Φεβρουάριος 197'

«Τα '£ΛΑ m p i k o d
ipibc
τ ώρ

i^ *’

£ & poq ήρωμε ΡΟΡ

π^αιοίΐύΡ

έ ΑΑ ηΡ ο χ ρ ι ο τι α ρ ι κ ώ ρ ηαρ αό όο εωρ too

ύαόίζει

6ΐα$ερώς

si pbc ι η ρ

άραρέωοιΡ ιού ι ο ιο ρ ικ οϋ

τ ου μ ε γ α λ ε ί ο υ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

§
I
Iν ιΑ ι jf f ilT S ίΐΎι.^.ϊΓ\ΐ ϊΤΐΐϊΓά f T S iT T S ir a if r f t ^ l^ lir f r K ^ f τΤΤτ τΤ^τ f]

Ά ι TA i.iA irA t.r Μ Γ Λ η /ν^τΛ η Λ ΐ;τΛ !!τΛ ι!τΛ ϊ:τΛ ΐτΑ ^τΑ τ τΛ ίτΛτ.τΛτ τΛ τ τΛ ι τ α

4.
mI

/T'P 7 v

/Λ

HE

♦T 'J i p i ‘ 53ι-ίί·-^|ί·*^Μ^ι^«

"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩ ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,
ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

3 ρ α φ εία : 3

& εηιεμβρίοο 4 8 ,

Τεύχος 2

ι nr}.

8 3 5 .1 4 2

Φεβρουάριος 1970

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
—
—
—
—

Κεντρικό σταυροδρόμι. 'Ώρα μεγάλης κινήσεως. Ό τροχονόμος σταματά την κυ
κλοφορία καί ό δικυκλιστής χωροφύλαξ
αναλαμβάνει νά... διεκπεραίωση δύο μικροσκοπικούς πεζούς. Ή νεολαία έχει α
ναφαίρετα δικαιώματα καί αποτελεί ιδιαί
τερη φροντίδα της Χωροφυλακής.
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—Ή έκδοσις τοΰ περιοδικού άπδ πολλών έτών ήχο μία τών πολλών έπιδιώξεων τοΰ Σώματος, προσέκρουε δμως έκάστοτε εις εγγενείς άδυναμίας, δ πα
ραμερισμός τών όποιων δεν ήτο εύκολος. Ή Έπανάστασις τής 21ης Απριλίου
1967 άπήλλαξε τό Σώμα τών ξένων επιρροών καί παρέσχε την ευχέρειαν να
ύπερκερασθοΰν αί άδυναμίαι. Ουτω μία Ιπιδίωξις, Ινα δνειρο πολλών έτών,
έγινε πραγματικότης.
— Τό περιοδικόν ώς επίσημον δημοσιογραφικόν δργανον τοΰ Σώματος,
έτέθη εις την διάθεσιν τών άνδρών του καί τοΰ κοινού ώς μέσον ένημερώσεως.
Άποσκοπεί εις τό νά ένισχύση τήν μορφωτικήν καί έκπολιτιστικήν προσπά
θειαν τοΰ Σώματος.
—Ή υλη έκαστου τεύχους θά έπιδιωχθή νά είναι άνωτερας πνευματικής
στάθμης, ικανή νά συντελέση είς τήν έπιμόρφωσιν τών άνδρών τοΰ Σώματος.
— Παραλλήλως διά τής εύρείας κυκλοφορίας τοΰ περιοδικού θά ένημερούται τό κοινόν έπί τής δραστηριότητος καί τοΰ έργου τής Χωροφυλακής. Οΰτω
θά καταστή συνείδησις είς πάντας δτι ό ’Αστυνομικός είναι ύπηρέτης, βοηθος
καί συμπαραστάτης τοΰ πολίτου είς πάσαν νόμιμον εκδηλωσιν και δτι άμοιβαια
Ικτίμησις καί εμπιστοσύνη θά πρέπει νά διέπη τάς σχέσεις των πρός τό γενικόν
συμφέρον τής πολιτείας καί διευκόλυνσιν τοΰ έπιπόνου έργου τών άνδρών τού
Σώματος.
— Χαιρετίζων τήν έκδοσιν τοΰ δημοσιογραφικού μας οργάνου, θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά παρακαλέσω τούς άνδρας τοΰ Σώματος δπως περιβάλλουν με
τήν έπιβαλλομένην έμπιστοσύνην καί άγάπην τό περιοδικόν, συμβάλλοντες μετά
θέρμης είς τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής του.
—Εύελπιστώ καί πιστεύω δτι ή καλή θέλησις απάντων θα καταστηση
τούτο ισάξιον περιοδικών Αστυνομιών προηγμένων Κρατών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
Υποστράτηγος
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Η ΣΤΟΛΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΠρΙν άπό μερικά χρόνια, ένας ξέ
Σχέδιον άπό ετών άπραγματονος δ όποιος έφθασε σάν έπισκέπτης ποίητον, έγινε άπό 1ης ’Ιανουάριου
στήν Πατρίδα μας, ένφ έβλεπε παν 1969 πραγματικότης. Τό έπίσημον
τού Χωροφύλακες νά προσφέρουν περιοδικόν τής Χωρ) κής, μέ τόν τί
προθύμως καί ευσυνειδήτως τάς ύ- τλον «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥ
πηρεσίας των, δεν έβλεπε Προϊστα ΛΑΚΗΣ», έρχεται κάθε μήνα μέ
μένους αύτών. Τδ γεγονός αύτό τόν σκοπό νά προσφέρη μ ό ρ φ ω σ ι ν,
Ιξένισε καί ρώτησε σχετικώς τόν ψυχαγωγία άλλά καί ψυχική καί
"Ελληνα συνοδόν του, ζητώντας κά πνευματική ξεκούρασι στούς άνδρες
ποια έξήγηση. «Πώς δεν έχουν; ά- τού Σώματος τής Χωρ) κής οπουδή
πήντησε αύτός, δεν βλέπετε αύτόν ποτε καί άν ύπηρετοΰν. Φθάνει καί
τόν Ταγματάρχην;» καί έδειξε διερ- στό μικρότερο Ελληνικό Χωριό, δχόμενον έκείνην την στιγμήν Τα που ύπάρχει 'Υπηρεσία Χωρ) κής,
γματάρχην δ όποιος έφερε ώς γνω μέ σκοπό νά χαρίζη άπό μήνα σέ
στόν στολήν χακί. 'Ο ξένος μέ σχε μήνα, δλο καί περισσοτέραν ένημέτικήν άπορίαν είπε «πρώτη φορά ρωσιν, δλο καί περισσοτέραν χαράν
βλέπω ’Αστυνομικό Σώμα νά έχη καί πνευματικήν τροφήν καί ξεκούπροϊστάμενους ’Αξιωματικούς τού ρασιν. Παράλληλα, θά κάνη σέ δ
ΣτοατοΟρ.
λους γνωστόν τό δύσκολον καί κου
Τό θέμα δμως τής στολής δέν ύ- ραστικόν έργον τών παιδιών τής
φίσταται πλέον. ’Αξιωματικοί καί Χωροφυλακής καί θά προβάλη στό
δπλίται, φέρουν καί θά φέρουν πλέον εύρύτερον κοινόν, τό έργον τών άστολήν τού ίδιου χρώματος. Άπό φανών ήρώων, τών καλών Σαμαρει
1ης τρέχοντος έτους, βλέπουμε καί τών, τών άνδρών τού Σώματος. "Ας
καμαρώνουμε τούς ’Αξιωματικούς τό άγαπήσωμε δλοι. "Ας γίνωμε δτής Χωροφυλακής, φέροντας τήν νέ- λοι φίλοι του, δπως φίλος μας πιστός
αν φαιοπράσινον στολήν των. Είναι καί καλός είναι καί αύτό. Ή άμοικαί τούτο ένα άπό τά μέτρα τής ά- βαία άγάπη είναι πρός τό συμφέρον
ναδιοργανώσεως καί άναγεννήσεως καί ήμών τών ίδιων άλλά καί τού
τού ένδόξου καί ήρωϊκού Σώματος. Σώματος. Τό φαιοπράσινο πουλί, έ
Αξίζουν πράγματι, θερμότατα συγ χει ήδη άπλώσει τις φτεροΰγες του.
χαρητήρια τόσον είς τήν 'Ηγεσίαν, 'Η φωλιά του, τό Τμήμα Δημοσίων
δσον καί είς δλους έκείνους οί όποιοι Σχέσεων τού ’Αρχηγείου Χωροφυ
συνετέλεσαν είς τήν πραγματοποίη λακής, είναι είς τήν διάθεσιν δλων
σή τής άλλαγής αυτής. Εύχή δλων σας καί περιμένει κάθε μήνα τις
είναι οί άλλαγές αύτές νά συνεχι- συνεργασίες καί τις διάφορες γνώ
σθοΰν, μέ τελικόν σκοπόν τήν πλήρη μες καί άπορίες σας. ’Εμπρός λοι
άναδιοργάνωσιν καί άναγέννησιν πόν. Τό περιοδικό είναι δικό σας.
τού Σώματος.
Σάς περιμένομε.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
Μέχρι σήμερον ή παραλαβή καί
διανομή τής ύπηρεσιακής άλληλογραφίας άπετέλει πρόβλημα. Έκάστη υπηρεσία Χωροφυλακής ήτο ύποχρεωμένη νά διαθέτη ταχυδρόμον
καί διανομέα, άπασχολούμενον καθ’
δλην τήν ήμέραν μέ τό έργον τού
το. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έδεσμεύοντο 19 άνδρες τής Χωροφυλακής.
"Ηδη, διά διαταγής τού ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής (315/4/25μβ
τής 18.12.1969), έν ύπηρεσιακόν
α>ότοκίνητον, μέ πλήρωμα τρεις μό
νον άνδρες ών δ είς όδηγός, άντικατέστησαν είς τήν παραλαβήν καί
διανομήν τής υπηρεσιακής άλληλογραφίας τούς μέχρι τοΰδε χρησιμοποιουμένους διά τού παλαιού συστή
ματος 19 άγγελιαφόρους.
Ούτω έξοικονομοΰνται άνδρες άλ
λά καί χρόνος, γεγονός τό όποιον
έν συνδυασμψ μετ’ άλλων παρεμφε
ρών, άποδεικνύει δτι διά τόν έκσυγχρονισμόν τής ύπηρεσίας χρειάζεται
κατά πρώτον λόγον πρακτικόν πνεύ
μα καί κατά δεύτερον φροντίς. Ευ
τυχώς ή σημερινή ήγεσία διαθέτει
άμφότερα.
ΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΑΙ
Καί δευτέρα άπόδειξις άνάλογος
τής προηγουμένης. Μέ τό παλαιόν
σύστημα έκάστη ύπηρεσία Χωροφυ
λακής, περιφερειακή ή κεντρική, έξετέλει τάς μεταγωγάς καταδίκων
ή ύποδίκων χρησιμοποιούσα ίδιους
συνοδούς καί τά κοινά συγκοινωνια
κά μέσα. 'Ο τρόπος τούτος, έκτός
τού δτι ήτο δαπανηρός, άπησχόλει
ύπερβολικόν άριθμόν άνδρών, καί
πρό πάντων Ιδημιούργει ένοχλήσεις
καί δυσφορίαν είς τούς πολίτας, όσάκις' ήναγκάζοντο νά συνταξειδεύουν μετά καταδίκων. Έδημιούργει έπίσης κινδύνους άσφαλείας καί
·:ά/ξεως.
Καί πάλιν δΓ έπεμβάσεως τού
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, καί δι’
έκδόσεως σχετικής διαταγής του, αί
μεταγωγαί έρρυθμίσθησαν διά συγ
χρονισμένου καί άσφαλοΰς τρόπου.
Διετέθησαν έπτά καινουργή καί είδικώς διαρρυθμισμένα μεταγωγικά
αυτοκίνητα, έφωδιασμένα διά ραδιο
τηλεφώνων. Διά τών αύτοκινήτων
τούτων, τά όποια έκτελοΰν προσχεδιασμένα δρομολόγια καλύπτοντα όλόκληρον τήν έπικράτειαν, αί μετα
γωγαί έκτελοΰνται ήδη ταχέως, άσφαλώς καί άνέτως, έξοικονομουμένων πολλών άνδρών, άρκετής δαπά
νης καί χωρίς νά Ινοχλούνται τά
πολιτικά συγκοινωνιακά μέσα. Ό'
έκσυγχρονισμός τών ύπηρεσιών μας
προωθείται άλματωδώς.

Ή ύπόθεσις αυτή άναφέρεται συ-. Λόρδος καί Λαίδη Μάνκαστερ καί δ στρατιώτας τούς δποίους είχεν άπονήθως ώς «Ληστεία τοΰ Δήλεσι», έν νεαρός φίλος των Φρειδερίκος Βό- στείλει διά τήν έπιτήρησιν τής δδοΰ
τούτοις κάθε άλλο παρά άπλή λη- νερ.
δ άποσπασματάρχης Μαραθώνος,
στεία είναι.
Τήν επομένην οί άνωτέρω έπε- πλήν παρά τάς συστάσεις των δπως
Τά συνταρακτικά στοιχεία της σκέφθησαν τήν ’Αγγλικήν Πρεσβεί- μή τρέχουν πολύ διά νά δύνανται νά
συνθέτουν μίαν τραγωδίαν πολύ- αν βπου εγνωρίσθησαν μέ τόν τρί- τούς ακολουθούν, έκεΐνοι τούς άντιπλευρον, ή δποία τελικώς ελαβε τάς τον γραμματέα αυτής Έντουαρντ παρήλθον καί άπεμονώθησαν.
διαστάσεις εθνικής συμφοράς.
Χέρμπερτ.
Κατά τήν 4ην Απογευματινήν συΔιά τήν ύπόθεσιν «Δήλεσι» έχουν
Ό τελευταίος έπρότεινε εις τούς νήντησαν καί απόσπασμα 15 στραγραφή άπειρα δσα! ’Από άπλά άρ- ξένους νά σχηματίσουν μίαν δμάδα τιωτών τό όποιον είχε σταλή από
θρα καί μονογραφίας, μέχρι βιβλία καί νά Ιπισκεφθοΰν τόν ιστορικόν τήν Κηφισιά, άλλά καί τούτους
δλόκληρα. Διάφοροι πλευραί της ε- Μαραθώνα. Τήν αυτήν πρότασιν ε- προσπέρασαν καί συνέχισαν τήν
χουν κατ’ αυτόν τόν τρόπον φωτι- ;καμε καί είς τόν φίλον του γραμμα- πρός Πικέρμι πορείαν των μέ άμέρισθή καί άλλαι άντιθέτως έχουν τέα τής ’Ιταλικής Πρεσβείας Κόμη- μνον διάθεσιν.
συσκοτισθή ή άποσιωπηθή. Τά τα Άλμπέρτο Ντέ Μπόϋλ καί τόν
Ένφ δ δμιλος επλησίαζε τήν γέαύθεντικώτερα στοιχεία πάντως εύ- ’Άγγλον δικηγόρον Νομικόν Σύμ- φυρα Πικερμίου, εύρέθη κυκλωμένος
,ρίσκονται είς τό βιβλίον τό όποιον βουλον τής Σιδηροδρομικής Έται- ύπό είκοσι καί πλέον ένόπλων ληέξέδωκε τό 1875 δ Τσάρλς Τάκερ- ρίας ’Αθηνών — Πειραιώς Έντου- στών, οί όποιοι έξήλθον έκ τής πυμαν,. Πρεσβευτής τών Η.Π.Α. είς αρντ Λόύντ οί οποίοι έδέχθησαν ά- κνής βλαστήσεως καί τούς διέταξαν
τήν ’Αθήνα, καί είς τό.περισπούδα- μέσως τήν πρότασιν.
νά παραδοθοΰν. Οί Χωροφύλακες ήστον εργον τοΰ Υποστράτηγου Κ.
Ή άπόφασις αυτή περί τής έκ- νοιξαν αμέσως πΰρ, άλλά οί λησταί
’Αντωνίου «'Ιστορία τής Ελληνικής δρομής άνεκοινώθη ύπό τοΰ Χέρ- έτραυμάτισαν σοβαρώς τούς δύο έκ
Βασιλικής Χωροφυλακής» (3 τόμοι |1περτ είς τάς Έλληνικάς Άρχάς, τούτων καί έξουδετέρωσαν καί τούς
1964).
αί δποϊαι δέν εφερον καμμίαν άντίρ- έτέρους δύο. ’Αμέσως μετά ταΰτα άΠρέπει έπίσης νά σημειώσωμεν ρησιν. Άντιθέτως έπέμεναν δτι πρα- πεβίβασαν τών άμαξών τούς έκδροτό βιβλίον τοΰ ’Άγγλου καθηγητοΰ γματικώς ή περιοχή ήτο άσφαλής, μεϊς καί διά φωνών καί άπειλών
καί ίστορικοΰ Ρίμιλλυ Τζέκινς, διά ώς ή Κυβέρνησις είχεν άνακοινώσει τούς ήνάγκασαν νά βαδίσουν μέ οτήν τολμηράν πολιτικήν έρμηνείαν προ ολίγων ήμερών. Διά πάν δμως λην των τήν ταχύτητα πρός τήν
τών γεγονότων τοΰ Δήλεσι, τήν έπι- Ινδεχόμενον ύπεσχέθησαν μίαν μι- Πεντέλην. Τό πεζοπορούν άπόσπαστολήν τοΰ Έντουαρντ Μέϊζον —δ κράν συνοδείαν έκ Χωροφυλάκων σμα ήκουσε τούς πυροβολισμούς, έΕίσαγγελεύς είς τήν δίκην τοΰ Κο- καί ειδοποίησαν ακόμη καί τούς έπί τρεξε δρομέως πρός Πικέρμι καί συλοκοτρώνη—· πρός τόν ’Άγγλον 'Γ- κεφαλής τών άποσπασμάτων Κηφι- νεπλάκη μέ τούς άποχωροΰντας ληπουργόν ’Εξωτερικών, διά τόν ίδιον σίας καί περιοχής Μαραθώνος νά στάς άνευ αποτελέσματος. Οί λησταί
λόγον, καί τό παγκοσμίως γνωστόν λάβουν μέτρα Ασφαλείας κατά μή- καί οί αιχμάλωτοί των μετά σύντοβιβλίον τοΰ Έντμόν Άμπού «Οί βα- κος τής δδοΰ.
νον άλλά έξαντλητικήν διά τούς αίσιλείς τών δρέων» διά τήν έλαφρόΉ ώς άνω δμάς τών εκδρομέων, χμαλώτους καί δή τάς γυναίκας ποτητα καί άσυνείδησίαν μέ τήν δποί- συνοδευομένη άπό δύο ή τρεις άκό- ρείαν, Ιφθασαν είς άσφαλές μέρος
αν δ Γάλλος αύτός μυθιστοριογράφος μη κυρίας καί δεσποινίδας καί τόν δπου έστάθμευσαν. Ε κεί άφοΰ έξηδυσφημεΐ μίαν χώραν ιστορικήν καί διερμηνέα ’Αλέξανδρον Άνεμογιάν- κρίβωσαν τάς ταυτότητας τών αίένα λαόν ένδοξον, είς μίαν κρίσιμον νην, έξεκίνησενάπό τάς ’ Αθήνας τήν χμαλώτων καί έλαφυραγώγησαν αύπερίοδον τής ιστορικής πορείας του. 6ην πρωινήν τής 11 Απριλίου (Ν. τούς συνεσκέφθησαν διά τά λύτρα
Ά λλά άς έλθωμεν είς τά γεγονότα, ή) διά δύο άμαξών. Είς τήν περιο- καί άπεφάσισαν νά ζητήσουν 32.000
Ι . Π ώ ς έ ξ ε ι λ ί χ θ η σ α ν χήν Αμπελοκήπων συνηντήθησαν λίρες Α γγλίας (1.000.000 χρυσάς
ά κ ρ ι β ώ ς τ ά π ρ α γ μ α - καί μετά τών έφιππων Χωροφυλά- δραχμάς) καί παΰσίν κάθε κατατικά γεγονότα.
κων τής συνοδείας, τούς δποίους διέ- διώξεώς των. Πρός τούτο έγράφηΠολυ όλιγαι άπό τάς άπειρους πε- θεσεν ή Μοιραρχία Αττικής - Βοιω- σαν δύο έπιστολαί ή μία ύπεγράφη
ριγραφας τής ύποθέσεως αυτής άπο- τίας Σ. Μπάμπαλη, Π. Βασιλάκου, ύπό τών άρχηγών τών ληστών Χρήδίδουν μέ ιστορικήν άκρίβειαν τά Ά θ. Βούλγαρη καί Δημ. Βουγιούκα. στου καί Τάκου (Δημήτριος) Άργεγονότα. Αί περισσότεραι άπ’ αύΟί έκδρομεΐς Ιφθασαν είς τόν Μα- βανιτάκη άπευθυνομένη είς τόν 'ϊ τάς τά προβάλλουν μέσα άπό τό ραθώνα άνευ έπεισοδίου τινός περί πουργόν Στρ.) κών Στρατηγόν Σοΰπάθος καί τήν σύγχυσιν τών τραγί- τήν 11.30'. Άφοΰ παρέμεινον έκεί τσον καί ή έτέρα ύπό τοΰ Χέρμπερτ
κών έκείνων ήμερών.
μέχρι τής 2ας μ.μ. άνεχώρησαν καί πρός τόν Πρεσβευτήν Έ ργκιν.
Τήν 7 ’Απριλίου 1870 Ιφθασαν πάλιν έπιστρέφοντες είς Αθήνας.
Τάς έν λόγώ έπιστολάς πάρέδωείς Αθήνας οί ’Άγγλοι περιηγηταί Καθ’ δδόν συνήντησαν τούς πεζούς καν είς τάς αιχμαλώτους γυναίκας
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Φωτογραφία τής έποχής (1870),
είς τήν δποίαν φαίνονται αί λεπτομέρειαι τής τότε στολής των άνδρών τής Χωροφυλακής. (Πίναξ τής
έποχής) .

καί τούς δύο Χωροφύλακας, τούς
οποίους άφησαν έλευθέρους.
Ή εΐδησις τής ληστείας Ιφθασεν
Ινωρίς είς τάς Αθήνας, άλλα δέν
έγένετο άμέσως πιστευτή. Άργότερον δταν έφθασαν οί τραυματισθέντες δύο Χωροφύλακες καί μετά τινας ώρας καί αί γυναίκες μέ τάς έπιστολάς ή Πρωτεύουσα άνεστατώθη κυριολεκτικές ώς ήτο φυσικόν.
Έπηκολούθησαν συσκέψεις, συζητή
σεις μεταξύ τών αρχών καί των ξέ
νων. Πρεσβευτών διά τήν έξεύρεσιν
λύσεως προς άπελευθέρωσιν τών ξέ
νων. Κατ’ αρχήν άπεφασίσθη ή μή
δίωξις τών ληστών καί έν συνεχεία
ή μετά τούτων Ιπαφή πράς ρύθμισιν τών λεπτομερειών. Ή προκληθεΐσα σύγχυσις καί άναταραχή τής
κοινής γνώμης, έν συνδυασμέ καί
μέ τήν κατά τής Κυβερνήσεως έπίθεσιν τής άντιπολιτεύσεως, συνετέλεσαν ώστε νά διαπραχθοΰν πολλά
σφάλματα άπό μέρους δλων τών εν
διαφερομένων πλευρών ——Κυβερνή
σεως, “Αγγλου Πρεσβευτοΰ καί λη
στών.
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.Ή Κυβέρνησις δέν επέδειξεν ευ
θύς άμέσως τήν έπιβολλομένην σύνεσιν άλλά έχρησιμοποίησεν ώς μεσάζοντας πρόσωπα έντελώς άκατάλληλα, ώς πρώην τροφοδάτας ληστών,
ζωοκλέπτας καί άλλα άνυπόληπτα
πρόσωπα. Ό “Αγγλος Πρεσβευτής
χωρίς νά ζητήση τήν συγκατάθεσιν
τής Κυβερνήσεως έ'δωσενύπόσχεσιν
είς τούς ληστάς μή καταδιώξεώς
των καί ήρχισε μετ’ αυτών τήν άνταλλαγήν έπιστολών, γεγονός δπερ
άπεθράσυνε τούτους. Τέλος οί λησταί υποκινούμενοι καί έξ ’Αθηνών
έκ διαφόρων κύκλων άνεκάλεσαν
τάς προτάσεις των καί ήξίωσαν κατ’
άρχάς μέν τήν αύξησιν τών λύτρων
είς 50.000 λίρας, καί άμνηστείαν
αυτών, βραδύτερον δέ όπεβίβασαν
ταύτας είς 25.000, ούχ’ ήττον δμως
άπήτησαν τώρα καί γενικήν άιινηστείαν πάντων τών ληστών. Ή Κυβέρνησις καίτοι σοβαρώς έπιέζετο
ύπό τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως υ
πέρ τής χορηγήσεως τής ζητουμένης άμνηστείας, έν τούτοις ήρνεΐτο
ταύτην ώς άντισυνταγματικήν. Αί

μετά τών ληστών συνεννοήσεις πρός
λήψιν τών λύτρων καί άσφαλή άναχώρησιν είς τό έξωτερικόν δέν έτελεσφόρησαν κατόπιν τής πεισμόνου έπιμονής τούτων.
Έν τφ μεταξύ είς ’Αθήνας ή πολυδοκιμασμένη υπομονή τοΰ Πρωθυ
πουργού Ζαίμη ήρχισε νά έξαντλήται. Ό λήσταρχος Τάκης ’Αρβανιτάκης τόν μετεχειρίζετο μέ περιφρόνησιν. Αί έπιθέσεις τού τύπου
καί τής άντιπολιτεύσεως είχον έξασθενίσει σοβαρώς τήν θέσιν του. Τό
χειρότερον δέ πάντων ήτο τό γεγο
νός δτι ή Κυβέρνησις είχε γελοιοποιηθή είς τό έξωτερικόν. Προ τής
καταστάσεως ταύτης άπεφασίσθη ή
κατάστρωσις σχεδίου βάσει τού ό
ποιου, δίχως νά καταπατήται ή έγγύησις τού “Εργκιν, νά διεξάγεται
μία έπαρκής έπίδειξις δυνάμεως, ώ 
στε νά πεισθοΰν κοινή γνώμη καί
λησταί δτι ή Κυβέρνησις δέν θά ήνείχετο πλέον άνοησίας. Άπεφασίσθη λοιπόν ή περικύκλωσις τού Ώρωποδ καί ή είδοποίησις τών λη
στών δτι ή Κυβέρνησις είναι μέν άποφασισμένη νά δεχθή τήν καταβο
λήν τών λύτρων καί νά έγγυηθή
τήν άσφαλή άναχώρησιν αύτών πρός
βορράν, έφ’ δσον ή προσφορά τους
αύτη θά έγένετο δεκτή, δέν ήτο δ
μως ουδόλως διατεθειμένη έν έναντία περιπτώσει νά έπιτρέψη ύποχώρησίν των πρός βορράν.

Πρδς τοΰτο διετάχθη δπως ύλοστοιήση τδ σχέδιον τοΰτο δ Συντα
γματάρχης Βασ. Θεαγένης, δστις
μάλιστα ώρίσθη καί έπισήμως ώς δ
μεταξύ Κυβερνήσεως καί ληστών
μεσάζων προς ρύθμισιν τών λεπτο
μερειών της άπελευθερώσεως τών
αιχμαλώτων. Ό Θεαγένης τήν 21
Απριλίου —Μεγάλην Πέμπτην—
άφοΰ άπέτυχεν εις τάς μετά τών λη
στών διαπραγματεύσεις διέταξε τήν
έφαρμογήν τοϋ σχεδίου. Οί λησταί
πληροφορηθέντες τήν κινητοποίησιν
τής στρατιωτικής δυνάμεως άπεφάσισαν τήν έγκατάλειψιν τοΰ Ώρωποΰ δπου παρέμενον άναμένοντες τα
λύτρα καί τήν γενικήν άμνηστείαν
καί έτράπησαν προς βορράν. Κατά
τήν έσπευσμένην φυγήν των καί εγ
γύς τοϋ χωρίου Δήλεσι ήλθον εις ε
παφήν μετά τών στρατιωτών οίτινες
άνέλαβον έπίθεσιν κατ’ αυτών. Κα
τά τήν διάρκειαν τής συγκρούσεως
έφονεύθησαν έπτά λησταί μεταξύ
τών δποίων καί δ εις έκ τών αρχη
γών τούτων Χρήστος Άρβανιτάκης
καί συνελήφθησαν 6. Οί λησταί δμως έκδικούμενοι εφόνευσαν κατά
τον άγριώτερον τρόπον τούς 4 αι
χμαλώτους Χέρμπερτ, Λόϋντ, Μπδϋλ καί Βόνερ

Ό έτερος άπαχθείς ύπδ τών λη
στών ’Άγγλος περιηγητής Φρειδε
ρίκος Βίνερ, σφαγιασθείς επίσης.
Ό διερμηνεύς Άνεμογιάννης, εί
χε σταλή άπδ τδν Τάκον εις τδν
Συντ) ρχην Θεαγένην, ίνα τοΰ όπομνήση τήν ύπδ τοΰ Πρεσβευτοΰ νΕργκιν δοθεΐσαν έγγύησιν καί ούτως
άπέφυγε τδν θάνατον. Ό Τάκος
Άρβανιτάκης καί οί υπόλοιποι 7
σύντροφοί του κατώρθωσαν τελικώς
νά διαφύγουν.

Μετά τήν τραγωδίαν τοΰ «Δήλε ποιαν παρηκολούθησεν δ ίδιος δ Βα
σι» ένηργήθη ώς ήτο επόμενον ευ- σιλεύς —είχε φθάσει νά προτείνη
ρεια καί λίαν έμπεριστατωμένη άνά- στούς ληστάς νά λάβουν αύτόν ώς
κρισις, μέ παρατηρητάς δύο ’Ά γ  δμηρον καί νά άπολύσουν τούς ξέ
γλους δικηγόρους, ήτις διελεύκανε, νους!— καί δλόκληρος ή Κυβέρνηπαρά τάς συναντηθείσας άντιδρά- σις.
Τέλος ή Βουλή —ύστερα άπδ Iσεις, τήν ύπόθεσιν εις δλας της τάς
πτυχάς. Πλήν τών συλληφθέντων έξ πίμονον άξίωσιν τής Α γγλίας— έ(6) ληστών, οίτινες παρεπέμφθησαν ψήφισε διά νόμου (Δεκέμβριον εις τδ Κακουργιοδικείον καί κατεδι- 1970), εις μίαν θυελλώδη συνεδρίακάσθησαν πάντες εις θάνατον Ιξ ών σιν, άποζημίωσιν 10.000 λιρών εις
έκαρατομήθησαν οί πέντε, τοΰ έκτου τήν χήραν τοΰ Λόϋντ.
τυχόντος χάριτος, λόγψ τών προσφερθεισών όπηρεσιών εις τήν άνάκρισιν, συνελήφθησαν 111 πρόσωπα.
Έκ τούτων δύο άπέθανον εις τάς
φυλακάς, 47 άπελύθησαν ελλείψει
άποδείξεων ενοχής καί 62 είσήχθησαν εις δίκην καταδικασθέντες οί
πλεΐστοι —δύο εις ισόβια— ώς συνεργοί, συνένοχοι, πληροφοριοδόται
κ.λπ.
Ό ’Άγγλος Φράνκ Νόελ, καίτοι
άπεδείχθη ή ένοχή του ·—είχε συ
νάψει «κουμπαριές» μετά τών λη
στών— είχεν εις τήν υπηρεσίαν του Ό άπαχθείς καί σφαγιασθείς ύπδ
ένα' τών άδελφών Άρβανιτάκη καί τών ληστών τρίτος Γραμματεύς τής
διετήρει... έμπορικάς συναλλαγάς μέ Α γγλικής Πρεσβείας Έντουαρντ
Χέρμπερτ.
τήν συμμορίαν— ουδέ καν ήνοχλήθη! ! ! Παρά τδ ύπάρχον παραπεμ 3. Π ώ ς ή ρ μ η ν ε ύ θ η ή ύ π ό πτικόν βούλευμα, ούδ’ εις δίκην
θεσις «Δήλεσι».
προσήχθη!!
"Οπως προανεφέραμεν, πολλαί
2. Α ί ε π ι π τ ώ σ ε ι ς τ ώ ν καί διάφοροι εξηγήσεις επεχειρήθητ ρ α γ ι κ ώ ν α υ τ ώ ν γ ε  σαν τής συνταρακτικής αυτής ύπογονότων.
θέσεως, καί ή κάθε μία άπδ αύτάς
Αί συνέπειαι άπδ τήν αιχμαλωσί προσηρμόζετο πρδς κάποιον συμφέ
αν καί τδν φόνον τών έπιφανών ξέ ρον ή κάποιαν επιδίωξιν.
νων, υπήρξαν πολύ όδυνηραί.
Ή άντιπολίτευσις π.χ. Ιπετέθη
Ή Ελλάς ύπέστη μίαν άνευ προ ευθέως κατά τής Κυβερνήσεως, καί
ηγουμένου μείωσιν καί διασυρμόν ά έφθασε νά τήν κατηγορήση καί ώς
πδ τδν παγκόσμιον τύπον καί τήν «συνεργδν» τών ληστών.
διεθνή κοινήν γνώμην. Άπεκλήθη
Αυτός δ ίδιος δ αυλάρχης τοΰ Βα«Πατρίς κακούργων», «Φωλεά λη σιλέως ■
—δ Γεώργιος Α ' ήτο τότε
στών», «’Άχθος τής Ευρώπης», γεν- άκόμη νεαρός— δ Σκαρλάτος Σοΰ
νεά νόθων» κ.λπ. Ελάχιστοι ·—ό τσος κατηγγέλθη ώς... ληστροτρόπως θά ίδώμεν παρακάτω—■ύπερή- φος, πράγμα δπερ ώδήγησεν εις τήν
σπισαν τδ Ελληνικόν Κράτος τδ ό περίφημον μονομαχίαν του πρδς τδν
ποιον βεβαίως δέν ήτο όπεύθυνον πασίγνωστον Πάνον Κορωναΐον.
διά τήν θλιβεράν ιστορίαν. ’Εκτός
Άντιστρόφως ύπήρξε καί ή εκδο
όμως τών ξένων, εύρέθησαν δυστυ χή δτι τήν ύπόθεσιν είχεν όργανώχώς καί "Ελληνες, καί συγκεκριμέ- σει, ή εύνοήσει, δ τότε άντιπολιτευόνως —ποιος άλλος;— ή άντιπολί- μενος —άνήκε εις τήν παράταξιν
τευσις, ή δποία ύπερεθεμάτιζε τών Κανάρη ■
—- ’Αλέξανδρος Κουμουνξένων (!) μέ σκοπόν νά... άνατρέψη δοΰρος. ’Εναντίον αύτοΰ μάλιστα συτήν Κυβέρνησιν, πράγμα άλλωστε νεσωρεύοντο ικανά στοιχεία. Ό ί
τδ όποιον τελικώς καί επέτυχε.
διος δ Κανάρης τδν είχε άποκαλέσει
Πρώτος παρητήθη δ Υπουργός «αυτός δ ληστής δ Κουμουνδοΰρος».
Στρατιωτικών Σοΰτσος, δ όποιος ή Λίγο πριν, δ Κουμουνδοΰρος είχεν
το καί δ περισσότερον υπεύθυνος ώς σκανδαλωδώς έπέμβη καί επιτύχει
χειρισθείς τήν ύπόθεσιν, διότι δ τήν άπαλλαγήν τοΰ Βασίλη ΤσέΠρωθυπουργός άπουσίαζεν εις περι λιου, φημισμένου ληστοΰ καί ληστο
οδείαν άνά τάς Κυκλάδας μετά τοΰ τρόφου, συζύγου τής άδελφής τοΰ
Βασιλέως, καί κατόπιν δλόκληρος ή Άνδρέα Στράτου ( ! ) , δ όποιος Ά νΚυβέρνησις Ζαίμη- Εις τά θύματα δρέας Στράτος ύπανδρολογεΐτο μετά
έγινε μεγαλοπρεπής κηδεία, τήν ό τής δεσποινίδος Κουμουνδούρου!
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'Ο συγγενικός αυτός κύκλος λη γαί διά λύτρα έσημειοΰντο είς πά ποιών καί πολιτικών, κατωρθώσανστών - πολιτικών δέν ήτο τότε πολύ σαν γωνίαν τής Ελληνικής γής. Οί τες, διά θυσίας τών έαυτών των πολΑσυνήθης. Οί πολιτικοί είχον άνάγ- φυγόδικοι καί οί λησταί έπληθύνον- λάκις, νά περισώσουν τό γόητρον
κην της έπεμβάσεως τών ληστών διά το καθημερινώς. ’Από τούς 100 λη- τής Χωροφυλακής καί νά διατηρή
νά επικρατήσουν εις τάς έκλογάς, στάς οί όποιοι ύπήρχον τό έτος 1866 σουν ύποτυπώδη έστω τήν έννοιαν
καί οί λησταί είχον άνάγκην τών πο δ άριθμός των άνήλθεν είς 319 τό έ τοΰ κράτους. Τοιαύτη ήτο ή προς
λιτικών διά νά... τούς άπαλλάσσουν τος 1868. Ή δημοσία τάξις καί ά- τό καθήκον προσήλωσις τών Α ξιω 
τών συνεπειών τών κακουργημάτων σφάλεια είχον κατ’ ουσίαν παραλύ- ματικών Χωροφυλακής, ώστε αξίζει
σει, παρά τάς προσπάθειας καί τήν τόν κόπον νά άναφέρωμεν ένταΰθα
των...
“Αλλη εκδοχή επιρρίπτει τήν δρ- πραγματικήν αυτοθυσίαν ένίων διοι δτι είς Αξιωματικός τής Μοιραρ
γάνωσιν τοΰ έπεισοδίου Δήλεσι εις κητικών δργάνων καί ιδιαιτέρως χίας Α ττικής καί Μεγαρίδος παρητήν Τουρκίαν, έχει δέ ύπέρ αυτής τής Χωρ) ακής, ώς θά ίδωμεν κα τήθη είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διό
τι ένεκα έλλείψεως δυνάμεώς ήτο
τό γεγονός δτι οί Άρβανιτάκηδες τωτέρω.
—Κουτσόβλαχοι τήν καταγωγήν— 5. θ έ σ ι ς τ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α  υποχρεωμένος νά έκτελή διά είκο
σι (20) άνδρών ύπηρεσίαν άπαιτοΰκής.
ώρμήθησαν άπό τό Τουρκικόν ΙδαΉ πολιτικώς τραγελαφική περίο σαν δύναμιν τούλάχιστον διακοσίων
φος. Όμοίως ύπεστηρίχθη ή ένοχή
τής Ρωσσίας μέ έπιχείρημα δτι αυ δος τών τελευταίων έτών τής Βασι (200) άνδρών.
Πρέπει έν τούτοις νά δμολογηθή
τή ώφελήθη περισσότερον έξ δλων λείας τοΰ “Οθωνος, καί τών πρώτων
άπό τήν ύπόθεσιν αυτήν. ’Επίσης δέ έτών τής Βασιλείας τοΰ Γεωργίου δτι ή Δημοσία Ά τφο’ λεια οφείλει
ύπεστηρίχθη καί ή ένοχή τής ’Αγ Α', έπέφερε βαρύτατα πλήγματα άρκετά κατά τήν έποχήν ταύτην καί
γλίας, λόγω κυρίως τής άποδειχθεί- κατά τής Δημοσίας Τάξεως καί Ά  είς τόν περίεργον καί άλλοπρόσαλσης άναμίξεως τοΰ “Αγγλου γαιο- σφαλείας τής Χώρας. Παρά ταΰτα λον άνδρα, τόν Αλέξανδρον Κουκτήμονος Εύβοιας Φράνκ Νοέλ εις τά πράγματα δέν άντεμετωπίζοντο μουνδοΰρον, ό όποιος όταν εύρίσκετο
τήν ύπόθεσιν, καί τών σχέσεών του θαρραλέως καί άποτελεσματικώς. Ή είς τήν Κυβέρνησιν έλησμόνει δτι
μετά τών Άρβανιτάκηδων, τόν ό μόνη ή όποια είχεν έπωμισθή τήν ώς άντιπολιτευόμενος ήτο... πολέ
ποιον έν τούτο ις ούδείς έτόλμησεν ευθύνην διώξεως τής ληστείας καί μιος τής Χωροφυλακής καί έσπευδε
ουδέ κάν
εις δίκην νά έγκαλέση άποκαταστάσεως τής τάξεως ήτο ή. νά... λάβη μέτρα ένισχύσεώς της!
Είς μίαν τοιαύτην στιγμήν, δ
Χωροφυλακή, άλλά καί αυτή είχεν
ώς άνωτέρω έξιστορεΐται.
4. Δ ι ο ί κ η σ ι ς κ α ί Π ο λ ι  άφεθή είς τήν τύχην της. Έ νψ άπό Κουμουνδοΰρος (Β. Δ. τής 16.12.
παντοΰ ήρχοντο έκκλήσεις αύξήσεως 1864) ηύξησε τήν δύναμιν τοΰ Σώ
τικοί.
Ή έποχή ή όποια προηγήθή τής τοΰ άριθμοΰ τών άνδρών τής Χωρο ματος κατά 40 ’Ενωμοτίας Πεζών
ύποθέσεως «Δήλεσι», χαρακτηρίζε φυλακής, ή Βουλή συνεζήτει καί έ- καί τάς άποδοχάς τών μέν Ύπαξιωται βασικώς άπό τήν άνεδαφικότητα ψήφιζε τήν έλάττωσιν τής δυνάμεώς ματικών κατά 10 δραχμάς, τών δέ
καί τήν τελείαν ελλειψιν έπαφής μέ της διά λόγους οικονομικούς. Ακό Χωροφυλάκων κατά 8 δραχμάς.
Τό ίδιον Διάταγμα προέβλεπεν ό
τήν πραγματικότητα τών πολιτικών, μη αί χεΐρες της δέν ήσαν έλεύθεοί όποιοι ύπεράνω δλων έθετον τό ραι, είτε άπό ελλειψιν δυνάμεώς, εί τι αί μεταθέσεις τοΰ προσωπικοΰ τής
κομματικόν των καί μόνον συμφέ τε διότι αί ένέργειαι καί αί πράξεις Χωροφυλακής διενηργοΰντο ύπό τοΰ
ρον. Οί άνθρωποι αύτοί έξησφάλιζον της, έτίθεντο ύπό τόν έλεγχον τών Υπουργείου Στρατιωτικών, «τή συτήν θέσιν καί τήν δύναμίν των διά δικαστικών άρχών, αί άποΐαι άπο- ναινέσει τοΰ Υπουργείου Εσωτερι
τοΰ διορισμοΰ τών φίλων των είς τάς βλέπουσαι είς τήν νομιμότητα καί κών». Τοΰτο ήτο τό πρώτον βήμα δδιαφόρους επικαίρους διοικητικάς μόνον καί ούχί είς τήν σκοπιμότητα παγωγής τής Χωροφυλακής είς τό
θέσεις, καί διά τής έξασφαλίσεως έ ήν έπέβαλον αί περιστάσεις, ένήρ- Ύπουργεΐον Εσωτερικών, τό όποιον
μάλιστα συνήντησεν καί έντόνους
στω καί διά τής βίας τής έκλογικής γουν άνασταλτικώς.
Παρά ταΰτα όμως ή Χωροφυλα άντιδράσεις.
των έπιτυχίας ώς καί τών φίλων
Τοιαΰτα έποικοδομητικά μέτρα ή
κή, οί άνδρες τής όποιας δέν είχον
τών ύποψηφίων Δημάρχων.
Μάλιστα εφθασαν οί Δήμαρχοι νά ύποστή τήν διάβρωσιν καί έξαχρείω- σαν έν τούτοις μεμονωμένα, σπορα
διατηροΰν σωματοφυλακήν άπό λη- σιν τών άλλων, προσέφερε σημαντι- δικά καί άμεθόδευτα.
στάς -—δπως ό Δήμαρχος Χαλκίδος, κωτάτας ύπηρεσίας είς τόν χώρον 6. Τ ό « Δ ή λ ε σ ι » ύ π ό τ ό
δστις είχε τούς Στέφον καί Γούλαν διώξεως τών ληστών. Είς τήν διάπρίσμα τής Χ ω ρ ο φ υ 
— ύπό τάς εύλογίας καί τών Νο λυσιν τών πάντων, τήν φθοράν τών
λακής.
μαρχών. 'Η συναλλαγή εύρίσκετο συνειδήσεων καί τήν μαστίζουσαν
Τό ετςος 1870, καθ’ δ συνέβη τό
είς τοιαύτην έξαρσιν, ώστε τίποτε τούς περισσοτέρους τών Κυβερνών- δράμα τοΰ Δήλεσι, ευρίσκει τήν διδέν ήδύνατο νά έπιτύχη τις έάν δέν των άνηθικότητα, προβάλλουν ώς οίκησιν ύπό τόν έλεγχον πολιτικών
κατέφευγεν είς τούς ισχυρούς τής φάροι τηλαυγείς καί παρήγοροι φυ- σπειρών καί τούς πολιτικούς συναλημέρας καί δέν έδιδε γην καί ύδωρ. σιογνωμίαι ώς τοΰ Ταγματάρχου λασσομένους μετά τών ληστών καί
Τά πάντα έρρύθμιζον οί πανίσχυροι Κωνσταντίνου Παλάσκα, τοΰ εύγε- ληστοτρόφων.
πολΐται τών ’Αθηνών. Τά χρήματα νοΰς τούτου Σουλιώτου, τοΰ Μοιράρ
“Ηδη, τό έτος 1868 είχον διενεράτινα έχρειάζοντο διά τήν άνοικοδό- χου -—τότε— καί έξολοθρευτοΰ τοΰ γηθή κατά οίκτράν παρωδίαν έκλομησιν τής ,Χώρας καί τήν κατοχύ- Νταβέλη, Πέτρου Βακάλογλου, τοΰ γαί, τό άποτέλεσμα τών όποιων δδηρωσιν τής άσφαλείας έσπαταλώντο ήρωϊκοΰ καί γρανιτώδους Ταγμα γεΐ τόν Γ. Άσπρέα νά γράφη είς
διά τήν ίκανοποίησιν τών κομματι τάρχου Νίκου Ζαλοκώστα κ.ά. Οί τήν ιστορίαν του: «Ή Ελλάς δέν ή
κών αναγκών Ι* \. Ύπό τάς συνθή- άνδρες αύτοί, άφωσιωμένοι είς τό δύνατο κατά τήν στιγμήν ταύτην νά
κας ταύτας τά πάντα έβαινον άπό καθήκον των καί σκοπεύοντες μόνον όνομασθή «Κράτος» έν τή πολιτική
τοΰ κακοΰ είς τό χειρότερον. Λη- είς τό συμφέρον τής Πατρίδος ήγω- έννοια τής λέξεως...». ’Ολίγον κατω
στεΐαι, φόνοι, άρπαγαί καί άπαγω- νίζοντο θαρραλέως έναντίον κακο τέρω δέ δ ίδιος προσθέτει: «Είς τό
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Πίναξ τής εποχής άναπαριστών τήν
δίκην των ληστών τοΰ Δήλεσι. Έπί
τών φορείων φαίνονται οΕ δύο έκ
των συλληφθέντων ληστών τής συμ
μορίας Άρβανιτάκη οΕ όποιοι έδικάσθησαν τραυματίαι.

