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ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΥΤΗΣ
•ϊπό κ. ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΚαθηγητοΟ 
της Ψυχιατρικής έν τω Πανεπιστημίιρ ’Αθηνών

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Ή  ψυχική υγιεινή τής σχολικής ηλικίας και δή του πρώτου έτους τής σχολικής 
φοιτήσεως, έχει άλλα προβλήματα να άντιμετωπίση. Είναι γνωσταί αί δυσκολίαι 
τάς οποίας παρουσιάζει τδ παιδί μεταβαίνον τδ πρώτον εις τδ σχολείου καί δν ύπο- 
χρεωμένον να εγκατάλειψη τήν προηγουμένην ζωήν καί να δημιουργήση έτέραν διά 
τής έπαφής πρδς τδν Ιξω κόσμον, ή κατάκτησις τοϋ οποίου συντελεΐται δι’ οΰχί 
ολίγων ψυχικών συγκρούσεων. Ή  άγωνία πρδ τής όμάδος τών άλλων μαθητών καί 
τών διδασκάλων, ή άγωνία έκ τής άπομακρύνσεως έκ τοϋ οίκου πρέπει να άντιμετω- 
πισθή δεόντως, ίνα μη όδηγήση εις νευρικάς έκδηλώσεις, διαστροφάς τοϋ χαρακτή- 
ρος, αποστροφήν πρδς τδ Σχολείον, δυσθυμίαν, άΰπνίας κλπ. Γνωρίζομεν δέ οτι ή 
άπαρχή τών νευρώσεων τοϋ ένήλικος, συχνάκις έχει τήν άφετηρίαν της εις τήν παι
δικήν αυτήν περίοδον καί οτι κέντρον αύτής είναι τδ άγχος κατά τήν έποχήν αυτήν. 
Διά τήν σχολικήν περίοδον άξιόλογον ζήτημα είναι ή έπίδρασις τοϋ διδασκάλου (ή 
τών διδασκάλων) δστις πρέπει να είναι άπηλλαγμένος ψυχικών άνωμαλιών, ίνα μή 
ούτος προκαλή ψυχικάς διαταραχάς εις τούς μαθητάς του καί καθίσταται παθογόνος 
άπό ψυχικής άπόψεως. 'Ο διδάσκαλος πρέπει έν ταυτώ νά γνωρίζη τήν ψυχολογίαν 
καί τήν ψυχοπαθολογίαν τοϋ παιδός.

’Έ τι περίπλοκα καθίστανται τά προβλήματα τής ψυχικής υγιεινής κατά τήν ήβην 
καθ’ ήν τδ άτομον άναμορφοΰται ψυχικώς, ό δέ παράγων τών γενετησίων ορμών 
υπεισέρχεται εις τήν ζωήν καί δημιουργεί νέαν κατάστασιν πραγμάτων.

Κατά τήν περίοδον ταύτην ή άντιμετώπισις τών νέων άπαιτήσεων τής ζωής καί 
τής, γενετησίου ορμής, είναι έκ τών δυσχερεστέρων σκοπέλων εις ους πολλοί νέοι 
ναυαγόϋν, ή δέ ψυχική υγιεινή έχει κατά τήν έποχήν ταύτην νά βοηθήση τδ νεαρδν 
άτομον εις τάς πολλαπλάς αύτοΰ ψυχικάς δυσχερείας. Γνωστά σχετικώς είναι τά 
ζητήματα τής γενετησίου διαπαιδαγωγήσεως, τοϋ αύνανισμοΰ, τών όμοιοφυλοφι- 
λικών έκδηλώσεων τών νέων, τοϋ χρόνου ένάρξεως τοϋ συνουσιάζεσθαι κ.λ.π.

Τδ πρόβλημα τής διανοητικής έργασίας κατά τήν ήβην άπδ τής υπερβολής τής 
οποίας άναμφιβόλως πρέπει νά άπέχη ό νέος, ό όποιος διέρχεται τήν φάσιν τής ψυχι
κής του μεταμορφώσεως είναι έπίσης ζήτημα τής ψυχικής υγιεινής. Τδ οόχί σπάνιον 
φαινόμενον τής τάσεως πρδς αυτοκτονίαν άποτελεΐ μέλημα ταύτης. 'Ωσαύτως τδ 
ζήτημα τού άλκοόλ, τής νικοτίνης, τών αφροδισίων νόσων.

Ή  ψυχική υγιεινή τοϋ ένήλικος, έχει άλλου είδους ζητήματα νά διευθετήση. Τοι- 
αϋτα είναι τά τής έργασίας καί τοϋ έπαγγέλματος (τήν έκτέλεσιν δηλαδή αύτής καί
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τήν άπόδοσιν έν αύτώ) ώς επίσης καί της έκλογής αύτοΰ, αν καί ή τελευταία αΰτη 
έχει τήν άπαρχήν της εις τήν νεαράν ήλικίαν. Επίσης τή ζήτημα τοϋ γάμου, της εκλο
γής δηλαδή τής συζύγου καί τής συμβιώσεως μετ’ αύτής. 'Η κλιμακτήριος εποχή 
ιδίως των γυναικών μέ τάς σωματικάς καί ψυχικάς άνωμαλίας έχει ωσαύτως μίαν 
πλευράν ψυχικής υγιεινής.

Ώ ς προς το γήρας εχομεν να διαχωρίσωμεν έν φυσιολογικόν, έν πρόωρον καί έν 
παθολογικόν γήρας. 'Η ψυχική ζωή μεταβάλλεται μετά τοϋ γηράσκοντος σώματος. 
'Υπό τήν ομαλήν όμως άποψιν μεταβάλλεται κατά τήν έννοιαν δτι τό γήρας είναι σο- 
φώτερον, πλέον ήρεμον καί ΐσορροπημένον, πνευματικώς διαυγέστερον, ψυχικώς ρω- 
μαλεώτερον, χωρίς ύπερβολάς καί άκρότητας. Παρά ταϋτα τό γήρας δέν στερείται 
προβλημάτων δι’ ά είναι άναγκαία ή παρέμβασις τής ψυχικής υγιεινής. Ώ ς γνωστόν 
τό γήρας είναι ζήτημα των ένδοκρινικών άδένων καί αύτών τούτων των ιστών. Σημαν
τικός όμως παράγων είναι καί ή ψυχική στάσις τοϋ άτόμου έναντι τοϋ γεγονότος τοϋ 
γήρατος. 'Η ψυχική ζωή ώς αυτή καθορίζεται έκ τής προς εαυτόν θέσεως τοϋ άτόμου 
τής προς τό περιβάλλον, τής εργασίας καί τοϋ σκοποΰ τής ζωής, άσκεΐ εξαιρετικήν 
έπίδρασιν έπί τής ομαλής ή άνωμάλου έξελίξεως τοϋ γήρατος. Τό ψυχικόν γήρας επι
ταχύνει τό σωματικόν καί άντιστρόφως.

Ψυχικώς υγιείς γέροντες, άσκοΰν εύεργετικήν έπίδρασιν έπί τών άπογόνων των 
όσον καταστρεπτικήν άσκοΰν οί ψυχικώς μή ομαλοί. Ή  έγκατάλειψις τής έργασίας 
παρά τών γερόντων δημιουργεί πλειστάκις ψυχικάς δυσχερείας. 'Ο γέρων πρέπει νά 
διατελή έν ψυχική άπασχολήσει καί συνεργασία μετά νεωτέρων, παρέχων εις αυτούς 
τάς γνώσεις καί τήν πείραν του. Τότε διατηρείται ψυχικώς υγιής καί άντιπαρέρχεται 
εύχερώς από ψυχικής άπόψεως τό πρόβλημα τοϋ πλησιάζοντος θανάτου. 'Ο γέρων 
δέν πρέπει νά παραμελήται ώς χρησιμοποιηθέν καί άχρηστον άντικείμενον, άλλά νά 
θεωρήται ώς θετική άξια διά τούς νέους καί τήν κοινωνίαν. Οί άρχαΐοι 'Έλληνες είχον 
κατανοήσει περισσότερον παντός άλλου τήν σημασίαν τών γερόντων καί είχον τοπο
θετήσει τήν άξίαν αύτών εις τήν ύψηλοτέραν βαθμίδα τής κλίμακος τών διαφόρων η
λικιών. ’Ακριβώς τό άντίθετον συμβαίνει σήμερον, δτε έχομεν τοποθετήσει τό κέντρον 
τοϋ βάρους τοϋ ένδιαφέροντος ήμών εις τήν παιδικήν ήλικίαν. Τό γήρας διά τό γυναι- 
κεϊον φΰλον έχει διαφοράν ώς προς τά προβλήματά του.

'Η ψυχική υγιεινή τής καθ’ ήμέραν ζωής, άπό τής πρωίας μέχρι τής νυκτός, 
περιλαμβάνει έπίσης πολλά προβλήματα, άπό τήν ορθήν άντιμετώπισιν τών οποίων 
έξαρτάται ή μή κατασπατάλησις τής ψυχικής ένεργείας καί ή προφύλαξις τοϋ όργα- 
νισμοΰ άπό βλάβας έξ άνωμάλου καθημερινής ζωής. Γνωστή είναι ή μετά τήν άφύπνι- 
σιν δυσθυμία εις πολλούς, έπίσης ή άπογευματινή άνία καί μελαγχολία, αί κατά τήν 
νύκτα ούχί σπάνιαι διαταραχαί τοϋ υπνου. Διά τήν ψυχικήν υγιεινήν τής καθ’ ήμέραν 
ζωής άξιόλογον είναι τό ζήτημα τής άναπαύσεως. Τοϋτο είναι καί γενικώτερον ζήτημα 
έν τή οργανώσει τής καθόλου ζωής τοϋ άτόμου.

Πάντα τά άνωτέρω είναι ζητήματα σχετικά προς τό υγιές άτομον σκοποϋντα τήν 
προφύλαξίν του.

Έ ξ ετέρου δμως ή ψυχική υγιεινή έχει νά άσχοληθή μέ παντοίας παθολογικάς 
ψυχοσωματικάς καταστάσεις, αίτινες δύνανται νά ταξινομηθούν περίπου ώς κατωτέρω:

α) Ψυχικαί βλάβαι προκύπτουσαι έκ κακών έν γένει έπιδράσεων τών προσώπων 
τοϋ περιβάλλοντος, κυρίως τών γονέων, έπί τήν ψυχικήν άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τοϋ 
παιδιού. Πλήν τών άλλων ή παρά τών παιδιών άπομίμησις καί ύποβολιμότης προς 
γένεσιν διαταραχών είναι έν τω προκειμένη σημαντική.

β) Ψυχοσωματικαί διαταραχαί έγκαθιστάμεναι έκ ψυχικών λόγων μέ τάς σωμα
τικάς νόσους π.χ. ό βλεφαροσπασμός μετά έπιπεφυκίτιδα, ή παραμένουσα διάρροια 
μετά τύφον, ή ένούρησις μετά κυστικήν πάθησιν, τά ψυχικώς προκαλούμενα ΰποκει-
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μενικά ένοχλήματα εις καρδιακάς παθήσεις, παθήσεις τοϋ πυεύμονος καί οδτω καθ’
t  r  ~  _ 

ς γ ι ; ·γ ) Σωματικαί βλάβαι προκύπτουσαι έξ έσφαλμένης ψυχικής συμπεριφοράς π.χ. 
φόβος διά τά φαγητά καί έν συνεχεία ή άποκλειστική χρήσις ώρισμένων μόνον φαγητών 
παρ’ ένίων άτόμων, οδηγεί εις βλάβην του πεπτικού συστήματος.

δ ) Αί ψυχοπαθολογικαί καταστάσεις εις τάς οποίας το άγχος ή τις άλλη ψυχοπα- 
θολογική εξεργασία συνειδητή ή άσυνείδητΟς, δημιουργεί διαταραχάς τής λειτουργίας 
των παντοίων οργάνων χρήζουν άντιμετωπίσεως ύπό τής ψυχικής υγιεινής. Οδτω 
έχομεν διαταραχάς π.χ. τοϋ πεπτικού συστήματος (έμμετος, άνορεξία, βάρος κατά την 
στομαχικήν χώραν), τοΰ ουρογεννητικού συστήματος (ένούρησις, αυνανισμός, δυσμη
νόρροια), τοϋ ύπνου (άγρυπνία, έφιάλται, νυκτερινή έμφοβος άφύπνισις, υπνοβασία), 
τοϋ λόγου (τραυλισμός, ψευδισμός). Έ ξ άγχους έχομεν πρόκλησιν σπασμοφιλικών 
εκδηλώσεων, λόγω ψυχικοΰ έπηρεασμοΰ τοΰ άσβεστίου, γένεσιν πυρετου είς άτομα 
εόαισθήτου νευροφυτικοΰ συστήματος. "Εχομεν περαιτέρω μίαν ψυχικήν υγιεινήν τοϋ 
βρογχικοΰ άσθματος, των αλλεργικών εκδηλώσεων, τών νευρογενών έκζεμάτων.

’Άπειρος είναι ή πληθύς τών διαταραχών κατά τάς λεγομένας νευρώσεις τών οργά
νων π.χ. τής καρδίας, τοΰ στομάχου, τών έντέρων καί άλλων τών οποίων ή γένεσις στη
ρίζεται εις ψυχικούς παράγοντας καί τών οποίων ή πρόληψις καί θεραπεία έπιτυγχά- 
μεται διά τής ψυχικής υγιεινής, στηριζομένης έν προκειμένη είς τάς περί ασυνειδήτου 
γνώσεις (ψυχαναλύσεως, άτομικής ψυχολογίας, αναλυτικής ψυχολογίας). Δέον ένταΰ- 
θα νά τονισθή δτι έάν τις άσθενήση ή ου, κατά τίνα τρόπον θά άσθενήση, έκ νευρώ- 
σεως ή έκ ψυχώσεως, πότε θά άσθενήση, πόσον βαρέως θά άσθενήση, ίσως δ’ άν άπο- 
θάνη ή οΰ πάντα ταΰτα έξαρτώνται έκ πολλών παραγόντων π.χ. έκ τής ιδιοσυστασίας 
του, τοϋ χαρακτήρος του, τοΰ τρόπου ζωής τοϋ περιβάλλλοντοςείς δ ζή,τής άγωγής 
ήν έδέχθη, τής διαμορφώσεως τοϋ έγώ, τής κοινωνικής του ΰποστάσεως, τής ψυχικής 
του στάσεως έναντι τής ζωής, τοϋ αισθήματος υγείας, τής έκ τών νόσων άς ύπέστη 
άποκτηθείσης πείρας καί τοΰ τρόπου άντιμετωπίσεως αυτών καί πλείστων άλλων. 
Μεταξύ αύτών οί ψυχικοί παράγοντες κατέχουσιν έξέχουσαν θέσιν. Τούτους δέ έρευ
να νΰν ό νέος κλάδος τής ιατρικής, ή λεγομένη ψυχοσωματική ιατρική.

ε) Δύναται νά θεωρηθή σήμερον ώς βέβαιον, δτι υπάρχουν περιπτώσεις όργανικώς 
πασχόντων, τών οποίων ή πάθησις ειχεν ώς άφετηρίαν ψυχικήν διαταραχήν. ’Επίσης 
δτι είς όργανικάς παθήσεις συνυπάρχουν ψυχικά συμπτώματα προκύπτοντα έκ τής άντι- 
τιδράσεως τοΰ έγώ προς τήν ύφισταμένην πάθησιν. Διά τοΰτο πας ασθενής δέον νά 
έξετάζηται καί άπο τής ψυχικής πλευράς προς καταπολέμησιν τυχόν ψυχικής αιτίας 
προκαλούσης ή διατηρούσης τήν πάθησιν, π.χ. καχεκτικήν κατάστασιν,' αρτηριακήν 
ύπέρτασιν. Είς τάς τελευταίας ταύτας περιπτώσεις όμιλοΰμεν περί ψυχικής νόσου τοϋ 
οργάνου (ψύχωσις τοΰ οργάνου).

Τοιαΰται περιπτώσεις ψυχικής νόσου τών οργάνων έχουσι καθορισθή πολλαί είς 
τάς οποίας ή άρχομένη ψυχική διαταραχή δεν μετετράπη είς ψυχικήν νόσον, άλλ’ είς 
νόσον οργάνου τίνος (ψύχωσιν οργάνου).

σ τ) Τής προσοχής τής ψυχικής υγιεινής δέον νά τύχη ή ψυχική έξέλιξις, ή ψυχική 
διαμόρφωσις καί αί ψυχικαί παρεκκλίσεις τών σωματικώς άναπήρων, είτε τών έκ 
τής πρώτης παιδικής ήλικίας ύποστάντων τήν άναπηρίαν, είτε τών ένηλίκων. Ά στο
χος έπίδρασις έκ τών έξω ή σφαλερά έπεξεργασία τοΰ γεγονότος τής άναπηρίας ύπό 
τοϋ ίδιου άτόμου, δύναται νά όδηγήση είς ψυχικάς άνωμαλίας καί άντικοινωνικάς έκ- 
δηλώσεις. Ή  προσπάθεια τής ψυχικής υγιεινής δύναται νά είναι άξιόλογος έν τώ προ- 
κειμένω είτε προλαμβάνουσα, εϊτε διορθοϋσα τό κανόν.

ζ) Ά ξιον λόγου περιεχόμενον άπασχολήσεως τής ψυχικής υγιεινής είναι αί το
ξικομανία'. καί ιδίως ό άλκοολισμός ύφ’ δλας τάς πλευράς έξετάσεως αύτών, ήτοι τήν 
καθαρώς ψυχολογικήν πλευράν αύτοΰ τούτου τοϋ τοξικομανούς, τήν οικογενειακήν
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καί τήν κοινωνικήν πλευράν. Το μέγα τοϋτο. κοινωνικόν πρόβλημα είναι καί πρόβλημα 
τής ψυχικής υγιεινής.

η) Προκειμένης κληρονομικής έπιβαρύνσεως, ή ψυχική υγιεινή δεν είναι άνευ 
σημασίας, διότι δύναται παρεμβαίνουσα νά προλάβη ψυχικάς διαταραχάς, λόγω Ακα
ταλλήλου διαβιώσεως του οΰτω έπιβεβαρημένου άτόμου.

0) Εύρύ. έπίσης πεδίον δράσεως τής ψυχικής υγιεινής είναι τά ψυχικώς άνώμαλα, 
δυσάγωγα, απροσάρμοστα καί κοινωνικώς δύσκολα παιδία καί νεαρά άτομα, άτινα 
εμφανίζονται είτε υπό τον τύπον τοϋ απλώς ψυχικώς. ανωμάλου, είτε τοΰ μή κοινοτι
κού,, είτε του αντικοινωνικού παιδιού καί τά όποια δημιουργοΰνται είτε έξ εσωτερικών 
(κληρονομικών.) παραγόντων, είτε έξ εξωτερικών (τοΰ περιβάλλοντος), είτε μικτώς. 
’Αποτελούν δέ τά νεαρά ταΰτα. άτομα ύπό τήν καθαρώς ιατρικήν άποψιν τό υλικόν 
τής παιδικής ψυχοπαθολογίας, υπό τήν κοινωνικήν άποψιν τό παραστράτημα καί τήν 
έγκληματικότητα τών νέων.

Αί ανωτέρω ψ.υχοσωματικαί παθολογικαί καταστάσεις άναφέρονται εις τό μεμονω
μένοι άτομον. Ύπάρχουσιν έπί τούτοις άλλαι, αϊτινες έχουσιν ομαδικόν χαρακτήρα 
καί ,άποτελοΰσικοινωνικάς παθολογικάς καταστάσεις. Τοιαΰται είναι αί προμνησθεΐσαι 
τοξικομανίαι καί ιδία ό άλκοολισμός, δστις δεν είναι μόνον ζήτημα τοϋ πάσχοντος άτό
μου αλλά καί γενικώτερον κοινωνικόν πρόβλημα. 'Έτερον τοιοΰτον ομαδικόν ψυχοπα- 
θρ-λόγικόν-φαινόμενον αντιπροσωπεύουν αί λεγόμεναι ψυχικαί έπιδημίαι (αί όμαδικαί 
ψυχώσεις ). Έν τώ προκειμένω αί όμαδικαί δεισιδαιμονία.’., ή ασχολία περί τόν αποκρυ
φισμόν, τήν μαγείαν, τόν. πνευματισμόν, κυρίως εις τό παρελθόν άλλά καί νΰν, δεν 
έπαυσαν νά έχουν τά θύματά των. Ζήτημα κοινωνικής ψυχικής υγιεινής είναι έπίσης 
τό τής πορνείας, γυναικείας καί. άνδρικής. Διά τήν ελληνικήν κοινωνίαν τής προσφάτου 
καί σημερινής έποχής άξιον ιδιαιτέρας προσοχής παθολογικόν ψυχοκοινωνικόν φαινό
μενου είναι ή όργάνωσις τών νεαρών άτόμων ύφ’ ώρισμένην πολιτικοκοινωνικήν ιδεο
λογίαν, ή μαζοποίησις αυτών, ή διαστρέβλωσις καί έξαθλίωσις τής ψυχής αύτών καί ή 
καθοδήγησις αυτών προς τό έγκλημα. Τό φαινόμενον τοϋτο παρέχεται ώς γνωστόν ύπό 
τών ολοκληρωτικών καθεστώτων κατ’ έξοχήν τοΰ κομμουνισμού. 'Η ψυχική αύτη 
έπιδημία είναι έκ τών πλέον ψυχικώς παθογόνων καί καταστρεπτικών έξ όσων έχει 
νά έπιδείξη ή ιστορία.

Ούτως έχουσι τά περί τής ψυχικής υγιεινής καθόλου καί τών έπιδιώξεων αυτής.
Δι’ όλα τά ανωτέρω, ή πείρα τοΰ ίατροΰ, τοΰ ψυχιάτρου, τοΰ ψυχολόγου, τοΰ σχο- 

λιάτρου, τοΰ παιδαγωγού, τοΰ ίερέως ί1), βοηθεΐ εις τήν συλλογήν τών δεδομένων τής 
ψυχικής υγιεινής καί τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών αύτής ήτοι τήν έξασφάλισιν 
τής ψυχικής υγείας τοΰ άτόμου, τήν πρόληψιν καί καταπολέμησιν τοΰ ψυχικώς παθο
λογικού.καί κατ’ ακολουθίαν τήν διατήρησιν τής κοινωνίας καί τοΰ πολιτισμού.

'Ως έκ τών άνωτέρω σαφώς προκύπτει, ή ψυχική πλευρά τοΰ ανθρώπου είναι έξ 
ίσου αξιόλογος καί δέον αύτη νά άποτελή μέλημα τοΰ ίατροΰ εις τόν αύτόν βαθμόν, 
όσον καί ή σωματική. "Ινα δέ ουτος δύναται νά δρα άπό άπόψεως ψυχικής υγείας, δέον 
νά έχη κυρίως γνώσεις ψυχοπαθολογίας καί νευρολογίας. Ειδικόν σημεΐον είναι αί γνώ
σεις είς τό κεφάλαιον «Περί νευρώσεων καί διαταραχών τοΰ χαρακτήρος». Έπίσης ή 
γνώσις τών γενικών προβλημάτων τής έκάστοτε έποχής..

Τελικώς δι’ ολίγων θά διαλάβω περί τής όργανώσεως τής ψυχικής υγιεινής. 
Ώ ς εύλογον ό άσχολούμενος περί τήν ψυχικήν υγιεινήν, δέον νά είναι τί έπί πλέον τοΰ 
άπλοΰ .ίατροΰ, ψυχιάτρου, ψυχολόγου καί παιδαγωγοΰ. Πρέπει νά έχη συνθέσει τάς

(1) Ψυχικήν ύγιεινήν έκτελεΐ καί ό ίερεύς κυρίως ώς έξομολογητής έφαρμόζων τά πα
ραγγέλματα της Χριστιανικής Θρησκείας, τά όποια είναι αυτόχρημα παραγγέλματα ψυχικής 
υγιεινής. Οί ιερείς πρέπει νά έχουν τήν ψυχολογικήν έκείνην παίδευσιν ήτις απαιτείται διά 
τήν κατανοήσω τών ψυχικών προβλημάτων τών προσερχομένων είς αυτούς καί ζητούντων 
βοήθειαν.
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γνώσεις του εις σύνοψιν τινά άνωτέραν, διά νά δύναται νά κατανοή τά προβλήματα 
από των ποικίλων πλευρών καί νά έπιλύν] ταϋτα. Διά τοϋτο ή ψυχική υγιεινή δύναταί νά 
χαρακτηρισθή ώς ’ίδιον τι.

Συνήθως οί ασχολούμενοι περί τήν ψυχικήν υγιεινήν είναι όντως-ειδικευμένοι εις 
ταύτην επιστήμονες ώς δέ επί τό πολύ ψυχίατροι.

Είτα ή ψυχική υγιεινή απαιτεί όργάνωσιν έκ μέρους τής Πολιτείας.
Είναι δέ ή όργάνωσις ούχί μόνον ζήτημα Νοσοκομείων (Ψυχιατρείων) διότι 

ταϋτα νοσηλεύουν τάς ψυχικάς νόσους καί επομένως δεν εξυπηρετούν άμέσως τήν 
ψυχικήν υγιεινήν,άλλ’ 'Ιδρυμάτων εις ά θά γίνηται έξέτασις προς πρώιμον διαπίστωσιν 
των ψυχικών διαταραχών, ίνα αδται καταστέλλωνται έν τή γενεσεί αυτών. Τά'Ιδρύ
ματα ταϋτα καλούμενα Ίατροπαιδαγωγικοί Σταθμοί είναι κέντρα έξετάσεως τών παι
διών καί τών νεαρών άτόμων. Εις αύτά συνεργάζονται εις ψυχίατρος, εις παιδαγωγός, 
εις ψυχολόγος καί εις κοινωνικός εργάτης. ’Εκτός τούτων διά τάς όποσοΰν βαρυτέρας 
ψυχικάς διαταραχάς άναγκαΐαι είναι αί κλινικαί άνωμάλων παίδων, εις τάς οποίας 
τοποθετούνται διά χρονικόν τι διάστημα, μελετώνται καί έξυγιαίνονται τά ψυχΐκώς 
πάσχοντα παιδία.

Τοιαϋται υπηρεσίαι ψυχικής υγιεινής, δέον νά υπάρχουν εις τά ’Αναμορφωτικά 
'Ιδρύματα, εις τά Παιδικά Δικαστήρια διά τά παραστρατημένα παιδία, εις τάς Έ κ- 
παιδευτικάς 'Υπηρεσίας διά τούς άνωμάλους μαθητάς καί ένγένει όπου τά νεαρά άτομα 
τυγχάνουν τής φροντίδος τής Πολιτείας.

Έν γένει διά πάντα ψυχικώς πάσχοντα, κυρίως δέ διά τό νεαρόν άτομον, δέον 
νά υπάρχουν 'Ιδρύματα εις ά θά προσφεύγη έκτος ώς έλέχθη τών ψυχιατρικών Νοσο
κομείων, προοριζομένων διά τούς βαρέως νοσοϋντας.

ΚΩΝ. ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝΙΔΗ Σ

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

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή. 5 '



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΑΤΑΡΑΞΕΩΣ Ή ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΑΗΣΕΩΣ
Ω Ι  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΩΣ ΠΡΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

(’Άρθρα 33— 36 Π. Κ.)
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

I . Γ ενικά ! παρατηρήσεις. Πέραν των δσων έλέχθησαν άνωτέρω (σελ. 337 έπ. 
τοΰ παρόντος) διά νά ύπάρξη τέλειον έγκλημα άπαιτεΐται έκτος τοΰ άδικου, έκτος 
τοϋ ότι δηλαδή τό έγκληματικόν άποτέλεσμα προήλθεν έκ τής διαγωγής τοϋ δρά
στου, και τοΰ δτι ή διαγωγή του αυτή είναι άδικος (άντίθετος προς τούς κανόνας—ά- 
παγορευτικούς ή έπιτακτικούς—τοϋ δικαίου) και ή ΰπαρξις κ α τ α λ ο γ ι σ μ ο ύ  
παρά τφ  δράστη. Είναι δέ ο καταλογισμός τό τρίτον στοιχεϊον τοΰ έγκλήματος, 
δπερ καί τό σοβαρώτερον. Οΰτω εύθύς έξ άρχής γεννάται τό έρώτημα τί είναι κατα
λογισμός καί πότε υπάρχει.

Κατ’ αρχήν καί πέραν πάσης θεωρητικής έπί τοΰ θέματος άντιλήψεως εις τό 
έν λόγο» έρώτημα προσήκει ή εξής άπάντησις :

Τ ό τ ε  π ρ ά ξ ι ς  τ ι ς  ε ί ν α ι  κ α τ α  λ ο γ ι σ τ ή  ε ι ς  τ ο ν  π ρ ά
ξ α ν τ α ,  δ τ α ν  α ΰ τ η  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  ά τ ο μ ο ν  ( δ ρ ά σ τ η ν )  
ο υ τ ι ν ο ς  ή ψ υ χ ι κ ή  κ α τ ά σ τ α σ ι ς  έ ν  ω χ ρ ό ν ο »  έ ν ε ρ γ ε ΐ  
ή π α ρ α λ ε ί π ε ι ,  έ ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  δ μ ο> ς κ α ί  ά λ λ ο τ ε ,  ε ί ν α ι  
τ ο ι α ύ τ η ,  ώ σ τ ε  ν ά  δ ι κ α ι ο λ ο γ ή τ α ι  κ α ί  ν ά  έ π ι τ ρ έ π η τ ο ι ι  
ή ά π ο  μ έ ρ ο υ ς  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  κ α τ ’ α ύ τ ο ΰ  μ ο μ φ ή .

*Η κοινωνία δέν μέμφεται πάντας άνεξαιρέτως τούς δράστας άξιοποίνων πρά
ξεων. Κατηγορεί έκ τούτων μόνον έκείνους, οίτινες αντιλαμβάνονται τήν άξίαν 
των πράξεων των, το περιεχόμενόν των. Ώ ς τοιοΰτοι χαρακτηρίζονται μόνον οί 
ι κ α ν ο ί  π ρ ο ς  κ α τ α λ ο γ ι σ μ ό ν ,  ή τ ο ι  οί  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  
ώ ρ ι μ ο ι  κ α ί  υ γ ι ε ί ς ,  ο ΐ τ ι ν ε ς  έ χ ο υ ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  κ α ί  τ ή ν  
σ υ ν ε ί δ η σ ί ν  τ ω ν  ά δ ι α τ ά ρ α κ τ ο ν .  (Χωραφάς). Παρά τοιούτων λοι
πόν ανθρώπων έπιτρέπεται δπως ζητώνται εύθΰναι διά τά ύπ’ αυτών πραττόμενα 
ή παραλειπόμενα. 'Η δέ περί αύτών τοιαύτη κρίσις, ή κρίσις δηλ. δτι τίς πράξας 
άξιόποινόν τινα πράξιν είναι άξιος άποδικασίας άπό τήν έννομον τάξιν, είναι κ α τ α 
λ ο γ ι σ μ ό ς .  Ούτως, ή έννομος τάξις άποδοκιμάζει μόνον τούς ικανούς προς κατα
λογισμόν δράστας ήτοι τούς μή συμμορφουμένους προς τάς έπιταγάς τοΰ δικαίου 
κοινωνούς, οιτινες παραβιάζουν συνειδητώς τούς ορούς τής κοινωνικής ζωής, άπό 
ήθελημένην δηλ. έλλειψιν σεβασμοΰ προς αύτούς.

’Ασχολούμεθα τώρα μέ τούς άνικάνους προς καταλογισμόν δράστας άξιοποίνων 
πράξεων. Βεβαίως, λεπτομερής άνάπτυξις τοΰ τόσον σπουδαίου αύτοΰ θέματος έξέρ- 
χεται των σκοπών τής παρούσης μελέτης. Περιελάβομεν έν τούτοις εις τήν συνέχειαν 
τών μελετών μας καί τό παρόν θέμα λόγω τής σοβαρότητος, ήν ένέχει τοΰτο διά τούς 
άστυνομικούς καί ιδία τούς έξ αύτών άνακριτικούς υπαλλήλους.

