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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
I
ΕΚΔΟΕΙΕ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ. ΘΕΟΔ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1963

Έπι τω Νέω ετει απευθύνω προς άπαντας τούς αστυ
νομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους τής ’Αστυνομίας
Πόλεων τάς πλέον θερμάς και εγκαρδίους εύχάς μου.
Ό άπολογισμός τοϋ έργου τής ’Αστυνομίας κατά τό
λήξαν έτος ύπήρξεν άναμφιβόλως λίαν ικανοποιητικός, χά
ρις εις τάς άοκνους καί φιλότιμους προσπάθειας άπάντων
των άστυνομικών, οΐτινες, κατεχόμενοι άπό βαθύ αίσθημα
εύθύνης, άπεδείχθησαν άξιοι συνεχισταί των λαμπρών παρα
δόσεων τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί άντάξιοι, τό μεν τής
εμπιστοσύνης τής Πολιτείας, τό δε τής άγάπης καί έκτιμήσεως τής Κοινωνίας.
Κατεβλήθη επιτυχής προσπάθεια προς εξοπλισμόν τής
’Αστυνομίας διά συγχρόνων τεχνικών μέσων, με εύοίωνον
πρόβλεψιν πλήρους εκσυγχρονισμού εν τω έγγύς μέλλοντι.
Συνεχίσθη μέ σύντονον ρυθμόν ή μετεκπαίδευσις σημαν
τικού άριθμοΰ στελεχών τού Σώματος καί είσήχθη εις τάς
Σχολάς, χάρις εις τό έπιδειχθέν εξαιρετικόν ένδιαφέρον τής
Πολιτείας, μεγάλος άριθμός υποψηφίων Άρχιφυλάκων καί
Ύπαστυνόμων, εις τρόπον ώστε νά έλπίζεται βασίμως δτι
λίαν συντόμως θά καλυφθώσι τά υφιστάμενα μεγάλα κενά
εις τούς βαθμούς τούτους.
Ούτω, υπό τούς άρίστους οιωνούς διά τήν ’Αστυνομίαν,
είσερχόμεθα εις τό Νέον Έτος, έχω δε τήν βεβαιότητα δτι
άπαντες οί άστυνομικοί, άνεξαρτήτως βαθμού, θά έκτελέσωσι
εις τό άκέραιον τό καθήκον των καί θά δικαιώσωσι τήν προς
αυτούς εμπιστοσύνην καί άγάπην τής Κοινωνίας.
Δράττομαι τής ευκαιρίας νά συστήσω εις άπαντας τούς
άστυνομικούς, άμεροληψίαν, σύνεσιν, ευγένειαν καί καλήν
συμπεριφοράν, έν τή ενασκήσει των καθηκόντων των.
’Εν Άθήναις rfj 31 Δεκεμβρίου 1962
Ό ’Αρχηγός
ΘΕΟΔ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ
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ΑΘΗΝΑΙ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963

ΤΕΥΧΟΣ 23Ιον

φιαλτικόν ύπήρξεν γιά την άνθρωπότητα το έτος 1962. Τό φά
σμα ενός παγκοσμίου πολέμου έκαμε την έμφάνισίν του καί προκάλεσε άγωνιώδη αισθήματα στους ανθρώπους όλου τοΰ κόσμου, σ’
όποιαδήποτε χώρα κΓ άν ανήκαν, κΓ όπουδήποτε τής γης κΓ άν
βρίσκονταν.
Οί γίγαντες ώρθωσαν τό άνάστημά τους καί ήσαν έτοιμοι νά
άναμετρηθοΰν στο διεθνή στίβο, για νά υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους καί νά κρατήσουν ό καθένας ψηλά τή σημαία μέ τά
ιδανικά τους. Καί στή μία σημαία άνεγράφονται τά γαλάζια συνθή
ματα « Ειρήνη - ’Ελευθερία - Δημοκρατία, ή θάνατος », ένω στήν
άλλη άνεγράφοντο τά κατάμαυρα συνθήματα «Πόλεμος - Δικτατο
ρία - δουλεία, ή καταστροφή ». Καί είδεν ό κόσμος όλόκληρος νά κυ
ματίζουν απειλητικά τά μαΰρα αυτά συνθήματα τής στέππας, καί
οί έλεύθεροι άνθρωποι καί οί δούλοι άκόμη, έκράτησαν τήν άναπνοή
τους, μπροστά στόν κίνδυνο μιας συγκρούσεως άνευ προηγουμένου
στήν Ιστορία του ανθρωπίνου γένους, κατά τήν όποία τά άποτελέσματα τής νίκης, είτε του ενός γίγαντος, είτε του άλλου, θά ήσαν
«ό θάνατος καί ή καταστροφή».
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’Επί, τώ Νέω ”Ετει 1963

Ό διεθνής ορίζοντας έσκοτίσθη καί οι υπόκωφοι κρότοι των κι
νούμενων τρομακτικών οργάνων του θανάτου καί τής καταστροφής
άκούγονταν όλο καί δυνατώτεροι.
Καί ενώ άπό λεπτού σέ λεπτό όλοι είχαν έστραμμένα τά βλέμ
ματα στο επίκεντρο τής άναμενόμενης τιτανομαχίας, γιά νά ΐδοϋν τις
φλόγες καί τά σύννεφα τών έκρήξεων, φάνηκε στον ορίζοντα μιά
άκτίδα φωτεινή, νά διαλύη σιγά-σιγά τά σκοτεινά σύννεφα.
"Ήταν ή άκτίδα τής λογικής, ή όποια έφώτισε τό νοϋ τού ύπερόπτου ήγέτη τών κομμουνιστών καί τον άνάγκασε νά ύποστείλη
τή σημαία τών απειλών καί του τρόμου καί νά δεχθή τούς όρους
τών δυνάμεων τής ελευθερίας καί τής αληθινής δημοκρατίας.
"Ετσι τό Νέον "Ετος 1963 προβάλλει, στον ανήσυχο πάντοτε
διεθνή ορίζοντα, μέσα σέ μιά ομιχλώδη άτμόσφαιρα σχετικά ήρεμη.
Καί τήν άνατολή αύτή τού νέου έτους τήν συνοδεύουν οι εύχές
εκατομμυρίων άνθρώπων, πού ελπίζουν καί πιστεύουν ότι θά πρυτανεύση στούς πανισχύρους ήγέτες τών λαών, τό πνεύμα τής ειρή
νης εν φιλία καί ελευθερία καί ότι θά θελήσουν νά δημιουργήσουν
ένα καινούργιο κόσμο άγάπης, σ’ ένα κόσμο στον όποιο τά άπαράβατα καί τά ιερά δικαιώματα τού ανθρώπου θά είναι σεβαστά άπό
όλους.
Σήμερα όλοι οι άνθρωποι, άδιακρίτως φυλής, πολιτεύματος, θρη
σκείας καί κοινωνικού συστήματος, οραματίζονται τό νέο αύτό κό
σμο τής ειρήνης καί τής άγάπης καί θέλουν νά ζήσουν ό καθένας
μέ τό δικό του τρόπο, μέ τά δικά του ιδανικά, μέ τις δικές του συ
νήθειες. Δεν ζητούν άπό τούς ήγέτες των τίποτε, παρά μόνον νά
τούς έξασφαλίσουν τά άγαθά τής ελευθερίας των, καί τό σεβασμό
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων τους, σέ διεθνή κλίμακα, έτσι πού νά
μπορή ό κάθε άνθρωπος νά ζήση όπου θέλει, ν’ άγαπήση τούς συν
ανθρώπους του, όποιοι καί αν είναι, καί νά λατρεύση τό Θεό του,
όποιοδήποτε όνομα καί αν έχη.
Καί ό πόθος αύτός τών άνθρώπων όλης τής γής δέν ή μπορεί
παρά νά έπηρεάση τις καρδιές τών ήγετών όλων τών χωρών καί νά
τούς άναγκάση νά συνεννοηθοΰν, άν Θέλουν νά μή καταστροφή ό κό
σμος καί μαζί του κι’ αύτοί οί ίδιοι.
Οί άστυνομικοί τής Ελλάδος καί όλου τού ελεύθερου κόσμου,
πού αγωνίζονται γιά τήν έξασφάλισι τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων
τών πολιτών, εύχονται νά επικρατήσουν στον κόσμο τά μεγαλύτερα
άνθρώπινα άγαθά, τά άγαθά τής «είρήνης» καί τής «άγάπης».
Ν .Α .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
-----------------'Τπό τοΰ Δημοσιογράφου χ. ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

VIII. 'Η διαφθορά καί τά πορνεία κατά τούς νεωτερους χρόνους.
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους δεν δύναται κανείς νά εϊπη ότι ή διαφθορά ηύξήθη περισσότερον, άπό ότι ήτο εις τήν άρχαιότητα καί εις τον μεσαίωνα. Μάλλον
έχαλιναγωγήθη, διότι εις τάς πόλεις, έφ’ όσον οί νέοι εΰρισκον κακοφήμους οίκους
διά νά δώσουν διέξοδον εις τάς φυσικάς όρμάς της νεότητος, όταν ήσαν άγαμοι, περιωρίσθησαν καταπληκτικώς καί αί κτηνοβασίαι καί αί παρά φύσιν άσέλγειαι καί αί
αίμομιξίαι, άλλά καί ό αυνανισμός. Τουναντίον βλέπομεν ότι τοιούτου είδους κρού
σματα διαφθοράς άπαντώνται εις τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία, όπου μάλιστα γί
νονται πλεϊστα έγκλήματα, άπό καθαρώς σεξουαλικήν αφορμήν. Καί δι’αύτό εις όλα
σχεδόν τά κράτη κατά τον 18ον καί κατά τον 19ον αιώνα ή ΰπαρξις διαφθορείων εις
τάς πόλεις έθεωρήθη άπαραίτητος. Έθεώρησαν τά πορνεία, πλέον, ώς τό άναγκαΐον
κακόν τοΰ πολιτισμού καί ώς ένα μέσον τής παρεμποδίσεως των σεξουαλικών αδι
κημάτων καί κακουργημάτων.
Ή προσοχή κυρίως τών ιθυνόντων εις τά τής υγείας, εις τά διάφορα κράτη,
έστράφη τότε κυρίως εις ένα άλλο κεφαλαιώδες ζήτημα. Εις τήν λήψιν μέτρων προς
παρεμπόδισιν τής μεταδόσεως τών άφροδισίων παθών άπό τάς αμαρτωλάς γυναί
κας. Καί τά άφροδίσια νοσήματα έθεωροΰντο, καί ήσαν πράγματι, φοβερά καί τρο
μερά, διότι ήσαν άνίατα ή δυσίατα. Ή σύφιλις επί παραδείγματι, μέ τήν οποίαν ήσχολήθημεν καί είς τό προηγούμενον κεφάλαιον παρεμπιπτόντως, τον πρώτον αιώνα τής
έμφανίσεώς της είς τήν Ευρώπην έθεωρεΐτο, καί ήτο πράγματι, θανατηφόρος καί κατεπολεμείτο μέ διάφορα εμπειρικά φάρμακα καί μαντζούνια. Ή σύφιλις έθεωρήθη
κατ’άρχάς άπό άντισιμίτας, ότι ήτο δήθεν νόσος τών Εβραίων, άπό τήν οποίαν είχον
προσβληθή ό Ίώ β καί ή οποία είχε προκαλέσει τον θάνατον τοϋ Δαυίδ καί τοΰ Σολομόντος καί ότι δήθεν διεδόθη εις τήν Εύρώπην άπό Εβραίους, μεταναστεύσαντες έξ
’Ισπανίας είς Γαλλίαν,οπού έκαμε τήν πρώτην έμφανισίν της,καί δι’ αύτό καί γαλ
λικόν πάθος άπεκλήθη. Σήμερον έξηκριβώθη ότι τήν σύφιλιν έφεραν άπό τήν ’Αμε
ρικήν οί έπιστρέψαντες κατά τό 1453 μέ τον Κολόμβον ναΰται καί οτι έκεΐθεν, ίσως
διά μεταναστών Εβραίων καί διά ’Ισπανών, μετεδόθη είς τήν Γαλλίαν, όπου έλα
βε τεραστίαν άνάπτυξιν. Πάντως κατά τήν υπό τών Γάλλων κατά τά 1495 πολιορ
κίαν τής Νεαπόλεως έλαβε τήν μορφήν πανδημίας καί προεκάλεσεν άθρόους θανά
τους. Έθεωρήθη τότε ώς κατάρα τοΰ Θεοΰ, διότι οί πολιορκοΰντες τήν Νεάπολιν
Γάλλοι ήναγκάσθησαν πεινώντες νά φάγουν άνθρώπινα πτώματα τεθνεώτων, οπό
τε άσφαλώς έμολύνθησαν, έφ’ όσον οί άποθανόντες ήσαν μολυσμένοι. 'Η σύφιλις,
λοιπόν, τον 15ον, 16ον,17ον καί 18ον αιώνα έκαμε κυριολεκτικώς θραΰσιν είς τήν
Εύρώπην, άτελέστατα ή μάλλον ουδόλως θεραπευομένη. Τον παρελθόντα, μάλιστα,
αιώνα άπεκαλεΐτο είς τήν Ελλάδα « σπειρόκωλον » καί περί τής θεραπείας της
συνιστώντδ έφιδρώσεις καί λουτρά ολόθερμα. Μόλις τον 18ον αιώνα ήρχισε νά έπιφέρη κάποιαν αναστολήν τών συφιλιδικών έλκών καί σπυριών ό υδράργυρος καί μό
λις κατά τάς άρχάς τοΰ τρέχοντος αίώνος ήρχισεν ή άποτελεσματική καταπολέμησίς της, άφ’ δτου ιδίως κατά τά 1905 οί Σάουντιν καί Χόφμαν άνεκάλυψαν τό μικρόβιον τής νόσου, τήν ώχράν σπειροχέτην. Τότε, 1910, είς τον υδράργυρον καί τό
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Σπ. Λεωτσάκου

βισμούθιον προσετέθη καί άποτελεσματικώτερον φάρμακον, τό 606, τό όποιον έφεδ
ρον ό Γερμανός καθηγητής Έ ρλιχ καί ό Ίάπων βοηθός του Χάτα, άφοΰ, τέσσαρα
έτη προηγουμένως, κατά τά 1910, ό Γερμανός καθηγητής Βάσερμαν έφεδρε τήν
άντίδρασιν τήν φέρουσαν τό όνομά του, διά τής οποίας άπεδεικνύετο ή προσβολή
ή μή ύπό της συφιλίδος υπό ενός άνθρώπου. Άλλα τό καίριον κτύπημα κατά τής
νόσου κατενέχθη μέ τά άντιβιοτικά.
’Αλλά μήπως δεν έθεωρείτο καί άθεράπευτος καί δεν ήτο μέχρις έσχατων τε
λείως άνίατος ή βλενόρροια, ή οποία άφίνετο νά καταστή χρονία καί νά κλεισθή διά
νά μή μεταδίδη, άλλά νά μετατρέπεται αυτομάτως είς όξείαν μέ τον παραμικρόν έρεθισμόν, ώστε νά υπάρχει άπόφθεγμα διά τήν ιατρικήν ότι «όλαι αί βλενόρροιαι θε
ραπεύονται πλήν τής πρώτης»; 'Η θεραπεία ταύτης έπετεύχθη κατ’ άρχάς μέ
τάς σουλφαμίδας καί τείνει νά έκλειψη πλέον ήδη, χάρις εις τήν άποτελεσματικήν
καταπολέμησίν της καί τήν πλήρη ϊασίν της μέ τά άντιβιοτικά. Καί νά σκέπτεται
κανείς ότι χιλιάδες χιλιάδων άνδρών είς ολον τον κόσμον, ικανότατοι άπό πάσης άλ
λης άπόψεως, έχασαν τό θειον δώρον τής πατρότητος καί έγειναν στείροι έκ των
έπιπλοκών τής βλενορροίας.
Διά τούς λόγους τούτους, λοιπόν, εύθύς μετά τον μεσαίωνα καί τήν καταπλη
κτικήν διάδοσιν των άφροδισίων παθών, έθεωρήθη άπαραίτητον, ότι έπρεπε νά υπάρ
χουν, κατ’ άνοχήν, διαφθορεία ύπό τον έλεγχον τοδ Κράτους καί δι’ αυτό τά πορνεία
ώνομάσθησαν οίκοι άνοχής καί ότι μέ κάθε θυσίαν έπρεπε νά καταπολεμηθή ό έκτός
των πορνείων τούτων έλεύθερος έταιρισμός γυναικών, ό όποιος συνέβαλε καταπλη
κτικά είς τήν διάδοσιν τών άφροδισίων νοσημάτων.’Εντός τών διαφθορείων αυτών αί
γυναίκες ήσαν αύστηρώς περιωρισμέναι καί ύπέκειντο είς συχνοτάτας ύγειονομικάς
έπιθεωρήσεις άπό. κρατικούς ιατρούς, ώστε νά παρεμποδίζεται ή έξάσκησις τοδ έπαγγέλματος εις όλας τάς γυναίκας, αί όποΐαι έφερον έκδηλώσεις άφροδισίου νοσήματος
καί ήσαν, τρόπον τινά, φορείς μεταδόσεως αύτοδ. Αΐ άσθενεΐς ύπεχρεοδντο νά είσαχθοδν είς κρατικά νοσοκομεία, διά νά ύποβληθοδν είς θεραπείαν, άνάλογον φυσικά,
μέ τάς έκάστοτε προόδους τής έπιστήμης. Τήν τοιαύτην λύσιν, διά τήν έκπλήρωσιν
τών σεξουαλικών άναγκών τών κατοίκων τών μεγαλουπόλεων, καθιέρωσε πρώτος
ό Μώντβιλ, ό όποιος έθεωρήθη καί ό πρόδρομος τοδ διακανονιστικοδ συστήματος
καί ό όποιος ύπεστήριξε μετά φανατισμοδ τήν καταδίωξιν τοδ κρυφίου εταιρισμού.
Τό ζήτημα τής καταργήσεως καί τής διώξεως τών έλευθέρων ή κρύφιων ή μυ
στικών πορνείων καί τής ίδρύσεως τών οίκων άνοχής, τελούντων ύπό τον έλεγχον
άφ’ ένός μέν τής άστυνομικής ύπηρεσίας καί έξ άλλου τής ύγειονομικής ύπηρεσίας
ενός κράτους, άπεκλήθη Δ ι α κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α .
Συμφώνως μέ τά κρατούντα είς τό σύστημα αυτό ή ίερόδουλος, διά νά άσκήση τό έπάγγελμά της, είναι ύποχρεωμένη νά έκλέξη έναν οίκον άνοχής είς τον όποιον
νά έγκλεισθή καί νά παραμένη, έφ’ όσον θέλει νά έταιρίζεται. 'Η έξοδός της άπό τον
οίκον αυτόν δέν έπιτρέπεται, παρά μόνον κατόπιν άδειας τής άστυνομικής αρχής τής
περιφερείας. ’Επίσης μόνον κατόπιν άδειας θά έπιτρέπεται ή έγκατάλειψις ένός οί
κου άπό μίαν ίερόδουλον καί ή μετάβασις αύτής είς άλλον. Αί τρόφιμοι τών οίκων
άνοχής ύπεχρεοδντο νά έξετάζωνται, άπό κρατικόν ιατρόν τής ύγιειονομικής έπιθεωρήσεως ή παλαιότερον άπό άστύατρον, είς άλλα κράτη άπαξ, άλλοδ δίς καί άλλοδ
τρις τής έβδομάδος καί έπετρέπετο ή άσκησις τοδ έπαγγέλματος, έφ’ όσον δέν έφε
ρον έκδηλώσεις άφροδισίου νοσήματος.
Άλλά τό Διακανονιστικόν σύστημα είχε τά καλά του, εΐχεν όμως καί τά κακά
του. Διότι, ένώ άπό τό ένα μέρος έθεωρήθη ότι διά τών ύγειονομικών έπιθεωρήσεων
θά παρημποδίζετο ή έξάπλωσις τών άφροδισίων παθών, τά διάφορα κράτη εύρέθησαν προ δύο άλλων κοινωνικών πληγών, αί όποΐαι άνέκυψαν άπό τήν καθιέρωσιν τών
οίκων αυτών τής άνοχής. Τής αίσχράς, τής φοβέρας έκμεταλλεύσεως τών δυστυχών
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εκείνων γυναικών, άπό τάς διευθυντρίας των οϊκων εκείνων, καί της καταληστεύσεώς
των άπό τούς κατ’ επάγγελμα έραστάς των, άπό τούς σωματέμπορους. Αί γυναίκες
των οΐκων ανοχής δεν ή σαν παρά σκλάβαι τοϋ χειρίστου, μάλιστα, είδους, αί όποΐαι
θεωρητικώς έδιδον εις τάς διευθυντρίας ή ματρώνας ή «μαμάς» το ήμισυ των είσπράξεών των,διότι αύται τούς παρεΐχον δωμάτιον καί τροφήν καθώς καί πελατείαν,
άλλα πρακτικώς έκεΐναι, διά των διαφόρων δανείων, τής υποχρεωτικής πωλήσεως
εις αύτάς εις διπλάσιάν καί τριπλασίαν τιμήν των ένδυμάτων καί των έσωρρούχων,
εϊχον κατορθώσει νά έχουν πάντοτε όφειλέτιδας τάς γυναίκας των καί μάλιστα τάς
ώραιοτέρας έξ αύτών,διά νά μή δύνανται αύται, πριν έξοφλήσουν τά χρέη των, νά
μεταβοΰν εις άλλον οίκον, όπου παρομοία τύχη τάς άνέμενε. Τά υπόλοιπα χρή
ματα άπο τήν ίερόδουλον τά άπέσπα ό σωματέμπορος, ό «άγαπητικος», ό όποιος
Ισάπιζεν κυριολεκτικώς εις τό ξύλον τήν δυστυχισμένην πόρνην, τήν έβασάνιζε, τής
έχάρασεν,ένίοτε,τό πρόσωπον μέ μαχαίρι καί τήν έτρομοκράτει, άποσπών άπο αυ
τήν καί τά υπόλοιπα χρήματά της, έναντι τής, δήθεν, προστασίας καί τής άγάπης πού
τής παρείχε. Κοινοί κακοποιοί άπέζων άπό τό έμπόριον τής λευκής σαρκός.
Τό μόνον καλόν του Διακανονιστικοϋ συστήματος, ώς έλέχθη, ήτο ότι διά των
οϊκων άνοχής έπετυγχάνετο ή παρεμπόδισις τής έξαπλώσεως των άφροδισίων νοση
μάτων. Ά λλ’ αύτό συνέβαινε είς τήν θεωρίαν καί μόνον. Διότι εις τήν πραγματικό
τητα ό κόσμος άπηχθάνετο αυτήν τήν ήμικρατικήν πορνείαν καί άνεζήτει κάτι τό
κρυφόν, τό άπηγορευμένον, ώς πλέον ικανοποιούν τά σεξουαλικά του ένστικτα. Ούτως
ήρχισαν νά ίδρύωνται τά μυστικά, τά κρυφά σπίτια καί νά πολλαπλασιάζωνται, κατά
τοιοϋτον μάλιστα βαθμόν, ώστε είς τον ένα οίκον άνοχής νά άντιστοιχοϋν δύο, τρεις
καί συχνά περισσότεροι μυστικοί οϊκοι. Καί έκεΐ, επί των κρύφιων πορνών, δεν ένηργεΐτο ούτε ή παραμικρά υγειονομική έπιθεώρησις καί ή έξ αύτών μετάδοσις άφρο
δισίων παθών ήτο οχι πιθανή άλλά βεβαία. "Ολαι αί άνακαλυπτόμεναι κρύφιαι
τρόφιμοι τών μυστικών οϊκων είς τά διάφορα κράτη άπεδεικνύοντο μολυσμέναι καί
μέ τάς τρεις αφροδισίας άσθενείας.
Ά λλ’ έξ άλλου πλεΐστοι φιλόσοφοι διεθνούς κύρους, ήρχισαν νά έξεγείρωνται
κατά τού τρόπου αυτού τής ήμικρατικής καί ήμιεπισήμου πλέον πορνείας, τής καθιερουμένης διά τού Διακανονιστικού συστήματος, καί νά βοοΰν ότι ή τρόφιμος δέν
ήτο παρά μία δούλη. Έ φ ’ όσον ή δουλεία καί τό δουλεμπορίου εϊχον καταργηθή άπό
τά Συντάγματα όλων τών πολιτισμένων κρατών καί έφ’ όσον διά τήν κατάργησιν
τής δουλείας εϊχον διεξαχθή αιματηροί πόλεμοι καί αίματηρότεραι ακόμη έπαναστάσεις, ήτο όχι μόνον οξύμωρου, άλλά κάτι τό τερατώδες τό νά καθιερώνει έπισήμως
τό κράτος τήν δουλείαν διά τήν πόρνην καί νά καθιστά κυρίους τού σώματός καί
τής άτομικής έλευθερίας τών πορνών τήν διευθύντριαν τών οϊκων άνοχής καί τον
σωματέμπορου - άγαπητικόν.
’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης έξεγέρσεως ύπήρξεν’ή κατάργησις πλέον τών οϊκων άνοχής είς τά διάφορα κράτη, προοδευτικώς άπό τού 1886. Ά πό τού έτους έκείνου, πλέον, καί αρχής γενομένης άπό τήν ’Αγγλίαν, κατηργήθησαν οί οϊκοι άνοχής.
Ά λλ’ άπό τού ενός άκρου έφθάσαμεν είς τό άλλο. Διότι κατηργήθη όλοσχερώς τό
δουλεμπορίου τών ίεροδούλων, έπαυσαν τά πορνεία νά λειτουργούν, άλλ’ έτέθη ύπό
αυστηρόν διωγμόν καί ή πορνεία, ή οποία έπ’ ούδενί λόγω ήτο πλέον άνεκτή. Τοιου
τοτρόπως έδημιουργήθη τό λεγόμενον Κ α τ α ρ γ η τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α , τό ό
ποιον ισχύει σήμερον είς τήν ’Αγγλίαν, όπου άρχικώς καθιερώθη, είς τάς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας καί είς τά Σκανδιναυικά Κράτη. Σύμφωνα μέ αύτό διώκεται άμειλίκτως άπό τούς νόμους ή πορνεία καί ό εταιρισμός, ύπό οίανδήποτε μορφήν.
’Επίσης διώκονται μέ αύστηράς ποινάε, ή σωματεμπορία, ή ύπόθαλψις πόρ
νης, ή παροχή άσύλου είς αυτήν, καθώς καί ή ύπό άνδρός ή γυναικός μετάδοσις αφροδισίου νοσήματος. Κατά τό σύστημα αύτό βάσις είναι η ήθικοποίη-
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σις τής κοινωνίας καί ή διά τοΰ νομίμου γάμου ίκανοποίησις των σεξουαλικών
άναγκών των δύο φύλων. Πάντως δέν άπαγορεύεται ή άνευ γάμου συμβίωσις ενός
άνδρός μετά μιας γυναικος καί τάνάπαλιν, άλλ’ επ’ ούδενί λόγω επιτρέπεται ή εναλ
λαγή εραστών ύπό τής γυναικος, ώστε νά δίδη τήν υπόνοιαν εταιρισμού. ’Αλλά τό
σύστημα αύτό, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, έχει δημιουργήσει άκριβόν καί κρύφιον έταιρισμόν εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί εις τήν ’Αγγλίαν, δπου υπάρχουν
τά περίφημα κώλ-γκέρλς, μέ τιμήν, τά εκατόν δολλάρια διά τήν παροχήν ενός περι
πάτου μέ τάς συμπαρομαρτούσας διασκεδάσεις εις τάς Η .Π .Α .,καί τά 50 σελλίνια
εις τήν ’Αγγλίαν. Εις τά Σκανδιναυικά κράτη, έξ άλλου, υπάρχει έλευθερία άπόλυτος
εις τάς σχέσεις τών δύο φύλων, ώστε ή πορνεία νά μή είναι νοητή. ’Αλλά ή έλευθερία
αύτή του σεξ έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, μέτήν γέννησιν μεγάλου άριθμοϋ νόθων, άπό νεαράς άγάμους, καί τήν άνατροφήν αύτών άπό τό Κράτος.
Έ κ τοΰ Διακανονιστικοϋ συστήματος άπέρρευσε τό Ν ε ο δ ι α κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α , κατά τό όποιον διατηρούνται οί οίκοι άνοχής,άλλά καταργεϊται ή εις αύτό υποχρεωτική διαβίωσις τών κοινών γυναικών. Καί τέλος τό Νε ο κ α τ α ρ γ η τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α , όπου είναι υποχρεωτική ή υποβολή δηλώσεως
καί ή θεραπεία τών άφροδισίων άσθενειών, άπαγορεύεται άπολύτως ό γάμος τών
πασχόντων έξ άφροδισίας νόσου καί, τέλος, δέν έπιτρέπεται ή παροχή στέγης προς
πορνείαν.
"Ο,τι, όμως,μέτρα καί άν ληφθοΰν καί όσα συστήματα καί αν έφευρεθοϋν,πρός
προστασίαν τής ηθικής καί τήν καταστολήν τής άνηθικότητος, ό κρύφιος έταιρισμός
καί αί έταΐραι δέν θά έκλείψουν. Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους πλεΐσται έταΐραι έπέρασαν εις τήν ιστορίαν. Περίφημος κατέστη, μεταξύ τοΰ 1752 καί τοΰ 1820,
εις τήν Γαλλίαν ή Ροζαλία Ντυτέ καί ή σύγχρονός της Τερουάν ντέ Μερικιύρ, ή
οποία προ τής γαλλικής έπαναστάσεως κατέστη περίφημος διά τάς περιουσίας τών
εύγενών έραστών της, τάς οποίας κατεβρόχθησε, κατά τον παρελθόντα αιώνα ή Μα
ρία Ντυπλεσίς, ή οποία ύμνήθη ώς Μαργαρίττα Γκωτιέ, άπό τον Δουμάν υιόν είς
τήν Κυρίαν μέ τάς Καμελίας καί τής οποίας ό τάφος εις τό κοιμητήριον Πέρ - Λά Σέζ τών Παρισίων έξακολουθεΐ νά γίνεται προσκύνημα, ή περίφημος Μογκαντόρ, ή
βαρώνη ντ’ ’Ά νζ, ή Μάριον ντέ Λόρμ, ή έρωμένη τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, ή Μάριον
Ρολλά τοΰ Νυσσέ, ή Έστέρ τοΰ Όνορέ Μπαλζάκ, ή Λόλα Μοντέζ τοΰ Λουδοβίκου
τής Βαυαρίας, ή βαρώνη ντέ Βωγκάν τοΰ Λεοπόλδου τοΰ Βελγίου, ή Ματαρίν Σράτ
τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τής Αύστροουγγαρίας καί πλεΐσται άλλαι.
’Αλλά θά συνεχίσωμεν μέ τήν διαφθοράν καί τά πορνεία εις τήν νεωτέραν Ε λ 
λάδα.
(Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η “ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ,,
‘Υπό Ύπαστυνόμου Β' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