■ι

πολίτευμα εκείνο δ μόνος έπιτρεπόμενος χαρακτηρισμός ήτο δτι ήτο
κατησχυμένον, πλειότερον έν τώ
προσώπφ τών άρχόντων ή τών άρχομένων».
Τέλος πρέπει νά άναφερθή δτι άπδ τής 31.12.1868 τδ Άρχηγείον
Χωροφυλακής είχεν καταργηθή καί
άπδ 27.11.1869 ή Διεύθυνσις τοΰ
Γραφείου Χωροφυλακής παρά τώ
Τπουργείψ Στρατιωτικών είχε περιορισθή εις... εναν Υπομοίραρχον!
'Γπ’ αύτάς τάς προϋποθέσεις δεν
είναι βεβαίως δυνατόν νά γίνη οΕαδήποτε σοβαρά συζήτησις δΓ έμπέδωσιν τάξεως καί άσφαλείας, καί
γεγονότα ώς τοΰ Δήλεσι ήτο άπολύτως φυσικόν καί έπόμενον νά άναμένωνται καί νά έμφανισθοΰν, ώς άλ
λωστε μοιραίως καί ένεφανίσθησαν.
"Ολαι αΕ περιγραφαί τής ύποθέσεως αυτής, καταλήγουν συνήθως
είς τήν κοινήν συμπερασματικήν ει
κόνα ή δποία διαγράφει τήν έλλειψιν άσφαλείας καί τάξεως, καί κα
τά συνέπειαν τήν εύθύνην τών έπί
τούτω έντεταλμένων ύπηρεσιών καί
όργάνων. Ή είκών δμως αυτή είναι
σφαλερά καί δΓ αντικειμενικόν κρι
τήν άπαράδεκτος. Τήν ευθύνην τοΰ
δράματος φέρουν άκεραίαν οί πολι
τικοί παράγοντες καί ουδόλως αΕ ύπηρεσίαι άσφαλείας.
Κατ’ άρχήν, οΕ έκδρομεΐς, πρό
τής έξόδου των έζήτησαν τήν γνώ
μην τοΰ Δ) ντοΰ Διοικητικής Αστυ
νομίας ’Αθηνών (10 ’Απριλίου) , πεpt τής άσφαλείας τών δρομολογίων.
Ο Διοικητής διεβεβαίωσεν δτι τό
δρομολόγιον ήτο άσφαλές. ’Εκεί ή
το τό πρώτον σφάλμα, καθ’ δσον ή
συμμορία Άρβανιτάκη είχεν ήδη Iπισημανθή (’Ιανουάριος 1870) καί

κατόπιν συμπλοκών μετ’ άποσπασμάτων Χωροφυλακής, καθ’ άς εί
χεν άπωλέσει 5 μέλη της, είχεν άπωθηθή είς τήν περιοχήν θηβών μέ
κατεύθυνσή προς τήν ’Αττικήν.
Δεύτερον, οΕ ξένοι δέν είχον ένημερωθή έπακριβώς έπί τών κινδύ
νων τούς δποίους διέτρεχον καί έπί
τής άνάγκης δπως συνοδεύωνται ύ
πό τής συνοδείας άσφαλείας, καί ή
εύθύνη βαρύνει τον Πρεσβευτήν *Εργκιν, δ όποιος παρ’ δτι άπό μακροΰ
ύπηρέτει έν Άθήναις, ήγνάει τήν
Ελληνικήν πραγματικότητα, διότι
άλλως ούτε τήν έκδρομήν θά έπέτρεπεν, ούτε είς τά μετά τήν αιχμαλω
σίαν διαπραχθέντα σφάλματα θά ύπέπιπτεν.
Άγνοοΰντες παντελώς τούς κινδύ
νους τούς δποίους διέτρεχον οΕ έκ
δρομεΐς, άπεμακρύνθησαν άνοήτως
—καί φυσικά ύπό ιδίαν αύτών εύ
θύνην—· τών άποσπασμάτων τά δ
ποία έσπευσαν νά τούς συνοδεύσουν
κατά τήν έπιστροφήν των καί τά δ
ποία δέν ήδυνήθησαν νά τούς παρα
κολουθήσουν είς τον ταχύν ρυθμόν
τής πορείας των.
Τρίτον, ή κατά πάντα άνεπαρκής
δύναμις άσφαλείας τών τεσσάρων έ
φιππων Χωροφυλάκων, Ιπραξε τδ
καθήκον της, άνοίξασα άμέσως πΰρ
κατά τών ληστών, παρ’ δλον δτι αύτοί ύπερέβαινον τούς εικοσιν. ΟΕ δύο
προπορευόμενοι Χωροφύλακες έπε
σαν έπί τόπου —δ Μπάμπαλης άπέθανεν τήν έπομένην καί δ Βασιλάκος μετά τινας,ήμέρας— οΕ δέ δύο
έπόμενοι συνελήφθησαν αιχμάλω
τοι. Ούδείς άλλος έκ τών έκδρομέων
προέβαλεν άντίστασιν.
Τέταρτον, ή χαλαρά στάσις τών
πολιτικών έκ τών δποίων οΕ μέν έν

συγχύσει έσπευσαν νά διαπραγματευθοΰν οΕ δέ νά κατηγορήσουν τήν
Κυβέρνησήν χάριν κομματικών ωφε
λημάτων, ένεθάρρυνεν τούς ληστάς
είς τό νά έπιμείνουν είς τήν άδιαλλαξίαν των καί δη έπί τοΰ έξωφρενικοΰ δρου τής γενικής άμνηστείας.
Πέμπτον, ή διαταγή τής έξοντώσεως τών ληστών έδόθη υπό τών πο
λιτικών έν άπολύτψ γΛ/ώσει τοΰ κιν
δύνου τόν όποιον διέτρεχον οΕ δμηροι νά έκτελεσθοΰν ύπό τών ληστών.
Ή δημοσία δύναμις, είς ήν συμμετέσχε καί ή Χωροφυλακή ούδέν άλλον
έπραξεν, είμή νά φέρη είς πέρας
τήν δοθείσαν έντολήν έξοντώσεως
τών ληστών. Έκ πάντων τών έκτεθέντων άνωτέρω, προκύπτει τό άναμφισβήτητον συμπέρασμα δτι ή
Χωροφυλακή έξετέλεσε πιστώς καί
εύόρκως τό καθήκον της ώς πάν
τοτε.
Τρανή άπόδειξις δτι ή Χωροφυ
λακή έξήλθεν μέ υψηλόν τό γόητρον
έκ τής ύποθέσεως ταύτης, είναι τό
γεγονός δτι ύπό τήν πίεσιν καί τήν
κατακραυγήν τής κοινής γνώμης οΕ
μέν φαΰλοι έπικριταί της έσιώπησαν, ή δέ δύναμις της ηύξήθη καί
τελικώς έψηφίσθησαν έσπευσμένως
αΕ διατάξεις —ήσαν έκκρεμείς έπί
μακρόν— τοΰ Νόμου ΤΟΔ’ «Περί
διώξεως τής ληστείας» δ δποίος με
τά τών κατόπιν συμπληρώσεων καί
τροποποιήσεων έδωκεν είς τήν Χω
ροφυλακήν τήν δυνατότητα νά καταλύση έπί τέλους τήν ληστοκρατίαν,
καί οίτινες Νόμοι έξακολουθοΰν ϊσχύοντες μέχρι σήμερον είσέτι.
Γ.
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Ό Τζών - Έντγκαρ Χοϋβερ, είναι ένας άνθρω
πος εις τόν όποιον αί Ήνώμέναι Πολιτεία» ’Αμερι
κής καί τά εκατομμύρια των κατοίκων της όφείλοον πάρα πολλά. Είναι ό ιδρυτής καί οργανωτής
τής θαυμασίας αυτής υπηρεσίας, ή όποια έγινε γνω
στή εις δλον τόν κόσμον με τόν τίτλον «ΕΦ - ΜΠΙ ΑΊ » (F. Β. I.). Τό περιοδικόν μας έξησφάλισε καί
παραθέτει κατωτέρω ένα προσωπικόν άρθρον τοΰ
θαυμάσιου αύτοϋ ανθρώπου, εις τό όποιον ό Χοϋβερ
όμιλεΐ ό ίδιος διά τό έργον του.

ΕΦ-ΜΠΙ-ΑΙ
To F. Β. I. είναι ύπερήφανον διά τόν
ρόλον τόν όποιον διαδραματίζει ώς 'Ομο
σπονδιακόν Γραφεΐον Ερευνών διά τήν
έπιβολήν των καθεστώτων νόμων εις τάς
Ηνωμένας Πολιτείας.
Ειμεθα έν τμήμα τής ’Αστυνομίας εις
τήν Αμερικήν, όπως έμφανίζεται αύτή σή
μερον ώς τοπική, πολιτειακή ή ομοσπον
διακή καί ή όποια συνεργάζεται άδελφικώς μέ τάς λοιπάς διά νά προστατεύση τά
δικαιώματα, τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν
τοΰ Αμερικανού πολίτου. Ή επιβολή, τοϋ
νόμου βασίζεται εις τήν δύναμιν τής ’Α
στυνομίας, .ή οποία μέ τήν σειράν της πη
γάζει άπό τήν αρμονικήν καί συντονισμένην συνεργασίαν μεταξύ των.
Τό F. Β.Ι. είναι ή υπηρεσία έρεύνης
τοΰ ’Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμέ
νων Πολιτειών. Τά καθήκοντα τής Υ π η 
ρεσίας μας καθορίζονται άπό Νόμους τούς
οποίους ψηφίζει τό Κογκρέσσον, άπό τάς
γενικάς κατευθύνσεις τάς όποιας χαράσσει
ό Πρόεδρος τής Χώρας καί τάς διαταγάς
τάς οποίας έκδίδει ό Υπουργός Δικαιοσύ
νης. Έπΐ τοΰ παρόντος ή ύπηρεσία μας έχει
άρμοδιότητα έπί 175 νόμων ομοσπονδια
κών, ίσχυόντων εις ολόκληρον τήν ’Αμε
ρικήν, οί όποιοι έξικνοΰνται άπό τήν διε
νέργειαν κατασκοπείας ύπό πρακτόρων ξέ
νων κρατών έως τά κλεμμένα αυτοκίνητα,
καί άπό τάς ληστείας τραπεζών έως τάς πα
ραβάσεις τών Δημοσίων υπαλλήλων.
10

Τ° Άρχηγείον μας εύρίσκεται εις τήν
Ούάσιγκτων καί διατηρούμε πεντήκοντα
οκτώ (58) Γραφεία εγκατεσπαρμένα εις τάς
μεγαλυτέρας πόλεις τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Άπασχολοΰμεν ένα συνολικόν άριθμόν 15.000 ύπαλλήλων καί περίπου έξη
χιλιάδας έπτακοσίους (6.700) ειδικούς πρά
κτορας, δηλαδή κατά προσέγγισιν άντιστοιχεΐ είς πράκτωρ άνά πλήθυσμόν 30.000
κατοίκων.
Είς τό Αμερικανικόν σύστημα εφαρ
μογής τών Νόμων τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεΐον Ερευνών είναι μία ’Αστυνομική Υ 
πηρεσία μέ περιωρισμένην καί αύστηρώς
καθωρισμένην δύναμιν. ’Εν πάσει περιπτώσει επειδή πολλά έλέχθησαν κατά καιρούς
διά τήν ίσχύν τής Υπηρεσίας μας, πρέπει
νά καταστήσω γνωστόν είς όλους ότι toF.
Β. I. δέν είναι μία άστυνομία κομμουνιστι
κού τύπου, ή όποια λειτουργεί καί έργάζεται χωρίς ουδένα έλεγχον διά νά έπιτύχη
τοΰ σκοπού της.
Πώς περιορίζεται ή δύναμις τοΰ Όμοσπονδιακοΰ Γ ραφείου ’Ερευνών :
Πρώτον, τό F. Β. I. δέν είναι ή μόνη,
άλλά μία μεταξύ τών άλλων 'Ομοσπονδια
κών 'Υπηρεσιών μέ παρεμφερές άντικείμενον. Ά λλα ι, παρόμοιαι ύπηρεσίαι, είναι π.
χ. ή Μυστική 'Υπηρεσία (προστασία τής
ζωής τοΰ Προέδρου τών Η.Π.Α, καί δίωξις παραχαράξεως νομισμάτων), ή Μυστι
κή 'Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Οίκονομι;
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ν Ή είσοδος τοΰ μεγαλοπρεπούς
κτιρίου τής ΕΦ - ΜΠΙ - Α’Γ
είς τήν Ούάσιγκτον. Ή ύπηρεσία αυτή στ’ε γάζεται είς τδ
'Γπουργεΐον Δικαιοσύνης των
Ένωμ. Πολιτειών ’Αμερικής.

κών (φοροδιαφυγή, οινοπνευματώδη ποτά,
καπνός), Γραφεΐον Ερευνών τοΰ 'Υπουρ
γείου Ταχυδρομείων (άπώλεια επιστολών,
έκβιάσεις δΤ επιστολών καί άλλα παρόμοια
θέματα). ’Ακόμη ή δικαιοδοσία του F. Β. I.
περιορίζεται είς τό εσωτερικόν καί ή ύπηρεσία μας ούδεμίαν δικαιοδοσίαν έχει νά
έπιληφθή τής έρεύνης υποθέσεων είς τό
εξωτερικόν.
Δεύτερον, τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεϊον
Ερευνών επιλαμβάνεται μόνον υποθέσεων
αί όποΐαι προβλέπονται υπό 'Ομοσπονδια
κών Νόμων καί όχι Νόμων τών διαφόρων
πολιτειών τών Η.ΓΤ.Α. Διά νά έπιληφθώμεν μιας ύποθέσεως πρέπει νά έχωμεν τάς
άπαραιτήτους άποδείξεις ή έστω ενδείξεις.
Τούτο σημαίνει ότι δεν δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν επί οίασδήποτε ύποθέσεως άνευ
τής συγκεντρώσεως τών απαραιτήτων δι’
αυτήν στοιχείων καί άβασανίστως.
Τρίτον καί σπουδαιότερον (εν πάση
όμως περιπτώσει καί δίκαιον) τό F. Β. I. εί
ναι υπεύθυνον καί λογοδοτεί έναντι καί
τών τριών εξουσιών τοΰ κράτους τής Νο
μοθετικής, τής Δικαστικής καί τής Εκτε
λεστικής.
'Ως μία υπηρεσία τής εκτελεστικής
εξουσίας καί δή τοΰ Υπουργείου Δικαιο
σύνης τό F. Β. I. έχει ώς άνωτέραν αρχήν
έκ τής οποίας άμέσως έξαρταται τον Υ 
πουργόν Δικαιοσύνης καί τον Πρόεδρον
τών Η.Π.Α. Κάθε έτος έμφανίζομαι προσω
πικούς ενώπιον τών διαφόρων Συμβουλίων
τοΰ Κογκρέσσου καί έξηγών λεπτομερώς
τον τρόπον τής έργασίας μας, άπαντώ είς
τάς ύποβαλλομένας ερωτήσεις τών μελών
τών διαφόρων Συμβουλίων.
'Όταν διάφοροι υποθέσεις τών οποίων
τήν διαλεύκανσιν άνέλαβε τό F. Β. I. φθά
νουν ενώπιον τών Δικαστηρίων προς έκδίκασιν οί πράκτορές μας οφείλουν νά άποδείξουν τον τρόπον κατά τον όποιον συνέλεξαν τά έπιβαρυντικά είς βάρος τοΰ κα
τηγορουμένου στοιχεία υποκείμενοι άνά
πάσαν στιγμήν είς έλεγχον ύπό τής ύπερασπίσεως τοΰ κατηγρουμένου.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 1967 έπετεύχθησαν περισσότεροι άπό 13.000 καταδίκαι προσώπων έπί υποθέσεων τάς οποίας
άνέλαβεν τό F, Β. I., αί καταδίκαι δε αύταί
συνοψίζονται είς 40.000 έτη φυλακίσεως.
Τά 97 τοΐς έκατό τών περιπτώσεων τάς
οποίας τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεϊον έφε11

Ή άστυνομική ’Ακαδημία δπου εκπαιδεύονται οί δνδρες τής
ΕΦ - ΜΠΙ - Α Ί ' (ΙΓολιτεία Βιρτζίνια).

ρεν ένώπιον των Δικαστηρίων είχον ώς
άποτέλεσμα τήν καταδίκην των κατηγορου
μένων. Τό όφελος τής Κυβερνήσεως των
Η.Π.Α. έκ των διαφόρων ύποθέσεων τών
οποίων έπελήφθη τό F. Β. I. έφθασε τόποσόν των 278 έκατομμυρίων δολλαρίων, ποσόν τό όποιον ύπερβαίνει περίπου κατά τό
ήμισυ τά έξοδα του 'Ομοσπονδιακού Γρα
φείου διά τό ίδιον έτος.
'Η έλευθέρα Δημοκρατική κοινωνία των
Η.Π.Α. έχει επίσης ένα άλλο αποτελεσμα
τικόν μέτρον ελέγχου τοϋ F. β . ι . καθώς
έπίσης καί όλων των διαφόρων ’Αστυνομι
κών Σωμάτων, τοϋ τύπου. Έάν τό F. Β. I.
ή όποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ’Αστυνο
μίας άπετόλμα νά διαπράξη άδικίαν εις βά
ρος πολίτου, ό τύπος δέν θά συνεχώρη τού
το είτε κατόπιν καταγγελίας τοϋ άτόμου
είτε καί έξ ιδίων πληροφοριών, οπωσδή
ποτε δέ μία δημοσίευσις εις βάρος τοϋ Όμοσπονδιακοΰ Γραφείου ’Ερευνών δέν εί
ναι ευχάριστος άν όχι βλαβερά.
Όθεν ή συνταγματική διάρθρωσις τής
’Αμερικανικής Κυβερνήσεως παρέχει εις
τον πολίτην διαρκή καί άποτελεσματικήν
προστασίαν έναντίον οίασδήποτε τοπικής,
πολιτειακής ή ομοσπονδιακής ’Αστυνο
μίας, ή οποία δύναται νά καταπατήση τά
δικαιώματά του. Αυτή είναι μία ισχυρά δύναμις, άλλά συγχρόνως καί άδυναμία, τοϋ
Άμερικανικοΰ συστήματος ’Αστυνομίας.
Οΰτω εις οίανδήποτε περίπτωσιν αί άποδείξεις πρέπει νά βασίζωνται όχι εις τήν
σκληρότητα, τά βασανιστήρια καί τήν ψυ
χολογικήν πίεσιν άλλά είς τήν ικανότητα
12

έρεύνης καί μεθοδεύσεως όπως έπίσης και
είς τήν πρόθυμον συνεργασίαν των πολιτών.
Οί πράκτορες τοϋ F. Β. I. έχουν ένα δι
κόν τους ειδικόν Κώδικα ’Ηθικής. Αύτό
σημαίνει άναλυτικώτερον ότι οίάνδρεςτοϋ
F. Β. I. προσέχουν όχι μόνον τό γράμμα
άλλά καί τό πνεΰμα τοϋ Νόμου κατά τήν
εφαρμογήν του. Τοΰτο επιτυγχάνεται διά
τής έντιμότητος, τήςάκεραιότητος,καίτοϋ
ύψηλοϋ πνεύματος ευθύνης, είς μίαν έργασίαν άποβλέπουσαν όχι είς έξυπηρέτησιν
εγωιστικών προσωπικών συμφερόντων άλ
λά εις τό καλόν τοϋ συνόλου.
"Ολα αυτά άπαιτοϋν σκληράν εργασίαν,
πολλάς ώρας άπασχολήσεως πολλάκιςύπο
άκρως δυσμενείς συνθήκας καθώς έπίσης
καί προσωπικήν ικανότητα είς τό ’Αστυνο
μικόν έργον. ’Ακόμη άπαιτεΐται σταθερός
ένθουσιασμός, άφιέρωσις είς τό καθήκον
καί παραμέρισις τών προσωπικών άδυναμιών.
Ούδεμία ’Αστυνομία δύναται νά φέρη
εις πέρας τήν άποστολήν της έάν τά όργα
νά της δέν έχουν βαθείαν συναίσθησιν τής
κοινωνικής άποστολής των. Οί ’Αστυνομι
κοί είναι οί ύπηρέται τής κοινωνίας καί
αύτό πρέπει νά τό ένστερνισθοϋν.
Οί πράκτορές μας έκπαιδεύονται νά ένεργοΰν άκριβή, λεπτομερή καί άμερόληπτον
έρευναν. Ουδέποτε πράκτωρ τοϋ F.B.I. χρη
σιμοποιεί ψυχολογικήν ή σωματικήν βίαν
διά νά έπιτύχη τοϋ σκοποϋ του. Είς ούδεμίαν περίπτωσιν έπιτρέπει τά προσωπικά
του αισθήματα νά έπιδράσουν έπί τοϋ έπιτελουμένου ύπ’ αύτοΰ άστυνομικοΰ έργου.

Άνδρες τής ΕΦ - ΜΠΙ - A T
εκπαιδευόμενοι είς τήν σκοπο
βολήν.

Γνωρίζει πολύ καλά ό πράκτωρ δτι ύπηρετεϊ τήν αλήθειαν καί αυτήν οφείλει νά
έξακριβώση.
Κατά τήν ερευνάν μιας ύποθέσεως τό
F.B.I. δεν έξασφαλίζει μόνον τάς αποδεί
ξεις διά τήν καταδίκην των ενόχων άλλ’
έπίσης καί διά νά καταπολεμήση ψευδείς
κατηγορίας εναντίον άθώων προσώπων.
Αυτό είναι μία άπό τάς αύστηροτέρας πα
ραδόσεις τής υπηρεσίας μας.
Επειδή τό F.B.I. είναι καθαρώς μία
’Αστυνομική ύπηρεσία στηριζομένη εις τήν
συγκέντρωσιν άποδείξεων δεν παριστάνει
ουδέποτε τον δικαστήν, δεν προβαίνει εις
έκτιμήσεις ούτε κάνει υποδείξεις, άλλά πε
ριορίζεται νά φέρη ενώπιον τής Δικαιοσύ
νης τάς άναγκαίας άποδείξεις διά τήν εξα
γωγήν άναλόγων συμπερασμάτων.
Κατ’ εμέ είναι άπολύτως λανθασμένον,
μία ’Αστυνομική υπηρεσία νά καταλήγη
εις συμπεράσματα διά τό τί πρέπει νά γίνη
επί τή βάσει των άποδείξεων τάς όποιας
συνεκέντρωσεν. Τό νάπαριστάνη ή Αστυ
νομία συγχρόνως καί τον Δικαστήν, είναι
ώς εάν νά ύπονομεύη τό Κράτος.
Οί φάκελλοι των διαφόρων άτόμων τούς
οποίους έχει τό F.B.I. εις τήν διάθεσίν του
είναι έμπιστευτικοί καί μόνον πρόσωπα
εξουσιοδοτημένα άπό τον Νόμον έχουν δι

καίωμα νά λάβουν γνώσιν τούτων. Τούτο
καρεΐται με άκραν σχολαστικότητα και αί
διάφοροι πληροφορίαι τάς οποίας κατέχει
ή ύπηρεσία μας, προστατεύονται έπιμελώς
άπό τοϋ νά περιέλθουν είς χεΐρας άνευθύνων άτόμων ή οργανισμών οί όποιοι είναι
ένίοτε ίκανοί όχι μόνον νά έκθέσουν τήν
ύπόληψιν άτόμων άλλά νά εκβιάσουν καί
αύτό άκόμη τό κράτος. Ένθαρρύνομεν τούς
πολίτας όχι νά γίνουν οί ίδιοι άστυνομικοί άλλά νά αναφέρουν προθύμως ό,τι δή
ποτε θά ήδύνατο νά είναι παραβίασις των
ομοσπονδιακών Νόμων, οί όποιοι είναι εν
τός τού κύκλου τής άρμοδιότητός μας. Έάν
ύπάρξουν ΐδιώται οί όποιοι ένθαρρυνόμενοι θά έπαιζον τον ρόλον τοϋ άστυνομικοϋ διά τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών
είς μίαν συγκεκριμένην παράβασιν αύτό
θά οδηγούσε οπωσδήποτε και είς διάπραξιν παρανομιών. Άκόμη τοιαύτη ένθάρρυνσις θά έδημιούργη φόβον, υστερίαν, υπο
ψίαν καί μείοισιν τοϋ Νόμου καί τής Τάξεως είς τούς φιλησύχους καί φιλονόμους
πολίτας.
Ένα θέμα ζωτικής σημασίας διά τήν
Υπηρεσίαν μας είναι ή εμπιστοσύνη τοϋ
κοινοΰ. Πρέπει νά βασιζώμεθα είς τήν έθελοντικήν συνεργασίαν τών πολιτών διά τήν
παροχήν πληροφοριών. Δεν άρνούμεθα είς
οίονδήποτε πρόσωπον νά όμιλήση. Πρέ
πει νά στηριζώμεθα είς τήν εμπιστοσύνην
τήν όποιαν οί πολΐται έχουν διά τήν άκεραιότητα, τήν εντιμότητα καί τήν άμεροληψίαν τής υπηρεσίας μας καί νά τήν δια
τηρούμε πάντοτε είς ύψηλόν επίπεδον ώστε
ό πολίτης νά μάς δίδη προθύμως καί ευ
χαρίστως τάς πληροφορίας του. Πάρα πολλάς φοράς, έστω καί με μίαν μικράν πληρο
φορίαν ή όποια έδόθη άπό ένα πολίτην έν
συνδυασμώ με άλλα στοιχεία μας έδωσε
τήν λύσιν τής ύποθέσεως. Οί φάκελλοί μας
έχουν πολλές περιπτώσεις όπου ή επιτυχία
είναι άποτέλεσμα τής εμπιστοσύνης τών
πολιτών, οί όποιοι ήλθον νά μας δώσουν
τάς πληροφορίας των.
Τίποτα δεν είναι σπουδαιότερον είς
μίαν κοινωνίαν άπό τον άμοιβαΐον σεβα
σμόν καί εμπιστοσύνην Αστυνομίας - Πο
λιτών.
Ή προσεκτική έπιλογή καί ή κατάλ
ληλος έκπαίδευσις τών πρακτόρων, είναι
ή βάσις μιας συγχρόνου 'Αστυνομίας. Α
νήκει πλέον είς τό παρελθόν ή εποχή όταν
ia

έδίδετο εις τον άστυνομικόν ένα δπλον
και μία ράβδος καί τοϋ έλεγον: «Τώρα εί
σαι ’Αστυνομικός, πήγαινε νά έκτελέσης
τήν υπηρεσίαν σου». Ή Αστυνομία είναι
σήμερον ενα έπάγγελμα τό όποιον απαιτεί
επιστημονικήν έκπαίδευσιν καί συνεχή
ένημέρωσιν.
Οί πράκτορες τοϋ F.b .i . έκπαιδεύονται
έπιστημονικώς, ένώ διά τήν κατάταξίντων
εκτός τοϋ πτυχίου τής Νομικής Σχολής
άπαιτοϋνται καί άλλα σωματικά καί πνευ
ματικά προσόντα. Εις τό F.B.I. ή έκπαίδευσις ουδέποτε σταματά. Μετά τήν βασι
κήν έκπαίδευσιν των 14 έβδομάδων οί πρά
κτορες επιστρέφουν συχνότατα εις τήν ’Α

στυνομικήν ’Ακαδημίαν διά νά ένημερωθοΰν έπί των τελευταίων έξελίξεων εις τήν
δίωξιν τοϋ έγκλήματος.
Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι δπως καί δλα
, τά ελεύθερα Έθνη είναι Χώρα δπου ό Νό
μος προστατεύει τον πολίτην. Αυτό ακρι
βώς είναι καί τό ιερόν καθήκον τή ς’Αστυ
νομίας. Νά κρατήση υψηλά τον Νόμον καί
νά προστατεύση τό κράτος καί τό άτομον.
To F.b .I. αισθάνεται ύπερήφανον διότι εί
ναι ένα μέρος αυτής τής έλευθέρας κοινω
νίας καί ώς ’Αστυνομικόν Σώμα έργάζεται
διάνάπροσφέρη τον καλύτερον εαυτόν του
εις τήν κοινωνίαν τής Πατρίδος του.
ΤΖ Ω Ν - ΕΝ ΓΓΚ Α Ρ Χ Ο ΥΒΕΡ
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Προφυλαχθήτε άπό τήν γρίππη μέ γαργάρες i o d o s a n
’Αποφεύγετε τις έπιπλοκές τής γρίππης μέ γαργάρες I Ο D Ο S A Ν
ο D ο s α ν . Αριστον άπολυμαντικόν τοϋ στόματος καί τοϋ φάρυγγος.
\

Η Ε Ζ R 0 V I Τ
Ένισχύσατε τον οργανισμόν σας μέ h e z r o v i t (άναβράζοντα δισκία 1000
MG Βιταμίνης C).
Αν προσβληθήτε άπό γρίππη αυξήσητε τήν ικανότητα άντιδράσεως
τοϋ όργανισμοΰ μέ HEZROVIT.
Επισπεύσατε τήν άνάρρωσιν καί προφυλαχθήτε άπό τάς έπιπλοκάς,
λαμβάνοντες H E Z R O V I T τοϋ οίκου R O S S M A N N Ελβετίας.
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Κάθε Κυριακή κουρελής, κακοντημένος, έμ
παινε στήν έκκλησούλα τοϋ Χωριού, άναβε τέσσαρα
κεράκια στό προσκυνητάρι, καί ζάρωνε σέ μια γω
νιά πίσω άπό τό παγγάρι μέχρι πού τέλειωνε ή
λειτουργία. Αύτό γινόταν κάθε Κυριακή καί κάθε
γιορτή.
Ποιός δέν τόν γνώριζε τόν Περικλή, στήν
μικρή κοινωνία τοϋ Χωριοϋ πού ζοϋσε.
Σ’ όλους ήταν γνωστός ό Περικλής ή Περικλάκιας, όπως τόν έλεγαν. Ένας πενηντάρης κα
λοστεκούμενος, μέ γκρίζα τά πάντα αχτένιστα μαλ
λιά του καί μέ μιά φαλάκρα πού μεγάλωνε τό έμβαδόν τής μετωπικής .του επιφάνειας. Δεν είχε
γυναίκα καί παιδιά. Δέν είχε οικογένεια. "Ενα παν
τελόνι πρασινόφαιο καί ένα πηλήκιο τής Χωρ)κής
χωρίς Στέμμα — "Α τί φασαρία έκανε ό Περικλής
για τό Στέμμα —έδειχνε πώς ό άνθρωπος αυτός
είχε βρή τήν θαλπωρή τής οικογένειας, είχε βρή
άποκούμπι, όπως συμβαίνει συχνά μέ κάτι τέτοιους
τόπους, στό ’Αστυνομικό Τμήμα. Κάτι περίσσευε
άπό τό συσσίτιο τών άνδρών τοϋ Τμήματος καί
γιά τόν Περικλή, πού τήν καθωρισμένη ώρα κάθε
μέρα, μεσημέρι καί βράδυ, ήταν παρών... παρών
καί ξυρισμένος, διότι όλα κι’ όλα βρωμιάρης ήταν
ό Περικλής, τσαλακωμένος, σκονισμένος, ξυπόλη
τος ή μέ κάτι όπολείμματα παπουτσιών στά πόδια
του, ήταν όμως κάθε πρωί φρεσκοξυρισμένος.
Μή νομίσετε πώς ήταν τεμπέλης Κάθε άλλο.
Έργατικώτατος ό Περικλής. Τό έπαγγελμά το υ ;
Χαμάλης. Φόρτωμα ή ξεφόρτωμα αυτοκινήτων
παρών ό Περικλής. Σκούπισμα,· καθάρισμα ή κάθε
είδους άγγαρία τόν Περικλή περίμεναν. Ή ταν κοσμοαγάπητος. Περισσότερο στόν Περικλή παρά
σέ όποιον άλλον υπάλληλο έτρεχε ό κόσμος. Δέν
πείραζε κανέναν. Ό λους τούς άγαποΰσε. Μά πιό
τερο τά μικρά παιδιά, πού είχαν ξεθαρρέψη μαζύ
του καί τόν πείραζαν. Καί τί δέν τοϋ έκαναν
τά μικρά αύτά διαβολάκια. Τοϋ τραβοϋσαν τό σακκάκι, τοϋ άρπαζαν τό καπέλο, τοϋ έρριχναν χώμα
τα, τόν τυραννοϋσαν, τόν βασάνιζαν καί αύτός χαμογελοΰσε καί τούς χάϊδευε τά κεφαλάκια.
Α γνή ψυχή. Καλός άνθρωπος.
"Ενα ήταν τό έλάττωμα τοϋ Περικλή. Συντρο
φιά του καθημερινή ή ρετσίνα. Ή ξανθιά τουάγάπη,
όπως τήν έλεγε, ή πιστή του συντρόφισσα, ή πα
ρηγοριά ίου. Κ ’ όταν τραβούσε τά... σκονάκια