Κατά τόν Π.Κ. ήμών άνίκανα πρός καταλογισμόν πρόσωπα είναι ύπό προϋ
ποθέσεις οί κωφάλαλοι έγκληματίαι (άρθρον 33), οί διατελοΰντες έν διαταράξει 
τών πνευματικών αύτών λειτουργιών ή τής συνειδήσεώς των (άρθρον 34) καί οί 
παϊδες (άρθρον 126 παρ. 1).

Ένταΰθα άσχολούμεθα μέ τούς κωφαλάλους καί τούς έν διαταράξει ή συγχύσει 
τής συνειδήσεώς διατελοΰντας, ούχί δέ καί μέ τούς παΐδας, διότι ή περίπτωσις αύτών 
συνδέεται μέ τήν ποινικήν άντιμετώπισιν τών άνηλίκων έν γένει έγκληματιών, περί
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ής έγένετο λόγος άλλαχοΰ τοϋ παρόντος. Συναφώς όμιλοΰμεν καί μέ την υπαίτιον 
διατάραξιν τής συνειδήσεως, ώς καί μέ την ήλαττωμένην ικανότητα προς καταλογι
σμόν λόγω τής φύσεως τοΰ θέματος.

Καί ήδη εις τα καθ’ έκαστον.
II. Κ ω φαλαλία . Περί ταύτης όμιλεϊ τό άρθρον 33 τοϋ Π.Κ. έχον ουτω :

’Άρθρον 33 f 1)
1. Ή  παρά κωφαλάλου τελεσθεϊσα πράξις προκαταλογίζεται εις αυτόν, αν κριθή 

ότι δεν είχε την άπαιτουμένην πνευματικήν ικανότητα, ϊνα άντιληφθή τό άδικον 
της πράξεώς του ή νά ένεργήση συμφώνως τη  περί τούτου άντιλήψει του.

2. ”Αν δεν ουντρέχη περίπτωσις εφαρμογής τής προηγούμενης παραγράφου 
ό κωφάλαλος τιμω ρείτα ι με ποινήν ήλαττωμένην ( άρθρον 83).

Κατά τό έξεταζόμενον άρθρον οΐ κωφάλαλοι, κατά τεκμήριον άμάχητον, έν 
ούδεμια περιπτώσει δύνανται νά κριθώσιν ώς πλήρως ώριμοι πνευματικώς- (a ) καί 
έπομένως ώς έχοντες άκέραιον τον καταλογισμόν. "Οθεν ή έ'ρευνα περί τής έν έκα
στη συγκεκριμένη περιπτώσει ύπάρξεως πλήρους ευθύνης άποκλείεται.

Άντιθέτως εις έκάστην περίπτωσιν δέον νά έρευνάται αν ό δράστης αξιοποίνου 
πράξεως κωφάλαλος είχε την άπαιτουμένην πνευματικήν ικανότητα νά άντιληφθή 
τό άδικον τής πράξεώς του ή νά ένεργήση συμφώνως τη περί τούτου άντιλήψει 
του. "Αν διαπιστωθή ύπό τοΰ δικαστοϋ δτι ό κωφάλαλος έκέκτητο τοιαύτην ικανό
τητα θά τφ  έπιβληθη ποινή ήλαττωμένη (κατ’ άρθρον 83), άλλως θά κηρυχθή 
ύπό τοϋ δικαστοϋ άθφος (άρθρον 370 Κ.Π.Δ.) ,θά ύποβληθή δμως εις τό κατ’ άρθρον 
69 Π.Κ. μέτρον άσφαλείας, αν κριθή δτι είναι έπικίνδυνος εις τήν δημοσίαν άσφά- 
λειαν.

Κωφάλαλος περιωρισμένως ικανός προς καταλογισμόν (2α παράγρ. έξεταζομέ- 
νου άρθρου) κρινόμενος ώς έπικίνδυνος εις την δημοσίαν άσφάλειαν υποβάλλεται εις 
τον κατ’ άρθρ. 38—41 περιορισμόν έντός ψυχιατρικού καταστήματος ή παραρτή
ματος φυλακών.

III. Διατάραξις πνευματικών λειτουργιών. Περί τής διαταράξεως των 
πνευματικών λειτουργιών ή τής συνειδήσεως όμιλεϊ τό άρθρον 34 Π.Κ. ένώ περί 
τής υπαιτίου διαταράξεως συνειδήσεως τον άρθρον 35 Π.Κ. έχοντα οΰτω :

’Άρθρον 34
Δ ιατάραξις τών πνευματικών λειτουργιών ή τής συνειδήσεως.

Ή  πράξις δεν καταλογ ίζετα ι εις τον πράξαντα αυτήν, άν έν ω χρόνο) διέπραξε 
ταύτην, ένεκα νοσηράς διαταράξεως τών πνευματικών λειτουργιών ή διαταράξεως 
τής συνειδήσεως έστερεϊτο τής Ικανότητος ν’ άντιληφθή τό άδικον τής πράξεώς 
του ή νά ένεργήση συμφώνως τη  περί τούτου άντιλήψει του.

’Άρθρον 35
Υ π α ίτ ιο ς  δ ιατάραξις τής συνειδήσεως.

1. Πράξις ήν άπεφάσισέ τ ις έν κανονική ψυχική καταστάσει, αλλά προς έκτέ-

(1) Κωφάλαλοι έν τη έννοια τοϋ παρόντος άρθρου είναι οί έκ γενετής ή κατά τήν νηπιακήν 
ήλικίαν στερηθέντες τής άκοής καί τής λαλιάς. Οΐ μετά ταϋτα, είτε κατά τήν παιδικήν ή τήν έφη- 
βικήν κ.λ.π. ήλικίαν των, άπολέσαντες τάς αισθήσεις ταύτας δέν περιλαμβάνονται είς τήν προκει- 
μένην διάταξιν. Ούτως ό νέος κώδιξ δέν ποιείται διάκρισιν μεταξύ, δεδιδαγμένων καί μή, κω
φαλάλων καί κωφαλάλων έκ γενετής ή μεταγενεστέρως καταστάντων τοιούτων ώς έπραττεν ό Π.Ν.

(2) Μή ώριμοι πνευματικώς θεωρούνται καί οί παϊδες (άρθρον 126 παρ. 1 Π.Κ.) δηλ. τά 
μή είσελθόντα εις τό 13ον έτος τής ήλικίας των άτομα, τοϋ νόμου δεχομένου δτι οδτοι είς πάσαν 
περίπτωσιν (έστω δηλ. καί άν πρόκειται περί ιδιοφυίας) είναι άνίκανοι πρός καταλογισμόν.
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λεσιν τής οποίας μετέστησεν εαυτόν εις κατάστασιν διαταράξεως σννειδήσεως κατα
λογ ίζετα ι εις αυτόν ώς εκ δόλον τελεσθεϊσα.

2. "Αν ή εν τοιαντη καταστάσει τελεσθείσα πραξις είνα ι άλλη παρά την αποψα- 
σισθεϊσαν, ό υπα ίτ ιος αυτής τιμω ρείτα ι με ποινήν ήλαττωμένην (αρθρον 83).

3. Πραξις ήν ό υπα ίτ ιος προεϊδεν ή ήδννατο νά προ'ιδη, ότι μεθιστάμενος εις 
κατάστασ ιν διαταράξεως τής σννειδήσεως ενδέχεται νά διαπράξη, καταλογίζεται 
εις αυτόν ώς εξ άμελείας τελεσθεϊσα.

Πέραν των παίδων καί ύπο προϋποθέσεις των κωφαλάλων ανίκανοι προς κατα
λογισμόν είναι κατ’ αρθρον 34 Π.Κ καί οί διατελοϋντες, κατά τον χρόνον τής τε- 
λέσεως τής πράξεως (*) α) ό εις νοσηράν διατάραξιν των πνευματικών λειτουργιών 
καί β) εις διατάραξιν τής συνειδήσεως.

Ε ις  τ ή ν  ν ο σ η ρ ά ν  δ ι α τ ά ρ α ξ ι ν  υ π ά γ ο ν τ α ι  κυρίως αί καλούμενα', 
ψ υ χ ι κ α ί ν ό σ ο ι  ή ψ υ χ ο π ά θ ε ι α ι  ε ν ί ο τ ε  δ έ κ α ί  τ ι ν ε ς ψ υ χ ι κ α ί 
ά ν ω μ α λ ί α ι  β α ρ ε ί α ς  μ ο ρ φ ή ς .  Μεταξύ τ ώ ν ψ υ χ ι κ ώ ν  ν ό σ ω ν  
άναφέρομεν τάς 1) μανικοκαταθλιπτικήν ψύχωσιν (μελαγχολία—μανιακή διέγερ- 
σις ή μανία), 2) σχιζοφρένειαν ή πρώιμον άνοιαν (απλή σχιζοφρένεια—ήβηφρέ- 
νεια—κατατονία), 3) παράνοιαν (οξεία—χρονιά), 4) συμπτώματικάς ψυχώσεις 
(παραλήρημα καί διανοητική σύγχυσις), 5) προϊοΰσαν γενικήν παράλυσιν, 6) 
υστερίαν, 7) ψυχονεύρωσιν, 8) επιληψίαν καί 9) βλακείαν.

Μεταξύ τ ώ ν  ψ υ χ ι κ ώ ν  α ν ω μ α λ ι ώ ν  περιλαμβάνονται ή ψυχοπαθητι- 
κή, μελαγχολική καί ύπερθυμική ιδιοσυστασία. Ώ ς ψυχικώς ανώμαλοι χαρακτη
ρίζονται καί οΐ (συναισθηματικώς) ευαίσθητοι καί άναίσθητοι, άβουλοι καί άσταθεΐς, 
όνειροπόλοι, ευφάνταστοι καί ψευδολόγοι, παρανοειδείς, φανατικοί νευρασθενεϊς, ετι 
δέ καί οί γενετησίως άνώμαλοι (μαζοχισταί, σαδισταί, φετιχισταί,κτηνοβάται, 
νεκροφιλόφιλοι κ .λ .π .). ’Ά ν αί ψυχικαί άνωμαλίαι έπάγωνται ολικήν ή μερικήν δια- 
τάραξιν είναι ζήτημα πραγματικόν έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει. ’Έργον 
τοϋ φρενολόγου ΐατροδικαστοϋ είναι ν’ άποφαίνηται περί τής ψυχικής καταστά- 
σεως τοϋ κατηγορουμένου, οσάκις υπάρχουν ύπόνοιαι ότι αυτή δεν είναι κανονική 
(Λεπτομέρεια1, έν Ήλιουπούλου παρ. 18 σελ. 205 σημ. 3). Ώ ς προς τήν διάπραξιν 
αξιοποίνου πράξεως κατά τι τών καλουμένων φωτεινών διαλειμμάτων (lucida 
intervalla) τής νόσου, γίνεται δεκτόν ύπο τής πλειονότητος τών συγγραφέων, ότι 
ύφίσταται το άκαταλόγιστον, διότι κατά τον χρόνον αύτον ή νόσος έξωτερικώς μέν 
φαίνεται έκλιποϋσα, ενώ έσωτερικώς ή νοσηρά κατάστασις τοϋ εγκεφάλου έξακο- 
λουθεΐ. (Ήλιόπουλος σελ. 212, Μπουρόπουλος σελ. 101). Παρατηροΰμεν επίσης 
ότι άν ή νοσηρά διατάραξις τών πνευματικών λειτουργιών έμφανισθή μετά τήν 
έκτέλεσιν τής πράξεως θά έφαρμοσθή το αρθρον 80. Κ.Π.Δ.

Π ε ρ ί π  τ ω σ ι ς ‘ έκ τοϋ αστυνομικού δελτίου (27-2-61). «Τηλεγραφούν εξ 
Άλεξανδρουπόλεως ότι ό Θ.Α. ετών 35, ένώ είργάζετο εις το ραφεΐόν του, έπετέθη 
άπροόπτως, προφανώς λόγω παρακρούσεως,. κατά τοϋ συναδέλφου του Α.Τ., ετών 
27, διά ψαλίδος καί τον έτραυμάτισε σοβαρώς εις τήν κεφαλήν. Το θΰμα άντέστη εις 
τήν έπίθεσιν καί διά τών εργαλείων του άντεπετέθη κατά τοϋ δράστου, άλλ’ ό Θ.Α. 
ένέπηξε πολλάκις τήν ψαλίδα εις το στήθος τοϋ Α.Τ., αίμόφυρτος δέ καί άπειλών τούς 
πάντας έξήλθεν εις τήν οδόν. Καταδιωχθείς ύπο τών άστυνομικών οργάνων συνελή- 
φθη, αφού προηγουμένως έτραυμάτισε διά τής ψαλίδος έν έξ αυτών εις τήν χεΐρα. 
Έν συνεχεία ό Α.Τ. διεκομίσθη εις κλινικήν όπου καί φρουρεΐται ή δέ κατάστασίς 
του είναι σοβαρά λόγω τών πολλαπλών τραυμάτων πού φέρει. Ώ ς διεπιστώθη, 
ό Α.Τ. έπασχεν τελευταίως έκ μεταγχολίας καί είχε φοβερούς πονοκεφάλους».

Φαίνεται ότι ό Θ.Α. κατελήφθη άποτόμως ύπο ψυχικής τίνος, νόσου, μάλλον

(1) Έξαίρεσιν αποτελεί ή actio libera in causa περί ής άμέσως κατωτέρω (αρθρον 35).
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δέ σχιζοφρένειας. Οί πονοκέφαλοι κ.λ.π. περί ών ό λόγος ή σαν τα καλούμενα ύπό 
τής ψυχιατρικής π ρ ό δ ρ ο μ α  σ υ μ π τ ώ μ α τ α  ν ε υ ρ α σ θ ε ν ι κ ή ς  ΰφή .ς. 
Τοιαϋτα είναι : άϋπνία αίσθημα πιέσεως καί βάρους κατά την κεφαλήν, κεφαλαλ
γία, δυσθυμία, εύερεθιστικότης, αίσθημα κοπώσεως, έτι δέ καί μελαγχολική κα- 
τάστασις μετ’ άγχους καί υποχονδριακών (σουματικών) ένοχλήσεων.

'Η δ ι α τ ά ρ α ξ ι ς  τ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς  δεν πηγάζει έκ παθολογικής 
καταστάσεως άλλ’ εμφανίζεται εις ψυχικώς υγιείς άνθρώπους, είναι πάντοτε παρο
δική καί έχει βάσιν κατά τό πλεΐστον φυσιολογικήν. Μεταξύ των ψυχικών διατα
ράξεων περιλαμβάνονται μ έ θ η  τ ο ΰ ύ π ν ο υ ,  ή ό π ν ο β α σ ί α, ό
υ π ν ω τ ι σ μ ό ς ,  η έ ξ  ο ι ν ο π ν ε υ μ α τ ω δ ώ ν  π ο τ ώ ν  μ έ θ η  κ α ί  
ή ψ υ χ ι κ ή  ό ρ μ ή ^ 1)·

Μ έ θ η ν  τ ο υ  ύ π ν ο υ  λέγοντες έννοοΰμεν τήν κατάστασιν εκείνην, καθ’ 
ήν τό άτομον εΰρίσκεται μεταξύ ύπνου καί έγρηγόρσεως, τελούν δμως είσέτι ύπό τήν 
έπίδρασιν τών καθ’ ύπνους παραστάσεων (2).

' Υ π ν ο β α σ ί α  έξ άλλου είναι ή άνώμαλος εκείνη κατάστασις καθ’ ήν τό 
άτομον κινείται αυτομάτως ύπνώττον καί δεν έχει κυριαρχίαν τής συνειδήσεώς του. 
Ενεργεί δηλ. αυτομάτως ύπό τήν έπίδρασιν ψευδών έντυπώσεων (ονείρου) χωρίς 
ν ά κ υ ρ ί α ρ χ η  ε π ί  τ ή ς  β ο υ λ ή σ ε ώ ς  τ ο υ .

' Υ π ν ω τ ι σ μ ό ς  τέλος είναι ύπνος τεχνητός προκαλούμενος διά τής χρησι- 
μοποιήσεως τεχνητών μεθόδων καί υποβολής. 'Ο υπνωτιζόμενος κατ’ αυτόν τον 
τρόπον καθίσταται αιχμάλωτος τού ύπνωτιστού. Γεννάται λοιπόν τό έρώτημα, τις 
ή δύναμις τής άντιστάσεως τού ύπνωτιζομένου, άλλως μέχρι ποιου σημείου δύναται 
νά άντισταθή εις τήν υποβολήν τού ύπνωτίζοντος καί νά μή έκτελέση τάς ύποβαλ- 
λομένας αύτώ πράξεις. Τό θέμα είναι κατ’ έξοχήν λεπτόν, τής έπιστήμης ούσης 
έπιφυλακτικής. Πάντως, κατά τήν κρατούσαν γνώμην, δίδεται άρνητική άπάντησις. 
Δέχεται δηλ. ή κρατούσα γνώμη, δτι ό ούτως έγκληματών υπέχει ποινικήν ευθύνην 
καί όρθώς φρονούμεν, διότι ό μή έξ ένδοδιαθέσεως έγκληματίας, δέν είναι δυνατόν 
νά έγκληματίση έστω καί ύπό τήν πίεσιν τής υποβολής. Καί έν προκειμένω θ’ άντι- 
δράση έξ ένστικτου άποτελεσματικώς καί δέν θά έκτελέση πράξεις, αίτινες δέν συνά- 
δουν προς τον ατομικόν αύτοΰ χαρακτήρα.

’Ιδιαιτέρως έξετάζεται έπίσης, ή περίπτωσις τής καλουμένης μ ε θ υ π ν ω τ ι -  
κ ή ς  π ρ ο σ τ α γ ή ς ,  καθ’ ήν έκτελεΐται. ή κατά τό διάστημα τής ύπνώσεως 
ύποβληθεΐσα έγκληματική ιδέα. Καί έπί τού προκειμένου, κατά μείζονα λόγον, ή 
άνουτέρω φρονούμεν προσήκει λύσις.

'Η ψ υ χ ι κ ή  ο ρ μ ή  προέρχεται άπό αΐφνιδίαν καί απότομον ύπερδιέγερσιν 
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  ή π ά θ ο υ ς ,  ώς φόβου, οργής, ζηλοτυπίας, φιλοτιμίας, έρωτος, 
φιλοχρηματίας, φθόνου, έκδικήσεως κ.λ.π, Καί περί τού δτι αί απότομοι υπερδιε
γέρσεις σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  τίνος δυνατόν νά οδηγήσουν εις διατάραξιν τής συνει- 
δήσεως (ώς ό φόβος καί ή οργή) καί επομένως εις άποδοχήν ύπάρξεως άνικανότητος προς 
καταλογισμόν γίνεται όμοφώνως σχεδόν · άποδεκτόν (Ήλιόπουλος, Χωραφάς 1943 
σελ. 90, Τζωρτζόπουλος σελ. 305, Γάφος σελ. 173, Μπουρόπουλος σελ. 102).

'Η ψυχική αΰτη παραφορά διακόπτει τήν ήρεμον καί κανονικήν λειτουργίαν

(1) Σχετικώς μαθήματα ψυχιατρικής Κ. Κωνσταντινίδου 1946.
(2) Π α ρ ά δ ε ι γ μ α :  (’Εκ τοϋ άστυνομικοΰ δελτίου) (Άθηναϊκαί εφημερίδες τής 23-6-61). 

’Αγγέλλεται έκ Μέτς Γαλλίας δτι ό Μαροκινός Α.Α.. ήλικίας 40 έτων, άπεπειράθη νά στραγγαλίση 
τήν σύζυγόν του Ε.Μ. κατόπιν ονείρου, καθ’ δ ή σύζυγός του τον «άπατοϋσε». 'Ο Α.Α. ήγέρθη 
έντρομος καί θά έστραγγάλιζε τήν σύζυγόν του άν δέν έπενέβαινεν ό πρωτότοκος υιός των, άφυπνι- 
σθείς άπό τάς κραυγάς τής μητρός του. Οι ψυχίατροι άπεφάνθησαν οτι ό Α.Α. είναι άπολύτως 
υγιής, άλλ’ έπεσε Οϋμα τής ζωηράς έντυπώσεως, ήν τω προεκάλεσε τό δνειρον, δπερ είδεν.
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των διανοητικών δυνάμεων καί κατά συνέπειαν την βούλησιν τοΰ προσώπου, οδτω 
δέ ή αίρει πλήρως τον καταλογισμόν οπότε γίνεται λόγος π ε ρ ί  τ ή ς  π ε ρ ι φ ή- 
μ ο υ πλήρους συγχύσεως ή δημιουργεί κατάστασιν ήλαττωμένης ίκανότητος προς 
καταλογισμόν οπότε γίνεται λόγος περί τής μ έ τ ρ ι α ς  καλουμένης σ υ γ χ ύ σ ε ω ς, 
έψαρμόζεται δέ τότε τό άρθρον 36 Π.Κ.

Έρωταται όμως έάν τοιαύτην ψυχικήν ορμήν δυνάμεθα να δεχθώμεν ύπάρχουσαν 
καί εις τάς περιπτώσεις έξάψεως ένός π ά θ ο υ ς  λ.χ. τοΰ έρωτος, τής ζηλοτυπίας, 
τοΰ μίσους κ.λ.π. 'Ο Ήλιόπουλος διδάσκει ( § 18 Β 4) ότι δεν άποκλείεται πηγή 
τής ψυχικής παραφοράς νά είναι καί τό πάθος. Τήν γνώμην του ταύτην μάλιστα 
ύπεστήριξε καί δι’ έμπεριστατωμένης διατριβής του, δημοσιευθείσης εις τήν εφη
μερίδα τής Ελληνικής καί Γαλλικής Νομολογίας. Άντιθέτως οΐ Κωστής καί νο
μολογία τοΰ Α.Π. έδέχθησαν ότι εις τάς περιπτώσεις ταύτας έπέρχεται ούχί πλήρης 
άλλά μέτρια σύγχυσις τής συνειδήσεως. 'Ο άείμνηστος όμως εΐσαγγελεύς τοΰ Α.Π. 
Δ. Τζιβανόπουλος, μετά πολλής επιμονής ύπεστήριξεν, ότι τό πάθος δεν δύναται νά 
προκαλέση «σύγχυσιν των αισθήσεων ή τοΰ νοός» ήτοι «διατάραξιν τής συνειδήσεως» 
κ.λ.π. οΰ μόνον πλήρη, άλλά καί μετρίαν, διό καί τό δικαστήριον των συνέδρων δεν 
οφείλει, ούδέ δικαιοΰται νά θέση τοιοΰτο ζήτημα εις τούς ένορκους. Συντασσόμ,εθα 
άνεπιφυλάκτως μέ τήν άποψιν αυτήν. Διότι νομίζομεν ότι δέν στερείται μόνον ήθικής, 
πράγμα σύμφωνον προς τήν λαϊκήν περί δικαίου συνείδησιν, άλλά καί νομικής βάσεως. 
Διότι τότε δέν πρέπει νά καταλογίζεται εις τον δράστην ή πράξις του, όταν ή σύγχυσις 
τής συνειδήσεως αύτοΰ είναι άναίτιος. Τοιοΰτον τι όμως δέν συμβαίνει μέ τον ύπό 
τό κράτος τοΰ πάθους ένεργοΰντα όστις ύπαιτίως πράττει. 'Η επιμονή ή ή άπερισκε- 
ψία του τον ώδήγησεν, εις τό νά φθάση εις τήν έξαλλον αυτήν κατάστασιν καί νά 
καταστή έρμαιον αύτής καί υποχείριόν της. Ούτω καί ό εις τό κρατητήριον έγκλει- 
σθεις ήρωινομανής δράστης κλοπής, όστις παραφέρεται ύπό τό κράτος τοΰ πάθους 
του, καί διαπράττει έγκλημα εις βάρος των φρουρών του, δέν πρέπει νά μείνη άτι- 
μώρητος.

Ένταΰθα ή ψυχική αύτοΰ ορμή δυνατόν νά έδημιούργησεν εις αύτόν διατάραξιν 
τής συνειδήσεως, ή σύγχυσις όμως αΰτη είναι υπαίτιος. Φρονοΰμεν όθεν ότι εις τοι- 
αύτας περιπτώσεις ό δράστης έκουσίως ενεργεί. Οΰτω δέ καί οί διάφοροι τύποι 
εγκληματιών, τιμής καί έκδικήσεως, θά έδιδον εις πάσαν περίπτωσιν λόγον ένώπιον 
τής δικαιοσύνης διά τά στυγερά έγκλήματά των, προς γενικήν τοΰ λαΐκοΰ συναι
σθήματος ίκανοποίησιν.

Τοιαύτην τέλος σύγχυσιν προκαλεί καί ή μ έ θ η  περί ής είς τό έπόμενον 
ό λόγος.

(Σ υνεχ ίζετα ι)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην των, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε Π Α Ι Τ Ε Ι Α
ΜΙΑ ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚΗ  ΠΛΗΓΗ

_______________________  'ϊπ ό  Ύπαστυνόμου Β' _______________________
χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

’Επαιτεία είναι ή αίτησίς ή άπαίτησις ελεημοσύνης προς άντιμετώπισιν των 
άπαραιτήτων άναγκών τής ζωής. Τα αίτια εις τα όποια οφείλεται ή επαιτεία είναι 
πολλά, κυριώτερα δέ τούτων είναι ή φυσική ή πνευματική άναπηρία, ή οκνηρία, 
ή φυγοπονία, άποτελεΐ δ’ αυτή έν έκ των άρχαιοτέρων φαινομένων και πάντοτε 
έθεωρεΐτο ως ή μεγαλυτέρα κοινωνική πληγή.

Δεν πρέπει όμως νά συγχέωμεν τάς έννοιας τής πενίας καί έπαΐτείας. Ή  πρώτη 
είναι εν κοινωνικόν φαινόμενον ύπάρχον άφ’ ής στιγμής ό άνθρωπος έδημιούργησε 
τήν πρώτην κοινωνίαν. Μόνον κατά τον Ε' π.Χ. αιώνα βλέπομεν τήν πολιτείαν νά 
ένδιαφέρεται διά τούς πένητας όταν ό Περικλής προκαλή τήν ψήφισιν τοϋ Νόμου 
περί των «Θεωρητικών χρημάτων» βάσει τών όποιων ήδύναντο καί οί πένητες νά 
άπολαμβάνουν δωρεάν τά αθάνατα άριστουργήματα τών άρχαίων δραματικών 
ποιητών, ό ίδιος δέ εις τον « ’Επιτάφιον», τον όποιον έξεφώνησε τό 431 π.Χ., είπε 
«Καί πένεσθαι ούχί όμολογεΐν τινι αισχρόν, άλλά μή διαφεύγειν εργω αΐσχιον». 
Ύπό τών άρχαίων Ελλήνων ή πενία έθεοποιήθη κατά δέ τον Σωκράτην είναι μή- 
τηρ τοϋ έρωτος. ’Αργότερα διά τών θείων διδασκαλιών τοϋ Θεανθρώπου περί τής 
άγάπης καί άλληλοβοηθείας, πολλοί τών άνθρώπων έθεσαν ώς σκοπόν τής ζωής των 
τήν βοήθειαν τών πενήτων, γεγονός τό όποιον έλαβε τεραστίαν έκτασιν επί Βυζαντι
νής Αύτοκρατορίας μέ άποτέλεσμα ή φιλευσπλαχνία καί φιλανθρωπία τούτων ποι- 
κιλοτρόπως πάντοτε νά έξυπηρετήση τάς άπαιτήσεις τών έπαιτών.

Περί τής επαιτείας κατ’ άρχήν μάς όμιλεΐ ό "Ομηρος, ό όποιος περιγράφει 
τύπον επαίτου τής ’Ιθάκης, ονομαζόμενου Άρναΐον, ό όποιος διεκρίνετο διά τήν 
πολυλογίαν, οκνηρίαν καί χυδαιότητα, ό ίδιος δέ ό Όδυσσεΰς μετημφιέσθη εις έπαί- 
την. 'Ο Οΐδίπους έπαΐτοΰσε μετά τήν τύφλωσίν του, ώς περιγράφει τοΰτον ό Σοφο
κλής εις τον «Οϊδίποδα έπί Κολωνφ». ’Επίσης ό Θεός Ζεύς παρουσιάζετο, κατά 
τήν μυθολογίαν, ώς επαίτης ένώπιον τών άνθρώπων, οί δέ κυνικοί φιλόσοφοι καί οί 
ιερείς τής Κυβέλης έζων διά τής έπαΐτείας.

Τούτους κατά τον μεσαίωνα έμιμήθησαν διάφοροι μοναχοί. Κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους οί έπαΐται έφθασαν είς τό σημεΐον νά οργανωθούν καί νά χρησι
μοποιούν ίδιον κώδικα, τά στοιχεία τοϋ οποίου έθετον εις τάς έξωθύρας τών οικιών. 
Είς τάς μεγάλας πόλεις ή έπαΐτεία άποτελεΐ !ν  άπό τά πλέον κερδοφόρα επαγγέλ
ματα, ώστε πολλοί τούτων κατώρθωσαν νά γίνουν πάμπλουτοι, διά τής παρασιτικής 
αυτών ζωής, γεγονότα τά όποια τον τελευταίου καιρόν άνεγράφησαν καί είς τον 
ήμερήσιον τύπον. Οδτοι προκαλοΰν τον οίκτον τών συνανθρώπων των διά διαφόρων 
τεχνασμάτων, εμφανιζόμενοι ώς δυστυχείς, άνάπηροι, τυφλδί, ένώ πολλάκις ούδέν 
τό τοιοΰτον συμβαίνει. ’Επαιτείαν συγκεκαλυμμένην άποτελεΐ καί ή άπαίτησις βοή
θειας διά τής πωλήσεως μικροαντικειμένων, άνθέων, κηρίων έξωθι τών έκκλησιών 
κ.λ.π. Κατελήφθη έπαΐτις, ή όποια έδερε τό νήπιου αυτής, ίνα είς τάς κραυγάς τούτου 
πρόκαλέση τον οίκτον τών διερχομένων. Αισθανόμενοι οδτοι τήν μειονεκτικήν 
των θέσιν έναντι τών συνανθρώπων των, κολακεύουν καί χλευάζουν τούς βοηθοΰντας 
αυτούς, φερόμενοι μέ μίσος καί περίφρόνησιν προς τήν κοινωνίαν. Γενικώς καθί
στανται δόλιοι, χυδαίοι, θρασείς, άπαιτητικοί, ύβρισταί. Μή έμπνεόμενοι άπό άνω- 
τέρας ήθικάς άρχάς, είναι αίτιοι καί άλλων εγκλημάτων, ήτοι κλοπών, ψευδομαρ
τυριών, άπατών κ.λ.π.
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Οΰτω ό επαίτης X. (ύπ’ άριθ. 18584 Δ .Ε .Τ.), έκτος των καταδικών δι’ επαι
τείαν καί άλητείαν, κατεδικάσθη κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εις φυλάκισιν 
27 μηνών διά κλοπάς καί εις έκτόπισιν ένδς έτους ώς επικίνδυνος εις την Δημοσίαν 
’Ασφάλειαν. 'Ο έπαίτης Ζ. (ύπ’ άριθ. 306730 Δ.Ε.Τ.) κατεδικάσθη είς φυλάκισιν 
15 ημερών διά κλοπήν, έκτος τών καταδικών δι’ έπαΐτείαν καί άλητείαν. Ό  δέ έπαί
της Ρ. κατεδικάσθη κατ’ έπανάληψιν διά κλοπήν, άλητείαν, έπαΐτείαν καί παράβασιν 
τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου 258/36. (ύπ’ άριθ. 117276 Δ.Ε .Υ.). Οΰτω καταφαί
νεται ή έγκληματική τάσις τούτων. Οί νεαροί έπαΐται ωθούμενοι προς τούτο ύπό 
παλαιοτέρων ή ύπό τών γονέων των έξελίσσονται συνήθως εις καθ’ έξιν καί κατ’ 
έπάγγελμα έγκληματίας, αί δέ κορασίδές είς πόρνας. Κατελήφθη μικρά έπαΐτις, 
ή οποία άφήρει τά ένδύματα αύτής ένώπιον πολλών ατόμων.

