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Me μεσιστίους τάς Σημαίας, με απόλυτον νεκρωσιν πάσης 
ζωής καί κινήσεως εις ολόκληρον την Χώραν κ α ίμ ε  άνά- 
τασιν προς τον Θεόν, ό Ελληνικός Λαός, διετράν ωσε την 
οδύνην αύτοΰ διά τό άνήκουστον δράμα των εν Κ ωνσταν- 
τινουπόλει καί Σμύρνη αδελφών καί διά τήν συνεχιζομε- 
νην δουλείαν των 400.000 Κυπρίων, καθώς καί τον απο
τροπιασμόν του διά τά μεσαιωνικά εγκλήματα τών Τούρ
κων καί διά τήν συνεχισιν τής ’Αγγλικής αποικιακής πο
λιτικής είς βάρος ενός Λαού με πανάρχα ιον πολιτισμόν.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
32. —Πώς πέρασε ή 3 Δεκεμβρίου 1944 στον Πειραιά.
33. —Ε πίθεση γ ια  την κατάληψη τής Ά στυν. Δ/νσεως καί τών 

’Αστυνομικών Τμημάτων του Πειραιώς.
34. —Ό  Σταθμός Κορυδαλλού αμύνεται.
35. —’Επίθεση κατά τού Α' ’Αστυνομικού Τμήματος κα ί άμυνα 

αύτοϋ.
36. —’Επίθεση κατά τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, τού Τμήμα

τος ’Ασφαλείας, τών Β', Τ ', A’, Ε', ΣΤ ', Ζ', Η ', Θ' 'Α
στυνομικών Τμημάτων, κατά τού Τμήματος ’Αγορανομίας, 
τού Τμήματος Τροχαίας καί τού  Σ ταθμού Καλλιπόλεως, 
κα ί κατάληψη αύτών.

37. —Ε πίθεση κατά τού Τμήματος ’Επιφυλακής, άμυνα καί έξο
δος αυτού.

*
*  *

32. Τά στασιαστικά γεγονότα πού έλαβαν χώραν στην Πρωτεύουσα, κατά το 
συλλαλητήριο τής 3ης Δεκεμβρίου τοϋ 1944, δεν έγιναν γνωστά σ’ όλη τήν έκτασή 
τους στον Πειραιά, γιατί ή τηλεφωνική επικοινωνία είχε διακοπή.

’Απ’ εναντίας μάλιστα ή 3 Δεκεμβρίου πέρασε ήσυχη στον Πειραιά, γιατί 
όλοι οί Έαμΐτες καί οί Κουκουέδες ώδηγήθησαν στην ’Αθήνα γιά νά συμμετάσχουν 
στο συλλαλητήριο.

“Ετσι καί ή τότε Διοίκηση τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως τοϋ Πειραιώς δεν 
έξετίμησε όσο έπρεπε τό σοβαρό κίνδυνο, ώστε νά προπαρασκευάση έστω καί τήν 
τελευταία στιγμή μιά ώργανωμένη άμυνα, συμπτύσσοντας τά ’Αστυνομικά Τμή
ματα καί δημιουργώντας ισχυρά συγκροτήματα άμύνης στά κυριώτερα οικήματα.

Πρέπει νά θεωρηθή δέ καί ώς σφάλμα, τό ότι δεν έτηρήθη συνεχώς αύστηρο- 
τάτη επιφυλακή τής ’Αστυνομικής δυνάμεως, άλλά έχαλαρώθη αΰτη έπιτραπείσης 
τής διανυκτερεύσεως έξω τών ’Αστυνομικών Καταστημάτων τών εγγάμων καί οίκοι 
διανυκτερευόντων άστυνομικών, μετά τήν 12ην νυκτερινήν ώραν.

Έν τώ μεταξύ οί κομμουνισταί, έφαρμόζοντες τό σχέδιό τους, είχαν μελετήσει
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πολύ καλά τή γενική επίθεση για τήν κατάληψη των ’Αστυνομικών οικημάτων καί 
τύν άφοπλισμόν των άστυνομικών.

33. 'Η έπίθεση αυτή είχε όρισθή να γίνη για δλα τα Τμήματα καί για το οί
κημα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως κατά τή νύκτα τής 3ης προς τήν 4ην Δεκεμ
βρίου 1944 καί άκριβώς κατά τά ξημερώματα τής 4ης Δεκεμβρίου, οπότε είχε 
όρισθή ή Πανεργατική άπεργία.

Προς τό σκοπό αύτό είχε γίνει κατανομή τής δυνάμεως των Έλασιτών καί 
των άνδρών τής Ο.Π.Λ.Α. (πολιτοφυλακής) σέ ομάδες άνάλογες προς τά ’Αστυνο
μικά Τμήματα, μέ έπί κεφαλής άξιωματικούς του Ε.Λ.Α.Σ., πού γιά ώρισμένα Τμή
ματα είχαν ερθη σε επαφή μέ ολίγους άστυνομικούς μεμονωμένους ώστε νά διευκο- 
λυνθή ή έπίθεση καί ή κατάληψη των οικημάτων.

"Ωρα έπιθέσεως είχε όρισθή γιά δλα τά Τμήματα*η 6η πρωϊνή τής Δευτέρας, 
4 Δεκεμβρίου 1944.

’Από ενωρίς δμως οί Έλασΐτες έξωπλισμένοι μέ πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, 
τυφέκια, δλμους, χειροβομβίδες καί δυναμίτιδα, είχαν καταλάβει επίκαιρα σημεία 
γύρω άπό κάθε ’Αστυνομικό Κατάστημα καί άπομόνωσαν έτσι τούς άστυνομικούς 
από κάθε επικοινωνία.

Κατόπιν άρχισαν νά στέλνουν στά Τμήματα επιτροπές καί νά άπαιτοΰν τήν 
παράδοση των δπλων, άπειλώντας δτι σέ περίπτωση άρνήσεως θά έπετίθεντο καί θά 
τά κατελάμβαναν μέ τή βία.

34. 'Η πρώτη ’Αστυνομική 'Υπηρεσία πού έδέχθη τήν έπίθεση των κομμου
νιστών ήταν ό Σταθμός Κορυδαλλού. Διοικητής τού Σταθμού ήτο ό ’Αστυνόμος κ.

Διονύσιος Παπακωνσταντίνου, ό όποιος άπό τής Κυ
ριακής άντελήφθη τις ύποπτες κινήσεις τών κομμου
νιστών καί έπείσθη δτι έπέκειτο έπίθεση αύτών κατά 
τής ’Αστυνομίας.

Μέ θαυμαστή λοιπόν πρωτοβουλία έ'λαβε μέ
τρα γιά τήν άσφάλεια καί τήν άμυνα τού ’Αστυνομι
κού Καταστήματος, παραμένων άγρυπνος μέ τούς ’Α
ξιωματικούς, τούς Άρχιφύλακας καί τούς άστυφύλα- 
κας, ήτοι τον Ύπαστυνόμον ’Αλέξανδρον Άποστο- 
λίδην, τον Άνθυπαστυνόμον Θεόδ. Τσαρπαλήν πού 
ήτο καί ’Αξιωματικός 'Υπηρεσίας, τούς Άρχιφύλα- 
κας Ν. Πομόνην, Σωτήριον Γεωργούτσην καί τούς 
άστυφύλακας Νικόπουλον, Παν. Τούνταν, Δίκαιον 
Παπαδόγκωναν καί Χρ. Σταύρου.

Πράγματι στις 5.30' τό πρωί τής 4-12-1944, 
100 περίπου κομμουνισταί ήξίωσαν άπό τό Διοικητή 

Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ παΡαδώση τά δπλα μέσα σέ δυό λεπτά τής ώρας,
άλλά πήραν άρνητική άπάντηση, οπότε άρχισαν νά 

πυροβολούν άπό δλες τις πλευρές.
Η μικρή αύτή ’Αστυνομική δύναμη ήμύνθη μέ θάρρος έπί μισή ώρα, οπότε 

εξηντλήθησαν τά έλάχιστα πυρομαχικά. Τότε οί κομμουνισταί έσταμάτησαν γιά 
λίγο τήν έπίθεση καί έζήτησαν νά παραδοθοΰν, άλλως θά άνετίνασσαν μέ δυναμίτιδα 
τον ’Αστυνομικό Σταθμό καί θά σκότωναν τον 'Υπαστυνόμο Μιχαλίτση καί άλλους 
αστυνομικούς, τούς όποιους είχαν συλλάβει στούς δρόμους. 'Ο Διοικητής μέ λύπη του 
καί γιά νά άποφευχθή άσκοπη αιματοχυσία έπέτρεψε στούς έλασΐτες καί μπήκαν 
στο οίκημα τού Σταθμού, παρέλαβαν τά δπλα, καί συνέλαβαν τον ίδιον, τον 
όποιον άπήγαγον ώς δμηρον διασωθέντα κατόπιν άποδράσεως άπό τό στρατόπεδον 
Λαμίας δπου είχε όδηγηθή.
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Δ. ΚΟΛΟΤΟΤΡΟΣ

35. Στις 6 ακριβώς τό πρωί της 4-12-1944, ισχυρή δύναμη Έλασιτών από 
100—150 κομμουνιστάς πολύ καλά έξωπλισμένους περιεκύκλωσε το οίκημα τοΰ 
Α' ’Αστυνομικού Τμήματος. ’Αμέσως πήγε στο 
Τμήμα ό ’Αξιωματικός τοΰ Ε.Α.Α.Σ. Ν. Αόρι
στης καί παρουσιάσθη στο Διοικητή ’Αστυνόμο 
Α' Διονύσιον Κολοτοΰρον, τού άνεκοίνωσεν δτι 
έκηρύχθη κομμουνιστική επανάσταση καί τον 
κάλεσε να καθορίση τή θέση του, συγχρόνως δέ 
τον ρώτησε έάν θά έπιτεθή κατά των δυνάμεων 
τοΰ Ε.Α.Α.Σ.

Ό  Κολοτοΰρος τοΰ άπήντησε ότι έφ’ ό
σον οί Έλασΐτες θά έπετίθεντο καί αύτός ά- 
μυνόμενος, θά έχρησιμοποίει τά όπλα πού τοΰ 
έ'δωσεν ή Πατρίς.

Τότε ό αύτοκαλούμενος Φρούραρχος Λυ- 
ριστής έζήτησε τελεσιγραφικώς τήν παράδοση 
των όπλων εντός 5 λεπτών τής ώρας. 'Ο Κολο
τοΰρος άπήντησε άμέσως ότι «τά όπλα θά τά 
πάρετε μόνον όταν πατήσετε στά πτώματά μας».
Τότε ό Λυριστής άπεχώρησε καί άμέσως άρχισε 
ή έπίθεση κατά τοΰ Τμήματος. ’Αμέσως οί άστυ-
νομικοί μέ ευψυχίαν καί θάρρος άρχισαν πυροβολοΰντες τούς στασιαστάς διά τών αύ- 
τομάτων πιστολίων καί τών όπλων.'Η μάχη έσυνεχίζετο έπί δύο περίπου ώρες, κατά 
τις όποιες οί κομμουνισταί μέ τά χωνιά καλοΰσαν τούς άστυνομικούς νά παραδοθοΰν, 
ενώ εκείνοι δέν τούς άπαντοΰσαν άποφασισμένοι νά άμυνθοΰν μέχρι τέλους.

Έν τώ μεταξύ κατέφθασαν καί νέες δυνάμεις καί τά πυρά τών κομμουνιστών
μέ οπλοπολυβόλα, τυφέκια καί χειροβομβίδες 
ήσαν καταιγιστικά, έτσι πού μία ομάδα άπ’ 
αυτούς κατώρθωσε νά πλησιάση στήν είσοδο 
καί μέ δυναμίτιδα νά άνατινάξη τήν κεντρική 
σκάλα καί νά προκληθοΰν σοβαρές καταστροφές 
καί τραυματισμός τών ύπαλλήλων, πού έπεσαν 
μαζί μέ τή σκάλα καί καταπλακώθησαν. Έν 
τώ μεταξύ έξηντλήθησαν τά πυρομαχικά χωρίς 
νά καταφθάση έξωθεν ένίσχυση όπως ήλπίζετο. 
’Έτσι παρά τήν ήρωϊκή άντίσταση τοΰ Διοικη- 
τοΰ καί τών άστυνομικών τό Τμήμα τοΰτο 
έπεσε στά χέρια τών κομμουνιστών. 'Ο 
Διοικητής Κολοτοΰρος συνελήφθη καί μέ πρω
τοφανή άγριότητα έχλευάσθη άπό τον όχλο τών 
κομμουνιστών, στούς όποιους όμως απάντησε μέ 
άνδρισμό άποκαλών αύτούς εγκληματίας καί 
καθάρματα, οπότε καί τον δολοφόνησαν κατα
πατώντας καί χορεύοντας πάνω του.Γ. ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ

Τήν ίδια τύχη είχε καί ό 'Υποδιοικητής ’Αστυνόμος Γ. Κοντεκάκης, ό όποιος 
και αυτός έδολοφονήθη. Στή μάχη αύτή τοΰ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος, έκτός τοΰ 
Κολοτούρου πού είχε τραυματισθή, εϊχον τραυματισθή καί ό Ύπαστυνόμος Γ. Καρα- 
γιάννης λίαν σοβαρώς καί οί : Ύπαστυνόμος ’Αντώνιος Κρητικίδης, Άνθυπαστυ- 
νόμος Γ. Δρυμιλής, Ύπαρχιφύλαξ Ν. Αυγουστίνος, δόκιμος Άρχιφύλαξ Γ. Ξενάκης 
καί οί αστυφύλακες X. Κοσμάς καί Παντελής Δήμου.
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Ή  δύναμη του Τμήματος κατά τή διάρκεια τής μάχης άποτελεΐτο άπό 28 
άστυνομικούς.

"Ετσι παρά τήν ηρωική άμυνα έπεσε τό Α' ’Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς.
36. Έν τώ μεταξύ άπό τής 6—7 π.μ. τής 4-12-1944, ισχυρές δυνάμεις κομ

μουνιστών έπολιόρκησαν τά οικήματα τής Αστυνομικής Διευθύνσεως, τοϋ Τμή
ματος Γενικής ’Ασφαλείας, τοϋ Τμήματος Τροχαί
ας Κινήσεως, τοϋ Τμήματος ’Αγορανομίας, τών Β', 
Γ', Δ ', Ε', ΣΤ', Ζ', Η', καί Θ ',’Αστυνομικών Τμη
μάτων καί τών ’Αστυνομικών Σταθμών Αγίου Ίω - 
άννου Ρέντη καί Καλλιπόλεως.

Οί κομμουνισταί υπονόμευσαν μέ εκρηκτικές 
ύλες τά ’Αστυνομικά οικήματα καί κατόπιν άφοϋ 
μπήκαν μέσα αξίωσαν τήν παράδοσιν τών όπλων 
άπειλοΰντες άνατίναξη σέ περίπτωση άρνήσεως. 
Καίτοι οί Διοικηταί άντέταξαν άρνησιν άρχικώς, ήνα- 
γκάσθησαν τελικά νά ύποκύψουν στή βία γιατί οί δυ
νάμεις τών κομμουνιστών ήσαν άσυγκρίτως μεγαλύ
τερες καί πλήρως έξωπλισμένες.

Π. ΓΤΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Στο Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας οί κομμουνι-
σταί έπετέθησαν αΐφνιδιαστικώς, οπότε οί άστυνομι- 

κοί ήμύνθησαν ένόπλως επί 15 λεπτά τής ώρας, κατόπιν όμως προ τοϋ όγκου 
τών έλασιτών ύπέκυψαν φονευθέντος τοϋ Άρχιφύλακος Γυφτοπούλου.

37. Ή  μόνη ’Αστυνομική δύναμη τοϋ Πειραιώς πού κατώρθωσε ν’ άμυνθή 
άποτελεσματικά καί νά διασώση τον οπλισμό,
ήταν ή δύναμη τοϋ Τμήματος ’Επιφυλακής μέ 
έπί κεφαλής τον τότε 'Υποδιοικητήν τοϋ Τμή
ματος ’Αστυνόμον Β' καί σήμερα ’Αστυνομι
κόν Διευθυντήν Β' τάξεως κ. Βαλσάμην Παυ- 
λόπουλον.

Ό  κ. Παυλόπουλος όταν άντελήφθη οτι 
κομμουνισταί ένοπλοι καί μέ κράνη είχαν κα
ταλάβει έπίκαιρα σημεία κοντά στο ’Αστυνο
μικό Κατάστημα, χωρίς νά χρονοτριβήση κα- 
θολοκληρίαν έλαβε θέσεις άμύνης.’Ετοποθέτησε 
ένοπλους άστυφύλακας σ’ ολα τά παράθυρα καί 
τούς έξώστας τοϋ Τμήματος. Τήν φρούρηση τής 
εισόδου άνέθεσε στον Άνθυπαστυνόμο Παχυ- 
γιαννάκη Λυκ. μέ τον άστυφύλακα Γαργαλακο.
’Επίσης στήν πλατεία τοϋ Τινανείου Κήπου έ- 
τοποθέτησε τον Ύπαρχιφύλακα Γρηγοριάδη 
Χρ., μέ αυτόματα όπλα καί μέ τή ρητή εντολή 
ν’ άνακόψουν κάθε κίνηση έλασιτών στάς οδούς 
καί παρόδους γύρω άπό τό ’Αστυνομικό Κα
τάστημα.

Οί κομμουνισταί άντελήφθησαν τις προθέσεις τών άστυνομικών νά άμυνθοΰν 
καί γ ι’ αύτό δέν έπεχείρησαν άμέσως έπίθεση τοϋ Τμήματος τούτου, άναμένοντες 
προφανώς ένισχύσεις.

Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

’Εν τώ μεταξύ ό κ. Παυλόπουλος μέ έμπιστα πρόσωπα συνεκέντρωσε θετικές 
πληροφορίες γιά τις δυνάμεις τών έλασιτών καί ότι όλα τά Τμήματα τοϋ Πειραιώς 
είχαν καταληφθή, οπότε όλόκληρη ή δύναμη τών κομμουνιστών θά τοϋ έκαμε συγ
κεντρωτική έπίθεση. Έστάθμισε καλά τά πράγματα καί άντελήφθη ότι ή μικρή
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έκ 45 άνδρών δύναμή του εάν παρέμενε στο οΐκημα καί ήμύνετο θά έθυσιάζετο χωρίς 
θετικά άποτελέσματα.

’Αμέσως τότε ήλθε σέ συνεννόηση μέ τη Ναυτική Διοίκηση πού είχε την έδρα 
της στο Μέγαρο Βάττη. Ό  Διοικητής τής Ναυτικής Βάσεως Πλοίαρχος τοϋ Β. Ν. 
κ. Γεωργόπουλος ένέκρινε νά ένταχθή στή δύναμή του το Τμήμα ’Επιφυλακής.

’Έτσι στις 9 π.μ. ό κ. Παυλόπουλος έκανε έξοδο, ένω δύναμη 100 περίπου 
έλασιτών άρχισε νά βάλλη έναντίον των άστυνομικών. Στή Ναυτική Διοίκηση όπου 
ένετάχθη ή δύναμη αύτή των άστυνομικών, στήν οποίαν προσετέθη καί ό τότε ’Αστυ
νόμος κ. ’Ιωάννης Μάσβουλας, προσέφερε έξαιρετικάς υπηρεσίας γιατί επί τρεις 
ημέρες άπέκρουσε όλες τις επιθέσεις των έλασιτών πού έπεχείρησαν νά καταλάβουν 
οικήματα γύρω άπο το Μέγαρο Βάττη. Κατά τις άντεπιθέσεις τών άστυνομικών 
συνελήφθησαν καί τρεις έπαναστάται ώπλισμένοι μέ χειροβομβίδες καί 1 άνθυπο- 
λοχαγός τοϋ ΕΛΑΣ, πού έφερε περίστροφο.

Οί κομμουνισταί δεν κατώρθωσαν νά καταλάβουν το Μέγαρο Βάττη χάρις 
στήν αύτοθυσία καί τον ήρωϊσμο τών άστυνομικών. Χαρακτηριστικό είναι δτι καθ’ δν 
χρόνον ή Ναυτική Διοίκηση (Μέγαρον Βάττη) έβάλλετο άπο τή ταράτσα τοϋ Β' 
’Αστυνομικού Τμήματος το όποιο είχαν καταλάβει οί κομμουνισταί καί είχαν το
ποθετήσει βαρειά πολυβόλα καί δλμους, ό ’Αστυνόμος κ. Βαλσάμης Παυλόπουλος 
μέ κίνδυνο τής ζωής του έσπευσε προς τό πολεμικό «Σαχτούρης» καί άνέφερε περί 
τής στενής πολιορκίας τής Ναυτικής βάσεως, καθώς καί δτι αυτή βάλλεται άπο τή 
ταράτσα τοϋ Β' Άστυνομικοϋ Τμήματος. Τότε ό κυβερνήτης τοϋ πλοίου έβαλε κατά 
τών επαναστατών μέ βαρειά πολυβόλα. Τό χτύπημα αύτό τών κομμουνιστών είχε 
άποτέλεσμα νά φονευθοΰν περί τούς 120 καί νά χαλαρωθή ή έπίθεση κατά τής Ναυ
τικής βάσεως. Κατά τήν άποστολή αύτή έτραυματίσθη ό ’Αστυνόμος κ. Παυλό
πουλος άπο θραύσματα δλμου.

Οί άνδρες τοϋ Τμήματος ’Επιφυλακής Πειραιώς, πού μέ τόσον ηρωισμό και 
αύτοθυσία έδρασαν είναι οί έξής :

1) 'Υποδιοικητής ’Αστυνόμος Β' (νΰν Διευθυντής Β ') Βαλσάμης Παυλό
πουλος, 2) Ύπαστυνόμος Εύάγγελος Γεωργιάδης, 3) Άνθυπαστυνόμος Λ. Παχυ- 
γιαννάκης, 4) Ύπαρχιφύλαξ Χρ. Γρηγοριάδης,Β) Ύπαρχκρύλαξ Πασ. Θεολογίτης, 
6) άστυφύλαξ Κ. Γκίρης, 7) άστυφύλαξ Εύάγγελος Γαβριελάτος, 8) άστυφύλαξ 
Β. Κουβελής, 9) άστυφύλαξ Π. Ζαχαρόπουλος, 10) άστυφύλαξ X. Παπαδόπουλος, 
11) άστυφύλαξ Ν. Γεωργίου, 12) άστυφύλαξ Σ. Μάζης. 13) άστυφύλαξ Σ. Παπαϊ- 
ωάννου, i4 )  άστυφύλαξ Ν. Κοσμόπουλος, 15) άστυφύλαξ Β. Άλαφοΰζος, 16) 
άστυφύλαξ I. Λυμπέρης, 17) άστυφύλαξ ’Ιάκωβος Μπακλής, 18) άστυφύλαξ Ήλίας 
Μαντέλος, 19) άστυφύλαξ Σάββας Παπάζογλου, 20) άστυφύλαξ Σ. Σώτος, 21) 
άστυφύλαξ Ε. Σταθάτος, 22) άστυφύλαξ X. Σωτηρόπουλος, 23) άστυφύλαξ Ν. 
Παππάς, 24) άστυφύλαξ Α. Στάης, 25) άστυφύλαξ Σ. Γιαννούλης, 26) άστυφύλαξ 
Α. Φραγκουδάκης, 27) άστυφύλαξ Γ. Βαμβάκης, 28) άστυφύλαξ I. Κατσούλης, 
29) άστυφύλαξ Π. Μακρόπουλος, 30) άστυφύλαξ Π. Γιαννοσάτης, 31) άστυφύλαξ 
Κ. Π ετρόγκωνας, 32) άστυφύλαξ Α. Παπαμικρός, 33) άστυφύλαξ I. Γαργαλάκος, 
34) άστυφύλαξ Δ. Λεντής, 35) άστυφύλαξ Δ. Άναγνωστόπουλος, 36) άστυφύλαξ 
Δ. Δεμίρης, 37) άστυφύλαξ Ν. Γκότσης, 38) άστυφύλαξ Α. Παπακωστόπουλος, 
39) άστυφύλαξ Γ. Λάιος, καί 40) άστυφύλαξ I. Σταμουλάρης.

Έκτος άπό τή δύναμη αύτή τοϋ Τμήματος ’Επιφυλακής προσήλθαν στή Ναυ
τική Διοίκηση καί έτάχθησαν υπό τάς διαταγάς της καί ό 1) ’Αστυνόμος Η. Βο- 
λωνάκης, 2) ’Αστυνόμος Έμμ. Χειλάκης, 3 ) 'Υπαστυνόμος Η. Άθανασόπουλος, 4) 
Άρχιφύλαξ II. Καλονάρος, 5) άστυφύλαξ Γ. Περδίκης, 5) άστυφύλαξ Δ. Πολυμε- 
νόπουλος, 7) άστυφύλαξ I. Τζουγιές, 8) άστυφύλαξ Η. Δασκαλόπουλος, 9) άστυ
φύλαξ Π. Γαργαλατος, καί 10) άστυφύλαξ Γ. Κούβαρης. Αυτοί ελλείψει οπλισμού 
έχρησιμοποιήθησαν εις βοηθητικάς υπηρεσίας. (Συνεχίζεται
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8 . ’Α μέσως ένδ ιαφερόμενοι δι’ εύθανασ ίαν .
Καί άν δμως έπρόκειτο νά τεθή ζήτημα εύθανασίας πάσχοντός τίνος θά άπη- 

τείτο προς τοϋτο ή έν έπιγνώσει συγκατάθεσις, α) τοϋ πάσχοντος, β) των συγγενών 
αύτοϋ καί γ ) της Πολιτείας. Θά έξετάσωμεν δι’ ολίγων έν τοΐς κατωτέρω τά δικαιώ
ματα έκάστου των παραγόντων τούτων.

α ) ‘Ο πάσχω ν : Κυριώτατος ΐσως λόγος παρακωλύων την εις εύρείαν
κλίμακα έφαρμογήν τής εύθανασίας είναι ή έλλειψις συναινέσεως τοϋ άρρωστου. 
Οΰτος δικαιούται νά έχη τήν προέχουσαν γνώμην περί τής ιδίας του τύχης καί ή συν- 
αίνεσις αύτοϋ δέον νά είναι ανεπιφύλακτος καί ένεπίγνωστος. Είναι δμως πλειστά- 
κις αμφίβολον άν ό καρκινοπαθής ή ό φυματικός ή ό άλλην τινά βασανιστικήν νόσον 
πάσχων, ό επικαλούμενος τον θάνατον καθημερινώς, έπιθυμή πράγματι έκ καρδίας 
αύτόν. Κατά κανόνα ομοιάζει προς τον γέροντα τών γνωστών ποιημάτων τοϋ Ζαλο
κώστα, τοϋ Βηλαρά καί άλλων ποιητών. Ό  γέρων άμα είδε τον θάνατον, τον όποιον 
τοϋ άπέστειλε κατόπιν έπιμόνων έκκλήσεών του ό Θεός, 
τον έζήτει διά νά τον βοηθήση προς άρσιν βάρους τινός.

'Η προς τήν ζωήν άγάπη χαρακτηρίζει τον άνθρωπον, τον τής λευκής φυλής 
μάλιστα καί δέν διστάζει οΰτος νά έκδηλώση τήν αγάπην του ταύτην.

Καί μετά τόσα βάσανα, λέγει ό λαός μας, πάλι ή ζωή γλυκειά ’ναι. Κατά τον 
"Ομηρον, ό Άχιλλεύς ευρισκόμενος εις τον "Αδην πρώτος μεταξύ τών νεκρών καί 
μακαριζόμενος διά τοϋτο ύπό τοϋ Όδυσσέως, λέγει προς αύτόν δτι θά έπροτίμα νά 
εύρίσκεται ζών έπί τής γής καί άς ήτο δοΰλος πτωχοΰ τίνος άνθρώπου, παρά νά βασι- 
λεύη έπί πάντων τών νεκρών.

Αί εύχαί τών καρκινοπαθών καί τών όμοιων των ν’ άποθάνωσι τό ταχύτερον 
είναι κατά κανόνα έπίπλαστοι, έν στιγμαϊς άπελπισίας έκφωνούμεναι. ’Εάν πράγματι 
ηϋχοντο τον θάνατον θά τον έπετύγχανον διά τής αυτοκτονίας, ταύτης δέ μέσα είναι 
πρόχειρα εις πάντα.

'Η έλπίς παραμένει πάντοτε κατά κανόνα εις πάντας τούς άνθρώπους, είναι 
θειον δώρημα, άλλως προ τών τόσων συχνών άντιξοοτήτων τής ζωής οί πλείστοι 
τών ανθρώπων, άπελπιζόμενοι, θά έγκατέλιπον τον κόσμον αύτοκτονοΰντες.

"Ινα δώσωσιν οί καρκινοπαθείς, φυματικοί καί λοιποί τήν άπαραίτητον συγκα
τάθεσήν των προς εύθανασίαν έν έπιγνώσει, θά έπρεπε διά διδασκαλίας νά γίνη αντι
ληπτή ή άνευ έλπίδος ούδεμιας θέσις αύτών, τήν τοιαύτην δμως διδασκαλίαν βεβαίως 
δέν είναι διατεθειμένος νά άναλάβη ό ιατρικός κόσμος. "Ανευ δέ ρητής ένεπιγνώστου 
συγκαταθέσεως τοϋ πάσχοντος ή ένέργεια τής εύθανασίας δέν θά διέφερε τής δολο
φονίας.

’Εν σχέσει προς τήν άποφυγήν διδασκαλίας τοϋ πάσχοντος περί εύθανασίας 
ύπό τοϋ ίατροΰ του, ύπενθυμίζομεν χωρίον τι τοϋ «Περί Εύσχημοσύνης» κεφαλαίου 
τοϋ 'Ιπποκράτους.

Διδάσκων ό ’Ιπποκράτης έν τώ περί Εύσχημοσύνης τά καθήκοντα τοϋ ίατροΰ

έδήλωσε προς αύτόν δτι
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προς τον πάσχοντα και τον τρόπον κατηχήσεως τούτου προς έκτέλεσιν των υπό του 
ΐατροϋ συσταθέντων αύτώ καί την άποφυγήν ιδίων σφαλμάτων έπιλέγει: «Πρήσσειν 
δ’ άπαντα ταΰτα ήσύχως, εύσταλέως, μεθ’ ύπουργίης τά πολλά τον νοσέοντι
ύποκρυπτόμενον, ά δέ χρή, παρακελεύοντα ίλαρώς καί εύδιεινώς, σφέτερα δέ άπο- 
τρεπόμενον, άμα μέν έπιπλήσειν μετά πικρίης καί έντάσεως, άμα δέ παραμυθέεσθαι 
μετ’ έπιστροφής καί ύποδέξιος, μηδέν ύποδεικνύντα των έσομένων ή ενεστώτων αύτέ- 
οισι». Έ κ τοϋ χωρίου τούτου συνάγεται δτι ό ιατρός έχει ύποχρέωσιν νά μη άποκα- 
λύπτη εις τον πάσχοντα τήν βαρεϊαν του κατάστασιν καί δή δταν είναι τοιαύτη 
ώστε νά συζητεΐται ή εφαρμογή εύθανασίας.

