Τεΰχος 198ον 1

Κ
Ο Χ ·Ι*Μ »Ι·Λ ·Ζ ·Λ ·Λ ·Λ ·Λ ·Λ % % ···Λ ···Λ ·Λ % νΛ ·χ**·ν*χ·χ·χ·
ν·% % ν···ν··Λ ν··
·ν·χ·χ·ν·ν··»ν·ν·χ·ν·χ·χ·ν·?·ν·ν·χ·*·ν·*·^

ί·······*···*·*···*···*·*·*·*Λ*··Λ*·%ί·%?·%ν·%?·*·?·**?»ν·ΝΝ?·?·ϊ·ϊ»,·φ·#% ·.·,·2·.·
♦ .v IO Iv X v Iv Iv Iv Iv A W A V iW A V A W A V jV A►%!·!*!·!·!·!·!·*!·!
VAVAV
> ν » ν » ν » ν ·ν » ν » ν « ν » ν » ν .ν ·ν ·ν .ν ·ν .ν .ν ·χ ·χ ·χ ·χ * ;·;·.·» % ν
.ν ·ν ·ν * ? ·ν ·ν ·ν » \ Α ν ·ν ·ν ·ν » ν .ν .ν ·ν » ν ·ν ·χ ·χ ·Χ ν ·ν « % ν

•v»v»v»v.Yi ι # ; I ·,^Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ«Χ·Χ·Χ·Χν«·Χv

•Χ 'Χ 'Χ 'Μ ’Χ Ά
, λ .y £ χ ·χ ·χ ·χ ·χ « χ ·χ ·χ ·χ ·Χ ·Χ ν ν Χ ·Χ ν
Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ·Χ ν< -----^% ·Χ *·Φ Χ ·Χ ·Χ ·Χ #Χ Φ Χ ·Χ ν Χ ··ν ·ν ·% ν

;·Χ·Χ·Χ·Χ»Χ-?*' - ■••/«Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·Χ·»·Χν

ί·Μ ·Μ ·Μ ·Μ ί·Λ ·*·Λ ·Λ % 4

ΑΣΤΥΝ ΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Ώραιοτάτη εικόνα της Θεομήτορος - Προστάτιδος τοΰ
Ε λληνικού Έ θνους—ή οποία κατά τήν διάρκειαν τοΰ
Έλληνοΐταλικοΰ Πολέμου 1940-41 έκυκλοφόρησε έγ
χρωμος ευρύτατα εις τήν Ε λλάδα καί ήταν έξαιρετικά υποβλητική.
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ΤΕΥΧΟΣ

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ
ΩΣ Σ Υ ΜΒ Ο Λ ΟΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ
ΤΟΥ Ε Λ ΛΗ ΝΙ Κ ΟΥ Ε ΘΝΟΥ Σ
Ή Θεοτόκος ήτο, είναι καί θά είναι τό σύμβολον προστασίας τοϋ
Ελληνικού "Εθνους α τό παντός κινδύνου και τό σύμβολον αύτό
έχει εμποτίσει την ψυχήν παντός "Ελληνος μέχρι σημείου, ώστε
οίαδήποτε προσβολή νά άποτελή εναυσμα ύπερτάτης έξεγέρσεως.
Κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους ή Παναγία ύπήρξεν ή Ύπέρμαχος
Στρατηγός, ή οποία ώδήγει νικηφόρως τά Ελληνικά στρατεύματα.
"Οταν αργότερα κατά τήν 15ην Αύγούστου 1939, ή μέραν εορτα
σμού τής Θεοτόκου, αί φασιστικαί τορπίλλαι επληττον εις τον
κόλπον τής Τήνου, καθ’ ήν ώραν έτελείτο ή Θεία λειτουργία, τό
άντιτορπιλλικόν μας «ΕΛΛΗ» καί τό έβύθιζον, σύσσωμος ό Ελλη
νικός Λαός έξηγέρθη κατά των άνιέρων επιδρομέων, οί όποιοι μαζί
μέ τό άντιτορπιλλικόν «ΕΛΛΗ» έπληξαν καί τήν ψυχήν κάθε πολί
του. Οΰτω όταν κατά τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 οί ίδιοι ανίεροι
εχθροί τής Ελλάδος τότε έπετέθησαν άπροκλήτως κατ’ αύτής, ό Ε λ
ληνικός Λαός μέ προστάτιδα τήν Θεοτόκον άπήντησε μέ τό λακώνικόν εκείνο «ΟΧΙ», τό οποίον ύπέμνησεν είς τήν ανθρωπότητα δτι
οί "Ελληνες άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον παραμένουν οί
ίδιοι είς τάς επάλξεις τής ελευθερίας. Καί ή Θεοτόκος μέ ανοικτάς
τάς άγκάλας εκάλυπτε τά παιδιά τού λαού, τούς στρατιώτας, κατά
τήν νικηφόρον άντιμετώπισιν ενός εχθρού άπείρως πολυπληθεστέρου
καί άρτιώτερον έξωπλισμένου.
Γι’ αύτό ακριβώς καθ’ έκαστον έτος τήν ήμέραν αύτήν, δηλαδή
τήν 15ην Αύγούστου, εορτήν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, ό Λαός
πανηγυρίζει καί ύμνεΐ τήν ΠΑΝΑΓΙΑΝ ώς σύμβολον προστασίας
του Ε λληνικού ’Έθνους.
Ν.Α.

ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
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1. 'Η εξέλιξις εις τά μέσα μεταφοράς.
Έ κ τής μελέτης τής άνελίξεως τοΰ άστυνομικοΰ θεσμού κατά τά εκατόν
πεντήκοντα τελευταία έτη, προκύπτει δτι ή ’Αστυνομία διά την πρόληψιν καί διά
τήν καταστολήν ή άντιμετώπισιν των πάσης φύσεως παρανομιών καί άντικοινωνικών
έκδηλώσεων διά τάς οποίας αΰτη ήτο άρμοδία, έφήρμοσεν κατά τήν διαδρομήν τής
ιστορίας της, διαφόρους μεθόδους. Μέθοδοι αί όποΐαι ήσαν άνάλογοι προς τά χρησι
μοποιούμενα άστυνομικά—φυσικά ή τεχνικά—μέσα καί τούς «έγκληματικούς ή
άστυνομικούς κινδύνους», εναντίον των όποιων είχε νά παλαίση.
'Ο «νυκτοφύλαξ» των άρχών τοΰ προηγουμένου αΐώνος παρεχώρησε τήν
θέσιν του εις τον είδικώς έκπαιδευθέντα σκοπόν άστυφύλακα, δστις διά τής επιβλη
τικής παρουσίας του άπετέλεσεν τό σύμβολον τής άσφαλείας καί τάξεως καί τον
φύλακα άγγελον των πολιτών. ’Ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ήμέρας τής έβδομάδος ή ώρας τοΰ εικοσιτετραώρου, ό σκοπός άστυφύλαξ ήκολούθει τον δρόμον τοΰ
άστυνομικοΰ καθήκοντος πού ή χρονομετρημένη σκοπιά άπαιτοϋσε.
Αί άνάγκαι, δμως, δεν ήδύναντο νά καλυφθούν. Τόσον ή ύπαιθρος μέ τάς έκτεταμένας περίοχάς, δσον καί αί πόλεις μέ τάς όχλοκρατικάς συναθροίσεις ιδίως,
έπέβαλον τήν χρησιμοποίησιν τού ίππου. Οδτω έδημιουργήθη άρχικώς εις τήν
’Αγγλίαν καί είς τάς άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας καί Νέαν Ύόρκην άργότερον ή
’Έφιππος ’Αστυνομία, ή οποία καί σήμερον άκόμη ύπό ώρισμένων ειδικών θεωρείται
άποδοτικόν μέσον διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων.
~Ιίλθεν άργότερον τό πηδήλατον. Δι’ αύτοΰ ό άστυφύλαξ ήδύνατο νά καλύψη
πολύ μεγαλυτέραν περιοχήν καί νά καταφθάση έκεΐ δπου ή άστυνομική άνάγκη άπαιτοΰσε άμεσον ένέργειαν. Ταχύς καί άθόρυβος ό ποδηλάτης—άστυφύλαξ διήρχετο
τήν σκοπιάν του δι’ έκτέλεσιν κανονικής ή ειδικής υπηρεσίας, δταν ειδικοί λόγοι
άπαιτοΰσαν τήν τοιαύτην μέθοδον.
Ήκολούθησεν ή μοτοσυκλέττα. 'Η ταχύτης ηύξήθη, άκριβώς, διότι ό παρα
βάτης εΐχεν άποκτήσει τοιαύτην δυνατότητα. 'Ο άστυφύλαξ—μοτοσυκλεττιστής
έχει τήν ευχέρειαν ταχυτάτης μετακινήσεως. 'Ο παραβάτης τών διατάξεων τροχαίας
κινήσεως, ή ό έγκληματίας, ό όποιος χρησιμοποιεί τό εξελιχθέν καί έν τώ μεταξύ
τελειοποιηθέν αυτοκίνητος σπανίως δύναται νά διαφύγη τήν σύλληψιν.
Ταύτοχρόνως τό αύτοκίνητον έπεξετάθη τόσον, ώστε άπετέλεσεν, κατά τό
τέλος τού πρώτου ήμίσεος τού παρόντος αΐώνος, είδος καθημερινής άνάγκης. Είσεχώρησεν σχεδόν εις άπαντας τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής καί κατά συνέπειαν
καί εις τήν ’Αστυνομίαν, άρχικώς μέν διά τήν ταχεΐαν μεταφοράν άστυνομικής δυνάμεως δπου παρίστατο άνάγκη, άργότερον δέ ώς μέσον περιπολίας πόλεων καί
υπαίθρου.
2. Ή έξέλιξις είς τά μέσα έπικοινωνίας.
Ό σκοπός άστυφύλαξ, έξερχόμενος τοΰ άστυνομικοΰ καταστήματος «κόπτει»

To ραδιοτηλέφωνον εις τήν ’Αστυνομίαν
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ταύτοχρόνως τήν επαφήν του μέ τον άξιωματικόν του, τον όποιον θά συναντήση εις
ώρισμένα σημεία του χρονομετρημένου δρομολογίου του. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ
τον ποδηλάτην, τον έ'φιππον, τον μοτοσυκλεττιστήν καί τον έπ’ αύτοκινήτου έποχούμενον άστυφύλακα, δταν οδτος άναχωρή έκ τοϋ άστυνομικοϋ καταστήματος.
Ή εύρυτάτη έπέκτασις του τηλεφώνου άνεπλήρωσε κάπως τήν έλλειψιν
επικοινωνίας. Είς διάφορα σημεία της σκοπιάς έγκατεστάθησαν ειδικά—άλλα δα
πανηρά—τηλέφωνα, διά των οποίων ό σκοπός άστυφύλαξ είναι υποχρεωμένος νά
έπικοινωνήση κατά τακτά χρονικά διαστήματα καί νά άναφέρη εις τό Τμήμα αν
ύπήρχεν τι άξιον λόγου, ή νά λάβη διαταγάς.
"Αλλος χρησιμοποιηθείς τρόπος έπικοινωνίας ήτο ή χρησιμοποίησις ειδικών
ήλεκτρικών κωδώνων είς ώρισμένα σημεία της περιοχής καί διά καθωρισμένου άριθμοΰ κωδωνισμάτων εκαλείτο ό άστυφύλαξ ή ό άξιωματίκός του.
Τήν άνάγκην αύτήν ήλθεν νά καλύψη πλήρως τό ραδιοτηλέφωνον. Διά τής
έγκαταστάσεως ραδ ιοτηλεφωνικοΰ κέντρου (Ρ/Τ-Κ) είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυ
νομίας καί ραδιοτηλεφωνικών σταθμών έκπομπής καί λήψεως (Ρ/Τ) είς έκαστον
αύτοκίνητον ή μοτοσυκλέτταν ή διά τοϋ εφοδιασμού έκάστου άστυφύλακος διά
φορητού τοιούτου είναι δυνατή ή έπαφή άνά πάσαν στιγμήν.

3 . ΑΙ δύο εποχαί.
"Ας μεταφερθώμεν όμως ολίγα έτη είς τό παρελθόν καί ας άνασύρωμεν έξ
αύτοϋ έν σύνηθες έπεισόδιον:
«1931. Ή ώρα ήτο άρκετά προχωρημένη. Οί πολυάριθμοι θαμώνες μιας
γνωστής τότε Πειραιώτικης ταβέρνας, τύποι έργατικοί οί περισσότεροι,
άπελάμβανον τό Σαββατόβραδο μέ κάπως έπηυξημένην ποσότητα τής δια
λεκτής πραγματικά ρετσίνας τοϋ κέντρου. Ξαφνικά, δμως, μέσα στο άναμμένο
γιά τά καλά γλέντι άναψε ένας γερός καυγάς πού έγενικεύθηκε σέ σημείο
άρκετά επικίνδυνο, 6χι μόνο γιά τά πήλινα σκεύη τής ταβέρνας καί τά άλλα
άψυχα άντικείμενα αυτής, άλλά καί γιά τούς λιγοστούς ουδετέρους πελάτες
της. ’Ανάμεσα στο πανδαιμόνιο αύτό βρέθηκε κάποιος πού τά κατάφερε, βγήκε
έξω καί άρχισε νά τρέχη προς τό Τμήμα. Κάποτε, παρ’ όλο τό κρασί πού είχε
πιή, έφθασε λαχανιασμένος στο γραφείο τοϋ άξιωματικοΰ υπηρεσίας. «Κύριε
Ύπαστυνόμε», λέει μέ κόπο, «σκοτώνονται κάτω στήν ταβέρνα τοϋ Μπάρ
μπα-Γιάννη, τρέξτε».
Καί ό Ύπαστυνόμος θά έστειλε δσους θά είχε διαθεσίμους, δύο τό πολύ, οί
όποιοι τρέχοντες θά έφθασαν ίσως κατόπιν έορτής, αν ή ταβέρνα εύρίσκετο είς άπόστασιν οκτακόσιων ή χιλίων μέτρων άπό τοϋ Τμήματος, διά νά ένεργήσουν τά
νόμιμα.
"Ας μεταφέρωμεν, δμως, τό ίδιον έπεισόδιον τριάκοντα έτη άργότερον. Ό
ιδιοκτήτης ή ό διευθυντής τοϋ κέντρου, ευθύς ως διαπιστώση άδυναμίαν συγκρατήσεως είς τήν τάξιν ένός πελάτου, καλεΐ τηληφωνικώς τό «100» καί είς χρόνον δύο
έως τεσσάρων πρώτων λεπτών τό ραδιόχημα καταφθάνει καί πάλιν...ένεργεϊ τά
νόμιμα.
Μετά τήν συγκριτικήν άναφοράν τοϋ ίδιου έπεισοδίου είς δύο διαφόρους έποχάς, αί όποϊαι άπέχουν μεταξύ των μόλις τριάκοντα έτη, άς έξετάσωμεν τό ερώτη
μα τό όποιον γεννάται. Τό ραδιόχημα δύναται νά άντικαταστήση τον περιπολοΰντα
σκοπόν άστυφύλακα;
4. Τό ραδιόχημα καί ό πεζός άστυφύλαξ.
Διά νά παρουσιασθοϋν καλύτερον αί διαφοραί τοϋ ραδιοχήματος καί τοϋ πεζοϋ
σκοπού άστυφύλακος, άς άναλυθή τό άντικείμενον τής άστυνομεύσεως, ή άλλως πως
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οί «κίνδυνοι» τούς όποιους ή άστυνομία καλείται νά άντιμετωπίση. 'Η άστυνομία
παρεμβαίνει αύτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει παθόντος ή οπωσδήποτε ενδιαφερομένου,
διά νά αντιμετώπιση εγκληματικόν ή άστυνομικόν «κίνδυνον» έναντίον προσώπου
ή περιουσίας (καταστολή). Διά τήν μείωσιν των πιθανών «κινδύνων» άσκεΐ έποπτείαν
των τόπων όπου ενδέχεται νά παρουσιασθή τοιοϋτος κίνδυνος (πρόληψις). Προς
τούτο άπαιτεΐται κίνησις των άστυνομικών. Κίνησις όμως, σκόπιμος έκεΐ όπου παρίσταται άνάγκη, τής τελευταίας ταύτης δυναμένης ευκόλως νά καθορισθή δι’ έκτιμήσεως ώρισμένων παραγόντων. Π.χ. εις περιοχήν πυκνοκατωκημένην ή πολυσύχναστον ή είς τοιαύτην ειδικού άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος διατίθεται άστυφύλαξ πεζός.
'Ο τελευταίος ούτος διά τής παρατηρητικότητος, τήν οποίαν δύναται νά χρησιμοποιήση, τής επαφής μετά των πολιτών, τήν οποίαν δύναται νά άναπτύξη, τά
στοιχεία καί πληροφορίας περί προσώπων καί πραγμάτων, τάς οποίας δύναται νά
συλλέξη, τήν άμεσον έξυπηρέτησιν προς τό κοινόν, τήν οποίαν δύναται νά παρέξη καί
τήν ελευθερίαν κινήσεως, τήν οποίαν διαθέτει—καθ’ ότι είναι άπηλλαγμένος τής μερι
μνάς διά τό όχημα—άποδίδει πολύ περισσότερον είς τάς περιοχάς αύτάς.
Τό ραδιόχημα, όμως, μέ τήν ταχύτητα τήν όποιαν δύναται νά άναπτύξη, τήν
ευχέρειαν καλύψεως έκτεταμένης περιοχής ή άποστάσεως, τήν δυνατότητα κινήσεως
ύφ’ οίασδήποτε καιρικάς συνθήκας καί μεταφοράς εύαρίθμων άστυνομικών καί
υλικών (ώς όπλων, πυροσβεστήρων, ειδών πρώτων βοηθειών), τήν συνεχή ραδιοτηλεφωνικήν έπικοινωνίαν, τήν οποίαν εξασφαλίζει, δύναται νά άντιμετωπίση κατα
στάσεις έπειγούσας καί σοβαράς καί νά έξομοιωθή προς ’Αστυνομικόν Τμήμα μεταφερθέν είς τον τόπον τής άνάγκης.
Έ κ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι τό ραδιόχημα δεν ύποκαθιστα τον πε
ζόν άστυφύλακα, υπό τήν προϋπόθεσιν, όμως, νά καλυφθούν μερικά μειονε
κτήματα τού τελευταίου. Τήν ελλειψιν συνεχούς επαφής λύει είς κύριον βαθμόν τό
τηλέφωνον. ’Αλλά τό έφαρμοσθέν πρό τίνος σύστημα εφοδιασμού τών άκινήτων
σκοπών διά μικρού φορητού ραδιοτηλεφώνου—έκπομπής καί λήψεως—καθιερωθέν
ύπό τής ’Αστυνομίας τής πόλεως Ντέΐτον Ό χάϊο τών Η.Π.Α., καθιστά τούτον
ικανόν νά άναφέρη άξιοσημείωτον τι άδίκημα ή συμβάν καί νά λάβη οδηγίας άνευ
διακοπής τής έργασίας του.
Γενικώς υποστηρίζεται ότι ό πεζός ή ό έπί δικύκλου—άνευ Ρ /Τ —κινούμενος
αστυφύλαξ δέον νά διατίθεται έκεΐ όπου παρίσταται άνάγκη, καθοριζομένη έπί τή
βάσει τών συστηματικούς μελετηθέντων στοιχείων τού παρελθόντος ή άπαιτεΐται
έφαρμογή ειδικών διατάξεων. Τό ραδιόχημα δέον νά διατίθεται προς κάλυψιν έκ
τεταμένης περιοχής ή προς άντιμετώπισιν σοβαρών ή έπειγουσών περιπτώσεων
ή τηλεφωνικών κλήσεων τών πολιτών διά τού άριθμού «100».
X. Π Α Τ Σ Ο Υ Ρ Η Σ

Οί Αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
‘Υπό τής δημοσιογράφου καί λογοτέχνιδος
------------------------------------- χ.

ΙΩΑΝΝΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ--------------------------------------

« Ή δημοσιογράφος και λογοτέχνις κυρία ’Ιωάννα Θεμιστο
κλέους έπεσκέφθη την 24ην ’Ιουλίου την παιδικήν κατασκήνωσιν τον 'Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων είς "Αγιον Άνδρέαν και
μάς άπέστειλεν τό κατωτέρω αρθρον, είς το όποιον δημοσιεύονται αί
εντυπώσεις της».

