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Άπόπειραι ιατρικής θεραπείας δι’ έπεμβάσεως επί τον έγκέφαλον καί τά
λοιπά μέρη τοΰ νευρικοϋ συστήματος ή έπί τά διάφορα όργανα τοΰ ένδοκρινινικοϋ
συστήματος άπέβησαν άχρι τοϋδε μάταιαι, τής ολιγοφρενίας παραμενούσης εΐσέτι
άνιάτου. Γενικώς ένδείκνυται ή παραπομπή των έλαφρώς μικρονόων άνηλίκων εις
ειδικά βοηθητικά σχολεία ή ένδεχομένως βοηθητικάς τάξεις, έπί δέ των βαρυτέρων
περιπτώσεων ή παραπομπή αυτών εις άγροτικά καί κτηνοτροφικά ιδρύματα άνηλί
κων (οί μικρόνοες παΐδες κατά τήν προσχολικήν ήλικίαν παραπέμπονται εις ειδικούς
παιδικούς κήπους ή νηπιαγωγεία). Έ ν τή έλευθέρα ζωή οί μικρόνοες άνήλικοι δέον
νά τίθενται ύπύ συνεχή παρακολούθησιν.
4. Δυσχέρειαι λόγω ψυχικών νοσήσεων. Νοητέαι ώς περιλαμβανόμεναι ένταϋθα
άπασαι αί ύπο τής ψυχιατρικής άποκαλούμεναι «ψυχώσεις», ήτοι ή έτέρα έκ τών δύο
γενικών κατηγοριών «παθολογικών κλινικών μορφών». Έ ν αύταΐς πρόκειται περί
νοσηρών ψυχικών εξεργασιών, αίτινες προκαλοΰσιν ούχί άπλώς ποσοτικάς, άλλ’
έν ταύτώ καί ποιοτικάς άλλοιώσεις εις τάς ψυχικάς λειτουργίας τοΰ άτόμου.
Αΐ τοιαϋται ψυχώσεις, συνιστώσαι τάς κυρίως «ψυχικάς νόσους», συνδέονται
προς παθολογικάς μεταβολάς τής φυσιολογικής λειτουργίας ή τής άνατομικής κατα
σκευής τοΰ έγκεφάλου ή έστιν ότε καί έτέρων οργάνων.
Εις τάς τοιαύτας ψυχώσεις άναφέρεται ό Π.Κ. (άρθρ. 123 § 1) διά τής φράσεως: «έάν οδτος (ό άνήλικος) πάσχη άπο ψυχικήν νόσον». Έ κ τών ψυχώσεων ό νόμος
μνημονεύει ρητώς μόνον τήν έπιληψίαν. Αί ψυχώσεις είναι σπάνιαι προ τής ήβης.
Δυστυχώς, όμως, συνήθως (πλήν τών περιπτώσεων τής έκδήλου έπιληψίας καί τής
νεανικής προϊούσης παραλύσεως) δεν είναι έμφανεΐς, άλλ’ ώς έπί τό πολύ διέρχονται
λανθάνουσαν (άρα έπικίνδυνον) μορφήν, έπιδρώσαι έπί τήν άνέλιξιν καί διάπλασιν
τής έν σχηματισμό) προσωπικότητος.
Ένταϋθα άνήκουσιν αί άκόλουθοι περιπτώσεις ψυχικών νόσων:
α') Ε π ι λ η ψ ί α («ιερά νοϋσος»). Ταύτης διακρίνονται δύο είδη, ήτοι το
μέν ή σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ή ( ή ά τ υ π ο ς ) , τ ο δέ ή έ ν δ ο γ ε ν ή ς ( ή
τ υ π ι κ ή ή ιδιοπαθής ή γνησία) έπιληψία. Αί προκαλοϋσαι τάς σωματικάς έπιληψίας
όργανικαί βλάβαι τοΰ έγκεφάλου δύνανται νά έμφανισθώσιν ήδη άπό τής φάσεως τής
έμβρυικής ήλικίας, ούσαι είτε μηχανικαί (ώς τραύματα), είτε τοξικαί, είτε μολυσματικαί (λοιμώξεις), είτε βιολογικαί (ώς ύποσιτισμός), είτε συμμιγείς. Ώ ς έπί
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τό πλεϊστον οί πρώτοι, επιληπτικοί, παροξυσμοί εμφανίζονται κατά την διάρκειαν τής
εφηβικής φάσεως. Πάντως άντί των επιληπτικών παροξυσμών είναι δυνατόν να έμφανισθώσιν απλώς μόνον «έπιληπτικά ισοδύναμα», (ήτοι κρίσεις έτέρας μορφής),
λίαν συχνά παρά τή νεανική επιληψία. Αί αιφνίδιοι άφαιρέσεις τών άνηλίκων, τών
πασχόντων έξ επιληπτικών ισοδυνάμων, δέν πρέπει νά έκλαμβάνωνται ως έλλειψις Μ
προσοχής καί ή μετά τάς άφαιρέσεις θορυβώδης συμπεριφορά τοϋ άνηλίκου ώς άταξία, άλλ’ άμφότεραι ως έκδηλώσεις παροξυσμών τής άτυπου επιληψίας.
'Η επιληψία τών άνηλίκων δημιουργεί χαρακτήρα ευερέθιστου, εκρηκτικόν,
καταθυμικόν, ίσχυρογνώμονα καί άνυπάκοον.
Προς· τούς έπιληπτικούς νέους δέν πρέπει νά όμιλώμεν περί τής νόσου αυτών,
διότι ούτοι, γνωρίζοντες «το μέγεθος τής τραγικής των παθήσεως, ζώσιν ύπο διαρκή
εφιάλτην». Ένδείκνυται ή παραπομπή τών έπιληπτικών νέων εις ειδικά νοσηλευτικά
ιδρύματα έπιληπτικών άνηλίκων, έν οΐς ούτοι ασχολούνται εις έργασίαν ύπο παρα
κολούθησή.
β') ’Α λ κ ο ο λ ι κ ά ί κ α ί τ ο ξ ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς . Έ ξ αύτών άλκοολικαί ψυχώσεις είναι αί όφειλόμεναι είδικώτερον εις την κατάχρησιν τής ούσίας τοϋ
οινοπνεύματος. Αί τοιαΰται άλκοολικαί ψυχώσεις ύποδηλοϋνται ύπο τοϋ ΓΙ.Κ. (άρθρ.
123 § 1) διά τής φράσεως: «ή είναι (ό άνήλικος) έκδοτος εις τον πότον».
Ά φ ’ ετέρου «τοξικαί ψυχώσεις» είναι αί όφειλόμεναι εις την κατάχρησιν
έτέρων τοξικών ούσιών, φερ’ εΐπεϊν χασισίου, κοκαΐνης κτλ. Ή φάσις τής νεότητας
άποτελεϊ έπικίνδυνον καμπήν τής ηλικίας τοϋ άνθρώπου προς ύποδούλωσίν του εις
τήν τοξικομανίαν. Διότι οί νέοι, άγνοοΰντες τούς κινδύνους, προσηλυτίζονται εύχερέστερον προς τήν χρήσιν τοξικών ούσιών ιδίως, έπειδή φαντάζονται δτι, ούτως ένεργοΰντες καί μάλιστα παρά τάς άπαγορεύσεις τών γονέων ή κηδεμόνων αύτών, άποδεικνύουσιν άνδρισμόν καί ισοτιμίαν προς τούς ώριμους άνδρας.
Ένδείκνυται ή εισαγωγή τών τοξικομανών καί οίνοφλύγων άνηλίκων ούχί
εις ψυχιατρεία, άλλ’ εις ειδικά «θεραπευτικά ιδρύματα άποτοξινώσεως άνηλίκων»,
μετά δέ τήν άποθεραπείαν έπιβάλλεται ή συνεχής παρακολούθησις έν τή έλευθέρα
ζωή, λόγω τοϋ κινδύνου τής ύποτροπής εις τήν έξιν. Προκειμένου περί ψυχώσεων
τοξικής καί άλκοολικής φύσεως ένδείκνυται ή εισαγωγή τών νοσούντων εις «ψυ
χιατρεία άνηλίκων». Τά ιδρύματα άμφοτέρων τών κατηγοριών δέον νά λειτουργώσι
κατά τό οικογενειακόν σύστημα.
γ ') Λ ο ι μ ώ δ ε ι ς ψ υ χ ώ σ ε ι ς ( σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς )
Αύται οφείλονται εις τοξίνας τοϋ οργανισμού ή μικρόβια διαφόρων λοιμωδών νόσων
(κοιλιακού τύφου, γρίππης, οστρακιάς, πνευμονίας, έρυσιπέλατος, πνευμονίας, φυματιώσεως, ελονοσίας, έξανθηματικοΰ τύφου, διφθερίτιδος, παρωτίτιδος, δυσεντεριών,
άμοιβαδώσεων, χολέρας, λέπρας^ λύσσης κ.τ.λ.), α'ίτινες, άποκτώσαι έπί ώρισμένων
περιπτώσεων «νευροτροπισμόν» καί έγκαθιστάμεναι κατ’ έπιλογήν έν τή νευρική
ούσία ,δημιουργοΰσι διαφόρους νοσολογικάς καί ψυχικάς άντιδράσεις. Παρά τώ
πάσχοντι παρατηροΰμεν διαταραχήν τοϋ συνειρμού τών ιδεών, ψευδαισθήσεις, παραληρητικάς ιδέας, θόλωσιν τής συνειδήσεως, διαταραχήν τού προσανατολισμού, μείωσιν τής προσοχής, ψυχικήν κόπωσιν, ύπνηλίαν, μνημονικά κενά.
Αί έν λόγω ψυχώσεις άναπτύσσονται όξέως έντός ολίγων ήμερών ή καί ωρών.
Εις ώρισμένας περιπτώσεις προηγείται βραχύ ή καί μακρόν προδρομικόν στάδιον
δυσθυμίας, εύερεθίστου καί άγχους, καθ’ δ ό άνήλικος μαθητής έξακολουθεΐ νά
φοιτά είς τό σχολεΐον ή εις τήν έργασίαν. Ή νεαρά ήλικία έμφανίζει μείζονα ετοι
μότητα προς σχετικάς ψυχοπαθολογικάς άντιδράσεις. Σημασίαν κέκτηνται καί αί
μεταλοιμώδεις καταστάσεις. Αί άνω όξεΐαι ψυχικαί νόσοι διαρκοΰσι μόνον, έφ’
οσον ύπάρχει ή παθογόνος (σωματική) αιτία, συνιστώσαι, κυρίως είπεΐν, σύμπτωμα
τής σωματικής νόσου. Άρκετάς δμως φοράς διατηρούνται αύται καί μετά τήν θε-
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ραπείαν τής σωματικής νόσου, ώς έπακόλουθον τής διά τής λοιμώξεως δημιουργηθείσης βλάβης έγκεφαλικών κυττάρων. Έ π ί των χρονιζουσών περιπτώσεων εί
τε δημιουργεΐται μόνιμος βλάβη τής διανοίας και τής μνήμης (δευτεροπαθής άνοια),
είτε άπομένουσιν έλαφραί ψυχικαί καί σωματικαί διαταραχαί (εύερέθιστον μετά
συναισθηματικών έκρήξεων), μείωσις συναισθηματικότητος, αβουλησία, διανοητική
έξασθένησις, ευχερής σωματική καί διανοητική κόπωσις.
Ένδείκνυται ή παραπομπή του ανηλίκου είς ψυχίατρόν.
δ ') Τ' ύ χ ω σ ι ς τ ή ς ε π ι δ η μ ι κ ή ς έ γ κ ε φ α λ ί τ ι δ ο ς (ή «ληθαργική έγκεφαλΐτις» ή «ψύχωσις (έρευνηθεΐσα υπό τοϋ έλληνος) von Eeonomo»).
Αυτή οφείλεται είς όργανικάς άλλοιώσεις τής έγκεφαλικής ουσίας έκ διαφόρων λοι
μωδών νόσων. Αί σχετικαί χαρακτηρολογικαί διαστροφαί καί ψυχοπαθολογικαί έκδηλώσεις προσλαμβάνουσι μείζονα έντασιν κατά τήν φάσιν τής παιδικής καί εφηβι
κής ηλικίας. Σημασίαν έχουσι καί αί μετεγκεφαλιτικαί καταστάσεις, αίτινες έξω
θοϋσι τούς μέν άρρενας είς τήν έπαιτείαν καί άλητείαν, τάς δέ θηλείας εις τήν πορ
νείαν. Γενικώς οί έφηβοι καθίστανται δυσχερέστατοι, ένοχλητικοί, βασανιστικοί
μικροτέρων παιδιών, ψευδολόγοι καί ραδιούργοι, οξύθυμοι, ρέποντες προς χειρονο
μίας καί βιαιοπραγίας, βωμολόχοι καί χυδαίοι, γενετησίους προκλητικοί καί
προς άγνωστους γυναίκας, ακόμη καί πρός τήν μητέρα ή τάς άδελφάς κ.τ.λ. Συχνάκις παρατηρεΐται ροπή πρός κλοπάς καί υπεξαιρέσεις, φθοράν ξένης περιουσίας,
έμπρησμούς, άδικους έπιθέσεις, αΐδοιοδειξίαν, βιασμούς, σπανιώτερον πρός ανθρω
ποκτονίαν καί ληστείαν.
Ένδείκνυται ή παραπομπή τού άνηλίκου είς ψυχίατρόν.
•
ε') Ψ υ χ ώ σ ε ι ς έ ξ έ γ κ ε φ α λ ι κ ώ ν π α θ ή σ ε ω ν (νόσων έντοπιζομένων έν τώ έγκεφάλω, λ.χ. έξ όγκων τοϋ έγκεφάλου, έκ μηνιγγίτιδος). Διαφέρουσαι είναι ή «παιδική μηνιγγΐτις» (συχνά τά παραληρήματα) (δσαι περιπτώ
σεις διαφεύγουσι τον θάνατον, συνεπάγονται διαφόρους μονίμους ψυχοπαθολογικάς
άνωμαλίας, ώς νοητικήν καί βουλητικήν κατάπτωσιν), ή «λοιμώδης χορεία» (πε
ρίεργοι έντονοι κινήσεις τών άκρων προσβάλλονται συνήθως τά νευροπαθή παιδία,
είς διπλάσιον δέ βαθμόν τά κοράσια" συνήθεις είναι αί ψυχικαί διαταραχαί, ώς τάσις πρός θρήνους, άλλά καί συναισθηματική ψυχρότης, άνησυχίαι κ.τ.λ. κατά δέ
τήν φάσιν τής έφηβείας συναίσθημα παθολογικής ευφορίας, διεγερτικότης καί ασυ
ναρτησία (σύνδρομον μωρίας), ονειρικόν παραλήρημα).
Ένδείκνυται ή παραπομπή τού άνηλίκου είς ψυχίατρόν.
σ τ') Τ ρ α υ μ α τ ι κ ά ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς . Πρόκειται περί ψυχικών νοσήσεων, όφειλομένων είς τραύματα καίρια τής κεφαλής. Γενικώς έκ τών τραυμάτων
τής κεφαλής έπηρεάζονται ένδεχομένως αί λειτουργίαι τοϋ έγκεφάλου καί ώς έκ
τούτου καί αί ψυχικαί λειτουργίαι. Εντεύθεν δύνανται νά έπακολουθήσωσι πρόσ
καιροι ή δυστυχώς καί μόνιμοι βλάβαι τών ψυχικών λειτουργιών. Άναλόγως τής
βαρύτητος τών τραυματικών συνεπειών έν τώ έγκεφάλω διακρίνονται θεωρητικώς
τό μέν ή έλαφρά μορφή τής «διασείσεως» (άπλή κινητική δόνησις), τό δέ ή βαρεία
μορφή τής «θλάσεως» (βλάβη βαρεία, ένδεχομένως καί άπώλεια τής έγκεφαλικής
ούσίας, αίμορραγίαι). Τό άτομον δυνατόν νά περιπέση είτε άμέσως, είτε καί μετά
τήν πάροδον άρκετής ώρας μετά τόν τραυματισμόν είς άναισθησίαν. Τά συμπτώ
ματα είναι ανάλογα καί πρός τήν ήλικίαν.
Έ π ί τής διασείσεως, ένδεχομένη ή προσβολή \ τών μνημονικών λειτουργιών
(μνημονικά κενά μετά μυθοπλασιών). Ή θλάσις δυνατόν νά καταλήξη, είς τόν
θάνατον. Παρατηρούνται διεγερτικαί καταστάσεις, παραληρήματα καί συγχύσεις.
Έ π ί ώρισμένων άτόμων, άτινα ύπέστησαν βαρείας κακώσεις τής κεφαλής,
παρατηρεΐται βαθμιαία μεταβολή τού χαρακτήρος (λανθανόντως χωρούσα) (μεμψιμοιρία, δυσθυμία, εύαισθησία, άνυπομονησία, όξυθυμία, συναισθηματική αμβλύ-
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νοια, παθολογική μέθη, έλλειψις ένεργητικότητος, ένδεχομένη μετατραυματική έπι
ληψία). Τδ θέμα έχει σχέσιν τδ μέν ώς έγκληματογόνος παράγων, τδ δέ έν τη ψυ
χολογία της μαρτυρίας έκ μέρους τραυματισθέντων εις την κεφαλήν.
ζ') Έ ν δ ο κ ρ ι ν ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς . Γενικώς έκ διαφόρων βλαβών ώρισμένων ένδοκρινών άδένων, επηρεάζονται αί βιολογικαί λειτουργίαι του άνθρωπίνου
οργανισμού, ένδεχομένως τδ κεντρικδν νευρικδν σύστημα καί ώς έκ τούτου καί αί
ψυχικαί λειτουργίαι τοϋ άνθρώπου. Έ π ί τών έλαφροτέρων περιπτώσεων έπέρχεται άπλή μεταβολή του χαρακτήρος (είτε μορφή άβουλίας, νωθρότητος, βραδυψυ
χισμού, εΐτε μορφή έρεθιστικότητος, έριστικότητος, πολυπραγμοσύνης καί ευφορίας).
Σπανιώτερον έπέρχονται καί ένδοκρινεΐς ψυχώσεις (διαταραχαί συνειδήσεως, παρα
λήρημα, ψευδαισθήσεις).
Έάν αί ένδοκρινεΐς παθήσεις προσβάλωσι τδν άνθρωπον κατά τήν παιδικήν
καί έφηβικήν του ήλικίαν, έπηρεάζονται συνήθως καί αί διανοητικαί λειτουργίαι
(ώς έπί κρετινισμού καί μυξοιδήματος άνηλίκων) (δημιουργία καταστάσεων πνευ
ματικής άνεπαρκείας).
η ') Γ ε ν ν η τ ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς . Τοιαΰται δύνανται νά συνοδεύσωσι τάς
έμμήνους ρύσεις, τήν έγκυμοσύνην, σπανιώτερον τον τοκετδν καί τήν λοχείαν.
’Ιδιαιτέραν σημασίαν άποκτώσιν αί παρορμητικαί πράξεις τών γυναικών πρδς έξυβρίσεις, κλοπάς, παιδοκτονίας καί αύτοκτονίας.
θ') Σ χ ι ζ ο φ ρ ε ν ι κ α ί ψ υ χ ώ σ ε ι ς (καλούμεναι ύπδ τής παλαιοτέρας
ψυχιατρικής «πρώιμος άνοια»). Αδται είναι, έν πολλοΐς, άγνώστου αιτιολογίας καί
είναι αί συχνότεραι έκ τών ψυχικών νόσων. Χαρακτηριστικόν είναι τδ φαινόμενον
τής «σχίσεως τής προσωπικότητος», καθ’ ήν έπέρχεται διάσπασις τής ένιαίας ψυ
χικής προσωπικότητος τού νοσοΰντος, διαχωρίζοντος έκ τού έγώ του διαφόρους
ψυχικάς έπεξεργασίας, ας υπολαμβάνει ώς ξένας, έχούσας ιδίαν αύθυπόστατον καί
άνεξάρτητον ΰπαρξιν. Άναλόγως πρδς τήν σύνθεσιν τών συμπτωμάτων δημιουργούνται αί τέσσαρες μορφαί τής άπλής σχιζοφρενίας, τής ήβηφρενίας, τής κατατο
νίας καί τής παρανοίας. Ή άπαρχή τών έν λόγω ψυχώσεων άνάγεται, κατά κανόνα,
εις τήν έφηβικήν ήλικίαν, σπανίως 8μως ήδη καί εις τήν παιδικήν («πρώιμος ή νεα
νική άνοια», dem entia praecocissima, ύποδυομένη μορφήν μελαγχολίας ή κατα
τονίας), πολλάκις έν λανθανούση μορφή. Τά ψυχωτικά έπεισόδια ένίοτε συμπλέ
κονται μετά τών συνήθων έφηβικών κρίσεων.
Κατ’ έξοχήν διαφέρουσα είναι ή μορφή τής «ήβηφρενίας», ήτις έμφανίζεται
ού μόνον κατά τήν έφηβικήν ήλικίαν, άλλά καί κατά τήν ώριμον. Πάντως, συνηθεστέρα είναι ή έμφάνισις κατά τήν νεανικήν φάσιν, διότι ίσως ή έφηβική ένδοκρινική άναστάτωσις δημιουργεί πρόσφορου έδαφος πρδς άνάπτυξιν σχιζοφρενικών έξεργασιών. Δυσχερής ή διάγνωσις τού ποικίλου εις μορφάς προδρομικοΰ σταδίου τής
προψυχωτικής προσωπικότητος. Χαρακτηριστικά τής ήβηφρενίας είναι ή συναι
σθηματική (ένίοτε μερική) καί βουλητική άτονία μετά σποραδικών αιφνίδιων παρορμήσεων, άσυναρτησία ιδεών καί κρίσεων, πτώσις τής ίκανότητος προσαρμογής
εις τδ οικογενειακόν καί έπαγγελματικδν περιβάλλον, άπόσχισις άπδ τής πραγματικότητος διά θεμελιώσεως φανταστικού κόσμου, συναισθηματικαί δυσαρμονίαι καί
άντιθέσεις συμπεριφοράς (λ.χ. εύγένεια μετά ταυτοχρόνου θρασύτητος, άδιαφορία
μετ’ εύσυγκινησίας, δρθοφροσύνη μετ’ άκρισίας, άπομόνωσις μετά διαχυτικότητος),
παρανοϊκαί ΐδέαι (διώξεως, μεγαλείου, ύποχονδριακαί, άγχος), ψευδαισθήσεις καί
παραισθήσεις.
(Συνιχίζετ αι)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩ ΝΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
--------------------------'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_________________

τΗταν δέν ήταν ή ώρα εννέα το βράδυ έκεΐνο τής Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου
1925, δταν στήν ερημιά καί στην άπόλυτη ησυχία πού έπικρατοϋσε στο λόφο τοϋ
’Αστεροσκοπείου, ακούστηκε ένας ποροβολισμός, άμέσως μετά γαυγίσματα καί ούρλιάσματα σκυλιών καί ευθύς κατόπιν φωνές κάποιου.
— Βοήθεια . . . Βοήθεια . . . Κάποιον κτύπησαν μέ πιστόλι.
Κατά σύμπτωσι περνούσε άπό εκείνο το ερημικό μέρος ό τότε διοικητής τού
Δ' Τμήματος Χωροφυλακής Θησείου, υπομοίραρχος Τάσος Γριμπογιάννης, άπόστρατος ύποστράτηγος τώρα, καί έτρεξε άμέσως, γιά νά δή σέ λίγο έναν άνθρωπο άναίσθητο καί πλημμυρισμένο στο αιμα καί ένα άλλο πού τον βαστοΰσε στά χέρια του.
Ταυτόχρονα έφθασε, επειδή άκουσε τή πιστολιά καί είδε τις σκιές, καί ό σκοπός
χωροφύλακας πού περιπολοΰσε έκείνη τή στιγμή στό λόφο τού ’Ασυρμάτου τοϋ Πο
λεμικού Ναυτικού καί όπου τότε μόλις άρχισαν νά κτίζωνται οί πρώτες παράγκες
τού κατόπιν συνοικισμού ’Ασυρμάτου. Φυσικά, άστυνόμος καί χωροφύλακας ρώτησαν
αύτόν πού κρατούσε τόν τραυματισμένο άνδρα ποιος ήταν ό τραυματίας καί ποιός
τον είχε τραυματίσει.
—’Ιδέα δέν έχω κ. άστυνόμε μου ποιός είναι αυτός ό φουκαράς. "Ενα μονάχα
ξέρω ότι τόν έφαγε κάποιος δικός σας.
— Τί έκανε λέει; τόν ρώτησε ό υπομοίραρχος.
— Μάλιστα. "Οταν έφθασα εδώ είδα κάποιον μέ στολή πού έτρεχε καί έφευγε
προς τόν "Αη - Δημήτρη τόν Λουμπαρδιάρη. Καί αύτός ήταν χωροφύλακας.
— Καί πώς ξέρεις ότι ήταν χωροφύλακας καί όχι φαντάρος; ρώτησε ό άστυ
νόμος.
— Θέλει καί ρώτημα;’Από μακρυά είδα ότι φορούσε στολή καί καθώς έτρεχε
είδα τά άσπρα άμφιμασχάλια.,.Τί άλλο μπορεί νά είναι... "Αλλως τε καί ό τραυμα
τισμένος μοΰ τό είπε καθαρά.
— Τί σοΰ είπε;
— Μόλις έφθασα εδώ καί τόν είδα νά βρίσκεται κάτω στό χώμα, πλημμυρι
σμένος στό αίμα του, τόν ρώτησα τί τού συνέβη καί μοΰ είπε:
— Τρέξτε . . . Πιάστε τον . . . Μ’ έφαγε ό χωροφύλακας. Βοήθεια... Μ’ έφα
γε... Γλυτώστε με. Θά στό πληρώσω άτιμε...
—’Εσένα πώς σέ λένε; ρώτησε ό Γριμπογιάννης αύτόν πού κρατούσε τόν τραυ
ματία.
— Νίκο Μαντά . . . Είμαι άπό τόν Πειραιά . . . μικροπωλητής.
Σέ λίγο έφθασε καί ό φύλακας τού μικρού άλσους τού ’Αστεροσκοπείου, Νίκος
Σιδηράκης καί ό υπομοίραρχος, ό χωροφύλακας, ό Μαντάς καί ό Σιδηράκης άναγκάσθηκαν νά σηκώσουν στά χέρια τόν τραυματία καί νά τόν κατεβάσουν ως τήν
πλατεία τού Θησείου, ώσπου βρήκαν εκεί έπί τέλους ένα μόνιππο καί μ’ αυτό τόν κου
βάλησαν στήν «Πολυκλινική». ’Εκεί, όμως, καί πριν προλάβουν οί γιατροί νά τόν
βάλουν στό χειρουργείο, δ τραυματίας πέθανε καί τό πτώμα του μετεφέρθη στό
έπί τής οδού Σωκράτους ιατροδικαστικό εργαστήριο. ’Εκεί, άπό τή νεκροτομή πού
έκαναν τό άλλο πρωί δ καθηγητής I. Γεωργιάδης καί δ υφηγητής τότε Κάτσας,
μακαρίτες καί οί δυό, άπεδείχθη ότι τό πτώμα έφερε ένα τραύμα μέ σφαίρα περι
στρόφου μικρού διαμετρήματος στή μέση άκριβώς τής σπονδυλικής στήλης. Ή εντός
τού κορμού διεύθυνσίς της ήταν λοξή καί ή σφαίρα βρέθηκε κάτω άπό τό δέρμα τής
αριστερής μασχάλης. "Αρα τό θύμα είχε πυροβοληθή έκ τών όπισθεν καί ενώ έσκυβε,
άγνωστο γιά ποιά αφορμή.
'Η ταυτότης τού θύματος εξακριβώθηκε εκείνο τό ίδιο βράδυ, γιατί όταν τό
πήγαν στήν «Πολυκλινική» τής δδοΰ Πειραιώς δ κ. Γριμπογιάννης έψαξε τά ρούχα
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του καί βρήκε τό απολυτήριο του στρατού του. ’Απ’ αυτό έξακριβώθηκε ότι ό σκοτω
μένος ώνομάζετο Σπϋρος Ε. Σπυρίδης, 39 χρόνων, καρεκλάς άπό τον Πειραιά. Ε π ά 
νω του δέν βρέθηκε ούτε μιά πεντάρα, παρά μονάχα ένα ρολόϊ νίκελ. Καί ή άνάκρισις
άρχισε λεπτομερής καί εξονυχιστική, άφοϋ την άλλη μέρα πρωί-πρωί έγινε μιά λε
πτομερής έρευνα σ’ ολόκληρο τό λόφο τοϋ ’Αστεροσκοπείου, χωρίς νά βρεθή κανένα
ενδιαφέρον ίχνος. Τά αίματα καί τό μέρος όπου είχε πέσει ό Σπυρίδης ήσαν κοντά
σέ ένα κοπρώνα, πού άνέδιδε μιά φρικτή βρώμα.
'Ο Μαντάς στήν αυτοψία έδειξε τό μέρος όπου βρισκόταν καί άπό όπου, καθώς
είχε πή τό προηγούμενο βράδυ, είχε δη τό χωροφύλακα—δράστη νά τρέχη προς τον
"Αη-Δημήτρη τόν Λουμπαρδιάρη. Ά λλ’ άπό εκεί δέν φαινόταν ό δρόμος πού πήγαινε
στον "Αη-Δημήτρη. 'Ύστερα ό άστυνόμος προσδιώρισε τό μέρος όπου στεκόταν ό
φύλακας τοϋ άλσους Σιδηράκης όταν άκουσε τόν πυροβολισμό κι’ έτρεξε. Αύτός
είχε πράγματι ελεύθερη τή θέα προς τόν "Αη-Δημήτρη, αλλά είχε καταθέσει καί
έπανελάμβανε ότι δέν είχε δη κανένα νά τρέχη πρός τό εκκλησάκι, ούτε χωροφύλακα,
ούτε φαντάρο. Μά ή κατάθεσις τοϋ αύτόπτου καί αύτήκοου μάρτυρος Νίκου Μαντά
άρχισε νά παραμερίζεται γιά ένα σωρό άμφιβολίες. ’Από τό ίδιο εκείνο βράδυ ό
Γριμπογιάννης, νομίζοντας ότι πραγματικά κάποιος χωροφύλακας είχε πυροβολήσει
καί σκοτώσει τόν Σπυρίδη, είχε κάνει άνάκρισι μόνος του στο Τμήμα του καί είχε
ελέγξει ό ίδιος τά περίστροφα τών χωροφυλάκων του καί τών ύπαξιωματικών του,
γιά νά διαπιστώση ότι κανένας άπ’ αυτούς, έκτος άπό τό σκοπό τοϋ λόφου τοϋ ’Ασυρ
μάτου, δέν ήταν σ’ εκείνα τά μέρη καί ότι κανένας δέν είχε χρησιμοποιήσει τό περί
στροφό του γιά νά πυροβολήση. ’Επίσης μέ τηλεφώνημά του σχετικό πρός τή Διεύθυνσι, είχε γίνει έλεγχος καί στά περίστροφα όλων τών άξιωματικών καί τών χωρο
φυλάκων τών άλλων Τμημάτων καί Υπηρεσιών πού υπηρετούσαν τότε στήν ’Αθήνα,
γιά νά διαπιστωθή οτι κανένα έξ αύτών δέν έφερε ίχνη πυρίτιδος άπό πρόσφατη χρήσι.
Ά λλ’ ακόμα, τό άλλο πρωί πού έβλεπε, ό Γριμπογιάννης έκανε καί μιά άλλη διαπίστωσι. "Οτι ό Μαντάς είχε τραχώματα, ότι είχε ήλαττωμένη τήν όρασι καί επο
μένως ήταν πολύ αμφίβολο νά δή άσπρα άμφιμασχάλια καί στολή. Μά τό έπόμενο
βράδυ έγινε καί πείραμα καί ό Μαντάς στον ίδιο τόπο δέν μπορούσε νά διακρίνη
τίποτε, όχι σέ τόσο μακρινή άπόστασι αλλά ούτε σέ λίγα μέτρα.
'Ο φύλακας Σιδεράκης έξ άλλου ήταν κατηγορηματικός. ’Έβλεπε τό λόφο, έβλε
πε καί τό δρόμο πρός τόν Άη-Δημήτρη τό Αουμπαρδιάρη, άλλά δέν είχε δή κανένα
νά τρέχη όταν έπεσε ή πιστολιά. Έ ξ άλλου ό καθηγητής τής ιατροδικαστικής έβεβαίωνε ότι δ πυροβολισμός πού σκότωσε τό Σπυρίδη είχε ριφθή άπό άπόστασι τό
νόμος είχεν έρευνήσει τόν Μαντά καί βρήκε έπάνω του μονάχα 2 1)2 δραχμές.
Τήν άλλη μέρα στήν αύτοψία ό υπομοίραρχος ρώτησε τόν Μαντά, πού ήταν κά
τοικος ΙΙειραιώς, τί ήθελε στο λόφο τοϋ Αστεροσκοπείου έκείνη τή νύκτα καί αύτός
έδωσε τήν έξής άπάντησι.
—"Ημουνα στενοχωρημένος καί ήθελα νά ξεσκάσω λιγάκι. Νά πάρω καθαρό
αέρα. Καί ήλθα έδώ έπάνω καί κάθησα σ’ ένα βράχο, στή ρομάντσα . . .
— Γιά δείξε μου τό μέρος.
*0 Μαντάς τό έδειξε.
— Βρέ Μαντά, δίπλα στο κοπρώνα ήλθες νά κάτσης καί νά πάρης καθαρό άέρα;
Κάτι άλλο κρύβης. Κάτι δέν λές καί πρέπει νά τό πής, γιατί άλλοιώς θά τό βροΰμε καί
μόνοι μας.
Ό Μαντάς δέν έδινε καμμιά άλλη έξήγησι. Άλλά έπειδή φαντάσθηκε οτι τόν
έπαίδευαν στήν άνάκρισι, έπειδή είπε ότι φονιάς ήταν χωροφύλακας, τροποποίησε τήν
άλλη μέρα όσα είπε τό προηγούμενο βράδυ, καί μάλιστα ύστερα άπό τή διαπίστωσι ότι
είχε τραχώματα καί ότι δέν έβλεπε, καί είπε ότι τόν Σπυρίδη τόν έπυροβόλησε καί
τόν σκότωσε φαντάρος. Άλλά δ,τι δέν ήθελε νά πή ό Μαντάς, ή ’Αστυνομία τό βρήκε.
'Ο Σπυρίδης ήταν άνύπαντρος καί ήταν ένας παθολογικά έκφυλος τύπος. Κάθε βράδυ
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έτρωγε σ’ ένα ταβερνάκι, στο νεκροταφείο πού ήταν τότε στον Άη-Γιώργη τοΰ Κολωνοϋ. Σ ’ αύτο το ταβερνάκι έφαγε γύρω στις 7 1 /2 το βράδυ μέ έναν άλλο, πού
καθώς άποδείχθηκε, ήταν ό Μαντάς. Έπλήρωσε ό Σπυρίδης, πού φαινόταν ότι είχε
μάτσο τά λεπτά έπάνω του, καί ύστερα έφυγαν μαζί καί τράβηξαν πρύς το λόφο τοϋ
’Αστεροσκοπείου, δίπλα στον κοπρώνα, για να συνεχίσουν τή διασκέδασι μέ το δι
κό τους έκφυλο τρόπο, γιατί φαίνεται δτι καί ό Μαντάς ήταν το ίδιο έκφυλος τύπος,
άλλα ενεργητικός. Καί μετά ό Μαντάς βρίσκεται νά κρατάη στήν άγκαλιά του τον
Σπυρίδη βαρειά τραυματισμένο καί νά ισχυρίζεται ψεύτικα δτι είχε πάει μόνος του
νά πάρη άέρα, δτι ακούσε τις φωνές του, δτι έτρεξε καί δτι αυτός τοϋ είπε δτι τον
έπυροβόλησε χωροφύλακας δήθεν. Ό Μαντάς ύστερα έλεγε δτι αύτος πού πυροβόλη
σε, ό φαντάρος κατά την τελευταία εκδοχή του, έφυγε άμέσως τρέχοντας. ’Αλλά
τότε ποιος έλήστευσε το θϋμα; Γιατί δέν έμενε πιά καμμιά άμφιβολία δτι άφορμή τοΰ
εγκλήματος ήταν ή ληστεία.
Το έγκλημα αύτο ήταν μιά πραγματική σπαζοκεφαλιά. Γιατί δλες οί ενδεί
ξεις ήσαν δτι το φονικό τό είχε κάνει ό Μαντάς, πού είχε πέσει σέ τόσες άντιφάσεις.
’Αλλά αν είχε κάνει τό έγκλημα γιά νά ληστέψη τό θϋμα, δέν μποροϋσε νά έξηγηθοΰν δυο πράγματα. Πώς δέν βρέθηκε τό πιστόλι ούτε έπάνω του, ούτε εκεί τρι
γύρω καί πώς δέν βρέθηκαν τά λίγα ή πολλά λεπτά τής ληστείας έπάνω του, παρά
μονάχα οί 2 1/2 δραχμές. "Υστερα καί ένας άλλος λόγος άκόμα. "Αν ύποτεθή δτι
δολοφόνος ήταν ό Μαντάς, τότε πώς μπορούσε νά έξηγηθή δτι αυτός κάθησε καί
κρατούσε στά χέρια του τον άνθρωπο πού έτραυμάτισε καί καλοΰσε μέ σπαρακτικές
κραυγές σέ βοήθεια κανένα άνθρωπο νά έλθη γιά νά τόν γλυτώσουν; "Αν ήταν δρά
στης, είχε δλη την ευχέρεια νά φύγη, μέ πολλές πιθανότητες νά κατορθώση νά έξαφανισθή μέσα στο σκοτάδι καί στήν έρημιά. Νά ήταν κανένας χωροφύλακας ή φαν
τάρος καί πραγματικά νά κατέλαβε τό έκφυλο ζεύγος έπ’ αύτοφώρω καί νά έρριξε
καμμιά πιστολιά έτσι γιά νά τό τρομάξη καί νά πήρε ή σφαίρα του τυχαίως τό
Σπυρίδη καί τότε νά τό έβαλε στά πόδια καί νά έφυγε; Αύτή ή έκδοχή εξηγούσε πολλά
πράγματα, άλλά δέν έξηγοΰσε τή ληστεία. Νά ήταν κανένας φίλος τοΰ Μαντά, πού
νά είχε πάει μαζί τους καί νά έγινε καυγάς έπάνω στο σεξουαλικό οργιο καί τότε νά
έπυροβόλησε, νά τραυμάτισε τό Σπυρίδη, νά τόν έλήστεψε καί νά έφυγε καί ό Μαντάς
νά μή τολμούσε νά πή τίποτε; Μπορεί, άλλά πάλι πώς δέν είδε κανένα νά τρέχη
ό φύλακας τοΰ άλσους, πού άπό μακρυά δέν έβλεπε όταν έπεσε ό πυροβολισμός παρά
μόνο τόν Μαντά καί τόν Σπυρίδη;
'Ο Μαντάς, ύστερα άπό τις τόσες καί τόσες αντιφάσεις του, ώμολόγησε έπί
τέλους δτι είχε πάει γιά έκφυλο σεξουαλικό δργιο στο λόφο τοϋ ’Αστεροσκοπείου
καί δτι έπάνω στις έκφυλες περιπτύξεις του κάποιος φαντάρος ή χωροφύλακας, πάντως
μέ στολή, μέ τό περίστροφο στά χέρια τούς είπε, νά σταθούν γιά νά τούς έρευνήση.
Αυτός, δηλαδή ό Μαντάς, στάθηκε, ένώ ό Σπυρίδης τό έβαλε στά πόδια. Τότε αυτός
μέ τή στολή τόν έπυροβόλησε ένώ έτρεχε καί τόν έτραυμάτισε. Καί ύστερα τό έσκασε.
’Αλλά καί αύτή ή έκδοχή τοΰ Μαντά δέν στηριζόταν πουθενά καί αύτο γιατί ούτε τή
ληστεία δικαιολογούσε, άλλά ήταν καί άντίθετη μέ τά ιατροδικαστικά πορίσματα,
πού έλεγαν δτι. ό Σπυρίδης δέν είχε πυροβοληθή όρθιος, άλλά σκυφτός . . . "Ωστε;
"Ωστε άδιέξοδον. Καί ή προανάκρισις καί ή τακτική άνάκρισις πού ένηργήθη
κατόπιν δέν μπόρεσαν νά βγάλουν τίποτε καί έτσι ό δράστης τοΰ έγκλήματος παρέμεινεν άγνωστος καί τό κακούργημα σκοτεινό καί άνεξιχνίαστο. Προσωπικώς νο
μίζω δτι ό Μαντάς ήξερε τό ποιος σκότωσε τόν Σπυρίδη καί δέν ήθελε νά μαρτυρήση τήν άλήθεια. Δέν θέλησαν νά τόν πιέσουν καί έτσι τίποτε δέν άνεκαλύφθη.
Σ· Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Σ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑί
■■—

