
Έτος Η' EBBtBSS

A V A V o V * % V A V A V A V A V A V A V A V a %W4#X w X w X w IO Iv Iw Iw a V A ·

ΑΣΤΥΝ OMIK A 
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΠ ΕΤΕΙΟ Σ TO T Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ι' Σελις

((’ Αστυνομικά Χρονικά»—’Οκτώ χρόνια ειρηνικών α γώ ν ω ν  στην υπηρεσία του 
’ Αστυνομικού Σώματος ,  ύπό Δοκίμου 'Υπαστυνομου κ. Σ. Π ηλού ...............

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  ΘΕΜ ΑΤΑ

’ Αξιωματικο ί ’ Επ ιτελε ίων ,  ύπό Άστυν. Δ)ντοϋ Β' κ. Κωνσταντίνου Τουζένη........  8253

ΣΟ Β ΑΡΑ  Ε ΓΚ Λ Η Μ Α ΤΑ

’Απάτες στο ιπποδρόμιο—Χορήγησις ναρκωτικών σε άλογα (ν τοπ αρ ίσμ α τα ) . . . 8259

ΤΕ Χ Ν ΙΚ Η  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ

Δακτυλοσκοπία—Ταξινόμησις δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά μέθοδον Έ δ . 
Χοΰβερ, Διευθυντοϋ 'Ομοσπονδιακής ’ Αστυνομίας Βορείου ’ Αμερικής , υ;,ο
’Αστυνόμου Β' κ. Δημητρίου Κατσιμαγκλή (συνέχεια)................ .........................  8-6-

ΙΑ Τ Ρ Ο Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α  ΘΕΜ ΑΤΑ

Πεοίπτωσις αυτοκτονίας διά κυνηγετικού όπλου μέ άπρδεδειγμένον τον μεσο- 
λαβήσαντα μηχανισμόν προς πίεσιν τής σκανδάλης, έκ τής Ιατροδικα
στικής 'Υπηρεσίας ’Αθηνών, Διευθυντής κ. Δ. Καψασκης, υπο Ιατροδικασ ,ου 
κ. Γ. Άγιουτάντη ....................................... · '................................. ........................  "

ΝΟΜ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τινά περί τής έννοιας τού αυτοφώρου έγκλήματος, υπό 1 -αστυνόμου Α  κ.
Δη μ. Ντζιώρα .......................................................................................................... Hiby

ΤΟ ΥΡΙΣΜ Ο Σ

Στό ιερό τού ’Ασκληπιού τής ’Επίδαυρου, ύπό τού Τμηματαρχου της Εθνικής
Τραπέζης, παρά τη υπηρεσία εξωτερικού συναλλάγματος, κ. Ιωαννου Νουσια 8-75

•Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, ύπό 1 πα-
στυνόμου Α ' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) .........................................................

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Λ Ο ΓΟ ΤΕ Χ Ν ΙΑ

Χαμένα σκυλιά, χωρίς περιλαίμιο, ύπό Qil Cesbron, κατά μετάφρασιν «Ά σ τυ -  
νομικών Χρονικών» (συνεχεία) ..............................................................................

ΠΕΝΘΗ
8283’ Ιωάννης Γεωργιάδης................................................................................................

Ε ΙΔΗ ΣΕ ΙΣ  Κ Α Ι Π ΑΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΑ Ι ...................................................................... 83.84

Σ η μ ε ί ω  σ ι ς : Λόγω πληθώρας ύλης, ή συνέχεια τής μελέτης : «'Ιστορικά της Αστυ- 
νομίας» θά δημοσιευθη στό επόμενο τεύχος.

Α Ι ΔΗΜ ΟΣΙΕΥΟΜ ΕΝΑI Μ ΕΛΕΤΑΙ ΑΠ Η ΧΟ ΥΝ ΤΗ Ν  Π Ν Ε ΥΜ ΑΤΙΚ Η Ν  Ε ΡΓΑΣ ΙΑΝ  
ΤΩΝ Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Ω Ν  ΚΑΙ Τ Α Σ  ΓΝΩΜ ΑΣ Α Υ Τ Ω Ν

Τό περιοδικόν έκτυπούται εις τά Τυπογραφικά Καταστήματα Αδελφών Γ. ΡΟΔΗ  
Κεραμεικού 40—Άθήναι (Τηλ. 522-512)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΑΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΕΡΙΜΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗΣ ΣΥΝ ΤΑΞΕΩ Σ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο®. ΑΡΧ ΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ I. ΑΠΟΙΤΟΛΑΚΗ 11
ΣΥΝΔΡΟΜΑ1 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα 
iY IW U M A I j· Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ

(ΤΕΩΣ ΝΕ1ΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-2«2 
icrfa δραχμαί 72.—'Εξάμηνο? δραχμαΙ 36.—Τιμή τεύχου? δρσχμσΐ 3. 
τ η σ ί α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. — ' Ε ξ ά μ η ν ο ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Η.* ΑΘΗΝΑΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1?<50 ΤΕΥΧΟΣ 170°Ν

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-

Υπο ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ, Δοκίμου Ύπαστυνόμου

’ Ιούνιος 1960.
... Σκοτεινιάζει...
... Η απέραντη αυλαία του Ουρανού ανοίγει άργά-άργά καί τά πρώτα μικρού- 

τσικα αστερακια υποκλίνονται πάνω στή θεόρατη οθόνη, ενώ ό φεγγαριάτικος προ
βολέας άνάβει έχει ψηλά στον 'Υμηττό....

Η γειτονιά μου χάνεται... Τρυπώνει άπαλά μέσοι, στή σκούρα αγκαλιά τού 
δειλινού... βυθίζεται στο χάος τής πρώτης νύχτας...

Οί κήποι, τά δέντρα, τά μαγαζιά σιγά-σιγά έξαφανίζονται... Οΐ άσπροι τοίχοι, 
τα πρασινα φύλλα, οί γυάλινες προθήκες δέχονται επάνω τους άδιάκοπες μαύρες 
πινελλιές...

Ή  σκηνοθεσία δεν έχει χρώματα, δεν έχει σχήματα, δεν έχει εξωτερικά 
ντεκόρ... Μονάχα φαντασία έχει... Καί όνειρα... Καί ρεμβασμούς...

"Ολα τριγύρω μοιάζουν σαν σελίδα παραμυθιού...
... Σκοτεινιάζει...
'Η  τελευταία πνοή τής μέρας σβήνει... Σβήνει μαζί μέ κάθε θόρυβο τής βιο

πάλης...
ϋάφνου σωπαίνουν όλα... Ούτε τιτιβίσματα πουληών, ούτε καντάδες τζ ιτ ζ ι-  

κιών, ούτε μηχανές έργοστασίων...
Μονάχα τά τρελλά ξεφωνιτά τών παιδιών άντηχοΰν ολόγυρα... Καί τού μο

ναδικού λεωφορείου τής γραμμής τό ξεψυχισμένο άγγομαχητό στον άνήφορο...
Θαμ.πό, ξεθωριασμένο κάρτ-ποστάλ κατάντησεν ή γειτονιά μου... Καί πάνω 

του δέν μπορείς νά διακρίνης τίποτε, έκτος άπό σκιές...
...Σκοτεινιάζει...
Καί είμαι μόνος στή φτωχική μου κάμαρα μέ τό μικρό μου παιδί στήν άγγα- 

λια... Πριν λίγη ώρα άποκοιμήθηκε στά. χέρια μου, άφου όλο τό άπόγευμα χάλασε 
τον κόσμο μέ τή χαρούμενη φωνούλα του...

”Ω ! 'Η  φωνούλα ένός μωρού! ! ! Δέν υπάρχει πιο γλυκεία, πιο άρμονική μου
σική άπό αύτήν! ! !

Τώρα κοιμάται τό άγγελούδι μου... Κάνει νάνι στήν άγκαλιά μου... ’Ακούω 
τή ρυθμική άναπνοούλα του... Τρυπώνει μές στήν καρδιά μου σαν άεράκι δρόσε-
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ρό... Τό χαϊδεύω... Καί κάπου-κάπου το φιλώ... Πόσο είμαι ευτυχισμένος για τούτο 
τό γλυκό πλασματάκι πού ήρθε νά όμορφήνη τή ζωή μου καί να την πλημμυριση
όνειρα καί φ ω ς !! !  „ , , . >_/

...’Έ ξω  στον κήπο ό μεγάλος μου γυιος διηγείται^ στους φίλους του μια α-α^
θανη, άστυνομική ιστορία... Κ ι’ αύτοί τον άκοΰν μέ άνοιχτό τό στόμα... Είναι ο
πιο «σοφός» στην συντροφιά τους... ’ , ,

Πόσο είμαι περήφανος για τούτο τό παιδί, για την εςυπναδα του, την ομορ 
φιά τής καρδιάς του, την αντίληψη καί την κρίση του Μ!

Τό καμαρώνω... Είναι ή χαρά μου... Καί ή μεγάλη μου αδυναμία...
... Σκοτεινιάζει... « „ . , „
Οί εργάτες κατηφοριάζουν άπ’ τα γειτονικά λατομεία... η διπλανή ταβερνιτσα 

εβαλε μπροστά τό πανάρχαιο γραμμόφωνό της... ενώ πιο ’κεΐ ό άπόστρατος αξιω
ματικός έχει βγή όπως κάθε δειλινό στον τετράγωνο κηπάκο του με τις πυζαμες 
καί ποτίζει τα λουλούδια του... ένας νεαρός, κάπου κοντά μου,^παίζει μέ τή φυσαρμό
νικά του τό «ριφιφί»... μια κοπέλλα στο άλλο σπίτι μαζεύει τά ρούχα απ  ̂την αυλή... 
Οί κόττες έχουν άνέβει στο υπνοδωμάτιό τους καί τον έχουν πάρει γλυκά...

Φτωχές εικόνες... 'Απλές... Συνηθισμένες... 'Όμως αντιπροσωπεύουν jov  πιο 
γερό δεσμό μας μέ τή ζωή... Τήν οικογενειακή γαλήνη, τό πιό στερεό θεμέλιο στις 
δημοκρατικές κοινωνίες. ΐ

'Η  οικογενειακή ζω ή ! ! !  ’Ώ  ! Δέν είναι μια πολύπλοκη θεωρία, ε να μεγαλό
πρεπο ρητορικό κήρυγμα... Είναι τό χαμόγελο ενός βρέφους... το παιχνίδι ενός παι
διού... τό στοργικό άγκάλιασμα μιας γυναίκας πού έχει το όνομα σου̂ ... η ωχρή λάμψη 
ενός καντηλιού... τό Εικόνισμα ενός γαληνεμένου Χριστούλη, ψηλά στον τοιχο.;. ή 
άτέλειωτη, χαριτωμένη φλυαρία ενός παππού... τά παραμύθια τής γιαγιάς... ένας 
μικρούτσικος κηπάκος... ένα φτωχικό ασβεστωμένο δωμάτιο δίχως βαρεια^επιπλωσ/], 
μία κουζίνα τόση δά πού μοσχοβολάει μυρουδιές ζεστών φαγητών... Κ ι’ είναι ακόμα 
τά λάλημα ένός πετεινού κάθε ξημέρωμα... τά τρελλά καμώματα μιας γατας πάνω 
στον μαντρότοιχο... ό χαιρετισμός ένός γείτονα... τό καλωσόρισμα ενός ξενητεμενου... 
τά γλυκολαλα τροπάρια της λευκής εκκλησουλας... οι χαρούμενες γιορτές... Οι 
φιλικές συγκεντρώσεις... γνωριμίες, δοκιμασμένες στο καμίνι της βιοπάλης.^.  ̂

"Ολα ετούτα τά άπλά, τά μηδαμινά, τά καθημερινά, τά ασήμαντα j iv a i τά

μύρισε γαλήνη... ;  ̂ ; ν
’Έ τσ ι, άνοίγοντας τό ημερολόγιό μου νοιώθω πολλή συγκίνηση νά χαϊδευη

τήν καρδιά μου άπλά σάν χάδι... Είναι ή θεία άκτινοβολία τής πανάρχαιης οικογε
νειακής εστίας πού μοΰ πήρε τό νοΰ, τή φαντασία καί τά όνειρά μου...

Φτωχικές εικόνες... φτηνές...
Μά, πάντα μέ τέτοιες φτηνές, ανθρώπινες εικόνες έφτειαχνε τον πρόλογό της 

ή στήλη αύτή... ’Άφηνε έτσι άλλους «άρμοδίους» ικανούς καί πεπειραμένους νά κα- 
ταπιάνωνται μέ τά σοβαρά κι’ άντιμαχόμενα προβλήματα τής ζωής καί τής δουλειάς 
μας... Εκείνη μονάχα έπαιρνε μιά κιθαρίτσα, μικρούλα μά κουρδισμένη, στέκονταν
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τανεμορφη ~αλι τον άργό ρυθμό, τη χαριτωμένη όψη, τήν ευτυχι
σμένη υπόσταση τής Ελληνικής οικογένειας, μέ τά γραφικά ήθη και έθιμά της, 
με τό αγνό της φιλότιμο, μέ τή σεμνή ρωμαλεότητα τής ψυχής της...

Ολο μ αυτά άσχολήθηκεν αυτή ή στήλη... Μονάχα μέ 6,τι ήταν άνθρώ- 
πινό καί καθημερινό... ’Ίσω ς γ ι’ αύτό τήν συμπαθήσατε... Καί ΐσως γ ι’ αύτό κά- 
ποτε-καποτε τής λέγατε ότι σάς συγκίνησε καί σάς έκανε νά κλάψετε...

Ε ! Απόψε, περισσότερο απο κάθε άλλη φορά, δικαιούται νά ξαναπάρη τήν 
παιδιάστικη άφέλειά της καί νά σάς τραγουδήση τά πιο όμορφά της τραγούδια... 
'Απλά λόγια νά σάς πή όπως παρά πάνω... Κ ι’ ύστερα νά σάς άγκαλιάση άπ’ 
τη χαρα της... Καί νά σάς φιλίση μάλιστα, άφοΰ γιορτάζει...

Τ ι; Γιατί γιορτάζει; Καλέ δέν τό ξέρετε; Δεν σάς τό είπα τόσην ώρα; Ά -  
φηρημένος πού είμαι... 'Ώ στε δέν ξέρετε τί γιορτή έχει άπόψε αύτό τό περιοδικό;..

’Έ ! ’Α ντί γιά άλλο θέμα θά σάς κουβεντιάσω γ ι’ αύτό... ’Ό χ ι απλώς υπό 
μορφήν εορταστικής έπικαιρότητος.. ’Αλλά πιο πολύ γιά λόγους ευγνωμοσύνης καίμ°ρ
αναγνωρίσεως ενός τολμηρού καί πολυτίμου έογου...

Μιά στιγμή, λοιπόν, νά ξαναβάλω τό κοιμ,ισμένο άγγελούδ μου στην κουνι-
τσα του, να φωνάξω τον Ντΐνο μου γιά νά διαβάση τά αύριανά του μαθήματα, νά α
νοίξω το ραδιακι τού κομοδίνου μου σέ χαμηλή ένταση, ώστε νά ύπάρχη σιγαλή μου
σική υπόκρουση, ν’ ανάψω ένα τσιγαράκι, πού τόσο άγαπώ... καί άμέσως θάρθώ 
κοντά σας, καλοί κι’ εύγενικοί μου φίλοι, γιά νά σάς κουβεντιάσω γ ι’ αύτό τό ό
μορφο καί γαληνεμένο παραμύθι, πού αποτελεί τήν πίστη καί τή δεύτερη θρησκεία 
μου καί πού εσείς τό αγαπάτε σάν: περιοδικό «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α ».

Αύτό λοιπόν τό περιοδικό, πού τώρα κρατάτε στά χέρια σας, σήμερα γιορτζάει... 
Γιορτάζει τά γενέθλιά του... Γιατί σάν σήμερα γεννήθηκε, πριν οκτώ χρόνια... Κ ι’ 
εχουμε, νομίζω, υποχρέωση σήμερα νά τού άφιερώσουμε όχι μονάχα τό χώρο ετού
το, μά καί ολόκληρη τήν αγάπη μας, τον κάθε κτύπο τής καρδιάς μας, μαζί μέ τις 
εύχές μας...

Δέν τ ’ άξίζει;
’Ά ς  φέρουμε λοιπόν, μέ συγκίνηση στή θύμησή μας τήν γέννησή του, τούς γο

νείς του, τήν άνατροφή, τήν ιστορία του...
”Ας ξαναθυμηθοΰμε τά πρώτα δειλά του βήματα... Αύτό άς είναι τό δώρο μας... 

Κ ι’ άς δοΰμ.ε τί μάς προσέφερε, άν στάθηκε άξιο τής άποστολής του...

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΤΟΣ Α '· ΑΘ Η Ν Α ! 1 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ  1953 ΤΕ ΥΧ Ο Σ Ιον

.... Αύτή είναι ή επικεφαλίδα τού πρώτου κεφαλαίου πού άρχισε νά γράφε
ται στή χρυσή βίβλο τού ’Αστυνομικού Σώματος πριν οκτώ χρόνια περίπου...

Τό πρώτο τεύχος τού περιοδικού ! ! ! Κυκλοφόρησε στις άστυνομικές υπηρε
σίες σάν έλπιδοφόρα έκπληξη, σάν ένα μυρωμένο μελτεμάκι πού μέσα στήν λάβα 
τού καλοκαιριού πασχίζει νά δροσίση τά ίδρωμένα πρόσο^πα...

Ναι! Λάβα καλοκαιριάτικη είναι ή δουλειά μας... Σιυστό πυριυμένο καμίνι...
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'Ένας άτέλειωτος άνηφορικός γολγοθάς... Καί πάντα τά πρόσωπα μας είναι ιόρω- 
μένα... Καί κάποτε-κάποτε παραπονεμένα, δίχως χαμόγελο... Δουλεύουμε ακα- 
τάπαυστα... Καί δεν φαίνεται ή δουλειά μας... Δεν μπορεί το κοινό να νοιωση τους 
παλμούς καί την πίστη μας... Για τούς πιο πολλούς άνθρώπους είμαστε ^μοναχα 
τά «κατηγοροΰντα όργανα» τής Ποινικής Δικονομίας... Οί «μηνύοντες», οι «γ νω 
στής ταυτότητος μάρτυρες», οί «συλλαμβάνοντες», οι «διώκτες^ του εγκλήματος».

ΚΓ όμως... Κάτι» από τή σιδερένια αυτή πανοπλία μας των νομών και των 
διατάξεων υπάρχει ή καρδιά μας, πού κτυπα στο ρυθμό τής χιλιοτραγουδισμενης 
χριστιανικής αγάπης, φωτισμένη άπό τό φως τό αληθινό του Θειου Λυτραιτου, όι- 
ψασμένη για ένα καλό λόγο, για μιά, κάπως δημόσια, αναγνώριση...

Τραχύς ό υπηρεσιακός άγωνας... Γραχυς και εξαντλητικός... ^
’Ώ !  έσεϊς οί άλλο ι!!! έσεϊς οί κριτές, καί πολλές φορές επικριτές μας, δεν 

μπορείτε νά μαντεύσετε, δέν είναι εύκολο να καταλάβετε τούς καημούς ^καί τα υ
πηρεσιακά μας μεράκια... Ούτε τό τί σάς προσφέρουμε προσέχετε μερικές φορές... 
Ούτε τό πόσο δουλεύουμε, ούτε τό πόσο σκληρή είναι η δουλειά μα,ς...

Μά, μή θαρρήτε ότι παραπονιόμαστε γ ι’ αύτό ! !! Μπά ! ! !  Μσα-ίσα... JPAoi 
μας εισθε’ δέν κάνουμε δίχως έσας, συνηθίσαμε νά σάς άγαπάμε ό,τι κι’ άν μάς κα-
νετε... ,

’Αλλά, νά... 'Υπήρξεν εποχή πού, έ ! πώς νά τό κάνουμε; νοσταλγήσαμε λιγάκι
νά προβληθούμε κι’ έμεϊς σάν ’Αστυνομία, σαν συντελεστές πολιτισμού... Νά κάνουμε 
γνωστά τά  μικρά μυστικά τής δουλειάς μας... Νά δείξουμε κι’ έμεις π ο ι ο ι  είμα
στε καί π ό σ ο  άξίζουμε... Νά μιλήσουμε για μερικες άγνωστες λεπτομορειες 
τής άστυνομικής μας ζωής... Νά φανούμε, τέλος πάντων, νά δώσουμε κάποιο 
«παρών» μέσα στήν κοινωνική ζωή... Νά δώσουμε στον άλλο νά καταλαβη, να τον 
πείσουμε ότι π ρ έ π ε ι νά μάς άγαπάη, πρέπει νά μάς βοηθή καί νά συνεργάζεται 
μαζί μας.

’Αλλά πώς; , , , ,
Βέβαια μέ τή δουλειά μας πρώτα... Μέ τήν έμφάνισή μας, την κατάρτιση και

τις αρετές μας...
Μά, φτάνει αυτό; _ _ ,  ̂ .
'Ο  αιώνας μας είναι κατ’ εξοχήν αιώνας τής διαφημισεως, η μάλλον τής οια-

φωτίσεως καί τής προπαγάνδας... ; 5
Νά, παραδείγματος χάριν, μιά μεγάλη καί διεθνώς άνεγνωρισμενη επιχείρηση 

τού έξωτερικοΰ... Ευρύτατο είναι τό άγοραστικό της κοινό... εγγύηση είναι τά προ
ϊόντα της... έκτος συναγωνισμού ή φίρμα της... δέν προφταίνει ν’ άνταποκριθή ^στις 
τεράστιες ανάγκες τής ζητήσεως... Καί όμως ! ! ! Διαθέτει άφθονο χρήμα, καταναλίσκει 
πολύ χρόνο, καί άπασχολεΐ ένα σωρό άνθρώπους γιά νά διαφημίζεται... Μιά^καθαρα 
εμπορική ανάγκη τό επιβάλλει αυτό; Οχι μοναχα αυτή... Είναι και το πνεύμα .ής 
ένοχης, τό κλίμα της, η νοοτροπία, της, η σκοπιμότητα της...

,σεις... Ζκτηριςονται στις ραυυτερες τυυ
Μά, μήπως μέ τήν προπαγάνδα δέν γίνηκαν καί κερδήθηκαν πόλεμοι, και^κα- 

τέρρευσαν κράτη καί κλονίστηκαν κυβερνήσεις;.. Αύτή δέν είναι τό πιο ύπουλο Ο
πλο τού κομμουνισμού; Δέν πρέπει λοιπόν σ’ αύτό τό τρομερό όπλο ν’ αντιταξουμε 
κι’ έμεΐς τήν άμυνά μας;... Νά διαφωτίσουμε το κοινον, να μιλήσουμε, να εςςγησουμε 
νά καθοδηγήσουμε, νά ένημερώσουμε... , , , ,

Κατηγορούν τήν ’Αστυνομία; ’ Ας μην αφησουμε το κοινο εκτεθειμενο σιΐς 
συκοφαντίες τους... Ν ’ απαντήσουμε...

‘ Πού όμως; Πώς; Μέ τί; Κατά ποιό τρόπο;..
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Ετούτο ήταν τό μεγαλύτερο παράπονο όλων των αστυνομικών ύπαλλήλων 
απ τα παληα τα χρονιά... ’ Αγνωστη έμενε ή αστυνομία, καί πολλές φορές συκοφάν
τη μένη...

Ηταν ένα κενό πού κάποιος, κάπου, κάποτε θά έπρεπε τέλος πάντων νά τδ κά
λυψη...

Καί μέσα σ’ αύτδ τδ κενδ έφύτρωσαν καί άνθισαν τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  
Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »...

... ’Αλλά μονάχα αύτδ τδ κενδ έφιλοδόξησαν νά καλύψουν;
Οξυ ετίθετο άδιάκοπα επί τάπητος τδ πρόβλημα τής επαγγελματικής μας 

ενημερωσεως... "Οποια πνευματικά εφόδια προλαμβάναμε νά πάρουμε στη Σχο
λή, αυτή ήταν ή μοναδική μας έπαγγελματική πανοπλία... Τ ί γίνεται γύρω μας 
ποιες είναι αί πρόοδοι των σχετικών μέ τή δουλειά μας επιστημών, πώς δουλεύουν 
οι ςενες άστυνομίες, ποια είναι τά έπιστημοτεχνικά τους επιτεύγματα, ήταν δύ
σκολο νά μάθης...

Ετρέχαμε όσοι διψούσαμε γιά μάθηση, νά σταχυολογοΰμε έδώ κι’ εκεί, από 
εφημερίδες καί περιοδικά, ανεύθυνες άστυνομικές ειδήσεις καί περίεργα άπό όλο 
τον κόσμο, γιά νά τά  προσθέσουμε στην έπαγγελματική μας μόρφωση...

Κ ι’ όσοι άντιμετώπιζαν εξετάσεις γιά την Σχολή Άρχιφυλάκων καί, εί- 
δικώτερα, γιά τή Σχολή 'Υπαστυνόμων, έπελάγωναν κυριολεκτικά άναζητώντας 
βοηθήματα γιά τό διάβασμά τους...

Ή  στερα υπήρχαν διδάγματα καί μακροχρόνια αστυνομική πείρα, πού έ
πρεπε, συγκεντρωμένα καί ένσωματωμένα σέ μελέτες, νά ίδοΰν τδ φώς τής δημο- 
σιοτητος... Γιατί αποτελούν σύμβουλους καί οδηγούς στήν μακρά πορεία του ά-
στυνομικου σκάφους...

Κ ι’ άκόμα ύπήρχε τδ άφθονο επιστημονικό υλικό, πού είχε συγκεντρωθή 
στα τριάντα χρόνια τού αστυνομικού βίου, πού έπρεπε ν’ άξιοποιηθή σέ συμπερά
σματα χρήσιμα, παρατηρήσεις σοβαρές, καί πρακτικές εφαρμογές ωφέλιμες στήν 
κοινωνία καί στήν αστυνόμευση τών μεγάλων ιδίως πόλεων...

Αύτά ήταν μερικά άπ’ τά προβλήματα πού, χρόνια καί χρόνια, παρέμειναν 
άλυτα, γιατί ήταν αδύνατο νά λυθούν κατ’ άλλο τρόπο, παρά μονάχα μέ μιά έπαγ- 
γελματική δημοσιογραφική έξόρμηση... Καί τή λύση αυτή ώνειρεύτηκαν νά τήν 
πετύχουν τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ά ».

... Ή  Ά σ  τυνομία είναι ό καθρέφτης τού πολιτισμού τής χώρας μας. Καί 
σαν συντελεστής προόδου καί πολιτισμού έπρεπε νά οίκοδομήση τδ παλατάκι 
της πάνω στή γνώση, τή μάθηση, τά πορίσματα τών έπιστημών καί τά τεχνικά
επιτεύγματα...

Σήμερα, ή μάχη κατά τής έγκληματικότητος δεν πρέπει, ούτε έπιτρέπεται 
νά διεξάγεται έμπειρικά καί μ.έ μέσα άναχρονιστικά, άλλα μέ πολιτισμένο τρόπο 
και μ.έ τή βοήθεια ολο»; τών συγχρόνων έπιστημονικών, ψυχολογικών, κοινωνικών 
καί τεχνικών δεδομένων.

’Έ τσ ι ό αστυνομικός πρέπει διαρκώς νά ένημερώνεται πάνω σέ κάθε ζή 
τημα πού είναι σχετικό μέ τή δουλειά του, όπως επίσης πρέπει νά ένημερώνεται πά
νω στή νομοθεσία πού ολοένα συγχρονίζεται καί νά είναι γνώστης τού Δικαίου, 
τόσον τού Κοινού Ποινικού καί Δικονομικοΰ, όσο καί τού Στρατιωτικού.

Αλλά, παράλληλα, οί κοινωνικές άπαιτήσεως τού αίώνος μας άπαιτοΰν, είδικώ- 
τερα άπ’ τδν αστυνομικό υπάλληλο, μιά ευρύτατη έγκυκλοπαιδική μόρφωση πού νά 
καταλαμβάνη όσο τδ δυνατόν μεγαλύτερη έκταση...

Συγχρόνως, τά πεπραγμένα τής άστυνομίας, άπδ τής συστάσεώς της ίσαμε 
σήμερα πρέπει νά είναι εύρύτατα γνωστά, γιά νά άποτελοΰν τδν γνώμονα τών 
ενεργειών τών συγχρόνων άστυνομικών καί εκείνων οί όποιοι θά συνεχίσουν νά γρά-
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φουν την ιστορία τής άστυνομίας, μέ την άδιάκοπη προαγωγή του θεσμού, προς ες
υπηρέτηση τής τάξεως και τής ασφαλείας.  ̂ , , ο~ '

Τέλος τδ αίμοβόοο τέρας του κομμουνισμού πρεπει να αντιμετωπισθη με

λων των κοινωνικών συστημάτων, ώστε νά μπορη σε καοε στιγμή να αντιμετωπι- 
ζη καί νά διακρίνη κάθε έπιβουλή των εχθρών του καθεστώτος μας και των ελευ
θεριών των Ελλήνων πολιτών.

Πρέπει... Πρέπει...
Πολλά πράγματα πρέπει... ’Αλλά πώς;
Τή λουλουδιασμένη απάντηση ύποσχέθηκαν νά τή δώσουν τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι

Κ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » μέ τήν έκδοσή τους... "Ενα χελιδόνι πού πάσχισε νά φέρη τήν
άνοιξη... ( ν

Λοιπόν τί νά σάς πώ; Αυτά τα « ’Αστυνομικά Χρονικά», μέσα στην καροια 
μου έχουν μιά παράξενη μορφή... ΰέρω κι’ εγω πώς, μου θυμίζουν τον Τυρταίο...
Τό θυμάστε;.. Είχαν ζητήσει οί Σπαρτιάτες άπό τούς ’Αθηναίους νά τούς στείλουν 
ένα στρατηγό... Κ ι’ αύτοί άντί γιά στρατηγό τούς έστειλαν ένα ποιητή, τον Γυρταΐο... 
Βαρειά προσβολή τό θεώρησαν οί Σπαρτιάτες, αλλά μόλις ό Τυρταίος άρχισε ν’ 
άπαγγέλλη τά φλογερά του τραγούδια τά  πάντα άλλαξαν... Ό  Τυρταίος έγινε ό 
άξονας γύρω άπό τον όποιον περιεστρέφετο η Σπαρτιατική ^ωη... Ια  ποιήματα, τού 
Τυρταίου έμψύχωναν τούς στρατιώτες στή μάχη και εφερναν τη νίκη και το θρίαμ
βο... Δέν ήταν σέ μάχιμη μονάδα ό Ιυρταΐος... Δεν πολεμούσε... Δεν σκότωνε... 
Τραγουδούσε, μά τά τραγούδια του άξιζαν όσο χίλιοι στρατιώτες... ήταν πιο φο
νικά κι’ άπό όλα τά όπλα τής έποχής του...