Αναρωτιέμαι πολλές φορές, πώς μπορούν νά ξεχνιώνται μέσα σέ λίγο διά
στημα, οί αγώνες καί οί θυσίες, πού συντρόφευσαν καί συντροφεύουν τούς ύπερασπιστάς τής προσωπικής έλευθερίας καί κοινωνικής γαλήνης στο δύσκολο έργο τους.
Έργον τού άστυφύλακα.
Διά τούς άνδρας δμως τής ’Αστυνομίας, άπό τον ’Αρχηγόν έως τον άστυφύ
λακα, ό άγώνας γιά την ιδέα του καθήκοντος, δεν γίνεται για τή μελλοντική άναγνώριση πού πιθανόν νά τοϋ τύχη, άλλά γι’ αύτή την ΐδια την ιδέα.
Ξέρουν όλοι, πώς ό άγωνιστής είναι ΐδεολόγος καί 6 ίδεολόγος δεν επιδιώκει
ούτε βραβεία, οΰτε τιμές.
'Ικανοποιείται μέ τήν έκτέλεση τοϋ καθήκοντος.
'Η ’Αστυνομία άποτελεΐ μίαν φάλαγγα πού συνεχώς βαδίζει στο δρόμο τής
ηθικής πορείας.
’Αποτελεί την φάλαγγα τών άσήμων καί άφανών ΐδεολόγων, οί όποιοι δμως,
εύρίσκονται μεταξύ δύο παρατάξεων, τών φίλων καί τών έχθρών.
Μέσα σ’ αύτδ τό περιβάλλον φιλίας καί έχθρας, κινείται συνεχώς τό Σώμα
τής ’Αστυνομίας. Άγαπάται πολύ καί μισείται.
Μισείται δμως άπό έκείνους, οί όποιοι πάντοτε φοβούνται τον έκτελεστή τοϋ
νόμου, έκεΐνον, πού μέ τήν παρουσίαν του δίνει τό αίσθημα τής άσφαλείας.
Διά τον άστυνομικόν τό καθήκον γιά τήν ασφάλεια του πολίτου είναι τό π ι
στεύω του. Πιστεύει σ’ αύτό άληθινά καί ό άστυνομικός είναι ΑΛΗΘΙΝΟΣ.
Οί παραβάται τοϋ νόμου, οί αρπαγές τής ξένης περιουσίας, οί έκμεταλλευταί
τής εύπιστίας τών άλλων καί τέλος, εκείνοι πού ξέχασαν καί ξεχνούν τό εξαίσιο
ονομα πού έχει ή πατρίδα τους—Έ λ λ ά ς—, βέβαια φυσικόν είναι νά μισούν τον
άστυνομικόν, όταν σέ κάθε τους βήμα τον ευρίσκουν μέ σθένος, μέ δύναμη, μέ αύταπάρνηση νά τούς άνατρέπη τά σχέδιά τους. Σχέδια καταλύσεως τών ιερών θεσμών τής
κοινωνικής άλληλεγγύης. Διότι έξασφαλίζουν την πνευματική ήρεμία καί τήν ψυχική
γαλήνη τού πολίτου, μισούν τον άστυνομικόν οί διάφορες αυτές τάξεις τών πνευματικώς κατωτέρων άνθρώπων.
Γνωρίζουν δτι άπό τον ’Αρχηγόν μέχρι τού άστυφύλακα ύπήρξε καί ύπάρχει
ό ίδιος πάντοτε πόθος. 'Ο πόθος τής απολύτου άσφαλείας τού πολίτου.
Γνωρίζουν δτι, ό άστυνομικός φροντίζει νά δώση τήν βεβαιότητα μέ τάς πρά
ξεις του διά τήν ύπαρξη ισχυρού προστάτη στήν ώρα τού κινδύνου.
Δέν παύει δμως καί ό άστυνομικός νά είναι ό άνθρωπος μέ τις άνθρώπινες
άδυναμίες του.
Καθένας άντιδρα μέ τό δικό του τρόπο, σύμφωνα μέ τήν ψυχοσύνθεσή του καί
τήν νοοτροπία του.
'Ως τόσο ή άντίδραση άφήνει πολλές φορές ίχνη βαθειά, ίχνη πού δέν σβύνουν.
Συνήθως ή κλασσική αιτία βρίσκεται στή πληγωμένη αγανάκτηση καί στη
πονεμένη συναίσθηση πού δίνει ή άχαριστία.
"Οταν θελήσουμε νά έξετάσουμε τήν αιτία μέ τον ψυχρό φακό τής λογικής,
θά άντιληφθοϋμε τήν δικαιολογημένη άγανάκτηση.
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Διότι άνά πάσαν στιγμήν θέλουμε καί άξιοΰμε τον άστυνομικόν παρόντα, νά
μας δίνη μέ την παρουσίαν του την εξασφάλιση τής ζωής μας καί τής περιουσίας μας.
Δυστυχώς δμως. "Οταν παύση ή όποιαδήποτε άνάγκη μας, τον άγνοούμε παν
τελώς, διά νά τον θυμηθούμε σάν μάς κτυπήση ό κίνδυνος πάλι την πόρτα μας.
Νά ή αιτία τής δικαιολογημένης άγανακτήσεως· υπάρχει δμως γιά άντιστάθμισμα ή τάξις τών τιμίων καί
νομοταγών πολιτών, πού
ή εύγνωμοσύνη τους είναι
βαθειά προς τό Σώμα τής
’Αστυνομίας.
Εύγνώμονες θά παραμέ
νουν πάντοτε χωρίς νά λη
σμονούν τάς άρετάς πού κο
σμούν τό Σώμα αύτό.
Μετά. Τά δικαιώματα
τής ζωής είναι τά ίδια γιά
δλους.
Οί άστυνομικοί είναι κι’
αύτοί γονείς, σύζυγοι, άδελφοί.
Είναι γονείς μικρών παι
διών πού πολλές φορές (αν
δχι τις περισσότερες) άδυνατούν νά ικανοποιήσουν
μιά μικρή τους έπιθυμία.
Καί δμως είναι γονείς,
καί ό πόνος είναι ό ίδιος
γιά δλους τούς γονείς!!!
Τό παιδί! Ή έννοια τής
ζωής καλύπτεται έξ ολο
κλήρου άπό αυτή τή λέξη.
Τό παιδί! ’Αγάπη. Στορ
γή. Πόνος. Άφωσίωση,
"Ολα τά δίνουμε σ’ έκεΐνο,
τον μεγάλο άρχοντα τής
Παιδιά τώυ Αστυνομικών κατά τήν ώραν γεύματος εις
τήν κατασκήνωσιν τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

- ό? I*·*1»· (
Ιο π α ιδ ί. Ιά όνειρα. Οι

έλπίδες. Οί προσδοκίες.
"Ολα του τά αισθήματα τά χαρίζει ό γονεύς. "Ολες του οί προσπάθειες. "Ολες
του οί σκέψεις μά... αυτά δέν φθάνουν.
Τό παιδί έχει άνάγκες!!! 'Η μικρή του ζωούλα είναι σάν τό δενδρί πού θέλει
λίπασμα, πότισμα, άνάλογη περιποίηση γιά νά άναπτυχθή καί δλα αύτά γιά νά γί
νουν άπαιτοΰνται χρήματα καί ό άστυνομικός υπάλληλος...!!!
Νά γιατί έννοιωσα μεγάλη χαρά σάν βρέθηκα τήν 24 ’Ιουλίου στήν Κατασκή νωση τής ’Αστυνομίας, στον "Αγιο Άνδρέα.
Χαρούμενη Πολιτεία—Ταιριασμένο δνομα.
’Αληθινά μιά χαρούμενη μικρή Πολιτεία τών παιδιών.
Στο φωνάζουνε οί χαρούμενες φωνές τους, οί κινήσεις τους. Τά παιχνίδια
τους. Τά προσωπάκια τους πού αντανακλά ή έσωτερική τους ευχαρίστηση καί είναι
απόλυτα δικαιολογημένη.

'Ο άστυνομικός καί τό παιδί
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Καθαριότης. Τάξις. Ευπρέπεια. Τά πάντα σέ χαλοσωρίζουν μέ εγκαρδιότητα.
Τα πάντα σοΰ φωνάζουν μέ άγάπη. Είναι διάχυτη παντού. Ακόμη καί σάν στρέψης
τά μάτια σου στο μικρό βωμό (έργο των κατασκηνωτών της περιόδου 1959) νομίζεις,
πώς καί αύτό τό άγνό βλέμμα της 'Αγίας Μητέρας, σέ βλέπει χαρούμενο.
Οί φωνές των παιδιών μέ καλοσωρίσανε.
—’Ίπ ι. ’Ίπ ι. ’Ίσστ. Καλώς μας ώρίσατε.
Μικρά άγαπημένα!!! ΤΑρά γε τό νοιώθετε πώς σείς είσθε όλη μας καί ή μονα
δική μας άγάπη στη ζωή;!!!
'Ένας μικρός Παράδεισος είναι αύτή ή κατασκήνωση. Έ πήγα άπόγευμα. 'Ο
ήλιος μέ τό χρυσαφένιο του στεφάνι λές καί είχε ρίξει ροδόφυλλα στη θάλασσα καί
έπαιζε μέ αυτά, θεότρελλο τό κύμα.
"Ολα κόκκινα, χρυσά, μεγαλόπρεπα. Παντού χρώματα καί φωτοσκιάσεις.

Ή δημοσιογράφος κυρία Θεμιστοκλέους όμιΛεϊ είς τά παιδιά των αστυνομικών
κατά τήν έπίσκεψίν της είς τήν κατασκήνωσιν.

Παντού μεγαλοπρέπεια καί ποίηση. 'Η φύσις έκεϊ είναι ένα τραγούδι. Τό παίρνει
ή θάλασσα καί μέ τις γαλάζιες στροφές της τό διασκορπά στά πέρατα του πελάγους.
Τό πολύβουο μελίσσι τών παιδιών τών άστυνομικών, χαίρεται τήν ομορφιά.
Γεμίζουν τά στηθάκια τους άπό τον ζωογόνο άέρα.
Ροδίζουν τά μάγουλα καί τό.... στομάχι;
’Απαιτεί. ’Απαιτεί.
Θεέ μου πώς άδειάζανε άστραπιαΐα τά πιάτα!!!
—’Έχει περίσσευμα; Αύτό άκουγες.
Μέ τό δίκιο τους. Πόσα άπό αύτά είχανε φάει στο σπίτι τους, σπίτι ένος
φτωχού άστυφύλακα ή καί ένός άνωτέρου άκόμα, πέντε φορές τήν έβδομάδα κρέας,
δύο ψάρι, φρούτα άφθονα, κρέμα, ριζόγαλο, χαλβά, ραβανί, γλυκά ταψιού χωρίς νά
λείπη καί τό παγωτό;
—Καί άλλο. Έ χ ει άλλο φαγητό;!!!
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Τό παιδί άξιοι. Θέλει. Δεν γνωρίζει περιορισμούς. Ξέρει μόνον νά κλεινή τό
ρήμα θ έ λ ω .
’Αλλά... Χαρά. Παντοϋ Χαρά!
Δέν είναι μόνον τό τραπέζι πού τού δίνει χαρά.
Ή ψυχική τους διαπαιδαγώγηση μέσα στά πλαίσια των ’Εθνικών μας άρχών
καί παραδόσεων, τό μπάνιο τους, αυτό τό τρελλό παιχνίδι μέ τη θάλασσα, ή ψυχα
γωγία μέ κινηματογράφο καί άλλα θεάματα, έχουν δώσει στο παιδί πλούσια αύτό
πού τοϋ ελλειπε.
Αύτό τό διεπίστωσα άπό τάς έντυπώσεις, πού έγραψε γιά τήν κατασκήνωση
ό κατασκηνωτής Θεμιστοκλής Κορκόντζελος :
—Μέσα στο καταυλισμό μας επικρατεί παντοϋ ή χαρά, ή γαλήνη καί προ
παντός ό πατριωτισμός.
Σ ’ άλλο σημείο γράφει :
—Νοιώθω μέσα μου, κατά τήν ιερή στιγμή τής ύποστολής ή τής έπάρσεως
τής Σημαίας, νά μέ κυριεύη ένα ιερό ρίγος πατριωτισμού.
Άλλου γράφει :
—Συγχαίρω καί ευχαριστώ θερμά τήν ’Αστυνομία Πόλεων, ή οποία φροντίζει
διά τήν καλήν διατροφήν τών τέκνων τών άστυνομικών ύπαλλήλων, καθώς καί διά
τήν άρτίαν διαπαιδαγώγησιν αύτών.
Άλλος κατασκηνωτής ό ’Ιωάννης Μέρμηγκας έγραφε :
—Οΐ μέρες μας κυλοϋν εύχάριστες καί ή ημέρα τής άποχωρήσεώς μας φθάνει.
"Ολοι λοιπόν μαζί, άς βγάλουμε μιά φωνή θερμή άπό τα βάθη τής παιδικής μας
ψυχής καί ας ευχαριστήσουμε τον καλό μας [άρχηγό, ύπαρχηγό καί όμαδάρχας,
καί όλους πού έστάθηκαν άκοίμητοι φρουροί μας.
Αύτά τά λίγα λόγια τών δύο παιδιών λένε πολλά. Διότι τό παιδί είναι πολύ
αύστηρό στή κρίση του καί... πολύ άχάριστο, λόγω τής ήλικίας, πού λείπει ή τελεία
λειτουργία τής λογικής.
Αύτά τά λόγια είναι ή άπόδειξη τής άπολύτου ίκανοποιήσεώς τους άπό πάσης
πλευράς.
Δέν παραλείπω νά γράψω πώς όλοι οί κατασκηνωταί, μικροί καί μεγάλοι, έ
γραψαν μέ τον ίδιον ένθουσιασμόν.
Αύτά τά λόγια. Αιτία ή τρυφερότης. Αύτός ό ενθουσιασμός είναι ή ικανο
ποίηση γιά τις φροντίδες πού κατάβαλλε ό άρχηγός τής κατασκηνώσεως, μέ όλο
τό εκλεκτό έπιτελεΐο, πού τον πλαισιώνει.
Έ κ τών ολίγων αύτών γενικών σημειώσεων καταφαίνεται ό σπουδαίος ρόλος,
τον όποιον άνέλαβεν καί έφερε σέ τόσο εύχάριστο άποτέλεσμα, τό Άρχηγείον τής
Αστυνομίας.
Ή κατασκηνωτική αύτή προσπάθεια, πού γίνεται τώρα λίγα χρόνια παρά τοϋ
Σώματος, τό τιμά ιδιαίτερα. Είναι ενδεικτικόν τής άγάπης καί στοργής πού περι
βάλλει τούς υπαλλήλους του.
Εύχομαι ολόψυχα, τον έπόμενο χρόνο, ό άριθμός τών κατασκηνωτών νά
είναι διπλάσιος.
Τό ελπίζω καί τό πιστεύω χάρις στή δυναμικότητα, τήν πίστη καί τήν
άνωτέρα άντίληψη τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Σώματος.
ΙΩ ΑΝΝΑ Θ ΕΜ ΙΣΤΟ Κ ΛΕΟ ΥΣ
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Στρατολογία, εκπαίδευση, δροι υπηρεσίας.
’Αστυνομικά Σωματεία.
Σχέσεις μετά τοϋ κοινού.
Ειδικά ’Αστυνομικά Σώματα.
Συμπεράσματα.

*

* *

4 . Στρατολογία, εκπαίδευση, δροι υπηρεσίας.
Π ροαγωγαί.
Προκειμένου ένας άστυφύλαξ νά γίνη δεκτός εις προαγωγικάς εξετάσεις
δέον νά έχη συμπληρώσει δετή υπηρεσίαν (έκτος ειδικών περιπτώσεων), ένας δέ
άρχιφύλαξ έχει τό δικαίωμα νά μετάσχη προαγωγικών έξετάσεων διά τον βαθμόν
τοϋ 'Υπαστυνόμου μετά διετή υπηρεσίαν. Οί επιλεγόμενοι διά τήν συμμετοχήν είς
προαγωγικάς εξετάσεις, έξετάζονται εις τούς ’Αστυνομικούς Κανονισμούς, τήν
Ποινικήν Νομοθεσίαν καί είς γενικά θέματα ’Αγγλικών, ’Αριθμητικής καί Γεω
γραφίας.
'Ο τρόπος διεξαγωγής τών έξετάσεων αύτών είναι ένιαΐος δι’ όλα.τά ’Αστυ
νομικά Σώματα τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας καί διενεργεΐται ύπό Κεντρικής Ε π ι
τροπής, ήτις ορίζεται ύπό τοϋ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών καί ή οποία περιλαμ
βάνει άντιπροσώπους όλων τών βαθμών. 'Η Μητροπολιτική ’Αστυνομία διενεργεί
ιδίας έξετάσεις είς άστυνομικά θέματα, άκολούθως δέ οί έπιτυχόντες λαμβάνουν
μέρος είς τάς έξετάσεις, α'ι όποΐαι διενεργοΰνται ύπό τής Κεντρικής Επιτροπής
είς γενικά θέματα.
Είς όλα τά Βρεταννικά ’Αστυνομικά Σώματα, οί προαγωγαί είς τούς άνω
τοϋ 'Υπαστυνόμου βαθμούς ένεργοϋνται μόνον κατ’ έκλογήν.
'Όροι υπηρεσίας.
Οί όροι υπηρεσίας είναι περίπου οί ίδιοι δι’ όλα τά Βρεταννικά ’Αστυνο
μικά Σώματα, άν καί υπάρχουν ώρισμέναι διαφοραί, έν τή πράξει μεταξύ τών ’Αστυ
νομικών Σωμάτων τά όποια δρουν κυρίως είς άγροτικάς περιφερείας καί έκείνων τών
οποίων τά μέλη έργάζονται είς μεγάλας πόλεις.
Οί άστυνομικοί υπάλληλοι, οίτινες έχουν βαθμόν κατώτερον τοϋ ’Αστυνό
μου, έχουν ύποχρέωσιν νά έργασθοΰν 88 ώρας κάθε δύο έβδομάδας. 'Η ύποχρέωσις
αύτή ύφίσταται δι’ όλα τά Βρεταννικά Σώματα. Οί άστυνομικοί οδτοι έχουν ύποχρέωσιν νά έργασθοΰν έπί ένα όκτάωρον, ήμέραν ή νύκτα, καί έφ’ όσον έργασθοΰν
καθ’ ύπέρβασιν τών ωρών αύτών δικαιούνται άναλόγου ύπερωριακοΰ έπιδόματος.
Οί άστυνομικοί τών βαθμών αύτών (άνδρες καί γυναίκες) δικαιούνται τριημέρου
άναπαύσεως άνά δεκαπενθήμερον καί άπό 17 έως 22 ήμερών έτησίας άδειας, άναλόγως τού βαθμού, μετά πλήρων άποδοχών. Είς τάς πόλεις, ή υπηρεσία διεξάγεται
είς τρεις άλλαγάς. Είς τό μέσον έκάστης άλλαγής γίνεται μία μικρά διακοπή τής
υπηρεσίας προς λήψιν φαγητού. Μετά τήν λήξιν τής υπηρεσίας του, ό άστυφύλαξ
είναι ελεύθερος, άλλ’ ύποχρεοΰται, έφ’ όσον υπάρχει άνάγκη, νά μεταβή είς τό δικαστήριον ή νά έκτελέση άλλην έκτακτον υπηρεσίαν, κατά τό υπόλοιπον τής ήμέρας
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ή τής νυκτός. Αί ώραι εργασίας των άστυνομικών, οί όποιοι έργάζονται είς έπαρχιακάς υπηρεσίας, ρυθμίζονται άναλόγως των τοπικών άναγκών. Οί άνδρες καί
αί γυναίκες των 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας εργάζονται πολύ πέραν τοΰ κεκανονισμένου
όκταώρου όταν άσχολοΰνται μέ ανακρίσεις.
Οί μισθοί τών Βρεταννών άστυνομικών άρχίζουν από 510 περίπου χαρτίνας
λίρας τό έτος, διά τον άστυφύλακα μέ άνάλογον αύξησιν διά τούς λοιπούς βαθμούς.
Οί μισθοί τών ’Αρχηγών τών ’Αστυνομικών Σωμάτων ποικίλλουν, άναλόγως τοΰ
μεγέθους τοΰ ύπό την διοίκησίν των Σώματος, πέριξ τών 3.500 χάρτινων λιρών
έτησίως. 'Ο ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας λαμβάνει 5.500 λίρας
έτησίως. Οί μισθοί τών γυναικών—άστυνομικών άνέρχονται είς τά 90% άνδρών
συναδέλφων των τοΰ ίδιου βαθμού.
Είς όλα τά Σώματα, οί άστυνομικοΐ, άνδρες καί γυναίκες, δικαιούνται στεγάσεως ή λαμβάνουν επίδομα στέγης. Πολλά Σώματα έχουν οικοδομήσει οικίας ή
πολυκατοικίας είς τάς όποιας διαμένουν οί έγγαμοι άστυνομικοΐ. Εις τινας περι
φέρειας, οί άγαμοι αστυνομικοί διαμένουν είς τά άστυνομικά καταστήματα ή είς
οικοτροφεία καί πληρώνουν διά τό φαγητόν των. "Ολα τά ’Αστυνομικά Σώματα
χορηγούν δωρεάν στολήν καί άλλα είδη ύπηρεσίας, είς τούς άστυνομικούς. Προς
τούτοις, λαμβάνουν έπίδομα ύποδήσεως καί ειδικόν έπίδομα έκεΐνοι οί όποιοι έκτελούν ύπηρεσίαν έν πολιτική περιβολή. Οί άστυφύλακες καί άρχιφύλακες οίτινες
υπηρετούν είς την περιοχήν τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας λαμβάνουν έπίδομα
Λονδίνου (τό έπίδομα πόλεως παρ’ ήμϊν).
Οί μαθηταί άστυφύλακες, εργάζονται συνήθως τάς ιδίας ώρας μέ τούς κανο
νικούς άστυφύλακας, άλλά συνήθως μόνον κατά την διάρκειαν τής ημέρας. Εκείνοι
έκ τών μαθητών άστυφυλάκων οί όποιοι είναι κάτω τών 18 έτών διευκολύνονται
διά την παρακολούθησιν μαθημάτων. Οΰτοι, είς ηλικίαν 16 έτών, λαμβάνουν 4 λίρας
τήν έβδομάδα. ’Επίσης δικαιούνται δωρεάν στολής καί έκεΐνοι, οί όποιοι δέν είναι
δυνατόν νά διαμείνουν είς τάς οικίας των λαμβάνουν ένα έπίδομα στέγης ή στεγά
ζονται είς τά ’Αστυνομικά καταστήματα.
"Ολοι οί άστυνομικοΐ, έξαιρέσει τών άνωτέρων, οί όποιοι δέον νά ύπηρετήσουν μέχρι τού 60 έτους, δύνανται νά άποχωρήσουν μετά τήν συμπλήρωσιν 25ετούς
ύπηρεσίας, λαμβάνοντες τό ήμισυ τοΰ έν ένεργεία μισθού των καί μετά τήν συμπλήρωσιν 30ετοΰς ύπηρεσίας τά δύο τρίτα.
Διά τήν συνταξιοδότησιν τών Βρεταννών άστυνομικών, γίνονται άνάλογοι
κρατήσεις έκ τών άποδοχών των, αί όποΐαι έπιστρέφονται έφ’ όσον ό ύπάλληλος
άποχωρήσει προ τής συμπληρώσεως συνταξίμου χρόνου.
Οί "Αγγλοι άστυνομικοΐ λαμβάνουν πλήρεις άποδοχάς, έφ’ όσον τελούν έκτος
ύπηρεσίας λόγω άσθενείας ή τραύματος. Έ φ ’ όσον άπολυθοΰν τής ύπηρεσίας διά
λόγους ύγείας, λαμβάνουν άνάλογον σύνταξιν. Σύνταξιν έπίσης λαμβάνουν αί χήραι
καί τά τέκνα τών άστυνομικών.
Άμεροληψία.
Οί Βρεταννοί άστυνομικοΐ έχουν τά ’ίδια δικαιώματα καί τάς ιδίας ύποχρεώσεις, έναντι τών νόμων, όπως καί οί λοιποί πολΐται. ’Επιβάλλονται, όμως, ώρισμένοι περιορισμοί είς αύτούς, προκειμένου νά έξασφαλίζεται ή άπρόσκοπτος έκτέλεσις τών καθηκόντων των. Έ π ί παραδείγματι, κάθε αστυνομικός έχει τό δικαίωμα
νά ψηφίζη, άλλά δέν πρέπει νά συμμετέχη είς πολιτικάς συζητήσεις. 'Ο τόπος
διαμονής του ύπόκειται είς προηγουμένην έγκρισιν τοΰ Προϊσταμένου’Αστυνομικού
Διευθυντού. Προς τούτοις, δέν πρέπει νά συμμετέχη είς έμπορικάς έπιχειρήσεις ή
νά έκτελή οίανδήποτε άλλην έργασίαν, έκτος τών άστυνομικών του καθηκόντων.
Ούτε αυτός, ούτε ή σύζυγός του, οΰτε άλλο μέλος τής οικογένειας του, διαμένων
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μετ’ αυτού, δύναται νά διατηρή ποτοπωλεϊον. Ή σύζυγος αύτοΰ δεν δύναται νά
διατηρή κατάστημα εις τήν περιφέρειαν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, δπου υπη
ρετεί ούτος, άνευ άδειας τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ.
Πειθαρχία.
Οίαδήποτε παράβασις ή κακή ένέργεια των ’Άγγλων άστυνομικών, τιμω
ρείται πειθαρχικώς βάσει των Βρεταννικών Κανονισμών περί πειθαρχίας, άνεξαρτήτως τής ποινικής ευθύνης τήν οποίαν υπέχουν. Εις περίπτωσιν υποβολής άναφοράς παραπόνων, διατάσσεται κατά τήν κρίσιν πάντοτε τοΰ άρμοδίου Διευθυντοΰ,
ή διενέργεια σχετικής άνακρίσεως. Οίαδήποτε ΰπόθεσις παραπόνων δέον νά τεθή
ύπ’ οψει τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, ό όποιος έχει τό δικαίωμα νά τήν άπορρίψη
ή νά έπιβάλη ποινήν.
Αί εις τούς Βρεταννούς άστυνομικούς έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι ή άπόλυσις, ό υποβιβασμός, ή άνάλογος μείωσις των άποδοχών, τό πρόστιμον, ή έπίπληξις
καί ή συμβουλή.
Εις τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν καί τήν ’Αστυνομίαν τοΰ ποταμού Τάϊν
εφαρμόζεται έλαφρώς διάφορος πειθαρχική διαδικασία. Διά τούς ’Αρχηγούς των
’Αστυνομικών Σωμάτων, τούς άναπληρωτάς αυτών καί τούς βοηθούς των έφαρμόζεται ειδική πειθαρχική διαδικασία. Διά τάς γυναίκας άστυνομικούς προβλέπονται
αί αύταί ποιναί, δπως καί διά τούς άνδρας.
Οί αστυνομικοί τών ’Αστυνομικών Σωμάτων τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας,
έχουν τό δικαίωμα νά προσφύγουν εις τον Υπουργόν τών ’Εσωτερικών, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελον τοϊς έπιβληθή ποιναί άπολύσεως, υποβιβασμού ή μειώσεως τών άποδοχών των. 'Ο Υπουργός δύναται νά παραπέμψη τήν ύπόθεσιν, προς
έξέτασιν, ένώπιον Συμβουλίου, όριζομένου προς τούτο.
Οί Σκώτοι άστυνομικοί εφεσιβάλλουν τάς ύπό τών προϊσταμένων έπιβαλλομένας ώς άνω ποινάς, ένώπιον τού 'Υπουργού τών Εσωτερικών διά τήν
Σκωτίαν.