β) Οί συγγενείς. Ή έτέρα μερίς, ήτις θά εδικαιούτο νά έχη γνώμην προ- 
κειμένης έφαρμογής τής εύθανασίας πάσχοντός τίνος είναι οί συγγενείς καί δή οί 
στενοί. Ούδείς δύναται νά άρνηθή δτι κατά κανόνα αί έπικλήσεις των συγγενών προς 
εφαρμογήν τής εύθανασίας προέρχονται έξ άγνοϋ ένδιαφέροντος, δπως ό συγγενής 
των άπαλλαγή τών βασάνων, έφ’ δσον ούδεμία έλπίς ζωής υπάρχει δι’ αύτόν. ’Αλλά 
τό νόμισμα παρουσιάζει καί έτέραν οψιν, έστω καί σπανίως έμφανιζομένην, έκείνην 
καθ’ ήν οί συγγενείς έπισπεύδουσι τήν ευθανασίαν πρός ιδίαν κυρίως άνακούφισιν, 
ήθικήν καί οικονομικήν, ταχέως κουρασθέντες έκ των άνησυχιών καί των δαπανών 
εις άς ό άρρωστος εμβάλλει αύτούς καί ούχί έκ τών βασάνων, τάς οποίας οδτος ύφί- 
σταται. 'Όπερ δέ τό φοβερώτερον, δέν θά έλιπον εκείνοι, οίτινες θά έπέσπευδον τήν 
έκτέλεσιν τής εύθανασίας πρός ταχυτέραν καί άσφαλεστέραν άπόκτησιν ιδίων ώφε- 
λημάτων, κληρονομικών κυρίως ώς άνωτέρω άνεφέραμεν.

γ) Ή Πολιτεία. Κατόπιν τής συγκινήσεως τήν οποίαν προκαλεΐ είτε λο
γοτεχνικόν ή φιλοσοφικόν έργον, είτε ή γνώσις αύθαιρέτου έφαρμογής τής εύθανασίας 
υπό ιδιώτου, ή ίατροΰ, έγείρεται συχνά τό ζήτημα τής νομοθετικής κατοχυρώσεως 
τοϋ δικαιώματος ένεργείας εύθανασίας καί υποβάλλονται έκάστοτε εις τάς Βουλάς 
Κρατών πρός ψήφισιν νομοσχέδια κατάλληλα κατά τούς συντάκτας αύτών. Τοιαΰτα 
σχέδια νόμων ύπεβλήθησαν εις διαφόρους Πολιτείας τής ’Αμερικής, είς ’Αγγλίαν, 
Γερμανίαν, Ρωσσίαν καί αλλαχού. Ούδαμοϋ δμως άφέθη διά νόμου άτιμώρητος ή 
ένέργεια εύθανασίας έπί πάσχοντος.

Πρός άποφυγήν τής κρύφα, ούτως είπείν, ένεργουμένης εύθανασίας, τήν οποίαν, 
έστω καί δικαιολογημένην, δέν δύναται ή Πολιτεία νά άνεχθή, οί ύποστηρικταί τοϋ 
συστήματος συνιστώσιν δπως εύθανασία ένεργείται μόνον κατόπιν αίτήσεως άδειας 
παρά τής ’Αρχής έπί προηγουμένη συγκαταθέσει τοϋ πάσχοντος, ώς καί τών συγ
γενών του. Τήν άπόφασιν δέ περί έκτελέσεως εύθανασίας θά κρίνη ιατρικόν συμβού- 
λιον έκ πλειόνων ιατρών καί δή ένός ίατροδικαστοΰ καί άλλου, είδικότητος σχετικής 
πρός τήν νόσον τοϋ άρρώστου. Εύνόητον δτι τοιούτου συμβουλίου άπαραίτητον μέλος 
θά ώφειλε νά είναι ό θεράπων ιατρός τοϋ πάσχοντος.

Καί αν δμως έγίνοντο ταϋτα θά έδημιουργεΐτο τραγέλαφος έκ τής διαφόρου 
άντιλήψεως τών κρινόντων, ιατρών τε καί συγγενών. Λόγω διαφοράς χαρακτήρος, 
ηθικής ύποστάσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων, δός δ’ είπείν, καί οικονομικών διά 
τούς συγγενείς συμφερόντων, θά ένεφανίζετο κατά τό συμβούλιον άσυμφωνία πλή
ρης, μή κατοχυροΰσα νομικώς τήν έκτέλεσιν εύθανασίας. Άφίνοντες τήν δράσιν 
τών συγγενών έπί τοϋ θέματος τούτου καί περιοριζόμενοι είς τήν πλευράν τοϋ γνω- 
μοδοτοΰντος ίατροδικαστοΰ θά άνέφερον δτι έγώ προσωπικώς δέν θά έτασσόμην κατά 
κανόνα ύπέρ τής εύθανασίας, πολύ δέ όλιγώτερον θά άνελάμβανον τήν έκτέλεσιν ταύ- 
της. Θά συνίστων δμως διακοπήν τών διαφόρων καρδιοτονοτικών φαρμάκων καί τήν 
χορήγησιν μόνον άνακουφιστικών μέσων, έάν τοιαΰτα υπάρχουν.

"Αλλος δμως ιατροδικαστής, διαφόρου τής ίδικής μου ιδιοσυγκρασίας, ίσως 
καί μείζονος άποφασιστικότητος, θά συνίστα άσμένως τήν ένέργειαν εύθανασίας 
προς άπολύτρωσιν τοϋ πάσχοντος καί τοϋ περιβάλλοντος του. Έν πάση δμως περί-
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πτώσει οί υπέρ τής ευθανασίας γνωμοδοτοΰντες ιατροί δέον να λαμβάνουν ύπ’ δψιν 
των ότι παρά τον πάσχοντα υποφέρουν ψυχικώς καί οί συγγενείς του, το φίλτρον δέ 
αυτών θά ώθή αυτούς νά θεωρούν τοϋ λοιπού τον ιατρόν, τον συμβουλεύσαντα τήν 
εύθανασίαν καί κατά μείζονα λόγον τον έκτελέσαντα αύτήν, ώς φονέα. Εις τούς συγ
γενείς, ώς εις πάντα, παραμένει πάντοτε ή έλπίς, καί θά φαντάζονται δτι έάν παρέ- 
τεινον, έστω καί επί μακρόν χρόνον, τήν ζωήν τοϋ προσφιλούς των, θά ήτο ’ίσως δυ
νατόν νά σωθή διά νέας τίνος θεραπείας, ώς είναι αί έκάστοτε διαφημιζόμενα'., ώς 
επ’ εσχάτων τό περιβόητον κίτρινον υγρόν ποτοποιοΰ τίνος.

Δεν θά θέλουν λοιπόν οί συγγενείς τοϋ δι’ εύθανασίας έκτελεσθέντος, οΰτε νά 
ίδουν, ούτε νά άκούσουν τό όνομα τοϋ συμβουλεύσαντος τήν εύθανασίαν ίατροΰ, πολύ 
δέ μάλλον άν ούτος ένήργησεν αύτήν. Τοιαύτη άπέχθεια των συγγενών παρατηρεΐται 
εναντίον τοϋ θεράποντος ΐατροϋ καί δταν ούδέν παράπονον έχουσι κατ’ αύτοΰ, αλλά 
μόνον διότι αί φροντίδες του, τάς όποιας αναγνωρίζουν, δέν ϊσχυσαν νά διασώσουν 
τον άρρωστον. ’Επί τούτου αναφέρω δ,τι έν τή ’Ιατρική Δεοντολογία μου άνέφερον, 
σχετικώς προς τήν ύπό οικογένειας τίνος έγκατάλειψιν τών μέχρι τοΰδε οικογενειακού 
ίατροΰ: «Οί λόγοι τής έγκαταλείψεως ίατροΰ τίνος ύπό πιστοΰ μέχρι τοΰδε πελάτου 
είναι έκάστοτε διάφοροι: Ό  συχνότερος είναι άν θάνατος έπήλθεν εις τον ύπό τοΰ 
ίατροΰ νοσηλευθέντα. Καί άν δέν θελήσωσι νά θεωρήσωσι τον ιατρόν υπόλογον τοΰ 
δυστυχήματος, τό γεγονός δτι δέν ΐσχυσε νά διασώση τον πάσχοντα αρκεί δπως 
ούδέποτε πλέον μετακαλέσουν αύτόν. Γονείς θανόντος καί άν δέν έχωσι παράπονον 
κατά τοΰ ίατροΰ δέν καλοΰσιν αύτόν δοθείσης άφορμής, διότι ή παρουσία του άναμι- 
μνήσκει είς αύτούς τήν άπολεσθεΐσαν φιλτάτην ύπαρξ'.ν». ’Εάν τοιαύτης άφορμής 
έγκατάλειψις τοΰ ίατροΰ ύπό τών πελατών του γίνεται επί νόσων, καθ’ ας, κανονι- 
κώς, εδτως είπεϊν, έπήλθεν ό θάνατος, δύναταί τις νά φαντασθή τήν κακοφημίαν τοΰ 
ίατροΰ, τοΰ συμβουλεύσαντος τήν εύθανασίαν, πολύ δέ περισσότερον άν καί έξετέ- 
λεσε ταύτην.

9. ’Εκτελεστής τής εύθανασίας.
Έάν φαντασθώμεν δτι ή Πολιτεία άπεδέχετο καί ένομιμοποίει, ύπό δρους 

βεβαίως, τήν εύθανασίαν, θά ήγείρετο τό ζήτημα είς τίνα θά άνετίθετο ή ενέργεια 
ταύτης καί διά τίνων μέσων. Έ κ πρώτης δψεως θά έλεγέ τις δτι τοΰτο θά έπρεπε νά 
είναι έργον ίατροΰ, έφ’ δσον πρόκειται περί εύθανασίας πάσχοντος, ιατρός δέ ή ιατροί 
άπεφάνθησαν ύπέρ έκτελέσεως εύθανασίας. Τοΰτο άλλως τε ύπεστήριξεν, ώς εΐπομεν, 
ό Bacon καί οί μετέπειτα ύποστηρικταί τής εύθανασίας. Δέν άποδεχόμεθα, ήμεΐς 
προσωπικώς, τήν ύπό τοΰ ίατροΰ έκτέλεσιν τής νομίμως άποφασισθείσης έκτελέσεως 
εύθανασίας. Συζητών προ έτους έν τώ περιοδικώ « ’Αστυνομικά Χρονικά» (τεΰχος 
17,1954 ),τά  μέσα έκτελέσεως τής νομίμως έπιβληθείσης είς τινα θανατικής ποινής, 
άνέφερον δτι μεταξύ τούτων είναι καί ή δι’ ένέσεως δηλητηρίου τίνος θανάτωσις τοΰ 
θανατοποινίτου καί προσέθετον τά έξής: «Έ άν ή προτίμησις τής Πολιτείας έστρέφετο 
προς τήν δι’ ένέσεως εισαγωγήν δηλητηρίου, ή πράξις επ' ούδενί λόγω θά έπρεπε νά 
άνατεθή είς ιατρόν, τον τής φυλακής ή άλλον. “Ας έκλεγή οίονδήποτε άλλο πρόσωπον 
πλήν τοΰ ίατροΰ. ’Αποστολή τοΰ ίατροΰ είναι ή ένέργεια ένέσεων προς διάσωσιν ή 
άνακούφισιν τοΰ αρρώστου, ούχί δέ ή ένέργεια ένέσεων προς θανάτωσίν τίνος, έστω 
καί τοΰ είδεχθεστέρου κακούργου. Τοιαύτη ένέργεια θά έστιγμάτιζε τήν ιερότητα τής 
’Ιατρικής καί εΐμεθα βέβαιοι δτι οί ιατροί τής Ελλάδος θά έξανίσταντο κατά τοι
αύτης ύποχρεώσεως. Θεσπιζομένης τής δι’ ένέσεως δηλητηριωδών φαρμάκων έκτε
λέσεως τών θανατοποινιτών ή Πολιτεία θά ήδύνατο νά όρίση, ώς διά τήν λαιμητό
μον τον δήμιον, έτερον πρόσωπον πάντως ούχί ιατρόν». Οί άρχαϊοι ’Αθηναίοι άνέ- 
θετον τήν διά κώνειου θανάτωσίν είς τον ύπό τοΰ Πλάτωνος έν τώ Φαίδωνι αύτοΰ 
άποκαλούμενον «άνθρωπον». Καί προκειμένου περί εύθανασίας άς άνατεθή ή έκτέ- 
λεσις ταύτης είς οίονδήποτε άλλον πλήν τοΰ ίατροΰ.
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10 . Νομική άποψις της εύθανασίας.
'Η δι’ ευθανασίαν θανάτωσις άνθρώπου τίνος πάσχοντος έν τή πραγματικό

τητά είναι ανθρωποκτονία καί ώς τοιαύτη έθεωρεΐτο ύπό τοϋ παλαιού Ελληνικού 
Κώδικος. Ό  νϋν όμως ισχύων νέος Ποινικός Κώδιξ καθορίζει την προς εύθανασίαν 
άνθρωποκτονίαν ώς ιδιώνυμον έγκλημα καί δι’ αύτό άφιερεΐ τό άρθρον 300, έχον 
ώς έξης.

«300. ’Ανθρωποκτονία έν συναινέσει: 'Όστις άπεφάσισε καί έξετέλεσεν άνθρω
ποκτονίαν έπί τή σπουδαία καί έπιμόνω άπαιτήσει τοϋ παθόντος καί έξ οίκτου προς 
αυτόν, άνιάτως πάσχοντα, τιμωρείται διά φυλακίσεως».

’Αντιδιαστέλλει οδτω ό Νόμος τήν προς εύθανασίαν άνιάτως πάσχοντος άνθρω
ποκτονίαν άπό πάσης άλλης, δι’ οίονδήποτε λόγον γενομένης οπότε έφαρμόζεται τό 
άρθρον 299 καθ’ ό: «'Όστις έκ προθέσεως άπέκτεινεν έτερον τιμωρείται διά τής ποι
νής τοϋ θανάτου ή τής ισοβίου καθείρξεως, 2. ’Εάν ή πράξις άπεφασίσθη καί έξετε- 
λέσθη έν βρασμώ ψυχικής ορμής έπιβάλλεται ή ποινή τής πρόσκαιρου καθείρξεως».

Ό  νέος ημών Ποινικός Κώδιξ παρηκολούθησεν έν τώ θέματι τής εύθανασίας 
τό πνεΰμα νέων ιδεών, έφαρμοσθεισών εις άλλας χώρας, α'ίτινες έθεώρησαν τήν προς 
εύθανασίαν άνθρωποκτονίαν ιδιώνυμον έγκλημα, ήπιωτέρας τιμωρίας άξιον.’Αλλά καί 
πριν ή ή δι’ εύθανασίαν άνθρωποκτονία καταστή ιδιώνυμον έγκλημα άνεζητοΰντο 
έλαφρυντικά καί ό φονεύς κατεδικάζετο έλαφρότερον ή καί άπηλλάσσετο έντελώς ύπό 
τάς έπευφημίας τοϋ έκ τών άγορεύσεων τών συνηγόρων συγκινηθέντος δικαστη
ρίου τών ένορκων καί τοϋ άκροατηρίου.

’Ίσως προς άποφυγήν είτε τών έπί άνθρωποκτονίας βαρειών οπωσδήποτε 
ποινών, είτε τής πλήρους άθωώσεως, οΐ νέοι Ποινικοί Κώδικες, ώς καί ό ήμέτερος, 
χαρακτηρίζουσι τήν προς εύθανασίαν άνθρωποκτονίαν ώς ιδιώνυμον έγκλημα.

Δεν ήθέλησεν οδτω ή Πολιτεία να άδιαφορήση έντελώς καί να άφήση άνεξέ- 
λεγκτον καί πλήρως άτιμώρητον τήν προς εύθανασίαν άνθρωποκτονίαν. Τιμωρεί 
ταύτην άλλ’ ήπιώτερον. Τό γεγονός δέ ότι νϋν οί έκτελοϋντες άνθρωποκτονίαν δι’ 
εύθανασίαν θά παραπέμπωνται συμφώνως τώ άρθρω 300, εις τό Πλημμελειοδικεΐον 
καί συνεπώς θά δικάζωνται ύπό τακτικών δικαστών, όλιγώτερον εύσυγκΛήτων προς 
τάς άγορεύσεις τών συνηγόρων ή οί ένορκοι καί τό άκροατήριον, δεικνύει τήν φρον
τίδα τοϋ νομοθέτου προς χαλιναγώγησιν ροπής προς εύκολωτέραν τοϋ δέοντος έκτέ- 
λεσιν εύθανασίας.

Παρ’ ήμίν δέν γνωρίζω δίκην διεξαχθείσαν κατά τίνος έκτελέσαντος άνθρω
ποκτονίαν προς εύθανασίαν. ’Επί περιπτώσεώς τίνος, ήν προ έτών παρετηρήσαμεν 
καί ήν άνεφέραμεν έν άρχή, ό φονεύσας τήν καρκινοπαθή μητέρα του ηύτοκτόνησεν 
έπί τοϋ πτώματος τής μητρός του καί δέν παρέστη άνάγκη διώξεως αύτοΰ. Έ ν τή 
ςένη όμως, ίκαναί έκδικάσεις άνθρωποκτονίας άναφέρονται καί τινων τούτων γίνεται 
μνεία εις τήν μελέτην τοϋ κ. Λα δα, ήν άνεφέραμεν έν άρχή.

Τά νομικά ζητήματα τά δυνάμενα νά προκύψωσιν έπί ένεργείας εύθανασίας, 
πλήν τής τιμωρίας τοϋ φονέως, είναι ποίκιλλα, δέν δύνανται δέ νά άναπτυχθώσι παρ’ 
ημών καί έν τώ παρόντι άρθρω. Σημειοϋμεν απλώς ότι έάν ό φονεύς είναι καί ό κλη
ρονόμος τοϋ δι’ εύθανασίαν φονευθέντος, θά έγερθή ζήτημα έάν οδτος θά ήδύνατο 
να άπολαύση τά κληρονομικά δικαιώματά του.

Ε π ίλογο ς.
Συνοψίζοντες τά άνωτέρω, φρονοΰμεν ότι έάν ή ένέργεια εύθανασίας είναι ένδε- 

δειγμένη εις περιπτώσεις τινάς καί θά ήδύνατο νά γίνη άνεκτή, διά τά δεινά όμως, 
άτινα είναι ένδεχόμενον νά έμφανίζωνται έκ τής έλευθέρας καί άνεξελέγκτου ένεργείας 
αυτής, δέν πρέπει νά διαφεύγη τον έλεγχον τής Πολιτείας διά τής έπεμβάσεως τής 
Δικαιοσύνης. Έπαναλαμβάνομεν δέ ότι ό ιατρός ουδέποτε πρέπει νά είναι ό έκτελε- 
στής ̂ εύθανασίας. ΤΕΛΟΣ
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Ψυχικά έρτσιανά κύματα.

«
Μια άληθινά περιεργοτάτη μορφή Τηλεπάθειας, ή οποία έπιπολαίως κρινο- 

μένη μπορεί νά έκληφθή ώς έμφάνισις νεκρού έπιζητοΰντος άλλοτε μέν νά σώση 
ένα άθώον, άλλοτε δέ νά έκδικηθή τον φονέα του, είναι ή έξης:

Την 28 Αύγούστου 1925 εύρέθη παρά το χωρίον Καπουτσήδες τής Θεσσα
λονίκης τό πτώμα ένδς τσοπάνη, τοϋ Σ. Παργιανά, το όποιον έφύλατταν άγρύπνως 
καί μέ συγκινητικήν πιστότητα τά τέσσερα μαντρόσκυλλά του. Μέ μεγάλην δυσκο
λίαν κατώρθωσαν οΐ αρμόδιοι νά τά άπομακρύνουν,7γιά νά γίνη ή ιατροδικαστική 
έξέτασις και τέλος ή ταφή.

Κατόπιν προχείρων άνακρίσεων, συ- 
νελήφθησαν ώς ύποπτοι, έναντίον των 
οποίων προέκυψαν άβέβαιαι ενδείξεις δύο 
άλλοι τσοπάνηδες.

Όλίγας ήμέρας όμως μετά τον φόνον 
ό άδελφός τοϋ δολοφονηθέντος Παργιανά 
τον είδε στο όνειρόν του καταματωμέ- 
νον, νά τοϋ λέγη:

—’Ακούσε! Δεν μέ έσκότωσαν αυτοί 
πού έπιασαν.,.άλλά ό Σ. Σέρβος ή Άρ- 
σάκης μαζί μ’ ένα βλαχοποιμένα καί μοΰ 
πήραν είκοσι ναπολεόνια, πού είχα.,.Τά 
σκυλλιά μου όμως τούς έσυγύρισαν καλά 
καί θά περάση πολύς καιρός γιά νά για- 
τρευθοΰν οί δαγκωματιές, πού τούς έχουν 
κάμει...

'Ο άπλοϊκός τσοπάνης διηγήθη τήν 
άλλην ήμέρα τό όνειρον στούς φίλους του, 
έδίστασε όμως νά κάμη τήν χρήσιν του 
έπισήμως.

Έ πί τέλους έπείσθη άπό διαφόρους 
πού τον ήκουσαν, νά τό καταθέση στον 
άνακριτήν κ. Μουντάκην, πού είχεν άνα- 
λάβει τήν έξιχνίασιν τοϋ εγκλήματος.

Ό  ανακριτής, περίεργος άπό ό,τι ήκουσε, ήθέλησε νά δοκιμάση μήπως τυχόν 
διά τής άνακρίσεως τοϋ καταγγελθέντος Σέρβου άνεκάλυπτε νέα τεκμήρια καί τον 
έκάλεσε ν’ άνακριθή.

Προς μεγάλην του έκπληξιν όμως ήκουσε μόλις τον έπίεσε, νά όμολογή τό 
έγκλημα, άνεκαλύφθησαν δέ καί στο σώμα του οί άνοικτές άκόμη δαγκωματιές τών 
σκυλλιών...

Κατ’ αύτόν τον τρόπον, χάρις στο όνειρον, έσώθησαν οί άδίκως συλληφθέντες 
καί έσαφηνίσθη τό έγκλημα.

Έλπί* ΤΤαυλάτου, ένα άπό τά  καλλίτερα 
τηλεπαδητικά μέντιουμ Tfjs «'Εταιρεία* 

Ψυχικών ’Ερευνών».
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Στην περίπτωσιν, λοιπόν, αυτήν πράγματι ή εύκολωτέρα καί άληθοφανεστέρα 
έξήγησις είναι δτι ό νεκρός ένεφανίσθη έν όνείρω στον κοιμώμενον άδελφόν του, 
διά νά σώση τούς άθώους καί διά νά καταγγείλη τόν αληθινόν ένοχον.

’Εάν δμως παραδεχθώ μεν αύτήν την έξήγησιν, έρχεται άμέσως ή έξης λογική 
άπορία :

’Εάν οί νεκροί μπορούν νά επικοινωνούν τόσον εύκολα μέ τούς ζώντας, διατί 
τόσα έγκλήματα νά παραμένουν ανεξιχνίαστα καί τόσοι ένοχοι άτιμώρητοι;... Γιατί 
οίκογένειαι ολόκληροι νά δυστυχούν, διότι δεν μπορούν νά μάθουν πού έχει τήν δια
θήκην του άποθανών συγγενής των ή πού έκρυψε τά χρήματά του; 'Υπήρξαν, καί 
υπάρχουν άκόμη, στήν κοινωνίαν μυστικά, άπό τά όποια έξηρτάτο ή τιμή καί ή 
ζωή άκόμη άτόμων. Καί δμως ποτέ δεν άνεκαλύφθησαν καί ποτέ ίσως δεν θ’,άνακα- 
λυφθοΰν.

Καί δμως τό πράγμα θά ήτο τόσον άπλοΰν, άν ό δολοφονηθείς ήρχετο άμέσως 
στον ύπνον τών ίδικών του ή τού άνακριτοΰ νά φανέρωση τόν ένοχον ή ό άποθανών 
νά καθορίση πού έκρυψε τά χρήματά του ή πού έβαλε τήν διαθήκη του!...Πρέπει 
νά όμολογηθή δτι μέ αύτήν τήν προϋπόθεση ή ζωή θά άπλοποιεΐτο καταπληκτικά.

Κανείς δεν θά έτολμοΰσε νά·διαπράξη έγκλημα ή νά άπατήση, καί τά δικα
στήρια θά ήσαν σχεδόν περιττά.

Άκόμη δέ, έπειδή φυσικά κάποια άϋλος πνευματική ζωή μετά θάνατον πρέπει 
νά είναι άνωτέρα της πεζής υλικής πού ζώμεν ήμεϊς—τό βεβαιώνουν δέ άπολύτως 
οί άγαθοί πνευματισταί—, τότε δέν θά έπρεπε νά υπάρχουν μυστήρια καί προβλή
ματα στάς έπιστήμας.

'Η ιατρική δέν θά έπρεπε νάχη άθεράπευτα νοσήματα, ή Χημεία καί ή Φυ
σική θά έλυναν δλα τά προβλήματά των καί θά άνεστάτωναν τήν κοινωνικήν ζωήν, 
δλοι οί κρυμμένοι θησαυροί θ’ άνευρίσκοντο καί τέλος ή άποσαφήνισις τού ζητή
ματος τής άθανασίας εις δλας τάς λεπτομέρειας του μέ άποδείξεις άδιαμφισβητήτους, 
θά έπέτρεπαν στον άνθρωπον νά έτοιμάζη άνέτως τά μπογαλάκια του τήν ώραν τού 
θανάτου καί ν’ άποχαιρετα άπαθέστατα τούς οικείους του, διά νά μετατεθή στήν 
άλλην καλλιτέραν ζωήν.

Άτυχώς, τίποτε δέν συμβαίνει άπ’ δλα αύτά!...Τά δικαστήρια έξακολουθοΰν 
νά είναι άπαραίτητα καί μάλιστα, ένίοτε ένεκα έλλείψεως άποδείξεως, άφήνουν 
ελευθέρους κακοποιούς ή στέλνουν στήν άγχόνην άθώους...

Ή  ’Ιατρική έχει καί θάχη νοσήματα άνίατα, ή Χημεία καί ή Φυσική προσπα
θούν νά ξεσκαλίσουν μέ τό βελόνι τόν γρανίτην τών κρυμμένων μυστηρίων τής (ρύ
σεως, οί κρυμμένοι θησαυροί μόνον άπό καμμιάν σύμπτωσιν έρχονται στο φώς καί 
ή προσέγγισις τού θανάτου κάνει νά τρέχουν σύγκρυα στο ραχοκόκκαλο τών θνη
τών...

Δέν είναι, λοιπόν φυσικώτερον νά ζητήσωμεν τήν άλλην έξήγησιν;...
'Ότι δηλαδή ό αδελφός τού Παργιανά έτυχε νά είναι μέντιουμ, νά έχη διαι- 

σθητικάς ιδιότητας καί ευρισκόμενος στήν νάρκην τού ύπνου, έδέχθη τηλεπαθικώς 
τάς σκέψεις τού δολοφόνου;...

Πράγματι δέ αυτός, βασανιζόμενος είτε άπό τύψεις συνειδήσεως, είτε άπό 
τήν ζωηράν άκόμη έντύπωσιν τού φόνου, φυσικόν είναι εις στιγμάς άϋπνίας νά έσυλ- 
λογίζετο έντόνως δλην τήν σκηνήν, έφ’ δσον μάλιστα είχε καί μερικάς άναμνήσεις 
άπ’ αύτήν, πού δέν τόν άφηναν νά ήσυχάση; Τά δαγκώματα τών σκυλιών, τά όποια 
έμεναν άκόμη ανεπούλωτα, καί φυσικά θά τόν έπονοΰσαν.

’Ενώ, λοιπόν ένοχλούμενος άπό τούς πόνους αυτούς, έστριφογύριζε στο κρε
βάτι του, συλλογιζόμενος τήν σκηνήν τού φόνου, αί σκέψεις του έκπέμπουσαι Ψυ
χικά έρτσιανά κύματα ηυραν κατάλληλον δέκτην τόν άδελφόν τού δολοφο- 
νηθέντος.
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Τό 'Υποσυνείδητον τοϋ κοιμωμένου—ή άντέννα ή τό πλαίσιον, νά πούμε, 
τοϋ ζωντανού αύτοϋ ραδιοδέκτου—μετέδωσε την έντύπωσιν στον έγκέφαλον. Άλλα 
ό εγκέφαλος, δπως εϊπαμεν και άλλοτε, είνε οργανον τρομερά συμβολικόν. Κάθε 
έντύπωσιν, πού δέχεται άπο τήν άντένναν—'Υποσυνείδητον, την ντύνει, ΐσως άπο 
την έπίδρασιν μακρυνών κληρονομικοτήτων, μέ διαφορετικά ρούχα, πάντοτε δέ 
σχεδόν τήν παρουσιάζει μέ συμβολικήν μορφήν.

Έδώ τήν εντυσε μέ τά ρούχα τού δολοφονηθέντος άδελφοΰ, ό όποιος ήλθε νά 
έκθέση ώς ίδικάς του οχι μόνον τάς σκέψεις τού δολοφόνου, άλλά καί τήν ένόχλησίν 
του άπο τάς πληγάς των σκυλλιών.

Αυτή, τουλάχιστον, ή εξήγηση είναι φυσικωτέρα καί συμφωνοτέρα προς τήν 
λογικήν;

** *
Πρόγνωσις δολοφονίας τοϋ Πρωθυπουργού Θ. Δεληγιάννη.

'Ο είσαγγελεύς κ. Α. Ρηγανάκος μοΰ κατέθεσε, κατά Δεκέμβριον τού 1926, 
τό έξης έπεισόδιον, πού έδημοσιεύθη στο ταυτόχρονο τεύχος των «Ψυχικών ερευ
νών» :

—Γνωστή μου κυρία, υστερικής κράσεως καί ήλικίας 22 περίπου έτών, προ- 
σεβάλλετο συχνά ύπό κρίσεως, κατά τήν όποιαν περιέπιπτε εις ληθαργικήν κατά- 
στασιν.

Λοιπόν, άρκετάς ήμέρας προ τής δολοφονίας τού πρωθυπουργού Δεληγιάννη, 
ένώ εύρίσκετο στήν κατάστασιν αύτήν, άρχισε νά φωνάζη:— Πώ! πώ !... Τί στέ- 
φανα.,.τί κόσμος!...καί, έρωτηθεΐσα, άπήντησε δτι βλέπει τήν κηδείαν τού Δελη- 
γιάννη στήν οδόν Σταδίου, άκριβώς δέ μέ τήν εικόνα πού παρουσίαζε, τό άπειρον 
πλήθος καί ή άπειρία τών στεφάνων κατά τήν ήμέραν τής πραγματικής κηδείας.

