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ΕΤΟΣ ΙΓ'. ΑΘΗΝΑΙ I Μ ΑΡΤΙΟΥ 1965 ΤΕΥΧΟ Σ 283ον

Θ Ε Μ Α Τ Α  ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο ΓΙ Α Σ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗ Σ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
'Υπό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Σήμερα στά κράτη τής ύφηλίου έφαρμόζονται δύο καθεστώτα, τα έθνικά αστι
κά καί τά κομμουνιστικά διαφόρων άποχρώσεων. Καί εις μέν τα έθνικά αστικά 
κράτη το πολίτευμα είναι σχεδόν πάντοτε ή Δημοκρατία (προεδρευομένη ή βασιλευ- 
ομένη), εις δέ τά κομμουνιστικά τό πολίτευμα είναι ή δικτατορία του προλεταριά
του, πού γιά λόγους προπαγάνδας λέγεται άπό τούς κομμουνιστάς «Λαϊκή Δημο
κρατία».

Θά επιχειρήσουμε λοιπόν μιά σύγκρισι μεταξύ των δύο καθεστώτων, ήτοι 
του αστικού δημοκρατικού καί τού κομμουνιστικού δημοκρατικού, άναφέροντες τό 
τ ί ισχύει στο καθένα, άπό άπόψεως ατομικών, πολιτικών καί κοινωνικών δικαιω
μάτων, οπότε 6 καθένας μπορεί νά βγάλη τά συμπεράσματα, του.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ 
Α' ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γ ε ν ι κ ά :
"Οποος γνωρίζουμε, όταν πολλοί άνθρωποι συγκροτήσουν μιά κοινωνία, γεν

νιέτα ι στην κοινωνία αυτή μιά τεραστία δύναμις, πού λέγεται «κοινωνικός δυναμι
σμός» καί πού χαράσσει τον κύκλο μέσα στον όποιο μπορεί νά κινήται ελεύθερα 
κάθε μέλος τής κοινωνίας αύτής. Ή  έκδήλωσις τής δυνάμεως αύτής λέγεται εξουσία, 
μεταβιβάζεται στο νομικό πρόσωπο τής πολιτείας, καί ασκείται μέ τά φυσικά πρό
σωπα πού είναι τά όργανα αύτής.

Ά πό τον άριθμό δέ τών οργάνων αυτών καί άπό τον τρόπο κατά τον όποιο 
ασκείται ή έξουσία τής πολιτείας, γεννώνται τά διάφορα εϊδη πολιτευμάτων, κα
θώς καί τά σχήματα τών πολιτικών καί πολιτειακών διακυβερνήσεων.

'Ώστε ή διακυβέρνησις μιας κοινωνίας, δεν είναι τίποτε ά.λλο παρά ή έκδήλω- 
σις τής δυνάμεως ή οποία δημιουργεΐται μέσα στο σύνολο.

Ή  μορφή δέ καί ό τρόπος τής διακυβερνήσεως ενός κράτους, δηλαδή τό πο
λίτευμα, διαμορφώνεται πάντοτε άνάλογα μέ τον χαρακτήρα, τή φυλή καί τή μόρ- 
φωσι τών άνθρώπων πού ζοΰν σε κάθε κοινωνία, άκόμη δέ άνάλογα μέ τήν έδα- 
φική σύστασι καί μέ τό κλίμα τού τόπου, όπου ή κοινωνία αυτή έχει έγκατασταθή.

Έ κτος άπό αύτά καί πολλοί ά.λλοι λόγοι, πολλές αιτίες μπορούν νά έχουν 
άξια γ ιά  τον τρόπο, κατά τον όποιο πρέπει νά κυβερναται μιά κοινωνία, αλλά οί 
λόγοι αύτοί δέν είναι δυνατόν νά όρισθοΰν προκαταβολικά.
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Αύτές οί νέες καταστάσεις άναγκάζουν κάθε φορά τις κοινωνίες νά κανονίζουν 
άνάλογα τή διακυβέρνησί τους, ώστε νά. προφυλάσσωνται καλά και πραγματικά 
άπό κάθε κίνδυνο.

Γι’ αύτό δεν μπορούμε ποτέ νά κρίνουμε θετικά καί νά υποστηρίξουμε δτι 
τούτο ή εκείνο το πολίτευμα ή 6 Α ή ό Β τρόπος διακυβερνήσεως είναι ό καλύτε
ρος γιά όλες γενικώς τις κοινωνίες, άλλά θά κρίνουμε πάντοτε άνάλογα μέ την επο
χή, άνάλογα μέ τή συγκρότησι τής κοινο^νίας καί άνάλογα μέ τις ειδικές κάθε φο
ρά περιπτώσεις, ώστε νά βρούμε κατά ποιο τρόπο πρέπει νά γίνεται ή διακυβέρ- 
νησις σέ μιά ώρισμένη κοινωνία γιά νά εξασφαλίζεται ή έννομη τάξις των άνθρώ- 
πων, πού ζοΰν σ’ αύτή.

"Αν οί ειδικές αύτές περιπτώσεις άναγκάζουν νά αύξάνη ή δύναμις τού κρά
τους, αύτό δέν σημαίνει πώς περιορίζεται ή έλευθερία τού άνθρώπου, άλλ’ άντίθετα 
σημαίνει πώς δυναμώνει, γιατί τότε μονάχα εξασφαλίζεται πραγματικά, ή άτομι- 
κή έλευθερία, όταν δηλαδή ύπάρχη τάξις, καί τάξις θά ύπάρχη όταν τό σύνολο πού 
τό αντιπροσωπεύει ή κυβέρησις, έχει τή δύναμι νά τήν έπιβάλλη σ’ όλους.

Αύτό τό επιβεβαιώνει άπόλυτα ή ιστορία όλου τού κόσμου, ή όποια μάς δι
δάσκει ότι έζησαν λαοί, πού έδυστύχησαν ή ευτύχησαν όταν τούς κυβερνούσαν πολ
λοί καί έζησαν πάλι λαοί, πού ευτύχησαν ή έδυστύχησαν όταν τούς κυβερνούσε ό 
πιο τίμιος, δυνατός καί ικανός πολίτης.

'Ιστορική δηλαδή άλήθεια είναι, ότι ή ευτυχία μιας κοινωνίας πού τήν κυβερ
νούν είτε πολλοί, (σύστημα πολυαρχικό) είτε λίγοι (σύστημα ολιγαρχικό), γεννιέ
ται άπό τή σ υ μ φ ω ν ί α  των διαφόρων ειδικών καταστάσεων, οί όποιες υπήρχαν 
στήν κοινωνία αύτή μέ τό σύστημα τής διακυβερνήσεως. 'Η δυστυχία πάλι τής ίδιας 
κοινωνίας πού τήν κυβερνούν άλλοτε μέ σύστημα πολυαρχικό καί ά,λλοτε μέ σύστη
μα ολιγαρχικό, γεννιέται άπό τήν ά σ υ μ φ ω ν ί α τών ειδικών καταστάσεων, οί 
όποιες υπήρχαν στήν κοινωνία αύτή, μέ τό σύστημα τής διακυβερνήσεως της.

Γιά τήν 'Ελλάδα μάλιστα μπορούμε νά σημειώσουμε πρώτα - πρώτα τήν 
έποχή τού Περικλέους, ό όποιος κυβερνούσε τήν πολιτεία τών ’Αθηνών 15 χρό
νια μόνος του καί μά.ς άφησε άθάνατες δημιουργίες, έκανε δέ γνωστό σ’ όλο τον 
κόσμο τον ελληνικό πολιτισμό, σέ άδρές, δυνατές καί φωτεινές γραμμές καί κατά 
δεύτερο λόγο τήν έποχή τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό όποιος έγινε ό αντιπρόσωπος 
τής έλληνικής δυνάμεως καί τού πολιτισμού μας, πού τον δέδωσε σ’ όλο τον κοσμο.

'Ο Θουκυδίδης, τήν κυβέρνησι τού Περικλέους χαρακτηρίζει ώς «λόγω μέν 
δημοκρατίαν, έργω δέ τού πρώτου άνδρός άρχήν». Πάνω σ’ αύτό ό R.M. Cooper 
γράφει τά εξής : «'Η Δημοκρατία δέν είναι αύτόματος μηχανισμός καλής διακυ- 
βερνήσεως. Άντιθέτως ή ποιότης τής Δημοκρατίας έξαρταται κυρίως άπό τό επ ί
πεδον τών άνθρώπων, οί όποιοι κατέχουν θέσεις εύθύνης καί εξουσίας στον κρατι
κό μηχανισμό».

Σήμερα αναμφισβήτητα ή γνησία Δημοκρατία, ή Δημοκρατία δηλαδη, που 
είναι δημιούργημα τών ’Αρχαίων Ελλήνων, άποτελεΐ τό καλύτερο σύστημα διακυ- 
βερνήσεως τών λαών.

Τό πολίτευμα αύτό, «ή Δημοκρατία», είτε είναι βασιλευομενη, είτε προε- 
δρευομένη, βασίζεται στο γεγονός ότι οί νόμοι τού κράτους εκπροσωπούν τή θέ- 
λησι τής πλειοψηφίας τών μελών τής κοινωνίας (τού Δήμου όπως έλέγετο στήν 
’Αρχαιότητα) καί ότι μέ τό πολίτευμα αύτό, έξασφαλίζεται ή άνάθεσις τής έξου- 
σίας στά χέρια τών ίκανωτέρων πολιτών, οί όποιοι καί άναλαμβάνουν τήν διακυ- 
βέρνησι τής Χώρας.

'Η γνησία λοιπόν δημοκρατία παρέχει στήν κοινωνία, στο λαό, κάθε τι πού 
έξασφαλίζει καί έγγυά.ται στον κάθε πολίτη, τά άναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του 
ώς άνθρώπου (τά δικαιώματα δηλαδή τά όποια δέν ήμπορουν νά μεταβιβασθούν
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εί'ς τινα ή ν ’ άφαιρεθοΰν άπό κάποιον—ορισμός Μάρσαλ) καί την απόλυτη ελευ
θερία ν’ άναπτύξη τήν προσωπικότητά του μέσα στήν κοινωνία καί ν’ άναδειχθή. 
Καί τά δικαιώματα αύτά τα όποια κατασφαλίζει ό συνταγματικός χάρτης τής Δη
μοκρατίας είναι :

α) Τά άτομικά δικαιώματα του πολίτου.
β) Τά πολιτικά δικαιώματα τοϋ πολίτου.
γ )  Τά κοινωνικά δικαιώματα του πολίτου.
Θά έξετάσουμε χωριστά τις κατηγορίες αύτές των δικαιωμάτων τοϋ πολίτου.
A ) ’Α τ ο μ ι κ ά  δ ι κ α ι ώ μ α τ α  ε ί ν α ι :
1. Τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ή ς  ζ ω ή ς  κ α ί  τ ή ς  σ ω μ α τ ι κ ή ς  α κ έ 

ρ α ι ό  τ η τ ο ς. Τό κράτος δηλαδή οφείλει νά έξασφαλίζη στον πολίτη, τέτοιες 
συνθήκες ζωής ώστε νά μή κινδυνεύη ή σωματική του ύπόστασις καί άκεραιότης.

2. Τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  πού εξα
σφαλίζει στον πολίτη τό άπαραβίαστο του ασύλου τής κατοικίας, άπό τά κρατικά 
όργανα ή άπό άλλους πολίτες, τή δυνατότητα άλλαγής κατοικίας καί εργασίας καί 
τήν προστασία τοϋ πολίτου έ'ναντι τυχόν αυθαιρεσιών των οργάνων τής δημοσίας 
εξουσίας, όπως είνατ ή σύλληψις, ή φυλάκισις, οί βασανισμοί κλπ.

3. Τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τ ή ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς  κ α ί  
τ ή ς  σ κ έ ψ ε ω ς  πού είναι ούσιαστικό καί ζωτικό γιά τον σύγχρονο άνθρωπο 
καί πού προστατεύεται ύπό όποιαδήποτε μορφή καί έκδήλωσι παρουσιάζεται καί κυ
ρίως ύπό τήν μορφή τής έλευθερίας, τής θρησκευτικής συνειδήσεως (έφ’ όσον δεν 
γίνετα ι προσηλυτισμός) καί τής έλευθερίας τής πολιτικής συνειδήσεως (ύπό τον 
όρον ότι ή έλευθερία αύτή δεν συνεπάγεται υίοθέτησι ιδεών πού άποβλέπουν στήν 
βιαία άνατροπή τοΰ δημοκρατικού καθεστώτος τής χώρας).

4. Τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ή ς  π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ώ ν  έ ν ν ό μ ω ν  σ υ μ 
φ ε ρ ό ν τ ω ν  τ ο ϋ  π ο λ ί τ ο υ ,  διά τής παροχής νομικών μέσων καί μάλιστα 
διοικητικών (αί'τησις θεραπείας, διά τής όποιας ζητείται άπό τις διοικητικές άρ- 
χές έπανόρθωσις γεομένης άδικίας, ίεραρχική προσφυγή τοΰ πολίτου στήν προϊ- 
σταμένη τοΰ έκδόσαντος τήν πράξι άρχή, προσφυγή στο Συμβούλιο ’Επικράτειας), 
άστικών (άγωγή άποζημιώσεως κατά τοΰ δημοσίου) καί ποινικών δυνατοτήτων 
διώξεως δημοσίων υπαλλήλων καί υπουργών άκόμη).

5. Τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ά ξ ι ο π ρ ε π ε ί α ς  τ ο ΰ  
π ο λ ί τ ο υ ,  ήτοι τής προστασίας τής τιμής, τής ύπολήψεως καί έν γένει τής ηθι
κής του ύποστάσεως, δι’ έξυβρίσεως, δυσφημήσεως ή οίασδήποτε περιπτώσεως ηθι
κής βλάβης ή προσβολής τοΰ ονόματος καί τής προσωπικότητος τοΰ πολίτου.

Β) Π ο λ ι τ ι κ ά  δ ι κ α ι ώ μ α τ α  ει ν α ι :
1. Ή  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  έ κ φ ρ ά σ ε ω ς  ύ π ό  π α ν τ ό ς  π ο λ ί τ ο υ  προ-  

φ ο ρ ι κ ώ ς  ή δ ι ά  τ ο ΰ  τ ύ π ο υ .  Ό  Η. Laski γράφει σχετικώς σέ μια έγκυ- 
κλοπαίδεια ύπό τον τίτλο «Δημοκρατία» τά εξής: « ’Εκείνο τό όποιο ό πολίτης δι
καίως άναμένει είναι νά ύπολογίζεται ή γνώμη του. Τό δικαίωμα νά τήν έκφράση, 
νά τήν έκτυπώση καί νά τήν πραγματοποιήση, μαζί μέ όλους, είναι θεμελιώδες 
διά τήν έλευθερίαν. ’Εάν όδηγηθή εις σιωπήν καί άδράνειαν, καθίσταται ενα βουβόν 
καί άναρθρον πλάσμα, άνευ προσωπικότητος. . . Δύναται νά όμιλή άνοήτως ή ε
σφαλμένους . . . άλλά ή στέρησις τοΰ δικαιώματος αύτοΰ νά πράξη αύτά τά πράγμα
τα δεν είναι παρά στέρησις τής εύτυχίας του».

Προς τούτο έχουν καθιερωθή, ή έλευθερία τοΰ προφορικού λόγου, ή έλευ
θερία τοΰ τύπου, τό άπόρρητον τής ταχυδρομικής, τηλεγραφικής καί τηλεφωνικής 
επικοινωνίας τών άνθρούπων καί ή έλευθερία τής κυκλοφορίας τών πληροφοριών



196 Ν. ’Αρχιμανδρίτου : Συγκριτική μελέτη των καθεστώτων της Δημοκρατίας κλ~.

και ειδήσεων έν σχέσει μέ τά γεγονότα τής έθνικής καί διεθνούς ζωής για νά μ—ο- 
ρή ο πολίτης να τηρήται ένήμερος επί των συμβαινόντων στην καθημερινή ζωή.

Πρόβλημα έν προκειμένη) έδημιούργησεν ή κομμουνιστική προπαγάνδα, ή 
οποία εκμεταλλευόμενη τήν ελευθερίαν έκφράσεως, ή οποία επικρατεί στα δημο
κρατικά καθεστώτα, προσπαθεί νά άνατρέψη τά. καθεστώτα αυτά. Τό πρόβλημα 
αυτό ελύθη σέ άλλες χώρες, όπως στις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής διά 
τής θεωρησεως ώρισμένων κομμουνιστικών συνθημάτων καί κειμένων ώς «προκα- 
λουντων εις έπανάστασιν».

Συναφές αλλά σαφώς διακεκριμένου, είναι τό δικαίωμα του Έλληνος πο λά
σου για τό σ υ ν έ ρ χ ε σ θ α ι  κ α ί  σ υ ν ε τ α ι ρ ί ζ ε σ θ α ι ,  ήτοι για  τήν 
δημιουργίαν ομάδων καί οργανώσεων προς έπιδίωξι κοινών σκοπών. Συνέπεια 
τοϋ δικαιώματος τούτου είναι ή δυνατότης συγκροτήσεως συγκεντρώσεων, ώς 
π.χ. συλλαλητηρίων καί σωματείων πάσης φύσεως, ώς άλληλοβοηθείας, φιλαν
θρωπικών, κοινωφελών, επαγγελματικών κλπ. Γιά τήν σύστασι των σωματείων 
αυτών ουδεμια ά.δεια διοικητικής αρχής απαιτείται, παρά μόνον άναγνώρισις έκ 
μέρους του Πρωτοδικείου.

Ειδικήν έκδήλωσιν τοϋ δικαιώματος του σ υ ν ε τ α ι ρ ί ζ ε σ θ α ι  αποτελεί 
και η δυνατότης δημιουργίας πολίτικου κόμματος, ήτοι όργανώσεως πολλών ατόμων, 
τυπικής ή ατύπου μέ σκοπό τήν κατάκτησι τής εξουσίας μέ θεμιτά μέσα, ήτοι μέ τήν 
εξασφάλισι τοϋ άπαιτουμένου άριθμ.οΰ ψήφων τοϋ εκλογικού σώματος καί αναλο
γών άνδρών στο Κοινοβούλιο.

3. Τό δ ι κ α ί ω μ α  τ ο ϋ  π ο λ ί τ ο υ  ν ά  τ υ γ χ ά ν η  δ ι κ α ί α ς  
μ ε τ α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς ,  έκ μέρους τοϋ κράτους, πού έπιτυγχάνεται μέ τήν παροχή 
των εξής τεσσάρων ειδών εγγυήσεων:

Π ρ ώ τ ο ν :  Ήθικοπολιτικών εγγυήσεων, μέ τήν καθιέρωσι τής αρχής τής 
ισοτητος τών πολιτών ενώπιον του νόμου, ώς βασικού κανόνος δικαίου δεσμεύοντος 
καί τον νομοθέτην καί τις διοικητικές άρχές.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : Δικαστικών εγγυήσεων, μέ τήν καθιέρωσι τής ανεξαρτησίας 
τών δικαστηρίων καί τής ίσοβιότητος τώ ν δικαστών.

Γ ρ ί τ ο ν : Δικονομικών έγγυήσεων, μέ τήν καθιέρωσι τής δημοσιότητος 
τών συνεδριάσεων τών δικαστηρίων, τής ύποχρεώσεως τώ ν δικαστών όπως κοινο
λογούν τις αποφάσεις των καί τοϋ θεσμού τής υποχρεωτικής ύπερασπίσεως τών 
κατηγορουμένων επί ποινικών δικών.

Τ έ τ α ρ τ ο ν :  Δικαιοδοτικών έγγυήσεων, ήτοι γενικών αρχών Δικαίου, νο- 
μοθετικώς ή έθιμικώς έπιβληθεισών προς προστασίαν τοϋ πολίτου. ’Έ τσι τό άρ- 
θρον 7 τοϋ Συντάγματος άπαγορεύει στον δικαστή νά έπιβάλη ποινήν άνευ ύπάρ- 
ξεως νόμου προβλέποντος τό αδίκημα καί τήν ποινήν (Nulla poena sine lege κα
τά τήν γνωστή λατινικήν έκφρασι). ’Επίσης άπαγορεύει στον νομοθέτη καί τά όρ
γανα τής έκτελεστικής λειτουργίας τοϋ κράτους, ιδία 'Υπουργούς, όπως εκδίδουν 
νόμους, διατάγματα, ή υπουργικές άποφάσεις καί διοικητικές έν γένει πράξεις μέ 
αναδρομικήν ΐσχύν, ώστε ό πολίτης νά μή πλήσσεται γιά πραξι, ή οποία ήτο καθ’ 
όλα νόμιμη καί θεμιτή κατά τον χρόνον τής έκτελέσεώς της. Τέλος τό Σύνταγμα 
άπαγορεύει στον νομοθέτη όπως στερή τον πολίτη τοϋ «φυσικοΰ του δικαστοϋ» 
και τοΰτο γιά νά μή καταστρατηγούνται οί ώς άνω δικαστικές καί δικονομικές εγ 
γυήσεις.

( Συνεχίζεται)
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____________ 'Υπό σου Δημοσιογράφου κ. ΣΙΙΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

(Σ υνέχεια  έκ τοϋ προηγουμένου κα ί τέλος)

'Ο ανακριτής είχε διαπιστώσει δτι ή ιστορία είχεν αρχίσει πριν απδ τρία χρό
νια. Ό  πατρυιός τής Ευδοκίας, ό Β. Κανέλλος, δεν είχεν ανοίξει άκόμη τό εργοστά
σιό του για μωσαΐκές πλάκες καί εργαζόταν ώς ανώτερος ύπάλληλος στο επί τής 
λεωφόρου Πανεπιστημίου ζαχαροπλαστείο Βουρδέρη. Σ’ αυτό τό ίδιο ζαχαροπλα
στείο έργαζόταν ώς πωλήτρια καί ή προγονή του Ευδοκία, ομορφη κοπελίτσα, 
ποότυπο έργατικότητος καί τιμιότητος. Στο ζαχαροπλαστείο εκείνο έσύχναζεν, φοι
τητής τότε, ό Γιώργος Σούτης, πού κατελήφθη άπό σφοδρό έρωτα γιά την ωραία 
Εύδοκία, ένα ζωντανό μπιμπελό. Εκείνη ήταν ήδη άρραβωνιασμένη μέ ένα νέο από 
τό Λαύριο. Ά λ λ ’ ό Σούτης ύπερίσχυσεν. Άπειλοΰσεν ότι θά σκοτώση αύτή καί τον 
έκ Λαυρίου αρραβωνιαστικό της καί θά. αύτοκτονήση. ’Έτσι με τό στανιό και με 
τον φόβο ανάγκασε τήν Εύδοκία νά τον άγαπήση, διαλύοντας τον πρώτο αρρα
βώνα της. 'Ο Σούτης έζήτησε, υστέρα άπό λίγους μήνες, τό χέρι τής Ευδοκίας άπό 
τον πατρυιό της καί τήν μητέρα της, άλλ’ εκείνοι έφάνησαν έπιφυλακτικοί καί του 
έθεσαν δύο όρους. Πρώτον ότι έ'πρεπε νά βρή μόνιμη δουλειά γιά νά μπορέση νά 
δημιουργήση οικογένεια καί δεύτερον ότι έπρεπε νά έχη καί τή συγκατάθεσι των 
γονέων του. Ό  ερωτευμένος νέος επέτυχε καί στά δύο, γιατί καί οι γονείς του τοϋ 
έδωσαν τή συγκατάθεσι τους καί αύτός κατώρθωσε νά προσληφθή ώς ύπάλληλος 
σε  μιά σιδηροδρομική εταιρεία καί στις αρχές τοϋ 1926 μπόρεσε πιά νά παντρευθή 
τή «κουκλίτσα» του.

ρα
Τό νεαρό ζευγάρι έπλεε σέ πελάγη ευτυχίας τον πρώτο καιρό. Μά υστε- 

άπό καμμιά σαρανταριά μέρες, άφοϋ είχε βάλει στο κεφάλι της τό στεφάνι

του μετώπου, ττ]ς είνι,εΐ
—Κοπέλ^α μου, είναι ροδάνθη. Ποΰ τήν ψώνισες ;
—Τί γιατρέ μου;
—Τ ί; Τή σύφιλι. Είναι τό πρώτο σημάδι τής συφιλίδος καί πρέπει άμέσως 

νά άρχίσης θεραπεία.
—Είμαι νιόπαντρη... ψιθύρισε συντετριμμένη ή Εύδοκία, ενώ τά ματια της 

βούρκωναν άπό τά δάκρυα.
—Δεν θέλει φιλοσοφία κοπέλα μου. Έ φ ’ όσον δ άντρας σου ήταν καί ό πρώ

τος άντρας καί ο μόνος πού γνώρισες, αύτός σοΰ τήν κόλλησε. Κοίταξε νά κάνης 
εγκαίρως ριζική θεραπεία. Καί ύπομονή... "Ολα διορθώνονται.

Ή  δυστυχισμένη Ευδοκία γύρισε σωστό κουρέλι καί τό είπε στον άντρα της. 
Καί αύτός τό ώμολόγησε κυνικώτατα. Τής είπε ότι μαζί θά έκαναν θεραπεία, ότι 
ή δική του αρρώστια ήταν παλιά καί ξαναφούντωσε καί τής άπηγόρευσε νά πή τίποτε 
στούς δικούς της, «γ ια τ ί θά εΐχε νά κάνη μαζί του». Καί γιά νά έχη πιο σίγουρα 
φυλαγμένη τή γυναίκα του, έφερε άπό τή πατρίδα του, τό Νησί των Ιναλαμών, τους
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λόγια παρήγορα, την έσπασε στο ξύλο. Και το  ξυλοκόπημα εξακολούθησε καθη
μερινώς ώσπου μια μέρα ή όμορφη Ευδοκία, μη μπορώντας πια νά άνεχθή αύτή τη 
ζωή, αναγκάστηκε νά φύγη από τό δωμάτιο του άνδρός της καί νά γυρίση στην 
μητέρα της καί τον πατρυιό της πού την λάτρευαν. Καί κατάπληκτοι αύτοί, γιά 
πρώτη φορά, έμαθαν γιά τή σύφιλι πού είχε μεταδώσει ό Σούτης στη γυναίκα του, 
γιά την περιφρόνησι πού τής έδειξαν οί δικοί του καί γιά τό καθημερινό ξυλοκόπημα 
από τό σύζυγο πού είχε πάρει άπό αγάπη.

Ευθυς αμέσως και προβαλλουσα ως λογους το ξυλοκόπημα καί τή μετά- 
δοσι μολυσματικής νόσου άπό τον σύζυγο, ή Ευδοκία κατώρθωσε νά έπιτύχη άδεια 
απο τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών νά μένη στούς γονείς της καί νά λαμβάνη 
καί διατροφήν άπό 900 δραχμάς τον μήνα.

Ό Σούτης τότε προσεπάθησε μέ κάθε τρόπο νά συμφιλιωθή μέ τή γυναίκα 
του, γιατί φοβοταν ιδίως την εκ μέρους της υποβολή μηνύσεως γιά μετάδοσι μολυ
σματικής νόσου καί γ ι’ αύτό τό λόγο σε μιά συνάντησί τους, γ ιά  ρύθμισι τής δια
φοράς των και αφού τής ελεγε ότι αυτή και η μαννα της ήσαν οί αφορμές πού δεν τά 
πήγαινε καλα με τους δικούς του, προσεπάθησε να της ύποκλέψη την υπογραφή γιά 
ενα ιδιωτικό συμφωνητικό... που θα ερρυθμιζε τις σχέσεις των, στο μέλλον ώστε νά 
αποφευγωνται οι αναμεταξύ τους φιλονικίες και... παρεξηγήσεις. Καί τό συμφωνη
τικό αυτό—τό διέσωσα στο αρχείο μου γιά τό ύφος του—ήταν τέτοιο ώστε ή Εύδο- 
κια θά ήταν αδύνατο πλέον νά τό τηρήση.

Πρώτος όρος τού συμφωνητικού ήταν ότι ό Γεώργιος Σούτης δεν θά εΐχε 
ποτέ καί έφ’ όρου ζωής, καμμιά σχέσι μέ τήν πενθερά του, σύζυγον Β. Κα- 
νέλλου.

Δεύτερον. ’Άν ή Ευδοκία θέλη καί τό πολύ μιά ή δύο φορές τον μήνα, νά δή 
τήν μητέρα της, θά έρχεται ό πατρυιός της στο σπίτι των, θά παίρνη τήν Εύδοκία 
καί θά βλέπη τήν μητέρα της.

Τρίτον. 'Η έπίσκεψις τής Ευδοκίας στήν μητέρα της πρέπει νά είναι διάρ
κειας μιας ώρας και επ’ ούδενί λόγω καί γιά όποιαδήποτε άφορμή μπορεί νά παρα- 
ταθή πέραν τών δύο ωρών. 'Ο πατρυιός θά έπαναφέρη τήν σύζυγό του στήν οικία 
του, συνοδεύοντας αυτήν.

Τέταρτον. 'Η οικία τού Γ. Σούτη θά είναι απροσπέλαστη γιά τήν πενθερά.
Πέμπτον. 'Ο σύζυγος Γ. Σούτης έχει τό δικαίωμα νά βοηθάη τούς γονείς του, 

δίδοντας σ’ αύτούς 500 δραχμάς τον μήνα τούλάχιστον.
Εκτον. Ο συζυγος έχει τό δικαίωμα νά κάμη ό,τι θέλει στο σπίτι του.
Εβδομον. Η συζυγος έχει υποχρέωσι νά μή άσεβή προς τον σύζυγό της, 

προς τον όποιον θά τρέφη άπέραντο σεβασμό γιά τήν θυσία τήν όποια κάνη νά στε- 
ρηθή καί αύτός τούς οικείους του.

Ενατον. Ουδέποτε η Ευδοκία θα ζητηση νά μεταβη στο Λαύριον, όπου, 
προ του Σούτη, σέ ηλικία 17 ετών, εΐχε μνηστευθή μέ άλλον.

Η Εύδοκία παρέλαβε τό συμφωνητικό αύτό καί τό έδειξε στή μητέρα της 
και τον πατρυιό της καί αύτοί συνεβουλεύθησαν τον δικηγόρο τους. Αύτός όμως 
συνεστησε την μη υπογραφή τού συμφωνητικού καί έκράτησε τό διά χειρός τού 
Σουτη γραφεν σχεδιον το οποίον καί κατετέθη στήν ύπό τού άνακριτοΰ του Ζ' 
Τμήματος Ευθυμίου διεξαγομένην άνάκρισι.