5. ’Αστυνομικά Σωματεία.
Εις τήν Βρεταννικήν ’Αστυνομίαν υπάρχουν πολλαί οργανώσεις καί σωμα
τεία, άντιπροσωπεύοντα τούς διαφόρους άστυνομικούς βαθμούς, τά όποια παίζουν
σοβαρόν ρόλον εις τήν διοίκησιν τής υπηρεσίας.
Τά σπουδαιότερα τούτων είναι :
α) 'Ο Σύνδεσμος τών Διευθυντών ’Αστυνομίας τής ’Αγγλίας καί Ουαλίας
καί ό δμοιός του τής Σκωτίας, οί όποιοι μεταξύ τών άντικειμενικών των σκοπών
έχουν τήν πρόοδον τών ’Αστυνομικών Υπηρεσιών, τήν άνάπτυξιν τής δραστηριότητας
αυτών, ώς καί τήν άνταλλαγήν άπόψεων έπί διαφόρων θεμάτων τά όποια άπασχολούν τήν ύπηρεσίαν έν τώ συνόλω της. ΓΙρός τον σκοπόν τούτον οργανώνουν κατ’
έτος τοπικά καί κεντρικά συνέδρια.
β) Ό Σύνδεσμος τών ’Αστυνόμων τής ’Αγγλίας καί Ούαλίας καί ό τοιούτος
τής Σκωτίας. Καί αυτοί οργανώνουν τοπικά καί γενικά έτήσια συνέδρια.
γ ) 'Η ’Αστυνομική 'Ομοσπονδία καί ή 'Ομοσπονδία τής Σκωτικής ’Αστυνομίας,
είς τάς όποιας άνήκουν δλοι οί Ύπαστυνόμοι, άρχιφύλακες καί άστυφύλακες. Αί Ά στυνομικαί Όμοσπονδίαι δροΰν διά περιφερειακών καί γενικών συνεδρίων καί έπιτροπών,
έκάστη δέ έξ αύτών άποστέλλει αντιπροσώπους είς τάς τοπικάς Άστυνομικάς Ά ρχάς ή τούς Διοικητάς ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών καί είς τούς'Υπουργούς τώ ν ’Εσω
τερικών ’Αγγλίας καί Σκωτίας, προκειμένου νά χειρισθούν θέματα άφορώντα τήν
υπηρεσιακήν δραστηριότητα καί τήν εύημερίαν τών μελών τών ’Αστυνομικών Σωμά
των, ούχί όμως καί θέματα πειθαρχίας ή προαγωγής μεμονωμένων προσώπων.
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6. Σχέσεις μετά τοΰ κοινοΰ.
Τάς ένεργείας των Βρεταννών άστυνομικών, κατά τήν εκτέλεσήν της υπηρεσίας
των, διέπει ή βασική άντίληψις δτι έχουν ταχθή διά νά υπηρετήσουν τδ κοινδν τδ
όποιον άντιπροσωπεύουν καί άπδ τδ όποιον άναμένουν βοήθειαν. Έ π ί τη βάσει
της άντιλήψεως αυτής, καλούνται δταν ΰπάρχη άνάγκη, ν’ άσκήσουν τα καθήκοντα
των μέ πειθώ καί τάκτ καί ουχί διά τής χρήσεως βίας. Οί άστυνομικοί κανονικώς
δεν φέρουν οίονδήποτε δπλον, εκτός μιας ξύλινης άστυνομικής ράβδου, τήν όποιαν
δύνανται νά χρησιμοποιούν μόνον πρδς αυτοπροστασίαν ή πρδς άποκατάστασιν τής
τάξεως, δταν άποτύχουν τά άλλα μέσα. "Οταν πρόκειται νά προβοΰν εις τήν σύλληψιν ένδς προσώπου, λαμβάνουν δλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου νά στη
ρίξουν τήν κατ’ αύτοϋ κατηγορίαν ενώπιον τής δικαιοσύνης. ’Εξ άλλου, άποτελεΐ
άδίκημα, δι’ οίονδήποτε Βρεταννόν πολίτην, ή παρεμπόδισις ή ή άπόπειρα παρεμποδίσεως ένδς άστυνομικοϋ εις τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του ή ή άρνησις παρο
χής βοήθειας εις άστυφύλακα οσάκις ζητήση τοϋτο, έν περιπτώσει άνάγκης, πρδς
ένέργειαν συλλήψεως. Οί πολΐται είναι υποχρεωμένοι νά παρέχουν τήν συνδρομήν
των διά τήν καταδίωξιν καί σύλληψιν εγκληματιών καί ν’ άναφέρουν εις τήν ’Αστυ
νομίαν, άνευ αναβολής, οίονδήποτε έ'γκλημα ή ύποπτον κίνησιν, ή όποια ΰπέπεσεν
εις τήν άντίληψίν των.
Κάθε άστυνομικδς έχει άνεξαρτησίαν κατά τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων
του. Αυτό σημαίνει δτι είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά τδν τρόπον ένασκήσεως
τής εξουσίας του καί, ύπδ τήν έποψιν ταύτην, δέον νά βασίζεται είς τήν κρίσιν του
καί εις τήν ύπ’ αύτοΰ γνώσιν τής νομοθεσίας. "Ενας άστυνομικός, δύναται νά
μηνυθή, ώς άτομον, ύπδ ένδς πολίτου ό όποιος έχει τήν γνώμην δτι έταλαιπωρήθη,
συνεπεία κακής χρήσεως τής άστυνομικής εξουσίας. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, δ
αστυνομικός δεν δικαιολογείται όταν ίσχυρισθή δτι ένεργήσας οΰτω, ύπήκουσεν
εις διαταγάς άνωτέρων του ή καί τής Κυβερνήσεως άκόμη.

7· Ειδικά ’Αστυνομικά Σώματα.
Εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, υπάρχει ένας άριθμδς ’Αστυνομικών Σωμά
των, τά όποια, άν καί δέν ύπάγωνται εις τά 'Υπουργεία ’Εσωτερικών ’Αγγλίας καί
Σκωτίας, έν τούτοις τά δργανά των έχουν καθήκοντα καί εξουσίας άνολόγους μέ
τούς κανονικούς αστυφύλακας, αί όποΐαι, δμως, περιορίζονται εις τά κτήματα εκεί
νων πού τά χρησιμοποιούν. Παρόμοια ’Αστυνομικά Σώματα, διαθέτουν τδ Βρεταννικδν Ναυαρχεΐον, τδ Υπουργεΐον Στρατιωτικών, τδ Υπουργεΐον ’Αεροπορίας
καί ώρισμένοι οργανισμοί κοινής ώφελείας, δπως είναι ή ’Αστυνομία Σιδηροδρόμων,
τά ’Αστυνομικά Σώματα Λιμένων καί ’Αεροδρομίων, τά όποια ύπάγονται είς τδ
'Υπουργεΐον Μεταφορών καί Πολιτικής ’Αεροπορίας.
8. Συμπεράσματα.
Κατά τήν σύντομον ταύτην έπίσκεψίν μας είς Μεγάλην Βρεταννίαν, χάρις είς
τδ έπιδειχθέν ένδιαφέρον καί προθυμίαν τών εκπροσώπων δλων τών ’Αρχών καί
Υπηρεσιών τάς όποιας έπεσκέφθημεν, ιδιαιτέρως δέ τοΰ Γραφείου Πληροφοριών
τοΰ Βρεταννικοϋ Υπουργείου Εξωτερικών, ήδυνήθημεν νά ίδωμεν πολλά περί τής
λειτουργίας τών ’Αστυνομικών των Υπηρεσιών.
Αί Βρεταννικαί Άστυνομικαί Ύπηρεσίαι λειτουργούν όμολογουμένως κατά
τρόπον ύποδειγματικόν καί λίαν άποδοτικόν.
Τούτο επιτυγχάνεται χάρις είς τά άφθονα τεχνικά μέσα τά όποια διαθέτουν,
τδ άνώτερον πνευματικόν καί πολιτιστικόν επίπεδον τών Βρεταννών άστυνομικών
καί τήν πειθαρχίαν καί πρόθυμον συμπαράστασιν τού κοινού είς κάθε άστυνομικήν
ένέργειαν, διότι έχει τήν πεποίθησιν δτι οί νόμοι πρέπει νά τηρώνται ύπδ τών πολι
τών πρδς τδ συμφέρον αυτών τών ιδίων καί ούχί διότι έξαναγκάζονται πρδς τούτο
ύπδ άστυνομικών οργάνων.
©. ΝΟΥΣΙΑΣ
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Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ (ΣΑΜΠΟΤΑΖ)
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
------------------------------- 'Υπό τοϋκ . Ν . ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΟΥ ______________________
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨ ΕΙΣ

7. Αολιοφθορεϊς (σαμποτέρ) ελεύθεροι σκοπευταί.
*
* *

7. Δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) ελεύθεροι σκοπευταί. ( Χ)
Οί ελεύθεροι σκοπευταί άποτελοΰν μια ιδιαίτερη κατηγορία δολιοφθορέων
(σαμποτέρ), ή πείρα δέ τοϋ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου διδάσκει δτι ολίγοι
ελεύθεροι σκοπευταί μπορούν νά είναι μεγάλη άπειλή για τον εχθρό καί νά βοηθή
σουν όλες τις φάσεις καί έξελίξεις κάθε άγώνος.
'Η δράση των έλευθέρων σκοπευτών, έκτος άπδ τις άπώλειες τις όποιες
προκαλεϊ στον άντίπαλο, έχει ώς άποτέλεσμα καί την καθυστέρηση τής δραστηριότητος αύτοΰ, καθώς καί την πτώση τοϋ ήθικοΰ. Π.χ. λίγοι, ελεύθεροι σκοπευταί
δταν έγκατασταθοΰν σ’ ένα κατωκημένο τόπο μέσα στη ζώνη των επιχειρήσεων,
μπορούν νά καθυστερήσουν την είσοδο σ’ αυτόν τοϋ έχθροϋ.
’Ε π ι λ ο γ ή κ α ί ε κ π α ί δ ε υ σ η έ λ ε υ θ έ ρ ω ν σ κ ο π ε υ τ ώ ν .
’Εκείνοι πού θά εκπαιδευτούν ειδικά ώς ελεύθεροι σκοπευταί έπιλέγονται,
ώστε νά έχουν τά προσόντα πού χρειάζονται, ή τοι: τελειοτάτη δράση, άρίστη υγεία
καί άντοχή, αυτοπεποίθηση, καί πρωτοβουλία, άντίληψη όξυτάτη, φυσική ικανότητα
στή χρησιμοποίηση τοϋ έδάφους καί σκοπευτική ικανότητα.
Οί ελεύθεροι σκοπευταί έκπαιδεύονται εντατικά καί έπί πολύ χρόνο, ή δέ
έκπαίδευση επιδιώκει νά τούς κάνη ώστε νά είναι άριστοι σκοπευταί μέ τό δπλο
πού χρησιμοποιούν, δηλαδή τουφέκι μέ τηλεσκόπιο, νά χρησιμοποιούν καλά τό
έδαφος, νά μπορούν εύκολα ν’ άναζητοΰν καί ν’ άνακαλύπτουν τούς στόχους, νά
μπορούν νά έντοπίζουν καί ν’ αναγνωρίζουν τούς διαφόρους θορύβους, νά χρησιμο
ποιούν άριστα τήν κάλυψη, τήν άπόκρυψη καί τήν παραλλαγή (καμουφλάζ), νά χρη
σιμοποιούν χάρτες, σκίτσα, άεροφωτογραφίες, πυξίδα κλπ., ν’ άναγνωρίζουν
γρήγορα τήν ταυτότητα τοϋ εχθρικού προσωπικού τών υλικών, νά μπορούν νά
κινούνται χωρίς νά επισύρουν τήν προσοχή κανενός, νά είναι σκληραγωγημένοι καί
ύπομονητικοί, νά είναι εύρυτάτης άντιλήψεως, νά έχουν αυτοπεποίθηση, πρωτοβου
λία καί ήθικό άριστο.
Τό μεγαλύτερο φυσικά μέρος τής έκπαιδεύσεως τών έλευθέρων σκοπευτών
γίνεται μέ πρακτικές άσκήσεις. Στήν αρχή οί άσκήσεις σκοποβολής γίνονται στο
πεδίο βολής βαθμιαίως άπό άπόσταση 200—600 μέτρων σέ άνδρείκελα σταθερά
καί σέ έμφανιζόμενα καί έξαφανιζόμενα στιγμιαίως. ’Αφού έπιτύχουν στις άσκήσεις
τού σκοπευτηρίου κατόπιν συνεχίζουν τις βολές σέ στόχους μάχης, δπου γίνεται
πιο πρακτική έφαρμογή τών μεθόδων σκοπεύσεως
Ή καλύτερη μέθοδος σκοπεύσεως γιά νά έπιτύχη κανείς ένα στόχο σέ όποιαδήποτε άπόσταση είναι νά ρυθμίση τό κλισιοσκόπιο τοϋ όπλου ή τή τηλεσκοπική
διόπτρα γιά τήν άπόσταση αυτή καί κατόπιν νά σκοπεύση στο κέντρο τού στόχου.
1. ’Ίδε Πρ. Κερτεμελίδη «Περί έλευθέρων σκοπευτών», ’Επιθεώρηση όπλων καί σωμά
των, τόμος 1951, τεύχος 3, 4, σελ. 68 κ.έ.
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Επειδή όμως οί στόχοι παρουσιάζονται στον ελεύθερο σκοπευτή σέ διαφορετικές
άποστάσεις καί ή άλλαγή των στοιχείων σκοπεύσεως δέν είναι πρακτική, πρέπει
τό όπλο να ρυθμίζεται στα 400 μέτρα καί κατά τήν εκτέλεση τής βολής νά γίνωνται
ώρισμένες διορθώσεις χωρίς νά μεταβάλωνται τά στοιχεία σκοπεύσεως ως εξής:
α) 'Όταν ό στόχος βρίσκεται σέ άπόσταση μεγαλύτερη άπό τά 400 μέτρα
τότε ή σκόπευση γίνεται ψηλότερα άπό τό κέντρο τοϋ στόχου. ’Εάν δέ βρίσκεται
σέ άπόσταση μικρότερη άπό τά 400 μέτρα, ή σκόπευση γίνεται χαμηλότερα άπό τό
κέντρον.
'Η άρχική ρύθμιση τοϋ όπλου στά 400 μέτρα προτιμάται, γιατί έ'τσι εξασφα
λίζεται ή μικρότερη μέση
διόρθωση γιά άποστάσεις
μεγαλύτερες των 400 μέ
τρων (εΐκ. 1).
β ) 'Όταν ό έλεύθερος
σκοπευτής πρόκειται νά
β
δράση μέσα σέ κατωκημένους τόπους ή σέ πυκνά
δάση τότε ρυθμίζει τό όπλο
rti.
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θένας νά γνωρίζη πόσα
κλίκς χρειάζονται γιά τήν
άπόσταση των 700, 800
μέτρων. Γιά ενδιάμεσες άποστάσεις π.χ. 750 μέτρα,
Σ Κ Ο Π Ε Υ Σ ΙΣ Δ \ Α Π Ο Σ Τ Α ΙΙΝ 4 ο ο μ
ΜΕ ΙΟ ΟΠΛΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ Ε Ι ΐ 40 ϊ>μ
?^αμβάνονται ό μέσος όρος
των κλίκς 700 καί 800 μέ
ΖΗ ΜΕΙΟΗ
·Α ΒΑ
C H M FIO N IΚ Ο Π Ε-ΥΣ Ε?Σ
τρων.
4'Η καλύτερη δυνατή μέ
Είκ. 1.
θοδος γιά τή διδασκαλία
τής διορθώσεως τής σκοπεύσεως, χωρίς νά μεταβάλωνται τά σκοπευτικά στοιχεία
είναι ή εξής :
Ό έκπαιδευόμενος ρυθμίζει τό όπλο του στήν άπόσταση των 400 μέτρων.
Κατόπιν πηγαίνει σέ άπόσταση 300 μέτρων άπό τό στόχο καί κάνει βολή σκοπεύον
τας τό μαϋρο δίσκο. Μετά τή βολή βγάζουν τό μαϋρο δίσκο καί ό έκπαιδευόμενος
εξακολουθεί νά έκτελή τή βολή σκοπεύοντας τή νοητή πλέον θέση στήν οποία βρισκό
ταν τοϋτο. Ή ικανότητα αύτή αποκτάται βέβαια μέ εντατική εξάσκηση γι’ αυτό
δέ τό λόγο, ένα μεγάλο μέρος τής έκπαιδεύσεως των ελευθέρων σκοπευτών διατί
θεται στήν εκτέλεση τής βολής αύτής.
Τέλος κατά τήν έκτέλεση τής βολής σέ γνωστές άποστάσεις πρέπει νά προσέχη ό σκοπευτής στήν άκρίβεια των διαφόρων μερίδων πυρομαχικών καί νά κρατή
σημειώσεις γιά τις μερίδες εκείνες, οί όποιες άποδεικνύονται άποτελεσματικές γιά
τό όπλο του. Ή γνώμη αύτή έχει τεράστια άξια γιά τήν άποτελεσματικότητα τής
δράσεως ένός ελευθέρου σκοπευτοϋ.
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'Η κυριωτέρα άποστολή τοϋ έλευθέρου σκοπευτοϋ είναι ή εξόντωση βαθμο
φόρων, συνδέσμων, παρατηρητών, άγγελιαφόρων, καθώς καί παντός άλλου σημαί
νοντος προσώπου τοϋ άντιπάλου. Στήν περίπτωση κατά τήν οποίαν δεν παρουσιά
ζονται τέτοιοι στόχοι ή άποστολή έπεκτείνεται στήν έξόντωση όποιουδήποτε άνδρός
τοϋ άντιπάλου πού εκτίθεται.
Οί στόχοι έκλέγονται άνάλογα μέ τή σπουδαιότητά τους καί πρέπει νά βλη
θούν, έάν είναι δυνατό, μέ τήν πρώτη βολή. 'Ο έλεύθερος σκοπευτής πρέπει νά θυ
μάται πάντοτε ότι συνεχείς καί άσκοποι πυροβολισμοί άποκαλύπτουν τήν θέση του,
πράγμα πού σημαίνει κίνδυνο γ ι’ αυτόν.
’Αλλά έκτος άπό τήν κυρία άποστολή του ό έλεύθερος σκοπευτής χρησιμεύει
ώς ένα είδος πράκτορος γιά τον άξιωματικό πληροφοριών τής μονάδος του. ’Ενώ
δηλαδή ψάχνει συνεχώς γιά τούς
στόχους του κατατοπίζεται άπόλυτα μέ τό έ'δαφος, παρατηρεί
καί άναφέρει κάθε έκδήλωση εχ
θρικής δραστηριότητος στον το
μέα του.
Οί έλεύθεροι σκοπευταί ένεργοΰν κοιτά δύο τρόπους, εΐτε ώς
κινητοί, είτε ώς στατικοί παρατηρηταί. Καί στις δύο αυτές πε
ριπτώσεις έργάζονται κατά τό
πλεϊστον άνά δύο, γιατί έτσι άποδίδουν καλύτερα άποτελέσματα καί τοϋτο γιατί ένα άτομο
δέν μπορεί συγχρόνως νά παρατηρή καί νά πυροβολή, ούτε πάλι
νά πυροβολή καί νά παρατηρή
συγχρόνως τ ’ άποτελέσματα τών
πυροβολισμών. Έ ξ άλλου ή πα
ρατήρηση δέν μπορεί νά συνεχί
ζεται έπί πολύ άπό τό ίδιο
άτομο καί γι’ αύτό όταν είναι δύο
μαζί άλλάζουν καί ύποστηρίζονται άμοιβαίως καί κατά τήν έκτέλεση τών αποστο
λών τους καί γιά τό ήθικό τους. Στις περισσότερες λοιπόν περιπτώσεις οί έλεύθεροι σκοπευταί δροΰν ώς στατικοί παρατηρηταί δηλ. βρίσκουν μιά καλή θέση,
ώστε νά ύπάρχη ένας τομέας βολής. "Αν τύχη καί άποκαλυφθή ή θέση αυτή πη
γαίνουν σέ άλλη. ’Από τή θέση αύτή παρακολουθούν μέ τά κιάλια (διόπτρες).
Τό πρώτο καθήκον τοϋ έλευθέρου σκοπευτοϋ είναι νά συντάξη σχεδιάγραμμα
τοϋ τομέως τής έπιτηρήσεώς του, ώστε νά διευκολύνεται στήν έπισήμανση τοϋ
στόχου. Ό τομέας αύτός διαιρείται σέ 4 ύποτομεΐς, τών οποίων τά όρια καθορίζονται
μέ χαρακτηριστικά σημεία (είκ. 2). "Ετσι όταν άρχίζη ή δράση ό ένας άπό τούς
έλευθέρους σκοπευτάς πυροβολεί ένώ ό άλλος παρακολουθεί τ ’ άποτελέσματα έχον
τας μπροστά του τό σχεδιάγραμμα έπιτηρήσεώς καί καθοδηγεί τον πυροβολητή.
Αυτονόητον είναι ότι άνά 15-20 πρώτα λεπτά άλλάζουν καθήκοντα οί δύο αύτοί
έλεύθεροι σκοπευταί. Κατά τήν αλλαγή όμως τών καθηκόντων τους δέν πρέπει ν’
άλλάζουν καί τις θέσεις τους.
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Πολλές φορές είναι άνάγκη ή έκτέλεση μιας ώρισμένης άποστολής νά γίνη
άπό κινητούς έλευθέρους σκοπευτάς. Οί κινητοί ελεύθεροι σκοπευταί δρουν στα μετό
πισθεν τοϋ έχθροΰ καί μετακινούνται άπο μιά θέση στήν άλλη, καλύπτοντας έτσι
μια μεγάλη καί βχι ώρισμένη περιοχή. Για την καλύτερη έκτέλεση τής άποστολής
τους έρχονται σ’ έπαφή μέ πράκτορες τής παρατάξεώς των, παίρνουν πληροφορίες
καί κατόπιν κινούνται διά την άναζήτηση στόχων κατά μήκος δρομολογίων ή σέ
σημεία ύδρεύσως ή σέ μέρη διαβάσεως ποταμών καί άλλων υποχρεωτικών περασμά
των.
'Ο έλεύθερος σκοπευτής φροντίζει ώστε ή θέση πού θά βρή νά βρίσκεται σέ
τοποθεσία πού δέν την ύποψιάζεται κανείς εύκολα, νά μπορή νά τού παρέχη κάλυψη
καί άπόκρυψη, νά έχη ορατότητα καί πεδίο βολής, νά βρίσκεται σέ τέτοια κατάσταση
άπο τούς πιθανούς στόχους, ώστε οί βολές νά είναι άποτελεσματικές, νά προσαρμό
ζεται μέ το περιβάλλον τού εδάφους, νά μη βρίσκεται σέ χαρακτηριστικό έδαφικο
στοιχείο πού έπισημαίνεται εύκολα καί νά προβλέπη ώστε νά ύπάχη κάπου πλησίον
μιά εφεδρική θέση.
"Οταν ό έλεύθερος σκοπευτής έγκατασταθή στη θέση του δέν πρέπει νά κάνη
γρήγορες καί σπασμωδικές κινήσεις πού προκαλοΰν τήν προσοχή, άπεναντίας πρέπει
νά κινήται σιγά καί προσεκτικά. ’Επίσης δταν πυροβολή φροντίζει νά μην έκτίθεται
ή κίνηση τού δπλου του καί νά κρύβη τή λάμψη τής έκπυρσοκροτήσεως καθώς καί
τ ’ άέρια. Γιά νά το πετύχη αύτο πρέπει νά πυροβολή άρκετά πίσω άπο ένα προκάλυμμα.
Τέλος ό έλεύθερος σκοπευτής πρέπει νά κάνη εύρυτάτη χρήση τής παραπλανήσεως
μεταχειριζόμενος διάφορα τεχνάσματα, ώστε νά άναγκάζη τον άντίπαλο νά έκδηλωθή
κι’ έτσι ν’ άνακαλύψη τή θέση του π.χ. δένει μέ ένα σύρμα ένα θάμνο πού είναι μακρυά άπο τή θέση του καί τον κινεί, τοποθετεί κάπου ένα ομοίωμα κεφαλής άνθρώπου κλπ.
"Ολοι αυτοί οι τρόποι ένεργείας τού έλευθέρου σκοπευτού είναι τρόποι κανο
νικής ένεργείας αυτού. Έ ν τούτους ή πρωτοβουλία, ή άγχίνοια καί ή έπιδεξιότητα
σέ συνδυασμό μέ τήν κατανόηση τών ικανοτήτων κάθε έλευθέρου σκοπευτού, μπορεί
νά παρουσιάζη κάθε φορά νέες μεθόδους δράσεως καί χρησιμοποιήσεως αυτών.
( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕ
ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΑίΦΕΛ
’Από τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest»,
κατά μετάφρασιν Άστυν. Δ/τοϋ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προτιγουιιένου)
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9, Νέα έπέμβασις τής μυστικής υπηρεσίας.