του γινόταν καί ποιητής καί στρατηγός καί Βασι
λιάς ό Περικλής, μόνο Θεός δέν γινόταν ποτέ.
«Πρώτα ό Θεός, υστέρα ό ’Αστυνόμος καί υστέρα
ό Περικλής» έλεγε. Δέν πείραζε κανέναν τό άθώο
αύτό άνθρωπάκι. Τό μόνο παράπτωμά του ήταν
καμμιά διατάραξι κοινής ήσυχίας, όταν άργά τήν
νύχτα, σάν έκλεινε ό Μπάρμπα Θωμάς ό ταβερνιά
ρης, γύριζε στήν καλυβούλα του νά πλαγιάση. Τό
τε ψηλόπαιρνε κάνα τραγουδάκι τής παληάς όμορ
φης έποχής καί ξεχνιόταν άφίνοντας τό λαρύγγι
του χωρίς έλεγχο. Τά ξεχνούσε όλα τότε καί άστυνομικές διατάξεις καί Δημόσιο Κατήγορο καί
ζοϋσε σέ κάποιον κόσμο άγνωστο όλότελα δικό του.
Κ ι’ άν παρήλθον οί χρόνοι έκεϊνοι
τών ερώτων γλυκειά έποχή...
ή «βάλε μας κάπελα κρασί μέ δυό ποτήρια καί
μισή...»
Τόν ήξεραν όλοι καί κανένας δέν παρεπονεΐτσ
γιά τις φωνές του. "Οταν κάποιος περαστικός τοϋ
έκανε τήν σύσταση νά μήν φωνάζη, άπαντοϋσε έμ
μετρα : Είχε τραβήξει τά σκονάκια του καί ήταν
ποιητής.
Έγώ τις νύχτες άν γυρνώ
καί σιγοτραγουδάω
έχω στά μέσα μου καημό
καί στήν καρδιά πονάω...
Κανένας δέν ήξερε τόν καημό καί τόν πόνο του.
"Οταν όμως τοϋ έλεγαν '■ «ό ’Αστυνόμος Περι
κλή» άμέσως σταματούσε, έπαιρνε ύφος σοβαρό,
έσιαζε τό πηλήκιό του καί ήσυχος τραβούσε γιά
τό φτωχοκάλυβό του. Τό φτωχοκάλυβό του ήταν
άπόρρητο, άκρως άπόρρητο. Κανένας δέν είχε μπή
ποτέ έκεΐ μέσα. "Ηταν τό άπαραβίαστο καί άπόρθητο φρούριο τοϋ Περικλή. Μιά μέρα ό άγαπητός μας Περικλής, δέν φάνηκε τήν κανονική του
ώρα στό Τμήμα. Τά παιδιά άνησύχησαν. Τί νάγινε ό τύπος;
Έτρεξαν στό καλυβάκι του, Φώναξαν, ξαναφώναξαν, μά τίποτα. Έσπασαν τήν πόρτα καί μπή
καν μέσα.
Ό Περικλής νεκρός. Ξαπλωμένος σέ μιά παλιο
κουβέρτα. Είχε τά μάτια του κλειστά καί τά χέρια του
σταυρωμένα έπάνω στό στήθος. Στό πρόσωπο ήταν
ζωγραφισμένο ένα χαμόγελο, σημεϊον καλοΰ θανά
του. Δίπλα του προς τό μέρος τοϋ κεφαλιού βρέθηκε
τό εικόνισμα τοϋ 'Εσταυρωμένου καί πλάι του μία
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■φωτογραφία μιας γυναίκας καί δύο παιδιών, λίγο
ξεθωριασμένη. Πίσω έγραφε τούτα τά λόγια, πού
έξηγοΰσαν τό δραμα, τό μεγάλο δράμα, τού φτω
χού καί βασανισμένου Περικλή :
«'Η γυναίκα μου ή Χαρίκλεια, πού τήν έχασα
έδώ καί είκοσι χρόνια, καί τά παιδιά μου ό Γιώρ
γος κ ι’ ό Θανάσης μου ήλικίας 5 καί 7 ετών, δταν τ’
άρπαξαν οί συμμορίτες πού πάτησαν τό χωριό μας
στίς 24 Δεκεμβρίου 1947, παραμονή Χριστου
γέννων».
Αυτά έγραφε στό πίσω μέρος ή φωτογραφία.
Αύτό ήταν τό δράμα τού Περικλή πού κανένας
δεν τό γνώριζε δσα χρόνια έζησε στον κόσμο μας
μέ τήν ρετσινούλα του συντροφιά, κάνα τραγουδά
κ ι πού μ’ αύτό διατάρασε τήν κοινή ήσυχία, καί
τά κόκκινα μεγάλα μάτια του πάντα βουρκωμένα
άπό τόν τρανό καημό πού κρυφόβραζε μέσα του.
Αυτός ήταν μέ λίγα λόγια ό Περικλής πού δέν λο
γάριαζε κανέναν έκτός άπό τόν Θεό καί τόν ’Α
στυνόμο, δπως έλεγε.
Τόν έθαψαν φτωχικά σέ μιά άκρούλα τόν ξενοχωρίτη τόν Περικλή. Κανένας δέν δάκρυσε στό
ξόδι του. Μόνο τά παιδιά τού Τμήματος φάνηκαν
βουρκωμένα δταν γυρνώντας στό Τμήμα έλεγαν με
ταξύ το υς:
— Βλέπεις άνθρωπο μά δέν γνωρίζεις τήν καρ
διά του. Δέν ξέρεις τόν πόνο του καί τόν καημό
του. Καημένε Περικλή...
’Αλήθεια...
ΔΗΜΟΣ. I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Α.Ε. b ’Αντιβασιλέας κό
τήν Πρωτοχρονιάτικη πίτ
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
τήν διοργανωθεΐσαν τελε
τήν τής 16.1.1970.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΩΝ -ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διά δεύτερον κατά σειράν έτος, έλαβεν χώραν τήν 16-1-1970 εις τό Κινηματοθέατρον
«ΠΑΛΛΑΣ» τών ’Αθηνών, ή άπό κοινού τελετή τής κοπής τής πίττας τών Σωμάτων Ασφαλείας.
Τήν τελετήν έτίμησεν διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς ’Αντιστράτηγος κ.
Ζ ω ϊ τ ά κ η ς , παρέστησαν δέ ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τ ζ ε β ε λ έκ ο ς, ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υπουργείου κ. Πέτρος Κ ω τ σ έ λ η ς , ό Μητροπολίτης Ενό
πλων Δυνάμεων κ. Ν ι κ ό λ α ο ς , Μέλη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, Γενικοί Γραμματείς
'Υπουργείων, οί ’Αρχηγοί Χωρ)κής ’Αντιστράτηγος κ. ’Αναστάσιος Κ α ρ ι ώ τ η ς , Άστυνονομίας Πόλεων κ. Θ. Γ α λ α ν ό π ο υ λ ο ς καί Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς ,
’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων Ασφαλείας, ό Δήμαρχος
Αθηναίων, ’Εκπρόσωποι διαφόρων αρχών, τά Προεδρεία τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής και
’Αστυνομίας Πόλεων ώς καί άντιπροσωπεϊαι ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών τών Σωμάτων.
Τήν πίτταν έκοψεν ή A. Ε. ό Άντιβασιλεύς, εύχηθείς, έν μέσω θερμών χειροκροτημάτων,
αίσιον καί ευτυχές τό νέον έτος 1970, μεστόν έπιτυχιών εις τόν τομέα τής δραστηριότητος τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Κατά τήν τελετήν ώμίλησεν ό κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τονίσας μεταξύ άλλων καί
τά έξής :
«Οί ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί κατώτεροι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έπιδίδονται
είς τήν έκπλήρωσιν τής σπουδαίας Εθνικής καί κοινωνικής άποστολής των ήνωμένοι, άδελφωμένοι, έν όμονοία ψυχών καί άρμονία πνευμάτων. Ουτω είναι βέβαιοι δτι ύπηρετοΰν θετικώς μίαν
τών σημαντικών δυνάμεων τού τόπου, διά τήν πρόοδον αυτού καί τό μεγαλεΐον τού Έθνους».
Ή πράγματι ώραία τελετή έκλεισε μέ τήν διανομήν τής πίττας είς άπαντας τούς παρευρεθέντας~
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

ΥΠΟ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
Συν)ρχου Χ)λακής c. α.

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ
Πρώτη επαφή μέ εν άλυτον πρόβλημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διά, νά κατανοήσωμεν τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα των πόλεων άπαιτεΐται μία ταξινόμησις των γνώ
σεων τάς όποιας άντλοΰμεν έκ τής
ύφισταμένης σήμερον καταστάσεως
τοϋ κυκλοφοριακοΰ παρ’ ήμΐν και είς
'ή ξένας χώρας καί έκ τής, βάσει θε* τικών προβλέψεων, μελλοντικής έξελίξεως αύτής, καί άκολούθως έτέρα
σειρά συλλογισμών διά νά φθάσωμεν
είς τά όρθά συμπεράσματα.
1.— Ή σ υ ρ ρ ο ή τ ο ΰ π λ η 
θυσμού είς τάς πόλεις.
"Εν φαινόμενον το όποιον δνομάζομεν αστυφιλίαν καί χαρακτηρίζομεν ώς νοσηρόν φαινόμενον, είναι τό
άναπόφευκτον φυσιολογικόν αποτέ
λεσμα τής οίκονομικής άναπτύξεως
τών χωρών, παρατηρούμενον δμοιομόρφως, είς τά γενικά του χαρακτη
ριστικά, είς δλας τάς χώρας.
Ή έξήγησις τού φαινομένου:
Οί άγρόται οί άσχολούμενοι μέ
τήν πρωτογενή παραγωγήν (κυρίως
γεωργίαν, κτηνοτροφίαν) άντιμετωπίζουν τήν στενότητα τοΰ έδάφους,
τό όποιον δέν αύξάνει μέ τήν αδξησιν αότών. Οϋτω, δ γεωργικός κλή
ρος, κατανεμόμενος συνεχώς άπό
γεννεάς είς γεννεάν, καθίσταται τελικώς άνεπαρκής δπως καλύψη τάς
άνάγκας μιάς οικογένειας. "Εν τμή
μα έπομένως τοΰ άγροτικοΰ πληθυ
σμού έγκαταλείπει τήν ύπαιθρον
προς άναζήτησιν άλλου έπαγγέλματος. Πλέον τούτου, ό άναδασμός, ή
μηχανική καλλιέργεια καί τά μηχα
νικά μέσα τής συγκομιδής, άντικαθιστοΰν έργαΐικάς χεΐρας τοΰ γεωργι
κού πληθυσμού, διά νά άποτελέση
κάί τούτο εν ακόμη αίτιον έξαναγκάζον έν μέγα μέρος τοΰ άγροτικοΰ
πληθυσμού νά έγκαταλείψη τό χωρίον.
Άντιθέτως, είς τάς πόλεις Ιδρύ
ονται βιομηχανίαι αί όποΐαι ζητούν
έπιστημονικόν, τεχνικόν καί έργατικόν προσωπικόν.

Τούτο αποτελεί διέξοδον διά μίαν
σημαντικήν μερίδα τοϋ άγροτικοΰ
πληθυσμού, ό όποιος μεταφέρεται είς
τάς πόλεις τάς όποιας έπί πλέον
προτιμά καί διότι έλκεται άπό τάς
■άνέσεις τού τεχνικού πολιτισμού καί
τών κοινωνικών καί μορφωτικών ύπηρεσιών αί όποΐαι τοΰ προσφέρονται είς τήν πόλιν.
’(Αλλά καί πέραν τών άνωτέρω,
μέ τήν αδξησιν καί τήν βελτίωσιν
τής βιομηχανικής παραγωγής, άνακύπτει τό θέμα τής μεταφοράς είς
τούς τόπους καταναλώσεως καί τής
0Γ είδικών προσώπων διαθέσεως
τών προϊόντων.
Ουτω δημιουργοΰνται νέα έπαγγέλματα συνδεόμενα μέ τάς μεταφο
ράς καί τό έμπόριον. Τούτο σημαί
νει νέαν μεταβολήν ήτοι τροπήν
πληθυσμού έκ τής δευτερογενούς πα
ραγωγής (βιομηχανία - βιοτεχνία)
είς τήν τριτογενή (μεταφοραί - έμ
πόριον - υπηρεσίαι).
Τέλος, μέ τήν αδξησιν τοΰ πλη
θυσμού τών πόλεων, δημιουργοΰνται
έπαγγέλματα παροχής κοινωνικών,
μορφωτικών, ιατρικών, ψυχαγωγι
κών υπηρεσιών ήτοι καθαρώς άστικά έπαγγέλματα ή τοιαΰτα τής τριτογενοΰς παραγωγής.
Συμπέρασμα:*
Μέ τήν πρόοδον τοΰ τεχνικού πο
λιτισμού καί τήν βιομηχανικήν καί
γενικώτερον τήν οικονομικήν άνάπτυξιν μιάς χώρας, παρατηρεΐται
μία συνεχής μετακίνησις τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμού προς τάς πόλεις,
λάγφ μειώσεως, τών άσχολιών τής
πρωτογενούς παραγωγής καί αύξήσεως τών άσχολιών τής δευτερογε
νούς καί τριτογενοϋς παραγωγής,
παρατηρεΐται τούτέσην έν φαινόμενον συνεχούς άστικοποιήσεως τού
πληθυσμού τής χώρας, συνεχούς αύξήσεως τού πληθυσμού τών πόλεων
μέ ρυθμόν πολύ ταχύτερον έκείνου
τον όποιον δίδει ή φυσική βημογραφική έξέλιξις (γεννήσεις - γάμοι θάνατοι).

2. — Μ ε τ α β ο λ ή τ ή ς μ ο ρ 
φής τών πόλεων-συμφ ό ρ η σ ι ς.
Ή μετακίνησις αδτη τού πληθυ
σμού έκ τής υπαίθρου πρός τάς πό
λεις, μέ ρυθμόν ταχύν καί μακράς
διάρκειας, θά προκαλέση σοβαρά
προβλήματα κυκλοφοριακά διότι, ένφ αί πόλεις έσχεδιάσθησαν δι’ ένα
πληθυσμόν μικρόν, μέ δδούς μικράς
σχετικώς ίκανότητος καί μέ έλευθέρους χώρους περιωρισμένου έμβαδοΰ, ήδη αί πόλεις αύξάνουν, ώς έκ
τής άνωτέρω αίτιας, καθ’ ύψος (πολυκατοικίαι) καί κατά διεύθυνσιν ή
όριζοντίως (έπέκτασις αύτών), ένφ
οί δρόμοι καί οί έλεύθεροι χώροι πα
ραμένουν οί ίδιοι καί καλούνται να
υποδεχθούν τόν ύπερμέτρως αύξανόμενον άριθμόν τών πεζών, άλλά άκόμη περισσότερον καί τών αυτοκινή
των ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.
"Αν μία οικοδομή δψους λ.χ. 300
μέτρων καί άναλόγου βάσεως, ίσοδυναμοΰσα είς στεγαστικόν χώρον
μέ 50 πολυκατοικίας τών 10 δρόφων, άντικαταστήση αύτάς, τότε δ
χώρος, τόν όποιον αί τελευταΐαι αδται κατελάμβανον, πρέπει νά χρησιμοποιηθή διά πλατείας, πάρκα, χώ
ρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων καί
διεύρυνσιν τών δδών, ώστε ή πόλις
νά μή άσφικτιά έκ τής καθ’ ύψος
έπεκτάσεως αύτής.
3. — Ή α δ ξ η σ ι ς τ ο ϋ ά ρ ι θμοΰ τών α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω νΐ.
Τό τέλος τοΰ 1966 είχομεν είς
τήν χώραν μας 262.000 αυτοκίνη
τα, συμπεριλαμβανομένων τών μοτοσυκλεττών, χωρίς δμως νά ύπολογίζωνται είς τόν άνωτέρω άριθμόν
τά α|υτοκίνητα τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας,
τά Κρατικά, τά τοιαϋτα τών ξένων
Αποστολών καί τού Διπλωματικού
Σώαατος.
Είς τό τέλος τοΰ 1956 τά αυτοκί
νητα ήσαν μόλις 60.000. έπομένως
ύπερτετραπλασιάσθησαν έντός μιάς
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δεκαετίας.
Πλέον τών άνωτέρω αυτοκινήτων
εΐχομεν το τέλος τοΰ 1966 μοτοπο
δήλατα καί ποδήλατα, ζωήλατα καί
γεωργικά μηχανήματα άτινα άνήρχοντο εις τόν άριθμόν τών 570.000
ενώ τό θέρος τοΰ ίδιου έτους έκυκλοφόρησαν 88.000 τουριστικά αυτοκί
νητα.
'Η προβλεπομένη ταχεία άνοδος
τοΰ βιοτικού έπιπέδου τοΰ λαοΰ, διά
τής Ικβιομηχανήσεως τής χώρας, ή
άπόδοσις τών έργων ύποδομής, ή
μείωσις τών δασμών ώς πρδς τήν
εισαγωγήν αύτοκινήτων έκ τής Ε.
Ο.Κ., ή ένδεχομένη κατασκευή ερ
γοστασίων παραγωγής αύτοκινήτων
έν Έλλάδι, άκόμη δέ καί ή προγραμματισθεϊσα τολμηρά έπέκτασις
καί βελτίωσις τοΰ δδικοΰ δικτύου
τής χώρας, θά έχουν ώς άποτέλεσμα
τήν είς ταχύτερον ρυθμόν άπό έτους
εις έτος αύξησιν τών κυκλοφορούντων αύτοκινήτων είς τήν χώραν
μας, αδξησις ήτις θά συνεχισθή Ιπί
πολλά έτη, δοθέντος δτι είμεθα πο
λύ μακράν τοΰ δρίου τοΰ κορεσμοΰ,
τόν όποιον οί μεγάλοι κυκλοφοριολόγοι τοΰ κόσμου (’Άγλος Μπουχάναν καί ’Αμερικανός Σμίθ) υπο
λογίζουν είς τήν άναλογίαν τών 400
-450 αυτοκινήτων άνά 1.000 κατοί
κους.
Πράγματι δέ, δεδομένου δτι τό
τέλος τοΰ 1966 ή άναλογία αυτή ήτο διά τήν χώραν μας μόνον 25 αύτοκίνητα άνά 1.000 κατοίκους, σα
φώς προκύπτει δτι ή αύξησις τών
κυκλοφορούντων αύτοκινήτων θά συνεχισθή έπί πολλά έτη άκόμη καί δπωσδήποτε τουλάχιστον διά μίαν 20
ετίαν μέ ρυθμόν έπιταχυνόμενον.
Τό φαινόμενον αυτό άλλως .τε τό
έχομεν ώς δεδομένον είς δλας τάς
μεγάλας πόλεις τής Ευρώπης καί
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Α 
μερικής.
Ό άνθρωπος τής αύριον θά καταστή άναποφεύκτως δ μηχανοκίνη
τος πολίτης, δ άποφασισμένος νά έπωφεληθή πλήρως τών ευκολιών
τάς δποίας τοΰ προσφέρει τό αύτοκίνητον είς τάς καθημερινάς του κι
νήσεις καί μεταφοράς, μέ τήν άπαράμιλλον ευελιξίαν του καί τήν
προσαρμογήν τής κινήσεώς του κα
τά τόπον καί χρόνον πρός τάς έπιθυμίας τοΰ ιδιοκτήτου αύτοϋ.
Τό αύτοκίνητον Ι.Χ. έπαυσε ήδη
καί παρ’ ήμΐν άκόμη νά θεωρήται
ώς πολυτέλεια καί προνόμιον μιας
μικρδς μειοψηφίας καί προχωρεί είς
τάς μεσαίας τάξεις καθιστάμενον
κτήμα ή φυσική προσδοκία
-πλειοιψηφίας τοΰ λαοΰ.
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Τό νέον Εμπορικόν Κέντρον τής Νέας Ύόρκης, τό όποιον
εύρίσκεται σήμερον ύπό κατασκευήν. — 'Γψηλότερον άπό το
Έμπάϊαρ Στέητ Μπίλντιγκ.

Τοιουτοτρόπως τό αύτοκίνητον I.
X. θά άποτελέση βασικόν μέσον με
ταφοράς είς τάς μεγάλας πόλεις.
4.— Ή κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ή ς
π οιό τ η τ ο ς τοΰ π ε ρ ι 
βάλλοντος καί τών
δ ρ ω ν δ ι α β ι ώ σ ε ω ς τών
πόλεων,
’Αλλά ένώ τό αύτοκίνητον Ι.Χ.
έπενοήθη διά νά προσφέρη τόσας ύπηρεσίας είς τόν άνθρωπον αύτό τό
ίδιον θέτει έν κινδύνφ τό μέλλον
τών πόλεων, δηλ. τό καθημερινόν
περιβάλλον εκατομμυρίων άνθρώπων.
Πράγματι, οι θόρυβοι τής κυκλο
φορίας καί ή έξ αύτής άϋπνία καί
νευρικότης, ή μόλυνσις τής ατμό

σφαιρας μέ τούς καπνούς, ή συναίσθησις τών κινδύνων είς τήν κυκλο
φορίαν καί ή έξ αύτής φοβία καί
νευρικότης, ή καταστροφή τοΰ πρα
σίνου καί συνεπώς καί τοΰ όξυγόνου,
πρός δημιουργίαν χώρου ροής καί
σταθμεύσεως αύτοκινήτων, δ θερι
νός καύσων έκ τοΰ τσιμέντου τών πο
λυκατοικιών, κατέστρεψαν τήν αι
σθητικήν τής πόλεως, τήν ποιότητα
τοΰ περιβάλλοντος, τήν ύγιεινήν διαβίωσιν, τήν άνεσιν. Ή βραδύτης
τής κτήσεως στοιχίζει έκατομμύρια
δραχμών κατ’ έτος.
Περαιτέρω, αί άναμοναί είς τάς
άφετηρίας τών μέσων δμαδικών με
ταφορών, οί συνωστισμοί είς αύτάς
καί έντός τών λεωφορείων, ή άναγ-

καστική άνοχή οχληρών επιβατών,
κι στάσεις εις τάς διασταυρώσεις έπιβατών καί πεζών από τούς σηματοδότας, ή έλλειψις χώρου σταθμεύσεως διά τά αυτοκίνητα Ι.Χ., ή συ
νεχής Ιντασις τοϋ νευρικού συστή
ματος κατά τήν όδήγησιν εντός τών
πόλεων, έδημιούργησαν μίαν ζωήν
αγχώδη, ζωήν, τήν όποιαν βλέπομεν ώς παγωμένην μόνιμον έκφρασιν εις τά πρόσωπα τών ανθρώπων
τής πόλεως είς τήν μεγάλην ήλικίαν.
Διότι πράγματι, ή νευρικότης, ή
στενοχώρια, ή δυσθυμία, συσποΰν
ώρισμένους μΰς τοΰ προσώπου διά
νά προκαλέσουν τήν δηλωτικήν τών
ψυχικών αυτών καταστάσεων εκφρασιν του προσώπου. 'Όταν δμως
α'ύται αί συσπάσεις είναι συνεχείς,
δημιουργούν μονίμους ρυτίδας έκφραστικάς τής τοιαύτης δυσθύμου
ψυχολογικής καταστάσεως.
’Αποτίθεται τοιουτοτρόπως εκδηλος ή σφραγίς ή ώς έπί κηροΰ δ ό
ποιος έπάγωσε, τής νευρικότητος
καί τής δυσθυμίας καί ή δψις τοΰ
βασανισμένου αύτοΰ ανθρώπου έχει
τήν έκφρασιν αύτήν καί δταν ακόμη
προς στιγμήν εύρεθή είς εύδιάθετον
ψυχολογικήν κατάστασιν.
’Εν τελική άναλύσει τό αυτοκίνη
του το όποιον έπενοήθη διά νά κερδίζη ό άνθρωπος χρόνον καί νά καθιστφ δι’ αότοΰ τήν διαβίωσίν του
άνετον, τό αυτοκίνητου τό όποιον όπό ώρισμένας συνθήκας είναι τό
σον χρήσιμον καί άπαραίτητον, αυ
τό τό ίδιον θέτει είς κίνδυνον τό μέλ
λον τών μεγάλων πόλεων, δηλαδή
τό καθημερινόν περιβάλλον εκατομ
μυρίων άνθρώπων.
Οϋτω, ένφ μία πόλις χαρακτηρί
ζεται άπό τήν ϋπαρξιν παρελθόντος
καί κληρονομιάς ιστορικής, μορφω
τικής, κοινωνικής, αί όποίαι προσδί
δουν είς αύτήν τήν ίδικήν της φυ
σιογνωμίαν καί συγχρόνως τήν συνείδησιν τών κατοίκων αυτής δτι α
νήκουν είς μίαν κοινότητα, διά τήν
όποιαν είναι υπερήφανοι ένφ, δεν
ούνανται νά άποχωρισθοΰν τάς άλλας άνέσεις τάς όποιας προσφέρει δ
τεχνικός πολιτισμός τών πόλεων καί
αί άφθονοι κοινωνικαί, μορφωτικά!
καί - ψυχαγωγικαί ύπηρεσίαι, υποχρεοΰται παρά ταΰτα νά έγκαταλείψη τό κέντρου τής πόλεως καί νά
έγκατασταθή είς εν προάστειον, είς
τό όποιον θά εύρη άνεσιν καί ήσυχίαν, ένφ θά εύρίσκεται καί πλη
σίον τής πόλεως διά νά άπολαμβάνη
καί τά πλεονεκτήματα αυτής. Τοιου
τοτρόπως παρατηρεΐται έν τελική α

ναλύσει μία κίνησις άφ ένός μέν
τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού πρός τάς
πόλεις καί μία κίνησις τών εύπορων
κατοίκων τοΰ κέντρου τής πόλεως
προς τά προάστεια διά κατοικίαν.
Αί έγκαταλειπόμεναι δμως οίκίαι
τοΰ κέντρου τής πόλεως μετατρέπονται κατά κανόνα είς γραφεία
κοινωνικών ύπηρεσιών καί έμπορικά καταστήματα.
’Αλλά δέν είναι μόνον ή άνεσις, ή
ησυχία, ή ’όγιεινή διαβίωσις αί όποΐαι έξαφανίζονται είς μίαν πόλιν.
Είναι αυτή αυτή ή κυκλοφορία ή ό
ποια φθάνει είς τό άδιέξοδον είς βα
θμόν, ώστε οί κάτοικοι νά μή δύνανται νά έξυπηρετηθοΰν είς τάς άνάγκας τών κινήσεων αυτών.
”Ηδη Ιχομεν μίαν πείραν τής τοι
αύτης καταστάσεως άπό τήν άγχώδη ζωήν τών ’Αθηνών ήτις προεκλήθη άπό τήν υπερβολικήν συμφόρησιν.
’Ακριβώς δέ, συνεπεία τής ανε
πάρκειας αυτής τήν όποιαν παρου
σιάζουν οί δρόμοι είς τήν ’Αμερι
κήν νέα κέντρα εμπορικής δραστηριότητος «SHOPPING CEN
TERS,., Πανεπιστήμια κλπ. εκτός
τών πόλεων, είς περιοχάς προαστείων, μέ πρόβλεψιν έπαρκεστάτου χώ
ρου πρός στάθμευσιν. Άντιθέτως,
εντός τών πόλεων, παλαιά ξενοδο
χεία δπνου άν καί πολυτελείας, χά
νουν τήν αξίαν των έφ’ δσον δέν ε
ξασφαλίζουν χώρον πρός στάθμευ
σή. Τό εμπορικόν ένδιαφέρον, ή έκπαίδευσις, ώς καί τά κέντρα ψυχα
γωγίας, μεταφέρονται έκτος τών πό
λεων. Τά κέντρα τών πόλεων χά
νουν μέγα μέρος τής άξίας των.
Έξ άντιδράσεως πρός τήν τοιαύτην τάσιν μαρασμού τών κέντρων
τών πόλεων οί έμποροι είς τό Τζάκσονβιλ τής Φλώριδας πληρώνουν
τρία λεωφορεία ειδικού χρώματος
τά όποια έκτελοΰν συνεχείς διαδρο-

μάς έντός τής πόλεως άνευ εισιτη
ρίου δι’ οίονδήποτε έπιβάτην.
Τό μέτρου άποβλέπει είς τήν συγκράτησιν ένός μέρους τής πελατείας
των ή όποια τρέπεται πρός τά έξω.
5.— Ν ο ο τ ρ ο π ί α κ α ί α π ο 
φά σε ι ς πρός έντιμετ ώ π ι σ ι ν τοΰ π ρ ο β λ ή 
ματος.
,
α.— Γ ε ν ι κ ά ί σ κ έ ψ ε ι ς .
Έκ τών άνωτέρω καθίσταται άντιληπτόν δτι καλούμεθα νά συμβιβάσωμεν αντιθέτους άπόψεις, νά λύσωμεν τό πρόβλημα τής συνυπάρξεως
πόλεως καί αυτοκινήτου.
Είναι ευνόητου ότι ή σοβαρότης
τοΰ θέματος άπαιτεϊ άξιοποίησιν τής
έτοιμης πλέον πείρας τών πλέον
προηγμένων κρατών καί δτι απαι
τείται μία πολύ σχολαστική μελέτη
άφορώσα κυρίως τά πολεοδομικά
σχέδια τών πόλεων.
Τόσον τά λάθη είς τήν δρθήν πρό
βλεψιν δσον καί ή καθυστέρησις είς
τήν λήψιν καί έφαρμογήν τολμηρών
σχεδίων, δέν είναι άπλώς σοβαρά.
Είναι καί ολέθρια καί άνεπανόρθωτα.
β.— Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ά σ χ έ 
δι α.
Είς πόλεις μικράς ή μελλούσας
νά δημιουργηθοΰν δύναται νά καταρτισθοΰν . ιδανικά πολεοδομικά
σχέδια.
Είναι τελείως άκατανόητον, είς
μικράς πόλεις νά συνεχίζεται ή έπί
άπηρχαιωμένων πολεοδομικών σχε
δίων, μέ στενοτάτας όδούς καί ουχί
σπανίως άνευ πεζοδρομίων, άνοικοδόμησις πολυκατοικιών διά νά κατεδαφασθοΰν άργότερον, ή διά νά έγκαταλειφθοΰν όλόκληροι πόλεις διόΉ λεωφόρος Άϊζενχάουε(
στό Σικάγο: Αότοκινητόδρο
μος «έξπρές» διά μεγάλης τα
χύτητος κυκλοφορίαν.

τι ή προσέγγισις εις τάς πολυκατοι ων, 'Ιδρυμάτων κοινής ώφελείας,
όδούς τ ι ν α ς έ λε υθέ κίας αύτάς θά καταστή Ανέφικτος κέντρων ψυχαγωγίας καί Ακόμη με
ρας ή τ α χ ε ί α ς κυκλο
ακόμη καί δι’ έλικοπτέρου.
'
γάλων έμπορικών καταστημάτων
φορίας».
Το γεγονός δτι είς πολλάς πόλ
έκτός τοΰ κέντρου, μέ πρόβλεψιν άΔιά μίαν μεγάλην πόλιν δέον νά
τής Ελλάδος δέν έχουν άνεγερθή εί- νέτου προσεγγίσεως καί έπαρκοΰς ύπάρχη έν δίκτυον ταχειών όδών ή
σέτι ύψηλαί πολυκατοικίας ώστε ή χώρου σταθμεύσεως.
έλευθέρων δδών είς τάς όποιας ή κίάποζημίωσις πρός διάνοιξιν δδών νά
ε.— Ποία πρέπει νά είναι ή πυ- νησις δέν θά διακόπτεται Από σημαείναι ιδιαιτέρως σημαντική καί τό κνότης έγκαταστάσεως τοΰ πληθυ- τοδότας διότι δέν θά έχουν ίσοπέδτι τά προάστεια τών πόλεων αύτών σμοΰ (ύψος πολυκατοικιών καί έμ- δους διασταυρώσεις.
δέν έχουν πυκνοκατοικηθή, Αποτε βαδόν πρασιών καί πεζοδρομίων πέΑύται θά διοχετεύουν τά μεγάλα
λεί έν μέγα πλεονέκτημα διά μίαν ριξ έκάστης οικοδομής).
κυκλοφοριακά ρεύματα Από τό κένέπιστημονικήν σύγχρονον πολεοδοστ.— Ποία θά είναι ή σχέσις με τρον τής πόλεως πρός τάς έξόδους
μικήν σχεδίασιν καί δι’ έκτέλεσιν ταξύ έπιφανείας δι’ οικοδομάς, δ ι ά αύτής καί Αντιστρόφους.
έργων διά κυκλοφορίαν μέ σχετικώς π ά ρ κ α κ α ί κ ή π ο υ ς , διά
Παράδειγμα τοιαύτης δδοΰ δίδει
μικρόν κόστος έν σχέσει μέ έκείνο σταθμεύσεις καί δι’ όδούς ή Αλλως ή κατωτέρω είκονιζομένη έντός τά
εις τό όποιον θά Ανέλθουν αί δαπά- ή σχέσις χρήσεως τοΰ έδάφους.
φρου Ιλευθέρα δδός Άϊζενχάουερ
ναι μετά όλίγα έτη.
ζ.— Ποία θά είναι ή Αναλογία είς τό Σικάγον, μέ 4 λωρίδας κυκλο
Αντιθέτως, είς τάς παλαιάς με- τών κινήσεων τών κατοίκων Αναλό- φορίας κατά διεύθυνσιν καί μέ σι
γαλυτέρας πόλεις τά πολεοδομικά γως τοΰ σκοποΰ (μετάβασις είς έρ- δηροδρομικήν γραμμήν είς τό μέ
σχέδια δύνανται νά ύποστοΟν σχετι γασίαν, κίνησις δι’ Αγοράν, κίνησις σον. (Είκών Από τό περιοδικόν
κήν μόνον Αναμόρφωσιν. Είς αύτάς διά ψυχαγωγίαν, διά σχολεία κλπ.) . TRAFFIC ENGINEERING).
υπάρχουν περιορισμοί, άφ’ ένός μέν
η. —Ποία ή είδικωτέρα Ανάλυσις
Ταχεΐαι δδοί δέον νά ύπάρχουν
οικονομικοί, λόγψ τών άπαιτουμέ- τών κινήσεων μέ βάσιν τήν Αφετη καί περιφερειακούς, ιδία είς μίαν
νων μεγάλων δαπανών δι’ Απαλλο ρίαν καί τόν προορισμόν τών κινή μεγάλην πόλιν, ώστε νά μή καθίστα
τριώσεις, άφ’ έτέρου δέ, έκ τών ι σεων (Ο — D ORIGIN — DE ται υποχρεωτική ή διέλευσις διά τοΰ
στορικών καί τουριστικών θέσεων STINATION SU R V E Y ).
κέντρου τής πόλεως τών κινουμένων
καί σημείων τά όποια πρέπει νά
Τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος δτε ό Από προαστείου τινός είς έτερον ή
μείνουν Αθικτα.
πληθυσμός τοΰ Λονδίνου έφθασε τά πρός ’Εθνικήν όδόν ή πρός τάς παΟπου βμιος κρίνεται, μετά σχο 4,5 έκατομμύρια κατοίκων, ό περί ραλιακάς πλάζ κ.λπ. αύτοκινήτων.
λαστικήν μελέτην τών ειδικών, οτι φημος πολεοδόμος S IR ΕΒΕΝΕΉ Ανάλυσις τής μελέτης τοΰ Σμίθ
πρέπει νά γίνουν διανοίξεις, αύται ZER HOWARD ύπέδειξε τήν δη δεικνύει οτι τά 40% τών διά τοΰ κέν
πρέπει νά γίνουν τό ταχύτερον, διό μιουργίαν κηπουπόλεων, ήτοι πόλε τρου τών ’Αθηνών διερχομένων αύτι ό ρυθμός τής Ανατιμήσεως τών οι ων έκ 30.000 κατοίκων, αί όποίαι, τοκινήτων, έχουν προορισμόν κείμε
κοπέδων είναι ταχύτατος.
ύπό μορφήν δακτυλίου, θά έχωρί- νον έκτός τής πόλεως καί διέρχον
Ούτω, είς τάς ’Αθήνας, ένψ τό ζοντο Από τό Λονδΐνον ώς προάστεια ται διά τοΰ κέντρου διότι δέν ύπάρ
1957 ή δαπάνη διά τήν διάνοιξιν αύτοΰ, μέ μίαν εύρεΐαν ζώνην πρα χουν περιφερειακαί δδοί, διότι δη
τής δδοΰ Φιλελλήνων είχεν ,ύπολο- σίνου Από παρθένα δάση. Έκάστη λαδή αί 2 ή 3 κεντρικαί δδοί τής
γισθή είς 30 έκατομμύρια δραχμάς, τών Ανωτέρω κηπουπόλεων θά είχε πόλεως κατήντησαν νά είναι άναγτο έτος 1965 Ανήλθε, κατά γενό- τάς ίδικάς της βιομηχανίας. Ούτος καστικαι διαβάσεις. Ούτω προκαλείμενον ύπολογισμόν τοΰ έτους αύτοΰ Ιλεγεν:
ται συμφόρησις τοΰ κρισιμωτέρου
είς 200 έκατομμύρια, έξ ής αίτιας
«Αί πόλεις καί ή ύπαιθρος πρέπει χώρου, χωρίς νά ύπάρχη ούσιαστινομίζω δτι έγκατελείφθη τό σχέδιον. νά νυμφευθοΰν καί Από τήν ένωσιν κώς Ανάγκη χρήσεως αύτοΰ, ύπό
6.— Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς έ π η ρ ε - αύτήν νά Αναπηδήση νέα έλπίς, νέα τών διερχομένων- αύτοκινήτων.
Τό δίκτυον αύτό τών ταχειών δ
ά ζ ο ν τ ε ς τ ά π ο λ ε ο δ ο  ζωή, νέος πολιτισμός».
δών,
δίδει τόν σκελετόν τής πόλεως
μικά σχέδια.
Ή ύπόδειξις τοΰ κορυφαίου τού
Κατά πάσαν μελέτην πρός σύντα του πολεοδόμου έφηρμόσθη μόνον είς ήτοι τάς κυρίας γραμμάς τοΰ πολεοξιν νέων πολεοδομικών σχεδίων πρέ τήν Κοινότητα RUDBURN τής δομικοΰ σχεδίου.
π ει νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν οί Ιξής Νέας Ύερσέης κτισθείσαν τό 1929 ή 2.— Ό δ ο ί δ ι α ν ο μ ή ς .
παράγοντες:
όποια άπετέλεσε υπόδειγμα ΑργότεΣυμφώνως πρός τήν συνταχθεί«·— Ποία ή προοπτική αύξήσεως ρον διά πολεοδομικά σχέδια (Ε λλη σαν διά τάς ’Αθήνας έκθεσιν τοΰ κυτών κατοίκων τής πόλεως έντός του νικοί δρόμοι, φύλλον 90/1965).
κλοφοριολόγου W IL B I'R SMITH,
λάχιστον μιάς ΒΟετίας.
'Ως πρός τά πολεοδομικά σχέδια πρέπει αί ταχεΐαι δδοί νά Αγουν
β·— Ποία ή προοπτική αύξήσεως είδικώτερον δέον νά ληφθοΰν ύπ’ δ- πρός τάς έξόδους τής πόλεως είς έν
τών αύτοκινήτων, ήτοι μέ ποιον ρυ ψιν τά έξής:
σχήμα άκτινοσυγκεντρωτικόν καί νά
θμόν καί επί πόσα έτη θά έξακολου- 1.— Πρέπει νά καταστή δόγμα δτι.: συνδέωνται μεταξύ των διά τών πε
θή ή αϋξησις.
« ο ύ δ ε ί ς κ α τ ω κ η μ έ ν ο ς ριφερειακών ταχειών έπίσης δδών,
Υ·— Ποιαν μορφήν θά λάβη ή έτ ό π ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά διασταυρουμένων Ανισοπέδως, συνπαγγελματική ένασχόλησις τών κα
α ύ τ ο κ α λ ή τ α ι π ό λ ι ς δεομένων όμως δι’ ειδικής λωρίδος
τοίκων (πρωτογενής, δευτερογενής,
έ ά ν δ έ ν I χ η έ ν Α ν ε  (ράμπας) .
τριτογενώς παραγωγή) καί ποία
κτόν σχέδιον ρυμο
Αί δδοί διανομής είναι τής μορ
πρόβλεψις δύναται νά γίνη ώς πρός
τ ο μ ί α ς μ έ έ π ά ρ κ ε ι α ν φής τών σημερινών λεωφόρων καί
τήν Αποκέντρωσιν.
π λ α τ ε ι ώ ν , π ά ρ κ ω ν , συνδέουν τάς ταχείας δδούς, δι’ ειδι
δ. —Ποία Αποκέντρωσις δύναται
χ ώ ρ ω ν σ τ α θ μ ε ύ σ ε ω ς κής λωρίδος έπιταχύνσεως μέ τάς
νά γίνη δι’ ίδρύσεως Πανεπιστημί
α ύ τ ο κ ι ν ή τ ω ν κ α ί μ έ δδούς τής τρίτης κατηγορίας, αί ό-
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ποίαι είναι αί δδοί έξυπηρετήσεως.
3.— Ό δ ο ί έ ξ υ π η ρ ε τ ή 
σεως.
Αύται έξυπηρετοΰν τα παρόδια
κτίρια. Αί προσόψεις τών πολυκα
τοικιών πρέπει να βλέπουν πρός τάς
δδούς έξυπηρετήσεως μάλλον και
οΟχί πρός τάς δδούς διανομής, διότι
καί εις αυτός, ή κίνησις είναι σχετικώς ταχεία καί δέν πρέπει νό άνακόπτεται άπό εισόδους ή έξόδους
αύτοκινήτων έκ παρόδιων κτιρίων.
Αί όδοί έξυπηρετήσεως είναι κυ
ρίως όδοί συνοικιών καί δδηγοΰν τά
καθ’ έκαστον άτομα μέχρι τής κα
τοικίας των.
Αί δαπάναι δια τάς Απαλλοτριώ
σεις καί τήν κατασκευήν έλευθέρων
καί ταχειών λεωφόρων ώς καί διά
Πρότυπον συγχρόνου έπαρχιακής πόλεως, μέ ρυμοτομίαν
τήν συμπλήρωσιν τών υπολοίπων
έξυπηρετοϋσαν τήν κυκλοφορίαν, πάρκα, φυτείαν κ.λπ.
Αρτηριών, προύπελογισθη εις την
Ικθεσιν SMITH εις τό ποσόν τών
4,3 δισεκατομμυρίων δραχμών διά
τό λεκανοπέδιον ’Αθηνών.
Ά φ ’ Ιτέρου, αί δαπάναι διά την μεταξύ άφ’ ένός μέν δύο διαδοχικών τά τόπον και χρόνον άλλά προδια
συμπλήρωσιν τοΟ δικτυου τοΰ υπο δακτυλίων άφ’ έτέρου δέ δύο διαδο γράφεται μετά άκριβείας καί δύναγείου σιδηροδρόμου, ύπελογίσθη είς χικών άκτίνων περιοχή καλείται το- ται νά όργανωθή βάσει τών σταθε
ρών δεδομένων κατά τρόπον οικονο
τό ύψος τών 3,7 δισεκατομμυρίων. μεύς.
Οδτω, αί δαπάναι μέχρι τοΰ έτους
Οδτω έκάστη ζώνη άποτελεΐται μικόν άλλά καί έξυπηρετικόν ή με
ταφορά.
1980 θά πρέπει νά άνέλθουν εις 8 άπό Αριθμόν τινα τομέων.
Έκ τών μέσων δμαδικής μεταφο
δισεκατομμύρια δραχμών ή 500 έ"Εκαστος δακτύλιος (ταχεία δ
δός) συνδέεται δι’ ειδικής λωρίδος ράς τά λεωφορεία παρουσιάζουν μό
κατομμυρίων έτησίως.
Τό ποσόν τούτο Αντιστοιχεί είς προσπελάσεως μέ τήν Ακτινωτήν νον έν πλεονέκτημα, τήν σχετικήν
200 δραχμ. έτησίως άνά κάτοικον ταχείαν δδόν μεθ’ ής διασταυροΰται εύελιξίαν, μειονεκτούν δμως έναντι
τού υπογείου σιδηροδρόμου συντριτού λεκανοπεδίου ’Αθηνών, έναντι άνισοπέδως.
400 δραχμών αίτινες διατίθενται έ
Τό άκτινοσυγκεντρωτικόν σύστη πτικώς.
Ό υπόγειος σιδηρόδρομος λει
τησίως άνά κάτοικον είς τας μεγα- μα δέν είναι ούτε τό μοναδικόν ούτε
λας Ευρωπαϊκός πόλεις (Στοκχόλ άναγκαίως καί τό καλλίτερον. Η τουργεί λίαν άποδοτικώς είς μεγά
μη, Ρόττερνταμ, Άμβοΰργον, Μό- πόλις δύναται νά τετραγωνίζεται λας πόλεις ώς τό Λονδίνον, τούς Παναχον, Βιέννην, Μιλάνον κλπ.) ('Ο διά καθέτων καί όριζοντίων δδών, ρισίςυς, τήν Νέαν 'Υόρκην, τό Σιμιλία Όδ. Παπαδάκη τής 23.2. κατά τό δυνατόν Ισάκις άπεχουσών, κάγον κ.λπ.
1965 είς τό ’Αθηναϊκόν Τεχνολογι είς τρόπον ώστε νά κατανέμεται ή
Ό υπόγειος σιδηρόδρομος έχει τά
κόν Ίνστιτοΰτον, «Ελληνικοί Δρό κίνησις είς πολλάς παραλλήλους δ έξής πλεονεκτήματα έναντι τών
μοι» 86/1965).
δούς.
λεωφορείων.
Τό άνασυγκεντρωτικόν σύστημα
Είς τάς μεγάλας πόλεις τοΰ έξωΉ ίκανότης μεταφοράς είναι 50.
έχει ταχείας δδούς ύπό μορφήν Α τερικοΰ υπάρχουν μεγάλα καταστή 000 έπιβάται άνά λωρίδα όδοΰ καί
κτινών άπό τό κέντρον πρός τά προ- ματα, θέατρα, κέντρα διασκεδάσε- ώραν έναντι 1.000 έπιβατών άνά
ως, κινηματογράφοι, δημόσιαι ύπη- λωρίδα δδοΰ καί ώραν, τών λεωφο
άστεια.
Μία περιφέρεια μέ ώρισμένην Α ρεσίαι, έκκλησίαι, ιδρύματα κλπ. είς ρείων. Τούτο όφείλεται είς τό δτι δ
κτίνα, περικλείει τόν «κεντρικόν πυ πολλάς παραλλήλους δδούς, αί ό- υπόγειος σιδηρόδρομος έχει:
ρήνα» τής πόλεως δστις παρουσιάζει ποιαι παρουσιάζουν τό αυτό ένδιαα.— Χωρητικότητα δι’ οίονδήποτήν μεγαλυτέραν κίνησιν.
φέρον καί οδτω δ πληθυσμός καί τα τε άριθμόν έπιβατών. Ούτω έκλειΜία περιφερειακή δδός περικλεί- αυτοκίνητα δέν συγκεντροΰνται είς πουν αί ούραί Αναμονής τών έπιβα
ουσα τόν κεντρικόν τούτον πυρήνα μίαν δδόν, ώς συμβαίνει μέ τάς δ
τών.
δνομάζεται π ρ ώ τ ο ς έ σ ω τ ε - δούς Πανεπιστημίου καί Σταδίου
β.— Μεγαλυτέραν ταχύτητα.
ρικός δακτύλιος.
τών ’Αθηνών, άλλά κατανέμονται,
γ.— Κίνησιν χωρίς τά έμπόδια
Έ ςωθι αυτού, ύπό μορφήν περί άποφευγομένης τής συμφορήσεως.
τών
φώτων τών διασταυρώσεων τά
που δμοκέ-ντρων κύκλων, δέον νά υ Μ έ σ α δ μ α δ ι κ ώ ν μ ε τ α 
δποία
υπάρχουν είς τάς δδούς τής έπάρχουν ταχε,ίαι όδοί, όνομαζόμεναι
φορών.
Τά μέσα δμαδικής μεταφοράς πιφανείας καί καθυστερούν τά λεω
δ α κ τ ύ λ ι ο ι , συναντώμεναι άνισοπέδως μέ τάς ύπό μορφήν Ακτινών προσφέρονται καλλίτερον δΓ έκτε- φορεία.
8.—- Ταχείαν έπιβίβασιν καί άλεσιν σταθερού έργου, ώς είναι ή κίταχείας δδούς.
Ή μεταξύ δύο διαδοχικών δακτυ νησις 6t’ έργασίαν, ή δποία δέν πα ποβίβασιν, άποφευγομένου τού συνω
λίων περιοχή καλείται Ζ ώ ν η . 'Η ρουσιάζει σημαντικός μεταβολάς κα στισμού καί τών είς αύτόν παρατη-
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εις τον σύγχρονον
κόσμον

