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Πίστις στο Θεό, πίστις στην Ελλάδα πίστις στην ’Ελευθερία, ή 
Θάνατος.

Αυτά τά συνθήματα των σκλαβωμένων Ελλήνων έδωσαν τό 
θαΰμα του 1821.

Καί διάλεξαν τότε γιά τό μεγάλο ξεκίνημα, γιά τον αγώνα τής 
άπελευθερώσεως του "Εθνους, την 25η Μαρτίου, τήν ήμερα δηλαδή 
κατά τήν όποια ή Χριστιανοσύνη γιορτάζει τον Ευαγγελισμόν τής 
Παναγίας, πού συμβολίζει τήν αυγή τής σωτηρίας τής άνθρωπότητος.

’Έτσι, ή 25η Μαρτίου έπρεπε νά συμβολίζη τήν ’Ανάσταση καί 
τή Σωτηρία του ’Έθνους μας.

Αυτή τήν έννοια είχε δώσει ή Φιλική Εταιρεία στον αγώνα καί 
γ ι’ αυτό διάλεξε τή συμβολική αυτή μέρα γιά τήν έναρξή του.

’Ανήμερα λοιπόν τού Ευαγγελισμού, ό ’Επίσκοπος Παλαιών 
Πατρών Γερμανός, ευλόγησε στήν "Αγια Λαύρα τ ’ άρματα τών παλλη- 
καριών, ποϋδωσαν, μέ δάκρυα στά μάτια, τό Λακωνικό όρκο « Ε λ ε υ 
θερία ή Θάνατος».

Αύτό ακριβώς ήταν τό μεγάλο μυστικό τού άγώνος.
Ή πίστις δηλαδή ότι «ή νίκη βρίσκεται στήν απόφαση 

του Θανάτου».
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Αυτή ή μεγάλη πίστις, στο Θεό, στην Πατρίδα καί στη Λευτε
ριά, των άγωνιστών τοΰ 21, κράτησε σταθερή σ’ όλη τή διάρκεια 
τής έπαναστάσεως.

Αλλά ή μεγάλη αυ
τή πίστις των άγωνι- 
στών είχε γίνει πάθος 
σ’ αυτούς, στους άρ- 
χηγοΰς καί στους κα- 
πεταναίους είχε πο- 
τήσει τά κατάβαθα τής 
ψυχής τους, έτσι που 
σέ κάθε στιγμή, σέ κά
θε περίπτωση, παν
τού καί πάντοτε ξε
χείλιζε καί φλόγιζε τίς 
καρδιές όλων των Ε λ
λήνων, προκαλώντας 
άφάνταστο ενθουσια
σμό, οδηγώντας σέ 
καταπληκτικούς ήρωϊ- 
σμούς, αύτοθυσίες καί 
όλοκαυτώ ματα, καί πα- 
ρασύροντας ορμητικά 
κάθε επιφύλαξη, διχα
σμό ή λιποψυχία.

Ή ιστορία τού άγώ- 
νος άναφέρει άπειρα 
παραδείγματα τής ά- 
φάνταστης αυτής πί- 
στεως των Ελλήνων, 
οπουδήποτε κι’ άν βρί
σκονταν.

Πρώτοι ό Σκουφάς κι’ ό Ξανθόπουλος, μέ τον Τσακάλωφ στήν 
άρχή, μέ τον Άναγνωστόπουλο ύστερα, ενώσανε τήν πίστη τους, σέ 
μιά ύπέροχη «Φιλική Εταιρεία».

’Άναψαν τό κερί τής Άναστάσεως καί μ’ αύτό φώτισαν τίς ψυ
χές όλων τών Ελλήνων, πού ζούσαν στή σκλαβωμένη πατρίδα καί 
στήν ξενητιά. Δέν ύπήρξε κανένας άπό κείνους πού πλησίασαν τήν 
ταπεινή φλόγα τής ψυχής τών άνθρώπων αύτών τού λαού πού νά μή 
παρασύρθηκε άπό τήν αύθόρμητη, τήν άπέραντη πίστη τους, τήν

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ύψώνων τήν σημαίαν τής ελευθερίας
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πίστη οτι ή απελευθέρωση του ’Έθνους επρεπε νά στηριχθή 
στις ίδιες τις δυνάμεις του.

Ό  Σκουφάς, τό φτω
χόπαιδο που ξεκίνησε 
άπό τό Κομπότι τής 
’Άρτας, ό ογκόλιθος 
αυτός του πελωρίου 
οικοδομήματος τής «Φι 
λικής Εταιρείας» ό 
πραγματικός οργανω
τής, που είχεν εφεύρει 
τό μυστήριον τής ’Α
οράτου ’Αρχής, ό
ταν τον Ιούλιον τού 
1818 βρισκόταν βαρεία 
άρρωστος σιό κρεβάτι 
του, συνέταξε σάν δια
θήκη, τον κατάλογο 
των δώδεκα ’Αποστό
λων τής «Φιλικής Ε 
ταιρείας» κι’ ύστερα έ
κλεισε γιά πάντα τά 
μάτια, με τό όραμα τής 
’Ελεύθερης Πατρίδας.

Άλλα καί τού Ξάν
θου τά στήθη τά φλό
γιζε ή πίστη στήν ιδέα 
τής άπελευθερώσεως 
τού έθνους άπό τούς 
ίδιους τούς "Ελληνες.
Κι’ όταν παρουσιά-
σθη στον Πρίγκιπα Ύψηλάντη, πού ήταν στρατηγός τού Τσάρου τής 
Ρωσίας, διεξήχθη ό άκόλουθος υπέροχος διάλογος μεταξύ τους:

—Κύριε ποιος εισθε; ρώτησεν ό Ύψηλάντης.
—"Εμπορος εξ ‘Οδησσού Υψηλότατε! άπάντησε με ταπεινο

φροσύνη ό Ξάνθος...
—Τί έμπορος; έρωτα καί πάλιν ό πρίγκιψ.
Καί τότε ό Ξάνθος κυττώντας κατάματα τον Ύψηλάντη, τού 

λέγει μέ πίστη.
«’Έμπορος ψυχών 'Υψηλότατε». "Ετσι, ύστερα άπό λίγο 

άναψε τήν πυρκαϊά στά στήθη τού Ύψηλάντη, πού δέχτηκε όλα τά 
μεγάλα μυστήρια των Έλευσινίων, όπως τά έλεγαν οί Φιλικοί.

Ρ>**υ*> onu< ΐό*1 » ©pwov ι*©ο καί fcrv ηαρ« 
»  τούτον τό α ίμ α  μου 

. » νο ptuon  fcnt#c> b οίνο·. 
* ©Otoe ini τή* ίη όδη ί *.

Ο ΣΚΟΥΦΑΣ, Ο ΞΑΝΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΦ 
δίδουν πρώτοι τον όρκον των Φιλικών



—Και μόλις άρχισε ή Επανάσταση, ή πίστη των Ελλήνων ξέ
σπασε σε αφάνταστες αυτοθυσίες, ηρωισμούς καί ολοκαυτώματα.

Πρώτος ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε', όταν οΐ φίλοι του τον 
παρακαλοΰσαν νά φύγη χιά νά σωθή έδωσε τό παράδειγμα τής αυ
τοθυσίας λέγοντας τοΰτα τά υπέροχα λόγια :

«Μη μέ παρακινήτε νά φύγω. Μη θέλετε νά σωθώ· ή ώρα τής 
» φυγής μου θά ήταν ώρα σφαγής. Είμαι ό Πατριάρχης γιά νά σώσω 
» τό λαό μου.

«Ό Θάνατός μου ίσως χρησιμεύση περισσότερο άπ’ όσο Θά ώφε- 
» λήση ή ζωή μου.

«Οΐ ξένοι βασιλείς θά 
» ταραχθούν γιά τον 
» άδικο θάνατό μου. Ί- 
» σως δεν Θά ΐδοΰν μέ 
» άδιαφορία νά ύβρί- 
» ζεται ή πίστη τους 
» στο πρόσωπό μου.

«Κάμετε λοιπόν ύ- 
» πομονή σ’ ότι συμβή. 
« Σήμερα τών Βαΐων 
» ας φάμε στο τραπέζι 
» ψάρια- τήν άλλη βδο- 
» μάδα ίσως φάνε καί 
» αυτά άπό μάς. ’Ό χ ι! 
» δεν θά γίνω περίγε- 
» λως τού κόσμου. Έ- 
» γώ  πηγαίνω όπου 
» μέ καλεϊ τό χρέος μας, 
» ή μεγάλη μοίρα τού 
» ’Έθνους καί ό Ούρά-

» νιος Θεός».
—Κι’ ό γέρος τού Μωρηά, ό άρχιστράτηγος τής Έπαναστάσεως, 

ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ειχεν άπέραντη πίστη στο Θεό καί στήν 
Ελλάδα. "Οταν κατά τις πρώτες μέρες τής Έπαναστάσεως οΐ "Ελληνες 
πολιορκούσαν τήν Καρύταινα, ισχυρός εχθρικός στρατός κινήθηκε γιά 
νά τούς έπιτεθή. Οΐ καπεταναίοι τότε άποφάσισαν όλοι ν’ άποχωρή- 
σουν. Καί μόνον ό γέρος τού Μωρηά έπέμεινε νά μείνουν εκεί καί νά 
κτυπηθοΰν μέ τον εχθρό. Μά κανείς δέν συμφώνησε μαζί του, καί ξεκί
νησαν νά φύγουν.

Φεύγοντας μάλιστα λέγει κάποιος άπό τούς καπετανέους σ’ένα παι
δί : «μείνε εσύ όρέ μαζί του μήν τον φάνε τίποτες λύκοι». Κι’ ό Κολοκοτρώ
νης άπάντησε μ’ αύτά τά λόγια: «’Ό χ ι! δέν έρχομαι μαζί σας, θά μείνω
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» σέ τούτα τα βουνά. Κάλλιο νά μέ φάνε τά ττουλιά κι’ οϊ λύκοι τού τό- 
» που μου, που μέ γνω- 
» ρίζουν πιο πολύ».

’Έτσι έμεινε ολομό
ναχος, μέ το άλογό του 
ατά άγρια δασωμένα 
βουνά τού Χρυσό βι
τσιού.

"Υστερα ξεκίνησε 
καί κατέβαινε τό βου
νό. Στο δρόμο έφθασε 
σ’ έναέρημοκκλήοι, τής 
Παναγίας, πού βρίσκε
ται κοντά στην Πιάνα.
“Ηταν άποσταμένος, 
στάθηκε, μπήκε μέσα, 
άναψε ένα κερί, γονά
τισε μπρος στην εικό
να τής Παναγιάς, έκα
νε τό σταυρό του καί 
κλαίγοντας είπε τούτη 
την προσευχή !!!

«Παναγία μου!!! Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
» βλέπεις, μείναμε μονά-
»χοι, εσύ κι’ εγώ* βοήθησε καί τούτη τό φορά τούς "Ελληνες νά έμψυ-

»χωθούνε καί νά λευ- 
»τερωθή ή Ελλάδα».

Τότε ό γέρω-Κολο- 
κοτρώνης έννοιωσε μέ
σα του, όπως έλεγε 
άργότερα, ότι ή Πανα
γία τού ύποσχέθηκε 
τήν απελευθέρωση τού 
’Έθνους, κι’ έτσι μέ π ί
στη τόνιζε πάντοτε 
πώς: «ό Θεός έ'δωσε 
» τήν υπογραφή του 
» για τήν λευτεριά 
» τής Ελλάδας καί 
» δεν τήν παίρνει 
» π ίσ ω » .

— Αύτή ή ϊδια ή πί-Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΠΑφΛΕΣΣΑΣ
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στις έκανε και τόν Παπαφλέσσα δχι μόνο φλογερό απόστολο τής 
Φιλικής Εταιρείας, αλλά καί υπέροχο πολέμαρχο.

Κι’ όταν στο Μανιάκι με λίγους άντρειωμένους αντιμετώπισε τίς 
μαύρες ορδές του Ίμπραήμ, πολέμησε λιονταρίσια όσο κράτησε ή μάχη, 
θέρισε εχθρούς κΓ έπεσε κρατώντας τό σπαθί ξεγυμνωμένο. Λένε, πώς

ύστερα άπό τίς μάχες, 
γύρεψε ό Ίμπραήμ τό 
πτώμα του, γιά νά ίδή 
άπό κοντά καί νά Θαυ- 
μάση τόν άντρειωμένο 
πολεμιστή, που τού 
άντιστάθηκε μέ τέτοια 
όρμή καί μόλις τόν είδε 
έσκυψε καί τόν φίλησε.

Άλλα τόν Παπα- 
φλέσσα, έσκυψεν ευλα
βικά καί τόν φίλησε στο 
μέτωπο, θερμά καί μέ 
τό δάκρυ στο μάτι, όλο 
τό "Εθνος του, ποΰ του 
πρόσφερε θυσία τή 
ζωή του.

— Δέν ξεύρω τί νά 
μνημονεύσω τούτη τή 
στιγμή καί τί ν’ άφή- 
σω.

Μά δέν μπορώ νά 
λησμονήσω τόν ένδοξο 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ πυρπολητή, τόν Κα-
νάρη. "Οταν αύτός κΓ

οι σύντροφοί του ετοιμάσθηκαν νά πάνε άπό τα Ψαρά στή Χίο γιά νά 
πυρπολήσουν τήν εχθρική άρμάδα, πριν μπούνε στά πυρπολικά τους, 
λειτουργήθηκαν στήν εκκλησία καί μετάλαβαν.

Καί πάλι σάν γύρισαν μετά τό κάψιμο τής ναυαρχίδος πήγαν 
άμέσως στήν έκκλησιά κι5 εύχαρίστησαν τό Θεό.

Αύτή τήν πίστη ό ποιητής μας Γεώργιος Δροσίνης ψάλλει μ’ 
αύτές τίς ύπέροχες στροφές «ΣΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» :

Μεσάνυχτα ό πυρπολητής έγύρισε 
καί πήδησε άπ’ τό γρήγορο καΐκι 
πιστός, νά φέρη μέ τά πόδια ολόγυμνα 
στήν έκκλησιά τό τάμα γιά τή νίκη.
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Τό χέρι, πού άτρεμο, έσπειρε τό θάνατο 
με τό δαυλό—τό φοβερό τό χέρι— 
τώρα ταπεινωμένο καί τρεμάμενο 
οπήν Παναγιά άνάφτει εν άγιοκέρι.

— Αύτή ή πίστη γιά τή λευτεριά μεταδόθηκε καί στους ξένους, 
πού άθρόοι έρχονταν νά βοηθήσουν πολεμώντας μαζί με τούς "Ελληνες. 
Καί ή πίστη αύτών των άνθρώπων ύπήρξε πολλές φορές μεγαλειώ
δης. Ή ιστορία άναφέρει τούτο τό περιστατικό :

Στά 1824 έφθασε στο Ναύπλιο καί παρουσιάσθη στον Κουν- 
τουριώτη, πού ήταν Πρόεδρος τού Εκτελεστικού, ένας ’Ιταλός, 
ύψηλός, 40 περίπου ετών, άμέμπτου καί σοβαρού παρουσιαστικού.

Ό  πρόεδρος τον έδέχθη μέ ψυχρή έπιφυλακτικότητα καί περίμενε 
νά τοΰ μιλήση. ’Εκείνος ύποκλίθηκε καί είπε :

— Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε, ότι εΐσθε άνδρεΐος στρατιώτης 
καί ενάρετος πολίτης.

Σάς έθαύμασα άπό μακρυά καί χαίρω όλοψύχως, πού σάς βλέπω 
καί άπό κοντά. Μέ στέλλει ό κύριος Μαυροκορδάτος καί έρχομαι 
νά ζητήσω τήν άδεια, όπως πολεμήσω κι’ εγώ ύπό τάς σημαίας 
σας.

Ό  Κουντουριώτης εξακολουθούσε νά τόν άκούη μέ προσοχή, 
χωρίς όμως νά μετριάση καί τήν έπιφυλακτικότητά του. Σέ μιά δέ 
στιγμή τοΰ λέει :

— Έξ ονόματος τής Πατρίδος μου σάς εύχαριστώ. ’Αλλά φθάνετε 
σέ στιγμή κατά τήν οποίαν δέν ήμπορεΐτε νά περιμένετε άπό τήν 
Ελλάδα παρά μόνον στενοχώριες.

Ό  άγνωστος ’Ιταλός έμεινεν ατάραχος. Καί άπήντησε :
— Είμαι συνηθισμένος στις στενοχώριες. Γ νωρίζω ότι καί ή 

Ελλάδα βρίσκεται σέ στενόχωρη θέση καί έχει ανάγκη τών ύπηρε- 
σιών καί τού τελευταίου στρατιώτου.

Είμαι λοιπόν στις διαταγές σας.
Ό  Κουντουριώτης μέ συγκίνηση λέγει:
— Ή Ελλάς δέχεται τάς ύπηρεσίας σας. Σάς εύχαριστώ.
Καί έδωσε τό χέρι στόν ’Ιταλό άξιωματικό.
Αύτός τότε ακτινοβολώντας άπό χαρά, έσκυψε καί φίλησε τό 

χέρι τού Προέδρου, ψιθυρίζοντας:
— Γκράτσιε τάντε έτσελέντσα.
Άλλ’ ό Πρόεδρος, παρ’ όλη τή συγκίνησή του, δέν είχε πεισθή 

ακόμη για τήν άγνότητα τών φιλελληνικών αισθημάτων τοΰ αγνώ
στου εκείνου έθελοντοΰ.

— Τώρα τοΰ είπε, μένει νά κανονίσουμε ένα άλλο ζήτημα.
Ποιο βαθμό ζητάτε ;
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— Τό βαθμό τοΰ στρατιώτου, εΐπεν, αμέσως κι1 αποφασιστικά 
ό εθελοντής.

Ό  Πρόεδρος δοκίμασε μεγάλη έκπληξη και ρώτησε μέ περιέργεια :
— ΤοΟ στρατιώτου είπατε; του άπλοΰ στρατιώτου;
’Αλλά δεν εΐσθε άξιωματικός ;
— Μάλιστα, γενναιότατε ! είμαι άξιωματικός.
— Καί ποιόν βαθμόν έχετε στην Πατρίδα σας ;
— Υπουργός των Στρατιωτικών !
Τότε ή έκπληξη του Προέδρου βγήκε άπό τά όριά της.
’Αλλά ό ξένος μέ την ίδια άταραξία εξακολούθησε :
— Γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, τη σκληρή ζωή τοΰ στρατιώτου. 

Γνώρισα επίσης, τήν εξορία, τή φυλακή, τή δυστυχία, τήν πείνα 
καί καμμιά άνθρώπινη κακουχία δέν μου είναι άγνωστη. Επιθυμώ 
νά καταταχθώ ώς άπλους στρατιώτης καί όχι ν’ άποκτήσω βαθμούς, 
τιμές καί πλούτη. Καί επειδή ό εχθρός σας ετοιμάζεται νά προσβάλη 
τή Σφακτηρία, σάς παρακαλώ νά μέ κατατάξετε στή φρουρά τής 
νήσου, υπό τήν σημαίαν τοΰ Μαυροκορδάτου.

Κάτι θά μπορέσω νά '"κάμω κΓ εγώ...
’Ασυγκράτητος τότε^ο Πρόεδρος άπό τήν έκπληξη καί μέ τά 

δάκρυα στά μάτια τον έρωτα :
— Πώς λέγεσθε κύριε ;
— Γεννήθηκα στο Πεδεμόντιο καί ονομάζομαι Σαντόρε Σανταρόζα.
Ό  Κουντουριώτης άγκάλιασε άμέσως τό γενναίο καί εύγενή

αύτόν φιλέλληνα καί στραφείς στον Παπαφλέσσα πού ήταν παρών 
τοΰ είπε :

«Φίλε μου, συνώδευσε, σε παρακαλώ, τον ένδοξο καί ειλικρινή 
αυτόν φίλον τής Ελλάδος μέχρι τής Σφακτηρίας.

Καί πές στό Μαυροκορδάτο, ότι ό Σανταρόζας έκανε τον Κουν- 
τουριώτη, νά κοκκινήση άπό ντροπή γιά τή δυσπιστία καί τήν 
άποθάρρυνσή του».

—Αύτή λοιπόν ή Πίστη τών Ελλήνων στό Θεό, στήν Πατρίδα 
καί στή Λευτεριά έδωσε άπειρα δείγματα ήρωϊσμοΰ, αύτοθυσιών 
καί όλωκαυτωμάτων, πού συνήγειραν σύσσωμο τό ’Έθνος καί προ- 
κάλεσαν τήν προσοχή όλου τοΰ Κόσμου, πού τελικά άναγνώρισε 
τό πανανθρώπινο δικαίωμα τής ελευθερίας καί τής αύτοδιαθέσεως 
τών Ελλήνων καί τών λαών.

Πρός τή μνήμη όλων αύτών τών ήρώων τής Έπαναστάσεως 
στρέφει σήμερα τή σκέψη του τό Πανελλήνιο. Αύτοί μέ τήν πίστη 
τους έδωσαν σέ μάς τό δικαίωμα νά ζοΰμε ελεύθεροι ώς άνθρωποι 
καί ώς "Ελληνες. Πρός αύτούς άνήκει ή αίωνία εύγνωμοσύνη μας.

Ν. Α.
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«Ή επέτειος την όποιαν εορ
τάζομε ν σήμερον έχει άποθέσει 
διά τούς αιώνας την σφραγίδα 
της εις τάς Δέλτους τής Ιστορίας. 
’Όχι μόνον διότι εξ αύτής άνέζησε 
τό ’Έθνος καί έ- 
πανέλαβε την πο
ρείαν του έν μέ
σω των έλευθέρων 
λαών. Άλλα διό
τι κατ’ αυτήν έ- 
δοκιμάσθη ή ήθι- 
κή καί βιολογι
κή δύναμις αύτοΰ 
καί άπεδείχθη, με
τά τρεις χιλιετη
ρίδας, άξιον τής 
ζωής καί τού ο
νόματος του.

«Κατά τόν ε
πταετή  έκεϊνον 
σκληρόν άγώνα 
έμφανίζονται συμ
πυκνωμένα! όλαι 
αΐ άρεταί αί ό- 
ποϊαι έπέτρεψαν εις τό όλιγά- 
ριθμον Γένος μας νά κυριαρχήση 
έλεύθερον τής ωραίας καί σλκη- 
ρας αυτής γωνίας τής Γής. Αί 
κακίαι ποΰ έξεδηλώθησαν κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος ύπέ- 
κυψαν εις τάς άρετάς τού ’Έθνους, 
όπως ύπέκυψαν εις όλας τάς κρί
σιμους στιγμάς τής 'Ιστορίας μας. 
Αποτελεί δΓ αυτό ή περίοδος 
έκείνη άκένωτον πηγήν έλπίδος 
καί πίστεως, άλλά καί υψηλόν 
παράδειγμα έθνικοΰ φρονηματι- 
σμοϋ.

«Ημείς οί σύγχρονοι, διά νά 
τιμήσωμεν τήν μνήμην έκείνων

οί οποίοι έθυσιάσθησαν κατά και
ρούς διά τήν ’Ιδέαν καί τήν Γήν 
τής Ελλάδος, όφείλομεν νά μεί- 
νωμεν πιστοί εϊς τά ιδεώδη τά ό
ποια ένέπνευσαν τήν θυσίαν των.

Καί διά νά δικαι- 
ώσωμεν τήν θυ
σίαν των όφείλο
μεν, καταπνίγον- 
τες τά άρνητικά 
στοιχεία του χα- 
ρακτήρος μας καί 
καλλιεργούντες 
τάς άρετάς του 
’Έθνους, νά δημι- 
ουργήσωμεν μίαν 
καλυτέραν Ελλά
δα. Αύτήν τήν 
στιγμήν ή χώρα 
μας καταβάλλει 
μίαν έντονον προ
σπάθειαν διά νά 
κερδίση τόν άπο- 
λεσθέντα κατά τό 
παρελθόν χρόνον 

καί προχωρεί με βήματα γοργά 
προς ένα καλύτερον μέλλον. Εις 
ή μας έναπόκειται ή συνέχισις καί 
όλοκλήρωσις τής προσπάθειας 
αύτής.

«Άπό τούς αιώνας τούς όποιους 
διήνυσε τό Γένος χωρίς ποτέ νά 
άπολέση τήν συνείδησιν τής συνε
χείας του καί τήν ιστορικήν φυ
σιογνωμίαν του, όφείλομεν νά άν- 
τλώμεν τήν πίστιν έκείνην, ή ό
ποια είναι άπαραίτητος διά τόν 
δημιουργικόν άγώνα, όστις θά 
μας όδηγήση εις τήν ύλικήν εύη- 
μερίαν καί εις μίαν νέαν πνευματι
κήν άκτινοβολίαν του "Εθνους».