** *

9. Νέα έπέμβασις της μυστικής υπηρεσίας.
Κατ’ αύτόν τον χρόνον, ένας άπό τούς άνθρώπους τοϋ Ronald Dodge, είχε
καταστήσει τήν ζωή τοϋ Lusting άνυπόφορη. Τό όνομά του, τά ψευδώνυμά του καί
οί φωτογραφίες του, είχαν κυκλοφορήσει σέ όλες τις ’Αστυνομικές 'Υπηρεσίες τής
Χώρας, καί τακτικά ενοχλείτο παρ’ αύτών. Καίτοι πάντοτε κατώρθωνε να ξεφεύγη
κατά τον ένα ή άλλο τρόπο, έβλεπε δτι, δεν θ’ άπέφευγε τελικά τήν σύλληψι, καί άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν έγληματική δρασι στις 'Ηνωμένες Πολιτείες γιά λίγα
χρόνια, καί νά καταφύγη στο Μεξικό, μέτήν ελπίδα ότι, ή ’Αστυνομία θά τον ξέχναγε.
"Ομως, όταν έπέστρεψε, τον άνέμενε μεγάλη άπογοήτευσι. Οί ήμέρες τοϋ
εΰκολου πλουτισμοΰ διά τον Lusting είχαν χαθή πιά γιά πάντα. Ουτος, ούδεμία
πλέον δρασι μποροΰσε ν’ άναπτύξη, καί ουσιαστικά είχε έξαφανισθή καί είχε σβύσει
άπό τό πάνθεον των εγκληματιών καί τοϋ υποκόσμου.
Τό άστρον τοϋ Lusting, έσβυσε πιά γιά πάντα, άπό τήν στιγμή πού ελαφροί
ύπαινιγμοί, περιήλθον στή Μυστική 'Υπηρσία των U.S.A., περί άναμίξεώς του σέ
υποθέσεις παραχαράξεως τοϋ Έθνικοΰ νομίσματος.
'Ο πρώτος έλαφρός ύπαινιγμός περί τής άναμίξεώς του σέ παρομοία δρασι,
ήλθε τό 1934, όταν οί πρώτοι πράκτορες τής Μυστικής 'Υπηρεσίας συμπεριλαμβα
νομένου καί έμοϋ (James F. Johnson), έκλήθημεν στή Νέα 'Υόρκη, άπ’ όλες τις
Πολιτείες τής ’Αμερικής, γιά νά οργανώσουμε μιά ειδική 'Υπηρεσία. Δέν γνωρίζαμε
γιατί άκριβώς έκλήθημεν εκεί, ξέραμε μόνο, ότι θά έπρόκειτο γιά κάτι σπουδαίο
καί σημαντικό γεγονός. 'Ο Δευθυντής Robert Godby, κατά τήν συγκέντρωσι αύτή
ήλθε άπ’ ευθείας καί άμέσως στο θέμα, γιά τό όποιο συγκεντρωθήκαμε έκεϊ. «Τά Γρα
φεία Συμψηφισμού τοϋ Θησαυροφυλακίου τής Νέας 'Υόρκης» άνήγγειλε, συγκεν
τρώνουν παρακεχαραγμένα νομίσματα 100.000 δολλαρίων κατά μήνα».
"Ενα έπιφώνημα καταπλήξεως ήκούσθη στήν μέσα αίθουσα. Τό ποσόν τών
100.000 δολλαρίων κατά μήνα, ήτο ένα καταπληκτικό ρεκόρ τήςδραστηριότητος τών
παραχαρακτών, καί αν τό ποσόν τών άνακαλυπτομένων παρακεχαραγμένων νομισμάτων
άνήρχετο σέ 100.000 δολλάρια κατά μήνα, τά έκτυπούμενα καί κυλοφοροϋντα παρακε
χαραγμένα νομίσματα άσφαλώς θ’ άνήρχοντο σέ διπλάσιο καί πλέον ποσόν κατά μήνα.
'Ο Godby, άνοιξε ένα φάκελλο καί πήρε ένα χαρτονόμισμα τών 100 δολλαρίων.
«Ρίξετε μιά ματιά σ’ αύτό» είπε.
Καί πάλι έπιφώνημα καταπλήξεως όλων μας ήκούσθη στήν αίθουσα. Τό χαρ
τονόμισμα, θά μπορούσε νά τρελλάνη όποιονδήποτε, άπό τήν τελειότητά του, άκόμη
καί ένα ειδικό. ’Ητο τό τελειότερο παρακεχαραγμένο χαρτονόμισμα πού είδαμε ποτέ.
’Αρχίσαμε όλοι μας νά ύποβάλωμε διάφορες έρωτήσεις καί νά ζητούμε πλη
ροφορίες ώς προς τον χάρτην, τό μελάνι, τά χρησιμοποιούμενα κλισέ, τυχόν ύπάρχουσες ύπόνοιες ώς προς τούς δράστες ή ίχνη έπί τής ταυτότητος τοϋ χαράκτου,
πλήν σ’ όλες μας τις έρωτήσεις αί άπαντήσεις τού Godby, ήσαν άρνητικές. Ούδεμία
πληροφορία καί ούδέν ίχνος ή άλλο τί πού θά μποροΰσε νά μάς όδηγήση έπί τά ίχνη
τών δραστών. Τό μόνο πού γνωρίζαμε μετά βεβαιότητος, ήτο ότι, σέ κάποιο δωμά
τιο άπό τον ’Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό ’Ωκεανό στις 'Ηνωμένες Πολιτείες,
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λειτουργούσε τό τελειότερο συνεργείο παραχαράξεως δολλαρίων, πού ποτέ έδρασε.
Πού εύρίσκετο αυτό το διαμέρισμα, σέ ποιά Πολιτεία, σέ ποια Πόλι, Κωμόπολι ή χωριό, αύτο ήτο άγνωστο. «Καί αύτο είναι το πρόβλημα πού καλούμεθα να
λύσωμεν» εΐπεν ό Godby. Καί προσέθεσε: «Είναι ζήτημα τιμής για όλους μας ν’
άνακαλύψωμε αύτο το έργαστήριο μέ τα τελειότατα μηχανήματα».
Το πρώτο μας βήμα στις άναζητήσεις καί έρευνές μας, ήτο να έ'λθωμεν σ’
επαφή μέ όλους τούς πληροφοριοδότες μας. Τίποτε όμως δέν έμάθαμε άπό αυτούς.
Κατόπιν πήγαμε καί ερευνήσαμε είς τούς προμηθευτές χάρτου,- έπισκεφθήκαμε ερ
γοστάσια κατασκευής χάλκινων πλακών καί μελάνης, όλες μας όμως οί έ'ρευες
άπέβησαν αναποτελεσματικές.
’Έπειτα, ένα πρωί, μας έκάλεσε καί πάλιν ό Codby, γιά να μας άνακοινώση το
πρώτο στοιχείο πού διεπιστώθη γιά την ύπόθεσι αύτή. «Ξέρομε ποιος είναι ό χαρά
κτης», μάς είπε. "Ολοι μας τιναχθήκαμε όρθιοι στα καθίσματά μας. «Το όνομά του
είναι Walliam W atts» προχώρησε ό Godby. «Κατεσκεύασε ένα πλαστό χαρτονόμισμα
προ 7ετίας περίπου. Δέν είχε μεγάλη κυκλοφορία τότε. Το ειδικό Γραφείο στήν
Ούάσιγκτων, παρέβαλε ένα δείγμα μέτά καινούργια παρακεχαραγμένα σημερινά χαρ
τονομίσματα καί πιστεύουν άπολύτως ότι ό W atts, είναι ό άνθρωπος πού ζητοϋμεν».
’Εν συνεχεία μάς ύπέδειξε μιά φωτογραφία τοϋ W atts. Ούτος, είναι επιστή
μων φαρμακοποιός, μάς είπε, καί το 1920 διηύθυνε ένα Φαρμακεμπορικό Οίκο στήν
Όμάχα. Τό 1925 κατεσκεύασε πλαστά σήματα καί έτικέττες γιά τά λαθραία οινο
πνευματώδη ποτά του Α1 Capone.
«’Από όσα ξέρομε γι’ αύτόν, ήτο ένας τύπος πράου άνθρώπου, χωρίς πολλούς
φίλους καί τά τελευταία 7 χρόνια ούδαμοΰ ένεφανίσθη. 'Τπάρχει ένας μόνον άνθρω
πος πού είναι ένδεχόμενο νά έχη έπαφή μαζί του. Καί αυτός είναι ό Victor Lusting»
κατέληξε ό Godby.
«"Ομως ό V. Lusting, είναι πολύ έξυπνος καί δέν πιστεύω νά έχη άναμιχθή,
σέ ύπόθεσι παραχαράξεως» άντέτεινα.
«Δέν είπα ότι έχει άναμιχθή» άπήντησε ό Godby. «Οί δυό τους ήσαν καλοί
φίλοι, καί μπορεί άπ’ αύτόν νά πέσωμε στά ίχνη του W atts. "Αλλωστε, δέν έχομε
τίποτε άλλο. "Ας φροντίσωμε ν’ άνακαλύψωμε τον Lusting».
Ένεργήσαμεν έρευνες, καί έζητήσαμε μπληροφορίες, άπ’ όλες τις ’Αστυνομι
κές ’Αρχές τών μεγαλυτέρων πόλεων όλου τοϋ κόσμου, χωρίς νά μπορέσωμε νά
μάθωμε κάτι τό θετικό γιά τον Lusting. Μόνο, κάτι τό άσήμαντο καί άνευ άξίας,
μάθαμε σ’ όλες τις έρευνες. ’Ακολουθήσαμε αυτό μόνο καί μόνο, γιατί δέν είχαμε κάτι
άλλο τό σημαντικώτερο γιά νά προχωρήσουμε.
Ό Lusting, κατά τον τελευταίο καιρό, είχεν έπισύρει την προσοχή τής ’Α
στυνομίας τοϋ Pittsburgh, οχι διότι είχαν κάποια κατηγορία ή έστω καί ενδείξεις
κατ’ αυτού, άλλά μόνο γιατί είχε σχέσεις μέ κάποια H anna Smith, μιά Κα πού διεύθυνε μιά έπιχείρησι άπό Κώλ—Γκέρλς. Μιά έρις γιά λόγους ζηλοτυπίας μεταξύ
δύο Κώλ—Γκέρλς, είχε ως άποτέλεσμα νά έπισύρη τήν προσοχή τής ’Αστυνομίας καί
ή H anna έγκατέλειψε τήν έπιχείρησι καί έφυγε βιαστικά άπό τήν πόλι.
«Καί μ’ αύτο τί;» ήρώτησε κάποιος διστακτικά τον Godby. «'Η πληροφορία
δέν μάς λέγει τίποτε».
«Πάντοτε άπό μιά Κα, μπορεί νά βγή κάτι» είπε ό Godby. Καί αν παραστή
άνάγκη, μπορούμε νά ερευνήσουμε όλες τις έπιχειρήσεις τών Κώλ—Γκέρλς.
"Οπως περνούσαν οί ήμέρες καί εβδομάδες χωρίς νά μπορούμε νά μάθωμε
κάτι μέ τήν H anna Smith, τον Lusting ή άλλο τί σχετικό μέ τήν ύπόθεσι τής πα
ραχαράξεως, έφαίνετο ότι είχαμε άπομακρυνθή άπό τήν ύπόθεσι αύτή, καί άκολουθούσαμε εσφαλμένο δρόμο, πού δέν είχε κάποια σχέσι μέ τήν ύπόθεσι μας. Ξαφνικά
τότε μιά ήμέρα, μάς πληροφόρησε ενα ’Αστυνομικό Τμήμα, ότι έπρόκειτο νά προβή
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στο κλείσιμο ενός διαμερίσματος, στο όποιο λειτουργούσε μιά έπιχείρησι Κώλ-Γκέρλς,
υπό τήν διεύθυνσι μιας Κυρίας, πλησίον τής Λεωφόρου Πάρκ.
Κατόπιν παρακλήσεώς μας, τό Τμήμα έδέχθη ν’ άναβάλη τό κλείσιμο καί
τήν σύλληψι, μέχρις ότου διερευνήσαμε τήν περίπτωσι.
Είχαμε μια ωραία φωτογραφία τής Hanna, καί έτέθημεν αμέσως εις τήν
έκ τού άφανοΰς παρακολούθησιν τού διαμερίσματος. ’Έπειτα άπό 12ωρο παρακολού
θησή ένεφανίσθη έπί τέλους ή γυναίκα πού άπεικόνιζε ή φωτογραφία. ΤΓΙτο πράγ
ματι ή H anna Smith, ούδεμία άμφιβολία υπήρχε περί αυτού.
Συνδέσαμε αμέσως τήν τηλεφωνική συσκευή τής Hanna, μέτό Κέντρο μας,
καί έκ τής παρακολουθήσεως διεπιστώσαμε ότι, παρουσίαζε τόν Lusting στους
φίλους της ώς Κον Frank, ένα άκόμη ψευδώνυμο στα άπειρα πού ειχεν αύτός.
Έ π ί πολλές έβδομάδες, δεν είχαμε κάτι τό θετικό, παρά συνεχώς οξείς δια
λόγους. ’Αργά ένα άπόγευμα ακόυσα τήν ώργισμένη φωνή τού Godby, τήν ώρα
πού είχε πάρει μιά πρόσκλησι άπό τόν έν ύπηρεσία πράκτορα στήν ήλεκτρική συ
σκευή. Άφήκε κάτω τόν δέκτη καί στράφηκε προς έμέλέγων: « Ό Κος Frank, μόλις
εκάλεσε τήν Hanna. Πηγαίνει στο διαμέρισμά της έντός μιας ώρας. Σύ καί ό Seckler,
παρακολουθήστε άπό τήν θέσι σας. Μή τόν πλησιάσητε. Βεβαιωθήτε γιά τήν ταυ
τότητά του αν μπορείτε, καί καλέσατε πάλι γιά οδηγίες».
'Ο Seckler καί έγώ, άρπάξαμε τά καπέλλα μας καί τρέξαμε Ιξω.
Έ πειτα άπό παρακολούθησι 2 ωρών έξω άπό τό κτίριο όπου τό διαμέρισμα
τής Hanna, άρχίσαμε νά πιστεύωμε ότι μάς είχε ξεφύγει ό Κος Frank. 'Η μοναδική
φωτογραφία πού είχαμε, τού Lusting, ήτο τραβηγμένη προ 6 χρόνων καί οδτος
μπορούσε νά είχε μεταβληθή κάπως σ’ αύτό τό διάστημα. Έπεκοινώνησα μέ τό
Κέντρο μας τηλεφωνικώς, άλλά δεν υπήρχε καμμιά νεωτέρα πληροφορία, άπό τήν
παρακολούθησι τού διαμερίσματος μέ τήν ήλεκτρική συσκευή. ’Εκείνη άκριβώς τήν
στιγμή ό Seckler, μ’ άρπαξε άπό τό μανίκι καί μού έδειξε κάτι μακρυά στο δρόμο.
'Ένας καλοενδεδυμένος καί μέ άψογο έμφάνισι, μόλις ειχεν έξέλθει άπό τό κτίριο.
ΤΗτο άρά γε αύτός ό Lusting;
Καθώς τόν παρακολουθούσαμε ό καθένας μας άπό τήν μιά πλευρά τού δρόμου,
έξήταζα τό βάδισμά του. Οι περισσότεροι των ’Αμερικανών, βαδίζουν βιαστικά καί
φαινομενικά μέ κάποιο σκοπό, ένώ οί Εύρωπαΐοι ρέπουν στο νά βαδίζουν καί περιφέρωνται άσκοπα. Ούτος έβάδιζε καί περιπλανάτο μάλλον άσκοπα.
Πριν κατωρθώσωμε νά ρίξωμε μιά ματιά έκ τού πλησίον επάνω του, έστρεψε
σέ μιά γωνιά καί μπήκε σένα Φαρμακείο. Ξανασμίξαμε μέ τόν Seckler. «Φαίνεται
περίφροντις καί σκεπτικός» είπε ό Seckler. Δέν νομίζω ότι μάς άντελήφθη άκόμη,
άλλά πρέπει νά ένεργήσωμε μέ μεγάλη προσοχή καί σύνεσι.
Γλύστρησα μέσα στο Φαρμακείο καί μίλησα μέ τόν Godby, άπό τόν τηλεφωνικό θάλαμο. "Οπως περίμενα γιά νά συνδεθώ, ό άνθρωπος μας έστρεψε άπό
άπό τήν γωνιά καί τόν είδα στο πρόσωπο καθαρά. Τόν άνεγνώρισα άμέσως. «Μάλι
στα» ήκούστθη ή φωνή τού Codby στο τηλέφωνο.
«'Ο κ. Frank είναι πράγματι ό Lusting » είπα. «Βλέπω αύτήτή στιγμή τήν
φάτσα του».
«Θά καλέσω τήν Ούάσιγκτων γιά οδηγίες» είπε ό Godby. «Έ ν τώ μεταξύ
τεθήτε έπί τά ίχνη του καί έπικοινωνήσατε μαζί μου, έπειτα άπό μιά ώρα».
'Ο Lusting βγήκε άπό τό Φαρμακείο καί άμέσως τόν ήκολούθησα καί συνήντησα τόν Seckler πού μού έκαμε νόημα ότι κατηυθύνθη προς νότον. ’Εκείνη τήν
στιγμή, ό Lusting μπήκε σένα αύτοκίνητο, πού ή μηχανή του ήτο έν κινήσει καί
πού κινήθηκε γρήγορα μέσα στο ρεύμα τής κινήσεως. «Γρήγορα φώναξε ό Seckler,
άρπάζοντάς με άπό τό χέρι. Εύτυχώς είμεθα κοντά στο αυτοκίνητό μας. Ριχτήκαμε
μέσα καί έτέθημεν εις καταδίωξίν του, λόγω όμως τής εξαιρετικά μεγάλης κινή-
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σεως τροχοφόρων, χάσαμε τό αυτοκίνητο πού τον μετέφερε. Γυρίσαμε δλους τούς
δρόμους της περιφέρειας έκείνης μέ την ελπίδα δτι κάπου θ’ άνακαλύπταμε το έν
λόγω αυτοκίνητο πριν άπομακρυνθή πάρα πολύ, άλλά δεν κατωρθώσαμε να το άνακαλύψουμε. Τελικά γεμάτοι άπο έντροπή γυρίσαμε στο Κέντρο. 'Ο Godby καί 4
άλλοι πράκτορες, μάς περίμεναν κοντά στο διαμέρισμα της H anna Sjm ith καί
καθώς πεταχθήκαμε άπο το αυτοκίνητο έξω, είπε : «'Η Ούάσιγκτων διέταξε νά
τον συλλάβωμεν».
«Δεν πρόκειται νά τον συλλάβωμε σήμερα» άπήντησα καταντροπιασμένος,
«τον χάσαμε».
Άναφέραμε δλες τις λεπτομέρειες καί καθώς ό Godby έβγαζε τά συμπεράσματά του, έκαμε τά νέα του σχέδια καί έδιδε διαταγές διά τις νέες κινήσεις καί
ένέργειές μας, στεκόμουν σιωπηλός καί ταπεινωμένος. Τή στιγμή έκείνη ένα όραμα
φάνηκε νά πέρασε μπροστά στά μάτια μου. Ή ταν τό αυτοκίνητο τοϋ Κου Frank,
καί μέσα σ’ αύτό έκάθητο ό φίλος μας, συζητώντας ζωηρά μέ τον οδηγό. Μισόκλεισα
τά μάτια μου καί κύτταξα προσεκτικά. Δεν ήτο όραμα, ήτο πραγματικότης. Ή το
τό αυτοκίνητο μέ τον Lusting, κινούμενο σιγά μέσα στο πυκνό ρεύμα των τροχοφόρων.
«Είναι αυτός, είναι ό Lusting», έκραξα. "Ολοι γύρισαν νά κυττάξουν καί
μπροστά στά μάτια μας τό αυτοκίνητο μέ τον Lusting, στάθμευε στο ρείθρο τοϋ
πεζοδρομίου, σέ άπόστασι 50—60 μέτρα μακρυά μας. 'Ο Godby γύρισε σέ μένα
καί διέταξε: «Johnson νά τον συλλάβης. 'Ο Sm ith νά πιάση τον οδηγό καί οί
Rubano καί Seckler νά σάς καλύψουν άπο τυχόν έπίθεσι. Γρήγορα καί μεγάλη
προσοχή. Μπορεί νά οπλοφορούν. Πάμε». Ετοίμασα τό όπλο μου καί βάδισα
γρήγορα στο κατάστρωμα τού δρόμου. 'Ο Lusting καί ό οδηγός του μιλούσαν
άκόμη. "Οταν έφθασα κοντά στό αυτοκίνητο, στράφηκα άπότομαΤάνοιξα μένα τίναγμα
την πόρτα τού αυτοκινήτου καί άρπαξα μέ άστραπιαία ταχύτητα τον Lusting
άπο τον βραχίονα. «Μυστική Υπηρεσία» είπα. Τον τράβηξα ισχυρά έξω τού αύτοκινήτου, διατάσσοντας αυτόν νά μή κάμη τήν παραμικρότερη κίνησι, άλλά δέν
είχε όπλο.
Ό Smith συνέλαβε επίσης τον οδηγό, τον ώδήγησε κοντά μας, ό δέ Godby
μέ τούς υπολοίπους πράκτορας, μάς περιεκύκλωσαν.
«Τί είναι πάλι αύτό ; τί συμβαίνει ; » ήρώτησε ό Lusting, μέ μάτια όρθάνοικτα καί μέ προσποιητή άθωώτητα. ’Αφού δέ παρετήρησε όλους γύρω τούς
άνδρες, είδε τον Rubano καί είπ ε: «’Ά εσένα σέ θυμούμαι».
Έ π ί 24 ώρες άνακρίναμε τον Lusting. Ώμίλησε διά τά κατορθώματα του,
γιά τις παράνομες καί ύποπτες κερδοσκοπικές δουλειές του, μέ ειλικρίνεια σάν νά
συνδιελέγετο μέ προσκεκλημμένους του σέ δεξίωσι.
"Ομως, έγνώριζε μέ ποιου είδους άδικήματα άσχολεΐται ή 'Υπηρεσία μας,
καί ούδεμία νΰξι έκαμε γιά ύπόθεσι τινά παραχαράξεως. Μάς ώμίλησε μέ ειλικρί
νεια γιά μιά άπάτη πού είχε καταστρώσει καί έπρόκειτο νά έκτελέση τό ίδιο βράδυ,
καί μάς έζήτησε μέ θρασύτητα νά τον άφήσωμε γιά νά πάη στό ραντεβού του μέ
τό υποψήφιο θύμα, υποσχόμενος νά έπιστρέψη. «’Αστειεύεσαι», είπε ό Godby
έκπληκτος. «Νά σέ άφήσωμε έλεύθερο γιά νά έκτελέσης ένα έγκλημα ; Αύτό είναι
πρωτάκουστο».
«'Ο Κος μέ τον όποιο έχω ραντεβού, θέλει νά μοΰ δώση 10.000 δολλάρια. Θά
ήτο προσβλητικό καί άγενές έκ μέρους μου ν’ άποποιηθώ νά τού κάμω αύτή τήν
χάρι, πού θά τού δώση μεγάλη εύχαρίστησι» είπε μέ σοβαρότητα ό Lusting.
Ό Godby έστειλε ένα πράκτορα νά πληροφορήση τό υποψήφιο θύμα, οτι
έσώθη άπο τήν έγκαιρο σύλληψι τού Lusting, όταν όμως ό πράκτωρ έπέστρεψε
μάς έπληροφόρησε ότι ούτος, όταν άκουσε ότι δέν θά πήγαινε στό ραντεβού των,
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λυπήθηκε πολύ καί θύμωσε, οχι μέ τον άπατεώνα, άλλά μαζί μας. «'Ορκίζομαι δτι,
ό Lusting τον έχει υπνωτίσει» μας είπε.
'Η άνάκρισις έξηκολούθησε συνεχής, άδιάκοπος καί έξαντλητική. Αί ερωτή
σεις μας έπιπταν, βροχηδόν, ώστε ό Lusting δεν είχε τον χρόνο να μας παρασύρη
στις συνηθισμένες φανταστικές ωραίες ιστορίες του. Μέ την πάροδο τοΰ χρόνου,
άπό τις διάφορες άντιφάσεις ήναγκάσθη να μάς όμολογήση δτι είχε γνωρίσει τόν
W atts στο Σικάγο. ’Έπειτα παρεδέχθη δτι έβλεπε αύτόν άπό καιρού σέ καιρόν
στήν ’Ανατολή.
«Ποΰ ακριβώς στήν ’Ανατολή ;» ήρώτησε ό Godby.
«Σέ διάφορα μέρη» άπήντησε ό Lusting, «συνήθως δέ σένα μπαρ στο Ζέρσεϋ»
κατέληξε. "Ομως έξηκολούθησε να βεβαιώνη δτι δέν γνωρίζει πού μένει, διότι ό
W atts ήτο πολύ έπιφυλακτικός στο θέμα αύτό.
'Ο Godby δέν άπελπίσθη καί έξηκολούθησε την άνάκρισι μέχρις δτου ό
Lusting ώμίλησε άθελά του. «Μοϋ είπε δτι είχε ένα κομψό δωμάτιο, πού μπορούσε
να βλέπη άπό τό παράθυρο στον ποταμό Χοϋδσον καί νά παρακόλουθή τα πλοία
στήν άποβάθρα καί δτι, ήτο ανατολικό ώστε δλη τήν ήμέρα τό έβλεπε ό ήλιος,
πράγμα πολύ καλό γι’ αύτόν πού έπεξειργάζετο φωτογραφικές πλάκες».
Τίποτε δμως περισσότερο δέν μπορέσαμε ν’ άποσπάσωμε. 'Ο W atts έπε
ξειργάζετο φωτογραφικές πλάκες καί ό Lusting, άσφαλώς έγνώριζε πού είχε τό
έργαστήριό του, ώρκίζετο δμως δτι δέν έγνώριζε περισσότερα άπό δσα μάς ώμολόγησε καί έπέμεινε δτι αύτός προσωπικώς δέν έγνώριζε τί, σχετικά μέ παραχάραξι
νομισμάτων, πολύ δέ περισσότερο δέν άνεμίχθη ποτέ σέ παρομοία ύπόθεσι.
Άπεφασίσαμε τότε νά έλθωμε σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν Lusting. 'Οσαδήποτε έγκλήματα τοΰ Κοινοΰ Ποινικοΰ Νόμου καί αν είχε κάνει δέν μάς ένδιέφερον,
έμάς μάς ένδιέφερε μόνο ν’ άποκαλύψωμε τό έργαστήριό δπου κατεσκευάζοντο
τά παρακεχαραγμένα δολλάρια. Αύτή ή ύπόθεσι μάς βάρυνε καί εϊμεθα υπεύθυνοι.
Γι’ αύτο, χωρίς βέβαια νά δώσωμε σ’ αύτόν καμμιά ύπόσχεσι, άφήσαμε νά ύπονοηθή δτι, άν μάς βοηθήση στήν ύπόθεσι αύτή, δέν θά φανοΰμε άχάριστοι.
Τό κόλπο έπιασε. «’Ίσως νά κατώρθωνα νά βάλω χέρι σ’ αύτά τά κλισέ»
είπε έπί τέλους. «Δέν είμαι βέβαιος, άλλά νομίζω θά μποροΰσα νά έπιτύχω. Θά
μοΰ χρειαζόταν δμως, οπωσδήποτε ή βοήθεια κάποιου φίλου». 'Ο φίλος αύτός
ήτο ό Dan Dapper, δστις εύρέθη καί προσήχθη. Τούς άφήσαμε νά μιλήσουν Ιδιαι
τέρως καί έπειτα ό Dapper έφυγε, ύποσχεθείς δτι, θά έπέστρεφε τό ίδιο άπόγευμα.
’Επέστρεψε πράγματι καί μάς προσεκόμισε τό κλειδί μιάς άποθήκης άποσκευών
τοΰ ύπογείου ’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου τοΰ Σταθμοΰ Times Square.
Μάς είπε οτι θά βρίσκαμε αύτά πού ζητοΰμε μέσα σ’ αύτήν τήν άποθήκη
των άποσκευών.
Δύο πράκτορες πήγαν νά έρευνήσουν τήν κρύπτην αύτήν. ’Επέστρεψαν μένα
πακέτο πού περιείχε τρία κλισέ καί 51.000 παρακεχαραγμένα δολλάρια. 'Ο
Lusting ύπεκλίθη μειδιών καί έκινήθη μέ πρόθεσι νά φύγη. Αύτή δμως τή φορά δέν
τά ύπελόγισε καλά, δέν μπορούσε νά ξεφύγη. Τόν κρατούσαμε πλέον μέ τήν κα
τηγορία έπί συνεργασία καί κατοχή παρακεχαραγμένων χαρτονομισμάτων.
'Ο Lusting έχάλασε τόν κόσμο σέ κάθε του βήμα προς τις ομοσπονδιακές
φυλακές, διαμαρτυρόμενος καί φωνάζων «αύτό είναι διπλοπροσωπεία, έξαπάτησις
καί άθέτησις ύποσχέσεως». ’Αλλά αύτό δέν μπορούσε νά θεωρηθή διπλοπροσωπεία,
έξαπάτησις καί άθέτησις ύποσχέσεως άπό μέρους μας, διότι οΰτε καν έδόθη
τοιαύτη ύπόσχεσις.
Έ κ τ ός αύτοΰ, ώς διεπιστώθη, ό Lusting προσεπάθησε καί πάλι νά μάς
έξαπατήση. Τά κλισέ πού άνεύρομεν τή υποδείξει τοΰ Dapper, δέν ήσαν τά γνήσια
ύπερτέλεια τοιαΰτα τοΰ W atts.
(Συνεχίζεται)