'Η έμφάνισις τούτων εις τάς οδούς ή κέντρα διά τής άηδοΰς αύτών παρα- 
στάσεως καί συμπεριφοράς άποτελεΐ φαινόμενου λίαν λυπηρόν καί ένοχλητικόν 
διά μίαν πολίτίσμένην κοινωνίαν. Ειδικοί μελετηταί τής έπαΐτείας διέκρινον τούς 
έπαίτας είς τάς εξής κατηγορίας: α) 'Υποκριτάς, δηλ. τούς ψευδώς ύποκρίνομένους 
τον τυφλόν, έπιληπτικόν κλπ. β) Τούς έντέχνους άπατεώνας, δηλ. τούς προφασί- 
ζομένους πρόσφατον ατυχίαν (π.χ. έξοδον έκ Νοσοκομείου), γ ) Τούς ήμιεπαίτας, 
δηλ. ’Αθιγγάνους, θαυματοποιούς, όργανοπαίκτας κλπ. καί δ) Τούς κυρίως έπαί
τας, οί όποιοι κατά συνήθειαν ζητούν έλεημοσύνην εΐτε έκουσίως είτε άκουσίως.

Γενικώς οί έπαΐται άπεχθάνονται την έργασίαν. Έ π ’ αύτοΰ ύπάρχουν στα
τιστικά στοιχεία, τά όποια μάς πείθουν άπολύτως. Ουτω κατά μίαν στατιστικήν, 
έπί προσφερθείσης έργασίας είς 727 έπαίτας, μόνον 312 έξ αυτών έδέχθησαν ταύτην, 
τελικώς δέ παρέμειναν 18, οί δέ λοιποί εΐτε δέν μετέβησαν δι’ άνάληψιν ταύτής 
εΐτε άπεχώρησαν μετ’ ολίγον.

'Η έπα'.τεία διαφόρως άντεμετωπίσθη είς τάς διαφόρους κοινωνίας άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων. Είς την άρχαίαν Αίγυπτον έτιμωρεΐτο διά θανάτου, ό δέ ’Ιουστινιά
νειος κώδιξ προέβλεπε την ποινήν τής έξορίας. Αυστηρά μέτρα έλήφθησαν άργό- 
τερον ύπό τών διαφόρων κρατών, ώς τής 'Ολλανδίας, Γαλλίας, Βελγίου, βάσει τών 
οποίων οί έπαΐται άπεστέλλοντο είς έξορίαν ή καταναγκαστικά έργα. 'Ομοίως είς 
Ελβετίαν, δι’ δ καί σήμερον έξέλιπεν έξ αύτής σχεδόν τό φαινόμενου τούτο. Σήμε
ρον παρ’ ήμΐν ισχύει ό Νόμος 1681 /19 ώς συνεπληρώθη ύπό τοΰ Ν. 2018/20, καταρ- 
γηθείς έν μέρει διά τοΰ άρθρ. 473 τοΰ Ν. 1492/50 «Περί κυρώσεως τού Ποιν. Κώ- 
δικος». ’Επίσης διά τοΰ άρθρ. 407 τοΰ II. Κώδικος τιμωρείται μέ φυλάκισιν μέχρι 
τριών μηνών έκεΐνος ό όποιος έκ φυγοπονίας ή φιλοχρηματίας ή κατά συνήθειαν 
έπαιτεΐ. Οΰτω δέν ύφίστανται τά στοιχεία τής πράξεως δι’ έκεΐνον, δστις αίτεΐται 
βοήθειαν έκ πραγματικής άνάγκης προς συντήρησιν εαυτού ή τών οικείων, όφειλο- 
μένης είς άνικανότητα προς έργασίαν ή άδυναμίαν παρά την προς τοΰτο καταβλη- 
θεΐσαν προσπάθειαν έξευρέσεως έργασίας. (Έρμ. Π.Κ. Άνδρ. Τούση, σελ. 839). 
Διά τοΰ άρθρου 409 τοΰ Π. Κώδικος τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών 
ή διά χρηματικής ποινής: α)'Ό στις έξωθεΐ προς έπαιτείαν ή παραλείπει νά παρεμπο- 
δίση άπό ταύτης πρόσωπα τελοΰντα ύπό την έπιμέλειαν αύτοΰ ή τελοΰντα είς σχέσιν 
έξαρτήσεως άπ’ αύτοΰ. β) 'Όστις παραδίδει ή προμηθεύει είς άλλους πρόσωπα ηλι
κίας κάτω τών 17 έτών ή ύπερβάντα τήν ηλικίαν ταύτην, άλλά σωματικώς ή διανοη- 
τικώς ανάπηρα, δπως προκαλώσι διά τοΰ νεαροΰ τής ηλικίας των ή τής τυχόν 
σωματικής ή διανοητικής νόσου ή άναπηρίας των, τον οίκτον ή τήν περιέργειαν 
τοΰ κοινού, προς ίδιον ή άλλότριον χρηματισμόν. Κατά τήν πρώτην παρ. τοΰ ανω
τέρω άρθρου ή έξάρτησις ή ή έπιμέλεια δέν είναι άπαραίτητον νά προέρχηται έκ νο
μικής τίνος σχέσεως, κατά δέ τήν δευτέραν δύναται ύποκείμενον τοΰ έγκλήματος 
νά είναι οί γονείς τοΰ ανηλίκου ή οί τήν έπιμέλειαν αύτοΰ έχοντες. ’Επ’ άμφοτέρων 
τών άρθρων 407, 409 Π.Κ. έχει έφαρμογήν τό άρθρου 72 Π.Κ. δι’ οΰ τό δικαστή-
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ριον δύναται επί καταδίκης εις ποινήν φυλακίσεως πλήν τής καταγνωσθείσης ποινής 
να διατάξη την παραπομπήν τοϋ καταδικασθέντος εις έπανορθωτικόν κατάστημα 
έργασίας. Σκοπός τής διατάξεως ταύτης τοϋ άρθρου 72 Π.Κ. κατά την αΐτιολο- 
γικήν έκθεσιν είναι ή βελτίωσις τοϋ καταδικαζομένου διά πράξεις, ών ή κυρία πηγή 
είναι ή φυγοπονία. 'Ως προς τούς άλλοδαπούς δύναται νά διαταχθή ή άπέλασις αυτών 
βάσει τοϋ άρθρου 74 παραγρ. 2. Π.Κ.

"Ινα έκλειψη δμως το άτοπον τής έπαιτείας, πρέπει ή ’Αστυνομική ’Αρχή, 
ώς επιφορτισμένη τήν εφαρμογήν των Νόμων, νά άσκή άπηνή δίωξιν των έπαιτών, 
αί δικαστικαί δέ άρχαί νά επιβάλουν τάς ύπο τοϋ Νόμου προβλεπομένας ποινάς άνευ 
δικαιώματος έξαγοράς διά τήν συντέλεσίν τοϋ σωφρονισμού αύτών, ιδιαιτέρα δέ 
μέριμνα δέον όπως λαμβάνηται διά τούς έκ τούτων άνηλίκους, προς πρόλη.ψιν έξελί- 
ξεως αύτών εις εγκληματίας. 'Η έξαφάνισις τών επαιτών, τών παρασίτων τούτων 
τής κοινωνίας, θά άποτελέση σταθεράν εκπολιτιστικήν βάσιν τής κοινωνίας μας.

I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στήν Βασιλοπούλα μας Σοφία
ΓΙΟΜΑΤΗ Φώς ε ΐν ’ ή ψυχή Σου 
κ ι’ ή Νειότη Σου, γ ιομάτη Φως...
Κ ι’ αντιφεγγίζει στήν ψυχή Σου 
6 γνήσιος πολ ιτ ισμός...

*
ΕΥΓΕΝΕΙΑ και καλωσννη, 
συμπόνια, χάρις κ ι’ ομορφιά...
Πάναγνη χριστιανοσύνη
στήν τρυφερή Σου τήν καρδιά...

*  ■
ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ή σεμνότητά Σου 
ή τόσον γοητευτική  
σαν κόσμημα , στήν αρχοντιά Σου 
τήν καθαρώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

*
Ποιος έχει τέτο ια  θυγατέρα 
που νά μπορή νά καυχηθή.
Μιά τέτο ια  χαϊόοπεριστέρα  
δεν ξαναφάνηκε στή γη ...

*

ΕΙΣΑΙ καμάρι τών ΕΛΛΗΝΩΝ 
κα ί Σου τα ιρ ιάζει ή  ευχή :
■—Μακράν νά ζήσης τών κινδύνων 
μέ τό τραγούδι στήν ψυχή...

Κα ΖΑ Ν Α Ν Τ Ρ ΙΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ Α Ι ΤΥΠΟΣ

Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  ΤΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ω Ν  
Ε Ι Σ  ΤΗΝ Ι Α Ρ Υ Σ Ι Ν  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

—  ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ —
-------------------------- *Τπό τοΰ Δημοσιογράφου χ. Σ Π Υ Ρ . ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου )

"Αλλη μία βοήθεια, οχι μόνον έμμεσος διά της διά των εφημερίδων ύποστηρί- 
ξεως, αλλά άμεσος, την οποίαν παρέσχον οί άστυνομικοί συντάκται εις τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα, είναι ή περίπτωσις τοΰ δήθεν έγκλήματος διά τό όποιον συνελήφθη 
ώς δράστης ένας άστυφύλαξ δστις παρ’ ολίγον νά πληρώση μέ πολυετή δεσμά, 
(τοιουτοτρόπως έλέγετο άπό τον παλαιόν ποινικόν νόμον, ή άνω των δέκα έτών 
κάθειρξις), μίαν δολοφονίαν την οποίαν δεν είχε διαπράξει. Καί αύτό άπό ένα σφάλμα 
ένός ίατροδικαστοΰ καί άπό μίαν κακώς έννοουμένην ευθιξίαν τών έπί κεφαλής 
τής ’Αστυνομίας καί τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών άξιωματικών. Δυστυχώς παρά τάς 
έπανειλημμένας έρεύνας εις τό άρχεΐον μου, ίσως διότι έχει παραπέσει ό φάκελλος, 
δέν κατώρθωσα νά εΰρω τά σχετικά στοιχεία μέ τά ονοματεπώνυμα τοΰ άστυφύλα- 
κος καί τοΰ φονευθέντος καί την άκριβή ημερομηνίαν τοΰ φόνου, άλλ’ αύτά δέν παί
ζουν κανένα άπολύτως ρόλον ούτε εις την έρευνάν μου ούτε άλλοιώνουν τά πραγμα
τικά περιστατικά τά όποια ένθυμοϋμαι άκριβέστατα.

Τό θέμα πού θά μάς άπασχολήση εις τό παρόν τεϋχον τών « ’Αστυνομικών 
Χρονικών» συνέβη περί τά 1928 νομίζω, πάντως δέ μετά τήν άνατροπήν τής δικτα
τορίας τοΰ ΓΙαγκάλου οπότε τό ’Αστυνομικόν Σώμα άνέκτησε καί πάλιν δλα τά 
δικαιώματά του διά την τήρησιν δχι μόνον εις τά ζητήματα τάξεωε, άλλά καί εί τά 
ζητήματα άσφαλείας. Καί τά τελευταία ώς γνωστόν τοΰ είχον άφαιρεθή προσωρι- 
νώς έπί δικτατορίας, ή οποία ήθελε νά στηρίζεται εις έμπιστους της άξιωματικούς 
καί δχι εις άστυνομικούς μη άναμιγνυομένους εις τήν πολιτικήν, σύμφωνα άλλως τε 
καί μέ τόν κανονισμόν τοΰ Σώματος καί μέ τά διδάγματα τοΰ άειμνήστου πρώτου 
’Αρχηγού σέρ Φρέντερικ Χαλλίντεϋ. ’Αλλά καί πάλιν κατεβάλλοντο προσπάθειαι 
άπό ένδιαφερομένους δπως τό ’Αστυνομικόν Σώμα περιορισθή όριστικώς μόνον εις 
τήν έφαρμογήν τών άστυνομικών διατάξεων, είς τήν άγορανομίαν καί εις τήν Τρο
χαίαν κίνησιν καί παύση νά άσχολεϊται μέ τά ζητήματα άσφαλείας παρ’ δλους τούς 
θριάμβους πού είχε καταγάγει τότε ή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών μέ διοικητήν τόν 
ήδη συνταξιούχον διευθυντή καί δικηγόρον κ. Άρ. Κουτσουμάρην καί υποδιοικητήν 
τόν μετέπειτα ’Αρχηγόν τοΰ Σώματος κ. Θεόδωρον Λεονταρίτην. Διευθυντής τής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών ήτο πλέον ό ήδη συνταξιούχος άστ. διευθυντής κ. Γ. Παπαδη- 
μητρίου καί υπασπιστής του ό άείμνηστος Τάσης Γεωργίου.

Θά ήταν 8 ή ώρα τό βράδυ έκεΐνο δταν είχα πάει ώς συνήθως εις τά γραφεία 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, είς τήν οδόν Φειδίου, διά τό ρεπορτάζ 
τών πρωινών έφημερίδων τάς οποίας άντεπροσώπευα τότε δταν είδα τόν φίλο μου 
τόν υπασπιστή κάπως μουδιασμένο καί άνήσυχο. Κατάλαβα δτι κάτι θά έτρεχε 
καί τόν ρώτησα. Δέν έκρύβετο άπολύτως τίποτε τότε άπό τούς άστυνομικούς συν- 
τάκτας.

—Ρωτάς σαν νά μήν τό ξέρης ; μοΰ είπε. Δέν στο πρόφθασε κανένας καλοθε
λητής. ^

—"Οχι κανένας. Δέν ξέρω τίποτε. Τί τρέχει ;
—Τί θέλεις νά τρέχη ; Μάς κατατρέχει κακοτυχία. Φοβερή δολοφονία καί δρά

στης δυστυχώς ένας δικός μας. 'Ένας άστυφύλακας τοΰ σταθμοΰ τών ’Αμπελοκή
πων. Σκότωσε κάποιον νοσηλευόμενο τής «Σωτηρίας.» ’Ανάμεσα στο Σανατόριο 
καί στο Γουδή.....
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—Στάσου, τον παρεκάλεσα. Πες τα δλα. Θέλω δλες τις λεπτομέρειες.
—Δεν ξέρω τίποτε. Σύρε στο Σταθμό των ’Αμπελοκήπων γιά να μάθης. Είναι 

καί ό διευθυντής εκεί καθώς καί ό διοικητής του Ε' τμήματος κ. Μαγκίβας. Είχε 
πάει καί ό κ. Κουτσουμάρης μέ τον κ. Λεονταρίτη. Μά δεν έμειναν πολύ. Ό  φίλος 
σου ό κ. Κουτσουμάρης είναι άγρια θάλασσα μέ τον άστυφύλακα. Καί έχει δίκηο. 
Τί τοΰ χρωστάει δλο τό Σώμα νά κάνη ένα θηριώδες έγκλημα. Αύτό άντανακλά 
σέ δλους μας. Δεν τό καταλαβαίνεις καί σύ ;

—Δέν νομίζω, τοΰ άπάντησα δτι αί πράξεις δχι ένός άπλοϋ άστυφύλακος άλλα 
καί ένός άνωτέρου άξιωματικοϋ άκόμη, αν είναι άξιόποινοι, μπορούν νά επηρεάσουν 
τό Σώμα καί τήν τύχην του. ’Αλλά θά τά συζητήσουμε άλλοτε αύτά. Σ’ άφίνω καί 
τρέχω στο Σταθμό ’Αμπελοκήπων.

Μά δέν έτρεξα μόνος μου. Πήγαμε μαζί μέ δυο άλλους συναδέλφους μου στο 
άστυνομικό ρεπορτάζ. Μέ τό μακαρίτη τό Δημήτρη τον Άρνέλλο, πρύτανι τότε τών 
άστυνομικών ρεπόρτερς καί τον ήδη συνταξιούχο πιά, τον κ. Βενιζέλο Ζερβέα. 
Σταθμός τών ’Αμπελοκήπων, τής άραιοκατωκημένης τότε συνοικίας τοϋ Θών, 
ήταν μιά μεγάλη ξύλινη παράγκα άπό δυο τρία μικρά δωματιάκια χωρισμένα μέ 
σανίδες πού βρισκόταν πίσω άπό τό τότε Προσφυγικό Νοσοκομείο, τό σημερινό 
δηλαδή Ίπποκράτειο. ’Εκείνη τήν ώρα βλέπουμε νά βγαίνη άπό τό σταθμό ένας 
διευθυντής, ό κ. Γ. Παπαδημητρίου, μέ μιά μούρη πού έφτανε στά πόδια του. Τοϋ 
ζητήσαμε λεπτομέρεις φυσικά.

—Τί λεπτομέρειες θέλετε ; Μυθιστορήματα θέλετε νά γράψετε ; Στήλες ολό
κληρες νά κατεβάσετε ; Γράψετε το μέ λίγες λέξεις αν είναι δυνατόν. Μή θελή- 
σετε κ ι’ έσεϊς καί οί εφημερίδες σας νά αυξήσετε τή δυστυχία μας. Γιατί αύτό πού 
μας έγινε είναι φοβερό.

Έθεώρησα καθήκον μου νά διαμαρτυρηθώ.
—Πρώτα-πρώτα, άγαπητέ μου, δέν θέλουμε νά γράψουμε μυθιστορήματα γιατί 

ξέρεις πολύ καλά δτι δέν γράφουμε ποτέ μυθιστορήματα καί πράγματα άπό τή 
φαντασία μας. Γράφουμε δλοι μας λεπτομέρειες πραγματικές τοΰ ρεπορτάζ έν 
έκτάσει. Καί αύτές θέλουμε νά γράψουμε καί τώρα δπως θά τις γράφαμε γιά 
κάθε φόνο. Τί σημασία έχει αν ό δράστης είναι άστυνομικός. "Οπως έσεϊς κάνατε 
τό καθήκον σας καί τον πιάσατε έτσι θά κάνουμε κι’ έμεϊς τό δικό μας καί θά γρά
ψουμε. Καί αν έχη δίκηο ή άδικο θά τό βρή. Πες τα μας λοιπόν δλα καί οΐκονό- 
μησέ μας καί φωτογραφίες. Καί δράστου καί θύματος.

-—Τί νά σάς πώ.. Ό  άστυφύλακας εϊχε προηγούμενα μέ κάποιον. Προηγούμενα 
οικονομικής φύσεως. Καί τον παρέσυρε κάπου έξω άπό τή «Σωτηρία» καί εκεί τον 
έδολοφόνησε μέ μιά μαχαιριά άπό πίσω πού βγήκε στήν καρδιά. "Υστερα πέταξε 
τό μαχαίρι κάπου καί ήλθε καί παρουσιάσθηκε αύθορμήτως. Αύτό είναι δλο.

—Μά είπαμε δτι θέλουμε λεπτομέρειες. Τί λέει ό άστυφύλακας ;
—Μάς λέει ψέματα ό παληάνθρωπος, Φαντάσου δτι άρνεΐται δτι είχε μαχαίρι 

καί κάτι λέει μπερδεμένα πράγματα γιά πιστόλι καί γιά συμπλοκή. Μά στή «Σωτη
ρία» πού μετέφεραν τό θΰμα ετοιμοθάνατο δέν μάς είπαν τίποτε γιά πιστόλι. Καί έξ 
έξ άλλου ό ιατροδικαστής ό Τρουπάκης (μακαρίτης κι’ αυτός) πού τον έξήτασε, μάς 
τό είπε καθαρά. "Εχει φάει μαχαιριά ή στιλεττιά πίσω άπό τήν άριστερή ώμοπλάτη 
καί τό μαχαίρι ή τό στιλέττο μάλλον πέρασε δλο τό σώμα καί βγήκε στο μέρος τής 
καρδιάς. Καί γιά νά μή παραδέχεται ό άστυφύλακας τό μαχαίρι ή τό στιλέττο θά 
πή δτι τό πέταξε μετά τό έγκλημα, δτι είχε παρασύρη τό θΰμα σέ ένέδρα καί δτι 
τώρα μάς λέει παραμύθια. Αύτά είναι καί τώρα γράψετε δτι θέλετε καί αν μπορείτε 
λιγάκι μαλακά. "Οχι γ ι’ αυτόν , τό φονηά, άλλά γιά τό Σώμα.

Ό  άστυνομικός διευθυντής έφευγε έκείνη τήν ώρα άπό τον Σταθμό. ’Εμείς 
έπιμείναμε καί γιά άλλες λεπτομέρειες καί ιδίως γιά νά έχουμε τήν έγγραφη άπο-
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λογία του άστυφύλακος καί άν ήταν δυνατόν νά τον δούμε εις τό κρατητήριο. Φεύ
γοντας το έδέχθη καί έδωσε σχετικές εντολές στο μακαρίτη το διοικητή του Ε', 
τον Χρηστό τό Μαγκίβα, ό όποιος τον συνώδευε έξω άπό την πόρτα του Στάθμου. 
Εις τό άναμεταξύ άλλοι άπό ήμάς είχαν διαπιστώσει ότι όλοι οί άστυνομικοί είχον 
έξαγριωθή κατά του δράστου—άστυφύλακος καί ότι άν είχον τό δικαίωμα θά τον 
έξετέλουν μόνοι των επί τόπου. Οΰτω έμάθαμεν ότι ό τότε διοικητής τής Γεν. ’Α
σφαλείας κ. Κουτσουμάρης καί ό υποδιοικητής της κ. Λεονταρίτης μόλις έφθασαν 
καί έμαθαν ότι ό ιατροδικαστής ώμίλει περί πλήγματος διά μαχαίρας έκ των όπι
σθεν καί περί ένέδρας έκ μέρους τοϋ άστυνομικοΰ ούτε ήθέλησαν καν νά άναμιχθοΰν 
εις αυτήν τήν ύπόθεσιν θεωρήσαντες αύτήν εύθύς έξ άρχής ώς πλήρως άποδεδειγ- 
μένην καί ώμολογημένην καί θέλοντες νά άφήσουν τήν Δικαιοσύνην άνηπερέαστον 
νά προβή μόνη της εις αυτοψίας, έρευνας καί άνακρίσεις.

"Ολοι οί άστυνομικοί συντάκται καταλάβαμε τότε ότι θά έπρεπε μόνοι μας νά 
διεξαγάγωμεν τήν σχετικήν έρευναν περί τό έγκλημα διότι οί άστυνομικοί όλοι άπό 
τοϋ διευθυντοΰ μέχρι καί τοϋ τελευταίου άστυφύλακος τοϋ Στάθμου των ’Αμπελο
κήπων είχον τρομοκρατηθή άπό τό γεγονός ότι ένας άστυφύλαξ έφόνευσεν ένα άν
θρωπον καί δέν έβλεπον παρά έναν στυγερόν φόνον έμπρός των, ένα άστυφύλακα— 
δολοφόνον καί δέν ένδιεφέροντο ούτε διά τάς άφορμάς καί οΰτε διά τάς συνθήκας 
ύπό τάς όποιας ό άνθρωπος αύτός εύρέθη εις τήν άνάγκην νά έγκληματήση. Έζητή- 
σαμεν τότε περισσότερα στοιχεία άπό τον μακαρίτην τον διοικητήν τοϋ Ε' Χρηστόν 
Μαγκίβαν καί ό άνθρωπος αυτός μάς έθεσεν ύπ’ όψιν μας ολόκληρον τήν δικογρα
φίαν ή οποία άπετελεΐτο μόνον άπό ένα καί μόνον έντυπον συμπληρωμένον μέ ολί
γος λέξεις. Τήν άπολογίαν τοϋ δράστου. Καί εις αύτήν έγράφετο ότι «περί ώραν 
5ην μ.μ. εις τό μεταξύ σανατορίου «Σωτηρία» καί Γουδιού άλσύλιον συνηντήθην μέ 
τον τάδε μέ τόν όποιον είχα προηγούμενα καί κατά τήν διάρκειαν φιλονεικίας τον 
έφόνευσα». Αύτό ήταν όλη ή άπολογία καί όλη ή δικογραφία. Μά αύτά τά πράγματα 
δέν άρκοΰσαν γιά μάς.

—Χρηστό, πρέπει νά δοΰμε τόν άστυφύλακα, τοϋ είπαμε.
•—Δέν τόν άφίνετε στο χάλι του. Καί ήταν τόσο καλός καί υπηρεσιακός. Ποιος 

θά τό πίστευε ότι θά δολοφονούσε έναν άνθρωπο άπό ένέδρα μέ μαχαίρι καί πισώ- 
πλατα. ’Άστε τον ήσυχο.

—’Ίσα ίσα πρέπει νά τόν δούμε. Γιά νά γράψουμε κάτι καί γ ι’ αύτόν. ’Άλλως 
τε τό έπέτρεψε ό κ. διευθυντής. Πρέπει νά μαλακώσουμε λίγο τά πράγματα.

Τί νά μαλακώσετε ; Μάς πήρε ό διάβολος καί μάς σήκωσε όλους τούς άστυνο- 
μικούς μέ αύτό τό έγκλημα. "Ολος ό κόσμος θά μάς λέη φονηάδες.

Σέ λίγο, προ τής έπιμονής μας, είδαμε τό φουκαρά τόν άστυφύλακα μέσα στο 
μισοσκόταδο τής παράγκας κελιοΰ του. ~Ηταν ένα συμπαθητικώτατο παιδί καί 
άρχισε νά μάς λέη τά πράγματα τελείως, μά τελείως διαφορετικά άπό ότι τά ξέραμε. 
Ό  σκοτωμένος χρώσταγε λεπτά στον άστυφύλακα καί αύτός τοϋ τά ζήτησε. Ό  
οφειλέτης τοϋ είχε στείλη ένα γράμμα καί τοϋ ώριζεν ό ίδιος ραντεβού γιά τό ίδιον 
εκείνο άπόγευμα εις τό άλσύλιον. Ό  άστυφύλαξ μετέβη άνύποπτος εις αύτό καί 
τ ε λ ε ί ω ς  ά ο π λ ο ς  καί έκεϊ έπεσεν εις τήν ένέδραν τοϋ οφειλέτου του ό όποιος 
έξήγαγε τό πιστόλι του γιά νά τόν πυροβολήση καί τόν φονεύση. Είχε τό δάκτυλό 
του στη σκανδάλη. Ό  άστυφύλαξ τότε ώρμησε προς αύτόν καί προσεπάθησε νά 
τόν άφοπλίση. Ένώ έπάλαιον έκ των έμπροσθεν σώμα μέ σώμα, τό πιστόλι έξεπυρ- 
σοκρότησεν μιά καί δύο φορές καί ό υποψήφιος δολοφόνος τοϋ άστυφύλακος κατέ- 
πεσεν αίμόφυρτος γιά νά έκπνεύση μετ’ ολίγον.

Αύτά περίπου μάς είπεν ό άστυφύλαξ εις τήν συνέντευξιν πού μάς έδωσε μέσα 
εις τό κρατητήριον τά όποια έκ πρώτης οψεως έφαίνοντο ώς άσύστολα ψευδολογή
ματα μετά τάς πληροφορίας τάς όποιας μάς είχε δώσει ή ’Αστυνομία στηριχθεΐσα
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είς τά όσα είπε προχείρως ό έξετάσας τον νεκρόν'ιατροδικαστής Τρουπάκης. ’Αλλά 
άν ήσαν αλήθεια έστω καί ένα τοίς εκατόν; Τί γινότανε τότε; Ό  μακαρίτης ό Άρ- 
νέλλος, ό κ. Ζερβέας καί εγώ άρχίσαμε νά έρευνοΰμεν τήν ύπόθεσιν σύμφωνα μέ τά 
λεγόμενα άπό τον «άστυφύλακα-δολοφόνον» γιά νά διαπιστώσουμε αν έλεγε τήν 
άλήθεια καί σέ τί ποσοστόν.

—Τό έχεις τό γράμμα πού σου έγραψε ό παθών ; Αύτό πού σέ έκάλει νά συναν- 
τηθήτε.... ·,-

—"Οχι, άπήντησε.
—Τί τό έκανες ;
—Τό έπέταξα ;
—Που ;
—’Εδώ μέσα. ’

μου εδώ στο Σταθμό πριν πάω στο ραντεβού πού μέ είχε καλέ σε ι ό σκοτωμένος.
Έάξαμε μέ τον κ. Ζερβέα στο θάλαμο τού Σταθμού ’Αμπελοκήπων μά δέν 

βρήκαμε τό γράμμα, πού καθώς έλεγε ό άστυφύλακας τό είχε πετάξει. Μά. μάθαμε 
δτι εκείνο τό βράδυ, δταν νύχτωσε, ή καθαρίστρια, έπειδή είχε δουλειά τό. άλλο 
πρωί, εξαιρετικά ήλθε καί σκούπισε άπό βραδύς. Έζητήσαμε τον τενεκέ τών σκου- 
πιδιών. 'Ο συνάδελφος κ. Ζερβέας τον άναποδογύρισε καί μέ έπιμονή καί ύπομονή 
άρχισε νά ψάχνη ένα ένα τά σκουπίδια. Καί ξαφνικά βρήκε πραγματικά τό γράμμα 
τοΰ σκοτωμένου πού ωριζε ραντεβού στο «δολοφόνο του». ’Άρα όχι ό άστυφύλαξ 
άλλ’ ό φονευθείς είχε καλέσει τό δράστη είς τό μοιραίο ραντεβού. Επομένως ή θεω
ρία δτι ό άστυφύλαξ παρέσυρε είς ένέδραν καί έξετέλεσεν έν ψυχρώ καί έκ προμελέ
της τον φόνον έπήγαινε περίπατο. Ά λλ’ άνέκυπτε ένα άλλο θέμα. Είχε ό άστυφύλαξ 
μαχαίρι ; Είχε περίστροφου ; Περίστροφου υπηρεσιακόν δέν είχε διότι τά υπηρε
σιακά περίστροφα τότε ήσαν έλάχιστα, παρέμενον -είς τό Τμήμα καί παρελαμβά- 
νοντο καί παρεδίδοντο άπό. τούς άστυφύλακας τών νυκτερινών περιπολιών. Τήν 
ημέραν κανείς άστυφύλαξ δέν έπρεπε νά-έχη ύπηρεσιακόν περίστροφου έκτος άν 
ύπηρέτει είς τήν ’Ασφάλειαν πράγμα τό όποιον δέν συνέβαινε μέ τόν «φονέα». 'Ο 
«δράστης» έρωτηθείς. καί πάλιν άπό ήμάς, μετά τήν άνεύρεσιν τής έπιστολής τού 
θύματος, ήρχισε νά κόπτεται καί νά οδύρεται δτι ούτε άτομικόν ή υπηρεσιακόν περί
στροφου ή πιστόλι είχε οΰτε κανένα στιλέττον ή μαχαίρι έχρησιμοποίησε καί επέ
ταξε. Δέν είχε οΰτε σουγιά έπάνω του. Καί πάλιν έπέμενε δτι τό θύμα έβγαλε τό 
πιστόλι του γιά νά τόν ,φονεύση καί κατά τήν έπακολουθήσασαν πάλην τούτο έξε- 
πυρσοκρότησε καί προεκάλεσε τόν θάνατον. Καί διηγείτο τά πράγματα τόσον π ι
στευτά...... ·

Ενόμιζα δτι δέν θά μοΰ χρειαζότανε καί.τό πέταξα στο θάλαμό

-—Μά τί έγινε τό πιστόλι εκείνο ;
—Ξέρω εγώ ; ’Εκεί πρέπει νά έμεινε. Δίπλα στο σκοτωμένο. ’Εκτός άν τό 

πήρανε στή «Σωτηρία» πού τόν πήγανε. Γιατί εγώ δταν τόν είδα νά σωριάζεται 
καταιματωμένος έφοβήθηκα κ ι’ έφυγα καί ήλθα εδώ καί παραδόθηκα.