Κάπως έτσι είδα τό πρώτο φύλλο τών «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν » 
Σάν τον ποιητή Τυρταίο, τήν ώρα μιας τρομερής μάχης...

... Θυμάμαι, υπηρετούσα σ’ ένα συνοικιακό άκραΐο Τμήμα... Ή τα ν  μεσημέρι 
σάν ήρθε ή διαταγή... Καί ή κουβέντα άναψε..»

—« ’Άλλο περιοδικό;»...
— «Τ ί  θά γίνη μ’ αυτά τά περιοδικά; Κάθε μήνα βγαίνει κι’ άπό ένα, πού σέ 

μιά ’ βδομάδα κλείνει...».
—«Ά κ ο υ  περιοδικό ! ! !  Τ ί νά τό κάνουμε;..».
... Δέν ξέρω πώς καί γιατί άλλά τό υπερασπίστηκα τό φτωχούλι τό περιο

δικό, δίχως νά τό δώ, δίχως νά γνωρίζω κανένα άπ’ τούς συντάκτες του... Κ ι’ ήμουν 
ό πρώτος πού γράφτηκε στο I μήμα μου... Ζητημα πιστεο^ς... Και προσμονής σε 
κάτι καλύτερο...

Μέσα στο μικρό γραφειάκι τού διαχειριστοΰ τού τμήματος, διαβασα, πολλές 
φορές, εκείνη τήν εγκύκλιο τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τής 8ης Μαιου 
1953, προς «άπάσας τάς υπηρεσίας», πού άρχιζε μ’ αύτή τήν άξιοπρόσεκτη δια
πίστωση !

«Γνωρίζομεν ύμΐν ότι, καίτοι άπό τής ίδρύσεως τού Σώματος, ανεγνωρισθη 
»παρ’ όλων, ή άνάγκη, όπως ή ’Αστυνομία Πόλεων άποκτήση περιοδικόν καθα-ρώς 
«μορφωτικόν διά τούς άξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς, τούτο μέχρι 
«σήμερον δέν είχε κατορθωθή...».

Στάθηκα σ’ αύτή τήν άσχημη διαπίστωση: Είχε μέν άναγνωρισθή άπό όλους... 
άλλά μέχρι σήμερα δέν είχε κατορθωθή...

Θά κατορθωνότανε τουλάχιστον τώρα; ή θάμενε μιά ρωμαντική άπρόσφορη 
απόπειρα;.. Μιά προσευχή έκανα κρυφά στο Θεο... Να βοηθηση αυτήν την όμορφη
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;αρά μέ την κατάληξη της έγκυκλίου, πού 
δτι αδιάκοπα πρέπει ν’ ανανεώνεται καί νά

επαναλαμβάνεται ιδίως σήμερα :
—«Παρακαλώ δμως, οποος οί κ.κ. διοικηταί, άναγνωρίζοντες την ανάγκην 

»και τον σκοπόν διά τον όποιον το περιοδικόν τοΰτο έκδίδεται, συστήσουν έκθύμως 
»τήν εγγραφήν εις αύτό ώς συνδρομητών, απάντων τών ύπ’ αύτούς υπαλλήλων μερι- 
«μνώντες, άμα καί διά την άνάπτυξιν κατά τάς έβδομαδιαίας συγκεντρώσεις θεμά- 
»τω ν  έξ εκείνων, άτινα θά περιέχωνται εις έκαστον τεύχος».

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

...Κ ι’ ύστερα, σάν πήρα στά χέρια μου τό πρώτο τεύχος τών «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι
ΚΩΝ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν », έμέθυσα από συγκίνηση καί ενθουσιασμό... Ή τα ν  αφιερω
μένο :

“ Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Μ Ν Η Μ Η Ν  
Τ ΩΝ  Ν Ε Κ Ρ Ώ Ν  ΗΡΏΩΝ  

Κ Α Ι  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν  
ΤΗΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΠΟΛΕΩΝ, ,

...Τό ξεφύλλισα μέ χαρά... Λ ιττό , λακωνικό, σεμνό τό κύριο άρθρο του, έξη- 
γοΰσε τό σκοπό τής έκδόσεώς του απλά καί παραστατικά... Είχε πολλές φιλοδο
ξίες, τό περιοδικό αύτό... Καί μ’ ένα λόγο συνοψίζονταν στην «άνάπτυξη τού πνευ
ματικού επιπέδου τών άστυνομικών καί τής έν τή κοινωνία θέσεως αυτών».

Καί τό περιεχόμενό του ήταν πλούσιο κι’ αγκάλιαζε πολλούς τομείς... 'Ισ το 
ρικά τής ’Αστυνομίας, ’Εγκληματολογία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο,’Αστυνομικό Μυ
θιστόρημα, Γενική ’Εγκυκλοπαίδεια, Κανονισμούς τής ’Αστυνομίας, Διάφορα... 
Σελίδες 52.

Το άγάπησα... Τό άγάπησα πριν ακόμα γνωρίσω μέ λεπτομέρειες τήν ευγε
νική ιστορία τής γεννήσεώς του...

Κ ι’ όταν, λίγο άργότερα, είχα τήν μεγάλη τιμή νά τό υπηρετήσου καί είδα 
καί ακόυσα, καί διδάχτηκα τις γαλάζιες αρχές του, έγίνηκα θαυμαστής καί μαθη
τής του καί φωτίστηκεν ή καρδιά μ.ου άπό τό φως τής δημιουργίας του... ’Ένοιωσα 
περηφάνεια γ ι ’ αύτό, έγίνηκε γιά μένα ή πνευματική κολυμβήθρα τής πίστεους καί 
τού ενθουσιασμού μου....

Ή τα ν  τού ίδρυτοΰ του τό γαληνεμένο πνεύμα πού τό έντυσε στολή βασιλική 
καί τό έστησεν ασάλευτο στο σταυροδρόμι τής άστυνομι>ίής βιοπάλης...

’Έ τσ ι άγάπησα τό έργο του... Τό πόνεσα... Καί προσευχήθηκα, καί νοστάλ
γησα καί πόθησα νά τό ίδώ ώλοκληρωμένο...

Είναι έπίσημη ή στιγμή έτούτη γιά μένα... Καί άποφασιστική... Σέ λίγες 
μ,έρες, ντυμένος τό ράσο τού άστυνομικού ιερωμένου, θά κληθώ, σάν ’Αξιωματικός 
τής άστυνομίας, νά ιερουργήσω μέσα στο "Αγιο Βήμα τής κοινωνίας... νά γίνω 
φώς, νά γίνω στήριγμα τών πολιτών πού θά καταφεύγουν στο Τμήμα μου, νά γίνω 
κήρυκας τής άστυνομικής θρησκείας.

’Έ  ! μιά τέτοια στιγμή δέν είναι δυνατόν παρά νά μέ συνέχη σοβαρότης καί 
ευθύνη... Κ ι’ έτσι κυκλωμένος άπό τό πνεύμα τών άστυνομικών ιδεωδών δέν μπορώ 
παρά νά μ.ιλήσου χωρίς προκατάληψη, χοορίς υπερβολές, χωρίς αυταπάτες...

'Υπό αυτήν τήν προϋπόθεση θέλω νά τό ξαναπώ, νά τό ξαναφωνάξω, νά τό 
βροντοφίονήσω γιά μιά άκόμα φορά δτι τό περιοδικό έτουτο στάθηκε γιά μένα δ άπο- 
φασιστικός άνεμος πού έσπριυξε τό καραβάκι τών ονείρων μου προς τό ήσυχο λι- 
μανάκι τής άστυνομικής άρετής, τής αυτοθυσίας, τού άγωνιστικοΰ φρονήματος...

προσπάθεια... Κ ι’ ένοιωσα πολύ μεγάλη ; 
τέλειωνε μέ μιά σύσταση ή οποία νομίζω
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Υπό τάς διαταγάς τού Διευθυντοϋ του, σημερινού κ. Γενικού Διευθυντου

τής ζωής του ή έργασία... Καί το τί τράβηξα στην αρχή κοντά του ένας Θεός ςερει. . . 
'Όλο ζητούσε δλο άπαιτούσε... ΙΙεριφρονοΰσε την τεμπελιά, κτυποΰσε την πο-

διοίκηση, συγγραφή βιβλίων, έκπομπή, περιοδικό, μελέτη, καλλιτεχνικά επιτεύγ
ματα, έ'ργα... έργα...

Ν α ί! "Ισως είναι νωρίς για νά γράψη ή αστυνομική ιστορία για τα πεπραγμέ
να του... Μά, κάποτε... Ή  άστυνομική γενεά, θά κλείση τό κεφαλαίο τής δημιουρ
γίας του, μέσα σέ χρυσά πλαίσια... (

"Ισως σάν άποσυρθή άπό τήν ενεργό υπηρεσία να τον ζητήσουνε οι καρδιές 
μας... "Ισως νά γίνη ό άχώριστος σύμβουλος καί καθοδηγητής μας... I ιατι πάντα, 
μά πάντα ή άεικίνητη σκιά του θά πλανιέται μέσα στα αναρίθμητα εργ'α του, για να 
θυμίζη στους νέους βαθμοφόρους πόσον άνηφορικός και τραχύς είναι ο όρομος τής 
δημιουργίας...

Μακρυλογώ; Μά, άπόψε τό έχω αύτό το δικαίωμα νομίζω... Απόψε τουλα-

ιχοληθή και μ;
γεννήθηκε κι’ έκανε τά πρώτα της βήματα... χ

"Αλλως τε οί γραμμές της έτοΰτες έχουν καί κάποιο γενικωτερο διδακτικό 
σκοπό... Δείχνουν ένα δρόμο... Καί καλούν τούς έκλεκτούς να τον διαβοΰν ,̂ για το 
καλό καί τήν δόξα τού αστυνομικού θεσμού, πού τοσο εχει αναγκη απο πίστη, 
ένθουσιασμό καί δημιουργική πνοή...

Λουλουδιασμένος, λοιπόν, αυτός ό χώρος... Καί γιορτινός... θυμίζει μ ευλα- 
βεια καί συγκίνηση τή μικρή δημοσιογραφική φάτνη, μέσα στην οποία γεννήθηκαν 
τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», πριν οκτώ χρόνια...

1η ’ Ιουνίου τού 1953... Τεύχος Ιον...
Πέρασεν άρκετός καιρός άπό τότες...
ΤΗρθε ό ’ Ιούνιος τού 1960... Καί σήμερα έκυκλοφόρησε τό 170όν τεύχος.

«

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΤΟΣ Η'· ΑΘΗΝΑΙ 15 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ  1960 ΤΕΥΧΟ Σ 170ον

..."Ενα άκόμα τεύχος... Καί ή μάχη συνεχίζεται... Η 170η δημοσιογραφική 
μάχη... Δέν υπάρχει πιο μεγαλύτερη ικανοποίηση γιά ένα δημιουργό νά βλέπη το
έργο τών χεριών του νά θεριεύη καί νά έπιβαλλεται...
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Γιατί τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » στά οκτώ χρόνια πού πέρασαν αυτό 
άκριβώς έκαναν... θερίεψαν καί έπεβλήθηκαν...

Το χελιδόνι έφερε την άνοιξη...
Ό  κάμπος πρασίνισε...
Το περιοδικό δεν δικαίωσεν απλώς τις ευγενικές προσδοκίες τού ίδρυτοΰ του, 

τις ςεπέρασε... Κ ι’ έγίνηκε ένα αστεράκι πού λάμπει ψηλά...
’Από παντού ήρθε ή άναγνώριση... 'Η  δικαίωση υπήρξε συγκινητική... ΪΙόσα 

καί πόσα δεν τού χρεωστοΰμε όλοι μας! ! !
Πόσα καί πόσα προβλήματά μας δεν έλυσε μ’ έπιτυχία!! !
’Έργα...
Νά τ ’ άπαριθμήσουμε ένα προς ένα;... Δεν θάφτανε ούτε ό δεκαπλάσιος χώρος... 

'Απλώς μια περίληψη τών πεπραγμένων του ας κάνουμε, μια πολύ σύντομ.η καί μι
κρή περίληψη... ’Έ τσ ι, για νά ξέρης φίλε αναγνώστη, τί χρεωστας σ’ αύτό τό φτωχό 
περιοδικό πού κρατάς, τώρα στά. χέρια σου... Καί γιά. νά. γίνης κήρυκας καί διαφη
μιστής του, στον κύκλο σου, στούς συναδέλφους σου, στούς φίλους καί γνωστούς σου... 
Γιά. τό καλό καί τή φήμη τού ’Αστυνομικού Σώματος...

** *
...Τά. «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » έτόνωσαν καί ανύψωσαν τό ήθικό τών 

άστυνομικών υπαλλήλων... ’Έγιναν ή φωνή τους, τό βλέμμα τους, τό τραγούδι 
τους, τό θούριο τους... Κάτι σαν τον Τυρταίο...

'Η  άστυνομική λογοτεχνία πού ά,νθισε πλούσια στις στήλες τους, έπλεξε 
μυρωμένα στεφάνια γιά τον άπλό άστυφύλακα τού δρόμου... Τον άντάμωσε καί τον 
παρασημοφόρησε... Τον κτύπησε φιλικά στην πλάτη καί τού ψιθύρισε : «Προχώρα, 
φίλε... Μέ θάρρος προχώρα... Ό  δρόμος είναι όμορφος... 'Η  κοινωνία άναγνωρίζει 
τις υπηρεσίες σου... Σέ θαυμάζει, σέ καμαρώνει, είναι περήφανη γιά σένα... ΓΙρο- 
χώρησε, φίλε μου, μέ ψηλά τό κεφάλι... Τεντωμένος προχώρα καί μεγαλόπρεπος ! ! !».

Ώ ! 'Η  άστυνομική λογοτεχνία !!! Μερικοί άπ’ τούς φίλους αναγνώστες 
αυτού τού περιοδικού ίσως ν’ άγνοούν ότι ή άστυνομική λογοτεχνία είναι ενα 
νέο λογοτεχνικό είδος πού εγκαινίασε τό περιοδικό « ’Αστυνομικά Χρο
νικά» .

Συμβολή στή λογοτεχνία τού μέλλοντος...
Γιατί ή άστυνομική λογοτεχνία τού περιοδικού έτούτου δέν παρουσιάστηκε 

σάν άπίθανη γκαγκστερική ταινία όπου 6 'Άγιος Γεώργιος ό καβαλλάρης φυλάει 
τό «παλληκαράκι» νά πέφτη στή φωτιά καί νά μήν καίγεται, νά κατρακύλα άπό τό 
’Έβερεστ καί νά βρίσκεται ορθός κάτω, σέ βάθος χιλιάδων μέτρων, χωρίς νά τού 
έχη βγή ούτε τό καπελλάκι του, νά ξυλοκοπήται άγρίως έπί 2 ώρες στο πρόσωπο, 
νά τού τραβούν καί μερικές γερές κλωτσιές στο στομάχι, κι’ έκεΐνο παρά τό άγριο 
ξυλοφόρτοηαα νά φτειάχνη τά μαλλιά του, νά πίνη κανένα ποτό καί νά. τραβάη πάλι 
προς άναζήτησιν έκείνων πού τό ξυλοφόρτωσαν, σάν τις γυναίκες εκείνες τών φου
τουριστικών καί υπαρξιστικών ήθών πού δέν ξεκολλούν άπό τό πλευρό τού «στυφού» 
άνδρα πού τις άλαλιάζει στο ξύλο...

Ν α ί! 'Η  άστυνομική λογοτεχνία έτούτου τού περιοδικού δέν έχει τίποτε τό 
κοινό, μέ τά νοσηρά άστυνομικά μυθιστορήματα τών νόθων παιδιών, τών δακρύ- 
βρεκτων μελώ, τών σκοτεινών κακοποιών πού περνώντας άπ’ τήν οθόνη τής καρ
διάς σου σού προκαλοΰν ναυτία...

'Η  άστυνομική λογοτεχνία τών «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν » άνοιξε 
νέους λογοτεχνικούς ορίζοντες... ’Έστρωσε καινούργιους δρόμους...

Δέν εμφανίστηκε σάν μυθιστόρημα.. Δέν είχε πιστόλια, μαχαίρια, κουμπούρια. 
’Άοπλη καί ειρηνική στάθηκε μέ σοβαρότητα νά διδάξη μέ τις άπλές άνθρώπινες
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ιστορίες της, μέ τά χρονογραφήματα της, μέ τά ποιήματα που κατα καιρούς εφιλο- 
ξένησε, πολύτιμες άλήθειες τής ζωής... ; , ν ,

Τραγούδησε την άστυνομική αποστολή... Τραγούδησε τους μοχθους και τον 
ιδρώτα της... Τραγούδησε τή ζωή, τούς φτωιχους ανθρώπους της. βιοπάλης, τις 
αρετές καί τις αδυναμίες τους, τά ιδανικά τής φυλής μας, τη χαρα και την ομορφιά 
του 'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. ’Έκανε να φανή η δουλειά τού αστυνομικού... 
τή φώτισε άπλετα άπό κάθε μεριά... ’Έκανε το αναγνωστικό της κοινο να νοιωση 
τούς παλμούς καί την πίστη της... τραγούδησε τους καϋμους και τα υπηρεσιακά μας 
μεράκια... ’Έκαμε γνωστά τά μικρά μυστικά τής δουλειάς μας... Εδειξε π ο ι ο ι  
είμαστε καί π ό σ ο  αξίζουμε... ’Έδωσε στην αστυνομία μια τιμητική θέση ανα- 
μεσα στούς ανθρώπους τού πνεύματος καί τής τέχνης... Επεισε το κοινο ότι πρεπει 
νά μας άγαπάη, πρέπει νά μάς βοηθή καί νά συνεργάζεται μαζί μας.„

’Έπεισε, βέβαια, το δικό της αναγνωστικό κοινο... Κ ι όσο ο κύκλος των 
αναγνωστών της άπλώνεται τόσο πληθαίνουν οί φίλοι τής αστυνομίας και οι θαυ
μαστές της...

Τά  «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α », σέ κρίσιμες καί αποφασιστικές στιγμές 
τού αστυνομικού θεσμού πήραν το όπλο και τράβηξαν στην πρώτη γραμμή της 
μάχης... ’Έδωσαν απάντηση σέ απληροφόρητους φίλους, σε κακόπιστους ουδέτε
ρους καί σέ ύπουλους, εχθρούς... Διέλυσαν παρεξηγήσεις... άμβλυναν οξύτητες... 
διεφώτισαν... Φτάνει νά θυμηθή κανείς τά κυπριακά συλλαλητήρια, για να καταλαβη 
ποιές ΰψιστες υπηρεσίες προσέφεραν τά « ’Αστυνομικά Χρονικά»... τότες... Μέσα 
στη στιγμή τής παραζάλης καί τού πανικού, νηφαλια, χαμογελαστά, ευγενικά τα 
« ’Αστυνομικά Χρονικά» ύψωσαν επίμονα τή φωνή τους γιά ν’ αμυνθούν και να πεισουν... 
Καί αυτή μονάχα ή υπηρεσία τους άρκεΐ... ’Αλλά δέν είναι μονάχα αυτή...

Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α « έλυσαν ριζικά καί αποτελεσματικά κάθε 
πρόβλημα σχετικό μέ τήν έπαγγελματική ενημερότητα τών αστυνομικών υπαλλή
λων... Μακρές, ενδιαφέρουσες καμπάνιες άπό τις αστυνομίες τού εξωτερικού, μελετες 
γύρο.) άπό τις προόδους τών σχετικών μέ τήν ’Αστυνομία ’Επιστημών, μεταφράσεις, 
άρθρα γύρω άπό τά επιστημονικά επιτεύγματα τών ξένων αστυνομιών, αναδημο
σιεύσεις, έξήκριβωμένες αστυνομικές ειδήσεις άπό όλο τον κόσμο απετελεσαν ενα 
άπό τούς πιο πλούσιους καί άποδοτικούς τομείς τής μεγάλης δημοσιογραφικής 
έξορμήσεως τού περιοδικού αύτοΰ...

Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » έβγαλαν δυναμικά άπό τό άδιέξοδο τούς 
υποψηφίους γιά τή Σχολή Άρχιφυλάκων, καί εΐδικώτερα για τη Σχολή Ίπαστυνο- 
μων... Τούς έδωσαν βοηθήματα, βιβλία, πηγές, μελ.έτες... 'Όλα άφθονα και αρτια... 
Καί παράλληλα τούς έδωσαν όλες τις δυνατότητες νά έπιδοθοΰν καί νά καλλιεργήσουν 
τις ίκανότητές τους στήν έκθεση, πού άποτελεΐ τον άκρογωνιαΐο λίθο τού εξεταστι
κού οικοδομήματος...

Τά βιβλία πού έξέδωσαν τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» έκάλυψαν όλους τούς 
εκπαιδευτικούς τομείς τής ’Αστυνομικής Σχολής...

Βιβλία άφθονα, επιμελημένα, χωριστά γιά κάθε Σχολή...
Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » συνεκέντρωσαν μέ σοβαρότητα καί άκρί- 

βεια μακροχρόνια διδάγματα, δοκιμασμένα άπ’ τήν πολυετή πείρα τού άστυνομικοΰ 
θεσμού καί τά προσέφεραν στούς άστυνομικούς μας σέ μελέτες καί άρθρα, ώστε-ν 
άποτελέσουν ένα πολύτιμο σύμβουλο στούς νεωτέρους, γιά τήν καλύτερη άστυνο- 
μευση τών πόλεων πού υπηρετεί ή ’Αστυνομία Πόλεων...

"Ετσι, παρουσίασαν ένα άφθονο επιστημονικό υλικό, μέ χρήσιμα συμπεράσμα
τα, μέ άξιόλογες έπαγγελματικές παρατηρήσεις καί μέ πληροφοριακές υποδείξεις, 
πάνω σέ κάθε σοβαρό ζήτημα, τού άστυνομικοΰ έργου...

Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » άδιάκοπα ένημερώνουν τούς αναγνώστες
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τους πάνω στην νομοθεσία καί την έρμηνεία του Δικαίου, τόσον του κοινού Ποινικού 
και Δικονομικοΰ, όσο καί του Στρατιωτικού, ’Αστικού καί της Πολιτικής Δικονο
μίας.

Μια προσφορά αξιόλογη οχι μονάχα για τούς αστυνομικούς μας, άλλα καί για 
κάθε ερευνητή τού Δικαίου καί σπουδαστή τής Νομοθεσίας μας... Καί ετούτη ή 
νομική προσφορά των « ’Αστυνομικών Χρονικών» αναγνωρίστηκε από παντού καί 
έθαυμάσθηκεν__

^ υΎΧΡονωζ τ α. « ’Αστυνομικά Χρονικά» έδωσαν ξεχωριστή σημασία στήν 
εγκυκλοπαιδική μόρφωση τών αστυνομικών ύπαλλήλων καί διέθεσαν πολλές σελί
δες σ’ αύτήν τήν κατεύθυνση.

’Από τά σοβαρά θέματα τής πολιτικής άμύνης ’ίσαμε τήν υγιεινή καί τον 
τουρισμό οι στήλες τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» σέ μιά πλούσια πνευματική βλά
στηση υπηρέτησαν πιστά τήν μόρφωση, στήν πιο πλατειά της μορφή...

Μοναχα την συμβολή τών «Αστυνομικών Χρονικών» στήν άνάπτυξη τού 
εσωτερικού μας τουρισμ.οΰ άν άναλογισθή κανείς, θά πρέπη νά μείνη έκπληκτος 
και να σταθή μέ σεβασμό μπροστά στο περιοδικό αυτό, πού έδικαίωσε πέρα γιά 
πέρα κάθε προσδοκία καί διηκόνησε μέ ευσυνειδησία το πνεύμα σέ κάθε του δημιουρ
γική έκδήλωση...

ΟΙ τουριστικές περιγραφές ταξιδιών στήν Ελλάδα τών « ’Αστυνομικών Χρο
νικών» εκαλλιεργησαν τήν τουριστική συνείδηση τών αστυνομικών ύπαλλήλων μέ- 
χρις σημείου να είναι σέ θέση αστυφύλακες νά κάνουν τον ξεναγό σέ εκδρομείς, 
όπως συνέβη τελευταία μ’ ένα άδειοΰχο αστυφύλακα, συνδρομητή τού περιοδικού, 
ο οποίος ταξιδεύοντας μέ πούλμαν προς τήν Ρούμελη, τήν ’Ήπειρο καί τήν Κέρκυρα 
εξηγούσε από μικροφώνου στούς συνταξιδιώτες του ένα-ένα τά μέρη πού περνού
σαν, προκαλώντας τά  πιο ένθουσιώδη σχόλια τών έπιβατών. Ό  άστυφύλαξ αύτός 
όταν τον συνέχαρη ο προϊστάμενός του άπήντησε μέ ειλικρίνεια: « ’Αποστήθισα κεί
μενα τού περιοδικού. Αύτό είναι όλο».

’ Ετσι, τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» έδωσαν νέα ώθηση στον αστυνομικό του
ρισμό και εξεπαίδευσαν μέ τις περιγραφές τους αμέτρητους άστυνομικούς υπαλλήλους.. 
’ Ιδίως κατωτέρους...

Μικρή είναι καί αυτή ή προσφορά;
Τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » σέ σειρά εμπεριστατωμένων καί άντι- 

κειμενικών άρθρων έξιστόρησαν μέ σαφήνεια καί ιστορική σοβαρότητα, μ,έ υπευ
θυνότητα καί δίχως προκατάληψη τά πεπραγμένα τής αστυνομίας, από τής συστά- 
σεως της μέχρι τών ημερών μας, ώστε νά μπορούν νά πάραδειγματίζωνται οί σύγ
χρονοι καί νά διδάσκωνται οί νεώτεροι.

’Α ξίζε ι νά σημειωθή μάλιστα ότι είναι ή πρώτη φορά πού γράφεται 
ή αστυνομική Ιστορία, άπό τότες πού ίδρύθη τό ’Αστυνομικό Σώμα μέ
χρι σήμερα. Και την σπουδαιότητα αυτής τής εργασίας μπορεί εύκολα κανείς νά τήν 
έκτιμήση...

’Αλλά εκεί πού κυριολεκτικά διεκρίθησαν καί άρίστευσαν τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  
Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » είναι στον αντικομμουνιστικό αγώνα, όπου πραγματικά στάθηκαν 
πρωτοπόρα καί προσέφεραν υψιστες υπηρεσίες στήν Ελληνική Πατρίδα.

’Αντιμετώπισαν νικηφόρα τό κόκκινο θεριό καί τού κατάφεραν τρομερά πλήγ
ματα σε κάθε του εμφάνιση. Στή θεωρία, στήν πράξη, στήν ιστορία, στούς ποικιλό
μορφους μετασχηματισμούς του. Μέ τά άρθρα τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» έξε- 
παιδεύθησαν αμέτρητοι αστυνομικοί υπάλληλοι στο αντικομμουνιστικό σχολείο 
τής αλήθειας καί τού φωτός.

σήμερα υπαρχουν καί κατοότεροι άκόμα αστυνομικοί υπάλληλοι πού μπορούν



8250 Σπ. Πηλοϋ

νά διεξαγάγουν όποιονδήποτε άντικομμουνιστικό αγώνα με επιτυχία και άνεση. 
Είναι ίσως ό μεγαλύτερος άθλος αυτού του περιοδικού...

Ν α ί! Ν α ί! "Αφθονα έγιναν, και άλλα πολλά θα επακολουθήσουν. I α «Α Σ Ί  1 - 
Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » είναι τδ προκεχωρημένο φυλάκιο του ειρηνικούς άγωνος 
του ’Αστυνομικού Σώματος, πού το υπηρέτησαν παντού και πάντοτε πιστά καί εύ- 
συνειδητά...

* *
Αύτός είναι ένας πρόχειρος άπολογισμύς των πεπραγμένων των « ’Αστυνομι

κών Χρονικών». Πολύ πρόχειρος καί έξαιρετικά περιληπτικός. Γιαπί, πέρα c/.,ι ^αυτα, 
τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » σαν περιοδικό γνώρισαν μια πρωτοφανή επιτυ
χία "Εγιναν ένα δημοσιογραφικό όργανο άπ’ τα καλύτερα τής πρωτεύουσας, με πλή
θος' συνεργατών, μέ άξιόλογη ένημερότητα, μέ ζηλευτό πνευματικό περιεχόμενο. 
Συνεργάτες τού περιοδικού αύτοΰ είναι διακεκριμένες προσωπικότητες τού τοπου 
μας , Καθηγητές Πανεπιστημίου καί άλλων Ά νω τά τω ν  καί Ά νω τέρω ν Πνευμα
τικών 'Ιδρυμάτων, 'Υπουργοί, Βουλευτές, ’Ακαδημαϊκοί, ’Ανώτατοι κρατικοί υ
πάλληλοι, έπιστήμονες κύρους, Έλληνες καί ξένοι, δημοσιογράφοι, άνεγνωρισμενοι 
λογοτέχνες, συγγράφεις, ιστορικοί, μηχανικοί, τεχνικοί, δημοσιολογοι, θεολογοι, 
γυμνασιάρχες, δικηγόροι, ιατροί, γραφολογοι, άνθρωποι τού πνεύματος και τής 
τέχνης, καλλιτέχνες, διαπρεπείς πνευματικοί εργάτες...  ̂ ν

'Ένα, σ τ ’ αλήθεια, διαλεχτό επιτελείο συνεργατών που τιμούν τα « Α Σ Ι  1 ΝΟ
Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » καί την ’Αστυνομία. Καί πού δημιούργησαν ένα ολόκληρο στρα
τόπεδο φίλων της.

Παράλληλα, τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » βρέθηκαν κοντά, εβοηθησαν 
καί έστήριξαν κάθε ευγενική, δημιουργική εκδήλωση εΐτε τής ιδιωτικής πρωτοβου
λίας, είτε τού έπισήμου κράτους.

