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3. Δ ιοίκηαις τής ’Αστυνομίας.
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Ό Κλάδος τάξεως.
Ό κύριος όγκος της ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας, εις την Μεγάλην Βρεταννίαν,
πίπτει έπί των ώμων των οργάνων τάξεως, ήτοι των έν στολή αστυνομικών, οί
όποιοι είναι κατ’ αρχήν υπεύθυνοι διά τήν τήρησιν τής τάξεως, την πρόληψιν τοΰ
άδικήματος καί τήν προστασίαν τής περιουσίας των πολιτών. Οί έκτελοϋντες υπη
ρεσίαν έν στολή αστυνομικοί είναι πολύ περισσότεροι τών έκτελούντων τοιαύτην
έν πολιτική περιβολή. Οί σκοποί άστυφύλακες παρέχουν τήν μεγαλυτέραν υπηρεσίαν
εις τό κοινόν, καθ’ όσον ή παρουσία των είναι ορατή καί δύνανται να καταφεύγουν
αμέσως εις αύτούς οί πολϊται, προκειμένου νά ζητήσουν τήν συνδρομήν των εις
περίπτωσιν άδικήματος.
Εις τάς πόλεις, ό σκοπός ά.στυφύλαξ περιπολεϊ εις τήν σκοπιάν του πεζή
καί έλέγχει οίανδήποτε παράβασιν νόμου ή οίονδήποτε συμβάν, τό όποιον ήθελεν
έπισύρει τήν προσοχήν του. Πιθανόν νά παραστή ανάγκη νά συλλάβη πρόσωπα
διαπράττοντα παραβάσεις ή (εις ώρισμένας περιπτώσεις) ύποπτα παρανόμου
δράσεως ή θά πρέπει νά προλάβη διαταράξεις τής τάξεως ή έμπόδια εις τάς δημο
σίας οδούς.
Ό σκοπός άστυφύλαξ πρέπει νά έπιβλέπη διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων
περί σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων, ν’ άσχοληθή μέ τροχαία ατυχήματα καί νά
παράσχη τάς πρώτας βοήθειας εις ασθενείς καί τραυματίας, νά συνοδεύση παιδιά
καί γέροντας νά διέλθουν οδούς μέ μεγάλην κυκλοφορίαν ή νά βοηθήση καί πληροφορήση οίονδήποτε ζητεί τήν συνδρομήν του.
Τά άστυνομικά όργανα τών άγροτικών περιοχών τής Μεγάλης Βρεταννίας
έχουν τάς ιδίας βασικάς αρμοδιότητας όπως καί τών άστικών τοιούτων, άν καί ή
καθ’ έκάστην υπηρεσία των παρουσιάζει ώρισμένας διαφοράς, διότι είναι υπο
χρεωμένα ν’ άσχοληθοϋν μέ ζωοκλοπάς, άσθενείας ζώων καί άγροζημίας. "Οταν
οί άστυνομικοί τών άγροτικών περιοχών έχουν νά έπιβλέψουν ένα ολόκληρον χωρίον
ή ομάδα χωρικών, τότε δύνανται νά χρησιμοποιούν ποδήλατον ή μοτοσυκλέτταν
διά τήν μεταφοράν των άπό τόπου εις τόπον.
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’Άλλα καθήκοντα των αστυνομικών τοϋ Κλάδου τάξεως (έν στολή) είναι
ό έλεγχος τής κυκλοφορίας πεζών καί οχημάτων εις τάς διαβάσεις πεζών, τάς
διασταρώσεις τών οδών καί τάς οδούς μέ μεγάλ.ην κυκλοφορίαν, ή έπίβλεψις τής
κανονικής έπιβιβάσεως τών επιβατών εις τά διάφορα συγκοινωνιακά μέσα, ή έπιθεώρησις τών κέντρων διασκεδάσεως, ή έρευνα έν περιπτώσει άπωλείας ιδιωτικής
περιουσίας καί η έκτέλεσις υπηρεσίας είς τά Δικαστήρια. Ή τελευταία αΰτη ύπηρεσία, τής ’Αστυνομίας Τάξεως, συνίσταται είς τον έλεγχον εισόδου τοϋ κοινοϋ
είς τά δικαστήρια, έλεγχον παρουσίας μαρτύρων, φρούρησιν κρατουμένων καί τών
ενόρκων, όταν συνέρχωνται διά νά έκδώσωσι την ετυμηγορίαν των.
Οί έκτελοΰντες υπηρεσίαν γραφείων άστυνομικοί τοϋ Κλάδου τάξεως τών
Βρεταννικών ’Αστυνομικών Σωμάτων είναι υπεύθυνοι διά την έξέτασιν τών συλλαμβανομένων προσώπων καί χαρακτηρισμόν τοϋ άδικήματος είς το όποιον ταΰτα
ύπέπεσαν, ώς καί έάν πρέπει νά κρατηθοΰν πριν προσαχθοΰν ενώπιον τών Δικα
στηρίων.
Οί ίδιοι έπιβλέπουν τό διοικητικόν προσωπικόν τών γραφείων, πλαισιώνουν
τό γραφεΐον Πληροφοριών καί παρέχουν τάς άναγκαίας πληροφορίας είς τό κοινόν,
τάς διαφόρους Κρατικάς 'Υπηρεσίας καί διατάσσουν τήν παροχήν βοήθειας είς τό
κοινόν, οσάκις ζητείται αΰτη διά τών τηλεφώνων έπειγούσης άνάγκης.
Κλάδος Ά σ φ α λ ε ί α ς - Τ μ ή μ α τ α ’Ασφαλείας.
'Έκαστον Βρεταννικόν ’Αστυνομικόν Σώμα διαθέτει ένα Γραφεΐον ’Εγκλη
ματολογιών ’Αναζητήσεων (Τμήμα ’Ασφαλείας), τό όποιον πλαισιοΰται άπό
άστυνομικούς οί όποιοι, ώς επί τό πλεΐστον, εργάζονται έν πολιτική περιβολή καί
άτομικώς. Τά όργανα τής υπηρεσίας αύτής έπιλέγονται μεταξύ τών αστυνομικών
τών Τμημάτων Τάξεως, τά όποια έπέδειξαν ικανότητα είς την έξευρεύνησιν τοϋ
έγκλήματος. Έκτος τής έξερευνήσεως τοϋ έγκλήματος, τό γραφεΐον αύτό άσχολεΐται μέ τον έλεγχον καί τήν ταξινόμησιν τών άναφορών, αί όποΐαι άφοροΰν έγκλήματα, τήν συλλογήν κάθε είδους πληροφορίας, ή όποια έχει σχέσιν μέ έγκλημα ή
υποτιθέμενον έγκλημα τής περιφερείας καί μέ τήν σύνταξιν στατιστικής έγκληματικότητος. Αί έργασίαι φωτογραφήσεως καί δακτυλοσκοπήσεως, αί όποΐαι έχουν
σχέσιν μέ τήν έρευναν τών άδικημάτων, διεξάγονται συνήθως ύπό ένός μέλους
τοϋ γραφείου αύτοϋ, προκειμένου νά έτοιμασθή τό άπαραίτητον ύλικόν, τό όποιον ,
θά άποσταλή είς τά άρμόδια έπιστημονικά έργαστήρια.
Οί ’Αρχηγοί τών άλλων ’Αστυνομικών Σωμάτων έχουν τό δικαίωμα νά καλέσουν τό Έγκληματολογικόν Γραφεΐον ’Ερευνών τής Μητροπολιτικής ’Αστυνο
μίας (τό όποιον είναι κοινώς γνωστόν ώς «Σκότλαντ - Γυάρντ» έκ τοϋ ονόματος
τών πρώτων κτιρίων είς τά όποια έστεγάζετο ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία) νά
τούς βοηθήση διά τήν έξερεύνησιν σοβαρών έγκλημάτων, δπως είναι οί φόνοι καί
αί έμπορικαί άπάται είς εύρεΐαν κλίμακα.
Ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία είς ούδέν έγκλημα, διαπραχθέν είς τήν περι
φέρειαν άλλου ’Αστυνομικού Σώματος, έχει τό δικαίωμα νά έπέμβη χωρίς προη
γουμένως νά κληθή ύπό τούτου. Έκτος αύτοϋ, τά Επαρχιακά Έγκλ.ηματολογικά
Γραφεία Ερευνών τής ’Αγγλίας καί Ούαλίας έχουν είς τήν διάθεσίν των τά μέσα
οκτώ έπιστημονικών έργαστηρίων τοϋ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, έκαστον τών
όποιων εύρίσκεται είς διαφορετικόν σημεΐον τής χώρας καί έξυπηρετεΐ τά ’Αστυ
νομικά Σώματα τής περιφερείας του. 'Η Μητροπολιτική ’Αστυνομία έχει τό ίδικόν της έργαστήριον είς τήν Σκότλ.αντ —Γυάρντ.
Είς τήν Σκωτίαν, τά μέσα τοϋ Έγκληματολογικοΰ Γραφείου ’Ερευνών τής
Γλασκώβης (τά όποια περιλαμβάνουν δακτυλοσκοπικόν τμήμα) χρησιμοποιούνται
ύπό τών άλλων Σωμάτων, μή διατιθεμένου δέ Κεντρικού έπιστημονικοΰ έργαστη-
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ρίου, τδ ’Αστυνομικόν Σώμα τής Γλασκώβης ενεργεί σχετικάς έρεύνας, βοηθούμενον προς τοϋτο ύπδ των εργαστηρίων τοϋ Πανεπιστημίου της Γλασκώβης καί
τοϋ 'Αγίου Άνδρέου.
Μηχανοκίνητοι περίπολοι.
'Όλα τα ’Αστυνομικά Σώματα είναι έν πολλοΐς Μηχανοκίνητα καί πολλά
έξ αυτών διαθέτουν εΐδικάς περιπόλους διά τον έλεγχον τής κυκλοφορίας, την πρόληψιν τών παραβάσεων τής Τροχαίας, την λήψιν λεπτομερών στοιχείων εις τάς
περιπτώσεις τροχαίων άτυχημά.των καί έφ’ δσον παρίσταται άνάγκη, μέ την δίωξιν τών έγκληματιών, οί όποιοι δρουν έπιβαίνοντες αυτοκινήτων. Δέν υπάρχει
βασική μέθοδος χρησιμοποιήσεως τών άστυνομικών αυτοκινήτων, αλλά εις τά
περισσότερα Σώματα ό έλεγχος τών έν υπηρεσία αυτοκινήτων γίνεται άπδ τής
έδρας τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως διά άσυρμάτων τηλεφώνων, ως γίνεται
ήδη παρ’ ήμϊν εις την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών.
’Α σ τ υ ν ο μ ί α π ο τ α μ ώ ν .
Τά ’Αστυνομικά Σώματα, έκ της περιφερείας τών οποίων διέρχονται πλω
τοί ποταμοί, είναι υπεύθυνα καί αρμόδια νά. ενεργούν περιπολίας είς αυτούς, ρυθμίζοντα τήν κίνησιν τών πλωτών μέσων, την άσφαλή προσόρμισα αυτών καί την
πρόληψιν κλοπών καί άλλων άδικημάτων επί τών ποταμοπλοίων. Εις δσους ποτα
μούς υπάρχουν λιμένες καί αποθηκευτικοί χώροι, ό έλεγχος τούτων δύναται νά
άνατίθεται εις άλλα Σώματα. Εις τον Τάμεσιν, έπί παραδείγματι, αί άποβάθραι
του Λονδίνου υπάγονται εις τήν αρμοδιότητα τής Λιμενικής ’Αστυνομίας τοϋ Λον
δίνου, ένώ ό ποταμός αύτδς καθ’ εαυτόν καί ή άποθήκη εμπορευμάτων άστυνομεύονται άπό κοινού ύπό τής ’Αστυνομικής 'Υποδιευθύνσεως τοϋ Ταμέσεως τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας καί ύπό τών ποταμίων περιπόλων τών ’Αστυνομικών
Σωμάτων τοϋ Κέντ καί τοϋ Έσσεξ.
Αί άστυνομικαί περίπολοι τών ποταμών κινούνται διά μηχανοκινήτων
λέμβων, έπί τών οποίων συνήθως είναι εγκατεστημένοι προβολείς καί ασύρματα
τηλέφωνα καί προς τούτοις είναι έφο^διασμέναι διά μέσων παροχής Πρώτων Βοη
θειών καί Πυροσβέσεως.
’Έ φ ι π π ο ς

’Α σ τ υ ν ο μ ί α .

"Ενας αριθμός Βρεταννικών ’Αστυνομικών Σωμάτων διατηρεί έφιππον
Αστυνομικόν Τμήμα, τό όποιον χρησιμοποιείται διά τήν τήρησιν τής τάξεως έν περιπτώσει συγκεντρώσεως καί τήν διενέργειαν ήμερησίων έφιππων περιπολιών.
Οί ίπποι τούς οποίους χρησιμοποιούν έχουν καταλλήλως γυμ,νασθή, ώστε νά μήν
άφηνιάζουν εις περίπτωσιν αιφνίδιων θορύβων. Είς τό Λονδΐνον, τό έφιππον Τμήμα
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, άποτελεϊ ιδιαιτέραν μονάδα, ήτις διαθέτει 200
άνδρας καί ίππους καί παίζει ένα σοβαρόν ρόλον διά τήν τήρησιν τής τάξεως κατά
τάς τελετάς. Οί αστυφύλακες τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας δύνανται νά άποσπασθοϋν είς τό έφιππον τοϋτο Τμήμα, κατόπιν αίτήσεώς των καί ευθύς ώς έκπληρούσουν τήν βασικήν των έκπαίδευσιν.
’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί κ ύ ν ε ς .
Κατά τά τελευταία έτη έχρησιμοποιήθησαν ύπό τινων ’Αστυνομικών Σωμά
των είδικώς έκπαιδευμένοι άστυνομικοί κύνες διά τήν έκτέλεσιν υπηρεσίας περι
πόλου. Κατά τάς άρχάς τοϋ 1958, έχρησιμοποιοΰντο 400 περίπου κύνες υπό τών
διαφόρο>ν ’Αστυνομικών Σωμάτων τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας, έκ τών οποίων 200
άνήκον είς τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν. Οί κύνες αύτοί χρησιμοποιούνται
διά τήν καταδίωξιν καί σύλληψιν κακοποιών καί τήν άνεύρεσιν έξαφανισθέντων
προσώπων.

9490

Θωμά Νούσια: Ή ’Αστυνομία της Μεγάλης Βρεταννίας

Γυναίκες αστυνομικοί.
Ό θεσμός των γυναικών άστυνομικών είσήχθη τό πρώτον εις την Μεγάλην
Βρεταννίαν κατά την διάρκειαν τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα δέ χρη
σιμοποιούνται εις διαρκώς αύξανόμενον άριθμόν υπό δλων τών ’Αστυνομικών Σωμά
των. Ή έκπαίδευσις τών γυναικών-άστυνομικών, ή υπηρεσία αυτών καί ή έν
γένει δικαιοδοσία των είναι ή αύτή μέ την τών άνδρών. Έ ν τούτοις, υπάρχει μία
τάσις είδικεύσεως τών γυναικών αυτών άστυνομικών εις άδικήματα, είς τά όποια
ενέχονται γυναίκες καί παιδιά. Αυται κυρίως έκτε/,οΰν υπηρεσίαν περιπόλου μέ
στολήν, άλλά, εις περιπτώσεις άνάγκης, χρησιμοποιούνται καί δι’ έκτέλεσιν υπη
ρεσίας έν πολιτική περιβολή, τινές δέ έκ τών γυναικών—άστυνομικών υπηρετούν
μονίμως εις Τμήματα ’Ασφαλείας. Εις την Σκωτίαν, ούχί όμως είς την ’Αγγλίαν
καί Ούαλίαν, αί γυναΐκες-άστυφύλακες είναι ύποχρεωμέναι να παραιτηθούν, όταν
έ'λθουν εις γάμον.
Ειδικοί άστυφύλακες.
"Εκαστον ’Αστυνομικόν Σώμα τής ’Αγγλίας καί τής Ουαλίας διαθέτει
ένα τμήμα ειδικών άστυφυλάκων, οί όποιοι διορίζονται βάσει τοΰ νόμου περί ειδι
κών άστυφυλάκων, ως έτροποποιήθη διά μεταγενεστέρων νόμων. Οί ειδικοί ούτοι
άστυφύλακες, δταν είναι έν υπηρεσία, έχουν την ιδίαν έξουσίαν όπως καί οί κανονι
κοί άστυφύλακες, άλλά δέν άποτελοϋν μέρος τοϋ κανονικού Σώματος. Ούτοι είναι
έθελονταί, οί όποιοι έκτελοϋν άστυνομικά καθήκοντα έπί βραχεϊαν περίοδον, χωρίς
νά λαμβάνουν μισθόν καί άπασχολοϋνται μόνον κατά τάς διαθεσίμους καί μετά
την έργασίαν των ώρας. Σκοπός διά τον όποιον προσλαμβάνονται οί ειδικοί οδτοι
άστυφύλακες είναι ή αυξησις της δυνάμεως τοϋ κανονικού ’Αστυνομικού Σώματος,
οσάκις υπάρχει άνάγκη καί ιδίως είς περιπτώσεις εκτάκτου άνάγκης, δπως είναι
αί καταστροφαί είς άνθρακωρυχεΐα, αί πυρκαϊαί, αί πλήιχμυραι, αί άπεργίαι καί ή
περίπτωσις πολέμου. Τό ειδικόν τοΰτο τμήμα έλέγχεται ύπό ένός Διοικητοΰ, ό
όποιος έχει ένα ή δύο άναπληρωτάς. Οί κατώτεροι βαμθοί τοϋ είδικοΰ τούτου
τμήματος είναι οί ίδιοι, δπως οί τοΰ κανονικού ’Αστυνομικού Σώματος.
Τά ’Αστυνομικά Σώματα τής Σκωτίας διαθέτουν έπίσης τμήματα ειδικών
άστυφυλάκων, τών όποιων αί αρμοδιότητες, ύπό κανονικάς συνθήκας, είναι πολύ
περισσότερον περιωρισμέναι έκείνων τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας. ’Εκτός τών ολί
γων ωρών υπηρεσίας, τάς όποιας έκτελοϋν ύπό όμαλάς συνθήκας, οί ειδικοί άστυ
φύλακες, προκειμένου νά άσκηθοΰν πρακτικούς καί κατά την διάρκειαν τών όποιων
έχουν άστυνομικήν άρμοδιότητα, άπασχολοϋνται έπίσης, μέ την αυτήν άρμοδιότητα μόνον έν περιπτώσει έκτάκτων άναγκών ή προς πρόληψιν ή καταστολήν στάσεοις ή οχλαγωγίας. ' Η όργάνωσις τών ειδικών αυτών Σωμάτων είς τήν Σκωτίαν
είναι περίπου ή αυτή μέ τών τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας.
’Ε φ ε δ ρ ι κ ή ’ Α σ τ υ ν ο μ ί α .
'Η Εφεδρική ’Αστυνομία άποτελείται, ώς έπί τό πλεΐστον, άπό συνταξιού
χους άστυνομικούς ή άνδρας, οί όποιοι έχουν προηγουμένην άστυνομικήν πείραν
καί οίτινες έχουν ζητήσει νά ύπηρετήσουν είς τήν ’Αστυνομίαν είς περίπτωσιν
έθνικης ή τοπικής έκτάκτου άνάγκης. Οί έφεδροι αύτοί άστυνομικοί λαμβάνουν
ένα έτήσιον έπίδομα καί ύποχρεοϋνται νά παρουσιασθοϋν είς τόν ’Αρχηγόν τού
’Αστυνομικού Σώματος, είς τό όποιον ύπάγονται, όπόταν κληθούν, δτε άποκτοΰν
τήν έξουσίαν τών κανονικών (μονίμων) μελών τοϋ Σώματος.
(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

III. Τροποποίησις Κωδικός Ποινικής Δικονομίας.
α) Σ ύ ν θ ε σ ι ς —' Α ρ μ ο δ ι ό τ η ς Έ φ ε τ ε ί ω ν .
Στέρησις
δι
καιωμάτων
κατηγορουμένου
έφ’ ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν
εγκλη
μάτων.
Τδ δεύτερον κεφάλαιον του ύπδ κρίσιν νομοθετήματος (Ν.Δ. 4090/1960)
άναφέρεται εις έπελθούσας τροποποιήσεις τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Περι
λαμβάνει δέκα έξ (16) έν συνόλω άρθρα, δι’ ών έπέρχονται ανάλογοι τροποποιή
σεις ή συμπληρώσεις διατάξεων Κ.Π.Δ. Τδ πρώτον έξ αυτών (9ον) άναφέρεται εις
την σύνθεσιν τοϋ Δικαστηρίου τών Έφετών. Τδ δεύτερον (ΙΟον) εις τήν ΐδρυσιν
ιδίων ποινικών τμημάτων έν τοΐς Έφετείοις ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης. Διά τοϋ
τρίτου (11ου) άντεκατεστάθη ή λέξις τοϋ άρθρου 106 Κ.Π.Δ. «φόνου» διά τήςφράσεως «άνθρωποκτονίας έκ προθέσεως».
Εΐδικώτερον τδ περιεχόμενον τών τριών τούτων διατάξεων έχει ως έξης :
"Α ρ θ ρ ο ν 9
1. Εις τδ πρώτον έδάφιον της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Κ.Π.Δ., ώς
άντεκατεστάθη ύπδ τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 3681 /1957, προστίθενται περιπτώσεις
ύπ’ άριθ. δ καί ε έχουσαι ώς έξης: «δ) ’Επί τής προσωρινής άπολύσεως τοϋ κατη
γορουμένου κατά τά άρθρα 292 καί 295 παρ. 1, ώς καί περί παντδς άλλου παρεμπίπτοντος ζητήματος τής άρμοδιότητος τοϋ συμβουλίου τών Έφετών (Χ) . ε) ’Επί τής
ούσίας τής κατηγορίας κατά τά άρθρα 245 παρ. 2 καί 308 παρ. 3 εις πρώτον καί
τελευταΐον βαθμόν». (2)
2. Τδ έδάφιον τής β' περιπτώσεως τής αυτής παραγράφου τοϋ άρθρου 9 τοϋ
Κ.Π.Δ. προστεθέν ύπδ τοϋ άρθρου 3 τοϋ νόμου 3681/1957, άντικαθίσταται ώς
εξής :
Τδ δικαστήριον τών Έφετών συντίθεται έκ τριών έφετών : α) "Οταν δικάζη
(1) Τδ άρθρον 292 ορίζει ότι έπί κακουργημάτων τιμωρουμένων μέ κάθειρξιν μέχρι 10
ετών καί έπί πλημμελημάτων διατάσσεται πάντοτε ή προσωρινή άπόλ.υσις τοϋ προφυλακισθέντος, έάν ούτος δέν είναι άποδεδειγμένως ύποπτος φυγής ή υπότροπος ή καθ’ έ'ξιν ή έξ επαγγέλ
ματος έγκληματίας ή έάν δέν ύπάρχη βάσιμος υπόνοια ότι άπολυόμενος θέλει δυσχεράνει τήν
άνάκρισιν ή έξαλείψει τά ίχνη τής κολασίμου πράξεως καί ότι έπί πολιτικών έγκλημάτων δύναται
πάντοτε νά διαταχθή ή προσωρινή άπόλυσις. Τό δέ άρθρον 295 παρ. 1 ορίζει τούς αρμοδίους νά
διατάξωσι τήν προσωρινήν άπόλυσιν οίτινες είναι : κατά τδ στάδιον τής άνακρίσεως ό ανακρι
τής, έκδίδων ήτιολογημένην διάταξιν, κατόπιν έγγράφου προτάσεως τοϋ εΐσαγγελέως, μετά τήν
περάτωσιν τής άνακρίσεως καί μέχρι τής εισαγωγής τής ύποθέσεως εις τδ άκροατήριον τδ συμ
βούλων τών Πλημμελειοδικών, τέλος δέ μετά τήν εισαγωγήν τής ύποθέσεως εις τδ άκροατήριον
τδ αυτό συμβούλων, άν ή ύπόθεσις είναι έκκρεμής παρά τώ πλημμελειοδικείο), άλλως τό συμ
βούλων τών έφετών.
(2) Ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 24ο Κ.Π.Δ. ορίζει ότι πρότασις εις τό συμβούλων δύναται νά
γίνη μόνον, έάν ό είσαγγελεύς φρονή ότι δέν ύπάρχουσιν ένδείξεις έπαρκεΐς προς παραπομπήν
τοϋ κατηγορουμένου εις τό άκροατήριον καί ότι έάν ύπάρχωσιν πλείονες κατηγορούμενοι καί δέν
προκύπτουσιν ένδείξεις κατά τινων έξ αυτών ή ύπόθεσις είσάγεται ώς πρδς πάντας εις τδ δικα
στικόν συμβούλων,
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τάς εφέσεις κατά των άποφάσεων των τριμελών Πλημμελειοδικείων καί των δικα
στηρίων των Πρωτοδικών (άρθρον 116 παρ. 1) καί β) δταν δικάζη τα πλημμελή
ματα τών έν τώ άρθρω 111 άριθ. 6, ώς συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, προσώπων ( 3).
Είς πάσαν άλλην περίπτωσιν συντίθεται έκ πέντε έφετών».
3. 'Η παράγρ. 2 τοϋ αύτοΰ άρθρου τοϋ Π.Κ.Δ. αντικαθίσταται ώς έξης :
«2. ’Ανέφικτου ουσης έξ οίουδήποτε λόγου τής τοιαύτης συνθέσεως έπιτρέπεται ή άναπλήρωσις έν μέν τώ τριμελεΐ Έφετείω (δικαστηρίω ή συμβουλίω) ένός
μόνον, έν δέ τώ πενταμελεϊ δύο τό πολύ έφετών διά προέδρων πρωτοδικών ή έχόντων
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν πλημμελειοδικών».
’Εξ άλλου το άρθρον 9. Κ.Π.Δ. περί οδ έν προκειμένη) ό λόγος έχει ώς έξής :
’Άρθρον 9
Έ φ ε τ ε ΐ α.
1.
«Τό συμβούλιον τών έφετών συντίθεται έκ τριών έφετών κρίνον : α) έπ
τών κατά τό άρθρον 322 παράγρ. 3 άσκουμένων προσφυγών, β) έπί τών έφέσεων κατά τών βουλευμάτων τοϋ συμβουλίου τών πλημμελειοδικών, γ) έπί τών
προτάσεων τοϋ παρ’ έφέταις είσαγγελέως τών ύποβαλλομένων κατά τό άρθρον 317
παράγρ. 2. Είς πάσαν άλλην περίπτωσιν τό συμβούλιον συντίθεται έκ πέντε έφε
τών. Τό δικαστήριον τών έφετών συντίθεται έκ τριών έφετών, όταν δικάζη τάς
έφέσεις κατά τών άποφάσεων τών τριμελών πλημμελειοδικείων καί τών δικα
στηρίων τών πρωτοδικών, είς πάσαν δέ άλλην περίπτωσιν έκ πέντε έφετών (4)
2. ’Ανέφικτου ουσης έξ οίουδήποτε λόγου τής τοιαύτης συνθέσεως, έπιτρέπεται
ή άναπλήρωσις ένός μόνον έκ τών έφετών διά προέδρου πρωτοδικών ή έχοντος
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν πλημμελειοδίκου (5). 3. Δύναται νά προσληφθή ύπό του προέδρου, έάν προβλέπη οδτος μακράν τήν διάρκειαν δίκης τινός,
καί τέταρτος συμπαρεδρεύων δικαστής (όταν τό έφετεΐον συντίθεται έκ τριών
δικαστών) ή καί έκτός (όταν συντίθεται έκ πέντε δικαστών) προς άναπλήρωσιν
κωλυθησομένου τυχόν κατά τήν διάρκειαν τής δίκης. Έάν κωλυθή ό πρόεδρος,
τήν προεδρίαν ασκεί ό αρχαιότερος μεταξύ τών άπομενόντων τριών ή πέντε
δικαστών».
Ά ρ θ ρ ο ν 11
Τό άρθρον 11 τοϋ Κ.Π.Δ. άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
Διαίρεσις είς Τμήματα.
«1. Έ ν τοϊς Έφετείοις’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί Πρωτοδικείοις’Αθηνών
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ύπό τής όλομελείας τών δικαστηρίων τού(3) Ή περίπτωσις 6 τοϋ άρθρου 111 Κ.Π.Δ. ύπέστη αλλεπαλλήλους τροποποιήσεις καί
δή διά τοϋ άρθρου 8 § 1 ν.δ. 2493/1953 καί άρθρον 6 § 1 ν. 3681 /1957. Ό μιλεϊ περί τών άπολαυόντων ίδιαζούσης δωσιδικίας προσώπων άτινα ήδη είναι : οι άρχιερεΐς, οί νομάρχαι, οι δικη
γόροι, οί δικασταί καί εισαγγελείς, άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ παρά πρωτοδικείο) ή εισαγγελία παρέδρου καί άνω, τά μέλη τοϋ Συμβουλίου της ’Επικράτειας μετά τών παρ’ αύτώ παρέδρων καί ειση
γητών, τά μέλη τοϋ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου καί ό παρ’ αύτώ ’Επίτροπος της ’Επικράτειας.
Ώ ς γνωστόν ή καταργ/)θεΐσα Ποινική Δικονομία παρεϊχεν ίδιάζουσαν δωσιδικίαν καί είς
πλεΐστα άλλα πρόσωπα ώς είς ανώτατους άξ/κούς τοϋ Στρατεύματος, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
κ. λ. π.
(4) 'Π παρ. 1 τίθεται, ώς άντικατεστάθη δι’ άρθρου 3 ν. 3681 της 16/24 ’Απριλίου 1957
«περί τροποποιήσεως ποινικών τινών διατάξεων».
(5) Σχετική είναι καί ή διάταξις τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 12 τοϋ ν. δ. 3520 τής 1/3
Αύγουστου 1956 «περί τρόπου συγκροτήσεως τ ο ΰ ,’Ανωτάτου Δικαστικοΰ Συμβουλίου κλπ.»
έχουσα οΰτω :
«1. ’Οσάκις καθίσταται αδύνατος ή συγκρότησις δικαστηρίου έφετών, δύναται νά διατάσσηται παρά τοϋ Είσαγγελέως τοϋ ’Αρείσυ Πάγου, έγκρίσει τοϋ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης» ή
μετάβασις είς τήν έδραν τοϋ ’Εφετείου τούτου ένός ή πλειόνων έφετών έξ άλλων Έφετείων τοϋ
Κράτους προς έκδίκασιν τών ώριμων υποθέσεων δι’ ώρισμένην δικάσιμον».

