τον μετέφεραν έδώ στήν 
Ελλάδα γιατί έπρεπε νά έκτίση τήν υπόλοιπη ποινή σάν "Ελληνας υπήκοος.

Οί άλλοι, δηλαδή ό γέρο Σκυριανός, οί θυγατέρες του καί ό Γάϊλας, κλείστηκαν 
αρκετά χρόνια στις φυλακές τής Αΐγύπτου γιά νά πληρώσουν κι’ αύτοί τήν ένοχή τους 
στο άποτρόπαιο έγκλημα.

Γ. ΔΟΥΚ.ΑΚΗΣ

ΟΙ αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σάς δίνουν εκλεκτή 
πνευματική τροφή.



Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΓΔΑΤΗ

Κατά μετάφρασιν έκ του ’Αγγλικού 
ύπό Άρχιφύλακος κ. Κ . ΛΑΨΑΝΗ

Ή  δολοφονία άρχίζει κατά διαφόρους τρόπους. Μερικές φορές λαμβάνει 
χώραν πάλη μεταξύ δράστου καί θύματος, κατά την όποιαν χρησιμοποιούνται μα
χαίρια ή περίστροφα, άλλοτε έχομεν μυστηριώδεις δηλητηριάσεις, ένώ πολλές φορές 
τό διαρκές μίσος καί ή ζηλοτυπία ξεσποΰν σέ αιφνίδιου θάνατον.

'Η  ιστορία της έν λόγω δολοφονίας άρχίζει μέ την δήλωσιν ένός άστ/κος 
ενώπιον τού άρμοδίου ύπαλλήλου της 'Υπηρεσίας ’Αγνοουμένων Προσώπων, ότι 
κάποιος Stanley Setty δέν έπέστρεψεν εις την οικίαν του. Άπεδείχθη δέ έκ τών 
ύστερων ότι έπρόκειτο περί μιας έκ τών πλέον φρικιαστικών δολοφονιών της συγχρόνου 
έποχής, ή οποία άπετέλεσεν ιστορικόν γεγονός εις τά χρονικά τών έγκλημάτων

'Η είδησις μετεδόθη εις τό έπί τής οδού Albany ’Αστυνομικόν Τμήμα, πλη
σίον τού Regent P ark ,τήν 12.45' ώραν μ.μ. τής 5-10-49.'Ένας έκ τών συγγενών 
τού έξαφανισθέντος Setty είπεν ότι, ό Setty ήτο 46 έτών, έλειπε δέ άπό τό σπίτι 
του άπό τής πρωίας τής πρρηγουμένης ημέρας. 'Ο Setty έκαμε αγοραπωλησίες 
μεταχειρισμένων αύτ/των εις την οδόν ‘Warren, ένα μέρος εις τό όποιον άγοράζονται 
καί πωλοϋνται αύτ/τα τοϊς μετρητοϊς. 'Ο Setty εύρίσκετο σ’ αυτήν την άγορά την 
4ην ’Οκτωβρίου, έξηφανίσθη δέ κατά τό άπόγευμα τής ήμέρας αυτής, τίποτε όμως 
τό ύποπτον διά την δολοφονίαν του δέν υπήρχε στην αρχή.

Δεδομένου ότι εγώ ήμουν ό Διαμερισματάρχης τής περιοχής αυτής, τό περί" 
στατικόν αύτό δέ μοΰ άνεφέρθη άμέσως. ’Αστυφύλακες τής 'Υπηρεσίας ’Εγκλημα
τολογιών ’Αναζητήσεων, μετά τάς σχετικάς έρευνας, άπεκάλυψαν ότι τό αΰτ/τον 
τού Setty ήτο έγκαταλελειμμένο μεταξύ τής Albany Street καί τού Aegents Park, 
έκεϊ δηλαδή πού συνήθως ό Setty έπαρκάριζε τό αύτ/τόν του, πλήν όμως άπό τό 
αύτ/τον έλειπε τό κλειδί τής μίζας. Οί άστυνομικοί μου έξηκρίβωσαν, ότι οσάκις ό 
Setty έπέστρεφε αργά, άφηνε τό αύτ/τόν του έξω άπό τό γκαράζ, διά νά άποφεύγη 
τον θόρυβον έκ τού ανοίγματος καί κλεισίματος τής πόρτας τού γκαράζ, πάντοτε 
όμως, εις την περίπτωσιν αύτήν, άφηνε τό κλειδί τής μίζας εις τό αύτ/τον. Ή  έλλει- 
ψις τού κλειδιού αυτού όπως καί τό σταμάτημα τού αύτ/του ολίγον μακρύτερον τού 
μέρους, εις τό όποιον ό Setty έπαρκάριζε, προκαλούσαν άνησυχίαν. ’Αποτέλεσμα 
τών περαιτέρω αναζητήσεων ήταν νά βρεθή ένας άνθρωπος, ό όποιος είπεν ότι, είδε 
τον S e ttv ,τήν 5..20' ώραν τό άπόγευμα τής 4-10-49, νά όδηγή τό αύτ/τόν του, ένώ 
εις τό όπισθεν κάθισμα τού αύτ/του έκαθητο ένας άγνωστος, τον όποιον δέν ήδύνατο 
νά περιγράψη. Έ ν τώ μεταξύ είχα πληροφορηθή σχετικώς καί διηρωτώμην τί νά 
συνέβαινε άρά γε, οπότε γιά μιά στιγμή τό τηλέφωνο έκτύπησε καί ό Bert Tansill 
μού άνέφερε τήν έξαφάνισιν τού Setty καί τήν ύποψίαν του, ότι ό Setty είχε δολο- 
φονηθή. "Οταν τον ήρώτησα πού έστήριζε τήν ύποψίαν του, μοΰ άπήντησεν ότι, 
ένας πληροφοριοδότης τού είχε δώσει τήν πληροφορίαν, ότι τήν ημέραν αύτήν ό 
Setty έφερε πολλά χρήματα μαζί του. Τότε έδωσα έντολήν εις τον Tansill νά συνέ
χιση τις έρευνές του καί νά μέ ένημερώνη σχετικώς. ’Έχων έμπιστοσύνην εις τάς 
άστυνομικάς ικανότητας τού Tansill, διέταξα ώρισμένους άστυνομικούς μου νά άρχί- 
σουν μίαν άθόρυβον διερεύνησιν τής ύποθέσεως, διεπίστωσα δέ ότι πολλοί δημοσιο
γράφοι, οί όποιοι άσχολούνται μέ τήν δημοσιότητα τών έγκλημάτων είχαν έξ έν
στικτου άντιληφθή ότι ή ύπόθεσις αύτή έκρυβε κάτι τό συνταρακτικόν καί εύρίσκοντο 
καί αυτοί έπί τά ίχνη. Πολύ σύντομα έπληροφορήθην, ότι ό Setty κατά τήν ημέραν
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της έξαφανίσεώς του έσκόήευε νά μεταβή διά τοΰ άύτ/τοίΓτου‘είς τδ W atford ένώ 
εΐχε μαζί .του 1.000; λίρες, σέ · χαρτονομίσματα τών W λιρών. ?Η δπαρξις ,τοϋ σε
βαστού αύτοϋ χρηματικού πόσόΰ μέ'έκαμε νά πιστέψω”, δτι ή πληροφορία’του Tan- 
sill, δτι ό Setty είχε δολοφονηθή, ήταν αληθής καί δτι πράγματι ό Setty είχε πέσει 
θΰμα σέ παγίδα κακοποιών, '  - · · ··

Εστάλη τηλεγράφημα προς δλα τά ’Αστυνομικά -Τμήματα του Λονδίνου διά 
τοΰ οποίου έδίδετο πλήρης περιγραφή τοϋ έξαφανισθέντος Setty καί οί πληροφορίες 
δτι : ό Setty είχε θεαθή διά τελευταίαν φόράν έντδς του αύτ/του του, μάρκας Ci
troen, την 5.50' ώραν μ.μ. της 4-10-49 καί δτι'τδ αύτ/τον εύρέθη έγκαταλελειμμέ- 
Vov την έπομένην ήμέραν καί. ώραν 1.45' νυκτερινήν πλησίον τοϋ γκαράζ τοΰ Setty, 
εις τδ Chester Place παρά τδ Regents Park. Φορούσε δέ μπλέ ριγέ κοστούμι, χωρίς 
καπέλλο, τδ δέ υποκάμισό του ήτο μεταξωτό, χρώματος κρέμ, Τδ αύτδ τηλεγράφημα 
εστάλη καί εις την Interpol διά νά ειδοποιηθούν· σχετικώς δλαι αί Άστυνομίαι.

Έξηκρίβωσα έπίσης δτι τδ αύτ/τον; τδ οποίον έπρόκειτο νά άγοράση ό 
‘Setty, ήτο μάρκας Jaguar καί άνήκεν εις κάποιον δ όποιος εΐχεν άποβιώσει πρόσφά- 
τως. ■ . - ■ ■ · 1

Οί εφημερίδες πολύ σύντομα έπληροφορήθησαν τήν έξαφάνισιν τοΰ Setty, 
έδημοσίευσαν δέ δτι οί συγγενείς τοΰ θύματος προσφέρουν ώς , άμοιβήν τδ χρηματι
κόν ποσδν των 1000 λιρών ’Αγγλίας, διά τήν άνακάλυψιν τοΰ θύματος ζωντανού ή 
νεκροΰ. Κάθε ημέρα οί πληροφορίες σχετικώς μέ τήν έξαφάνισιν τοΰ Setty έδιναν 
καί έπαιρναν· στις εφημερίδες, οί όποιες καθημερινώς έδημοσίέυαν καί τήν φωτο
γραφίαν τοΰ θύματος, άλλά ακόμη τίποτε τδ θετικόν δέν υπήρχε 'διά τήν . τύχην, τοΰ 
Setty.

Άπό δλα τά μέρη τής ’Αγγλίας κατέφθαναν πληροφορίες δτι ό Stanley Setty 
ήτο έν ζωή καί δτι κάπου-τδν είδαν. Κάθε σχετική πληροφορία ήλέγχετο, χωρίς 
δμως θετικόν αποτέλεσμα. Ό  Setty εΐχεν έξαφανισθή καί επί τοΰ-παρόντος οί ένέρ- 
γειές μοις δέν μποροΰσαν ν’ άποδώσουν κάτι τδ χρήσιμον. Γ , ..

’’Ητο γνωστόν εις ήμας, δ τ ι: ό Setty εΐχεν έκτίσει ποινήν, φυλακίσεως; έπ'1 
δολία χρεωκοπία καί δτι είχε γεννηθή εις τήν Βαγδάτην τδ έτος 1903, είχε δέ βμ- 
πτισθή χριστιανός καί είχε λάβει τδ όνομα Sulman. Εΐχε κερδίσει τά χρήματά του 
στδ έμπόριον, άλλά δταν έδήλωσε πτώχευσιν τά χρέη του άνήρχοντο εις τδ ποσδν 
τών 15.000 λιρών. Μετά τήν άποφυλάκισίν του ό Setty ήλθε στδ Λονδΐνον από τδ 
Manchester καί ήρχισε τό· έμπόριον τών μεταχειρισμένων αύτ/των. Εΐχε. καταστή 
γνωστόν, δτι εΐχε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα καί δτι τάοέτόκιζε μέ -ύπέρογκον 
τόκον.

Οί έρευνές μας έφθασαν μέχρι τοΰ. άκροτάτου σημείου τοΰ Λονδίνου, διεπί- 
στωσα δέ δτι εκατοντάδες ανθρώπων έγνώριζαν τον Setty (Stanley Setty ), τον 
όποιον άπεκάλουν «Honest-Stan», ό έντιμος δηλαδή Stan, άλλά δλοι τους άπέ- 
φευγαν νά μιλήσουν πολύ ·γιά αυτόν καί φυσικά κανείς άπό αύτούς δέν έδωσε καμμίαν 
πληροφορίαν, ή όποια θά ήτο δυνατόν νά μέ έξυπηρετήση είς τήν-έξ-ιχνίασιν-τής 
ύποθέσεως. ■

Ό  ’Αστυνόμος Jamieson, ό όποιος κατά κύριον λόγον εΐχε άναλάβει τήν.ύπό- 
θεσιν, έξηκρίβωσε τούς άριθμούς τών χαρτονομισμάτων τοΰ Setty, οί όποϊοι·.·καΙ 
έδημοσιεύθησαν στις εφημερίδες. . . · \ ; ,  ̂ , -

Ό  Setty έφέρετο ώς έξαφανισθείς έως τδ βράδυ τής Παρασκευής τής 22-10-49 
οπότε (18 ήμέρες άπό τής έξαφανίσεώς του) τδ πτώμα του έξεβράσθη εις τούς βάλ
τους τοΰ Tillingham^ip τδ Essex. Ό  Sidney Tiffin, ένας ψαράς, ηλικίας 47 ετών, 
καθώς έψάρευε είδε πρδς στιγμήν ένα ύποπτο δέμα, τδ· άνέσυρε. στήν βάρκα του, 
τήν όποιαν αμέσως ώδήγησε εις τήν παραλίαν καί έσπευσε νά ειδοποίηση τήν ’Αστυ
νομίαν. Τδ δέμα αύτδ περιεϊχεν ένα πτώμα άνθρώπου χωρίς τήν κεφαλήν. Τδ πτώμα
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ήταν περιτυλιγμένο μέ χονδρό ύφασμα, ραμμένο καταλλήλως καί δεμένο , μέ σχοινί.
Ή  'πρώτη μου δουλειά ήταν νά έξακριβώσω έάν τό πτώμα αυτό άνήκεν εις 

τον Stanley Setty. Έλήφθησαν λοιπόν τα δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ πτώματος 
καί Ιστάλησαν εις τήν Scotland .Yard. Διά μίαν άκόμη φοράν ή ίκανότης των 
υπαλλήλων τοϋ ’Αρχείου τής 'Υπηρεσίας Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων τής 
Scotland Yard άπεδείχθη. ’Εντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος οί υπάλληλοι 
αυτοί έξηκρίβωσαν ότι τά άποτυπώματα αυτά ήσαν ενός άτόμου, πού ειχεν έκτίσει 
ποινήν φυλακίσεως, δηλαδή τοϋ Stanley Setty.