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛ ΑΚΟΣ
- Π Ω Σ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΧΙΣΜ ΕΝΑ ΦΥΛΛΑ
ΤΟ Υ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΤΟ Υ ΘΥΜ ΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥ
ΠΤΕΤΑΙ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ Ά πό -ιό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Front
__________________Page Detective», κατά μετάφρασιν ά σ τ υ φ ύ - -----------------------------λ α κ ο ς κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Στο ΓΙόρτλαντ της Ίντιάνας, στις 13 ’Ιανουάριου 1961, ένας άγροκτηματίας
ώδηγοϋσε προσεκτικά τό αύτοκίνητό του στο σκεπασμένο άπ’ τό χιόνι δρόμο, όταν
σέ άρκετή άπόσταση διέκρινε ένα αύτοκίνητο να έχη σταματήσει στήν άκρη του
δρόμου. Ελάττωσε λοιπόν την ταχύτητα καθώς πλησίαζε προς τό αύτοκίνητο τοϋτο,
γιατί δεν είχε έμπιστοσύνη στο τιμόνι λόγω της κακοκαιρίας.
’Έτσι μέ την ταχύτητα πού προχωρούσε ήταν άδύνατο να μην ίδή ένα πτώμα
μέ στολή πού ήταν ξαπλωμένο μερικά μέτρα πίσω άπ’ τό αύτοκίνητο καί πού, όπως
ήταν γεμάτο αίματα, έρχόταν σέ ζωηρή άντίθεσι προς τό καθαρό, λευκό χιόνι γύρω
του.
*0 κτηματίας πάτησε φρένο, πήδησε έξω άπό τό αύτοκίνητό του κι’ έτρεξε
προς τό πτώμα. Στάθηκε κατάπληκτος γιά μερικά δευτερόλεπτα, παγωμένος πε
ρισσότερο άπό τον τρόμο άπό έκεΐνο πού έβλεπε, παρά άπό τό τσουχτερό κρύο τής
χειμωνιάτικης ήμέρας. Μετά άνέβηκε ξανά στ’ αύτοκίνητό του καί γύρισε ολοταχώς
πίσω, άδιαφορώντας τώρα γιά τούς κινδύνους τού βολάν.
Σέ άρκετή άπόστασι άπ’ έκεΐ, έστριψε καί πήρε τό μονοπάτι, πού ώδηγοϋσε
σ’ ένα άγρόκτημα καί σταμάτησε μπροστά σ’ ένα σπίτι. Βγαίνοντας γρήγορα άπ’
τ’ αύτοκίνητο, έτρεξε προς τή βεράντα καί άρχισε νά κτυπά τήν πόρτα. Στο μεταξύ
ξεκούμπωσε τό βαρύ επανωφόρι του καί μόλις ό γείτονας τοϋ άνοιξε τήν πόρτα,
μπήκε μέσα γρήγορα.
Διηγήθηκε βιαστικά όσα είδε στον κατάπληκτο γείτονά του καί τοϋ ζήτησε
νά χρησιμοποιήση τό τηλέφωνο, όπου έπανέλαβε τά τρομερά νέα στο ’Αστυνομικό
Τμήμα τής Τζαίϋ Κάουντυ, πού βρίσκεται κοντά στο Πόρτλαντ.
«Μάλιστα, είμαι βέβαιος οτι είναι νεκρός... Δέν έχει καθόλου πρόσωπο...
βρίσκεται ξαπλωμένος έξω άπ’ τό δρόμο περί τά δύο μίλλια νοτιοανατολικά τής
Σαλαμόνια... Φορά στολή... ’Ό χι... Δέν στάθηκα πολύ έκεΐ γιά νά... Έ ν τάξει... Θά
ξαναγυρίσω πίσω καί θά σάς περιμένω έκεΐ...».
ΤΗταν άπόγευμα τής Δευτέρας 8 ’Ιανουάριου 1961. Ό κτηματίας ήταν έκεΐ
μέ τό αύτοκίνητό του όταν ό άστυνόμος Τζώρτζ Σκώττ καί δύο άλλοι άστυνομικοί
φάνηκαν στή στροφή τοϋ δρόμου. Οί άστυνομικοί κατέβηκαν άπ’ τό αύτοκίνητό τους
κι’ έτρεξαν γύρω άπ’ τον νεκρό. Είδαν τότε τό σήμα έπάνω στο ματωμένο μανίκι
τοϋ σακκακιοΰ : «Δασική Υπηρεσία Ίντιάνας».
Στο πρόσωπο τοϋ θύματος οί άστυνομικοί άναγνώρισαν τον δασικό ύπάλληλο
Τζαίημς Ε. Πίτζερ.
"Ενας άπ’ αύτούς έψαξε σέ μιά τσέπη τής στολής κι’ έβγαλε ένα πορτοφόλι.
Κοίταξε τά χαρτιά καί κούνησε τό κεφάλι του.
— «Είναι ό Τζίμ Πίτζερ» είπε σιγά.
— «Καί τ ’ αύτοκίνητο είναι έπίσης δικό του» έτόνισεν ό άλλος άστυνομικός.
Τά χρήματα υπήρχαν μέσα στο πορτοφόλι, άλλά ή δερμάτινη θήκη τοϋ περιστρόφου
τοϋ θύματος ήταν άδεια. Τό καπέλλο του βρισκόταν πεσμένο έπάνω στο χιόνι λίγο
πιο πέρα άπό τό πτώμα. Δέν ύπήρχε τίποτε άλλο πού μπορούσε ν’ άνήκη στο θϋμα.
— «Φαίνεται ότι προηγήθηκε πάλη όπως δείχνει ό τρόπος μέ τον όποιο τό
χιόνι είναι ποδοπατημένο έδώ γύρω», παρατήρησεν ό άστυνόμος.
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— «Δεν μας άναφέρθηκε σήμερα νά έχη άκουσθή πυροβολισμός» είπεν ό
ένας αστυνομικός. «Μπορεί δμως νά τον ακόυσαν μερικοί, άλλα νά μην έδωσαν ση
μασία, γιατί πολλοί κυνηγοί τριγυρίζουν έδώ τέτοια εποχή ».
— «Ποιος ήθελε νά σκοτώση τον δασικό υπάλληλο ; 'Η δουλειά του ήταν νά
συλλαμβάνη αύτούς πού κυνηγοϋν μέ άδεια πού έχει λήξει ή νά τούς έπιβάλη πρό
στιμο» μουρμούρισε μέ λύπη ό άλλος άστυνομικός.
'Ο άστυνομικός κοίταξε προσεκτικά τό χιόνι γύρω άπό τό πτώμα καί κοντά
στο δρόμο. «Προσέχετε παιδιά. 'Υπάρχουν μερικά ’ίχνη πού μπορεί νά φανούν χρή
σιμα».
— «Μπορεί νά ήταν κάποιος παραβάτης τού Νόμου» παρατήρησεν ένας άστυ
νομικός. « Ό Τζίμ τον σταμάτησε γιά νά τού κάνη τόν συνηθισμένο έλεγχο καί ό
δολοφόνος νόμιζε δτι θά τόν συλλάβη ή ποιος ξέρει τί. Τόν πυροβόλησε στο πρό
σωπο... χωρίς νά ύπάρχη πρόθεσις νά τόν σκοτώση».
'Ο Πίτζερ ζοϋσε στο Πόρτλαντ, μιά πόλι μέ πληθυσμό 8.000 κατοίκων καί
έπί 20 χρόνια ήταν διωρισμένος δασικός υπάλληλος τής περιφερείας Τζαίη.
Τό πτώμα μεταφέρθηκε στο Πόρτλαντ, δπου οί άστυνομικοί είχαν διάφορα
καθήκοντα νά έκτελέσουν καί ένα άπ’ αυτά ήταν νά γνωστοποιήσουν τήν τραγωδία
στη σύζυγο τού θύματος καί τά δυο παιδιά του.
Έ ν τώ μεταξύ ό άστυνόμος Σκώττ ειδοποίησε τηλεφωνικώς τήν ύπηρεσία
προστασίας δασών τής Πολιτείας τής Ίντιάνας καί άξιωματικοί τής υπηρεσίας
αυτής έσπευσαν στο Πόρτλαντ γιά νά βοηθήσουν στήν έρευνα.
Ένώ άστυνομικοί έσπευδαν στον τόπο τού έγκλήματος άπό διάφορα σημεία
τής Ίντιάνα, στο νότιο τμήμα τής Πολιτείας τά κρατικά περιπολικά κατεδίωκαν
ένα αυτοκίνητο πού έτρεχε μέ υπερβολική ταχύτητα. 'Ένα περιπολικό άρχισε πρώτο
νά τό καταδιώκη άκριβώς έξω άπό τό Σέλλερσμπουργκ. "Οταν ό περιπολάρχης
τό πλησίασε καί άρχισε νά κτυπα τήν σειρήνα, τό καταδιωκόμενο αύτοκίνητο δέν
έδωσε σημασία καί δέν έλάττωσε τήν ταχύτητα. ’Αφού πέρασαν μέσα άπό τό Σέλ
λερσμπουργκ, τό αύτοκίνητο άνέπτυξε περισσότερη ταχύτητα.
Καθώς ή κίτρινη ποντιάκ έπλησίαζε τήν Κλάρκσβιλλ, ό οδηγός είδε δύο άστυνόμικά αύτοκίνητα πού τού είχαν μπλοκάρει τό δρόμο. 'Ο οδηγός ήταν ένας κοντός,
λεπτός άνδρας μέ τόν τρόμο ζωγραφισμένο στά μάτια του. Μόνο ένας επιβάτης
ήταν μέσα στ’ αύτοκίνητο. Πίταν ένας άνδρας μέ πυκνά άσπρα μαλλιά καί σκυ
θρωπό πρόσωπο. Καθώς ταλαντευόταν κοίταζε άπό τό πίσω παράθυρο τό περιπο
λικό πού τούς κατεδίωκε, στο όποιο είχαν προστεθή τώρα κι’ άλλα αύτοκίνητα.
— «Στάσου καλύτερα» διέταξε τόν οδηγό.
'Ο οδηγός δέν περίμενε νά τού τό ξαναπή. Είδε τις κάννες τών όπλων πού
προεξείχαν άπό δύο αύτοκίνητα πού είχαν μπλοκάρει τό δρόμο μπροστά του. ’Απ’
τή μιά πλευρά τού δρόμου υπήρχε μιά σειρά άπό πυκνά δένδρα. Ά πό τήν άλλη πλευρά
τό έδαφος ήταν άπότομο καί κατηφορικό. Τό αύτοκίνητο σταμάτησε 150 μέτρα
άπό τόν έλεγχο.
Οΐ άστυνομικοί περικύκλωσαν τήν κίτρινη ποντιάκ. Οί άνδρες πού ήταν μέσα
βγήκαν μέ τά χέρια ψηλά.
— «Στρίψετε προς τό αύτοκίνητο καί βάλετε τά χέρια σας ψηλά έπάνω στήν
οροφή τού αύτοκινήτου» διέταξε ένας άστυνομικός.
Οί δύο άνδρες ύπάκουσαν καί οί άστυνομικοί τούς έψαξαν γρήγορα. Μόλις
τελείωσε ή έρευνα, έφτασαν καί τά καταδιωκτικά. Οί άστυνομικοί κατέβηκαν άπ’
τά αυτοκίνητά τους καί ένας άπ’ αύτούς κρατούσε δύο πιστόλια.
—«Τά πέταξαν καθώς έλάττωναν ταχύτητα» είπε. «Πρέπει νά έχουν χρησιμοποιηθή προσφάτως».
Στο πίσω κάθισμα τού ύπό κράτησιν αύτοκινήτου, οί άστυνομικοί βρήκαν ένα
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κυνηγετικό δπλο και ένα σάκκο. Μέσα στο σάκκο βρήκαν δυο λαστιχένιες μάσκες,
ένα άκόμα πιστόλι, δυο κουτιά σφαίρες κα'ι πάνω άπό 4.000 δολλάρια.
Οί δυο άνδρες, τό αυτοκίνητο, τά όπλα καί τά χρήματα μεταφέρθησαν στην
Κλάρκσβιλλ, όπου έξακριβώθηκε ότι οί δύο άνδρες ήταν καταζητούμενοι άπό την
άστυνομία του Σικάγου για διάπραξη ληστείας. Τούς έγνωστοποιήθηκε ότι καί ή
κίτρινη ποντιάκ είχε κλαπή πριν τέσσαρες ημέρες έπίσης στο Σικάγο. Οί άνδρες
ήσαν ύποπτοι παραβιάσεως διαφόρων κέντρων στο Σικάγο. Κατά την τελευταία
παραβίασι μιας ταβέρνας, ένας μεθυσμένος πελάτης πέταξε ένα ποτήρι σ’ έναν άπ’
αυτούς καί έπακολούθησαν μερικοί πυροβολισμοί. Κανείς δεν τραυματίσθηκε, άλλά
ή καθυστέρησις έπέτρεψε στούς μάρτυρας νά τούς ΐδοΰν καί νά πάρουν καί τον άριθμό άδειας κυκλοφορίας του αύτοκινήτου. Ά πό τις περιγραφές ή άστυνομία έκανε
έλεγχο στο φωτογραφικό αρχείο καί οί φωτογραφίες των δύο άνδρών άναγνωρίσθηκαν άπό τρία πρόσωπα πού ήταν στην ταβέρνα.
'Ο οδηγός τοϋ αυτοκινήτου, ήλικίας 36 έτών, είχε προσφάτως άφεθή ελεύθερος
άπό τήν Τζόλιετ. 'Ο σύντροφός του ήταν ένας άνδρας ήλικίας 42 έτών, μέ πρόωρα
λευκασμένα μαλλιά, πού είχε ένα ογκώδη φάκελλο στην άστυνομία, πού άρχιζε άπό
τό Νταίϋτον, τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα.
"Ενα σήμα δόθηκε στο Πόρτλαντ γιά νά έξακριβωθή άν αυτοί είχαν σχέσι μέ
τό έγκλημα πού διαπράχθηκε έκεϊ. Στο σημείο οπού πυροβολήθηκε ό Τζαίημς Πίτζερ δέν υπήρχαν μάρτυρες καί ό χρόνος του φόνου δέν είχε καθορισθή. «Θά έξετάσωμε αύτούς τούς δύο έδώ μήπως βγάλωμε τίποτε. Ξέρομε ότι έκαναν κάτι παρα
βιάσεις στό Σικάγο. 'Ο ένας είναι άπό τό Νταίϋτον. Μπορούσαν νά τραβήξουν προς
τά εκεί, άκολουθώντας διαφόρους μικρούς δρόμους» ύπέθεσεν ένας άστυνομικός.
Οί δύο οπλοφόροι κρατούσαν τό στόμα τους κλειστό κατά τήν άνάκρισι. ’Ανα
σήκωναν μόνο τούς ώμους όταν τούς ρωτούσαν γιά τά όπλα, τά χρήματα, τό κλεμμένο
αυτοκίνητο καί τις ληστείες στό Σικάγο. Άλλά τούς έπροξένησε κατάπληξι όταν
τούς ρώτησαν γιά τό φόνο ενός δασικού υπαλλήλου κοντά στό Πόρτλαντ. Αφού
έπείσθησαν ότι οί ερωτήσεις των άστυνομικών προς τήν κατεύθυνσι αύτή δέν ήταν
κόλπο, άρχισαν νά μιλούν. Είπαν ότι πέρασαν τήν προηγούμενη νύκτα σ’ ένα ξενο
δοχείο τής Ίνδιαναπόλεως καί πήγαιναν προς δυσμάς, όταν προσπάθησαν ν’ άποφύγουν τάς περιπόλους. Έταξίδευαν κατ’ εύθεΐαν προς νότον επί τής 31ης οδού, δέν
έστάθμευσαν κοντά στό Πόρτλαντ, δέν είχαν ποτέ κυνηγετικό όπλο καί δέν τούς
έπλησίασε ποτέ δασικός ύπάλληλος.
Έκλείσθηκαν στό κρατητήριο καί έκρατήθηκαν γιά νά παραδοθοΰν στήν
άστυνομία τού Σικάγου, ένώ συγχρόνως εξεταζόταν καί τό άλλοθι γιά τό φόνο τού
Πίτζερ.
Πίσω, στον τόπο τού έγκλήματος, πλησίον τής Σαλαμόνια, συνηντώντο άρκετά
περιπολικά μέ όργανα τής κρατικής άστυνομίας. Μιά ομάδα ύπαλλήλων τής δα
σικής υπηρεσίας έφτασαν έπίσης έκεϊ διά νά έργασθοΰν ύπό τάς διαταγάς τού ύπαστυνόμου Γουάτσον. «Χτένισαν» κυριολεκτικά τό χιόνι μήπως άνακαλύψουν ίχνη,
μέ προσοχή όμως, γιά νά μή καταστρέψουν πατήματα τά όποια πιθανώς νά έγιναν
άπό τό δολοφόνον.
Δέν φαινόταν κατοικίες άπό τό σημείο τού έγκλήματος. Γι’ αυτό έστάλησαν
άστυνομικοί νά έλέγξουν τις πλησιέστερες άγροκατοικίες.
( Συνεχίζεται)