'Η άνάκρισις έξηκρίβωσεν άκόμη ότι ή μνηστεία τής Εύδοκίας μέ τον νέο 
τού Λαυρίου διελύθη άναγκαστικά, γιατί ό Σούτης, μόλις εΐχε πληροφορηθή τά 
κατ αυτήν, εξηνάγκασε τήν Εύδοκία νά διαλύση τον αρραβώνα της εκείνο, λέγον- 
τας της ότι αύτός τήν άγαποΰσε τόσον παράφορα, ώστε θά έφόνευε τον στο Λαύριον 
αντίζηλόν του, θά έφόνευε καί αύτή καί θά αύτοκτονουσε. Καί ή δυστυχισμένη 
μικρούλα φαντάσθηκε πραγματικά ότι τόσον τήν άγαποΰσε, ώστε τον αγάπησε καί
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αύτή παράφορα καί δέχθηκε νά τον νυμφευθή. Μετά τον γάμο της όμως ̂  καί αφού 
της μετέδωσε -την σύφιλι καί άρχισε τό καθημερινό ξυλοκόπημά της, ή Εύδοκία 
άντελήφθη τον πραγματικό του χαρακτήρα. / ν (

‘Ο Σούπας, δταν ή Εύδοκία άρνήθηκε νά τοϋ έπιστρεψη υπογεγραμμένο το̂  περί
φημο συμφωνητικό του καί νά τοϋ έπιστρέψη τό σχέδιον, άντελήφθη ότι τοΰτο θά 
ήταν ένα όπλο στα χέρια τής γυναίκας του, ή οποία πλέον και να τον μήνυσή για την 
μετάδοσι τής συφιλίδος μπορούσε καί νά έπιτύχη διαζύγιο και οριστική διατροφήν 
εις βάρος του νά έπιδικάση. Καί κατά την άνάκρισιν ο συζυγος επεσε σ ένα φοβερο 
κλοιό: Νά πάη μόνος του τήν γυναίκα του σέ συφιλιδολόγο για θεραπεία, να ομολο- 
γήση δτι αύτός ήταν ό μεταδώσας σ’ αυτήν τήν τόσο σοβαρή αφροδίσια ασθένεια 
καί νά τής παραδώση τό εξωφρενικό σχέδιο τοϋ συμφωνητικού, τιροσεποιηθ/] ότι

. '  __....................._________________ ~ r - l s / r -  -VAVIffCI \ Ι Γ / (TV ΓΤΓΤΡΤΓ/I. Vf/

όνειρό πού μου έλεγεν δτι είχε δή πριν δυο μέρες από το έγκλημα η μητέρα της.  ̂
—Είδα έναν ήλιο σκοτεινό καί σκεπασμένο μέ μαΰρα σύννεφα. Και ξαφνικα 

ακούω τήν Εύδοκία μου νά φωνάζη: «Βοήθεια μαννουλα" ο ήλιος με καίει)). Και 
πάλι ξαφνικά βλέπω νά πέφτουν άπό τό κορμί οι σάρκες της και να μενουν επάνω 
γυμνά τελείως τά κάτασπρα κόκκαλά της. Τότε τήν άλλη μέρα που η κόρη μου ήλθε 
κλεφτά νά μέ δή γιά δυο λεπτά τό Σαββατόβραδο καί μοϋ είπε δτι τήν άλλη μέρα το 
πρωί θά πήγαινε εκδρομή με τον άντρα της, στην Αγια Παρασκευή, εγω ιής 

τα νά μην πάη. «Φοβαμαι Ευδοκία μου ότι θα σε σκοτωση. Μην πας μαζί ο̂υ)) 
ά έκείνη μου άπήντησε: «Δεν τολμώ». Ήταν τα τελευταία της λόγια. Δεν τ<

, τήν φαρμάκωσε ό κακούργος. Τό όνειρο βγήκε άληθινο. 
ά  λέγοντας τό πραγματικά προφητικό έκεΐνο όνειρο ξέσπασε σε αναφιλητ

είπα
Κα η μου απηντησε
σκότωσ

Καί λέγοντας τό πραγματικά προφη 
καί σπάραζε όλοκληρη.

τη

'Ο συνήγορος τής πολιτικής αγωγής Καμπούρης μοϋ είχε δώσει τότε έκτος 
άπό ένα πιστό αντίγραφο τοϋ περίφημου συμφωνητικού τοϋ Σουτη και μια άλλη

ειλοΰσε δτι θά τήν καταμήνυε γιά ύπεξαίρεσι.

της κα-
κούργας πενθεράς μου.

-Καλά καί τό αρσενικό καί ή στρυχνίνη που βρέθηκαν στα σπλάγχνα της,

«Φραί
1,ΑΙΛ --S--- ------- “ Γ - - I />-

δηλητηρίων καί όχι τόση μεγάλη ποσότης.
—Ούτε ξέρω τί έγινε, ούτε μπορώ νά καταλάβω τό πως...
Τό Σούτη τον είδα τότε κ ι’ εγώ στο διάδρομο τοϋ άνακριτικοϋ γραφείου.
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Του είπα την ιδιότητά μου καί τον ρώτησα τί θέλει νά —ή. Καί μου
“ ’Εγώ^έπηρα τή γυναίκα μου άπδ έρωτα, γιατί νά τη σκοτώσω; 'Όλα ί 

κοφαντίες τής μάννας της καί τής πενθεράς μου. Νά τδ δήτε δτι δλα θά καταπέσυκοφαν· 
στη δίκη.

απάντησε: 
είναι 

απέσουν

γητης ετονισεν οτι όσες εν:

ηγητής Γρηγόριος 
ισζ  τιώς έπήρε τά

ίργαστήριο ή έξέτασις καί τά άποτελέσματά της. 'Ο καθη- 
ένέσεις δυναμωτικές καί όσες «606» καί άν είχε κάνει ή

ό καθηγητής Γεωργιάδης. Ό  πρώτος κατέθεσε πώς έπήρε τά. σπλάγχνα καί οί 
άλλοι δύο πώς έγινε στο -ί, ΙΌ-.— —ι ΐ ------ -------  ̂ ο

. . ; . . . .  , , ,, , , αρσενικό σκέτο όχι
Με τη στρυχνίνη μαζί; Βεβαιότατα. ’Αλλά, μόνον ή στρυχνίνη μπορούσε νά σκοτώση 
όχι έναν άνθρωπο, άλλα δέκα ανθρώπους ή τρία έως πέντε βόϊδα. 'Ο καθηγητής 
μαλιστα είχε σχηματίσει καί είχε γεμίσει μια δστια μέ αρσενικό 
vr/l. ΤΎΛ> .c-Ti-p̂ STF γμ/ιλι/λμ/· Γ ί α \ ι . /.ν ̂  Λ -. _  Π -Ά

και με στρυχνίνη
ιην επεδειζε στους ενόρκους. Προηγουμένως είχαν έκτεθή τά οικογενειακά του 

ζευγους, τά του γάμου, τά του προσωρινού χωρισμού, τά τής συμφιλιώσεοος καί τά 
όσα συνεβησαν στο παρτυ μέ την οστια καί με την έκ τώιν ύστερων προσπάθεια του 
Σούτη νά προκαλέση εμετό στη γυναίκα του.

Η υπεράσπισις δεν έθιξεν όλα τά άλλα ζητήματα καί άπασχολήθηκε μόνο μέ 
ιτροδικαστικο ύητημα και επετεθη κυρίως κατά του τρόπου μέ τον όποιον έγινεν ή

ωραιότατα αυτός μπορούσε 
είχε πληρωθή άπό κάποιον ένδιαφερόμενο νά συκοφαντήση καί νά έκδικηθή τό Σούτη 
καί νά είχε ρίξει μέσα στά σπλάγχνα του κόσμου τό άρσενικό καί τή στρυχνίνη. 
Οχι όσο βρέθηκε, αλλά δέκα φορές άκόμη. Μέ αύτά τά στοιχεία· καί μέ μία λήψι 
:ών σπλάγχνων αντιεπιστημονική καί διαβλητή, μπορούσε κανείς νά στείλη ένα

αγαπούσε τρεΛΛα τη γυναίκα του. ±\αι αυτές οί 
απείλες του και η επιμονή του άκόμη νά χωρίση άπό τον παλιό της αρραβωνια
στικό στο Λαύριο καί νά παντρευθή αύτόν, έδειχνε τήν τρελΛή του άγάπη. Καί οί
τοσον τρελλά ερωτευμένοι άνθριυποι σκοτώνουν μέ πιστόλια, σφάζουν μέ μαχαίρια, 
αλλα δεν μεταχειρίζονται το ύπουλο καί άτιμο δηλητήριο. Αυτή ήταν ή υπεράσπισις.

Ο Σούτης στήν άπολογία του άναλύθηκε σε λυγμούς, γ ιατ ί θυμήθηκε πώς 
εχασε ξαφνικά τήν «κουκλίτσα του πού λάτρευε», ενώ ό Είσαγγελεύς τον κατεκε- 
ραυνωσε, τον παρεστησεν ως «αποφώλιον τέρας» πού προς στιγμήν κατελήφθη 
άπο παράφορον έρωτα καί μέ εκβιασμούς καί απειλές παντρεύτηκε τήν Εύδοκία 
και είχε τήν άσυνειδησία νά. τής μεταδώση τή φοβερή άρρώστια του. Τό έγκλημα 
το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι οί γονείς τής γυναίκας του θά τον έχώριζαν, θά τον 
κατήγγειλαν γιά μετάδοσι άφροδισίας νόσου καί θά τον υποχρέωναν σέ διατροφή.
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To χαρούμενο πάρτυ πού  έτελείωσε μέ μιά φαρμακεία

Έ νώ  μέ τον διά φαρμακείας θάνατον δ Σούτης, πού ένόμιζεν δτι δεν θά άπεκαλύ- 
πτετο, θά έγλύτωνεν άπό δλους αυτούς τούς μπελάδες καί άδίστακτα έπροχώρησε 
στο έγκλημα. Καταληγοντας έζήτησε τήν κεφαλική ποινή, υποστηρίζοντας δτι δ 
Σούτης έπρεπε νά κηρυχθή ένοχος, χωρίς κανένα έλαφρυντικό.

Οί ένορκοι δμως έκήρυξαν πανηγυρικά άθώο τον κατηγορούμενο. ’Όχι γιατί 
έπλανήθησαν στην ετυμηγορία, τους, αλλά γιατί ακόυσαν μιά άλλη κατήχηση μυ
στική αύτή, του τότε γραμματέως του Κακουργιοδικείου ’Αθηνών, Μεσσηνίου τήν 
καταγωγή καί 6 όποιος είχε ξεσπαθώσει νά σώση το κεφάλι του κατηγορούμενου 
γ ια  νά μή «ρεζιλευθή ή πατρίδα του». Τήν έποχή εκείνη ό κατάλογος των ενόρκων 
είχε καμμιά εξακοσαριά ονόματα μονάχα καί πολλές φορές οί ένορκοι οί ’ίδιοι έμπαι
ναν καί μιά καί δυο καί τρεις φορές τον ΐδιο χρόνο. Μπελάς'φοβερός καί μάλιστα 
γ ιά  τούς εμπόρους πού άποτελοΰσαν τήν πλειοψηφία. Ό γραμματεύς τοϋ Κακουρ- 
γιοδικείου ήταν λοιπόν πανίσχυρος γ ι’ αύτούς, γιατί κατάφερνε, άν κανένας ένορκος 
είχε δουλειά καί ήθελε νά «στρίψη», νά πείση τον Εισαγγελέα ή κανέναν άπό τούς 
συνηγόρους γιά  νά τούς έξαιρέση. Μπορούσαν λοιπόν νά τού χαλάσουν τό χατήρι 
πού τούς ζήτησε; Καί υστέρα, γιατί νά μή κάνουν σωστά τά πράγματα καί νά φθά- 
σουν σφραγισμένα τά  σπλάγχνα στο εργαστήριο;

Τότε δέν ί'σχυαν οί καινούργιες διατάξεις τής Ποινικής Δικονομίας γιά τήν 
πεπλανημένη ετυμηγορία. ’Αθώος έλεγαν οί ένορκοι, ύποχρεωτικά άθώος ό κατη
γορούμενος. ’Έ τσ ι δταν οί ’Αθηναίοι ένορκοι άπήντησαν άρνητικώς στο ερώτημα 
τής φαρμακείας, τό Δικαστήριο των Συνέδρων βρέθηκε υποχρεωμένο, νά τον άθωώση. 
Μά γιά μένα, δσα χρόνια καί άν πέρασαν, δέν παύω νά θεωρώ τον Σούτην ένοχο, 
άψού ξέρω δτι στήν άθώωσί του έπαιξε ρόλο καί ό γραμματεύς τού Κακουργιοδι- 
κείου πού είχε βάλει τήν ούρίτσα του. Μιά φορά ό δράστης είναι ένοχος καί σήμερα, 
άν ζή, θά κυκλοφορή ελεύθερα. Καί αύτός είναι ό ?Αγος πού τον έβάφτισα Σούτη καί 
δέν έβαλα τό πραγματικό του ονομα. Γιατί μπορούσε'νά μοΰ ζητήση καί τά ρέστα 
’Ά ν  δέν ζή θά έχη δώση λόγο στον υπέρτατο κριτή, τό Θεό.

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους, 

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τρ ο φ ή .



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

------------------------  Ύ - 0  τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Δ ■ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ -------------------------
(Συνέχεια έχ του προηγουμένου)

Άλλα τό άληθές είναι δτι αί πιθανότητες νά έξαπατηθώμεν από μίαν χαλώς 
επιοιορθωθεΐσαν άρνητιχήν πλάκα είναι πάρα πολλαί. Παράθυρα δύνανται νά άφαι- 
ρεθουν άπό ένα κτήριον, δένδρα, διαβάσεις, τηλέφωνα καί λοιπά άντικείμενα επί του 
εδάφους, ούλαί ή τραύματα άπό τό άνθρώπινον σώμα. ’Επίσης, άν τό έπιθυμή, ό φω
τογράφος δύναται νά προσθέση λεπτομέρειας, αιτινες εις την πραγματικότητα δεν 
υπήρχον ή νά έμφανίση τραύμα ή νά μεγαλοποιήση την προκληθεΐσαν βλάβην ή νά 
τοποθετήση τήν κεφαλήν ένός άτόμου εις τό σώμα- άλλου ατόμου (-1).

(1) ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Ο εν τέλει. της παρούσης υπογεγραμμένος άστυνόμος, διορισθείς ώς πραγματογνώμων διά 

του υπ’ άριθ. 207)Δικ. 18)60 Ξένης ’Αρχής και άπό 28-9-60 έγγραφου του χ. Άνακριτοΰ του 3ου 
Τμήματος ’Αθηνών, δούς τον του πραγματογνώμονος όρκον ένώπιον του ίδιου άνακριτοΰ τήν 28- 
9-60, ως τούτο προκύπτει έκ τής σχετικής έκθέσεως ορκοδοσίας, παρέλαβον παρ’ αύτου τάς έν 
τή παραγγελία άναφερομένας πέντε (5) φωτογραφίας, ίνα βάσει αύτών ενεργήσω τήν άνατεθεΐσαν 
μοι πραγματογνωμοσύνην.

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τό διαβιβασθέν μοι υπό του κ. Άνακριτοΰ τοΰ 3ου Τμήματος ’Αθηνών έγγραφον, δι’ οΰ 

διορίζομαι ώς πραγματογνώμων έν τή προκειμένη περιπτώσει, έχει ώς έξης:
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π ρ ο ς
Άριθ. 207 Τον κ. Δημήτριον Κατσιμαγκλήν
------------------- — ’Αστονόμον
Δικ. Ξένης Αρχής Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών ‘Υπηρεσιών

Έ  ν τ α ΰ θ α

Ένεργοΰντες κατόπιν τής προς ήμάς άπευθυνθείσης ύπ’ άριθ. 162 έ.έ. αίτήσεως τοΰ Ά να- 
κριτοΰ Εύρυτανίας καί δυνάμει τοΰ άρθρου 183 καί έ. τοΰ Κώδικος ΓΙοιν. Δικονομίας, διορίζομεν 
υμάς πραγματογνώμονα καί παρακαλοΰμεν όπως άφοΰ διέλθητε τοΰ γραφείου ήμών καί δώσητε 
τον νενομισμένον όρκον τοΰ πραγματογνοόμονος, παραλάβητε ειτα παρ’ ήμιν πέντε έν συνόλω φω
τογραφίας (μικρού μεγέθους) καί ένεργήσητε έπ’ αύτών πραγματογνωμοσύνην προς έξακρίβωσιν 
καί άπόφασιν, εά ν  τό ε ί κ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο ν  π ρ ό σ ω π ο  ν ε ι ς  τ ά ς  έ ξ  α ύ τ ώ ν  ύ π ’ 
άρι θ .  1, 2 κ α ί  3, ε ί ν α ι  τό α ύ τ ό  π ρ ό σ ω π ο  ν, ή ο ΰ ,  μέ  έ κ ε ΐ ν ο  ό π ε ρ  ε ί κ ο
ν ί ζ ε τ α ι ε ι ς  τ ή ν  έ κ  τ ο ύ τ ω ν  ύ π ’ ά ρ ι θ .  4 φ ω τ ο γ ρ φ ί α ν  ή ά λ λ ο ς  τ ι ς , ό μ ο ι -  
ά ζ ω ν  π ρ ο ς  τ ον  ε ί κ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο ν  ε ι ς  τ ή ν  έ ξ  α ύ τ ώ ν  ύ π ’ ά ρ ι θ .  5 φ ω-  
τ ο γ ρ α φ ί α ν ,  τ ον  φ έ ρ ο ν τ α  ά ν ω θ ε ν  α ύ τ ο ΰ  τ ό  σ η μ ε ι ο ν  τ ο ΰ  σ τ α υ ρ ο ΰ .

Τήν συνταχθησομένην περί των άνω έκθεσιν ύμών, δεόντως ήτιολογημένην καί νομίμως έγ- 
χειρισθησομένην ήμιν, παρακαλοΰμεν όπως παραδώσητε ήμιν μετά τών ώς άνω σχετικών, δικάιο- 
λογητικών κατά τον συντομώτερον δυνατόν χρόνον, καθ’ όσον πρόκειται περί ύποθέσεως άφορώσης 
κατηγορούμενον διατελοΰντα έν προφυλακίσει, καί έπειγόμεθα διά τήν περαίωσιν τής σχετικής 
ώς άνω αίτήσεως.

’Εν Άθήναις τή 28-9-60 
‘Ο Ανακριτής 3ου Τμήματος ’Αθηνών 

’Ορ. Νικολόπουλος
'Ως προκύπτει έκ τοΰ έπί λέξει παρατιθεμένου έγγράφου τό θέμα έφ’ δ καλούμεθα νά άποφαν- 

θώμεν είναι:
α) Αί σημ,ειούμεναι διά τών άριθμών 1, 2 καί 3 φωτογραφίαι άπεικονίζουν έν καί τό αύτό 

πρόσωπον, β) αί σημ,ειούμεναι διά τών άριθμών 4 καί διά τοΰ σταυροΰ σημειουμένη εις τήν ύπ ’ 
άριθ. 5 φωτογραφίαι έξεικονίζουν έν καί τό αύτό πρόσωπον, γ) άν άτομον ή άτομα έκ τών άπεικο- 
νιζομένων εις τήν φωτογραφίαν No δ (πλήν τοΰ διά σταυροΰ σημειουμένου άτόμου) είναι τό αύτό 
πρόσοοπον όπερ άπεικονίζουν αί φωτογραφίαι 1,2,3,4 καί 5.
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΠΛΑΚΟΣ

’Αντίστροφος έκτύπωσις τής θετικής φωτογραφίας, επίσης δύναται νά έξα- 
πατήση. "Οταν έκ τής άρνητικής πλακός εκτυπώνεται, έξ ε π α φ ή ς ,  θετική φω
τογραφία, ή φωτοπαθής ούσία τής άρνητικής πλακδς τίθεται εις α π ό λ υ τ ό ν  ε
π α φ ή  ν μέ τήν εμουλσιόν του φωτογραφικού χάρτου ή αν η φωτογραφία εκτυ-

Α'. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΤΤΠΟ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ή  φωτογραφία δεν είναι άλάθητος μέθοδος έξακριβώσεως της ταυτότητος, διότι σύν τω χρόνω 

τό δέρμα, τό χρώμα των τριχών, του προσώπου η όψις και του ολου σώματος η διαπλασις, μεταβάλ
λονται φυσιολογικώς. Εις τόν Bertillon οφείλεται τό δτι αί Άστυνομίαι των πεπολιτισμένων χωρών 
λαμ-βάνουσι φωτογραφίας των κακοποιών κατά ομοιόμορφον στάσιν- Η δια της φωτογραφίας 
έξακρίβωσις της ταυτότητος ήρξατο άπό τοϋ 1843, έν τη ’Αστυνομία των Βρυξελλών. Αί φωτογρα- 
φtoci αύται σήμερον λαμβάνονται καθ’ ομοιόμορφον τύπον υττο των αστονομικών υπηρεσιών των 
διαφόρων /ωρών πάντοτε έχ της αύτης άποστά.σεως εις δυο ή τρεις διάφορους στάσεις και δια της 
αυτής φωτογραφικής μηχανής, ήγουν φακού ιδίας εστιακής αποστασεο^ς, ίνα ευχερώς συγκρινωνται 
προς άλλήλας καί διά νά έπιτρέπωσι τόν καθορισμόν των διαστάσεων του έξεικονιζομένου άτόμου. 
"Ωστε άπαραίτητον στοιχεΐον προς συγκριτικήν μελέτην φωτογραφιών καί διαπίστωσιν μεταξύ 
αύτών ταυτότητος ή οΰ, είναι οτι αύται δέον νά ώσι τού αύτοΰ μεγέθους, δηλαδή να έχωσι σμυ- 
κρινσιν κατά τήν αυτήν αναλογίαν καί νά είναι εύκρινεΐς και φυσικαι, δηλαδη να μη έχη υποβληθή 
ή αρνητική αύτών πλάξ εις έπιδιόρθωσιν — ρετούς —.

Άσφαλεστέρα δέ είναι ή σύγκρισις φωτογραφιών κατά κατατομήν (προφίλ). Ή  κρίσις δε 
τού έμπειρογνώμονος συνάγεται ού μόνον έκ τού άν είναι όμοια ή ού ή ολη έκφρασις της φυσιογνω
μίας. Ενίοτε φωτογραφίαι έντελώς άνόμοιαι ως προς τήν καθόλου έκφρασιν καί φυσιογνωμίαν τού 
προσώπου, έξεικονίζουσι τό αυτό άτομον, ενώ αντιθέτους εντελώς ομοιαι εξεικονιζουσι διάφορά άτο
μά. ("Ορα Κ. Γαρδίκα ’Αστυνομική έκδ. Ιθδ^σελ. 162). Ά λλ’ ίνα δυνηθή καί άποφανθή ό έμπει- 
ρογνώμων βάσει τών άναφερομένων έπιστημονίκών παρατηρήσεων καί δεδομένων, δέον νά έπιχει- 
ρήση άκριβείς καταμετρήσεις, οίον τό μέγεθος τού ώτός, τής άποστασεως τής ριζης τής ρινος 
μ,έχρι τού ώτός κλπ. Έ κ  τής τοιαύτ*ης καί μόνον συγκρίσεως ό έμπειροτέχνης δύναται νά συμπερά- 
ην άν δύο φωτογραφίαι έξεικονίζουν έν καί τό αύτό άτομ.ονή δύο διάφορα άτομα.

Ά λλ ’ αί παραδοθεισαι μοι φωτογραφίαι ούδεμία έχει ληφθή κατά τούς κανόνας τής άστυ- 
νομικής φωτογραφίας, καθ’ όσον τέσσαρες μ.έν είναι είλημμέναι εν υπαιθρω, η μια δε υπο επαγγελ- 
ματίου φωτογράφου, οίτινες έπαγγελματίαι, ως είναι γνωστόν, υποβαλλουσι τας αρνητικας πλά
κας εις επιδιορθώσεις διά μολυβδίδος, συνεπεία καί τής όποιας άλλοιοΰνται τα χαρακτηριστικά 
του έξεικονιζομ.ένου άτόμου, τόσον, ώστε νά μήν άναγνωρίζηται πολλάκις καί ύπ’ αύτών τούτων 
τών οικείων του είσέτι ή άφαιροΰνται σημ,εία επί τή βάσει τών όποιων είναι δυνατή ή άναγνώρισις.

Έ ν γνώσει τών άναφερθεισών έλλείψεων καί δυσχερειών καί προς μερικήν άμβλυνσιν αύτών, 
προέβημ,εν κατ’ άρχάς εις τόν σχηματισμόν νέας άρνητικής πλακός μιας έκάστης έκ τών παρα- 
δοθεισών ήμΐν πέντε φωτογραφιών καί έκ τής άρνητικής αύτής πλακός εξετυπωσαμεν νέας εν 
μεγεθύνσει φωτογραφίας, ίνα καταστήσωμεν σαφέστερα καί πλέον καταφανή τυχόν εφ’ εκαστης 
φωτογραφίας υπάρχοντα κοινά καί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία, δι’ ών θα ηδυνατο τις να 
μορφώση γνώμην.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
'Ως έν άοχή τής παρούσης άναφέρομεν, ή διακρίβωσις τής ταυτότητος εκ φωτογραφίας στη

ρίζεται κυρίως εις τήν μελέτην τών ιδιορρυθμιών του ωτος, ηγουν του σχήματος, της κλισεως, 
τού μεγέθους αύτοΰ κλπ. Αλλά τοιαύτη μελετη δεν δυναται να ενεργηθή επι των παραδοθεισών 
ήμίν φωτογραφιών. Δ ι’ ο ή μελέτη καί αί παρατηρήσεις ημών εγενοντο επι άλλων στοιχείων δι 
ών συνάγομεν συμ,περάσματα ήττον άσφαλή.

Τά πορίσματα τών παρατηρήσεο^ν ήμών, παρατιθέμενα έν πάση λεπτομέρεια κατωτέρω 
είναι τά εξής:

α) Έ π ί τής σημ,ειουμένης διά τού άριθμοΰ (1) φωτογραφίας. Υ ΐ φωτογραφία αυτή έχει 
έκτυπωθή έπί πορώδους χάρτου υπό φωτογράφου όστις ασφαλώς ήτο επαγγελματιας. Εκ τής σπου
δής τού δεξιού ώτός αύτής διαφαίνεται ότι τού έξεικονιζομένου άτόμου τά ώτα είναι σ υ γ κ λ ί ν ο ν -  
τ α  ( σ υ μ π ε φ υ κ ό τ α )  προς τό κρανίον καί ό λοβός αύτών είναι μικρότατος, οξύς καί προσ- 
κεκολλημένος. Ή  κόμη τού αύτοΰ άτόμου είναι δασεία μέ συστάδα τριχών δίκην κορυφής τριγώνου, 
άρχομένη έκ τού μέσου τού μετώπου καί έξικνουμένη κυματοειδώς μέχρι κροτάφων. Αί όφρύες 
εις τάς φωτογραφίας 1 καί 2 (έπί τής ύπ ’ άριθ. 3 δεν διακρίνονται καλυπτομεναι υπό τών διοπτρών) 
άρχόμεναι σχεδόν έκ τής ρίζης τής ρινός έξικνούνται μέχρι πέρατος τής οφθαλμικής κοιλότητος 
υπό έλαφροτάτην καμπύλην καί έκ τών άνω (έκ τής βάσεως τής ρινός) προς τά κάτω. Ό λαιμο
δέτης τού άτόμου τών ύπ ’ άριθ. 2 καί 3 εικόνων φέρει τά αυτα διακριτικά μικρά λευκά στίγματα.
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πωνετοα διά μ ε γ ε θ υ ν τ ι κ ή ς  μ η χ α ν ή  ς, ή έμ,όυλσιον του φωτογραφικού 
χάρτου εύρίσκεται έ ν α ν τ ι  τής εμουλσιόν τής προβαλλόμενης είκόνος τής αρνητικής 
πλακάς. Κατ’ αύτον τον τρόπον .πλέον τά αντικείμενα θά έμφανισθοΰν επί τής φωτο
γραφίας μέ τάς κανονικάς των θέσεις, δ η λ. τ ά δ ε ξ ι ά ,  δ ε ξ ι ά  κ α ί  τ ά α
ρ ι σ τ ε ρ ά ,  ά ρ ι σ τ ε ρ ά. 'Η θέσις όμως των δεξιών καί των αριστερών αντικεί
μενων, δύναται νά άντιστραφή καί νά έμφανισθοΰν επί τής φωτογραφίας άντιθέ- 
τως, άν ή αρνητική πλάξ τεθή άντικανονικώς—άντιστρόφως—ήτοι άν δεν τεθή έ
ν α ν τ ι  τ ή ς  φ ω τ ο π α θ ο ΰ ς  ο ύ σ ί α ς  τ ο ΰ  φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ο ύ  χ ά ρ 
τ ου  η π λ ε υ ρ ά  τής πλακάς μ έ τ η ν  φ ω τ ο π α θ ή ο υ σ ί α ν ,  δτε π.χ. 
έν περίστροφον πλησίον τής δ ε ξ ι ά ς  χ ε ι ρ ό ς, θά απεικονίζεται ώς ευρισκό
μενον πλησίον τής ά ρ ι σ τ ε ρ ά ς  χ ε ι ρ ό ς .

Δεν είναι δέ πάντοτε εΰκολον νά προκληθή υ π ό ν ο ι α  δτι ή φωτογραφία 
έχει εκτυπωθή ά ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς .  Δυνατόν δμως έκ τής προσεκτικής παρατηρή- 
σεως αυτής να άντιληφθή τις λ.χ. δτι το πανταλόνι τοΰ εικονιζομένου άνδρος φέρει 
όπισθεν έν θ υ λ ά κ ι ο ν  καί δτι τοΰτο εύρίσκεται επί τής ά ρ ι σ τ ε ρ ά ς  π λ ε υ 
ράς.  Τοιαΰται διαφοραί δύνανται νά οφείλονται εις συνδυασμόν άποκοπέντων τμη
μάτων εξ άλλων κανονικών φωτογραφιών, άλλ’ άντιστρόφως έκτυπωθέντων καί με- 
τεπειτα έκ τοΰ συνδυασμού αύτών έγένετο ή αρνητική πλάξ δι’ αντιγραφής—κόπιας.—

(  Συνεχίζεται.)

Τό εις τό μικρόν εικονικόν θυλάκιον τοΰ σακκακίου διακοσμητικόν εικονικόν επίσης ρινόμακτρον 
εις τας υπ αριθ. 1 και 2 φερει τεσσαρας (4) διακριτικάς πτυχάς. Έπί τής ύπ ’ άριθ. 3 διακρίνεται 
μόνον ή μία πτύχωσις αύτόΰ, αλλά καί έν περιπτώσει ταύτη εναργέστατα διαφαίνεται δτι πρόκειται 
περί εικονικού ρινομάκτρου, ήγουν είναι έρραμμέναι έπί τοΰ εικονικού έπίσης Θυλακίου μόνον αί πτυ- 
χαί αυτοΰ, αί δέ έτεραι είναι κεκαλυμμέναι υπό τοΰ έπενδύτου. Ή  δλη έμφάνισις τής ένδυμασίας 
καί των ύποδημάτων, ώς καί ή σωματική διάπλασις, έμφάνισις καί ύψος εις τάς εικόνας 2 καί 3 
έμφανίζονται τά αύτά. Εις την ύπ’ άριθ. 1 εικόνα ή ένδυμασία είναι διάφορος (τό σακκάκι).

Έξ άπασών των άνω παρατηρήσεων, κοινών καί εις τάς τρεις εικόνας, δυνάμεθα νά πιθανο- 
λογήσωμεν σφόδρα δτι αί ύπ’ άριθ. 1, 2 καί 3 φωτογραφίαι έξε ακονίζουν το αυτό πρόσωπον.