Στο. διοικητή τοΰ Ε' Τμήματος, τό Μαγκίβα, παραδώσαμε τήν έπιστολή τού 
«θύματος» πού ώριζε συνάντησιν μέ τόν «θύτην» είς τό άλσύλιον καί τοΰ ζητή
σαμε άμέσως, καίτοι ήτο νύχτα, νά παραλάβη τόν αστυφύλακα, νά προσπαθήση. νά 
άνεύρη μαζί του τό μέρος όπου έγένετο ό φόνος, νά διατάξη τήν ·φρούρησίν του μέχρι 
το πρωί γιά νά γίνη δικαστική έρευνα καί αύτοψία.. Θά μοΰ πήτε δέν ήξερε ό αστυ
νόμος τό καθήκον του.; Τό ήξευρε άλλά καθώς είπα καί έν άρχή δλοι εϊχον πανικο- 
βληθή άπό τό γεγονός τού δτι δράστης ήτο άστυφύλαξ καί δλοι είχαν σαστίσει. 
'Η επιτόπιος μετάβασις τού άστυνόμου μέ τόν δράστην καί μέ άλλους άστυνομικούς 
καί ή πρόχειρος έξερεύνησις μέ ήλεκτρικούς φανούς τοΰ τόπου τοΰ έγκλήματος 
είχεν ώς άποτέλεσμα νά εύρεθή δίπλα στο πηγμένο αίμα τού θύματος καί ένα πιστόλι. 
Άπό τό γεμιστήρα του έλειπαν δύο σφαίρες. Καί αύτό ήτο τοΰ θύματος καί οχι τοΰ
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άστυφύλακος. Μία άκόμη άπόδειξις ότι ό φουκαράς ό άστυφύλαξ μας εΐχεν είπε', τήν 
αλήθειαν καί δ τ', έπρόπειτο άδίκως νά θυσιασθή χάρ'.ν τοϋ κακώς εννοούμενου γοή
τρου τοϋ Σώματος.

Έδημοσιεύσαμεν έν έκτάσει τήν άλλην ήμέραν εις τα πρωινά φύλλα τον φόνον 
τής «Σωτηρίας» όχι δπως άρχ'.κώς μας τον έδωσεν ή πανικοβληθείσα ’Αστυνομική 
Διεύθυνσις άλλα σύμφωνα μέ τά έως τότε πορίσματα τής ίδικής μας έρεύνης καί 
τό πρωί τής επομένης ό κ. Βεν. Ζερβέας καί έγώ εύρέθημεν εις τό επί τής όδοΰ 
Σωκράτους παλαιόν ισόγειον κτίριον δπου τότε τό Νεκροτομεΐον τό όποιον δεν είχεν 
άκόμη μετονομασθή εις ’Ιατροδικαστικόν Έργαστήριον. ’Εκεί εδρομεν τήν τότε 
βοηθόν δεσποινίδα Άλκμήνην Τζεβά καί τον έπίσης βοηθόν τοϋ τότε καθηγητοΰ 
αειμνήστου I. Γεωργιάδη καί ύφηγητοΰ Γρηγ. Κάτσα, κ. Γιάννην Τράγκαν ιατρόν 
καί τούς παρακαλέσαμεν νά μας δείξουν τό πτώμα τοϋ σκοτωμένου τής «Σωτηρίας» 
καί συγχρόνως τούς είπαμεν ότι ό μακαρίτης ό Τρουπάκης εΐχεν είπη προχείρως 
εις τούς άστυνομικούς οτι έπρόκειτο περί δολοφονίας έκ τών όπισθεν μάλλον μέ 
στιλέττον ή μέ πολύ μυτερόν μαχαίρι μέ τό όποιον είχε διατρηθή άπό τοϋ ενός μέχρι 
τοϋ άλλου άκρου ό θώραξ.

—Καλέ, έχει περίκαυμα άπό μπαρούτι μπροστά στήν καρδιά, μάς είπε ή δίς 
Τζεβά. Δέν θά τό έπρόσεξε. Εύτυχώς πού δέν τό διώξαμε άκόμα για νά τό δή ό 
καθηγητής καί ό υφηγητής. Θά τό είδε επί τόπου ό γιατρός σούρουπο καί δέν θά 
έπρόσεξε τό κάψιμο άπό τή μπαρούτι. Ό  φόνος πρέπει νά εχη γίνει μέ πιστόλι.

Ρίξαμε άμέσως μιά ματιά εις τό πτώμα καί είδαμε μέ τον συνάδελφο τον κ. 
Ζερβέα καί τό κάψιμο άπό τήν πυρίτιδα καί τούς έναποτιθεμένους είς τά χείλη τοϋ 
έμπροσθίου τραύματος κόκκους πυρίτιδος. "Ύστερα όταν ό κ. Τράγκας έβαλε μιά 
μίλη μέσα στο τραΰμα είδε ότι αύτή έβγαινε στο πίσω τραΰμα τό όποιον ήτο τραΰμα 
εξόδου ενός βλήματος. Τήν ξανάβαλε καί βρήκε άλλα διεύθυνσι βλήματος άπό τήν 
ίδια οπή εισόδου. Καί όταν τήν σκάλισε έβγαλε τή δεύτερη σφαίρα πού είχε μείνει 
στο σώμα ενώ ή άλλη είχε βγή. 'Ο ιατροδικαστής πού είχεν εξετάσει τό πτώμα 
βιαστικά - βιαστικά εις τό φθισιατρεΐον «Σωτηρία» καί νύχτα, είχε κάνει λάθος νά 
περάση τό τραύμα εξόδου τοϋ ενός βλήματος ώς τραύμα εισόδου. 'Η είσοδος ήτο 
εμπρός εις τήν καρδιακήν χώραν καί ή εντός τοϋ θώρακ.ος διεύθυνσις καί τών δύο 
βλημάτων κάπως λοξή ώστε νά άποκλείη τον ήθελημένον ύπό άλλου πυροβολισμόν 
καί νά καθιστά άληθοφανεστάτην τήν εκδοχήν τοϋ δράστου ότι οί πυροβολισμοί 
εΐχον ριφθή άπό τυχαίαν έκπυρσοκρότησιν τοϋ περιστρόφου καί ένώ προσεπάθει 
νά άποσπάση τοΰτο άπό τον θελήσαντα νά τον φονεύση έξ ένέδρας οφειλέτην του. 
Καί τά συμπεράσματα αυτά έπεβεβαιώθησαν πλήρως άπό τούς άειμνήστους καθη- 
γητάς Γεωργιάδην καί Κάτσαν.

Θρίαμβος γιά μάς. 'Ο άστυφύλαξ ύπήρξε θΰμα ιατροδικαστικής πλάνης. 'Ο 
ιατροδικαστής συνέταξε νέαν έκθεσιν σύμφωνα μέ τά πορίσματα τοϋ εργαστηρίου. 
Οί δύο καθηγηταί έξητάσθησαν άμέσως άπό τον άνακριτή τον έπιληφθέντα τής ύπο- 
θέσεως, ώς μάρτυρες καί ό καϋμένος ό άστυφύλαξ ό τόσον ταλαιπωρηθείς, ομοφω
νία είσαγγελέως καί άνακριτοϋ, έκρίθη προσωρινώς άπολυτέος καί μετά τινας ήμέ- 
ρας ήθωώθη πανηγυρικώς διά βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου τών Πλημμελειοδικών 
τό όποιον καί έδέχθη οτι ό άστυφύλαξ παρεσύρθη εις ένέδραν γιά νά φονευθή καί 
ότι τό περίστροφον έξεπυρσοκρότησε τυχαίως κατά τήν πάλην. "Αλλην μίαν φοράν 
οί άστυνομικοί συντάκται έβοήθησαν τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άλλά καί έπρόλαβαν 
μίαν δικαστικήν πλάνην, άπό μίαν ιατροδικαστικήν τοιαύτην.

(Συνεχίζεται)



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ  

-------------------------------- Ύπό κ. ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ _____________________

'Όταν ύπηρέτουν ώς διοικητής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθη
νών, συχνά έκλήθην ύπό των δικαστηρίων νά διαφωτίσω περιπτώσεις συγκρούσεων 
οχημάτων εις διασταυρώσεις οδών.

Και τό έροότημα. τό όποιον συνήθως μου έτίθετο ήτο τό έξης : «Ποιον όχημα 
είχε προτεραιότητα κινήσεως εις την διασταύρωσιν τών όδών, τό έκ δεξιών κινού- 
μενον ή τό έξ αριστερών ;». Όμολογουμένως πολλάκις εύρέθην εις δυσκολίαν, διότι 
οσάκις μέν έπρόκειτο περί όδών διαφόρου πλάτους καί κυκλοφοριακής συχνότητος, 
άναμφισβητήτως την προτεραιότητα είχε τό όχημα τό κινούμενον εις την πλατυ
τέραν οδόν. 'Οσάκις όμως έπρόκειτο περί διασταυρουμένων όδών του αύτοϋ πλάτους 
καί τής ιδίας κυκλοφοριακής συχνότητος, εύρισκόμην είς δίλημμα. Καί τούτο, διότι 
ναι μέν ή ίσχύουσα άστυνομική- διάταξις δίδει προτεραιότητα είς τό έκ δεξιών κινού- 
μενον όχημα, έπιβάλλουσαείς τα έξ άριστερών κινούμενα ν’ άνακόψουν ταχύτητα 
καί έν γένει νά προσέξουν ώς έ'χοντα εύθύνην, έν τούτοις ή πείρα μέ είχε πείσει ότι 
ή προτεραιότης τών έξ άριστερών κινουμένων οχημάτων είναι πλέον συμφέρουσα, 
ώς παρέχουσα μεγαλυτέραν άσφάλειαν καί. ώς .διευκολύνουσα πλήρως τήν κυκλοφορίαν.

’Επειδή τινές ίσως δυσκολεύονται νά έννοήσουν τήν λεπτήν αύτήν διάκρισιν

Σχέδιον 1 .
Τά αυτοκίνητα A, Β, Γ, διασταυροΰνται. Τό αϋτοκίνητον Α έχει πρός τά  δεξιά του τό αυτο
κίνητου Β, τό όποιον συμφώνως μέ τήν ϊσχύουσαν διάταξιν εχει προτεραιότητα νά κινηθή 
είς τήν διασταύρωσιν καί τό αϋτοκίνητον Β εχει πρός τά  δεξιά του τό αϋτοκίνητον Γ, τό 
όποιον εχει προτεραιότητα κινήσεως έναντι τούτου. Τά αϋτοκίνητον Γ έχει πρός τά  άριστερά 
του τό αϋτοκίνητον Β, τό όποιον σύμφωνα μέ τήν όρθοτέραν γνώμην, δέον νά δώση προ
τεραιότητα κινήσεως είς τό Β καί τό όποιον Β εχει άριστερά του τό Α, τό όποιον δέον νά τοΰ

δώση προτεραιότητα κινήσεως.

τής προτεραιότητός τών έκ δεξιών ή τών έξ άριστερών κινουμένων οχημάτων είς 
διασταυρώσεις, παραθέτω τό άνωτέρω έπεξηγηματικόν σχέδιον 1.

Τό θέμα λοιπόν τό όποιον θά διαπραγματευθώμεν είς τό άρθρον αύτό είναι 
τό ακόλουθον : Ποία έκ τών δύο περιπτώσεων δέον νά έπιβάλλεται νομικώς κατά 
τήν διασταύρωσιν κινουμένων οχημάτων εις οδούς ίδίου πλάτους καί τής αυτής κύκλο-
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φορίακής συχνότητος. 'Η προτεραιότης έξ αριστερών ή ή προτεραιότης έκ δεξιών ; 
Πρέπει εδώ νά σημειώσωμεν ότι τδ θέμα τοΰτο έτέθη επί τάπητος καί έν Γαλλία, 
οπού ή έφημερίς «Φιγκαρδ» έδημοσίευσε μελέτην ειδικού, ύποστηρίζοντος την προ- 
τίμησιν τής έξ άριστερών προτεραιότητος καί έζήτησε τήν γνώμην τών αυτοκινη
τιστών αναγνωστών της, αΐτινες έκ πείρας είναι οί πλέον αρμόδιοι νά δώσουν γνώμην.

Έ ν πρώτοις πρέπει νά σημειωθή δτι τό θέμα τοΰτο δεν ένδιαφέρει τάς πόλεις 
όπου υπάρχει φωτεινή σηματοδότησις κατά τάς ώρας λειτουργίας τών φωτεινών 
σημάτων. ’Ενδέχεται δμως λόγω βλάβης τίνος νά μή λειτουργήσουν δι’ ώρισμένας 
ώρας τά σήματα, οπότε πρέπει νά έφαρμοσθοϋν οί κανόνες κινήσεως τών οχημάτων.

Έκτος αύτοϋ, δέον νά διευκρινισθή δτι ή προτεραιότης έξ άριστερών ή έκ δεξιών 
τών διαφόρων οχημάτων οΰδεμίαν σχέσιν έχει μέ τήν κίνησιν τών όχημάτων δεξιά

Σχέδιον 2 .
Μέ τό σύστημα τής ττρός τά  δεξιά προτεραιότητος ευ αυτοκίνητου είναι δυνατόν νά προχω- 
ρήση μέχρι του μέσου τής όδοΰ καί έτσι εμποδίζει τήν κυκλοφορίαν τώ ν πρός τά  άριστερά του

αυτοκινήτων.

(ώς ισχύει εις τά περισσότερα κράτη) ή άριστερά, ώς ισχύει εις τήν ’Αγγλίαν καί 
άλλα τινά κράτη (Κύπρον κλπ .).

Ή  τοιαύτη κίνησις τών όχημάτων δεξιά παρ’ ήμϊν ή άριστερά άλλαχοΰ, ουδόλως 
έπηρεάζεται καί δύναται νά παραμείνη ώς έχει, διότι, τονίζομεν καί πάλιν, ή έξ άρι
στερών ή έκ δεξιών προτεραιότης άφορα μόνον τά εις τάς διασταυρώσεις κινούμενα 
καί συναντώμενα όχήματα.

’Ίσως διατυπωθή ή άπορία, διατί έπί τόσα έτη έφαρμόζεται ή έκ δεξιών προ
τεραιότης καί πώς τοΰτο καθωρίσθη.

Τό ιστορικόν τοΰ θέματος έχει ώς έξης : Κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αϊώ- 
νος είχεν όργανωθή μεγάλη συγκέντρωσις αυτοκινητιστών, δπου, μεταξύ τών 
άλλων, έτέθη καί τό θέμα τοΰ ποιον δχημα πρέπει νά έχη προτεραιότητα εις τάς 
διασταυρώσεις τών όδών, ίνα άποφεύγωνται αί συγκρούσεις, τό έκ δεξιών κινούμενον 
ή τό έξ άριστερών ; Έγένετο τότε δεκτόν, δι’ άνατάσεως τής χειρός, νά έχη προτε
ραιότητα τό έκ δεξιών κινούμενον δχημα, χωρίς νά έξετασθοΰν τυχόν συνηγοροΰντες 
διά τήν μίαν ή τήν άλλην περίπτωσιν τεχνικοί ή άλλοι λόγοι. Καί τοΰτο διότι τότε 
έκυκλοφόρουν έλάχιστα αυτοκίνητα καί μάλιστα μέ τήν άνωτάτην ταχύτητα τών 30 
χιλιομέτρων τήν ώραν, τήν οποίαν ήδύναντο ν’ άναπτύξουν.

Σήμερον δμως, δτε ό άριθμός τών αυτοκινήτων ηύξήθη καταπληκτικώς καί 
ή ταχύτης των φθάνει τά 100 καί 150 χιλιόμετρα τήν ώραν, μέ συνέπειαν τήν πρό-
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κλησιν συγκρούσεων εις τάς διασταυρώσεις των οδών καί τήν παρεμπόδισιν τής 
κυκλοφορίας, οί οδηγοί των οχημάτων ήρχισαν να μελετούν το θέμα, τό όποιον άπό 
άσήμαντον έγινε σοβαρώτατον καί άντελήφθησαν κατά μίαν συγκριτικήν μελέτην 
των δύο συστημάτων δτι ή έκ δεξιών προτεραιότης παρουσιάζει μόνον μειονεκτή
ματα, ένώ, άντιθέτως, ή έξ άριστερών παρουσιάζει πλεΐ’στα πλεονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα τής έξ άριστερών προτεραιότητος.
Τα περισσότερα ίσως τών δυστυχημάτων εις τάς διασταυρώσεις τών οδών 

οφείλονται εις τον δισταγμόν του έξ άριστερών κινουμένου όδηγοϋ, δστις διερωτάται 
(ιδίως κατά τάς ώρας της πυκνής κυκλοφορίας) άν θά πρέπει νά συνέχιση τήν πο
ρείαν του, άποφράσσων οΰτω τήν κίνησιν του έκ δεξιών έρχομένου οχήματος ή άν 
θά πρέπει, διευκολύνων τήν κυκλοφορίαν έν τώ συνόλω της, νά σεβασθή τήν διά- 
ταξιν, ν’ άνακόψη τήν πορείαν του καί νά δώση προτεραιότητα είς τό έκ δεξιών 
δχημα μέ κίνδυνον προκλήσεως έμφιαλώσεως τών οχημάτων (μποτιλιάρισμα) 
καί άνωμαλίας γενικώς εις τήν κυκλοφορίαν. Διότι όντως τό «μποτιλιάρισμα», ή 
άπόφραξις δηλαδή τής κυκλοφορίας, κύριον λόγον έχει τό γεγονός τοϋτο.

Σημειωτέον δτι οί οδηγοί είς τάς περιπτώσεις μεγάλης συσσωρεύσεως αυτο
κινήτων, οίκοθεν ή έξ άνάγκης, έφαρμόζουν τήν προτεραιότητα έξ άριστερών.

Μέ τήν έξ άριστερών λοιπόν προτεραιότητα τά μειονεκτήματα αυτά δεν 
ΰφίστανται.

Κατά τούς ειδικούς μηχανικούς τής οδικής κυκλοφορίας, ή άποδοχή αύτή του 
συστήματος δέν θά έπιφέρη τροποποίησιν τών σημάτων τροχαίας ή άλλων κανονι-

Σχεδίου 3 .
Μέ τό σύστημα τής πρός τά  αριστερά προτεραιότητος ό οδηγός είναι ύποχρεωμένος ν’ άνα- 
μένη έπ’ ολίγον όπως είσέλθη είς τήν κεντρικήν όδόν, άλλα ή κυκλοφορία δέν παρακωλύεται.

σμών. Θά συντελέση μάλιστα είς τήν μείωσιν τοϋ άριθμοΰ τών τροχονόμων άστυ- 
φυλάκων καί είς τήν κατάργησιν ώρισμένων φωτεινών σημάτων. Θά έπιφέρη, έπί- 
σης, καί οικονομίαν καυσίμων, διότι δέν θά σπαταλάται άσκόπως βενζίνη κατά τήν 
διάρκειαν τής «έμφιαλώσεως» καί θά σημειώση σημαντικήν μείωσιν τών προσκρού
σεων τών αύτοκινήτων. Τέλος θά πραγματοποιηθούν οίκονομίαι τόσον είς τάς άσφα- 
λιστικάς έταιρείας, δσον καί είς άσφαλιζομένους ένεκα άνανεώσεως τών άσφαλί- 
στρων καί τής άναλόγου μειώσεως τών κινδύνων.

Έ ξ άλλου , ή προς τά άριστερά προτεραιότης παρουσιάζει τρία σοβαρά πλεο
νεκτήματα, ήτοι τά άκόλουθα :

1) Δημιουργεί άποσυμφόρησιν : Σήμερον κάθε αύτοκίνητον μπορεί νά προ- 
χωρήση μέχρι τού μέσου τής οδού δπου συχνά ύποχρεοϋται νά σταματηση διά νά έπι- 
τρέψη τήν διέλευσιν ενός ή δύο αυτοκινήτων έρχομένων άπό τά δεξιά του. ’Έτσι παρ-
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εμβάλλεται ώς έμπόδιον εις δλα τά αυτοκίνητα, τα όποια έρχονται καθέτως από την 
άριστεράν πλευράν.

Άντιθέτως μέ την προς τά αριστερά προτεραιότητα δεν μπορεί νά εΐσδύση 
εις την διασταύρωσιν παρά μόνον εάν δεν ύπάρχη καθέτως σήμα προς τά άριστερά. 
Μόλις εΐσέλθη εις την διασταύρωσιν δεν υπάρχει πλέον δι’ αύτό έμπόδιον και εξέρ
χεται αμέσως άπό την διασταύρωσιν. (σχέδ. 2 και 3 ).

2) ’Αποφεύγει τάς «εμφιαλώσεις» των διασταυρώσεων εις περιπτώσεις

του ερχόμενα κυκλικώς αυτοκίνητα. Δεν μπορεί νά είσέλθη ε!ζ τήν πλατείαν παρά μόνον όταν 
ή διασταύρωσή έλευΟερωθη σημαντικώζ. Έπομένωζ ό αριθμώ; τω ν κινούμενων αυτοκινήτων 
δέν αυξάνει. ’Επίσης καί ή έξοδος είναι ΐϋκολωτέρα, διότι τό αΰτοκίνητον-Α αίρει την προ

τεραιότητα διελεύσεως. Ή εκεί διασταύρωσή ελευθερώνεται αύτομάτως.

κυκλικής φοράς τής κυκλοφορίας. Μέ τό σημερινόν σύστημα ό οδηγός μπορεί νά 
προχωρήση ευκόλως εις μίαν πλατείαν όπου τά αύτοκίνητα κινούνται κυκλικώς. 
Άντιθέτως, όμως, δέν μπορεί νά έξέλθη διότι ή πλατεία είναι πάντοτε πλήρης αύτο- 
κινήτων. Τούτο δημιουργεί άμέσως τήν «έμφιάλωσιν».

Μέ τό προς τά άριστερά σύστημα ό οδηγός δέν μπορεί νά εΐσέλθη εις τήν 
πλατείαν εύκόλως κα'ι πρέπει νά προσέχη. Α λλά  μπορεί νά έξέλθη άνέτως. Ε πο
μένως ή κυκλοφορία έπιτάχύνεται. (σχέδ. 4 κα'ι 5).

3) 'Υποχρεώνει τον οδηγόν νά κινήται όσον τό δυνατόν .δεξιώτερα. Ή  όρα- 
τότης είναι ή ιδία τόσον προς τά άριστερά καί προς τά δεξιά διά τά αύτοκίνητα τά 
πλησιάζοντα τήν κεντρικήν άρτηρίαν άπό τάς καθέτους οδούς. ’Αλλά μέ τό σημερι
νόν σύστημα ό οδηγός, φοβούμενος μήπως φανή άπό τά δεξιά του αύτοκίνητον, κατα
λαμβάνει τό μέσον τής οδού διά νά έχη μεγαλυτέραν ορατότητα προς τά δεξιά. 
Μέ τό νέο ν, όμως, προς τά άριστερά σύστημα ό οδηγός θά κατευθύνη τό αύτοκίνη- 
τόν του όσον τό δυνατόν δεξιώτερα διά νά δυνηθή νά εχη μεγαλυτέραν γωνίαν δρά- 
σεως προς τά άριστερά. Επομένως έλευθερώνει τήν οδόν διά τά όπίσω έρχόμενα 
αύτοκίνητα.

Μειονεκτήματα τής εξ αριστερών προτεραιότητος.
'Υπάρχουν πολύ ολίγα μειονεκτήματα διά τήν άποδοχήν τής προς τά άριστερά 

προτεραιότητος. Τό σημαντικώτερον, έπί τού όποιου έπιμένουν οί άντίπαλοι τού 
νέου αυτού συστήματος, είναι ή άλλαγή τής συνήθειας. ’Αλλά τό έπιχείρημα αύτό
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δεν εύσταθεΐ, διότι ή δυσχέρεια είναι προσωρινή. 'Υπάρχει τό προηγούμενον 8τι 
εις την Πράγαν, οπού ή κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξήγετο άπό τοϋ άριστεροΰ 
των οδών, όπως εις την ’Αγγλίαν, έφηρμόσθη ή δεξιά κυκλοφορία εντός 24 ωρών 
άνευ σχετικής προεκπαιδεύσεως των οδηγών καί χωρίς να σημειωθούν έκ τής άλλα- 
γής δυστυχήματα, πολύ περισσότερον όταν δεν πρόκειται να άλλάξη τό σύστημα 
τής κυκλοφορίας, άλλα μόνον ένας κανονισμός άφορών μόνον την προτεραιότητα τής 
διελεύσεως τών διασταυρουμένων αυτοκινήτων εις διασταυρώσεις οδών. ’Επίσης 
είναι γνωστόν ότι είς τάς ’Αθήνας ή τρομερή συνήθεια τών οδηγών αυτοκινήτων να

Διά υά είσέλθη εί? διασταύρωσιν κυκλική? φορά? τό αυτοκίνητου Γ έχει τήν προτεραιότητα 
έπί τώ ν αυτοκινήτων τών ερχομένων έκ τη? αριστερά? πλευρά? του. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
παρακωλύει τήν κίνησίν του. Ό  άριθμό? τών αυτοκινήτων κυκλικώ? κινούμενων, αυξάνει 
μέχρι κορεσμού. Έν συνεχεία τό αϋτοκίνητον Α, ϋποχρεωμένον νά δώση τήν προτεραιότητα 
εΙ? τά  δεξιά του έρχόμενα αυτοκίνητα, αδυνατεί νά έξέλθη εΰκόλω? τη? πλατεία?, ταυτοχρόνου? 

δέ έμποδίζει τήν κυκλοφορίαν μέ αποτέλεσμα τήν «έμφιάλωσιν».

κάμουν κατάχρησιν χρήσεως τών ηχητικών οργάνων, έξηφανίσθη εντός μιας ημέρας 
διά τής δημοσιεύσεως ύπό τοϋ τότε ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ’Αθηνών καί νυν 
'Υπουργοϋ Συγκοινωνιών κ. Δ. Βρανοπούλου διατάξεως άπαγορευούσης τήν χρήσιν 
τών ήχητικών οργάνων καί έπιτρεπομένης ταύτης μόνον είς έξαιρετικάς περιπτώσεις.

"Ενα άλλο πιθανόν μειονέκτημα είναι ίσως ότι θά δημιουργηθή μία έπιτά- 
χυνσις τών διερχομένων αύτοκινήτων εις κεντρικάς οδούς εις βάρος τών αυτοκινή
των τών δευτερευουσών καθέτων οδών. ’Αλλά ή πιθανή αύτή δυσχέρεια είναι δυνα
τόν νά ρυθμισθή εύκόλως κατ’ άρχάς διά τροχονόμων καί άργότερον έξ ιδίας πείρας 
τών οδηγών.

. Συμπέρασμα.
Έ ξ όλων τών άνωτέρω συνάγεται 8τι ή προς τά άριστερά προτεραιότης πρέ

πει νά γίνη ταχέως άποδεκτή ένεκα τών άναμφισβητήτων πλεονεκτημάτων της. 
Έ π ί τούτου συμφωνούν οί ειδικοί καί οί έξ επαγγέλματος οδηγοί αυτοκινήτων. 
’Επίσης αί αύτοκινητιστικαί λέσχαι καί οργανώσεις τής Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Ε λ 
βετίας. Τό σύστημα αύτό πρέπει νά έξετασθή καί ύπό τών έν Έλλάδι ειδικών, οί 
όποιοι πρέπει νά έκφέρουν τήν γνώμην των. ’Εάν πράγματι ή προς τά άριστερά 
προτεραιότης παρουσιάζη πλεονεκτήματα καί διευκολύνη τήν κυκλοφορίαν, πρέπει 
χωρίς χρονοτριβήν νά έφαρμοσθή εις τήν χώραν μας. Θά προσφέρη μεγάλην υπηρε
σίαν είς τήν Ελλάδα καί είδικώς είς τάς ’Αθήνας, ή οποία πάσχει βαρύτατα άπό 
«κυκλοφοριακήν συμφόρησιν». ΛΓ. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗ Σ



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΤΣΕΚΣ
-  ΑΝΑΚΑΛΥΤΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΜΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΑΑ -

'Τπό τοϋ τ. ΆνΟυπαστυνόμου 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ

"Ενα φθινοπωρινό πρωινό τοϋ 1947, όπως περνούσα την πλατεία Όμονοίας 
της πρωτευούσης πηγαίνοντας σέ κάποια. υπηρεσιακή δουλειά, συναντώ δλως τυ
χαίος μια παληά εγκληματική φυσιογνωμία, πού μέ εϊχεν απασχολήσει κατά τό 
παρελθόν. ’’Ηταν ό Π. Ψιλάκος. Δέν μέ είχε άντιληφθή καί τον φώναξα μέ τ ’ όνομά 
του.

—Πήτερ! αύτός σταμάτησε έπί τόπου καί μέ κοίταξε φοβισμένα όπως κατά
λαβα.

—Τί γίνεσαι; τον ρώτησα.
—Τί θέλεις να γίνωμαι αύτή τή φορά θά πάω στή φυλακή, μόϋ είπε στενοχω

ρημένος.
—Γιατί ; σου συμβαίνει τίποτε ;
—’Όχι, όχι ! "Ηθελα έτσι νά διασκεδάσω μαζί σου. Προφανώς είχε μετανοή

σει γιά δ,τι μοΰ είπε στήν άρχή.
—Καλά, καλά, τοϋ είπα, πήγαινε. Καθώς έφαίνετο ή συνάντησή μας αύτή τον 

ενοχλούσε πολύ.
Κι’ ό Ψιλάκος συνέχισε τό δρόμο του βιαστικός. ’Αλλά πριν χαθή ή σιλουέττα 

του μέσα στήν άνθρωποθάλασσα τής πλατείας, τον πήρα στο κατόπιν.
"Ετσι νόμιζα ότι έπρεπε νά κάνω, γιατί μέ τον τρόπο πού μοΰ μίλησε, μοΰδωσε 

χωρίς νά τό θέλη νά καταλάβω πώς κάτι τό'έπιλήψιμο ύπήρχεν.
'Η περιέργεια μού μ’ έβαλε σέ καινούργιες περιπέτειες, μά δέν πήγαν στο 

τέλος χαμένες.
"Οπως τον παρακολουθούσα τον είδα νά σταματφ άπότομα μπροστά σ’ ένα 

μπάγκο άργυραμοιβοΰ στή γωνία τής όδοΰ ’Αθήνας, κοντά στήν 'Ομόνοια. Ό  αργυ
ραμοιβός ήταν ό Τζέντος, άνθρωπος ικανός γιά όλες τις ύποπτες δουλειές, πού πάντα 
κατώρθωνε νά ξεφεύγη άπό τα χέρια μας. Τό απότομο σταμάτημα τοϋ Ψιλάκου

χιρία σταμάτησα 
λιξη θά είχε αύ

τή ή συνάντηση.
Δέν πέρασε πολύ καί βλέπω νά σταματούν στον ίδιο μπάγκο καί τρία άλλα 

πρόσωπα. Φαίνεται πώς έκεϊ είχαν δώσει ραντεβοΰ, όλοι αύτοί.
Μεταξύ τους άρχισε μιά ζωηρή συζήτηση, μά δέν μπορούσα νά καταλάβω 

τί έλεγαν. Κάποιο κόλπο έτοιμάζουν σκέφθηκα, γιατί οί δυο άπό τούς τρεις τελευ
ταίους ήσαν γνωστοί μου, επικίνδυνοι κακοποιοί. Τούς είχα γνωρίσει πριν λίγα 
χρόνια στήν ’Ασφάλεια Πειραιώς, ακριβώς τήν έποχή πού ήλθαν ώς έξόριστοι άπό 
τήν ’Αμερική.

Ό  ένας ήταν ό Στυλιανός Άνδριανάκης, πανύψηλος καί καλοδεμένος μεσό
κοπος άντρας, κ ι’ ό άλλος ήταν ό μπάρμπα-Γιάννης ό Καμαρινός. "Ενας κακοφτιαγ
μένος άνθρωπος πού στά νειάτα του δέν ήταν έτσι, άλλά οί ταλαιπωρίες τής φυλακής 
τον είχαν μεταβάλει σ’ ένα άσημο καμπουριασμένο χαλκοπράσινο γεροντάκι. Κα
νείς δέ θά φανταζόταν ότι αύτό τό λιπόσαρκο καί κακοφτιαγμένο κορμί,, μέ τά σπιν- 
θηροβόλα καί πονηρά καταγάλανα μάτια, ήταν ό θρυλικός γκάγκστερ Τζάκ τού Σι
κάγου. Σ’ άλλη υπόθεση θά μιλήσω εκτεταμένα γιά τή δράση του. Καίτών δύο αύτών 
Έλληνοαμερικανών κακοποιών τά ποινικά μητρώα ήσαν κατάφορτα άπό λογής-

μοϋ κίνησε περισσότερο τό ένδιαφέρον καί γιά νά μή χάσω τήν εύκ< 
στο άπέναντι πεζοδρόμιο πίσω άπό ένα περίπτερο γιά νά δώ τί έξέ
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λογής εγκλήματα, πού είχαν διαπράξει στην ’Αμερική σέ ώργανωμένα έγκληματικά 
συνδικάτα.