Κ. Κ ΑΡΑ Μ Α Ν Λ Η Σ
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
*Ύπδ κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

(  Συνέχεια καί τέλος )

ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
'Η  ονομασία αύτή υποδηλώνει, στην κομμουνιστική ορολογία τις ένέρ- 

γειες στις όποιες προβαίνουν οί προβοκάτορες όταν διεισδύσουν στις κομματικές 
οργανώσεις, καί ώς τέτοιες ένέργειες θεωρούνται ή πρόκληση γενικώς καί ή ύπο- 
κίνηση των μελών τών οργανώσεων να παρασυρθοΰν σέ επιβλαβείς για τό κόμμα 
ένέργειες. Αίαν ένδιαφέρον είναι κι’ ένα κομμουνιστικό βιβλίο πού επιγράφεται 
«προβοκάτσια καί χαφιεδισμός», καί όπου γίνεται λεπτομερής άνάλυση τών έν- 
νοιών αυτών.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ
Προλετάριος έλέγετο κατά τήν άρχαιότητα στή Ρώμη ό πάμπτωχος πολίτης 

πού δεν μπορούσε νά συνεισφέρη κάτι στο Κράτος. Σήμερα προλετάριος λέγεται 
ό άκτήμων μισθωτός εργάτης, ό όποιος ώς μοναδικό πόρο τής ζωής του έχει τήν 
πώληση στον εργοδότη τής δυνάμεώς του προς εργασίαν, είτε είναι χειρονακτική, 
είτε καλλιτεχνική, είτε πνευματική.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ
Είναι ή τάξη πού έδημιουργήθη άπό προλεταρίους στούς όποιους οί πυρήνες 

έξεσήκωσαν ολόκληρο τήν εργατική τάξη κατά τήν Μαρξιστική θεωρία, τό προλε
ταριάτο είναι ή κινητήριος δύναμη τής κομμουνιστικής έπαναστάσεως καί ό μοχλός 
γιά τήν άλλαγή τού άστικοΰ κοινωνικού συστήματος.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Λέγεται τό μοναδικό πολιτικό σύστημα μέ τό όποιο πρέπει νά διοικοΰνται 

οί κομμουνιστικές κοινωνίες.
ΠΡΟΝΟΥΝΤΣΙΑΜΕΝΤΟ
'Ο όρος αύτός προέρχεται άπό τήν όμόνυμο λατινική λέξη πού στή φιλοσο

φική ορολογία σημαίνει μιά συνεχή εναλλαγή σταδίων πάνω στή βάση ώρισμέ- 
νης νομοτελείας καί μέσα στήν έξέληξη τής φύσεως, τής κοινωνίας καί τής άνθρω- 
πίνης νοήσεως. Κατά κυριολεξίαν σημαίνει «στρατιωτική στάση ή κίνημα κατά 
τού πολιτικού καθεστώτος μιας χώρας».

'Η  διεθνής επιβολή τού όρου αύτοΰ έγινε άπό τήν 'Ισπανία, όπου γιά πρώτη 
φορά έχρησιμοποιήθη σέ μιά στρατιωτική προκήρυξη, πού έκυκλοφόρησε γιά 
ένα άπό τά πολυπληθή κινήματα τά όποια χαρακτηρίζουν τήν ιστορία τής 'Ισπα
νίας κατά τό 19ον αιώνα.

ΠΡΟΤΣΕΣ
'Ο όρος αύτός προέρχεται άπό τήν ομώνυμο γερμανική λέξη καί χρησιμο

ποιείται πολύ συχνά στήν κομμουνιστική φιλολογία επειδή τήν μετεχειρίζετο πολύ 
ό Κάρλ Μάρξ. Σημαίνει πορεία, έξέλιξη, διαδικασία.

Δηλαδή όταν οί κομμουνισταί χρησιμοποιούν τον όρο αύτό εννοούν τήν 
πορεία τής έμφανίσεως, άναπτύξεως καί έξαφανίσεως ενός φαινομένου άπό άλλο.

Κατά τήν φιλοσοφία της όλα υπάρχουν μέσα σ’ ένα αιώνιο προτσές κινή- 
σεως καί άναπτύξεως, στο προτσές τής άλλαγής άπό τή μιά μορφή τών φαινο
μένων στήν άλλη. Κατ’ άντίθεση δέ προς τό μεταφυσικό διαλεκτικό υλισμό, εξε
τάζει. όλα τά άντικείμενα καί τά πράγματα σαν ένα προτσές καί άποκαλύπτει τούς 
γενικούς νόμους, σύμφωνα μέ τούς οποίους πραγματοποιείται ή άνάπτυξη τού 
άντικειμενικοϋ κόσμου καί τής συνειδήσεώς μας. ’Έτσι καθώρισε σέ σχετική
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μελέτη του την προτσές δ ποτέ πανίσχυρος δικτάτωρ του σοβιετικού προλεταριάτου 
Στάλιν.

ΠΡΟΦΙΝΤΕΡΝ
'Ο δρος αύτός σχηματίζεται άπδ τα άρχικά γράμματα των δύο ρωσικών 

λέξεων «προφετσιονάλνι — ΐντερνασιονάλ» ( πρό— ιντερν ) καί σημαίνει «επαγ
γελματική διεθνής». 'Ως γνωστόν δέ πρόκειται περί τής έρυθράς συνδικαλιστικής 
διεθνούς.

ΠΥΡΗΝΑΣ
Είναι ή κατωτέρα κομματική (κομμουνιστική) οργάνωση του Κ.Κ.Ε., ή 

οποία άντικατεστάθη μετά τον πόλεμο ύπδ τής Κ.Ο.Β. «Κομματικής ’Οργάνωσης 
Βάσης». Οί Κ.Ο.Β. άποτελοΰν τις κατώτερες κομμουνιστικές οργανώσεις καί 
χωρίς αυτές δέν μπορεί να ΰπάρξη κομμουνιστικό κόμμα.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ
'Ο δρος αύτός στήν κομμουνιστική ορολογία σημαίνει τό «κομματικό ραντε

βού», δηλ. τή μυστική συνάντηση συνήθως δύο ή καί περισσοτέρων μελών ή στε
λεχών τού Κ.Κ.Ε. γιά τις κομματικές (κομμουνιστικές) τους υποθέσεις.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ-ΤΡΑΚΑΣ
Μέ τον δρο αυτό οί κομμουνιστές έννοΰν τήν συνωμοτική συνάντηση (ραν

τεβού), ή όποια διαρκεΐ ελάχιστα λεπτά τής ώρας καί περιορίζεται στήν άνταλ- 
λαγή ολίγων λέξεων, γίνεται δέ στο δρόμο καί σέ άλλα δημόσια μέρη.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
'Ο ρατσισμός είναι μιά θεωρία κατά τήν οποία ύπερτιμάται ή επίδραση τής 

φυλής (ράτσας), πάνω στήν έξέλιξη καί τήν ανάπτυξη τών ζώντων οργανισμών, 
ήτοι ζώων καί φυτών.

'Ο επιστημονικός αύτός ρατσισμός, ό όποιος στηρίζεται στο νόμο τής φυσι
κής επιλογής, κατά τον όποιο οί καλύτερα προικισμένες φυλές υπερισχύουν τών 
άσθενεστέρων, παρεξηγηθείς έχρησιμοποιήθη ύπό τών θεωρητικών τού φασισμού 
ώς εθνικιστικό δπλο, προκειμένου περί τών ανθρωπίνων κοινωνιών.

’Αλλά δπως είναι γνωστό, στις κοινωνίες τών ανθρώπων δχι μόνον είναι 
δυσχερεστάτη ή διάκριση τών φυλών, λόγω τών πολλών μίξεων, άλλά καθίσταται 
καί άδύνατος ή έκκαθάρισή των.

ΡΕΦΟΡΜΙΣΜΟΣ
'Ο δρος αύτός προέρχεται άπό τήν γαλλική λέξη «reformisme» πού σημαί

νει μεταρρύθμιση. Στήν κομματική ορολογία νοείται ή άποψη είτε ή πολιτική συν
δικαλιστική τάση κατά τήν όποια είναι δυνατή ή βελτίωση τών δρων ζωής έργα- 
σίας καί γενικώτερα τής κοινωνικής θέσεως τών έργαζομένων χωρίς έπανάσταση 
καί ανατροπή τού άστικοΰ καθεστώτος άλλά μόνον μέ κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 
(reformes).

Τά κόμματα τά όποια άκολουθούν ρεφορμιστικές κατευθύνσεις άντιτίθενται 
βέβαια ριζικώς προς τά κομμουνιστικά κόμματα.

Διαφέρουν δμως άπό τά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, γιατί ό ρεφορμισμός 
δέν άποβλέπει στή μεταβολή καί άντικατάσταση τού άστικοΰ κοινωνικού καθε
στώτος έστω καί μέ δημοκρατικές μεθόδους, άλλ’ απλώς στή μεταρρύθμισή του 
επί τό δικαιότερον καί στήν ικανοποίηση τών έργαζομένων. Συνεπώς οί ρεφορμι- 
σταί είναι άστοί άριστερίζοντες. Καί στο έργατικό κίνημα υπάρχει ρεφορμιστικό 
ρεύμα τό όποιο άκολουθούν πλείστα εργατικά σωματεία καί τό όποιον άπο- 
βλέπει στήν ικανοποίηση τών έργατικών διεκδικήσεων μέσα στά πλαίσια τού 
ΐσχύοντος κοινωνικού καθεστώτος. Είναι αυτονόητον, δτι ό ρεφορμισμός μισείται 
θανάσιμα άπό τούς κομμουνιστάς.
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ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟΣ

'Ο δρος αυτός έχρησιμοποιήθη περί τδ τέλος τοΰ 19ου αίώνος. Ώνομάσθη 
δέ έτσι ή τάση πού ένεφανίσθη τότε μεταξύ πολλών σοσιαλιστών για την άνα- 
θεώρηση τών θεωριών, τών αρχών και τών άντιλήψεων τοΰ σοσιαλισμού.

'Ηγέτης τής τάσεως αύτής ύπήρξεν ό Έδουάρδος Μπερνστάϊν, ένας άπό 
τούς παλαιοτέρους άγωνιστάς της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, ό όποιος άρχισε 
την έκστρατεία το 1898 μέ μια επιστολή πού άπηύθυνε στο συνέδριο τοΰ γερμανι
κού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος πού συνήλθε στη Στουτγάρδη άπό 3 μέχρι 8 
’Οκτωβρίου τού 1898. Τό επόμενο έτος 1899 συνέχισε την έκστρατεία μέ τό «de 
voraussetzungen des woziolismus», τό όποιο μετεφράσθη στη γαλλική γλώσσα 
υπό τον τίτλο «Socialique theorique et socialdemocratic practique» (1900).

'Ο ρεβιζιονισμός τοΰ Μπερνστάϊν έχοντας έκλεκτική προέλευση αφορούσε 
τό διαλεκτικό χαρακτήρα τών θεωριών τού Μάρξ καί ήρνεΐτο τα έπαναστατικά 
συμπεράσματά του, ήτοι τήν θεωρία τής διαρκώς αύξανομένης έξαθλιώσεως καί τής 
τελικής καταρρεύσεως τού άστικοΰ καθεστώτος ώς θεωρίας τής βιαίας έπαναστά- 
σεως, τήν αντίληψη περί τοΰ ρόλου κράτους καί τήν θεωρία περί τής συγκεντρώ- 
σεως καί συγκεντροποιήσεως τοΰ κεφαλαίου κ.λ.π. Προέτεινε δέ τήν συμπλήρωση 
απλώς καί τή διόρθωση τής κοινωνικής οικονομίας τής κεφαλαιοκρατίας καί μέ 
ένα λόγο άποτελοΰσε τήν ιδεολογική έκφραση τής ιμπεριαλιστικής . ιδεολογίας 
τής έργατικής άριστοκρατίας.

Στή φιλοσοφία, ό ρεβιζιονισμός τοΰ Μπερνστάϊν έπολέμησε κυρίως τό 
διαλεκτικό ύλισμό καί έκήρυξε τήν επιστροφή προς τις άρχές τής σοσιαλδημοκρα
τίας καί άλλα τμήματα τής Β' διεθνούς, συνήλθαν δέ για τον σκοπό αύτό πολλά 
συνέδρια, όπως ήταν τό συνέδριο τής Δρέσδης τοΰ 1903 καί τό διεθνές συνέδριο 
τοΰ Άμστερνταμ τό 1909, τό όποιο κατεδίκασε ρητώς τό ρεβιζιονισμό.

Μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο ό ρεβιζιονισμός άποτελεΐ στά βασικά αύτοΰ 
σημεία τό επίσημο εύαγγέλιο ολόκληρης τής διεθνοσοσιαλδημοκρατίας καί τών

Οί ορθόδοξοι κομμουνισταί κατεδίωξαν τό ρεβιζιονισμό (άναθεωριτισμό).
ΡΙΖΟΣ
Ό  δρος αυτός χρησιμοποιείται άπό τούς κομμουνιστάς τής Ελλάδος (Κ. 

Κ .Ε .) καί άποτελεΐ τήν συντονισμένη έκφραση τοΰ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» δηλ. τοΰ 
επισήμου δημοσιογραφικού οργάνου τοΰ κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος.

ΣΕΧΤΑΡΙΣΜΟΣ
Ό  δρος αύτός παράγεται άπό τή γαλλική λέξη «seht» πού σημαίνει αίρεση 

καί γενικώτερα τήν στενή καί στενοκέφαλο πολιτική, χωρίς ευελιξία καί προσαρ
μογή προς τις έκάστοτε συνθήκες.

Ό  άλλοτε γραμματεύς τοΰ Κ.Κ.Ε., Ν. Ζαχαριάδης είχε γράψει ειδικό άρθρο 
γιά τό σεχταρισμό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1954, στο όποιο μεταξύ τών άλλων έγραφε τά 
εξής :

«’Εδώ μποροΰμε άκόμα νά ποΰμε καί τοΰτο.
«Μόλις άνακοινώθηκε ή άπόφαση τοΰ ’Απρίλη 1945 τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. 

» (τό ΐδιο γίνεται κάθε τέτοια φορά) κινητοποιήθηκε δλο τό ποικιλώνυμο χαφιε- 
» δολόϊ καί στά επιτελεία του καί στά ειδικά συνεργεία του μελέτησε προσεχτικά 
» τήν άπόφαση αυτή καί καθώρισε πώς θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθή άπό τούς 
» χαφιέδες ή άπόφαση αυτή λ.χ. μόλις ή ’Ασφάλεια κ.λ.π. διαβάζοντας δτι τό 
» Κ.Κ.Ε. χτυπά τό σεχταρισμό καί χαράζει γιά μαζική στρατολογία, άμέσως στά 
» εργοστάσια, συνοικίες κ.λ.π. βάζουν άνθρώπους τους νά χρησιμοποιήσουν αύτή
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» την απόφασή μας, για μαζική στρατολογία καί νά μπουν στις παράνομες όργα- 
» νώσεις μας κ.λ.π.

«’Ακόμα δίνουν γραμμή στους πράχτορές τους, νά ξεσπάσουν σέ κάθε σεχτα- 
» ρισμό, νά φαίνωνται αυτοί οί πιο ύπέρμαχοι τής κομμουνιστικής γραμμής, καί 
» έτσι νά προωθούνται κομματικά».

Παρ’ όλα αύτά πού έ'γραψε ό Ζαχαριάδης , όταν έκρίθη ότι πρέπει νά καθα- 
ρισθή κατηγορήθηκε ώς σεχταριστής.

ΣΟΒΧΟΖ

Σοβχοζ λέγονται στή Σοβιετική 'Ένωση οί ομαδικές υποχρεωτικές καλ
λιέργειες των κρατικών κτημάτων μέ έξοδα καί διά λογαριασμό των Σοβιέτ (του 
Κράτους), σέ τρόπο ώστε οί γεωργοί πού εργάζονται σ’ αύτά νά θεωρούνται ώς 
έργατικό προλεταριάτο.

'Η  τάση στή Σοβιετική Ένωση είναι νά καλλιεργηθούν τά κοχλόζ καί νά 
έφαρμοσθή τό σοβχοζ μόνον.

ΣΩΒΙΝΙΣΜΟΣ

Καλείται έτσι κυρίως ό φανατισμός καί ή προσήλωση στήν παρωχημένη 
εθνική δόξα, γενικώτερα δέ ό παθολογικός εθνικισμός πού φθάνει μέχρι παραλη
ρήματος καί κατά τον όποιον κάθε άλλος λαός είναι περιφρονητέος, κατώτερος καί 
άξιος ύποδουλώσεως. 'Ο όρος έπλάσθη άπό ένα ηρώα τού θεατρικού έργου 
τού Σκρίμπ : 'Ο Νικόλαος Σωβέν, τον όποιον ό συγγραφεύς ένεπνεύσθη άπό τήν 
κωμωδία των άδελφών Κουανιάρ «Τό τρίχρωμο εθνόσημο» (1831).

Στήν κωμωδία αυτή ένας άπό τούς πρωταγωνιστάς, 6 Σωβέν έχει τή μανία 
ν’ άφηγήται 'ιστορίες πολεμικές κατά τρόπο, ό όποιος καί τότε άκόμη προκαλοΰσε 
τ’ άκράτητα γέλια των θεατών. ~Ηταν ό άντιπροσωπευτικός τύπος τών όπισθο- 
δρομικών, τών προσηλωμένων στο παρελθόν, εκείνων οί όποιοι έβλεπαν τή ζωή 
τού ’Έθνους μόνο στις στρατιωτικές παρατάξεις. ’Από τον Σωβέν αυτόν έπλάσθη- 
σαν οί όροι : σωβινισμός καί σωβινιστής, οί όποιοι περιελήφθησαν στο λεξικό τής 
γαλλικής άκαδημίας μόλις τό 1878, μέ τήν άκόλουθη έννοια : «σωβινισμός, δημώ
δης έκφρασις λεγομένη διά νά γελοιοποιηθή τό έκχειλΐζον συναίσθημα έκ τής δόξης 
τών γαλλικών όπλων».

Σήμερα λέγοντας σωβινισμόν έννοοΰμεν τον ύπερεθνικισμό μέ βασικό χαρα
κτηριστικό τό στρατοκρατικό πνεύμα. Τά όρια μεταξύ εθνικισμού καί σωβινισμού 
είναι δυσδιάκριτα, ή δέ μετάβαση άπό τον πρώτο στο δεύτερο έξαρτάται πολλές 
φορές άπό εντελώς δευτερεύοντα περιστατικά καί σημαίνει κατά κανόνα πολεμι
κές περιόδους.

ΣΩΒΙΝΙΣΤΗΣ

Σωβινιστής είναι ό άκρως έθνικιστής, ό ύπερεθνικιστής ιδίως δέ εκείνος πού 
προβάλλει άδίκως υπερβολικές άξιώσεις υπέρ τού ’Έθνους του επί ζημία τών γει
τονικών ή άλλων ’Εθνών.

Ν. Α ΡΧ ΙΜ Α Ν ΔΡΙΤΗ Σ
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ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ -  
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

________________________'ϊπ ό  Άστυν. Δ/ντοΰ Β' ________________________ .
κ. ΚΩΝΣΤ. ΤΟΥΖΕΝΗ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Π Ε ΡΙΛ Η Υ Ε ΙΣ
12. Ψυχολογικοί αντιδράσεις τον κοινού.

1 2 . Ψ υ χολογικ ά ! αντιδράσεις τοϋ κ ο ινο ύ .
Είναι φυσικόν έκ των τοιούτων ένεργειών της δημοσίας δυνάμεως, όσονδή- 

ποτε καί έάν αί ένέργειαι αύται επιβάλλονται έξ αύτών τούτων των πραγμάτων, να 
έπέρχωνται δυσάρεστα επακόλουθα υλικά καί ήθικά, εις βάρος τόσον των άτόμων 
των άποτελούντων τάς μάζας τοϋ πλήθους, όσον καί των άποτελούντων την δημο
σίαν δύναμιν.

’Από πλευράς αστυνομικής τακτικής έξεταζόμενον τό θέμα τής χρήσεως όπλων 
ένέχει σοβαρωτάτην ήθικήν σημασίαν.

Ή  κοινή γνώμη κατά κανόνα, είς τοιούτου είδους θέματα είναι λίαν αυστηρά 
διά την άστυνομικήν δύναμιν, μη δυναμένη δέ νά άντιληφθή τήν πραγματικήν κατά- 
στασιν ή πολλάκις μεγαλοποιούσα τά γεγονότα είς βάρος τής ’Αστυνομίας έπιρρί- 
πτει ολόκληρον τήν εύθύνην είς αύτήν.

Σπεύδει είς κρίσεις καί επικρίσεις διά τήν στάσιν τήν οποίαν έτήρηοεν ή 
’Αστυνομία κατά τά γεγονότα καί πολλάκις άνευ ψυχραίμου καί ήρέμου λογικής, 
υπό τήν επήρειαν πάντως των σκηνών, άποδίδει τήν εύθύνην είς αύτήν.

’Ά ν ι σ ο ς  μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ς .  ’Ά ρ ν η σ ι ς  τ ο ϋ  ρ ό λ ο υ  κ α ί  
τ ή ς  ά π ο σ τ ο λ ή ς  τ ή ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .

Είναι γεγονός ότι ή ’Αστυνομία διά νά έπιτύχη πρέπει νά σέβηται τούς πο- 
λίτας καί νά έχη μετ’ αύτών ψυχικήν επαφήν καί έπ’ αύτοΰ ούδείς άμφιβάλλει, ίσως 
δέ μάς δοθή εύκαιρία νά διαπραγματευθώμεν τό θέμα έξετάζοντες τάς σχέσεις 
’Αστυνομίας καί κοινού. ’Αλλά καί οί πολΐται έ'χουν καθήκον, ίνα ύπάρξη ή έν τή 
κοινωνία άρμονική συμβίωσις, νά ύπακούουν είς τάς συστάσεις καί υποδείξεις τών 
αστυνομικών, άφοΰ γίνονται προς τό συμφέρον αύτών τών ιδίων καί τής όλότητος. 
Ή  κακοποίησις άστυνομικών, ώς συνέβη κατά τό συλλαλητήριον τής 9-5-56 καί 
είς τήν συγκέντρωσιν άπεργών οικοδόμων τής 1-12-60, ή χρησιμοποίησις δεινών 
ύβρεων, άμφισβητουσών καί τά πατριωτικά αύτών αισθήματα, δεν είναι έπιτετρα- 
μένα είς εύνομούμενον Κράτος.

Δυστυχώς όχι σπανίως, όμως άνεξετάστως καί έπιπολαίως όχι μόνον άπό άτομα 
έχοντα λόγους νά καταφέρωνται έναντίον τής ’Αστυνομίας, άλλά καί άπό άλλα, 
ευκόλως παρασυρόμενα, καταβάλλεται πολλάκις προσπάθεια δημιουργίας κλίματος 
μειονεκτικού διά τά Σώματα ’Ασφαλείας. Χωρίς νά έπιδιώκηται ή άτιμωρησία τών 
παρεκτρεπομένων οργάνων δέν πρέπει νά παραβλέπουν, οί εύκολοι έπικριταί, ότι 
άδικοι επικρίσεις, μαραίνουν τόν ενθουσιασμό τών οργάνων καί μειώνουν τον υπη
ρεσιακόν αύτών ζήλον.

Κατά τήν 30ην ’Ιουνίου 1959 έδίδετο είς τό έν Άθήναις γήπεδον τοϋ «Πανα
θηναϊκού» ποδοσφαιρική συνάντησις μεταξύ τών ομάδων «Άμέρικα Βραζιλίας» 
καί «’Ολυμπιακού». 'Η  συνάντησις θά έπραγματοποιεϊτο κατά τάς έσπερινάς ώρας καί 
τό πλήθος τών θεατών, κατά κανόνα εργαζομένων καί τάς άπογευματινάς ώρας, 
μικρόν χρόνον είχεν είς τήν διάθεσίν του διά νά είσέλθη είς τό γήπεδον. 'Η  άστυ-
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νομική δύναμις εύρεθεΐσα προ μεγάλων μαζών πλήθους, μεταξύ των οποίων ύπήρ- 
χον και άτομα στερούμενα εισιτηρίου ήναγκάσθη ν’ άπαγορεύση προσωρινώς την 
είσοδον, ν’ άπομακρύνη τούς μη έχοντας εισιτήρια καί νά θέση ύπό έλεγχον τούς εί- 
σερχομένους διά την κανονικήν είσοδόν των. Τό όλιγόλεπτον κλείσιμον των θυρών 
εδημιούργησε τοιαύτην άνωμαλίαν καί ταραχήν, ώστε οί αστυνομικοί ήναγκάσθη- 
σαν νά κάμουν χρήσιν των «γκλόμπς».

Τό γεγονός τοϋτο προεκάλεσε δυσμενέστατα σχόλια καί σοβαράς επικρίσεις 
όλου σχεδόν τοϋ τύπου. Σημειώματα, κύρια άρθρα, έπιστολαί κ.λ.π., έδημοσιεύθη- 
σαν εις τάς έφημερίδας, καταδικάζουσαι τήν τοιαύτην ένέργειαν τής ’Αστυνομίας.

Μόνον ή έφημερίς «Άκρόπολις» τής 3ης ’Ιουλίου 1959 είς άρθρον της «περί 
’Αστυνομίας» λαβοΰσα άφορμήν έκ των δημοσιευθεισών έπικρίσεων, έγραφε τά
εξής :

«Τά επεισόδια τά όποια έσημειώθησαν προ τριημέρου έξω τοϋ γηπέδου τοϋ 
«Παναθηναϊκού» έδωσαν τήν άφορμήν γενικής έκστρατείας τού τύπου—δεν πρό
κειται δέ περί τοϋ κομμουνιστικού μόνον, ό όποιος έχει κάθε συμφέρον προς τούτο— 
εναντίον τής ’Αστυνομίας. Καί έκ πρώτης μέν οψεως ή έκστρατεία δεν φαίνεται 
άδικαιολόγητος, δι’ αύτό δέ καί είναι πιθανόν νά έχη «πιάσει» πλησίον των πολι
τών. Είς τήν πραγματικότητα, όμως, είναι έκστρατεία έπικίνδυνος.

«Έτραυματίσθησαν ύπό τών άστυνομικών κατά τά έπεισόδια έκεΐνα επτά 
πολΐται, κτυπηθέντες μέ κλόμπς, δύο έξ αύτών ύπέστησαν έλαφράν διάσεισιν, ένώ 
οί υπόλοιποι άπλώς έμωλωπίσθησαν. Καί είναι βεβαίως τό θέμα πρόσφορον είς 
έκμετάλλευσιν καί νευρικάς διαμαρτυρίας. Άποσιωπάται όμως άπό τούς ρίπτοντας 
τον λίθον τού άναθέματος, ή θεωρείται καί άσήμαντον, τό βασικόν γεγονός: δτι οί 
ολίγοι άστυνομικοί, είς τούς οποίους άνήκεν ή εύθύνη νά προστατεύσουν τήν τάξιν, 
είχον νά άντιμετωπίσουν 18.000 άνθρώπους οί όποιοι ήξίουν—έχοντες ολον τον δί
καιον μέ τό μέρος των άφοΰ είχον πληρώσει τά εισιτήριά των—καί άπεπειρώντο 
νά είσέλθουν βιαίως είς τό ήδη υπερπλήρες γήπεδον τού Παναθηναϊκού.