Έ κ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
Χ ουάιτχέντ « Ή Ιστορία τού F.B.I.», κατά μετάφρασήν
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

........................
(Συνέχει ini, τ6

Κατά το 1956, πληροφορίες πού δόθηκαν άπό έγκληματίες πληροφοριοδότες,
ώδήγησαν στή σύλληψι 1.211 άτόμων καί την άνακάλυψι 149 αυτοκινήτων πού είχαν
κλαπή. Πληροφορίες, προερχόμενες άπο τις ίδιες πηγές καί πού διωχετεύθησαν σέ άλ
λες άστυνομικές υπηρεσίες, ώδήγησαν στην σύλληψι 790 άτόμων. Περιουσιακά στοι
χεία άξίας άνω των 1.500.000 δολλαρίων, πού είχαν κλαπή, άπεδόθησαν στούς κα
τόχους των.
Βασικός κανών τοΰ Γραφείου ’Ερευνών είναι νά μην προβαίνη σέ καμμιά
ενέργεια, βασιζόμενο μόνο σέ πληροφορίες. 'Η επιτυχής ένέργεια σέ μιά έγκληματική ύπόθεσι έξαρτάται άποκλειστικώς άπο τά μαρτυρικά στοιχεία καί την έξέτασι των μαρτύρων στο δικαστήριο. Οί πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο γιά κα
τατοπιστικούς σκοπούς καί τό Γραφείο ενεργεί συνεχή έλεγχο περί τής άξιοπιστίας
τής πηγής τής πληροφορίας.

Ό εσωτερικός έχδρός
Οί τρομοκρατικές καί άνατρεπτικές δυνάμεις έξορμοϋσαν κατά τό θέρος τοΰ
1936. 'Ο Άδόλφος Χίτλερ, πού πριν έξασκοΰσε τό έπάγγελμα τοΰ τοιχοκολλητοΰ
στην Αυστρία, είχε άναρριχηθή στην εξουσία στή Γερμανία καί, ενώ μιλοΰσε γιά
ειρήνη, ετοιμαζόταν γιά πόλεμο. Τά ιαπωνικά στρατεύματα, έξ άλλου, προήλαυνον
στην Κορέα καί στην Μαντζουρία καί μέ τις αίματωμένες λόγχες τους άπειλοΰσαν
ολόκληρη τήν ’Ασία. Ό φασιστης ήγέτης τής ’Ιταλίας, ό Μουσολίνι, ίδρυε τη νέα
«Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία», του στήν ’Αφρική. 'Η 'Ισπανία είχε δοκιμασθή σκλη
ρά άπο ένα έμφύλιο πόλεμο, κατά τήν διάρκεια τοΰ οποίου άδελφός έπολέμησε εναν
τίον άδελφοΰ — οί φασισταί έναντίον τών κομμουνιστών. Στο Σοβιετική Ρωσία, ό
Στάλιν συνέχιζε τις αιματηρές έκκαθαρίσεις, προσθέτοντας νέα θύματα στον κα
τάλογο τών έκατομμυρίων άτόμων πού είχαν έξολοθρευθή, είτε διά τών δπλων, εί
τε διά τών κακουχιών καί τής πείνας. Στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, έννέα έκατομμύρια άνεργοι ώργάνωσαν πορείαν, ένώ οί άντιδραστικές δυνάμεις τών φασιστών
καί τών κομμουνιστών ευρισκαν τήν εύκαιρία νά επιστρατεύσουν οπαδούς προς
έπίτευξι τών σκοπών των.
Αύτή ήταν έν όλίγοις ή παγκόσμιος κατάστασις, όταν τό πρωί τής 24ης Αύγούστου τοΰ 1936, ό διευθυντής τοΰ F.B.I. "Εντγκαρ Χοΰβερ, άναχωροΰσε άπο τό άρχηγείο του γιά νά μεταβή καί λάβη μέρος σέ μιά σύσκεψι στο Λευκό Οίκο ή μάλλον
στήν πρώτη άπό τις τρεις συσκέψεις, οί όποιες έπραγματοποιήθησαν καί παρέμειναν
μυστικές μέχρι τοΰ δημοσιεύματος τούτου.
Ό Χοΰβερ παρουσιάσθηκε στο γραφείο τοΰ Προέδρου Φραγκλίνου Ροΰσβελτ
τήν 9.15' ώραν. Ό Πρόεδρος, άπασχολημένος στο γραφείο του, σήκωσε τό κεφάλι
του, τον κοίταξε καί τοΰ χαμογέλασε:
— Καθήστε "Εντγκαρ.
Σηκώθηκε άπό τό γραφείο του καί άναψε ένα τσιγάρο.
— Σάς κάλεσα, τοΰ είπε, γιατί θέλω νά σάς άναθέσω μιά δική μου δουλειά,
άκρως έμπιστευτική.
'Ο Ροΰσβελτ συνέχισε, εξηγώντας στον Χοΰβερ ότι ένδιεφέρετο πολύ νά
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έχη πληροφορίες γιά την δράσι των κομμουνιστών καί των άλλων άνατρεπτικών
στοιχείων. ’Έβλεπε δτι ήταν άναγκαΐο νά συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφο
ρίες περί τής δράσεώς των. Διηρωτάτο δέ έάν υπήρχε κανένας τρόπος μέ τον όποιον
θά μπορούσαν νά έχουν άνάγλυφη την εικόνα των κινήσεων καί ενεργειών τών κομ
μουνιστών καί τών φασιστών, παράλληλα προς τήν οικονομική καί πολιτική ζωή
τής χώρας.
— Κύριε πρόεδρε, άπήντησεν ό Χοΰβερ, επί του παρόντος δεν ύφίσταται κρα
τική υπηρεσία ή οποία νά άσχολήται μέ τήν συλλογή τέτοιου είδους πληροφοριών,
γιατί δέν είναι παρανομία νά είναι κανείς μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
'Η υπηρεσία μου δέν έχει καμμιά ειδική έξουσιοδότησι νά διενεργή έρευνες προς
αυτή τήν κατεύθυνσι.
— Νομίζω δτι πρέπει νά βρούμε κάποιο τρόπο. ’Εσείς έχετε νά προτείνετε
τίποτε;
— Μάλιστα, υπάρχει ένας τρόπος, άπήντησεν ό Χοΰβερ. Σύμφωνα μέ κάποιο
νόμο, τό F.B.I. έχει τό δικαίωμα νά ενεργή μιά τέτοια έρευνα γιά λογαριασμό τού
'Υπουργείου Εσωτερικών, δταν μάς τό ζητήση τό 'Υπουργεΐον αύτό. Δηλαδή μπο
ρούμε νά προβοΰμε στήν έρευνα αυτή, έφ’ δσον τό ζητήση ό υπουργός Εσωτερικών
άπό τόν υπουργό τής Δικαιοσύνης.
'Ο Ροΰσβελτ συνωφρυώθη. Τού έφαίνετο μάλλον περίεργο, πώς αυτός, πού
ήταν Πρόεδρος, νά μή έχη δικαίωμα νά ζητήση ένα τέτοιο πράγμα. Δέν επιθυμούσε
νά ζητήση τήν έγγραφη συγκατάθεσι τού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, γιατί έφοβεΐτο
διαρροή. Γι’ αυτό ήθελε νά έξουσιοδοτήση αυτός ό ίδιος, προσωπικώς, τόν Χοΰβερ,
θά συνέτασσε δέ καί θά έφύλαττε σχετικόν έγγραφόν, διά τού όποιου θά έζητείτο
άπό τόν υπουργό ’Εσωτερικών, Κόρντελλ Χάλλ, νά ζητήση άπό τό F.B.I. τήν συγκέντρωσι πληροφοριών επί τών άνατρεπτικών ενεργειών τών κομμουνιστών καί
τών φασιστών.
— Θά έλθετε πάλι έδώ αύριο γιά νά τά συζητήσουμε καί παρουσία τού Κόρ
ντελλ, είπεν ό Ροΰσβελτ.
Τήν 1.45' ώραν τής επομένης, ό Χοΰβερ βρισκόταν καί πάλι στον Λευκό Οίκο.
Σέ λίγο έφθασε καί ό υπουργός τών ’Εσωτερικών Χάλλ. Ό Ροΰσβελτ τού εξήγησε τό
ένδιαφέρον του γιά τήν συγκέντρωσι περισσοτέρων πληροφοριών, σχετικώς μέ τις
ενέργειες τών κομμουνιστών καί τών φασιστών, καί έξέφρασε τή γνώμη, δτι τό F.B.I.
θά μπορούσε νά άναλάβη καί νά διεξαγάγη μιά άθόρυβη έρευνα.
—Ό Έντγκαρ λέει δτι μπορεί νά άναλάβη τήν ΰπόθεσι, είπεν ό Πρόεδρος.
Τυπικά πρέπει δμως νά τό ζητήσης έσύ, γιά νά είναι νόμιμη ή ένέργειά του.
Ό υπουργός τών ’Εσωτερικών έστράφη προς τόν Χοΰβερ καί τού είπε:
— Προχώρει στήν έρευνά σου.
Ό Πρόεδρος έμεινε ικανοποιημένος.
’Εν συνεχεία συνεζητήθησαν διά μακρών τά άφορώντα τόν διεθνή χαρακτήρα
τού κομμουνισμού καί τού φασισμού. 'Θ Ροΰσβελτ είπεν δτι δέν τού άρεσαν οί κι
νήσεις τού Κωνσταντίν Ούμάνσκι (συμβούλου τής σοβιετικής πρεσβείας), ό όποιος
περιέτρεχε συνεχώς τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένων έλάχιστον μόνον χρόνον
στήν Ούάσιγκτων. Κατά τήν γνώμη τού Ροΰσβελτ, τό 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών
είχε δικαίωμα νά έρευνά τί συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις.
— Θέλετε τήν έγγραφη έγκρισί μου; ρώτησε ό Χάλλ.
*0 Ροΰσβελτ συγκατένευσε. ’Επιθυμούσε δπως τό ζήτημα τηρηθή μυστικό,
γι’ αύτό θά ήταν καλά νά τό γνωρίζουν μόνον οί τρεις τους. To F.B.I. έπρεπε νά
θεωρήση τήν έρευναν αυτήν έξ ίσου σοβαρήν, δπως τις άνάλογες έρευνες τών υπηρε
σιών πληροφοριών τών 'Υπουργείων Στρατιωτικών καί Ναυτικών. 'Ο Χοΰβερ έπρεπε
νά άναφέρη σχετικά περί τών συσκέψεων αυτών στόν υπουργό Δικαιοσύνης, δταν

682

Μετάφρ. ’Αναστασίου Βογιατζή

ό Κάμμιγκς θά έπέστρεφε στην Ούάσιγκτων άπό ένα ταξίδι του, γιατί ήταν απαραί
τητη καί ή έγκρισις του Κάμμιγκς.
Μια εβδομάδα άργότερα, τήν 1η Σεπτεμβρίου, ό Χοϋβερ καί ό ύπουργδς των
Εσωτερικών Χάλλ συνεσκέφθησαν καί πάλι μέ τον Πρόεδρο. Έπετεύχθη ή τελική
συμφωνία καί διευθετήθηκε τό ζήτημα της συλλογής πληροφοριών. 'Η έρευνα θά
διενηργεΐτο μόνον γιά τήν συλλογή πληροφοριών καί δχι μαρτυρικών στοιχείων,
προοριζομένων γιά τό δικαστήριο, 'ΐ π ό τήν έννοιαν αύτήν ό Χοϋβερ διεβίβασε τήν
«προσωπική—έμπιστευτική» διαταγή του προς τούς ειδικούς ύπαλλήλους του, τήν 5η
Σεπτεμβρίου, στήν οποίαν έλεγεν :
« Ή διεύθυνσις τοϋ Γραφείου επιθυμεί νά συγκεντρώνη κάθε μορφής πληρο
φορίες πού άφοροΰν τις άνατρεπτικές ενέργειες τών έν ’Αμερική κομμουνιστών,
φασιστών καί αντιπροσώπων ή συνοδοιπόρων άλλων οργανώσεων ή ομάδων, τών
οποίων ό σκοπός είναι ή άνατροπή ή ή άντικατάστασις τής κυβερνήσεως τών 'Η νω
μένων Πολιτειών, διά παρανόμων μεθόδων. Πάντως μία τέτοια έρευνα δέν θά ένεργήται, έάν δέν ύφίσταται ειδική διαταγή άπό τό Γραφείο . . . ».
"Οταν ό Κάμμιγκς έπέστρεψε στήν Ούάσιγκτων, τήν 10η Σεπτεμβρίου, ό
Χο ΰβερ τοϋ άνέφερε περί τών μυστικών συσκέψεων τοϋ Λευκοΰ Οίκου.
— Συνέχισε τήν έρευνά σου μέ όλα τά διαθέσιμα μέσα, άπήντησεν ό Κάμμιγκς.
’Ελπίζω νά έχετε ήδη προβή στις αναγκαίες προκαταρκτικές ενέργειες.
— Μάλιστα, άπήντησεν ό Χοϋβερ. ’Έ χω στείλει διαταγή προς ολα τά επαρχιακά
Γραφεία, γιά νά άρχίσουν τήν άθόρυβη παρακολούθησιν επί τής ύποθέσεως, ασφαλώς
μέ τήν έγκρισί σας.
— Πολύ καλά, άπήντησεν ό ύπουργός Δικαιοσύνης. Θά έπεθύμουν νά μέ ενημε
ρώνετε επι τοϋ θέματος τούτου.
"Οταν ό Χοϋβερ έπέστρεψε στο γραφείο του, συνέταξε ένα «λίαν έμπιστευτικον υπόμνημα» άπευθυνόμενο προς τούς επιτελείς του:
«Σέ συζήτησί μου σήμερα μέ τον υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά μέ τήν σο
βαρή κατάστασι, τον έπληροφόρησα περί τής συσκέψεώς μου μετά τοϋ Προέδρου
τήν 1η Σεπτεμβρίου 1936, κατά τήν οποίαν ήταν παρών καί ό ύπουργός ’Εσωτερικών,
ό όποιος, κατόπιν αίτήσεως τοϋ Προέδρου, ζήτησε άπό μένα, τον άντιπρόσωπο τοϋ
' ) πουργείου Δικαιοσύνης, νά προβώ σέ έρευνα σχετικήν μέ τις άνατρεπτικές δυ
νάμεις στήν ’Αμερική, συμπεριλαμβανομένων τοϋ κομμουνισμοϋ καί τοϋ φασισμοΰ.
Διεβίβασα τήν αϊτησι αυτή στον ύπουργό Δικαιοσύνης, ό όποιος μέ διέταξε, προφορικώς, νά συνεχίσω τήν έρευνα αύτή καί νά τήν συνδυάσω, σύμφωνα μέ τήν επι
θυμία τοϋ Προέδρου, μέ τις άνάλογες ύπηρεσίες πληροφοριών τοϋ Στρατοΰ καί τοϋ
Ναυτικοϋ. ’Έτσι, έξουσιοδοτοϋμαι νά ενεργήσω τήν έρευνα αύτή, τήν οποία άσφαλώς πρέπει νά τήν χειρισθώ κατά τον πλέον άπόρρητο καί έμπιστευτικό τρόπο».
Δέν ήταν όμως μόνον ό Πρόεδρος Ροΰσβελτ πού άνησύχησε άπό τήν δράσι
τών κομμουνιστών καί τά ταξίδια τοϋ Ούμάνσκι. 'Ο Γουίλλιαμ Μπούλιττ, πρεσβευτής
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών στή Γαλλία, έπεσκέφθη τον ύπουργό Δικαιοσύνης Κάμμιγκς καί τον Χοϋβερ τήν 14η Σεπτεμβρίου, γιά νά τούς διαβιβάση πληροφορίες
σχετικώς μέ τις κινήσεις τών κομμουνιστών καί τις όποιες είχε συλλέξει τήν έποχή
πού ύπηρετοϋσε στή Μόσχα ώς πρεσβευτής τών Η.Π.Α. 'Ο Μπούλιττ τούς ώμίλησε
γιά τον κίνδυνο τής κομμουνιστικής κινήσεως όχι μόνον άνά τον κόσμον, άλλά ιδιαιτέ
ρως στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.
'Ο Χοϋβερ συνεκεφαλαίωσε τις πληροφορίες τοϋ Μπούλιττ σ’ ένα ύπόμνημά
του, συνταχθέν άμέσως μετά τήν σύσκεψι, ώς εξής:
« . . .Ό Μπούλιττ έδήλωσεν ότι έπληροφορήθη άπό θετική πηγή . . . ότι ό
Στάλιν, ό όποιος είναι ό ήγέτης τής ρωσικής κυβερνήσεως, είναι έκεΐνος ό όποιος
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εκδίδει τίς διαταγές προς την ήγεσία της «Τρίτης Διεθνούς». Έ κ τούτου προκύ
πτει δτι ό Στάλιν έλέγχει τίς ενέργειες της «Τρίτης Διεθνούς».
Έτόνιζεν ιδιαιτέρως τήν δράσι τοΰ Ούμάνσκι, ό όποιος σπανίως εύρίσκετο
στην Ούάσιγκτων, άλλα έταξίδευε συνεχώς άνά τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
« . . .'Ο κ. Μπούλλιτ μου ειπεν δτι οί κομμουνισταί ήγέται της Ρωσίας
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για νά τοποθετήσουν κατασκόπους σέ δλες τίς κρατι
κές υπηρεσίες ξένων κυβερνήσεων καί ιδιαιτέρως στις υπηρεσίες πού είναι έπιφορτισμένες ή υπεύθυνες νά συγκεντρώνουν πληροφορίες περί άνατρεπτικών στοι
χείων. Αύτά μου τά άνέφερεν ό κ. Μπούλιττ, ένημερώνοντάς με γιά πιθανή άπόπειρα
των κομμουνιστών νά εισχωρήσουν στην υπηρεσία τοΰ 'Ομοσπονδιακού Γραφείου
’Ερευνών».
'Ο Χούβερ έ'λεγεν επίσης στο υπόμνημά του:
«Νομίζω δτι ήδη είναι καιρός νά άρχίσουμε τό έργο μας, γιάνά επιβεβαιώσουμε
θετικά τή δρασι τοΰ Ούμάνσκι, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ό κ. Μπούλιττ μοΰ ειπεν
δτι ό Ούμάνσκι είναι ό άμεσος σύνδεσμος γιά τήν ’Αμερική, δσον άφορά γιά οργανώ
σεις ή μεμονωμένα άτομα, πού είναι άναμεμιγμένα σέ άνατρεπτικές ενέργειες κατά
της κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών».
’Έτσι τό F.B.I., άθόρυβα καί χωρίς νά κοινολογηθή ή πηγή τής έξουσιοδοτήσεώς του, άρχισε νά έλέγχη τίς ένέργειες τών κομμουνιστών καί νά παρακολουθή
τήν πρόοδο τών φασιστικών κινήσεων στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Οί έρευνες αυτές
έπρόκειτο άργότερα νά προκαλέσουν τίς κρίσεις καί τά σχόλια μιας σφηκοφωλιάς,
πού κατηγορούσε τό F.B.I. δτι έπενέβαινε στις πολιτικές πεποιθήσεις καί άπόψεις
τών πολιτών, απλώς καί μόνον γιατί οί πολίτες αύτοί διήποντο άπό ριζοσπαστικές
άντιλήψεις, πού ήσαν άντίθετες μέ τίς άντιλήψεις τοΰ Χούβερ.
Τρία χρόνια πριν νά διατάξη ό Ρούσβελτ τή συλλογή πληροφοριών έν σχέσει μέ τούς κομμουνιστάς, τό F.B.I. είχε κατά καιρούς διαταχθή νά προβή στή
παρακολούθησι ένός προσώπου ή μιας όμάδος πού ένείχετο σέ προναζιστική δρασι.
To F.B.I. δέν είχε δικαίωμα νά ενεργή τέτοιες έρευνες, χωρίς έπίσημη έγγραφη
διαταγή. Μια τέτοια έρευνα έγίνετο συνήθως κατόπιν αίτήσεως τοΰ 'Υπουργείου
Δικαιοσύνης, έν συνεχεία ύπεβάλετο μιά άναφορά καί τό θέμα έκλεινε.
'Ένας παράξενος συνδυασμός τών γεγονότων ώδήγησε στήν πρώτη άπό τίς
περιωρισμένες αύτές έρευνες. 'Η γερμανική πρεσβεία είχε λάβει μιά έπιστολή τον
Μάρτιο τού 1933, πού έφερε τήν ύπογραφή «Ντάνιελ Στέρν» καί ή όποια έλεγεν δτι
έάν ό Πρόεδρος Ρούσβελτ δέν άπεκήρυσσε δημοσία τήν κυβέρνησι τού Χίτλερ, γιά
τά έγκλήματά της εις βάρος τών Εβραίων, θά μετέβαινε στήν Γερμανία γιά νά δολοφονήση τον Χίτλερ.
'Ο Γερμανός πρεσβευτής F.W. Φόν Πρίτβιτς, έστειλε στον ύπουργό ’Εσω
τερικών Χάλλ, τήν 28 Μαρτίου, τήν έξης έπιστολή:
«Κύριε ύπουργέ έπί τών ’Εσωτερικών,
Συνημμένως, έχω τήν τιμήν νά σάς διαβιβάσω σημείωμα, δπερ έλαβον, καί
διά τού όποιου άπειλεΐται δολοφονία τοΰ καγκελαρίου τού Ράιχ, Άδόλφου Χίτλερ.
Θά σάς ήμουν εύγνώμων έάν ένεργούσατε μίαν έρευναν έπί τής ύποθέσεως ταύτης,
γνωρίζοντες καί ήμϊν άποτελέσματα ταύτης.
Δεχθήτε κ. ύπουργέ τών ’Εσωτερικών τήν διαβεβαίωσιν τής διακεκριμένης
έκτιμήσεώς μου».
'Ο Χάλλ διεβίβασε τήν έπιστολή τού Γερμανού πρεσβευτού καί τό άπειλητικό
σημείωμα στο 'Υπουργείο Δικαιοσύνης καί διετάχθη τό F.B.I. νά προβή σέ έρευνα.
'Ο Γερμανός πρεσβευτής πιθανώς νά μετάνοιωσε άμέσως καί νά παρακαλούσε
νά μή είχε γράψει ποτέ τήν έπιστολή αύτή πρός τόν Χάλλ, γιατί ή ένέργειά του
αύτή ήταν ένας άδέξιος διπλωματικός έλιγμός. 'Η έπιστολή αύτή άνοιξε τό δρόμο
στό F.B.I. νά προβή σέ έλεγχο τής δράσεως τών προναζιστικών οργανώσεων, στήν
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προσπάθειά του νά άνακαλύψη τόν «Ντάνιελ Στέρν», ό όποιος ποτέ δεν βρέθηκε.
Στην ύπόθεσι αύτή τό F.B.I. συνέλεγε τις πληροφορίες του άπό δευτερεύουσες πηγές,
αλλά ήσαν πάντοτε πολύτιμες καί τό'Υπουργείο Δικαιοσύνης διέτασσε την περαιτέρω
συνέχισι των ερευνών. 'Ο Χοϋβερ διεβίβασεν όλες τις πληροφορίες στον Πρόεδρο.
Ή αΰξησις των φασιστικών οργανώσεων άρχισε νά προκαλη άνησυχίες στον
Πρόεδρο Ροΰσβελτ, ό όποιος, τήν 9η Μαΐου 1934, συνεκάλεσε σύσκεψιν έπί τοΰ
θέματος τούτου, στην οποία παρευρέθησαν ό υπουργός Δικαιοσύνης Κάμμιγκς, ό
υπουργός Οικονομικών Μόργκεντάου, ό υπουργός ’Εργασίας Πέρκινς, ό Χοϋβερ
καί ό προϊστάμενος τής μυστικής υπηρεσίας Μόραν. Κατά τή σύσκεψι άπεφασίσθη
ότι έπρεπε νά διενεργηθή μία έρευνα έντός τών οργανώσεων αυτών καί νά συλλεγή
κάθε σχετική πληροφορία.
'Ο Χοϋβερ έδωσεν άμέσως διαταγή στους υφισταμένους του, σχετικώς μέ
τήν διενέργεια επιμόνου καί έμπιστευτικής έρεύνης, γύρω άπό τις κινήσεις τών ναζιστών καί γενικώς μέ τήν διαπίστωσι οίασδήποτε άντιαμερικανικής δράσεως, ή όποια
έξηρτάτο άπό τήν επίσημη γερμανική κυβέρνησι. To F.B.I. προέβη σέ μεμονωμένες
έρευνες, άλλά αύτό άπετέλεσε τήν άπαρχή συγκεντρώσεως πληροφοριών έκ μέρους
τοΰ έπισήμου κράτους γιά τή δράσι τών φασιστών στήν ’Αμερική. Πάντως ό ύπό τοΰ
F.B.I. συστηματικός καί άθόρυβος έλεγχος τών άνατρεπτικών ενεργειών τών κομ
μουνιστών καί φασιστών, άρχισε τό 1936.
Κατά τήν χρονική περίοδο 1920—1930 ή δράσις τών προφασιστικών ορ
γανώσεων, περιωρίζετο μόνον στήν προπαγάνδα. 'Όσον όμως ή κατάστασις χει
ροτέρευε στήν ’Ασία καί στήν Ευρώπη, αύτό είχε άνάλογη έπίδρασι καί στήν άμερικανική ήπειρο καί κοντά στους προπαγανδιστάς προσετέθησαν καί οί πράκτορες
κατασκοπείας. Κατά τήν περίοδο 1933—1937, τό F.B.I. άπεκάλυπτε περί τις 35
υποθέσεις κατασκοπείας τό χρόνο. Τό δέ έτος 1938 ό άριθμός τών άποκαλυφθεισών
κατασκοπευτικών περιπτώσεων άνήλθε σέ 250.
'Η πρώτη καί σοβαρώτερη ύπόθεσις κατασκοπείας τής περιόδου αυτής άφοροΰσε τόν Γκοΰντερ Γκουστάβ Ρούμριχ, πού είχε λιποτακτήσει άπό τόν άμερικανικό
στρατό τό 1936, καί είχε εΐσέλθει στήν υπηρεσία τής γερμανικής κατασκοπείας.
Ή υπηρεσία πληροφοριών τοΰ 'Υπουργείου Στρατιωτικών, έζήτησε τήν
συνδρομή τοΰ F.B.I. στήν ύπόθεσι Ρούμριχ, όταν έλαβε είδοποίησι άπό τόν άμερικανικό στρατιωτικό άκόλουθο τής πρεσβείας τοΰ Λονδίνου, οτι ή έχθρική κατασκο
πεία θά προσεπάθει νά κλέψη τά μυστικά άμυντικά σχέδια προστασίας τών άνατολικών άκτών τής ’Αμερικής. 'Η ταυτότης τοΰ πράκτορος τοΰ έχθροΰ ήταν άγνωστη
στήν στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών καί στο F.B.F
Έ ν τώ μεταξύ οΐ υπάλληλοι τής άσφαλείας τής Νέας 'Υόρκης, σέ συνεργασία
μέ τούς ειδικούς υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, συνέλαβαν ένα άτομο
τό όποιον προσεπάθησε δι’ άπάτης νά έφοδιασθή μέ άμερικανικό διαβατήριο, τηλε
φωνώντας στήν υπηρεσία έκδόσεως διαβατηρίων τής Νέας 'Υόρκης καί παρουσιαζόμενο ως ό υπουργός τών ’Εσωτερικών Χάλλ. Τό άτομο αύτό ήταν ό Γκοΰντερ Γκου
στάβ Ρούμριχ. Μέσα στήν τσέπη του βρέθηκε μιά σημείωσι, γραμμένη μέ μολύβι,
καί άπό τήν όποια άνεγνωρίσθη ως ό πράκτωρ πού είχε άναλάβει νά κλέψη τά μυστικά
άμυντικά σχέδια τών άκτών.
'Ο Ρούμριχ παρεδόθη στο F.B.I. καί άπό τήν άνάκρισί του άπεκαλύφθη τό
σχέδιο τών ναζί γιά τήν συλλογή πληροφοριών, σχετικών μέ τις άμερικανικές στρα
τιωτικές δυνάμεις καί τά άμυντικά σχέδια, καθώς καί τά μυστικά τοΰ νέου άμερικανικοϋ άεροπλανοφόρου «Έντερπράϊζ». Δυστυχώς ή σύλληψις τοΰ Ρούμριχ έγνωστοποιήθηκε στον τύπο τής Νέας 'Υόρκης καί έτσι οί συνεργάτες τοΰ Ρούμριχ, εΐδοποιηθέντες έγκαίρως, διεσκορπίσθησαν. 'Ως ένοχοι έθεωρήθησαν δέκα οκτώ άτομα,
άλλά έκ τούτων μόνον τά τέσσερα συνελήφθησαν καί κατεδικάσθησαν.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΊΎΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠ ΙΤ Υ Χ ΙΑ Ι

