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ΕΤΟΣ Γ'. ΑΘΗΝΑΙ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1955 ΤΕΥΧΟΣ 50ΟΝ

ΈΓΚΛΗΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΡΧΕΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣ ΕΦ-ΜΠΙ-ΑΪ

Ύπό χ. Δ. ΚΑΨΑΣΚΗ Ίατροδιχαστοϋ

1. —7ο Τμήμα καθορισμόν ταυτότητος τοϋ ’Έ φ-Μ πί-'Ά ϊ.
2. —Αί άντιλήψεις των ’Αμερικανών διά τά δακτυλικά αποτυπώματα.
3. —Τά δακτυλικά αποτυπώματα άλάνθαστον μέσον προς καθορισμόν τής ταυτότητος.
4. —Πώς εργάζεται τό Τμήμα καθορισμού ταυτότητος τοϋ ’Έφ-Μ πί-'Ά ϊ.
5. —Τό τεχνικόν εργαστηριακόν Τμήμα καθορισμού ταυτότητος.
6. —Αυτόματοι ηλεκτρικοί μηχαναί άναζητήσεως δακτυλικών άποτνπωμάτων εις τά

Α ρχεία .

1 . Τό τμήμα καθορισμού της ταυτότητος, τοϋ Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, δεν εύρίσκεται 
•εις τά έπί της λεωφόρου Πενσυλβανίας κεντρικά γραφεία καί εργαστήρια, άλλ’ 
εις άπόστασιν ένός τετάρτου τής ώρας μέ αύτοκίνητον άπό αύτά, εις τό νοτιοδυτι
κόν μέρος τής Ούάσιγ- 
κτων. Είναι ένα τερά
στιον νεόδμητον κτιρια- 
κόν συγκρότημα, πού 
καταλαμβάνει έκτασιν 
τριπλασίαν καί πλέον τοϋ 
μεγάρου τοϋ ΐδικοΰ μας 
Μετοχικοΰ Ταμείου καί 
είναι ολόκληρον άφιερω- 
μένον εις τήν έ'ρευναν 
τοϋ καθορισμοϋ τής ταυ
τότητος καί είδικώτε- 
ρον των δακτυλικών ά- 
ποτυπωμάτων. Είναι 
πραγματικά τό τμήμα 
τοΰτο τό μεγαλύτερον 
τοϋ κόσμου εις τό εί
δος του.

Ιο τεράστιον κτιριακον συγκρότημα, οπού στεγάζεται το 
τμήμα καθορισμού ταυτότητος τοϋ Έφ—Μπί—"At, μέ άρχεΐον 
περιλαμβάνον τά δακτυλικά αποτυπώματα 150 εκατομμυ

ρίων άτόμων

Εις χιλιάδας ά-
νέρχεται ό άριθμός των ειδικών πόύ εργάζονται tic, τάς άπεράντους αΐθού- 
σας καί τά άπειράριθμα γραφεία του. Τό ' κύριόν εργον τοϋ πολυπληθούς 
προσωπικού τοϋ τμήματος αύτοΰ είναι ή μελέτη, ό έλεγχος καί ή ταξινόμησις 
των δακτυλικών άποτυπωμάτων, ως καί ή συμπλήρωσις καί ή τακτοποίησις των 
■σχετικών έγκληματολογικών φακέλλων καί ή τήρησις τοϋ γενικού άρχείου των δακτυ-
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λικών άποτυπωμάτων, τά όποια άνήκουν εις έκατόν πεντήκοντα έκατομμύρια. άτομα! 
Τό τεράστιον αύτό άρχεϊον έσχηματίσθη εντός βραχυτάτου σχετικώς χρονικού δια
στήματος, διότι τό 1930 είχε μόλις δύο έκατομμύρια δακτυλικών αποτυπωμάτων,, 
τά όποια τό 1940 έφθασαν τά δεκατρία έκατομμύρια καί σήμερον άνέρχονται εις τά 
έκατόν πεντήκοντα έκατομμύρια. Δηλαδή έντός μιας εικοσαετίας έδημιουργήθη 
τό πελώριον τοϋτο έ'ργον.

2 . Προς τιμήν τοϋ ’Αμερικανικού λαοϋ πρέπει νά σημειωθή ότι ήρκεσε μιά 
κατάλληλος διαφώτισις αύτοΰ έκ μέρους τού Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, διά νά πεισθή ότι ή λήψις 
δακτυλικών άποτυπωμάτων δεν άποτελεΐ στίγμα εχον σχέσιν μέ τό έγκλημα, άλλ’ 
άντιθέτως κοινωνικήν ύποχρέωσιν τών εντίμων πολιτών προς έξυπηρέτησιν τών 
’Αρχών τής Χώρας διά τήν δίωξιν καί σύλληψιν τών έγκληματιών. Εις μίαν έγκύ- 
κλιόν του ό ’Έντγκαρ Χοϋβερ, ό ’Ανώτατος Γενικός Διευθυντής τοϋ Έ φ-Μ πί-Ά ϊ,. 
σχετικώς μέ αύτό τό ζήτημα έλεγε πρός τό ’Αμερικανικόν κοινόν: «Θά έλθη συντό- 
μως καιρός, κατά τον όποιον κάθε έντιμος ’Αμερικανός πολίτης θά τό θεωρή τιμήν 
καί ίεράν ύποχρέωσιν του νά έχη τά δακτυλικά του άποτυπώματα εις τά Ά ρχει α
τού Έ φ-Μ πί-Ά ϊ. Μόνον οί εχθροί τής Κοινωνίας θά τό αποφεύγουν. Διατί νά θεω- 
ρήται στίγμα τό νά δώση ένα άτομον τά δακτυλικά του άποτυπώματα εις τό Κράτος, 
πρός πιστοποίησιν τής ταυτότητός του, ένώ προθύμως παρέχει τό δείγμα τής υπο
γραφής του εις μίαν Τράπεζαν ή ένα ’Οργανισμόν;».

Εις τό δελτίον δακτυλικών άποτυπωμάτων κάθε άνθρώπου μή έχοντος καμ- 
μίαν δοσοληψίαν μέ τήν Δικαιοσύνην, τό όποιον κατατίθεται εις τ ά ’Αρχεία τοϋ Έ φ - 
Μ πί-Ά ϊ, τά συμπληρωματικά στοιχεία πού άναγράφονται είναι τά ίδια μέ τά περι
λαμβανόμενα εις μίαν απλήν αστυνομικήν ταυτότητα ή εις τήν άδειαν ένός οδηγού 
αύτοκινήτου.

Τά δελτία αύτά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών νομοταγών πολιτών 
φυλάσσονται εις ιδιαίτερον συγκρότημα τού κτιρίου καί δέν έχουν καμμίαν σχέσιν 
μέ τό άρχεϊον τών έγκληματιών, τών διωκομένων ή άναζητουμένων. Τό τμήμα 
τούτο Θεωρείται άπολύτως άπόρρητοιν καί δέν επιτρέπεται ή είσοδος καί ή έρευνα, 
εις αύτό οΰτε τών υπαλλήλων άκόμη, πλήν τών ώρισμένων διά τήν έκτέλεσιν τής 
σχετικής υπηρεσίας.

Ή  τεραστία αυξησις τών δελτίων τού άρχείου συνετελέσθη κατά τήν περί
οδον τού τελευταίου πολέμου, διότι έγινεν υποχρεωτική ή λήψις τών δακτυλικών 
άποτυπωμάτων όλων τών ύπηρετούντων εις τάς ένοπλους Άμερικανικάς δυνάμεις, 
τής ξηράς, θαλάσσης καί τού άέρος, όλων τών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς καί. 
όλων έν γένει τών πολιτών πού ήσαν πολιτικώς έπιστρατευμένοι ή άπησχολοΰντο 
καί εΐργάζοντο εις έργοστάσια ή οργανισμούς πολεμικής βιομηχανίας. Επίσης 
κάθε μετανάστης ή καί έπισκέπτης άκόμη τών Ηνωμένων Πολιτειών οφείλει νά 
δώση τά δακτυλικά του άποτυπώματα.

Είναι άδύνατον νά φαντασθή κανείς πόσαι έκκρεμεΐς υποθέσεις καταδιωκω- 
μένων ή άναζητουμένων προσώπων, λόγω τής έφαρμογής τού άνωτέρω συστήματος,, 
έξεκκαθαρίσθησαν κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου. Προπολεμικώς έναντίον κατα
σκόπων καί σαμποτέρ κατά τήν πολεμικήν περίοδον, ή γενομένη προληπτική περι
συλλογή στοιχείων διαφόρων υπόπτων άτόμων, έν συνδυασμώ μέ τήν λήψιν τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, συνετέλεσε σημαντικώτατα εις τό ν’ άποτραπή ή είσδυ- 
σις έπικινδύνων στοιχείων εις τό στράτευμα ή τάς πολεμικάς βιομηχανίας πρός έξυ— 
πηρέτησιν έχθρικών Δυνάμεων.

3 . ’Έχει παγκοσμίως άναγνωρισθή ότι τό πλέον άλάνθαστον μέσον πρός; 
καθορισμόν τής ταυτότητός είναι τά δακτυλικά άποτυπώματα δυνάμενα νά χρησι- · 
μεύσουν διά τήν άναγνώρισιν άτόμων οχι μόνον εις έγκληματικάς υποθέσεις,άλλά 
καί εις πολλάς άλλας. Τό άεροπλάνον είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας χρησιμοποι
είται εις πολύ μεγάλην κλίμακα ώς ταχύτατον καί εΰκολον μέσον συγκοινωνίας;
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διά τό έσωτερικδν της χώρας. Τά εισιτήρια είναι άπλά, δπως των σιδηροδρόμων και 
δέν άναγράφουν τό όνομα τοϋ επιβάτου, δυστυχώς δέ δεν γίνονται σπανίως άεροπορικά 
άτυχήματα. Προ ετών ένα επιβατικόν άεροπλάνον, έκτελοΰν την συγκοινωνίαν 
μεταξύ βορείων καί νοτίων .Πολιτειών, ύπέστη βλάβην καί κατέπεσεν εις μίαν βρα
χώδη περιοχήν. Οί τριανταπέντε έπιβάται πού έπέβαινον τοϋ άεροπλάνου έφονεύ- 
θησαν όλοι, ειχον δέ τόσο παραμορφωθή τά πτώματα, ώστε ήτο άδύνατος ή άνα- 
γνώρισίς των. Έλήφθησαν τότε δακτυλικά άποτυπώματά των κ’ έστάλησαν εις τό 
’Έφ-Μπί-’Ά ϊ. Κατά σύμπτωσιν όλοι ειχον τά δελτία των εις τό ειδικόν άρχεΐον καί 
έτσι έξηκριβώθη ή ταυτότης των. Έ ξ αυτών οί εΐκοσιν έννέα ήσαν νομοταγείς πολΐται, 
τών οποίων τ’ άποτυπώματα δέν περιελαμβάνοντο είς τό έγκληματολογικόν άρχεΐον, 
οί δέ έξ υπόλοιποι ήσαν καταζητούμενοι, τών οποίων τά δελτία, μετά την διαπί- 
στωσιν τοϋ θανάτου των, άφηρέθησαν άπό τό Έγκληματολογικόν Άρχεΐον (‘).

Δέν είναι έπίσης σπάνιαι αί περιπτώσεις, πού ανευρίσκονται ύπό τής ’Αστυ
νομίας είς διαφόρους πόλεις της άχανοΰς Συμπολιτείας περιπλανώμενα πρόσωπα, 
πού έχουν χάσει τό μνημο- 
νικόν καί είναι άδύνατον νά 
δώσουν πληροφορίας διά 
τήν ταυτότητά των καί τάς 
οικογένειας των, αί όποΐαι 
άπό καιρού τά άναζητοϋν 
ώς έξαφανισθέντα.

Είς μίαν πόλιν τής 
Πολιτείας Μαίρηλαντ, ένας 
καλοντυμένος κύριος περιε- 
φέρετο έπάνω είς μίαν γέ
φυραν, μέ ύφος άνθρώπου 
μή ευρισκομένου είς καλήν 
διανοητικήν κατάστασιν.'Η 
θέα του έκίνησε τον προσο
χήν ένός άστυφύλακος, ό ό
ποιος τον έπλησίασε, τον 
ήρώτησε περί τής ταυτό
τητάς του καί προσεφέρθη 
νά. τον διευκολύνη είς τήν 
έκπλήρωσιν τών επιθυμιών 
ξεις, άπό τάς οποίας ήτο 
φύλαξ τον μετέφερεν είς τ ό ’Αστυνομικόν Τμήμα, οπού έλήφθησαν τά δακτυλικά 
άποτυπώματά του καί έστάλησαν είς τό Έ φ-Μ πι-Ά ϊ.

Μετά τρεις ώρας ήλθεν ή άπάντησις. Τό δελτίον τών δακτυλικών άποτυ- 
πωμάτων του εύρίσκετο είς τό άρχεΐον τών νομοταγών πολιτών καί έτσι διεπι- 
στώθη ότι έπρόκειτο περί κάποιου έγκατεστημένου είς μίαν πόλιν τοϋ Όχάΐο. 
’Αμέσως είδοποιήθη τηλεγραφικώς ή οίκογένειά του, ή οποία τον παρέλαβε.

Τά δακτυλικά άποτυπώματα εύρίσκοντο είς τό άρχεΐον τοϋ Έ φ-Μ πί-Ά ϊ, 
διότι προ διετίας ό ψυχοπαθής εϊχεν έπισκεφθή μίαν έκθεσιν είς τό Ντητρόϊτ, είς τήν 
όποιαν τό Έ φ -Μ πί-Ά ϊ εΐχεν έγκαταστήσει τμήμα έμφανίζον τήν όργάνωσιν καί

(1) Ευχής ϊργον θά ήτο νά έφηρμόζετο τό σύστημα της λήψεως τών δακτυλικών απο
τυπωμάτων όλων τών πολιτών καί είς τήν χώραν μας.' 'Ομιλώ, έξ ιδίας άντιλήψεως έπί τοϋ 
προκειμένου. Πράγματι κατά τήν περίοδον της εκταφής τών χιλιάδων θυμάτων τής κομμου
νιστικής θηριωδίας, τόν Δεκέμβριον τοϋ 1944, συνηντήσαμεν μεγάλας δυσχερείας κατά τήν 
έξακρίβωσιν τής ταυτότητάς των, είς πολλάς δέ περιπτώσεις κατέστη άπολύτως άδύνατον 
νά γνωσθή ποιοι ήσαν οί σφαγέντες.

Εις τό εργαστηρίου έμφαυίσεως τών δακτυλικών αποτυπω 
μάτων ό υπάλληλος τοΰ ”Εφ—Μπί—Ά ϊ, φέρων γάντια άπό; 
καουτσούκ διά νά μή άφήση τά ΐδικά του δακτυλικά άπο
τυπώματα, εμφανίζει υπάρχοντα έπί τής κάννης περιστρό

φου, μέ τήν βοήθειαν ειδικής κόνεως

του. 'Ο άγνωστος fάπήvτα μέ άσυναρτήτους λέ- 
άδύνατον νά έξακριβωθή ή ταυτότης του. 'Ο άστυ-
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τήν δράσιν του. Εις το τμήμα αύτό ειχεν έγκατασταθή μικρόν συνεργείου λήψεως 
δακτυλικών άποτυπουμάτων, οποίος δέ έκ των έπισκεπτών τής έκθέσεως ήθελεν 
άφηνε τά αποτυπώματα καί τά στοιχεία του διά νά περιληφθοΰν εις τδ ειδικόν άρχεΐον 
τοϋ τμήματος καθορισμού ταυτότητος του Έφ-Μ πί-’Ά ϊ.

'Ο ψυχοπαθής ειχεν άφήσει καί αύτδς τά δακτυλικά του άποτυπώματα, χάρις 
δέ εις αύτά άνευρέθη καί είσήχθη εις νευρολογικήν κλινικήν, δπου καί έθεραπεύθη.

"Απειροι είναι αί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας παρέχουν συμβολήν τά δα
κτυλικά άποτυπώματα εις υποθέσεις, πού δεν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τήν έγκλη- 
ματολογικήν έρευναν.

4 . ’Ά ς είσέλθωμεν εις τον άπέραντον λαβύρινθον τοϋ κολοσσιαίου τμήματος 
καθορισμού ταυτότητος τοϋ "Εφ-Μπί-’Ά ϊ, διά νά ’ίδωμεν τήν τεχνικήν καί τον τρό
πον μέ τον όποιον έργάζεται. Παρά τήν έπ’ άρκετόν χρόνον έξάσκησίν μου είς το 
άνάλογον τμήμα τής Σκώτλαντ Γυάρδ καί μολονότι το έφαρμοζόμενον σύστημα 
ταξινομήσεως είναι ένιαΐον, άπητήθη μία ολόκληρος έβδομάς συνεχούς παρακολου- 
θήσεως διά νά μπορέσω νά κατατοπισθώ είς τον τρόπον έρεύνης καί έργασίας πού 
εφαρμόζεται είς το πλουσιώτατον καί λίαν ένδιαφέρον τοΰτο τμήμα.

Τό έφαρμοζόμενον σύστημα ταξινομήσεως είναι τό κλασσικόν πλέον τοϋ "Αγ
γλου Χένρυ μέ ώρισμένας μικράς παραλλαγάς, δηλαδή ή λήψις των άποτυπωμάτων 
καί των δέκα δακτύλων των χειρών, μέ τάς κυρίας διαιρέσεις καί ύποδιαιρέσεις πού 
δίδουν τον ειδικόν τύπον τής ταξινομήσεως, ό όποιος διά των καθιερωμένων συνθη
ματικών γραμμάτων καί άριθμών άναγράφεται είς τό άνω μέρος τοϋ δελτίου.

Τό άρχεΐον πού περιλαμβάνει τά έκατόν πεντήκοντα εκατομμύρια δακτυλικά 
άποτυπώματα διαφόρων άτόμων, διαιρείται είς δύο κατηγορίας: 'Η  μία περιλαμ
βάνει τά δακτυλικά άποτυπώματα διαφόρων έγκληματιών καί τών διωκομένων η 
άναζητουμένων προσώπων καί άπαρτίζει τό καλούμενον έγκληματολογικόν άρχεΐον, 
εύρίσκεται δέ είς τελείως χωρισμένας καί άνεξαρτήτους αίθούσας. 'Η  άλλη άποτε- 
λεΐται άπό τό άρχεΐον τών δακτυλικών άποτυπωμάτων νομοταγών πολιτών, οί όποιοι 
δέν έχουν απασχολήσει τάς Δικαστικάς ή Άστυνομικάς Άρχάς.

Τό έγκληματολογικόν άρχεΐον έχει ένα ιδιαίτερον τμήμα όνομαζόμενον «μι
κρόν μονοδακτυλικόν γραφεΐον», δπου ύπάρχουν δελτία μέ τό άποτύπωμα μόνον ένος 
δακτύλου τών πλέον γνωστών καί διασήμων έγκληματιών. Διά τήν ταξινόμησιν τών 
δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ τμήματος τούτου χρησιμοποιείται τό σύστημα 
Μπάτλεϋ, διά τήν έφαρμογήν τοϋ όποιου χρειάζεται ό ειδικός ομώνυμος μεγεθυν
τικός φακός μέ κυκλικώς χαραγμένην κλίμακα.

"Ενα δακτυλικόν άποτύπωμα, άποστελλόμενον είς τά έργαστήρια προς έρευ
ναν, θά άναζητηθή πρώτον είς τό έγκληματολογικόν άρχεΐον, καί, έφ’ δσον δέν άνευ- 
ρεθή τό δμοιόν του έκεΐ, θά διαβιβασθή είς τό άρχεΐον τών νομοταγών πολιτών. 
Έαν ανευρεθή τό δμοιόν του έκεΐ, θά κριθή άπό τήν ύπόθεσιν διά τήν όποιαν έζητηθη 
η έρευνα έάν θά λάβη τήν....τιμήν νά πλουτίση τό έγκληματολογικόν άρχεΐον.

Μέσα είς τάς άπεράντους αίθούσας τών τμημάτων έρεύνης, ταξινομήσεως και 
αρχείων, υπαρχουν εκατοντάδες άνθρώπων πού κάθονται είς μίαν άτέλειωτη σειράν, 
σιωπηλοί και προσεκτικοί, άσχολούμενοι είς τήν έρευναν, τήν ταξινόμησιν καί την 
τακτοποιησιν τών άρχείων. "Ενα μεγάλο πόσοστόν τών άσχολουμένων είς αύτήν την 
εργασίαν είναι γυναίκες. Κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας είς δλα άνεξαιρέτως τα 
τμήματα απαγορεύονται είς τούς ύπαλλήλους τό κάπνισμα, αί έκτος έργασίας συζη
τήσεις, ο καφές, τά άναψυκτικά καί τό διάβασμα έφημερίδων. 'Υπάρχουν καθωρι- 
σμεναι εικοσάλεπτοι παύσεις έργασίας διά τό κάπνισμα καί τό άπαραίτητο τσάι.

5 . Εις το τεχνικόν έργαστηριακόν τμήμα, εύρισκόμενον είς τελείως ιδιαίτερον 
μέρος τών κτιρίων, γίνεται ή έμφάνισις τών διαφόρων δακτυλικών άποτυπωμάτων 
επι τών ποικίλων ειδών καί άντικειμένων είς τά όποια εύρέθησαν. Διά τήν έμφάνισιν 
χρησιμοποιούνται διαφόρων χημικών” συνθέσεων καί χρωμάτων κόνεις, άναλόγως
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τοΰ είδους καί τοΰ χρώματος του, αντικείμενου επί του οποίου εύρίσκεται τό ύποπτον 
δακτυλικόν αποτύπωμα. Πλήν των γνωστών συνθέσεων διά τά μίγματα των κόνεων 
έμφανίσεως, καταβάλλονται καθημερινώς προσπάθειαι καί γίνονται- έρευναι άπό 
ειδικούς προς έξεύρεσιν νέων συνθέσεων διά να τελειοποιηθή ή άπόδοσις της έμφα
νίσεως. ’Έγινε δυνατόν να έξευρεθή μία ειδική φθορίζουσα κόνις διά τήν έμφάνισιν 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων επί φωτογραφιών ή άλλων έπιφανειών, πού παρου
σιάζουν ποικιλίαν συνδεομένων χρωμάτων ή αποχρώσεων. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ, 
άφοΰ έπαλειφθή τό μέρος πού φέρει τό ύποπτον δακτυλικόν άποτύπωμα διά της φθο- 
ριζούσης κόνεως, άποτινάσσεται τό περίσσευμα αυτής, φωτίζεται ή έπιφάνεια δι’ 
ύπεριωδών άκτίνων διά νά προκληθή ό φθορισμός καί φωτογραφεΐται. Είς τήν φω
τογραφίαν έχει έξαφανισθή 
ή άτονήσει πολύ ή είκών 
ή τά χρώματα καί φαίνε
ται εύκρινώς τό δακτυλικόν 
άποτύπωμα, είς τάς γραμ- 
μώσεις τοΰ οποίου προσε- 
κόλλησαν τά μόρια τήςφθο- 
ριζούσης κόνεως καί έδω
σαν τήν λάμπουσαν οψιν 
τους μέ τό ύπεριώδες φώς.
Πλήν τών κόνεων έμφανί
σεως χρησιμοποιούνται καί 
διάφοροι καθαρώς χημικαί 
μέθοδοι διά τήν έμφάνισιν 
δακτυλικών άποτυπωμά
των, ιδίως έπί εγγράφων ή 
χάρτου, έφ’ οσον άπό της 
έναποθέσεως τοϋ άποτυπώ- 
ματος δεν έχει παρέλθει 
χρόνος μεγαλύτερος τών 
24—48 ώρών. Διά τούς 
χημικούς τρόπους έμφανί
σεως χρησιμοποιούνται ώς έπί τό πλεΐστον άτμο'ι ίωδίνης, 
κάς

Αί αυτόματοι ηλεκτρικοί μηχαναί, που μέ ειδικός διατρή- 
τους καρτέλλας ταξιυομίσεως άποτυπωμάτων ανευρίσκουν 
ταχέως αν ένα εξεταζόμενον δακτυλικόν άποτύπωμα εΰρί- 

σκεται είς τά άρχεία τοΰ Έφ— Μπί—Ά ϊ
παραγόμενοι μέ είδι-

συσκευάς η άλα τα άργύρου.
’Επίσης έπιτυγχάνεται καί ή λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων άπό δά

κτυλα πτωμάτων, τών οποίων τό δέρμα έχει ζαρώσει καί συρρικνωθή, ώστε νά κα
θίσταται άδύνατος ή άπ’ εύθείας λήψις τοΰ άποτυπώματος. Διά σύριγγος μέ λεπτήν 
βελόνην έμποτίζονται οί ύπό τό δέρμα ιστοί, μέ ειδικόν διάλυμα, θύστε νά έξουδετε- 
ρωθή ή συρρίκνωσις καί νά έπαναφερθή ή δερματική μοίρα της κάτω έπιφανείας 
τοΰ δακτύλου είς κατάστασιν έπιτρέπουσαν νά ληφθή τό άποτύπωμά της.

Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ καί άλλης ειδικής κατεργασίας κατωρθώθη ή λήψις 
δακτυλικών άποτυπωμάτων είς πτώματα έκταφέντα μετά δύο καί τρία έτη άπό τοΰ 
θανάτου καί τών οποίων ή δερματική έπιφάνεια τών δακτύλων είχε μομμιοποιηθή.

Ούτω κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, ένα ’Αμερικανικόν ύπερφρούριον, έπι- 
στρέφον άπό τον βομβαρδισμόν Γερμανικής πόλεως, κατερρίφθη ύπεράνω τής Γαλ
λίας. Οί έπιβαίνοντες άεροπόροι έφονεύθησαν καί έτάφησαν άπό τούς κατοίκους τής 
περιοχής, έπί δέ τοΰ τάφου των έτοποθετήθη σταυρός μέ τήν έπιγραφήν: «’Εδώ 
έτάφησαν πέντε έγνωστοι ’Αμερικανοί άεροπόροι».

Μετά δυόμισυ έτη, άφοΰ έτελείωσεν ό πόλεμος, οί ’Αμερικανοί προέβησαν 
είς τήν εκταφήν τών άεροπόρων. Λόγω τής φύσεως τοΰ εδάφους δέν ειχεν έπέλθει 
πλήρης άποσύνθεσις, τό δέ δέρμα τών δακτύλων τών χειρών είχε μομμιοποιηθή.
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'Η ειδική επεξεργασία των δακτύλων εις τα εργαστήρια καθορισμού της ταυτότητος 
τού Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, έπέτρεψε τήν λήψιν των άποτυπωμάτων, τήν άναζήτησιν εις το 
άρχεϊον καί τήν άναγνώρισιν των φονευθέντων άεροπόρων, των όποιων τά πτώματα 
είδικώς συσκευασθέντα μετεφέρθησαν εις ’Αμερικήν καί παρεδόθησαν εις τούς οι
κείους των προς ταφήν. Διά τον λόγον τούτον πλεΐσται Άμερικανικαί οΐκογένειαι 
πού έχασαν δικούς των κατά τον πόλεμον καί έπανεΰρον τούς νεκρούς, χάρις εις τό 
Έφ-Μ πί-’Ά ϊ, αισθάνονται βαθυτάτην εύγνωμοσύνην προς αύτό.

6 . Τά έργαστήρια είναι έφωδιασμένα μέ δύο μεγάλας αυτομάτους ήλεκτρικάς 
μηχανάς ειδικής κατασκευής, διά τήν ταχεϊαν άνεύρεσιν άναζητουμένου δακτυλικού 
άποτυπώματος, εάν ύπάρχη εις τά άρχεϊα. 'Ο τρόπος χρησιμοποιήσεως των μηχα
νών, έχει.ώς εξής: ’Επί μιας έπιμήκους καρτέλλας άπό χαρτόνι, άνοίγονται μικραί 
όπαί διά τού μηχανήματος εις ώρισμένα τετραγωνίδια, άναλόγως τής ταξινομήσεως 
τού δακτυλικού άποτυπώματος. Δι’ όλα τά υπάρχοντα εις τό άρχεϊον δακτυλικά

άποτυπώματα υπάρχουν ά- 
νάλογοι διάτρητοι καρτέλ- 
λαι, άποτελούσαι ιδιαίτε
ρον άρχεϊον. "Οταν έλθη 
είς τό έργαστήριον ένα δα
κτυλικόν άποτύπωμα ά- 
γνώστου προς έλεγχον, γί
νεται ή ταξινόμησές του 
καί έπί τή βάσει αύτής ά- 
νοίγονται αί άνάλογοι μι- 
κραί όπαί είς μίαν παρο- 
μοίαν καρτέλλαν, ή όποια 
τοποθετείται εις ειδικόν 
τμήμα τής μηχανής. ’Έτσι 
ή μηχανή γεμίζει μέ χιλιά
δας παρομοίου τύπου καρ
τέλλας τού άρχείου διά τήν 
σύγκρισιν. Μόλις τεθεί εις 
λειτουργίαν τό μηχάνημα, 
άρχίζει ή αυτόματος σύγ- 
κρισις. Χίλιαι όκτακόσιαι 
έως δύο χιλιάδες καρτέλ- 

λαι τού άρχείου είς τό λεπτόν, διέρχονται μέ άστραπιαίαν ταχύτητα έμπρός άπό 
τήν υπό έλεγχον καρτέλλαν, όταν δέ εύρεθή μία πού παρουσιάζει τον αύτόν άριθμόν 
οπών είς τά ίδια τετραγωνίδια, αύτομάτως ρίπτεται έξω άπό τήν μηχανήν, ή όποια 
τήν ιδίαν στιγμήν, παύει, αύτομάτως έπίσης νά λειτουργή. Τούτο σημαίνει ότι τό ζη- 
τούμενον δακτυλικόν άποτύπωμα εύρίσκεται είς τό άρχεϊον. Δέν γίνεται πολύ με
γάλη χρήσις τής μεθόδου τών αύτομάτων μηχανών, διότι τήν άντικαθιστα ή πείρα 
τών διευθυντών τού τμήματος. "Εχει άποδειχθή ότι ελάχιστη είναι ή διαφορά τού 
άπαιτουμένου χρόνου διά τήν άναζήτησιν μέ τήν κοινήν μέθοδον, λόγω τής μεγί
στης έξασκήσεως καί άπιστεύτου πείρας τού ειδικού προσωπικού.

Θά ήτο παράλειψις νά μήν άναφέρω τό τμήμα τό έπιφορτισμένον μέ τήν άλ- 
ληλογραφίαν καί τήν σύνταξιν τών διαφόρων έγγράφων καί τών φακέλλων τού έγ- 
κληματικοΰ άναμνηστικού τού έγκληματολογικοΰ άρχείου. Καταλαμβάνει ολόκληρον 
τήν έκτασιν τού ισογείου τού μεγάλου κτιρίου, πού είναι μία μόνον άπέραντος αίθουσα. 
Δύο χιλιάδες περίπου γραφομηχαναί, παντός είδους καί τύπου, άπασχολούνται συ
νεχώς. Τό δίπλωμα δέ τών έπιστολών καί τό σφράγισμα τών φακέλλων γίνεται δι’ 
αύτομάτων μηχανών.

Είς πυρετώδη κίνησιν τό απέραντου τμήμα αλληλογραφίας 
καί καταρτισμού τών έγκλη ματολογικώυ φακέλλων τοΰ 
Έ φ —Μπί—*Άΐ, προετοιμάζει τά δελτία όδηγιών καί πλη
ροφοριών, πού θά σταλούν είς τά διάφορα γραφεία του 

είς δλην τήν ’Αμερικήν



ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ! ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΔΔΙ

'Υπό κ. ΙΩΑΝ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθυντού Ποινικής Δικαιοσύνης

I. ’Από τής συστάσεως τοϋ Ελληνικού Βασιλείου τό θέμα «Φύλακα!» είχε 
πάντοτε έν ενδιαφέρον ιδιαίτερον. Αί έκάστοτε Κυβερνήσεις διετίθεντο προς έπί- 
λυσιν, άλλα μόνον αί προθέσεις έμεινον. Σήμερον έτι τό θέμα υπάρχει. Δεν έχει βε
βαίως την δψιν του των πρώτων έκατόν ετών ελευθέρου Ελληνικού βίου, διότι έν τώ 
μεταξύ καί μάλιστα άπό τοϋ έτους 1911, εις τινα σημεία έκ τοϋ σταδίου των προ
θέσεων είσήλθομεν καί εις τό στάδιον της πραγματοποιήσεως.