Τότε δέν έ'δωσα προσοχήν στά λεγόμενά της καί μόνον ύπό τύπον άστείου 
συνέστησα στον τότε Νομάρχην Λακωνίας κ. ’Αντώνιον Παπαπάνον, νά μή ζητή 
μετάθεσιν έκ Γυθείου, διότι θ’ άποθάνη ό Πρωθυπουργός καί δέν θά προφθάση νά 
καταργήση ώρισμένας Νομαρχίας καί Πρωτοδικεία, δπως πράγματι έσκόπευε νά 
κάμη.

Καί στήν περίστασιν λοιπόν αύτήν, δπως καί στο δνειρον Παργιανά, ή ύστε- 
ρική, προσβληθεΐσα άπο κρίσιν καί εύρισκομένη ύπό εύνοϊκάς συνθήκας (έλάττωσιν 
τού ενσυνειδήτου) έχρησίμευσαν ώς δέκτης στάς σκέψεις τού δολοφόνου Κωσταγε- 
ρακάρη, δστις έσχεδίαζε τήν πράξιν.

Πάλιν δέ καί έδώ ό έγκέφαλος έσυμβόλισε τήν έντύπωσιν, τήν φοράν δμως 
αύτήν μέ άπλουστέραν μορφήν.

Στο έπόμενο τεύχος θά ίδωμεν τήν έξήγησιν τής περιπτώσεως αύτής.
ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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10.—Παιδίον και φόβητρον (μπαμπούλας).
** *

1. Εισαγωγή.
Ή  24η Γενική Συνέλευσις τής Διεθνούς Έγκληματολογικής ’Αστυνομικής 

Επιτροπής γενικώς γνωστής ώς (Interpol) συνήλθεν εις Κωνσταντινούπολή την 
5 Σ/βρίου 1955.

Τή εύγενή καλοσύνη τοϋ άπεσταλμένου τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου Sir RO
NALD HOWE 'Υποδιοικητή τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας θά δυνηθώ ν’ 
άνταποκριθώ είς την άποστολήν μου δίδοντας ρεπορτάζ διά μερικάς συνεδριάσεις 
τής Συνελεύσεως.

'Η INTERPOL είναι το πλέον έκτεταμένον δπλον τοϋ Νόμου. ’Εξαιρέσει 
ώρισμένων Κρατών ευρισκομένων όπισθεν τοϋ Σιδηροΰ Παραπετάσματος ή INTER
POL δρα εις ολον τον Κόσμον. Άντικείμενόν της είναι νά καταγράφη τον αύξανό- 
μενον διεθνισμόν έν τώ έγκλήματι καινά καταργή τά σύνορα τών ’Εθνών έν τή διώξει 
τοϋ έγκληματίου.

’Από τοϋ χρόνου τής σεμνής θεμελιώσεώς της είς τήν Βιέννην κατά τό 1923 
ή INTERPOL έξηκολούθησε νά έπεκτείνεται.

Σήμερον έχει έγκαθιδρυθή είς 52 χώρας καί ό δολοφόνος, παραχαράκτης ή 
ό λαθρέμπορος δυσκόλως δύναται νά εύρη άσφαλές καταφύγιον επί τής γής άπό τό 
θανατηφόρο χέρι τοϋ Κεντρικού Ραδιοσταθμού τής INTERPOL δστις εύρίσκεται 
πλησίον τών Παρισίων.

Κάθε χρόνο οί ’Αρχηγοί τών ’Αστυνομιών τών μελών Κρατών συναντοΰνται 
ίνα συντονίσουν νέας μεθόδους διερευνήσεως τοϋ εγκλήματος ώστε νά προπορεύωνται 
είς τήν σταθερώς βελτιωμένην έπιστήμην καί έπινόησιν τών ’Εγκληματιών, κάθε δέ 
στέλεχος « ’Αστυνόμον» τής ’Αστυνομικής μυθολογίας ολοκλήρου τοϋ Κόσμου έρ
χεται σήμερον σ’ αύτήν τήν Ρωμαντικήν πόλιν, δι’ άέρος θαλάσσης καί περισσότερον 
μάλιστα διά τοϋ ORIENT—EXPRESS (σιδηροδρόμου).

Τήν Δευτέραν υπό τήν προεδρίαν τοϋ διάσημου κ. F. F. LOUWAGE Γενικού 
Έπιθεωρητοΰ τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης τού Βελγίου καί Προέδρου τής INTER
POL, άπό τό. έτος 1946 άρχίζει μία έβδομάς συσκέψεων επί τών άπόψεων τού μον
τέρνου εγκλήματος.

Μερικαί τών άπόψεων τούτων είναι αί άκόλουθοι:

2. Λαθρεμπόρων ναρκωτικών.
Πρώτον : Ή  Γενική Γραμματεία θά παρουσιάση μίαν άναφοράν διά τήν 

παράνομον συναλλαγήν ναρκωτικών, σημαντικής είς δπιον, ινδικήν κάναβιν, μορ-
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φίνην και κοκκαίνην. 'Η Γραμματεία θ’ άναφέρη δτι τό Λίβανον παραμένει ένα άπό 
τα κύρια Κέντρα ’Εφοδιασμού οπίου, δτι οί Κινέζοι άκολουθούμενοι άπό τούς Γάλ
λους καί ’Ιταλούς είναι ακόμη οί κυριώτεροι έμποροι οπίου καί δτι ή κατασχεθεΐσα 
κατά το έτος 1954 ποσότης οπίου υπερβαίνει κατά 250 ο/ο περίπου τήν τοιαύτην 
τοϋ 1953.

'Ως πρύς τήν κοκκαίνην δέν θά παρασχεθώσι νέα προς τούς άπεσταλμένους, 
έκ μέρους τοΰ ’Αμερικανικού Γραφείου Ναρκωτικών δτι αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
παραμένουσι ό κύριος στόχος των λαθρεμπόρων καί δτι ή Κούβα άνεπτύχθη εις 
ένα σπουδαΐον διαμετακομιστικον σταθμόν διά τούς Βολιβιανούς λαθρέμπορους, 
καί θά έπιβεβαιωθώσι μόνον αί ύπόνοιαι δτι ή ’Ιταλία μέ τάς διοχετεύσεις της εις 
τήν χώραν των ’Αμερικανών γκάγκστερς παραμένει τό κύριον Εύρωπαϊκόν Κέντρον 
διά τό έμπόριον της κοκκαίνης.

'Η άναφορά δίδει λεπτομέρειας ώρισμένων περιπτώσεων κατά τάς οποίας ή 
INTERPOL έπαιξεν ένα άποφασιστικόν ρόλον. Χαρακτηριστική περίπτωσις είναι 
ή κατάσχεσις 330 περίπου χιλιογράμμων οπίου, χασίς καί μορφίνης, καί αί 12 συλ
λήψεις έπιτευχθέντων ώς έν άποτέλεσμα τή συνεργασία μέσω τής INTERPOL 
τού ’Αμερικανικού Γραφείου Ναρκωτικών μετά τών ’Αστυνομιών της Ελλάδος 
τού Λιβάνου, τής Τουρκίας καί τής Συρίας. Αύτό είναι μία άπό τάς μεγαλυτέρας 
επιτυχίας μετά τον πόλεμον.

3. Τό ενδιαφέρον τής Σκότλαντ Γιάρδ.
Ή  σύσκεψις θ’ άφήση αύτόν τον τομέα τοΰ μεγάλου δράματος καί έξαχρειώ- 

σεως ίνα έξετάση μερικάς εισηγήσεις τού Sir RONALC HOWE διά τήν αύστη- 
ροτέραν άστυνόμευσιν τών έναερίων συναλλαγών.

’Εκτός τής δραπετεύσεως καί φυγής τών εγκληματιών άεροπορικώς, τό λα- 
θρεμπόριον χρυσών ράβδων, άδαμάντων καί ναρκωτικών διά τού άέρος έχει καταστή 
εις ολόκληρον τον κόσμον ένα σοβαρόν πρόβλημα ώς έχει σήμερον ή άσφάλεια είς 
τούς άερολιμένας, διά τής νομίμου φορτώσεως τοιούτων ειδών δπως ράβδων χρυσού, 
πολιτίμων λίθων καί τραπεζογραμματίων.

Αύτά τά προβλήματα είναι πολύπλοκα μέ τήν ταχύτητα μέ τήν οποίαν ένας 
έγκληματίας δύναται νά διάσχιση τον κόσμον, ίσως μάλιστα πριν τό έγκλημά του 
άποκαλυφθή, μέ τήν εύκολίαν μέ τήν όποιαν ιδιαιτέρως ναυλωθέντα άεροπλάνα 
δύνανται νά προσγειωθώσι δήθεν άνωμάλως εις άφρούρητα άεροδρόμια, καί άπό τήν 
εύρεΐαν έκτασιν αύτών ακόμη τών άεροδρομίων.

4. Παρακεχαραγμένα τσέκς.
Ό  κ. J . W. KALLENBORN ή αύθεντία επί τών παραχαράξεων, καί προϊ

στάμενος τοΰ Γραφείου τής INTERPOL εις τήν Χάγην, θά εΐσηγηθή άκολούθως 
τό δλον άντικείμενον μέ τά παρακεχαραγμένα τσέκς, τό όποιον ιδιαιτέρως μέ τήν 
αύξανομένην χρήσιν τών Τράβελερ—τσέκς (ταξιδιωτικών έπιταγών) γίνεται ευρέως 
περισσότερον σπουδαΐον, παρά ή παραχάραξις τών τραπεζογραμματίων.

'Η σύστασις τοΰ κ. KALLENBORN είναι δτι δέον νά θεσπισθή ένας ώρι- 
σμένος τύπος τσέκς εις κάθε χώραν καί δτι πρέπει νά γίνη μία προσπάθεια νά κατα
σκευάσουν τύπους τσέκς τών οποίων δέν θά είναι δυνατή ή παραχάραξις ώς συμβαίνει 
τώρα μέ τά περισσότερα τραπεζογραμμάτια.

Θά ύπομνήση άκόμη περιπτώσεις παραχαρακτών οί όποιοι έτύπωσαν τσέκς 
ΐδικού των σχεδίου καί έκδόσεως έπί φανταστικών τραπεζών, γνωρίζοντες δτι δύ- 
νανται νά γίνουν δεκτά παρά τραπεζιτικών υπαλλήλων τελούντων ύπό σύγχισιν άπό 
τά παρόντα πολλαπλά σχήματα, μεγέθη καί σχέδια.

’Ακόμη καί προπολεμικώς έκυκλοφόρουν περισσότερα παρακεχαραγμένα
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τσέκς παρά παρακεχαραγμένα τραπεζογραμμάτια, καί θά παραθέση ό κ. KALLEN- 
BORN μερικά κατωρθώματα μυθώδη, ώς της έξαργυρώσεως κατά τδ έτος 1931 
παρακεχαραγμένου τσέκς διά τδ τότε τεράστιον ποσδν των 3.007.000 Γαλλικών 
φράγκων.

5. Ληστεϊαι Τραπεζών.
Συνεπίκουρος τοΰ κ. KALLENBORN θά έλθη δ κ. GINSEPPE DOSI 

Προϊστάμενος τοΰ Κεντρικού ’Εθνικού Γραφείου Ρώμης, δστις θά όμιλήση διά την 
γενικήν σχέσιν καί συγγένειαν μεταξύ τής Άστυνομεύσεως και τής διεξαγωγής 
τραπεζιτικών Εργασιών. Θά έκθέση λεπτομερώς τάς πλέον μοντέρνας μεθόδους 
τών ληστών Τραπεζών (αυτοί πού εΐδον τδ Γαλλικδν φιλμ «RIFIFI» θά έχουν 
ολίγα νά μάθουν άπδ αύτάς) συμπεριλαμβανομένων τών τελευταίων ήλεκτρικών 
τρυπανίων, όξυγονοϋδρογονούχων αύλών καί παρομοίων, καί θ’ άναφέρη ούχί βε
βαίως ώς άρμόδιος ότι δέν ύπάρχει υπόγειος, κρύπτη ή χρηματοκιβώτιον τελείως 
άσφαλές ώστε νά προστατεύση τδ περιεχόμενον έκτδς εάν ένισχυθή διά μονίμου 
φρουρού ή κανονικής έπιβλέψεως. Τδ συμπέρασμα τοΰ κ. DOSI είναι: «'Ο βαθμδς 
άσφαλείας κάθε χρηματοκιβωτίου είναι άντιστρόφως άνάλογος πρδς τδν ώφέλιμον 
χρόνον τών διαρρηκτών χρηματοκιβωτίων».

6. Έ γκλημα καί νόσος.
Την έπομένην έβδομάδα ό Δόκτωρ J. F. de ECHALEON V. CANINO, 

καθηγητής τής Έγκληματολογικής ψυχολογίας, καί τής Νευροψυχιατρικής, τής 
Γενικής Δ/νσεως τής 'Υγιεινής τής Μαδρίτης θά διαβεβαιώση έκ νέου τήν θεωρίαν 
ότι οί πιδ σοβαροί τύποι εγκλημάτων φέρουσι τήν προέλευσίν των εις τήν εξωτερι
κήν των έμφάνισιν καί ότι σχεδόν κάθε έγκλημα είναι ένα βιοκοινωνιολογικόν φαι- 
νόμενον.

’Επί τής ιδίας γραμμής ό καθηγητής τής Κούβας κ. CAST ROVE RDE Υ . 
CABRERA θά έπιμείνη ότι αί στατιστικαί υγείας πρέπει κατά κανόνα νά συνο- 
δεύωσι τάς στατιστικάς έγκληματικότητος εις τούς φακέλλους τών έγκληματιών 
λόγω τής στενής σχέσεως μεταξύ νόσου καί έγκλήματος.

Ή  οδυνηρά διέγερσις έκ τής νόσου θά εϊπη, προκαλεΐ τδ άτομον εις άκρό- 
τητας άντικοινωνικάς καί εις εγκλήματα.

Ή  Αύστραλιακή ’Αποστολή θά έπανέλθη μέ μερικά σκληρά γεγονότα εις τδ 
ζήτημα τής μεταναστεύσεως τών έγκληματιών, είδικώτερον δέ ώρισμένων ομάδων 
«Νέων Αύστραλών» έγκατασταθέντων εις τήν Αυστραλίαν μετά τδν πόλεμον.

Μεταξύ αύτών είναι Εύρωπαΐοι τών οποίων τά έγκλήματα δεικνύουσι ότι 
οί δράσται αύτών εΐχον έκπαιδευθή εις τάς στυγεράς των πράξεις, εις τάς γενετείρας 
των, ή δέ Αύστραλιακή ’Αστυνομία θά ζητήση όπως ειδοποιείται εγκαίρως διά τήν 
άφιξιν τοιούτων άνεπιθυμήτων μεταναστών.

Ώρισμένα μέλη Κρατών θά είναι ευτυχή ν’ άπομακρύνουν τών Χωρών των 
τοιαΰτα πρόσωπα πρδς τδ άλλο μέρος τού Κόσμου, άλλά τυγχάνει αμφίβολον τούτο 
μετά τήν έγκαιρον εΐδοποίησιν τής ’Αστυνομίας αν δύναται νά έπιτευχθή.

7. Ή  οψ ις τοΰ έγκλήματος.
'Οπωσδήποτε ή Αύστραλιακή ’Αστυνομία δύναται νά κάμη προόδους μέ τδ 

σχέδιόν της περί νομοθετήσεως τής οπτικής διαπιστώσεως τής ταυτότητος τοΰ 
άτόμου, ή οποία βασικώς είναι μία έπέκτασις τοΰ δακτυλοσκοπικοΰ συστήματος 
διά τής περιγραφής τοΰ προσώπου.

Δέν είναι κάτι τδ νέον ή χρήσις μιας όμιλούσης είκόνος (φωτογραφίας) όπως 
π.χ. JOHN BROWN, 50 ετών ύψος 5 ποδών καί 9 ΐντσών, καστανόχρους, οφθαλμοί
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μπλέ, χαμηλόν μέτωπον, μύτη ευθεία, στόμα εύρύ και εύθύ, σιαγών στρογγύλη, καί 
διπλές φλέβες λαιμού. Άλλα οί Αυστραλοί θά κωδικοποιήσωσι αυτήν την ειδικήν 
περιγραφήν ώς έξης:

«JOHN BROWN Α4, D2, Ε3, R3, CH, Η4, Η2, 12, L13, Μ10, V41»,
όπερ βεβαίως θά γίνη προθύμως δεκτόν διά τήν χρήσιν εις τάς τηλεπικοινωνίας τής 
INTERPOL. To δοκίμιον των περιέχει πλήρη κατάλογον των περιγραφών του δμι 
λοΰντος πορτραίτου, άπό τάς οποίας σημειώνω δτι ύπάρχουσι 14 σχήματα προσώπου, 
17 ιδιόρρυθμες μύτες, καί πέντε περιγραφαί βλεφαρίδων. Μάτια χρώματος βιολέτ- 
τας δέν υπάρχουν, άλλά υπάρχουν φαιοϋ χρώματος, καθώς επίσης καί μουστάκια 
στάζοντα σούπα είναι συνήθη.

8. Ραδιοσταθμού ασφάλεια.
Έ πί προβλημάτων τηλεπικοινωνιών ή Γενική Γραμματεία θά υποστήριξή 

τήν ΰπαρξιν αύστηροτέρας πειθαρχίας έν τώ Ραδιοσταθμοί, καί ό Επιθεωρητής 
κ. SANTUAN τής Μαδρίτης θά ζητήση κρυπτογραφικήν άσφάλειαν δι’ δλας τάς 
μεταβιβάσεις τής INTERPOL. Θά προλογίση τό αίτημά του μέ μίαν μικράν ιστο
ρίαν τής μυστικότητος τών διαβιβάσεων άρχίζοντας μέ μίαν μέθοδον ή οποία ήτο 
νέα εις έμέ. Προφανώς ή πρώτη σκέψις περί μυστικής μεταβιβάσεως ήτο νά ξυρίσουν 
τό κεφάλι ένός σκλάβου, ν’ άναγράψωσι δι’ άνεξιτίλου μελάνης στο ξυρισμένο κεφάλι 
τήν άγγελίαν. "Οταν ή κόμη μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου άνεπτύχθη, άπεστάλη 
ό σκλάβος εις τον προορισμόν του. ’Εκεί έξύρισαν έκ νέου τό κεφάλι του καί άνέ- 
γνωσαν τήν άγγελίαν. Ό  τρόπος ούτος φαίνεται εύφυέστερος παρά τά σημερινά 
μικρά τεμάχια χάρτου τά όποια συνήθως καταπίνουσι οί ήρωες.

9. Παρακεχαραγμένα δακτυλικά αποτυπώματα.
Μεταξύ άλλων αντικειμένων τά όποια θά μελετηθώσι θά είναι καί μερικαί 

ύψίστης σημασίας τεχνικαί προτάσεις τού Καθηγητοΰ κ. CHARLES SANNIE 
προϊσταμένου τού Έγκληματολογικοΰ Τμήματος ταυτοτήτων τής ’Αστυνομίας 
Παρισίων διά μίαν έπέκτασιν τού δακτυλοσκοπικοΰ συστήματος τού BERTILLON. 
Τό άντικείμενόν του είναι νά ύπερνικήση τήν χρήσιν παρακεχαραγμένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων μία έξυπνη έπινόησις τού μοντέρνου έγκληματίου διά τής οποίας 
πραγματικώς επωφελείται άπό τήν άκρίβειαν τού δακτυλοσκοπικοΰ συστήματος.

Ώ ς ένα παράδειγμα ό καθηγητής κ. SANNIE θά μνημονεύση τήν περίπτωσιν 
ένός φυλακισμένου ό όποιος άπετύπωσε τ ’ άποτυπώματά του εις ένα κομμάτι τζάμι 
καί έδωσε τό τζάμι σέ κάποιον άλλον. Ό  δεύτερος άφήκε τό τζάμι στή σκηνή τής 
διαρρήξεως ή όποια διεπράχθη καθ’ δν χρόνον ό κύριος τών δακτυλικών άποτυπω- 
μάτων εύρίσκετο εις τήν φυλακήν έχων τό καλλίτερον άλλοθι υπέρ αύτοΰ.

Θά μνημονεύση επίσης τήν άποτύπωσιν ψευδό—δακτυλικών άποτυπωμάτων 
έπί έλαστικών καλυμμάτων δακτύλων, καί άλλα έξυπνα τεχνάσματα.

10. Παιδίον καί φόβητρου (μπαμπούλας).
"Ισως τήν πλέον σπουδαίαν άλλά έλάχιστα τεχνικήν ομιλίαν θά πραγματο- 

ήση ό κ. Πρόεδρος τής INTERPOL.
'Ο κ. LOUWAGE θά έκθέση άπόψεις έπί τής Έγκληματικότητος τών παί- 

δων καί θά εΐσηγηθή δπως αί Άστυνομίαι δλου τού κόσμου άποφύγουν νά γίνωνται 
τά φόβητρα τών παίδων, θά υπόδειξη ώς ποθητήν στάσιν τήν σταθερότητα άλλά καί 
φιλίαν τού άστυφύλακος τού Λονδίνου μεθ’ ών κερδίζει τήν εμπιστοσύνην άλλά καί 
τήν άφοσίωσιν τών παίδων.
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Δ'. ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΤΣΦΗΜΗΣΙΣ (Π. Κ. 363).

Εις τό προηγούμενον άρθρον μας, έγένετο λόγος περί της απλής δυσφημήσεως. 
"Ηδη θά όμιλήσωμεν περί τής συκοφαντικής τοιαύτης. Περί ταύτης ό νέος Κώδιξ 
διαλαμβάνει εις τό άρθρον 363 αότοϋ. Κατ’ αύτό: « ’Εάν εις την περίπτωσιν τοΰ 
άρθρου 362 τό έν αύτώ γεγονός είναι ψευδές καί ό υπαίτιος έτέλει έν γνώσει τής 
άναληθείας αύτοϋ, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, προς τή 
όποια δύναται νά έπιβληθή καί χρηματική ποινή, δύναται δέ νά άπαγγελθή καί 
στέρησις τών έν άρθρω 63 πολιτικών δικαιωμάτων».

’Επί τή βάσει τής διατάξεως ταύτης καί έκ τής συγκρίσεως τών όρων αυτής 
προς τούς τοιούτους τοϋ προηγουμένου άρθρου προκύπτει, ότι ή άντικειμενική 
ύπόστασις τής συκοφαντικής δυσφημήσεως είναι ή αύτή κατά βάσιν μέ τήν τής 
άπλής, μεθ’ ένός επί πλέον όρου τ ο ΰ  α ν α λ η θ ο ύ ς  τ ο ϋ  γ ε γ ο ν ό τ ο ς ,  
ό π ε ρ  ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι  ή δ ι α δ ί δ ε ι  ό υ π α ί τ ι ο ς .  ’Εν προκειμένιρ 
δηλαδή διά νά θεμελιωθή τό έπί συκοφαντική δυσφημήσει άξιόποινον τής πράξεως 
πρέπει τό έν γνώσει τοΰ δράστου περί τοΰ ψεύδους του, άποδιδόμενον κλπ. γεγονός 
νά είναι άντικειμενικώς ψευδές, τό ψεΰδος δέ τούτου ύποχρεοΰται νά άποδείξη ό 
κατηγορών. Κατά ταΰτα, ή άπόδειξις τής άληθείας τοΰ γεγονότος, χωρεΐ ένταΰθα 
άπεριορίστως. Τοΰτο σημαίνει, ότι καί ό κατηγορούμενος δικαιοΰται εις πάσαν περί- 
πτωσιν ν’ άνταποδείξη τήν άλήθειαν τοΰ όπερ ισχυρίζεται ή διαδίδει γεγονότος, τής 
τοιαύτης άποδείξεως άποτελούσης δικαίωμα τής ύπερασπίσεως, κατά τών προ- 
σαγομένων ύπό τής κατηγορίας άποδείξεων τών στοιχείων τοΰ έγκλήματος. "Αν 
όθεν ή κατηγορία δέν δυνηθή ν’ άποδείξη, ότι τό γεγονός είναι ψευδές ή προκόψουν 
περί τούτου άμφιβολίαι, δέν άνταποδείξη δέ καί ό κατηγορούμενος τήν αλήθειαν 
αύτοΰ, τότε ούτος θά χαρακτηρισθή ώς ένοχος άπλής δυσφημήσεως, διότι διά τήν 
ΰπαρξιν αύτής είναι άδιάφορον, αν τό γεγονός είναι ψευδές ή αληθές.

Τοΰτο διότι, δεδομένου, ότι τά έγκλήματα τής άπλής καί συκοφαντικής δυσφη
μήσεως είναι όμοειδή, συνιστάμενα κυρίως έκ τών αυτών πραγματικών γεγονότων, 
μέ τινας διαφοράς, αίτινες άπλώς μεταβάλλουν τον νομικόν τούτων χαρακτήρα, δέν 
έπέρ/εται, έν τή περιπτώσει ταύτη μεταβολή τής κατηγορίας. (Οδτω καί ό Α. Π. 
1751/934 έν. Ε.Ε.Ν.).

Κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοΰ νόμου, διά τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τοΰ 
έγκλήματος, άπαιτεΐται dolus directus τοΰ δράστου. ’Ενδεχόμενος τοιοΰτος δέν 
άρκεϊ. Άποδεικνυομένου έπομένως, ότι ό υπαίτιος δέν έτέλει έν γνώσει τής άναλη
θείας τοΰ γεγονότος ή προκυψάσης περί τούτου άμφιβολίας, δέν ΰφίσταται μέν συ
κοφαντική δισφήμησις, πρόκειται όμως απλή τοιαύτη, άτε μή μεταβαλλομένης, καί 
έν προκειμένω, καθ’ ά άνωτέρω, τής κατηγορίας (Οΰτω καί ό Α. Π. 96/1932 καί
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276/1932 έν Θέμιδι ΜΔ). Ούχ’ ήττον δμως ό τοιοΰτος άμεσος δόλος δέν απαι
τείται να είναι οπωσδήποτε καί animus injuriandi ώς καί επί της έξυβρίσεως 
συμβαίνει (’ ). Δέν έχει δηλ. σημασίαν ό ύπό τοϋ δράστου έπιδιωκόμενος σκοπός, 
οΰτε καί έξετάζεται, αν ή δυσφήμησις χρησιμεύη, ώς μέσον προστασίας, οίωνδήποτε 
συμφερόντων. 'Ο δράστης δυνατόν να ισχυρίζεται ψευδές τι γεγονός εις βάρος άλλου, 
διά νά χλευάσουν αύτόν λ.χ. οί προς ούς τοϋτο, ή διά νά προάσπιση τά συμφέροντά 
του. Τοιαϋτα ψεύδη έστω καί αν ταϋτα είναι δεδικαιολογημένα, είναι άντικρυς άντί- 
θετα προς τό ήθικόν τοϋ λαοϋ συναίσθημα. Οΰτω, διά νά συγκαλύψη τις την ένοχήν 
αύτοΰ, δέν δύναται νά ίσχυρισθή, ότι κατά τό ύπό κρίσιν χρονικόν διάστημα εΰρίσκετο 
λ.χ. είς συγκέντρωσιν ήκιστα τιμητικήν διά τον τρίτον (άνύπαρκτον κατ’ ούσίαν) 
διοργανωθεϊσαν ύπό τοϋ τελευταίου, ή ότι έξήλθεν μετά τίνος νέας εις τι άλσος 
προς ίκανοποίησιν έρωτικών έπιθυμιών του μετ’ αυτής.

Τά λοιπά της συκοφαντικής δυσφημήσεως στοιχεία συμπίπτουν άπολύτως, 
προς τά τής άπλής τοιαύτης ήτοι: 1) ισχυρισμός ή διάδοσις γεγονότος, 2) ένώπιον 
τρίτου γενόμενα καί 3) τοιαϋτα ώστε νά δύνανται νά βλάψουν την τιμήν ή τήν ύπό- 
ληψιν έτέρου. Δεδομένου, όμως ότι περί αύτών έγένετο λόγος άνωτέρω καί δή έν 
σελ. 2702 καί έπομένοις τοϋ παρόντος, οίαδήποτε έν προκειμένη) συζήτησις περί τοϋ 
θέματος, παρέλκει.

Ή  συκοφαντική δυσφήμησις τιμωρείται διά φυλακίσεως τριών μηνών, προς 
τήν όποιαν δυνατόν νά έπιβληθή καί χρηματική ποινή. Τοϋτο σημαίνει ότι, άν ή 
πράξις είναι τοιαύτη, ώστε νά ένδείκνυται λόγω τής βαρύτητος αύτής χρηματική 
ποινή, τότε ό δικαστής δύναται νά καταγνώση άμφοτέρας τάς ποινάς. 'Η τοιαύτη 
ποινή είναι βαρυτέρα έκείνων, αίτινες έπιβάλλονται κατά των δραστών έξυβρίσεως 
καί άπλής δυσφημήσεως καί όρθώς διότι ή κακόβουλος τοϋ δράστου πρόθεσις ύπα- 
γορεύει έν προκειμένη) τήν αύστηροτέραν αύτοΰ ποινικήν μεταχείρισιν. Κατά τό 
έξεταζόμενον άρθρον προς τη ποινή δύναται νά άπαγγελθή καί στέρησις τών πολι
τικών τοϋ καταδικασθέντος δικαιωμάτων ήτοι: α) οριστική άπώλεια τών αιρετών 
δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών άξιωμάτων αύτοΰ, τών κατεχομένων ύπ’ αύτοΰ 
δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών θέσεων, παντός έν τώ στρατώ βαθμοϋ, τής ΐδιό- 
τητος τοϋ δικηγόρου, ώς καί τών έπιτίμων θέσεων καί παρασήμων, β) άνικανότης 
άποκτήσεως τούτων (διαρκής ή πρόσκαιρος κατά τά έν άρθρη) 59 Π. Κ. διαλαμβα
νόμενα) καί γ ) άνικανότης νά ψηφίση έν πολιτικαϊς, δημοτικαΐς ή κοινοτικαΐς έκλο- 
γαϊς καί νά έκλέγηται κατ’ αύτάς, ν’ άποτελή μέλος τών ορκωτών δικαστηρίων 
καί νά διορίζηται πραγματογνώμων, ύφ’ οίασδήποτε Δημοσίας ’Αρχής. Ή  διάταξις 
αποτελεί παρεπομένην ποινήν, άρα δέν δύναται νά έφαρμοσθή πριν ή ή άπόφασις 
καταστή άμετάκλητος.