’ Οργανώσεις, σωματεία, όμιλοι, 
έσπευσαν σέ μεγάλες γιορτές τους ή σε 
τήσουν την ηθική συμπαράσταση τών «  
πάντοτε τήν προσέφεραν μέ κατανόηση και ενθουσιασμό...  ̂ ^

’Ώ !  τό περιοδικό αύτό ! ! ! Καί πόσα δέν προσέφερε στήν ’Αστυνομία καί τήν
Ελληνική κοινωνία. (

Έδημιούργησε ρεύμα ερευνητών, σπουδαστούν, λογοτεχνών, ερμηνευτών του 
Δικαίου, μεταφραστών, επιστημόνων μέσα στις ίδιες τις τάξεις τού ’Αστυνομικού 
Σώματος, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις γιά τήν ανύψωση τού πνευματικού 
επιπέδου τών αστυνομικών υπαλλήλων. Έστάθηκε σάν πολύτιμος οικοδόμος μιας 
καινούργιας ζωής, καί έπρωτοστάτησε σέ ένα σωρό έργα... Μονάχα ή πλούσια βι
βλιοθήκη τών «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν » μέ εκδόσεις καθαρώς άστυνομι- 
κές, φτάνει γιά νά υπογράμμιση τήν άξια τού αναληφθεντος έργου...

Κ ι’ όλα ετούτα πώς έγιναν; Μά, μέ τό τίποτε...
Μέ τό τίποτε; Μάλιστα... Έ κ  τού μηδενός... Δίχως ^επιχορηγήσεις, δίχως 

πολυτέλειες, δίχως αμέτρητο υπαλληλικό προσωπικό, δίχως ιδιαίτερες απαιτήσεις...
"Ολα έτοΰτα θεμελιώθηκαν καί κινήθηκαν καί πήραν ζωή καί φώς μονάχα 

άπό τήν πίστη ενός ανθρώπου... Μοναχα απο τη δημιουργική πνοή του και τις τολ
μηρές φιλοδοξίες του...  ̂ „

"ίσως νά έρθη κάποτε εποχή πού τό όνομα τού ΐδρυτοΰ'καί διευθυντοΰ τών 
((’Αστυνομικών Χρονικών» νά είναι συνώνυμο τής δημιουργίας, τής αρετές και 
τής προόδου.

Γιατί αύτό τό περιοδικό πού μέ τήν ησυχία σου τώρα διαβάζεις, φίλε αναγνώ
στη, δέν είναι τόσο εύκολη δουλειά, όπως πιθανόν νά τήν φαντάζονται μερικοί... 
Γιατί άπλούστατα, άν ήταν εύκολη δουλειά θά εΐχε γίνει καί τόσα χρονιά...

ενώσεις άλλά καί κρατικές υπηρεσίες 
έπίσημ,ες δημόσιες έμφανίσεις τους νά ζη- 

Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν » τά όποια
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Χρειάστηκε ένα πολύ τολμηρο σχέδιο, χρειάστηκε πληθωρική πίστη, χρειά- 
σιηκαν πολλες-πολλες ικανότητες συγκεντρωμένες σ’ ένα πρόσωπο για νά φτάσουμε 
στην έκδοση καί τήν πανηγυρική δικαίωση των «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν »...

Σέ_ άμέτρητόυς ^τομείς διακρίθηκεν ό διευθυντής των «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  
Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν », μα στην έκδοση αυτού του περιοδικού κυριολεκτικώς διέπρεψε καί 
διακρίθηκε...

Κτσι^ εκερδισε για παντα την ευγνωμοσύνη του ’Αστυνομικού Σώματος, 
..ου οποίου ελυσε με επιτυχία ενα σουρο σοβαρά, καί άλυτα από καιρό, προβλήματα... 
, t ^Αλλα ίσως  τον άλλο μ.ήνα, με την ευκαιρία τού καλοκαιριού, νά μπορέσουμε 

να ιδοΰμε κι άλλες πτυχές τού πολύμορφου έργου του, παίρνοντας για αφορμή τά. 
πεπραγμένα τής Αστυνομικής Σχολής στήν πενταετία τής δ;οικήσεώς του...

Σήμερα, άς στειλουμε μ ευγνωμοσύνη τή σκέψη μας κοντά του. Για νά τού 
πούμε πόση περηφανεια νοιώθουμε για τό έργο του καί πόσο μεγάλη είναι ή θέση 
που έχει πάρει στις καρδιές μας... Και νά τού ύποσχεθούμε σάν δώρο γιά τά γενέ- 
θλια του, οτι κάτω απο την δροσερή σκιά των έργων του θά γίνουμε κι’ έμεΐς μικροί 
οικοδομοι και̂  συνεχιστές τής δημιουργίας του, γιά τό καλό τού Αστυνομικού Σοό- 
ματος, που τοσο απεριόριστα αγαπησε καί τόσο υποδειγματικά υπηρέτησε...

❖* *
Λοιπόν, φίλε άναγνώστη;
Ποια είναι η γνώμη σου, ύστερα απ’ αυτά; Θά έπρεπε άρά γε νά ύπάρχουν 

£στω και λίγοι, έστω  και ελάχιστοι αστυνομικοί πού νά μήν είναι συνδρομητές των 
Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν ;». Δεν είναι αδίκημα αυτή ή αδιαφορία; αδίκημα 

ενάντιον τού Αστυνομικού Σώματος, αλλα καί εναντίον τού ίδιου τού εαυτού τους;
Αφού είναι τοσο πολύτιμος ο σκοπος του, τόσο πλούσια τά πεπραγμένα τού 

περιοδικού αυτου, αφού μαχεται για το καλό τής αστυνομίας, άφού ντύνει καί οπλί
ζει πνευματικά τους αστυνομικούς υπάλληλους, άφού είναι ή φωνή τους, τό βλέμμα 
τους, η δύναμη τους, το στολίδι τους τότε γιατί νά μ.ή βρίσκεται ολόκληρη ή αστυ
νομία στο πλευρό του;

Κατεννοήθη μέν ή ανάγκη—λέει ή εγκύκλιος τού Αρχηγείου αλλά, δυστυχώς, 
δεν είχε κατορθο^θή μέχρι σήμερα...

Μα, τώρα που κατωρθωθηκε, τώρα πού τό όνειρο έγινε όμορφη πραγματι- 
κοτης, ποια στάση δείχνουμε εμείς, όσοι αποτελούμε τό ’Αστυνομικό Σώμα; Τό 
συντρέχουμε; Τό άγαπάμε; Τό πονάμε; Τό υποστηρίζουμε; Τό διαδίδουμε; Προ
παγανδίζουμε τις άρχές του ;

A  · Δεν υπάρχει χειρότερη πληγή καί πιο ύπουλος εχθρός μιας ώργανούμένης 
ομαδος απο την στασιμότητα, τήν αδιαφορία, τή μακαριότητα, τήν ακινησία... Πο
νηριά... Πόλεμός είναι η ζωή... Ειρηνικός πόλεμος... Καί οι ούδέτεροι είναι βάρος 
τής κοινωνίας... Καθένας πρέπει νά μάχεται, νά προσφέρη, νά. δημιουργή...

’Ά ς  πυκνώσουμε, λοιπόν, τις τάξεις τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» μέ εν
θουσιασμό καί πίστη, μεθυσμένοι άπ’ τις άρχές του, πλημμυρισμένοι αγάπη γιά τό 
’Αστυνομικό Σώμα, πού είναι, άλλως τε, ή οικογένεια μας, τό σπίτι μας, τό μέλλον 
μας καί τό μέλλον τών παιδιών μας, ή ύπαρξή μας, ό ίδιος ό εαυτός μας.

Ποιά είναι ή άξια κάθε τεύχους; Τρεις δραχμές... Δηλαδή ένας καφές, ένα 
μικρό κουτί τσιγάρα...

Κ ι όμως οι υπηρεσίες που προσφέρει αξίζουν γιά αμέτρητα έκατομ,μύρια 
καφεδες κι’ άλλα τόσα κουτιά τσιγάρα... Οί υπηρεσίες πού προσφέρει δέν μετριούν
ται με λεφτά, δέν μπορούν νά. ύπολογισθούν...

Είναι τό φως καί ή πνοή μας....
Λοιπόν;
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Δεν πρέπει νά τά κουβεντιάσης όλα αυτά, φίλε άναγνωστη, με το συνάδελφο 
σου που δεν είναι γραμμένος στο περιοδικό; Δεν πρέπει νά του εξηγησης, Δεν πρέ
πει νά του δώσης νά καταλάβη 6τι είναι συμφέρον του νά παρέχη στον εαυτό του την 
θρεπτική καί τονωτική πνευματική τροφή πού προσφέρουν στους αναγνώστες τους
τά «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α ;» , „ Λ„ ,, ,

’Οκτώ χρόνια μάχεται αύτό τό περιοδικό... Κ ι’ έχει βρεθη στο ανοικτο πελα 
γος μέ φουρτούνα τρομερή... κι’ έχει πλεύσει στήν γαλανή άπεραντωσύνη των ιδανι
κών του, κυκλωμένο άπό γαλήνη.

’ Οκτώ χρόνια μάχεται... -
Καί μόνον, τάχα, γ ι’ αύτό δεν τού αξίζει η ευγνωμοσύνη μας,

❖* *
...'Η  ώρα κύλησε γοργά, χωρίς νά τήν καταλάβω...

Μου φαίνεται πώς δεν πέρασε ούτε μιά ώρα από τότες που άρχισε να σκοτει- 
νιάζη... Κ ι’ όμως... Ξημερώνει!!!

Τά σκοτάδια διαλύονται...  ̂ .· ν t ,
'Ο  κόκκορας, περήφανα τεντωμένος έξω στον κήπο, σαλπίζει το εωθινό...
’Έ χω  πολλή ώρα πού βρίσκουμαι σ’ αύτή τή θέση... Καί το τασακι είναι γε

μάτο...
Μά, δεν νυστάζω... Δεν νοιούθιυ κούραση...  ̂ , ,
'Η  καρδιά μου είναι άνάλαφρη... Τήν ακούω κάτι νά τραγούδα... Μήπως την 

αύγούλα πού ξημερώνει;.. Μήπως τον ήλιο που καρτερεί;.. Η μήπως τραγουδάει 
τήν πίστη της καί τά ιδανικά της;... Ποιος ξέρει! ! !

Ξημερώνει... , , , ,
Τά  πουληά ξυπνούν... χοροπηδούν... τεντώνονται... Και το ρίχνουν στα παι

χνίδια πάνω στά κλαριά των δέντροον.
Ξημερώνει... ( ,
Κ ι’ έγώ πάντα στήν ϊδια θέση ζώ  τό ΐδιο νοσταλγικο όραμα... Δίπλα μου οι 

επτά δεμένοι τόμοι των «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν ». Τούς χαϊδεύω... Μοΰ 
γεννιέται ή επιθυμία νά σκύψω καί νά τούς προσκυνήσω... Δέν ξέρω πώς νά τούς εκ
δηλώσω τά αίσθήματά μου, σήμερα πού γιορτάζουν...

Μέσα άπ’ τις σελίδες τους ξεπετάγεται γαληνεμένη ή ’ίδια γνώριμη, αγωνι
στική μορφή πού είναι τόσο στενά συνδεδεμενη με την ιστορία τής αστυνομικής μου 
ζωής... Καί τότε γονατίζω... Γονατίζω καί κάνω μιά προσευχή στον καλό Θεό καί 
Κύριό μου... Νά χαρίζη ολόκληρη τήν εύλογία Του στον ακαταπόνητο και σεμνό 
αύτό άγωνιστή τών άστυνομικών ιδεωδών... ^

Κύριε Διευθυντά, τήν ίδια ευχή κάνουν μαζί μου αύτήν τήν ώρα, χιλιάδες 
άλλοι συνάδελφοι μου...

Είναι ή φωνή τής καρδιάς καί τής εύγνωμοσύνης τους...

Σ Π . Π Η Λ Ο Σ
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Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

1. Αξιωματικός επιτελείου. Εργον αυτόν και προσόντα άτινα δέον νά διαθέτη.
2. Πνευματικά προσόντα.
3. Επαγγελματικά προσόντα.
4. ’Ηθικά και ψυχικά προσόντα.
5. 'Υπηρεσία γραφείων παρ’ ήμιν.
6. Ανάγκη εναλλαγής δλων των αξιωματικών εις υπηρεσίας επιτελικός καί μαχίμους.

** *
1. Αξιωματικός επιτελείου. Έργον  αύτοΰ καί προσόντα άτινα δέον 

νά διαθέτη.
Εις έκάστην ώργανωμένην υπηρεσίαν, δημοσίαν ή ιδιωτικήν, πλήν του διευ- 

θυνοντος ταυτην, υπάρχει καί άριθμός άτόμων, ποικίλσων άναλόγως τής έκτάσεως 
.ής αρμοδιοτητος της, άτινα βοηθοϋσι τον διευθύνοντα την υπηρεσίαν, διά την έκτέ- 
λεσιν του εις αυτόν άνατεθειμένου έργου.
s Εις τας μεγαλας μονάδάς των ενόπλων δυνάμεων υπάρχουν τά ώργανωμένα 
επιτελεία, σκοπον εχοντα νά βοηθώσι τον διοικητήν τής μονάδος εις την έκπλήρω- 
σιν του έργου του. Ιο  αυτό συμβαίνει και εις τάς κεντρικάς υπηρεσίας τής ά.στυνο- 
μίας, ώς αί του 'Υπουργείου, ’Αρχηγείου, ’Αστυνομικών Διευθύνσεων, ’Αστυνομι
κής Σχολής και άλλων ειδικών υπηρεσιών. Εις δλας αύτάς τάς Άστυνομικάς 'Υ 
πηρεσίας διατίθεται ο απαραίτητος αριθμός αξιωματικών, διά την καλήν διεξαγωγήν 
τής υπηρεσίας.

Οι αξιωματικοί ούτοι είναι οί βοηθοί τών διευθυντών τών υπηρεσιών τού- 
τ ή>ν, εχοντες ως κυρίαν άποστολήν νά προπαρασκευάζωσι τά στοιχεία τών απο
φάσεων τών προϊσταμένων των, νά θέτοισιν εις έργον τάς λαμβανομένας παρ’ αυτών 
αποφάσεις καί νά παρακολουθώσι τήν έκτέλεσίν των. ’Αποτελουσι τον συνδετικόν 
κρίκον μεταξύ της όιοικησεως και τών οργάνων έκτελέσεως τών αποφάσεων αυτής. 
Είναι ώς έκ τούτου ύποχρεωμένοι νά γνωρίζωσι τήν κατάστασιν καί τήν έπίδοσιν 
τών υπηρεσιών. 'Η  άποστολή των ώς συνδέσμου είναι φύσεως τοιαύτης, όύστε νά 
απαιτήται πάντοτε λεπτότης ένεργείας καί επαγγελματική πείρα, ιδίως δέ νά κυ- 
ριαρχή εις αυτούς ή σκέψις έκπληρώσεως τών άναγκών τής υπηρεσίας.

Είναι εύνόητον δτι διά τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής των ταύτης, δέον νά 
κεκτηνται τά άπαραίτητα σωματικά, πνευματικά, επαγγελματικά καί ψυχικά προ
σόντα, τα οποία θα προσπαθήσωμεν περαιτέρω νά περιγράψωμεν.

Περί τών σωματικών προσόντων τών αξιωματικών - βοηθών διευθυντών υπη
ρεσιών, φρονώ ότι δεν υπάρχει λόγος ν’ άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως διότι διά νά είναι 
εν ενεργεια διαθετουσι φυσικήν υγείαν καί αντοχήν, άνταποκρινόμενοι άπό τής πλευ
ράς ταύτης π?εήρως εις τάς άπαιτήσεις τής ύπηρεσίας.

2. Πνευματικά προσόντα.
Κατ αρχήν τα πνευματικά προσόντα είναι πολλάκις δώρα τής φύσεως προς 

τον άνθρωπον, έμφυτοι τρόπον τινά ικανότητες, αίτινες υπάρχουν κατά διαφόρους 
βαθμούς εις τά άτομα. Είναι δμως αναμφισβήτητου δτι διά τής καλλιέργειας τών 
πνευματικών χαρισμάτων καί συστηματικής έξασκήσεως, δύνανται νά βελτιωθώσι 
τα πνευματικά προσόντα καί άφθονοΰν τά παραδείγματα άτόμων τά όποια «τή  
επιμελεια των κατα φυσιν εγενοντο κρεισσονα». "Ατομα διαθέτοντα τον κοινόν νουν 
δια τής επιμελείας καί τής συνεχούς επιμονής κατώρθωσαν νά ύποσκελίσωσι άλλα, 
άτινα διεθετον μεν μεγαλυτερας διανοητικάς ικανότητας, έστεροΰντο δμως τής 
προσηκουσης επιμονής και επιμελείας. Το παράδειγμα τού Δημοσθένους, δστις κα-
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τώρθωσε διά τής έπιμονής του νά κατανικήση γλωσσικήν άτέλειαν, μαρτυρεί τό

αληθές τής ως άνω άναφερομένης αρχής. , , ->·> - ανέωί
Ή  νοημοσύνη και ή άντίληψις συντελούν εις το να συλλαμβανωμεν ,αχεως

και δρθώς τά άπασχολοϋντα ήμάς θέματα και να λαμβανωμεν ανάλογους κα - « / « α ς  
άποφάσεις. Πολλάκις ή καλυτέρα άντίληψις του συνόλου υπαρχουσης αστυνομικής 
καταστάσεως, έπιφέρει καί την λύσιν ενός άστυνομικου προβλήματος.

Διά τής φαντασίας δυνάμεθα νά άναπαραστωμεν εκ των προτερων ^α πραγ 
αατα νά κάμωαεν τάς πιθανωτέρας υποθέσεις, νά άντιμετωπιζωμεν νοερως η 
θ αν ό τέρα ένδεχόμενα καί νά σχηματίζωμεν, όσον το δυνατόν, μιαν ,^εαν 
ρον προσκειμένην πρός την πραγματικότητα. Είναι περιττόν να λεχθη οα ?a i. 
σία μας δέν δύναται νά φθάνη μέχρι του σημείου να καθίσταται αυτή νοσηρά.

Ά ντιθέτως πρός τήν φαντασίαν, η κρισις μας κάνει ν α  βλέπω μεν La πραγ 
ματα δπως πράγματι είναι καί 6χι δπως θά ήθέλαμεν να είναι. Δια της κ ρ ^ ω ς  συλ
λαμβάνομεν τήν σχετικήν τών πραγμάτων άξίαν και προσαρμοζομεθα εις την πραγ 
μαϊικότητα. Βλέπομεν έν ώρισμένη καταστάσει εύκρινως τας συνέπειας ενός γεγο 
νότος, έκτιμώμεν τά ύπέρ καί τά κατά καί διαγιγνώσκομεν την συμφερωτεραν λυσιν.

3. ’Επαγγελματικά προσόντα. „ , ;
Τά προσόντα ταϋτα καλλιεργούνται διά τής έκπαιδευσεως, της αγωγές κ .

τής προς μάθησιν έφέσεοος του άξιωματικοΰ. ___ , , s
' Η καλή έκπαίδευσις καί γενικώς ή άρτια γνωσις ενός θέματος^ διαμορφώνει 

ταχέως πεποιθήσεις, έμπιστοσύνην, δημιουργεί τήν δύναμιν να. ενεργωμεν, σχημα
τίζει τούς άνθρώπους τής δράσεως καί άναπτύσσει τον χαρακτήρα. Οταν ο αζιω 
ματικός γνωρίζει δτι διά τής μορφώσεως, ήν άπέκτησε θά δυνηθη να αντεπεξελθη 
£  i J j f c U  ό χαρακτήρ το » S T .p eop w χ «ί άποχτ» τη»_ ο « ν ο τ £ «
νά λαμβάνη έπικαίρως μίαν σαφή άπόφασιν και να την θετή ταχέως εις εφαρ Π · 
Ό  ένων όμως συναίσθησιν τής άνάγκης να συμβουλευθη άλλον διότι δεν κατεχει 
καλώς τά πράγματα, είναι πάντοτε άναποφάσιστος, αμήχανος, έτοιμος να χάση »
Τΐθί-ΧΟν 'TOU. / »/

'Η  Αστυνομική Σχολή παρέχει ώρισμένας καί είς, περκορισμενην εκτασιν
γνώσεις καί μεθόδους έργασίας, δίδει τήν άφετηρίαν διά την πραξιν και Χήλλιεργει 
τον ένιαΐον τρόπον του σκέπτεσθαι, έκ του οποίου θα προελθη ο ενιαίος τροπος το
βλέπειν καί ένεργεΐν. , , ' .

Διά τής Σχολής επιτυγχάνεται ή ειδικευσις και επιστημονική μορφωσις ιων
μελλόντων άξιωματικών διά τήν άκριβή, δικαίαν καί άμεροληπτον εκτελεσιν των 
καθηκόντων των. Τύ έ'ργον δμως τής Σχολής δέν είναι  ̂μόνον η παροχή πολυγνω
σίας καί θυμοσοφίας, άλλ’ ή διάπλασις τού χαρακτήρας, η αποβολή των κακών ε ,̂εω 
καί συνηθειών καί πρύ παντός ή πρόσκτησις κάθε ευγενους και ωραίου, προς σχη 
ματισμόν δόγματος ομοιομόρφου καί έπιστημονικής ερευνης των προβλημάτων 
ώε ταϋτα παρουσιάζονται εις τήν πραξιν, και ενιαίας κατευθυνσεως του προνοει
καί διοικεΐν μέ βάσιν τούς άπαραβάτους κανόνας τής άπροσωποληψιας και δικαιοσύ
νης. Διά τής Σχολής έπίσης άναπτύσσεται ή υπηρεσιακή αμιλλα και ο επαγ
γελματικός ζήλος, ή καλώς έννοουμένη αλληλεγγύη καί το συναίσθημα της ατο
μικής πρωτοβουλίας. _ , < s.-*

Ή  ωφέλεια τής έν τή Σχολή εκπαιδευσεως είναι μεγίστης σημασίας, διοα
αποτελεί τήν άφετηρίαν διά τό άλμα προς τήν πραξιν. Ή  κ υ ρ ίω ς  όμως μορφωσις 
άρχεται άπό τής έξόδου έκ τής Σχολής καί παρέχεται απο αυτήν ταυτην την ζωήν.

Έκτος τής καλής γενικής έκπαιδεύσεως, ήν δέον να κατεχη ο βοηθος a 
ξιωματικός του διοικοΰντος μεγάλην άστυνομικήν μονάδα, δέον νά είναι και κά
τοχος πλήρους επαγγελματικής τοιαύτης. Οπως εις δλας τας μορφας^ επιστήμης 
καί έργασίας καί ό άξιωματικός τής άστυνομίας κάμνει εκείνο to οποίον δυναται 
μέ εκείνο τό όποιον γνωρίζει. Διά νά μπορή νά καμη ολίγα πρεπει να γνωριζη
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πολλά. Προς τοϋτο, δσον ανέρχεται την βαθμίδα της ιεραρχίας τόσον πρέπει νά 
διευρυνη καί την μόρφωσίν του, προς τον σκοπόν όπως ή διάνοια του μη είναι 
κατώτερα του βαθμού του. Δέον νά κατέχη έξ ολοκλήρου τά θέματα τα όποια 
διαχειρίζεται και προς τοϋτο πρέπει νά έρευνα καί νά λεπτολογή ταΰτα καί εις τάς 
μικροτέρας λεπτομέρειας των.

Ό  άξιωματικός έπιτελείου άφοϋ προπαρασκευάση διά τον διευθύνοντα την 
μονάδά τά στοιχεία των άποφάσεών του, έν συνεχεία μεριμνά, νά μετατρέψη τάς 
αποφάσεις εις οδηγίας καί διαταγάς, νά συμπλήρωσή ταύτας διά παντός αναγ
καίου μέτρου λεπτομέρειας καί νά έξασφαλίση τήν μεταβίβασιν των διαταγών καί 
οδηγιών.

Κα τά τήν διατύπωσιν τών διαταγών καί οδηγιών πρέπει νά είναι προσεκτι
κός εις τον τρόπον έκφράσεως καί άφοϋ συντάξη ταύτας νά θέση τον εαυτόν του 
εις τήν θέσιν τοϋ έκτελοΰντος καί νά διερωτηθή, έάν ευρισκόμενος εις τήν θέ- 
σιν εκείνην θά ήννόει τί σημαίνουν τά όσα έγραψε. 'Η  διατύπωσις συνεπώις δέον 
να γίνεται μετά προηγούμενον έλεγχον, έάν έχουν τεθή άκριβώς αί λέξεις, αΐτινες 
αποδίδουν τάς σκέψεις τοϋ διευθυντοΰ καί αί λέξεις αύται νά μή δύναται νά παρερ- 
μηνευθοΰν. Α ί διαταγαί πρέπει νά είναι σαφείς, σύντομοι καί άκριβεΐς. Μετά τήν 
έκδοσιν τών διαταγών οφείλει νά έξασφαλίση τήν πιστήν, άκριβή καί πλήρη έκ- 
τέλεσιν τούτων.

’Αλλά τά έπαγγελματικά προσόντα δεν συνίστανται μόνον εις έκτεταμένας 
γνώσεις. ’Απαιτούνται καί άλλαι άρεταί, ώς ή έπαγγελματική εύθιξία, τό πνεύ
μα τής δικαιοσύνης, ή σταθερότης, ή εύθύτης τοϋ χαοακτήρος, ή εμπιστοσύνη 
προς τους συναδέλφους κ.λ.π. 'Η  έπαγγελματική εύθιξία ή φιλοτιμία είναι μία 
έκ τών θεμελιωδών άρετών τοϋ άξιωματικοΰ, τήν σπουδαιότητα τής οποίας δέν 
είναι ανάγκη νά ύπογραμμίσωμεν. 'Ο  φόβος μιας παρατηρήσεως ή μιας μομφής 
δύναται νά όδηγήση τούς άσθενεΐς χαρακτήρας εις τήν άπόκρυψιν ή τήν παραμόρ- 
φωσιν τής αλήθειας. 'Η  έπαγγελματική εύθιξία άπαιτεΐ νά παρουσιάζονται τά γε
γονότα εις τήν άκριβή των κατάστασιν καί υπό τό άληθές των φώς.

'Ομοιους εύθύτης άπόλυτος δέον νά χαρακτηρίζη τάς σχέσεις τοϋ διευθυν- 
τοΰ τής υπηρεσίας καί τών άξιωματικών βοηθών του. 'Η  εύθύτης άγει τό άτο- 
μον νά ένεργή χωρίς άποσιωπητικά καί χωρίς έλιγμούς, νά χωρή εύθέως εις τον 
σκοπόν, άκοΰον μόνον τήν φωνήν τής συνειδήσεώς του, χωρίς νά παρασύρηται άπό 
τήν έλπίδα ωφελημάτων ή άδυναμιών. 'Η  εύθύτης συνεπάγεται τήν πλήρη λήθην 
του ατόμου καί τήν άφοσίωσιν μόνον εις τό γενικόν συμφέρον.

’Επίσης ή άμοιβαία έμπιστοσύνη μεταξύ τών άξιωματικών καί τοϋ διευθυν- 
τοΰ τής υπηρεσίας είναι άπαραίτητον στοιχεΐον διά τήν καλήν λειτουργίαν τής 
υπηρεσίας. 'Όλοι γνωρίζομεν, ότι διά νά λειτουργή άρμονικώς έν σύνολον πρέπει 
νά είναι ώς μία εύτυχής οικογένεια.

4. ’Ηθικά καί ψυχικά προσόντα.
Ταΰτα είναι ώς έπί τό πλεΐστον καρποί κληρονομιών, τοϋ περιβάλλοντος 

καί τής άγωγής. Τό άκέραιον τοϋ χαρακτήρος, ή εύσυνειδησία, ή άμεροληψία, ή θέ- 
λησις, ή άφοσίωσις προς τό καθήκον, ή άγάπη τών εύθυνών, τό θάρρος τής γνώμης, 
ή γενναιοψυχία, ή καλωσύνη, ή ειλικρίνεια, ή δραστηριότης, ή άμερόληπτος δικαιο
σύνη, δέον νά κοσμοΰσι τον άξιωματικόν, όστις θά έχη τήν τιμήν νά είναι βοη
θός τοϋ διευθυντοΰ άστυνομικής τίνος ύπηρεσίας, εις τήν έκπλήρωσιν τής υψηλής 
αποστολής του.

Ό  χαρακτήρ είναι τό σύνολον τών άρετών έκείνων, αιτινες έν ταΐς λεπτομε- 
ρείαις τής ζωής καί μάλιστα εις τάς κρίσιμους περιστάσεις υψώνουν τό άτομον 
εις τήν έκτίμησιν τών γύρω του. 'Ο  χαρακτήρ έξαίρεται διά τής άξιοπρεπείας τής 
παραστάσεως καί τής άξιοπρεπείας έν τώ  ίδιωτικώ βίω.

Τό αίσθημα τοϋ καθήκοντος καί τής τιμής υπαγορεύεται ύπό τής συνειδή-
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σεως, χαράσσει τήν κατευθυντήριον γραμμήν του υψηλού ιδεώδους και είναι το 
έλατήριον των μεγάλων πράξεων. 1ά αισθήματα του καθήκοντος και τής τιμής γεν
νούν την εύθύτητα καί την αύταπάρνησιν. Η αγαπη των ευθυνών είναι η̂  αρετή 
εκείνη, την οποίαν οι κανονισμοί μας θεωρουν τοσον σπουδαιαν και ητις υπαγο
ρεύει τάς μάλλον καρποφόρους πρωτοβουλίας.

'Όπως 6 ήγήτωρ μιας υπηρεσίας, ούτω και ο αξιωματικός βοηθος του δεν 
πρέπει να άναμένη τά γεγονότα. ’Αλλ’ άντιθέτως να προνοή, να προβλεπη και να προ- 
λαμβάνη ταϋτα καί νά μη καταλαμβάνεται ύπ’ αυτών. Πρεπει ν αναπτυσση ευ- 
φυα δραστηριότητα προς τον σκοπόν τής αμέσου εντατικής αποδοσεως.

Τό βασικώτερον προσόν είναι ή ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια προς τον διευθυντήν 
καί τούς συναδέλφους του τής αυτής υπηρεσίας καθώς και τας αλλας, ας υπηρετεί. 
Είναι άναμφισβήτητος ή ανάγκη ύπάρξεως ειλικρίνειας. "Ολοι γνωρίζομεν ότι εις 
ένα ομαδικόν παιγνίδι, οί παΐκται πρέπει νά έχουν έμπιστοσύνην ό εις εις τον άλ
λον καί όλοι νά ένδιαφέρωνται διά τήν νίκην, διότι άν παίζη ό καθείς δια τον εαυ
τόν του, προς έπίδειξιν τών ατομικών του ικανοτήτων κατά τρόπον εγωιστικόν, 
τότε τό παιγνίδι θά άποβή εις βάρος των.