’Αξιοσημείωτος είναι έπίσης ή δήλωσις τοϋ ίατροϋ Καστέρς, τοϋ κυριωτέρου
μετά την Σούζαν Βαντεπούτ ή έξ ίσου κατηγορουμένου, εις έρώτησιν γαλλικής
έφημερίδος μετά τήν άθώωσίν του.
«'Η έτυμηγορία τοϋ κακουργιοδικείου, εΐπεν,δέν άφορά παρά μόνον έμενα. Διό
τι μόνον έμένα έπροστάτευσεν ή δικαιοσύνη των ανθρώπων, διά μίαν ειδικήν περίπτωσιν καί δι’ ειδικήν περίστασιν. Ε κ ε ί ν ο π ο ύ θ ά μ ο ΰ έ φ α ί ν ε τ ο
σ ο β α ρ ώ τ ε ρ ο ν θ ά ή τ ο ν ά θ ε ω ρ η θ ή ό τ ι ή ά π ό φ α σ ι ς άπ ο κ τ α ν ο μ ι κ ή ν ί σ χ ύ ν . Προσωπικώς εννοώ νά συνεχίσω τον άγώνα μου
διά νά έλαττώνω τον πόνον καί νά προστατεύω τήν ζωήν».
Τοιαύτη υπήρξε μέχρι τής στιγμής, 20 Νοεμβρίου 1962, ή «Δίκη τοϋ αίώνος»
διά τούς παράγοντας τής δίκης καί διά το παγκόσμιον σχεδόν κοινόν. ’Απομένει ή
νέα δίκη τοϋ ίατροϋ Καστέρς ύπο τοϋ πειθαρχικού συμβουλίου τοϋ βελγικοΰ ιατρι
κού συλλόγου, τον προσεχή ’Ιανουάριον ή Φεβρουάριον, κατά τήν οποίαν θά κριθή
ύπο των συναδέλφων του αν ύπέπεσεν εις παράπτωμα, άπο δεοντολογικής επαγγελ
ματικής πλευράς καί αν, όντως, έπρόδωσεν τον όρκον τοϋ'Ιπποκράτους. Διότι, κατά
τον μεγάλον πρόγονόν μας, ένας ιατρός δεν έχει τό δικαίωμα νά δίδη τον θάνατον
έν ούδεμιά περιπτώσει. 'Η άπόφασις όμως τοϋ πειθαρχικού συμβουλίου τοϋ βελγι
κού ιατρικού συλλόγου, θά παραμείνη μυστική.
*
Δεν γνωρίζομεν τό ειδικόν άρθρον τοϋ βελγικού ποινικού νόμου, βάσει τού
όποιου έγένετο ή κατηγορία κατά των πέντε κατηγορουμένων τής δίκης τής Λιέγης
καί τό όποιον άρθρον προβλέπει διά τήν πράξιν ταύτην « τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ι ε τ ή φ υ λ ά κ ι σ ι ν», ούς μετεδόθη δι’ όλων των είδησεογραφικών πρακτορείων.
Αί ειδήσεις ομιλούν άλλαι περί «Π α ι δ ο κ τ ο ν ί α ς» καί άλλαι περί « Ε υ θ α 
ν α σ ί α ς».
Κατά τον ήμέτερον ποινικόν κώδικα, αί συνθήκαι τού εγκλήματος δεν θά έδικαιολόγουν «παιδοκτονίαν», άφοΰ ένοχος παιδοκτονίας καθίσταται ή μήτηρ, «ήτ ι ς έκ π ρ ο θ έ σ ε ω ς ά π έ κ τ ε ι ν ε κ α τ ά τ ό ν τ ο κ ε τ ό ν ή μ ε τ ά
τον τ ο κ ε τ ό ν μέν, έφ’ όσον ό μ ω ς έ ξ η κ ο λ ο ύ θ ε ι ή έ κ τ ο ύ 
τ ο υ δ ι α τ ά ρ α ξ ι ς τ ο ύ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ , τ ό τ έ κ ν ο ν α ύ τ ή ς » καί
ή οποία τιμωρείται δ ι ά κ α θ ε ί ρ ξ ε ω ς μ έ χ ρ ι δ έ κ α έ τ ώ ν . Έ ν τή
περιπτώσει τού έγκλήματος τής Λιέγης, δεν ύπήρξεν πράξις « κ α τ ά τ ό ν τ ο 
κ ε τ ό ν ή μ ε τ ά ά π ό α ύ τ ό ν » ούτε διατάραξις τού οργανισμού, συνεπεία
τού τοκετού, άφοΰ τό έγκλημα έγένετο πολλάς ήμέρας άργότερον, μέ κίνητρον τήν
παραμόρφωσιν. Πλήν τούτου, παιδοκτονία ύφίσταται παρ’ ήμϊν μόνον διά τήν μη
τέρα καί ούχί δι’ έτερον, τού έτέρου ύποπίπτοντος εις τό έγκλημα τής κοινής άνθρωποκτονίας ή συμμετοχής ή συνεργίας εις αυτήν. Πλησιέστερον προς τήν πράξιν
τής κυρίας Βαντεπούτ καί τοϋ ιατρού κ. Καστέρς εύρίσκεται παρ’ ήμϊν τό έγκλη
μα τού άρθρρυ 300 ποινικού κώδικος, τής « ά ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ς έν συν α ι ν έ σ ε ι», κατά τό όποιον, « ό σ τ ι ς ά π ε φ ά σ ι σ ε κ α ί έ ξ ε τ έ λ ε σ ε ν
α ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α ν έ π ί τή σ π ο υ δ α ί α
κ α ί έ π ι μ ό ν ω ά π αι 
τ ή σ ε ι τ ο ϋ π α θ ό ν τ ο ς κ α ί έξ ο ί κ τ ο υ π ρ ό ς α ύ τ ό ν , ά ν ι ά τως πάσχοντα, τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι
δ ι ά φ υ λ α κ ί σ ε ω ς » . Προς τό άρ
θρον τούτο έχει σχέσιν καί ό όρος «ε ύ θ α ν α σ ί α», ό υπό τοϋ τύπου προβαλλό-
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μένος διά τήν περίπτωσιν της Λιέγης. Άλλα ’καί τδ άρθρον τούτο τοΰ ποινικού κώδικος δεν θά εΐχεν θέσιν έν Έλλάδι εις τδ έγκλημα φόνου της μικράς Κορίν, άφοΰ
αύτή.ώς παθοΰσα, οχι μόνον «σπουδαίως καί έπιμόνως» δεν άπήτησεν τδν θάνατόν
της, άλλά’καί ήγνόει τήν πραξιν της άφαιρέσεως τής ζωής της ύπδ τής μητρός της καί
τοΰ ΐατροΰ.Ελλείπει επομένως έκ τοΰ έγκλήματος τοΰ άρθρου 300 Π.Κ. τδ στοιχεΐον
« σ π ο υ δ α ί α κ α ί ε π ί μ ο ν ο ς ά π α ί τ η σ ι ς τ ο ΰ π α θ ό ν τ ο ς», ως καί τδ
στοιχεΐον « α ν ία τ ο ς π ά θ η σ ις » , άφοΰ δέν είναι βέβαιον τδ πράγματι άνίατον τοΰ
βρέφους Βαντεπούτ. Έκτδς καί δεχθώμεν ότι «παθοΰσα» είναι ή μήτηρ ή «παθών»
ό πατήρ τοΰ βρέφους, οΐτινες,έν τή «σπουδαία καί έπιμόνω άπαιτήσει των», προεκάλεσαν τδν οίκτον τοΰ ΐατροΰ. ’Αλλά πώς δύναται τότε νά συνυπάρχη θ ΰ μ α, π αρ α κ ι ν ή σ α ς καί δ ρ ά σ τ η ς εις έν καί τδ αύτδ πρόσωπον, τής κυρίας Βάντεπούτ ; Πλήν τούτων, ή ποινή τής «άνθρωποκτονίας έν συναινέσει» παρ’ ήμΐν εί
ναι «φυλάκισις», άνευ τοΰ περιοριστικού «φ υ λ ά κ ι σ ι ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ι 
ών έ τ ώ ν».
Κατά τήν ήμετέραν νομοθεσίαν, εάν ό "Ελλην αστυνομικός εύρίσκετο πρδ πα
ρόμοιας τής Λιέγης ύποθέσεως καί έάν ό Έλλην δικαστής έκαλεΐτο νά δικάση, έφαρμογήν θά είχε τδ άρθρον 299 τοΰ ποινικού μας κώδικος, ήτοι τής «άνθρωποκτονίας
έκ προθέσεως», με ποινήν, βεβαίως, διάφορον τών «τριών τούλάχιστον έτών». Τοΰτο, ώς γνώμη τοΰ υποφαινομένου, χωρίς νά υπεισέρχεται εις περισσοτέρας λεπτομέ
ρειας. Ευχής έργον πάντως θά ήτο νά άκουσθοΰν αί γνώμαι τών ποινικολόγων μας
άπδ τών στηλών τούτων έπί τοΰ έγκλήματος τής «Δ ί κ η ς τ ο ΰ α ΐ ώ ν ο ς»,
άφοΰ ό γράφων ούδέποτε διενοήθη δτι δύναται νά έκφέρη σαφή γνώμην έπί τοιούτου συνταρακτικού ποινικού θέματος.
★
Πριν κλείσωμεν τήν παροΰσαν μελέτην, σκόπιμον θεωροΰμεν νά παραθέσωμεν
ένταΰθα άπόψεις τινάς, έκφραζομένας εις τήν έφημερίδα «Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή» τής
16-11-62, ώς πρός τά έρωτήματα άτινα έδημιούργησεν ή «Δίκη τοΰ αίώνος». Γρά
φει ή έφημερίς αΰτη :
«Κατεκάθησεν ταχύτατα ό πρώτος ένθουσιασμδς διά τήν άθωωτικήν άπόφασιν τών ένορκων τής Λιέγης εις τήν πολύκροτον «δίκην τής θαλιδομίδης». Τάς έπευφημίας ήκολούθησεν ό σκεπτικισμός. Μετά τήν έπαναστατικήν έκδήλωσιν, ή έπιστροφή εις τάς σταθεράς, τάς έξηλεγμένας, τάς έστω καί μή πλήρως ίκανοποιητικάς
άρχάς...
« ...Π ο ια είναι τά άνώμαλα παιδιά; Μόνον δσα έκ γενετής έμφανίζουν σωματικάς δυσπλασίας (καί μέχρι ποιου βαθμοΰ); ’Αλλά διατί δέν εύρίσκονται εις χειροτέραν μοίραν δσα πάσχουν πνευματικώς ; Καί διατί μόνον τά παιδιά ; Οί γέρον
τες πού υποφέρουν, οΐ βαρύτατα άσθενεΐς πού ικετεύουν άπδ τδ κρεβάτι τοΰ μαρτυ
ρίου τήν λύτρωσιν τοΰ θανάτου ; ’Ιδού ποΰ θά μποροΰσε νά όδηγήση ή παραδοχή τής
άρχής, έστω καί εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, δτι δικαιολογείται ή θανάτωσις έξ
οίκτου. (Καί έδώ μία άκόμη παρένθεσις : Ο ί κ τ ο υ π ρ δ ς π ο ι ο ν ; Π ρ ο ς
τ δ ν κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ν ε ι ς μ ί α ν θ λ ι β ε ρ ά ν ζ ω ή ν ή, μ ή π ω ς ,
π ρ δ ς έ κ ε ΐ ν ο ν , ό ό π ο ι ο ς δέν ά ν τ έ χ ε ι τδ λ υ π η ρ ό ν θ έ α μ α ;
Μήπως , δηλαδή, ύπδ τδν μα ν δ ύ αν τοΰ δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ο ΰ
τοΰ ο ί κ τ ο υ κ ρ ύ β ε τ α ι εις ώ ρ ι σ μ έ ν α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς έγωϊ σ μ ό ς , αν μ ή ι δ ι ο τ έ λ ε ι α ή φ ρ ι κ ώ δ η ς ά δ υ ν α μ ί α ; ) .
« ... Έστέρεψαν αί πηγαί τοΰ οίκτου καί τής άφοσιώσεως πρδς τούς άποκλήρους τής ζωής», συμπεραίνει άπδ τήν άπόφασιν μία μεγάλη γαλλική έφημερίς. ’Ίσως
νά είναι υπέρ τδ δέον βαρεία ή διαπίστωσις, εις τήν γενίκευσίν της. ’Αλλά είναι οπωσ
δήποτε πικρότατα άληθινή διά πλήθος περιπτώσεων, πού θά ύπήγοντο τυπικώς εις
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τήν κατηγορίαν των «εύσπλαχνικών» δολοφονιών. Μία έξάπλωσις της άντιλήψεως
οτι είναι ήθικώς καί νομικώς επιτρεπτή ή άφαίρεσις της ζωής άπδ τα δυστυχισμέ
να πλάσματα, εις τά όποια ή ζωή ένεφυσήθη ώς κατάρα, θά ώδηγοΰσε πιθανώτατα
εις ένα κϋμα «έκκαθαρίσεων», χωρίς μάλιστα πλήρη δυνατότητα άποτροπής τοΰ κιν
δύνου να συμπεριληφθοϋν καί μή έκκαθαριστέοι εις αύτάς. ’Αξίζει δμως—καί προς
τί—να διαφυλαχθή ή όποζωή των άτυχων θυμάτων ; Άφοΰ δεχόμεθα δτι περί κα
τάρας πρόκειται, διατί νά τήν σεβασθώμεν; Ποιον τό όφελος διά τήν άνθρωπότητα,
ποιον δι’ αύτό τοϋτο τό θΰμα ;
« Αί άπαντήσεις είναι πολλαί καί διαφόρου φύσεως': Αί μεταφυσικαί (ή ζωή
είναι «άπόλυτον» άγαθόν), αί θεολογικαί (μόνον ό Θεός είναι κύριος της ζωής τοΰ
άνθρώπου καί τήν πνοήν πού δίδει εις τήν σάρκαν μόνον Αύτός δύναται νά σβήση),
αί στενώς νομικαί (ή ζωή καί ή προσωπικότης κάθε άνθρώπου προστατεύονται χωρίς
έξαιρέσεις καί κλιμακώσεις), αί στενώς ΐατρικαί (υπάρχει πάντοτε ένα κατάλοιπον
έλπίδος καί διά τήν άπελπιστικωτέραν περίπτωσιν) καί διάφοροι άκόμη παραλλαγαί.
Βάσει δλων αυτών είναι δυνατόν νά συναχθή ώς συμπέρασμα, τό όποιον μάλιστα
έπιβεβαιοΰται καί από μίαν πρόχειρον δειγματοληπτικήν σφυγμόμέτρησιν τής άθηναϊκής κοινής γνώμης : "Οτι χωρίς νά θεωρήται άκραιφνώς εγκληματική ή πραξις
τοΰ ζεύγους Βαντεπούτ—υπάρχουν τόσα δικαιολογητικά διά τον μειωμένον κατα
λογισμόν, ώστε νά έστηρίζετο εις αυτά ή άθώωσίς των—είναι πάντως εγκληματική
ή χαρασσομένη διά τής ετυμηγορίας τών ένορκων νέα γραμμή. Κ α ί κ α τ ά τ ή ς
γ ρ α μ μ ή ς τ α ύ τ η ς π ρ έ π ε ι νά ά ν τ ι δ ρ ά σ η μέ σ θ έ ν ο ς ή κ ο ι 
νή γ ν ώ μ η , έ μ μ έ ν ο υ σ α ε ι ς τ ο ν σ ε β α σ μ ό ν τ ώ ν θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν
ά ρ χ ών έπί τή βάσε ι τών ό π ο ι ων κ α ί δ ι α μ ο ρ φ ο ΰ τ α ι » .
Αυτά ώς προς τήν πολύκροτον καί κοσμοϊστορικήν δίκην τής Λιέγης. Ώ ς προείπομεν, θά ήτο εύχής έργον νά άκουσθοΰν έκ τών στηλών τούτων αί γνώμαι καί τά
νομικά προβλήματα καί συμπεράσματα τών διαπρεπών νομομαθών μας καί κοι
νωνιολόγων.
Χ Α Ρ ." Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Ό άββάς Ρενιέ έκανε κάποτε μεταξύ τών μελών τής Γαλλικής ’Ακα
δημίας έναν έρανο, κατά τον όποιον κάθε μέλος έπρεπε νά συνεισφέρη κι’
άπό ένα σκοΰδο. Περνώντας λοιπόν μπροστά άπό τον πρόεδρο τής ’Ακαδη
μίας Ρόζ, πού φημιζόταν γιά τήν φιλαργυρία του, δέν πρόσεξε δτι εκείνος
έρριξε ένα σκοΰδο στον δίσκο καί γι’ αύτό τοΰ τον έτεινε γιά δεύτερη φορά.
— Μά σας έδωσα, φώναξε τότε ό Ρόζ. Δέν μέ πιστεύετε μήπως ;
— Σάς πιστεύω, τοΰ είπε ό Ρενιέ. Δέν σας είδα δταν ρίξατε τό σκοΰδο
σας καί ζητώ συγνώμην γιά τήν ενόχληση ...
Καί ό διάσημος φιλόσοφος Φοντελαίν, πού παρακολουθούσε τή σκηνή,
ψιθύρισε στους άλλους, κουνώντας τό κεφάλι του :
— ’Εγώ άπεναντίας είδα, άλλά... δέν τό πιστεύω !...

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

“ΚΙΚ ΕΡΩ Ν »
Ο Π ΙΟ Α Κ Ρ ΙΒ Ο Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ο Σ Τ Ο Υ Κ Ο Σ Μ Ο Υ
Έ κ τοϋ περιοδικού «Selection», κατά μετάφρασιν Άστυν. Διευθυντοϋ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ
Ή καταπληκτική κατασκοπευτική ύπόθεσις «Κικέρων» καί ή ασύλληπτη
κατασκοπευτική καρριέρα τοϋ ήρωος αυτής, πού έγένετο κινηματογραφικό σε
νάριο, ήλθε στή δημοσιότητα, όταν αυτός έγραψε τ ’ απομνημονεύματα του.

Οί μυστικές συνδιασκέψεις τοΰ 1943 στή Μόσχα, Τεχεράνη καί Κάιρο, δέν
υπήρξαν τόσο μυστικές, όσον έπιστεύετο. Χάρις σ’ ένα κατάσκοπο, που άνήκε στο
προσωπικό τής άγγλικής πρεσβείας στην ’'Αγκυρα, λίγες ήμέρες άργότερα, ό Χίτλερ έμαθε τό άντικείμενο των συνδιασκέψεων αυτών καί πολλές λεπτομέρειες των
μυστικών άποφάσεων, πού έλήφθησαν σ’ αυτές.
' Η ύπόθεσις « Κικέρων »—όνομα πού στή γλώσσα τών κατασκόπων έσήμαινε τήν άναπτυχθεΐσα κατασκοπευτική δραστηριότητα στήν ’Άγκυρα κατά τον Βον
παγκόσμιο πόλεμον—ύπήρξεν ό πιο μεγαλειώδης κατασκοπευτικός άθλος τών Γερ
μανών πρακτόρων. Είναι ’ίσως ή ύπόθεσις, πού στοίχισε τόσο ακριβά, όσο καμμιά
άλλη παρομοία.
Τήν ύπαρξι τής ύποθέσεως « Κικέρων », λέγει ό Δρ. Robert Kempner, γε
νικός είσαγγελεύς κατά τις δίκες τών διπλωματών Ναζί στήν Νυρεμβέργη, έμαθα
τυχαίως. Σαν γενικός είσαγγελεύς σ’ αύτές τις δίκες, έξήτασα, μεταξύ σωρών έγγράφων, καί τήν ιδιαίτερη μυστική άλληλογραφία τού ύπουργείου τών ’Εξωτερικών
τής Γερμανίας τοΰ Χίτλερ, μέ τήν γερμανική πρεσβεία στήν ’Άγκυρα. Οί πολυάρι
θμοι υπαινιγμοί στήν άλληλογραφία αύτή, για κάποια ύπόθεσι « Κικέρων», προεκάλεσαν τήν περιέργειάν μου.
’Εξετάζοντας καί ζητώντας πληροφορίες, έμαθα άπό τον Hoest Wagner,
σύνδεσμο τοϋ ύπουργείου ’Εξωτερικών τής Γερμανίας μέ τις 'Υπηρεσίες Πληροφο
ριών, ότι ή ύπόθεσις « Κικέρων », ύπήρξεν ή πιο σπουδαία καί ή πιο άπόρρητη
ύπόθεσις, πού ένεπιστεύθησαν στις 'Υπηρεσίες του. Έ ξ άλλου ό στρατηγός τών S.S.
W aller Schellenberg, άρχηγός τών Μυστικών Πολιτικών καί Στρατιωτικών 'Υ
πηρεσιών Πληροφοριών άνεγνώρισεν, ότι τήν μεγάλη του έπιτυχία, ώς αρχηγού τών
'Υπηρεσιών αυτών, τήν χρεωστοΰσε στήν ύπόθεσι « Κικέρων ». Έ ν τούτοις, εξα
κολουθεί ό Δρ. Robert Kemper, δέν κατώρθωσα να μάθω τις λεπτομέρειες τής
εκπληκτικής αύτής κατασκοπευτικής ιστορίας, παρά μόνο τήν ημέρα πού κατώρθωσα
νά συλλάβω τον dwing Moyzich.
Κοντόσωμος, αδύνατος, άσθενικός, άλλά καί άκρως έχέμυθος ό Moyzich, ύπήρξε δημοσιογράφος στή Βιέννη. "Οταν προσεχώρησε στο κόμμα τών Ναζί, τον
έστειλαν στήν Άγκυρα, σάν εμπορικό άκόλουθο.
’Εκτός άπό τά κύρια καθήκοντά του, τού άνετέθη καί ή διεύθυνσις τής γερμα
νικής Μυστικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών στήν Τουρκία. Σάν ύποπτος έγκληματίας
πολέμου—έπειτα άπό μιά επιστολή πού άνεκαλύφθη, τού Γερμανού πρεσβευτοΰ στήν
’Άγκυρα Φόν Πάπεν, στήν οποίαν αυτός εξυμνούσε προς τον Χίμλερ, άρχηγόν τής
γκεστάπο, τις εξαιρετικές υπηρεσίες τοΰ Moyzich καί έπλεκε τό εγκώμιο αυτού—
υπεβλήθη σέ άνάκρισι άπό τούς Άγγλους. Άργότερα έκρύβη στήν γαλλική
ζώνη κατοχής μέ ψευδώνυμο, σάν Αυστριακός.
Ή ’Αστυνομία τον άνεζήτησε καί πάλι, τον άνευρε καί τον συνέλαβε. Κατά
τήν άνάκρισι, προσεπάθησε ν’ άποδείξη ότι είναι άθώος καί 6τι, ούδεμίαν άνάμιξι
έχει σέ διαπραχθέντα εγκλήματα, κατά τον πόλεμο.
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Κατά τήν πρώτη έξέτασι, ή κατάθεσίς του μοϋ φάνηκε απίστευτη. Έ ν τούτοις, άπεδείχθη άπολύτως άληθής.'Ο Moyzich, σαν έμπορικδς ακόλουθος, κατοικού
σε σ’ έ/α σπίτι πού εύρίσκετο στον ίδιο περίβολο της γερμανικής πρεσβείας στην
’Άγκυρα. Τήν νύκτα τής 26 ’Οκτωβρίου 1943, άφυπνίσθη άπό τά συνεχή κουδουνί
σματα του τηλεφώνου του. 'Η κυρία Zeuke, ή γυναίκα του γραμματέως τοϋ πρεσβευτοϋ Φόν Πάπεν, ήκούσθη στο τηλέφωνο. 'Ο σύζυγός της, έπιθυμοΰσε νά δή άμεσωςτόν Moyzich. 'Ο γραμματεύς τής πρεσβείας Zeuke, άνοιξε ό ίδιος τον πόρτα
στον Moyzich καί τοϋ είπε.
—’Εκεί μέσα στο σαλόνι, εύρίσκεται ένα άτομο πού φαίνεται νά έχη σοβαρές
καί ένδιαφέρουσες πληροφορίες. Δεν ξέρει γερμανικά, άλλά νομίζω δτι μπορείτε νά
έχετε έμπιστοσύνη σ’ αυτόν. Πρόκειται γιά ένα ’Αλβανό, όνόματι DielJo. 'Όταν τε
λειώσετε, τον συνοδεύετε μέχρι τήν πόρτα καί τήν άσφαλίζετε. Καληνύκτα.
Ό Moyzich, βρήκε μέσα στο σαλόνι ένα πρόσωπο κοντού άναστήματος, άσχη
μο, μέ γκρίζα μαλλιά καί μέ χαρακτηριστικά κτυπητά.
—Μπορώ νά προσφέρω στήν κυβέρνησί σου, πολύτιμες υπηρεσίες, τοϋ είπε,
χωρίς περιστροφές, σέ άι]/ογο άγγλική γλώσσα. Μπορώ νά σας παραδώσω φωτο
γραφίες σπουδαίων άπορρήτων εγγράφων τής βρεττανικής πρεσβείας. Ζητώ δμως,
5.000 λίρες ’Αγγλίας γιά κάθε έγγραφο.
Ό Moyzich, άκούοντας τις παράλογες άξιώσεις τοϋ έπισκέπτου του, ετοιμά
στηκε νά τον πετάξη άπό τήν πόρτα. Συνεκρατήθη δμως τήν τελευταία στιγμή καί
συγκεχυμένος καί έκπληκτος άπό τό θράσος, τήν αναίδεια καί τήν αυθάδεια τοϋ Diel1ο, νά ζητή μία τόσο υπέρογκη άμοιβή, τοϋ είπε.
—Καί ποιος μέ διαβεβαιώνει δτι δέν είσαι πράκτωρ τών Ά γγλων;
—’Εάν ή προσφορά μου δέν σ’ ενδιαφέρει, θά ένδιαφέρη άλλα πρόσωπα, άπήντησεν ό Diello, τείνοντας τό χέρι του προς τήν κατεύθυνσιν τής σοβιετικής πρεσβείας.
Πρέπει νά μέ πιστεύσετε καί ν’ άρκεσθήτε στο λόγο μου, έξηκολούθησε ό Diello.
Τά έγγραφα πού σάς προσφέρω άξίζουν τά χρήματα πού ζητώ.
Τέλοε, ό κοντούλης επισκέπτης, άρνούμενοςνά συζητήση επί μακρότερον, κατέ
ληξεν ως έξής:
—Ξέρω, βέβαια, δτι δέν μπορείτε νά πάρετε άπόφασι πριν σκεφθήτε καί εξε
τάσετε τό ζήτημα καί πριν συμβουλευθήτε τον πρεσβευτή σας. Σάς δίδω λοιπόν
προθεσμίαν μέχρι τό άπόγευμα τής 28 ’Οκτωβρίου γιά ν’ άποφασίσετε.
—Είναι πάρα πολύ μικρή ή προθεσμία, διεμαρτυρήθη ό Moyzich, πού τοϋ
έχρειάζετο μία μεγαλύτερη, γιά μιά τόσο σοβαρή ύπόθεσι.
'Ο Diello, άπήντησε, δτι θά τοϋ τηλεφωνήση στις 5 άκριβώς τό άπόγευμα
τής 28ης ’Οκτωβρίου. Ά ν ή άπάντησις, είπε, είναι καταφατική θά συνάντηση τον
Moyzich τήν ίδια ήμέρα στις 10 τό βράδυ, μέσα σ’ ένα πάρκο καί θά τοϋ παραδώση
τις φωτογραφίες ( μή έμφανισθείσες ) τεσσάρων εγγράφων/άκρως μυστικών καί
άπορρήτων, άφοϋ τοϋ μετρήση τις 20.000 λίρες ’Αγγλίας.
Τό πρωί τάς έπομένης ήμέρας ό γραμματεύς Zeuke, ρώτησε τον Moyzich.
—Τί έντύπωσι, λοιπόν, σοΰ έκαμε ό παληός μου υπηρέτης ;
Ό Moyzich δέν άπέκρυψε τήν έκπληξί του.
—Ό Diello είναι τώρα μαιτρ - ντ’ - ότέλ τοϋ Βρεττανοΰ πρεσβευτοΰ, έξη
κολούθησε ό Zeuke μ’ ένα μειδίαμα. Είναι πάρα πολύ έξυπνος. Θά ήταν κρίμα νά εί
ναι ύπηρέτης. Γι’ αύτόν τον λόγο τον άφησα νά φύγη. Ό Zeuke, συμφωνεί μέ τον
Moyzich, δτι 20.000 λίρες, είναι πάρα πολλά γιά 4 έγγραφα, πού δέν γνωρίζουν μά
λιστα τήν σπουδαιότητα τοϋ περιεχομένου των. ’Αλλά προσέθεσε. Ά ν τά έγγραφα
έχουν πραγματικήν άξια, θά ήταν μεγάλη μας άδεξιότης καί μεγάλη μας γκάφα νά
μάς ξεφύγουν.
Τή συμβουλή τοϋ γραμματέως, ό Moyzich συνέταξεν ένα σημείωμα καί τό
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υπέβαλε στον πρεσβευτή. Λίγο αργότερα, τό ’ίδιο πρωί, ό Φόν Πάπεν, ύπηγόρευσεν ένα επείγον ραδιοτηλεγράφημα, στο όποιο.εξέθεσε την ύπόθεσι στον Ρίμπεντροπ,
υπουργό των Εξωτερικών τής Γερμανίας καί τοΰ έζήτησε νά τοϋ έμβάση τό ταχύτερον τις 20.000 λίρες, αν βεβαίως συμφωνούσε.
Τα χρήματα έφθασαν τήν μεθεπομένην αεροπορικώς.
Στις 5 τό άπόγευμα τις 28 ’Οκτωβρίου 1943, όταν ήχησε τό τηλέφωνο, ό
Moyzich παρετήρησε κάποια παράξενη στάσι τής νέας καί ωραίας γραμματέας του
Νέλλυ Κάπ, κόρης ενός παληοΰ προξένου τής Γερμανίας στην Βομβάη. Τό ίδιο βρά
δυ ό Moyzich ήταν συνεπής στο ραντεβού του. Χωρίς νά πή λέξι, πήρε ό Diello
τα χρήματα καί παρέδωσε στον Moyzich, ένα μικρό κουτί άπό αλουμίνιο, πού περι
είχε ένα φίλμ. 'Ο Moyzich έπέστρεψε γρήγορα στο γραφείο του καί κάλεσε άμέσως
τον φωτογράφο, πού ή γκεστάπο είχε ορίσει, νά τον βοήθα στο σπουδαίο του έργο
τής κατασκοπείας. 'Ο Φόν Πάπεν καί ό Zeuke δεν άργησαν νά έλθουν καί αυτοί
έκεϊ.
Λίγα λεπτά άργότερα, ό φωτογράφος τούς παρουσίασε τις μεγενθύνσεις. Οί
τρεις άνδρες συνεφώνησαν, ότι τά έγγραφα πού είχαν στά χέρια των, άξιζαν πράγμα
τι τά χρήματα πού πλήρωσαν. Τό πρώτο, ήταν ένας κατάλογος τών μυστικών πρακτό
ρων τής Ίντέλιζενς Σέρβις στή Τουρκία. Τό δεύτερο, ήταν μία περιληπτική αμερι
κανική αναφορά, πού έδιδε άριθμούς καί είδος τών παραχωρηθέντων μέχρι έκείνην
τήν στιγμήν όπλων, άπό τήν ’Αμερική στή Ρωσία. Τό τρίτο, ήταν ένα άντίγραφο
ενός σημειώματος, πού είχε στείλει προσφάτως στο Λονδίνο ό πρεσβευτής τής ’Αγ
γλίας στήν ’Άγκυρα, σερ Hughe Knatchbull - Hugessen. Σ ’ αυτό τό σημείωμα,
ό πρεσβευτής έξέθετε λεπτομερώς τις τελευταίες του συζητήσεις μέ τον Νουμάν
Μενεμτζόγλου, Τούρκον υπουργόν τών ’Εξωτερικών, έν τή προσπάθεια του νά πεί
ση αύτόν, όπως βγή ή Τουρκία στον πόλεμο κατά τής Γερμανίας. Τό τελευταίο
έγγραφο, ήταν μιά άναφορά τών αποφάσεων πού έλήφθησαν άπό τούς Χάλ - ’Ήντεν
καί Μολότωφ, υπουργούς τών ’Εξωτερικών τών συμμάχων, κατά τήν συνδιάσκεψι
πού έπραγματοποιήθη στή Μόσχα.
Τό πρόσωπο τοϋ Φόν Πάπεν έλαμψε άπό χαρά.
—Νομίζω, εΐπε, ότι ό έξυπνος καί εύγλωττος κοντούλης, πού χρησιμοποιήσα
με, άξίζει πολλά. Δεν πρέπει στο μέλλον νά τον καλούμε Diello, έπειδή αυτό είναι
τό όνομά του. 'Ο « Κικέρων », ήταν επίσης ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος καί εϋγλωτος. Θά τόν άποκαλοΰμε στο μέλλον « Κικέρων ».
Τις φωτογραφίες άπέστειλαν στο Βερολίνο μέ ειδικό ταχυδρομείο. Μόλις τις
πήρε ό Ρίμπερντροπ, τις έδειξε άμέσως στο Χίτλερ. 'Ο τελευταίος έξεδήλωσεν εξαι
ρετικόν ενδιαφέρον καί έζήτησε νά λαμβάνη γνώσιν όλων τών εγγράφων, πού ό « Κικέρων » θά μπορέση νά τούς προμηθεύση.
Ό Ρίμπεντροπ διέταξε τόν Φόν Πάπεν νά χρησιμοποιήση τόν « Κικέρων »
σάν μόνιμο πράκτορά του, άλλά, αν είναι δυνατόν, ύπό όρους περισσότερον λογικούς
καί συγκαταβατικούς.
’Έπειτα άπό πολλά παζαρέματα, ό « Κικέρων » συγκατετέθη καί έδέχθη ως
άμοιβή 15.000 λίρες ’Αγγλίας, γιά 20 έγγραφα.'Η άμοιβή αυτή έμειώθη άργότερα
σέ 10.000 λίρες ’Αγγλίας, γιά κάθε 20 έγγραφα. Σέ διάστημα 5 μηνών ό « Κικέρων » έλαβε 125.000 λίρες.
Σέ πιεστικές έρωτήσεις, ό « Κικέρων » διηγήθη μιά μέρα στον Moyzich, πώς
κατώρθωσε νά φωτογραφήση τόσα έμπιστευτικά καί άκρως άπόρρητα έγγραφα.
'Ο K natchbull - Hugessen Ά γγλος πρεσβευτής στήν ’Άγκυρα, ήταν τρο
μερά μανιώδης φιλόμουσος, ή δέ άγάπη του προς τήν μουσική τοϋ είχε καταντήσει
μεγάλο πάθος. "Οταν ό « Κικέρων » τόν έπληροφόρησεν, ότι ήξερε άπ’ έξω πολλές
άπό τις ιταλικές όπερες, ό πρεσβευτής φάνηκε ενθουσιασμένος καί γοητευμένος.
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’Έτσι ό « Κικέρων », έκέρδισε την συμπάθεια, του καί πολλές φορές τοϋ έζήτησε
νά τοϋ μεταφράση ώρισμένες όπερες. « 'Ο Κικέρων » επέτυχε πλέον καί τήν άπόλυτη έμπιστοσύνη τοϋ πρεσβευτοϋ, ό όποιος, έκτος άπό τα καθήκοντά του ώς
μαιτρ - ντ’ - ότέλ, τοϋ άνέθεσε καί τα καθήκοντα τοϋ ιδιαιτέρου καί έμπιστου του
υπηρέτου.
'Ένα πρωί, τήν ώρα πού ό « Κικέρων » ξεσκόνιζε ένα παντελόνι τοϋ πρεσβευτοΰ, βρήκε σέ μια τσέπη του ένα κλειδί, τό κλειδί τοϋ χρηματοκιβωτίου τοϋ πρεσβευτοΰ. Σκέφθηκε άμέσως, ότι ή άμέλεια τοϋ άφεντικοΰ του, μποροΰσε νά τοϋ φέρη μεγάλη τύχη καί έδωσε καί κατεσκεύασε άμέσως ένα άντικλεΐδι. Κατόπιν, άρχι
σε νά φωτογραφίζη άπό τά έγγραφα πού ήσαν ταξινομημένα στο χρηματοκιβώτιο,
όσα ένόμιζε ότι έχουν κάποια σπουδαιότητα. 'Ο « Κικέρων » άνέπτυσσε την κατα
σκοπευτική του αυτή δραστηριότητα, κατά κανόνα, όταν ό πρεσβευτής ταξίδευε, άλλά
ακόμη καί κατά τήν νύκτα όταν έκοιμάτο. 'Η προσωπικότης τοϋ κατασκόπου έγοήτευε, άλλά καί προκαλοΰσε άηδία στον Moyzich.
Αυτός ό άνθρωπος, έστερεΐτο παντός συναισθήματος, είπε. 'Η έκβασις τοϋ
πολέμου, τοϋ ήτο τελείως άδιάφορος. "Αν δέ ένήργει κατασκοπείαν ύπέρ των
Γερμανών, αύτό τό έκαμε μόνο καί μόνο, γιατί είχε πεισθή, ότι αυτοί θά έπλήρωναν άκριβώτερα, άπό κάθε άλλον, τά μυστικά καί άπόρρητα έγγραφα πού φωτο
γράφιζε.
Οί φωτογραφίες είχαν μία άνεκτίμητη άξια γιά τήν Γερμανία. 'Η φωτογραφιθεΐσα καί πωληθεΐσα στούς Γερμανούς αγγλική αναφορά έπί τής συνδιασκέψεως
τής Τεχεράνης, άπεκάλυπτε, μέ όλες τις λεπτομέρειες, τάς διεξαχθείσας έν αύτή συ
ζητήσεις μεταξύ των συμμάχων, ώς προς τό άνοιγμα ενός δευτέρου μετώπου. 'Η
άναφορά τοϋ "Αγλου πρεσβευτοϋ σέρ Hhuge έπί τής συνδιασκέψεως τοϋ Καίρου,
έπληροφόρησε τον Χίτλερ, ότι οί "Αγγλοι καί οί Ρώσοι προσεπάθουν νά βγάλουν
τήν Τουρκία στον πόλεμο, οί πρώτοι μέ τήν έλπίδα ότι τό γεγονός αύτό θά κα
θιστά άναγκαία μιά εισβολή στά Βαλκάνια καί θά έμπόδιζε έτσι τούς Ρώσσους νά
ξαπλωθούν σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη, οί δέ δεύτεροι μέ τήν σκέψι καί πρόβλεψι, νά
έξασθενήσουν, όχι μόνον τήν Γερμανία, άλλά καί τήν Τουρκία, σέ τέτοιο βαθμό,
ώστε νά μή μπορούν αύτές αί χώρες, μετά τήν λήξι τοϋ πολέμου, ν’ άντιδράσουν στά
κατακτητικά κομμουνιστικά τους σχέδια.
Ό Φόν Πάπεν, ειχεν ώς άποστολήν νά κατορθώση, μέ κάθε θεμιτό καί άθέμιτο μέσο, νά έξαναγκάση τήν Τουρκία νά μείνη ούδετέρα. Γιά τήν έπιτυχή έκπλήρωσι τής άποστολής του, προχώρησε τόσο πολύ στήν χρησιμοποίησι τοϋ κατασκό
που « Κικέρων », ώστε δέν έβράδυνε νά πέση σέ γκάφα.
Φύσει δύσπιστος ό Τοΰρκος υπουργός τών ’Εξωτερικών Μενεμτζόγλου, πού
σημειωτέον ήταν άντιναζί, κατέληξε νά πή στον "Αγγλο πρεσβευτή σέρ Knatchbull
Hugessen, ότι θάπρεπε άπαραιτήτως νά ύπάρχη κάποιος κατάσκοπος μέσα στήν
άγγλική πρεσβεία.
Γιά νά ένημερώση ό "Αγγλος πρεσβευτής τήν κυβέρνησί του, μέ τις υπόνοιες
τοϋ Τούρκου ύπουργοΰ τών Εξωτερικών, άπέστειλε άμέσως ένα ραδιοτηλεγράφημα
κρυπτογραφικό. 'Ο « Κικέρων » έφωτογράφισε αύτό άμέσως καί παρέδωσε τό φιλμ
στήν γερμανική πρεσβεία. Τό Λονδίνο άπέστειλεν άεροπορικώς ένα αύτόματο μη
χάνημα συναγερμού, πού θά ειδοποιούσε σέ περίπτωσι πού θά έπεχειρείτο ν’ άνοίξουν τό χρηματοκιβώτιο. 'Ο «Κικέρων», σάν πρόσωπο τής άπολύτου έμπιστοσύνης
τοϋ πρεσβευτοϋ, έλαβε μέρος κατά τήν έγκατάστασι τοϋ αύτομάτου μηχανισμού συ
ναγερμού καί έμαθε μέ ποιο τρόπο θ’ άπέτρεπε τό κωδούνισμα συναγερμού, κατά τήν
λειτουργία τού αύτομάτου αύτοΰ μηχανήματος. "Ετσι μποροΰσε άφοβα νά έξακολουθήση νά διαρπάζη τά μυστικά καί άπόρρητα, άπό τό χρηματοκιβώτιο τού πρεσβευτοΰ, έγγραφα χωρίς νά διατρέχη τον κίνδυνο ν’ άνακαλυφθή.
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Ξαφνικά την 6ην ’Απριλίου 1944 έξερράγη μια πραγματική βόμβα στήν γερ
μανική πρεσβεία. Ή Νέλλυ Κάπ, ή νεαρά καί όμορφη γραμματεύς, έξηφανίσθη. ’Αρ
γότερα άπεκαλύφθη, ότι ή νεαρά αυτή κοπέλλα ήταν άντιναζί καί ένήργει κατασκο
πείαν ύπέρ των ’Άγγλων. Αυτή κατέδωσε τον « Κικέρων » στον πρεσβευτή Kugtchbull Hugessen, ό όποιος άπεμάκρυνε άμέσως τον άγαπητό καί έμπιστό του
υπηρέτην. Δέν ξαναεΐδε ό Moyzich τον « Κικέρων », παρά μόνο μιά φορά, μετά τήν
αποπομπή του έκ της βρεττανικής πρεσβείας.
Ό Moyzich άπεδείχθη, ότι ένήργει άπλώς κατασκοπείαν καί ότι ούδεμίαν.
άνάμιξιν είχε σέ διαπραχθένταέγκλήματα πολέμου. ’Έτσι άπηλλάγη πάσης κατηγορίας
"Υστερα άπ’ αυτό ό Moyzich έπέστρεψε στο μικρό χωριό του, κοντά στις Τυρολέζικες Ά λπεις. Τήν τελευταία φορά πού ακόυσα νά μιλούν γι’ αυτόν, έκέρδιζε τή
ζωή του ασκώντας τό έπάγγελμα τού φωτογράφου.
Ό ήρως τής κατασκοπευτικής αυτής περιπετείας, βγήκε άπό τήν άφάνεια
προσφάτως, όταν έδημοσίευσε τ ’άπομνημονεύματά του, ύπό τον τίτλον « Κικέρων ».
Άπεκάλυψε, γιά πρώτη φορά, τό πραγματικό του όνομα Elyeza Bazna καί έξιστόρισεν, άηδιασμένος καί άπογοητευμένος, τήν τραγική διάψευσι των ελπίδων του. Για
τί, « ό πιο άκριβοπληρωμένος κατάσκοπος τού κόσμου » πληρώθηκε μέ παρακεχαραγμένα νομίσματα. Οί Γερμανοί έχρησιμοποίησαν παρακεχαραγμένες λίρες ’Αγ
γλίας, γιά νά άνταμείψουν τις υπηρεσίες του, δηλαδή άπό τις λίρες πού είχαν κατα
σκευάσει γιά νά κλονίσουν τό βρεττανικό νόμισμα. ’Έτσι, ό θησαυρός μέ τον όποιο
ό κατάσκοπος ύπελόγιζε ν’άγοράση ενα ξενοδοχείο πολυτελείας σέ μιά λουτρόπολι τής
Τουρκίας, δέν άξιζε πλέον τίποτα τό 1945, παρά μόνο τήν άξια τού χάρτου, επί τού
όποιου είχε τυπωθή.
Μέσα στά άπομνημονεύματά του ό Elyeza Bazna, βέβαιοί ότι σ’ αύτή τήν
ύπόθεσι ένήργησε κινούμενος μόνο άπό πατριωτισμό, μέ σκοπό ν’ άποτρέψη τήν
Τουρκία νά βγή στον πόλεμο. Δέν έδίστασε, μάλιστα, ν’άποτανθή προσωπικώς στον
Δρ. Adenauer, πρόεδρον τής 'Ομοσπονδιακής Δυτικής Γερμανίας, άπό τον όποιον
έζήτησε ν’ άναγνωρισθοϋν καί πληρωθούν οί ύπηρεσίες του προς τό Γ' Ράιχ. Δέν
πήρε βέβαια ικανοποιητική άπάντησι καί σήμερα φυτοζωεί στήν Κωνσταντινούπολή
μέ τή γυναίκα του καί τά τέσσαρα παιδιά του.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
Ιπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τ ω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των