'Η κατ’ ιδέαν συρροή έξυβρίσεως καί δυσφημήσεως (άπλής τε καί συκοφαν
τικής) άποκλείεται. Τονίζομεν τοϋτο διότι ύπό τό Κράτος τοϋ Π. Ν. ήγέρθησαν 
αμφισβητήσεις, τινών δεχομένων ότι τοιαύτη συρροή ήτο δυνατή, δοθέντος οτι τά 
έγκλήματα ταϋτα τείνουν προς διάφορον έκαστον σκοπόν (2). 'Ως δμως είναι διατε- 
τυπωμένη σήμερον ή διάταξις τοϋ άρθρου 361 Π.Κ. (όστις έκτος τών περιπτώσεων 
τών άρθρων 362 καί 363), ούδεμίαν δύναται νά δημιουργήση άμφιβολίαν, ότι ή 
δυσφήμησις άποτελεΐ legem specialem έναντι τής έξυβρίσεως ουσης legi generali 
προς ταύτην, ώς τοιαύτη δέ άποκλείει τήν έν συρροή έφαρμογήν τής τελευταίας 
κατά τον γενικόν κανόνα lex specialis deregat legi generali. ’Άλλως δμως 
έχει τό πράγμα προκειμένων πλειόνων έκδηλώσεων περιεχομένων λ.χ. εις τό αυτό

1. Περί τών, έπΐ τοϋ θέματος, άντιθέτων άπόψεων ιδε άνωτέρω έν σελ. 2662 τοϋ παρόντος.
2. Ίδε πλείονα είς Τζωρτζόπουλον. Σχόλια Β' σελ. 65.
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έγγραφον, έξ ών αί μέν πληρούν την τυπικήν μορφήν της έξυβρίσεως, αί δέ τής δυ- 
σφημήσεως (’ ).

_____ Ε'. ΔΥΣΦΗΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Π. Κ. 364).
Περί της δυσφημήσεως άνωνύμου εταιρείας γίνεται λόγος εις τό αρθρον 364 

τοϋ Κώδικος. Αδτη διακρίνεται εις απλήν καί συκοφαντικήν, ώς καί μέ τήν κοινήν 
τοιαύτην συμβαίνει. Καί άπλή μέν δυσφήμησις Α.Ε. υπάρχει, όταν τις ισχυρίζεται 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον ενώπιον τρίτου ή διαδίδει περί άνωνύμου εταιρείας ώρι- 
σμένον γεγονός έν σχέσει προς τάς επιχειρήσεις, τήν οικονομικήν κατάστασιν ή έν 
γένει τάς εργασίας αυτής, ή προς τα πρόσωπα των διοικούντων ή διευθυνόντων ταύ- 
την, δυνάμενον να βλάψη τήν προς τήν εταιρείαν έμπιστοσύνην τοϋ κοινού καί έν 
γένει τάς έπιχειρήσεις αύτής, συκοφαντική δέ τοιαύτη, έν ή περιπτώσει τό γεγονός, 
όπερ ίσχυρίσθη ή διέδωσεν ό κατηγορούμενος, είναι ψευδές, ό εΐρημένος δέ έτέλει 
έν γνώσει τής άναληθείας αύτοΰ.

Κατά ταϋτα λοιπόν τό προστατευόμενον ύπό τής διατάξεως ταύτης έννομον 
αγαθόν, δέν είναι ή τιμή, ύφ’ ήν έννοιαν έγένετο λόγος άνωτέρω (σελ. 2655 έπ. 
τοϋ παρόντος) άλλ’ ή περιουσιακή άξια τής εταιρείας, οίασδήποτε οϊον: τραπε- 
ζητικής, χρηματιστικής, βιομηχανικής, έμπορικής κλπ.

Περαιτέρω, άπαραίτητον υποκειμενικόν στοιχεΐον τοϋ έγκλήματος τής δυσφη
μήσεως Α.Ε. είναι ό δόλος τοϋ δράστου, συνιστάμενος άφ’ ενός μέν εις τήν γνώσιν 
τοϋ δράστου, δτι τό ίσχυριζόμενον ή διαδιδόμενον γενονός είναι κατάλληλον νά βλάψη 
τήν προς τήν έταιρείαν έμπιστοσύνην τοϋ κοινοΰ, άφ’ έτέρου δέ εις τήν ύπ’ αύτοΰ 
διάδοσιν κλπ. τούτου. ’Εάν τό γεγονός είναι άληθές ή ψευδές είναι άδιάφορον διά τήν 
άπλήν δυσφήμησιν άνωνύμου έταιρείας. Οΰτε εξετάζεται αν έπήλθε ή ού βλάβη είς 
τήν έταιρείαν. ’Αρκεί μόνον τό γεγονός, δτι έδημιουργήθη άντικειμενικός κίνδυνος, 
κατ’ αύτής.

Τό έγκλημα τής δυσφημήσεως Α.Ε. θεωρείται τετελεσμένου, ευθύς ώς λάβη 
γνώσιν τοϋ ισχυρισμού ή τής διαδόσεως τρίτον πρόσωπον. Κατά δέ τά ύπό τής νο
μολογίας δεκτά γενόμενα τό έγκλημα λογίζεται τετελεσμένου καί δταν ό ταχυδρο
μικός διανομεύς ή ό κομιστής αύτοΰ, λάβη γνώσιν τοϋ περιεχομένου έπιστολικοϋ 
δελταρίου, ή, έν περιπτώσει απώλειας τούτου, πας τρίτος εύρών αύτό, έτι δέ καί αν 
ό εΐρημένος άποσφραγίση άπωλεσθεΐσαν άπιστολήν (4).

Ή  άπόδειξις τής άληθείας τοϋ γεγονότος, κατά τον νόμον έπιτρέπεται πάν
τοτε, έν καταφατική δέ περιπτώσει αίρεται τό αξιόποινον τής πράξεως. Ή  ποινή 
τής απλής δυσφημήσεως Α.Ε. είναι φυλάκισις τό πολύ ένός έτους ή χρηματική τοι
αύτη, ένώ τής συκοφαντικής, φυλάκισις τουλάχιστον τριών μηνών.

ΣΤ' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Έλέχθη, δτι ό νόμος (αρθρον 366) δέν θεωρεί άξιόποινον τήν άπλήν δυσφή- 

μησιν, οσάκις τό ίσχυριζόμενον ή διαδιδόμενου δυσφημιστικόν γεγονός είναι άληθές. 
Οί λόγοι οίτινες ήγαγον τον νομοθέτην είς τήν καθιέρωσιν τής έξαιρέσεως ταύτης, 
έξετέθησαν άνωτέρω διεξοδικώς. Ούχ’ ήττον δμως, διά τοϋ άρθρου 367 ό νομοθέτης 
βαίνει έτι περαιτέρω προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν. Προβλέπει δηλ. δι’ αύτοΰ εύρύν 
κύκλον πράξεων, αίτινες καί παραμένουν ανέγκλητοι, διότι διά τής έκφράσεως αυ
τών, ό έκφραζόμενος άποβλέπει ούχί είς σκοπόν έξυβρίσεως, άλλ’ είς άλλους τοιού-

3. ”Ιδε καί Τζωρτζόπουλον op cit.
4. Έ ν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει κατ’ άλλην γνώμην προσήκει άρνητική άπάν- 

τησις, έπί τη σκέψει δτι είναι άγνωστον, άν ό γράψας τήν έπιστολήν ήθελεν έμμείνει έν τη 
άποφάσει αύτοΰ πρδς άποστολήν τής έπιστολής ή δχι. (Οΰτω Κωστής—Μπουρύπουλος Β 
§ 1 6 4  σελ. 560).
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τους θεμιτούς. 'Ο νομοθέτης επομένως κρίνει σκόπιμον, προκειμένης της συγκρού- 
σεως δύο έννόμων συμφερόντων, νά προστατεύση τό έκ τούτων σπουδαιότερου.

I. Ποΐαι αί ύπό τοϋ νόμου χαρακτηριζόμενοι ώς ανέγκλητοι πράξεις.
Αί περιπτώσεις αύται, αΐτινες μένουν άνέγκλητοι, αίρουμένου τοϋ αδίκου 

αύτών χαρακτήρος είναι αί έξης: 1) 'Η δυσμενής κριτική περί έπιστημονικών, 
καλλιτεχνικών ή έπαγγελματικών εργασιών. Έ ν προκειμένω δέν τίθεται ζήτημα 
προσβολής τής τιμής. Διότι εις τάς περιπτώσεις αύτάς, δέν κρίνεται τό πρόσωπον 
τοϋ δημιουργοϋ, άλλ’ ή έργασία αύτοϋ. 'Η δέ τοιαύτη κριτική είναι έπιβεβλημένη, 
διότι άνευ αύτής ούδεμία πρόοδος τής επιστήμης, τής τέχνης κλπ. θά ήτο δυνατή. 
"Αλλως τε καί αύτός ό δημιουργός δέν πρέπει ν’ άγνοή, ότι εκείνα τα όποια θέτει, 
ύπό τήν κρίσιν τής κοινής γνώμης δέν είναι δυνατόν νά τύχουν, άνευ έτέρου, τής γε
νικής ταύτης έπιδοκιμασίας.

2) Δυσμενείς έκφράσεις περιεχόμεναι έν έγγράφω Δημοσίας’Αρχής περί άντι- 
κειμένων άναγομένων εις τον κύκλον τής υπηρεσίας της. Είναι γνωστόν, ότι ή Δημο
σία ’Αρχή άναφερομένη εις τήν προισταμένην της τοιαύτην, διά ζητήματα άναγόμενα 
εις τον κύκλον τών υπηρεσιακών αύτής καθηκόντων, ύποχρεοΰται νά μεταχειρισθή 
έν τώ έγγράφω έκφράσεις ή κρίσεις δυσμενείς άφορώσας είτε ιδιώτην (λ.χ. πιστο- 
ποιητικόν κοιν. φρονημάτων) είτε άλλον υπάλληλον (λ. χ. προτάσεις ίκανότητος 
προς προαγωγήν), άνευ τών οποίων δέν είναι εύχερής ό προσήκων χαρακτηρισμός 
καί ή περαιτέρω ένδεδειγμένη έπέμβασις τής άρμοδίας Άνωτέρας Άρχής.Τών τοι- 
ούτων λοιπών έκφράσεων δίωξις, δέν είναι άναμφιβόλως δυνατόν, νά γίνη δεκτή. 
Ύ π ’ 0ψιν όμως καί ή παρ. 2 τοϋ έξεταζομένου άρθρου.

3) Εκδηλώσεις γενόμεναι:α) προς έκτέλεσιν νομίμων καθηκόντων ή άσκησιν 
νομίμου έξουσίας. Διά τής έκφράσεως ταύτης ό νόμος περιλαμβάνει πλείστας όσας 
περιπτώσεις, τινές τών οποίων προβλέπονται ρητώς εις άλλους κλάδους τοϋ δικαίου 
(Οότω λ.χ. έν ταΐς άρθροις 251, 357 καί 358 Κ.Π.Δ.). Ένδεικτικώς άναφέρομεν 
τήν έπιτίμησιν άπό μέρους τών γονέων, διδασκάλων, άνατροφέων κλπ. (άσκησις 
νομίμου έξουσίας) περί ής καί άνωτέρω ώμιλήσαμεν, ή τήν δυσμενή κατάθεσιν άπό 
μέρους μάρτυρος (άσκησις νομίμου καθήκοντος), β) χάριν προστασίας δικαιώματος 
(λ.χ. ισχυρισμός άποβλέπων είς τήν έξαίρεσιν δικαστοΰ τινός—άρθρον 36 Πολ. Δ. 
ή μάρτυρος—άρθρον 364 Πολ. Δ.—ή έκδηλώσεις προσβλητικαί τών διαδίκων'γενό- 
μεναι κατά τήν διάρκειαν άγορεύσεων ένώπιον τοϋ δικαστηρίου ή περιεχόμεναι είς 
τάς άγωγάς ή προτάσεις αύτών—οΰτω καί Α.Π. 94/1954—) καί γ ) έξ άλλου δεδι- 
καιολογημένου ένδιαφέροντος. Τό ένδιαφέρον τοΰτο δυνατόν νά είναι είτε ίδιον τοϋ 
πράττοντος συμφέρον, είτε τρίτου, έτι δέ καί δημόσιον τοιοΰτον(5). Ώ ς δεδικαιολο- 
γημένον δέ θεωρείται, οσάκις άποτελεΐ σκοπόν, ούτινος ή έπιδίωξις δέν άντιτίθεται 
είς .τό δίκαιον ή τά χρηστά ήθη (“).

καί 4) Εις άλλας άναλόγους περιπτώσεις. Τοιαϋται λ.χ. είναι αί περιπτώσεις, 
καθ’άς τις έκφέρει κρίσεις άφορώσας έμπορικάς ή άθλητικάς έργασίας ή καλή τή πί- 
στει καταμηνύει άθώον τινα έπί άξιοποίνω πράξει κ.ά.

Κατά τήν κρατούσαν καί όρθωτέραν γνώμην ή κρίσις τής συνδρομής τίνος 
τών άνωτέρω στοιχείων ανήκει είς τό δικαστήριον τής ούσίας καί ούχί είς τον έ'λεγχον 
τοϋ Α.Π. (Ουτω καί Α.Π. 1383/48).

Ή  άρσις τοϋ άδικου, κατά τήν β' παρ. τοϋ έξεταζομένου άρθρου, δέν είναι 
άπεριόριστος. Ό  νόμος καθιεροΐ, έν προκειμένω, όρια. Ουτω ή διάταξις δέν έφαρμό- 
ζεται: 1) όταν αί άνωτέρω κρίσεις καί έκδηλώσεις περιέχουσι τά συστατικά στοιχεία

5. Τδε πλείονα είς Χωραφα Β' 1945 σελ. 87.
6. “Ιδε κατωτέρω.
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της έν άρθρω 363 πράξεως (συκοφαντικής δυσφημήσεως). Κατά την αίτιολογικήν 
έ'κθεσιν, έν τη περιπτώσει ταύτη, ή βαρύτης της συκοφαντίας είναι τοιαύτη, ώστε έπ’ 
ούδενί να θεωρήται άνεκτή. Τό λαϊκόν περί δικαίου συναίσθημα αποκρούει την άτι- 
μωρησίαν τοΰ έν γνώσει, περί της άναληθείας του ισχυρισμού του, έκθέτοντος την 
τιμήν έτέρου προς σωτηρίαν αύτοϋ. Δεν είναι δίκαιον νά μη τιμωρηθή λ.χ. ό κατη
γορούμενος, δστις έπιρρίπτει ψευδώς τήν εύθύνην της πράξεως του εις άθώον τινα, 
ίνα σώση εαυτόν, ή έπικαλεΐται ψευδώς υβριστικά περιστατικά έναντίον μάρτυρος 
διά νά κλονίση τήν μαρτυρίαν αύτοϋ καί 2) οσάκις έκ τοϋ τρόπου της έκδηλώσεως 
ή έκ των περιστάσεων ΰφ’ άς έ'λαβε χώραν αΰτη, προκύπτει σκοπός έξυβρίσεως. Καί 
όρθώς, διότι κατ’ αύτόν τον τρόπον άναιρεΐται ό δικαιολογητικός λόγος της άρσεως 
τοΰ άδικου χαρακτήρος της πράξεως. "Οσον άφορα τώρα τό ζήτημα άν έπί τοϋ προ- 
κειμένου άπαιτεΐται ειδικός δόλος ( animus injuriandi ) φρονοϋμεν, παρά τάς έπί 
τοΰ θέματος άντιθέτους άπόψεις, δτι άπαιτεΐται τοιοΰτος (άντιθέτως προς δ,τι συμ
βαίνει μέ τάς περιπτώσεις των άρθρων 361 παρ. 1, 362 καί 363), της άπόψεως 
ταύτης εύρισκούσης έ'ρεισμα, εις αύτήν ταύτην τήν έκφρασιν τοϋ Νόμου.

II. Έ γκλησις.
"Απαντα τά κατά τής τιμής έγκλήματα, άτινα προβλέπονται εις τό ΚΑ' 

κεφάλαιον τοΰ Κώδικος, περί ών διεξοδικώς έγένετο λόγος άνωτέρω, διώκονται 
κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τοΰ άρθρου 368 παρ. 1 κατ’ έγκλησιν. Είδικώτερον οσάκις 
πρόκειται περί προσβολής τής μνήμης τεθνεώτος, εις έγκλησιν δικαιούνται ώρι- 
σμένοι συγγενείς περί ών έν σελ. 2658 τοΰ παρόντος. Εις τήν περίπτωσιν δέ τής δυ
σφημήσεως άνωνύμου έταιρείας δικαίωμα υποβολής έγκλήσεως έχει τό διοικητικόν 
συμβούλιου αύτής καί πας έχων ουσιώδες έννομον συμφέρον. 'Η τελευταία αΰτη 
κατηγορία προσώπων προσετέθη κατά τήν άναθεώρησιν τοΰ Σχεδίου τοΰ Κώδικος 
έν 1938, διότι διεπιστώθη δτι πλειστάκις, έκ διαφόρων λόγων, είναι δυνατόν τά διοι
κητικά συμβούλια, νά μή έγκαλοΰν καί νά παραμένουν οΰτω άτιμώρητοι δυσφημή
σεις άνωνύμων εταιρειών μέ θλιβερά οικονομικά έπακόλουθα διά τούς μετόχους τών 
έταιρειών τούτων, τούς πιστωτάς αύτών κλπ. (; ). Περί τοΰ πότε τώρα ό έγκαλών 
έχει ούσιώδες έννομον συμφέρον, είναι ζήτημα κρίσεως τοΰ δικάζοντος έκάστοτε 
δικαστηρίου τής ούσίας.

’Εάν τέλος ό παθών είναι δημόσιος υπάλληλος, ή δέ πράξις συνέβη κατά τήν 
έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του ή διά λόγους σχετικούς προς τήν έκτέλεσιν αύτής, δι
καιούνται εις έγκλησιν καί ή προϊσταμένη αύτοϋ άρχή καί ό άρμόδιος υπουργός. 'Η 
τοιαύτη χορήγησις τοΰ δικαιώματος τής έγκλήσεως καί εις τά άνωτέρω πρόσωπα 
δικαιολογείται έκ τής ιδέας, δτι έν προκειμένω δέν προσβάλλεται μόνον ή τιμή τοΰ 
δημοσίου υπαλλήλου, άλλ’ έμμέσως καί ή έξουσία, τήν οποίαν ό είρημένος έκπρο- 
σωπεΐ. Δέν είναι επομένως ορθόν νά καταλείπεται εις τήν άπόλυτον κρίσιν αύτοϋ ή 
δίωξις ή μή τοΰ υπαιτίου. Τό δικαίωμά των αύτό, ή προϊσταμένη άρχή καί ό οικείος 
υπουργός, άσκοΰν κατά τά είδικώτερον υπό τοΰ άρθρου 41 Κ.Π.Δ. οριζόμενα.

Ποια τώρα τά πρόσωπα, δσον άφορα τάς λοιπάς περιπτώσεις, άτινα έχουν 
δικαίωμα προς υποβολήν έγκλήσεως, είναι γνωστά έκ τών γενικών άρχών καί δή 
τοΰ άρθρου 118 Π.Κ. ’Εν κατακλεΐδι τέλος τονίζομεν, δτι ό δικαιολογητικός λόγος 
τής διώξεως τών κατά τής τιμής έγκλημάτων κατ’ έγκλησιν συνίσταται εις τό δτι, 
ό κλονισμός τής έννόμου τάξεως, κατά τήν σκέψιν τοΰ νομοθέτου, εις τοιαύτας περι
πτώσεις, δέν είναι τοιοΰτος, ώστε νά δικαιολογήται αύτεπάγγελτος δίωξις, έν ώ έξ 
άλλου ένίοτε αύτό τούτο τό πραγματικόν συμφέρον τοΰ παθόντος υπαγορεύει τήν μή

7. ’Ίδε πλείονα έν τη αίτιολογική εκθέσει.
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δίωξιν των εγκληματικών αυτών πράξεων, προς άποφυγήν κοινωνικού ιδία σκαν
δάλου.

III. Δημοσίευσις της άποφάσεως.
Κατά τό άρθρον 369 Π.Κ. έν συνδυασμώ προς τα τοιαϋτα 229 παρ. 3 καί 68 

τοιαϋτα, το δικαστήριον δύναται τη αιτήσει του παθόντος να έπιτρέψη εις αυτόν 
δαπάναις τοϋ καταδικασθέντος τήν δημοσίευσιν της άποφάσεως, τοϋ δικαιώματος 
τούτου άποσβεννυμένου μετά 3μηνον, άπό της εις τούτον έπιδόσεως της τελεσιδίκου 
άποφάσεως. Έάν δέ ή πράξις έτελέσθη διά τοϋ τύπου πρέπει ό εκδότης τής έφημε- 
ρίδος ή τοϋ περιοδικού, έν οϊς κατεχωρίσθη τό έφ’ ώ ή καταδίκη δημοσίευμα, νά 
.καταχώριση έν αύτοΐς ολόκληρον τήν άπόφασιν έντός 8 ημερών, άπό της εις αύτόν 
έπιδόσεώς της καί έν τη αύτη θέσει καί διά τών αύτών στοιχείων, ώς κατεχωρίσθη 
τό υβριστικόν δημοσίευμα. "Αλλως υποβάλλεται εις φυλάκισιν μέχρις ένός έτους ή 
χρηματικήν ποινήν.

'Η διάταξις αύτη άποτελεϊ παρεπομένην ποινήν. Τοϋτο συνάγεται έκ τοϋ δτι ή 
ανάλογος γενική διάταξις ή προβλέπουσα τήν δημοσίευσιν της καταδικαστικής άπο
φάσεως, επί τών έγκλημάτων έν γένει, διαλαμβάνεται είς τό περί παρεπομένων ποι
νών Κεφάλαιον τοϋ Κώδικος (άρθρον 68).

Ή  πρακτική σημασία τοϋ χαρακτηρισμοΰ τής ύποχρεώσεως ταύτης, ώς παρε
πομένης ποινής συνίσταται εις τό δτι, τυχόν άσκησις ένδικου μέσου κατά τής κυρίας 
ποινής συνεπάγεται αύτοδικαίαν άρσιν καί αύτής. Σχετ. καί τό άρθρον 546 Κ.Π.Δ. 
Περαιτέρω εις τό δτι ή τοιαύτη ποινή δύναται νά άρθή διά χάριτος, ένώ αν έπρόκειτο 
περί άπλοΰ μέτρου, προς ΐκανοποίησιν τοϋ προσβληθέντος, τοιαύτη άρσις δεν ήτο 
δυνατή*.

* ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ’Εκτός τής άναφερομένης βιβλιογραφίας έν σελ. 2424 τοϋ παρόν
τος έχρησιμοποιήσαμεν καί τά κάτωθι έπί πλέον βοηθήματα : 1) Μπουροπούλου «'Ο περί τύ
που Νόμος» 1931 καί 2) Παπαδάτου «Τά έγκλήματα κατά τής τιμής» Ilotv. Χρονικά τόμος 
Ε' σελ. 161 έπ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ
Στήν κομμουνιστική Βουλγαρία διηγούνται ένα άνέκδοτο γιά δυο έρ- 

γάτες πού είχαν φυλακισθή καί άπολύθηκαν άφοΰ έλαβαν αυστηρές οδηγίες 
νά μή άναφέρουν ποτέ πώς τούς μεταχειρίσθηκαν στή φυλακή.

«Πέρασα πολύ ώραΐα» είπε ό πρώτος προς τούς φίλους του «Καλό φαί, 
άνετα κρεβάτια, καί κάθε δύο ώρες ό Διευθυντής τής φυλακής μέ έπισκεπτό- 
ταν γιά νά μέ συμβουλευθή».

« ’Αλλά γιατί ό Βόρις φαίνεται τόσο ταλαιπωρημένος» ρώτησαν οΐ φί
λοι του.

«Άπλούστατα, γιατί ό Διευθυντής τών φυλακών τον συβουλευόταν 
συχνότερα άπό έμένα».



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
10. 'Ενώσεις Α στυνομ ικώ ν ’Αρχών (Τοπ ικών .Αυτοδιοικήσεων)
11. Ή  όργάνωσις τής ’Αστυνομίας, έγγνησις δ ιά  τό πολίτευμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

1. Έ κ ποιων άποτελεϊται.
2. Ό ργάνωσις αυτής.
3. Κεντρικόν Γραφείον.

** *
10. Αί ’Αστυνομικά! Άρχαί είναι όργανωμέναι. Α ί’Αρχα! των κομητειών 

εκπροσωπούνται διά της ’Αστυνομικής ’Επιτροπής (Police Commttee) της Ε τα ι
ρίας Δημοτικών Συμβουλίων Κομητειών (County Councils Association) αί δέ 
Έπιτροπαι ’Ασφαλείας διά της Εταιρίας Δημοτικών Ενώσεων (Association of 
Municipal Corporations).

11. Εις τάς Χώρας της ’Ανατολικής Ευρώπης ώς και εις τήνΓερμανίαν και ’Ιτα
λίαν τών δικτατοριών, ή κυριωτέρα βάσις επιβολής ολοκληρωτικών καθεστώτων ήτο ό 
έλεγχος τής ’Αστυνομίας και ή έγκαθίδρυσις στρατοκρατορικών οργανισμών διά νά 
υποτάξουν έτσι τό κοινόν. Έρωταται : είναι τοΰτο δυνατόν εις τήν Μ. Βρεττανίαν;

Είναι δύσκολον νά δοθή άπάντησις δι’ ένός να! ή δχι είς τήν έρώτησιν αυτήν. 
Τό γεγονός δτι υπάρχουν τόσα πολλά ’Αστυνομικά Σώματα υπό ισαρίθμους Άστυ- 
νομικάς Άρχάς κα! δτι έκαστον ’Αστυνομικόν Σώμα έχει ιδίαν ύπόστασιν κα! είναι 
άνεξάρτητον, καθιστά σχεδόν αδύνατον τήν επιβολήν δικτατορίας διά χρησιμοποιή- 
σεως τής ’Αστυνομίας. Τοΰτο δέν έννοεϊ δτι μία δικτατορία, άπαξ έπιβληθεϊσα δι’ 
άλλων μέσων δέν δύναται νά θέση ύπό έλεγχον τήν ’Αστυνομίαν. 'Ο 'Υπουργός ’Ε
σωτερικών, διά τών ήδη περιγραφέντων δικαιωμάτων του, δέν θά έδυσκολεύετο ν’ 
άσκήση πίεσιν έπί τών τοπικών άρχών, είς περίπτωσιν έγκαθιδρύσεως δικτατορίας, 
ώστε ν’ άναγκάση αύτάς νά παραιτηθούν τής ένασκήσεως τοϋ έλέγχου δι’ δν είναι 
άρμόδιαι. Περισσότερον δύσκολον είναι ν’ άσκηθή πίεσις έπί τών άστυνομικών μεμονω- 
μένως, έναντίον τής οποίας ούτοι θά ήδύναντο ν’ άντιδράσουν μέχρις ένός σημείου.

’Αλλά τό έπιχείρημα αυτό βασίζεται σέ μία ξαφνική έπανάστασιν. Μία βαθ
μιαία δμως μετάπτωσις άπό τοϋ κοινοβουλευτικοΰ πολιτεύματος είς δικτατορίαν, 
καίτοι άγνωστος είς τήν ιστορίαν τής Χώρας, άποτελεϊ εντελώς διάφορον περίπτω- 
σιν. ’Εάν οί άρμοδιότητες τών τοπικών άρχών βαθμηδόν περιορισθοΰν, έάν, ένεκα 
εξαιρετικής διοικήσεως, ένας μεγάλος άριθμός ’Αστυνομικών Σωμάτων συγχωνευ- 
θοΰν ύπό έναν Διοικητήν,έάν οί άστυνομικο! άπέβαινον ύπηρέται τής Κυβερνήσεως 
κα! έπαυον νά είναι προστάται τών συμπολιτών των,έάν μία ή περισσότεραι έκ τών 
άρχών πού άνεπτύχθησαν είς τό πρώτον κεφάλαιον έτίθετο είς τό περιθώριον κα! ή 
1Αστυνομία καθίστατο δργανον τοϋ Κέντρου και δχι τών Τοπικών ’Αρχών Αύτο-
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διοικήσεως, τότε θά ήτο δυνατή ή μετάβασις τής Χώρας εις ’Αστυνομικόν Κράτος.
Πλήν δμως έπί τοϋ παρόντος υπάρχει μικρά πιθανότης διά τό τοιοϋτον. Ή  

παράδοσις των Βρεττανικών ’Αστυνομικών Σωμάτων είναι έξαιρετικώς έντονη 
και σχεδόν κάθε’Αστυνομικός έχει συνήδεισιν τοϋ πολίτικου χαρακτήρος τής ’Αστυ
νομίας καί είναι υπερήφανος δι’ αυτό. ’Εάν ποτέ ύπάρξη τοιοϋτος κίνδυνος, δεν θά 
όφείλεται εις τήν ’Αστυνομίαν άλλά εις τούς πολιτικούς παράγοντας οΐ όποιοι, εΐτε 
λόγω άγνοιας ή κακής προβλέψεως θά έπιδιώξουν τήν κατάργησιν τοϋ μεγάλου 
άριθμοΰ των Σωμάτων καί ’Αρχών.

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

! Έταιρίαι 
Δημοτικών 
Συμβουλίων 
Κομητειών

Έταιρίαι
Δημοτικών
Ενώσεων

Μόνιμοι ΈπιτροπαΙ
Μικταϊ ’Ασφαλείας
ΈπιτροπαΙ

ΔιοικηταΙ
’Αστυνομικών

Σωμάτων

Συνομοσπονδία 
’Αστυνομικών 

(Μικτή Κεντρι
κή ’Επιτροπή)

Κεντρικαί
ΈπιτροπαΙ

Ειδικά
Συμβούλια

’Εκπρόσωπος
‘Υπουργείου
’Εσωτερικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

1. 'Η σκηνή έξελίσσεται εις τό δικαστήριον τής Μπάου Στρήτ. Ό  κρατού
μενος εις τό έδώλιον τοϋ κατηγορουμένου κατηγορεϊται έπί κλοπή, ό δέ αστυνο
μικός ολοκληρώνει τήν κατάθεσίν του :

« ----καί ένεργήσας έπί τή βάσει ληφθεισών πληροφοριών μετέβην κύριε
Πρόεδρε εις τήν έπί τής όδοϋ Μ... 24 οικίαν, ένθα άνεΰρον τον κατηγορούμενον κοι- 
μώμενον καί τον συνέλαβον».

—«Εύχαριστώ» είπε ό δικαστής καί στραφείς προς τον κατηγορούμενον, τον 
ήρώτησε «Μήπως έχει νά ερώτηση τίποτε τον άστυνομικόν;»

'Ο κατηγορούμενος νυσταλέος καί κακόκεφος όπως ήτο, έσκέφθη γιά μια 
στιγμή καί κατόπιν είπε :

—«Νά σοΰ πώ κύριε Πρόεδρε, μιά καί ένύσταζα, πήγα κατ’ εύθεϊαν γιά 
ξάπλα. Καί όταν τον είχα πάρει νά τι συνέβη. Αύτός ό κύριος μπαίνει στήν κάμαρά 
μού, μοΰ σκάζει μιά γερούτσικη στά πισινά καί μοΰ είπε: Έ !  Τόμ ξύπνα. Είσαι 
γιά τή στενή.