Τό θάρρος τής γνώμης τού αξιωματικού είναι έπίσης έκ τών σπουδαιοτέρων 
προσόντων. Έννοοΰμεν δηλαδή, ότι ό αξιωματικός βοηθός τού διευθυντοΰ έαν έχη 
διαφορετικήν γνώμην άπό αύτόν, οφείλει νά τήν έκθέση μέ πειστικότητα και με 
ακλόνητα επιχειρήματα, άλλά πόντοτε, βεβαίως, μέ όλον τον προσήκοντα σεβα
σμόν. ’Εάν ό διευθυντής του δεν σύμφωνη μέ τήν γνώμην του καί δέν δέχεται τήν 
εΐσήγησίν του, τότε πρέπει νά συμμορφωθή πρός τάς διαταγάς του, ενθυμούμενος 
πάντοτε ότι ή τελική ευθύνη είναι τού προϊσταμένου. ’Εάν έκ τών πραγμάτων ά- 
ποδειχθή ότι ό άξιωματικός είχε δίκαιον καί ό προϊστάμενός του άδικον, θά εί
ναι άπρεπές καί σφάλμα μέγα ν’ άνακοινώση έστο; καί εις ένα τήν εΐσήγησίν τήν 
οποίαν ούτος είχε προτείνει.

’Επίσης ή δικαιοσύνη εις τήν διοίκησιν μιας όμάδος άνθρώπων είναι ό άκρο- 
γωνιαΐος λίθος τής πειθαρχίας, άνευ τής οποίας, ώς γνιοστόν, δέν δύναται νά ύ- 
πάρξη ώργανωμένον Σώμα. 'Η  έννοια τού δικαίου είναι έμφυτος εις τον άνθρωπον. 
"Οταν αντιλαμβάνεται ότι αδικείται τό φέρει βαρέως.

'Ο άξιωματικός, ό έκτελών επιτελικήν υπηρεσίαν πρέπει νά έχη εύτολμίαν, 
αγχίνοιαν, άσφαλή κρίσιν, εχεμύθειαν καί προσήνειαν εις τάς μετά τών συναδέλ
φων του ύπηρεσιακάς σχέσεις. 11 ρέπει διά τής όλης συμπεριφορά.ς του νά δημιουρ- 
γή τήν πεποίθησιν ότι καθίσταται πολύτιμος σύμβουλος τών συναδέλφων του καί 
βοηθός τού προϊσταμένου του, ώς προπαρασκευάζω'; τάς αποφάσεις αύτού. Τό έρ- 
γον του όμως πρέπει νά περατοΰται εις τήν προπαρασκευήν τής άποφάσεως καί 
νά μή υπεισέρχεται εις τήν λήψιν τής άποφάσεως.

Τέλος ό πόθος τής έπιδείξεως, ή ματαιοδοξία, ή ύπερεκτίμησις τών ικα
νοτήτων του πρέπει νά είναι ιδιότητες έντελώς άσχετοι πρός τον επιτελή αξιωμα
τικόν, βοηθόν τού διοικοΰντος μίαν υπηρεσίαν.

5. 'Υπηρεσία γραφείων παρ’ ήμϊν.
’Ανωτέρω έξεθέσαμεν τάς ύποχρεόίσεις, τά καθήκοντα καί τά προσόντα μέ τά 

όποια δέον νά κοσμήται ό άξιωματικός, ό υπηρετών εις έπιτελικάς υπηρεσίας. ’Ά ς  
προσπαθήσωμεν τώρα νά έξετάσωμεν, πώς άντιμετωπίζεται παρ’ ήμϊν τό πρόβλημα 
τής υπηρεσίας τών άξιωματικών, εις έπιτελικάς υπηρεσίας.

Κατ αρχήν σημειούμεν ότι πλεϊστοι άξιωματικοί, έσφαλμένως, ώς θά άνα- 
λύσωμεν περαιτέρω, θειοροΰν τήν έπιτελικήν υπηρεσίαν ώς μειωτικήν δι’ αυτούς 
και έχουν την γνώμην ότι μόνον ή έξωτερική υπηρεσία προσδίδει κύρος εις αύτούς, 
τόσον έν τή υπηρεσία, όσον καί εις τήν κοινήν γνώμην. Κάμνουν μόνοι των διά- 
κρισιν τών αξιωματικών εις ικανούς δι’ εξωτερικήν υπηρεσίαν, «διά τό πεζοδρόμιου» 
ως χαρακτηριστικώς αυτοαποκαλούνται, καί ικανούς μόνον διά τά γραφεία, τούς
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οποίους πολλάκις σκωπτικώς άποκαλοΰν «γραφιάδες», «κωδικογράφους», «δασκά
λους» κ.λ.π.

Η σκωπτικη αΰτη διάθεσις των έκτελούντων εξωτερικήν υπηρεσίαν, έναν
τ ι των υπηρετούντων εις τά γραφεία, εχει αΐτιολογικήν βάσιν την έξης: Είναι ί- 
στορικώς βεβαιωμενον ότι άπό άρχαιοτάτων χρόνων ύπήρξεν ανταγωνισμός μεταξύ 
των μαχομενων μονάδων και των επιτελών αξιωματικών. Συζητουμένου προ έ
τους εν τή βουλή στρατιωτικού νομοσχεδίου, έλέχθη παρά βουλευτοΰ, άλλοτε 
στρατηγού, ότι κατα το παρελεθόν έδημιούργησε ζητήματα εις τό στράτευμα ώρισμέ- 
νη διά νόμου διάκρισις ύπέρ τών έπιτελών. Οί ύπηρετοΰντες εις εξωτερικήν υπηρεσίαν 
βλέπουν τον υπηρετούντο, εις τά. επιτελεία, ώς άνθρο^πον διαβιούντα μέ μεγαλύτερος 
άνέσεις καί όλιγωτέρους κινδύνους, άν καί αύτό δεν είναι άπόλυτον παρ’ ήμΐν, διότι 
συνηθέστατα εις παρουσιαζομένας άνάγκας διατίθενται εις έξωτερικήν υπηρεσίαν 
καί οί ύπηρετοΰντες εις τά έπιτελεΐα.

Πολλοί τών υπηρετούντων εις έξωτερικήν υπηρεσίαν δεν άντιλαμβάνονται 
την σκληράν έργασίαν, τά ξενύχτια καί τήν πνευματικήν κόπωσιν τού επιτελούς ά- 
ςιωματικοΰ, όστις προσπαθεί νά έξεύρη διαφόρους συνδυασμούς, προς επιτυχή 
έκβασιν μιας ύποθέσεως. Δεν αντιλαμβάνονται ότι διά νά εύρίσκεται π.χ. μία 
άστυνομική δύναμις εις τι σημείον τής πόλεως εις δεδομένην στιγμήν προς έκτέ- 
λεσιν ώρισμένου σκοπού, προηγήθησαν ώρισμέναι ένέργειαι, ή ότι διά νά έχη ό 
άστυφύλαξ τά έφόδιά του εις ιματισμόν καί λοιπά είδη, προηγήθη σειρά ολόκληρος 
ενεργειών. Πολλάκις κρίνουν μόνον έκ τού αποτελέσματος μιας ύποθέσεως, άγνο- 
οΰντες ή μή δυνάμενοι νά άντιληφθώσι τάς καταβληθείσας προσπάθειας, αΐτινες 
όμως διά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεως τού επιτελούς καί τού ήγήτορος τής 
μονάδος δεν έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας. ’Έχουν τήν έντύπωσιν ότι μόνον ή έξο^τερική 
ύπηρεσία άποδίδει καί άγνοοΰν οτι διά νά έργασθή ό εις έξωτερικήν ύπηρεσίαν, 
κάποιος πρέπει νά. τού προετοιμάση τά μέσα, δι’ ών θά έργασθή καί τό έργον ό
περ Οά. έπιτελέση. ’Επίσης δεν έχουν ύπ’ όψει των οτι διά νά. λειτουργήση ό μη
χανισμός μιας ύπηρεσίας καί νά. άσκηθή ή έν γένει διοίκησις μιας όμάδος ανθρώ
πων συγκεκροτημένων εις Σώμα, ύπάρχει άνάγκη σειράς ολοκλήρου ένεργειών.

Έ κτος τών άνωτέρω όμως, ή άξιολόγησις τής έργασίας ενός άξιωματικοΰ 
άναλόγως τής ύπηρεσίας, ήν έκτελεΐ ούτος, δεν είναι πάντοτε δικαία. Τό άποτέ- 
λεσμα, τόσον εις τήν μάχιμον ύπηρεσίαν, όσον καί εις τήν ύπηρεσίαν γραφείου, είναι 
πολλάκις άποτέλεσμα άλύσεως ένεργειών καί θά πρέπει νά έξετάζηται ή άπόδοσις 
μάλλον τού αξιωματικού εις οίανδήποτε θέσιν ύπηρετεί, παρά, τό είδος τού έργου 
όπερ έκτελεΐ.

6. Άνάγκη  εναλλαγής όλων τών αξιωματικών εις ύπηρεσίας έπι- 
τελικάς καί μαχίμους.

'Η  έπικρατοΰσα οΰτω άντίληψις τών εις έξωτερικήν ύπηρεσίαν, διά τήν ύπη
ρεσίαν έπιτελείου, οφείλεται κατά μ.έγα μέρος εις τήν άγνοιαν τής έκτελουμένης 
έν τοΐς γραφείοις ύπηρεσίας καί τού ρόλου ταύτης. Πλήν τούτου όμως καί άλλος 
παράγων, σοβαρώτερος, ωθεί τούς άξιωματικούς, ιδία άπό τού βαθμού τού αστυνό
μου β' καί άνω, νά. μή έπιθυμοΰσι νά. ύπηρετήσωσι εις έπιτελικάς ύπηρεσίας. Εις 
έξωτερικήν ύπηρεσίαν ώς διοικηταί τμημάτων ή ύποδιευθύνσεων ή άλλων ύπη- 
ρεσιών π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ι  κ ο ι ν ώ ν  ι κ ώ ς ,  πράγμα όπερ συντελεί καί εις τήν 
ύπηρεσιακήν προβολήν των.

’Εάν καθ’ ώρισμένα χρονικά διαστήματα εις έκαστον βαθμόν μετεκινοΰντο 
καί συνεπλήρουν τήν πρακτικήν έπαγγελματικήν των κατάρτισιν καί μέ έπιτελικήν 
τοιαύτην, θά. ήτο ώφελιμώτερον καί διά. τούς ίδιους καί διά. τήν ύπηρεσίαν. Συμβαί
νει σήμερον εις πολλούς άξιωματικούς έπί μακρόν ύπηρετοΰντας εις έξωτερικήν ύ
πηρεσίαν καί μή έπιθυμοΰντας νά ύπηρετήσωσιν εις έπιτελεΐα, ν’ άποτελώσι terra 
incognita δι’ αύτούς διάφορα γενικά, θέματα τής προϊσταμένης ύπηρεσίας καί ό



8258 Ινων. Τουζένη—’Αξιωματικοί ’Επιτελείων

τρόπος άντιμετωπίσεώς των. Ούτως δμοος, διά τής μονοπλεύρου ασκήσεως -ενός 
τμήματος τοΰ ολου άστυνομικοΰ έργου, άδικοϋσι τον εαυτόν των, τους λοιπούς συ
ναδέλφους των καί τό Σώμα. , , ,

Έ κ  τής αντιθέτου πάλιν πλευράς ή επί μακρα έτη συνεχής παραμονή εις 
έπιτελικάς ύπηρεσίας, καθιστά τούς ύπηρετοΰντας εις ταΰτα θεωρητικούς, διστα- 
κτικούς καί τούς στερεί των μέσων άναπτύξεως τής προσωπικότητος των, διότι είναι 
ύποχρεωμένοι πολλάκις νά κινούνται εντός ωρισμενων πλαισίων.  ̂ ^

Ή  «αλλαγή φρουράς» είναι μια οργανική ανάγκη, ή όποια επιτρεπει να δοκι
μάζονται διαδοχικός δλα τά ικανά στελέχη τού Σώματος εις όλας τας υπηρεσίας. 
Οί βαθμοί τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, ιδίως ό τού αστυνόμου καί διευθυντου, είναι 
βαθμοί γενικών θέσεων. Αύτό σημαίνει δτι ό αξιωματικός πρέπει να έχη  ̂ποικιλην 
αστυνομικήν καί έγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν, ώστε νά δύναται ή υπηρεσία^ να τον 
χρησιμοποιήση εις οίανδήποτε θέσιν, είτε επιτελικήν είτε ήγητορος. Ιίρεπει να 
παρέχηται ή ευχέρεια νά δοκιμάζηται ό άξιωματικός εις όλας τας θεσεις, μάχι
μους καί έπιτελικάς, διά νά δύναται ή υπηρεσία νά σχηματίση ακριβή εικόνα της 
προσωπικότητάς του, νά διαγνώση τον χαρακτήρα του καί ν’ άντιληφθή εις ποιαν 
θέσιν θά δυνηθή νά χρησιμοποιηθή έπωφελεστερον.

'Η  άνάλυσις τού χαρακτήρος τοΰ άξιωματικοΰ θά αφορά δυο περιπτώσεις. 
’Ή το ι τής χρησιμοποιήσεως τού άξιωματικοΰ έν τή όμάδι, προς έξακρίβωσιν εαν 
διαθέτη τό άπαιτούμενον πνεύμα συνεργασίας καί τήν χρησιμοποίησήν του μεμονω- 
μένως, ως εις ήγετικάς θέσεις, μεμονωμένας ενεργειας κλπ., προς εξακριβωσιν 
τοΰ βαθμοΰ πρωτοβουλίας καί άναλήψεως εύθυνών. __ ( ,

Έξαιρουμένων των άπαραιτήτιυν κοινών χαρακτηριστικών, ή μια θεσις, ή 
τοΰ έπιτελοΰς, άπαιτεΐ κάποιον άλτρουϊστικόν προσανατολισμού τοΰ ατομου, κάποιαν 
άδιαφορίαν δηλαδή προς τό γεγονός οτι ή επίμοχθος  ̂εργασία αύτοΰ θά λάβη την 
σφραγίδα τοΰ προϊσταμένου τής μονάδος, ενώ ή έτεροί θεσις, ή του ηγητορος 
απαιτεί εγωιστικόν προσανατολισμόν διά μεμονωμένας ή ανεξαρτήτους ενεργειας 
καί τήν υπαρξιν τής επιθυμίας, όπως εις τό άποτέλεσμα τεθή ή προσωπική σφρα- 
γίς του. Α ί δύο καταστάσεις αύται, άντιτιθέμεναι προς άλλήλας^χαρακτηριζουσι 
τούς καλούς επιτελείς καί ικανούς ήγήτορας, συνυπαρχουσών βεβαίως παρ’ αύτοις 
τών φυσιολογικών καί πνευματικών προϋποθέσεων ώς καί ειδικών τοιούτων.

Ή  ευδόκιμος υπηρεσία ενός άξιωματικοΰ εις επιτελεία^ δεν προδικάζει οτι 
ή χρησιμοποίησις του εις ηγετικήν θέσιν θα είναι επίσης ευδόκιμος, παρ όλα^.α 
έχέγγυα τής πείρας του, καί άντιθέτως. Πάντως πρέπει να δοκιμαζηται εις^αμ- 
φοτέρας καί νά χαρακτηρίζηται άναλόγως. Δυστυχώς παρ ημΐν δεν εχει εισε .ι 
καθορισθή ποΐαι ύπηρεσίαι θεωρούνται μάχιμοι και ποΐαι ειδικά^. Ετι δε χειρο.^,ρον 
δεν ύπάρχει διάταξις άπαγορεύουσα τήν παραμονήν εις εΐδικας υπηρεσίας ^πέραν 
ώρισμένου χρόνου, στοιχεΐον όπερ θα επετρεπε την εναλλαγήν μετά τών υπηρε- 
τούντων επί μακρόν εις εξωτερικήν υπηρεσίαν.

Κατά τον Α.Ν. 881/937 (άρθρ. 4 παρ. 5) διά τήν ̂  προαγωγήν εις τούς 
βαθμούς άστυνόμου υ! τάξεως και διευθυντοΰ β και α ταξεως α<ι/]τεΐιθ 
έτησία τουλάχιστον υπηρεσία παρα τμήματι ταξεως ή ασφαλείας ή ^παρα οργανι
κή θέσει διευθυντοΰ α; ή β? τάξεως. ’Ίσω ς εν τή πραξει να απεδειχθ/) δυσεφάρ
μοστος ή διάταξις αυτή καί ως εκ τουτου κατηργηθη δια του Α.ΙΝ. 2688/1940..—Η 
διοίκησις όμως προς τό συμφέρον τής υπηρεσίας και τών αξιωματικών, ^εχει τ^ν 
ευχέρειαν νά μετακινή τούς άξιωματικους κατα την κρισιν της, ώστε να επιτυγχα- 
νωνται άριστα αποτελέσματα καί να αποκτούν πείραν διοικησεως και επιτελικής υπη
ρεσίας άπαντες οί άξιωματικοί. _ ;

Δεδομένου δτι αί προαγωγαί εις την αστυνομίαν είναι λίαν βραδείαι, ο χρονος 
έπαρκεΐ ίνα δοκιμασθώισιν οί αξιωματικοί και εις επιτελικας και εις μάχιμους ̂ υ
πηρεσίας. Έξαιρουμένων ελάχιστων υπηρεσιών, ως αι τής Γενικής Ασφαλείας
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(ΝΤΟΠΑΡΙΣΜΑΤΑ)

Τελευταία στο τμήμα διώξεως ναρκωτικών τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
γ)ΡΧ°ν.τ ° πληροφορίες αόριστες όμως, ότι στον ιππόδρομο Φαλήρου μερικά άλογα, τά 
οποία συμμετείχαν σέ ιπποδρομίες, έπρώτευαν ύπό την επίδραση ναρκωτικών φάρ
μακων, πού έχορηγοϋντο σ’ αυτά λίγες ώρες προ τής συμμετοχής των στις ιπποδρο
μίες. Γις πληροφορίες αυτές πολλές φορές έπεχείρησε το τμήμα διώξεως ναρκωτικών 
να εκμεταλλευθή, πλήν όμως όλες οί σχετικές προσπάθειες δέν έφεραν κανένα άπο-
τελεσμα καί τούτο γιατί οί διαρματυρόμενοι γ ι’ αυτές τις παράνομες πράξεις, ότ 
εκαλούντο προς εξέταση τίποτε τό συγκεκριμένο δέν κατέθεταν, ήρκοΰντο δέ μόμονο
στο να έπαναλαμβάνουν, ότι αύτά ήσαν συμπεράσματα δικά τους, επειδή έβλεπαν 
ότι επρώτευαν άλογα χωρίς νά έχουν ανάλογες δυνατότητες.

Παρά ταύτα, ό προϊστάμενος τού τμήματος διοόξεως ναρκωτικών, μ.ονολότι 
εγνώριζε άκόμη ότι τά άποτελέσματα τής έξετάσεως τών «σιέλων» ήσαν σχεδόν 
πάντοτε άρνητικά, δέν έπαυσε πάντοτε νά άσχολήται μέ τούτο τό σοβαρό θέμα. 
Όποιαδήποτε δέ πληροφορία έφτανε στήν υπηρεσία του τήν ήλεγχε μέ τον απο
κλειστικό σκοπό νά διαπιστωθή ή βασιμότητά της. ΙΙρό μηνών έμαθε ότι ό Ι.Π . γνω
στός στους ίπποδρομιακούς κύκλους μέ τά ψευδώνυμα «Κάμπολο» καί «Δον Ζουάν» 
άλλοτε ιδιοκτήτης «δρομώνων ίππων», κατεφέρετο κατά τών διευθυνόντων τον ιπ
πόδρομο, ότι μέ τήν άνοχή τους χορηγούνται ναρκωτικά στά άλογα καί έρχονται πρώ
τα κα  ̂μ’ αυτόν τον τρόπο κλέβουν αύτοί τά χρήματα πού προέρχονταιάπ’ τάίπποδρο- 
μιακα στοιχήματα καί ότι τά ναρκωτικά τά όποια χορηγούνται στά άλογα είναι τέ
τοιας συνθέσεως, ώστε είναι άδύνατη ή άνίχνευσή τους κατά τή σχετική εξέταση 
τού «σιέλου» τών αλόγων. Τό έπεισόδιο αύτό υπήρξε ή αφορμή νά ένεργηθή προανά
κριση, πλήν όμως καί πάλι τίποτε τό θετικό δέν προέκυψε, γιατί ό διαμαρτυρόμενος 
Ι.Π . κατά τήν εξέτασή του δέν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία', γιά τή διάπραξη τών 
παρανόμων ενεργειών πού κατήγγειλε δημοσία, παρά μόνο έπανέλαβε τή γνώμη του, 
ότι για νά πρωτεύσουν ώρισμένα άλογα πού δέν είχαν καλές επιδόσεις είσάγονται στον 
οργανισμό τους ναρκωτικά φάρμακα ειδικής συνθέσεως, τά όποια δέν άνιχνεύονται 
με οποιαδήποτε έξέταση τού «σιέλου» των. Τήν πεποίθησή του δέ γιά τό ανεξιχνία
στο τών φαρμάκων άπέκτησε μ,έ τή μελέτη ενός σοβαρού επιστημονικού συγγράμμα
τος τού καθηγητου τής φαρμακολογίας Ίο^ακείμογλου. ’ Επίσης σέ διάφορα χρονικά 
διαστήματα, πριν συμβή τό ανωτέρω έπεισόδιο, κατά τις ημέρες τών ιπποδρομιών 
ηκούοντο σποραδικά διαμαρτυρίες καί έξετοξεύοντο κατηγορίες κατά τών προπονη
τών τών αλόγων, τών ιδιοκτητών καί τών άλλων προσώπων πού ασχολούνται μέ 
«δρόμιονας ίππους». Υποκινητής δέ τών διαμαρτυριών καί κατηγοριών ήταν ό άλ
λοτε ιδιοκτήτης «δρομώνων)) Π .Γ., γνωστός μέ τό ψευδώνυμο «Κεράς».

καί Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, αίτινες λόγω τής φύσεως των 
απαιτούσι κάποιαν τεχνικήν κατάρτισιν καί γνώσιν προσώπων καί πραγμάτων, 
η τμηματική εναλλαγή τού προσωπικού τών υπηρεσιών, δέν δύναται ν’ άποβή εις 
βάρος τής υπηρεσίας. ’Αναντικατάστατος εις μίαν υπηρεσίαν δέν πρέπει νά θεω- 
ρήται ούδεις. Δυσαντικατάστατος ίσως. 'Έκαστος αξιωματικός έχων τον κοινόν 
νοΰν θά φιλοτιμήται νά άποδώση ύπηρεσιακώς εις οίανδήποτε θέσιν τοποθετηθή 
τό συντομ,ώτερον.

ΚΩΝ. Τ Ο Υ Ζ Ε  Ν Ι-ΙΣ
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Στις άρχές Φεβρουάριου 1960 παρουσιάσθη στο προϊστάμενο τού τμήματος διώ- 
ξεως ναρκωτικών ό προπονητής Γ.Ρ., πού διατηρούσε στην Αμφιθεα σταύλο «δρο
μώνων ίππων», ό όποιος τού άνέφερε ότι επληροφορηθη απο το σταυλίτη του Α.Μ. 
πώς ό «Κάμπολο» ή «Δον Ζουάν» επιδιώκει, χρησιμοποιώντας για ενδιάμεσο 
ένα σταυλίτη πού χρησιμοποιούσε όταν διατηρούσε «δρόμωνας ίππους», να ελθη σε 
επαφή μ’ αύτόν (τον Α .Μ .) μέ τό σκοπο να χρηγηση σε αλόγα που επροκειτο να 
συμμετάσχουν σέ ιπποδρομίες ναρκωτικό δικής του συνθεσεως, ώστε εκ τού ασφαλούς 
να πρωτεύσουν, χωρίς βεβαίως να γνωρίζη τίποτε απο αυτα ούτε ο̂ προπονητής 
Γ.ρ. ούτε καί ό ιδιοκτήτης τών άλογων. 'Όπως δε διεμηνυσε με το σταυλίτη του 
ό «Κάμπολο» μ1 αύτό τό τροπο θα εκερδιζαν πολλά χρήματα, ενα μέρος δο απ αυτα 
θά έπαιρνε καί 6 σταυλίτης Α.Μ., αν συμφωνούσε μαζί του για τη χορηγηση του 
ναρκωτικού. Ό  προϊστάμενος τού τμήτατος ναρκωτικών συνέστησε στον Γ.Ρ., °τι 
πρέπει νά διευκολύνη τό σταυλίτη του να συνδεθή με τον «Καμπολο», υπο τον όρο 
ότι κάθε τι πού θά συζητούν πρέπει νά τού τό γνωστοποιή, αυτός δε με τη σει
ρά του νά τον ένημερώνη συνεχώς, όόστε παραλληλα με την παρακολούθηση τών 
κινήσεων τού ύποπτου, νά πληροφορήται τις συζητήσεις του με το σταυλίτη, όταν 
δε έπιχειρήση νά χορηγήση τό ναρκωτικό να τον συλλαβή επ αυτόφωρό».

’Έ τσ ι ή υπηρεσία διώξεως ναρκωτικών μετά πάροδο ολίγων ημερών είχε 
την πληροφορία, ότι ό σταυλίτης Α.Μ. ήλθε σε επαφή με τον «Καμπολο», στο 
εστιατόριο τού Σιγάλα πού βρίσκεται στην πλατεία Μοναστηρακιου, ότι· στην ε
παφή αυτή παρευρέθησαν έκτος από τον «Καμπολο», ο «Κεράς», καθώς και ενα 
τέταρτο πρόσωπο μέ χωλό τό δεξί του πόδι καί ότι ο «Καμπολο», αφού ζητησε 
πληροφορίες για τά άλογα τού σταύλου τού Γ.Ρ. αξιιυσε απο το σταυλίτη να επι- 
σκεφθή τό σταύλο γιά νά μορφώση αύτοπροσώπο αντίληψη γιά τον τρόπο και το 
χρόνο πού θά χορηγήση τό ναρκωτικό φάρμακο. Ό  Α.Μ., σύμφωνα με τις οδη
γίες πού είχε, δεν έφερε αντιρρήσεις γι’ αύτή τήν επίσκεψη στο σταύλο, στην 
’ίδια μάλιστα συνάντηση ώρίσθηκε ότι θά πραγματοποιηθή τό μεσημέρι τής επο
μένης μέρας. Πραγματικά, τήν επομένη μέρα ό «Κάμπολο» πήγε στο σταύλο 
καί αφού έξήτασε τά άλογα έμόρφωσε τή γνώμη, ότι πριν τους χορηγηθή το ναρ
κωτικό έπρεπε νά ύποστοΰν μία θεραπεία μέ ενέσεις τονωτικές τού νευρικού των 
συστήματος καί γι’ αύτό ώρισε νέα συνάντηση γιά τήν επομένη στο ίδιο εστια
τόριο, γιά νά δώση στο σταυλίτη μιά σειρά άπό ένέσεις τονωτικές, τις οποίες 
θά ένεργοΰσε βάσει οδηγιών του. Ό  «Κάμπολο» σ’ αύτή τή νέα συνάντηση, άντί 
τών ενέσεων έδωσε στο σταυλίτη μιά συνταγή μέ την οποία θα τις επρομηθευε- 
το μόνος του, τού είπε δέ ότι αφού τελειώση ή θεραπεία τών ενέσεων θά συνα- 
τηθούν καί πάλι γιά νά τού δώση καί ά.λλο φάρμακο, γιά νά κάνη πλύσεις στα 
ρουθούνια τών αλόγων. ’Έ τσ ι είχαν τά πράγματα τήν 21—2—60 καί καμμιά άλλη 
συνάντηση δέν έγινε μέχρι τότε. Τήν 22-2-60 ένα άπό τά άλογα τού σταύλου τού 
Γ.Ρ. τό «Μαϊχούμπ» έγράφη νά συμμετάσχη στις ιπποδρομίες τής 28-2-60. "Ο
ταν ό «Κάμπολο» τό έπληροφορήθη έπεδίωξε καί μέσω τού πρώην σταυλίτη του 
συναντήθηκε μέ τον σταυλίτη Α.Μ. τις απογευματινές ώρες τής 26-2-60, σέ κά
ποιο κέντρο στις Τζιτζιφιές.

Κατά τή συνάντηση αύτή ό «Κάμπολο» έδήλωσε στον Α.Μ. ότι τήν επο
μένη, δηλ. τήν 27-2-60, στις 11 τό βράδυ, έπρεπε νά τον περιμένη στο σταΰ- 
λο, όπου θά έπήγαινε γιά νά χορηγήση τό ναρκωτικό στο άλογο «Μαϊχούμπ», 
συνέστησε δέ σ’ αύτόν νά άφαιρέση τήν τροφή άπό τή φάτνη τού άλογου, μια 
ώρα νωρίτερα. Ό  σταυλίτης, χωρίς νά φέρη καμμιά άντίρρηση έδήλωσε σ’ 
αύτόν, ότι θά συμμορφωθή μέ τις οδηγίες του καί θά τον περιμένη τήν ώρισμενη 
ώρα στον σταύλο. ’Αμέσως όμως μετά τήν άπομάκρυνσή του άπό τό κέντρο πήγε 
στο σπίτι τού Γ.Ρ. καί τού ανακοίνωσε όλα όσα έπρόκειτο νά συμβοΰν τήν επομένη.
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Ό  Γ .Ρ . τό πρωΐ τής 27-2-60 έγνωστοποίησε μέ κάθε λεπτομέρεια στον προϊστά
μενο του τμήματος διώξεως ναρκωτικών, τι έπρόκειτο να συμβή το ’ίδιο βράδυ. ’Α 
μέσως έδόθη εντολή σε τρεις ύπαλλήλους, νά βρίσκωνται στις 9 τό βράδυ τής ί 
διας ημέρας στο σταύλο τοϋ Γ.Ρ . στήν Άμφιθέα καί κρυμμένοι καλά νά περιμέ
νουν άθέατοι την άφιξη του «Κάμπολο», όταν δέ αύτός έπιχειρήση νά δώση στο 
άλογο «Μαϊχούμπ» το ναρκωτικό νά κατάσχουν όλη την ποσότητά του, νά συλλά- 
βουν τό δράστη καί νά τον οδηγήσουν στη Γενική ’Ασφάλεια.