Έπί των ύπ’ άριθ. 4 καί 5 φωτογραφιών τά παρατηρούμενα κοινά σημεία είναι τά εξής: 
α) Κόμη θυσανωτή άρχομένη έκ χαμηλής βά.σεως περί τό μέσον τοΰ μετώπου, β) δ λοβός τοΰ ώτός 
μάλλον μεγάλος, γ ) ό λαιμοδέτης εις την βά.σιν φέρει λεύκάς καί βαθύχρωμους οριζοντίους γραμ- 
μάς, έν συνεχεία καί κάτωθι τοΰ μέσου αϋτοΰ λευκήν λοξόός κάθετον πλατείαν γραμμήν, εϊτε δέ 
επίσης τάς λεύκάς καί βαθύχρωμους οριζοντίους γραμμάς, δ) τό μικρόν θυλάκιον τοΰ σακκακίου 
είναι πλαστόν πρόσθετόν (εικονικόν), ε) τό κάτω θυλάκιον τοΰ σακκακίου εχει κάλυμμα μεγάλων 
καί τό σακκάκι είναι μακρόν (παλαιάς μόδας). Τό χρώμα τών περιποδίων καί τό σχήμα τής περι- 
σκελίδος καί τών ύποδημάτων δμοια. Έξ άπασών τών παρατηρήσεων τούτων σφόδρα πιθανολ,ο- 
γοΰμεν δτι αί φωτογραφίαι 4 καί τό διά τοΰ σταυροΰ σημειούμενον άτομον τής ύπ ’ άριθ. 5 φωτογρα
φίας άπεικονίζουν τό αυτό πρόσωπον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Έκ τών σ.νω συνάγω τά έξής συμπεράσματα, δτι: α) αί ύπ’ άριθ. 1, 2 καί 3 φωτογραφίαι λίαν 

πιθανώς άπεικονίζουν έν καί τό αυτό πρόσωπον, δτι β) αί φωτογραφίαι 4 καί 5 απεικονίζουν λίαν 
πιθανώς τό αυτό πρόσωπον διάφορον δέ τοΰ προσώπου τοΰ έξεικονιζομένου ύπό τών 1,2 καί 3 
καί δτι γ) τά ετερα άτομα (πέντε τόν άριθμόν) άτινα άπεικονίζονται έν τή ύπ ’ άριθ. 5 φωτογραφία 
πλήν τοΰ διά τοΰ σταυροΰ σημειουμένου, δπερ αποτελεί τό εκτον άτομον τής έν λόγω φωτογραφίας, 
δέν όμοιάζουσι προς τά άτομα τά έξεικονιζόμενα ύπό τών φωτογραφιών 1, 2, 3 καί 4, 5.

Ή  παρούσα έκθεσις πραγματογνωμοσύνης άποτελουμένη έκ σελίδων επτά (7) καί δύο π ι
νάκων έφ’ ών έχουσι έπικολληθή έννέα (9) φωτογραφίαι. Ένεχειρισθη ήμΐν σήμερον όμοΰ μετά 
τών έν αυτή άναφερομένων (5) φωτογραφιών ύπό τοΰ ανωτέρω πραγματογνώμονος, βεβαιώσαντος 
καί προφορικώς τό περιεχόμενον αυτής κ α ί  δ η λ ώ σ α ν τ ο ς  δ τ ι  ο ύ δ ε μ ί α ν  ά μ ο ι β ή ν  
επι θυμε ί .



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΟΤΑ! ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
'Τ -ό  του ’Αστυνόμου Α' κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΑ

(Συνέχεια  έκ τοΰ προηγουμένου κα ί τέλος)

Ώ ς μέσον μεταφοράς των διαφόρων συνθημάτων, έχρησιμοποιήθησαν κατα 
καιρούς πτηνά καί ζώα. Κατά τον Αον παγκόσμιον πόλεμον, ποιμήν τις είχεν εκγυ
μνάσει τον κύνα του εις τά άλματα, έκάστην δέ νύκτα ό κύων ούτος έπήδα τό καλου- 
μενον φράγμα του θανάτου, δηλαδή καλώδιον 50.000 volts, τό όποιον υπήρχε με
ταξύ Βελγίου καί 'Ολλανδίας καί μετέφερε πληροφορίας τοχυοθετημένας εις τό πε- 
ριλαίμιόν του. Διά τον αύτόν σκοπόν έχρησιμοποιήθη, κατά διάφορα διαστήματα, το 
εσωτερικόν των σωληνάριων των οδοντόπαστών ή άλλων παρεμφερών παρασκευα
σμάτων, τό εσωτερικόν των πούρων, ό μεταξύ τών διπλών τοιχωμάτων κυτιων, 
περιεχόντων εμπορικά δείγματα, χ<ώρος, ώς καί τεχνητοί οφθαλμοί κ.λ.π. Κατά τον 
Βον παγκόσμιον πόλεμον διεπιστώθη ότι οι έν Νορβηγία Γερμανοί πράκτορες, οί- 
τινες έτύγχανον διευθυνταί τών μεγαλυτέρων οίκων έξαγωγής ιχθύων, μετεδιδον 
πληροφορίας τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς δι’ αριθμών ποιοτήτων και ειδών ι
χθύων άποστελλομένων. 'Ωσαύτως διά δελτίων μετεωρολογικού περιεχομένου.

Σήμερον, δτ'ε αί θετικαί έπιστήμαι έπραγματοποίησαν πραγματικά θαύ
ματα, δύνανται οί κατάσκοποι νά μεταφέρουν π.χ. μικροφίλμς έντός είσέτι τεχνητών 
όδόντων καί νά χρησιμοποιούν παντός είδους μικρομηχανάς καί άλλα καταπληκτι
κά μέσα.

ΓΙολυσχιδεστέρα κατέστη ή κατασκοπευτική δράσις κατά τον Βον παγκόσμιον 
πόλεμον, ήτις μάλιστα έπεδίωξε τήν έπιτυχίαν τής διαβρώσεως τού εσωτερικού 
τών διαφόρων Κρατών, διά τής δημιουργίας τών καλουμένων « πέμπτων φαλάγ- 
γων ». Κατά τον εΐρημένον πόλεμον, κυρίως ή γερμανική κατασκοπεία μέ αρχηγόν 
της ναύαρχον Φόν Κανάρην, είχεν απιθώσει τούς πλοκάμους τών πρακτόρων της 
άνά τήν υδρόγειον. Καί έπειδή ό λόγος περί Φόν Κανάρη, άς γνωρίζουν οί άναγνώ- 
σται ότι τον Ιανουάριον τοΰ 1942, ούτος άφίχθη εις ’Αθήνας έκ Βελιγραδιού μέ 
στολήν συνταγματάρχου καί υπό τά στοιχεία Έρικ Ρόζενμπεργκ. Παρά ταΰτα ή 
άφιξίς του κατέστη αντιληπτή υπό τών ένταΰθα μυστικών οργανώσεων, αίτινες καί 
μετέδωσαν τήν σχετικήν πληροφορίαν εις τάς έν Καΐρω άρμοδίας άγγλικάς Άρ- 
χάς. Ό  Φόν Κανάρης ένταΰθα κατέλυσεν εις τήν γερμανικήν πρεσβείαν καί συνειρ- 
γάζετο εις τό γερμανικόν φρουραρχεΐον μετά τοΰ τότε Γερμανού φρουράρχου Χέρ 
Φρίτσε, παρουσία καί τής εμπίστου Γερμανίδος διερμηνέως Έρτα Χάουπτμαν, γνω
στής ύπό τό ψευδώνυμον Μπίλλυ, ήτις, εύρισκομένη έν Έλλάδι προ τοΰ πολέμου, 
ήσκει τό επάγγελμα τής καθηγητρίας τής γερμανικής καί γαλλικής γλώσσης, ένω 
εις τήν πραγματικότητα ήτο κατάσκοπος τών Γάλλων. Ή  ένταΰθα άφιξίς τοΰ Φόν 
Κανάρη καί ή ώς άνω συνεργασία αύτού μετά τοΰ Γερμανοΰ φρουράρχου, αφεώρα 
τήν άποστολήν είς Κάϊρον πέντε άτόμων, τριών ’Αρμενίων, τοΰ Άραβος Γιαλάϊ 
Καρίμα - άνεψιοϋ τοΰ Γερμανοφίλου Σεΐχη Έμ.ίν Σάϊντ — καί ενός 'Έλληνος, μέ 
σκοπόν τήν δο?ιθφονίαν τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Β' καί τοΰ τότε Διαδόχου Παύλου. 
'Ημέραν τινά κατά τήν έδώ παραμονήν του, ό Φόν Κανάρης έζήτησε νά έπισκεφθή 
τήν έπί τής όδοΰ Κυψέλης άριθ. 56 οικίαν τοΰ ένδοξου "Ελληνος πυρπολητοΰ ναυ
άρχου Κ. Κανάρη, όπερ καί έγένετο, συνοδευομένου ύπό τού φρουράρχου καί τής 
Μπίλλυ. Τήν στιγμήν καθ’ ήν είσήρχετο είς τήν οικίαν, τελευταία έν τή σειρά ή 
Μπίλλυ έ'ρριψε χαμαί έπί τής όδοΰ σχετικόν σημείωμα, είς ό άνεγράφοντο τά τής 
συσκέψεως. Τό σημείωμα τοΰτο παρελήφθη ύπό τών παρακολουθούντων διά ποδηλά
των Ίωάννου Παριανοΰ καί τοΰ ίατροΰ Κωνσταντίνου Γιαννάτου. Μετά ταΰτα ό Φόν
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Κανάρης έπεσκέφθη την εις τήν οδόν 'Αγίων ’Αποστόλων 6 εκκλησίαν του Έ λ- 
ληνος πυρπολητοϋ. Πράγματι ή μελετωμένη ώς άνω άποστολή, υπό στοιχεία «X» 
επιχείρησις, έπραγματοποιήθη, άλλα οί εις Κάϊρον μεταβάντες, κατόπιν μετα.δοθεισών 
πληροφοριών έκ μέρους των ώς ά.νω πατριωτών, συνελήφθησαν ύπό τής Ίντέλλιτζενς 
Σέρβις. 'Ο Φόν Κανάρης κατά τήν έδώ παραμονήν του, συνηντήθη καί μετά του 
πρωθιερέως τών Διαμαρτυρομένων τής γερμανικής εκκλησίας Κίντερμαν εις τήν 
οικίαν αύτοΰ παρά τό «Έδέμ». Ό έν λόγω πρωθιερεύς έπρωτοστάτει τής έν Έλλάδι 
άντιχιτλερικής κινήσεως καί παρηκολουθεΐτο βήμα προς βήμα, ύπό τής Γερμανίδος 
Τάφ Μπαΐκερ, κατοίκου Δερβενίων αριθμός 2. 'Η σύλληψις τών μελών τής αποστο
λής «X» άπεδόθη ύπό τών Έ ς -Ές εις τον φρούραρχον, τήν Φίτσε καί τον προ:>- 
θιερέα οϊτινες, ώς καί ή τυφλή αύτοΰ μήτηρ, έξετελέσθησαν, ό μέν φρούραρχος εις 
Βελιγράδιον, οί δέ λοιποί έν Γερμανία.

Σήμερον τό δικαίωμα τής κατασκοπείας έτυχεν, έν τινι μέτρω, διεθνώς επι
σήμου άναγνωρίσεως καί κατωχυρούθη άφ’ ενός διά τής διπλωματικής άσυλίας καί 
του διπλωματικού άπορρήτου καί άφ’ ετέρου διά του διορισμού στρατιωτικών, ναυ
τικών, αεροπορικών καί εμπορικών ακολούθων.

ιβ) Π ρ ο π α γ α ν δ ι σ τ ι κ ή  κ α τ α σ κ ο π ε ί α .
'Ο τής πέμπτης φάλαγγος κατάσκοπος δέον νά έχη τήν διεισδυτικήν δύνα- 

μιν εις τάς ήθικάς, έπαγγελματικάς καί πολιτικάς άδυναμίας τών προσώπων τά 
οποία θά πλησιάση καί έκ τών οποίων θά άρυσθή πληροφορίας, ή τά όποια (πρό
σωπα) θά χρηαιμοποιήση διά τήν διάδοσιν τών ίδικόον του συνθημάτων. Τούτου 
ενεκεν, ό κατάσκοπος ούτος πρέπει νά έχη ικανότητας συλλήψεως τής ύφισταμένης 
πολιτικής καταστάσεως τής χώρας εις ήν δρα καί τέλος δέον νά γνωρίζη άπάσας 
τάς υποθέσεις τών άτόμο̂ ν μέ τά όποια έρχεται εις έπαφήν, ήτοι τάς πολιτικάς, τάς 
έπαγγελματικάς, ώς καί τάς απορρήτους είσέτι οϊκογενειακάς, ώστε ουτω νά δύ- 
ναται νά έκβιάζη ταΰτα. ’Εκ τών ανωτέρω έξάγεται ότι ό πρά,κτωρ - κατάσκοπος 
δεν είναι άτομον τυχαΐον, άλλά τοιοΰτον οξείας πνευματικής δυνάμεως, ώς καί δαι
μόνιου έφευρετικότητος καί ώς τοιοΰτον δέον νά έπιβληθή. ’Ιδού τί συνήθιζε νά 
λεγη ή διάσημος Γερμανίς κατάσκοπος Δίς Δόκτωρ (διευθύντρια τής κατασκοπείας 
Άμβέρσης) «"Οσον ύψηλότερον εύρίσκεταί τις έν τή κοινωνική ιεραρχία, τόσον 
καλυτέρας υπηρεσίας οφείλει νά προσφέρη. Τό σφάλμα ένός μειονεκτοΰντος προ
σώπου δύναται νά συγχωρεθή, άλλ’ όταν τό σφάλμα διαπραχθή παρ’ άτόμου έχον- 
τος σώας τάς πνευματικάς του δυνάμεις, είναι άσυγχώρητον ». Έ κ  τού λόγου τού
του έξηγεϊται καί ό τυφεκισμός πολλών έκ τών πρακτόρων, οίτινες έξ ολιγωρίας 
των ύπέπεσαν εις σφάλματα.

'Η προπαγανδιστική κατασκοπεία μέριμνα καί ένδιαφέρεται διά τήν διαμόρ- 
φωσιν τής κοινής γνώμης καί τών άντιδράσεών της, έναντι τών διαφόρων νόμων, 
διαταγών ή κυβερνητικών άποφάσεων. Καί προσπαθεί νά έπηρεάση διά λόγων, 
έπιχειρημάτων, εικόνων, υπαινιγμών καί ά.λλων τρόπων τον λαόν καί τάς ένοπλους 
δυνάμεις τής χώρας, εις βάρος τής όποιας ένεργεΐ, μέ σκοπόν νά καταβάλη ταύ- 
τας έντός όλιγωτέρου χρόνου, δι’ όλιγωτέρων υλικών μέσων καί μέ μικροτέρας άπω- 

. λείας. Έν ένί λόγω, ή προπαγανδιστική κατασκοπεία σκοπόν έχει τήν κατάπτωσιν 
τοΰ ήθικοΰ καί τής άγωνιστικής διαθέσεως τού λαοΰ καί τοΰ στρατού. Προς επιτυ
χίαν τοΰ σκοπού τούτου χρησιμοποιούνται ημεδαπά ή άλλοδαπά πρόσωπα, ικανά 
καί πανούργα. Τά άτομα ταΰτα περισυλλέγουν πληροφορίας περί : α) τής έπισιτιστι- 
κής καταστάσεως τοΰ λαοΰ, β) τών μισθών τών υπαλλήλων καί έργατών, γ ) τών 
όρων υγιεινής έν τοΐς έργοστασίοις, δ) τών ώρών καί συνθηκών έργασίας, ε) τής 
υγειονομικής περιθάλψεως, στ) τών τυχόν περιορισμών εις καύσιμα, ζ)τώ νέπ ιβ αλ- 
λομένων φόρων κ.τ.λ. Κυρίως όμως ένδιαφέρεται: α) Διά τά αισθήματα τού λαοΰ 
καί τής κρατούσης κοινής γνώμης έν περιπτώσει πολέμου, β) τής πίστεως τού
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λαού διά τήν νίκην καί γ) της άντιδράσεως αύτοϋ εις τούς συναγερμούς και τας ήτ
τας. Καί εναρμονίζουν τάς ένεργείας των άναλόγως tcov συλλεγομενων πληροφο
ριών. 'Ομοίως ή συλλογή πληροφοριών γίνεται καί διά τής παρακολουθησεως των 
έχθρικών ραδιοφωνικών έκπομπών καί τής προπαγάνδας, ήν χρησιμοποιεί 6 εχθρός 
προς άνύψωσιν ή διατήρησιν τοϋ ήθικοϋ του ίδιου του λαού εις υψηλόν επίπεδον. 
Προς τούτο τά μεγάλα Κράτη διατηρούν, κυρίως έν καιρώ πολέμου, ειδικούς στα
θμούς άκροάσεως τών ραδιοφωνικών έκπομπών των αντιπάλων των. Έκ τής συγ- 
κρίσεως τών ραδιοφωνικών τούτων έκπομπών, τών προοριζομένων δια το εσωτε
ρικόν ή το εσωτερικόν, άποδεικνύεται τί άκριβώς 6 έχθρός δεν θέλει νά γνωριση 
6 λαός του. 'Ομοίως έκ τής παρακολουθήσεως καί μ.ελέτης τών εφημερίδων και 
περιοδικών τών έκδιδομένων είς τήν αντίπαλον χώραν, καί δταν εισετι ταϋτα λο- 
γοκρίνωνται, έξάγονται πληροφορίαι καί συμπεράσματα περί τού τι ό λαός καμνει 
καί τί σκέπτεται. Π.χ. είς Γερμανίαν δταν ό τύπος ήλλαξε τήν φρασεολογίαν τών 
αγγελιών θανάτων οπλιτών άπό το « Πέθαναν διά τον Φύρερ » είς το (( Πεθαναν 
διά τήν χώραν τών πατέρων των », όρθώς ήρμηνεύθη είς το εξωτερικόν, ως αλλα
γή τών αισθημάτων τού γερμανικού λαού έναντι τού Χίτλερ.

'Η προπαγάνδα δύναται νά άσκήται καί έν ειρήνη καί κατά την διάρκειαν 
έμπολέμου καταστάσεως. Αύτη, ίνα έπιφέρη το ποθούμενον, δεν απευθύνεται προς 
ολον τον λαόν, αλλά έκάστοτε είς κεχωρισμένας τάξεις ανθρώπων συνδεόμενων δια 
κοινών συμφερόντων, συνεπεία όμοιογενείας καί τής συντεχνίας αυτών, και τούτο, 
διότι ή δι’ έκάστην κατηγορίαν άνθρώπων χρησιμοποιουμένη προπαγάνδα δέον να 
περιλαμβάνη διαφορετικά έπιχειρήματα π.χ. άλλα έπιχειρήματα θά χρησιμοποιή- 
ση ή προπαγάνδα ή προοριζομένη δι’ έργάτας καί άλλα ή προοριζομενη δια 
στρατιώτας.

ι γ ) Σ υ μ π έ ρ α σ μ α .
Έ κ τών όσων άνωτέρωι έλέχθησαν, συνάγεται δτι, μία 'Υπηρεσία Πληροφοριών 

τής έποχής μας, είναι άπό τεχνικής πλευράς είς ζωντανός οργανισμός πολυσύνθε
τος καί αποτελεί ένα κολοσσόν στηριζόμενον επί πήλινων ποδών, καθ’ δσον στηρί
ζεται, δρα καί ενεργεί έπί τή βάσει παρεχομένων καί συγκεντρουμένων παρ’ αύτή 
πληροφοριών έκ μέρους άτόμων υποκειμένων είς τήν τρεπτότητα, είς τό μίσος, είς 
τήν έκδίκησιν καί άλλας άτελείας.

’Ανεκτίμητοι έργασίαι, ανυπολόγιστα χρηματικά ποσά καί μέγας χρόνος κα- 
ταναλίσκονται προς έπιτυχίαν τών υπηρεσιών τούτων, είς άς ό άκαδημαισμος, η 
φαντασία καί ή ένεργητικότης παίζουν σπουδαϊον ρόλον. Είς τάς εν λόγω υπηρεσίας 
χρειάζεται δημιουργική πνοή τών ιθυνόντων ταύτας καί ούχί γραφειοκρατία. Έ- 
κάστη παρεχομένη πληροφορία δέον νά έλέγχηται, καθ’ δσον άλλως δυνατόν να πρό
κυψη μεγίστη ζημία. Σοβαρας δέ φύσεως άποστολαί δέον έναλλάξ νά άνατιθενται 
είς διάφορα πρόσωπα, ίνα ουτω μεταξύ αύτών άνευρίσκωνται τά ίκανώτερα. Μετα
ξύ δέ απάντων πρέπει νά έπικρατή ή άρχή: «'Έκαστος δέον νά πράξη τι, ώστε 
νά έπαινεθή».

'Ημείς, λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής διεθνούς καταστάσεως, τής γεωγραφικής 
θέσεως τής χώρας μας καί τής θέσεως αύτής έντός τού δυτικού συνασπισμού, οϊ- 
κοθεν νοείται δτι βαλλόμεθα έξωτερικώς καί έσωτερικώς έξ ύπούλου έχθροΰ, έλλο- 
χεύοντος καί έντός αύτοΰ τού πατρώου έδάφους, ίνα μας πλήξη μέ τά δηλητηριώδη 
βέλη του είς κατάλληλον στιγμήν. Συνεπώς, πας πραγματικός Έλλην καί κυρίως 
πας άστυνομικός, δστις έκ καθήκοντος τυγχάνει άρμόδιος, δέον νά άναλώση άπά- 
σας τάς δυνάμεις του, ίνα κατορθώσωμεν καί καταστήσωμεν τήν ήρωικην ημών πα
τρίδα ικανήν νά άμυνθή τελεσφόρως έναντίον πάσης έμφανοΰς ή καταχθονίου ενερ- 
γείας παντός μισθάρνου έχθροΰ. Προς τούτοις δέον νά έπιδεικνύωμεν πηγαίον ένδια- 
φέρον, νά έργαζώμεθα ούχί έμπειρικώς καί αύτοσχεδίως, άλλά μέ σύστημα και ορ-
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γανωσιν στηριζομένην έπί των έκ των επιστημών, καί μάλιστα των θετικών, πα- 
ρεχομενων άρχών καί διδαγμάτων. Νά έπιδεικνύωμεν υπομονήν καί επιμονήν, στα- 
θεράν ενέργειαν, έξημμένην φαντασίαν, εύφυίαν, ταχύτητα ένεργείας καί αύθορμη- 
τισμόν. 'Ωσαύτως δέον νά διαθέτωμεν τόλμην, πρωτοτυπίαν είς τάς ένεργείας μας 
συνεπικουρουμένην άπό υψηλήν μόρφο^σιν, ενεργητικότητα καί γενικώς νά έργαζώ- 
μεθα άθορύβως καί σοβαρώς.

Οί νοσταλγικοί εθνικοί θρύλοι καί τά τρόπαια τών άθανάτων ήμών προγό
νων, δεν είναι δυνατόν νά καταστήσουν ημάς ικανούς νά συντρίψωμεν τήν μισαλλο
δοξίαν καί τον διεθνή άγυρτισμόν, χρειάζεται προς τούτο είς τό στήθος όλων μας 
και ενός έκάστου κεχωρισμένως νά εύρίσκωνται ζωντανά τά πεπρωμένα τής φυλής 
και διαχυτον τό φως τών υψηλών ιδανικών τού πατριωτισμού καί τής αυτοθυσίας. 
"Απαντες δέον νά μεταβληθώμεν είς έκουσίους προστάτας τής πατρίδος μας, διό
τι οι άκοντες εκτελεσταί δεν είναι δυνατόν νά προσφέρουν έργον έθνικόν. 'Η αδια
φορία ασφαλώς θά έπιφέρη συμφοράν είς όλους μας. ’Εμπρός λοιπόν, όλοι όμοΰ 
απο τού καιρού τής ειρήνης άς έργασθώμεν σκληρώς, τιμ ίως καί εύσυνειδή- 
τως, ώστε, βοηθοΰντες άλλήλους καί έαυτούς, νά άναπτύξωμεν εν δίκτυον τέλειον, 
κατα τροπον ώστε νά συλλαμβάνη, ώς ιστός άράχνης, παν εχθρικόν μίασμα.

Έκ τών ανωτέρω γενικών σκέψεων καί συμπερασμάτων, φρονοΰμεν ότι κα- 
τεδείχθη πασιφανούς τό έθνικόν, δύσκολον, έπίπονον καί λεπτόν έργον τών άφανών 
ηρωων. Τών ηρώων εκείνων, οιτινες έπωμίσθησαν ού μόνον τήν προστασίαν τής 
Ε λ λ ά δ ο ς  μας άπό παντός ύπούλου έσωτερικοΰ καί έξωτερικού έχθροΰ, άλλά καί 
την προστασίαν τής τιμής, τής περιουσίας καί τής ήσυχίας παντός 'Έλληνος καί 
παντός έν Έλλάδι βιοΰντος ατόμου. Τό έργον τούτο έν τώ συνόλω του είναι δύσκο
λον, έπίπονον καί έπικίνδυνον, δι’ ό έξαιτούμεθα τήν συμπαράστασιν παντός'Έλληνος 
προς επιτυχίαν τής άποστολής μας, υποσχόμενοι εύγενή άμιλλαν καί τήν έρευναν 
τής αΰριον, προς εύόδωσιν τού θείου καί έθνικοΰ μας έργου, έπ’ άγαθώ τής Έ  λ λ ά- 
δ ο ς μ α. ς.

Α. ΓΑ ΡΔ ΙΚ Α Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Κ ΙΝ ΗΣΕΩ Σ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ Ο Δ Η ΓΟ Υ Σ

Οταν σας ό σταματήση ό άστυφυλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δεν πρέπει νά προσπαθήτε νά 
μπήτε μέσα στσ άλλα σταματημένα αυτοκίνητα χιά νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατα την εκκινησι. Αυτό απαγορεύεται καί προκαλει συχνά δυστυχήματα.
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Ό ορός  τής  άληδείας
--------------------------Ύ~ύ τοϋ ’Αστυνόμου Β' χ, Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ_______________

α ) Τ ί  ε ί ν α ι  δ ό ρ ο ς  τ ή ς  ά λ η θ ε ί α ς ;
Υπό των αστυνομικών 'Υπηρεσιών ώρισμένων χωρών καί ιδία τής ’Αμερι- 

κήζ χρησιμοποιούνται ενίοτε διάφορα ναρκωτικά φάρμακα, όπως είναι ή σκοπο- 
λαμινη, το νατριον άμυτάλ ή τό νάτριον πεντοτάλ, προκειμένου νά διαπιστωθή άν 
ψεύδεται ο κατηγορούμενος ή 6 μάρτυς μιας εγκληματικής ύποθέσεως. Διότι, ό
πως είναι γνωστόν, τά ναρκωτικά καταργούν την εύσυνείδητον προσωπικότητα 
και μειώνουν την ακεραιότητα τής συνειδήσεως καί τής βουλήσεως. Τά φάρμακα 
αυτα, δια τών οποίων προκαλοϋνται αλλοιώσεις τών ψυχικών λειτουργιών ή ύπο- 
ναρκωσεις, έπεκράτησε νά λέγωνται «όροι τής αλήθειας», διότι εις την πραγματι
κότητα δεν ύπάρχει όρος τής αλήθειας.

Η δια τής μεθόδου τής ύποναρκώσεως τών προσώπων επιδίωξις τής αλή
θειας, θα ήτο ορθοτερον να λεγεται ναρκαναλυσία, άν καί μερικοί συγγραφείς χα
ρακτηρίζουν την ναρκαναλυσίαν ώς «όρον τής αλήθειας».

Η ονομασία «όρος τής άληθείας», έπενοήθη προ τεσσαράκοντα περίπου ε
τών απο ένα ’Αμερικανόν δημοσιογράφον καί έκτοτε χρησιμοποιείται παρ’ όλων 
τών ασχολούμενων μέ τά θέματα αύτά, άν καί γνωρίζουν ότι δεν είναι ακριβής.

Τά χρησιμοποιηθέντα κατά καιρούς υπό ξένων αστυνομικών 'Υπηρεσιών 
φαρμακα, ως δήθεν οροί αλήθειας, δεν είναι εις την πραγματικότητα οροί, άλλα 
χημικαι ουσιαι, εν είδος καταπραϋντικών φαρμάκων, συνήθως τής οικογένειας τών 
βαρβιτουρικών. Καί δεν είναι βέβαιον ότι εκείνος, ό οποίος θά λάβη τό φάρμακον 
αυτό θά είπη την άλήθειαν.

β )  Τ ι  μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι  ώ ς  ό ρ ο ν  ά λ η θ ε ί α ς .
Ώ ς «όρος τής άληθείας» έχρησιμοποιήθη τό πρώτον, τό έτος 1922, τό φάρ

μακον «σκοπολαμίνη». Σήμερον όμως όσαι έκ τών ξένων ’Αστυνομιών επιμέ
νουν νά χρησιμοποιούν παρόμοια μέσα διά τήν άνεύρεσιν τής άληθείας, μεταχειρί
ζονται κυρίως «νάτριον πεντοτάλ» ή «νάτριον άμυτάλ».

’Ά ν εν άπό τά φάρμακα ταΰτα εΐσαχθή εις μικράς δόσεις μέ ένεσιν εντός 
τής ψλεβος, προκαλεΐ μερικήν απώλειαν τής συνειδήσεως, ύπονάρκωσιν. Τό άτο- 
μον υφισταται τότε ζάλην, όμιλεΐ άσυναρτήτως καί δέν έχει τελείαν άντίληψιν τού 
περιβάλλοντος.

’Ακούει μόνον όταν τού ομιλούν μεγαλοφώνως, άλλά δύναται νά άνοιξη τούς 
οφθαλμούς του καί νά καθίση, άπόλυσι τον έλεγχον τών σκέψεών του καί λέγει πράγ
ματα τά όποια, εις φυσικήν κατάστασιν θά άπέφευγε νά εΐπη άπό φόβον, ενοχήν, 
&-[Ly)yjz-v\.coj, αμνησίαν και αλλα. Η χρησις των φάρμακων αύτών δεν παρουσιάζει 
δυσαρέστους παρενεργείας. "Οταν παρέλθη ή έπίδρασις τού φαρμάκου, ενθυμείται 
πολύ ολίγον όσα είπεν ύπό τήν έπίδρασιν αυτού.

Αί κατ’ αύτόν τον τρόπον λαμβανόμεναι καταθέσεις κατηγορουμένων ή μαρ
τύρων, μαγνητοφωνούνται καί επαναλαμβάνονται έπειτα ενώπιον αύτοΰ.

Η έπιστημονική ονομασία τής καταστάσεως αυτής λέγεται «βαρβιτουρι- 
κή νάρκωσις» ή ύπονάρκωσις, όπως τήν λέγει ό καθηγητής κ. Γαρδίκας. Πολλοί 
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ή κατάστασις αΰτη ύποβοηθεΐ τά-θύματα αμνησίας 
να επανευρουν την απολεσθεΐσαν μνημην των. Οι ψυχίατροι τήν χρησιμοποιούν διά 
τήν θεραπείαν διαφόρων ψυχολογικών διαταραχών. 'Υπό τών αστυνομικών Ύπη-
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ρεσιών ενιων ξένων χωρών, χρησιμοποιείται ή βαρβιτουρική νάρκωσις (όρος τής 
αλήθειας) διά την έξέτασιν ύποπτων προσώπων.

γ) ’Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  έ κ  τ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς  τ ο υ  ό ρ ο υ  τ ή ς  α
λ ή θ ε ι α ς .