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
-------------------------- Ύπό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ Ε Ω Ρ Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ_________________
(Συνέχεια από τό προηγούμενο καί τέλος)

— Πώς έτσι άνειδοποίητα ήρθες σήμερα; μοϋ είπε, δταν μέ είδε ό άστυνόμος.
—’'Εχω πολλά καινούργια κι’ ευχάριστα.
— Σάν τί; μέ ρώτησε, γελαστός, όπως πάντα.
— Πρώτα άπ’ δλα βρήκα τον τρόπο νά γνωρίσης τον Ζαρίκη, χωρίς νά δια
κινδυνεύσουμε. Συχνάζει στο «Πικαντίλλυ» καί εκεί θά συναντηθώ αδριο τό πρωί
μαζί του. Θά περάσης, κι’ εγώ θά σέ καλέσω νά καθίσης στο τραπέζι μας.
— Σύμφωνοι, μου είπε ό άστυνόμος.
— Τώρα, άπό εκείνα πού συζήτησα μαζί του σήμερα, κατάλαβα πώς τό γρα
φείο του πρέπει νά παίζη κάποιο ρόλο στους Γερμανούς. ’Ίσως χωρίς νά τό ξέρη.
Τήν έπομένη, πρωί - πρωί, βρισκόμουν στο «Πικαντίλλυ», μά ό Ζαρίκης δεν
ήταν εκεί. Κάθισα στό τραπέζι πού συνήθιζε καί περίμενα. Σέ λίγο έφθασε καί άπό
κοντά του μπήκε καί ό Τσενόγλου. Μόλις τον είδα τον κάλεσα στό τραπέζι μας.
—'Ο κ. Νικολάου, είπα στό Ζαρίκη.
— Συνάδελφος;
—’Ό χι, μάλλον τό άντίθετο. Μιά παλιά αμαρτία πού γνώρισα στό Παρίσι.
— Καί πώς νά μην τον ξέρω; είπε ό Ζαρίκης κοιτάζοντάς τον στά μάτια, σάν
νά προσπαθούσε νά θυμηθή αν τον είχε ξανασυναντήσει.
’Ενώ μιλούσαμε διάφορα, μάς διέκοψαν δυο άγνωστα πρόσωπα πού πλησίαζαν
τό τραπέζι μας. Ό ένας πανύψηλος, μελαχροινός, άδύνατος καί ό άλλος μέτριου
αναστήματος, ώχρός καί λεπτός.
—Ό κ. Λάμας καί ό κ. Βασιλείου, μάς είπε ό Ζαρίκης. ’Εμάς μάς συνέστησε
σάν δύο φίλους του.
’Εκείνη τη στιγμή είδα τό Τσενόγλου νά χάνη τό χρώμα του καί νά προσπαθή
νά συγκρατήση τήν νευρικότητά του. Σέ λίγο σηκώθηκε, μάς ζήτησε συγγνώμην, γιατί
είχε κάποιο ραντεβού, κι’ έφυγε. ’Εγώ κάτι ύπωψιάσθηκα, αλλά συγκρατήθηκα καί
παρέμεινα.
Μόλις χωρίσαμε μέ τον Ζαρίκη καί τήν παρέα του, τράβηξα γιά τό ’Αρχη
γείο ’Αστυνομίας νά συναντήσω τον Τσενόγλου. Μόλις μέ είδε μέ ρώτησε.
— Μήπως άκουσες νά πουν τίποτε γιά μένα;
—’Ό χ ι, μά γιατί έφυγες τόσο φοβισμένα καί βιαστικά;
— Πέσαμε σέ παγίδα, μοϋ είπε. Στό πρόσωπο τού Βασιλείου άνεγνώρισα τον
Γερμανό Βάλτερ Φίρστ, οδοντίατρο, έγκατεστημένο άπό χρόνια στην ’Αθήνα. Τον
ξέρω καλά άπό τον καιρό πού ήμουνα στήν υπηρεσία ξένων. Τώρα πρέπει νά μάθουμε
αν κι’ αυτός μέ άνεγνώρισε. Διαφορετικά δέν μπορούμε νά προχωρήσουμε. Νά συναντηθής καί πάλι μέ τον Ζαρίκη, συνέχισε ό άστυνόμος, καί νά προσέξης, γιατί,
όπως καταλαβαίνω, τό γραφείο τού Ζαρίκη είναι λυκοφωλιά άπό πράκτορες τών
Γερμανών.
—’Έχεις δίκιο, είπα στον άστυνόμο καί έφυγα.
’Άφησα σκόπιμα νά περάσουν μερικές ημέρες άπό τότε, κι’ ένα πρωί πήγα
ςανά στό «Πικαντίλλυ». Βρήκα τό Ζαρίκη καί άπό δσα μιλήσαμε κατάλαβα πώς
° Τσενόγλου ήταν σ’ δλους άγνωστος.
Οί έπαφές τού Τσενόγλου μέ τον Ζαρίκη έγινε άφορμή νά σχετισθοΰν στενωτερα. Ά πό τότε τον συναντούσε τακτικά πότε στό «Πικαντίλλυ» καί πότε στό
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γραφείο του. ’Έτσι σιγά-σιγά τά κατάφερε νά εισχώρηση στην τριάδα ΛάμαΒασιλείου καί Ναβάλη.
Ό Τσενόγλου ήταν πολύπειρος άστυνομικός καί τον βοηθούσαν πολύ στήν
κατασκοπευτική δουλειά οί ξένες γλώσσες πού γνώριζε. ’Έτσι δέν του ξέφευγε τί
ποτε άπό τις συζητήσεις των σέ ξένη γλώσσα. 'Ως τόσο ό Τσενόγλου προχώρησε
καί άπεκάλυψε τό Ναβάλη δτι ήταν ένας άπό τούς πιο πιστούς πράκτορες τής γερ
μανικής κατασκοπείας καί πώς δούλευε ύπύ τον καταχθόνιο Γερμανό πλωτάρχη
Λίντιχ, πού διηύθυνε τό γραφείο τής «Ά ϊντς Μαρίνε», τής στοάς Πεσμαζόγλου.
'Η «’Άϊντς Μαρίνε» ήταν έντεταλμένη για τήν άποστολή Γερμανών πρακτόρων
στη Μ. ’Ανατολή.
Ξεκινώντας άπό τό γραφείο του Ζαρίκη ό άστυνόμος Τσενόγλου, ό ύπαστυνόμος Λουκάκης καί εγώ, άποκαλύψαμε τήν «"Αϊντς Μαρίνε» καί τό καμουφλαρισμένο
παρακλάδι της «Σύνδεσμος Κυνηγών» τής όδοϋ Έ μμ. Μπενάκη άριθ. 8. Τόν σύνδε
σμο αυτόν, πού ώς προορισμό είχε τήν παγίδευσι πρακτόρων, τόν διηύθυνε ό λο
χαγός Βάλτερ Φίρστ, ό Γερμανός παλαιός οδοντίατρος τών ’Αθηνών καί σημερινός
συνεταίρος του Ζαρίκη ώς Βασιλείου.
Γιά νά κλείσω τό κεφάλαιο αύτό σημειώνω δτι τό 1945 τό Κέντρο ’Αλλοδαπών
Πειραιώς, ύπό τόν άστυνόμο τότε Βαλσάμη καί τούς συνεργάτες του, κατώρθωσε
νά συλλάβη δλα τά μέλη του κλιμακίου Βάλτερ Φίρστ, τά όποια καί καταδικάσθηκαν
σέ θάνατο καί άλλες ποινές, άπό τό Α' Διαρκές Στρατοδικείο ’Αθηνών. ’Επανέρχομαι
στή δράσι τής άντεθνικής όργανώσεως «Ο.Ε.Δ.Ε.» γιά νά κλείσω τό σημείωμά μου
τοΰτο.
***
1944. Αυτός ό χρόνος ήταν ό πιο δύσκολος γιά τούς Γερμανούς. 'Ημέρα μέ
τήν ήμέρα έχαναν έδαφος, δπου στο τέλος ό Ρόμελ έγκατέλειψε τήν ’Αφρική. Οί
καταδότες καί οί πράκτορες τών Γερμανών στήν Ελλάδα, πού έβλεπαν ξεκάθαρα
πιά τή γερμανική κατάρρευσι, άρχισαν ν’ άνησυχοϋν. 'Ο καθένας άπ’ αυτούς προ
σπαθούσε άπό τώρα νά σώση τό κεφάλι του. Μιά μέρα τού Μαίου 1944, δπως
πήγαινα στήν Ασφάλεια νά άναλάβω υπηρεσία, μέ σταμάτησε ένας φίλος μου, δη
μοτικός υπάλληλος, καί μοΰ είπε:
— Τά έμαθες; ό Μπέλος καί ό Ξάνθος έγιναν άφαντοι άπό προχθές.
— Τό περίμενα αύτό, τού είπα καί τράβηξα τό δρόμο μου.
’Έπειτα άπό μερικές ήμέρες τήν ’ίδια δουλειά έκανε καί ό Βύρων. Ξεκρέμασε
τά λάβαρα καί τις ταμπέλες τής «Ο.Ε.Δ.Ε.» άπό τό σπίτι τής οδού 'Αγίου Κωνσταν
τίνου καί έφυγε. Πού πήγε κανείς δέν ήξερε.
ΤΗρθε ή άπελευθέρωσις καί τό κράτος άρχισε νά άνασυγκροτήται. Οί δικαστι
κοί πήραν πάλι τις θέσεις τους σάν ελεύθεροι "Ελληνες, γιά νά δικάσουν αύτή τή φο
ρά οχι κοινούς έγκληματίες, αλλά συνεργάτες τού έχθρού.
20 Μαίου 1946. Ά πό τό Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Πειραιώς έκλήθηκα
νά παραστώ ώς μάρτυς. Κατηγορούμενοι ήσαν οί Μπέλος, Ξάνθος, Βύρων καί Κάλ
φας. Κανείς δμως άπ’ αύτούς δέν ήταν παρών κατά τή δίκη καί τό δικαστήριο τούς
κατεδίκασε ερήμην. Τούς δύο πρώτους σέ ισόβια δεσμά, τόν Βύρωνα σέ 15 έτών
πρόσκαιρα δεσμά καί τόν Κάλφα τόν άπήλλαξε.
Τόν ’Ιανουάριο τού 1947 ό παντοδύναμος τής κατοχής Βύρων, έπεσε στά χέ
ρια μου . Τόν συνέλαβα στήν συνοικία τού Αγίου Αουκά στήν ’Αθήνα. Πέρασαν τρία
χρόνια άπό τήν κατοχή καί ό Μπέλος συνελήφθη στήν Πάτρα, σ’ ένα φιλικό του
σπίτι πού τόν έκρυβε δταν έπέστρεψε άπό τήν Γερμανία.'Όταν συνελήφθηκε, ό Μπέ
λος έκαμε άνακοπή τής άποφάσεως, μά ό πρόεδρος τού δικαστηρίου στις 24 ’Απριλίου
1948 τού έπέβαλε τήν αύτή ποινή.
Γ. Δ Ο ΥΚ Α Κ Η Σ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΙΚ ΠΕΖΩ
-

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ -

’Ey. τοϋ περιοδικού τής ’Ίντερπολ «International
-------------------------------Criminal Police Revue», κατά μετάφρασιν τοϋ------------------------------Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια από τό προηγούμενο και τέλος)

Διαπιστώθηκε επίσης οτι ή πρώτη επιστολή, πού βρέθηκε κοντά στην κινη
τή κλίμακα, ήταν μια πλήρης σχεδόν άντιγραφή άπό ένα κείμενο ενός άστυνομικοΰ
μυθιστορήματος τής «Σερί Νουάρ», ύπό τον τίτλον «’Απαγωγή», καί οί άπαγωγεΐς
τοϋ Έρίκ είχαν ασφαλώς άρυσθή άρκετές ιδέες άπο το βιβλίο αύτό, δταν κατέστρω
ναν τό έγκληματικό τους σχέδιο. Στο μυθιστόρημα, τό έγκλημα άποτυγχάνει κυ
ρίως, γιατί άφ’ ενός μέν μαζί μέ τό παιδί εΐχεν άπαχθή καί ή τροφός, άφ’ ετέρου
δέ γιατί υπήρχε μιά γυναίκα μέσα στη σπείρα.
’Απ’ δλα αύτά τά μαρτυρικά στοιχεία, οί αστυνομικοί έπίστευαν, μάλλον, την
κατάθεσι τοϋ ζεύγους ώς πλέον άληθή, παρά τήν κατάθεσι τής μαγείρου. Έχοντες
ύπ’ δψει τά σημεία πού έξελέγησαν γιά τήν παράδοσι των λύτρων καί γιά τήν έπιστροφή τοϋ μικροΰ Έρίκ, κατέληςαν στο συμπέρασμα δτι οί άπαγωγεΐς έπρεπε νά
κρύπτωνται σέ μιά συνοικία κοντά στή Μπουά ντε Μπουλόν. Συνεπώς, διετάχθη
συστηματική έρευνα εντός μιας άκτΐνος 2 περίπου χιλιομέτρων άπο τήν θριαμβευ
τική 'Αψίδα, ιδιαιτέρως δέ πλησίον τών γραμμών τοϋ ύπογείου σιδηροδρόμου.

III. Ή έ ρ ε υ ν α
Ή άβεβαία περίοδος.
Ταυτοχρόνως, άλλες ομάδες άστυνομικών ένεργοϋσαν έρευνα καί κατέβαλλαν
προσπάθειες γιά νά άνακαλύψουν δλα τά αύτοκίνητα «Πεζώ 403» πού είχαν κλαπή
ή ένοικιασθή κατά τις άμέσως προηγούμενες εβδομάδες, νά συλλέξουν πληροφορίες
σχετικά μέ τούς φίλους τής οικογένειας τών Πεζώ, μέ τούς φίλους τών υπηρε
τών τους, μέ τούς ύπαλλήλους τών γηπέδων γκολφ τής Σαίν Κλού κλπ.
Ό οδηγός καί ή τροφός, τών οποίων οί καταθέσεις διέφεραν σέ πολλά σημεία,
άνακρίθηκαν έπισταμένως.
Σ ’ δλα αύτά προσετέθησαν καί οί πολυάριθμες πληροφορίες πού συνεκεντρώθησαν άπό τήν άνακριτική υπηρεσία, οί όποιες ήσαν ποικίλες καί προήρχοντο άπο
πολύ διαφορετικές πηγές.
Έ ν τούτοις, παρ’ δλες τις καταβληθεΐσες προσπάθειες καί τήν συμπαράστασι τοϋ τύπου καί τοϋ ραδιοφώνου, ούδέν άποτέλεσμα έπετεύχθη. 'Όλες οί πιθανές
έκδοχές έρευνήθηκαν, μερικές δέ έξ αύτών προεκάλεσαν, κατά καιρούς, μεγάλες ελ
πίδες, άλλά σύντομα άπεδεικνύοντο άπογοητευτικές.
Ό ύπαστυνόμος, στόν όποιον άνετέθη νά άνακαλύψη καί έξακριβώση τό αύτοκίνητο τών άπαγωγέων, δταν έρευνοϋσε τό άστυνομικό άρχεΐο, έπρόσεξε ένα φά
κελο σχετικώς μέ μιά πυρπόλησι ενός αύτοκινήτου πλησίον τής Ζουανύ, κατά το
τελευταίο δεκαήμερο τοϋ ’Απριλίου. ’Από τό περιεχόμενο τοϋ φακέλου δέν προέκυπταν οί λόγοι γιά τήν έσκεμμένη αύτή πυρπόλησι τοϋ αυτοκινήτου. Προ τής πυρπολήσεως είχαν άφαιρεθή τά λάστιχα καί είχαν ριφθή στόν ποταμό Ύόν, πιθανώς
προς έξαφάνισι τών ιχνών. Ή πυρποληθεΐσα καροσερί άνήκε σέ μιά μαύρη «Πεζώ
403», ή οποία είχε κλαπή άπό τήν περιοχή τοϋ Έτουάλ τών Παρισίων τήν 10
Μαρτίου 1960. 'Υπήρχε λοιπόν μεγάλη πιθανότης νά ήταν αύτό τό αυτοκίνητο πού
έχρησιμοποίησαν οί άπαγωγεΐς.
Ά ν α ζ ω π ύ ρ ω σ ι ς τ ή ς έ ρ ε ύ ν η ς . Ή έ ρ ε υ ν α π ρ ο ς άνακάλυψι τής γραφομηχανής.
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Μέχρι τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1960 καμμία πρόοδος δέν είχε σημειωθή. 'Ο διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας, υστέρα άπό σύσκεψι μέ τον δημόσιο κατήγορο των Βερ
σαλλιών, άπεφάσισε να δώση νέαν ώθησι στήν ΰπόθεσι, ή οποία εΐχεν άρχίβει να άτο
νη. 'Η άπαγωγή αύτή έθεωρήθη πρόκλησις κατά της κοινωνίας και έπρεπε νά τήν
άναλάβη ή Εθνική Ασφάλεια.
Τώρα έπρεπε νά έπιστηθή ή προσοχή επί ώρισμένων στοιχείων μαρτυρικών
τών καταθέσεων. ’Από τήν έξέτασι τών στοιχείων αυτών, προέκυπτε τό συμπέρασμα
ότι λόγω της έκτάσεως τοΰ χώρου πού θά έκάλυπτεν ή έρευνα, ήταν δύσκολο νά
άναμένη κανείς έπιτυχία. Καί τά μαρτυρικά αύτά στοιχεία τελικώς περιωρίσθηκαν
στις δύο έπιστολές τών άπαγωγέων πού άπηυθύνοντο προς τόν κ. Ρολάν Πεζώ, καί
οί όποιες ήσαν ομοιόμορφα γραμμένες καί σέ όμοιο χαρτί.
Τό χαρτί τών έπιστολών ήταν λευκό καί μικρών διαστάσεων, έφερε δέ υδα
τογραφημένη τήν έπιγραφή «Ήλύσια Πεδία», καί άνωθεν της έπιγραφής ένα περι
στέρι μέ άνοικτά τά φτερά του. Τό χαρτί προήρχετο άπό τά έργοστάσια χαρτοποι
ίας Λαρός Ζουμπέρ. 'Η παραγωγή τοΰ έργοστασίου προωρίζετο γιά τά μεγάλα
καταστήματα τής εταιρείας. 'Η κοινοτάτη χρήσις τοΰ χαρτιού αύτοϋ, πού έπωλεΐτο κατά δεσμίδες σ’ ολα τά καλά καταστήματα, καθιστούσε άσκοπη τήν έρευνα προς
αύτή τήν κατεύθυνσι.
Κατόπιν ή προσοχή τών άστυνομικών έστράφη περί τόν τρόπον δακτυλογραφήσεως τών έπιστολών, οί όποιες είχαν γραφή μέ κεφαλαία κόκκινα γράμματα,
πιθανώς γιά νά εντυπωσιάσουν τόν παραλήπτη.
'Η άνακάλυψις τής χρησιμοποιηθείσης γραφομηχανής άπό τά ύπάρχοντα μαρ
τυρικά στοιχεία καί μόνον ήταν σχεδόν άδύνατη, γιατί δέν ύπήρχον άνάλογα στοι
χεία προς σύγκρισι. Έ ν τούτοις, συνελέγετο κάθε πληροφορία καί λεπτομέρεια πού
θά μπορούσε στο μέλλον νά βοηθήση στήν έρευνα, όταν θά έδίδετο ή κατάλ
ληλη ευκαιρία, δεδομένου ότι ό σχετικός φάκελος δέν περιείχε σχετικόν τι υλικόν,
ώς προς τήν γραφομηχανή.
Παρά τό άβέβαιο τής προς αύτήν τήν κατεύθυνσι έρεύνης, ό κ. Γκαγιέ,
προϊστάμενος τής έγκληματολογικής υπηρεσίας τής Λυών—αύθεντία στά ζητήματα
αύτά—ήταν σέ θέσι νά παράσχη μερικές ένδιαφέρουσες προκαταρκτικές πληροφο
ρίες.
Ά πό τήν έξέτασι τών κειμένων προέκυπτεν οτι ό συντάκτης τών έπιστολών
άγνοοΰσε παντελώς δακτυλογραφία, πράγμα πού κατεφαίνετο άπό τά πολυάριθμα
τυπογραφικά λάθη καί άπό τήν μή εύθυγράμμισι τοΰ περιθωρίου. Δέν έτηροΰντο τά κανονικά διαστήματα καί τά σημεία στίξεως, γενικώς δέ παρετηρεΐτο διαφο
ρά στον χειρισμό τών πλήκτρων, μέ άποτέλεσμα άλλα γράμματα νά είναι ζωηρά
καί άλλα άμυδρά. 'Η περαιτέρω λεπτομερής έξέτασις άπεκάλυψε τά κατωτέρω στοι
χεία ώς προς τήν γραφομηχανή :
α) Τό διάστημα μεταξύ τών λέξεων ήτο 2 Μ.Μ.5 (1/10), πού ήτο τό ιδιαί
τερο γνώρισμα τών γραφομηχανών έλβετικής καί γαλλικής κατασκευής (στις γερ
μανικές, άμερικανικές καί ιταλικές γραφομηχανές τό διάστημα τοΰτο είναι 2 Μ.Μ.
6 ) ·

,

β) 'Η γραφομηχανή είχε στοιχεία «Ελίτ» μέ διαστήματα «Πίκα», κατασκευασθεΐσα ύπό έλβετικής εταιρείας (Setag).
γ ) Τό μεταξύ τών στίχων διάστημα ήτο 4 Μ.Μ. 10 (1/6).
Οί έπιστολές είχαν γραφή μέ κεφαλαία γράμματα, έκ τών όποιων μερικά, ελά
χιστα, έχρησιμοποιοΰντο, ιδιαιτέρως δέ τά γράμματα S, G, Μ, Ρ, Ε καί Ν.
'Ο άρμόδιος εΐσαγγελεύς ένημερώθη άμέσως έπί τών στοιχείων τούτων καί
έζήτησε τήν βοήθεια τοΰ καθηγητοΰ Ceccaldi, προϊσταμένου τοΰ τεχνικοΰ τμήμα
τος τής Αστυνομίας Παρισίων. Τό έπιτελεΐον τοΰ εργαστηρίου τούτου, σέ συνερ
γασία μετά τών έπιληφθέντων άστυνομικών, προέβη σέ σχετικές ενέργειες πρός τις
έταιρεΐες κατασκευής γραφομηχανών «Τζάπυ» καί «Έρμές». *Η εταιρεία «ΡόΟ»
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άπεκλείσθη εύθύς έξ άρχής, λόγω τοϋ δτι δεν χρησιμοποιεί στοιχεία «Setag».
Κατόπιν συμφωνίας καί αποδοχής των διευθυντών των άνωτέρω εταιρειών,
έξουσιοδοτήθησαν οί ευρισκόμενοι στο Παρίσι έμπειροι τεχνικοί τής «Τζάπυ» καί
«Έρμες» να παράσχουν την βοήθειά των. Τό σύστημα «Έλίτ-Πίκα» είναι σχετικώς σπάνιο, καί ή ύπό έξέτασι γραφομηχανή έπρεπε νά είναι άρκετά παλαιάς
κατασκευής, ώς έκ τούτου δέ ό κύκλος τής έρεύνης επρεπε νά διευρυνθή, λόγω τής
παραγωγής καί κυκλοφορίας διαφόρων μοντέλων.
Κατόπιν κοπιωδών ελέγχων καί πειραμάτων σέ διαφόρων τύπων γραφομηχα
νές, πού διήρκεσαν άρκετές έβδομάδες, οί τεχνικοί δεν κατώρθωσαν νά διαπιστώ
σουν τον ακριβή τύπο επακριβώς. Έξέφρασαν όμως τήν γνώμη δτι θά έπρεπε νά
είναι γραφομηχανή τής «Τζάπυ», μοντέλο S-17, κατασκευής 1952. Παρά τήν αβε
βαιότητα, εΐδοποιήθησαν περί τούτου δλοι έκεΐνοι πού είχαν άγοράσει, ενοικιάσει ή
επισκευάσει γραφομηχανές αύτοΰ τοϋ τύπου. ’Ασφαλώς ή ενέργεια αύτή ήταν έσφαλμένη—δπως πράγματι ή περαιτέρω έξέλιξις τής ύποθέσεως δεικνύει—, τουλάχιστον
δμως ήσαν γνωστά τά κύρια χαρακτηριστικά τής ύπό τών άπαγωγέων χρησιμοποιηθείσης γραφομηχανής.
Τό τελευταίο μαρτυρικό στοιχείο ήταν ένα τμήμα δακτυλικού άποτυπώματος
μέ κόκκινη μελάνη, πού βρέθηκε έπάνω στή έπιστολή τοϋ άπαγωγέως. Σέ πέντε
σημεία του ήταν δυνατόν νά γίνη διασταύρωσις καί παραβολή. 'Η παραβολή μέ τούς
έξεταζομένους ύποπτους δέν κατέληξε σέ άποτέλεσμα. Τά σημεία παραβολής τοϋ
άποτυπώματος ήσαν άνάμικτα μέ τά τυπογραφικά στοιχεία καί ήταν δύσκολο νά
απομονωθούν. Πριν νά σταλή ή έπιστολή στήν ’Αστυνομία, είχε διαβασθή άπό διά
φορα άτομα πού εύρίσκοντο στο κέντρο τής παιδικής χαράς τής Σαίν Κλού καί ώρισμένα άπό τά άτομα αύτά δέν βρέθηκαν ποτέ γιά νά έξετασθοϋν. Οί τεχνικοί έπί
τής δακτυλοσκοπίας δέν ήσαν σέ θέσι νά εΐπουν σέ 7:οιά κατηγορία άνήκε τό δα
κτυλικόν άποτύπωμα, γιατί ήταν τόσο άμυδρό, πού άπεκλείετο ή έ'ρευνα καί ή πα
ραβολή του μέ τά υπάρχοντα στούς φακέλους τοϋ άρχείου.
Παρ’ δλα αύτά οί τεχνικές αυτές πληροφορίες έ'ρριψαν νέο φώς στήν ύπόθεσι. "Επρεπε δμως νά περιορισθοϋν δλα τά μαρτυρικά αύτά στοιχεία καί νά γίνη
παραδεκτόν, δτι μόνον οί κοινές άστυνομικές μέθοδοι θά έ'φερναν άποτέλεσμα καί
θά συνεκέντρωναν τά απαραίτητα στοιχεία.
Πράγματι, ό τρόπος αύτός ένεργείας τής ’Αστυνομίας συνίστατο μέχρι τοϋ
παρόντος στήν ταξινόμησι, καταγραφή, σύγκρισι καί διασταύρωσι τών συγκεντρωθέντων μαρτυρικών στοιχείων. Είχαν περάσει άρκετοί μήνες άπό τήν ήμέρα τής
άπαγωγής καί έκτος άπό μία τυχαία άνακάλυψι ένός χαρτονομίσματος τών λύτρων,
κανένα άλλο ίχνος δέν είχε παρατηρηθή. 'Ο φάκελος περιείχε πολλά στοιχεία πού
έ'διδαν στούς άστυνομικούς άρκετή εργασία καί άπασχόλησι γιά άρκετό χρονικό
διάστημα, γιατί καί τό πλέον ασήμαντο στοιχεΐον έλαμβάνετο ώς άφετηρία γιά μιά
νέα έρευνα. Παράλληλα μέ τήν έργασίαν αύτήν, είχεν άποφασισθή νά διαφωτισθή
μία δυσάρεστη πτυχή τής ύποθέσεως, πού ένεφανίζετο άπό τον χρόνο πού ή οικο
γένεια Πεζώ άνέμενε μέ αγωνία τήν έπιστροφή τοϋ μικρού Έρίκ.
Έπρόκειτο, δηλαδή,γιά τούς άπατεώνες πού είχαν προσπαθήσει νά έπωφεληθοΰν τής καταστάσεως αύτής, μεταξύ δέ τούτων ήταν καί ένας άρκετά τολμηρός,
ό όποιος έκλεισε συνάντησι μέ τον κ. Ρολάν Πεζώ στο Μπουά ντέ Μπουλόν, δπου
θά τοϋ έφερνε ειδήσεις άπό τό γυιό του. 'Ο πατέρας πού ήταν καχύποπτος, έστειλε
στο ραντεβού τον άδελφό του, μαζί μέ ένα διευθυντή τής εταιρείας του. ’Εκεί συ
νάντησαν ένα παράξενο τύπο, ό όποιος, άφοΰ πρώτα προέβη σέ διάφορες παρατηρή
σεις γιά «έξέχουσες οικογένειες», τούς έβεβαίωσε μετά δτι ό Έρίκ ήταν καλά, δτι
είχε φάει γιαούρτι καί δτι είχε παίξει χαρτιά. 'Η συνδιάλεξις διεκόπη άπότομα,
γιατί ό ,άγνωστος δέν έπέτυχε νά πείση τον κ. Άλαίν Πεζώ δτι ήταν πράγματι ό
συνεργός τοϋ άπαγωγέως.
Τό παιδί δμως είχε πράγματι φάει γιαούρτι καί είχε παίξει χαρτιά κατά τό
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χρονικό διάστημα πού έκρατεΐτο. Ώ ς έκ τούτου, έπιπροσθέτως στην κοινωνική άνάγκη νά άναγνωρισθή ό άνθρωπος αυτός, ήταν άπαραίτητη ή άναγνώρισίς του γιά τήν
επιτυχία της έρεύνης.
Παρ’ όλον ότι είχε παρέλθει άρκετό χρονικό διάστημα, ό κ. Άλαίν Πεζώ άνεγνώρισε τήν φωτογραφία τοΰ άνθρώπου αύτοΰ, όταν τοϋ ύπεδείχθη στο άρχεϊο της
’Αστυνομίας. Κατόπιν τούτου ό άνθρωπος αυτός συνελήφθη καί άνεκρίθη. Φοβισμέ
νος, εξήγησε τά έλατήρια τής πράξεώς του—νοσηρά άντίδρασις, χρονία άντικοινωνικότης—καί έζήτησε συγγνώμην άπό τον κ. Ρολάν Πεζώ. ’Από νομικής άπόψεως
ή ενέργεια αύτή δεν ήταν τιμωρητέα, γιατί δεν υπήρχε πρόθεσις κέρδους.