Καί τώρα πλέον άρχίζει ή άναζήτησις τοϋ δολοφόνου. Ό  Dr Camps, παθο
λόγος, έκλήθη διά νά έξετάση τό πτώμα τοϋ Setty, διεπίστωσε δέ ότι τά χέρια τοϋ 
θύματος είχαν δεθή όπισθάγκωνα, ένώ τά πόδια είχαν δεχθή ισχυρά κτυπήματα. 
Έ π ί τοϋ πτώματος εύρέθη ένα υποκάμισο, μία εσωτερική φανέλλα καί οί τιράντες 
κουμπωμένες στο πανταλόνι τοϋ θύματος. Ό  ιατρός Camps έδήλωσεν ότι ό Setty 
έρρίφθη εις τό νερό; μετά, παρέλευσιν τό πολύ 48 ώρών άπό τής δολοφονίας του. Εις 
τό στήθος διεκρίνοντο 6 μαχαιριές. Τά πλευρά ήσαν. τσακισμένα; 'Ο ιατρός, ύπελό- 
γισεν ότι τό πτώμα είχε παραμείνει έντός τοϋ ΰδατος περίπου 21 ήμέρας. '

Τά πάντα έδειχναν ότι τό έγκλημα εΐχενέκτελεσθή τήν νύκτα τής 4ης ’Οκτω
βρίου, τήν νύκτα δηλαδή τής έξαφανίσεως τοϋ θύματος. Έγνωρίζαμε ότι τό αύτ/τόν 
του, έντός τοϋ οποίου· είχε θεαθή κατά τήν νύκτα τής έξαφανίσεώς του, δεν είχε δια- 
νύσει μεγάλην άπόστασιν προ τής έγκαταλείψεώς του εις τό Αονδΐνον. Έξήγετο δθεν 
τό συμπέρασμα ότι ή δολοφονία είχε γίνει είς τό Αονδΐνον. ’Έπρεπε όμως νά έξα- 
κριβώσωμε πού άκριβώς καί ποιος ήτο ό δράστης. Κατά τήν διερεύνήσιν τοϋ έν λόγω 
εγκλήματος προέκυψε μία δυσκολία, ή έξής : Εύρισκόμεθα προ εγκλήματος, τό 
όποιον ύπετίθετο ότι είχε διαπραχθή είς τό Αονδΐνον, πλήν όμως τό πτώμα τοϋ 
θύματος άνευρέθη είς τήν ’Επαρχίαν τοϋ Essex. Οί άστυνομικοί δέ τής Scotland 
Yard δέν δύνανται νά έπιληφθώσι διερευνήσεως οίουδήποτε έγκλήματος είς τήν 
έπαρχίαν άνευ σχετικής άδειας τής τοπικής ’Αστυνομικής ’Αρχής. Προς άρσιν 
τοϋ εμποδίου αύτοΰ, ό Διαμερισματάρχης τής ’Αστυνομίας τοϋ Essex ό Totterdale 
ήλθεν είς τό. Αονδΐνον τήν ίδιαν νύκτα, κατά τήν οποίαν εύρέθη τό πτώμα καί συνε- 
φωνήθη ή ’Αστυνομία τοϋ Essex νά ζητήση έπισήμως τήν ένίσχυσιν τής Scotland 
Y ard. Προς τούτο εστάλη ό Άστυν. Δ/ντής Colin Mac Dougall συνοδευόμενος 
ύπό τοϋ Άρ/κος (νΰν αστυνόμου) Weil Sutherlard είς τό Essex διά νά ένεργήση 
είς τό Essex, ένώ έγώ μέ τον ’Αστυνόμον Tamieson έσυνεχίσαμε τάς ένεργείας μας 
είς τό Αονδΐνον. - ·.

Ό  ιατρός Camps ένήργησε νεκροτομήν καί άπεφάνθη ότι όλα τά κτυπήματα 
είχαν καταφερθή κατά τον ίδιον τρόπον καί ότι δλαι αί κακώσεις, πού έφερε - το 
πτώμα (έκτος άπό τις μαχαιριές) είχον προκληθή έκ τής αύτής αίτιας. ’Έκαμε δέ 
τήν σκέψιν δτί τό θΰμα, μετά τήν-δολοφονίαν, έρρίφθη άπό άεροπλάνον είς τό κενόν. 
Είς τήν σκέψιν αυτήν ήχθη ό ιατρός, διότι κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου είχεν 
έξετάσει. τά πτώματα πολλών άλεξιπτωτιστών, τών οποίων τά άλεξίπτωτα δέν 
άνοιξαν κατά τήν ρΐψιν. των.

Έσκέφθημεν δτι σκόπιμον θά ήτο νά δώσωμεν πλήρη δημοσιότητα είς τήν 
ύπόθεσιν διά τών έφημερίδων τής Κυριακής, δπερ καί έγένετο μέ τήν έλπίδα ότι 
αυτό θά μας ώφελοΰσε. Οί έφημερίδος πράγματι έδημοσίευσαν τήν εΐδησιν μέ με
γάλους έντυπωσιακούς τίτλους εις τήν πρώτην σελίδα. ■ ~ ■

' .'Η άποψις τοϋ ίατροΰ περί πιθανής χρησιμοποιήσεως άεροπλάνου μέ ώδήγησεν 
είς τήν έρευναν τών αεροδρομίων, δημοσίων καί ιδιωτικών τοιούτων. Έξηκριβώθη 
λοιπόν δτι είς τό άεροδρόμιον Elstree τοϋ Hertfordshire κάποιος είχε μισθώσει 
ένα άεροπλάνο τήν 5ην ’Οκτωβρίου. ’Αμέσως ό ’Αστυνόμος JamilSon μετέβη είς τό 
άεροδρόμιον αυτό καί έξηκρίβωσεν δτι τό άεροπλάνο τό είχε μισθώσει κάποιος Hume
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ό όποιος τήν προηγουμένων ημέραν είχε μισθώσει καί άλλο άεροπλάνο εκεί, είχε δέ 
πληρώσει 20 λίρες σέ χαρτονομίσματα των 5 λιρών, (όταν ό Setty έξηφανίσθη, 
έφερε μαζί του 1000 λίρες, σέ χαρτονομίσματα των 5 λιρών).

'Ο Hume μετέβη εις τό άεροδρόμιον δι’ αύτ/του άπό τό όποιον έβγαλε δύο 
δέματα. Τα δέματα έφαίνοντο βαρειά, έν τούτοις όμως ό Hume δεν έδέχθη τήν βοή
θειαν τοϋ άχθοφόρου τοΰ άεροδρομίου διά τήν μεταφόρτωσίν των έκ τοϋ αύτ/του 
είς τό άεροπλάνο καί έπέμεινε νά τά φορτώση μόνος του. 'Ο ’Αστυνόμος Jamieson 
έπληροφορήθη ότι τά δέματα ήσαν διαστάσεων : 3X2 πόδια καί ήσαν κάπως άκανό- 
νιστα.

Τίποτε περισσότερον δεν έγνώσθη περί τοΰ άεροπλάνου αύτοϋ, άλλά τήν πρωίαν 
τής 6ης ’Οκτωβρίου ό Hume έφθασεν εις τό άεροδρόμιον Elstree πάλιν καί έδήλωσεν 
ότι τό άεροπλάνο τό εΐχεν έγκαταλείψει εις τό δημοτικόν άεροδρόμιον τοϋ Southend, 
λόγω κακοκαιρίας. Άνεχώρησε άπό τό άεροδρόμιον, διά τοΰ αύτ/του τό όποιον εΐχεν 
άφήσει έκεΐ κατά τήν προηγουμένην ήμέραν, μετέβη εις τό άεροδρόμιον τοΰ Southend, 
έτοποθέτησε ένα άλλο δέμα είς τό άεροπλάνο καί άπεγειώθη προφανώς προοριζό- 
μενος διά τό Elstree. Αύτό έγινε τό άπόγευμα τής 6ης ’Οκτωβρίου, ώραν ί6ην.

’Αργότερα κατά τήν ήμέραν αύτήν ή Υπηρεσία ’Ελέγχου τών άεροσυγκοι- 
νωνιών είδοποίησεν ότι τό άεροπλάνον, τό όποιον είχε μισθώσει ό Hume, είχε προ- 
σγειωθή είς τό Gravesaid, λόγω κακοκαιρίας, τίποτε άλλο δεν είχε γνωσθή περί 
τοΰ Hume καί τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου τό άεροπλάνο τοΰ Hume παρελήφθη άπό τό 
άεροδρόμιον τοΰ Gravesend καί μετεφέρθη είς τό Elstree, διεπιστώθη δέ ότι τό 
παράθυρον τής θύρας φορτώσεως τοΰ άεροπλάνου εΐχεν ύποστή ζημίαν.

Αί περαιτέρω άνακρίσεις έδειξαν ότι τό βράδυ τής 5ης ’Οκτωβρίου ό Hume 
είχε μισθώσει ένα αύτοκίνητον είς τό Southend καί κατηυθύνθη προς τό Golders 
Green. Τά ναΰλα ήσαν 4 λίρες καί 5 σελλίνια, έδωσε δέ είς τον οδηγόν ό Hume 
ένα χαρτονόμισμα τών 5 λιρών. Επίσης άπεκαλύφθη ότι τήν 6ην ’Οκτωβρίου έμί- 
σθωσε ένα αύτοκίνητον άπό τό Gravesend, όπου είχε έγκαταλείψει τό άεροπλάνο, 
καί κατηυθύνθη είς τό Λονδΐνον. Καί πάλιν ό οδηγός τοΰ αυτοκινήτου έπληρώθη μέ 
χαρτονόμισμα τών 5 λιρών. "Ολαι αί πληροφορία', διεβιβάσθησαν είς τον Διαμερι- 
σματάρχην τοΰ Essex, ό όποιος ένήργει άνάκρισιν έπιτοπίως.

Ό  ρυθμός τής έξιχνιάσεως τώρα πλέον έπεταχύνθη καί αί άναζητήσεις ένε- 
τοπίζοντο περισσότερον. Μία ταχεία έρευνα είς τό Έγκληματολογικόν Άρχεΐον 
έδειξεν ότι κάποιος Brian Donald Hume έμενε σέ κάποιο μέρος τοϋ Golders 
Green Road, τήν 7ην δέ άπογευματινήν ώραν τής 26ης ’Οκτωβρίου ό ’Αστυνόμος 
Tamieson, συνοδευόμενος καί ύπό τοΰ ύπαστυνόμου ’Ασφαλείας Evan Davies, 
μετέβη είς τό ώς άνω μέρος, συνέλαβε τον Brian Donald Hume καί τον ώδήγησεν 
είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τής Albany Street. Είς τό Τμήμα τοΰ είπαν ότι γί
νονται άνακρίσεις διά τήν δολοφονίαν τοϋ Stanley Setty καί τοϋ έζήτησαν νά βοη- 
θήση είς τήν άνάκρισιν αύτήν. Ή  άπάντησίς του ήταν: «’Ό χι, δέν μπορώ νά σας 
βοηθήσω σ’ αύτό τό θέμα. Δέν γνωρίζω τίποτε περί αύτοϋ». "Οταν τοϋ έζήτησαν 
νά άναφέρη σχετικώς μέ τις κινήσεις του κατά τήν 4ην καί 5ην ’Οκτωβρίου, πολύ 
ψυχραίμως άπήντησεν ότι αύτό είναι κάπως δύσκολον. "Οταν ό Άστυν. Δ/ντής κ. 
Mac Dougall τοϋ είπε: «Γνωρίζω ότι τήν 5ην ’Οκτωβρίου έμίσθωσες ένα άερο
πλάνο, είς τό όποιον έφόρτωσες δύο δέματα καί άπεγειώθης κατά τις 5 τό άπόγευμα», 
άμέσως έφώναξε: «Αύτό είναι ψέμα. Δέν έβαλα δέματα είς τό άεροπλάνο. Τό μόνο 
πού είχα μαζί μου είς τό άεροπλάνο ήτον τό παλτό μου». Προς στιγμήν εύρέθη είς 
άμηχανίαν, συναισθανόμενος ότι είχε κάμει, χωρίς νά τό θέλη , μίαν σοβαράν ομο
λογίαν.

Ό  Brian Hume ήταν ένας ώραΐος νέος, ψύχραιμος, πλήρης ένθουσιασμοΰ καί 
μέ μεγάλην αύτοπεποίθησιν. Είναι φυσικόν νά τρομάξη κανείς όταν συλλαμβάνεται
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καί όδηγήται εις το ’Αστυνομικόν Τμήμα για ένα μεγάλο έγκλημα. ’Έχω προσέξει 
δτι καί οί πλέον τραχείς κακοποιοί δταν εύρίσκωνται εις τήν 'Υπηρεσίαν ’Εγκλημα
τολογιών ’Αναζητήσεων, γίνονται πραγματικά αρνάκια. Μέσα στις ’Αστυνομικές 
'Υπηρεσίες υπάρχει μία άτμόσφαιρα φιλική βέβαια, άλλα αύστηρά καί επιβλητική, 
εκεί διακρίνει κανείς τήν βεβαιότητα μέ τήν οποίαν όμιλοϋν καί ενεργούν οί ’Αστυ
νομικοί καί άντιλαμβάνεται δτι αυτοί οί άνθρωποι σπανίως κάμνουν σφάλματα. 
'Ο Hume δμως φαίνεται δτι άποτελεΐ μοναδικήν έξαίρεσιν. Έκάθησε εις τήν 
καρέκλα του καί άρχισε μίαν απολογίαν γεμάτη άοριστολογίες καί ψευδή περι
στατικά. Τελικώς άνέφερεν δτι τήν 4ην ’Οκτωβρίου τον έπλησίασαν τρεις άν
θρωποι, οί όποιοι τον έγνώριζον ως πιλότον λαθρεμπορίου. Του έζήτησαν δέ νά 
παραλάβη κάτι δέματα καί νά τά άπορρίψη άπό αεροπλάνου στήν θάλασσα. Θά 
έπρεπε λοιπόν νά μισθώση άεροπλάνο γιά τή δουλειά αυτή, γιά τήν οποίαν θά έπλη- 
ρώνετο 150 λίρες. 'Ο Hume συνεφώνησε καί οί τρεις άνθρωποι έφεραν εις τό δια
μέρισμά του τό ίδιο βράδυ τρία δέματα. Τήν έπομένην ήμέραν ό Hume έπήγε εις τό 
άεροδρόμιον Elstree διά νά μισθώση άεροπλάνο.