Ούχ’ ήττον μία έκτακτος δραστηριότης έπί τοϋ θέματος «φυλακαί» καί ήτις 
άνάγεται εις τούς πρώτους χρόνους της συστάσεως τοϋ ελευθέρου Ελληνικού Βα
σιλείου δέν είναι γνωστή εις τούς πολλούς.

Ό  λόγιος κ. Τ. Δεμοδός καί ουτινος ή συμβολή εις τα Ελληνικά γράμματα 
είναι γνωστή μέ τό βιβλίον του «'Ο 'Ιππότης Appert» τής Collection d’ 1’ Insti- 
tut Francais d’ Athenes (1949) άπεκάλυψε εις τό πολύ κοινόν τήν πρώτην μεγά-

'Η Μεθώνη κατά λιθογραφίαν τοϋ 1580

λην προσπάθειαν τής δημιουργίας μιας μεγάλης σωφρονιστικής άποικίας εις την 
Μεθώνην, ήτις άνελήφθη ύπό τοϋ Γάλλου ιππότου Appert.

Εις τούς άστυνομικούς οΐτινες μοχθοΰσιν εις τον άγώνα κατά τοϋ έγκλήμα- 
τος καί τά έπιστημονικά καί έπαγγελματικά ενδιαφέροντα αύτών συνάπτονται έν 
τούτω μετά τής σωφρονιστικής ύπηρεσίας, παρέχω κατωτέρω περίληψιν περί τής 
προσπάθειας ήν άνέλαβεν ό Appert διά τήν ΐδρυσιν τής πρώτης σωφρονιστικής ά
ποικίας έν Έλλάδι, ώς τήν ιστορεί ό κ. Δεμοδός.

I I .  Εις τάς 26 ’Ιουνίου 1855 ό 'Ιππότης Appert κατήλθεν εις τήν Έλλάδα.'Ο 
Βασιλεύς ’Όθων, δστις έγνώριζε τον 'Ιππότην Appert έκ των μέχρι τοΰδε έργασι- 
ών του, διέταξεν δπως παρασχεθώσιν εις τοΰτον πάσαι αί δυνατότητες διά νά δυ- 
νηθή νά έπισκεφθή τάς Έλληνικάς Φυλακάς.

Σκοπός τοϋ Appert ήτο νά συγκεντρώση τούς καταδίκους δλων των'Ελληνι
κών Φυλακών εις μίαν άποικίαν. Εις έκτέλεσιν τοϋ σχεδίου του τούτου ήρχισεν άμέ- 
σως τό ταξίδιόν του άνά τό 'Ελληνικόν Βασίλειον καί έπεσκέφθη πρώτον τάς Φυλα
κάς Ναυπλίου. 'Η  κατάστασις τών Φυλακών Ναυπλίου ήτο άπερίγραπτος, άλλ’ οί 
κατάδικο.ι, οΐτινες είχον πληροφόρησή έκ τών έν Άθήναις Φυλακών κρατουμένων
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ποιος ήτο ό έπισκέπτης των καί ποια τά ενδιαφέροντα του, τον ύπεδέχθησαν κατα- 
συγκεκινημένοι καί του ήσπάζοντο τάς χεϊρας. 'Ο Appert είχε πεισθή έκ των συγ
κινητικών τούτων εκδηλώσεων, δτι δεν θά ήτο ματαία ή προσπάθεια του. Έν συ
νεχεία έπεσκέφθη τήν Τρίπολιν καί τάς Καλάμας καί εις τάς 6 Σεπτεμβρίου φθάνει 
εις τήν Μεθώνην. ’Εδώ, το παλαιόν φρούριον της Μεθώνης, περικυκλωμένον· άπό 
θάλασσαν, μέ υψηλά καί άσφαλή τείχη, είς υγιεινήν τοποθεσίαν, εγγύς μιας μικράς 
πόλεως μέ άγαθοΰς κατοίκους, κρίνει ό Appert, δτι είναι ή κατάλληλος θέσις διά. 
τήν ίδρυσιν της άποικίας, ήτις θά συγκεντρώση τούς κρατουμένους δλης της Ε λ 
λάδος. Τδ κτίριον εύρίσκετο εις άρίστην κατάστασιν συνεπεία τών διορθώσεων καί. 
έπισκευών ας εΐχον έκτελέσει οί Γάλλοι του Maison (1830).

'Η  άποικία ήτο σχεδόν έτοιμη καί δέν άπητοΰντο εΐ μή μόνον αί έσωτερικαί

"Αποψίί τή ; Μεθώνη;

διαιρέσεις. Κατά τδ σχέδιον του Appert, τδ Φρούριον θά διεχωρίζετο εις 10 μέρη 
ΐνα έπιτευχθή ό διαχωρισμός τών κρατουμένων κατά ήλικίαν καί κατηγορίας. Προ- 
εβλεπε αύλάς καί κήπους ιδιαιτέρως διά κάθε κατηγορίαν. ’Έξω του φρουρίου ση
μαντική έκτασις προσφέρεται διά γεωργικάς έργασίας καταδίκων γεωργών. 'Ο Ap
pert έξαγγέλει τάς μεθόδους, τάς οποίας θά έφαρμόση συνοψιζομένας είς τάς λέξεις 
«λήθη τοϋ παρελθόντος», «άνταμοιβή του παρόντος», «έλπίς διά τδ μέλλον», Σχολεί
ου διά τήν μόρφωσιν τών άγραμμάτων καί ώργανωμένη έργασία μέ έξελισσόμενον 
σύστημα άμοιβών διά τούς καλυτέρους έκ τών καταδίκων. Προβλέπει άκόμη καί. 
τήν κυκλοφορίαν έν τη άποικία έφημερίδος φυλακών. Άφοϋ έπείσθη δτι ή Μεθώνη 
είναι ό προσφορώτερος τόπος διά τήν όργάνωσιν της σωφρονιστικής άποικίας, συ
νέχισε τδ ταξίδιόν του καί είς τάς 10 Σεπτεμβρίου τοΰ ίδιου έτους εφθασε είς τάς. 
Πάτρας. Έκεΐθεν μετέβη είς τάς φυλακάς τοϋ Μεσολογγίου, τής Ναυπάκτου, τής 
Λαμίας καί τής Άμφίσης (Σάλωνα). "Οτε έπέστρεψε είς τάς ’Αθήνας, οί Βασιλείς 
Όθων καί ’Αμαλία, τδν έδέχθησαν είς τά ’Ανάκτορα καί ήκουσαν τήν έκθεσίν του 
περί τών Φυλακών.

'Ο Appert έβεβαίωσε τούς Βασιλείς δτι ή «άποικία τής Μεθώνης» ήτο ά.
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μόνος τρόπος της καταπολεμήσεως της έγκληματικότητος έν Έλλάδι κατά την ε
ποχήν έκείνην.

Συνεστήθη τότε μία Επιτροπή ύπό τήν Προεδρείαν του τότε 'Υπουργοϋ των 
’Εσωτερικών, ήτις έξήτασε τό σχέδιον Appert, καί τό υπέβαλε προς εγκρισιν εις 
τον Βασιλέα. Έζητήθη δέ διά τάς δαπάνας τοϋ πρώτου έτους, έγγραφή πιστώσεως 
εις τον προϋπολογισμόν έκ δραχμών 150.000. Καί ό μέν Βασιλεύς έκρινε τό σχέδιον 
Appert, ή Βουλή όμως δεν έπέδειξε προθυμίαν εις τό νά ψηφίση τήν μεγάλην διά 
τήν έποχήν έκείνην πίστωσιν. Ούχ ήττον ό Appert, έπέστρεψε εις τήν Μεθώνην 
καί ήρχισεν τάς έργασίας διά τήν διαρρύθμισιν του φρουρίου διά τών πενιχρών οικο
νομικών μέσων πού τοϋ διετέθησαν. Άλλ’ δτε τά χρηματικά ποσά έξηντλήθησαν 
αί έργασίαι διεκόπησαν.

Εις τό τέλος τοϋ έτους 1859 ό 'Ιππότης Appert έπιχειρεΐ ένα ταξίδιον εις 
’Αθήνας, άλλ’ έπέστρεψεν καί πάλιν εις τήν Μεθώνην άπρακτος. Τό πάθος τής φι
λανθρωπίας, γράφει ό κ. Δεμοδός, έχει καταστρέψει οίκονομικώς τον Chevalier 
Appert. Παρ’ όλην του όμως τήν οικονομικήν ανέχειαν έξακολουθεΐ νά έλεή τούς 
πτωχούς καί νά έπισκέπτεται τούς φυλακισμένους. Οί κάτοικοι τής Μεθώνης άγα- 
ποΰν τον σεβαστόν γέροντα, όστις περιβεβλημένος τήν στρατιωτικήν στολήν, τήν 
σπάθην καί τά παράσημα έκάστην Κυριακήν παρακολουθεί τήν θείαν λειτουργίαν 
εις τήν έκκλησίαν τοϋ 'Αγ. Νικολάου. ’Επάνω εις τον λόφον τής Μεθώνης καί άπό 
τής πλευράς τής θαλάσσης οΐκοδομεΐ ένα μικρόν οΐκίσκον, εις τον όποιον μέλλει καί 
νά τελευτήση.

'Ο 'Ιππότης Appert, «συνεπαρμένος» άπό τό ονειρον τής ευτυχίας τών έγ- 
καθείρκτων, ώς τά έτη προχωρούν, έξαντλεΐται πνευματικούς καί οί Άγυϊόπαιδες 
τής Μεθώνης ένα δείλι τοϋ τελευταίου έτους τής ζωής του τοϋ καταφέρουν τό τε
λευταίου πλήγμα λιθοβολοΰντες αυτόν χάριν άστειότητος, ώς κατάκοπος έπέστρεφεν 
εις τον οΐκίσκον του. Έκτοτε ό δνειροπόλος έκλείσθη εις τον οΐκίσκον του, άπέθανε 
δέ τήν 18ην Ιανουάριου τοϋ 1873 καί έτάφη εις τό φρούριον τής Μεθώνης. Μετ’ 
αύτοΰ έτάφη έκτοτε καί ή ιδέα τής λειτουργίας σωφρονιστικής άποικίας έν Μεθώνη.

Μεταξύ τών έπιστημονικών έργων τοϋ Appert, περιλαμβάνεται τό έν έτει 
1831 έκδοθέν Prisons Hospices, Ecoles Primsires et etablissements de bien- 
faisance.

Κατά τάς πληροφορίας τοϋ κ. Δεμοδοΰ ή έφεσις τοϋ Appert διά τήν βελτίω- 
σιν τών φυλακών καί τήν άνάπλασιν τών καταδίκων έδημιουργήθη κατά τό έτος· 
1822, ότε έφυλακίσθη έν Γαλλία, κατηγορηθείς οτι διηυκόλυνε τήν άπόδρασιν δύο 
πολιτικών καταδίκων καί καθ’ ήν έποχήν διηύθυνεν ένα άλληλοδιδακτικόν σχολείου 
διά κρατουμένους στρατιωτικούς.

Μετά τήν άποφυλάκισίν του έδημοσίευσε τήν πραγματείαν περί στοιχειώ
δους έκπαιδεύσεως, ήτις προωρίζετο διά τούς κρατουμένους. Τώ 1823 έδημοσίευσε 
τό τρίτον του βιβλίον περί τών Φυλακών καί τών Νοσοκομείων, μετά περιοδείαν ήν 
ένήργησε εις τάς Φυλακάς τής Γαλλίας. ("Οτε εύρίσκετο εις τά κάτεργα τοϋ Roche
fort ΐνα αΐσθανθή τήν ζωήν τών κατέργων έντονώτερον, έδεσμεύθη ό ίδιος διά τών 
άλύσεων καί τής σφαίρας εις τούς πόδας). Εις τά 1836, έξέδωκε 4 τόμους περί Φυ
λακών καί έγκληματιών καί τώ 1846 έξέδωκε βιβλίον περιέχον συμβουλάς εις τούς 
έγκαθείρκτους. Τήν ιδέαν τής ’Αγροτικής Σωφρονιστικής άποικίας, συνέλαβε δτε 
τό έτος 1853 έπισκεφθείς τήν Σερβίαν, ώδηγήθη εις άγροτικήν άποικίαν φυλακισ
μένων έξω τοϋ Βελιγραδιού, τήν οποίαν εΐχεν ιδρύσει ό Πρίγκηψ ’Αλέξανδρος. Τού
το έπεχείρησε νά πραγματοποιήση καί εις τήν Ελλάδα. Αλλά τό Ελληνικόν Κρά
τος άδιάφορον τότε καί έπί πολλά έν συνεχεία έτη, ώς άπεδείχθη, διά τά θέματα τών 
φυλακών, έθαψε τήν ώραίαν προσπάθειαν τοϋ Appert ύπό τήν άβελτηρίαν του.
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1. —Γενικά. 'Η  θέσις τον ζητήματος.
2. —Σανδάσκν, ό πρώτος επινοητής τής θεωρίας περί «Μακεδόνων». Κατασκευή ανυ

πάρκτου «Μακεδονικής Εθνότητας».
3. —Ή  άνάμιξις των Βουλγάρων. Βουλγαρικοί φιλοδοξίαι, όνειρα καί σχέδια.
4. —Ό  Βουλγαρικός κομμουνισμός. Πώς έθεσε καί κατόρθωσε να επιβάλη εις τούς

°Ελληνας κομμουνιστάς τάς περί «αντονομήαεως τής Μακεδονίας καί Θράκης»
Ιδέας τον.

1 . Γενικά. Ή  θέσις τοΰ ζητήματος.

"Οπως είναι γενικά γνωστόν, ή Μακεδονία, ή πατρίς τοΰ Φιλίππου, τοΰ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου, τοΰ Άριστοτέλους και τόσων άλλων επιφανών άνδρών, οί όποιοι 
κατέχουν έξέχουσαν θέσιν εις τήν Ελληνικήν καί την παγκόσμιον ιστορίαν, ύπήρξεν 
άνέκαθεν χώρα Ελληνική. Τοΰτο βεβαιώνουν όλοι οί άξιοι τοΰ ονόματος ιστορικοί 
συγγραφείς καί μελετηταί των εθνολογικών ζητημάτων, άπό τοΰ Ηροδότου, τοΰ 
πατρός τής ιστορίας, μέχρι τοΰ Δρόϋζεν, καί άπό αύτοΰ μέχρι τών ήμερών μας (‘)·

Καί είναι μέν άληθές, ότι, ό βασιλεύς τών Μακεδόνων Φίλιππος, έξεστράτευσεν 
εναντίον τών ’Αθηναίων καί κατέκτησεν τάς μή άνηκούσας είς τό βασίλειόν του λοι- 
πάςΈλληνικάς Πολιτείας της εποχής έκείνης. ’Αλλά τοΰτο δέν έχει ιδιαιτέραν τινά 
σημασίαν. Πρώτον διότι ολόκληρος ή Ελλάς τότε άπετελεϊτο άπό μικράς πο
λιτείας (κρατίδια), καί δεύτερον διότι οί πόλεμοι μεταξύ τών ομοεθνών πολιτειών, 
(κρατιδίων), ήσαν τότε συχνοί, όπως είναι γνωστόν άπό τήν ιστορίαν.

Έν πάση περιπτώσει ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει, ότι οί Μακεδόνες υπήρξαν 
"Ελληνες, καί μάλιστα άκραιφνεϊς'καί συνειδητοί. 'Η  δέ ονομασία «Μακεδόνες» 
ήτο άπλώς δηλωτικόν τής καταγωγής των άπό ώρισμένην περιοχήν τής χώρας, 
όπως λ.χ. τών Θηβαίων, τών ’Αθηναίων, τών Σπαρτιατών κλπ. Ή  τοπική άλλωστε 
ονομασία τών καταγομένων άπό διαφόρους περιοχάς τής χώρας Ελλήνων ισχύει καί 
σήμερον καί δέν ήτο μόνον συνήθεια τής άρχαίας εποχής. ’Έτσι παραλλήλως προς τον 
γενικόν καί Έθνικοΰ χαρακτήρος τίτλον "Ελληνες, έ'χομεν καί τούς υποτίτλους 
«Λάκωνες», «Κεφαλλήνες», «Ρουμελιώτες», «Θράκες», κλπ., οίτινες έχουν τοπι- 
κιστικήν έννοιαν, ήτοι δηλοΰν τούς τόπους καταγωγής των.

Επομένως τό γεγονός αυτό δέν σημαίνει άλλο τίποτε, ειμή ότι καί ό όρος 
«Μακεδών» καί «Μακεδόνες» τής άρχαιότητος ήτο μόνον δηλωτικόν τοΰ τόπου 
καταγωγής τών έκ Μακεδονίας καταγομένων Ελλήνων, όπως άλλωστε είναι καί 
σήμερον. Μία έκ τών πολλών άποδείξεων τής άληθείας αυτής είναι καί τό γεγονός, 
ότι ή εκστρατεία τοΰ Λήργάλου ’Αλεξάνδρου εναντίον τής ’Ασίας, έγένετο κοινή άπο- 
φάσει τών Ελλήνων στρατηγών, μετά τήν κατάληψιν ολοκλήρου τής χώρας ύπό τών 
Μακεδόνων. Είχε δέ ώς άντικειμενικόν σκοπόν τήν άνταπόδοσιν τών όσων οί Ά - 
σιάται μ’ έπί κεφαλής τούς Πέρσας, είχον διαπράξει μέ τάς έπανειλημμένας έπι- 
δρομάς των εναντίον τής Ελλάδος.

Είναι έξ άλλου γνωστόν, ότι όταν ό μακάριος εκείνος κοσμοκράτωρ, τον όποιον 
διά πρώτην φοράν ή ιστορία ώνόμασε Μέγαν, έπραγματοποίησε τον σκοπόν του καί 
κατέκτησε τάς Άσιατικάς χώρας, ούδέποτε έλέχθη ότι έπρόκειτο περί «Μακεδο
νικού κράτους» καί «Μακεδονικής κυριαρχίας». Διότι, όλοι οί έγκύψαντες εις τήν 
μελέτην τής ιστορίας άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον, ώμίλησαν καί ομιλούν περί

(1) Σχετική βιβλιογραφία παρατίθεται κατωτέρω.
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«’Εξελληνισμοϋ τοϋ άρχαίου κόσμου», «περί μεταλαμπαδεύσεως των Ελληνικών 
<ρώτων καί τοϋ 'Ελληνικού πολιτισμού εις τούς Βαρβάρους», «περί διαδόσεως τής 
"Ελληνικής γλώσσης», κλπ. Πράγμα πού δεν θά συνέβαινεν φυσικά, άν οί Μακεδό- 
•νες δέν ήσαν 'Έλληνες...

Τά αναμφισβήτητα όμως αύτά ιστορικά γεγονότα δέν άρέσουν, φαίνεται εις 
μερικούς «γείτονας» τής Ελλάδος, ή μάλλον τούς ήγέτας αύτών, ιδίως δέ τούς 
Βουλγάρους καί τούς Γιουγκοσλαύους. Εντεύθεν οδτοι διαπνεόμενοι άπό ιμπερια
λιστικόν πνεύμα καί φιλοδοξοϋντες κατακτήσεις χωρών καί υποδουλώσεις λαών 
κατά τον 20ον μ. X. αιώνα, έπεδόθησαν μέ ιδιαίτερον ζήλον εις τήν έφεύρεσιν καί 
την έντατικήν καλλιέργειαν διαφόρων μύθων περί τής Ελληνικής Μακεδονίας. Τούτο 
δέ μέ άντικειμενικον σκοπόν ν’ άρπάσουν τήν Ελληνικήν αυτήν χώραν καί νά τήν 
προσαρτήσουν εις τό ίδικόν του έκαστος κράτος.

Ουτω κατεσκεύασαν αύθαιρέτως, επί τοϋ Χάρτου φυσικά, έντελώς τεχνητώς, 
μίαν νέαν εθνότητα, τήν Μακεδονικήν. 'Υπεστήριξαν δέ άνέκαθεν άπό τής δημιουρ
γίας τοϋ άνυπάρκτου ζητήματος, καί υποστηρίζουν έν πολλοΐς άκόμη καί σήμερον, 
ότι «ή Μακεδονία δέν ύπήρξε χώρα Ελληνική, άλλ’ άνήκεν εις ιδιαιτέραν έθνότητα, 
τήν Μακεδονικήν» (ή οποία είναι ίστορικώς καί έθνολογικώς άνύπαρκτος). «Διά 
τον λόγον αυτόν οφείλει, λέγουν, ν’ άποσπασθή σήμερον άπό τό 'Ελληνικόν κράτος. 
'Ενουμένη δέ μέ τό Βουλγαρικόν Τμήμα αυτής, όπερ άποκαλεΐται «Μακεδονία τοϋ 
Πιρίν», καί μέ τό Γιουγκοσλαυϊκόν τοιοΰτον, τό όποιον ονομάζεται «Μακεδονία 
τοϋ Βαρδάρ», νά καταστή αύτόνομος. Ν’ άποτελέση δηλαδή ιδιαίτερον κράτος, τό 
Μακεδονικόν...»

’Εννοείται ότι όλα αύτά άποτελοΰν σχήμα λόγου μόνον, καί τήρησιν τών προ
σχημάτων διά τήν πραγματοποίησιν κατακτητικών βλέψεων καί σκοπών άμφοτέρων 
τών ώς άνω «γειτόνων» τής Ελλάδος. Διότι οί Βούλγαροι λ.χ. όμιλοΰν μέν περί 
«αύτονομήσεως τής Μακεδονίας», άλλά μέ τον δόλιον σκοπόν νά έπιτεθοϋν κατόπιν 
κατά τοϋ «αύτονόμου» Μακεδονικοΰ κράτους καί νά τό προσαρτήσουν εις τήν Βουλ
γαρίαν. Πράγμα πού έπραξαν ήδη διά τήν ’Ανατολικήν Ρουμελίαν, (Ρουμελία=χώρα 
τών Ρωμηών, τών Ελλήνων. Συνεπώς οχι Ρωμυλία, όπως γράφουν πολλοί), μετά τήν 
ανατροπήν, εις τό Βερολίνειον Συνέδριον τοϋ 1878, τής συνθήκης τοϋ 'Αγίου Στε
φάνου, διά τής οποίας ίδρύετο ή Μεγάλη Βουλγαρία. Δέν είναι συνεπώς περίεργον, 
πώς καί διατί έφθασαν, άσθμαίνοντες, μέχρι Θεσσαλονίκης κατά τον έναντίον τής 
Τουρκίας πόλεμον τοϋ 1912, τον όποιον έκήρυξαν τά Βαλκανικά κράτη προς άπελευ- 
θέρωσίν των έκ τοϋ Τουρκικού ζυγού. Ούτε διατί έχρειάσθη Έλληνο—Βουλγαρικός 
πόλεμος, διά ν’ άπομακρυνθοΰν άπό τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν. Διότι τό ονειρόν 
των ύπήρξεν άπό 3 /4 αΐώνος, όπως είναι καί σήμερον, ή άρπαγή τής Μακεδονίας, 
ιδίως τής Ελληνικής. Εις τούτο δέ είναι πάντοτε σύμφωνοι όλοι οί Βούλγαροι πο
λιτικοί ήγέται, άσχέτως ιδεολογικών άποχρώσεων καί πολιτικών κατευθύνσεων, 
(’Αγροτικοί, Σοσιαλισταί, Έθνικισταί, Φασισταί, Κομμουνισταί, κλπ.).

"Οσον άφορά τούς Γιουγκοσλαύους, τρέφουν βεβαίως σήμερον καί αυτοί 
τάς αύτάς ιδέας καί έχουν τά αύτά σχέδια μέ τούς Βουλγάρους. Διότι καί αυτοί 
ομιλούν περί «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας», περί ύπάρξεως ιδιαιτέρας έθνότητος 
τών Σλαυομακεδόνων, οί όποιοι καταπιέζονται άπό τό Ελληνικόν Κράτος», περί 
ένώσεως τής «Μακεδονίας τού Αιγαίου», όπως άποκαλοϋν τήν «Ελληνικήν Μακε
δονίαν», μέ τά άλλα τμήματα αυτής κλπ. Μέ τήν διαφοράν, ότι θέλουν καί αυτοί, 
ώς καλοί «γείτονες», τήν «αυτόνομον» Μακεδονίαν ύπό τήν κυριαρχίαν των.

Τούτο είναι, εις τάς γενικάς του βεβαίως γραμμάς, τό λεγόμενον «Μακεδο
νικόν ζήτημα». Ά λλ’ εντεύθεν ^εννώνται πολλ.ά έρωτήματα, ώς κυριώτερα τών 
οποίων δύνανται, κατά τήν γνώμην μας, νά θεωρηθούν τά έξής ολίγα : Πώς, πότε καί 
από ποιους διετυπώθησαν τό πρώτον αί θεωρίαι περί «Μακεδόνων» ώς ιδίας έθνό
τητος; Καί ποιαν έξέλιξιν έλαβον έκτοτε; Τί δηλαδή έγινε καί κατά ποιον τρόπον;
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Καί πώς ό διεθνής κομμουνισμός άνεμίχθη εις την ύπόθεσιν, κατά ποιον δέ τρόπον- 
έδρασεν; Έ ξ  άλλου ποιαν θέσιν έλαβεν επί τοϋ ζητήματος ό Ελληνικός κομμουνι
σμός καί τι έπραξεν; Πώς δέ τίθεται, άπό καθαράς Ελληνικής άπόψεως, τό θέμα τού
το σήμερον;

Τά έρωτήματα ταΰτα απαιτούν έπιμόνως άπάντησιν. "Ας προσπαθήσω μεν 
λοιπόν ν’ άπαντήσωμεν εις αύτά, τόσω μάλλον, καθόσον όφείλομεν νά έ'χωμεν οί 
"Ελληνες τήν ικανότητα ν’ άντιμετωπίζωμεν τούς έχθρούς της ’Εθνικής μας άκε- 
ραιότητος.

2 . Σανδάσκυ, ό πρώτος επινοητής τής θεωρίας περί «Μακεδόνων»... 
Κατασκευή ανυπάρκτου «Μακεδονικής Ιθνότητος».

Πώς ένεφανίσθησαν λοιπόν διά πρώτην φοράν αί θεωρίαι περί αύτονομήσεως 
τής Μακεδονίας καί δημιουργίας του Μακεδονικού κράτους; Ποιος πρώτος τάς διε- 
τύπωσε καί μέ τί περιεχόμενον; Τί έλεγε δηλαδή συγκεκριμένως; ’Ιδού τό πρώτον 
ζήτημα τό όποιον θά έξετάσωμεν.

Διά ν’ άπαντήσωμεν εις τό ερώτημα αυτό, είναι άνάγκη νά μεταφερθώμεν 
έναν αιώνα περίπου προς τά όπίσω, ήτοι εις τό τρίτον καί τελευταϊον τέταρτον τοϋ 
19ου αΐώνος. Διότι τότε έ'ζησεν ό περίφημος Σανδάσκυ, ό όποιος ύπήρξεν ό πρώτος 
έπινοητής τών ώς άνω μύθων. Ούτος κατήγετο έκ τής Βουλγαρικής σήμερον «Μακε
δονίας τοϋ Πιρίν».

'Η Φυλετική καταγωγή τοϋ Σανδάσκυ δεν είναι άπολύτως έξηκριβωμένη. 
Φαίνεται όμως οτι ούτος δέν ήτο Βούλγαρος, άλλ’ δτι εις τάς φλέβας του έρρεεν 
αίμα έκ πολλών φυλετικών διασταυρώσεων. 'Ο ίδιος ένεφανίζετο ώς «Μακεδών...» 
Είχε δέ άρκετήν μόρφωσιν, θέλησιν ίσχυράν, άποφασιστικότητα, άνδρείαν, έπιμον ήν 
εις τάς ιδέας του καί μεγάλα ήγετικά προσόντα, καθώς καί φιλοδοξ ιαν 
άμετρον.

Τοιοϋτος ύπήρξεν έν όλίγοις ό άνήρ όστις διετύπωσε πρώτος τάς γνωστάς μας 
ήδη θεωρίας περί «Μακεδόνων ώς ιδίας έθνότητος». Συγκεκριμένως ό Σανδάσκυ 
έκήρυττεν έν γενικαΐςγραμμαΐς, δτι οί κάτοικοι τής Μακεδονίας δέν είναι ούτε Βούλ
γαροι, ούτε "Ελληνες, ούτε Κουτσόβλαχοι, άλλά.,.Μακεδόνες !...Οίονδήποτε γλωσ
σικόν ιδίωμα καί αν ομιλούν επομένως, (Ελληνική γλώσσα, Τουρκική, Βουλγαρική, 
Σέρβική κλπ.). Τό πράγμα δέν έχει σημασίαν. ’Οφείλεται εις τάς κατά τής χώρας 
έπιδρομάς πολλών φυλών καί τάς έντεϋθεν άναμίξεις τοϋ πληθυσμού. Τό γεγονός 
είναι δτι οί κάτοικοι τής Μακεδονίας είναι «Μακεδόνες» καί οφείλουν ν’ άποτελέσουν 
ιδίαν έθνότητα, τήν «Μακεδονικήν...!»

«Σήμερον, έλεγεν άκόμη ό Σανδάσκυ, οί ((Μακεδόνες» είναι υπόδουλοι... 
"Οπως δμως ήλευθερώθη άπό τούς Τούρκους τό Ελληνικόν Κράτος—τό όποιον 
έφθανε τότε (άέχρι τοϋ Όλύμπου—τό Βουλγαρικόν, τό Σερβικόν, κλπ. ήλθεν ή ώρα νά 
έλευθερωθή καί τό «Μακεδονικόν ’Έθνος...!» Νά ίδρυθή δέ κατόπιν τό «Μακεδο
νικόν κράτος», τό όποιον θά περιλαμβάνη ολόκληρον τήν Μακεδονίαν (Ελληνικήν, 
Γιουγκοσλαυϊκήν καί Βουλγαρικήν σήμερον)».

«Διά νά καταστή τοΰτο δυνατόν, συνέχιζεν ό ευφάνταστος αύτός Μακεδών, 
ώφειλον νά έξεγερθοΰν έναντίον τών Τούρκων δλοι οί «Μακεδόνες» καί ν’ άγωνι- 
σθοϋν διά τήν άπόκτησιν τής έλευθερίας των. 'Ο άγών των θά ήτο κατ’ άνάγκην 
πολυμέτωπος, διότι μοιραίως θά έστρέφετο κατά τών Τούρκων, τών Βουλγάρων, 
τών Σέρβων καί τών Ελλήνων,δεδομένου δτι δλοι αύτοί διεξεδίκουν τήν Μακεδονίαν. 
Έπεζήτουν δέ ευκαιρίας διά τήν άρπαγήν καί τήν προσάρτησή/ της εις τό ίδιον 
έκαστος κράτος, ύποδουλοΰντες αύτήν έκ νέου.w»

Αί θεωρίαι αύταί τοϋ Σανδάσκυ δέν είχον βεβαίους καμμίαν άπήχησιν εις τούς 
"Ελληνας τής Μακεδονίας, οίτινες ούδέποτε έπαυσαν νά θεωρούν εαυτούς "Ελληνας 
καί μάλιστα άκραιφνεΐς καί γνησιωτάτους. Τον έπινοητήν των δέ έθεώρουν Βούλ-
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■γάρον άρχικομιτατζήν, κακούργον καί αίμοβόρον, έπιδιώκοντα ν’ άποκτήση οπα
δούς, διά νά κυρίαρχη αύτών καί να τούς εκμεταλλεύεται.

Συνεκίνησαν έν τούτοις αί θεωρίαι αύταί μερικούς έκ των κατοίκων τής Μα
κεδονίας του Πιρίν, (σήμερον Βουλγαρικής), οίτινες έσπευσαν νά ταχθούν παρά το 
■πλευράν του. Οΰτω ό ώς άνω επαναστάτης συνεκέντρωσε περί έαυτον μίαν ομάδα 
τολμηρών άνθρώπων καί τυχοδιωκτών, τρεφόντων θηριώδη καί κακούργα ένστικτα, 
μετά τών όποιων ίδρυσε κατά το 1893 την «’Εσωτερικήν επαναστατικήν Μακεδο
νικήν Όργάνωσιν» (τήν περίφημον Ε.Μ.Ε.Ο.), ή δπως τήν άπεκάλεσαν έν Μακε
δονία, τό «Μακεδονικόν Κομιτάτον». Ή  όργάνωσις αύτή έρριψε τό σύνθημα «ή 
Μακεδονία εις τούς Μακεδόνας», καί καταστάσα φορεύς τών άντιλήψεων τού Σαν- 
δάσκυ, δστις ύπήρξεν καί ό πρώτος άρχηγός της, ήρχισε τον ένοπλον έπαναστα- 
τικόν άγώνα, στρεφόμενη κατά πάντων τών μή συμφωνούντων μέ τάς ιδέας της.