—«Κατάλαβα» είπε ό Πρόεδρος. «Φτάνουν πιά οί έρωτήσεις».
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Τό περιστατικού αύτδ συνέβη πριν άπδ μερικά χρόνια, πλήν όμως καταδει
κνύει σαφώς τό πρώτον μέλημα ένός άστυνομικοϋ τής άσφαλείας, να γνωρίση δηλαδή 
τά πρόσωπα τής περιφερείας του πού άπασχολοϋν τήν Αστυνομίαν, όπως άκριβώς 
ό άστυνομικός τοϋ ώς άνω επεισοδίου, δστις μετέβη καί συνέλαβεν άμέσως τόν Τόμ. 
Οί ’Αστυνομικοί Άσφαλείας (ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ) έκλέγονται έκ τών ΰπηρετούντων 
εις τά Τμήματα Τάξεως. Ούδείς δύναται νά γίνη ντέτεκτιβ, αν δεν υπηρέτηση έπί 
διετίαν περίπου εις τό Τμήμα Τάξεως καί έκτελέση καθήκοντα σκοπού άστυφύ- 
λακος έν στολή εις τήν σκοπιάν. 'Η δέ 'Υπηρεσία Έγκληματολογικών ’Αναζητή
σεων (Criminal Investigation Department) γνωστή ύπό τά άρχικά C.I.D. (Σί, 
άϊ, ντί) έκάστου Σώματος θεωρείται ώς εις έκ τών τριών κλάδων εις τούς οποίους 
κάθε ’Αστυνομία χωρίζεται, ήτοι ό έν στολή Κλάδος, ό τοϋ C.I.D. καί ό τής Τρο- 
χαίας.

Οΐ Ντέτεκτιβ άποτελοϋν μέρος τής ’Αστυνομικής δυνάμεως καί δέν διαχω
ρίζονται έξ αύτής. Εις μερικά ’Αστυνομικά Σώματα ούτοι έναλλάσσονται μετά τών 
’Αστυνομικών Τάξεως, γενικώς δέ υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τών δύο κλά
δων.

Εις τήν Διοίκησιν έκάστου Σώματος υπάρχει ’Επιτελεΐον άνωτέρων ’Αξιω
ματικών C.I.D .,oi όποιοι κατευθύνουν τάς έργασίας όλων τών παραρτημάτων ’Α
σφαλείας (C.I.D .), άτινα έχουν ίδρυθή καί έργάζονται παραλλήλως προς τά διάφορα 
Τμήματα Τάξεως αύτοϋ. Οί ΰπηρετοϋντες εις τά τελευταία ταϋτα είναι άριθμητι- 
κώς περισσότεροι καί εις αύτούς έχει άνατεθή ή έκτέλεσις τών ’Αστυνομικών καθη
κόντων Τάξεως, ένώ τά παραρτήματα τοϋ C.I.D. έχουν άποστολήν τήν έκτέλεσιν 
καθηκόντων Άσφαλείας.

Παρ’ δλην δμως τήν συνεργασίαν μεταξύ τών δύο κλάδων, παρατηρεΐται ότι 
οί Ντέντεκτιβ άποτελοϋν τά «άνφάν γκατέ» έκάστου Σώματος. Καί τοΰτο λόγω τής 
αύστηράς έπιλογής αύτών καί τής έπί πλέον ειδικής έκπαιδεύσεως τήν όποιαν λαμ
βάνουν, συνεπεία τών οποίων άποτελοϋν ειδικήν κατηγορίαν ’Αστυνομικών. ’Επι- 
προσθέτως, τό κοινόν καί ό Τύπος παρακολουθεί μετά μεγαλυτέρας περιέργειας 
καί προσοχής τό έργον τοϋ C.I. D. άπ’ δ,τι τό Αστυνομικόν έργον τάξεως.

Είναι ωμή άλλά ακαταμάχητη άλήθεια ότι τό κοινόν ένδιαφέρεται πάρα πολύ 
«γιά τ ’ άνθρωπο—κυνηγητά». Τόσον ό διώκτης δσον καί ό διωκόμενος άποκτοΰν 
μίαν εύρείας έκτάσεως δημοσιότητα. Λόγω αύτής άκριβώς τής συνεχούς παρακο- 
λουθήσεως ύπό τοϋ κοινοΰ τής έργασίας τών ’Αστυνομικών τοϋ C.I.D. ούτοι έχουν 
άποκτήσει φήμην καί θεωρούνται ώς κάτι διάφορον καί άνώτερον τών λοιπών συ
ναδέλφων των. Σοβαρά αιτία προσέτι είναι καί τ ’ άστυνομικά περιπετειώδη άνα- 
γνώσματα, τά όποια έχουν έπιβάλλει εις τό πολύ κοινόν άντίληψιν διάφορον τής πραγ
ματικής,' περί τής έργασίας καί τοϋ χαρακτήρος τών ντέτεκτιβ (’Αστυνομικών τών
C.I.D .).

’Αποτέλεσμα τών άνωτέρω είναι ότι αν ένας άπλός ’Αστυνομικός τοϋ C.I.D. 
ασχολούμενος μέ συνήθεις άναζητήσεις, έπισκεφθή μίαν οικογένειαν θά προκαλέση 
άνησυχίαν τουλάχιστον είς τούς εύηπολήπτους πολίτας.

’Αλλά, παρ’ δλα αύτά, οί άστυνομικοί σκέπτονται κατά τρόπον διάφορον. 
"Εντονοι προσπάθειαι καταβάλλονται ύπ’ αύτών διά νά καταργηθή ή διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ τοϋ έν στολή κλάδου (τάξεως) καί C.I.D. (Άσφαλείας).

Ούτοι έπιμένουν εις τό δτι κάθε κλάδος άπλώς καί μόνον έκτελεϊ διάφορον 
τμήμα τοϋ ίδιου έργου, ήτοι τήν πρόληψιν καί άνίχνευσιν έγκλημάτων.

2 . Ή  Μ. Βρεττανία είναι μοναδική Χώρα είς τόν κόσμον δπου δέν υπάρχει 
’Εθνική (Κεντρική) Υπηρεσία Άσφαλείας. Δέν ύπάρχει παρομοία 'Υπηρεσία ώς
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τό Συνομοσπονδιακόν Γραφεΐον ’Εγκληματολογικών ’Αναζητήσεων (Federal Bu
reau of Investigatio) τής ’Αμερικής, οΰτε την ’Ασφάλειαν (Surete) τής Γαλ
λίας ή τάς μυστικάς ’Αστυνομίας πολλών Ευρωπαϊκών Κρατών. To C.I.D. ('Υ
πηρεσία ’Ασφαλείας) τής Σκώτλαντ—Γυάρδ, παρέχει ώρισμένας εξυπηρετήσεις 
εις τά C.I.D. τών άλλων Σωμάτων, άλλά δέν δύναται, ούδέ έχει επιχειρήσει, νά 
άσκήση έλεγχον έπ’ αύτών, έκτος τών υπηρεσιών τής άρμοδιότητος αύτής. To C.I.D. 
τής Σκώτλαντ—Γυάρδ είναι άπλώς Άρχηγεΐον τών 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Λόγω του δτι ή 'Υπηρεσία, αύτή είναι ή άρχαιοτέρα 
'Υπηρεσία ’Ασφαλείας εις την Χώραν καί ή μεγαλυτέρα έν σχέσει μέ τάς άλλας, 
έχει οργανώσει ώρισμένα Γραφεία, δπως το ϋ ’Εγκληματολογικοϋ ’Αρχείου καί τό 
Άρχεΐον Δακτυλικών άποτυπωμάτων, άτινα είναι καλλίτερον έμπλουτισμένα άπό 
τά άρχεϊα τών άλλων Σωμάτων. Καί διά τής όργανώσεως αύτής ή άπόδοσις είναι 
εξαιρετική. Μόνον ελάχιστα έχει μειωθή ή άποδοτικότης συνεπεία τής έφαρμογής 
τής άρχής τής άποκεντοώσεως. Τά όργανα ’Ασφαλείας καί αί μέθοδοι αύτών συγ
χρονίζονται διά τών άστυνομικών περιοδικών, διά κοινής έκπαιδεύσεως, δι’ εναλ
λαγής πληροφοριών καί άπόψεων μεταξύ τών ’Αστυνομικών Σωμάτων, καθώς επί
σης καί διά προσωπικών έπαφών τών ύπηρετούντων είς τάς υπηρεσίας ’Ασφαλείας 
διαφόρων Σωμάτων.

'Η διάρθρωσις αύτοΰ δίδει έν μεγεθύνσει βεβαίως, καί την διάρθρωσιν τών 
C.I.D. τών περισσοτέρων Σωμάτων, η δέ όργάνωσις καί αί άκολουθούμεναι μέθοδοι 
είναι αί έφαρμοζόμεναι γενικώς, εις μικροτέραν όμως κλίμακα.

’Επί κεφαλής τοϋ C.I.D. (τρίτος Κλάδος υπό τό στοιχεΐον C) τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας είναι είς Βοηθός Διοικητοΰ ή ’Αρχηγού (Assistant Com- 
misioner) όστις είναι άντίστοιχος τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ A' (Chief Con
stable). Ούτος έχει ώς ’Επιτελεΐον έναν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' (Comman
der, βαθμός διά τό C.I.D.) καί δύο ’Αστυνόμους A' (Deputy Commander, βαθ
μός διά τό C.I.D.) οί όποιοι προίστανται τών Τμημάτων. (Είς τά Σώματα υπαίθρου 
ή εργασία τών τεσσάρων αύτών ’Αξιωματικών έκτελεϊται ύπό τού Ύποδιοικητοΰ 
(Deputy Chief Constable) τού Σώματος καί ένός ’Αστυνόμου Β' ’Ασφαλείας 
(Detective Superintendent). Τό Άρχηγεΐον τοϋ Σκώτλαντ—Γυάρντ διαιρείται 
εις διάφορα τμήματα, έκαστον τών οποίων έχει ώρισμένον τομέα τού έργου ’Ασφα
λείας.

3. ’Εν άρχή είναι τό Κεντρικόν Γραφεΐον (Central Office) (ή Κεντρική *0- 
μάς) τό όποιον διαθέτει μίαν ομάδα πεπειραμένων Άστυνομικών (ντέτεκτιβ) (Κεν
τρική όμάς) διά τά σοβαρώτερα εγκλήματα καί διά τήν ένίσχυσιν είς περίπτωσιν 
αιτήσεων τών άλλων Σωμάτων. Οί πεπειραμένοι αύτοί ’Αστυνομικοί ειδικεύονται 
είς τήν έξιχνίασιν περιπτώσεων φόνων, σοβαρών κλοπών καί παντός άλλου είδους 
έγκλημάτων γενικού ενδιαφέροντος. Ούτοι δύνανται νά ενεργήσουν εντός τής περιο
χής δλων τών ’Αστυνομικών Διαμερισμάτων τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί 
γενικώτερον καθ’ άπασαν τήν Χώραν. Ή  πρόσληψις άστυνομικοΰ είς τήν ομάδα 
αύτήν θεωρείται ώς σοβαρά τιμητική διάκρισις, παρ’ δτι ή εργασία είναι επίπονος 
καί άκανόνιστος είς ώρας, πιο πολύ άπ’ δ,τι τού συνήθους άστυνομικοΰ ’Ασφαλείας.

( Συνεχίζεται)



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

Φίλους ταχέως μή κτώ
'Υπό κ. I. Ρ Α Ι'Κ Ο Υ , Δοκ. Ύπαστυνόμου

Έ φ ’ οσον ζώμεν εις κοινωνίαν άνθρώπων, οίτινες θέλουσι νά θεωρώσι τούς 
εαυτούς των ώς οντα πεπολιτισμένα, έφ’ δσον διαβιοΰμεν έν τη αύτη κοινωνία μέ 
άτομα πάσης τάξεως καί κοινωνικής θέσεως, άναντιρρήτως πας έξ ήμών αισθάνεται 
άδήριτον τήν άνάγκην συνάψεως κοινωνικών σχέσεων. Ούδείς, είλικρινώς καί σο- 
βαρώς σκεπτόμενος, δύναται νά είπη δτι ούδενδς έχει τήν άνάγκην. Άποτελοϋμεν 
πάντες, ώς άτομα τής αύτής κοινωνίας έν σώμα κοινωνικόν εις δ έκαστος έξ ήμών 
προσφέρει τάς άναλόγους υπηρεσίας. Ώ ς δέ έν τώ όργανικώ τοϋ άνθρώπου σώματι, 
πάντα τά μέλη τούτου συνεργάζονται διά τήν άρίστην καί άπρόσκοπτον λειτουρ
γίαν του, ουτω καί τά έν τη κοινωνία άτομα άπό κοινού έργάζονται διά τήν εύ
ρυθμον λειτουργίαν τοϋ όντως μεγάλου κοινωνικού οργανισμού.

Αΐσθανόμεθα άπαραίτητον τήν άνάγκην τής διαβιώσεως ήμών έν πεπολιτι- 
σμένη κοινωνία καί θεωροΰμεν τήν άνάγκην ταύτην ώς έν τών στοιχείων τής πνευ
ματικής καί υλικής άνελίξεως ήμών. Ούδείς άσφαλώς δύναται νά εΐπη, δτι έν τη 
έρήμω καί μέσω τών άγριων θηρίων ό άνθρωπος έξελίσσεται καί προοδεύει. “Αν 
δμως ή άνάγκη αΰτη είναι τοιαύτης ύψίστης σημασίας καί αν εΐσέτι τά έκ ταύτης 
οφέλη είναι έξόχως σπουδαία, μεγίστη άναμφιβόλως είναι ή δυσκολία τής διαλογής 
καί έπιλογής τών προσώπων έκείνων, άτινα ού μόνον δέν θά ζημιώσωσιν ήμάς, άλλά 
έν παντί τόπω καί χρόνω θά άποδειχθώσι θερμοί ύποστηρικταί καί ειλικρινείς σύμ
μαχοι. Όμολογουμένως ή σύναψις κοινωνικών σχέσεων καί ή δημιουργία «μεγάλου 
κύκλου» τυγχάνει τι τό εύκολον. Άνέτως δυνάμεθα νά άποκτήσωμεν σχέσεις καί 
φιλίας, δυσκόλως δμως δυνάμεθα νά διαχωρίσωμεν εις αύτάς τά άτομα έκεΐνα, 
άτινα δέν θά είναι πλησίον ήμών μόνον έν τη εύτυχία άλλά καί έν ταΐς δυστυχίαις 
καί ταΐς θλίψεσιν.

Ή  οίαδήποτε κοινωνική θέσις ήμών, τό οίονδήποτε ύφ’ ήμών έξασκούμενον 
επάγγελμα, πολλάκις ήμών άκόντων, δημιουργοΰσι πέριξ ήμών κύκλον γνωστών 
καί φίλων άτόμων, άτινα παρουσιάζονται ώς φύλακες άγγελοι, ώς άνθρωποι καλής 
πίστεως καί σοβαράς έμπιστοσύνης. Άναντιρρήτως έν αύτοΐς ύπάρχουσι καί άτομα 
αληθώς φερέγγυα, άξια πάσης έμπιστοσύνης καί έκτιμήσεως. Τούτο δμως δέν 
αποτελεί τον κανόνα εΐμή μόνον τάς σπανίας έξαιρέσεις, αίτινες τονώνουσι τον 
κανόνα. "Απαντες έπιδιώκομεν νά συνάψωμεν σχέσεις μέ πρόσωπα κατέχοντα άνω- 
τέραν άπό ήμάς θέσιν, τόσον κοινωνικώς δσον καί οίκονομικώς, έλπίζοντες δτι 
ταΰτα έν καιρώ άνάγκης δυνατόν νά παράσχωσιν ήμΐν χείρα βοήθειας. Δυστυχώς 
δμως ένίοτε άτομά τινα προσπαθούν παντί τρόπω καί έργω νά έκμεταλλευθώσι τάς 
σχέσεις των καί ού παράδοξον πολλάκις μεταβάλλονται εις άνθρώπους κατωτέρας 
κοινωνικής στάθμης μή φειδόμενοι ούδενός ιερού καί οσίου προκειμένου νά έπιτύ- 
χωσι τών σκοπών των. Ούχί σπανίως περιστοιχιζόμεθα ύπό άνθρώπων έκλιπαρούν- 
των τήν φιλίαν ήμών, ώς έπίσης καί παρ’ ετέρων οίτινες ώς κόλακες είναι πρόθυμοι 
νά παράσχωσι πάσαν έξυπηρέτησιν. Τό παρθενικόν των ύφος, ή μελιστάλακτος ομι
λία των, τό σφοδρόν ένδιαφέρον διά τήν έπιτυχή έκβασιν τών υποθέσεων ήμών, πα- 
ρασύρουσιν ένίοτε ήμάς εις τό νά έμπιστευθώμεν τούτους άπολύτως, άδιαφοροϋντες 
διά τούς πιθανούς κινδύνους έκ τής τοιαύτης συμπεριφοράς ήμών. ’Ασφαλώς θά 
•δημιουργήσωμεν φιλίας, διότι άνευ τούτων θά δυσκολευθώμεν νά έπιτελέσωμεν τάς 
έπιδιώξεις ήμών καί ούχί σπανίως αύται θά άποβώσιν έπωφελεΐς διά τήν άρίστην 
επιτυχίαν ήμών. Έ ν τώ γεγονότι τούτω δμως έγκειται ή αξία τής διαλογής καί έπι
λογής τών φίλων καί έν τη περιπτώσει ταύτη ήμεΐς ιδιαιτέρως δέον νά προσέξωμεν 
εις τήν κατάλληλον τούτων έκλογήν. Οί φίλοι δέον νά ώσι τοιοΰτοι, ώστε ούδεμίαν
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αμφιβολίαν περί τούτων νά έχωμεν δσον άφορά την έχεμύθειαν καί γενικώς είπεϊν- 
τάς άγαθάς προθέσεις των.

Πολλοί των φίλων παρουσιάζονται ώς πιστοί τοιοϋτοι έν τω καιρω της ευτυ
χίας ημών, άντιθέτως δέ έν τω καιρω τής δυστυχίας καί τής ούχί άκμαζούσης οικο
νομικής ημών ζωής, άπομακρύνονται παριστώντες έαυτοΰς ξένους προς ημάς. Δι
καίως προς τοϋτο οί άρχαΐοι έλεγον : «Τών εύτυχούντων πάντες φίλοι είσί, τών δυ- 
στυχούντων ούδ’ οί γεννήτορες» ώς έπίσης «το μέν χρυσίον πυρί δοκιμάζεται, ή δέ 
φιλία έν ταϊς άτυχίαις διαγιγνώσκεται».

Δέον νά εΐμεθα προσεκτικοί, καί έκλεκτικοί εις τάς κοινωνικάς σχέσεις. Δεν 
πρέπει νά παρασυρώμεθα άπό έφημέρους ενθουσιασμούς καί στιγμιαίας άπολαύσεις, 
γεγονότα άτινα άπλήστως θέλουσιν ύποσχεθή καί παράσχει ήμΐν άτομα, άτινα διά 
τής έμπιστοσύνης ήμών θά έπιδιώξωσι την έπίτευξιν άγνώστων εις ημάς σκοπών 
των. Δύσκολον τό έργον τής έπιλογής τών φίλων, άπαιτοϋν σώφρονα σκέψιν καί λο
γικήν έτοιμότητα είς πάσαν περίπτωσιν. Έχομεν άνάγκην φίλων ειλικρινών, διότι 
ό φίλος θά είναι δι’ ημάς ό πιστός σύντροφος, ό άνιδιοτελής άνθρωπος παντού καί 
πάντοτε.

Διερωτώμεθα ενίοτε αν ή λέξις φιλία διατηρή είσέτι την παλαιάν της αϊγλην, 
ώς έκείνη τού Δάμωνος καί τού Φιντίου, ούχί σπανίως δέ έχοντες ύπ’ οψει διάφορα 
γεγονότα, καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα, δτι έν τω παρόντι αίώνι ή φιλία άπώλεσε 
τήν άληθή έννοιαν ταύτης. 'Ο αιών τον όποιον διανύομεν είναι αιών υλικής καί τε
χνικής έξελίξεως τού άνθρώπου, διά τοϋτο καί ή φιλία, έννοια άνωτέρου πνευματικού 
περιεχομένου, έγένετο τό άντι κείμενον καί τό μέσον ίδιοτελοΰς έκμεταλλεύσεως τών 
προσώπων.

"Ας μή βιασθώμεν είς τήν άπόκτησιν πολλών φίλων. ’Ιδία ήμεϊς οι άστυνο- 
μικοί, έτι περισσότερον τών άλλων, δέον νά είμεθα έπιφυλακτικοί καί έκλεκτικοί 
είς τάς κοινωνικάς σχέσεις. Λόγω τού έπαγγέλματος θά εύρεθώμεν είς τήν άνάγκην 
δημιουργίας φίλων, άλλά καί λόγω τής ίδιότητος ήμών, πολλοί θά είναι έκεϊνοι 
οΐτινες θά έπιδιώξωσι τήν μεθ’ ήμών φιλίαν. Έ φ’ δσον λοιπόν ή έργασία ήμών θά 
άπαιτήση ήμέραν τινά τήν συμπαράστασιν τών φίλων, ας μή παρασυρώμεθα άβασα- 
νίστως είς τήν άπόκτησιν τύτων. 'Η ίδιάζουσα έργασία ήμών, ή τιμή ήν ένεπι- 
στεύθη είς ημάς ή Πολιτεία, άπαιτοΰσιν άκεραίους χαρακτήρας, έπαγγελματικήν 
συνείδησή καί συναίσθησιν τής άποστολής ήμών. Είδικώτερον είς τούς νέους έξ 
ήμών ή άρίστη έπιλογή τών φίλων άποτελεΐ τον καλλίτερον οιωνόν ενός έπιτυχοϋς 
μέλλοντος. Πολλάκις οί νέοι διψούν διά τιμάς, ήδονήν καί πλούτον. ’Αποθηκεύουν 
σοφίαν καί γνώσεις, ζητούν δ,τι έχουν καί δέν άνευρίσκουν δ,τι ζητούν. "Οταν άνα- 
χωροΰν ομοιάζουν μέ τά γαλήνια άγάλματα τού Πραξιτέλους, δταν δμως έπιστρέ- 
φωσιν ένθυμίζοϋν τον θρήνον τής Μούσης τού Μπωντελαίρ. "Ας έχωμεν πάντοτε ύπ’ 
δψει, δτι δέν είμεθα μοιραία έπί τής γής δντα καί συνονθύλευμα σκοτεινών δυνά
μεων. Δέν είμεθα άποίμαντος άγέλη περιέργων ζώων καί είδος μικράς άξίας. .Εί
μεθα λογικά ζώα μέ ήθικότητα. Έρχόμεθα ώς χιόνες άπό τά υψηλά δρη τής Θείας 
’Επικράτειας καί σαρκούμεθα είς τήν γήν. Άποτελοϋμεν θαυμαστήν πνευματικήν 
άρμονίαν. ’Ιδού διατί πάσα ένέργεια ήμών δέον νά είναι άψογος άπό πάσης πλευράς.

’Εάν οδτω συναισθανθώμεν άπολύτως τό ΰπέροχον τής ’Αστυνομίας έργον, 
πρέπει νά είμεθα βέβαιοι δτι καί είς τον τομέα τής έπιλογής τών φίλων ούδέποτε 
θά άποτύχωμεν. "Αν ώς ίδιώται άποτύχωμεν είς τό έργον ήμών, ό κίνδυνος θά είναι 
σοβαρός άλλά προσωπικός. 'Η άποτυχία δμως ήμών ώς άστυνομικών, ώς άτόμων 
έπιφορτισμένων μέ ιδιαίτερα καθήκοντα, θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν 
σοβαρού κινδύνου τόσον είς τό έργον τής ’Αστυνομίας, δσον καί είς αύτήν ταύτην 
τήν έξέλιξιν τής Κοινωνίας. Οί φίλοι καί αί σχέσεις ήμών δέον νά είναι τό περιβάλ
λον τής έπί τά βελτίω πορείας ήμών καί ούχί τής έπί τά χείρω τοιαύτης.

Μέ τοιαύτας σκέψεις, ας είμεθα βέβαιοι δτι θά δυνηθώμεν νά χειραγωγή-
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" ’Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  #ι
«01 ένοικοι ο ικ ιώ ν, ών τά παράθυρα εΰρΐ- 

σκονται εις Οψος μικρότερου τω ν δύο μέτρων, 
ΰποχρεοΰνται νά φροντίζω σιν δπως κατά τό 
άνοιγμα μή προεξέχωσι τής οικοδομικής γραμμής 
τά έξωτερικά παραθυρόφυλλα__ ».

( Άπό τήν ύπ’ άριθ. 12/51 Άστυν. Διάταξιν—'ΆρΟρ. 4)

15 Σεπτεμβρίου 1955
«...'Ένα επεισόδιο σήμερα τό μεσημέρι, μέσα στο τρόλλεϋ, μ’ έφερε άντιμέ- 

τωπο μ’ ένα νεαρό, νευρικό άντρα, άπ’ αυτούς πού ό κόσμος συνήθισε νά όνομάζη 
μέ μια άπλή, μά εύρύτατη σέ έννοιες διφορούμενες, λέξη : σ τ ρ α β ό ξ υ λ ο .

Οί τύποι συνήθως αύτοί δεν είναι κακοί άνθρωποι...
Μ πά! Κάθε άλλο...
Πνίγονται όμως άνάμεσα σέ τόσες άπαγορεύσεις, νομικές καί άστυνομικές, 

πού τούς περιζώνουν...καί επαναστατούν κάποτε—κάποτε...
’Επαναστατούν οχι άπό κακή πρόθεση ή γιατί τούς λείπει ή καλή πίστη, 

άλλα γιατί δεν κάθονται νά σκεφτούν πόση ξεχωριστά προστατευτική άξια κρύβεται 
πίσω άπό κάθε άπαγόρευση ένός Νόμου ή μιας ’Αστυνομικής Διατάξεως...προστα
τευτική γιά κάθε άτομο ιδιαιτέρως καί γιά ολόκληρο τό κοινωνικό σύνολο...’Αλλά 
έτσι συμβαίνει συνήθως...

Κάποτε ήμουνα κι’ έγώ πολίτης...Καί δεν τό κρύβω οτι πολλές φορές βαρυγ- 
γόμησα μέ μερικές παρατηρήσεις πού μοΰ έκαναν οί άστυφύλακες στο δρόμο, γιατί 
τ ις  θεωρούσα τότε άσκοπες καί ένοχλητικές...

’Εδώ πού τά λέμε άλλως τε, δέν είναι καί εύχάριστο πράγμα νά ζής κυνηγη
μένος άπό αύτό τό άσχημο ρήμα, πού στο τρίτο πρόσωπό του έπαναλαμβάνεται 
άδιάκοπα άπό όλους, όσους έχουμε έπωμισθή τό τεράστιο βάρος νά φυλάμε τή Ζωή, 
τήν Τιμή καί τήν Περιουσία των συνανθρώπων μας...

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ...’Από τό πρωί ίσαμε τό βράδυ ή ίδια πάντα λέξη... 
Δέν έχει σημασία αν προφέρεται μέ τάκτ καί εύγένεια ή άν συνοδεύεται άπό χαμό
γελα καί έκφραση λύπης βαθειάς...

Σημασία έχει μονάχα ότι επαναλαμβάνεται κατά κόρον...
Μά τί νά γίνη; Δέν γίνεται άλλοιώς.,.Τό ξέρετε κι’ εσείς αύτό...
’Άλλως τε γ ι’ αύτό μάς πληρώνετε: γιά νά περιφρουροΰμε τά δικαιώματά σας 

άπό άναρίθμητους καί πολύμορφους κινδύνους πού σάς άπειλοΰν...
Καί γιά νά φέρουμε σέ πέρας τήν άποστολή μας είμαστε υποχρεωμένοι (έστω 

μέ λύπη μας μά πάντως υποχρεωμένοι) νάστεκώμαστε ολοένα μπροστά σας, όπως ό 
πατέρας μπροστά στο παιδί...«’Όχι αύτό, παιδί μου.’Μή τό άλλο»...Δέν θέλω βέβαια 
μ’ αύτό νά πώ ότι εμείς είμαστε σοφοί κ ι’ έσείς άμυαλα καί επιπόλαια παιδιά, 
άλλά ότι ή δουλειά μας είναι αύτή: νά σάς θυμίζουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις σας 
καί νά επισημαίνουμε τούς κινδύνους πού σάς άπειλοΰν, όταν καμμιά φορά, ζαλι
σμένοι άπό χίλιες αιτίες, περπατάτε άντίθετα άπό τό πραγματικό συμφέρον σας.

σωμεν τον οδοιπόρον, τον τραγικόν οδοιπόρον, όστις μέ έσβεσμένην λυχνίαν πλανάται 
εις τά σκότη. Θά βοηθήσωμεν τον πλησίον νά διακρίνη τήν άβυσσον, εις ήν τον ώδή- 
γησεν ή παραπλανηθείσα επιστημονική έρευνα, ό απρόσεχτος ήθικός βίος, ή άπομά- 
κρυνσις άπό τού κέντρου τού άληθούς Φ ω τ ό ς.'Η συνείδησις ήμών ού μόνον ούδέ- 
ποτε θέλει ελέγξει ή μάς, άλλά τουναντίον θά είναι έσαεί άναπαυμένη, διότι έξετελέ- 
σαμεν άπολύτως τον άληθή προορισμόν ήμών καί ώς άστυνομικοί καί ώς άτομα 
πεπολιτισμένης Κοινωνίας.

I. ΡΑ Ι ΚΟΣ
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Ναί! ’Ακριβώς. Κάθε μιά ’Αστυνομική Διάταξη έχει τό δικό της προορισμό, 
γιά ένα ωφέλιμο σκοπό φτειάχτηκε καί κάποια σπουδαία κοινωνική σκοπιμότητα 
υπηρετεί...

'Ο κύριος τοΰ τρόλλεϋ δυσανασχέτησε, γιατί τον παρακάλεσα να μήν βγάζη 
έξω άπό τό παράθυρο τό χέρι του...Είχε δίκηο;...’Εσείς θά τό κρίνετε βέβαια... 
Μά πριν να βγάλετε τήν άπόφασή σας βάλτε τό χέρι στήν καρδιά καί συλλογιστήτε 
μιά απλή περίπτωση: ένα λεωφορείο νά προσπέρνα τό τρόλλεϋ άπό πολύ κοντά... 
Τί θά γινότανε τότε; ’Ίσως τό χέρι του κυρίου νά συνθλιβότανε άνάμεσα στά δυό 
οχήματα...'Η εις άτοπον άπαγωγή δηλαδή...