«’Οφείλουν λοιπόν οί έκστρατεύσαντες κατά τής ’Αστυνομίας μέ τόσον αδι
καιολόγητον έπιπολαιότητα, νά εϊπουν αύτοί: πρώτον, τί θά συνέβαινεν αν ή ’Αστυ
νομία δέν κατώρθωνε νά έμποδίση τήν βιαίαν είσοδον τών 18.000 αύτών άνθρώπων 
είς τό γήπεδον καί έπήρχετο έντός αυτού ή μοιραία σύγκρουσις μέ τούς κατέχοντας 
ήδη τάς έξέδρας. Πόσοι θά έτραυματίζοντο καί πόσα θά ήσαν τά θύματα έκ τού 
πανικού ό όποιος βεβαίως θά έπηκολούθει. Καί δεύτερον, μέ ποια μέσα θά έπρεπε 
να προλάβουν οί αστυνομικοί τό έντός τού γηπέδου δράμα, αν οχι μέ τά κλόμπς— 
τα όποια άλλωστε ή Πολιτεία τούς έδωσε προς αύτόν τον σκοπόν—προκειμένου 
νά άντιμετωπίσουν αύτοί οί έλαχιστότατοι, τόσας χιλιάδας έξηγριωμένων άνθρώ
πων.

«'Η έπίκρισις είναι βεβαίως εύκολος, όταν μάλιστα έχει ώς στήριγμα καί 
επτά μωλωπισθέντας πολίτας. Άλλ’ οί εύκολοι έπικριταί θά ώφειλον νά λάβουν 
υπ’ όψιν των καί τούτο: δτι άφοπλίζουν ψυχικώς τούς άστυνομικούς υπαλλήλους 
καί είναι πιθανόν νά τούς οδηγήσουν είς άπροθυμίαν έκτελέσεως τού καθήκοντος 
των. Τό νά άντιμετωπίσουν 50 ή 100 άοπλοι άστυνομικοί 18.000 άνθρώπους είναι 
ηδη δυσκολώτατον έγχείρημα. Βεβαίως δέ γίνεται άκόμη δυσκολώτερον, δταν 
εκείνοι είς τούς όποιους άνατίθεται, γνωρίζουν δτι θά είναι άμέσως έπειτα τά θύμα
τα μιας άδικου κατακραυγής. Δέν θέλομεν νά είπωμεν μέ τούτο δτι δέν σημειώνονται 
είς τινας περιπτώσεις ύπερβασίαι καί νευρικότητες τών άστυνομικών οργάνων καί δέν 
διενοήθημεν καν νά γίνωμεν οί συνήγοροι παρεκτροπών. Άλλ’ έτερον έκάτερον. 
Οί παρεκτρεπόμενοι είναι άλλο καί τό σύνολον τών άστυνομικών άλλο. Οί πρώτοι 
λογοδοτούν καί τιμωρούνται πειθαρχικώς ή καί ύπό τής δικαιοσύνης καί συνετί
ζονται ή άπομακρύνονται έκ τού Σώματος. Οί άλλοι δμως,—ή όλότης—έχουν δικαιώ-
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ματα έπί του σεβασμοί» καί της ένισχύσεώς μας άκόμη. ’Αντιπροσωπεύουν τήν δύνα- 
μιν ή όποια έχει τήν βαρυτάτην αποστολήν τής διατηρήσεως τής έννόμου τάξεως καί 
τής προστασίας τής ζωής καί τής περιουσίας των πολιτών. "Αν τ ο ύ ς  ά π ο κ α ρ- 
δ ι ώ σ ω μ ε ν  κ α ί  τ ο ύ ς  ά φ ο π λ ί σ ω μ ε ν  ψ υ χ ι κ ώ ς  θ ά  έ χ ω- 
μ ε ν  δ ι α λ ύ σ ε ι  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς  τ ή ν  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ν  μ α ς .  Καί 
ύπάρχει έν τοιαύτη περιπτώσει τό ενδεχόμενον νά τήν χρειασθώμεν κάποτε καί να 
μήν τήν εχομεν».

Έ π ί τούτου άκριβώς του σημείου άξίζει τον κόπον νά παραθέσωμεν το κείμε
νον των πρακτικών τής Βουλής κατά τήν συνεδρίασιν αυτής τής 21-5-56 εξ άφορμής 
τών γεγονότων τής 9-5—56 ήμέραν καθ’ ήν ώς προελέχθη διεδραματίσθησαν αιματη
ρά γεγονότα εις τάς ’Αθήνας κατά τό γενόμενον συλλαλητήριον προς άποτροπήν 
έκτελέσεως Κυπρίων αγωνιστών.

Δ. Μακρής ( 'Τπ. Έ σω τ.) : ’Ασχέτως τών άπόψεων αυτών ή τών γενι- 
κωτέρων άπόψεων έπί τών γεγονότων κύριοι βουλευταί, έπί τών οποίων ενδεχομέ
νως νά υπάρχουν άντιτιθέμεναι έκδοχαί, έκεΐνο δι’ ό έκφράζω ιδιαιτέραν πικρίαν 
είναι ή έν γένει μεταχείρισις τών Σωμ. ’Ασφαλείας άπό μέρους τής άντιπολιτεύσεως 
καί ιδιαιτέρως άπό μέρους τού τύπου αυτής. Τά όργανα, οί άξ/κοί καί όπλΐται τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας είναι όπως καί σείς γνωρίζετε τέκνα τού λαού καί μάλιστα 
τέκνα τών πενεστέρών τάξεων, χειμαζόμενα καί υπό συνθήκας δεινάς έκπληροΰντα 
καθήκοντα διατεταγμένα καί ιερά έν όνόματι τών όποιων σύμπαντες διαβιοΰμεν 
ύπό τό κρατούν καθεστώς καί έπιπροσθέτως δύναται νά κρατή καί ή άντιπολίτευσις 
τάς θέσεις της διά νά βάλη έξ αύτών λαύρως έναντίον τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Γ. Παπανδρεου: Κύριε Πρόεδρε τής Βουλής, θεωρώ στοιχειώδες χρέος 
μου νά διακηρύξω, ότι ούδείς είς τάς τάξεις τής άντιπολιτεύσεως στρέφεται έναντίον 
τών Σωμ. ’Ασφαλείας. Θρηνοΰμεν τά θύματα καί τών δύο μετώπων, διότι είναι 
τέκνα τού λαού. ’Εκείνοι τούς όποιους έλέγχομεν δεν είναι οί άνδρες τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, οί όποιοι είναι έπίσης πατριώται καί έπίσης θύματα, άλλά είναι ή Κυ- 
βέρνησις, ή οποία έχει εΰθύνας.

Δ. Μακρής ( 'Τπ. Έ σω τ.) : Κύριε Πρόεδρε υποστηρίζω ότι έκ τών χειλέων 
τής άντιπολιτεύσεως δεν έδόθη εύκαιρία νά έκφύγη ούτε μία λέξις συμπάθειας διά 
τούς 100 άστυφύλακας οί όποιοι έτραυματίσθησαν μεταξύ τών όποιων πολλοί βα
ρέος. Δεν ήκούσθη ούτε μία λέξις διά τά θύματα τής ’Αστυνομίας, ούτε μία λέξις 
διά τον νεκρόν της.

Κύριοι βουλευταί ένόμισα ότι είδικώς διά τά Σώματα ’Ασφαλείας θά έδει 
νά έκφρασθή ή πικρία αύτη παρ’ έμοΰ ώς έκπροσωποΰντος ταΰτα, κατά τήν στιγμήν 
αυτήν. Νομίζω ότι άποτελεΐ καί σφάλμα καί κίνδυνον μέγα νά πλήσσωνται διαδο
χικούς διάφοροι κρατικαί ύπηρεσίαι, αί όποϊαι πάντοτε έχρησιμοποιήθησαν καί τών 
όποιων αί ύπηρεσίαι προσεφέρθησαν μετά ήρωϊσμοΰ καί αύταπαρνήσεως. Τούτο 
κάλλιον παντός έπρεπε νά γνωρίζη ή άντιπολίτευσις, ή όποια εις τό πρόσφατον παρελ
θόν έποιήσατο έκτεταμένην χρήσιν τών ύπηρεσιών αύτών μετ’ αύτοθυσίας διά νά 
καταστείλη μίαν πρωτοφανή άνταρσίαν προκληθεΐσαν άπό μέρους τής παρατάξεις 
έκείνης, τήν οποίαν αυτοί πρώτοι έθεσαν έκτος νόμου. Δι’ αύτό έκφράζω τήν πι
κρίαν διά τήν σιωπήν, άλλά καί διά τήν έπίθεσιν ή όποια ένεφανίσθη καί παρουσιά- 
σθη άπό τών στηλών τών έφημερίδων έναντίον τών οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας».

(Συνεχίζεται)
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( Συνέχεια be τοΟ προηγουμένου )
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3. Δακτυλογραφήματα διά Carbone ληφθέντα (αντίγραφα).
4. Προσδιορισμός τής γραφομηχανής δι’ ής έγράφη τό δακτυλογράφημα.
6. ΤεχνικαΙ διευκρινίσεις καϊ αποδείξεις.

***
3. Δακτυλογραφήματα διά Carbone ληφθέντα (αντίγραφα).
Τό άποτέλεσμα τής τεχνικής διερευνήσεως δύναται νά είναι, επίσης άρνητικόν 

άν τό υπό έξέτασιν δακτυλογράφημα ού μόνον δεν είναι τό πρωτότυπον, άλλ’ ουδέ 
τό δεύτερον διά παρεμβολής χάρτου (Carbone) 
ληφθέν αντίγραφου, άλλά τής 3ης ή τής 5ης ή 
καί άπωτέρας διαδοχής άντίγραφον. Εις τοιαύ- 
τας περιπτώσεις τά «ΐδιαζούσης» μορφής καί 
λεπτά χαρακτηριστικά σημεία των στοιχείων τής 
γραφομηχανής, δι’ ών είναι δυνατός ό προσ
διορισμός τής ταυτότητος αυτής, άπόλλυνται 
προοδευτικώς εις τά κατά διαδοχήν άπώτερα 
άντίγραφα, διότι τά «ΐδιαζούσης» μορφής ίχνη 
μικραί «φθοραί» ή ελλείψεις ή παραμορφώσεις 
των στοιχείων δεν μεταβιβάζονται πέραν ένός 
ώρισμένου άριθμοϋ άντιγράφων, συνήθως ένός, ή 
δύο τό πολύ καί τοϋτο διότι αί άλλεπάλληλοι παρεμβολαί του άντιγραφικοΰ χάρτου 
(Carbone) μειώνουν σημαντικώς τήν εύκρίνειαν τής άπεικονίσεως των στοιχείων 
καί τήν δύναμιν τής πλήξεως (δρα εΐκ. 10).

Παρεκτός δμως τούτου είναι έπίσης γνωστόν δτι έκ τής μειώσεως τής εύκρι- 
νείας εις τά κατά διαδοχήν άντίγραφα έμφανίζονται καί 
ψευδοφθοραί, ψευδοελλείψεις καί ψευδοπαραμορφώσεις 
των στοιχείων, αί όποίαι προέρχονται, ακριβώς έκ τής 
έλαττώσεως τής ευκρίνειας των άπεικονιζομένων στοι
χείων καί τής μειώσεως τής δυνάμεως τής πλήξεως. 
’Άν δέ, ώς πλειστάκις συμβαίνει, ύπέστη, έκ πολλής 
χρήσεως, τοπικάς φθοράς ή άνωμαλίας ό κύλινδρος 
τής γραφομηχανής, τότε οχι μόνον ψευδοφθοραί ή 
ψευδοπαραμορφώσεις των στοιχείων παρατηρούνται, 
άλλ’ αναφαίνονται καί άνωμαλίαι τόσον εις τήν οριζόν
τιον καί εις τήν κάθετον διαστίχωσιν, δσον καί εις 
τά μεσογραμματικά διαστήματα. Αί αύταί δυσκολίαι 
άνακύπτουν καί κατά τήν έξέτασιν δακτυλογραφήμα
τος άντιτύπου πολυγράφου, έπιπέδου ή περιστροφικού, 
τού όποιου τό κείμενον ώς είναι γνωστόν, εις τάς πλεί- 
στας των περιπτώσεων γράφεται έπί ειδικού φύλλου 
κηροχάρτου (μεμβράνης) διά γροφομηχανής (δύναται 
τό κείμενον νά γραφή καί δι’ ειδικής μεταλλικής γρα- 
φίδος, ώς παλαιότερον συνήθως έτυποΰντο αί μικραί 
κομμουνιστικαί προκηρύξεις), άνευ παρεμβολής τής με- 
λανοφόρου ταινίας καί κατά τήν πίεσιν των πλήκτρων, 
έντυποΰνται τά ψηφία, καταστρεφομένης κατά τά σημεία 

τής πλήξεως τής κηρώδους έπιφανείαςτοΰ χάρτου—-μεμβράνης—ώστε νά είναι δυνατή

διαπιςτωθη
δ ι α π ι σ τ ω θ ώ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ

δ ι α π ι σ τ ω θ ώ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ

διαπιστωθώ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ

δ ι α π ι σ τ ω θ ώ

Ε ίκ . 10
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ή πλήρωσις των έντυπωμάτων τοϋ σχήματος (σιλουέττας) των ψηφίων δι’ είδικΐ;ς 
μελάνης. 'Η  άποτύπωσις των γραμμάτων άπδ τήν μήτραν—μεμβράνην—έπιτυγχάνε-
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ΕΙκ. 11

ται κατόπιν τοποθετήσεως αύτής συνήθως επί πολυγράφου μετά τυμπάνου περιστρε
φόμενου έν επαφή προς έτερον κύλινδρον έξ ελαστικού μεταξύ των όποιων συμπιέζεται 
κατά τήν περιστροφήν των ό λευκός χάρτης, έφ’ οδ πρόκειται νά ληφθώσι τά άντίτυπα

ΕΙκ. 12

τοϋ δακτυλογραφήματος. Έ κ  τής μήτρας αύτής δύνανται νά ληφθώσι 2.500 έως 
3.000 άντίτυπα καί αν ή μεμβράνη έχη κατασκευασθή μετά προσοχής καί ό πολύ
γραφος είναι καλής ποιότητος (υπάρχουν καί ήλεκτροκίνητοι σήμερον) ή έκτύπωσις



κ
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1 ών γραμμ άτω ν έπ ιτυγχά νετα ι μέ πλήρη καθαρότητα και ευκρίνειαν. Ού μήν άλλά, 
•Αιτά την έξέτασιν ενός δακτυλογραφήματος, προς προσδιορισμόν της ώρισμένης 
γρα φ ομ η χα νή ς έπ ιζη τοϋνται ίδιαζούσης μορφής και λεπ τά  στοιχεία  τή ς γραφ ομη- 
χα-,ίής. Ά λ λ ά  τά  σ το ιχεία  ταϋτα έξαρτώ νται, εις τάς περιπτώ σεις άντιτύπω ν π ολυ
γράφ ου : α )  άπό τ ά  έντυπώ ματα τω ν σχημάτω ν τω ν ψηφίων έπ ί τής κηρώδους 
έπιφίκνείας τοϋ ειδικού χάρτου— μεμβράνης—καί ή τις άλλως άλλοτε διατρυπάται, 
δηλαδή πλήρω ς, έλλιπώ ς ή παντάπασιν, β )  άπό την ποιότη τα  τής ειδικής μελάνης  
ήτις χρ η σ ιμ οπ ο ιείτα ι διά τά  αντίτυπα τω ν πολυγράφ ω ν, γ )  άπό την π ίεσιν καί την

Είκ. 13 ΕΙκ. 14

ποιότητα τής έπιφανείας των κυλίνδρων τοΰ πολυγράφου καί δ) την ποιότητα τοΰ 
χάρτου έφ’ οδ λαμβάνονται τά άντίτυπα.

Τούτου ένεκεν ή δυνατότης προσδιορισμού τής ώρισμένης γραφομηχανής 
κατόπιν σπουδής δακτυλογραφήματος άντιτύπου πολυγράφου είναι λίαν περιορι
σμένη καί σπανίως έπιτυχής. Εύκολώτερος καί συχνότερος είναι ό καθορισμός 
τοΰ τύπου τής γραφομηχανής δι’ ής έγράφη ή μήτρα—μεβράνη— (Stencil) τοΰ 
άντιτύπου τοΰ πολυγράφου.

Άλλά μέχρι τοΰδε έξετέθησαν μόνον αί άρνητικαί περιπτώσεις καί ή ’Αστυ
νομία έπιθυμεΐ νά έ'χη μεθόδους διά των οποίων νά δύναται νά έξακριβώση την 
γραφομηχανήν δι’ ής έγράφη τό έπιλήψιμον κείμενον (κομμουνιστικαί προκηρύξεις, 
έκβιαστικαί έπιστολαί, πλαστογραφίαι κ.λ.π.).

4 . Προσδιορισμός τής γραφομηχανής δι’ ής έγράφη τό δακτυλο- 
γράφημα.

Ά ν ό καθορισμός τοΰ τύπου τής γραφομηχανής παρουσιάζη δυσκολίας καί 
κινδύνους, αί δυσκολίαι καί οί κίνδυνοι αυξάνουν κατά πολύ έν τή προσπαθείς προσ- 
δορισμοΰ τής ώρισμένης γραφομηχανής, δι’ ής έγράφη ώρισμένον κείμενον καί είς
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τάς πλείστας των περιπτώσεων ή επιδίωξις αυτή είναι άκρως δυσχερής ιδιαιτέρως! 
δέ εις τάς συγχρόνους γραφομηχανάς των μεγάλων εργοστασίων, αίτινες εΐνο 
συνήθως άμέμπτου κατασκευής—τέλειαι. Διό καί τοϋτο επιτυγχάνεται κατ’ άρχ Τήν 
μ ό ν ο ν  οσάκις υπάρχουν, έπί τής έ π ι φ α ν ε ί α ς ,  των έκ χάλυβος ψηφί(*ον, 
άριθμών, σημείων στίξεως, ίδιαζούσης μορφής χαρακτηριστικά σημεία (όρα ϋ*κ. 
11) καί κατά δεύτερον λόγον έπί τή βάσει έλαττωμάτων τής οριζοντίου ή καθέτου 
διαστιχώσεως ή τής μεγαλυτέρας ή μικροτέρας πιέσεως προς την μίαν ή έΙτέραν 
πλευράν ή προς τό άνω ή προς τό κάτω άκρον, κατά τήν άποτύπωσιν των ψηφίων, 
άριθμών κ.λ.π. τής γραφομηχανής έπί τοϋ χάρτου. Τά ΐχνη ταϋτα, δυν ’άτόν νά 
οφείλονται : α) εις τά χρησιμοποιηθέντα έργαλεΐα κατασκευής των ψηφί<#>ν, άριθ
μών καί σημείων στίξεως, β) εις τάς φθοράς ή βλάβας τών ψηφίων, άριθμών κλπ 
συνεπεία τής χρήσεως ή κακής συντηρήσεως τής γραφομηχανής, γ) εις ξή *>·.,' *- 
βην τής περιφερείας του κυλίνδρου ή τών οδοντωμάτων τοϋ τροχού διαστιχώσεως, 
προκειμένου περί έλαττωμάτων τής έλλειποΰς άποτυπώσεως ψηφίου τίνος ή τής 
οριζοντίου ή καθέτου διαστιχώσεως. 'Η  άνίχνευσις τών ίδιαζούσης μορφής ιχνών 
καί έλαττωμάτων απαιτεί ού μόνον θεωρητικάς γνώσεις, ού μόνον μεγάλην έμπει- 
ρίαν, άλλά καί ειδικά μικρομετρικά καί οπτικά όργανα. Διά τών πρώτων καταμε
τρείται τό μέγεθος (όρα είκ. 12), αί άποστάσεις, ή εύθυγράμμησις, ή κλίσις τών 
γραμμάτων κ.λ.π. (όρα είκ. 13) διά τών δευτέρων καθίστανται άραταί αί έπί τής 
έπιφανείας τών μεταλλικών ψηφίων, άριθμών ή σημείων στίξεως, μικροσκοπικαί 
φθοραί ή βλάβαι (όρα είκ. 14).

5 .  Τ εχνικ ά ! διευκρινήσεις και α π οδείξεις .
'Ως έλέχθη ήδη τό σχήμα καί ή έν γένει μορφολογική έμφάνισις τών έκ χά

λυβος ψηφίων, άριθμών καί σημείων στίξεως, άποτελοϋν "δια καί χαρακτηριστικά 
σημεία ενός έκάστου τύπου γραφομηχανής. Δύναται ταϋτα —τά στοιχεία—νά είναι 
τοϋ αύτοΰ ρυθμοΰ οίον (Pica, Elite, Romam, Gothic κ.λ.π.) νά έχουν ΐσως καί τό

αύτό πάχος καί τό αυτό μέγεθος, άλλά νά υπάρχουν μορ- 
φολογικαί διαφοραί τοιαΰται έν ταΐς λεπτομερείαις τής 
καθόλου διαμορφώσεώς των, αί όποϊαι υπό ίσχυράν με- 
γέθυνσιν (λαμβανομένη ύπό έντονον άμφοτερόπλευρον 
πλάγιον φωτισμόν) γίνονται έμφανώς άντιληπταί και 
καθιστοΰν δυνατήν ού μόνον τήν διάκρισιν τών διαφόρων 
τύπων γραφομηχανών, άλλά καί τον καθορισμόν τής 
ταυτότητος αύτών, ήγουν τήν άνεύρεσιν καί τοϋ τύπου 
καί τής ώρισμένης γραφομηχανής.

Οί σχεδιασταί καί οί τεχνικοί τών συγχρόνων γρα
φομηχανών έχουν τακτοποιήσει τά διάφορα έξαρτήματα 
κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε ό χειρισμός αύτών νά είναι 
εύκολος καί λίαν αποδοτικός, έτι δέ ή ποιότης τών υλικών 
αύτών είναι άρίστη, ώστε έλάχιστα ίχνη καί έλαττώμα- 
τα νά δύναταί τις νά άνεύρη έπί κειμένου γεγραμ- 

μένου διά τών συγχρόνων γραφομηχανών. 'Η  πάροδος τοϋ χρόνου, ή κακή 
χρήσις καί ή έλλιπής συντήρησις έχουν ώς έπακόλουθα τήν τριβήν, τήν θραΰσιν και 
γενικώς τήν φθοράν τών χαρακτήρων τής γραφομηχανής όρα είκ. 15 είς ήν απεικο
νίζεται μέ κατάδηλον τήν φθοράν έπί τοϋ άκρου άριστεροΰ ποδός τής πρώτης κάθε
του γραμμής τό κεφαλαϊον γράμμα Η.

Τά ΐχνη καί τά έλαττώματα έπί τών καινουργών μηχανών, κατ’ άρχάς είναι 
ασθενή, ή πάροδος τοϋ χρόνου καί ή χρήσις συντελούν είς τήν π ο ι ο τ ι κ ή ν  κ α ι  
π ο σ ο τ ι κ ή ν  αδξησιν αύτών καί εύχεραίνουν ουτω τήν διαπίστωσιν τής ώρισμε- 
νης γραφομηχανής.

(Συνεχίζεται)

Είκ. 15
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ΠΟΜΜΕΡΕΝΚΕ
(POMMERENKE)

Ο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Ύ πό  των άνωτέρων άξ/κών ’Αστυνομίας κ. κ. ΟΤΤΟ

__________ΖΙΖΜΑΝΝ καί RUDOLF GUT τής FR E IB U R G ,___________________
κατά μετάφρασιν κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ

Εις τό Γερμανικόν όγκληματολογικόν περιοδικόν «K rim inalistik»  
τον ’Αμβούργου, άρχισε δημοσιευομένη ή περιγραφή των εγκληματίαν τοϋ 
Πομμερένκε, ό όποιος άνεστάτωσε την περιφέρειαν Σουτμπάντεν τής Νο
τιοδυτικής Γερμανίας καί ό τρόπος τής άνακαλύφεως τοϋ έγκληματίου. Τά 
«ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ» θά δώσουν μετάφραση τής μελέτης αυτής, 
ή όποια έγράφη από άνωτέρους Γερμανούς αστυνομικούς. Τό πρώτον μέρος 
τής μελέτης έδημοσιεύθη εις τό ψύλλον τον Φεβρουάριου 1961 τοϋ περιο
δικού « K rim inalistik»:

Δεν είναι παράξενο τό γεγονός τοϋ ότι συμβαίνουν πολλά εγκλήματα στην 
περιοχή τής Νοτιοδυτικής Γερμανίας, διότι τό μέρος αυτό μας προσελκύει όλους μέ 
τή φυσική του ομορφιά. ’Από τό ένα μέρος βρίσκεται τό Μαΰρο Δάσος (Schwarzwald) 
μέ τά ωραία ξέφωτα καί άπό τό άλλο μέρος μιά Ικτασις 250 χιλιομ. φυσικής ομορ
φιάς των Γαλλοελβετικών συνόρων.