Ή ποινική νομοθεσία τοϋ λήξαντος έτους
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των ύποχρεωτικώς, δι’ ειδικού κανονισμού, έκδιδομένου έντδς τοϋ πρώτου δεκαημέ
ρου τοϋ μηνος Δεκεμβρίου έκάστου έτους καί έγκρινομένου έντός τοϋ αύτοϋ μηνος
ύπό τοϋ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης, δικαιουμένου, μετά γνώμην τοϋ προέδρου καί είσαγγελέως τοϋ δικαστηρίου, καί να τροποποιή τοΰτον, ίδιον ποινικόν τμήμα, όριζομένων
τοϋ προέδρου καί των δικαστών τούτου, άποκλειστικώς εις αυτό άσχοληθησομένων,
δι’ ολόκληρον τό έπόμενον έτος, καί τριών τό πολύ άναπληρωτών.
Δεν έπιτρέπεται να όρισθώσι μέλη τοϋ ποινικού τμήματος οί κατά τάς κειμένας
διατάξεις άναπληροΰντες τούς δικαστάς πάρεδροι παρά Πρωτοδικείο), εΐρηνοδίκαι
ή πταισματοδίκαι.
2. Καθ’ έκαστον δικαστικόν έτος άντικαθίσταται ύποχρεωτικώς το ήμισυ
μόνον τών ύπηρετούντων εις το ποινικόν τμήμα δικαστών, έν ούδεμια όμως περιπτώσει επιτρέπεται νά ύπηρετήση δικαστής τις έν αύτώ υπέρ τά δύο έτη έν συνεχείς
έφ’ όσον έτεροι δικασταί έν τώ αύτώ δικαστηρίω δεν υπηρέτησαν έπί διετίαν συνεχή
έν τώ ποινικώ τμήματι.
3. Τών ποινικών συνεδριάσεων τοϋ δικαστηρίου καί τοϋ δικαστικού συμβου
λίου μετέχουσιν ύποχρεωτικώς οί εις τό ποινικόν τμήμα άνήκοντες. Δεν θίγονται
έντεΰθεν αί περί άναπληρώσεως κωλυομένων δικαστών διατάξεις τών άρθρων 5
παρ. 1 καί 9 παρ. 2 τοϋ παρόντος κώδικος».
Άρχικώς ώρίζετο ότι μόνον όταν ό άριθμός τών δικαστών έκάστου πολυμελούς
δικαστηρίου ήτο τουλάχιστον 10, καθωρίζετο διά τού έσωτερικοΰ αυτού κανονισμού
ίδιον ποινικόν τμήμα. Τούτο έπί τή σκέψει ότι έπρεπε οί δικασταί νά καταστώσιν
οικείοι εις τό ποινικόν δίκαιον, εις δ άτυχώς παρέργως άσχολοΰνται, έφ’ όσον ή
ίδρυσις ίδιου σώματος ποινικών δικαστών δέν ήτο έφικτή. ’Ήδη τό μέτρον έπεξετάθη είς τά Έφετεϊα ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, ώς καί εις τά Πρωτοδικεία αύτών
καί τό τού Πειραιώς, άνεξαρτήτως άριθμοϋ ύπηρετούντων έν αύτοΐς δικαστών. Πε
ραιτέρω ορίζεται ήδη ότι οί μετέχοντες τών ειδικών ποινικών αύτών τμημάτων δικασταί, θά ασχολούνται άποκλειστικώς καί μόνον μέ ποινικάς υποθέσεις, οΰτω δέ θά
παύση νά άποτελή γράμμα κενόν ή διάταξις αΰτη, ήτις δέν έφηρμόζετο έν τή πράξει.
Ή διάταξις είναι έπιτυχής. Ευχής έργον θά ήτο νά έπεκταθή καί είς άλλας πόλεις
καί ούχί μόνον είς άς προβλέπει τό νομοσχέδιον. ’Ανεξαρτήτως όμως τών ανωτέρω,
νομίζομεν ότι, διά νά θεραπευθή τό κενόν έπιβάλλεται ειδική έκπαίδευσις τών καλουμένων ν’ άνταποκριθώσιν προς τάς άπαιτήσεις τής ποινικής άπονομής δικαιοσύ
νης έν τή πράξει. Γνωστόν τυγχάνει ότι ή ιατροδικαστική, διδασκομένη είς τάς
Σχολάς Ά ξ/κώ ν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί δή έν έκτάσει καί οδσα έκ τών
ών ούκ άνευ διά τον ποινικόν δικαστήν, είναι τελείως άγνωστος είς τήν νομικήν έπιστήμην. Ή σωφρονιστική έπίσης δέν διδάσκεται πλήρως είς τό Πανεπιστήμιον.
Καί όμως ή γνώσις τών προβλημάτων αύτής άποτελεΐ σπουδαΐον όπλον είς χεΐρας
τών καλουμένων ν’ άπονείμωσι ποινικήν δικαιοσύνην. Ή φύσις τού ποινικού δικαίου
προϋποθέτει ειδικήν κατάρτισιν τών ποινικών δικαστών. ’Ά ς έλπίσωμεν ότι καί ή
Ελληνική Δικαιοσύνη θ’ άποκτήση συντόμως τοιούτους δικαστάς άξιους τής άποστολής αύτών.
(Συνεχίζεται)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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-------------------'Υπό ’Αστυνόμου Β’ κ. X. ΠΑΤΣΟΥΡΗ — — ————
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1. Εισαγωγή.
ΙΙρό έπταετίας είχε δημοσιευθή εις τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (τεύχος
33, ’Οκτωβρίου 1954) τρισέλιδου άρθρον ύπό τον τίτλον « Ό πάντοτε άγρυπνος
’Αστυνομικός—’Ηλεκτρονική μηχανή άνιχνεύσεως έγκληματολογικοϋ άρχείου».
’Εκπληκτικά πράγματι τά άποτελέσματα τής χρήσεώς του. Αΐ άστυνομίαι, αί όποΐαι
έχρησιμοποίουν τό μηχάνημα αύτό, είχαν νά έπιδείξουν σχεδόν «θαύματα». Τό πα
ράδειγμα τής άστυνομίας του Λος ’Άντζελες, Νέας 'Υόρκης, Ντητρόϊτ, ήκολούθησαν καί άλλαι πόλεις εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ή μηχανή αύτή νά είναι άπαραίτητος
εις οίανδήποτε άστυνομίαν πόλεως άνω των 170.000 κατοίκων.
Τήν άνάγκην αύτήν έλαβεν ΰπ’ όψιν ή 'Ηγεσία μας καί μέ τήν βοήθειαν τής
’Αμερικανικής Αστυνομικής ’Αποστολής, άπεφάσισε τήν όργάνωσιν τοιαύτης
υπηρεσίας. ’Ήδη εκπαιδεύονται άστυνομικοί υπάλληλοι εις τον χειρισμόν των μη
χανημάτων αυτών ύπό τής έταιρείας IBM καί μελετώνται αί λεπτομέρεια’., τοΰ συ
στήματος διά τήν συγκρότησιν άστυνομικής μηχανογραφικής υπηρεσίας, ώς είναι ό
προσφορώτερος τίτλος εις τήν Ελληνικήν.

2. Μηχανογράφησις.
Μηχανογράφησις λέγεται τό σύστημα διά τοΰ οποίου διάφορα στοιχεία «έγγράφονται» διά διατρήσεων εις ειδικά δελτία, προκειμένου νά χρησιμοποιηθούν μετέπειτα, καθ’ οίονδήποτε συνδυασμόν ή τάξιν, διά στατιστικάς εις αστυνομικούς σκο
πούς. Ή βάσις συνεπώς τοΰ όλου συστήματος είναι τό διάτρητον δελτίον, τό όποιον
καταρτίζεται διά τής διατρητικής μηχανής, έπαληθεύεται διάτής έπαληθευτικής, ταξι
νομείται διά τής διαλογικής καί άποδίδει καταστάσεις.ή πίνακας διά τής λογιστικής.
Ή μηχανογράφησις διασφαλίζει τήν πλήρη έκμετάλλευσιν των στοιχείων
καί πληροφοριών τών άστυνομικών άρχείων, τόσον ώς σύνολον, όσον καί κατά μέρος.
Προϋποτίθεται όμως, ότι τά στοιχεία ή καταστάσεις πρέπει νά τυποποιηθοΰν. Δηλα
δή δι’ έκαστον κακοποιόν ή παραβάτην ή κατάσκοπον νά καταχωρίζωνται εις ειδι
κόν έντυπον άπαντα τά στοιχεία, τά όποια ή πείρα θεωρεί άπαραίτητα, καθ’ ώρισμένον τρόπον καί τάξιν.
Παραδειγματικούς άναφέρομεν τό δελτίον τροχαίων δυστυχημάτων. Τά στοι
χεία αύτοΰ δίδουν πλήρη εικόνα τοΰ άτυχήματος καί τών συνεπειών του. Δι’ άπαντα
τά άτυχήματα τής περιοχής π.χ. τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, τά όποια
συνέβησαν τό έτος 1960,έχομεν εΐςτό άρχεΐον κατά χρονολογικήν τάξιν ή κατά τόπον
άτυχήματα, ισάριθμα δελτία. Όσονδήποτε καί άν μελετηθούν τά δελτία αυτά, είναι
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δυσχερής ό συνδυασμός των στοιχείων των. Διά τήν έκμετάλλευσιν του συνόλου αυ
τών θά πρέπει δι* έκαστον είδος στοιχείου, ώς έπώνυμον όδηγοΰ,-—τόπου άτυχήματος—στοιχεία καί είδος οχήματος, νά καταρτισθή ειδικόν εΰρετήριον, χωρίς
οΰτω νά διασφαλίζεται ή ευχέρεια πολλαπλού συσχετισμού.
Διά των έκ τοϋ δελτίου τροχαίου άτυχήματος καταρτιζομένων ειδικών ευρε
τηρίων, ώς οδηγών, θυμάτων οχημάτων κ.λ.π. άνευρίσκομεν μόνον μονάδας, ήτοι
τά στοιχεία τών οδηγών καί τά άτυχήματα, τά όποια ουτος έπροεκάλεσεν ή είς τά
όποια κατέστη θϋμα. ’Εάν άγνοώμεν όμως τό έπώνυμον τοϋ όδηγοΰ ή τον άριθμόν
κυκλοφορίας τοϋ οχήματος, δυνάμεθα διά γενικής κοπιώδους έρεύνης μέ μόνην τήν
πληροφορίαν περί τής ήλικίας τοϋ όδηγοΰ νά περιορίσωμεν τον άριθμόν τών υπόπτων
καί ν’ άναζητήσωμεν τον καταζητούμενον δράστην.
Τήν ευχέρειαν ταχείας έρεύνης τοϋ συνόλου τών άρχείων μας έπί τή βάσει
καί τών πλέον άσημάντων πληροφοριών καί πάσης φύσεως συνδυασμών τών στοι
χείων αυτών, παρέχει ή χρησιμοποίησις ήλεκτρονικών μηχανών. "Ο,τιδήποτε εύρίσκεται είς τήν άποθήκην τής ήλεκτρονικής μνήμης τοϋ συγκροτήματος άξιοποιεΐται
οποτεδήποτε χρειασθή. Διά τον λόγον τοϋτον τά μηχανήματα αυτά είναι γνωστά
ύπό τον όρον «ήλεκτρονικός έγκέφαλος». Έθεωρήσαμεν προτιμώτερον όμως τον
όρον «Μηχανογραφική 'Υπηρεσία», διότι δι’ αύτοΰ αποδίδεται πλήρως τό έπίπεδον
αυτό τής χρησιμοποιήσεως τών ήλεκτρονικών άνιχνευτών.

3. Τό διάτρητον δελτίον.
Τοΰτο είναι μία κάρτα σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου καί διαστά
σεων 188 X 83 χιλιοστών τοϋ μέτρου. Χωρίζεται είς 80 καθέτους στήλας, άριθμουμένας έξ άριστερών προς τά δεξιά καί είς 12 οριζοντίους σειράς, άριθμουμένας έκ
τών άνω προς τά κάτω ώς έξής : Ρ ή 12, X ή 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Είς έκαστον δελτίον δυνάμεθα νά έγγράψωμεν ή όπως άποκαλεΐται έφ’ έξής,
νά διατρήσωμεν, 80 γράμματα ή άριθμούς. Οί άριθμοί διατρώνται άνά έν ψηφίον
είς έκάστην στήλην (0—9) ή άνά έν γράμμα είς αυτήν, διά συνδυασμού τών σειρών
12, 11, καί 0, μετά τών τοιούτων 1—9 τής ιδίας στήλης. ’Εκτός τών διατρήσεων
είναι δυνατόν ή άναγραφή 80 κανονικών γραμμάτων είς μίαν ή δύο σειράς είς τό
λευκόν τμήμα τοϋ δελτίου. Τά γράμματα αυτά έκτυποϋνται αύτομάτως διά μη
χανής (είκ. 1).
Αί στήλαι τών δελτίων γραμμογραφοΰνται έκ τών προτέρων. Καθορίζεται δη
λαδή τό τί θά γραφή είς έκάστην τούτων. Π.χ. διά τό προηγούμενον παράδειγμα.
Στήλη 1 : είδος άτυχήματος (αύτοκίνητον μετά τρόλλεϋ, μετά πεζοϋ κ.λ.π.). Στήλαι 2—21 όνοματεπώνυμον όδηγοΰ. Στήλαι 23—30 τόπος άτυχήματος καί οΰτω καθ’
έξής, μέχρι καλύψεως καί τών 80 στηλών.
’Επειδή αί στήλαι είναι περιωρισμέναι, 80 συνολικώς, τά διάφορα στοιχεία,
τά όποια δεν είναι δυνατόν νά διατρηθοϋν ολογράφως, κωδικογραφοϋνται π.χ. ας
ύποθέσωμεν ότι τά είδη άτυχημάτων είναι 4, ήτοι: 1) αύτοκίνητον μεθ’ έτέρου, 2)
αύτοκίνητον μετά πεζοϋ, 3) αύτοκίνητον έπί κτίσματος καί 4) αύτοκίνητον μεθ’
ιππηλάτου άμάξης. "Οταν παραστή άνάγκη νά άναφερθή ώς είδος άτυχήματος
«αύτοκίνητον έπί κτίσματος», γίνεται διάτρησις τοϋ άριθμοϋ 3 είς τήν στήλην 1
τοϋ δελτίου. Διά κωδικών άριθμών παρίστανται αί πόλεις καί αί οδοί, οί τύποι καί
τό χρώμα τών αύτοκινήτων, αί καιρικαί συνθήκαι καί ό χρόνος τοϋ άτυχήματος,
ή κατάστασις τοϋ όδηγοΰ καί τής όδοΰ, ή διαπραχθεΐσα παράβασις κ.λ.π.

4 . 'Η διατρητική μηχανή.
Δι’ αύτής επιτυγχάνεται ή διάτρησις τών στοιχείων, τά όποια έφ’ έξής θ’ άποκαλοϋμεν «παραστατικά», έπί τοϋ δελτίου. Ή μηχανή αύτή διαθέτει πληκτρολόγιον
όμοιον προς τό τοιοΰτον τής κοινής γραφομηχανής, άλλά, άντί έκτυπώσεως γραμμά-
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των, προκαλει διατρήσεις εις τό δελτίον, αί δέ τελευταίου τύπου τοιαΰται δύνανται
νάέκτυπώνουν ταυτοχρόνως τα άντίστοιχα γράμματα εις το άνω τμήμα του δελτίου.
'Ο χειρισμός τής μηχανής αυτής είναι μάλλον εύκολος. ’Απαιτεί δίμηνον
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Είκ. 1

έκπαίδευσιν μετά τήν οποίαν ή έλαχίστη άπόδοσις άνέρχεται εις 100 δελτία ώριαίως.
Διά να κατανοηθή το ύψος τής άποδόσεως, άρκεϊ ν’ άναφέρωμεν, δτι διά τής
συμπληρώσεως ένός εντύπου μετά πλήρων στοιχείων οχήματος καί ιδιοκτήτου, είναι
δυνατή ή μηχανογράφησις των 88.000 οχημάτων τής Ελλάδος εις 800 ώρας ή 135
ημερομίσθια των 6 ωρών (εΐκ. 2).

5. *Η επαληθευτική μηχανή.
’Επειδή τά λάθη παίζουν σοβαρόν ρόλον εις τήν μηχανογράφησιν, παρίσταται
ανάγκη επί πλέον τής σχολαστικής επιλογής καί συστηματικής έκπαιδεύσεως τοϋ

Είκ. 2

Είκ. 3

προσωπικού, ο έλεγχος των καταρτιζομένων δελτίων ύπό τοϋ χειριστοΰ τής διατρητικής μηχανής. Προς τον σκοπόν αυτόν χρησιμοποιείται έτέρα μηχανή, όμοια προς
την διατρητικήν, ή οποία καλείται «επαληθευτική». Τήν δευτέραν ταύτην μηχανήν
δέον να χειρίζεται έτερος υπάλληλος διά νά μειωθή εις τό μηδέν περίπου ή πιθανότης
διαπράξεως των αυτών σφαλμάτων.
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Συνεπώς διά την μηχανογράφησήν των οχημάτων τής Ελλάδος άπαιτοΰνται
135 X 2=270 ημερομίσθια ή 8 διατρηταί, οΐ όποιοι εις δύο άλλαγάς θά χειρίζωνται
4 διατρητικάς μηχανάς καί 8 έπαληθευταί διά 4 έπαληθευτικάς μηχανάς, θά περα
τώσουν την μηχανογράφησιν αυτήν εις 17 ημέρας (εΐκ. 3).

6. Ή διαλογική μηχανή.
Δι’ αυτής έπιτυγχάνεται ή ταχυτάτη διαλογή των, δελτίων μετά τήν διάτρησιν
καί έπαλήθευσιν. 'Η διαλογή δύναται νά γίνη έπί τή βάσει οίουδήποτε στοιχείου
κατά πόλιν. "Αν συνεχίσωμεν τήν έπεξεργασίαν τοΰ ληφθέντος θέματος διά των
διαλογικών μηχανών, δυνάμεθα νά ταξινομήσωμεν τά δελτία κατ’ άπόλυτον λεξικογραφικήν τάξιν τών ιδιοκτητών τών οχημάτων ή κατ’ αυξοντα άριθμόν κυκλοφορίας
αυτών. Ή έργασία αύτη γίνεται διά τής διαλογής τών δελτίων κατά στήλην ή στήλας, αί όποϊαι διαλαμβάνουν τά προς ταξινόμησιν στοιχεία.
Έάν δηλαδή ή ταξινόμησις θά γίνη κατ’ αυξοντα άριθμόν κυκλοφορίας, δια
λέγεται κατ’ αρχήν τό ψηφίον τής περιφερείας και άκολούθως αί μονάδες, δεκάδες^
εκατοντάδες, χιλιάδες κ.ο.κ., μέ ταχύτητα διαλογής 39.000 έως 120.000 δελτίων
ώριαίως μέ ταυτόχρονον μέτρησιν τοΰ συνόλου τών δελτίων και τής ποσότητος
αυτών κατά κατηγορίαν.

Είκ. 4

ΕΙκ. 5

Οΰτω, έάν παρίσταται ανάγκη άνευρέσεως αυτοκινήτου «Φόρντ», χρώματος
μαύρου, διά τής καταλλήλου διαλογής, εντός βραχυτάτου χρόνου, θά έχωμεν δσα
οχήματα τοΰ τύπου καί τοΰ χρώματος αύτοΰ έχουν καταγραφή (εΐκ. 4).

7. Ή αναπαραγωγική μηχανή.
'Η μηχανή αΰτη δύναται ν’ άντιγράφη αυτομάτως καί μέ ταχύτητα 6.000
δελτία ώριαίως, προκειμένου νά καταρτισθή ειδικόν έξ αυτών εύρετήριον ή νάάποσταλή έτοιμον τοιοΰτον εις άλλην υπηρεσίαν, μεταφρασθέν υπό τής ιδίας ή άλλης
μηχανής, εΐκ. 5)
8. Ή λογιστική μηχανή.
Δι’ αυτής, έκ τών ταξινομηθέντων διά τής διαλογικής μηχανής δελτίων, άποδίδεται πίναξ, εις δν έμφαίνεται ό άριθμός κατά κατηγορίας ή κατάστασις. Δηλαδή
τά δελτία τά όποια έταξινομήθησαν κατ’ αυξοντα άριθμόν κυκλοφορίας τίθενται εις
τήν λογιστικήν μηχανήν καί μέ ταχύτητα 6.000 ώριαίως, καταγράφονται εις κατάστασιν ενός μέχρι 7 άντιτύπων μέ πλήρη τά διατρηθέντα στοιχεία, ήτοι : άριθμόν
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κυκλοφορίας, όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσιν κατόχου, κωδικόν άριθμόν χρώματος
κ.λ.π.
Εις τό προηγούμενου παράδειγμα του Φόρντ, χρώματος μαύρου, αν ύποθέσωμεν ότι άνευρέθησαν 120 τοιαΰτα δελτία, διά της μηχανής αύτής εχομεν πλήρη
κατάστασιν αύτών εις χρόνον 2' λεπτών (είκ. 6).

9. Ή εφαρμογή της μηχανογραφήσεως.
Μετά την γενικήν περιγραφήν τοϋ συστήματος, άς ’ίδωμεν τώρα εις ποιους
τομείς τής άστυνομικής δραστηριότητος καί πώς δύναται να έφαρμοσθή τοϋτο. Κατ’
άρχήν δέον νά τονισθή μετ’ έμφάσεως, ότι
παν στοιχείου ή πληροφορία ή γνώσις περί
προσώπου ή όμάδος προσώπων, περί κα
ταστάσεων ή συμβάντων, δύναται ν’ άποτελέση άντικείμενον μηχανικής επεξεργασίας.
Συνεπώς πάσα ’Αστυνομική 'Υπηρεσία,
χρησιμοποιούσα άρχεΐον άτομικόν ή γενι
κόν, δύναται νά έκμεταλλευθή τά πλεο
νεκτήματα τού ήλεκτρονικού συστήματος.
'Η μηχανογραφική υπηρεσία δύναται έκ
τού κέντρου νά διευκολύνη οίανδήποτε πε
ριφερειακήν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν διά
στατιστικής ή άστυνομικής έκμεταλλεύσεως
τών συγκεντρουμένων στοιχείων.
£·ιΚ g
Τί σημαίνει όμως στατιστική έκμετάλλευσις καί τί διαφέρει ή μάλλον πώς
μεταπίπτει αυτή είς τήν άστυνομικήν τοιαύτην; Ό ταν λέγωμεν στατιστικά δεδομένα,
έννοοϋμεν τό άποτέλεσμα τής εργασίας συγκεντρώσεως όμοειδών στοιχείων καί τήν
άριθμητικήν παρουσίασίν των. Π.χ. αί γενόμεναι ύπό τών υπαλλήλων ενός ’Αστυνο
μικού Τμήματος συστάσεις διά παραβάσεις άστυνομικών διατάξεων είναι έν θέμα.
’Εάν άθροίσωμεν ταύτας, θά έχωμεν ενα άριθμόν π.χ. 200 διά τό Α' τρίμηνον τού
1961. ’Αλλά ό αριθμός αύτός δεν χρησιμεύει είς τι, τό ούσιαστικόν. Είναι άπαραίτητον, όπως άναλυθή περαιτέρω διά ποιας είδικώς παραβάσεις, πότε έ'λαβον χώραν
αύται, κατά ποιου, ύπό ποιου έγένοντο. Ποια ή διαφορά προς τό άντίστοιχον τρί
μηνον τού προηγουμένου έτους. Ποία ή άξιολόγησις τής άποδόσεως τού ύπαλλήλου
ή υπαλλήλων του Τμήματος κ.λ.π.
"Ωστε διά τών στατιστικών δεδομένων ή Διοίκησις άναλύει τά προβλήματα
αύτής καί έξασφαλίζει τήν βάσιν διά τήν έπίλυσίν των. ’Αξιολογεί τά πεπραγμένα
καί λαμβάνει άποφάσεις διά τό μέλλον. Καταπολεμεί τό τυχαίου καί έμπειρικόν διά
τών έπί τή βάσει συγκεκριμένων στοιχείων προβλέψεων.
Άστυνομικήν έκμετάλλευσιν τών στοιχείων έπιτυγχάνομεν διά τής σμικρύνσεως ώρισμένης κατηγορίας στοιχείων, ώστε νά περιορισθή ή έκτασις τών άστυνο
μικών ερευνών. Παράδειγμα : Καταζητείται αυτοκίνητου, έπιβατικόν Φόρντ, χρώ
ματος μαύρου. Διά τού πρώτου,στοιχείου «έπιβατικόν Φόρντ» άπομονώνονται τά
αύτοκίνητα, τά όποια δεν είναι «Φόρντ επιβατικά». Διά τού «χρώματος μαύρου»
ελαττώνεται ό άριθμός. Οΰτω :
Σύνολον οχημάτων ένΈλλάδι
95.000
’Επιβατικά
60.000
Φόρντ έπιβατικά
4.000
Φόρντ, χρώματοςμαύρου,έπιβατικά
120
Διά τών παραδειγματικώς παρατεθέντων άριθμών, καταφαίνεται ή άστυνο-
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕ
ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΑΪΦΕΑ
’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/τοΰ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
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7. Διαπραγμάτευσις 7.000 τόννων παλιοσιδηρικών.
Τά προσόντα καί ικανότητες πού έφεραν τον Lusting, έπί κεφαλής όλων των
άπατεώνων τής εποχής του, ήταν ή μεγάλη του ευφυΐα, τό άσυναγώνιστο θράσος
καί ίταμότης, ώς καί ή απαράμιλλος ίκανότης του νά συλλαμβάνη, τις πιο άπίθανες
ιδέες καί νά καταστρώνη τά πιο φανταστικά σχέδια. 'Η ίκανότης του όμως αύτή,
ύπερέβη κάθε προσδοκία καί τον έλάμπρυνε σέ βαθμό άπίστευτο, όταν άπό ένα άπλό
άρθρίδιο μιας έφημερίδος συνέλαβε, κατέστρωσε καί έξετέλεσε την πιο άπίθανη,
φανταστική καί άπίστευτη σέ θράσος, τόλμη καί άναίδεια άπάτη, όλων των αιώνων.
"Οταν ό Lusting, διέπραξε την άπάτη εις βάρος τοϋ Merton, άνεχώρησε γιά
τό Παρίσι, όπου έ'μεινε φαινομενικά γιά μιά έβδομάδα έν άδρανεία, πίνοντας άνετα
τό ποτό του στά διάφορα καφενεία τοϋ κέντρου τοϋ Παρισιοΰ, ξεφυλλίζοντας καί
διαβάζοντας όλες τις ημερήσιες εφημερίδες.
Τήν εποχή αυτή, συνεργάζετο ό Lusting, μ’ένα νέο άπατεώνα όνόματι «Dan
Collins Dapper», πού τον παρουσίαζε ώς τον ιδιαίτερο γραμματέα του. ΤΗτο άκριβώς τότε πού ό Dan Dapper, είχε άπελπισθή άπό τήν άδράνεια τοϋ Lusting, όταν
ξαφνικά ό τελευταίος τοϋ έβαλε τήν εφημερίδα μπροστά του καί τοϋ είπε :
«Βρήκα τό μελλοντικό μας θϋμα». «Δεν ξεύρω ποιος άκριβώς θά είναι, αλλά
πάντως θά είναι ένας απ’ αυτούς πού άσχολοϋνται μέ άγοραπωλησίες, παλιοσιδηρικών».
Ό Lusting, είχε πετύχει προσφάτως δυο καλές δουλειές καί τοϋ είχαν φέρει
μεγάλη δρεξι, γιά κάτι καλλίτερο άκόμη.
«Διάβασε αύτό τό άρθρίδιο», είπε στον συνεργάτη του, καί τοϋ ύπέδειξε τό
άρθρίδιο πού άνέφερε, ότι αί επισκευές πού έπρεπε νά γίνουν στον πύργο τοϋ "Αϊφελ,
θά έστοίχιζαν πολλές χιλιάδες φράγκα, καί ότι ή Κυβέρνησις ερευνούσε καί έξήτασε
άν δέν θά ήτο συμφερώτερο νά τον κατεδάφιση παρά νά έξακολουθήση νά τον συντηρή.
μική έκμετάλλευσις νών στατιστικών στοιχείων διά τά όποια άλλως θά έπρεπε νά
γίνη γενική έρευνα άπάντων των φακέλλων ή βιβλίων ή καρτών τοϋ άρχείου.