Κατά καιρούς έγιναν διάφορα πειράματα από ειδικούς, σχετικούς μέ την απο
τελεσματικότατα τής χρήσεως τού λεγομ,ένου όρου τής άληθείας. Τα πειράματα 
αυτά άπέδειξαν ότι δεν είναι άλάνθαστος ό τρόπος αυτός άποκαλύψεως τής άλη
θείας. Τόσον οί έγκληματολογοι, όσον καί οί ιατροί έπειραματίσθηααν, επί πολλά 
έτη, μέ δέκα διάφορα φάρμακα τού είδους αύτοΰ. Πολλοί έσημείωσαν σημαντικάς 
επιτυχίας, άλλα οί περισσότεροι άπέτυχον εις τά πειράματα των. 'Ως άπεδείχθη, 
η μέθοδος αυτή δεν θεωρείται ασφαλής προς άπόκτησιν πληροφοριών, διότι, όπως 
λέγει ό κ. Γαρδίκας, καί κατά την ήμινάρκωσιν τό άτομον δεν ομολογεί, δέν άνα- 
γνωρίζει γεγονός όπερ θέλει έκ τών προτέρων νά άποκρύψη. 'Τπό την έπίδρασιν 
τοΰ ναρκωτικού τό άτομον λέγει ό, τι προηγουμένοος δέν έτόλμα νά εΐπη καί ούχί 
εκείνο τό όποιον δέν ήθελε νά ε’ίπη. «Διότι είναι άναμφισβήτητον ότι καί ό έν νάρ
κη ευρισκόμενος δέν στερείται τελείως τής συνειδήσεως τών όσων λέγει».

Μία πρόχειρος στατιστική έρευνα, ή οποία έγινεν εις τό παρελθόν, άπέδειξεν 
ότι εις τάς ήμίσεις τών περιπτώσεων είναι άληθή έκεΐνα τά όποια λ^έγει τό ναρκω- 
μένον πρόσωπον. Εις τινας περιπτώσεις, όμως, τά ύπ’ αύτοΰ εκτιθέμενα είναι δη
μιουργήματα τής φαντασίας του καί άλλοτε άλληλοσυγκρούονται.

Έκ τούτων άντιλαμβανόμεθα, ότι ό λεγόμενος «όρος τής άληθεία»ς, έλ^ευθε- 
ρώνει μάλλον τι τό όποιον εύρίσκεται καταπεπιεσμένον εις τό υποσυνείδητον καί 
ούχί έκεΐνα τά όποια ήτο άποφασισμένον έν πρόσωπον νά άποκρύψη. Εις τό ’ίδιον 
συμπέρασμα, άλλωστε, έχει καταλήξει καί εις διακεκριμένος ’Αμερικανός ψυχία
τρος, αφού προηγουμένως ύπέβαλεν είς έξέτασιν ύπέρ τά διακόσια πρόσωπα, μέ 
τήν βοήθειαν νατρίου πεντοτάλ. 'Ο ίδιος έτόνισεν ότι είναι αδύνατον νά άποσπάση 
τις τήν άλήθειαν, μέ παρόμοια φάρμακα, άπό πρόσωπα τά όποια ψεύδονται κατά 
σύστημα.

δ.) Έ π ί π ο ι ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν  έ π ι δ ρ ά .
'Ο λεγόμενος «όρος τής άληθείας» έπιδρά κυρίως έπί προσώπων νευρωτικών, 

τά όποια βασανίζονται άπό ισχυρά συναισθήματα ένοχής, άγωνίας ή καί κατα- 
πτώσεους. Τό πρόσωπον τό όποιον βασανίζεται άπό παρόμοια συναισθήματα, έπι- 
θυμεΐ υποσυνειδήτους νά άνακουφισθή δι’ έξομολογήσεως ή αύτοτιμωρίας. Κατά 
συνέπειαν, όταν έν άπό τά φάρμακα αύτά καταργήση τον έλεγχον τής συνειδή- 
σεως έπί τοΰ νοός, έλευθερώνει ένα χείμαρρον άπό άποκαλύψεις :

’Ανάλογους έπιτυχίας έχουν τά φάρμακα αύτά είς περιπτώσεις πραγματι
κής άμνησίας καί όταν τό θύμα έπιθυμή νά έπανεύρη τήν άπολεσθεΐσαν μνήμην 
του.

ε ) Μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α  κ α ί  δ υ σ κ ο λ ί α ι.
'Έν άρκούντως σοβαρόν μειονέκτημα τών λεγομένων «ορών τής άΑηθείας», ε ί

ναι τό γεγονός ότι καθιστά, τά πρόσωπα λίαν έπιδεκτικά είς την ύποβολυήν. Κατά 
συνέπειαν, τά ύπό τήν έπήρειαν τών φαρμάκων τούτων τελοΰντα άτομα είναι δυ
νατόν νά εΐπουν ούχί τήν άλήθειαν, άλλά έκεΐνο τό όποιον θέλει νά άκούση ό έξε- 
τασθείς. Διά τον λόγον τούτον, αί έρωτήσεις προς αυτά πρέπει νά διατυπώνωνται 
μετά μεγάλης προσοχής.

Έκτος αύτοΰ, κατά τήν χρησιμοποίησιν τών φαρμάκων τής άΑηθείας, πα
ρουσιάζεται καί μία ά.λλη δυσκολία. 'Ο έξετάζων δέν δύναται νά διαπιστώση μετά 
βεβαιότητος έάν δ εξεταζόμενος εύρίσκεται ύπό τήν άπόλυτον έπίδρασιν τών φαρ
μάκων αύτών, εί μή μόνον όταν χάση τελείως τάς αισθήσεις του, ότε άσφαλους δέν
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είναι, δυνατόν νά όμι?ι.ήση. 'Όταν πάλιν δεν έχη χάσει τελείως τάς αισθήσεις του 
τό πρόσωπον, είναι δύσκολον νά διαπιστωθή άν υποκρίνεται.

Δ ι’ δλους αύτούς τούς λόγους, αί καταθέσεις αί όποΐαι λαμβάνονται, εις ξέ- 
νας χωράς βεβαίως, δια: τής χρησιμοποιήσεως του όρου τής αλήθειας, δεν γίνονται 
έπισήμως δεκταί, .εάν δεν συμπίπτουν μέ άλλα πραγματικά περιστατικά.

ζ) Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή 
σ ε ι )  ς.

Παρά τά μειονεκτήματα τά όποια παρουσιάζει ή χρησιμοποίησις των βαρ- 
βιτουρικών φαρμάκων διά την άνακάλυψιν τής άληθείας, έν τούτοις άναφέρονται 
και περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως τούτων μέ έκπληκτικά αποτελέσματα. Έπί 
παραδείγματι δταν το έτος 1946 συνελήφθη εις τό Σικάγον ε'ίς όνόματι Ούίλλιαμ 
Χέϊρενς, κατηγορούμενος δι’ απόπειραν κλοπής, τον έκτύπησαν μέ ένα πήλινον δο- 
χεΐον εις την κεφαλήν, δταν άπεπειράθη νά διαφύγη την σύλληψίν του. Συνεπεία 
του κτυπήματος αυτού περιήλθεν, έπί πολλάς ώρας, εις φαινομενικώς κωματώδη 
κατάστασιν. Έ ν τώ  μεταξύ οί άστυνομ,ικοί, έξετάσαντες τά δακτυλικά του απο
τυπώματα, διεπίστωσαν δτι ταΰτα συνέπιπταν μέ εκείνα, τά όποια ειχον εύρεθή 
προ καιρού εις τούς τόπους δπου είχον διαπραχθή δύο φόνοι.

Οί κληθέντες προς έξέτασιν τού Χέϊρενς ιατροί, διεπίστωσαν δτι τό κώμα 
τό όποιον παρουσίαζεν ήτο προσποιητόν. Διά νά βεβαιωθούν, τού έκαμαν μίαν ε- 
νεσιν με «νάτριον πεντοτάλ». 'Υπό την έπίδρασιν τού φαρμάκου, ό Χέϊρενς ήρ- 
χισεν ού μόνον νά όμιλή, άλλά ώμολόγησεν δτι αύτός εΐχε διαπράξει τάς δύο δο- 
?Λ<φονίας καί μίαν άλλην είσέτι, άγνωστον εις την ’Αστυνομίαν, καί άνέφερε πολ
λά περιστατικά, τά όποια άνταπεκρίνοντο εις την αλήθειαν.

Κατά νόμον, ή κατάθεσις τού Χέϊρενς, ή όποια είχε ληφθή κατ’ αυτόν τον 
τρόπον, δέν ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή εις την εναντίον του δίκην. 'Όταν, ό
μως, παρήλθεν ή έπίδρασις τού φαρμάκου, έπανέλαβε τά ΐδια πράγματα, τά όποια 
είχε καταθέσει προηγουμένως καί ύπέγραψε την ομολογίαν του.

Κατά την νομοθεσίαν τής ’Αμερικής δέν είναι έπιτρεπτή ή χρησιμοποίησις 
παρομοίων φαρμάκων έπί ύποπτων προσώπων. Διότι τό Σύνταγμα των 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών προστατεύει κάθε πολίτην από τάς περιπτώσεις έξαναγκασμοΰ προς 
κατάθεσιν εναντίον τού εαυτού του. Καί συμφοόνως προς τήν ερμηνείαν την οποίαν 
έχουν δώσει τά άμερικανικά Δικαστήρια, απαγορεύεται νά γίνη εις ένα κατηγο
ρούμενον ένεσις μέ φάρμακον, τό όποιον θά τού δημιουργήση τοιαύτην κατάστα- 
σιν ώστε νά τον κάμη νά όμιλήση άνεπιφυλάκτως εις τήν ’Αστυνομίαν, έκτος αν 
τού άνακοινωθή προηγουμένως δτι διατρέχει τον κίνδυνον νά αΰτοκατηγορηθή. Ά ν 
μέ τήν θέλησίν του δεχθή τον κίνδυνον, πρέπει νά ύπογράψη σχετικήν δήλωσιν.

Προς τούτοις, δέον νά έπέλθη συμφωνία μεταξύ των συνηγόρων των άντι- 
δίκων δτι δσα θά εΐπη υπό τήν έπίδρασιν τού φαρμάκου ό κατηγορούμενος, θά γί
νουν δεκτά ύπ ’ άμφοτέρων των μερών. Καί έν τέλει πρέπει νά θέλη καί ό Πρόε
δρος τού άρμοδίου Δικαστηρίου νά δεχθή μίαν τοιαύτην κατάθεσιν.

Είναι δμως σπανία ή περίπτωσις καθ’ ήν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή συμ
φωνία έξ όλων τών μερών, καθ’ όσον οί πλεΐστοι των περί τά νομικά άσχολουμέ- 
νων έχουν τήν γνώμην δτι τό αποτέλεσμα τής έξετάσεως ενός προσώπου μέ τήν 
βοήθειαν τού ορού τής άληθείας, δέν είναι τόσον άσφαλές, ούτως ώστε νά δύναται 
νά βασισθή ά-πολύτως έπ ’ αύτοΰ.

η ) Σ π ά ν ι α ι δ ι κ α σ τ ι κ ο ί  ά π ο φ ά σ ε ι ς.
’Ά ν καί είναι αμφίβολα τά αποτελέσματα έκ τής χρήσεως τού ορού τής ά

ληθείας, έν τούτοις δέν είναι σπάνιαι αί δικαστικαί άποφάσεις, αί όποϊαι έβασί- 
σθησαν εις τήν χρήσιν αυτού.



212 Γ. Κανελλοπούλου : Ό  όρος της άληθείας

m s m

Διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν των αμερικανικών Δικαστηρίων, το έ
τος 1954, είς ’Αμερικανός δικαστής έβασίσθη έπί καταθέσεως, ή οποία είχε λη- 
φθή τη βοήθεια «νατρίου άμυτάλ», προκειμένου νά έκδώση την άπόφασίν του. Κα
τηγορούμενος είς τήν ύπόθεσιν αύτήν ήτο είς στρατιώτης, ό όποιος, κατά τό κα- 
τηγορητήριον, είχεν είσέλθει βιαίως είς τήν οικίαν νεαράς γυναικός καί τήν είχε 
κακοποιήσει. 'Ο στρατιώτης ήρνεϊτο τήν κατ’ αύτοϋ κατηγορίαν, άλλ’ ή μηνύτρια 
έπέμενε. Καί τότε ό δικαστής διέταξε νά έξετασθοΰν άμφότεροι, άφοϋ τούς δοθή 
ορός τής άληθείας.

Τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως ήτο όμολογουμένως καταπληκτικόν. Η γυ 
νή άπεκάλυψε τον υποσυνείδητον λόγον διά τον όποιον κατηγορεί τον στρατιώτην 
καί έβεβαίωσε τήν άθωότητα αύτοϋ. Καί ό λόγος διά τον όποιον τον κατηγορησεν 
ήτο οτι εΐχεν έγκαταλειφθή είς τό παρελθόν ύπό πολλών φίλων της καί έπεζήτει 
νά έκδικηθή τό άνδρικόν φϋλον είς τό πρόσωπον τοϋ στρατιώτου.

θ) Τ ά έν Έ λ λ ά δ ι κ ρ α τ ο ύ ν τ α .
Κατά τον ελληνικόν Ποινικόν Κώδικα (άρθρον 239), καθίσταται ένοχος κα- 

ταχρήσεως εξουσίας καί τιμωρείται διά φυλακίσεως, τουλάχιστον ενός έτους, δ υ 
πάλληλος είς τά καθήκοντα τοϋ οποίου ανάγεται ή δίωξις ή άνάκρισις άξιοποινων 
πράξεων, εάν μετεχειρίσθη παρανόμως εκβιαστικά μέσα όπως έπιτύχη οίανδήποτε 
έγγραφον ή προφορικήν κατάθεσιν κατηγορουμένου, μάρτυρος ή πραγματογνω- 
μονος.

Κατά συνέπειαν, ή χορήγησις οίουδήποτε φαρμάκου είς κατηγορούμενον, 
κρατούμενον ή ύποπτον καί τή συναινέσει αύτοϋ, προκειμένου νά έξαναγκασθή είς 
ομολογίαν, άπαγορεύεται κατά Νόμον, θεωρουμένη ώς έκβιαστικόν μέσον. Διότι, 
κατά τον καθηγητήν κ. Γαρδίκαν, ή Πολιτεία, χάριν τοϋ κοινωνικού συμφέροντος, 
δηλαδή προς αποτροπήν δικαστικών πλανών, έχει ύποχρέωσιν νά σεβασθή την σιω 
πήν καί τό ψεΰδος τοϋ κατηγορουμένου.

Γ. ΚΑΝΕΛΛ Ο ΠΟΥ ΛΟΣ

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Φέρεται είς γνώσιν των κ. χ. συνδρομητών οτι τήν βι

βλιοδεσίαν των « ’Αστυνομικών Χρονικών» έδέχθη νά πραγμα- 

τοποιή, μέ σχετικήν εκπτωσιν, ήτοι : δερματόδετου αντί 27 καί 

πανόδετου άντί 17 δραχμών, ό έπί τής όδοΰ Μεσολογγίου καί 

Τζαβέλλα (Έξάρχεια) βιβλιοδέτης κ. Δ. Πιπερής, τηλ. 625.796.
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α ν α κ α λ υ φ ι ς  κ α ι  ς υ λ λ η φ ι ς

ΤΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ KRAFTER
------------------ Ύ το  τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ-----------------

Στην παραλία τ-ης Χαλκίδος, στις 20 Μαίου του 1937, άπο πολύ πρωί παρε- 
τηρεΐτο μεγάλη κίνησις άπο ξένους, δικηγόρους, γιατρούς κι’ άλλους, γιατί στο 
κακουργιοδικεΐο θά γινόταν ή δίκη για τις σοβαρώτατες καί πρωτοφανείς στα άστυ- 
νομικά καί δικαστικά χρονικά απάτες, της διεθνούς συμμορίας των Krafter.

Με το άνοιγμα τού κακουργιοδικείου ό κόσμος κατέκλυσε τις αίθουσες καί 
στις 9 π.μ. ακριβώς, οί σύνεδροι πήραν τις θέσεις τους. Στην προεδρική έδρα ό 
τότε πρόεδρός πρωτοδικών Χαλκίδος κ. Άλιφέρης καί τοΰ δημοσίου κατηγόρου ό εΐ- 
σαγγελευς (μακαρίτης) Κονδύλης. Στο έδώλιον οί κατηγορούμενοι αδελφοί Λεωνί
δας και Ιωάννης Ριφάλδης, μέλη τής συμμορίας ύπό την άρχηγίαν τοΰ πατέρα τους, 
Χρήστου Ριφαλδη, πού δεν είχε συλληφθή. Πολιτική άγωγή παθόντων δεν ύπήρ- 
χε, γιατί διεμεναν όλοι στο εξωτερικό, έκτος των αντιπροσώπων τής ναυτιλιακής 
επιχειρήσεως τοΰ Λονδίνου στον Πειραιά, Westcott - Laurence Line Ltd κ.κ. 
Crowe καί Stivens.

Η υπερασπισις απετελειτο από διαπρεπείς δικηγόρους, τούς κ.κ. Δαμασκη
νόν, Γεωργιαδην, Νικολοπουλον, Πασάν, καί ένα - δυο άκόμη πού μοΰ διαφεύ-

ιατροι, τούς όποιους αποφεύγω νά κατονομάσω.
Ολο αυτό το επιτελείο επιστημόνων θά ύπεστήριζε τήν πνευματική κατωτε

ρότητα τοΰ Λεωνίδα Ριφάλδη. Γιά τον λόγο αυτόν πήρα προκαταβολικώς μέτρα 
γ ια  άμυνα κ ι’ επιθεσι, γιατί ασφαλώς σ’ εμένα θά έρριχναν τά πυρά τους, γιά νά 
με εξουδετερώσουν από ουσιώδη μάρτυρα κατηγορίας.

Ο πρόεδρός έκήρυξε τήν έ'ναρξι τής διαδικασίας καί ό είσαγγελεύς άρχισε 
να διαβαζη το κατηγορητήριο πού έκράτησε τρεις όίωκληρες ώρες. Τό κατηγορη- 
τηριον ανεφερε ένα τεράστιο αριθμό μέ ξενικές επωνυμίες επιχειρήσεων, από πό
λεις ολοκλήρου τής υδρογείου, όπου έδρασεν ή άόρατη συμμορία των Krafter, μέ 
πλαστα τσεκς καί πλαστές φορτωτικές.

— Να παραμεινη ο μάρτυς άστυνομικός Δουκάκης καί οί άλλοι νά άποσυρ- 
θοΰν, είπεν ό πρόεδρος.

Άφοΰ έδωσα τον όρκο καί τά τυπικά περί των κατηγορουμένων καί π 
ct-ρχ ισ ΐύ  να εξιστορώ χρονολογικώς καί όπως ακριβώς συνέβη ή άνακάλυψις, ή ύ 
ράσπισις, γ ιά  νά έντυπωσιάση τό δικαστήριο, μοΰ υπέβαλε τό ερώτημα :

— Είναι αλήθεια μαρτυς ότι ό Χρήστος Ριφάλδης είναι φιλάνθρωπος, βοη- 
θει τούς πτωχούς καί έχει κάνει αναρίθμητες δωρεές στήν ίδιαίτερή του πατρίδα, 
τήν Σΰρο ;

— Ισως να είναι όπως λέτε, μά είναι επίσης γνωστό ότι οί κακοποιοί είναι 
σπάταλοι στις επιδείξεις καί σκορποΰν ασυλλόγιστα χρήματα βγαλμένα χωρίς ιδρώ
τα καί κόπο.

ριν
ύπε-

Είχεν αρχίσει κιόλας η επιθεσις τής ύπερασπίσεως πού προέβλεπα. ”Αν καί 
εγνωριζαν πως ήμουνα καλα κατατοπισμένος γιά τή δράσι τοΰ άρχηγοΰ τής συμμο
ρίας, μέ τήν άπάντησί μου διεμαρτυρήθησαν στον πρόεδρο.

Καί συνέχισα :
—Ό  Χρήστος Ριφάλδης είναι μια άπο τις λίγες εγκληματικές φυσιογνωμίες
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πού έγνώρισαν ποτέ οί διεθνείς καταδιωκτικές ’Αρχές, γ ι’ αύτό πιστεύω δτι αύτός 
είναι 6 νους πού συνέλαβε τήν ιδέα τής έκτυπώσεως των πλαστών φορτωτικών, 
για τις οποίες θά σάς άναπτύξη ό κ. Crowe μέ τή σειρά του τδ ρόλο τους στά διε
θνή χρηματιστήρια. ’Από το 1918 άρχίζει ή δράσις τοΰ Ριφάλδη στην Αίγυπτο, 
όπως γράφει το ποινικό του μητρώο στά άρχεΐα τής Σημάνσεως «δυναμικός 
στη πλαστογράφησι των τσέκς καί τό πλασάρισμα». Για πολλά, χρόνια παρεμεινε 
άγνωστος, μά τό 1930 έπεσε στά. δίκτυα τής Γενικής ’Ασφαλείας των Παρισιουν καί 
ξεσκεπάσθηκε 6 άόρατος πλαστογράφος. Μέ τήν άνακάλυψι καί τή σύλληψι τών 
κατηγορουμένων συνέλεξα θετικές πληροφορίες γιά. τή ζωή και την πολιτεία 
τοΰ πατέρα τους. 'Ο Χρήστος Ριφάλδης γεννήθηκε στήν Σύρο τό 1876. Τελείωσε 
τό γυμνάσιο τής πατρίδας του καί συνέχισε σπουδές στήν ’Αθήνα στήν Εμπορική 
καί σέ ξένες γλώσσες. Άφοΰ άπεφοίτησε, δέν τό χωρούσε ή χώρα μας. Γεννημέ
νος τυχοδιώκτης, τράβηξε, 22 χρόνων νέος, γιά. τήν Αίγυπτο, να άξιοποιηση τη 
μόρφωσι πού διέθετε. Σ^ήν ’Αλεξάνδρεια πού εγκαταστάθηκε έγινε περιζήτητος 
υπάλληλος καί όπως ήταν έξυπνος, μεγαλομανής καί φιλόδοξος, βρήκε το κατάλ
ληλο έδαφος σ’ αύτή τή χώρα καί άρχισε δειλά - δειλά τή δράσι του, γιά να φθά- 
ση στή μεγάλη εγκληματική φυσιογνωμία πού έγνώρισαν ποτέ οί διεθνείς κατα
διωκτικές’Αρχές. "Τστερα από καιρό βρέθηκε στο Παρίσι.καί μετά, ά.πό ένα έξυπνο 
καί μεγάλο «κόλπο» πού πέτυχε, ξαναγύρισε στήν Αίγυπτο και παντρεύτηκε τήν κό
ρη ενός Έλληνος μεγαλεμπόρου. Μέ τήν προίκα πού πήρε καί τά λεπτά τοΰ «κόλ
που» στο Παρίσι, ά.νοιξε στήν ’Αλεξάνδρεια έπιχείρησι βάμβακος. ’Από τό γάμο του 
άπέκτησε τέσσερες γυιούς. Τον Γιάννη, τον Θάνο, τον Νικο καί τον Λεωνίδα. 
Τούς έμόρφωσε, τούς έκανε επιστήμονες σέ ξένα πανεπιστήμια καί ιδιαιτέρως τον 
Λεωνίδα τον έσπούδασε στο Βερολίνο πολιτικές επιστήμες. "Ενας πατέρας αυτή 
τήν ύποχρέωσι είχε γιά. τά. παιδιά του καί 6 Ριφάλδης, έδοοσε στους γυιους του 
ανώτερη μόρφωσι γιά μεγαλύτερη άποδρτικότητα στά μεγαλεπήβολα σχέδιά του. 
"Τστερα άπό χρόνια, ό Ριφάλδης έγκατέλειψε τήν Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στήν 
Γερμανία καί ώργάνωσε στο Βερολίνο μιά βιομηχανία χάρτου ύπό τον τίτλο « Ά -  
στήρ» μέ ψεύτικα υποκαταστήματα στο 'Αμβούργο, Παρίσι καί Κάιρο. Τή διεύ- 
θυνσι τοΰ κεντρικού καί τοΰ υποκαταστήματος 'Αμβούργου άνέθεσε στο γυιο του 
Γιάννη, τών Παρισίων στο Θάνο καί τοΰ Κα'ΐρου άνέλαβεν ό ίδιος. Τον Μάρτιο 
τοΰ 1919 έκήρυξε χρεωκοπία τοΰ ύποκαταστήματος Αίγύπτου καί άφοΰ έβαλε στο 
χέρι ένα σωρό πιστωτάς καί τράπεζες, εξαφανίσθηκε. Οί αιγυπτιακές ’Αρχές τον 
κατεδίκασαν ερήμην σέ 4 χρόνια φυλάκισι. 'Ο Ριφάλδης ξαναγύρισε στή Γερμα
νία, χωρίς νά γνωρίζουν οί εκεί πιστωτές τήν χρεωκοπία τοΰ «Άστέρος», στην 
Αίγυπτο. Στο μεταξύ προετοίμασε καί έκεΐ τό «κόλπο» του καί άφοΰ έβαλε στο χέ
ρι πιστωτές καί τράπεζες στο 'Αμβούργο μέ τό ποσόν τών 800.000 χρυσών μάρκων, 
έδήλωσε πτώχευσι καί δραπέτευσε μέ τό ψευδώνυμο Kraster - Younter, καταφεύ- 
γοντας στή γαλλική πρωτεύουσα. Ό γυιός του Γιάννης, συνυπεύθυνος στις απάτες 
τοΰ πατέρα του, κατώρθωσε νά. διαφύγη καί νά έγκατασταθή άπό τότε στήν ’Αθήνα.

. "Υστερα άπό ένα χρόνο ό Χρήστος Ριφάλδης ξαναμπήκε στο γερμανικό έδαφος με 
τό ψευδώνυμο Ντάνης Ξενοφών καί άφοΰ διωχέτευσε άρκετά πλαστά τσεκς που 
είχε ετοιμάσει; έγινε ά.φαντος καί ξαναγύρισε στο Παρίσι. Τό κοσμοπολίτικο πα- 
ρουσιαστικό τοΰ Χρήστου Ριφάλδη τον βοηθοΰσε νά κυκλοφορή καί νά έμφανίζεται 
στήν Ευρώπη σάν μεγαλέμπορος, καπνοβιομήχανος, μεγαλοεπιχειρηματίας βάμβα
κος κ.λ. "Οπως φαίνεται, ό Χρήστος Ριφάλδης τήν εποχή αύτή συνέλαβε τήν με
γάλη ιδέα τής πρωτοτύπου άπατης τώ>ν πλαστών φορτωτικοον. Γιά νά μή δώση 
όμως υπόνοιες στή Παρισινή ’Αστυνομία καμουφλαρίσθηκε μέ μιά καινούργια επι- 
χείρησι έμπορίου γουναρικών, μέ κατάστημα στήν οδό Μπερζέρ άριΘ. 19. Συν τώ  
•χρόνω έξετύπωνε σέ γαλλικά τυπογραφεία διάφορα πλαστά συμβόλαια άσφαλιστι-
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κών εταιρειών, Certificate of Origin καί πληθώρα φορτωτικών δεκάδων ναυτιλια
κών επιχειρήσεων. Για την άσφαλή καί ακίνδυνη πραγματοποίησι του μεγάλου 
σχεδίου τών πλαστώ'· φορτωτικών, ό πατέρας Ριφάλδης ενοίκιασε κοντά στο Ση
κουάνα, στο Μπουλεβαρ Σαιντ Μαρσελ, τή βίλλα «Σιλάνς» (σιωπής), για τη συγ- 
κεντρωσι και τή φύλαξι τών χιλιάδων έντύπων τής απάτης καί την οποίαν ώνόμα- 
σαν, για τή συνεννόησι μεταξύ τους, «έπιχείρησι Krafter». Τότε ακριβώς ό Χρή- 
στος Ριφάλδης παρουσιάζεται μέ γραφείο εμπορικών έπιχειρήσεων σ’ έναν άλλο 
δρόμο του Παρισιού, στήν οδό Τρεβίζ άριθ. 6, μέ τό ψευδώνυμο Π. Ριφάλ καί αρ
χίζει άπό εκεί τή δρασι της ή έπιχείρησις Krafter. ’Άλλος τράβηξε για τό Λον
δίνο, άλλος για τό Βερολίνο καί ό πατέρας Ριφάλδης για τήν Ελλάδα, μέ πλαστό 
διαβατήριο πού έφτιαξεν ό ’ίδιος, μέ τό ψευδώνυμο Χρήστος Βαϊρδής. Στον έλεγχο 
διαβατηρίων έδήλωσεν ότι θά διέμ,ενε στήν οδόν Άχαρνών άριθ. 390. ’Αργότερα 
άπεδείχθη ότι ή διεύθυνσις πού έδήλωσε ήταν ψεύτικη. Τον Μάρτιο του 1935 ήρ
θε γιά δεύτερη φορά στήν ’Αθήνα οικογενειακούς, φορτωμένος μέ ψεύτικες φορτω
τικές, πλαστές σφραγίδες καί ό,τι άλλο άπαραίτητο γιά τήν άπάτη κι’ έβαλε σε έ- 
νεργεια τά σατανικά σχέδιά του στή Χώρα μας. ’Ενοίκιασε γραφεία, τά επίπλωσε 
και στο πρώτο, Κρατίνου 11, έγκατέστησε τό γυιό του Λεωνίδα, μέ τό ψευδώνυμο 
Πιερ Λακρί, στο δεύτερο, Μιλτιάδου 23, τό γυιό του Γιάννη, μέ τό ψευδώνυμο Γιάν
νης Πετράκης καί στο τρίτο ό ίδιος, στήν οδόν Πατησίων 149, μέ πομπώδεις τίτλους 
καί ψευδώνυμο «Όρέστης Τάκος» — Είσαγωγαί - έξαγωγαί — Μεγάλαι έμπορι- 
καί επιχειρήσεις» καί μέ ταχυδρομική θυρίδα 295 στο ταχυδρομείο ’Αθηνών.

Καί οί τρεις έ'καναν καταθέσεις σέ διάφορες τράπεζες καί έδιναν μεταξύ τους 
εγγυητικές επιστολές, δόλωμα γιά τά θύματα, καί κατόπιν εξαπέλυσαν τις πλά
στες φορτωτικές στα πέρατα του κόσμου. Μέσα σ’ ένα μήνα παρέσυραν ένα σωρό 
ξενες επιχειρήσεις πού μάταια περίμεναν τά εμπορεύματα πού είχαν αγοράσει. Τό 
μεγάλο «κόλπο» τους πέτυχε στήν ΈίΛάδα καί πριν ξεσπάσουν οί μηνύσεις ό Χρή
στος Ριφάλδης διέφυγε πάλι γιά τό Παρίσι καί άφησε τούς γυιούς του νά συνε
χίσου» μέ άλλα ψευδώνυμα. ’’Υστερα άπό δυο μήνες, όπως είχαν δελεασθή άπό τή 
προηγούμενη έπιτυχία, τοΰ «κόλπου» τους, έγκατεστάθησαν σ’ άλλα γραφεία μέ 
άλλα ψευδώνυμα. Ό  Λεωνίδας ώς Μαρτέν στήν οδό Σωκράτους 235 καί ό Γιάννης 
ώς Χριστόφορου στήν οδόν Έρμου 320, καί άρχισαν νά εξαπολύουν, μέ τά νέα ψευ
δώνυμα, πλαστές φορτωτικές. Μά πριν προλάβουν νά καταφθάσουν οί καινούργιες 
μηνύσεις, έκλεισαν τά γραφεία καί χάθηκαν τά ίχνη τους.

Σέ μια στιγμή ό πρόεδρος, γιά νά διαπιστωθή ή άλήθεια καί εις άπάν- 
τησι προς τήν ύπεράσπισιν, έβγαλε άπό τή δικογραφία, πού είχε στήν έδρα τό ποι
νικό μητρώο τοΰ Χρήστου Ριφάλδη, πού πριν άπό λίγο καιρό μάς είχε σταλή άπό 
τήν « ’Ίντερπολ» τής Βιέννης.