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΟΝ
* ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟ
ΒΟΛΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΟΝ
_________________ 'ΐ π δ 'Τπαστυν<5μου Β 'κ . ΣΠ ΥΡΟ Υ ΠΗΛΟΥ___________________
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΑΙ Α ΡΧ Η ΓΕΙΟ Υ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

«...Πανοραμική άποψις μιας γειτονιάς του Πειραιώς...παρμένη άπδ ψηλά,
άπό τή σκεπή ένδς αυτοκινήτου...
Τριγύρω μικρά, λευκά σπιτάκια, πλάι σέ δέντρα πού πλαισιώνουν ένα πάρκο,
δίπλα σέ χαριτωμένα μαγαζάκια, πού κλείνουν βιαστικά τδ ένα μετά τδ άλλο...
Αύτδ είναι τδ άπλδ νυκτερινδ φόντο, μέσα στδ όποιο ή μεγάλη, άσχημάτιστη πλατεία
έχει πλημμυρίσει κόσμο κάθε λογής καί κάθε τάξεως... Βλέπεις έδώ μιά μάννα νά
νανουρίζη στήν άγκαλιά της ένα παιδί, μιά γρηούλα νά κάθεται στήν καρέκλα της
κυκλωμένη άπ’ τά έγγόνια της, έναν έργάτη πού μόλις γύρισε άπ’ τή δουλειά του
κι’ άπόθεσε μπροστά στά πόδια του τοΰ ολοήμερου μόχθου τά σύνεργα... Βλέπεις
άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, νέους, βρέφη μέσα στήν κούνια... Κόσμος άμέτρητος... Πάνω άπδ τρεις χιλιάδες...
"Ενας κόσμος πολυθόρυβος, καλωσυνάτος, όμορφος πού τραγουδάει, πού χει
ροκροτεί, πού επευφημεί πηγαία καί ζωντανά...
...Μιά νύχτα άξέχαστη πού όλα συνεργάζονται γιά νά τήν όμορφήνουν... τά
μικρούτσικα άστέρια, τ ’ ολόγιομο φεγγάρι, ή χαρά τοΰ άνώνυμου πλήθους...
Βρισκόμαστε στά Ταμπούρια... Πάνε τέσσερις ώρες περίπου πού ήρθαμε.
Κι’ όμως! Δέν λέμε νά φύγουμε, δεν μάς κάνει καρδιά... Σάν ήρθαμε μάς άγκάλιασε
ζεστή ιαχή: «Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων»...Κι’ όταν άρχίσαμε νά τοποθετούμε τά
μηχανήματα προβολής έτρεξαν όλοι μαζί νά μάς βοηθήσουν...
Μά, τδ μεγάλο πανηγύρι έγινε μόλις βάλαμε τδ πρώτο τραγούδι... Ή ταν
μιά σύνθεση τοΰ έκλεκτοΰ συνθέτη μας Μίκη Θεοδωράκη, πού τήν ερμήνευε μέ τήν
όμορφη τέχνη του ό Γρηγόρης Μπιθικώτσης... Τότες όλος έτοΰτος ό κόσμος, ό
πρόσχαρος, ό ζεστός, ό γεμάτος άνθρωπιά κόσμος πού μάς έκύκλωνε, ξέσπασε σέ
μιά γραφική φιέστα... Τραγουδοΰσε, χόρευε, κτυποΰσε παλαμάκια...
’Αλήθεια! Πόσο όμορφος, πόσο απλός, πόσο φιλότιμος είναι έτοΰτος ό λαός.
Φτάνει νά τδν καταλάβης, νά τόνε πλησιάσης, νά τόνε συντροφεύσης. Κι’ είναι πρό
θυμος νά σοΰ χαρίση ολόκληρη τήν άγάπη του...
«Πώς ήθελα νά είχα ένα, καί δύο, καί τρία
καί τέσσερα κι’ άμέτρητες χιλιάδες τέτοια παιδιά!».
...Κι’ ύστερα άρχισε ή προβολή... "Ενα μίκυ-μάους πρώτα... "Ενα τραγούδι
στή συνέχεια... Κι’ έπειτα Χονδρδς-Λιγνός, Σαρλώ, κωμωδίες, ποδόσφαιρο, ’ΆμποτΚοστέλλο, θαλάσσια σπόρ, μπάσκετ...
Καί κάθε τόσο καί λιγάκι άπδ ένα τραγούδι... ένα τραγούδι τής δουλειάς, τοΰ
λαϊκοΰ μόχθου, τής βιοπάλης, μέσα στά γαλάζια πλαίσια τής πανέμορφης χώρας
μας...
Τώρα κοντεύει νά τελειώση ή προβολή... Κι’ ό ένθουσιασμδς βρίσκεται στδ
άποκορύφωμά του... ’Έχουμε γίνει όλοι ένα... μιά ευτυχισμένη ομάδα, μιά οικο
γένεια...
Μάς λένε όμορφα λόγια, μάς συγχαίρουν, μάς ζητοΰν αύτόγραφα. Δέν μάς χω
ρίζει τίποτε... "Ολα μάς ένώνουν...
Στιγμές αξέχαστες!!!..
...Ή ’Αστυνομία Πόλεων... οί ρυθμοί τοΰ Θεοδωράκη... ή φωνή τοΰ Μπιθι-

9608

Σπ. Πηλοϋ

κώτση... ό λεβέντης λαός του Πειραιά... 'Όλα μαζί συναντήθηκαν μέσα στην ’Α
γάπη... Κι’ έγιναν σαν ένα παραμύθι...
Τότες άπό τά βάθη της καρδιάς μου άνέβηκε στα χείλη μου μια ήσυχη, τρα
γουδιστή φωνή: «...’Αδέρφια. Δήτε γύρω... Τον πανέμορφο ούρανό μας, την άπέραντη θάλασσα πού χρόνια καί χρόνια τώρα μάς συντροφεύει στα άνήσυχα ταξίδια
τής μοίρας μας, τούς κάμπους, τις φτωχικές έκκλησοϋλες μας, τά σπίτια μας πού
τά φωτίζει το ώχρο φως τού καντηλιού, τά παιδιά μας, πού έ'μαθαν νά προσεύχωνται πριν πλαγιάσουν κάθε βράδυ... Πόση εύτυχία κατοικεί άνάμεσα σ’ ολα ετούτα
τά φτηνά πράγματα της καθημερινής ζω ής!!!. Είναι ή θρησκεία μας, πού πρώτη
έκήρυξε την άγάπη καί τη δικαιοσύνη... Είναι ή Πατρίδα μας, πού όμοιά της δεν
υπάρχει στον κόσμο... Είναι ή γαληνεμένη οικογενειακή ζωή, πού μοιάζει μέ γρα
φικό λιμανάκι μέσα στις μπόρες τού βίου μας... Κι’ είναι ακόμα οί σιωπηλοί τάφοι
μας, οί παραδόσεις, εκείνοι πού έ'φυγαν, εκείνοι πού θά μάς διαδεχτούν... Αύτά δλα
δημιουργούν τη δική μας εύτυχία, πού δέν την ανταλλάζουμε μέ τίποτα. Ούτε μ’
όλα τά πλούτη...
Μά, έρχονται καμμιά φορά οί άναποδιές τής βιοπάλης νά μάς χωρίσουν, νά
μάς κλονίσουν την πίστη μας, νά κλέψουν την άπλή χαρά μας... Τότες ξεχνούμε καί
πικραινόμαστε... Τί κρίμα!!!... Τί μένει τότε; Μά, τί άλλο έκτος άπό τήν άγάπη;
Αυτή είναι ή μόνη αληθινή όψη τής δημιουργίας καί τής χαράς... Νά! Ίδέστε!..
Ή άγάπη έχει σταθή άνάμεσά μας αυτή τήν ώρα καί οδηγεί τις καρδιές μας σέ εύγενικούς ώραίους προσανατολισμούς...».
... Τώρα προβάλλεται το τελευταίο έργο... Είναι ένα έγχρωμο, Μίκυ-Μάους,
θεαματικό καί ευχάριστο γιά μεγάλους καί μικρούς... 'Ένα σωρό ζευγάρια μάτια
είναι καρφωμένα επάνω στήν οθόνη... βλέπουν μέ προσοχή... Παρακολουθούν μ’
ενδιαφέρον τις φάσεις τού φίλμ... Κι’ ύστερα ή μουσική δυναμώνει, γιά νά παραχωρήση τή θέση της στο φινάλε...
Πυκνά, παρατεταμένα κι’ ένθουσιώδη χειροκροτήματα καλύπτουν τό τέλος
τού προγράμματος... Καί τά διαδέχεται ένα άκόμη λαϊκό τραγούδι...
Κι’ ύστερα τά αποχαιρετιστήρια λόγια μας:
«Μέ τήν ταινία αυτή πού παρακολουθήσατε, ευγενικοί μας φίλοι, έτελείωσε
τό ψυχαγωγικό καί διδακτικό πρόγραμμα πού σάς προσέφερε τό Άρχηγεΐον ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Μιά άλλη φορά θά βρούμε τήν εύκαιρία νά έπισκεφθοΰμε τήν όμορφη γειτο
νιά σας, άπό τήν οποίαν παίρνουμε μαζί μας φεύγοντας τις πιο διαλεχτές άναμνήσεις.
Σάς ευχαριστούμε πού μέ τήν ένθουσιώδη παρουσία σας έβοηθήσατε νά έπιτύχη ή
προσπάθεια αύτή, τού ’Αστυνομικού Σώματος, καί, πριν σάς καληνυκτίσουμε, σάς
μεταφέρουμε τήν άγάπη όλων των άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού άγρυπνα
φρουρούν τά άγαθά καί τήν ήσυχία σας. Κ α λ ή σ α ς ν ύ κ τ α . . . » .
...Τότε άκριβώς άρχίζει ή δικαίωση... μιά πανηγυρική, μιά συγκινητική δι
καίωση πού μάς συγκλονίζει ώς τά κατάβαθα τού είναι μας.
Δέν είναι τά χειροκροτήματα, δέν είναι οί έπευφημίες καί οί ζητωκραυγές
πού δίνουν αύτόν τον μεγαλειώδη τόνο στή χαρά μας... Είναι ή άγάπη τού κόσμου,
τού όποιουδήποτε άνθρώπου, τού έργάτη, τού ύπαλλήλου, τής γυναίκας, τού φοι
τητή, τού παιδιού... Μάς παρακαλούν νά ξανάρθουμε. Επιμένουν σ’ αυτό... Σχεδόν
τό άπαιτούν.
Μιλούν γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων μέ κολακευτικά λόγια. ’Εκφράζουν τήν
ευγνωμοσύνη καί τον θαυμασμό τους... Ή γειτονιά άναστατώθηκε... Έτέθηκε σέ
συναγερμό... Σέ συναγερμό άγάπης.
Μαζεύουμε τά κινηματογραφικά μηχανήματα μέ χέρια πού τρέμουν άπ’ τή
συγκίνηση... Κτυπά ή καρδιά μας δυνατά... Κι’ όταν μπαίνουμε στ’ αύτοκίνητο καί
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ξεκινάμε, ό κόσμος πίσω χειροκροτεί. Καί φωνάζει : «Νά ξανάρθετε» Νά ξ α ν α 
π ά μ ε ! ! ! Μάς καλεΐ τό πλήθος. Μάς θέλει. Μάς άποζητά. Καταλαβαίνετε τί
πάει νά τ:ή αύτό;...».
...Οί πάρα πάνω γραμμές είναι γραμμένες βιαστικά καί κομματιαστά στο
γόνατο. Δεν είναι άσκησις λογοτεχνική. Είναι ψίθυροι τής καρδιάς μας. Είναι επι
τακτικόν αίτημά της. Μη ψάχνετε νά βρήτε σχήματα λόγου μεγαλόπρεπα καί φρά
σεις πομπώδεις. Δεν θά βρήτε. 'Απλά γράφτηκαν. Θά βρήτε όμως μέσα τους άγάπη...
Γιατί τό Κινηματογραφικό ’Αστυνομικό Συνεργείο άγάπη μεταφέρει... Ά γάπη
δίνει καί άγάπη ζητά. Κτυπά μιά-μιά πόρτα τής καρδιάς σας. Καί τής λέει μαζί μέ
τό λαϊκό τραγουδάκι:
«Άνοιξε, μέσα γιά νά μπω
Καί στρώσε μου νά κοιμηθώ...».
"Ετσι γινόμαστε άπόστολοι άγάπης. ’Έτσι τή βλέπουμε αυτή τή δουλειά.

’Από τήν κινηματογραφικήν προβολήν τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων
εις τήν συνοικίαν Ταμπουρίων Πειραιώς-

ΓΓ αύτό δεν μάς άπασχολεΐ τίποτε άλλο. Μπορεί νά μη προλάβουμε νά φάμε, μπορεί
νά μή κοιμηθούμε τρία ολόκληρα μερόνυχτα (όπως τώρα, καλή ώρα). "Ομως, είμαστε
ευτυχισμένοι. Είμαστε εργάτες ενός νέου κόσμου όμορφου, δίχως κακίες καί μίση,
δίχως ψέμματα καί έπιδείξεις. Γιατί όλη αύτή ή ιστορία τών Κινηματογραφικών
Προβολών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, πού άρχισε μόλις πριν τρεις μήνες,
είναι άκριβώς τό κτίσιμο ένός νέου κόσμου...
Ενός κόσμου άλλου, μέσα στον όποιον ό άστυφύλακας τής κάθε γειτονιάς θά
γίνη τό κεντρικό της πρόσωπο, ό πιο άγαπημένος της φίλος καί προστάτης της.
Ξεπέρασαν τις πενήντα οί κινηματογραφικές αύτές προβολές. Καί ό αριθμός
τών θεατών ολοένα καί αύξάνει. Πλησιάζει τις 100.000. Τώρα τά παιδάκια στις
φτωχογειτονιές δέν φοβούνται τον αστυφύλακα. Τον ρωτούν πότε θά τούς προβάλη
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κινηματογραφικά έργα. Κι’ αύτά τά παιδιά είναι άκριβώς ή Ελλάδα της αΰριον !!!...
...Οί προβολές τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχίζονται άδιάκοπα,
μέ έντατικό ρυθμό κάθε βράδυ.
Ναί! Κάθε βράδυ, δίχως άνάπαυλα. Ποτέ δέν ματαιώσαμε έ'να κινηματογρα
φικό μας πρόγραμμα.
Μέ πυρετό, άϋπνοι ή νηστικοί, συνεχίζουμε κάθε βράδυ τό έργο μας. Θά μάς
βρήτε πάντοτε δίπλα στη μηχανή μας, κυκλωμένους άπό την άγάπη ένός άπέραντου
πλήθους, νά δίνουμε άγάπη καί νά ζητούμε άγάπη άπό τον υπέροχο αύτό λαό.

Ά π ό τήν κινηματογραφικήν προβολήν τοΰ Α ρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων
είς τήν συνοικίαν Δραπετσώνας Πειραιώς.

Πάει τό θέατρο, ή θάλασσα, τό κέντρο γιά μάς αύτό τό καλοκαίρι. Ούτε άδεια
θά πάρουμε. Μά, κάποτε, όταν θά φέρνουμε στο μυαλό μας αυτή τήν έποχή θά τήν
νοιώθουμε σάν τήν καλύτερη της ζωής μας...
Οί βάσεις τέθηκαν... Ξημερώνει... Ξημερώνει ή αύγή δροσάτη. Τά πρώτα
μηνύματα φθάνουν.
Οί κινηματογραφικές προβολές τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άρχίζουν
ν’ άπασχολοΰν σοβαρά, προσωπικότητες τοϋ τόπου μας. Περιμένετε καί θά ίδήτε...
Θ’ άκούσετε, θά διαβάσετε...
Ή σπορά τελειώνει... Σέ λίγο θ’ άρχίση ό θερισμός...
Καί τό ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο συνεχίζει τις έπισκέψεις
του στις λαϊκές συνοικίες των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς.
’Έ τσι τις τελευταίες τριάντα μέρες έπραγματοποίησε προβολές στο Πολύ
γωνο, στά ’Άνω Πετράλωνα, στον Ά γιο ’Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς, στην Καισαριανή, στην Παλιά Κοκκινιά Πειραιώς, στο συνοικισμό Έλληνορρώσσων, στά Ταμ
πούρια Πειραιώς, στά Κάτω Πετράλωνα, στο Βύρωνα, στον Κορυδαλλό Πειραιώς,
στο Γαλάτσι, στήν Άμφιθέα, στοΰ Κυνοσάργους, στή Δραπετσώνα Πειραιώς, στο
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Γκαζοχώρι, στήν ’Άνω Νέα Σμύρνη, στήν Ά νω Καισαριανή, στά Καμίνια Πειραιώς,
στοΰ Ζωγράφου, στο Περιστέρι, στοΰ Γκύζη, στον Κολωνό, στήν Καλλιθέα, στήν
Ά νω Δάφνη, στον 'Υμηττό, στο Γηροκομείο Τουρκοβουνίων, στά Νέα Σφαγεία,
στις Τζιτζιφιές.
Κι’ υπάρχει άκόμα ενα φορτωμένο πρόγραμμα τόσο για τό καλοκαίρι όσο
καί για τό χειμώνα. Κι’ υπάρχουν άκόμα οί παρακλήσεις’Οργανώσεων, Δήμων καί
Συλλόγων γιά να προβληθή καί εκεί τό κινηματογραφικό πρόγραμμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. ’Έτσι τό άμέσως προσεχές μέλλον προβλέπεται άκόμα πιο κοπιαστικό.
Αυτό δεν μάς ενοχλεί. Μάς ένθουσιάζει.
'Η δουλειά αυτή δεν είναι ή «υπηρεσία» μας... Είναι τό μεράκι μας, τό «χόμπυ»

Τό

Κινηματογραφικόν Συνεργείου ’Αρχηγείου ’Αστυνομία; Πόλεων κατά τήν
ώραν τη ; προβολή; ταινιών εϊ; τήν συνοικίαν Δραπετσώνα; Πειραιώ;.

μας όπως λένε οί ’Αμερικανοί. 'Η πίστη μας όλάκαιρη, δοσμένη σ’ ολο της τό πλά
τος καί τό βάθος. Καί τήν πίστη μας αυτή τήν θεριεύουν καί τήν τροφοδοτούν οί
έκδηλώσεις τοϋ κόσμου.
Τό τηλέφωνο ούτε λεπτό δεν σταματά. ’Αδιάκοπα κουδουνίζει γιά νά μάς
μεταφέρη τήν άγάπη τοϋ κοινού πού παρακολουθεί τις κινηματογραφικές προβολές
τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Συγχρόνως τά γράμματα έξακολουθοΰν νά
φθάνουν άπό κάθε γωνιά των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, γιά νά μάς θυμίσουν ότι ή
’Αστυνομία Πόλεων διανύει τό πιο δημιουργικό έτος της ιστορίας της.
Καί κοντά στά γράμματα υπάρχουν καί έ'γγραφα, σάν αυτά πού παραθέτουμε
άμέσως κατωτέρω καί πού άναφέρονται στή Φιλαρμονική της ’Αστυνομίας Πόλεων
καί στο ’Αστυνομικό Κινηματογραφικό Συνεργείο:
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ΙΕ Ρ Α Α Ρ Χ ΙΕ Π ΙΣ Κ Ο Π Η ΑΘ Η Ν Ω Ν
ΙΕΡΟ Σ Ν Α Ο Σ
Α Γ ΙΩ Ν Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ω Ν
Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ - ΑΜ Φ ΙΘΕΑΣ
Ά ριθ. Πρωτ. 58

Έ ν Νέα Σ/wovrj και Ά μφ ιθέα τή 14-7-1961

ΙΤρός

τό

Ά ρχ η γ εΐον ’Α στυνομίας Π όλεων
Έ ν τα ν θ a

Κύριε ’Αρχηγέ,
Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ίεροΰ Ναού μας ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥ
ΡΩΝ, θεωρεί καθήκον αύτοΰ επιτακτικόν, όπως έκφραση 'Υμϊν τάς θερμοτάτας εύχαριστίας του, καθώς καί ολοκλήρου τής Ενορίας μας, διά την εύγενή συμπαράστασιν
τοϋ ύφ’ 'Υμάς Σώματος εις τον εορτασμόν τής Πανηγύρεώς μας τής 1ης τρέ
χοντος μηνός έ.έ.
’Ιδιαιτέρως έπιθυμοϋμεν νά έξάρωμεν τήν προθυμίαν καί εύγένειαν όλων άνεξαιρέτως των μελών τής Μουσικής Μπάντας τής ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ,
ήτις συυνέβαλεν άόκνως εις τήν έπιβλητικότητα του εορτασμού καί τής περι
φοράς τής 'Ιεράς Είκόνος πέριξ ολοκλήρου σχεδόν τής ’Ενορίας μας.
Ό Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος
ΚΩ ΝΣΤ. Ν. ΓΡ ΙΙΓΟ ΡΟ Π Ο ΥΛ ΟΣ

ΕΝΩ ΣΙΣ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α ΤΙΩ Ν
Κ Α Ι ΒΙΟ ΤΕ ΧΝ Ω Ν
Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α Σ