Έ !  Γιά νά προλάβη αύτό τό κακό, αύτό τό «άτοπο», βγήκε ή άπαγορευτική 
’Αστυνομική Διάταξη, πού έκανε νά δυσανασχετήση ό νεαρός συνεπιβάτης μου στό 
τρόλλεϋ..............

’Αλλά δεν πειράζει...
Βάλτε μας άπόψε στό έδώλιο τοΰ κατηγορουμένου...
Κι’ ας άπαγγείλη τό Κατηγορητήριο ένας παληός έχθρός μας, πού ύστερα 

άπό ένα άπροσδόκητο πάθημά του μεταβλήθηκε σέ θερμό θαυμαστή τοΰ έργου μας, 
ό κύρ—Θόδωρος...

Δυό—τρία χρόνια ας γυρίσουμε πίσω...
Κι’ ας τον άκούσουμε νά μονολογή:
«...Μέ λένε στραβόξυλο, γιατί καυγαδίζω ταχτικά μέ τούς άστυφύλακες, πού 

κάθε τόσο καί λιγάκι μέ ένοχλοϋν μέ άνόητες παρατηρήσεις...’Αλλά έγώ έχω τή 
συνείδησή μου ήσυχη καί καθαρή δτι κάνω άπλώς τό Καθήκον μου, σάν ελεύθερος 
άνθρωπος...Γιατί έχω κάθε λόγο νά πιστεύω δτι άνάμεσα στους Νόμους καί τις 
άναρίθμητες Διατάξεις υπάρχουν καί κάποιες άσκοπες άπαγορεύσεις πού δέν έχουν 
κανένα άπολύτως σκοπό...Σου λένε «Μήν όπλοφορής»...Αύτό μάλιστα...Γιατί ένα 
κουμπούρι στήν τσέπη σου είναι πάντα πειρασμός...’Άνθρωπος είσαι καί μάλιστα 
ρωμηός, πεθερά έχεις, ιδιοκτήτη στό σπίτι σου έχεις, νεύρα έχεις...Κι’άν μέσα σ’ 
δλα αυτά έχεις κ ι’ ένα κουμπούρι στήν τσέπη τό πράγμα καταντάει πολύ έπικίν- 
δυνο,.,Αύτό μάλιστα. ’Εκεί πού έχουν δίκηο τούς τό άναγνωρίζω. ’Αλλά δταν έχουν 
άδικο θά τούς τό πώ κ ι’ δποιον πάρη ό Χάρος...»

Αύτά έλεγε καί ξανάλεγε ό κύρ—Θόδωρος, τό «στραβόξυλο» μιας ’Αθηναϊκής 
γειτονιάς...Καί κάθε τόσο καί λιγάκι «καυγάδιζε μέ τούς άστυφύλακες πού τον 
ένωχλοϋσαν μέ τις παρατηρήσεις τους...»

Στό Τμήμα αυτής τής γειτονιάς μετατέθηκα κ ι’ έγώ κάποτε, δυό—τρία χρό
νια πρίν. Καί γνώρισα τον κύρ-Θόδωρο «ΰπό τάς άκολούθους συνθήκας» :

ΤΗταν σούρουπο... "Ενα σούρουπο σιγαλό κ ι’ ονειρεμένο...
"Εκανα υπηρεσία στό δρόμο...Κι’ ό κύρ-Θόδωρος ήταν μέσα στό σπίτι του...
Παρακολουθήστε μας καί τούς δυό.-.μέ τή σειρά δμως...
’Εκείνον πρώτα...άπό εύγένεια...
’Εκείνη ακριβώς τή στιγμή είχε σηκωθή άπό τό κρεβάτι ό κύρ-Θόδωρος, 

ύστερα άπό ένα πολύωρο, άπογευματινό ύπνο. Καί επειδή είχε άργήσει, ντυνότανε 
βιαστικά-βιαστικά, γιά νά προλάβη ένα έρωτικό ραντεβού πού είχε κλείσει...

Θάχετε δμως παρατηρήσει πώς άμα βιάζεσαι δλα σουρχονται άνάποδα.,.Δέ 
βρίσκεις τή γραβάτα σου, φοράς άνάποδα τό πουκάμισό σου, βάζεις νά σιδερώσης 
τό καινούργιο σου παντελόνι στό ήλεκτρικό σίδερο καί τό καις...

Καί τά τρία αύτά κακά είχαν συμβή στον «Στραβοθόδωρο»—όπως τον έλεγαν 
οί φίλοι του...Μπορείτε νά φανταστήτε τά νεύρα του...Καθότανε σέ άναμμένα κάρ-
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βουνά...’Έβριζε, μονολογούσε και ζήταγε κάποιον νά καυγαδίση για να ξεσκάση.. 
Καί βρήκε εμένα. Πώς συναντηθήκαμε θέλετε νά μάθετε; Θά σάς πώ πάρα κάτω.. 
Πάντως υπηρεσιακή ήταν ή επίσκεψή μου.,.Τί είπατε; γιατί πήγα νά του κάνω 
παρατήρηση; Μά που θέλετε νά ξέρω τί γινότανε μέσα σ’ εκείνο τό σπίτι; Καλά, 
εσείς τό ξέρετε γιατί σάς τόπα εγώ, έμένα δμως ποιος μου τδπε, σάς παρακαλώ; 
Κανείς. ’Ά ς άφήσουμε λοιπόν τον κύρ-Θόδωρο στά νεΰρα του κι’ ας πιάσουμε έμέ
να...πού την ’ίδια ώρα έκανα την υπηρεσία μου έξω στο πεζοδρόμιο...Φρέσκος ήμουνα 
σ’ αυτό τό Τμήμα καί τον κύρ-Θόδωρο δεν τον είχα γνωρίσει άκόμα.,.'Όταν λοιπόν 
έφτασα έξω άπό τό σπίτι του παρατήρησα δτι τά παράθυρα του σπιτιού του (πού 
ήταν ισόγειο καί χαμηλό) ήταν άνοιχτά καί τά παραθυρόφυλλα προεξείχαν έπικίν- 
δυνα άπό τήν οικοδομική γραμμή, παρά τή σχετική άπαγορευτική Διάταξη, καί θά 
μπορούσαν νά τραυματίσουν κάποιο άφηρημένο περαστικό, τις νυχτερινές ιδίως ώρες...

Θεώρησα τότε καθήκον μου νά κτυπήσω τήν πόρτα του, γιά νά τοΰ κάνω μιά 
σχετική σύσταση. Μέ προσοχή καί διακριτικά κτύπησα τό κουδούνι.,.άλλά εκείνος 
βγήκε άναστατωμένος, μέ άπλωμένο τό ζουνάρι γιά καυγά.

«—Βρέ καλώς τό λεβέντη» μοΰ είπε ειρωνικά μόλις μέ άντίκρυσε. Καί πρό- 
στεσε : «...μονάχα εσύ μάς έλλειπες...»

’Έκανα δτι δέν πρόσεξα τό πείραγμά του καί τον ρώτησα μέ εύγένεια :
«Μέ συγχωρεϊτε, κύριε. Μοΰ λέτε σάς παρακαλώ ποιος μένει σ’ αύτό τό σπίτι;»
«Ό  Άϊζενχάουερ» μοΰ άπάντησε, κτυπώντας νευρικά τό πόδι του.
«Σάς παρακαλώ, μήν άστειεύεστε» τοΰ ξανάπα «Σάς ρωτώ ποιος κάθεται 

σ’ αύτό τό σπίτι».
«Κανένας» μοΰ ξαναλέει «δλοι δρθιοι είμαστε. Κανένας δέν κάθεται».
Καί πάλι έδειξα δτι δέν πρόσεξα τό καλαμπούρι του καί τοΰ είπα:
«Κύριε, νά διπλώσετε τά παράθυρά σας, ώστε νά μήν προεξέχουν τής οικο

δομικής γραμμής. Νά προσέχεται δταν τ ’ άνοίγετε γιατί μπορεί, έτσι δπως είναι 
τώρα, νά τραυματίσουν ένα άθώο περαστικό. Σάς παρακαλώ νά σέβεσθε τή ζωή τών 
συνανθρώπων σας. Δέν ζήτε στο βουνό. Μέσα στήν πρωτεύουσα ζήτε καί έχετε 
ώρισμένα καθήκοντα άπέναντι τών συνανθρώπων σας. Θά λυπηθώ πολύ αν βρεθώ 
στήν άνάγκη νά σάς κάνω μήνυση...»

Τότε μέ διέκοψε άπότομα καί μοΰ είπε σέ προκλητικό καί υβριστικό ύφος:
«—’Ά ει πήγαινε άπό δώ, χριστιανέ μου. ’Άκου λέει νά διπλώσω τά παραθυ

ρόφυλλά μου. Ναί, Στρατηγέ μου, θά τά διπλώσω καί θά στά στείλω μ’ ένα γραμμα
τόσημο στο σπίτι σου. ’Άσε μας ήσυχους καί δέν έχουμε τήν όρεξή σου. Άκοΰς 
έκεϊ: προεξέχουν τής οικοδομικής γραμμής. Ξέχασα νά πάρω μεζούρα γιά νά τά 
μετρήσω. Ά ν  είναι ποτέ δυνατόν νά τραυματίσουν ένα περαστικό! Τί διάβολο, τόσο 
στραβούλιακας θάναι καί δέν θά δή ολόκληρα παραθυρόφυλλα! Ά ν  ύπάρχη δμως 
καί κανένας τέτοιος τζιτζιφιόγκος, καλλίτερα νά λείψη άπό τήν Κοινωνία! ! !  Σχο
λαστικοί πού είσαστε καϋμένε μερικές φορές μέ τούς νόμους καί τις διαταγές σας. 
Σέ ρωτώ, τί έξυπηρετεϊ αύτή ή ’Αστυνομική Διάταξη; Ξύνουμε, μοΰ φαίνεται, τά 
νύχια μας γιά παράβαση)) είπε καί έκλεισε μέ πείσμα τήν πόρτα του σχεδόν επάνω μου.

Τί έκανα ύστερα; "Ω! μή πάει τό μυαλό σας σέ αύτόφωρα καί μηνύσεις γιά 
εξύβριση. Ζύγισα καλά τά πράγματα καί δέν έκανα ούτε τδνα ούτε τάλλο. Α πλώς 
έμαθα άπό τό Τμήμα τά στοιχεία του καί τοΰ έκανα μιά σύσταση γιά τά παραθυρό
φυλλα. Τήν εξύβριση τή θεώρησα προσωπική μου υπόθεση κ ’ έμεινα μέ τήν έλπίδα 
δτι κάποτε θά καταλάβαινε τό λάθος του καί θά μοΰ ζήταγε συχώρεση. ’Εγώ δμως 
τον είχα συγχωρήσει πιά αμέσως, γιατί πίστευα δτι κατά βάθος ήταν καλός χαρα
κτήρας. Μονάχα ένα πάθημα τοΰ χρειαζόταν γιά νά βάλη λίγο νερό στον υπερβολικό 
εγωισμό του...
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Είχαν περάσει άπό τότε πολλές μέρες. ΤΗταν σαββατόβραδο. Και βρέθηκα 
ξανά υπηρεσία στους ίδιους δρόμους, δταν, καθώς περπάταγα, μέ πλησίασε ένας π ι
τσιρίκος καί μοϋ είπε δτι σ’ ένα γειτονικό δρόμο είχε τραυματισθη ένας άνθρωπος 
κι’ είχε μαζευτή κόσμος πολύς. Έτρεξα προς τό σημείο αύτό καί είδα πραγματικά 
κόσμο συγκεντρωμένο γύρω άπό έναν άντρα, ξαπλωμένο στη γη. Καθώς τον πλη
σίασα δμως αίστάνθηκα μιά άπροσδόκητη έκπληξη, βλέποντας δτι ό άνθρωπος αυτός 
ήταν ό ίδιος ό κύρ-Θόδωρος. Καί πριν προλάβω νά ρωτήσω περί τίνος πρόκειται τον 
άκουσα νά λέη αυτά τά λόγια, πούμοιαζαν σάν έπανάλειψη κάποιας δικής μου συ- 
στάσεως λίγες μέρες πρίν :

«Μωρέ μπράβο ιδιοκτήτης! Δέν μπορούσες νά διπλώσης τά παράθυρά σου, 
ώστε νά μη προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής; Κακούργε, δολοφόνε. Μ’ έφαγες 
μπαμπέσικα μ’ αυτά τά ριμάδια τά παραθυρόφυλλά σου. Νά προσέχης, κύριος, δταν 
τ ’ άνοίγης γιατί νά δπως είναι τώρα τραυμάτισαν ένα άθώο περαστικό, πού πήγαινε 
βιαστικός στη δουλίτσα του. Νά σέβεσαι, χριστιανέ μου λιγάκι καί τή ζωή των 
συνανθρώπων σου. Δέν ζής στο βουνό. Μέσα στην Πρωτεύουσα ζής κ ι’ έχεις ώρισμένα 
καθήκοντα άπέναντι τών άλλων. Θά σοΰ μπουμπουνίσω μιά μηνυσάρα πού θά την 
θυμάσαι δσο ζής. Μέ σακάτεψες...»

Τον άφησα νά τελειώση κ ι’ ύστερα έσκυψα κοντά του καί τον ρώτησα χαμο
γελώντας :

«Τί σοΰ συμβαίνει, κύρ-Θόδωρε;»
Γύρισε τότε έκεΐνος προς τά μένα, μέ κύτταξε μέ ντροπή καί χαμηλώνοντας 

τό κεφάλι μοϋ είπε:
«—Νά, πήγαινα βιαστικός γιά νά προλάβω κάποιο σοβαρό ραντεβού μου δταν, 

καθώς έτρεχα, δέχτηκα πάνω μου κάτι πολύ βαρύ, έχασα την ισορροπία μου καί 
ξαπλώθηκα φαρδύς-πλατύς στο πεζοδρόμιο, ένώ άπό τά μούτρα μου έτρεχε άφθονο 
αίμα. ’Έστρεψα τότε τό βλέμμα μου κατά πάνω γιά νά δώ τό δράστη τής ύπουλης 
αυτής έπιθέσεως καί είδα ένα τεράστιο παραθυρόφυλλο νά μέ κυττάζη ειρωνικά. 'Ο 
κύριος άπό δώ είναι ό ιδιοκτήτης τοΰ σπιτιού. Νά τού κάνης μήνυση. Μέ σακάτεψε».

"Εκανα δτι έπρεπε νά κάνω σ’ αύτή τήν περίπτωση. Κι’ ύστερα βοήθησα τον 
πληγωμένο νά σηκωθή καί τον μετέφερα στήν άρχή σ’ ένα γειτονικό φαρμακείο κι’ 
ύστερα στο σπίτι του. Κι’ δταν βρεθήκαμε στήν πόρτα τοΰ σπιτιού του έσκυψα χαμο
γελώντας καί τοΰ ψιθύρισα στ’ αύτί :

«—Βλέπετε δτι δέν είναι τόσο άχρηστη αύτή ή ’Αστυνομική Διάταξη, δσον 
φανταστήκατε στήν άρχή, γιατί ή τό θέλουμε ή δέν τό θέλουμε πάντα στήν Κοι
νωνία θά ύπάρχη κάποιος άφηρημένος, σάν κ ι’ αύτόν πού έσεΐς μόνος σας χαρακτη
ριστικά ονομάσατε σ τ ρ α β ο ύ λ ι α κ α .  Καί αύτόν έχω υποχρέωση νά τον προ
στατέψω. Τί λέτε; Δέν έχω δίκηο;»

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ...ΤΩ !, καλοί μου φίλοι, πρέπει νά τό καταλάβετε δτι κάθε 
’Αστυνομική Διάταξη έχει κάποιο προορισμό καί στή δική σας έξυπηρέτηση άπο- 
βλέπει. Τό ξέρουμε δτι γινόμαστε ενοχλητικοί μέ τις άπαγορεύσεις μας. Καί καμμιά 
φορά δυσανασχετείτε γ ι’ αύτό. ’Αλλά ρωτήστε καί τον κύρ-Θόδωρο, πού έγινε πιά 
φίλος μας καλός καί θεραπεύτηκε άπό τήν άδιάκοπη γκρίνια του, ρωτήστε τον κ ι’ 
αύτόν καί θά σάς πή δτι συμφωνεί άπόλυτα μαζί μου. Τή διεύθυνσή του θά σάς τήν 
πώ άλλη φορά...

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 
(Σ. Κ. Π.)
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ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ
Ο ΔΡΟΜ ΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

'Υπό NORMAN DANIELS, κατά 
μετάφρασή χ. Γ. ΚΟΜΗΝΟΥ 

(Συνέχεια τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Μέσα άπό το παληό ερημικό σπίτι, οχτώ ζευγάρια μάτια παρακολουθούσαν 
τον Σλίμ, ώς πού χάθηκε στο σκοτάδι. Και τότε, ένας άπό τούς άνδρες δεν μπόρεσε 
νά κρατηθη περισσότερο. Ξέσπασε σέ ένα δυνατό γέλιο καί, κρατώντας τα πλευρά 
του έπεσε σέ μια παληά καρέκλα.

—Πολύ κουτό είναι αύτό τό παιδί, είπε. Φαντάσου άστυνομικός καί νά πέφτη 
σέ τέτοια παγίδα.

Άπό τό σκοτεινό μέρος τοϋ δωματίου, ένας άντρας προχώρησε στο μέρος πού 
έπεφτε τό φως της παληάς λάμπας πού υπήρχε στο τραπέζι. ΤΗταν ό Σκότ 
Χτρόγκ, ντυμένος μ’ ένα φανταχτερό πολιτικό κοστοΰμε, γκέττες στα πόδια, κί
τρινα χοιρινά γάντια στο χέρι.

—Μη γελάτε, είπε. Κάθε ένας άπό μάς θά μπορούσε νά έχη πέσει στον ίδιο 
λάκκο. Πρώτα-πρώτα δέν ξέρει κανέναν άπό σάς κι’ έγώ άλλαξα έντελώς τή φωνή 
μου. Εκείνο πού μέ κάνει νά σκέπτωμαι είναι τό πώς έφτασε ώς εδώ. Χρειάζεται 
άνθρωπος μέ πολύ μυαλό γ ι’ αύτό! ! !

—Θά ήταν κωμωδία αν είχε μαζί του καί καμμιά ομάδα γιά νά μάς συλλάβη, 
παρατήρησε ένας άπό τούς άντρες. "Αν την πάρουν πάντως, είδηση οί έφημερίδες 
αύτή την ιστορία, τίποτα δέν μάς ξεπλένει.

—'Ο Σλίμ είναι πολύ έν τάξει, είπε πάλι ό Σκότ, μέ σοβαρό τόνο. Είναι βέ
βαια γεγονός πώς άνήκουμε όλοι στήν’Αστυνομία, μέ έσεΐς. παιδιά, είστε όλοι σχε
τικά νέοι στήν ύπηρεσία καί άπό τούς στρατώνες όπου εκπαιδευτήκατε, μοιραστήκατε 
μετά σέ όλες τις μεριές τής Πολιτείας. Μερικοί άπό τούς συναδέλφους σας άσφαλώς 
δέν θά σάς άναγνώριζαν καί φαντασθήτε την ύποδοχή πού θά βρίσκατε αν βγαίνατε 
έξω καί λέγατε πώς είστε άστυνομικοί. Μά τέλος πάντων...'Ο Σλίμ δέν πρόκειται 
νά ξαναγυρίση μέ ομάδα έφόδου. 'Ο Ταγματάρχης Νίκολς, μόλις άκούση περί τίνος 
πρόκειται, θά τον σταματήση. Λυπάμαι πού κοροϊδεύω έτσι τον φίλο μου, μά είναι 
δυστυχώς άπαραίτητο. Ά ν  εξαφανιζόταν κ ι’ έκεϊνος, όπως έκανα έγώ, οί λαθρέμ
ποροι μπορεί νά ύποψιάζονταν τίποτα.

—'Όλα είναι έν τάξει, κύριε Ένωμοτάρχα, άνέφερε ένας άπό τούς άντρες'’ Τούς 
περιμένετε σύντομα αυτούς τούς παλληκαράδες;

—Μάλλον, άπήντησε ό Σκότ·. Βλέπετε, μπήκαμε στη μέση άπό τή δουλειά 
τους καί προσπαθήσαμε νά τούς τήν πάρουμε. ’Εκτεθήκαμε άρκετά ώστε νά τούς δώ
σουμε τήν δυνατότητα νά μάς παρακολουθήσουν καί νά άνακαλύψουν τό κρυσφύγετό 
μας. Τώρα, δέν μάς μένει τίποτα άλλο παρά νά περιμένουμε καί νά παρακαλοϋμε, 
μαζί μέ τούς άνθρώπους του νά έμφανισθή καί ό μυστηριώδης αρχηγός. Δέν πιστεύω 
πώς θά διστάσουν πολύ νά μάς χτυπήσουν γιατί ξέρουν ότι, άν θέλουν νά κρατήσουν 
αυτήν τήν περιοχή στήν κυριαρχία τους, πρέπει νά μάς εξουδετερώσουν τό γρηγο- 
ρώτερο. Καί άσφαλώς θά σκεφθοΰν πώς, άν αύτή ή δουλειά γίνη έδώ κάτω, στήν 
έρημιά, κανείς δέν πρόκειται κάν νά τό πάρη είδηση άν μάς ξεκαθαρίσουν. Τό πολύ- 
πολύ οί δικοί μας πού θά μάς ψάχνουν νά άναφέρουν στό...Γραφείο Άπωλεσθέντων 
Προσώπων. Τά όπλα είναι έτοιμα, σέρ, άνέφερε ένας νεαρός άστυνομικός. 'Υπάρχουν 
πολεμοφόδια κοντά σέ κάθε παράθυρο καί έχουμε κανονίσει τέσσερις άνδρες νά βγουν 
έξω ώστε νά τούς πλησιάσουν καί νά τούς χτυπήσουν άπό πίσω, καθώς θά μάς έπι-
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τίθενται. Θά στερεώσω πάλι καί τό σύρμα πού έχουμε τοποθετήσει γιά νά μας προει- 
δοποιή γιά οποίον ζυγώνει καί πού το γκρέμισε ό Σλίμ.

—Πάει καλά, άπάντησε ό Σκότ. Κάντε μόνο γρήγορα, δ,τι έχετε νά κάνετε: 
γιατί δεν έχουμε καιρό νά χάνουμε. "Αν τυχόν άνακάλυψαν τον Σλίμ, θά μας επιτε
θούν σύντομα. Είναι βέβαια ενοχλητικό τό γεγονός δτι έμεϊς είμαστε ύποχρεωμένοι. 
νά καθόμαστε άδρανεΐς καί νά περιμένουμε νά μάς έπιτεθοΰν αύτοί οί παληάνθρωποι,, 
μά ήταν ό μόνος τρόπος γιά νά τσακίσουμε τά κόκκαλα αύτής της άναθεματισμένης, 
συμμορίας. Έν τάξει, παιδιά. Ε σείς οί τέσσερις βγήτε έξω καί κρυφτήτε καλά.

Τέσσαρες άπό τούς άνδρες, οπλισμένοι μέ αυτόματα, γλύστρισαν άπό τήν 
πόρτα καί χώθηκαν μέσα στούς πυκνούς καί ψηλούς θάμνους πού τριγύριζαν τό σπίτι. 
"Ενας άπ’ αυτούς γονάτισε στο σημείο δπου ό Σλίμ, σκοντάφτοντας στο σύρμα, εΐχε. 
σπάσει τό κλαδί πού τό στήριζε καί στερέωσε τό σύρμα σέ ένα άλλο κλαδί. Καθώς, 
σηκωνόταν όρθιος γιά νά προχωρήση, άκούστηκε ή πρώτη πιστολιά. 'Ο άστυνομικός 
έπεσε προς τά μπρος καί έμεινε άκίνητος. Αυτό ήταν τό σήμα γιά γενική επίθεση. 
’Από τούς θάμνους, πού χάνονταν τώρα μέσα στο πυκνό σκοτάδι άρχισαν νά βγαίνουν 
πυκνές λάμψεις. Οί άλλοι τρεις άστυνομικοί γύρισαν καί ξεκίνησαν τρέχοντας προς 
την πόρτα τού σπιτιού. Ό  ένας σέ μιά στιγμή κοντοστάθηκε καί μετά έπεσε κάτω, 
άκίνητος. "Ενας άλλος έφερε τό χέρι στον δεξιό ώμο, γονάτισε πίσω άπό ένα θάμνο, 
καί, κρατώντας μέ τό ένα χέρι την πληγή του, άρχισε νά πυροβολή μέ τό άλλο προς 
τούς θάμνους άπ’ δπου έρχονταν οί σφαίρες. Ό  τέταρτος έφθασε στήν πόρτα καί 
χύμηξε μέσα, άσφαλώς. Είχε δυο βαθειά τραύματα στο πλευρό του.

—Άρχίστε πΰρ, διέταξε ό Σκότ. Καλύψτε με. Θά βγω έξω καί θά προσπαθήσω 
νά φέρω τον Τζάκ. Είναι χτυπημένος μά πολεμάει.

Ό  Σκότ πετάχτηκε έξω άπό τήν πόρτα πριν οί άνδρες του προλάβουν νά τον 
σταματήσουν. Έτρεξαν δλοι στά παράθυρα, σκοπέυσαν τούς θάμνους καί άρχισαν 
νά πυροβολούν ολοταχώς. Φτάνοντας δίπλα στον τραυματία, ό Σκότ τον άνασήκωσε 
καί τού πέρασε τό ένα χέρι γύρω άπό τό λαιμό του.

—Κρεμάσου στο αυτόματό μου, τού είπε. Καί έξακολούθησε νά πυροβολής 
αν μπορής. Αυτό θά τούς άναγκάση νά καλυφθούν.

—Είστε...είστε πολύ καλός, κύριε Ένωμοτάρχα. Μά αν σάς χτυπήσουν κι* 
,έγώ ζήσω, θά.....  Πάψε, έκανε άπότομα ό Σκότ, καί άρχισε νά πυροβολής.

Θί φλόγες πού έβγαιναν άπό τό αύτόματο πού έρριχνε, έκαναν τον Σκότ νά 
κοντοσταθή γιά μιά στιγμή, μά άμέσως έξακολούθησε τό δρόμο του. 'Η πόρτα ήταν 
μισάνοιχτη. Χώθηκε μέσα καί, άκουμπώντας μαλακά τον τραυματία χάμω, τεντώθηκε.

—Είναι άγών έξοντώσεως τώρα, παιδιά, είπε. Πρέπει νά έχουν κάπου δώδεκα 
ανθρώπους έξω καί είναι πολύ πιθανόν ή παγίδα πού τούς στήσαμε νά μεταβληθή 
σέ τάφο μας. Είναι περισσότεροι άπό μάς, ίσως έχουν καί περισσότερα όπλα καί 
πυρομαχικά. Είμαστε πολύ μακρυά άπό τό δρόμο καί άπό όποιοδήποτε σπίτι, ώστε 
νά μπορούμε νά έλπίζουμε δτι θά άκουστοΰν οί πυροβολισμοί. Έξαρτάται λοιπόν 
μόνον άπό μάς τό αν θά ζήσουμε ή θά πεθάνουμε.

—Ό  Σλίμ λοιπόν θά μπορούσε νά μάς έχη σώσει, παρετήρησε ένας άπό τούς 
άνδρες. Τώρα, θά διηγήται τήν ιστορία στο’Αρχηγείο καί οί άλλοιθά γελούν μαζί του.

—Είναι λάθος μου, είπε ό Σκότ.
’Έπιασε ένα αύτόματο καί γονάτισε πίσω άπό ένα παράθυρο. Μέ ένα χτύπημα 

τής κάνης έσπασε τό τζάμι καί έστειλε μιά δέσμη άπό σφαίρες στούς άπέναντι θά
μνους. Άκουγε άπ’ έξω δυνατές φωνές.

—Παύσατε πΰρ, διέταξε. Ά π ’ έξω μιά βραχνή φωνή έδινε οδηγίες.
—’Εσύ Τόννυ, μέ τον Πήτ καί τον Μπλάκυ, πεταχτήτε στό σπίτι καί φέρτε 

τά ήλεκτρικά φανάρια καί τό κουτί μέ τά δακρυγόνα. Θά τούς κάνουμε νά βγούν 
έξω σάν τούς ποντικούς άπό τό καράβι πού πνίγεται. Καί, μήν ξεχνάτε, κανένας δέν 
πρέπει νά μείνη ζωντανός. ’Εμπρός.
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—Σπουδαίοι λεβέντες! παρατήρησε ειρωνικά ένας άπό τούς άστυνομικούς. "Αν 
χρησιμοποιήσουν δακρυγόνα θά μας καταφέρουν τό πολύ σέ μίση ώρα.

—Πάντως, χαρήκαμε γιά τη γνωριμία, παιδιά, φώναξε ένας άλλος άστυνο
μικός προς τά έξω. Νά βλεπόμαστε καμμιά φορά, έ;

Μέ μεγάλα βήματα, ό Σκότ έκανε βόλτες στο δωμάτιο. Σκεπτόταν δτι δεν 
υπήρχε τρόπος νά γλυτώσουν. Βέβαια, γιά τη ζωή του δεν γινόταν ούτε κάν κουβέντα. 
Είχε δμως μιά άνησυχία γιά τούς νέους άστυνομικούς πού είχε πάρει μαζί του. ΤΗταν 
πολύ νέοι γιά νά πεθάνουν καί ή σύγκρουση καί ή παγίδα αυτή δεν ήταν γιά τ ις  δυ
νάμεις τους. Γύρισε καί τούς κύτταξε.

—Τά πράγματα είναι δύσκολα, είπε. Θά πρέπει νά παλαίψουμε σκληρά. Νά οί 
διαταγές μου! Καί ζητώ άπο δλους νά τίς άκολουθήσουν άκριβώς. Αυτοί θά ξανα- 
γυρίσουν σέ λίγο μέ τά δακρυγόνα. Είναι πολύ πιθανόν νά έχουν καί τά 'ειδικά 
δπλα γιά νά ρίξουν τίς πόμπες άπο μακρυά. ’Από τή στιγμή πού θά μάς ρίξουν τέ
τοιες, καταλαβαίνετε δτι δέν μπορούμε νά σταθούμε εδώ μέσα. Μόλις λοιπόν πέση ή 
πρώτη μπόμπα, θά βγήτε δλοι άπο τήν πίσω πόρτα. Θά όρμήσετε δλοι μαζί προς τούς 
θάμνους, καί...όσοι φτάσετε ζωντανοί.

—Εσείς τί θά κάνετε, κύριε ένωμοτάρχα; ρώτησε κάποιος.
—Θά σάς καλύψω, άπήντησε θυμωμένος πού τού έκαναν έλεγχο στις διαταγές 

του. Μή στενοχωριέστε γιά μένα. Είμαι παληός σ’ αυτήν τήν τέχνη ώστε νά κατα
φέρουν νά μέ πιάσουν.