10. Άνακβφαλαίωσις.
Σκοπός μας είς τό παρόν σημείωμα ήτο ή παρουσίασις τών μέσων μηχανογραφήσεως καί τής τεράστιας σημασίας, τήν όποιαν λαμβάνουν τά μηχανογραφικώς
έπεξεργαζόμενα στοιχεία άστυνομικοΰ άρχείου άνεαξαρτήτως υπηρεσίας. Έλήφθη
παράδειγμα ή καταγραφή τών οχημάτων, ώς πλέον κατανοητή.
Ή χρησιμοποίησις ήλεκτρονικών άνιχνευτών δι’ άστυνομικούς σκοπούς εις
τήν χώραν μας, ή οποία προ ολίγων μόλις ετών έθεωρεΐτο φαντασία, μετ’ ού πολύ
θά είναι πραγματικότης. Μιά άλλη κατάκτησις τοϋ τεχνικού πολιτισμού θά έχη
«καταταγή» είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων διά τήν προστασίαν τής κοινωνίας καί τήν
προάσπισιν τοϋ ’Έθνους.
I.

Π ΑΤΣΟ ΥΡΗ Σ
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Μετάφρ. Δ. Μόρου

Τά μάτια τοϋ Dan Dapper, άστραψαν άπό δυσπιστία. «Είσαι τρελλός», είπε.
«Δεν φαντάζομαι νά το σκέφθηκες στα σοβαρά».
«Νομίζω δτι μπορούμε νά έπιτύχωμεν», είπε ό Lusting. « Ή έφημερίδα έκαμε
ήδη τδ δυσκολώτερο μέρος τοϋ έργου γιά μάς. Μάς χρειάζονται έπίσημα δικαιολογητικά, δτι είμεθα Κρατικοί λειτουργοί καί μερικά έντυπα μέ τούς τίτλους των άρδίων 'Υπηρεσιών, άλλά έχω κάποιο καλό φίλο καί υποθέτω δτι θά μπορέση νά μάς
έφοδιάση μ’ αυτά. ’Ά ς βάλωμε εμπρός την ύπόθεσι.
Λίγες ήμέρες άργότερα, πέντε πρόσωπα στο Παρίσι, έλάμβανον μιά προσωπική
επιστολή άπό τον Γενικό Διευθυντή τής 'Υπηρεσίας, στήν αρμοδιότητα τής οποίας
ύπήγετο ό Πύργος τοϋ ’Άϊφελ, προσκαλούμενα νά συναντηθούν καί συζητήσουν
τήν σύναψιν μιάς Κυβερνητικής συμβάσεως. 'Π συνάντησις είχε όρισθή διά τήν 3 μ.μ.
ώραν τής Παρασκευής στο διαμέρισμα τοϋ Κυβερνητικού άντιπροσώπου στο ξενο
δοχείο Crillon.
Τήν προσδιορισθεΐσαν ήμέραν, άπευθυνόμενος ό Lusting, στους προσκληθέντας
καί προσελθόντας ε ίπ ε : «Κύριοι, παρακαλώ δπως προσέξητε σ’ αυτά πού θά σάς
άνακοινώσω. Πρόκειται νά σάς έμπιστευθώ ένα Κρατικό μυστικό, πού μοί έμπιστεύθησαν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί ό Πρωθυπουργός». Πήρε μιά βαθειά
άναπνοή καί μέ δραματική φωνή έξηκολούθησε: «'Η Κυβέρνησις πήρε τήν άπόφασι
νά κατεδάφιση τον Πύργο τοϋ ’Άϊφελ». Άπαντες έμειναν κατάπληκτοι, μέ άνοικτο
το στόμα, μή δυνάμενοι νά πιστεύσωσι αυτό πού ήκουσαν. ~Ητο πράγματι κάτι το
τρομερό, έκπληκτικο καί άπίστευτο.
«Χωρίς άμφιβολία, είναι κάτι πού δεδικαιολογημένα σάς κατέπληξε κύριοι»
συνέχισεν ό Lusting «άλλά πρέπει νά έλθωμε στήν πραγματικότητα καί ν’ άντιμετωπίσωμε τά γεγονότα». Είχαν άρά γε διαβάσει στις εφημερίδες γιά τις τεράστιες
δαπάνες, πού άπαιτοΰσε ή επισκευή του; Ασφαλώς θά το είχαν διαβάσει. «"Επειτα,
κατ’ αρχήν ό Πύργος, είχε κατασκευασθή σάν μιά άπλή άτραξιύν γιά τήν Παρισινή
Έκθεσι τοϋ 1889, καί δέν ύπήρχε τότε πρόθεσις καί σκέψις νά παραμείνη κάτι γιά
πάντα στύ Παρίσι. ’Ακόμη δέ άπο τήν άρχή κατεπολεμήθη ή κατασκευή του, ως
κάτι το αντιαισθητικό. Δέν πρέπει λοιπόν νά σάς έκπλήσση καί πρέπει νά εξετά
σουμε τά πράγματα υπό τό φώς τής ήμέρας» προσέθεσε ό Lusting.
Οί προσκεκλημένοι τοϋ κόμητος σκεπτόμενοι καί άναλογιζόμενοι τά κέρδη
πού θά τούς άπέφερε μιά τέτοια δουλειά, ηυχοντο τώρα νά ΐδή τό φώς τής.ήμέρας
ή άπόφασις αύτή τής Κυβερνήσεως.
Κατόπιν τής άνακοινώσεως αύτής, ό Lusting πήρε τούς προσκεκλημένους
του καί πήγαν νά κάμουν μιά έπιθεώρησι τοϋ Πύργου. 'Ο Πύργος αύτός τούς εξή
γησε, Ιστοίχισε περισσότερα άπό 70 έκατομμύρια γαλλικά φράγκα νά άνεγερθή,
καί έκεΐνος πού θά άναλάβη τήν διάλυσί του θά βγάλη περισσότερα άπό 7.000 τόννους σίδηρο, περιέγραψε δέ κατά ένα τρόπο, τον άριθμό, τό μέγεθος καί τό βάρος
τών σιδηροτραβερσών. "Οταν έτελείωσε τήν άνάπτυξι τής μελετωμένης διαλύσεως
τοϋ Πύργου, έζήτησε άπό τούς προσελθόντας εμπόρους, νά ύποβάλωσι έσφραγισμένες προσφερές, πού θά τις έστειλαν εντός 3ημέρου στο ξενοδοχείο του.
«Καί προσέξατε» κατέληξε. «Σάς ένεπιστεύθην ένα Κρατικό μυστικό, καί
βασίζομαι στήν άπόλυτο εχεμύθειά σας».
'Ο Lusting, εΐχεν έπιλέξει ήδη άπό τήν πρώτην στιγμήν τό μελλοντικό του
θΰμα μεταξύ τών συμμετασχόντων στήν δημοπρασία γιά τήν κατεδάφισι τοϋ Πύργου
τοϋ Ά ϊφελ. Τον Άνδρέα Poisson. Τό μελλοντικό του αυτό θΰμα, ήτο ένας άμόρφωτος, άφελής καί ευκολόπιστος χωριάτης, πού είχε φιλοδοξία νά έξελιχθή στον
μεγαλύτερο επιχειρηματία στο είδος του.
Αί προσφερές έστάλησαν πρόθυμα στο ξενοδοχείο, καί τήν άλλη ήμέρα, ό
Dan Dapper, ό βοηθός τοϋ Lusting, έπεσκέφθη τον A. Poisson, γιά νά τόν πλη-
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ροφορήση δτι, ή δική του προσφορά ήτο ή πιο έπιτυχής, ώς ή πιο συμφέρουσα στο
Κράτος. Την έπομένη εβδομάδα ό Poisson, συνεκέντρωσε τά χρήματα πού θά κατέ
θετε ώς έγγύησι καί ό Dan Dapper, τον έπεσκέφθη καί πάλι, ίνα τακτοποιήση
μιά τελευταία συνάντησι στο διαμέρισμα τοϋ Lusting."Οταν έπέστρεψε, άνεκοίνωσε
στον τελευταίο δτι, τό υποψήφιο θΰμα ήτο πολύ άνήσυχο καί ρώτησε γιατί χρησιμο
ποιούσε ώς τόπο συναντήσεως το ξενοδοχείο καί όχι τό έπίσημο Κρατικό Γραφείο.
«Τότε πρέπει ν’ άποδείξωμε σ’ αύτόν, δτι πράγματι εΐμεθα Κρατικοί υπάλ
ληλοι» είπε ό Lusting «καί νομίζω δτι ξεύρω τόν τρόπο».
Τό υποψήφιο θΰμα προσήλθε στο ραντεβού. «Κύριε Poisson, θερμά συγχα
ρητήρια» είπε μέ ενθουσιασμό ό Lusting. ’Ασφαλώς θά πρέπει νά πιούμε ένα ποτό
στην ύγιά σας, γιά την μεγάλη σας επιτυχία».
«'Η ύπόθεσις δεν τελείωσε» γρύλλισε σιγά ό Poisson.
«’Ά ! νά είσαι βέβαιος γι’αυτό. Άφοϋ δμως υπάρχει κάτι νά κανονισθή άκόμη,
άναβάλλομεν τό ποτό» καί στραφείς προς τόν Dapper είπε : «Μροπεΐτε νά έπιστρέψητε στο γραφείο. Θά εύρίσκωμαι εκεί στις 3 μ.μ.
"Οταν ό Dapper έ'φυγε, τό άλαζωνικό δφος τοϋ Lusting, ώς Κρατικού υπαλ
λήλου, μετεβλήθη άποτόμως, καί μέ ύφος ταπεινοφροσύνης πλέον, είπε : «Κύριε»
έχομε κάτι άκόμη νά παζαρεύψουμε: «'Η ζωή ένός Κρατικού υπαλλήλου δεν είναι
καί τόσο ευχάριστη. Ε’ίμεθα υποχρεωμένοι νά ένδυόμεθα, εύπρεπώς καί νά ζώμεν
κατά κάποιον άξιοπρεπή τρόπο, καίτοι, οί μισθοί πού παίρνομεν είναι μηδαμινοί.
’Έτσι, έχει επικρατήσει ή συνήθεια, κατά τήν σύναψι Κυβερνητικών συμβάσεων,
ό επιφορτισμένος μέ τήν ύπόθεσι υπάλληλος νά παίρνη.......... ».
«Νά δωροδοκήται» ; διέκοψε τό υποψήφιο θΰμα.
«Κύριε, εΐσθε σκληρός καί προσβλητικός». ’Ιδού «γιατί συναντηθήκαμε
εδώ καί οχι στο έπίσημο Γραφείο».
«Σωφροσύνη, σύνεσις καί περίσκεψις» είπε μειδιών ό Lusting.
'Ο Poisson, σήκωσε ψηλά άλλαζονικά τό κεφάλι του, καί έξέβαλε κραυγές
υπερηφάνειας καί άλλαζονίας, αισθανόμενος ξαφνικά κάποια άνωτερότητα καί
υπεροχή, προ τοΰ Κρατικοΰ υπαλλήλου. «Δέν είμαι ένας άγροϊκος καί άξεστος χωριάτης» είπε . «Ξέρω καλά πώς γίνονται οί δουλειές» καί άπό τήν μιά του τσέπη
έβγαλε μιά έπιταγή υπογεγραμμένη καί άπό τήν άλλη ένα ογκώδες πορτοφόλι
γεμάτο χαρτονομίσματα. Μειδιών ό Lusting, προχώρησε προς τό μπάρ, νά γιορ
τάσουν τήν συμφωνία μ’ ένα ποτό.
Μέσα σέ μιά ώρα, ό Lusting, είχε ξαργυρώσει τήν έπιταγή τοΰ Poisson,
καί άναχωροΰσε σιδηροδρομικώς γιά τήν Αυστρία.
Οί Lusting καί Dapper, έγκατεστάθησαν μεγαλοπρεπέστατα σ’ ένα άπό
τά πολυλέστατα ξενοδοχεία τής Βιέννης καί ξεκοκάλιζαν τά χρήματα τοΰ Poisson.
’Επί ένα μήνα, ό Lusting, έδιάβαζε ένελλιπώς, δλες τις Παρισινές ’Εφημερίδες.
Έ πειτα, μιά ήμέρα είπε στον Dapper: «'Ο φίλος μας δέν πήγε άκόμη στήν ’Αστυ
νομία. Αυτό σημαίνει δτι, βρίσκεται σέ μεγάλη άμηχανία, γιατί ντρέπεται νά όμολογήση τό πάθημά του, καί γιατί φοβείται δτι θά γίνη στόχος, καί θά γελάση τό
παρδαλό κατσίκι στο Παρίσι, μέ τήν γκάφα του. Έ χ ει άποφασίσει άσφαλώς νά
πάρη τό μυστικό μας στον τάφο του. Καί άπαξ δέν περιήλθε ό Πύργος τοΰ "Αϊφελ
στήν κατοχή του, νομίζω, δτι μποροΰμε άσφαλέστατα καί χωρίς κανένα κίνδυνο
νά τόν ξαναπωλήσωμε».
Καί πράγματι κατά-τόν ίδιο τρόπο καί μέ τήν ίδια μέθοδο, τόν έπώλησε
γιά δεύτερη φορά, μέ μόνη τήν διαφορά δτι, οί άγριες φωνές τοΰ δευτέρου θύματος,
8ταν άπεκαλύφθη ή άπάτη, ήμπόδισαν τόν Listing νά τόν πωλήση γιά τρίτη φορά.
(Συνεχίζεται)

ΦΟΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
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"Ενας φόνος παρουσιάζεται πιο τρομακτικός, όταν γνωρίζη κανείς τό θύμα.
'Ο γέρο W alter McCou είχε ενα μικρό μαγαζάκι στο El Jobean της Φλωρίδας,
πού είναι ένα μικρό χωριό μέ δυο δωδεκάδες σπίτια στήν άνατολική όχθη τοϋ πο
ταμού Myakka. Στο σημείο αυτό τό ποτάμι πλαταίνει καθώς εκβάλλει στο Char
lotte Harbor καί μετά χύνεται βαθειά στο Boca Grande Pass, στον κόλπο.
Είχαμε πάντοτε τό μαγαζί τού McCou ως τελευταίο σταθμό άνεφοδιασμού
νερού, βενζίνης, λαδιού καί τροφίμων. Φτιάναμε εκεί σάντουιτς πάνω στο μεγάλο
τραπέζι, πού ήταν στη μέση τού μαγαζιού, χωρίς νά βιαζόμαστε, καθώς καθόμαστε
γύρω καί συζητούσαμε μέ τό γέρο, στον όποιο άνήκε τό διώροφο κτίριο. Κάτω ήταν
τό κύριο δωμάτιο μέ τόν μπουφέ σέ μιά γωνία καί πέντε καθίσματα σ’ ενα είδος
μπάρ. Πουλούσε μπύρα καί κρασί καί ήταν τό άγαπημένο σημείο, όπου μαζευόντουσαν οί ντόπιοι ψαράδες γιά νά ποΰν τις ιστορίες τους. Μιά εξωτερική σκάλα ώδηγοΰσε στά επάνω διαμέρισμα, τό όποιο έχρησίμευε ώς κατοικία.
Τόν παρελθόντα χειμώνα ό McCou είχε συμπληρώσει τό 81ον έτος της ηλι
κίας του καί παρ’ όλον ότι ή όρασίς του άρχιζε ν’ άδυνατίζη καί τό σώμα του νά βαραίνη, έν τούτοις συνέχιζε νά εργάζεται. Είχε έρθει εκεί όταν ήταν άκόμα 35 ετών,
άγόρασε μιά λωρίδα γης κατά μήκος της 771 οδού καί έχτισε τό μαγαζί του. 'Η
σύζυγός του είχε πεθάνει.
Τό χωριό El Jobean είχεν ίδρυθή άπό ένα κάτοικο τής Βοστώνης, τόν Joe
Bean, πού ονειρευόταν μιά πόλη άναψυχής στις όχθες τού ποταμού, κοντά στον
κόλπο. 'Ο McCou ήταν βέβαιος ότι θά γινόταν αύτό μιά μέρα, γιατί ό ποταμός
Myakka ήταν γεμάτος μπαρμπούνια, λυθρίνια καί άλλα μεγάλα ψάρια, πού άνέβαιναν μέσα στο ποτάμι άπό τό Boca Grande Pass. ’Αλλά μόνο μερικοί ψαράδες
ήταν έγκατεστημένοι εκεί γιά νά δικαιολογήσουν αύτό πού πίστευε ό Joe Bean,
μετά μισό αιώνα.
Τήν τελευταία φορά πού σταματήσαμε εκεί, λίγο πριν τά Χριστούγεννα, τά
κουρασμένα μάτια τού γέρου έλαμπαν. «Σάς τό είχα πή», είπε μέ ενθουσιασμό.
«Πάντοτε τό έλεγα ότι εδώ θά κτιζόταν πόλις». 'Η κρατική υπηρεσία συντηρήσεως
οδικού δικτύου τού είχε καταβάλει περί τά 19.800 δολλάρια ώς άποζημίωση γιά τή
διάνοιξη μιας οδού πού θά περνούσε μέσα άπό τό κτήμα του. Χαρήκαμε κι’ εμείς
γ ι’ αύτό, χωρίς άσφαλώς νά ξέρωμε, ότι ήταν ή τελευταία φορά πού τόν βλέπαμε
ζωντανό ή ότι θά πλήρωνα πέντε δολλάρια γιά μιά φωτογραφία μέ τό κεφάλι του
τρύπιο άπό μιά σφαίρα.
Δέν μπορούσαμε παρά νά συμμερισθοΰμε τή χαρά του. ΤΗταν ένας άπό τούς
πιο καλόκαρδους άνθρώπους, πού είχα ποτέ γνωρίσει. Είχα ίδή κάποτε ένα ταπεινό
ψαρά νά μπαίνη στο μαγαζί καί νά περιμένη μέ τό κεφάλι σκυμμένο καί είχα παρα
κολουθήσει τόν McCou νά τού γεμίζη μιά μεγάλη χαρτοσακκούλα μέ γάλα, κον
σέρβες καί ψωμί, νά τήν δίνη στά χέρια τού ψαρά κα£ νά τού λέη : «Μέ πληρώνεις
αργότερα. Τό ξέρω πώς δέν πήγε καλά τό ψάρεμα».
Τόν είχα ΐδή νά έξαργυρώνη ένα τσέκ σ’ ένα τουρίστα, τελείως ξένο, χωρίς
νά τού ζητήση νά ΐδή ούτε τήν άδεια οδηγού αυτοκινήτου. «’Έ χω εμπιστοσύνη σέ
όλους. "Ολοι οΐ άνθρωποι είναι καλοί όταν τούς μεταχειρίζεται κανείς καλά», έλεγε.
Αυτός ήταν ό επιτάφιός του. Γιατί ό γέρο-W alter McCou βρέθηκε νεκρός
πίσω άπό τόν μπουφέ του, τήν Παρασκευή πρωί, στις 30 Δεκεμβρίου 1960.
"Ενας άνθρωπος πού κατοικούσε μέ τή σύζυγό του μέσα σέ μιά μικρή, μπλέ
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κλούβα αυτοκινήτου, απέναντι, ξύπνησε στις 2.45' μετά τα μεσάνυκτα άπό κάποιον
πού κτυποϋσε δυνατά τήν πόρτα τοΰ διαμερίσματος πάνω άπο το μαγαζί. "Ακούσε
δυο άνθρώπους πού μιλούσαν καί αναγνώρισε τή φωνή τοΰ ένος ώς τή φωνή τοΰ Me
Cou. ’Ακούσθηκε θόρυβος βημάτων νά κατεβαίνουν τή σκάλα καί μετά ένας κτύπος
στήν πλαϊνή πόρτα. 'Ο τόνος των φωνών ήταν φιλικός. ΤΗταν έτοιμος νά πάη γιά
ύπνο πάλι, άπορώντας μονάχα ποιος νά ήταν αυτός πού ξύπνησε τέτοια ώρα τό γέρο,
όταν ακούσε κάτι πού τοΰ φάνηκε σάν πυροβολισμός. "Υστερα άπο μερικά δευτερό
λεπτα άκούσθηκε δεύτερος πυροβολισμός. Σηκώθηκε επάνω καί κοίταξε έξω άπο
τό παράθυρο καί είδε μιά μαύρη κούρσα Sedan νά κατευθύνεται προς άνατολάς έπί
της 771 όδοΰ προς Tamiami, περί τά τρία μίλλια μακρυά.
Σηκώθηκε καί ντύθηκε. Δεν είχε τηλέφωνο καί πήγε μέ τά πόδια στό δασο
φυλακείο καί ξύπνησε τον δασοφύλακα Futch. Οί δυό άνδρες έπέστρεψαν στό μα
γαζί, όπου τά φώτα ήταν άναμμένα επάνω καί κάτω. Κτύπησαν καί στις δυό πόρτες.
Καί οί δυό ήταν καλά κλειδωμένες. Κοίταξαν μέσα καί είδαν δυό πόδια νά προβάλ
λουν πίσω άπο τον μπουφέ. 'Ο Futch έτρεξε στό φυλάκιο καί έκάλεσε τ ό ’Αστυνο
μικό Τμήμα τής Charlotte. Οί άστυνομικοί M att Weeks καί Harold Tompkiss
έσπευσαν άμέσως άπο τήν P u n ta Corba, ενώ ό άστυνόμος Lonnie Byrd έφθασε
υστέρα άπό λίγο. Μπήκαν μέσα βγάζοντας τον κρίκο τοΰ λουκέτου τής πλαϊνής
πόρτας.
Ό W alter McCou έκειτο στό πάτωμα μέ τό κεφάλι μέσα σέ μιά λίμνη
αίματος μέ μιά τρύπα άπό σφαίρα πίσω άπό τό δεξί αυτί του. "Οταν άφίχθη ό δι
καστής J. Τ. Rose, ό όποιος έκανε επίσης καί χρέη δικαστοΰ έπί αιφνίδιων θανά
των, βρέθηκε ένας άδειος κάλυκας
τών 25 στό πάτωμα καί ένας άλλος
στή βιτρίνα τοΰ άρτου. Δέν μπορού
σαν νά καθορίσουν πού είχε κτυπήσει ή δεύτερη σφαίρα γιατί μόνο μιά
μικρή τρύπα υπήρχε στό κεφάλι
τοΰ νεκρού.
Μιά γυναίκα πού δούλευε συ
χνά στό μαγαζί τοΰ McCou, έκλήθη
καί έφθασε στον τόπο τοΰ έγκλήματος σέ λίγη ώρα. «Κανείς», είπε
κλαίγοντας «δέν μπορούσε νά έχη
παράπονα εναντίον τοΰ καλοΰ αύτοΰ
ανθρώπου, πού βοηθοΰσε όλους ό
σους τοΰ ζητούσαν καί είχαν άνάγκη βοήθειας. 'Ο δολοφόνος δέν
μπορεί νά είναι κάποιος πού τον
ήξερε».
Αυτή έδειξε στούς άστυνομικούς τό μέρος όπου φύλαγε ένα μέρος άπό τά χρήματά του. Τό συρτάρι
ήταν μισοανοιγμένο καί τά χρήματα έλειπαν. Είχε βάλει εκεί μέσα πάνω
άπό 80 δολλάρια μετρητά καί ένα τσέκ τών 10 δολλαρίων τήν προηγούμενη
νύκτα, όταν στις 9 ή ώρα έκλεισε τό μαγαζί του. 'Υπήρχαν όμως 82 δολλάρια
απείραχτα στό πορτοφόλι του, ένα τσέκ τών 1.000 δολλαρίων καί 114,39 δολλάρια
στό ταμείο. "Ενα γυάλινο δοχείο πάνω στό ράφι περιείχε μιά μεγάλη ποσότητα
άπό άσημένια κέρματα. Τί είχαν γίνει τά 19.800 δολλάρια πού τοΰ είχε καταβάλει
ή Πολιτεία ώς άποζημίωση; Αυτά τά είχε καταθέσει σέ μιά Τράπεζα στήν P unta
Gorda τήν Τρίτη, άνέφερεν ή γυναίκα στούς αστυνομικούς.
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—«Τό είχε πή σέ πολλούς ανθρώπους ότι είχε τόσα χρήματα;» ρώτησε
ό Byrd.
—«"Ολοι το ήξεραν. 'Ύπερηφανευόταν πολλές φορές γι’ αυτά».
Οί αστυνομικοί κατέληξαν εις το συμπέρασμα δτι, ήταν δυνατόν κάποιοςν ά
είχε υποθέσει δτι το θύμα είχε εξαργυρώσει το τσέκ καί είχε κρύψει τα χρήματα
στο μαγαζί του. ~Ηταν γνωστό δτι είχε διάφορα μικροποσά μέσα στο μαγαζί του.
'Ο δολοφόνος πρέπει νά ήταν κάποιος πού τύν γνώριζε ό McCou, γιατί δέν θά ση
κωνόταν μεσάνυχτα νά κατέβη κάτω καί ν’ άφήση νά μπή στύ μαγαζί του ένας
άγνωστος.
Έ ν τώ μεταξύ οί περισσότεροι κάτοικοι τού El Jobean είχαν ξυπνήσει καί
είχαν μαζευθή προσπαθώντας νά κοιτάξουν μέσα άπό το παράθυρο ή στεκόντουσαν έξω
στην αύλή. Οί προσπάθειες των αστυνομικών ν’ άνακαλύψουν ίχνη πατημάτων τού
δολοφόνου ή των δολοφόνων, άπέβησαν άκαρπες. Τό μόνο πού έπληροφορήθησαν ήταν
μιά άόριστος, χωρίς χρησιμότητα, περιγραφή τού αύτοκινήτου του δολοφόνου.
Οί άστυνομικοί άνέφεραν σχετικώς στον άστυνόμο, προϊστάμενό τους, Parnell,
εύθύς ώς έκαμανδλες τις δέουσες ένέργειες μέσα στο μαγαζί. 'Ο McCoy φορούσε
μιά παλιά ρόμπα λουτρού. Μέ ένα άσθενοφόρο αύτοκίνητο τον μετέφεραν σ’ ένα
νεκρικό θάλαμο στόνεκροταφεΐο της P u n ta Corda.
Ποιά ήταν τά έλατήρια; ’Ασφαλώς τά 19.800 δολλάρια ήταν δελεαστικά, έάν
ό δολοφόνος έπίστευε δτι τό ποσόν αυτό βρισκόταν σέ μετρητά, στο μαγαζί. ’Αλλά,
γιατί ό δολοφόνος δέν έψαξε νά τά βρή μετά τό φόνο τού θύματός του; ’Ακόμα καί
έάν είχε πανικοβληθή, άσφαλώς θά είχε στή διάθεσή του τά άπαραίτητα λίγα δευτε
ρόλεπτα γιά νά ψάξη στο ταμείο, δηλαδή στο μέρος δπου σύμφωνα μέ τή λογική,
φυλάσσονται τά χρήματα σ’ ένα κατάστημα. Καί γιατί νά πανικοβληθή; Τό είχε
προμελετήσει νά πυροβολήση τον McCoy, γιατί τον είχε πυροβολήσει εκεί πού
έπρεπε. Δέν υπήρχαν ίχνη πάλης τά όποια νά δείχνουν δτι τό δπλο εκπυρσοκρότησε
κατά τύχη. Καί τί άντίσταση μπορούσε νά φέρη ένας γέρος 81 έτών; Βεβαίως δέν
ήταν σέ θέση νά φέρη την παραμικρή άντίσταση στο δολοφόνο.
Τό συμπέρασμα στο όποιο κατέληξαν ήταν ευνόητο, άλλά οχι πλήρες. "Αγνω
στος ή άγνωστοι άνάγκασαν τού McCoy ν’ άνοιξη τό κατάστημά του μέ τήν προϋ
πόθεση νά τον ληστέψουν. Πυροβόλησαν τό γέρο γιά άγνωστη αιτία. 'Ο δολοφόνος
έπρεπε νά ήταν φίλος τού McCoy, άλλως δέν θ’ άνοιγε τό μαγαζί του. ΤΗταν άπίθανο άλλος νά έχη ξυπνήσει τον McCoy τέτοια ώρα γιά μπύρα, κρασί ή άλλα είδη,
αν καί αυτό ήταν μιά πιθανότης. ’Αλλά γενικώς παρ’ δλο δτι ό McCoy είχε εμπι
στοσύνη καί έδειχνε καλωσύνη προς δλους τούς άνθρώπους, δέν ήταν δμως καί
κουτός. Γιατί σέ ποιόν θά άνοιγε τήν πόρτα στις δύο ή ώρα μετά τά μεσάνυκτα;
Οί άστυνομικοί έπρεπε νά έχουν κάτι βάσιμο γιά νά προχωρήσουν. Συμφω
νούσαν δμως στο εξής : Οί περισσότεροι άπό τούς κατοίκους τής περιοχής ήταν
ψαράδες, σκληραγωγημένοι άνθρωποι. Δούλευαν σκληρά καί κέρδιζαν μετά κόπου
τά προς τό ζήν. Κατά τήν χειμερινή περίοδο δέν πήγαινε καλά τό ψάρεμα. 'Η πώ
ληση γαιών άπό τον McCoy στο Κράτος άντί μεγάλου χρηματικού ποσού, έσχολιάζετο άπό τούς ψαράδες πού μαζευόντουσαν στο ποτάμι. "Ηξεραν δτι δ άδύνατος γέρος είχε μετρητά κρυμμένα κάπου στο μαγαζί του. Μήπως είχε κρύψει έκεϊ
καί τά 20.000 περίπου δολλάρια; Ή σκέψη αυτή δέν θά ήταν μεγάλος πειρασμός
γιά έναν άνθρωπο άνίσχυρο νά Θρέψη τήν οίκογένειά του ή νά πληρώση τά χρέη του;
Οί ψαράδες τής άκτής τής Φλωρίδας ήσαν, ώς επί τό πλεΐστον, τραχείς άνθρωποι, δέν
ύπελόγιζαν κινδύνους καί ήσαν πάντοτε έτοιμοι νά τραβήξουν μαχαίρι ή νά παίξουν
γροθιές καί ήταν ταχείς εις τοιούτου είδους ένέργειες. ’Ηταν φιλέριδες καί έπιθετικοί προς αυτούς πού έρχόντουσαν άπ’ άλλοΰ γιά νά έγκατασταθοΰν έκεί, εΐσβάλλοντες
στον ήμιτροπικό παράδεισό τους γιάνά ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους. "Ενας μπο-
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ροΰσε νά ζήση μια ολόκληρη ζωή στη Φλωρίδα, άλλα άν δέν ήταν γεννημένος εκεί,
δεν έθεωρείτο ώς ντόπιος άπό τούς κατοίκους.
'Ένας τέτοιου είδους άνθρωπος μέ ληστρικές διαθέσεις καί ό όποιος έπρεπε νά
είναι γνωστός στον McCoy, πρέπει νά τον είχε σκοτώσει για νά προλάβη την άναγνώριση καί άποκάλυψή του. Το νά άνακαλύψη δτι τά χρήματα πού είχε πάρει άπό
τό Κράτος είχαν κατατεθή στην Τράπεζα καί δέν εύρίσκοντο στο μαγαζί, δέν έλάττωναν την άνάγκη νά σκοτώση τό θΰμα τής ληστείας του. Τό μόνο πράγμα πού συνέ
χιζε νά παραμένη αινιγματικό γιά τον άστυνόμο Parnell καί τούς ύφισταμένους του,
ήταν τό γεγονός δτι ό δολοφόνος δέν πήρε τά χρήματα άπό τό ταμείο καί τό πορτο
φόλι του θύματος.
Είχε δοθή σήμα συναγερμού προς άνεύρεσι τού μαύρου παλιού αυτοκινήτου,
άλλά δέν ύπήρχαν πολλές έλπίδες έπιτυχίας. Οί δρόμοι είχαν μπλοκαρισθή ήδη
καί δλα τά αύτοκίνητα μέ τουρίστες πού κατέβαιναν άπό βορρά, ύφίσταντο τον άστυνομικόν έλεγχο. Ή άστυνομία δέν είχε τά χαρακτηριστικά τού δράστου, οΰτε έγνώριζε εάν ήταν ένας, δύο ή περισσότεροι άνθρωποι.
Τό αίνιγμα των δύο κενών καλύκων λύθηκε μετά τήν αύτοψία, ή όποια άπεκάλυψε δτι τά δύο βλήματα ήταν σφηνωμένα στο κεφάλι τού McCoy. Καί οί δύο
σφαίρες είχαν εισχωρήσει άκριβώς στο ίδιο σημείο, παρ’ δλον δτι ό δεύτερος πυρο
βολισμός έλαβε χώρα μετά μερικά δευτερόλεπτα άπό τον πρώτο καί παρ’ δλον δτι
δέν είχε πυροβοληθή έκ τού σύνεγγυς, γιατί δέν ύπήρχε καψάλισμα ή μαύρισμα άπό
τήν πυρίτιδα.
Τό έπόμενο βήμα τής ξετάσεως ήταν νά άνακρίνουν καί πάλι τον άνθρωπο πού
κατοικούσε στήν κλούβα, σχετικώς μέ τό έξαφανισθέν αυτοκίνητο. 'Υπήρχε τίποτε τό
άσύνηθες πού μπορούσε νά θυμηθή; "Ηταν παλιό μοντέλλο; ’Έκανε θόρυβο ή μήπως
κτυποΰσε ή μηχανή καθώς άνέπτυσσε ταχύτητα καί έφευγε; Είχε κίτρινη ή μπλέ
πινακίδα άριθμοΰ κυκλοφορίας έκδόσεως Φλωρίδας τού 1960; ΤΗταν ολόμαυρα τά
λάστιχα ή είχαν λευκό διάζωμα; Μεγάλο ή μικρό ήταν τό αυτοκίνητο;
Ό μάρτυς—κάτοικος τής κλούβας—άνέφερεν, δτι μόλις πήρε τό μάτι του τό
αύτοκίνητο άπό τό παράθυρό του. ΤΗταν ένα αυτοκίνητο μέ άδεια κυκλοφορίας τής
Φλωρίδας τού 1960, άλλά δέν μπόρεσε νά διακρίνη τον άριθμό. Δέν ήταν παλιό αύτοκίνητο. 'Υπέθετε δτι θά ήταν μοντέλλο τού 1957 ή 1958. 'Η μηχανή του δούλευε
καλά καί ήταν άθόρυβη. ’Έπρεπε νά ήταν μαύρο ή πολύ σκούρο γιατί φαινόταν μαύρο
στο φώς τής ήμισελήνου. "Ολα τά φώτα του ήταν σέ καλή κατάστασι.
Ή περιγραφή ήταν λίαν πολύτιμη έάν περιωρίζονταν οί υποψίες σ’ αυτούς
πού κατοικούσαν στήν περιοχή τού El Jobean. Οί άστυνομικοί περιήλθαν δλη τήν
περιοχή μέ αυτοκίνητα καί πλοία, ψάχνοντας νά βροΰν δλα τά σκούρα αύτοκίνητα
πού ήταν ενός, δύο, τριών καί τεσσάρων ετών μοντέλλα. Οί ιδιοκτήτες τών αυτοκι
νήτων αύτών ώδηγήθηκαν στήν P u n ta Corda προς άνάκρισιν.
Οί περισσότεροι ιδιοκτήτες ταβερνών καί μπάρ τής Charlotte καί τής γειτο
νικής περιοχής τής SaR asota καί Venice προς βορράν, εΐδοποιήθησαν ν’ άναφέρουν
όποιονδήποτε πού θά ξόδευε περισσότερα χρήματα, άπ’ δτι ή περιβολή του καί ή έν
γένει εμφάνισή του τού έπέτρεπαν. 'Οπλοπωλεία καί καταστήματα σπόρ τών ιδίων
περιοχών ήλέγχθησαν λεπτομερώς γιά τήν άνακάλυψη δλων αύτών πού είχαν άγοράσει
τελευταία σφαίρες τών 25. Οί καταστηματάρχαι έκλήθησαν νά σημειώσουν καί ν’
άναφέρουν όποιονδήποτε πλήρωνε μεγάλο λογαριασμό μετά τό επεισόδιο τού φόνου
καί δέν μπορούσαν νά έξηγήσουν πού συμπτωματικώς βρήκε τά χρήματα. ’Επίσης
έλέγχθησαν καί οί φάκελλοι στήν άστυνομία.
Βάσει δλων αύτών τών στοιχείων, ώδηγοΰντο συνεχώς ύποπτοι στήν P unta
Gorda. Έ νώ οί περισσότεροι άφέθησαν ελεύθεροι, μερικοί έκρατήθησαν γιά λε
πτομερή άνάκριση, ιδίως αυτοί πού δέν μπορούσαν ν’ άποδείξουν πού εύρίσκοντο
κατά τό χρόνο τής διαπράξεως τού φόνου ή αυτοί πού είχαν ξοδέψει περισσότερα τού
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δέοντος χρήματα άπδ τίς 30 Δεκεμβρίου καί εντεύθεν. Ό δράστης δεν ήταν άπαραίτητο να είναι ιδιοκτήτης μαύρου αυτοκινήτου. Το μόνο στοιχείο πού ήθελε ή άστυνομία ήταν ότι έπρεπε να ύπάρχη προηγουμένη φιλία τοϋ δράστου μετά του θύματος,
διότι καθώς ΐσχυριζόντουσαν οί γνωστοί του, ήταν άδύνατο να άνοιξη τήν πόρτα ή νά
ντυθή καί νά κατέβη κάτω γιά όποιονδήποτε, τον όποιον δεν ήξερε καί δεν εμπιστεύον
ταν. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του μπορεί νά ήταν εύγενέστατος, ό πλέον εύπι
στος άνθρωπος στον κόσμο, άλλά είχε όμως το φόβο πάντοτε ότι κάποιος θά άπεπειράτο νά διαρρήξη το σπίτι του καί νά τον ληστέψη κατά τη διάρκεια πού αύτος κοι
μόταν επάνω.
Οί φίλοι του άνέφεραν ότι πολλές φορές πού χρειάζονταν βενζίνη καί ήταν
περασμένη ή ώρα, του είχαν κτυπήσει τήν πόρτα. Αύτος όμως μέ πολλή προσοχή
καί έπιφυλακτικότητα ρωτούσε καί ζητούσε νά έξακριβώση ποιος ήταν καί μόνο αφού
άνεγνώριζε τούς επισκέπτες, τότε μόνο άνοιγε τήν πόρτα.
Βάσει των ολίγων στοιχείων, έκρατοΰντο στην άστυνομία τρία άτομα. Τό ένα
ήταν ιδιοκτήτης ένος μαύρου αύτοκινήτου τύπου Sedan καί το όποιο δέν μπορούσε
ν’ άποδείξη πού εύρίσκετο κατά τον χρόνον διαπράξεως τού φόνου. Τό άλλο άτομο
ήταν κάτοχος ένός αύτομάτου πιστολιού των 25, τό όποιον ισχυριζόταν ότι τό είχε
πουλήσει τό περασμένο καλοκαίρι. Καί τό τρίτο εΐχεν εξοφλήσει τό λογαριασμό τού
μπακάλη πού ήταν πάνω άπό 65 δολλάρια, παρ’ όλον ότι ήταν άεργος. Δέν υπήρχαν
άρκετά στοιχεία νά ένοχοποιήσουν κανένα άπό τούς τρεις αύτούς άνθρώπους, άλλά
τά στοιχεία ήταν άρκετά γιά νά κρατηθούν διά τό ύπό τού νόμου καθοριζόμενου χρο
νικόν διάστημα των 72 ωρών προς περισσότερον λεπτομερή έξέτασιν. ’Αφού ύπεβλήθησαν εις έξέτασιν διά τού μηχανήματος τής άληθείας, άφέθησαν ελεύθεροι.
'Ένας έ'λεγχος στην Τράπεζα άπέδειξεν ότι ό McCoy είχε καταθέσει τό
μεγάλο ποσόν τήν Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου, καί δέν τό είχε άποσύρει.’Αλλά ό προϊ
στάμενος επί των καταθέσεων άνέφερεν ότι ό McCoy είχε ώρισμένας άνωμαλίας
σέ άρκετά γραμμάτια, τά όποια τού είχαν έπιστραφή περί τά μέσα Δεκεμβρίου. Γραμ
μάτια κατετέθησαν καί έπεστράφησαν μέ τή διαπίστωση «ανεπαρκή κεφάλαια».
Κατά τή διάρκεια των συναλλαγών αύτών είχαν ληφθή μικροφίλμς καί οί άστυνομικοί έξήτασαν τά φίλμς αυτά.
Τέσσερα γραμμάτια εύρέθησαν καταχωρισμένα καί έπιστραφέντα εις τον Mc
Coy λόγω «άνεπαρκών κεφαλαίων».
Γιά τό πρώτο, 35 δολλαρίων, μέ ημερομηνίαν 8 Δεκεμβρίου, είχεν έκδοθή
συναλλαγματική στήν Τράπεζα τής Lake Wales τής Φλωρίδας άπό κάποιον John
Leckey. Τρία άκόμα γραμμάτια έξ 25 δολλαρίων έκαστον είχαν έπιστραφή εις τον
McCoy στίς 12, 14 καί 15 Δεκεμβρίου, μετά τήν άποκάλυψη ότι τό γραμμάτιου
τών 35 δολλαρίων δέν είχε άντίκρυσμα. Αυτό βεβαίως άπεδείκνυε ότι ό McCoy
έγνώριζε καλά τον Leckey καί έπίστευε ότι θά μπορούσε νά τακτοποιήση όλα τά
γραμμάτια.
Μπορούσε νά μήν έχη σχέση μέ τον φόνο, έν τούτοις όμως έξεδόθη ένταλμα
συλλήψεως γιά τον Leckey μέ τήν κατηγορία πλαστογραφήσεως γραμματίου γιά
νά τακτοποιήση τούς λογαριασμούς του έναντι τής περιουσίας τού άποθανόντος
καταστηματάρχου. Είδοποιήθη ή άστυνομία τού Lake Wales νά τόν συλλάβη καί νά
ένημερώση σχετικώς τόν άστυνόμο Parnell έπί τών άποτελεσμάτων.
Ό John Leckey είχε έγκατασταθή εις Lake Wales, άλλά ή σύζυγος τούτου
άνέφερεν εις τούς άστυνομικούς ότι δ σύζυγός της είχεν έγκαταλείψει τήν πόλι στίς
7 Δεκεμβρίου, προς άνεύρεσιν έργασίας. ΤΗταν παντρεμμένοι 19 έτη καί ό John
είχε έρθει στή Φλωρίδα άπό τήν Βιρτζίνια τό 1940. Έ π ί τι χρονικόν διάστημα έργάσθηκε εις ένα κατάστημα τροφίμων. 'Όταν άπελύθη άπό τήν έργασίαν αυτήν, έργάσθηκε σ’ ένα πλυντήριο. Άλλά καί έκεΐ δέν έργάσθηκε πολύ, έπειδή ντρεπόταν γιά
τήν άνικανότητά του νά βρή μιά έργασία τής προκοπής, άπεφάσισε στίς 7 Δεκεμβρίου
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νά φύγη για την Tam pa καί νά προσπαθήση εκεί ή σέ άλλες παραλιακές πόλεις νά
βρή εργασία. 'Η ταν χρεοκοπημένος καί βρισκόταν σέ άπόγνωση.
Καί άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν άπό τήν άστυνομία.
Ό Leckey ώδηγοΰσε ένα μαϋρο αυτοκίνητο φόρντ, μοντέλο του 1958. Ή
μητέρα του έμενε στο El Jobean επί πολλά χρόνια προ του θανάτου της. 'Ο Leckey
τήν επισκεπτόταν συχνά καί ήταν πολύ γνωστός στο χωριό αυτό τοϋ ποταμού Myakka.
Καί πιθανώς είχε παραμείνει γιά λίγο χρόνο στο El Jobean προ τοϋ φόνου, πράγμα
πού συνεδυάζετο μέ τό γεγονός ότι ό McCoy είχε έξαργυρώσει τά γραμμάτιά του.
'Η έρευνα γιά τήν άνακάλυψη τοϋ Leckey ένετάθη. 'Η περιγραφή των χαρα
κτηριστικών του καί ό άριθμός άδειας κυκλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου του διεβιβάσθησαν σ’ όλες τις άστυνομικές αρχές τοϋ Πολιτείας. Τό γεγονός ότι ό Leckey
είχε γίνει ό κύριος ύποπτος τής δολοφονίας έτηρήθη μυστικό. Έάν έδημοσιεύετο
στις έφημερίδες ότι κατεζητεϊτο, πιθανώς νά ήταν δυσκολώτερη ή άνεύρεσή του.
ΤΗταν καλύτερα νά νομίζη ότι ή άστυνομία δέν τον ύποψιάζοταν. Μπορούσε άκόμα
νά φαντασθή ότι δέν θά έχρειάζετο νά τακτοποιήση τούς λογαριασμούς του μέ τό
νεκρό γέρο καί νά έπιστρέψη άπό τό μέρος όπου κρυβόταν.
Βεβαίως μπορεί νά μή κρυβόταν καί καθόλου. Μπορεί νά ήταν καί έντελώς
αθώος. Ή Άστυνομία τοϋ Lake Wales άνέφερεν ότι ό Leckey ήταν ένας ήπιος άν
θρωπος καί άγαπητός στον κύκλο τών γνωριμιών του. ΤΗταν πάντοτε καλός σύζυγος
καί πατέρας, καί δέν είχε φάκελλο ή δοσοληψίες μέ τήν άστυνομία. ~Ηταν δύσκολο
νά πιστέψη κανείς ότι μπορούσε νά γίνη φονιάς. ~Ηταν πράος καί συχνά μιλούσε
γιά τον McCoy καί έλεγε-πόσο καλός ήταν. Ό McCoy καί ή μητέρα τού Leckey
ήταν καλοί φίλοι άπό πολλά χρόνια. Άκόμα άλλη μιά μαρτυρία προσετίθετο στις
άλλες. 'Ο Leckey είχε κάποιο ελατήριο όπως καί πολλοί άλλοι. Μιά περιουσία
κρυμμένη στο μαγαζί ένός γέρου άνθρώπου, ήταν ένα μαγνήτης πειρασμού.
Μήπως ήταν τά πλαστά γραμμάτα, τά όποια είχε εξαργυρώσει ό Leckey
ή αιτία γιά νά σκοτώση έναν άνθρωπο, πού θαύμαζε καί εκτιμούσε; Στήν πραγματι
κότητα δέν εΐχε κάνει πλαστογραφία. ΤΗταν μόνο γιάνάκαλύψη ΙΙΟδολλάρια. Αυτό
δέν μπορούσε ούτε ώς άδίκημα νά χαρακτηρισθή. Πολλοί άνθρωποι υπογράφουν
γραμμάτια χωρίς άντίκρυσμα, όταν έρχωνται σέ άπόγνωση. 'Ο McCoy πιθανώς νά
περίμενε τον Leckey πολύ χρονικό διάστημα γιά νά πληρώση τά γραμμάτιά του,
αφού άλλως τε ήταν παλιοί φίλοι. Σέ μεγαλύτερη άντίθεση όμως ερχόταν τό γεγο
νός ότι ό Leckey δέν μπορούσε νά είναι φονιάς γιατί ήταν γνωστός ώς έντιμος καί
εργατικός. Τό ότι ήταν ιδιοκτήτης ένός αυτοκινήτου πού έμοιαζε μέ τό αυτοκίνητο
τού δολοφόνου, μπορούσε εύκολα νά είναι καί σύμπτωση, διότι ήταν πολυάριθμα
τά μαύρα αυτοκίνητα τού μοντέλλου αυτού. Έάν σταματούσε κανείς σ’ ένα δρόμο
καί παρατηρούσε τά διερχόμενα αυτοκίνητα, θά διαπίστωνε ότι στά τέσσαρα αυτο
κίνητα τό ένα ήταν μαύρο, τύπου Sedan, μοντέλλο άπό δύο μέχρι τεσσάρων ετών.
Καί γιατί νά ψάχνη ή άστυνομία τόσο επίμονα νά τον βρή; 'Ο προϊστάμενος
όμως έπέμενε: «Πρέπει νά τον συλλάβωμε. Μπορεί νά είναι αυτός πού διέπραξε τή
δολοφονία».
Στις 7.30' τής Δευτέρας 23 ’Ιανουάριου 1961, ό John Leckey άνακαλύφθηκε
σ’ ένα δρόμο τής Lake Wales άπό ένα άστυνομικό πού τον γώριζε. Δέν είχε άκόμα
έπιστρέψει στο σπίτι του, διότι τούτο παρακολουθεϊτο στενά άπό τήν άστυνομία.
Είχε πληροφορηθή ότι κατεζητεϊτο γιά ένα πλαστό γραμμάτιο άπό τήν άστυνομία
τής Charlotte.
—«Τό φοβόμουνα αυτό» είπε στον άστυνομικό πού τον συνέλαβε. "Οταν
διάβασα ότι ό McCoy δολοφονήθηκε. Έγνώριζα ότι ποτέ δέν θά μέ πήγαινε στό
δικαστήριο, γιατί είμαστε καλοί φίλοι καί έγνώριζα οτι θά περίμενε μέχρις οτου νά
βρώ έργασία καί νά τακτοποιήσω τά γραμμάτια. Αλλά φοβόμουνα στις ενέργειες
τών διαχειριστών τής περιουσίας του».
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Στις φυλακές της Lakes Wales εϊπεν δτι εϊχεν φύγει μακριά γιατί ντρεπόταν
ν’ άντικρύση τήν οικογένεια του.
«Στην αρχή εύρισκα πάντοτε καλή δουλειά καί συντηρούσα τήν οικογένεια
μου καλά. Τελευταία δέν ξέρω τί μου συνέβη. Είχα χάσει τήν αύτοπεποίθησή μου
καί τήν έμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τά παιδιά μου ήταν σέ ήλικία πού έπρεπε
νά ντύνωνται καλά καί χρειάζονταν χρήματα».
‘Η άνάκριση έπανελήφθη άπο τον άστυνόμο Parnell, ό όποιος ειδοποιήθηκε
καί έφθασε στή Like Wales στις 3 μ.μ. 'Ο άστυνόμος του έτόνισεν δτι τον θεωρού
σαν ύποπτο δολοφονίας τού ευεργέτη του.
Μέ ταραχή καί άγανάκτηση άπάντησε : «'Ο McCoy ήταν φίλος μου. ΤΗταν
ό καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Δέν μπορούσα νά τού κάνω κακό».
Παραδέχθηκε δτι είχε πάει στο El Jobeen, στις αρχές τού μηνός, άλλά δταν
διεπράχθη ό φόνος βρισκόταν στήν Tam pa. Είχε άναγκασθή νά κοιμάται μέσα στο
αυτοκίνητό του καί δέν έγνώριζε κανένα γιά νά άποδείξη τούς ισχυρισμούς του. Είχε
έγκαταλείψει τήν Tam pa στις 30 Δεκεμβρίου καί είχε σταματήσει στήν Bradenton,
Sarasota καί Venige προσπαθώντας νά βρή έργασία σέ καταστήματα τροφίμων.
Προχώρησε προς νότον χωρίς νά σταματήση στο El Jobean, στή Naples καί μετά
στή Marco, ψάχνοντας συνεχώς γιά έργασία. ’Απ’ εκεί έφυγε γιά τήν St. Cloub,
πλησίον τής Kissimmee, χωρίς επίσης νά βρή έργασία καί έκεϊ. Είχε διαβάσει γιά
τή δολοφονία τού McCoy καί είχε τρομοκρατηθή. Είχε πή πολλές φορές στον παλιό
του φίλο νά μή είναι τόσο εύκολόπιστος καί νά μή φυλάη τόσα πολλά χρήματα κρυμ
μένα μέσα στο μαγαζί του.
Ή ιστορία του φαινόταν νά είναι άληθινή. Δέχθηκε πρόθυμα νά μεταβή μέ
τούς άστυνομικούς στή Sebring γιά νά ύποστή έλεγχο μέ τύ μηχάνημα τής άληθείας.
Έ νώ έτοιμαζόταν γ ι’ αύτό, ό Parnell καί ό Byrd βγήκαν έξω γιά νά έλέγξουν το
αυτοκίνητο τού Leckey. Πράγματι αύτύ έμοιαζε μ’ έκεΐνο, πού έξαφανίσθηκε ό
δολοφόνος.
—«"Ας το ψάξωμε λεπτομερώς» εϊπεν ό άστυνόμος.
’Άρχισαν νά έξετάζουν το έσωτερικό μπροστά καί πίσω άπό τά καθίσματα.
Τελευταία ό Parnell έσκυψε καί έψαξε μέ το χέρι του το πίσω μέρος τού κιβωτίου
έργαλείων. Ό Byrd είδε νά διαγράφεται στο πρόσωπο του έκπληξη καί υπερη
φάνεια. 'Όταν δ Parnell σηκώθηκε έπάνω, κρατούσε στο χέρι του ένα αυτόματο
πιστόλι τών 25.
Στύν Leckey δέν είπαν τίποτε γιά τήν άνεύρεση τού δπλου. Τον μετέφεραν
στή Sebring δπου τον υπέβαλαν σέ έλεγχο μέ το μηχάνημα τής άληθείας. Στήν πρώ
τη σειρά έρωτήσεων οί έγγραφές τού μηχανήματος ήταν συγκεχυμένες.
—«Δέν είναι καθαρές οΐ ενδείξεις, άλλά καί δέν τον ένοχοποιοΰν άπολύτως»
είπεν ό χειριστής τού μηχανήματος.
—«’Εγώ θ’ άλλάξω τ ’ αποτελέσματα» εϊπεν ό Parnell. Βγήκε έξω καί
επεστρεψε στο δωμάτιο δπου καθόταν ό Leckey καί άφοΰ στάθηκε μπροστά στο
μικρόσωμο άνδρα, έβγαλε άπο τήν τσέπη του το πιστόλι τών 25 καί το άκούμπησε
πάνω στο τραπέζι. 'Ο Leckey έχασε το χρώμα του.
Το πείραμα έπανελήφθη μέ το μηχάνημα κατά τήν διάρκεια τού οποίου τό
όπλο έπαιξε το ρόλο του στις έρωτήσεις καί πριν νά τελειώσουν, ό Lecke ώμολόγησε.
Τούς εϊπεν δτι αύτος τον είχε σκοτώσει. Δέν μπορούσε νά το έξηγήση πώς
το έκανε. *0 McCoy ήταν ό καλύτερος άνθρωπος πού είχε γνωρίσει. Είχε πάει
στο El Jobean άπο τήν Tam pa, τήν νύκτα τής 30 Δεκεμβρίου. Φοβόταν μήπως ό
McCoy καταφύγη στο δικαστήριο γιά τά γραμμάτια καί ήθελε νά τον παρακαλέση
νά περιμένη μέχρις δτου μπορέση νά τά τακτοποιήση. Είχε κτυπήσει τήν έπάνω
πόρτα τού McCoy στις 2.30' μετά τά μεσάνυχτα. Ό McCoy τού άνοιξε άμέσως
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μόλις ακούσε ποιος ήταν. "Οχι μόνο δέχθηκε να κρατήση τά γραμμάτια, άλλα προσεφέρθη νά τοϋ δανείση 50 δολλάρια ώσπου να βρή εργασία.
'Ο McCoy φόρεσε τό πανταλόνι του καί μιά παλιά ρόμπα λουτροΰ καί κα
τέβηκαν κάτω στο μαγαζί άπό την πλαϊνή πόρτα. ’Άνοιξε τό συρτάρι καί έβγαλε
μερικά χρήματα, καθώς επίσης καί ένα γραμμάτιο άνεξόφλητο τοϋ Leckey των 10
δολλαρίων. 'Η δέσμη περιείχε 82 δολλάρια. 'Ο McCoy έβγαλε τά 50 δολλάρια,
τά έκανε μιά δέσμη καί τά έδωσε στον Leckey καί τά υπόλοιπα μαζί μέ τό γραμμά
τιο έτοποθέτησε στο συρτάρι τοϋ ταμείου. Μετά προσέφερε στον Leckey κρασί.
Ξαφνικά δμως ό γέρος τον έσπρωξε προς τό ταμείο καί αύτός νόμισε δτι θά
τοϋ έπετίθετο. Τότε έχασε τήν ψυχραιμία του, τράβηξε τό πιστόλι άπό τήν τσέπη
του καί τον πυροβόλησε πίσω άπό τό δεξί αυτί. 'Ο McCoy έπεσε, άλλά έκανε τόσο
θόρυβο, ώστε τον ξαναπυροβόλησε. Μά
ζεψε τά χρήματα, τό γραμμάτιο καί τή
μποτίλια τοϋ κρασιοϋ καί έφυγε. Στα
μάτησε κάτω στο δρόμο, δπου ήπιε καί
τό υπόλοιπο κρασί, έσχισε τό γραμμάτιο
καί τό πέταξε μακρυά. ΤΗταν κάπου
στην 771 οδό, κοντά σέ μιά συστάδα
δένδρων.
Μιλοΰσε ήσυχα καί χωρίς ταραχή
καί δεν έδειχνε μετάνοια γιά τό φόνο τοϋ
γέρου καταστηματάρχου, πού ήταν φίλος
του. Μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, πού τον
μετέφερε στις φυλακές της P u n ta Gorda,
άλλαξε τήν ομολογία του.
—«Στο σημείο έκεΐνο» είπε ξαφνι
κά δτι «ό McCoy μοΰ επιτέθηκε, δεν είναι
άλήθεια. Είχα ίδή τά χρήματα στο ταμείο
καί τά είχα μεγάλη άνάγκη. Τον πυρο
Ό δολοφόνος John Leckey.
βόλησα τή στιγμή πού πίναμε μαζί».
Ό Leckey έστάλη στις φυλακές της P u n ta Gorda καί τήν έπομένη ημέρα
ό άστυνόμος ώδήγησε ένα άριθμό κρατουμένων υπό συνοδείαν κατά μήκος τής όδοΰ
771 γιά νά ψάξουν στά χόρτα, τούς θάμνους καί τούς φοίνικες γιά τό σχισμένο γραμ
μάτιο καί τή μποτίλια τοϋ κρασιοϋ, τά όποια ό Leckey είπε δτι είχε πετάξει. Θά
ήταν πολύτιμα πειστήρια κατά τή δίκη.
Τό σαθρό, παλιό μαγαζί μέ τις δυό βενζιναντλίες μπροστά, δέν παρουσιάζει
καμμιά κίνηση σήμερα. Μπορείτε νά κοιτάξετε άπό τά σκονισμένα παράθυρα μέσα
καί νά ίδήτε τό ψωμί στο ράφι καί τίς μποτίλιες σειρά στον τοίχο, στο βάθος. Μπο
ρείτε νά ίδήτε τό ταμείο, άλλά δέν θά μπορέσετε νά ίδήτε τό σημείο πού έβαψε μέ
τό αίμα του καί στο όποιο ξεψύχησε ό McCoy. Μπορείτε νά φαντασθήτε τί συνέβη
έν τούτοις.
Στο παράθυρο είναι μιά πινακίδα κάτω άπό μιάδιαφήμηση μπύρας: «κλειστό».
—«Πράγματι είναι κλειστό», είπεν ό Byrd. «Μόνο πού άντί τής λέξεως
«κλειστό» θά έπρεπε νά γραφή ή λέξη «δολοφονημένο», γιατί αύτό πράγματι έγινε».