Ό Γεν. Γραμματενς
ΘΕΟ Λ. Γ. Μ Α Ν Τ Ζ Α Ρ Η Σ

Έ ν Καλλιθέα τή 25μ Ίουλ/ον 1961

Σ εβαστόν ’Αρχηγόν Α σ τυ ν ομ ία ς Π όλεων
’Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε ’Αρχηγέ,
Αίσθανόμεθα βαθυτάτην ΰποχρέωσιν όπως διά της παρούσης μας έκφράσωμεν
προς 'Υμάς τάς θερμάς ευχαριστίας των Έπαγγελματοβιοτεχνών Καλλιθέας τούς
οποίους έκπροσωποϋμεν διά τήν κάθοδον εις Καλλιθέαν Μουσικού τμήματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων ως καί τοϋ υπαιθρίου Κινηματογράφου, τό πρόγραμμα τοϋ
οποίου κατά γενικήν ομολογίαν μάς παρέσχεν άξιόλογον ίκανοποίησιν.
Επειδή ή Καλλιθέα λόγω των πολλαπλών Συνοικισμών της καί τοϋ άρκετά
μεγάλου άριθμοΰ τών κατοίκων της έχει άνάγκην τής μουσικής ψυχαγωγίας καί τών
μορφωτικών προβολών προ παντός διά τήν πολυπληθή νεολαίαν της, θά ήτο άξιον
πάσης έξάρσεως αν μάς έδίδετο ή ευκαιρία καί οσάκις τοΰτο θά ήτο δυνατόν νά κατήρχοντο εις τήν Πόλιν μας τμήματα Μουσικής καί Κινηματογραφικών προβολών
νά άπολαύσωμεν τά επιτεύγματα τής ’Αστυνομίας Πόλεων προς τήν οποίαν τρέφομεν άπεριόριστον θαυμασμόν καί έκτίμησιν.
Μετά Σεβασμού
Διά τήν Αιοίκησιν τών 'Επαγγελματοβιοτεχνών
Ό Πρόεδρος
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Η Σ

Νέα τοϋ δεκαπενθημέρου
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΔΗ Μ Ο Σ Α Γ . ΙΩ ΑΝ Ν Ο Υ Ρ Ε Ν Τ Η
Ά ριθ. Πριοτ. 2430
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Έ ν Ά γ . Ίιοάνντ) Ρέντη τη 28η ’Ιουλίου 1961

Προς

Το Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων
Ε ις Α θ ή ν α ς
’Αρχηγέ μου,
Διά την γενομένην κατά την 23-7-61 διάθεσιν εις τον καθ’ ήμας Δήμον τής
Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σπεύδομεν νά εύχαριστήσωμεν ύμας άπείρως, διότι τό ολον μουσικόν συγκρότημα κατενθουσίασε πάντας τούς παρακολουθήσαντας τό έκτελεσθέν υπό ταύτης μουσικόν πρόγραμμα.
’Επίσης δεν παραλείπομεν νά έκφράσωμεν τάς ευχαριστίας μας καί διά τό
άμεσον ένδιαφέρον 'Υμών επί τή ένάρξει, πρωτοβουλία 'Υμών, τών κινηματογραφι
κών προβολών εις τούς Δήμους καί Κοινότητας μορφωτικού περιεχομένου.
Τό γεγονός τούτο άγει ήμας εις την έκδήλωσιν τών πλέον ειλικρινών ευχα
ριστιών μας, διότι δίδεται ή εύκαιρία νά διαπιστωθή, ότι οί ύγιεΐς οργανισμοί Τοπι
κής Αότοδιοικήσεως μέ τά Τμήματα ’Ασφαλείας έν σύμπνοια συνεργαζόμενοι εις
όλους τούς τομείς τών διαφόρων έκδηλώσεων, συντελοΰσιν εις την έν παντί πρόοδον
καί έξύψωσιν τού πνευματικού καί κοινωνικού συνόλου. Ή εις τον ήμέτερον Δήμον
προβολή ταινιών μορφωτικού περιεχομένου έγένετο δεκτή άπό τον έργαζόμενον πλη
θυσμόν μας μετά μεγίστου ένθουσιασμοϋ καί ε’ίμεθα πρόθυμοι διά τοιαύτας ένεργείας
'Υμών πάντοτε νά συμπαριστάμεθα καί νά συμβάλλωμεν έν τώ μέτρω τού δυνατού,
προς έπιτυχή^πραγμάτωσιν θεμάτων τοιούτου κοινωνικού καί έκπολιτιστικού περιε
χομένου.
'Η έντύπωσίς μας άπό τάς τοιαύτας έκδηλώσεις είναι, ότι δημιουργεϊται ή
ΐκανοποίησις εις τάς πυκνάς μάζας τών έργαζομένων καί γενικώτερον εις όλους τούς
κατοίκους, ότι ή Πολιτεία ένδιαφέρεται διά τον Λαόν καί τό ένδιαφέρον τούτο έκδηλούται έμπράκτως καί ποικιλοτρόπως.
Μετά πόσης τιμής
'Ο Δήμαρχος
ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ ΛΙΑ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ

...’Αλλά οί κινηματογραφικές προβολές τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων
δέν είναι παρά μονάχα ή μία πτυχή τού πολύμορφου έργου τής ’Αστυνομίας Πόλεων
μέσα στο εύρύτερο πλαίσιο τών δημοσίων σχέσεων.
'Υπάρχει άκόμα ή Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή Φιλαρμονική της, ή άθλητική της ομάδα, τό περιοδικόν «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» καί τό γραφεϊον
έπικοινωνίας μέ τό κοινό, πού τό έπισκέπτονται τούλάχιστον 10 μέ 15 άτομα τήν
ήμέρα. Πάνω στον καθένα άπ’ αυτούς τούς δημιουργικούς τομείς τού ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων θά μιλήσουμε άλλοτε πιο έκτενώς, παραθέτοντας καί σχετι
κές φωτογραφίες. ’Εδώ μονάχα θέλουμε νά πούμε δυο μονάχα πληροφοριακά λό
για γύρω άπό τήν Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, πού μεταδίδεται κάθε Σάββατο άπό
12.30' έως 13 ώρας.
Ή ’Εκπομπή, λοιπόν, αύτή πού άριθμεΐ ζωή 9 χρόνων, μπορούμε νά πούμε
ότι έχει βρή τό μυστικό τής έπιτυχίας μόνη της μέσα στο ραδιοφωνικό στίβο. ’Έχει
έπιτύχει νά συγκεντρώση κοντά της μιά εύρύτερη άγάπη τού κοινού. Καί αυτό έπετεύχθη δίχως έντυπωσιακή έμφάνιση πού κουράζει ή ρυθμούς έξαλλους πού είναι
ξένοι προς τήν ψυχοσύνθεση τού λαού μας.
'Απλή, ταπεινή, μέ άνάλαφρη μουσική ύπόκρουση καί γαλάζια λογοτεχνική
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πρόζα ή Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνδυάζει, μ’ ένα επιδέξιο τρόπο τό
τερπνό καί τό ωφέλιμο.
Ά λλ’ έκεϊ πού κυριολεκτικά διεκρίθη καί μπορούμε νά πούμε, έπρωτοτύπησε
ήταν στην καθιέρωση τού «'Ημερολογίου τή ς’Αστυνομίας» μέσα στο όποιο άναφέρονται ιστορίες τής καθημερινής ζωής μέ ταπεινό άφηγηματικό ύφος.
’Έτσι, ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχει γίνει ό άχώριστος φίλος
χιλιάδων άνθρώπων σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα.
Καί, φυσικά, οί πιο θερμοί ύποστηρικταί της υπήρξαν οί καλλιτέχνες τής
πρωτευούσης. Τό γράφω μέ συγκίνηση. Είναι μια τόσο τιμητική αλήθεια αυτή γιά
τήν ’Αστυνομία, ώστε θέλω νά τήν υπογραμμίσω μ’ ενθουσιασμό.
'Ο καλλιτεχνικός κόσμος, παντού καί πάντοτε, συνέδραμε καί έβοήθησε τήν
’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή όποια πολλά οφείλει στή βοήθεια αυτή των φίλων καλ
λιτεχνών.
Ν αί! Είναι όμορφη ετούτη ή διαπίστωση.
Οί καλλιτέχνες μας, οί υπέροχοι αυτοί άγωνιστές τής βιοπάλης πού σέρνουν
στούς ώμους τους όλα τά παράπονα καί τά αιτήματα τής εποχής μας καί πού προ
σφέρουν στο λαό μας τήν ξεκούραση καί τήν αισιοδοξία, βρέθηκαν πάντοτε πολύ
κοντά μας. Μάς άγάπησαν, έπεδίωξαν τή φιλία μας, έσπευσαν πρόθυμα νά μάς βοη
θήσουν σέ κάθε καλλιτεχνική μας έκδήλωση.
Μιλούν γιά μάς μ’ ένθουσιασμό μάς παρουσιάζουν άπό τά κέντρα τους, γί
νονται οί ωραιότεροι διαφημισταί μας.
Μ’ ευγνωμοσύνη γράφονται έτοΰτες οί γραμμές. Καί άπό καθήκον. Δέκα χρό
νια περπατούμε μαζί τον ίδιο άνηφορικό δρόμο. Καί θέλουμε έτθύτη τήν ώρα νά τούς
διαβεβαιώσουμε μέ τον πιο έπίσημο τρόπο ότι εΐμεθα περήφανοι γι’ αύτούς, ότι τούς
άγαπάμε καί δέν ξεχνούμε τις καλές υπηρεσίες πού μάς προσέφεραν.
Τά κέντρα τους, τά θέατρα πού εργάζονται, οί τόποι πού συχνάζουν είναι καί
δικά μας άγαπημένα περιβάλλοντα, μέσα στά όποια νοιώθουμε άληθινή εύτυχία.
"Ας είναι βέβαιος ό καλλιτεχνικός μας κόσμος οτι ή ’Αστυνομία Πόλεων βλέπει
μέ κατανόηση καί συμπάθεια τήν κοπιαστική δημιουργία του καί στέκεται παρά τό
πλευρόν του.
Κλείνοντας τό σημείωμα αυτό παραθέτω άπόσπασμα άπό ένα γράμμα πού
πήραμε, πριν λίγες μέρες, άπό τό σεβαστό 'Ιεράρχη τής Μητροπόλεως Ζακύνθου κ.
’Αλέξιο μέσα στο όποιο καθρεφτίζεται ή άναγνώριση τού έργου τού περιοδικού.
Είναι ιδιαιτέρως τιμητικές οί γραμμές του καί τό τοποθετώ σ’ αύτή τή θέση
γιά ν’ άποτελέση τον έπίλογο αυτού τού βιαστικού ρεπορτάζ γύρω άπό τήν πνευμα
τική δραστηριότητα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τό γράμμα μεταξύ άλλων άναφέρει καί τά έξής :
«’Από τινων μηνών λαμβάνω τό δ έχετε τήν καλωσύνην νά μοΰ άποστέλλετε
ώραιότατον περιοδικός Σας «’Αστυνομικά Χρονικά», μέκαθυστέρησινδέάδικαιολόγητον έρχομαι νά Σάς ευχαριστήσω καί νά Σάς συγχαρώ διά τήν θαυμασίαν εμφά
νιση/ καί ώραιότατον περιεχόμενον, τό όποιον άν καί κατά κύριον βεβαίως λόγον
ενδιαφέρει τούς άστυνομικούς, όμως δίδει καί εις ήμάς τούς άμυήτους τήν δυνατό
τητα νά έκτιμήσωμεν κατά τό δυνατόν τάς προσπάθειας καί κόπους τούς όποιους
καταβάλλει τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άφ’ ένός μέν οχι μόνον διά τήν πάταξιν τού εγκλή
ματος ύπό τάς διαφόρους αύτοΰ μορφάς, άλλά κυρίως διά τήν πρόληψιν αύτοΰ, άφ’
ετέρου δέ διά τήν έν γένει πρόοδον τής χώρας μας εις διαφόρους τομείς».
...Ραδιόφωνο...τύπος...κινηματογράφος... μουσική... άθλητισμός. 'Όλα τά
σύγχρονα μέσα έθεσε τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν ύπηρεσία τού
λαού, μέ άξιόλογα άποτελέσματα.

Νέα τοϋ δεκαπενθημέρου
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’Ασφαλώς πρέπει νάναι περήφανος ό άκούραστος κος ’Αρχηγός μας, για όσα
μεγάλα καί σπουδαία προσφέρει στην Ελληνική Κοινωνία.
Συνέδεσε τό όνομά Του μέ μια λαμπρή σελίδα τής άστυνομικής ιστορίας.
Θά τον άκολουθοϋμε πάντα μ’ ένθουσιασμό καί πίστη.
***

/

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Α ΡΧ Η ΓΕΙΟ Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τοϋ’Αρχηγείου’Αστυνομίας
Πόλεων θά έπισκεφθή κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον μηνός Αύγούστου τούς
άκολούθους Δήμους καί Κοινότητάς ’Αθηνών—Πειραιώς, προς προβολήν μορφω
τικών καί ψυχαγωγικών ταινιών :
Τήν Τετάρτην 16 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Παλαιάς Κοκκινιάς (πλατεία
'Αγίου Νικολάου).
Τήν Πέμπτην 17 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Θυμαρακίων (πλατεία Γιάνναρη — Γιαράκη).
Τήν Παρασκευήν 18 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Περιστεριού (Πλατεία
Μπουρναζίου).
Τό Σάββατον 19 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Νέας Κοκκινιάς (Πλατεία
Όμονοίας).
Τήν Δευτέραν 21 Αύγούστου, τήν συνοικίαν ’Αμπελοκήπων (Πλατεία
Γηροκομείου).
Τήν Τρίτην 22 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Κορυδαλλού (Πολυκατοικίαι
όδοϋ Ράλλη).
Τήν Τετάρτην 23 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Καλλιθέας (Παλαιά Σφα
γεία—Στάσις Καραγιάννη).
Τήν Πέμπτην 24 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Τζιτζιφιών (Ξενοφώντος—
’Αγησιλάου).
Τήν Παρασκευήν 25 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Άμφιάλης (Πλατεία
’Αθηνών — Τσαλδάρη).
Τό Σάββατον 26 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Βύρωνος (Πλατεία Ζωοδόχου
Πηγής ).
Τήν Δευτέραν 28 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Τουρκοβουνίων (πλατεία
’Ελευθερίου Βενιζέλου).
Τήν Τρίτην 29 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Γαλατσίου (τέρμα λεωφορείων).
Τήν Τετάρτην 30 Αύγούστου, τήν συνοικίαν Κερατσινίου (Πλατεία Εύγενείας ).
Τήν Πέμπτην 31 Αύγούστου, τήν συνοικίαν "Ανω Δάφνης (Πλατεία Τσαλαγανίδη).
-—Τό πρόγραμμα είναι διαρκείας τριών ωρών καί περιλαμβάνει ταινίες,
Σαρλώ, Μίκυ Μάους, Χονδρού—Λιγνού, επικαίρων άπό όλον τον κόσμο, Ελληνι
κών έπικαίρων, έπιστημονικές ταινίες, ταξίδια στον κόσμο, άστυνομικές ταινίες,
θέματα τροχαίας κ.λ.π.
’Επίσης, κατά τήν έναλλαγ·ήν τών ταινιών, θά μεταδίδεται ενα πλούσιο μου
σικό ελαφρό πρόγραμμα Ελληνικών τραγουδιών.
Σ. Π Η ΛΟ Σ

ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
‘Υπό Ύπαστυνόμου Α ' κ.

I. ΡΑ Ί'Κ Ο Υ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Δ ανάη ς.

Πάροδος τής όδοΰ 'Ηλιουπόλεως 14, κοντά στη πλατεία Άμβρ. Πλυτά,
τής Γ ούβας.
Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, ή Δανάη ήτο τό μοναδικό παιδί τοϋ βασιληά
τοϋ ’Άργους Άκρισίου καί τής Ευρυδίκης, κόρης τοϋ Λακεδαίμονος. ’Από τήν
ένωσί της μέ τον Δία έγεννήθη ό Περσεύς. 'Ο μΰθος τής Δανάης ένέπνευσε δλους
τούς τραγικούς τής άρχαιότητος.
Δ α ν α ΐδ ω ν .

Πάροδος τής όδοΰ Νυμφαίου 14, κοντά στον Ά γιο Γεράσιμο Κουπονίων.
Μέ τ’ όνομα αυτό είναι γνωστές οί πενήντα θυγατέρες τοϋ Δαναού.
Φεύγοντας ό Δαναός άπό τήν Αίγυπτο, πήρε μαζύ του καί τις θυγατέρες
του καί ήλθαν στο Άργος. Αργότερα έφθασαν στο Ά ργος άπό τήν Αίγυπτο
καί τά πενήντα άγόρια τοϋ Αίγύπτου, μέ σκοπό νά νυμφευθοΰν τις Δαναΐδες, πράγμα
πού έγινε. Σύμφωνα μέ τήν εντολή τοϋ πατέρα τους, οί Δαναΐδες, τή πρώτη νύκτα
τοϋ γάμου, έσφαξαν τούς άνδρες των, πλήν τής 'ΐπερμνήστρας, πού είχε πάρει τον
Λυγκέα. Τά πτώματα των παιδιών τοϋ Αίγύπτου, οί Δαναΐδες έθαψαν κοντά στή
Λέρνη, ενώ τις κεφαλές των προσέφεραν στο πατέρα τους σαν άπόδειξι έκτελέσεως τής έντολής του. Τις Δαναΐδες έκαθάρισαν άπό τό μεγάλο τους έγκλημα,
ό Ερμής καί ή Άθηνά. Σύμφωνα μέ τή μυθολογία πάντοτε, οί Δαναΐδες μετά
τον θάνατόν των έτιμωρήθησαν στον Τάρταρο, καταδικασθεΐσαι νά γεμίσουν νερό
ένα πίθο ό όποιος δέν είχε πυθμένα. 'Η έκφρασις «εις τον Δαναΐδων πίθον ύδροφορεΐν», σημαίνει καί ματαιοπονία, τήν άσκοπη γενικά κοπιώδη προσπάθεια.
Δαναώ ν.

Πάροδος τής όδοϋ Τριών 'Ιεραρχών 126, κοντά στήν Α γία Αικατερίνη τών
Πετραλώνων.

Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί Ιίειραιώς

9617

Δαναοί, έλέγοντο, κατά τούς ήρωϊκούς χρόνους, οί Άργεϊοι. Τήν ονομασία
αύτή πήραν, κατ’ άλλους μέν άπό τον Δαναό, κατ’ άλλους δέ άπό τήν Άργεία Δανάη
ή των Δαναΐδων, θυγατέρων του Δαναού. Κατά τον "Ομηρο, Δαναοί λέγονται όλοι
οί "Ελληνες πού έξεστράτευσαν κατά τής Τροίας. Μέ τ ’ όνομα αυτό ό "Ομηρος
χαρακτηρίζει ποιητικώς όλους τούς "Ελληνας, σάν μιά ολότητα ύπό τήν ιδιότητα
των ηρωικών πολεμιστών.

Δ’ Ά νζέρ Δαυίδ.
Πάροδος της Λεωφ. Συγγροΰ 8, κοντά στή Πύλη τού Άδριανοΰ.
'Ο Ντ’ Άνζέρ, γάλλος γλύπτης (1788-1856), μέ το έργο του «ό θάνατος τού
Επαμεινώνδα», έκέρδισε το βραβείο τής Ρώμης τό 1811. Το 1848 έξελέγη μέλος
τής Συντακτικής Έθνοσυνελεύσεως. Έξορισθείς, κατέφυγε στο Βέλγιο καί υστέρα
έταξίδευσε στήν Ελλάδα. 'Η τέχνη του είναι μίγμα κλασσικισμοΰ καί ρωμαντιΔάνια.
Πάροδος τής πλατείας Ά γ . Νικολάου, στοΰ Κουκάκη.
'Ο Δάνιας Άνδρέας, ίταλός φιλέλλην, έπονομασθείς «ήρως τού Πέτα» γεν
νήθηκε στή Γενούη το 1786. ’Ερχόμενος στήν Ελλάδα, ένετάχθη στήν υπό τον
Γκουμπερνάτι διλοχίαν τού Τακτικού. Διακρίθηκε γιά τήν όρμητικότητά του στήν
έναντίον τού Παλαμηδίου έπίθεσι τής 4 Δ/βρίου 1821. Πήρε μέρος στή μάχη τού
Πέτα, πολεμώντας μέ τούς άλλους φιλέλληνας έναντίον τών δυνάμεων τού Κιουταχή. "Τστερα άπο μιας ώρας μάχη, μάχη όμως άνισο, ό Δάνιας καί μαζί μ’
αύτον οί συμπολεμισταί του, σκοτώθηκε στο πεδίο τής μάχης. "Ενας μόνο γλύ
τωσε καί εκείνος τραυματισμένος συνελήφθη. Τον γερμανό αύτο γιατρό, οί Τούρ
κοι δέν τον έσκότωσαν, σεβασθέντες τήν ιδιότητά του.
Δανίλη.
Πάροδος τής οδού Ρουμπέση 35, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο τού Κατσιποδίου.
’Οφείλει τήν ονομασία, στον Νικόλαο Δανίλη, ’Αθηναίο άγωνιστή, ό όποιος
σκοτώθηκε στή μάχη τού Φαλήρου το 1827.
Δαπόντε.
Πάροδος τής οδού Αασκάρεως 15, κοντά στά Παναθήναια τής Λεωφ. ’Αλε
ξάνδρας.
'Ο Δαπόντες Κων/νος (1713-1784) , έλλην λόγιος καί ποιητής, βραδύτερον
δέ μοναχός μέ τ ’ όνομα Καισάριος, γεννήθηκε στή Σκόπελο. Έχρημάτισε γιά
12 χρόνια δεύτερος γραμματεύς τού ήγεμόνος τής Βλαχίας Κων. Μαυροκορδάτου.
’Αργότερα ύπηρέτησε τον ’Ιωάννη Μαυροκορδάτο μέ τό άξίωμα τού καμινάρη
Τό 1757, υστέρα άπό πολλές περιπέτειες, έφθασε στο Ά γιο "Ορος, ώς μοναχός
πλέον καί έπεδόθη στή συγγραφή καί έκδοσι τών έργων του.
Δαρδανελλίων.
Βρίσκεται στο τέρμα τής οδού Μακροχωρίου, στή Νέα Κυψέλη.
Μέ τήν ονομασία αύτή , είναι γνωστός ένας έκ τών πλέον έπισήμων στενών
θαλασσίων πορθμών τού κόσμου, ό όποιος χωρίζει τήν χερσόνησο τής Καλλιπόλεως άπό τήν άκτή τής Μ. ’Ασίας καί συνδέει τήν Προποντίδα μέ τό Αιγαίο. Τ ’
όνομα αύτο τό πήρε άπό τήν άρχαία Τρωαδική πόλι Δάρδανο. Ή στρατιωτική
καί έμπορική άξια τών στενών τών Δαρδανελλίων ή τού 'Ελλησπόντου, ύπήρξε
καί είναι σημαντικωτάτη. ('Οδοί μέ τήν ΐδια ονομασία βρίσκονται καί σ’ άλλες
συνοικίες).
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Ί . Ράϊκου