Αυτή ή τοποθεσία προσελκύει όλους τούς έκδρομεΐς άλλά δυστυχώς καί τούς 
έγκληματίας, διότι έκεΐ λόγω τής γεωγραφικής θέσεως είναι εΰκολο νά διαπράξουν 
εγκλήματα καί νά διαφύγουν τήν καταδίωξι καί σύλληψή τους. Σ ’ αύτή τή γωνιά τής 
Δυτικής Γερμανίας σύμφωνα μέ τή στατιστική γίνονται τά περισσότερα εγκλήματα 
άπό κάθε άλλη τοποθεσία καί τό έργο τής άνακαλύψεως καί τής συλλήψεως των 
εγκληματιών καθώς καί τής προστασίας τοϋ πληθυσμού έχει άνατεθή έξ ολοκλήρου 
στήν άστυνομίαν τής Σουντμπάντεν (Sudbaden). Οί δυσκολίες καί οι κόποι πού 
καταβάλλει ή αστυνομία καταφαίνονται στήν έκθεσι τή σχετική μέ τις προσπάθειες 
πού κατέβαλεν ή άστυνομία γιά νά συλλάβη τον Πομμερένκε (Pommerenke). 
Προτού όμως άναφέρουμε γιά τήν προσωπικότητα τοϋ έγκληματίου αύτοΰ πρέπει 
να δώσουμε μερικά δείγματα τής εγκληματικής του δράσεως σ’ αύτή τήν περιοχή, 
τ’ άκόλουθα :

Τις πρωινές ώρες τής 26-2-1959, βρέθηκε στήν περιφέρεια τής πόλεως 
Καρλσρούης (Karlsryhe) στο νοτιοανατολικό σημείο τοϋ μεγάλου αύτοκινητό- 
δρομου Καρλσρούης—Ντούρλαχ (Karlsruhe—Durlach) δηλ. σέ ένα πολυσύχναστο 
μέρος, δίπλα σέ δυό δένδρα τό πτώμα μιας γυναικός σκεπασμένο μ’ ένα πράσινο 
παλτό. Κοντά στά σκορπισμένα μικροπράγματα δέν βρέθηκε τίποτε πού ν’ άποδει- 
κνυη τήν ταυτότητα τοϋ θύματος καί κατά συνέπειαν πριν γίνη όποιαδήποτε ενέρ
γεια τό πτώμα έπρεπε ν’ άναγνωρισθή. Μετά άπό σχετικές έρευνες διεπιστώθη ότι 
επρόκειτο περί τής 49ετοΰς άνυπάνδρου γυναικός Χίλντα Κόντερ (Hilda Konter), 
ή οποία έργάζετο ώς έκτακτος υπάλληλος σέ εργοστάσιο κοσμημάτων στήν Καρλσ- 
ρουη (Karlsryhe) άπό τήν εποχή πού είχεν έλθει ώς πρόσφυξ άπό τήν ’Ανατολική 
Γερμανία.

Αυτή κατοικούσε στο Ντούρλαχ (Durlach) ένα προάστιο τής Καρλσρούης 
(Karlsryhe) καί γύριζε μέ τά πόδια σπίτι της μετά τό τέλος τής εργασίας της.

'Όλα τά σημάδια έδειχναν ότι επρόκειτο γιά έγκλημα σεξουαλικής μορφής. 
Τό φόρεμά της καί τά έσώρρουχά της ήταν σχισμένα καί πεταγμένα δεξιά καί άρι- 
στερα καί έτσι τό κορμί της βρισκόταν ξεγυμνωμένο καί μέ τό πρόσωπο έστραμ- 
μενο πάνω στο χορτάρι (μπρούμυτα).

"Ενα βαθύ καί πρωτόγονο άγριο κτύπημα στο λάρυγγα είχε προκαλέσει προ
φανώς τό θάνατο. Ή  ιατροδικαστική έξέτασις έπιστοποίει ότι έπρόκειτο περί
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φόνου καί βιασμού. ’Αλλ’ έτέθη τό έρώτημα άν ό βιασμός έγινε προ ή μετά τό φόνο 
τοϋ θύματος. Καί ένα άλλο αίνιγμα άπησχόλησε τήν άστυνομία της Καρλσρούης. 
Τόΰ πώς δηλ. βρέθηκε τό πτώμα στην περιοχή αυτή δεδομένου δτι τό έ'γκλημα 
προφανώς διεπράχθη άλλαχοΰ.

Μετά άπό έπισταμένη έρευνα τής περιοχής εύρέθη ένα φρεσκοσπασμένο ξύλο 
από τό φράχτη τής λεωφόρου Ντούρλαχ (Χ) . Αυτό τό στοιχεΐον ώδηγοΰσε στή

Ή  θέσις τοϋ πτώματος της Κόντερ κατά Τό πτώμα της Κόντερ μετά άπό τήν 
τήν εδρεσή του, τήν 26-2-59 . αφαίρεση τοϋ παλτοΰ.

σκέψη δτι ένας άνθρωπος κατέβηκε άπό τό αύτοκίνητο καί τράβηξε τή νεκρή στο 
χωράφι θέλοντας μ’ αύτό τον τρόπο νά ρίξη τήν ένοχή σε άλλο πρόσωπο.

Οί έρευνες γιά τόν άγνωστο δράστη υπήρξαν έντονώτατες άλλ’ δλες οΐ προσπά
θειες γιά τήν άνεύρεσή του έμειναν χωρίς θετικό άποτέλεσμα.

Τή μεγάλη εβδομάδα τοϋ 1959 στήν ειδυλλιακή πολίχνη Χόρυμπεργκ 
(Hornberg) έλαβον χώραν τά εξής :

"Οπως παντού έτσι καί σ’ αυτή τή μικρή πόλη, κατά τή μεγάλη εβδομάδα 
ύπήρχεν εξαιρετική κίνηση στά μαγαζιά.

Ό  κομμωτής τή Μεγάλη Τετάρτη είχε πολύ δουλειά. "Οταν έπιτέλους πολύ 
πιό αργά, άπό τήν κανονική ώρα πού κλείνουν τά μαγαζιά, έφυγε καί ή τελευταία

(1) Σ.Μ. Πρέπει νά έχω μεν ύπ’ όψιν δτι στάς Γερμανικάς λεωφόρους καί έκει οπού ό 
δρόμος είναι υψωμένος γιά λόγους τεχνικούς ύπάρχει πεζοδρόμων διά τούς πεζούς μέ προστατευτι
κόν κιγκλίδωμα, άλλοτε ξύλινον καί άλλοτε συρμάτινον, ώστε νά προφυλάσση τούς διαβάτας καί 
νά προλαμβάνονται δυστυχήματα. Βίς τήν προκειμένην περίπτωσιν πρόκειται περί ξυλίνου κιγκλι
δώματος άπ’ δπου έρρίφθη τό πτώμα, κατρακύλησε στήν πλαγιά τοϋ δρόμου καί βρέθηκε στό 
χωράφι.
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πελάτις του. Έπέτρεψε τότε στη μαθητευομένη κομμώτρια Καρίν Βέλντβ (Karin 
•Walde) νά τή χτενίση ένας συνάδελφός της, μιά καί ή ημέρα τοΰ Πάσχα δεν ήταν 
μακρυά. Τής έκανε δέ ό προϊστάμενός της αυτή την εκδούλευση γιατί ήταν πολύ 
ευχαριστημένος άπό αυτήν.

Μετά άπο αυτό κατά την 11 μ.μ. έπρεπε ή κομμώτρια νά γυρίση σπίτι της. 
'Ο καιρός ήταν συννεφιασμένος καί ομιχλώδης. Κατοικούσε 1 χιλιόμετρο μακρυά 
άπο τον τόπο τής εργασίας της μαζί μέ τούς γονείς της στο συνοικισμό Νιντερβάσ- 
σερ (Niderwasser). ’Αργά τή νύχτα ό εύρισκόμενος σέ μεγάλη άνησυχία πατέρας 
της, πήγε στήν άστυνομία του Χόρνμπεργ καί άνέφερε οτι ή κόρη του δέ γύρισε 
άκόμη άπο τήν εργασία της.

Βεβαίωσε δέ ότι ή κόρη του δέν γύριζε ποτέ άργά χωρίς νά είναι τοϋτο γνω
στό στούς γονείς της. Γι’ αύτό τό λόγο άνησυχοΰσε πολύ, έσκέπτετο πολλά δυσά
ρεστα πράγματα καί παρακαλοϋσε τήν άστυνομία νά τον βοηθήση γιά τήν άνεύρεση 
τής κόρης του.

Ό  άξιωματικός τής ύπηρεσίας ύπεσχέθη στο Βέλντε (’Walde) ότι θ’ άρχίση 
έρευνες. Τά χαράματα τής Μεγάλης Πέμπτης συνεκροτήθη μιά ομάδα άναζητή- 
σεως, ή οποία καί είχεν επιτυχές άποτέλεσμα μετά άπο μιά ώρα. ’Αλλά δυστυχώς 
τό άποτέλεσμα ήταν φρικαλέο.

Σέ ένα σημείο τής Λεωφόρου 33 είχε γίνει τό έγκλημα.
’Από τήν μιά πλευρά τής λεωφόρου ύπήρχεν ένα άνάχωμα πάνω στο όποιο 

εύρίσκετο μιά σιδηροδρομική γραμμή. Τό ύψος τοΰ άναχώματος ήταν 2 Χ/2 μέτρα 
καί στο έπάνω μέρος ήταν τοποθετημένη μιά ξύλινη παράγκα. Τό άνάχωμα ήταν 
κατάφυτο άπο θάμνους. Στήν άπέναντι πλευρά τοΰ δρόμου καί στο άκρο τοΰ πεζο
δρομίου υπήρχε ένας συρμάτινος φράκτης, γιά νά προστατεύη τούς πεζούς άπο μιά 
πλαγιά, σχετικά κατηφορική, σέ βάθος περίπου 8 μέτρων, κατάφυτη άπο θάμνους 
καί δενδράκια καί ή οποία κατέληγε σ’ ένα ρυάκι.

"Οταν ήλθαν οι ύπάλληλοι τής ειδικής ύπηρεσίας έγκληματολογικών ά- 
ζητήσεων άπο τό Φράϊμπουργκ (Freibyrg), πήγαν άμέσως στήν τοποθεσία πού 
έλαβε χώραν τό έγκλημα.

Τό πτώμα βρισκόταν στο μέσον τοΰ ρυακίου πάνω σ’ ένα σωρό άπο άμμο 
καί πέτρες μέ τά νώτα έστραμμένα προς τήν κοίτη τοΰ ρυακίου. Τά ροΰχα είχαν 
πέσει πάνω άπό τό κεφάλι καί τά έσώρρουχα ήταν κοματιασμένα καί πεταμένα 
έδώ καί έκεϊ.

Κατά τις έρευνες στήν περιοχή βρέθηκαν στο δεξιό πεζοδρόμιο τής λεωφόρου 
333 ίχνη αίματος, τοΰφες άπό μαλλιά κι’ ένα .κομμάτι άλυσίδας λαιμοΰ. Πιο πέρα 
βρέθηκαν πατήματα πού ώδηγοΰσαν άπό τή λεωφόρο στο πεζοδρόμιο. Στήν πλαγιά 
τοΰ ρυακίου πάνω στούς θάμνους βρέθηκαν κομμάτια άπό μυαλό. Στήν άπέναντι 
πλευρά πού εύρίσκετο ή παράγκα, κάπου 2 1/2 μέτρα πιο ψηλά άπό τό δρόμο ήταν 
φανερά τά ίχνη πάλης. Έκτος άπό αύτά εύρέθη καί ένας σωρός άπό πέτρες γρανίτη, 
ενα σπασμένο κουμπί καί πάνω σέ μιά σανίδα ένα ματωμένο άποτύπωμα γυναικείου 
αριστεροΰ πέλματος. Κοντά στο σωρό μέ τις πέτρες βρέθηκε ένα σχισμένο καί κα- 
ταματωμένο γυναικείο πουλόβερ. ’Έτσι τά πάντα έδειχναν ότι εκεί έπρεπε νά είχε 
διαπραχθή τό έγκλημα.

Πρόσφατα ίχνη άνωμαλιών πάνω στο έδαφος, άφηναν νά έννοηθή ότι μεταξύ 
θύματος καί δράστου διεξήχθη σφοδρά πάλη. Ή  νεκροψία άπέδειξε ότι χωρίς άμφι- 
βολία έπρόκειτο γιά σεξουαλικής μορφής έγκλημα. Τό θΰμα ώδηγήθηκε έκεΐ βιαίως 
και αφοΰ έβιάσθη, άκολούθως μέ μιά βαρειά πέτρα έθανατώθη. Τό κρανίο στο κέν
τρο τής κεφαλής δέν υπήρχε σχεδόν καί στο δεξιό κρόταφο ύπήρχεν μιά μεγάλη 
και βαθειά τρύπα.

Μετά άπό τήν πράξη αυτή ό δράστης έσυρε προφανώς τό θΰμα μέχρι τοΰ δρό
μου έκεΐ τό σήκωσε καί τό πέρασε στο άπέναντι πεζοδρόμιο καί έν συνεχεία τό
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πέταξε πάνω άπδ τδ φράχτη στην πλαγιά του ρυακίου. Τά ίχνη έδειχναν 8τι τδ κορ
μί τής νέας στην άρχή γαντζώθηκε πάνω στούς θάμνους άλλα δ δράστης μέ κλωτσιές 
τδ έσπρωξε στδ μέσον του ρυακίου. 'Η  έ'ρευνα μ’ ένα άστυνομικδ σκύλο δεν παρου
σίασε τίποτε τδ ενδιαφέρον.

Ή  εξέταση του τρόπου μέ τδν όποιον έγινε τδ έγκλημα έδειχνε ότι ό δράστης 
έπρεπε να ήταν ψυχοπαθής γιατί άπδ στιγμή σέ στιγμή διέτρεχε τδν κίνδυνο νά γίνη 
άντιληπτδς άπδ τούς πεζούς καί τά αυτοκίνητα πού περνούσαν. Παρ’ όλα αύτά οί 
έρευνες δέν έγένοντο μονομερώς καί άρχισαν άπδ τά πρόσωπα πού ήταν στήν περιοχή

χωρίς νά έχουν μόνιμο κατοικία καί άπδ 
τούς γνωστούς κακοποιούς τήςπεριφερείας 
αυτής.

Έκτδς άπδ αυτούς έξητάσθησαν διάφο
ρα άτομα πού ήσαν κατά καιρούς ψυχο
παθή καθώς καί όλοι οί ασχολούμενοι στήν 
περιοχή άλλοδαποί οικοδόμοι.

Ά πδ τις εφημερίδες καί τδ ραδιόφωνο 
έκαλοϋντο τά πρόσωπα πού τυχόν διέσχι
σαν τή λεωφόρο τή νύχτα εκείνη νά κα
ταθέσουν εάν είχαν δή κάτι.

Κατά τή διάρκεια των ενεργειών αύτών 
κατετέθη άπδ διαφόρους μάρτυρας ότι στήν 
περιοχή αύτή είχε σταθμεύσει ένα μικρό 
αύτοκίνητο. Άνεζητήθη ό οδηγός τού αύ- 
τοκινήτου αυτού τού οποίου έδίδοντο τά 
χαρακτηριστικά, άνευρέθη καί ύπεβλήθη 
σέ άνάκριση. Διεπιστώθη τότε ότι ό οδη
γός αύτδς ό όποιος ήταν ένας παντρεμένος 
έπαγγελματίας, έργαζόμενος σέ λεωφο
ρεία, πήγαινε πολύ συχνά κατά τις έλεύ- 
θερες ώρες του μέ διάφορες γυναίκες 
χρησιμοποιώντας τδ μικρό αύτοκίνητο. 
Οί ένδείξεις γι’ αυτόν τδν άνθρωπο έγι
ναν άκόμη πιδ πολλές όταν ή γυναίκα 

Στδ βάθος ή παράγκα καί ό τόπος τοϋ έγκλή- του κατέθεσε ότι τή νύχτα τού έγκλήμα-
φράκτη καί στήν κοίτη τό πτώμα τής ΚαρΙν τ ο ? επέστρεψε α ρ γ α μ ε τ α  τα  μεσάνυχτά.

Βέλντε δπως εύρέθη. Έκτδς αυτού όταν έξητάζετο ή γυναίκα
του άνέφερε 8τι στδ σακκάκι τού άνδρός 

της βρέθηκαν λεκέδες άπδ μικρές κηλίδες αίματος παρ’ ότι είχε προσπαθήσει νά 
τίς καθαρίση στδ γκαράζ. ’Αλλά επειδή δέν έθεωρήθησαν άρκετές οί ενδείξεις αυτές 
εναντίον του άφέθη έλεύθερος.

Τδ άπάνθρωπο καί φρικαλέο έγκλημα είς βάρος τής Καρίν Βέλντε έφερε 
μεγάλη άναστάτωση στούς κατοίκους τής περιοχής καί μεγάλη στενοχώρια γιατί 
ή Καρίν Βάλντε ήταν ένα καλό καί ήθικδ κορίτσι. Κατά τή διάρκεια τών ερευνών 
τούτων γιά τδν άγνωστο εγκληματία ήρθε ή είδηση ότι τή νύχτα τής 1ης ’Ιουνίου 
τού 1959 έξαφανίστηκε ή 20χρονη Ντάγκιναρ Κλίμικ (Dagnar Klimik) άπδ τδ 
τραίνο ’Αμβούργου—Άλμπένγκα (Hamburg— Albenga).

(  Συνεχίζεται)
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φοριακή τεχνική. 4 ) Νομικαί διατάξεις κυκλοφορίας. 5 ) Κατάστασις τών όχημά- 
των. 6 ) ”Αδειαι όδηγήσεως αυτοκινήτων. 7) Κατατόπισις τοϋ κοινού επί τών 
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III. Συμπέρασμα.
** *

I. Εισαγωγή.
'Η  παρούσα μελέτη άποσκοπεΐ εις τό να καθορίση τάς γενικάς άρχάς α'ίτινες 

διέπουν τήν όργάνωσιν καί διοίκησιν μιας καλής κυκλοφορίας. 'Τπό τον δρον κυκλο
φορία έννοοϋμεν τήν κίνησιν πεζών καί οχημάτων εις τάς οδούς. ’Από τής εποχής 
καθ’ ήν τό αύτοκίνητον ένεφανίσθη εις τάς οδούς, ό ρυθμός τής ζωής έλαβε νέαν 
μορφήν καί ή στάθμη τοϋ πολιτισμού άνήλθεν άλματωδώς. Τό αύτοκίνητον έδημιούρ- 
γησεν προϋποθέσεις διά ταχεΐαν καί άνετον κίνησιν τών άνθρώπων, ταύτοχρόνως 
όμως έδημιούργησεν καί ώρισμένα προβλήματα. Τά κυριώτερα τούτων είναι τά 
έκ τών άτυχημάτων καί κυκλοφοριακής συμφορήσεως προκαλούμενα.

Προς άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τούτων, ή κοινωνία άγωνίζεται χρη
σιμοποιούσα ώρισμένας μεθόδους καί μέσα. Βασικός σκοπός κάθε ώργανωμένης 
κοινωνίας είναι τό πώς θά έπιτύχη τήν χρησιμοποίησιν του αυτοκινήτου κατά τρό
πον έξυπηρετοΰντα καλλίτερον τά μέλη της καί μέ όλιγωτέρας θυσίας.

Μέ άλλας λέξεις ό σκοπός άποβλέπει εις τήν δημιουργίαν καλής κυκλοφο
ρίας. "Οταν δέ όμιλοΰμεν περί καλής κυκλοφορίας έννοοϋμεν ταχεΐαν, άσφαλή καί 
οικονομικήν κίνησιν άπό σημείου είς σημεΐον.

II. Παράγοντες καλής κυκλοφορίας.
Τό θέμα τής κυκλοφορίας δεν είναι άρμοδιότης καί ύπευθυνότης μιας καί 

μόνης 'Υπηρεσίας ή Όργανισμοΰ. Είναι θέμα είς τό όποιον είναι άναμεμιγμέναι 
πλεΐσται δσαι 'Υπηρεσίαι Κρατικαί καί διάφοροι άλλοι ’Οργανισμοί. Διά νά έπι- 
τευχθώσιν άποτελέσματα δημιουργοΰντα καλάς συνθήκας κυκλοφορίας, δέον δπως 
δλοι οί άναμεμιγμένοι εις τό θέμα άποδώσουν τήν πρέπουσαν σημασίαν καί κατα
βάλλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν βελτίωσίν του. Δέν είναι επίσης θέμα 
μιας καί μόνης ένεργείας, αλλά συνδυασμός πλειόνων.

Κατωτέρω θά παραθέσωμεν τάς κυρίας λειτουργίας τοϋ μηχανισμοΰ τοϋ 
όλου θέματος τής κυκλοφορίας.

1) ' Ο μ α δ ι κ ή  ή γ ε σ ί α  κ α ί  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α .
'Η  ΰπαρξις καί λειτουργία ενός άνωτάτου οργάνου (συλλογικοΰ) είναι άπα- 

ραίτητος διά τον χειρισμόν τοϋ θέματος τής κυκλοφορίας. Τό οργανον τοΰτο είναι 
δυνατόν νά άπαρτίζεται άπό εκπροσώπους δλων τών 'Υπηρεσιών καί ’Οργανι
σμών τών άναμεμιγμένων είς τό θέμα τής κυκλοφορίας. Χαράσσει τάς γενικάς 
γραμμάς τής άκολουθητέας έπί τοϋ θέματος τακτικής, παρακολουθεί καί συντονίζει 
τάς ένεργείας τών έπί μέρους 'Υπηρεσιών. "Ανευ ήγεσίας, τό δλον έργον θά είναι 
ελαττωματικόν μέ άποτέλεσμα τήν ταλαιπωρίαν τοϋ κοινοΰ.

2) Ά ν ά π τ υ ξ ι ς  τ ο ϋ  ό δ ι κ ο ϋ  δ ι κ τ ύ ο υ .
'Π  άνάπτυξις καί βελτίωσις τοϋ όδικοϋ δικτύου μιας χώρας άποτελεΐ βασικήν
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προϋπόθεσή διά τήν δημιουργίαν καλών συνθηκών κυκλοφορίας. 'Η  αΰξησις τών 
οχημάτων καί τών ύπ’ αυτών χρησιμοποιούμενων ταχυτήτων, δημιουργεί άναντίρ- 
ρητον άνάγκην κατασκευής νέων οδών καί διασκευής τών ήδη ύπαρχουσών κατά 
τρόπον άνταποκρινόμενον όχι μόνον προς τά σημερινά δεδομένα, άλλά καί μέ προο
πτικήν έξυπηρετήσεως τής κυκλοφορίας έπί μακρόν χρονικόν διάστημα εις τό μέλ
λον. Κάθε νέα κατασκευή πρέπει νά βασίζεται έπί σχεδίων τά όποια είναι δυνατόν 
νά έπεκταθώσιν εις τό μέλλον διά τήν έξυπηρέτησιν τών άναγκών τής εποχής έκεί- 
νης. 'Η  πείρα τοϋ παρελθόντος άπέδειξεν ότι οδικά έργα κατασκευασθέντα προ- 
χείρως καί άνευ μελλοντικής προοπτικής οχι μόνον δέν εξυπηρέτησαν τήν κατά- 
στασιν μετά πάροδον ολίγου χρόνου, άλλά καί άπετέλεσαν εμπόδια διά τήν περαι
τέρω άνάπτυξιν τοϋ όδικοϋ δικτύου.

3) Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  κ ή τ ε χ ν ι κ ή .
Μέ τήν αλματώδη αυξησιν τών οχημάτων έδημιουργήθησαν πολλαπλά 

τεχνικά προβλήματα κυκλοφορίας, τά όποια απαιτούν είδικάς μελέτας παρά προσώ
πων είδικώς έκπαιδευθέντων προς τοΰτο.

'Η  κυκλοφοριακή τεχνική είναι ή επιστήμη ή οποία μελετά καί δίδει λύσεις 
εις τά προβλήματα ταϋτα. Κυκλοφοριακά θέματα τά όποια εις τό παρελθόν, ήδύ- 
ναντο νά διευθετηθούν ύπό προσώπων μή διαθετόντων είδικάς τεχνικάς γνώσεις, 
λόγω τής άπλότητος ήν ένεφάνιζον, άπαιτοΰν σήμερον λεπτομερείς έρεύνας καί 
μελέτας. ’Ήδη διά τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται μέσα καί μηχα
νήματα τά όποια άπαιτοΰν είδικάς τεχνικάς γνώσεις. 'Ο θεσμός τών μηχανικών 
κυκλοφορίας έ'χει είσαχθή άπό μακροΰ χρόνου εις όλα τά κράτη τά όποια έχουν 
ικανόν άριθμόν αύτοκινήτων.

4) Ν ο μ ι κ ά  ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .
Ά φ ’ ής στιγμής ένεφανίσθη τό αύτοκίνητον εις τάς οδούς, ένεφανίσθη καί ή 

ανάγκη δημιουργίας κανόνων ρυθμιζόντων τον τρόπον χρήσεως αύτοϋ. Κατ’ αρχήν 
οί κανόνες ούτοι ήσαν άπλοι καί ολιγάριθμοι, λόγω τής μικράς χρήσεως τοϋ αυτο
κινήτου. Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου ό άριθμός τών αύτοκινήτων ηύξήθη καί ταύ- 
τοχρόνως έδημιουργήθη άνάγκη λεπτομερεστέρων κανόνων οίτινες διετυποΰντο 
ύπό μορφήν νομικών διατάξεων. Εις τήν έποχήν μας λόγω τής καταπληκτικής 
αύξήσεως τών αυτοκινήτων, ή περί κυκλοφορίας νομοθεσία είναι έκτεταμένη καί 
πολύπλοκος, σκοπόν έχουσα τήν δημιουργίαν καταλλήλων συνθηκών διά τήν καλήν 
χρήσιν τών οδών καί πεζοδρομίων.