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
* ΡΑΑΙΟΦΟΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
* ΛΙΠΛΩΜΛΤΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ "ΟΜΙ
ΛΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,, ΠΕΙΡΑΙΩΣ
* Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ "ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,, ΑΘΗΝΩΝ
* ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
* ΜΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΛΡΑΣΕΩΣ
* ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΛΗΞΗ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
* ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
____________________ Ύ πδ Ύπαστυνάμου Β' χ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ____________________
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

...Ή νύχτα φεύγει ολόχαρη... Τρεις μετά τά μεσάνυχτα...
Πάνω στο άπέραντο θέατρο τής φύσεως ή βραδυνή επιθεώρηση του χλωμού
φεγγαριού κοντεύει νά τελειώση καθώς τά μικρούτσικα άστέρια ολοένα καί ξεθω
ριάζουν.
...Νύχτα... Σκοτάδι... Γαλήνη... 'Όλα βυθισμένα σέ νάρκη...
Μονάχα ένα έλαφρό άεράκι άγωνίζεται νά ξεπλύνη την πόλη άπ’ τούς ρύπους
τής καλοκαιριάτικης, χλιαρής νύχτας...
Τά σκυλιά δεν γαυγίζουν πιά... ’Αποκοιμήθηκαν κουλουριασμένα στην άκρη
των δρόμων...
Ούτε αύτοκίνητα πιά περνούν, ούτε άνθρωποι...
Θαρρείς καί ή γή νεκρώθηκε... σταμάτησε νά κινήται...
Ναί! 'Η νύχτα φεύγει ολόχαρη... ξελογιάζοντας τό νοΰ μέ παράξενα όνειρα...
...Είμαι μονάχος μέσα στη φτωχική καμαρούλα μου, μέ συντροφιά τούς κτύ
πους τού μικρού στρογγυλού ρολογιού μου...
Μονάχος, κουρασμένος καί άϋπνος. Δεν είναι πολλή ώρα πού γύρισα. Ούτε
μισή ώρα... Μόλις τώρα έφαγα καί στάθηκα νά θυμηθώ... Στ’ αύτιά μου αντηχεί
ένα μοντέρνο τραγούδι... Θέλω νά το σιγοσφυρίζω, μά δεν τολμώ...
Κι’ δμως!
«’Εκεί... έκεϊ ψηλά στον 'Γμηττό,
υπάρχει κάποιο μυστικό...».
Κι’ αύτό είναι τό μυστικό τής καρδιάς μου, πού μέ μεθά καί μέ πλημμυρίζει
ευτυχία...
Κλείνω τά μάτια καί τό ξαναζώ...
Βλέπω μιά πλατεία άσφυκτικά πλημμυρισμένη... Κόσμο βλέπω... άμέτρητο
κόσμο... σκαρφαλωμένο πάνω στά δέντρα, στριμωγμένο ολόγυρα, ενθουσιασμένο...
Τον άκούω νά χειροκροτή, νά έπευφημή, νά ζητωκραυγάζη.
Τί είναι ετούτη ή βουή;
Είναι τό ξέσπασμα μιας άδολης χαράς πού έκανε τρεις χιλιάδες άνθρώπους
νά φωνάζη: «Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων...».
...Γράφω καί τά μάτια μου βουρκώνουν..,
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’Ώ ! ’Ά ν μπορούσατε, καλοί μου άναγνώστες, νά ίδήτε δ,τι είδα, να άκούσετε
δ,τι ακόυσα πριν λίγη ώρα στον 'Υμηττό...
Είχαμε πάει μαζί μέ τό Γιάννη καί μέ τό Γιώργο νά προβάλωμε μερικές
ταινίες, μέσα στο πλαίσιο τοϋ προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων... Πήγαμε ένωρίς, πριν τάς επτά... Καί φύγαμε τα μεσάνυχτα...
χάσαμε τό λεωφορείο καί γυρίσαμε μέ ταξί στά σπίτια μας...
ΚΓ δμως ή κούραση ξεχάστηκε... Γιατί μας συνεπήρε τοϋ πλήθους ό ένθουσιασμός.
Σάν πήγαμε βρήκαμε χίλιους άνθρώπους περίπου νά μας περιμένουν... Καί
σάν φύγαμε άφήσαμε πίσω μας πάνω άπό τρεις χιλιάδες νά μάς ζητωκραυγάζουν
καί νά μάς παρακαλοϋν νά ξαναπάμε στη γειτονιά τους...
Καί θά ξαναπάμε τούς τό υποσχόμαστε άπό τις στήλες τοϋ περιοδικού μας...
Τό υποσχόμαστε πρώτα άπ’ δλα στον κ. Πρόεδρο τής Κοινότητος 'Υμηττού, ό όποιος
μάς παρακάλεσε νά τοϋ στείλουμε μερικά τεύχη τοϋ περιοδικού καί ό όποιος μάς
καληνύχτισε μ’ έτοΰτα τά ζεστά κι’ ένθουσιώδη λόγια:
«Πρέπει νάσθε περήφανοι. Προσφέρατε μιά καλή υπηρεσία στο λαό. Αύτός
δέν ήταν κινηματογράφος... 'Ηταν λαϊκό δημοψήφισμα...».
Θά ξαναπάμε... ’Αλλά, πρέπει νά ξέρουν οί καλοί μας φίλοι τής κοινότητος
'Υμηττού δτι τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο γυρίζει δλες τις γειτονιές
τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς κι’ έτσι θ’ άργήση λίγο νά τούς έπισκεφθή καί πάλι...
Μά, μέ συγχωρεΐτε... Σάν άπότομα νά μπήκα στο θέμα μου. Μαντεύω την
ερώτησή σας... Καί σπεύδω νά ικανοποιήσω την περιέργειά σας...
Τί είναι αύτό, λοιπόν, τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο γιά τό
όποιο σάς μιλώ;... Είναι μιά ολόκληρη ιστορία, εμπνευσμένη καί ύπαγορευμένη
άπό τον κ. ’Αρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος...
"Ας την ίδοΰμε λίγο άπό κοντά...
Στις 7 ’Ιουνίου έ.έ'. τό άρμόδιο Τμήμα Ραδιοφωνικών—’Εκπομπών καί Κι
νηματογραφικών Επικαίρων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, έφωδιάστηκε
μ’ ένα μηχάνημα προβολής κινηματογραφικών ταινιών τών 16μιλιμέτρ, δύο μεγάφωνα,
ένα μετασχηματιστή, ένα ενισχυτή, ένα μικρόφωνο καί μιά κινητή οθόνη. "Ολα
έτοΰτα τά μηχανήματα έμονταρίσθηκαν καί άπετέλεσαν ένα καινούργιο ’Αστυνομικό
Συνεργείο. Τό Συνεργείο Κινηματογραφικών Προβολών τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων. "Υστερα δέ άπό μιά όλιγοήμερη εκπαίδευση καί πρακτική εξάσκηση
τού Ύπαστυνόμου—έκφωνητοΰ τ ή ς ’Αστυνομίας, καταρτίσθηκε ένα πλήρες πρόγραμ
μα κινήσεως τού κινηματογραφικού αύτοΰ συνεργείου, ύπό την προσωπική παρακο
λούθηση, κατεύθυνση καί επίβλεψη τού ’Αρχηγού τ ή ς ’Αστυνομίας Πόλεων, κ. Θεο
δώρου Ρακιντζή, ό οποίος είχε καί την ιδέα τής δημιουργίας ενός τέτοιου ειδικευ
μένου τμήματος, γιά τήν άνάπτυξη καί καλλιέργεια σχέσεων κοινού καί ’Αστυνο
μίας.
Εύθύς άμέσως παρελήφθησαν, κατόπιν προσεκτικής έπιλογής, 20 περίπου
μορφωτικές καί ψυχαγωγικές ταινίες, ομιλούσες Ελληνικά, ώστε νά μπορή νά
προβληθή ένα άνάλογο πρόγραμμα διάρκειας τριών ωρών...
Καί δταν δλα ήσαν έτοιμα τό πρόγραμμα έτέθηκε σ’ εφαρμογή... "Ετσι άρ
χισε τό άνοιγμα καί τό στρώσιμο ενός νέου, άνηφορικοϋ δρόμου πολιτισμού καί δη
μιουργίας.
Διστακτικά τον έβαδίσαμε στην άρχή... Μέ κάποια δειλία... ’Αλλά μέ πίστη...
Μή θαρρήτε δτι αύτή ή δουλειά είναι εύκολη, άπλή, άνετη...
’Απαιτεί πίστη, άντοχή, φαντασία, έπιμονή...
Καί ή μάχη άρχισε... Μιά γαλάζια μάχη, πού έπρεπε νά τήν κερδίσομε οπωσ
δήποτε, μέ κάθε θυσία...
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Τά βαρειά μηχανήματα τής προβολής άρχισαν ν’ άνεβοκατεβαίνουν τις σκά
λες τοϋ ’Αρχηγείου, μεταφερόμενα στά χέρια μας. "Υστερα έπεβιβάσθημεν στο τζιπ
καί ξεκίνημα για τό άγνωστο... για ένα γαλάζιο άγνωστο, πού θά έφερνε πιο κοντά
στο λαό τούς άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων...
Άναχώρησις: "Ωρα 18.30'. Επιστροφή λίγο πριν τά μεσάνυχτα. Κι’ αύτό
κάθε βράδυ, υστέρα άπό τις πρωινές ώρες γραφείου. ’Έπρεπε έτσι ν’ άρνηθοϋμε
τά πάντα, άκόμα καί τά σπίτια μας, γιά νά υπηρετήσουμε ετούτη την πανέμορφη
ιδέα..
Μιά δουλειά πού δεν έχει ώρισμένες ώρες, πού δεν γνωρίζει τυπικά πλαίσια,
πού άπαιτεϊ ειδίκευση... Μιά υπεύθυνη δουλειά, άφοΰ το παραμικρό λάθος μπορεί
νά προκαλέση ένα δυστύχημα...
Μέ τή μεγαλύτερη δυνατή οικονομία άνδρών έκινήθη το πρώτον το ’Αστυνο
μικό Κινηματογραφικό Συνεργείο. Μ’ ένα δυο άνδρες μονάχα. ’Αλλά μέ πολλή πίστη.
Κι’ ύστερα ήρθαν τά γεγονότα νά δικαιώσουν τήν ’Αστυνομία καί τό έργο της.
Πόσο όμορφες γίνηκαν στή συνέχεια οί στιγμές, καθώς βρισκόσουν περικυ
κλωμένος άπό ένα σωρό κόσμο, πού χειροκροτούσε, πού ζητωκραύγαζε, πού έκανε
τά πιο όμορφα σχόλια γιά τήν ’Αστυνομία! !!...
Ή πρώτη δημοσία κινηματογραφική προβολή τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων έπραγματοποιήθη στις 8 τό βράδυ του Σαββάτου, 10/6/61, στήν ’Άνω Κυ
ψέλη. Μουδιασμένα κατεβήκαμε άπ’ τ’ αυτοκίνητο... Σιγά-σιγά άρχίσαμε νά μετα
φέρουμε τά μηχανήματα...
Μερικά παιδιά μάς περικύκλωσαν :
—«Τί θά κάνετε, κύριε ’Αστυνόμε;».
—«Θά προβάλλουμε ταινίες στή γειτονιά σας...».
—«Πόσο τό εισιτήριο;».
«Τίποτε... Δωρεάν... Τήν προβολή τήν προσφέρει τό Άρχηγεΐον τής
’Αστυνομίας Πόλεων...».
Θερμές ζητωκραυγές άκούστηκαν άπ’ τά παιδιά. Κι’ αυτές μάς έζέσταναν.
Μάς συγκίνησαν. ΤΙ1ταν ή πρώτη μας έπαφή μέ τό πλήθος, μέ τό μεγάλο ανώνυμο
πλήθος, πού σιγά-σιγά άρχισε νά κατηφορίζη άπ’ τό άπέναντι βουνό, νά πυκνώνη,
νά πολλαπλασιάζεται. Βάλαμε τό πρώτο τραγούδι... Κι’ όταν σηκώσαμε τό κεφάλι
έμείναμε κατάπληκτοι... Μιά άνθρωποθάλασσα μάς είχε κυκλώσει... Καρέκλες,
μαξιλάρια, πάγκοι, ξύλα, πέτρες είχαν στηθή πρόχειρα, μπροστά μας, γιά νά φι
λοξενήσουν τούς πρώτους θεατές μας.
Ά π ’ τό μικρόφωνο αναγγείλαμε :
«Κυρίες καί κύριοι, καλή ’σπέρα σας.
Τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων στήν επιθυμία του νά έρθη σέ στενώτερη
έπαφή μαζί σας καί νά σάς προσφέρη μιά μικρή υπηρεσία αυτή τήν ήσυχη στιγμή
τοϋ δειλινού, θά προβάλη άπόψε στήν όμορφη γειτονιά σας ενα πλούσιο διδακτικό
καί ψυχαγωγικό, κινηματογραφικό πρόγραμμα...».
Πυκνά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα άκούστηκαν άπό παντού, ένω άπό
τό μαγνητόφωνο μετεδίδετο τό έμβατήριον πού χρησιμοποιεί ή ’Αστυνομία Πόλεων
ώς σήμα τής ’Εκπομπής της. ’Ακολούθησε υστέρα μουσική ώσπου καί πάλι άπ’ τό
μικρόφωνο άπευθυνθήκαμε στούς μικρούς θεατές μας:
« Ή ’Αστυνομία Πόλεων παρακαλεΐ όλα τά καλά παιδιά τής γειτονιάς, πού
μαζεύτηκαν κοντά μας γιά νά παρακολουθήσουν τό όμορφο πρόγραμμά μας νά μή
θορυβοϋν καί νά κρατήσουν μιά τάξη, κι’ ώσπου ν’ άρχίση ή προβολή τούς άφιερώνουμε ένα όμορφο τραγουδάκι πού εϊμεθα βέβαιοι ότι είναι τό τραγούδι τής καρ
διάς τους...».
ΤΗταν τό τραγούδι «Μητέρα».
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«Μητέρα... Ά π ’ την καρδιά μου
Ποιος μπορεί για νά σέ βγάλη!
Μητέρα... Είσαι άπ’ δλες τις άγάπες
πιο μεγάλη...
Μητέρα... Μόνη γυναίκα πού ομορφαίνεις
δλη την πλάση !!!».
Τά παιδιά άκουγαν άμίλητα... Οί μαννάδες έσφιγγαν μέ στοργή τά παιδιά
τους...
Συγκίνηση...
Συμβολικά άρχίσαμε άπ’ αύτό το τραγούδι... Γιατί ή μάννα είναι το θεμέλιο
τής κοινωνίας, ή ψυχή τής άνθρωπότητος. Κι’ δταν το τραγούδι έτελείωσεν είχαμε
κΓ δλας κερδίσει τήν πρώτη μάχη... Ένοιώσαμε δτι κάτι είχε μεταβληθή γύρω μας...
Ή περιέργεια των θεατών είχε πάρει τή μορφή ενός πηγαίου, ένδς αυθόρμητου,
ενός άσυγκράτητου ενθουσιασμού, πού έκδηλωνότανε μέ τον πιο συγκινητικό τρόπο.
—«Πότε θά ξανάρθετε;» μας ρωτούσαν.
«Π ρ έ π ε ι νά ξανάρθετε» έπέμεναν.
«Νά έρχεσθε κάθε μέρα» μας παρακαλοΰσαν.
..."Ωσπου κάποτε τέλειωσε ή προβολή... Πυκνό σκοτάδι μάς έκύκλωσε...
Ά πό τύ μαγνητόφωνο μετεδίδετο τό έμβατήριον τ ή ς ’Αστυνομίας... Τά παιδιά καί
δλος ό συγκεντρωμένος κόσμος δεν έλεγαν νά φύγουν.
’Επήραμε το μικρόφωνο καί τούς είπαμε:
—«Μέ τήν ταινία αυτή πού παρακολουθήσατε, καλοί κι’ άγαπημένοι μας φίλοι,
έτελείωσε το ψυχαγωγικό καί διδακτικό κινηματογραφικό πρόγραμμα πού σάς
προσέφερε τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων. Μιά άλλη φορά θά βρούμε τήν ευ
καιρία νά έπισκεφθοΰμε τήν όμορφη γειτονιά σας, άπό τήν οποίαν παίρνουμε μαζί
μας, φεύγοντας, τις πιό διαλεχτές άναμνήσεις. Σάς ευχαριστούμε πού μέ τήν εν
θουσιώδη παρουσία σας συνετελέσατε καί έβοηθήσατε νά έπιτύχη ή προσπάθεια
αυτή τού ’Αστυνομικού Σώματος. Καί, πριν, σάς καληνυχτίσουμε, σάς μεταφέρουμε
τήν άγάπη ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος, οί άνδρες τού οποίου φρουρούν
άγρυπνα τά άγαθά καί τήν ήσυχία σας. Γειά καί χαρά σας...».
Αυτό πού έπηκολούθησε δέν μπορεί νά περιγραφή... "Ενας χείμαρρος ζωής
μάς κύκλωσε... Ή ’Αστυνομία Πόλεων έθριάμβευε... Οι φραγμοί έπεφταν... 'Ο
δρος «δημόσιαι σχέσεις» εύρισκε τήν πιό άποδοτική εφαρμογή του...
"Ενα παιδάκι μάς πλησίασε:
«Κύριε ’Αστυνόμε» μάς είπε μ’ ένα χαριτωμένο σκερτσόζικο τρόπο «έγώ κι’ ή
Φανούλα σάς ευχαριστούμε».
«Ποιά είναι ή Φανούλα, μικρέ μου;».
—«Δέν τήν ξέρετε; Είναι ή άδερφή μου».
”Ω ! "Αν μπορούσαν νά ξαναζήσουν καί νά ίδοΰν αυτό τό θέαμα οί ήρωϊκοί
νεκροί τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού έφυγαν σέ στιγμές ζοφερές μέ κάποιο κρυφό
παράπονο μέσα τους!!!...
"Ενας ίερεύς μάς έπλησίασε:
«Είναι πολύ πολιτισμένη αυτή ή προσπάθεια» μάς είπε. «Τό δτι καταφέρατε
νά συγκεντρώσετε τήν προσοχή τόσου κόσμου επί τρεις ολόκληρες ώρες καί νά κερ
δίσετε τήν άγάπη του, είναι σημαντικό έπίτευγμα. Παρηκολούθησα ολόκληρη τήν
προβολή καί έμεινα ένθουσιασμένος. Τό πρόγραμμά σας βλέπεται μέ ζωηρό ενδια
φέρον άπό μικρούς καί μεγάλους. Είναι καλή ή έπιλογή σας. Εύγε!».
...Τά παιδιά άρχισαν νά άραιώνουν, ξεφωνίζοντας. Είναι αυτά ή αυριανή
'Ελλάδα, οί αυριανοί βοηθοί καί θιασώτες τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
"Αν φυτρώση γερά τό άστυνομικό δένδρο στις καρδιές τους, θά είναι μιά μεγάλη
νίκη.
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Δεν θά μπορούν πιά μερικές άμυαλες μαννάδες νά τά φοβερίζουν μέ τον άστυφύλακα. Γιατί έκεϊνα δεν θά φοβούνται. Θά βλέπουν τον άστυφύλακα σάν φίλο,
σάν προστάτη, σάν ένα καλό κοινωνικέ σύντροφο..
...Παιδιά πού ξεφωνίζανε... Γυναίκες πού μιλούσαν μ’ ενθουσιασμέ γιά την
’Αστυνομία... "Ανδρες στά πρόσωπα των οποίων καθρεφτίζονταν ό θαυμασμός...
Αυτή ήταν ή τελευταία εικόνα πού άντικρύσαμε.
...Μαζέψαμε ύστερα τά μηχανήματα^ έμπήκαμε στο τζιπ καί πήραμε τέ
δρόμο τού γυρισμού... Μέσα στ’ αυτοκίνητο είμαστε αμίλητοι! Καθένας μας κάτι
συλλογιζόταν... Μιά εικόνα πού είδε, μιά σκηνή πού παρηκολούθησε, ένα καλέ λόγο,
πού ακούσε... ώσπου ό οδηγός ό Γιάννης έσπασε τή σιωπή.
«...'Η ’Αστυνομία Πόλεων τραβάει μπροστά... Θά κερδίση στέ τέλος τήν
αγάπη δλου τού κόσμου...».
Ν αί! Έβλέπαμε πέρα μακριά νά ροδίζη μιά αυγή... μιά χαρούμενη κι’ έλπιδοφόρα αύγή, πού προοιώνιζε ένα ολόχρυσο μέλλον...
Οί φωνές των παιδιών άντηχοΰσαν στ’ αύτιά μας, μαζί μέ τά χειροκροτή
ματα των μεγάλων...
Αύτέ μάς πλημμύριζε συγκίνηση, αισιοδοξία καί χαρά...
Τήν άλλη μέρα πήγαμε στά Κάτω Πατήσια... "Υστερα στέ Γαλάτσι... στέν
Κολωνό... στήν όδέν Άχαρνών... στή Νέα Σμύρνη... στέ Βύρωννα... στέν Νέο
Κόσμο... στις τρεις Γέφυρες... στήν όδέν Λέκκα... στήν Πλάκα... στοϋ Γκύζη...
στήν Άμφιάλη Πειραιώς... στέ Περιστέρι... στα Καμίνια τού Πειραιώς... στις
Τζιτζιφιές... στήν Καισαριανή... στά Νέα Σφαγεία... στά Γκαζοχώρι... στήν "Ανω
Καισαριανή... στήν Κοκκινιά τού Πειραιώς... στέ Γηροκομείο Τουρκοβουνίων...
στέν Κορυδαλλέ Πειραιώς... στούς ’Αμπελοκήπους... στή Δραπετσώνα... στέν 'Υ
μηττέ... στή Δάφνη... στήν Καλλιθέα... στά Πετράλωνα.. Παντού κόσμος, ένθουσιασμός, χειροκροτήματα.
Καί μιά εύχάριστη—εύχάριστη καί συγκινητική έκπληξη! Σέ κάθε γειτονιά
μάς κύκλωναν ένα σωρέ άκροατές τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας, μάς μιλούσαν
γιά τά ραδιοφωνικά προγράμματα τού ’Αρχηγείου, μάς έλεγαν άπ’ έξω αποσπάσμα
τα άπέ τέ ήμερολόγιο τής ’Αστυνομίας, μάς διαβεβαίωναν δτι ή ’Αστυνομική ’Εκ
πομπή έχει κάνει έξω μιά καλή δουλειά κι’ δτι οί προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη
τών σχέσεων κοινού καί ’Αστυνομίας ύπάρχουν σέ ζηλευτή άποδοτικότητα. 'Η
Εκπομπή τής ’Αστυνομίας έχει προλειάνει τέ έδαφος, ό άστυνομικές κινηματογρά
φος συμπληρώνει τέ έργο...
’Οργασμός δημιουργίας έφέτος... 'Ο άμπελώνας έχει πολλούς εργάτες...
Τριάντα περίπου χιλιάδες θεαταί παρηκολούθησαν συνολικώς τις μέχρι τοΰδε
προβολές. ’Αστρονομικές πράγματι άριθμές γιά μιά προσπάθεια πού μόλις άρχισε...
Καί οί προβολές συνεχίζονται μέ γοργέ ρυθμό, δίχως άνάπαυλα... Κάθε βράδυ...
Μέ όρεξη... Μέ πίστη. 30.000... Καταλαβαίνετε τί πάει νά πή αύτό;
"Αν τώρα στις προβολές αύτές προστεθή ή Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, τέ Πε
ριοδικέ αύτό, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας καί οί άθλητικές της εκδηλώσεις,
σχηματίζεται μιά ομορφη εικόνα δημιουργίας πού αύξάνει τούς φίλους τής ’Αστυ
νομίας, γιά τέ καλέ τής Ελληνικής Κοινωνίας.
"Ολα τά αρμόδια Τμήματα τού ’Αρχηγείου, τά επιφορτισμένα μέ τέ έργο αύτέ
τής έπικοινωνίας μέ τέ κοινό, βρίσκονται σέ οργασμέ άποδόσεως. Καί δέν θ’άργήση
ή μέρα πού τέ έργο τής ’Αστυνομίας θ’ άπλουστευθή καί ή άγάπη τού λαού θά γίνη
ένας άσυγκράτητος χείμαρρος πού θά γκρεμίση τις προκαταλήψεις, τά εμπόδια, τούς
δισταγμούς... Καί θά όδηγήση στή Δικαίωση τέ ’Αστυνομικόν Σώμα... Φτάνει νά
έργασθοΰμε δλοι μέ όρεξη καί πίστη πρές αύτήν τήν δημιουργική κατεύθυνση.
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—Τά ραδιοφωνικά προγράμματα τοϋ Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων συνε
χίζονται μέ την ΐδια πάντα έπιτυχία.
’Ανθρώπινη, ταπεινή, άπαλή ή ’Εκπομπή της ’Αστυνομίας έχει κερδίσει
τη γενική συμπάθεια καί τήν άγάπη τοϋ μεγάλου άκροαστικοΰ κοινού.
’Έτσι, τό δίμηνον πού πέρασε μετεδόθησαν άπό τον Κεντρικόν Ραδιοφωνικόν
Σταθμόν ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος 8 ραδιοφωνικά, άστυνομικά προγράμματα,
πού προκάλεσαν τά πλέον ενθουσιώδη σχόλια των χιλιάδων άκροατών τής Εκπομ
πής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
—Τά προγράμματα περιελάμβαναν, κατά σειράν, τά έξής :
α) Σκίτσα άπό τήν Θρησκευτική ζωή τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ, μέ φιλικές
υποδείξεις πάνω σέ θέματα τής καθημερινής βιοπάλης. Περιγραφήν μεθόδων δράσεως λωποδυτών καί τρόπους προφυλάξεως τοϋ κοινοϋ. Επίσης συγκινητικόν
ήμερολόγιον τής ’Αστυνομίας γύρω άπό τούς ήθικούς κινδύνους πού άπειλοΰν τή
νεολαία μας. Άφήγησιν μιας άπλής ιστορίας νέας, ή οποία παρεσύρθη εις τον ηθι
κόν κατήφορον άπό ένα συνομήλικόν της. Ύπογράμμισιν των ευθυνών τών γονέων.
β) ’Απαντήσεις σέ έπιστολές άκροατών. Φιλικές υποδείξεις προς πεζούς καί
οδηγούς. Άνάπτυξιν θεμάτων τροχαίας κινήσεως. Καί ένα διδακτικόν άπόσπασμα
τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, μέ ηρώα έναν εργάτη πού παρεσύρθη άπό θεωρίες
μίσους καί κατήντησε διαρρήκτης.
γ) Θέματα κοινής ήσυχίας. ’Ανοικτά ραδιόφωνα. Διασκεδάσεις. Παιδιά πού
παίζουν τό μεσημέρι... Μικροπωληταί. Θορυβώδεις έργασίες. ’Επίσης καθοδηγητικαί
ύποδείξεις έπί θεμάτων άσφαλείας καί εΐδικώτερα γιά τά άκατοίκητα οικήματα.
Μετεδόθη καί άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας μέ τίτλο : «’Έχει ό
Θεός», πού άρεσε ξεχωριστά καί ένεθουσίασε.
δ) "Ενα πλούσιο πληροφοριακό πρόγραμμα πού περιείχε :
—Τον ’Αθλητισμό στήν ’Αστυνομία Πόλεων—Τό πρωινό ξύπνημα στήν
’Αστυνομική Σχολή—Ματιές στή δράση τών άσυρματοφόρων αύτοκινήτων ’Αμέσου
Δράσεως καί ένα συγκινητικό άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, άφιερωμένο στο σκοπό άστυφύλακα, τις άρετές καί τήν αύτοθυσία του.
ε) Μηνύματα τοϋ Γραφείου ’Επικοινωνίας μετά τοϋ κοινοϋ, περιγραφικά
σκίτσα άπό τή δράση τών έκβιαστών καί τών άλλων κακοποιών πού δροΰν στά άλσύλια εις βάρος τών ζευγαριών πού καταφεύγουν έκεΐ.
στ) Τό πρόγραμμα άφιερώθηκε στήν ’Αστυνομία Πόλεων, τίς ικανότητες
τών άνδρών της καί τήν εκπολιτιστική της δράση. ’Επίσης μετεδόθησαν καθοδηγητικαί υποδείξεις πάνω σέ θέματα κλοπών αύτοκινήτων καί έξ αύτοκινήτων,
ήθών καί υποχρεώσεων τών πολιτών πού καταφθάνουν πρώτοι, στον τόπο ενός
εγκλήματος. Μετεδόθη επίσης καί ένα άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνο
μίας μέ τίτλο : «Έκτος υπηρεσίας».
ζ) Φιλικαί υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα καθαριότητος, τουρισμοϋ,
ύγιεινής καί άγορανομικών παραβάσεων. ’Απόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυ
νομίας, άναφερόμενον στήν αύτοθυσία ένός άστυφύλακος πού έθυσίασε τή ζωή του
γιά νά σώση κινδυνεύοντας συνανθρώπους του.
καί η ) "Ενα πρόγραμμα καθαρά άστυνομικό, άφιερωμένο στήν ’Εκπομπή τής
’Αστυνομίας, τό περιοδικόν «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τή Φιλαρμονική τής
’Αστυνομίας, τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον Προβολών καί τίς
επιδόσεις καί τά επιτεύγματα τής ’Αστυνομικής ’Αθλητικής Όμάδος. ’Επίσης
μετεδόθη ένα διδακτικό άπόσπασμα τοϋ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας μέ κοινωνι
κόν περιεχόμενον πού ενθουσίασε καί πού πολλοί ζήτησαν τήν επανάληψή του.
Έπρόκειτο γιά τήν ιδεολογική σύγκρουση ένός άστυφύλακος καί ένός κομμουνιστοϋ,
ή οποία κατέληξεν εις θριαμβευτικήν δικαίωσιν τοϋ άστυφύλακος.
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"Ολα τά ραδιοφωνικά προγράμματα ήσαν πλαισιωμένα άπό δμορφη μουσική
υπόκρουση καί Ελληνικά τραγούδια, παλιά καί μοντέρνα, δημοτικά καί νησιώτικα.
'Η άπλή ραδιοσκηνοθεσία της ’Αστυνομικής ’Εκπομπής, ή ζωντανή καί άνθρώπινη πρόζα της καί ό βελούδινος ρυθμός της, δημιουργούν ένα ευχάριστο σύνολο
πού άρέσει, πού ξεκουράζει, πού ξεχωριστά εύχαριστεΐ.
Γι’ αυτό κάθε τόσο καί λιγάκι τό άρμόδιο γραφείο του ’Αρχηγείου δέχεται
συγχαρητήρια τηλεφωνήματα, ενθουσιώδη γράμματα καί επισκέψεις άνθρώπων
κάθε τάξεως, οί όποιοι σπεύδουν νά έκφράσουν τον θαυμασμό καί τήν αγάπη τους
γιά τήν Εκπομπή τής ’Αστυνομίας.
Δύο άπό τά ληφθέντα αύτά γράμματα δημοσιεύουμε κατωτέρω :
Έ ν Ά γ ίφ Παρασκευή
«. . . Προς τήν 'Εκπομπήν τής Αστυνομίας»