—Ά πό έδώ κύριοι, είπεν ό πρόεδρος, θά πληροφορηθοΰμε ποιος είναι ακρι
βώς ό Χρήστος ΡιφάΛδης πού ή ύπεράσπισις μάς τον παρουσιάζει τίμιο καί εύερ- 
γέτη. «Εις τάς 15 Νοεμβρίου 1924 κατεδικάσθη έρήμην άπό τό δικαστήριον Α μ
βούργου εις 10 ετών ειρκτήν δι’ ύπεξαίρεσιν καί άπάτην 800.000 χρυσών μάρκων 
εις βάρος τραπεζιτικών έπιχειρήσεων εις Γερμανίαν. Δραπετεύσας μέ τό ψευδώ
νυμον Κράστερ Γιούντερ καταζητείται άπό τάς γερμανικάς Άρχάς διά τού
224/244/58 εντάλματος συλλήψεως. Εις τάς 23-10-1925 κατεδικάσθη έρή
μην εις 8 μηνών φυλάκισιν άπό τό δικαστήριον Βερολίνου, δι’ άπάτην. Τον Μά
ρτιον του 1930 καταδικάζεται άπό τό δικαστήριο Τουλώνος εις 3 ετών φυ- 
λάκισιν, διά χρήσιν πλάστου διαβατηρίου. Άπό τό δικαστήριον Παρισίων κα
τεδικάσθη εις πρόστιμο» 182 γαλλικών φράγκων, διά χρήσιν πλάστου ονόμα
τος. Τήν 1 -1 0 -1 9 3 0  τό κακουργιοδικείον Λωζάννης τον καταδικάζει εις 2 
ετών φυ?Μκισιν, δι’ απάτην καί έπεται συνέχεια, είπεν ό πρόεδρος. ’Αλλά θεω-
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ρώ σκοπιμο, συνέχισεν ό πρόεδρος, νά αναφέρω καί τά ψευδώνυμα πού έχρησι- 
μοποίει, όπως γράφει τό μητρώο του, Brend, Hiler, Franc, Knospou, Alter, 
Berr, Kerr, Kalis, Den, Krister, Kolios, Knos, Bellos, Karolos, Dali, Daus- 
sen, Krafter, Danis, Xenofon, Hounder, Knogel, Dixon, Morlau, Kraster, 
Younder, Χρηστός ή Τζάκ του Άλφρέδου ή του Ίωάννου καί της Ά ργυ- 
ρώς δύο ακόμη πού έχρησιμοποίησε κατά την άφιξίν του εις Ελλάδα το 1935, 
Βαϊρδής καί Όρέστης Τάκος, καί τό πραγματικόν του Χρηστός Ριφάλδης, διά 
τας αγαθοεργίας του. ’Ακόμη γιά νά κατατοπισθοΰμε σαφέστερα, θά διαβάσω καί 
δύο συνθηματικές καί άποκαλυπτικές επιστολές άπό τό πλούσιο υλικό τής ύποπτης 
αλληλογραφίας των, πού έχει κατασχεθή καί βρίσκεται στά χέρια τής Δικαιοσύνης. 
«Τρίτη, 24-3-1936 
’Αγαπητέ Λ.

Έλαβον τήν ύπό ημερομηνίαν 17 επιστολήν σου. Σήμερον ταχυδρομώ» συστη
μένο βιβλίον των εμπορικών πλοίων. Δέν χρειάζεται νά μου τό στείλης πίσω. Εις τήν 
εφημερίδα τών πλοίων, έναντι έκάστου άτμοπλ^οίου, θά εύρητε τήν σελίδα εις τήν 
οποίαν άγγέλλεται, καί έκεΐ θά ΐδης εις ποιαν έταιρείαν άνήκει. ’Αναφέρω τούτο διότι 
εαν τό έγνώριζες δέν θά ζητούσες τό βιβλάον τών ατμόπλοιων. Έ ν τούτοις, καθώς 
είπον, ταχυδρομώ τό βιβλίον. Διά συστημ.ένου δέματος σήμερον στέλλω προς τον 
τον J. 36 φορτωτικάς τής μιας γραμμής, άντί τών δύο τάς οποίας έζήτησες. Αί 
άλλαι φορτωτικαί έκτυποϋνται καί θά τάς έχης κατά τό τέλος Μαρτίου περίπου. 
Πές μου εάν πραγματικώς τάς θέλης, διότι δέν βλέπω τί δύνασαι νά φορτώσης άπό 
την δυτικήν ’Αγγλίαν. Φορτωτικαί έξαγόμεναι έν Έλλάδι χρειάζονται σφράγισιν 
και εις πολλάς περιπτώσεις πιστοποιητικό'.» προελεύσεως. ’Έσω προσεκτικός καί 
μή κάμης λάθος. ’Εάν μοΰ έγραφες καθαρά έξ άρχής περί τίνος έπρόκειτο, θά είχες 
τό όφελος τής πείρας μου, αλλά μέ άφησες τελείως εις τό σκότος. ’Εάν μοΰ έγραφες 
έξ άρχής διά τάς φορτωτικάς, θά σοΰ είχα οικονομήσει παραγράφων άχρήστους 
επιστολάς καί τήν ησυχίαν εις τον Π.. Κάποιος έπιθυμεϊ νά ϊδη τόν Π. Δύναμαι νά 
μαντεύσω ποιος είναι αύτός. Μοΰ λές ότι θά φύγης μακράν δι’ ένα ή καί δύο χρόνια, 
αλλά πού; Διατί δέν είσαι ειλικρινής;

Μέ άγάπην
X » .

Σημείωσις πραγματογνώμονος :
«Έν τή επιστολή ταύτη φέρεται χειρογράφως διά μολυβδίδος τό κάτωθι. ’Ελ

πίζω ότι δέν θά χρησιμοποιήσης τά ασφαλιστήρια συμβόλαια. "Ο,τι άκριβής μετά- 
φρασις έκ τής άγγλικής.

Έν Πειραιεΐ τή 19 Αύγούστου 1936 
'Ο πραγματογνώμων 

Γ. Π. Καρύδης».

(  Συνεχίζεται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ xju βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

----------------------------Χ ουά ιτ^ εντ«Ή  ιστορία xoOF.B.I.», κατάμετάφρασιν-------------------------
τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό το

------------------—■— -------------------------------------------------------------------------  προηγούμενο)

Ό  ρόλος μιας πριγκηπίσσης 
κατά  το ν  Β' παγκόσμιον πόλεμον

Δεν υπάρχει ύπόθεσις, πού απασχόλησε την παγκόσμια κοινή γνώμη, στην 
οποία νά μη πρωταγωνιστή καί αντιπρόσωπος τοϋ ωραίου φύλου, πού κινείται ανά
μεσα στα κατάφωτα σαλόνια καί τις καγκελλαρίες, σαν σύνδεσμος ή σύμβουλος άν- 
θρώπων πού καταστρώνουν συνωμοτικά σχέδια για νά άποκτήσουν δύναμι καί νά 
ύπερισχύσουν των άντιπάλων των.

’Έ τσι κ ι’ έδώ, δεν μπορούμε νά παραβλέψουμε την ξανθομάλλα Στέφι Ρίχτερ, 
περισσότερο γνωστή ώς ή «Αυτής 'Υψηλότης ή πριγκήπισσα Στεφανία Χόλενλόε 
Βάλντεμπουργκ Σίλινγκσφουρτ». Ή  πριγκήπισσα αυτή έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο 
στα γεγονότα πού ώδήγησαν στην προδοσία τής Τσεχοσλοβακίας κατά τήν συμφω
νία του Μονάχου. Μετά τό 1940, ή πριγκήπισσα έμερίμνησε γιά τήν συνάντησι στον 
"Αγιο Φραγκίσκο, ενός έκ των πλέον έμπιστων πρακτόρων του Χίτλερ, τοϋ λοχαγού 
Βίντεμαν μέ ένα μυστηριώδη Βρεταννό έπισκέπτη, όπου συνεζήτησαν σχέδια γιά 
τήν έπιβολή τής μοναρχίας στή Γερμανία. 'Ο ’Άγγλος αύτός είχε τή γνώμη ότι 
καί οί δύο λαοί, ό γερμανικός καί ό άγγλικός, θά έξεπλήσσοντο έάν έπληροφοροΰντο 
πόσον εύκολη ήταν ή υπογραφή μιας ικανοποιητικής ειρήνης πού θά ύπεγράφετο 
άπό τούς καταλλήλους ανθρώπους.

Ή  Στέφι Ρίχτερ δεν κατήγετο άπό οικογένεια εύγενών. Έν τούτοις συνέλαβε 
τό σχέδιον νά παίξη τό ρόλο ενός εύγενοΰς. 'Η 17χρονη κόρη ενός Βιεννέζου δικη
γόρου κοιταζόταν μόνη της στον καθρέπτη τοϋ δωματίου της, άπεκάλει τον έαυτό της 
ή ((Αυτής 'Υψηλότης», έγνώριζε δέ ότι τά όνειρα πού έβλεπε στον καθρέπτη της θά 
γίνονταν μιά μέρα πραγματικότης. 'Ο άνδρας των ονείρων της ήταν ό πρίγκηψ 
Φρήντρηχ Φρανσουά Ώ γκάστιν Μαρί Χόλενλόε Βάλντεμπουργκ, ένας άξιωματικός 
του αυστριακού στρατού. 'Η Στέφι καί ό πρίγκηπάς της παντρεύθηκαν στο Λονδίνο 
τό 1914 καί έξη χρόνια αργότερα διαζεύχθηκαν. 'Η Στέφι ίσχυρίσθηκε ότι αιτία 
ήταν κάποια άλλη γυναίκα. Ό  πρίγκηπάς δεν τό παρεδέχετο αυτό. Μετά τό διαζύ
γιο, ή Στέφι διατήρησε τον πριγκηπικό της τίτλο καί γρήγορα κατέστη μιά γνωστή 
φυσιογνωμία πού έκινεΐτο άνά τις πρωτεύουσες τής Εύρώπης. 'Ορμητήριο των έπι- 
χειρήσεών της κατέστη τό Λονδίνο. ’Έγινε εύνοουμένη τοϋ Άδόλφου Χίτλερ—καί 
έπιστήθια φίλη τοϋ προσωπικού ύπασπιστοΰ τοϋ Φύρερ, λοχαγού Βίντεμαν, ό όποιος 
κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο ήταν διοικητής τοϋ δεκανέως τότε Χίτλερ.

Πολλοί θά άποροϋν γιά τον τρόπο μέ τον όποιο εϋρισκε τά χρήματα ή πριγ- 
κήπισσα γιά νά διασκεδάζη καί νά ταξιδεύη τόσο πολύ. Τελικά, τό 1939, ένα μέρος 
τοϋ μυστηρίου αύτοϋ άπεκαλύφθη, όταν ή Στεφανία υπέβαλε μήνυσι κατά τοϋ λόρδου 
Ρόθερμήαρ, ένός πλουσίου "Αγγλου έκδοτου, μέ τον ισχυρισμό ότι τής είχε υπο
γράψει ένα συμβόλαιο νά τής καταβάλλη έτησίως 20.000 δολλάρια, έάν έδέχετο νά 
γίνη προσωπική πρέσβειρά του στον Χίτλερ καί άλλους ήγέτες τής Εύρώπης. Ή 
Στεφανία άργότερα ίσχυρίσθηκε ότι αύτή ένέπνευσε στον Ρόθερμήαρ νά έπιζητήση τήν 
άποκατάστασι τής μοναρχίας στήν Ουγγαρία. Αυτό όμως δέν είχε καμιά σχέσι μέ 
τήν φιλοδοξία τοϋ Ρόθερμήαρ νά άνεβάση ένα συγγενή της στον ουγγρικό θρόνο.
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Ό λόρδος Ρόθερμήαρ παραδέχθηκε ότι άπδ τδ 1932 μέχρι τον ’Ιανουάριο 
του 1938, κατέβαλε στη Στεφανία, οχι 20.000 δολλάρια κατ’ έτος, αλλά ένα ποσδν 
250.000 δολλάρια περίπου, χωρίς νά ύπολογίζη τα άλλα πανάκριβα δώρα πού της 
είχε κάμει. 'Ο δικηγόρος του ΐσχυρίσθηκε ότι ή συμφωνία τους δεν ήταν κατωχυρω- 
μένη μέ νόμιμο συμβόλαιο καί ότι ή κυρία έφήρμοζε εκβιαστικά μέσα γιά νά έπι- 
βάλη τούς ισχυρισμούς της.

'Ο δικαστής Τάκερ ακούσε μέ προσοχή τούς ισχυρισμούς άμφοτέρων των άντι- 
δίκο̂ ν καί έξέδωσε άπόφασιν κατά τήν οποία τά μαρτυρικά στοιχεία δεν ήσαν αρκετά 
γιά νά αποδείξουν ότι ό Ρόθερμήαρ είχε συνάψει μιά τέτοια συμφωνία μέ τήν πριγκή- 
πισσα.

’Ανάμεσα στά άλλα μαρτυρικά στοιχεία, ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν μιά 
επιστολή γραμμένη άπό τον λοχαγό Βίντεμαν προς τον λόρδο Ρόθερμήαρ, στήν οποίαν 
εξέφραζε τήν έκτίμησι τού Χίτλερ προς τήν πριγκήπισσα, γιά τήν πρωτοβουλία της 
νά τον συνδέση μέ τον Ρόθερμήαρ. Περαιτέρω ό Βίντεμαν άνέφερε στήν επιστολή 
του ότι οΐ «ενέργειες της συνέβαλαν τά μέγιστα στο νά καταστήσουν δυνατή τή 
συμφωνία του Μονάχου».

'Η δράσις τής πριγκηπίσσης προ τής συμφωνίας τού Μονάχου, έξιστορήθη έν 
μέρει στους πράκτορες του F.B.I. άπό τήν ίδια τήν «Αύτής 'Υψηλότητα». 'ΡΙ ιστο
ρία αύτή έχει ώς έξης:

Τον ’Ιούνιο του 1938 ή Στεφανία συναντήθηκε μέ τον στρατάρχη Χέρμαν 
Γκαΐριγκ στο μεσαιωνικό του πύργο Καρίν Χώλ. 'Ο Γκαΐριγκ και ή πριγκήπισσα 
«συνεζήτησαν τήν δυνατότητα πραγματοποιήσεως μιας συναντήσεως ενός αντιπρο
σώπου τής Γερμανίας καί τού λόρδου Χάλιφαξ, μέ σκοπό νά διαπραγματευθοϋν τό 
θέμα τής διατηρήσεως τής ειρήνης. . . Μιά τέτοια συνάντησις μπορούσε νά διευθε- 
τεθή έν άγνοια τού Φόν Ρίμπεντροπ, υπουργού των Εξωτερικών». Καί οί 
δυό τους προέτειναν διαφόρους ναζί πού μπορούσαν νά πραγματοποιήσουν τήν 
επαφή αύτή. Έν τέλει συνεφώνησαν ότι 6 πλέον κατάλληλος γιά τήν αποστολή αύτή 
ήταν ό λοχαγός Βίντεμαν. 'Ο Γκαΐριγκ, όμως έδήλωσεν ή πριγκήπισσα, ήταν υπέρ 
τής ιδέας όπως έπιτύχη μιά καλύτερη κατανόησι μεταξύ Γερμανίας καί ’Αγγλίας 
καί έτσι, παρά τις άντιδράσεις τού Φόν Ρίμπεντροπ, νά άποφευχθή ό πόλεμος.

'Η πριγκήπισσα έν συνεχεία έπεισε τον Βίντεμαν νά άποσπάση τήν έγκρισι 
τού Χίτλερ γιά τή μετάβασί του στο Λονδίνο, προς συνάντησι τού λ,όρδου Χάλιφαξ, 
όπου θά προετοίμαζε τό δρόμο γιά τήν έπίσκεψι τού Γκαΐριγκ.

Μόλις καταστρώθηκαν τά σχέδια στή Γερμανία, ή πριγκήπισσα έσπευσε στο 
Λονδίνο. Δέν συνάντησε καμμιά δυσκολία στήν διευθέτησι τής συναντήσεως μέ τον 
λόρδο Χάλιφαξ, πού δέχθηκε πρόθυμα νά πραγματοποιήση μιά ανεπίσημη επαφή 
μέ τον Βίντεμαν στο Λονδίνο, μέ τήν προϋπόθεσι νά καταβληθή προσπάθεια γιά τήν 
διατήρησι τής ειρήνης καί τής περαιτέρω κατανοήσεως μεταξύ Χίτλερ καί ’Αγγλίας.

'Ο Βίντεμαν, μέ τήν άδεια τού Χίτλερ, άφίχθη στο Λονδίνο γιά νά συζητήση 
τούς όρους ειρήνης μεταξύ τών δύο Χωρών. "Οπως άπεκάλυψεν άργότερα ή πριγκή- 
πισσα, παρ’ όλον ότι δέν ήταν παρούσα στή συνάντησι τών Χάλιφαξ καί Βίντεμαν, 
έν τούτοις έγνώριζεν ότι ή συνάντησις εκείνη είχε στεφθή ύπό επιτυχίας. 'Η έπίσκε- 
ψις όμως τού Γκαΐριγκ δέν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατί ή εΐδησις περί μεταβά- 
σεως στο Λονδίνο τού Βίντεμαν διέρρευσε καί έπενέβη ό Φόν Ρίμπεντροπ. 'Η συνδια- 
σκεψις τών ηγετών τής Γερμανίας καί τής ’Αγγλίας πραγματοποιήθηκε άργότερα 
στο Μόναχο.

'Η Στεφανία άρνήθηκε έπίμονα τήν κατηγορία ότι μετείχε καί αύτή στή 
συνάντησι τού λόρδου Ράνσιμαν καί τού Τσέχου ναζί Κόνραντ Χάνλάϊν, κατά τήν 
όποιαν συνεζητήθησαν εύμενώς οί αξιώσεις τής Γερμανίας επί τής έπαρχίας Σουδίτης 
τής Τσεχοσλοβακίας. Κατά τήν διάρκεια τών ζυμώσεων τού Μονάχου, αύτή βρισκό-
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ταν στην κατοικία της, στον πύργο Λεοπόλντκρόν, σέ μιά κοιλάδα άκριβώς απέ
ναντι απο το Μπέρχτεσγκάτεν, δπου έπεδίδετο σέ οργιαστικά γλέντια. Κατά τή 
νύκτα, εφαινοντο από εκεί τά φώτα τοΰ όρεινοΰ θερέτρου τοΰ Χίτλερ, πού τρεμό- 
σβηναν μακρυά στο βάθος.

Η πριγκήπισσα ΐσχυρίσθηκε αργότερα δτι δέν είχε συναντήσει ποτέ τον 
Χιτλερ προ τής προσλήψεώς της από τον Ρόθερμήαρ καί δτι ή πρώτη της συνάντησις 
μέ τον Χιτλερ πραγματοποιήθηκε κατόπιν παρακλήσεως αύτοΰ τοΰ Ρόθερμήαρ καί 
προς εξυπηρέτησί του. 'Όταν ή πριγκήπισσα διεφώνησε μέ τον Ρόθερμήαρ, άνέ- 
φερεν ότι ο λόρδος ήταν θαυμαστής τοΰ Χίτλερ καί δτι εύρίσκετο στην πρώτη γραμμή 
των "Αγγλων κατευναστών καί έγκωμιαστής τοΰ Χίτλερ μετά τήν συμφωνία τοΰ 
Μονάχου.

Η Στεφανία έξήγησεν δτι ό ρόλος της ήταν ό ρόλος ·ΐοΰ ταχυδρόμου, παρ’ 
δλον δτι ό Χίτλερ τής είχεν άπονείμει τή χρυσή «σβάστικα», τό μετάλλιο του γερ
μανικού έρυθροΰ σταυρου, μέ μιά προσωπική φωτογραφία μέ αύτόγραφο αφιερωμένο 
«στην αναμνησι μιας έπισκέψεως στο Μπέρχτεσγκάτεν» καί κάποτε τής έγραψε για 
να τής πή:

« .  . ."Εχω πληροφορηθή μέ πόση ειλικρίνεια καί μέ πόση θέρμη άγωνισθή- 
κατε τον περασμένο χρόνο για τή Νέα Γερμανία καί γιά τά δικαιώματά της νά ζήση. 
Γνοοριζω πο?Α καλά δτι συναντήσατε πολλές δυσκολίες στον αγώνα σας αύτόν. Γιά 
τον λόγον αύτόν θά ήθελα νά σας έκφράσω, ύψηλή μου πριγκήπισσα, τις ειλικρινείς 
μου εύχαριστίες γ ιά  τήν μεγάλη κατανόησι πού πάντοτε έπεδείξατε γιά τό λαό μας 
καί εΐδικώς γ ιά  τό έ'ργο μου. . .»

Με τά τήν εξευτελιστική συμφωνία τοΰ Μονάχου, τό F.B.I. έ'δειξεν ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον όταν έπληροφορήθη δτι ό Χίτλερ ’έστελνε τον λοχαγό Βίντεμαν στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες ώς γενικό πρόξενο στον "Αγιο Φραγκίσκο. Έφαίνετο πολύ 
περίεργο τό ότι ο πλέον στενός συνεργάτης τοΰ Χίτλερ διωρίζετο σέ ένα τόσο τα
πεινό ποστο, υστέρα από τις λαμπρές επιτυχίες του στον διπλωματικό τομέα πριν 
από τη συμφωνία του Μονάχου. Ό  Βίντεμαν άφίχθη από τήν Γερμανία έπιβαινων 
τοΰ υπερωκεανίου «Άμβοΰργον» τήν 4 Μαρτίου 1939 καί έδήλωσε στούς δημο
σιογράφους: «Ό  μοναδικός σκοπός καί επιθυμία μου είναι νά έργασθώ ώς μεσο
λαβητής προς δημιουργίαν καλής θελήσεως μεταξύ των δύο Χοίρων μας. . .».

'Η άφιξις τοΰ Βίντεμαν στις 'Ηνωμένες Πολιτείες συνέπεσε μέ τις τελικές 
προετοιμασίες τής Γερμανίας γιά τήν έ'ξοδό της στον πόλεμο. To F.B.I. πληροφο- 
ρήθηκε δτι ή αποστολή τοΰ λοχαγοΰ Βίντεμαν στις Η.Π.Α. δέν ήταν τόσον αθώα 
δσον έφαίνετο. Μιά πληροφορία προερχομένη από τις Βρυξέλλες καί μάλιστα από 
στενό συνεργάτη τοΰ Χίτλερ, έ'λεγεν δτι ή άποστολή τοΰ Βίντεμαν ήταν νά όργανώση 
τήν προπαγάνδα υπέρ τής Γερμανίας καί κατά των Εβραίων στις Η.Π.Α., νά ένθαρ- 
ρύνη τον φασισμό στο Μεξικό καί νά μετατρέψη τό προξενείο τοΰ 'Αγίου Φραγκί
σκου σέ στρατηγείο τής γερμανοϊαπωνικής κατασκοπείας.

"Αλλη ανησυχητική πληροφορία έπίσης έλεγεν δτι δ Βίντεμαν θά συνηντάτο 
μέ τήν πριγκήπισσα Στεφανία—γεγονός πού θά συνέδεε καί πάλιν τούς δύο πρωτα- 
γωνιστάς των παρασκηνίων τοΰ Μονάχου.

Ή  πριγκήπισσα άφίχθη στή Νέα 'Υόρκη τον Δεκέμβριο, δταν έχασε τήν 
ύπόθεσι κατά τοΰ λόρδου Ρόθερμήαρ. Γέλασε στις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου 
περί τής πολιτικής της δράσεως κατά τό παρελθόν. « ’Ασχολούμαι τόσο μέ τήν 
πολιτική δσο καί ένας άκροβάτης» έδήλωσε. «Δέν διαβάζω ούτε τά μισά νέα πού 
γράφουν οί έφημερίδες». 'Η πριγκήπισσα έδήλωσεν δτι ένδιεφέρετο μόνο γιά τήν 
συγγραφή των άπο μνημονευμάτων της, γιά ήσυχία καί γαλήνη. Τίποτε περισσότερο.

Παρά τ ις  αφοπλιστικές αύτές δηλώσεις, τό F.B.I. έ'θεσεν ύπό στενή παοα- 
κολούθησι τον Βίντεμαν καί τήν πριγκήπισσα άπο τή στιγμή πού πάτησαν τό πόδι
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τους στην ’Αμερική. Καί δεν προεκάλεσε καμμιά εκπληξι στους πράκτορες του 
F.B.I., δταν ή Στεφάνια άφίχθη στον Φρέσνο τής Καλιφορνίας, δπου συνάντησε 
σ’ ενα έστιατόριο, στις 29 Μαίου, τον λοχαγδ Βίντεμαν. Καί οί δυό τους μετέβησαν 
μέ αυτοκίνητο στο εθνικό πάρκο Σεκάϊκα καί την επομένη ήμερα άφίχθησαν στο 
Χίλσμπόρου, ένα προάστιο τοϋ 'Αγίου Φραγκίσκου, δπου ή πριγκήπισσα φιλοξενή
θηκε άπδ τον λοχαγδ καί την κυρία Βίντεμαν. Τδ F.B.I. κατώρθωσε νά άρυσθή 
πληροφορίες πού περιέγραφαν τις καθημερινές κινήσεις τους.

Τδ υπουργείο Δικαιοσύνης είχεν είδοποιηθή περί τοϋ κινδύνου δτι ό Βίντεμαν 
θά καθίστατο ένας νέος Φδν Πάπεν σέ περίπτωσι πολέμου μεταξύ Γερμανίας καί 
'Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει νά υπενθυμίσουμε δτι ό Φδν Πάπεν ήταν ένας άπδ 
τούς πλέον δυναμικούς παράγοντες τής γερμανικής κατασκοπείας κατά τδν Α' 
παγκόσμιο πόλεμο.

Τδ F.B.I. άρχισε τώρα νά συγκεντρώνη πληροφορίες δτι ό Βίντεμαν προσπα
θούσε νά έλθη σέ επαφή μέ κάποιον τής βρεταννικής υπηρεσίας «Ίντέλλιτζενς Σέρ
βις». 'Ένας Βρεταννδς διπλωμάτης ήλθεν ανεπίσημα σέ επαφή μέ τδν Βίντεμαν καί 
διεπίστωσεν δτι ό λοχαγδς είχε χάσει την έμπιστοσύνη του πάλαι ποτέ δεκανέως 
του. Ό Χίτλερ άρχισε νά άγνοή τις συμβουλές των στρατηγών του καί γιά ένα παλιδ 
στρατιωτικό σάν τδ Βίντεμαν, οί στρατηγοί ήσαν περισσότερο αξιόπιστοι άπδ τδν 
αύθαίρετο χαρακτήρα τοϋ Χίτλερ. Ό Βίντεμαν έγνώριζε πόσο σκληρούς δρους θά 
εθετεν ή ’Αγγλία στή Γερμανία μετά τδν πόλεμο. Πίταν φανερό δτι έφοβεΐτο την 
ήττα τοϋ Χίτλερ καί ήλπιζε νά σώση τη Γερμανία άπδ τούς έξευτελιστικούς δρους 
ειρήνης.

Τά ειρηνευτικά σχέδια τοϋ Βίντεμαν έτέθησαν σέ ένέργεια. Στις 26 Νοεμ
βρίου 1940, ένας ’Άγγλος κατέλυσε στδ ύπ’ άριθ. 1026 δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου 
«Μάρκ Χόπκινς», στδν "Αγιο Φραγκίσκο. Πίταν ένας γνωστός διεθνής τραπεζίτης 
καί τδ F.B.I. έγνώριζεν δτι εύρίσκετο σέ επαφή μέ την «Ίντέλλιτζενς Σέρβις» στις 
Η.Π.Α. 'Ο πρώτος έπισκέπτης τοϋ δωματίου 1026 ήταν ή «Α .Τ . ή πριγκήπισσα» 
Στεφανία, πού ένεργοΰσε—πολύ απίθανα—ώς άφελής πολιτικός άκροβάτης.

'Ο Άγγλος, —τδν όποιον θά άποκαλοΰμε Σέρ Τζών—καί ή πριγκήπισσα 
συνεζήτησαν επί δύο ώρας καί σαράντα πέντε λεπτά τδ άπόγευμα έκείνο καί ξανα- 
συναντήθηκαν μετά, τδ δείπνο. Τήν έπομένη νύκτα συνάντησαν καί τδν λοχαγδ Βίν
τεμαν.

’Αργότερα, έμπιστοι πληροφοριοδότες κατώρθωσαν νά δώσουν στδ F.B.I. 
δλες τις λεπτομέρειες των συνομιλιών αύτών, πού είχαν περίπου ώς εξής:

'Ο Σέρ Τζών έδήλωσε στή πριγκήπισσα δτι αντιπροσώπευε μίαν ομάδα 
Άγγλων πού έπίστευαν δτι ήταν δυνατόν νά ύπογραφή ειρήνη μεταξύ Γερμανίας 
καί ’Αγγλίας μέ ικανοποιητικούς δρους, πριν έξέλθουν στδν πόλεμον καί οί 'Η νω
μένες Πολιτείες. Συνεζήτησαν τις δυνατότητες τής μεταβάσεως τής πριγκηπίσσης 
στδ Βερολίνο, δπου θά έθετε τούς δρους ειρήνης ύπ’ δψι τοϋ Χίτλερ καί τοϋ ύπουργου 
Εξωτερικών Φδν Ρίμπεντροπ.

Ή  πριγκήπισσα ήταν ικανοποιημένη πού θά τής έδίδετο ή ευκαιρία νά δώση 
στδν Χίτλερ νά καταλάβη δτι ή ’Αγγλία ήταν ένα άπόρθητο τείχος καί δτι τοϋ πα- 
ρείχετο ή εύκαιρία νά συνδιαλλαγή μέ τούς ’Άγγλους καί νά έπιτύχη τήν πολυπό
θητη ειρήνη. 'Ο Σέρ Τζών έδήί^ωσεν δτι θά συνιστοΰσε στην «Ντάουνινγκ Στρήητ 
10», δπως ή βρεταννική κυβέρνησις έπιδοκιμάση άνεπισήμως τή μετάβασι τής Στε- 
φανίας στδ Βερολίνο.

Στις συνομιλίες ό Βίντεμαν άπέρριψε τήν ιδέα νά διαπραγματευθή μέ τδν Χ ί
τλερ καί τότε τδ «τρίο» συνεζήτησε τήν δυνατότητα τής άποκαταστάσεως τής γερμα
νικής μοναρχίας μέ τήν ύποστήριξι τοϋ γερμανικού στρατού.

(  Συνεχίζεται)



ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  Π Ο Λ Ε Ω Ν  
Ε Ι Σ !  Τ Α Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

(ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  1925 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1965)

Ύπο τοϋ Ύτταστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου κα ί τέλος)

Λ ^  ΠΡΩΤΑΙ ημεροίί τής Αστυνομίας Πόλεων ε&ς ’Αθήνας ευρίσκουν τούς 
■ μ  ’Αθηναίους εις άληθινόν συναγερμόν. Καί πάλιν τά έντυπα της εποχής μας 
δίδουν τό μέτρον του πρωτοφανούς ενθουσιασμού, της απεριορίστου άγάπης καί έκ- 
τιμήσεως των πολιτών προς τον νέον άστυνομικόν θεσμόν.