IV .’Ονόματα άρχίζουν νά έρχωνται στο φως
Περί τά τέλη τοΰ μηνός Νοεμβρίου 1960, ό προϊστάμενος τής άνακριτικής
’Αστυνομίας έλαβεν άπό συναδέλφους του τής Ίντερπόλ τήν πληροφορία, ότι δύο
άνδρες, όνόματι Ρολλάν καί Λαρσέ, σπαταλοΰσαν άφειδώς χρήματα, άπό τότε πού
παρεδόθησαν τά λύτρα στους άπαγωγεϊς.
’Εξακριβώθηκε έπίσης ότι ό Ρολλάν είχε βγάλει αεροπορικό εισιτήριο γιά τό
Ρίον Ίανέϊρον, άλλά έπειδή δεν έπραγματοποίησε τό ταξίδι αύτό, εΐσέπραξε πίσω
πάλι τά χρήματα. Έγνώσθη ότι κατοικούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Παρίσι,
μαζί μέ μιά ώραία Δανέζα, όνόματι Λίζε Μποντίν.
Τά δύο αυτά ύποπτα άτομα άνευρέθησαν χωρίς δυσκολίαν. 'Ο Ρολλάν ήταν
γνωστός ώς έμπορευόμενος καί είχε δοσοληψίες μέ τις τελωνειακός άρχές. 'Ο
Πιέρ Λαρσέ κατεζητεϊτο μέ ένταλμα συλλήψεως γιά έπίθεσι, εκβιασμό καί απει
λή. Τό ενδιαφέρον των άστυνομικών έφθασε στο κατακόρυφον όταν έγνώσθη
ότι στον φάκελο τοϋ τελευταίου άνεφέρετο ή ύπόθεσις μιας άποπείρας άπαγωγής
ενός παιδιοϋ.
’Αμέσως άρχισαν οί έρευνες προς άνακάλυψι τοϋ Λαρσέ, ό όποιος είχε δρα
πετεύσει προ έξ μηνών, χωρίς όμως άποτέλεσμα. Έ ν τούτοις διεπιστώθη ότι ό Ρολ
λάν καί ή φίλη του διαβιοΰσαν πολυτελώς άπό τής 15ης ’Απριλίου 1960 καί οτι
διέθεταν πολυτελή αυτοκίνητα.
Έχρειάζετο μόνον κάποια συγκεκριμένη άπόδειξις γιά νά στηριχθοΰν οί υπο
ψίες αύτές, οί βασιζόμενες στήν ξαφνική ευημερία, πού συνέπιπτε μέ τήν ήμερομηνία καταβολής των λύτρων στούς άπαγωγεϊς. Καί πρώτα άπ’ όλα, άπό τήν διεξαχθεϊσαν έρευνα γύρω άπό τήν ζωή τοΰ Ρολλάν, προέκυψεν ότι ή έν διαζεύξει σύ
ζυγός του—ή οποία ήταν άπό καλήν οικογένειαν—είχεν έργασθή ώς γραμματεύςδακτυλογράφος. Ή γυναίκα αύτή άνευρέθη σ’ ένα άρωματοπωλεΐο τής συνοικίας
’Όπερα καί κατά τήν άνάκρισι άπεκάλυψε στούς άστυνομικούς—χωρίς νά ύπολογίση τήν σοβαρότητα τής καταθέσεώς της γιά τον άνδρα πού τήν είχε διώξει καί
τον όποιον αύτή άγαποΰσε άκόμα—ότι είχε δανείσει τήν γραφομηχανή της στον έν
διαζεύξει σύζυγόν της τήν 3 ’Απριλίου 1960. Κατόπιν έπανειλημμένων παρακλή
σεων της προς έπιστροφήν τής γραφομηχανής, ό σύζυγός της τής εΐπεν ότι δέν μποροΰσε νά τήν πάρη άπό ένα φίλο του στον όποιον τήν είχε δώσει. Ά ν τ’ αυτής τής
έδωσε όμως μιά άλλη γραφομηχανή «Έρμές», άλλά νεωτέρου μοντέλου, μέ γερμα
νική διάταξι πλήκτρων.
'Η γυναίκα αύτή παρουσίασε κείμενα δακτυλογραφημένα μέ τήν άπολεσθεϊσα γραφομηχανή. Τήν είχε άγοράσει—κατέθεσε—σ’ ένα έπαρχιακό κατάστημα, ό
δέ καταστηματάρχης τήν άνεγνώρισε: έπρόκειτο γιά ένα μοντέλο S.200 μέ στοιχεία
«Έλίτ-Πίκα». 'Η γνώμη τοΰ εΐδικοΰ ήταν ότι : δ έ ν ή τ α ν δ υ ν α τ ό ν ή μ η 
χ α ν ή α ύ τ ή νά ε ί χ ε γ ρ ά ψ ε ι τ ι ς έ π ι σ τ ο λ έ ς πο ύ έστάλησαν άπό τ ο ύ ς ά π α γ ω γ ε ϊ ς .
Ταυτοχρόνως έπεβεβαιώθη ότι ό Ρολλάν είχε προσφάτως άγοράσει ένα αύτοκίνητον «πεζώ 404» στο Παρίσι. Τό έγγραφον άγοραπωλησίας άνέγραφε τον άρι-

'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΉ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

-Α-πό τής ημέρας πάντως τής δολοφονίας τοϋ Μαραντσάνο άρχίζει περίοδος
σχετικής ειρήνης διά την Μαφίαν -— μέ την επιβολήν των Λουτσιάνο καί
Καπόνε — χωρίς φυσικά νά εκλείπουν τελείως αί δολοφονίαι. Περνούν δύο δεκαετίαι μέ πολλά συγκλονιστικά γεγονότα καί φθάνομεν εις τό έτος 1953, δτε ό Βαλάτσι δολοφονεί τον Στήβεν Φράνς, πού είχε διαπράξει τό αύστηρώς άπηγορευμένον ύπό τής Μαφίας σφάλμα : νά δείξη ένδιαφέρον διά την σύζυγον ένός έκ των
συνεργατών του. 'Ένα έτος ένωρίτερον είχε δεχθή νά δολοφονήση τον Ευγένιον
Τζαννίνι, έναν έκ των πλέον έπιστηθίων φίλων του. Ε π ’ αύτοΰ ό Βαλάτσι έξεμυστηρεύθη εις την Γερουσίαν την 9ην ’Οκτωβρίου 1963 καί μέ πρωτοφανή άπάθειαν : «Έ γώ ήμουν ό άνθρωπος πού έσχεδίασε την δολοφονίαν τοϋ Τζαννίνι τό
1952. Μέ διαταγάς τοϋ Βίτο Τζενοβέζε κατέστρωσα τό σχέδιον καί έμαθα σέ τρία
«παιδιά» τί πρέπει νά κάνουν. «Έσύ έδώ, έσύ έκεϊ καί έσύ έκεϊ πέρα», τούς είπα.
'Όταν βεβαιώθηκα δτι κατάλαβαν τί πρέπει νά κάνουν, έφυγα καί έπέστρεψα εις
τό γραφεΐον μου. Ή «δουλειά» θά έγίνετο τό ίδιο βράδυ. ’Ολίγον άργότερον ήλθε
τυχαία καί μέ συνάντησε ό ίδιος ό Τζαννίνι. «Τζό, μοΰ είπε, έχω ένα παράξενο
προαίσθημα. . . Φοβούμαι ότι θά μέ δολοφονήσουν». Έ γώ τί νά τοϋ πω ; Τοϋ εί
πα : «Τί κάθεσαι καί λές τώρα ! Δέν πας νά γλεντήσης λίγο !» Καί βάζω τό χέρι
μου εις την τσέπην μου καί τοϋ δίδω 30 δολλάρια. . . Τήν ιδίαν νύκτα τον «γαζώ
σαμε» μέ τά αυτόματα εις τήν Δευτέραν Λεωφόρον τής Νέας Ύόρκης»....
Άξιοσημείωτον άπό τά τόσα άλλα πού κατέθεσεν ό Βαλάτσι τήν 9ην ’Οκτω
βρίου είναι τό δτι ή Μαφία διέπραττεν ή μάλλον άφηνε νά έννοηθή δτι διέπραττε
καί δολοφονίας «ευθανασίας» μεταξύ των μελών. Είπε σχετικώς καί έπ’ αύτοΰ :
«Λέγουν δτι ό Ούίλλυ Μορέττι δολοφονήθηκε διότι ήτο άρρωστος καί ύπέφερε ποθμόν 4615 ΚΤ 75 καί τον αριθμόν ένός τραπεζιτικού λογαριασμού έπ’ όνόματι τού
Ρολλάν ντέ Μποπόρ. 'Η έρευνα πού διενηργήθη στήν τράπεζαν άπεκάλυψεν δτι εί
χαν καταβληθή 22.500 γαλλικά φράγκα, έναντι λογαριασμού, τήν 23 Φεβρουάριου
1961 μέ έπιταγή έπί τής έμπορικής τραπέζης Άννεσύ Μεζέβ.
Τό Τμήμα Άννεσύ τής Λυών ειδοποιήθηκε άμέσως καί μέ τήν βοήθεια τής
τοπικής ’Αστυνομίας άνεκαλύφθη τό ζεύγος Ρολλάν-Μποντίν σ’ ένα εξοχικό σπι
τάκι πού έλέγετο «Τά έξη παιδιά» στο Μεζέβ, δπου έκαμναν μιά ευχάριστη ζωή
καί έδέχοντο πολλούς έπισκέπτες. Μαζί τους βρέθηκε έπίσης καί ό Λαρσέ.
Οί έρευνες πού έγιναν στο Παρίσι προς άνακάλυψι άλλων μαρτυρικών στοι
χείων, γιά νά έξακριβωθή πού διαβιοΰσε ό Ρολλάν κατά τον χρόνο τής άπαγωγής,
ήσαν ανεπιτυχείς, παρά τις καταβληθεΐσες άοκνες προσπάθειες. 'Η μόνη λύσις ήταν
νά συλληφθοϋν οί δύο ύποπτοι.
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λύ. Ή το συφιλιδικός, άλλα έμένα δεν μοϋ έφαίνετο νά ύποφέρη και πολύ. Οί άρχηγοί πάντως είχαν άρχίσει νά λέγουν ότι ό Μορέττι ήτο πολύ άρρωστος. Συνεφώνησαν λοιπόν όλοι πώς ό Μορέττι έπρεπε νά πεθάνη. Τον δολοφόνησαν τό 1951,
μέσα εις ένα μπάρ πού έσύχναζαν τά «παιδιά». Πάντως και ό άρχηγός τής «Κόζα
Νόστρα», ό Βίτο Τζενοβέζε, έλεγε εις όλους μας εις την Νέαν 'Υόρκην, ότι, αν πο
τέ πάθη ό ’ίδιος τίποτα, οί άλλοι θά πρέπει νά τον καθαρίσουν». Διαφορετική έν τούτοις είναι ή άποψις του βοηθού τού γενικού Εΐσαγγελέως Νέας Ίερσέης, ό όποιος
έξέθεσεν άμέσως μετά τον Βαλάτσι τά έξης : «’Από τον φάκελλον τής δολοφονίας
αυτής, διεπίστωσα ότι ό υπόκοσμος έλεγε διά τον Μορέττι ότι «είχε γίνει πολύ
άπρόσεκτος», διότι έδιδε συνεντεύξεις εις τάς εφημερίδας καί γενικώς έφέρετο μέ
τρόπον πού δέν ένέκριναν οί συνάδελφοί του. ’Ήρχισαν λοιπόν νά ίσχυρίζωνται ότι
τρελλάθηκε καί μέ τήν δικαιολογίαν αυτήν τον έφόνευσαν». Τό πλέον άξιοσημείωτον όμως είναι ότι κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην άπεκαλύφθησαν άγνωστα ονόμα
τα εκατοντάδων «προσωπικοτήτων» τού συνδικάτου τού έγκλήματος. Ώ ς προς τά
άνώτατα στελέχη άπεκαλύφθη ότι, πλήν τού άρχηγοΰ τού συνδικάτου, Βίτο Τζενο
βέζε, άλλα μέλη τού «Μεγάλου Συμβουλίου», διεσκορπισμένα εις όλην τήν χώραν,
είναι: ό Γιόζεφ Μποννάνο, ό Κάρλο Γκαμπίνο, ό Τόμας Λουτσέζε καί ό Γιόζεφ
Μαλιόκκο, όλοι διά τήν πόλιν τής Νέας Ύόρκης- ό Σάμ Τζιανκάνα διά τό Σικάγ ο ν ^ ,ό Γιόζεφ Τζέριλλι διά τό Ντητρόϊτ, ό Σεμπάστιαν Λαρόσσα διά τό Πίτσμπουργκ, ό ’Άντζελο Μπροΰννο διά τήν Φιλαδέλφειαν, ό Στέφανο Μαγκαντίνο
διά τό Μπούφαλο, ό Ραϋμόν Πατριάρκα διά τήν Βοστώνην καί ό Τζών Σκάλιτς
διά τό Κλήβελαντ. Περιέγραψεν άκολούθως τό συνδικάτον ώς «στρατοκρατούμε
νον», εις τό όποιον ό Τζενοβέζε είναι πρώτος μεταξύ ίσων. 'Η δράσις του καλύπτει
ιδίως τό λαθρεμπόριον ναρκωτικών, τά χαρτοπαίγνια, τήν τοκογλυφίαν, τον άγοραίον
έρωτα καί τάς συγκλονιστικάς δολοφονίας, ελέγχει δέ μίαν «έπιχείρησιν» ή όποια
ύπερβαίνει έτησίως τάς πωλήσεις καί τών δέκα μεγαλυτέρων βιομηχανικών επιχει
ρήσεων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μαζί. "Ας σημειωθούν επί τών άποκαλύψεων
τούτων ώρισμέναι χαρακτηριστικαί ένέργειαι τών άρχών, όπως διαλαμβάνονται εις
τηλεγραφήματα τού ’Οκτωβρίου 1963. « '0 Εΐσαγγελεύς τής Φιλαδέλφειας κ. Ντριοΰ
Ο’Κήφ», άναφέρει ένα τηλεγράφημα, «άνεκοίνωσεν οτι έξεδόθη ένταλμα συλλήψεως
κατά τού "Αντζελο Μπροΰννο, τον όποιον ό γκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι κατήγγειλεν ώς τον άρχηγόν τής Μαφίας ή «Κόζα Νόστρα» τής Φιλαδέλφειας. ’Επίσης έξεδόθησαν εντάλματα συλλήψεως εναντίον πέντε άλλων μελών τής «Κόζα Νόστρα»,
έκ τών οποίων τέσσαρα ήδη συνελήφθησαν εις Φιλαδέλφειαν ύπό πρακτόρων τής
"Εφ Μπί "Αϊ, οί όποιοι καταζητούν τον "Αντζελο Μπροΰννο. Είναι ή πρώτη φορά
καθ’ ήν αί άμερικανικαί άρχαί λαμβάνουν μέτρα έναντίον άτόμων, τά όποια κατέδωσεν ό Βαλάτσι εις τάς άποκαλύψεις του ενώπιον τής άρμοδίας γερουσιαστικής
επιτροπής πού διενεργεί άνακρίσεις έν σχέσει μέ τήν δράσιν τού ώργανωμένου έγ
κλήματος εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας».
’Επιβάλλεται ένταύθα νά λεχθή ότι ό "Αντζελο Μπροΰννο συνελήφθη ύπό τών
πρακτόρων τής "Εφ-Μπί-"Αϊ, πλήν άφέθη έλεύθερος έπί έγγυήσει 80.000 δολλαρίων
(2.400.000 έλληνικών δραχμών). Δύο τηλεγραφήματα άπό τήν Ούάσιγκτων, κατά μή
να Δεκέμβριο,ν τού 1963, δίδουν χαρακτηριστικάς λεπτομέρειας καί έπί τούτων πού
δέν πρέπει νά άγνοήσωμεν.
Τό πρώτον τηλεγράφημα διαλαμβάνει:
«'Ο φερόμενος ώς άρχηγός τού τμήματος τής Φιλαδέλφειας τής «Κόζα Νό
στρα», "Αντζελο Μπροΰννο, 53 έτών, συνελήφθη άπό τήν "Εφ-Μπί-"Αϊ καθ’ ήν στι
γμήν άπεβιβάζετο άεροπλάνου τής Παναμέρικαν εις τό άεροδρόμιον τής Βοστώνης.
( 1 ) Περί τοϋ φοβερού έγκληματίου Σιάμ Τζιανκάνα καί περί τής καταχθονίου Μαφίας τοϋ
Σικάγου, είδικώτεοον, θά όμιλήσωμεν διεξοδικώτερον εις τήν συνέχειαν τής έρεύνης μας.

Μαφία,

ό μεγαλύτερος οργανισμός τοϋ εγκλήματος.
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'Ο Μπροϋννο άνεχώρησε χθες έξ ’Ιταλίας, δπου εύρίσκετο άπδ τοϋ Σεπτεμβρίου.
Κατ’ αύτοΰ έχει διατυπωθή κατηγορία δι’ έκβιασμούς. 'Ο Μπροϋννο παρέμεινε σιωττηλός, Ινώ ώδηγεΐτο εις τά γραφεία της Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ διά την λήψιν δακτυλικών
άποτυπωμάτων, φωτογράφησήν καί άνάκρισιν. Είναι εις έκ των 13 άτόμων πού κατωνομάσθησαν ύπδ τοϋ Τζδ Βαλάτσι ώς ήγέται της εύρείας γκαγκστερικής όργανώσεως, ή οποία είναι γνωστή ώς «Κάζα Νόστρα», ((Μαφία» ή «Συνδικάτον».
»Εΐς τηλεφώνημά του έξ Ευρώπης τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην, ό Μπροϋννο
είχε δηλώσει εις τον άνακριτήν τής Φιλαδέλφειας δτι θά έπανήρχετο έθελοντικώς
εις -την ’Αμερικήν. 'Ως άνεκοίνωσεν ό άρχηγός της Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ κ. Έντγκαρ Χοΰβερ,
δέκα άλλα άτομα έχουν συλληφθή κατά τούς δύο προηγουμένους μήνας ώς συνεργοί
τοϋ Μπροϋννο. Κατηγοροϋνται διά συνωμοσίαν άποσκοποϋσαν εις τήν μετάβασιν άπδ
τής Πολιτείας τής Πενσυλβανίας εις Νέαν Ίερσέην, μέ σκοπον τήν διανομήν κερδών
προερχομένων άπδ έκβιασμούς».
Καί τδ δεύτερον:
«Έγγύησιν 80.000 δολλαρίων (2.400.000 δραχμών) κατέβαλεν δ Άντζελο
Μπροϋννο διά νά άφεθή προσωρινώς έλεύθερος, μέχρι τής δίκης του, πού θά γίνη
τδν ’Ιανουάριον. 'Ο "Αντζελο Μπροϋννο, ένας έκ τών «κάπι» (άρχηγών) τής Κάζα
Νόστρα, είχε συλληφθή ώς γνωστδν τήν Παρασκευήν κατά τήν άφιξίν του εις Βοστώνην, προερχόμενος έξ ’Ιταλίας. Μέλος τοϋ «Συμβουλίου τών 12» τής «Κόζα
Νόστρα» ό Άντζελο Μπροϋννο, είχε κατορθώσει μέχρι τοϋ τέλους τοϋ παρελθόντος
Αύγούστου νά μή έχη συγκεκριμένην κατηγορίαν έναντίον του, μολονότι ό ((κατα
δότης» Τζδ Βαλάτσι τδν είχε καταγγείλει ώς ένα τών ήγετών τής άμερικανικής
Μαφίας. Μία διένεξις, δμως, μεταξύ τής «οικογένειας» (τμήματος) τής Κόζα Νόστρα
τής Νέας 'Υόρκης καί τής «οικογένειας» τής Φιλαδέλφειας, τής όποιας ήγεΐτο ό
Μπροϋννο, έδωσε τήν εύκαιρίαν εις τήν Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ νά τδν ένοχοποιήση. Μέλος
τής «οικογένειας» τής Νέας 'Υόρκης είχε «δανείσει» ποσδν 12 χιλιάδων δολλαρίων
εις έπιχειρηματίαν τής Φιλαδέλφειας μέ τδν ύπέρογκον τόκον τών 5% έβδομαδιαίως.
'Ο Μπροϋννο, άγανακτήσας μέ τήν έπέμβασιν αύτήν εις τδ φέουδόν του, άπεφάνθη
δτι διά νά τιμωρήση τούς μαφιόζους τής Νέας 'Υόρκης, τδ δάνειον θά έπρεπε νά έπιστραφή εις αυτόν, ό όποιος θά τδ κρατούσε ώς πρόστιμον. Διά νά ύποχρεώσουν δμως
τδν δανεισθέντα νά έπιστρέψη τδ δάνειον, οί άνδρες τοϋ Μπροϋννο έχρησιμοποίησαν
οχι μόνον τήν απειλήν, άλλά καί βίαν, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ ξυλοκοπήματος.
Τδ θϋμα παρεπονέθη καί ή ’Αστυνομία εύρε τήν εύκαιρίαν πού άνεζήτει.'Η ύπόθεσις
έπρόκειτο νά άχθή ένώπιον τοϋ δικαστηρίου όταν ό Άντζελο Μπροϋννο διέφυγεν
εις τήν ’Ιταλίαν. Πιεζόμενος όμως άπδ τήν ιταλικήν ’Αστυνομίαν έπέστρεψεν είς
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δπου καί συνελήφθη».
Καί αί ένέργειαι τών άρχών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, συνεπεία τών άποκαλυψεων Βαλάτσι, συνεχίζονται. 'Ένα τηλεγράφημα άπδ τδ Σικάγον λ,χ., τοϋ ’Οκτω
βρίου 1963 καί αύτό, πληροφορεί τά άκόλουθα: «Πράκτορες τής Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ
προέβησαν χθές τήν νύκτα εις τήν σύλληψιν 12 καταζητουμένων, άνηκόντων εις τήν
συμμορίαν λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ή όποια έλέγχεται ύπδ τής έγκληματικής
όργανώσεως «Κόζα Νόστρα». Μεταξύ τών συλληφθέντων περιλαμβάνεται καί ό
διάσημος γκάγκστερ Άμέρικο Ντεπίττο, ό όποιος κατηγγέλθη προσφάτως ύπδ τοϋ
Τζδ Βαλάτσι, καταδικασθέντος είς θάνατον ύπδ τής «Κόζα Νόστρα», όργανώσεως
άντιστοίχου τής ιταλικής «Μαφίας». Οί πράκτορες τής Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ κατέσχον επί
σης εν κιλδν ήρωίνης, τοϋ όποιου ή άξια υπολογίζεται είς 17.000 δολλάρια. Σημειωτέον δτι ό κύκλος τών έργασιών τής συμμορίας τών έμπορων ναρκωτικών έπεξετείνετο είς πολλάς άμερικανικάς Πολιτείας, τδ δέ ΰψος τών συναλλαγών των άνήρχετο είς 30.000.000 δολλάρια. Τά ναρκωτικά προήρχοντο κυρίως έκ Γαλλίας καί
’Ιταλίας καί είσήγοντο είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας μέσω τοϋ Καναδά». Άλλο, δέ,
έκ τής πληθώρας τών τηλεγραφημάτων, όμιλεϊ λακωνικώτατα περί άνακοινώσεως
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του διευθυντοΰ ’Αστυνομίας τοϋ Ντητρόϊτ (Μίτσιγκαν), κατά τήν όποιαν άνακοίνωσιν τό συνδικάτον τοϋ έγκλήματος εκεί έχει ετήσια καθαρά κέρδη 150 εκατομ
μύρια δολλάρια (4.500.000.000 έλληνικών δραχμών) άπό τάς διαφόρους παρανό
μους δραστηριότητάς του. "Ας σημειωθή άκόμη ότι κατ’ άνακοίνωσιν της ’Αστυνο
μίας τοϋ Σικάγου, ό ήλικίας 53 ετών Σάμ Τζιανκάνα θεωρείται ώς φυσικός διάδοχος
τοϋ "Αλ Καπόνε καί 6 ύπ’ άριθ. 1 έγκληματίας τοϋ Σικάγου. Ό άρχικακοποιός
αύτός, ό όποιος άπέκτησε παρανόμως εκατομμύρια δολλαρίων, κυκλοφορεί μέ ροζ
«Κάντιλακ» καί χαρίζει μικροτέρας «Κάντιλακ» εις τούς φίλους του, έχει δέ διατελέσει διαρρήκτης, λαθρέμπορος οινοπνευματωδών καί καρκωτικών, «έκτελεστής»
κ.λ.
Εις μίαν κατάθεσίν του ό Βαλάτσι άποκαλύπτει ότι όλα τά μέλη της «Κόζα
Νόστρα» (6.000 περίπου), ασχολούνται μέ μεγάλας ή μικράς έπιχειρήσεις, τάς οποίας
χρησιμοποιούν διά νά καλύπτουν τήν άλλην παράνομον δραστηριότητά των. Οί περισ
σότεροι άπό αυτούς έχουν εισοδήματα πολυεκατομμυριούχων. 'Ο ίδιος μάλιστα ό
Βαλάτσι, παρουσιαζόμενος ώς νομοταγής πολίτης μέ ιδιόκτητον έμπορικόν κατά
στημα, έδέχετο τακτικά έπισκέψεις έκπροσώπων τών συνδικαλιστικών οργανώσεων,
οί όποιοι ήρχοντο νά υποστηρίξουν ένώπιόν του δίκαια αιτήματα τών ύπαλλήλων του.
Δέν είχε τότε παρά νά κάμη ένα άπλοΰν τηλεφώνημα εις τον φίλον του Τζόννυ Ντίο,
έναν άπό τά μεγάλα στελέχη της Μαφίας, καί ποτέ πλέον δέν είχεν ένοχλήσεις άπό
τά συνδικάτα υπέρ τών ύπαλλήλων του . . .
αράλληλα μέ τον Βαλάτσι, άπό τήν Γερουσίαν έξητάσθη πλήν τών άλλων
καί ό διευθυντής της έγκληματολογικής ύπηρεσίας της Νέας 'Υόρκης, ό όποιος
έδωσε πλήθος στοιχείων σχετικώς μέ τήν «Κόζα Νόστρα». 'Ο Βαλάτσι περιωρίζετο
εις τό νά έπιδοκιμάζη κάθε τόσον τήν κατάθεσίν τοϋ άνωτέρου άστυνομικοΰ, ό όποιος
έδήλωσεν ότι χάρις εις τάς ομολογίας τοϋ παλαιμάχου άρχιγκάγκστερ έγινε κατορ
θωτόν νά έξακριβωθή ό άκριβής ρόλος πολλών μελών τής άμερικανικής Μαφίας.
Ή δήλωσις αύτή καθίσταται ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα καί δικαιολογεί τήν μεγάλην
σημασίαν πού άπεδόθη εύθύς έξ άρχής εις τάς άποκαλύψεις Βαλάτσι. Περισσότερον
όμως καταδεικνύει τήν σοβαρότητα τών άποκαλύψεων αύτών τό οτι ό ίδιος ό άδελφός
τοϋ άειμνήστου προέδρου τών Η.ΙΊ.Α., ύπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ, παρέστη κατά τήν πρώτην έξέτασιν τοϋ Βαλάτσι καί έδωσε λεπτομερή μά
λιστα κατάθεσίν πριν άπό τον άστυνομικόν έπιθεωρητήν Νέας 'Υόρκης κ. Μάικαελ
Μόρφυ. 'Ο κ. Κέννεντυ έχαρακτήρισε κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην τήν άπόφασιν
τοϋ Βαλάτσι, όπως συνεργασθή μέ τήν έξουσίαν, ώς έπιτυχίαν τών ομάδων διώξεως
τοϋ έγκλήματος πού ώργάνωσεν ό ίδιος άπό τοϋ διορισμού του ώς ύπουργοΰ Δικαιο
σύνης. Πέραν αύτών, δύο τηλεγραφήματα άπό τήν Ούάσιγκτων καί τήν Νέαν 'Υόρκην
είναι πολύ εύγλωττα τών άπόψεων τού’Αμερικανού ύπουργοΰ Δικαιοσύνης, άπόψεων
πού είδαν τό φώς τής δημοσιότητος έξ αιτίας τών άποκαλύψεων Βαλάτσι. Άναφέρεται σχετικώς εις τό πρώτον τηλεγράφημα:
« Ό ’Αμερικανός ύπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ έχαρακτήρισε
τό ώργανωμένον έγκλημα εις τήν ’Αμερικήν ώς «μεγάλην έπιχείρησιν». Καταθέτων ένώπιον ύποεπιτροπής τής Γερουσίας σχετικώς μέ τήν έφιαλτικήν κατάστασιν
ή οποία έπικρατεΐ εις τάς μεγαλοπόλεις, λόγω τής δράσεως «ιδιωτικής κυβερνήσεως»
τού «συνδικάτου τού έγκλήματος», ό κ. Κέννυντυ ύπεγράμμισεν ότι ή «Κόζα Νόστρα»
τρομοκρατεί ολόκληρον τήν ’Αμερικήν. 'Ο ’Αμερικανός ύπουργός Δικαιοσύνης άπεκάλυψεν οτι ή «Κόζα Νόστρα» διοικεΐται υπό θμελοΰς ή δωδεκαμελοϋς έπιτροπής,
έκαστον μέλος τής όποιας έλέγχει ώρισμένην περιοχήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών . .»
(Συνεχίζεται)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΚΡΑΤΗΣΙΣ

- ΔΥΟ ΝΕΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -----------

'Τπό

τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ ------------

'Ένα νέον σωφρονιστικόν σύστημα έφαρμόζεται εις τό Βέλγιον, τό όποιον εύρίσκεται εις τό στάδιον τοϋ πειραματισμού καί τό όποιον είναι άνάγκη να μελετηθή
καί άπό τής έλληνικής πλευράς. Πρόκειται διά τήν προσπάθειαν πού καταβάλλεται
διά νά άποφεύγουν τάς δυσάρεστους συνέπειας οί κατάδικοι εις βραχυχρονίους κρα
τήσεις πού επιβάλλονται ύπό των δικαστηρίων διά πταισματικάς κυρίως παραβάσεις.
Κατά τό βελγικόν σύστημα, ή έκτέλεσις των βραχυχρονίων ποινών φυλακίσεως
μέχρι 2 μηνών, άναστέλλεται, έκτος έλαχίστων περιπτώσεων, διά τούς αύτουργούς
κατηγορίας έγκλημάτων, διά τούς οποίους έφαρμόζεται τό μέτρον τής κρατήσεως
κατά τάς δύο τελευταίας ήμέρας τής έβδομάδος, Σάββατον καί Κυριακήν, ως καί τής
κρατήσεως κατά τάς έορτάς καί τάς ήμέρας άδειας.
'Η δευτέρα καινοτομία μέ τήν ονομασίαν «ήμι-κράτησις», αφόρα καταδίκους ποι
νής φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών κατ’ άνώτατον δριον καί έφαρμόζεται άπό τής πρώ
της ήμέρας τής έπιβολής τής ποινής. Κατά τό σύστημα αύτό ό κατάδικος κατά τήν
διάρκειαν τής ήμέρας άσκεϊ τάς συνήθεις έπαγγελματικάς άσχολίας του καί μετά
τό τέρμα αυτών μεταβαίνει καί έγκλείεται εις τάς φυλακάς.
Τόσον τό πρώτον, δσον καί τό δεύτερον σύστημα έκτίσεως τής ποινής έφαρμόζεται έφ’ δσον άποδεχθή τοΰτο ό κατάδικος, ό όποιος δύναται νά ζητήση τήν
έ'κτισιν τής ποινής του ώς καί οί λοιποί κατάδικοι. 'Όρος άπαράβατος διά τήν έφαρμογήν οίουδήποτε έκ τών άνωτέρω συστημάτων, είναι ή τακτική έργασία τοϋ κατα
δίκου, τοϋ μέτρου μή έφαρμοζομένου έν περιπτώσει άνεργείας ή άδειας.
Ή έφαρμογή τών άνωτέρω μέτρων, σκοπόν έχει τήν κατά τό δυνατόν παροχήν
τών δυνατοτήτων εις τον κατάδικον νά σωφρονισθή διά τής μειώσεως τών μειονε
κτημάτων έκ τής φυλακίσεως, τόσον διά τήν οίκογένειάν του, δσον καί τάς γενικωτέρας κοινωνικάς συνεπείας.
Ό σκοπός τής βραχυχρονίου φυλακίσεως είναι, κατά πρώτον λόγον, εκφοβιστικός.
Ό παραβάτης τοϋ νόμου πρέπει νά γνωρίζη δτι έφ’ δσον ύποπέση εις άδίκημα θά
τιμωρηθή καί θά στερηθή τής έλευθερίας του. ’Αλλά ή φυλάκισις, έστω καί βρα
χυχρόνιος, σημαίνει διά τον κατάδικον άπώλειαν τής έργασίας του καί διακοπήν τών
εύεργετημάτων τής κοινωνικής άσφαλίσεως δι’ αύτόν καί τήν οίκογένειάν του, ώς μή
εργαζομένου. Πλέον αύτοΰ ,ό κατάδικος στιγματίζεται εις τούς οφθαλμούς τών τέ
κνων του καί τοϋ περιβάλλοντος του. Διά νά μειωθούν ή καί εΐσέτι νά έξαλειφθοϋν
όλοσχερώς τά μειονεκτήματα αύτά, έλήφθησαν τά άνωτέρω μέτρα, παραλλήλως μέ
τήν μελέτην τοϋ δλου θέματος τής έκτελέσεως τής βραχυχρονίου ποινής. Τό θέμα
άπησχόλησε καί τό 12ον Διεθνές Ποινικόν καί Σωφρονιστικόν Συνέδριον τής Χάγης
καί τήν εύρωπαϊκήν ομάδα τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, τό Διεθνές Συνέδριον τών 'Ηνω
μένων Εθνών διά τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος καί τάς θρησκευτικάς οργα
νώσεις πολλών χωρών. Καί τό συμπέρασμα τών επί διεθνούς έπιπέδου διασκέψεων
ήτο δτι, παρά τά μειονεκτήματα, δέν είναι δυνατόν νά καταργηθοϋν όλοσχερώς αί
βραχυχρόνιοι ποιναί καί ώς έκ τούτου επιβάλλεται οί κατάδικοι βραχυχρονίων ποι
νών νά τυγχάνουν ειδικής σωφρονιστικής μεταχειρίσεως καί νά τοποθετώνται εις
«άνοικτά» σωφρονιστικά καταστήματα.
"Ηδη ή κράτησις εις άνοικτάς φυλακάς ή ύπό δοκιμασίαν, έφαρμόζεται εις
Γαλλίαν, ’Αγγλίαν, Γερμανίαν, Βέλγιον, Δανίαν καί άλλαχοΰ, τά πορίσματα δέ τών
παρατηρήσεων μελετώνται ύπό τής εύρωπαϊκής επιτροπής έπί τών έγκληματολογικών προβλημάτων τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης.
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Θά είναι κάπως πρόωρον τά μέτρα αύτά να έφαρμοσθοΰν καί εις την Ελλάδα.
Ή εφαρμογή των, κατά πρώτον λόγον, προϋποθέτει κατάλληλα σωφρονιστικά κτίρια
καί εΐδικευμένον προσωπικόν. Πέραν αύτοϋ τόσον ή ήμικράτησις τοϋ καταδίκου,
δσον καί ή κατά τό Σάββατον—Κυριακήν κράτησις, προϋποθέτει σωφρονιστικά κατα
στήματα έγγύς τής κατοικίας καί εργασίας τοϋ καταδίκου, ώστε νά είναι δυνατή ή
συνέχισις τής εργασίας αύτοϋ. Καί παρόμοιόν τι δεν είναι δυνατόν σήμερον διά τήν
Ελλάδα.
’Από ελληνικής πλευράς, τό μέτρον τής έκτίσεως των βραχυχρονίων ποινών,
έχει έξετασθή καί έξετάζεται υπό τών άρμοδίων σωφρονιστικών καί δικαστικών
υπηρεσιών. Πολιτεία, Δικαιοσύνη καί Σωφρονιστική 'Υπηρεσία, έχουν καταλήξει
καί εφαρμόζουν τό σύστημα τής άναστολής τής ποινής «λόγω τοϋ προτέρου εντίμου
βίου». Ή άναστολή ορίζεται υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Δικαστηρίου καί εις περίπτωσιν
νέου άδικήματος, εντός τοϋ χρόνου τής άναστολής, ό κατάδικος κρατείται καί διά τήν
άνασταλεΐσαν κράτησιν ή φυλάκισιν.
Δεύτερον σύστημα, τό όποιον έφαρμόζεται εις τήν 'Ελλάδα διά τάς βραχυχρο
νίους ποινάς, είναι ή μετατροπή τούτων, διά οριζόμενα άδικήματα, εις χρηματικάς,
άναλόγως μέ τήν οικονομικήν επιφάνειαν τοϋ καταδικαζομένου. Τό μέτρον τοϋτο, έκτος
άπό τά πλεονεκτήματα πού έχει, νά έξαλείφη δηλαδή τά μειονεκτήματα έκ τής
κρατήσεως, έχει καί τά μειονεκτήματά του. Κατ’ άρχήν τοϋ μέτρου τούτου ωφε
λούνται οί δυνάμενοι νά πληρώσουν τήν έπιβληθεΐσαν ποινήν. Τό πλήθος τών άπορων,
τών άνέργων, τών αγροτών καί έργατών, οί όποιοι δεν είναι εις θέσιν νά καταβάλουν
τήν χρηματικήν ποινήν, έγκλείονται εις τάς φυλακάς. Ουτω τό μέτρον αύτό τής
γενικής έφαρμογής είναι προνόμιον τών ολίγων πλουσίων, οί όποιοι μάλιστα καί
κάμνουν πολλάς φοράς κατάχρησιν αύτοϋ.
’Αποτέλεσμα αύτοϋ είναι δτι σήμερον κρατούνται εις τάς φυλακάς άτομα διά
μικράς ποινάς, ήτοι διότι δεν κατέβαλον τάς εισφοράς των εις άσφαλιστικά ταμεία ή
τήν δόσιν διά τήν άγοράν είδους τινός. Φυσικά τοϋτο, έκτος τοϋ έγκλεισμοΰ εις τήν
φυλακήν μέ τά γνωστά έπακόλουθα, έχει καί κοινωνικόν άντίκτυπον καί άπώλειαν τής
έργασίας, έκ τοϋ προϊόντος τής όποιας θά ήτο δυνατή ή καταβολή τής δόσεως ή εισ
φοράς καί ή συντήρησις τής οικογένειας.
Τό θέμα τοϋ σωφρονισμού είναι κυρίως θέμα κοινωνικόν.'Η Πολιτεία, διά τών
έπιβαλλομένων ποινών, σκοπόν έχει νά νουθετήση καί καταστήση ύγιά κοινωνικά
κύτταρα τά τυχόν παρεκτραπέντα άτομα. "Ωστε αί μικροπαραβάσεις καί τά πταί
σματα δεν πρέπει νά είναι ή άφορμή ώστε τό άτομον νά άπολέση τήν έμπιστοσύνην
του προς τό κοινωνικόν σύνολον καί νά έδραιώνη τήν κρατούσαν πεποίθησιν είς τάς
λαϊκάς μάζας «δτι οί νόμοι έχουν γίνει μόνον διά τούς φτωχούς». Καί προς τήν
κατεύθυνσιν αύτήν πρέπει νά στραφή ή προσοχή παντός άρμοδίου.
ΔΗΜ . Δ . Μ ΥΛ Ω Ν Α Σ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομικ ώ ν , ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
---------------------