Στήν πιο άγαπημένη μου εκπομπή, πού μου ένέπνευσε όλη μου τήν άγάπη
καί άμέτρητο ένθουσιασμό, εκφράζω τά πιό θερμά μου συγχαρητήρια. "Ημουν
ύπερβολικά φανατική άκροάτριά σας καί πρέπει νά σημειώσω ότι εφαρμόζω μεθο
δικά τις πολύτιμες συμβουλές σας. ’Αλλά, τώρα θά γίνω άκόμα πιό φανατική.
Καί ξέρετε ποιος είναι ό λόγος; Τό καταπληκτικό θαυμάσιο σημερινό ήμερολόγιό σας.
Σάς παρακαλώ νά μέ πληροφορήσετε αν αυτό τό υπέροχο ήμερολόγιο (πού
επιθυμώ νά μή διακοπή ποτέ) είναι γραμμένο άπό ένα άστυνομικό ή είναι σελίδες
άπό τή δράση ολοκλήρου τής ’Αστυνομίας. ’Επίσης παρακαλώ, άν είναι δυνατόν βέ
βαια, νά προβάλετε ταινίες καί στή γειτονιά μου.
"Εχετε, τέλος, ύπ’ όψη σας ότι έγώ δεν κρατάω τον ενθουσιασμό μου μόνο
γιά τό άτομό μου, αλλά τον διαδίδω παντού καί πάντοτε. "Ετσι, πάνω άπό πενήντα
άτομα κάθονται κοντά μου κάθε Σάββατο στο ράδιο καί σάς άκοΰνε μέ ανοιχτό τό
στόμα.
Μ’ αύτό τον τρόπο νομίζω ότι γίνομαι συνεργός στο όμορφο έργο σας, κατά
ελάχιστο τρόπο.
Σάς ευχαριστώ πολύ
Ά θηνά Π . Πινίδου — Καρβελά 13
Ά γ ια Παρασκευή Α ττικ ή ς» .

Νά κι’ άλλο ένα άκόμα μιάς γερόντισσας άπό τή Μικρά ’Ασία, πού μένει στά
Ν. Σφαγεία.
'Εν Ν. Σφαγείοις 24-6-61

«...Σάς γράφω γιά νά σάς φανερώσω τήν ευχαρίστηση πού παίρνω όταν σάς
άκούω άπό τό ραδιόφωνό μου.
Σάς εόχομαι νά εΐσθε πάντοτε καλά, διά νά συνεχίζετε τό ώραϊον έργον σας
προς τον Θεόν καί τήν πατρίδα. Σάς γράφω διότι πρέπει στούς καλούς άνθρώπους
νά δίδουμε τάς εύχαριστίας μας.
'Ο Καλός Χριστός νά σάς δίδη δύναμιν γιά νά μεταδίδετε τά καλά σας παρα
δείγματα.
Συγχαρητήρια καί τήν ευχή μου
Μέ άγάπη
Ό Θεός πάντοτε μαζί σας.
Μια γερόντισσα πρόσφυγξ
Κλειώ Π . Στραπέλια
Σειρά Ζ άριθ. 2
Ν. Σφαγεία - Συν. Ταύρον...».
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...Αύτά είναι δυο άπδ τά 43 γράμματα πού πήραμε αυτήν τήν έβδομάδα.
Ευχαριστούμε θερμά τούς ευγενικούς έπιστολογράφους μας καί τούς διαβεβαιοϋμε δτι τά αίσθήματά τους μας τιμούν καί μάς ενθουσιάζουν.
"Ας είναι βέβαιοι δτι θά κάνουμε δτι μπορούμε ώστε νά βελτιώνουμε άδιάκοπα τά προγράμματά μας, γιά νά μείνη πάντοτε ή Εκπομπή της ’Αστυνομίας
Πόλεων ό ειλικρινής φίλος των χιλιάδων ακροατών της.
Τούς ευχαριστούμε δλους.
*
* *
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ—ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ
ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

'Ο Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς είναι γνωστός σ’ ολόκληρο τον αστυνομικό κόσμο.
Γνωστός γιά τήν πολύτιμη δράση του καί ξεχωριστά άγαπημένος.
Οί καλές κι’ εύγενικές κυρίες, πού τον άποτελοΰν, στάθηκαν παντού καί πάντα
στο πλευρό τών άστυνομικών υπαλλήλων καί έ'καναν δ,τι μπορούσαν γιά νά βοη
θήσουν τις οΐκογένειές των. Τό έργο τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς είναι πολύμορφο καί
άγκαλιάζει πολλούς τομείς κοινωνικής δραστηριότητος.
'Υπό τήν προεδρίαν μιας ακούραστης καί φωτισμένης άπό πίστη καί αγάπη
κυρίας, της κ. Άθηνάς Δηλαβέρη, ό "Ομιλος τών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς

Ό Α ρχηγός ’Αστυνομίας κ. Θ. Ρακιντζής καί ό Ά στυν. Δ)ντής Πειραιώς κ. Γ. Κοντογεώργος, εν μέσω τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κατά τήν άπονομήν τών
πτυχίων της Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής.

έδωσε πολλές μάχες γιά τήν άνακούφιση τών άστυνομικών οικογενειών καί έλυσε
πολλά άπό τά ζωτικά καί φλέγοντα προβλήματά των.
Δίχως διαφημίσεις καί θόρυβον, οί κυρίες πού άποτελοΰν τόν λαμπρόν αύτόν
"Ομιλον πάσχισαν νά χαρίσουν τήν υγεία, τή μόρφωση, τή χαρά στά παιδάκια τών
φρουρών τοΰ Νόμου.
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Οί υλικές προσφορές του προς τον αστυνομικόν κόσμον είναι αναρίθμητες καί
ευεργετικές. Παράλληλα, ό Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς έργάσθηκε φιλότιμα καί δραστήρια
γιά να δημιουργήση ένα κλίμα συμπάθειας καί αγάπης κοινού καί άστυνομίας, μέ
θετικά άποτελέσματα.
'Η εντολή τής Χριστιανικής άγάπης, βρήκε στά πρόσωπα των Κυριών του
'Ομίλου Φίλων Άστυνομίας Πειραιώς την πιο ευεργετική κοινωνική εφαρμογή.
Γι’ αυτό μέ μεγάλη χαρά ή στήλη αυτή θά μνημονεύση σήμερα ενα μικρό
περιγραφικό Δελτίο άπό μιά σεμνή τελετή, πού ώργάνωσε ό Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς
μέ τήν ευκαιρία τής άπονομής πτυχίων στις μαθήτριές του τής Σχολής Κοπτικής—
Ραπτικής.
Στις 21 ’Ιουνίου έ.έ., άπό τις 9 τό πρωί, στήν ’Αστυνομικήν Λέσχην Πει
ραιώς, πού ήταν θαυμάσια διακοσμημένη, έγιναν οί διπλωματικές έξετάσεις 19 μα
θητριών τής Σχολής Κοπτικής—Ραπτικής του 'Ομίλου Κυριών Φίλων τής ’Αστυ
νομίας Πειραιώς.
Οί εξετάσεις διεξήχθησαν ενώπιον επιτροπής, πού τήν αποτελούσαν εκπρό
σωποι τών κορυφαίων οίκων τής 'Ελληνικής μοδιστικής τέχνης, δηλαδή του οίκου
μόδας τής Κυρίας ’Αγγελικής Γιούλη επί τής όδοϋ Βαλαωρίτου 7 ’Αθήνας, τής Κυ
ρίας Νότας Χριστουλάκη, τοϋ οίκου μόδας Ευαγγέλου Τσοπανέλη επί τής όδοϋ
Βουλής 36 ’Αθήνας καί τοϋ οίκου Ζωγραφίδου, ή Κυρία Νίτσα Ζωγραφίδου—Σμπαρούνη επί τής όδοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου 73 Πειραιά, μετά τοϋ Κυρίου καί τής
Κυρίας Μενελάου Ζωγραφίδου.
Κάτω άπό τήν αυστηρή έποπτείαν τών εκπροσώπων αυτών τών οίκων μόδας
τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Κ.
Φ.Α. Πειραιώς κ. ’Αθήνας Δηλαβέρη Προέδρου, κ. Μάνιας Γερανέα Γενικής Γραμματέως, κ. Μαρίας Καμαμάκη Ταμίου, ’Άννας Παπαδοπούλου ’Εφόρου, τών Συμ
βούλων κ. Σοφίας Κατσιβαρδάκου, κ. Αφροδίτης Δαρδανοΰ, κ. Ευγενίας Φλέγγα,
κ. Αικατερίνης Ίωάννου, κ. Μάρθας Γουργουρή καί τών Μελών τής ’Εφορευτικής
’Επιτροπής τής Σχολής κ. Πολύτιμης Μανεσιώτου καί κ. ’Ιωάννας Δαυίδ, ώς αί
τής Διευθυντρίας τής Σχολής κ. Ανθής Σιταρά, αί μαθήτριαι έκοβαν πατρόν,
σχέδιαζαν καί συνήνωναν μέχρι τις 4 τό άπόγευμα.
Οί μαθήτριες πού πήραν μέρος στο διαγωνισμό είναι θυγατέρες καί άδελφές
άστυνομικών έν ένεργεία καί συνταξιούχων. Είναι δέ οί εξής κατά σειράν έπιτυχίας
των :
1. ΠΑΝΤΕΛΗ Μαρία
μέ βαθμόν έπιτυχίας
10
Άριστα
»
»
9 3/4
2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ Θεώνη »
»
»
»
3. ΓΕΩΡΓΑ Γεωργία
9 3/4
»
»
»
4. ΔΕΙΜΕΖΗ Αικατερίνη
91/2
»
»
»
5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΤ Νίκη
9 1 /2
»
»
»
6. ΤΑΜΠΑΚΙΔΟΤ Μερσίνη
9 1 /2
»
»
»
7. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Σούλα
9
»
»
9
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ Άννα »
»
»
9. ΘΕΟΧΑΡΗ Αικατερίνη
»
9
»
»
»
10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Πηνελόπη
9
»
»
»
11. ΜΑΡΟΤΛΑΚΗ Δέσποινα
9
»
»
»
12. ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗ Αριάδνη
8 1 /2
»
»
8 1 /2
13. ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ Σταματίνα »
»
»
»
14. ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ Ελένη
8 1 /2
»
»
»
8 1/2
15. ΜΠΕΗ Ξένη
»
»
»
16. ΣΗΜΙΓΙΑΝΝΗ Ελένη
8
»
»
8
17. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Ανθή »
»
»
»
18. ΒΕΝΤΙΑΔΟΤ Ζωγραφούλα
8
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Τις εξετάσεις παρηκολούθησαν μέ ζωηρόν ενδιαφέρον ό ’Αρχηγός της ’Αστυ
νομίας κ. Θεόδωρος Ρακιντζής και ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Γεώρ
γιος Κοντογεώργος, οί όποιοι καί ευχαρίστησαν θερμά τα μέλη τής έξεταστικής
επιτροπής καί τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, όπως καί την
Διευθύντρια τής Σχολής για την τόσο άποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση

Μαθήτρια! τήξ Σχολήρ Κοττπκήξ—Ραπτική; τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώξ.

τών κοριτσιών τών αστυνομικών καί για όλες γενικώς τις δημιουργικές προσπάθειες
τοϋ 'Ομίλου. Ευχαριστών τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς άπέστειλε προς τον ’Αρχηγόν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν τήν
κατωτέρω επιστολήν :
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

‘Εν ΪΙειραιεϊ τή 30 ‘Ιουνίου 1961

Π Ρ Ο Σ
Τον ’Αξιότιμου κ. κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν
‘Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων
Α Θ Η Ν Α Σ

’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ μας,
’Έχομεν τήν τιμήν νά σάς παρακαλέσωμεν, όπως ευαρεστούμενος δεχθήτε
τό ένθύμιον αύτό (*) άπό τάς διπλωματικάς εξετάσεις τών μαθητριών τής Σχολής
Κοπτικής—Ραπτικής τοϋ 'Ομίλου μας, τής 21ης ’Ιουνίου, τάς οποίας έτιμήσατε
καί έλαμπρύνατε διά τής παρουσίας σας.
Διατελοϋμεν μετά πλείστης τιμής και απείρων ευχαριστιών
Ή Πρόεδρος
ΑΘΗΝΑ ΚΡ. ΔΗ ΛΑΒΕΡΗ
1. Σ .Σ . AS δημοσιευόμενο» δύο φωτογραφία»

'Η Γεν. Γοαμματεύς
ΜΑΝΙΑ Γ. ΓΕΡΑΝΕΑ
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΑΘΗΝΩΝ

'Ο "Ομιλος Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών έχει νά έπιδείξη μιά πλούσια ιστορία
πεπραγμένων στην υπηρεσία του ’Αστυνομικού Σώματος.
Κοντά του μεγάλωσαν, γιατρεύτηκαν, σπούδασαν, άπέκτησαν εφόδια για
τη ζωή, βρήκαν τό γέλιο, την υγεία, την αισιοδοξία, κι’ έζησαν εύτυχισμένες στιγμές
διακοπών άμέτρητα παιδιά άστυνομικών υπαλλήλων, τά όποια θυμούνται πάντα
μ’ ευγνωμοσύνη τή στοργή, τό ενδιαφέρον καί την άγάπη πού συνήντησαν εκεί.
Σκληρό είναι τό άστυνομικό επάγγελμα, άδυσώπητες πολλές φορές οί συνθήκες
του καί οί οικογένειες τών άστυνομικών υπαλλήλων κυκλώνονται άπό ένα σωρό
άνάγκες, πού δέν μπορούν νά τις θεραπεύσουν μέ τό φτωχό βαλάντιο τού προστάτη
τους. Κι’ άλλοίμονο αν μέσα σ’ όλα τούτα τά προβλήματα προστεθή ξαφνικά μιά
άσθένεια, πού άπαιτεΐ καλό φαγητό, καθαρό άέρα, περιποίηση.
Αυτό είναι άκριβώς τό θεμέλιο πάνω στο όποιο έκτίσθηκε, μέ τό μόχθο καί
τον ιδρώτα πολλών χρόνων καί πολλών ευγενικών κυριών, τό οικοδόμημα τού
Ο.Φ.Α. ’Αθηνών.
Οί άστυνομικές οικογένειες, σέ μιά δύσκολη στιγμή, νοιώθουν μιά σιγουριά,
έχουν μιά βοήθεια, μιά άποτελεσματική προστασία.
’Αλήθεια 1 Πόσο πολύτιμο είναι τό έργο τού λαμπρού αυτού’Αθηναϊκού 'Ο 
μίλου !!! Δέν είναι δυνατόν νά άφηγηθή κανείς τις ξεχωριστές λεπτομέρειές του μέσα
στο λίγο έτοΰτο χώρο. "Ενα μονάχα πρέπει νά ύπογραμμισθή μιά γαλάζια άλήθεια:
"Οτι ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών είναι μιά μεγάλη ύλική καί ήθική δύναμις στο πλευρό τού
’Αστυνομικού Σώματος. Είναι ένα άποτελεσματικό όπλο του.
Νά γιατί ό "Ομιλος αυτός έχει είλικρινά καί άπέραντα άγαπηθή άπό ολόκληρο
τον άστυνομικό κόσμο, άλλά καί άπό τό μεγάλο ’Αθηναϊκό κοινό.
'Η άλήθεια αύτή φάνηκε περισσότερο καί ύπογραμμίστηκε μ’ ένα ωραίο τρό
πο στην φετεινή εορτή τού Ο.Φ.Α. ’Αθηνών, πού γιά πρώτη φορά δόθηκε στον
Φαληρικόν 'Ιππόδρομον.
*Ηταν μιά διαλεχτή συγκέντρωση έκλεκτοΰ κόσμου, ένα σπουδαίο κοσμικό
γεγονός, πού τό άνέφεραν όλες οί έφημερίδες μέ μεγάλους τίτλους.
Ή έορτή αύτή δόθηκε τό βράδυ τής Δευτέρας, 3 ’Ιουλίου 1961, στο άθλητικό
περίπτερο τού 'Ιπποδρόμου, στο Φάληρο.
Σ ’ αύτήν παρευρέθησαν, έκτος τών άλλων έπισήμων, καί οί 'Υπουργοί κ.κ.
Άβέρωφ, Δερτιλής καί Καλαντζής, ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος καί ή
κ. Ρακιντζή, ό ’Αρχηγός τής Χωρ/κής καί ή κ. Βαρδουλάκη, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής ’Αθηνών καί ή κ. Καραμπέτσου, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων καί ή κ. Τσουκαλά,
ό κ. καί ή κ. Καλκάνη, ό κ. καί ή κ. Τόμπρα, ό κ. καί ή κ. Άσημακοπούλου, ό ακα
δημαϊκός καί ή κ. Μελά, ό άκαδημαϊκός καί ή κ. Κοκκίνου, ό κ. καί ή κ. Πατρονι
κόλα, ό κ. καί ή κ. Δρακοπούλου, ό κ. καί ή κ. Μπότση, ό κ. Βρανόπουλος, ό κ. καί ή
κ. Παράσχη, ό κ. καί ή κ. Κατσικοπούλου, ό κ. καί ή κ. ’Αρχιμανδρίτη, ό κ. καί ή κ.
Κάβουρα, ό κ. Κοκκινάκης, ό κ. ’Αλεξιάδης, ό κ. καί ή κ. Ζερβουδάκη, ό κ. καί ή κ.
Ρηγίδου, ό κ. καί ή κ. Μαχαίρα, ό κ. καί ή κ. Λαζαρή, ό κ. καί ή κ. Κωττάκη, ό κ.
καί ή κ. Χριστοδουλίδη, ό κ. καί ή κ. Τσούχλου, ό κ. καί ή κ. ’Αρβανίτη, ό κ. καί ή
κ. Πανά, ό κ. καί ή κ. Βυσιανάκου, ό κ. καί ή κ. Παπαγεωργίου, αί κ.κ. Βάγλη,
Καλλιπολίτου, Χαντά, Πανουσάκη, ή δεσποινίς Ρακιντζή, ό κ. καί ή κ. Σακελλαρίου,
ό κ. καί ή κ. Μπαχαρία, οί δεσποινίδες Βουγιουκλάκη, Άνδρικάκη, Βασιλάκου,
Καρέζη, Δημητρίου, Σκορδαλάκη καί πλήθος έκλεκτοΰ κόσμου, πού πρόθυμα καί
μ’ ένθουσιασμό έσπευσε νά ένισχύση τό θαυμαστό κοινωνικό έργο τού Ο.Φ.Α. ’Αθη
νών.
ΤΗταν, στ’ άλήθεια, μιά άξέχαστη βραδυά πού θά τή θυμούνται μέ συγκίνηση
όσοι τήν έζησαν.
Κάτω άπό ένα θαυμάσιο ούρανό, δίπλα στή γαληνεμένη θάλασσα, στήν άγκα-
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λιά μιας γλυκείας καλοκαιριάτικης νύχτας ή εορτή τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών πήρε μια
παραμυθένια μορφή πού τήν όμόρφηναν καί τήν άξιοποίησαν μέ τον πιο γοητευτικό
τρόπο οί επιτυχείς καλλιτεχνικές έμφανίσεις.
Πολλοί καί έκλεκτοί οί καλλιτέχναι. Κι’ άνάμεσά τους πρώτοι καί καλύ
τεροι τό «Λος ’Ίντιος», ό Τώνης Μαρούδας, ό Κώστας Χατζηχρήστος,ή Λίντα’Άλμα,
ό Γιάννης Φλερύ, ή Μαίρη Λίντα, ό Μανώλης Χιώτης, τό Τρίο Καντσόνε καί ό Μάνος
Χατζηδάκης μέ τήν Νανά Μούσχουρη. Έπαιξεν ή ορχήστρα Λέβ - Κανακάκη,
τραγούδησεν ή παιδική χορωδία Θ. Κατσίμπα καί τό πρόγραμμα παρουσίασεν ό
Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Καί, έκτος άπό τό τραγούδι καί τό χορό, έκτος άπό τό θέαμα καί άκουσμα,
τό φαγοπότι.
’Έτσι, πολλά μπαρ σέ μικρά περίπτερα διηύθυναν οί κυρίες κυρίες Τόμπρα,
Τράντα, Σαρρή, Μιλάνου, Μέρμηγκα, Κοροπούδη, Θηβαίου, Χριστοδουλίδου καί
Κωνσταντινίδου, μέ επί κεφαλής τήν άκούραστη καί δραστήρια κ. Ε. Ίωακείμογλου,
πού άποτελεΐ τήν ψυχή του Ο.Φ.Α. ’Αθηνών καί τήν ζωογόνα πνοή του.
Έ ξ άλλου, τό λαχεΐον—ψάρεμα καί τό «Γκρό-λό», πού περιελάμβαναν πλού
σια δώρα, διηύθυναν οί κυρίες κυρίες Βλαχοπούλου, Κύρου, Καβαδά, Χυτηρόγλου,
’Αρχιμανδρίτη, Ρωμαίδου, Νεοφύτου καί Σαμαρά, μέ έπί κεφαλής τήν κ. Χαραμή,
καπνοπώλις ή κ. Άβαταγγέλου, μαζί μέ τή μικρούλα Τζόλα Σκορδαλάκη.
"Ολα όμορφα, όλα καλοβαλμένα, πρόσχαρα, κεφάτα.
Καί ή έορτή συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες, μέ τήν ίδια πάντα επιτυχία.
Είναι ιδιαιτέρως άξιες κάθε έπαίνου οί καλές κυρίες του Ο.Φ.Α. ’Αθηνών,
πού εφέτος κατάφεραν νά μάς παρουσιάσουν τον πιο ακριβό εαυτό τους.
'Η ομοφη έορτή τους θά μείνη μιά χρυσή άνάμνηση σέ όσους είχαν τήν
ευτυχία νά τήν παρακολουθήσουν.
Πέραν όμως άπ’ αυτό, οί οικογένειες τών άστυνομικών ύπαλλήλων πού
τόσον εύεργετήθηκαν άπό τον υπέροχο αύτό "Ομιλο, νοιώθουν τήν υποχρέωση
νά ευχηθούν στήν άγαπημένη Πρόεδρο τοΰ Ο.Φ.Α. ’Αθηνών καί τό λοιπό Διοι
κητικό του Συμβούλιο νά έχουν τήν βοήθεια τού καλού Θεού στο χριστιανικό αύτό
έ'ργο τους.
Ό Ο.Φ.Α. ’Αθηνών έκέρδισε τήν ευγνωμοσύνη όλακλήρου τοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος.
** *
ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ή στήλη αυτή σκέφθηκε νά περιλάβη στά περιεχόμενά της καί νά καθιερώση μόνιμα έ'να μικρό καί περιληπτικό χρονικό, κάθε φορά, άπό τήν ιστορία τής
’Αστυνομίας Πόλεων..... "Ετσι θά δίνη τήν ευκαιρία στούς παλαιότερους ν’ άναπολοΰν κάποια άλησμόνητα περασμένα χρόνια, μέσα στά όποια έκαναν τά πρώτα
υπηρεσιακά τους βήματα. ’Αλλά συγχρόνως θά δίνη τήν ευκαιρία στούς νεώτερους
νά μαθαίνουν τήν ιστορία τους, ώστε νά διατηρήται πάντοτε στερεός ό χρυσός
θεσμός τών παραδόσεων στο διάβα τοΰ χρόνου !
Θ’ άπευθύνεται ή στήλη αυτή στούς αστυνομικούς εκείνους πού πρωταγω
νίστησαν μέσα στον αστυνομικό στίβο καί πρόσφεραν τον έαυτό τους γιά τό μεγα
λείο τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
Γι’ αύτό σήμερα ένοιώσαμε τήν άνάγκη νά έπισκεφθοΰμε ενα παλαίμαχο
άστυνομικό, στον όποιον πολλά οφείλει ή ’Αστυνομία Πόλεων. Πρόκειται γιά τον
κ. Δημοσθένη Κορέσση, πού διετέλεσεν πρώτος σύνδεσμος τής ’Αγγλικής ’Απο
στολής γιά τήν ίδρυση τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής τότε Ελληνικής Κυβερνήσεως.
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Τον συναντήσαμε στο μικρό γραφείο τού σπιτιού του.
Σαν μπήκαμε μέσα ένοιώσαμε μιά ευχάριστη έκπληξη. Γιατί εκείνη ακρι
βώς τήν ώρα έτακτοποιοΰσε τό πλούσιο άστυνομικό άρχεϊο του, πού περιλαμβάνει
κείμενα, φωτογραφίες, λόγους καί εφημερίδες εκείνου του καιρού.
Μάς υποδέχτηκε μέ χαμόγελο, κΓ όταν του έξηγήσαμε τό λόγο τής έπισκέψεώς μας έκλεισε τό μεγάλο φάκελλο πού κρατούσε καί μάς είπε :
« ........ ’Ά ς άρχίσουμε άπό τό πρώτο γράμμα τής άστυνομικής άλφαβήτου.
’Από τό Ά λφα. Ά πό τήν εποχή τής άφίξεως τής Βρεταννικής Άστυνομικής Α π ο 
στολής.
*Ηταν ένα ήσυχο βράδυ τής 18 Σεπτεμβρίου τού. 1918 όταν βρέθηκα μέ τον
τότε Διευθυντή τής Χωροφυλακής Συνταγματάρχη Κατσιγιαννάκη, στο Σταθμό
Λαρίσης, περιμένοντας τήν ’Αποστολή. Δηλαδή τον Φρειδερίκο Χαλλιντέϋ, τον
Έρνέστο Χίλλ καί τον ’Ιωάννη Κονκάνον.
Άλλα τά λεπτά κυλούσαν καί ή άποστολή δεν φαινότατε. ’Ανησυχήσαμε.