«Πανηγυρ ίζομεν !», γράφει εις σχολών της ή «Βραδυνή» της 15ης ’Ιανουά
ριου καί δίδει μίαν μικράν εικόνα τής πρωτοφανούς κινητοποιήσεως των ’Αθηναίων 
προς παρατήρησιν των συμβαινόντων εις τό «κλεινόν Ά στυ» :

«Κόσμος πολύς σήμερον συνεκεντροΰτο εις την 'Ομόνοιαν καί τάς λοιπάς 
κεντρικας αρτηρίας της πολεως. Ουδεν επεισόδιον προεκάλει την συγκέντρωσιν των 
περίεργων. Οί ’Αθηναίοι παρηκολούθουν την πρεμιέραν των νέων αστυνόμων των. 
Ευσταλεις, δροσεροί, φρεσκοξυρισμένοι, γαντωμενοι, καλοντυμένοι, σοβα.ροί διηύ- 
θυναν με χειρονομίας ζωηρας την κινησιν των τραμ, αμαξών καί αύτοκινήτων. Καί 
ο κοσμος ασυνήθιστος εις τοιούτου είδους θέαμα έκαμάρωνε τούς νέους φρουροΐς 
τής ταξεως και τής ευπρέπειας τής πόλεως. '0  κόσμος έπανηγύριζε ! Καί δικαίως !
. . . ».

« Ο Χα.ος των ’Αθηνών, γράφει ή «Ε στία» τής αύτής ημέρας, έχαιρέτισε 
σήμερον με πραγματικόν ενθουσιασμόν την έγκατάστασιν τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Και η αλήθεια είναι, οτι τουλάχιστον εις ο,τι αφόρα την κυκλοφορίαν εις τάς οδούς, 
αί κεντρικαί Ά θήναι παρουσίασαν οψιν έντελώς διαφορετικήν. Ήσθάνετο κανείς, 
δτι υπάρχει κάποια πραγματική έπιτήρησις, κάποιος νους διευθύνων. . . Καί ό αθη
ναϊκός λαός, συναισθανόμενος απολύτως το καλόν, τό όποιον θά τού προσφέρη ή 
προοδος αυτή, εκδηλώνει διαφοροτροπως την συμπάθειάν του προς τούς καλούς 
«πολίσμεν». . .».

Ο « ’Ελεύθερος Τύπος» τής 16ης ’Ιανουάριου γράφει : 
ν «Την πρωίαν χθες συνέβη ένα θαύμα εις τάς ’Αθήνας. Καί διά τήν ακρίβειαν 

τα κέντρα των Αθηνών. 1 πήρχε τάξις, είχε λήξει 6 συνωστισμός, ή φασαρία,

κ α ι ε ις  το  Α σ τυ  μας. ΊΟ ο ύ η έζή γη σ ις  
τ ά  νέα ά σ τυ ν ο μ ικά  μ έτρ α  κ .ά .π .).

Η «Καθημερινή)) τής αύτής ήμερομηνίας σημειώνει :
«Χαλασμός Κυρίου χθες εις τούς δρόμους ! Εις κάθε γωνίαν, εις κάθε δια- 

σταυρωσιν, κοσμος κατάπληκτων ’Αθηναίων έχάζευε προ τών οργάνων τής νέας 
’Αστυνομίας. Ειδικωτερον οι παρά τάς πλατείας ρυθμ,ισταί τής κινήσεως τών αμα
ξών είχον τούς περισσοτέρους θαυμαστάς. Πασα κίνησίς το̂ ν έσχολιάζετο, τό ύφος 
των συνεζητεϊτο καί παρ’ δλον τό επικράτησαν ψύχος καί τήν βροχήν, τό περί αύ- 
τους πλήθος δεν διελυετο. . . Η αλήθεια όμως είναι δτι ή πρώτη έμφάνισις τών 
νέων αστυνομικών ήτο ζηλευτή. Άπήστραπτον δλοι εις καθαριότητα. . . .  κ.λ.».

Καί συνεχίζονται εις ολόκληρον τον τύπον αί έκτενεΐς περιγραφαί, τά σχό
λια, αί παρατηρήσεις, τά άρθρα πού εξυμνούν τον νέον θεσμόν. ’Ιδού μικρόν άπάν- 
θισμα τής ιδίας ήμέρας (16ης ’Ιανουάριου 1925) :

Έφημερίς «Π ολιτεία» :
« ’Αγαθήν κατά πάντα έντύπωσιν άπεκόμισε χθες ό κόσμος άπό τήν εύπρε-



222 Χαραλ. Σταμάτη

πή, πρωτίστως, καί κοσμίαν παράστασιν των οργάνων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
άλλα καί άπό το πνεύμα πρακτικότητος, τάξεως, καθαριότητος, π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  
έ ν ί λ ό γ ω, τό όποιον διέπνεεν, αίσθητώς δέ άπό τής πρώτης στιγμής την αστυ- 
νόμευσίν των τόσον εις την ’Αγοράν, όσον καί εις την πλατείαν Όμονοιας και τα 
σημαντικώτερα κέντρα τής τροχαίας κινήσεως. Οί φιλότιμοι αστυφύλακες και οι 
καλοί προϊστάμενοί των θά άντελήφθησαν βεβαίως την συμπάθειαν, με την οποίαν 
τούς περιέβαλεν ό κόσμος. . . . κ.λ. κ.λ.».

Έφημερίς «Άθήναι» :
« ’Από τής πρωίας τής χθες άνέλαβε καθήκοντα, εις τό όρισθέν δι αυτήν 

τμήμα τής πόλεως, ή νέα ’Αστυνομία. Καί δέον νά όμολογηθή δτι άπό τής πρώτης 
στιγμής ή παρουσία καί ή δράσις της έγένετο αισθητή. 'Η ’Αγορά παρουσίασε χθες 
τάξιν ασυνήθη, ή τροχαία κίνησις ύπήρξεν όμαλωτέρα, άληθές δέ χάρμα οφθαλμών 
άποτελοϋν οί άστυφύλακες. Ευθυτενείς, σοβαροί, καθαροί καί εύγενεΐς, προ πάντων 
εύγενεΐς καί εύπροσήγοροι. . . κ.λ. κ.λ.».

Έφημερίς ((’Ελεύθερος Λόγος» :
(('Η χθεσινή πρώτη έμφάνισις τής νέας ’Αστυνομίας ύπήρξεν ικανοποιητική. 

Οί άστυφύλακες κατέλαβον τάς θέσεις των σοβαροί, άξιοπρεπεΐς καί φιλόφρονες, 
ώς τοιοΰτοι δέ υπήρξαν εις πάσαν επαφήν των προς τούς πολιτας. . . κ.λ. κ.λ .».

Έφημερίς «Χρόνος» :
«Άρίστη κυριολεκτικώς ή γενική έντύπωσις έκ τής χθεσινής πρώτης εμφα- 

νίσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Κυρίως εις τήν ρύθμισιν τής κινήσεως τά όργανα 
της έπέδειξαν ικανότητας ζηλευτάς. Ή το δέ περιεργότατον καί τό ενδιαφέρον το 
όποιον διά τήν παρακολούθησιν των πόλισμαν έν τή άσκήσει τής υπηρεσίας των 
έξεδήλωνεν ό κόσμος. Οί πόλισμαν εΐχον καταντήσει κυριολεκτικώς θέαμα, το οποίον 
παρηκολούθει χάσκων καί σχεδόν έν διαδηλώσει δ κοσμάκης. Εύχόμεθα ειλικρινώς 
νά μή τούς βασκάνουν» (Χ).

'Ο «Ελεύθερος Τύπος» τής αυτής ήμέρας (16-1-1925) κοσμεί τήν πρώτην 
σελίδα μέ τό σύνθημα :

«Μ ία ν  ν ό τ α ν  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  ή λ θ ε  ν ά  φ έ ρ η  ε ι ς  τ ή ν  π ρ ω-  
τ ε ύ ο υ σ ά ν  μ α ς ή έ γ κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ώ ν  
Πό λ ε ω ν .  Ά  ς π ρ ο σ π α  θ ή σ η  ώ σ τ ε  ο ί π ο λ ΐ τ α ι  ν ά  ε ί ν α ι  π ά ν 
τ ο τ ε  ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ι  ά π ό  τ ή ν  δρά. σ ι  ν τ η ς  ό π ω ς  ή σ  α ν  
κ α τ ά  τ ή ν  χ θ ε σ ι ν ή ν  η μ έ ρ α ν  τ ή ς  έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  τ η  ς». 
Έν συνεχεία δέ προβαίνει εις τό εξής σχόλιον:

«Τον πολιτισμόν—τον καταφανέστατον πολιτισμόν—τον όποιον έφερε με την 
έμφάνισίν της εις τάς ’Αθήνας ή ’Αστυνομία Πόλεων δέν θά διαπράξωμεν τήν άσέ- 
βειαν προς τήν πατρίδα μας νά άποκαλέσωμεν «Ευρωπαϊκόν». 'Ό ,τι έχει σχεσιν 
μέ τήν τάξιν καί τον ρυθμόν είναι μόνον ελληνικόν. Τό άτύχημά μας ώς φυλής ύπήρξεν 
οτι τον ελληνικόν μας πολιτισμόν παρέλαβον οί ξένοι, εις τών όποιων τα φώτα ει- 
μεθα ύποχρεωμένοι σήμερον νά καταφεύγωμεν. “Αν όμως ξένη είναι ή όργανωσις, 
είναι ελληνικόν τό ύλικόν—τό πράγματι θαυμάσιον ύλικόν—τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ή οποία εύθύς άπό τής πρώτης ήμέρας κατέκτησε καί ένεθουσίασε τον Λαόν 
τής πρωτευούσης. 'Η ειλικρινής μας ευχή προς τούς άποτελουντας τό νεαρόν Σώμα 
είναι νά διατηρήσουν τάς «έλληνικάς» άρετάς, χωρίς ν’ άποκτήσουν ποτέ τα «ρω- 
μέϊκα» ελαττώματα»...

'Η «Καθημ,ερινή», έπανερχομένη διά πολλοστήν φοράν, σχολιάζει:
«'Η έμφάνισις τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων καί τά έπιτευχθέντα άμα τή

Ί. ”Ας σημειωθή ώς προς τον πρωτοφανή ένθουσιασμόν τών άθηναίων διά τά νέα μέτρα 
τής κυκλοφορίας δτι εις τό . . .  φλεγματικώτατον Λονδίνου, δταν κατά πρώτον ή εκεί Αστυ
νομία ήθέλησε νά λάβη σχετικά κυκλοφοριακά μέτρα καί νά ύποτάξη εις πειθαρχίαν τούς ο
δηγούς αυτοκινήτων, έσημειώθη άντίδρασις μέ τόσον πείσμα καί τοιαύτην έχθρότητα, ώστε 
πολλά θύματα έθρηνήθησαν μεταξύ τών άστυνομικών κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.
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’’Τ)'’ αποτελέσματα ύπερέβησαν πραγματικούς πάσα.ν προσδοκίαν. 
^ΗΆψις του τμήματος του οποίου τήν φρούρησήν άνέλαβε τό νέον Σώμα μετεβλήθη 
αμέσως. Η πλατεία της Ομονοίας άπηλλάγη τών άτάκτως διασταυρουμέν ων άνά 
;ι,ασαν στιγμήν αυτοκίνητων και αμαξών καί ή διέλευσις τών διαβατών διά τής πλα- 
τειας, η οποία μέχρι χθες  ̂εγινετο μέ δλας τάς προφυλάξεις κατέστη σήμερον εύκο- 
λωτατη. CU μικροπωληται, οι επαϊται, οί διάφοροι λοΰστροι καί πλανόδιοι πωληταί 
εν ^γενει, οι οποίοι παρεμποδιζον τήν κυκλοφορίαν τών διαβατών, έξεδιώχθησαν 
απο τας θεσεις των, ορισθειο'ων νέων τοιούτων...»

Το « ’Έθνος» συνιστώ: «Μή ύπερβάλλοντα ζήλον!». Καί έπεξηγεΐ:
 ̂ « Η Αστυνομία^ Πόλεων ένεκαινίασε τήν έγκαθίδρυσίν της έν Άθήναις διά 

σειράς μέτρων, συμφώνους προς τό πνεύμα τοΰ νέου θεσμού.. Οί πολΐται ύπεδέ- 
χθησαν^ συμπαθώς τας καινοτομίας καί εσπευσαν νά συμμορφωθούν προθυμότατα 
προς τας υποδείξεις. Εν τουτοις κατ’ αρχήν καί χωρίς νά έχωμεν ύπ’ δψει καμμίαν 
συγκεκριμένη» περίπτωσιν, θά συστήσωμεν εις τήν ’Αστυνομίαν ΓΙόλεω'ν καί ιδίως 
εις τα κατώτερα όργανα της μη ύπερβάλλοντα ζήλον. 'Η υποταγή του Ρουμηοϋ εις 
ες,ω κρατουσας μεθόδους δεν ημπορεΐ να έπιδιωχθή μέ άτεγκτον αυστηρότητα, χωρίς 
να^προκαλεση δυσφορίαν, όχι έντελώς αδικαιολόγητον. «Σιδερένιο χέρι μέσα σέ βε- 
?^ουδινο ^γαντι». Ας εχη αυτό το έμβλημα ή νέα ’Αστυνομία, προσπαθούσα ν’ άπο- 
φύγη κάθε σχολαστικισμόν εις τό έργον, τό όποιον θά είναι λίαν θλιβερόν αν εύθύς 
εζ ν·Ρ~/7ΐΡ> πρόσκρουση έστω και εις παθητικήν άντίδρασιν τής Κοινής Γνώμης».

❖* *
Τ Τ  ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ άστυνομεύσεως τής πρωτευούσης είχε διανοιχθή πράγματι 
-LJ- ύπο τους πλέον αίσιους οιωνούς. Μέσα εις ενα αληθινόν πανηγυρισμόν τύπου καί 
κοινού, μ=.σα εις ατμόσφαιραν ενθουσιασμού που ουδεις ίσως έκ τών ηγετών τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος ήδύνατο νά έχη φαντασθή έκ τών προτέρων, ή ’Αστυνομία 
Πόλεων ήρχισε τ̂ο εκπολιτιστικόν εργον της προς πάσαν κατεύθυνσιν τής άρμοδιό-

L ΘΑ (1 )Μεγας συμπαραστάτης του έργου αυτου καί άπό τών πρώτων άστυνο- 
μικων βημάτων εν Αθηναις, ο Γυπος και το Κοινόν. ’Ανθρωποι πάσης κοινωνικής 
τας,οως, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Επιστημών παραστέκουν τό νέον ’Αστυ
νομικόν Σώμα /ιαντοιοτροπως. Αν ριψωμεν έν βλέμμα εις τό πλήθος τών κυρίων 
άρθρων ιων εφημερίδων τής εποχής, εις το πίτήθος τών χρονογραφημάτων συγγρα
φέων τοΰ κύρους Π. Νιρβάνα, τοΰ Τ. Μωραϊτίνη, τοΰ Ζ.“ Παπαντωνίου κ.λ. κ.λ., 
αν λάβωμεν ύπ̂ ’ οψιν τάς θεατρικάς επιθεωρήσεις, τά ανέκδοτα καί τόσα άλλα χαρα
κτηριστικά του  ̂ κοινωνικού βίου εν σχεσει προς τήν νέαν αστυνομικήν πραγματι
κό ι ητα, τότε μονον θα κατανοησωμεν απολύτως ποιος άνεμος ενθουσιασμού καί ποια 
ανθρώπινη έξαρσις συνώδευαν τούς αστυνομικούς τών ’Αθηνών τοΰ 1925. Αύτά 
τά χαρακτηριστικά συνώδευσαν τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων άπό τής ίδρύσέώς της καί 
μέχρι σήμερον, ^ιδιαιτέρως όμως τήν ’Αστυνομίαν ’Αθηνών άφοΰ αυτή έφερε τό 
κύριον βάρος, ως άστυνομεύουσα τήν πρωτεύουσαν, τήν μεγαλυτέραν πόλιν τοΰ 
Κράτους.

1) Δεν θά ήτο άσκοπον νά μνημονευθοΰν ενταύθα τά ονόματα τών πρώτων άστυνομικών 
ηγητόρων της ’Αστυν. Δ )σεω ς ’Αθηνών. Πρώτος λοιπόν, ’Αστυνομικός Διευθυντής ό I σ' ήδη 
’Αρχηγός ’Αστυνομίας κ. I. Καλυβίτης. Πρώτος Διοικητής τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών ό κ. ’Αρ. Κουτσουμάρης, τής Τροχαίας ’Αθηνών ό αείμνηστος Ν. Κατραμπα- 
σας και του Τμήματος ’Αγορανομίας ό αείμνηστος  ’Αρχηγός Ν. Ινίννας, Διερμηνεύς καί 'Υπα
σπιστής τοΰ ’Αρχηγού, αειμνήστου Σέρ Φρειδερίκου Χαλλίνταιϋ, ό νυν έ.σ. ’ΑστΙκός Διευθυν
τής καί δικηγόρος κ. Δημοσθ. Κορέσσης.

’Ας σημειωθή οτι ό κ. Δημοσθ. Κορέσσης, δι’ επιστολής του, μας επισημαίνει μίαν άθέ- 
λητον ανακρίβειαν, όφειλομένην εις τάς «λεζάντας» φωτογραφιών τών εντύπων τής εποχής. «Ό 
έν πολιτική περιβολή εΐκονιζόμενος, γράφει, εις τήν έν σελίδι 177 φωτογραφίαν, δεν είναι’ό μα
καρίτης Γεωργιάδης, άλλα ό κ. Γαρδίκας, δστις μέ διεδέχθη εις τήν παρά τώ Άρχηγώ θέσιν 
μου». Εύχαριστώ τον κ. Κορέσσην διά τήν ύπόδειξιν καί διά τά οσα άλλα κολακευτικά γρά
φει εις τήν άπό 22-2-65, επιστολήν του.
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'Η περίοδος 1925—1960 τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών έξιστορεΐται λεπτο
μερώς είς τδ έκδοθέν (αναμνηστικόν λεύκωμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων και ως εκ 
τούτου δεν θά μάς άπασχολήση ενταύθα. Θά εϊπωμεν μονον ότι αγώνες επικοί, 
επιτεύγματα των μεγίστων καί θυσίαι τεράστιαι εις τον βωμόν τού ̂ καθήκοντος 
πληρούν ολόκληρον την περίοδον 1925—1965. Θα ειπωμεν ακόμη όα ο μεγας 
σκοπός, τού εκπολιτισμού δηλαδή καί τής περιφρουρήσεις των πολυτιμωτερων 
άγαθών τού πολίτου, έπετεύχθη μέχρι σήμερον εις  ̂βαθμόν λίαν ικανοποιητικόν 
διά τήν κοινωνίαν μας. Είναι ταΰτα συνέπεια μιας άναμφισβητήτου πραγματικό
τητας έκδηλωθείσης διττώς: Ά φ ’ ενός διά τής αμεριστου εκτιμησεως, ^συμπαρα- 
στάσεως καί κατανοήσεως τού άστυνομικοΰ έργου ύπό των πολιτών, και αφ ετερου 
διά τής άφοσιώσεως είς τό καθήκον καί είς τά ίδανικα τής^αστυνομικής αποστολής 
όλων των άστυνομικών υπαλλήλων. Αύτή ή άφοσίωσις εις το καθήκον, εις^τά^εθνικα 
ιδεώδη καί τά ιδανικά τού έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού έφερε μέχρι των ημεροον 
μας τον ίλιγγιώδη πράγματι όγκον θυσιών. "Αν θελησωμεν να μεταφρασωμεν εις 
αριθμούς τάς θυσίας αίματος, τάς θυσίας ζωής τών αστυνομικών υπάλληλων εις 
τον βωμόν τού καθήκοντος, θά εύρεθώμεν προ όλως τραγικών άριθμών. Θα ̂ ίδωμεν 
ότι μόνον τό Δεκεμβριανόν κίνημα, έν έκ τών πλέον εγκληματικών έργων τών Ελ
λήνων κομμουνιστών κατά τής πατρίδος των, έφερε τον μαρτυρικόν θανατον Ιοσ 
άστυνομικών υπαλλήλων. Ένωρίτερον, κατά ’Απρίλιον τού 1944 και περίοδον τού 
Πάσχα, 39 άστυνομικοί έσφάγησαν όμαδικώς ύπό τών κομμουνιστών εις^το Σουλη- 
νάριον Καλαβρύτων. Πλήν τούτων, 40 άστυνομικοί έφονεύθησαν ύπό τών κομμου
νιστών άπό τής ίδρύσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέχρι σήμερον, έκτος δηλαδή 
τής Δεκεμβριανής τραγωδίας καί τής τοιαύτης τού Σουληναριου Καλαβρύτων. Η 
όλη επομένως συνεισφορά θυμάτων τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις ̂  τον αγώνα κα,ι,α 
τού κομμουνισμού άνέρχεται μέχρι σήμερον εις 217 νεκρούς και ειςμλεον τών 2ο0 
τραυματίας. "Αν είς τούς 217 νεκρούς έκ τού άντικομμουνιστικοΰ άγώνος προσθε- 
σωμεν 42 νεκρούς έν τή έκτελέσει τών λοιπών άστυνομικών καθηκόντων των μέχρι 
σήμερον, έχομεν τον συνολικόν άριθμόν 259 νεκρών και μαρτύρων τής Αστυνο
μίας Πόλεων ως καί μέγαν άριθμόν τραυματιών εν τή εκτελεσει τού καθήκοντος. 
Οί άριθμοί αύτοί, δεδομένου ότι προέρχονται εκ μικράς δυναμεως, ^κυμαινόμενης 
μεταξύ 6—8 χιλιάδων άστυνομικών περίπου, μαρτυρούν ποιαν αφαιμαςιν υπεστη εν 
’Αστυνομικόν Σώμα καί μάλιστα έν τή πολιτική και ουχι στρατιωτική μορφή^αυτοΰ, 
εν Σώμα προωρισμένον όχι διά πολεμικήν μάχην αλλα δια την μάχην ενάντιον τού 
έγκλήματος τών μεγαλυτέρων πόλεων τής Ελλάδος καί τών κίνδυνων οι οποίοι
άπειλοΰν τούς πολίτας. __ (

Οί κόποι, οί μόχθοι καί αί προαναφερθεΐσαι θυσιαι τών αστυνομικών υπαλ
λήλων άπό τού 1921 μέχρι σήμερον, ειδικωτερον δε απο του 192ο οτε ωλοκληρωθη 
ό κύκλος μιας διαδοχικής πορείας διά τών μεγαλοπολεων Κέρκυρας, Πατρών, Πει
ραιώς καί ’Αθηνών, δεν άπέβησαν έπί ματαίω. Συνετέλεσαν κατα μεγιστον ποσοστον 
είς τήν σωτηρίαν τής Ελλάδος άπό ξενοκινήτους ^εχθρούς της, έφεραν είς τας  ̂κοι
νωνίας τών τεσσάρων αυτών μεγαλοπολεων το μεγα δώρον της ασφαλείας και της 
τάξεως, προσηρμοσμένον είς τάς συγχρόνους απαιτήσεις και βασει τής διεθνώς 
παραδεδεγμένης ύγειοΰς άστυνομικής πραγματικότητος. Καί εγκαταλείπουν  ̂είς 
ή μας τούς νεωτέρους έργον τεραστίων διαστάσεων, το οποίον καλουμεθα οχι μονον 
νά διαφυλάξωμεν καί νά συνεχίσωμεν απλώς, αλλα να το μεγαλυνωμεν έτι ^περαι
τέρω, νάτό λαμπρύνωμεν καί νά τό παραδώσωμεν εις τους επιγενομενους ως αληθείς 
σκυταλοδρόμοι προόδου καί έκπολιτισμοΰ. 'Η αποστολή αυτή ανήκει εις όλους τους 
άστυνομικούς, είδικώτερον όμως άνήκει είς τούς άστυνομικούςτής^έλληνικής πρω- 
τευούσης, άφοΰ αύτοί, άστυνομεύοντες τήν «διαμαντόπετρα στής γής το δακτυλίδι», 
κατά τον έθνικόν μας ποιητήν Κ. Παλαμάν, θά προβάλλουν πάντοτε, όπως επι τεσ
σαράκοντα έως τώρα έτη, τό μέγα καί ουσιαστικόν περιεχομενον τής Αστυνομικής 
’Ιδέας. Χ· ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ



ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ ό  α ϊ σ δ η μ α  τής άγάπης  

π ρ ο ς  τ ή ν  π α τ ρ ί δ α
Ύ π ο  τοΰ κ. ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενα από τά μεγαλύτερα καί τά σπουδαιότερα αισθήματα, τά όποια είναι 
έμφυτα στον άνθρωπον, είναι και 7] αγάπη του προς τήν πατρίδα, ή οποία είναι 
αναμφισβήτητη. Αυτήν τήν αλήθειαν εκφράζει άριστα ό μέγας τραγικός τής ελ
ληνικής αρχαιοτητος Ευριπίδης, όταν λέγη στις «Φοίνισσές» ,του, δτι «άναγκαίως 
εΧει πατριδος εραν απαντας)), ήτοι ι Εκ φυσεως όλοι οί άνθρωποι αγαπούν τήν 
πατρίδα τους. . . 'Ό τι «ή πατρίς ώς εοικεν φίλτατον βροτοϊς», ήτοι : 'Ως φαίνεται, 
ή πατρίς είναι τό άγαπητότερον πράγμα στους ανθρώπους. Καί δτι «ούδ’ δνομάσαι 
δυναται άν τις, ώς εστί φίλον», ήτοι : Ούδέ νά έκφραση κανείς μπορεί, πόσον αγα
πητόν πράγμα σ’ όλους ή πατρίς. . .

Αλλα γεννάται τώρα το ερώτημα : Τί είναι πατρίς ; Πώς μπορούμε νά τήν 
εννοήσουμε ; Καί πώς είναι δυνατόν νά τήν έκφράσουμε ; "Ας προσπαθήσουμε λοι
πόν ν απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά πρώτα, γιατί έτσι καί μόνον θά καταστή 
δυνατόν νά προχωρήσουμε στήν άνάπτυξι τοΰ θέματός μας.

Καί εν πρώτοις όσον αφορά τον ορισμόν, νομίζουμε δτι δεν θά είμαστε μα- 
ήΌ αλήθειας, αν πούμε, οτι στην πρώτη της έννοια καί έκδήλωσι, πατρίς 

είναι ή γή των πατέρων μας, μέ τούς κατοίκους της, τις κατοικίες τους, τή ζωή τους, 
τα έργα τους, τους βωμούς και τους τάφους τους. . . Ευρύτερα τώρα, πατρίς είναι 
ή προγονική γή τής φυλής καί τού έθνους μας. . . 'Όπου πόλις καί χωριό έπομέ- 
νως, ο/ι,ου σπίτια η καλύβες, με καποια υποτυποόδη έστω όργάνωσι τής κοινωνικής 
ζωής των άνθρώπων, εκεί καί πατρίς. . .

Την αγαπη προς την πατρίδα συναντούμε τόσο στους πολιτισμένους ανθρώ
πους, οσο και στους βάρβαρους, απο των αρχαιοτάτων ακόμα ιστορικών χρόνων. 
Την κατέστησε δε έμφυτη σ’ αυτούς ή Θεία Πρόνοια, ή οποία τήν ένεχάραξε βα~ 
θειά μέσα στήν ψυχή τους, όπως τούς έδωκεν επίσης καί τήν αγάπη τής στέγης ή 
l ης καλύβας, ενεκα της οποίας· οι άνθρωποι θεωρουν τον οίκο τους, τό σπίτι τους 

ή τήν εστία τους σαν πράγμα ιερόν, καί φυσικά άναπαλλοτρίωτο. . . Γιατί τής Θείας 
Προνοίας έργο δεν είναι μόνον δ,τι εμφανίζεται αμέσως στήν φύσι, αλλά καί παν 
ό,τι κατασκευάζει ο άνθρωπος. Πράγμα πού είναι πολύ φυσικόν. Γιατί παν δ,τι 
καμνει κανείς, τό υπαγορεύουν καί τό υποδεικνύουν οί ανάγκες καί οί παρορμήσεις 
τής φύσεώς του . . .
ι Οτι το αίσθημα τής αγαπης προς τήν πατρίδα είναι πράγμα φυσικό στον

άνθρωπον, μαρτυρούν καί άποδεικνύουν πολλά πράγματα, ώς κυριώτερα των οποίων 
όμως δυνανται νά θεωρηθούν δύο, ήτοι : ή προσήλωσίς τους προς τήν πατρικήν γην 
έν πρώτοις καί ή θυσία τους γ ι ’ αυτήν κατά δεύτερον λόγον. "Ας τά εξετάσουμε 
λοιπόν μέ συντομία, γ ια  νά ΐδοΰμε περί τίνος πρόκειται.

Αρλ[·ζουΓ·ε απ° πρώτον, ήτοι τήν προσήλωσι καί άφοσίωσι τών άνθρώ
πων στην πατρική τους γή, ήτοι τον τόπο στον όποιον έγεννήθηκαν καί έγνώρισαν 
τό φώς^ τής ζωής, ή οποία είναι αναμφισβήτητη. Γιατί άν προσέξουμε, θά ΐδοΰμε 
δτι, ακόμα καί άν τό έδαφος της πατρίδος τους είναι ελαττωματικόν, ξερό καί άγο
νο καί κάνει δύσκολη τήν ανθρώπινη ζωή εκεί, δμως οί άνθρωποι δεν παύουν ν’ 
άγαποΰν τό πάτριον έδαφος καί νά τό νοσταλγούν, όταν βρίσκονται μακρυά το υ ... 
’Ακόμα δέ καί άπό μικροί έφυγαν άπό έκεΐ καί έγκατεστάθησαν αλλαχού, δπου 
και προωδευσαν, αγαπούν τον τοπο τής γεννήσεώς τους καί τρέφουν πάντοτε τήν
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επιθυμία νά τον έπισκεφθοΰν καί πάλιν, νά τον προσκυνήσουν. . . Μπορούμε μά
λιστα νά είποϋμε, δτι δσο περισσότερον προώδευσαν και έχουν καλήν εγκαταστασιν 
σέ άλλους τόπους η χώρες, τόσο περισσότερο ν’ αγαπούν και νοσταλγούν την πα
τρίδα τους.. .

Τοϋ γεγονότος αύτοΰ υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αποδείξεις. Για να 
είμαστε δμως σύντομοι, άρκούμαστε ν' αναφέρουμε εδώ δυο μονον, ήτοι : Την παν- 
θομολογουμένην αγάπη καί νοσταλγία της πατρίδος τους απο τους αποδήμους Ελ
ληνας καί τήν διαπιστουμένη φιλοπατρία τών Λαπώνων, ήτοι ενός λαοϋ που ζη 
στους πάγους. . . 'Η φιλοπατρία καί ή νοσταλγία της πατρίδος απο τους συμπατριώ
τες μας, πού για τον ένα ή τον άλλο λόγον άπεμακρύνθησαν απο τα πατρικα τους 
χώματα καί διαμένουν κάπου άλλου, είναι αναμφισβήτητη. ’Αρκεί δε να επισκε- 
φθή κανείς τά μέρη στα όποια ζοΰν, μακρυά άπό τήν ιδιαίτερη πατρίδα τους, γ ι 
άντιληφθή πόσον μεγάλη είναι ή έπιθυμία τους νά τήν επισκεφθοΰν και παλιν και 
νά ζήσουν γιά λίγο εκεί. . . ’Ή αρκεί νά πλησιάο'ουμε κάποιον, απο τα καραβανια 
τών άφικνουμένων στά χωριά τους προσκυνητών τής πατρικής τους γής ή της ιδι
αίτερης πατρίδος τους, άπό άλλους τόπους γιά νά διαπιστώσουμε. . .