άστυνομι-

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ'ΜΠΙΆΪ***
Έ κ του βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον
-----Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα-_______
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

To F.B.I. είναι ένας οργανισμός άποτελούμενος άπό 14.000 καί πλέον άνδρας
καί γυναίκας, πού συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Είναι ένας οργανισμός ό ό
ποιος εργάζεται ώς ένα σύνολον. Προτιμώ να χρησιμοποιήσω τον όρον « οργανι
σμός )), διότι κάθε μέλος του έ'χει σαφώς καθωρισμένα καθήκοντα καί ταυτοχρό
νους προσωπική καί ανεξάρτητη ευθύνη, κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του.
Κανένα όμως πρόβλημα δέν έχει λυθή μέ τήν προσπάθεια ένός καί μόνον άτόμου.
Οί εύτυχίες μας ήσαν άποτέλεσμα τών συνδυασμένων προσπαθειών του συνόλου
τοϋ οργανισμού.
To F.B .I., δπωςτοΰτο έμφανίζεται σήμερον, δέν είναι δημιούργημα ένός μόνον
άνθρώπου. Έδημιουργήθη μέ τήν πίστιν καί τήν αύτοθυσίαν χιλιάδων άνδρών καί
γυναικών, πού υπηρέτησαν έπί έτη εις τάς τάξεις του. ’Επαναλαμβάνω συνεχώς
στούς συνεργάτας μου, ότι, ή ύπόληψις τήν οποίαν χαίρει καί άπολαμβάνει σήμε
ρον τό F.B.I. δέν οφείλεται μόνον εις ένα άνθρωπο. "Ενας άνθρωπος όμως μπο
ρεί νά τήν καταστρέψη.
Τά διαπιστευτήρια τοϋ F.B.I. είναι πάντοτε ή πίστις.’Έ τσι ήταν πάντοτε καί
έτσι θά είναι καί εις τό μέλλον. To F.B.I. έχει τήν συναίσθησιν τής πίστεως αυτής.
Παράγων τής πίστεως είναι καί ή έμπιστοσύνη. Χωρίς τήν έμπιστοσύνη ασφαλώς
δέν θά μπορέσωμε νά εκπληρώσουμε τό έργον μας.
Μία άπό τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις πού δοκιμάζω είναι ό τρόπος μέ
τον όποιον οΐ νομοταγείς πολΐται συνεργάζονται μέ τούς υπαλλήλους μας.
Τό γεγονός δτι 7.000 περίπου νέοι, γονείς καί άτομα, διαφόρων κατηγοριών,
επισκέπτονται τά γραφεία τοϋ ’Αρχηγείου μας κάθε εβδομάδα, μάς κάμνει νά αίσθανώμεθα ιδιαιτέρως υπερήφανοι. ’Αλλά καί οί έπισκέπται μας έπίσης πιστεύουν
ότι θά άνταποκριθοΰμε στήν εμπιστοσύνη καί τις προσδοκίες τους.
'Όταν ένας υπάλληλός μας συλλαμβάνη ένα κακοποιό, άποκαλύπτη μιά απά
τη, διαφθορά ή άτιμία, τοΰτο δέν είναι καθόλου εύχάριστο έργο δι’ αυτόν. Είναι
όμως ένα καθήκον πού πρέπει νά γίνη. "Οταν λαμβάνωμεν γνώσιν τών προδοτι
κών καί ανατρεπτικών ενεργειών, δέν μπορούμε νά μείνωμε άδρανείς. ’Εξαγριω
νόμαστε καί έμεΐς, όπως έξαγριώνεται καί κάθε’Αμερικανός. Γνωρίζομεν έπίσης
οτι ή άποθάρρυνσις προέρχεται άπό τήν άδιαφορίαν καί τήν έλλειψιν συνειδήσεως
καί έπιγνώσεως διά τις άνατρεπτικές δυνάμεις, πού εκδηλώνονται άπό καιροΰ εις
καιρόν. Έ ν όλίγοις, καί τό F.B.I. είναι ένας άνθρώπινος οργανισμός. Δέν στέκει
εις άπόστασιν άπό τις πνευματικές καί φυσικές έκδηλώσεις τής ζωής τοϋ ’Αμερι
κανού. Οί ύπάλλληλοί μας είναι πάντοτε τόσο κοντά σας, όσο καί τό τηλέφωνό
σας. Μπορείτε νά βασίζεσθε σ’ αυτούς ήμέρα καί νύκτα, κατά τάς εργασίμους καί
μή έργασίμους ήμέρας.
Στο σημείον αύτό έπιθυμώ νά τονίσω μέ έμφασιν, ότι τό F .B .I-δέν είναι, δέν
μπορεί νά καταστή μιά εθνική άστυνομική υπηρεσία, ή δέ δράσις του στηρίζεται
κυρίως στή συνεργασία. To F.B.I. συμβάλλει καί ενθαρρύνει στή συνεργασία τών
1. ’Από τοϋ άνά χεϊρας τεύχους καί είς σειράν συνεχειών, θά δημοσιευθοΰν εις τά « Α 
στυνομικά Χρονικά» τά πλέον ένδιαφέροντα κεφάλαια τοϋ βιβλίου «'Η ιστορία τοϋ Έ φ-Μ πί-”Αι».
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τοπικών καί κρατικών υπηρεσιών. ’Από την εθνικήν ’Ακαδημία του F.B .I., ή ο
ποία λειτουργεί έπ'ι 21 καί πλέον έτη, έχουν έκπαιδευθή πλέον τών 3.200 επίλε
κτα. όργανα τών σωμάτων έπιβολής τοϋ νόμου. Ή έκπαίδευσις καί ή καθοδήγησις αυτή ειχεν ώς άποτέλεσμα τήν μεγαλυτέραν διασφάλισιν τών πολιτικών δι
καιωμάτων. To F.B.I. δεν άμφέβαλε ποτέ ότι ή ’Αστυνομία είναι εκείνη πού πρέ
πει να πρωτοστάτη πάντοτε στον άγώνα κατά του έγκλήματος.
'Ένας οργανισμός, όπως είναι τό F.B.I., σημειώνει επιτυχίες μόνον όταν υπάρ
χει στενή συνεργασία, άγρυπνος έ'λεγχος καί μεγάλη ευχέρεια στις μετακινήσεις.
’Εγώ προσωπικώς δεν έπεθύμησα ποτέ να ΐδώ τό F.B.I. να έπεκτείνη τή δράσι του
μέχρι σημείου ώστε να άπολέση τή συνοχή του. Θά ευχαριστηθώ δέ πολύ όταν
φθάση ή ήμέρα κατά τήν οποίαν οί συνθήκες θά είναι τέτοιες, ώστε νά μή μας
άναθέτουν πλέον άλλα πρόσθετα καθήκοντα.
Δέν εΐμεθα ένας οργανισμός πού ιδρύθηκε μέ συμβόλαια. To F.B.I. είναι μία
ύπηρεσία πού ύπάγεται στο ύπουργεΐο Δικαιοσύνης. Καί έτσι έπρεπε νά είναι.
To F.B.I. δέν θά έπιτρέψη ποτέ νά καταστή άνεξάρτητος οργανισμός, νά ενεργή,
δηλαδή, χωρίς νά έλέγχεται.
To F.B.I. είναι μιά ύπηρεσία τής οποίας τά καθήκοντα είναι ή άσφάλεια τοϋ
κράτους, ή σύλληψις τών παραβατών τών ομοσπονδιακών νόμων, εντός τών πλαι
σίων τής άρμοδιότητός του, καί ή παροχή τών πληροφοριών του προς τις ύπηρεσίες πού είναι έπιφορτισμένες μέ τήν έπιβολή τοϋ νόμου. Ευθύς μόλις συγκεντρώ
σουμε τά αίτούμενα στοιχεία, συλλάβουμε τον παραβάτη καί παράσχουμε τήν συν
δρομή μας στις άλλες άρμόδιες άρχές, ή άποστολή μας έχει λήξει. ’Εμείς ύποβάλλουμε μόνον τά άπο-ίελέσματα τών έρευνών μας στις άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Ποτέ δέν ύποτιμοΰμε τά πορίσματα τών έρευνών μας, άλλά οδτε κάμνουμε συστά
σεις. Δέν κατατάσσουμε τούς εαυτούς μας στις διοικητικές ύπηρεσίες, γιά νά έκφράσωμε τή γνώμη μας ποιος είναι πιστός καί ποιος δέν είναι, ποιος είναι κίν
δυνος γιά τήν δημόσια άσφάλεια ή ποιος είναι κατάλληλος γιά νά προσληφθή σέ
κρατική ύπηρεσία. ’Εμείς άπλώς άναφέρουμε τά στοιχεία.
"Αλλη πηγή δυνάμεως γιά τό F.B.I. είναι τό γεγονός ότι ό οργανισμός μας
είναι μιά ύπηρεσία μέ έπαγγελματίες, στήν οποία οί διορισμοί καί οί προαγωγές
ένεργοΰνται μέ βάσι τήν ικανότητα, τά έπαγγελματικά προσόντα καί τήν δραστη
ριότητα. Οί ένδεκα ύπουργοί Δικαιοσύνης, ύπό τούς οποίους έ'χω ύπηρετήσει ώς
Διευθυντής τοϋ Ρ.Β.Ι.,έθεώρησαν καί ύπεστήριξαν τό Γραφεΐον ώς μίαν υπηρεσίαν
άποτελουμένην άπό έπαγγελματίες καί, ένεκα τούτου, πρέπει νά παραμείνη μακράν
κάθε πολιτικού στοιχείου καί ευνοιοκρατίας.
Τό ότι άπό τοϋ 1924, δτε ίδρύθη τό Γραφεΐον, τάς προαγωγάς προτείνει καί
πραγματοποιεί ή διεύθυνσις τοϋ Γραφείου, έχει άποδείξει τή μεγάλη άξια του.
Κάθε άτομο πού ύπηρετεΐ σήμερα στο F.B.I. είναι ένα εκτελεστικόν ή εποπτικόν
βργανον στον τομέα του ή στήν Ούάσιγκτων,καί προάγεται σύμφωνα μέ τις προ
τάσεις τοϋ ’Αρχηγείου. ’Ελπίζουμε δέ νά συνεχισθή νά γίνεται έτσι.
Δέν είναι εύκολο νά φτειάξη κανείς καλούς υπαλλήλους. Καί οί καλοί υπάλ
ληλοι, οί όποιοι έξελίχθησαν στο σώμα, ‘έξελίχθησαν λόγω τής πείρας των καί τής
άναλήψεως τών εύθυνών των, προϋποθέσεις πού λαμβάνονται ύπ’ δψιν κατά τήν
κρίσιν τών ικανοτήτων των. Ή ένεργητικότης καί ή άφοσίωσις, τήν οποίαν έπιδεικνύουν οί υπάλληλοι κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των, δέν έξαγοράζονται.
Καθένας άπ’ αύτούς μπορούσε νά διπλασιάση καί νά τριπλασιάση τις άποδοχές
του σέ ιδιωτικές επιχειρήσεις. ’Εάν τό χρήμα ήταν τό κίνητρο στή ζωή τών άνθρώπων αυτών, τότε δέν θά είχα γύρω μου τούς ίκανωτάτους αύτούς ύπαλλήλους,
πού έχω σήμερα.
’Από τις πρώτες ήμέρες τής ίδρύσεώς του τό F.B.I. μελετά καί υπολογίζει.
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'Η εργασία του, εάν τήν παρακολουθήση κανείς προσεκτικά, είναι σαν ένα βαρό
μετρο, πού προλέγει τις ταραχώδεις καί ήσυχες ήμέρες του εγγύς μέλλοντος. i
’Έχομεν άποδυθή εις άγώνα κατά τοΰ εγκλήματος καί πρέπει γρήγορα νά
έξέλθωμε άπό το ήθικόν χάος καί τήν κατάπτωσι, πού έπηκολούθησε τούς δύο
παγκοσμίους πολέμους. Τά σημεία είναι εύοίωνα. Τό κοινό σήμερα είναι περισ
σότερο ενημερωμένο για τά προβλήματα τής εγκληματικότητας, όσον ποτέ. 'Η
κοινή γνώμη εξαναγκάζει πολλούς νά άναλογισθοΰν τις ευθύνες τους. 'Η άγανάκτησις τής κοινωνίας διογκοϋται, μέ τήν άπαίτησιν όπως ό νόμος καί ή τάξις γί
νουν πραγματικότης. Καί υπάρχει ή διάθεσις νά γίνουν πραγματικότης.
Οί άνατρεπτικές ένέργειες, καί ιδίως των κομμουνιστών, χρήζουν ιδιαιτέρας
έπαγρυπνήσεως. 'Η άσφάλεια τής χώρας μας έ'χει υποφέρει πολλά, γιατί πολλοί
άπό τούς πολίτες μας έχουν «άπατηθή» άπό τήν προπαγάνδα, ή οποία ισχυρίζε
ται ότι τό Κομμουνιστικό κόμμα είναι ένα πολιτικό κόμμα όπως τό Δημοκρατικό
καί τό Ρεμποπλικανικό. ’Έ τσι πολλοί είναι εκείνοι πού βρέθηκαν στις τάξεις των
κατασκόπων καί των άνατρεπτικών στοιχείων καί έχουν γίνει πράκτορες ξένων
κυβερνήσεων καί τού κομμουνισμού, μέ αποτέλεσμα νά καταδικασθοΰν καί νά
σταλούν στις φυλακές ώς «πολιτικοί κρατούμενοι». «Πολιτικοί κρατούμενοι»,
φυσικά, δέν υπάρχουν στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. ’Εκείνοι πού κρατούνται στις
φυλακές παρέβησαν τούς νόμους των 'Ηνωμένων Πολιτειών, έδικάσθησαν άπό
τά ομοσπονδιακά δικαστήρια καί κατεδικάσθησαν. Δέν νομίζω δτι χρήζουν ιδιαι
τέρας μεταχειρήσεως, σύμφωνα μέ τά ειδικά δικαιώματα καί προνόμια, τά όποια
τούς άποδίδουν οί συμπαθοΰντες προς αυτούς.
Στις 'Ηνωμένες Πολιτείες ό ανατρεπτικός είναι παραβάτης, γιατί παραβαί
νει τούς νόμους τής χώρας καί όχι γιατί διαφωνεί μέ τό κόμμα πού βρίσκεται στήν
έξουσία. Καί όποιος παραβαίνει τό νόμο διαπράττει μίαν άδικο πράξι καί άν άκόμα τά έλατήρια τοΰ παραβάτου—δπως αύτός ισχυρίζεται—είναι πολιτικά. Έάν
έπιτρέψωμεν τά πολιτικά έλατήρια νά δικαιώνουν τις παραβάσεις τοΰ νόμου, τότε
θά έχωμεν πολιτική άναρχία καί στη χώρα αυτή, όπως σέ παρόμοιες περιπτώσεις
έχει συμβή σέ άλλες χώρες.
'Ως Διευθυντής τού F.B.I. επί 30ετίαν καί πλέον, έχω παρακολουθήσει τήν
ιστορία τού Γραφείου, δπως τήν άναφέρουν καθημερινώς ό τύπος, τό ραδιόφωνο
καί ή τηλεόρασις. 'Η υπηρεσία μας ελέγχεται αύστηρώς άπό τά Συμβούλια τού
Κογκρέσσου, άπό τήν 'Υπηρεσία τού Γενικού Λογιστηρίου καί άπό τά δικαστήρια.
Σέ άρθρα περιοδικών καί σέ βιβλία έχουν άναπτυχθή πολλές φορές οί φάσεις τής
εργασίας τού Γραφείου. Μερικά άπό τά δημοσιεύματα αυτά είναι γνήσια, άλλα εί
ναι παραμορφωμένα καί μερικά είναι κατασκευάσματα τής φαντασίας.
Κατά τό παρελθόν ήταν άδύνατο νά βρή κανείς ενίκ άπλό βιβλίο γιά τήν ιστο
ρία τού Ε.Β .Ι.,τήν ίδρυσί του, τήν άνάπτυξί του καί τούς άγώνες του. Πράγματι,
λόγω τοΰ δτι ή ιστορία τού F.B.I. δέν είχε κυκλοφορήσει σέ βιβλίο, τό κοινό εΐχεν
έπανειλημμένως άπαιτήσει τήν ένημέρωσί του, γιατί διψούσε νά μάθη τί ήταν τό
F.B.F ΤΗ ταν κάτι περισσότερο άπό «μυστήριο». ~Ηταν ένα μυστήριο,γιατί ή δράσις του ήταν άνεπτυγμένη σέ μεγάλης έκτάσεως επιχειρήσεις καί γιά νά λάβη
κανείς μιά ιδέα γιά τήν πολυσχιδή αύτή δράσι, άπαιτεϊτο μιά γενική έρευνα, τήν
όποια λίγοι μόνο'ήταν εις θέσιν νά πραγματοποιήσουν.
Τό θέρος τού 1955, ό Ντον Χουάιτχέντ ύπέμνησε μιά αίτησι τήν οποίαν είχεν υποβάλει πολύ πριν καί ζητούσε τήν άδεια νά γράψη ενα βιβλίο, πού θά περιελάμβανε ολόκληρη τήν ιστορία τού Γραφείου. Ό κ. Χουάιτχέντ είναι πολύ γνω
στός στήν Οΰάσιγκτων. Τοΰ έχουν άπονεμηθή δύο βραβεία Πούλιτζερ,γιά διακε
κριμένες μελέτες πάνω σέ υποθέσεις τοΰ έσωτερικοΰ καί εξωτερικού. Γενικώς έθεωρεΐτο ώς- ένας άπό τούς πιο σπουδαίους άνταποκριτάς τοΰ Βου παγκοσμίου πολέ-
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μου καί του πολέμου της Κορέας. Είχε γράψει καί κατά τό παρελθόν μελέτες για
τό Γραφείο καί είχαμε πλήρη εμπιστοσύνη στήν άκεραιότητα, τήν ικανότητα καί
τήν άντικειμενικότητά του.
Για να διευκολυνθή στο έ'ργον του, έπρεπε νά τεθούν στη διάθεσίν του στοι
χεία, άλλα έντός των πλαισίων τής ασφαλείας. Πάντοτε θά υπάρχουν πτυχές τής
δράσεως του Γραφείου, πού διά λόγους άσφαλείας δεν έπιτρέπεται ή δημοσίευσίς
των. Ό Χουάιτχέντ θά είχε στη διάθεσί του τά στοιχεία πού άφοροϋσαν ένα άξιόλογο αντικειμενικό άποτέλεσμα, μέ πλήρεις λεπτομέρειας, έφ’ όσον δεν διεταράσσετο ή άσφάλεια.
Ό συγγραφεύς είχε το δικαίωμα νά μάς ύποβάλη ερωτήσεις καί αίσθανόμεθα ότι ήταν καθήκον μας νά του παράσχωμεν πλήρη στοιχεία, ώστε νά δυνηθή
νά σχηματίση ιδίαν αύτοϋ κρίσιν έπί των θεμάτων καί των ενεργειών μας. Ή έπέκτασις τής συνεργασίας μας μέ τον συγγραφέα έ'γινε κατόπιν τής απολύτου έγκρίσεως τοϋ υπουργού Δικαιοσύνης των 'Ηνωμένων Πολιτειών Χέρμπερτ Μπράουνελ.
Τό βιβλίον, λοιπόν, αύτό είναι έργον τού κ. Χουάιτχέντ, ό οποίος έ'καμε τήν
επιλογή τής ύλης πού έχρησιμοποίησε. Τά γεγονότα πού άναφέρονται εις τό
όλον έργον του επιδοκιμάζονται καί έπιβεβαιοΰνται άπό τό Γραφείο ώς άληθή. Τό
μόνον σημεΐον εις τό οποίον ό συγγραφεύς δέν ήδυνήθη νά μάς ίκανοποιήση είναι
τό ότι δέν διέθετε τον άπαραίτητο χώρο γιά νά περιγράψη λεπτομερώς τον ρόλο
τών άξιων άνδρών καί γυναικών, πού συνέβαλαν τόσο πολύ είς τά επιτεύγματα τού
F.B.I. Καί ήταν πάρα πολλά τά άτομα αυτά.
Κατά τά τελευταία έτη γίνεται ένας συκοφαντικός αγώνας κατά τοϋ F.B.I.
άπό μερικούς άδαείς καί μερικά άναρχικά στοιχεία. Στον παγκόσρίΐο άγώνα τών
ελευθέρων λαών ή αλήθεια παραμένει μία καί μόνο γιά τά ισχυρά μας όπλα. Τό
άρχεΐο τού F.B.I. όμιλεΐ γιά τη δράσι μας, δίδοντας τήν καλύτερη άπάντησι προς
τούς συκοφάντας, τούς ψεύτες καί σ’ αυτά πού διαδίδουν οί κομμουνισταί καί οί
καθοδηγηταί των.
Ή ιστορία τού F.B.I. είναι άγνή καί άξιόλογη. Οί επιτυχίες μας πραγματο
ποιήθηκαν γιατί ό ’Αμερικανικός λαός ήθελε νά γίνη έτσι. Οί τρεις έξουσίες τού
Κράτους—ή Νομοθετική, ή Δικαστική καί ή ’Εκτελεστική—μάς περιέβαλον μέ
αγάπην καί μάς παρέσχον τήν πλήρη ύποστήριξίν των, γεγονός τό οποίον διαβεβαιώνει ότι οί υπηρεσίες μας θά συνεχισθοϋν καί θά παρέχωνται καί είς τό μέλ
λον, πρός όλους τούς πολίτες.
Οί συνεργάτες μου καί εγώ εϊμεθα εύγνώμονες πρός τον συγγραφέα κ. Ντον
Χουάιτχέντ, γιά τήν έπίπονη προσπάθειά του νά σκιαγραφήση, όσον τό δυνατόν πι
στά,τό έργον τού F.B .I., καθώς έπίσης καί γιά τό ενδιαφέρον τού κ. Μπέννετ Σέρφ
νά άναλάβη τήν δημοσίευσίν του.
E N T R A P Χ Ο ΥΒ Ε Ρ
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I. To F.B. I. έν δράσει
"Ενας άγελαδοτρόφος τοϋ Κολοράντο είχε αρμέξει, τις άγελάδες του καί είχε
τελειώσει τήν έργασία του γιά την ήμέρα έκείνη. ’Έκλεισε τήν είσοδο του άγελαδοτροφείου του καί έτοιμαζόταν να έπιστρέψη στο σπίτι του, δπου τον περίμενε τό
δείπνο. Τότε άντιλήφθηκε στον ουρανό ψηλά τά λάμποντα φώτα τοϋ ύπ’ άριθ. 629
άεροσκάφους της Γιουνάϊτετ Αϊαρ Λάϊνς, πού είχε άπογειωθή πριν από 11 λεπτά
άπό τό αεροδρόμιο τοϋ Ντένβερ καί κατευθύνετο προς τήν Πόρτλαντ τοϋ Ό ρέγκον, μέ 39 επιβάτες καί πέντε μέλη ώς πλήρωμα. Ή σκιά τοϋ άεροπλάνου προ
χωρούσε στον ουρανό, κάπου 5,700 πόδια ψηλά.
Ξαφνικά τό σκοτάδι φωτίσθηκε άπό μιά τρομερή έ'κρηξι. Φλόγες φάνηκαν
στον ουρανό καί ένα ποτάμι άπό φλέγόμενη βενζίνη αύλάκωσε τό παραπέτασμα
τής νύχτας. Μιά φλόγα πήδησε καί προχώρησε προς τά κάτω, γιά νά φωτίση τή
σκηνή μ’ ενα φαντασμαγορικό φως. Τά ύπολείμματα τοϋ άναφλεγέντος ΔΣ - 6Β
καί τά πτώματα των άτόμων πού έπέβαινον αύτοΰ, σκορπίσθηκαν σ’ ενα χώρο
πάνω άπό δυο τετραγωνικά χιλιόμετρα.
'Η ώρα ήταν 7.03', 1η Νοεμβρίου 1955. 'Ο κτηνοτρόφος πού στεκόταν
μπροστά στο άγελαδοτροφεϊο του, έγινε μάρτυς μιας άπό τις πλέον φρικιαστικές
τραγωδίες ομαδικών θανάτων στά χρονικά τής άμερικανικής έγκληματολογίας.
"Οταν ή ε’ίδησις τοϋ τραγικοΰ δυστυχήματος έφθασε στο Ντένβερ καί με
ταδόθηκε σ’ όλες τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, μόνον ένας άνθρωπος έγνώριζε δτι
είχε διαπραχθή έγκλημα τή νύκτα έκείνη. Μόνον ένας άνθρωπος έγνώριζε δτι μιά
ωρολογιακή βόμβα είχε τοποθετηθή μέσα σέ μιά παλιά βαλίτσα, πού είχε φορτωθή στο άεροπλάνο. 'Ο άνθρωπος αυτός, μέ τά σκοτεινά μάτια καί τον τραχύ χα
ρακτήρα, είχε πή κάποτε σ’ ένα γείτονά του : « μπορώ νά κάνω τό παν γιά τά
χρήματα ». Καί ό άνθρωπος αύτός ήταν ό Τζάκ Γκράχαμ.
'Ο Τζάκ Γκράχαμ είχε ώδηγήσει τή μητέρα του Νταίσυ Κίγκ, στο άεροδρόμιο τοϋ Ντένβερ, γιά νά έπιβιβασθή στο άεροπλάνο τής ύπ’ άριθ. 629 πτήσεως,
πού ήταν ή άρχή ένός μεγάλου ταξιδιού της μέχρι τήν ’Αλάσκα, δπου θά έπισκέπτόταν τήν εκεί έγκατεστημένη κόρη της. Στο αεροδρόμιο ό Τζάκ έβγαλε μέσα
άπό τό αυτοκίνητό του μιά μικρή βαλίτσα, μιά μικρή ταξιδιωτική βαλίτσα καί
μιά παλιά βαλίτσα καί τις παρέδωσε στον έλεγχο προς ζύγισι. Τό συνολικό βάρος
τών άποσκευών ήταν κατά 35 λίβρες περισσότερο τοϋ έπιτρεπομένου.
"Ενας υπάλληλος στή θυρίδα έκδόσεως εισιτηρίων, συμβούλεψε τότε τήν κυ
ρία Κίγκ νά ξελαφρώση τις άποσκευές της άπό τό έπί πλέον βάρος, άποστέλλοντας ένα μέρος τοϋ ίματισμοΰ της ταχυδρομικώς, κερδίζοντας έτσι 27 δολλάρια.
Είχε άκόμα καιρό γιά νά άνοιξη τις βαλίτσες της καί νά βγάλη δ,τι ήθελε.
Ή κυρία Κίγκ έστράφη προς τό γυιό της :
—Νομίζεις δτι θά μοΰ χρειασθοΰν δλα αύτά
■
—Ναι μητέρα, είπε. Είμαι βέβαιος δτι θά σοΰ χρειασθοΰν.
'Η κυρία Κίγκ έδίστασε γιά μιά στιγμή καί μετά σήκωσε τούς ώμους της.
Ένώ, λοιπόν, πλήρωνε στήν θυρίδα γιά τό έπί πλέον βάρος τών άποσκευών της,
ό γυιός της φρόντιζε γιά τήν σύνταξι συμβολαίων άσφαλείας κατά τής ζωής τής
μητέρας του.
Στά δύο συμβόλαια, άξίας 37.500 δολλαρίων τό καθένα, κατεχώρησε τό όνο
μά του ώς δικαιούχο. Σέ άλλα δύο συμβόλαια, άξίας 6.250 δολλαρίων τό καθένα,
κατεχώρησε τά ονόματα μιας θείας του στο Μισούρι καί τής άδελφής του στήν
’Αλάσκα ώς δικαιούχους. 'Η κυρία Κίγκ υπέγραψε τά τρία συμβόλαια, άλλά γιά ά
γνωστη αιτία δέν υπέγραψε τό ένα γιά 37.500 δολλάρια. "Ισως οί κτύποι τής ώ-
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ρολογιακής βόμβας διετάραξαν τις σκέψεις του Γκράχαμ καί τον τρομοκράτησαν,
γιατί τό αεροπλάνο της μητέρας του είχε καθυστέρησι καί ή ώρα περνούσε.
Καί άλλοι έπιβάτες υπέγραψαν συνεχώς ασφαλιστικά συμβόλαια τό βράδυ
έκείνο. ’Ίσως νά υπήρχε κάποια σκοτεινή προαίσθησις στο υποσυνείδητο, γιά τον
θάνατο πού κανείς δεν έγνώριζε πόσο κοντά βρισκόταν. Πάντως ή πτήσις 629 εί
χε σημειώσει τις περισσότερες άσφαλίσεις κατά τής ζωής, στο άεροδρόμιο τοϋ
Ντένβερ. άπό τούς έπιβάτες 18 είχαν άσφαλισθή στο συνολικό ποσόν των 752.200
δολλαρίων, χωρίς νά ύπολογίζωνται οί άλλες προσωπικές άσφαλίσεις, πού είχαν
μαζί τους.
Τό σκάφος τής πτήσεως ύπ’ άριθ. 629 έ'φθασε μέ καθυστέρησι 11' Ή κυ
ρία Κίγκ άποχαιρέτησε καί φίλησε τό γυιό της, τή σύζυγό του Γκλόρια καί τό
παιδάκι τους, πού ήταν 22 μηνών. Μετά άνέβηκε βιαστικά στο άεροπλάνο.
Γιά τον Τζάκ Γκράχαμ πέρασαν άλλα 12' άγωνίας, ενώ τό άεροσκάφος περίμενε ένα καθυστερημένο έπιβάτη. Τελικά, ή πόρτα τοϋ σκάφους έ'κλεισε πίσω άπό
τον τελευταίο έπιβάτη καί τήν 6.52' τό μεγάλο άεροσκάφος ξεχύθηκε μουγκρίζον
τας στο διάδρομο.
Οί Γκράχαμς πήγαν στο μπάρ τοϋ άεροδρομίου γιά νά πάρουν κάτι. Ό
Τζάκ ξαφνικά ζαλίσθηκε καί πήγε στο άποχωρητήριο νά κάνη έμετό. "Οταν έπέτρεψε αισθανόταν καλύτερα.
Οί Γκράχαμς άκουσαν τήν έκρηξι τοϋ άεροπλάνου τή στιγμή πού άφηναν τό
άεροδρόμιο γιά νά έπιστρέψουν στο σπίτι. Ή Γκλόρια άργότερα είπε : «"Οταν
τελικά άκούσαμε τό όνομα τής μητέρας στο ραδιόφωνο, ό Τζάκ έγινε ράκος».
'Ο Ρόϋ Μούρ, ειδικός υπάλληλος τοϋ Γραφείου τοϋ Γ.Β.Ι.στό Ντένβερ, βρι
σκόταν έκείνη τή στιγμή στο σπίτι του καί παρακολουθοΰσε τήν τηλεόρασι, όταν
στις 7.25' μ.μ. μεταδόθηκε ή εΐδησις τής καταστροφής. 'Ως συνήθως, σέ τέτοιες
τραγωδίες, τηλεφώνησε άμέσως στήν άεροπορική έταιρία, ότι τό F.B.I. είναι έτοι
μο νά βοηθήση στήν έξακρίβωσι τών ταυτοτήτων τών θυμάτων καί στήν διαπίστωσι τής αιτίας πού προεκάλεσε τήν έκρηξι καί νά παράσχη τήν συνδρομήν του, όπου
υπάρχει άνάγκη. Έ ν συνεχεία ό Μούρ άνέφερε στο ’Αρχηγείο τοϋ F.B.I. στήν Ούάσιγκτων.
’Αργά τό βράδυ, ό ιπτάμενος ιατρός - χειροΰργος τής Γιουνάϊτετ Αΐαρ Λάϊνς
ζήτησε τή βοήθεια τοϋ F.B.I. γιά τήν έξακρίβωσι τών ταυτοτήτων τών πτωμάτων,
καθώς έπίσης καί τοϋ Συμβουλίου Πολιτικής ’Αεροπορίας, τό όποιον ήταν υπεύ
θυνο γιά τήν έξέτασι τής αιτίας άναφλέξεως τοϋ άεροσκάφους. Ζήτησε δέ όπως
άποσταλή έπί τόπου καί ένας ειδικός υπάλληλος τοϋ έργαστηρίου τοϋ F.B .I., γιά
νά βοηθήση στήν έξέτασι τών συντριμμάτων. Οί όρισθέντες υπάλληλοι τοϋ F.B.I.
άνεχώρησαν άπό τήν Ούάσιγκτων καί τήν άλλη μέρα έφθασαν στο Ντένβερ.
'Η έξέτασις τής τραγωδίας τοϋ Κολοράντο, πού έγινε άπό τούς τεχνικούς
έπί τών άναζητήσεων τοϋ F.B .I., μαρτυρεί τήν ικανότητα καί τήν μεθοδική έργασία μέ τήν οποία άνακαλύπτεται ένας δολοφόνος, βάσει τών συγχρόννων έπιστημονικών μεθόδων καί μέ τήν συνεργασία καί τών άλλων κρατικών υπηρεσιών, τών
μηχανικών τής άεροπορίας καί ιδιωτών.
Τά πτώματα μεταφέρθηκαν σ’ ένα προσωρινό νεκροτομείο στήν Γκρήηλυ
τοϋ Κολοράντο. ’Εννέα άπό τά θύματα άναγνωρίσθηκαν άμέσως άπό συγγενείς
καί φίλους, άπό τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους. Οί υπάλληλοι τοϋ
F.B.I. έλαβαν τά δακτυλικά άποτυπώματα τών υπολοίπων 35 καί πιστοποιήθηκε ή
ταυτότης τών 21 έξ αυτών, άπό τήν παραβολή πού έγινε στο άρχεΐο δακτυλικών
άποτυπωμάτων τοϋ F.B.I.
(Συνεχίζεται)