Ιδιαιτέρως δμως έστρέφετο εναντίον τών Ελλήνων, τούς οποίους κατελή- 
στευε καί έφόνευε μέ τό παραμικρόν. Έ ν συνεχεία έκλεινε τά σχολεία καί τάς ’Εκ
κλησίας των καί έπεδίωκε τήν ΐδρυσιν άλλων «Μακεδονικών», κατεκρεούργει τούς 
•διδασκάλους, τούς ιερείς καί τούς λοιπούς προκρίτους τής χώρας, έβίαζε τάς παρ
θένους, παρελάμβανεν είς τά ορη τούς πλουσίους καί έζήτει μεγάλα ποσά διά λύτρα 
καί έν γένει έτυρράνει καί έτρομοκράτει τούς πάντας...

’Έτσι ή ΕΜΕΟ (Μακεδονικόν Κομιτάτον) άπέβη ό φόβος καί ό τρόμος τών 
Μακεδόνων Ελλήνων. "Ενεκα τούτου έδημιουργήθη έξαίρετικά άνώμαλος κατά- 
στασις είς τήν ύπόδουλον ακόμη τότε Ελληνικήν Μακεδονίαν, δεδομένου δτι ό Τουρ
κικός στρατός καί ή άστυνομία δεν ήθελον ή δεν ήδύναντο νά έπιβάλλουν τήν τάξιν. 
'Όπως ήτο δ’ έπόμενον, ή κατάστασις αύτή ήπείλει μέ πλήρη έξαφάνισιν τό Ελλη
νικόν στοιχεϊον.

Διά τής αιμοσταγούς του δράσεως ό Σανδάσκυ άπέβη, έπί τινα καιρόν, κυ
ρίαρχος είς ώρισμένας περιοχάς τής ύποδούλου χώρας καί έγκατέστησεν έκεϊ τό 
ίδικόν του κράτος, είς τό όποιον ούδείς έτόλμα νά πλησιάση. Κατά τό 1903 δέ, τήν 
20ην ’Ιουλίου, εορτήν τού προφήτου Ήλιοΰ, όμού μετά τού Βέλτσεφ καί άλλων 
όμοφρόνων του, ώργάνωσε τήν έπανάστασιν τού Ίλιντέν (Ίλιντέν=ήμέρα τού Ή -  
λία), ή οποία κατεπνίγη είς τό αίμα ύπό τού Τουρκικού στρατού.

Καί μετά τήν καταστολήν τής έπαναστάσεως έκείνης δμως, οί τρομοκράται 
τής ΕΜΕΟ συνέχισαν τήν αίματηράν καί έγκληματικήν δράσιν των. "Οταν δέ ό 
Σανδάσκυ έφονεύθη άπό τούς Τούρκους Ζαπτιέδες (χωροφύλακας) κατά τό 1909, 
τήν άρχηγίαν τής όργανώσεως άνέλαβον διαδοχικώς διάφοροι άλλοι συνεργάται του, 
δπως ό Πανίτσα, ό Άλεξανδρώφ, ό Μιχαήλωφ κλπ. Μέ τήν διαφοράν δτι ό οργανω
θείς έν τώ μεταξύ ύπό τών Ελλήνων «Μακεδονικός άγών», (περίοδος 1907—1908), 
έμετρίασε κάπως τήν αίμοβόρον δράσιν τών κομιτατζήδων.

’Έτσι έφθάσαμεν είς τούς Βαλκανικούς πολέμους, οπότε τά Ελληνικά δπλα 
-ηύτύχηααν νά δράσουν νικηφόρως έναντίον τών Τούρκων, όμού μετά τών Σερβικών 
καί τών Βουλγαρικών. Οδτω ή Μακεδονία ήλευθερώθη έξ ολοκλήρου καί διενεμήθη 
μεταξύ τών ώς άνω τριών κρατών. ’Επειδή δέ οί Βούλγαροι διεξεδίκουν καί τό ύπό 
τού Ελληνικού στρατού καταληφθέν τμήμα τής Μακεδονίας, έγένετο ό Έλληνο— 
Βουλγαρικός πόλεμος τού 1913, μέ τά γνωστά άποτελέσματα. Έ ν τώ μεταξύ έξερ- 
ράγη ό πρώτος παγκόσμιος πόλ.εμος, οπότε ή Μακεδονία κατέστη θέατρον πολεμικών 
έπιχειρήσεων καί δέν ύπήρχε προφανώς στάδιον έλευθέρας κινήσεως καί δράσεως 
τών Κομιτατζήδων. Διά τον λόγον αύτόν ή δράσις τού «Μακεδονικού Κομιτάτου» 
έμειώθη πολύ, αν δέν έξέλειπε τελείως κατά τήν περίοδον αύτήν.

Πριν έν τούτοις φθάσωμεν είς τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τον παγκό
σμιον τού 1914—18 καί έν ώ άκόμη ή αίμοβόρος ΕΜΕΟ εύρίσκετο είς τήν άκμήν 
τής δράσεώς της, προσήλκυσε τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον τών Βουλγάρων. 
Διότι τρέφοντες ούτοι ιδέας κατακτήσεως τής Μακεδονίας καί προσαρτήσεώς της
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εις τό Βουλγαρικόν κράτος, έφοβήθησαν ’ίσως μήπως αί συμμορίαι τού Σανδάσκυ 
άνατρέψουν τά σχέδιά των. Διά τον λόγον αύτόν άνεμίχθησαν εις την ΕΜΕΟ καί 
κατώρθωσαν νά τήν διασπάσουν. ’Αλλά την Βουλγαρικήν δράσιν πρέπει νά παρακο- 
λουθήσωμεν ιδιαιτέρως. Διά τον λόγον αύτόν κλείομεν έδώ τήν σχετικήν μέ τήν 
δράσιν τοϋ Σανδάσκυ παρένθεσιν.

3 . Ή  άνάμιξις των Βουλγάρων. Βουλγαρικοί φιλοδοξίαι, όνειρα 
κα'ι σχέδια.

Εϊπομεν ήδη ότι βλέψεις επί της Ελληνικής Μακεδονίας εΐχον, έκτος των 
Κομιτατζήδων τής ΕΜΕΟ, (Μακεδονικού Κομιτάτου) καί οί Βούλγαροι. Τά όνειρα 
δέ τούτων διά τήν προσάρτησιν τής Μακεδονίας καί τής Θράκης εις τήν Βουλγαρίαν 
ύπήρχον ΐσως πολύ ενωρίς. ’Ήρχισαν όμως νά διαφαίνωνται καί νά διατυπώνωνται 
κυρίως μετά τήν άνατροπήν, εις τό Βερολίνειον Συνέδριον τοϋ 1878, τής συνθήκης 
τοϋ 'Αγίου Στεφάνου καί τήν κατ’ άλλον τρόπον ρύθμισιν των Βαλκανικών ζητημάτων.

'Όπως είναι γνωστόν άπό τήν ιστορίαν, ή συνθήκη αυτή είχε συναφθή μεταξύ 
Ρωσσίας καί Τουρκίας, έξ άφορμής κηρύξεως πολέμου τής πρώτης κατά τής δευ- 
τέρας. 'Ιδρύετο δέ δι’ αύτής, ύπό τής.,.προστάτιδος τής Ελλάδος Ρωσσίας, ή Με
γάλη Βουλγαρία. Διότι εις αύτήν παρεχωροϋντο εις βάρος πάσης έννοιας δικαίου, 
πολλαί χώραι άποσπώμεναι έκ τής Τουρκίας, μεταξύ των οποίων καί ολόκληρος ή 
Μακεδονία καί Θράκη. Ούτω έπραγματοποιοϋντο πλήρως οί σκοποί τοϋ Πανσλαυϊ- 
σμοΰ εις τήν Βαλκανικήν.

Μέ τήν άνατροπήν τής συνθήκης δμως αύτής οί Βούλγαροι έχολώθησαν καί 
έ'θεσαν ώς πρόγραμμά των νά έπιτύχουν καί πάλιν τήν ΐδρυσιν τής Μεγάλης Βουλ
γαρίας διά παντός δυνατού μέσου καί τρόπου. ’Επειδή δέ διά τής Βερολινείου συνθή
κης εΐχεν όρισθή μία περιοχή, καθαρώς Ελληνική, καλουμένη ’Ανατολική Ρουμε- 
λία, έπετέθησαν ολίγα έτη βραδύτερον κατ’ αύτής τό πρώτον. 'Υπό τά ομματα δέ 
τών.,.προστατίδων δυνάμεων!, έξηνδραπόδισαν καί κατέσφαξαν τον Ελληνικόν πλη
θυσμόν, έλεηλάτησαν καί άφήρπασαν τά υπάρχοντά του καί άφοϋ ήρήμωσαν τήν 
χώραν, προσήρτησαν εΐτα αύτήν εις τήν Βουλγαρίαν, χωρίς νά συγκινηθή κανείς άπό 
τούς Εύρωπαίους προστάτας μας...

Τό προηγούμενον τοΰτο έχοντες ύπ’ όψιν οί Βούλγαροι, καί έπιδιώκοντες, 
δπως εϊπομεν, τήν άνασύστασιν τής Μεγάλης Βουλγαρίας, έθορυβήθησαν σφόδρα έκ 
τών θεωριών καί ένεργειών τοϋ «Μακεδονικού Κομιτάτου», φοβηθέντες προφανώς 
τήν κυριαρχίαν του. Διά τόν λόγον αύτόν μετά προηγουμένας έπισήμους συσκέψεις, 
εις τάς όποιας μετέσχε καί αύτός ό βασιλεύς τής Βουλγαρίας, άνετέθη εις τό Βουλ
γαρικόν Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατού νά ένεργήση καταλλήλως προς έξυπηρέτησιν 
τών Βουλγαρικών βλέψεων καί συμφερόντων. Ούτω ύπό τήν ήγεσίαν τού Βουλγάρου 
στρατηγού Άλ. Πρωτογέρωφ κατηρτίσθησαν έ ξ ’Αξ/κών καί άλλων στοιχείων 
ομάδες Βουλγάρων Κομιτατζήδων. Αύται δέ, τό μέν εδρών αύτοτελώς προς τρομο- 
κράτησιν τών Ελληνικού ιδία πληθυσμού τής Μακεδονίας καί έξαναγκασμόν του 
νά δεχθή «αύτονόμησιν τής Χώρας» καί Ϊδρυσιν τού «Μακεδονικού Κράτους». Τό 
δέ ένετάχθησαν εις τάς ύπό τήν άρχηγίαν τού Σανδάσκυ δρώσας ομάδας, μέ τόν ϊδιον 
δήθεν σκοπόν. 'Ο Πρωτογέρωφ διετύπωσε νέαν θεωρίαν, εΐπών δτι οί Μακεδόνες 
απετελουν Σλαυϊκόν φΰλον προσκείμενον εις τήν Βουλγαρίαν. ’Εννοείται δτι 
οί Βούλγαροι κατά τύπους μόνον ένδιεφέροντο διά τήν «αύτονόμησιν τής 
Μακεδονίας». Διότι κατ’ ούσίαν ήθελον καί έξακολουθοϋν καί σήμερον άκόμη νά 
θέλουν τήν προσάρτησιν της εις τήν Βουλγαρίαν, καθώς καί διέξοδον εις τό Αίγαΐον 
εκ Θράκης. ’Επειδή δμως κατ’ άλλον τρόπον δέν ήτο δυνατόν νά έκδηλώσουν τήν 
έπιθυμίαν των αύτήν, άπεφάσισαν νά έργασθοΰν διά τήν «αύτονόμησιν τής Μακε
δονίας». Τούτο δμως μέ τήν δολίαν προαίρεσιν νά έπιτεθοΰν κατόπιν έναντίον της 
και νά τήν προσαρτήσουν εις τήν Βουλγαρίαν,δπως έπραξαν καί διά τήν ’Ανατολικήν
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Ρουμελίαν. Αυτός ήτο ό κύριος σκοπός των καί διά τοϋτο εΐσέδυσαν καί εις τό «Μα
κεδονικόν Κομιτάτον» τοϋ Σανδάσκυ.

’Έκτοτε μολονότι έπήλθον πολλαί μεταπολιτεύσεις καί ή χώρα των περιήλΟεν 
διαδοχικώς άπό τούς ’Αγροτικούς εις τούς Έθνικιστάς, τούς Δημοκρατικούς, τούς 
Φασίστας καί τούς Κομμουνιστάς, οί Βούλγαροι δέν έγκατέλειψαν τούς δολίους σκο
πούς των. Διότι όλοι οί πολιτικοί ήγέται τής χώρας αυτής, άσχέτως των πολιτικών 
των κατευθύνσεων καί τής «ιδεολογικής των γραμμής», συναντώνται εις την άντί- 
ληψιν, δτΓ οφείλει να έπιδιωχθή κατά πάντα δυνατόν τρόπον ή έπανίδρυσις τής Με
γάλης Βουλγαρίας. Καί προς τοϋτο ούδεμίαν ευκαιρίαν παραλείπουν. 'Η  δράσις των 
Βουλγάρων Κομιτατζήδων ειχεν άκριβώς «ύτόν τον σκοπόν. Επειδή όμως ούτος 
ήτο άντίθετος προς τον σκοπόν τοϋ Σανδάσκυ, δέν τον διεκήρυττον δημοσία άλλ’ 
εΐργάζοντο συνωμοτικούς καί διαβρωτικώς. Έν τούτοις αί Βουλγαρικαί προθέσεις δέν 
έβράδυναν νά καταστούν γνωσταί. Καί τότε ήρχισε τό μοιραΐον άλληλοφάγωμα των 
Κομιτατζήδων τοϋ Σανδάσκυ μετά των Βουλγάρων, αί άλληλοδολοφονίαι των αρχη
γών των, δπωςλ.χ. τοϋ διαδόχου τοϋ Σανδάσκυ, Πανίτσα, ύπό οπαδών τοϋ Πρωτο- 
γέρωφ, τοϋ τελευταίου τούτου έν μέση Σόφια ύπό μελών τοϋ «Μακεδονικού Κομι
τάτου», κ.ο.κ.

Τό άλληλοφάγωμα δμως τών Κομιτατζήδων δέν έμείωσε την δρασιν των προς 
εξαναγκασμόν τοϋ πληθυσμού ν’ άποκτήση «Μακεδονικήν συνείδησιν». Άντιθέτως 
τήν έπεξέτεινεν έν πολλοΐς καί τήν ηυρυνεν. Διότι σύν τοΐς άλλοις, άνεμίχθη είς τον 
άγώνα καί ή Βουλγαρική Εκκλησία, τής οποίας ιερείς περιερχόμενοι μέ διάφορα, 
προσχήματα τήν Μακεδονίαν ένήργουν κατασκοπείαν, φιλο-βουλγαρικήν προπα
γάνδαν καί πράξεις βίας έναντίον τών Ελλήνων ιδίως. Ουτω διήρπαζον τούς Ελλη
νικούς ναούς καί ύπό τήν προστασίαν τών Κομιτατζήδων μετέτρεπον τούτους είς 
Βουλγαρικούς, έ'κλειον Ελληνικά σχολεία, έτέλουν γάμους καί έβάπτιζον Βουλγαριστί 
Έλληνόπαιδας,κατέδιδον τούς άντιδρώντας "Ελληνας ιερείς καί έφονεύοντο ή συνε- 
λαμβάνοντο καί έκακοποιοΰντο, κ.ο.κ. Έν γένει ύπεβοήθουν παντοιοτρόπως τό έργον 
τών Κομιτατζήδων προς έκβουλγαρισμόν τής χώρας καί άφανισμόν τοϋ Ελληνικού 
στοιχείου, φθάσαντες καί μέχρις έκβουλγαρισμοΰ τών σταυρών τών νεκροταφείων 
άκόμη, είς τούς οποίους άνέγραψαν βουλγαρικά ονόματα...

Έντεΰθεν ό Ελληνισμός περιήλθεν είς έξαιρετικώς δυσχερή θέσιν, διότι είχε 
νά διεξαγάγη πολυμέτωπον καί παντοειδή άγώνα. (Κατά τών Σλαύων, τών Βουλ
γάρων, τών Τούρκων, κλπ.). Μόνον δέ ή όργάνωσις τοϋ Μακεδονικού άγώνος τών 
Ελλήνων, (περίοδος 1907—8) περιώρισεν έν τινι μέτρο» τήν κακοποιόν καί εγκλη
ματικήν δρασιν τών Κομιτατζήδων καί έπέτρεψεν είς τόν Ελληνικόν πληθυσμόν τής 
Μακεδονίας ν’ άναπνεύση κάπως.

Ουτω έφθάσαμεν είς τόν Βαλκανικόν πόλεμον τοϋ 1912, οπότε ό Βουλγαρικός 
στρατός κατώρθωσε νά πλησιάση τήν Θεσσαλονίκην, φιλοδοξών νά πραγματοποιήση 
τά Βουλγαρικά σχέδια περί προσαρτήσεως είς τήν Βουλγαρίαν ολοκλήρου τής Μα
κεδονίας. Έχρειάσθη δέ ό Έλληνο—Βουλγαρικός πόλεμος καί ή Ελληνική νίκη διά νά 
ταπεινωθή κάπως ή έπηρμένη Βουλγαρική όφρύς καί νά έγκαταλείψη τά σχέδιά της.

Έπηκολούθησεν ό πρώτος Εύρωπαϊκός πόλεμος τοϋ 1914—18, οπότε ή Μα
κεδονία κατέστη θέατρον συμμαχικών έπιχειρήσεων, έν ω οί Βούλγαροι εύρίσκοντο 
είς άντίθετον στρατόπεδον. Μετά τήν συμμαχικήν νίκην, τά τής Βουλγαρίας καθώ- 
ρισεν ή συνθήκη τοϋ Νεϊγύ τοϋ 1919. Τότε ένεφανίσθησαν επί σκηνής καί πάλιν οί 
Βούλγαροι κομιτατζήδες διά νά προβάλουν έκ νέου «ζήτημα Μακεδονίας», τη βοή
θεια τής άριστα ώργανωμένης άνέκαθεν βουλγαρικής προπαγάνδας. Άπό τής επο
χής δμως αυτής είσήλθεν πλέον είς τό προσκήνιον ό «Βουλγαρικός κομμουνισμός», 
ό όποιος έπαιξεν ιδιαιτέρως σημαίνοντα ρόλον είς τό «Μακεδονικόν ζήτημα». Διά 
τοϋτο επιβάλλεται νά τόν παρακολουθήσωμεν έκ τοϋ πλησίον.
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4 . 'Ο Βουλγαρικός κομμουνισμός. Πώς έθεσε και κατόρθωσε νά 
έπιβάλη εις τούς "Ελληνας κομμμουνιστάς τάς περί «αύτονομήσεως τής 
Μακεδονίας καί Θράκης» ιδέας του.

Έσημειώσαμεν ήδη δτι οί Βούλγαροι πολιτικοί ήγέται, άσχέτως πολιτικών 
άποχρώσεων καί ιδεολογικών κατευθύνσεων, ονειρεύονται δλοι την Μεγάλην Βουλ
γαρίαν τής συνθήκης του 'Αγίου Στεφάνου. Φυσικόν είναι επομένως, δτι δεν έπαυσαν 
ποτέ νά έποφθαλμιοϋν δλοι τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν καί Θράκην καί νά επιζητούν 
τήν προσάρτησίν των εις την χώραν των. ’Εντεύθεν δεν είναι καθόλου περίεργον, δτι 
καί ή ηγεσία τοϋ Βουλγαρικού κομμουνιστικού κόμματος εϊχεν άνέκαθεν καί έχει 
βεβαίως άκόμη καί σήμερον τάς ιδίας άντιλήψεις (‘ ). Τό σπουδαΐον έν τούτοις δεν 
είναι αυτό, άλλά τό γεγονός δτι τάς ιδέας της αύτάς ή ηγεσία τού Κ.Κ.Β. κατόρ
θωσε νά έπιβάλη καί εις τούς "Ελληνας κομμουνιστάς.

’Ά ς ίδωμεν δμως κάπως λεπτομερέστερον πώς έξελίχθησαν τά γεγονότα.
Κατά τό 1923 έκυβέρνα τήν Βουλγαρίαν ό Σταμπολίνσκυ, ηγέτης τού άγρο- 

τικοΰ Βουλγαρικού κόμματος. Αί τάσεις τούτου είχαν ποιάν τινα σοσιαλιστικήν άπό- 
χρωσιν, διότι έπεδίωκον άγροτικάς μεταρρυθμίσεις, άλλά δεν ή σαν κομμουνιστικαί. 
Τούτο δμως δεν ήρεσεν εις τούς Βουλγάρους έθνικιστάς, οί όποιοι συνεννοηθέντες 
μέ τούς Κομιτατζήδες τού στρατηγού Πρωτογέρωφ ώργάνωσαν κίνημα έναντίον 
τών άγροτικών, ύπό τήν ηγεσίαν τού Τσαγκήφ.'Η έπανάστασις κατόρθωσε ν’ άνα- 
τρέψη τήν Κυβέρνησιν Σταμπολίνσκυ καί οΰτω ή έξουσία περιήλθεν εις τούς έπανα- 
στάτας. 'Ο κομμουνισμός παρέμεινεν «ουδέτερος» καί δεν ένίσχυσε τήν κινδυνεύοντα 
Σταμπολίνσκυ, πράγμα διά τό όποιον μετενόησε κατόπιν πικρώς, διότι τού έστοί- 
χισεν άκριβά.

Προ τής έκδηλώσεως τής έπαναστάσεως είχον όρισθή εις τήν Βουλγαρικήν 
πρωτεύουσαν τρία συνέδρια, εις τά όποια έκλήθησαν καί 'Έλληνες κομμουνισταί, ήτοι:

Ιον) Τού Βουλγαρικού κομμουνιστικού κόμματος, εις τό όποιον ήδύναντο 
νά μετάσχουν, ώς παρατηρηταί, καί άντιπρόσωποι ξένων κομ/κών κομμάτων.

2ον) Τής Γενικής συνομοσπονδίας τών Βουλγάρων εργατών, τό όποιον ώσαύ- 
τως ήδύναντο νά παρακολουθήσουν καί άντιπρόσωποι άλλων εργατικών οργανώ
σεων, καί

3ον) Τής Βαλκανικής κομ /κής ομοσπονδίας, τήν όποιαν άπετέλουν τά πέντε 
(5) κομ/κά κόμματα αύτής, ήτοι: Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ρουμανίας, Γιουγκοσ- 
λαυίας καί Ελλάδος. 'Η  ομοσπονδία συνήρχετο εις διάσκεψιν, εις τήν όποιαν έπρεπε 
φυσικά ν’ άποσταλούν άντιπρόσωποι τών κομμουνιστικών κομμάτων, άτινα τήν 
άπετέλουν. 'Όπως ήτο δ’ έπόμενον εις τά συνέδρια έκεΐνα προσεκλήθησαν, (’Ιούνιος 
1923) καί 'Έλληνες κομμουνισταί, οίτινες καί μετέβησαν.

Τό Βουλγαρικόν κομ /κόν κόμμα ήτο τότε νόμιμον καί ισχυρόν. 'Ως έκ τούτου 
ήρίθμει εξήκοντα (60.000) χιλιάδας μελών καί είχε πολλούς βουλευτάς εις τήν Σο- 
βράνιε, (Βουλγαρική βουλή). ’Εντεύθεν τά συνέδριά του έγίνοντο δημοσία καί 
έθεωροΰντο σημαντικά γεγονότα. Γενικός γραμματεύς αυτού (άρχηγός) ήτο τότε ό 
Βασίλη Κολλάρωφ, ό όποιος μετά τον πόλεμον διετέλεσεν ύπουργός τών ’Εξωτερικών 
καί πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας, διά νά έξαφανισθή κατόπιν άπό σκηνής. 'Ο 
Δημητρώφ δεν είχεν είσέτι άναδειχθή, άλλ’ έπαιζε δευτερεύοντα ρόλον.

Τά ώς άνω συνέδρια έδωσαν εις τούς Βουλγάρους κομμουνιστάς ήγέτας τήν 
ευκαιρίαν ν’ άνακινήσουν έπισήμως τό ζήτημα τής «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας 
καί Θράκης», τό όποιον είχον ήδη θέσει εις τούς 'Έλληνας κομμουνιστάς Γεωργιά- 
δην κατά τό 1921 καί Ίω . Πετσόπουλον κατά τό έπόμενον έτος 1922, όταν ούτος 
εύρίσκετο εις τήν Σόφιαν ώς εκπρόσωπος είς συνέδρια. ’Έτσι ό Κολλάρωφ περιέ-

(1) Σχετικώς ίδε τάς δηλώσεις τοϋ Δημητρώφ, κομ/στοϋ πρωθυπουργού της Βουλγα
ρίας, εϊς τό έπίσημον όργανον τοϋ Κ.Κ.Β. «Ραμποτνιτσέσκο Ντέλλο» της 17-7-47.'
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λαβε καί τό ζήτημα τοϋτο εις τα προς συζήτησιν θέματα της Βαλκανικής κομ/κής 
ομοσπονδίας, δεδομένου δτι τό Κ.Κ.Β. εΐχεν υιοθετήσει τάς άπόψεις τοϋ Βουλγα
ρικού Επιτελείου καί τοϋ στρατηγού Πρωτογέρωφ, μετά των Κομιτατζηδικών 
οργανώσεων.

Έκραγείσης τής έπαναστάσεως τοϋ Τσαγκώφ τα κομ/κά έκεϊνα συνέδρια 
τής Σόφιας έματαιώθησαν, οί δέ αντιπρόσωποι των ξένων κομμουνιστικών κομμά
των, πού είχαν έν τώ μεταξύ φθάσει εις Σόφιαν, άνεχώρησαν έσπευσμένως εις τάς 
χώρας των τή προτροπή τοϋ Κ.Κ.Β. διότι ήρχισεν ό εμφύλιος σπαραγμός. 'Ως 
'Έλληνες αντιπρόσωποι είχον όρισθή δύο, ήτοι ό σημαίνων τότε κομμουνιστής καί 
μέλος τής Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. Ελευθέριος Σταυρίδης καί ό Λέων. Χατζησταύρου, 
γραμματεύς τής Καπνεργατικής ομοσπονδίας τής Θεσ/νίκης καί μέλος επίσης τής 
Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. 'Ο πρώτος είχε φθάσει ήδη εις Σόφιαν, όπόθεν άνεχώρησεν έσπευ
σμένως ώς εϊπομεν, διά τον προμνημονευθέντα λόγον καί έπέστρεψεν εις την Ελλάδα.

Πριν αναχωρήσει έν τούτοις συνηντήθη μετά τοϋ Κολλάρωφ παρά τοϋ οποίου 
έζήτησεν πληροφορίας. Ήρώτησεν δηλαδή τί έσήμαινεν ή «αύτονόμησις τής Μα
κεδονίας καί Θράκης», διότι δέν εΐχον δοθή περισσότερα στοιχεία. 'Ο Κολλάρωφ 
άπήντησε : (*)

«Τήν ιδίαν έρώτησιν θέτουν καί οί Γιουγκοσλαϋοι...Φαίνεται ότι σάς ένοχλεΐ τό 
ζήτημα αύτό...».

«—Σύντροφε Κολλάρωφ, ειπεν ό Σταυρίδης, δέν ήμπορεϊνάμάς ένοχλή ζή
τημα τό όποιον δέν γνωρίζομεν.,.'Όταν τό μάθωμεν, θά κρίνωμεν άν μάς ένοχλή
η °χ'····))

«—Θά τό μάθετε...’Έχετε ολίγην υπομονήν...!», άνταπήντησε μέ οργήν ό 
Κολλάρωφ. ’Αλλά ό Έλλην έκεΐνος, ό όποιος από τοϋ 1928 έπαυσε ν’ άνήκη εις τον 
κομμουνισμόν, δέν έμαθε τότε περισσότερα, διότι άνεχώρησεν τήν ιδίαν νύκτα 
έκ Σόφιας, λόγω τής έπαναστάσεως.

Τό κίνημα Τσαγκώφ έχαρακτηρίσθη συντόμως ώς «άντιδραστικόν» ύπό τών 
Βουλγάρων κομμουνιστών, μέ τήν δικαιολογίαν δτι «ήρνεϊτο τήν ίκανοποίησιν τών 
αιτημάτων τών λαϊκών τάξεων...»*Καί τότε τό Κ.Κ.Β., τό όποιον είχε πλέον μετα
νοήσει διότι έγκατέλειψεν άβοήθητον τον Σταμπολίνσκυ, άπεφάσισε νά όργανώση 
νέαν έπανάστασιν, προς άνατροπήν τοϋ Τσαγκώφ.

'Η έπανάστασις έξερράγη τον 8 /βριον τοϋ 1923, άλλ’ έπνίγη εις τό αίμα καί 
τό Κ.Κ.Β. συνετρίβη κυριολεκτικώς, άπωλέσαν πολλάς χιλιάδας μελών καί παν 
δ,τι άλλο εΐχεν. "Οσον άφορά τούς ήγέτας του Κολλάρωφ καί Δημητρώφ, ούτοι 
όπισθοχωροϋντες μέ τά μαχόμενα τμήματα κατέφυγον εις Ρωσσίαν. Πολλοί βου- 
λευταί έξ άλλου καί άλλοι διανοούμενοι έφονεύθησαν, έτεροι δέ συνελήφθησαν καί 
ένεκλείσθησαν εις τάς φυλακάς, δπου καί άπεβίωσαν.

Οί καταφυγόντες εις Ρωρσίαν Βούλγαροι κομμουνισταί ήγέται κατέλαβον 
σημαινούσας θέσεις εις τήν τότε δρώσαν κομμουνιστικήν Γ' Διεθνή (Κομιντέρν), 
έδρεύουσαν εις Μόσχαν. Ό  Κολλάρωφ μάλιστα λόγω τοϋ δτι εΐχεν άναπτύξει με- 
γάλην κομμουνιστικήν δράσιν, «έξελέγη» (διωρίσθη), «τιμής ενεκεν» γενικός γραμ
ματεύς αύτής μέ πρόεδρον τον Ζηνόβιεφ...

’Εκεί δμως ούτος δέν ήσύχασεν, άλλ.’ άνεκίνησε καί πάλιν τό ζήτημα τής 
«αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης». Συγκεκριμμένως τό έπόμενον έτος 
1924 έκλήθη εις Μόσχαν Συνέδριον τής Γ' Διεθνούς, καθώς καί ή εις Σόφιαν μα- 
ταιωθεΐσα «Διάσκεψις» τής Βαλκανικής κομ /κής 'Ομοσπονδίας.’Επίσης ώρίσθη 
συνέδριον καί τοϋ Ρωσσικοϋ κομ /κοϋ κόμματος. "Οπως ήτο δ’ έπόμενον, τό ώς άνω 
ζήτημα περιελήφθη εις τά θέματα τών δύο πρώτων οργανώσεων καί έκλήθησαν εις 
τά συνέδρια καί "Ελληνες κομμουνισταί.

(1} Τάς πληροφορίας ταύτας παρέχει ό Σταυρίδης εις το μνημονευθέν εργον του.
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Έ κ μέρους τοϋ Κ.Κ.Ε. άπεστάλη αυτήν την φοράν δχι ό γνώστης των ζητη
μάτων έχόμενος των έθνικών φρονημάτων Ε. Σταυρίδης, άλλ’ ό Ν. Σαργολόγος, 
Φραγγο—Συριανός την καταγωγήν, άνθρωπος περιωρισμένης μορφώσεως καί άνί- 
κανος να συλλάβη τήν βαθυτέραν έννοιαν των πραγμάτων. Ούτος είχε διαμείνει επί 
τινα χρόνον εις Θεσ/νίκην, όπου εΐργάσθη ώς έμπορο—υπάλληλος. ’Από της άνα- 
μίξεώς του εις τον κομ/σμόν όμως ήντλει έκεΐθεν τά μέσα τής ζωής. ’Ερχόμενος έκ 
Μόσχας κατεχράσθη μέγα χρηματικόν ποσόν καί έκτοτε κατώρθωσε να διαφύγη, 
εις ’Αμερικήν.

Οί Βούλγαροι ένδιαφερόμενοι οπωσδήποτε να ληφθή άπόφασις εις τά ώς άνω 
Διεθνή συνέδρια διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην, εΐχον έξασφαλίσει τήν ύποστή- 
ριξιν των Ρώσσων καί πολλών άλλων άντιπροσώπων εύχερώς, διότι ειχον διαδώσει 
τήν ιδέαν, ότι οί Μακεδόνες αποτελούν ιδιαίτερον έθνος Βούλγαρο—Σλαυϊκόν. Ά γω- 
νιζόμενοι δέ εναντίον τής Τουρκικής αύτοκρατορίας, ήγωνίζοντο άπλούστατα οχι 
μόνον διά τήν έλευθερίαν των, άλλά καί διά τήν ’Εθνικήν των άποκατάστασιν...