—Μάλιστα! έκαναν δλοι μαζί οί άνδρες. Κι’ εμείς δηλαδή δέν είμαστε παληοί; 
Δέν γίνεται τίποτα, κύριε ένωμοτάρχα.

"Ενας κοκκινομάλλης άστυνομικός βγήκε ένα βήμα εμπρός.
—'Η ιδέα σας γιά τήν ομαδική έξοδο είναι καλή, είπε, μά άν δέν έρθετε μαζί 

μας δέν πάμε πουθενά. Τί νομίζετε πώς είμαστε; Πρωτάρηδες;
—Πάει καλά. Είμαστε σύμφωνοι. Μά καλλίτερα νά τό έπιχειρήσουμε πριν 

άρχίσουν νά μάς χτυπούν μέ τά δακρυγόνα. Δέν θά τό περιμένουν. Τρεις άπο μάς θά 
άρχίσουν νά πυροβολούν άπο τό μπρος μέρος. Οί άλλοι νά έπιχειρήσουν νά βγοΰν 
άπο πίσω. "Ετοιμοι;

'Ο Σκότ άρχισε νά πυροβολή μέ μανία. Δυο άπο τούς άνδρες του τοποθέτησαν 
τά αυτόματά τους δίπλα του καί άρχισαν νά πυροβολούν συγχρόνως. Πυκνοί πυρο
βολισμοί τούς άπήντησαν άπο τούς θάμνους. Τρεις άπο τούς άνδρες άνοιξαν τήν πίσω 
πόρτα. 'Ο ένας προχώρησε καί βγήκε. ’Αμέσως, ένα βαρύ δπλο άρχισε νά ρίχνη. 'Ο 
άστυνομικός έπεσε κάτω, καί τό σώμα του κουλουριάστηκε. Οί δυο άλλοι οπισθοχώ
ρησαν βιαστικά, τραβώντας μέσα τον σύντροφό τους καί έκλεισαν τήν πόρτα.

—Δέν γίνεται τίποτα, φωνάξανε στον Σκότ. ’Έχουν δύο ή τρία αύτόματα στο 
πίσω μέρος. ’Αποκλείεται νά βγούμε άπό εκεί. 'Ο Σκότ βλαστήμησε.

—Τότε θά μείνουμε στις θέσεις μας καί θά πολεμήσουμε άπό δώ. Σπάστε τά 
παράθυρα ώστε τά άέρια νά χάσουν τήν δύναμή τους κάπως. Σκίστε τά πουκάμισά 
σας, βρέξτε τα σέ νερό καί δέστε τα γύρω άπό τή μύτη καί τό στόμα σας. "Εχετε 
πρόχειρο νερό γιά νά βρέξτε τά μάτια σας. ’Ωφελεί κ ι’ αυτό καμμιά φορά.

Κάτι άκούστηκε νά χτυπάη στο πίσω μέρος τού σπιτιού. 'Ένα δευτερόλεπτο 
αργότερα, τά άέρια άρχισαν νά πλημμυρίζουν τό δωμάτιο.

"Υστερα, μιά μπόμπα μπήκε άπό τό παράθυρο κ ι’ έσκασε στο πάτωμα. Οί 
άνδρες άρχισαν νά βήχουν καί νά πνίγωνται, μά άπήντησαν στέλνοντας ένα σωστό 
χαλάζι άπό σφαίρες προς τό μέρος τών δολοφόνων πού περίμεναν νά κάνουν τά άέρια 
τό έργο τους.'Ο Σκότ υπολόγισε πώς θά μπορούσαν νά κρατήσουν ακόμη δέκα λεπτά, 
τά μάτια τού ανθρώπου δέν μπορούν νά υποφέρουν τά δακρυγόνα άέρια περισσότερο 
διάστημα. 'Η συνέχεια θά ήταν γρήγορη. Μιά έφοδος τών κακοποιών, πού θά προ
σπαθούσαν νά τήν σταματήσουν μόνο μερικές άραιές σφαίρες, ριγμένες άπό τά δπλα 
τών άνδρών του πού δέν θά έβλεπαν πιά. Καί ύστερα, μερικοί άκόμα πυροβολισμοί
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και τά πτώματα οχτώ αστυνομικών θά έμεναν ξαπλωμένα στο πάτωμα τοϋ ερημικού 
σπιτιού. Οί πυροβολισμοί έξω είχαν αύξηθή. 'Ο Σκότ άναστέναξε μελαγχολικά.

—Τους ήρθε κ ι’ άλλη βοήθεια, μουρμούρισε. Πρέπει να είναι καμμιά τριαντα
ριά τώρα. Νά πάρη ό διάβολος. "Αν φανταζόμουν ποτέ πώς ήταν τόσο δυνατοί...

—Έ , γιά σταθήτε, φώναξε τή στιγμή εκείνη ένας άπό τούς άνδρες μέ φωνή 
γεμάτη ελπίδα καί ζωντάνια. Αύτοί οί πυροβολισμοί πέφτουν πάνω στούς λαθρέμπο
ρους. Βλέπω καί κάτι φώτα, κάτι δυνατούς προβολείς. Κουράγιο, παιδιά, κάτι γ ί
νεται. Δόστε μου ένα αυτόματο. Βλέπω μερικούς άπό τούς κακούργους νά ζυγώνουν 
κατά δώ. Τέσσερις άνδρες ξεπετάχτηκαν άπο τούς θάμνους καί άρχισαν νά τρέχουν 
σάν τρελλοί. 'Ο Σκότ τούς διέκρινε στο φώς τών προβολέων. Πετάχτηκε έξω άπο 
τήν πόρτα καί άρχισε νά τρέχη προς το μέρος τους.

Καθώς τούς ζύγωνε, έδωσε ένα πήδημα στον άέρα καί έπεσε επάνω στον έναν. 
Κυλίστηκαν, μαζί στο χώμα καί ό Σκότ, σηκώνοντας το χέρι πού κρατούσε το περί
στροφό του το κατάφερε μέ δύναμη στο κεφάλι τοϋ κακοποιού πού έμεινε άναίσθητος. 
Τήν ώρα πού σηκωνόταν επάνω, άκουσε κάποιον νά ζυγώνη τρέχοντας.

Ό  άνθρωπος πού πλησίασε ήταν ό Σλίμ, πού χαμογελούσε μέ το πιο πλατύ του 
χαμόγελο. 'Ο σπουδαίος μας όΤζί—μάν !, είπε ειρωνικά. Νόμισες πώς μέ κοροΐδεψες 
μέ το κόλπο τής.,.άπελευθερώσεως καί τού τηλεφωνήματος! !  !’Από τήν πρώτη 
στιγμή ήξερα πώς ήσουν έσύ πού μέ είχες λύσει. ’Εκείνο τό δαχτυλίδι σου βλέπεις, 
μέ γρατζούνισε πάλι στο σβέρκο.

—"Ασε τ’ άστεΐα, είπε ό Σκότ, καθώς σήκωσε δρθιον τον αιχμάλωτό του.
ΤΗταν ό Τζέντ Τζάρβις. Ό  Σκοτ εξακολούθησε :
—Είχα φαντασθή πώς ήταν αύτος ό άρχηγός. ’Ανακαλύφθηκε προχθές μέ το 

αεροπλάνο, μέσα στή μέση ενός χωραφιού του σπαρμένου μέ καλαμπόκι, ένα ολό
κληρο κομμάτι φυτεμένο μέ μαριχουάνα. Πραγματικά,Σλίμ, είχα νομίσει πώς σέ 
κοροΐδεψα, μά τελικά δέν τά κατάφερα. ’Εκείνη τή μέρα, όταν μέ άφησες στο μπάρ 
τοϋ ’Ιταλού, κατέφθασαν τέσσερις άκόμα λαθρέμποροι καί μοΰ ρίχτηκαν. Γι’ αύτό 
αναγκάσθηκα νά φύγω. Είχα πιά στά χέρια μου, τό σημειωματάριο μέ τον κατά
λογο τών άνθρώπων στούς όποιους πουλούσαν τσιγάρα μέ τή μαριχουάνα, καί έτσι 
σκέφτηκα νά οργανώσω μιά δική μου «συμμορία» άπό... άστυνομικούς. ’Αρχίσαμε 
νά έμφανιζόμαστε στά διάφορα μαγαζιά γιά νά τούς δημιουργήσουμε τήν έντύπωση 
δτι πηγαίναμε νά τούς πάρουμε τή δουλειά καί νά τούς κάνουμε νά άποκαλυφθοΰν 
καί νά μάς ριχτούν.

—Καί τό πετύχατε γιά τά καλά! διέκοψε ό Σλίμ. Κατάλαβα γιά τον Τζάρβις 
δταν μέ άφησες νά φύγω άπό δώ. ’Αντί νά προσπαθήση νά μοΰ φέρη βοήθεια άπό τό 
’Αρχηγείο, πήγε καί βρήκε τούς άνθρώπους του. Καί, ό παληάνθρωπος, πριν φύγη 
τρύπησε καί τά λάστιχα τού αύτοκινήτου του. Μά χρησιμοποίησα τό ηλεκτρικό 
φανάρι μου καί βρήκα τά ίχνη τών τροχών τής λιμουζίνας τού Τζάρβις νά προχω
ρούν στο δρόμο προς τή φάρμα του.

Δυο άπό τούς άνθρώπους του είχαν έπιτεθή τού Πήτερ Μπάρρες καί τής Γκό- 
ριας τό απόγευμα. Καθάρισα τον έναν καί, πυροβολώντας τον δεύτερο πού έφευγε 
μέ τή λιμουζίνα τού Τζάρβις, έκοψα ένα κομμάτι λάστιχο άπό μιά άπό τις πίσω 
ρόδες. Τό λάστιχο αύτό έκανε συνεχώς σημάδια στο δρόμο κι’ έτσι εύκολα τό άνε- 
γνώρισα τώρα καί είδα πού κατευθυνόταν.

—Μά πώς κατάφερες νά είδοποιήσης τό ’Αρχηγείο καί νά φέρης δλην αύτή 
τή βοήθεια; ρώτησε μέ περιέργεια ό Σκώτ. Τούς είχα ειδοποιήσει οτι, άν ποτέ τούς 
ζητούσες βοήθεια, δέν υπήρχε λόγος νά σοΰ στείλουν.

—Νά σοΰ πώ, άπάντησε χαμογελαστά ό Σλίμ. ’Εγώ βέβαια δέν πήγα στήν 
Ούάσιγκτων γιά νά μελετήσω δλες τις επιστημονικές έξελίξεις στήν καταδίωξη 
τών εγκληματιών, μά έπειδή έχω μανία μέ τά ραδιόφωνα, είχα έγκαταστήσει στο 
αυτοκίνητό μου έναν μικρό πομπό—δέκτη. Τό είχα κρυμμένο στο πίσω μπαούλο.
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νων πού είχαν τήν ευτυχία νά βρίσκονται μαζί μας στήν 3ήμερο εκδρομή τής Θεσ
σαλονίκης. Στο πέρασμα των χρόνων θά μείνη σαν μιά γλυκειά θύμησι καί νοσταλ- 
γική άναπόλησι τής ζωής μας στη Σχολή 'Τπαστυνόμων.

Δεν θάταν καθόλου νομίζω άσκοπο, πριν σάς γράψω τό κάθε τί άπ’ τήν εκ
δρομή μας, μ’ δση μπορώ λεπτομέρεια, νά πώ δυο λόγια γιά τον άνθρωπο πού πάν
τοτε είναι ή ψυχή τής κάθε μας παρόμοιας έκδηλώσεως. Τον άνθρωπο πού έταξε 
σαν σκοπό τής ζωής του νά μάς άφήση τις καλλίτερες έντυπώσεις. Δεν θά σάς τον 
παρουσιάσω μέ έπισημότητες καί τυπικότητες μεγάλες, γιατί σ’ αύτόν, εκείνο πού 
εύκολα κανείς διακρίνει, είναι ή άπλότης, ή καταδεκτικότης καί γενικά ή ρεαλιστική 
άντιμετώπισις δλων των θεμάτων. Σάς είναι τόσο γνωστός καί προσφιλής, είδικώ- 
τερα δέ σέ μάς πού μέρα-νύχτα ζοΰμε κοντά του καί στις χαρές καί στις λύπες.

Κι’ άλλοτε ίσως έχετε διαβάσει κ ι’ έχετε άκούσει νά λέγωνται τόσα πολλά

Κι’ έγώ πρίν, ίσως είχα τήν ίδια μέ σάς γνώμη. Τώρα δμως πού ζώ τήν πραγμα
τικότητα κι’ δχι τήν άμφιβολία ή πιθανότητα, σάς λέγω μέ απόλυτη συναίσθησι, 
πώς δ,τι κ ι’ αν πή ή γράψη κανείς γ ι’ αύτόν, άσφαλώς θάταν λίγο.

Θά σάς διηγηθώ τά τοΰ ταξιδιού μας, σκαλίζοντας δσο μπορώ τήν μνήμη μου 
καί έλπίζω άπόλυτα πώς θά μέ δικαιολογήσετε στο τέλος γιά τήν μεγάλη αύτή πα- 
ρένθεσι. ’Ελάτε λοιπόν καί σείς νοερώς μαζί μου στο ταξίδι αύτό κι’ δσοι μέν άπό 
σάς έχετε ταξιδεύσει στά μέρη αυτά θά θυμηθήτε πολλά πράγματα, δσοι δέ δέν ε ί
χατε τήν ευκαιρία νά πάτε, νά προσπαθήσετε κάποτε νά έπισκεφθήτε τήν Β. Ελλάδα.

Σ’ δλους τούς άνθρώπους έλάχιστες είναι οί στιγμές έκεϊνες πού μένουν για 
πάντα στή ψυχή. Αύτό είναι κάτι τό καθολικό κ ι’ δλοι μας, χωρίς άντίρρησι, μπο
ρούμε νά επιβεβαιώσουμε τούτο τό άξίωμα, φέρνοντας στή μνήμη μας, χωρίς με
γάλο κόπο τά καλλίτερα στιγμιότυπα τής ζωής μας. ’Αφού λοιπόν αύτό είναι μιά 
τρανή άλήθεια κ ι’ άφοΰ τής ζωής μας τό ταξίδι είναι τόσο σύντομο, πρέπει ό καθέ
νας, άδιαφορώντας γιά τούς κόπους καί τά χρήματα, νά ζή δσο μπορεί καλλίτερα 
αύτές τις στιγμές.

’Ακολουθώντας κι’ εμείς αύτή τή θεωρία, μέ τήν φωτεινή έμπνευσι καί κα- 
θοδήγησι τοΰ κ. Δ/ντοΰ μας, άποφασίσαμε νά έπισκεφθοΰμε γιά τρεις ήμέρες τήν Β. 
Ελλάδα, έπισκεπτόμενοι κατά κύριον λόγον τήν 20ήν Διεθνή Έκθεσι Θεσσαλονίκης.

Χωρίς πολλές συζητήσεις άλλά μέ προδιαγεγραμμένο σχέδιο τό πρωί τής

Κάλεσα λοιπόν τό ’Αρχηγείο, τούς άνέφερα λεπτομερώς τί συνέβαινε καί καταλα
βαίνοντας φαίνεται πώς τά γεγονότα ήταν έξω άπό τά σχέδιά σου, κατέπλευσαν 
ολοταχώς.

—Φίλε μου, είπε ό Σκώτ, είσαι σπουδαίος. ’Από τώρα κι’ εμπρός θά περιπο- 
λούμε πάντα μαζί, σ’ αύτόν τό δρόμο πού είχε καταντήσει νά τον άποκαλούν «Δρόμο 
τών λαθρεμπόρων», μά τώρα θά γίνη δρόμος τής ήσυχίας καί τής άσφαλείας.

—Καλά, μά αν γίνη αύτό, τί θά κάνουμε εμείς; ρώτησε χαμογελώντας ό Σλίμ. 
Πώς θά δικαιολογούμε τήν ύπαρξή μας, πώς θά περνάμε τήν ώρα μας καί...Πώς 
θά μάς κερνούν καί τίποτα στά μπάρ τού δρόμου;

ΤΕΛΟΣ
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16 Σ/βρίου ξεκινήσαμε. ’Έχοντας ύπ’ 0ψι μας την μεγάλη άπόστασι πού έπρεπε 
να διατρέξωμε, προτιμήσαμε τα τουριστικά αυτοκίνητα (πούλμαν), τα όποια όμο- 
λογουμένως ήσαν υπέροχα άπό πάσης άπόψεως.

'Η συντροφιά μας άποτελεϊται άπό γνωστά καί έπίλεκτα πρόσωπα της ’Αστυ
νομικής οικογένειας καθώς καί άπό τούς ενθέρμους φίλους τής ’Αστυνομίας καί 
Καθηγητάς μας ως ό κ. Γλυκοφρίδης, ό κ. Δεμερτζής, ό κ. ’Αργυρίου μετά τής 
κυρίας του κ.ά.

Τά αύτοκίνητα διασχίζουν τούς δρόμους τής ’Αθήνας ή όποια άκόμτ σχεδόν

Ό  Διοικητή; τη ; Σχολή; μετ’ ’Αξιωματικών αύτή; καί τω ν δοκίμων Ύπαστυνόμων 
εΐ; δασώδη περιοχήν τη ; Λαμία;.

κοιμάται.Στά πρόσωπα'ολων είναι διάχυτη μιά διάθεσι γιά τραγούδι γιά ξεφάντωμα 
Άφίνοντας πίσω μας τά τελευταία σπίτια τής όμορφης ’Αθήνας, νοιώθουμε μιά άνεί- 
πωτη χαρά όταν ή δροσοβόλος πρωινή αΰρα χαϊδεύει τά πρόσωπά μας. Τά αύτο- 
κίνητα τρέχουν δαιμονισμένα, κάποτε δέ νομίζεις ότι πετοϋν. Οί οδηγοί των είναι 
κ ι’ αύτοί κεφάτοι καί συμμετέχουν στην άτέλειωτη σειρά των τραγουδιών πού άρχι
σαν νά ένθουσιάζουν όλους.

Κατηφορίζοντας προς τον Σκαραμαγκά τό θαλασσινό άγεράκι μάς ζωντα
νεύει περισσότερο. Περνούμε την ’Ελευσίνα καί άκολουθοϋμε τό δρόμο των Θηβών. 
Γύρω μας ή φύσις οργιάζει. Στον ορίζοντα προβάλλουν οί πρώτες χρυσές άκτΐνες 
τού ήλιου σκορπώντας γύρω άμ’ τό κάθε τι μιά ιδιαίτερη ομορφιά. Κάπου—κάπου, 
φοβισμένες άλεποΰδες τρέχουν προς τις λαγκαδιές.

Στις 7 π.μ. φθάνομε στήν Θήβα. Έδώ έβασίλευσε κάποτε ό Λάιος κι’ εδώ 
γεννήθηκε ό Πίνδαρος τής άρχαιότητος. Είναι ή πατρίδα τού ’Επαμεινώνδα καί 
τού Πελοπίδα. 'Η πόλις έχει ξυπνήσει. 'Ο κόσμος τρέχει άπό δώ καί άπό εκεί σάν 
τά μυρμήγκια.

Προχωρώντας φθάνομε στήν Λειβαδιά. Έδώ κάνομε μιά ήμίωρη στάσι. Βλέ
πομε τήν πόλι ή όποια καθ’όλα είναι ώραία.Σκαλίζομε τις ιστορικές μας γνώσεις 
καί θυμούμαστε πώς τήν πόλι αύτή τήν έκτισε ό ’Αθηναίος Λεβάδης, έξ ού πήρε
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καί το όνομα. Ή  ώρα περνάει. Πρέπει νά φύγωμε. Περνούμε άπδ τήν άποξηραν- 
θεΐσα πεδιάδα τής Κωπαίδος. Οί βαμβακοφυτείες δίνουν μια ξεχωριστή ομορφιά 
σ’ δλη αύτή τήν μεγάλη έκτασι.

Οί οδηγοί μας, κατά καλήν τύχην, είναι τουριστικώς κατηρτισμένοι καί μας 
έξηγοϋν άρτια κάθε τόπο πού περνάμε. Τά μικρόφωνα πού μέ τόση πολυτέλεια δια
θέτουν τ ’ αύτοκίνητα κάνουν χρυσές δουλειές. Χρησιμοποιούνται άπ’ τούς οδηγούς 
γιά νά έπεξηγοϋν στούς επιβάτες τά διάφορα αξιοσημείωτα αλλά καί γιά τραγούδι 
άπ’ τούς έπιβάτες, δσοι βέβαια διαθέτουν κάποιο φωνητικό ταλέντο.

Άνηφορίζοντας τις τόσο επικίνδυνες στροφές τοϋ Μπράλου φθάνομε στήν 
κορφή τοϋ βουνοϋ. Κάτω στο βάθος διακρίνεται ή Λαμία το γνωστό σέ πολλούς Ζη- 
τούνι. Στά πόδια τοϋ βουνοϋ απλώ
νεται μιά άπέραντη πεδιάδα τήν 
οποία διασχίζει ό Σπερχειός ποτα
μός. "Υστερα άπ’ τήν κουραστική 
διαδρομή τοϋ. Μπράλου, ένας άπέ- 
ραντος εύθύς δρόμος μάς φέρνει 
στήν Λαμία.

’Εδώ είναι ή πρωτεύουσα τοϋ 
Νομοΰ Φθιώτιδος, ή οποία έχει με- 
γάλην ιστορίαν. Κατά τήν παράδο- 
σιν, ύπάρχουν δύο έκδοχαί σχετικά 
μέ τό κτίσιμο της. "Αλλοι λένε ότι 
έκτίσθη άπό τό γυιό τοϋ 'Ηρακλή 
τον Λάμιο xt’ άλλοι άπ’ τήν κόρη 
τοϋ Ποσειδώνα τήν Λάμια. Μολονότι 
λέγεται καί Ζητούνι, πού παράγεται 
άπ’ τήν τουρκική λέξι Ζειτούν καί 
σημαίνει έλαιότοπος, έν τούτοις δέν 
βλέπομε καί πολλές έλιές. Στή Λα
μία καί στο ωραιότερο σημείο τής 
πόλεως είναι στημένος ό άνδριάντας 
τοϋ Ά θ. Διάκου, σ’ άλλο δέ σημείο υ
πάρχει κενοτάφιο καί λέγεται δτι εκεί 
έσουβλίσθη ό ήρως τής ’Αλαμάνας.

Περνώντας τό Δομοκό φθάνομε 
στά Φάρσαλα, μέ τούς φημισμένους 
χαλβάδες των. "Ολοι φροντίζομε νά 
προμηθευθοΰμε, έτσι γιά άνάμνησι.

Τά αύτοκίνητα δλο καί τρέχουν περισσότερο. Τά τραγούδια καί τό κέφι βρί
σκονται στή μεγαλύτερή τους έντασι. Κάθε είδους τραγούδι άπ’ τήν ’Αθηναϊκή καν
τάδα μέχρι καί τοϋ πλέον γνωστού τής 'Ελληνικής γής, φέρνουν στή μνήμη δλων 
τό μεγαλείο τών δημοτικών μας τραγουδιών καί μάς θυμίζουν πολλά άπό αύτά τά 
υπέροχα καρορθώματα τών προγόνων μας. Τις σκέψεις μας αυτές έρχονται νά ένι- 
σχύσουν τά διάφορα ιστορικά μέρη πού περνάμε, τά μέρη πού πολλά έξ αύτών ποτί
στηκαν μέ πολύ αίμα Ελληνικό αίμα, αίμα τών προγόνων μας άλλά κι’ αυτών τών 
πατεράδων μας τό 1912—13. Σάν κινηματογραφική ταινία περνάει άπ’ τό μυαλό 
μας δλο τό άφθαστο μεγαλείο τής Ελληνικής Φυλής, αυτής τής αιώνιας κ ι’ ακατά
λυτης Ελληνικής Φυλής, πού μέ τά μεγαλόπνοα δημιουργήματά της έγινε άπ’ τούς 
άρχαιότατους χρόνους ό πρωτοπόρος στήν άνάπτυξι τοϋ πολιτισμού τής άνθρωπό- 
τητος πολεμώντας πάντοτε γιά τά αιώνια ιδανικά τής τιμής καί τής ’Ελευθερίας. 
Νοιώθουμε στ’ άλήθεια μιά περηφάνεια περνώντας όλες χύτες τις γωνιές τής 'Ελλη-

Ό  Διοικητή;, Υποδιοικητή; καί Κοσμήτωρ τη ; 
’Αστυνομική; Σχολή; επί τοϋ Λευκού Πύργου.
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νίκης γης, πού περισσότερες είναι άγονες καί κακοτράχαλες. Μπορούμε τώρα νά 
θαυμάσωμε τούς άγώνες της Ελλάδος, πού πάντοτε άγωνίζεται νά σώση τις πέτρες 
καί τούς βράχους της, τά βουνά καί τά λαγκάδια της.

Μέ τίς σκέψεις αυτές πού ζωντανεύουν πιότερο το ξεφάντωμα πλησιάζουμε 
στη Λάρισα, άφοϋ περάσαμε στά δεξιά του Θεσσαλικοϋ κάμπου. 'Ο κάμπος αύτος 
είναι ένας άπ’ τούς έλαχίστους πού διαθέτει ή ελληνική γη κι’ είναι τόσο ύπέροχος

Ό  Διοικητή* τή* Σχολή*, ’Αξιωματικοί καί καθηγηταί αύτή*, μετά τοϋ ’ ΔιοικητοΟ 
’Αστυνομικού Τμήματο* ’Εδέσση* ώ* καί οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, sis τού* καταρ-

ράκτα* τη* ’Εδέσση*.
καί θεαματικός μέ το φόντο των Τρικκάλων καί της Καρδίτσας πού μόλις διακρί- 
νονται στο βάθος. Φθάνομε πλέον στη χώρα των Πελασγών τη Λάρισα. 'Η ώρα είναι 
12.50'. ’Έχομε μπροστά μας άρκετο δρόμο. Πρέπει νά συνεχίσωμε. Περαστικοί, 
μέσα άπ’ τ ’ αυτοκίνητα, τραγουδώντας το «στή Λάρισα βγαίνει ό αυγερινός» παρα
τηρούμε τήν πόλι τής Λάρισας, ή οποία μας άφήνει υπέροχες έντυπώσεις. Τά στομά
χια μας όμως άρχίζουν νά διαμαρτύρωνται. Είναι πιά μεσημέρι καί τά τραγούδια 
καί τά ξεφαντώματα άνοιξαν την ορεξι. Πρέπει νά φάμε καί γιά το λόγο αύτο στα
ματούμε στον Τύρναβο, σ’ ένα του εξοχικό κέντρο. Μή φαντασθήτε πώς δέν είχαμε 
προετοιμασίες. Τό ένδιαφέρον καί ή φροντίδα γιά τό κάθε τί τού κ. Δ/ντοΰ μας, έδώ 
είχε μιά άποθέωσι. Στον καθένα μοιράστηκε κρέας ψητό, τυρί, ψωμί καί γλυκό. 
’Άλλος έπινε ρετσίνα κι’ άλλος μπύρα. "Ολοι μείναμε άπόλυτα εύχαριστημένοι γιά 
τήν προετοιμασία αύτή.’Αφήνοντας πίσω μας τήν πόλι τού Τυρνάβου καί διασχί- 
ζοντα. ένα άρκετά εύφορο μέρος, συνεχίζουμε τή διαδρομή μας προς τή Θεσσαλο
νίκη, πού δλο καί λιγοστεύει.*

Τά χωριά καί οί πόλεις περνούνε σάν κινηματογραφική ταινία. Περνάμε στήν
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Έλασσώνα, φθάνομε στο γνωστό άπ’ την ιστορία Σαραντάπορον δπου τδ 1912 ό 
Ελληνικός Στρατός έδωσε μεγάλην μάχη καί κατενίκησε τάς Στρατιάς των Τούρ
κων. ’Εκεί έστάθημεν εύλαβώς προ του μνημείου των πεσόντων καί άποτίσαμεν 
φόρον τιμής. ’Ακολούθως περνούμε άπό τα Σέρβια καί προχωρώντας πλησιά
ζομε προς την Κοζάνη. Χωρίς να μπούμε στήν πόλι τής Κοζάνης, ολοταχώς άρχί- 
ζομε νά άνεβαίνωμε τό δρος Βέρμιον. Τά αύτοκίνητα κάποτε—κάποτε μουγκρίζουν. 
Τό κρύο γίνεται τσουχτερό. ’Ανεβαίνοντας τό Βέρμιο, βλέπομε κάτω ένα υπέροχο 
φαντασμαγορικό φυσικό μεγαλείο. Τά βράχια καί οί χαράδρες πού βλέπομε κάτω 
δίνουν μιά άγριότητα, ένα φόβο κι’ δμως είναι τόσο υπέροχα. Στη Ζωοδόχο Πηγή 
σέ υψόμετρο 1.300 μ. σταματάμε. ΕΙνας Σ/βριος κ ι’ δμως οί έδώ Χωροφύλακες 
φορούν χλαίνες. Σκεφθήτε τί κρύο κάνει. ’Απ’ έδώ θαυμάζομε δλο τό μεγαλείο,

Ό  Διοικητή? ]τή$ Σχολή?, ’Αξιωματικοί καί καθηγηταί αύτή?, ώ? καί οι δόκιμο 
Ύπαστι/υόμοι ei? τού? καταρράκτα? τή? ’Εδέσση?.

πού βλέπει κανείς άπ’ τό μέρος τούτο, σ’ δλη του πήν έκτασι. Περνάμε την Καστα
νιά. Την κυκλώνει ένα υπέροχο δάσος άπό καστανιές πού ήταν πιο ύπέροχο πριν 
τό καταστρέψουν οί Γερμανοί. Ψηλά, στην κορφή τού χωριού, ορθώνεται τό ’Εκκλη
σάκι τής γνωστής Παναγίας τής Σουμέλας. Κατηφορίζοντας τό Βέρμιο θαυμάζομε 
άπό. ψηλά τον κάμπο πού ξανοίγεται στούς πρόποδές του καί πού οδηγεί προς τή 
Θεσσαλονίκη. Στις 7 φθάσαμε στή Βέρροια. Νύχτωσε πιά. Τό κρύο γίνεται πιο ενο
χλητικό. Τά αύτοκίνητα στούς δρόμους δίνουν μιά ξεχωριστή ομορφάδα μέ τά πολλά 
τους φώτα άναμμένα καί τρέχοντας τό ένα πίσω στ’ άλλο, γίνονται άντικείμενα 
περιεργείας τών κατοίκων.