Οί Έρνέστο; Χίλλ, Φρειδερίκο; Χαλλιντέϋ καί ’Ιωάννη; Κονκάνο;.

'Οπότε έρχεται ξαφνικά ό Σταθμάρχης καί μάς πληροφορεί ότι τό τραίνο χάλασε
καί ή άποστολή θά είναι άναγκασμένη νά μείνη στο Μενίδι.
Φαντάζεσθε τήν έκπληξή μας. ΤΗταν, βλέπετε, τά τραίνα έκείνης τής επο
χής στά πρώτα τους βήματα καί τέτοιες καθυστερήσεις ήταν συχνές.
Γυρνάει ό Συνταγματάρχης καί μέ κυττάζει, σάν νά μου έλεγε : «Καί τώρα
τι γίνεται ;».
Σκέφθηκα λίγο καί τού πρότεινα :
«Νά πάμε νά τούς πάρουμε μέ αυτοκίνητο». Καταλαβαίνετε, βέβαια, πόσα
αύτοκίνητα υπήρχαν τότε καί πόσο ήσαν δαπανηρά. ΓΓ αύτό ό Συνταγματάρχης έδί
στασε.
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«Ποιος θά πληρώση τη διαδρομή;» μέ ρώτησε.
«Μά τδ Δημόσιο» τοϋ άπήντησα.
’Αλλά έκείνος είχε σοβαρές έπιφυλάξεις.
«Καί πώς θά δικαιολογήσωμε τό έξοδο ; Πώς θά κινηθούμε χωρίς εντολή ;».
«Μην άνησυχήτε» τοϋ είπα «Θά πάω μόνος μου. ’Εγώ θά φέρω την ευθύνη.
Δεν επιτρέπεται νά τούς άφήσουμε στο Μενίδι».
«Κάνε ο,τι θέλεις» άπήντησεν ό Συνταγματάρχης καί έφυγε.
Πήρα τότε δύο ταξί καί τράβηξα γιά τό Μενίδι. 'Ύστερα άπό μιά κοπιαστική
πορεία έφθασα. Τούς βρήκα νευριασμένους ν’ άνεβοκατεβαίνουν τήν αποβάθρα.
’Αμέσως παρουσιάστηκα καί άνέφερα. Εύχαριστήθηκαν καί επιβιβασθήκαμε στο
πρώτο αύτοκίνητο, ένώ στο άλλο τοποθετήσαμε τις αποσκευές.
Φθάσαμε άργά, στήν ’Αθήνα. 'Ο ’Αρχηγός, ό Φρειδερίκος Χαλλιντέϋ,
κατέλυσε στο ξενοδοχείο τής Μεγάλης Βρεταννίας, ένώ οί άλλοι δύο στο ξενοδο
χείου «’Αγγλία» πού βρισκόταν στήν οδόν Έρμου τής πλατείας Συντάγματος.
Βλέπετε οί ’Εγγλέζοι προσέχουν πολύ στήν πειθαρχία καί επιθυμούν νά
ύπάρχη κάποια άπόσταση μεταξύ τών βαθμών.
Άφοΰ τακτοποιήθηκαν, τούς πήρα καί τούς ώδήγησα στο Ζυθοπωλείο τοϋ
Σκέκου, πού βρίσκονταν στήν οδόν Καραγεώργη Σερβίας καί πού σήμερα βρίσκε
ται ή «Αϊρ Φράνς».
’Εκεί τούς προσέφερα μπύρα καί ένθουσιάσθηκαν.
Άφοΰ έμείναμε λίγη ώρα κουβεντιάζοντας έπήγαμε στήν ’Αστυνομική Διεύ
θυνση. ΤΗταν ένα ωραιότατο καί άνετο οίκημα στή γωνία τών οδών Σολωμοϋ καί
Πατησίων, μέ μιά τεράστια αύλή καί δυο μεγαλοπρεπέστατες εισόδους.
Τό σπίτι αύτό ήταν άλλοτε Βουλγαρική Πρεσβεία. ’Εκεί, στον άνω όροφο,
έγκατεστάθη ή άποστολή. Καί άπό τήν άλλη μέρα έπεδόθη στο έργο τ η ς . . . . . .
’Αλλά, τό σύντομο αύτό χρονικό φθάνει γιά σήμερα. Είναι ένα ορεκτικό,
ας ποΰμε, γιά τά στιγμιότυπα πού θά άκολουθήσουν. Έ ν τώ μεταξύ, παρακαλοϋμε
θερμά τούς παλαιότερους άστυνομικούς νά μάς στείλουν τις άναμνήσεις τους, ώστε
νά είναι πάντα πλήρες καί ενδιαφέρον τό χρονικό μας.
’Επί τή εύκαιρία, εύχαριστοΰμε θερμά τον κ. Κορέσση γιά τήν πρόθυμη
βοήθειά του. Θά μάς έπιτρέψη νά τον ένοχλήσωμε καί πάλι προσεχώς.
*
* *
ΜΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

—Τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αύτοκινήτων ’Αμέσου Δράσεως έχει κατακτή
σει τή γενική συμπάθεια καί εμπιστοσύνη.
Σάν κινητά συνεργεία πρώτων κοινωνικών βοηθειών τά κομψά καί ταχύτατα
αύτά οχήματα τής ’Αστυνομίας διασχίζουν άδιάκοπα τούς δρόμους τών ’Αθηνών καί
τοϋ Πειραιώς, γιά νά φέρουν ίσαμε τήν πιο άπόμερη γειτονιά τήν πολύτιμη συμπροστασία τοϋ Κράτους καί τοϋ Νόμου, τήν βοήθεια στά άτομα πού έχουν άνάγκην βοήθειας.
Κι’ είναι χαρακτηριστικά, έν προκειμένω, τά ένθουσιώδη λόγια πού δημοσία
άνέφερεν ό φίλος ήθοποιός τοϋ κινηματογράφου καί τοϋ θεάτρου καί κινηματογρα
φικός επιχειρηματίας κ. Πέτρος Γιαννακός (ό θρυλικός Κοκοβιός) :
«...Σάς διαβεβαιώ ότι όταν βλέπω στο δρόμο ένα αύτοκίνητο άπ’ αύτά τής
’Αμέσου Δράσεως νοιώθω λεβέντικα μέσα μου, τεντώνουμαι, συγκινοϋμαι καί
άπολαμβάνω καλύτερα τήν ελευθερία καί τή δύναμι τοϋ Κράτους μας. Αύτά τά παιδιά
φέρνουν μαζί τους, όπου πάνε, τον άέρα τοϋ Νόμου καί τή σιγουριά τής τάξεως. Σ τ’
άλήθεια. 'Η κοινωνία τούς καμαρώνει...».
Αύτά τά λόγια (πού είναι συγχρόνως πίστις χιλιάδων άνθρώπων) φανερώ-
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νουν μέ τον πιο πειστικό τρόπο την άγάπη πού τρέφει ό λαός μας για τούς ακούρα
στους κι* εύγενικούς άνδρες του Τμήματος ’Ασυρματοφόρων Αυτοκινήτων ’Αμέ
σου Δράσεως.
Πολλά κα'ι σπουδαία είναι τα πεπραγμένα τους. ’Απόδειξη το χθεσινό Δελτίο

’Ασυρματοφόρον περιπολικών αύτοκίνητον άμέσου δράσεως.

άπό τό όποιο θά άναφέρω ένα μικρό περιληπτικό πίνακα στατιστικής. Τά αύτοκίνητα,
λοιπόν, της ’Αμέσου Δράσεως, κατά τή χθεσινή ημέρα έπελήφθησαν :
—Μιας πυρκαϊας.
—Δύο τραυματισμών έξ αύτοκινήτων.
—’Εννέα έπεισοδίων.
— Πέντε τραυματισμών έκ διαφόρων αιτίων.
— Δύο διαφόρων συμβάντων.
— Καί 69 συγκρούσεων.
’Επίσης έβεβαίωσαν : 1.100 διαφόρους παραβάσεις.
Περισυνέλεξαν: Πέντε οίνόφλυγας.
Άνεϋρον : ’Οκτώ κλαπέντα αύτοκίνητα.
Άπηύθυναν: 97 προφορικάς συστάσεις.
Καί έδέχθησαν: 68 κλήσεις γιά βοήθεια, στον άριθμό 100, τού τηλεφώνου
των.
Αύτά είναι τά πεπραγμένα μιας μονάχα ημέρας.
’Έτσι, άποδεικνύεται ότι τό Τμήμα ’Ασυρματοφόρων Αύτοκινήτων Άμέσου
Δράσεως είναι μιά άπό τις πιο άποδοτικές ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες, αλλά καί τις
πιο αγαπητές στο μεγάλο κοινό.
Κι’ είχε δίκιο ό κ. Γιαννακός όταν έλεγε : «Σέ κάνουν νά νοιώθης λεβέντικα,
νά τεντώνεσαι, νά συγκινήσαι». Ναί! Δέν είναι υπερβολή. Τό Τμήμα ’Ασυρματοφό
ρων Αυτοκινήτων ’Αμέσου Δράσεως είναι τό καμάρι τής ’Αστυνομίας Πόλεων
καί ό ωραιότερος διαφημιστής της.
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΛΗΞΗ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Έ δώ καί λίγες μέρες ή ποδοσφαιρική περίοδος 1960—1961 έληξε. Τό πρω
τάθλημα, το κύπελλο, οί φιλικοί άγώνες τερματίστηκαν, κι’ άρχισε ή νεκρή περίο
δος τοΰ καλοκαιριού.
Λίγο, δμως, πριν λήξη ή ποδοσφαιρική περίοδος ή ’Αστυνομική Ό μάς
Ποδοσφαίρου τοΰ Τμήματος Σωματικής ’Αγωγής τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων, έδωσε δυο άκόμα ένδιαφέροντας άγώνας. Στον πρώτο (αντιμετώπισε, στο
γήπεδον Νέας Ελβετίας, τήν όμάδα τοΰ «’Αθηναϊκού», Α' Κατηγορίας ’Αθηνών,
προς τήν οποίαν έξήλθεν ισόπαλος, κατόπιν ενός ωραίου καί συναρπαστικού
άγώνος, διά τερμάτων 2 προς 2.
Τα τέρματα τής ’Αστυνομικής 'Ομάδος έσημείωσεν ό άθλητής άστυφύλαξ
Βουρλιωτάκης Κωνσταντίνος.
'Η ’Αστυνομική 'Ομάς ήγωνίσθη μέ τήν εξής σύνθεση : Κούτσης, Κάϊλας,
Μπαλαξίδης, Μαυρεπής, Ευσταθίου, Καροϋσος, Περιβόλας, Ίωσηφίδης, Παλαιολόγου, Βουρλιωτάκης, Πανόπουλος καί Πετρΐχος.
—’Εξ άλλου, στο ίδιο γήπεδο τής Νέας Ελβετίας, ή ’Αστυνομική Ό μάς
Ποδοσφαίρου, εις δευτέραν συνάντησιν, ένίκησε τήν Όμάδα τοΰ «’Αθηναϊκού», μέ
σκορ 1—0 καί κατέκτησε τό είδικώς άθλοθετηθέν κύπελλον.
Τό νικητήριον τέρμα τής ’Αστυνομικής Όμάδος έπέτυχεν ό δόκιμος άστυ
φύλαξ Ρεπούλιας. 'Η Ποδοσφαιρική Ό μάς τής ’Αστυνομίας ήγωνίσθη υπό τήν
έξής σύνθεση :
Πριονας, Κάϊλας, Μπαλαξίδης, Μαυρεπής, Εύσταθίου, Βουρλιωτάκης,
Καροϋσος, Περιβόλας, Ρεπούλιας, Πετρΐχος, Ίωσηφίδης καί Οΐκονομόπουλος.
Εόχόμεθα στήν ’Αστυνομική Όμάδα Ποδοσφαίρου νέες νίκες στήν προσεχή ποδο
σφαιρική περίοδο.
*
* *
ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τοΰ ’Αρχηγείου’Αστυ
νομίας Πόλεων θά έπισκεφθή, κατά τό προσεχές Ιδθήμερον τούς άκολούθους δήμους
καί κοινότητας, προς προβολήν μορφωτικών καί ψυχαγωγικών ταινιών:
Δευτέρα 17 ’Ιουλίου συνοικίαν Κολωνοΰ (Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου).
Τρίτη 18 ’Ιουλίου συνοικίαν Ταμπουρίων Πειραιώς (Πλατεία 'Αγίου Παντελεήμονος).
Τετάρτη 19 ’Ιουλίου συνοικίαν Γκύζη (Πλατεία ’Ελευθερίου Βενιζέλου).
Πέμπτη 20 ’Ιουλίου συνοικίαν 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη (Πλατεία 'Αγίου
Ίωάννου).
Παρασκευή 21 ’Ιουλίου συνοικίαν Περιστεριού (Πλατεία Μπουρνάζι).
Σάββατο 22 ’Ιουλίου συνοικίαν Ζωγράφου (Πλατεία Κέντρου Γαρδένια).
Δευτέρα 24-7-1961 συνοικίαν Καμινίων Πειραιώς (Πλατεία οδών Δωδεκανήσου - Ρέντη).
Τρίτη 25-7-1961 συνοικίαν "Ανω Καισαριανής (Τέρμα λεωφορείων αυτοκι
νήτων).
Τετάρτη 26-7-1961 συνοικίαν "Ανω Νέας Σμύρνης (Πλατεία Η ρώων Κύ
πρου— Τέρμα λεωφορείων αυτοκινήτων).
Πέμπτη 27-7-1961 συνοικίαν Γκαζοχωρίου ('Αγίου Πολυκάρπου — Στρυμόνος.
Παρασκευή 28-7 1961 συνοικίαν Δραπετσώνας ('Αγίου Παντελεήμονος —
Άναπαύσ εως)
Σάββατο 29-7-1961 συνοικίαν Κυνοσάργους (Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου).
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—Τό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ωρών καί περιλαμβάνει ταινίες,
Σαρλώ, Μίκυ Μάους, Χονδροϋ-Λιγνοΰ, επικαίρων από όλον τον κόσμο, Ελληνι
κών επικαίρων, επιστημονικές ταινίες, ταξίδια στον κόσμο, αστυνομικές ταινίες,
θέματα τροχαίας κ.λ.π.
Επίσης, κατά την έναλλαγην τών ταινιών, θά μεταδίδεται ένα πλούσιο μου
σικό ελαφρό πρόγραμμα Ελληνικών τραγουδιών.
Έ ξ άλλου, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό προσεχές 15θήμερον θά δώση συναυλίας ύπό την διεύθυνσιν τοϋ μουσικοσυνθέτου καί μαέστρου
κ. Ν. Τσιλίφη, εις τάς άκολούθους συνοικίας:
Κυριακή 16 ’Ιουλίου συνοικίαν Καλλιθέας (Πλατεία Κύπρου).
Τετάρτη 19 ’Ιουλίου συνοικίαν Άμφιάλης Πειραιώς (Πλατεία οδών ’Αθηνών—
Π. Τσαλδάρη).
Παρασκευή 21 ’Ιουλίου συνοικίαν Σφαγείων (Πλατεία Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου).
Κυριακή 23 ’Ιουλίου συνοικίαν 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη Πειραιώς (Κεντρι
κή Πλατεία).
Τετάρτη 26 ’Ιουλίου συνοικίαν Γκύζη (Πλατεία Κοτζιά).
Παρασκευή 28 ’Ιουλίου συνοικίαν 'Αγίου Ίωάννου Βουλιαγμένης (Πλατεία
'Αγίου Ίωάννου).
Τό πρόγραμμα κατά τήν εβδομάδα 16 — 21 ’Ιουλίου, περιλαμβάνει τά
έξης μέρη :
1) Γιά πάντα: ’Εμβατήριο τοϋ Sousa, 2) Ναμποϋκο : Εισαγωγή τοϋ
Verdi, 3) Εύθυμη χήρα : ’Επιλογή τοϋ Lechar, 4) ’Επιλογή τραγουδιών : Τοϋ
Σακελλαρίδη, 5) Ελαφρό ιππικό : Εισαγωγή τοϋ Suppe, 6) ' Ελληνικό χορό :
τοϋ Λάβδα, 7) ’Επιλογή λαϊκών τραγουδιών : No 4 Δουκάκη, 8) Επιλογή τρα
γουδιών : No 1 Δουκάκη καί 9) Invercargill : ’Εμβατήριο τοϋ Alex Lithgow.
Κατά δέ τήν εβδομάδα 23 — 28 ’Ιουλίου, τά έξης μέρη: 1) Invercargill:
’Εμβατήριο τοϋ Alex F. Lithgow, 2) Νόρμα : Εισαγωγή τοϋ Bellini, 3) Εύ
θυμη χήρα : ’Επιλογή τοϋ Lechar, 4) ’Επιλογή τραγουδιών : No 1 Δουκάκη,
5) ’Ελαφρό Ιππικό : Εισαγωγή τοϋ Suppe, 6) ’Επιλογή τραγουδιών : Τοϋ Σα
κελλαρίδη, 7) Επιλογή λαϊκών τραγουδιών : No 4 Δουκάκη καί 8) Γράμμος :
’Εμβατήριο τοϋ Φασιανού.
__
Σ. Π Η Λ Ο Σ

ΟΙ ά στυνομ ικοΐ π ο ύ μ ελ ετο ύ ν σ υ ν ε χ ώ ς π ροσ φ έρ ουν
μ εγά λη ύπηρεσία στήν κ οινω νία καί στόν έα υτό τ ο υ ς .
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » σάς δίνουν έκλεκτή
π νευμ α τικ ή τ ρ ο φ ή .

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ.

I. ΡΑ Ι’ΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ οπω νυμικ ά τω ν όδώ ν ’Α θηνώ ν κατ’ ά λ φ α β η τικ ή ν σειράν
Δαγκλή στρατηγού.
Βρίσκεται στα Θυμαράκια καί είναι πάροδος τής όδοΰ Τερτίπης 50.
Ό Παναγιώτης Δαγκλής, στρατηγός, γεννήθηκε στο ’Αγρίνιο, τό 1853. Διετέλεσε καθηγητής τής σκοποβολής στή σχολή των Εύελπίδων. Πήρε μέρος στον
Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1897 καί στο Β' Βαλκανικό πόλεμο (1913) άνέλαβε
τήν άρχηγία τοϋ στρατού ’Ηπείρου. Τό 1915 άπεστρατεύθη μέ τό βαθμό τοϋ άντιστρατήγου. Έξελέγη βουλευτής Ίωαννίνων, έχρημάτισεν υπουργός των Στρατιω
τικών καί μετέσχε τής έπαναστάσεως τής Θεσσαλονίκης τοϋ 1916 ώς τρίτον μέλος
τής τριανδρίας «Βενιζέλος—Π. Κουντουριώτης—Π. Δαγκλής».
"Υστερα άπό τήν έκθρόνισι τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τήν έξοδο τής
Ελλάδος στο πόλεμο, διωρίσθη άρχιστράτηγος τοϋ Έλληνικοϋ στρατού. Άπεβίωσε
τό 1924.
Δαιδαλιδών.
Πάροδος τής όδοΰ Κειριαδών 64, κοντά στην Ά γ . Αικατερίνη των ’Άνω Πετραλώνων.
Πρόκειται για τήν ονομασία ενός μικροΰ δήμου τής ’Αττικής, άνήκοντος στή
Κεκροπία φυλή καί περιλαμβάνοντος τήν περιοχή πού βρίσκεται σήμερα τό πεδίον
τοϋ Άρεως καί τά Τουρκοβούνια. Τήν ονομασία αυτή πήρε άπό τον μυθικό Δαίδαλο,
ό όποιος ερχόμενος στην ’Αθήνα κατεδικάσθη άπό τον Άρειο Πάγο, γιατί είχε
φονεύσει έξ άντιζηλίας ένα μαθητή του. Μέ τήν ονομασία «Δαιδαλίδαι» έκαλοϋντο
καί οί τεχνίτες οί άσχολούμενοι μέ τήν ξυλογλυπτική.
Δαιδάλου.
Πάροδος τής Λεωφ. Βασ. ’Αμαλίας 32, κοντά στήν Ά γ . Σωτήρα τής Πλάκας.
Κατά τήν μυθολογία ό Δαίδαλος ήτο γυιός τοϋ Εύπαλάμου ή Παλαμάονος
καί τής Άλκίππης ή Φρασιμήδης, τοϋ γένους των Έρεχθειδών. Γλύπτης δεινός καί
άρχιτέκτων ήτο συγχρόνως καί τεχνίτης άριστος καί εφευρέτης. Γύρω άπ’ τ’ονομά του

9528

I. Ράϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

υπάρχουν πολλές παραδόσεις, όλες όμως τείνουν νά παρουσιάσουν την πολυμήχανο
δράσι του. Οί παραδόσεις αύτές υπήρξαν τό Θέμα πολλών καλλιτεχνικών καί λογοτεχνι
κών έργων τής άρχαιότητος.