Επομένως ό κομμουνισμός, κεκηρυγμένος κατ’ άρχήν υπέρ των έθνοτήτων, 
δεν ήδύνατο νά πράξη άλλως έν προκειμένω, παρά νά κηρυχθή υπέρ τής «αύτονο- 
μήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης». Νά υιοθέτηση δηλαδή τήν Βουλγαρικήν 
πρότασιν, διότι αυτή ήτο, δήθεν, ή όρθοτέρα...Τουλάχιστον αύταί ήσαν αί άπόψεις 
τής πάντοτε άριστα ώργανωμένης καί έπιτυχώς δρώσης Βουλγαρικής προπαγάνδας, 
έν συγκρίσει μέ τήν ανέκαθεν άνύπαρκτον Ελληνικήν.

’Εντεύθεν όλοι οί αντιπρόσωποι εις τά κομμουνιστικά έκεϊνα συνέδρια ήσαν 
προκατειλημένοι υπέρ τής Βουλγαρικής άπόψεως. Συντελούσης δέ καί τής άνυπαρ- 
ξίας Ελληνικής διαφωτίσεως, έγένετο δεκτή ή δολία Βουλγαρική πρότασις, ή οποία 
άπέβλεπεν, όπως εΐπομεν εις τήν προλείανσιν τοϋ έδάφους διά τήν προσάρτησιν 
τής Μακεδονίας καί Θράκης εις τήν Βουλγαρίαν.

Τούτου δοθέντος ή Βουλγαρική πρότασις έγινε δεκτή, ψηφίσαντος μάλιστα 
εύχερώς ύπέρ αυτής καί τοϋ Ν. Σαργολόγου, προδοτικώτατα. Ήρνήθη μόνον ψήφον 
ό Γιουγκοσλαΰος άντιπρόσωπος, ίσχυρισθείς, ότ». δέν είχεν οδηγίας τοϋ κόμματός, 
του. ’Ολίγον βραδύτερον έντός τοϋ ίδιου έτους 1924, άγνωστον πώς καί διατί—ίσως 
ένεκα τής Γιουγκοσλαυϊκής άρνήσεως—συνεκλήθη καί νέον συνέδριον τής Γ' Διεθνοΰς 
εις τήν Μόσχαν. Καί τήν φοράν αυτήν άπεστάλησαν έκεΐ δύο άλλοι έκπρόσωποι τοϋ 
'Ελληνικού κομμουνισμού : Ό  Παντελής Πουλιόπουλος, δικηγόρος έκ Θηβών, μέ 
άρκετήν θεωρητικήν μόρφωσιν, άλλ’ άγνοών τελείως τά εθνολογικά ζητήματα τής 
Μακεδονίας, τήν οποίαν ούδέ καν ειχεν έπισκεφθή. Καί ό Σεραφείμ Μάξιμος, έκ. 
Κων /πόλεως, άμαθής καί στενών άντιλήψεων άνθρωπος, άποζών έκ τοϋ κομμου
νισμού καί έχων διέλθει έκ Καβάλλας μόνον, όπου οΰτε ίχνος Σλαύων υπάρχει.

Οί Βούλγαροι προπαρεσκεύασαν καί πάλιν τό έδαφος διά λήψιν εύνοϊκής ύπέρ 
αύτών άποφάσεως, μέ τήν βοήθειαν καί πάλιν τών Ρώσσων καί τής Βουλγαρικής 
προπαγάνδας. Οί προμνημονευθέντες «"Ελληνες», έψήφισαν καί πάλιν βλακωδέ
στατα καί προδοτικώτατα, ύπέρ τής «αύτονομήσεως τής Μακεδονίας καί Θράκης». 
Έδέχθησαν επομένως τάς Βουλγαρικάς εισηγήσεις περί άποσπάσεως 'Ελληνικών έδα- 
φών καί παραχωρήσεως των εις τήν Βουλγαρίαν. ’Αντιρρήσεις έφεραν καί πάλιν οί. 
Γιουγκοσλαΰοι άντιπρόσωποι, οί όποιοι 0ντ5ς παρεσκευασμένοι αυτήν τήν φοράν, 
διεξήγαγον σκληράν μάχην κατά τών Βουλγάρων, ώς θά ίδωμεν έν συνεχεία.

Ουτω οί Βούλγαροι κατώρθωσαν, όχυρούμενοι όπισθεν άφηρημένων άρχών, 
νά έπιβάλουν τάς άπόψεις των εις τούς "Ελληνας όμοϊδεάτας των, οίτινες έκτοτε 
δέν παρέλειψαν ευκαιρίαν νά ομιλήσουν περί τής «άνάγκης αύτονομήσεως τής Μακε
δονίας καί Θράκης».

(Συνεχίζεται)



ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
-ΚΑ ΤΑ  TON NEON ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ-

(ΑΡΘΡΑ 299-307 Π. Κ.)
Ύπό χ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ Ύπαστ. Α'.

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΣΤ'.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Π.Κ. 302
/ .—Γενικά.

II.—ΑΙ διατάξεις τον νέου Κώδικας έν ονγκρίσει προς τάς τοιαύτας τοϋ καταργη- 
θέντος Π.Ν.

III.—Ό  άντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος, ώς στοιχεϊον τοϋ εγκλήματος. Λοιπά 
στοιχεία.

ΙΥ .—Ποινή.

I . Γενικά.
Έξητάσαμεν έν τοϊς προηγουμένοις, πάσας τάς περιπτώσεις τής έκ δόλου 

τελουμένης ανθρωποκτονίας. Υπολείπεται τώρα ή έξέτασις τής έξ άμελείας πραγμα- 
τώσεως τής άντικειμενικής ύποστάσεως τοΰ έγκλήματος, ήτις και αποτελεί έτέραν 
δευτερευούσης σημασίας ποινικώς καταλογιστήν ανθρωποκτονίαν. Έ πί τοϋ θέματος 
παρατηροΰμεν, ■ καθ’ ά καί ανωτέρω έλέχθησαν, δτι ή έξ άμελείας άμβλωσις καί 
έ'κθεσις δεν συνιστώσιν έγκλήματα. 'Ομοίως άνθρωποκτονία έν συναινέσει καί συμ
μετοχή εις αυτοκτονίαν έξ άμελείας, δεν είναι δυνατόν νά νοηθώσιν, άφοΰ προς χα
ρακτηρισμόν των πράξεων αύτών ώς τοιούτων ό νόμος άπαιτεϊ δόλον. Άντιθέτως 
ή κοινή άνθρωποκτονία δηλ. ή άνθρωποκτονία έκ προθέσεως καί ή παιδοκτονία 
έξομοιοϋνται άπό άπόψεως ποινικών συνεπειών έν αίς περιπτώσεσι τελούνται έξ 
άμελείας, διότι, ώς καί άλλαχοϋ μάς έδόθη εύκαιρία νά τονίσωμεν, κατά τήν θέλησιν 
τοϋ ήμετέρου Νομοθέτου άνάγεται εις ιδιώνυμον έγκλημα ή έκ προθέσεως θανάτωσις 
τοΰ τέκνου αυτής ύπό τής μητρός του, ούχί δέ καί ή έξ άμελείας τοιαύτη, ήτις δεν 
παύει νά είναι άνθρωποκτονία.

II. Αί διατάξεις τοΰ νέου Κωδικός εν συγκρίσει προς τάς τοιαύτας 
τοΰ καταργηθέντος Π.Ν.

'Ο νέος Κώδιξ περί τής άνθρωποκτονίας έξ άμελείας όμιλεϊ είς τό άρθρον 
302 αύτοϋ. Κατ’ αύτό «ό έξ άμελείας έπιφέρων τον θάνατον ετέρου τιμω
ρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνώ ν».

Ό  καταργηθείς έξ άλλου Π. Ν. σχετικώς ώμίλει εις τά άρθρα 300, 301 καί 
302 αύτοϋ έ'χοντα οδτω :

"Αρθρον 300 Π. Ν. «"Οστις φονεύει έξ άμελείας, άπροσεξίας, άπερισκεψίας 
ή άνεπιτηδειότητος τιμωρείται : 1) έάν μέν ό φόνος έγινεν έξ υπαιτίου ύπερβάσεως 
τών όρων τής νομίμου άμύνης ή τοΰ δικαίου τής άνάγκης, μέ φυλάκισιν τό πολύ ενός 
έτους, 2) άλλως δέ μέ φυλάκισιν τριών μηνών έως δύο έτών».

Άρθρον 301 Π. Ν. «Έάν ό έξ άμελείας φόνος προήλθεν έκ τής άνεπιτηδείου 
εφαρμογής έπιστήμης τινός, τέχνης ή έπιτηδεύματος, τά όποια ό ύπαίτιος είχε τήν 
άδειαν νά μετέρχηται, προς τή ποινή τοΰ προηγουμένου άρθρου, τοΰ άφαιρεΐται 
συγχρόνως καί ή άδεια αΰτη, κατά τάς περιστάσεις, διόλου ή προς καιρόν ή άμέσως 
εις τήν πρώτην φοράν ή δταν ό πράξας περιπέση καί αύθις εις τό αύτό».

Άρθρον 302 Π. Ν. Κατά τούς δρους περί τοϋ έξ άμελείας φόνου τιμωρείται:
1) "Οστις έν γνώσει ένταφιάζει, μόνος ή δι’ άλλου κυοφορούσαν τινά, ήτις άπέθανε 
προ τοϋ τοκετοΰ καί τής οποίας τό έμβρυον, άναλογιζομένου τοΰ χρόνου τής κυο-
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φορίας δύναται νά ζήση__2)'Όστις άνατέμνει ή ενταφιάζει, νεκροφανή τινα, ή αναγ
γέλει σφαλερώς τον χρόνον τής τελευτής....»

Έ κ τής «αντιπαραβολής των διατάξεων τούτων διαπιστοϋμεν, ότι ό νέος Κώδιξ 
καινοτομεΐ. Διότι έπιφέρει ουσιωδεστατην επι του θέματος μεταβολήν. Δια της 
βραχυτάτης τοϋ άρθρου 302 διατάξεώς του, άντικατέστησε σειράν ολόκληρον τοι- 
ούτών τοϋ Π. Ν. Δίδει ουτω σύντομον, άκριβή καί έπιστημονικώς πλήρη ορισμόν 
τής άνθρωποκτονίας έξ άμελείας.

Έ π ί τοϋ θέματος είδικώτερον παρατηροΰμεν τα άκόλουθα :
'Η  βασική περίπτωσις τοϋ άρθρου 300 § 1 Π.Ν. επαναλαμβάνεται και υπο 

τοϋ νέου Κωδικός. 'Η μόνη διαφορά των έγκειται, εις τό ότι δέν  ̂έπαναλαμβάνει 
ουτος τούς όρους «αμέλεια», «απροσεςια», «απερισκεψία», «ανεπιτηδειοτης» 
καί τοΰτο διότι αί έννοιαι αύται, άπό άπόψεως περιεχομένου, είναι ταυτόσημοι, παρα- 
θεσις δέ όλων αύτών, εις επιστημονικόν ορισμόν είναι άπαράδεκτος. Δέν όμιλεΐ 
όμως ό νέος Κώδιξ περί των θεμάτων τής υπερβασεως των ορίων τής αμυνης και 
καταστάσεως άνάγκης καί όρθώς, διότι αί έν λόγω διατάξεις φυσεως γενικής ούσαι, 
ευρίσκουν την θέσιν των εις τό γενικόν μέρος και συγκεκριμενως εις τα αρθρα 23, 
25 καί 32 Π. Κ. ,

Καθ’ όμοιον τρόπον καί τό άρθρον 301 Π.Ν. δεν περιλαμβάνεται εις τον Κώ
δικα, διότι καί τούτου αί διατάξεις άμέλειαν άφοροϋν, ή δέ έπανάληψίς των εις νομο
θετικόν κείμενον τυγχάνει άστοχος. Βεβαίως εις το εν λογω άρθρον γίνεται λογος 
καί περί άφαιρέσεως τής άδειας τοϋ υπαιτίου. Άλλα και η διαταξις αύτη καλύπτεται, 
άπό την γενικήν τοιαύτην τοϋ άρθρου 67 Π.Κ. καθ’ ην παρέχεται-το δικαίωμα εις τον 
δικαστήν ν’ άπαγγείλη τήν άνικανότητα προς ενασκησιν τοϋ επαγγέλματος απο ενός 
μέχρι 5 ετών καί τήν άνάκλησιν τής παρασχεθεισης αδειας, εαν το έγκλημα (πλημ/ 
μα "ή κακ/μα) διεπράχθη κατά βαρεΐαν παράβασιν τών καθηκόντων επαγγέλματος 
τίνος κλπ.

Περαιτέρω ό Κώδιξ ούδόλως ομιλεΐ περί του προώρου ενταφιασμού κυοφο- 
ρούσης ή άνατομής κλπ. νεκροφανούς, ώς πράττει ο Π. Ν. δια τοϋ άρθρου  ̂ο02 
αύτοΰ. Διατί όμως; Έ π ί τοϋ ερωτήματος παρατηρούμε» τα εξής : Οσον αφόρα τν̂ ν 
πρώτην περίπτωσιν δέν γίνεται λόγος, διότι αΰτη εχαρακτηρισθη, ως έπιστημονικώς 
άστοχος. Κατά τά πορίσματα τής νεωτέρας έπιστήμης, ό θάνατος τής μητρός συνε
πιφέρει καί τον θάνατον τοϋ έμβρύου. Οΰτω καί κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν 
«περίπτωσιν νέκρας, έχούσης έν γαστρί ζών έμβρυον, φαίνεται αποκλειομενη». 
’Αλλά καί ή έτέρα διάταξις τής δευτέρας § όρθώς έχαρακτηρίσθη ως περιττή, διότι 
ό έκ προώρου άνατομής ή ένταφιασμοΰ νεκροφανούς επερχομενος θανατος, αποτελεί 
άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας, έχει δέ έφαρμογην η γενική διαταξις τοϋ άρθρου 302 
II. Κ., ήτις έπομένως είναι πλήρης καί σύμφωνος προς τάς υπαγορεύσεις 
ενός επιστημονικού ορισμού. Σημειωτέον έξ άλλου ότι ανάλογοι προς τας 
διατάξεις τοϋ άρθρου 302 Π. Ν., εόρηνται και εις τον Π. Κ. και δη εις το περί 
πταισμάτων κεφάλαιον αύτοΰ (άρθρα 442 και 443 Π .Κ .).

III. 'Ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος, ώς στοιχεϊον τού εγ
κλήματος. Λοιπά στοιχεία.

Κατά τον άνωτέρω δοθέντα ορισμόν ύπό τοϋ Π. Κ. υποκείμενον τοϋ έγκλη- 
ματος τής άνθρωποκτονίας έξ άμελείας είναι πας άνθρωπος. Καθ’ όμοιον τρόπον 
καί άντικείμενον εϊιΛχι μόνον άνθρωπος και δη οιοσδηποτε, απο τής γεννησεως του 
μέχρι καί τοϋ θανάτου αύτοΰ. Περί τοϋ χρόνου δέ καθ’ όν κτάται και απολλυται η 
άνθρωπίνη ΐδιότης ούδέν δύναται νά προστεθή πέραν τών όσων έν άρχή τής παρού- 
σης μελέτης έκτίθενται. ’Απαραίτητον περαιτέρω υποκειμενικόν στοιχεϊον τοϋ εγ
κλήματος είναι ή άμέλεια τοϋ δράστου, ήτοι ή έλλειψις τής προσοχής, ήτις καταβαλ-
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λομένη, δεν θά εΐχεν ώς συνέπειαν την έπέλευσιν τοϋ εγκληματικού άποτελέσματος. 
"Οσον άφορα δέ τά χαρακτηριστικά τής άμελείας γνωρίσματα, τάς μορφάς ΰφ’ ας 
αύτη εμφανίζεται, τό διαχωριστικόν σημεϊον προς το τυχηρόν (casus) κλπ., δεν 
είναι δυνατόν νά γίνη λόγος ένταϋθα, τής άναπτύξεως τοϋ θέματος άναγομένης εις 
άλλο κεφάλαιον τοϋ Ποιν. Δικαίου καί δή τάς γενικάς άρχάς αύτοϋ. ’Ανεξαρτήτως 
δμως των άνωτέρω, δέν πρέπει νά παραλείψωμεν νά τονίσωμεν, οτι διά τήν πραγμά- 
τωσιν τής αντικειμενικής ύποστάσεως τοϋ εγκλήματος απαιτείται άκόμη ή ΰπαρξις 
άντικειμενικοΰ αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ ένεργείας ή παραλείψεως τοϋ δράστου 
καί τοϋ άποτελέσματος. Τώρα, τί είναι άντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος καί πότε 
υπάρχει ούτος,’ δέν είναι θέμα τής παρούσης στιγμής. Άναφέρομεν έν τούτοις, οτι ή 
έξ άμελείας εύθύνη τοϋ δράστου, ούδόλως έπηρεάζεται, έκ τοϋ ότι εις τήν έπέλευσιν 
τοϋ έγκλη ματικοϋ άποτελέσματος συνετέλεσε καί ή άμέλεια τοϋ παθόντος ή τρίτου 
τινός, άφ’ ου καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας δέν άποκλείεται ή ΰπαρξις άντικειμε- 
νικοΰ αιτιώδους συνδέσμου.

Άντιθέτως ή έκ προθέσεως παρεμπεσοΰσα μεταξύ τής ένεργείας ή παραλεί
ψεως τοϋ δράστου καί τοϋ άποτελέσματος (θανάτου τοϋ παθόντος) ένέργεια τοϋ 
υπαιτίου ή τρίτου, άποκλείει τον αιτιώδη σύνδεσμον.

Παραδείγματα σχέσιν έχοντα μέ τον άντικειμενικόν αιτιώδη σύνδεσμον :
1) Ό  Α έξ άμελείας τραυματίζει έλαφρώς τον Β. Εύθύς άμέσως τρίτος τις Γ 

φονεύει αυτόν διά πυροβόλου όπλου. Μεταξύ τής ένεργείας τοϋ Α καί τοϋ θανάτου 
τοϋ Β δέν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος..

2) 'Ο Α καίτοι γνωρίζων, ότι ό Ιδετής βοηθός του Β δέν κατέχει τελείως 
τον χειρισμόν τοϋ αύτοκινήτου, έπιτρέπει εις τούτον νά όδηγήση τό αύτοκίνητόν του 
μέ άποτέλεσμα την άνατροπήν αύτοϋ καί τον θάνατον τοϋ Β. 'Ο Α κατέστη ένοχος 
άνθρωποκτονίας έξ άμελείας.

3) 'Ο Α άποστέλλει τον 12ετή υιόν του Β νά τοϋ φέρη τό πλήρες σφαιρών 
όπλον του. 'Ο Β καθ’ οδόν προτείνει τοΰτο κατά τής παιδίσκης Γ χάριν παιδιας μέ 
άποτέλεσμα νά φονεύση αυτήν, πιέσας άσυναισθήτως τήν σκανδάλην τοϋ όπλου. 'Ο 
Α κατέστη ένοχος άνθρωποκτονίας έξ άμελείας, διότι τό γεγονός, ότι εις τήν έπέ- 
λευσιν τοϋ άποτελέσματος συνετέλεσε καί ή άμέλεια τοϋ Β δέν άποκλείει (καθ’ ά 
άνωτέρω) τον άντικειμενικόν αιτιώδη σύνδεσμον μεταξύ τής ένεργείας τοϋ Α καί 
τοϋ θανάτου τής Γ. (Οΰτω καί τό ύπ’ άριθ. 192/53 Βούλευμα Πλημ/κείου Γρε- 
βενών εις Ποιν. Χρον. Γ σελ. 543).

ΙΥ. Ποινή.
'Ως άνωτέρω έλέχθη, ό νέος Κώδιξ τιμωρεί τήν άνθρωποκτονίαν έξ άμελείας 

διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, κατ’ άντίθεσιν προς τον Π. Ν. καθ’ όν 
ή ποινή δέν ήτο δυνατόν νά ύπερβή τήν φυλάκισιν τών 2 έτών έν ούδεμια περιπτώσει. 
Κατά ταϋτα λοιπόν ό Κώδιξ τιμωρεί λίαν αύστηρότερον τό έγκλημα ή ό Π. Ν. 
Τοΰτο, διότι αί ύπό τοϋ τελευταίου προβλεπόμεναι ποιναί τής φυλακίσεως μέχρι ενός 
ή δύο έτών έχαρακτηρίσθησαν καί πράγματι είναι ύπερβολικώς έπιεικεΐς καί ξέναι 
προς τάς άντιλήψεις τής ζωής. 'Ο πολιτισμός τής μηχανοκινήτου ζωής τής σήμερον, 
έπιβάλλει βεβαίως προσοχήν άπό μέρους τών πολιτών, ζώντων εις μίαν κοινωνίαν, 
διεπομένην έν πολλοΐς καί άπό τήν άρχήν τοϋ «vivere pericolosamente». Διότι 
τά τεχνικά τοϋ πολιτισμού τούτου μέσα συνεπάγονται καί τήν δημιουργίαν ποικίλων 
κινδύνων, οίτινες καθημερινώς πολλαπλασιάζονται. Ά λλ’ άκριβώς, οί αύτοι λόγοι 
υπαγορεύουν καί τήν άγρυπνον άπό μέρους τών χειριζομένων τούς κινδύνους αυτούς 
προσοχήν καί έπιμέλειαν τούτων.

"Ενεκα τούτου καί ό Κώδιξ ηΰξησε τήν ποινήν φυλακίσεως μέχρι 5 έτών. 
Άντιθέτως κατά τά παλαιότερα σχέδια (μέχρι καί τοϋ 1933) ώρίζετο, ώς βασική
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ποινή ή φυλάκισις μέχρι 3 ετών, έκτος των περιπτώσεων καθ’ άς ό υπαίτιος συνεπεία 
της υπηρεσίας του ήτο ύπόχρεως εις ιδιαιτέραν έπιμέλειαν, οπότε καί ήδύναντο νά 
τώ έπιβληθή φυλάκισις μέχρι 5 ετών.

Ή  κατά τον Κώδικα καθιέρωσις ενιαίας ποινής διά πάσαν περίπτωσιν, μέ τήν 
ευχέρειαν κινήσεως του δικαστοΰ εντός τοϋ πλαισίου τών 3 μηνών—5 έτών κατά τήν 
in concreto κρίσιν αύτοϋ, οφείλεται εις τό γεγονός ότι, ως καί ύπό τής αίτιολογικής 
έκθέσεως τονίζεται, τό έπαγγελματικόν καθήκον η ή ΰποχρέωσις εις ιδιαιτέραν επι
μέλειαν δέν άποτελεΐ πάντοτε λόγον προς αύστηράν κρίσιν, λαμβανομένου άλλως τε, 
ύπ’ δψιν, δτι εάν δέν ύπήρχον αί ίδιαίτεραι αύται υποχρεώσεις ούδεμία θά ύφίστατο 
άμέλεια. Άντιθέτως υπάρχουν περιπτώσεις βαρείας άμελείας μέ σοβαρώτατα άπο- 
τελέσματα, έστω καί άν δέν συντρέχουν οί ιδιαίτεροι δροι τοϋ έπαγγελματικοΰ καθή
κοντος καί τής ύποχρεώσεως προς έπιμέλειαν καί διά τάς όποιας δέν κρίνεται έπαρ- 
κής ή μέχρι 3 έτών φυλάκισις. Ούτω π.χ. δταν τις προσφέρη μεγάλην ποσότητα 
οινοπνευματώδους ποτοϋ εις άτομον έλαφροΰ νοητικοϋ, ΐνα μεθυσκόμενον διασκε- 
δάση τούς λοιπούς, έντεϋθεν δέ τοϋτο αποθνήσκει, άναμφισβητήτως είναι ένοχος 
αύστηράς κρίσεως καί άποδοκιμασίας ( ') .

(1) Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α .  ’Εκτός τής άπό τής έδρας διδασκαλίας τοϋ Καθηγητοΰ 
Κου Γάφου, οδτινος ό γράψας είχε τήν εύτυχίαν νά είναι μαθητής, έλήφθησαν ύπ’ δψιν καί 
τά κάτωθι βοηθήματα: Ζ α χ α ρ ο π ο ύ λ ο υ ;  'Ελληνικός Πο.ν. Κώδιξ (αίτιολ. έκθεσις
κ.λ.π.) έκδοσις 1950. X ω ρ α φ  α : Ελληνικόν Ποιν. Δίκαιον Τόμος Α ' 1943 Τόμος Β' 
1945 καί έκδοσις τόμου Α' 1952. Τ ο ϋ  ί δ ι ο υ :  Ή  αυτουργία κατά τόν νέον Π.Κ. καί 
περί συναυτουργίας κατά τόν νέον Π.Κ. (Ποιν. Χρονικά Α' σελ. 11 καί 105 έπ.). Ή  λ ι ο
π ο ύ  λ ο υ : Σύστημα Έλλην. ΓΙοιν. Δικαίου έκδοσις 1923. Κ ω σ τ ή  — Μ π ο υ ρ ο π ο  ό
λ ο υ  : 'Ερμηνεία Ποιν. Νόμου Τόμος Β' έκδοσις 1926. Τ ζ ω ρ τ ζ ο π ο ύ λ ο υ :  Σχόλια
είς τόν ίσχύοντα Ποιν. Νόμον 1926—1927. Γ ά φ ο υ :  Ποινικόν Δίκαιον έκδ. 1947. Τ ο ϋ  
ί δ ί ο υ : Συμμετοχή είς τό έγκλημα 1936. Γ α ρ δ ί κ α : ’Εγκληματολογία τόμος Α' έκ- 
δοσις 1948. Ζ α γ  κ α ρ ό λ α : Τό έγκλημα τής άμβλώσεως εις τόν νέον Π.Κ. (Ποιν. 
Χρονικά Α' σελ. 491 έπ,). Τ ο ύ σ η  — Γ ε ω ρ γ ί ο υ :  Ό  νέος Ποιν. Κώδιξ έκδ. 1951.
Σ ι φ ν α ί ο υ  — Χ α λ κ ι ά :  Ό  νέος Ποιν. Κώδιξ έκδοσις 1955. Σ τ  α ΐ  κ ο υ : Επίτομος
'Ερμηνεία Έλλ. Ποιν. Κώδικος 1953.

Ο ΑΝΤΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
(Έκ της έφημερίδος «Καθημερινή» 1-1-55)

ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ, 31. (Ίδ. ύπ .)..—'Ως άνεκοίνωσεν ό'Υπουργός'Υγείας κ. Μον- 
τέϊγ, περισσότεροι τών 13.000 Γάλλων άπέθανον έντός τοϋ 1953 έκ κηρώσεως 
τοϋ ήπατος, ή όποια ώφείλετο είς κατάχρησιν οινοπνευματωδών ποτών.

'Ο κ. Μοντέϊγ έτόνισεν δτι τό 1952—53 ή Γαλλία κατηνάλωσε 47.000.000 
λίτρας. καθαροΰ οινοπνεύματος διά τών οινοπνευματωδών ποτών. 'Έκαστος Γάλλος 
καταναλίσκει κατά μέσον δρον 50 έως 54 λίτρας καθαροΰ οινοπνεύματος έτησίως, 
κάθε γυναίκα 15 έως 18 λίτρας, ένώ οί έφηβοι καταναλίσκουν τρεις φοράς μεγα- 
λυτέραν ποσότητα οινοπνεύματος τοϋ συνήθους. Είς τήν Γαλλίαν ύποφέρουν σήμερον 
πολύ περισσότερα άτομα άπό κήρωσιν τοϋ ήπατος παρά άπό φυματίωσιν.

'Ο Γάλλος'Υπουργός προσέθεσεν οτι μονίμως τό 31 ο)ο τών νοσηλευομένων 
είς τά Γαλλικά νοσοκομεία άσθενών ύποφέρει άπό άσθενείας όφειλομένας άμέσως 
ή έμμέσως εις τά οινοπνευματώδη ποτά, τοϋτο δέ στοιχίζει διά τήν χώραν 150 δισ. 
φράγκων έτησίως.
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1. —Τό μοντέρνον Εγκλημα και ή άντιμετώπισις αυτόν.
2. —Άπαρίθμησις ένδεικτικώς μοντέρνων εγκλημάτων.
3·—Σύγχρονος ’Αστυνομική Τακτική.
4.—’Αστυνομική ’Επιστήμη, ’Αστυνομική Στρατηγική, ’Αστυνομική Τακτική.

1 . Τό μοντέρνον έγκλημα και ή άντιμετώπισις αύτοϋ.
Αί κατά τον παρελθόντα αιώνα πρόοδοι τών θετικών έπιστημών και ιδία τών 

-φυσικών καί μηχανικών τοιούτων διήνοιξαν νέους ορίζοντας εις τήν άνθρωπίνην 
δράσιν καί ένέργειαν. Αί πρόσφατοι όμως πρόοδοι, αϊτινες κατατείνουν εις την 
κατάκτησιν καί έκμετάλλευσιν τής ύπό τών ατόμων έγκλειομένης δυνάμεως, ήτις 
άπροσμέτρητος τυγχάνει εις ίσχύν καί ενέργειαν, έπαπειλοϋν · πλήρη έπανάστασιν 
καί αλλαγήν τής έν γένει ζωής είς τό προσεχές καί άπώτερον μέλλον.

Γενικώς τα διάφορα έπιτεύγματα καί δεδομένα τών διαφόρων έπιστημών, 
καίτοι ήλλαξαν καί μετέβαλον όλοσχερώς τούς διαφόρους τομείς τής άνθρωπίνης 
δράσεως,ελάχιστα παρά ταϋτα έπέδρασαν εις τον εσώτερον τοϋ άνθρώπου κόσμον, 
οΰτινος ή κακότης παραμένει σχεδόν ή αύτή.

Τήν πραγματικήν ταύτην κατάστασιν ό Pascal έχαρακτήρισεν διά τής έξης 
φράσεως : «Αί εφευρέσεις τών άνθρώπων προοδεύουσιν άπό αϊώνος είς αιώνα, ένώ 
ή άγαθότης καί ή κακία τοϋ κόσμου είναι ή ιδία».

Πράγματι, ένώ ή ιατρική, ή διαιτητική κλπ. έπιστήμαι έξηφάνισαν τάς επι
δημίας τής άλλοτε καί συνετέλεσαν είς τήν αύξησιν τής μακροζωίας, ουδόλως ήδυ- 
νήθησαν νά βελτιώσουν τήν πνευματικήν καί δή τήν ήθικήν ποιότητα τοϋ άνθρώπου 
καί ουτω πάμπολλοι άνθρωποι παραμένουν είς τήν ψυχολογικήν ήλικίαν τών 12 ετών, 
πτωχοί τώ πνεύματι καί ήθικώς -ηλίθιοι. Ό  είς τά διάφορα Νοσοκομεία άριθμός τών 
νοσηλευομένων παραφρόνων αύξάνει, ή έγκληματικότης γιγαντοϋται καί λαμβάνει 
άνησυχητικάς διαστάσεις, ένώ τά ομαλά καί φυσιολογικά άτομα, συνθλίβονται άπό 
τό βάρος τών άνικάνων νά προσαρμοσθοϋν είς τήν ζωήν.

Συνεπεία τών άνωτέρω καί γνωστού όντος, ότι τό έγκλημα είναι συνυφα- 
σμένον μετά τοϋ ανθρωπίνου γένους ώς ή άκανθος μετά τοϋ εύωδεστέρου τών άνθέων 
τοϋ ρόδου, αύτονόητος τυγχάνει ή έκ μέρους τών έγκληματιών έφαρμογή έπιστημο- 
νικών μεθόδων προς έπιτυχίαν τών άντικοινωνικών σκοπών των καί ή τελειοποίησις 
αύτών είς τάς περί τήν διάπραξιν τών έγκλημάτων μεθόδους κατά τρόπον, ώστε νά 
καθίστανται ούτοι όλοέν λεπτότεροι, δολιότεροι καί έπικινδυνέστεροι τής χθές.

Τά έγκλήματα, ών ό τρόπος διαπράξεως έρείδεται επί τών προόδων 
καί δεδομένων τών διαιρόρων έπιστημών, ώς καί έκεΐνα τά όποια είναι 
άπόρροια τοϋ σημερινού πολιτισμού, καλώ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.