Ή  συνέχεια τής καταθέσεώς του είναι ή γνωστή ιστορία κατά τήν οποίαν ουτος 
έφόρτωσε εις τό άεροπλάνο δύο δέματα καί άπεγειώθη διά τό Southend. Άνέφερεν 
δτι έρριψε τήν μίαν ήμέραν τά δύο δέματα εις τήν θάλασσαν καί δτι τήν έπομένην 
ήμέραν έρριψε καί τό τρίτο καί μετά ταϋτα προσεγειώθη εις τό Gravesend.

Παρεδέχθη, δτι έπλήρωσε τά αυτοκίνητα ταξί, άλλά μέ χρήματα, τά όποια 
του είχαν δώσει οί τρεις άγνωστοι, διά λογαριασμόν των όποιων έκανε τήν ώς άνω 
εργασίαν. Παρεδέχθη έπίσης ό Hume δτι έγνώρισε τον Setty καί δτι είχε συναλ
λαγές μαζί του, άλλά ήρνήθη δτι τον είδε τήν 4ην ’Οκτωβρίου. Άπό τής στιγμής 
τής συλλήψεως τοϋ Hume, δύο άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας έρευνοϋσαν τό διαμέ
ρισμα τούτου. Έ κ πρώτης δψεως τίποτε τό ύποπτον δέν παρετηρεϊτο εκεί, μετά δμως 
άπό πολύωρον καί έπισταμένην έρευναν εύρέθη μία κηλίς αίματος εις τό κάτω μέρος 
τοϋ τάπητος. 'Ο τάπης είχε δοθή είς τό καθαριστήριον τήν 5ην ’Οκτωβρίου καί ώς 
έκ τούτου ήτο άδύνατος ό προσδιορισμός τής όμάδος αίματος, εις τήν όποιαν άνήκεν 
ή ώς άνω κηλίς. Εύρέθησαν δμως άλλαι κηλΐδες άνθρωπίνου αίματος στο διαμέρισμα 
τοϋ Hume, οί όποιες άπεδείχθη δτι ήσαν τής όμάδος «Ο». Είς τήν αυτήν ομάδα «Ο» 
άνήκει καί τό αίμα τοϋ θύματος Setty.

'Ένα άλλο σημαντικόν γεγονός είχε συμβή τήν 5ην ’Οκτωβρίου. 'Ο Hume 
είχε πάρει ένα μεγάλο μαχαίρι καί τό έπήγε σέ ένα τροχεϊον καί τό έτρόχισε. Αύτό 
τό μαχαίρι εύρέθη έπίσης είς τό διαμέρισμα τοϋ Hume. Κατά τήν άνεύρεσίν του τό 
ώς άνω μαχαίρι δέν ήταν κοφτερό καί τοϋτο, κατά δήλωσιν τοϋ ίατροΰ Camps, 
ίσως διότι είχε χρησιμοποιηθή διά τον τεμαχισμόν τοϋ πτώματος. ’Επίσης σπουδαϊον 
ήτο τό γεγονός δτι οί ’Αστυνομικοί τής Σημάνσεως ήρεύνησαν ολόκληρο τό διαμέ
ρισμα τοϋ Hume σπιθαμήν προς σπιθαμήν, χωρίς νά εΰρουν δακτυλικόν άποτύ- 
πωμα τοϋ θύματος. ’Επίσης δέν εύρον δακτυλικόν άποτύπωμα τοϋ Hume είς τό 
αύτοκίνητον τοϋ θύματος Setty.

Ό  Hume κατηγορήθη έπί ανθρωποκτονία καί τον .’Ιανουάριον τοϋ 1950 
ώδηγήθη είς τό Old Bailry διά νά δικασθή. Έν τώ μεταξύ ή δίκη του άνεβλήθη δι’ 
ολίγας έβδομάδας, διά τήν συλλογήν περισσοτέρων στοιχείων καί τελικώς ένεφα- 
νίσθη είς τό έδώλιον τοϋ κατηγορουμένου φρεσκαρισμένος καί απολύτως ήρεμος.

'Η δίκη παρουσίαζε έξαιρετικόν ενδιαφέρον διά πολλούς λόγους. ’Επειδή 
τό πρώτον ορκωτόν δικαστήριον δέν κατέληξεν είς συμφωνίαν, ένα άλλο ορκωτόν 
δικαστήριον συνήλθεν καί έλλείψει περισσοτέρων ένοχοποιητικών στοιχείων δέν 
έκρινε τον Hume ώς ένοχον άνθρωποκτονίας. Ό  Hume παρεδέχθη δτι ύπήρξεν έμ
μεσος συνεργός είς τήν δολοφονίαν τοϋ Setty καί ό Διευθυντής τής Είσαγγελικής
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’Αρχής, δστις ήτο παρών είς τό Δικαστήριον, άπεφάνθη δτι ό Setty ήτο μόνον έμ
μεσος συνεργός.

Ό  Hume είχε προσαχθή ενώπιον τριών ορκωτών δικαστηρίων. Τδ πρώτον 
διέκοψε, χωρίς να συνέχιση την έκδίκασιν τής ύποθέσεως, δταν ό Πρόεδρος του δικα
στηρίου ήσθένησε μετά άκροαματικήν διαδικασίαν μιας ημέρας. Τό δεύτερον ορκωτόν 
δικαστήριον συνήλθεν, άλλα δεν έπέτυχε νά συμφωνήση, δσον άφορα εις τήν ένοχήν 
ή μη τοϋ κατηγορουμένου. Εις τό τρίτον ορκωτόν δικαστήριον δεν υπήρξαν άρκετά 
άποδεικτικά στοιχεία διά νά στηρίξουν τήν εις βάρος τοϋ Hume κατηγορίαν έπί 
άνθρωποκτονία.

'Η  τελευταία ημέρα τής δίκης ήταν δραματική. Προ τής παρουσιάσεώς του 
είς τό δικαστήριον, ό Hume συνεβουλεύθη τον έπιφανή δικηγόρον του R. F. Levy. 
'Όταν δέ ένεφανίσθη εις τό δικαστήριον δεν ήτο καί τόσο ψύχραιμος. Καί είς τό 
τρίτον τούτο δικαστήριον ό είσαγγελεύς Christmas Humfreys άπλώς είπεν: «Είς τήν 
είς βάρος τοϋ Hume κατηγορίαν έπί άνθρωποκτονία δεν υπάρχουν πλήρη άποδει- 
κτικά στοιχεία».

Εύθύς αμέσως ό Hume άπεδέχθη τήν δευτέραν κατηγορίαν δτι δηλαδή ήταν 
έμμεσος συνεργός είς τον δολοφονίαν τοϋ Setty, καί ό δικαστής Justice Sellers 
κατεδίκασε αυτόν είς 12ετή κάθειρξιν. Μετά τήν άνακοίνωσιν τής καταδικαστικής 
άποφάσεως ό Πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου άπευθυνόμενος προς τον κατηγορούμενον 
ειπεν: «Ή  φαντασία μου είναι άδύνατον νά συλλάβη χειροτέραν περίπτωσιν άπό 
τήν ίδικήν σου. Διότι δεν βλέπω κανένα άλλον λόγον είμή μόνον τό χρήμα ήτοι διά 
τό ποσόν τών 150 λιρών άπεδέχθης νά παραλάβης ένα πτώμα, τό όποιον έκράτησες 
μίαν ολόκληρον νύκτα είς τό διαμέρισμά σου. Έν συνεχεία δέ, χωρίς νά είδοποιήσης 
τήν ’Αστυνομίαν, τό έπέταξες είς τό δέλτα τοϋ ποταμού Τάμεση, μέ τήν πρόθεσιν 
καί τήν πεποίθησιν δτι τίποτε πλέον δεν έπρόκειτο νά γνωσθή περί αύτοΰ, εξαφανί
ζουν ουτω κάθε ίχνος τής δολοφονίας αύτής».

Ό  Hume ύπήρξεν ένας έκ τών πλέον σκληροτραχήλων χαρακτήρων, τούς 
οποίους έχω συναντήσει στή ζωή μου. Ούτος είχε ροπήν προς τό κακόν, είχε δέ επα
νειλημμένους καταδικασθή έπί άπάτη. Ύπηρέτησεν έπί άρκετούς μήνας είς τήν 
’Αγγλικήν Βασιλικήν ’Αεροπορίαν, έκπαιδευθείς ώς πιλότος καί πολυβολητής άε- 
ροπλάνου, πλήν δμως άπέτυχε καί στις δύο ειδικότητες καί τελικώς άπερρίφθη ώς 
ακατάλληλος. 'Η  ματαιοδοξία του λοιπόν καί μόνον τον ώδήγησε είς τό νά κατα- 
ταγή είς τήν ’Αγγλικήν Βασιλικήν ’Αεροπορίαν.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν, οΐ όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ Τ Ε ΜΑ Χ Ι Σ ΜΟ Ι  Γ ΥΝΑΙ ΚΟΣ
ΑΝΑΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ -

’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ τιροηγονμένου καί τέλος)

'Η ερευνά έπισπεύθηκε τώρα. Οί τακτικοί θαμώνες τοΰ μπαρ άνεγνώρισαν 
μιά φωτογραφία της Κας Κώντλ καί θυμήθηκαν δτι είχε πάει έκεϊ τή νύκτα της 5ης 
Ιουνίου. Είχε πάει μόνη της στις οκτώ ή ώρα περίπου, εΐπεν ένας, οπού συνάντησε 
ένα παληό φίλο της καί άνεχώρησε μαζί του κατά τις δέκα ή ώρα.

—«Τούς είδατε νά φεύγουν;» ρώτησε ό Τένναντ.
—«Μάλιστα. 'Η συνάντησίς τους ήταν κάπως ύποπτη».
Ήταν ένας παλιός σχολικός της φίλος, ένας μυώδης άνδρας μέ κοντά κομ

μένα μαλλιά, κάπνιζε ποϋρο καί είχε ενα τατουάζ στον καρπό τοΰ δεξιοΰ χερίοΰ του. 
Το τατουάζ ήταν ενα στεφάνι πού περιέκλειε τη λέξι «Μώμ».

"Οταν τό ζευγάρι έγκατέλειψε τό μπάρ, οί θαμώνες ακόυσαν τον άνδρα νά λέγη 
στή Κα Κώντλ δτι δεν διέθετε αύτοκίνητο, άλλά μποροΰσαν νά περπατήσουν.

Οί άστυνομικοί έξαπελύθησαν στην περιοχή καί σέ λίγο ήταν επί τά ίχνη τοΰ 
άγνώστου. Ή  Τζόαν Κώντλ καί ό φίλος της είχαν έπισκεφθή διάφορες ταβέρνες 
δπου έ'φαγαν καί ήπιαν κατά κόρον.

Τά ίχνη χάνονταν στην 1 ή ώρα τό άπόγευμα τής 6ης ’Ιουνίου, δταν τό θΰμα 
καί ό άγνωστος έγκατέλειψαν τό τελευταίο μπάρ.

*0 φίλος τής Κας Κώντλ άναγνωρίσθηκε ώς ένας τακτικός πελάτης διαφόρων

Τό μέρος sis τό όποιον έδολοφονήθη ή Τζόαν.

κέντρων. Δύο καταστηματάρχες είπαν δτι τό δνομά του ήταν «Ντίκ» καί ό ένας 
μάλιστα Θυμήθηκε δτι ό Ντίκ έλεγε κάποτε δτι εργαζόταν σέ μιά άποθήκη άνταλ- 
λακτίκών.

Οί αστυνομικοί βρήκαν δλες τις άποθήκες άνταλλακτικών στον τηλεφωνικό 
κατάλογο καί άρχισαν τις άναζητήσείς τους.

Ό  διευθυντής ένός καταστήματος άνταλλακτικών αύτοκίνήτου επί τής Γκράντ
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"Αβενιου, άνέφερε στους άστυνομικούς ότι ό άνδρας μέ τό τατουάζ πού κάπνιζε ποϋρο 
καί λεγόταν Ντίκ, έμοιαζε μέ τον πρώην υπάλληλό του Ρίτσαρντ Λ. Μαρκέττ, ηλι
κίας 26 έτών.

'Ο Μαρκέττ ειχεν έγκαταλείψει ξαφνικά τή δουλειά του, την Πέμπτη 8 ’Ιου
νίου, καί ό έργοδότης του δέν τον ξαναεΐδε άπό τότε. Οί άστυνομικοί τον ρώτησαν 
έάν ό Μαρκέτ τοϋ είχε δώσει εξηγήσεις γιά την έγκατάλειψι τής εργασίας του.

—«’Ό χι, αλλά άπό τις ένεργειές του κατάλαβα δτι είχε μπλεξίματα. Μου είπε 
δτι τσακώθηκε μέ μιά γυναίκα, τής οποίας έπρηξε καί τά δύο μάτια».