'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ

---------------------

“Ολαι αί σύγχρονοι άστυνομικαί ύπηρεσίαι καί των μικροτέρων Κρατών, έχουν
ιδρύσει ε ΐ δ ι κ ά ς άστυνομικάς υπηρεσίας, των όποιων κύριον καί μοναδικόν
έργον είναι ή σπουδή λυσιτελών μέτρων καί ή έπίβλεψις της τηρήσεως τών περί της
τροχαίας κινήσεως σχετικών διατάξεων. Εις πολλάς όμως μεγαλοπόλεις υπάρχει
καί είδικωτέρα υπηρεσία, ή όμάς άνδρών, ήτις άσχολεΐται μ ό ν ο ν μέ την διερεύνησιν τών πάσης φύσεως τροχαίων άτυχημάτων, ιδιαιτέρως τών περιπτώσεων
εκείνων εις άς έφονεύθη άτομόν τι καί ό δράστης καί τό μέσον είναι άγνωστα. Ή
έπιτυχής όμως διερεύνησις τοϋ τόπου τροχαίου άτυχήματος προϋποθέτει (ώς καί εις
τα λοιπά έγκλήματα) γνώσεις έρειδομένας έπί τε τής θεωρητικής άστυνομικής έπιστήμης καί τέχνης, άλλα καί έπί είδικωτέρων γνώσεων, τούτέστιν μηχανικής, όδηγήσεως αυτοκινήτου κ.λ. καί έπί τής άστυνομικής πείρας. ’Έχει μεγάλην βεβαίως
σημασίαν να δύναται ό άστυνομικός υπάλληλος να ένεργήση α υ τ ο ψ ί α ν , να π ι
σ τ έ ύ η εις τήν μεγάλην αυτής άξίαν, να γνωρίζη τ ί δ έ ο ν ν ά ά ν α ζ η τ ή σ η ,
π ο ΰ θ ά τ ό ά ν α ζ η τ ή σ η καί πώς θά δ ι ε ρ ε υ ν ή σ η, θά π ε ρ ι σ υλλ έ ξ η , θά δ ι α σ φ ά λ ι σ η , θά σ υ σ κ ε υ ά σ η τ ά ίχνη, μέχρι ποιου βαθμού
δύναται νά τά άξιοποιήση καί τί νά προσδοκά έξ αυτών, ποιαν έρώτησιν, πότε καί
πώς δέον νά τήν ύποβάλη εις τον κατηγορούμενον ή εις τον ύποπτον ή εις τον μάρ
τυρα, αλλά καί π ώ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α ί κ ι ν ε ί τ α ι έν αύτοκίνητον καί
ποιοι ν ό μ ο ι τό διέπουν.
Οί πλεΐστοι τών άνθρώπων όταν όμιλοϋν περί ένός αύτοκινητιστικοϋ άτυ
χήματος εννοούν π.χ. ότι εις μίαν οδόν έν αύτοκίνητον προσέκρουσεν έπί δένδρου,
τοίχου, περιπτέρου ή έπεσεν έντός χάνδακος, ή συνεκρούσθη μέ εν άλλο αύτοκίνητον
ή έτραυμάτισεν ή έφόνευσεν άτομον ή άτομα κ.λ. Ά λλ’ ό,τι βλέπουν είναι τό τέλος,
δεν γνωρίζουν τί προηγήθη. ’Αλλά ταΰτα πάντα δύνανται νά θεωρηθούν ώς άνεκτά
διά τούς πολλούς, ούχί όμως καί διά τούς έντεταλμένους μέ τήν έπίβλεψιν τών θε
μάτων τής τροχαίας κινήσεως. Ό διερευνητής πρέπει νά ε ί κ ά σ η τήν αιτίαν, νά τήν
δ ι α π ι σ τ ώ σ η καί νά τήν ά π ο δ ε ί ξ η. ’Ενίοτε ή κυρία αιτία δέν είναι πρώτη,
ούδέ τελευταία.
Βεβαίως οί περισσότεροι τών άνθρώπων γνωρίζουν νά διακρίνουν εν αύτοκί
νητον άπό μίαν άμαξαν καί εις τί τοΰτο χρησιμοποιείται, άλλ’ εκείνος οστις τό έ σ χ εδ ί α σ ε , τό κ α τ ε σ κ ε ύ α σ ε , τό έ δ ο κ ί μ α σ ε ν ή τό έ π ι δ ι ώ ρ θ ω σ ε
γνωρίζει πολύ περισσότερα.
Διά νά μήν χάνεται π ο λ ύ τ ι μ ο ς χ ρ ό ν ο ς , νά μ ή δ ι α π ρ ά τ τ ω ν τ α ι σ φ ά λ μ α τ α ή π α ρ α λ ε ί π ω ν τ α ι έ π ι β α λ λ ό μ ε ν α ι ένέργ ε ι α ι, ιδιαιτέρως εις τάς έχούσας άνάγκην τ α χ υ τ ά τ η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς
περιπτώσεις, καλόν είναι εις τάς έν λόγω ύπηρεσίας, νά υπάρχουν σχέδια μέ τούς
βασικούς κανόνας περί τοϋ τί δ έ ο ν γ ε ν έ σ θ α ι κ α ί ύ π ό τ ι ν ω ν.
Διά τής ύπάρξεως, βεβαίως, έστω καί πλήρους καί καταλλήλου σχεδίου δέν
αίρονται όλαι αί δυσχέρειαι, διότι καί τοΰτο δέον νά προσαρμόζεται, κατά τήν πρόο
δον τής άνακρίσεως καί έπί τή βάσει τών νέων έξ αύτής προκυπτόντων διδαγμάτων
καί περιστατικών.
Καί αί άστυνομικαί ύπηρεσίαι τής τροχαίας κινήσεως, ώς είκός, είναι δημιουρ
γήματα τοϋ συγχρόνου τρόπου καί μέσων ζωής τών άνθρώπων καί ίδρύθησαν έκ τής
ά δ η ρ ί τ ο υ άνάγκης. ’Αδιάβλητοι στατιστικαί πλείστων κρατών, ώς φέρ’ εΐπεΐν
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τής Γαλλίας (op. Int. Crim. Pol. Review Apr. 1960 Pag. 109), καταδεικνύουν δτι
οί θάνατοι εις τήν Γαλλίαν προέρχονται: α) άπδ τάς καρδιακάς παθήσεις, β) άπδ τον
καρκίνον καί γ) άπδ τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα. Εις τήν ’Αμερικήν, λόγω του
μεγαλυτέρου άριθμοΰ κυκλοφορίας αυτοκινήτων (εν αύτοκίνητον άνά δύο κατοίκους,
ενώ εις ήμας εν άνά έξακοσίους), οί θάνατοι έξ αυτών κατ’ έτος άνέρχονται εις κατά
πολύ μεγαλύτερον άριθμόν, ήτοι: τδ 1920 εις 10,3%, τδ 1930 εις 26,7% , τδ 1960
εις 20,6% , τοΰτέστιν έφονεύθησαν τδ δλον 37.160 άτομα. Έτραυματίσθησαν σοβαρώς 1.400.000, καί ή εθνική οικονομία έζημιώθη 7 δισεκατομμύρια δολλαρίων. Κύριαι αίτίαι: 50% ή μ έ θ η τών οδηγών ή τών διαβατών, 33% ή υπερβολική τ αχ ύ τ η ς (δρ. Statistical A bstract of the United States. 1961 καί F.B.I. Bulletin
December 1962).
Εις τήν ’Αγγλίαν, τδ 1938 έφονεύθησαν 6.500, έτραυματίσθησαν σοβαρώς
50.000 καί έλαφρότερον 175.000. Τδ 1961 έφονεύθησαν 6.900, έτραυματίσθησαν
σοβαρώς 84.900 καί έλαφρότερον 257.900 (δρ. Annual Report on Road Accidents.
G. R. 1961). Εις τήν Γερμανίαν φονεύονται κατ’ έτος 14.000 άτομα, ως άναφέρει ό
καθηγητήε Η.Η. Jescheck εις τήν Int. Crim. Police Review pag. 193 τεύχος 159
Nov. 1962 (Νεκροί 1959 (12.707), 1960 (13.237), 1961 (13.233).
Κατά τήν στατιστικήν της Διευθύνσεως τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών,
ήτις συντάσσεται έπί τη βάσει τού δελτίου διαπραχθέντος αδικήματος, έπομένως δεν
περιλαμβάνονται αί περιπτώσεις αί όποΐαι συνεβιβάσθησαν ή ήσαν πταίσμα έκ
τροχαίων ατυχημάτων ,έχομεν: θ α ν ά τ ο υ ς 349, σ ο β α ρ ο ύ ς τ ρ α υ μ α τ ι 
σ μ ό ύς 975, έ λ α φ ρ ο ύ ς τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ο ύ ς 2.269. Τά άνωτέρω τροχαία
άτυχήματα προύκλήθησαν ά π δ έ π ι β α τ ι κ ά α υ τ ο κ ί ν η τ α 997, τ α ξ ί
139, λ ε ω φ ο ρ ε ί α 344, φ ο ρ τ η γ ά 788, μ ο τ ο σ α κ δ 555, π ο δ ή λ α τ α
65, τ ρ α ί ν α 12, ά μ ά ξ α ς 32.
'Ως δέ έχουν τά πράγματα, δύναταί τις νά προβλέψη μέ άσφάλειαν δτι τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα αύξάνουν, συνεπεία καί τής αύξήσεως τής κυκλοφορίας τών
αύτοκινήτων.
Κατά τδ άπώτατον παρελθδν διά τάς πλείστας χώρας τής Ευρώπης καί τής
’Αμερικής καί νϋν διά τήν ήμετέραν, ή άλλαγή γενικώς τών δρων τής ζωής, εΐχεν
ώς άποτέλεσμα καί τήν άλλαγή τών μεθόδων τελέσεως τών έγκλημάτων, συνεπεία,
άφ’ ένδς μέν τής έκμεταλλεύσεως καί ύπδ τών κακοποιών τών έπιστημονικών καί
τεχνικών προόδων, άφ’ έτέρου δέ λόγω τής δημιουργίας τών μεγαλοπόλεων μέ τά
εκατομμύρια τών κατοίκων καί τά άφθονα καί ταχύτατα μεταφορικά μέσα. Τούτων
ένεκα κατέστη καί τότε άναγκαία ή ΐδρυσις ειδικών άστυνομικών ύπηρεσιών, τών
όνομαζομένων έκτοτε « τ μ η μ ά τ ω ν α σ φ α λ ε ί α ς ) ) . Είς τάς υπηρεσίας
άσφαλείας τών περισσοτέρων Κρατών έτοποθετοϋντο τά πλέον έ π ί λ ε κ τ α καί τά
θεωρούμενα ώς τά πλέον ι κ α ν ά άστυνομικά στελέχη καί τούς παρείχοντο
άφθονα ύ λ ι κ ά μέσα καί ή θ ι κ α ί άμοιβαί πρδς τελεσφορωτέραν άντιμετώπισιν
τής δυσκόλου δντως άποστολής των. Τδ μέτρον τούτο τηρείται εισέτι εις πολλάς χώ
ρας·
Λέγω δμως εις πολλάς, διότι τούς έχοντας τήν εύθύνην τής άστυνομεύσεως
τών έν λόγω μεγαλοπόλεων, μέ τά πέντε καί δέκα εκατομμύρια κατοίκων, δέν τούς
άπασχολεΐ, κυρίως, καί μόνον, ώς παλαιότερον, τδ ζήτημα τής προλήψεως καί άνακαλύψεως τών δραστών καί άγνώστων έγκλημάτων (διαρρήξεων, ληστειών, άπατών
κ.λ.), δσον τούς άπασχολεΐ:
1) 'Η λύσις τού προβλήματος τής κυκλοφορίας καί τού άμέσως μέ αύτδ συνδεδεμένου θέματος τής προλήψεως καί έλαττώσεως τών πάσης φύσεως τροχαίων
άτυχη μάτων.
2) Ή διερεύνησις τού τόπου τελέσεως τού τροχαίου άτυχήματος, έπί τώ
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σκοπώ άνακαλύψεως τοϋ ά γ ν ώ σ τ ο υ αυτοκινήτου, δι’ ου μετά τδ άτύχημα ό
δράστης έξηφανίσθη.
3) 'Η άπόδειξις τής ένοχης του γ ν ω σ τ ο ύ α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ και τοΰ
ό δ η γ ο ϋ αύτοϋ, οσάκις οδτος ά ρ ν ε ΐ τ α ι πάσαν ευθύνην.
4) 'Η έπίβλεψις της τηρήσεως παρά πάντων, των περί την κυκλοφορίαν δια
τάξεων.
"Αν έμβαθύνωμεν εις τδ ύπδ έξέτασιν θέμα, ή τάσις αΰτη, εν τινι μέτρω, είναι
δεδικαιολογημένη, διότι τά ύ λ ι κ ά άγαθά, άντικαθίστανται , άλλοτε τ α χ έ ω ς ,
άλλοτε β ρ α δ έ ω ς , οΐονδήποτε καί αν είναι τδ μέγεθος αύτών. 'Η ζ ω ή δμως τοϋ
άνθρώπου δέν άντικαθίσταται, δεν είναι ύ λ ι κ δ ν άγαθόν, δεν υπάρχει μ έ τ ρ ο ν
έ κ τ ι μ ή σ ε ώ ς τ η ς , διδ καί είναι άνεκτίμητος, είναι ι ε ρ ά . Επομένως δι
καιούται νά κατέχη καί τά π ρ ω τ ε ί α . Σήμερον, λοιπόν, εις ώρισμένα Κράτη οί
πλέον ικανοί άστυνομικοί ώρισμένων μεγαλοπόλεων, άσχολοΰνται μέ τά προβλήματα
της κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς των τε π ε ζ ώ ν καί τ ρ ο χ ο φ ό ρ ω ν καί μέ τά θέματα
τά σχετιζόμενα μέ τ ά τ ρ ο χ α ί α ά τ υ χ ή μ α τ α , τών οποίων ό δράστης είναι
ά γ ν ω σ τ ο ς ή μέ την διακρίβωσιν της εύθύνης ή τοΰ βαθμού αύτής, ήτις βαρύνει
τδ ώρισμένον άτομον. Τά θέματα δμως της τροχαίας κινήσεως τά τε θεωρητικά καί
πρακτικά διά τδν έπιληφθέντα τής ύποθέσεως άστυνομικόν, περιλαμβάνουν γ ε ν ι κ ή ν
κ α ί λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι α κ ή ν έξέτασιν τών κυκλοφοριακών συνθηκών τοϋ τ ό π ο υ
ε ι ς δν σ υ ν έ β η τ δ ά τ ύ χ η μ α . 'Η αύτοψία—διερεύνησις—άπαιτεΐ πολλάκις τ α χ ύ τ η τ α έ ν ε ρ γ ε ί α ς , έ π ι σ ή μ α ν σ ι ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν , έ κ τ ί μησι ν καί π ε ρ ι γ ρ α φ ή ν αύτών, π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ν τ ών ι χνών,
φ ω τ ο γ ρ ά φ η σ ι ν κ α ί σ χ ε δ ι α γ ρ ά φ η σ ι ν , σ κ έ ψ ι ν , π ο ϊ α ι έ ρ ωτ ή σ ε ι ς , τ ί ν ι τ ρ ό π ω κ α ί π ό τ ε α ύ τ α ι δ έ ο ν νά υ π ο β λ η θ ο ύ ν .
Περί τών έν λόγω θεμάτων, έννοεΐται, έχουν άσχοληθή καί έχουν δημοσιεύσει
έξαιρετικάς μελέτας II α ν ε π ι σ τ ή μ ι α , άτομα διαθέτοντα εΐδικάς τ ε χ ν ι κ ά ς
γ ν ώ σ ε ι ς , έ ργοστάσια κατασκευής αύτοκινήτων καί εΐδικώτερον αί ά σ φ α λ ι σ τ ι κ α ί έταιρεΐαι τροχαίων άτυχημάτων.
'Ο ύποφαινόμενος έξ δλων τών άνωτέρω ήρύσθη τά στοιχεία εκείνα, τά όποια
έκρινε κατάλληλα καί άπαραίτητα διά νά τδν βοηθήσουν εις τδ νά καταστήση τήν
παρούσαν μελέτην του, όσον δύναται τελειοτέραν καί άπλουστέραν.
Ό έπιληφθείς τής διερευνήσεως τροχαίου ατυχήματος άνακριτικός υπάλληλος
μεταξύ τών άλλων, δέον νά γνωρίζη:
1) Τούς τύπους τών αύτοκινήτων, 2) νά δύναται νά περιγράψη τδν οδηγόν,
τδ θύμα, 3) νά δύναται, διά τής άνακρίσεως, νά έπιβεβαιώση ή διαψεύση τούς ισχυρι
σμούς τοΰ όδηγοΰ ή τοΰ θύματος ή τών μαρτύρων, 4) νά δύναται νά καθορίση τήν τα
χύτητα έκ τής σπουδής τών ιχνών τών έλαστικών, συνεπεία χρήσεως τής τροχοπέ
δης, 5) νά δύναται νά περιγράψη καί νά έκτιμήση τάς ζημίας τοΰ αύτοκινήτου, 6)
νά δύναται νά σχεδιαγραφήση εις μεγάλην έκτασιν τδν δλον χώρον τοΰ τροχαίου άτυχήματος, άφοΰ προηγουμένως ένεργήση μετά προσοχής καταμέτρησιν : α) τοΰ δλου
πλάτους τής όδοΰ καί έπί τή βάσει αύτοΰ νά καθορίση τδν κεντρικόν άξονα. (Εις ώρισμένας οδούς ό κεντρικδς άξων είναι διά έγχρωμου λωρίδος σημειούμενος), β) νά
καταμετρήση τήν άπόστασιν τοΰ έμπροσθίου δεξιοΰ τροχοΰ άπδ τδ δεξιδν ρεΐθρον, γ )
νά καταμετρήση τήν άπόστασιν τοΰ οπισθίου τροχοΰ άπδ τδ δεξιδν ρεΐθρον.
Διά τών καταμετρήσεων τής β' καί γ ' παραγράφου, άποσκοπεΐται νά διαπιστωθή αν τά συγκρουσθέντα οχήματα ήκολούθουν κανονικήν πορείαν ή ποιον έξ
αύτών είχε παρεκκλίνει. Δέον νά έχωμεν ύπ’ δψιν μας δτι ή σχεδιαγράφησις δύναται
νά άπεικονίση καλύτερον άπδ τήν φωτογραφίαν τήν δλην σκηνήν. Δυνάμεθα βε
βαίως νά τήν φωτογραφήσωμεν άν ύπάρχη σημεΐον ύψηλότερον, εις δ δέον νά άνέλθη
ό φωτογράφος διά τήν λήψιν τής φωτογραφίας, τής σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς μ ό ν ο ν
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ό μ ω ς π ε ρ ' ι π τ ώ σ ε ω ς . 'Η σχεδιαγράφησις δέον νά γίνεται, έπί τη βάσει κλίμακος, διά νά ύπάρχη δυνατότης νά έλέγχωνται αί άποστάσεις καί τά μεγέθη.
Ά λλ’ έξ δλων τούτων, κατωτέρω έξετάζομεν τρία μόνον, ήτοι: α) τον τύπον
τού τροχαίου άτυχήματος, β) τον τραυματισθέντα ή φονευθέντα καί γ) τό άγνωστον
ή ύποπτον όχημα.
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΠΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

'Η διερεύνησις τροχαίων άτυχημάτων, καί δη περιπτώσεων εις άς τό αυτο
κίνητου είναι άγνωστον, είναι συντονισμένη δράσις, διό καί άπαιτεΐται όπως, καθ’
δλον τό πλάτος ή οδός έρευνηθή έπιμελώς. 'Η πέριξ τού τόπου τοϋ άτυχήματος περιο
χή, δέον δπως άπομονωθή, μέχρις δτου περατωθή ή έ'ρευνα. 'Η ερευνά δι’ άνεύρεσιν
ιχνών ή άλλων ένδείξεων, δεν πρέπει νά περιορισθή άκριβώς ολίγα μόνον μέτρα πέριξ
τοΰ σημείου δπου έλαβε χώραν τό άτύχημα, άλλά νά έπεκταθή καί εις αρκετήν άπόστασιν κατά μήκος τής όδοϋ.
'Ο άνακριτής δέον νά έξακριβώση είδικώτερον:
1) "Αν 6 οδηγός τοϋ ύπευθύνου αύτοκινήτου ήτο τελείως άπροετοίμαστος,
διό καί ήσθάνθη τύψεις, διότι προύκάλεσε κακόν εις ένα συνάνθρωπόν του. 2) "Αν
έγκατέλειψε τον τόπον τοΰ δυστυχήματος, διότι σ υ ν ε κ λ ο ν ί σ θ η , ή διότι ήτο
μ ε θ υ σ μ έ ν ος . 3) "Αν είχε τοιαύτην σ ύ γ χ υ σ ι ν, ώστε νά μ η ά ν τ ε λ ή φ θ η τί έκαμε. 4) "Αν έχη παρελθόν β ε β α ρ η μ έ ν ο υ , λ.χ. διά σωματικάς
βλάβας, ή άδικους έπιθέσεις καί φ ο β ε ί τ α ι διά τάς συνέπειας τής νέας του έγκληματικής πράξεως. 5) "Αν έφοβήθη τάς ο ί κ ο ν ο μ ι κ ά ς συνέπειας, διότι δεν
ειχεν ά σ φ α λ ί σ ε ι τό αύτοκίνητον. 6) Ενίοτε καί οί κατ’ επάγγελμα κακοποιοί
διαπράττουν καί αύτοκινητιστικά έγκλήματα καί έγκαταλείπουν τό θϋμα των διότι
γνωρίζουν δτι θά έ ξ α κ ρ ι β ω θ ή ή τ α υ τ ό τ η ς των καί ΐσως νά συνδυασθή
τό έν λόγω άτύχημα καί μέ άλλας έγκληματικάς των πράξεις. Εις τοιαύτας περιπτώ
σεις ό κακοποιός θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ν ά ά π ο φ ύ γ η την σύλληψιν.
7) Μη ών καθ’ έξιν καί κατ’ επάγγελμα κακοποιός, δεν δ ρ ά καί καθ’ ώ ρ ι σ μ έ
ν ο ν τρόπον.
'Ως έπί τό πλεΐστον, οί τελοϋντες τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα, δ ε ν ε ί ν α ι
ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ι κ α κ ο π ο ι ο ί , άλλά δύνανται νά εξελιχθούν εις τοιούτους.
Ά λλ’ έπειδή οί δράσται των τροχαίων άτυχημάτων δ ι α φ έ ρ ο υ ν κ α τ ά
π ο λ ύ τ ω ν κ ο ι ν ώ ν κ α κ ο π ο ι ώ ν , ή ά ν ε ύ ρ ε σ ί ς των είναι δ υ σ κ ο λ ω τ έ ρ α. Διό ή τ α χ ε ί α ά ν α ζ ή τ η σ ι ς καί ή άνεύρεσις τοΰ αύτοκινήτου
έχει μεγάλην σημασίαν, διότι δεν θά π α ρ α σ χ ε θ ή ό χρόνος εις τον υπαίτιον νά
προετοιμάση τ ό ά λ λ ο θ ι καί νά άπαλείψη τά δ ι α λ α λ ο ΰ ν τ α την ενοχήν
τοΰ αύτοκινήτου του ί χ ν η . 'Ως ζωτικής σημασίας κανών δέον νά θεωρήται τό
δτι ούδεμία συζήτησις δέον νά γίνη μέ τον οδηγόν τοΰ φερομένου ώς υπαιτίου τοΰ
άτυχήματος αύτοκινήτου, πριν ή άποκτηθοΰν τά στοιχεία, δι’ ών θά άποδεικνύεται ή
ένοχή του, διότι δυνατόν νά τοΰ προκαλέσητε τήν προσοχήν καί νά τον έμβάλετε
εις υποψίας καί νά έξαφανίση τά προδοτικά τής ένοχής του ίχνη.
'Η έπισήμανσις καί ή σπουδή τών κατωτέρω ιχνών δέον δπως έπισύρουν ιδιαι
τέρως την προσοχήν τοΰ διερευνητοΰ—άνακριτοΰ.
( Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
-------

Έ κ τοϋ «Νομικού Δελτίου» τοϋ F.B.I., κατά μετάφρασιν καί διασκευήν τοϋ ’Αστυνόμου Β' κ. Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