Προς άντιμετώπισιν τών έν λόγω έγκλημάτων, αί, άπανταχοΰ Άστυνομικαί 
Άρχαί ήναγκάσθησαν νά μετέρχωνται καί έφαρμόζουν τρόπους καί μεθόδους έπι- 
στημονικάς. Προς τον σκοπόν μάλιστα τοΰτον ίδρύθησαν καί λειτουργοϋν πάσης 
φύσεως έπιστημονικά έργαστήρια. "Οθεν οΐκοθεν νοείται, ότι ό άστυνομικός τής 
σήμερον προς έπιτυχή έκπλήρωσιν τής υψηλής άποστολής του, πλήν τοϋ ότι δέον 
νά έ'χη σιδηράν υγείαν, ΐνα άνθέξη είς τον άέναον μόχθον καί τάς παντοειδείς κοπώ
σεις τοϋ έπαγγέλματός του, δέον νά είναι έξαιρετικά πεπαιδευμένος, πολυπράγμων 
καί πολυμήχανος, καθ’ όσον προς έξιχνίασιν τών μοντέρνων έγκλημάτων καλείται 
νά έφαρμόζη μεθόδους καί συστήματα έπιστημονικά, λεπτά καί πολύπλοκα.

Ό  αστυνομικός τής σήμερον δεν είναι ό έμπειρογνώμων τής χθές. Ούτος 
άσχολεϊται μέ πάσης φύσεως θέματα κατά τρόπον, ώστε έκών ή άκων νά ύπεισέρ-
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χεται ένεργώς εις τά διάφορα φαινόμενα καί συμβάντα του καθ’ ήμέραν βίου καί νά 
καθίσταται μάρτυς όλων σχεδόν των μορφών της άνθρωπίνης δράσεως καί δραστη- 
ριότητος. Εις τούτον, τό έπάγγελμά του καί ή σύγχρονος ζωή, του επιτρέπουν νά 
παρακολουθή τό έκτιλυσσόμενον γιγαντιαΐον κοινωνικόν θέαμα καί νά μελετά τά 
άπειρα κοινωνικά φαινόμενα. Τέλος ό άστυνομικός εις τό γραφεϊον του έπιλαμ- 
βανόμενος πάσης φύσεως δαιδαλωδών έγκληματικών πράξεων, προσπαθεί νά συλ- 
λάβη τήν πολυπλοκότητα τής άνθρωπίνης φύσεως έναγκαλιζόμένος συλλήβδην τά 
έξεταζόμενα φαινόμενα καί τον τρόπον έκδηλώσεώς των, έρευνών τά μέσα διαπρά- 
ξεως αυτών ώς καί τήν συνείδησιν τών δραστών καί τών μαρτύρων.

Επομένως τό έπάγγελμά τοϋ άστυνομικοΰ της σήμερον άνήχθη άναντιλέκτως 
εις έπιστήμην πολύμορφον, πολισχιδή καί εύρυτάτην.

Τό σύνολον της άπανταχοΰ έγκληματικότητος, έξεταζόμενον κατά χώρας 
άποδεικνύει κατά κανόνα ότι αΰτη είναι όλιγώτερον τρομακτική καί άγρια τής προ 
πεντηκονταετίας τοιαύτης καί τούτο, διότι ό σύγχρονος καί μοντέρνος πλέον έγκλημα- 
τίας προτιμά π.χ. τήν δι’ άπάτης ή πλαστογραφίας προσαύξησιν τής περιουσίας του ή 
έξεύρεσιν τών μέσων συντηρήσεώς του, παρά τήν διά φόνου έπίτευξιν τών άνωτέρω..

2 . Άπαρίθμησις ένδεικτικώς μοντέρνων έγκλημάτων.
Τό πλήθος τών μοντέρνων έγκλημάτων καθ’ έκάστην προσαυξάνεται κατά 

τρόπον, ώστε ή άπαρίθμησις τούτων νά καθίσταται άν οχι άδύνατος τουλάχιστον- 
λίαν δυσχερής, διό τά κατωτέρω ένδεικτικώς άναφέρομεν.

Σήμερον ή άπάτη συνεχώς αύξάνει ίδια εις τάς πόλεις ένθα ό υφιστάμενος 
πλούτος διεγείρει τήν έπιθυμίαν τού εύκολου κέρδους, τοσοΰτον μάλλον, καθ’ όσον 
πλούσιοι καί πτωχοί συμβιοΰν καί συναλλάσσονται έν τώ καθ’ ήμέρα βίω καί ζώσιν 
οί μέν παραπλεύρως τών δέ.

'Η  τεραστία άνάπτυξις τής κινητής περιουσίας καί ή έντατική κυκλοφορία, 
τού πλούτου συνετέλεσαν εις τήν γέννεσιν τού ίδιοτύπου έγκλήματος τής κατα- 
χρήσεως, αί δέ έντονοι καί έν εύρεία έκτάσει συναλλαγαί συνετέλεσαν εις τήν αυξησιν 
τής πλαστογραφίας.

Τά μέσα συγκοινωνίας, αί εύκολίαι αγοράς, πληρωμής καί άποστολής διαφό
ρων άγαθών ώς καί αί πειστικαί προσφοραί τών μεσιτών, διέδωσαν πολυτελείς 
έξεις προς πάντας σχεδόν, μέ άποτέλεσμα τήν αυξησιν τής ύπεξαιρέσεως καί άλλων 
παρεμφερών έγκλημάτων.

Ή  χημεία διά τών διαφόρων προϊόντων της έπέτρεψεν τήν άνευ άγριότητος 
καί αιματοχυσίας διάπραξιν διαφόρων έγκλημάτων. Τά άλκαλοειδή χρησιμοποι
ούνται προς διάπραξιν δηλητηριάσεων κλπ. 'Η ήλεκτρική ένέργεια προσφέρεται εις 
τήν διάρρηξιν τών χρηματοκιβωτίων καί άλλων μετάλλινων κατασκευασμάτων. 
Οί διαρρήκται χρησιμοποιούν τά παρά τής μηχανικής προσφερόμενα σύγχρονα 
τέλεια έργαλεϊα προς έπιτυχίαν τών έγκληματικών σκοπών των.

Τό τη?νέφωνον συνετέλεσεν εις τήν διάπραξιν πρωτοτύπων άπατών, έκβια- 
σμών κλπ.

Τό αύτοκίνητον έχρησιμοποιήθη ού μόνον διά τήν φυγήν τών δραστών, άλλά 
καί ώς μέσον διαπράξεως διαφόρων έγκλημάτων π. χ. άπαγωγών, άρπαγών, λη
στειών κλπ.

Τό άεροπλάνον έχρησιμοποιήθη ώσαύτως διά τήν φυγήν τών δραστών, ώς 
μέσον μεταφοράς λαθραίων, πρός διευκόλυνσιν τού έμπορίου τής λευκής σαρκός κλπ.

Τό άσεμνον καί άκόλαστον βιβλίον, αί άσεμνοι εικόνες, ό κινηματογράφος, ά 
τύπος καί τό θέατρον προσηύξησαν τά κατά τών ήθών έγκλήματα. Ό  άριθμός τών- 
νεαρών έγκληματιών καθ’ έκάστην προσαυξάνει έπικινδύνως καί άνησυχητικώς-

Τό πολιτικόν καί συνωμοτικόν έγκλημα διαπράττεται ύπό όλως καταχθο
νίους καί πολύπλοκους τρόπους.
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Τέλος ή φωτογραφία καί ή έντεχνος χρησιμοποίησις διαφόρων μεθόδων έπέ- 
τρεψαν τήν πραγματοποίησιν βδελυρών εκβιασμών.

Συνεπεία των άνωτέρω καί τής παρατηρούμενης άστυφιλίας υπάρχει σπέρμα 
έγκληματικότητος άφθονώτερον καί δραστικώτερον εις τάς πόλεις, παρά εις τάς 
έπαρχίας, εις άς τό έγκλημα είναι κατά κανόνα βίαιον, άγριον καί έ'χει τήν αιτίαν 
του ώς έν πολλοΐς εις τό συναίσθημα τής έκδικήσεως. Πλήν τούτου εις τάς πόλεις 
οί κακοποιοί, λόγω των υπαρχόντων μέσων καί ευκολιών, παρουσιάζουν έφευρετι- 
κότητα πανοΰργον, άήθη καί ιδιόρρυθμον προς διάπραξιν τών έγκληματικών των 
σχεδίων. Κατά συνέπειαν ή δραστηριότης, ή ένεργητικότης, ή μεθοδικότης καί ή 
κατάρτισις ιδία τών έν ταΐς πόλεσιν ύπηρετούντων άστυνομικών οργάνων δέον νά 
έξαρθή καί νά έφελκύση τό ένδιαφέρον τών ιθυνόντων γενικώς, ώστε οδτοι νά τύ- 
χουν τής δεούσης έπιλογής, έκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως, ού μήν άλλά καί. 
άμοιβής έπ’ άγαθώ τής κοινωνίας καί τού ’Έθνους ημών.

3 . Σύγχρονος ’Αστυνομική Τακτική.
'Η  άντιμετώπισις καί καταπολέμησις μιας τοιαύτης καί τηλικαύτης μοντέρ

νας, καταχθονίου, πολυμηχάνου καί πανούργου έγκληματικότητος έχει άνατεθή 
ώς γνωστόν εις τήν ’Αστυνομίαν. Αΰτηπρός έπιτυχίαν τού τόσον Εθνικού, κοινω
φελούς, σπουδαιοτάτου, λεπτού καί έπιστημονικού πλέον έργου της άντιτάσσει ώς 
προείπομεν τά παρά τών διαφόρων έπιστημών διδασκόμενα καί παρεχόμενα μέσα ώς. 
καί τά έκ τής πείρας διδάγματα, άτινα θά έδει νά εΐχον συγκεντρωθή καί συστημα- 
τοποιηθή κατά τρόπον, ώστε ταΰτα νά περιέρχονται εις τούς νεωτέρους ώς ιερά 
διδάγματα έξαγορασθέντα δι’ άπροσμετρήτων κόπων καί άφθονων θυσιών αίματος 
τών προγενεστέρων.

Εΐδικώτερον ή άντιμετώπισις τής ώς είρηται καταστάσεως έπιτυγχάνεται 
διά τής άκριβούς έκ μέρους τών άστυνομικών γνώσεως τών διδαγμάτων καί συμ
περασμάτων τών θετικών έπιστημών, τών νόμων, τής έγκληματολογίας, τής 
γραφολογίας, τής ιατροδικαστικής, τής έπιστημονικής άνακριτικής, τής τοξικολογίας, 
τής γενικής άναλυτικής καί δικαστικής ψυχολογίας, τής Έγκληματολογικής κοι- 
νωνιολογίας, τής φωτογραφικής τέχνης ώς καί τών ύπό τών διαφόρων άλλων τεχνών 
παρεχομένων έπωφελών γνώσεων καί μεθόδων.

4. ’Αστυνομική ’Επιστήμη, ’Αστυνομική Στρατηγική, ’Αστυνομική 
Τακτική.

Τό σύνολον τών καταλλήλων τμημάτων τών ώς άνω έπιστημών δεόντως συμ- 
πλεκομένων, αποτελεί τήν καλουμένην ’Αστυνομικήν ’Επιστήμην.

'Η  ύπό τής ήγεσίας τής ’Αστυνομίας μεθοδική κατεύθυνσις βάσει τής ’Αστυ
νομικής έπιστήμης καί έμπειρίας τού όλου έργου τής προλήψεως διαπράξεως έγκλη
ματικών πράξεων, άποτελεί τήν καλουμένην ’Αστυνομικήν Στρατηγικήν.

'Η  μετ’ έπιστημονικότητος καί δεξιοτεχνίας έφαρμογή τής ’Αστυνομικής έπι
στήμης καί τών διδαγμάτων τής έμπειρίας προς άποκάλυψιν τών δραστών έγκλη- 
ματικής τίνος πράξεως, άποτελεί τήν καλουμένην ’Αστυνομικήν Τακτικήν.

Περί τών άνωτέρω τριών κλάδων εις οδς συμπεριλαμβάνεται τό άπαντον τής 
έπιστημονικής καί έπαγγελματικής μορφώσεως τού συγχρόνου άστυνομικού, ούδέν 
δύνανται ένταΰθα νά λεχθή ώς έκ τής εύρύτητος αύτών.

Πλήν, προς ολοκληρωτικήν συμπλήρωσιν τής ’Αστυνομικής τακτικής έκφρά- 
ζω τήν εύχήν όπως, οί άρμόδιοι προς τούτο διατάξωσι τήν συγκομιδήν, ταξιθέτησιν 
καί έκτύπωσιν τών έξαιρετικών έκάστοτε ’Αστυνομικών ένεργειών, προς διαλεύ- 
κανσιν μοντέρνων έγκλημάτων, καθ’ όσον ώς έχουν σήμερον τά πράγματα αύται άπόλ- 
λυνται άμα τή έξόδιρ έκ τού Σώματος τών παλαιών βετεράνων τούτου, τινές τών οποίων 
διεδραμάτισαν σπουδαιότατον ρόλον εις τοιούτου είδους Άστυνομικάς ένεργείας.
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Δεν είναι δύσκολον νά φαντασθή τις ποια θύελλα διαμαρτυριών θά έγείρετο 
εάν φιλοπαίγμων τις 'Υπουργός των Εσωτερικών έσοφίζετο αίφνης την έπί άπασών 
τών γεφυρών τών μεγάλων ποταμών της Γαλλίας έγκατάστασιν ζώνης εποπτών, 
οίτινες θά ήξίουν διά τήν διέλευσιν έκ τών γεφυρών τούτων, ειδικήν άδειαν καί την 
καταβολήν διοδίων. Είναι πιθανόν δτι τοιούτον τι μέτρον θά κατηργεΐτο, πριν ή τεθή 
εις έφαρμογήν.

Έ κ πείρας άλλωστε γνωρίζομεν τήν ένόχλησιν ήν ήσθάνθη ό Γαλλικός λαός 
όταν οί Γερμανοί έγκατέστησαν κατά τό 1950 μίαν όροθετικήν γραμμήν διαχωρί- 
ζουσαν τήν Γαλλίαν εις δύο τμήματα.

Καί έν τούτοις, καθ’ ήν στιγμήν αί άνάγκαι τών διεθνών συναλλαγών ούδέποτε 
υπήρξαν μεγαλύτεραι καί καθ’ ήν ώραν άφάνταστοι δυνατότητες μεταβάσεως έντός 
ωρών τινων εις οίονδήποτε σημεϊον τής υδρογείου ύπάρχουσι, έξακολουθοΰμεν νά 
δεχώμεθα άγογγύστως όπως τοιοϋτοι φραγμοί ύψοΰνται μεταξύ τών συνόρων όλων 
τών Εθνών.’Αλλά ετι μάλλον άκατανόητον καθίσταται τό γεγονός ότι άπαιτεΐται 
διά τήν μετάβασιν άπό ένός σημείου τής Γαλλικής Αυτοκρατορίας εις έτερον, όχι 
μόνον ή καταβολή φόρων κατά τό μάλλον ή ήττον βαρέων άλλ’ έπί πλέον καί ή άπώ- 
λεια πολλών ήμερών διά την άπόκτησιν τών άπαραιτήτων εγγράφων καί θεωρήσεων 
διά άπλήν πτήσιν ύπεράνω τών εδαφών διά τών οποίων όφείλομεν νά διέλθωμεν.

Ποιος λοιπόν ό λόγος ό έπιβάλλων τήν κατοχήν διαβατηρίου διά τήν διάβασιν 
τών συνόρων; Δεν επιτρέπεται νά ύποθέσωμεν ότι τούτο γίνεται άπλώς καί μόνον 
προς είσπραξιν τών σχετικών τελών. Τό έπιχείρημα τούτο θά ήτο άληθώς υπερβο
λικά γελοΐον. Πρέπει λοιπόν νά παραδεχθώμεν ότι πρόκειται ούσιαστικώς περί ελέγ
χου τών προσώπων τά όποια εισέρχονται εις μίαν χώραν ή εξέρχονται έκ ταύτης, 
πρόκειται όθεν περί μέτρου «’Αστυνομίας» έσωτερικοΰ ή διεθνούς,

’Ελάχιστη υπάρχει άνάγκη καταδείξεως ότι τό διαβατήριον, οίον τούτο νοείται 
σήμερον, δεν παρέχει έν τή πραγματικότητι έγγύησιν διά τήν έποπτείαν μιάς χώρας.

'Η πείρα τής Γερμανικής κατοχής έδίδαξε εις μέγιστον άριθμον Γάλλων τον 
τρόπον κατά τον όποιον άποκτώνται πλαστά έγγραφα, δύναμαι δέ νά βεβαιώσω, ότι 
τά πλαστά ταύτα έγγραφα ήσαν πάντοτε έν άπολύτω τάξει. Δέν φαντάζομαι δέ έν 
προκειμένω, ότι θά είμαι ό πρώτος δστις θά πληροφορήση τούς άναγνώστας τής Διε
θνούς Έπιθεωρήσεως τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας ότι οί κακοποιοί πάσης 
κατηγορίας, ετι δέ μάλλον οί διεθνείς τοιοϋτοι, οίτινες καί μάς ένδιαφέρουσιν είδικώς 
ένταΰθα, δέν εχουσι νά προσθέσωσι τίποτε είς τάς γνώσεις των όσον άφορά τήν 
κατασκευήν καί τήν χρήσιν τών έγγράφων ταυτότητος καί τών διαβατηρίων.

’Εάν άτομόν τι έπιθυμή νά άποκτήση, διαβατήριον, τό δελτίον ταυτότητάς του 
θά πιστοποιήση τήν άστικήν του κατάστασιν, θά τώ ζητηθώσι δέ έκ νέου τά αύτά 
έγγραφα (δικαιολογητικά) ώς τά χρησιμεύσαντα διά τήν Ικδοσιν τού δελτίου ταυ
τότητος. ’Επειδή ούδείς έλεγχος είναι δυνατός, είναι δυνατόν τό άτομον τούτο 
νά έχη εις βάρος του δέκα καταδίκας, άκόμη δέ καί νά έχη δραπετεύσει έκ τών φυ
λακών, καί νά τώ χορηγηθούν εν ή καί περισσότερα διαβατήρια, άτινα θά τώ παρά- 
σχωσι τήν δυνατότητα, έάν άποκτήση καί τάς άπαραιτήτους θεωρήσεις τού έξωτε- 
ρικοΰ, νά διαβή έν πάση ασφαλεία τά σύνορα. ’Αλλά, θά είπη τις ότι, τό διαβατή
ριον ώς καί τό δελτίον ταυτότητος φέρουν περιγραφήν τού άτόμου. Θά έθεώρουν 
έμαυτόν εύτυχή έάν έγνώριζον τό όνομα καί ένός μόνον κακοποιού συλληφθέντος 
χάρις εις τήν άτομικήν περιγραφήν τού διαβατηρίου του.

’Απομένει ή φωτογραφία. Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας ότι αότη θά ήδύ- 
νατο νά έχη μεγάλην άξίαν διά τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος, υπό δύο όμως ουσιώ
δεις προϋποθέσεις: Πρώτον, ή έπί τού διαβατηρίου έπικεκολλημένη φωτογραφία
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πρέπει νά είναι μία ανθρωπομετρική τοιαύτη, όπως αυτή έχη καθορισθή ύπό τοϋ 
Bertillon, καί δεύτερον, οί άστυνομικοί υπάλληλοι οί έπιφορτισμένοι μέ τον έλεγχον 
των διαβατηρίων έχουσι τάς ικανότητας, διά τήν έκ τής τοιαύτης φωτογραφίας, 
έξακρίβωσιν τής ταυτότητος. Δυστυχώς τούτο δεν συμβαίνει εις τήν πραγματικό
τητα καί είναι κάπως δύσκολον νά διορθωθή τό κακόν.

Πώς πράγματι νά άπαιτήση τις όπως όλα τά άτομα τά έχοντα άνάγην δια
βατηρίου έφοδιασθώσιν μέ φωτογραφίας ληφθείσας κατά τούς όρους τούς τόσον 
ιδιάζοντας οΰς καθορίζει ό Bertillon;

Αί διά τάς ταυτότητας σήμερον χρησιμοποιούμεναι φωτογραφίαι λαμβάνονται 
εϊκή καί ώς Ιτυχεν καί κατά γενικόν κανόνα είναι είς τόσον κακήν κατάστασιν άπό 
άνθρωπομετρικής άπόψεως ώστε είναι άπολύτως άδύνατος ή έξακρίβωσις τής ταυ
τότητος προσώπου τίνος έπί τή βάσει τής φωτογραφίας ταύτης.

Μεταξύ τών ύπαλλήλων τών έπιφορτισμένων μέ τον έλεγχον τών διαβατηρίων 
ελάχιστοι είναι έκεϊνοι οΐτινες είναι ικανοί νά διαγνώσωσι καί έρμηνεύσωσι τά 
στοιχεία τής περιγραφής τών χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου τής φωτογραφίας.

Πρέπει λοιπόν νά παραδεχθώμεν ότι άπό άπόψεως διεθνούς ’Αστυνομίας, τό 
διαβατήριον οίον είναι σήμερον, δέν παρέχει ούδεμίαν έγγύησιν. 'Η  χρησιμότης του 
περιορίζεται είς τό νά είναι τούτο μία σημαντική ένόχλησις διά τούς τίμιους άνθρώ- 
πους, τούς ήναγκασμένους νά χρησιμοποιώσι καί νά άνανεώσι τούτο, προσκομίζοντες 
έκάστοτε τά αυτά δικαιολογητικά καί χάνοντες έκάστοτε τον αύτόν χρόνον προς έκτέ- 
λεσιν άνωφελών διατυπώσεων. Έν τούτοις, ούδείς διανοείται νά άντιτείνη είς τό ότι 
αύστηρός έλεγχος τών διεθνών ταξιδιωτών, είναι άπολύτως άναγκαϊος.

Δέν υπάρχει λοιπόν μέσον, τό όποιον, χωρίς νά έπιβάλλη τούς ταξιδιώτας 
εις τάς σημερινάς ταλαιπωρίας, θά έπέτρεπε τον αποτελεσματικόν έλεγχον τής ταυ
τότητος καί τών μετακινήσεών των.

Κατά τήν γνώμην μας, τό μέσον τούτο ύφίσταται, είναι δέ άπλούστατον. 
Συνίσταται είς τήν θέσπισιν, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ τών ’Αστυνομιών τών 
διαφόρων ’Εθνών, διαβατηρίου ίσχύοντος δι’ όλας τάς χώρας αίτινες τυγχάνουσι 
μέλη τής Διεθνούς ’Επιτροπής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας άνεξαρτήτως τοϋ 
τόπου έκδόσεώς του. Τό διαβατήριον τούτο θά ϊσχυε διά μακράν χρονικήν περίοδον 
ή καί όριστικώς, καί θά έφερε τά μόνα άπόλυτα ατομικά στοιχεία τής ταυτότητος 
τού κατόχου, τά δακτυλικά τουτέστι άποτυπώματα.

Δέν είναι άναγκαίον όπως έπί τού διαβατηρίου τεθώσι τά άποτυπώματα καί 
τών δέκα δακτύλων, άν καί τό μέτρον τούτο θά ήτο προφανώς προτιμώτερον. Ά ντι- 
θέτως, καί είς τούτο έγκειται ό νεωτερισμός τού παρόντος σχεδίου, ό αϊτών τήν έκδο- 
σιν διαβατηρίου θά ώφειλε νά καταθέση είς τό ’Εθνικόν Γραφεΐον ’Αστυνομίας τής 
χώρας, έν τή όποια υποβάλλει τήν αίτησίν του, τά άποτυπώματα τών δέκα δακτύλων 
του. Τό δακτυλοσκοπικόν τούτο δελτίον του θά διεβιβάζετο άμέσως είς τό Διεθνές 
Γραφεΐον όπερ καί θά τό έκοινοποίη είς όλα τά ’Εθνικά Γραφεία τών χωρών διά 
τάς οποίας τό διαβατήριον θά είχε ίσχύν. ’Επί τή βάσει τού δελτίου τούτου θά έγί- 
νετο έρευνα είς τά άρχεΐα τών Εθνικών τούτων γραφείων καταδεικνύουσα εάν τό 
πρόσωπον ήτο σεσημασμένον, είς δέ τήν περίπτωσιν ταύτην θά άπερρίπτετο ή α’ί- 
τησις χορηγήσεως διαβατηρίου. Έν έναντία περιπτώσει, τό δακτυλοσκοπικόν δελ
τίον τό διαβιβασθέν ύπό τού Διεθνούς Γραφείου θά έτοποθετείτο είς τά οικεία άρχεΐα 
έκάστου ’Εθνικού Γραφείου καί έντός τού βραχυτέρου δυνατού χρονικού διαστή
ματος, θά διεβιβάζετο δελτίον άρνητικής έρεύνης. Τό γραφεΐον τούτο θά εϊδοποίη 
τό ’Εθνικόν Γραφεΐον εξ ού προέρχεται ή αΐτησις ότι ούδέν άντιτίθετο άπό άπόψεως 
έγκληματολογικής, είς τήν αίτησιν ταύτην, καί τό διαβατήριον θά έχορηγήτο. Αί 
προκαταρκτικαί αύταί διατυπώσεις θά άπήτουν ίσως άρκετόν χρόνον (15 ήμέρας 
έως# 2 μήνας) αλλά θά παρεΐχον άφ’ ένός μίαν άπόλυτον άσφάλειαν,ένώ άφ’ έτέρου
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καί μόνη ή κατάργησις των συχνών άνανεώσεων καί ταλαιπωριών θά έξουδετέρη: 
την άνωτέρω άναφερθεϊσαν άπώλειαν χρόνου.

Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία ότι ή μεγίστη πλειονότης τών ταξιδιωτών θά. 
προετίμα τήν αναμονήν τριών ή τεσσάρων έβδομάδων άπό τήν ύποχρέωσιν, ώς νΰν 
συμβαίνει, νά έπαναλάβη τάς αότάς διατυπώσεις κατά διαφόρους περιόδους ένός ή 
δύο έτών.

'Η  έκ τής θεσπίσεως τοϋ νέου διαβατηρίου άσφάλεια θά ήτο άπόλυτος, διότι, 
ό έλεγχος εις τά σύνορα όσον καί εις τό εσωτερικόν τής χώρας θά ήτο άπλοΰς. Ούδέν 
είναι πράγματι εύκολώτερον άπό τήν παραβολήν δύο δακτυλοσκοπικών δελτίων ή 
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ένός άτόμου προς τά τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου. 
Πας άστυνομικός γνωρίζων τό έπάγγελμά του οφείλει νά είναι ικανός διά τοιαύτην 
εργασίαν, έξ άλλου καί αν άκόμη άτομόν τι κατέχον επ’ όνόματί του διεθνές δια
βατήριον ήλλασσε τό όνομα καί τήν άστικήν του κατάστασιν, δεν θά ήδύνατο νά. 
μεταβάλη τήν εικόνα ,τών δακτυλικών του άποτυπωμάτων.

Δύο άντιρρήσεις δύνανται έν τούτοις νά προβληθώσι εις τήν πρότασιν ταύτην. 
'Η  πρώτη είναι ότι μερικαί χώραι άξιοΰσι τήν θεώρησιν τών διαβατηρίων παρά τών 
έν τώ έξωτερικώ άντιπροσώπων των. Ή  θεώρησις έν τούτοις είναι άνεξάρτητος 
τών μορφών τοϋ διαβατηρίου καί τίποτε δεν έμποδίζει τήν διατήρησιν τοϋ μέτρου* 
τούτου αν καί συνεχώς αύξάνει ή τάσις υπέρ τής καταργήσεώς του. Έκτος τούτου* 
θά ήτο προτιμώτερον όπως αί θεωρήσεις χορηγούνται ταυτοχρόνως μετά τοϋ άρνη- 
τικοΰ δελτίου έρεύνης, υπό τών ιδίων διοικητικών άρχών τών χωρών διά τάς οποίας: 
γίνεται ή αίτησις. Οότω θά καταστή εύκολώτερος ό έλεγχος τής εισόδου ένός ταξι
διώτου υπόπτου καί κατόχου Διεθνούς διαβατηρίου, διότι θά είναι άρκετόν όπως τά 
γραφεία ταΰτα κοινοποιήσωσι εις τούς συνοριακούς σταθμούς τά χαρακτηριστικά,, 
τήν φωτογραφίαν καί τά δακτυλικά άποτυπώματα τοϋ ταξιδιώτου, διά νά καταστή 
ό έλεγχος πολύ περισσότερον άνετος καί περισσότερον τελεσφόρος.

'Η  δευτέρα άντίρρησις είναι ότι θά έπρεπε νά δημιουργηθή παρά έκάστω 
Έθνικώ Γραφείω μία'Υπηρεσία Διαβατηρίων μετά τοϋ δακτυλοσκοπικοΰ της ευρε
τηρίου. Αί'Υπηρεσίαι αΰται ύφίστανται έν τούτοις εις όλας τάς χώρας καί θά ήτο 
άρκετόν νά προσαρτηθώσι εις τό ’Εθνικόν Γραφεΐον, έάν τούτο δέν έχει ήδη συμβή.

Άντιθέτως, θά άπητεΐτο ή εις τήν έδραν τής Διεθνούς ’Επιτροπής Έγκλη- 
ματολογικής ’Αστυνομίας, διοργάνωσις 'Υπηρεσίας διά τήν διαβίβασιν καί τήν απο
δοχήν τών αιτήσεων, φρονοΰμεν δέ ότι τά έκ τής δημιουργίας τής 'Υπηρεσίας ταύτης: 
οφέλη είναι τοιοϋτα ώστε θά έδικαιολόγουν πλήρως τήν νέαν ταύτην έπέκτασιν.

’Ίσως φανή έκπληκτικόν τό ότι μία τοιαύτη λύσις δέν άντιμετωπίσθη ένωρί- 
τερον. Τούτο οφείλεται εις τό ότι τό ολον πρόβλημα τού διαβατηρίου, ώς καί τό. 
τού δελτίου ταυτότητος, έξαρτάται έκ τού μεγάλου προβλήματος τής έξακριβώσεως 
τής αστικής καταστάσεως τών ιδιωτών, τής έξακριβώσεως ταύτης εύρισκομένης: 
άκόμη εις τά σπάργανα διά τό πλεΐστον τών χωρών.

Είναι, πιθανόν ότι, έάν τοιοΰτον τι σχέδιον έπραγματοποιεΐτο, θά ήδυνάμεθα 
νά ίδωμεν μετ’ ού πολύ τήν οριστικήν έξαφάνισιν τού Εθνικού Διαβατηρίου καί τήν 
άντικατάστασίν του διά τού διεθνούς τοιούτου. Είμεθα πεπεισμένοι ότι τό διεθνές 
διαβατήριον θά ήτο μία σημαντική βοήθεια εις τό πεδίον τού έλέγχου τών ταξι
διωτών ώς καί εις τον έλεγχον τών διεθνών κακοποιών. Δέν είναι άλλωστε τούτο 
τό ουσιώδες καθήκον τής Διεθνούς ’Επιτροπής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας;;



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
'Υπό G U LLBR A N D  N Y H U S ,  κατά μετάφρα
σήν τοϋ κ. Δ. Ντζιώρα, Ύπαστυνόμου Α',  άπό 
τό περιοδικόν «Revue moderne de la  Police»

'Η  Νορβηγική ’Αστυνομία έχει τά ’ίδια σχεδόν καθήκοντα καί υποχρεώσεις 
μέ τάς ’Αστυνομίας των άλλων Δυτικών Εύρωπαϊκών χωρών. Οΰτω τό καθήκον 
αυτής, κατά τούς κανονισμούς της έν γένει, συνίσταται άφ’ ενός μέν εις την προ
στασίαν τοϋ πολίτου, διά πάσης νομίμου ένεργείας, κατά τρόπον ώστε νά διατηρήται 
ή τάξις καί ήσυχία, άφ’ έτέρου δέ εις τήν πρόληψιν παντός δ,τι άφόρα την κοινωνικήν 
άσφάλειαν. Αύτη περαιτέρω έχει έξ ’ίσου τήν ύποχρέωσιν δπως δλαι αί έγκληματικαί 
πράξεις άποτρέπωνται, έν ταϊς περιπτώσεσιν δέ καθ’ ας λαμβάνουν χώραν τοιαϋται, 
είναι άναγκαΐον νά καταβάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν άνακάλυψιν καί 
σύλληψιν τών ενόχων καί τήν προσαγωγήν αύτών ένώπιον τής Δικαιοσύνης, ίνα 
δικασθοϋν κατά τάς διατάξεις τοϋ ισχύοντος Νόμου.