Ό  Μαρκέττ ήταν μόνιμος κάτοικος τής Πόρτλαντ. Ήταν φαινομενικά κατα
δεκτικός, άνθρωπος χωρίς εγωισμούς, τοϋ άρεσε τό κυνήγι καί τό ψάρεμα. Ειχεν 
άφήσει τό σχολείο σέ ήλικία 16 έτών καί υπηρέτησε πέντε χρόνια στο στρατό. ΕΙχεν 
έργασθή κατά περιόδους σέ συνεργεία, ώς συγκολλητής έλαστικών, εργάτης ξυλείας 
καί συσκευασίας κρεάτων.

Άπό τό φάκελλό του προέκυπτεν δτι είχε συλληφθή κατά τό παρελθόν δυο 
φορές γιά σοβαρά έγκλήματα. Την πρώτη φορά γιά άπόπειρα βιασμού τον ’Ιούνιο 
τοϋ 1956, οπότε ειχεν άθωωθή. Τήν δεύτερη φορά γιά έπίθεσι καί ληστεία. Γιά 
τό έγκλημά του αύτό καταδικάσθηκε σ’ ένα χρόνο φυλάκισι.

Οί αστυνομικοί τοϋ Σήηλντς άνεκάλύψαν τήν κατοικία τοϋ Μαρκέττ, όπου 
ήταν ένα διαμέρισμα άπό δύο δωμάτια σέ μιά πολυκατοικία στο 300ον τετράγωνο, 
νοτιοανατολικώς τής 27ης λεωφόρου. Οί άστυνομικοί πήγαν έκεΐ τό πρωί τής 14ης 
’Ιουνίου. Χτύπησαν τήν πόρτα, άλλά κανείς δέν τούς άνοιξε. Δέν είχαν παρά νά περι
μένουν τήν έκδοσι έντολής διενεργείας κατ’ οίκον έρευνας.

Οί γείτονες έξέφρασαν τήν έκπληξίν τους καί δέν πίστευαν δτι ό Μαρκέττ 
μπορούσε νά Οεωρηθή ύποπτος γιά όποιαδήποτε παράβασι. Τον ήξευραν ώς έναν 
ήσυχο, ντροπαλό εργένη, πού χαιρετούσε φιλικά δλους.

Οί άστυνομικοί μπήκαν στήν κατοικία τοϋ Μαρκέττ τή νύκτα εκείνη μ’ ένα 
κλειδί πού τούς έδωσε ό σπιτονοικοκύρης του. Τό διαμέρισμα ήταν καθαρό, τόσο 
καθαρό, ώστε ό Τένναντ ύπέθεσεν δτι είχε προσφάτως καθαρισθή.

Στο δωματιάκι υπήρχαν μερικά γυναικεία ενδύματα, τά όποια, δπως γρή
γορα βεβαιώθηκε, ήταν έκεΐνα πού φορούσε ή Τζόαν Κώντλ όταν άφησε τό σπίτι της 
γιά νά πάη ν’ άγοράση ένα δώρο γιά τά γενέθλια τοϋ πατέρα της.

Ή  ντουλάπα τής κουζίνας περιείχε ένα μεγάλο μαχαίρι τεμαχισμοΰ κρέατος, 
διάφορα άλλα κοφτερά μαχαίρια, ένα πριόνι κρέατος, δλα τά άπαραίτητα σύνεργα 
γιά τό σφαγιασμό ένός ζώου ή τον τεμαχισμό ενός άνθρωπίνου σώματος.

Παρά τό πρόσφατο καθάρισμα βρέθηκαν μερικές κηλΐδες αίματος στο λουτρό 
καί στο ντούς.

Τά περισσότερα ροΰχα τοϋ Μαρκέττ καθώς καί τά άτομικά του είδη ήταν στή 
θέσι τους, στο διαμέρισμα. ’Εάν λοιπόν είχε φύγει κρυφά, δέν είχε πάρει προφανώς 
τίποτε μαζί του. ’Ακόμα καί τό ψυγείο ήταν γεμάτο μέ τροφές.

Ά λλ’ όταν ένας άστυνομικός άνοιξε σιγά τήν πόρτα τοϋ ψυγείου είδε μέσα ένα 
σακκί. Καί μέσα στο σακκί υπήρχε τό περισσότερο άπό τό υπόλοιπο σώμα τής 
Τζόαν Κώντλ. Τό κεφάλι έλειπε.

Έξεδόθη άμέσως ένταλμα συλλήψεως τοϋ Μαρκέττ έπί δολοφονία καί άρχισε 
ή καταδίωξις τούτου, μία καταδίωξις πού πολλές φορές άκολουθοΰσε έσφαλμένη 
κατεύθυνσι βάσει μαρτυριών πολιτών, οί όποιοι ΐσχυρίζοντο δτι είχαν ίδή τό δολο
φόνο.

’ Ηταν βέβαιο δτι ό Μαρκέττ είχεν έγκαταλείψει τήν περιοχή τής Πόρτλαντ. 
Είχε δουλέψει ώς έκτακτος υπάλληλος σ’ ένα γειτονικό παντοπωλείο, κοντά στο 
σπίτι του, τό βράδυ τής Πέμπτης, τήν ήμέρα πού βρέθηκαν τό χέρι καί τό πόδι. 
"Οταν έφυγε άπό τό παντοπωλείο πήρε μαζί του μερικά πράγματα πού ειχεν έκεί. 
Είδικώς δέ μιά φωτογραφία μιας φιλενάδας του. ’Αργότερα έθεάθη νά πίνη σέ μιά
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ταβέρνα της νοτίου περιοχής. Στις 19 ’Ιουνίου, τό δικαστήριο τήςΜαλτνόμα Κάουνρυ 
κατηγόρησε τό Μαρκέττ για διάπραξη φόνου καί τό ’Έ φ-Μ πί-Ά ϊ άνέλαβε τήν 
ερευνά προς άνεύρεσίν του, βάσει έκδοθέντος σχετικού έντάλματος.

Οί αρχές της Πόρτλαντ υπέδειξαν στο ’Έ φ-Μ πί-Ά ϊ ν’ άναγράψη τό όνομα 
του Μαρκέττ στον κατάλογο τής πρώτης δεκάδος των πλέον καταζητουμένων, άλλα 
τό ’Έ φ-Μ πί-Ά ϊ άρνήθηκε κατ’ άρχάς, έξηγώντας ότι θά κατέστρεφε τήν άξια του 
καταλόγου μέ τό ν’ άναβιβάση τον άριθμόν σέ 11 ή 12.

Ό  κυβερνήτης Μάρκ Χάτφήηλντ διαφώνησε καί άπεκάλεσε τή δολοφονία τής 
Κώντλ «ώς τό πλέον άπεχθές έ'γκλημα στήν ιστορία τοϋ Όρέγκον», ένα έγκλημα 
για τό όποιο άπητεϊτο ή λήψις έκτάκτων μέτρων.

'Ο διευθυντής του Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, Έντγκαρ Χοϋβερ, συμφώνησε τότε μέ τήν 
άποψι τοϋ κυβερνήτου καί διέταξε όπως τό όνομα τοϋ Μαρκέττ προστεθή στον περί
φημο κατάλογο των 10 πλέον καταζητουμένων, άναβιβάζοντας έτσι τον άριθμό άπό 
10 σέ 11 για πρώτη φορά.

’Αμέσως κυκλοφόρησε ή σχετική προκήρυξις.
"Ενας κτηματομεσίτης άπό τήν Σάντα Μαρία κουβέντιαζε μ’ έναν ύπάλληλο 

στο ενεχυροδανειστήριο, όταν, τό άπόγευμα τής 29 ’Ιουνίου, έφθασεν ή προκήρυξις 
τοϋ Έφ-Μπί-"Αϊ περί τοϋ καταζητουμένου Μαρκέττ.

—«Μά, εδώ είναι ή φωτογραφία σας» εΐπεν ό υπάλληλος άστείευόμενος, δεί
χνοντας συγχρόνως τήν προκήρυξι στον κτηματομεσίτη.

—«Μά τό Θεό, τον ξέρω τον άνθρωπο αύτό» εΐπεν ό μεσίτης. «Δουλεύει έξω 
στο παληό άεροδρόμιο. 'Ο συνεταίρος μου τον έφερε εδώ άπό τήν Χάνφορντ καί τοϋ 
δώσαμε δουλειά».

Στις 30 ’Ιουνίου οί υπάλληλοι τοϋ Έφ-Μ πι-’Ά ϊ συνέλαβαν τον Μαρκέττ στο 
κατάστημα έπισώτρων, όπου εργαζόταν. Παραδόθηκε ήσυχα καί υστέρα άπό μιά 
έπισταμένη άνάκρισι, προέβη σέ πλήρη ομολογία.

—«’Ήμουν έκτος έαυτοΰ\. τύφλα στο μεθύσι. Μετά όταν κατάλαβα τί είχα 
κάνει, τρομοκρατήθηκα».

Είπε ότι συνάντησε τή Τζόαν Κώντλ τυχαίως στο μπάρ.
—«’Ήταν ή πρώτη φορά πού τήν έβλεπα άπό τότε πού πηγαίναμε στο σχολείο 

πριν 13 ή 14 χρόνια. Δέν ήξερα τό όνομα τοϋ συζύγου της. ’Ήμουν μεθυσμένος τότε. 
Καθόμουνα στήν συνειθισμένη θέσι μου στο μπάρ. Δέν ξέρω ποιος είδε πρώτος τον 
άλλο. Πάντως γυρίζαμε άπό μπάρ σέ μπάρ, μέχρις ότου δέν μπορούσα νά πιώ περισ
σότερο. ’Ήμουνα έκτος έαυτοΰ».

Τέλος, είπε ό Μαρκέττ, ώδήγησε τήν Τζόαν Κώντλ στο σπίτι του. Ίσχυρί- 
σθηκε ότι αύτή δέχθηκε τις έρωτοτροπίες του, άλλά άργότερα άρχισε νά γκρινιάζη. 
Ή  φιλονεικία τους ώδήγησε σέ πάλη κατά τήν οποία τήν έπνιξε μέ τά χέρια του 
πριν πέση νά κοιμηθή.

«Τό άλλο πρωί ξύπνησα καί τή βρήκα νεκρή», εΐπεν ό Μαρκέττ. «"Οταν βε
βαιώθηκα ότι ό σφυγμός της δέν κτυποΰσε, τρομοκρατήθηκα».

’Επειδή δέν είχε αυτοκίνητο νά μεταφέρη τό πτώμα μακρυά, τό έσυρε στο 
ντους όπου τό κομμάτιασε, άλλά ήταν τόσο συντετριμμένος, ώστε στο σημείο αύτό 
δέν μπορούσε ν’ άναφέρη τις λεπτομέρειες. Θυμόταν όμως πολύ καλά ότι τό κεφάλι 
τό είχε πετάξει μέσα στο ποτάμι Βολλαμέττ κοντά στή Ρός "Αϊλαντ Μπριτζ, σέ 
μικρή άπόστασι άπό τό σπίτι του. Άργότερα οί άστυνομικοί βρήκαν καί τό κεφάλι 
στην όχθη τοϋ ποταμού κάτω άπό κάτι ξύλα καί θάμνους.

'Ο Μαρκέττ ώδηγήθηκε στήν Πόρτλαντ, όπου προσήχθη ένώπιον τοϋ τοπικού 
δικαστηρίου, στις 3 ’Ιουλίου.

—«Τό κακό δέν διορθώνεται τώρα», είπε ό Μαρκέττ παίρνοντας ένα πούρο 
απο ένα δημοσιογράφο. «"Ο,τΐ έγινε, έγινε».
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ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΑΝΑΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
"Οσοι άπό τούς παλαιοτέρους άστυνομικούς υπηρέτησαν στο Α' ’Αστυνομικό 

Τμήμα Κερκύρας, και τούς έδόθη άφορμή νά έπισκεφθοΰν την αποθήκη ύλικοϋ του 
Τμήματος τούτου, θά είδαν άσφαλώς νά υπάρχουν έκεΐ κάτι μικρά ιδιόρρυθμα φα
νάρια πετρελαίου πού το καθένα απ’ αυτά ήταν στερεωμένο σέ μιά ζώνη (τελαμώνα) 
δερμάτινη, Τά φανάρια αύτά δεν ύπάρχουν πλέον γιατί μέ τήν κατάρρευσι τοϋ οική
ματος κατά τούς βομβαρδισμούς τής Κερκύρας άπό τούς Γερμανούς, έτάφησαν στά 
έρείπια κι’ έτσι μπήκαν κι’ αύτά στην ιστορία.

Τήν ιστορία των φαναριών αύτών λίγοι τήν γνωρίζουν κι’ αύτοί είναι όσοι έ- 
πιζοΰν άπο τούς άνήκοντας στις πρώτες έκπαιδευτικές περιόδους τής ’Αστυνομίας.

"Οπως είναι γνωστόν, τήν 1 ’Οκτωβρίου 1921, άνέλαβε το πρώτον τά καθή- 
κοντά της ή ’Αστυνομία Πόλεων στην Κέρκυρα. Είναι επίσης γνωστόν, ότι τότε 
έφηρμόσθη καί το σύστημα τών κινητών σκοπών καί περιπόλων, πού δεν άφηναν 
κανένα σημείο τής πόλεως άφρούρητο. Κατά τήν έποχή όμως εκείνη (έξακολουθοϋσε 
άκόμη ό Μικρασιατικός πόλεμος) ή Κέρκυρα έστερεΐτο δημοτικού φωτισμού. 
Οί παληές της εγκαταστάσεις τού άεριόφωτος, λόγω τής έλλείψεως γαιάνθρακος, 
αποτελούσαν άπλώς διακόσμησιν. ’Εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι άπό τά στενά καί άνώμαλα 
«καντούνια» τής Κερκύρας δύσκολα μπορούσε κανείς καί τήν ημέρα άκόμη νά περάση, 
θά καταλάβη ότι τις χειμωνιάτικες νύχτες ή διάβασις ήταν τελείως άδύνατος. Καί 
όμως τό μέλος τής Βρεταννικής ’Αποστολής, ό άείμνηστος Μπούμπιερ, έπέμενε 
νά έκτελήται τό δρομολόγιο τών σκοπιών κανονικά καί μέ τό χρονόμετρο.