K A T ΑΧ Ρ ΗΣ Ι Σ 1.500.000 AI P E TTQN
ΕΙΣ Κ Α Τ Α Ν Η Ν Ι ΤΑΛΙ ΑΣ
— ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ------------------------------ 'ϊπ ό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η -----------------------------(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Τήν άλλη μέρα, άπό πολύ πρωί, βρισκόμαστε μέ τον ύπαστυνόμο στο Φάληρο,
στή γωνία της πανσιόν. Περιμέναμε τήν έξοδο τοΰ Περόττι, μά αύτός, μέχρι τό βρά
δυ, δεν φάνηκε διόλου, ούτε τον έπισκέφθηκε, δπως συνήθως, ή φίλη του Βαλέρι.
Τότε αναγκασθήκαμε να έπισκεφθοϋμε τήν Σταχτοπούλου μέ τό πρόσχημα
τοΰ ελέγχου. ’Έτσι μάθαμε δτι ό Περόττι άπό χθες είχε έγκαταλείψει τό δωμάτιό
του, χωρίς νά δώση έξηγήσεις ποΰ θά πήγαινε. 'Η ξαφνική αύτή άναχώρησίς του,
άπό τήν πανσιόν, φανέρωνε πώς κάτι τό ύποπτο συμβαίνει. Νά είχε έγκατασταθή
στο σπίτι τής Βαλέρι ή κατέφυγε κάπου άλλου ; Τό δεύτερο θά ήταν δύσκολο νά
τό μάθουμε, γιατί μ’ αυτούς πού συνωδευόταν ήσαν δλοι συμπατριώτες του.
'Ύστερα άπό εντατική παρακολούθησι τής Βαλέρι, τοΰ Καφιέρο καί τοΰ γέ
ρου μουσικοΰ Φιορέττι (είχαμε εξακριβώσει γιά τούς δύο τελευταίους δτι ήσαν φιλή
συχοι καί τίμιοι άνθρωποι), κατωρθώσαμε νά τον άνακαλύψουμε καί πάλι.
Κατά τήν παρακολούθησι τής Βαλέρι προσέξαμε δτι αυτή έπισκεπτόταν καθη
μερινώς κάποιο σπίτι στήν όδό ’Αγησιλάου άριθ. 207, πράγμα πού μάς έκανε έντύπωσι. ’Αρχίσαμε νά κατοπτεύουμε κι’ αυτό τό σπίτι. ’Αλλά ό Περόττι δεν φαινό
ταν πουθενά. Μόνον ή Βαλέρι έξακολουθοΰσε τις καθημερινές καί πολύωρες επι
σκέψεις της.
’Έτσι άναγκασθήκαμε νά ζητήσουμε πληροφορίες άπό τον ιδιοκτήτη τοΰ σπιτιοΰ, πού πρόθυμα μάς είπε δτι ό νέος ένοικιαστής του είναι κάποιος ’Ιταλός Περόττι.
’Από τή στιγμή πού τον ξαναβρήκαμε άρχίσαμε πάλι τήν παρακολούθησι του. Καμμιά δμως καινούργια καί ύποπτη επαφή δέν εκανε, έκτος άπό τούς δύο γνωστούς
συμπατριώτες του καί τή φιλενάδα του Βαλέριι. "Οταν τέλος είδαμε πώς δέν βγαί
νει τίποτε, χαλαρώσαμε τήν παρακολούθησι.
Πέρασαν μερικές εβδομάδες άπό τότε καί μιά καινούργια πληροφορία έφερε
στο προσκήνιο πάλι τό ίδιο πρόσωπο.
'Ένα πρωί, δπως περνούσα τήν όδό Ντεκοσσέν στον Πειραιά, μπροστά άπό τις
αποθήκες ξυλείας, άκουσα κάποιον νά μέ φωνάζη.
— Γιώργο, σέ θέλω, έ'λα γιά λίγο.
Ή ταν ό φίλος μου ό κ. Νοικοκυρίδης μεγαλέμπορος ξυλείας. Τον πλησίασα,
με ύποδέχθηκε γελαστός καί περάσαμε στο γραφείο του. Ό κ. Νοικοκυρίδης είναι
ένας εξαίρετος άνθρωπος, μορφωμένος καί μέ μεγάλη έμπορική δράσι. Οί επιχει
ρήσεις του έπεκτείνοντο καί στήν Ευρώπη. Άφοΰ καθίσαμε, άρχισε νά μοΰ έξιστορή
μια ύπόθεσι καταχρήσεως στήν ’Ιταλία.
— Προ μηνών έλαβα δύο έπιστολές έκ μέρους τής ξυλεμπορικής έπιχειρήσεως
πού συνεργάζομαι.
’Έβγαλε άπό ένα ντοσιέ τις έπιστολές καί άρχισε νά μοΰ τις μεταφράζη.
Ή πρώτη, μέ ήμερομηνία 14 ’Απριλίου 1927 καί μέ τίτλο «Σικελιακή έταιρορρυθμος εταιρία ξυλείας», έ'γραφε : «Χρονογραφικώς σάς πληροφορούμε δτι έχρεωκόπησε ό οίκος Άγκελο Γκιούστι, μέ παθητικόν 1.500.000 λιρέττες. Στήν ύπόθεσιν αύτήν ένέχεται καί ό δικηγόρος Ροζάριο Γκροτσέλλε. Καί οΐ δύο έξαφανίσθηκαν
και καταζητούνται άπό τήν άστυνομίαν. Πιστεύομε δτι ίσως νά κατέφυγαν στή χώ
ρα σας».
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— Πέρασαν άρκετές ημέρες, συνέχισεν ό κ. Νοικοκυρίδης, άπδ τότε πού έλαβα
τήν επιστολήν αύτήν, όπου ένα πρωί μέ έπισκέπτεται, έδώ στο γραφείο, μου ένας
ξένος. Μοϋ συστήθηκε ώς αντιπρόσωπος ξυλείας ρουμανικών επιχειρήσεων καί μου
έδωσε τή διεύθυνσί του στήν ’Αθήνα. Μου μίλησε γαλλικά, μά άπό τήν προφορά
του κατάλαβα πώς δεν είναι Γάλλος, ούτε Ρουμάνος. Μάλλον'Ισπανός ή ’Ιταλός
έμοιαζε. "Οταν τοϋ είπα ότι έπί τοΰ παρόντος δεν ένδιαφέρομαι, έφυγε καί δεν ξανα
φάνηκε. Έ κτοτε έμεσολάβησαν κι’ άλλες έπιστολές μέ τήν έπιχείρησι τής Κατάνης,
όπου σέ μία μου άνέφεραν καί τα χαρακτηριστικά των καταζητουμένων. Τότε
θυμήθηκα τον ξένο πού μέ είχε έπισκεφθή, γιατί τα χρακτηριστικά του ένός'έμοια
ζαν μέ τοΰ Κροτσέλλε. ’Έγραψα στήν Κατάνη καί πήρα αυτή τήν άπάντησι, μέ
ήμερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 1927: «Τοΰ προσώπου πού σάς έπισκέφθηκε ώς αν
τιπρόσωπος ξυλείας, τά χαρακτηριστικά είναι πανόμοια μέ τοΰ Γκροτσέλλε».
Μετά άπό τήν έπιστολή αύτή έπεδίωξα νά τον συναντήσω καί πήγα στήν διεύθυνσί
πού μοΰ είχε δώσει, μά άδίκως. Πίταν άγνωστος όσους ρώτησα. Τό γραφείο αυτό
ήταν νοικιασμένο άπό ένα "Ελληνα παραγγελιοδόχο. Λοιπόν Γιώργο, τί λές, σ’ εν
διαφέρει ή ύπόθεσις αύτή ;.
— Βεβαίως κ. Νοικοκυρίδη. Μιά τέτοια ύπόθεσις είναι πάντοτε ένδιαφέρουσα
γιά τήν άστυνομία, άσχετα αν ή κατάχρησις έγινε σέ ξένο κράτος, έφ’ όσον ύπάρχει πιθανότης οί δράστες νά κατέφυγαν στον τόπο μας.
Οί πληροφορίες αύτές τοΰ φίλου μου ξυλεμπόρου μ’ ένθουσίασαν, γιατί πάντο
τε μ’ άρεσε ν’ άσχολοΰμαι μέ τέτοιας φύσεως ύποθέσεις. "Αρχισα νά κρατώ σημειώ
σεις στο καρνέ μου.
"Οπως όμως προχωροΰσε ό κ. Νοικοκυρίδης, νά μοΰ περιγράφη τά χαρακτηρι
στικά τοΰ ξένου, πού τον έπισκέφθηκε, παρουσιαζόταν μπροστά μου ή εικόνα τοΰ
αίνιγματικοΰ άνθρώπου, πού παρακολουθούσα ολόκληρες εβδομάδες, χωρίς νά έχω
στά χέρια μου τίποτε είς βάρος του, έκτος άπό άπλές ύπόνοιες.
Τήν επομένη τό πρωί βρισκόμουν στήν οδό Λεωχάρους, στο μέγαρο τής ιτα
λικής πρεσβείας, γιά νά πληροφορηθώ αν ό άνθρωπος τοΰ κ. Νοικοκυρίδη πραγμα
τικά καταδιώκεται.
"Οταν έπετράπη ή είσοδος ζήτησα άπό τό θυρωρό νά μέ άναγγείλη στή γραμ
ματεία τής πρεσβείας. Σέ λίγο μέ υποδεχόταν στο γραφείο του ό κ. Δεσάντο. Τοΰ
έξέθεσα σύντομα τό σκοπό τής έπισκέψεώς μου. Ό κ. Δεσάντο πάτησε ένα άπό τά
κουμπιά πού ήσαν πλάι του κι’ άμέσως παρουσιάσθηκε μιά πολύ συμπαθητική
κοπέλλα.
— Σάς παρακαλώ τό ντοσιέ τής ’Αστυνομίας Ρώμης, τής είπε.
Ή κοπέλλα μέ μιά ύπόκλισι άποσύρθηκε καί σέ λίγα λεπτά ξανάρθε μ’ένα ογ
κώδη φάκελλο στά χέρια της. 'Ο κ. Δεσάντο άρχισε νά ξεφυλλίζη προσεκτικά τά
δελτία τής άστυνομίας. Σέ κάποιο έγγραφο σταμάτησε.
— Αυτός πρέπει νά είναι, μοΰ είπε, καί μοΰ μετέφρασε στήν ελληνική, λέξι
προς λέξι, ό,τι έγραφε: «Γκροτσέλλε Ροζάριο τοΰ Σαλβατόρε, έτών 30, έπάγγελμα
δικηγόρος, κάτοικος Κατάνης, οδός Σαρμπάλου, άριθ. 40. Διώκεται παρά τής
’Αστυνομίας Ρώμης, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 166 δελτίου 19-5-1927, κατηγορούμενος διά
κατάχρησιν 1.500.000 λιρεττών, πλαστογραφίαν, ύπεξαίρεσιν, άπάτην καί παράνο
μον ίδιοποίησιν».
— Δέν έχει καί πολλά είς βάρος του, μοΰ είπε άστειευόμενος. Ξεύρετε σήμερα
που βρίσκεται ;
— *Αν είναι αύτός πού υποψιαζόμαστε, τοΰ άπάντησα, τον έχουμε στά χέρια
μα Θά ήθελα όμως νά έβλεπα καί τή φωτογραφία του, αν είναι τό ίδιο πρόσωπο,
πού τώρα καί κάμποσο καιρό μάς άπασχολεΐ.
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—Δυστυχώς φωτογραφία του δέν έχομε, άλλα θά γράψουμε άμέσως στην ’Αστυ
νομία Ρώμης να μάς άποστείλη το γρηγορώτερο καί θά σάς ειδοποιήσουμε.
Ευχαρίστησα τον κ. Δεσάντο κι’ έφυγα ικανοποιημένος. "Υστερα άπδ μερικές
ημέρες μέ κάλεσε στο γραφείο του ό αστυνόμος.
— Εί'χαμε σήμερα τηλεφώνημα από τήν ιταλική πρεσβεία. Ή φωτογραφία
του Γκροτσέλλε εστάλη άπό την ’Αστυνομία Ρώμης. Πήγαινε νά δής.
Σέ λίγη ώρα βρισκόμουν στο γραφείο τοΰ κ. Δεσάντο, πού μέ περίμενε.
— Κύριε Δουκάκη, ορίστε ή φωτογραφία τοΰ καταδιωκομένου.
"Οπως τήν πήρα στά χέρια μου καί τήν περιεργαζόμουν, πρόσεξα καί τον κ. Δε
σάντο νά μέ κοιτάζη μέ άγωνία, νά παρακολουθή τήν έκφρασι του προσώπου μου
καί νά περιμένη τήν άπάντησι.
— Αύτός είναι κ. Δεσάντο, του εϊπα μετά βεβαιότητος.
Τότε κάλεσε ένα υπάλληλο καί κάτι τοϋ είπε στή γλώσσα τους. *0 υπάλληλος
άμέσως άποσύρθηκε. *0 κ. Δεσάντο μου εξήγησε ότι έδωσε εντολή νά ζητηθή
ή σύλληψίς του άπό τό υπουργείο μας τών ’Εξωτερικών. Μου ευχήθηκε καλήν
επιτυχίαν κι’ έφυγα ένθουσιασμένος άπό τό γραφείο του. Γύρισα στο Τμήμα κι’
άνέφερα στον άστυνόμο, πού κι’ αύτός περίμενε τήν επιστροφή μου, ότι είναι ένα
καί τό αυτό πρόσωπο ό Γκροτσέλλε καί ό Περόττι.
'Ο άστυνόμές τότε διέταξε νά δυναμώσουμε τήν παρακολούθησί του, μέχρι ότου
πάρουμε διαταγή.
*
"Οταν πήρα τή διαταγή τής συλλήψεως τοϋ Γκροτσέλλε άπό τή Διεύθυνσι Έ γ κληματολογικών 'Υπηρεσιών, κατόπιν τής νότας τής ιταλικής πρεσβείας πρός τό
ΰπουργεΐον Έξ<οτερικών, παρουσιάσθηκα καί άνέφερα τά σχετικά στο διοικητή
μου. 'Ο άστυνόμος τότε διέταξε τή σύλληψί του.
Τήν έπομένη, άπό πολύ πρωί, ξεκινήσαμε μέ τό συνεργάτη μου ύπαστυνόμο
κ. Θεοδωρουλάκην, γιά τό σπίτι πού διέμενε ό Περόττι, ’Αγησιλάου άριθ. 207.
ΤΩρες ολόκληρες περιμέναμε τήν έξοδό του, μά ό Γκροτσέλλε δέν φαινόταν.
’Αργά πιά άναγκασθήκαμε νά φύγουμε καί νά άναβάλουμε τή σύλληψί του γιά τήν
επομένη. Μά όπως προχωρούσαμε άπρακτοι τήν οδόν Βούλγαρη, βλέπουμε τή σιλουέτα τοϋ Γκροτσέλλε νά κατεβαίνη τό δρόμο.
— Νάτος, είπα στον ύπαστυνόμο.
Τον άφήσαμε νά προχωρήση άκόμα περισσότερο πρός τό μέρος μας. Τότε τον
πλησιάσαμε καί τον σταματήσαμε.
— Τά χαρτιά σας, τοϋ είπε ό ύπαστυνόμος.
’Εκείνος ξαφνιάστηκε καί μπερδεμένα μάς^ρώτησε :
— 1ι, τι εισάστε ;
— ’Αστυνομικοί, τοΰ είπε ό ύπαστυνόμος, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τις ταυτότητές μας.
'Ο Γκροτσέλλε άρκετά ταραγμένος έβγαλε άπό τήν τσέπη του καί μάς έδειξε
με προσποιητή προθυμία, τό πλαστό διαβατήριό του.
— 'Ορίστε, κύριοι. ’Ονομάζομαι Περόττι Τζοβάννι. Γιατί μοΰ κάνετε αύτόν
τον έλεγχο ;
— Μήν άπορεϊται κ. Γκροτσέλλε, τοΰ είπα. Έ ω ς εδώ ήταν τό όνομα Περόττι. Θά πάμε τώρα στήν άστυνομία καί έκεΐ θά ξεκαθαρισθοΰν τά πράγματα.
'Ο Γκροτσέλλε άρχισε μέ νευρικές χειρονομίες νά διαμαρτύρεται καί νά μή θέλη νά μάς άκολουθήση. Μά στο τέλος είδε πώς δέν μποροΰσε νά κάνη διαφορετικά,
γιατί στο μεταξύ είχα σταματήσει μιά κούρσα. Τον άναγκάσαμε νά μπή καί τραβή
ξαμε γιά τον Πειραιά, στο Τμήμα μας.
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Ό άστυνόμος κ. Φλεριανός, πού περίμενε στο γραφείο του, όταν μας είδε τοϋ
είπε ’
—Καθίστε κ. Γκροτσέλλε. Έ ν τώ μεταξύ διέταξε ενα ιταλομαθή άστυνομικό να τοϋ μεταφράση τή νότα τής ιταλικής πρεσβείας.
—Κατηγορείσαι, βλέπω, γιά πολλά έγκλήματα άπο τή δικαιοσύνη τής πατρίδος σου καί θά κρατηθής μέχρις δτου σέ παραδώσουμε στις άρχές τής χώρας σου,
τοϋ είπε ό διοικητής.
'Ο Γκροτσέλλε δέν μποροϋσε πιά νά κάνη άλλοιώς. Μέ καταφανή κατάπτωσι
ακούσε δσα τοϋ είπε ό κ. άστυνόμος. Τό πρόσωπό του πήρε ενα κέρινο χρώμα καί
ώμολόγησε.
Τήν ίδια μέρα ενεργήσαμε έ'ρευνα στο σπίτι του, μά ίχνος άπο τά κλεμμένα δέν
βρέθηκε. "Ομως άπο μιά θετική πληροφορία ώδηγηθήκαμε στήν άνεύρεσι τοϋ θησαυροΰ τοϋ Γκροτσέλλε. "Ηταν στά χέρια τής φιλενάδας του Βαλέρι, την όποια είχε
γνωρίσει στο σπίτι τοϋ Καφιέρο. Ά πο τότε είχαν συνδεθή μέ σφοδρόν έρωτα. Ό
Γκροτσέλλε, ώς φαίνεται, είχε τό φόβο δτι, παρ’ δλες τις προφυλάξεις του, κά
ποια μέρα θά άνεκαλύπτετο. Γι’ αυτό έμπιστεύθηκε τό θησαυρό του στη Βαλέρι.
Μετά τή σύλληψι του ό Γκροτσέλλε ειδοποίησε καταλλήλως τη Βαλέρι νά
φύγη τό γρηγορώτερο μέ τά χρήματα γιά τή Θεσσαλονίκη. Κι’ έτσι στις 29 Σε
πτεμβρίου 1927, αυτή έφτασε στή Μακεδονική πρωτεύουσα, σ’ ένα συγγενι
κό της σπίτι, έπί τής όδοΰ Αγίου Δημητρίου.
Δέν πέρασαν πολλές ώρες άπο τήν άφιξί της καί δύο χωροφύλακες χτυπούσαν
τήν πόρτα τοϋ σπιτιοΰ αύτοΰ. Ή ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης είχε άμέσως είδοποιηθή
κι’ έτσι ή Βαλέρι έπέστρεψε συνοδεία κατ’ εόθεϊαν γιά τήν υπηρεσία μας. ’Από
τήν άνάκρισι διεπιστώσαμε δτι ό θησαυρός τοϋ Γκροτσέλλε στάλθηκε στήν ’Ιταλία
σέ κάποιον συγγενή του. ’Έτσι ή Βαλέρι άφέθη έλευθέρα.
Ό Γκροτσέλλε, μέσω τοϋ δικηγόρου του Στεφανίδου, προσπάθησε νά μή
έκδοθή στήν ιταλική δικαιοσύνη, μά δέν τά κατάφερε. "Υστερα άπο 3 μήνες έφθασε
στον Πειραιά δύναμις καραμπινιέρων, πού τον παρέλαβε. "Οπως μάθαμε άργότερα
κατεδικάσθη σέ 20 χρόνια φυλάκισι άπο τό δικαστήριο τής Κατάνης.
Αυτός ήταν ό επίλογος των πράξεων τοϋ καταχραστοΰ καί πλαστογράφου ’Ι
ταλού δικηγόρου Ροζάριο Γκροτσέλλε.
Γ. Δ Ο ΥΚ Α Κ Η Σ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ρώτησαν τον περίφημο Μπέρναρ Σώ σέ μιά συναναστροφή :
— Τί είναι προτιμώτερο νά έχη κανείς; "Ενα εκατομμύριο λίρες ή 5-6 παιδιά;
—Άναμφιβόλως τό δεύτερο, άπήντησεν ό Σώ.
Γιατί ;
—Άπλούστατα, γιατί ό δεύτερος μπορεί νά πή κάποτε «έπί τέλους φτά
νει», ενώ ό πρώτος δέν θά τό πή ποτέ αυτό....