Καί τώρα ερχόμαστε στον τέταρτο, τον άγνωστο δηλαδή τής συντροφιάς, 
Πίταν ένας νεαρός μικρόσωμος, λεπτός, μελαχροινός, καλοενδεδυμένος, μέ ξενική 
εμφάνιση. Γενικά ό τύπος του δεν έπρόδιδε άνθρωπο πού νά εχη δοσοληψίες μέ τήν 
’Αστυνομία. Μά ποιος μπορούσε νά ξεύρη τί έκρυβε μέσα του αύτός ό καλοβαλμένος 
νέος πού τον έβλεπα γιά πρώτη φορά.

Ποιοι ήσαν άρά γε οΐ λόγοι πού συνανεστρέφετο άνθρώπους τόϋ υποκόσμου; 
’Εάν δέν ήταν κανένα θύμα πού το ψάρευαν αυτοί οί άετονύχηδες, άσφαλώς θά έπρό- 
κειτο γιά νέο πρόσωπο πού μάς ήλθε άπό το εξωτερικό. Αυτά τά συμπεράσματα 
έβγαλα καί άναγκάσθηκα νά έξακολουθήσω τήν παρακολούθηση πίσω άπο μιά κρυ
στάλλινη βιτρίνα τού άπέναντι ζαχαροπλαστείου.

Μετά άπο λίγη ώρα ή ζωηρή συζήτησή τους τελείωσε καί ό καθένας τους 
πήρε καί μιά χωριστή κατεύθυνση. ’Εγώ προτίμησα νά παρακολουθήσω τον άγνω
στο νέο. Γιά τούς άλλους δέν ένδιαφέρθηκα γιατί ήσαν γνωστοί κακοποιοί. Έπρεπε 
νά μάθω οπωσδήποτε ποιος είναι καί τί σχέσεις έχει μαζί τους. Μετά τρίωρη πε
ρίπου περιπέτεια, κυνηγώντας τον άγνωστο νέο άπο δρόμο σέ δρόμο, φτάσαμε στή 
λεωφόρο Βασ. Σοφίας. ’Ακριβώς στή στροφή τής λεωφόρου, τον έχασα άπο μπρο
στά μου. Τον άναζήτησα παντού στά πέριξ μά ό νέος είχε γίνει άφαντος. Τί διάβολο ! 
σκέφθηκα- τί έγινε; κάπου έδώ πρέπει νά έχη μπή σέ κάποια πόρτα.

Καί άρχισα νά προχωρώ μέ γρήγορα βήματα καί νά ελέγχω τις εισόδους τού 
αριστερού πεζοδρομίου τής λεωφόρου. ’Εκεί είδα τή σιλουέττα του μέσα στον κήπο 
τής Αιγυπτιακής Πρεσβείας νά βαδίζη σιγά-σίγά κι’ αμέριμνα προς τήν είσοδο τού 
μεγάρου.

Κανένα δέν ρώτησε όταν μπήκε μέσα, δπως κατάλαβα, άκόμη ούτε καί το 
σκοπό πού φρουρούσε τή πύλη τής Πρεσβείας. Αύτό μού έκανε κατάπληξη. Καί διε- 
ρωτήθηκα. Τί νά είναι αύτός ό άνθρωπος; Πρέπει νά είναι υπάλληλος τής Πρεσβείας 
γιά νά μπαίνη τόσο ελεύθερα καί άνεξέλεγκτα. Γιατί όπως ξεύρω στούς ξένους 
υπάρχουν περιορισμοί καί ώρισμένες ώρες επισκέψεων. Αύτό πρέπει νά τό διαπι
στώσω μέ δποιοδήποτε τρόπο.

Στάθηκα άρκετή ώρα στο άπέναντι πεζοδρόμιο τού 'Υπουργείου ’Εξωτε
ρικών καί περίμενα τήν έξοδό του.

Μά τίποτε! ό νέος δέν φαινόταν. Αύτό μού ένίσχυσε τήν πεποίθηση ότι έπρό- 
κειτο περί υπαλλήλου.

Γιά νά βγώ άπο τό άδιέξοδο καί τήν άμηχανία στήν οποία είχα περιέλθεΐ, 
πλησίασα τό σκοπό άστυφύλακα.

—Είσθε πολύ καιρό στήν υπηρεσία φρουρήσεως τής Πρεσβείας; τόν ρώ
τησα. 'Ο άστυφύλαξ άπόρησε μέ τήν έρώτησή μου καί προς στιγμήν δέν ήξευρε 
τί νά μού άπαντήση, γιατί βεβαίως δέν έγνώριζε τί άνθρωπος είμαι. "Οταν 6μως τού 
έδήλωσα ότι είμαι άστυνομικός, ό άστυφύλαξ από καθήκον καί συναδελφική άλληλεγ- 
γύη’ προσεπάθησε μέ κάθε τρόπο νά μέ έξυπηρετήση.

—Γνωρίζεις αύτό τό νέο πού προ ολίγου μπήκε στήν Πρεσβεία;
—Βεβαίως τόν γνωρίζω. Είναι ό γυιός τού θυρωρού καί ονομάζεται Μουστα- 

φάς Ναντάν. Συμβαίνει τίποτε; μέ. έρωτ^ ό άστυφύλαξ. Είναι καλό παιδί, μά τώρα 
τελευταία έρχονται καί τόν ζητούν κάτι πρόσωπα, πού δέ μ’ άρέσουν.

Δέν ήθελα περισσότερα άπο τόν άστυφύλακα, γιατί δσα μού είπε ήσαν αρκετά 
καί μέ άπήλλαξε άπό τόν κόπο νά μάθω τά στοιχεία τού άγνώστου νέου, κ ι’ έτσι 
θά συνέχιζα μέ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τήν παρακολούθησή του, άπό τήν οποία 
πίστευα ότι κάτι τό σοβαρό θ’ άνεκάλυπτα.
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Χωρίς νά δώσω άλλες εξηγήσεις στον συνομιλητή μου, έφυγα ικανοποιημένος 
άπδ την άπροσδόκητη αυτή έπιτυχία.

ΤΗταν απόγευμα, όταν κατέβηκα στο Τμήμα άπρακτος από την υπόθεση πού 
μοϋ εΐχεν άναθέσει ό προϊστάμενός μου καί τοϋ δικαιολογήθηκα, μέ το άπρόοπτο 
πού μοΰ συνέβη. "Ολη τή νύχτα βασάνιζα τή σκέψη μου μ’ ερωτήματα, τι είδους 
σχέσεις μπορούσε νά έχη ό Ναντάν μέ τούς κακοποιούς. ’Αδίκως όμως ματαιοπο
νούσα γιατί μόνον ή παρακολούθηση είναι Ικανή νά βγάλη στον άφρό κάθε ύποπτο.

’Έτσι, πριν άκόμη καλά - καλά ξημερώση βρισκόμουν στήν ’ίδια γωνιά τού 
Υπουργείου των ’Εξωτερικών πού μέ διευκόλυνε νά παρακολουθώ τήν Αιγυπτιακή 
Πρεσβεία, περιμένοντας τήν έξοδο τού νεαρού Ναντάν.

Πέρασε κάμποση ώρα καί αντιλαμβάνομαι τον νέο πού μ’ ένδιέφερε νά βγαίνη 
άπό τήν είσοδο τού κήπου τής Πρεσβείας καί νά προχωρή γρήγορα προς τή στάση 
τού τράμ τής οδού Πανεπιστημίου.

Τον πήρα στο κατόπιν καί πριν άκόμη προλάβη ν’ άνέβη στο τράμ τής γραμ- 
μας 'Ομονοίας—Πατησίων, έγώ είχα σκαρφαλώσει ήδη άπό τή μπροστινή πόρτα 
καί μέ ερευνητικές ματιές προσπαθούσα νά τον άνακαλύψω άνάμεσα στούς επι
βάτες. "Οταν τον είδα νά στέκεται πίσω άπό έναν πανύψηλο μεσόκοπο επιβάτη, τότε 
ήσύχασα καί άπό τό μέρος όπου βρισκόμουν παρακολουθούσα κάθε του κίνηση, γιατί 
φοβόμουν μήπως μοΰ ξεφύγη σέ καμμιά ενδιάμεση στάση.

"Υστερα άπό μικρή διαδρομή ό Ναντάν κατέβηκε βιαστικός άπό τό τράμ καί 
χάθηκε μέσα στήν άνθρωποθάλασσα τής 'Ομονοίας.

"Απειρα ήσαν τά έμπόδια πού συναντούσα στο δρόμο μου- άνθρωποι, αυτοκί
νητα, ποδήλατα καί κάθε λογής κινούμενα παρεμπόδιζαν τήν παρακολούθηση πού τού 
έκανα.

"Αλλοτε έτρεχα γιά νά τον προλάβω, άλλοτε μέτριαζα τά βήματά μου γιά νά 
μή γίνω άντιληπτός.

"Ετσι, κατώρθωνα νά είμαι πάντοτε κοντά του καί τά μάτια μου δέν ξέφευγαν 
άπό πάνω του μέχρις δτου περάσαμε αύτή τήν κοσμοπλημμύρα.

Είναι άδύνατο νά περιγράψη κανείς σέ ποιά νευρικότητα περιέρχεται ένας 
άστυνομικός όταν παρακολουθή.

"Ολες οί αισθήσεις του έργάζονται μέ υπερένταση, σέ τέτοιο βαθμό πού πολλές 
φορές άπό τή μεγάλη προσήλωση στο νά κοιτάζη διαρκώς έκεΐνο πού τόν ενδιαφέρει 
παθαίνει τέτοια διαστολή ή κόρη τού ματιού του πού σέ ώρισμένες στιγμές ζαλί
ζεται καί βλέπει τά γύρω του θολά.

Δέν είναι δέ μόνο ή παρακολούθηση πού κάνει έναν άστυνομικό νά ύποφέρη, 
είναι κ ι’ άλλα πιο σοβαρά άκόμη, έκτος άπό τούς κινδύνους πού διατρέχει ή ζωή του, 
άπό ένα ύπουλο στιλέττο ή άπό τό περίστροφο ένός κακοποιού.

Τσακίζουν τά χαλύβδινα νεύρα του άπό ψυχικούς κλονισμούς πού παθαίνει 
οσάκις βρίσκεται στά ίχνη μιας ύποθέσεως, άπό τήν όποιαν άγωνίζεται νά βγάλη 
κάτι τό άγνωστο.

Ό  Ναντάν μέ γρήγορα βήματα διέσχισε τήν πολυσύχναστη περιοχή τής πλα
τείας 'Ομονοίας κι’ ύστερα βάδισε προς τήν όδό 'Αγίου Κωνσταντίνου, ψάχνοντας 
στά διάφορα καφενεία σαν νά ζητούσε κάποιο πρόσωπο.

"Υστερα άρχισε νά σιγοπερπατα άπό δρόμο σέ δρόμο έτσι πού έμοιαζε σάν ένα 
άνθρωπο πού περπατά άσκοπα, σάν ένας άργόσχολος.

'Η περιπλάνηση τού Ναντάν, όπως κατάλαβα, δέν είχε άλλο σκοπό παρά νά 
περάση ή ώρα μέχρις οτου συναντηθή μέ τούς τρεις κακοποιούς πού όπως φάνηκε, 
είχε ραντεβού μαζί τους στο ζαχαροπλαστείο «Έξάρχεια».

’Έτσι, όπως τόν παρακολουθούσα, βαδίζοντες στήν όδό Θεμιστοκλέους, άπό 
μακρυά άντιλαμβάνομαι τις τρεις γνωστές μου σιλουέτνες, τών Έΐλάκου, Άνδρια-
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νάκη καί μπάρμπα Γιάννη, νά στέκουν έξω άπό το ζαχαροπλαστείο καί νά περιμέ
νουν. Μέτριασα τό βάδισμά μου καί προχωρούσα μέ δλες τις κατάλληλες προφυλά
ξεις για νά μή μέ άντιληφθουν' Τούς είδα νά χαιρετιώνται φιλικά καί κατόπιν όλοι 
μαζί προχώρησαν στο βάθος τοϋ κέντρου καί κάθησαν σ’ ένα τραπέζι.

Έ γώ  πήρα τη κατάλληλη θέση στο άπέναντι πεζοδρόμιο κι’ άπ’ έκεϊ παρα
κολουθούσα την κάθε τους κίνηση.

ΤΩρες ολόκληρες κράτησε εκείνη την ημέρα ή συζήτησή τους που έμοιαζε 
πραγματικά σάν μυστική συνεδρίαση.

Ποιος ξεύρει σκέφθηκα τί σατανικά σχέδια προετοιμάζουν καί τί άποφάσεις 
παίρνουν οί σκοτεινοί αυτοί άνθρονποι μέ τή συμμετοχή αΰτοΰ τοϋ νέου. ’ Ηταν άδύ- 
νατο νά καταλάβω τί ρόλο έπαιζε ό νέος αυτός μαζί τους. Βέβαια κάτι τό ύποπτο θά 
υπήρχε μεταξύ τους, καί όχι τίποτε τό αθώο, όπως θά μπορούσε νά πιστέψη ένας 
πού δέν τούς ήξευρε.

Έ γώ  όμως πού γνώριζα καλά τό παρελθόν καί τή δράση τους δέν άμφέβαλα 
καθόλου πώς κάποιο κόλπο προετοιμάζουν. Τό άνεξήγητο μυστήριο γιά μένα ήταν 
ό Ναντάν. Τί ήθελε μαζί τους ένας νέος μορφωμένος καί μάλιστα μέ θέση καλή στήν 
Αιγυπτιακή Πρεσβεία; Τό γεγονός αύτό καί μόνον ήταν ικανό νά θέση σέ κίνηση κάθε 
άστυνομικό πού έχει άνεπτυγμένη τήν περιέργεια καί τήν καχυποψία. Αύτό μέ υπο
χρέωσε νά τεθώ στά ίχνη τους καί ν’ άδιαφορήσω γιά κάθε είδους περιπέτεια καί 
κακουχία. Κι’ αύτός ό παγερός χειμωνιάτικος βορράς πού φυσοΰσε δαιμονισμένα 
κείνες τις μέρες καί μοϋ είχε τσακίσει κυριολεκτικά τά κόκκαλα δέν μέ έμπόδισε 
άπό τοϋ νά τούς παρακολουθώ κάνοντας βόλτες στά γύρω πεζοδρόμια τών κέντρων 
όπου έσύχναζαν, ώρες ολόκληρες.

"Αλλοτε στά Έξάρχεια, στο καφενείου «Νέον», στό «Μ. ’Αλέξανδρο» στήν 
'Ομόνοια, καί άλλοτε στήν όδό Δώρου σέ μιά υπόγεια ταβέρνα.

Κείνη τήν ήμέρα άπό τά Έξάρχεια έφυγαν άργά τό απόγευμα. 'Ο Ναντάν 
πήρε πάλι τό δρόμο γιά τήν Αιγυπτιακή Πρεσβεία χωρίς νά λοξοδρομήση.

Παρ’ ότι δέν είχα μέχρι στιγμής τίποτε τό θετικό στά χέρια μου,ή ύπόθεση 
άρχισε νά παίρνη κάποια σοβαρότητα, γ ι’ αύτό συνέταξα τό ίδιο βράδυ μιά έκθεση 
καί τήν παρέδωσα στό προϊστάμενο τής όμάδος μου.

Τήν έπομένη τό πρωί μέ καλεί ό κ. Δασκαλάκης πού ήταν τότε Διοικ,ητής 
τοϋ Κέντρου ’Αλλοδαπών, στό γραφείο.

—Τί συμβαίνει μ’ αυτούς, Δουκάκη; μέ ρώτησε.
—Κάτι μαγειρεύουν Κε Διευθυντά, μά δέν ξεύρω ακόμα τί είδους άνάμιξη 

έχει ό υπάλληλος τής Αιγυπτιακής Πρεσβείας.
Ό  Διευθυντής, πού ήταν άνθρωπος σώφρων καί μετρημένος σέ κάθε του ενέρ

γεια, μοϋ συνέστησε νά προσέξω τήν περίπτωση αύτή.
—Πάρε, μοϋ είπε, τρεις άστυφύλακες άπό τήν ομάδα σου καί συνέχισε τήν 

παρακολούθησή του.
. Τήν ίδια μέρα πήρα τό Σαββόπουλο, ,τό Γεωργάτο καί τό Θεολογίτη, τούς 

υπέδειξα τά πρόσωπα κι’ ό καθένας άρχισε τήν παρακολούθηση τοϋ δικοϋ του.
Συνεχίστηκε έπί πολλές μέρες ή παρακολούθησή τόυς χωρίς άποτέλεσμα. 

Παρ’ όλη όμως τή γκίνια πού παρουσίαζε ή ύπόθεση, έγώ έπέμενα καί τούς έλεγα: 
«πρέπει οπωσδήποτε νά συνεχίσουμε γιατί είμαι βέβαιος πώς δέν θ' άργήση νά έρθη 
ή ώρα πού θά λυθή το μυστήριο τών επαφών τοϋ Ναντάν μέ τούς κακοποιούς».

Στις προβλέψεις μου δέν είχα πέσει έξω κι’ αύτό πού είχα φαντασθή καί τό 
περίμενα καρτερικά, ξέσπασε σέ λίγο άπό μιά σύλληψη ενός χρηματιστοϋ στον Πει
ραιά. Τήν εποχή εκείνη ή υπηρεσία προστασίας συναλλάγματος είχε κάποια πληρο
φορία πώς οί χρηματισταί αδελφοί Κ. άγοράζουν καί πωλοϋν στό εξωτερικό ξένο
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συνάλλαγμα. ’Από τότε άρχισαν οί αδελφοί Κ. να βρίσκωνται υπό διαρκή παρα
κολούθηση άπό την υπηρεσία αυτή.

"Ενα απόγευμα συλλαμβάνεται ό ένας άπό τούς άδελφούς, ό Γιάννης Κ. καί 
οδηγείται στο Τμήμα. ’Εκεί ό Κ. άρχισε να διαμαρτύρεται για την παράνομη σύλ
ληψή του, όπως την έχαρακτήριζε, καί για τον έξευτελισμό πού ύπέστη άπό τόν 
άστυφύλακα, ό όποιος τόν συνέλαβε.

—Αύτό θά τό δούμε τού είπε ό ύπαστυνόμος καί διέταξε να τού γίνη λεπτο
μερής σωματική ερευνά.'Η ερευνά δεν πήγε χαμένη, γιατί μέσα στή φόδρα τού σακ- 
κακιοΰ του είχε κρυμμένο ένα τσεκ τής ’Αμερικανικής Τραπέζης Νάσιοναλ Ντοσίον.

—Τώρα τί γίνεται; τόν ρώτησε ό ύπαστυνόμος μέ αύστηρό ύφος.
Ό  Κ. τόν κοίταξε, κρυφογέλασε καί τού είπε.
—Αύτό είναι ψεύτικο Κε ’Αστυνόμε καί θά σάς πώ τήν ιστορία του, πώς βρέ

θηκε δηλαδή στα χέρια μου.Ένα πρωινό έδώ καί κάμποσο καιρό, τήν ώρα πού άνοιγα 
τό γραφείο μου, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά μου ένας νέος. Στήν άρχή δέν τού 
έδωσα σημασία, μά υστέρα, όταν τόν είδα νά προχωρή στο εσωτερικό τού γραφείου 
τόν ρώτησα τί ζητούσε. Εκείνος προχώρησε ακόμη περισσότερο καί χαμηλόφωνα 
μοΰ είπε. Έ χω  ένα τσέκ* τό άγοράζεις; ’Εγώ τότε τόν κοίταξα καλά - καλά καί 
προσπάθησα νά μπω στή σκέψη του. "Ηθελα νά καταλάβω τί είδους άνθρωπος ήταν 
αυτός· μήπως ήταν άστυνομικός; "Οταν όμως βεβαιώθηκα πώς δέν ήταν κανένας άπό 
τά λαγωνικά σας, τού είπα ότι τό άγοράζω. Τότε ό νέος αύτός πού τόν έβλεπα γιά 
πρώτη φορά, βγάζει τό τσέκ άπό ένα μικρό πορτοφόλι πού εϊχε στή τσέπη του καί μοΰ 
λέγει: Αύτό είναι, μοΰ τό έστειλε προχθές ό θειος μου άπό τήν ’Αμερική.

Τό πήρα στά χέρια μου κι’ έδιάβασα.~Ηταν τής Νάσιοναλ Μπάνκ τής Βο- 
στώνης, 850 δολλαρίων μέ κανονικές υπογραφές όπως τό βλέπετε καί σεις. Τό κοί
ταξα άκόμη άλλη μιά φορά, συνέχισε ό Κ., γιά νά βεβαιωθώ αν είναι γνήσιο. "Οταν 
είδα πώς δέν ύπάρχει τίποτε τό ύποπτο τότε τόν ρώτησα αν έχη τήν ταύτότητά του.

’Εκείνος πρόθυμα βγάζει άπό τή τσέπη του μιά ταυτότητα καί μοΰ τή δίνει. 
Κυρμπίνης άπό τά Μάρμαρα τής Λαμίας, έγραφε, καί ήταν όλα της σωστά καί 
γνήσια. "Υστερα τού είπα πώς τό άγοράζω, συμφωνήσαμε στήν τιμή, τόν πλήρωσα 
καί ό Κυρμπίνης έφυγε.

Τήν ίδια μέρα μοΰ τηλεφώνησε κάποιος πελάτης μου άπό τήν ’Αθήνα πώς 
έχει άνάγκη άπό δολλάρια, τού έδωσα τό τσέκ τού Κυρμπίνη κι’ έτσι αύθημερόν 
άλλαξε κύριο. Μετά μερικές μέρες, όπως καθόμουν άμέριμνος στο γραφείο μου βλέπω 
τό πελάτη  μου νά μπαίνη λαφιασμένος. Γιάννη μ’ έκαψες, μοΰ είπε θυμωμένος, τό 
ξέρεις πώς είναι ψεύτικο τό τσέκ πού μοΰδωσες; "Οταν τό άκουσα τό αίμα μου άνέ- 
βηκε στο κεφάλι, τά πόδια μου λύγησαν καί κόπηκε ή φωνή μου, χωρίς νά είμαι σέ 
θέση νά τού άπαντήσω.

—"Οπως καταλαβαίνετε τά χρήματα ήσαν πολλά, είπε ό Κ. στον ύπαστυ- 
νόμο. "Οταν συνήλθα άπό τήν πρώτη εντύπωση προσπάθησα στήν άρχή ν’ άντιδράσω 
στον πελάτη μου. Αύτό πού πήγαινα νά κάνω δέν ήταν σωστό σκέφθηκα, θά ξεσποΰσε 
πάλι εις βάρος μου. ’Έτσι άναγκάστηκα νά τόν πληρώσω καί ό πελάτης μου έφυγε 
χωρίς νά γίνη θόρυβος. Μέχρι τότε δέν είχε περάσει άπό τό νοΰ μου πώς τό τσέκ 
αύτό μπορούσε νά είναι ψεύτικο. "Οπως ήμουν ζαλισμένος σκέφθηκα νά τρέξω νά 
βρω τόν Κυρμπίνη. Πού όμως;

(  Συνεχίζεται)
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’Ey. του 'Αμερικάνικου περιοδικού «Master
_______________________ Detective», κατά μετάφρασιν Ά στυφύ-_______________________

λακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

’Άκρα ησυχία βασίλευε στο ’Όουκς Πάρκ το πρωί εκείνο τής 2 Αύγούστου 
1961. Τ1Ιταν μεσοβδόμαδα καί ό χώρος ήταν άπηλλαγμένος άπό τούς εκδρομείς πού 
κατακλύζουν το πάρκο κάθε Σαββατοκύριακο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
για νά ξεφύγουν την άποπνικτική ζέστη τού Λος Άντζελες καί των προαστίων του. 
Την ησυχία διέκοψε το μούγκρισμα ενός μεγάλου αυτοκινήτου πού ανέβαινε τήν 
άπότομη πλαγιά μέ τήν πρώτη ταχύτητα.

Σέ λίγο το πράσινο ρυμουλκό αύτοκίνητο τής κρατικής δασικής υπηρεσίας 
έπαιρνε τήν τελευταία στροφή καί σταματούσε σ’ ένα μεγάλο ανοικτό χώρο. Δύο 
υπάλληλοι ,,τής δασικής υπηρεσίας κατέβηκαν άπό τ ’ αυτοκίνητο τρίβοντας τα πό
δια τους για νά ξεμουδιάσουν. Ή  δουλειά τους ήταν νά έ'ρχωνται στο εξοχικό αυτό 
πάρκο γιά νά τό καθαρίζουν, πριν νά ξεχυθή σ’ αυτό ό κόσμος κατά τό έρχόμενο 
Σαββατοκύριακο.

Οί υπάλληλοι έκαναν τή δουλειά τους μεθοδικά. ’Έπρεπε νά καθαρίσουν τό 
χώρο άπό τά υπολείμματα, ν’ άδειάσουν τά δοχεία ά 
ευπρεπίσουν τό πάρκο. Ή  εργασία ήταν ρουτίνα, όπως 
στο χώρο τών άπορριμμάτων.

’Εκεί, σέ μιά σκοτεινή γωνιά, διέκριναν κάτι πού φαινόταν σάν σακκούλα άπό 
πλαστική ούσία. 'Ένας πλησίασε τή σακκούλα, άλλά πριν τήν άκουμπήση, οπισθο
χώρησε τραυλίζοντας μέ πνιγμένη φωνή :

—«Θεέ μου, παμενά βγούμε άπό δώ μέσα καί νά καλέσουμε τό τμήμα. Μέσα στη 
σακκούλα είναι ένα κεφάλι». Τό εύχάριστο θέρετρο, πού ήταν καταφύγιο γ ιά ’ τούς 
κατοίκους τής καπνισμένης πόλης, ένας τόπος ψυχαγωγίας καί διασκεδάσεως, μετε- 
βάλλετο τώρα σέ ένα χώρο τρόμου.

Οί δύο άνδρες άνέφεραν σχετικώςστό φύλάκιο καί έκεΐνο διεβίβασε τήν πληροφο
ρία στον πλησιέστερο άστυνόμο, ό όποιος έστειλε άμέσως ένα άσυρματοφόρο αύτοκί
νητο έπί τόπου. Έν συνεχεία ειδοποιήθηκε ό άστυνόμος Ά λ  Έ τζελ; προϊστάμενος 
τής υπηρεσίας έξιχνιάσεως άνθρωποκτονιών τής πόλεως ιού Λος Άντζελες.

"Οταν ό ’Έτζελ ακούσε ότι είχε βρεθή ένα ανθρώπινο κεφάλι, έστειλεν άμέσως 
τον άρχιφύλακα Γουώλτερ Θόρντον έπί τόπου γιά νά ένεργήση ανακρίσεις.

Ύπήρχεν όμως καί μιά μικρή πιθανότης ότι τό εύρημα μπορούσε νά είναι έργο 
κανενός φαρσέρ, ό όποιος τοποθέτησε τό κεφάλι ένός μανεκέν μέσα στη σακκούλα 
γιά νά τρομοκράτηση τούς άφελεϊς ανθρώπους. Ά ν  όμως ήταν πραγμάτικότης, ήταν 
ή δεύτερη φορά μέσα σέ τρεις μήνες πού βρισκόταν ένα άσώματο κεφάλι στήν περιο
χή τού Λος Άντζελες.

Τήν 29 ’Απριλίου τρεις νεαροί είχαν βρή τό κεφάλι μιας γυναίκας μέσα σ’ ένα 
κασσόνι δίπλα στο δρόμο, στο Γκάρντεν Γκρόουβ. ’Αργότερα εξακριβώθηκε ότι ή 
νεκρή γυναίκα ήταν ή κ. Χίλντρεθ Σώ. Τά μέλη τού σώματός της βρέθηκαν σκορπι
σμένα σέ τρεις περιοχές τής νοτίου Καλιφορνίας..

'Ο άρχιφύλακας Θόρντον ήταν ένας άπό τούς άστυνομικούς πού είχαν συμβάλει 
στήν έξιχνίασι τού μυστηριώδους αύτού έγκλήματος. Αυτός είχε συλλάβει τό σύζυγο 
τού θύματος Ντάρλιγκτον Σώ, ώς δολοφόνο.

πορριμματων και γενικώς να 
πάντοτε, μέχρις δτου έφθασαν
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' Υπήρχε λοιπόν μεγάλη όμοιότης των ένεργειών του δράστου καί στην προκειμέ
νη περίπτωσι.

Στο μεταξύ στο πάρκο είχε συγκεντρωθή άρκετο πλήθος καί οί δασοφύλακες 
είχαν περί βάλει το χώρο προσεκτικά μ’ ένα σχοινί για νά έμποδίσουν όποιονδήποτε 
άπο τούς θεατές νά πλησιάση καί νά καταστρέψη τυχόν υπάρχοντα ίχνη.

'Η πλαστική σακκούλα άποσύρθηκε άπο τή θέση της καί ό άρχιφύλαξ Θόρντον 
διεπίστωσε δτι δέν επρόκειτο γιά αστείο. Έπρόκειτο περί εγκλήματος, φρικιαστικοϋ 
καί άποτρόπαιου.

Ή  πλαστική σακκούλα περιείχε το κεφάλι ένος άνδρός ηλικίας 20 περίπου ετών. 
Είχε κατσαρά ξανθά μαλλιά καί οί μωλωπισμοί καί τά τραύματα πού είχε στο πρόσω
πο, μαρτυρούσαν ότι πιθανώς είχε κτυπηθή μέχρις άναισθησίας πριν άποκεφαλισθή.

'Η περαιτέρω έρευνα τού χώρου άπα τούς άστυνομικούς άποκάλυψε δεύτερη πλα
στική σακκούλα. Αύτή περιείχε δύο κομμένα χέρια καί τά σπλάχνα τού θύματος. Στά 
δάκτυλα υπήρχαν άκόμα δύο δακτυλίδια. Το ένα ήταν ένα χρυσό σχολικό δακτυλίδι 
καί είχε τό γράμμα Φ πάνω σέ μιά μαύρη πέτρα. Οί υπάλληλοι τής σημάνσεως πού 
έφθασαν στον τόπο τού εύρήματος, πήραν τά δακτυλικά άποτυπώματα τών κομμένων 
χεριών, φωτογράφησαν όλο τό χώρο καί περίμεναν τήν άφιξι τού δικαστοϋ επί αιφνί
διων θανάτων. Ό  τελευταίος, άφοϋ εξέτασε τά μέλη, ύπολόγισε δτι τό θύμα έπρεπε νά 
έχη πεθάνει πριν άπο μία ή δύο έβδομάδες.

Οί άστυνομικοί καί οί δασοφύλακες ερεύνησαν έπισταμένως τήν περιοχή γιά τήν 
άνεύρεσι καί άλλων ιχνών. Καί δεν άργησαν νά τά βρουν. ’Εκεί κοντά, δπου ό δολοφό
νος ή οί δολοφόνοι, είχαν πετάξει τά μέλη, βρέθηκε κι’ ένας στρατιωτικός σάκκος, 
απ’ αύτούς πού βρίσκει κανείς σ’ δλα τά καταστήματα.πού πωλοϋν τά πλεονάσματα 
στρατιωτικών ειδών.

Μέσα στο σάκκο βρέθηκαν 16 πάνινες χρηματοσακκοϋλες τής άσφαλιστικής 
έθνικήςτραπέζης. ’Απ’ αύτό προέκυπτε δτι ό δολοφόνος προφανώς θά είχε λάβει μέρος 
καί σέ ληστεία ή διάρρηξι.

’Εκεί κοντά, ένας άλλος άστυνομικός. βρήκε ένα ζευγάρι γυναικεία πλαστικά 
γάντια, γεμάτα πηχτό αίμα, πράγμα πού έδειχνε δτι έπρεπε νά είναι τά «χειρουρ
γικά» γάντια τού χασάπη-δολοφόνου.

’Από τήν πρόχειρη έξέτασι προέκυπτε δτι τό θύμα είχε πέσει σέ ένέδρα καί είχε 
σφαγή ή ήταν τραπεζιτικός υπάλληλος καί είχε δολοφονηθή, καθ’ δν χρόνο έπέστρεφε 
στήν τράπεζα.

Ή  δεύτερη περίπτωσι άποκλείσθηκε γιατί πρώτον δέν είχεν άναφερθή ή έξα- 
φάνισι κανενός τραπεζιτικού υπαλλήλου καί δεύτερον στρατιωτικός σάκκος δέν χρη
σιμοποιείται γιά τή μεταφορά χρημάτων τής τραπέζης.