’Επειδή όμως δεν μπορούσε, άφοΰ δοκίμασε, τις χειμωνιάτικες νύχτες νά 
βγή δίχως φώς άπό τά στενά τής συνοικίας τού Καμπιέλου, βρήκε σάν ένας νέος 
’Αρχιμήδης τή λύση. Σκέφθηκε λοιπόν νά φτιάξη ιδιόρρυθμα δικής του έμπνεύσεως 
καί σχεδίου φανάρια πετρελαίου, τά όποια θά έπέτρεπον στο σκοπό άστυφύλακα νά 
περιέρχεται τά στενά σοκάκια κανονικά.

Τά φανάρια αύτά τότε δέν ήθελε νά τά κρατούν οί άστυφύλακες στά χέρια, 
γιατί τά χέρια τών αστυνομικών έπρεπε νά είναι έλεύθερα, άλλά τά έτοποθέτησε 
στη μέση τών άστυφυλάκων, στερεώνοντάς τα πάνω σέ μιά ζώνη. ΤΗταν ωραίο 
άλήθεια τό θέαμα τό πρώτο βράδυ, όταν βγήκε, ή άλλαγή μέ τά φανάρια αναμμένα. 
Οί άστυφύλακες μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν τό τετράωρο στη σκοπιά τους 
χωρίς καθυστέρηση. Είναι άλήθεια, βέβαια, πώς ύπέφεραν άπό τήν άσχημη μυρω
διά τού καιομένου πετρελαίου, ή οποία άπό τη μέση τους άνέβαινε στο πρόσωπό 
τους, πλήν, «δύο κακών προκειμένων τό μή χείρον βέλτιστον», προτιμούσαν νά βλέ
πουν στο δρόμο τή νύκτα, παρά νά τσακισθοΰν, έστω κι’ αν ύπέφεραν τό άηδια- 
στίκό αυτό τετράωρο λιβάνισμα.

Μέχρις έδώ τά πράγματα πήγαιναν καλά. Ή  δυσκολία όμως παρουσιάσθηκε 
μετά τή λήξη τοϋ τετραώρου. "Οταν συνεκεντρώθη ή άλλαγή στο γραφείο τού 
άξιωματικοΰ υπηρεσίας γιά νά παραδώση, όπως τότε έγίνετο κανονικά καί μέ όλους 
τούς τύπους, τήν υπηρεσία, παρ’ όλο τον κόπο άπό τό νυχτερινό χειμωνιάτικο 
τετράωρο, ή σοβαρότης τού γραφείου διεταράχθη σοβαρά. Οί άστυνομικοί πού έπέ- 
στρεψαν άπό τήν ύπηρεσίαν τους δέν έγνωρίζοντο άναμεταξύ τους. Μέσα στο γρα
φείο πού έφωτίζετο καλά έβλεπαν μέν τό πρόσωπο ό ένας τού άλλου, άλλά ή άνα- 
γνώρισις ήταν... άδύνατη. ’Εξέσπασαν τότε σ’ ένα άκράτητο γέλοιο στο όποιο 
έλαβον μέρος καί όλοι οί άλλοι άστυνομικοί, πού έξύπνησαν άπό τά γέλοια. Τί 
είχε συμβή ; "Ολοι τό μαντεύετε. Ή  έξάτμισις τού καιομένου επί 4ωρο πετρελαίου 
στή μέση τών άστυνομικών, είχε μαυρίσει τά πρόσωπά τους έξ ολοκλήρου καί 
τούς είχε κάνει άγνωρίστους, γιατί όλοι έμοιαζαν σάν νά είναι άράπηδες. Κ’ έτσι 
τήν έπομένη τά φανάρια αύτά έτοποθετήθησαν στή σοφίτα τού οικήματος, 
άπ’ όπου έξηφανίσθησαν τον Σεπτέμβριο τού 1943 μαζί μέ τό οίκημα άπό τούς 
γερμανικούς βομβαρδισμούς. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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'Υπό κ. Δ . ΚΟΡΕΣΣΗ

’Αφορμήν είς τήν σύνταξιν τοϋ σημειώματος αύτοϋ, μου έδωσε δημοσίευμα 
τοϋ γνωστού άστυνομικοϋ συντάκτου κ. Δράκου, ό όποιος είς τό ύπ’ άριθ. 127 φύλ- 
λον (σελίς24) τού έβδομαδιαίου περιοδικού «Φαντασία», περιγράφων τά τής έπι- 
σκέψεως, τον Αύγουστον τού 1936, είς τήν χώραν μας τού τότε "Αγγλου Βασιλέως 
Έδουάρδου τού 8ου, άνέφερεν δτι κατά τό διάστημα τής είς τήν πρωτεύουσαν παρα
μονής του, κατά τό όποιον μοΰ ειχεν άνατεθή ή άσφάλειά του, μιμούμενος τούς δύο 
βαθμοφόρους τής Σκώτλαντ Γιάρντ πού τον συνώδευαν καί οί όποιοι έφαίνοντο άπα- 
θεϊς καί φλεγματικοί, άπό έλληνικό φιλότιμο είχα πάρει καί εγώ τήν φλεγματικό- 
τητά τους. 'Ο κ. Δράκος έχει προφανώς έπηρεασθή άπό τάς κατά κανόνα είς τό 
παρελθόν σπασμωδικάς κινήσεις των άστυνομικών είς τοιαύτας περιστάσεις, χαρα- 
κτηρίστικάς μιας νευρικότητος. Καί βέβαια είς τούς «πρωτάρηδες» είναι φυσικόν, 
προκειμένου διά τήν φρούρησιν υψηλών προσώπων καί μάλιστα ξένων, νά χάνουν 
κάπως τήν ψυχραιμίαν των καί νά δείχνουν σπασμωδικότητα είς τάς ένεργείας των 
καί έλλειψιν τής άπαιτουμένης ψυχραιμίας κατά τήν διεξαγωγήν τής τόσον σπου
δαίας, άλλά καί λεπτής υπηρεσίας των.Έγώ όμως, παλαιός καί έμπειρος βαθμοφόρος, 
έπί έτη συνεργαζόμενος μέ "Αγγλους άστυνομικούς (τον ’Αρχηγόν καί ιδία τά μέλη 
τής’Οργανωτικής’Αστυνομικής’Αποστολής τά όποια ήσανκαί βαθμοφόροι τής Σκώτ
λαντ Γιάρντ) δεν ήμουν άμοιρος τού τρόπου καί τών μεθόδων τής εργασίας των. Δεν 
υπήρχε λοιπόν λόγος νά τούς μιμηθώ είς «φλεγματικότητα», άλλ’ απλώς έπρεπε νά 
λάβω τά μέτρα μου καί νά εφαρμόσω τάς μεθόδους καί τό σύστημα τό έπιβαλλόμενον 
είς τοιαύτας περιστάσεις, έξαντλών όλας τάς δυνατότητας τής επαγγελματικής μου 
μορφώσεως καί πείρας. Χάριν δέ τών νεωτέρων άστυνομικών θά εκθέσω δι’ ολίγων 
πώς έν προκειμένω ένήργησα. ’Εννοείται ότι μέ μικράς παραλλαγάς τά μέτρα αυτά 
πρέπει νά λαμβάνωνται είς παρόμοιας περιπτώσεις, άπαραίτητον όμως πάντοτε πρέ
πει ή ενέργεια τού άστυνομικοϋ νά γίνεται μέ μεγάλην λεπτότητα καί «τάκτ» ούτως 
ώστε καί τό καθήκον του νά έκτελήται είς τό άκέραιον καί τό φρουρούμενον υψηλόν 
πρόσωπον ουδόλως νά ένοχλήται μέ άστοχους σπασμωδικότητας ή πιεστικάς άπα- 
γορεύσεις, άφορώσας τό άτομόν του ή τούς έπισκέπτας αύτοΰ. Αότά νομίζω ότι τά 
έπέτυχα, όπως προκύπτει καί άπό μικρά μέν, άλλά χαρακτηριστικά δείγματα ιδιαι
τέρας προς εμέ φιλοφροσύνης καί έκτιμήσεως, έκδηλωθέντα τότε ύπό τής Α.Μ. καί 
τά όποια άναφέρω κατωτέρω.

Πρωτίστως λοιπόν, άμ’ ώς μοΰ άνετέθη ή ύπηρεσία άσφαλείας τού "Αγγλου 
"Ανακτος, έσπευσα νά έλθω, μέσω τού 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, είς έπαφήν μέ τον 
έν Άθήναις Βρεταννόν πρεσβευτήν καί οΰτω νά κατατοπισθώ περί τών κινήσεων, αί 
όποΐαι εΐχον προγραμματισθή ή ενδεχομένως θά έγένοντο, ώς καί περί λεπτομερειών 
άφορωσών τάς βασικάς συνήθειας τού Βασιλέως, τάς μικροαδυναμίας του κλπ. ’Εν 
συνεχεία έκανόνισα έν συνεννοήσει μέ τό Λιμεναρχεΐον νά άνέλθω μεταξύ τών πρώτων 
είς τήν θαλαμηγόν του, μόλις θά άγκυροβολοΰσε είς τό Φάληρον. Αύτό καί έγινε καί 
αφού παρουσιάσθην μέσω τού Πρεσβευτοΰ είς τον Βασιλέα, έπειτα μέ συνέστησαν 
είς τούς δύο "Αγγλους αστυνομικούς πού τον συνώδευαν. Έπρόκειτο περί δύο βαθ
μοφόρων τής Σκώτλαντ Γιάρντ, όμολογουμένως άψογων άπό πάσης άπόψεως. "Οπως 
είναι φυσικόν μετά τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις, συνεζητήσαμεν τό θέμα τής φρουρή- 
σεως τής Α.Μ.

Δέν μπορώ νά κρύψω είς τό σημείο αύτό (χωρίς ούδεμίαν πρόθεσιν περιαυτολο- 
γιας, άλλά καί αύτό προς παραδειγματισμόν τών νεωτέρων) 6τι είς τήν άρχήν ή λε
πτή κοινωνική άγωγή των, έκάλυψε κάπως τήν έκπληξίν των διά τήν έκ μέρους μου
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εύχερή χρήσιν της ’Αγγλικής καί μάλιστα προκειμένου περί άστυνομικών δρων ώς 
καί τήν προβολήν άσυνήθους εμπειρίας καί ίδιαζούσης προβλεπτικότητος διά τό δχι 
τόσον εύκολον θέμα πού συνεζητούσαμεν. Ά λλ’ δταν τούς άπεκάλυψα τήν προηγου- 
μένην συνεργασίαν μου μετά τής όργανωτρίας τού Σώματος Βρεταννικής ’Αστυνο
μικής ’Αποστολής, καί τήν πείραν προηγουμένων τοιούτων υπηρεσιών (τήν φρού- 
ρησιν τοϋ άλλοτε αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλμου τού Β',τοϋ άτυχους Βα- 
σιλέως τής Σερβίας Πέτρου, καί άλλων προσωπικοτήτων) έδειξαν πλήρη κατανόησιν 
καί χωρίς «φλεγματικότητα» κατελήξαμεν έν πλήρει ομοφωνία είς τήν άπό πάσης 
πλευράς ρύθμισιν των ένεργειών μας, ώστε ούδέν νά παραμεληθή, άλλά μετά περι- 
σκέψεως καί ιδιαιτέρας προσοχής νά έξασφαλισθή το εύνοικον άποτέλεσμα πού 
έπεδιώκαμεν.

’Εάν κατόπιν των τόσων προπαρασκευαστικών έργασιών έπεδείκνυα καί έγώ, 
έξ εμπιστοσύνης προς τά μέτρα πού είχαν ληφθή, ψυχικήν ήρεμίαν καί τήν έπιβαλλο- 
μένην άξιοπρέπειαν έναντι τών ξένων συναδέλφων μου, τών δημοσιογράφων καί γενι- 
κώτερον τοϋ κοινού, αύτά δέ τά χαρακτηρίζει ώς «φλεγματικότητα» ό κ. Δράκος, 
τότε έχει δίκαιον.

Πρέπει δμως νά γνωρίζωμεν δλοι, δτι είς το μεσογειακόν κλίμα μας—τον 
σφίζοντα άπό ενεργητικότητα καί ευφάνταστον λαόν μας—δεν επιτρέπεται φλεγμα-- 
τικότης, άλλά επιβάλλεται πάντοτε ίδιάζουσα προσεκτικότης, σκληρά καί επίμονος 
εργασία καί άπέραντος υπομονή διά νά έπιτύχη μία άστυνομική εργασία.

Καί διά νά κλείσω τό παρόν άναφέρω συντόμως δύο άνέκδοτα έπεισόδια—δείγ
ματα τής λεπτότητος καί έμπιστοσύνης πού έδειξενό ’Άγγλος Βασιλεύς προς τό άτο- 
μόν μου.