Οί υπάλληλοι του τμήματος διώξεως ναρκωτικών, τήν ώρισμένη ώρα εύρίσκον- 
το στο σταύλο καί στις 11 ακριβώς άντελήφθησαν νά εισέρχεται ό «Κάμπολο», 
τον όποιο άκολουθοΰσε καί ένας άλλος πού έκούτσαινε στο δεξί του πόδι. Τα 
δύο πρόσωπα, χωρίς καμμιά καθυστέρηση, κατευθύνθηκαν σ.τή φάτνη του άλογου 
«Μαϊχούμπ», άφοΰ δέ ό «Κάμπολο» τό έχάϊδεψε έπεχείρησε άμέσως νά άνοιξη 
ένα χαρτόδεμα πού κρατούσε στο χέρι του. Αυτή τή στιγμή ακριβώς εμφανίσθηκαν 
άστραπιαία μπροστά τους οί αστυνομικοί, οί όποιοι άφοΰ τούς άκινητοποίησαν άπό 
κάθε πιθανή παράνομη ενέργεια τους, ό ένας τους έπήρε άπό τό χέρι τού «Κάμπολο» 
τό χαρτόδεμα μέσα στο όποιο βρέθηκε ένας ελαστικός σωλήνας μικρής διαμέτρου καί 
μήκους 30 εκατοστών περίπου, γεμάτος άπό σκόνη χρώματος καφέ. 'Ο  άλλος 
άστυνομικός, πού ένεργοΰσε ταυτόχρονα σωματική έρευνα στις τσέπες τού σακκα- 
κιοϋ τούτου, βρήκε ένα δισκίο χρώματος λευκού. Στις καταθέσεις τους πού έδωσαν 
άμέσο^ς, οί «επ ’ αύτοφώρω καταληφθέντες» νά άποπειρώνται τήν χορήγηση ναρ
κωτικού στο άλογο «Μαϊχούμπ», ό μέν «Κάμπολο» δεν μπόρεσε νά άρνηθή τις 
συναντήσεις του μέ τον σταυλίτη καί τις περαιτέρω παράνομες ένέργειές του, ΐσχυ- 
ρίσθη όμως ότι δέν άπέβλεπε στο «ντοπάρισμα» τού άλογου, άλλά στή θεραπεία 
του άπό τις ρινορραγίες πού έπασχε καί ότι ή σκόνη ή όποια είναι δικής του 
συνθέσεως είχε αιμοστατικές μόνον ιδιότητες, ό δέ δεύτερος πού όπως εξακρι
βώθηκε ώνομάζετο Μ.Κ. καί ήταν συνεταίρος τού «Κ έρα», άρνήθηκε κάθε άνάμι- 
ξή του στις παράνομες ένέργειες τού «Κάμπολο», έπρόβαλε δέ τον ισχυρισμό, ότι 
δέν έγνώριζε τό σκοπό τής έπισκέψεώς των στο σταύλο. Τά άποτελέσματα όμως τής 
χημικής άναλύσεως τόσο τής σκόνης όσο καί τού δισκίου, διέψευσαν τούς ισχυρι
σμούς τους, γιατί άπέδειξαν ότι περιείχαν μορφίνη μεγάλης δραστικότητος. ’Ε
πειδή άπό τήν πορεία τής προανακρίσεως, άλλά καί άπό πληροφορίες που είχε 
ή υπηρεσία, προέκυψε ότι ό «Κάμπολο» είχε στενό σύνδεσμο μέ τον ((Κέρα», 
υπήρχαν δέ πολλές πιθανότητες τή μορφίνη νά έχορήγησε αύτός στον «Κάμπολο», 
στις 2-3-60 έγινε ερευνά στο κηροπωλεΐο του όπου βρέθηκαν δύο σκονάκια πού 
περιείχαν σκόνη χρώματος στάχτης, 45 δισκία χρώματος καφέ καί σεβαστή πο
σότητα κτηνιατρικών φαρμάκων. ’Από τή χημική ανάλυση τής σκόνης καί τών 
δισκίων άπεδείχθη καί πάλι ότι όλα περιείχαν μορφίνη τής ιδίας δραστικότητος, 
πράγμα πού έσήμαινε ότι καί τή μορφίνη ή όποια κατεσχέθη στά χέρια τού «Κά- 
μ,πολο» αύτός τήν έμπρομήθευσε καί άπό κοινού κατέστρωσαν τό σχέδιο τού «ντο- 
παρίσματος» τών άλογων τού σταύλου Γ.Ρ.

'Ολόκληρος δέ ό θόρυβος πού κατά καιρούς έδημιουργεΐτο άπό αύτούς γύρω 
άπό τό ντοπάρισμα τών άλογων δέν είχε άλλο σκοπό, παρά μόνο νά ((θολώνουν 
τά νερά» καί έτσι άνενόχλητοι καί χωρίς τον κίνδυνο νά τούς ύποπτευθοΰν νά 
προβαίνουν αύτοί σέ παράνομες ένέργειες, γιά τις όποιες διεμαρτύροντο ότι τις 
διέπρατταν όσοι άσχολοΰνται μά άλογα τού ιπποδρομίου.
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_______________________ 'Υπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ . Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η ----------------------------- ;
______________________________________—-----------------—  (Συνέχεια έκ του

προηγουμένου)

7. Τύπος γόρς (w h o r ls ) .
'Ο  τύπος των δακτυλικών αποτυπωμάτων επι των οποίων εφαρμόζεται /) 

πρώτη ταξινόμησις, δηλαδή ή άριθμητική, κατα το σύστημα τοΰ Χενρυ και τού Χοΰ-

βερ είναι δ των γόρς (whorls). Ό  τύπος των γόρς άντιπροσωπεύει τά 30% περί
που των δακτυλικών άποτυπωμάτων.

Γόρς (whorls) (κυκλικόν—περιστροφικόν) άποκαλεΐται ο τύπος τοΰ δακτυ
λικού αποτυπώματος επί τοΰ οποίου υπάρχουν: α) τ  ο ύ λ ά χ ι σ τ  ο ν δ ύο «δέλτα»

Σχεδίου 88(3 Σχεδίου 89

καί β) μ ί α κ α μ π ύ λ η  γ ρ α μ μ ή  π ρ ο  έκάστου δέλτα. Τά σχέδια 88,88α 
καί 88β απεικονίζουν τά ελάχιστα έκ των άπαιτουμένων σημείων διά νά χαρακτηρι- 
σθή καί καταταχθή εν δακτυλικόν αποτύπωμα εις τήν ομάδα τοΰ τύπου τών γόρς. 
Σκόπιμον θεωροΰμεν νά διευκρινίσωμεν ότι ό άναφερθείς κανών είναι άκρως «γε
νικός». Καί ή όμάς τών γόρς υποδιαιρείται, αλλά μόνον δι’ έπέκτασιν τής ταξινο-
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μήσεοος των τύπων τής ύποδιαιρέσεως, δηλαδή αποφυγήν συγκεντρώσεως έν τώ  
αυτώ φακέλλω, μεγάλου αριθμού δακτυλοσκοπικών δελτίοον. Έ ν  άλλαις λέξεσι 
και εις τον τύπον τω ν γόρς εφαρμόζεται ή αύτή τακτική ως καί εις τον τύπον 
των λούπς. ,Δηλαδή εις ας περιπτώσεις ή ταξινόμησις είναι 1/1 διότι καί τά 10 
δακτυλικά άποτυπώματα είναι τύπου λούπς έκτος του χαρακτηρισμού καί τής τα- 
ξινομησεως τού δείκτου, μεσαίου καί παράμεσου άμφοτέρων των χειρών ώς «ΐ-  
νερ» ή «άουερ» εφαρμόζεται επί των αύτών δακτυλικών (αποτυπωμάτων καί ό χα

ρακτηρισμός αύτών ώς «S »  (μικρόν) «Μ »  (μέσον) « L »  (μεγάλο). 'Η  ταξινόμησις 
αυτή έχει μοναδικόν καί αποκλειστικόν σκοπόν τήν άποτροπήν συγκεντοώσεως πολ
λών δακτυλοσκοπικών δελτίων εις τον αύτόν φάκελλον. Τον αύτόν σκοπόν έκπληροί 
καί ό χαρακτηρισμός τού τύπου τών γόρς εις «W .C » (whorls central pocket) 
«W .D » (whorls double) «W .X »  (whorls accidental), διό καί εφαρμόζεται μόνον 
οσάκις καί τά 10 δακτυλικά άποτυπώματα είναι τύπου γόρς, δηλαδή 32/32 διότι 
εις αύτήν τήν περίπτιυσιν παρετηρήθη συσσούρευσις μεγάλου αριθμού δακτυλοσκοπι

κών δελτίων εις τον αύτόν φάκελλον. Τούτου ένεκεν χρησιμοποιείται ού μόνον ή 
αύτή ονομασία, άλλά καί ή αύτή συμβολική ένδειξις, δηλαδή τό γράμμα «W »  δι’ 
δλας τάς υποδιαιρέσεις τών τύπων τού γόρς, έκτος τής αριθμητικής ταξινομήσεως 
32/32 εις ήν 6 τύπος τών υποδιαιρέσεων σημειοΰται διά δύο γραμμάτων, κ ε φ α- 
λ α ί ο υ καί μ ι κ ρ ο ύ ,  δηλωτικών τού τύπου καί τής ύποδιαιρέσεως, δι’ όλα 
τά δακτυλικά άποτυπήματα πλήν τών δύο δεικτών. Α ί υποδιαιρέσεις τής όμάδος 
τού τύπου τών γόρς κατά τό σύστημα τού Χούβερ είναι:
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α) 'Απλόν γόρς (W ) (plain whorls).
β ) Γόρς μετά κολποειδών γραμμών καί έν τώ  κέντρω αυτοΰ κυκλικής γραμ

μής δίκην θύλακος (W .G ) (central pocket loop).
γ )  Γόρς μετά διπλών κολπώσεων (W .D ) (double loop ).
δ) Γόρς έκ συριπτώσεώς (άξιντένταλ) (W .X ) (accidental).
α ) Κ α τ ’ α ρ χ ή ν  θά έ ξ ε τ  ά σ ω μ ε ν τ ο ν  α π λ ο ΰ ν τ ύ π ο ν  τ ο υ

γ ο ρ ς.
Ό  πλέον άπλοΰς τύπος τής όμάδος τών γόρς είναι ό πλέον ουνηθης.

Σχέδιον 89ε Σχεδιον 89ζ Σχέδιον 89η

'Ο  τύπος ούτος σχηματίζεται έκ του προότου και δευτέρου συστήματος γραμ
μών, δηλαδή τών όριζοντίο^ν καί τών καμπύλών και εκ τών εντός του χώρου του 
τύπου τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος ύπαρχουσών κυκλικών γραμμών Ό  τύπος του 
απλού γόρς έ'χει δύ ο  δ έ λ τ α  καί « μ ί α»  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  π λ η ρ η κ υ κ λ ι- 
κ ή ν γ ρ α μ μ ή ν σχήματος σπειροειδούς όβάλ, κύκλου ή έν εκ τών πολλών σχη
μάτων παραλλαγής τοΰ κύκλου. 'Η  έκ τού κέντρου τού ενός δέλτα συρόμενη ευθεία 
νοητή γραμμή, προς τό κέντρον τού ετέρου δέλτα, δ έ ο ν  ν α  α π τ  ε τ  α ι ή να 
τ  έ μ ν η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  μ ί α ν  κ α μ π ύ λ η ν  γ ρ α μ μ ή ν εύρισκομένην

εντός τού χώρου τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος, Καμπύλη γραμμή ένουμέ- 
νη καθ’ οίονδήποτε τρόπον μετά τής θηλοειδούς γραμμής τής εύρισκομένης εις τό 
κέντρον τής ροής θηλοειδών γραμμών, τής άποκαλουμένης «ά ξω ν», δεν δύναται να 
πληροί τούς όρους τής έννοιας τής κυκλικής γραμμής. "Οθεν ή ενωσις τής κυκλικής 
γραμμής μετά τής γραμμής—άξονος—τής αποστερεί τήν έννοιαν τής καμπύλης 
γραμμής, επί τής πλευράς τής ένώσεως.
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Α ί εικόνες τω ν δακτυλικών αποτυπωμάτων 89 εως και 89π δίδονται ώς τυ
πικά παραδείγματα του άπλοϋ τύπου του γόρς. Τό δακτυλικόν αποτύπωμα τής είκόνος

Σχέδιον 89λ Σχέδιον 89μ Σχεδίου 89υ

90 χαρακτηρίζεται ώς τύπος λούπ, διότι ή κυκλική γραμμή θεο^ρεΐται ώς μή ύπάρχου- 
σα λόγιο τής ένώσειος αύτής επί τής μιας πλευράς.

Σχεδίου 89ξ Σχεδίου 89ο Σχεδίου 89π

β ) Γ ό ρ ς  μ έ κ ο λ π ο ε ι δ ε ί ς  γ  ρ α μ μ ά ς κ α ί  γ  ρ α μ  μ ή ς ή

Σχεδίου 90 Σχέδιον 91 Σχεδίου 91α

γ ρ α μ μ ώ ν κ υ κ λ ι κ ή ς έ ν τ  ώ κ έ ν τ ρ ω α ύ τ ο ΰ , δ  ί κ η ν 0 ύ λ α κ ο ς. 
Εϊπομεν ότι ή όμάς των γόρς υποδιαιρείται διά νά καθίσταται οΰτιο δυνατή
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ή άποσυμφόρησις του αρχείου, δηλαδή η συγκέντρωσές όσον το δυνατόν ολιγω .c.pojv 
δακτυλοσκοπικών δελτίων εις έκαστον φακελλον.  ̂ ; ; ;

Ή  δεύτερα λοιπόν υποδιαίρεσές της ομάδας των γόρς είναι ο τύπος τοΰ^όποιου 
αΐ θηλοειδείς γραμμαί αποτελούνται εκ κ ο λ π ο ε ι δ ώ ν  γ ρ α μ μ ώ ν  και =.ν.ος

Σχεδίου 91β Σχεδίου 91γ Σχεδίου 91δ

τών οποίων ε π ί  τ ο υ  κ έ ν τ ρ ο υ  του δακτυλικού αυτου αποτυπώματος υπάρ
χει κυκλική γραμμή ή γραμμαί δίκην σχήματος θύλακος.

Καί ό τύπος ούτος εχε ι δύ ο  δ έ λ τ α  και μ ι α  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  π λ η- 
ρ η κ υ κ λ ι κ ή ν  γραμμήν, τής οποίας το σχήμα δυνατόν να είναι σπειροειδες, 
όβάλ, κυκλικόν ή έν παρεμφερές τού κύκλου σχήμα. Α ι εικόνες 91 έως και 91ψ 
δεικνύουν αποτυπώματα τύπου γόρς τής έν λόγω υποδιαιρεσεως. Ο τύπος ούτος 
σημειοϋται διά λόγους έπεκτάσεως τής ταξινομήσεως και δη τής ταξινομησεως 32/32 
διά τών γραμμάτων «W C ».

Τό κύριον διακριτικόν γνώρισμα τής ύποδιαιρέσεως αυτής τών γόρς είναι 
ότι ή έ κ τ ώ ν  δύ ο  δ έ λ τ α  σ υ ρ ο μ έ ν η  ε υ θ ε ί α  ν ο η τ ή  γ ρ α μ μ ή  
δ έ ο ν  ν α  μήν  τ έ μ ν η  ο ύ δ έ  ν ά ά π τ ε τ α ι  κ α  μ. π ύ λ η ς  τ ι ν β ς  
γ ρ α μ μ ή ς ,  ε ν τ ό ς  τ ή ς  ε σ ω  π ε ρ ι ο χ ή ς  τ ο υ  χ ώ ρ ο υ  τ ο υ  
τ ύ π ο υ  δ α κ τ υ λ ι κ ο ύ  ά π ο τ υ π ώ μ α τ ο ς  ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν η ς .

(  Συνεχίζεται)
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ΠΕΡΙΠΤΟΣΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΜΕ 
ΑΠΟΑΕΑΕΙΓΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΛΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΝ 

ΠΡΟΣ ΠΙΕΣΙΝ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Έ κ  της ’ Ιατροδικαστικής 'Υπηρεσίας Ά θη -

--------------------------------νών — Διευθυντής κ. Δ Κ Α Ψ Α Σ Κ Η Σ . ___________________ _______
'Υπο Ίατροδικαστοΰ κ. Γ . ΑΓ ΙΟΥΤΑΝΤΗ

Η δυσκολία ήν συνήθως αντιμετωπίζει ό ιατροδικαστής ό έξετάζων τήν 
περιπτωσιν θανατου επελθοντος έκ τραυματισμού διά πυροβόλου όπλου, προκει- 
μένου να άποφανθή εάν πρόκειται περί αύτοκτονίας ή ου, καθίσταται είσέτι μεγα
λύτερα όταν το πυροβόλησαν οπλον είναι μακρύκαννον καί δή κυνηγετικόν τοιοΰτον.

Σπανιαι είναι αι περιπτώσεις οπού ο αυτόχειρ έπίεσεν τήν σκανδάλην αμέσως 
διά του δακτύλου του. Συνήθως παρεμβάλλει μηχανισμόν τινα προς τον σκοπόν

Είκ. 1. Ή  άνευρεθεΐσα σιδηρά ράβδος.

τούτον, ή δέ έφευρετικότης των αύτοκτόνων είναι άνεξάντλητος, ιδία εις περιπτώσεις 
καθ’ ας εις τήν αύτοκτονίαν ώδήγησε ψυχική νόσος συνεπαγόμενη ώς γνο^στόν νοση- 
ράν φαντασίαν.

Συχνότατα υποθέσεις μόνον δύνανται νά έκφρασθοΰν ώς προς τον μεσολαβή- 
σαντα μηχανισμόν καί τον ρόλον όν διεδραμάτισεν, δι’ δ θεωρουμεν χρήσιμον τήν 
παρουσίασιν περιπτώσεων όπου κατά τινα τρόπον ό έμμεσος μηχανισμός πιέσεως τής 
σκανδάλης κατέστη δυνατόν νά άποδειχθή.

Τοιαύτη περίπτωσις ύπήρξεν ή κατωτέρω παρουσιαζομένη, καθ’ ήν τό πτώμα

Είκ. 2. Αί θέσεις έπΐ τής σκανδάλης καί του προφυλακτήρος έφ’ ών ή ράβδος
κατέλειπευ σκωρίαν.

άνδρός υπερήλικος, ηύξημένης Θρέψεως, προγάστορος, εύρέθη εις εξοχικήν θέσιν 
καί μακράν κατωκημένης περιοχής. 'Η  θέσις εις ήν άνευρέθη ήτο ύπτια. Οί γλουτοί 
έστηρίζοντο έπί μικρού βράχου ύψους 50 έκ. περίπου καί ό κορμός καί ή κεφαλή ήσαν 
έξηπλωμένα έπί μικρού άναχώματος ΰπερθεν τού βράχου τούτου.
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Τά κάτω άκοα τεταμένα προς τά πρόσω,έστηρίζοντο διά των πτερνών επι 
του εδάφους. 'Η  πτωματική άκαμψία είχεν έπέλθη καί αί πτωματικαι υποστάσεις 
έγκατασταθή εις τήν όπισθίαν έπιφάνειαν.

'Η  έν γένει θέσις του πτώματος ως προς τό περιβάλλον συνηγορεί πρός^τήν 
εκδοχήν οτι ό τραυματισμός καί ό θάνατος, ταχύς μετ’ αύτόν, κατέλαβον τούτον 
καθήμενον επί του μικρού βράχου μεθ’ ό εξηπλωθη επι του αναχώματος. πυΡ°ν 
βολισμός είχε κατενεχθή κατά τό έπιγάστριον, χώραν του σο^ματος επίσημον δια 
τήν ζωήν, έξ”έπαφής διά κυνηγετικού όπλου, καί μέ φόραν έκ^τών πρόσω και ολίγον 
κάτω προς τά όπίσω καί άνω. Μεταξύ των σκελών αύτουεύρίσκεται οπλον δικαννον 
κυνηγετικόν, του όποιου τό κοντάκιον έστηρίζετο επί του έδάφους^ εις το ύφος· των 
άκρων ποδών καί μεταξύ τούτων, ή δέ κάννη επί τής κοιλίας. ΙΙρός τα δεξιά του ο,ιλου 
καί σχεδόν παοαλλήλωε τούτου έκειτο ράβδος σιδηρά του τυπου βακτηρίας, κατε- 
σκευασμένη έκ τεμαχίου σιδηρού σύρματος (τού χρησιμοποιούμενου εις τας σκύρο- 
δομάς) ούτινος τό εν άκρον έσχημάτιζεν δακτύλιον διαμέτρου 3,5 εκ. ( εικ. 1 )■ κ 
τής έξετάσεως τού όπλου προκύπτει ότι ή άριστερά σκανδαλή^ έχει συρθη προς τα 
όπίσω ευρισκόμενη εις θέσιν έπικρούσεως, ένω ή δεξιά είναι εισετι^ ωπλισμενη. Εις

τήν άριστεράν θαλαμην ευρισκεται φυσιγ
γίου κενόν τό καψύλιον τού οποίου εχει 
έπικρουσθή. Τό όπλον φέρει όλους τους 
χαρακτήρας τής προσφάτου έκπυρσοκροτή- 
σεως κατά τό φυσιγγίου, τήν θαλάμην και 
τήν σύστοιχον κάννην. 'Η  δεξιά θαλαμη 
περιέχει φυσίγγιον πλήρες, δεν παρουσιά
ζει δέ σημεία έκπυρσοκροτήσεως παλαιάς 
ή προσφάτου.

Οότω ίατροδικαστικώς τίθεται προς 
συζήτησιν ή έκδοχή τής αυτοκτονίας, 
έπειδή όμως πρόκειται περί μακρυκάννου 
όπλου διάνά γίνη ή έκδοχή αύτη άποδεκτη 
πρέπει νά άποδειχθή ο τροπος καθ ον επι- 
έσθη ή σκανδάλη υπό τού αυτοχειρος. Εις 
τήν περίπτωσιν αύτήν, ώς ήδη ανεφερθη, 
έπρόκειτο περί εύσάρκου ατομου προγα- 
στορος, τό στόμιον τής καννης ήτο εις 
επαφήν μετά τού έπιγραστρίου καί ή κα- 
τεύθυνσις τού όπλου ήτο εκ των κάτω και 
πρόσω προς τά άνω καί όπισω, γεγονότα 
άποκλείοντα τήν περίπτοισιν ή σκανδάλη 
νά έπιέσθη διά τού δακτύλου αυτού τού 
ΐδίου, τού μήκους των άνω άκρων όντος 
κατά πολύ βραχυτέρου άπ’ ό,τι απητειτο 
προς τούτο. 'Όθεν δέον νά έμεσολαβησεν 
μηχανισμός τις δι’ ού εμμέσως επιεσθη 
ή σκανδάλη. 'Η  παρουσία τής βακτηρίας 
φυσικά άπετέλεσεν τήν πρώτην σκεψιν. 
ΤΗτο λίαν εύτελής διά νά άποτελή ράβδον 

ττηρίξεως κατά τήν βάδισιν καί δακτύλιος εις το εν άκρον της, παρεχων^ στοιχεία 
προσφάτου κατασκευής, ακατάλληλος διά λαβήν, ήτο όμως κατάλληλος δια ναπερι- 
,άβη τον άντίχειρα, ώστε νά διευκολύνη τήν καλήν συγκράτησιν κατά τον χειρισμόν.

Λεπτομερής έξέτασις τής άριστεράς σκανδάλης και τού προφυλακτήρος αυιής 
ίπέδειξεν ίχνη σκωρίας εις άμφοτέρας τάς θέσεις εναποτεθεισης επι τού κατα τα

Εϊκ. 3. ’Αναπαράστασή τού μηχανισμού 
καθ’ όν έπιέσθη ή σκανδάλη.



ΝΟΜ ΙΚΑ ΘΕΜ ΑΤΑ

TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ύπο Ύπαστ. Α ' χ, Δ Η Μ . Ν Τ ΖΙΩ ΡΑ

Ή  καθ ιερού μένη διάκρισις μεταξύ έπ’ αύτοφώρω καί μή εγκλήματος ένέχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι εις την πρώτην περίπτωσιν επιτρέπεται σύλληψις καί 
κράτη σις του διωκόμενου, άνευ προηγουμένης δικαστικής κρίσεως περί τού βάσιμου 
η μη της εις βάρος του υπόνοιας, άλλα μόνον κατά την κρίσιν τού συλλαμβάνοντος 
οργάνου η και των ιδιωτών (*) ούχί όμως καί εις τήν δευτέραν.

Κρωταται οθεν πότε υπάρχει αύτόφωρον έγκλημα κάί πότε ονι. Τήν έν
νοιαν τουτου μάς την δίδει τό άρθρον 242 Κ.1Ί.Δ., οπερ έχει ώς έξης :

,  ̂ 1· αύτοφώρω έγκλημα υπάρχει, όταν τούτο είναι έν τω  πράττεσθαι η έτε- 
λεσϋη προσφατως Θεωρείται ή πράξις τελεσθεΐσα προσφάτους ιδίως, όταν άμέ- 
σως μετ αυτήν ° δράστης καταδιώκεται υπό τής δημοσίας δυνάμεως ή ύπό τού 
παοοντος η δια δημοσίας κραυγής, ώς καί όταν κατελήφθη ούτος οπουδήποτε 
φερων^ αν ιΐκειμ^να ή ίχνη, εξ ών συνάζεται ότι αύτός διέπραξε τό έγκλημα έν 
εγγυτατω χρονω. ' 1

2. Ούδέποτε θεωρείται συντρέχουσα περίπτωσίς τις των ανωτέρω, αν παρήλ- 
Οεν Ολόκληρός η επόμενη ήμέρα, άπό̂  τής τελέσεως τής πράξεως.

ο. « Ί ά  διά τού τύπου τελούμενα έγκλήματα θεωρούνται πάντοτε αυτόφωρα». ( 2)
, ~ _  ή"7' τα^τα _λοιπον το έγκλημα χαρακτηρίζεται ώς αυτόφωρον, όταν είναι
εν τω^ πρεττεσθαι ή ετελέσθη προσφάτως. Καί έ ν τ  ώ π ο ά τ  τ  ε σ 0 α ι μέν 
είναι όταν ό δράστης καταλαμβάνεται, καθ’ 8ν χρόνον έκτελεΐ τάς πράξεις αί όποΐαι 
συνισιουν την αντικειμενικήν ύπόστασιν αύτοΰ, λ.χ. επί κλοπής, όταν καταλαμβάνε
ται αφαιρών τό ξένον πράγμα, επί ύπεξαιρέσεως όταν έξωτερικεύη καθ’ οίονδή- 
π ο -w .ροπον την προθεσιν του, όπως ίδιοποιηθή παρανόμους τό ύπ’ αύτοΰ κατε- 
χομενον κινητόν πράγμα, επι ανθρωποκτονίας, όταν άποκτείνη κ.ο.κ. " Ο θ ε ν  κ α ί  
ό τ α ν  κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι ^  μ ε τ ά  τ ή ν  τ έ λ ε σ ι ν '  τ ο ύ  ε γ κ λ ή μ α 
τ ος ,  προ  τ ή ς  ο υ σ ι α σ τ ι κ ή ς  ό μ ω ς  ά π ο π ε ρ α τ ώ σ ε ω ς  α ύ τ ο ΰ ,  επί 
των καλούμενων εγκλημάτων σκοπού, π ά λ ι ν  τ  ό έ γ κ λ η μ α  ε ί ν α ι  έ ν τ  ω 
π ρ α τ  τ  ε σ θ α ι. Οΰτω λ.χ. ό απλούς κομιστής τού κατόπιν έκβιάσεως, ύπ’ άλ
λου πραχθείσης, ̂  ληφθέντος χρηματικού ποσού, συλλαμβανόμενος οποτεδήποτε, 
εστο^ και μεθ^ ημέρας, πριν όμως δυνηθή να παραδώση τά ληφθέντα χρήματα 
εις τον εκβιαστήν, διώκεται μετά τού τελευταίου, κατά τήν αύτόφο)ρον διαδικασίαν.

, , τ0 διαρκές ̂ έγκλημα είναι εν τω  πράττεσθαι, έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ ή
δι αυτού δημιουργηθεισα παράνομος κατάστασις.

Σβώλου—Βλάχου «Τό  Σύνταγμα της Ελλάδος» Μέρος I, Τόμος Β ζ σελίς 15. 
2493/1953 ^  εισαγωγικων τ Ρίτγ) παράγραφος προσετέθη διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ.

άλλα στιλπνού μετάλλου.
, , οτι ή επι τού στιλπνούς μετάλλου κηλίδωσις ήτο έναπόθεσις σκωρίας ήλέγχθη 

και εβεβαιωθη δια μικροχημικής αντιδρασεως. Ουτω σαφές πλέον ήτο τό ίχνος τής 
σιδηράς ράβδου εις την Οεσιν εις ήν ενήργησεν έπί τής σκανδάλης διά τού όξειδομένου 
και άποβαλλοντος ^σκωρίαν ά.κρου της καί εις ήν θέσιν κατά τήν τοιαύτην ενέργειαν 
προσετρίβη έπί τού προφυλακτήρος (εΐκ. 2).

Ο μεσολαβησας μηχανισμός εις τήν περίπτωσιν αύτήν εΐχεν ούτως είπεΐν, 
καταλείπει τό έπισκεπτήριον του, εις τρόπον ώστε νά είναι ευχερής καί άκριβής ή 
άναπαοάστασις τού όλου χειρισμού (είκ. 3).
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Οΰτω ή παράνομος κατακράτησή έφ’ όσον δ παρανόμως συλληφθείς ε
ξακολουθεί νά τέλη άκων έν καθείρξει κ.λ.π., είναι, αυτόφωρός. Τουτ αυτό συμβαί
νει κατά την κρατούσαν καί μάλλον δρθοτέραν γνώμην και με την αρπαγήν και 
την άπαγωγήν,' άκουσίαν τε καί έκουσίαν. "Αν επομένως ο εξουσιαστης πατήρ 
ιχεταβή εις τό αρμόδιον αστυνομικόν κατάστημα καί καταγγειλη οτι η προ^υημε- 
οου άπανθεΐσα έκουσίως 18έτις θυγάτηρ του εύρίσκεται εις ξενοδόχειον > της 
πεοιφερείας, ύποβάλη δέ καί εγκλησιν κατά του μετά ταυτης 8ιαμενοντος_ απα- 
γωγέως της, έν τη περιπτώσει ταύτη,ό άρμόδιος υπάλληλος νομιμως ενεργεί συλ- 
λαμβάνων τον άπαγωγέα προς άμεσον αποστολήν του εις τον εισαγγελέα.