ΣΙί. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
Αρος τοΟ Πανεπ. τής Ρώμης
Καθηγητοϋ τών Δημ. Σβέσεων
ϊΐς τάς Σχολάς της Ε. Β. X.
Meταξυ τών παλαιών θεσμών, οί όποιοι προσηρμό•
σθησαν
πρός τάς άνάγκας καί το πνεύμα τής εποχής
Ύπό πολλών ύπεστηρίχθη ή άποψις, δτι ό αιών
μας είναι «αιών πεπρωμένων». Λίαν σημαντικαι άνα- μα., είναι καί ο θεσμός τών Δημοσίων Σχέσεων.
Δημιούργημα τού 20ού αίώνος ύπο τήν σημερινήν
καταταξεις και μεταλλαγαι εσημειωσαν τήν παρουσίαν
του
μορφήν, πανάρχαιος ώς πνεύμα καί ιδεολογία, δ
τιυν καχα τας ήμέρας μας, εις δλους τούς τομείς trie
«καινοφανής» ουτος θεσμός έλκει τήν καταγωγήν του
άνθρωπίνης ζωής.
Η αλματώδης προοδος εις τον τομέα της τεχνι- άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων, τάς ρίζας του δέ δυνάκης, αί αλλαγαι εις την μορφήν τών κοινωνικών συ μεθα νά άνεύρωμεν εις δλας τάς περιόδους τής άνθρωστημάτων, ή συντελεσθεϊσα πρόοδος εις τδν τομέα τής πινης ιστορίας. Ο θεσμός ούτος, έρχεται νά συμβάλη
οικονομική; άναπτύξεως τών διαφόρων λαών, ή άνύ- σήμερον εις^τήν έπίλυσιν πολλών προβλημάτων, τά ό
ψωσις^τής πνευματικής στάθμης του ατόμου καί ή ώς ποια εμφανίζονται εις τά πλαίσια τής οικονομικής καί
έκ τούτου νέα αυτού θέσις εις τήν κοινωνίαν, τέλος, κοινωνικής ςωής, γενικώς, νά Ιπιβοηθήση τόν σύγχρο
ή πορεία τού άνθρώπου πρός τούς μυστηριώδεις καί ά- νον άνθρωπον εις τήν προσπάθειάν του,'όπως προσαρνέςιχνιάστους κόσμους τού άπειρου, είναι μερικαί μό μοσθή εις τά νεα δεδομένα καί τάς νέας συνθήκας, τάς
έδημιούργησαν ή τεχνολογική πρόοδος καί ό
νον από τα; ανακατατάξεις καί μεταλλαγάς, αί όποΐαι οποίας
σύγχρονος πολιτισμός.
έπεφερον βαθεϊαν τομήν εις τήν ζωήν τών ανθρώπων
Εί„ όλους .τούς τομείς τής άνθρωπίνης ζωής έχει
και τών λαών.
εφαρμογήν
ό θεσμός τών Δημοσίων Σχέσεων σήμερον.
Αναρίθμητα προβλήματα δημιουργεί δλονέν δ
αιών μας^ καί τά όποια καλείται 6 σύγχρονος άνθρωπος Η εμπειρία δε πεντηκοντα περίπου ετών εις τήν ’Αμε
διά διαφόρων μέσων και μεθόδων νά άντιμετωπίση. Ή ρικήν καί είκοσι περίπου ετών εις τήν Ευρώπην άπέσημερινή κοινωνική καί οικονομική πραγματικότης συ- δει,αν, ότι ή εφαρμογή τών άρχών καί τού πνεύματος
τών Δημοσίων Σχέσεων τόσον εις τόν χώρον τής έπινεχώξ επιζητεί καί απαιτεί'τήν δημιουργίαν φορέων, χει,ρήσεως
δσον καί εις τόν χώρον τού Κράτους είναι
μεθόδων καί θεσμών, διά τήν άντιμετώπισιν καταστά αναγκαία καί
άπαραίτητος.
σεων, ειδικών συνθηκών καί προβλημάτων. Ούτως, έ
Αί
Δημόσιαι
Σχέσεις έχουν κυρίως εφαρμογήν εις
χουν δημιουργηθή κατά τάς ήμέρας μας πολλοί θεσμοί,
τύ\
επιχειρηματικόν
τομέα. Τούτο δέ, διότι εκεί τό
φορείς τής ^δραστηριότητος, μέσψ τών όποιων έπιζηπρώτον
ένεφανίσθησαν
καί εκεί άνειλίχθησαν. Ό ’Α
τείται ή έπίλυσις τών προβλημάτων τού συγχρόνου άνμερικανός Ιλ Τ LEE, ό πρωτοπόρος τών σημερινών
Ορώπου.
Παραλλήλως δμως προς τήν έμφάνισιν τών νέων θε Δημοσίων Σχέσεων, εις τόν έπιχειρηματικόν τομέα τό
πρώτον Ιφήρμοσε τάς άρχάς τών Δημοσίων Σχέσεων.
σμών, φορέων καί δραστηριοτήτων, υπάρχουν καί πολΑκλωστε και τότε, ως καί κατά τάς ήμέρας μας, ή
λαι περιπτώσεις, κατά τάς όποιας παλαιοί θεσμοί καί
επιχειρήσεις,
πάσης άλλης ώργανωμένης
δραστηριότητες προσαρμόζονται πρός το πνεύμα καί μοναδος, εχειπερισσότερον
άνάγκην
δια
πολλούς λόγους τών ύπηρετας συνθήκας τών νέων καιρών.
σιών τών Δημοσίων Σχέσειυν.

ρουμενων ούχί σπανίων βαρβάρων
έκδηλώσεων.
Αλλα πέραν τών πλεονεκτημά
των Κυτών, διά τών υπογείων σιδη
ροδρόμων, άπαλλάσσονται αί δδοί
τής πόλεως άπό τά ογκώδη, βραδυ
κίνητα μεταφορικά μέσα, τά προκαλούντα άνωμαλίαν κατά τήν χρήσιν
τής όδού καί συμφόρησιν, πρός δέ
μολύνοντα έπικινδύνως τήν άτμόσφαιραν διά τών άφθόνων μελανών
καυσαερίων καί άποσυμφοροΰνται τά
πεζοδρόμια άπό πεζούς, ών μέγας άριθμάς κυκλοφορεί καί άναμένει έπιβίβασιν εις ύπογείους χώρους.
Τό θλιβερόν φαινόμενον τών ’Α
θηνών μέ τά άναρίθμητα λεωφορεία
καί τήν βραδυτάτην κίνησιν, δεν
παρατηρεϊται εις ούδεμίαν πόλιν τού
κόσμου.

τού προβλήματος τών δμαδικών με
ταφορών.
Σήμερον άκόμη τό Λονδίνον, ή
μεγαλυτέρα Ευρωπαϊκή πόλις, ώς
προσωπικώς διεπίστωσα κατά τήν
μετάβασίν μου τόν παρελθόντα μήδέν παρουσιάζει τήν συμφόρησιν τών ’Αθηνών, ούτε άπό άπόψεως
οχημάτων ούτε άπό άπόψεως πεζών.
Διατί;

1.— Διότι αί μεγάλαι μάζαι μεταφερονται διά τού όπογείου σιδη
ροδρόμου δστις λειτουργεί ύποδειγματικώς, μέ συχνότατα δρομολό
για, μέ τεραστίαν μεταφορικήν ικα
νότητα (χωρητικότητα) , μέ ταχείαν κίνησιν, άνευ δηλονότι τών έμποδίων τής Ιπιφανείας (φώτα, δια
σταυρώσεις, πεζοί, συμφόρησις, άταξία κινήσεως κλπ.) καί μέ Ιξαιρετικήν ταχύτητα καί άνεσιν έπιΉ αύςησις τών λεωφορείων είναι βιβάσεως καί άποβιβάσεως έπιβαό χειρότερος τρόπος άντιμετωπίσεως τών.

2·— Δίκτυον όδών Ιπιφανείας
πλούσιον (καίτοι ούχί πλατειών ό
δών) εις τό όποιον κατανέμεται ή
κίνησις.
3-— Τεράστια πάρκα μέ προέχουσαν φυσιογνωμίαν τό γνωστόν
καί ώραιότατον HTDE PARK, τό
όποιον είναι έντός τής πόλεως καί
εχει έκτασιν τοιαύτην ώστε δύναται
νά συμπεριλάβη σχεδόν δλους τούς
κατοίκους του Λονδίνου εις μίαν ήμερησιαν Ικδρομήν ύπό τά μεγάλα
αυτού δένδρα.
4.— Τά διώροφα λεωφορεία (ό
λα είναι διώροφα) τά όποια διά τού
δευτέρου δρόφου, μειώνουν είς τό ήμισυ τήν παρ’ αύτών κατεχομένην
επιφάνειαν τών δρόμων καί τέλος.
5·— Ή καλλιτέρα πειθαρχία δδηγών καί πεζών, δφειλομένη είς
τήν μεγαλυτέραν πολιτικήν ωριμό
τητα τού ’Άγγλου πολίτου.

Ή σημερινή έπιχείρησις έχει κατανοήσει τό γεγο
νός, δτι διά νά έπιζήση πρέπει νά έχη τήν ευνοϊκήν
διάθεσιν του κοινού, τής κοινής γνώμης, τών κατανα
λωτών, των πελατών, τής «κοινότητας» εις τήν όποιαν
άναπτύσσει τήν δραστηριότητα της καί γενικώς δλων
τών όμάδων, αί δποΐαι έπιδροΰν έπί τής επιχειρηματι
κής της ζωής.
Πρέπει επίσης ή έπιχείρησις νά δημιουργήση κα
λάς σχέσεις μετά τού προσωπικού της καί γενικώς με
τά τού κοινού, άλλως δέν δΰναται νά εκπλήρωσή τόν
ρόλον της, ό όποιος συνίσταται εις τήν παραγωγήν ει
δών άνωτέρας ποιότητος διά τήν κάλυψιν τών άναγκών
καί τήν πρόοδον τών άτόμων.
’Αλλά ή σημερινή έπιχείρησις κατενόησε καί τό
γεγονός, δτι παραλλήλως πρός τήν έπιδίωξιν τού κέρ
δους, έχει καί τήν ύποχρέωσιν νά έκπληρώση καί μίαν
κοινωνικήν αποστολήν. Ή κοινωνική δέ αυτή άποστολή έκφράζεται μέ τήν άντίληψιν δτι αί οίκονομικαί μο
νάδες δέν αποτελούν πλέον ανωνύμους «κεχωρισμένας"
όντότητας, άλλά δτι μετέχουν τής κοινωνικής ζωής καί
διαδραματίζουν εν αν κοινωνικόν ρόλον. Ή έπιχείρησις δηλαδή, δέν πρέπει νά έργάζεται μόνον’ δι’ ίδιον
δφελος, άλλά καί διά τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού συμ
φέροντος (PU BLIC INTEREST).
Κατενόησαν έπίσης, δτι Ιχει έπωμισθή καί μίαν
κοινωνικήν ευθύνην (SOCIAL RE SPO N SIBILI
TY) καί δτι εχει τήν ύποχρέωσιν νά καταστήση πε
ρισσότερον γνωστά τά προβλήματά της πρός τό κοινόν,
έφαρμόζουσα τήν πολιτικήν τού ανοικτού οίκου (ΟΡΕΝ HOUSE) καί τών άνοικτών θυρών (OPEN
D O O RS).
Εις δλας τάς ώς άνω έπιδιώξεις τής έπιχεΓρήσεως
ή συμβολή τών Δημοσίων Σχέσεων είναι ουσιώδης.
Κατ’ άρχάς, αί Δημόσιαι Σχέσεις δημιουργούν τήν
συμπάθειαν, τό γόητρον καί τό κύρος. Συντελούν εις
τήν δημιουργίαν τής καλής επιχειρηματικής «είκόνος(CORPORATE IMAGE) , ή όποια είναι σήμερον α
παραίτητος, ΐνα ή έπιχείρησις άποκτήση τήν δημοσίαν
κατανόησιν καί έπιδοκ,ιμασίαν.
Αί Δημόσιαι Σχέσεις έπίσης συμβάλλουν εις τήν
έπίλυσιν τών προβλημάτων, τά όποια άναφύονται μετα
ξύ διοικήσεως καί προσωπικού καί έπιβοηθοΰν τήν ει
σαγωγήν νέων προϊόντων εις τήν αγοράν. Εξ άλλου,
δημιουργούν προϋποθέσεις διά τήν άνάπτυξιν κλίμα
τος διαλόγου μεταξύ έπιχειρήσεως καί τών διαφόρων
ομάδων τού κοινού.
Τέλος, μετουσιώνουν έμπράκτως τήν νέαν έπιχειρηματικήν νοοτροπίαν, ή όποια δίδει εις τήν ιδέαν τής
έξυπηρετήσεως τού κοινού συμφέροντος μίαν άξιόλογον θέσιν εις δλους τούς τομείς τού έπιχειρηματικοΰ
έργου. '
Άλλά ό θεσμός τών Δημοσίων Σχέσεων, ώς έλέχθη
καί προηγουμένως, δέν έχει μόνον έφαρμογήν εις' τόν
έπιχειρηματικόν τομέα, άλλά καί εις άλλους τομείς ό
πως εις τό Κράτος, τόν Στρατόν, τήν έκπαίδευσιν, τήν
’Εκκλησίαν, τά Σώματα ’Ασφαλείας, τά διάφορα ίδρύματα κ.λπ.
Είδικώτερόν, δσον άφορα τόν δημόσιον τομέα, ό θε
σμός τών Δημοσίων Σχέσεων έχει -εύρεΐαν έφαρμογήν
σήμερον, εις δλα τά Κράτη τού έλευθέρου κόσμου. Διά
τών Δημοσίων Σχέσεων δέ, έπιζητεΐται νά μειωθή ή
έντασις, ή όποια ύφίσταται μεταξύ Κράτους καί πολί
του καί νά άναπτυχθή τό κλίμα αμοιβαίας κατανοήσεως καί καλής θελήσεως μεταξύ τών δύο τούτων πα
ραγόντων.

Διότι, ένφ τό σύγχρονον Κράτος έσημείωσε τερά
στιας προόδους είς ιούς διαφόρους τομείς τής οικονομι
κής καί κοινωνικής ζωής, ό ρυθμός έξελίξεως τών
σχέσεων πολίτου καί κράτους υπήρξε βραδύς. Είναι
γενικώς παραδεδεγμένον, δτι είς τό σύγχρονον Κράτος
τού έλευθέρου κόσμου, ύφίσταται μία έντασις είς τάς
σχέσεις Κράτους καί πολίτου. Ή έντασις δέ αδτη έπιδρά δυσμενώς έπί τής λειτουργίας τής κρατικής μηΧανήί·
, ΤΖ ,
Τά όργανα τά όποια έκπρόσωποΰν τό Κράτος είς
τάς σχέσεις του μετά τού πολίτου άφ’ ένός, άλλά καί
•5 πολίτης άφ’ έτέρου δέν έχουν συνειδητοποιήσει τά
καθήκοντα καί τάς ύποχρε'ώσεις τάς όποιας έχουν έ
ναντι άλλήλων. Οί άσχολούμενοι σήμερον μέ τά θέμα
τα καί τά προβλήματα τού Κράτους, συνιστοΰν τήν
μείωσιν τής έντάσεως καί τήν γεφύρωσιν τού χάσμα
τος, τού υφισταμένου μεταξύ Κράτους καί πολίτου. ’Ε
πισημαίνουν δέ τούς κινδύνους, οί όποιοι δύνανται νά
προκύψουν άπό τήν ύφισταμένην τοιαύτην κατάστασιν.
Τήν συμφιλίωσιν Κράτους καί πολίτου προσδο
κούν καί δι’ αυτήν έργάζονται αί Δημόσιαι Σχέσεις είς
τόν χώρον τής Δημοσίας Διοικήσεως. Διά τής έφαργής τών Δημοσίων Σχέσεων είς τήν Δημοσίαν Διοίκησιν, τό Κράτος πλησιάζει τόν πολίτην, άλλά καί ό πο
λίτης έρχεται πλησίον τού Κράτους. Άποκαθίσταται
ούτω, τό κλίμα άμοιβαίας κατανοήσεως καί καλής θε
λήσεως μεταξύ πολίτου καί Κράτους καί γεφυρούται
τό χάσμα, τό όποιον ύφίσταται μεταξύ αυτών.
Τήν ευθύνην διά τήν έφαρμογήν τών Δημοσίων
Σχέσεων είς τόν χώρον τού Κράτους έχουν, κατά κύ
ριον λόγον, τά έκπροσωποΰντα τό Κράτος όργανα, με
ταξύ τών όποιων καί τά όργανα τής τάξεως. Πρωτίστως δέ τά δργανα τής τάξεως, διότι ταΰτα έρχονται
είς άμεσον έπικοινωνίαν περισσότερον μετά τού πολί
του, ή συμπεριφορά δέ αυτών επιδρά περισσότερον παν
τός άλλου κρατικού δργάνου εύμενώς ή δυσμενώς είς
τάς σχέσεις Κράτους καί πολίτου. Δέν θά ήτο δέ υπερ
βολή νά λεχθή, δτι τό κύριον βάρος διά τήν έφαρμο
γήν τών Δημοσίων Σχέσεων είς τόν χώρον τού Κρά
τους, φέρουν τά όργανα τής τάξεως.
Δέν έχει δμως μόνον ή Δημοσία Διοίκησις τήν ευ
θύνην τής έφαρμογής τών Δημοσίων Σχέσεων ενταύ
θα, άλλά καί δ πολίτης. Ούτος οφείλει νά έγκολπωθή
τήν άποψιν, δτι έχει έναντι τού κοινωνικού συνόλου ώρισμένα καθήκοντα καί ύποχρεώσεις καί δτι τάς σχέ
σεις του μετά τού Κράτους πρέπει νά βασίζη έπί τής
άληθείας καί τής ειλικρίνειας. Νά συνειδητοποιήση
προσέτι τό γεγονός, δτι άποτελεΐ ένα ιστόν τού κοινω
νικού κορμού, δτι πρέπει ευκόλως καί άνευ διαμαρτυ
ριών νά θυσιάζη τό άτομικόν του συμφέρον διά τό γε
νικόν συμφέρον καί δτι τέλος; δςν πρέπει νά άναμένη
τά πάντα άπό τό Κράτος. Άντιθέτως, ό πολίτης δφείλει νά έρχεται άρωγός καί συμπαραστάτης εις την
προσπάθειαν τού Κράτους, ή όποια σήμερον έχει ως
άντικείμενόν της τήν ευημερίαν τού κοινωνικού συνό
λου καί τήν έξυπηρέτησιν τού κοινού συμφέροντος.
'
Έκ τών ώς άνω λεχθέντων προκύπτει σαφώς, δτι
όντως άγαθοποιός άποβαίνει ή εφαρμογή τών Δημο
σίων Σχέσεων είς τούς διαφόρους τομείς τής συγχρό
νου ζωής, θεσμός παλαιός', άλλά προσηρμοσμένος εις
τάς άνάγκας τού συγχρόνου κόσμου, έρχεται νά έπιλύση προβλήματα, νά άμβλύνη άντιθέσεις, νά συμφΰιώση άντιθέτους άπόψεις, ρεύματα καί συμφέροντα, νά
φέρη πλησίον άλλήλων άντιμαχομένας δμάδας, νά συμβάλη είς τήν δημιουργίαν κλίματος διαλόγου καί γε
νικώς νά φέρη τούς άνθρώπους πλησίον άλλήλων.

« Αρχιμηνιά καί άρχή χρονιά, ψιλή
μου δεντρολιβανιά». Τά κάλαντα έπαιάνισεν ή μουσική τοΰ Σώματος είς τον
Πρωθυπουργόν μας καί τά λοιπά μέλη
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου τήν παρα
μονήν τοΰ Νέου Έ τους. "Ο κ. Πρω
θυπουργός συγχαίρων εύχεται είς τον
’Αρχιμουσικόν Μοίραρχον κ. Άράπην
χρόνια πολλά.

Ό 'Τπουργός Δημοσίας Τάξεως κ.
Παν. Τζεβελέκος έπεσκέφθη άπαντας
τούς έν υπηρεσία Τροχονόμους τής περιοχής Πρωτευούσης κατά τάς ήμέρας
τών έορτών εύχηθείς τάς πλέον έγκάρδίους εύχάς καί διανείμας πρός αυτούς
Χρήσιμα δώρα.

m

m

Οΐ γυναίκες Αστυνομικοί είναι κάτι
τό όποιον δέν ήτο συνηθισμένον είς τήν
Χώραν μας. *0 κ. Αρχηγός τοΰ Σώμα
τος τήν παραμονήν τοΰ Νέου Έ τους με
ταξύ τών άλλων έπεσκέφθη καί έχαιρέτισεν τάς γυναίκας - Τροχονόμους τοΰ
άδελφοϋ Σώματος ευχηθείς είς αύτάς
χρόνια πολλά καί έπιτυχίαν είς τήν άποστολήν των.

Χρόνια πολλά δι αύτούς οί όποιοι
μοχθούν διά τό καλόν κ αί τήν Ασφά
λειαν της ζωής τών άλλων. *0 κ. "Αρ
χηγός καί ή λοιπή ήγεσία τοΰ Σ ώμα
τος τήν παραμονήν τοΰ Νέου Έ τους έπεσκέφθησαν Τροχονόμους τής ‘ϊποδιευθύνσεως Τροχαίας προαστίων Πρωτευ
ούσης καί τούς εύχήθησαν ένα ευτυχές
καί χαρούμενον νέον έτος.

Τήν IOtjv "Ιανουάριου έ. έ. εις τό
ξενοδοχείου «ΑΠΕΡΓΗ» τής Κηφι
σίας ό κ. Γενικός Γραμματεύς τοϋ 'Υ 
πουργείου Δημ. Τάξεως έκοψε τήν π ίτ
τα των 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής
προαστίων Πρωτευούσης. Εις τήν έορτήν
παρέστησαν ό κ. "Αρχηγός μετά τής
λοιπής ήγεσίας τοϋ Σώματος, τά προε
δρεία των 'Ομίλων Φίλων Χωρ)κής καί
άλλοι προσκεκλημένοι.

Τό στοργικόν ένδιαφέρον τοϋ Σώμα
τος για τά τέκνα τών άνδρών του έξεδηλώθη έμπράκτως είς τήν ώραίαν έορ
τήν τήν οποίαν διωργάνωσαν αί Σχο>αί
Χωρ)κής τήν 27-12-69. "Άφθονο γέλιο,
κάλαντα, πολλή αγάπη καί πλούσια δώρα
είναι λίγα μόνον άπό αυτά τά όποια
έζησαν οί μικροί μας κατά τόν χρό
νον τής λαμπρας αύτής έκδηλώσεως.

ΕΠΙΚΠΙΡΠΤΗΣ
Τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων
οί Δόκιμοι "Αξιωματικά *δέν παρέλειψαν
νά έπισκεφθοΰν καί νά σκορπίσουν λίγην Χαράν είς τούς μαθητάς τής Σχο
λής Κωφαλάλων. Τά θαυμάσια δώρα
τά όποια μέ περισσήν φροντίδα οί Δόκ.
Ά ξ)κοί έπέλεξαν έδωσαν τήν εύκαιρίαν
είς τούς μικρούς άδικημένους τής φύσεως νά νιώσουν περισσότερον τήν χα
ράν τών εορτών καί τήν ζεστασιάν τής
ζωής.

Τά μαθήματα αύτοαμύνης είναι, άπό
τά βασικά είς τάς Σχολάς Χωρ)κής. Ό
"Αστυνομικός άπεχθάνεται τήν βίαν, άν
όμως ή άνάγκη τό καλέση πρέπει νά
γνωρίζη νά ύπερασπίση τόν έαυτόν του
κατά τόν καλύτερον τρόπον. Μία τοιαύτη έπίδειξις αύτοαμύνης έγένετο ύπό μα
θητών τής Σχολής 'Τπεν)ρχών τήν
20-12-69, ή οποία δεικνύει τόν ύψηλόν
βαθμόν τής έκπαιδεύσεώς των.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Είναι Αλήθεια πώς δεν μού πολυαρέσει νά μπερδεύωμαι στις προ
σωπικές καί ιδιαίτερες υποθέσεις
των άλλων, κι’ ούτε καί Ιχω καμμιά ξεχωριστή περιέργεια για κάτι
τέτοιο. Πέρα κι’ άπ’ αυτό μάλιστα,
πολλές φορές έννοιωσα Αγανάκτηση
γιά μερικούς δημοσιογράφους πού
κυνηγούν μέ μανία ■
—σπουδαίος
σταθμός στήν καρριέρα τους— ένα
ρεπορτάζ πού περιγράφει, σέ λεπτο
μέρειες «αύθεντικές», τί έφαγε ή
«Τζάκυ» τά Χριστούγεννα, πόσα
μαργαριτάρια είχε τό εικοστό δγδοο
κολλιέ πού δ Μπάρτον εχάρισε στήν
«Λίζι», ή ·—άκόμη χειρότερα— τί
χρώμα ήταν ή... ταπετσαρία τής πο
λυθρόνας βπου κάθισε ή Σοράγια
γιά νά συζητήση τό ποσόν τής δια
τροφής της άπό τόν Σάχη...
Ή ιστορία πού θά διηγηθώ, παρ’
δλα ταΰτα, είναι κι’ αύτή «προσω
πική», . δμως οί περιστάσεις καί ό
τρόπος πού Ιξελίχθηκαν, τής έδω
σαν διαστάσεις πολύ γενικώτερες, έ
τσι πού τήν έκαναν νά μοιάζη μέ
υπόθεση συμβολική πού φθάνει τε
λικά νά γίνη θρύλος...
Άοχή τού καλοκαιριού, σ’ ένα
νησάκι τού Αιγαίου, άπ’ αύτά πού
λές κι’ είναι φτιαγμένα μόνο μέ
χρώμα γαλάζιο καί λευκό, καί χρυ
σάφι, πράσινο —μιά ιδέα πρός τό
σμαραγδένιο—, καί ρόδινο καί κρό
κινο καί μενεξεδί. "Ολο τούτο σπαρ
μένο δλόγυρα άπ’ τήν παλέττα ένός θεού, σοφού καί καλλιτέχνη.
Είχαμε κι’ δλας φτάσει οί τακτι
κοί παραθεριστές, πού. χρόνια τώ
ρα δέν άλλάζαμε οικογενειακό θέρε
τρο. Μόλις έκλειναν τά σχολεία, Αρ
χές ’Ιουνίου, καταπλέαμε μέ τά βα
ποράκια τής γραμμής, πού πιά θά
μάς ξανάπαιρναν πίσω μέ τις πρώ
τες ψύχρες τού Όκτώβρη.
"Αλλαζε ή Ατμόσφαιρα τού νη
σιού. "Αφηνε τήν χειμωνιάτικη ρα
θυμία της καί έπαιρνε έναν άέρα
κοσμοπολίτικο, ή σωστότερα πρωτευουσιάνικο, γιατί τότε άκόμη —
ξέχασα νά πώ δτι ή ιστορία τούτη
συνέβη προπολεμικά— δέν είχε ά-

ναπτυχθή τόσο ό « έξωτερικός»
τουρισμός. Ή κίνηση, άπό τά ταβερνάκια 5που κουτσόπιναν παληοί
καπεταναίοι, ψαράδες καί Ιμποράκοι, μετατοπιζόταν ξαφνικά στά καφενεδάκια τής παραλίας, πού πράσθεταν στήν βανίλλια — «υποβρύ
χιο» τδλεγαν —τό κεράσι καί τό
τσίπουρο τού καταλόγου τους,, καί
κάποιο «περιποιημένο» παγωτό, κι’
ένα «κδκ» φρέσκο, καί βερμούτ καί
πίπερμαν, τούτα τά δυό τελευταία
γιά τούς Αθεράπευτους «σνόμπ».
Τά αμαξάκια ευρισκαν δουλειά,
δπως καί τά δύο μοναδικά αυτοκί
νητα ·—ένα παληό φορτάκι καί μιά
τεράστια «ώκλαντ» — μέ πάνινες
κουκούλες καί τά δύο. Ζωντάνευαν
οί βίλλες τριγύρω, πού δλον τόν χει
μώνα έμεναν παντέρημες καί σιω
πηλές, ζωντάνευαν καί οί καμπίνες
στις δύο Αμμουδιές, τις «πλάζ» δπως
τις έλεγαν οί κοσμικοί, κι’ Αναγάλ
λιαζαν οί ντόπιοι χαζεύοντας στις
έμφανίσεις τών μαγιό, πού τότε δέν
ήταν ούτε «μπικίνι» ούτε «τόπλες»,
δμως γιά τήν έποχή τους δέν έδει
χναν καί λίγα... Γέμιζε καί τό λιμανάκι κόττερα κομψά καί Αστρα
φτερά, καί «Ατμακάτους» γιαλισμένες νά λαμποκοπούν τά μέταλλά
τους στόν ήλιο, καί βάρκες μέ πολύ
χρωμα πανιά, μερακλήδικα Αρμα
τωμένες άπό τούς παθιασμένους Ιρασιτέχνες ψαράδες.
Άκόμη καί τά γραμμόφωνα —
μέ τό χωνί —τών παραλιακών κέν
τρων Αλλαζαν κι’ Αύτά... πλάκα! 'Ο
σέρτικος Αμανές, συντροφιά Αχώρι
στη τού θαλασσινού μπεκρή, έδινε
τήν θέσι του σέ κάποιο ταγκό νοσταλγικό άπ’ τις κιθάρες τού Μπιάνκο, σ’ ένα μπλούζ Αργόσυρτο τού
Ντιούκ Έλλιγκτον, σ’ ένα βαλσάκι
τού Γκέρσουϊν ή σ’ Ινα ρουμπατο
Βραζιλιάνικο ρυθμό. Γιά τά πιό ρα
φινάτα γούστα υπήρχαν οί γλυκό
πιοτες σερενάτες τού Τίνο Ρόσσι, οί
καντσονέττες τού Φλέττα, οί «χαμπακέρες» τής Ζάρα Λεάντερ καί τά
φλαμένκος τής Άμάλια Ροντρίγκες.
Τά πρωινά έσφυζε Από ζωή καί

γέλοια ή Αμμουδιά, καί τό βραδάκι
πλημμύριζε άπό κόσμο ή παραλία.
Σουλάτσο άπό τήν μιά Ακρη τού μώλου ώς τήν Αλλη, κάποια πρέφα —
δέν είχε Ακόμα Ινσκύψει ή μόδα
τού πινά κλ—κάποιο ψιλό ποκεράκι,
μικροβεγγέρες στις βίλλες, καί κου
βεντολόι! Ατέλειωτο, Αντίκρυ στήν
φρέσκια μπουκαδούρα ή τό δροσερό
μαϊστράλι. Στούς ήλικιωμένους βα
σίλευε ή γαλήνη, ή μακαριότητα, ή
γεύση τής κατασταλαγμένης πεί
ρας, τής «γνώσης» τής ζωής πού γι’
αύτούς' μπορεί ίσως νά έκρυβε Ακό
μη κάποια Απρόοπτα, Αλλά δέν εί
χε πιά μυστικά. Στούς νέους δυνά
στευε ή ταραχή, ή βιασύνη, ή δρμή
ή παράφορη, καί φυσικά δ έρωτας,
πού Αλλοτε έπαιρνε τήν μορφή πρόσ
καιρου κι’ Ανάλαφρου είδύλιου, Αλ
λοτε παρουσιαζόταν —τό Ατιμο τό
κατακαλόκαιρο! — μέ... κεφαλαίο
Ε!
Ό έρωτας σκάρωσε καί τήν ιστο
ρία πού άνέφερα στήν Αρχή. ’Ανά
μεσα στούς παραθεριστές ήταν καί
μιά χήρα μέ δυό κόρες. "Ερχονταν
άπό μερικά χρόνια στό νησί, δμως
εκείνη τήν χρονιά ήταν πού οί δυό
κοπέλλες έμφανίσθηκαν Απότομα
καί ξαφνικά μεγαλωμένες, δεσποινί
δες πιά, νειόφυτα δεντράκια, πού τό
χειμώνα τά βλέπεις, Ατροφικά πές,
καί τήν Ανοιξη απλώνουν μέ μιας
χλωρά κλωνιά μεστά, μέ φύλλα γε
μάτα χυμούς καί άνθάάια δλο χρώ
ματα. Πολύ γρήγορα δλοι οί νέοι
πού βρίσκονταν στό νησί —ντόπιοι
καί παραθεριστές— πρόσεξαν τού
τη τήν αιφνίδια Αλλαγή. ΚΓ δχι μο
νάχα οί νέοι. "Ηταν καί κάτι μεσό
κοποι καί κάτι γκριζομάλληδες καί
κάμποσα ραμολιμέντα πού δταν περ
νούσαν οί δυό κοπελλιές γύριζαν νά
κυττάξουν μέ λαμπερό μάτι καί κά
πως πιό βιαστική Αναπνοή.
"Ομως οί κοπέλλες δέν σήκωναν
τό βλέμμα ούτε σέ γέρους ούτε σέ
νειούς. Πρόσχαρες μά σοβαρές καί
μετρημένες. "Οχι ψευτοσεμνότυφες.
Τά μαγιό τους τό πρωί άνάδειχναν
τό γερό νεανικό κορμί μέ τις σφι