Τό πρώτον συνέβη είς τον Άγιον Μερκούριον, είς τό εκεί παρά τό Κατσιμίδι 
εξοχικόν κέντρον, δπου σταθήκαμε, μετά τήν κάθοδόν του άπό τήν Πάρνηθα, διά νά 
πάρη τό άπαραίτητον γιά κάθε ’Άγγλον άπογευματινόν του τσάι, τό όποιον μάλιστα 
παρασκευάσθηκε μέ τήν προσωπικήν του έπίβλεψιν. ’Ενώ λοιπόν έκαθήμην καί έγώ 
μέ τούς ’Άγγλους άστυνομικούς, στήν άκρη τής μικράς αιθούσης τοϋ κέντρου καί 
μόλις είχαμε σερβιρισθή τό τσάι μας, βλέπω τον Βασιλέα νά σηκώνεται άπό τή θέσι 
του καί νά έρχεται προς τό τραπέζι μας μ’ ένα «τσαγερό» στο χέρι καί άφοΰ έπλησία- 
σε, έχυσε στο φλυτζάνι μου λίγο ζεστό νερό, λέγοντας μέ σοβαρότητα «θά είναι 
βαρύ αύτό τό τσάϊ γιά τον κ. Διευθυντή» έλαβε δηλαδή ύπ’ δψει του δτι έγώ δεν ή- 
ήμουν συνειθισμένος μέ τό «βαρύ» έγγλέζικο τσάϊ καί σηκώθηκε γιά νά μοϋ τό έλα- 
φρώση, προσθέτοντας λίγο ζεστό νερό !!!

"Ενα άλλο βράδυ πού είχε κάπως ζαλισθή είς τό κέντρον «Γιούλη» άπό τήν 
άνάψυξι τών έλληνικών κρασιών, δταν ήλθεν ή ώρα τής άναχωρήσεως, μέ έπλησίασε 
χαμογελώντας καί άφοΰ έπέρασε τό χέρι του κάτω άπό τή μασχάλη μου, μοϋ ψιθύ
ρισε «εμπρός, βοήθησέ με στις κακοτοπιές λιγάκι Διευθυντά μου». Καί έτσι κατε- 
βήκαμε μαζί μερικά σκαλοπάτια καί τον έβοήθησα νά μπή στο αύτοκίνητό του. Άφοΰ 
τακτοποιήθηκε, μέ καληνύχτισε μέ θερμή χειραψία.

Ήταν πραγματικά ένας έξαιρετικός άνθρωπος είς κάθε του έκδήλωσιν. Είς 
αυτό έχει άπόλυτο δίκαιο ό κ. Δράκος καί έγώ διαβάζοντας τό ανωτέρω άρθρο του, 
θυμήθηκα μέ πολλή νοσταλγία καί συγκίνησι τήν υπηρεσία μου αύτήν καί τά άσήμαν- 
τα μου, άλλά τόσον έκφραστικά καί γεμάτα εύγένεια καί άνθρωπισμό μικρά αυτά 
έπεισόδια.

Δ. ΚΟΡΕΣΣΗΣ
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Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Εύαγγελικής Σχολής.
’Αρχίζει άπό την εκκλησία Πέτρου καί Παύλου τοϋ Υμηττού καί τελειώνει 

στον Βύρωνα.
Πήρε την ονομασία αύτή σ’ άνάμνησι τοϋ ομωνύμου λαμπρού μορφωτικού 

ιδρύματος τής Ελληνικής Κοινότητος Σμύρνης, το όποιον ιδρύθηκε τό 1717. Στή 
Σχολή αύτή φοιτούσαν 'Έλληνες άπό ολόκληρη τήν ’Ανατολή καί τα νησιά, πού 
εύρίσκοντο κοντά στήν Μ. ’Ασία. Μαθητής τής Σχολής υπήρξε καί ό Κοραής. Άπό 
τον καιρό τής ίδρύσεώς της μέχρι τής, κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, 
πυρπολήσεώς της, διετέλει ύπό τήν άγγλική προστασία.

Εύαγγελιστρίας.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Μητροπόλεως καί τελειώνει στήν οδόν Κολοκοτρώ- 

νη—Ά γ. Μάρκου.
Πήρε τήν ονομασία αύτή, γιατί οδηγεί στήν ομώνυμη εκκλησία των ’Αθηνών, 

τήν Μητρόπολι.
Εύάδνης.
Πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 104, λίγο πιο κάτω άπό τό έργοστάσιο ’Αεριό

φωτος.
Ή  Εύάδνη ήτο, κατά τήν μυθολογία, σύζυγος τοϋ Καπανέως, ένός τών έπτά 

στρατηγών, οί όποιοι έξεστράτευσαν εναντίον τών Θηβών. "Οταν τό σώμα τοϋ Κα
πανέως έκαίετο, για νά ταφή, ή Εύάδνη ρίχθηκε στή φωτιά καί κάηκε μαζί του.

Εύαλκίδου.
’Αρχίζει άπό τον ’Ηλεκτρικό Σταθμό ’Αττικής καί τελειώνει στο λόφο τοϋ 

Σκουζέ.
'Ο Εύαλκίδης, στρατηγός τών Έρετριέων, νικήθηκε στήν ’Έφεσο, κατά τήν 

επανάστασι τών Ίώνων καί σκοτώθηκε κατά τήν ύποχώρησι τών δυνάμεών του.
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Εύβοιας.
Πάροδος τής όδοΰ Κυψέλης 66, κοντά στούς 'Αγίου ’Αποστόλους τής Κυψέλης.
Πρόκειται για τό γνωστό νησί τής Ελλάδος, τό όποιον εκτείνεται κατά μήκος 

τής’Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος καί είναι, μετά την Κρήτη, τό δεύτερο, σ’ εκτασι, 
νησί τής πατρίδος μας.

Σαν πρώτοι κάτοικοι τής Εύβοιας, φέρονται οί ’Άβαντες (βλ. σχετικήν οδόν), 
γιά τό λόγο δε’ αύτό ώνομάσθηκε Άβαντίς. 'Ο 'Όμηρος πρώτος αναφέρει τό όνομα 
«Εύβοια», τό όποιον, κατ’ αύτόν, οφείλεται στά άφθονα κοπάδια βοδιών πού ύπήρχον 
σ’ αυτήν. Πρωτεύουσα τής Εύβοιας είναι ή Χαλκίς.

Ευγενικού Μάρκου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Ασκληπιού 147, στή Νεάπολι.
Ό  Ευγενικός Μάρκος, επίσκοπος ’Εφέσου, γεννήθηκε στις αρχές τοΰ 15ου 

αΐώνος καί πρωτοστάτησε στην ύπεράσπισι τής ’Ορθοδοξίας, τις παραμονές τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Πέθανε τό 1447, στο μοναστήρι τών Μαγγάνων 
(Κωνσταντινούπολή).

Ευγενίου Καραβία.
’Αρχίζει άπό την όδό Πατησίων 275 ("Αγιος Λουκάς) καί τελειώνει στή γέ

φυρα Άχαρνών (κάτω Πατήσια).
'Ο Καραβίας Ευγένιος (1752-1821), έθνομάρτυς Μητροπολίτης Άγχιάλου, 

άπό τήν ’Ιθάκη, άπαγχονίσθηκε άπό τούς Τούρκους γιά την ’Εθνική του δράσι.
Έϋδεκ.
Διασταυροϋται μέ τήν όδό Λαγουμιτζή 14, στή Πάντειο Σχολή.
Ό  ’Έϋδεκ ήτο Βαυαρός συνταγματάρχης, πού ήλθε στην Ελλάδα τήν έποχή 

τοΰ Όθωνος.
Εύδήλου.
Βρίσκεται στο τέρμα τής όδοΰ Σπηλιωτοπούλου, κοντά στο τέρμα τών Λεω

φορείων Γουδή.
'Η  Εΰδηλος είναι χωριό τής επαρχίας ’Ικαρίας, τοΰ νομοΰ Σάμου. ’Έχει καλόν 

όρμο στον όποιον προσεγγίζουν τά άτμόπλοια τής συγκοινωνίας.
Εύδοκίας.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αριάδνης (’Αρετής) 7, κοντά στον "Αγιο Θωμά τής Κυ- 

ψέλης.
'Η  Εύδοκία, ή Άθηναις, ήτο σύζυγος τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Θεοδο

σίου Β' (βλ. σχετ. οδόν Άθηναΐδος).
Εύδόξου.
Πάροδος τής όδοΰ Θ. Βρεσθένης 11, στοΰ Κυνοσάργους.
Ό  Εΰδοξος, διάσημος μαθηματικός τής άρχαιότητος καί όλων τών αιώνων, 

εφάμιλλος τοΰ Άρχιμήδους, γεννήθηκε στην Κνίδο τής Μ. ’Ασίας (άπέναντι άπό 
τήν Κώ) τό 408 π.Χ. περίπου καί πέθανε έκεΐ περί τό 355 π.Χ. Ό  Ευδοξος 
ήτο επίσης άστρονόμος, γεωγράφος, γιατρός, νομοθέτης, ρήτωρ καί φιλόσοφος. 
Ή  γνωστή σήμερα στά μαθηματικά εξαντλητική μέθοδος (μέθοδος τοΰ διαφορικοΰ 
καί όλοκληρωτικοΰ λογισμοΰ), εφαρμόσθηκε γιά πρώτη φορά άπό τον Εόδοξο καί 
πληρέστερα, αργότερα, άπό τον ’Αρχιμήδη. Είναι ό ιδρυτής τής θεωρητικής άστρο- 
νομίας καί τής ούρανίου μηχανικής.

Εύελπίδων.
Πάροδος τής όδοΰ Κυψέλης 2 (άγει προς τήν ομώνυμη Στρατιωτική Σχολή).
Ό  ’Ιωάννης Καποδίστριας, έρχόμενος στήν Ελλάδα, ίδρυσε τον «Λόχο τών 

Εύελπίδων» (1828), μέ πρώτο διοικητή τον ’Ιταλό λοχαγόν Σαλτέλι καί έγκα-
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τέστησε τήν νέα Σχολή στο Ναύπλιο. 'Η ονομασία «Εύέλπιδες» έπενοήθηκε άπό 
τον Καποδίστρια, γιά να υπόδειξη στούς "Ελληνες δτι ή πατρίδα των είχεν άνάγκην 
άπό τακτικό στρατό. Τήν έλπίδα τής όργανώσεως ένός τέτοιου στρατού ένεσάρ- 
κωναν, κατά τήν γνώμη τοϋ Καποδίστρια, οί νεαροί Εύέλπιδες.

Τήν διοίκησι της Σχολής άνέλαβεν άργότερα ό Γάλλος λοχαγός τοϋ Πυροβο- 
λικοΰ Πωζιέ. Τό 1831 άπεφοίτησαν οί πρώτοι οκτώ άνθυπολοχαγοί. Τό 1834 τό 
ώς τότε «Κεντρικόν Πολεμικόν Σχολεΐον» μετωνομάσθηκε σε «Στρατιωτική Σχο
λή Εύελπίδων». "Οταν ή Σχολή μεταφέρθηκε στήν Αίγινα, ώργανώθηκε σ’ αύτή 
καί τμήμα καταρτισμοΰ άξιωματικών τοϋ ναυτικοΰ, πρώτος δέ ναυτικός Εύελπις 
ήτο ό γυιός τοϋ πυρπολητοΰ Πιπίνου. Τό 1837 ή Σχολή μεταφέρθηκε στον Πειραιά 
καί τό 1894 στήν ’Αθήνα καί στό μέγαρο όπου καί σήμερα λειτουργεί.

Εύζώνω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Ί . Γενναδίου 14, στή Μονή Πετράκη.
Εϋζωνος στήν κυριολεξία λέγεται ό καλός ζωσμένος στρατιώτης, μεταφορικά 

όμως ό ελαφρά ώπλισμένος Έλληνας στρατιώτης τοϋ Πεζικοΰ, πού φέρει φουστα- 
νέλλα, φέσι, τσαρούχια κ.λ.π. ’Από τό 1833—1860 τό Πεζικό φορούσε τήν φουστα- 
νέλλα καί τό φέσι, σαν έθνικό ένδυμα, χωρίς τοΰτο νά Ιχη τό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα τοϋ Εύζώνου. Άπό τοϋ 1867 συνεκροτήθη τό, μέ τήν σημερινήν έννοιαν, 
εύζωνικό πεζικό (τσολιάδες), άνδρες τοϋ οποίου άποτελοΰν τήν ανακτορική φρουρά.

Εύήνου.
Πάροδος τής όδοΰ Σινώπης 7, κοντά στό 'Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Ό  Εύηνος ή καί Εύηνος, Αθηναίος σοφιστής καί ποιητής, άναφέρεται άπό 

τον Πλάτωνα ώς δάσκαλος τοϋ Σωκράτους. (Μέ τήν ονομασία «Εΰηνος» είναι 
γνωστός καί ποταμός τής Αιτωλοακαρνανίας (Φείδαρίς), ό όποιος στήν άρχαιότητα 
εκαλείτο Λυκόρμας. Εύηνος. ώνομάσθηκε άπό τό όνομα τοϋ βασίληά. τών Αίτωλών, 
που πνίγηκε στά νερά του, κυνηγώντας τον ’Ίδον, άρπαγα τής κόρης του Μαρπήσ- 
σης. Ό  ποταμός αυτός βρίσκεται στά σύνορα Ναυπακτίας καί Τρίχωνίας).

Εύθυδήμου.
Πάροδος τής όδοϋ Αλαμάνας 117, στήν Ακαδημία Πλάτωνος.
Ό  Εύθύδημος ήτο σοφιστής άπό τή Χίο καί εζησε τον 5ον π.Χ. αιώνα. Τό 

ονομα αύτοΰ πήρε καί ένας άπό τούς πιο άξιολόγους διαλόγους τοϋ Πλάτωνος, ό 
οποίος άποτελεΐ δραματική διήγησι τήν οποίαν άφηγεΐταί ό Σωκράτης στό φίλο 
του, τον Κρίτωνα.