Δεν προσήκει όμως ή αύτή λύσις προκειμενου περί α υ τ ο δ ι κ ί α ς ^  ; 
ήτις είναι έγκλημα σ τ  ι γ  μ ι α ΐ  ο ν (Α .Π . 1416, Θεμις ΰ  σελ. 203) πολλω δε 
μάλλον άν πρόκειται περί ύ π ε ξ α ι ρ έ σ ε ω ς ,  ήτις είναι και αυτί] έγκλημα στιγ 
μιαΐον, π α ρ ά  τ η ν  κ ρ α τ ο ύ σ α ν  π ε ρ ί  τ ο ύ τ ο υ  μ ε τ α ξ ύ  ε ν ι ω ν 
ά σ τ  υ ν ο μ ι κ ώ ν ά ν τ  ί θ ε τ  ο ν, π λ ή ν λ α ν 0 α σ μ ε ν η ν κ α ι  τ ε λ ε ί ω ς
ά β ά σ ι μ ο ν, ά ν τ  ί λ η ψ ι ν. , , , , >

Καί ή διγαμία είναι έγκλημα στιγμιαΐον και ουχι διαρκές ως υπο τινων εν
δεχομένως νά ύποληφθή. "Οθεν ό άγαμος, ό καλή τή πίστες συναψας γάμον με 
έγγαμον πρόσωπον δέν ύπέχει ποινικήν εύθύνην συνεχιζων την μετά  ̂του ετερου 
(του διγάμου) συμβίωσίν του συνεπεία mala fides supervemens και μετά όηλ. 
τήν περιέλευσιν εις γνώσιν του, ότι ό έτερος ήτο δίγαμος. Τούτο επειδή η διγαμία 
είναι έγκλημα στιγμιαΐον. Τό άντίθετον συμβαίνει μέ τήν παράνομον κατακρατη 
σιν. Ό  έξ απροσεξίας έγκλείσας τινά εις τινα χώρον, ένθυμηθεις δε τούτο αρ- 
γότερον, αν δέν σπεύση νά τον άπελευθερώση υπέχει ποινική ευθυνην δια παρά
νομον κατακράτησιν, διότι ή παράνομος κατακράτησις είναι έγκλημα διαρκές (Χω  
ραφά, Γενικαί άρχαί τού Ποιν. Δίκαιου, 1958 σελ. 126 127).

Εις τήν έννοιαν έξ άλλου τού έ τ ε λ έ σ θ η  π ρ ο σ φ α τ ω ς  περιλαμβά
νεται χοονικόν τι διάστημα άμέσως μετά τήν συμπλήρωσιν τής ολοκληρουσης το 
έγκλημα ένεργείας τού δράστου (2). Τούτο δέ συμβαίνει ιδιαζόταν αμέσως μετ 
αύτήν ό δράστης καταδιώκεται ύπό τής δημοσίας δυνάμεως ή υπο του παθοντος 
ή διά δημοσίας κραυγής, ώς καί όταν καταλαμβάνεται οπουδήποτε φερων αν
τικείμενα ή ΐχνη, έξ ών συνάγεται ότι αύτός διέπραξε τό έγκλημα εν εγγυτατω 
χρόνω. Πάντως, κατά τήν ρητήν διατύπωσιν τού νόμου (2α παράγραφος του εξε
ταζόμενου άρθρου) «ουδέποτε θεωρείται συντρέχουσα περίπτωσίς τις των ανωτέρω, 
άν παρήλθεν ολόκληρος ή επομένη ημέρα άπό τής τελέσεως τής πράξεως». ( 

Τό άρθρον 242 Κ .Π .Δ . άναφέρει ένδεικτικως τάς περιπτώσεις, καθ ας η 
πράξις θεωρείται ώς προσφάτως τελεσθεΐσα. "Οθεν, δέν άποκλείονται καί αλλαι 
περιπτώσεις ίκαναί προς κρίσιν, ότι τό έγκλημα είναι αυτόφωρον Συνάγεται 
δηλ. έκ τής ένδεικτικής ώς άνω άπαριθμήσεως ότι τό αυτόφωρον δυναται  ̂ να

\ 5 v  ι  ~ . .    Λ . Χ -, α /—^\Γί ,τ ’/ Χ α ι ι /- /τ γ ι Γ ϊ ΓΛ / τ/ 'λ  ν ι r » Γ/ —

έγκλημα σκοπού μέχρι τής ουσιαστικής άποπερατώσεως αύτοΰ. ^
Εΐδικώτερον, έπομένως, αυτόφωρον είναι τό έγκλημα, καθ ο προσφατως

τελεσθέν:
Α ' ) "Οταν ό δράστης άμέσως μετά τήν τέλεσιν τής πράξεως καταδιώκεται

(1) Ό  χαρακτηρισμός ώς στιγμιαίου ή διαρκούς του εγκλήματος της αυτοδικίας εχει 
μεγώλην πρακτικήν σημασίαν διά τήν ’Αστυνομίαν. Υιοθετησις της ορθής εκδοχής, ότι είναι 
στιγμιαΐον οδηγεί εις λύσεις έχούσας ευμενή ύπέρ ταύτης άπήχησιν. Οΰτω δέν εγκλείονται 
άνθρωποι εις κρατητήρια, δέν δημιουργοΰνται παραπονα εις βάρος τής Αστυνομίας κ.τ.λ.

(2) ’Ίδε Μπουροπούλου, Ερμηνεία τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Τόμος Α ,  σελ. 
241, Σβώλου—Βλάχου op cit., σελ. 16 καί τούς αύτόθι άναψερομένους συγγραφείς.

(3) Τδε Σβώλου—Βλάχου op cit., σελ. 18.
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υπο τής δημοσίας δυναμεως ή του παθόντος ή διά δημοσίας κραυγής, 
σ η μ α ί ν ε ι  ό τ ι  ο δ ρ ά σ τ η ς  ά μ α  τ ή  τ ε λ έ σ ε ι  τ ο υ  έ γ κ λ ή  
τ ρ έ π ε τ α ι  ε ί ς φ υ γ ή ν κ α ί  κ α τ α δ ι ώ κ ε τ α ι  
χ ο ν τ  ω ν, ο ι τ ι ν ε ς  κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  τ ο ύ τ ο ν

Τ ο ύ τ ο  
η μ α τ  ο ς 

ύπό  τ ω ν  π α ρ α τ  υ- 
δ ι ά. τ ω ν  κ ρ α υ γ ώ ν

ή^φονευσας, τρέπεται εις φυγήν, ενώ οι παρατυχόντες κραυγάζουσιν «π ιάστε τον, 
αυτός είναι» κ.λ.π. κ.λ.π.

Σημειωτεον περαιτέρω, ότι ή δ η μ ο σ ί α  κ ρ α υ γ ή  διαφέρει άπό την κ ο ι 
ν ή ν  φ ή μ η ν, δι’ ής άπλώς διαθρυλείται μόνον τό όνομα, τομ υπαιτίου (2). Προ- 

όθεν περί κοινής φημης δεν δύναται νά. γίνη λόγος περί αύτοφώρου έγ-κειμενου

οίανδήποτε αιτίαν τήν καταδίωξιν, έπαναλαμβάνουσιν ταύτην έκ νέου. Τούτο όμως 
πριν ή παρέλθη ολόκληρος ή επομένη άπό τής πράξεως ημέρα. Ή  αντίθετος προ- 
σήκει λύσις προκειμένου περί καταδιώξεως παρ’ ιδιωτών πραγματοποιηθείσης. (4)

ΐη  A ,,------------------ A____ _______. . . >.Γ >..... ~

μακρυνθή τού τόπου τελέσεους τού έγκλήματος έντός ελάχιστου χρονικού διαστή
ματος. Αλλ’ έν τή περιπτώσει ταύτη ό δράστης δέον νά καταλαμβάνεται φέρων 
πειστήρια, αντικείμενα ή ίχνη, έξ ών συνάγεται, ότι αύτός διέπραξε τό έγκλη
μα έν έγγυτάτω χρόνω. Ώ ς  όταν κατελήφθη φέρων ίχνη αίματος επί τών ενδυ
μάτων του ή τά. κλοπιμαία ή τό φονικόν όπλον (μάχαιραν—όπλον—έκρηκτικάς υ- 
λας κ.λ.π.) δηλ. τά  instrumenta sceleris κ.τ.τ.

Ή  κ ρ ί σ ι ς  π ε ρ ί  τ ο ύ  έ ά ν  ή π ρ ά ξ ι ς  έ τ ε λ έ σ θ η  π ρ ο σ φ ά -  
το:>ς κ α ι  ε π ο μ έ ν ω ς  τ ό  έ γ κ λ η μ α  ε ί ν α ι  α υ τ ό φ ω ρ ο ν ,  ά ν ή κ ε ι  
ε ι ς  τ ο ν  ά ν α κ ρ ι τ ι κ ό ν  ύ π ά λ λ η λ ο ν (5). 'Η  οΰτω πως, ρύθμισις τού 
ζητήματος είναι ορθή καί έρείδεται έπί βάσεως. Τίοθέτησις άντιθέτου άποψεως θά 
εΐχεν ώς άποτέλεσμα νά αισθάνεται ό άνακριτικός ύπάλληλος τον νόμον ως λίαν 
δεσμευτικόν καί άπειλουντα τούτον άνά πάσαν στιγμήν ώς είς—άν επιτρέπεται ή έκ- 
φρασις—άφόρητος κλοιός, έπικρεμάμενος έπί τον τράχηλον αύτοΰ.

Δ ι ’ ό καί κατ’ ούδεμίαν διάταξιν νόμου είναι άναγκαΐον ν’ άναφέρη ή άπόφασις 
τού δικαστηρίου τά  άπαρτίζοντα τήν έννοιαν τού προς καταδίωξιν τού αδικήματος 
άπαιτουμένου όρου «έ  π1 α ύ τ  ο φ ώ ρ ω »  πραγματικά περιστατικά. (6)

(1) ’Ίδε Κ. Τσουκάλα, Ποιν. Δικονομία, Τόμος Β' 1936 § 110, σελ. 80 έπ. Ίακ. Ζα- 
γκαρόλα, Ή  σύλληψις καί ή προφυλάκισις τοϋ κατηγορουμένου 1943, Α ' σελ. 25 έπ., Έμμ. 
Άρχοντουλάκη, Έγχειρίδιον Ποιν. Δικονομίας, 1951 σελ. 61.

(2) Οΰτω Κωνσταντοπούλου, Ποιν. Δικονομία § 441, Μπουροπούλου op cit, σελ. 241. 
Σιφναίου op cit, σελ. 721.

(3) Α .Π . 287/1899, Θέμις I σελ. 472.
(4) ’Ίδε σχετικώς Σταΐκου, ’Επίτομος Ερμηνεία 'Ελληνικής Ποινικής Δικονομίας, 

Τόμος Β § 263, Γ. Βαβαρέτου, Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας, ύπ’ άρθρον 242, Κωστή—Μπου
ροπούλου, Έγχειρίδιον Ποινικής Δικονομίας, Τόμος Β § 113 κ.λ.π.

(5 ) Οΰτω Μπουρόπουλος op cit, σελ. 318.
(6 ) ’Ίδε Σταΐκου op cit, σελ. 12, Σιφναίου, Πανδέκτης τής Ισχυούσης Ποινικής Δ ι

κονομίας, Τόμος Β σελ. 720—721.
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Ταΰτα βεβαίως υπό την προϋπόθεσήν, ότι ό άνακριτικος υπάλληλος δεν ε
νεργεί δολίως. Διότι άν έκ δόλου, έστω καί ενδεχομένου, κινούμενος ̂ συλλαμβανη 
η άλλως πως όχλή ατομον, καίτοι δεν συντρέχουσιν αί προϋποθέσεις του αυτοφώρου 
εγκλήματος, φέρει ποινικήν πλέον εύθύνην διά παράνομον κατακρατησιν ή παρα-
βασιν καθήκοντος ή εΐ τι άλλο έγκλημα.  ̂  ̂ , „

Έ  ν κ α τ α κ λ ε ϊ δ ι  λ ο ι π ό ν ,  τ ο ν ι σ τ ε ο ν  ό τ ι  τ ο  έ γ κ λ η μ α  
ε ί ν α ι  α υ τ ό φ ω ρ ο ν  ι δ ί α  ό τ α ν  ε ί ν α ι  έ ν τ ώ π ρ ά τ τ ε σ θ α ι ,  ό̂ - 
τ α ν  ό δ ρ ά σ τ η ς  κ α τ α δ ι ώ κ ε τ α ι  δ ι ά  κ ρ α υ γ ώ ν , ^ ε ν  φ α ν ε ρ ή ,  
υ π ό  τ ω ν  σ χ ό ν τ  ω ν ά μ ε σ ο ν  ά ν τ ί λ η ψ ι ν  έ π ι  τ ω  ό τ ι  α υ τ ό ς  
έ τ έ λ ε σ ε ν  α υ τ ό  κ α ί  ό τ α ν  σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι  φ έ ρ ω ν  π ε ι σ τ ή 
ρ ι α ,  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  ή ί χ ν η  τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς . -  ^

Καί ταΰτα μεν όσον άφορα την θεωρητικήν άποψιν τοΰ ςητηματος. Εν τη 
πράξει όμως τά πράγματα άλλως εμφανίζονται. Διότι, εις την ̂ αστυνομίαν κρατεί, σχε
δόν ή άντίληψις ότι έφ’ όσον δεν παρήλθεν ολοκληρος η επόμενη ήμερα aa.o ιής 
τελέσεως τής πράξεως τό έγκλημα έξακολουθεΐ νά είναι αύτόφωρον καί κατά συ
νέπειαν έπιτρέπεται σύλληψις τοΰ δράστου άνευ δικαστικού εντάλματος, κ.λ.π. 
Χαρακτηριστική μάλιστα είναι ή έκφρασις πολλών άστυνομικων άνακριτικών υ
παλλήλων «εϊμεθα στά όρια τοΰ αυτοφώρου καί μπορούμε νά συλλάβουμε το δράστη». 
'Ό τι δέ ούτως έχουν τά πράγματα έν τή πράξει συνάγεται καί έκ τοΰ γεγονότος, ότι 
εις τά βιβλία τηλεφωνημάτων των διαφόρων άστυνομικων τμημάτων πλεΐστα όσα 
τηλεφωνήματα καταχωροΰνται με το γνωστόν τοΐς πάσι περιεχομενον «προβήιο 
παρακαλοΰμεν σύλληψιν καί προσαγωγήν ήμΐν τοΰ.... διότι τήν... ώραν... ετραυμα- 
τισεν, έξύβρισε κ.λ.π.». 'Η  τοποθέτησις έξ άλλου μονίμου άστυφύλακος εις τον 
Σταθμόν Α ' Βοηθειών δικαιολογείται πλήρως, ώς μέτρον αστυνομικόν. ’Επί ποιας 
βάσεως όμως έρείδετο (εύτυχώς τώρα όχι) ή τελευταία φράσις εις τά παρ’ ̂  αότοΰ 
διαβιβαζόμενα τηλεφωνήματα εις τά αρμόδια τμήματα «ενεργήσατε προανάκρισιν
κ.λ.π.»; ν (

’Αλλά καί τώρα, καθ’ ήν ή έν λόγω φράσις δεν κλείει τά σχετικά τηλεφωνήματα, 
οί άρμόδιοι υπάλληλοι λαμβάνουσιν τήν άγουσαν προς τά νοσοκομεία ή καταστή
ματα ή καί άπομεμακρυσμένας οικίας τών παθόντων καί λαμβάνουσιν καταθέσεις, 
ένεργοΰσιν δέ καί περαιτέρω προανάκρισιν. Έρωταται λοιπόν: Ή  τακτική αυτή 
τής αστυνομίας είναι νομικώς ορθή; Άπαντώμεν. Εις τάς πλείστας τών περι
πτώσεων όχι. Ε ί ν α ι ,  ο ύ μ ό ν ο ν  ν ο μ ι κ ώ ς  α σ τ ή ρ ι κ τ ο ς ,  ά λ λ α  
κ α ί  ά β ά σ ι μ ο ς κ α ί  ε π ο μ έ ν ω ς  ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ς .

Κατά τά άνωτέρω, ό νόμος παρέχει τό δικαίωμα συλλήψεως καί ένεργειας 
προανακρίσεως εις τούς άνακριτικούς υπαλλήλους (πέραν τοΰ κινδύνου έκ τής ανα
βολής) έν περιπτώσει αύτοφώρου έγκλήματος ή οίονεί αυτοφώρου, όρθότερον, κ α τ  ά 
τ ε κ μ ή ρ ι ο ν  α ύ τ ο φ ώ ρ ο υ  καί ουδέποτε άλλοτε.

Ή  ratio legis τοΰ κατόπιν διατυπώσεων εις τάς λοιπάς περιπτώσεις περιορι
σμού τής έλευθερίας είναι προφανής. Π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι  ο ύ τ ω  τ ο  σ π ο υ -  
δ α ι ό τ ε ρ ο ν  τ ώ ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  τ ο ΰ  π ο λ ί τ ο υ ,  η π ρ ο σ ω π ι κ ή  
ε λ ε υ θ ε ρ ί α .

’Ακριβώς, διά τον λόγον αύτόν καί αί είσαγγελικαί άρχαί άξιοΰσιν, όπως- οί 
ένεργοΰντες σύλληψιν γνωστών δραστών άδικημάτων, βάσει τοΰ άρθρου 242 Κ .Π .Δ., 
άναφέρωσι πάραυτα τό γεγονός εις τήν εισαγγελίαν, προς έλεγχον τής προϋπάρξεως 
ή μή τών νομίμιον προϋποθέσεων. (-1)

Δοθέντος λοιπόν, ότι κατά τεκμήριον αύτόφωρον είναι τό έγκλημα, ό τ α ν  
ώ ς έ κ  τ ο ΰ  ε ί δ ο υ ς  κ α ί  τ ή ς  φ ύ σ ε ώ ς τ ο υ  κ ρ α τ ε ί τ α ι  ε ν  ε ξ ε -

(1) Σχετική ή ύπ’ άριΟ. 40375/56 παραγγελία Είσ αγγελέως Πλημ/κών ’Αθηνών προς 
τάς Άστυν. Άρχάς.
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γ  ε ρ σ ε ι  ή κ ο ι ν ή  γ ν ή μ η κ α τ ά  τ ο ΰ  γ ν ω σ τ ο ύ  δ ρ ά σ τ ο υ  κ α ί  
έ π ι ζ η τ . ε ΐ τ α ι  έ ν τ ό ν ω ς  ή ά μ ε σ ο ς  σ ύ λ λ η ψ ι ς α ύ τ  ο ΰ (2) τοΰτο 
δέ, ως εΐκός, συμβαίνει προκειμένου περί βαρέων καί ειδεχθών εγκλημάτων, άτινα, 
προκαλοΰν, ούτως είπειν, μίαν γενικήν άναστάτωσιν καί συγκινοΰν όπο^σδήποτε τό 
κοινωνικόν σύνολον, toe λ.χ. όταν πρόκειται περί ανθρωποκτονιών, βαρέων σωματι
κών βλαβών έκ προθέσεως, σοβαρών ληστειών ή εκβιάσεων, βιασμών τής μορφής 
τοΰ προσφατως τελεσθέντος έν Θεσσαλονίκη, έτι δέ καί διακεκριμένων κλοπών καί 
απατών, ή φθορών εις πράγματα χρησιμεύοντα εις κοινόν όφελος, εμπρησμών καί 
εΐ τίνος ά.λλου έπεται, ότι, ή τακτική τής άστυνομίας τοΰ να συλλαμβάνη άτομα, 
έστω και μεθ’ ώρας, πολλώ μάλλον τήν έπομένην άπό τής τελέσεως τοΰ εγκλήματος, 
διά πράξεις συνήθεις καί ήσσονος σημασίας, ώς δι’ εξυβρίσεις, άπλάς σωματικάς 
βλάβας, διαταράξεις οικιακής ειρήνης, κακουβούλους βλασφημίας, έγκλήματα περί 
τήν υπηρεσίαν, παραβιάσεις άπορρήτων, άπλάς κλοπάς κ.λ.π., δέν στηρίζεται εις 
τον νόμον καί είναι απαράδεκτος.

'Ίποθέσωμεν, ότι ό Α ' προσέρχεται εις τό Τμήμα καί υποβάλλει εγκλησιν, διότι 
ο Β' τον εξύβρισε προ μιας ώρας καί δή χυδαιότατα, παρισταμένων μάλιστα καί άλ
λων πολιτών. Έ ρω τάτα ι:

Καλύπτεται έν τή περιπτώσει ταύτη νομικώς καί επί τή βάσει τών διατά
ξεων περί αύτοφώρου έγκλήματος (Σ. άρθρ. 5 Κ .Π .Δ . άρθρον 242) ή σύλληψις τοΰ 
ώς δράστου φερομένου, είτε εις τήν οικίαν του, είτε εις τό κατάστημά του κ.λ.π.; 
Ή  άπάντησις ώς εΐκός είναι αρνητική, επί τή εξής σκέψει: Ή  πράξις δέν είναι 
έν τω  πράττεσθαι. Μήπως όμως ό δράστης καταδιώκεται ύπό τοΰ παθόντος;’Α - 
σφαλώς όχι, άφοΰ ό παθών είναι εις τό Τμήμα καί ό δράστης άμέριμνος, ίσως 
δέ καί ανύποπτος, εργάζεται εις τό κατάστημά του. Μήπως τέλος δύναται νά 
γίνη λόγος περί άνευρέσεως έπ’ αύτοΰ, κατά τήν σύλληψίν του, άντικειμένων ή 
ιχνών, έξ ών συνάγεται ότι αυτός διέπραξε τό έγκλημα έν έγκυτάτω χρόνω; (Εις 
τό παράδειγμά μας, ότι έξύβρισεν, εις άλλο ότι έτραυμάτισε κ.ό.κ.) . ’Ασφαλώς τοι- 
αύτη έκδοχή πόρρω άπέχει τής πραγματικότητος, παραβιάζει δέ τήν έννοιαν τοΰ 
αύτοφώρου άδικήμάτος καταφανώς.

Ποΰ βασίζεται όθεν ή κατά τήν αύτόφωρον διαδικασίαν λογοδοσία τοΰ δράστου 
ένώπιον τής δικαιοσύνης; Εις τον νόμον βεβαίως όχι. Μήπως όμως λόγοι σκοπιμό- 
τητος ύπαγορεύουσι τήν τοιαύτην τών άστυνομικών ένέργειαν, λόγοι δηλ. δημο
σίου συμφέροντος έπιβάλλουν τήν άμεσον, κατά τό δυνατόν, μετά τήν τέλεσιν 
τής πράξεως σύλληψίν τοΰ δράστου, προς συλλογήν τών πειστηρίων τοΰ έγκλή
ματος καί έν γένει άρτιωτέραν καί ταχυτέραν διερεύνησιν καί έκδίκασιν αύτοΰ, ώς 
έπί παραδείγματι συμβαίνει προκειμένου περί μιας κλοπής, έστω καί έλαφράς μορ
φής; Ή  άπάντησις καί εις τό έρώτημα τοΰτο είναι πάντοτε ή ιδία. Σ κ ο π ι -  
μ ό τ η ς  β ά σ ι ζ ο μ έ ν η  ε ι ς  π α ρ α ν ο μ ί α ν  ε ί ν α ι  α π α ρ ά δ ε κ τ ο ς .  
’Ά λλως τε ποιος νόμος ή ποία αρχή έπιβάλλει όπως ή νομιμότης ύποχωρή προ 
τής σκοπιμότητος; Ή  πρά.ξις ή θά είναι ή δέν θά είναι αύτόφωρος. Έ ν προκειμένω 
συμβαίνει τό δεύτερον καί επομένως οΐαδήποτε αντίθετος ενέργεια δέν είναι μόνον 
αδικαιολόγητος, αλλά καί εύθύνην δημιουργεί έναντι τών χειριζομένων τά θέματα 
ταΰτα έν τή πράξει, δηλ. τών άστυνομικών άνακριτικών υπαλλήλων.

Προς συμπλήρωσιν τών άνωτέρω δέον νά προστεθώσιν έν κατακλείδι καί τά
έξης :

Δυνατόν νά ύποστηριχθή ότι πάντα τά άνωτέρω άποτελοΰν άν μή τι άλλο, 
πάντως θεωρητικάς προκαταλήψεις καί έπομένως άγουν εις λύσεις άσφαλμένας καί 
άπαραδέκτους. Δ ιότι ό νόμος, όρίζων ότι ούδέποτε τό έγκλημα είναι αύτόφωρον, μετά 
τήν πάροδον ολοκλήρου τής επομένης άπό τής τελέσεο^ς αύτοΰ, ήμέρας, άγει εις τό

(2) Α. Ρωμανός, Θέμις Μ. 1929, σελ. 915.
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Χατ’ αντιδιαστολήν έπιχείρημα, ότι είναι τούτο αυτόφωρόν εαν δεν παρελθη το α
νωτέρω χρονικόν διάστημα καί ότι περαιτέρω διακρισις εις_σββαρα και μη εγκλή
ματα καΐά τά ανωτέρω, είναι αδικαιολόγητος,> τής περί ής ο λογος προθεσμίας 
ουσνκ συστατικού στοιχείου τής έννοιας του αυτοφώρου. _ ,

Ή  γνώμη αύτη άποτελεΐ σοφιστίαν. 'Ο  νομος ως είναι διατετυπωμενος ο
δηγεί εις τήν άποώιν ότι ή γνώμη μας είναι σύμφωνος προς την σαφή και αναμ
φίβολον β ο ύλη σ ιν τού δικονομικοΰ νομοθέτου και ουχι προς την υπο της αστυνομι-
vvir ττοακτικής υιοθετούμενην «./ινγι.*, , ,
" ‘ Α )  'Ο νόμος θέτει ενα χρονικόν περιορισμόν εις την περί προσφάτου τελ^εσεως

κρίσιν τού άνακριτικοϋ ύπαλλήλου άναφέρει όμως καί ενδεικτικως ποτέ η πραξις 
είναι κατά τεκμήριον αύτόφωρος. "Αν ήθελε να χαρακτηρίζονται ολα τα έγκλημα ,α 
ώς αύτόφωρα κατά την τέλεσίν των καί μέχρι του μεσονυκτίου της επόμενης δια α 
νά μή όοίση τούτο ρητώς, νά όρίση δηλ. ότι ώς αυτόφωρόν χαρακτηρίζεται το έγκλη
μα όταν είναι έν τω  πράττεσθαι, ώς καί μέχρι του μεσονυκτίου της επόμενης, οπο 
τε δεν θά έγεννάτο ούδέν άπολύτως έρμηνευτικόν ζητημα περί της προσφάτου

τελ εσ^ ς  ^  ^  τρίτης παραγράφου τού έξεταζομένου άρθρου 242 Κ .Π .Δ . ορί
ζεται ότι τά διά τού τύπου τελούμενα εγκλήματα είναι πάντοτε αυτόφωρα. Η 
έννοια τής διατάξεως ταύτης δέν είναι 6τι όσον δήποτε και αν παρελθη χρονικόν 
διάστημα άπό τής κατά τό άρθρον 2 § 1 τού Α .Ν  1092/1938 «περί .τυπου» δημοσιτυ- 
σεω£- (Μ ότε θεωρείται τελεσθέν τό άδίκημα, εξακολουθεί τούτο να είναι αυτόφωρόν, 
ώς περιέργως ύπό τινων ύπολαμβάνεται, άλλ’ άπλως ότι τά άδικήματα του τυπου είναι 
αύτόφωρα καί άν δέν συντρέχουν οί όροι τού άρθρου 242 § 1 Κ .Π .Δ . (δηλ. κατα- 
δίωξις τού δράστου, έξέγερσις τής κοινής γνώμης, ίχνη και πειστήρια ορατα κλπ.) 
πλήν μόνον μέχρι τού μεσονυκτίου τής επομένης απο της τελεσεως της κραξεως
t / / 2 \
^ '^ Τ ο ύ τ ω ν  ούτως έχοντων έρωτάται: Πρός τί ή προκειμένη εξαίρεσις, αν τό 
κατά τεκμήριον αυτόφωρον είχεν άντίθετον έννοιαν εκείνης, την οποίαν ημείς υ
ποστηρίζομεν; , ~

Καταλήγοντες, παραθέτομεν σχετικόν απόσπασμα γνωμοδοτησεως του Εισαγ-
γελέως Πλημμελειοδικών Ίωαννίνων κ. Συμπεθέρου, __ στοιχουντος  ̂τη περί ής 
άνωτέοω γνωμοδοτήσει τού αειμνήστου Εΐσαγγελέως του Α .Π . Αντωνίου Ρωμανού, 
περί τής έννοιας τού αύτοφώρου έγκλήματος, ήτις διασαφιζει επαρκως την σκο
πουαένην έννοιαν. Τό έν λόγω άπόσπασμα έχει ώς έξης: ;

«Πάντως ή ένέργεια τής χωροφυλακής έπί αυτοφώρου αδικήματος δέον να 
μ,ή έπεκτείνεται πέραν τού χρόνου, καθ’ 0ν ό ένοχος έφωράθη διαπραττων το α
δίκημα ή μετά τινα χρόνον, καθ’ δν οί παρευρεθέντες διατελουσιν ετι υπο την ζωηραν 
αΐσθησιν τής έγκληματικής πράξεως, τά ίχνη παραμένουσιν έτι οροτα και τα πει
στήρια εύρίσκονται έπί τόπου, ή δέ κοινή γνώμη κρατείται εν εξεγερσει κατα του 
γνωστού δράστου καί έπιζητεΐται έντόνως ή άμεσος συλληψις αυτου, εν ουδεμια 
όμως περιπτώσεί, έστω καί άν πρόκειται περί του ειδεχθέστερου και αποτροποιοτε 
ρου έγκλήματος, πέραν των ώς άνω διαγραφομένων ορίων (δηλ. τού μεσονυκτίου της

επομένης). ( 3) Λ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

τουμένην άποψιν, διότι:

(11 Αυτή έχει ώς έξης: «'Ω ς δημοσίευσις έντυπου θεωρείται ή διανομή, πωλησις καθώς 
καί ή εις δημόσιον μέρος ή έν δημοσία συναθροίσει ή εις μέρος προσιτόν είς το κοινον τοιχο-
κόλλησις ή έκθεσις παντός έντυπου».