_____

Εις τό τελευταίως κυκλοφόρησαν τεύχος (Μάιος 1964) του «Νομικού Δελτίου»
F.B.I., δημοσιεύεται άρθρον τοϋ Προέδρου των Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών
της Δυτικής Γερμανίας κ. Reinhard Dullien, εις το όποιον ούτος άσχολεϊται μέ
τούς κλέπτας αυτοκινήτων εις την Δυτικήν Γερμανίαν καί τά λαμβανόμενα μέτρα
εις την χώραν του προς άντιμετώπισιν τούτων. Λόγω τοϋ ένδιαφέροντος, τό όποιον
παρουσιάζει τό άρθρον τοΰτο διά τούς άστυνομικούς, τό παραθέτομεν κατωτέρω
έν μεταφράσει καί διασκευή :
'Η έγκληματικότης παρουσίασε μίαν σταθεράν αυξησιν άπό τοϋ έτους 1953
καί έντεΰθεν, τόσον εις την 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας (Δυτικήν
Γερμανίαν), όσον καί εις τάς άλλας χώρας τοϋ κόσμου. Τά στατιστικά στοιχεία, διά
τό έτος 1961, δεικνύουν μίαν αυξησιν 40% , έναντι έκείνων τοϋ 1953. Τά στοιχεία
αύτά άντιπροσωπεύουν πραγματικήν αυξησιν τής έγκληματικότητος, μή όφειλομένην
εις μεγαλυτέραν άστυνομικήν δραστηριότητα. Κατά τήν διάρκειαν τής ύπ’ όψει περι
όδου, αί άστυνομικαί ύπηρεσίαι ήσχολήθησαν, κατ’ άνάγκην, περισσότερον μέ τήν
εφαρμογήν των κανονισμών τής Τροχαίας καί τον έλεγχον τής κυκλοφορίας. Συνεπώς
αί ύπηρεσίαι διώξεως τοϋ κοινοϋ εγκλήματος, έστερήθησαν τής πολυτίμου συνδρομής
άλλων άστυνομικών υπηρεσιών καί, έκτος αύτοΰ, ούδόλως ένισχύθησαν προς άντιμετώπισιν τής νέας αύξήσεως τής έγκληματικότητος.
Εις τον κατάλογον τών εγκλημάτων, τά όποια διεπράχθησαν, περιλαμβάνονται
ή κλοπή καί ή ύπεξαίρεσις. Αί ληστεΐαι, αί κλοπαί καί αί καταχρήσεις, παρουσίασαν
μίαν αυξησιν άπό 41% τό 1954 εις 46% τό 1961 εις όλα τά διαπραχθέντα άδικήματα. 'Ο άριθμός τών κλοπών, κατά 100.000 κατοίκους, άνήλθεν εις 1033 τό 1954,
έναντι 1613 τοϋ 1961.
Έ κ τών κλοπών, αί όποΐαι διεπράχθησαν τό 1954, ποσοστόν 18% ήσαν κλο
παί αύτοκινήτων. Τό 1961 τό ποσοστόν τοϋτο άνήλθεν εις 26% . Είς πραγματικούς
αριθμούς, τό 1954 έκλάπησαν 41,8 αυτοκίνητα κατά 100.000 κατοίκους, έναντι 214,9
κλαπέντων αύτοκινήτων τοϋ 1961, διά τό αυτό ποσοστόν πληθυσμοϋ, Οί αριθμοί
αυτοί δεικνύουν μίαν αυξησιν κλοπών αυτοκινήτων κατά ποσοστόν 500%.
Οί κλέπται αύτοκινήτων δύνανται νά διαιρεθούν είς τρεις κατηγορίας:
α) Τούς κλέπτας, οί όποιοι κλέπτουν έν αύτοκίνητον διά νά τό πωλήσουν.
β) Τούς κακοποιούς, οί όποιοι άφαιροϋν έν αύτοκίνητον, προκειμένου νά διαπραξουν άλλα εγκλήματα καί
γ) Τούς θρασείς έκείνους νέους (τέντυ-μπόϋς), οί όποιοι άφαιροϋν έν αύτοκί
νητον, προκειμένου νά τό χρησιμοποιήσουν προς ψυχαγωγίαν των.
Α ί τ ι α τών κ λ ο π ών α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν :
Οί κακοποιοί τής πρώτης κατηγορίας ύποκινοϋνται έκ τοϋ κέρδους, τό όποιον
αναμένουν νά άποκομίσουν. Ούτοι άνήκουν είς τήν «κλασσικήν» κατηγορίαν κλε
πτών. Τά αύτοκίνητα τά όποια κλέπτουν είναι, ώς επί τό πλεϊστον, τουριστικά. Είς
ταϋτα έπιφέρουν ώρισμένας μεταρρυθμίσεις καί τά πωλοϋν είτε είς τό έσωτερικόν,
είτε είς τό έξωτερικόν. Κατά μεγάλον όμως ποσοστόν τά πωλοϋν είς τό εξωτερικόν.
Μία έκ τών περισσότερον γνωστών κλοπών, τής κατηγορίας αυτής, άφορά
κλοπήν αύτοκινήτων τύπου «Φόλξ-βάγκεν», τά όποια έκλάπησαν μεταξύ 1956—1958
και έπωλήθησαν είς 'Ηνωμένας Πολιτείας, άφοϋ έπηνέχθησαν είς αυτά ώρισμέναι
τροποποιήσεις καί ήλλάχθησαν οί αριθμοί των.
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Χάρις δμως εις τήν έξαίρετον δραστηριότητα τοΰ ’Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, συνεργαζομένου μέ άλλας άστυνομικάς υπηρεσίας καί μέ την συνδρομήν ειδικών της «Φόλξβάγκεν», έπετεύχθη ή άνακάλυψις καί σύλληψις τής σπείρας κλεπτών, οί όποιοι έπεδίδοντο εις τό είδος αύτό τής κλοπής, εντός βραχέος χρονικού διαστήματος. Ά τυχώς, δεν έχομεν πάντοτε εύνοϊκά άποτελέσματα.
'Η δευτέρα κατηγορία κακοποιών, οΐ όποιοι κλέπτουν εν αύτοκίνητον, προκειμένου να τό χρησιμοποιήσουν διά τήν διάπραξιν άλλου εγκλήματος, άνήκουν εις τον
συνήθη τύπον κακοποιών. Διαφέρουν μόνον εις τό οτι χρησιμοποιούν τό κλαπέν αύτο
κίνητον ώς βοηθητικόν μέσον διά τήν διάπραξιν άλλου άδικήματος. Οΐ λησταί Τρα
πεζών καί οί διαρρήκται, επί παραδείγματι, θεωρούν τό κλαπέν αύτοκίνητον ώς
ιδεώδες μέσον, προκειμένου νά διαφύγουν άπό τον τόπον τού έγκλήματος.
Καί οί δύο τύποι τών κακοποιών αύτών έχουν ΐσχυράν έγκληματικήν προδιαθεσιν.Τούτο είναι όλιγώτερον πιθανόν νά συμβή μέ τήν τρίτην κατηγορίαν κακοποιών,
τούς «τέντυ-μπόϋς», ιδίως εις τήν άρχήν τής «σταδιοδρομίας » των.
Αί τ ι α τής αύξήσεως τής έ γκληματι κότητος.
'Ο μεγαλύτερος άριθμός κλοπών αύτοκινήτων εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν οφεί
λεται, άναμφισβητήτως, εις τήν αύξησιν τού άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων αύτοκινήτων. Εις άριθμός νέων ιδιοκτητών αύτοκινήτων εγκαταλείπουν τά αύτοκίνητά των
ανασφάλιστα (άκλείδωτα) καί άνεπιτήρητα. Λόγω τοΰ ηύξημένου άριθμοΰ τών
κλοπών αύτοκινήτων, καθίσταται πλέον δυσχερής ή άνεύρεσίς των. Τούτο συμβαίνει
ιδιαιτέρως εις τάς μεγάλας πόλεις, δπου γίνεται ό μεγαλύτερος άριθμός τών κλοπών
αύτοκινήτων.
Συν ε στ ή θη ειδική έ π ι τ ρ ο π ή μελέτης.
Είναι δύσκολος ή καθιέρωσις ένιαίας νομοθεσίας διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ
προβλήματος τών κλοπών αύτοκινήτων, λόγω τών χρησιμοποιουμένων διαφόρων
μεθόδων υπό τών κλεπτών. Έ ν τούτοις, δλαι αί περιπτώσεις αύταί βασίζονται εις
τήν εύκολίαν μέ τήν οποίαν είναι δυνατόν νά διαπραχθή μία κλοπή αύτοκινήτου.
Τό 1957, συνεστήθη μία Μικτή ’Επιτροπή Μελέτης άπό Διευθυντάς τών 'Ομο
σπονδιακών καί Πολιτειακών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, ή οποία έπεδόθη εις
τήν λεπτομερειακήν άνάλυσιν τοΰ προβλήματος. Τά μέλη τής ’Επιτροπής ταύτης
συνεδρίαζον άπό καιροΰ εις καιρόν έπί έθελοντικής βάσεως. Τήν δλην κατεύθυνσιν
τών εργασιών τής ’Επιτροπής Μελέτης έχει άναλάβει ή 'Ομοσπονδιακή Διεύθυνσις
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, ή οποία συντονίζει τάς μεθόδους καταπολεμήσεως
τοΰ έγκλήματος καί άνταλλάσσει πληροφορίας μεταξύ τών 'Ομοσπονδιακών καί
Πολιτειακών 'Υπηρεσιών. Έκτος τούτων, ή ’Επιτροπή ύποδεικνύει εις τάς αρμό
διας κυβερνητικάς άρχάς τάς άναγκαίας νομοθετικάς τροποποιήσεις.
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ ή ς ’Ε π ι τ ρ ο π ή ς Μ ε λ έ τ η ς .
Εις συνταχθεϊσαν έκθεσίν της, ή ’Επιτροπή Μελέτης έσημείωσεν ιδιαιτέρως
δτι ή παρατηρηθεΐσα αυξησις τών κλοπών αύτοκινήτων δέν δύναται νά άποδοθή
μόνον εις τον ηύξημένον άριθμόν κυκλοφορούντων αύτοκινήτων. Κατά τήν ιδίαν Ε π ι
τροπήν, είς άπό τούς σπουδαιοτέρους λόγους τής αύξήσεως τοΰ είδους τών κλοπών
τούτων είναι ή εύκολία μέ τήν οποίαν δύναται νά διαπραχθή μία κλοπή αύτοκινήτου
καί ή έλλειψις έπαρκών μέσων διά τήν καταδίωξιν τών κλεπτών τής κατηγορίας
αύτής. ·
Ή πλέον δμως άνησυχητική πλευρά τοΰ προβλήματος είναι ή κλοπή τών αύτοκινήτων διά ψυχαγωγικούς σκοπούς, διότι συνήθως τό άδικη μα τοΰτο διαπράττεται ύπό νεαρών προσώπων, τά όποια πιθανόν νά μήν έχωσιν έπίγνωσιν τής σοβαρότητος τοΰ άδικήματος, τό όποιον διαπράττουν καί, έν πολλοΐς, δέν είναι σεση
μασμένα. Οί πλεΐστοι τών νεαρών τής κατηγορίας αύτής έχουν τήν έσφαλμένην γνώ-
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μην δτι ή πράξις των δεν είναι άξιόποινος και δτι τουναντίον είναι ένδειξις γενναιότητος καί πανουργίας.
'Η ’Επιτροπή Μελέτης έχει τήν γνώμην δτι, έφ’ δσον οί νεαροί κακοποιοί
τοϋ είδους αύτοϋ στερούνται τής ίκανότητος να κάμουν διάκρισιν μεταξύ μιας ηθικής
καί άνηθίκου πράξεως, θά προβούν περαιτέρω εις τήν διάπραξιν καί άλλων άδικημάτων κατά τής περιουσίας, προκειμένου νά επιτύχουν τήν ψυχαγωγίαν των.
'Η ηύξημένη εύκινησία των νεαρών τής κατηγορίας αύτής, τούς διευκολύνει
νά έλθουν εις έπαφήν μέ πρόσωπα, τά όποια έχουν άναμιχθή ήδη εις τό επάγγελμα.
Διά του τρόπου αύτοΰ, κατά τήν γνώμην τής ’Επιτροπής Μελέτης, δύνανται νά
σχηματισθοΰν έγκληματικαί συμμορίαι καί, κατά συνέπειαν, αί κλοπαί αυτοκινή
των προς ψυχαγωγίαν δεν πρέπει νά θεωρηθούν ώς άθώαι παιδικαί πράξεις, δπως
έκ πρώτης οψεως φαίνωνται.
'Η ’Επιτροπή Μελέτης των Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών τής Δυτικής Γερ
μανίας, κατέληξεν εις τό συμπέρασμα δτι δεν έχει καί μεγάλην σημασίαν τό γεγο
νός δτι τά πλεΐστα τών κλαπέντων ύπό νεαρών αύτοκίνητα διά ψυχαγωγικούς σκο
πούς άνευρέθησαν. Σημασίαν έχει τό γεγονός δτι έτέθη έν κινδύνω ή ζωή άνθρωπίνων υπάρξεων ύπό κακοποιών όδηγούντων άνευ άδειας, χωρίς πείραν εις τήν
όδήγησιν αυτοκινήτων καί συχνάκις ύπό τήν επήρειαν οινοπνευματωδών ποτών.
Εις τό σημεΐον τούτο δέον νά άναφέρωμεν δτι εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν
κατά τό 1954 έκλάπησαν 70 αύτοκίνητα, έπί 100.000 κατοίκων, ύπό νέων ήλικίας
άπό 14 έως 18 έτών, έναντι 592 τού 1960. Καί ύπό νέων, ήλικίας 18-21 ετών,
έκλάπησαν 182 τό 1954, έπί πληθυσμού 100.000 κατοίκων, έναντι 627 τού 1960.
Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή κ α τ ο χ ύ ρ ω σ ι ς τ ών λ η φ θ έ ν τ ω ν μέ τ ρων .
Κατόπιν τής ώς άνω έκθέσεως τής ’Επιτροπής Μελέτης τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών τής Δυτικής Γερμανίας, τόσον αί άρχαί τών Πολιτειών τής
Γερμανίας, δσον καί ώρισμέναι αύτοκινητιστικαί οργανώσεις, έκάλεσαν κατ’ έπανάληψιν τούς ΐδιοκτήτας αύτοκινήτων νά βοηθήσουν εις τήν πρόληψιν τής κλοπής
αυτοκινήτων, τοποθετούντες εις αύτά καταλλήλους συσκευάς άσφαλείας. 'Η έκκλησις αύτή δέν εύρε, δυστυχώς, τήν άναμενομένην άνταπόκρισιν. Μερικοί έκ τών ιδιο
κτητών ένόμισαν δτι είναι άρκετόν τό δτι έχουν ήσφαλισμένα τά αυτοκίνητά των
εις άσφαλιστικάς έταιρείας διά τήν περίπτωσιν άτυχημάτων καί έλάχιστοι έδωσαν
σημασίαν εις τον κίνδυνον κλοπής τών αύτοκινήτων των.
Τό μόνον άποτελεσματικόν μέσον διά τήν καταπολέμησιν τών κλοπών αύτοκινήτων, κατά τήν γνώμην τών ειδικών, είναι ή θέσπισις διατάξεως, διά τής
όποιας νά έπιβάλληται ή άπαγόρευσις τής κυκλοφορίας τών αύτοκινήτων, τά όποια
δέν είναι έφωδιασμένα δι’ ειδικής συσκευής καταλλήλου διά τήν πρόληψιν τής κλο
πής των. Προς τό παρόν, δέν είναι δυνατόν νά έπιβληθούν πρόσθετοι ποιναί εις τούς
κλέπτας αύτοκινήτων, καθ’ δσον δέν έψηφίσθη είσέτι ό ύπό άνασύνταξιν νέος Γερ
μανικός Ποινικός Κώδιξ.
Τά 'Υπουργεία ’Εσωτερικών τών διαφόρων Γερμανικών Πολιτειών, έπεφόρτισαν τήν Επιτροπήν Μελέτης δπως είσηγηθή τήν έπέκτασιν τής έφαρμογής
τού άρθρου 38 τού Γερμανικού Κανονισμού Κυκλοφορίας. 'Η ’Επιτροπή Μελέτης
έχει τήν γνώμην δτι ό μόνος τρόπος διά τήν πρόληψιν τών κλοπών αύτοκινήτων
είναι νά συστήσουν εις τούς κατασκευαστάς αύτοκινήτων καί τούς ΐδιοκτήτας τών
εν κυκλοφορία αύτοκινήτων δπως έφαρμόσουν τά άκόλουθα :
1. Νά έγκαταστήσουν ειδικά κλείθρα εις τάς θύρας τών αύτοκινήτων, τά όποια
νά μή ανοίγουν δι’ άντικλεΐδος.
2. Νά έγκαταστήσουν τουλάχιστον μίαν ειδικήν συσκευήν, διά τής όποιας νά
καθίσταται άνέφικτος ή στροφή τού πηδαλίου τού αύτοκινήτου καί ή θέσις τής μη
χανής εις κίνησιν, δταν έχη άφαιρεθή ό διακόπτης αύτής.
Γ. Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

ΕΥΑΓΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ______________

‘Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ Ι ΚΟΥ
I.

---------------------

ΕΜ ΕΙΣ Κ Α Ι Ο Ο . Φ . Α . ΑΘΗΝΩΝ

σέ μια εποχή, πού τά πάντα βρίσκονται σέ μια διαρκή μεταλλαγή, σέ μια
Ζοΰμε
συνεχή άνέλιξι Μέ δυσκολία κατορθώνουμε να άντιληφθοΰμε κάθε τόσο τις και
νούργιες επιτεύξεις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Καί πριν καλά - καλά νά μπούμε στο
νόημα των νέων άποκαλύψεων, καταφθάνουν άλλες. Κοσμοθεωρίες, πού ως χθες
επηρέαζαν σημαντικό άριθμό άτόμων, παραχωρούν τη θέσι τους σ’ άλλες, πού τό άνήσυχο πάντα άνθρώπινο πνεύμα δημιουργεί.
Ζοΰμε σέ μιά παράξενη εποχή. Τό προσωπικό συμφέρον κυριαρχεί, σχεδόν,
σέ κάθε έκδήλωσί μας. Τη θέσι τής άγάπης έχει καταλάβει τό μίσος. Μοχθούμε
νύχτα - μέρα, χωρίς κάποτε νά ξέρουμε τό γιατί. Πού πάμε; Γιατί άγωνιζόμαστε; Τί
θέλουμε; ’Απαιτητικοί, υπερβολικοί, άλλοπρόσαλλοι, τά βάζουμε μέ όλους ."Ολα
μάς φταίνε. "Ολοι είναι παράλογοι, άδικοι καί μόνο έμεϊς είμαστε λογικοί, έχουμε
μέ τό μέρος μας τό δίκιο.
Στήντόσο άστατη έποχή μας, κάθε φορά πού κάποια κοινωνική έκδήλωσις, είτε
αύτή προέρχεται από μεμονωμένο άτομο ή από ομάδα άτόμων, καί πού έχει σαν
έπιδίωξι νά δώση λίγη χαρά στήν δυστυχία τοΰ άλλου, νά κάνη νά χαμογελάσουν τά
πικραμένα χείλη τού πονεμένου, νά γλυκάνη τον πόνο τού άρρώστου, νά σκορπίση,
γενικά, λίγη εύτυχία, έκεΐ πού ή δυστυχία έχει θρονιάσει, νοιώθουμε νά πλημμυρίζουν
τις ψυχές μας αισθήματα έλπίδος, γιατί στις εκδηλώσεις αύτές διαβλέπουμε πώς
γύρω μας υπάρχουν ώρισμένες υπάρξεις, πού δέν παρασύρθηκαν ακόμη άπό τον παρά
ξενο ρυθμό τής ζωής. Χειροκροτούμε, κατά κανόνα, τήν κάθε προσπάθεια, πού,
μακρυά άπό κάθε ιδιοτέλεια, έχει σάν σκοπό νά σκορπίση γύρω της τήν άγάπη, την
άγάπη τήν άδολη, τήν χριστιανική άγάπη. Κι’ όταν κάποτε κάποιος, πού βρίσκεται
έξω άπό τήν πραγματικότητα τής σημερινής ζωής καί δέν είναι καλής πίστεως,
προσπαθήση νά βρή ψεγάδι στήν όποιαδήποτε καλή προσπάθεια, αύτός, άναμφισβήτητα, κατέχεται άπό μιά μικρόψυχη εσωτερική διάθεσι, κυβερνάται άπό τό άτομικό
συμφέρον.
Πόσο, στ’ άλήθεια, διαφορετική θά ήταν ή σημερινή μας κοινωνία, άν ξεύραμε νά έκτιμοΰμε όπως πρέπει πρόσωπα καί πράγματα. "Αν μπροστά στο δικό μας
συμφέρον τοποθετούσαμε πρώτα τό γενικό, κι’ άν ζητούσαμε νά βρούμε τό πραγματικό
νόημα τής ζωής, πού βρίσκεται συμπεπυκνωμένο στήν Εύαγγελική ρήσι « Ά γ απ ά τ ε ά λ λ ή λ ο υ ς » . "Αν είχαμε τή δύναμι νά έπαινοΰμε τήν κάθε καλή προ
σπάθεια, άλλά καί νά τήν κρίνουμε άμερόληπτα, ώ ! τότε άσφαλώς θά είχαμε τήν δύναμι νά χειροκροτήσουμε τήν καλή πράξι.
Όποιαδήποτε άγαθή προσπάθεια, γιά νά έχη άριστα άποτελέσματα, χρειάζεται
τήν κατανόησι, τήν συμπαράστασι καί τήν βοήθεια εκείνων προς τούς οποίους άπευθύνεται. "Αν αυτοί δέν μπορέσουν νά διακρίνουν τό πραγματικό νόημα αύτής τής
προσπάθειας καί δέν τήν συνδράμουν, όσο καλή κι’ άν είναι ή προσπάθεια δέν θά έχη
τά προσδοκώμενα άποτελέσματα. "Αν θέλουμε νά λεγώμαστε πνευματικοί άνθρωποι,
κι’ άν άκόμη πιστεύουμε ότι στο βάθος τής ψυχής μας υπάρχει κάποιος χώρος γιά νά
θρονιασθή ή άγάπη, τότε έχουμε ύποχρέωσι νά βλέπουμε χωρίς παρωπίδες τήν
κάθε χειρονομία ενός άτόμου ή μιας όμάδος άτόμων, πού τής ζωής των σκοπό έχουν
τάξει τήν έξυπηρέτησι, τήν συνδρομή τού πλησίον.
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ί στήλες αυτές έχουν άπαράβατη τήν άρχή νά είναι πάντοτε άντικειμενικές. Κά
Ο
θε φορά πού τις δίδεται ή ευκαιρία, χειροκροτούν μέ ειλικρινή διάθεσι τήν όποιαδήποτε καλή προσπάθεια, άπο δπου κι’ αν προέρχεται, καί προσπαθούν νά τήν παρου
σιάζουν χωρίς πολλά στολίδια, άλλά δπως είναι στήν πραγματικότητα. Φρονούμε δτι
άπδ τή σκοπιά μας, έχουμε ύποχρέωσι νά σημειώνουμε μέ ιδιαίτερο τόνο κάθε κοι
νωνική έκδήλωσι, πού έχει σάν άποδέκτη τήν άστυνομική μας οικογένεια. ’Επιδιώ
κουμε νά έξαίρουμε πάντα τήν καλή προσπάθεια καί νά τήν ενισχύουμε δπως μπορούμε.
Σκοπός μας μοναδικός, ένα καλύτερον αΰριον γιά τήν ’Αστυνομία, γιά τήν πατρίδα,
γιά μάς.
Κι’ άλλοτε μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά γράψουμε γιά τον "Ομιλο Φίλων ’Αστυ
νομίας ’Αθηνών. Ό Ο.Φ.Α., δπως καί ό Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, είναι πάρα πολύ γνω
στοί στύν άστυνομικο κόσμο, γιατί, χρόνια τώρα, καί οί δυό τους ζούν κοντά μας,
αναπνέουν μαζί μας, κλαΐνε καί γελάνε μαζί μας. Ά πύ της συστάσεώς των, δεν έπαυ
σαν οΰτε γιά λίγο νά ένδιαφέρωνται γιά τήν άστυνομική οικογένεια. Πρέπει νά το
θεωρούμε τιμή μας πού έχουμε στο πλευρό μας αύτές τις δυό όργανώσεις, γιατί ξέ
ρουμε δλοι τί πρόσφεραν καί τί προσφέρουν.
Σήμερα, ειδικά, θά άσχοληθοΰμε, σέ γενικές γραμμές, μέ τον Ο.Φ.Α. καί πιο
συγκεκριμένα μέ τό Πρεβαντόριό του πού βρίσκεται στήν Έκάλη. ’Αφορμή γι’
αύτή μας τήν καμπάνια, ύπήρξε μιά πρόσφατη συνέντευξις μέ τήν Πρόεδρο τού 'Ο 
μίλου, άξιότιμη κυρία Ευτυχία Ίωακείμογλου. Τό νά παρουσιάσουμε έμεΐς στόν
άστυνομικο κόσμο τήν προσωπικότητα της κυρίας Ίωακείμογλου, θά ήταν τούλάχιστον άνώφελο, γιατί τήν ξέρουμε δλοι. Μέ τήν γνωστή της καλωσύνη, μέ τό
πρόσχαρο χαμόγελό της, μέ τήν πληθωρική της ζωντάνια, χρόνια τώρα έγινε ένα
μέ μάς. Τό νά τήν ίδή κανένας νά κουβεντιάζη μέ τά μικρά παιδάκια τών άστυνομικών πού φιλοξενούνται στο Πρεβαντόριό, άρκεϊ νά καταλάβη τήν μεγάλη άγάπη αυτής
τής γυναίκας γιά τήν ’Αστυνομία καί γιά τό σκοπό πού έταξε στή ζωή της, μαζί
μέ τις άλλες αξιότιμες κυρίες τού 'Ομίλου.
'Η συνέντευξις μας αύτή, μάς έκανε νά γράψουμε τά δσα στήν άρχή σημειώσαμε
καί γιά τά όποια πολλοί θά άναρωτήθηκαν γιατί τά γράψαμε. Νοιώσαμε καί χαρά
καί στενοχώρια στο διάστημα τής συνομιλίας μας. Χαρά, γιατί μάς έξέφρασε τήν
ίκανοποίησι τών μελών τού 'Ομίλου προς τούς έκάστοτε ήγήτορες τού Σώματος,
6ί όποιοι μέ κατανόησι καί προσωπικό ένδιαφέρον συμπαραστάθηκαν καί συμπαραστέ
κονται στο έργο τους. Παράλληλα καί γιά τήν κατανόησι πού βρίσκουν έκ μέρους
σημαντικής μερίδος βαθμοφόρων. Στενοχώρια, γιατί μάς έξωμολογήθηκε τό πα
ράπονό της δτι δέν βρίσκουν άνταπόκρισι καί συμπαράστασι άπό πολλούς άστυνομικούς
καί δτι τά οικονομικά τού 'Ομίλου δέν βρίσκονται σέ εύχάριστη κατάστασι. Μέ σα
φήνεια καί ζωντανές αποδείξεις μάς έξεμυστηρεύθη τις προσπάθειες πού καταβάλ
λουν γιά τήν λειτουργία τού ΓΙρεβαντορίου, καθώς καί τήν άγάπη τους γιά τά παιδιά
τών άστυνομικών.
Σχετικά μέ τήν έλλειψι κατανοήσεως έκ μέρους μερίδος άστυνομικών, προ
σπαθήσαμε μέ σοφιστικά επιχειρήματα νά άμβλύνουμε τήν έντύπωσι. Οί αποκαλύ
ψεις δμως ήσαν τόσο πειστικές, πού.τελικά υποχρεωθήκαμε νά άποδώσουμε τό φαι
νόμενο στο δτι πιθανόν νά υπάρχουν μερικοί πού δέν μπόρεσαν άκόμη νά άντιληφθούν
τήν άποστολή τού 'Ομίλου. Δέν ξέρουμε τί έπετύχαμε, πάντως χαρακτηρίσαμε τό
φαινόμενο, σάν τελευταία δικαιολογία, ώς έκδήλωσι πού δέν είναι σπάνια στήν ση
μερινή μας εποχή, τήν τόσο άλλοπρόσαλλη, καί πού οί λόγοι ύπάρξεώς της είναι
βαθύτεροι. Έ π ’ εύκαιρία κάνουμε μιά πρότασι. Δέν θά ήταν δυνατόν κάθε Κυριακή
ή μιά άλλη μέρα νά διατεθούν δύο λεωφορεία τής Μηχανοκινήτου 'Τποδιευθύνσεως,
μέ τά όποια νά έπισκέπτωνται τις έγκαταστάσεις τού 'Ομίλου άντιπροσωπευτικώς
αξιωματικοί καί κατώτεροι; Νομίζουμε δτι μ’ αυτό τόν τρόπο θά δοθή ή εύκαιρία
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σε σημαντικό αριθμό αστυνομικών να ίδή άπό κοντά τό έπιτελούμενο έργο τοΰ Ο.Φ.Α.
Τότε, οί έπισκέπτες αυτοί, θά γίνουν διαπρήσιοι κήρυκες των προσπαθειών πού
τόσο φιλότιμα καί αφιλοκερδώς καταβάλλονται.
Έ κεΐ δμως πού πραγματικά μείναμε κατάπληκτοι, ήταν δταν, άναφέροντας
μερικά χρηματικά κονδύλια πού άπαιτεϊ ή λειτουργία τοΰ Πρεβαντορίου, μάς έξωμολογήθηκε οτι καθίσταται προβληματική ή περαιτέρω λειτουργία. Γιά τό λόγο αύτό
δυο λύσεις υπάρχουν. ’Ή νά κλείση, ή νά δέχεται τοΰ λοιπού, έπί πληρωμή, παιδιά
άλλων ιδιωτικών οργανισμών. Επειδή καί σέ μάς έκαναν έντύπωσι τά έξοδα πού
άπαιτοΰνται, ζητήσαμε άκριβή νούμερα, πού ευχαρίστως μάς παρεχώρησε καί τά
όποια δίνουμε στήν δημοσιότητα. Πρωτίστως, θά πρέπει νά άναφερθοϋμε στον άριθμό
τοΰ προσωπικού καί τών φιλοξενουμένων παιδιών. Σήμερα διαμένουν έκεΐ 48 παι
διά, μέ πρόβλεψι νά παραμείνουν άλλα τόσα, ίσως καί περισσότερα τον τρέχοντα μήνα.
Τό προσωπικό άποτελεΐται: Ά πό τήν διευθύνουσα δίδα Μαραγκουδάκη, γιά την
οποία οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός, δσον άφορά τό ήθος, τήν έργατικότητα, τήν
έπιβολή καί τό ενδιαφέρον, δεν θά άπέδιδε τήν πραγματικότητα, τήν μαγείρισσα,
τήν βοηθό της, τήν τραπεζοκόμο, τις δύο παιδαγωγούς καί τις δυο καθαρίστριες.
Θά πρέπει νά σημειωθή δτι τό προσωπικό δέ είναι άνάλογο προς εκείνο πού απαι
τείται, δηλαδή είναι ούσιαστικώς ελλιπές.
Παραθέτουμε τά έξοδα τοΰ μηνός ’Ιουλίου :
Γιά μισθούς προσωπικού καί άσφάλισί τους στό Ι.Κ.Α. δρχ.
12.500
» φωτισμό, καύσιμα, δδρευσι καί τηλέφωνο.................... »
6.000
» καθαριότητα ................................................................... »
2.000
» ασφάλεια αυτοκινήτου καί συντήρησί του.................... »
1.000
» τροφοδοσία (48 παιδιών καί 8 προσωπικού)................ »
34.500
"Ητοι τά έξοδα τοΰ μηνός ’Ιουλίου άνήλθον στό ποσόν τών »
56.000
Ά ν ληφθή ΰπ’ δψιν δτι ή Παιδική Στέγη λειτουργεί δλο τό χρόνο, διαθέτουσα καί πλήρες Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο, καί έπιπροσθέτως δτι τά καύσιμα,
ό φωτισμός καί ή τροφή κατά τόν χειμώνα ξεπερνούν τά άντίστοιχα τού θέρους,
μπορούμε νά λάβουμε μιά άκριβή εικόνα τών μηνιαίων έξόδων συντ/)ρήσεως καί
λειτουργίας τής Παιδικής Στέγης.
,
,
αρακολουθήσαμε ώρισμένες έκδηλώσεις γύρω άπό τήν περιποίησι, τήν διατρο
Π
φή, τήν διαμονή, τήν ήθική διαπαιδαγώγησι καί τήν ψυχαγωγία τών μικρών
παιδιών. Είλικρινά πιστεύουμε δτι τέτοιο ενδιαφέρον δεν επιδεικνύουμε έμεΐς οί
ίδιοι γιά τά παιδιά μας καί δέν νομίζουμε δτι στά σπίτια μας περνούν καλύτερα. Ά ν
σ’ δλα αυτά προστεθή τό υγιεινό περιβάλλον, άντιλαμβάνεσθε τήν θετική ωφέλεια.
Γιά τά άδενοπαθή παιδιά λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ενώ ειδικός παιδίατρος, δυο
φορές τήν εβδομάδα, παρακολουθεί δλα τά παιδιά.
’Αλλά, δπως πολύ σωστά έτόνισεν ή κυρία Ίωακείμογλου, στή προσπάθεια
αυτή τού 'Ομίλου, χρειάζεται κάποια συμπαράστασις, κάποια, τέλος πάντων, ήθική
άναγνώρισις κι’ οχι μεμψιμοιρίες καί άψυχολόγητες κριτικές. Νά γιατί τονίζουμε
δτι έχουμε ύποχρέωσι νά συμπαραστεκώμαστε στό έργο τού 'Ομίλου, δπως καί σέ
κάθε παρόμοια έκδήλωσι.
’Απευθυνόμαστε στούς φίλους άναγνώστες καί ζητάμε νά σταθούμε πλάϊ στούς
άγώνες τών κυριών τού 'Ομίλου. Ά πό τήν όποιαδήποτε θέσι πού κατέχουμε, ας
προπαγανδίζουμε τό έργο τους καί ας τίς ένισχύουμε, τούλάχιστον, ήθικά.
’Απευθυνόμενοι στον οχι άστυνομικό κόσμο, πού διαβάζει αυτές τίς γραμμές,
κάνουμε έκκλησι καί τούς παρακαλούμε νά συμπαρασταθούν, μέ τόν δικό τους τρό-
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πο, στις προσπάθειες τοϋ Ο.Φ.Α. 'Οποιαδήποτε βοήθεια υλική καί ήθική, θά δώση
τήν ευκαιρία έξωτερικεύσεως των εύγενών, υπέρ της’Αστυνομίας, αισθημάτων των.
Τέλος, άπευθυνόμενοι στις κυρίες τοϋ 'Ομίλου,άφοϋ έκφράσουμε τήν ευγνω
μοσύνη μας γιά δ,τι για τήν άστυνομική μας οικογένεια κάνουν, τις παρακαλοΰμε
νά συνεχίσουν τδ ιερό τους έργο. Ά πδ τή δική μας πλευρά, τις διαβεβαιοΰμε πώς
θά είμαστε πάντοτε κοντά τους. Συνεχίστε, άξιότιμες κυρίες, τήν τρανή σας άποστολή. Σάς συνοδεύουν οί εύχές δλων αύτών πού έζησαν άπδ κοντά τις προσπάθειές
σας. 'Ο Θεδς της άγάπης, άς κατευθύνη τά βήματά σας.
*
* *
I I . ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗ ΓΥ ΡΙΚ Η ΛΗ ΞΙ ΤΗ Σ Α ' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ ΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