Βασική προϋπόθεσις διά τήν δημιουργίαν καλών συνθηκών κυκλοφορίας είναι 
ή όπαρξις νομικών διατάξεων προσηρμοσμένων προς τάς άπαιτήσεις τής κυκλοφο
ρίας. Εις τήν χώραν μας ή περί κυκλοφορίας νομοθεσία είναι σημαντική πλήν 
όμως ελλιπής. Κατ’ αρχήν δέν καλύπτει όλα τά σημεία τοϋ όλου θέματος καί έκ 
δευτέρου είναι διασκορπισμένη εις διάφορα κείμενα τά όποια είναι άγνωστα εις 
τούς πολίτας, συχνά δέ καί εις τούς επιφορτισμένους διά τήν εφαρμογήν της. ’Εκτός 
τούτων δέν είναι συγχρονισμένη προς τά διδόμενα τής εποχής μας. ’Απ’ άρκετοΰ 
χρόνου καταβάλλεται προσπάθεια διά τήν σύνταξιν καί ψήφισιν κώδικος κυκλοφο
ρίας. 'Ο κώδιξ ούτος θά λάβη τήν μορφήν νόμου δι’ ολην τήν έπικράτειαν. Αΐ κατά 
τόπους άστυνομικαί άρχαί θά δύνανται νά έκδίδωσι διατάξεις ρυθμιζούσας τοπικά 
κυκλοφοριακά θέματα εντός τών πλαισίων τοϋ γενικοΰ τούτου νόμου. ’Ά ς έλπίσωμεν 
ότι λίαν συντόμως ή χώρα μας θ’ άποκτήση τον συγχρονισμένον αυτόν κώδικα κυ
κλοφορίας.

5) Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ώ ν  ο χ η μ ά τ ω ν .
Σημαντικός παράγων διά τήν υπαρξιν καλής κυκλοφορίας είναι ή υπαρξις 

οχημάτων εις καλήν κατάστασιν. Προς έξυπηρέτησιν τοϋ παράγοντος τούτου είναι 
άπαραίτητον όπως ή υπηρεσία ή έπιφορτισμένη μέ τό έργον τής έπιθεωρήσεως τών
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οχημάτων καί χορηγήσεως άδειων κυκλοφορίας τούτων, λειτουργεί κατά τοιοΰ- 
τον τρόπον ώστε ν’ άνταποκρίνεται πλήρως προς τάς σημερινάς άπαιτήσεις εις τον 
τομέα τούτον.

6 ) ’Ά δ ε ι α ι  ό δ η γ ή σ ε ω ς  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν .
Μεγάλη σημασία δέον νά άποδοθή είς τό θέμα του εφοδιασμού των οδηγών 

αυτοκινήτων δι’ άδειας ίκανότητος. Τό αύτοκίνητον άποτελεΐ μέσον ταχείας καί 
άνέτου έξυπηρετήσεως τοϋ κοινού, είς ήν περίπτωσιν όμως οδηγείται παρ’ άτόμου 
μή διαθέτοντος τάς άπαιτουμένας γνώσεις καί ικανότητας, άποτελεΐ φονικόν όργα
νο ν, μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν προβλημάτων.

Ή  Υπηρεσία έκδόσεως άδειων οδηγών αύτοκινήτων είναι άρμοδία καί υπεύ
θυνος διά τήν έξασφάλισιν τών προϋποθέσεων τούτων. Έ κ  στατιστικών μελετών 
άπεδείχθη ότι τά 85 % τών άτυχη μάτων προκαλοΰνται άπό άντικανονικήν συμπε
ριφοράν τών οδηγών καί τά υπόλοιπα 15 % άπό κακήν κατάστασιν οδών καί οχη
μάτων. Τό ποσοστόν τούτο μάς πείθει ότι πρέπει ν’ άποδοθή μεγάλη σημασία είς 
τον οδηγόν.

Τά έφοδιαζόμενα δι’ άδειας άτομα πρέπει νά συγκεντρώνουν τάς άπαιτου- 
μένας προϋποθέσεις, τόσον άπό άπόψεως ίκανότητος προς όδήγησιν όσον καί άπό 
άπόψεως γνώσεως τών ίσχυουσών διατάξεων καί τών χρησιμοποιουμένων είς τήν 
κυκλοφορίαν μέσων.

Ή  χορήγησις άδειας όδηγήσεως δέν άποτελεΐ δικαίωμα κάθε άτόμου, άλλά 
προνόμιον χορηγούμενου ύπό τής πολιτείας προς έξυπηρέτησιν τόσον τού έαυτοΰ του 
οσον καί τού κοινωνικού συνόλου. Μέ βάσιν τήν άρχήν ταύτην δέον όπως κάθε οδη
γός παρακολουθεΐται συνεχώς ως προς τον τρόπον άσκήσεως τού προνομίου τού
του, τό όποιον δέον νά άφαιρήται εύθύς ώς διαπιστωθή κακή χρήσις του.

Προς τούτο, έκτος τής αύστηράς άρχικής έξετάσεως, άπαιτεΐται καί περιο
δική έπανεξέτασις τών οδηγών προς διαπίστωσιν τής σωματικής καί πνευματικής 
καταστάσεώς των. Έκτος τούτου, ή ΐδρυσις καί λειτουργία ειδικού άρχείου είς τό 
όποιον θά καταχωρήται ή κακή συμπεριφορά έκάστου οδηγού κατά τήν όδήγησιν, 
θά συμβάλλη τά μέγιστα είς τήν βελτίωσιν τών οδηγών. Βάσει τής έπανεξετάσεως 
καί τού άρχείου θά δύναται νά άνακληθή ή άνασταλή τό προνόμιον μέ άποτέλεσμα 
τήν έλάττωσιν τών κινδύνων είς τήν κυκλοφορίαν. Είς τά Η.Π.Α. έχει καθιερωθή 
τό λεγόμενον «σύστημα τών σημείων» διά τήν άφαίρεσιν τών άδειών τών κακών 
οδηγών, τό όποιον καί σκέπτεται κάθε άμερικανός όταν όδηγή, μέ άποτέλεσμα νά 
επιδεικνύη καλήν συμπεριφοράν.

7) Κ α τ α τ ό π ι σ ι ς  τ ο ύ  κ ο ι ν ο ύ  έ π ί  τ ώ ν  θ ε μ ά τ ω ν  κ υ κ λ ο 
φ ο ρ ί α ς .

Τό έργον τής κατατοπίσεως τού κοινού έπί τών προβλημάτων τής κυκλοφο
ρίας δέν είναι άπλοΰν, είναι όμως άπαραίτητον, διότι μέ λαόν καταλλήλως κατατο- 
πισμένον δύνανται νά έπιτευχθώσι τεράστιαι πρόοδοι. Ό  σκοπός δύναται νά προσεγ- 
γισθή εύκολώτερον διά τής καταλλήλου διαφωτίσεως τού κοινού έν συνδυασμώ μέ 
τήν εφαρμογήν τών σχετικών διατάξεων. Δέον όπως άναζητηθώσι καί έπιστρα- 
τευθώσιν όλα τά υπάρχοντα μέσα. Κινηματογράφος, τύπος, εκθέσεις, ραδιόφωνου 
καί άλλα μέσα δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι.

Τό καταλληλότερου σημείου προς διαφώτισιν είναι τά σχολεία. Είναι γνωστόν 
ότι ό χαρακτήρ τού άνθρώπου διαμορφοΰνται ώς έπί τό πλεΐστον κατά τήν παιδικήν 
ηλικίαν. Ή  οικογένεια καί τό σχολείου έπιδροΰν τά μέγιστα είς τήν διαμόρφωσιν 
τού χαρακτήρος τού νεαρού άτόμου. ’Εκμεταλλευόμενοι τήν έπίδρασιν τήν όποιαν 
ασκεί τό σχολείου είς τό νεαρόν άτομον δέον όπως στρέψωμεν τήν προσοχήν μας 
προς αύτό καί δι’ αύτοΰ διοχετεύσωμεν γνώσεις καί άρχάς σχετικάς μέ τό θέμα τής 
κυκλοφορίας. Είς όλα τά άνεπτυγμένα Κράτη τού κόσμου, διεξάγεται πραγματική 
σταυροφορία είς τον τομέα τούτον. ’Εκτεταμένα καί μακροχρόνια προγράμματα κυ-
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κλοφοριακής άγωγής τίθενται είς εφαρμογήν μέ άποτέλεσμα νά ένημεροΰνται πλή
ρως οί μαθηταί καί νά διαμορφώνουν άνάλογον καλήν συμπεριφοράν εϊτε ώς πεζοί 
εΐτε ώς οδηγοί.

8) ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  δ ι ά  τ ή ν  ε φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ω ν  δ ι α τ ά ξ ε ω ν  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς .

Τό μεγαλύτερον βάρος του δλου θέματος εύρίσκεται εις τούς ώμους τής άστυ- 
νομίας. Καίτοι είς πολλάς περιπτώσεις άλλαι άρχαί λαμβάνωσιν άποφάσεις επί θε
μάτων κυκλοφορίας, ή δέ άστυνομία άπλώς έφαρμόζει ταύτας, το κοινόν πιστεύει 
δτι είναι ϊσως ή μόνη υπηρεσία ήτις είναι υπεύθυνος διά το θέμα τής κυκλοφορίας.

Είναι αληθές δτι ό ρόλος τής άστυνομίας είναι ό σημαντικώτερος. Ούδέν δύ- 
ναται νά έπιτελεσθή άνευ ύπάρξεως καλώς ώργανωμένης υπηρεσίας υπευθύνου διά 
τήν έφαρμογήν των άποφασιζομένων. Διά τον λόγον τούτον μία σύγχρονος άστυ
νομία, οργανώνει τάς υπηρεσίας της κατά τρόπον δυνάμενον ν’ άνταποκριθή είς τάς 
δημιουργουμένας άπαιτήσεις. Συχνάκις, άπο καιρού εις καιρόν εμφανίζεται άνάγκη 
άναδιοργανώσεως των υπηρεσιών της καί προσαρμογής προς τάς νεωτέρας δημιουρ- 
γουμένας συνθήκας.

Είς τήν παρούσαν μελέτην δεν θά έπεκταθώμεν είς το θέμα τής όργανώσεως 
τής άστυνομίας προς άντιμετώπισιν τού θέματος τής κυκλοφορίας, θά τονίσωμεν 
δμως τήν άνάγκην τής είδικεύσεως τού προσωπικού τής άστυνομίας είς τά κυκλο- 
φοριακά ζητήματα καί τής χρησιμοποιήσεως νεωτέρων έπιστημονικών μεθόδων.

9) Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α .
'Η  εφαρμογή τών νόμων έξαρτάτάι κατά τον μεγαλύτερον βαθμόν έκ τού 

τρόπου συνθέσεως καί λειτουργίας τών δικαστηρίων.
Είς το υπό συζήτησιν θέμα, είναι άπαραίτητον δπως ένημερωθώσιν πλήρως 

οί δικασταί, ΐνα κατανοήσωσι τήν σοβαρότητα αυτού καί έφαρμόσωσι καταλλήλως 
καί δικαίως τάς διατάξεις.

Είναι άναγκαία ή ΰπαρξις δικαστών οιτινες θ’ άπασχολοΰνται είδικώς μέ τήν 
έκδίκασιν τών σχετικών μέ τήν κυκλοφορίαν θεμάτων (άτυχήματα, παραβάσεις). 
Διά τών ειδικών τούτων δικαστών θά έπιτευχθή ομοιόμορφος εφαρμογή τών σχε
τικών διατάξεων, έπί πλέον δέ ούτοι θά έκδίδωσιν δικαιωτέρας άποφάσεις έκ τού 
γεγονότος δτι θά μελετήσωσι έν λεπτομέρεια το θέμα τής κυκλοφορίας.

Ούδείς δύναται νά παραγνώριση τήν άξίαν τών άποφάσεων τών δικαστη
ρίων καί τήν έπίδρασιν τήν οποίαν άσκοΰν αυται έπί τής δημιουργίας καλών ή κακών 
συνθηκών κυκλοφορίας.

10) ’Α ρ χ ε ί α .
Διά τήν παρακολούθησιν καί βελτίωσιν τού δλου θέματος είναι άπαραίτητος 

ή δημιουργία καί λειτουργία καταλλήλων άρχείων.
Βασικώς άπαιτοΰνται τά κάτωθι άρχεΐα :
α) Άρχεΐον αυτοκινήτων.
β) Άρχεΐον άδειών οδηγών αύτοκινήτων.
γ) Άρχεΐον παραβάσεων οδηγών αύτοκινήτων.
III. Συμπέρασμα.
’Εν συμπεράσματι, έκ τών δσων άνωτέρω έξετέθησαν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν 

δτι ή δημιουργία καλών ή κακών συνθηκών κυκλοφορίας έξαρτάται έκ τού τρόπου 
όργανώσεως τού δλου θέματος τής κυκλοφορίας καί τού τρόπου άντιμετωπίσεως 
τών έπί μέρους προβλημάτων, παρά τών έντεταλμένων προς τούτο οργάνων.

Δυνάμεθα έπίσης νά εΐπωμεν δτι ή καλή λειτουργία τού δλου μηχανισμού 
έξαρτάται έκ τής καλής λειτουργίας τών έξαρτημάτων αύτοΰ. Έ φ ’ δσον ή έργασία 
χωλαίνει είς ενα τομέα δέν λειτουργεί καλώς ό μηχανισμός, τά δέ άποτελέσματα 
είναι συνήθως ούχί ευχάριστα.

/ .  Α Θ Α Ν Α ΣΟ ΥΛ Η Σ
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-------------------------------- 'Υπό Ύπαστυ νόμου Β' χ . ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ---------------------------------

Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ

...Είναι νύκτα... νύκτα προχωρημένη... Καί, μέσα στής άπέραντης αύτής 
νύκτας τή σιγαλιά, βρίσκομαι μονάχος στο γραφείο μου, κυκλωμένος άπό χαρτιά, 
γράμματα, Δελτία Συμβάντων καί φακέλλους.... Αύτοί είναι οί μοναδικοί μου σύν
τροφοι ετούτη τήν ήσυχη στιγμή, μαζί μέ το πακέττο τα τσιγάρα μου πού κοντεύει 
πιά ν’ άδειάση...

...Είναι μεσάνυκτα καί—δπως λέει καί τό τραγουδάκι—«δλη ή φύση ήσυ- 
χάζει...».

Ν αί!!! Είναι αλήθεια!.... 'Ησυχάζει ή φύση !.... Βλέπω άπδ τδ άνοιχτδ 
παράθυρό μου τό χλωμό φεγγάρι, αιώνια πειθαρχικό καί ύποτεταγμένο στη μοίρα 
του, νά συνεχίζη τό συνηθισμένο δρομολόγιό του μέσα στη σκοτεινή άπεραντωσύνη 
του Ουρανού, καθώς τό άκολουθοϋν, σέ στρατιωτική παράταξη, χιλιάδες άστέρια 
ολόγυρα...

'Ησυχία καί τάξη κυριαρχεί στο άπέραντο βασίλειο τής φύσεως...
"Ομως—δυστυχώς!—δεν συμβαίνει τό ίδιο καί στις άνθρώπινες κοινωνίες...
’Ανήσυχος, άνικανοποίητος, άνυπάκουος καί διψασμένος για περιπέτεια ό 

απλός άνθρωπος τής εποχής μας συγκρούεται αδιάκοπα μέ τούς συνανθρώπους του 
καί μέ τούς κοινωνικούς νόμους, διαταράσσοντας τήν τάξη καί τήν αρμονία τής 
έννομης ζωής...

...Κι’ άκόμα δίπλα του ό άδιόρθωτος, ό ύπότροπος, ό καθ’ έξιν έγκληματίας, 
ό αιώνιος Κάϊν τού ’Αστυνομικού Δελτίου, πού ψάχνει νά βρή ευκαιρία για νά προσ- 
βάλη τά άγαθά των διπλανών του.

...Κι’ ή νύχτα φεύγει ολόχαρη...
Μά, αύριο, σάν ξημερώση θά γίνουν γνωστά τής νύκτας τά καμώματα, κι’ 

οί εφημερίδες θά γράψουν γιά κλοπές, γιά διαρρήξεις, γιά βιασμούς, γιά συμπλοκές...
Κι’ δλα ετούτα πού διαβάζεις, φίλε άναγνώστη, σέ κάνουν νά φοβάσαι.... νά 

μελαγχολής... ν’ άνησυχήσης... Μά, μονάχα γιά λίγο... Γιατί, ύστερα, έρχεται έκεϊνο 
εκεί τό παλληκάρι άπ’ τή γωνιά τού δρόμου νά σέ ήσυχάση καί νά σοΰ ξαναφέρη 
τήν αισιοδοξία τής άσφαλείας καί τής τάξεως.... Είναι ό σκοπός άστυφύλακας, πού 
δέν κουράστηκε ποτέ νά σέ ύπηρετή, πού στέκει άγρυπνος έξω άπό τό σπίτι σου κι’ 
όταν κοιμάσαι κι’ δταν γλεντάς, πού έχει άφιερώσει τή ζωή του στή δική σου εύτυ- 
χία...

"Ω ! ό καλός ό άστυφύλακας !!!... "Ενας ήρωας είναι, πού δμως δέν τόν 
ύμνησαν οί ποιηταί, κι’ ούτε στάθηκαν νά τόν προσέξουν οί λογοτέχναι.... Μά, τί 
σημασία έχει αυτό ; Μήπως τό πρόσεξε ποτές του ; Εκείνος τό καθήκον του κάνει. 
Κι’ αυτό τού φθάνει... ’Ανώνυμα συνήθισε νά κάνη τή δουλειά του.... Κι’ αυτό τόν 
ευχαριστεί...

Κι’ άν δέν τόν ύμνησαν οί άνθρωποι, τόν τραγουδάει ή νύκτα καί τό φεγγάρι, 
τον τραγουδάει ό άνθρώπινος πόνος πού άγωνίζεται νά τόν άπαλύνη.... Καί τ’ δνο- 
μα του είναι γραμμένο μέσα στήν καρδιά τής κοινής γνώμης μέ θαυμασμό...

...’Αλλά «έν αρχή ήν ό λόγος»... "Ετσι λέει τό Ευαγγέλιο...
Κι’ ό «λόγος», ό πεζός καί ποιητικός λόγος, άποτελεΐ τόν άξονα γύρω άπό τόν
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όποιον περιστρέφονται οί ανθρώπινες κοινωνίες... Της λογοτεχνίας, λοιπόν, ή θαυ
ματουργός δύναμις είναι καιρός πια νά πάρη τον καλό αστυφύλακα άπό τό πεζοδρό
μιο και νά τον τοποθετήση στο θρόνο τής δημοσίας προβολής.... Για παράδειγμα καί 
άπό ευγνωμοσύνη... Πάνω σ’ ετούτη την άνάγκη δημιουργήθηκε τελευταία ή άστυ- 
νομική λογοτεχνία, πού έταξε γιά σκοπό της νά φέρη στη δημοσιότητα καί νά κάνη 
γνωστά τά Ιργα του άστυφύλακος, οχι μονάχα σάν φρουρού τής τάξεως καί κυνηγού 
τού έγκλήματος, άλλά καί σάν εύγενικοΰ διακόνου τής Χριστιανικής ’Αγάπης καί 
εύσυνείδητου υπηρέτου των άρχών τού πολιτισμού μας.... Καί τό «ήμερολόγιον τού 
άστυφύλακος» αότό τό κενό ήλθε νά καλύψη...

Δέν άργησε, ύστερα απ’ αυτό, νά έ'λθη καί ή δικαιοσύνη...
’Έτσι, τό έ'ργο έτούτο τής διαφωτίσεως τής κοινής γνώμης βρήκε σιγά-σιγά 

άπήχηση σέ χιλιάδες άνθρώπους, μικρούς καί μεγάλους, σοφούς καί άγράμματους, 
πτωχούς καί πλουσίους, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθή ένα ισχυρό ρεύμα συμπά
θειας προς τό ’Αστυνομικό Σώμα κι’ οί φίλοι τής ’Αστυνομίας νά πολλαπλασιά- 
ζωνται μέ ταχύ ρυθμό. Πρόκειται γιά μιά ευχάριστη διαπίστωση, πού την επιβε
βαιώνουν μέ τον πιο συγκινητικό τρόπο τά άφθονα γράμματα πού φθάνουν στά γρα
φεία μας καί τά όποια μιλούν μέ θαυμασμό γιά τό περιοδικό αύτό, γιά την έκπομπή 
τής ’Αστυνομίας, καί εΐδικώτερα γιά τό «ήμερολόγιο τού άστυφύλακος» πού τόσο 
έχει άγαπηθή άπό τό ευρύτερο κοινό.

Τήν άλήθεια αύτή τήν άναφέρουμε καί τήν υπογραμμίζουμε μέ ξεχωριστό 
ενθουσιασμό, γιατί πρέπει νά την ξέρουν δλοι οί άστυφύλακες, γιά νά έχουν άκμαΐο 
τό ήθικό τους καί νά νοιώθουν πολλή περηφάνεια γιά τή στολή καί τό έργο τους. 
Κι’ άκόμα γιά νά είναι άπόλυτα βέβαιοι δτι οί υπηρεσίες τους άναγνωρίζονται 
άνεπιφύλακτα. Πρέπει ν’ άκοΰν δσα άκούμε καί νά διαβάζουν, δ,τι διαβάζουμε στά 
γράμματα πού παίρνουμε, γιά νά νοιώσουν τή δική μας χαρά γιά τήν ’Αστυνομία 
Πόλεων.

"Ενας τυφλός ήρθε τό πρωί στο γραφείο, ό κ. Νάος Προκόπιος τού Γεωργίου 
κάτοικος Νέας Ίωανίας, Παρνασσού 16. Τον άνέβασεν ό άστυφύλακας τής εσωτε
ρικής υπηρεσίας. Καί μόλις κάθισε στην καρέκλα, μάς είπε :

«Τυφλός είμαι. Δέν βλέπω. ’Αλλά ευλογώ τον καλό Θεό μας πού μ’ άφησε 
τούλάχιστον ν’ άκούω. Έ τσ ι μπορώ νά παρακολουθώ τήν έκπομπή τής ’Αστυνο
μίας. Καί τότε ξεχνώ τήν πίκρα μου καί ζώ σ’ ένα κόσμο άληθινής άγάπης. Λόγια 
καί μουσική συνεργάζονται μέ επιτυχία γιά νά φέρουν στήν καρδιά τών άκροατών 
σας ένα μήνυμα έλπίδος, ένας φώς άγάπης. ’Έμαθα μ’ αύτόν τόν τρόπο ν’ άγαπώ 
σάν άδέλφια μου δλους τούς άστυφύλακες, κι’ ας μή τούς έχω δή ποτέ μου. Καί 
τακτικά επαναλαμβάνω τά λόγια σας : δτι ή ’Αστυνομία είναι τό σπίτι τού Θεού... 
Σάς παρακαλώ νά έκφράσετε έκ μέρους μου τόν θαυμασμό καί τήν άγάπη δλων μας 
προς τούς άστυφύλακες, πού είναι οί καλύτεροι φίλοι μας. ’Έτσι λένε δλοι οΕ γεί- 
τονές μου πού κάθε Σάββατο μεσημέρι φροντίζουν νά έχουν άνοικτό τό ραδιόφωνό 
τους γιά νά σάς άκοΰνε......

Μιά κοπέλλα απ’ τήν Καλλιθέα, ή δεσποινίς Καίτη Άγγελέτου, ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου 142, μάς γράφει :

«... Μιά μέρα, πριν τρία χρόνια, όταν πρωτοήρθα στήν ’Αθήνα άπό τις Σέρ
ρες, άνοίγοντας τυχαία τό ραδιόφωνο ακόυσα τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό
λεων. ΓΙιστέψτε με δτι δχι άπλώς εύχαριστήθηκα άλλά καί κυριολεκτικά γοητεύ- 
θηκα. ’Έτσι άπό τότε μέχρι σήμερα, δέν έχασα κανένα σας πρόγραμμα καί ποτέ 
δέν έβγαλα άπ’ τό μυαλό μου τή σκέψη δτι ό άστυφύλακας τής γειτονιάς μου είναι 
ένας εύγενικός προστάτης τού λαού μας. 'Απαλή ή φωνή, γλυκειά ή μουσική, λογο
τεχνικά τά κείμενα. 'Όλα μαζί συναρπάζουν.

Σάς συγχαίρω. Καταφέρνετε νά καθηλώνετε τόν ακροατή σας στή θέση του.
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Ξεχωριστά μ’ ένθουσίασε τδ ημερολόγιο τοϋ άστυφύλακος μέ την ιστορία 
τοϋ Κώστα τοϋ πολύτεκνου. Να έχετε πάντοτε ύπ’ δψιν σας δτι την ώρα τής εκπο
μπής πολλές καρδιές σας άκοΰνε μέ συγκίνηση...».

Μια άλλη άκροάτρια, ή κ. Κατίνα άπδ την Νέα Κηφισιά, μάς γράφει :
«...’Αγαπημένα μας αδέλφια τής ’Αστυνομίας των Πόλεων. Σάς παρακαλώ 

να δεχτήτε καί τα δικά μου συγχαρητήρια, γιά τα ωραία λόγια πού μάς λέτε κάθε 
Σάββατο. Σάς ακούω μέ δάκρυα πολλές φορές στα μάτια. Καί σάς στέλνω τή ευχή 
μου. Παρακαλώ πάντοτε τον Θεδ νά σάς προστατεύη καί νά σάς φυλάη άπδ κάθε 
κακό, δπου κι’ αν βρίσκεσθε. Εύτυχώς πού ή' κοινωνία έχει τούς άστυφύλακες φρου
ρούς άγγέλους πού μάς προφυλάνε άπδ τούς κακούς άνθρώπους καί μάς παρη
γορούν στις ατυχίες τής ζωής. Μέ τά ωραία σας λόγια μάς κάνετε νά πιστεύουμε 
περισσότερο σ’ ’Εκείνον πού είπε στήν 'Αγία Του ’Ανάληψη : «Μη φοβάσθε. ’Εγώ 
είμαι μαζί σας. Δέν σάς άφήνω ορφανούς» κι’ άλήθεια! Μέσα στη ζωή έχουμε πρώ
τα τδ Μεγάλο Θεό μας καί τή βοήθειά Του, κι’ ύστερα τούς καλούς μας φρουρούς 
τά ήρωϊκά παιδιά τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τούς άστυφύλακες πού άγρυπνοΰν γιά 
μάς. 'Ο Θεδς μαζί σας...».