(2) ’Ίδε Σχετικώς παρά Μπουροπουλω op Cit, σελ. 84».
(3) 'Τπ. άριθ. 923/1957, Ποιν. Χρονικά, Τόμος Ζ, σελ. 525.
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Στο ιερό τοϋ ’ Ασκληπιού τής Έπιδαύρου
' Υπό κ.  ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  ΝΟΥΣ ΙΑ

Εχομ£ν πεισθή άπδ τήν πείρα ότι ή έκδρομή, ή περιήγηση ό τουρισμός, είναι 
μια εθνική αποστολή, διότι αναπτύσσει τήν πνευματικότητα των έδρομέων, των 
κατοίκων τής χο:ρας, τήν πνευματικότητα των κατοίκων των διαφόρο^ν χωρών 
μεταξύ των. Καλλιεργεί τήν εθνικήν ιδέα, τα ανθρωπιστικά αισθήματα καί τό 
πνεύμα τής ειρηνοφιλίας, καθώς θά άναπτύξωμε σε χωριστό άρθρο μας. Ό  του
ρισμός δέν είναι μονάχα σκέτη περιήγηση άλλα καί κοινωνισμός, δηλαδή καλλιέρ
γεια των ευγενών και φιλικών αίσθημ,άτων μεταξύ τών άνθρώπων. Συντελεί καί 
εις την άνάπτυξιν τής οικονομίας τής χώρας. Δ ιότι οί εκδρομείς, οί περιηγηταί, 
οι φυσιολατραι κινούν τό χρήμα άπό τά μεγάλα αστικά κέντρα, όπου σχετικώς 
είναι πιο ισχυρή ή κυκλοφορία του προς τις μικρές έπαρχιακές πόλεις καί 
χιυρια, οπού η κυκλοφορία του είναι πιο άδύνατη κι’ έτσι εξυπηρετούν καί 
το επαρχιακό εμπόριο. ’ Εκδρομή δέν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό πού άκούμε 
να λενε ή να γράφουν ώς τουρισμό. Ά π ό  αύτές τις εύγενεΐς καί φωτεινές ιδέες 
ξεκίνησε ή Διεύθυνσι τής 'Υπηρεσίας Προστασίας τού Εθνικού Νομίσματος στις 
15-5-60 και έκανε μία πρωτότυπη εκδρομή στο 'Ιερό τού ’Ασκληπιού τής Έπι- 
δαύρου.

Ήθέλησε νά κάμη μία καινοτομία. Ή  θέλησε τό άντικείμενο τής υπηρεσίας 
της, το οποίον αποτελεί το περισπούδαστο θέμα, επί τού οποίου στηρίζεται ή 
λειτουργία τής οικονομίας όλων τών κρατών τού κόσμου, νά τό φέρη σε δημοσίαν 
άνάπτυξιν ώστε νά κατανοήσωμεν τήν μεγάλη σοβαρότητά του, τήν ώφέλειά του, 
την σπουδαιοτητά του. Είναι τό θέμα τής προστασίας τού εθνικού νομίσματος 
καί τού κρατικού έξωτερικοΰ συναλλάγματος.

'Η  έκδρ ομή όμως στο Άσκληπιεΐον τής Έπιδαύρου είναι πολύ δύσκολη γιά 
μιά μέρα. Είναι 400 χιλιόμετρα μέ τήν επιστροφή μακρυά άπό τήν ’Αθήνα. Οί 
τουριστικοί κόμβοι είναι πολλοί καί θέλουν χρόνο, προσπάθεια, συντονισμό. Τά δέ 
πούλμαν χρειάζονται αγώνας σ’ αύτή τήν έποχή νά βρεθούν, διότι οί έκδρομεΐς ντό
πιοι καί εύρωπαίοι είναι πολυάριθμοι κι’ αύτά πολύ λίγα. Κ ι’ όμως όλες αύτές οί 
δυσκολίες ύπερνικήθησαν. Τά πούί^μαν βρέθηκαν. ’Απάνω άπό 50 άστυνομικοί 
μέ τις οίκογένειές τους συμμετέχουν. Συμμετέχουν δέ καί πολλοί ανώτεροι υπάλ
ληλοι τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τής ’Εθνικής Τραπέζης, τού 'Υπουργείου Οι
κονομικών καί τού Πρωτοδικείου’Αθηνών,καθώς καί άσκληπιάδαι καί άσκληπιάδες 
(γιατροί καί γιάτρισσες) πού πηγαίνουν γιά τό Θεό τής ’ Ιατρικής, τον ’Ασκληπιό.

’Επικεφαλής τής έκδρομής είναι ό ίδιος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής τής Προ
στασίας ’Εθνικού Νομίσματος. Τήν εκδρομή τήν διακρίνει τάξις, ακρίβεια καί συντο
νισμός υποδειγματικός στις λεπτομέρειες τής έκτελέσεως τού προγράμματος της. 
Σε ολα τα τουριστικά μας σημεία όμως γίνεται πρόβλεψις οικονομίας χρόνου. Στήν 
αρχή γίνεται μία διαφωτιστική ομιλία γιά τό σύγχρονο τουρισμό καί τά πλεονε
κτήματα του. Σήμερα καί ώς τώρα ή Ελληνική κυβέρνησις έχει διαθέσει περί τά
3.000. 000.000 δραχμών καί ή ’Εθνική Τράπεζα άλλο 1.000.000.000 δραχ. δηλαδή
14.000. 000 ?άρες χρυσές μέ προβλεπομένη άκόμη δαπάνη δραχμών 4.000.000:000 
διά τήν άνάπτυξι τού σπουδαίου αυτού κλάδου τής Ελληνικής οικονομίας.

Στη διώρυγα τής Κορίθνου μάς γίνεται άνάπτυξι γιά τήν ιστορία της καί τή 
συμβολή της στην εμπορική ναυτιλία. Ντήν είσοδο τών στενών τών Δερβενακίων 
παρά τον "Αγιον Σώστην, όπου έγινε τό επιτελικό συμβούλιον τού Θεοδ. Κολοκοτρώ- 
νη, Δη μ.' Υ  ψηλάντη, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη καί Νικηταρά τον ’ Ιούλιον 1822, μά.ς 
γίνεται άνάπτυξι τής ιστορικής μάχης τών Δερβενακίων, στήν οποία ό τοΰρκος άρ- 
χιστρατηγος Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης έπαθε πανωλεθρία άπό τά Ελληνικά στρα-
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τευματα και εχασε απο 
πολλούς πασάδες του.

40.000 τίς 26.000 των στρατιωτών του καθώς καί 
Απο έκεΐ μπαίνομε στην πλούσια καί όμορφη πεδιάδα του

nc

Αογους μέ τά άτέλειωτα περιβόλια τής πορτοκαλλιάς, μανταρινιάς και λεμονιάς. 
Γό' φυσικό περιβάλλον τους μάς στέλλει τήν λεπτή ευωδία τους. I α λυγερά δεν- 
-οάκια βοίσκονται στον άνθό του. Μά δεν είναι αύτό μονάχα. Ό  πλούσιος αυτός

Τό
τράκια βρίσκονται στον 
κάμπος μέ τά νερά του Έρασσίνου, μέ τήν άνεπτυγμένη γεωργική και κηπουρική 
οικονομία του τροφοδοτεί τήν αγορά τής ’Αθήνας και του Πειραιά, κατα μεγάλο 
ποσοστό, μέ τά φρούτα καί τά είδη τής κηπουρικής. Πόσο έδώ λυπούνται οί
Κρήτες συνεκδρομεΐς μας που βλέπουν πολλά νερά, τοσο χρήσιμα στην παραγωγή, 
ενώ αυτοί στον τόπο τους βλέπουν τό νερό σά σπάνιο φυσικό αγαθό για  ̂τήν πα
ραγωγή τους! Περνάμε κατά συνέχεια τήν ιστορική πολι τού Ναυπλίου με τα αιώ
νια οχυρά τού Παλαμηδίου τείχους. Κρατάμε όμως ανεξάντλητη τήν περιεργεια- 

,ά μας, διότι σε λίγα χιλιόμετρα θά φθάσωμεν στο συγκρότημα των νοσοκομείο.

,τ.Χ. να θεμελιώνεται καί νά προοδεύη ή επιστήμη . 
άρρωστοι έρχονταν τον χρόνο νά βρουν τήν υγεία τους. Έ δώ  σαν όνειρο αιώνων 
έρχεται ήσυχα από μέσα άπό τά πράσινα φυλλώματα τής πεύκης και̂  άπο τους 
ερειπωμένους τοίχους τών νοσοκομείων στ’ αυτιά μας στοιχειωμενο το  ̂ βογκητό 
τών πονεμένων αρρώστων. Έ δώ  τώρα τα πούλμαν κρυμμένα μέσα στα πεύκα κα^α 
γ'εμίζουν τούς χώρους σταθμεύσεως. Οί πολυάριθμοι εκδρομείς, ντοπιοι και ςενοι 
τρέχουν νά μποΰν στο αρχαίο θάατρο. Θέλουν να το θαυμάσουν. Θέλουν να πεισθούν 
άν ό περιηγητής Παυσανίας τον 2ον αιώνα μ.Χ., πού ήρθε δώ, είπε σωστά οτι εί
ναι τό θαύμα τής άκουστικής τών θεάτρων τού άρχαιου κοσμου. Ενα χαρτάκι νά 
σκίσης ή μια πενταρίτσα νά κυλίσης στήν πίστα του ό ήχος ακούεται ψηλά στα 
22 μέτρα τής κορυφής του. Τό μήκος του είναι 59 μέτρα στο κέντρον του. Ε
χει 55 κερκίδες πού '/ωροΰν 14.000 θεατας. Διάλεξε καλα το μέρος ο διάσημος

άρχ1'στον 4ο αιώνα π.Χ. Έ δώ  στό ηχηρό καί

χει 55 κερκίδες πού χωρούν 14.000 θεατάς. Διάλε 
άρχιτέκτων καί γλύπτης Πολύκλειτος, ο νέος απο 
στον 4ο αιώνα π.Χ. Έ δώ  στό ηχηρό και ιστορι> 
φρουρούς αστυνομικούς καί στούς άλλους λειτουργούς τών οικονομικών ιδρυμ,ατο^ν, 
τό μεγάλο θέαα: «Τό  εθνικό νόμισμα καί τό κρατικό εξωτερικό συνάλλαγμα».

τό τό ’Άργος, για νά τό κτίση 
ιστορικό θέατρο άναπτύσσεται στους

ρείας (1881—1928). " Γστερα άπό όλα αυτά αφήνουμε 
δεκαθέου. Ή  γραμμή μας διαβαίνουσα μέσα στις στενές καί δασωμένες χαράδρες 
τού βουνού Κυνόρτιο, μάς φέρνει στο πανέμορφο λιμανακι τής Αρχαίας Επίδαυ
ρου. ’Ά ! Τ ί ρομάντζα καί δροσιά! Βρισκόμαστε στό Σαρωνικό κόλπο. ’Αντίκρυ 
μας είναι τά νησάκια Αίγινα, ’Αγκίστρι, ή χερσόνησός τών Μεθανων και ο Πο- 
ρος. Γύρω μας τά πολλά-πολλά περιβόλια άπό πορτοκαλί,ιες—μανταρινιές και λε
μονιές ξεκουράζουν καί γοητεύουν τά μάτια μας με το πράσινο χρώμα 'Γη|1 καθο»-
καί τά βαθειά λοξοκομμένα φιόρδ τού Σαρωνικοΰ-

ϊου καθώς
τά άσπρα καί καθαρα σπιτάκια 

τού χωριού αυξάνουν τήν γοητεία τού τοπίου. Έ δώ  ό φιλόφρων, ευγενικός και επι
μελής σταθμάρχης τής χωροφυλακής τού χωριού μάς έκανε προβλεψι απο αρνί 
ψητό τής σούβλας καί φρέσκα θαλασσινά ψάρια γιά γεύμα. Δια την ευγενή του 
προσπάθεια οί συνεκδρομεΐς μας όλοι μαζί τού άπευθύνουν μέ σύγκινησι τις πολλές 
τους εύχαριστίες.

γους
Έδά> μετά τό φαΐ ό αρχηγός τής εκδρομής φέρνει τους αστυνομικούς λειτουρ- 

ύς καί τούς άλλους πολίτας τής εκδρομής σέ κέφι καί τό στρώνουν στό χορό.
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Σέρνει πρώτος τό χορό με τό τσάμικο καί τό καλαματιανό, οί κυρίες καί οί κοπέλ- 
λες ένθουσιάζωνται ν’ ακούσουν τό κλαρίνο. Κατακοκκινισμένες κάθε φορά ή 
κάθε μια σέρνει τό χορό μπροστά. Τό γλέντι γίνεται πιο γενικό. Καί λέυ,ε έπειτα 
πως η άπλότητα καί ή δημοκρατικότητα δεν άπαλύνει τά  άνθρώπινα συναισθή
ματα, δεν αναπτύσσει τον κοινωνισμό, την έγκραδιότητα, την φιλία, την ανθρώπινη 
συμπάθεια.

Ά λλα  από την Αθήνα είμαστε πολύ μακρυά 183 χιλιόμετρα καί ακόμη 
θέλουμε νά. περάσωμεν άπό τό οχυρό Παλαμήδι του Ναυπλίου καί άπό τό Κεφα
λάρι του "Αργους. Μέ την οικονομία του χρόνου μας, τά. δύο πούλμαν μάς φέρ
νουν σύντομα στο Ναύπλιο. Μέ τον καινούργιο δρόμο πού ανοίχτηκε πέρυσι, τά 
πούλμαν έλίσσονται γύρου στο λόφο σέ ύψος 216 μέτρα καί φθάνομε στα τείχη 
τού Παλαμηδίου. ’Εδώ ψηλά στούς έξώστες τών οχυρών γίγεται ή άνάπτυξι τής 
ιστορίας τής πόλεως του Ναυπλίου, άπό τή 2η χιλιετηρίδα π.Χ. μέχρι σήμερον. 
Επίσης καί τών ιστορικών φρουρίων της, τά. όποια κατά πρώτον κτίσθηκαν άπό 

τον μυθικόν επιχώριον ήρωα Παλαμήδην προ του 1100 π.Χ., έπειτα κατεστραμμένα 
τά. έκτισαν πάλιν οί Φράγκοι τό 1247 μ.Χ., οί Ε νετο ί το 1388 καί οί Τούρκοι τό 
1540. Ά π ό  δώ ψηλά ή θέα ανοίγεται μαγευτική προς τά γύρω βουνά, καί τον κόλ
πο τού Ναυπλίου. Έ δώ  ψηλά, οί Βαυαροί τό 1837 άπό συκοφαντία κατεδίκασαν 
σέ θάνατο τον γέροντα ήρωα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821—1828 Θεό- 
δουρο Κολοκοτρώνη. Τον είπαν ώς συνωμοτήσαντα δήθεν σέ έκθρονισμό τού Βα- 
σιληά "Οθωνα. ’Εδώ τον έφυλάκισαν στά ύγρά μπουντρούμια τού οχυρού «τού 
Μιλτιάδου» μαζί μέ τούς «γδούρτηδες» (βαρυποινίτας ληστάς). Ά π ό  δώ, ψηλά 
ξεκινάει ή πέτρινη στο βράχο λαξευτή σκάλα μέ τά 857 σκαλιά, πού ενώνει τά 
φρούρια μέ τήν πόλι, άλλά κανένας μας δέν έχει τό κουράγιο νά τήν κατεβή 
στον άπροφύλακτο.ίλιγγό της. Προτιμώτερο ! τά πούλμαν μας πού σύρονται στις πλα
γιές τού Παλαμηδιού. Ά π ό  τον τουριστικό δρόμο Κ. Καραμανλή πού κατασκευά
σθηκε πέρυσι κατεβαίνουν στο Ναύπλιο καί μάς οδηγούν στο ειδυλλιακό Κεφαλάρι 
του "Αργους—Τί βλάστησι καί τ ί πρασινάδα! ! ! Πλατάνια, πορτοκαλιές, λεμονιές, 
νεραντζιές, μανταρινιές, στοές, στοές. Τ ί βοή καί τί θόρυβος άπό τις υπόγειες κατα- 
βόθρες πού φέρουν τις ποτάμιες φλέβες νερού, άπό ψηλά άπό μακρυά, άπ’ τή λί
μνη Στυμφαλία 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του. Είναι οί πηγές τού ποταμού Έ -  
ρασσίνου, πού ποτίζει τον Ά ργίτικο  κάμπο. Έ δώ  οί άρχαΐοι ’Αργείοι κάνανε κάθε 
χρόνο τις βακχικές καί όρχηστρικές γιορτές τής Τύβρης (τών έξάλλων διασκεδά
σεων) προς τιμήν τού θεού τής χλωρίδας τού Πάνα καί προς τιμήν τού θεού τών 
αγροτών τού Διονύσου. Έ δώ  οί κάτοικοι τού Άργους σήμερα στήν Παναγία τήν 
Κεφαλαριώτισσα κάνουν στά.ς 18 Απριλίου κάθε χρόνο τήν γιορτή τής Ά γ ια ς  
’Αθανασίας. Οί έκδρομεΐς μας σκορπισμένοι στά νερά, στά περιβόλια, στις σπηλιές 
καί στήν εκκλησία τήν Κεφαλαριώτισσα, μαζεύονται σύντομα στά πούλμαν, γιατί 
βλέπομε πώς ό καιρός ανακατεύεται γιά μεγάλη βροχή. Ό  ήλιος πέφτει σιγά-σι- 
γά καί χάνεται πίσω στις μάκρυνες ύψηλές κορυφές τού Χελμού καί τής Ζήρειας. 
Α ρχ ίζε ι νά βραδυάζη. Ή  νύχτα απλώνει ήρεμα-ήρεμα τό σκοτάδι της στή γή. Ό  
ορίζοντας μέ τά μακρυνά καί κοντινά τοπία του άργά-άργά σβύνει άπό τό βλέμμα 
μας. Οί φωτεινές εικόνες τής ημέρας μένουν γιά. άνάμνησι στο θαμπό καθρέφτη 
τής φαντασίας μας. Θυμόμαστε τότε τον μεγάλο 'Έλληνα περιηγητή τον Παυσανία 
πού μάς είπε τό 119— 190 μ.Χ. ότι ο έκδρομισμός είναι πηγή πολιτισμού καί γνώ- 
σι τής άξίας τής άνθρώπινης ζωής. Τον θυμόμαστε!!! Μάς ειπεν ότι ή περιήγη- 
σις προάγει τον πολιτισμό τού πολίτου καί τής Πολιτείας. Φθάσαμε στήν Αθήνα 
στις 9.55' μ.μ. βυθισμένοι μέσα στο όνειρο τών άναμνήσεων τής εκδρομής μας 
μέ τήν ευχή ότι καί άλλοι πολλοί θ’ ακολουθήσουν τό παράδειγμά μας.

I. Ν Ο Υ Σ ΙΑ Σ



'Υπό Ύπαυτυνόμου Α’ κ. I .  ΡΑ ’ Ι’ ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΒΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βαρδουνιώτη.
Πάροδος της όδοϋ Πλειώνης 29, στοΰ Θων.
Ό  Βαρδουνιώτης Δημήτριος, ιστορικός συγγραφεύς, γεννήθηκε στο ’Άργος 

τό 1847 καί πέθανε επίσης στο Άργος τό 1924. Συνέγραψε άοκετές βιογραφίες 
άγωνιστών του 21, καθώς καί πολλά άλλα ιστορικά έργα, εμπνευσμένα απο την 
έπανάστασι, όπως τά «Μπουμπουλίνα», «καταστροφή τοϋ Δραμαλη» κ.α.

Βαρδουσιών.
Πάροδος τής όδοϋ Σοφ. Σλήμαν 24, στο Γουδί.
’Οφείλει την ονομασία της, στα σ’ δλους γνωστά Βαρδούσια, τό ορεινό συγκρό

τημα τής Ρούμελης, πού βρίσκεται στα νότια τής Πίνδου. Το ύψος των είναι πάνω 
από 1500 μ. Είναι από τά λίγα Ελληνικά βουνά πού έχουν κορυφές, σχεδόν απρό
σιτες. "Υστερα άπό τον ’Όλυμπο, τά Βαρδούσια είναι τό πεδίον δοάσεως των άναρ- 
ριχητών. Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες, τό συγκρότημα των Βαρδουσιών, ώνόμαζον, Κό
ρακα. Μέ το ’ίδιο όνομα σήμερα, είναι γνωστή ή υψηλότερη κορυφή του, πού λέγεται 
συγχρόνως καί "Αη—Λιάς (2495 μ.).

Βαρλαάμ.
Πάροδος τής όδοϋ Γεράκη 7, στις «τρεις γέφυρες».
Ό  Βαρλαάμ, "Ελλην μοναχός, γεννήθηκε στη Σεμινάρη τής Κάτω Καλα

βρίας, περί τό τέλος τοϋ113ου αΐώνος. Διετελεσε επίσκοπος τής πολεως Ιερακος, 
κοντά στην Νεάπολι. 'Ως αστρονόμος, μαθηματικός καί κάτοχος τής αρχαίας φι
λοσοφίας, διέδωσε στην ’Ιταλία την 'Ελληνική Επιστήμη. 'Γπήρξε διδάσκαλος 
τοϋ μεγάλου Ίταλοΰ ποιητοΰ Πετράρχου. Πέθανε τό 1438.

Βαρνοΰντος.
Διασταυροΰται μέ τήν όδό Όβρένοβιτς, στοΰ Φιλοπάππου.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στήν ορεινή διακλάδωσι τοϋ όρους Σκάρδου, 

πού βρίσκεται ανατολικά των λιμνών Ποεσπών τής Μακεδονίας. 'Η  ποός τά νότια 
πλευρά του, είναι τό όρος Βίτσι.
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Βασιλαδίου .
Πάροδος τής όδοΰ Κίτσου 31, στοΰ Θών.
Οφείλει την ονομασία της, στην ιστορική νησίδα, που βρίσκεται στην Α ν α 

τολική είσοδο τής λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, καί ή όποια έγινε ένδοξη, για 
την ηρωίκη άμυνα τής φρουράς της, τον καιρό τής έπαναστάσεως.

Μέχρι το Φεβρουάριο του 1826, τό Βασιλάδΐ, άντέτασσε σθεναρή άμυνα καί 
μονο στις 22-25 Φερβουαρίου τοΰ 1826, κάμφθηκε καί τοϋτο γιατί βλήμα εχθρικό 
προκαλεσε την έκρηξι τής αποθήκης τω ν πυρομαχικών. Τότε σκοτώθηκε εκεί καί ό 
Άσημάκης Ζορμπάς. Ή  πτώσις του Βασιλαδίου έκρινε τήν τύχη τής πόλεως του 
Μεσολογγίου. Σ τις  2 Σ/βρίου 1827, ό Κόχραν, έπεχείρησε ν’ άνακτήση το Βασι- 
λαδι, αλλα απετυχε. Τούτο όμως κατώρθωσε ό ’Ά σ τ ιγ ξ  στις 17 Δ/βρίου τού 1827.

Βασιλειάδου Σπυρίδωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Σπ. Ματσούκα 9, στα Πατήσια.
Ο Βασιλειαδης Σπυρίδων, δραματικός συγγραφεύς κριτικός καί ποιητής, 

γεννήθηκε στην Πατρα τον Δ/βριο τού 1845 καί πέθανε, πολύ νέος, τήν 30 Αύγού- 
στου 1874, στο Παρίσι. Θεοορεΐται ώς ό κυριώτερος εκπρόσωπος τής ρομαντικής 
περιόδου, στην νεότερη Ελληνική ποίησι. Δημοσίευσε τις συλλογές του, «εικόνες 
και κύματα» και «έπεα πτερόεντα». ’Από τήν δραματική του παραγωγή, αξιόλογο 
έργο είναι η «Γαλά τε ια », τό όποιο χαρακτηρίσθηκε ώς «αριστούργημα».

Βασιλείου Βουλγαροκτόνου.
(Βλέπε Αύτοκράτορος Βασιλείου).

Βασιλείου Μελέτη.
Πάροδος τής όδοΰ Σαρκοδίνου 85, στοΰ Κυνοσάργους.
Ό  Βασιλείου Μελέτης, καταγόμενος άπό τή Χασιά τής ’Αττικής, ήτο όπλαρ- 

χηγος στην επανάστασι τοΰ 1821. Πήρε μέρος στήν πολιορκία τής Άκοοπόλεως, 
στή μάχη τοΰ Χαλανδρίου, στήν έκστρατεία τής 'Υπάτης καί τής ’Ανατολικής 
Ελλάδος, μέ άρχηγό τον Όδυσσέα Άνδροΰτσο. Τό 1824 ήτο χιλίαρχος των ’Αθη
νών, έξελέγη δέ μέλος τής «εταιρείας των φιλομούσων». Δολοφονήθηκε άπό συ- 
μπατριώτες του τον Μάί'ο τοΰ 1824, καί τοΰτο γιατί τούς είχε κατηγορήσει επειδή 
ύπετάχθησαν στον Κιουταχή, υστέρα άπό τήν πτώσι τοΰ Μεσολογγίου.

Βασιλείου Μακεδόνος.
Πάροδος Λιοσίινν 64, απέναντι στο Β' πυροσβεστικό σταθμό ’Αθηνών 

(Βάθης).
Ό  Βασίλειος Α ', ό Μακεδών, αύτοκράτωρ τής Κων/λεως (867—886), είναι 

ό ιδρυτής τής Μακεδονικής δυναστείας. Καταγόμενος άπό τήν Θράκη, γεννήθηκε 
τό 812 άπό πτωχούς καί άσημ,ους γονείς. Μέ τήν γενναιότητά του, τήν πανουρ
γία του καί τήν έξαιρετική έμφάνισί του, κατώρθωσε ν’ άνέλθη στα ύπατα άξιώ- 
ματα. ’Ίσω ς  βέβαια δεν ήτο ό «μέγας άνήρ». Είχε όμως άφθαστη οξυδέρκεια καί 
έπέδειξε σύνεσι κυβερνητική καθώς καί διοικητική εμπειρία. Πέθανε στις 29 Αύ- 
γούστου τοΰ 886, τον διαδέχθηκε δέ ό δευτερότοκος γυιός του, Λέων ό ΣΤ '.

Βασιλείου τοΰ Μεγάλου.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 111, στο Ρούφ.
Ό  Μέγας Βασίλειος, θεωρείται, υστέρα άπό τον Μέγα ’Αθανάσιο, ώς ή με

γαλύτερη Χριστιανική φυσιογνωμία. Γεννήθηκε καί πέθανε στήν Καισάρεια τής 
Καππαδοκίας. Κατήγετο άπό πλούσιο πατέρα καί ευσεβή μητέρα.

Σέ ηλικία 21 χρόνων, υστέρα άπό τις σπουδές του στήν Καισάρεια, ήλθε στήν 
’ Αθήνα, ή οποία ήτο άκόμη τό πανεπιστημιακόν κέντρον τών χρόνων εκείνων. Στήν
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fWnsOirc.,— nr τώr 'Ελλνινηνοιστιανικτκ παιδείας. Πεθανε το ο97.

Βασιλέως ’ Αλεξάνδρου.
Βρίσκεται στή νότια πλευρά του νοσοκομείου Συγγροΰ. ;
'Ο ’Αλέξανδρος, δευτερότοκος γυιός του Κωνσταντίνου, του στρατηλάτου, 

γεννήθηκε στην ’Αθήνα την 20 ’ Ιουλίου 1893, άνήλθε δέ στό θρόνο στίς 30 Μαίου 
του 1917, μετά την παραίτησι τοϋ πατέρα του, έξ αιτίας τής γνωστής διενέξεως
μέ τον Έλ. Βενιζέλο. ;

Τήν 12 Νοεμβρίου 1919, ένυμφεύθη την ’Ασπασία Μάνου, κόρην του στρατη
γού Θρ. Μάνου. 'Ο γάμος αυτός, έπεκυρώθηκε αργότερα διά νομού. Την 12 Σεμπτεμ- 
βρίου. έδήχθη άπό πίθηκο στό Τατόϊ, προκληθείσης δέ σηψαιμίας, πέθανε τήν 12 
’Οκτωβρίου 1920. Στίς 25 Μαρτίου 1921, ή σύζυγός του γέννησε στην ’Αθήνα τήν 
πριγκίπισσα ’Αλεξάνδρα, ή όποια άργότερα παντρεύτηκε τον βασιλέα Πέτρον τής 
Γιουγκοσλαβίας.

Βασιλέως Γεωργίου Α ' .
Πάροδος τής όδοϋ Σταδίου 2, στό Σύνταγμα.
Ό  'Γεώργιος Α ', δεύτερος κατά σειράν βασιλεύς τής νεώτερης Ελλάδος, 

γεννήθηκε στήν Κοπεγχάγη τό 1-845. Δευτερότοκος γυιος τοϋ πριγκιπος της Δανίας 
Χριστιανού (άργότερα έγινε βασιλεύς τής Δανίας-1863) έξελέγη βασιλεύς τής Ε λ 
λάδος στήν 6/18 Μαρτίου τοϋ 1863.

’ Τό 1868, ένυμφεύθη τήν ’Όλγα τής Ριυσίας, τό γένος Ρωμανώφ, απέκτησε 
δέ μαζί της: τον Κωνσταντίνον (1868), τον Γεώργιον (1869), τήν ’Αλεξάνδρα 
(1970), τον Νικόλαον (1872), τήν Μαρία (1876), τον Άνδρέα (1882) καί τον 
Χριστόφορο (1888).

Βασίλευσε ολόκληρα 50 χρόνια. Στίς 5 Μαρτίου 1913 δολοφονήθηκε στήν 
Θεσσαλονίκην, άπό τον άνισόρροπο Σχοινά.

ραρχων».

( Συνεχίζεται)
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Ύπο Q [L . GESBRON, κατά μετάφρασιν ((’Αστυνομικών Χρονικών»

( Συνέχεια άπό τύ προηγούμενο)

Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν  Ζ'

Η Αγιοι Παρθένος του έδινε δίκηο απέναντι στη Ζερμαίν, τον Φερνάν, τη 
Ρίτα του ΓΙ αναμά. ! ! !

Ζάρωσε στο κρεβάτι, οπιος 6 μικρός Χριστούλης μέσα στη φώτνη.
Ν α ί! Ή τα ν  Χριστούγεννα για τό χαμένο παιδί, καί ή ‘ΑγίαΜ ητέρα του άγρυ- 

πνοΰσε πάνω του...
«Δοςα ζω  τό όνομά Ζου, Μαρία, χαριτωμένη Παρθένα του Ουρανού!!!» 