Εύθυμενους.
Πάροδος τής όδοΰ Πέτρας 8, πίσω άπό τον Σιδηροδρ. Σταθμόν Πελοπόννησου. 
'Ο Εύθυμένης ή Εύθυμάνης, "Ελλην θαλασσοπόρος καί γεωγράφος άπό τήν 

Μασσαλία, εζησε τον 6ον π.Χ. αιώνα καί έγραψε βιβλίον μέ τον τίτλον «Περίπλους», 
το όποιον όμως δέν σώθηκε.

Εύκλειας.
Βρίσκεται στις υπώρειες τοϋ λόφου «Στρέφη» κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ 

Καλλιδρομίου 60.
Εύκλεια ήτο τό έπώνυμο τής Άρτέμιδος στή Βοιωτία καί άλλαχοΰ. (Μέ τό 

ονομα Εύκλεια ύπήρχε καί θεότης,ή όποια άνήκε στό κύκλο τών Χαρίτων καί έτι- 
ματο ιδίως στήν ’Αθήνα, όπου είχε κοινό ναό καί κοινόν ιερέα, μαζύ μέ τήν Εύνομία).

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Αγρίεψε. Σήκωσε τό κεφάλι ψηλά καί μέ πλησίασε άπειλητική.
—Μέ συλλαμβάνετε κύριε ;
—Μάλιστα δεσποινίς. Θά έρθετε μαζί μου γιά μιά μικρή άνάκριση κι’ ύστερα...
—Κι’ ύστερα...
—Θά έξαρτηθή. Δεν πιστεύω νά έχετε δουλειά πρωί—πρωί στην «Τρικυμία».
—’Ά  ! "Ωστε μέ ξέρετε ; Είστε θαυμαστής μου ;
—Δέν σάς καταλαβαίνω...
—Δηλαδή, είστε άπό έκείνους πού μέ πολιορκούν τις νύχτες στην «Τρικυμία»;
—’Ό χι. Είμαι άπό έκείνους πού ξέρουν άρκετά γιά σάς. Μή μέ καθυστερήτε. 

Ντυθήτε γρήγορα.
Στο μεταξύ, ή κ. Κλάουζ έκλεινε τη συζήτηση στο τηλέφωνο,φωνάζοντας δυ

νατά τώρα.
—Καί πώς μπορώ νά ξέρω εγώ οτι δέν μέ κοροϊδεύετε κυρία Φόνσου ; Τά 

περίμενα προχθές, δπως μοΰ είχατε ύποσχεθή. Τίποτα. Τά περίμενα χθές! Τίποτα 
πάλι! Τώρα μοΰ λέτε δτι θά τά στείλετε μόνη σας ώς τό μεσημέρι. ”Ε ! ’Ό χι κ. 
Φόνσου! Τ’ άκούτε ; ’Ό χι ! Θά τά δώσετε τώρα,αυτή τη στιγμή, στήνκοπέλλα πού 
θά έρθη στο σπίτι σας. Είναι άνάγκη, τό καταλαβαίνετε ; Πρέπει νά τά έχω ώς τό 
πρωί οπωσδήποτε... Ώρβουάρ !

’Άφησε τό άκουστικό καί στράφηκε προς τή Δώρα.
■—Δώρα, πήγαινε παιδί μου νά τά πάρης. Μοΰ ύποσχέθηκε έπί τέλους. Τρέξε 

δσο είναι γρήγορα άκόμα. Φύγε !
—Κυρία Κλάουζ, λυπούμαι πού θά σάς δυσαρεστήσω, είπα. Ή  δεσποινίς Δε- 

λάκου είναι ύπό κράτησιν καί συνεπώς...
'Η  άριστοκρατική γερόντισσα σηκώθηκε άπό τό κρεβάτι. Τά μάτια της σπιθί- 

ριζαν. Άπλωσε τά χέρια της μπροστά καί μέ παρεκάλεσε.
—Γιά δνομα τού Θεού, κύριε Σκαλιώτη, άφήστε την νά πάη νά κανονίση 

κάποιο ζήτημα... Κάποιο ζήτημα πού είναι γ ι’ αύτήν επιτακτική άνάγκη. Σάς 
ικετεύω. Είναι άπόλυτη άνάγκη νά έλθη σ’ επαφή μέ κάποιο πρόσωπο τώρα άμέ- 
σως...

—’Αφήστε με κύριε, παρακάλεσε καί ή Δώρα μέ τά μάτια υγρά. Σάς δίνω τό 
λόγο τής τιμής μου δτι θά έρθω μόνη μου στήν ’Ασφάλεια. Σάς τό ορκίζομαι... 
Λυπηθήτε με κύριε. Είναι άνάγκη... πώς νά σάς τό πώ !...

Σταμάτησε καί στήλωσε απάνω μου τά μάτια της βουρκωμένα. Στο κλαμμένο 
έκεΐνο πρόσωπο διάβαζε κανείς μεγάλη ειλικρίνεια. Φαίνονταν νά τής συμβαίνη 
κάτι τό τρομερό. Κάτι πού έπαιζε μεγάλο ρόλο στο είναι της ολόκληρο. Τή ρώτησα :

—Χωρίς νά θέλω νά ύπεισέλθω στά ιδιωτικά σας ζητήματα δεσποινίς, είμαι 
υποχρεωμένος νά σάς ρωτήσω : Μήπως μπορώ νά σάς βοηθήσω ; Μήπως σάς συμ
βαίνει τίποτα άπό εκείνα τά ζητήματα πού μπορούμε σάν άστυνομικοί νά τά προλά
βουμε ; Νομίζω δτι βρίσκεστε σέ πολύ δύσκολη θέση.

Χαμήλωσε τό κεφάλι. Τό βλέμμα της συναντήθηκε μέ τή ματιά τής κ. Κλάουζ. 
’Εκείνη τήν κοίταξε ερωτηματικά γιά λίγο. "Υστερα σήκωσε τό κεφάλι της άργά, 
κάνοντας έτσι σημείο νά άρνηθή τήν προσφορά μου.

—’Ό χι ! Ψέλλισε μέ φωνή πού μόλις άκούστηκε. Δέν μπορείτε νά μέ βοη
θήσετε,..
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’Έξαφνα ξέσπασε σ’ άναφυλλητά.
’Αφήστε με σας παρακαλώ, είπε μέ λυγμούς καί ένώνοντας τα χέρια της. 

Είναι άνάγκη ! Πιστέψτε με, δεν σας λέω ψέμματα!... Σας υπόσχομαι ότι θά έρθω 
μόνη μου μόλις τελειώσω... Σάς ορκίζομαι σ’ ό,τι έχω ιερό...! ’Αφήστε με !...

—Λυπούμαι δεσποινίς. Τό μόνο πού μπορώ νά κάνω είναι νά σάς έπιτρέψω να 
πάτε μαζί μέ δυο άστυφύλακες. Φυσικά, οι άστυφύλακες θά λάβουν τά μέτρα τους 
ώστε νά μην καταλάβουν έκεΐ πού θά πάτε ότι συνοδεύεστε. Δέχεστε ;

Σκέφθηκε λίγο- κι’ υστέρα :
—’Έστω, είπε χαρούμενη. Δέχομαι.
Είπα στο Μένιο νά περάση μέ τή Δώρα άπό τό Τμήμα Καλλιθέας καί νά πα- 

ρακαλέση νά τον συντροφεύση ένας άστυφύλακας άκόμα. Αυτό όχι φυσικά γιατί 
δέν εμπιστευόμουνα μόνο στον Μένιο την προκλητική άρτίστα τής «Τρικυμίας», 
αλλά... γιά κάθε ενδεχόμενο. «Ξέρεις τί μπορεί νά σου δημιουργήση ό πολίτης σ’ 
αύτές τις περιπτώσεις ;» σκεφτόμουνα. «Καί μεΐς οί άστυνομικοί είμαστε άρκετά 
λεπτοί, άλλά καί πολύ αυστηροί σ’ αυτά τά ζητήματα...».

Βγήκα στον κήπο. 'Ο ουρανός είχε μελανιάσει καί χοντρές στάλες άρχισαν νά 
χτυπάνε στον τσίγκο τής τσιμεντένιας πλάκας τής αύλής. Μιά γάτα πήδηξε άπό τό 
φεγγίτη καί χώθηκε στο υπόγειο νιαουρίζοντας βραχνά. 'Ο Λάβδας βρισκόταν κα
θισμένος στη γωνιά τής αύλής καί κοίταζε παράξενα τίς χειροπέδες πού κρέμονταν 
στά χέρια του. Τό σακκάκι του ήταν ξεσχισμένο καί τό ένα του μάτι πρισμένο. 'Ο 
άρχιφύλακας Γεωργίου έστεκε βουβός καί προσπαθούσε ν’ άνάψη τό σβυσμένο πούρο 
πού κρεμόταν στά χείλη τού Λάβδα.

Δύο μέτρα πιο έκεΐ, κάτω άπό ένα μικρό υπόστεγο, ήταν καθισμένοι οί έξη 
άλήτες. ’Όρθιος, στεκόταν κοντά τους ό Κότσυφας μέ τον Λάμπρου κι’ οί τρεις 
άκόμα άστυφύλακες πού είχα ζητήσει πριν άπό ώρα στο τηλέφωνο. ’Έξω άπό τήν 
πόρτα τής αύλής ήταν σταματημένο τό τριών τετάρτων, καί ό οδηγός Γιαννής μέ 
χαιρετούσε άνάβοντας καί σβήνοντας τούς προβολείς.

Τό ύπόγειο ήταν θεοσκότεινο. Έρριξα μιά ματιά άκόμα στήν τσιμεντένια πλάκα 
καί μπήκα στο δωμάτιο τής κ. Κλάουζ, πατώντας στις μύτες τών ποδιών μου. Τής 
ζήτησα... συγγνώμην γιά τήν ένόχληση καί τήν καληνύχτησα, άν καί ή ώρα ήταν 
δύο καί τριάντα πρωινή. ’Έδιωξα τούς άλήτες καί τό Λάβδα γιά τήν ’Ασφάλεια, 
μαζί μέ τον Γεωργίου καί τούς τρεις άστυφύλακες, κι’ άπόμεινα μόνο μέ τον Γιαννό- 
πουλο καί τον Κότσυφα.

*
*  *

Είχε ξεσπάσει φοβερή καταιγίδα όταν άφησα τό σπίτι τής Καλλιθέας. Οί 
δρόμοι είχαν πλημμυρίσει καί τον ουρανό αύλάκωναν οί άστραπές. Οί άκακίες 
λύγιζαν ώς τή γή άπ’ τον άνεμο κι’ οί βροντές διαδέχονταν τίς εκτυφλωτικές λάμψεις 
πού έσχιζαν τον μολυβένιο ορίζοντα.

Τό μικρό διθέσιο «fiat» τού Ζώτου βρισκόταν στή θέση του άκόμα. Ζήτησα 
καταφύγιο σ’ αυτό μέ τούς δυο άστυφύλακες κι’ άναψα ένα τσιγάρο ώσπου νά πε
ράση τό κακό.

Στο μυαλό μου στριφογύριζαν χίλια δυο πράγματα. ’Έπρεπε ώς τήν ώρα έκείνη 
νά είχα βρή τή Νάνσυ τουλάχιστον. Μά έγώ, άντί γιά τή Νάνσυ είχα συλλάβει ένηά 
άτομα πού δέν υπήρχαν στο σχέδιο δράσεως πού καταστρώσαμε τό βράδυ στήν 
Ασφάλεια. Φυσικά αυτό ήταν έπιτυχία χωρίς προηγούμενο, άλλά ή Νάνσυ ; 'Η 
Έλενα μέ τό Ζώτο ; 'Ο χορευτής ; ’Άν είχα καί τον ’Αστυνόμο μαζί μου όλα θά 
πήγαιναν περίφημα. Τίποτα δέν θά μάς ξέφευγε. Αύτός όμως ξεκίνησε γιά τον 
Νικολάου, τον Παναγιώτου, τον «Γρηγόρη» καί τούς άλλους τού σπιτιού πού τραυ-
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μάτισαν τήν Κάτια καί βρέθηκε στο λιμάνι τοϋ Πειραιώς άπ’τις ένδεκα...Άρά γε 
τί να είχε κάνει μέ τή «Μασσαλιώτιδα»...

Πέταξα τδ τσιγάρο καί άνοιξα τήν πόρτα. 'Η βροχή δυνάμωνε ακόμα καί τά 
κύματα πού κυλούσαν στον κατηφορικό δρόμο σκέπαζαν τις ρόδες τοϋ «fiat». Κά
νοντας νά βγω μέ σταμάτησε ή φωνή τοϋ Γιαννόπουλου.

—Ξέρετε τί λέω κ. 'Τπαστυνόμε ; ψιθύρισε. Σκέπτομαι δτι άν πάμε στό σπίτι 
τής όδοΰ Β... άρ. 12 στα Έξάρχεια αυτή τή στιγμή, κάτι μπορεί νά βρούμε... Τό 
ίδιο καί πιο πάνω, στον άριθμό 28.

—Δέν έχεις άδικο, είπα παραξενεμένος. Τό ίδιο σκεφτόμουνα καί γώ αυτή τή 
στιγμή. Καί κάναμε άσχημα πού δέν φύγαμε μαζί μέ τούς άλλους πριν άπό λίγο. 
Θά πηγαίναμε μέ των τριών τετάρτων στήν ’Ασφάλεια κι’ άπό κεΐ θά πηγαίναμε στά 
Έξάρχεια... ’Ελάτε δμως γιατί στις τρεις παρά πέντε πρέπει νά συναντήσω τον 
Διευθυντή. Σέ δέκα λεπτά πρέπει νά βρισκόμαστε στον Ξυλοθραύστη.

Πήραμε ένα ταξί άπό τήν πλατεία καί άνεβήκαμε ολοταχώς στον Ξυλοθραύ
στη. Κατεβήκαμε καί χωθήκαμε κι’ οί τρεις σ’ ένα μικρό υπόστεγο.