Μέσα στδ γράμμα της αύτδ ή σεβαστή μας έπιστολογράφος άναφέρει καί 
μιά ενδιαφέρουσα περίπτωση κλοπής καί άπάτης. ’Αλλά αύτή—μέ τήν άδειά της, 
φυσικά—θά τήν αναφέρουμε στο προσεχές τεϋχος τοϋ περιοδικού μας, γιατί είναι 
ιδιαιτέρως άξιοπρόσεκτη.

Γράμματα.... γράμματα.... γράμματα.... Καί μέσα άπ’ τις φράσεις τους, άπ’ 
τις γραμμές καί τά θαυμαστικά τους ξεπετάγεται περήφανος καί πανέμορφος ό 
άπλδς άστυφύλακας τοϋ δρόμου, σάν ένα βασιλόπουλο παραμυθιού, πού άγωνίζεται 
νά φτειάξη ωραιότερη τήν ζωή μας....

'Η  μάχη τού πεζοδρομίου !!!... "Οποιος δέν τήν έζησε, είναι άδύνατον νά 
νοιώση τούς παλμούς καί τις δυσκολίες της...

Μετριέται εκεί ό άστυφύλακας μέ τδ κρύο, μέ τή ζέστη, μέ τά στοιχεία τής 
φύσεως, μέ τήν άνθρώπινη κακία.... Κι’ άπδ τούτο τόν σκληρδ καί τραχύ άγώνα 
βγαίνει πάντα νικητής, μέ τήν πίστη, τις ικανότητες καί τήν εύσυνειδησία του...

"Ας κλείσουμε, λοιπόν, τήν παρένθεση τής επικοινωνίας μέ τδ κοινόν, κι’ ας 
σταθούμε σ’ ένα άστυφύλακα...

Πρόκειται γιά τδν άστυφύλακα I' 51, τδν κ. Νικόλαο Μαραβελή, πού μάς 
έγραψε ένα τόσο όμορφο καί εύγενικδ γράμμα, τήν αρχή τού οποίου αντιγράφω :

«Κύριε 'Υπαστυνόμε
Θέλω νά πιστέψετε είλικρινά δτι στήν άπόφασή μου νά σάς στείλω αύτήν 

την έπιστολήν, δέν ξεκίνησα άπδ αίσθημα φιλοδοξίας, άλλά άπδ τδ συναίσθημα 
τού καθήκοντος. "Εχω 18 χρόνια στήν υπηρεσία, καί δλα αύτά τά χρόνια υπηρέ
τησα «στή γραμμή τών πρόσω»—δπως λένε καί στδ στρατό.

Γι’ αύτδ θεωρώ χρέος μου νά σάς στείλω κι’ έγώ κάτι άπδ τήν άστυνομική 
μου ζωή, γιά νά πλουτίσετε τδ ημερολόγιο τού άστυφύλακα, πού τόσο εύχάριστα 
ακούω κάθε Σάββατο έγώ καί τά παιδιά μου. Καί θά χαρώ πολύ άν κριθή κατάλληλο 
για μετάδοση άπδ τήν εκπομπή μας. "Οπως δήποτε θά θεωρούσα τδν έαυτό μου 
αμειβόμενον, εάν τύχαινα άπαντήσεώς σας......
; Λοιπόν, καλέ μου φίλε, τί νά σοΰ πώ ; Πολύ μέ συγκίνησε τδ γράμμα σου. 
Αφ’ ένδς μέν γιατί είναι καλογραμμένο κι’ ευγενικό, άφ’ ετέρου δέ γιατί προέρχεται 

απο ένα καλδ άστυφύλακα μέ ΐ8ετή άστυνομική ύπηρεσία στδ πεζοδρόμιο, πού είναι 
μαζί κι’ ένας καλός οικογενειάρχης καί πατέρας...

Σ’ εύχαριστώ πολύ γιά τή συνεργασία σου πού είναι πολύ διδακτική καί κα
λοβαλμένη. ’Ασφαλώς θά μεταδοθή σ’ ένα άπδ τά προσεχή ραδιοφωνικά μας προ
γράμματα, διασκευασμένη γιά τδ ραδιόφωνο καί μέ κατάλληλη μουσική υπόκρουση. 
Στδ κείμενό σου αύτδ θά λάβουν μέρος έκλεκτοί καλλιτέχναι τού θεάτρου.
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Σοΰ θυμίζουμε, μ’ αυτή τήν ευκαιρία, δτι τό «ημερολόγιο τοϋ άστυφύλακος» 
έ'χει άνάγκη καί θέλει τή συνεργασία δλων των άστυφυλάκων, άφοΰ είναι ή φωνή τους 
καί σ’ αυτούς άναφέρεται. ’Έτσι περιμένουμε κι’ άλλα κείμενά σου, γιατί ή άστυ- 
νομική πείρα σου των 18 έτών υπηρεσίας στή... «γραμμή των πρόσω» είναι πολύ
τιμη γιά μας... Εύπρόσδεκτη, λοιπόν, κάθε συνεργασία...

Αύτό, βεβαίως, άφορα δλους τούς φίλους άστυφύλακες πού διαβάζουν τδ πε
ριοδικό ή πού άκοΰνε τήν εκπομπή της ’Αστυνομίας...

Κοινός ό σκοπός.... Κι’ δλοι πρέπει να βοηθήσουν...
** *

...Τώρα δέν είναι πια νύκτα... Κοντεύει να ξημερώση....
Τα σκηνικά τής φύσεως άλλάζουν σιγά—σιγά... Φύγαν τ ’ άστέρια άπ’ τον 

Ούρανό, καί τό φεγγάρι χάθηκε... 'Η  νύκτα ξεψυχάει, καθώς γεννηοϋνται στήν 
’Ανατολή οί πρώτες άχτίδες τής αύγής...

...Οί δρόμοι γεμίζουν άπό λογιών—λογιών ανθρώπους πού ξεκινούν γιά τή 
δουλειά τους... "Ενας εφημεριδοπώλης στέκει στήν άπέναντι γωνιά, πουλώντας 
τά πρωϊνά φύλλα...

...Τήν ίδια ώρα οί μικρές ομάδες τών νυκτερινών σκοπών άστυφυλάκων έπι- 
στρέφουν στά Τμήματα, άπό τά όποια ξεκινούν συντεταγμένες άλλες συντροφιές 
γιά τό πρώτο πρωινό τετράωρο... Πάει καί αύτή ή νύκτα.... Μιά καινούργια μέρα 
ξημερώνει....

Στο μεταξύ ή νυκτερινή μάχη τής τάξεως έχει, γιά μιά άκόμα φορά, κερδη-
θή....

Μά, τί λέω ;... Κι’ οί κλοπές ; οί διαρρήξεις ; οί βιασμοί ;...
"Α, φίλοι μας, δσοι στέκεσθε μερικές φορές αύστηροί επικριτές μας.... Αύτά 

τά κρούσματα δέν είναι φταίξιμο δικό μας.... Είναι σημεία τής ταραγμένης έποχής 
μας.... Τά ίδια σ’ δλες τις χώρες τού κόσμου... 'Η  έγκληματικότης σ’ δλη τή γή 
παρουσιάζεται ηύξημένη σε άνησυχητικό σημείο... Βλέπετε, όποια μέτρα καί νά 
ληφθούν, οί Κάι'ν τού ’Αστυνομικού Αελτίου δέν πρόκειται νά λείψουν άπό τή ζωή... 
Αύτό δέν μειώνει τήν άξια τών οργάνων τής τάξεως... "Ισα-ΐσα τήν υπογραμμίζει..

'Η  τάξη καί ή άσφάλεια στή χώρα μας εύρίσκονται σέ ζηλευτό σημείο...
Οί εχθροί τού λαού μας δέν μπορούν νά τον βλάψουν.... Γιατί ό σκοπός άστυ- 

φύλακας τού δρόμου άγρυπνεί... "Αν σκεφθήτε πόσες πολλές καί μεγάλες υπη
ρεσίες προσφέρει, θά συμφωνήσετε μέ τούς άκροατάς τής ’Αστυνομικής ’Εκπο
μπής πού επαναλαμβάνουν κάθε τόσο καί λιγάκι δτι : ό άστυφύλακας είναι ό Αραιό
τερος φύλακας τής δημοκρατίας μας...

Αύτή είναι μιά μεγάλη αλήθεια πού τήν έπιβεβαιώνουν τά Δελτία Συμβάντων 
τών ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, μέσα στά όποια καθρεφτίζεται ολόκληρο τό άστυ- 
νομικό έργο, οί πτυχές τού οποίου άγκαλιάζουν δλους τούς κοινωνικούς τομείς τής 
καθημερινής ζωής.

"Ας άφήσουμε, λοιπόν, τήν θεωρητική πλευρά τού ζητήματος, κι’ ας έρθουμε 
στήν πράξη, ρίχνοντας μιά βιαστική ματιά στά πεπραγμένα τού χθεσινού 24ώρου 
τού Τμήματος ’Ασυρματοφόρων Αύτοκινήτων ’Αμέσου Δράσεως...

** *
ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

...Πλούσιο—δπως πάντα—τό Δελτίο τού Τμήματος ’Ασυρματοφόρων Αύτο- 
κινήτων τής ’Αμέσου Δράσεως περιέχει άφθονα συμβάντα, παραβάσεις, άτυχήματα, 
παροχές βοηθειών.

’Αρχίζει μέ μιά σύγκρουση.... Μιά σύγκρουση λεωφορείου μ’ ένα ιππήλατο 
στήν 'Ιερά 'Οδό, πού είχε σάν Αποτέλεσμα τον τραυματισμόν δύο προσώπων, πού



Νέα του δεκαπενθημέρου 9183

μετεφέρθησαν στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. 'Ο οδηγός τοϋ λεωφορείου έφυγε. 
Άλλα άργότερα συνελήφθη. Τό ΚΕ' Τμήμα έπελήφθη τής ύποθέσεως.

Κι’ άλλη σύγκρουση. Αύτή τη φορά δύο αυτοκινήτων, μ’ ένα τραυματία. 
'Ο οδηγός ώδηγήθη στο ΙΗ ' Τμήμα.

Κι’ ύστερα άπό μια άκόμα σύγκρουση δύο αύτοκινήτων στην οδόν Μαυρομι- 
μιχάλη, έρχόμαστε σέ μια μικρή πυρκαγιά τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού, πού 
κατεσβέσθη εγκαίρως χωρίς νά έπέμβη ή Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κι’ ύστερα ή σύλληψη ένός ύποπτου στή λεωφόρο Συγγροΰ. Πρόκειται 
γιά ένα οδηγό αύτοκινήτου πού είχε κοντά του μιά μαθήτρια. Έπελήφθη ή 'Υπο- 
διεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας.

’Ακολουθεί ένας τραυματισμός δετούς παιδιού άπό βυτιοφόρον αύτοκίνητον 
στήν οδόν Ποσειδώνος. Έπελήφθη τό ΛΓ' ’Αστυνομικόν Τμήμα.

"Επεται ένα έπεισόδιον μεταξύ γυναικός ελευθερίων ήθών καί πελάτου της 
στήν οδός Λεωνίδου, γιά τό όποιον έπελήφθη τό ΣΤ' Τμήμα.

Νά κι’ άλλος τραυματισμός. 'Ένας σοβαρός τραυματισμός γέροντος στήν οδόν 
Λένορμαν άπό λεωφορεΐον. Ό  οδηγός συνελήφθη καί ώδηγήθη στο ΙΕ' Τμήμα.

Κι’ άκόμα τέσσερις διαδοχικοί τραυματισμοί. Ό  ένας άπό σύγκρουση ένός 
βυτιοφόρου μέ δυο βέσπες... ό άλλος μιας γυναικός πάλι άπό αύτοκίνητον στή λεω
φόρο Συγγροΰ.... ό τρίτος στήν οδόν Πειραιώς... καί ό τέταρτος στή λεωφόρο 
’Αλεξάνδρας.... Καί οί τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν καί ώδηγήθηκαν στά οικεία 
Τμήματα.

’Ακολουθεί ή περισυλλογή μιας ψυχοπαθούς στή Μητρόπολη κι’ ύστερα τρία 
έπεισόδια, έκ τών όποιων τά δυο σέ ταβέρνες, μέ συμπλοκή καί τραυματισμόν. 
Οΐ δρασται συνελήφθησαν...

’Έχουμε άκόμα τή σύλληψη ένός οδηγού διωκόμενου γιά 20ήμερη φυλάκιση, 
μιά πυρκαγιά σέ ένα κατάστημα πλαστικών ύλών, μέ σοβαρές ζημίες, δύο άκόμα 
έπεισόδια άπό τά όποια ,τό ένα μεταξύ ένοικων γιά οικονομικούς λόγους, μιά σύγ
κρουση αύτοκινήτων μέ υλικές μόνον ζημίες, ένα έλεγχο ύποπτου οδηγού, ένα δια- 
πληκτισμόν σέ σφαιριστήριον καί δυο έπεισόδια, μεταξύ οδηγών αύτοκινήτων τό 
πρώτον, καί μεταξύ πελάτου καί ύπαλλήλου νυκτερινού κέντρου τό δεύτερον. Τέλος 
αναφέρεται ένα άτύχημα σέ μιά ήλικιωμένη γυναίκα πού διέμενε μόνη, ή οποία 
κινδύνευσε νά χάση τή ζωή της άπό άσφυξία, σέ μιά πυρκαγιά. Τά περιπολοΰντα 
όργανα τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως έσπασαν τήν πόρτα καί παρέσχον τήν 
πρώτη βοήθεια στήν κινδυνεύουσα γυναίκα, ένώ λίγο άργότερα, στήν οδόν Θερμο
πυλών, τά ίδια αύτά περιπολοΰντα όργανα έτρεξαν κοντά σ’ ένα παιδάκι τριών χρο- 
νών πού ύπέφερεν άπό άγνωστη αιτία καί τό μετέφεραν εις τον Σταθμόν Πρώτων 
Βοηθειών, δπου διεπιστώθη δτι έπρόκειτο γιά βρογχοπνευμονία.

Έκτος δλων αυτών, έγιναν καί 27 κλήσεις στον άριθμό 100, προς παροχήν 
βοηθειών.

Αύτά είναι τά πεπραγμένα ένός μόνον 24ώρου τού Τμήματος ’Ασυρματοφό
ρων Αυτοκινήτων τής ’Αμέσου Δράσεως.... Πεπραγμένα πλούσια πού άναφέρονται 
σέ κάθε τομέα τής κοινωνικής ζωής.... Στήν πρόληψη καί τήν καταστολή τών άδι- 
κημάτων, σέ έργα κοινωνικής προνοίας, σέ παροχή βοηθειών σέ κινδυνεύοντα πρό
σωπα, στήν προστασία τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τών πολιτών καί στήν 
διατήρηση τής τάξεως καί τής άσφαλείας.

Καί μέσα σ’ δλα έτοΰτα τά πρόσωπα καί τό γεγονότα, ξεχωρίζει ή γριούλα 
πού κινδύνευσε νά χάση τή ζωή της, τό άρρωστο τριετές παιδάκι κι’ ή ψυχοπαθής 
νέα, πού ύπογραμμίζουν μέ τον πιο δμορφο τρόπο τήν άπέραντη άγάπη πρός κάθε 
άνθρωπο, ή όποια κυριαρχεί στις καρδιές δλων τών αστυνομικών οργάνων.



9 1 8 4 Σπ. Ιΐηλοΰ

Γιατί πάνω στήν γλυκόλαλη έντολή τής Χριστιανικής αγάπης έχει θεμελιωθή 
ολόκληρο τό αστυνομικόν οικοδόμημα.

Ναί I Ό  άστυφύλακας πού περιπολεϊ στους δρόμους έχει άφιερώσει τη ζωή 
του στον Ελληνικό Λαό, άπό τον όποιον προέρχεται καί τον όποιον υπηρετεί πιστά 
καί ευσυνείδητα, χρόνια καί χρόνια τώρα.

"Ας κλείσουμε τώρα κι’ αυτήν τήν παρένθεση τής άστυνομικής δραστηριό- 
τητος κι’ άς έλθουμε σέ μιαν ακόμα έπικαιρότητα του δεκαπενθημέρου.

Πρόκειται για μια σεμνή τελετή πού ώργάνωσε ή ’Εθνική Εστία στον Πύργο 
τής Βασιλίσσης, προς τιμήν τής Τουριστικής ’Αστυνομίας.

*%
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥΝΟ» ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

-Τ ό ν  περασμένο μήνα ή ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ τοϋ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ώργάνωσε ένα «πνευματικό βραδυνό»—όπως τό ώνόμασε—μέ τήν 
ευκαιρία τής φιλοξενίας ύπ’ αυτής τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, στον Πύργον 
Βασιλίσσης.

Καί τό περιοδικόν μας, φυσικά, εύρέθηκε άνάμεσα στούς προσκεκλημένους 
τοϋ 'Ιδρύματος, οί όποιοι άντιπροσώπευαν τήν ξενοδοχειακή τάξη, τό επαγγελμα
τικόν καί βιοτεχνικόν επιμελητήριου, δημοσιογράφους, καθηγητάς, στρατιωτικούς 
καί τά Σώματα ’Ασφαλείας.

’Επιβιβαστήκαμε, λοιπόν, σ’ ένα πούλμαν πού περίμενε στήν οδόν 'Αγίου 
Κωνσταντίνου καί, σέ λίγα λεπτά, βρεθήκαμε στον πευκόφυτο καί γραφικό Πύργο 
τής Βασιλίσσης, οί αίθουσες τοϋ όποιου είχαν διακοσμηθή θαυμάσια καί άποτελοΰσαν 
ένα όμορφο καί θεαματικό σύνολο.

’Εκεί μάθαμε ότι ή ’Εθνική Εστία τοϋ Βασιλικού Έθνικοϋ 'Ιδρύματος είχε 
φιλοξενήσει έπί 20 μέρες τούς υπαλλήλους τής Τουριστικής ’Αστυνομίας ολοκλήρου 
τής 'Ελλάδος. ’Επί τή λήξει, λοιπόν, τής 20ημέρου αύτής φιλοξενίας, ώργανώθηκε 
ή σεμνή αυτή τελετή, ή όποια περιελάμβανε καί ενδιαφέρουσα δημοσία συζήτηση 
μέ θέμα : «Ό  Τουρισμός καί ή διαφήμισές του». Τό θέμα όπως καθένας άντιλαμβά- 
νεται, είναι εξαιρετικά σοβαρόν καί παρουσιάζει γιά τόν τόπο μας μιά ξεχωριστή 
σπουδαιότητα, άφοϋ τό Ελληνικόν τοπεϊον, οί άρχαιότητες καί τά μνημεία τής 
χώρας μας προσφέρονται τουριστικώς σέ διεθνές έπίπεδον.

Γι’ αυτό καί τό πολυπληθές άκροατήριον μέ ιδιαίτερη προσοχή παρηκολού- 
θησε τή συζήτηση, κατά τήν όποιαν έξηντλήθησαν όλα τά τουριστικά προβλήματα 
καί ή οποία διήρκεσεν έπί τρίωρον.

Οί έκλεκτοί όμιληταί τής ’Εθνικής 'Εστίας έβοήθησαν μέ τις παρατηρήσεις 
καί τις υποδείξεις τους στή διαμόρφωση ενός πνευματικού κλίματος λίαν καθοδη- 
γητικοΰ, κατατοπιστικού καί ένδιαφέροντος. Καί οί παρεμβάσεις καί προτάσεις 
των άντιπροσώπων του τελωνείου, των ξενοδοχείων, των δημοσιογράφων καί διεθ
νών έπιχειρήσεων έρριξαν πολύ φως σέ κάθε πτυχή τοϋ όλου τουριστικοΰ θέματος 
τής Ελλάδος.

'Ομολογουμένως ή συζήτηση αύτή ύπήρξεν έποικοδομητική καί άκρως 
ένδιαφέρουσα.

Μετά τή συζήτηση προσεφέρθησαν άναψυκτικά καί ακολούθησε δεξίωση, 
κατά τήν διάρκειαν τής όποιας οί προσκεκλημένοι τής ’Εθνικής Εστίας, βρήκαν 
τήν ευκαιρία νά έκτιμήσουν τό μεγάλο κοινωνικόν έργον τοϋ 'Ιδρύματος, τά πε
πραγμένα τοϋ οποίου είναι πολλά καί κοινωνικώς πολύτιμα.

Εύχόμεθα στούς ύπαλλήλους τής Τουριστικής ’Αστυνομίας νά δικαιώσουν 
τις πολλές έλπίδες πού έστήριξεν έπάνω τους ή πολιτεία, γιά τήν προώθηση καί 
ανάπτυξη τοϋ Ελληνικού Τουρισμού.
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’Ά ς κλείσουμε τώρα τίς έπικαιρότητες τοϋ δεκαπενθημέρου, αντιγράφοντας 
άπό τα Δελτία Συμβάντων των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων τίς πλέον χαρακτηρι
στικές ειδήσεις τους, πού παρουσιάζουν κάποιο γενικώτερον άστυνομικόν καί κοι
νωνικόν ένδιαφέρον.

** *
ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

...Θ’ άρχίσουμε άπό την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών, στά δελτία τής 
οποίας άναφέρονται πολλά καί ενδιαφέροντα συμβάντα. ’Ά ς ίδοΰμε μερικά...

—To Α'Τμήμα άναφέρειτην υποβολήν μηνύσεως εναντίον έστιάτορος, ό όποιος 
κατελήφθη ν’ άπασχολή είς τό έστιατόριόν του δύο υπαλλήλους «καίτοι οϋτοι έκ τής 
καταστάσεως έφέροντο ώς τελοΰντες έν άναπαύσει».

Ή  παράβασις είναι ιδιαιτέρως σοβαρά, αν ληφθή ύπ’ δψιν ή σπουδαιότης τής 
εργατικής νομοθεσίας. Καί τα άστυνομικά όργανα άπέδειξαν, μέ τήν μήνυσιν πού 
υπέβαλαν, ότι άποδίδουν μεγάλην σημασίαν στήν προστασίαν τών εργαζομένων καί 
τήν περιφρούρησιν τών δικαιωμάτων τους.

—To Β' Παράρτημα ’Ασφαλείας άναφέρει τήν κλοπήν άπό τό πεζοδρόμιον 
ενός καταστήματος 1.300 αυγών. ’Ίσως δμως για τήν κλοπή αυτή νά είναι λίγο 
υπεύθυνος καί ό καταστηματάρχης, ό όποιος δέν έλαβε τά μέτρα του γιά νά έξασφα- 
λίση τό εμπόρευμά του. Γιατί ή σοφία τοϋ λαοϋ μας λέει δτι «οποίος φυλάει τά ρού
χα του...».

—Τό Γ' Τμήμα υπέβαλε μήνυσιν εναντίον μιας γυναικός, ή όποια κατελήφθη 
νά διατηρή έν λειτουργία άρτοποιεΐον άνευ άδειας. Βέβαια τό... «ψήσιμο» είναι μιά 
πανάρχαιη ειδικότητα τής γυναικός, ή όποια δέν άπαιτεΐ άδειαν.

’Αλλά, δταν πρόκηται γιά... ψωμιά τό πράγμα είναι κάπως διαφορετικό. Δι’ 
δν λόγον καί τά ψωμιά τοϋ άρτοποιείου της άνεδείχθησαν... λίγα...

—Τον λόγον έχει τώρα τό Δ' Παράρτημα ’Ασφαλείας πού έπελήφθη μιας 
κλοπής εις βάρος ενός άρωματοπώλου. Ή ... μυρωμένη αυτή κλοπή έχει κάποια 
λογική συνέπεια.... Γιατί ό δράστης έν συνεχεία... έκοψε ρόδα μυρωμένα...

—’Ακολουθεί τό Ε' Τμήμα, τό όποιον συνέλαβε δυο θερμόαιμους όπωροπώ- 
λας, οΐ όποιοι «άνευ λόγου» έπετέθησαν κατά δύο γυναικών, τίς έξύβρισαν καί τίς 
έκτύπησαν «εις τήν κεφαλήν». Λένε δτι ό τεντυμποϋσμός είναι «φροΰτο τής έπο- 
χής μας».... Επόμενον, λοιπόν είναι νά προκαλέση τήν προσοχή τών... όπωρο- 
πωλών.... ’Αλλά, ας μήν άστειευώμαστε. Τό θέαμα είναι άηδέςκαί άποκρουστικόν !!!

—Νά καί τό ΣΤ' Παράρτημα ’Ασφαλείας. Μάς πληροφορεί δτι ένας... λε
βέντης μπήκε σ’ ένα υπόγειο καφενείο «δια παραβιάσεως τοϋ κινητού κλείθρου τής 
θύρας» καί άφήρεσε «δύο κιλά ζαχάρεως καί 3 κιλά έλαιολάδου». ’Ίσως ό καλός 
άνθρωπάκος νά τά ήθελε γιά νά φτειάξη κανένα... γλυκό...

—’Ακολουθεί τό Ζ' Τμήμα, τό όποιον μετέφερε στο Νοσοκομεΐον ένα κορι
τσάκι 4 έτών, πού τό τραυμάτισε μέ τό ποδήλατό του ένας μαθητής 14 έτών.