ψιθύρισε μέ κατάνυξη ο μικρός...
Καί ξανάλεγε κάθε τόσο καί λιγάκι αυτά τά λόγια, πού ήταν τόσο καινούργια 

γ ι’ αυτόν, ώστε πολλές φορές έκανε λάθος καί τά μπέρδευε:
—((‘Αγία  Μάμμυ, μητέρα του Θεού ! ! !».
... Γό παιδί κοιμήθηκε σέ λίγο__ Κοιμήθηκε ήσυχο__ Παραδόθηκε σ’ ένα

ειρηνικό, άδιατάρακτο ύπνο δίχως εφιάλτες__ καί γρήγορα βρήκε την αναπνοή
ενός ευτυχισμένοι) καί αμέριμνου παιδιού, μ’ ένα χαριτωμένο παράπονο στο τέλος 
κάθε έκπνοής...

*

...Χρειάσθηκαν δέκα λεπτά μονάχα στον μεγαλόσωμο έπιθεωρητή γιά νά 
πείση τον Ά λέν  Ρομπέρ γιά την ένοχή του στην κλοπή, μέσα στο αστυνομικό 
τμήμα...Μά, χρειάσθηκαν λιγώτερα άπό δέκα λεπτά στο δικαστή άνηλίκων γιά 
νά καταλάβη τήν έπιπόλαιη σκηνοθεσία...

Τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη καί τούτε μέ καλωσύνη:
—«Δέν έχω τό δικαίωμα νά σέ στείλω άπ’ ευθείας στο Τερνεραί, παιδί μου... 

Πρέπει νά ξαναπας πρώτα στο Παρίσι.... ’Αλλά γιά πολύ λίγο.... Κατάλαβες; 
’Ά λλως τε τό σφάλμα είναι καί λιγάκι δικό σου.... Γιατί κάθισες καί διηγήθηκες στον 
έπιθεωρητή όλες αύτές τις φανταστικές ανοησίες;...».

...’Έ τσ ι ό Ά λέν  Ρομπέρ αποβιβάστηκε ξανά στο Παρίσι, σάν ένας παράξενος 
μετανάστης δίχως αποσκευές...

Ή τα ν , φαινομενικά τό ’ίδιο εκείνο μικρό άγόρι πού κάποτε, ένα πρωινό, είχε 
ανακαλύψει τό δικαστικό μέγαρο μέσα στή χρυσωμένη ομίχλη τού ’Οκτωβρίου... 
Τό ίδιο βέβαια στήν όψη... "Ομ,ως τόσο αλλαγμένο στά βάθη τής καρδιάς του ! ! !

Ξαναπερνοΰσε τώρα άπό τήν έρημη άποβάθρα, αύτό τό φωτεινό πρωινό τού 
Δεκεμβρίου, μέ κουρελιασμένους τούς κόσμους των όνειρο») του...

"Οπο)ς πάντα, έβάδιζε κοντά σ’ ένα άγνωστο... Μιά φορά μονάχα είχε βαδίσει 
μόνος δίχως φρουρό, μόνος μέ τον Καδδύ, κι’ αυτή ή ελεύθερη πορεία του τον είχε 
οδηγήσει, στο τέλος, στο ναυάγιο καί τήν άπογοήτευση...

Ξανάμπαινε τώρα στή γραμμή, στή συνηθισμένη γραμμή τού νόμου, όπου 
έπαιρνε απλώς τή θέση ενός άριθμού... Τον ώδηγοΰσαν έδώ κι’ έκεΐ, χωρίς νά τον
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οωτοϋν αν θέλη νά πάη, τον πήγαιναν δπου ήθελαν... Λαναβρήκε τή μεγάλη αλυσίδα 
των μεγάλων.!. Ξανάγινε ένα άσήμαντο καί άδιατίμητο εμπόρευμα^ για μεταφορά, 
για μεταβίβαση, για φιλοξενία... Ξανάγινε χαρτί, ταμπόν, σφραγίδα, μητρωον... 
"Ολα ξανάμπαιναν σέ τάξη... 'Άλλως τε τό περιβάλλον, μέσα στις ατελείωτες πόρ
τες του οποίου μπαινόβγαινε, τοϋ ήταν τόσο γνωστό ! Η Σάν νά ξαναβρεθηκε, λοιπον, 
στο σπίτι του καθώς πατούσε τό πόδι στο κατώφλι τής Δικαστικής Αστυνομίας... 
Νά πάλι ή ίδια μυρουδιά, ή ίδια άκαθαρσία, ή ίδια άτέλειωτη άναμονη, όπως στο

νοσοκομείο η στό άσυλο ! ! !
Ν α ι! Σπίτι του ήταν αύτό τό άπέραντο κτίριο που αλλαζε κασέ τοσο και Λι

γάκι όνομα ή τοποθεσία, άλλά ποτέ ύψος ή έσωτερική διαρρύθμιση... ετούτη η φυ
λακή γιά άθώους όπου βάδιζαν δίπλα-δίπλα άνθρωποι μέ στολή καί άνθρωποι ξε-

Καί μονάχα ζιυντανά έκεΐ μέσα τα ρολογια τοϋ τοίχου που καταφερν 
ζοϋν άκόμα μέσα στήν απέραντη ερημιά των αιθουσών καί των άντιθαλάμων...

δινόταν ολόκληρες στιγμές νά στρίβη, νά σαλιώνη καί νά τυλίγη τό τσιγάρο του, σάν 
νά έκτελοϋσε κάποια πανάρχαιη ιεροτελεστία...

Αύτό ήταν τό χαρακτηριστικό γνώρισμά του...
Κ ι’ άκόμα κάτι άλλο... Τον τύλιγε σ’ ένα περίεργο σύννεφο νεκρικής αδιαφο

ρίας, ή νωχέλεια των κινήσεών του... Τον είχανε ορίσει γιά φύλακα παιδιών, ένω θα 
ήταν καλύτερα νά τον είχαν τοποθετήσει σέ κανένα μουσείο νά φυλάη τούς άψυχους 
πίνακές του...

Μέσα σ’ ένα παρατεταμένο τίποτα κυλούσε ή ζωή του... Κ ι’ όταν αύριο θά- 
παίρνε τήν σύνταξή του δέν θάλλαζε καθόλου τις συνήθειές του... Θά έμενε καί πάλι 
καθισμένος κι’ άδιάφορος, χωρίς νά κάνη πάλι τίποτα, στό νεκρό περιθώριο του 
χρόνου πού κυλάει ορμητικά... Καθισμένος άλλου... Αύτό ήταν όλο...

"Οταν ό Άλέν Ρομπέρ παρατήρησεν ότι ήτανε κι’ οί δυο ντυμένοι με το ίδιο 
ύφασμα, μέ μανίκια πολύ μακρυά, ένοιωσε μέσα του μιάν άόριστη άνησυχία, χωρίς να 
ξέρη γιατί:

—«Καί τί θ’ απογίνω;» ρώτησε μέ άπότομο ύφος... Κ ι’ ήταν αύτές οι πρώτες 
λέξεις πουβγαιναν άπό τό στόμα του άπό τό Μπωβαί.

'Ο φύλακας δέν γύρισε νά τον κυττάξη... Συνέχισε νά στρίβη τό τσιγάρο του, 
ενώ τού άπαντούσε αδιάφορα :

—«Αύτό έξαρταται... ’Έχεις γνωστό σου κανένα δικαστή;».
Τό παιδί άναπήδησεν έκπληκτο :
—«Δικαστή! Γιατί δικαστή; Τί νά τον κάνω; Δέν έκανα τίποτε κακό! ! ! » .
—« ’Ασφαλώς!» έκανε δ φύλακας, ένω έγλυφετό τσιγάρο πού είχε τελειώσει... 

«Ά π ό  τριάντα χρόνια πού είμαι εδώ, κανένα δέν άκουσα νά παραδέχεται ότι έκανε 
τίποτε κακό... Είναι δλοιτους άθώοι... Καί διακηρύσσουν μάλιστα τήν άθωότητά τους 
μέ τόση επιμονή ώστε ν’ άναρωτιέται κανείς γιατί υπάρχουν δικασταί!! !».

...Άλλα τό άγόρι δέν τον άκουγε... Μέ κλειστά τά μάτια, μέ τις δυο γροθιές 
του στούς κροτάφους του, προσπαθοΰσεν απεγνωσμένα νά θυμηθή ένα όνομα. Τό 
όνομα ενός δικαστού πού τού είχε πή κάποτε ό Μάρκ...

Ξαφνικά τό μυαλό του φωτίστηκε... Είχε θυμηθή.
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«Μ αλιστα, εχω δικα-στή ! ! ! »  είπε γρήγορα καί δυνατά...
— «Ποιον λοιπόν;».
— «Τον κύριο Λαμύ; Μπράβο... Φίλε μου, είσαι τυχερός... 'Ο  δικαστής σου 

είναι σπουδαίος ! ! !»
« Γ ι  σημασία έχει αυτό;» ρώτησε τό παιδί μέ περιέργεια...

Ό  φύλακας δεν απάντησε... Σήκωσε τα μάτια κατά τον Ά λέν  Ρομπέρ κι’ είδε 
για πρώτη φορά το αθώο πρόσωπό του παιδιού, την αφέλειά του, την αγωνία του... 
Ισως συγκινήθηκε λοιπόν... Γ ιατί είπε σέ λίγο !

— « ’Άκου ! ! ! Θά σου επιτρέψου νά έρθης σέ επαφή μέ τό δικαστή σου... Αύτό, 
βέβαια, δεν είναι σύμφωνο μέ τούς κανονισμούς... ’Αλλά, δεν πειράζει... Θά σ’ άφήσω 
νά τού τηλεφωνήσης... ’Ά ντε , χαλάλι σου...».

Στάθηκε λίγο γιά νά φυλλομετρήση ένα βρώμικο τετράδιο, κι’ υστέρα είπε:
«Ν α  ο αριθμός του... Γράφτον... ’Έ τσι... Πάρε τώρα τό τηλέφωνο... ’Ά ντε , 

κουνήσου λοιπόν ! ! !...».
'Ο  Ά λέν  Ρομπέρ πήρε τον άριθμό μέ τρεμουλιαστό δάκτυλο.. ΜΙταν ή πρώτη 

φορά πού τηλεφωνούσε... Τό τηλέφωνο κτυπούσε, ολο κτυποΰσε στήν άλλη μεριά... 
Αλλά κανένας δέν έλεγε νά σηκώση τό ακουστικό... Τό παιδί έπανελάμβανε κάθε 

τόσο καί λιγάκι μέ άγωνία, πού ολοένα μεγάλωνε :
« Ά λ λ ό ! ! !  Ά λ λ ο ! ! !  Ά λ λ ό ! ! ! . . . » .
"Ωσπου στο τέλος άπογοητεύθηκε, γύρισε κατά τό φύλακα λυπημένο, είπε : 

«δέν απαντούν, κύριε... Δέν θέλουν νά σηκώσουν τό τηλέφωνο» κι’ ετοιμάστηκε νά 
κλειση τό ακουστικό... ’ Εκείνη άκριβώς τή στιγμή άπό τήν άλλη άκρη τού σύρμα
τος ακούστηκε μιά βαρειά, καλωσυνάτη φωνή :

—«'Ο μ ιλεΐτε, παρακαλώ !...».
—«Ά λ λ ό !  Ά λ λ ό ! Ά λ λ ό ! Κύριε Λαμύ έσείς. Ά !  Χαίρετε! Τ ί κάνετε; Είμα

στε γνωστοί- δέν είναι έτσι; Έ ;  Ποιος είμαι; Ά ! Ξέχασα, μέ συγχωρεΐτε... Είμαι 
ό Ά λέν  Ρομπέρ... Μέ θυμάσθε; Δέν σά.ς έχει μιλήσει κανένας γιά μένα; Μέ θυμηθή
κατε τώρα;...».

’Έγινε μιά μακρυά σιωπή στήν άλλη άκρη τού σύρματος, στήν άλλη άκρη τού 
Παρισιού... Ό  κύριος Λαμύ, στο διάστημα αύτό, περνούσε τό δάκτυλό του πάνω άπό 
τήν άσπρη ρίγα των μαλλιών του, κι’ έκλεινε τά μάτια κι’ εκείνος, γιά νά ψάξη 
καλύτερα. Νά βρή καί νά κατεβάση άπ’ τή μεγάλη βιβλιοθήκη τής μνήμης του τό 
μυθιστόρημα αύτό... τήν ιστορία ένός άκόμα παιδιού... «Ά λ έ ν  Ρομπέρ ! Ά λέν  Ρομπέρ ! 
πράγματι γνωστό αύτό τό όνομα ! ’Αλλά ποιος μοΰ τό έχει άναφέρει... Ά λέν  Ρομπέρ ! 
Ά λέν  Ρομπέρ!» Είχε ρίξει μέσα στή μικρή ήσυχη λιμνούλα τής θύμησής του ένα 
βότσαλο... Κ ι’ έκεϊνο τήν άνακάτεψε διαγράφοντας κύκλους πού ολοένα μεγάλωναν... 
"Ενα σωρό πρόσωπα πέρασαν άπό μπροστά του... Καί ξαφνικά τινάχτηκε :

—«Κ α ί βέβαια σέ θυμήθηκα, παιδί μου... Καλή μέρα σου... Τ ί κάνεις; "Ωστε 
ξέρεις καί νά τηλεφωνής; ’Έ ; Μπράβο! Μπράβο! Ά π ό  πού μέ πήρες, λοιπόν;». 
Τό παιδί γύρισε στο φύλακα μέ κωμική βιασύνη:

—«Τ ί είναι έδώ; Τ ί είναι εδώ ; Μέ ρο^τάει τί είναι εδώ ! ! ! . . » .
« Ή  δικαστική άστυνομία» είπεν ό φύλακα^,.
—« Ά  ! να ί! Κύριε Λαμύ... Μ ’ άκοΰτε, κύριε Λαμύ ; Σά.ς πήρα άπό τή δικα

στική άστυνομία...».
—«Μ ά, πώς βρέθηκες εκεί; Τ ί έκανες; έ;...».
—« ’Έφυγες άπό τό Τερνεραί; Γιατί δέν μοΰ άπαντάς; ντρέπεσαι;...».
—«Έ ν  πάση περιπτώσει... Ά ς  είναι... Πότε έφυγες άπό τό Τερνεραί;..».
—«Π άνε μέρες...».

(  Συνεχίζεται)



’ Ιωάννης Γεωργιάδης
Πλήρης ήμερων άπεβίωσε την 17-5-60 δ ’ Ιωάννης Γεωργιάδης Ομότιμος Κα- 

θνιγνιτής τής Ίαρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Διά τοϋ θανάτου τοϋ σεβαστού καί πεφιλημενρυ διδασκάλου, η Ελληνι /) 

. , έστερήθη έ ν α τω ν  διαπρεπεστέρων μυστών αύτης, η κοινωνία διαπρεπ.
/ X T L  i i C p S o i  Ι.η ,.5 , ή δ ™ ι , η  Χ«ι ή Η » ;
βοτθου καί συμβούλου. Ό  έκλιπών σοφός συνεδυαζεν οσον ολίγοι πολυμερή και 

μάθησίν τής ιατρικής, ώστε ήτο ίδεωδώς παρεσκευασμενος προς καλλιερ
γ ε ί  καί προαγωγήν τού κλάδου τής Ιατροδικαστικής,^ εγενετο ο διαπρεπεσ^ 
OOC υιέ"/οι τοΰδε άκαδημαϊκός αυτής διδάσκαλος παρ ημιν.
Ρ μ Ό  Ίωαν. Γ  εωργιάδης παραλλήλους έδίδαξεν τήν ιατροδικαστικήν και ειδι-

f  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

κώτερον τήν τέχνην τής έξετάσεως πυροβόλων όπλων καί καλύκων εις τούς μ«θη™ς 
των Σχολών ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας και Χωροφυλακής, απο δεκαετηρίδων δ 
διηύθυνε καί ιδιωτικόν έργαστήριον δικαστικής έμπειροτεχνιας προς επιστημονικήν 
έξέτασιν τών πυροβόλων όπλων καί καλύκων καί διενέργειαν πραγματογνωμοσυνών

επί τελεσθέντων εγκλημάτων. , , - βίου ά,ιέ-
"Οτε τώ  1947 άπεχώρησεν εκ του Πανεπιστήμιου δεν απεσυρθη εις ριον αμε

ριμνον, άλλα μετά στοργής προθυμίας καί άφιλοκερδείας μέχρι σήμερον προσηνεγκε 
τάς υπηρεσίας αυτού ως σύμβουλος τής άστυνομιας παρα τη Διευθυνσει των Ηγκλη
υ,ατολογικών Υπηρεσιών. . „ ~ \

'Η  τελευταία ασθένεια έστέρησεν τον αείμνηστον διδάσκαλον της χαρας να
επισκέπτεται δίς τής έβδομάδος τήν Δ.Ε.Υ. είδικώτερον δ’ ήμεΐς έστερήθημεν της
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χαρας καί της ώφελείας νά έχω παρά τό πλευράν μου σύμβουλον καί συνεργάτην 
πολύτιμον και φιλτατον.

~ < * 1“  τ ° ^παίσιόν Δεκεμβριανόν κίνημα ό καθηγητής Ιωάννης Γεωργιάδης,
τη υαοδειςει μου, μετά του νυν Είσαγγελέως τού Άρείου Πάγου καί κυρίας, κα- 
οοοηγησεν την επιτροπήν Σιτρίν, εις τό Περιστέρι, ούλεν, Τουρκοβούνια κ.λ.π. πρός 
όια-,ιστωσιν των τελεσθεισών φρικαλεοτήτων, προσενεγκών άξιόλογον υπηρεσίαν εις 
την καθημαγμενην πατρίδα ημών.

' π "° eV κΡΝαή7)τ7)Ριοιζ τ "'ίζ Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ηύτοκτό- 
νητε ο Παπαρρηγας^τό επιστημονικόν κύρος τού Ίωαν. Γεωργιάδου άπέτρεψεν κατα- 
συκοφανιησιν ιής αστυνομικής αρχής απο τούς ξενοδούλους πράκτορας. Κατά τά 
θλιβερά γεγονότα τής οδού Σταδίου τόν Μάϊον τού 1957 ό Ίώαν. Γεωργιάδης μετά 
του νυνΕισαγγελέως Έ φετών ’Αθηνών μετέβη καί παρέμεινεν καθ’ όλην τήν διάρ- 
κειαν^ιης νυκιος εις το̂  παρα την Νεαν ’ Ιωνίαν Νοσοκομειον, παρασχών άνεκτιμή- 
τους υπηρεσίας και προς το Σώμα της ’Αστυνομίας.

, αείμνηστος διδάσκαλος καί σεβαστός φίλος διεκρίνετο ώς άνθρωπος κατ’ 
'-Α°Χγ]ν> ευΘυς, ακέραιος και αδέκαστος, ειλικρινής, μετά παρρησίας ύποστηρίζων τάς 
γνωμας καί πεποιθήσεις αύτοΰ, μόνον τήν άπόδειξιν τής άληθείας καί τήν έπιβολήν 
του δίκαιου επιδιωκων. 'Ότε^ έζητήθη παρ’ αυτού νά άναλάβη άπό τάς δικαστικάς 
αρχας την εξετασιν βολιδος εις υπόθεσιν τινά τών δραματικών γεγονότων τού Μαΐου 
τού 1957 καί συντάξη την σχετικήν εκθεσιν αποδεχθείς διαρρήδην έδήλωσε, «άνα- 
λαμβανω αλλα θα μεταβώ εις την Διεύθυνσιν τών ’Εγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, 
αν δε τυχόν ύπάρχωσιν αντιρρήσεις έχετε με παρατημένον».

Τεχνικός σύμβουλος κατηγορουμένου προ τού Β' Κακουργοδικείου ’Αθηνών 
κατα το έτος 1959, κατόπιν επεξηγήσεων τού Προέδρου τού Δικαστηρίου, ότι κατά 
τον νομον θεωρείται ώς συνήγορος τού κατηγορουμένου, έδήλου, πρός κατάπληξιν 
πάντων,^«δεν δύναμαι να πραξω άλλως εί μή νά συμφωνήσω μέ τόν πραγματογνώ- 
μονα τού δικαστηρίου, διότι πιστεύω ότι λέγει τήν αλήθειαν».
ι( λ " ,° ΙήακΡοτατου Χρονου ανήκον εις τό στενόν περιβάλλον τού σοφού άνδρός,
όστις με εμυησεν εις την τέχνην τής έξετάσεως τών πυροβόλων όπλων καί καλύ
κων. Διο μετά βαθειας θλιψεως απεχωρίσθην τού άνεκτιμήτου τούτου διδασκάλου καί 
φίλου. Π ευγενης και γλυκεία μορφή αύτοΰ έσται ανεξίτηλος έν τή μνήμη μου 
Αλλα μετ αγαπης και ευγνωμοσύνης θά ενθυμείται αύτόν έσαεί καί τό πανελλήνιον

Δ. Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η Σ
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Μ Ε ΤΑ Β Ο Λ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—Διεγράφη τής δυνάμεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ώς καταληφθείς υπό 

του ορίου ήλικίας ό άοχιφύλαξ Τσα'ίρης Κωνσταντίνος.
— Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Παληοθοδωρος Σπυ

ρίδων.
* *

Γ ΙΡ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’ Εσωτερικών προηχθησαν εκ των ισχυί 

πινάκων έτους 1960, οί κάτωθι 'Υπαστυνόμοι Β' τάξεως εις τον βαθμόν τοϋ Ιπα- 
στυνόμου Α ' τάξεως :

A ', Κ  α τ  ’ έ κ λ ο γ  ή ν : , .
κ.κ. Ραυτόπουλος Παναγιώτης, Καρβουνάκης Μιχαήλ, Μαργαρωνης Κων/ 

νος, Κεχρής Ή λίας, Πάτσιος Χριστόφορος, Σακέττος Γεώργιος, Κοντογιάννης Κων
σταντίνος, Δαλιεράκης Γεώργιος, Χαρλαύτης Θεόδωρος, Κοοστοπουλος Κωνσταν
τίνος, Γιαννούλης ’ Ιωάννης, Ράγκος ’Αλκιβιάδης, Πιερρος Ιωάννης, Δερουκακης 
Ά λέξ ., Χατζάκος Δημήτριος, Γεωργίου ’ Ιωάννης, Στριχάς Χρίστος, Καστανής 
Νικόλαος, Μπουκουβάλας Δημήτριος, Μακρυνιώτης  ̂ Παναγιώτης, Φραϊδακης 
Νικόλαος, Σαμπάνης Γεώργιος, ΓΙαπαθεοδωρου Αθανάσιος, ςίενακ/)ς Δημήτριος, 
Μπακής Παναγιώτης, Δέρκας Παναγιώτης, Ροβίθης Ελευθέριος, Άγγελόπουλος 
Σωήριος, Φρυδάς Κωνσταντίνος, Μαρνέρης Πέτρος, Ζαφίρης ’Απόστολος, Κυριακο- 
πουλος ’ Ιωάννης, Παπακυμπουρόπουλος Γεώργιος, Άνδριώτης Χρίστος καί Νοτα- 
κης Κωνσταντίνος.

Β '. Κα τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α  :  ̂ __
κ.κ. Μάτσικας ’ Ιωάννης, Ρ ΐζος Δημήτριος, Θεόδωρου Χρηστός, Αλεξοπουλος 

Φώτιος καί Παδαδημητρίου Νικόλαός.
** *

Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
—Δ ι ’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υλι

κή αμοιβή εις τούς κάτωθι αστυνομικούς υπαλλήλους της Υποδιευθύνσεως Τροχαίας 
Κινήσεως ’Αθηνών άναλόγως τής συμβολής ενός εκάστου: Μαθητην αρχιφυλακα 
Μπλουγούραν Γεώργιον, Ύπαρχιφύλακα Σαλπάν Στέφανον καί άστυφύλακας: 
Φο^ντήν Ίωάννην, Πικούνην Κωνσταντίνον, Γουλην Στυλιανόν, Αλευραν Πιερρον, 
Καλύβαν Παντελήν καί Ζαζάν Ή λίαν, διότι ούτοι άνήκοντες^ εις την ομάδα άναζη- 
τήσεως τής ώς άνω 'Υποδιευθύνσεως καί εργαζόμενοι μετ’ εξαιρετικού ̂ ζήλου, προ
θυμίας καί μεθοδικότητος πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών υπηρεσίας επετυχον 
την άνακάλυψιν καί σύλληψιν 34 άγνώστων οδηγών αυτοκινήτων, δραστών σωματι
κών βλαβών εις βάρος πεζών, κατά την διάρκειαν τοϋ έτους 1959 καί οι οποίοι είχον 
έγκαταλείψει άνευ βοήθειας τά  θύματά το^ν καί είχον έξαφανισθή.

'Ομοίως άπενεμήθη έπαινος καί υλική άμοιβή εις τον άρχιφύλακα Παπαγγε- 
λόπουλον Παρασκευών, διότι ούτος ώς βαθμοφόρος τής όμάδος άναζητήσεως, καθο- 
δηγήσας έπιδεξίως τούς ύπ’ αύτόν άστυφύλακας, συνέβαλεν τά μέγιστα εις την έπί- 
τευξιν τών ώς άνω άποτελεσμάτων.



Τέλος διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τον ’Αστυνόμον Β' 
κγ Αθανασοπουλον Δημήτριον, διότι ώς προϊστάμενος τής ώς άνω όμάδος, 
δια της ε/ιΐδεςιας καθοδηγησεως των υπ’ αυτόν υπαλλήλων συνέβαλεν εις τήν άνακά- 
λ̂ υψιν των ανωτέρω άγνωστων δραστών.

** *

ΡΑ Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α ! Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π ΟΛΕΩΝ

—Πλούσια, ευχάριστα, διδακτικά, μέ γαλάζιο Ελληνικό χρώμα καί διαλεκτή 
μουσική υπόκρουση, τά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’Εκπομπής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, εςακολουθοΰν πάντα νά τέρπουν, νά συγκινοΰν καί νά ενθουσιάζουν τις 
χιλιάδες τών ακροατών της ’Αστυνομικής ’Εκπομπής.

*
Στη Μάννα ήταν άφιερωμένο τό πρόγραμμα τής 7ης Μαΐου έ.έ. καί γνώρισε 

ζηλευτή επιτυχία καί σκόρπισε άφθονη συγκίνηση. 'I I  ανθρώπινη πρόζα του καί τά 
όμορφα τραγούδια του έδημιούργησαν ένα σπάνιο σύνολον ποιότητος πού έγοήτεψε. 
Στην εκπομπή αύτή μετεδόθη γραμμένο από τον δόκιμο Ύπαστυνόμο Σπΰρο Πηλό, 
και διδακτικό απόσπασμα τοΰ ήμερολογίου τής Άσυνομίας, άφιερωμένο στην εορ
τή τής Μάννας.

*
Εύθυμη καί διδακτική, ή ’Εκπομπή τής 14/5/1960 άρεσε επίσης καί ενθου

σίασε μέ τά περιγραφικά της σκίτσα, τις φιλικές της υποδείξεις προς τό κοινό καί 
τά επιτυχημένα τραγούδια της. Στο πρόγραμμα αυτό έλαβαν μέρος ή Τζένη Βάνου, 
ό Τώνης Μαρούδας, ή ’Αλίκη Βουγιουκλάκη καί διάφορα δημοτικά καί νησιώτικα 
συγκροτήματα. Μετεδόθη επίσης γραμμένο άπό τό δόκιμο 'Υπαστυνόμο Σπΰρο 
ΙΙηλό, καί διδακτικό απόσπασμα τοΰ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, στο όποιο 
έλαβαν μέρος ό Κώστας Χατζηχρήστος, ή Ελένη Κριτή, ό Λιάκος Χριστογιαννό- 
πουλος καί ό Τρύφων Καρατζάς.

ψ* *
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι Σ Χ Ο Λ Α Ι

—Τήν 21ην Μαΐου έ.έ. οί δευτεροετείς δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι, μετά των 
οικογενειών των καί τών ’Αξιωματικών τής Σχολής, έπραγματοποίησαν 5νθή- 
μερον εκπαιδευτικήν εκδρομήν εις Κέρκυραν—"Ηπειρον—Θεσσαλίαν, εκτενή περι
γραφήν τής οποίας θά δημοσιεύσωμεν εις τό προσεχές, ελλείψει χώρου.

** *
Α Λ Α  11ΛΟ Γ ΡΑ Φ Ι Λ

Κον Μ ά ρ κ ο ν  Ν τ  ε λ ή ν : Άρχιφύλακα. Τό ποίημά σας : «Τό  στοιχειό» 
ένώ μερικώς έχει άξιόλογο ρυθμό καί, γενικώτερα, είναι δοσμένο μέ ζηλευτή τεχνική 
αρτιότητα, υστερεί, δυστυχώς, στήν κεντρικήν του ιδέα, πού μπλέκεται μέσα σε 
πολλή περιγραφική άσάφεια, μέ άποτέλεσμα νά παρουσιάζη ένα σκοτεινό, άκατα- 
λαβίστικο σύνολον. Τέτοιες λαογραφικές εικόνες, παρμένες άπό λαϊκούς θρύλους, 
χρειάζονται πολλή επεξεργασία γιά νά μπορούν νά μιλούν στο μάτι καί στήν καρδιά. 
Καί, [χεταξύ ά.λλο ν̂, άπαιτοϋν ιδιαίτερη απλότητα, δροσερή σαφήνεια, ρωμαντική 
γλαφυρότητα καί κυρίως καθαρή καί φωτισμένη φαντασία πού νά ζωγραφίζη μέ 
καλόγουστες πινελιές, πίνακες γαλάζιους, χαρούμενους, ζωντανούς, πού νά τέρπουν 
καί νά συγκινοΰν. Ζήτημα, πείρας βέβαια. ’Αλλά καί άσκήσεως. Δοκιμάστε πάλι 
μέ άλλο θέμα, πιο άπλό καί πιο συγκεκριμένο. Οί ικανότητες δεν σά.ς λείπουν. 
"Εχετε όλη τήν δυνατότητα νά διακριθήτε στήν ποίηση. Σά.ς τό ευχόμαστε. Καί 
περιμένουμε μιά καινούργια εργασία σας, κατάλληλη γιά τό περιοδικό μας,. "Οπως 
δήποτε σάς ευχαριστούμε για τή συνεργασία σας.