"Οσο πλησιάζομε στή Θεσσαλονίκη, ή άγωνία δλων είναι διάχυτη κ ι’ όλοι 
μετρούμε τις ώρες πού θά φθάσωμε στήν ξακουσμένη νύμφη τού Θερμαϊκού. ’Έχομε
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ακούσει τόσα πολλά γ ι’ αυτήν. Πλησιάζοντας την Θεσσαλονίκη τό τραγούδι δυνα
μώνει. Καί νά ! 'Η ώρα είναι 8 .30 '.Τά αύτοκίνητα τρέχουν στους πρώτους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης. Παντού μιά άσυνείθιστη κίνησι, ένα πραγματικό πανδαιμόνιο, 
άνθρωποι, αύτοκίνητα, έμψυχα καί άψυχα, κινούνται πάνω—κάτω. Φθάνομε πιο 
κάτω άπ’ την πλατεία Βαρδαρίου, στα ξενοδοχεία όπου θά μέναμε. 'Ο καθένας πη
γαίνει στο ξενοδοχείο του. "Ολοι φροντίζομε όσο μπορούμε τον εαυτόν μας. Γιά 
πρώτη φορά ’Αξιωματικοί της ’Αστυνομίας Πόλεων έπισκέπτοται τήν πρωτεύουσα 
της Β. Ελλάδος.

Είχαμε πολλά ευθυμα άπ’ τήν παραμονν, ιας στην Θεσσαλονίκη καί τοϋτο
γιατί ό πολύς κόσμος 
δεν μας γνώριζε. Έν 
τούτοιςσάν πληροφο- 
ρήθηκαν ποιοι είμα
στε μάς λέγανε άστυ- 
φύλακες. Γενικώς ή 
έμφάνισί μας στους 
δρόμους της Θεσσα
λονίκης προκαλοΰσε 
τήν περιέργεια εκεί
νων πού δεν έχουν 
έπισκεφθή τήν πρω
τεύουσα της Ε λλά
δος τάς ’Αθήνας. Οί 
έντυπώσεις μας άπ’ 
τήν έκθεσι άπό τήν 
τάξι, τήν καθαριό
τητα καί γενικώς τήν 
έμφάνισί τής πόλεως 
καθώς καί τον ίστορι-

Ό  Δ/ντήζ κ. ’ Αρχιμανδρίτης, ό Διοικ. Χωρ/κής Εδέσσης κ. Δη- 
μακόπουλος, ό Δ/τής Ά στυν. Τμήματος Εδέσσης κ. Σταμού- 
λης, δ καθηγητής τής Σχολής κ. Αργυρίου καί ό Δ/ντής τοϋ 
ύδροηλεκτρικοϋ έργοστασίου "Αγρα κ. Παντελας, πρό των 

μετασχηματιστών αϋτοΰ.

κοναο του άγιου Δη-
μητρίου ήσαν άριστες.

' Η Θεσσαλονίκη 
είναι στ’ άλήθεια μιά 
όμορφη πόλις πού 
δυστυχώς όμως δεν

μπορέσαμε νά θαυμάσωμε άπόλυτα, λόγω τοϋ όλιγοχρόνου της παραμονής μας είς 
«ύτήν. Τό κάθε τι μάς προξενεί ιδιαίτερη έντύπωσι, περισσότερο δέ άπ’ όλα εκείνο 
πού ένθουσιάζει καί μαγεύει είναι ό περίφημος Λευκός Πύργος. Τά πάντα φανερώ
νουν μιά πολιτισμένη άτμόσφαιρα καί θά πρέπει μακρυά άπό κάθε ΐδιοτελή καί μι
κροπρεπή σκέψι νά έπαινέσωμε όλες τις προσπάθειες τής χωρ /κής ή οποία επέτυχε 
άπόλυτα στήν όλη όργάνωσι καί λειτουργία τής Διεθνούς Έκθέσεως.

Τό Σάββατο στις 1 %, μετά τό φαγητό, φύγαμε γιά τήν "Εδεσα. Λίγο—πολύ, 
όλοι μας είχαμε άκούσει γιά τούς καταρράκτες τής Έδέσης γ ι’ αύτό δέ ή περιέργειά 
μας ήταν άκόμη μεγαλύτερη.'Η διαδρομή προς τήν ’Έδεσσα είναι ύπέροχη, μαγευ
τική. Διασχίζοντας μιά άπέραντη καί πλούσια πεδιάδα καί άκολουθώντας τούς 
περίφημους γηλόφους πού έχρησιμοποιοΰντο κατά τήν άρχαιότητα άπό τούς 
Μακεδόνας διά τάς φρυκτωρίας, έφθάσαμε στήν Πέλλα τήν Πατρίδα τοϋ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου. Ή  άνάμνησι τοϋ αρχαίου μεγαλείου μάς κάνει υπερήφανους καί 
όλοι μέ τή φαντασία μας βλέπουμε τούς 'Έλληνας πολεμιστάς μέ τις άσπίδες καί 
τά δόρατα νά διασχίζουν σέ Μακεδονικές φάλαγγες τή κοιλάδα έκείνη καί τον 
Βασιλέα ’Αλέξανδρο νά προχωρή εμπρός οδηγώντας τούς Έλληνας προς τή δόξα:
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Προχωρώντας περνούμε άπο τά Γιαννιτσά, φθάνουμε στον κάμπο της ’Εδέσσης. Τί 
να πρωτοθαυμάση κανείς εδώ; Τό πράσινο στην πιο οργιαστική άποθέωσί του; Τις 
μηλιές μέ τά γνωστά σ’ δλους μήλα «μπελφόρντ» πού στολισμένες στά κόκκινα 
γέρνουν προς τά κάτω άπ’ την άφθονία τών καρπών; Τά πλούσια κι’ άφθονα 
νερά πού ποτίζουν τούτη την ονειρεμένη τοποθεσία; ’Εδώ πραγματικά πρέπει νά 
ήταν ό παράδεισος. "Ολοι μένουμε έκστατικοί καί άφωνοι μπροστά σ’ αύτή τη γη 
της ’Επαγγελίας.

Ό  'Ανώτερο; Διοικητή; Θεσ/κη; κ. Μαυροειδή;, ό Δ/ντή; Ά στυν. Θεσ/κη; κ. Βαλσα- 
μάκη;, ό Ά στυν. Δ/ντή; κ. Αρχιμανδρίτη;, μετ’ Άξ/κών τή ; Δ/νσεω; θεσ/κη;, Άξ/κών 
καί καθηγητών τή ; Ά στυν. Σχολή;, εί; τό έντευκτήρ'.ον Χωρ/κή; κατά τήν δοθεϊσαν

δεξίωσιν.

Στις 4 % φθάσαμε στην πόλι της ’Εδέσσης καί χωρίς καμμιά καθυστέρησι 
κατευθυνθήκαμε στούς καταρράκτες. ’Αλήθεια τί μαγεία!

"Ενα ποτάμι άπο ολοκάθαρα νερά συγκεντρωμένα σ’ ένα μεγάλο κανάλι πέφτει 
■άπο κάποιο σημείο ένος βράχου προς τήν πεδιάδα, άπο ύψος πολλών μέτρων. ’Απο
θανατίζομε τοϋτο το υπέροχο μεγαλείο μέ τις φωτογραφικές μηχανές καί θαυμάζομε 
από κοντά τή μαγευτική ωραιότητα της φύσεως.

ΤΗταν αρκετά καλή στ’ άλήθεια ή σκέψι τοϋ κ. Δ/ντοϋ νά πάμε καί στά έργα 
του "Αγρα πού άπέχουν άπο τήν "Εδεσσα περίπου 3—4 χιλιόμετρα. ’Εκεί ό Δ/ντής 
τών έργων μέ μεγάλη προθυμία μάς εξήγησε τά τοϋ εργοστασίου, τό όποιον όμο- 
λογουμένως ήτο ύπέροχο καί μάς άφησε άριστες έντυπώσεις.

Στο σημείο αύτό οφείλουμε νά ευχαριστήσουμε τό Διοικητή της Δ/σεως Χωρ/ 
κής ’Αντισυνταγματάρχην κ. Διονύσιον Δημακόπουλονκαίτόν Διοικητήν τοϋ Άστυν. 
Τμήματος ’Εδέσσης Μοίραρχον κ. ’Αθανάσιον Σταμούλην καί τον Διευθυντήν τοϋ 
ύδροηλεκτρικοΰ έργοστασίου Άγρας άρχιμηχαν. κ. Γρηγορ. Παντελάν γιά τις διευ-
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κολύνσεις καί τίς φιλικές τους έκδηλώσεις κατά την έπίσκεψί μας στην ’Έδεσσα.
Έπιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, θαυμάσαμε για τελευταία φορά δλο τό 

έξαίσιο μεγαλείο πού ξανοίγετο μπροστά μας καί ενδόμυχα μακαρίζαμε τούς 
άνθρώπους πού κατοικούν σ’ έκεϊνο τον παράδεισο.

Μόλις έπιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη έπισκεφθήκαμε δλοι μαζί τον Ιστορικό 
ναό τού 'Αγ. Δημητρίου καί προσκυνήσαμε τον τόπο δπου έμαρτύρησε καί έτάφη 
ό πολυοΰχος της πόλεως μυροβλήτης "Αγιος Δημήτριος. Κατόπιν έπισκεφθήκαμε 
καί πάλι την εκθεσι μέ τή νυχτερινή της έμφάνισι πού κολυμπούσε στά πολύχρωμα 
φώτα μέ τίς φανταχτερές καί πλούσιες διακοσμήσεις. Τό καθένα άπό τά περίπτερα 
τής έκθέσεως Ελληνικό ή ξένο έκανε έντύπωσι γιά τά πλούσια εκθέματα καί τήν 
καλλιτεχνική έμφάνισι.

Τήν Κυριακή οί ’Αξιωματικοί καί οί δόκιμοι έπισκέφθησαν τά άξιοθέατα τής

’Αξιωματικοί τή ; Διευθύνσεων Θεσσαλονίκη;, μετ’ ’Αξιωματικών τή ; ’Αστυνομική; Σχο
λή ; καί τω ν δοκίμων Ύπαστυνόμων εί; τό έντευκτήριον Χωρ/κή; κατά τήν δοθεΐσαν

δεξίωσιν,

πολεως, τον Λευκό Πύργο καί δσα περίπτερα τής έκθέσεως δεν είχαν έπισκεφθή.
Την ίδια ήμέρα ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ/νίκης Συνταγματάρχης 

κ. Σ. Βαλσαμάκης τον όποιον κατά τήν προηγουμένην έπεσκέφθη ό Δ/ντής μας 
μ£τα τού κ. '1 ποδιοικητοΰ τής Σχολής, είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά οργάνωση 
δεξίωσιν δια τούς δοκίμους τής Σχολής 'Υπαστυνόμων εις τό έντευκτήριον τής 
Χωρ /κής.

Έ τσ ι στις 11.30' οίέκδρομεΐς μέ έπί κεφαλής τον Διοικητή μας έπεσκέφθη- 
μεν τό έντευκτήριον τό όποιον βρίσκεται σέ κεντρικώτατο μέρος τής πόλεως καί 
είναι πολυτελέστατον.

Ό  Δ/ντής Θεσσαλονίκης κ. Βαλσαμάκης μέ τον Άνώτερον Διοικητήν κ. Μαυ- 
ροειδην καί πολλούς Άξ/κούς τής Διευθύνσεως μάς ύπεδέχθησαν έγκαρδιότατα 
και μέσα σέ μιά άδελφική άτμόσφαιρα προσεφέρθη μπύρα μέ πλουσιώτατους
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μεζέδες. 'Ο κ. Δ/ντής Θεσ/νίκης μας εύχήθηκε το καλώς ώρίσαμε καί ό κ. Διοι
κητής μας άπαντών ευχαρίστησε θερμότατα τούς κ.κ. Άξ/κούς Χωρ /κής καί συνεχά- 
ρη για τήν άψογη έμφάνισι τής πόλεως άπό πάσης άπόψεως καθώς καί γιά την 
επιτυχία εις τον τομέα τής ’Ασφαλείας.

Μετά τή δεξίωσι έπεσκέφθημεν ολα τα διαμερίσματα τοϋ εντευκτηρίου ήτοι 
τήν αϊθουσβ "ιαλέξεων το εστιατόριο τήν πλουσιοτάτ/ 3ιβλιοθήκη καί άποκομίσα-

Ό  ’Ανώτερο; Διοικητή; Χωρ/κή; Θεσ/κη; κ. Μαυροειδή;, ό Δ/ντή; ’Αστυνομία; 
Θεσ/κη;κ. Βαλσαμάκη;, ό Ά στυν. Δ/ντή; κ. ’Αρχιμανδρίτη;, μετ’ Άξ/κών τή; Δ/νσεω; 
Θεσ/κη;, Άξ/κών καί καθηγητών τή ; Ά στυν. Σχολή;, πρό τοϋ εντευκτηρίου Χωρ /κή;

μετά τήν δοθεϊσαν δεξίωσιν.

μεν άρίστας εντυπώσεις γιά τό γενικό εκπολιτιστικό επίπεδο στο όποιο βρίσκεται 
ή ’Αστυνομική Δ/νσις Θεσ/νίκης.

Μέ τις καλλίτερες εντυπώσεις άπό τή Θεσσαλονίκη καί μέ λύπη γιατί δεν 
μπορέσαμε νά δοϋμε δλα της τά άξιοθέατα, τήν Κυριακή στις 2 ή ώρα μετά τό 
μεσημέρι πήραμε τό δρόμο τοϋ γυρισμοϋ.

'Η επιστροφή υπήρξε κ ι’ αυτή υπέροχη καί τοϋτο γιατί τις περισσότερες 
ώρες τις ταξιδεύσαμε νύχτα κ ι’ ώς γνωστόν ή νύχτα δίνει μιά ξεχωριστή ομορφιά 
καί ρωμαντικότητα.

Περνώντας άπ’ τον Τύρναβο αργά τό σούρουπο καθίσαμε γιά φαγητό. Τά 
πάντα κι’ εδώ είχαν έκ τών προτέρων παραγγελθή χάρις στο ενδιαφέρον τοϋ κ. Δι- 
ευθυντοϋ μας.

Μέ διάφορα χαρούμενα στιγμιότυπα κατά τήν διαδρομήν άλλά καί μέ κάποια 
κούρασι ζωγραφισμένη στά πρόσωπά μας, φθάσαμε στήν ’Αθήνα κατά τις 4 ή ώρα
το πρωί.

'Η έκδρομή αυτή μάς άφησε τις καλλίτερες εντυπώσεις. Τώρα φαντάζομαι 
νά συμφωνείτε καί σεις μαζί μου ότι άξίζει κάθε έπαινος στον πρωτεργάτη αυτής 
τής έκδρομής στον κ. Δ/ντήν μας.

Γιά τό λόγο αύτό άπ’ τή στήλη τούτη τοϋ εκφράζουμε ενα μεγάλο εύχαριστώ.
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό 'Τπαρχιφύλαξ Άραπογιάν- 
νης Δ. καί οί άστ/κες Φίλιππας Ν., Νάνος Δ., Σταθόπουλος Κ. καί Άξιωτόπουλος Π.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους πειθαρχίας, ό άστυφύλαξ 
Λάσκαρης I.

*
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Άρχηγοΰ τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος προήχθη εις τον 
βαθμόν τοϋ 'Υπαρχιφύλακος, ό άστυφύλαξ Τσιρώνης I., διότι, ούτος σοβαρώς κατ* 
έπανάληψιν συνήργησεν εις εξιχνιάσεις καί άνακαλύψεις σοβαρών άδικημάτων.

*
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργοΰ ’Εσωτερικών, έχορηγήθησαν ύλικαί καί 
ήθικαί άμοιβαί είς τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους :

α) ’Έπαινος είς τούς 'Υπαστυνόμους Α' Παπανδρέου ’Αντώνιον καί Ξουρα- 
φαν Γεώργιον, Άρχ/κας Δρούγαν Ίωάννην καί Κακιούσην Άνδρέαν καί άστυφύλα- 
κας Μπεζελιώτην Γ., Μαρτίνον Κ., Παπαδημητρίου Γαβρ. Λυμπερόπουλον Ά λ ., 
Άντωνόπουλον Β., Λάμπρου Άρ. Γιαννικόπουλον Γ. καί Τσάλαν Βασ., διότι ό μέν 
πρώτος, ώς προϊστάμενος τοϋ Θ' Παρ/τος ’Ασφαλείας κατηύθυνεν έπιδεξίως τούς 
ύπ’αύτόν υπαλλήλους οί δέ λοιποί έργασθέντες μεθοδικώς καί πλέον τών συνήθων 
ώρών έργασίας έπέτυχον την σύλληψιν τών άνωτέρω τριών έπικινδύνων εμπόρων 
ναρκωτικών.

β) 'Υλική άμοιβή καί έπαινος εις τον άστυφύλακα Σαμιωτάκην Ίωάννην 
διότι την 0.50 ώραν τής 21-5-55 έκτελών υπηρεσίαν καί έπιδείξας έκτακτον άφο- 
σίωσιν είς τό καθήκον, πρωτοβουλίαν ζήλον καί ευψυχίαν, επέτυχε την σύλληψιν 
δράστου ληστείας εις βάρος γυναικός.

γ ) "Επαινος είς τούς’Αστυνόμους Β. Πολίτην Ήλίαν καί Λαύραν Κων/νον, 
Άνθ/μονΤσόπελαν Παν., Άρχ/καΜατζώρον Χρ., καίάστυφύλακας Πουλήν Κων/νον 
καί Σταυρόπουλον Γεώργ. διότι έργασθέντες μετά ζήλου καί προθυμίας, συνετέλε- 
σαν είς την έπιτυχή έκβασιν τής ύποθέσεως ταύτης.

δ) 'Υλική άμοιβή είς 'Υπαστ. Α' Λυγνόν Ά λεξ. καί άστυφύλακα Ποδάραν 
Παν., άμφοτέρους τής Άστυν. Δ/νσεως Πατρών, διότι έργασθέντες «μετά ζήλου καί 
μεθοδικότητος έπέτυχον διά τής έφαρμογής τών έπιστημονικών μεθόδων διώξεως 
τοϋ έγκλήματος καί δη τής δακτυλοσκοπίας, τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν άγνώ- 
στων δραστών άδικημάτων. ’Έπαινος δέ είς τον Διοικητήν Τμήματος ’Ασφαλείας 
Πατρών ’Αστυνόμον Β' Παναγιωτόπουλον Νικόλ., διότι διά τών δοθεισών κατευ
θύνσεων προς τούς άνωτέρω συνέβαλεν, είς τήν έξιχνίασιν τών ώς άνω άδικημάτων.

ε) ’Αστυνόμον Α' Λάππαν Γεώργιον, έπικεφαλής τοϋ Τμήματος Μουσικής 
τής ’Αστυνομίας καί άρχιμουσικούς Άρχιφύλακας Παχόν Ίωάννην καί Μπουκου- 
βάλαν Δη μ. ώς καί άπαντας τούς άπαρτίζοντας τήν μουσικήν «μπάνταν» άστυνο- 
μικούς υπαλλήλους διά τήν λαμπράν καί άψογον έμφάνισιν τοϋ Τμήματος είς τάς έν 
Κερκύρα άπό 9—13 Αύγούστου 1955 έορταστικάς εκδηλώσεις κατά τήν λιτάνευσιν 
τής είκόνος τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνος, ήτις καί είχεν ώς άποτέλεσμα τήν δι’ έγγρά- 
φου έκφρασιν τών ευχαριστιών τοϋ Δημάρχου Κερκύρας ώς καί τήν δημιουρ
γίαν ιδιαιτέρως Κολακευτικών σχολίων τών τοπικών έφημερίδων καί τής Κερκυ- 
ραϊκής Κοινωνίας γενικώς. Διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν ωσαύτως ό 
’Αστυνομικός Διευθυντής Κερκύρας Σταυρόπουλος Άνδρέας καί οί ύπ’αύτόν άξιω- 
ματικοί καί υπάλληλοι, διά τήν ίδίαις αύτών δαπάναις φιλοξενίαν καί τάς έπιδαψυ- 
λευθείσας περιποιήσεις κατά τήν έκεϊ παραμονήν των τών ύπαλλήλων τοϋ Μούσι-
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κοϋ Τμήματος τής ’Αστυνομίας, ώς καί τήν έπιδειχθεΐσαν έξαίρετον ύπ’ αυτών συμ
περιφοράν κατά τάς έορτάς της πόλεως, ήτις προεκάλεσε τάς υπέρ τοϋ σώματος 
ενθουσιώδης έκδηλώσεις τοϋ Κοινού.

Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη το Μετάλ- 
λιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, εις τους ’Αστυνομικούς Δ/ντάς κ.κ. Μάσβουλαν Ί . 
καί Μπαρδόπουλον Π.

*
Sj{ 5|ς

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Οί ραδιοφωνικές εκπομπές τής ’Αστυνομίας, χάρις στην ποικιλία τους, την 

καλή τους έπιμέλεια το πλούσιο περιεχόμενό τους, τήν άψογη λογοτεχνική τους 
έμφάνιση καί τον ζωντανό καί εύχάριστο ρυθμό τους, έπεβλήθησαν πιά κατά τον 
πιο πανηγυρικό τρόπο καί προκάλεσαν άληθινο συναγερμό μεταξύ τοϋ καλλιτεχνι- 
κοΰ κόσμου, ό όποιος μέσα σ’ ένα μονάχα δίμηνο αντιπροσωπεύτηκε άπό τούς κορυ
φαίους πρωταγωνιστάς όλων των θεατρικών συγκροτημάτων τής πρωτευούσης. 
’Επίσης έχουν άποκτήσει χιλιάδες φίλους άκροατές πού μ’ ένθουσιασμό παρακο
λουθούν τά ραδιοφωνικά άστυνομικά προγράμματα, τά όποια θαυμάζονται γιά τήν 
καλή τους ποιότητα καθ’ όσον άνέβασαν τήν διδακτική, μουσική καί λογοτεχνική 
εκπομπή τής ’Αστυνομίας σέ όψη ζηλευτά.

*
—Τό πρόγραμμα τής 7ης Σεπτεμβρίου έ.έ. άνοιξεν ή θαυμάσια ορχήστρα 

τοϋ μαέστρου Τέλλη Άποστολάκου, μέ μοντέρνους ρυθμούς. Στή συνέχεια προστέ
θηκε μιά άκόμα μεγαλειώδης έπιτυχία τοϋ Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής, μέ 
τή συμμετοχή τής διάσημης σ’ ολόκληρο τον κόσμο μέντζο—σοπράνο τής Μητρο- 
πολιτικής ’Όπερας τής Νέας Ύόρκης, κυρίας Έλενας Νικολαίδου, ή οποία έτρα- 
γούδησε γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων μιά άπό τίς διεθνείς έπιτυχίες της, εύγενικά 
προσφερθεϊσα. Τή διαδέχτηκε στο μικρόφωνο ό έξαιρετικός καί άγαπημένος τοϋ 
κοινοϋ Φώτης Πολυμέρης πού τραγούδησε μιά έπιλογή άπό έλληνικά καί ιταλικά 
τραούδια, μέ τήν ορχήστρα Τέλλη Άποστολάκου. Άκολούθησεν άπόσπασμα άπό 
τό 'Ημερολόγιου τοϋ άστυφύλακος, μέ τίτλο» 'Η έπιστροφή τοϋ ’Ασώτου», γραμ
μένο άπό τον άστυφύλακα Σπΰρο Πηλό, στο όποιο πήραν μέρος, εύγενικά προσφερ- 
θέντες, έκτος άπό τον περίφημο καλλιτέχνη Τάσσο Γκούβα, τακτικό συνεργάτη τών 
εκπομπών μας καί οί Μεγάλοι καί δημοφιλείς καλλιτέχνες μας, Γεωργία Βασιλειά- 
δου, τοϋ θεάτρου « ’Ακροπόλ», Μίμης Κόκκινης, Ντΐνος Ήλιόπουλος τοϋ θεάτρου 
«Σαμαρτζή». Ό  κ. Ντΐνος Ήλιόπουλος άφήκε άριστες εντυπώσεις στον άστυνο- 
μικό κόσμο, χάρις στήν μεγάλη εύγένεια καί καλωσύνη του, τήν άπαράμιλλη τέχνη 
του καί τήν ένθουσιώδη άγάπη του γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα. Στή συνέχεια, τρα
γούδησε ή συμπαθεστάτη καί περίφημη Σόνια Πανα, άφοΰ πρώτα είχε τήν καλω
σύνη νά πή λίγα συγκινητικά λόγια, άπό τό μικρόφωνο γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων 
καί τήν εκπομπή της. Καί τήν ολη έκπομπή έκλεισεν ή πασίγνωστη ορχήστρα τοϋ 
Γιώργου Καρδάμη μέ άπαλούς ρυθμούς.

4
—Πλούσια καί ευχάριστη ή έκπομπή τής 14ης Σεπτεμβρίου έ.έ. έπρο- 

κάλεσε τά πιό καλακευτικά σχόλια τών άκροατών τοϋ ραδιοφωνικού σταθμού. Τό 
πρόγραμμα άνοιξε καί πάλι ή γνωστή πιά ορχήστρα τοϋ Τέλλη Άποστολάκου μέ 
γλυκά ταγκώ, άνάμεσα σέ λογοτεχνικά σκιτσάκια άπό τή ζωή καί τή φύση. Στή 
συνέχεια παρουσιάστηκε μόνη της στο μικρόφωνο ή υπέροχη καί ξακουστή τραγου
δίστρια Ζωή Μάγγου, ή όποια, άφοϋ έπαίνεσε μέ ένθουσιασμό τήν ’Αστυνομία, τό 
έργο της καί τά άστυνομικά ραδιοφωνικά προγράμματα, έτραγούδησε μιά άπό τίς 
μεγαλύτερες έπιτυχίες της τήν όποια άφιέρωσε στούς μαθητάς τών ’Αστυνομικών 
Σχολών. Τήν συνώδευσε ό καλός φίλος τής ’Αστυνομίας Ά κης Λυμούρης στο πιάνο.
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’Ακολούθως μεταδόθηκε άπόσπασμα άπό τό 'Ημερολόγιο του -άστυφύλακος, πού 
έγραψε ό αστυφύλακας Σπϋρος Πηλός, μέ τίτλο «Μια Νύχτα στο Φάληρο» καί μέ 
τη συμμετοχή των γνωστών καλλιτεχνών τοϋ θοάτρου Μπέττυ Μοσχονα, Ειρήνη 
Κουμαριανοϋ, Τάκη Μηλιάδη, Νίκου Ρίζου καί Νίκου Σταυρίδη. ’Αφηγητής ό έξαι- 
ρετικός συνεργάτης μας Γιώργος Ντούμας. Κατά τή διάρκεια τοϋ 'Ημερολογίου 
μετεδίδετο εκλεκτή μουσική άπό δίσκους. Στή συνέχεια έτραγούδησεν ό βασιληάς 
τοϋ τραγουδιού Πιέρρο Λοβάττι, μέ τον πιανίστα ’Άκη Λυμούρη στο πιάνο, μιά 
άπό τις μεγαλύτερες έπιτυχίες του, τήν οποία άφιέρωσε στήν 'Τποδ/νση τής Τρο
χαίας, άφοϋ πρώτα έπλεξε άπό τό μικρόφωνο τό έγκώμιο της ’Αστυνομίας Πόλεων, 
τήν οποίαν ώς γνωστόν λατρεύει. Τον διαδέχτηκε ή διάσημη σ’ δλο τον κόσμο γαλ- 
λίδα βεντέττα τοϋ τραγουδιοΰ Έλεν Περρώ, ή οποία τραγούδησε μιά παληά γαλ
λική έπιτυχία τοϋ φημισμένου μαέστρου Κώστα Γιαννίδη. Τό πρόγραμμα έκλεισε 
μέ βραζιλιανά μάμπω.

—Τά ραδιοφωνικά άστυνομικά προγράμματα παρουσιάζει ό Μίκης Φραγκιου- 
δάκης καί ραδιοσκηνοθετεΐ ό Γιάννης Πορετσιάνος πού έχει άναλάβει τήν τεχνική 
φροντίδα τών εκπομπών.

(Κείμενα καί επιμέλεια Τμήματος Πνευματικής ’Αγωγής ’Αστυνομικής 
Σχολής).

*£ *
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

—Κατά τήν Ιην ήμέραν τών Βαλκανικών Στρατιωτικών ’Αγώνων στίβου 
εις Σκόπια—Γιουγκοσλαυίας, τήν 3-9-55, οί μετασχόντες ώς μέλη τής Ελληνικής 
'Ελληνικής ’Εθνικής Στρατιωτικής όμάδος άστ /κες—άθληταί, έσχον τά κάτωθι 
αποτελέσματα: 1) Πολίτης Κωνστ., άλμα εις ύψος (1ος), 1,86 μ., 2) Γυφτάκης 
Δημήτριος, άλμα εις ΰψος (4ος) 1.75 μ., 3) Κόρμαλης Λεωνίδας, 200 μ. (3ος) 
22"8, 4) Παπαγεωργίου Άνδρέας, ακοντισμόν (3ος) 51,52 μ., 5) Σύριος ’Ιωάννης 
3000 μ. φυσικά έμπόδια (4ος) 9'. 52",6, 6) Σίλλης Βασίλειος καί Κόρμαλης Λέων, 
σκυταλοδρομίαν 4 X4 0 0  (Ελληνική 'Ομάς 2α) εις χρόνον 3.20".

Κατά τήν 2αν ήμέραν, 4-9-55, τών διεξαχθέντων εις Σκόπια—Γιουγκοσλαυίας, 
Α ' Βαλκανικών ’Αγώνων Στίβου ’Ενόπλων Δυνάμεων, οί μετασχόντες άστυφύλακες— 
άθληταί έσχον τά κάτωθι άποτελέσματα:

1) Ντόκος Γεώργιος άλμα επί κοντώ (3ος) 3,60 μ., 2) Τρουλινός Έμμ. 
σφυροβολίαν (6ος) 41,69 μ. καί εις τήν δισκοβολίαν (6ος) 34,65 μ., 3) Σίλλης Βασ. 
400 μ. (1ος) 49", 4) Κόρμαλης Λέων. 400 μ. (3ος) 50",2, καί 5) Σύριος ’Ιωάννης 
5.000 μ. (5ος) 15', 42", 7 (Ν.Ρ.Α.Π.).

Κατά τούς έν λόγω αθλητικούς άγώνας στίβου ή ’Εθνική Ελληνική Όμάς 
’Ενόπλων Δυνάμεων έπρώτευσεν εις τήν γενικήν βαθμολογίαν, μέ δευτέραν τήν 
Γιουγκοσλαυϊκήν καί τρίτην τήν Τουρκικήν.

—Τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1955 ή ’Αστυνομική Ποδοσφαιρική 'Ομάς συνην- 
τήθη εις φιλικόν άγώνα μέ τήν ομάδα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ» Περιστεριού εις τό 
Γήπεδον Περιστεριού. Νικήτρια άνεδείχθη ή ’Αστυνομική 'Ομάς, μέ σκόρ 2—1.