'Η  δράσις τών τροχών !!! Παιδικά παιχνίδια πού όδηγοΰν στο Νοσοκομεΐον. 
Γονείς. Σέ σάς είναι άφιερωμένη αυτή ή εΐδησις.

’Αλλά είναι ώρα νά μεταφερθοΰμε στο πρώτο λιμάνι τής χώρας μας, γιά νά 
γνωρίσουμε τά... παιδιά του...

—Τό Θ' λοιπόν Τμήμα Πειραιώς έμήνυσε μιά γυναίκα, ΐδιοκτήτριαν καί διευ
θύντριαν σφαιριστηρίου, διότι κατελήφθη νά έχη έπιτρέψει τήν είσοδον στο κατά
στημά της άνηλίκων, τά όποια συμμετεΐχον «εις διενεργούμενα εις αυτό παίγνια»... 
"Οταν τόσος λόγος γίνεται γύρω άπό τήν έγκληματικότητα τών άνηλίκων, κι’ δταν
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Κράτος, Εκκλησία καί ’Αστυνομία κρούουν τον κώδωνα τοϋ κινδύνου προς πάσαν 
κατεύθυνσήν, τέτοιες παραβάσεις άποτελοϋν δολοφονικές έπιθέσεις έναντίον των 
παιδιών μας, τα όποια κάποτε θ’ αποτελόσουν τήν αύριανή Ελλάδα.

Μπράβο στα άστυνομικά όργανα πού έβεβαίωσαν τήν παράβασιν.
Δεν έκαναν απλώς τό καθήκον τους. Προσέφεραν συγχρόνως καί μια καλή 

κοινωνική υπηρεσία.
—Τό Γ Τμήμα τώρα.'Υποβάλλει μήνυσιν έναντίον ένός κυρίου ό όποιος κατε- 

λήφθη νά έχη άφήσει «ελεύθερον καί άνευ φιμώτρου τον κύνα του να περιφέρηται 
εις τάς οδούς» μέ άποτέλεσμα νά «δήξη» ένα μικρόν μαθητήν 14 χρονών. Τα σχόλια 
έδώ είναι περιττά. Τά γεγονότα μιλούν μόνα τους καί κατηγορούν τον αδιάφορο 
κύριο, πού έθεσε σέ κίνδυνο τή ζωή ένός μικρού παιδιού άπό αμέλεια.

—Σειρά τώρα έχει ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών, τό Δ' Τμήμα τής 
όποιας άναφέρει τήν άνεύρεσιν σ’ ένα δρόμο ένός άρτιγεννήτου βρέφους. Συγχα
ρητήρια στήν... φιλόστοργη μητέρα πού έμπιστεύθηκε στις φροντίδες τών περαστι
κών τό νεογέννητο κοριτσάκι της. Τέτοιες πράξεις στιγματίζουν τον πολιτισμό μας 
καί άσχημαίνουν τήν όμορφη λέξη «μάννα» πού είναι τό πιο γλυκό όνειρο κάθε άν- 
θρώπου.

—Καί τελειώνουμε μέ τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Κερκύρας, τό Α' Τμήμα 
τής όποιας άναφέρει ότι ύπέβαλε μήνυσιν έναντίον μιας γυναικός, πού κατελήφθη 
«νά έχη άνοικτόν τό καφενεϊον της καί νά πωλή διάφορα ποτά είς πελάτας της τήν 
23.35' ώραν, ένώ έδει νά είχε κλείσει τοΰτο τήν 23ην τοιαύτην».

Νά καί μιά περίπτωση κατά τήν όποιαν άποδεικνύεται ότι ή έργασία βλάπτει 
καί έπισύρει ποινάς. "Ας είναι, λοιπόν, στο μέλλον όλιγώτερον δραστήρια ή κατά 
τά άλλα συμπαθεστάτη Κερκυραία κυρία.

’Αλλά, άρκετά είπαμε. Θά συνεχίσουμε πάλι στο προσεχές τεύχος τοϋ περιο
δικού μας.

Ευχαριστώ πού μέ διαβάσετε. Καί μήν ξεχνάτε ότι ή στήλη μου είναι στήν 
διάθεσίν σας.

Σ. Π Η Λ Ο Σ

Οί Αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών *Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Γενναδίου Ίωάννου.
Πάροδος Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 73, στον ((Ευαγγελισμό».
Ό  ’Ιωάννης Γεννάδιος, δευτερότοκος γυιός τοΰ Γεωργίου Γενναδίου, λόγιος 

καί διπλωμάτης, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1844. Έχρημάτισε έπιτετραμένος της 
Ελληνικής Πρεσβείας τοϋ Λονδίνου καί τό 1888 άπεστάλη, ώς πληρεξούσιος υ
πουργός, στήν Ούάσιγκτων. Συμμετέσχε της ύπό τον Θ. Δεληγιάννην Ελληνικής 
επιτροπής, στο συνέδριο τοΰ Βερολίνου. "Εγραψε πολλές μελέτες καί διατριβές καί 
πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1932.

Γενναίου Κολοκοτρώνη.
Πάροδος τής όδοΰ Βείκου 110, στοϋ Φιλοπάππου.
'Ο ’Ιωάννης Κολοκοτρώνης, γνωστός μέ τήν προσωνυμία «Γενναίος» ήτο 

γυιός τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τό 1804. Σέ ηλικία 
17 χρόνων άποβιβάσθηκε, μαζί μέ τον μεγαλύτερο άδελφό του Πάνο, στή Πελοπόν
νησο, ένθα καί άγωνίσθηκε μέ γενναιότητα. Πήρε μέρος στή πολιορκία των Πατρών, 
ώς σωματάρχης, στή μάχη των Βασιλικών τής Κορίνθου καί συνέβαλε στήν πτώσι 
τοΰ Ναυπλίου καί στήν δεύτερη παράδοσι τοΰ Άκροκορίνθου.

Μετά τήν έπανάστασι ήτο φίλος τοΰ Καποδίστρια. Τό 1833 έφυλακίσθηκε 
άπό τήν Άντιβασιλεία. Τό 1835 άναγνωρίσθηκε ώς συνταγματάρχης καί τό 1836 
έ'γινε υπασπιστής τοΰ ’Όθωνος, θέσιν τήν οποίαν έκράτησε για πολλά χρόνια. Τό 
1841 έγινε υποστράτηγος, τό δέ 1843 κατέπνιξε τό κίνημα Παππουλάκου καί τό 
1862 τήν Ναυπλιακή έπανάστασι. Τό ϊδιο χρόνο έγινε πρωθυπουργός, δέν μπόρεσε 
όμως νά ματαιώση τήν έξωσι τοΰ ’Όθωνος. Πέθανε τήν 20 Μαίου 1868, άφήνοντας 
ένα γυιό καί πέντε θυγατέρες.

Γεννιτσών ή Γιαννιτσών.
Βρίσκεται στήν Ν. Κυψέλη καί είναι πάροδος τής όδοΰ Κασταλίας 49.
Τά Γιαννιτσά ή Γεννιτσά είναι πόλις τής Δυτικήε Μακεδονίας κοντά στήν
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ομώνυμη λίμνη. Στή πόλι αύτή έζησε καί έτάφη ό Γαζής Ά χμέτ Έβρενός, πρώτος 
Τούρκος στρατηλάτης πού έπετέθηκε κατά της Μακεδονίας. Στα Γιαννιτσά έτά- 
φησαν καί τα οστά του σοφοϋ μουσουλμάνου διδασκάλου Σέχ Λεαη. Λόγω τής θέ- 
σεώς των κατά τό διάστημα 1903-1908 ήτο το κέντρο δράσεως αντάρτικών σωμά
των, Ελληνικών καί Βουλγαρικών. Στο Λ' Βαλκανικό πόλεμο τά Γιαννιτσά κατε- 
λήφθησαν άπό τά Ελληνικά στρατεύματα τήν 20 ’Οκτωβρίου 1912, ύστερα άπό 
σκληρή μάχη, ή οποία ήτο μία άπό τις κυριώτερες μάχες τοϋ Α' Βαλκανικού πολέμου, 
γιατί ή ήττα τών Τουρκικών στρατευμάτων έπέφερε τήν πτώσι τής Θεσσαλονίκης 
καί τον τερματισμό τών Ελληνοτουρκικών επιχειρήσεων στή Μακεδονία.

Γεραιστοϋ.
Πάροδος τής οδού Βοσπόρου 50, σ.ό Λόχο τοϋ Σκουζέ.
Ό  Γεραιστός, άρχαία πόλις, βρισκόταν ανατολικά τής σημερινής Καρύστου, 

καί είναι γνωστή άπό τον εκεί καί σήμερα υπάρχοντα Ναό τού Γεραιστίου Ποσει- 
δώνος. Σήμερα ή τοποθεσία έκείνη λέγε ναι Κάβο Μαντήλι ή Κάβο Μαναέλλος 
(Κόρφος τής Όχτονιάς).

Γεράκι.
Πάροδος τής οδού Τερτίσης 50, στά Θυμαράκια.
Ό  Κωνσταντίνος Γεράκης (1647-1688), ήτο έμπορος άπό τήν Κεφαλληνία, 

ό όποιος υστέρα άπό πολυκύμαντη σταδιοδρομία, έγινε πρωθυπουργός καί ουσιαστι
κά κύριος αρχών τοϋ Σιάμ. ’Εκεί έφονεύθη κατά τήν διάρκεια έπαναστάσεως πού 
έγινε εναντίον του άπό τούς Μανδαρίνους.

Γερακίου.
Πάροδος τής όδοϋ Δράμας 67, στο Λόφο τοϋ Σκουζέ.
Τό Γεράκι, κωμόπολις τής Λακωνίας, ήτο, τον καιρό τής Φραγκοκρατίας, 

έδρα βαρωνείας. Είναι κτισμένο στή θέσι τής άρχαίας πόλεως Γερονθραί. Τό 1825, 
τό Γεράκι πυρπολήθηκε άπό τον Ίμπραήμ.

Γερανιού.
Πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 14, στήν 'Ομόνοια.
Τό Γεράνι, παλαιά ’Αθηναϊκή συνοικία, βρισκόταν μεταξύ τών οδών Πει

ραιώς καί Σοφοκλέους. Λέγεται πώς υπήρχε στή συνοικία αύτή ένα πηγάδι καί ότι 
ή άντλησις τοϋ νερού έγίνετο μέ γερανό, γι’ αύτό καί ή συνοικία πήρε τήν τοπωνυ- 
πία αύτή. Σύμφωνα όμως μέ άλλην εκδοχήν, τ’ όνομά της ή συνοικία ώφειλε σέ 
κήπο γεμάτο άπό γεράνια, ό όποιος βρίσκονταν μεταξύ τών οδών Σοφοκλέους καί 
Μενάνδρου καί ήτο ό τόπος συναντήσεως τών παλαιών ’Αθηναίων.

Γερανών.
Βρίσκεται στήν "Ανω Κυψέλη καί είναι πάροδος τής όδοϋ Κρίσσης 76.
Πρόκειται γιά τά γνωστά έλόβια άποδημητικά πτηνά, πού τό πέρασμά τους 

προαγγέλλει τήν άνοιξι καί τό φθινόπωρο. Γύρω άπό τά πτηνά αύτά μυθολογούνται 
πολλά καί διάφορα. Λέγεται πώς, όταν ό “Ιβυκος, λυρικός ποιητής άπό τό Ρήγιον 
τής ’Ιταλίας, τό 540 π. X. μετέβαινε στούς ’Ολυμπιακούς άγώνες, συνελήφθη άπό 
ληστάς οΐ όποιοι τον σκότωσαν κοντά στον ’Ισθμό τής Κορίνθου. Ξεψυχνώτας ό 
"Ιβυκος, είδε ψηλά νά πετάνε οί Γερανοί καί τούς είπε: «Πτηνά άποδημητικά, γίνετε 
έκδικηταί τοϋ ’Ιβύκου». Τήν άλλη ήμέρα, κατά τήν διάρκεια τών ’Ολυμπιακών άγώ- 
νων, στούς οποίους παρευρίσκοντο καί οί δολοφόνοι τοϋ ’Ιβύκου, ένα σμήνος άπό 
Γερανούς πετοΰσε ψηλά άπό τά πλήθη. Τότε ό ένας άπό τούς δολοφόνους είπε στον 
άλλο : «Νά οί Γερανοί τοϋ ’Ιβύκου». Αύτό όμως άκούστηκε καί άπό άλλους μέ άπο- 
τέλεσμα νά συλληφθοΰν. "Ετσι, πράγματι, οί Γερανοί έγιναν έκδικηταί τοϋ ’Ιβύκου.
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Γερμανικού.
Πάροδος τής όδοΰ Θερμοπυλών 50, στο Μεταξουργείο. ~ —.
Ό  Γερμανικός Τιβέριος—Δροϋσος—Νερών (16 π.Χ.—19 μ. X .), ένδοξος 

Ρωμαίος στρατηγός, πήρε τό όνομα Γερμανικός, λόγιο των πολλών του νικών στή 
Γερμανία. Σέ ηλικία 34 χρόνων πέθανε ξαφνικά στην ’Αντιόχεια. Λέγεται πώς δηλη
τηριάσθηκε κατά διαταγήν τοΰ θείου του, αύτοκράτορος Τιβερίου.

Γερμανού Καραβαγγελη.
Πάροδος τής όδοΰ Πούλιου 16, στούς ’Αμπελοκήπους.
Πρόκειται περί του μητροπολίτου Καστοριάς καί Άμασείας Γερμανοΰ, ό 

όποιος έπέδειξε αξιόλογη εθνική δράσι καί καταδικάσθηκε έρήμην σέ θάνατο άπό 
τούς Νεοτούρκους. Χρημάτισε καί Μητροπολίτης Ίωαννίνων καί Πατριαρχικός 
έξαρχος στήν Κεντρική Ευρώπη. Πέθανε τό 1935 στήν Βιέννη.

Γερμανοΰ Παλαιών Πατρών.
Βρίσκεται στή πλατεία Κλαυθμώνος.
'Ο Παλαιών Πατρών Γερμανοί, γεννήθηκε τήν Μ. Παρασκευή, 25 Μαρτίου 

1771, στή Δημητσάνα. Τό πραγματικό του όνομα είναι Γεώργιος Κοτζας ή Κον- 
τζιάς ή Κόζιας ή Γκόζιας, καί σύμφωνα μέ τήν Πελοποννησιακή παραποίησι Γκο- 
ζιόπουλος. Διετέλεσε διάκονος τοΰ Έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοΰ Ε'. Τό 1806, 
ύστερα άπό ένέργειες τοΰ μητροπολίτου Κυζίκου, ’Ιωακείμ, έκλέγεται μητροπολί
της τοΰ θρόνου Παλαιών Πατρών. ’Από τοΰ 1815—1817 βρίσκεται στήν Κων/πολι, 
ώς συνοδικός. Στά τής Φιλικής Εταιρίας, μυήθηκε άπό τον Πελοπίδα ’Αντωνίου. 
’Αργότερα μύησε σ’ αυτήν τούς Άνδρέα Ζαΐμη καί Άνδρέα Λόντο, καθώς καί πολ
λούς άλλους κληρικούς καί οπλαρχηγούς. Κατείχε τήν πρώτη θέσι, ανάμεσα στούς 
Φιλικούς τής Πελοποννήσου.

Στις 10—14 Μαρτίου 1821, μέ δική του πρωτοβουλία γίνεται σύσκεψις τών 
προκρίτων Αίγιου, Πατρών, Καλαβρύτων, στήν Α γία  Λαύρα, όπου καί άποφα- 
σίζεται ή Ικρηξις τής έπαναστάσεως πριν άπό τήν 25 Μαρτίου, όπως είχαν ορίσει 
άλλοτε. Εύλογεϊ τά όπλα τών συμπολεμιστών του καί προσεύχονται κατανυκτικά 
γιά τήν εύόδωσι τοΰ ίεροΰ έργου των. Ένώ όμως βρισκόταν στά Νεζερά, πληρο
φορείται τις βιαιοπραγίες καί λεηλασίες τών Τούρκων στή Πάτρα. Μαζί μέ 500 
άνδρες, εισέρχεται στή Πάτρα, ύψώνει στήν πλατεία Ά γ. Γεωργίου τον Σταυρό 
καί δίδει τό σύνθημα τής έκπολιορκήσεως τών Τούρκων πού εϊχον καταφύγει στο 
φρούριο.

Κατά τό διάστημα τής Έπαναστάσεως, προσέφερε άνεκτίμητες ύπηρεσίες- 
Παρ’ όλα αυτά όμως τό 1825, συνελήφθηκε άπό στρατιώτες τοΰ Γκούρα, ώς αντί
θετος τών ιδεών τοΰ Κουντουριώτη, ώδηγήθηκε ταλαιπωρημένος στή Γαστούνη, όπου 
καί άπολύθηκε, σωστό έρείπιο πλέον, ύστερα άπό τή μεσολάβηση τοΰ Κ. Λιδωρίκη.

Ή  Γ' ’Εθνική Συνέλευσις τής Έπιδαύρου τον εξέλεξε μέλος της. Ή  μεγάλη 
όμως φυσιογνωμία τοΰ ίεροΰ άγώνος τοΰ 1821, πέθανε τήν 30 Μαΐου 1826. Δίκαια 
χαρακτηρίσθηκε ώς πρωταθλητής τής μεγάλης εκείνης Έθνεγέρσεως.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΉΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύπό QIL. GESBRON, κατά μετάφρασή «’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

—Περάστε γρήγορα! τοΰ είπε.
Είχαν τό ίδιον άνάστημα, στάθηκαν μια στιγμή χωρίς νά μιλοΰν.
—Είμαι ό Μάρκ.
—Έ γώ, ό Ζεράρ Λαμύ ό γυιός τοΰ... (έκλεισε τά μάτια μια στιγμή, δπως 

έκανε ό πατέρας του). 'Ο Μάρκ τοΰ Τερνεραί, ναί!
—Μάλιστα, άλλά....
—'Ώ χ ! αυτό δέ μέ άφορα! έκανε ό Ζεράρ. Έτηλεφώνησαν άπό κεϊ κάτω, 

σήμερα τ’ απόγευμα...
—Για νά ποΰν τί;
—Δεν ξέρω! ’Ήμουν μόνος. Ό  μπ... ό πατέρας μου χρειάσθηκε νά πάη στο 

Φουαγιέ τοΰ Σωαζύ.
—Άλλά θά ξαναγυρίση;
—Θάπρεπε νάταν έδώ. Δειπνήσατε;
—’Ώ , όχι! έκανεν ό Μάρκ αποκαρδιωμένος....

£—Ή  υπηρέτρια έχει έξοδο λόγω των Χριστουγέννων ήμουν έτοιμος νά ετοι
μάσω νά φάω. Θαρθήτε νά μέ βοηθήσετε;

—Δέν ξέρω τίποτα άπό αυτά!
—’Εγώ, έχω συνηθίσει, είπεν ό Ζεράρ.
Κατάγιναν στην κουζίνα έπιθεώρησαν τά ντουλάπια έσπασαν αυγά άναζητών- 

τας άλλα πράγματα. Δέν είχαν ιδέα ότι τά τυλίγουν μ’ αυτό τον τρόπο!... Δέκα 
λεπτά αργότερα μιλοΰσαν στον ένικό.

-—Καί ή μητέρα σου; ρώτησεν ό Μάρκ άφοΰ γιά πολλήν ώρα δίστασε καί λυ
πήθηκε άμέσως γιά την έρώτησί του.

—Είναι πεθαμένη.
—Πάει καιρός;
—’Ό χι άρκετός! έκανεν ό Ζεράρ μέ χαμηλή φωνή καίΝγύρισεν άπότομα άπό 

τήν άλλη μεριά.
Ποτέ ό Μάρκ δέν είχεν άναρωτηθή αν ό κύριος Λαμύ ήταν παντρεμμένος, 

αν είχε παιδιά. Ή  ιδέα ότι οί δικασταί, οί Χωροφύλακες ίσως μποροΰσαν νά είναι 
άνθρωποι σάν τον πατέρα του...

—Έ λα στο δωμάτιό μου, θά σοΰ δείξω τήν φωτογραφία της...
Ό  Μάρκ βρήκε αύτό τό πρόσωπο πολύ άνοστο. Άλλά κύτταξε τήν φωτογραφία 

κάπως πιο πολύ, γιά νά ευχαρίστηση αύτόν τόν φίλο. Τό δωμάτιο τον ένδιάφερε 
πολύ περισσότερο:
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•—Αύτό το δωμάτιο είναι μόνο για σένα; Τό τακτοποιείς όπως θέλεις; καί σ’ 
άφήνουν εδώ ήσυχον;

'Ένας βρωμερός κοιτώνας για τέσσαρες ή ένας άπέραντος κοιτώνας για είκοσι, 
ό Μάρκ δεν είχε ποτέ γνωρίσει τίποτ’ άλλο! ΚΙ ολο επίπλωνε αύτό τό δωμάτιο εδώ 
μέ τήν ιδέα του. Στον τοίχο, ένα ζευγάρι γάντια πυγμαχίας μέ τήν φωτογραφία του 
Σερντάν, μικροσκοπικά πρότυπα άεροπλάνων, ή Ρίτα Χαίηγουωρθ στό «ή χορεύ
τρια του Γιβραλτάρ»—καί μιά πέτσινη πολυθρόνα, γέρο μου, μια άπ’ αύτές τις πο
λυθρόνες, χρώματος πούρου...

—«Πές μου, λοιπόν», ρώτησεν ό Μάρκ άπότομα «δέν ένοιωσες έσύ ποτέ τήν 
έπιθυμία νά κλέψης».

—«Νά κλέψω ;... Δηλαδή νά κλέψω λεφτά ; ’Ά ! ’Ό χι... ’Αλλά γλυκά έκλεψα 
κάνα δυο φορές...».

—«Κι’ αν σ’ έπιαναν;».
Ό  Ζεράρ άνασήκωσε τούς ώμους. Σκεπτότανε : «Ό  μπαμπας θά τακτοποι

ούσε τήν υπόθεση», άλλά ντράπηκε νά πή φωναχτά τή σκέψη του...
Κάτι πήγε νά πή, όταν ή πόρτα άνοιξε καί έμφανίστηκεν ό κύριος Λαμύ, ό 

όποιος έννοιωσε μεγάλη έκπληξη σάν είδε εκεί τον Μάρκ.
—«Τί συμβαίνει; », τον ρώτησε.
Ό  Μάρκ έβγαλε άπό τήν τσέπη του τήν εφημερίδα πού έγραφε γιά τήν δρα

πέτευση τών τριών καί τον φόνο τού φύλακος. "Υστερα διηγήθηκε όλο τό περιστα
τικό μέ λεπτομέρειες στον κύριο Λαμύ πού τό άκουγε μέ προσοχή. Κι’ όταν τελείωσε 
τον ρώτησε:

—«Κι’ ό μικρός Άλέν Ρομπέρ; ».
'Ο Μάρκ τάχασε. Δέν ήξερε τί νά πή. Χαμήλωσε τό κεφάλι κι’ άπάντησε 

τραυλίζοντας :
—«Τού... τού πρότεινα νά φύγη μαζί μας, άλλά δέν...».
’Αλλά ό κύριος Λαμύ τον διέκοψεν αύστηρά :
—«’Εκείνη ακριβώς τή μέρα εϊχεν έρθει. Καί δέν είχε βρή ούτε τήν άρχηγό 

Φρανσουάζ ούτε κανένα άλλο άγαπημένο του πρόσωπο. Μονάχα έσύ ήσουν φίλος 
του. Έσύ έπρεπε νά τον προστατεύσης. Κι’ είχε τόση άνάγκη άπ’ τή δική σου προ
στασία! Άλλά έσύ τον πρόδωσες. Έφυγες...».

—«Ναί! έχετε δίκηο» παρατήρησε τό παιδί «άλλά ξέρετε είχα ύποσχεθή στον 
Μερλερέν...».

—«Τί πάει νά πή είχες ύποσχεθή στον Μερλερέν;» έφώναξεν άγρια ό κύριος 
Λαμύ, κτυπώντας στό τραπέζι τό χέρι του. «Ό  Μερλερέν είναι λωποδύτης, ένώ ό 
Άλέν Ρομπέρ είναι φίλος σου. ’Ανάμεσα, λοιπόν, στον λωποδύτη καί τον φίλο, διά
λεξες τον λωποδύτη. Συγχαρητήρια!...».

’Εκείνη τή στιγμή ό μικρός γυιός τού δικαστή, πού είχε έν τώ μεταξύ φύγει, 
ξαναμπήκε, κρατώντας ένα γλυκό. Άλλά ό κύριος Λαμύ σηκώθηκε.

—«Φεύγεις, μπαμπα ;» τον ρώτησε μέ φωνή πού έτρεμε...
—«Ναί... Δυστυχώς... Βέβαια... βέβαια, θά προτιμούσα νά μείνω μαζί σου 

τή βραδυά αύτή τών Χριστουγέννων, άλλά... άλλά πρέπει νά τακτοποιήσω μερικά 
πράγματα... Κατάλαβες ;...».