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Ύπό ’Αστυνόμου Β' κ. Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Συμβαίνουν καί εις Παρισίους» συνηθίζομεν να λέγωμεν, όταν συμβαίνη
κάτι τό εντυπωσιακόν εις την χώραν μας.
Καί πράγματι συμβαίνουν σοβαρά πράγματα εις Παρισίους, δπως μας πληρο
φορούν αί τελευταίαι ειδήσεις των Παρισινών εφημερίδων.
"Αν καί οΐ γνωστοί καί εις ημάς τεντυμπόυδες είναι άγγλικής προελεύσεως,
διότι άγγλικόν είναι καί τό όνομά των, έν τούτοις καί ή γαλλική πρωτεύουσα ουδό
λως υστερεί εις παραγωγήν τοϋ νέου αύτοϋ «φρούτου» της εποχής μας, τό οποίον
άρκετά έδοκιμάσαμεν καί ημείς κατά τά τελευταία έτη.
Κατά πληροφορίας τής γαλλικής ’Αστυνομίας, εις δλην την Γαλλίαν, καί ιδιαι
τέρως εις τάς μεγάλας πόλεις καί τήν γαλλικήν Ριβιέραν, δρουν σήμερον περί τούς
30.000 τεντυμπόυδες. Ούτοι κατανέμονται εις διαφόρους κατηγορίας, μεταξύ
των οποίων σπουδαιότεροι είναι οί «παλληκαράδες» των διαφόρων κέντρων άναψυχής
καί διασκεδάσεως καί οί ταραχοποιοί των «Λούνα Πάρκ». Έκτος αυτών, υπάρχει
μία κατηγορία τέντυμπόυδων οί όποιοι λέγονται «εποχικοί», διότι έμφανίζονται
κυρίως όταν βελτιωθή 6 καιρός.
’Ενδιαφέρει, ίσως, νά άναφέρωμεν μερικά άπό τά επεισόδια τά οποία έδημιούργησαν προσφάτως οί Γάλλοι τεντυμπόυδες, προκειμένου νά βαθμολογήσωμεν τό μέγεθος τής θρασύτητος αύτών.
Οότω, τήν 5 Μαρτίου, συνελήφθησαν εις Παρισίους έξ τεντυμπόυς διότι,
καιροφυλακτοΰντες καθ’ οδόν, έπετέθησαν εναντίον διερχομένου έκεΐθεν φοιτητοϋ
καί άφοϋ τον έκακοποίησαν, του έζήτησαν νά τούς παραδώση τά χρήματα τά οποία
έφερε μεθ’ έαυτοϋ. Έ ν συνεχεία εΐσήλθον εντός κέντρου καί έζήτησαν νά τούς σερ
βίρουν διάφορα ποτά. Επειδή ή ΐδιοκτήτρια του κέντρου δέν ικανοποίησε τήν επι
θυμίαν των, διότι προφανώς άντελήφθη ποίοι ήσαν, έδημιούργησαν σοβαρόν έπεισόδιον καί ήρχισαν νά θραύουν διάφορα έπιπλα καί σκεύη τοϋ κέντρου. Τότε ή
διευθύντρια έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν τής ’Αστυνομίας, ή όποια έστειλεν άμέσως
επί τόπου ομάδα άστυνομικών ύπό Άρχιφύλακα. ’Αλλ’ ή θρασύτης τών Παρισινών
τέντυμπόυδων ήτο τοιαύτη, ώστε έπετέθησαν καί κατά τών προσδραμόντων άστυ
νομικών. Κατά τήν έπακολουθήσασαν συμπλοκήν, εντός καί έκτος τοϋ κέντρου,
ετραυματίσθησαν ό Άρχιφύλαξ καί ένας διαβάτης.
Τήν ιδίαν ημέραν, έτέρα όμάς έκ δεκαπέντε τεντυμπόυς, έδημιούργησεν έπεισόδια παρά τό δάσος τής Βουλώνης τών Παρισίων, εις βάρος έκείθεν διερχομένων
πολιτών. Εις άλλας έπιθέσεις τεντυμπόυς, έφονεύθησαν δύο άτομα και έτραυματίσθησαν πολλά άλλα.
Εύρεθείσα προ τοϋ διαρκώς όγκουμένου κύματος τών έπεισοδίων ίδιαζούσης
θρασύτητος (τεντυμποϊσμοΰ), ή ’Αστυνομία τών Παρισίων ήναγκάσθη νά λάβη
έκτακτα .μέτρα.
Προς τοΰτο, συνέστησεν ειδικόν τμήμα, εις τό όποιον έτοποθετήθησαν νέοι
αστυνομικοί, καταλλήλως έκπαιδευμένοι. Ούτοι θά περιπολοΰν, έπιβαίνοντες ειδικών
ασυρματοφόρων αύτοκινήτων, εις τάς διαφόρους συνοικίας τών Παρισίων καί ιδίως
εις τήν Λατινικήν συνοικίαν (τό γνωστόν Καρτιέ Λατέν), όπου συχνάζουν συνήθως
οί τεντυμπόυδες.
Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον θά άποδώσουν τά νέα μέτρα τής ’Αστυνομίας τών
Παρισίων, έναντίον τών τέντυμπόυδων. ’Αλλά, αν παρ’ όλας τάς προσπάθειας των,
οι Γάλλοι αστυνομικοί, δέν έχουν ικανοποιητικά άποτελέσματα έναντίον τών θρασυτατων αύτών νέων, τούς συνιστώμεν έκθύμως τήν τόσον έπιτυχώς έφαρμοσθείσαν,
κατά τό πρόσφατον παρελθόν, μέθοδον τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών.
Γ. Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

Ε Κ Θ Ε ΣΕ ΙΣ ΙΔΕΩΝ

« ...Τ ί νά γ ρ ά ψ ω ;;;...»
‘Υπό *Υπαστυνόμου Β/ χ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Β'

I . ΤΟ Κ Υ ΡΙΩ Σ ΘΕΜΑ

Α '. Μια γιορτινή παρένθεση. . . 1963.
...Χτες βράδυ, στην άγκαλιά τής αΐωνιότητος, γεννήθηκε ένα παιδί... Έτέθη
ένας νέος μικρός βασιλεύς... Κι’ έπλημμύρισαν οί αιθέρες παιάνες καί γιορταστικούς
ύμνους..
Την ΐδια ώρα ό άγέρας του χρόνου, πού κυλά γοργά, ξεφύλλισε την τελευταία
σελίδα τοϋ δωδεκάμηνου άλμπουμ τοϋ χθές, κι’ άφησε άνοικτό στην πρώτη του σε
λίδα, πάνω στήν Αυλαία τής ρουτίνας, ένα νέο καλλαντάρι... 1963...
Καμπουριασμένος άπ’ τα δεινά τής βιοπάλης, ρυτιδωμένος άπό έγνοιες, μι
σούμενος ύπό πάντων των άνθρώπων, φεύγει σκυθρωπός ό χρόνος ό παληός...
Πάει ό παληός ό χρόνος ! ! !...
"Ας γιορτάσουμε, παιδιά...
Κυκλωμένος άπ’ την παγωνιά τής μοναξιάς του, σέρνει τά τελευταία του βή
ματα στη στράτα τοϋ παρελθόντος, γιά νά χαθή ύστερα στήν άβυσο τής φθοράς...
«Ουφ !»... "Ενας άναστεναγμός άνακουφίσεως βγαίνει άπό τά στήθη των άν
θρώπων... Καί τον διαδέχονται άλαλαγμοί, σειρήνες, τραγούδια, φωνές καί ξεφαντώματα... Είναι τά «καλωσωρίσματα» γιά τον καινούργιο χρόνο, πού περήφανος,
αινιγματικός, μά καί μεγαλοπρεπέστατος, κάνει την εμφάνισή του στο κατώφλι τής
ζωής.
« Ό χρόνος άπέθανε... Ζήτω ό χρόνος ! ! !...».
Ζήτω ό χρόνος, λοιπόν... ’Έστω... Μά, ποιόν έπευφημοϋν τά πλήθη ;
Σήμερα όλοι μεγαλώσαμε κατά ένα χρόνο... Αύτή είναι ή πρώτη ρεαλιστική
διαπίστωση... Κι’ αύριο... Μά, τί τάχα καρτερούμε νά γίνη αύριο ;... Τό άγνωστο
μάς κυκλώνει... Ποιος μπορεί νά τό προσδιορίση ;... Τότε, τί ζητωκραυγάζουμε ;
Τί νά ζητούμε ;... Άπλούστατα, ζητούμε τήν αλλαγή... Ποθούμε τήν έκπλήρωση
των πόθων μας... Καί καρτερούμε... Καί ξεφαντώνουμε...
Κάθε πρωτοχρονιά τά ’ίδια... Τά ίδια καί τά ίδια... Κανένας χρόνος δεν μάς
άρεσε... Δεν υπήρξε ποτέ ούτε μιά πρωτοχρονιά,πού νά σταθήκαμε νά γιορτάσουμε
τό χρόνο πού φεύγει.
"Ας μένη, λοιπόν, σάν έθιμο έτοϋτο τό ξεφάντωμα... Σάν μιά συνήθεια, πού
επαναλαμβάνεται μηχανικά μόλις κλείση ό κύκλος τής δωδεκάμηνης ζωήε μας...
1963...
Καινούργιος χρόνος...
’Αρχιμηνιά κι’ άρχιχρονιά... Τά παιδάκια, άθωα καί ρωμαντικά υπολείμματα τής χαμένης άνθρώπινης ευτυχίας, γυρνούν στούς
δρόμους καί διαλαλοΰν τό μεγάλο μήνυμα... Είναι αυτές οί φωνές τής άνοίξεως πού
τραγουδούν τή χαρά...
"Ομως εμείς ; Κυκλώνουμε τό πράσινο τραπέζι καί κλείνουμε μέσα στήν τρά
πουλα τήν ψυχή μας.. Καί χάνουμε τον ύπνο μας, τήν ησυχία μας καί τά λεφτά μας,
γιά νά γυρίσουμε τήν άλλη μέρα στο σπίτι μας άϋπνοι, τσακισμένοι, σωστά ράκη...
«’Άντε... Γιά τό καλό τού χρόνου ! ! !» .
Πού έλκει τήν καταγωγή ετούτο τό τυραννικό έθιμο δέν έχει σημασία... ’Αξία
έχει ή Πρωτοχρονιά, πού προβέλνει σάν ένα άστέρι ολόχρυσο, γιά νά φωτίση τή ζωή
μας... Πώς τό υποδεχόμαστε ; Μέ τον άσσο καρρώ καί μέ τήν ντάμα κούπα ;

«Τί νά γράψω;...»
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’Αλλά, άς σοβαρευτούμε... Τά παιδία μπορεί νά παίζη μέ τούς μποναμάδες
τοϋ χιονισμένου "Αη Βασίλη... ’Εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, άφοΰ ό χρόνος
πού πέρασε πήρε μαζί του ένα κομμάτι άπ’ τή γήινη ζωή μας... 'Ένα απολογισμό
μάλλον θάπρεπε νά κάνουμε, άντικρύζοντας τον καινούργιο χρόνο... Νά βρούμε τά
λάθη τοϋ παρελθόντος... Νά τά καταγράψουμε όλα σ’ ένα κατάστιχο. Κι’ ύστερα
νά προσπαθήσουμε νά τά σβήσουμε σιγά - σιγά άπ’ τό παθητικό των λογαριασμών
μας... Καί στο τέλος ν’ αναζητήσουμε την ψυχή μας... Νά τή βρούμε σ’ όποια στρά
τα την έχουμε λησμονήσει... σ’ όποιο χάλασμα τή θάψαμε...
’Ετούτος είναι ό πιο ωραίος, ό πιο ρεαλιστικός, ό πιο σεμνός, ό πιο ταιριασμέτος, ό πιο γόνιμος χαιρετισμός τοϋ καινούργιου χρόνου.
Τά άλλα... οΐ εύχές, οί τούρτες, τά ξεφαντώματα, οί λυρισμοί, τά χαρτοπαί
γνια... είναι μέν ένας τρόπος φυγής άπ’ τήν καταιγίδα τής ρουτίνας, μά δέν κλείνουν
μέσα τους καμμιά άπολύτως θετική προσφορά πρός τον κουρασμένο άνθρωπο τής
εποχής μας.

1 9 6 3 .. .
’Άνοιξαν σήμερα οί χρυσές Πύλες τοϋ Μέλλοντος... Τί νά δοϋμε όμως πίσω
άπ’αυτές; Χάνετα. τό βλέμμα μέσα στήν σκοτεινή άπεραντωσύνη τοϋ ’Αγνώστου...
Καλά θά ήταν ν’ άνοίξουν κι’ οί καρδιές... ’Εκεί μέσα μπορείς νά ίδής, φίλε αναγνώ
στη, τά σημάδια τής Ζωής καί τής Δημιουργίας, πού σοΰ έμπιστεύθηκεν ό Πλάστης
σου...
"Οταν σέ φλογίζη ή πίστη καί σέ δυναμώνη ή ελπίδα, δέν μπορεί παρά όλα
νά πάνε στό τέλος καλά.
1 9 6 3 .. .
Μιά άκόμα Πρωτοχρονιά... Μιά άπ’ τις πολλές πού γιορτάσαμε ώς τώρα...
Νέες ελπίδες... Νέα όνειρα...
«Αίσιον καί εύτυχές τό Νέον ’Έτος...».
Συνήθεια παληά... Γιατί νά τής χαλάσουμε τήν ομορφιά της ;... Ά ς πανηγυ
ρίσουμε, λοιπόν...
Μά, λίγο πριν ξεσπάση τό γλέντι, άς σταθούμε—έστω καί γιά ένα λεπτό—νά
σοβαρευτούμε...
Τά χρόνια πού φεύγουν, άφήνουν πίσω τους κάτι... ’Ό χι μονάχα αναμνήσεις
καί ρομαντικά σύμβολα, άλλά καί κάποιους άριθμούς... στατιστικές πράξεων... Αυ
τά μοιάζουν μέ πυξίδες πάνω στό χάρτη τής ζωής μας... Σάν τόξα. Μας-δείχνουν
Τό σωστό δρόμο... Μάς κατευθύνουν στήν πορεία μας, πρός τό τέρμα τής ζωής μας..
1963...
Ντύνεται στά γιορτινά της κι’ έτούτη ή στήλη... Καί στέκει νά σάς εύχηθή...
Νά εύχηθή σέ κάθε φίλο άναγνώστη της κάθε χαρά, ύγεία καί προκοπή...
Κι’ ΰρτερα στέκει νά κάνη ένα άπολογισμό...
Ξεκίνησε πρί λίγους μήνες μ’ ένα όνειρο : νά βοηθήση, οσο τής ήτανε δυνατό,
τους άναγνώστες έτούτου τού περιοδικού στήν εύγενική τους επιθυμία ν’ άνέβουν
πιο ψηλά... Καί στάθηκε κοντά τους μέ άγάπη...
"Εδωσε μάχες... Δέν ξέρει άν τις κέρδισε... ’Έ χει όμως τό δικαίωμα νά πιστεύη ότι έβαλε ένα μικρό - μικρό λιθαράκι στό Πνευματικό Οικοδόμημα τού Άστυ-- — ·
·
γ
r/-v
y\
,ουν ολοι
μαζί,
μικοϋ Σώματος, πού τό οικοδομούν καί τό ψηλώνουν καί τό εύπρεπίζο
άλλοτε.
οι αστυνομικοί, μονιασμένοι, πιασμένοι άπ’ τό χέρι, άδελφωμένοι όσο ποτέ
■
'Η ειδική φύσις τής στήλης αυτής τήν ύπεχρέωσε νά έχη ένα μαχητικό ύφος..·
Γι’ αύτό καί θέλει ν’ άπευθυνθή μέ ταπείνωση, έτούτη τή γιορτινή στιγμή, πρός κά
θε φίλο ΐ)ζ... Καί νά τον παρακαλέση νά τή συγχωρέση,άν τυχόν άθελά της τον επίκρανϊ:
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Διατυπώνοντας θεωρίες αντιλεγόμενες, πιθανόν να διεφώνησε μέ μερικούς
άναγνώστες της. 'Όμως ή διαφωνία ύπήρξεν εποικοδομητική. Ποτέ δεν είχε τήν
πρόθεση νά θίξη κάποιον.
Διήνυσε ένα μεγάλο πνευματικό δρόμο... Κι’ έχει άκόμα μπροστά της κι’ άλ
λα πολλά χιλιόμετρα.
Θά προσπαθήση νά τά διαβή κι’ αύτά μέ όπλο καί πυξίδα τήν άγάπη, στην
οποία πιστεύει μ’ όλη τήν καρδιά...
'Υπό αύτές τις προϋποθέσεις, μπαίνει στον καινούργιο χρόνο μέ καινούργιες
δυνάμεις... Καί παρακαλεϊ τον Θεό νά είναι αυτός ό χρόνος γιά τήν’Αστυνομία Πό
λεων, ό πιό δημιουργικός καί φωτεινός της ιστορίας της...
Κι’ ύστερα άπό όλα ετούτα, κλείνει συγκινημένη τήν γιορταστική αύτή πα
ρένθεση, γιά νά συνέχιση τήν προσπάθειά της...

Β '. Γενικές αρχές τοϋ κυρίως θέματος.
Στο προηγούμενο τεύχος των «’Αστυνομικών Χρονικών» έδώσαμε κάποιον
ορισμό τού κυρίως θέματος καί τον χωρίσαμε σέ μερικές κατηγορίες, άνάλογα μέ
τήν ιδέα πού καλούμεθα ν’ άναπτύξουμε.
"Ετσι μιλήσαμε γιά τή διήγηση, τήν περιγραφή, τον χαρακτηρισμό, τό διή
γημα, τήν πραγματεία, τον παραλληλισμό, τήν παροιμία, τό γνωμικό κ.λ.π.
Σήμερα θά προχωρήσουμε στις λεπτομέρειές του, ώστε νά βρούμε καί νά τα
ξινομήσουμε τις γενικές του γραμμές.
"Ας υποθέσουμε ότι μας έχει δοθή τό θέμα : « Ή ’Αστυνομία ώς παράγων πο
λιτισμού καί προόδου».
Κι’ άς πούμε άκόμα ότι έκάναμε τον πρόλογό μας καί είμαστε έτοιμοι ν’ άνα
πτύξουμε τό κυρίως θέμα.
Τήν ύλη γιά τήν έκθεσή μας θά τήν άντλήσουμε άπό τήν λέξη « Ά σ τ υ ν ομ ί α », άλλά άπό τήν έννοιαν αύτή θά πάρουμε μονάχα δ,τι είναι σχετικό μέ τον πο
λιτισμό καί τήν πρόοδο.
"Ας παρομοιάσουμε, λοιπόν, τήν λέξη «’Αστυνομία» μέ τον ήλιο, καί όλες τις
σκέψεις πού κάνουμε γι’ αυτήν μέ άχτίδες.
’Από τήν ’Αστυνομία ξεκινά μιά άχτίδα πού φωτίζει τήν δημοσία ασφάλεια.
Αύτή δέν είναι σχετική μέ τό θέμα μας.
Ά λλη φωτίζει τήν προστασία τής περιουσίας τών πολιτών. Κι’ αύτή δέν μάς
ένδιαφέρει.
Το ίδιο καί ή άλλη πού φωτίζει τή ζωή ή τήν τιμή τού πολίτου.
'Υπάρχει, όμως, καί μιά πού φωτίζει ένα καθαρό δρόμο. "Η κάποια άλλη πού
φωτίζει μιά ήσυχη γειτονιά. "Η άλλη πού υπογραμμίζει τήν εύκοσμία της πόλεως.
'Όλες ετούτες μάς χρειάζονται, είναι σχετικές μέ τό θέμα μας καί τις κρατούμε.
"Ετσι, βλέπουμε ότι ή κεντρική ιδέα τής έκθέσεώς μας είναι μιά εξίσωση.
Καλούμεθα, δηλαδή, ν’ αποδείξουμε ότι : Άστυνομία=πολιτισμός καί πρό
οδος.
Καί γιά νά τ ’ αποδείξουμε αύτό πρέπει νά κάνουμε μιά σειρά συλλογισμών.
Θά παρατάξουμε επάνω στο χαρτί μας ένα άτέλειωτο στράτευμα άπό σκέψεις.
Ά πό πού θά τις επιστρατεύσουμε όμως ; Άλλες θά τις πάρουμε άπό τον ίδιο
τον εσωτερικό μας κόσμο, άπό τά συναισθήματά μας, τις εντυπώσεις μας, τις βου
λητικές παρορμήσεις μας.
Πριν καταταγοΰμε στήν ’Αστυνομία είχαμε μιά γενική γνώμη γιά τον έκπολ.ιτιστικο ρόλο της ’Αστυνομίας. "Υστερα, σάν ντυθήκαμε τήν άστυνομική στολή,
ή γνώμη αύτή έγινε πιό συγκεκριμένη. Ζωγραφίστηκε μέσα μας,’μέ πιό ζωηρά χρώ
ματα.Άπό εκεί, λοιπόν, άπό τον ίδιο τον εαυτό μας θά ζητήσουμε τήν πρώτη βοήθεια.

«Τό ύποπεσείν καί παραχωρήσαι τοίς πάδεσιν,
έσχάτη δουλεία»
'Τττο Ί'τταστυνόμου Α' χ. ΙΩ Α Ν . Ρ Α Ί Κ Ο Υ