'Η Νορβηγική ’Αστυνομία άποτελεϊ ένιαΐον Σώμα τής ’Αστυνομίας τοϋ ’Έ 
θνους, είναι δηλ. ’Εθνική ’Αστυνομία καί ή Διοίκησίς της, κατά τά τελευταία 25 
έτη, έθεωρήθη άποκλέιστικώς ώς μία επιβεβλημένη κατάστασις. 'Η  χώρα είναι 

• διηρημένη εις 5 4 ’Αστυνομικά Διαμερίσματα, τό ένδιαφέρον (σπουδαιότης) τών

Ή  έφιππος ’Αστυνομία τοϋ "Οσλο
«

όποιων ποικίλει, άναλόγως προς τον πληθυσμόν καί τήν ποιότητα τοϋ λαοϋ. Τά 
πλεΐστα τών ’Αστυνομικών Διαμερισμάτων (Cantons) περιλαμβάνουν, έξαιρέσει 
μιας ή περισσοτέρων πόλεων, καί τήν άγροτικήν περιοχήν τών περιχώρων τής πό- 
λεως, έν ή ή έδρα τοϋ «καντονιού». Αί περισσότερον μεγάλαι πόλεις (τρεις ή τέσ- 
σαρες τον άριθμόν) άποτελοϋν εν τούτοις ιδιαίτερον Αστυνομικόν Διαμέρισμα), 
(χωρίς δηλ. νά ύπάγεται εις αύτό και η περιοχή τών περίχωρων, ήτις αποτελεί .ο
καλούμενον άγροτικόν καντόνιον). ,

'Η  άνωτάτη Διοίκησίς τής ’Αστυνομίας έκάστου καντονιού είναι ανατεθεί-
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μένη εις τούς Διευθυντάς της Αστυνομίας. 'Ο 'Υπουργός της Δικαιοσύνης, κινού
μενος ώς Προϊστάμενος τοϋ'Υπουργείου της Δικαιοσύνης καί της ’Αστυνομίας, 
άσκεϊ ολόκληρον την άνωτέραν έπ’ αύτών έποπτείαν. 'Όταν έν άρχή της παρούσης, 
εΐπον δτι ή ’Αστυνομία της Νορβηγίας είναι ένιαία, ένοποιημένη, ήννόουν Si’ αύτοϋ 
δτι έκαστος των 54 Διευθυντών της ’Αστυνομίας, έχει τήν άμεσον διεύθυνσιν τοϋ 
καντονιού του, των έργων του έπεκτεινομένων, τόσον εις τον τομέα της ’Αστυνομίας, 
της 'Υπηρεσίας Τάξεως, δσον καί εις τον Τομέα της ’Αστυνομίας ’Ασφαλείας. Μία 
'Υπηρεσία ’Αστυνομίας ειδικής τάξεως, μία ’Αστυνομία διώξεως της αισχροκέρδειας 
ή μία ’Αστυνομία ’Ασφαλείας, δεν είναι, ούτως είπεΐν, αύθύπαρκτοι. Έκτος δμως. 
τών μεγάλων καντονίων, ή ’Αστυνομία είναι διηρημένη ύπδ των Διευθυντών των εις. 
διαφόρους 'Υπηρεσίας, έκάστη τών οποίων έχει ειδικά καθήκοντα. Κατά κύριον λόγον 
εις τά πλεϊστα τών καντονίων ή ’Αστυνομία έμφανίζεται ύπό τήν μορφήν της ’Αστυ
νομίας Τάξεως καί τήν τοιαύτην τής ’Αστυνομίας ’Ασφαλείας. Εις τά κατ’ ιδίαν 
καντόνια, έκτος τοϋ Διευθυντοϋ υπάρχουν ύπ’ αυτόν καί έτεροι άνώτεροι άστυνομικοί 
τής Βασιλικής ’Αστυνομίας.

Οϋτοι είναι οί 'Υποδιευθυνταί, οί Προϊστάμενοι ’Αστυνόμοι (Διαμερισματάρ- 
χαι) καί οί ’Αστυνόμοι.

'Υποδιευθυντάς δέν συναντώμεν, είμή εις τά πλέον μεγάλα καί πλέον άξιό- 
λογα «καντόνια» τής ’Αστυνομίας, ένθα καί ένεργοΰν καί κινούνται, ώς Πποϊστάμενοι 
τών ειδικών έπί μέρους 'Υπηρεσιών ή Διαμερισμάτων των. Έν τη περιπτώσει έπΐ 
παραδείγματι καθ’ ήν τις τούτων είναι τοποθετημένος ώς Διοικητής τής ’Αστυνομίας. 
’Ασφαλείας τοϋ καντονιού ένθα υπηρετεί, ό τίτλος του είναι «Διοικητής τής ’.Αστυ
νομίας ’Ασφαλείας τοϋ τάδε Διαμερίσματος (Κοντονίου)». Διά τήν ώραν, υπάρχουν 
12 'Υποδιευθυνταί εις τήν Νορβηγίαν.

Εις τά πλεϊστα τών καντονίων τής ’Αστυνομίας, δέν υπάρχουν 'Υποδιευ- 
θυνταί, άλλ’ απεναντίας, ύπάρχει ένας Προϊστάμενος (ανώτερος) ’Αστυνόμος, δηλ. 
Διαμερισματάρχης ή ένας ’Αστυνόμος, οΐτινες καί είναι οί άμεσοι υποκατάστατοι τοϋ 
Διευθυντοϋ. Τά έργα τούτων ποικίλουν αίσθητώς, πλήν κατά τον νόμον ούτοι έχουν 
τά αύτά καθήκοντα καί τήν αύτήν εξουσίαν, άτινα καί οί Διευθυνταί καί Ύποδιευ- 
θυνταί τής ’Αστυνομίας. 'Η  διαφορά μεταξύ τών άνωτέρων’Αστυνόμων (Διαμερι- 
σματαρχών) καί ’Αστυνόμων καί 'Υποδιευθυντών, συνίσταται εις τον μισθόν, άναφέ- 
ρεται δηλ. εις τό πεδίον τοϋ μισθού. Εις τήν Νορβηγίαν υπάρχουν έπί τοϋ παρόντος 
130 άνώτεροι ’Αστυνόμοι καί ’Αστυνόμοι.

Εις τήν έξοχήν καί τά άπομεμακρυσμένα χωρία, δπου δέ ύπάρχουν άστυνο- 
μικοί της Βασιλικής ’Αστυνομίας, οίτινες έξομοιοΰνται προς τούς δημ,οσίους υπαλ
λήλους, ό άγροτικός Δήμαρχος έκτελεϊ (έξασκεΐ) τήν τοπικήν έξουσίαν τής ’Αστυ
νομίας, τελών καί συμμορφούμενος ύπό τάς διαταγάς τής επικυριαρχίας τοϋ Διευ- 
θυντοΰ τής ’Αστυνομίας τοϋ οικείου καντονιού. 'Η  Δήμαρχος καί οί ύπ’ αύτόν υπο
δεέστεροι έκτελοϋν, ούχ’ ήττον, μίαν υπηρεσίαν, καθ’ δλα όμοίαν έκείνης τήν οποίαν 
προσφέρουν οί Κρατικοί άστυνομικοί υπάλληλοι.

"Απαντες οί άνωτέρο) στυνομικοί υπάλληλοι, οί διοριζόμενοι εις τήν Βασιλ. 
’Αστυνομίαν, υποβάλλονται πριν διορισθοΰν εις έξετάσεις εις το Δίκαιον, εις έν 
τών Πανεπιστημίων της χώρας. Είναι τοΰτο άπαραίτητον, διότι τό έργον τών Άνω- 
τέρων ’Αστυνομικών έν Νορβηγία είναι συνυφασμένον μέ τά είσαγγελικά καθήκοντα 
τής χώρας. Τούτο έμφαίνηται έκτος τών άλλων καί έκ τοϋ γεγονότος, δτι οί άνω- 
τέρω Άστυν. υπάλληλοι δύνανται νά άπονέμουν, αυτοί μόνοι, δικαιοσύνην έφ’ δλων 
τών ύποθέσεων ήσσονος χαρακτήρας καί σοβαρότητος (πταισμ. παραβάσεων), ή 
δέ άπόφασίς των είναι προκριματική.

Έν ή περιπτώσει κρίνει ό ’Αστυνομικός, δτι μία χρηματική ποινή θά είναι 
έπαρκής, δύναται ούτος καί μόνον, νά έπιβάλη ένα πρόστιμον κατά τοϋ παραβάτου..
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Έάν ό τελευταίος άποδεχθή τήν ποινήν, ή ύπόθεσις θεωρείται περαιωμένη (είναι 
έκκαθαρισμένη). Έ ν έναντία περιπτώσει ό άστυνομικός παρίσταται ώς κατήγορος 
εις τό Δικαστήριον εις τό όποιον κλητεύεται ΐνα παραστή καί ό δράστης. 'Ο αύτός 
τρόπος άκολουθεΐται καί εις τάς περιπτώσεις αδικημάτων τάξεως, ένθα τό κατηγο- 
ρητήριον μετά τήν τελειωτικήν έξέτασιν τής ύποθέσεως, πρέπει νά συντάσσηται υπό 
τοϋ (Βασιλικού) Δημοσίου Κατηγόρου (Εΐσαγγελέως) οστις καί προίσταται των 
Διευθυντών, έν τώ ΐδιότητί του ώς Προϊσταμένου της Εισαγγελίας.

Πάντες οί Διευθυνταί, 'Υποδιευθυνταί, Διαμερισματάρχαι καί ’Αστυνόμοι είναι, 
ώργανωμένοι εις εκτελεστικόν Σώμα Δημοσίων υπαλλήλων τοϋ Κράτους, ένεργοϋν 
έξ ονόματος καί έν όνόματι τοϋ Βασιλέως. Τοϋτο προϋποθέτει, ότι κατά τον Συνταγ
ματικόν Νόμον τής χώρας, οί είρημένοι δεν δύνανται ν’ άπολυθώσιν άνευ δικαστικής 
κρίσεως.

Οί κατώτεροι (υποδεέστεροι) έξ άλλου άστυνομικοί τής Νορβηγίας διακρί- 
νονται εις 5 βαθμούς.

'Ο φέρων τον άνώτερον βαθμόν καλείται ’Επιθεωρητής. 'Ο βαθμός δέ ούτος;

Μοτοσυκλετπσταί αστυφύλακες εις Ό σλο

είναι ό άνώτερος, τον όποιον δύναται νά έπιτύχη τις έν τή ιεραρχία έν ή περιπτώσει. 
δέν κέκτηται πανεπιστημιακήν μόρφωσιν (γνώσεις Δικαίου). Τά έργα τοϋ ’Επιθεω
ρήσου είναι κυρίως διοικητικής φύσεως, τούτου άσχολουμένου μέ τήν έν γένει όργά- 
νωσιν τών Σωμάτων τής ’Αστυνομίας. Εις τά μεγαλύτερα τών καντονίων υπάρχουν 
δύο έπιθεωρηταί ήτοι εις διά τον Τομέα τής ’Αστυνομίας Τάξεως καί έτερος, διά τον 
Τομέα τής ’Αστυνομίας ’Ασφαλείας.

*0 κατώτερος επόπτης: Όσον άφορα τον τομέα τής ’Αστυνομίας ’Ασφα
λείας, αύτός είναι ό κύριος άνακριτής, δστις, ώς έκ τής ειδικότητάς του, διευ
θύνει τάς άνακρίσεις. "Οσον άφορα δέ τον τομέα τής Τάξεως υπάρχει ό καλούμενος 
άνώτερος έπόπτης, δστις ύποκαθιστών τον ’Αστυνόμον διευθύνει τούς Σταθμούς 
τής ’Αστυνομίας ύπ’ εύθύνην τοϋ τελευταίου.

Ό  επόμενος κατά σειράν βαθμός είναι εις τήν περίπτωσιν τής Άστυν. Άσφα-
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λείας, ό Προϊστάμενος’Ασφαλείας καί εις την περίπτωσήν Άστυν. Τάξεως, ό Προϊ
στάμενος τάξεως. Ούτοι διεξάγουν τάς καθημερινάς άνακρίσεις των συνήθων υπο
θέσεων Τάξεως καί ’Ασφαλείας.

Οί προϊστάμενοι Τάξεως καί Προϊστάμενοι ’Ασφαλείας οΐτινες καί κατέχουν 
τον προτελευταΐον έν τώ Σώματι βαθμόν, έχουν τα αύτά καθήκοντα άτινα καί οί 
έπόπται τάξεως καί άσφαλείας. Οί κατώτεροι τέλος άστυνομικοί (άστυφύλακες), 
έκτελοϋν, πάσαν υπηρεσίαν περιπόλου. Θά ήδύνατό τις νά εί'πη δτι έν Νορβηγία, 
τα έργα της ’Αστυνομίας Άσφαλείας καί τής ’Αστυνομίας Τάξεως έκτελοϋνται 
άντιστοίχως παρ’ αστυνομικών φερόντων τον αυτόν βαθμόν.

Κατά τον Νορβηγικόν Νόμον, ό άστυφύλαξ οφείλει νά Ιχη ήλικίαν κατά τον 
χρόνον τής κατατάξεώς του 21 Ιως 30 ετών. Πρέπει περαιτέρω νά Ιχη την ένδε- 
δειγμένην έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί ν’ άνταποκρίνεται προς ώρισμένας άπαι- 
τήσεις, όσον άφορα τά φυσικά αύτοϋ προσόντα. Τέλος είναι έξ ΐσου άπαραίτητον 
όπως ό κατατασσόμενος φοιτήση εις έπαγγελματικήν Σχολήν τής ’Αστυνομίας, έπί 
10 μήνας τουλάχιστον, πριν ή διορισθή ώς μόνιμος άστυνομικός μέ τον βαθμόν τοϋ 
άστυφύλακος.

'Η  κατάταξις αότη πραγματοποιείται υπό τοπικών Συμβουλίων κατατάξεώς. 
Τούτων υπάρχει άνά εν εις έκαστον’Αστυνομικόν Καντόνιον, συμμετέχουν δέ ε’ις αύτό 
άπαραιτήτως, έκτος τοϋ Διευθυντοΰ καί τών ύπ’ αύτόν ’Αξιωματικών καί ’Αστυνομικοί 
τών, καθ’ ά άνωτέρω, κατωτέρων βαθμών. Τά συμβούλια ταϋτα άποφαίνονται καί 
αποφασίζουν περί τής προαγωγής τών άστυνομικών τών κατωτέρων βαθμών. Έν 
τή περιπτώσει ταύτη κατά το σύνηθες, οί προαγόμενοι είναι άστυνομικοί, οΐτινες 
υπηρετούν εις τό αύτό καντόνιον εις τό όποιον ένεργοϋνται αί προαγωγαί.

Διά νά δυνηθοϋν ν’ άνέλθουν, δεν είναι άναγκαΐον τό γε νϋν εχον, νά περάσουν 
(φοιτήσουν) εις μίαν ειδικήν έπαγγελματικήν Σχολήν’Αξιωματικών, άρκοϋντος, ότι 
διά νά προωθηθούν εις ύψηλοτέραν βαθμίδα (άνώτερον βαθμόν) θά διέλθουν άπό ενα 
στάδιον προπαρασκευής.

Δεν είναι τής παρούσης στιγμής νά διηγηθώμεν έν λεπτομερεία τάς μεθόδους 
εργασίας, τά τής έξαρτήσεως καί τών βοηθητικών τεχνικών μέσων τοϋ ’Αστυνομι
κού τούτου Σώματος. Ούχ’ ήττον όμως, καθ’ ά γνωρίζω ή ’Αστυνομία τής Νορβηγίας 
δεν διαφέρει κατά πολύ τών ’Αστυνομιών τών δυτικών Ευρωπαϊκών χωρών.'Ωσαύτως, 
δεν πρέπει νά λησμονήται, ότι ένας παράγων σπουδαίος έπιδρών μεγάλως εις τάς 
μεθόδους έκτελέσεως τοϋ ’Αστυνομικού έργου έν Νορβηγία, είναι καί τό γεγονός, 
ότι αυτή καλείται νά δράση εις μίαν χώραν έκτεταμένην μέ όλιγάριθμον καί άραιω- 
κατωκημένον πληθυσμόν. Έ ν τέλει δεν διστάζομεν νά εΐπωμεν, ότι τά άστυνομικά 
προβλήματα δεν είναι μεγάλα. Αί σχέσεις μεταξύ τή ς’Αστυνομίας καί τοϋ κοινού 
είναι λίαν άγαθαί.



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ASTΥΦ ΥΛΑΚΟΣ.

Γ ε ν έ θ λ ι α
1 Ιουνίου 1955...

..Βρισκόμαστε σέ μια εποχή δύσκολη...Ζοϋμε κι’ άναπνέουμε έναν άνεμο 
αγωνίας...Τό έγκλημα σέ χίλιες μορφές ξεπηδάει από κάθε γωνιά της κοινωνικής 
ζωής...'Η ανθρωπότητα, άφοϋ τυραννήθηκεν έπί τόσα χρόνια άπό τον άστατο υλικό 
πολιτισμό, τρικλίζοντας άναζητα κάποιο στήριγμα...

Καί τό πνεύμα, αυτό πού θάπρεπε νά παίξη ηγετικό ρόλο σ’ αυτή την άκατα- 
στασία τής ύλης, διαγράφει κι’ αυτό μια άλλοπρόσαλλη τροχιά γύρω άπό τούς άριθ- 
μούς...θαρρείς πώς ώρα με τήν ώρα θά Ικτροχιαστή...

Ό  γράφων δεν είναι άπαισιόδοξος.,.Νέος είναι...κι’ έχει πολύ ένθουσιασμό 
καί πίστη γιά τη Ζωή.,.Σάν άνθρωπος έλπίζει, μά σάν μελετητής τής ζωής άνη- 
συχεϊ...

Λίγες—ΐσως ελάχιστες—άκόμη λεπτομέρειες συγκρατοΰν τήν κοινωνική 
ισορροπία...Αύτό άκριβώς πιστεύει...Καί στις επάλξεις αυτών των έλάχιστων λεπτο
μερειών άγωνίζεται....

"Οσοι άγαπάτε τον τόπο μας...όσοι άνατραφήκατε-καί μεγαλώσατε μέ πίστη 
στον Θεό καί στήν πατρίδα προσέξτε τά λόγια μου...Δεν είναι λόγια Μεγάλου Ά ν
δρος...Είναι άπλές κουβέντες ένός άπλοϋ άστυφύλακα πού μέσα στο Ημερολόγιό 
του κάνει μιά σκέτη άνταπόκριση άπό τή ζωή τοϋ πεζοδρομίου......

** *
Μερικές λεπτομέρειες συγκρατοΰν άκόμη τήν Κοινωνία...τήν πανανθρώπινη 

Κοινωνία...Κι’ αύτές δέν βρίσκω ναναι άλλες άπό τις «ταπεινές» δυνάμεις τής 
άρετής καί τοϋ Νόμου πού δίνουν άδιάκοπα έναν σκληρό άγώνα γιά τό μέλλον τής 
Φυλής μας...'Η Εκκλησία! τό Σχολείο! ή ’Αστυνομία!!...

Ναι! ή ’Αστυνομία...Τελευταία τήν άνέφερα, αν καί οί επίσημες στατιστικές 
τήν φέρνουν πρωτοπόρα στήν Μεγάλη Κοινωνική Μάχη...Μάχη πολύμορφη προς 
κάθε κατεύθυνση...

Στήν άγορά, στο δρόμο, στήν οικογένεια, παντού...
Μιά στιγμή Μεγάλης Μάχης είναι καί αυτή...
Καί πάνω στήν άνεμοζάλη της στέκω παράμερα γιά νά κάνω έναν άπολο- 

γισμό...
** *

Τί έπιτελεΐή ’Αστυνομία λοιπόν; Ποιοι είναι αυτοί πού τήν άποτελοϋν; Πώς 
ζή καί σκέφτεται τό όργανο τής τάξεως καθώς διαβαίνει μέσα στούς δρόμους μας 
άμίλητο, άπλό, μέ σταθερό βήμα;

Γράφουν γιά τήν ’Αστυνομία οί εφημερίδες όταν εξιστορούν ένα συνταρα
κτικό έγκλημα πού γλήγορα άνακαλύφτηκε...

Μιλάν τά ίδια τά θύματα τής ’Αδικίας όταν μέ καμάρι άφηγοϋνται κάποιο 
άστυνομικό κατόρθωμα...

’Αλλά αύτά μονάχα δέν φτάνουν...
Χρειάζεται νά έλθουν σέ φώς καί οί κτύποι άκόμη (άν είναι δυνατόν) τής 

άστυνομικής καρδιάς...
Χρειάζεται άκόμη ό άστυφύλακας νά συνειδητοποιήση τήν άποστολή του, νά 

νοιώση περηφάνεια γιά τό περιφρονημένο επάγγελμά του, νά μορφωθή άκόμη περισ-
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σότερο, νά μπορέση νά σταθή καί στην κοινωνική ζωή σαν άνθρωπος μέ άξια... 
Να δώση, μέ λίγα λόγια, καί νά κερδίση τή Μάχη τού Πνεύματος...

*' * *
'Η  κινητήρια δύναμη...
'Ο άξονας της ζωής...
Τό μαγικό ραβδί τής Κίρκης...
'Η  δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ! ! !
Λένε δτι δεν άξίζει πιά τό πνεύμα...Σκεφθήτε όμως μονάχα ένα πράγμα. 

Καί τό τσιγάρο άκόμη μπορεί νά τό κόψη ό άνθρωπος...Τήν εφημερίδα ποτέ...Με
τρήσατε ποτέ τούς άναγνώστες δλων των έφημερίδων καί των περιοδικών;

Αύτό θά πή δτι ή έφημερίδα καί τό περιοδικό είναι τό Α καί τό Ω μέσα στή
ζωή...

Δήτε τί γίνεται γύρω. Κάθε σύνδεσμος, κάθε οργάνωση, κάθε συνδικάτο 
μόλις δυναμώσει διοχετεύει δλες του τις δυνάμεις προς μιά κατεύθυνση: νά βγάλη 
έφημερίδα δική του, τό έπίσημο όργανό του. Γιατί λοιπόν; Γιατί ξέρει δτι έτσι γί
νεται Δύναμις.-.Άκούγεται. Προσέχεται...’Αγαπιέται...

** *
Μιά άσήμαντη λεπτομέρεια είναι κι’ αύτό τό περιοδικό πού κρατάς αυτή τή 

στιγμή, φίλε άναγνώστη...
’Ασήμαντη λεπτομέρεια μέσα στήν άπεραντωσύνη τού ήμερησίου καί περιο

δικού τύπου τής πατρίδος μας...
’Ασήμαντη,* σύμφωνα μέ τό νόμο τής σχετικότητας...
'Όμως γιά σένα είναι ή πιο σημαντική...Είναι ή ίδια ή ζωή σου...Είναι ή 

φωνή σου...Είναι ή Δύναμή σου...Δίχως αύτήν δέν είσαι προσωπικότης...Είσαι 
μονάχα άριθμός...

Δέν είναι μονάχα δτι άξιοποιεΐ τούς κόπους σου, σέ τραγουδά μέ πίστη, 
κάνει γνωστούς τούς άγώνες σου...

Δέν είναι μονάχα δτι έχει χιλιάδες φίλους καί θαυμαστές, πού τούς έκανε 
πιά φίλους θερμούς τού ’Αστυνομικού Σώματος...

Δέν είναι μονάχα δτι έφερε κοντά σου Προσωπικότητες τού Τόπου μας πού 
προσθέτουν τήν φωτεινή τους δύναμη στήν δουλειά σου...

Δέν είναι μονάχα δτι σέ μορφώνει, δτι σέ ενημερώνει καί γεμίζει κάθε έπαγ- 
γελματικό κενό των γνώσεών σου...

Είναι μαζί καί ένα καλό, ένα ωφέλιμο, ένα χριστιανικό βιβλίο πού άγωνίζεται 
νά θυμίση στον άνθρωπο τον προορισμό του καί νά διώξη άπ’ τή Βιβλιοθήκη του 
τό ρυπαρόφυλλο, τό κακό μυθιστόρημα, τό άπίθανο καί γκαγκστερικό διήγημα, πού 
τό γράφουν νοσηρές φαντασίες...Τό σκέφτηκες αύτό ποτέ;

** *
’Αλλά, άλήθειαΐ, γιατί στά λέω όλα αύτά φίλε άναγνώστη;
Ξεχάστηκα μέ τήν κουβέντα καί ξέχασα νά σοΰ πώ άπό τήν άρχή δτι σήμερα 

τό περιοδικό γιορτάζει μιάν ’Επέτειο: Τά γενέθλιά του. Γιατί σήμερα άκριβώς, πριν 
δυο χρόνια, τήν πρώτη δηλαδή ’Ιουνίου τού 1953, κυκλοφόρήσετό πρώτο τεύχος του.

Λουλουδιασμένη λοιπόν αυτή ή στήλη άπόψε, συμμετέχει σέ τούτη τήν πα
νέμορφη γιορτή...Ντύθηκε καί στολίστηκε...’Έβαλε τά καλά της γιά νά γιορτάση 
μαζί σου...

Υπάρχει καί κάποιος άλλος λόγος...’Αλλά θά σού τον πώ στό τέλος...Δυο 
χρόνια ζωή...Δυο χρόνια ευδόκιμα, γεμάτα δημιουργικούς πόθους καί επιτεύγματα 
πνευματικά...
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’Έχω έ8ώ μπροστά μου, ανοιχτούς πάνω στο τραπεζάκι μου, τούς δυο πρώ
τους πανόδετους τόμους του...

Καί καθώς τούς ξεφυλλίζω αΐστάνουμαι μια βαθειά συγκίνηση να μέ συγκλο- 
'νίζη...Γιατί άπ’ τις σελίδες τους ξεπετάγεται ενα όμορφο όνειρο πού πήρε σάρκα 
καί οστά μέ κόπους πολλούς καί αγώνες...

Οί γραμμές αύτές γράφονται για τούς συναδέλφους μου. Γιατί έπαγγελματικό 
είναι έτοϋτο το περιοδικό...Μά άπευθύνονται καί σέ όλους τούς άλλους φίλους του... 
’Εκείνους πού τόσο συγκινητικά σπεύδουν να το διαβάσουν...Γιατί τούς ευχαριστεί...

** *
...Μέ μια άναφορά άρχισε ή ιστορία των «’Αστυνομικών Χ ρ ον ικ ώ ν» ... 

Δέν έχει σημασία ό άριθμός της.,.Μά άκαδημαϊκά θά τον άναφέρω.,.Μέ την ύπ’ 
άριθ. 156 /7-2-1953 άναφορά τής ’Αστυνομικής Σχολής προς τό ’Αρχηγείο ’Αστυ
νομίας Πόλεων. —

Καί μέ μιά Διαταγή του 'Υπουργείου ’Εσωτερικών (την ύπ’ άριθ. 6.105/ 
31/7 άπό 28/4/53) έγκρίθηκε ή έκδοσή του...

Είναι κάτι πού πρέπει νά το ξέρουν όλοι...
’Εκείνη ή Διαταγή (τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών) υιοθέτησε μ’ ενθουσιασμό 

τήν πρόταση τής ’Αστυνομικής Σχολής...
Κι’ έγραφε μεταξύ άλλων:
«'Η πρότασίς σας... οχι μόνον μάς εύρίσκει συμφώνους, άλλά καί διατεθει

μένους νά παράσχωμεν πάσαν συνδρομήν διά τήν καλλιτέραν λειτουργίαν καί προαγω
γήν τοϋ Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής...» Καί λίγο πάρα κάτω!

«...'Η άνύψωσις τοϋ πνευματικού έπιπέδου τών άστυνομικών υπαλλήλων, 
ήτις δύναται νά Ιπιτευχθή διά τής όσον τό δυνατόν συχνοτέρας μελέτης καί έντριβής, 
ούχί μόνον εις θέματα τοϋ επαγγέλματος των, άλλά καί εις πολλαπλά τοιαΰτα, δέον 
ν’ άποτελή τό κυριώτερον μέλημα τών διοικούντων τάς διαφόρους 'Υπηρεσίας τοϋ 
Σώματος.

Πρέπει όμως νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι ή έκδοσις τοϋ μορφωτικού περιοδικού 
μέ σταθεράν κυκλοφορίαν καί ή όργάνωσις άναλόγου μορφής ραδιοφωνικών έκπομπών 
άποτελεϊ έργασίαν ούχί ευκολον, διότι πρέπει προγενεστέρως νά δημιουργηθοΰν όλαι 
έκεϊναι αί προϋποθέσεις αί έγγυώμεναι τό βιώσιμον τής 'Υπηρεσίας ταύτης, ΐνα μή 
παραστή άνάγκη έκ τών υστέρων νά έπέλθη διακοπή, ιδία τού περιοδικού, όπερ θά 
είχε δυσμενή άπήχησιν.

Π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν  ότι ό σ χ ώ ν . τ ή ν  ε π ω φ ε λ ή  α ύ τ ή ν  π ρ ω 
τ ο β ο υ λ ί α ν  κ. Διευθυντής τής Σχολής, προς όν π ρ ο σ ή κ ε ι π ά ς έ π α ι 
νος ,  θά έχη ύπ’ όψει του τ’ άνωτέρω.....»

...Τά λόγια αύτά δέν χρειάζονται κρίσεις...'Ομιλούν μόνα τους γιά τήν σπου- 
δαιότητα τού έργου πού έπρόκειτο νά συντελεσθή....

Καί ή ύπ’ άριθ. 9437Φ7 /35, άπό 5 /5 /53, έγκριτική Διαταγή τού ’Αρχηγείου 
προσέθετε άκόμη μιά προκαταβολική δικαίωση τού «σχόντος τήν έπωφελή αύτήν 
πρωτοβουλίαν».

Έ τσ ι ό επίλογος τής σύντομης αυτής προϊστορίας τού περιοδικού έκλεισε μ’ 
αύτά τά λόγια, άπό τήν ύπ’ άριθ. 10233/7 /35 άπό 8/5/1953 Διαταγή τού ’Αρχη
γείου :

«...Παρακαλώ όμως, όπως οί κ.κ. Διοικηταί, άναγνωρίζοντες τήν ανάγκην 
καί τον σκοπόν, διά τον όποιον τό περιοδικόν τούτο έκδίδεται, συστήσουν έκθύμως 
τήν εγγραφήν εις αυτό, ώς συνδρομητών, απάντων τών ύπ’ αύτούς ύπαλλήλων, μερι- 
μνώντες άμα καί διά τήν άνάπτυξιν κατά τάς εβδομαδιαίας συγκεντρώσεις θεμάτων 
έξ εκείνων, άτινα θά περιέχωνται εις έκαστον τεύχος.......»
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Κι’ έτσι τήν Ιην ’Ιουνίου του 1953 έκυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος...
Κύλησαν άπό τότε δυο ολόκληρα χρόνια...
Δυο χρόνια εντατικής εργασίας...έργασίας «ούχί εύκολου» όπως χαρακτη

ριστικά είχε τονίσει τό 'Υπουργείο...
Καί μέσα σ’ αυτό τό διάστημα έδημιουργήθηκαν όλες έκεΐνες οί προϋποθέσεις 

πού έγγυώνται πιά, μέ τον πιο πανηγυρικό τρόπο, τό βιώσιμο τής κυκλοφορίας του...
Κι’ έγινε ένα περιοδικό μέ διαλεχτή ύλη...καί ξεσήκωσε τον κόσμο του Πνεύ

ματος σέ μια άπρόσμενη καί έκτεταμένη δικαίωσή του...
«..."Ινα μη παραστή ανάγκη έκ των υστέρων νά έπέλθη διακοπή» είχε παρα

τηρήσει τό 'Υπουργείο.
’Αμφέβαλλε στις ικανότητες εκείνου πού είχε άναλάβει τό βαρύ αύτό έργο; ■
’Ό χ ι ! ’Ίσα - ϊσα πού του άπέδιδε «πάντα έπαινον». 'Απλώς μονάχα ύπηγό- 

ρευσεν αύτήν την φράση έπιφυλάξεως ένας ρεαλισμός...
Μά ή έπιφύλαξη αύτή έμεινε πιά στην 'Ιστορία αύτοϋ τοϋ περιοδικού, σάν 

μέτρο κρίσεως τής ’Αξίας τού Άνδρος πού τό ίδρυσε, τό διευθύνει καί τό έπέβαλε 
παντού...

Δέν παρέστη, ούτε πρόκειται ποτέ νά παραστή, άνάγκη διακοπής. Τό περιο
δικό έπέζησε σ’ όλες τις κρίσεις καί ή κυκλοφορία του οχι μονάχα δέν διακόπηκε, 
άλλά αύξάνεται σταθερά μέρα μέ τή μέρα,.,Οί φίλοι του γίνονται πολυπληθέστεροι... 
Καί πιο ενθουσιώδεις...Καί τό περιεχόμενό του άγγιξε τά όρια τής τελειότητος.