Δαιμονογιάννη.
Πάροδος τής όδοϋ Παπαναστασίου 64, κοντά στον 'Άγιο Νικόλαο Άχαρνών.
’Οφείλει την ονομασία της στη συνώνυμη βυζαντινή οικογένεια, τής οποίας
άλλα μέν μέλη έγκατεστάθησαν στή Κρήτη καί άλλα στη Μονεμβασία καί τά Κύθηρα.
Δαϊρπφελδ ή Δέρπφελδ.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 341, στο τέρμα Πατησίων.
Ό Δαϊρπφελδ Γουλιέλμος, γερμανός άρχιτέκτων καί άρχαιολόγος, γεννήθηκε
στο Μπάρμεν τής Γερμανίας, τό 1853. Συμμετέσχε, ώς άρχιτέκτων βοηθός τοϋ
Μπών, στις άνασκαφές τής ’Ολυμπίας καί άργότερα διωρίσθη τεχνικός διευθυντής
τών σχετικών έργασιών. Τό 1882 άνέλαβε την διεύθυνσι τοϋ Γερμανικού άρχαιολογικοϋ ’Ινστιτούτου τών ’Αθηνών. Συνειργάσθη μέ τον Σλήμαν, τοϋ οποίου τό
έργον συνεπλήρωσε. Τό 1912 άνεκηρύχθη επίτιμος καθηγητής καί διδάκτωρ πολλών
Πανεπιστημίων τής Ευρώπης καί ’Αμερικής. Τό 1912 παρητήθη άπό τή θέσι του
στο ’Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο, λόγω άσθενείας καί μετέβη στο Βερολίνο.
Ό Δαϊρπφελδ έπίστευε πώς πατρίς τοϋ Όδυσσέως ήτο 6χι ή ’Ιθάκη, άλλα ή
Λευκάδα. 'Η γνώμη του αυτή, καίτοι δεν έγινε άποδεκτή άπό πολλούς άρχαιολόγους,
έν τούτοις έχει επιχειρήματα άρκετά βάσιμα. Στή Λευκάδα παρέμεινε πολλά χρόνα, ενεργώντας άνασκαφές στή θέσι «Νυδρί». Έ κ ει ιδρύθηκε μουσείο στο όποιο
φυλάσσονται όλες οί άρχαιότητες πού βρήκε. ’Εκεί βρίσκεται καί ό τάφος του.
Πέθανε τό 1940.
Δαλματίας.
Πάροδος τής όδοϋ Έκβατάνων 10, κοντά στή πλατεία Άόρνου τών Κουπονίων.
'Η Δαλματία, χώρα τής Νοτιοσλαυβίας, βρίσκεται κατά μήκος τής Άδριατικής
θαλάσσης καί συνορεύει μέ τή Κροατία, τή Βοσνία, τήν ’Ερζεγοβίνη καί τό Μαυροβούνιον. Τό έδαφος της εϊναι ορεινό, ή κυριωτέρα δέ οροσειρά της οί Διναρικές
Ά λπεις. Οί άρχαϊοι κάτοικοί της άνήκον στήν ’Ιλλυρική φυλή, πήραν δέ τ ’ όνομα
άπό τήν πόλι Δάλμιον ή Δαλμίνιον. Ά πό τό 1918 άνήκει στή Γιουγκοσλαυβία.
Δαμαγήτου ή ’Αναγεννήσεως.
Πάροδος τής όδοϋ Φιλολάου 173, κοντά στήν εκκλησία καί τήν πλατεία 'Αγ.
Αρτεμίου.
'Ο Δαμάγητος, βασιλεύς τής Ίαλυσοΰ τής Ρόδου, έζησε κατά τον 7ον αιώνα.
"Υστερα άπό συμβουλή τοϋ Μαντείου τών Δελφών, όπως «νυμφευθή τήν κόρην τοϋ
άρίστου τών Ελλήνων» παντρεύτηκε τήν κόρη τοϋ ήρωος τής Μεσσηνίας Άριστομένους καί έγινε πατέρας τοϋ περιφήμου Ροδίου αύλητοΰ Διαγόρα τοϋ Όλυμπιονίκου.
Δαμάρεως.
Πάροδος τής όδοϋ Χρεμωνίδου 24, κοντά στον Προφήτη Ή λία τοϋ Παγκρα
τίου.
Δάμαρις, ή ’Αθηναία, άσπάσθηκε τον Χριστιανισμό, άκούοντας τήν έπί τοϋ
Άρείου Πάγου ομιλίαν τοϋ ’Αποστόλου Παύλου, τότε πού έπίστευσαν καί ό Διονύ
σιος ό ’Αρεοπαγίτης καί άλλοι.
( Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
Ύπό Ύπαστυν. Β' χ.Χ.ΣΤΑΜ ΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Δεν είχα τό θάρρος νά καταφύγω στην ’Αστυνομία γιατί ήξερα δτι, όπως
είχα μπλεχτεί, μου ήταν άδύνατο νά άποδείξω ποτέ τήν άθωότητά μου. ’Αλλά καί
δεν ήξερα αν θά μπορέσω νά φτάσω ζωντανός στήν Ασφάλεια, γιατί ή κάθε μου
κίνηση παρακολουθεΐτο άπό τον Άγάθο καί τούς άνθρώπους του. "Ισως αύτός
ό φόβος μου νά ήταν άβάσιμος, άλλά.....τί νά πώ. Φοβόμουνα ! Είχα τήν έντύπωση
δτι σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου ενέργεια μέ παρακολουθούσε κι’ ένα φουχτωμένο
πιστόλι ή ένα μυτερό μαχαίρι πού τις νύχτες τδβλεπα στον ύπνο μου νά μου σχίζη
τις σάρκες. Τό μόνο πού προσπαθούσα νά έπιτύχω, ήταν πώς νά άπαγκιστρωθώ
άπό τά δίχτυα των εμπόρων αυτών, μά κάθε μέρα πού περνούσε έβλεπα δτι άντί
νά βγώ ένα βήμα έξω, βυθιζόμουνα δυο καί τρία βήματα πιο βαθειά στο βάραθρο
πού μ’ έρριξαν.
Δεν υπήρχε δμως κανένας λόγος νά μάθη κι’ ό Θέμος τό κατάντημά μου.
Προσπάθησα νά τού δώσω νά καταλάβη δτι αύτό πού έκανε ήταν τό μεγαλύτερο
κακό, τό πιο στυγερό έγκλημα κατά τού έαυτοΰ του καί τής κοινωνίας, άλλά άδύνατον. Τδξερα άλλως τε δτι τά λόγια μου δεν θά είχαν καμμιά απήχηση στήν κατά
σταση πού βρισκόταν. Κράτησα τό κουτάκι πού μοΰ έδωσε νά διαθέσω καί βγήκα
μαζί του, άποφασισμένος νά τον συνοδεύσω ώς τό δωμάτιό του καί νά δώ αν βρί
σκονταν κι’ άλλοι εκεί. ’Ήμουνα περίεργος νά δώ μήπως είχε νά κάνη κι’ αυτός
μέ άνθρώπους τού Άγάθου, οπότε θά είμαστε κι’ οί δυό θύματα τής ιδίας συμμορίας.
Μόλις δμως βγήκαμε άπ’ τό σπίτι, μέ παρεκάλεσε :
«—Θειε, μήν έρχεσαι μαζί μου. "Αν αγαπάς τον άνηψιό σου κι’ άν θέλης
νά ζήσης......
Στο βάθος τού δρόμου, πίσω άπό κάτι περικοκλάδες, μιά σκιά. κινήθηκε.
Ή ταν ένας άντρας ψηλός καί χοντρός, μέ σκούρο άδιάβροχο καί τραγιάσκα. Άφησε
τό Θέμο νά προχωρήση καί κατόπιν τον άκολούθησε σε άπόσταση άρκετών μέτρων.
Τούς παρακολούθησα μέχρι πού ένα ταξί σταμάτησε μπροστά στο Θέμο καί τον
πήραν μέσα. Τό ταξί περίμενε μέχρι πού έφτασε καί τό άτομο μέ τό σκούρο άδιά
βροχο. Κατόπιν έφυγε μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα προς τό κέντρο τής πόλεως.
Βάλθηκα νά παρακολουθώ τό Θέμο υστέρα άπό τό επεισόδιο τής βραδιάς
έκείνης. Προσπαθούσα νά μένω άθέατος δσο μπορούσα καί μάλιστα πλήρωσα εΐδικώς κάποιο άτομο πού μέ πλησίασε ένα πρωί καί μοΰ είπε :
«—Σάς έχω δή νά παρακολουθήτε τό γυιό σας, πολλές φορές. Θάναι άτακτος,
έ ; Είμαι πρώην άστυνομικός κι’ άναλαμβάνω ιδιωτικές παρακολουθήσεις κι’ εξι
χνιάσεις υποθέσεων, πού άφοροΰν αύστηρώς προσωπικά ζητήματα. 'Ορίστε τήν
κάρτα μου καί θά σάς έπισκεφθώ τό μεσημέρι νά κανονίσουμε».
Πήρα τήν κάρτα καί διάβασα : «Ν ϊ κ ο ς Μ π ο ύ κ η ς», ιδιωτικός ντέτεκτιβ». Διεύθυνση δέν υπήρχε στήν κάρτα ούτε καί τηλέφωνο.
Δέχτηκα τό μεσημέρι τήν επίσκεψη τού Μπούκη καί άπό τή συζήτηση πού
κάναμε, έμεινα άπόλυτα ικανοποιημένος. Φαινόταν νά έχη άσύγκριτες άστυνομικές
ικανότητες καί τό ποσόν,πού μοΰ ζήτησε δέν ήταν καί παράλογο. Συμφωνήσαμε
λοιπόν, σφίξαμε τά χέρια καί γιά νά μήν βρεθώ σέ καμμιά δυσάρεστη θέση τού
είπα δτι ήταν μέν..... γυιός μου ό Θέμος μά άλλαξε τό επώνυμό του καί τό έκανε
Βότσικας άντί Πουλίδης...
Μοΰ έδινε λεπτομερή άναφορά καθημερινώς γιά τις κινήσεις τού Θέμου.
Κατά τις πληροφορίες αυτές, ό Θέμος έσύχναζε σέ. δλα τά ύποπτα νυκτερινά κέντρα
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καί το μόνο πού δέν σκεφτόταν ήταν το νά πι,άση το πινέλο του καί ν’ άσχοληθή
μέ τή ζωγραφική. Οί άγορασταί πού πήγαιναν νά δουν τούς πίνακες καί ν’ αγορά
σουν, εΰρισκαν πάντοτε καρφιτσωμένο στήν είσοδο ένα σημείωμα, πού τούς ειδο
ποιούσε ότι θά έπέστρεφε σέ λίγο. Περίμεναν όμως ώρες ολόκληρες καί μόνον
όταν ή ύπομονή των δέν είχε άλλα όρια, έφευγαν βλαστημώντας. Μιά μέρα μού είπε
ότι ή αρτίστα κάποιου καμπαρέ τού Πειραιώς, ήταν ερωτευμένη μαζί του. "Οταν
έβγαινε νά κάνη το νούμερό της, δέν έννοοϋσε νά ξεκολλήση τά μάτια της άπο πάνω
του. ’Αλλά κι’ εκείνος έκανε τό ίδιο.
Αύτο πείραζε πολύ τήν "Ελενα, πού άρχισε νά τού κάνη σκηνές καί κάποιο
βράδυ τον άφησε μόνον του στο τραπέζι καί έφυγε άπο τό κέντρο άρκετά νευρια
σμένη. Στήν έξοδο τού κέντρου, ένα χέρι τής βούλωσε τό στόμα καί δυο άντρες
τήν έσπρωξαν σ’ ένα ταξί, πού έφυγε μέ σβυσμένα τά φώτα. 'Ο Μπούκης πήρε
ένα άλλο ταξί καί τούς άκολούθησε άπο άρκετή άπόσταση. Οί δυο άνδρες μέ τήν
'Έλενα έφτασαν στή Γλυφάδα καί μπήκαν σέ μιά διώροφη κομψή βιλλίτσα χωρίς
ν’ άνάψουν φώς.'Ύστερα, ό ένας άπο τούς δυο άντρες βγήκε, καί παίρνοντας τό αύτοκίνητο έφυγε προς τήν ’Αθήνα.
'Ο Μπούκης ετοιμαζόταν νά φύγη κι’ αύτός, όταν ένα αύτοκίνητο πολυτε
λείας σταμάτησε δίπλα του. ΤΗταν ένα ζευγάρι καί στο βολάν καθόταν ή γυναίκα.
’Έσκυψε πίσω άπο κάτι θάμνους καί περίμενε. 'Ο άντρας πήρε κάτι άπο τήν μικρή
άποθήκη πού βρισκόταν δίπλα στο βολάν καί τοβαλε στήν έσωτερική του τσέπη.
ΤΗταν ένα δέμα μικρό, πού τό άποτελοϋσαν τρία-τέσσαρα μικρά άσπρα κουτιά.
Πήρε κατόπιν τή γυναίκα άπο τό μπράτσο καί βγήκαν . Τότε τούς άνεγνώρισε :
ΤΗταν ό Θέμος μέ τήν όμορφη αρτίστα τού καμπαρέ ! Μά πού πήγαιναν ; Τί συνέβαινε ;
'Η άρτίστα φαινόταν χαρούμενη καί πολύ κεφάτη. ’Άνοιγε τό στοματάκι
της κι’ ή νύχτα πλημμύριζε άπο τή γλυκειά κρυστάλλινη φωνή της. 'Ο Θέμος τής
τόκλεινε βιαστικά μέ τό χέρι του, ψιθυρίζοντας πανικόβλητος νά σωπάση.
'Ο Θέμος μέ τήν άρτίστα μπήκαν στή βίλλα κι’ άναψαν τό φώς. Σέ λίγο
μιά πνιγμένη γυναικεία φωνή άκούστηκε κι’ ό άντρας πού έμεινε μέ τήν 'Έλενα
πετάχτηκε άπ’ τή βίλλα φωνάζοντας μέ τρόμο :
«—Βοήθεια ! Βοήθεια !».
ΤΗταν τόσο πνιγμένη ή φωνή του, πού κανένας δέν τον άκουσε, έκτος άπο τον
Μπούκη πού παρακολουθούσε. ’Εκείνος έφυγε σάν τρελλός καί χάθηκε προς τή
στάση τών λεωφορείων.
'Ο Μπούκης φοβήθηκε. ’Έφυγε κι’ αύτός καί πιο κάτω άναζήτησε τό ταξί
στο σημείο πού έπρεπε νά τον περιμένη. Τό ταξί όμως είχε γίνει άφαντο. "Ακούσε
έναν θόρυβο δίπλα του καί δυο δυνατά χέρια τον άρπαξαν καί τον κύλησαν στο χώμα.
Δέχτηκε άρκετά χτυπήματα καί σέ λίγο ένοιωσε τον ούρανό νά στριφογυρίζη άπο
πάνω του. "Οταν συνήλθε, ό ήλιος είχε κιόλας άνατείλει. Τό μέρος ήταν έρημο καί
κανείς δέν τον είχε βρει όσο έμεινε άναίσθητος άπ’ τά χτυπήματα. ’Ανακάλυψε
τότε ότι τού έλειπε τό περίστροφο καί τό πορτοφόλι του. "Ενα μεγάλο μαύρο έξόγκωμα είχε φυτρώσει κάτω άπο τό άριστερό του μάτι.
Πήρε τό λεωφορείο κι’ άνέβηκε στήν ’Αθήνα. "Εμεινε κλεισμένος στο σπίτι
του καί τήν άλλη, μέρα τό πρωί ήρθε στο γραφείο μου. Μού διηγήθηκε τήν περι
πέτεια πού είχε καί άφησε νά έννοηθή ότι θά έπρεπε νά τον άνταμείψω γενναία
γιά τήν αφοσίωση πού έδειξε, διακινδυνεύοντας καί τήν ζωή του γιά νά φέρη σέ
πέρας τήν επικίνδυνη άπο στολή πού άνέλαβε. Προσπάθησα νά δώ κανένα σημείο
πάνω του πού νά έδειχνε ότι κακοποιήθηκε, άλλά δέν φαινόταν τίποτα. Στο πρόσωπό
του δέν φαινόταν κανένα σημάδι.
Πέρασαν μερικές ημέρες άπό τότε. "Ενα άπόγευμα, ό Μπούκης μού είπε
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δτι αδυνατούσε νά έξακολουθήση τήν παρακολούθηση του Θέμου, γιατί κατάλαβε
πώς είχε νά κάνη μέ ύποπτους τύπους. Φοβόταν άκόμη καί για τήν ζωή του. Δέχτηκα,
τον πλήρωσα, καί φεύγοντας σφίξαμε θερμά τά χέρια.
'Επτά ημέρες άργότερα, είδα τον Μπούκη σ’ ένα μικρό δρομάκι του Παγκρα
τίου μαζί μέ τήν "Ελενα. "Εβρεχε καί βάδιζαν άγκαλιασμένοι κάτω άπ’ τήν όμπρέλλα
πού βαστοϋσε ό Μπούκης. Γελούσαν ξέγνοιαστοι καί μπήκαν σέ μιά πολυκατοικία
άπό τήν πόρτα πού ώδηγοΰσε στον κήπο, κι’ οχι άπό τήν κεντρική είσοδο.
Τρεις μέρες άργότερα, ό Θέμος βρέθηκε νεκρός στο άτελιέ του.....
—'Ώστε ύποψιάζεσθε κ. Πουλίδη, ότι δολοφόνος τού άνεψιοΰ σας πρέπει νά
είναι ό Μπούκης ; "Οτι τον δολοφόνησε γιά νά πάρη τήν θέση του στή καρδιά τής
"Ελενας ;
—Κάτι τέτοιο περίπου... "Αν καί δεν μπορώ νά πω μέ βεβαιότητα ότι αύτός
πρέπει νά είναι, γιατί... τί νά σάς πώ. 'Ο νέος αύτός κέρδισε τήν συμπάθειά μου
άπό τήν πρώτη στιγμή πού τον είδα. Φαινόταν νά είχε άποκτήσει πολλές ικανό
τητες άπό τήν άστυνομία, όταν ύπηρετοΰσε. Τό μόνο πού μέ κάνει νά τον ύποπτεύωμαι είναι τό ότι νομίζω πώς μου είπε ψέματα γιά κείνη τή συμπλοκή στή Γλυφάδα,
καί ότι κακοποιήθηκε τόσο άσχημα μάλιστα. Μου φαίνονται κάπως άπίθανα αυτά
πού μοΰ είπε γιά τή βίλλα καί τή φωνή πού καλοϋσε σέ βοήθεια. Έκτος αύτοΰ,
τί ήθελε μέ τήν 'Έλενα ; 'Η "Ελενα άγαποϋσε μέ πάθος τό Θέμο, καθώς κι’ έκεΐνος. Τί τούς χώρισε ; Καί γιατί φαινόταν τόσο εύτυχισμένη όταν βάδιζε κάτω άπ’
τήν όμπρέλλα τού Μπούκη ;
—Τό Θέμο, τον είχατε δή εκείνες τις ήμέρες καθόλου ; Κατά τήν περίοδο
πού ό Μπούκης είχε άφήσει τήν παρακολούθηση καί πού τον είδατε μαζί μέ τήν
"Ελενα στο Παγκράτι, πώς φαινόταν ό Θέμος ;
—’Αρνιόταν νά μέ δεχθή ή καί νά μέ συνάντηση. ’Από τή Νάνσυ, τήν άρτίστα
τού καμπαρέ, έ'μαθα ότι ήταν «άρρωστος». Τήν ρώτησα τί είδους άρρώστεια είχε
καί μοΰ απάντησε ότι αυτό θά τό μάθαινα άπ’ τον ίδιον, αν ήθελα. Μέ κάλεσε ένα
βράδυ νά πάω στο κέντρο, κι’ όταν θά σκόλαγε, νά πήγαινα στο καμαρίνι της άπό
τήν πίσω πόρτα, γιά νά μοΰ πη γιά τό Θέμο «πράγματα πού αν τά έφήρμοζα,
θά τον έσωνα». Πήγα πράγματι κι’ όταν τελείωσε τό νούμερό της διευθύνθηκα μέ
χίλιες προφυλάξεις στήν πίσω πόρτα, πού ώδηγοΰσε στο καμαρίνι της. ’Οπισθο
χώρησα όμως πανικόβλητος όταν συνάντησα στήν πόρτα έκείνη τον Άγάθο. Είχε
τά χέρια στις τσέπες καί μόλις μέ είδε, μοΰ είπε σαρκάζοντας :
«—Ώ !... Τί γίνεσθε κ. Πουλίδη ; Καιρό είχαμε νά σάς δοΰμε !... Πώς
άπό δώ ;...».
Δέν τοΰ απάντησα. ’Έφυγα καί μπήκα στο πρώτο ταξί. Καί μόνον όταν κλει
δώθηκα στο δωμάτιό μου, ένοιωσα τον εαυτό μου άσφαλή. . .
Ό Πουλίδης άνάσαινε βαρειά. Τά γεγονότα πού μοΰ άφηγήθηκε έξασκοΰσαν
μιά θλιβερή έπιρροή στο είναι του. Τά μάτια του είχαν μείνει άπλανή, κοιτάζοντας
τό κάδρο πού κρεμόταν στον άπέναντι τοίχο τοΰ γραφείου του, ενώ τά χέρια του
έκαναν τον χαρτοκόπτη νά πηδάη άπό τό τρεμούλιασμα. Μέ φωνή πού μέ δυσκο
λία άκουγόταν μοΰ είπε τις διευθύνσεις τών ατόμων πού τοΰ ζήτησα. Τίς σημείωσα
καί σηκώθηκα νά φύγω.
-—Άκοΰστε κ. Ύπαστυνόμε, μοΰ είπε τρέμοντας. Νομίζω ότι δέν είναι ό
Μπούκης δολοφόνος τοΰ Θέμου. Κάποιος άλλος θά πρέπει νά είναι .... Πάντως,
έγώ είμαι ά θ ώ ο ς ! Ά θ ώ ο ς !!! Τ ’ άκοΰτε ; Πιάστηκα στά δίχτυα τής σπεί
ρας, γιατί ήμουνα πάντοτε άδύνατος άνθρωπος !.... Ό χαρακτήρας μου ήταν
πάντοτε άδύνατος... Δέν είχα τήν τόλμη νά κάνω έκείνο πού έπρεπε.... Φοβό-
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μουνα ! Καί τώρα φοβούμαι ! Φοβούμαι πολύ ! Ε ί μ α ι ά θ φ ο ς π ά ν τ ω ς ! ! !
’Α θ ώ ο ς !

! !

Πήρα την καμπαρντίνα μου καί βγήκα. Σ τ’αυτιά μου άντηχοΰσαν άκατάπαυστα
τά λόγια τοϋ Πουλίδη: «Ά θφος!!!» «Άθφος» «Είμαι άδύνατος άνθρωπος!...»
Χ μ ! Καί ποιος τοϋ είπε ότι είναι ένοχος! Καί ποιος άρνήθηκε ότι «είναι άδύνατος
άνθρωπος».
*
* *
Βρισκόμουνα στο δρόμο ζαλισμένος. Ά πό τό στόμα τοϋ συμβολαιογράφου
έμαθα πράγματα πού μ’ έκαναν νά σκεφθώ ότι ή υπόθεση πού έπωμίσθηκα δέν ήταν
καί τόσο διασκεδαστική. Μπροστά μου άνοίγονταν τόσοι δρόμοι. Καί τόσα πρόσωπα
είχαν παίξει καί άπό έναν άρκετά σημαντικό ρόλο στη δολοφονία τοϋ Βότσικα: Ό
Άγάθος, ή "Ελενα, ό Μπούκης, ή όμορφη άρτίστα Νάνσυ. Καί ό Πουλίδης;
Άλλα αύτός άρκετά μέ καθυστέρησε. Τρεις ολόκληρες ώρες πέρασα στο γρα
φείο του/καί στο διάστημα αύτό έμαθα για μια άκόμα φορά, ότι οΐ άνθρωποι τοϋ εγ
κλήματος είναι άριστοτεχνικοί στο είδος τους...
Πήρα ένα ταξί καί κατευθύνθηκα στο εστιατόριο πού έτρωγε ό καθηγητής
τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ό άρχιφύλακας Γεωργίου κι’ ή 'Έλενα
ήταν έκεϊ άκόμα καί άπο την χειρονομία πού έκαναν μόλις μέ είδαν νά μπαίνω, κα
τάλαβα ότι είχαν άρκετά κουραστεί νά μέ περιμένουν. Είχαν στην μέση τον καθη
γητή κι’ εκείνος τούς μιλούσε άκατάπαυστα.
Ό καθηγητής σηκώθηκε μόλις μέ είδε καί μούδωσε τύ χέρι. Μέ γνώριζε άπό
τή δεύτερη ήμέρα τής δολοφονίας, γιατί έγώ τοϋ είχα πάρει τήν κατάθεση. Κάθησε
υστέρα καί μοΰ σύστησε τον κ. Πρέντα, ναυτικό, καί τήν μνηστή του, δεσποινίδα
Εύρυδίκη, πού τούς γνώρισε γιατί, ελλείψει θέσεων, κάθησαν στο τραπέζι του.
—Λοιπόν; Τί λέγαμε; συνέχισε ύστερα ό καθηγητής. Ά ! ναι!... Λέγαμε λοιπόν,
οτι τίποτα τό πονηρόν δέν ύπάρχει είς ένα γυμνόν έργον τέχνης. "Ε ρ γ ο ν τ έ χ ν η ς
όμως, επαναλαμβάνω. Τό πονηρόν, άγαπητοί μου, υπάρχει είς τό μάτι τοϋ θεατοΰ
μόνον!... Μά, ύπάρχει πιο ύψηλότερον δείγμα πραγματικής τέχνης, άπό ένα πραγμα
τικό γυμνό καλλιτέχνημα; Διατί σκανδαλίζονται οί άνθρωποι, όταν βλέπουν γυμνόν
τον ίδιον τον εαυτόν τους;;; Τί υπάρχει εις τό άνθρώπινον σώμα, πού ό ίδιος ό άν
θρωπος νά τό άγνοή;
Παρ’ όλη τήν κούραση καί τον πονοκέφαλο πού είχα φεύγοντας άπό τον Πουλί
δη, βασάνισα τό μυαλό μου νά βρώ μιά άπάντηση στον καθηγητή. Τοϋ είπα λοιπόν,
τραβώντας τή σούπα μπροστά μου καί παίρνοντας τήν πετσέτα.
—Λένε κ. καθηγητά, ότι ή φαντασία τοϋ άνθρώπου δέν μπορεί νά δαμαστή.
Μπροστά σ’ έναν πίνακα πού παριστάνει ένα γυμνό σώμα, ό άνθρωπος άφήνει τήν
φαντασία του νά δή πράγματα πού ό καλλιτέχνης ποτέ δέν έφαντάζετο. "Αν τύχη
μάλιστα ό θεατής νά είναι καί άνήλικος, οπότε ή φαντασία του πέτα ξέφρενη, τότε
πολύ φοβούμαι ότι, τό άψυχο γυμνό θά πάρη σάρκα καί οστά, θά γίνη τό ίνδαλμα
πού θά ή θ ε λ ε ό άνήλικος θεατής νά ήταν...
—"Εχετε άδικο κύριε. 'Ο Βάν-Γκόγκ έλεγε ότι...
Διέκοψε άπότομα τήν φράση του καί στράφηκε πρός τά πίσω. "Ενας χοντρός
καί μέτριου άναστήματος άνδρας, τόν χτυπούσε φιλικά στήν πλάτη. ΤΗταν ό Πουλί8ης!
—~Ω! Τόν άγαπητό μου κύριο συμβολαιογράφο!... πρόφερε καλόκαρδα. Καθήστε κ. Πουλίδη, καθήστε. Πώς άπό δώ; Ασφαλώς θά πεινάσατε, έ; Μά έχει πολύ
ωραία κουζίνα έδώ, είναι ρεστωράν καλοφαγάδων.... Χά! χά! χά!... Α γαπητέ μου,
νά σάς συστήσω: Ά πό δώ ή δεσποινίς Ευρυδίκη, ό κύριος Απόστολος Πρέντας,
μνηστήρ της. Κι άπό δώ, ό άγαπητός μου κ. Σκαλιώτης, ύπαστυνόμος τής Ασφα
λείας... Μά τί μοΰ γίνεσθε; Καιρό έχω νά σάς δώ...
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΥ

1

1

Κατά τον μήνα ’Ιούνιον καί άπο 1—30 εις ’Αθήνας—Πειραιά-Πάτρας καί
Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπο ’Ιατρούς της εκλογής των οίκοι. . . .
934
Μέλη
2)
»
εις ’Ιατρεία
»
»
....
»
1.667
»
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλ'.νικάς τής εκλογής των
211
31 νέα
4) Έγεννήθησαν είς Μαιευτήρια ............................................
»
5) Έξητάσθησαν είς έξωτερικά ’Ιατρεία του Ν.Α.Π. καί του
Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών καί Πειραιώς .........................
»
5.009
»
7.852
’Ή τοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω .............
6) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής εκλογής των δωρεάν ..
7) Έχορηγήθησαν είς 69 Μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας Δραχ. .
Ά πο οικονομικής πλευράς ό μην Μάιος έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά .................................... Δραχμαί
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου ........
»
Σ ύ ν ο λ ο ν ε σ ό δ ω ν ...............................
Έ ξ ο δ α ............................................................

»
»

5.393
11.500

συνταγαί
δραχμών

308.624
525.935
834.559
573.316

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

1) Έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 4514 /2—6—61 Διαταγή δι’ ής άνακοινοϋται είς τούς
ήσφαλισμένους, τούς δι’ οίονδήποτε λόγον άμελήσαντας νά έγγράψωσιν είς τον
Κλάδον 'Υγείας γονείς καί άγάμους άδελφάς αυτών, ότι ύποχρεοΰνται οΰτοι είς
την καταβολήν άναδρομικής συμπληρωματικής κρατήσεως έξ 1% επί πλέον καί
έντόκως άπο τής δημοσιεύσεως τοϋ Ν.Δ. 4019/59 καί προκαταβολικώς, έφ’ όσον
οδτοι ήθελον ζητήσει νϋν εγγραφήν τών άνωτέρω Μελών καί περίθαλψιν τούτων
έκ μέρους του Κλάδου 'Υγείας.
2) 'Ο ωτορινολαρυγγολόγος 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός κ. Νικ. Αίλιανός
εξετάζει τούς ήσφαλισμένους τοϋ Κλάδου έκάστην Δευτέραν, Τετάρτην καί Πα
ρασκευήν είς τό ’Αστυνομικόν Νοσοκομεΐον καί καθ’ έκάστην, πλήν Σαββάτου, είς
τήν οικίαν του, οδός Σκουφά άριθ. 50 καί άπο 18—19ης ώρας. Τηλ. 617-265.
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς
’Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ’Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Sc Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Α Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— ΙΙαρητήθη τού ’Αστυνομικού Σώματος ό Άνθυπαστυνόμος κ. Τζωρτζόπουλος Νικόλαος. Εις τούτον άπενεμήθη ό βαθμός του 'Υπαστυνόμου Β' τάξεως,
λόγω συμπληρώσεως 25ετοΰς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετούς τοιαύτης εις
τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου. Διά τήν μακροχρόνιον έν τω Άστυνομικώ
Σώματι εύδόκιμον ύπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτώ
τήν ευαρέσκειάν του. 'Ωσαύτως παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οΐ ’Αστυ
φύλακες : κ.κ. Ζώης Χρηστός, Συμεωνίδης Βενιζέλος και Μΐχος Νικόλαος.
— Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί :
'Υπαστυνόμος Α' κ. Τσίτσας Περικλής καί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Καραγεωργόπουλος Γεώργιος, Μήλιος Ήλίας, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Διαμαντόπουλος Ρήγας καί Μπέλλος Κωνσταντίνος.
■
— Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος, ώς μή κριθέντες ικανοί όπως διορισθώσιν τακτικοί άστυφύλακες, οί μαθητευόμενοι άστυφύλακες : κ.κ. Γαλανής ’Εμμανουήλ καί Αύγέρης Εύθύμιος.
— Διεγράφησαν τής δυνάμεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους
υγείας, ώς κριθέντες σωματικώς άνίκανοι προς έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας,
οι : 1) Άνθυπαστυνόμος κ. Γαβράς Παναγιώτης, εις όν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του, διά τήν μακροχρόνιον εύδόκιμον έν τω ’Αστυ
νομικοί Σώματι υπηρεσίαν του καί 2) Άστυφύλαξ κ. Γεώργας ’Αλέξανδρος.
*
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γ. Κοντογεώργος έ'σχε τήν λαμπράν
καί άξιέπαινον πρωτοβουλίαν νά όργανώση εις τήν αίθουσαν τοϋ «Πειραϊκοΰ Συν
δέσμου», τήν 6ην ’Ιουνίου, διάλεξιν μέ ομιλητήν τον τέως Γυμνασιάρχην κ. Φραγκιδάκην Ίωάννην.
'Ο κ. Φραγκιδάκης, άναπτύσσων τό θέμα των υποχρεώσεων των τέκνων
προς τούς γεννήτοράς των, κατέπληξε κυριολεκτικώς καί έ'θελξε τό έκλεκτόν άκροατήριόν του μέ τον πλούτον των γνώσεών του, τήν ευχέρειαν τής τοποθετήσεως
φράσεων καταλλήλων καί τήν σαγήνην τοϋ τόνου. Ώμίλησε διά τάς υποχρεώσεις
των παιδιών προς τούς γονείς, άλλά καί διά τήν χαράν τών γεννητόρων εις τήν
άνταπόδοσιν διά τήν γενναιότητα τής προς τήν πατρίδα θυσίας. ’Έφερεν άφθονίαν
παραδειγμάτων άφοσιώσεως τέκνων προς τούς γονείς καί εκαμεν έπιτυχέστατον
συνδυασμόν πληθύος ρητών άρχαίων Ελλήνων σοφών, φιλοσόφων καί σοφιστών,
μέ ρητά τής Α γίας Γραφής, τής Παλαιάς Διαθήκης, καί τών ’Αποστόλων Εύαγγελιστών, Μεγάλων Διδασκάλων τοϋ Χριστιανισμού.
Δίκαια καί εύλογα καθ’ ολοκληρίαν ήσαν, λοιπόν, τά θερμά συγχαρητήρια,
τά όποια άπηύθυναν εις τον σοφόν καί έξοχον ομιλητήν, μετά τό πέρας τής διαλέξεως, όλοι όσοι εΐχον τήν εξαιρετικήν τύχην νά παρευρεθοϋν καί τον άκούσουν εις
τήν αίθουσαν τοϋ «Πειραϊκοΰ Συνδέσμου».’Έπαινος, ώσαύτως, προσήκει εις τούς
σχόντας τήν φωτεινήν έμπνευσιν νά τον παρουσιάσουν εις τήν κοινωνίαν τής γείτονος.
*
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ
Ό Σύμβουλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού Ε.Τ.Υ.Α.Π. καί τοϋ Κλάδου
Υγείας κ. Μελαχροινός Κων/νος, άνώτερος υπάλληλος τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, έδώρησεν εις τό Ε.Τ.Υ.Α.Π. ολόκληρον τήν έκ δραχμών (375) τριακοσίων
έβδομήκοντα πέντε άποζημίωσίν του, διά τήν συμμετοχήν του εις τάς συνεδριά
σεις τών Διοικητικών Συμβουλίων άμφοτέρων τών Ταμείων, κατά τό Β' τρίμηνον
τού οικονομικού έτους 1961.
.
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