"Οσον άφορά τούς Λάπωνες, μερικές φυλές τών όποιων ζουν, ως γνωστόν, 
μέσα στούς πάγους, κι’ έπομένως περνούν μιά ζωή εξαιρετικά δύσκολη, αχαρη, 
μονότονη καί γεμάτη ταλαιπωρίες καί περιπέτειες, ή φιλοπατρία τους είναι αναμ
φισβήτητη. Ούτοι έχουν τον έρωτα τών πάγων τους, και κληροδοτούν την ίδια ζωη 
στις γενεές τών απογόνων τους καί δέν εννοούν να τους έγκαταλειψουν με κανένα 
τρόπον. . . "Οπως δηλαδή συμβαίνει καί στούς άλλους άνθρώπους δλων τών φυλών 
καί πάντων τών έθνών, κατά τον ίδιο τρόπο καί σ’ αύτούς ή άγάπη τής πατρίδος 
τους είναι μεγάλη. . .

Άρκοΰν τά λίγ’ αύτά γιά τήν άπόδειξι τής καθολικότητος τού αισθήματος 
τής άγάπης προς τήν πατρίδα. ’Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερον εκ τών μνημονευ- 
θέντων άνωτέρω, δύο σημαντικών γεγονότων, τά όποια άποδεικνύουν δτι ή άγάπη 
τής πατρίδος αποτελεί πράγμα φυσικόν. Τό δτι δηλαδη οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι 
ν’ άμύνωνται γιά τήν πατρίδα τους, δταν αΰτη κινδυνευη, και να θυσιαζωνται ακό
μα γ ι’ αύτήν, δταν ή ανάγκη τό έπιβάλλη . . . Πρέπει δέ να σημειωθή, ότι η αμυνα 
δέν είναι ύπόθεσις τών πολιτισμένων μόνον ανθρώπων, αλλα διαπιστώνεται και σ 
αύτούς τούς άγριους καί τούς βαρβάρους. . .

Παρατηρεΐται δέ τό έξής σημαντικό καί άξιοπρόσεκτο φαινόμενον : 'Ό τι έν 
ώ ούτοι θά μπορούσαν φεύγοντες, νά εξασφαλίσουν άνετώτερα τον βιοπορισμό τους, 
δμως πολύ συχνά δέν τό κάνουν. Προτιμούν νά μένουν έκεΐ πού έγεννήθησαν, καί 
ν’ άμύνωνται σταθερώς καί νά θυσιάζωνται έν άνάγκη, πολεμοΰντες κατά τών επι
δρομέων έναντίον τής πατρίδος τους. . .

Πώς καί γιατί συμβαίνει αύτό ; Έρωτάται. Ά λλ ’ ή άπάντησις είναι, νομί
ζουμε, εύκολη καί άπλή, άπλουστάτη. . . Γιατί στήν καρδιά καί τήν ψυχή τους η 
άγάπη καί ή άφοσίωσις προς τήν πατρίδα έχει τεθή ύπεράνω παντός άλλου αισθή
ματος. . . Καί δπως είναι έπόμ,ενον, ή φωνή τής φύσεως τούς προστάζει νά μή 
εγκαταλείπουν τό πάτριον έδαφος, νά μή λιποτακτοΰν, άλλά να μένουν εκεί που 
γνώρισαν τή ζωή καί νά υπερασπίζουν τήν πατρική τους γή μέ άφοσίωσιν, μέ αύ- 
ταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν. . .

Τό πατριωτικόν αίσθημα ή αίσθημα τής άγάπης προς τήν πατρίδα είναι 
τόσον ισχυρό στον άνθρωπον, ώστε θερμαίνει καί γαλουχίζει καί έκείνους άκόμα 
πού έφυγαν άπό τον τόπο τους σέ βρεφικήν ηλικίαν ή έγεννήθησαν σέ ξένα μέρη . . 
Γιατί οΐ μετανάστες τό μεταδίδουν στά παιδιά καί τά έγγόνια τους, αύτά δέ πάλιν 
στά δικά τους, κ.ο.κ. Κατά τον τρόπο δέ αύτόν, ή φλόγα τής φιλοπατρίας, διατη-
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ρείται άσβεστη επί πολλές γενεές. . . Καί έτσι βλέπουμε δτι πολλοί ξενιτευμένοι, 
πού δεν είδαν ποτέ τους το χώμα τής πατρίδος τους ή δεν ενθυμούνται τίποτε άπό 
αυτήν, ένδιαφέρονται καί φροντίζουν γιά τις ανάγκες τού τόπου τους. . . Μετέχουν 
δηλαδή σέ εράνους καί συνεισφορές, καί κάνουν ειδικές δωρεές γιά την πλατεία ή 
τούς δρόμους τού χωριού τους, γιά τήν κατασκευή τού υδραγωγείου, γιά τήν άνοι- 
κοδόμησι τού σχολείου ή τής έκκλησίας τού τόπου τους, γιά τήν άνέγερσι τού κα
μπαναριού ή τήν έκτέλεσιν άλλων κοινωφελών έργων. . .

Τέλος ακόμα καί δταν πλουτίζουν καί εύημεροΰν, καί διαμένουν μέ κάθε άνε- 
σι σέ μεγάλες πόλεις, νοσταλγούν τό μικρό τους χωριό. Καί δταν γιά τον Α ή Β 
λόγο δέν μπορούν νά πηγαίνουν οί ’ίδιοι έκεί νά τό έπισκευάθοΰν καί νά τό προσκυ
νήσουν, ζηλεύουν άλλους συμπατριώτες τους, πού άποφασίζουν νά πάνε στά χωριά 
τους καί νά περάσουν τις διακοπές τους έκεί, συχνά μέ στερήσεις καί έλλειψι κάθε 
άνέσεως καί ευκολίας.

Τό αίσθημα τής αγάπης προς τήν πατρίδα δέν είναι μόνον άνθρώπινον, άλλ’ 
έχει καθολικήν εφαρμογή σ’ δλη τή φύσι καί τή ζωή. . . Γιατί ό πανάγαθος Θεός, 
ό Δημιουργός τής ζώσης κτίσεως, τό ένεχάραξε βαθύτατα σ’ δλα τά πλάσματά του. 
Τό διακρίνομε στά ζώα, τά πτηνά καί τά δένδρα καί τά φυτά άκόμα. . . Είναι δέ 
και έκεί τόσον ισχυρόν, δσο περίπου καί στον άνθρωπον. ’Έτσι λ.χ. τά ζώα πού έχουν 
εγκλιματισθή σ’ ένα μέρος καί ζοΰν έκεί, δέν μπορούν νά ζήσουν εύκολα σ’ ένα 
άλλο, μέ διαφορετικόν κλίμα, βλάστησιν, συνθήκες ζωής, κλπ. "Αν δέ συμβή νά 
μεταφερθοΰν έκεί, έπιδιώκουν νά φύγουν. Καί δταν δέν τό κατορθώνουν συχνά άπο- 
θνήσκουν, θά έλεγε κανείς άπό μαρασμό καί θλΐψι.

Τό ίδιο συμβαίνει μ.έ τά πτηνά. Καί δλοι γνωρίζουν, δτι δσα έξ αύτών είναι 
άποδημητικά καί μεταναστεύουν, ταξιδεύουν πάντοτε στά ίδια μέρη. "Οταν δέ 
έπανέρχωνται στούς τόπους άπό τούς οποίους έφυγαν μέ τήν λήξι τής μεταναστευ- 
τικής περιόδου, μεταβαίνουν πάλιν στά ίδια μέρη άπό τά όποια έξεκίνησαν. . . Καί 
όχι μόνον αυτό, άλλα καί άναζητοΰν τις φωληές πού έγκατέ?\ειψαν, δταν έφυγαν. 
Καί όταν δέν τις βρίσκουν κτίζουν νέες, άλλά στις ίδιες πάντοτε τοποθεσίες καί μέ 
τά αυτα ύλικά, πού είχαν κτίσει τις παληές, τις όποιες έγκατέλειψαν φεύγοντα. . . 
"Οσοι παρετήρησαν τά χελιδόνια, πείθονται περί αύτοΰ.

Δέν συμβαίνει έξ άλλου τίποτε διαφορετικό καί στά φυτά. Γιατί ένα είδος πα
τριωτισμού άποδεικνύει τό γεγονός, δτι ταΰτα δέν άναπτύσσονται καί δέν προοδεύ
ουν εύκολα σέ άλλους τόπους, άπό εκείνους στούς οποίους είναι έγκλιματισμένα. . . 
"Αν συμβή δέ νά μεταφερθοΰν άλλοΰ, χρειάζεται νά ύπάρχη τό ίδιο κλίμα καί οί αυτές 
συνθήκες τού περιβάλλοντος, νά φυτευθοΰν μικρά ή νά πάρουν σέ ειδικά φυτώρια, 
κ.λ.π.

"Ολ’ αύτά δέν άποδεικνύουν άλλο τίποτε, εί μή δτι τό αίσθημα τής άγάπης 
προς τήν πατρίδα υπάρχει παντού, σ’ δλη τή φύσι καί τή ζωή είναι σπουδαιότα
το'./ και παίζει μεγάλο ρόλο στις άνθρώπινες κοινωνίες.

Θ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

ΣΩΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ...
'Υπό τοϋ 'Χπαστυνόμου Β’ κ. ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μεσάνυχτα καί κάτι.. Καθώς ή ώρα κυλάει, τό κρύο έξω γίνεται πιο δυνατό.
Ό ουρανός είναι σκεπασμένος άπό πυκνά καί μαύρα σύννεφα, πού προμηνάνε δυ
νατή βροχή. Μια νύχτα πέρα για πέρα χειμωνιάτικη.

Στο Τμήμα πού υπηρετώ βασιλεύει απόλυτη ησυχία. Καθισμένος στο γρα
φείο τού άξιωματικοΰ υπηρεσίας, άφήνω για λίγο τις σκέψεις μ,ου νά γυρίσουν στα 
προσφάτως έγκαταληφθέντα μαθητικά θρανία τής Σχολής 'Τπαστυνόμων.

Πόσα καί πόσα δεν διδάχθηκα εκεί στο διάστημα των δύο χρόνων. Δυνατά 
άντηχοΰν άκόμη στ’ αυτιά μου τά σοφά λόγια των καθηγητών μου, των άνθρώπων 
εκείνων πού προσφέρουν τις επιστημονικές των γνώσεις, άλλά καί την πείρα, γιά 
νά καταρτίσουν επιστημονικά καί νά διαμορφώσουν χαρακτήρα στούς νέους άξιω- 
ματικούς τής Αστυνομίας, με άντικειμενικό σκοπό νά άποβούν άξιοι τής αποστο
λής των, όταν έξέλθουν άπό τήν Σχολή.

Αναπολώ άκόμη τά έπιγραμματικά λόγια τού τέως ’Αρχηγού τού ’Αστυνομι
κού Σώματος κ. Ν. Νέρη, πού μάς έλεγε :

«Σάς συγχαίρω καί σάς ζηλεύω κύριοι. Καί τί δεν θά έδινα νά ήμουνα άκόμη 
οχι ’Αρχηγός, άλλα 'Τπαστυνόμος. Οί πολίτες σέ σάς θά έμπιστεύωνται τά μυστι
κά τους, τις οικογενειακές των τραγωδίες, τον πόνο καί τον καημό τους καί στο 
πρόσωπό σας θά άντικρύζουν τον δίκαιο προστάτη, τον ειρηνικό διαιτητή τής ύπο- 
θέσεώς των, τον άμερόληπτο δικαστή, τον άγαπητό φίλο. Σείς θά άντιπροσωπεύε- 
τε τήν ’Αστυνομία καί τήν Πολιτεία. Τί ωραίο, άλήθεια, άξίωμα ! Πλησιάστε τούς 
άδικημένους καί αγαπήστε τους. Βοηθήστε τούς άδυνάτους καί εφαρμόσατε τον 
Νόμο έπαξίως. . .».

Τις τόσο γλύκες αυτές άναπολήσεις μου, διέκοψε ξαφνικά τό άπότομο φρε
νάρισμα τών τροχών ενός περιπολικού αύτοκινήτου τής ’Αμέσου Δράσεως, τής 'Υ 
πηρεσίας πού τόσα καθημερινά προσφέρει στή κοινωνία. Μπροστά μου οδηγούνται 
δύο ύποπτοι, άπό τήν έμφάνισι καί τή στάσι των γενικώς, τύποι άνθρώπων καί μιά 
Ίδχρονη κοπέλλα. Ό άρχιφύλακας τού περιπολικού μοΰ άναφέρει δτι οί δυο πρώ
τοι άπεπλάνησαν τήν κοπέλα, μέ τήν ύπόσχεσι ότι ό ένας άπ’ αυτούς θά τήν νυμ
φευόταν, άκόμη δέ ότι άπό 7 ημέρες πριν διέμεναν καί κοιμόντουσαν όλοι μαζί σ’ 
ένα δωμάτιο.

Ή  κοπέλα, φοβισμένη καί ταραγμένη, κάθεται σέ μιά άκρη τού γραφείου 
σιωπηλή. ’Από τό ύφος της είναι πολύ εύκολο νά άντιληφθή κανένας ότι δέν έχει 
πλέον δίκιά της σκέψι καί θέλησι, μόνο κλαίει καί τρέμει σύγκορμη.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ή ’Αστυνομία άσχολεϊται μέ παρόμοια θέματα. 
Υπάρχουν δυστυχώς στή κοινωνία μας μερικοί κτηνάνθρωποι, μερικά αποβράσμα
τα, πού έπάγγελμά τους έχουν τήν έκμετάλλευσι νεαρών υπάρξεων. Είναι οί γνω 
στοί σωματέμποροι, οί «έμποροι τής λευκής σαρκός», πού δίχως ίχνος άνθρωπι- 
σμοΰ άποζοΰν πωλώντας άγάπες καί λουλούδια καί ψεύτικες υποσχέσεις σέ άμυαλες 
κοπέλες. Κι’ αύτές τυφλωμένες σέρνονται στο βούρκο, κάθε μέρα περισσότερο, μέ
χρι πού νά ξυπνήση κάποτε μέσα τους τό ’Εγώ, νά ίδοΰν ξεκάθαρα τον δρόμο τής 
άπωλείας των καί νά ζητήσουν τήν συνδρομή μας. Κι’ είναι τυχερές όταν ξυπνήσουν 
σύντομα άπό τον λήθαργο τής άπατηλής καί βρωμερής ζωής των, γιατί τότε μπο
ρούν γρήγορα νά συνέλθουν, νά άποβάλουν τον παλιό τους εαυτό καί μέ άναπτερω- 
μένο πλέον τό ήθικό τους νά ζήσουν μιά καινούργια ζωή, μιά ζωή πού θά έχη κά
ποιο σκοπό, κάποιο ούσιαστικό περιεχόμενο.

’Εμείς άπό τήν σκοπιά μας παρακολουθούμε τούς γνωστούς αύτού τύπους τής 
σωματεμπορίας καί οί έπιτυχίες μας στο τομέα αυτό είναι πράγματι σημαντικές.
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"Ομως στο σημείο αυτό ζητάμε την βοήθεια όλων των τιμίων καί νομοταγών πο
λιτών, περισσότερο όμως των άτυχων θυμάτων καί τούς παρακαλοΰμε να μας κα- 
ταγγελουν κάθε περίπτωσι δική τους ή ξένη. Μόνον έ'τσι, ελπίζουμε πώς κάποτε θά 
ςερριζωθή τό καρκίνωμα πού λέγεται «εμπόριο λευκής σαρκός».

Σαν κινηματογραφική ταινία οί σκέψεις αυτές περάσαν στο μυαλό μου. 'Ό
μως τώρα, μια τέτοια υπαρξι, ζητούσε την δική μας συμπαράστασι. Χωρίς χρο
νοτριβή ειδοποιήθηκε ό πατέρας τής κοπέλας πού καταφθάνοντας σέ λίγο στο γρα
φείο, φώναξε δυνατά :

— Σώσε τό παιδί μου κύριε Ύπαστυνόμε, από τά νύχια αύτών τών κα
κουργών. Δεν έχω άλλο. Μου τό ξεμυάλισαν οί άτιμοι καί τό πήραν μαζί τους. Αύ- 
το είναι τό στήριγμα τών γηρατειών μου, ή χαρά καί ή παρηγοριά τής πονεμένης 
μου καρδιάς.

Τί σκληρό στ7 αλήθεια χτύπημα τής μοίρας, για ένα χήρο πατέρα πού έχει 
ένα παιδί, καί πού έρχονται πρόστυχα κ ι7 άπάνθρωπα νά τό αρπάξουν οί σωματέ
μποροι, τά κατακάθια καί τά παράσιτα αύτά τής κοινωνίας, καί νά τό κάνουν όρ
γανό και σκεύος τής αμαρτωλής των  ζωής, αδιαφορώντας γιά τό κακό πού κάνουν 
καί σ’ αύτό, άλλα καί στον δυστυχισμένο πατέρα.

Απέραντη λύπη κατέχει τήν ψυχή μου, άλλά καί οργή καί άγανάκτησι γιά 
τους αρπαγές τής τιμής καί τής αξιοπρέπειας τού όδυρομένου πατέρα. Αισθάνομαι 
επιτακτικό τό χρέος μου νά φροντίσω νά τιμωρηθούν οί κακούργοι έκμεταλλευταί. 
’Από τήν σύντομη έξέτασι, διαπιστώνω ότι πράγματι ή κοπέλα είχε διαφθαρή 
κα ι πους κανένας απο την παρέα της δεν ήταν διατεθειμένος νά τήν κάνη γυναίκα 
του. Η κοπέλλα, μολονότι κατέχεται από ένοχή καί φόβο, αρχίζει νά αντιλαμβά
νεται το κακό πού έκανε στον εαυτό της καί στον γέροντα ασπρομάλλη πατέρα της. 
Αναλύεται σέ δάκρυα καί πέφτει γονατιστή στά πόδια του, ζητώντας νά τήν συγ- 

χωρέση καί νά τήν δεχθή στο σπίτι τους.
'Ο πατέρας φαίνεται γιά λίγο διατακτικός, αλλά ή δική μας μεσολάβησις 

τον συνεφέρνει. Κάμπτεται ή σκληρότητά του καί άνοίγοντας τά χέρια του αγκα
λιάζει στοργικά τήν παραστρατημένη κόρη του καί τής λέγει :

—’Έλα παιδί μου σπίτι μας. Σέ συγχωρώ.’Έλα μαζί μου κι7 ας είσαι άτιμα- 
σμένη. Κόρη μου μονάκριβη, παρηγοριά τής ζωής μου.

—Ναι πατέρα, έσφαλλα, πήρα κακό δρόμο, σέ πίκρανα, λέγει εκείνη, άλλά 
σοΰ υπόσχομαι, στά κόκκαλα τής πεθαμένης μου μάνας, νά μή σοΰ δώσω άλλοτε 
αφορμή νά λυπηθής γ ιά  μένα, νά στενοχωρηθής, νά-κλάψης . . . .

"1 στερα από τ ις  γνωστές ένέργειες πού γίνονται σέ παρόμοιες περιπτώσεις, 
ο μεν πατέρας μέ τήν κόρη του φεύγουν γιά τό σπίτι τους, αφού εκφράζουν τις θερ
μότερες ευχαριστίες στήν ’Αστυνομία, οί δέ γνωστοί μας τύποι κρατούνται γιά τά 
περαιτέρω.

Γιά μια ακόμη φορά ή Άστυνομ.ία έκανε τό χρέος της. 'Όπως πάντοτε, μέ 
τα όργανα της ανακαλύπτει, συλλαμβάνει καί παραπέμπει στήν Δικαιοσύνη τούς 
παραβατες κάθε κολασίμου πράξεως. Είναι δ άγρυπνος οφθαλμός τής κοινωνίας 
και συμβάλλει πάντοτε στήν εύρυθμία, τήν ησυχία, τήν τάξι καί τήν γαλήνη τού 
κοινωνικού συνό?ιθυ.

’Εμείς οί αστυνομικοί πρέπει νά προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στούς συν
άνθρωπους μας, στούς αδυνάτους, στούς παραστρατημένους καί νά διώκουμε τούς 
παρανομοΰντας. ’Έχουμε ανάγκη νά δημιουργούμε φίλους, πού θά μάς άγαποΰν, 
θά μάς υποστηρίζουν, θά μάς βοηθούν στο δύσκολο έργο μας. Ά ς  φροντίσουμε νά 
κρατήσουμε ψηλά τή σημαία τών ιδανικών τής ’Αστυνομίας, όπως μάς τήν παρέ
δωσαν οί παλαιοί μας συνάδελφοι, έτσι ώστε δίκαια νά λέγεται καί νά γράφεται 
ότι είμαστε ή καλύτερη ’Αστυνομία τού κόσμου.

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ



'Υπό τοϋ κ. Ν . A  .

* ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ έσημείωσεν ή 'Υπηρεσία Προστασίας ’Εθνικού 
Νομίσματος μέ τήν σύλληψι τής σπείρας, ή οποία έκανε κερδοφόρο «άρμπιτράζ» 
μέ τήν Ελβετία. Στην άνακάλυψι καί σύλληψιγτών δραστών συνεργάσθηκαν μαζί μέ 
τήν Υπηρεσία Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος, η Κ.Υ.Π. και η Γενική Ασφα
λεία ’Αθηνών. Λάφυρα τής έπιχειρήσεως μία δερμάτινη βαλίτσα μέ κομψά γυναι
κεία έσώρρουχα καί άνάμεσα σ’ αύτά 1.326.000 δραχμών σέ χιλιοδραχμα και 785. 
364 δραχμών σέ δολλάρια τών Η.Π.Α. καί τοϋ Καναδά, γαλλικά φράγκα, γερμανι
κά μάρκα καί ιταλικές λιρέττες. 'II δερμάτινη βαλίτσα με το συνολικό ποσο τών 
2.111.364 δραχμών, άνήκε στον Θεοφάνη Φαφαλιό, 48 ετών καί στην ’Ιταλίδα 
γυναίκα του Τραντονέλα, 40 ετών, πού ήλθαν άπό τήν Αίγυπτο καί έγκατεστάθη- 
σαν στήν ’Αθήνα προ τεσσάρων έτών. Τήν μεταφορά στη Ζυρίχη με την πτήσι 
722 τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας, είχεν άναλάβει μιά «κομπάρσα» δλης αύτής τής 
λαθρεμπορικής έπιχειρήσεως, ή Ρέα Άγγελίδου, 41 έτών.

Αύτο το κερδοφόρο έλληνοελβετικο «άρμπιτράζ» φαίνεται ότι είχε γίνει σα
ράντα φορές μέχρι σήμερα. 'Η δερμάτινη βαλίτσα που κατεσχεθη στο αεροδρόμιο 
τοϋ Ελληνικού μπορεί νά μήν ήταν ή 40η, γιατί κανείς δέν ξέρει άκόμη άκριβώς πό
σες βαλίτσες μέ έλληνικά καί ξένα χαρτονομίσματα μετεφέροντο σέ κάθε ταξίδι 
στή Ζυρίχη. 'Υπολογίζεται ότι μέ τήν μετατροπή τών χαρτονομισμάτων σέ χρυσές 
λίρες στήν Ελβετία καί τήν μεταπώλησί τους στήν ’Αθήνα, το ζεύγος Φαφαλιοϋ έ- 
κέρδιζεν 70 - 80 χιλιάδες δραχ. (10 περίπου δραχμές σέ κάθε χρυσή λίρα). Κάθε 
βαλίτσα, λοιπόν άφηνε καθαρό κέρδος - έκτος τών έξόδων μεταφοράς - 70 έως 80 
χιλιάδες δραχμές.

’Από τήν προανάκρισι έξηκριβώθη ότι ή Ρέα Άγγελίδου, θά μετέ,φερε τήν 
βαλίτσα μέ τά δύο εκατομμύρια δραχμών μέ τό άεροσκάφος τής ’Ολυμπιακής ύπό 
τήν άγρυπνο παρακολούθησι τοϋ συνταξιδιώτου της, Έλβετοΰ λαθρέμπορου Βάλ- 
τερ Έντζερ. Τό στοιχείο αυτό έξηκριβώθη κατά τή νέα άνάκρισι τοϋ ζεύγους Φα- 
φαλιοΰ καί άπετέλεσε τή βάσι τών άνακρίσεων, προέκυψε δέ άπό τήν έξέτασι τής 
φορτωτικής πού είχεν έκδοθή άπό τό αρμόδιο γραφείο τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπο
ρίας. Ή  φορτωτική ήταν στο όνομα τοϋ 'Ελβετού Βάλτερ ’Έντζερ, άλλά άνευρέθη 
κάτω άπό τά τσιγάρα ένός πακέτου πού είχε στήν τσάντα της ή Άγγελίδου. Είναι 
λοιπόν φανερό ότι ή Άγγελίδου κρατούσε τό άπόκομμα τής φορτω τικής... τών 
δύο εκατομμυρίων δραχμών, άλλά στή Ζυρίχη θά ήταν υποχρεωμένη νά τό παρα- 
δώση στον Ελβετό λαθρέμπορο. Τό γεγονός αύτό έπεβεβαίωσε τήν κατάθεσι τής 
Άγγελίδου ·— ότι δέν έγνώριζε τό περιεχόμενο τής βαλίτσας — καί οδηγεί στο συμ
πέρασμα ότι τό ζεύγος Φαφαλιοϋ είναι ό συνδετικός κρίκος μιας διεθνούς σπείρας 
λαθρεμπόρων συναλλάγματος, ή παρουσία δέ τοϋ Βάλτερ ’Έντζερ στήν Αθήνα ε ί
ναι καί αυτό ένα άκόμη στοιχείο. Τελικά στήν ύπόθεσι άνεμίχθη ή ’Ίντερπολ, ή 
όποια συνεχίζει τήν έρευνα στή Ζυρίχη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο καί στή Βηρυτ- 
τό, γιατί ώς άπεδείχθη, έκ τής κρυπτογραφικής άλληλογραφίας τοϋ Φαφαλιοϋ,
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διετήρει στις πόλεις αύτές δεσμούς μέ διάφορα άτομα ύποπτα λαθρεμπορίου συναλ- 
λάγματος.

*  Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ’Αθηνών έσημείωσε μια επιτυχία συλλαμβάνον- 
τας τήν 5μελή σπείρα άρχαιοκαπήλων πού έπρόκειτο νά πουλήση 21 άρχαιολογικά 
εύρήματα σ’ έναν ’Αμερικανό αντί 32.000 δολλαρίων (1.000.000 δραχμ. περίπου) 
Τά άντικείμενα αύτά τά είχαν βρή οί άρχαιοκάπηλοι μέ άνασκαφές στη Νάξο. Τά 
άντικείμενα πού κατεσχέθησαν στο Περιστέρι ήσαν τά έξης : Πέντε κυκλαδιτικα 
άΥάλματα γυναικών, ένα χοίλκινο εγχειρίδιο, διάφορα άγγεΐα, ένα μαρμάρινο κεφα-λ »/ι κ.α.

*  Η ΥΠ ΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΘΩΝ τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
συνεχίζοντας την παρακολούθησι των μαστροπών καί σωματέμπορων, άνεκάλυψε 
στην όδόν Μπενάκη 32 καί συνέλαβε τήν παλαιά μαστροπό Βεγάλλη, ή οποία εΐ- 
χεν έγκαταστησει έ χ ε ι  το διαφθορείο της. Συνελήφθησαν καί τρεις γυναίκες έκδι- 
δόμενες, πού έπασχον άπό άφροδίσια νοσήματα καί ένεκλείσθησαν στο νοσοκομείο 
Συγγροΰ. ’Επίσης άνευ ρέθησαν καί τρεις κατάλογοι τηλεφώνων, μέ ονόματα δια
φόρων κυρίων, άλλα καί νεανίδων. 'Η μαστροπός προεφυλακίσθη.

*  Ν. ΣΚΟΡΔΑΣ έλέγετο ό σωματέμπορος του Πειραιώς πού όταν ή φίλη του 
Ι.Γ . τήν οποίαν έξεμεταλλεύετο, έ'παυσε νά τοΰ δίνη χρήματα, πήγε στο σπίτι της, 
τήν έξυλοκόπησεν άγρίως, κατόπιν τής έκαψε μέ αναμμένο τσιγάρο το δεξί χέρι 
καί τις ρίζες τών αύτιών καί έν συνεχεία τήν ξάπλωσε στο κρεβάτι καί μέ Ινα πη- 
ρούνι τής τρύπησε τον αριστερό ώμο. Ό  σωματέμπορος αύτός πού έξεμυαλισε και 
άλλη γυναίκα, συνελήφθη υστέρα άπο περιπετειώδη καταδίωξι.

*  Η ΥΠ ΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΘΩΝ τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
έχει εντείνει τ ις προσπάθειές της για τήν δίωξι τών άνθρώπων τοΰ υποκόσμου καί 
ιδίως τών εκμεταλλευτών γυναικών, τών γνωστών σωματέμπορων. "Υστερα άπο 
παρακολούθησι, συνέλαβε τον Α.Μ. ετών 41, ό όποιος άφοϋ έπί τέσσαρα χρόνια 
έξεμεταλλεύετο μια νέα πού τήν έφερεν άπο τό χωριό της στήν ’Αθήνα, τής απε- 
σπασεν 800.000 δραχμάς, κατόπιν έφερε καί τή νεώτερη άδελφή της, τήν οποία έγ- 
κατέστησε στο διαμέρισμά του καί τήν έξεβίαζε μέ βασανισμούς νά έκδίδεται. ’Ε
κείνη όμως άντεστάθη καί κατόπιν ή ύπόθεσις έφθασε μέχρι τήν ’Αστυνομία μέ επα
κόλουθο τή σύλληψι καί φυλάκισι τοΰ σωματέμπορου.

*  ΚΑΙ ΑΛΛΟ δίκτυο κώλ - γκέρλς μέ 500 πελάτες άνεκάλυψεν ή Υπηρεσία 
’Ελέγχου ’Ηθών. Τό δίκτυο διηύθυνε μιά παληά μαστροπός, ή Ειρήνη Κώνστα ή 
Γρηγοράκου ή Μαθιουδάκη ή Λερογκάν. Συνελήφθη ή ίδια, μαζί της δέ συνελήφθη 
καί ή Παναγάκη Τ. γ ια  συνέργεια.

*  ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ δύο στοιχεία δίνουν τό ιδιαίτερο χρώμα. Ή  μεγάλη πεί
ρα καί ή δολιότης τοΰ άπατεώνα ή ή εκπληκτική αφέλεια του θύματος, Ό άπατεω- 
νας λοιπόν Μ. έπεισε τόν θυρωρό πολυκατοικίας Σ.Γ. ότι είχε μεγάλο μέσο καί 
μπορούσε νά τοΰ βγάλη άδεια κυνηγίου άπο τόν ύπουργό Προνοίας. Έ τσι τοΰ άπέ- 
σπασεν 9.700 δραχμές. ’Αποτέλεσμα νά δικασθή ό Μ. σέ 5 μήνες φυλάκισι.