Ποτέ άλλοτε δέν άντίκρυσα στή ζωή μου τόση άρμονία στο Νόμο τής προσφο
ράς καί τής ζητήσεως,.,'Η προσφορά συνεργασίας είναι οχι άπλώς πλούσια άλλά 
απέραντη... Καί ή ζήτηση τού περιοδικού ολοένα μεγαλώνει...

...Τάχω έδώ κοντά μου όλα τά τεύχη...Καί τά χαϊδεύω μέ στοργή, σάν κάτι 
πολύ άγαπημένο.,.Καί τά καμαρώνω...καί στέκω μέ θαυμασμό κοντά τους γιατί τ ’ 
άγάπησα πολύ...εκτιμώντας βαθειά τούς κόπους καί τον Ιδρώτα ’Εκείνου πού τά 
άνέδειξε σάν τά καλλίτερα τεύχη έπαγγελματικοΰ περιοδικού....

** *
...Κάθε μέρα φτάνουν γράμματα ένθουσιώδη στά γραφεία τού περιοδικού. 

Ά πό κάθε γωνιά τής Ελλάδος...
Καί τό περίεργο είναι μονάχα αύτό : π ώ ς δηλαδή κατορθώνουν αύτοί οΐ 

καλοί φίλοι μας νά προμηθεύωνται αύτό τό περιοδικό άφοΰ κυκλοφορεί αύστηρά 
μονάχα μεταξύ τών άστυνομικών ύπαλλήλων...

Ένας εύγενικός φίλος μου, ό βιοτέχνης κύριος Ζαχαρίας Μεντάκης, κάτοικος 
Έρμουπόλεως—Σύρου, σ’ ένα πρόσφατο ταξίδι του στήν ’Αθήνα, ήλθε καί μέ βρήκε, 
κρατώντας ένα τεύχος τού περιοδικού μας στο χέρι, καί μέ παρακάλεσε νά μεσολα
βήσω νά τον γράψουν συνδρομητή...’Ηταν τόσο έπίμονη ή παράκλησή του ώστε τού 
ύποσχέθηκα ν’ άναφέρω τήν περίπτωσή του. Κι’ όταν τον ρώτησα: «Καλά πώς κατά- 
φερες νά προμηθευτής τό περιοδικό μας στή...Σύρο;» μού άπάντησε γελώντας: 
«’Επαγγελματικό μυστικό. Πάντως νά ξερής ότι είμαστε μιά μεγάλη παρέα πού 
τό διαβάζουμε...»

'Ένας άλλος γνωστός μου, άπό τήν Κέρκυρα, δ Καθηγητής Μαθηματικών 
κ. Άνδρέας Βαρόπουλος, κάτοικος Κερκύρας, μ’ ένα τουγράμμα τήν ίδια μού διεβί- 
βασε παράκλήση...

. Είναι πρόσφατη άκόμη ή περίπτωση τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νικσπόλεως καί Πρεβέζης Κυρίου Στυλιανού Κορνάρου, δ δποΐος δι’ επι
στολής του συνεχάρη τον κ. ’Αρχηγό καί τον Διευθυντή μας γιά τά «’Αστυ
νομικά Χρονικά» τά όποια διαβάζει τακτικά, άγνωστον πού προμηθευό- 
μενος. Ά πό τό...χωριό Άγγαριώνες τής...Λήμνου, μιά οικογένεια: τής Σεβαστής 
κ. Δεσποίνης Τούμπου, ζητάει νά γραφτή στο περιοδικό, γιά νά τό παίρνη πιο τακτικά.
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...Καί παρά ταϋτα τό περιοδικό κυκλοφορεί μονάχα μεταξύ των άστυνομι- 
κών.,.Σκεφθήτε τί θά γινότανε αν κυκλοφορούσε έλεύθερα σ’ όλη τήν Ελλάδα!!!

Καταλαβαίνετε τή σημασία αυτών των περιπτώσεων πού σάς άνέφερα.
...Δέν γίνεται βέβαια λόγος γιά την ’Αθήνα. Γιατί έδώ ή ζήτηση άπό πολίτες 

είναι ομαδική...
Διανοούμενοι καί έπαγγελματίες, φοιτητές, άκόμη καί έργατάκια τό δια

βάζουν κλεφτά άπό φίλους τους άστυνομικούς...
Δέν θά ξεχάσω ποτέ πόση συγκίνηση έ'νοιώσα όταν, μπαίνοντας σ’ ένα κοσμικό 

ζαχαροπλαστείο της πλατείας ’Αγάμων γιά νά τηλεφωνήσω, είδα σε ένα τραπεζάκι 
μιά παρέα άπό νεαρούς νά διαβάζη τά «’Αστυνομικά Χρονικά»!!!!

Τήν ίδια συγκίνηση αΐστάνθηκα όταν κάποιο βράδυ στήν άφετηρία ενός ’Αθη
ναϊκού Προαστείου, πλησιάζοντας τον οδηγό τού λεωφορείου γιά νά τον παρατηρήσω 
γιατί δέν ξεκινούσε τό αύτοκίνητο, σύμφωνα μέ τον άνηρτημένο πίνακα διαδρομών, 
τον είδα νά έχη στά γόνατά του κάτω άπό τό τιμόνι τό 48ο τεύχος τού περιοδικού 
καί νάναι όλότελα ξεχασμένος διαβάζοντας...

Συναγερμός!! !Αύτή ή λέξη μονάχα ταιριάζει στήν περίπτωση...
** *

Ν αί!!!Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» κέρδισαν τήν γενική συμπάθεια... 
Γιατί στηρίχτηκαν πάνω στήν χριστιανική πίστη, πάνω στήν θερμή φιλοπατρία, 
πάνω στά Μεγάλα ’Ιδανικά τού ’Έθνους μας...καί ύπηρετοΰν φιλότιμα τήν ’Αστυ
νομία, τήν Πατρίδα καί τον Θεό...Κι’ άπέδειξαν καί βροντοφώνησαν στούς αιθέρες 
τήν Μεγάλη ’Αξία, τήν ιδιαίτερη πνευματική ’Αξία τού ’Αστυνομικού Σώματος, 
μέσα στο όποιον ή λογοτεχνία καί γενικά ή έπιστήμη άναδείχτηκαν ισάξιες έκείνων 
πού επαγγελματικά τις θεραπεύουν...Είδα κι’ ακόυσα διανοουμένους νά στέκουν 
έκπληκτοι, νά θαυμάζουν καί νά συγκινοΰνται...

Γιατί δέν μπορούσαν ποτέ νά τό φανταστούν ότι έμεΐς, οΐ άπλοι καί ξεχα
σμένοι φύλακες τών άγαθών τους, έχουμε μιά προσωπικότητα τόσο έγκυρη, βαθεια, 
άνθρώπινη...

Ή  εμφάνιση της ’Αστυνομίας, μ’ αύτό τό περιοδικό, δείχνεται κομψή, γεμάτη 
ρωμαντισμό καί ρεαλισμό μαζί...Φεγγοβολά καί μοιάζει μέ τήν πόλη τήν κτισμένη 
επάνω σ’ ένα ψηλό βουνό...Φαίνεται άπό παντού...

** *
’Αλλά άν είναι τέτοια ή ζήτηση είναι άλλη τόση καί ή προσφορά... Δέν χρειά

ζεται νά μακρυγορήσω πάνω σ’ αύτό τό θέμα...’Αρκεί μιά ματιά, ένα ξεφύλλισμα, 
μιά άπλή άνάγνωση τού περιοδικού, γιά νά φανή ή καλή ποιότητα...μιά ποιότητα 
πλούσια καί εύχάριστη πού διδάσκει κι’ ευχαριστεί.

Δέν υπάρχουν θέματα πού δέν άπησχόλησαν τό περιοδικό, οχι μονάχα άπ’ 
αύτά πού συνδέονται στενά μέ τήν άστυνομική ζωή, άλλά καί άπό τά άλλα, τά πιο 
έγκυκλοπαιδικά, πού χαρακτηρίζουν έναν μορφωμένο άνθρωπο...

Θέματα ήθικά, άγορανομικά, άγροτικά, παιδαγωγικά, Κανονισμών καί 
Διαταγών, Νόμων, Διαταγμάτων καί Διατάξεων, Άεραμύνης, Υγιεινής, Δικαίου 
Ποινικού καί Δικονομικοΰ, ’Επιστημονικής ’Αστυνομίας, εγκυκλοπαιδικά, ιατρικά, 
χημικά, φυτολογίας, ’Επιστημονικής Άνακριτικής, Πρακτικής Διδασκαλίας, Κοινω
νιολογικά, ναυτικά, αύτοκινήτων, φεμμινιστικά, ψυχιατρικά, έγκληματολογικά, συν- 
ταγματολογικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, ναρκοαναλύσεως, οικογενειακά, σιδηρο
δρομικά, σχεδιαγραφικά, οικονομικά, ύπαλληλικά, ιστορικά, άθλητικά, κοινωνικά, 
μυθολογικά καί άλλα συναφή θέματα άναπτύσσονται μέσα στις σελίδες του μέ άκρί-
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βεια καί χάρη. ’Επίσης ειδήσεις καί πληροφορίες σχετικές μέ το ’Αστυνομικέ Σώμα, 
σάς ενημερώνουν άπόλυτα πάνω σε κάθε υπηρεσιακή μεταβολή.

Τέλος μια πλούσια καί έξοχη ποικιλία άστυνομικών μυθιστορημάτων καί 
δροσερές λογοτεχνικές σελίδες παρμένες άπό τήν άστυνομική ζωή, συμπληρώνουν 
την θαυμαστή εικόνα αύτοϋ του περιοδικού πού προχωρεί άσυγκράτητο προς τήν 
άπόλυτη έπιτυχία καί δικαίωση. Το περιεχόμενό του είναι πλούσιο...’Αγκαλιάζει 
όλους τούς τομείς της ζωής...Καλύπτει κάθε στάδιο μορφώσεως...

Καί είναι ένας περίφημος βοηθός για κάθε αστυνομικό πού θέλει νά μορφωθή 
καί νά άνέβη σιγά-σιγά στο ’Αστυνομικό Σώμα...

** *
Καί πλάι σ’ αύτήν τήν διαλεχτή όλη οί συγγραφείς...
«Συγκέντρωση προσωπικοτήτων» μπορεί νά όνομαστή αύτή ή περίπτωση... 

’Άλλα περιοδικά θά ήταν περήφανα καί θά τό διαλαλοϋσαν σ’ όλους τούς τόνους, 
σάν Μεγάλη έπιτυχία τους, αν είχαν ένα έστω άπό τούς τόσους συνεργάτες τών 
’Αστυνομικών Χρονικών.

Γιατί οί συνεργάτες του είναι εκλεκτοί...
'Ο Διευθυντής μας μέ τό μάθημα της Κοινωνιολογίας, τής νέας αύτής χρή

σιμης έπιστήμης, καί τής πρακτικής Διδασκαλίας, άλλά καί μέ τά λογοτεχνήματα 
του, ό κ. Άρχοντουλάκης, ό κ. Τσίπης, ό κ. Λεονταρίτης, ό κ. Κίννας, ό κ. Κόκ
κινης, ό κ. Πατσούρης, ό κ. Γαρδίκας, ό κ. Ζουμπουλάκης, ό κ. Μπαρδόπουλος, 
ό κ. Κατσιμαγκλής, ό κ. Ντζιώρας καί οί συνάδελφοί μου Θεοδωρόπουλος καί Στα- 
μάτης ύπήρξαν στά δυο πρώτα χρόνια τής ζωής τοϋ περιοδικού, καθένας, στον 
τομέα του, οί συνεργάται του.

Καί καθενός τό κείμενο ήταν καί μιά έπιτυχία.
Έ π ’ αύτοϋ όποιος άμφιβάλλει ας άνατρέξη στά κείμενα.
Τέτοια πλούσια έπαγγελματική συνεργασία άμφιβάλλω αν έχη άλλο περιο

δικό...
Γιατί τά θέματα πού έπραγματεύθηκαν δέν ήταν άπό τό «εύκολα» καί «φτηνά» 

πού μπορείς νά συνάντησης όπου δήποτε.
Καί στο σημείο αυτό, στο σημείο τής άστυνομικής συνεργασίας, ή έπιτυχία 

ξεπερνάει κάθε προσδοκία...
’Αλλά ή συμμετοχή καί ή συνεργασία Καθηγητών, Δικαστικών καί άλλων 

έπιστημόνων, μιά συνεργασία ζηλευτή πού τήν έπαιτοΰν άλλα έπιστημονικά περιο
δικά, ύπήρξεν συγκινητική κι’ εθεσε τή σφραγίδα τής τελειότητος πάνω σε κάθε 
τεύχος τού περιοδικού....

Δέν είναι μικρό πράγμα νά έξασφαλίσης τήν συνεργασία ενός σοφού όπως τού 
κ. Σοφοκλή Άμβρ. Χουδαβερδόγλους—Θεοδότου, ή τοΰ’Εφέτου κ. Γιώτη, τού 
Καθηγητοϋ Ψυχιατρικής κ. Κ. Κωνσταντινίδου, τοϋ Ψυχιάτρου κ. Δημ. Μωραΐτου, 
τού καθηγητοϋ ’Ιατροδικαστικής—Τοξολογίας κ. Γρ. Κάτσα, τού Ίατροδικαστοΰ κ. 
Δ. Καψάσκη, τής δ /ρος κ. Μαρίας Παπαβασιλείου, τού 'Υποναυάρχου έ.ά. κ. ’Αγ
γέλου Τανάγρα, τού Τοπογράφου—'Υπομηχανικού Δημ. ’Έργων κ. Πέτρου ’Αργυ
ρίου, τού κ. Πάνου Δώρου, τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας, ’Ανακριτικής 
καί Σωφρονιστικής κ. ’Ιωάν. Παπαζαχαρίου, τού Δ /ντοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης 
κ. ’Ιωάν. Βεργοπούλαυ, τού κ. Χρ. Εύαγγελάτου, τής κ. Μαρίας Μαυρομμάτη, τού 
τ. Γυμνασιάρχου κ. Ίω . Φραγκιδάκη, τού Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου κ. Γ. Σακελ- 
λαρίου, τής κ. Θάλειας Ποταμιάνου, τού κ. ’Αγγέλου Ά θ. Κλεισιούνη, τού άντεισαγ- 
γελέως Άρείου Πάγου κ. Άνδρέου Τούση, τού Εΐσαγγελέως κ. Ν. Γαβαλά.!!!

Κι’ όμως όλα αυτά τά Μεγάλα ονόματα είναι οί συνεργάται τού περιοδικού
μας.
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"Εχουν δίκηο λοιπόν ή άδικο όσοι πολίτες ζητάνε νά γραφτούν συνδρομητές;
Σ ’ αυτά τά ονόματα προσθέστε τώρα καί τον άείμνηστο ιστορικό συγγραφέα 

Γεώργιο Άσπρέα, τοϋ οποίου ή εύγενεστάτη Κυρία, παρεχώρησε μιαν πλούσια 
συνεργασία.

Προσθέστε τον κ. Ή λία Σαγιά.
Προσθέστε τις μεταφράσεις ξένων ’Αριστουργημάτων.
Προσθέστε την κριτική, την ενθουσιώδη κριτική για τό περιοδικό μας, τοΰ 

’Επιστημονικού περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ».
Προσθέστε τά γράμματα τόσων καί τόσων επιστημόνων καί τέλος ξεχωριστά 

συλλογιστήτε μ’ ευγνωμοσύνη τό άρθρο πού έγραψε στον «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ» 
γιά τά «’Αστυνομικά Χρονικά» ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου Κος 
Παντελεήμων Φωστίνης, ό παλαίμαχος ήρως της ’Εκκλησίας καί νικηφόρος 
άγωνιστής τόσων καί τόσων πολέμων, ό τέως Μητροπολίτης ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
πού άκολούθησε τον στρατό στη Μ. ’Ανατολή, στά χρόνια τής σκλαβιάς, καί έτί- 
μησε τήν Ελληνική ’Εκκλησία, τήν οποίαν πάντοτε τιμίως άντεπροσώπευσε.

Προσθέστε τήν επιστολή του προς τον Διευθυντή μας καί θά καταληφθήτε 
από ένα είδος ίεράς συγκινήσεως, ή όποια θά σάς γεμίση περηφάνεια γιατί είστε 
άστυνομικοί καί έχετε ένα περιοδικό πού μπορεί νά μετρηθή θαρραλέα μ’ όποιοδή- 
ποτε περιοδικό τοϋ κόσμου. Ναί! Είναι άλήθεια! Οί συνεργάται τοϋ περιοδικοΰ μας 
είναι τίτλοι τιμής γιά τά «’Αστυνομικά Χρονικά» καί τό άνεβάζουν στήν 
υψηλότερη βαθμίδα τοΰ περιοδικοΰ Τύπου...

** *
Λουλουδιασμένη λοιπόν είναι αυτή ή στήλη άπόψε...
Καί ξεχνάει, μόνο γιά σήμερα, τά γεγονότα καί τά συμβάντα τοΰ πεζοδρομίου, 

γιατί θέλει νά συμμετάσχη σέ τούτη τή γαλάζια γιορτή. Ντύθηκε καί στολίστηκε κι’ 
έβαλε τά καλά της γιά νά γιορτάση μαζί σου, καλέ μου φίλε, τά γενέθλια τοϋ περιο- 
δικοΰ μας...

Γενέθλια!!! ’Εσύ τί δώρο τοΰ προσφέρης; "Ω! Δέν ζητάει πολλά. Μήνπηγαίνη 
τό μυαλό σου σέ άνθοπωλεϊα ή σέ τοΰρτες... Τήν άγάπη σου ζητάει μονάχα...Δυο 
δεκάρες μόνο τή μέρα θέλει νά τοΰ προσφέρης. Δηλαδή έξ δραχμές τον μήνα, γιά νά 
γραφτής συνδρομητής—Καί πρέπει νά τοΰ κάνης αύτό τό δώρο—τοΰ άξίζει!!!

Άφοΰ τόσοι πολίτες ζητάνε νά γραφτοΰν συνδρομητές, άκόμη καί άπό τό 
φτωχό χωριουδάκι τής Λήμνου, επιτρέπεται άρά γε νά υπάρχουν άστυνομικοί πού 
νά μην είναι γραμμένοι;

Δέν φτάνουν, καλέ μου φίλε, μονάχα τά συγχαρητήρια πού μάς δίνεις στούς 
δρόμους, δέν φτάνει νά μάς χτυπάς στήν πλάτη καί νά μάς λές μ’ ενθουσιασμό: 
«Μπράβο. Μ’ άρεσε πολύ».

Πρέπει νά βοηθήσης κι’ εσύ! Νά κάνης κι’ έσύ τό χρέος σου! Γιά σκέψου τί 
γίνεται σ’ άλλα Σώματα!!! Μιά μικροσκοπική εφημερίδα έχουν μέ μιά-δυό 
σελίδες!! !Κι’ όμως τήν άγοράζουν όλοι!!! Δέν τούς τό έπιβάλλει κανείς. Μά τό 
θεωροΰν καθήκον τους! Κι’ εμείς πού έχουμε*ένα τέτοιο περιοδικό έπιτρέπεται νά 
τό άγνοοΰμε, μονάχα καί μονάχα γιά νά μην πληρώσουμε έξη δραχμές; Τί είναι έξη 
δραχμές; Έ να πακέτο τσιγάρα μονάχα...

Κι’ εγώ πληρώνω τήν συνδρομή μου. Κι’ ας γράφω στο περιοδικό. Κι’ αν μοΰ 
ζητήσουν διπλάσια συνδρομή, θά τήν πληρώσω εύχαρίστως. Γιατί άναγνωρίζω άπό- 
λυτα τό σπουδαιότατο έργο πού έκτελεΐ.

Έσύ τί σκέφτεσαι άκόμη; Δέν σέ παρακινούν τόσοι διακεκριμένοι έπιστή- 
μονες—συνεργάτες τοΰ περιοδικοΰ; Δέν θέλεις όταν περνάς στο δρόμο νά λέη ό κό
σμος: «Αυτός είναι ένας άστυφύλακας, σάν κι’ αύτούς πού γράφουν τόσα όμορφα
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λόγια. Μπράβο στήν ’Αστυνομία»; Δεν θέλεις νά μορφωθής; νά άποκτήσης εγκυ
κλοπαιδική μόρφωση καί νά τά βγάλης πέρα εύκολα στή δύσκολη δουλειά σου; 
Δεν θέλεις νά έτοιμαστης γιά αυριανές έξετάσεις βαθμοφόρων; Δεν θέλεις νά έχης 
κι’ έσύ την ικανοποίηση δτι κάποιο λιθαράκι έβαλες κι’ εσύ στο όμορφο πνευματικό 
οικοδόμημα πού κτίζει μέ θαυμαστή άφοσίωση γιά σένα τό περιοδικό μας;

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» βαδίζουν παράλληλα στο 4ωρο σου... 
Καθένας όπου τάχτηκε. Έσύ έκεΐ. ’Εμείς έδώ. Μά όλοι μαζί υπηρετούμε τήν ΐδια 
’Ιδέα. "Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δώσε μου τό χέρι σου. ΚΓ έγώ τό δικό μου. 
Κι’ έλα μαζί νά περπατήσουμε. Ή  ’Αστυνομία πρέπει νά γίνη όμορφη. Πιο όμορφη 
νά γίνεται κάθε μέρα.

** *
...Βρισκόμαστε σέ μια έποχή δύσκολη...
Μονάχα μερικές λεπτομέρειες ισορροπούν τήν Ζωή.
"Οσοι άγαπάτε τήν ’Αστυνομία ελάτε στήν έπαλξη αυτής της λεπτομέρειας 

πού λέγεται : « ’Αστυνομικά Χρονικά». Σάς καλούμε γ ι’ άγώνα.
Δήτε...'Ένα - ένα άρχίζουν νά τίθενται έπί τάπητος τά προβλήματά μας... 

Δέν λύθηκαν βέβαια...Μά θά λυθούν...Κάποιες καλές ειδήσεις μαθαίνω...
Καλά προχωρούμε...’Επιτρέπεται αισιοδοξία.
Φτάνει νάχουμε περισσότερο άστυνομικό ένθουσιασμό...Καί περισσότερη 

άκόμη αγάπη γιά όσα είναι δικά μας καί βρίσκονται στήν 'Τπηρεσία μας...
Δικό μας είναι αυτό περιοδικό. Πρέπει νά τό πονάμε όλοι...Καί μεγάλοι καί 

μικροί...Καί μορφωμένοι καί αμόρφωτοι...Καί πλούσιοι καί φτωχοί...
Γενέθλια!!!! Περιμένω νά δώ τό δώρο σας.,.Θάνάι ή πιο μεγάλη νομίζω ικα

νοποίηση γιά κείνους πού κόπιασαν γι’ αύτό τό περιοδικό....
*

*  *

Ντύθηκε καί στολίστηκε αυτή ή στήλη...Κι’ έβαλε τά καλά της. 'Υπάρχει 
κι’ άλλος ένας λόγος, πού είναι άσήμαντος, μά θέλω νά τον άναφέρω χαρούμενος, 
γιατί θέλω σέ κάποιον ν’ άνοίξω τήν καρδιά μου...

Γιορτάζει σήμερα τό περιοδικό...’Αλλά γιορτάζει κι’ αύτή ή στήλη..."Ενα 
χρόνο κλείνει σέ λίγες μέρες...Γενέθλια έχει κι’ αύτή...

Δέν ξέρει αν ό χρόνος αυτός της υπηρεσίας της ήταν ευδόκιμος...
Ξέρει όμως ότι προσπάθησε νά κάνη τό καθήκον της...Κι’ αύτό τήν ενθου

σιάζει...
Κάτι προσπάθησε νά προσφέρη κι’ ό γράφων κι’ ας είναι :

'Ένας ’Αστυφύλακας
Σ. Κ. Π.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Τό έγκλημα τοϋ φοιτητοΰ
Γραμμένο άπό τον κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΟ 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
- Δ ' -

Τό ταξί σταμάτησε απότομα στή διασταύρωση των οδών Πατησίων—Καποδι- 
στρίου κι’ έστριψε δεξιά. ’Έκανε άκόμη μερικά μέτρα καί σταμάτησε στο άριστερό 
μέρος.

—Θά πάρωμε κι’ έναν ’Αστυνόμο παρέα παιδιά, φώναξε ό οδηγός άνοίγοντας 
τήν πόρτα καί άνεβαίνοντας τρεχάτος τά σκαλιά... Δυο λεπτά καί φτάνουμε...

'Ο Άντώνης έξακολουθοϋσε νά ξελαρυγγίζεται μέ τις τελευταίες στροφές τοϋ 
τραγουδιού του. 'Η  Δεσποινιδούλα τον κύτταζε σκασμένη στά γέλια καί σκουπίζοντας 
μέ τό μαντηλάκι της τά δάκρυα πού της προκάλεσαν τά πολλά γέλια. 'Ο σκοπός τής 
εισόδου της Γενικής ’Ασφαλείας πλησίασε στο ταξί.

—Μη φωνάζετε έτσι κύριε!...Πιο σιγά νά τραγουδάτε....
** *

Τό τραγούδι τοϋ Άντώνη Λαμπρινοϋ κόπηκε άπότομα. Κύτταξε τό σκοπό 
αστυφύλακα καί κατόπιν έστριψε άργά-άργά τό κεφάλι του προς τούς άλλους 
καί ρώτησε τρέμοντας.

—Μά τί θ...έ...λου...μ..ε δω....;
—Θά πάρουμε στο χορό κι’ έναν ’Αστυνόμο. Κατόπιν θά πάρουμε καί τά δυο 

κορίτσια πού μένουν εδώ πλάϊ, κοντά στο Μουσείο,...είπε ό Χατζάκης.
Τά μάτια τοϋ φοιτητοΰ έμειναν ορθάνοιχτα. Τά βλέφαρά του τρεμόπαιξαν 

γιά λίγες φορές καί τό πρόσωπό του πήρε μιάν άγρια έκφραση. ’Έκανε ν’ άνοιξη 
την πόρτα, μά ένα δυνατό χέρι τον συγκράτησε.

’Έμεινε άκίνητος κυττάζοντας μιά τούς άνδρες πού τον κύτταζαν αινιγμα
τικά, μιά τή φίλη του πού ξεκαρδιζόταν στά γέλια άκόμη. Κατόπιν, τό βλέμμα 
του έπεσε κάτω, τό πρόσωπό του κιτρίνισε σάν τό κερί. ’Από πάνω άκούστηκαν 
γέλια χοντρά καί βήματα πού κετέβαιναν τις σκάλες.

—Χ ά! Χά! Χά!... Τραγουδώντας τον φέρατε!...'Ορίστε κύριοι, περάστε στό 
ταπεινό μας σπίτι!...

ΤΗταν ό ’Αστυνόμος πού θά... πήγαινε μαζί τους στό χορό. Μαζί του ήταν 
ό οδηγός—'Υπαστυνόμος Μάριος—καί κάτι άλλοι.

Βγήκαν όλοι καί προχώρησαν προς τήν είσοδο... Ό  φοιτητής μας ταλαν
τεύτηκε εκειδά καί λύγισαν τά γόνατά του. Δυο χέρια όμως τον στήριξαν στις 
μασχάλες καί προχώρησαν δλοι, άνεβαίνοντας άργά-άργά τις σκάλες.

—’Αφήστε με κύριοι... Περπατώ καί μονος μου! Τί, νομίζετε δτι φοβάμαι;
—Κάθε άλλο νεαρέ μου. ’Αλλά...συνηθίζουμε πάντοτε νά στηρίζουμε αυτούς 

πού πρόκειται νά πέσουν...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Τό πρωί ώδηγήθηκε ό Άντώνης Λαμπρινός σ’ ένα στενόμακρο Γραφείο τής 
Γενικής ’Ασφαλείας. Χωρίς περιστροφές καί προλόγους, ό ’Αστυνόμος τον ρώτησε.

—Ποΰ βρίσκεται ή ’Αλίκη Καρεζή;
—Ποιά Καρεζή κύριε ! 'Η  ’Α λ ί κ η  Λ α μ π ρ ι ν ο ϋ  θέλετε νά πήτε...
—Τί έννοεϊτε ;
—’Εννοώ δτι τήν ’Αλίκη Καρεζή τήν παντρεύτηκα άπό τό βράδυ τής 31ης



2444 Χάρη Στάμου

Δεκεμβρίου τοϋ 1954. 'Επομένως.... είναι ’Αλίκη Λαμπρινοϋ τώρα...
"Εκπληξις! ’Έκπληξις πού δεν φάνηκε δμως στα έξωτερικά χαρακτηριστικά 

τοϋ άνακρίνοντος ’Αστυνόμου.
—"Ωστε τήν παντρευτήκατε;...Καί ποΰ μένετε τώρα;
—Σ ’ ένα ήσυχο κι’ έρημικό σπιτάκι. Στην 'Ηλιούπολη.
—Είναι εκεί τώρα;
—"Οχι. "Εφυγε γιά τήν 'Ελβετία άπό τήν τρίτη ήμέρα τοϋ γάμου μας. Άπό 

κεΐ θά πάη στις 'Ηνωμένες Πολιτείες καί κατόπιν θά γυρίση...
—Γιατί τόσον καιρό δεν γνωστοποιήσατε στους γονείς σας ποΰ βρίσκεστε; 

Γιατί άπαγάγατε τή νέα;
—Τήν άγαποϋσα κύριε ’Αστυνόμε. Τήν έρωτεύθηκα παράφορα άπό τήν πρώτη 

στιγμή πού τήν είδα. Δεν τήν άπήγαγα δμως. Μέ τή θέλησή της μ’ άκολούθησε.
—Μέ τή θέλησή της;...Καλά, αύτά γι’ άργότερα. Πές τε μου τώρα : Τί πάει 

νά κάνη στήν Ελβετία;
-—"Εφυγε γιά ταξίδι άναψυχής. Είναι μιά πολύ παράξενη γυναίκα. "Εχει 

μιά θεία της στήν Ελβετία καί πάει νά μείνη μερικές ήμέρες κοντά της. Θέλει νά 
κάνη σκι στις "Αλπεις...Κατόπιν θά πάη στις 'Ηνωμένες Πολιτείες νά γνωρίση τό 
Χόλλυγουντ καί τούς διάσημους άστέρες. Θέλει νά φωτογραφηθή μέ τον Βάν 
Τζόνσον καί τον Φράνκ Σινάτρα καί νά τούς σφίξη τό χέρι...

-—Χμμμ !...Έστω. Καί ποΰ τά βρήκε τά χρήματα γιά νά κάνη ένα τόσο μεγάλο 
ταξίδι ;

—Είχε πάρει άρκετά χρήματα μαζί της δταν έφυγε άπ’ τό σπίτι της. Ό  πα
τέρας της είναι πλούσιος. Στήν Ελβετία θά πάρη χρήματα άπό τή θεία της καί θά 
μπορέση νά συνέχιση.

—Είσθε βέβαιος γιά δλα αύτά;
—Βεβαιότατος κύριε ’Αστυνόμε. Δέν μέ πιστεύετε;
—Σας...πιστεύω. Μέ τί μέσον ταξίδεψε;

—Κύριε ’Αστυνόμε, ζητώ τή βοήθειά σας. Είμαι νέος καί τό μόνο μου έγκλημα 
είναι ότι άγάπησα μιά παράξενη γυναίκα...Ζητώ τή βοήθειά σας...Θέλω νά μέ βοη
θήσετε...

■—Συνεχίστε κύριε.
—Κύριε ’Αστυνόμε, έφυγε κρυφά. Δέν πήρε άεροπλάνο τής γραμμής άλλά 

έ'φυγε σιδηροδρομικούς ώς τό Βερολίνο. Πληρώσαμε κάποιον...καταλαβαίνετε... 
Ά πό κεί θά πάη στήν Ελβετία. Λυπηθήτε με κύριε ’Αστυνόμε. Μήν πήτε δτι έφυγε...

—Αυτό είναι μεγάλη άφέλεια νεαρέ μου. Άλλά γιά πέστε μου τώρα: γιατί 
δταν μιλάτε άποφεύγετε τό βλέμμα μου;

—Δέν ξέρω κύριε ’Αστυνόμε. Τό μόνο πού ξέρω είναι δτι άγάπησα μιά γυ
ναίκα γεμάτη μυστήριο. Μέ σκέψεις παράξενες, μέ ιδέες πολύ πρωτότυπες. Τή δεύ
τερη μέρα τοΰ γάμου μας, μοΰ είπε δτι αν δέν τήν άφήσω νά φύγη γιά τήν Ελβετία, 
θά καταφύγη στήν ’Αστυνομία καί θά πάψη νά μ’ αγαπά...