Οί αστυνομικοί καί δασοφύλακες έψαξαν τώρα τό δάσος καί τό πάρκο έπί ώρες 
χωρίς όμως νά βρουν άλλα ίχνη ή μέλη τού πτώματος. Έάν είχαν πεταχθή καί τά 
άλλα μέλη εκεί, ήταν άδύνατο νά μήν τά είχε ΐδή κανένας, δεδομένου δτι τό πάρκο 
κατακλύζεται άπο πλήθος κάθε μέρα. ’Τπήρχεν όμως καί ή εκδοχή δτι άγρια ζώα 
μπορεί νά μετέφεραν τά μέλη μακρυά. ’Ενώ οί άστυνομικοί καί οί δασοφύλακες συνέ
χιζαν.τήν ερευνά τους, οί άστυνομικοί τής άσφαλείας κατέβαλαν προσπάθειας γιά νά 
έξακριβώσουν τήν ταυτότητα τού θύματος. Περίμεναν καί ήλπιζαν δτι τά δακτυλικά 
άποτυπώματα τών κομμένων χεριών θά άπεκάλυπταν γρήγορα τήν ταυτότητα.

Τά άποτυπώματα έστάλησαν στή δακτυλοσκοπική ύπηρεσία τού Λος Άντζελες. 
Έρευνήθηκε τό δακτυλοσκοπικό άρχεΐο καί.μέσα σέ λίγες ώρες βρέθηκε δτι τό θύμα 
ήταν ό Ρόμπερτ Άλλεν Μόσσερ, ηλικίας 25 έτών. Τά δακτυλικά του άποτυπώματα 
είχαν ληφθή τον παρελθόντα ’Απρίλιο, όταν είχεν έκδοθή ένταλμα συλλήψεώς του, 
γιατί δέν είχε παρουσιασθή στήν ύπηρεσία τής τροχαίας, παρά τις επανειλημμένες 
κλητεύσεις. Είχε καταδικασθή τότε σέ κράτησι μιας ημέρας.
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'0  φάκελός του άποκάλυψε καί κάτι άλλο πιο ένδιαφέρον.'0  Μόσσερ καταζη
τείτο για νά έξετασθή σχετικώς μέ μια διάρρηξι ενός χρηματοκιβωτίου πού έγινε 
στη Σάουθ Βέρμοντ "Αβενιου, στις 16 ’Ιουλίου, απ’ όπου άφηρέθησαν 1.700 δολλάρια, 
σέ μετρητά καί σέ τσεκ.

’Έτσι μέσα σέ λίγες ώρες ή άστυνομία του Λος ’Άντζελες άνεκάλυψέ την ταυτότη
τα τοΰ άσώματου κεφαλιού και συνέδεσε τό θύμα μέ μια διάρρηξι. Τώρα έμενε για 
την άστυνομία νά βρή γιατί ό Ρόμπερτ Μόσσερ είχε δολοφονηθή. 'Ο άστυνόμος 
’Έτζελ άνέθεσε στους άρχιφύλακες Γουώρντ Χαλίνεν καί Τζίμ Γουώλκι νά. βροΰν 
την άπάντησι.

Οί δύο άστυνομίκοί άρχισαν την έρευνά τους γιά την άνακάλυψι τοΰ δολοφόνου, 
έξετάζοντες κατ’ άρχάς τό παρελθόν τοΰ θύματος. Έ πί ημέρες έξέταζαν φίλους καί 
γνωρίμους τοΰ Μόσσερ, άλλά οί πληροφορίες πού συνέλεξαν, τούς άπογοήτευσαν. "Ολοι 
άγαποΰσαν τον Μόσσερ. ΤΗταν ένας τύπος πού τοΰ άρεσε νά παίζη μπιλιάρδο, παρά νά 
δουλεύη, νά κοιμάται καί νά κάνη κάθε άλλο έκτος άπό έργασία. Έν τούτοις όλοι τον 
άγαποΰσαν. "Ολοι όσοι ρωτήθηκαν άπό τούς αστυνομικούς διατύπωσαν την αύτή 
γνώμη.

Ό  Μόσσερ είχεν έλθει στο Λος ’Άντζελες πριν πέντε χρόνια άπό τή Μπελλαίρ 
τοΰ Όχάϊο, όταν άπολύθηκε άπό την άεροπορία καί παρ’ όλον ότι ήταν ένας καλός 
μηχανικός, άπόφευγε νά δουλέψη.

Στις συνοικίες τοΰ νοτίου Λος Άντζελες όπου σύχναζε, ήταν γνωστός ώς ό «άν
θρωπος μπιλιάρδο». ~Ηταν ικανοποιημένος νά κάνη βοηθητικές εργασίες γύρω στη 
γειτονιά γιά λίγα χρήματα την έβδομάδα, ένα μέρος νά κοιμηθή, κάτι νά φάη καί τά 
απαραίτητα πού τοΰ χρειαζόταν γιά νά παίζη στο μπιλιάρδο.

Ό  διευθυντής μιας μεγάλης λέσχης μπιλιάρδου είχε καταθέσει : «Ό  Μόσσερ 
δέν είχε χρήματα. Ζοΰσε μόνο γιά τό μπιλιάρδο. ’Έτρωγε, κοιμόταν καί περνούσε όλο 
τον ελεύθερό του χρόνο έκεΐ στή λέσχη. ’Αλλά ό Μόσσερ διαρρήκτης; ’Αδύνατο. 
’Εκεί τοΰ έδίδετο πάντοτε ή ευκαιρία νά κλέψη χρήματα ή πράγματα πού δέν τοΰ ανή
καν. Ποτέ όμως δέν τό έκαμε».

Ό  διευθυντής μιας άλλης λέσχης κατέθεσε τά ϊδια : «Ό  Μόσσερ θά προτιμούσε 
νά μείνη νηστικός παρά νά κλέψη μιά δεκάρα. Μερικές φορές όταν δέν υπήρχε κανένας 
άλλος νά μέ βοηθήση καί ένας πελάτης ήθελε μιά μπύρα ή τά ρέστα, ό Μόσσερ μέ 
εξυπηρετούσε καί άφηνε τά χρήματα έκεΐ στο ταμείο. Ακόμα καί στις παραβάσεις του 
ήταν τίμιος καί έκεΐνο πού άπεχθανόταν ήταν οί φασαρίες. Μιά βραδυά, πριν μερικές 
έβδομάδες πού δέν είχε πού νά κοιμηθή σκαρφάλωσε μέσα σ’ ένα σταθμευμένο αυτοκί
νητο καί ξάπλωσε. 'Ένας άστυνομικός τον ξύπνησε καί τον άπείλησε ότι θά τον έμήνυε 
ώς ύποπτο κλοπής αυτοκινήτου. Ρώτησα τό Μόσσερ τί έσκόπευε νά κάνη. Χαμογέλασε 
μόνο, κούνησε τούς ώμους του καί είπε : «Τίποτε. Δέν έχω χρήματα γιά τούς δικηγό
ρους καί δέν μοΰ άρέσουν τά δικαστήρια. Θά βρω μιά δικαιολογία νά πώ». Νομίζω ότι 
ένας τέτοιος τύπος δέν θά παραβίαζε ποτέ ένα χρηματοκιβώτιο γιά νά κλέψη άνθρώπους 
πού ΐοΰ είχαν φανή τόσο καλοί. "Οχι, ό Μόσσερ μπορεί νά έπαιζε όλη τήν ημέρα μπι
λιάρδο, άλλά ήταν τίμιος*· άνθρωπος. Ρωτήστε όποιονδήποτε !!» .

Μά αύτό άκριβώς έκαναν καί οί αστυνομικοί καί έπαιρναν όλο τήν ’ίδια άπάντησι. 
'Ο Μόσσερ ήταν ό πλέον άπίθανος γιά νά διαρρήξη τό χρηματοκιβώτιο.

Άλλά οί παλαίμαχοι αστυνομικοί δέν ήταν άκόμα διατεθειμένοι νά άπορρίψουν 
τήν δυνατότητα ότι ό Μόσσερ μπορεί νά είχε έξαπατήσει τούς φίλους του προσποιού
μενος τον έντιμο γιά νά κερδίση τήν έμπιστοσύνη τους καί νά κάνη τή διάρρηξι.

Τό πρωί τής 16 ’Ιουλίου ό Μόσσερ είχε θεαθή γιά τελευταία φορά. Κοιμόταν 
μέσα στή λέσχη μπιλιάρδου τής Βέρμοντ Άβενιου, όπου ήταν καί τό χρηματοκιβώτιο 
πού είχε παραβιασθή. Άλλά όταν στις 7 π.μ. ό διευθυντής τής λέσχης Τζών Ντεπτού- 
λα ήρθε ν’ άνοιξη γιά δουλειά, ό Μόσσερ είχεν έξαφανισθή καί άπό τό χρηματοκιβώ
τιο έλειπαν 1.700 δολλάρια.
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Οί ειδικοί υπάλληλοι της άστυνομίας τοΰ Λος ’Άντζελες άποφάνθηκαν οτι το 
χρηματοκιβώτιο δεν έίχε παραβιασθή μέ λοστό.’Έπρεπε νά εΐχενάνοιχθή άπό κάποιον 
ποΰ ήξερε τό συνδυασμό ασφαλείας. Ό  ιδιοκτήτης τής λέσχης δήλωσε : « ’Απ’ όσα 
ξέρω, ό Μόσσερ δεν ήξερε τον συνδυασμό τοΰ χρηματοκιβωτίου. Είχε όμως μείνει 
πολύ καιρό μέσα στη λέσχη καί πιθανόν νά τον είχε μάθει».

Ή  τελευταία διεύθυνσι διαμονής τοΰ Μόσσερ ήταν 950 Γουέστ, 79 οδός, όπου 
ε νοικιάσει ένα δωμάτιο μαζί μ’ ένα φίλο του πριν έξ ή οκτώ έβδομάδες. Άπό τότε 

σύχναζε στις λέσχες μπιλιάρδων, όπου καί δούλευε ως θυρωρός ή έκανε άλλες βοηθη
τικές εργασίες.

Πριν ν’ άναλάβη εργασία στη λέσχη τής Βέρμοντ Άβενιου, δούλευε στή λέσχη 
Μάντσεστερ τής Γουέστ Μάντζεστερ Άβενιου, άπ’ όπου τον είχαν διώξει γιατί τον 
κατέλαβαν νά κοιμάται κατά την ώρα τής δουλειάς του.

'Ο διευθυντής τής λέσχης Μάντσεστερ ήταν ’ίσως ένας άπό τούς καλύτερους φί
λους τοΰ Μόσσερ, στον όποιο είχε παραχωρήσει στέγη επί δύο μήνες. Τοΰ έκανε 
κατάπληξι όταν πληροφορήθηκε ότι ό Μόσσερ είχε πέσει θΰμα δολοφονίας καί δήλωσε 
ότι δέν μποροΰσε νά πιστέψη ότι ό φίλος, του είχε κλέψει τά 1.700 δολλάρια άπό τό 
χρηματοκιβώτιο; «Τον ήξερα πολύ καλά» είπε. «Απίστευτο νά έκανε ένα τέτοιο 
πράγμα. Είμαι τής γνώμης ότι κατά πάσαν πιθανότητα ό Μόσσερ άπήχθηκε καί δολο
φονήθηκε άπό τό διαρρήκτη, έπειδή ό τελευταίος δέν ήθελε ν’ άφήση μάρτυρες».

'Ο αστυνόμος ’Έτζελ παραδέχθηκε καί την εκδοχή αύτή. «'Η ύπόθεσι είναι μυ
στήριο» εΐπε. «Πιθανόν ό Μόσσερ νά ένώχλησε τό διαρρήκτη ό όποιος τον σκότωσε 
καί μετέφερε τό πτώμα μακρυά γιά ν’ άφήση νά έννοηθή ότι ό Μόσσερ ήταν ό κλέπτης 
καί γ ι’ αύτό εξαφανίσθηκε άπό τή λέσχη».

Οί δυο άρχιφύλακες όμως συνέχιζαν μέ τήν ’ίδια δραστηριότητα νά εξετάζουν 
κάθε πιθανότητα πού μποροΰσε νά έπιρρίψη τό βάρος τής κλοπής στο Μόσσερ.

Χρειάσθηκαν άρκετές ήμέρες μέχρις δτου νά βροΰν ποΰ είχε τό θΰμα τά άτομικά 
του πράγματα. Τά είχε μέσα σ’ ένα χαλασμένο αυτοκίνητο τό όποιο άποκαλοΰσε 
«σπίτι του», σ’ ένα γκαράζ τής Σάουθ Χοΰβερ στρήητ. ’Εκεί βρήκαν τό άπολυτήριο 
στρατοΰ τής άεροπορίας, ένα δέμα άπλυτα ροΰχα καί ένα γράμμα χωρίς ήμερομηνία 
πού έίχε γράψει ό Μόσσερ προς τον πατέρα του, στή Μπελλαίρ τοΰ Όχάϊο.

Τό γράμμα ήταν γραμμένο σέ επιστολικό χάρτη ενός ξενοδοχείου τής Φρέσνο τής 
Καλιφορνίας, όπου ό Μόσσερ είχε πάει μέ μιά ομάδα παικτών γιά νά λάβη μέρος σ’ ένα 
παιγνίδι. Τό γράμμα άναφερόταν κυρίως στή δράσι τοΰ Μόσσερ στό μπιλιάρδο καί 
στον καιρό.

'Η έρευνα τών άτομικών άντικείμένων τοΰ Μόσσερ άπεκάλυψεν ότι : 1) Είχε 
πολλούς φίλους καί δέν είχε εχθρούς. 2) Εϊχεν φήμη έντιμου άνθρώπου. 3) Ζοΰσε μόνο 
γιά τό μπιλιάρδο. 4) Δέν είχε άναμιχθή ποτέ σέ σοβαρή φασαρία. 5) Μποροΰσε νά 
μεταχειρισθή κάθε μέσον γιά νά άποφύγη τή φασαρία.

"Ολα αύτά συνέβαλαν στήν λογική άποψι ότι ό Μόσσερ δέν ήταν άναμιγμένος 
στήν κλοπή τοΰ χρηματοκιβωτίου.

Οι άστυνομικοί ήξεραν έν τούτοις ότι ύπήρχε άκόμα μιά πιθανότης πού μποροΰσε 
ν’ άποδώση τήν ένοχή τής διαρρήξεως στό Μόσσερ ; Μπορεί νά γνώριζε μιά κοινή 
συνήθεια τών υπαλλήλων πού έργάζονται στά ταμεία καί τών όποιων τά καθήκοντα 
άπαιτοΰν νά άνοίγουν καί νά κλείνουν τό χρηματοκιβώτιο πολλές φορές τήν ήμέρα. 
Γιά νά κλειδώση ένα χρηματοκιβώτιο πρέπει κανείς νά στρίψη τό δίσκο γιά νά σχημα- 
τισθή ό συνδυασμός τής άσφαλίσεως. Τό αύτό πρέπει νά γίνη καί στό άνοιγμα, πράγμα 
πού γιά ν’ άποφύγουν τον κόπον αύτό, πολλοί υπάλληλοι συνηθίζουν νά κλείνουν 
πρόχειρα τό χρηματοκιβώτιο. Αύτό κάνει πιο εύκολη τή δουλειά τους, άλλά ό διαρ
ρήκτης μπορεί νά τό παραβιάσή εύκολα.

Φ

(ΣυνβχΙζεται)
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Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Έκ τοϋ ’Αμερικάνικου περιοδικού «Reader’s Digest», κατά 
μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά τις αρχές τοϋ 1900 πολλές μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων ή Ν. 
Ύόρκη καί τό Λονδίνου, άρχισαν επαναστατικά πειράματα, μέ τή χρησιμοποίησι 
των γυναικών ώς τακτικών λειτουργών τής άστυνομίας σέ μεγάλη κλίμακα. ’Από 
τότε ή ιδέα αύτή έπεξετάθη σέ όλο τον κόσμο. Σήμερα ή γυναίκα άστυνομικος 
βρίσκεται σέ 30 μεγάλες άμερικανικές πόλεις, σ’ ολόκληρο τό 'Ηνωμένου Βασί
λειο, καί περισσότερο άπό τήν Βρεταννική Κοινοπολιτείαν, στην ηπειρωτική Ευρώ
πη, ακόμη καί στην ’Ιαπωνία.

'Η πείρα έχει διδάξει ότι αύτή είναι μιά ευγενική καί γλυκομίλητη κυρία όταν 
προστατεύη τή νεολαία καί μία αυστηρή καί δραστήρια άστυνομικος στήν ειδική 
ύπηρεσία τών ντέτεκτιβς, όπως καί οί άρρενες συνάδελφοί της.

Έ πί κεφαλής τοϋ μεγάλου οργανισμού τών γυναικών άστυνομικών στις 'Ηνω
μένες Πολιτείες είναι μιά όμορφη, γεροδεμένη καί καλοντυμένη γυναίκα, 42 έτών 
περίπου, ή κυρία Τερέζα Μελσιόνε, διευθύντρια τοϋ γραφείου τών γυναικών άστυ
νομικών στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι τής Ν. 'Υόρκης.

Στο ευχάριστο γραφείου της πού βρίσκεται στήν Σέντερ Στρίτ ή κυρία Μελσιόνε 
άρέσκεται στο νά δείχνη στον κάθε επισκέπτη τή φωτογραφία μιας εικοσάχρονης 
άμερικανίδος άστυνομικοϋ, πού φορεΐ ψηλές δεμένες μπότες, μέ στολή, πού προ- 
καλεΐ φόβο, καί μέ ύφος βλοσυρό. «Πολύ λίγο έ'χουμε άλλάξει άπό τότε», λέγει 
χαμογελώντας.

Σχεδόν οί μισές άπό τις καλοδιαλεγμένες 249 γυναίκες τής κυρίας Μελσιόνε 
είναι απόφοιτες Κολλεγίων, πολλές ομιλούν τό λιγώτερο μιά ξένη γλώσσα, σχεδόν 
όλες έχουν πείρα διδασκαλισσών, κοινωνιολόγων, νοσοκόμων ή έχουν έργασθή σέ 
δουλειές, κοντά σέ πολύ κόσμο.

Ώ ς νεοσύλλεκτοι στήν ’Αστυνομικήν ’Ακαδημίαν τής Ν. 'Υόρκης έκπαι- 
δεύονται στά ΐδια πράγματα μέ τούς άνδρες, ήτοι ’Εγκληματολογία, τεχνική συλ- 
λήψεως, ζιούντο καί πυροβολισμούς άκριβείας διά περιστρόφου. ’Ακόμη ή θηλυκό- 
τητά τους δέν φαίνεται νά ύποφέρη. Τά δύο τρ,ίτα τούτων έχουν παντρευτή καί πολλές 
έχουν παιδιά. Τό μόνο άστυνομικό τους έξάρτημα πού όλες φέρουν μαζί τους—οί στο
λές φέρονται μόνον σέ παρελάσεις καί στις ειδικές υπηρεσίες—είναι τό ρεβόλβερ δια
μετρήματος 32μμ καί τό σήμα τό όποιον πρέπει νά φέρουν μαζί τους όλες τίς ώρες.

Τά κύρια καθήκοντα τών γυναικών άστυνομικών είναι ή πρόληψι τοϋ εγκλή
ματος. Περίπου 80 άπό τή δύναμι τών γυναικών τής κυρίας Μελσιόνε είναι άπεσπα- 
σμένες στο γραφείου τοϋ Τμήματος Προστασίας τών Νέων, γιά νά προστατεύουν 
τούς νέί>υς καί τίς νέες, πού έρχονται σέ σύγκρουσι μέ τό νόμο. Τόσο άποτελεσμα- 
τική είναι ή έργασία τοϋ Τμήματος Προστασίας τών Νέων, πού άπό τίς 2.000 υπο
θέσεις τίς οποίες χειρίζεται κάθε χρόνο, μόνον οί 12 % τελειώνουν στά δικαστή
ρια. «Δέν θά μπορούσαμε νά τό πετύχουμε αυτό χωρίς τά κορίτσια μας», εΐπεν ένας 
άνώτερος άξιωματικός τοϋ Τμήματος Προστασίας τών Νέων. «Αύτές έχουν τον 
τρόπο τους νά συλλέγουν πληροφορίες άπό κορίτσια, άγόρια, άνδρες καί γυναίκες 
καί έχουν μιά δύναμι πειθοΰς πού είναι άπίστευτη».

Οί γυναίκες άστυνομικοί τοϋ Τμήματος Προστασίας τών Νέων βρίσκονται 
24 ώρες τήν ήμέρα σέ διαρκή κίνησι, στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, στά άερο- 
δρόμια, στούς σταθμούς λεωφορείων καί σέ περιοχές, όπου υπάρχουν θεάματα, 
παρακολουθώντας καί προστατεύοντας τά παραστρατημένα παιδιά τά όποια έρχονται
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κατά εκατοντάδες στή Ν. 'Υόρκη κάθε-χρόνο. ’Έτσι, μιά δεκαεξάχρονη κοπέλλα άπό 
κάποια μικρή πόλι ή χωριό, ή οποία έφυγε άπό τήν μονότονη ζωή της για νά γίνη 
μοντέλο ή ήθοποιός, θά νοιώση κάποιον αϊφνιδίως νά της πιάνη τό χέρι καθώς θά 
περπατά κάπου στο σιδηροδρομικό σταθμό ή στο άεροδρόμιο. Μιά φιλική άλλά 
σοβαρή νέα κυρία θέλει νά μάθη άπό που ήλθε καί ποϋ πηγαίνει. Μέσα σέ λίγες ώρες 
εκτός έάν τό κορίτσι μπορή νά άποδείξη ότι έχει τήν άδεια τής οικογένειας της καί 
τήν ύποστήριξι των συγγενών ή φίλων της στήν Ν. 'Τόρκη, οί γονείς θά ειδοποιη
θούν καί θά έπιστρέψη στό σπίτι της—συνήθως πρόθυμα.

'Η έπόμενη φροντίδα τής κυρίας Μελσιόνε είναι ή προστασία των γυναικών 
καί τών παιδιών άπό τούς σεξουαλικούς έγκληματίας. Οί γυναίκες άστυνομικοί 
φρουρούν τά πάρκα, τά γήπεδα, τά θεάματα καί διάφορα μέρη όπου συγκεντρώ
νονται τά παιδιά. Οί δύο θρασείς πατιναδόροι στό παγωμένο χειμωνιάτικο ρίγκ τού 
Σέντραλ Πάρκ φαίνονται τόσο όμορφοι, όσο όμορφοι φαίνονται οί συνάδελφοί τους 
άστυνομικοί, πού κάνουν τό ΐδιο, στις ήλιόλουστες ακτές τής νήσου Κόνεϋ κατά τή 
διάρκεια τού καλοκαιριού. "Ολες οπλοφορούν καί έχουν τό σήμα μαζί τους, είναι δέ 
ενεργητικότατες στό νά εντοπίζουν καί νά συλλαμβάνουν τούς νεαρούς πού ενοχλούν 
τά μικρά κορίτσια. «"Ενα κορίτσι κάπως μεγάλης ήλικίας δέν είναι εύκολο νά ζητή 
βοήθεια», έδήλωσεν ένας άξιωματικός τής άστυνομίας, «γιατί μπαίνει σέ άμηχανία 
καί φόβο άπό τό πλήθος. ’Αλλά οί γυναίκες μας μπορούν νά μαντεύσουν ότι βρίσκεται 
μακρυά άπό τον άνδρα της καί τό πρόσωπό της θά έχη μιά ειδική έκφρασι αν ένω- 
χλήθη ή όχι».

Μιά δουλειά πού σέ καμμιά άπό τις γυναίκες τής κυρίας Μελσιόνε δέν άρέσει, 
είναι όταν ενεργούν ώς δόλωμα γιά νά παγιδεύσουν ένα μανιακό. "Ενας ντέτεκτιβ 
μοΰ άνέφερε μιά τέτοια ιστορία. «Ξέραμε» είπε «πώς αυτός ήταν ένας δυνατός 
καί πανούργος άνδρας, πού κρατούσε ένα μαχαίρι. Είχε πολλές φορές έπιτεθή 
σέ νοσοκόμες πού χρησιμοποιούσαν τό πάρκο τού νοσοκομείου γιά νά ξεκου- 
ράζωνται τή νύχτα. "Ενα άπό τά κορίτσια μας τον ξετρύπωσε. Περπάτησε μπροστά 
κ ι’ έγώ μ’ έναν συνάδελφό μου άκολουθούσαμε κρυμμένοι στούς θάμνους. Αυτό 
γινόταν πέντε νύχτες συνέχεια χωρίς νά γίνεται δυνατός ό άφοπλισμός καί ή σύλ- 
ληψί του γιατί ή άστυνομία πάντοτε έπέμενε νά μένουμε μακρυά πίσω. Ξέραμε τί 
αισθανόταν. Δέν είναι διασκέδασι νά προσπαθής νά συλλάβης έναν τρελλό πού 
ζυγίζει 200 πάουντς. Τήν έκτη νύχτα όλα τελείωσαν σ’ ένα λεπτό. Τή στιγμή πού 
πλησιάσαμε πολύ κοντά, αύτή τον είχε άφοπλίσει καί τρομαγμένος πιά κοίταζε 
τήν κάννη τού.περιστρόφου της πού ήταν έστραμμένη κατ’ έπάνω του. Τό κορίτσι 
μας ούτε καν τρόμαξε. Στήν πραγματικότητα εμείς φοβηθήκαμε».

'Η Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας έχει άνακαλύψει ότι οί γυναίκες έχουν πε
ρίεργα ταλέντα στό νά διαπραγματεύωνται μέ τούς πορτοφολάδες, τούς κλέφτες 
καταστημάτων, άπατεώνες καί τούς ληστάς. Γιά νά πατάξη τις κλοπές πορτοφολίων 
τό άρμόδιο γραφείο τών ντέτεκτιβς έχει ένα πίνακα άπό έτοιμόλογες γυναίκες άστυ- 
νομικούς πού γνωρίζουν όλα τά τεχνάσματα τής δουλειάς. Παρουσιάζονται καί 
κυκλοφορούν στό πλήθος σάν χήρες ή νέες μητέρες κρατώντας στήν άγκαλιά τους 
μωρά, κάτω στούς υπόγειους σιδηροδρόμους. «Μιά γυναίκα μπορεί νά πλησιάση 
καλύτερα έναν πορτοφολά άπό ότι ένας άνδρας, χωρίς νά κινήση τήν παραμικρή 
προσοχή», έδήλωσε μιά νέα κυρία, κρατώντας έναν κατάλογο συλληφθέντων πορτο
φολάδων. ((Τότε έκεϊνο πού πρέπει νά γίνη» συνέχισε ή κυρία, «είναι παρατηρητι- 
κότης καί σύλληψι όταν κλαπή τό πορτοφόλι ή άνοιχθή μία τσάντα. ’Αλλά πρέπει 
νά ένεργήσουμε γρήγορα γιατί οί πορτοφολάδες είναι καί αυτοί γρήγοροι σάν 
άστραπή καί γλυστροΰν σάν χέλια».

Τό πρωτότυπο γραφείο τής κυρίας Μελσιόνε μπορεί νά παρουσιάση γυναίκες 
μέ καταπληκτική έπιδεξιότητα καί εμπειρία. Τελευταία π.χ. ένα περίτεχνο κόλπο



Γυναίκες ’Αστυνομικοί 515

έγινε γνωστό στο Σέντερ Στρήτ. Αύτό το νυχτερινό κέντρο είδικεύετο στο νά συγκεν
τρώνω πελάτες, νά τούς μεθά καί νά τούς εξαπατά γιά ποτά πού ποτέ δεν πήραν. 
Στο μεταξύ σερβιτόρες ταχυδακτυλουργοί αδέιαζαν ότι είχε μείνει στά πορτοφόλια. 
’Αποδείξεις γιά τό δικαστήριο δεν υπήρχαν. Τά θύματα φοβούμενα τήν δημοσιό
τητα δεν τολμούσαν νά κάνουν ούτε τυπικά παράπονα. Ό  ιδιοκτήτης τοΰ κέντρου 
είχε μιά άσυνήθιστη ικανότητα στο νά έντοπίζη τούς ντέτεκτιβς καί ένα σύστημα 
συνθημάτων, όπου σταματούσε όλες τις παράνομες ένέργειες, όταν έ'φθανεν ένας ντέ- 
τεκτιβ. Αύτός τήν έπαθε άπό μιά γεροδεμένη ξανθή τοΰ γραφείου πού τούπιασε τήν 
κουβέντα γιά νά τήν προσλάβη ώς σερβιτόρα καί χορεύτρια. Πέτυχε καί στά δύο.

"Οταν αυτή, μετά άπό μερικές ήμέρες, συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες πού 
χρειαζόταν καί έγινε αιφνιδιασμός άπό τήν άστυνομία ένα βράδυ, ό ιδιοκτήτης προ
σπάθησε νά τή δίωξη άπό τήν πίσω πόρτα. «Έ ν τάξει μικρούλα μου», είπε λαχα
νιασμένος. «Δέν θά μείνω πολύ στή φυλακή. Θά συνεργασθοϋμε όταν υστέρα άπό 
λίγο βγω άπό μέσα. Μή σέ νοιάζη μπορεί καί νά ξεφύγω». Τότε τό σήμα της ά
στραψε μπροστά στά μάτια του. ’Έμεινε μέ άνοιχτό τό στόμα. «Τί ντροπή», μουρ
μούρισε. «Μ' ένα τέτοιο ταλέντο καί είσαι άστυνομικός».

Πολύ λίγοι άνδρες ντέτεκτιβς μπορούν νά συναγωνισθοΰν αυτές τις γυναίκες 
στήν ύπομονή, στή ούσία δηλαδή τής άστυνομικής έργασίας.

Κατά τό 1948, ό Έδουάρδος Μπαλαρέζο είχε γίνει τό άγκάθι τού ‘Ομοσπον
διακού Γραφείου Διώξεως Ναρκωτικών καί τής Αστυνομίας τής Νέας'Υόρκης. Είχε 
πουλήσει κοκαΐνη αξίας πάνω άπό 2.000.000 δολλάρια. 'Η όργάνωσί του άπετελεΐτο 
άπό λαθρέμπορους πού έφερναν τά ναρκωτικά άπό τό Περού καί οΐ διανομείς του 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες δούλευαν μέ στρατιωτικούς ύπολογισμούς. Αύτός ό ίδιος 
ήταν ό άφέντης. Πάντοτε έκανε τή δουλειά του στούς πολυσύχναστους δρόμους ή 
πάρκα, είχε δέ ένα μυστηριώδες βλέμμα καί ένα ένστικτο ύπούλου παρακολουθή- 
σεως. Τηλεφωνούσε άπό τούς δημόσιους τηλεφωνικούς θαλάμους καί έτσι έκανε 
τήν έπιτήρησή του δύσκολη.

Τότε μιά άπό τις γυναίκες τής κυρίας Μελσιόνε στρατολογήθηκε γιά νά βοη- 
θήση. Περισσότερο άπό έξη μήνες, καθ’ όλην τή διάρκεια τής ήμέρας, κάθε μέρα, 
αύτή βρισκόταν πίσω του. Πολλές φορές βρισκόταν πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ αύτόν. 
Γιά νά άλλάζη τήν έμφάνισί της έβαζε πάντοτε νέα φορέματα καί χτένιζε τά μαλλιά 
της δύο ή τρεις φορές τήν ήμέρα. ’Ακόμη δανειζόταν καρροτσάκια μέ κούκλες πού 
έμοιαζαν μέ μωρά.

Οί γνώσεις της γιά τις κινήσεις τοΰ Μπαλαρέζο, τις φωτογραφίες πού πήρε 
μέ τήν άόρατη φωτογραφική της μηχανή καί τά τέλεια σχεδιαγράμματα τού δρόμου, 
ώδήγησε τήν ύπόθεσι στο δικαστήριο καί τον κατεδίκασε.

"Οταν συνελήφθη, αύτός ό άφέντης^ άκουγε μέ άνοιχτό τό στόμα τις κατηγο
ρίες μιας γυναίκας πού είχε δή τόσο συχνά καί ποτέ δέν τήν ύπωπτεύθη.