χτές καμπύλες, καί τό άπόγευμα δταν φύσαγε δ μπάτης, ή σβέλτα κορ
μοστασιά Επαλλε σαν λυγάτο δοξάρι
μέσα σέ άνοιχτόχρωμο λινό ή ντελικάτο βουαλάζ. Παρέες δεν είχαν.
Σέ λίγο φάνηκε καθαρά’ πώς τό
ένδιαφέρον τό συγκέντρωνε ή μεγά
λη, γιατί ή μικρή έμοιαζε άκόμη όλότελα παιδί. Οί νεαροί πύκνωσαν
τις βόλτες γύρω της, κι’ έρριχαν
ματιές —δπως θάλεγε 6 Σοϋτσος—
«πυριφλεγείς». Οί μεστωμένοι άνδρες διπλάρωσαν τήν χήρα, πότε μέ
λίγη εύγενική κουβεντούλα —τοΰ
καλοκαιριού γνωριμίες άέρινες—
πότε μέ μιά παρτίδα μπριτζ. "Ομως
τίποτα δέν Ιγινε. Ή χήρα είχε με
τρημένα λόγια, καί τό κορίτσι δέν
είχε καθόλου λόγια, Ιξόν κι’ άν σιγοκουβέντιαζε μέ τήν αδερφή της.
"Ισως τούτο νά ήταν πού ξάναψε
τήν έπιθυμία των άρσενικών. Οί
νέοι πεισμάτωσαν, οί μεγάλοι τραυ
ματίστηκαν στο φιλότιμο. Τί διάβο
λο ... νά μάς στραπατσάρη έτσι ενα
κοριτσόπουλο!.. Πύκνωσαν λοιπόν
κ ι’ άπ’ τις δυό μεριές τά πυρά. Πιό
πολλές βόλτες, βλέμματα πιό πύρι
να , παρτίδες πιό συχνές. ’Ακούστη
καν μάλιστα καί κάποιες κανταδοΰλες, στό φεγγαρόφωτο. ’Αποτέλεσμα
τό i0to. Μηδέν!
Μέ τις ήμέρες που πέρασαν, οί
πιό άψίκοροι άποσύρθηκαν, κι’ έρριξαν τά δίχτυα τους σέ πιό εύκολα
νερά. Οί θαυμαστές at’ έπίδοξοι κατακτητές, γιά ενα φρούριο πού δί
καια είχε κι’ δλας κερδίσει τόν τί
τλο τοΰ «άπόρθητου» έμειναν τρεις.
"Ενας καθηγητής - φιλόλογος νομί
ζω, ένας έφοπλιστής σωστά πενην
τάρης, κι’ δ άνθυπομοίραρχος, διοι
κητής τής Χωροφυλακής τοΰ νησιού.
Αύτοί οχί μονάχα δέν άποθαρρύνθηκαν άλλά άρχισαν καί μεταξύ τους
άγριο συναγωνισμό. 'Ο φιλόλογος
είχε καταφέρει, κάποιο βραδάκι πού
βρέθηκε σέ τραπεζάκι φίλων μέ τήν
άχώριστη τριάδα, ν’ άνοιξη μιά ψιλοκουβεντούλα μέ τήν κοπέλλα. Κά
τι γιά Σοπενάουερ μίλησε ό φιλόλο
γος, κι’ όταν ή κοπέλλα έπνιξε δια
κριτικά ένα χασμουρητό, τό γύρισε
στό τελευταίο ρωμάντζο τής Ματίλντα Σεράο. 'Ως τόσο, τούτο θεωρή
θηκε έκπληκτ'ική επιτυχία κι’ οί δυό
άλλοι έπίδοξοι λύσσαξαν άπό ζή
λεια. Τήν άλλη μέρα δ έφοπλιστής
κάλεσε κόσμο στό γιώτ του —δκτακόσιοι τόννοι, «κρούουζε ρ στέρν»,
πίτς - πάΐν στό κατάστρωμα, δυό
ντήζελ πού τό έσπρωχναν στά 36
μίλια καί πλήρωμα δχτώ άνδρες
κι’ ένας καμαρωτός Σενεγαλέζος—
καί μαζύ καί τις τρεις γυναίκες. Ή

δεξίωση δμως έσημείωσε άποτυχία,
διότι πήγε μέν ή χήρα, καί ή μικρή
θυγατέρα, άλλά ή μεγάλη... έδήλωσε «άσθένεια» πού φαίνεται δέν ήταν
θανατερή, γιατί τό άλλο πρωί τήν
είδαν νά κολυμπά «κρόουλ» μισό μί
λι στ’ άνοιχτά...
Δυό μέρες μετά είχε τήν τιμητι
κή του καά δ άνθυπομοίραρχος. Έ 
ξω άπό τό λιμάνι τοΰ νησιού ήρθε
καί άγκυροβόλησε μιά ’Εγγλέζικη
μοίρα. Ό Δήμαρχος δεξιώθηκε τόν
κυβερνήτη, κ ι’ έκείνος άνταπέδωσε
τήν φιλοφρόνηση μέ μιά δεξίωση
στό καράβι του. Κάλεσε βέβαια τις
άρχές τού τόπου καί τούς πιό διαλε
χτούς άπ’ τό νησί. Μεγάλη στολή δ
άνθυπομοίραρχος ·—λεβέντης κι’ ο
μορφόπαιδο ήταν —λευκό χιτώνιο,
άστραφτερό σπαθί καί φούντα πού
τά χρυσάφια της λαμποκοπούσαν
στούς προβολείς τοΰ καραβιού. Μά
θαμε πώς έχόρεψε ένα βαλς πολύ
έντυπωσιακό μέ τήν κοπέλλα...
’Εμείς ή «λιανοπαρέα» —τό γυ
μνάσιο τελειώναμε—- τά παρακολου
θούσαμε δλα αύτά μέ πολλή περιέρ
γεια, καί κάποια κρυφή ζήλεια. Ά νυπομονούσαμε τόσο νά βγούμε στό
«πεδίο τής μάχης» καί μείς... "Ομως
γιά τήν ώρα, δλο - δλο πού μάς άπόμενε, ήταν κάποιο καλοπροαίρετο
κουτσομπολιό. Είχαμε χωριστή σέ
τρεις φατρίες. Οί ρωμανικοί μέ τόν
φιλόλογο, οί ύλιστές μέ τόν... έφοπλιστή, οί δυναμικοί μέ τήν... «έξουσία», τόν λεβέντη άνθυπομοίραρχο,
πού μάλιστα τόν είχαμε «συνωμοτι
κά» βαφτίσει... Μπίσμαρκ! Ή κάθε
μιά φατρία υποστήριζε τόν έκλεκτό
της μέ φανατισμό καί πάθος. "Εφτα
σαν νά γίνωνται όμηρικές συζητή
σεις, καί καυγάδες, γιά τό ποιός θά
κερδίση τελικά, ώσπου στό τέλος
συμφωνήσαμε μ’ ένα στοίχημα: Ή
φατρία πού δ εύνοούμενός της θά
κέρδιζε θά είχε τήν τιμή νά όργανώση ένα γλέντι καί νά έορτάση...
τά νικητήρια!
"Ομως τό γλέντι δέν έγινε έκείνη
τήν χρονιά. "Ηρθε τό φθινόπωρο, έ
φυγαν οί παραθεριστές.
Πολύ λίγες ευκαιρίες είχαμε τόν
χειμώνα νά συναντηθούμε ή καλο
καιριάτικη παρέα. Μάθαμε πάντως
δτι δ έφοπλιστής ταξείδευε καί βομ
βάρδιζε τήν τριαδική οικογένεια μέ
επιδεικτικές’ κάρτες άπ’ τό Λονδί
νο, τό "Αμστερνταμ, τό Μπάντεν Μπάντεν, τήν Νέα 'Γόρκη καί τό
Μόντε Κάρλο. 'Ο φιλόλογος είχε
σκαρώσει" τρεις διαλέξεις καί δυό
«ποιητικές βραδυές» δπου ή τριάδα
—μαζύ μέ τό μήλο τής έριδας—
«παρέστησαν» φιλοφρονητικά. Γιά

τόν άνθυπομοίραρχο δέν είχαμε άκούσει τίποτα, καί μέσα στό άγχος
τοΰ σχολικού μπελά τόν συλλογιζό
μουν καμμιά φορά μέ συμπάθεια, δλομόναχο στήν χειμωνιάτικη ρουτί
να τού νησιού, γεμάτον νοσταλγία,
καί χτυποκάρδια, πού ίσως μονάχα
σ ι’ άφρισμένα κύματα τοΰ σορόκου
νά μπορούσε δ δόλιος νά έμπιστευθή.
ΚΓ ήρθε ξανά τό καλοκαίρι, καί
ξαναμαζεύτηκαν, άποδημητικά που
λιά, οί παραθεριστές. ΚΓ άρχισαν
ξανά οί βόλτες, κι’ οί βεγγέρες, καί
τό κουβεντολόι στά καφενεδάκια.
Μά δέν ξανάρχισε δ συναγωνισμός.
Τό ίδιο βράδυ πού έφτάσαμε στό νη
σί καί βγήκαμε στήν παραλία, βρή
καμε τόν άνθυπομοίραρχο στρογγυλοκαθισμένο στό κεντρικό καφενείο,
άν άμεσα στή χήρα καί τήν θυγατέ
ρα. Είχε πάρει κι’ δλας ύφος... οικο
γενειακά! Κάτι μουρμούριζαν οι
κουτσομπόλες τοΰ νησιού, πώς τάχα
δ άνθυπομοίραρχος έστειλε προξενιά
στή χήρα γιά τήν κόρη της, πώς ή
μάνα, πού «τό μάτι της έκοβε» διάκρινε στήν πρόταση σοβαρότητα και
σιγουριά, καί κάτι τέτοια. ’Εμείς
πάντως πιστέψαμε πώς στά μάτια
τής κοπέλλας ή λεβεντιά νίκησε τό
χρήμα καί... τήν άνώτερη διανόη
ση,
3’
Καί πανηγυρίσαμε τούς αρραβώ
νες, κι’ ώργανώσαμε τό γλέντι, πρός
τιμήν τοΰ νικητή, θυμάμαι μάλιστα
—γιά τήν ιστορία— πώς σ’ έκείνο
τό γλέντι έπαθα δυό ζημιές. Πρώ
τον στείλανε έμένα στήν ’Αθήνα,
είδικώς γιά νά ψωνίσω τά γλυκά
τοΰ γλεντιοΰ, καί ή παραγγελία ή
ταν ώρισμένη: Τάρτες μέ κεράσι,
άνύπαρκτες στό νησί. Είχαμε μιλή
σει γιά «ρεφενέ», άλλά ή νικήτρια
φατρία... άκόμη μοΰ χρωστά τό με
ρίδιό της... Δεύτερον, άπό τις περί
φημες έκείνες τάρτες δέν πρόλαβα
νά φάω ούτε μία. "Επεσαν απάνω
τους σάν λύκοι οί... συνδαιτημόνες
καί τίς έξαφάνισαν. ’Εγώ είχα τόν
νοΰ μου σέ μιά ξανθούλα, μέ μάτια
θαλασσιά, έτών δεκάξη... Τούτο δ
μως —δπως τάλεγε ό Κίπλιγκ— εί
ναι μιά άλλη ιστορία...

▲ΙΩΚΤΑΙ
TOY
Ε Γ ΚΛ ΗΜ Α ΤΟ Σ
Τό έγκλημα —πρωτόγονη πράξις αυτή καθ’
έαυτήν— έχει σήμερα όργανωθή, μπορούμε νά πού
με, επιστημονικά, καί οι εγκληματίαι επωφελούνται
τών προσόδων τής συγχρόνου ϊπιστήμης διά νά κα
ταστρέψουν.
Ευτυχώς, άνδρες σπανίας θελήσεως, θάρρους
καί δραστηριότητος, έφρόντισαν ώστε καί ή δίωξις
τοΰ Ιγκλήματος νά όργανωθή άνάλογα, ώστε οί έγκληματικές ένέργειες τών κακοποιών νά άντιμετωπίζωνται ικανοποιητικά καί, κατά γενικόν κανόνα,
νά έξουδετερώνωνται.
Ό διακεκριμένος ιατροδικαστής κ. Δημ. Καψάσκης παρέχει είς τό παρόν άρθρον πλήρη ένημέρωσιν επί τής δργανώσεως τής φημισμένης Γαλλι
κής «SURETE GENERALE» (Γεν. ’Ασφάλεια).
Α '.
1: Ή ι σ τ ο ρ ί α τ η ς .
Τό Παρίσι είναι ή πρώτη πόλις τής Ευρώπης —
καί τοΰ κόσμου δλοκλήρου— πού άντιμετώπισε τήν άνάγκην τής δημιουργίας μιας ώργανωμένης ύπηρεσίας
ασφαλείας. ’Από τήν εποχήν τοΰ Μ. Ναπολέοντος χρο
νολογείται ή ιδρυσις τής «Συρετέ», ή οποία σιγά - σιγά
έξελίχθη καί μέ τήν βοήθειαν διαπρεπών επιστημόνων
έγινε Κέντρον τής παγκοσμίου έπιστημονικής εγκληματολογικής έρεύνης. Ή φαντασία καί ή έμπειρία !κτοπίζονται άπό τήν δίωξιν τοΰ έγκλήματος καί ή ’Επι
στήμη μέ τάς προόδους της έρχεται -νά προσφέρη άνυπολογίστου άξίας συνδρομήν είς τό δυσχερές έργον τής
άπονομής τοΰ δικαίου.
Τό νησάκι τής Σιτέ, οόσιαστικώς είναι τό τέμενος’
τής Δικαιοσύνης. Τό μέγαρον πού στεγάζεται είναι τό
άρχαιότερον βασιλικόν άνάκτορον τών Παρισίων καί
καταλαμβάνει είς έκτασιν τό ήμισυ καί πλέον τής Σιτέ. Άπό τής κτίσεώς του συχνά οι έστεμμένοι ένοικοί
του τό έχρησιμοποίησαν καί ώς δικαστήριον. Κατά τήν
Επανάστασιν ό φοβερός Σαίν Ζύστ είχεν έκεΐ τήν έ
δραν του. Άπό τήν πύλην του έπέρασεν ή Μαρία Άντουανέττα διά νά καρατομηθή, καί τόν ίδιον δρόμον
ήκολούθησαν άπειροι ευγενεΐς διά νά μεταφερθοΰν είς
τόν τόπον τοΰ ικριώματος. Είς τήν Σιτέ έκτός τοΰ Δι
καστικού Μεγάρου καί τής Διευθύνσεως τής Αστυνο
μίας, εύρίσκεται ή Παναγία τών Παρισίων καί τό «Ότέλ Ντιέ», τό παλαιόν μεγάλο νοσοκομεΐον.
Είς τό Δικαστικόν Μέγαρον έχουν συγκέντρωθή
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όλα τά Παρισινά δικαστήρια άπό τοΰ Πταισματοδικείου
μέχρι τοΰ Άρείου Πάγου, μέσα είς μίαν έπιβλητικήν
άτμόσφαιραν σοβαρότητος, έμπνέουσαν τόν σεβασμόν.
Είς τήν πρός τήν άριστεράν όχθην τοΰ Σηκουάνα πλευ
ράν τοΰ Δικαστικού Μεγάρου είναι έγκατεστημένα τά
γραφεία τής Γεν. Διευθύνσεως καί τά έπιστημονικά
έργαστήρια τής «Συρετέ», δηλαδή ή Διεύθυνσι; Γενι
κής Ασφαλείας καί έγκληματολογικών Υπηρεσιών
τών Παρισίων.
Ή ιστορία τής ίδρύσεως τής «Συρετέ» είναι συνδεδεμένη μέ τό όνομα τοΰ Φρανσουά Βιντόκ. Είναι παρά
ξενη ή ιστορία καί ή έξέλιξις τοΰ άνθρώπου αύτοΰ καί
αξίζει νά τήν άναφέρωμεν.
Κατά τήν έποχήν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος μέ
τούς άδιακόπους πολέμους καί τάς διαρκείς μετακινή
σεις έπερνοΰσαν άπό τό Παρίσι κάθε καρυδιάς καρύ
δια, όπως δέ είναι φυσικόν, οί άνθρωποι αυτοί ήσαν ώς
επί τό πλεΐστον τυχοδιώκται καί κατά μεγάλον ποσοστόν όχι άνεπιλήπτου ήθικής. Συνεπώς ή έγκληματικότης είχε άρκετά αύξηθή είς τό Παρίσι καί ή τότε
αστυνομία εύρισκετο είς δυσχερεστάτην θέσιν, άδυνατοΰσα νά περιστείλη τήν διάδοσιν τοΰ έγκλήματος. Αί
ληστεΐαι, οί έκβιασμοί, οί φόνοι καί, πρό πάντων, αί
κλοπαί, ήσαν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν.
Μίαν ήμέραν τά άστυνομικά όργανα συνέλαβον έπ’
αύτοφώρψ κλέπτοντα ένα κοντόν, παχουλόν νέον, μέ
άφθονα σγουρά μαλλιά καί έξυπνα άστραφτερά μάτια.
Τόν ώδήγησαν είς τό δικαστήριον, όπου κατεδικάσθη
είς δύο έτών φυλάκισιν. Ό κατάδικος ένεκλείσθη είς
έν παλαιόν φρούριον, πού έχρησιμοποιεΐτο ώς φυλακή,
είς μίαν παραλιακήν πόλιν τής Γαλλίας. Ό έγκληματίας αύτός ώνομάζετο Φρανσουά Βιντόκ καί ήτο τύπος
κακοποιοΰ, γνωστός μεταξύ τοΰ τότε πολυπληθοΰς παρισινοΰ ύποκόσμου.
"Ενα μήνα μετά τήν φυλάκισιν του ήρχισε νά ζητή έπιμόνως άπό τούς φύλακάς του νά τόν παρουσιά
σουν είς τόν Διευθυντήν τών φυλακών, διότι —όπως
ίσχυρίζετο— είχε νά τοΰ κάμη μίαν πολύ σοβαράν καί
ένδιαφέρουσαν πρότασιν.. Είτε όμως διότι οί φύλακες
δέν τό άνέφεραν είς τόν Διευθυντήν, είτε διότι ό Διευ
θυντής δέν ήθελε νά τόν δεχθή, ό Βιτόκ μετά δύο μη
νών άκάρπους προσπάθειας νά παρουσιασθή είς αυτόν,
κατώρθωσε νά δραπετεύση. Πεζοπορών τήν νύκτα καί
κρυπτόμενος τήν ήμέραν έφθασεν είς τό Παρίσι καί
παρουσιάσθη άμέσως είς τόν τότε Διευθυντήν τής Α 
στυνομίας καί Αρχηγόν τής Ασφαλείας τών Παρι
σίων Ά νρύ:
— Είμαι ό Φρανσουά Βιντόκ, τοΰ είπε, κατάδικος
τών φυλακών γιά.κλοπή. Δραπέτευσα γιατί δ Διευθυν
τής τών φυλακών δέν μέ δέχθηκε διά ν’ άκούση μίαν
ένδιαφέρουσαν πρότασίν μου. ΔΓ αυτό έρχομαι νά τήν
κάνω προσωπικώς σέ σάς. Σάς παρακαλώ νά μή μέ
στείλετε πάλι στή φυλακή, γιατί έχω λάβει τήν άπόφασι νά χρησιμοποιήσω όλη τήν εξυπνάδα καί τήν ικα
νότητά μου καί τις γνώσεις τής τέχνης μου καί τις
γνωριμίες μου μεταξύ τών κακοποιών τοΰ Παρισιού,
γιά νά βοηθήσω τήν Αστυνομία στήν καταδίωξι τών
κακοποιών.
Ό Άνρύ τοΰ άπήντησεν ότι δέχεται δοκιμαστικώς
τήν πρότασίν του μέ τήν συμφωνίαν ότι ό Βιντόκ θά
άναλάβη τήν ύποχρέωσιν νά τοΰ παραδίδη ή νά τοΰ
προδίδη ένα ώρισμένον άριθμόν κακοποιών μηνιαίως.
Ό Βιντόκ έφάνη έντελώς συνεπής πρός τάς υποχρεώ
σεις του.' Σύντομα απέκτησε κΰρος καί φήμην είς τούς
κύκλους τής Αστυνομίας καί έγινε γνωστός άκόμη καί

εις τήν Κυβέρνησήν. Είχε καταστή, πράγματι, ό φόβος
καί 6 τρόμος των κακοποιών.
'Ο Βιντόκ ύπέβαλεν Ινα σχέδιον διαχωρισμού τής
υπηρεσίας διώξεως τών έγκληματιών, τό όποιον έγένετο δεκτόν καί έτσι ίδρύθη ή «Συρετέ», τής όποιας
πρώτος Διευθυντής διωρίσθη δ Βιντόκ μαζί μέ τέσσαρας βοηθούς. Ταχέως δ Βιντόκ, χάρις εις τάς άλλεπαλλήλους καί θεαματικάς έπιτυχίας του, έξειλίχθη εις
τήν μεγαλυτέραν άστυνομικήν φυσιογνωμίαν τού Παρι
σιού.
Κατά τήν διάρκειαν τής σταδιοδρομίας του συνέ
λαβε καί ένέκλεισεν είς τάς φυλακάς πλέον τών είκοσι
χιλιάδων έγκληματιών.
Φαίνεται δμως δτι, παρά τήν αλματώδη έξέλιξίν
του καί τήν δόξαν πού άπέκτησε, δέν κατώρθωσε νά
λησμονήση έντελώς τον παλαιόν άνθρωπον τού ύποκόσμου. Ή διαγωγή του είς μερικάς υποθέσεις ήρχισε νά
παρέχη ύπονοίας, δικαιολογούσας ώρισμένας κατηγο
ρίας πού διεδίδοντο έναντίον του. Έλέγετο δτι, έπειδή
ως Διευθυντής τής ’Ασφαλείας κατά τήν έπικρατοΰσαν
τότε συνήθειαν, έλάμβανεν αρκετά σοβαρά ποσά ώς
Ιδιαιτέραν άμοιβήν είς περιπτώσεις μεγάλων ληστειών,
κλοπών καί άλλων σοβαρών έγκλημάτων πού άνεκάλυπτε, είχε κάποιαν άνάμιξιν είς αυτά.
Συγκεκριμένως έβεβαιοΰτο δτι, χρησιμοποιών (Βρι
σμένους κακοποιούς μετά τών όποιων εύρίσκετο είς έπαφήν, παρώτρυνε διαφόρους σπείρας νά διαπράττουν
ληστείας καί κλοπάς είς πλούσια μέγαρα διά νά τούς
συλλαμβάνη κατόπιν καί νά είσπράττη μεγάλας άμοιβάς. Έκ τών αμοιβών αυτών, έλέγετο, εδινεν ενα μεγά
λο μερίδιον καί είς τούς συνεργάτας, του κακοποιούς, οί
όποιοι είχον παροτρύνει, τήν σπείραν νά διαπράξη τάς
διαρρήξεις. Φυσικά, αί σπεΐραι αύταί άγνοοΰσαν τήν
πλεκτάνην, πού τούς έστήνετο ύπό τού Βιντόκ καί τών
συνεργατών του.
Κάποτε είς τό Παρίσι εύρέθη τό πτώμα μιας
γραίας, στραγγαλισθείσης είς τό δωμάτιόν της. Μετα
ξύ άλλων άντικειμένων πού ήσαν πλησίον τού πτώμα
τος, ύπήρχε καί ενα ζεύγος άσπρα ανδρικά γάντια.
Έπί άρκετάς ήμέρας αί έρευναι τού Βιντόκ προς σύλληψιν τού έγκληματίου υπήρξαν άκαρποι. Ό Βιντόκ
διέταξε τότε τά όργανά του νά συλλάβουν δλους δσους
έκριναν είς τό Παρίσι ώς έχοντας τάσιν προς τον
στραγγαλισμόν. Δέν γνωρίζω ποιον ήτο τό κριτήριον,
έπί τή βάσει τού όποίου τά όργανα τού Βιντόκ κατώρθωσαν νά διαγνώσουν είς τάς φυσιογνωμίας τών συλλαμβανομένων στραγγαλιστικάς τάσεις. Πάντως, φαί
νεται δτι ώδήγησαν ένώπιον τού αρχηγού των πλήθος
δπόπτων.
Ό Βιντόκ έπαιρνε έναν - έναν από τούς ύπόπτους
είς τό ιδιαίτερόν του γραφεΐον, τούς άνέκρινε προσωπικώς καί τούς έβαζε νά δοκιμάσουν τά άσπρα άνδρικά
γάντια, πού είχαν εύρεθή κοντά είς τό πτώμα τής
στραγγαλισμένης γραίας. Είς κανένα δέν έταίριαζαν
τά γάντια. Τέλος ήλθεν ή σειρά ένός πανύψηλου ναυτι
κού. 'Ο Βιντόκ τον άνέκρινε. Εκείνος έδήλωσεν δτι
δέν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τό έγκλημα καί δτι δέν
έγνώριζεν καθόλου τό θύμα. Δυστυχώς, δι’ αυτόν, τά
άσπρα γάντια τού έταίριαζαν άπολύτως.

Τότε ό Βιντόκ, έφαρμόζων άγνωστον ποιαν dvaaptτικήν μέθοδον πιέσεων, ίσως δέ καί βασανιστηρίων,
τάν ήνάγκασε νά δμολογήση καί τόν έστειλεν είς τήν
λαιμητόμον. Ό θανατωθείς ναυτικός, κάτοχος σεβαστής
περιουσίας, δέν είχε κληρονόμους. Ή περιουσία του
περιήλθεν είς τόν Βιντόκ ύπό τύπον άμοιβής διά τούς
κόπους του καί τήν έπίτυχίαν. Οί Παρισινοί δέν έπείσθησαν δτι ήτο πράγματι ένοχος δ ναυτικός. Έψιθυρίζετο δτι δ Βιντόκ δι’ άπανθρώπων μεθόδων ήνάγκασε
τόν άτυχή νά «δμολογήση» δτι ήτο ένοχος ένφ δέν ένείχετο καθόλου είς τό έγκλημα καί τούτο διά νά δείξη
δ Βιντόκ δτι άνεκάλυψε δήθεν αυτός τόν δολοφόνον,
ένφ είς τήν πραγματικότητα ήθέλησεν απλώς καί μό
νον νά καρπωθή τήν περιουσίαν του.
Λόγψ δλων αύτών τών ύπόπτων υποθέσεων καί έπειδή δ Βιντόκ ήρχισεν νά άποκτφ έπικίνδυνον δύναμιν, έφ’ δσον ήδύνατο νά έκβιάζη οίονδήποτε, άδιαφορών άν μέ τάς πράξεις του έδυσφήμει τήν παρισινήν
’Αστυνομίαν, ή Κυβέρνησις τόν ήνάγκασε νά παραιτηθή.
Μετά τήν άπομάκρυνσίν του άπό τήν Γεν. ’Ασφά
λειαν, δ Βιντόκ θέλων νά δείξη δτι δσα διεδίδοντο είς
βάρος του άπετέλουν συκοφαντίας καί δτι, άφ’ δτου εί
χε έγκαταλείψει τό παλαιόν έπάγγελμα τού κλέπτου,
είχε γίνει τίμιος καί χρηστός πολίτης, διέθεσεν δλόκληρον τήν περιουσίαν, πού είχεν άποκτήσει έν τφ με
ταξύ, προς ίδρυσιν ένός μεγάλου συγχρονισμένου διά
τήν έποχήν έκείνην έργοστασίου χαρτοποιίας. Είς αύτό προσέλαβεν ώς έργάτας καί προσωπικόν έν γένει
άνθρώπους, πού είχον άπολυθή άπό τάς φυλακάς μετά
τήν έκτισιν τής ποινής των. ’Έτσι έπεδίωκε νά δείξη
δτι έδιδε τήν εύκαιρίαν είς τούς παραστρατημένους νά
εύρουν τιμίαν καί άποδοτικήν εργασίαν, ώστε νά άποκατασταθοΰν έπανερχόμενοι είς τούς κόλπους τής Κοινωνίας.
Ή έπιχείρησίς του ήρχισε πραγματικά νά προοδεύη. Τό Κοινόν έξετίμησε τό κοινωνικόν έργον τού
Βιντόκ καί δσα διεδίδοντο είς βάρος του βαθμηδόν έλησμονοΰντο. ’Έτσι μέ τήν πάροδον χρόνου δ Βιντόκ
άνέκτησε τήν φήμην καί τήν γενικήν έκτίμησιν. ’Αλ
λά ή ψυχοσύνθεσις τού Βιντόκ δέν ήτο τοιαύτη, ώστε
νά εύνοήση τήν έξέλιξίν του είς βιομήχανον. Τό άστυνομικόν του δαιμόνιον δέν τάν άφινε νά ήσυχάση. Παρηκολούθει τάς διαφόρους ύποθέσεις έγκλημάτων, πού
έσημειοΰντο τότε είς τό Παρίσι, δταν δέ έβλεπε τάς
άστοχους ένεργείας, είς τάς δποίας πολλάκις παρεσύροντο τά καταδιωκτικά όργανα έγίνετο έξω φρενών.
Ή καταδίωξις τού έγκλήματος είχε γίνει πλέον
πάθος άκατανίκητον διά τόν παλαιόν τρόφιμον τών φυ
λακών. Τού ήτο δμως άδύνατον νά έπανέλθη είς τήν
«Συρετέ» κατόπιν τών ύπονοιών είς βάρος του. Άπεφάσισε λοιπόν νά έργασθή ίδιωτικώς έκ παραλλήλου
πρός τήν ’Αστυνομίαν. Μετεβίβασε τήν έπιχείρησιν τής
χαρτοποιίας του είς έταιρείαν καί ίδρυσεν είς τό Πα
ρίσι τό πρώτον είς τόν κόσμον ιδιωτικόν άστυνομικόν
γραιρεΐον παρακολουθήσεων.
Προσέλαβεν καταλλήλους άνθρώπους τούς όποιους
έμόρφωσεν, ώστε νά γίνουν ντέτεκτιβς κατόπιν αύστηροτάτης έπιλογής, γενομένης άπό τόν ίδιον. Έφρόντι-

......... "Ολοι μας όφείλομεν, ώς εν ατομον, νά σνμπορενθώμεν εις τά πεπρωμένα
τής φυλ,ής μ α ς .........
Γ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ

ζε νά Ιχουν τά άπαιτούμενα διά τό. έπάγγελμά των
προσόντα καί ήτο εις τήν θέσιν νά γνωρίζω δ,τι θά
έχρειάζοντο διά τάς διαφόρους περιπτώσεις, εις τάς
όποιας θά τούς έχρησιμοποιούσε.
Ταχύτατα τό νεοϊδρυθέν πρωτότυπον διά τήν επο
χήν έκείνην γραφεϊον τού Βιντόκ, λόγψ τών έπιτυχιών του έγινε γνωστόν εις δλην τήν Γαλλίαν καί έκτός αύτής. Εις διαφόρους περιπτώσεις ό Βιντόκ ενερ
γών παραλλήλως πρός τήν ’Αστυνομίαν, κατώρθωνε νά
άνακαλύπτη τά ίχνη τών καταζητούμενων έγκληματιών καί νά ύποβοηθή τά δργανά της εις τάς έρευνας.
Τό γραφεϊον του είχε γίνει πασίγνωστον καί λόγψ τής
είδικότητος πού είχεν αποκτήσει νά διαλευκαίνη περι
πτώσεις συζυγικής άπατης καί άλλα οικογενειακά
σκάνδαλα.
Ό Βιντόκ εις ήλικίαν 52 έτών έξέδωκε τά έξαιρετικώς ένδιαφέροντα άπομνημονεύματά του. ’Από αύτά
έχουν δανεισθή τά θέματα άρκετών μυθιστορημάτων
των δ Πόε, δ Ούγκώ, δ Ντίκενς, δ Δουμάς, δ Κόναν Ντόϋλ, δ Γάλλος λαϊκός μυθιστοριογράφος Γκαμποριώ
καί άλλοι.
Ό Φρανσουά Βιντόκ άπέθανεν εις τά 82 του χρό
νια. Άναμφισβητήτως τού άνήκει ή τιμή δτι έθεσε τάς.
βάσεις τής δργανώσεως τής παρινής «Σύρετε Ζενεράλ»,
τής πρώτης εύρωπαϊκής υπηρεσίας ασφαλείας καί έγκληματικής διώξεως. Πολλαί άπό τάς μεθόδους πού
έφήρμοσε διά τήν δίωξιν τών εγκληματιών χρησιμο
ποιούνται άκόμη καί σήμερον άπό τούς πράκτορας τής
παρισινής Γενικής ’Ασφαλείας.
ΔΗΜ. ΚΑΨΑΣΚΗΣ

’Ιατροδικαστής
(Εϊς τό έπό μ ενον: Τό Β'. Μέρος)

— Αύτό άγαπητέ μου είναι άδεια όδηγήσεως.
"Αδεια γάμου έχ ετε;

Μέ τήν εκδοσιν τού 1ου τεύχους τού περιοδικού μας, έζητήσαμε άπό τούς άναγνώστας μας, νά διατυπώσουν έγγράφως
ή καί προφορικώς τήν γνώμην των, διά τήν δλην εμφάνισή τού
περιοδικού.
Μέ ίκανοποίησιν διεπιστώσαμεν, δτι μέγας άριθμός άναγνωστών μας Ισπευσεν άμεσως νά διατυπώση κρίσεις καί γνώμας διά τήν καλλιτέραν έμφάνισιν τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΓΛΑΚΗΣ».
Αί κρίσεις καί αί γνώμαι έλήφθησαν ύπ’ δψιν καί θεωρούμεν ύποχρέωσίν μας νά εύχαριστήσωμεν δλους εκείνους οί όποιοι
κατ’ αύτόν τόν τρόπον έβοήθησαν εις τήν πράγματι καλλιτέραν
έμφάνισιν τού άνά χεΐρας 2ου τεύχους.
Παρακαλοΰμεν καί πάλιν τούς άναγνώστας μας δπως. δια
τυπώσουν έλευθέρως τάς σχετικάς μέ τό περιοδικόν άπόψεις
των, δεδομένου δτι κατ’ αύτόν τόν τρόπον τούτο θά βελτιούται
συνεχώς άπό μήνα σέ μήνα μέ άποτέλεσμα νά καταστή τελικώς
Ιν έκ τών καλλιτέρων περιοδικών τής κατηγορίας του.
Παρακαλοΰμεν τούς κ.κ. συνεργάτας μας, δπως τάς άποστελλομένας συνεργασίας των συνοδεύουν, έάν βεβαίως τούτο εί
ναι δυνατόν, καί μέ σχετικάς φωτογραφίας καταλλήλους πρός
δημοσίευσή.
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ΚΥΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΥΠΟ : ΕΐΑΓΓΕΛΟ Υ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υπομοιράρχου

** *
"Εν άμφισβητούμενον θέμα εύρισκόμενον είσέτι υ
πό συζήτησιν εις τούς κύκλους τής αστυνομίας είναι ή
χρήσις κυνών πρός άστυνόμευσιν. Οί στρατιωτικοί άνά
τάς διαφόρους χώρας τής ύφηλίου έχουν χρησιμοποιή
σει κύνας μέ μεγάλην έπιτυχίαν άπό τα πρώτα άκόμη
στάδια τοΰ Β Παγκοσμίου Πολέμου. Διάφοροι Εύρωπαϊκαί χώραι (Α γγλία —- Δυτ. Γερμανία -— ’Ιτα
λία) έχουν χρησιμοποιήσει κύνας διά την ύποβοήθησιν
τών άστυνομικών κατά τάς περιπολίας καί τήν δίωξιν
τών έγκλημάτιών. Είς τάς Η.Π.Α. ή χρήσις κυνών
έχει υίοθετηθή ύπό πολλών Άστυνομικών Διευθύν
σεων καί μελετάται ή προσεχής χρήσις των ύπό πλείστων έτέρων.
Ή χρήσις τών κυνών πρός ύποβοήθησιν.τοΰ άστυνομικοΰ έργου πιθανότατα άνάγεται είς τόν 14ον μ.Χ.
αιώνα, καθ’ δσον είναι γνωστόν ίστορικώς δτι κατά
τήν έποχήν Ικείνην έχρησιμοποιοΰντο είδικώς έκπαιδευμένοι κύνες διά νά περιπολοΰν είς τήν περιοχήν τοΰ
Σαίντ - Μαλό είς τήν Γαλλίαν. Περί τάς άρχάς τοΰ
παρόντος αίώνος ή χρήσις τών άστυνομικών κυνών είς
τό Βέλγιον καί τήν 'Ολλανδίαν ήτο συστηματική καί
κατά τήν διάρκειαν τών μετέπειτα δεκαετηρίδων έξηπλώθη ή χρήσις αυτών είς τήν ’Αγγλίαν καί είς πολλάς άλλας χώρας τής Δυτικής Ευρώπης.
Τό Β ρ ε τ α ν ν ι κ ό ν π ε ί ρ α μ α .
Κατόπιν ύποδείξεως μιας Επιτροπής τοΰ 'Υπουρ
γείου Εσωτερικών συγκροτηθείσης τό έτος 1935, άπεφασίσθη δοκιμαστικώς ή έκπαίδευσις κυνών πρός χρήσιν ώρισμένων έπαρχιακών αστυνομιών. Έπιπροσθέτως
δύο κύνες άπεστάλησαν πρός εκπαίδευσή ύπό τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου καί έχρησιμοποιήθησαν ύπό τής ειδικής δμάδος διώξεως τοΰ έγκλήματος άπό τοΰ έτους 1938 έως τήν έκρηξιν τοΰ Β'
Παγκοσμίου Πολέμου. "Αν καί τά άποτελέσματα ήσαν
άρκούντως ικανοποιητικά Ιν τούτοις οί άρμόδιοι αξιω
ματικοί έτήρησαν στάσιν σκεπτικισμού καί άμφιβολιών
ώς πρός τήν άξίαν τών κυνών διά τήν άποτελεσματικήν ύποβοήθησιν τοΰ έργου τής αστυνομίας.
Μετά τό πέρας τοΰ Παγκοσμίου Πολέμου ή Βρεταννική ’Αστυνομία άντιμετωπίζουσα μίαν κατά πολύ
ηύξημένην Ιγκληματικότητα καί τήν πιθανότητα τής
άνεπαρκείας άστυνομικών δΓ Ικανόν χρόνον, άπεφάσισεν άπαξ είσέτι νά άποτολμήση τό πείραμα τής έκπαιδεύσεως καί χρήσεως άστυνομικών κυνών. "Εξ κύνες