—Σ ’ άγάπησε τόσο γρήγορα;
—Ναί!...Κι’ αύτή άπό τήν πρώτη μέρα πού μέ είδε, δπως καί γώ. Μπροστά 

σ’ αύτή τήν άπειλή δμως, άναγκάστηκα νά ύποκύψω. Καί 
φύγη καί νά στερηθώ τήν άγάπη της γιά πολύ καιρό.

•—Πόσον καιρό θά λείψη;
—Δέν ξέρω. "Ισως κανένα χρόνο....ίσως καί λιγώτερο. "Ισως... 'Ο Θεός ξέρει...
—"Ισως καί νά μή γυρίση ποτέ.,.’Έ ;
—’Ό χ ι!... Κάποτε θά γυρίση.
—Έ χεις μεγάλη φαντασία νεαρέ μου. Προσγειώσου τώρα καί πές μου:

Π ο ΰ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  ή ’Α λ ί κ η  Κ α ρ ε ζ ή ;  ’Αρκετή ώρα ακόυσα τις φαν
τασίες σου!

δέχτηκα νά τήν άφήσω νά
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—’Απαιτώ νά γίνω πιστευτός κύριε ’Αστυνόμε. ’Άν θέλετε άποδείξεις, μπορώ 
νά σας φέρω τά γράμματα πού μου στέλνει.

—Γράμματα; ’Ά !...'Ταχείς μαζί σου;
—’Ό χι. Τά έχω στο σπίτι μου. "Αν τάχρειάζεσθε δμως, μπορώ νά σάς τά φέρω.
-—Είναι κανείς άλλος στο σπίτι σου;
—’Ό χι. Κανείς.
—Τότε δώσε μου τό κλειδί νά πάμε μεΐς νά τά πάρωμε. Ποϋ βρίσκονται τά 

γράμματα ;
—Είναι σέ μιά βαλίτσα, κάτω άπ’ τό κρεβάτι μου.
Ό  ’Αστυνόμος Βλησίδης πίεσε ένα κουμπί καί παρουσιάσθηκε ένας άστυ- 

φύλακας.
—Πάρτε τά κλειδιά αύτά καί πηγαίνετε στον Αον τομέα 'Ηλιουπόλεως άριθ. 

180. Είναι τό σπίτι του νεαρού. Θ’ άνοίξετε καί θά πάρετε κάτι γράμματα πού βρί
σκονται σέ μιά βαλίτσα κάτω από τό κρεβάτι του.

—Μάλιστα κ. ’Αστυνόμε.
'Η  πόρτα έκλεισε κι’ ό ’Αστυνόμος Βλησίδης στήλωσε τά μάτια του στο 

νεαρό φοιτητή.
—Πόσα γράμματα σοΰ έστειλε ή...γυναίκα σου;
—’Οχτώ έως τώρα.
—Ά ! Βλέπω δτι άγαπιέστε πραγματικά. Μπράβο! Καί γιατί δέν πήγες στούς 

γονείς της νά την ζητήσης;
—Δέν θά μοϋ τήν έδιναν κύριε. Είμαι φτωχός κι’ αυτοί είναι πολύ πλούσιοι.
—Λάθος κάνεις. "Ας είναι...Πού παντρευτήκατε;
—Σ ’ ένα Μοναστήρι πάνω άπ’ τή Κυψέλη. Μάς πάντρεψε ό 'Ηγούμενος τής 

Μονής.
—Φθάνουν αύτά. Πήγαινε τώρα στο κρατητήριο κι’ άργότερα βλέπουμε.
Πίεσε ξανά ένα κουμπί κι’ έδωσε εντολή σ’ έναν αστυφύλακα νά τον μεταφέρη 

στο κρατητήριο. "Υστερα σχημάτισε έναν άριθμό στο τηλέφωνο καί σήκωσε τ’ άκου- 
στικό.

—’Ασφάλεια εδώ. 'Ο κύριος Καρεζής;
—Μάλιστα κύριε. 'Ορίστε, βρήκατε τίποτα;
—’Ελάτε γρήγορα στην ’Ασφάλεια. Τώρα δμως, δσο μπορείτε γρηγορώτερα.
—Φθάνω κύριε σ’ ένα τέταρτο........

** *
—Βρήκαμε έναν νεαρό φοιτητή πού, κατά πάσαν πιθανότητα γνωρίζει πολλά 

γιά τή κόρη σας. Μοϋ άράδιασε ένα σωρό φανταστικά πράγματα, νομίζοντας δτι 
θά τόν πιστέψω. Πάντως, βρισκόμεθα έπί τά ίχνη άνευρέσεως τής κόρης σας.

Ό  χοντρός κύριος άναπήδησε στο κάθισμά του.
—Τί λέτε κύριε! Εύγε σας! Νά σάς φιλήσω άγαπητέ μου!..."Αν βρήτε τή 

κόρη μου θά δωρήσω στήν ’Αστυνομία Πόλεων ένα άπ’ τά έργοστάσιά μου! Θά σάς 
εύγνωμονώ κύριε σέ δλη μου τή ζωή! Θά...

—Σταματήστε. Δεχόμεθα τό δεύτερο κι’ άποκρούουμε τό πρώτο. 'Η  εύγνω- 
μοσύνη σας καί ή εύτυχία σας μάς είναι άρκετή άμοιβή. Κάνουμε τό καθήκον μας 
χωρίς νά περιμένουμε άνταπόδοση. Γιά πέστε μου τώρα: ’Έχετε κανέναν δικό σας 
στήν Ελβετία;

—Στήν 'Ελβετία !...Ναί! Είναι ή άδελφή τής γυναίκας μου.
—'Ωραία. Μήπως δταν έξαφανίσθηκε ή κόρη σας σάς έλειψαν τίποτα χρήματα;
—Χρήματα; ’Ό χι! Γιατί;
—'Η  κόρη σας είχε καμμιά ιδιαίτερη κλίση γιά τούς κινηματογραφικούς 

αστέρες; Είχε καμμιά ψύχωση μέ τά καλλιτεχνικά ζητήματα;
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—Μά,.-.ναί! Στο δωμάτιό της είχε πάντοτε φωτογραφίες των αστέρων κορνι- 
ζαρισμένες στον τοίχο. ’Ιδίως του Βάν Τζόνσον καί τοϋ Φράνκ Σινάτρα. Κοριτσί
στικες ματαιοδοξίες...Μοντέρνα άρρώστεια της έποχής...

—"Ωστε δέν σάς έλειψαν χρήματα...
—Ό χι. Είχε όμως χρήματα πάντοτε κι’ αρκετά μάλιστα. "Αλλωστε τής είχα 

δώσει ένα μπλοκ έπιταγών τής ’Εθνικής Τραπέζης καί όποτε ήθελε χρήματα σήκωνε.
—Δέν σάς θέλω τίποτα άλλο κύριε. Σάς έπαναλαμβάνω δτι βρισκόμαστε επί 

τά ίχνη τής κόρης σας. Περάστε πάλι αύριο τό πρωί. Προσέξτε δμως! 'Όπως σάς 
είπα καί πρώτα, τσιμουδιά στους δημοσιογράφους. Καμμιά δημοσιότης άκόμα. 
Σύμφωνοι;

—Μάλιστα κύριε ’Αστυνόμε. Χαίρετε.
—Καί κάτι άλλο άκόμα. Στείλτε μου κανένα γραπτό τής κόρης σας. Κάτι 

πού νά τό έχη γράψει ή ίδια. "Αν μπορήτε τώρα, μόλις πάτε στο σπίτι σας.
—Θά σάς στείλω μ’ έναν υπάλληλό μου.
Δέν πρόφθασε νά κλείση ή πόρτα πίσω από τό δυστυχισμένο πατέρα καί δυο 

άστυνομικοί μπήκαν μέσα. ’Ηταν οί δυο άντρες πού γύριζαν άπό την 'Ηλιούπολη, 
μέ τά γράμματα άπό την 'Ελβετία.

—'Ορίστε κύριε ’Αστυνόμε. ’Οκτώ γράμματα βρήκαμε. Κι’ αύτό τό τηλε
γράφημα.

Ό  ’Αστυνόμος ξεδίπλωσε τό τηλεγράφημα.
«ΒΕΡΟΛΙΝΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1955 

ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΛΑΜΠΡΙΝΟΝ 
Αος ΤΟΜΕΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 180 

Έφθασα ώρα 10 Βερολΐνον. Αύριο αναχωρώ Ε λβετία ν . ‘Υγιαίνω.
ΑΛΙΚΗ»

"Υστερα άνοιξε τά γράμματα. Ό λα ήταν γραμμένα σέ τρυφερό τόνο. ’Αγάπες, 
δνειρα, αισθηματισμοί, άκράτητοι ρωμαντισμοί. Κυριαρχούσε τό περιγραφικό 
στοιχείο.

«Οί "Αλπεις είναι ένα ζωντανό τέρας στη καρδιά τής Ευρώπης. Τά φαράγκια 
καί τά λεκανοπέδια διαδέχονται τονα τάλλο δπως ή .νύχτα την ημέρα. Χθές έκανα 
σκί γιά πρώτη φορά. Δέν μπορείς νά φαντασθής τί άπόλαυσις, τί χαρά καί δροσιά 
βασιλεύει έδώ πάνω. Δυο νεαροί τουρίσται άπό την Τουλώνα, μέ φλερτάριζαν σή
μερα δλη τήν ήμέρα. Ό  ένας είναι πολύ έλκυστικός. Μοιάζει τού Τάϋρον Πάουερ 
κι’ έχει τή μύτη τοϋ Ζώρζ Γκεταρύ. "Ομως δέν τοϋ έδωσα καμμιά σημασία. Πήρα 
μόνον ένα κοκτέιλ μαζί του στή βεράντα τοϋ ξενοδοχείου μας—μένουμε μαζί—καί 
στις δύο μετά τά μεσάνυχτα χωρίσαμε ήσυχα-ήσυχα. Περνώντας έξω άπ’ τό δωμά
τιό του, μέ τράβηξε μέ τό ζόρι γιά νά μέ πάρη μέσα. ’Εγώ δμως τοϋ ξέφυγα, βά
ζοντας δλη τή δύναμή μου. Μόνον εσένα σκέπτουμαι. ’Εσένα καί κανέναν άλλον.

Σ ’ αγαπώ, χρυσέ μου...»
"Υστερα άνοιξαν άλλο γράμμα.
« ................................................ ...............................................................................
Σήμερα μάλωσα μέ τή θεία μου. ’Επιμένει νά πάω σπίτι της, νά μείνω εκεί. 

’Εμένα δέ μ’ άρέσει ή κλεισούρα. Προτιμώ τό ξενοδοχείο μου, τό πράσινο διαμέρι
σμά μου. Γνώρισα αύτές τις μέρες, ποιόν νομίζεις; Τον Πρεσβευτή τής 'Ισπανίας! 
Ήρθε ΐνκόγνιτο γιά νά κάνη σκί καί μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Είναι πολύ ώραΐος 
άνδρας, μά μεγάλος στά χρόνια. Μοΰ πρότεινε νά πάω μαζί του στήν 'Ισπανία, νά 
παρακολουθήσω ταυρομαχίες. Φυσικά, τοϋ άρνήθηκα, αν καί πολύ θά ήθελα νά δώ 
τις ταυρομαχίες, νά γνωρίσω τήν ’Αλάμπρα καί τή Σεβίλλη.,.,ν’ άκούσω βιολιά 
τσιγγάνικα νά στενάζουν καί καστανιέττες νά χτυπάνε...Γιά φαντάσου νά πήγαινα 
μαζί του! Θά δημιουργούσα διπλωματικό σκάνδαλο, γιατί είναι παντρεμμένος καί 
μέ παιδιά. Ή  θεία μοΰ είπε προ ολίγου μόλις, δτι θά μοΰ δώση πολλά χρήματα γιά
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νά πάω στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. ’Ακόμα μοΰ είπε δτι θά μ.οΰ δώση καί συστατικό 
γράμμα γιά έναν παραγωγό ταινιών στο Χόλλυγουντ! Ποϋ ξέρεις; "Ισως και νά 
παίξω σέ καμμιά ταινία...

Πάντοτε σ’ άγαπώ 
’Αλίκη»

Καί τα υπόλοιπα γράμματα ήταν γραμμένα στον ίδιο τόνο. ’Έρωτες πού 
προτείνονται άπό διάσημες προσωπικότητες, πολυτελή ξενοδοχεία, όνειρα καί περι
πέτειες πού μόνον στά γραπτά κείμενα πραγματοποιούνται. Τό δγδοο γράμμα δμως 
ήταν πολύ διαφορετικό.

«’Αγαπημένε μου
Γύρισα δλη τήν Ελβετία. Έ χω  πλέον ρουτινιάσει καί ποθώ τήν άλλαγή, 

τη γνωριμία κάτι τοϋ νέου, 
τοϋ άγνωστου, τοϋ άναπάν- 
τεχου... 'Η  θεία μοδδωσε 
πολλά χρήματα. Κι’ έτσι, 
σέ δέκα μέρες θά φύγω γιά 
τό Χόλλυγουντ. Θά ταξι
δέψω ώς τη Νέα 'Υόρκη 
μ’ έναν επιχειρηματία πε
τρελαίων. Είναι σαραντά
ρης, μέ γκρίζους κροτά
φους, πολύ συμπαθητικός 
δμως. Κι’ έχει λεπτά...πά
ρα πολλά λεπτά !!! Μοΰ 
πρότεινε νά γίνω γυναίκα 
του. Τοϋ είπα δτι είμαι 
παντρεμένη καί μοΰ είπε 
δτι αυτό δεν έχει καμμιά 
σημασία. Βλέπεις, αυτοί οί 
άνθρωποι έχουν ιδέες πολύ 
ανώτερες άπό μάς τούς 
"Ελληνες, πιο πολιτισμέ
νες...Τον άπέκρουσα δμως 
καί τώρα, δταν κάνουμε 
παρέα τά βράδυα, δεν μοΰ 
μιλάει γιά γάμο. Θά ταξι
δέψω μαζί του ώς τή Νέα 
'Υόρκη καί τίποτα άλλο.
Στη θεία είπα δτι τό ξέ
ρουν οί γονείς μου πώς

η τίποτα γιά μένα, πριν γράψουν πρώτα εκείνοι. ’Εννο
είται δτι εκείνοι ποτέ δέν θά γράψουν τέτοιο πράγμα, άφοΰ δέν γνωρίζουν τέτοια 
ένέργειά μου...

Σ’ άγαπώ πάντα δπως τήν πρώτη ήμέρα 
’Α λ ί κ η »

Έν τώ μεταξύ ένας έφηβος μέ καστανόμαυρα μαλλιά μπήκε στο γραφείο. 
Έφερνε ένα λεύκωμα τής έξαφανισθείσης στο όποιο ίδιοχείρως είχε σημειώσει διά
φορα σκόρπια δίστιχα, γνωμικά γιά τον έρωτα καί τον άνδρα, άποσπάσματα άπό

βρίσκομαι έδώ—δέν θυμά
μαι αν σοΰ τό ξανάγραψα 
αυτό—καί νά μήν τούς γρά

Χθες έκανα σκι χιά  πρώτη φορά...
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ποιήματα μοντέρνων νέων ποιητών πού τά συμπλήρωνε μέ δικούς της στίχους. ’Ηταν 
υπάλληλος τής Βιομηχανίας Καρεζή, σταλμένος άπ’ τ’ άφεντικό του.

Παραβάλλοντας τά γραπτά τού λευκώματος μέ τά γράμματα, δεν διεπιστώθη 
καμμιά διαφορά. ΤΗταν πανόμοια καί το ζήτημα παραπέμφθηκε σέ ειδικό γραφο
λόγο. Τό άποτέλεσμα της παραβολής έφθασε στον ’Ασφάλεια τό βράδυ τής ’ίδιας 
ημέρας. «Ούδεμία όμοιότης...» έ'γραφε ό γραφολόγος στη γνωμάτευσή του. 
«Κατεβλήθησαν άξιόλογοι προσπάθειαι, ίκαναί νά παραπλανήσουν ένα συνηθισμένο 
κι’ έμπειρο γυμνό μάτι...’Επιστημονικώς όμως, τά γραπτά των δύο κειμένων είναι 
τελείως διάφορα. Άποκλείομεν γραφήν έξ ένός καί τού αύτοΰ προσώπου. 
Κομίσατέ μας φακέλλους, ίνα έξετάσωμεν τάς σφραγίδας Ελβετικών καί Ελληνι
κών ταχυδρομείων...»

** *
Τό πρωί τής έπομένης ήμέρας, ό Λαμπρινός ώδηγήθη πάλι στο ίδιο γραφείο.
—Μήπως σκεφθήκατε τίποτα άλλο πού νά μήν τό καταθέσατε χθές;
—’Ό χι κύριοι...’Αλλά,..,ναί! Ξέχασα νά σας πώ ότι τούς φακέλλους άπό τά 

γράμματα συνηθίζω νά τούς ξεσχίζω μόλις άνοίγω τήν αλληλογραφία μου...
—Γιατί μάς τό λέτε αύτό; ’Εμείς δεν σάς ζητήσαμε τέτοιο πράγμα...
—Σκέφθηκα μήπως θελήσετε καί τούς φακέλλους...
—Καλά.,.μιάς καί τδφερε ή συζήτηση, φέρτε μας κανένα φάκελλο. Κάπου 

θάχετε κανένα κομμάτι...
—Δέν υπάρχει κύριοι τέτοιο πράγμα. Τ’ άποκόμματα τά καίω όλα κάθε πρωί, 

άδειάζοντας τό καλάθι πού ρίχνω οτιδήποτε άχρηστο.
Ό  ’Αστυνόμος Βλησίδης σηκώθηκε. Βημάτιζε νευρικά καί κάπνιζε άδιάκοπα. 

Δυο άλλοι άνώτατοι άστυνομικοί πού ήταν μαζί του στο γραφείο, προσπαθούσαν 
μέ διάφορες ερωτήσεις ν’ άποσπάσουν τίποτα τό διαφωτιστικό άπ’ τον λαβύρινθο 
πού κατέθετε ό Λαμπρινός.

Ό  ’Αστυνόμος ξανακάθησε στο κάθισμά του. Βύθισε τό βλέμμα του στά μά
τια τού Λαμπρινοΰ καί τον ρώτησε άργά, άλλά μέ φωνή πού πρόδιδε νευρικότητα.

—’Αρκετά παραμύθια άκούσαμε. Σέ ρωτώ: Πού βρίσκεται ή ’Αλίκη Καρεζή;
—Σάς είπα κύριοι!...Κύριε ’Αστυνόμε, σάς εΖπα...Στήν Ελβετία!
Τον κάρφωσε μέ τό βλέμμα του.
—'Οπωσδήποτε θά τό μαρτυρήσης! Ή  σιωπή σου είναι εις βάρος σου. Πρό

σεξε ! Είσαι νέος κι’ έχεις έλαφρυντικά στο διάβημά σου. Ά ν  μάς πής πού βρίσκεται 
ή Καρεζή, σοΰ εγγυώμαι τήν έπιείκεια τού δικαστηρίου...

—Δικαστήριο; Μά τί έκανα κύριοι! Διαμαρτύρομαι!...Μπορώ νά φέρω δι
κηγόρο;

—-Όχι ακόμα. Ό  δικηγόρος θά σοΰ χρειασθή άργότερα. Πές μας δμως πού 
βρίσκεται καί, ΐσως δέν χρειασθή καθόλου ό δικηγόρος...

- —Δέν έχω νά πώ τίποτα άλλο. Τίποτα άπολύτως! Είναι έγκλημα τό ν’ άγα-
πήσης μιά γυναίκα; Καί μιά γυναίκα τόσο παράξενη μάλιστα; Δέ μού φθάνει ή 
ψυχική άγωνία πού έχω μή τυχόν καί μ’ άπατήσει μέ κανέναν άπ’ τούς πολλούς πού 
γράφει στά γράμματά της, έρχεσθε καί σείς τώρα νά μού βασανίζετε τό μυαλό!... 
Δέν άντέχω άλλο κύριοι! Θά τρελλαθώ! Δέν λυπάστε σείς τούς άνθρώπους; Είμαι 
ένας "Ηρωας τού έρωτα καί θύμα συνάμα! Τίποτα άλλο δέν είμαι!...

’Αναλύθηκε σέ δάκρυα καί οΐ λυγμοί τράνταζαν τό κάθισμά του. 'Ένας Διευ
θυντής τον πλησίασε.

—Τά δάκρυα τά έπιστρατεύουν μόνον οί γυναίκες γιά νά συγκινήσουν. Καί 
σύ κάνεις τό ίδιο τώρα!..."Ελα Λαμπρινέ, θέλω νά φανής άνδρας. Σήκωσε πάνω τό 
κεφάλι νεαρέ μου καί κύτταξέ με στά μάτια...Πιο πάνω..."Ετσι μπράβο. "Ακουσέ με 
λοιπόν καί σταμάτα τά κλάμματα.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοΰ Άστυν. Σώματος, ό άστυφ. Μπακόπουλος Άν.
—Άπελύθη διά λόγους υγείας, ό άστυφ. Ψαραντώνης Νικ.
—Άπεβίωσεν ό 'Τπαστυνόμος Β' Λαζάρου Κων /τίνος.
—Δι’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού τοΰ Άστυν. Σώματος έμονιμοποιήθησαν οί 

κάτωθι μαθητευόμενοι άστ/κες τοΰ 180 εκπαιδευτικού Τμήματος της Άστυν. 
Σχολής Αστυφυλάκων κριθέντες ικανοί καί κατάλληλοι, πλήν τοΰ μαθητευομένου 
άστυφ. 14587 Παπαγεωργίου Δήμου τοΰ Αθανασίου κριθέντος άνικάνου προς 
μονιμοποίησιν διά λόγους υγείας.

Άλεξόπουλος Σωκ., Ξανθάκης Κ., Ράλλης Άναστ., Κατζουράκης Σταύρ., 
Τομαράς Κ., Κουρής Σπ., Πολυχρονόπουλος Πολ., Μΐχος Νικ., Ζαπαρτίδης Παν., 
Σωτηρόπουλος Δημ., Μπέλης Γ., Μπρούλης I., Βασιλακόπουλος Γ., Φατοΰρος Γ., 
Καραπαναγιώτης Κ., Κουτέρης Γ., Κωστέλος Δημ., Παναγιωτόπουλος Λέων., 
Πολύχρονης I., Σολομωνίδης Ά λ., Λίτσας ’Ιωάν., Γεωργακόπουλος Μιχ., Κατσι- 
μαγκλής Δημ., Μογγολίας Εύθ., Μπρατάκος ΓΙαν., Καραγιάννης Δημ., Ταμπάκος 
Θ., Καραπάνος Χριστόφ., Μπίκουλης Στ., Βλάχος Ά ντ., Λιατόπουλος Παν., Τζα- 
μουράνης Παν., Φίλος Π., Παπαγιαννόπουλος Ά ντ., Μεσήνης I., Προβατάς Σπ., 
Βαρδϊκος Νικ., Πικουλάκης Παν., Μαρκάκης Σταΰρος, Καράντζαλης Τσαμπρού- 
νης, Άναστασόπουλος I., Καρατζαφέρης Ή λ., Κοτσίρης Εύάγγ., Φελώνης 
Ματ., Σταμάτης Χαρ., Σουρβϊνος Προκ., Κοτταρίδης Ή λ., Κασέλλας Κυρ., Φιλ- 
ντίσης Δημ., Βούλγαρης Νικ., Μαρτζοΰκος Γ., Λακιός Χριστοδ., Παπασταυρό- 
πουλος Νικ., Λίτσας Άναστ., Παυλόπουλος Γ., Άγγελόπουλος Γ., Γουζελόπουλος 
Άναστ., Άθανασόπουλος Δημ., Μαγκλάρας Εύάγγ., Άγλαμίσης Μιχ., Γραμμένος 
Κ., Τζουμάνης Παν., Παπαδόπουλος Γ., Θεοδωρόπουλος Δημ., Κοκμοτός Χαράλ., 
Τούμπας Διον., Σαρρής Γ., Λιβάς Παν., Ζαπάντης Μην., Άγγελόπουλος Κ., Ταρα- 
βίρας Άνδρ., Καρατζάς Δημ., Γεωργακόπουλος Παν., Πανόπουλος Άσημ., Άλε- 
βΐζος Βασ., Χανιώτης Ή λ., Δημητρόπουλος Νικ., Παπαθέου Κ., Γιαννόπουλος 
Στέφ., Κωφός Άθ., Χριστίτσας Παν., Διαμαντόπουλος Ά λ., Άνθιμος Δ., Πολίτης 
Σοφ., Άργυρόπουλος I., Παπαϊωάννου I., Βορέας Γ., Γουλιαρμής I., Παπακώστας 
Ά γ γ ., Νικολακάκος Νικ., Πανουργίας I., Βασιλείου I., Λιάρος Ά θ., Ρεντίφης 
Σταΰρος καί Εύαγγέλου Βασ.

Είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε ότι όλα αύτά πού μάς είπες, είναι ψέμματα. 
Μη μέ διακόπτεις ! Άκουγε μόνον. "Οτι καί νά κάνης, όσα ψέμματα κι’ άν άραδιάσης 
στό τέλος θά μαρτυρήσης την άλήθεια! Πές μας λοιπόν τώρα όλη την άλήθεια καί 
νάσαι βέβαιος ότι θά βρής άπό μάς μεγάλη κατανόηση. Μή μάς καθυστερείς όμως. 
Πές μου τώρα: Γιατί μιμήθηκες τό γραφικό χαρακτήρα τής ’Αλίκης Καρεζή; Γιατί 
μάςπρόβαλεςταξίδια στό έξωτερικό καί τόσα άλλα ψέμματα; Πές μου:—κύτταξέ με 
όμως όπως καί γώ στά μάτια—Ζ ή ή ’Α λ ί κ η  Κ α ρ ε ζ ή  ή ο χ  ι ;

(Συνεχίζεται)
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
'Τπό τής Γεν. Δ /νσεως Πολιτικής Άμύνης Χώρας άπενεμήθη ευαρέσκεια 

εις τον 'Υπαστυν. Α' κ. Κανελλόπουλον Γεώργιον, διότι φοιτήσας εις την Σχολήν 
Άτομικοβιολογικοχημικής Άμύνης των Ενόπλων Δυνάμεων Έλευσΐνος, δι’ έκπαί- 
δευσιν έπί των τελευταίων έξελίξεων των άτομικών, χημικών καί βιολογικών μέσων 
καταστροφής, έσημείωσεν μεταξύ 40 έκπαιδευομένων ’Αξιωματικών διαφόρων όπλων, 
άκρως ικανοποιητικήν έπιμέλειαν καί έπίδοσιν, λαμβανομένου ΰπ’ οψιν ότι, τά διδα- 
χθέντα θέματα άπήτουν εΐδικάς γνώσεις.

ν' * ̂ *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Ή  εκπομπή τής 1-6-55 ήταν άφιερωμένη στήν Παληά ’Αθήνα, κατά τήν 
οποίαν μετεδόθησαν ωραίες καί άξέχαστες καντάδες τής Παληας ’Αθήνας άπό έκλε- 
κτούς καλλιτέχνας.

Στήν έκπομπή τής 8-6-55 έλαβον μέρος ή Δανάη μέ τήν κιθάρα της, σέ τρα
γούδια τοϋ άλησμόνητου Ά τίκ, ό Τώνης Μαρούδας καί ό ’Απόστολος Παπαγιάννης 
μέ τό συγκρότημά του, σέ δημοτικά τραγούδια. Μετεδόθη καί τό ήμερολόγιο τοϋ 
άστυφύλακος γραμμένο άπό τό Σπϋρο Πηλό, ύπό τον τίτλο «'Όσα σέρνει ή σκούπα». 
’Επιμέλεια Άλέκου Άγγελοπούλου.

*
sfc sfc

Ε Ν Α  Ρ,,Ξ I Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν  
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΙΆ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τήν Ιην τρέχοντος έγένετο έπίσημος έναρξις τών μαθημάτων τής ΙΑ' έκπαι- 
δευτικής περιόδου τής Σχολής 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως, εις τήν οποίαν παρέστησαν,

Oi δόκιμοι Ύπαστυυόμοι τής ΙΑ' ’Εκπαιδευτικής περιόδου μετά τοϋ Διοικητοϋ τής Σχο
λής καί τών κ.κ. Καθηγητών κατά τήν έναρκτήριον τελετήν τών μαθημάτων των.



ό Αρχηγός του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρος Λεονταρίτης, ό τέως ’Αρχηγός 
κ. ’Αθανάσιος Σαμπάνης, οΐ καθηγηταί του Πανεπιστημίου κ.κ. Γρηγόριος Κάτσας, 
Κων /τίνος Κωνσταντινίδης, ’Αριστείδης Πουλαντζας, ό καθηγητής τής Παντείου 
Σχολής’Ιωάννης Παπαζαχαρίου, ό Διευθυντής τοϋ ’Αρχηγείου κ. Κων/νος Τζηρίτης, 
οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Νικόλαος Κόκκινος, ’Αναστάσιος Γεωργίου, Γερά
σιμος Λιαρομάτης, Δημήτριος Κόλιας, ’Ιωάννης Μάζβουλας, ’Αναστάσιος Κανελ- 
λόπουλος, Γεώργιος Πολίτης καί Κων/τίνος Παπατριανταφύλλου.

Μετά τον αγιασμόν εκαμε έναρξιν εις τό μάθημα τής Κοινωνιολογίας ό Διοι
κητής τής Σχολής, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης.

Μετά την τελετήν προσεφέρθησαν άναψυκτικά εις τούς προσκεκλημένους.
** *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Τήν 29ην Μαΐου έ.ε.,εΐς τό έν Νέα Σμύρνη Γυμναστήριον τοϋ Πανιωνίου 
Γ. Σ., έτελέσθησαν αθλητικοί αγώνες Στίβου, εις οδς μετέσχον καί οί άστ/κεςάθλη- 
ταί : 1) Κόρμαλης Λεωνίδας 1ος εις δρόμον 300μ 35" 5/10, 2) Κούκης Ήλίας 
3ος εις άλμα εις μήκος 6,60μ, 3) Ντόντος Κων/νος 4ος εις άλμα εις μήκος 6,46μ 
καί 4) Τρουλινός ’Εμμανουήλ 4ος εις Σφυροβολίαν 41,77μ.

-—Τήν 4ην, 5ην, καί 6ην ’Ιουνίου έ.ε., εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, έτελέσθη
σαν οι 41οι Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου, είς οΰς μετέσχον καί οί κάτωθι άστυφύ- 
λακες άθληταί έπιτυχόντες τάς κατωτέρω έπιδόσεις: 1) Γυφτάκης Δημήτριος 
ύψος 1,74μ (8οςή, 2) Παπαγεωργίου Άνδρέας ακόντιου 56,87μ (3ος) 3) Διαμαντής 
’Αθανάσιος ΙΟΟμ 11" 8/10, 4) Παπακωνσταντίνου Προκόπιος ΙΟΟμ 11" 9/10, 
5) Πολίτης Κων/νος ΰψος 1,80μ (4ος), 6) Σίλλης Βασίλειος εις δρόμον 400μ 
49" 4/10 (1ος) καί εις δρόμον 200μ 22" 5/10 (2ος), 7) Πολυτσέρης Ζαχαρίας 
3000μ φυσικά εμπόδια, άπεχώρησε, 8) Ντόντος Κων /νος μήκος 6,31μ (7ος), 9) Κού
κης Ήλίας μήκος 6,28μ (9ος), 10) Πανίτσας Κων/νος 110μ εμπόδια (προκριμα
τικός) 17"5 /ΙΟ, 11) Μαχαίρας Νικόλαος 11 Ομ εμπόδια (προκριμ.) 16'5 /ΙΟ, 12) Ντό- 
κος Γεώργιος χοντω 3,60 μ (6ος) καί 13) Ντόντος Κων /νος τριπλοϋν 13,96μ (6ος).

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ύπαστυνόμον Α'κ.  Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ν  Π α ν α γ ι ώ τ η  ν.—Επιστο
λή σας καί λαογραφικό σημείωμα έλήφθησαν. Πολύ καλό καί θά δημοσιευθή.
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Κάθε Τετάρτη και ώραν 7,30 — 

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καθοδηγη- 

τικήν και μουσικήν εκπομπήν τής 

’Αστυνομίας Πόλεων.

Πρέπει νά τήν παρακολουθήτε 

όλοι και θά πεισθήτε περί τής άξίας 

και ώφελιμότητος αυτής.