εμνά, άλλά καί έπιβλητικά γιορτάσθηκε κι’ εφέτος, όπως κάθε χρόνο, ό προστά
Σ
της τής Παιδικής Στέγης τοϋ Ο.Φ.Α., ιαματικός "Αγιος Παντελεήμων. "Υστερα
άπδ 4 χρόνια, μάς δόθηκε ξανά ή εύκαιρία νά παραστοΰμε στήν ακολουθία τής Θείας
Λειτουργίας καί τής άρτοκλασίας, πού έγινε στδ έξοχικδ έκκλησάκι τής Έκάλης
«"Αγιος Γεώργιος».
Ά πδ ένωρίς τδ πρωί τής Δευτέρας 27-7-64, ή Παιδική Στέγη, είχε ντυθή
στά γιορτινά της. Τά παιδάκια, φορώντας τίς . . . . επίσημες ενδυμασίες τους, κα
θαρά, χαρούμενα, 6λο ζωντάνια, πηγαινοέρχονταν σαν τίς μέλισσες, γύρω άπδ τήν
διευθύνουσα, δίδα Μαραγκουδάκη, καί τίς παιδαγωγούς, καί μέ λαχτάρα περίμεναν
τδ σύνθημα γιά τήν έκκίνησι καί μετάβασι στήν εκκλησία. Στά πρόσωπά τους, τά τόσο
γελαστά, διέκρινε κανείς τήν εσωτερική τους ίκανοποίησι γιά τίς τόσες φροντίδες πού
καταβάλλει γι’ αύτά ό Ο.Φ.Α. Ά πδ αύτδν τδν μικρόκοσμο, τδν χωρίς κακίες καί πάθη,
τδν άγνό, τδν άμόλυντο, τδν γεμάτο καλωσύνη καί άγάπη, περιμένουμε εμείς οί με
γαλύτεροι νά φαρδύνουν τή λεωφόρο των ιδανικών τής πατρίδας μας. Γιά νά γίνη
δμως αύτό, θά πρέπει έμεϊς τώρα, αύριο, παντοτεινά νά τούς δώσουμε έκεινα τά άπαραίτητα έφόδια, πού θά κάνουν τή ζωή τους πιό χαρούμενη, πιδ εύτυχισμένη. Κι’
αύτό, είναι μιά άπδ τίς έπιδιώξεις τοϋ Ο.Φ.Α. Καί μόνο γι’ αύτό, ή εύγνωμοσύνη μας
θά πρέπει νά είναι άπεριόριστη.
Κατά τίς 8 1 /2, κι’ ενώ είχε άρχίσει ή λειτουργία, τά μικρά άγοράκια καί τά
κορίτσια, δυδ-δυδ στή γραμμή, έφθασαν στήν έκκλησία. Πήραν τίς θέσεις τους,
άριστερά καί δεξιά στήν είσοδο, καί μέ σταυρωμένα τά χέρια παρηκολούθησαν ώς τδ
τέλος τήν δλη ιερή άκολουθία. Χωρίς μιά στιγμή νά στρέψουν τά βλέμματά τους γύρω,
άντίκρυζαν στδ βάθος τοϋ Ίεροΰ τήν γλυκειά φυσιογνωμία τοϋ Ναζωραίου καί τής
Θεομήτορος καί μέ ζηλευτή κατάνυξι, προσεύχονταν γιά τούς δικούς τους, γιά τίς
κυρίες τοϋ 'Ομίλου καί τδ προσωπικό τής Παιδικής Στέγης, πού έδώ καί 27 μέρες
τούς παραστάθηκαν τόσο στοργικά.
Στις 10 π.μ. περίπου ή λειτουργία τελείωσε. Τώρα, ό λειτουργός τοϋ 'Υψίστου,
φορώντας τά έπίσημά του άμφια, κι’ ένώ προπορεύεται ένας μικρός πού κρατεί τήν
εικόνα τοϋ Αγίου καί άκολουθοϋν τά παιδάκια γραμμή καί μετά δλο τδ εκκλησίασμα,
κατευθύνεται σέ πομπή λιτανείας πρδς τήν Παιδική Στέγη. Στήν είσοδο άναπέμπει
εύχές γιά σύμπαντα τδν κόσμο, γιά τά μέλη τοϋ 'Ομίλου καί τδ προσωπικό του.
Γίνεται περιφορά τής εΐκόνος γύρω άπδ τδ κεντρικό οίκημα καί στδ τέλος δλοι,
μικροί καί μεγάλοι, άσπαζόμαστε τήν εικόνα. Εύχές άνταλλάσσονται καί δλοι οί προσ
κεκλημένοι εισερχόμαστε στήν μεγάλη αίθουσα, δπου καί μάς προσφέρονται άναψυκτικά.
Κατά τίς 10 1 /2 άφίχθη ό Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός
Διευθυντής Α' κ. Κανελλάκης μετά τής συζύγου του. 'Η παρουσία του γίνεται άφορμή
θερμών χειροκροτημάτων. Σέ λίγο κοριτσάκια καί άγοράκια άπαγγέλλουν διάφορα
ποιήματα καί τραγούδια. Κι’ ένώ συνεχίζονταν οί άπαγγελίες, προσήλθεν ό ’Αρχηγός
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τής ’Αστυνομίας κ. Καραμπέτσος. Μιά τρανή άπόδειξις πόσο ή ηγεσία του Σώματος
συμπαραστέκεται στο έργο τοϋ Ο.Φ.Α.
Μετά τό μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί την προσφώνησι τής δίδος Παπαλυμπέρη, έκ μέρους των άλλων παιδιών τής Στέγης προς τα μέλη του Ο.Φ.Α.,
πού τόσο μας συγκίνησε, 6 κ. ’Αρχηγός, ό κ. Κανελλάκης καί άλλοι έπισκεφθήκαμε
όλα τα διαμερίσματα τοϋ 'Ομίλου. Θαυμάσαμε την τάξι, τήν καθαριότητα, την πολι
τισμένη άτμόσφαιρα. Δίκαια λοιπόν ή κυρία Ίωακείμογλου συνεχάρη δημοσία τήν
διευθύνουσα, για τό τόσο αποδοτικό της έργο. Δίκαια κι’ εμείς, σ’ άλλο μέρος τής
καμπάνια μας αυτής, μιλώντας για τήν διευθύνουσα, είπαμε ότι οποιοσδήποτε χαρα
κτηρισμός ϊσως δεν θά άπέδιδε τήν πραγματικότητα. Καί πάλι μιά φορά, άπό τις στή
λες τοϋ επισήμου τής ’Αστυνομίας περιοδικού, τήν συγχαίρουμε καί τής συνιστοϋμε
νά συνέχιση μέ τον ίδιο ένθουσιασμό, τό ίδιο πάθος, τό έργο πού άνέλαβε.
Ή ώρα 11.15', ύστερα άπό τήν άποχώρησι τοϋ κ. ’Αρχηγού, τοϋ κ. Κανελλάκη
καί των άλλων, ξεκινήσαμε νά φύγουμε."Ομως, ή άφιξις τοϋ 'Υφυπουργού ’Εσωτερι
κών κ. Έξάρχου, τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας παρά τώ 'Υπουργείου κ.
Άδαμοπούλου καί τοϋ 'Υπασπιστοΰ τοϋ κ. 'Υφυπουργού κ. Τζαμτζή, μάς ΰπεχρέωσε
νά γυρίσουμε ξανά, γεγονός γιά τό όποιον δεν ζημιωθήκαμε, γιατί διαπιστώσαμε άπό
κοντά τό ζωηρό ενδιαφέρον τοϋ κ. 'Υφυπουργού, γιά τά παιδιά τών άστυνομικών.
'Ο κ. 'Υφυπουργός, άφοΰ ζήτησε συγγνώμην γιά τό ό,τι δεν μπόρεσε νά προσέλθη ένωρίτερα, άκουσε μέ προσοχή όλα εκείνα, πού μέ τόση παραστατικότητα τοϋ
εξιστόρησε ή κ. Ίωακείμογλου, γύρω άπό τήν ίδρυσι, τούς σκοπούς καί τήν παρούσα
κατάστασι τοϋ 'Ομίλου. Μολονότι έκανε τρομερή ζέστη, έπεσκέφθη όλα τά διαμε
ρίσματα τής Στέγης, καθώς καί τό ύπό κατασκευήν, εντός τής Στέγης, έκκλησάκι
τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος. 'Υπεσχέθη, καί έδωσε σχετικές έντολές στον κ. Άδαμόπουλο, ότι θά βοηθήση υλικά καί ήθικά τις προσπάθειες τών κυριών τοϋ Ο.Φ.Α.,
τις όποιες καί συνεχάρη. "Οταν ό κ. 'Υφυπουργός έπεσκέφθη στο έστιατόριο τά
μικρά παιδάκια καί τά όποια χαιρέτησε, καί πάλιν ή δεσποινίς Παπαλυμπέρη
προσεφώνησε τον κ. 'Υφυπουργό, λέγοντας τά εξής:
«Σεβαστέ μας κ. 'Υπουργέ, άξιότιμε κ. Γενικέ.
Είναι απέραντη ή χαρά μας πού τιμήσατε τον "Ομιλό μας στή σημερινή
γιορτή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος. Είναι τόσο σπάνιο νά βλέπουμε άπό κοντά,
όπως σήμερα, τόσους μεγάλους φίλους μας, πού μάς άγαποΰν καί μάς προστα
τεύουν. Δέν θά σάς κουράσουμε. Θά σάς παρακαλέσουμε μόνον νά δεχθήτε ένα
μεγάλο μας εύχαριστώ, βγαλμένο άπό τά βάθη τών καρδιών μας, γιά τή στορ
γική άγάπη καί τό θερμό ενδιαφέρον σας γιά μάς, τά παιδιά τών άστυνομικών,
πού τόσο τούς αγαπάτε καί τούς συμπαραστέκεσθε».
’Εμείς, στο διάστημα αυτό, νοιώσαμε ξεχωριστή περηφάνεια, γιατί βλέπαμε
ζωντανό τό ένδιαφέρον τοϋ πλέον άρμοδίου προσώπου γιά τήν ’Αστυνομία.
Τελειώνοντας, καί άφοΰ έκφράσουμε άκόμη μιά φορά τις εύχαριστίες τοϋ
άστυνομικοΰ κόσμου προς τις κυρίες τοϋ 'Ομίλου, κρίνουμε σκόπιμο καί νά σάς τις
παρουσιάσουμε: Πρόεδρος, ή κυρία Ίωακείμογλου, ’Αντιπρόεδρος ή κυρία Πηλίδη,
Γενικός Γραμματεύς, ή κυρία Παπαδάκη, Ταμίας ή κυρία Χυδίρογλου καί μέλη
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου οί κυρίες : Λεωνιδάκη, Άλτηγοΰ, Άβέρωφ, Ψημένου,
Ρωμαίδου, Γρυπάρη, Θεολόγου, Παναγιωτοπούλου, Ίσαακίδου, Αύδή καί Σκουζέ.
I. ΡΑ ΪΚ Ο Σ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΒΡΑΔΥΝΗ Π Ε Ρ Ι Π Ο Λ Ο Σ
'Τπο τοϋ Άστυφύλαχος χ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Ή νύκτα κυκλώνει σιγά - σιγά τήν πάλι άπό παντού. Πρώτα κυριεύει τά
φυλλώματα των δένδρων, εκεί μακρυά στά άλσύλλια πού κουρνιάζουν τά πουλιά,
μετά τούς στενοδρόμους καί φθάνει στο υψηλότερο ρετιρέ, καί ακόμη πιο υψηλά
απλώνει τό χέρι της, γιά νά σβήση καί την τελευταία άνταύγεια τοϋ ήλιου, στο σώ
μα ενός αεροπλάνου πού χάνεται. . .
Στις προσόψεις τών κτιρίων, δεξιά καί άριστερά, φώτα χρωματιστά αναβο
σβήνουν καί μπροστά μας μιά μεγάλη διαφήμισις ξένης άεροπορικής έταιρείας, μάς
πληροφορεί ποϋ μπορούμε νά ταξιδεύσουμε, αν βέβαια εξοικονομήσουμε τά εισι
τήρια. . .
Ά πό τήν πόρτα τοϋ Άστυνομικοΰ Τμήματος, πού ποτέ δεν κλείνει, εξέρχε
ται ή βραδυνή περίπολος.
Έφωδιασμένοι μέ τά «δημόσια είδη» μας, άρχίζουμε τό τακτικό δρομολό
γιό μας, μέ καλή διάθεσι, έτοιμοι γιά τό κάθε τι.
'Ένα αύτοκινητό άνηφορίζει τον μεγάλο δρόμο μέ ταχύτητα. Κάποιος πε
ζός, άνεβαίνει φοβισμένα στο πεζοδρόμιο. 'Οδηγός καί πεζός άντιλαμβάνονται τό
σφάλμα τους καί σιωπηρά παραδέχονται δτι θά πρέπει νά προσέχουν καλύτερα
γιά τό δικό τους συμφέρον.
ΙΙιό κάτω, στο μεγάλο γωνιακό κατάστημα μέ τά ήλεκτρικά μηχανήματα,
μιά κυρία, μέ τό στόμα τοϋ συζύγου της, διαπραγματεύεται τήν άγορά ενός πλυν
τηρίου. Βέβαιον είναι ότι τά νύχια τής κυρίας θά μεγαλώνουν συντομώτερα, ένώ
τά λουριά τοϋ συζύγου θά τον σφίξουν δυνατώτερα στο καθημερινό μαγγανοπήγα
δο, γιά τήν πληρωμή τών δόσεων.
Στή στροφή τοϋ δρόμου ύπάρχει ένα κατάστημα ύποδημάτων. Ό ιδιοκτή
της του, πού έχει κατανόησι τοϋ νόμου, κλείνει στήν ώρα του, κατεβάζοντας τά
ρολλά. Κανένας μας δέν τον. . . «γράφει», γιατί είναι «νομοταγής πολίτης».
Καί ή περίπολος συνεχίζεται.
Δεξιά καί άριστερά τοϋ δρόμου, είναι στή σειρά τά περίπτερα. Σκεπασμένα
άπό περιοδικά καί εφημερίδες, έλληνικής καί ξένης παραγωγής, στεγάζουν τούς
περιπτερούχους, άνθρώπους εξυπηρετικούς καί προθύμους. Σ ’ αυτούς, μετά τον άστυφύλακα, καταφεύγουν πολλοί γιά πληροφορίες, νά κάνουν «ψιλά» ή νά κάνουν
τό βιαστικό τους τηλεφώνημα. . .
'Ένας τουρίστας άγοράζει μιά κάρτα κι’ ένας. . . λαθραναγνώστης διαβάζει
τις επικεφαλίδες.
Π ιό κάτω, δεξιά μας, είναι τό Πανεπιστήμιο. Καθώς κοντοστεκόμαστε, φέρ
νουμε στή μνήμη μας τον Γέρο τοϋ Μωρία, τον Κολοκοτρώνη. Παρευρέθη καί έκείνος στή θεμελίωσι, άφοϋ πρώτος ό ίδιος έθεμελίωσε στις βουνοκορυφές τοϋ Μωρία
τήν ελευθερία μας.
Δίπλα στ’ άγάλματα, μιά παρέα φοιτητών άνταλλάσσει απόψεις γιά τά θέ
ματα πού τούς άπασχολοϋν, ένώ τό «γκαζόν» τοϋ προαυλίου, χορτασμένο άπό τό
νερό τοϋ αυτομάτου ποτιστοϋ, χωνεύει τήν χλωροφύλλη του.
Ή νύκτα προχωρεί μαζί μέ τά βήματά μας κι’ εμείς συνεχίζουμε τήν πε
ριπολία μας.
Περνάμε τήν 'Ιπποκράτους, πού χάνεται προς τον συνοικισμό τής Νεαπόλεως. Οί προνοητικοί χρυσοχόοι έχουν άσφαλίσει τις βιτρίνες τους μέ συρμάτινα
πλέγματα, πού κάνουν τούς κλέφτες νά άπογοητεύωνται.

710

Μήνα Άναστασάκη : Βραδυνή περίπολος

Λίγο πιο κάτω ό φωτισμός δυναμώνει. Είναι ό κινηματογράφος. Το έργο πού
παίζει είναι άκατάλληλο, κι’ δμως μπαίνουν και μικροί μέσα. Οί υπεύθυνοι της
έπιχειρήσεως, δέν κάνουν καλά την δουλειά τους. Ε μείς, ενεργούμε τα «νόμιμα».
Κάτω άπύ μια φωτογραφία του Σαρλώ, εκεί κοντά, διακρίνουμε μια παρά
ξενη φυσιογνωμία ένός. . . «κυρίου», πού κοιτάζει «άσκαρδαμυκτί», . . . «νεαρόν
άγένειον καί άμούστακον», πού μέ παράπονο, γιατί δέν έχει χρήματα για το εισι
τήριο, έτοιμάζεται να άναχωρήση. Τότε, ό ευγενικός «κύριος» προθυμοποιείται να
. . .εξυπηρέτηση τον «ένδεή νεαρόν», άποβλέποντας στά γνωστά άνταλλάγματα.
'Η έξακρίβωσις της ταυτότητος στύ Τμήμα, σώζει προς το παρόν τον «νεα
ρόν», καθώς οί πληροφορίες της Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας, επαληθεύουν τις αρ
χικές μας ύποψίες.
'Ο κόσμος στούς δρόμους άραιώνει. 'Η περιπολία μας πλησιάζει στο τέλος.
Παίρνουμε τον δρόμο γιά το Τμήμα. Στις στοές. . . παραμονεύουν μέ τά ραβδιά
τους οί νυκτοφύλακες. Μάς καληνυκτίζουν. Τούς άφήνουμε, γιά νά τούς άνταμώσουμε ξανά αύριο. Μ’ αυτούς συναντιόμαστε τακτικά τις νύκτες. Αύτοί φυλάσσουν
τά πράγματα. ’Εμείς, άνθρώπους, ιδέες καί πράγματα. ’Εκείνοι εργάζονται γιά το
μεροκάματο. ’Εμείς, γιά δ,τι ώρκισθήκαμε νά υπηρετούμε.
'Η ώρα πέρασε. 'Ο μικρός δείκτης στο ρολόϊ τής παλαιάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, κατηφόρισε στις μικρές ώρες, ενώ εμείς άνηφορίζουμε τήν οδόν ’Α
μερικής καί. . . άγκυροβολοϋμε στο λιμάνι μας.
Στον άξιωματικό Έπιθεωρήσεως δίνουμε τήν άναφορά μας, ένώ στην πόρτα
εμφανίζεται ό κ. Διοικητής. Σέ λίγο θά έξέλθη γιά έπιθεώρησι.
Σκοποί, στις θέσεις σας. "Οπως πάντοτε.
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΛΚΗΣ

---------------------------------

·

---------------------------------

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνου; του καί πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. Όταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο πού σας
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσω; άν παραστή άνάγκη.

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ή 'Υποδιεύθυνσής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, στην προσπάθειά της να έξα
σφάλιση στην Πρωτεύουσα ομαλή καί ακίνδυνη κυκλοφορία, παρακαλεΐ θερμώς
οδηγούς καί πεζούς, να συμμορφώνωνται μέ προθυμία στα σήματα τών τροχονόνων, τών φωτεινών σηματοδοτών, τών πινακίδων καί τών διαγραμμίσεων καί γε
νικά νά κυκλοφορούν σύμφωνα μέ τούς κανόνας τού Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικά γιά -την έρχομένη έβδομάδα, παρακαλεΐ τούς οδηγούς, μεταξύ τών
άλλων, νά προσέξουν καί νά έφαρμόζουν μέ σχολαστικότητα τούς κανόνες πού
άφορούν τό προσπέρασμα. Τά άντικανονικά προσπεράσματα, τις περισσότερες φο
ρές, άποβαίνουν μοιραία, καταλήγοντας σέ άτυχήματα καί μάλιστα μέ καταστρε
πτικά αποτελέσματα. Γι’ αύτο οί οδηγοί πρέπει νά είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί,
νά μην προσπερνούν προπορευόμενα οχήματα χωρίς λόγο, όπως πολλές φορές συμ
βαίνει, κι’ όταν μέ λογική κρίνουν ότι ύπάρχει λόγος νά προσπεράσουν, πρέπει νά
τηρούν όλους τούς κανόνες καί τις προϋποθέσεις πού έπιβάλλει ή άσφαλής όδήγησις.
’Απαραίτητη προϋπόθεσις γιά ενα κανονικό καί άκίνδυνο προσπέρασμα, είναι
νά ύπάρχη μεγάλο πεδίο όρατότητος, ό άπαιτούμενος έλεύθερος χώρος, ώστε ό
οδηγός πού πραγματοποιεί τό προσπέρασμα νά μή βρεθή άντιμέτωπος μέ άντιθέτως έρχόμενα οχήματα, καί έπιπροσθέτως τήν ώρα πού πρόκειται νά προσπεράση,
νά μή έχη αρχίσει προσπέρασμα κανένα άπό τά οχήματα πού άκολουθοΰν, πράγμα
πού πρέπει νά διαπιστώνη ρίχνοντας μιά ματιά στον καθρέπτη του.
’Επίσης πριν άρχίση τό προσπέρασμα, ό οδηγός πρέπει έγκαίρως καί άπό
άρκετή άπόστασι νά δίδη σήμα μέ τούς δείκτες του, ώστε νά άντιληφθούν οΐ ά?.λοι τήν πρόθεσί του.
Τό προσπέρασμα, κατά κανόνα, γίνεται άπό τά άριστερά καί έ'πειτα ομαλά
καί προοδευτικά τό όχημα έπαναφέρεται στο δεξιό, χωρίς ό οδηγός νά δημιουργήση κίνδυνο γ ι’ αυτόν πού προσπέρασε, δηλαδή όπως λένε, χωρίς νά τού κλείση άπότομα τό δρόμο.
"Οταν ό οδηγός άντιληφθή ότι ενα όχημα πού τον άκολουθεΐ προτίθεται νά
τον προσπεράση, πρέ7:ει νά πηγαίνη 6σο μπορεί δεξιά καί νά μήν αύξάνη τήν τα
χύτητά του.
Τελειώνοντας, ή Ύποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, εκφράζει τήν
πεποίθησι ότι οί ’Αθηναίοι οδηγοί θά καταβάλουν κάθε προσπάθεια σχετικά μέ
τό σοβαρό αυτό θέμα καί τούς εύχεται ολόψυχα ή Θεία Πρόνοια νά τούς προστατεύη
άπό τούς κινδύνους τού δρόμου.

ΟΙ άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Λιβαθοΰς.
Πάροδος τής όδοΰ Κυψέλης 32, κοντά στον «'Άγιο Γεώργιο» τής Κυψέλης.
'Η Λιβαθώ ή Λειβαθώ, ωραία καί εύφορη περιοχή τής Κεφαλληνίας στην
επαρχία Κραναίας, εύρίσκεται στην μεσημβρινή πλευρά τής νήσου. Πρωτεύουσα
τής περιοχής είναι ή Λακήθρα καί σημαντικό χωριό τά Μεταξάτα, όπου σώζονται
αρχιεπισκοπή καί παλαιός ναός του 17ου αίώνος.-Ό μέν δήμος τής ’Άνω Λιβαθοΰς
περιλαμβάνει τις κοινότητες: Σπαρτιών, Βλάτων, Πεσσάδων, Εΐκοσιμίας, Μουσάτων,
Καραβάδου καί Κεραμίων, ό δέ τής Κάτω Λιβαθοΰς τις κοινότητες: Σβορωνάτων,
Λακήθρας, Σαρλάτων, Μεταξάτων, Περατάτων καί Μηνιών. 'Η έπαρχία Κραναίας
έχει περί τις 25 χιλιάδες κατοίκους.

Λιβανιού.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 51 (συνέχεια τής όδοΰ Ίουλιανοΰ).
'Ο Λιβάνιος (314—393 μ.Χ .), "Ελλην σοφιστής καί ρήτωρ άπό τήν ’Αντιόχεια,
’ίδρυσε σχολές του στήν Κωνσταντινούπολι καί Νικομήδεια. Διετέλεσε διδάσκαλος
τοΰ Μ. Βασιλείου καί τοΰ Ίωάννου Χρυσοστόμου, αν καί έθνικός. Ό αύτοκράτωρ
Ίουλιανός, τον έτίμησε μέ τον τίτλο τοΰ ταμίου.Ό Λιβάνιος έγραψε πολλούς λόγους
καί 1607 έπιστολές.

Λιβίνη.
Πάροδος τής όδοΰ Στάθη Γεροδήμου, στο τέρμα Ίπποκράτους.
Ό Καπετάν Λιβίνης περιώνυμος άρματολός τοΰ 17ου αίώνος στήν Δυτική
Στερεά Ελλάδα, συνεπολέμησε μέ τον Φραγκίσκο Μοροζίνη στήν ’Ήπειρο. Κοντά
στήν Γκόλιανη τής Εύρυτανίας υπάρχει λόφος φέρων τό όνομά του.

Λιβύης.
Συνέχεια τής όδοΰ Νυμφαίου, στά Ά νω Ήλύσια.
Πρόκειται γιά τό γνωστό ανεξάρτητο ομοσπονδιακό βασίλειο, πού εκτείνεται
κατά μήκος τής βορείου ακτής τής Αφρικής, έχει έκτασι 1.759.540 τε :ρ. χιλιομ.
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καί πληθυσμό γύρω στο 1.200.000 κατοίκους. 'Η Λιβύη υποδιαιρείται στις τοπικές
αύτοδιοικούμενες ομόσπονδες επαρχίες: Κυρηναϊκής, Τριπολίτιδος καί Φεζζάν ή
Φεσσάν. ’Αρχηγός του 'Ηνωμένου Βασιλείου είναι ό Εμίρης τής Κυρηναϊκής. Κάθε
επαρχία έχει ίδικόν της διοικητήν (Βαλήν), ό όποιος διορίζεται άπό τον βασιλέα καί
βοηθεϊται άπό ένα εκτελεστικό καί νομοθετικό συμβούλιο.
Επίσημος θρησκεία είναι ό Μωαμεθανισμός, πλήν όμως υπάρχει άνεξιθρησκεία καθιερωμένη άπό τό Σύνταγμα. Επίσημος γλώσσα είναι ή ’Αραβική. Νομι
σματική μονάς είναι ή Λιβυκή λίρα, ίσης αξίας προς τήν στερλίνα τής ’Αγγλίας
καί υποδιαιρείται σε 100 πιάστρες καί 1000 μιλλιέμ. Ό πληθυσμός άποτελεΐται
κυρίως άπό ’Ιταλούς, Μουσουλμάνους, ’Ιουδαίους καί άλλους Εύρωπαίους. Κυριώτερες πόλεις είναι: Τρίπολις, Μισράτα, Χόμς, Σονάρα, Βεγγάζη, Ντέρνα, Μπάρκα,
Τομπρούκ καί Μουρκούζ. Πρωτεύουσα είναι ή Τρίπολις (190 χιλιάδες) καί συμπρω
τεύουσα (τόπος διαμονής τοϋ βασιλέως) ή Βεγγάζη.

Λιθακιας.
Πάροδος τής όδοΰ "Εβρου 44, όπισθεν τοϋ νοσοκομείου «Τπποκράτειον».
'Η Λιθακιά, είναι κωμόπολις τής επαρχίας. Ζακύνθου, έδρα ομωνύμου κοινότητος καί έχει περί τούς χιλίους κατοίκους.
Λιμπονά Μιχαήλ.
Πάροδος τής όδοΰ Θ. Κολοκοτρώνη 59, κοντά στήν «'Αγία Ειρήνη».
Ό Μιχαήλ Λιμπονάς, ’Αθηναίος ευπατρίδης τοϋ 17ου αΐώνος, διακρινόμενος
για τήν γενναιότητα, τον πλοϋτο καί τήν μόρφωσί του, εστάλη τό 1675 στήν Κωνσταντινούπολι, άπό τον μητροπολίτη των ’Αθηνών καί τούς συμπατριώτες του,
για νά παραπονεθή στο Σουλτάνο κατά τοϋ Βοεβόδα τών ’Αθηνών καί τοϋ πασσά
τής Χαλκίδος. Ή άποστολή του είχε επιτυχία, πλήν ό ίδιος προεκάλεσε τήν μήνι
τών ’Οθωμανών τής ’Αττικής, πού τον ήνάγκασαν νά παραμείνη μακρυά άπό τήν
’Αθήνα τρία χρόνια. Γυρίζοντας στήν ’Αθήνα συνελήφθη άπό τούς Μουσουλμάνους
καί ύπέστη μαρτυρικό θάνατο, άπαγχονισθείς στήν άγορά τήν 23η Δεκεμβρίου τοϋ
1878.
Λίνδου.
Πάροδος τής όδοϋ Χρυσουπόλεως 70, στο «Πολύγωνο».
Ή Λίνδος, αρχαία σημαντικωτάτη παράλιος πόλις τής Ρόδου, ίδρύθη ύπό
τοϋ Δαναού ή τών Δαναΐδων καί μετέσχε τοϋ Τρωικού πολέμου. Άπετέλεσε μέλος
τής Δωρικής Έξαπόλεως καί είχε λαμπροτάτους ναούς τής Λινδίας ’Αθήνας καί τοϋ
'Ηρακλέους. ’Επί τής άκροπόλεως τής Λίνδου σώζονται στοά δωρικού ρυθμού,
τά λείψανα τοϋ «Βουκοπίου» (ναΐσκου τοϋ Γ-θ' αΐώνος π.Χ.), ό «τάφος τοϋ Κλεο
βούλου (στρογγυλό μνημείο μετά κωνικής στέγης), κ.ά.
Λιοσίων.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία «’Ανεξαρτησίας» (Βάθη) καί τελειώνει στις «Τρεις
Γέφυρες». ’Έλαβε τήν ονομασία αύτή, επειδή οδηγεί στο ομώνυμο προάστιο τών
’Αθηνών, τά γνωστά "Ανω Λιόσια (3.500) καί Κάτω ή Νέα Λιόσια (3.200). (Λιόσα
ή Λιόσια ή Λιώσα ή Λεώσα, είναι ή επωνυμία μεγάλης αλβανικής φάρας, πού, μέ
αρχηγό τον Πέτρο Λιόσα, έγκατεστάθη στήν Δυτική Έ /λάδα τον 1Δ' αιώνα. Ό
διάδοχος τοϋ Πέτρου, ’Ιωάννης, έτράπη άργότερα προς Νότον καί έγκατεστάθη
στήν ’Αττική, μαζί μέ τούς ύποτε)εις του Μαζαρακαίους καί Μαλακασαίους. ’Από
τήν έγκατάστασι αύτή προήλθον οι επωνυμίες: Λιόσια, Μάζι, Μαλακάσα κ.ά.).
( Συνεχίζεται)

ΤΟ Υ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ «X»

1 1 ANTOTE ή απεργία δημιουργεί δυσμενείς καταστάσεις εις την κοινωνίαν. Οί
άπεργοί προβάλλουν δίκαια ή άδικα αιτήματα, τδ Κράτος καλείται νά λάβη
θέσιν έναντι αυτών, ή ’Αστυνομία καλείται νά περιφρουρήση δικαιώματα άπεργών
καί μή άπεργών. Λεπτή, λεπτοτάτη ή θέσις της ’Αστυνομίας εις τάς περιπτώσεις
άπεργιών, διότι πλήν τής έλευθερίας τής έργασίας καλείται νά διαφυλάξη καί την
δημοσίαν τάξιν, την οποίαν οί άπεργοί διασαλεύουν συνήθως προς δημιουργίαν θο
ρύβου πέριξ τοϋ αιτήματος τούτων, προς δημιουργίαν εντυπώσεων καί ώς έκ τού
των αναγκαστικής πολλάς φοράς έπιλύσεως τών αιτημάτων τους. Πέραν αύτών
τών καθαρώς συνδικαλιστικών αιτημάτων άπεργιών υπάρχουν αί διά πολιτικούς
σκοπούς άπεργίαι, αί όποιαι φέρουν την ’Αστυνομίαν εις λίαν δυσχερή θέσιν. 'Υ
πάρχει βεβαίως ή πείρα τόσων έτών, πείρα πού μας έφεραν αί προπολεμικαί καί
άναρίθμητοι μεταπολεμικαί άπεργίαι, πλήν όμως χρειάζεται νά εΐπωμεν ότι άπαιτεΐται μεγάλη περίσκεψις καί φρόνησις κατά την άντιμετώπισιν άπεργούντων, ιδίως
όταν προβαίνουν είς διαδηλώσεις καί γενικώτερον διαταράσσουν την δημοσίαν τά
ξιν. Οί νόμοι, οί κανονισμοί, αί διαταγαί είναι σαφείς. Καί όταν τηρούνται, ό πο
λίτης έπιχαίρει καί τοποθετεί έπί τών άληθινών των βάσεων τάς «σχέσεις» όχι
μόνον ’Αστυνομίας - άπεργών, άλλά ’Αστυνομίας - άπεργών - καί μεγάλου Κοινού.

Γ ,

„

***

ράφω αύτά έξ αιτίας τού τελευταίου άπεργιακοΰ κύματος καί τών άστυνομικών κινητοποιήσεων, δέν θά ήτο άσκοπον δέ νά άναφερθοΰν έπ’ εύκαιρία ώρισμένα «ιστορικά» τών άπεργιών. Εις τήν Ελλάδα ή άπεργία χρονολογείται πολύ
πριν εΐσέλθωμεν εις τήν περίοδον τής έκβιομηχανίσεως. Πρώται σοβαραί άπεργίαι
είναι έκεϊναι τής Έρμουπόλεως, τής άκμαζούσης προ έκατονταετίας ναυτικής πόλεως, αί όποΐαι έξεδηλώθησαν έντονοι κατά τά έτη 1879 - 1883. ’Ακολουθούν αί
άπεργίαι τού Πειραιώς, τού Βόλου, τού Πύργου, τού Λαυρίου κ.λ., δτε φθάνομεν
είς τήν μεγάλην συνεργατικήν άπεργίαν τού 1924 καί είς τήν κρίσιμον εκείνην άπεργίαν τού 1927, κατά τήν οποίαν διά πρώτην φοράν άπήργησαν πλήν τών εργατών
καί οί αύτοκινητισταί καί οί έπαγγελματίαι. Οί "Ελληνες άστυνομικοί άπήργησαν
μόνον μίαν φοράν μέχρι σήμερον καί αύτο έγινε το έτος 1944, κατά τήν διάρκειαν
τής γερμανικής κατοχής. ’Άλλαι άπεργίαι άστυνομικών είναι εκείνη τών άστυνομικών τής Βοστώνης το 1919 καί εκείνη τών άστυνομικών τής Γαλλίας το 1946.
σον δια τήν ίδιότυπον μορφήν τής «άπεργίας πείνης», τής όποιας όλοι παρέστημεν μάρτυρες τελευταίως μέ τούς σπουδαστάς τής σχολής ύπομηχανικών, τούς
άναπήρους κ.λ., θά μού έπιτραπή νά εϊπω ότι «πρώτος διδάξας» δέν ήτο ό Μαχάτμα Γκάντι, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Αί άπεργίαι εκείνου κατά τά έτη 1933 καί
1943 — αί όποΐαι τον ήρωποίησαν είς τά όμματα τών οπαδών του, συνεδέθησαν
μέ λαϊκάς έξεγέρσεις καί τού έδωσαν τήν δύναμιν νά άγωνισθή άποτελεσματικώς
διά τήν άνεξαρτησίαν τών ’Ινδιών μέχρι τής δολοφονίας του — είχον ώς πρότυπον
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τήν μεγάλην άπεργίαν πείνης τοΰ Μάκ Σβίνεΰ, δημάρχου της ιρλανδικής πόλεως
Κόρκ. Εκείνος λοιπόν είναι ό «πρώτος διδάξας» τήν άπεργίαν πείνης. Άποβλέπων
εις τήν δημιουργίαν τοΰ άνεξαρτήτου νοτίου ιρλανδικού κράτους — τοϋ σημερινού
Έ ίρε — καί άναμιχθείς ένεργώς εις τήν έξέγερσιν, συνελήφθη υπό των ’Άγγλων,
ότε εις τάς φυλακάς έκήρυξεν άπεργίαν πείνης, διαρκέσασαν 63 ήμέρας, ή οποία
ώδήγησεν είς τόν θάνατόν του (25 ’Οκτωβρίου τοΰ 1920). Ά ς σημειωθή ότι ή
άπεργία αύτή τοΰ Μάκ Σβίνεΰ, πού παρηκολουθήθη τότε μέ συγκίνησιν άπό τήν
παγκόσμιον κοινήν γνώμην καί ήγειρε θύελλαν διαμαρτυριών έναντίον τών "Αγ
γλων, συνετέλεσε τα μέγιστα εις τό να τονωθή τό φρόνημα τών ’Ιρλανδών, νά έπέλθη φανατισμός καί, εν έτος άργότερον, νά άναγνωρισθή υπό τής ’Αγγλίας ή ανεξαρ
τησία τής Νοτίου ’Ιρλανδίας. . .