*  ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΗ άπάτη ήταν καί εκείνη κατά τήν όποια ή ένοικιάστρια 
μιας οικίας παρουσιάσθη ώς ίδιοκτήτρια (είχε κλέψει τήν ταυτότητα τής ίδιοκτη- 
τρίας) καί έπήρεν ενυπόθηκο δάνειο άπο τόν Ι.Λ. 75.000 δραχμές. "Οταν ελέγχθη
καν οί συναλλαγματικές, τότε άντελήφθη ό Λ. τήν άπάτη γιατί συνάντησε τήν πρα
γματική ίδιοκτήτρια, ή όποια ειπεν ότι δέν τόν έγνώριζε. Τό δικαστήριο επέβαλε 
ποινή 2.1/2 ετών στον άπατεώνα Ε.Κ., τά χρήματα όμως είχαν δαπανηθή γιά δια
σκεδάσεις.

Ν. Α.



(Σ υνέχεια  άπό  τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Μελά Μιχαήλ.
Πάροδος του τέρματος τής όδοϋ Δορυλαίου, κοντά στο τέρμα των λεωφο

ρείων «Μαράσλειον».
Ό Μιχαήλ Μελάς, γυιδς τοϋ Γεωργίου, γεννήθηκε στή Σύρο τδ 1833. ’Από 

το 1874 έγκατεστάθη στή Κηφισιά, όπου καί άνήγειρε τδ γνωστδ κοντά στδ «Π λά
τανο» «Ξενοδοχείου Μελά». Άνεμίχθη σε κάθε εθνικιστική κίνησι πού εΐχεν ώς 
σκοπό τήν άπελευθέρωσι ή την παροχή συνδρομής στούς υποδούλους τότε Ή πει- 
ρώτες, Θεσσαλούς καί Κρήτες. Έξελέγη βουλευτής ’Αττικής καί Δήμαρχος ’Αθη
ναίων (1891). Ώς δήμαρχος προέβη σε γενική άναμόρφωσι των δημοτικών υπη
ρεσιών. Άπέθανε τδ 1897.

Μελά Παύλου.
Πάροδος τής όδοϋ Άναξαγόρου, κοντά στήν «'Αγία Σοφία» των Κάτω Πε- 

τραλώνων.
’Οφείλει τήν ονομασία στόν γνωστδ μακεδονομάχο, πρωτοπόρο καί πρωτο

μάρτυρα τής άπελευθερώσεως τής Μακεδονίας, πού γεννήθηκε τδ 1870 στή Μασ
σαλία καί έφονεύθη, ώς αξιωματικός επί κεφαλής 35 άνδρών, κατόπιν προδοσίας, 
ύπδ των Τούρκων στή Σιάτιστα τδ 1904. Τδ όνομά του έγινε σύμβολο τοϋ μακεδο
νικού άγώνος, τδ δέ χωρίο όπου έφονεύθη, ώνομάσθη, πρδς τιμήν του, Μελάς. 
(Συνώνυμη όδδς υπάρχει σέ συνοικίες καί προάστια των ’Αθηνών).

Μελανδρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μελενίκου 4, άπέναντι στδν ναδ τοϋ «Προφήτου Δανιήλ», 

στδ «Βοτανικό».
Τδ Μελάνδριον πεδίον, ήταν χώρα τής άρχαίας Λυκαονίας τής Μ. ’Ασίας, κοντά 

στα Σάψαλα.
Μελανθίου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου 11, κοντά στδν ναδ τοϋ «'Αγίου Δη μη

τριού» (Ψυρρή).



'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς 233

; Οφείλει την ονομασία: α) σέ συνώνυμο επιφανή ’Αθηναίο τοϋ 6ου π.Χ. , πού 
εστάλη με 20 πλοία για νά υποστήριξή την κατά των Περσών ύπό του Μιλησίου 
Αρισταγορου υποκινηθεϊσα έπανάστασι των Ίώνων το 500 π.Χ. καί [3) σέ συνώ

νυμο Ροδιο φΛοσοφο τοϋ 2ου π.Χ. αΐώνος, όπαδοΰ της άκαδημεικής σχολής.
Μελαν ίππου.

■̂PXLZei  απ° τ ην οδο Θεοδάμαντος καί τελειώνει στην όδό Γ. Ζωγράφου, στοϋ 
«Ζωγράφου».

Ο Μελανιππος, σύμφωνα μέ την μυθολογία, ήταν γυιός τοϋ Θησέως καί. τής 
Περιγυνης. Προς τιμήν του υπήρχε στην  ’Αθήνα τό «Μελανίππειον» ήρώον, άνεγερ- 
θέν στον Δήμο Μελίττης.

Μελαντίας.
Πάροδος τής ?οεωφορου Βουλιαγμένης 116, κοντά στον «’Άγιο ’Ιωάννη».
Μελαντια, είναι η ονομασία παραλιακού προαστίου τής Σμύρνης, πού τουρκιστί 

είναι γνωστό με την ονομασία «Καρατάς». (Συνώνυμη οδός υπάρχει στά Σφαγεία 
καί την Ν. Σμύρνη).

Μελαχρινού ’Αποστόλου.
Πάροδος της οδού Δαρδανελλίων, κοντά στη πλατεία «Αίνου» τής «Ά νω  Δά

φνης».
 ̂ Αποστολος'Μελαχρινός (1883—1952), λυρικός καί συμβολιστής ποιητής

απο την Κωνσταντινούπολη μέ τό ψευδώνυμο Κλήμης Πορφυρογέννητος, μετέφρασε 
τραγωδίες του Ευριπιδου, τοϋ Σοφοκλέους κ.ά., έξέδωκε τά περιοδικά «Ζο^ή» (1902, 
1919—1922) καί «Κύκλος» (1931—1935).

Μελεάγρου.
Συνέχεια τής όδοΰ Στησιχόρου, όπισθεν των Βασιλικών ’Ανακτόρων.
^Σύμφωνα με την μυθολογία, ό Μελέαγρος ήταν ένας άπό τούς σημαντικότε

ρους ήρωες της, γυιος τοϋ Οινεως καί τής ’Αλθαίας. Λαμβάνοντας μέρος στή Θήρα 
του Καλυδωνιου κάπρου και φονεύοντάς τον, περιήλθε σέ ρήξι μέ έκείνους πού διεξε- 
δικουν την δορά, αδελφούς τής μητέρας του, Κουρήτες, τούς οποίους καί τελικά έφό- 
νευσε. Κατα την παραδοσι, ο θάνατος τοϋ Μελεάγρου προεκλήθη έκουσίως άπό τήν 
μητέρα του. Οι αδελφες του Μελεαγρίδες πού έθρήνουν άκατάπαυστα τον θάνατο τοϋ 
αδελφού των, μετεμορφωθησαν άπό τήν Άρτέμιδα σέ μυθικά πτηνά.

Μελενίκου .
Πάροδος τής οδοΰ και τής πλατείας «Προφήτου Δανιήλ», στον «Βοτανικό».
Το Μελενικον, πόλις τής Β.Α. Μακεδονίας πού υπάγεται στή Βουλγαρία, είναι 

γνωστή απο την βυζαντινή εποχή γιά τις μ,άχες πού διεξήχθησαν εκεί μεταξύ Έλ- 
ληνων και Βουλγάρων. Μέ τήν συνθήκη του Βουκουρεστίου .(1913.), ενώ έν τώ μεταξύ 
είχε καταληφθη απο τούς "Ελληνες, περιήλθε στούς Βουλγάρους.

Μελετίου Βασιλείου.
Ο Μελέτιος Βασιλείου, αγωνιστής τοϋ 1821, άπό τη  Χασιά τής ’Αττικής, 

μετεσχεν ως οπλαρχηγός, επι κεφαλής 1200 άνδρών, τών πολιορκιών τής Άκροπό- 
λεως τών ’Αθηνών, τής εκστρατείας· στην  Υ π ά τ η  καί τών εναντίον τοϋ Δράμαλη 
μαχών. Το 1826 εδολοφονηθη υπό συμπατριωτών του, τούς οποίους κατέκρινε γιά 
τήν υποταγή τους στον Κιουταχή.

Μελετίου Πήγα.
Πάροδος τής όδοΰ Μάρκου Μουσούρου 6, στο «Μέτς».
J Ο Μελέτιος ό Α ' ό Πηγάς, Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1590—1601), κατή- 

γετο από τό Χάνδακα (Ηράκλειον) Κρήτης καί εϊργάσθη πολυσχιδώς γιά τήν άνά- 
σχεσι τής παπικής προπαγάνδας στην  ’Ανατολή καί άνεδείχθη πρόμαχος τής ’Ορθο
δοξίας. Ά πέθανε τό 1601, σέ ηλικία μόλις 52 χρόνων.

(Συνεχίζεται)



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

15ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙ
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Τράπεζα Ελλάδος 
’Εθνική Τράπεζα 
Δάνεια 
’Ακίνητα
Μεΐον αποσβέσεις 

Βιβλιοθήκη
Χρεωστικοί λογαριασμοί 
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί 
’Ενυπόθηκα δάνεια

1.005.000.— 
325.125.—

9.026.203,15
699.291,15

1.908.058,25

579.875.—

2.625.—
3.533,75

16.936.592.—
1.000.000.—

30.256.178,30

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟ 

’Από 1ης ’Ιανουάριου μέ
ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Τακτικαί

Έκ κρατήσεως 2% επί τοϋ λαμβανομένου παρ’ έκά- 
κάστου μετόχου μηνιαίου βασ. μισθού (οργανικού) 

Έξήμίσεως βασικού μισθού παρ’ έκαστου μετόχου 
Έκ διαφοράς μισθού ένός μηνός συνεπεία προαγωγής, 

άπονομής μισθοϋ άνωτέρου βαθμού ή οικονομικής 
διαβαθμίσεως τοϋ μετόχου

Είδικαί

Κράτησις έπί άποζημιώσεως έκτος έδρας 
Κράτησις έπί άποζημιώσεως συμβουλ. καί έπ. 
Κράτησις έπί άμοιβών νόμου «περί λαθρεμπορ.» 
Κράτησις έπί δικαιώμ. έκτελ. ποιν. δικογραφ. 
Κράτησις έπί άμοιβών δι’ έκτελ. είδ. υπηρεσίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 
Έκ τής διαθέσεως ’Αστυνομικού ’Ενσήμου 
Έκ δικαιωμάτων σφραγίσεως Μέτρων καί Σταθμών 
Έκ Δωρεών
Έξ άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων έκ τών άπο- 

δόσεων έπί τών άμοιβαίων στοιχ. ιπποδρόμου 
Έκ παραβολών Θεάτρων καί Κινηματογράφων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Τόκοι καταθέσεως όψεως παρά Τραπέζη Ελλάδος 
Τόκοι βεβαιουμ. έσόδων τοκοχρ. έξοφλουμένων 
Τόκοι τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων 
Ενοίκια διαμερισμάτων

3.522.622,95
3.896.803,75

3.185.819,45
215.999.—

120.804,50

44.432,50
25.514,90
36.499,60

2.404,10
265.329,70

2.814.870.—
550.000.—

12.566,55

1.991.648,90 
31.810.—

222.616,90

141.937,40
134.400.—

374.180,80

5.400.895,45

20.294,50
498.954,30

9.816.948.—

Ό  Διευθυντής 
Η. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Άστυν. Διευθυντής Β'

’Εν Άθήναις τή 31η 
'Ο Πρό 

Ε. ΚΑΡΑΜ  
’Αρχηγός Ά στυνο



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1964

Κεφάλαιον
Υποχρεώσεις
Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

13.217.328,60
102.257,70

16.936.592.—

30.256.178,30

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1964

χρι 31ης Δεκεμβρίου 1964
ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 6.770.617,20
Χορήγησις έφ ’ άπαξ βοηθήματος εις 143 διαγρ. μετόχους 6.733.702.— 
’Επιστροφή κρατήσεων εις 13 διαγραφέντας μετόχους μή δικαιουμέ-

νους βοηθήματος 36.915,20

ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
Ά ποζημ ίωσις μή άστυν. μελών διοικ. συμβουλίου 
Ά ποζημ ίωσις νομικού συμβούλου 
Ένοίκιον κατά τό 1 /3 μετά τοϋ Κλάδου Υ γεία ς 
Προμήθεια έντύποον σφραγίδων κ.τ.τ.
Κοινόχρηστα κατά τό 1 /3 μετά τοϋ Κλάδου Υ γείας 
’Ηλεκτρικόν ρεϋμα κατά τό 1 /3 μετά τοϋ Κλάδου 'Υγείας 
Τηλεφωνικά τέλη

77.962,30
4.875.-—
9.600.—

48.720.—
1.842.—
6.373,90
3.139,80
3.411,60

ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Συντήρησις ακινήτου 
’Ασφάλιστρα πυρός ακινήτου 
Μισθοδοσία προσωπικού ακινήτου 
Φορολογικαί υποχρεώσεις ακινήτου

70.143,75
2.299,50

638.—
123,75

67.092,50

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 
Ένίσχυσις αστυνομικού νοσοκομείου 
Διάφοροι Δαπάναι 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1964

26.010.—
493.357,60

40.—
2.378.817,15

9.816.948.—

Δεκεμβρίου 1964 
εδρος
ΠΕΤΣΟΣ Γ. 
μικοϋ Σώματος

Ό  Λογιστής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
’Αστυνόμος Α'



ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Τράπεζα της Ελλάδος 
’Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος 
'Ύπουργεϊον Κοινωνικής Προνοίας 
Νομαρχία Άχαΐας 
Νομαρχία Κερκύρας 
Χρεωστικοί λογαριασμοί
Δικαιολογητικά περιθάλψεως ύπδ έκκαθάρισιν 
’Έπιπλα καί σκεύη

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΒΝΩΝ
Κρατήσεις των έν ένεργεία υπαλλήλων 
’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας

Κρατήσεις έκ των συνταξιούχων

’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών 
’Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύρας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Δωρεά φαρμακευτικού συλλόγου Κερκύρας

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΎΣΙΑΣ 
Τόκοι Τραπεζών

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

4.999.235,30 
610.946,75 

1.597.924,75 
110.434.— 

1.494,15 
515.541,30 

45.675,80 
119.323.—

8.000.575,05

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

2.991.605,80
922.275,90
242.278,30
123.022,10

5.224.114,20
4.279.182,10

944.932,10

744.371,30
126.341,80

35.704,20
38.514,80

7.619.—

98.763,70

38.117,05

5.368.613,95

'Ο Διευθυντής 
Ε. ΜΑΝΟΣ 

Άστυν. Διευθυντής Β'

Έ ν Άθήναις τη 
Ό  Πρό 

Ε. ΚΑΡΑ 
’Αρχηγός Ά στυ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ FiOAFQN

Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 6 4

Κεφάλαιον μέχρ ι 31.12.1963 
Πλεόνασμα χρήσεως 1964

Π Α Θ Η Τ I Κ 0 Ν

5.906.001,60
1.714.840,15 7.620.841,75

'Υποχρεώσεις 
Άποσβεσθέντα έπιπλα 
Παιδικαί κατασκηνώσεις

322.628,20 
46.705,10 
1-0.400 —

8.000.575,05

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1964»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΊΣ ΙΙΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Δαπάνη φυσιολογικό τοκετού 
Δαπάνη έξωνοσοκ. καί φαρμακ. περιθάλψεως 
Δαπάνη νοσηλείας εις δημ. νοσ. ιδρύματα 
Δαπάνη νοσηλείας εις ψυχιατρ. άντικαρκ. κλπ.
Δαπάνη νοσηλείας εις νοσηλ. ιδρύματα Ι.Δ.Α.Π.
Δαπάνη νοσηλείας εις ϊδιωτικάς κλινικάς 
Δαπάνη όδοντιατρ. θεραπευτ. περιθάλψεως 
Δαπανη νοσηλείας μελών οίκογ, συνταξιούχων 
Δαπάνη νοσηλείας έν τώ  Έξωτερικώ

ΕΞΟΔΑ
3.164.277,45

1.786.210,05
106.236.10

62.818.90 
253.225,25
562.928.10

27.739.90 
354.484,15
10.635.—

ΔΑΠΑΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 477.564,05
Ά ποζημ ιωσις μελών Διοικ. Συμβουλίου > 2.750._
Ά ποζημ ίωσις καθαρίστριας 20.218 70
Κοινόχρηστα ήτοι: Μισθοδοσία θυρωρού—ηλεκτρικόν ρεύμα—ά\ιεΧ-

κυστηρ κ.λ.π. 20.091,05
Γραφική όλη  ̂ 2.985,20
’Έ ντυπα—Βιβλία—Σφραγίδες 7 991 00
Διάφορα έξοδα  ̂  ̂ ΙΟ^Ο^Ο
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη 15.128__
Συνδρομαί εφημερίδων 36__
’Έξοδα Παραρτήματος Πατρών \ 539 ______
’Έξοδα Παραρτήματος Κερκύρας 1.274 ______
Έ νοίκιον οικήματος Γ ’ Σεπτεμβρίου 13 97.440 —
’Αστυνομικόν νοσοκομεϊον 267 639 90
Έ νίσχυσις παιδικών κατασκηνώσεων 30.000* 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 
Πλεόνασμα χρήσεως

11.932,30
1.714.840,15

5.368.613,95

31η Δεκεμβρίου 1964 
εδρος
ΜΠΕΤΣΟΣ 
νομικού Σώματος

Ό  Λογιστής
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ-ΙΣ 

’Αστυνόμος Α’



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ]

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

* ΕΓΙΝΕ στή Λάρισα. 'Ο Δ. Κωστόπουλος πηγαίνοντας στη Λάρισα άπό την 
’Αθήνα, μέ μια όλοκαίνουργη «Μερσεντές» παρεσυρε κοντά στον Πλαταμωνα τον 
I. Λαμπρόπουλο. Δεν ήταν όμως τόσο ασυνείδητος ο οδηγος αυτός, ώστε να εγ
κατάλειψη τό θϋμα του πεταμένο στους δρόμους, όπως είναι τής μόδας εσχάτως.
Δεν ήθελεν όμως νά λερώση καί την «Μερσεντες» του. Εδεσε λοιπον τον τραυματι
σμένο στο «πόρτ μπαγκάζ» καί τον μετέφερε κατ’ ευθείαν σε κλινική τής Λαρ .̂- 
σης ! ! ! 'Ο Κωστόπουλος μόλις ό τραυματίας παρεληφθη απο το προσωπικό της 
κλινικής, έκρινεν ότι έξεπλήρωσε τά ανθρωπιστικά του καθήκοντα και εσπευσε να 
έξαφανισθή, χωρίς νά δηλώση τά στοιχεία του. Άνεκαλυφθη κατόπιν συντόνων^ενερ
γειών τοϋ Τμήματος Τροχαίας Λαρίσης καί έναντιον του υπεβλήθη μηνυσις. ^Απο- 
κειται στο δικαστήριο νά δώση ένα καλό μάθημά στον ασυνείδητο αυτό οδηγο, 
καί στο 'Υπουργείο Συγκοινωνιών πού θα πρεπει να αφαίρεση οριστικως την αδεια
όδηγήσεως. „ , , ,

* ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μιά σύγκρουσις των ιδιωτικών αυτοκινήτων τοϋ ια
τρού Δ. Τσακανίκα, διευθυντοΰ του Δημοσίου Ψυχιατρείου και ενός «Τζεημς» στρα
τιωτικού έστοίχισε τή ζωή στον Τσακανίκα και το θανάσιμο τραυματισμό σε δυο
άκόμη έπιβάτες. ,

* ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επίσης (888 χιλιόμετρο όδοϋ Καβάλας-^Θεσσαλονί
κης) ό άρχιτέκτων Λ. Ζωίδης, έπιστρέφοντας με το μηχανικό Κ. Λάλο απο τη Δρα- 
μα, έτρεχε μέ ύπερβολική ταχύτητα ένώ έβρεχεν. Ετσι «ντεραπαρισε» και εας,σε 
στο στήθος μικρής γέφυρας πού το γκρέμισε και κατόπιν ανετραπη, στο χείμαρρο, 
μέ αποτέλεσμα νά σκοτωθή ό Ζωιδης και να τραυματισθη βαρύτατα, ο Λάλος. ^

* ΚΑΙ ΠΑΛΙ στή Θεσσαλονίκη άγνωστον Ι.Χ. παρεσυρε και σκότωσε την 
Εύσεβία Διαβολεμένου μόλις βγήκε άπό τον κινηματογράφο.

* ΤΟ «ΧΙΛΜΑΝ» 133896, ένώ τό σήμα έδειχνε κίτρινο φως, βιάστηκε νά προ-
σπεράση, άλλά έπεσε πάνω στο «Ό πελ» 130048, μέ άποτέλεσμα 9 τραυματίες, 
γιατί ή σύγκρουσις υπήρξε σφοδρά, επειδή τα αυτοκίνητα ετρεχαν με υπερβολική 
ταχύτητα. Τό δυστύχημα έγινε νύκτα στην πλατεία ((Συντάγματος)). ^

* ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ εικόνα παρουσιάζουν τά στατιστικά στοιχεία τροχαίων
άτυχημάτων των 7 πρώτων μηνών του 1964. Μάς δίνουν τούς εξής άριθμοάς. Θάνα
τοι 606, βαρέως τραυματισμένοι 2090 καί ελαφρώς τραυματισμένος 12.802. Τά 
μισά άπό τά έτυχήματα αύτά συνέβησαν στήν περιφέρεια τής πρωτευούσης (6.883) 
καί έπροκάλεσαν τό θάνατο 155 άτόμων, τό βαρύ τραυματισμό 642 ^καί τον έλα- 
φρότερον 7959. Ό άριθμός των νεκρών άπό τροχαία δυστυχήματα αύξήθηκε κατά 
τό 1964 κατά 25% σ’ ολόκληρη τή χώρα, καί κατά 20% στήν περιφέρεια τής πρω
τευούσης. ) t ~ Τ ν

* ΤΕΣΣΑΡΕΣ νεκροί ύπήρξεν ό άπολογισμός από τήν σύγκρουσι του  ̂ Ι.Χ. 
«’Όπελ» μέ φορτηγό κοντά στο Σκαραμαγκά. ’Έφταιγε τό « ’Ό πελ» πού φαίνεται 
ότι ό οδηγός του ήταν μεθυσμένος καί έπεσε στά πίσω του φορτηγού. Τό « ’Ό πελ» 
κυριολεκτικώς διελύθη καί οί έπιβάτες του βρέθηκαν άποκεφαλισμένοι.

Ν. Α.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

, , , —Δί·ά Β ·Δ · έκδοθέντος^έν Άθήναις τήν 24-1-1965 καί δημοσιευθέντος εις τδ 
υπ αριθ. 57 Φ.Ε.Κ. (τ. γ ' ) τής 9.2.1965, βάσει των προς τοΰτο νομίμων διατάξεων, 
προηχθησαν οί̂  κάτωθι, έκτος οργανικών θέσεων διατηρηθέντες, άξωματικοί, ήτοι:

1. Είς τον βαθμόν του Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' τάξεως, ό Αστυνόμος A
τάξεως κ. Χριστόφορος Σταυρόπουλος, άπό 31-12-1964, άφ’ ής προήχθη ό νεώ- 
τερός του κ.^Τηλέμαχος Δημητρακής, προ τοϋ οποίου καί εντάσσεται ουτος εις τήν 
επετηρίδα των αξιωματικών του Σώματος. 1

2. Είς τον βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Α' τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως κ.κ.
Κωνσταντίνος^ Σπυροπουλος καί ’Ιωάννης Μασαούτης, άπό 31-12-1964, άφ’ ής 
προήχθησαν οί νεώτεροί των κ.κ. ’Αθανάσιος Ραγκαβάς καί Γεώργιος Άνδρικό- 
πουλος, προ̂  τών οποίων, αντίστοιχους, εντάσσονται είς τήν έπετηρίδα των άξιωματι- 
κών του Σώματος. r

, Δ ι , Λττοφα,σζως τοϋ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, έκδοθείσης βάσει των 
νομίμων προς τούτο διατάξεων, προήχθησαν οί έκτος οργανικών θέσεων διατηρηθέν- 
τες αςιωματικοι, κ.κ . Γεο^ργιος Κουτσουναρης καί ’Αθανάσιος Ζάγκος, Ύπαστυ- 
νόμοι Α' τάξεως, ̂  είς τον βα,θμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, άπό 9-1-1964 καί 31- 
12-1964, αντιστοίχως, άφ ’ ης προήχθησαν οί νεώτεροί των κ.κ. Γεώργιος Δημουλάς 
και Γεώργιος Σμυρλής, προ τών οποίων καί εντάσσονται είς τήν έπετηρίδα των 
άξιωματικών του Σώματος.

** *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Άρχιφύλαξ κ. Μενέλαος Σαρ- 
ρής και οί̂  άστυφύλακες κ.κ. Παναγιώτης Μποβολής, Δημήτριος Κοντός καί Φώ- 
τιος Φωτοπουλος.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

' Τ Δ ΐ’ τ °ΰ κ ' 'ΤπουΡΤοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ύλική καί
ηυικη αμοιβή εις τους Αστυφύλακας : κ. κ. ’Απόστολον Παρίσην, Ίωάννην Σταμα- 
τογιαννοπουλον, Σωτήριον Δελήν καί "Αγγελον Σκοπελίτην, διότι άπαντες, άξιο- 
ποιησαντες καταλλήλως^ τάς οδηγίας τών Προϊσταμένων των καί έργασθέντες μετ’ 
εςαιρετικοΰ ζήλου και έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος, πολύ πέραν τών κεκα- 
νονισμενων ωρών εργασίας^, έπέτυχον, 6 μέν πρώτος νά έξακριβώση τά στοιχεία 
ταυτότητας του άγνωστου ώς^τότε δράστου σωρείας άπατών καί ύπεξαιρέσεων Πέ
τρου Πάλμου, οί δέ τελευταίοι νά έντοπίσουν καί συλλάβουν τον έν λόγω κακό- 
ποιόν.

Δια τής αυτής αποφασεως, επηνέθησαν : οί 1) 'Υπαστυνόμος Α' κ. Άχιλ)εύς 
Τσιπρούδης, 2) 'Υπαστυνόμος Β' κ . Εύάνθης Ρεβελάκης καί 3) Άρχιφύλαξ 
κ. Σπυρίδων Πατούνης,  ̂διότι άπαντες, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, έκτά- 
κτου, οραστηριοτητος καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, πολύ πέραν τών κεκανο- 
νισμενων ωρών εργασίας, συνετέλεσαν, διά καταλλήλων ένεργειών, είς τήν έξιχνία- 
σιν των ύπό  ̂ τοϋ άνωτέρω κακοποιού διαπραχθέντων άδικημάτων.

, ^  ^.ποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έπηνέθησαν : οί 1) ’Α
στυνόμος Β' κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος καί 2) 'Υπαστυνόμος Β' κ. Δημή- 
τριος Χοχτουλας, διότι άμφότεροι, έργασθέντες μετά ζήλου καί άφοσιώσεως προς 
το καθήκον, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, κατηύθυναν έπιδε- 
ς ιω ς  τους υπ αυτους^ υπαλλήλους του Γ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί 
ούτως επετευχθη ή σύλληψις τής κακοποιού Ελένης Λέπουρα ‘καί ή έξιχνίασις τής





ριας υ/ι,ο το ψευδώνυμον «Ά τθίς», τήν οποίαν καί εύχαριστούμεν θερμώς διά τά 
τόσον κολακευτικά της λόγια.

«··· Εχασαν όσοι δεν είχαν τήν τύχη νά παρευρεθοΰν σέ μιά υπέροχη μου
σική βραδυά. πού έ'δωσε ή ’Αστυνομία Πόλεων... Δεν θά πίστευε κανείς ποτέ πώς 
οι αστυνομικοί μας, λογω τής υψηλής αποστολής των, κρύβουν μέσα τους μιά τό- 
σο μεγάλη καλλιτεχνική ψυχή. Πολύ τούς παρακαλώ νά καταδεχθούν καί νά δε
χθούν από μιά ’Αθηναία τά ταπεινά συγχαρητήριά μου. Γιά δύο ώρες ξαναγύρισα 
στα σχολικά μου χρόνια... Τό στυλιζαρισμένο καί άψογο παίξιμό των, είναι ή άν- 
τανάκλασις τής πειθαρχίας πού βασιλεύει στήν ’Αστυνομία...».

«Άτθίς», Κολωνάκι,
* ϊ-ί

Π Ε Ν Θ Η

Σωτήριος Άντωνιάδης
Τήν 16-2-1965, άπεβίωσεν ό τέως ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Σωτήριος Ά ν

τωνιάδης. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τού ιερού ναού τής Πα
ναγίας τής Μυρτιδιωτισσης (Ν. Φαληρον), παρηκολούθησαν άστυνομικοί έν συν- 
ταςει και εν ενεργεια, αντιπροσωπεία του Αστυνομικού Σώματος μέ επί κεφαλής 
τον Αστυνομικόν Διευθυντήν Α κ. Μιχαήλ Βούλγαρην καί εκλεκτά μέλη τής ’Α
θηναϊκής και Πειραίκής κοινωνίας. Τον νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό ’Αστυνόμος Α' 
κ. Χρήστος Γεωργίου καί στέφανον έκ μέρους τού 
’Αστυνομικού Σώματος κατέθεσεν ό ’Αστυνομικός Δι
ευθυντής Β' κ. Χρήστος Νικολουλέας.

Ό  Σωτήριος Άντωνιάδης έγεννήθη τώ 1900 
εις Καρδαμύλην Λακωνίας καί τώ 1923 κατετάγη εις 
τό νεοσύστατου τότε Σώμα τής ’Αστυνομίας, ώς Άστυ- 
φύλαξ. Τώ 1925, κατόπιν εύδοκίμου φοιτήσεως εις 
τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων Β', προήχθη εις 'Υπαστυ- 
νόμον Β ', τώ 1925 εις 'Υπαστυνόμον Α', τώ 1934 εις 
Αστυνόμον Β ', τώ 1942 εις Αστυνόμον Α ', τώ 1952 
εις ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' καί τώ 1956 εις Α 
στυνομικόν Διευθυντήν Α '. Άπεχώρησε τού ’Αστυνο
μικού Σώματος τήν 31-12-58, καταληφθείς ύπό τού 
ορίου ήλικίας, άπονεμηθέντος αύτώ τού βαθμού τού 
Αρχηγού.

Ο εκλιπων Διευθυντής ύπηρέτησε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εις πολ- 
λάς άστυνομικάς υπηρεσίας καί προ τής άποχωρήσεώς του, διετέλεσε Διευθυντής 
Αστυνομίας Κερκύρας. Διεκρίνετο διά τό έξαίρετον ήθος του, τήν εξαιρετικήν πρω

τοβουλίαν, τήν έκτακτον ενεργητικότητα καί τό θάρρος. Λίαν εύφυής καί μέ ΐδιά- 
ζουσαν εύθυκρισίαν, ήτο άρτίως έπαγγελματικώς καί έγκυκλοπαιδικώς κατηρτι- 
σμενος. Δια τας πολυτίμους προς την κοινωνίαν καί τήν πατρίδα υπηρεσίας του, 
έτιμήθη δια πολλώ ν  ηθικών και υλικών, αμοιβών. Εξαιρετικός ώς ά,νθρωπος, ά.ρι- 
στος ως αστυνομικός, εξετιμάτο ιδιαιτέρως υπό προϊσταμένων καί υφισταμένων.

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποΰνται βαθύτατα τούς οικείους τού άπο- 
βιώσαντος Διευθυντοΰ καί εύχονται εις αύτούς μέν τήν έξ ύψους παρηγοριάν, εις 
τον άπελθόντα δέ σεβαστόν νεκρόν γαϊαν έλαφράν.

Αίωνία σου ή μνήμη, αείμνηστε σεβαστέ μας Διευθυντά.



Κάβε Σάββατο 

"Ωρα 12-12.30' μ. μ.

Παρακολουθείτε την Εκπομπή 

τής 'Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