Λαμπραντόρ έξεπαιδεύθησαν είδικώς δΓ άστυνομικάς
περιπολίας είς τά προάστια τοΰ Λονδίνου. "Εκαστος
τών κυνών έξεπαιδεύθιγ νά έργάζεται μέ ένα οδηγόν
άστυνομικόν καί νά ζή μετ’ αύτοΰ είς τήν οικίαν του.
Βασικώς άπεφασίσθη δτι οί άστυνομικοί κύνες δέν
θά έπετρέπετο νά έπιτίθενται έναντίον προσώπων, διό
τι ή χρήσις των έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θά ήδύνατο νά ίπιβιώση έπί πολύ, έφ’ δσον θά έπετίθεντο έναν
τίον άνθρώπων καί θά έτραυμάτιζον αυτούς σοβαρώς
ένίοτε, είτε ούτοι ήσαν έγκληματίαι, είτε άθώα πρό
σωπα. Άντιθέτως οί κύνες έξεπαιδεύθησαν νά συλλαμ
βάνουν τούς παραβάτας έκ τοΰ δεξιοΰ μανικιού καί
κρεμώμενοι έπ’ αύτοΰ μέ οίανδήποτε θυσίαν νά δίδουν
τήν ευκαιρίαν είς τόν άστυνομικόν νά συλλαμβάνη τόν
παραβάτην. Μία περίοδος έξετάσεως έξ έτών, καθ’
ήν έπισυνέβησαν άρκεταί έκατοντάδες συλλήψεων τή
βοήθεια τών άστυνομικών κυνών, δέν παρουσίασε πε
ριπτώσεις τραυματισμού τών συλληφθέντων.
Κατόπιν τούτου έν μόνιμον, κέντρον έκπαιδεύσεως
ίδρύθη, είς τό όποιον οί κύνες καί οί συνοδοί των άστυνομικοί ύφίσταντο έκπαίδευσιν τριών μηνών πριν τοπο
θετηθούν διά τήν έκτέλεσιν αστυνομικής ύπηρεσίας. Αί
όμάδες αύταί έπέστρεφον κατά διαστήματα είς τήν
Σχολήν πρός άνανέωσιν καί συμπλήρωσιν τής έκπαιδεύσεως, καθ’ δσον ή συνεχής αστυνομική ύπηρεσία είς
τάς δδούς τών πόλεων έτεινε είς τήν έξασθένησιν τής
ευαισθησίας καί τής άντιλήψεως τών κυνών.
Ό κύων έδιδάσκετο κατ’ άρχάς πλήρη ύπακοήν εις
τόν συνοδόν του άστυνομικόν καί έξηκολούθη τήν έκπαίδευσιν μέ τήν άνεύρεσιν ιχνών καταδιωκομένων, έ
ρευναν κτιρίων καί συλλήψεις. Καί ή άπλή έστω πα
ρουσία τοΰ αστυνομικού κυνός ήτο συχνάκις ικανή νά
ύποχρεώση κάποιον ύποπτον είς πλήρη ύποταγήν καί
άθόρυβον σύλληψιν περιπτώσεως συντρεχούσης. Οί κύ
νες Λαμπραντόρ έχρησιμοποιήθησαν κατά πρώτον ύπό
τής άστυνομίας, άλλά οί Άλσατικοί άπεδείχθησαν κα
τά πολύ καλύτεροι καί είναι καί σήμερον κατά πλειοψηφίαν οί ύπό τής άστυνομίας χρησιμοποιούμενοι.
"Εν άπό τά σπουδαιότερα συμπεράσματα ·τά ό
ποια έξήχθησαν έκ τοΰ Βρεταννικοΰ τούτου πειράμα
τος χρησιμοποιήσεως κυνών διά τάς άνάγκας τών ά
στυνομικών ύπηρεσιών είναι δτι ή άρχική άντίληψις
«είς κύων, είς οδηγός αστυνομικός· άπεδείχθη λανθα
σμένη. Κατ’ άρχάς κάθε κύων έδιδάσκετο νά έργάζεται ύπό τήν έπίβλεψιν μόνον ενός άστυνομικοΰ, οϋχ’
ήττον διά τής προσεκτικής έπιλογής τών δδηγών άστυ
νομικών τών Τμημάτων καί τοΰ είδικοΰ λεξιλογίου
τών έντολών πρός τούς κύνας, είναι δυνατόν οί κύνες
ούτοι, έκπαιδευόμενοι, νά έκτελοΰν τήν αποστολήν των
μέχρι καί μέ έξ διαφόρους συνοδούς αστυνομικούς. Οί
κύνες Λαμπραντόρ είναι οί περισσότερον κατάλληλοι
δΓ αυτόν τόν σκοπόν.
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κνάν τρίχωμα Γερμανικούς κύνας Πόϊντερ. 'Η ’Αστυ
νομία τού Μπέρκλεϋ έχρησιμοποίησεν Αποτελεσματικώς κύνας τύπου Ντόμπερμαν. Είς τήν Γερμανίαν σχε
δόν ολαι αι Αστυνομικαί Διευθύνσεις χρησιμοποιούν
κυνας τυπου Σέφερντ. Τά Γερμανικά Σέφερντ καί τά
Ντόμπερμαν είναι Αναμφισβητήτως τά περισσότερον
δημοφιλή είς τάς Αστυνομίας μέ συντριπτικήν παγκό
σμιον υπεροχήν τών Γερμανικών Σέφερντ. Οί έκλεγόμενοι δι έκπαίδευσιν κύνες είναι συνηθέστατα δχι νεό
τεροι τών δέκα μηνών καί δχι γηραιότεροι τών τριών
ετών.
Ε π ι λ ο γ ή τού Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ .
Οι Αστυνομικοί οί όποΤοι θά έκπαιδευθούν μετά
τών κυνών διά νά χρησιμοποιήσουν έν συνεχεία τού
τους πρεπει νά έπιλέγωνται μεταξύ έθελοντών, οί ό
ποιοι συγκεντροΰν τά Ακόλουθα προσόντα: 1) Νά κα
’Αμερικανός Αστυνομικός μέ
τοικούν είς οικίαν έχουσαν μεγάλην αυλήν. 2) Νά έ
τόν Αχώριστον πλέον σύντρο
χουν οικογένειαν ή όποια θά Απεδέχετο τόν κύνα παρ’
φον του, Αστυνομικόν κύνα ρά
αυτή. 3) Νά έχουν εύρε'αν πε ραν τών Αστυνομικών
τσας Ντόμπερμαν.
περιπολιών. 4) Νά έχουν υψηλήν επαγγελματικήν συνείδησιν. Τό προσόν τής κατοικίας Αγνοείται έφ’ όσον
Τό Κ α ν α δ ι κ ό ν π ε ί ρ α μ α .
Εύάριθμοι αξιωματικοί τη; Καναδικής Έφιππου οί κυνες πρόκειται νά ένοικήσουν είς ειδικούς κλωβούς
Αστυνομίας έχρησιμοποίησαν κύνας διά τήν Αστυνο έν τψ Άστυνομικώ Καταστήματι.
Αστυνομικοί οι όποιοι έπιθυμοΰν νά έργάζωνται
μικήν υπηρεσίαν των ίδιωτικώς μέν Αλλά μέ τοιαύτην
επιτυχίαν, ώστε τό έτος 1930 ίδρύθη πλέον έπισήμως μονοί παρα με την συνεργασίαν έτέρου συναδέλφου
υπό τής Αστυνομίας ειδικόν κέντρον έκπαιδεύσεως των πιθανότατα νά Αποδώσουν Αριστα, δταν έργασθοΰν
Αστυνομικών κυνών εις τήν πόλιν Κάλγκαρυ. Ή Κα- με αστυνομικόν κύνα. Προσοχή θά πρέπει νά δοθή είς
ναοικη Εφιππος Αστυνομία ήκολούθησε τήν Αρχικήν την έκτίμησιν τής υπηρεσιακής άποδόσεως τού Αστυνο
Βρεταννικήν θεωρίαν περί τοποθετήσεως εις έκαστον μικού πριν τοποθετηθή είς τήν χρήσιν τού Αστυνομικού
κύνα ενός συνοδού Αστυνομικού. Οί. κύνες χρησιμοποι κυνός. Η πείρα δεικνύει δτι δταν γνωστοποιούνται τοιούνται καί σήμερον εις Αγροτικά; περιοχάς καί δταν αύται τοποθετήσεις Αστυνομικών οικεία αυτών θελή
κάποιος άστυνομικός προάγεται ή μετατίθεται εις άλ σει παρουσιάζονται δύο τύποι: Ικανοί έπαγγελματίαι
λην θεσιν δ κύων δέν δύναται νά είναι πλέον χρήσιμος αστυνομικοί οί όποιοι έχουν μέγα ένδιαφέρον διά τήν
και πρεπει νά τεθή διά πάντα είς Αχρηστίαν ή νά έ- Ανάληψιν τής έργασίας αυτής καί Ανώριμοι, Απογοη
πιχειρηθή μετεκπαίδευσίς του ύπό έτερον Αστυνομικόν τευμένοι, οι οποίοι βλέπουν είς τήν φύσιν τής έργασίας
μιαν ευκαιρίαν νά Αποφύγουν τήν ρουτίναν τού συνηθι
συνοδόν, δπερ καί πλειστάκις συμβαίνει.
σμένου καθήκοντος ανευ ουδενός έτέρου υπηρεσιακού
Ά μ ε ρ ι κ ά νι κ ά π ε ι ρ ά μ α τ α :
ένδιαφέροντος.
Κατα τήν διάρκειαν τού δευτέρου ήμίσεος τού έ
Είς άγρυπνος, ένεργητικός καί πρόθυμος Αστυνομι
τους 1920 ιθύνοντες τής Αστυνομίας είς τάς Η.Π.Α. κός θά έπιχειρήση νά κράτηση τόν κύνα δραστήριον
ηρχισαν να ένδιαφέρωνται όλονέν καί περισσότερον διά καί ένεργητικόν. Τοποθετήσεις Αστυνομικών τού δευ
τήν χρήσιν Αστυνομικών κυνών. Τό έτος 1931 ή ’Α τέρου τύπου είς τοιαύτην Αποστολήν πιθανότατα νά καστυνομική Διεύθυνσις τού Μπέρκλεί) είσήγαγε πρώτη τέληγον είς μειωμένην έπιτυχίαν ή καί παντελή Απο
τό πρόγραμμα τής χρησιμοποιήσεως Αστυνομικών κυ τυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού.
νών, τό όποιον δι’ Αρκετά έτη είχε μεγάλην επιτυχίαν
εν τή έφαρμογή του, αν καί σήμερον δέν είναι πλέον
έν χρήσει. Άστυνομικαί Διευθύνσεις αί όποΤαι σήμερον χρησιμοποιούν κύνας διά τήν ύποβοήθησιν τού Α
στυνομικού των έργου ένδεικτικώς είναι τού Πόρτλαντ,
Ή δσφρησις τού Αστυνομικού
Βαλτιμόρης, Ρίτσμοντ, Χιούστον, Μινεαπόλεως, Φιλα
κυνός Ανεκάλυψε τόν κακο
δέλφειας, Ούασιγκτώνος, Πίτσμπουργκ, καθώς απασαι
ποιόν είς τήν κρύπτην του.
αί πολιτειακαί Αστυνομίαι είς όλόκληρον τήν ’Αμε
ρικήν.
Ε κ λ ο γ ή τού Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ κ υ ν ός .
Η Απόφασις ώς προς τό ποΤος τύπος κυνός είναι ό
περισσότερον κατάλληλος προς έκπαίδευσιν διά τάς Ανάγκας τής Αστυνομίας ποικίλλει άναλόγως τής περιπτώσεως. Ώρισμέναι ενδείξεις διά τήν έπιλογήν περι
λαμβάνουν: Τά καθήκοντα διά τά όποια δ κύων θά
έπιλεγή, αί συνθήκαι Απασχολήσεώς του, καθώς καί
τό κόστος τής Αρχικής Αγοράς. Ή Μητροπολιτική ’Α
στυνομία τού Λονδίνου χρησιμοποιεί σήμερον Γερμα
νικούς κυνας Σέφερντ συνήθως, άλλ’ έπίσης χρησιμο
ποιεί Ντόμπερμαν, Λαμπραντόρ καθώς καί τούς μέ πυ-32
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Μέθοδοι έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς καί δαπάνη.
Ή παρεχομένη έκπαίδευσις εις τούς κΰνας διά τήν
έν συνεχεία χρησιμοποίησιν αύτών πρός Ικτέλεσιν άστυνομικοΰ έργου ύπό τά τρέχοντα προγράμματα πε
ριλαμβάνουν τά έξης άντικείμενα: Βασικήν ύπακοήν,
έπίθεσιν, φρουράν συλληφθέντων, έρευναν κτιρίων καί
^ξημέρωσιν πρός τό πλήθος, τους πυροβολισμούς καί
τά αύτοκίνητα. Σχεδόν εις δλα τά είδη των προγραμ
μάτων έκπαιδεύσεως δ έπιλεγείς άστυνομικός ως συνο
δός συμμετέχει εις τό καθολικόν πρόγραμμα έκπαιδεύσεως μετά τοΰ κυνός.
Τό κόστος τής έκπαιδεύσεως τοΰ κυνός καί τού
συνοδοΰ άστυνομικοΰ έναπόκεινται κατά μέγα μέρος
εις τήν διάθεσή καί τήν Ικανότητα τοΰ έκπαιδευτοΰ.
Έάν τό κατάλληλον πρόσωπον έπιλεγή ως έκπαιδευτής ή δαπάνη τής έκπαιδεύσεως θά περιορισθή εις τόν
μισθόν τοΰ συνοδοΰ άστυνομικοΰ καί εις τά έξοδα συντηρήσεως τοΰ κυνός. "Οταν δεν ύπάρχη ικανός καί δεδοκιμασμένος έκπαιδευτής καί πρέπει νά άναζητηθή
τοιοΰτος έκτός τής άστυνομίας, ή δαπάνη τής έκπαιδεύσεως πολλάχ,ις φθάνει καί τό ύψος των 1.000 δολλαρίων. κατά κύνα.
”Αλλαι δαπάναι αί δποιαι πρέπει νά ύπολογίσθοΰν
είναι ή τροφή των κυνών, τά διάφορα είδη καί έξαρτήματα, χώρος διαμονής καί δαπάναι συντηρήσεως των
άκαταλλήλων πλέον δι’ αστυνομικήν υπηρεσίαν κυνών.
'Ωρισμέναι Άστυν) καί Διευθύνσεις εις τάς Η.Π.Α.
δπως τής Βαλτιμόρης, Ρίτσμοντ καί τοΰ Ντελάγουερ
τοποθετοΰν ένα δδηγόν αστυνομικόν διά κάθε κύνα καί
ό κύων διαμένει μετά τοΰ άστυνομικοΰ εις τήν οικίαν
τοΰ τελευταίου. Τό γεγονός ότι δ κύων είναι συνεχώς
μετά τοΰ συνοδοΰ του άστυνομικοΰ, δχι μόνον δημιουρ
γεί στενώτερον δεσμόν μεταξύ κυνός καί άνθρώπου,
άλλά έπίσης καταργεί τήν άνάγκην κατασκευής έν
πολλοΐς δαπανηρών κλωβών - κατοικιών καί μισθούς
προσωπικοΰ διά τήν συντήρησίν των. Ή τροφή άγοράζεται δαπάναις τής άστυνομίας καί διανέμεται εις τούς
άστυνομικούς άναλόγωζ, διά τήν διατροφήν τοΰ κυνός.
Ή τροφή συνίσταται εις ειδικόν διά τούς κύνας άρτον
καί κονσερβοποιημένον κρέας άλόγου ή μόσχου. Ή ’Α
στυνομική Διεύθυνσις τής Βαλτιμόρης υπολογίζει δτι ή
τροφή δι’ έκαστον των κυνών στοιχίζει περίπου 200
δολλάρια έτησίως. Ή Διεύθυνσις ’Αστυνομίας τοΰ Ρί
τσμοντ υπολογίζει δτι ή τροφή εκάστου κυνός στοιχί
ζει έν αυτή 178 δολλάρια περίπου έτησίως. "Αλλαι άστυνομίαι έκρινον σκόπιμον δπως άντί νά προβαίνουν
είς τήν άγοράν τροφής, χσρηγοΰν είς τόν δδηγόν ’Α
στυνομικόν ειδικόν έπιδομα, τό όποιον οδτος βύναται
νά χρησιμοποιή καταλλήλως διά τήν διατροφήν τοΰ
κυνός.
Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς ε ι δ ι κ ώ ν μονάδων α σ τ υ 
νομικών κυνών.
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας φαίνεται δτι α'ι διά
φοροι Άστυνομικαί Διευθύνσεις οργανώνουν καί χρη
σιμοποιούν τούς αστυνομικούς κύνας κατά τρόπον δμοιάζοντα μεταξύ των. ’Εάν ή μονάς των άστυνομικών
κυνών είναι μεγάλη δπως είς τήν Βαλτιμόρη μέ τεσσα
ράκοντα κύνας, μία ειδική πρός τούτο υπηρεσία σχη
ματίζεται. "Αλλαι δμως Διευθύνσεις δπως π.χ. τοΰ Ρί
τσμοντ καί τοΰ Ντελάγουερ τοποθετοΰν τούς κύνας είς
τάς διαφόρους επί μέρους ύπηρεσίας. Είς δλας τάς Ά στυνομικάς Διευθύνσεις οί άστυνομικοί κύνες περιπολοΰν είς καίρια μέρη, Ικεΐ δπου τό έγκλημα είναι συχνότερον, είς περιοχάς δπου κλοπαί, διαρρήξεις, ληστεΐαι, παράνομοι έπιθέσεις είναι συνήθεις. "Αν καί

Ό άστυνομικός κύων ένετόπισε καί άκινητοποίησε τόν κα
κοποιόν μέχρις άφίξεως τοΰ
άστυνομικοΰ.
αύτά είναι κυρίως τά μέρη περιπολίας τών κυνών, εν
τούτοις οί κύνες είναι άνά πάσαν στιγμήν έτοιμοι πρός
δράσιν δπουδήποτε ήθελον κληθή νά προσφέρουν τήν
ύπηρεσίαν των. Αί πλεϊσται δμάδες άστυνομικών κυ
νών έργάζονται είς 8ώρους άλλαγάς, πέντε ήμέρας
έκάστην εβδομάδα.
Επειδή ή ειδική μονάς άστυνομικών κυνών τής
άστυνομίας τής Βαλτιμόρης είναι τόσον μεγάλη, γίνε
ται ειδική μνεία ένταΰθα, τοΰ γενικοΰ τρόπου μέ τόν
όποιον αυτή έργάζεται. Τά μέλη τής ειδικής μονάδος
υπάγονται ύπό ένιαίαν διοίκησιν ύπό τάς διαταγάς ένός Υπομοιράρχου καί είναι έτοιμοι πρός χρήσιν δπου
δήποτε τής πόλεώς-ήθελον κληθή. Ή δμάς αδτη ερ
γάζεται έπί βάσεως τριών άλλαγών. Αί άλλαγαί 1 καί
3 έργάζονται ταυτοχρόνως άπό τήν 06.00 ώραν έως
τήν 14.000 ώραν. Ή άλλαγή 2 έργάζεται άπό τήν
20.00 ώραν έως-τήν 04.00 ώραν. Τό πρόγραμμα αύτό
έπιτρέπει είς τούς άστυνομικούς νά έργάζωνται δύο έβδομάδας κανονικής ήμερησίας έργασίας καί μίαν έβδομάδα είς ύπηρεσίαν νυκτερινήν. Μία μικρά έπίσης
δύναμις τής μονάδος άπασχολεΐται είς τά περιπολι
κά αύτοκίνητα μεταξύ τών ωρών 13.00 έως 21.00.
Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός ή άπασχόλησις καί ή
προσοχή τών κυνών καί τών συνοδών άστυνομικών εί
ναι έντεταμένη. Είς τάς πλείστας μεγάλας πόλεις αί
δμάδες τών άστυνομικών κυνών τοποθετούνται πρός έκτέλεσιν ύπηρεσίας είς περιοχάς δπου ή εγκληματική
δραστηριότης θά άπήτει φυσιολογικώς αύξησιν τών ά
στυνομικών πρός άποτελεσματικήν έπιτήρησιν. Διά
τής τοιαύτης χρήσεως τών κυνών, οδτοι άντικαθιστοΰν
τήν πρόσθετον άπασχόλησιν άστυνομικής δυνάμεως.
Πιθανώς ή περισσότερον άποτελεσματική χρήσις τών
άστυνομικών κυνών θά ήτο είς τούς δημοσίους κήπους
καί άλση, κέντρα άναψυχής καί διασκεδάσεως, άνοικτούς χώρους κ.λπ.
Είς περίπτωσιν άντικειμενικής κρίσεως, οσον άφορφ τήν άποτελεσματικότητα τών κυνών, διά τήν μείωσιν τής έγκληματικότητος δεν ύπάρχει άκριβοδίκαιον
μέσον ύπολογισμοΰ, καθ’ δσον παρατηρεϊται διαφοροποίησις άπό πόλεως είς πόλιν, συνισταμένη είς τήν έπικρατοΰσαν είς έκάστην περιοχήν κατάστασιν άπό άπόψεως δημοσίας άσφαλείας καί έγκληματικής δραστηριάτητος. Παρ’ δλα ταΰτα αί στατιστικαί τής έγκλημα
τικότητος καί τής άποτελεσματικής δράσεως τής άστυ
νομίας ύπόκεινται πάντα είς έλεγχον έκ πολλών κα
τευθύνσεων καί άκόμη είναι τό μόνον άντικειμενικόν
κριτήριον διά νά διαπιστωθή κατά πόσον ή χρήσις
άστυνομικών κυνών είναι τελεσφόρος καί σύμφορος διά
τήν άστυνομίαν.
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Εις τήν πόλιν τοΰ Ρίτσμοντ κατά τήν διάρκειαν
τών πρώτων έννέα μηνών άπό της άρχικής χρησιμοποιήσεως κυνών ή καθ’ δλου έγκληματικότης έμειώθη κατά 20%. Κατά τήν αύτήν περίοδον αί στατιστικαί
άπέδειξαν δτι τό έγκλημα εις δλοκλήρους τάς Η.Π.Α.
έσημείωσεν αύξησιν κατά 13%. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ
έτους 1966 ή μονάς άστυνομικών κυνών τής Βαλτιμό
ρης μετέσχεν εις 50 συλλήψεις ύπόπτων καί καταδιωκομένων έγκληματιών, εις τήν έρευναν 240 κτιρίων,
έξετέλεσεν δέ έν συνόλψ 2.400 κλήσεις πρδς ύποβοήθησιν τών άστυνομικών εις συγκεκριμένας περιπτώσεις
παραβάσεως τών νόμων.
Ή μείωσις τής έγκληματικότητος διά τής χρήσεως
τών κυνών καί ή ψυχολογική έπίδρασις ή δποία άσκεΐται δι’ αυτών είναι δύσκολον νά ύπολογισθοΰν.
Έ φ’ δσον εις τάς μεγάλας πόλεις ιδίως υπάρχει
πλήθος ατόμων εγκληματικής συνειδήσεως ή έπιρρεπών εις τήν διάπραξιν παρανόμων πράξεων οί αστυνο
μικοί κύνες θά άπασχολοΰνται άποτελεσματικώς, τό
σον κατασταλτικώς, δσον καί προληπτικώς.
Πλεονεκτήματα .
Ή παρούσα καί γενικώς αποδεδειγμένη άποψις εί
ναι δτι οί άστυνομικοί κύνες δέν χρησιμοποιούνται διά
ν’ άντικαταστήσουν τούς άστυνομικούς, άλλά πρέπει
νά χρησιμοποιούνται κατά τρόπον έπιτυγχάνοντα τήν
μείωσιν τής έγκληματικότητος καί τήν μή άπασχόλησιν έπιπροσθέτου άστυνομικής δυνάμεως είς περιοχάς
δπου υπάρχει ηύξημένη έγκληματικότης.. "Εν άπό τά
κύρια πλεονεκτήματα τών άστυνομικών κυνών, είναι
δτι δύνανται νά έρευνηθοΰν δι’ αυτών άποτελεσματι
κώς έκτεταμένοι άνοικτοί χώροι πολύ ταχύτερον άπδ
δ,τι τούτο θά έγίνετο παρά τών άστυνομικών. Αί δαπάναι άγορας, έκπαιδεύσεως καί τόπου διαμονής είναι
άσφαλώς μεγάλης σημασίας δι’ έκάστην άστυνομίαν,
πλήν δμως αυτή παραμένει ώς ή κυρία δαπάνη, δεδο
μένου δτι έν συνεχεία πλήν τής τροφής δέν ύφίσταται
θέμα μισθών, συντάξεων ή άλλων άποδοχών.
"Εν πλεονέκτημα έκ τής χρήσεως άστυνομικών κυ
νών τό όποιον άσφαλώς έτυχεν μικράς μόνον προσοχής
είναι τό άποτέλεσμα τό οποίον οί άστυνομικοί κύνες
δημιουργούν είς τήν άνάπτυξιν τών δημοσίων σχέσεων.
Τακτικώτατα γίνονται διάφοροι έπιδείξεις τών ει
δικών μονάδων άστυνομικών κυνών είς τό πλήθος αί

όποίαι παρέχουν τήν εύκαιρίαν δημιουργίας καλών
σχέσεων καί έμπιστοσύνης τοΰ κοινοΰ πρός τήν άστυ
νομίαν.
Μειονεκτήματα.
Αί άστυνομίαι αί όποίαι έκπαιδεύουν άνδρας ώς δδηγούς κυνών δπωσδήποτε χάνουν ένα ύπολογίσιμον
μέρος τής δυνάμεώς των. Επίσης αί άστυνομίαι αί
χρησιμοποιοΰσαι άστυνομικούς κύνας συνηθέστατα άπασχολοΰν τούτους κατά τάς νυκτερινάς καί μεταμεσο
νυκτίους ώρας μέ άποτέλεσμα οί δδηγοί αύτών άστυνομικοί νά εύρίσκωνται είς μειονεκτικήν, έναντι τών άλ
λων συναδέλφων των, θέσιν μή έκτελοΰντες ύπηρεσίαν
κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας. ’Ακόμη τό οικονομι
κόν μέρος τοΰ δλου θέματος έμβάλλει τάς διαφόρους
άστυνομίας είς σοβαράς σκέψεις, διά τήν παρ’ αυτών
άγοράν, έκπαίδευσιν καί χρήσιν άστυνομικών κυνών.
Συμπέρασμα.
Ή παροΰσα πείρα δεικνύει παρά τάς έν πολλοϊς
άλληλοσυγκρουομένας άπόψεις τών ειδικών, δτι ή χρήσις άστυνομικών κυνών διά τήν ύποβοήθησιν τοΰ άστυνομικοΰ έργου είναι μέθοδος πρακτική καί οικονομική,
μειώνει δέ τήν έπί πλέον άπασχόλησιν άστυνομικών
καί τείνει νά συμπληρώση τήν άστυνομίαν είς τον το
μέα αύτόν. Πάντως τοΰτο δέν σημαίνει δτι παντοΰ καί
πάντοτε ή έπιτυχία έκ τής χρήσεως άστυνομικών κυ
νών θά είναι ή αυτή.
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής έπτά
Άστυνομικαί Διευθύνσεις αί όποίαι είχον μονάδας ά
στυνομικών κυνών κατήργησαν αύτάς. Αί αίτίαι τής
άποτυχίας είναι πολλαί καί διαφέρουν κατά περίπτωσιν. Πάντως ή κυριωτέρα αιτία άποτυχίας τών προ
γραμμάτων τούτων ήτο ή ελλειψις κατανοήσεως τοΰ
σκοποΰ καί τών άναμενομένων έπιδιώξεων έκ τής έκπαιδεύσεως καί τής χρήσεως τών κυνών, πρός ύποβοήθησιν τοΰ δλου άστυνομικοΰ έργου. Μέ χαρά θά
περιμέναμε γράμματα τών άναγνωστών έπί τοΰ άναπτυχθέντος θέματος διά νά συζητήσωμε τήν γνώμην
των.
ΕΥΑΓΓΕΛΟ! ΓΕΩΡΓΙΟΥ
•'Υπομοίραρχος

— Δέν έπιτρέπεται νά άνατρέψωμεν αύτήν τήν
Κοινωνίαν ή όποια σήμερον άγωνια διά νά άπολυτρωθή άπό τό παρελθόν της και νά άναχθή είς μίαν
προσπάθειαν διά τό μέλλον.
Γ. Π ΑΠ ΑΔΟΠ ΟΥΛΟΣ
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Έ κΑ εκτά
’Αστυνομικά

ΠΟΣΤ - ΡΕΣΤΑΝΤ
TOU

ΠΗΤΕΡ ΜΑΡΚ

Διηγήματα

"Εχετε σύζυγο; Μνηστήρα; ’Ερα
στή ; Είσασθε έρωτευμένες με τον άγαπημένο σας; '0 Μπίλλυ Ροκ θά
σάς βοηθήση νά κάνετε τον άνδρα
πού αγαπάτε σκλάβο σας. Δια τα
περαιτέρω γράφατε είς τδ Πδστ Ρεστάντ Νέας Τόρκης.
Αυτή ή άγγελία δημοσιευόταν ε
πί μίαν ολόκληρον εβδομάδα στίς Α
μερικανικές έφημερίδες. ’Έπειτα
διεκόπη καί ίσως ξεχάσθηκε, εκτός
άπό τις γυναίκες πού τήν διάβασαν
ή τήν πρόσεξαν γιατί αυτές αφο
ρούσε.
Αυτό δμως τό ασήμαντο δημοσί
ευμα τού Μπίλλυ Ρόκ, πήρε κολοσιαία σπουδαιότητα, δταν άνεκαλύφθη τό πτώμα τής δμορφης Λάνας
Ρούντ σέ ένα χαντάκι, δίπλα στόν
μεγάλο δρόμο πού συνδέει τήν πόλι
τής Νέας Τόρκης μέ τά προάστιά
της. "Ηταν τό μόνο σημείωμα πού
βρέθηκε στήν τσάντα τής δολοφονη
μένης γυναίκας μαζύ μέ τήν ταυτό
τητά της.
— Μπορεί νά έχη καμμιά σχέσι
τό απόκομμα αυτό μέ τό έγκλημα;
Ρώτησε μέ περιέργεια δ ’Ιατροδικα
στής τον αστυνομικό τής περιφέ
ρειας.
— Δέν μπορώ νά γνωρίζω ακό

μη-

— Δέν σάς κάνει έντύπωσι τό 'ό
τι ό δολοφόνος άφησε στήν τσάντα
της μόνο τό σημείωμα αυτό καί άφήρεσε δλα τά αντικείμενα πού συνή
θως έχει μαζύ της μιά δμορφη κοπέλλα, δπως' π.χ. πούδρα, κραγιόν
κ.λπ.
— Φυσικά μοΰ προξενεί έντύπωσι
καί τό πρόσεξα κύριε Ίατροδικαστά,
είπε ό άστυνομικός.
•— Λοιπόν;
—Ή πρώτη- μου σκέψις είναι δτι
τό απόκομμα τού δημοσιεύματος τού
Μπίλλυ Ρόκ καί ή ταυτότης τού θύ
ματος είναι σκηνοθεσία τού δολοφό
νου.

— Στραγγαλιστής. Πρωτάρης ή
— Μέ ποιό σκοπό; Μήπως τήν
παραπλάνησι τής άστυνομίας ώς εραστής άπό αυτούς πού κυριαρχούν
στά μυθιστορήματα τής έποχής τών
ιτρός...
— Τήν κατεύθυνσι προς τήν Ανα- γιαγιάδων μας. Σύμφωνα μέ τήν
κάλυψι τού δράστου, τόν διέκοψε ό περιγραφή τού Ίατροδικαστοΰ δ δο
λοφόνος πρέπει νά είναι ή νεαρός ή
άστυνομικός.
—’Ακριβώς αυτό έννοοΰσα, τόνι κάποιος προχωρημένης ήλικίας πού
δμως διαβάζει πολλά παλαιά μυθι
σε ό ’Ιατροδικαστής.
— Οί συλλογισμοί μας συμπί στορήματα...
— Καί γιατί νά μήν είναι νεαρός
πτουν κύριε Ίατροδικαστά καί θά
ήθελα νά έχω στενωτέρα συνεργα καί νά διαβάζη παλα,ιά μυθιστορή
ματα); Μήπως δέν ύπάρχουν άκόμη
σία μαζύ σας.
— Εύχαρίστως είμαι στήν διάθε- στά παλαιοπωλεία;
—"Ακούσε "Ελβις. Ό Ιατροδι
σί σας δποτε μέ χρειασθήτε. Ξέρετε
πάντα είχα κλίσι νά γίνω Ντέτε- καστής, δηλαδή δ κύριος Πήτερ
κτιβ, αλλά ό πατέρας μέ πίεζε νά Γκρήν, μάς δίνει στήν έκθεσί του
πολύτιμες πληροφορίες. Σημειώνει
σπουδάσο) ιατρική.
«Τί φλύαρος πού είναι Θεέ μου» δτι ή κοπέλλα βιάσθηκε.
—ΤΗταν παρθένος;
είπε μέ τήν σκέψι του δ αστυνομι
— "Οσον απίθανο καί άν φαίνεται
κός Χάρρυ Γουέλτς καί κτύπησε έ
να άπό τά κουδούνια πού είχε στο έν τούτοις είναι γεγονός. Ό βια
γραφείο του για νά έλθη δ βοηθός στής της, πού είναι καί 6 δολοφόνος,
του, γλυτώνοντάς τον έτσι άπό τόν ήταν Ακμαίος σέ δυνάμεις. "Ετσι βε
βαιώνει καί 6 κύριος Γκρήν. Καί τό
^Ιατροδικαστή.
Πραγματικά δταν δ βοηθός τού Α βεβαιώνει γιατί ή Αάνα ·—γράφει
στυνομικού παρουσιάσθηκε δ άλλος στήν έκθεσί του— ήταν μία άπό τις
σπάνιες περιπτώσεις Ανατομικής κα
πρόφερε βιαστικά:
-—’Ασφαλώς θά έχετε τήν συνερ τασκευής γυναίκα... Είχε ενα σκλη
γασία μου. Έγώ φεύγω καί μήν ξε ρότατο ύμένα. ’Από τόν τρόπο τού
στραγγαλισμού της καί άπό τήν Α
χνάτε τήν ύπόσχεσί σας...
νατομική της αύτή κατασκευή μπο
- Τ ή ν ύπόσχεσί μου;
— Ναι δτι θέλετε νά άνταλλάξω- ρούμε νά σχηματίσωμε κάπως αδιό
με σκέψει καί νά συνεργασθοΰμε ρατα τήν μορφή τού δολοφόνου... Νά
προσανατολισθοΰμε κάπως στήν ήλιστενώτερα.
—ΤΩ, βεβαίως... 'Οπωσδήποτε θά κία τού δολοφόνου.
— Καί άν ήταν ένας κοτσανάτος
έπικοινωνήσω μαζύ σας... Χαίρετε
ήλικιωμένος; Ρώτησε δ βοηθός τού
κύριε Ίατροδικαστά.
'Ο Χάρρυ Γουέλς αναστέναξε μέ Αστυνομικού Γουέλς, "Ελβις Τανιάνακούφισι δταν έμεινε μόνος μέ τόν γκερ.
— Δέν Αποκλείεται "Ελβις. Διό
βοηθό του.
-— Είναι μερικές φορές ανυπόφο τι στήν περίπτωσί μας φαίνεται δτι
ρος αυτός δ άνθρωπος. ’Αλλά Εξαί έχουμε ενα θύμα, Αλλά δύο δολοφό
ρετος επιστήμων. ’Έκανε στήν έκ- νους.
— Δύο. Α λλά πώς;
θεσί του μία περιγραφή τού στραγ
—"Ενα νεαρό καί ένα ήλικιωμέγαλισμού τής κοπέλλας λές καί ήτο
νο. 0 νεαρός έβίασε καί στραγγάπαρών.
Ωστε στραγγαλιστής είναι δ λισε τήν κοπέλλα, ένφ δ ήλικιωμεδράστης; Ρώτησε δ βοηθός τού Χάρ- νος Απελάμβανε τό θέαμα. Πρέπει
ρυ Γουέλς.
νά είναι κάποιος άρρωστημένος τύ-

-πος, κάποιος ήδονοβλεψίας... Ά ν
μπορούσα νά ξέρω ένα ακόμη ση
μείο... 'Ο νεαρός πρίν ή άμέσως με
τά τόν στραγγαλισμό έβίασε τήν κοπέλλα;
Ό Έλβις δέν άποκρίθηκε, τά εί
χε κυριολεκτικώς χαμένα. Καί ό
ταν λίγο άργότερα έφευγε άπό τό
γραφείο τού προϊσταμένου του μουρ
μούριζε :
Καί τό πολύ μυαλό βλάπτει. 'Ο
Χάρρυ Γουέλς έχει πολύ μυαλό καί
στό τέλος θά καταντήση τρελλός.
'Ο Χάρρυ Γουέλς τό ίδιο βράδυ
κάλεσε στό τηλέφωνο τόν Ιατροδι
καστή Γκρήν καί ζήτησε νά μάθη
άν μπορούσε νά τόν διαφώτιση ώς
πρός τόν χρόνο πού συνέβη ό βια
σμός, πρίν ή μετά τόν στραγγαλι
σμό.!
— Χμ! Δέν είναι εύκολο... "Η
μρίλλον δέν είναι έπιστημονικά άποδείξιμο... Μέ βεβαιότητα δέν μπο
ρεί νά άποφανθή ένας έπιστήμων...
— Κρίμα! άπάντησε ό Γουέλς.
Γιατί ή Ικθεσίς σας θά ήταν άληθινό
άριστούργημα. Μ’ αότή όμως τήν
μικρή παράλειψι χάνεται όλη ή ά
ξια της. Σκιαγραφείτε —περιγράφοντας τό έγκλημα— τόν δολοφόνο,
άλλά ξεχνάτε, ή μάλλον δέν τά κα
ταφέρνετε νά «ζωγραφίσετε» τό πρό
σωπό του. Δέν έχετε όμως άδικο,
γιατί ό δολοφόνος τής Αάνας είχε
δύο πρόσωπά!
— Είσθε τρελλός! Φώναξε ό Ι α 
τροδικαστής.
—’ Ισως! Μά μέ τήν τρέλλα μου
καί μόνο θά καταφέρω νά φορέσω
τις χειροπέδες στόν μεγαλοφυή έγκληματία, πού δέν άφησε κανένα ί
χνος καί θέλησε μέ τό άπόκομμα τού
Μπίλλυ Ρόκ καί τήν ταυτότητα τού
θύματος νά μάς παραπλανήση. ’Α
σφαλώς δέν θά ξέρετε, κύριε Γκρήν,
ότι ή ειδική υπηρεσία μας έξετάζοντας τήν ταυτότητα τού θύματος, διεπίστωσε πώς ή κολλημένη φωτο
γραφία δέν άνταποκρίνεται στις άλ
λες πληροφορίες, πού δίνει: όνομα,
επίθετο, διεύθυνσις κατοικίας, έπάγγελμα κ.λπ.
—’Αλήθεια; ’Απόρησε δ ’Ιατρο
δικαστής καί ξερόβηξε.
— Μάλιστα. Καμμιά μέ τήν μορ
φή τής υποτιθεμένης Αάνας, πού δο
λοφονήθηκε, δέν ήταν πωλήτρια στό
κατάστημα Ρόουν, ούτε έμενε στήν
Μίτσιγκαν Στρήτ...
— Συνεπώς είναι πλαστή ή ταύτότης!...
— Πλαστή πέρα γιά πέρα!...
— Πού βρήκε τήν φωτογραφία
τής δολοφονηθείσης δ δράστης; Εί

χε άπό προηγούμενα γνωρισθή μαζύ
της; Είχε σχέσεις άπό πρίν;
—’Αποκλείεται! Τήν φωτογρα
φία δ δολοφόνος τήν πήρε άπό τόν
συνένοχά του, τόν δολοφόνο μέ τό
άλλο πρόσωπο...
— Τόν άλλο;
— ’Ακριβώς! Τόν ήλικιωμένο,
πού δέν είναι παρά δ Μπίλλυ Ρόκ!
Καί τώρα καληνύχτα σας, κύριε
Ίατροδικαστά. θ ά επικοινωνήσω
πάλι μαζί σας...
—Ευχαρίστως! Καληνύχτα σας
κύριε Γουέλς! Μιά στιγμή παρακα^
λώ... Δέν είπατε, κύριε Γουέλς, ότι
τό άπόκομμα τού Μπίλλυ Ρόκ στήν
τσάντα τής υποτιθεμένης Αάνας, υποτιθεμένης έφ’ όσον άπεδείχθη
πλαστή ή ταυτότης της, ότι ήταν
«σκηνοθεσία»;
—’Ακριβώς καί είναι «σκηνοθε
σία». ’Ήθελε δ δολοφόνος νά μάς
παραπλανήση. Πώς θά πιστεύαμε ό
τι άφοΰ άφήρεσε όλα τά άντικείμενα τής κοπέλλας άπό τήν τσάντα
της —άντικειμενα πού ίσως μάς ώδηγούσαν στήν άποκάλυψι τής άληθινής ταυτότητάς της— άφησε τό
δικό του· έπισκεπτήριο; Τό άφησε
συνεπώς γιά νά άλλάξωμε κατεύθυνσι καί νά μή άναζητήσωμε τόν
Μπίλλυ Ρόκ! Καληνύχτα, κύριε
Γκρήν!
— Καληνύχτα, κύριε Γουέλς! ά
πάντησε δ ’Ιατροδικαστής - ξεροβήχοντας πάλι.
'Ο Χάρρυ Γουέλς κλείνοντας τό
τηλέφωνο βυθίστηκε σέ σκέψεις.
Πέρασαν τρεις ήμέρες χωρίς δ
Γουέλς νά έπικοινωνήση μέ τόν ’Ια
τροδικαστή. ’Εκείνος χάνοντας τήν
ύπομονή του πήγε νά -τόν έπισκεφθή
στό γραφείο του. 'Ο άστυνομικός τόν
ύποδέχθηκε έγκάρδια.
— Πώς πάει ή ύπόθεσις; Ρώτη
σε ό Γκρήν.
— Κυνηγούμε τόν μυστηριώδη
Μπίλλυ Ρόκ, είπε δ Χάρρυ Γουέλς.
— Προοδεύουν οι προσπάθειες;
— Μάλλον. Βρέθηκε ένα γράμμα
στό Πόστ - Ρεστάντ, πού άπευθύνεται στόν Μπίλλυ Ρόκ καί τό όποιο
φαίνεται ότι Ικεΐνος δέν πήγε νά τό
πάρη. Είναι μιάς παντρεμένης, ή δποία τού γράφει ότι έπιθυμεΐ νά τόν
γνωρίση, γιά νά τήν συμβουλέψη
πώς νά ξαναφέρη κοντά της τόν άνδρα της, πού τόν ξελόγιασε μιά
άλλη.
— Είναι σημαντική άνακάλυψις.
Παρετήρησε δ Γκρήν καί ξερόβηξε.
----Κατά κάποιον τρόπο... Γιατί
αότή ή κυρία παρακαλεΐ τόν Μπίλ
λυ νά τής άπαντήση πάλι στό Πόστ -