Η

*

*

*

Φ Α Ν ΤΑ ΣΙΑ , αυτό τό μέγα προσόν πού άλλοτε έθεωρεΐτο μειονέκτημα δι’ ένα

«σοβαρόν» άνθρωπον, όσον πάει καί άποκτά νέον έδαφος εις δλας τάς κοινωνικάς εκδηλώσεις, εις όλας μας τάς ένεργείας, είτε άτομικαί είναι αύταί είτε
όμαδικαί. Θεωρείται πλέον — καί είναι — άπαραίτητος προϋπόθεσις διά κάθε εί
δους σταδιοδρομίαν, άφοΰ χωρίς φαντασίαν ή άποτυχία πρέπει νά θεωρήται μαθηματικώς βέβαια, βεβαιοτάτη μάλιστα αν κρίνωμεν άπό τόσα όνειρα πού σβήνουν,
άπό τόσα δράματα πού συμβαίνουν γύρω μας όλας τάς ώρας τοΰ ήμερονυκτίου. . .
Αύτό τό κατενόησαν καί οί πάσης μορφής έγκληματίαι έδώ καί πολλά χρόνια, δι’
αυτό δέ καί δεν παρέρχεται ημέρα πού νά μή έχωμεν «έγκλημα φαντασίας», έγ
κλημα δηλαδή μέ άβρότητα, άπηλλαγμένον έν πολλοΐς άπό τόν δυναμισμόν άλλων
έποχών. ’Ιδού λοιπόν, άπό τήν τελευταίαν έπικαιρότητα, πού ό κακοποιός άντί νά
άνοιξη, μέ μυρίας προφυλάξεις έστω, τό παράθυρου ή τήν θύραν ένός σπιτιοΰ καί
νά άφαιρέση δ,τι δυνηθή, βάζει τήν «εκλεκτήν» του νά άγκαλιάζη καί νά φιλά κά
ποιον συνένοχόν του άπ’ έξω καί αυτός εισέρχεται. Τό οργάνου τής τάξεως πού δια
βαίνει άπό εκεί καί άκούει κάποιον θόρυβον, βλέπει τό ερωτικόν ζεΰγος εις τάς δια
χύσεις του καί, άπό. . . λεπτότητα, έπιταχύνει τό βήμα του διά νά άπομακρυνθή. . .
Άλλος κακοποιός εγκαθίσταται μαζί μέ τήν «καλήν» του εις ένα σκοτεινόν σημεΐον. Μόλις βλέπουν κάποιον νά διέρχεται άπό έκεί, εκείνος άπομακρύνεται καί
άφήνει τήν νέαν νά παριστάνη τήν έλαφράν — αν δέν είναι — μέχρις ότου ό άλλος,
τό θΰμα, άποφασίζει νά ζήση τήν περιπέτειαν. Πλησιάζει τήν νέαν, καί ένώ τής
προτείνη πολλά ή ολίγα καί έκείνη δήθεν τά άπορρίπτει ή προσποιείται ότι τά δέ
χεται, εμφανίζεται ό φίλος καί ζητά τόν λόγον διά τήν «ένόχλησιν τής δεσποινίδος». ’Επακολουθεί τότε ό άπαραίτητος «καυγάς», ή νέα μπαίνει εις τό μέσον νά
τούς διαχωρίση καί τελικώς τά δύο μέρη ζητοΰν συγγνώμην διά τήν «παρεξήγησιν»
καί άπέρχονται. (Εύνόητον ότι οί διαπληκτισμοί δέν ύπερβαίνουν τά έσκεμμένα διά
τόν φόβον τής άστυνομικής έπεμβάσεως- εύνόητον επίσης ότι ή «συγγνώμη» έπιζητεΐται καί δίδεται άπό τό ένοχον ζεΰγος διά νά φύγη τό θΰμα ικανοποιημένου
κάπως- καί εύνόητον ότι ή «εΐρηνοποιός» νέα κάμνει κατάχρησιν χειρονομιών προς
τό θΰμα, κατά τήν στιγμήν διαχωρίσεως αύτοΰ καί τοΰ «μνηστήρος» της, όπως
τό ίδιον κατάχρησιν χειρονομιών προς τό θΰμα κάμνει καί ό κακοποιός). Δέν άργεΐ λοιπόν ό τρίτος, ό προκληθείς εις περιπέτειαν καί άπελθών. . . ικανοποιημένος,
νά διαπιστώση ότι τό πορτοφόλι του έκαμε φτερά. . .
** *
θ '. ά μοΰ άντιτείνουν πολλοί ότι καί τά δύο αύτά περιστατικά είναι μηδαμι
νά, έν συγκρίσει μέ άλλα πολύ «γονιμωτέρας» φαντασίας κατά τό παρελθόν. Συμ
φωνώ άπολύτως, άλλά έκείνο πού θέλω νά τονίσω είναι οτι ένώ άλλοτε παρουσιάζοντο έλάχιστα εγκλήματα φαντασίας καί έκαμναν τήν κοινήν γνώμην νά διαπορή
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μέ την έφευρετικότητα ολίγων κακοποιών, τώρα τά έγκλήματα αυτά κατήντησαν
κανών σχεδόν καί τά υπόλοιπα παρουσιάζονται ώς εξαιρέσεις. Τό στοιχεΐον της
άπάτης — όχι μόνον υπό την στενήν νομικήν έννοιαν άλλά υπό εύρυτάτην τοιαύτην — υπάρχει εις ένα τεράστιον ποσοστόν έγκλημάτων κατά τήν έποχήν μας.
Παίρνω μερικά άκόμη άπό τά όλιγώτερον πρωτότυπα τής τελευταίας έπικαιρότητος (καί μέ πολύ φεμινισμόν ώρισμένα) : 'Ως άπεσταλμένη δήθεν τοϋ μνηστήρος
της παρουσιάζετο εις μίαν τριακονταετή ή Σ.Κ. των 30 ετών, καί μέ αυτόν τον
τρόπον τής άπέσπασεν έντός διμήνου τιμαλφή άξίας 50 λιρών καί διάφορα χρημα
τικά ποσά. 'Ως φιλοξενούμενη παρέμεινεν ή Ε.Κ. τών 26 έτών έπί μίαν ήμέραν εις
άγαθήν κυρίαν, καί άπεχώρησε συναποκομίσασα βραχιόλια, δακτυλίδια, περιδέ
ραιου καί χρήματα. 'Ως μία πολύ ευσυνείδητος υπάλληλος παρουσιάζετο ή Δ. Τ.
τών 48 έτών είς τό κατάστημα όπου είργάζετο, καί άπεκαλύφθη νά έχει άφαιρέσει
ε’ίδη άξίας 55.000 δραχμών. 'Ως μία πολυσήμαντος άγοράστρια ένεφανίσθη ή Θ.
Σ. τών 26 έτών είς ύαλοπωλεΐον όπου ήγόρασε είδη άξίας 26.000 δραχμών, ίσχυρισθεΐσα δέ οτι δέν έχει μετρητά μαζί της έπέδειξε βιβλιάριου καταθέσεων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης διά ποσόν 70.000 δραχμών, παρέλαβε τά είδη καί άπεχώρησεν.
Μετ’ όλίγας ήμέρας έπανήλθε καί έζήτησε δάνειον 3.000 δραχμών, τοϋτο όμως έν
συνδυασμώ μέ τό πρώτον έδημιούργησεν είς τον καταστηματάρχην υποψίας, είδοποιήθη ή ’Αστυνομία καί — τί τά θέλετε — άπεκαλύφθη ότι τό βιβλιάριου είχεν
άνευρεθή υπό τής ρηξικελεύθου, ή οποία άνέγραψεν είς αυτό ώς κατατεθειμένου πο
σόν 70.000 δραχμάς. . . ’Αφήνω τώρα τό στρατοπέδου τών γυναικών — μέ κίνδυ
νον λιθοβολισμού αυτήν τήν φοράν δι’ όσα κατεμαρτύρησα. . .— διά νά είσέλθω είς
τό άλλο, τών άνδρών. ’Εδώ παρουσιάζεται κάποιος «Παναγής», πολλά σεσημασμέ
νος ώς Σ. ΓΙ. ή Παρασκευας ή Παπάς ή Κ. Λαυριώτης κ.λ. κ.λ., έτών 54, ό όποιος
έμφανιζόμενος τελευταίως ώς πλοίαρχος ένός τάνκερ τοϋ κ. Νιάρχου, μέ καταθέ
σεις 200.000 δολλαρίων είς τραπέζας, έξηπάτησε μίαν 38έτιδα μέ τήν ύπόσχεσιν
γάμου καί τής άπέσπασε ώς προκαταβολήν προικός 15.000 δραχμάς, ένα χρυσοϋν
σταυρόν κ.λ. 'Ο ίδιος ώμολόγησε καί δύο άλλας παρόμοιας άπάτας, μάς είναι δέ
γνωστός άπό τό παρελθόν διά σωρείαν άπατών ύπό τό προσωπείου άνωτέρου δη
μοσίου υπαλλήλου, αξιωματικού, ’Αμερικανού πιλότου κ.λ. είς βάρος άφελών γυ
ναικών. Μεταξύ τόσων άλλων, πού διά λόγους «χωρικούς» έγκαταλείπω, παρουσιά
ζεται καί ό Γ. Μ. τών 44 έτών, ό όποιος έπώλησεν ώς έρωτικόν διεγερτικόν λο
σιόν τών πέντε δραχμών άντί πεντακοσίων ! Καί ύπεστηρίχθη σοβαρώτατα ύπό τοϋ
συνηγόρου του ότι δέν πρέπει νά τιμωρηθή ό δράστης, άλλά τό θύμα, διότι 20 μό
νον έτών αυτός ήθελε καί έρωτικόν διεγερτικόν. . . Πλήν τούτου ό συνήγορος ύπεστήριξεν ότι καιρός είναι πλέον νά θεσπισθή νόμος τιμωρών παρόμοιας άφελείας
θύματα, διότι μέ τήν άφέλειάν των (βλακείαν έπί τό όρθώτερον) διευκολύνουν τήν
δράσιν τών άπατεώνων. . . Τό συμπέρασμα ώς προς τά «έγκλήματα φαντασίας» :
Οί άστυνομικοί πρέπει νά άποκτήσωμεν φαντασίαν καί τό κοινόν πρέπει νά σκέ
πτεται περισσότερον περί τοϋ «τις - τί καί διατί». Τά φαινόμενα, όλο καί περισσό
τερον έξαπατοϋν. . .
Τ

***,

r

,

Ν

Ο ΘΕΜΑ τών μικροπωλητών καί τών έπαιτών είναι ένα τών πλέον δυσχερών.

Οί πρώτοι κατέκλυζαν καί κατακλύζουν τούς άθηναϊκούς δρόμους καί τάς
πλατείας, μέ άποτέλεσμα τάς διαρκείς προστριβάς καί άντεγκλήσεις μέ τά άστυνομικά όργανα, τάς διαμαρτυρίας τοϋ κοινού καί ιδίως τών καταστηματαρχών, καί
κάποτε τήν λήψιν σαφώς θέσεως ύπό ώρισμένων πολιτών υπέρ τοϋ «κακοποιουμένου» μικροπωλητοΰ — είς τήν πραγματικότητα ύπέρ τοϋ μικροπωλητοΰ πού ρί
πτει τό πανέρι μέ τήν «πραμάτεια» είς τό πρόσωπον τοϋ άστυνομικοϋ καί πίπτει
μόνος είς τό πεζοδρόμιου ή τό κατάστρωμα τής όδοΰ πρός δημιουργίαν έντυπώ-
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σεων. Οί δεύτεροι, οί έπαΐται, έκαμναν καί κάμνουν τδ ’ίδιον, εις μικροτέραν βε
βαίως κλίμακα άπδ τούς μικροπωλητάς καί μέ τά αύτά περίπου άποτελέσματα.
Χρειάζονται φυσικά εύρείας έκτάσεως κοινωνικά μέτρα διά νά λειψή ό παρασιτι
σμός καί αί στήλαι αύταί θά έξέφευγον τοϋ σκοπού των έάν άνεφέροντο εις παρό
μοιον μέγα ζήτημα. Θά ήθελα όμως νά είπω εις έκείνους πού εις το πρόσωπον τού
μικροπωλητοΰ βλέπουν μόνον «δυστυχή» καί κατατρεγμένα άπό την μοίραν καί
τούς άνθρώπους πλάσματα, έκεΐνο πού προ διετίας διεπίστωσα εις κεντρικόν ’Αστυ
νομικόν Τμήμα. ’Έλαβα έντολήν νά καταγράψω λεπτομερώς τά στοιχεία τοϋ πλή
θους των κουλουροπωλών εις την περιοχήν, καί διεπιστώθη δτι τά 90% ήσαν νέοι
άπό περιοχήν τής χώρας μας πού δίδει ολόκληρον σχεδόν τήν συντεχνίαν των άρτοποιών. ΤΗσαν δηλαδή άνθρωποι οί όποιοι έξασκοϋσαν τό παράνομον βιοποριστικόν
έπάγγελμα δχι διότι δέν ήδύναντο νά έργασθοϋν εις τά χωράφια των, εις έργοστάσια. ή άλλας έργασίας, άλλά διότι ήθελαν νά γίνουν καταστηματάρχαι τοϋ είδους —
δπως τό θέλει . . . ή παράδοσις — καί διότι, οί περισσότεροι, έκέρδιζαν ήμερησίως
150 - 250 δραχμάς. Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καί μέ τούς μικροπωλητάς άλλων
ειδών. Θά ήθελα έπίσης νά προβάλω εις έκείνους πού βλέπουν ως «δυστυχέστατα
οντα» τούς έπαίτας, τον συλληφθέντα αύτάς τάς ημέρας εις Πειραιά Σ. Λ. τών 82
έτών. 'Ο άνθρωπος αύτός, συνταξιούχος τοϋ Τ.Ε.Β.Ε. καί πατήρ 3 καλώς άποκατεστημένων υιών καί μιας θυγατρός, ζών δέ έπ’ ένοικίω 600 δραχμών εις οικίαν
τής Νέας Καλλιπόλεως, μέ τήν επαιτείαν συνεκέντρωσε 48.500 δραχμάς εντός 48
ημερών ! Πέραν αύτοϋ, άπό τάς «οικονομίας» τοϋ επαγγέλματος είχε δανείσει
εις διαφόρους 75.000 δραχμάς . . . ’Αφήνω άλλους έπαίτας πού, δπως άπεκαλύφθη
κατά τό παρελθόν, είχαν κατορθώσει νά δημιουργήσουν σεβαστάς περιουσίας άπό
τήν έπαιτείαν, άπό έ'να έπάγγελμα δηλαδή πού άπαιτεΐ έλαχίστους κόπους καί
άποδίδει τόσον πολλά . . .
$* ^

Θ

Α ΕΛΕΓΕ κανείς δτι τά άσματα μόνον ψυχικήν εύφορίαν πρέπει νά δημιουργούν
εις άδοντας καί άκούοντας. Δυστυχώς δέν έ'χει έτσι τό ζήτημα. Κομμουνιστι
κά άσματα λ.χ., δταν ψάλλωνται μεγαλοφώνως μάλιστα, προκαλοϋν ρίγη δχι συγκινήσεως άλλά φόβου. Δι’ αυτό καί ένας φοιτητής πού άκουσε παρόμοια άσματα
εις τήν Νίκαιαν τοϋ Πειραιώς έφοβήθη, ήγανάκτισε καί παρετήρησε τήν τετραμε
λή συντροφιάν. Ή άπάντησις ήλθε μέ άνηλεές ξυλοκόπημα τοϋ φοιτητοϋ, 0τε έκινητοποιήθη ή ’Αστυνομία, συνέλαβε τούς τέσσαρες θρασείς καί τούς παρέπεμψεν
εις τήν Δικαιοσύνην, ή οποία τούς ήμειψε μέ φυλακίσεις 50 ήμερών τούς δύο καί
40 ήμερών τούς άλλους δύο. Διάφορα άλλα άσματα πάλιν, δταν ψάλλωνται έπίσης
μεγαλοφώνως, διαταράσσουν τήν κοινήν ήσυχίαν καί προκαλοϋν διαμαρτυρίας. Ή
’Αστυνομία έπεμβαίνει τότε, πλήν πολλάς φοράς τά όργανά της δέχονται έξυβρίσεις καί έπιθέσεις. Έχομεν αύτάς τάς ήμέρας άρκετά παρόμοια περιστατικά, σοβαρώτερα τών οποίων είναι έπίθεσις κατ’ άξιωματικοϋ εις προάστιον άπό έργάτην
καί έπίθεσις κατ’ άστυφυλάκων καί Διοικητοΰ Τμήματος εις κεντρικόν σχετικώς
σημεΐον άπό τέως χωροφύλακα. ’Άλλοτε οί άστυνομικοί έδέχοντο έπιθέσεις άπό
θρασείς κακοποιούς κατά τάς ώρας διαρρήξεων ή έγκλημάτων κατά τής ζωής.
Τά τελευταία χρόνια, δέχονται έπιθέσεις έπειδή συνιστοΰν εις τον μικροπωλητήν
νά άπομακρυνθή, εις τον οδηγόν ταξί ή πειρατικού νά έγκαταλείψη τό άλφα σημείον,
εις τσν οικοδόμον νά σέβεται τήν κοινήν ήσυχίαν, εις τον έργάτην καί τον τέως
χωροφύλακα νά μή ώρύωνται τραγουδώντες . . .

***
y_[ «Βραχεΐαι Σημειώσεις» μου ύπερπλήρωσαν τό σημειωματάριόν μου.
Κ
Ξεχωρίζω : * Τήν εστίαν λευκού θανάτου εις τήν Άμφιάλην Πειραιώς, πού έξήρθρωΑ Ι ΠΑΛΙΝ
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σαν οί συνάδελφοι της γείτονος υστέρα άπδ «κυκλωτικάς» κινήσεις, άπο έπισταμένην
παρακολούθησιν προσώπων καί πραγμάτων μέ είδικάς τηλεδιόπτρας άπδ ύπερκείμενον τοϋ οικισμού λόφον, καί υστέρα άπδ κεραυνοβόλον αιφνιδιασμόν. Συνελήφθησαν καί προεφυλακίσθησαν ό Κ. Β. ή Μπόγιας, έτών 41, ή φίλη του Ε. Τ., έτών
37, ή οποία ένήργει τάς ένέσεις ηρωίνης έπί των θυμάτων, καί οί γνωστότατοι
τοξικομανείς Ν. Σ. ή Τσέσας, έτών 37, Ε. Γ. ή Κουλόχας, έτών 34, καί Ν. Γ.
ή Γαμβρός, έτών 28. Εις τδ σταϋλον της οικίας Κ. Β. καί έντδς σωροϋ κοπριάς ίπ 
πων άνευρέθησαν : εις 4 έπιμελώς συσκευασμένα τεμαχίδια ποσότης ηρωίνης, καί
άνευ ούδενδς περιτυλίγματος σταγονόμετρου μετά βελόνης, χρησιμοποιούμενου διά
την λήψιν τοϋ ναρκωτικού άπδ τούς ήρωινομανεΐς. . . * Την έπ’ αΰτοφώρω σύλληψιν της σεσημασμένης Α. Γ. να κλέπτη πορτοφόλιον γυναικδς εις λαϊκήν άγοράν, τήν έπ’ αΰτοφώρω σύλληψιν τοϋ Συρίου πορτοφολά Ν. Ο.— παρεπιδημοϋντος ένταϋθα άπδ τοϋ Νοεμβρίου π. έ.— να άφαιρή τδ εκτον κατά την έδώ παραμονήν
του «λάχανου», τήν λεηλασίαν κατοικίας προαστίου ύπδ τής σεσημασμένης διαρρηκτρίας Β. Δ. ή Ζέττας ή Χρυσούλας ή Κωστούλας ή. . . * Τήν βάναυσου κακοποίησιν μ ε θ υ σ μ έ ν ο υ ύπδ τριών άτόμων εις τδν Πειραιά, τήν βάναυσου κακοποίησιν όδηγοϋ ταξί ύπδ δύο μ ε θ υ σ μ έ ν ω ν άδελφών εις προάστιον ’Αθηνών...
* Τήν θανάσιμου πτώσιν οικοδόμου έκ τοϋ έκτου ορόφου άνεγειρομένης πολυκα
τοικίας, καί τδν έπί τη θέα τούτου πρόωρον — άλλα ευτυχή — τοκετόν διερχομένης έγκύου. . . * Τδ ύπδ μαθητευομένης νεαράς όδηγοϋ «ξάπλωμα» τεσσάρων άτό
μω ν— τόσα ύπήρχαν — έπί τοϋ καταστρώματος τής όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου. Ή ά
πειρος οδηγός δέν έπρόσεξε τδ άπαγορευτικδν τής διελεύσεως αυτοκινήτων έρυθρδν
φώς καί έπέπεσεν έπί τών άνυπόπτων πεζών, πού διέσχιζαν κανονικώς τδ κατά
στρωμα τής όδοΰ. . . * Τήν διά μυριοστήν φοράν έπαλήθευσιν τής φράσεως χωρι
κού «'Η ’Αστυνομία πάντοτε σώζει», θέματος — παθήματος — έπί τοϋ οποίου σχε
τικόν χρονογράφημα άνεφέρθη πρδ ολίγων έτών είς τά «’Αστυνομικά Χρονικά».
Τοϋτο άφοΰ άστυνομικοί τής ’Αμέσου Δράσεως, διά τής προσφοράς τοϋ αίματός
των Ισωσαν άπδ βέβαιον θάνατον αύτόχειρα, άποκόψαντα μέ ένα μαχαίρι τήν κα
ρωτίδα του καί μεταφερθέντα διά περιπολικού εις νοσοκομείου, οπού δέν ύπήρχεν
είς τήν Τράπεζαν αίμα. Καί τοϋτο έπίσης άφοϋ άστυνομικοί τής Διευθύνσεως Πατρών, εύρισκόμενοι ώς έκδρομεϊς εις τά λουτρά Κυλλήνης, έρρίφθησαν είς τήν θά
λασσαν καί διέσωσαν έκ βεβαίου πνιγμού άπόστρατον ταγματάρχην. . . * Καί άλ
λα, καί άλλα πολλά, πού ξεχωρίζω άλλά δέν ύπάρχει χώρος πρδς. . . καταχώρησιν.
***
καί πάλιν άπδ τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν τών τελευ
Ε
ταίων ήμερών :
ΛΑΧΙΣΤΑ

*Έβδομήκοντα πέντε «πορτοφολάδες» συνέλαβεν ή ’Αστυνομία τοϋ Τόκυο, κα
τά τήν διάρκειαν «προολυμπιακής έκστρατείας» 25 ήμερών. Τοϋτο έκαμε τδν άρχηγόν τής ’Αστυνομίας ’Άκιο Καναζάβα νά δηλώση : «Οί ’Ιάπωνες άστυνομικοί
διώξεως πορτοφολάδων είναι έκ τών καλυτέρων τοϋ κόσμου, άλλά καί οί ’Ιάπωνες
πορτοφολάδες είναι έκ τών έξυπνοτέρων τοϋ κόσμου». . .
* Διεθνής συμμορία κλεπτών έργων τέχνης άπεκαλύφθη εις Γενεύην. Αί δια
κλαδώσεις της έφθαναν άπδ Ελβετίας - Γαλλίας—’Ιταλίας είς Βόρειον ’Αφρικήν,
έδρα δέ μόνον κατόπιν παραγγελίας τοϋ «πελάτου» διά τδ είδος πού έπεθύμει (πί
νακας, έπιπλα, έργα τέχνης άπδ μουσεία, έκκλησίας, τάφους έάν έπρόκειτο δι’
έτρουσκικάς άρχαιότητας κ.λ.). "Έπί πλέον διέθετε δικηγόρους καλώς άμειβομένους καί ήσφάλιζε τά κλοπιμαία έναντίον τής. . . κλοπής !
* Καί τδ τελευταίου : Εκατόν δύο. . . χελώνες συνέλαβε ή ’Αστυνομία τοϋ
Μπουένος ’Άϋρες (’Αργεντινή). Εΐχον κατέλθει είς «διαδήλωσιν» έναντίον τής Κυβερνήσεως, μέ άντικυβερνητικά συνθήματα άναγεγραμμένα έπί τοϋ κελύφους των
ύπδ μελών τής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών. . .
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ «X »

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Παρητήθησκν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Ήλίας
Μυλωνάς, ’Αθανάσιος Λεχουρίτης, Δημήτριος Κατσιώτας καί ’Ιωάννης Χρηστάκης.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: 1) διά λόγους υγείας, ό Άστυφύλαξ κ. Γρηγόριος Σκαλτσάς, 2) διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Πανα
γιώτης Πετρονικολός, Βλάσιος Άλαφοϋζος, ’Ιάκωβος Μαλαγκωνιάρης καί ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Σωτήριος λΕχαλολιάκος, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.
*
* *
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έτέθη, τη αιτήσει του,
εις έξάμηνον διαθεσιμότητα, διά λόγους υγείας, ό ’Αστυνόμος Α' κ. Χριστόφορος
Σταυρόπουλος.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έτέθη, τη αιτήσει
του, εις έτησίαν διαθεσιμότητα, διά λόγους ύγείας, ό Άνθυπαστυνόμος κ. Κωνσταν
τίνος Π απαδη μητριού.
Άμφότεροι οί άνωτέρω, κατά τό διάστημα της διαθεσιμότητός των, θά λαμ
βάνουν πλήρεις τάς άποδοχάς τών έν ένεργεία συναδέλ.φων των.
*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Κατόπιν έγγράφου τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών, έξεφράσθη ή άκρα εύαρέσκεια τοϋ Ύπουργοΰ ’Εσωτερικών κ. Τούμπα πρός τόν ’Αστυνόμον Α' κ. Χαρά
λαμπον Κοττικιάν, διότι, ώς έντεταλμένος, μετ’ άλλων συναδέλφων του, διά τήν
λήψιν μέτρων τηρήσεως της τάξεως καί τής άσφαλείας έν Κερκύρα κατά τάς έορταστικάς έκδηλώσεις καί τάς έπισήμους δεξιώσεις έπί τη ονομαστική εορτή τής Α.Μ.
τοϋ Βασιλέως καί τή έκατονταετηρίδι τής Ένώσεως τής Έπτανήσου μετά τής Ε λλά
δος, έξετέλεσε τάς άνατεθείσας εις αύτόν έντολάς μέ έξαίρετον ικανότητα, εύσυνειδησίαν καί έργατικότητα, συμβαλών ούτως εις τήν άψογον έφαρμογήν τών διαφόρων
έπισήμων προγραμμάτων.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έπηνέθη ό ’Αστυνόμος Α'
κ. Ήλίας Ήλιόπουλος καί άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς: 1) Ύπαστυνόμον κ. Γεώργιον Κωνσταντακόπουλον καί 2) ’Αστυφύλακας κ.κ. ’Απόστολον
Κωνσταντινόπουλον, Ίωάννην Φόφολον, Χρίστον Στεφανόπουλον, καί Διονύσιον
Διαμαντόπουλον, διότι άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, ώς
Διοικητοϋ, καί τοϋ δευτέρου (Ύπαστυνόμου), ώς Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας
Διώξεως Κοινοϋ ’Εγκλήματος, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, μεθοδικότητος
καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπιδείξαντες δ’ άμα καί ίδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν σύλληψιν καί παραπομπήν εις τήν Δικαιοσύνην, σπείρας λίαν έπικινδύνων διαρ
ρηκτών, προκαλέσαντες οΰτω τά λίαν εύμενή σχόλια τοϋ Πατραϊκοϋ τύπου καί τοϋ
κοινοϋ, καί συντελέσαντες εις τήν έδραίωσιν τοϋ αισθήματος τής άσφαλείας τών
πολιτών.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, έπηνέθησαν οί: 1) ’Α
στυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Αριστείδης Παπαδόπουλος, 2) Ύπαστυνόμοι Α' κ.κ.
Κωνσταντίνος Λεμονής καί Σωτήριος Κατσιμπάρος, 3) Άνθυπαστυνόμος κ. Αύγουστΐνος Νομικός καί 4) Άρχιφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης Κολλάτος καί Λάμπρος Γεωργής,
διότι άπαντες, κατά τό έτος 1963, καί έκαστος εις τό τομέα τής άρμοδιότητός του,
έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, έντονου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος, άφοσιού-
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σεως προς το καθήκον καί μεθοδικότητος, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν σοβαρωτάτων
εγκλημάτων, συμβαλόντες ούτως άποτελεσματικώς εις τήν έμπέδωσιν τής δημοσίας
άσφαλείας κατά τό προαναφερθέν έτος.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ Εσωτερικών, έπηνέθησαν οί: 1) ’Α
στυνόμος Α' κ. Ελευθέριος Γιαννακόπουλος, 2) Άνθυπαστυνόμος κ. ’Αθανάσιος
Άσημακόπουλος, 3) Άρχιφύλαξ κ. Άνδρέας Νιαράκης καί 4) ’Αστυφύλακες κ.κ.
Βασίλειος Λάζαρης καί Πραξιτέλης Ρούκης, καί άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Νικόλαον Τζανετάκον καί Βασίλειον Σταθόπουλον, διότι
άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου (’Αστυνόμου Α '), όντος Προϊ
σταμένου τής 'Υπηρεσίας ’Αναζητήσεων, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθο
δικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν του σεσημασμένου κακοποιού Κωνσταντίνου Λουλουδάκη,
διαπράξαντος σωρείαν κλοπών διά ρήξεως εις τήν περιφέρειαν τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως Πειραιώς καί 'Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, προκαλέσαντες οΰτω τά
λίαν εύμενή σχόλια τοϋ ήμερησίου ’Αθηναϊκού καί Πειραϊκοΰ τύπου.
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ή
θική άμοιβή εις τούς: 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως κ. Βασίλειον Σακελλαρίου, 2) ’Αστυνόμον Α' τάξεως κ. ’Ελευθέριον Γιαννακόπουλον, 3) ’Αστυνόμον
Β' τάξεως κ. Νικόλαον Πιπερόπουλον, 4) Άρχιφύλακα κ. Άνδρέαν Νιαράκην καί
5) ’Αστυφύλακας κ.κ. Θωμάν Σαμαράκον, Παρασκευάν Άλεξέαν, Νικόλαον Μΐχον, ’Αναστάσιον Γραμματικόν, Σοφοκλήν Γυφτόπουλου καί Νικόλαον Θωμάν, διό
τι άπαντες, έργασθέντες άόκνως, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, όξυδερκείας καί έτοιμότητος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, ύπό τήν έπιδεξίαν κατεύθυνσιν καί καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, τήν 9-11-63 καί ώραν 23,20' καί τήν 10-11-63
καί ώραν 22,15' έπέτυχον τήν σύλληψιν τών Στεφάνου Τσιρνίκα καί Σπυρίδωνος Ά ντζουλάτου, δραστών έμπορίας ναρκωτικών, προκαλέσαντες οΰτω τά κολακευτικά ύπέρ
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος σχόλια τοϋ τύπου καί τοϋ κοινοΰ.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή εις τον Άρχιφύλακα κ. ’Αναστάσιον Δημητρόπουλον καί εις τούς ’Α
στυφύλακας κ.κ. Χρίστον Χριστοδουλόπουλον καί Θεοδόσιον Λυμπέρην, διότι τήν
28-4-64, έκτελοΰντες υπηρεσίαν διά τοϋ ύπ’ άριθ. Α.Π. 349 άσυρματοφόρου αυτο
κινήτου, ό πρώτος ώς αρχηγός πληρώματος καί οί λοιποί ως πλήρωμα αύτοΰ, κατώρθωσαν, χάρις εις τήν ίδιάζουσαν παρατηρητικότητα, τήν άναπτυχθεΐσαν εξαι
ρετικήν πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητά των, νά έπιτύχωσι τήν άνακάλυψιν καί
σύλληψιν σπείρας λαθρεμπόρων, οϊτινες διά τοϋ ύπ’ άριθ. 92.350 Ι.Χ. επιβατικού
αύτοκινήτου μετέφερον μεγάλην ποσότητα λαθρεμπορευμάτων, άτινα εΐχον έξαγάγει λάθρα έκ τοϋ εις Άμπελάκια Σαλαμΐνος ελλιμενισμένου A /Π «Transpe
trol» καί έκ τής λαθραίας έξαγωγής τών όποιων θά έζημιοϋτο τό Δημόσιον 7.250
δραχμών έκ δασμών καί φόρων καί εις τήν κατάσχεσιν τούτων, μέ άποτέλεσμα τήν
δημιουργίαν λίαν εύμενών σχολίων ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
-— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική καί
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Σοφοκλήν Πετρόπουλον, διότι τήν 18-3-64
έκτος υπηρεσίας ών, κατώρθωσε, χάρις εις τήν ίδιάζουσαν παρατηρητικότητα, τον
έξαιρετικόν ζήλον πρός τήν ύπηρεσίαν καί τήν άναπτυχθεΐσαν έκτακτον δραστηρι
ότητά του, νά άνακαλύψη καί συλλάβη τούς Γεώργιον Τσιρώνην καί Εμμανουήλ
Άλεξανδράκην, δράστας κλοπών διαφόρων άντικειμένων έκ σταθμεύοντος αυτο
κινήτου, προκαλέσας διά τής πράξεώς του ταύτης, τά εύμενή σχόλια ύπέρ αύτοΰ καί
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουρ. ’Εσωτερικών, έξεφράσθη ή εύαρέσκεια αύτοΰ
καί ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τον Άρχιφύλακα κ. Νικόλαον Μπαλάσκαν,