"Οταν τό 1953 έγινε γνωστόν ότι στήν πόλι εύδοκιμοΰσε μία επικίνδυνη συμμορία 
πού έκανε εκτρώσεις, οί άρμόδιοι τών κρατικών ύπηρεσιών τά είχαν κυριολεκτικά 
χαμένα. Περιπτώσεις σάν κι’ αύτές είναι δύσκολο νά άνακαλυφθοΰν καί νά άποδει- 
χθοΰν στο δικαστήριο, γιατί τά θύματα δέν προθυμοποιούνται νά καταθέσουν. « ’Α
ναθέσατε αύτό στά κορίτσια», διέταξε ό Γενικός ’Επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας.

Μία γυναίκα άστυνομικός, έργαζομένη μέ άσήμαντες πληροφορίες, κατώρθωσε 
νά άνακαλύψη τό γραφείο τού παράνομου οργανισμού—ένα φαρμακευτικό προμηθευ
τικό οίκο, όπου μέ μιά άμοιβή 400 δολλαρίων μπορούσε μιά κοπέλλα νά πετύχη 
έκτρωσι. Μετά άπό σύσκεψι μέ τό αρμόδιο άστυνομικό γραφείο, τό δικαστήριο 
έξέδωσε εντάλματα συλλήψεως.

"Υστερα άπό λίγο έγινε γνωστό ότι αύτό δέν ήταν ένα μόνο γνωστό γκρούπ 
κομπογιαννιτών. Τελικά μιά έπισταμένη έρευνα ώδήγησε τήν ύπόθεσι άπό τό φαρμα-
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κευτικό προμηθευτικό οίκο σ’ ένα φαινομενικώς ευυπόληπτο γιατρό, μέ άδεια έξα- 
σκήσεως έπαγγέλματος καί σέ τρία άλλα άτομα πού είχαν άπασχολήσει την αστυ
νομία κατά τό παρελθόν, ένα στην έπαρχία Νάσσο, τό άλλο στήν Ν. 'Υερσέϋ καί τό 
τρίτο στο Μπρόνξ.

■ Ή  γυναίκα αστυνομικός παρακολουθούσε από κοντά καί έρευνοΰσε αυτή την 
ύπόθεσι νύχτα μέρα, πολλές φορές μέ τά πόδια, μέ ταξί ή μέ τον υπόγειο.

- Μπροστά άπό τού γιατρού τό γραφείο ύψώνετο μιά πολυκατοικία μέ πολλούς 
ορόφους καί απ’ εκεί μία άστυνομικός παρακολουθούσε κάθε άτομο πού έβγαινε 
άπό τό γραφείο τού γιατρού. ’Αμέσως μέ τό άσυρματοτηλέφωνο γνώριζε τούτο στις 
-άλλες γυναίκες άστυνομικούς πού περίμεναν στά αύτοκίνητα, παρακολουθούσαν τις 
γυναίκες στά σπίτια τους καί άθόρυβα μάθαιναν τά όνόματά τους. Σιγά, σιγά, αυτό 
ώδήγησε τούς ντέτεκτιβς σ’ άλλους πρακτικούς καί στούς συντρόφους των.

Τελικά, μετά άπό οκτώ μηνών μόχθο, ή δουλειά ήταν έτοιμη νά φανερωθή. 
Περισσότερες άπό '100 γυναίκες παρηκολουθήθησαν, άπό δέ τις 50 συνελέγησαν 
πολύτιμες: πληροφορίες. 'Ο γεμάτος άπορίες γιατρός καί οί περισσότεροι άπό τούς 
συνεργάτες του, συνελήφθησαν καί κατεδικάσθησαν.

Οί πολλές υποθέσεις πού ήχθησαν εις αίσιον πέρας άπό τό γραφείο των γυ
ναικών άστυνομικών, ένεθουσίασαν τον δικαστικό κόσμο τής πόλεως. «Θέλουμε 
νά:.βλέπουμε τή γυναίκα άστυνομικό να στέκεται στή θέσι τού μάρτυρος», εϊπεν 
ένας ανώτατος δικαστής τής Ν. 'Τόρκης. «Σχεδόν πάντοτε αύτή θά είναι άκριβής, 
θά είναι όμορφη καί θά έχη γνώσεις γιά τις προσωπικότητες καί γιά τά πολύ
πλοκα κίνητρα τά. όποια δέν βρίσκονται πολύ συχνά στήν άστυνομική μαρτυρία».

Μέ τή σύνθεσι τής μοντέρνας επιβολής τού νόμου, ή γυναίκα άστυνομικός 
έχει γίνει άπαραίτητη. Είναι σαφές ότι πρέπει νά βρίσκεται παντού.
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ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-------------------- Ύπό τοϋ Ύπκστυνόμου Α' χ· ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ -ΙΚ Ο Υ ______________

ΠρΙν αρχίσουμε τή δημοσιογραφική μας αύτή καμπάνια, τή σχετική μέ την 
κίνησι καί τή δραστηριότητα των διαφόρων άστυνομικών υπηρεσιών καί των άστυνο- 
μικών τμημάτων, σκεφθήκαμε πώς θά έπρεπε να ποϋμε δύο εισαγωγικά λόγια, σχε
τικά μέ τό σκοπό τής προσπάθειάς μας αυτής.

Εΐν’ άλήθεια οτι, όταν γιά πρώτη .φορά ή ’Αστυνομία Πόλεων εγκαταστάθηκε 
στήν ’Αθήνα, ύστερα άπό τήν έπιτυχή έφαρμογή τοϋ νέου θεσμού στις πόλεις, τής Κέρ
κυρας, των Πατρών καί τοϋ Πειραιώς, συνεστήθηκαν, γιά τό πρώτο ’κείνο ξεκίνημα, 
έλάχιστα ’Αστυνομικά Τμήματα. Τοΰτο έγινε γιά δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί ό 
πληθυσμός τής ’Αθήνας ήταν σημαντικά λιγώτερος τοϋ σημερινού καί δεύτερον γιατί 
δεν ύπήρχεν ό άνάλογος άριθμός τών νέων άστυνομικών, οΐ όποιοι θά πλαισίωναν τή 
τμήματα.

’Έτσι, τήν πρώτη περίοδο τής έγκαταστάσεως τής’Αστυνομίας στήν ’Αθήνα, καί 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, λειτούργησαν ε ξ ’Αστυνομικά Τμήματα, ήτοι τά: 
A, Β, Γ, Δ, Ε καί ΣΤ. Βέβαια οί τοπικές αρμοδιότητες τών Τμημάτων έκείν<ον δέν 
ήσαν ίδιες μέ τις σημερινές, δηλαδή θέλουμε νά ποϋμε ότι τά Τμήματα εκείνα, μολονό
τι τόσο λίγα αριθμητικούς, άστυνόμευαν τήν ίδια περιοχή, ή οποία άστυνομεύεται 
άπό τά σημερινά Τμήματα. Μόνην έξαίρεσι άποτελεΐ τό Α' ’Αστυνομικό Τμήμα, τό 
όποιον άπό τότε έχει τήν ίδια περίπου περιφέρεια καί τοΰτο γιατί, όπως καί σήμερα, 
ήταν καί τότε τό πιο κεντρικό, εμπορικό καί κατωκημένο Τμήμα τής ’Αθήνας.

Καθώς όμως περνούσαν τά χρόνια κ ι’ αΰξαιναν τόσον ό πληθυσμός όσο καί οί 
συνθήκες γενικώτερα τής ζωής, οί νέες αυτές άνάγκες επέβαλαν τή σύστασι κι’ άλλων 
Τμημάτων, ή ΐδρυσι τών όποιων έκρίνετο άπαραίτητη άπό τις τότε καί έν συνεχεία 
άργότερα άστυνομικές ή άλλες κρατικές άρχές. ’Έτσι φθάσαμε νά υπάρχουν σήμερα 
στήν άρμοδιότητα τής ’Αστυνομίας Πόλεων 34 άστυνομικά Τμήματα καί 2 άστυνομι- 
κοί Σταθμοί στήν ’Αθήνα καί άνάλογος άριθμός στις άλλες Διευθύνσεις.

’Αλλά θά διερωτηθή κανένας. Πρέπει νά ύπάρχουν τόσα Τμήματα ή μήπως θά 
έπρεπε νά έλαττωθή ή ν’ αύξηθή ό άριθμός των ; Τό θέμα αυτό μελετήθηκε, μετά 
προσοχής, άπό τους ιθύνοντες τής ’Αστυνομίας καί όταν διαπιστώθηκε ή άνάγκή μιας 
νέας διαρθρώσεως τής έδαφικής κατανομής τών Τμημάτων, είτε λόγο) πληθυσμού 
είτε λόγω άλλων άστυνομικών παραγόντων, ως τάξεως, άσφαλείας κ.λ.π. έγένετο 
βαθμιαίως ή σύστασις τών άναγκαιούντων νέων Τμημάτων. Μέ τά ίδια κριτήρια 
μπορεί άργότερα νά γίνη μιά καινούργια έδαφική κατανομή τών Τμημάτων, οπότε 
άναμφισβήτητα θά συσταθοΰν νέα Τμήματα. Πάντως παρόμοια θέματα άπασχόλησαν 
κι’ άπασχολοΰν σοβαρά τήν ήγεσία τοϋ Σώματος καί πάντοτε, μέ ταχύτητα καί άποφα- 
σιστικότητα, λαμβάνονται τά επιβαλλόμενα μέτρα.

"Υστερα άπό τήν άναγκαία αύτή παρέκκλισι πού κάναμε, άς γυρίσουμε ξανά στο 
θέμα μας, δηλαδή στήν έξήγησι τού σκοπού τούτης τής καμπάνιας.

"Οπως κάθε ιδιωτική ή κρατική υπηρεσία έχει διαφορετική άποστολή, έτσι καί 
τό κάθε άστυνομικό Τμήμα, άνάλογα μέ τήν θέσι πού βρίσκεται, ένώ βασικά έχει τήν 
ίδια άποστολή μέ τ’ άλλα Τμήματα, τό άπασχολοΰν ειδικά θέματα, τά όποια μπορεί 
ποτέ νά μήν άπασχόλησαν κάποιο άλλο Τμήμα. Είναι δηλαδή μερικά Τμήματα επι
φορτισμένα μέ τήν άντιμετώπισι άστυνομικών προβλημάτων, γιά τά όποια λαμβανεται 
ίδιαίτερη*μέριμνα,Γόπως π.χ. οί μικροπωληταί πού κυκλοφορούν στή τουριστική κυ-
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ρίως ζώνη τής πόλεως, ή κίνησι καί ή στάθμευσι των τροχοφόρων, ή φρούρησι 
δημοσίων καταστημάτων, ή λήψι μέτρων τάξεως καί άσφαλείας σέ διάφορες συγ
κεντρώσεις, ή χρήσι των ηχητικών οργάνων κ.λ.π.

Ά π ’ αύτή τή σκέψι ξεκινώντας 6ά έπιδιώξουμε να γνωρίσουμε άπό κοντά τό κάθε 
αστυνομικό Τμήμα. Λέγοντας άστυνομικό Τμήμα, δεν εννοούμε μόνο τό οίκημα στο 
όποιο στεγάζεται, άλλα παράλληλα καί την όλη περιφέρεια, πού υπάγεται στήν άρμο- 
διότητά του.

Μέ τον τρόπον αύτό θά προβάλλουμε μιά μικρή εικόνα τής άθόρυβης έργασίας 
πού γίνεται στά άστυνομικά Τμήματα καί στις άλλες άστυνομικές Υπηρεσίες. Κατά 
την γνώμη μας τα άστυνομικά Τμήματα είναι ή σπονδυλική στήλη τής ’Αστυνομίας. 
Σ’ αυτά μέσα άντικατοπτρίζεται τό όλον έργο τής ’Αστυνομίας. Στο Τμήμα θά κατα
φυγή ό πολίτης γιά τήν όποιαδήποτε ύπόθεσί του, ή οποία έχει άστυνομικόν ένδια- 
φέρον ή καί κάποτε πού φαντάζεται ότι έχει. ’Εκεί καί στο I Ιαρ/μα ’Ασφαλείας 
θά τρέξη νά καταγγείλη κάποιο άδίκημα, κάποια άταξία πού παρατήρησε, κάτι πού 
κατά τήν γνώμη του πρέπει νά διορθωθή. Στο Τμήμα θά πή τά παράπονά του γιά τον 
γείτονα, τον έμπορικά άντίζηλό του καί, γιατί όχι, κάποτε γιά τή γυναίκα του ή 
κάποιον άπό τό σπίτι του. Στο Τμήμα ζητάει τήν πανάκεια γιά όλα τά κακώς έχοντα, 
γιατί αυτό θεωρεί σαν ’Αστυνομία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οί άλλες άστυνομικές 'Υπηρεσίες είναι άγνωστες στον 
πολίτη ή ότι αυτές δέν προσφέρουν θετικώτατες υπηρεσίες. Κάθε άλλο. Σημαίνει 
όμως ότι ό πολίτης, πολλές φορές, δέν ξέρει πού θά πρέπει νά καταφύγη γιά τήν 
ύπόθεσί του. Τό μόνο πού βασικά ξέρει είναι τό Τμήμα τής περιφερείας του. "Ο, τι δή
ποτε μπορεί κανείς νά φαντασθή, κάποτε άπασχόλησε τό Τμήμα. ’Ακόμη καί τά 
πιο παράξενα, τά πιο άπίθανα καί τοϋτο γιατί άρκετοί είναι εκείνοι, οΐ όποιοι π ι
στεύουν ότι, καταφεύγοντας στο άστυνομικό Τμήμα, θά βρουν τή λύσι τών προ
βλημάτων πού τούς άπασχολοϋν.

Μερικοί, δικαιολογημένα, θά διερωτηθοΰν. Βρίσκουν πράγματι τή λύσι ; ’Άν 
παραδεχόμασταν κάτι τέτοιο, θάμασταν έξω άπό τήν πραγματικότητα. Γιά όσους 
δέν βρίσκουν τή λύσι, παίρνουν τις κατάλληλες υποδείξεις, προκειμένου νά κατα
φύγουν σέ κάποια άλλη άρμοδία'Υπηρεσία.’Έτσι, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, τό άστυ
νομικό Τμήμα γίνεται τό κέντρον τοΰ πολίτου.

’Ελάχιστοι, γκρινιάρηδες, ίσως παρατηρήσουν ότι αύτά πού σημειώνουμε έδώ 
είναι λίγο υπερβολικά, είτε γιατί έτυχε κάποτε νά μήν τύχουν τής,κατά τήν γνώμην 
τους, έξυπηρετήσεως είτε γιατί άκουσαν άπ’ άλλους κάτι παρόμοιο. Δέν άποκλείουμε 
τίποτε, γιατί δέν παραδεχόμαστε ότι είμαστε τέλειοι. Πάντως ή έξαίρεσι ένισχύει 
τον κανόνα, όπως λέει καί ή γραμματική.

Στή προσπάθειά μας τούτη, ή οποία θά έξαντληθή σέ συνέχειες, προσδοκάμε 
νά τύχουμε τής συμπαραστάσεως όλων εκείνων, στούς οποίους θά άπευθυνθοΰμε. 
'Η καμπάνια μας θάναι μέν συνοπτική,άλλά συγχρόνως παραστατική, άνταποκρινο- 
μένη στις δυνατότητές μας καί στήν πραγματικότητα. Θ’ άρχίσουμε άπό τό Α' 
άστυνομικό Τμήμα, όχι γιά κανένα ιδιαίτερο λόγο, άλλά μόνο καί μόνο γιατί είναι 
πρώτο στήν άριθμητική κλίμακα.

(  Συνεχίζεται)
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|Υπό ‘Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Ζίχνης.
Πάροδος της όδοΰ Ζαγοράς 51, κοντά στις Σχολές Χωροφυλακής.
Ή  Νέα Ζίχνα, κωμόπολις τής επαρχίας Φυλλίδος, στο νομό Σερρών, έχει 

γύρω στις 4 χιλιάδες κατοίκους καί άπέχει άπό τις Σέρρες, 25 χιλιόμετρα.
Ζολιώτου Νικολάου.
Πάροδος τής όδοΰ Πιπίνου 75, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα Άχαρνών.
'Ο Νικόλαος Ζολιώτης, διετέλεσε γραμματεύς τοϋ μεγάλου πολίτικου, λογίου 

καί ιστορικού, Τρικούπη Σπυρίδωνος (1788—1873), ό όποιος έγραψε τήν ιστορία 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.

Ζολώτα Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Νιρβάνα, στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής «Τρεις Γέφυρες».
'Ο Γεώργιος Ζολώτας, λόγιος καί ιστοριογράφος, γεννήθηκε στη'Χίο τό 1845 

καί πέθανε τό 1906. "Ιδρυσε πολλά δημοτικά σχολεία, έμπορική σχολή καί συνέ- 
λεξε πολύτιμα στοιχεία γιά τήν ιστορία καί τήν λαογραφία τοϋ νησιού του, βάσει 
των οποίων ή κόρη του, Αύρηλία Σάρρου καί άλλοι συμπατριώτες του, έξέδωκαν 
τρίτομο σχετικό έργο.

Ζορμπα Νικολάου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 268, στά Θυμαράκια.
'Ο Ζορμπάς Νικόλαος, άντιστράτηγος, αρχηγός τής έπαναστάσεως τοϋ 1909, 

γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1844. Ό  πατέρας του κατήγετο άπό τήν Μαγνησία. 'Ο 
Ζορμπάς έξήλθε τοϋ στρατιωτικοΰ Σχολείου τών Εύελπίδων τό 1867 μέ τον βαθμό 
τοϋ άνθυπολοχαγοΰ καί κατετάγη στο πυροβολικό. Διετέλεσε διοικητής τής Σχολής 
τών Εύελπίδων (1905—1906) καί 8ταν τον Μάιο τοϋ 1909 συγκροτήθηκε ό Στρα
τιωτικός Σύνδεσμος, άνέλαβε τήν άρχηγία. Στήν έπαναστατική κυβέρνησι τοΰ.Δρα- 
γούμη Στεφάνου, διετέλεσε υπουργός τών Στρατιωτικών (1909), θέσι τήν οποία 
διετήρησε μέχρι τον ’Οκτώβριο τοϋ 1910.



520 I. Ράΐκου

'Ως άρχηγός τοΰ Στρατιωτικού Συνδέσμου, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 
καί συνειργάσθη είλικρινά μέ τον τότε πολιτικό κόσμο τής χώρας για τήν διάλυσι 
τοΰ Συνδέσμου καί τήν επαναφορά τής χώρας στην νομιμότητα, μέ τις έκλογές τής 
8 Αύγούστου 1910. Πέθανε τό 1920.

Ζυγομαλά.
Πάροδος τής όδοΰ Ρόδου 107, κοντά στις γραμμές των Σ.Ε.Κ. - Σ.Π.Α.Π.
'Ο Ζυγομαλας Άνδρέας, άγωνιστής τοΰ 1821 καί πολιτευόμενος, γεννήθηκε 

στην Χίο τό 1801 καί εγκαταστάθηκε στήν ’Αθήνα, υστέρα άπό τήν άποκατάστασι 
τοΰ ελευθέρου βασιλείου.

Πήρε μέρος σε πολλές καί διάφορες μάχες, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. 
Στήν Κυβέρνησι τοΰ Ά λ . Μαυροκορδάτου (1855) άνέλαβε τό 'Υπουργείο Ναυτικών. 
Πέθανε στήν ’Αθήνα το 1870.

Ζυγούρη Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοΰ Κριτίου 26, στοΰ Κυνοσάργους.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Γιάννη Ζυγούρη, άγωνιστήν τής Έπαναστάσεως 

τοΰ 1821, ό όποιος κατήγετο άπό τήν Άράχωβα τής Λεβαδιας καί πολέμησε στήν 
πολιορκία τής Άκροπόλεως.

Ζυμπρακάκη ή Ζυμβρακάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Σεράφη 9, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό 'Αγ. Νικολάου 

Άχαρνών.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη οικογένεια τής Κρήτης, τής οποίας 

πολλά μέλη διεκρίθησαν στον άγώνα τής ανεξαρτησίας καθώς καί μετά άπό αυτήν.
Ζυρνόβου.
Πάροδος τής όδοΰ Σπερχειοΰ 11, κοντά στον 'Άγιο Βασίλειο τοΰ Ρούφ.
Τό Ζύρνοβον, παλαιά ονομασία τής σημερινής κωμοπόλεως Κάτω Νευροκο- 

πίου, βρίσκεται στο νομό Δράμας καί είναι πρωτεύουσα τής άλλοτε έπαρχίας 
Ζυρνόβου.

Ζωγράφου Χρηστάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Σαλαμϊνος 59, κοντά στή πλατεία Ράμνες (έλαιοτριβείων), 

τοΰ Μεταξουργείου.
'Ο Χρηστάκης Ζωγράφου, τραπεζίτης, γεννήθηκε τό 1820 στο Κεστοράτιο 

τής ’Ηπείρου. Συνετέλεσε τά μέγιστα στήν πρόοδο των ελληνικών γραμμάτων (Ζω- 
γράφεια διαγωνίσματα), το δέ 1873 Ιδρυσε στήν γενέτειρά του Διδασκαλείου. Μέ 
δωρεές πολλές ένίσχυσεν άγαθοεργά ιδρύματα, γυμνάσια, παρθεναγωγεία κλπ. 
Πέθανε στο Παρίσι τό 1896. (ομώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).

Ζώη Ρ ίζου .
Πάροδος τής όδοΰ Άριστοτέλους 124, όπισθεν. (Άριστοτέλους-Κοδριγκτώνος).
’Οφείλει τήν ονομασία στον Ζώη Ρόζο, άγωνιστήν τής έπαναστάσεως τοΰ

Ζωναρά.
Συνέχεια τοΰ τέρματος τής όδοΰ Ζωοδ. Πηγής, κοντά στήν Λεωφ. ’Αλεξάνδρας.
'Ο ’Ιωάννης Ζωναράς, διαπρεπέστατος Βυζαντινός χρονογράφος, ήκμασε 

τήν εποχή τών πρώτων Κομνηνών (1190-1260 μ. X .). Χρημάτισε άρχηγός τής 
σωματοφυλακής καί άρχιγραμματεύς τοΰ αύτοκράτορος. Παρά τήν έξαιρετική θέσι 
πού κατείχε, υστέρα άπό τον θάνατο τής γυναίκας του καί τών παιδιών του, έγινε 
μοναχός σέ μιά μονή τών Πριγκιποννήσων, όπου καί άσχολήθηκε μέ τήν συγγρα
φήν ιστορικών καί έκκλησιαστικών έργων.



Πρόκειται, για τήν γνωστή ’Ηπειρωτική οικογένεια Εθνικών ευεργετών, 
τών άδελφών Ζωσιμαδών (Ίωάννου, ’Αναστασίου, Θεοδοσίου, Νικολάου, Ζώη 
καί Μιχαήλ), οί όποιοι γεννήθηκαν στα μέσα περίπου τοϋ 18ου αΐώνος. Διέ
θεσαν σημαντικά ποσά γιά τήν παιδεία καί γιά πολλά ευαγή ιδρύματα. Γιά τον α
γώνα τοϋ 1821 προσέφεραν χιλιάδες οουβλίων. Το 1828 'ίδρυσαν στά ’Ιωάννινα 
τήν μεγάλη Ζωσιμαία Σχολή.

Το 1842 πέθανε στή Μόσχα ό τελευταίος τών άδελφών Ζωσιμαδών, ό Νικόλαος, 
άφήσας 250.000 ρούβλια, τά όποια διετέθησαν κοινωφελώς, σύμφωνα μέ επιθυμία 
του. Τό επίσημο κράτος μετέχον τών εκδηλώσεων, γιά τον θάνατο τοϋ Νικολάου, 
διέταξε τριήμερο πένθος στο Πανεπιστήμιο, στά γυμνάσια και στά άλλα σχολεία.

Ζ ω σ ίμ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Λασκάρεως 29, στά Παναθήναια (Λεωφ. ’Αλεξάνδρας) 
Ό  Ζώσιμος, Έλλην ιστορικός τοϋ 5ου μ.χ. αΐώνος, έγραψε «Ρωμαϊκήν ι

στορίαν», σε εξ βιβλία, στήν όποια περιγράφει τήν ιστορία τών Ρωμαίων αύτοκρα- 
τόρων, από τοϋ Διοκλητιανοϋ καί μέχρι τής καταλήψεως τής Ρώμης, άπό τον Ά -  
λάριχο.

Η
"Ηβης.
Πάροδος τής όδοΰ Έρμοΰ 110, κοντά στήν εκκλησία τών'Αγίων Άσωμάτων.
Ή  "Ηβη, κόρη τοϋ Διος καί τής "Ηρας, (έκ τοϋ ρήματος ήδω = ευφραίνω, 

τέρπω, καί μέ τροπή τοϋ δ σέ β), θεότης τοϋ Όλύμπου, ήτο ή προσωποποίησις 
καί ή προστάτις τής γυναικείας νεότητος. Θρυλική γιά τήν ομορφιά της, στερήθηκε, 
άπό τον Δία, τοϋ άξιώματος τής «οίνοχόου», γιατί, σερβίροντας κάποια μέρα τούς 
θεούς τοϋ Όλύμπου, έπεσε καί άποκάλυψε τά άπόκρυφα μέρη τοϋ σώματός της. 
’Αργότερα έγινε γυναίκα τοϋ άποθεωθέντος 'Ηρακλέους καί άπόκτησε μαζί του τον 
Άλεξιάρη καί τον ’Ανίκητο.

Ήγήμονος.
Πάροδος τοϋ τέρματος τής όδοΰ ΙΙαπαδιαμαντοπούλου, άπέναντι στο νοσοκο

μείο τών Παίδων «ή 'Αγία Σοφία».
Ό  'Ηγήμων ό Θάσιος, κωμικός ποιητής καί ύποκριτής ήκμασε τον δον π.Χ. 

αιώνα. 'Υπήρξε στενός φίλος τοϋ ’Αλκιβιάδη καί διακρίθηκε ώς δημιουργός τών 
θεατρικών παρωδιών.

Ή γησάνδρου.
Πάροδος τής όδοΰ Πύρρωνος 8, κοντά στήν πλατεία Βαρνάβα (ΙΙαγκράτι).
Ό  Ήγήσανδρος, "Ελλην συγγραφεύς άπό τούς Δελφούς, έζησε τον 2ον π.Χ. 

αιώνα, άσχολήθηκε μέ τήν συλλογή άνεκδότων καί έγραψε υπομνήματα γιά τούς 
καλλιτεχνικούς θησαυρούς τών Δελφών.

Ή γίου.
Πάροδος τής όδοΰ Άκταίου 20, πιο κάτω άπό τήν πλατεία Θησείου.
Ό  Ή γίας, γλύπτης καί άγαλματοποιός ’Αθηναίος, ήκμασε στις άρχές τοϋ 

5ου π,.Χ. αΐώνος. Αέγεται ότι υπήρξε δάσκαλος τοϋ Φειδίου. Στις άνασκαφές τής 
Άκροπόλεως βρέθηκε μαρμάρινο βάθρο, μέ τήν έπιγραφή : «Έ γίας έποίεσεν».

(Συνεχίζεται)



Πλησίασα στο παράθυρο μέ τα σιδερένια κάγκελα καί κοίταξα μέσα. Τό 
θέαμα μ’ έκανε να μουδιάσω λίγο. Τέσσερα άνθρώπινα σκέλεθρα είχαν πιαστή 
τώρα άπ’ τούς ώμους καί χόρευαν βουβά μέ τούς ήχους του μπαγλαμά. Στά χέρια 
τους κρατούσαν άπο μια μεγάλη δίκοπη κάμα καί χτυπούσαν στο κενό φανταστι
κούς εχθρούς. 'Η άτμόσφαιρα τού χασισοποτείου εκείνου ήταν γεμάτη καπνούς καί 
στά ρουθούνια μου έφτασε μιά φοβερή άπόπνοια όπως είχα στηρίξει το κεφάλι μου 
στά κάγκελα. Σέ μιά γωνιά ήταν καθισμένος σταυροπόδι ό άνθρωπος πού χτυπούσε 
τις χορδές τού μπαγλαμά. ’Έμοιαζε μέ νεκρό καί τά κοκκαλιασμένα του δάχτυλα 
χτυπούσαν δλο καί πιο δυνατά το δργανο. Δίπλα του βρίσκονταν τέσσερα χαμηλά 
σκαμνιά καί πάνοί σ’ ένα άπ’ αύτά ήταν ό λουλάς, εκείνο το πήλινο δοχείο μέ τις 
δυο οπές πού βρήκα καί στο υπόγειο τής Καλλιθέας. Γύρω στούς τοίχους ήταν ζωγρα
φισμένα άπίθανα εξωτικά πουλιά, λουλούδια άνύπαρκτα στον κόσμο, γυναίκες μέ 
ανδρικά μόρια στά γυμνά τους σώματα. Πιο πέρα άπ’ τον άνθρωπο τού μπαγλαμά 
βρισκόταν μιά μικρή προθήκη γεμάτη άπο γλυκίσματα.

Κάποια στιγμή ό χορός σταμάτησε. "Ενας άπ’ τούς τέσσερις πού χόρευαν 
πλησίασε τρικλίζοντας τότε καί πήρε στά χέρια του τό λουλά. "Εβαλε τό καλάμι 
στο στόμα καί ρούφηξε μιά δυο φορές. "Υστερα τόδωσε στον άλλον. Ρούφηξε κι’ αύτός 
δυο φορές καί τόδωσε στον τρίτο. ’Εκείνος τόδωσε μέ τή σειρά του στον τέταρτο 
κ ι’ ό τέταρτος τό ΐδιο πάλι στον άνθρωπο πού χτυπούσε τό μπαγλαμά.

Πήγαν ύστερα καί κάθησαν δλοι σταυροπόδι γύρω στο δργανο. Μέ τά χείλη 
σφιγμένα παρακολουθούσα κάθε κίνηση. Στήν άρχή έμειναν γιά λίγο εκστατικοί, μέ 
τά μάτια μισόκλειστα. Κοιτούσαν σάν νά έβλεπαν ούράνιες οπτασίες καί άπλωναν 
τά χέρια τους πρός δλες τις κατευθύνσεις. Φαίνονταν νά έγγίζουν άλλοτε λιλιπούτεια 
δμορφα άντικείμενα καί άλλοτε νά διώχνουν αίμοβόρα θηρία.

"Ενοιωθα πολύ άσχημα μέ τό θέαμα αύτό. 'Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά.
Ξαφνικά, ό νεώτερος άπ’ δλους σηκώθηκε φοβερός καί πλησίασε στον τοίχο. 