Ό  μικρός Ζεράρ δέν άπήντησε. "Ομως, ξαφνικά, ό Μάρκ πετάχτηκεν άπ’ τη 
θέση του καί φώναξε κλαίγοντας :

—«Ζεράρ... Ζεράρ... Είμαι άνόητος... Είμαι βρωμερός τύπος...».
Ό  δικαστής γύρισε κατά τό μέρος του ήσυχα : «’Όχι... Δέν έχεις δίκηο... Δέν 

είσαι αύτός πού νομίζεις... Άλλά, τί τά θέλετε τί τά γυρεύετε ; είσθε κουραστικά, 
παιδιά μου... Έ ν πάση περιπτώσει!!!... Μάρκ, θά μείνης έδώ νά κοιμηθής. ’Εδώ 
δέν έχει νά φοβηθής τίποτε. ’Εγώ φεύγω γιά τό Τερνεραί... "Αν μπορέσω θά ξανα- 
γυρίσω άπόψε... ’Έλα... φίλησέ με, Ζεράρ!!!». (Συνεχίζεται)



Κ Λ Α Δ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Τράπεζα της 'Ελλάδος 2.062.014,40
’Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος 498.204,95
'Τπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας 306.990,30
Νομαρχία Άχαΐας 80.306,80
Νομαρχία Κερκύρας 56.533,45
’Επικουρικόν Ταμεϊον 'Υπαλλήλων Άστυν. Πόλεων 12.068,30
Χρεωστικοί λογαριασμοί 143.087,55
Δικαιολογητικά περιθάλψεως ύπό έκκαθάρισιν 1.166.238,05
’Έπιπλα καί σκεύη 78.016.—

4.403.459,80

ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ —

I. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
α) ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών 
β) η » Πειραιώς
γ ) » » Πατρών
δ) » » Κερκύρας

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΝΤΑΞΙΟΤΧΩΝ
α) ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών 
β) » » Πειραιώς
γ) » » Πατρών
δ) » » Κερκύρας
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ

Δωρεά Φαρμακευτικού Συλλόγου Κερκύρας
III. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Τόκοι Τραπεζών
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Διάφορα ποσά δι’ ά δεν έλήφθησαν είσέτι 
αντίστοιχα δικαιολογητικά.

3.090.703,95

269.524,75
5.649,70

17.194,85
14.187,30

456,55

89.651,40

7.738,90

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.784.147,35 
2.030.858,95 

516.390,60 
154.371,80 

82.526.—

306.556,60

3.188.550,80

Έ ν Άθήναις τή 31η

Ο ΠΡΟ
Θ. ΡΑΚΙΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
X. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΥΣ 1960

1. Κεφάλαιον μέχρι 31-12-1959 
Πλεόνασμα χρήσεως 1960

2. ‘Υποχρεώσεις
3. Άποσβεσθέντα έπιπλα

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

2.802.000,75
1.489.401,45 4.291.402,20

106.738,20
5.319,40

4.403.459,80

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1960
ΕΞΟΔΑ

I. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1. Δαπάνη φυσιολογικού τοκετού
2. » έξωνοσοκ. καί φαρμακευτικής περιθάλψεως
3. » νοσηλείας εις Δημόσια Νοσ. ‘Ιδρύματα
4. » νοσηλείας εις ψυχιατρεία—Άντικαρκ. κ.λ.π.
5. » νοσηλείας εις Νοσ. ‘Ιδρύματα Ι.Δ.Α.Π.
6. » νοσηλείας εις ίδιωτικάς κλινικάς
7. » αγοράς όρθοπεδικών είδών
8. » οδοντιατρικής θεραπευτικής περιθάλψεως
9. » μελών οικογενειών συνταξιούχων

II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1. Άποζημίωσις μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2. Άποζημίωσις καθαρίστριας
3. Κοινόχρηστα —Μισθοδοσία θυρωροϋ
4. » —’Ηλεκτρικόν ρεϋμα
5. » —’Έξοδα καθαριότητος
6. » —Άλελκυστηρ
7. » —Θέρμανσις
8. » —'Υδροληψία
9. » —Ένοίκιον

10. Γραφική δλη
11. Έντυπα—Βιβλία—Σφραγίδες
12. Διάφορα έξοδα
13. Τηλεφωνικά καί ταχυδρομικά τέλη
14. Συνδρομαί εφημερίδων
15. Έξοδα Παραρτήματος ΙΙατρών
16. Έξοδα Παραρτήματος Κερκύρας
17. ’Αστυνομικόν Νοσοκομεϊον 
III. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  
ΙΥ. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΙΙΣΕΩΣ

1.283.691,95
80.789.—

815.035,85
7.003,90

10.100,15
179.528,60
115.260,05

951,60
2.080.—

72.942,80

5.000.—
7.100.05 
3.234,15
3.879.05 

387,50 
686,60

1.890.05 
610,10

59.197,50
7.822,80

69.265,90
9.947,65

13.571,05
4.—

3.261,40
1.330,50

235.029,10

410.138.—

5.319,40
1.489.401,45

3.188.550,80

Δεκεμβρίου 1960

ΕΔΡΟΣ
ΤΖΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έκ τοΰ άνωτέρω ισολογισμού, προκύπτει ότι, είσεπράχθησαν έσοδα γενικώς 3.188.550,80 
καί έπραγματοποιήθησαν έξοδα 1.699.149,35 ήτοι προέκυψε πλεόνασμα έκ δραχμών 1.489.401,45 
καί οΰτω τήν 31-12-1960 ή καθαρά περιουσία τοΰ Κλάδου 'Υγείας ύπολογιζομένου καί του κατά 
τήν 31-12-1959 έκ δραχμών 2.802.000,75 άποθεματικοΰ κεφαλαίου, είς καταθέσεις παρά Τρα- 
πέζαις, είς άπαιτήσεις έκ τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καί Νομαρχίας Άχα'ίας καί 
Κερκύρας, είς διαφόρους χρεωστικούς λογαριασμούς καί ύπό έκκαθάρισιν δικαιολογητικών περι- 
θάλψεως, ώς καί είς έπιπλα καί σκεύη, άνήρχετο είς δραχμάς 4.291.402,20. Τό ώς άνω όμως πα- 
ρουσιαζόμενόν πλεόνασμα έκ δραχμών 1.489.401.45 δεν άνταποκρίνεται πρός τήν πραγματικό
τητα, καθ’ όσον τά ποσά τά άναφεράμενα έν τω ένεργητικώ καί ύπό περίληψιν: α) δικαιολογητικά 
περιθάλψεως ύπό έκκαθάρισιν έκ δραχμών 1.166.238,05 καί β) χρεωστικοί λογαριασμοί έκ δρα
χμών 143.087,55 έμφανίζονται ώς άποτελοϋντα άπαίτησιν τοΰ Κλάδου δι’ ολόκληρον τό ποσόν 
ένω θά έδει νά έμφανίζηται μόνον τό ποσόν τό όποιον βαρύνει τό Δημόσιον. Δ ι’ άμφότερα όμως 
τά άνωτέρω ποσά τά δικαιολογητικά την 31-12-60 εύρίσκονται είς χεϊρας τοΰ Κλάδου καί τών 
Παραρτημάτων αΰτοϋ πρός ταξινόμησιν καί ύποβολήν είς Ύπουργεΐον Κοινωνικής Προνοίας καί 
οικείας Νομαρχίας διά την άπόδοσιν είς τον Κλάδον τοΰ βαρύνοντος τό Δημόσιον ποσοστού, δπερ 
είναι διάφορον κατά περιπτώσεις.

’Εκτός αύτοϋ τό άνωτέρω πλεόνασμα, θά είναι μειωμένον καί : α) κατά τό όφειλόμενον ύπό 
τοΰ Κλάδου ποσόν πρός τά διάφορα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα, πρός ά έχουσι δοθή έγγυητικαί έπι- 
στολαί μέχρι τής 31-12-1960 καί αί πληρωμαί τοΰ βαρύνοντος τον Κλάδον ποσοστού δέν εΐχον 
πραγματοποιηθή, καθ’ όσον αΰται πραγματοποιούνται μετά την έξοδον τών άσθενών καί μετά 
τήν έγκρισιν τής όλης δαπάνης ύπό τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή τής οικείας Νομαρ
χίας Πατρών—Κερκύρας καί β) κατά τό ποσοστόν τής συμμετοχής τοΰ Κλάδου διά τήν ιατροφαρ
μακευτικήν περίθαλψιν τών ήσφαλισμένων έκείνων, δι’ οδς έδόθησαν μέν έντολαί καί έθεωρήθησαν 
συνταγαί μέχρι τής 31-12-1960 δέν ύπεβλήθησαν όμως μέχρι τής ήμερομηνίας ταύτης ύπό τών 
δικαιούχων ίατρών καί φαρμακοποιών είς τόν Κλάδον πρός πληρωμήν. Πάντως κατά τούς υπολο
γισμούς μας θά μειωθή, κατόπιν τών άνωτέρω τό προαναφερόμενον πλεόνασμα καί κατά συνέ
πειαν καί τό σύνολον τής καθαρας περιουσίας τοΰ Κλάδου 'Υγείας, πλήν όμως δέν θά προκύψη έκ 
τής μειώσεως ταύτης έλλειμμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

"Οταν πρόκηται νά μπήτε άπό μιά πάροδο σέ κεντρικό δρόμο πρέπει νά ελαττώσετε τήν 
ταχύτητά σας στό έλάχιστο ή καί νά σταματήσετε λίγο, γιά νά δήτε αν ό δρόμος είναι 
έλεύθεροζ άπό άλλο αυτοκίνητο. Ά ν  ύπάρχη μπροστά σας ή άριστερά σας κίνησις άλλων 

αύτοκινήτων, περιμένετε μέχρις δτου περάσουν καί ύστερα προχωρείστε.



ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

'0  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ.κ. Παντελεήμων άπέστειλεν είς 
τον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν επιστολήν άναφερο- 
μένην είς τό περιοδικόν μας, την όποιαν καί δημοσιεύομεν ως έχει :

Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΛΙΤΗ Σ Χ ΙΟ Υ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν

,Εν Χίω τύ\ 5 ύ] Μάρτιον 1961

’Αγαπητέ Κύριε ’Αρχηγέ,

’Επικαλούμαι έφ’ ύμάς την εύλογίαν τού Θεού.
Τό ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων μού κάμνει τήν τιμήν να μοϋ στέλλη 

τό ύπέροχον Περιοδικόν του «’Αστυνομικά Χρονικά». ’Εντρυφώ εις τάς σελίδας του. 
Ούχί δέ άπαξ ήσθάνθην τήν άνάγκην να γράψω έγκωμιαστικά άρθρα είς τον «’Εθνι
κόν Κήρυκα» ’Αθηνών διά τήν υπέροχον αυτήν ψυχικήν προσφοράν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων προς τήν Κοινωνίαν μας, τής οποίας τά τελευταία αυτά χρόνια έχουν 
κλονισθή αί ήθικαί άξίαι.

"Εχω έμπρός μου τό τελευταίου 186ον τεύχος, τό όποιον έμελέτησα έπιστα- 
μένως. "Οπως πάντοτε έ'τσι καί τώρα, μόλις έτελείωσα τήν μελέτην μου, ήσθάνθην 
ακόμη μίαν φοράν πλήρη τήν ψυχικήν μου ίκανοποίησιν άπό τά άρθρα του. Συγχαί
ρω από βάθους καρδίας μου διά τό υπό τής ’Αστυνομίας Πόλεων συντελούμενον 
μέγα πατριωτικόν καί κοινωνικόν έ'ργον. Συγχαίρω έπίσης, διότι σύν τοΐς άλλοις 
βλέπω καί άξίαν προσοχής λογοτεχνικήν δύναμιν τών γραφόντων τά άρθρα, οχι 
μόνον τών κατεχόντων τούς μεγάλους βαθμούς, άλλά καί τών νέων άστυνομικών. 
Συνεκινήθην βαθύτατα έκ τής μελέτης τού άρθρου τού νεαρού Ύπαστυνόμου Β' κ. 
Σπύρου Πηλού «Σύλληψις εμπόρων ναρκωτικών». Τό τέλος τού άρθρου του «...Διά 
τάς ώρας τού πόνου καί τής συμφοράς είναι άπαράδεκτον νά χρησιμοποιούνται τοι- 
αΰτα δηλητήρια, άφοΰ υπάρχει τό μόνον άληθινόν παυσίπονου τής ζωής τό παρα- 
σκευασθέν φιλανθρώπως άπό τάς ρανίδας τού Αίματος τού σταυρωθέντος Θεού 
τού άφήσαντος ώς αθάνατον υποθήκην τήν πανέμορφου τής άγάπης, τής έλπίδος καί 
τής ειρήνης Θρησκείαν τών πετεινών τού Ούρανοΰ καί τού άγροΰ τών κρίνων...», 
μέ συνεκίνησε βαθύτατα.

Ευλογώ άπό βάθους ψυχής μου τό έργου σας. Συγχαίρω διά τήν πατριωτικήν 
σας προσπάθειαν καί σάς παρακαλώ θερμώς νά εύαρεστηθήτε νά διαβιβάσητε τά 
συγχαρητήριά μου καί τάς εύχάς μου προς τούς συντάκτας τών άρθρων τού Περιο
δικού σας.

Μετά πατρικών ευχών καί ευλογιών

Ο Χ ΙΟ Υ  Π ΑΝΤΕΛΕΗΜ Ω Ν  
τέως Άρχιερεύς τών 'Ενόπλων 'Ελληνικών Δυνάμεων



Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Σ υ ν ο δ ι ν ό ς
Τήν 17ην Μαρτίου 1961 άπεβίωσεν 6 τ. ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Πανα

γιώτης Συνοδινός. 'Ο έκλιπών διεκρίνετο διά τήν ακεραιότητα του χαρακτήρος του, 
διά τήν υποδειγματικήν προσήλωσίν του εις τά Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη καί 
διά τάς άρετάς καί τήν ευγένειαν τής ψυχής του. 'Η  κηδεία του έγινεν έκ του 
Ίεροϋ Ναού του Α' Νεκροταφείου ’Αθηνών τήν 18ην Μαρτίου.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδω
ρος Ρακιντζής, όλοι οί έν ένεργεία καί έ.ά.
’Αστυνομικοί Διευθυνταί, αντιπροσωπεία των 
’Αστυνομικών Υπηρεσιών καί πλήθος κόσμου.

Έ κ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος 
κατέθεσεν δάφνινον στέφανον καί άπεχαιρέτη- 
σεν τον νεκρόν 6 ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' 
κ. Μουρούσιας Άνδρέας, εΐπών τά έξής :

«Άνετέθη εις εμέ τό σκληρόν καθήκον 
ν’ άπευθύνω τον ύστατον χαιρετισμόν προς 
τόν άγαπητόν μας συνάδελφον ’Αστυνομικόν 
Διευθυντήν Α' Παναγιώτην Συνοδινόν.

Δεν δύναμαι, δέν είναι δυνατόν, νά έκ- 
φράσω τήν βαθυτάτην καί ειλικρινή θλΐψιν, 
πού κατέχει όλους ήμάς διά τόν πρόωρον 
θάνατόν του καί ν’ άπαριθμήσω τάς άρετάς 
του καί τάς σημαντικωτάτας υπηρεσίας, τάς 
οποίας προσέφερε εις τήν Πατρίδα.

Θά μάς μείνη άλησμότητη ή τόλμη 
του, ή ευψυχία του, ή αΰταπάρνησίς του 
κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του, όπως θά μάς μείνη άλησμόνητη ή άπέ- 
ραντος καλωσύνη του.

Ξεκίνησε άπό τό Βασιλικό τής Λακωνίας καί τό έτος 1921, νέος 21 ετών, 
είσήλθεν είς τήν αστυνομικήν μας οικογένειαν ώπλισμένος μέ πλούσια ψυχικά καί 
πνευματικά έφόδια.

"Εκλεισε είς τήν καρδιά του τήν μεγάλη άποστολή τοΰ Άστυνομικοΰ Σώμα
τος καί ήτο πάντοτε πρόθυμος νά θυσιάση καί αυτήν τήν ζωήν του διά τήν επιτυ
χίαν τών υψηλών ιδανικών.

Εις τάς 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας όπου έπί μακρόν υπηρέτησε έφερε είς πέρας 
έπιτυχώς τάς πλέον δύσκολους υποθέσεις, είς δέ τάς 'Υπηρεσίας Τάξεως μέ τό 
έξαιρετικόν ήθος του καί τήν καλωσύνην του άφησε δείγματα ίδανικοΰ άστυνομικοΰ 
λειτουργοΰ, κληρονομιά διά τούς συνεχιστάς τοΰ άστυνομικοΰ έργου.

Προήγετο πάντοτε κατ’ εκλογήν, ή δέ Πολιτεία διά τήν πολύμορφον δράσιν 
του τώ άπένημε πλεϊστα όσα μετάλλια καί ήθικάς άμοιβάς.

’Αγαπητέ μας συνάδελφε Παναγιώτη Συνοδινέ,
Θρηνοΰμεν είλικρινά διά τήν πρόωρον άπώλειάν σου, έμπνεόμενοι όμως άπό 

τήν φωτοβόλον προσωπικότητά σου καί άπό τήν αγνότητα τής ψυχής σου, θά 
ζώμεν μέ τήν σκέψιν ότι βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μας καί θ’ άποτελής παράδειγμα 
ίδανικοΰ δημοσίου λειτουργοΰ καί έξαιρέτου άνθρώπου.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα άποτίον φόρον τιμής, ώς έλαχίστην έκδήλωσιν έκτι- 
μήσεως τών πολυτίμων υπηρεσιών, τάς οποίας προσέφερες είς αύτό καί τήν Ελλη
νικήν κοινωνίαν, καταθέτει τόν στέφανον τοΰτον καί δεόμεθα όπως, ό Πανάγαθος 
Θεός χαρίση είς τήν άγαπημένην σου οικογένειαν τήν έξ υψους παρηγοριάν.

Αίωνία σου ή μνήμη άγαπητέ μας συνάδελφε».

t  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Δ ΙΝ Ο Σ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ <& ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
—Διά Βασιλικού Διατάγματος άπενεμήθησαν εις τούς κάτωθι ’Αξιωματικούς 

τής ’Αστυνομίας, αί άκόλουθοι τιμητικαί διακρίσεις :
Α'. Ό  Σταύρος των Ταξιαρχών Β' Τάγματος τού Φοίνικος, εις τούς ’Αστυ

νομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Νούσιαν Θωμάν, Κοντογεώργον Γεώργιον, Ψαρράν 
Θωμαν, Σταυρόπουλον Άνδρέαν, Καθάρειον ’Απόστολον, Ταβουλάρην Νικόλαον, 
Πάνέτσον Ίωάννην, Μπαρδόπουλον Παναγιώτην, Παπαδόπουλον Άριστείδην, 
’Αδαμόπουλον Άδάμ, Μουρούσιαν Άνδρέαν, Γεωργακόπουλον Παντελήν, Παπα- 
σταφίδαν ’Αγησίλαον, Γρηγορέαν Γεώργιον, Καραμπούλην Παναγιώτην, Άρχον- 
τουλάκην ’Εμμανουήλ και Βερελήν Νικόλαον. 'Ωσαύτως εις τούς άποστρατευθέν- 
τας ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Τσόπελαν Δημήτριον, Μπεκιάρην Χρύ
σανθον καί Νικηφόρον Νικόλαον.

Ό  Σταύρος των Ταξιαρχών τού Β' Τάγματος Γεωργίου Α',είς τον τ. Άστυ- 
μικον Διευθυντήν Α' κ. ’Αρχιμανδρίτην Νικόλαον καί τ. Υγειονομικόν Διευθυν
τήν Α' κ. Βάθην Μαρίνον.

*0 Χρυσούς Σταυρός τού Β' Τάγματος Γεωργίου Α', εις τούς ’Αστυνομικούς 
Διευθυντάς Α' κ.κ. ’Αναστασίου Ευάγγελον, Νικητάκην Νικόλαον καί Τασιόπου- 
λον ’Αθανάσιον.

Ό  Χρυσούς Σταυρός Β' Τάγματος τού Φοίνικος, εις τον Υγειονομικόν Διευ
θυντήν Α' κ. Νιχογιαννόπουλον Ίωάννην, Υγειονομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Μπιζί- 
μην Ήλίαν, Σταυριανάκην Κωνσταντίνον, Οικονόμου Δημήτριον καί τ. Υγειονομι
κόν Διευθυντήν Β' κ. Χούντραν Μιχαήλ.

Β'. Δι’ ’Εγκυκλίου Διαταγής τού Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης άπενεμήθη 
τό ’Αναμνηστικόν Μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως εις τον Άνθυπαστυνόμον κ. 
Κουφόπουλον Χρήστον.

ΑΜΟΙΒΑΙ
Δι’ άποφάσεως τού Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ. Καλαντζή άπενεμήθη 

ήθική καί ύλική άμοιβή εις τούς άστυφύλακας κ.κ. Μουραν ’Απόστολον καί Πικού- 
νην Κωνσταντίνον, διότι ούτοι τήν 9,45 ώραν τής 26/12/1960 διατελούντες έν ύπη- 
ρεσίφ εις ομάδα διώξεως μικροπωλητών έν πολιτική περιβολή παρά τήν διασταύρω- 
σιν τών οδών Αγίου Κωνσταντίνου—Κουμουνδούρου, χάρις εις τήν ψυχραιμίαν των, 
έντονον ύπηρεσιακόν ενδιαφέρον, εξαιρετικήν δραστηριότητα, ταχύτητα καί πρωτο
βουλίαν, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού Σαραντάκου Δημητρίου καί προέβησαν εις άφο- 
πλισμόν τούτου, άποπειραθέντος νά διαπράξη φόνον κατά τού Καλομητσίνη Χρήστου.

—Διά διαταγής τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας έξεφράσθη εύαρέσκεια 
εις τούς κάτωθι άναφερομένους αστυνομικούς υπαλλήλους τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών: 1) 'Τπαστυνόμον Α' κ. Γεωργακόπουλον Γεώργιον, 
2) Άρχιφύλακας κ.κ. Κουνέλην Χρήστον, Μαούνην Νικόλαον καί Σερέτην Δημή- 
τριον, 3) Ύπαρχιφύλακα κ. Εΰθυμόπουλον ’Αλέξανδρον καί 4) ’Αστυφύλακας κ.κ. 
Ζωβανήν Θεοδόσιον, Γουζιλόπουλον Νικόλαον, Κοντομΐχον Δημήτριον, Παπουτσήν 
Κωνσταντίνον, Τσιμπούκην Βασίλειον, Γιαννακάκον Κωνσταντίνον, Χειμάραν 
Ανδρέαν, Λουκόπουλον Άνδρέαν, Αύγουστόπουλον Κωνσταντίνον καί Βλασερόν 
Μιχαήλ, διότι ούτοι έργασθέντες μέ ζήλον, μεθοδικότητα καί πολύ πέραν τών κεκα- 
νονισμένων ωρών, έπέτυχον τήν έμπέδωσιν πλήρους τάξεως καί ασφαλείας εις τήν 
περιοχήν τού ΛΒ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, εις τήν δύναμιν τού οποίου άνήκουν.



9198 Ειδήσεις καί πληροφορίαι

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ Αστυνομικού Σώματος οί : 'Υπαρχιφύλαξ κ. Στάγιας 
Αριστομένης και οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Λειβαδάς 
Νικόλαος, Μητρόπουλος Χαράλαμπος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος καί Σωτη
ρίου Λάμπρος.

** *
ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ- 
ΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΤΠΑΣΤΤΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΎΛΑΚΩΝ

Διά διαταγών τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων προεκηρύχθησαν άντι- 
στοίχως εξετάσεις διά τάς Άστυνομικάς Σχολάς Ύπαστυνόμων Β' τάξεως καί 
Άρχιφυλάκων, ήτοι 70 δοκίμους 'Υπαστυνόμους καί 108 δοκίμους Άρχιφύλακας.

Οί υποψήφιοι θά έξετασθοΰν είς τό μάθημα των Ελληνικών ως άκολούθως: 
Οί υποψήφιοι δόκιμοι 'Τπαστυνόμοι την 9ην ’Ιουλίου 1961, ημέραν Κυριακήν καί 
ώραν 8.30', οί δέ υποψήφιοι δόκιμοι Άρχιφύλακες τήν 2αν ’Ιουλίου 1961 ήμέραν 
Κυριακήν καί ώραν 8.30'.

*

ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή έπετείω τής ονο
μαστικής των εορτής εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Ευάγγελον Καραμπέ- 
τσον, Διευθυντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών, Ευάγγελον ’Αναστασίου καί Εύάγγελον 
Διαβάτην, ώς καί εις τούς λοιπούς έορτάζοντας κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους 
άστυνομικούς υπαλλήλους.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τά ήμίωρα καθοδηγητικά καί μουσικά προγράμματα τής ’Εκπομπής τής 
’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζονται πάντοτε μέ μεγάλη έπιτυχία, άπο τον Ραδιοφω
νικόν Σταθμόν ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος.

Έ τσι, τά γράμματα τών άκροατών τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής είναι κάθε 
εβδομάδα πολλά καί ενθουσιώδη.

*
—Τό πρώτο μέρος τής ’Εκπομπής τής 18/3/61, άφιερώθηκε στά σημειω- 

θέντα τελευταίως κρούσματα εγκλημάτων κατά τών ήθών, μέ φιλικές υποδείξεις 
προς τό κοινόν καί κοινωνικά συνθήματα προς τούς γονείς καί τούς νέους. Στο δεύ
τερο μέρος μετεδόθη διδακτικό άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμ
μένο από τον Ύπαστυνόμο κ. Σπόρο Πηλό, άναφερόμενο στις μάγισσες καί τούς 
άπατεώνες μέ έκλεκτή μουσική κινηματογραφική ύπόκρουση καί μέ τή συμμετοχή 
τοϋ διακεκριμένου πρωταγωνιστοϋ τοϋ θεάτρου μας ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ. 
’Έλαβαν επίσης μέρος ό Κώστας Κακαβάς, καί ό Κώστας Φυσούν. Στήν ’Εκπομπή 
αυτή μετεδόθησαν έλαφρά Ελληνικά καί δημοτικά τραγούδια.

*
Στο πρόγραμμα τής 25/3/61 μετεδόθη περιγραφή τής μεγαλειώδους παρε- 

λάσεως ενώπιον τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως καί τών άλλων επισήμων τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Ύπαστυνόμος Β' κ. Σπόρος Πηλός. Συμ
μετέχει ή ήθοποιός Λίλιαν Πανά).
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Παρακολουθήτε τήν Εκπομπή 

τής ‘Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