Ά φ ’ ής εποχής ό άνθρωπος, δελεασθείς άπό τάς υποσχέσεις του δφεως, παρήκουσε έν τώ Παραδείσιο την Θείαν εντολήν καί ήθέλησε νά άκολουθήση την οδόν
της άμαρτίας, ό ταλαίπωρος θνητός φέρει μεθ’ έαυτοϋ βαρύ τό φορτίον των παθών
του. Έπλάσθη κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν του Δημιουργού του καί όμως δεν ήρκέσθη
εις δσα ό Πλάστης του ένεπιστεύθη. Ήθέλησε νά γευθή καί τοϋ «άπηγορευμένου
καρπού».
Ό άνθρωπος φέρει έντός του καί τό καλόν καί τό κακόν. Εθίζεται εις τό νά
πράττη τό καλόν, περισσότερον δμως άρέσκεται εις την διάπραξιν τοϋ κακοΰ, ύπό
την εύρεΐαν τούτου έννοιαν. Ούχί σπανίως συμπάσχει μετά τοϋ δυστυχοΰντος άδελφοϋ του, άλλά καί πλειστάκις επιθυμεί καί επιδιώκει, παντί τρόπω, την έξολόθρευσιν καί καταστροφήν τούτου. Τοιαύτη είναι ή φύσις τοϋ άνθρώπου. Χαρά, θλίψις,
ελαττώματα, πάθη, άρεταί.
Έ φ ’ δσον ή κοινωνία μας δεν δύναται νά καυχηθή διά τό ύψηλόν ήθικόν της
έπίπεδον ( καί γνωρίζομεν δλοι δτι έν αυτή τήν θέσιν τής άγάπης κατέλαβε τό μίσος,
τήν θέσιν τής συγγνώμης ή έκδίκησις κ.λ.π.), άναμφιβόλως θά υπάρχουν άνθρωποι
καλοί καί κακοί, κύριοι τοϋ έαυτοϋ των ή έρμαια των αισχρών καί ποταπών ένστι
κτων καί δοΰλοι τών παθών. Συνήθως, δμως, σήμερον ό άνθρωπος άγεται καί φέ
ρεται έκ μόνου τοϋ ύλικοΰ συμφέροντος, ένδιαφέρεται άποκλειστικώς καί μόνον διά
τήν ϊδικήν του εύχάριστον διαβίωσιν καί άντιπαρέρχεται άδιαφόρως τάς γοεράς κραυγάς τής χήρας καί τοϋ όρφανοΰ. Παρασύρεται εόκολώτατα άπό τά κατέχοντα αυτόν
πάθη καί, προσκολλώμενος εις τά υλικά πράγματα, σύρεται μετ’ ολίγον εις τήν γήν,
ως σκώληξ.
Ό θείος Χρυσόστομος, τό ύπέροχον πνεΰμα τοϋ Χριστιανισμού, ό μελίρρυτος
ποταμός τής σοφίας, διεΐδεν τά οΐκτρά άποτελέσματα τά όποια έπιφέρει ή ύποδούλωσις τοϋ άνθρωπίνου δντος εις τά πάθη καί διά τοΰτο στεντορείως διεκήρυξεν: «’Ά ν
θρωπε. ’Εσύ δστις πλανασαι εις τά ερέβη τής άμαρτίας καί τών παθών μή προχωρής
'Ύστερα θά στραφούμε προς τά έξω. Θά ίδοΰμε περιπτώσεις τής καθημερινής
ζωής, θ’ άκούσουμε τή λαϊκή γνώμη, θά ψηλαφήσουμε καταστάσεις, θά άναφέρουμε παραδείγματα.
'Ύστερα θά τρέξουμε στις πηγές. Στήν ιστορία τής ’Αστυνομίας. Μερικά γε
γονότα είναι έξαιρετικά χρήσιμα στήν περίπτωση.
Άλλά, γιά νά κάνουμε αύτή τήν έργασία, πρέπει, πρωτίστως, νά έχουμε κά
νει μιά άνάλυση τών λέξεων : ’Αστυνομία, πολιτισμός καί πρόοδος. Καί πρέπει τήν
ανάλυση αύτή νά τήν πλαταίνουμε μέχρις δτου οί τρεις αύτές λέξεις συναντηθούν κά
που. Τό κοινό σημείο έπαφής τους είναι τό θέμα πού καλούμεθα ν’ άναπτύξαυμε.
Θά πρέπει δμως, κατά τήν άνάπτυξη, νά προσέχουμε, ώστε κάθε μιά σκέψη
μας νά είναι δεμένη σφιχτά μέ τήν άλλη, νά είναι ζωηρή, σύμφωνη μέ τή λογική καί
αρμονική. "Ολο δέ τό κείμενο νά παρουσιάζη μιά ισορροπία ιδεών, οί όποιες νά κα
τατείνουν στο ΐδιο σημείο.
Ή πλοκή τής έκθέσεώς μας πρέπει νά είναι ζωντανή καί νά περιστρέφεται
ολόκληρη γύρω άπό τόν τίτλο πού μάς έδόθη.
Μά, άρκετά γιά σήμερα. Θά συνεχίσουμε στο προσεχές τεύχος. Καί πάλι
χρόνια σας πολλά.
(Συνεχίζεται)
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εις τον κατηφορικόν δρόμον, άλλα στήθι. Σκέφθητι λογικώς, ίδέ τό συμφέρον, άποτίναξον τά πάθη σου καί ελεύθερος πλέον άπό αύτά, βάδισε την οδόν της εύτυχίας».
Οί λόγοι τοϋ θεοπνεύστου έκείνου άνδρός, ισχύουν δι’ δλας τάς έποχάς, δι’
όλους τούς άνθρώπους. Ουδέποτε θά άπολέσουν τήν άξίαν των. ’Ίσχυον χθές, ισχύουν
καί σήμερον, θά ισχύουν καί αΰριον καί πάντοτε καί θά παραμένουν πηγή ύψίστης
ήθικής διδαχής, οασις εις τήν έρημον τής έν αμαρτία διαβιούσης άνθρωπότητος.
Ποιος άμφιβάλλει διά τήν άξίαν των λόγων τούτων τοϋ Χρυσοστόμου καί πι
στεύει οτι ό άνθρωπος των παθών καί των κακών έξεων δύναται νά προοδεύση ;
’Ά ς ρίψωμεν εν ερευνητικόν βλέμμα εις τήν κοινωνίαν ημών καί, μακράν πάσης προκαταλήψεως, άς κρίνωμεν τά έ'ργα καί τήν συμπεριφοράν τών άνθρώπων
οί όποιοι ζοϋν υποδουλωμένοι εις τά πάθη των. ’Ιδού ό μέθυσος, ό παίκτης, ό έμπορος τής λευκής σαρκός, ό άπατεών, ό κλέπτης καί τόσοι άλλοι έκπρόσωποι τοϋ υπο
κόσμου. Τίνι τρόπω ούτοι έφθασαν εις τό έπίπεδον τής ζωής τήν οποίαν διάγουν;
Μή τυχόν καί ούτοι κατ’ άρχάς δεν κατείχοντο ύπό εύγενών καί άνθρωπίνων αισθημά
των ; Άναμφισβητήτως έζων, εποχήν τινα, έν μέσω τών συνανθρώπων των κοσμίως
καί εχαιρον έκτιμήσεως. ’Ήδη όμως, οποία ή ζωή των. "Ερμαια τών ταπεινών εν
στίκτων, τών φοβερών παθών, ήκολούθησαν τήν κατωφερή οδόν τοϋ ολέθρου καί προ
χωρούν ολοταχώς προς τό βάραθρον τής παντελούς καταστροφής. Στερούμενοι κοι
νωνικής ύπολήψεως, πεπορωμένοι τή συνειδήσει, διά τών έργων των καί τής έν γένει συμπεριφοράς των, συγκεντρώνουν περί τό άτομον των τήν προσοχήν τών διαφό
ρων καταδιωκτικών άρχών καί πλειστάκις καταλαμβάνουν έν τοΐς δικαστηρίοις τήν
θέσιν τοΰ_κατηγορουμένου. Καί όμως ύπάρχει καί δι’ αυτούς σανίς σωτηρίας, έλπίδος
γέφυρα, ή οποία θά τούς μεταφέρη εις τον κόσμον τής πολιτισμένης διαβιώσεως,
άρκεΐ μόνον νά άποτινάξουν τον ζυγόν τών παθών, ό όποιος ήδη τούς τυραννεΐ.
Ά λλ’ άρκεΐ νά περιορισθώμεν καί εις ημάς τούς ίδιους, διά νά ’ίδωμεν ποιαν
έπίδρασιν άσκοΰν τά πάθη εις τήν έν γένει άνοδον καί έξέλιξιν ήμών. Έάν είμεθα
ειλικρινείς καί άντικειμενικοί κριταί, θά διαπιστώσωμεν πόσον φοβερά είναι τά άποτελέσματα τούτων. Τά πάθη είναι πληγαί, αίτινες, όσον παραμένουσιν άθεράπευτοι,
χαίνουσι φρικταί εις τήν δψιν, καί μόνον ή ριζική χειρουργική έπέμβασις φέρει τήν
ΐασιν.
Ά λλ’ αν τοιαύτη είναι ή κατάστασις τών άνθρώπων, οΐτινες κύπτουν ύπό τό
βάρος τών συνήθων παθών, ποία είναι ή θέσις τών άνθρωπίνων οντων τά όποια
ού μόνον πιέζονται ύπό τών παθών, άλλ’ είναι δοΰλ.οι καί ύποχείρια τούτων ; Δεν δια
φέρουν τά όντα αύτά άπό τά ζώα, παρά κατά τό ότι ονομάζονται άνθρωποι.
Φοβερά καί ολέθρια τά άποτελέσματα τών παθών. Πραγματικόν ράκος τό άνθρώπινον ον, ομοιάζει προς έρπετόν, τό όποιον πάντες καταπατούν.
’Ά ς εύρισκώμεθα μακράν τοιούτου φοβερού έχθροΰ. Μή γινώμεθα δούλοι τών
παθών ήμών. Ουδέποτε ας μή έπιτρέψωμεν εις τον έαυτόν μας νά παρασυρθή, έστω
καί έπ’ ολίγον, ύπ’ αύτών. Ό άνθρωπος έχει ύψηλήν άποστολήν καί δεν άρμόζει εις
αυτόν νά ζή, ώς τά κτήνη.
’Έχωμεν πάντοτε προ τών οφθαλμών ήμών τά οίκτρά ναυάγια τών παθών καί
άς διατηρώμεν ώς άσβεστον φλόγα, εις τήν ψυχήν ήμών, τούς λόγους τού Ίωάννου
Χρυσοστόμου. «Τό ύποπεσεΐν καί παραχωρήσαι τοΐς πάθεσιν, έσχάτη δουλεία».
I. ΡΑ Ι ΚΟ Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Ύπό Ύπαατυνόμου Β' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ
’Έχουν περάσει πολλά χρόνια άπό τότε.
Εκείνη τήν πρωτοχρονιά γύριζα κουρασμένος στο Τμήμα, υστέρα άπό ένα
καταθλιπτικό τετράωρο τοϋ 14 -18 πού πέρασα στο μεγάλο νεκροταφείο. Βλέπετε,
γεννιόταν ό καινούργιος χρόνος όπως πάντοτε κι’ έκείνη τήν ήμερομηνία, γεννιόταν
ή χαρά καί τό γέλιο στις άνθρώπινες καρδιές γιά νάναι όλος ό χρόνος χαρούμενος
καί γελαστός, μά πολλοί άνθρωποι διάλεξαν εκείνη τήν ήμέρα γιά νά βαδίσουν στή
στερνή τους κατοικία...
’Έφτασα στο Τμήμα μέ θολές τρικυμισμένες σκέψεις καί μέ μόνη παρηγοριά
τούς εύθυμους εκείνους φίλους πού θά συναντούσα σέ μιά γιορτή, όταν παρέδιδα
υπηρεσία. Χαιρέτισα τον συνάδελφο τής πύλης κι’ έκανα νά προχωρήσω, όταν έκεΐνος μου είπε :
— Σέ ζηλεύω πού τελειώνεις τόσο καλή ώρα γιά σήμερα. ’Εμένα μοΰ έλαχε
τό λαχείο βλέπεις νά καρφωθώ έδώ ώς τις δέκα ! Δέν βαρυέσαι... Θά πάει κι’ αύτή ή πρωτοχρονιά έτσι !... ’Αλλά άκοϋς τί γίνεται έπάνω ;
Φωνές πολλές άκούγονταν άπό τό γραφείο άξιωματικοΰ υπηρεσίας, θόρυβος
πού προμήναγε ότι κάποια τραγωδία βρισκόταν σέ έξέλιξη στή μεγάλη πρωτοχρο
νιάτικη σκηνή τής ’Αθήνας. ’Ανέβηκα γρήγορα τά σκαλοπάτια καί μπόρεσα ν’ άκούσω καθαρά μιά σβησμένη άνδρική φωνή :
— Τό παιδί μου κύριε 'ΐπαστυνόμε !... Τό παιδί μου σάς λέω !... Πάει ν’
αύτοκτονήσει ! ! δέν τό καταλαβαίνετε ; Νά τό γράμμα πού μάς άφησε ! Διαβάστε
το καλύτερα !... Λέει νά μή σάς ένοχλήσωμε καί νά πούμε σ’ έκείνη ότι πάντοτε θά
τήν άγαπάει... Σώστε το ! Λυπηθήτε μας !...
Πλησίασα στήν είσοδο τού γραφείου καί είδα μιά ήλικιωμένη γυναίκα πε
σμένη στήν καρέκλα. Δίπλα της βρισκόταν ένας μεσόκοπος άνδρας άναστατωμένος.
Ή γυναίκα φαινόταν μισολιποθυσμένη κι’ ό άνδρας φώναζε μέ άπόγνωση, χειρο
νομούσε καί σταυροκοπιόταν.
— Σταθήτε κύριοι ! προσπαθούσε νά τούς καθησυχάσει ό 'Υπαστυνόμος. Ξέ
ρετε πού πηγαίνει ; Ά πό πόσην ώρα έφυγε ; ’Εσείς κυρία μου μήν κάνετε έτσι !!
'Υπομονή ! Δέν...
— Σώστε το κύριοι !... Τί κάθεστε ; ’Ιδέα δέν έχουμε πού πηγαίνει !... Μόνο
το γράμμα βρήκαμε στο τραπέζι καί προ μισής ώρας τον άκούσαμε νά κατεβαίνει
σιγά τά σκαλοπάτια... ’Ακούσαμε θόρυβο μιάς μηχανής αυτοκινήτου πού ξεκινού
σε καί τίποτα άλλο !...
« Νά τό πρόβλημα » ! ! Πού πήγε ; Προς τά πού νά κατευθυνθή ή άστυνομία » ;, σκέφτηκα πελαγωμένος στήν άπειρία τής πεντάμηνης ώς τότε άστυνομικής μου ζωής.
Κοίταξα τον άξιωματικό υπηρεσίας, ένα δοκιμασμένο άπ’ τό χρόνο, γεροντοπαλλήκαρο καί μοΰ φάνηκε πώς βρισκόταν σέ μεγάλη άμηχανία μέ τό φοβερό εκεί
νο σπαραγμό τής γυναίκας. Τό διάβασα στά μάτια του, στις κινήσεις του, στο ύφος
του γενικά. Κοίταξα μέ πανικό καί τούς άμοιρους γονείς, πού δέν ήταν σέ θέση νά
δώσουν καμμιά διαφωτιστική πληροφορία έκτος άπ’ τό ότι προ μισής ώρας άκουσαν τό γυιό τους νά κατεβαίνει τις σκάλες καί ύστερα ξανάκουσαν θόρυβο αύτοκινήτου μόνο.
’Εκείνη ή περίπτωση, γιά τον άξιωματικό υπηρεσίας, δέν φαινόταν νά μοιά
ζει με άλλες παρόμοιες σέ άπόπειρες αυτοκτονίας. Καί ή κακή τύχη τοφερε νά έχουν
βγει άπό τό Τμήμα οί λιγοστοί άστυφύλακες τής άλλαγής. ’Εγώ ήμουνα ό τελευταίος
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καί γύρισα στις 18.30' άπ’ το μεγάλο νεκροταφείο, οί γραφείς άπουσίαζαν καί στο
Παράρτημα ’Ασφαλείας ήταν μόνο ό άξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη στιγμή. Κι’
έτσι, στο άστυνομικό κατάστημα βρισκόμαστε, μέ τέτοιο θέμα μάλιστα, μόνο ό
Στρατής ό τηλεφωνητής, έγώ κι’ ό Διονύσης, ό σκοπός της πύλης...
— Τί θά κάνουμε ; Ποια κατεύθυνση θά πάρουμε ; ψιθύρισα φοβισμένα στο
Στρατή απ’ τις πρωτόπειρες σκέψεις μου.
— Γιά τον άστυνομικό δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα !...‘Πρέπει νά φύ
γουμε άμέσως ! άπάντησε εκείνος σοφά παρ’ δλο πού είχαμε βγει μαζί άπό τή Σχο
λή·
,
— Ναι άγαπητέ μου ! αποκρίθηκα. Άντιλαμβάνομε ότι γιά πέντε λεπτά έ'στω,
χάνεται ένας άνθρωπος ! Μά αν άκολουθήσωμε λανθασμένο δρόμο ; Τά πέντε θά
γίνουν δέκα καί ίσως ώρες πολλές !...
Ή άλήθεια είναι ότι αύτά τά λέγαμε μέ τήν άπειρία τοϋ νέου άστυφύλακα καί
χωρίς καμμιά εύθύνη. *0 μόνος νά διατάξει γιά τις κινήσεις μας ήταν ό Ύπαστυνόμος του Τμήματος. Κι’ εκείνος, είχαν περάσει σχεδόν πέντε λεπτά κι’ άκόμα δεν
είχε μιλήσει σέ μάς.
Ξαφνικά, ό 'Υπαστυνόμος βγήκε στο διάδρομο καί μ’ έ'πιασε άπό τό χέρι.
— Τρέξε στους θαλάμους σύντομα κι’ άν βρεις κανένα κατέβασέ τον γρήγο
ρα κάτω! μοϋ είπε. Πρέπει νά προλάβωμε οπωσδήποτε!...
Παρά τις διαβεβαιώσεις τοΰ τηλεφωνητοϋ ότι στους θαλάμους δέν υπήρχε κα
νένας, άνέβηκα τρέχοντας στις σκάλες. "Ανοιξα όλες τις πόρτες μέ τή σειρά καί παν
τού άντίκρυσα άδεια καλοστρωμένα κρεβάτια.
Κατέβηκα μόνος. 'Ο αξιωματικός υπηρεσίας έκαμε μιά κίνηση γεμάτη άπογοήτευση όταν τοϋ είπα πώς δέν βρήκα κανένα καί οργίστηκε. "Υστερα κάλεσε καί
τούς τρεις μας στο τηλεφωνείο καί μέ λίγα λόγια μάς έδωσε τήν κατεύθυνση πού
θά άκολουθούσαμε.
—·... Καταλάβατε ; πρόσθεσε κοιτάζοντας καί τούς τρεις στά μάτια. Αύτοί
έχουν σαστίσει καί δέν μπορούν νά μάς δώσουν καμμιά πληροφορία πού θά μάς βοη
θήσει. Τρέξτε λοιπόν καί οί τρεις στο σπίτι τους καί προσπαθήστε νά μάθετε δ,τι
μπορείτε γιά τήν κατεύθυνση πού πήρε. Κι’ άπό κεΐ...
Δέν καθήσαμε ν’ άκούσωμε περισσότερα. Ξεχυθήκαμε κι’ οί τρεις μας στο
δρόμο κι’ άρχίσαμε νά τρέχουμε μ’ δλη μας τή δύναμη. Καταλάβαινα μιά άγνωστη
δύναμη νά δίνει φτερά στά πόδια μου.
• *
*
Οί εΰθυμες συντροφιές είχαν γεμίσει τούς δρόμους μέ τό σούρουπο καί τά
πολύχρωμα λαμπιόνια στά σπίτια φάνταζαν σέ παραμυθένια οπτασία Μιά άλλη
οπτασία, πολύ άνθρώπινη αύτή, βρισκόταν συνεχώς στο νοΰ μου δπως έτρεχα πλάι
στον τηλεφωνητή. ’Ηταν τό κλαμένο πρόσωπο τής τραγικής μητέρας καί τό εξου
θενωμένο κορμί τοΰ πατέρα, τή στιγμή πού τό τράνταξε ένας λυγμός. Αυτή ή οπτα
σία, ή τελευταία πού άντίκρυσα δταν έφευγα άπό τό άστυνομικό κατάστημα, έκανε
περισσότερο ψεύτικα τά πολύχρωμα λαμπιόνια κι’ έδιωχνε τον θόρυβο τής πρωτο
χρονιάτικης νύχτας άπό κοντά μου.
Φτάσαμε μέ κομμένη τήν άναπνοή καί χτυπήσαμε τρεις πόρτες. Καμμιά διαφωτιστική πληροφορία. ’Ανεβήκαμε στο δεύτερο, ύστερα στο τρίτο πάτωμα. Τίπο
τα κι’ άπό εκεί.
Στο άπέναντι σπιτάκι, μιά γυναίκα καθόταν άκουμπισμένη στο παράθυρο καί
κοίταζε ρεμβατικά ένα πιτσιρίκο πού έπαιζε. "Ετρεξα καί τή ρώτησα μήπως είδε
τίποτα σχετικό. Καί πήρα τήν άπάντηση πού τόση ώρα ευχόμαστε καί οί τρεις :

'Η καλύτερη Πρωτοχρονιά
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— ’Έφυγε πριν τρία τέταρτα σχεδόν μέ τον μπάρμπα - Δρόσο τον ταξιτζή !...
’Ακόυσα μόνο πού είπε «βάλε μπρος για τό Φάληρο» καί τίποτα άλλο !...
Αύτό ήταν άρκετό. Πηδήσαμε στο πρώτο ταξί πού έστεκε στή γωνιά καί σέ
λίγα λεπτά διασχίζαμε σάν δαιμονισμένοι τή λεωφόρο Συγγροΰ.
Είχαμε στο νοΰ μας βέβαια δύο άπόκεντρα σημεία τής φαληρικής ακτής, στά
όποια καί θ’ άναζητούσαμε κατ’ άρχήν τον άμυαλο νεαρό. Πιο πολύ δμως βασιζό
μαστε στο ταξί τοΰ μπάρμπα Δρόσου, πού ξέραμε τον άριθμό του, καθώς καί στον
ίδιον. Γιατί ό μπάρμπα Δρόσος, ήταν γνωστός σέ δλους μας στο Τμήμα. Πίταν
ένας φιλήσυχος καί νομοταγής οικογενειάρχης καί τις νύχτες, δπου καί νά μάς συ
ναντούσε, σταμάταγε καί μάς χαιρετούσε, έπιμένοντας νά μάς μεταφέρει μέ τό τα
ξί του, δπου τό καλοΰσε ή άνάγκη καμμιά φορά.
Καί τό θαύμα έγινε. Νάτος ό γέρο - Δρόσος μέ τό σταχτοπράσινο ταξί του,
μόλις στρίβαμε τό Δέλτα τού Φαλήρου !
r—- ...Κόψε του τό δρόμο γιατί δέν θά καταλάβει μέ τό σινιάλο, είπε στον
οδηγό τοΰ ταξί ό Διονύσης, ό σκοπός τής πύλης. ’Έλα ! Πάρε γρήγορα τή στροφή !...
’Έτριξαν άπαίσια οί τροχοί, ήρθαμε άντιμέτωποι μέ τον μπάρμπα Δρόσο καί
τον άναγκάσαμε νά σταματήσει άπότομα. ’Εκείνος έβγαλε τό κεφάλι καί τό αριστε
ρό του χέρι άπό τό παράθυρο κι’ ετοιμάσθηκε ν’ άνοίξει μεγαλόπρεπα την παλάμη
του καταπάνω μας. Μάς άνεγνώρισε δμως καί χαμογέλασε στο μισοσκόταδο.
— Πού τον άφησες μπάρμπα Δρόσο ;... ρωτήσαμε κι’ οί τρεις μ’ ένα στόμα.
—: Καμμιά διακοσαριά μέτρα πέρα άπ’ το τέρμα των λεωφορείων !..., άπάντησε μέ τή βραχνή του φωνή. Είναι τρελλόπαιδο δμως ! Μ’ άφησε έμένα χωρίς νά
πληρώσει, μπήκε σ’ ένα άλλο ταξί καί είπε στον «τυχεράκια» νά τον πάει στήν
’Ακρόπολη. ’Έφυγε πίσω σάν καπνός... Τί τον θέλετε βρέ παιδιά ; Φαινόταν καλό
παιδί!...
Είπαμε στον οδηγό νά στρίψει καί νά φύγει άμέσως. ΚΓ άφήσαμε τον μπάρ
μπα Δρόσο άναπάντητο καί νά μάς κοιτάζει μ’ άνοιχτό τό στόμα, πού γυρίζαμε σάν
τον άνεμο πάλι.
*

* *
’Εκείνη την πρωτοχρονιάτικη νύχτα ή ’Ακρόπολη φάνταζε πανώρια, λου
σμένη στ’ άσήμι τοΰ φεγγαριού. ’Ηταν πανσέληνο καί γ ι’ αύτό πλήθος άπό ξένους
καί ντόπιους είχε άνεβεϊ στον ιερό βράχο καί απολάμβανε τή μαγεία τής φαντα
σμαγορίας, μιάς φαντασμαγορίας πού γινόταν ακόμα πιο μεγάλη άπό τις χιλιά
δες λαμπιόνια των χριστουγεννιάτικων δένδρων, πού τρεμόσβηναν στις μπαλκονοπορτες καί τά παράθυρα των άθηναικών σπιτιών.
’Ανεβήκαμε γρήγορα τήν είσοδο καί κατευθυνθήκαμε άλλος προς τή νότια,
άλλος προς τή βόρεια κι’ άλλος προς τήν άνατολική πλευρά τοΰ βράχου. Δέκα λε
πτά πάνω - κάτω άναζήτηση άνάμεσα στο πλήθος καί τά ερείπια καί φάνηκε τό
συνθηματικό φως άπ’ τό φανάρι τοΰ Διονύση. ~Ηταν άγγελμα τούτο δτι έπεσημάνθηκε δ άμυαλος νεανίας σέ κάποιο σημείο τού χώρου τής Άθηνάς. Λίγες στιγμές
και κατάλαβα άπ’ τό τρεμόσβημα τού φαναριού δτι έπεσημάνθηκε προς τό φοβε
ρό κρημνό πού έχασκε κάτω άπ’ τή σημαία.
Σέ δυο λεπτά πλησίαζα τό άνατριχιαστικό σημείο άπότή βορεινή πλευρά. Ε ί
δα στήν άνταύγεια τοΰ φεγγαριού νά πλησιάζει κι’ ή σιλουέτα τοΰ Στρατή άπ’ τή
νοτιά πλευρά. Στο βάθος, λίγο δεξιά άπό τον ιστό τής σημαίας, μιά σκιά φάνηκε
νά ξεπροβάλει άπ’ τό μουσείο καί ν’ άνεβαίνει στον τοίχο. ΤΗταν ό νεαρός υποψή
φιος !
Τάχυνα τ.ό βήμα μου σκυφτός καί συνάντησα τό Διονύση πού καθόταν στή
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ρίζα του τοίχου, πέντε μέτρα μακριά άπό το νεαρό. Τό ίδιο έ'καμε κι’ ό Στρατής
καί στάθηκε αθέατος έξη ώς εφτά μέτρα προς τήν άλλη κατεύθυνση. Δυστυχία
μας όμως ! 'Ό πω ς είχαν τά πράγματα, δεν μπορούσαμε νά κινηθούμε. ’Ά ν μιλού
σαμε ή άν κάναμε τήν παραμικρή κίνηση, ό νεαρός θάπεφτε στο κενό χωρίς νά
προφτάσουμε νά άντιδράσουμε !
Πέρασε ένα λεπτό γεμάτο άγωνία. Κρύος ιδρώτας μέ περιέλουσε κι’ ένα
διαπεραστικό ρίγος περιέτρεξε τό κορμί μου πολλές φορές. «Τώρα θά πηδήσει»,
σκέφτηκα μουδιασμένος βλέποντάς τον ν’ άφήνει τό παλτό του στον τοίχο καί νά
τοποθετεί ένα φάκελλο στήν άπέξω τσέπη. «Τώρα... τώρα πάει 1 !...», ψιθύρισα,
παρατηρώντας έναν όμιλο έπισκεπτών νά τρέχει προς τά έκεϊ άπό τον Παρθενώνα
καί βλέποντας τον νεαρό νά κάνει τό σταυρό του !...
Κείνη τή στιγμή έγινε κάτι άναπάντεχο. Μέ τά μάτια πεταγμένα άπό τις
κόγχες είδα τό Διονύση νά πετάει κάτω τό καπέλλο του, νά φεύγει αστραπιαία άπό
κοντά μου καί νά πηδάει σάν τρελλός στον τοίχο. ’Άφησε τό σώμα του νά γείρει
μπροστά κι’ έβγαλε μιά πνιγμένη κραυγή :
— Τίποτα δέν άξίζει σ’ αύτή τή ζωή ! ’Έ χε γειά, κόσμε άπονε ! ! !...
’Έφριξα καί ρίχτηκα σάν τρελλός πίσω του νά τον συγκρατήσω. Τον έπιασα δυνατά άπ’ τή μέση καί βάλθηκα μ’ ολη μου τή δύναμη νά τον τραβάω προς
τό μέρος μου. ’Εκείνος ολο καί βάραινε, άγωνιζόταν νά ξεφύγει κι’ άφηνε πότε τό
δεξί καί πότε τό αριστερό του πόδι στο κενό. « Βοήθεια », έβγαλα ένα πνιγμένο
ούρλιαχτό καί στήριξα καί τά δυό μου πόδια στον τοίχο, πασχίζοντας νά τον πά
ρω πίσω μέ όλη μου τή δύναμη.
Τούτο τό « σάλτο μορτάλε » τού Διονύση, εντελώς εικονικό, όσο καί άπρόοπτο καί άπίθανο γιά τή λογική μου, είχε κάμει τό θαύμα του στο μεταξύ. Είχε
φέρει άντιπερισπασμό στον άμυαλο νεανία τών δέκα έφτά χρονών, όταν, πάνω στο
τρίτο σταυροκόπημα, εκείνος είδε τή σκηνή πού διαδραματιζόταν πέντε μέτρα
μακριά του, μέ έναν άλλον « άπελπισμένο άπ’ τή ζωή «... Καί αυτή ή τραγελαφι
κή σκηνή τον καθήλωσε γιά λίγες στιγμές, γιά τόσα δευτερόλεπτα, όσα άκριβώς
χρειάστηκαν μέχρι νά χυμήξει ό Στρατης άπ’ τή γωνιά του καί νά τον τραβήξει
άπό τό χείλος τού γκρεμού... Κείνη τή στιγμή άκριβώς πηδούσε πίσω κι’ ό Διονύσης, εντελώς μόνος, βλέποντας τον Στρατή νά επωφελείται άπό τήν κωμικοτρα
γική ένέργειά του καί νά σώζει μιά επιπόλαια άνθρώπινη όπαρξη. Πυκνές στάλες
ιδρώτα έβρεχαν τό πρόσωπο τού Διονύση κι’ ένα τρέμουλο τον κατείχε, όπως μοΰ
ψιθύριζε λαχανιασμένος :
;
— Τον σώσαμε !... Τον σώσαμε !...··>.....
ι
Δέκα μέτρα μακριά μας τήν ΐδια στιγμή, δυό άνθρωποι πάλευαν άγρια, κυ
λισμένοι στο χώμα καί στις πέτρες. 7Ηταν ό Στρατης μέ τον εξαγριωμένο νεαρό,
πού σάν μανιακός χτυπούσε όπως μπορούσε, έβριζε, κλωτσούσε καί έφτυνε, πα
σχίζοντας νά ξεφύγει καινά ριχτεί άπ’ τό βράχο στο γκρεμό. Τρέξαμε κι’ οί δυό
έκεΐ καί υστέρα άπό πολλές προσπάθειες κατηφορίζαμε τά Προπύλαια, μέ τό νεαρό
στή μέση κι’ ένα πλήθος πού μάς άκολουθοΰσε. Καί μάς φάνηκε πώς ή πανσέληνος,
κείνητή νύχτα έκανε περισσότερο όμορφη τήν ’Ακρόπολη άπ’δλες τις άλλες φορές...
*
* *
Τό άποκορύφωμα τής εύτυχισμένης έκείνης Πρωτοχρονιάς γράφτηκε στό
άστυνομικό κατάστημα. 'Η χαρά τών γονιών, τό δακρυσμένο γέλιο, ή άπέραντη
εύγνωμοσύνη τους γιά μάς άπό τή μιά μεριά. Ά πό τήν άλλη οί πολλές σκέψεις
πού βασάνισαν τό νεαρό γιά άρκετή ώρα καί πού καταστάλαξαν, κοντά στις δέκα,
σ’ ένα πολύ - πολύ συγκινητικό, ένα σιγανό μεγάλο εύχαριστώ, πού τό έκοβαν οί
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λυγμοί τοΰ νεανικοί» κορμιού. Κι’ άπό τήν άλλη τό ντροπιασμένο ύφος κι’ ή παρθενική συστολή μιας ξανθειάς κοπελλίτσας δεκάξη χρόνων, ένός πραγματικού αγ
γέλου πού άνέβηκε σάν πληγωμένο πουλί τα σκαλοπάτια του Τμήματος καί ρί
χτηκε στήν άγκαλιά του νέου κλαίγοντας σπαρακτικά. Μόνο που τά δάκρυα έκεΐνα τής δεξαεξάχρονης κοπέλλας ήταν δάκρυα χαράς, οί λυγμοί μια ψυχική πλημυρίδα άγάπης για εκείνον καί τά άναφυλλητά μια άπεραντωσύνη μεταμέλειας
καί πόνου για τήν άφρονη στάση στον άγαπημένο. Γιά έ'να νεανικό πείσμα καί μια
τόσο φυσική άντίδραση στήν πρωτόγνωρη άγάπη τής τρυφερής καρδιάς, πού έφε
ρε έκεΐνον επιπόλαια στο χείλος τής άβύσσσου...
’Έκαμα εκείνη τήν Πρωτοχρονιά, νέος άστυφύλακας άκόμα, τήν πρώτη καί
μεγάλη μου γνωριμία μέ τον ά ν θ ρ ω π ο . Είδα τή ζωντανή πραγματικότητα στήν
ολότητα των άνθρώπινων αισθημάτων, μια πραγματικότητα πού ή καλή άστυνομική ενέργεια ξεσκεπάζει σέ κάθε βήμα τής κοινωνικής ζωής. Έ ζησα πληθωρι
κά τήν τρανή ευτυχία, τή μεγάλη ικανοποίηση πού δίνει στον άνθρωπο ή έκπλήρωση κάποιου καθήκοντος γιά τό συνάνθρωπο. Καί μιά παθητική ραψωδία τοΰ
Λέχαρ, πού έφτανε στ’ αύτιά μου άπό τ ’ άνοιχτό παράθυρο όταν οί τέσσερις έκεΐνοι άνθρωποι έφευγαν άπό τό Τμήμα, έκανε στή φαντασία μου τήν πλάση μιά
άπέραντη χώρα τοΰ μειδιάματος. Μέ τά μάτια τής ψυχής μου είδα πώς όλος ό
κόσμος ήταν τότε ένα μεγάλο θέατρο καί μάς χειροκροτούσαν άκατάπαυτα. Καί
μεΐς, ήρωες ένός βαθειά ανθρώπινου έργου, στεκόμασταν βουβοί, εύτυχισμένοι
όσο ποτέ άλλοτε στά λιγοστά βήματα τής άστυνομικής μας ζωής. Μέ μοναδική
παραφωνία τον 'Υπαστυνόμο τής υπηρεσίας, τό γεροντοπαλλήκαρο πού ή πείρα
φαίνεται νά τοΰ είχε δώσει άκόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις στήν άστυνομική παλαίστρα τοΰ καλοΰ ένάντια στο κακό...
’Εκείνη ή Πρωτοχρονιά, λοιπόν, ήταν ή καλύτερη στή ζωή μου μέχρι σή
μερα. Καί απορώ, πώς μέχρι αύτή τή στιγμή δέν βρήκα καμμιά άλλη όμορφώτερη καί περισσότερο άληθινή στο διάβα τής οκτάχρονης άστυνομικής μου ζωής...
ΧΑΡ. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
«Μία ένδιαφέρουσα περίπτωσις δολοφονίας καί ούχί αύτοκτονίας»
'Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις άπαγχονισμοΰ δι’ αΐωρήσεως καί
μάλιστα όταν τό πτώμα παραμείνη αίωρούμενο έπί πολύ χρονικό διάστημα
καί δέν ξεκρεμασθή άμέσως, παρατηρεΐται συγκέντρωσις τοΰ αίματος στά
κάτω άκρα τοΰ πτώματος.
Έ π ί τοΰ προκειμένου οί γιατροί άποφάνθηκαν ότι τό πτώμα τοΰ Γουώτερς έπρεπε νά είχε παραμείνει έπί τουλάχιστον 30' λεπτά σέ οριζόντια
θέση μετά τό θάνατο, οπότε λόγω τής ψύξεως δέν παρατηρεΐται τό άνωτέρω
φαινόμενον.

ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ! ΣΧ Ε Σ Ε ΙΣ

«...ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...»
'Υπό 'Υπαστυνόμου Β ' κ. Σ Π . ΠΗΛΟΥ

...Τ ο,’Αστυνομικόν Σώμα στηρίζει τήν έπιτυχία τοϋ έργου του στήν άγάπη
καί τήν συνεργασία όλων των καλών πολιτών της δικαιοδοσίας του. Γι’ αύτό άκριβώς τό λόγο προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά έρχεται σέ όσο τό δυνατόν πιο συχνή καί
πιο στενή επαφή μέ τό κοινό πού άστυνομεύει.
’Έτσι, τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων έχει καταρτίσει ένα εύρύτατο
πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων, μερικές πτυχές τοϋ οποίου άξιοποιοϋνται μέ τήν
’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, μέ τό Περιοδικό αύτό, μέ τό ’Αστυνομικό Κινηματο
γραφικό Συνεργείο, μέ τήν Φιλαρμονική του καί μέ διάφορες άλλες έκδηλώσεις επι
κοινωνίας μέ τό κοινό.
Παράλληλα, τον τελευταίο καιρό, τό Άρχηγεΐον της ’Αστυνομίας Πόλεων
διοργανώνει καί πραγματοποιεί, στις λαϊκές συνοικίες ιών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραι
ώς, δωρεάν, μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, οΐ όποιες γίνονται άφορμή ν’ άκουσθοΰν
τα πιό κολακευτικά σχόλια για τήν ’Αστυνομία καί για τό έργο της.
Καί στήν προσπάθειά του αυτή βρίσκει δχι άπλώς κατανόηση, άλλα ένθουσιώδη βοήθεια έκ μέρους όλων άνεξαιρέτως τών κοινωνικών τάξεων, οί όποιες σπεύδουν
νά ένισχύσουν μέ συγκινητικό τρόπο τις πολιτισμένες αύτές επιδιώξεις τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος.
Στήν άγάπη καί τήν κατανόηση τοϋ κοινού οφείλεται ένα μεγάλο μέρος τής
έπιτυχίας αυτών τών παραστάσεων.
’Αλλά, εκείνο πού τις άξιοποιεΐ καί τις κάνει ζωντανές καί άποδοτικές είναι
ή στενή συνεργασία ’Αστυνομίας καί καλλιτεχνικού κόσμου.
Στις θεατρικές έτοΰτες παραστάσεις συμμετέχουν έκλεκτοί πρωταγωνισταί
τοϋ θεάτρου καί τοϋ κινηματογράφου, οί όποιοι πλαισιώνουν, πλέον ή έπιτυχώς, τά
καλλιτεχνικά αύτά προγράμματα.
Είναι μιά άλήθεια πολύ έλπιδοφόρα καί τιμητική γιά τήν ’Αστυνομία. Καί τήν
υπογραμμίζουμε μέ συγκίνηση, αλλά καί μ’ εύγνωμοσύνη.
Γιατί όλοι οί καλλιτέχναι τών ’Αθηνών, μικροί, μεγάλοι, τραγουδισταί, ήθοποιοί, μίμοι, ταχυδακτυλουργοί, χορευταί, κομφερασιέ κ.λ.π., δχι μονάχα προσφέρονται πρόθυμα καί άνιδιοτελώς σέ κάθε καλλιτεχνική μας εκδήλωση, άλλά γίνον
ται συγχρόνως καί διαφημισταί τών άστυνομικών ιδεωδών.
Καί αύτή ή συνεργασία τους είναι συγκινητική καί φθάνει σέ σημεία λατρείας
προς τό ’Αστυνομικό Σώμα. Παράδειγμα, μιά πρόσφατη καλλιτεχνική παράστασις,
πού ώργάνωσε καί παρουσίασε τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων στον κινηματο
γράφο «Νανά» τής Καισαριανής, υπέρ τοϋ Φιλοπροοδευτικοΰ 'Ομίλου Νέων Καισαριανής καί στήν οποίαν παρέστησαν ό υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ό ’Ακαδημαϊ
κός κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος, οί βουλευταί ’Αθηνών κ.κ. Βαρβιτσιώτης, Τετενές καί
Παπαδάκης, ό παρ’ Άρείω Πάγω δικηγόρος καί πολιτευτής κ. Παπαρρηγόπουλος,
ό 'Υποδιευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Κ. Τασιγιώργος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Διαβάτης, οί κ.κ. Διοικηταί Τμημάτων
καί Παραρτημάτων Καισαριανής καί Βύρωνος, ό ’Αστυνόμος Β' κ. Αάμπρου, καθηγηταί, έμποροι, βιοτέχναι καί έπαγγελματίαι τής Καισαριανής καί πλήθη κόσμου.
Στήν τρίωρη αύτή καλλιτεχνική παράσταση έσπευσαν νά λάβουν μέρος όί καλλιτέχναι: Χριστόφορος Νέζερ, Νίκος Τζόγιας, Πέτρος Φυσσούν, Καλογιάννης, Ντάρλας, Άρτέμης Μάτσας, Μαριάννα Χατζοπούλου, Δανάη, Τζάκ Νάϊτ, άδελφοί Κατσάμπα, Τώνης Κωνσταντόπουλος, Γιοβάνα, μαέστρος Άλέκος Γεωργιάδης, Φί-
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λιος Φιλιππίδης (Ά γκόπ), Στέφανος Βαρλάμος, Μάκης Πάντας, Νίκος Πιτσόλος,
Άλέκος Μπρίφας, Ζαΐρα, Άλή Αύγουρλοΰ, άδελφοί Χαλκιά, Μιχάλα, σαξοφωνίστας Γιώργος Μανίκας, Μίμης Μεταξάς, Φραγκίσκος Μανέλλης, Νάσος Πατέτσος,
Γ. Μπουρνέλλης, Τζένη Βάνου, Πέτρος Γιαννακός (Κοκοβιός), σταρ Ελλάς τοϋ
1962 Χριστίνα ’Αποστόλου, Διονύσης Πριονάς, Γιάννης Βέλλας, μέ τό διεθνές κουϊντέττο «’Ολύμπια», Πάνος Γαβαλάς, Γ. Λαύκας, Ρία Κούρτις, Λάκης Χαλκιάς καί
πλήθος άλλων καλλιτεχνών.
Οί υπέρ της ’Αστυνομίας, άπ’ τό μικρόφωνο, εκδηλώσεις όλων αυτών τών καλ
λιτεχνών, ήταν, στ’ άλήθεια, συγκινητικές καί προκάλεσαν βαθύτατη έντύπωση στούς
παρισταμένους. ’Ακούστηκαν έ'παινοι καί ύμνοι για την ’Αστυνομία, ή οποία μ’ αύτό τον τρόπο κέρδισε μιά σπουδαιότατη ψυχολογική νίκη καί προκάλεσε τό θαυμα
σμό καί τήν άγάπη του κοινού.
Καί ό θαυμασμός αυτός μετετράπη σέ άσυγκράτητο ενθουσιασμό όταν ό Χρι
στόφορος Νέζερ έπλεξε άπ’ τό μικρόφωνο, τό έγκώμιο τού ’Αστυνομικού Σώματος
καί κατέληξεν ώς έξης : «’Ελάτε όλοι, μαζί, φίλοι μου, καί ιδιαιτέρως
νειάτα νά δώσουμε τό χέρι καί νά βοηθήσουμε τήν ’Αστυνομία Πόλεων, γιά μιά κα
λύτερη αόριον...».
’Επίσης ό κομφερασιέ Μάκης Πάντας άνέφερε, μεταξύ άλλων, καί τά έξης,
άνοίγοντας τό πρόγραμμα :
«Τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τά τελευταία χρόνια, έχει επεκτεί
νει τή δραστηριότητά του καί σέ πολλούς έκπολιστικούς καί προοδευτικούς τομείς
καί πρωταγωνιστεί, μπορεί νά πή κανείς, σέ ώραΐα έργα κοινωνικής ώφελιμότητος...
...’Έτσι, σπεύδει νά βοηθήση κάθε καλή κοινωνική προσπάθεια, όπου τήν συ
νάντηση, γίνεται άγγελος άγάπης καί φορεύς χαράς καί έλπίδος, έπισκέπτεται Νο
σοκομεία καί άλλα ευαγή 'Ιδρύματα, διοργανώνει καλλιτεχνικές παραστάσεις δωρεάν
γιά τό-κοινό, κάνει κινηματογραφικές προβολές σέ φτωχογειτονιές, βοηθεΐ μαθητάς,
κατευθύνει καί συμβουλεύει παραστρατημένους καί άποφυλακιζομένους, καί, μέ δυο
λόγια, άγωνίζεται νά γεμίση τή σκληρή βιοπάλη μέ νότες χαράς καί χριστιανικής
άγάπης...».
ΤΗταν τέτοιος ό ενθουσιασμός τών καλλιτεχνών καί τόσος ό οίστρος τους γιά
τήν ’Αστυνομία, ώστε τό καλλιτεχνικό περιοδικό : «Φαντασία» άφιέρωσεν ολό
κληρο άρθρο στις θεατρικές εκδηλώσεις τής ’Αστυνομίας- Πόλεων, στο όποιο υπο
γραμμίζει μέ κάποια έκπληξη ότι οί καλλιτέχναι λατρεύουν τήν ’Αστυνομία καί εί
ναι πάντα πρόθυμοι νά τήν συντρέξουν σέ κάθε τέτοια όμορφη έκδήλωσή της.
’Επίσης τό μηνιαίο περιοδικό «Τό Μοντέρνο Τραγούδι» δημοσίευσε σχετική
φωτογραφία κι’ενα πολύ εγκωμιαστικό σχόλιο, τό όποιο κλείνει μέ τά εξής λόγια :
« Οί ζητωκραυγές καί τά χειροκροτήματα, γράφουν πάντα τον έπίλογο στις ευγε
νικές αυτές προσπάθειες τής ’Αστυνομίας μας, τής όποιας τό εκπολιτιστικόν έργον
έχει κερδίσει τήν άγάπην καί τήν συμπάθειαν τού κοινού...».
Οί γραμμές αύτές γράφονται άπό ευγνωμοσύνη. Γράφονται μέ άγάτετη. Καί
έχουν σκοπό νά φέρουν προς όλους τούς καλλιτέχνας τής πρωτευούσης ένα μεγάλο
«εύχαριστώ», έκ μέρους ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Φίλοι καλλιτέχναι, ή προσφορά σας μάς συγκινεΐ, μάς τιμά καί μάς πλημμυρί
ζει δυνάμεις καί ελπίδες.
Μέ τήν εύκαιρία τής Πρωτοχρονιάς σάς στέλνουμε τις πιο διαλεκτές εύχές
μας, μαζί μέ τήν άγάπη μας καί τήν διαβεβαίωσή μας ότι πάντα καί παντού θά θυμώμαστε τή βοήθειά σας μέ συγκίνηση...
ΣΠ. Π Η ΛΟ Σ

ΛΥΡΙΣΜΟΙ

« '0 Βορράς πού τ’ αρνάκια παγώνει»
'Υπό τοΰ άστυφύλακος κ. Σ Α Ρ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
«Στον σπιτιού μας τη στέγη
μέ μανία φυσούσε ό Βορράς
και ψιλό εφεφτε χιόνι,
τ ί μεγάλο κακό νά έμηνοϋσε ό βορράς
πού τ ' αρνάκια παγώνει;»

"Ετσι περιγράφει χαρακτηριστικότατα ό χαροκαμμένος πατέρας, ό ποιητής
πού έζησε συντροφιά μέ τύν πόνο, ό Ήπειρώτης Ζαλοκώστας, μια νύχτα χειμωνιά
τικη. Συνταιριάζει τον θάνατο μέ τον βαρύ, τον άγριο χειμώνα. «'Ο Βορράς πού τ ’
άρνάκια παγώνει». Περνάει στα χωριά καί τις πολιτείες, γιά νά φέρη τούς άνθρώπους
κοντά στά ζεστά σπιτικά καί νά κάνη τά ζώα καί τά πουλιά νά τρέξουν στά πυκνά
φυλλώματα καί τά άπαγκιερά τά μονοπάτια.
Σύννεφα μαύρα, μέ μωβιές άποχρώσεις κατρακυλούν άπειλητικά, καβαλάρηδες
αρματωμένοι μέ χαλάζι καί βροχή, γιομάτοι πολεμική μανία, έτοιμοι νά παλαίψουν
μέ τά στοιχειά της φύσεως καί μέ τις άνθρώπινες δυνάμεις πού θά σταθούν στο δρό
μο τους.
’Ακόμα κι’ αύτά τά φώτα τής πολιτείας έσβυσαν κι’ εκείνα. Τά χτύπησαν οί
κεραυνοί καί τά ρήμαξε το χοντρό χαλάζι. Παντού νέκρα. Παντού σιωπή. Καί μιά
σκύλα πονεμένη γιά τά μικρά της, πού γαύγιζε κάπου άλαργινά, σώπασε κι’ αύτό
τό άσίγαστο, τό ρυθμικό της μοιρολόγι. Καί στο μαύρο κυπαρίσσι, πού σάν λυγνός
Βυζαντινός καλόγερος, στέκεται ολόρθο στο μικρό νεκροταφείο, πάνω άπό τά μνή
ματα καί τούς λευκούς μαρμάρινους σταυρούς, σώπασε κι’ ή κουκουβάγια τό κλάμμα
της καί τόκαμε άργό, ρυθμικό βογγητό.
Ν αί! Τέτοιο τόνο άπελπισιάς έχει σκορπίσει στήν παγωμένη φλούδα τής γής
τό ξεροβόρι κι’ ό χιονιάς. 'Όμως νά έκεΐ! Πίσω άπό τή γωνιά τοΰ δρόμου, ένα μικρό,
έτοιμο νά ξεψυχήση φώς, παρηγοριάς μήνυμα, σκορπίζει τις αδύνατες άχτίνες του
στις κλειστές πόρτες, στά άποσκιαδερά διαβατικά, στο πεζοδρόμιο, στή βρεγμένη
μαύρη άσφαλτο. Νά είναι στ’ άλήθεια άπό άνθρώπου χέρι τούτο τό φώς, ή καμμιά
πλανεύτρα πυγολαμπίδα, παιγνιδίζει πάνω στά παγωμένα κρύσταλλα τό φωτεινό
κορμί της, γιά νά σκορπίση κάποια ψευδαίσθηση ζεστασιάς στούς νυκτερινούς τούς
στρατοκόπους;
Προσέχω μέσα άπό τις γρίλιες τό μικρό φώς, πού πλησιάζει προς τό μέρος μου.
Είναι άνθρωπος; ’Αδύνατον! Κάνω νά ξανακοιτάξω γιά νά ξεδιαλύνω έτσι τήν άπορία μου. Είναι μιά γνώριμη συμπαθητική σιλουέττα. Είναι ό ’Αστυφύλακας τής γει
τονιάς. Βαδίζει άργά. Προσεκτικά! Μέ ίσιο παράστημα. Κοντοστέκεται κάτω άπό
ένα χαμηλό μπαλκόνι. Στέκεται γιά λίγο, έτσι σάν νά τό παίρνη ό ύπνος. Πού άραγέ
νά γυρνά ό νοΰς του; Μά πού άλλοΰ; Μέσα σ ε κανένα ζεστό δωμάτιο, μέ τζάκι χω 
ριάτικο. ’Εκεί, μαζί μέ κάποια συντροφιά, πού νά τήν κάνουν όμορφη ή γρηά μάννα,
ό πατέρας, τ ’ άδέλφια. Ή θαλπωρή τού σπιτιού! 'Η οικογενειακή ευτυχία. Άναθυμιέται τά χρόνια πού πέρασαν πιά καί τώρα θά κυλούν σάν άναμνήσεις καί σάν θύ
μησες, γιά τή λήθη τού πόνου. Τον ξυπνώ μέσα άπό τή νοσταλγία. Τοΰ κτυπώ τό
τζάμι καί τον καλώ. "Ομως εκείνος τραβά! Γιά τό καθήκον! Τό άληθινά ιερό. Κάτι
τον καλεΐ προς τά εμπρός. Κι’άλήθεια, νά ! Έ κ εΐ στο ρείθρο τού δρόμου, ένας άνθρω
πος σπαράζει σάν τό πληγωμένο πουλί, παλεύει μέ τό θάνατο καί τον άφανισμό.
Κάποιος μπεκρής είναι κι’ αυτός. Κουρέλι τον έχει κάνει τό πιοτό, χωρίς υπό
σταση άνθρώπινη, σκληρό σύζυγο, άσπλαγχνο πατέρα, επικίνδυνο πολίτη.
"Ομως, τί σημασία έχουν όλα αύτά; Είναι κι’ εκείνος συνάνθρωπος. "Ισως
κάποτε νά βρή τή σωτήρια σανίδα, μέσα στο πέλαγος τής ζωής. Γονατίζει! Τόν

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ Ε Ρ Α Σ Τ Η Σ
Έ κ τής έφημερίδος « Ici Paris », κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ: Β . ΜΗΤΡΟΚΟΛΙΑ

—Ά χ ! πόσο πλήττω, πόσο πλήττω, έλεγε άναστενάζοντας ή κυρία Ζερμαί
Λωράν.
Χήρα, χωρίς παιδιά, πλούσια, έξηντάρα περίπου, δεν ευχαριστείτο μέ τίποτε.
—Μόνη I Να πάω στο θέατρο, στο ρεστωράν, στο σινεμά ; ’Ό χι. Δέν έχω
τό κουράγιο.
Μια φίλη της την συνεβούλευσε.
—Γιατί δέν παίρνεις μια «Ντάμ ντε κομπανί ;
—Αύτό μάλιστα, άπήντησε. ’Ίσως μου κάνει καλό.
Μετά άπό λίγο καιρό ή κυρία Λωράν έδιάβασε την έξης άγγελία στην εφη
μερίδα :
«Κύριος τοϋ καλού κόσμου, ζητεί θέσιν πλησίον μιας κυρίας μόνης... Γνωρίζει
νά τηρή μυστικότητα, κρατεί άλληλογραφίαν, έξαίρετος μουσικός, άδεια οδηγού
αυτοκινήτου».
Ή Ζερμαί έμεινε σκεπτική.
— Γιατί όχι ; Μπορεί ό κύριος νά είναι συμπαθητικός. Θά τού γράψω.
Κι’ έτσι ό Ζάν Μπρυνώ—αύτό ήταν τό όνομα τού κυρίου—έγινε ό Μεσιέ ντε
κομπανί τής κυρίας Λωράν.
—Τώρα δέν είμαι πλέον μόνη, δέν πλήττω. Είναι θαυμάσιος, έλεγε συνεχώς ή
έξηκοντοΰτις, ένώ ή εύχαρίστησις διεγράφετο καθαρά στο πρόσωπό της.
Είχε ανακαλύψει ένα σπάνιο πτηνό στο πρόσωπο τού συνοδού της.
Ό Ζάν Μπρυνώ ήταν προσωπικότης μεγάλη καί ξηρά. Περίπου σαραντάρης,
πολύ φιλάρεσκος, είχε ύφος ενός τζέντελμαν τού Λονδίνου, μέ τό μαύρο καπέλο του
καί την αιώνια όμβρέλλα στον βραχίονά του.
*
Καλός ομιλητής συζητούσε ιδιαιτέρως γιά τον Αισχύλο, τον Πλάτωνα, την
μουσική, τή ζωγραφική καί έφαίνετο πάνσοφος στήν κυρία Λωράν, τήν οποίαν
άπεκάλει προστάτιδά του.
φέρνει μέ κόπο στήν έξώθυρα κοντά. Τον βοηθεϊ. Τον παρηγορεΐ. Τού γιατρεύει, δσο
περνά άπό χέρι του, τις σωματικές καί τις ψυχικές πληγές. Σηκώνεται ό μπεκρής
καί μαζί φεύγουν. Σώθηκε κι’ αυτή τή φορά. Πόσο θάθελα στ’ άλήθεια, δίπλα στο
κρεμασμένο κάδρο τού δωματίου μου, πού δείχνει τον καλό Σαμαρείτη τής παραβολής
νά είχα καί μιά ζωγραφιά πού νά δείχνει τον καλό Σαμαρείτη τού πεζοδρομίου. Ούτε
ό Μιχαήλ ’Άγγελος, ‘πού ζωγράφισε τις αινιγματικές μορφές των προσωπικοτήτων
τής ’Ιταλίας, ούτε ό Ραφαέλος μέ τις γλυκιές του Μαντόνες, ούτε ό θεμελιωτής τού
έξπρεσιονισμοΰ, ό Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ούτε κανένας άλλος μεγάλος μάγος τού
χρωστήρα, θά μπορούσε ποτέ νά όραματισθή αυτή τήν εικόνα τής άνθρώπινης κα
λοσύνης καί τής απέραντης ανθρωπιάς. Φτωχέ μου συνάδελφε! Σέ είδα καί σέ θαύ
μασα τούτη τή χειμωνιάτικη νύχτα, μέσα άπό τό κλειστό μου παράθυρο. Σέ βλέπω
κάθε φορά πού περνάς άπ’ τό κατώφλι μου. Σέ νοιώθω, γιατί είσαι σύ ό ίδιος ό εαυ
τός μου. Ά ς μπορέση κάποτε ό κόσμος νά ΐδή τό έργο σου. Ά ς μπορέση νάγνωρίση
τή ζωή σου. Ά ς άκούση τό άργό περπάτημά σου στο ρείθρο τού δρόμου. Ά ς σέ νοιώθη σάν προστάτη καί οδηγό σου.
Κι’ δσοι μπορούν, άς σού άπαλύνουν τον πόνο σου. Λίγη ζεστασιά! Λίγη συμπόνεση! « Ό Βορράς πού τ ’ άρνάκια παγώνει», παγώνει καί σένα στρατοκόπε τής
χειμωνιάτικη νυχτιάς...
Σ. Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ
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Μετάφρ. Β. Μητροκόλια: Έ νας μοντέρνος έραστής

Τήν άκολουθοΰσε παντοϋ. Στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην Νίκαια καί
στην Ντωβίλ. 'Η κυρία Λωράν έξώδευε ανυπολόγιστα, για να ευχαρίστηση τον
Μεσιέ ντέ κομπανί, ό όποιος μια μέρα της είπε :
—Πρέπει να γνωρίσετε τη Βενετία.
Ή κυρία Λωράν συμφώνησε. Τό ταξίδι κατέληξε στο μεγάλο κανάλι, μέσα στο
θόρυβο των τραγουδιών των γονδολιέρηδων. 'Ο σύνοδος της υπενθύμισε, μπροστά
στά περιστέρια της πλατείας του αγίου Μάρκου, τούς έρωτες τής περιφήμου Γεωρ
γίας Σάνδη καί τοϋ Άλφρέδου Μυσσέτ.
Μιά βραδυά, ένώ ό ήλιος πήγαινε νά δύση, μέσα σέ μιά άποθέωσι χρυσών
καί ερυθρών άποχρώσεων, πίσω άπό τά θρυλικά άνάκτορα, ό Μεσιέ ντέ κομπανί
τής μουρμούρισε : «Σ’ άγαπώ».
*
Μπροστά στον άνακριτή τοϋ 17ου άνακριτικοϋ γραφείου ή κυρία Ζερμαίν
Λωράν, μέ όψι βαμμένη μέ τέχνη, άλλά μέ το βλέμμα άγριο καί σπινθοροβόλο,
κινούσα άπειλητικά τό δάκτυλό της προς τήν κατεύθυνσι τοϋ κρατουμένου, πλέον,
Μεσιέ ντέ κομπανί, άπαριθμεΐ τις εναντίον του κατηγορίες, στρεφομένη συνεχώς
προς αυτόν. Αυτός διατηρούσε τόσην άξιοπρέπειαν, πού έμοιαζε μάλλον μέ συγ
γραφέα μυθιστορημάτων.
—Κύριε πρόεδρε, έδήλωσεν ή ένάγουσα. Είχα δλην τήν έμπιστοσύνη σ’ αύτόν
τον άνθρωπο, ό όποιος μοΰ έκλεψε πάνω άπό 3 έκατομμύρια φράγκα.
—’Αστειότητες... Είρωνεύθη ό κατηγορούμενος.
—’Αλήθεια, έφώναξεν ή κυρία Ζερμαίν.
*
Ό Ζάν Μπρυνώ, ό όποιος παρέμεινε πλέον τοϋ έτους πλησίον τής κυρίας Λωράν,
εΐχεν άναλάβει διάφορες ύπηρεσίες της, έως δτου μιά βραδυά στη Βενετία τής είπε
δτι τήν αγαπούσε. Καί αυτή τον πίστεψε.
Μά ό πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου παρεμβαίνοντας, είπε στην κυρία Λωράν.
—Αυτός ήταν κατά 30 περίπου χρόνια μικρότερος σας;
—'Η αγάπη δέν έχει ήλικία, άπήντησε ή ένάγουσα.
—Βεβαίως, έπεδοκίμασε ό κατηγορούμενος. Στην κυρία Ζερμαίν δέν άπέβλεψα
εί μή στήν άγάπη της.
. Πράγματι ό Ζάν Μπρυνώ δέν άπέβλεπε παρά μόνο στήν άγάπη, πού ένέπνεύσε
στήν κυρίαν Ζερμαίν.
Αυτή έπανέλαβε τήν έμπιστοσύνη πού είχε στον κατηγορούμενο καί τοϋ ανά
βετε όλες τις ύποθέσεις της. Νά διαχειρίζεται ένα διαμέρισμα πού κατείχε καί
κυρίως τό γυάλισμα των μπιζού της.
Άλοίμονο ! Μια μέρα πήγε στον κοσμηματοπώλη της γιά νά κάνη μιά άγορά
καί τοϋ έδειξε τό σμαράγδι πού έφερε στο δακτυλίδι της.
—Πόσο στοιχίζει αυτό ; τον ρώτησε.
—Τίποτε.
—Πώς τίποτε ;
—Είναι ψεύτικο,καθώς ψεύτικο εϊναι καί τό διαμάντι πού έχετε στο δείκτη σας.
'Η αυλαία άνοιξε. 'Ο Μπρυνώ, μέ τό πρόσχημα δτι έδιδε προς γυάλισμα τά
κοσμήματάτης, άφαιροΰσε τά πολύτιμα πετράδια καί τά άντικαθιστοϋσε μέ ψεύτικα.
'Η ’Αστυνομία βρήκε στο σπίτι του ολόκληρο εργαστήριο γι’ αυτή τή δουλειά.
Μετά τήν ομολογία του, έστάθη στο σκαμνί τοϋ κατηγορουμένου μέ μιά αξιο
πρεπή σιωπή, πού τοϋ στοίχισε δυο χρόνια φυλακή.
Μετά τήν άπόφασι, τέλος, είπε :
—Γρηά ξεμωραμένη. Πίστεψε πώς τήν άγαποΰσα. Τά διαμάντιά της άγαποϋσα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ Α* ΘΕΜΑΤΑ

' Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Κακλαμάνου Γεωργίου.
Πάροδος της όδοϋ Σαρκουδίνου 4, κοντά στήν ’Αρμενική Ευαγγελική ’Εκκλη
σία τοϋ Δουργουτίου.
Ό Κακλαμάνος Γεώργιος, ύποτράτηγος, γεννήθηκε τό 1833 στή Τρίπολι καί
διετέλεσε διοικητής συντάγματος καί άργηγός χωροφυλακής. Μετέσχε τοϋ πολέ
μου τοϋ 1897 καί πέθανε τό 1905.
Κακουργιοδικείου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αθήνας 15, κοντά στή πλατεία Μοναστηρακίου.
’Οφείλει τήν ονομασία αύτή στο γεγονός δτι άλλοτε εκεί, σέ κτίριο τής όδοϋ
αυτής, βρισκόταν τό Κακουργιοδικεΐον ’Αθηνών.
Καλαβρύτων.
Πάροδος τής όδοϋ Β. ’Ηπείρου 28, κοντά στο λόφο Κολωνοΰ.
Πρόκειται γιά τήν ιστορική κωμόπολι τής Πελοποννήσου, πού βρίσκεται στήν
ομώνυμη επαρχία τοϋ νομοϋ Άχαΐας. Κατά τήν άρχαιότητα, ή σημερινή επαρχία
Καλαβρύτων4 μαζί μέ άλλες γειτονικές περιοχές, άπετέλει τήν βόρειο χώρα τής
’Αρκαδίας, πού ώνομάζετο Άζανία ή Άζανίδα. Τό όνομα Καλάβρυτα άναφέρεται
γιά πρώτη φορά τον καιρό τής φραγκοκρατίας.
Τό καιρό τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 ή περιοχή των Καλαβρύτων συνεδέθη μέ
τις ώραιότερες σελίδες τοϋ μεγάλου Άγώνος. Ά πό τήν ιστορική μονή τής Α γίας
Λαύρας έδόθη τό σύνθημα τής έξεγέρσεως άπό τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν.
Κατά τό διάστημα τής γερμανικής κατοχής (1941-1944),τά Καλάβρυτα έγνώρισαν τήν μεγαλύτερη τραγωδία, άπό κάθε άλλη περιοχή τής Ελλάδος. Τήν 13 Δε
κεμβρίου 1943, οί Γερμανοί, θέλοντας νά τιμωρήσουν τούς "Ελληνας γιά τις έκτελεσεις Γερμανών πού έκαναν οί άντάρτες τοϋ ΕΛΑΣ, έσκότωσαν πάνω άπό 700 Κα
λαβρυτινούς καί έκαυσαν τή κωμόπολι. Σήμερα τά Καλάβρυτα έχουν γύρω στις 2100
κατοίκους. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει’ καί σ’ άλλες συνοικίες).
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I. Ράϊκου

Καλαμα.
Πάροδος της όδοΰ Γράμμου, κοντά στη παιδική χαρά των Σεπολίων.
Πρόκειται γιά την νεώτερη ονομασία τμήματος τοϋ ποταμού τής ’Ηπείρου,
Θυάμιδος (Βλ. Θυάμιδος).
Καλαμίδα Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αθήνας 37, άπέναντι άπό την εκκλησία «'Αγία Κυριακή».
*0 Δημήτριος Καλαμίδας, οπλαρχηγός άπό την Θεσσαλομαγνησία, μαζύ μέ
τούς γυιούς του, ’Αλέξιο, ’Απόστολο, Γεώργιο ή Στέφανο, ήγωνίσθησαν στά Θεσσαλικά παράλια καί στην ’Αττική.
Καλάμιδος.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 111, κοντά στη πλατεία ’Αττικής.
Ό Κάλαμις, περιώνυμος γλύπτης τής εποχής των περσικών πολέμων, θεωρεί
ται άπό πολλούς ώς σημαντικός φορεύς τής ιωνικής τεχνοτροπίας στην άττική τέ
χνη. Έφημίζετο γιά την χάρι καί τήν λεπτότητα των έργων του. "Οσο γιά την κα
ταγωγή του, άλλοι μέν τον θέλουν Βοιωτό, άλλοι δέ ’Αθηναίο.
Καλαμιώτου Ίωάννου.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Καπνικαρέας 4.
Ό ’Ιωάννης Καλαμιώτης, άγωνιστής τοΰ 1821 άπό τον Κάλαμο τής ’Αττικής,
έπολέμησεν έπί κεφαλής μικρού σώματος συμπατριωτών του κι’ έπεσε μαχόμενος ήρωικά στήν παρά τον Σερπετζέν μάχη.
Καλαμών.
Πάροδος τής όδοΰ Μεσογείων 77, πίσω άπό τό νοσοκομείο τοϋ Ε.Ε.Σ.
’Οφείλει τήν ονομασία στή γνωστή πρωτεύουσα τής Μεσσηνίας, τήν Καλαμά
τα, πού βρίσκεται στον μυχό τοΰ Μεσσηνιακοΰ κόλπου. Κοντά στήν Καλαμάτα βρι
σκόταν ή άρχαία πόλις Φαραί ή Φηραί. Οί άνασκαφές πού έγιναν άποδεικνύουν τήν
σχέσι τής Καλαμάτας μέ τήν Φαραί. Τό 1209 ή Καλαμάτα έγινε έδρα βαρωνίας καί
τό 1301 παρεχωρήθη, ώς προίκα, στον δοΰκα τών ’Αθηνών Γουίδωνα Β' Δελαρός.
Κατά τήν περίοδο τής τουρκικής κατοχής περιήλθε στούς Ενετούς (1685-1715).
Τήν 23 Μαρτίου 1821 οΐ Μανιάτες, ύπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, κατέλαβον
τήν Καλαμάτα καί έκήρυξαν τήν έπανάστασι. Σ ’ αυτήν έξεδόθη ή πρώτη επαναστατι
κή προκήρυξις (25 Μαρτίου 1821), καθώς καί ή πρώτη έφημερίς σέ ελληνικό έδα
φος, ή «Σάλπιγξ Ελληνική». Σήμερα ή Καλαμάτα έχει 29 χιλιάδες περίπου κατοί
κους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Περιστέρι).
Καλάρη Κων)νου.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφ. ’Ιωνίας (ήλεκτρικός σταθμός Κάτω Πατησίων) καί
τελειώνει στο τέρμα τής όδοΰ Λιοσίων (Τρεις Γέφυρες).
*0 Κων/νος Καλάρης, άντιστράτηγος, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1858 καί πέθανε τό 1940. Πήρε μέρος στον πόλεμο τοΰ 1897, καθώς καί στούς βαλκανικούς πο
λέμους 1912-1913. Το 1911 έχρημάτισε διοικητής τής Σχολής Εύελπίδων. Διετέλεσε πρόεδρος τοΰ ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καί τό 1916 υπουργός τών Στρατιω
τικών. Άπεστρατεύθη, κατόπιν αίτήσεώς του, τό 1918. Τό 1929 έξελέγη γερουσια
στής.
Καλαυρίας.
Πάροδος τής όδοΰ Πλειώνης 24, κοντά στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής Ά γ . Δημητρίου ’Αμπελοκήπων.
’Οφείλει τήν ονομασία στή νήσο Πόρο, ή όποια στήν άρχαιότητα ώνομάζετο
Καλαυρία ή Καλαύρεια. Ή συνώνυμη μονή, πού βρίσκεται 5 χιλ. έξω άπό τό Πόρο,
τήν έποχή τοΰ Καποδιστρίου έχρησιμοποιήθη ώς ιερατική σχολή, έξω δέ άπό τήν
εκκλησία της έτάφησαν οί ναύαρχοι τής έπαναστάσεωςΜανώλης Τομπάζης(Υδραίος)
καί Νικόλαος ’Αποστολής (ψαριανός).
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Κάλβου Άνδρέου.
’Αρχίζει πίσω άπό τό λόφο Φινοπούλου καί τελειώνει στο ΣΤ ' στρατιωτικό νο
σοκομείο (Φυλακές Άβέρωφ.).
Ό Κάλβος Άνδρέας (Άυδρέας Ίωαννίδης), ποιητής καί λόγιος, γεννήθηκε στήν
Ζάκυνθο τό 1792 καί πέθανε στο Λονδίνο τό 1867. Θεωρείται ως σημαντικός εκ
πρόσωπος τής νεοελληνικής ποιήσεως καί μετά τον Σολωμό ύμνησε, σχεδόν ισάξια,
τούς άγώνες τοϋ 1821. Διετέλεσε καθηγητής στήν’Ιόνιο ’Ακαδημία καί έ'γραψεν άρκετά έργα στήν ιταλική καί ελληνική γλώσσα. Τα οστά του μετεκομίσθησαν στή Ζά
κυνθο τό 1960. (Συνώνυμος οδός υπάρχει στο Ψυχικό καί στο Χαλάνδρι).