Στάθηκε μπροστά σ’ ένα άπο τ ’ άπίθανα πουλιά πού ήταν ζωγραφισμένα στον τοίχο 
καί ύστερα γονάτισε. Ά π ’ τό μέτωπο έσταζε Ιδρώτας καί τό σώμα του έτρεμε. ’Η
ρέμησε γιά λίγο κατόπιν καί προσήλωσε τό βλέμμα στήν εικόνα τού πουλιού. "Εμεινε 
έτσι άκίνητος γιά λίγες στιγμές καί ύστερα τον άκουσα νά ψιθυρίζη σταυρώνοντας 
τά χέρια στο στήθος :

«—’Αγάπη μου! Γιατί μ’ άφησες, κακούργα; Γιατί Λέλα μου νά μέ κάνης 
νά μπω φυλακή; Τό ήξερες δτι δέν ήθελα νά κλέψω... Μέ βασάνιζαν έκεΐ μέσα Λέλα 
μου. Έπρεπε καίσύνά μ’ άγαπάς καί νά μή μοΰ λες νά πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο. 
Ναι Λέλα μου, μέ βασάνιζαν δλοι, έκεΐ μέσα. Ζήλευαν πού σ’ άγαποΰσα καί ζητού
σαν νά μέ διώξουν. Καί ποιος σοΰ πλήρωνε τά δίδακτρα τότε; Μ’ έβαλαν νά κλέψω 
κ’ ύστερα μέ πρόδωσαν. ’Εγώ δμως έκλεψα μόνο τήν καρφίτσα πού έβαλα στο στή
θος σου. Δέν πήρα χρυσαφικά. Λέλα μου, ξέρεις πόσο σ’ άγαπώ ! Δέν πρέπει νά μ’ 
άφήσης νά πεθάνω... Ά ν  μ’ άγαπάς νά μήν πεθάνω. Δέν σοΰ ζητάω νά πεθάνης... 
’Αγάπη σοΰ ζητάω καί λίγα όβολα... Πώς νά ζήσω τώρα χωρίς φάρμακο; ΌΚώτσος 
τό μοσχοπουλάει... 'Ο Γρηγόρης δέν μοΰ δίνει λεφτά... Κι’ εσύ Λέλα; Γιατί μ’ άπαρ- 
νήθηκες; Σέ λένε σκληρή καί χωρίς καρδιά... Γι’ αύτό δέν μού δίνεις ν’ άγοράσω 
τσίκα, λένε... Νάναι καλά ή Νάνσυ. Είναι όμορφη καί μ’ άγαπάει. Γι’ αύτό μοΰ δίνει 
δταν τής ζητάω. Τώρα θάρθη... Πού πήγε; Πώς θά πάρω τώρα τσίκα; Ά !  Θέλεις
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νά πεθάνω! Γι’ αύτό δεν μέ βοηθάς !.. Νά πεθάνω; Νά λοιπόν ! !  Θά πεθάνω για σένα 
κακούργα! ! ! . . . »

"Ενα φτερό ήταν στο πάτωμα. Λέγοντας τα τελευταία λόγια άρπαξε τό φτερό 
και τό κάρφωσε στο στήθος του. Κυλίστηκε στο πάτωμα μέ τό στόμα ανοιχτό. 
"Υστερα έβαλε τις φωνές :

«—Βοήθεια! Πιάστε την! Μέ σκοτώνει! Μ’ έφαγε ή πόρνη!».
Κυλιόταν στο πάτωμα σπαράζοντας. Τό πρόσωπό του ήταν λουσμένο στον 

ίδρωτα καί μέ τα χέρια του χτυπούσε τον αέρα.
Λίγο άκόμα καί σταμάτησε άπότομα. ’Ανασηκώθηκε κ ι’ άρχισε νά γελάη

άγρια :
«—Χ ά! Χ ά! Χ έ! Σ’ έφαγα άτιμη! Πουλημένη! Χά! χά! "Ηθελες νά πας μέ 

τον Άρΐστο, έ; Καλά νά πάθης ! 'Ο Γιάγκος δέν τά μασάει κάτι τέτοια!... "Ελα τώρα 
ρέ άστυφυλακάκι! !  "Ελα άν σοϋ κοτάη ! ! ’Εδώ την έχω τη μαυρομμάτα!.. "Εχεις 
γερή καρδιά ρέ κ ιοτή !!...» .

"Ενας άλλος σύρθηκε κοντά του. Φορούσε ένα τρύπιο γιλέκο καί λυωμένο θε
ρινό παντελόνι. Ή ταν ξυπόλυτος καί στά γυμνά του στήθη φάνταζε άφθονο τατουάζ. 
Πλησίασε τον άνθρωπο πού κυλιόταν καί τον έπιασε άπό τό λαιμό:

«—"Ελα δω ρέ Γιάγκο! είπε μέ ύφος βαρύ. Τον γνωρίζεις αύτόν ρέ;»
Τού έδειξε μέ τό κοκκαλιασμένο του χέρι στο βάθος τής προθήκης μέ τά γλυ

κίσματα. Κοίταξα καί γώ, προσέχοντας νά δώ άν κάνη κ ι’ ό ’Αστυνόμος τό ίδιο. 
Κανείς δέν ήταν στο μέρος πού έδειχνε.

«—Ναι ρέ Πάνο, τον γνωρίζω ! είπε ό Γιάγκος παίρνοντας βαρύ ύφος. Δέν 
εϊναι ρέ ό άρχιφύλακας; ’Εκείνος πού δώσε τό χαστούκι στο Μάκη;»

«—Πάψε ρέ μάπα! Δέν είσαι μόρτης!... Ρέ, δέν γλέπεις; Στραβομάρα έπα- 
θες; Αυτός ρέ είναι ό Φίλιππας! 'Ο Κουήν ρέ!...»

«—"Αντε ρέ παραλυμένο κοπανέλι, φώναξε κάποιος άλλος. Ποιος Φίλιππας 
ρέ απίδια! 'Ο Κουήν είναι μακαρίτης, έδώ καί τέσσερις μέρες, κάστανο!!...».,

«—Τό ξέρω ρέ κοκορόφτερο... ’Αλλά αύτό είναι τό φάντασμα τού Φίλιππα ρέ! 
"Ανοιξε τά στραβά σου πάπια νά δής καλύτερα!!...».

'Ο Γιάγκος κοίταξε άγριεμένος στή γωνιά. Σύρθηκε λίγο ύστερα καί ξανα
κοίταξε καλύτερα.

«—Πάνο! ψιθύρισε τρομαγμένος. Πάνο!! Καλά λέει τούτος ρέ! Τί θά γίνη 
τώρα; Νάτος! "Ερχεται! ό Κουήν!!..

«—Βαράτε του ρεεε! ! !  φώναξε ό Πάνος πέφτοντας άνάσκελα. Βαράτε του! ! ! . »
"Εβγαλε μιά πνιγμένη φωνή ύστερα κι’ άγκάλιασε τό Γιάγκο. "Ετρεμαν κ ι’ οί 

δυο σάν νά τούς τράνταξε κάποια αόρατη δύναμη. Είχαν μουσκέψει στον ιδρώτα καί 
στά πρόσωπα διάβαζα τή μεγαλύτερη τρομάρα καί άγωνία πού είδα ποτέ σέ άνθρωπο.

Σκούπισα τό ποτάμι τού ιδρώτα πού μέ περιέλουζε τόση ώρα καί στράφηκα 
προς τρν ’Αστυνόμο. Κοιτούσε καί κείνος πελαγωμένος. Ό  Ρέππας λούφαζε στά 
πόδια μας αμίλητος.

—Δέν αντέχω άλλο νά τούς βλέπω νά τυραννιοΰνται έτσι, είπα στον ’Αστυ
νόμο. Πρέπει νά μπούμε.

—Κάθησε στ’ αυγά σου, μοϋ ψιθύρισε πιάνοντας τον ώμο μου. Δέν πρόκειται 
νά τούς βοηθήσης σέ τίποτα τώρα. Περίμενε λίγο καί θά δής κ ι’ άλλα πού σοΰ χρειά
ζονται. "Αλλωστε, τώρα είναι πολύ έπικίνδυνοι.

Πέρασε ένα λεπτό καί τό σύμπλεγμα των δυο άνθρώπων χαλάρωσε. 'Ο 
Γιάγκος τραβήχτηκε λίγο κι’ έπεσε μέ τό πρόσωπο στο πάτωμα. 'Ο Πάνος τον χτύ
πησε στην πλάτη καί ψιθύρισε μέ τό ίδιο τρομαγμένο ύφος :

«—Γιάγκο ! Σταμάτησε ! Δέν προχωρεί άλλο ! Νά, τώρα κοιτάει τό Μάκη ! 
Τον σκότωσε, Γιάγκο!! Κοίτα!! Ξεψύχησε ό Μάκης! Π ά ε ι!!!...» .
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Έβαλε τά χέρια στο πρόσωπο κι’ άρχισε νά κλαίη δυνατά. Τό κορμί του τραν
ταζόταν άπ’ τούς λυγμούς. 'Ο Γιάγκος σήκωσε άργά το κεφάλι του άπ’ τό πάτωμα.

«—Σήκω ρέ, φώναξε ξεκαρδισμένος στα γέλια. Καί μάς κάνεις καί τό μόρτη ! !  
Σήκω νά δής πώς εκδικούνται εκείνους πού θέλησαν νά μπουν άκάλεστοι δώ μέσα !! . .»

’Αγρίεψε καί σηκώθηκε άπότομα. "Αρπαξε τον Πάνο άπ’ τούς ώμους καί τον 
τράνταξε μέ δύναμη. ’Εκείνος έ'παψε τά κλάματα κ ι’ άνασηκώθηκε.

«—Τί είναι; ρώτησε μέ τρόμο πάλι. Τί θά μέ κάνης; Δέν τον σκότωσα έγώ ! 
Νά, ό Φίλιππας τού πήρε την ψυχή... ό Γεράσιμος!!..»

«—Τώρα θά δής πώς πληρώνει ό Γιάγκος!!  "Αν είσαι μάγκας άκολούθα μ ε!! . .»  
Έβγαλε άπ’ την άνατολική γωνιά μιά τεράστια δίκοπη κάμα καί την έ'δωσε 

στον Πάνο. Πήρε κι’ αύτός μιά καί προχώρησε μπροστά.
«—Θά τού έπιτεθοϋμε μαζί, είπε σιγά. Τώρα! Τώρα πού δέν μάς βλέπει!!» 
"Ωρμησαν κ ι’ οί δυο προς τό μέρος πού έβλεπαν τό φάντασμα τού Κουήν. 

"Επεσαν μέ τό πρόσωπο στον τοίχο κ ι’ άρχισαν νά χτυπάνε δυνατά. Μεγάλα κομμά
τια άπό την ξύλινη παράγκα κατέπεσαν στο πάτωμα. 'Ύστερα σταμάτησαν. Τά 
πρόσωπά τους είχαν γεμίσει αΐματα.

** *
Σέ ολο αυτό τό διάστημα οί τρεις άλλοι έμειναν άποχαυνωμένοι στις γωνιές. 

Κοιτούσαν τό Γιάγκο καί τον Πάνο μέ άπάθεια, σάν νά μη συνέβαινε τίποτα γύρω 
τους.

—Τί θά γίνη τώρα; ξαναρώτησα τον ’Αστυνόμο. Δέν νομίζεις ότι άρκετά τούς 
καμαρώσαμε; Έκτος άπ’ αύτό έχω καί τό Μένιο μέ τον Κότσυφα πού περιμένουν 
στο Μοναστηράκι. Θ’ άνησυχήσουν πού άργησα καί μπορεί νά έχουν τίποτα τό σο
βαρό ν’ άντιμετωπίσουν...

—Δηλαδή; Τί σοβαρό εννοείς;
—’Εννοώ ότι ύπάρχει μία περίπτωση στις έκατό νά συνέλαβαν τή Νάνσυ. 

Αοιπόν, πρέπει νά...
—Πάψε. Διώξε καί τή μιά περίπτωση πού έχεις στις έκατό καί άπόκλεισε 

τελείως τον δυνατότητα γιά σύλληψη τής Νάνσυ. Γιά τή σύλληψη αύτή θά κουραστού
με πολύ άκόμα. Δέν περίμενα νά μάς ξεφύγη τόσο υπουλα όταν...

’Αναπήδησα!!
—Πώς ! ! !  Πώς;
—Ναι άγαπητέ μου. Μόλις κύκλωσα τό μέρος πού βρισκόμαστε τώρα, τό 

Fiat τού Ζώτου έγινε άφαντο. Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς ειδοποιήθηκαν κ ι’ 
έφυγαν τή στιγμή πού έμπαινα στήν αυλή, καί τούτο γιατί τούς δύο τσιλιαδόρους 
τούς πιάσαμε πριν προφτάσουν νά ειδοποιήσουν. Γιά νάχουν κανένα μυστικό μέσον 
πού νά μπορούν νά ειδοποιούν τό άποκλείω. Τό μόνο πού ύποθέτω είναι πώς κάποιος 
βρισκόταν στή στέγη τού ορνιθώνα καί έτρεξε νά εΐδοποιήση τή Νάνσυ καί τό Ζώτο 
χωρίς νά προφτάση νά εΐδοποιήση καί τούς άλλους πού βρίσκονται έδώ μέσα. Είναι 
άλήθεια πώς δέν περίμενα νά ήταν έδώ ή Νάνσυ μέ τό Ζώτο. Γελάστηκα όμως καί 
τήν ώρα πού έμπαινα στήν αύλή είδα τό Fiat να φεύγη άπ’ τή γωνιά πού βρίσκεται 
τώρα τό φορτηγό. ΤΗταν άργά γιά νά τούς άκολουθήσω. Αυτοκίνητο δέν υπήρχε 
πουθενά...

Τό κεφάλι μου άρχισε νά βουίζη παράξενα.
•—Γιά τήν Κόρινθο τί λέτε; ρώτησα άπογοητευμένος. Είναι δυνατόν νά φύγουν 

μόνοι οί δυό τους;
—Νομίζω ότι θά πρέπη νά τό άποκλείσουμε κ ι’ αύτό. ΙΙοΰ θά πάνε χωρίς τό 

Λάβδα καί τή Ντόρα; "Επειτα, τό «Μασσαλιώτις» δέν θά βγη άπό τό λιμάνι. Συνεν- 
νοηθήκαμε μέ τό λιμενάρχη άπό τις δυόμιση τή νύχτα. "Αλλωστε αύτή τή στιγμή θά



Γυμνό μοντέλο 525

βρίσκονται στο πλοίο ό Εΐσαγγελεύς μέ τον Διευθυντή του Πειραιώς. Είπαν πώς θ’ 
άνεβοϋν κατά τις εξη για τήν αύτοψία. Άλλα άκοΰς;

Μέσα στήν αίθουσα είχε άρχίσει πάλι τό στέναγμα του μπαγλαμά. Κοίταξα 
ξανά άπό τα παράθυρο μέ τά σιδερένια κάγκελα. Οί κάμες γυάλιζαν χτυπώντας τον 
άέρα καί τέσσερα κορμιά λικνίζονταν σέ πρωτόγονες κινήσεις. 'Ο Γιάγκος είχε 
συνέλθει καί χτυποϋσε ρυθμικά τις χορδές τραγουδώντας:

«Μάγκας βγήκε γιά σεργιάνι, 
γιά νά βρή κάνα ντεκέ, 
εΐχ’ ό δόλιος νά φουμάρη 
μέρες ναργιλέ...

*st st
Ά ν  είστε πέντε φύγετε, 
αν είστε δέκα έλάτε.
’Εμένα τό μαχαίρι μου 
κανέναν δέν φοβάται...

** *
"Οταν καπνίζη ό λουλάς 
έσύ δέν πρέπει νά μιλάς.
Κοίταξε τριγύρω οί μάγκες, 
κάνουν όλοι τουμπεκί...

st=t st
Κανένα μάτι μή μάς δή 
καί μάς μπουκάρουν δηλαδή’ 
καί μάς πιάσουν καί μάς πάνε 
καί μάς κλείσουν φυλακή...».

"Ενας δυνατός βήχας τον τράνταξε καί τό τραγούδι κόπηκε απότομα. Πέταξε τό 
μπαγλαμά καί άρχισε νά φτύνη βλαστημώντας. Οί τέσσαρις άλλοι έβαλαν τις κάμες 
στη μέση τους καί κατευθύνθηκαν στήν προθήκη μέ τά γλυκίσματα. Τήν άνοιξαν καί 
άρχισαν νά τρώνε μέ λαιμαργία.

—’Αρκετά, ψιθύρισε ό ’Αστυνόμος. Βγάλε τό περίστροφο καί πάμε. ’Εσύ τί λές 
Ρέππα; Θάρθης μέσα ή θά... μάς περιμένης έδώ;

—Ά ν  θέλετε θάρθω μέσα, είπε, χωρίς νά σηκώση τό κεφάλι. Μπορώ καί νά 
σάς βοηθήσω αν τό θέλετε...

—Δέν θέλουμε βοήθεια. Μόνο νά κάτσης φρόνιμα θέλουμε. "Ελα λοιπόν.
"Εδωσε μιά σπρωξιά στήν πόρτα καί μπήκαμε μέ τά περίστροφα προτεταμένα.
—Μή κινηθή κανένας ί πρόσταξε ό ’Αστυνόμος. ’Αφήστε κάτω τά μαχαίρια καί 

σιμώστε μέ τά χέρια ψηλά!...
Κανείς δέν σάλεψε άπό τή θέση του. ’Εξακολούθησαν νά τρώνε χωρίς νά δώσουν 

καμμιά σημασία.
—Τ’ άκούσατε; φώναξε πάλι ό ’Αστυνόμος. Είπα : Πετάξτε τις κάμες καί προ

χωρήστε ! Γρήγορα!!
"Ενα μεγάλο βάρος κατάπεσε πάνω μου έκείνη τή στιγμή. Τρίκλισα καί κυλί

στηκα στό πάτωμα, ένφ ένα δυνατό χτύπημα στο πρόσωπο σκόρπισε πολλά μικρά 
άστέρια μπροστά μου πού λαμπύριζαν σέ χίλιες δυο άποχρώσεις. Ταυτόχρονα ένας 
πυροβολισμός ακούστηκε άπ’ τήν πόρτα καί μιά σφαίρα τρυποϋσε τό σακκάκι του 
’Αστυνόμου γιά νά χωθή σ’ ένα δοκάρι.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



Εύδύμιος Εύθυμιόπουλος
Θλιβερό και δύσκολο για μένα τούτο το καθήκον, για δυο λόγους. Αυτός πού 

έφυγε τόσο γρήγορα άπό τή ζεστή άγκαλιά τής άστυνομικής μας οικογένειας, διε- 
τέλεσε μαθητής μου, στή Σχολή ’Αστυφυλάκων, μά, πάνω απ’ όλα ήταν συμπα
τριώτης καί λίγο συγγενής μου. Νοιώθω τόση συγκίνηση καί τέτοιο πόνο, πού μόνον 
ή σκέψη ότι έδωσε τής ζωής του τή τελευταία πνοή στο βωμό τού καθήκοντος, 
μετριάζει κάπως τήν άπέραντη λύπη μου.

Κυριακή, 13 Μαΐου 1962. Στις 2 μ.μ., μπροστά στήν 'Υποδ/νση Τροχαίας 
έτοιμη να ξεκινήση καί ν’ άναλάβη υπηρεσία. Στους 
άστυφύλακες πού βγαίνουν για ύπηρεσία βρίσκεται 
καί ό Εύθυμιόπουλος. 'Οδηγός τής ύπ’ άριθ. Α.Π. 
126 δικύκλου μοτοσυκλέττας, παίρνει έντολή να έκτελή 
τροχονομικόν έλεγχο τής Λεωφόρου Συγγροϋ. Καλός 
οδηγός, άπό τό στρατό άκόμη, πειθαρχικός καί άγα- 
πητός σ’ όλους, ξεκινάει για τήν ύπηρεσία του. Είναι 
κεφάτος, γεμάτος ζωντάνια, ή οποία έκδηλώνεται σέ 
άστεϊσμούς καί χαριεντισμούς μέ τούς συναδέλφους 
του. Γελαστός, όπως πάντοτε, μέ όρεξη καί πίστη 
για τή δουλειά του, άνεβαίνει στή μοτοσυκλέττα, πού 
τόσο άγαποΰσε καί προσπαθεί να τήν βάλη μπροστά. 
’Άγνωστο γιατί, αύτή είναι... θυμωμένη. Δεν θέλει να 
ξεκινήση. Σαν να τον βλέπη για πρώτη φορά, άρνεΐται 
να τον ύπακούση. Γιατί άρά γε; Τί να διαισθανόταν;

Ό  Θύμιος όμως είναι άπό ’κείνους πού δεν τό 
βάζουν κάτω. Τήν ... χαϊδεύει ευγενικά, τής μιλάει 

στή γλώσσα τή δική τους καί τελικά τήν πείθει ν’ άφήση τις ζαβολιές. ’Ανεβαί
νει ξανά κ ι’ είναι έτοιμος νά ξεκινήση. Κάποιος φίλος του, τον φωνάζει : «γειά 
σου Θύμιο, καλή βάρδια καί τό βράδυ όπως είπαμε. Θά σέ περιμένω έξω 
άπό τό «Ρέξ». Σύμφωνοι, τού άπαντάει ό Θύμιος, καθώς χάνεται στούς δρόμους 
τής ’Αθήνας. Τρέχει στή σκοπιά του. Πρέπει νά καλύψη τό χρόνο πού έχασε κου
βεντιάζοντας μέ τήν μοτοσυκλέττα του, τότε πού πριν τού έκανε άπιστίες, μή θέ
λοντας νά πάη μαζί του. Καθώς τρέχει χαιρετάει μ’ ένα χαμόγελο γνωστούς του 
συναδέλφους, ένφ τά μάτια του είναι στραμμένα συνεχώς μπροστά. Γνωρίζει τούς 
κινδύνους τών τροχοφόρων, γιατί δέν είναι ή πρώτη φορά πού άλωνίζει τήν ’Αθήνα.

Κυριακή, 13 Μαΐου 1962. Ό  άστυφύλακας Τ73 Εύθυμιόπουλος, άπό τις 2.30' 
μέχρι τις 6.39', άνεβοκατεβαίνει τήν Λεωφ. Συγγροϋ. Προσεκτικός στήν οδήγηση, 
τυπικώτατος στήν ύπηρεσία του, δέν εννοεί νά ξεκουρασθή γιά λίγο. Ποτέ δέν παρα
τηρήθηκε γιά όποιαδήποτε άταξία, γιατί τώρα νά κάνη κάτι πού δέν συμβιβάζεται 
μέ τις αρχές του ; Έ ξ άλλου άγαπάει ύπερβολικά τό Σώμα πού ύπηρετεΐ, γιατί 
σ’ αύτό σκέπτεται νά σταδιοδρομήση, νά γίνη βαθμοφόρος. Καί συνεχίζει τό άνεβο- 
κατέβασμα τής Λεωφ. Συγγροϋ, ελέγχοντας καί παρατηρώντας, ώσπου...

"Ωρα 6.40'. Στήν διασταύρωση τής Λεωφ. Συγγροϋ μέ τήν οδόν Αιγαίου, στή 
στροφή τής Ν. Σμύρνης, ένα δυνατό άκούγεται φρενάρισμα καί σέ λίγο δύο τροχο
φόρα συγκρούονται. Είναι τό ύπ’ άριθ. Δ.Χ. 98513 λεωφορείο καί ή ύπ’ άριθ. Α.Π. 
126 μοτοσυκλέττα. "Ενας άνθρωπος τινάζεται στήν άσφαλτο, μέ βγαλμένη τή κάσκα 
τής ύπηρεσίας. Ό  Εύθυμιόπουλος βρίσκεται στο χώμα άναίσθητος, ένώ ή αγαπη
μένη του μοτοσυκλέττα στέκει πιο πέρα άκίνητη καί τον παρακολουθεί βουβή, 
παραπονεμένη καί στραπατσαρισμένη. Μετάνοιωσε τάχα πού δέχθηκε νά κάνουν

’Αθηνών, ή «άλλαγή» είναι
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παρέα ; Ποιες σκέψεις τήν βασανίζουν ; Νά νοιώθη άρά γε τύψεις ; Ποιος ξέρει!
'Ο Θύμιος μεταφέρεται γρήγορα στο Σταθμό Α' Βοηθειών. Δεν προφθαίνει 

όμως νά φθάση ώς έκεϊ ζωντανός. Στο δρόμο κλείνει γιά πάντα τα μάτια του, ένω 
ένα αχνό χαμόγελο διαγράφεται στο πρόσωπό του. Είναι τό, χαμόγελο τής ίκανο- 
ποιήσεως πού νοιώθει καθένας, πέφτοντας στο βωμό τοΰ καθήκοντος. Κι’ είναι συ
νάμα τό τελευταίο του χαμόγελο, πού χαρίζει σέ φίλους καί γνωστούς, μά πάνω 
άπ’ δλα στην ’Αστυνομία, τήν οποία τόσο αγάπησε, γιατί τόσο τοΰ συμπαραστάθηκε. 
Έκλεισε τα μάτια του κ ι’ ή ψυχή του πέταξε στα ούράνια κ ι’ άντάμωσε τούς αγγέ
λους, μακρυά άπό τα γήινα. Φεύγοντας προς τά αιθέρια ύψη, στέλνει ένα τελευταίο 
χαιρετισμό σ’ δσους τον γνώρισαν, σάν ελάχιστη έκδήλωση παντοτεινής θύμησης. 
Κι’ αύτοί, άμίλητοι ώς τότε γιά τό κακό πού τούς βρήκε, σηκώνουν τά χέρια τους 
καί τοΰ εύχονται καλό ταξίδι, ’κεΐ στον άγνωστο κόσμο πού πηγαίνει. Καί σάν έγινε 
αυτό, ή ψυχή τοΰ Θύμιου χάθηκε γιά πάντα στο βάθος τοΰ άπειρου. Χάθηκε στην 
άπεραντωσύνη τοΰ ούρανίου στερεώματος κ ι’ άντάμωσε μέ τις ψυχές δλων εκείνων 
πού έπεσαν στο βωμό τοΰ καθήκοντος, δλων εκείνων πού έφυγαν άπό κοντά μας, 
έδώ καί σαράντα τόσα χρόνια.

Κυριακή βράδυ, ώρα 9.15'. Μπροστά στο «Ρέξ» κάποιος άστυφύλακας περι
μένει τον Θύμιο. Κοιτάζει συνεχώς τήν ώρα καί διερωτάται γ ια τί άργεϊ ό φίλος του. 
Τι συμβαίνει τάχα ; Κάτι κακά προαισθήματα τον ζώνουν. Σάν κάτι τοΰ λέει δτι 
ό φίλος του κάτι έπαθε. Κατεβαίνει γρήγορα στή Τροχαία καί τότε, μαθαίνοντας 
τό χαμό τοΰ άγαπημένου του φίλου, σωριάζεται σέ μιά καρέκλα καί κλαίει, κλαίει 
σάν μικρό παιδί. Γύρω του, οί άλλοι συνάδελφοί του, στέκουν μέ βουρκωμένα μάτια. 
"Ενα μονάχα σκέπτονται. Γιατί ή μοίρα τό θέλησε έτσι ; Γιατί νά τον πάρη τόσο 
νωρίς άπό κοντά τους ;

'Ο Εύθυμιόπουλος πέθανε. Δέν πρόλαβε νά πή μιά κουβέντα σέ κανένα, καθώς 
έκλειναν τά μάτια του. Ξεκίνησε γεμάτος ζωντάνια καί γύρισε ένα πτώμα στό μάρμαρο 
τοΰ νεκροτομείου. Ξεκίνησε γεμάτος όνειρα γιά τή ζωή, πλήν βάσκανη μοίρα άλλιώς 
τό θέλησε. "Εμεινε στό ξεκίνημά του. Χάθηκε άπό κοντά μας, τόσο πρόωρα καί γέ
μισε τις ψυχές μας μ’ άφατη λύπη. Τά πλούσια σέ αισθήματα όνειρά του, έσβυσαν 
στήν άσφαλτο τής Αεωφόρου Συγγροΰ, τήν οποίαν έβαψε μέ τ ’ άλικο του αίμα.

'Ο Εύθυμιόπουλος Εύθύμιος τοΰ Λάμπρου, γεννήθηκε στό Μολύκρειο τής Ναυ- 
πακτίας, μιά ώρα έξω άπό τή Ναύπακτο, τό 1935. Άφοΰ ύπηρέτησε τή θητεία του, 
τον ’Οκτώβριο τοΰ 1958 μπήκε στή Σχολή ’Αστυφυλάκων καί τέλος Φεβρουάριου 
1959, ένώπιον Θεοϋ καί άνθρώπων, ώρκίσθηκε νά ύπηρετήση τήν πατρίδα του, μέχρι 
τήν τελευταία τής ζωής του πνοή. Γέννημα καί θρέμμα τής λεβεντογέννας Ρούμελης 
φάνηκε συνεπής στον όρκο του. ’Εργατικός, πειθαρχικός, άριστος άστυνομικός 
υπάλληλος, συγκέντρωνε τήν άγάπη δλων. "Εκλεισε τά μάτια του, φορώντας τήν 
άγαπημένη του στολή, τή στολή τοΰ άστυφύλακος κ ι’ έκτελώντας διατεταγμένη 
υπηρεσία.

’Αλησμόνητε Θύμιο. Τά δάκρυά μας ραντίζουν τον νωπό τάφο σου, ένω οί σκέ
ψεις μας φέρνουν μπροστά μας τό πάντα χαρούμενο πρόσωπό σου. Τό νεκροκάνδηλο 
τοΰ πόνου μας πού θά καίη γιά πάντα πάνω στό μνήμα σου, θάναι ή αιώνια έκ
φραση τής βαθύτατης λύπης μας καί τής τρανής μας γιά σένα άγάπης.

Κοιμήσου τον ύπνο τοΰ δικαίου. Τή νεκρική γαλήνη σου κανείς πιά δέν θά ταράξη.
Άναπαύου έν ειρήνη. Μή μπορώντας τίποτε άλλο νά κάνουμε, εύχόμαστε στον 

"Υψιστο νά χαρίση βάλσαμο παρηγοριάς στούς δικούς σου.Τό χώμα τής Ναυπά- 
κτικης γής, πού δέχθηκε τή σορό σου, άς είναι ελαφρό κι’ ή μνήμη σου αιώνια.

Α ίων ία σου ή μνήμη καλέ μας φ ίλ ε .
I. ΡΑ-Ι ΚΟΣ
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οΐ ’Αστυφύλακες : κ.κ. Κοκμοτος 
Εύθύμιος, Ρεπούλιας Νικόλαος, Δασκαλέας ’Ιωάννης, Κακλαμανος Δημήτριος, Πα- 
πανανιάδης Ευάγγελος, Τσολόπουλος Θεόδωρος, Μπόϊκος Ευάγγελος καί Κασιμάτης 
’Εμμανουήλ.

—Διεγράφησαν της δυνάμεως του ’Αστυνομικού Σώματος, λόγω θανάτου, οί 
’Αστυφύλακες Σγουρός ’Εμμανουήλ καί Εόθυμιόπουλος Εύθύμιος.

. *
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική άμοιβή 
εις τούς ’Αστυφύλακας: κ.κ. Ράλλην Θεόδωρον καί Γιατρουδάκην Νικόλαον, διότι 
την νύκτα τής 13—14/1/1962, καθ’ ήν διετέθησαν προς ένίσχυσιν τής δυνάμεως των 
ΙΑ' καί ΚΒ' Παραρτημάτων ’Ασφαλείας διά την ενέργειαν ένεδρών, έργασθέντες μετ’ 
εξαιρετικού ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί παρατηρητικότητας καί άναπτύξαντες 
εξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα, συνέλαβον έπ’ αύτοφώρω διαρρηγνύον
τας περίπτερον τούς : Τσίταν ’Αντώνιον καί Παπαδόπουλον Μιχαήλ, διά τής συλλή- 
ψεως δέ αύτών έπετεύχθη ό τερματισμός τής έγκληματικής των δράσεως καί ή έξι- 
χνίασις είκοσι έτέρων διαρρήξεων περιπτέρων καί καταστημάτων, διαπραχθεισών 
ύπό των ιδίων.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική 
καί υλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Δρόσον Ίωάννην, διότι τήν 18/1/1962 καί 
ώραν 18.40, χάρις εις τήν έξαιρετικήν του πρωτοβουλίαν, τό θάρρος καί δραστηριό- 
τητά του, έπέτυχε τήν διάσωσιν έκ βεβαίου θανάτου τών : 1) Ξιφαρά Γεωργίου, 
έτών 87, πάσχοντος έξ ήμιπληγίας καί 2) Ξιφαρά Σταυρούλας, ετών 74, άνασύρας 
τούτους έκ καιομένου δωματίου, ύποστάς έν τή προσπάθεια του ταύτη εγκαύματα Α' 
καί Β' βαθμού είς άπαντας τούς δακτύλους τών χειρών του, προκαλέσας διά τής ά- 
νωτέρω πράξεώς του τά ευμενή σχόλια τού τύπου υπέρ αύτοϋ καί τού ’Αστυνομικού 
Σώματος.

*
ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ

—'Υπό τού συνταξιούχου Ύπαστυνόμου Α' κ. Ρώσση Δημητρίου καί είς μνή
μην Μαρίας Σταθακοπούλου κατετέθησαν υπέρ τού Ε.Τ.Υ.Α.Π. δραχμαί 200.

*
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

—Τό Πασχαλινόν γεύμα τής ’Αστυνομικής Σχολής, περιγραφή τοϋ όποιου 
έδημοσιεύθη είς τήν σελίδα 423 (τεύχος 215) τού περιοδικού μας, έτίμησε διά 
τής παρουσίας του, έκτος τών άλλων έπισήμων, καί ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' 
κ. Νούσιας Θωμάς, Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τω Ύπουρ- 
γείω ’Εσωτερικών.

'Ωσαύτως εις τον άνωτέρω κ. Γενικόν Διευθυντήν τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» 
εύχονται χρόνια πολλά έπί τή ονομαστική του εορτή.
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