Δέν είχαν περάσει δύο λεπτά, δταν άπό τήν ’Αμαλίας φάνηκε νά προχωρή 
προς τό μέρος μας μιά γυναικεία σιλουέττα. Φορούσε γκρίζο άδιάβροχο μέ κου
κούλα καί βάδιζε πολύ γρήγορα. Ήταν ή Κάτια.

Πέρασε άπό κοντά μας χωρίς νά σταματήση. Πριν δμως άπομακρυνθή δύο 
-τρία βήματα άπ’ τό μέρος πού στεκόμαστε, τήν άκούσαμε νά ψιθυρίζη :

—Πιάστε τον. Είναι «οπλισμένος καί μέ παρακολουθή άπό τις δύο....
Συνέχισε τό δρόμο της χωρίς νά γυρίση νά μάς κοιτάξη. .
’Απόρρησα. Τί συνέβαινε ; Γιά ποιόν μιλούσε ;
Ά πό τήν ’Αμαλίας ξεπρόβαλε τήν ίδια στιγμή μιά άνδρική σκιά. 'Ηταν 

ένας ψηλός άντρας μέ πράσινο καπέλλο καί βάδιζε προς τό μέρος μας μέ μεγάλα 
βήματα. ’Έκανα νόημα στον Κότσυφα νά μείνη άκίνητος καί κάλυψα μέ τήν πλάτη 
μου τον Γιαννόπουλο.

Ό  άντρας μέ τό πράσινο καπέλλο έφτασε κοντά μας. Ή ταν φανερό δτι δέν 
μάς είχε άντιληφθή . Σήκωσε τό γιακά τοϋ παλτού του κι’ άφοΰ έπετάχυνε τό βήμα 
του πέρασε άπό μπροστά μας χωρίς νά μάς κοιτάξη. Ή  Κάτια στό μεταξύ είχε 
χαθή προς τήν όδό Φιλελλήνων.

'Ο Γιαννόπουλος μ’ έσπρωξε ελαφρά καί ψιθύρισε.
—Φοβούμαι δτι αυτός 6 άνθρωπος θά κάνη κακό στήν Κάτια. Γιατί τον άφή- 

σαμε νά περάση ; Δέν τον άναγνωρίσατε ;
—Πάμε, τού είπα. Είναι ό Νικολάου. 'Υπάρχει λόγος νά μήν καταλάβη δτι 

βρισκόμαστε έδώ. Πήγαινε άπό κοντά καί μόλις περάσει τήν Φιλελλήνων νά τον 
συλλάβης. Θά σ’ άκολουθή ό Κότσυφας σέ πενήντα μέτρα περίπου γιά νά σέ βοη- 
θήση άν παραστη άνάγκη. Θά τον πάτε στήν ’Ασφάλεια καί θά γυρίσετε γρήγορα. 
Φύγετε. . .

Οί δύο άστυφύλακες έφυγαν άμέσως.
Μιά έκτυφλωτική λάμψη μ’ έκανε νά ζαλιστώ γιά λίγο. "Ενα μεγάλο κομ

μάτι τσιμέντο κατέπεσε μέ πάταγο άπ’ τό καμπαναριό τής Ρωσικής έκκλησίας 
καί ή ’Αθήνα βυθίστηκε στό σκοτάδι. Πάλι εκείνη ή καταραμένη διακοπή τού ήλεκ- 
τρικού. Θαρρείς καί ό Νικολάου είχε κάποια σπάνια τύχη νά έπωφεληθή άπ’ τό 
«σκοτάδι καί νά διαφύγη μέσα στή νεροποντή καί τό χαλασμό.

Εύτυχώς πού τά φώτα ξανάναψαν γρήγορα. Έτρεξα ώς τή γωνιά τής όδοΰ 
Φιλελλήνων καί κοίταξα προς τό Σύνταγμα. 'Ένας άντρας έτρεχε μέ δλη του τή 
δύναμη προς τό «Κίγκ Τζώρτζ». Πίσω του έτρεχε κάποιος άλλος. Ή ταν ό Νικολάου 
μέ τον Γιαννόπουλο.

(Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν έκ τοΰ ’Αστυνομικοί» Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ. κ. Χου
λιάρας Γεώργιος, Κωστόπουλος Διονύσιος, Παπάς Σωτήριος, Παρήμερος ’Εμμα
νουήλ, Ποντικάκης ’Εμμανουήλ, Τσώνης Χρηστός, Πανδής Ευάγγελος καί Τερζί- 
δης Χρηστός.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες: κ. κ. ’Αναστασίου Κωνσταντίνος καί Μπαλτής ’Ιωάννης. 'Ωσαύτως άπε-, 
λύθησαν οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες : κ. κ. Μπέκιος ’Ιωάννης καί Τριανταφύλ- 
λου Θεόδωρος, μη κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίησιν, διά λόγους πειθαρχίας.

*$ $
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη έπαινος εις 
τον Ύπαστυνόμον Α' κ. Σαρλήν ’Αθανάσιον καί ένεκρίθη ή χορήγησις άποζη- 
μιώσεως έξ έκατόν είκοσι (120) δραχμών, προς άποκατάστασιν τοΰ φθαρέντος 
πηληκίου, διότι τήν 31ην ώραν τής 24-11-1961, έπιβαίνων μετ’ άστυφυλάκων τοΰ 
ύπ’ άριθ. Α.Π. 369 άσυρματοφόρου αυτοκινήτου, δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας καί λα- 
λαβών γνώσιν σήματος τής ’Αμέσου Δράσεως προς άσυρματοφόρον περιπολικού 
αύτοκίνητον Α' ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως, μετέβη πρώτος εις τό έπί τής όδοΰ 
Σταδίου—’Αμερικής κατάστημα, εις τό όποιον είχεν έκδηλωθή πυρκαϊά μικράς 
έκτάσεως, έντός έξ υφάσματος έπενδεδυμένης βιτρίνας, ένθα θραύσας τον ύαλοπίνακα 
ταύτης, τήν κατέσβεσεν έντός έλαχίστου χρόνου διά τών χειρών του καί διά τοΰ 
πηληκίου του, τό όποιον ύπέστη φθοράν.

—Όμοίως δι’ άλλης άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη 
ήθική καί υλική άμοιβή εις τούς : Άρχιφύλακα κ. Τομαδάκην ’Εμμανουήλ καί 
’Αστυφύλακας : κ.κ. Τσιρώνην Βασίλειον καί Λυδάκην ’Αγησίλαον, διότι οδτοι, 
τάς πρωινάς ώρας τής 23/11/1961, έπιβαίνοντες τοΰ ύπ’ άριθ. A3 περιπολικού 
αύτοκινήτου ’Αστυνομίας Πόλεων καί ένεργήσαντες μετά μεθοδικότητος, ταχύτητας, 
ψυχραιμίας καί άποφασιστικότητος καί μέ κίνδυνον τής ζωής των, πέραν δέ τοΰ 
καλώς νοουμένου καθήκοντος, κατώρθωσαν νά συλλάβουν τον έπιβαίνοντα αυτο
κινήτου σεσημασμένου κακοποιόν Μήλαν Κωνσταντίνον, δστις, πρό τίνος, τραυματί- 
σας θανασίμως χωροφύλακα έγγύς τής κωμοπολόλεως Δομοκοΰ, άφήκεν αύτόν 
άβοήθητον καί έξέπνευσεν, τής τοιαύτης συλλήψεως θεωρηθείσης ώς μιας έκ τών 
πλέον ευτυχών έπιτυχιών τής ’Αστυνομίας έκ τής οποίας καί έδημιουργήθησαν 
ευμενή σχόλια ύπέρ αυτής. Διά τής αυτής, ώς άνω, άποφάσεως, έπηνέθησαν οί : 
'Υπαστυνόμος Β' κ. Σηφάκης ’Εμμανουήλ, Άρχιφύλαξ κ. Δημόπουλος ’Ιωάννης καί 
Αστυφύλακες: κ.κ. Παπαγεωργίου Φιλόλαος καί Καράμπελας Νικόλαος, διότι οί 

τελευταίοι ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, οντος άξιωματικοΰ ύπηρε- 
σίας τής ’Αμέσου Δράσεως καί κατευθύνας άπαντα τά κινούμενα κατά τήν ώραν 
εκείνην περιπολικά αυτοκίνητα, έπιβαίνοντες τοΰ ύπ’ άριθμόν Α13 περιπολικοΰ 
αυτοκινήτου, έκινήθησαν ταχέως, δραστηρίως καί σπεύσαντες εις τον τόπον, ένθα 
εγενετο ή σύλληψις τοΰ άναφερομένου κακοποιού, ένίσχυσαν τούς συναδέλφους των 
τοΰ A3 περιπολικού αυτοκινήτου.

—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Χαλκιόπουλον Ίωάννην, διότι τήν 19ην ώραν
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της 14/12/1961, έπιδείξας ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί ζήλον προς τό υπηρεσιακόν 
του καθήκον, συνετέλεσε κατά κύριον λόγον εις την σύλληψιν σπείρας κλεπτών αύτο- 
κινήτων.

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τον ’Αστυφύλακα κ. Κωνσταντινίδην Κωνσταντίνον, διότι ουτος, κατά την πλημ
μύραν τής 5-6/ I I / 1961 καί κατά τήν έκτέλεσιν τής άνατεθείσης αύτώ υπηρεσίας, 
έπέδειξεν αύτοθυσίαν, προθυμίαν καί αύταπάρνησιν, διασώσας παρά την οδόν Έλ. 
Μοσχάτου έκ βεβαίου πνιγμού άτομον άπροστάτευτον καί άνίκανον, λόγω ήλικίας, 
προκαλέσας ούτω τά εύμενή σχόλια τού κοινού.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Κονταράν "Αγγελον, Ίντζεόγλου
Σταύρον καί Κουρέντζην Ίωάννην, διότι κατά τήν πλημμύραν τής 5-6/11/1961, 
έπιδείξαντες εύψυχίαν, αύτοθυσίαν καί έντονον δραστηριότητα, διέσωσαν έκ βεβαίου 
πνιγμού 4 άτομα, προκαλέσαντες ούτω τά εύμενή σχόλια τού κοινού ύπέρ τού ’Αστυ
νομικού Σώματος.

—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική άμοιβή 
είς τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Χάντζον Δημήτριον καί Άναστασάκην Δημήτριον, 
διότι κατά τήν πλημμύραν τής 5—6/11/1961, έπιδείξαντες εύψυχίαν, αύτοθυσίαν 
καί έντονον δραστηριότητα, διέσωσαν έκ βεβαίου πνιγμού τέσσαρα άτομα, προκα
λέσαντες οδτω τά εύμενή σχόλια τού κοινού ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.

—'Ωσαύτως, δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπε
νεμήθη ύλική άμοιβή είς τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Κώνσταν ’Αναστάσιον, Λακα- 
φώσην Κωνσταντίνον, Παπαδάκην Νικόλαον καί Κοτονιάν ’Αθανάσιον, διότι οδτοι, 
κατά τήν πλημμύραν τής 5—6/11/1961 καί κατά τήν έκτέλεσιν τής άνατεθείσης 
αύτοΐς ύπηρεσίας, έπέδειξαν άλτρουϊσμόν, αύτοθυσίαν καί αύταπάρνησιν διά τήν 
διάσωσιν κινδυνευόντων άτόμων. ’Επίσης, διά τής αύτής άποφάσεως, ένεκρίθη ή 
χορήγησις ύλικής άμοιβής είς τούς ’Αστυφύλακας : κ.κ. Ξανάλατον ’Αθανάσιον 
καί Ρούκην Πραξιτέλη, διότι ούτοι, κατά τήν ίδιαν πλημμύραν, είργάσθησαν μετά 
ζήλου καί προθυμίας καί διέσωσαν είδη οίκοσκευής πλημμυροπαθών καί περιέ- 
θαλψαν, δι’ ειδών ρουχισμού, ύπερήλικας.

—’Επίσης, δι’ άλλης άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενε
μήθη ύλική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Λεβέντην Νικόλαον, διότι κατά τήν 
πλημμύραν τής 5—6/11/1961, έπιδείξας αύτοθυσίαν, αύταπάρνησιν, θάρρος καί 
προσήλωσιν προς τό καθήκον, έκθέσας τήν ζωήν του είς άμεσον κίνδυνον, διέσωσεν 
έκ βεβαίου πνιγμού πρόσωπα άνήλικα καί ένήλικα, άποσπάσας τον θαυμασμόν καί 
τά εύμενή σχόλια τού κοινού τής πληγείσης ύπό τής θεομηνίας Περιφερείας καί τά 
έγγραφα συγχαρητήρια τού Δήμου Μοσχάτου καί τού ’Εθνικού ’Οργανισμού Πολε
μιστών.

—Διά διαταγής του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων έξέφρασε τήν- 
ευαρέσκειάν του είς τον ’Αστυφύλακα κ. Γαλώνην Δημήτριον, α) διότι έν ύπηρεσία 
τυγχάνων, περί τήν 12ην ώραν τής 24/12/61 Ιξωθιτοΰ ξενοδοχείου τής «Μεγάλης 
Βρεταννίας» καί άντιληφθείς παράβασιν οδηγού αύτοκινήτου, άφοΰ πρώτον τον έχαι- 
ρέτησε καί τώ ηύχήθη χρόνια πολλά, τώ έπέστησε τήν προσοχήν του έπί τής παρα- 
βάσεώς του, ώστε νά μήν ύποπέση τού λοιπού είς παρομοίαν καί β) διότι διά τής 
άψογου στάσεώς του καί έμφανίσεώς του καί τού τρόπου μεθ’ δν άπετάθη, έκαμεν 
άρίστην έντύπωσιν καί έξύψωσε τό γόητρον τού ’Αστυνομικού Σώματος, προκα
λέσας εύμενή σχόλια.
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