Καλημεράκη Μιχαήλ (Ω ρολογά).
Πάροδος τής όδοΰ Κόνιαρη 20, πίσω άπό τό μαιευτήριο «'Έλενας Βενιζέλου».
Ό Μιχαήλ Καλημεράκης, Κρής οπλαρχηγός άπό τον "Αγιο Μύρωνα τής έπαρχίας Μαλεβυζίου, διεκρίθη για τήν σύνεσι καί τήν ανδρεία του καί τό 1868 διεδέχθη στήν αρχηγία των συγχωριανών του τον φονευθέντα ήρωικά γυναικάδελφό
του, Κοκκινίδη.
Κάλκου Λουΐζης.
Πάροδος τής όδοΰ Ά γ . Στυλιανού 8, πίσω άπό τήν εκκλησία 'Αγ. Γεωργίου
καί Φανουρίου τοϋ Γκύζη.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν Λουΐζα Κάλκου, φιλάνθρωπον Άθηναίαν, ή οποία
ίδρυσε, στήν όδό αυτή, παιδικόν άσυλον.
Κάλκων.
Πάροδος τής όδοΰ Φωτομάρα 38, πίσω άπό τό εργοστάσιο τοϋ Φιξ.
Οί Κάλκοι είναι παλαιά άθηναϊκή οικογένεια τής οποίας ό Παναγιώτης Κάλκος, ώς άρχιτέκτων, συνέταξε τά σχέδια τοϋ Βαρβακείου καί τοϋ Δημαρχείου. Παλαιότερα μέλη αυτής διεκρίθησαν σέ διάφορες μάχες τοϋ 1821 καί προσέφερον πο
λύτιμες υπηρεσίες στήν Έπανάστασι.
Καλλαίσχρου.
Πάροδος τής λεωφ. Συγγροΰ 20, πιο πάνω άπό τή πλατεία Τσόκρη.
Ό Κάλλαισχρος, ’Αθηναίος τήν καταγωγή, ήταν προπάππος τοϋ Πλάτωνος
καί πατήρ τοϋ Κριτίου, ενός τών τριάκοντα τυρράνων.
Καλλέργη.
Πάροδος τής όδοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου 3, κοντά στή νεοσχηματισθείσα πλατεία
Καραϊσκάκη.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη παλαιά αρχοντική βυζαντινή οικογέ
νεια τής Κρήτης ( 13ος αιών'), τοϋ οίκου τών Φωκάδων, τής οποίας πολλά μέλη
διεκρίθησαν σέ εθνικά κινήματα, στο στρατό, στά γράμματα, στή πολιτική καί στήν
έπανάστασι τοϋ 1821.
Καλλιγα Παύλου.
Πάροδος τής λεωφ. ’Αλεξάνδρας 57, άπέναντι άπό τά Παναθήναια.
Ό Παύλος Καλλιγάς, διαπρεπής νομοδιδάσκαλος καί οικονομολόγος, δόκιμος
ιστορικός καί λογογράφος, διακεκριμένος πολιτικός συνεργάτης τοϋ Χαρ. Τρικούπη,
γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1814. Διετέλεσε καθηγητής τής Νομικής Σχολής στο Πα
νεπιστήμιο ’Αθηνών ( 1843 - 1845 ), άντισαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου ( 1851 1854 ), υπουργός Εξωτερικών ( 1863 ), δικαιοσύνης ( 1864 ), οικονομικών ( 1882 ),
πληρεξούσιος, βουλευτής, δυο φορές πρόεδρος τής Βουλής καί διοικητής τής ’Εθνι
κής Τραπάζης ( 1890 - 1896 ). Συνέγραψε πολλά καί διάφορα νομικά, πολιτικά καί
εκκλησιαστικά έργα. Πέθανε τό 1896.
Καλλιδρομίου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό ’Ασκληπιού ( πιο πάνω άπό τά Πευκάκια ) καί τελειώ-

44

I. Ράΐκου: /Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των Άθηνών,.καί τ,οϋ Πειραιώς

νει στο τέρμα τής όδοΰ Μετσόβου. ( πιο πάνω άπό τον "Αγιο Βασίλειο τοΰ Μου
σείου ).
Πρόκειται για τό όρος Καλλίδρομον, κοινώς Σαρώματα, τής Φθιώτιδας ( ΰψος
1278. ), πού είναι τμήμα τής οροσειράς Οίτης καί βρίσκεται κοντά στις Θερμοπύλες.
Ά πό μονοπάτι τοΰ βουνού αύτοϋ ώδήγησεν ό Εφιάλτης τούς Πέρσας εναντίον τοΰ Λεω
νίδα (480 π.Χ. ). Ά πότό ίδιο μέρος πέρασεν,ύστερα άπό προδοσία,ό γαλατικός στρα
τός μέ επί κεφαλής τον Βρέννον ( 279 π.Χ. ).’Στόν ελληνοτουρκικό πόλεμο τού 1897,
υστέρα άπό την άνακωχή, ή ελληνική Στρατιά ώργανώθη άμυντικά. στο Καλλίδρομο.

Καλλικρατίδου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλάτωνος 98, στήν ’Ακαδημία Πλάτωνος.
'Ο Καλλικρατίδας, Σπαρτιάτης ναύαρχος, διαδέχθηκε τό 400 π.Χ. τον Λύ
σανδρο καί έσκοτώθη στήν ναυμαχία των Άρχινουσών ( 405 π.Χ. ). Μοναδικός
πόθος του ήταν ή ενωσις των Ελλήνων στον άγώνα κατά των Περσών.
Καλλικράτους.
Πάροδος τής όδοΰ Έρεσσοΰ 22, κοντά στή στάσι Καλλιδρομίου.
'Ο Καλλικράτης,’Αθηναίος άρχιτέκτων τοΰ Ε' π.Χ. αΐώνος, εΐργάσθη γιά τήν
κατασκευή τοΰ έπί τής Άκροπόλεως ναοΰ τής ’Αθήνας Νίκης, συνειργάσθη μέ τον
’Ικτίνο γιά τήν οικοδομή τοΰ Παρθενώνα καί μετέσχε τών εργασιών γιά τήν άνέγερσι τών μακρών τειχών.
Καλλιμάχου.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αρχελάου 6, κοντά στή βόρεια πλευρά τοΰ ’Άλσους Παγ
κρατίου.
'Ο Καλλίμαχος, ό σημαντικώτερος τών έλεγειακών ποιητών τής ’Αλεξανδρι
νής έποχής, γεννήθηκε στή Κυρήνη, ήκμασε κατά τά έτη 310 - 240π.Χ.,έσπούδασε
στήν ’Αθήνα καί έδίδαξε στο προάστιο τής ’Αλεξανδρείας, τήν ’Ελευσίνα.
Καλλινίκου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 241, στή πλατεία Κολιάτσου.
'Ο Καλλίνικος Βυζαντινός άρχιτέκτων άπό τήν Ήλιούπολι τής Συρίας, τήν
εποχή τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Δ', τοΰ Πωγωνάτου ( Ζ' αιών μ.Χ. ),
συνετέλεσε στήν καταστροφή τοΰ αραβικού στόλου, μέ τό γνωστό «υγρόν πΰρ », τοΰ
όποιου καί θεωρείται εφευρέτης.
Καλλινόβου.
Πάροδος τής όδοΰ Κερκύρας 18, στο Πολύγωνο.
Τό Καλλίνοβον, παλαιά ονομασία τοΰ χωριοΰ Σουτογιαννέϊκα τής έπαρχίας
Κιλκίς, βρίσκεται Β.Α τής λίμνης Άρτζάν καί νότια τής Δοϊράνης. Στά υψώ
ματα τοΰ Καλλινόβου, τον ’Ιούνιο τοΰ 1913 συνήφθησαν σκληρές μάχες μεταξύ Βουλ
γάρων καί Ελλήνων.
Καλλιπόλεως.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφ. Κων /λεως ( Πλ. ’Αττικής ) καί τελειώνει στήν όδό
Διστόμου ( Λόφος Κολωνοΰ ).
Πρόκειται γιά τή γνωστή πόλι τής τουρκικής Θράκης, τό Γκελήμπολου τουρ
κιστί, πού βρίσκεται στο προς τήν Προποντίδα στόμιο τοΰ Ελλησπόντου. Τήν έποχή τής Βυζαντινής καί ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας,ή πόλις ήταν άξϊόλογος εμπορι
κός σταθμός καί στρατιωτικό κέντρο. Τον Φεβρουάριο καί Μάρτιο τοΰ 1915, άγγλογαλλικές δυνάμεις, πού έπεχείρησαν νά άποβιβασθοΰν εκεί, δέν έπέτυχον τοΰ σκοποΰ των, πραγμα όμως πού έγινε τον Απρίλιο. Τελικά τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Δε
κεμβρίου έγκατελείφθησαν τά προγεφυρώματα. Στήν έπιχείρησι αυτή έσκοτώθησαν
5.000 άξ/κοί καί 112.000 στρατιώτες, άπό τό άγγλικό έκστρατευτικό σώμα καί άρκετοί άπό τό γαλλικό ( Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ πολλές συνοικίες ).
(Συνεχίζεται)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ
Κάθε φορά πού ό θάνατος ενός αστυνομικού, είτε έν ένεργεία, εί'τε έν συντάξει, μάς επιβάλλει το θλιβερό καθήκον νά σύρουμε γι’ αυτούς μερικές γραμμές άπό
τις στήλες τούτου τού περιοδικού, νοιώθουμε είλικρινά νά κατακλύζουν τό Είναι μας
αισθήματα πόνου καί θλίψεως. Φέρνουμε στή μνήμη μας τις έλπίδες καί τα όνειρα,
μέ τα όποια κάποτε ξεκίνησαν στον δύσκολο τής ζωής άγώνα, τις ίδιες έλπίδες καί
τα ίδια όνειρα μέ τά όποια ολοι μας ξεκινάμε, καί παράλληλα άναλογιζόμαστέ πόσο
σκληρή καί άπονη είναι κάποτε ή μοίρα των ανθρώπων. Κι’ όμως, παρά ταΰτα, εί
μαστε ύπόχρεωμένοι νά ζοΰμε ανάμεσα στή χαρά καί στή λύπη, νά υπομένουμε καρ
τερικά τής ζωής τις κακοτυχίες καί νά τερματίζουμε κάποτε τό σύντομο στή ζωή
μας πέρασμα, άλλοτε μέν έχοντας ικανοποιήσει άπόλυτα τις προσδοκίες μας, άλλοτε
δέ άφήνοντας αύτές ήμιτελεΐς.
”Αν όμως κάθε φορά ή θλίψη μας γι’ αύτούς
πού φεύγουν καί πού κατά σύμπτωση άκόμα υπηρε
τούν στο ’Αστυνομικό Σώμα είναι σέ κάποιο βαθμό
έντονώτερη, δέν αισθανόμαστε λιγώτερο πόνο καί μέ
τον χαμό των συναδέλφων μας, πού βρίσκονται έκτος
τής ύπηρεσίας. Άναλογιζόμαστε τό πόσα αύτοί γιά
μάς τούς νεώτερους πρόσφεραν καί αισθανόμαστε
τρανή εύγνωμοσύνη.
"Ενας άπ’ αυτούς, δ τέως ’Αστυνόμος Α' Πα
ναγιώτης Καφαράκης, πέθανε στις 14-12-62 καί στις
15-12-62 κηδεύθηκε στο Νεκροταφείο τής Άναστάσεως τού Πειραιώς, παρισταμένων πολλών φίλων καί
συναδέλφων άστυνομικών. 'Ο Καφαράκης Παναγιώτης
γεννήθηκε στο χωριό Καμάρα τής Κερκύρας τό 1902.
Τό 1921 κατετάγη στο’Έμπεδο Κερκύρας καί τό 1924
άπελύθη μέ τό βαθμό τού Λοχίου. Τό 1925 κα
τετάγη στο νεοσύστατο Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Τό 1929 προήχθη στο
βαθμό τού Άρχιφύλακος, τό 1932 έγινε Ύπαστυνόμος Β', τό 1936 'Υπαστυνόμος Α', τό 1943 ’Αστυνόμος Β' καί τό 1952 ’Αστυνόμος Α'.
Στο διάστημα τής τριακονταπενταετοΰς, περίπου, άστυνομικής του σταδιο
δρομίας, ύπηρέτησε σέ διάφορες υπηρεσίες όλων τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων,
καθώς καί στήν Διεύθυνση ’Αλλοδαπών. Παντού διεκρίνετο γιά τήν έντιμότητα, τή
άμεροληψία, τήν ικανοποιητική έπαγγελματική κατάρτιση, τήν ένεργητικότητα, τό
θάρρος, τήν άντίληψη, τήν πρωτοβουλία καί γενικά γιά τήν ευθύτητα τού χαρακτήρος του. 'Ως προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας ’Αλλοδαπών τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας, κατά τήν έποχή τής άπομακρύνσεως τών ’Ιταλών ύπηκόων άπό
τήν Κέρκυρα, προσέφερε‘μεγάλες υπηρεσίες. Έτιμήθη μέ πολλούς έπαίνους καί πολ
λές ευαρέσκειες. Τό 1959, λόγω ορίου ήλικίας, ό Καφαράκης άπεχώρησε τού ’Αστυ
νομικού Σώματος. 'Ο θάνατός του λύπησε βαθύτατα όλους έκείνους πού είχαν τήν
ευτυχία νά συνεργασθοΰν μαζί του μέ τήν ιδιότητά του ώς άστυνομικού ή νά τον
συναναστραφοΰν ώς άνθρωπον.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποΰνται βαθύτατα τούς οικείους του καί
εύχονται όπως ό Θεός «ό έτάζων καρδίας καί νεφρούς» σκορπίση βάλσαμο παρηγο
ριάς στις καρδιές των καί άναπαύση τήν ψυχή τού άποθανόντος.

Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε ’Αστυνόμε Καφαράκη.
I. ΡΑ-Ι ΚΟ Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

<
& ΠΛΗ Ρ ΟΦΟΡ Ι Al

Π Α ΡΛ ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ -Α Π Ο Λ Υ Σ Ε ΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΙαρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος 6 Ύπαρχιφύλαξ κ. Άγγελόπουλος
ή Άνδριόπουλος Παναγιώτης, εις δν ό κ- ’Αρχηγός ’Αστυνομίας έςέφρασε την ευα
ρέσκειάν του, διά την ύπέρ 25ετή εύδόκιμον έν τω Άστυνομικω Σώματι υπηρεσίαν
του, καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Νικολάου ’Αθανάσιος, Κάκος Εύστάθιος, Άθανασιάδης
Γεώργιος, Τσιουρδίνης Δημήτριος, Λουκάς Γρηγόριος, Πολίτης ’Ιωάννης καί Γυφτονικολός Βασίλειος.
Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας ο ί: 1) Ύπαστυνόμος Β' κ. Καρουζάκης Ύπάτιος, εις δν ό κ. ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος
Ιξέφρασε την ευαρέσκειάν του, διά τήν εύδόκιμον υπηρεσίαν του, 2) 'Υπαρχιφύλαξ κ. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, Πουλόπουλος ’Ιωάννης, Χαλικιόπουλος Κων
σταντίνος καί Παπαβασιλείου Άργύριος, καί διά λόγους πειθαρχίας οί : 1) Άστυφύλαξ κ. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος καί 2) μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Ζωντα
νός Εύάγγελος.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ της ’Αστυνομίας Πόλεων ώνομάσθησαν τα
κτικοί ’Αστυφύλακες οί κάτωθι, άχρι τοϋδε, μαθητευόμενοι τοϋ 199ου έκπαιδευτικοΰ
τμήματος τής ’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυφυλάκων.
1) Καρκάνης Π., 2) Άποστολόπουλος Δ., 3) Δεμερτζής Κ., 4) Μητσέλος Π.
5) Καραλανίδης Ά ν. 6) Σταμόπουλος ’Ά γ γ., 7) Βουργίδης Ν., 8) Σακκάς Ά . 9)
Χούταν Δ., 10) Τζίντζης Κ., 11) Βαλαβάνης “Αγγ., 12) Δημόπουλος Δ., 13) Σταθόπουλος Κ., 14) Χασιώτης Γ., 15) ’Αντωνίου Ί ., 16) Λουκαδοΰνος Κ., 17) Παλαιολόγος ’Ηλ., 18) Καλτσάς Δ., 19) Σοφιανός Π., 20) Τριαντάφυλλος Σ ., 21)
Μαυρεπής Εύθ., 22) Μωϋσιάδης Κ., 23) Τρικουζάς Δ., 24) Βήτας Γ., 25) Καταραχιάς Λ., 26) Κλητοράκης Θ., 27) Τσώνης ή Λέρης Κ., 28) Μπακατσέλος Δ., 29)
Ήλιόπουλος Κ., 30) Καραγιώργος Ί ., 31) Άγγελόπουλος Δ., 32) ’Αναγνώστου Γ",
33) Κωστόπουλος Κ., 34) Παταριάς Κ., 35) Μπατίλας Π., 36) Λάμπρου Λ., 37)
Μπουτσιούλης Ί ., 38) Κουτσιοϋκος Π.,, 39) Ξυθάλης Α. 40) Πατσιαλίδης Χρ., 41)
Σαγώνας Ά ν., 42) Ντούσιας Γ., 43) Ξυμιαλής Π., 44) Παυλίτινας Γ., 45) Χαρδαλιάς Β., 46) Λεοντίου X., 47) Κώης Κ., 48) Έλευθεριάδης Γ., 49) Μαλισσόβας
Ν., 50) Γιαννόπουλος X., 51) Καραμπάς Ν., 52) Κολοφωτιάς Δ., 53) Τριανταφύλλου Δ., 54) Βοβολής Ή λ ., 55) Κυριαζής Ά θ ., 56) Τοπάλης Ά θ ., 57) Ήλιάδης
Θ., 58) Ραφτόπουλος Ν., 59) Θεοδωρόπουλος Π., 60) Καραγκούνης Β., 61) Κϋρκος Κ., 62) Τσικλητάρας Κ., 63) Νιάφας Δ., 64) Βασιλακόπουλος Κ., 65) Καραματσούκης Ή λ., 66) Βέρρας Γρ., 67) Οικονόμου Ν., 68) Κολοφώτης Χρ·, 69) Κόκκας Δ., 70) Κορδάκης Π., 71) Ντούσικος Ί . 72) Δημητριάδης Μ., 73) Παπανικολάου Π., 74) Κουτσινάς Εύ., 74) Ίντζεόγλου Στ., 76) Κρομμύδας Εύ., 77) Παπασταμούλης Δ., 78) Τριανταφύλλου Ά θ ., 79) Μαυρουδής Π., 80) Ίωάννου Β.,
81) Βυζιώτης Ά θ., 82) Καλέντζος Δ., 83) Γεωργούλιας Γ., 84) Σοφιανός Θ., 85)
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Χριστόπουλος Κ., 86) Άρχανιώτης Ά ν., 87) Άνδρίτσας Γ., 88) Μαρσέλης Π.,
89) Άθανασιάδης Ί ., 90) Τάφας Π., 91 )Τζουβελέκης Δ., 9 2 )Καφαρατζής Γ., 93)
Καραμανίδης Δ., 94) Τσουλουβής Δ., 95) Πινέλης Χρ., 96) Ρϊζος X., 97) Καρανάσος Κ., 98) Σκούρας Ά ρ., 99) Τσιρώνης Ν., 100) Κόκκαρης Ν., 101) Τρισμπιώτης Λ., 102) Λάζος Ν., 103) Οικονόμου Π., 104) Κωνσταντινίδης Κ., 105) Σεγκούνης Γ., 106)Χαρνίδης Μ., 107) Στάγιας Ά θ ., 108) Σπυρογιάννης Ί ., 109)
ΓρούσταςΕ. 110) Κϋρκος Εύ., 111) Πετράκης Μ., 112) Παπαδόπουλος Στ., 113)
Σταυρίδης Πρ., 114) Βαρβιτσιώτης Θ., 115) Μητσόπουλος Β., 116) Κάλλιας Ί .,
117) Κοντοκώστας Λ., 118) Κιτσαράς Χρ., 119) Καπετανακος Σ., 120) Καραγιώργος Γ., 121) Καραπαναγιωτίδης Ά ν., 122) Ράπτης Ίω ., 123) Μοσχάκης
Εύ., 124) Καραμπουρνιώτης Α., 125) Τσιάμπας Α.
*
* *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού των Εσωτερικών άπενεμήθη υλική
άμοιβή 300 δραχμών εις τούς : 1) Ύπαστυνόμον Β' κ. Λιολίτσαν Κωνσταντίνον,
και 2) Άνθυπαστυνόμον κ. Γραμμένον Δημήτριον, καί 200 δραχμών εις τον ’Αστυ
φύλακα κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρον, διότι έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, ιδιαι
τέρας προσοχής καί μεθοδικότητος, έπιδείξαντες δέ άμα ΐδιάζουσαν παρατηρητικό
τητα, έπέτυχον την σύλληψιν τών σεσημασμένων καί έπικινδύνων κακοποιών Κουρή Παναγιώτου καί Γκέκη ’Αλεξίου, οίτινες άπεπειράθησαν νά διαρρήξουν τό επί
τής οδού Ίωάννου Δροσοπούλου 90 υποκατάστημα τού Ι.Κ.Α.
— Διά τής αυτής άποφάσεως άπενεμήθη έ'παινος εις τούς : 1) ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν Β' κ. Τσαλτάκην Νικόλαον, 2) ’Αστυνόμον Α' κ. Τριανταφύλλου Σπυ
ρίδωνα, 3) 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Δημουλάν Γεώργιον, Καρυώτην Λέανδρον, Τσιπρούδην Άχιλλέα, 4) Άνθυπαστυνόμον κ. Μαυρουδέαν Κωνσταντίνον, 5) Άρχιφύλακα κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαον καί 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. Σύριον Ίωάννην,
Λάμπρου Άριστείδην, Άδάμ Βασίλειον, Γκότσην Βασίλειον, Τερέζην Άνδρέαν,
Τρίγκαν Θεόδωρον, Πλέτσαν Δημήτριον, Μάκον Κωνσταντίνον, καί Δράλλον Βα
σίλειον, διότι άπαντες, ύπό τήν δεξιάν καί εΰστοχον καθοδήγησιν τού πρώτου τών
άναφερομένων, όντος προϊσταμένου τών 'Υπηρεσιών Διώξεως Κοινού ’Εγκλήματος
τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ
ζήλου, έν τώ κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν τής
ώς άνω ύποθέσεως καί τήν σύλληψιν τών σεσημασμένων καί επικινδύνων κακοποιών.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού άπενεμήθη 1) υλική άμοιβή 200
δραχμών εις τούς : 'Υπαρχιφύλακα κ. Καυκάν Παναγιώτην καί ’Αστυφύλακα κ.
Παπαδημητρίου Ίωάννην, διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον έπέτυχον τήν 1 8 - 9 - 6 2 νά άρυσθούν θετικήν πληροφορίαν
περί τού σεσημασμένου κακοποιού Πιερρακέα Νικολάου, δράστου ληστείας εις βά
ρος Ά γγλου περιηγητοΰ, μέ άποτέλεσμα τήν έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήμα
τος σύλληψιν τούτου καί 2) έπαινος εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Μάνον Κωνσταντί
νον καί Λάμπρου Άριστείδην, διότι έργασθέντες φιλοτίμως καί εύσυνειδήτως έπέ
τυχον τήν ταχεϊαν σύλληψιν τού άνωτέρω κακοποιού.
— Δι’άποφάσεως τού κ.'Υφυπουργού’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος καί ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής έκ δραχμών πεντακοσίων (500) εις τούς: 1) Ά ρχιφύλακα Σεψάν Παναγιώτην καί 2) ’Αστυφύλακα Περιγιαλιώτην Δημήτριον, λό-
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γω της έκτάκτου δραστηριότητος καί έργατικότητος την όποιαν έπιδεικνύουσιν κατά
την έκτέλεσιν των άστυνομικών καθηκόντων των.
—Λι’ έτέρας άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική
καί υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 1 ) Άρχιφύλακα κ.
Άθανάσην Κωνσταντίνον καί 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. Μπεσίρην Ή λίαν καί Πατρινόν Κωνσταντίνον, διότι χάρις εις τον έπιδειχθέντα κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρε
σίας των έξωτερικόν ζήλον, ψυχραιμίαν, μεθοδικότητα καί ΐδιάζουσαν παρατηρικότητα, συνέλαβον έντός τοϋ ύπ’ άριθ. 19857 Ι.Χ. αυτοκινήτου, έφ’ ού έπέβαινε, τον
άποδράσαντα έκ των φυλακών σεσημασμένον κακοποιόν Σιδερίδην Δημήτριον.
Ωσαύτως, διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθη ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Μιχαλάκης ’Αντώνιος, διότι χάρις εις τήν έγκαιρον κινητοποίησιν καί τήν κατάλληλον
διμθεσιν ύπ’ αύτοϋ τών περιπολικών αυτοκινήτων, έπετεύχθη ή σύλληψις τοΰ άνωτέρω κακοποιού.
— Δι’άποφάσεως τοϋ κ .’Αρχηγού τής’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη έπαινος
εις τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Θάνον Παναγιώτην, 2) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ, Γιαννιμάραν Κωνσταντίνον καί Καρυώτην Λέανδρον, 3) Ύπαστυνόμον Β' κ. Λιολίτσαν
Κωνσταντίνον, 4) Άνθυπαστυνόμον κ. Μαυρουδέαν Κωνσταντίνον, 5) Άρχιφύλακα κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαον καί 6) ’Αστυφύλακας κ.κ. Στεφανόπουλον Στέφανον, Ζαλαχιώρην ’Αναστάσιον, Δράλλον Βασίλειον, Κολλιόπουλον Ίωάννην, Τρίγκαν Θεοδόσιον, Τερέζην Άνδρέαν, Ά δάμ Βασίλειον, Γκότσην Βασίλειον,
Μαρκόπουλον Βασίλειον, Ταβουλάρην Γεώργιον, Γεωργίου Νικέλαον καί Καραγιώργην ’Αντώνιον, διότι άπαντες, έργασθέντες μεθ’ ύπερβολικού ζήλου, πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ώρών έρασίας, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου, όντος
προϊσταμένου τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής
’Ασφαλείας ’Αθηνών, έπέτυχον, άφ’ ενός μέν τήν σύλληψιν τοΰ έπικινδύνου διαρρή
κτου Ψυρούλα Νικολάου καί τών συνεργών αύτοΰ, άφ’ έτέρου δέ τήν έξιχνίασιν πλείστων σοβαρών διαρρήξεων, διαπραχθεισών υπό τών συλληφθέντων κακοποιών καί
τήν άνεύρεσιν, απάντων σχεδόν, τών κλοπιμαίων.
*
* *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά εύχονται χρόνια πολλά, έπί τή ονομαστική των
έορτή, εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Καραχάλιον Ίωάννην, εις τον 'Υγειο
νομικόν Διευθυντήν Α' κ. Νιχογιαννόπουλον Ίωάννην, εις τούς ’Αστυνομικούς
Διευθυντάς Β' κ.κ. Κεφαλάν Ίωάννην, Κούκουραν Ίωάννην, Δημόπουλον Βασί
λειον, Σακελλαρίου Βασίλειον καί Σαρρήν Ίωάννην, εις τον 'Υγειονομικόν Διευ
θυντήν Β' κ. Παπαϊωάννου Ίωάννην, ώς καί είς άπαντας τούς κ. κ. άξιωματικούς
καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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