Ρεστάντ γιά τό πού καί πότε θά
συναντηθούν...
—Όνομα δέν γράφει; Ρώτησε &
Γκρήν καί ξερόβηξε πάλι.
— Δυστυχώς όχι. Αέγει μόνον νά
άπευθύν,η τήν έπιστολή του δ Μπίλ
λυ Ρόκ νά τής άπαντήση στό Πόστ Ρεστάντ γιά τήν «’Ανθισμένη Ά νεμώνα». Δηλαδή χρησιμοποιεί ψευ
δώνυμο ή κυρία...
— Χμ, σάς διαφεύγει έτσι ένα
στοιχείο...
— Καθόλου. Ό Μπίλλυ Ρόκ έχα
σε ένα στοιχείο. ’Απάντησε μέ έμφασι ό ’Αστυνόμος.
Ά ναψε ένα τσιγάρο καί προσέφερε ένα φλυντζάνι καφέ στόν ’Ιατρο
δικαστή, δ όποιος τό δέχθηκε εύχαρίστως.
—-Τ ί κάνει άλήθεια δ γυιός σας;
Ρώτησε δ Χάρρυ Γουέλς τόν Γκρήν
γιά νά άλλάξη κουβέντα.
—<ΤΩ, ναι κύριε Γκρήν. Ξέρω δτι δέν είναι πραγματικός γυιός σας.
Τόν έχετε υιοθετήσει πρίν τρία χρό
νια περίπου...
— Πρίν τέσσερα χρόνια, κύριε
Γουέλς.
-— Δέν θυμάμαι χρονολογίες... μέ
συγχωρείτε... τυχαία διάβασα δτι έ
γινε γυιός σας δ Τζών Πέρκινς...
Σάς θαύμασα, μά τήν άλήθεια! Πρέ
πει νά είχατε πολύ θάρρος, δταν άποφασίσατε νά υιοθετήσετε α/ύτόν
τόν νεαρό πού τό ποινικό του μη
τρώο είναι φορτωμένο μέ καταδί
κες...
— Κάθε τι πού άποφασίζουμε νά
κάνουμε κύριε Γουέλς, νομίζω πώς
πρέπει νά έχη σκοπό τήν βοήθεια
πρός τόν συνάνθρωπόν το!>... Αότός
δ νέος παραστράτησε γιατί δέν εί
χε οικογένεια... Έκρινα λοιπόν δτι
θά ήταν θεάρεστη πράξι νά τόν πε
ριμαζέψω... Καί τόν υιοθέτησα.
—’Ελπίζω δτι δ νεαρόο δέν θά
διέψευσε τις προσδοκίες σας.
— Ευτυχώς μέχρι τώρα δχι καί
πιστεύω δτι δέν θά τις διαψεύση
ποτέ.
— Τό εύχομαι κύριε Γκρήν.
Μίλησαν γιά πολλά καί διάφορα.
Ό Χάρρυ Γουέλς είχε κέφι τήν ήμέρα έκείνη καί διασκέδαζε μέ τόν
’Ιατροδικαστή, τόν όποιον ρώτησε
ξαφνικά:
— Πότε σκέπτεσθε νά έκδώσετε
τήν περίφημη μελέτη σας γιά τόν
διχασμό τής προσωπικότητος;
— Πώς! έκανε παραξηγημένος δ
’Ιατροδικαστής καί ξερόβηξε. Πού
μάθατε Ισεΐς γιά τήν μελέτη μου;
Κανείς δέν γνωρίζει δτι άσχολοϋμαι
μέ τέτοια μελέτη...
— Δέν είναι άρκετή ή άστυνομι-

κ ή ψ » υ δσφρησις κύριε Γκρήν; Ά ποκρίθηκε δ Γουέλς γελώντας.
— Δεν... δέν... δέν πιστεύω...
— Καί δμως είναι κύριε Ίατροδικαστά. θ ά σάς είπώ μάλιστα καί
λεπτομέρειες: Περιγράφετε τήν περίπτωσι ένδς έπιστήμονος δ όποιος
λόγφ της θέσεώς του καί τοΰ κύ
ρους του έζησε πάντα μιά άξιοπρεπή
περιωρισμένη ζωή. Άλλα τδ κτήνος
πού κάθε άνθρωπος Ιχει μέσα του
καί τδ δποΐο ξεγελάει μέ κάθε εί
δους μικρή ή μεγάλη προστυχιά, ξύ
πνησε κάποτε μέσα του άδυσώπητο.
Ζήτησε τά δικαιώματά του... 'Ο έπιστήμων άντέδρασε μέχρις δτου ύποκύψη στδ κτήνος πού φώλιαζε μέ
σα του. Ή μάχη ήταν φοβερή. Τδ
αποτέλεσμα δμως ήταν μοιραίο για
τδν έπιστήμονα τοΰ οποίου έδιχάσθη
ή προσωπικότης καί άρχισε έτσι νά
ζή μιά διπλή ζωή. Ή ταν ό άξιοπρεπής καί άψογος επιστήμων άπδ
τήν μία πλευρά καί δ άνθρωπος κτή
νος άπδ τήν άλλη, πού ήταν ίκανδς
νά διαπράξη τά πιδ ακατονόμαστα
δργια...
-— Δέν... δέν... δέν μπορεί... θά
εχετε....
— Ναί κύριε Γκρήν. Είπε τώρα
έπίσημα δ αστυνόμος Χάρρυ Γουέλς.
Πρώτη φορά στην καριέρα μου δια
πιστώνω πόσο πολύ δύσκολο είναι
τδ έπάγγελμά μου... Δέν ήλπιζα πο
τέ νά βρεθώ σέ τόσο .δύσκολη θέσι.
Σας θαυμάζω σαν έπιστήμονα, άλλά... είμαι ύποχρεωμένος νά σας
συλλάβω σάν άνθρωπο πού...
—"Εχω διαβάσει δλη τήν μελέτη
σας μπαίνοντας άπρόσκλητα στδ
σπίτι σας καί διαπράττοντας τήν άδιακρισία νά ψάξω άπδ τδ χρημα
τοκιβώτιο μέχρι τδ τελευταίο συρτά

ρι τοΰ κομοδίνου σας. "Ο,τι χαρτιά
είχατε τά διάβασα. Έκεΐ βρήκα καί
τά πιστοποιητικά υιοθεσίας τοΰ
γυιοΰ σας.
— Χάσατε τά λογικά σας; Φώ
ναξε ουρλιάζοντας δ Ίατροδικαστής.
— Πήτερ Γκρήν, εσείς μέ τδν υι
οθετημένο γυιό σας σκοτώσατε τήν
Λάνα Γούντ, είπε πάλι έπίσημα δ
άστυνομικός.
— Βοήθεια, είναι τρελλός... ο'υρλιαξε πάλι δ ’Ιατροδικαστής.
Ό Χάρρυ Γουέλς ήρεμος κτύπησε
τδ κουδούνι. Ό βοηθός του ’Έλβις
παρουσιάσθηκε άμέσως καί χαιρε
τώντας ρώτησε:
——Νά τοΰ φορέσω χειροπέδες κύ
ριε προϊστάμενε;
—-’Όχι ’Έλβις. Πρέπει νά τδν μεταχειρισθοΰμε μέ σεβασμδ σάν έπι
στήμονα. Έξ άλλου δέν φταίει αότδς γιατί δέν ένεργοΰσε αύτοβούλως.
’Έχει διχασμδ προσωπικότητος. Τοΰ
μένουν μόνον ώρισμένες άναμνήσεις
άπδ τήν ζωή πού κάνει δ άλλος έαυτός του. Αύτές τις άναμνήσει τις θε
ωρεί σάν έμπνευσι, γιά τδ άριστούργημα πού έγραψε. Αύτδ δμως τδν
πρόδωσε.
Ό Πήτερ Γκρήν άκουγε σωρια
σμένος σέ μιά γωνιά. Τώρα ξεδιά
λυνε μέσα του τήν άλήθεια. Είχε
ήττηθή άπδ τδ κτήνος πού έπαναστάτησε στδν έσωτερικό του κόσμο.
— Πάμε, πρόσταξε δ Χάρρυ
Γουέλς.
Ό ’Έλβις σήκωσε τδν ’Ιατροδι
καστή καί τδν βοήθησε νά έπιβιβασθή στδ άστυνομικδ αύτοκίνητο, πού
ξεκίνησε άμέσως.
Σέ λίγο Ιφθασαν στδν τόπο τοΰ
έγκλήματος γιά τήν άναπαράστασι.

Έκεΐ μέ χειροπέδες στά χέρια περίμενε τδν Γκρήν δ υιοθετημένος
γυιός του.
-—Παρουσίςι των άστυνομικών δ
νεαρός έκανε τήν άναπαράστασι τοΰ
βιασμοΰ καί τοΰ φόνου.
— Σ’ αύτδ έδώ τδ παράπηγμα,
είπε, βίασα τήν κοπέλλα, ένφ δ πα
τέρας μου παρακολουθούσε τδ θέα
μα. Μετά τήν σκότωσα καί τήν πέταξα στδ χαντάκι, δπου τήν βρή
κατε.
Έπιστρέφοντας δ ’Έλβις, ρώτησε
τδν προϊστάμενό του αστυνόμο:
— Μά πώς άνακαλύψατε τήν έ
νοχή τοΰ κυρίου Γκρήν;
— Μοΰ έκανε έντύπωσι ’Έλβις,
ή περιγραφή τοΰ βιασμοΰ καί τοΰ
στραγγαλισμού τής κοπέλλας στήν
έκθεσι τοΰ Ίατροδικαστοΰ. Συνεπέρανα δτι ένεργοΰσε κάποιος άλλος
καί δχι αύτδς άκριβώς άπδ τίς λε
πτομέρειες τις όποιες ποτέ δέν προ
σέχει έκεΐνος πού ένεργεΐ... Κατόπιν
πήγα στδ σπίτι του καί βεβαιώθηκα
δταν διάβασα τήν μελέτη του. Μι
λούσε καί γ ι’ αύτδ τδ παράπηγμα
καί άπδ τήν περιγραφή τδ άνεκάλυψα... Κρίμα. 'Ένας τέτοιος έπιστήμων νά γίνη Μπίλλυ Ρόκ, νά ξελογιάζη κοπέλλες καί μέ τήν βοήθεια
τοΰ γυιοΰ του νά χορταίνη βλέπον
τας οργιά. Ό άλλος έαυτδς τοΰ κυ
ρίου Γκρήν ήταν ένας ήδονοβλεψίας.
Τδ κτήνος ξύπνησε άργά μέσα του
καί δ Γκρήν ήταν γέρος νά τδ ικανοποιήση. "Ετσι στράφηκε στήν δια
στροφή; 'Ο Δόκτωρ Τζέκυλ καί δ
κύριος Χάυντ δέν είναι πρόσωπα
πού συναντά κανείς μόνον στήν φαν
τασία τών συγγραφέων.

Ό Μάκ - Ντόναλντ πρόκειται νά ταξιδέψη. Φωνάζει λοιπόν ένα ταξί καί
ρωτά τδν σωφέρ.
— Πόσο θέλεις γιά νά μέ πάς είς τδν σιδηροδρομικό σταθμό;
-— Πέντε σελίνια, άπαντά δ ταξιτζής.
— Καί ή βαλίτσα μου;
—Ή βαλίτσα σας θά μεταφερθή δωρεάν κύριε.
— Τότε πάρε τήν βαλίτσα μου καί πήγαινέ την στδν σταθμό. Έγώ έρχο
μαι μέ τά πόδια.

ΠΗΤΕΡ ΜΑΡΚ

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
ΤΡΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ
1. ΤΟ Η ΗΧΙ Τ Η Σ Α Φ Ρ Ο Δ ΙΤΗ Σ

Παραγωγή: «Κύπρος - Ελλάς Φίλμς».
Σκηνοθεσία: Γ. Σκαλενάκης.
Σενάριο: Άλέξης Πάρνης.
Φωτογραφία: Ν. Καβουκίδη.
Μουσική: Μ. ΙΙλέσσα.
ΙΙρωταγωνιστοΰν: Κ. Παξινοΰ, Α. Άντωνόπουλος,
Κ. Καστανάς, Κ. Μεσσάρης, Χρ. Ζήκας, Στ. Ξενίδης,
Τ. Άσημακόπουλος, καθώς και ή Ζώρζ Σαρρή καί ή
’ Λνν Λόμπεργκ.
Ταινία Ιγχρωμη, 35 Μ.Μ. εμφανισμένη καί τυπω
μένη σέ Γαλλικά εργαστήρια.
Τό θέμα άναφέρεται εις τον ηρωικό καί μεγαλειώ
δη άγων α των Κυπρίων γιά την έλευθερίαν τους.
Ή ταινία παρουσιάζει δύο άσυνήθη καί έξαιρετικά υπολογίσιμα προσόντα. Πρώτον τό σενάριο του Ά λέξη Πάρνη. Γοργό σέ ρυθμό, μετρημένο καί άψογο
σέ διάλογο, λιτό καί άπλά σέ δομή. Καί δεύτερον ή
συμμετοχή τής Κατίνας Παξινοΰ ή όποια δίνει στην
ταινία τήν σφραγίδα τής ύψηλής τέχνης.
"Ενα άλλο καλό σημεΐον είναι ή ωραία ερμηνεία
τοΰ Α. Άντωνόπουλου στον ρόλο τοΰ λοχαγού Κήτς.
Χωρίς βέβαια νά έχουν άποφευχθή ώρισμένα λά
θη, ή ταινία είναι εποικοδομητική γιά τήν Ελληνική
κινηματογραφική τέχνη, μέ περισσότερη προσοχή καί
φροντίδα άπό όσην μάς
έσυνήθισαν οί Ελληνικές
ταινίες.

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ Τ Ο ϊ ΒΟΡΡΑ
*
**
Παραγωγή: Καραγιάννης - Καρατζόπουλος.
Σκηνοθεσία: Κ. Καραγιάννη.
Σενάριο: Γ. Ααζαρίδη - Α. Δαβίδ.
Φωτογραφία; Β. Βασιλειάδη.
Μουσική; Κ. Καπνίση.
Ντεκόρ: Πέτρος Καπουράλης.
Ειδικά έφφέ: Γιάννης Σαμιώτης.
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Βόγλης, Ξένια Καλογεροπούλου, Πέτρος Φυσσοΰν, Δημ. Σταρένιος, Κάκια
ΙΙαναγιώτου, Ίλυα Λιβυκοΰ, Α. Διανέλλος, Μαλένα
Άνουσάκη, Αιμιλία Ύψηλάντη, Α. Μάτσας, Α. Γιαννακάς.
Ταινία έγχρωμη, 35 Μ.Μ.
Τό θέμα άναφέρεται εις τούς ωραίους αγώνας των
Ελλήνων εναντίον τών λυσσωδών επιθέσεων τών κο
μιτατζήδων οί όποιες τόσα θύματα καί τόσον αίμα έστοίχισαν εις τόν Ελληνισμόν.
Στήν ταινία διαγράφεται καλώς ή θηριωδία τών
Βουλγάρων έπιδρομέων καθώς καί ό ηρωισμός, ή ευ
ψυχία, ή καρτερία καί ή αύταπάρνησις τοΰ Ελληνικού
πληθυσμοΰ, τοΰ όποιου τό ύπέροχον φρόνημα δέν κάμ
πτεται μέ τίποτα.
Μέ πολλήν ευχαρίστησιν βλέπομε τούς "Ελληνας
παραγωγούς νά εγκαταλείπουν —συχνότερα τώρα τε
λευταία— τά άνούσια καί τετριμμένα «κοινωνικά» θέ
ματα καί νά στρέφιονται σέ θέματα τά όποια δίδει ά
φθονα καί πλούσια ή ιστορία τοΰ έθνους μα,.

Α Ρ ΙΣΤΕ Ρ Α Κ Α Ι Α Η Ω :
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ
οπό τό φιλμ οΐ Γενναίοι τοΰ Βορρά

Φωτογραφία!

από τό φίλμ ή Μεσόγειος φλέγεται

Παραγωγή: 'Ολυμπος Φίλμ.
Σκηνοθέτης: Ντίμης Δαδήρας.
Σενάριο: Α. Δαβίδ - Σ. Φιλιππούλης.
Φωτογραφία: Ν. Καβουκίδης.
Μουσική: Ν. Μαμαγκάκης.
Πρωταγωνιστούν: Κ. Πρέκας, Κώστας Καρράς,
'Όλγα Πολίτου, Σοφία Ρούμπου, Λυκούργος Καλλέργης, Τέλης Σώτος καί ή Κατερίνα Χέλμη.
Ταινία έγχρωμη, 35 Μ.Μ.
Είναι ένα τρίτο θέμα παρμένο καί αότό άπό τήν
ανεξάντλητη πηγή τής Ελληνικής ιστορίας καί είδικώτερα τής εποχής τοΰ τελευταίου πολέμου: Ή ται
νία άνήκει είς τβ είδος των ναυτικών περιπετειών, καί
έπραγματοποιήθη μέ τήν συνδρομή μονάδων τοΰ Έλληνικοΰ στόλου. Τό ιστορικόν μέρος Ιχει μυθιστορηματοποιηθή μέ τήν παρεμβολή μιας αισθηματικής πε
ριπέτειας καί μιας συναισθηματικής συγκρούσεως με
ταξύ άγάπης, φιλίας καί καθήκοντος.

ΣΟΛΩΝΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗ
Ά ν τ )γου Χ)λακης ε. α.

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Ή ομολογία τού κατηγορουμένου είναι Αποδεικτι
κόν μέσον καί προβλέπεται Από τδν νόμον (5-ρθρ. 178
Κ.Π.Δ.).
Οί επί τής άνακρίσεως υπάλληλοι τής Χωροφυλα
κής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, βεβαίως, καλούνται
καθ’ έκάστην νά ενεργούν προανακρίσεις κατά παραγ
γελίαν τού Είσαγγελέως ή καί αύτεπαγγέλτως, εάν έκ
τής άναβολής έπίκειται κίνδυνος ή πρόκειται περί αύτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, κατά τάς
διατάξεις τοΰ Κωδικός τής 'Ποινικής Δικονομίας.
Ό άνακριτικός υπάλληλος κατά τήν προανάκρισιν
έξετάζων κατηγορούμενον ή ύποπτον δέν Ιχει κύριον
μέλημα νά άποσπάση δμολογίαν περί τής ένοχής αύτού, άλλά νά έρευνα παν περιστατικόν, τό όποιον δύναται νά συντελέση εις τήν άποκάλυψιν τής αλήθειας.
Ούχ’ ήττον έν τή έξετάσει κατηγορουμένου ή υπόπτου
θά γίνουν, ουχί σπανίως, δμολογίαι. Άβίαστοι δηλο
νότι παραδοχαί τών πραγματικών περιστατικών άτινα
συνιστοΰν τήν βάσιν τής κατά τών προσώπων τούτων
κατηγορίας.
Εις τάς περιπτώσεις αύτάς ή όμολογία ένεργεί
ίσχυροτάτην ύποβολήν, καθησυχάζει δέ καί ικανοποιεί
τήν συνείδησιν τοΰ έξετάζοντος. Εντεύθεν είναι δυνα
τόν δ έρευνών τδ έγκλημα βασιζόμενος είς τήν κτηθεΐσαν δμολογίαν καί διά νά απαλλαγή περαιτέρω μό
χθου, νά μή άναζητήση τήν άνεύρεσιν καί άλλων άποδείξεων. Τούτο είναι σφαλερόν, διότι ή δμολογία είναι
άπόδειξις έπίσφαλής, διότι αί ψευδείς δμολογίαι δέν
είναι σπάνιαι καί άποσπώμεναι διά τής βίας είναι κα
τά κανόνα ψευδείς. Εκείνο τδ όποιον πάντοτε πρέπει
σαφώς νά κατανοηθή ύπό πάντων είναι δτι κατά τήν
έξέτασιν κατηγορουμένων καί υπόπτων δέον ν’ άποκλεισθή πλήρως ή έπιδίωξις άποσπάσεως δμολογίας
τούτων διά τής «μεθόδου τής βίας» τής γνωστής είς
δλον τδν κόσμον ώς μεθόδου «τρίτου βαθμού» ή άλλως
σήμερον «πλύσεως τοΰ έγκεφάλου». Ή μέθοδος αύτη,
ώς γνωστόν, στηρίζεται είς τάς σωματικάς βασάνους,
βιαιότητας ή άλλα μέσα σωματικής ή ψυχικής βίας.
Δέν πρέπει έπομένως νά χρησιμοποιήται ποτέ ύπδ τής
'Αστυνομίας διότι είναι μέθοδος παράνομος (*) κάκι
στη καί άνωφελής, μαρτυρεί ελλείψω έκπαιδεύσεως
τών άστυνομικών πρδς έφαρμογήν υγιών άνακριτικών
μεθόδων καί δδηγεϊ εις βεβαίαν φθοράν τής ύπηρεσίας (3) .
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Ό άνακριτης δέν βιάζεται, ούτε εκνευρίζεται. Τά στοιχεία
τά όποια έχει, είς χεΐρας του θά τά παρουσιάσω) μεθοδικά,
είς τήν κατάλληλον ψυχολογικήν στιγμήν, διά νά έπιτύχη
τήν ομολογίαν τοΰ ενόχου.

Ημείς δμως ώς άνακριτικοί υπάλληλοι ικανοί, χαίροντες φήμην πεπειραμένων καί έπαρκών ερευνητών
τοΰ εγκλήματος δέν ένδιαφερόμεθα νά άποκτήσωμεν
άπλώς μίαν δμολογίαν. Ή δμολογία πρέπει νά είναι
άβίαστος καί άληθής. Έάν διά τής έφαρμογής υγιών
καί νομίμων μεθόδων Αστυνομικής άνακριτικής έξα—
σφαλισθή έπιτυχία τις, δ προανακρίνων οφείλει νά ένημερώση αμέσως τδν Αρμόδιον Εισαγγελέα. Αύτδ είναι
ύποχρεωσις Ικ τοΰ νόμου (3) . Πλέον τούτου δμως εί
ναι χρήσιμον δ έξετάσας Αστυνομικός νά έκθέση είς
τδν Εισαγγελέα Ακριβώς πώς επέτυχεν τήν δμολογίαν,
χωρίς νά Αποκρύψη τίποτε Από τδν τρόπον καί τήν μέ
θοδον τής έπιτεύξεώς της.
Επίσης δφείλει δ προανακρίνων νά ένημερώση τδν
Εισαγγελέα καί δταν συνεχιζομένης τής άνακρίσεως
ύπάρξη καί ή παραμικρά Αμφιβολία περί τής ένοχής
τού υπόπτου. Ακόμη καί έάν ούτος δμολογή τήν ένοχήν του, δταν έκ τού ελέγχου τών καταθέσεων εύρίσκη
δ έξετάζων, δτι δ κατηγορούμενος ένοχοποιεΐ τδν έαυτόν του ψευδώς Ακόμη καί έπί άσημάντου λεπτομέ
ρειας.
Ή Από κοινού μετά τοΰ Είσαγγελέως συζήτησις
τής περιπτώσεως θά ώφελήση, διότι θ’ άποκλείση ένδεχομένην περαιτέρω καί έπί δικαστηρίω Ακόμη άποψιν, δτι ή χρησιμοποιηθεΐσα μέθοδος ύπήρξεν Ανάρμο
στος, διότι δ Είσαγγελεύς είς περίπτωσιν Αμφιβολίας,
θά ύποδείξη καλλιτέραν ή πληρεστέραν μέθοδον περαι
τέρω Αναπτύξεως τής έξετάσεως.
’Έχει ιδιαιτέραν σημασίαν πάντοτε νά κυρίαρχη
ή άντίληψις, δτι ή Αστυνομία έν τή διεξαγωγή τών
καθηκόντων της, τής έρεύνης τού έγκλήματος είργάσθη μέ έντέλειαν καί προσοχήν καί έπέτυχεν Αποδεί
ξεις παραδεκτάς καί Αναμφισβητήτους ύπδ πάντων, Α
ποδείξεις Αποκλειούσας άμα οίονδήποτε ισχυρισμόν κα
ί. "Αρθρον 239 Ποιν. Κώδικος.

2.

’Ίδετε περί ταύτης Σόλωνος Θ. Τσαούση « ’Αστυνομική
Άνακριτική - ή έρευνα τής άληθείας». Δευτέρα έκδοσις
έπηυξημένη, 1961, σελ. 88.
3. Κώδιξ Ποιν. Δικονομίας, άρθρ. 31.

λόπιστον, δτι ή Αστυνομία κατά το έργον της αύτό έζημίωσεν τήν ύπεράσπισιν τοΰ Ινάχου.
Ή Απόκτησις δμως Αβιάστου καί Αληθοΰς ομολο
γίας απαιτεί ικανότητας προανακριτικάς καί πνευματικάς, άπαιτεΐ μεγάλην υπομονήν καί διατήρησιν τής
αυτοκυριαρχίας τοΰ έξετάζοντος. Μή λησμονήτε δτι ή
προσπάθεια άποκτήσεως δμολογίας άποτελεΐ άγώνα
πνευματικόν. Διά τήν Ιπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ σας αύτοΰ
πρέπει νά Αντιμετωπίσητε τόν άντίπαλόν σας αότόν,
τον έξεταζόμενον, διανοητικώς καί νά Ινθυμήσθε πάν
τοτε δτι δ άγων είναι απαραίτητος, ό άγων τοΰ πνεύ
ματος είναι τραχύτερος τής φυσικής πάλης.
Έν μέση) τοιούτων άπόψεων καί ιδεών ό ερευνών
τό έγκλημα προσπαθεί νά άποκτήση μίαν άληθή δμολογίαν. Οδτος πρός τον σκοπόν τοΰτον Ιν τώ χειρισμφ
τοΰ δράστου οφείλει τάς συναισθηματικάς επικλήσεις
καί τά τεχνάσματα νά χρησιμοποιή ώς ευφυή ευρήμα
τα μέχρι τοΰ σημείου εκείνου μόνον πέραν τοΰ δποίου
ύφίσταται κατά νόμον σωματική ή ψυχική κακοπάθεια
τοΰ Ιξεταζομένου προσώπου. .
Είς τά σωματικά δέ ή ψυχολογικά βασανιστήρια
δεν υπάγονται μόνον αί έμφανεΐς σωματικαΐ κακώσεις
αί άμέσως κατατείνουσαι εις άπόσπασιν δμολογίας, Αλλά καί πάσα κακοπάθεια ή ψυχική πίεσις άποβλέπουσα είς κατάθεσιν ώρισμένου περιεχομένου (1) .
Επιπροσθέτους δέ δοθεισών καί των διατάξεων τοΰ
Κώδικος Ποιν. Δικονομίας καθ’ ας δέν πρέπει ν’ Απαιτήται ή δμολογία τοΰ κατηγορουμένου, ουδέ νά άπευθύνωνται πρός αυτόν έρωτήσεις ζητητικαί, παραπειστικαί ή διφορούμεναι, δι’ ών ούτος θά έμπλακή είς
δμολογίαν (2) , είναι δυνατόν νά θεωρηθώσιν ώς μέσα
βίας καί συναισθηματικαί έπικλήσεις ή τεχνάσματα
δταν δι’ αύτών άσκήται διά ψυχικών Ιρεθισμάτων ή
συγκινήσεων ψυχική πίεσις καί έμπλοκή πρός δμολο
γίαν.
'"Ενεκα τούτων τό εργον τής έξετάσεως τών ύπό-

πτων είναι λεπτόν καί δυσχερές. Ό ευφυής δμως Α
στυνομικός Ιχων γνώσιν τοΰ είδικοΰ κλάδου τής ψυχο
λογίας τής μαρτυρίας καί ών έγκρατής τών ύγιών καί
νομίμων μεθόδων έξετάσεως προσώπων καί τής Αν
θρώπινης φύσεως, θά έπιτύχη άληθή δμολογίαν. Ή
δμολογία αΰτη τότε θά εχη Αξίαν, διότι έν αύτή δ ένο
χος θά βέβαιοί τό αίτιον ταύτης καί τοΰ έγκλήματος,
καί ώς Αληθής ούτε ένώπιον τοΰ άνακριτοΰ, μηδέ κατά
τήν δίκην θά Αναιρεθή ύπό τοΰ κατηγορουμένου
ό
ποιος άντιθέτως θά δμολογήση, δτι ή μεταχείρησίς του
ύπό τής Αστυνομίας υπήρξεν καθ’ δλα άψογος. Καί δ
Αστυνομικός δ δποΐος θά Αχθη μέχρι τοΰ σημείου αό:οΰ τής ίκανότητος θά Απόδειξη έμπράκτως τό ύψηλόν
επίπεδον τής έπαγγελματικής του καταρτίσεως.
Ή χρησιμότης λήψεως μιας τοιαύτης Αβιάστου καί
άληθοΰς δμολογίας είναι προφανής, διότι:
α) Δυνατόν νά μή έχωμεν έπαρκεΐς Αποδείξεις διά
τήν δίωξιν ή νά άναφανή ένίοτε καί περίπτωσις, καθ’
ήν ή δμολογία τοΰ κατηγορουμένου νά Αποτελή καί
τήν μόνην άπόδειξιν έγκλήματός τίνος.
β) Συνήθως ένας άνθρωπος δέν συλλαμβάνεται διά
τό πρώτον αύτοΰ έγκλημα' ένδιαφερόμεθα λοιπόν ν’
άνακαλύψωμεν καί άλλα έγκλήματα, τά όποια δυνατόν
νά διέπραξεν δ ύποπτος.
γ) Δυνατόν νά ύπάρχουν συνεργοί καί πρέπει νά
μάθωμεν ποιοι είναι αύτοί, διά νά έξαρθρώσωμεν ένδεχομένην σπείραν κακοποιών καί συντελέσωμεν ούτως
είς τήν πρόληψιν τοΰ έγκλήματος.
δ) Πρέπει νά μάθωμεν τί άπέγιναν τά περιουσια
κά στοιχεία, τά δποία έκ τής πράξεως Απεκόμισεν δ
δράστης, ί’να τά άνεύρωμεν καί τά άποδώσωμεν είς τόν
νόμιμον κάτοχον αύτών.
1. Ίδέτε Κ. Γ. Γαρδίκα «Ή άξία τής διά μαρτύρων άποδείξεως έν τή ποινική δίκη», 1959, σελ. 45.
2. Κώδιξ Ποιν. Δικ. άρθρ. 273, 223, παρ. 5

Τά σύγχρονα επιστημονικά μέσα είναι σήμερον Ανεκτίμητος
βοηθός είς τό δύσκολον έργον τοΰ ά'.οκρίνοντος. Αί έγκληματολογικαί ύπηρεσίαι τών προηγμέιων χωρών διαθέτουν
τελειότατα εργαστήρια είς τά πορίε|. ατα τών οποίων θά
στηριχθή ή άνάκρισις καί ή έπιτυχία της.

ε) Πρέπει νά γνωρίζωμεν ποιον θά είναι ένδεχομένως τό «άλλοθι» τοΰ υπόπτου καί τούς ισχυρισμούς
τών πιθανών μαρτύρων του, διά νά δυνάμεθα νά τά
άντιμετωπίσωμεν.
Περί τής άξίας τής όμολογίας ώς άποδεικτικοΰ μέ
σου εις έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν άποφασίζει δ δικαστής κατ’ ιδίαν πεποίθησιν συμφώνως προς
τήν καθιερωθεΐσαν έν τή ποινική διαδικασία άρχήν
τής ηθικής άποδείξεως (*).
Κατά ταΰτα δ δικαστής δέν δεσμεύεται άπδ τήν
δμολογίαν τοΰ κατηγορουμένου δσονδήποτε ρητή καί
κατηγορηματική καί άν είναι αυτή, έάν έκ τοΰ συνό
λου τών άποδειξεων πείθεται, δτι ή δμολογία τοΰ κατηγορουμένου δέν είναι ειλικρινής, άλλά προϊόν έμπαθείας, συγκαλύψεως τοΰ πραγματικοΰ ένόχου ή
βίας (2). Έντεΰθεν οδτος εκτίμα τήν δμολογίαν έλευθερως, κατά συνείδησιν, είτε αΰτη έγένετο υπό τοΰ κα
τηγορουμένου ή τρίτου τινάς προσώπου.
Καί άν άκόμη ύπαρξη περίπτωσις, καθ’ ήν ή δμο
λογία τοΰ κατηγορουμένου άποτελεϊ τήν μόνην άπόδειξιν έγκληματός τίνος, δ δικαστής είναι έλεύθερος νά
κρινη κατα πόσον ή τοιαύτη δμολογία άνταποκρίνεται
πρός την άληθειαν. Γενικώς, δέ, δταν ή δμολογία τοΰ
κατηγορουμένου δεν ένισχύεται παρ’ άλλων αποδεί
ξεων, δέον νά έκτιμαται μετά πάσης προσοχής καί περισκέψεως καί νά έρευνάται, ή άλήθεια, καί δΓ άλλων
άποδεικτικών μέσων, δσάκις ύφίσταται αμφιβολία πε
ρί τής άληθείας τής δμολογίας τοΰ κατηγορουμένου.
Εάν δ κατηγορούμενος άνακαλέση τήν δμολογίαν
του δ δικαστής, κατά τήν αυτήν άρχήν τής ήθικής άποδειξεως, θα έκτιμηση τήν άνάκλησιν, προκειμένου
ν άποφανθή επί τοΰ άδικήματος.

Τό παραδεκτόν τής δμολογίας είς έγκληματικάς
υποθέσεις άπασχολεΐ διαρκώς έρευνητάς έγκλημάτων
και δικαστάς, οί όποιοι καλοΰνται νά άντιμετωπίσουν
έμφανιζομένας είς έκάστην περίπτωσιν δυσκολίας.
Εντεΰθεν είς βοήθειαν όλων τών καλουμένων πρός
έρευναν τοΰ έγκλήματος έπί τοΰ παραδεκτού τής δμο
λογίας έγγράφησαν ένδιαφέροντα ειδικά βιβλία (3) έ ξετάζοντα ίστορικώς τάς νομικάς φάσεις τάς δποίας
διήλθεν τό περίπλοκον τοΰτο πρόβλημα έν τή έξελίξεί
τοΰ δικονομικοΰ δικαίου διά μέσου τών αιώνων μέχρι
τής Ινεστωσης αύτοΰ μορφής άπό άπόψεως ίσχύοντος
δικαίου.
Κατά τό καθ’ ήμάς δίκαιον διά τήν ύπό τοΰ δικαστοΰ παραδοχήν τής δμολογίας δέν καθίσταται άναγκαΐος, ως πρότερον, δ καθορισμός τών περιπτώσεων
καθ’ ^ας ή δμολογία αποτελεί πλήρη άπόδειξιν, καθό
σον δ δικαστής είναι έλεύθερος νά κρίνη κατά πόσον
ή τοιαύτη δμολογία άνταποκρίνεται πρός τήν άλήθειαν (4).
1. Κώδιξ Ποιν. Δικ. άρθρ. 177
2. Σύνταγμα τοΰ 1968 άρθρ. 11 παρ. 2, δτι αί βάσανοι άπαγορεύονται. Ίδετε καί «Τδ Σύνταγμα της Ελλάδος,
1968» Γεωργίου Ά χιλ. Βαβαρέτου, ίκδ. 1969, άρθρ, 11
σελ, 19, ένθα «Διά τής λέξεως «βάσανοι» νοείται καί
οίαδήποτε κάκωσις πρός κολασμόν ή άνακάλυψιν έγκλή
ματος,..».
3. Ιδετε καί Fred. Kaufman «The admissibility of Confes
sions in criminal matters». Toronto, Canada, 1960, σελ
113.

4. Ίδετε Κώδ. Ποιν. Δικ. άρθρ. 177 καί Πανδέκτην Ποιν,
Δικ. Κ. Σιφναίου — Α, Τούση, τομ. Α ', σελ. 573 καί
έπόμ.

Τήν 17.1.1970 μετεβη είς Ρόδον δ Διοικητής τοΰ 6ου ’Αμερικανικού
Στόλου τής Μεσογείου ’Αντιναύαρχος κ. D. C. BICHARSON, δ δποΐος άνεκηρύχθη, έν έπισήμψ τελετή έν τφ Δημαρχείψ, έπίτιμος δημότης τής πόλεως.
Είς τας άνωτερω φωτογραφίας δ Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου Συνταγματάρχης κ.
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ύποδέχεται τόν ’Αμερικανόν Ναύαρχον μετά τής
συζύγου του είς τό οίκημα τής Α.Δ.Χ καί συνομιλεί μετ’ αύτοΰ είς τό γραφεΐον
του. Έ δεξιά φωτογραφία Ιχει τήν ιδιόχειρον άφιέρωσιν τοΰ ’Αμερικανού
Ναυάρχου πρός τόν κ. Άνώτερον Διοικητήν.
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Από μήνα
α

έ

μήνα
I !
ύπ’ άριθμ. 273)69 Φ.Ε.Κ. τεΰχος Σχολήν δδηγών Χωρ) κής διάρκειας
Α ’ έκυρώθη ό Κανονισμός 'Υγειονο- 3 μηνών άπό 12.1.1970.
Τήν 16.1.1970 δ ’Αρχηγός Χω
1. ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν :
μικής 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής.
ροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. ’Ανα
ΙΙροήχθη είς τον βαθμόν τοϋ Μοι
στάσιος ΚΑΡΥΩΤΗΣ, συνοδευόμεΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
ράρχου δ 'Υπομοίραρχος ΣΑΚΚΑΣ
νος ύπό τοΰ 'Υπασπιστοΰ του Μοι
ΤΗΣ
Δ.
X.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κων) νος.
ράρχου κ. Χρήστου ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
2. ' Ο π λ ι τ ώ ν :
Τήν 10.1.1970 έλαβε χώραν είς έπεσκέφθη τήν Α.Δ.Χ Στ. Ελλάδος
Δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 383) 1969 προ Κόρινθον ή κοπή τής Πίττας τής Δ.
ήχθησαν είς τδν βαθμόν τοΰ 'Υπενω X. Κορινθίας καθ’ ήν ώμίλησε δ Δι καί έπεθεώρησεν τάς 'Υπηρεσίας
μοτάρχου έκτδς όργανικών θέσεων οικητής τής Διοικήσεως Αντ) ρχηζ Χωροφυλακής τής έδρας τής Άνωώς κριθέντες τελικώς άνίκανοι διά κ. ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Παν. Κατ’ αύτήν τέρας. Ό κ. ’Αρχηγός ώμίλησεν είς
τήν ύπηρεσίαν διά λόγους υγείας παρέστησαν δ Μητροπολίτης Κοριν συγκέντρωσιν ’Αξ) κών καί 'Οπλι
οΐ Χωροφύλακες: Αίκατερινόπουλος θίας, δ Α' ’Επιθεωρητής Χωρ) κής τών είς τήν πόλιν τής Λαμίας.
Μ .,. Άνδρουλιδάκης ’Ιωάννης, Γε- 'Υποστράτηγος κ. ΜΑΛΙΟΣ Παν., δ „ Τήν έπομένην 17.1.1970 δ κ.
ωργάρας Κων., Ζάβαλης Θεόδωρος, Α.Σ.Δ. Πελοποννήσου, δ Νομάρχης ’Αρχηγός μετέβη είς Καρπενήσιον
Ίλαρίων Ν., Κυριακόπουλος Γ., Κορινθίας, 'δ Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου, πρός έπιθεώρησιν τών έκεΐ 'Υπηρε
Κουράκης ’Ιωάννης καί Στεφανο- δ Στρατιωτικός Διοικητής Κορινθί σιών Χωρ) κής. Κατά τήν μετάβασιν του άπό Λαμίας είς Καρπενή
γλου Γεώργιος
ας, Πρόεδροι ’Επιστημονικών καί σιον, δ κ. Αρχηγός έπεθεώρησεν
’Επαγγελματικών ’Οργανώσεων κα τάς κατά μήκος τής διαδρομής, 'Υ
ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
Άπενεμήθησαν ήθικαί άμοιβαί θώς και πολλοί ’Αξιωματικοί καί δ- πηρεσίας τοΰ Σώματος. ■
είς τούς κάτωθι δπλίτας τοΰ Σώμα πλίται τοΰ Σώματος.
Αί έντυπώσεις τοΰ κ. Άρχηγοΰ
τος διά προσφερθείσας Ιξαιρέτους δάπό
τάς άνωτέρω έπισκέψεις ύπήρΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πηρεσίας:
ξαν
άρισται.
Τήν 8.1.1970 έξεδόθη ύ ύπ’ άριθ.
ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ είς τούς 209) 18) 5β Δ) γή τοΰ Α.Β.Χ. περί
ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ
Ένωμ. Μαρκέλον Στυλιανόν τοΰ άποδόσεως τής όφειλομένης τιμής
Παρελήφθησαν ήδη κάί θά διαΣταματίου καί τούς Χωρ. Λούταν είς τούς άνδρας τοΰ Σώματος, οι ό τεθώσιν είς τάς 'Υπηρεσίας Χωρο
Δημήτριον τοΰ Ίωάννου, Πέτσαν ποιοι πίπτουν έν τή έκτελέσει τοΰ φυλακής τεσσαράκοντα (40) αυτο
Νικόλαον τοΰ Γεωργίου καί Ααγόν καθήκοντος. Είς τούς τόπους τούτους κίνητα τύπου VAUXAL μετά R/T.
Γεώργιον τοΰ ’Αντωνίου.
έφ’ έξής θά τοποθετήται ένδεικτική Είναι βέβαιον δτι τά έν λόγψ περι
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ πλάξ έκ μαρμάρου, άναγράφουσα τά πολικά θά συμβάλουν είς τήν καλλιτέραν άστυνόμευσιν τής περιφέρει
1) 'Υπομ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ’Ιωάν στοιχεία ταυτότητος, τήν ιδιότητα ας άρμοδιότητος Χωρ) κής καί εύτοΰ
πεσόντος,
.τήν
χρονολογίαν
καί
νης έκ τοΰ Α.Τ. Δάφνης είς τό Α.Τ.
χής εργον είναι δ έφοδιασμός διά
τήν αιτίαν τοΰ θανάτου.
Ναυπάκτου ώς Διοικητής.
τοιούτων
περιπολικών δλων τών 'Υ
2) 'Υπομοίρ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΣ
πηρεσιών Χωρ) κής.
Κων) νος έκ τοΰ Α.Τ. Ναυπάκτου
’Ήρξατο ή έκπαίδευσις άπό 8.1.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞ) ΚΩΝ
είς τό Α.Τ. Καστοριάς, ώς Β ' ’Α 1970 ένός Ταγ) ρχου είς τό ΣεμιΈκ τοΰ κεκυρωμένου πίνακος έ
ξιωματικός.
νάριον Υπηρεσίας Προεδρ. Κυβερτους 1969, προήχθησαν μέχρι σήμε
3) Άνθ) ρχος ΧΟΑΙΔΗΣ ’Ιορδά νήσεως, διάρκειας 40 ήμερών.
ρον είς τδν βαθμόν τοΰ ’Ανθ) στοΰ
νης έκ τοΰ Π.Σ.ΟΧ. Ρόδου είς τήν
2) Ένός Μοιράρχου είς τήν Σχο 43 Ένωμοτάρχαι, ήτοι μέχρι καί
διάθεσιν τής Δ.Α.Π.Π.
λήν Γεν. Μορφώσεως Στρατοΰ διάρ τοΰ Ενωμοτάρχου ΠΑΝΤΕΑΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
κειας 50 ήμερών άπό 12.1.1970.
Γεωργίου. Έτερα κενά δέν ύφίσταν3) Τριών κατωτέρων ’Αξιωματι ται έπί τοΰ παρόντος.
Διά τοΰ άπό 5.1.1970 Β.Δ. έτέθη
είς άποστρατείαν τή αιτήσει του ό κών είς ήλεκτρονικούς ύπολογιστάς
Έ κ τοΰ κεκυρωμένου πίνακος έ
'Υπομ. ΚΟΥΑΙΟΥΜΠΑΣ Κων) νος διάρκειας ,7 μηνών άπό 16.1.1970. τους 1969 προήχθησαν μέχρι σήμε
τοΰ Βασιλείου.
4) Τριών ύπαξ) κών είς Σχολεΐον ρον είς τδν βαθμόν τοΰ ’Ενωμοτάρ
Σωματικής
’Αγωγής Στρατοΰ διάρ χου 72 'Υπενωμοτάρχαι ήτοι μέχρι
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
καί τοΰ 'Υπενωμοτάρχου ΚΟΝΤΕΔιά τοΰ ύπ’ άριθμ. 837)26.11. κειας 4 μηνών άπό 12.1.1970.
5) Εξήκοντα Χωρ) κων είς τήν ΛΗ. 'Υφίσταται είσέτι iv (1) κενόν.
1969 Β. Δ. δημοσιευθέντος είς τό
ΙΙΡΟΑΓΩΓΑΙ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΟΣ ΕΤΟΤΣ
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Μία άκόμη λαμπρά έπιτυχία τής Χωροφυλακής είς
τόν άθλητισμόν τοΰ παρελθόντος έτους ύπήρξε καί ή
κατάκτησις τοΰ πρωταθλήματος πετοσφαίρας (VOLLET - BALL) κατά τό διοργανωθέν πρωτάθλημα Ε 
νόπλων Δυνάμεων — Σωμάτων ’Ασφαλείας άπό 26
εως 30.8.69 χρονικόν διάστημα είς τό γήπεδον άθλοπαιδιών τού ’Ολυμπιακού Σ.Φ. Πειραιώς. Ή όμάς τής
Χωροφυλακής άποτελουμένη έκ τών άθλητών α) Ένωμ) ρχών ΒΟίΤΓΡΑΚΗ Γεωργίου καί ΠΡΕΝΤΖΙΑ
Κων) νου καί β) Χωρ) κων ΖΩΤΟΓ Κων) νου, ΚΑΡΑΤΖΑ Γεωργίου, ΔΕΡΜΑΤΗ Γεωργίου, ΗΛΙΟΠΟΓΛΟΓ Νικολάου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΓ Χρήστου καί
ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΑΟΓ Γεωργίου άπέδωσε θαυμάσια καθ’
όλους τούς άγώνας καί άπέσπασε τά θερμά χειροκροτή
ματα ώς καί τά ευμενέστερα σχόλια πάντων τών παρακολουθησάντων τήν διεξαγωγήν τοΰ πρωταθλήμα
τος. Οί άθληταί μας έδωσαν τόν καλλίτερον εαυτόν
των, συναγωνισθέντες μέ αυταπάρνησιν τούς συναθλητάς των τών άλλων Σωμάτων.
Ό τελικός άγων μεταξύ τών όμάδων Χωρ) κής —
Στρατού ύπήρξεν άκρως ένδιαφέρων διά τούς φιλά
θλους. Καί αί δύο όμάδες διεξεδίκησαν τήν νίκην μέ
πείσμα, πάντοτε έντός τών άθλητικών πλαισίων καί
τής εύγενοΰς άμίλλης συναρπάσασαι τάς χιλιάδας τών
φιλάθλων. Νικήτρια τοΰ άγώνος άνεδείχθη τελικώς ή
όμάς τής Χωροφυλακής μέ 3—2 σέτ άνακηρυχθείσα
πρωταθλήτρια όμάς διά τό 1969.
’Αλλά διά νά επιτευχθούν πάντα τά άνωτέρω άπητήθη σοβαρά, επίπονος καί συνεχής εργασία παρ’ άπάντων τών υπευθύνων παραγόντων —άθλητών καί
μή— καί άξίζει διά τούτο πάσα τιμή καί έπαινος.
Έκ τών άνωτέρω προκύπτει τό άναμφισβήτητον
γεγονός δτι τό έτος 1969 ύπήρξεν έτος μεγάλων προσ
παθειών διά τόν άθλητισμόν τοΰ Σώμάτος.
’Ασφαλώς όμως δέν έγιναν όλα. Πάντως έγιναν
πάρα πολλά καί αυτό μάς κάνει νά αίσιοδοξώμεν ότι
τό μέλλον θά είναι καλλίτερον. Οί άθληταί μας είναι
άξιοι συγχαρητηρίων. Τό Σώμα χαίρεται νά τούς ·καμαρώνη νικητάς Ιπάνω είς τά βάθρα, στεφανωμένους
μέ τόν κότινον τής νίκης, τιμώντας τούς εαυτούς των
καί τό Σώμα είς τό όποιον έχουν τήν τιμήν νά άνήκουν.

Ή άνάπτυξις τοΰ αθλητισμού καί ή καλλιέργεια
τού άθλητικοΟ πνεύματος αποτελούν αντικείμενα διά
τά όποια τό Σώμα της Χωρ) κής δεικνύει ιδιαίτερον εν
διαφέρον, διότι έχει πλήρως κατανοήσει τήν άξίαν καί
τήν σκοπιμότητα των. Διά τούτο άφ’ ένός μέν προτρέ
πει και ενισχύει πάσαν προσπάθειαν ή όποια άποβλέπει εις τήν άθλησή τών άνδρών, άφ’ έτέρου δέ ί'δρυσεν
ειδικήν Τπηρεσίαν Φύσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητι
σμού εις τήν Σχολήν Χωρ) κής, άποβλέπουσαν εις τήν
καλλιέργειαν τού άθλητισμοΰ καί εις τήν δημιουργίαν
άθλητών καί αθλητικών ομάδων πανελληνίου κύρους,
τιμώντων τό Σώμα με τάς έπιδόσεις καί τό άθλητικόν
των ήθος.
Τό έτος 1969 ύπήρξεν ιδιαιτέρως εποικοδομητικόν
διά τόν άθλητισμόν εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής.
Κατά-τήν διάρκειαν τούτου τό Σώμα κατέταξε καί περιέλαβεν εις τούς κόλπους του άθλητάς ού μόνον πανελ
ληνίου, άλλά καί διεθνούς κύρους, τιμήσαντας τό Σώ
μα καί τήν Ελλάδα εις διαφόρους άθλητικάς εκδηλώ
σεις. Χαρακτηριστικούς άναφέρομεν τήν περίπτωσιν
τοΰ νεαρού φερέλπιδος άσσου τού άλματος εις ύψος
Χωροφύλακος ΚΟΓΣΟΓΛΑ Ίωάννου, δ όποιος μέ.τήν
άρίστην επίδοσή 2.12 μέτρων κατέλαβε τήν δευτέραν
θέσιν εις τό Βαλκανικόν Πρωτάθλημα στίβου καί μό
νον ή άτυχία τόΰ έστέρησε τήν πρώτην νίκην, δεδομέ
νου δτι είχε τήν ιδίαν επίδοσιν μέ τόν πρώτον νικη
τήν τού άγωνίσματος.
’Αξιοσημείωτος είναι άκόμη καί ή περίπτωσις τών
πανελληνίων πρωταθλητών μας Χωροφυλάκων ΖΑΧΑΡΟΠΟΓΛΟΓ Σπήλιου καί ΔΑΒΙΤΖΟΓΛΟΓ Εύθυμίου,
οί όποιοι εις διεθνείς άγώνας στίβου, τελεσθέντας έν
Βουλγαρία, άπέσπασαν τά θερμά χειροκροτήματα τών
θεατών καί τάς πρώτας νίκας εις τά 800 καί 1500 μέ
τρα δ πρώτος καί εις τήν σφυροβολίαν ό δεύτερος, συναγωνισθέντες καί νικήσαντες αντιπάλους διεθνώς άνεγνωρισμένους.
Αλλά καί κατά τήν διοργάνωσιν τών διαφόρων
πρωταθλημάτων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων — Σωμάτων
’Ασφαλείας τό Σώμα μας δέν 'ύστέρησεν εις άπόδοσιν.
Οί άθληταί μας κατέβαλον τάς πλέον φιλότιμους προσ
πάθειας καί πολλάκις ύπερέβησαν τούς ίδιους τούς
εαυτούς των.
Ούτω κατά τόν διεξαχθέντα τήν 16.2.69 αγώνα
ανωμάλου δρόμου είς τόν χώρον τοΰ ΓΚΟΑΦ - ΓΛΓΦΑΔΟΣ ή όμάς τής Χωροφυλακής άνεδείχθη Πρωταθλήτρια κατακτήσασα τήν πρώτην άτομικήν νίκην διά
τού Χωροφύλακος ΒΑΓΙΑΝΟΓ Εύαγγέλου καί τήν
πρώτην όμαδικήν νίκην έπιβληθεΐσα τών αντιστοίχων
Ό Χωροφύλαξ Ε. Βαγιανός, πρώτος νικητής τοΐϊ
όμάδων τών άλλων Σωμάτων είς τήν γενικήν βαθμολο
γίαν.
άνωμάλου δρόμου 4.000 μ.

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΡΙΖΟΓΝ
Οί προσεχείς ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες θά διεξαχθοΰν
"εδ 1972 είς τό Μονάχον τής Δυτικής Γερμανίας. Οί
έπόμενοι δμως ποΰ θά γίνουν;
'Η Φλωρεντία έζήτησεν έπισήμως νά φιλοξενήσω
τους ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας τού 1976. Ό άγων δμως
διά τήν έπικράτησιν καί τήν τελικήν έπιλογήν τής
πόλεως είναι πολύ σκληρός. ’Εκτός άπό τήν Φλω
ρεντίαν τρεις άλλαι μεγάλαι πόλεις διεκδικοΰν τήν
διοργάνωσιν τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τού 1976. Αί
πόλεις αυταί είναι ή Μόσχα, τδ Λός “Αντζελες καί τό
Μόντρεαλ. Ή τελική άπόφασις θά ληφθή τόν Μάϊον,
είς τδ ’Άμστερνταμ κατά τήν διάρκειαν τής συνεδρία
σε ως τής ’Ολυμπιακής Επιτροπής, μετά τήν λήξιν τής
όποιας καί θά πληροφορηθοΰμε τδ δνομα τής διοργανωτρίας πόλεως τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων τοΰ 1976.
'Η Φλωρεντία υπέβαλε τά δικαιολογητικά της, τά
όποια καί άποδεικνύουν δτι πράγματι διαθέτει τάς Α
παραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν διοργάνωσιν τής
μεγαλυτέρας άθλητικής έκδηλώσεως τοΰ συγχρόνου
κόσμου. Ή Μόσχα διακατέχεται άπδ τδν πυρετόν τών
’Ολυμπιακών ’Αγώνων άπδ τδν περασμένον Νοέμβριον,
δταν έπισήμως εθεσεν ύποψηφιάτητα ώς διοργανώτρια
πόλις. Αυτομάτως δμως δημιουργοΰνται προβλήματα
τά όποια ώς φαίνεται οί ύποβαλόντες τήν πρότασιν δεν
είχον σκεφθή. Ή Μόσχα επιθυμεί μέν νά φιλοξενήση
τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας τοΰ 1976 άλλά πώς θά τδ
έπιτύχη δταν τά ξενοδοχεία της μόλις επαρκούν διά
50.000 έπισκέπτας, ένψ προβλέπεται δτι θά παρακο
λουθήσουν τούς άγώνας 250.000 καί πλέον ξένοι άπδ
δλον τδν κόσμον. Άπδ τήν άλλην ήπειρον, τήν Αμερι
κήν, τδ Λδς “Αντζελες καί τδ Μόντρεαλ φαίνεται δτι
έχουν καί τήν δύναμιν καί τήν θέλησιν νά έπιτύχουν,
έφ’ δσον τούς ήθελεν άνατεθή ή διοργάνωσις τών άγώνων. Λίγη ύπομονή δμως μέχρι τδν Μάϊον. Τότε θά
πληροφορηθοΰμε θετικώς ποια πόλις θά φιλοξενήση
τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας τοΰ 1976 καί θά δεχθή
τάς χιλιάδας τών φιλάθλων οί όποιοι θά τούς παρακο
λουθήσουν.
*
**
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΓ 1969
Οί άνθρωποι τής σφυροβολίας έχουν τδ προβάδισμα
κατά τδ έτος 1969 είς τδν χώρον τοΰ κλασσικοΰ άθλητισμοΰ. Τά περισσότερα δικαιώματα διά τδν τίτλον τοΰ
ύπ’ άριθ. 1 άθλητοΰ τοΰ στίβου τοΰ περασμένου έτους
ίχ ε ι ό παγκόσμιος ρέκορντμαν καί πρωταθλητής Ευρώ
πης Άνατόλι Μπονταρτσούκ, δ όποιος κατέρριψεν τδ
παγκόσμιον' ρεκόρ τοΰ άγωνίσματος κατά τήν διάρ
κειαν τών Πανευρωπαϊκών άγώνων είς Αθήνας. Ά λ 
λά καί είς τδν ελληνικόν στίβον τδ άγώνισμα τής σφυ
ροβολίας κατέχει τήν πρώτην θέσιν. Ό πρωταθλητής
μας Γεώργιος Μπαμπανιώτης κατέρριψεν τδ πανελλή
νιον ρεκόρ καί έχάρισεν είς τήν πατρίδα μας μίαν πρώ
την νίκην είς τούς Βαλκανικούς άγώνας. Σφυροβόλος
καί δ καλλίτερος έφηβος τής χρονιάς ύπήρξεν δ Χωροφύλαξ Ευθύμιος Λαβίτζογλου. Άνεδείχθη δ καλλί
τερος άθλητής είς τήν κλάσιν του καί έδωσε τήν έλπι
ζα είς τούς άρμοδίους άθλητικούς παράγοντας δτι θά
τιμήση τά έλληνικά χρώματα είς τδν διεθνή στίβον.
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όμάς της Χωροφυλακής πρωταθλήτρια
πετοσφαίρας τό 1969.

* **

Ό Γ. Μπαμπανιώτης, πρωταθλητής Ελλάδος είς
τήν σφυροβολίαν καί Βαλκανιονίκης, προήλθεν, δπως
καί πολλοί άλλοι πρωταθληταί, άπό τάς τάξεις τής
Χωροφυλακής.

Διασκεδάζετε.··
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΟ ΠΑΛΤΟ

Τό αύτοχίνητον έτρεχε μέ σβησμένα έντελώς τά φώτα του επάνω
είς τήν σκοτεινήν Λεωφόρον. Ξαφνι
κά, σταμάτησε άπότομα εις τήν
στροφήν τοΰ Λ'ιτλ - Ρόκ. Έ νας άνδρας βγήκε βιαστικά άπό τό αυτο
κίνητο καί πέταξε ένα πτώμα είς
τήν μεγάλην χαράδρα πού εύρίσκεται πάνω άπό τό δρόμο, ξαναμπήκε
εις τό αύτοκίνητό του καί έφυγε δλοταχώς. Εκείνη άκριβώς τήν στι
γμήν άρχισε νά βρέχη.
Αύτά περίπου εϊπεν εις τδν ’Α
στυνομικό Επιθεωρητή Τσάρλς Λίττον δ ψηλός μελαχροινός άνδρας μέ
τό μαύρο παλτό. Ό Επιθεωρητής
καί δ βοηθός του Μπόμπ Κένναμ κάτέβηκαν είς τήν χαράδρα μέ πολλή
δυσκολία, διότι τό έδαφος ήτο γλι
στερόν. ’Από ψηλά είχον άνάψει τά
φανάρια τοΰ αυτοκινήτου των διά νά
βλέπουν είς τό σκότος. Τό πτώμα
τοΰ άγνώστου εύρίσκετο μεταξύ δύο
βράχων, τό δέ πρόσωπόν του ήτο τε-

λείως πολτοποιημένον. Ή έρευνα είς
τά ένδύματα τοΰ δολοφονηθέντος καί
πέριξ τοΰ πτώματος έφερεν είς μεγαλυτέραν δυσκολίαν τούς ’Αστυνο
μικούς διότι δέν ύπήρχε κανένα άποδεικτικόν στοιχεΐον τής ταυτότητός του.
Ό ’Επιθεωρητής καί δ βοηθός του
άνέβηκαν πάλιν είς τήν Λεωφόρον
δπου εύρήκαν τόν άνθρωπο μέ τό
μαΰρο παλτό νά άναμένη είς τό αύτοκίνητόν των καί νά καπνίζη μέ
μεγάλη ήσυχία.
— Εϊσθε δ μόνος πού μπορείτε νά
μάς βοηθήσετε, τοΰ εϊπεν δ ’Επιθε
ωρητής. Πρόκειται περί ενός καλοσχεδιασμένου Ιγκλήματος. Μήπως
έχετε νά μας δώσετε καμμίαν συμ
πληρωματικήν πληροφορίαν;;
— Τώρα θυμήθηκα,εϊπεν έκεΐνος.
'Ο άριθμός τοΰ αύτοκινήτου τοΰ δρά
στου ήτο 0368 τό δέ χρώμα του
γκρίζον άνοικτόν μάρκας FORD.

—’Εσείς πώς βρεθήκατε έδώ έκείνη τήν ώραν;
— Κάνω πάντα ένα περίπατο με
τά άπό τό δείπνο καθ’ δτι μένω έ
δώ πλησίον. "Οταν λοιπόν άντελήφθην τό γεγονός έτρεξα άμέσως είς
τό σπίτι μου άπό δπου σάς έτηλεφώνησα καί έπέστρεψα διά νά σάς πε
ριμένω.
— Κάνατε πολύ καλά, άπήντησεν
ό Επιθεωρητής, διότι δέν θά χρειασθή νά ταλαιπωρηθούμε διά νά άνακαλύψωμε τόν δολοφόνο. Αυτός εΐσθε έσεΐς καί σάς συλλαμβάνω. Είς
τό Τμήμα θά μας πήτε διατί έδολοφονήσατε τόν άνθρωπο καί πετάξατε Ιν συνεχεία τό πτώμα του είς τήν
χαράδραν.
Πώς δ ’Αστυνομικός Επιθεωρη
τής · Τσάρλς Αίττον άντελήφθη δτι
δ άνθρωπος μέ τό μαΰρο παλτό ήτο
δ δολοφόνος; Ά ν θέλετε νά μάθετε
γυρίστε είς τήν σελίδα 47.

ΟΡ1ΖΟΝΤΙΩΣ

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Ή ... άμεσος έπέμβασίς τους
σωτήρια.
2. Τής Χωροφυλακής κατέκτησε
τό πρωτάθλημα πετόσφαιρας. — ’Α
κολουθεί τό... «’Εμπρός»!
3. Νομική ύπόστασις τοΰ δούλου
στούς Λατίνους. — “Ορος τοΰ τέννις (ξεν.).
4. ’Έτσι άρχίζει τό «έν τάξει»
πών ’Αμερικανών. — Έ χει προσ
φέρει πολύ ή Χωροφυλακή. — Άντιστρόφως, μονάς ήλεκτρισμοΰ.
5. Δέν έχουν μοίρα.
6. Άναλόγως τοΰ τόνου συμπέρα
σμα ή κατάρα. — Ό Ελληνικός
λαός φημίζεται γ ι’ αύτά.
7. Ταμεΐον τών ναυτικών. —- Χα
ρακτηρίζει τούς φαύλους πολιτικούς.
— Σημαίνει καί Εποχή.
8. Καί άπ’ αύτά άρχίζει ή ζωή.
— Παιδί τής θάλασσας. — Παρα
δέχεται ή προτρέπει.
9. Ή έπίθεσις είναι ή καλύτερη
μορφή της (ένάρθρως).
10. Χαρακτηρίζει δποιον... δέν
στέκει καλά.

1. Νησάκι τοΰ Σαρωνικοΰ. — Βι
βλική μορφή.
2. Προηγήθη τής «Ουνρα». ·—*
Τρία δμοια έξαιρέτου ποιότητος.
3. Στήν Αιθιοπία θά τόν βρήτε.
— Μέ (αυτήν άσχολείται δ καλλιτέ
χνης (ξεν.). — ’Αναφορική άντωνυμία (γεν.).
4. Πολύ λεπτή. — Χρονικός σύν
δεσμος. ·— θεραπεύει τούς άναπήρους μας.
5. Περισσότερον (δημ.). — Προ
ϋποθέτει έγκληματικήν ένέργειαν.
6. Γάλλος φίλος. — Τό ίδιο μέ
τό καθέτως 5β άντιστρόφως.
7. Συνεχόμενα στό άλφάβητο σύμ
φωνα. — Μητέρα θεών καί άνθρώπων (άντιστρ..). — ’Αριθμητικόν
(άντιστρ.).
8. Τρέχει σ’ αύτά ή φιλομαθής
νεολαία. — 'Ιερόν δρος (αίτιατ.).
•— Άρθρον.
9. Άπόχρωσις τοΰ κίτρινου (ξε
νικά) . — Ζηλειάρα θεά.
10. Στήν πόλη κατοικεί. — Έ 
χει καί ξανθές καί μελαχροινές.

ΣΤΑ Υ ΡΟ Λ ΕΞΟ Ν Ν ° 2

(Λϋσις σελ. 48)

*

μαθαίνοντας
ΕΙΣΘΕ ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ;

ΟΡΘΟΝ — ΛΑΘΟΣ

Τδ αυτοκίνητο έχει γίνει σήμε 1. ' Ι σ τ ο ρ ί α .

4. Κ α λ α ί Τ έ χ ν α ι .
α) Λάθος, είναι έργον τού Λεονάρντο - ντά - Βίντσι. β) Λάθος, ή
το κωφός, γ) Όρθόν.
5. Ε π ι σ τ ή μ η .
α) Λάθοε, είναι άνακάλυψις τού
"Αλεξ Φλέμιγκ. β) Όρθόν. γ) Όρ
θόν.

α) 'Ο Θεμιστοκλής άπέθανεν έκ
ρα είδος πρώτης άνάγκης. 'Ο άριφυσικού
θανάτου.
θμδς των όχημάτων πού κυκλοφο
β) Ή Γαλλική Έπανάστασις έ
ρούν έχει αύξηθή έκπληκτικά. Φυ
σικά αύξήθησαν άνάλογα και τά γινε τδ έτος 1776.
γ) Οί Βασιλείς τής άρχαίας Αίσχετικά άτυχήματα. Γιά νά δδηγήσέτε με άσφάλεια άπαιτοΰνται πολ γύπτου ένυμφεύοντο τάς άδελφάς
λές καί σαφείς γνώσεις. Τις έχετε; των.
Τδ πάρα κάτω «τέστ» θά σάς βοη- 2. Γ ε ω γ ρ α φ ί α .
α) Ή μεγαλυτέρα νήσος τού κό ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ:
θήση νά τδ διαπιστώσετε.
1) Τί θά κάνετε άν είσθε άναγ- σμου είναι ή Γροιλανδία.
β) Ή Γαλλία έχει τδ πυκνώτερον
κασμένος νά σταθμεύσετε τδ αυτοκί
1) Βάζετε τήν «δπισθεν» κατ’ άρσιδηροδρομικδν
δίκτυον τής Εύρώ- χήν πού είναι ή πιδ ισχυρή «κόν
νητό σας σέ δρόμο άνηφορικδ μέ άρπης.
κετά μεγάλη κλίση;
τρα». Δένετε τδ χειρόφρενο καλά.
γ) 'Ο Νότιος Πόλος είναι εις πα "Αν ή κλίση τού έδάφους είναι ύ2) "Αν ύποθέσωμε δτι ένφ βρίσκεσθε έν πορεία διαπιστώνετε ξα γωμένος Ωκεανός.
περβολική ένισχύετε μέ ένα τάκο ή
φνικά δτι τά φρένα τού αύτοκινήτου 3. Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α .
πέτρα τούς δπισθίους τροχούς. Τδ
α) Ό "Ελλην ποιητής Γ. Σεφέ- «σφήνωμα» τού τροχού στδ πεζοδρό
σας δεν λειτουργούν, τί θά κάνετε;
3) Ποιά είναι ή Ινδειξις δτι τδ ρης έτιμήθη διά τού βραβείου Νό- μιο δέν είναι πάντα άρκετόν.
«δυναμδ» τού αύτοκινήτου σας φορ μπελ λογοτεχνίας.
2) Δοκιμάζετε, τδ χειρόφρενο.
β) Τδ έργον «Ή δασκάλα μέ τά ’Αλλάζετε διαδοχικά τις ταχύτητες
τώνει, καί.ποιές οί συνέπειες τής
χρυσά μάτια» Ιγραψεν δ Άνδρέας (τρίτη - δεύτερη - πρώτη). Προσκακής λειτουργίας του;
4) Ποιά είναι ή ένδειξις δτι έπι- Καρκαβίτσας.
παθήτε νά φτάσετε τδ δεξιόν τής
γ) «Οί έλεύθεροι πολιορκημένοι» δδοΰ καί νά «τρίψετε» τούς δεξιούς
τρέπεται τδ προσπέρασμα προαηγουείναι τδ τελευταΐον δλοκληρωμένον τροχούς στδ πεζοδρόμιο. Ψυχραιμία,
μένου αυτοκινήτου;
5) Τί θά κάνετε άν σέ ώρα δυνα έργον τού Δ. Σολωμοΰ. ..
κινήσεις δμαλές καί γρήγορες.
τής βροχής οί καθαριστήρες τού 4. Κ α λ α ί Τ έ χ ν α ι .
3) Κατ’ άρχήν ύπάρχει τδ μανόμε
α) 'Ο πίναξ «Τζοκόντα» είναι έρ τρο πού δείχνει τά AMPERES. Ό
«παρμπρίζ» δέν λειτουργούν;
6) "Οταν τδ αότοκίνητο άνεφο- γον τού Ραφαέλι.
δείκτης του πρέπει νά είναι —έν κι
β) 'Ο Μπετόβεν'ήτο τυφλδς κατά νήσει— δεξιά τού κεντρικού άξονος.
διάζεται μέ καύσιμα, ή μηχανή του
πρέπει νά είναι σέ λειτουργία ή δχι; τά τελευταία έτη τής ζωής του.
Υπάρχει έπίσης ένα κόκκινο φωτά
γ) Τδ άγαλμα τού Όλυμπίου κι πάνω άπδ τδν διακόπτη. "Οταν
7) Στις στροφές πρέπει νά φρενά
Διδς τδ όποιον έφι λοτέχνησεν δ αύτδ άνάβη, τδ «δυναμό» σας δέν
ρετε ή δχι;
8) Μέ ποιό τρόπο έλαττώνετε τήν Πραξιτέλης ήτο εν άπδ τά έπτά θαύ φορτώνει, ή μπαταρία Αδειάζει καί
ταχύτητα τού αύτοκινήτου σας σέ ματα τού κόσμου.
θά βρεθήτε τελικώς χωρίς μίζα.
δρόμο γλυστερό άπδ βροχή ή λάσπη; 5. Ε π ι σ τ ή μ η .
4) Είς τήν κεντρικήν διαχωριστια) Ή πενικιλλίνη είναι άνακά- κήν γραμμήν τής δδοΰ ύπάρχει πα9) Είσθε παρκαρισμένος στήν δε
ξιά πλευρά τού δρόμου καί θέλετε λυψις τού Λουίς Παστέρ.
ραπλεύρως (δεξιά) μιά διακεκομ
β) Τδ τηλέφωνον είναι άνακάλυ- μένη.
νά ξεκινήσετε. Ποιά είναι ή πρώτη
ψις τού Γκράχαμ Μπέλλ.
ένέργεια;
5) Πιάνετε άμέσως τδ δεξιό τής
γ) Τδν νόμον τής βαρύτητος διε- δδοΰ, σταματάτε καί ανάβετε τά φώ
10) Δυδ αύτοκίνητα οδεύουν έπί
ευθείας μέ τήν ίδια ταχύτητα. Αί τύπωσε πρώτος δ "Αγγλος Νεύτων. τα πορείας.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
φνης τδ προπορευόμενο, γιά δποια6) Πάντοτε σβηστή. Άντιθέτως
δήποτε αίτια, σταματά έπί τόπου καί 1. Ι σ τ ο ρ ί α .
θά τήν άνάβετε (στο ραλαντί) δταν
α) Λάθος. Ηύτοκτόνησε διά δη έφοδιάζεσθε μέ νερό.
τδ επόμενο πέφτει απάνω του. Ποιός
λητηρίου διά νά μήν προδώση τήν
φταίει;
7) θ ά φρενάρετε πρδ τής στρο
πατρίδα του. β) Λάθος. Τδ 1789, τδ φής. Ποτέ δταν άρχίσετε νά στρέ
έτος 1776 έγινεν ή έπανάστασις είς φετε.
τάς Η.Π.Α. γ) Όρθόν.
8) Μέ τή έναλλαγή τών ταχυτή
ΛΓΣΙΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓ
2. Γ ε ω γ ρ α φ ί α .
των. Τδ φρενάρισμα θά κάνη τδ αύα) Όρθόν. β) Λάθος, τδ Βέλγιο ν. τοκίνητο νά ντεραπάρη.
Έ φ ’ δσον ή νύκτα ήτο σκοτει γ) Λάθος, είναι μία παγωμένη έκ9) ’Ανάβετε τδ άριστερδ «φλάς».
νή καί τά φώτα τοϋ αύτ)του σβη- τασις γής χαρακτηριζομένη ώς έκτη
10) Ό Ιπόμενος δ δποϊος πρέπει
σμένα πώς 6 άνθρωπος μέ τδ μαύ "Ηπειρος.
σέ κάθε περίπτωση νά κρατά άπόρο παλτδ διέκρινε τον αριθμόν, τδ
3. Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ,
σταση τόση δση τού χρειάζεται γιά
χρώμα, καί τδν τύπον τοϋ αότοα) Ορθόν, β) Λάθος, είναι έργον νά φρενάρη έγκαίρως.
κινήτου; "Αρα έλεγε ψέμματα διά τού Στράτη Μυριβήλη. γ) Λάθος, τδ
Βαθμολογία δέν υπάρχει έδώ.
νά παραπλανήση τούς Α στυνομι έργον αότδ τού Σολωμοΰ είναι ήμι- "Αν δέν τά ξέρετε δλα δέν είσθε
κούς.
τελές.
καλός δδηγός.

Έλάβαμεν εκατοντάδας συγχαρητηρίων επιστολών
διά την εκδοσιν τοΰ περιοδικού μας, με ενθουσιώ
δη καί συγκινητικά σχόλια. Επειδή είναι άδύνατον βεβαίως νά δημοσιευθοΰν δλαι, καταχωροΰμεν
κατωτέρω μίαν έξ αύτών, ενδεικτικήν τών αισθημά
των μετά τών όποιων οί άναγνώσται μας ύπεδέχθησαν τό περιοδικόν.

Έν Βεροίφ τή 8 ’Ιανουάριου 1970
ΙΙρός τον
’Αντιστράτηγον
’Αναστάσιον Καρυώτην
’Αρχηγόν Χωροφυλακής
’Α θ ή ν α ς
’Αξιότιμε κ. ’Αντιστράτηγε,
Μίαν δλως εύχάριστον έκπληξιν άπετέλεσεν ή λήφις τοΰ πρώτου τεύχους τής Έπιθεωρήσεως Χωροφυ
λακής δπερ ήδη άπό τοΰ νεαρού τούτου τεύχους έντυπωσιάζει διά τό άκρως καλαίσθητον τήν λιτότητα καί
τήν ποικιλίαν τών θεμάτων άτινα περιλαμβάνει. Ή άναμφισβήτητος ποιοτική καί ύπηρεσιακή άνοδος τοΰ έπιπέδου ’Αξιωματικών καί ’Ανδρών τοΰ ήρωϊκοΰ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής, μεθ’ ής προσωπικώς, έπιτρέψατέ μοι ν’ άναμνησθώ, δτι βαθύτατοι καί νοσταλγικοί
δεσμοί μέ συνδέουν άπό τής Κατοχής καί τοΰ συμμορι
τοπόλεμου, αντανακλά εις τήν θαυμασίαν ταύτην προσ
πάθειαν.
Νά μοι έπιτρέψητε δπως έκφράσω τά πηγαία καί
ειλικρινή συγχαρητήριά μου πρός 'Υμάς καί μέσφ Ύμών πρός άπαντας τούς δπωσδήποτε συντελέσαντας εις
τήν δημιουργικήν ταύτην προσπάθειαν, ετι δέ νά Σάς
διαβεβαιώσω δτι αδτη θά συμβάλη ετι περαιτέρω εις
τήν έδραίωσιν τής άπειρου έκτιμήσεως καί σεβασμοΰ
τοΰ Έλληνικοΰ Ααοΰ πρός τό ήρωϊκόν Σώμα οδτινος
προίστασθε, άναγνωριζομένης παντοιοτρόπως τής άδιακόπου συμβολής του εις δλους τούς ’Εθνικούς άγώνας
καί τήν έμπέδωσιν ευνομίας Ιν τψ τόπφ τούτψ, ίδίφ
δέ τής άρρήκτου συνδέσεώς του μέ τήν δημιουργικήν
προσπάθειαν τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου
1967.
Μή έχοντας ούδέν πρός στιγμήν νά παρατηρήσω
εις τό άπό πάσης άπόψεως άρτιον τοΰτο φύλλον, πα
ρακαλώ μόνον έάν εί δυνατόν, ν ά μ ά ς έ μ β ά ζ η τε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α τοΰ ενός ά ν τ ί τ υ π α ,
ΐνα δ ι α ν έ μ ω μ ε ν ταΰτα ιδία εις ' Ε 
νώσεις Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν καί ά λ λ α ς
’ Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς διά τήν ε ύ ρ υ τ έ ρ α ν
γ ν ώ σ ι ν τών π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν καί έ π ι τ ε υ γ μ ά τ ω ν Σας .
Μετά πλείστης τιμής
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΤΕΡΝΙΑΣ
Νομάρχης Ημαθίας

Έλήφθησαν συνεργασίαι διά τό περιοδικόν τών κά
τωθι:
1) Άντ) ρχου κ. Κων. ΠΙΤΤΟΓ: «’Επιμέλεια καί
μάθησις», «Ή ’Εθνική γλώσσα τών Ελλήνων».
2) Ταγμ) ρχου κ. Νικολ. ΤΣΙΡΩΝΗ: «Μικρές άληθινές ’Αστυνομικές 'Ιστορίες», «Τό τέλος ένός ευερ
γέτη».
3)
Ταγμ) ρχου κ. Α. ΔΡΕΜΠΕΑΑ: «'Ο Χριστόφο
ρος Κολόμβος είναι 'Έ λλην;» καί «Ή Χωροφυλακή
καί τό νέον Σύνταγμα».
4) Μοιράρχου κ. Άναστ. ΤΙΓΚΑ: «'Ο προσηλυ
τισμός καί ή άντιμετώπισίς του».
5) Μοιράρχου κ. ’Ιωάν. ΤΡΩΤΗ: «Αόγος έκφωνηθείς ύπό τοΰ προέδρου Η.Π.Α. κ. ΝΙΞΟΝ» καί «Ή
Διοίκησις έν τή ’Αστυνομία» (μετάφρασις) . «Αί σχέ
σεις τών Υπαλλήλων σήμερον».
6) Άνθ) στοΰ κ. Δημοσ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΓ: «Στι
γμές άγωνίας», «25η Μαρτίου» καί «Πρόβλημα άναδιοργανώσεως τοΰ Σώματος Χωροφυλακής» (μελέτη) .
7) Καθηγητοΰ κ. Ά π. Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: «'Η
Ρωσία καί τό Αίγαΐον».
8) Καθηγητοΰ κ. Δημ. ΤΣΑΚΩΝΑ: «Πολιτικοί
Προσανατολισμοί τών Ελλήνων».
9) Καθηγητοΰ κ. ’Ιωάν. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ: «'Η
έμφάνισις καί ή άνέλιξις τής Ελληνοχριστιανικής συνθέσεως».
10) Δ) ντοΰ Υ.Π.Κ. κ. Γρηγ. ΖΗΤΡΙΔΗ: «'Ο άν
θρωπος καί δ νοϋς» καί «ΟΔΥΣΣΕΙΑ».
11) Δικηγόρου κ. Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΓΛΟΓ: «'Ο
ελληνισμός καί δ άνθρωπος».
12) Δικηγόρου κ. Θεοδ. Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥ
ΛΟΓ : «Τό θέμα τής διαπαιδαγωγήσεως έν τή Ε λλη
νική οικογένεια».
Σ Τ Α Υ Ρ . Ν° 1

'Οριζοντίως :
1. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ι2. ΣΙΩΠΗΣ
3. ΗΜ — ΣΤΕΝ — ΘΑ
4. ΣΥΠ — ΑΡ — ΟΑΡ
5. ΙΡΙΣ — ΣΟΡΤ
6. ΜΙΟ — ΟΡΗ
7. 0 0 — ΡΙ — ΟΜ
8. ΤΙ — ΣΙΣΜ — ΣΕ
9. ΜΑΦΙΑΣ
10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Καθέτ ως :
1. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ
2. ΜΥΡΙΟΙ
3. ΡΣ — ΠΙΟ — ΜΑ
4. ΟΙΣ — ΣΑΤ
5. ΦΩΤΑ — ΡΙΦΙ
6. ΥΠΕΡ — ΙΣΙΣ
7. ΛΗΝ — ΜΑΤ
8. ΑΣ — 0 0 0 — ΣΙ
9. ΘΑΡΡΟΣ
10. ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΗ

Σ Τ Α Υ Ρ . Ν° 2

'Οριζοντίως :
1. ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

2.

ομας

— Μαρς

3. ΡΕΣ — ΠΑ — ΣΕΤ
4. ΟΛ — ΑΙΜΑ — ΜΟ
5. ΑΜΟΙΡΑ
6. ΑΡΑ — ΗΘΗ
7. ΝΑΤ — ΘΑ — ΩΡΑ
8. ΩΑ — ΚΥΜΑ — ΑΣ
9. Η ΑΜΥΝΑ
10. ΑΣΤΑΘΕΙΑ
Καθέτ ως :
1. ΠΟΡΟΣ — ΝΩΕ
2. ΕΜΕΑ — ΑΑΑ
3. ΡΑΣ — APT — ΗΣ
4. ΙΣ — ΑΜΑ — ΚΑΤ
5. ΠΙΟ — ΘΥΜΑ
6. AMI — ΑΜΥΟ
7. ΛΜ — ΑΡΗ — ΑΝΕ
8. ΙΑΣ — ΑΘΩ — ΑΙ
9. ΚΡΕΜ — ΗΡΑ
10. ΑΣΤΟΣ — ΑΣΟ

Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Ε