Δασίου.
Πάροδος της όδοϋ Κοργιαλενίου, όπισθεν τοϋ νοσοκομείου «Ε. Ε. Σταύρος».
’Οφείλει τήν ονομασία, στην συνώνυμη παλαιά οικογένεια τής Κορινθίας,
τής οποίας πολλά μέλη διεκρίθησαν στον άγώνα του 1821. ’Απ’ αύτή τήν οικογέ
νεια κατήγετο καί ό Δάσιος Σπυρίδων (1870—1944) , εξαιρετικός δημοσιογράφος,
αρχισυντάκτης καί διευθυντής τής «Άκροπόλεως» καί συνεκδότης τής «Εστίας».
Διετέλεσε άνώτατος διοικητικός υπάλληλος τοϋ Κράτους. (Μέ τδ ίδιο δνομα είναι
γνωστοί καί άγιοι τής Εκκλησίας).
Δασκαλάκη.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αρκαδίας 3, κοντά στην 'Αγία Τριάδα τοϋ Έρυθροϋ
Σταυροΰ.
’Οφείλει τήν ονομασία, στήν συνώνυμη Κρητική οικογένεια, τής οποίας
πολλά μέλη διεκρίθησαν στις έπαναστάσεις τής Κρήτης.
Δασκαλογιάννη.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αρματολών καί Κλεφτών 26, δεξιά τοϋ τέρματος τής
όδοϋ 'Ιπποκράτους.
'Ο Δασκολογιάννης ή ’Ιωάννης Βλάχος (πραγματικό του δνομα), διάσημος
πολιτικός καί στρατιωτικός άρχηγός τής Κρητικής Έπαναστάσεως τοϋ 1769,
γεννήθηκε στήν Άνώπολι τών Σφακίων, τό 1722. Προσωπικός φίλος τοϋ Μπέη
τής Μάνης Μπενάκη καί τοϋ Όρλώφ, άπεφάσισαν τήν έπανάστασι τοϋ 1769, στο
Μωρηά, τήν Κρήτη καί τό Αιγαίο καί τοΰτο προς αντιπερισπασμό τοϋ παρασκευαζομένου πολέμου τής Αικατερίνης Β'. Έ ξ αιτίας τών έξαιρετικών ικανοτήτων του,
τοϋ άνετέθη ή άρχηγία τής έπαναστάσεως, ή οποία έμελλε νά μή εύδοκιμήση. Κατά
τήν διάρκεια τοϋ άγώνος στήν Άνώπολι, ή κόρη του Μαρία συνελήφθη αιχμάλωτος
άπό τούς Τούρκους. Ό Δασκαλογιάννης παρεδόθη, πιστεύοντας στις υπο
σχέσεις τοϋ Τούρκου διοικητοϋ περί άμνηστίας κ.λ.π. Τελικά δμως ό Δασκαλογιάννης έξεδάρη ζωντανός στή πλατεία Ά τ —Μεϊντάν τοϋ 'Ηρακλείου, στις 17 ’Ιου
νίου 1771. 'Ο άνδριάς τοϋ Έθνομάρτυρος, κοσμεί σήμερα τήν πλατεία 'Ηρακλείου.
Δάφνιδος.
Πάροδος τής όδοϋ Πύθωνος 13, κοντά στή πλατεία Κυψέλης.
'Ο Δάφνις, νεαρός καί ωραίος ήρωας τών ποιμένων, πολύ δημοφιλής στήν
Σικελία, κατά μία εκδοχή ήτο γυιός τοϋ Έρμοϋ καί κάποιας Νύμφης. Μιά τών
Νυμφών, τόσο πολύ τον αγάπησε, ώστε τον προειδοποίησε δτι σέ περίπτωσι πού
θά άγαποΰσε άλλη γυναίκα, θά τον έτύφλωνε, πράγμα πού τελικά καί έκανε. Τυφλός
πιά ό Δάφνις προσεπάθησε νά παρηγορηθή μέ τά βουκολικά του τραγούδια, ώσπου
μιά μέρα, κατά μιά έκδοχή, έπεσε άπό ένα απότομο βράχο. 'Ο μϋθος τοϋ Δάφνιδος, ύπήρξε κύριο θέμα τής βουκολικής ποιήσεα>ς.
Δαφνομήλη.
Πάροδος τής όδοϋ Φωτίου Πατριάρχου 19, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο Πευκακίων.
'Ο Δαφνομήλης Εύστάθιος, στρατηγός τοϋ Βασιλείου τοϋ Βουλγαροκτόνου,
τό 997 κατέλαβε τό Δυρράχιο. Τό 1018 διωρίσθη άρχων τής Άχρίδος, έτύφλωσε
δέ μέ πονηριά τον Βούλγαρο στρατηγό Ίβάτζη, τον όποιο καί παρέδωσε στόν
Βασίλειο. Τό 1028, συκοφαντηθείς δτι συνωμοτεί εναντίον τοϋ Ρωμανού τοϋ Γ',
έμαστιγώθη δημόσια.
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Δαφνοπάτη.
Βρίσκεται κοντά στήν εκκλησία τοϋ 'Αγίου ’Αρτεμίου καί είναι πάροδος
της όδοϋ Χιονίδη 12.
'0 Δαφνοπάτης Θεόδωρος, βυζαντινός πατρίκιος, λόγιος καί συγγραφεύς,
εζησε κατά τον ΙΟον αιώνα.
Δεβόλου.
Διασταυροΰται μέ τάςόδούς Νεόφρονος καί Πενταγιών καί βρίσκεται κοντά
στο ’Άλσος Συγγροΰ — Κουπονίων.
'Ο Δέβολις ή Σαρδιακός είναι ποταμός της Κεντρικής ’Αλβανίας καί πηγά
ζει άπό τις Β.Α. κλιτϋς τοϋ Γράμμου. Στήν κοιλάδα τοϋ Δέβολι, Σλάβον χωράν
στρατιωτικές έπιχειρήσεις κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοϋ 12—13 καί στο
πόλεμο τοϋ 40—41.

Δέγλερη.
Πάροδος τής Λεωφ. ’Αλεξάνδρας, μετά τις φυλακές Άβέρωφ.
’Οφείλει την ονομασία στήν συνώνυμη ’Αθηναϊκή οικογένεια, οικογένεια
κτητόρων καί ήγουμένων τής Μονής Πεντέλης καί άγωνιστών τής Έπαναστάσεως.
Δεινάρχου.
Πάροδος τής όδοϋ Φιλοπάππου 4, στοΰ Κουκάκη.
'Ο Δείναρχος, ό τελευταίος άπό τούς δέκα ’Αττικούς ρήτορας τοϋ Άλεξανδρεωτικοΰ κανόνος τοϋ Καικυλίου, γυιός τοϋ Σωστράτου, γεννήθηκε στή Κόρινθο
τό 360 ή 361 π. X. Στήν ’Αθήνα ήλθε τό 372 π. X. καί έσπούδασε ρητορική.
Σ ’ αυτόν άποδίδονται πολλοί λόγοι, σήμερα όμως υπάρχουν μόνον τρεις,
εχοντες ώς ΰπόθεσι τή δίκη τοϋ Άρπάλου καί έπιγράφονται, κατά Δημοσθένους,
κατά Άριστογείτονος καί κατά Φιλοκλέους.
Δεινοκράτους.
Πάροδος τής όδοϋ Λουκιανού 44, στο Κολωνάκι (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).
'Ο Δεινοκράτης, άρχιτέκτων περίφημος των χρόνων τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου,
άνωκοδόμησε τό ναό τής Έφεσίας Άρτέμιδος, διηύθυνε τις άρχιτεκτονικές έργασίες γιά τήν κτίσι τής ’Αλεξάνδρειας καί κατεσκεύασε τήν πολυτελέστατη σορό
γιά τήν κηδεία τοϋ'Ηφαιστίωνος, άξίας 12.000 ταλάντων, δηλαδή έξαπλάσια των
άπαιτηθέντων γιά τήν κατασκευή των Προπυλαίων τής Άκροπόλεως.
Δεινοστράτου.
Πάροδος τής πλατείας Λεύκας (Άραβαντινοΰ), κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα Ίλισοΰ.
Ό Δεινόστρατος, άδελφός τοϋ Μεναίχμου, εζησε τον 4ον π. X. αιώνα καί
είναι ένας άπό τούς άρίστους μαθηματικούς καί γεωμέτρας τής άρχαιότητος.
Δεινοχάρους.
Πάροδος τής πλατείας Μερκούρη, στοΰ Φιλοπάππου (τέρμα λεωφορειακής
γραμμής).
Ό Δεϊνοχάρης, περίφημος άρχιτέκτων, ένας άπό τούς 7 μεγαλύτερους αρχι
τέκτονες τής 'Ελληνικής άρχαιότητος, ήκμασε στήν ’Αλεξάνδρεια κατά τον 3ον
π. χ. αιώνα. Άναφέρεται καί ώς κατασκευαστής τής πυραμίδος τοϋ Άρσινοείου, στήν αυλή τών Πτολεμαίων.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ
Ύ π& Τπαστυν. Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

'Ο Διευθυντής πέταξε το γράμμα στο τραπέζι καί μέ κοίταξε αυστηρά. "Τστερα ένα χαμόγελο απλώθηκε στο ρυτιδωμένο του πρόσωπο. Σήκωσε άμέσως τό άκουστικό καί σχηματίζοντας έναν άριθμό έσπρωξε μια καρέκλα προς τό μέρος μου.
—Έσΰ είσαι Πανο; πρόφερε μόλις τοϋ άποκρίθηκαν άπό τήν άλλη άκρη. Ναί...
γειά σου... ’Άκου σέ παρακαλώ: Ξέρεις αν τό «Α γία Ειρήνη» βρίσκεται αυτή τή
στιγμή στο λιμάνι; Ναί!.. Είναι μικρό καί τό παίρνουν συνήθως για εκδρομές προς
τά νησιά. Ά ! Έ ν τάξει!.. Ακούσε λοιπόν: Πρέπει οπωσδήποτε να τό διώξουμε άπ’
τό λιμάνι ώς τό βράδυ. ’Ή θά πρέπη ό Λιμενάρχης νά τοϋ άπαγορεύση τήν έξοδο
για δλη τήν ήμέρα αύριο... Προτιμότερο όμως είναι νά τό διώξουμε μέ μιά συντρο
φιά δική μας. Νά τό στείλουμε στήν Σαλαμίνα λ.χ.,άφοϋ δώσουμε στον κυβερνήτη
του ένα σημαντικό ποσό πού θά τον κάνη νά μήν προτιμήση ένα ταξίδι προς τή Χίο
καί τή Λέσβο. Ναί!.. ναί!... Σχετικά μέ τήν υπόθεση Βότσικα!.. Ά ς τα... "Οσο
προχωρούμε τόσο περισσότερο πελαγώνουμε. Αύτή ή δολοφονία μάς ξεσκεπάζει
σιγά-σιγά μιά κατάσταση πού δέν μπορείς νά φαντασθής. Ά πό αύριο θά μπήτε καί
σείς στο χορό, γιατί ή υπόθεση μπαίνει τώρα καί στή δική σας περιοχή. Θά κατέβω
τό βράδυ στον Πειραιά νά τά πούμε... Φρόντισε όμως άπό τώρα νά έχης γιά αύριο
τό πρωί μιά καλή ομάδα στο πόδι. Νάναι ξεκούραστοι αύτοί πού θά διαλέξης καί
όσο μπορείς άγνωστοι σ’ εκείνους πού άσχολοϋνται μέ τά ναρκωτικά... Ά ! Φυσικά!...
'Οπωσδήποτε... Γειά σου Πάνο...
Άφησε τό άκουστικό καί στράφηκε προς τον Αστυνόμο Βέλιο.
—Λοιπόν; Ποϋ είχαμε μείνει όταν μπήκε αύτός ό διάβολος;
—Λέγαμε κ. Διευθυντά, ότι χρειάσθηκε ύστερα άπό-τήν συνομιλία μου μέ τον
Παναγιώτου καί τον Νικολάου, νά μείνω μόνος. Ή Κάτια βρέθηκε νά είναι άπό τήν
Κομοτηνή, άφοΰ άπό εκεί ήταν κι’ ό Νικολάου, πού μάς φάνηκε ότι είχε νά παίξη
σημαντικώτερο ρόλο άπό τον Παναγιώτου. Βρέθηκε άκόμα νά μένη στο ξενοδοχείο
«Βικτώρια», άφοΰ άπέναντι στο «Έξέλσιορ» έμεινε ό Νικολάου...
Άναψε νευρικά ένα τσιγάρο καί συνέχισε.
—Κατά τις τέσσερις λοιπόν, ό Νικολάου έξεδήλωσε τήν επιθυμία νά φύγη
γιατί τό ποτό τον είχε άρκετά ζαλίσει. 'Η Κάτια συνέπεσε νά έχη άρκετά κουρασθή
άπ’ τό χορό, καί ό Νικολάου τής είπε ότι θά ήταν πολύ ευτυχής αν τήν συνώδευε
ώς τό ξενοδοχείο της. Μου ζήτησε τότε εύγενέστατα νά τοϋ έπιτρέψω νά συνοδεύση
τήν Κάτια ώς τό «Βικτώρια», άφοΰ θά πήγαινε κι’ αύτός στο ίδιο περίπου μέρος.
’Έβγαλε τή μάσκα πού τοϋ είχε φορέσει ή κ. Λεφάκη καί τήν πέταξε στή γωνιά.
Περιποιήθηκε λίγο τήν έμφάνισή του στον καθρέφτη καί πιάνοντας τό χέρι μου τό
έσφιξε θερμά. "Τστερα μέ χτύπησε φιλικά στον ώμο καί μοΰ είπε σιγά:
—«'Όσο γιά τά λεπτά, μήν άνησυχήτε γιατρέ μου. Θάρθω άπό τό γραφείο
σας ύστερα άπό τρεις ήμέρες καί μοΰ δίνετε τότε δ,τι έχετε. Είμαι βέβαιος όμως ότι
θά μοΰ ζητήσετε τότε κι’ άλλο κουτάκι... ~Ω! Είμαι βεβαιότατος γι’ αύτό! 'Όσο κι’
άν γνωρίζετε αύτό τό πράγμα άπό τήν ιατρική καί τή φαρμακευτική, είμαι άπόλυτα
βέβαιος ότι δοκιμάζοντας μέ τον τρόπο πού σάς είπα, θά μάθετε κάτι πού δέν μπο
ρούσατε νά φαντασθήτε. Ώρβουάρ!..»
’Έκλεισε πονηρά τό δεξί μάτι, συνέχισε ό ’Αστυνόμος, καί παίρνοντας τήν
Κάτια βγήκε τρικλίζοντας. Ό Παναγιώτου μοΰ ζήτησε συγγνώμην καί πήγε στο
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μπάρ, δπου τον περίμενε ένα ζευγάρι: Μιά γυναίκα περίπου είκοσι χρόνων κι’ ένας
άνδρας πού φαινόταν να έχη περάσει τά τριάντα πέντε.
Τήν ίδια ώρα, ή κυρία Λεφάκη άνήγγειλε δτι θά μας παρουσίαζε τήν ωραιό
τερη έκπληξη της βραδυας. "Ενα χορευτικό ζευγάρι Θά έκτελοϋσε ώρισμένα νού
μερα πού Θά κατέπλησαν τούς πάντας. ΠρόσΘεσε δτι δποιος θά έδινε τον έπιτυχέστερο χαρακτηρισμό στη χορευτική σύνθεση πού θά παρουσίαζαν οί χορευταί, θά
έπαιρνε ένα δώρο μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας.
Ό Παναγιώτου και τό ζευγάρι πού έπιναν στο μπάρ, σηκώθηκαν άμέσως
και κατευθύνθηκαν στο βάθος του σαλονιού. Πέρασαν λίγα λεπτά. Ξαφνικά, ή πόρτα
πού επικοινωνούσε μέ τη μεγάλη σάλα άνοιξε, καί τό χορευτικό ζευγάρι μπήκε μέ
μεγάλα λικνιστικά πηδήματα.
Μιά θύελλα άπό χειροκροτήματα ξέσπασε. "Υστερα έγινε μεγάλη σιγή. Ή
ορχήστρα έπαιζε σιγανά καί τά κορμιά των δύο χορευτών διπλώνονταν καί στριφο
γύριζαν μ’ άξιοζήλευτη τέχνη. Επιφωνήματα θαυμασμού άκούσθηκαν άπό δλες τίς
γωνιές τής σάλας:
«—'Η Άναμπέλλα! Ή χορεύτρια τού «Μαϊάμι»!!
«—Ποιά Άναμπέλλα καλέ; 'Η Νάνσυ είναι! Δεν τήν είδατε στο «Πίγκαλς»
τήν πρωτοχρονιά;».
«—'Η Νάνσυ Ή Νάνσυ!!! Μπράβοοοο !!!».
«—Σσστ! Πάψτε επί τέλους κύριοι!!..».
Χόρευε τώρα ένα παθητικό άνατολίτικο. Οί γραμμές της φανέρωναν σπάνια
αρμονία κι’ οί κινήσεις της ήταν κάτι πού θύμιζε μυσταγωγία. Τό γυμνό της σώμα
γινόταν άφάνταστα προκλητικό καί τό μπρούντζινο χρώμα του τόνωνε τίς έρωτικές
έπιθυμίες τών άνδρών, πού κοίταζαν μέ βουλιμία. 'Ο χορευτής τήν πλαισίωνε μέ
αργές, νωχελικές κινήσεις καί τό μόνο πού είχε κανείς νά ζηλέψη σ’ αυτόν, ήταν ή
τύχη πού τον εύνόησε νά κρατή γιά πολλές στιγμές τό θεσπέσιο κορμί τής Νάνσυ
στήν άγκαλιά του.
Θά κράτησε ό χορός της πάνω άπό είκοσι λεπτά. Σ ’ δλο αύτό τό διάστημα,
ή Νάνσυ χόρεψε μέ τέτοια χάρη, πού καί μιά Ούλάνοβα θά σταματούσε νά τήν προσέξη. Παρουσίασε μέ μεγάλη έπιτυχία έξη σπάνιες συνθέσεις, μεταξύ τών οποίων
καί άποσπάσματα άπό τή «Λίμνη τών κύκνων», τό «Χορό τών επτά φεγγαριών»,
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί «Φαντασία τού μικρού Πόγκυ». Ένώ δμως έκτελοϋσε
τά τελευταία βήματα κι’ έτοιμαζόταν νά τελειώση, μιά άδέξια κίνηση τού χορευτή
τήν έρριξε κάτω. ’Ακούστηκε ένα μικρό επιφώνημα πόνου καί τό ψηλό τακούνι τού
δεξιού της ποδιού κύλησε στο κέντρο τής σάλας. Ταυτόχρονα, τέσσερα-πέντε μικρά
«σκονάκια» σκόρπισαν στο πάτωμα άπό τό μέρος πού ξεκόλλησε τό τακούνι.
Κοίταξε μέ τρομαγμένο βλέμμα τά μικρά διπλωμένα χαρτάκια. "Υστερα,
τά μάτια της πλανήθηκαν στούς καλεσμένους πού χειροκροτούσαν άκατάπαυστα.
Άπλωσε άργά τό χέρι της κι’ άφού τό κάλυψε μέ μιά δίπλωση τού κορμιού της,
σηκώθηκε μέ κόπο, μαζεύοντας μερικά. Κάτω είχαν μείνει δυο διπλωμένα χαρτάκια,
άκόμα κ’ ένώ υποκλινόταν, ό Παναγιώτου βάδισε βιαστικά προς τό μέρος της. Πετάχτηκα μπροστά καί φωνάζοντας άπό ένθουσιασμό δήθεν, τήν πλησίασα καί τής
έσφιξα έγκάρδια καί τά δυό της χέρια, πατώντας συνάμα τά δυο «σκονάκια» πού έμει
ναν στο πάτωμα. 'Ο κόσμος χειροκροτούσε χωρίς νά προσέχη τίς κινήσεις μου,
δταν ένα πλήθος άπό άνδρες, προχωρημένους στήν ήλικία, κύκλωνε τή Νάνσυ,
μιμούμενο τό δικό μου παράδειγμα. Τής έσφιγγαν όλοι τά χέρια καί φώναζαν άπό
άνυπόκριτο ένθουσιασμό. ’Εκείνη στηρίχθηκε στο μπράτσο τού παρτεναίρ της καί
τού Παναγιώτου καί προχώρησε προς τό βάθος κουτσαίνοντας έλαφρά. Βρήκα τότε
τήν εύκαιρία νά σκύψω καί νά σηκώσω τά δυό τεμάχια πού πατούσα χωρίς νά γίνω
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άντιληπτός άπδ τον Παναγιώτου πού γύριζε κάθε τόσο για νά μέ κοιτάζη ένώ προ
χωρούσε στηρίζοντας την Νάνσυ.
'Η κυρία Λεφάκη άνήγγειλε τότε δτι θά άρχιζε ό διαγωνισμός για τον έπιτυχέστερο τίτλο πού θά δινόταν στη χορεύτρια. ’Ακούστηκαν πολλοί τίτλοι. «’Ονει
ρεμένη φαντασία», είπε ένας. «Χορεύτρια τού πόθου», άκούστηκε άλλος. «Βεντέτα
της νύχτας...», φώναξε μιά κυρία, ένώ άπό την πλευρά της ορχήστρας άκούστηκε
μιά δυνατή φωνή:

—«Γυμνό μοντέλο!!!».
Αύτό ήταν. "Ενας χείμαρρος άπό χειροκροτήματα έκάλυψε τον τίτλο αύτόν
καί φωνές πολλές άκούστηκαν νά έπαναλαμβάνουν :
—« Γ υ μ ν ό μ ο ν τ έ λ ο !... Ν αι! να ί!!! Γυμνό μοντέλο !!!».
Μοΰ έκανε έντύπωση ή ονομασία πού δόθηκε καί πλησίασα γιά νά δω καλύ
τερα τον άνθρωπο πού τήν έπενόησε. ΤΗταν ένας νέος, περίπου τριάντα πέντε χρόνων,
καί πλάι του καθόταν μιά κομψή γυναίκα μέ πλατινένια μαλλιά...
Λέγοντας τά τελευταία λόγια ό άστυνόμος, σταμάτησε καί μέ κοίταξε παρά
ξενα. "Υστερα συνέχισε εξακολουθώντας νά μέ κοιτάζη καί τονίζοντας τις λέξεις
μία πρός μία:
—Στο άκουσμα τού τίτλου αύτοϋ, λοιπόν, ή γυναίκα μέ τά πλατινένια μαλλιά
γύρισε καί κοίταξε μέ περιφρόνηση τον συνοδό της. "Υστερα ψιθύρισε φανερά εκ
νευρισμένη:
—«Μά καϋμένε Ζώτο, τί σοΰ ήρθε! Τί ονομασία είναι αύτή ! Πρέπει νά έκθέτης έτσι τήν κοπέλλα;».
—«Δέν τήν έκθέτω χρυσή μου, άποκρίθηκε, έκεΐνος. ’Έ χε λίγη υπομονή καί
θά δής πόσο επιτυχημένα τής έδωσα τον τίτλο αύτόν. ’Εκείνο πού δέν μπορώ νά κατα
λάβω είναι, γιατί δλο αύτό τό πλήθος δέχτηκε μέ τόσο ένθουσιασμό τον τίτλο πού τής
έδωσα. Γιά έκείνους πού δέν ξέρουν τίποτα γιά τή Νάνσυ, ό τίτλος αύτός είναι τελείως
άσχετος. Έκτος αύτοϋ, ή κυρία Λεφάκη ζήτησε νά τής δοθή ένας τίτλος σχετικός.
μέ τούς χορούς πού θά παρουσίαζε, σχετικός μέ τήν τέχνη της. Είδες τί έγινε; Κανέ
νας δέν έσκέφθηκε νά τό κάνη αύτό. Παρασύρθηκαν δλοι άπό τό ωραίο της σώμα καί
δλοι τήν είδαν σάν γυναίκα μόνον. Κανένας σάν καλλιτέχνιδα!..».
Ή φωνή τής κυρίας Λεφάκη άκούστηκε πάλι:
—«Καί τώρα άγαπητοί μου, θά δοθή τό δώρο σ’ έκεϊνον πού έδωσε τον επι
τυχέστερο τίτλο στή χορεύτρια πού τόσο μάς ένθουσίασε μέ τις συνθέσεις της. 'Ένας
ώραΐος πίνακας κάποιου άγνωστου ζωγράφου, πού τήν αγάπησε μέ πάθος καί δη
μιούργησε αληθινά άριστουργήματα. Επιτρέψτε μου δμως πρώτα νά σάς παρουσιά
σω τό γλυκό αύτό πλάσμα πού μάς χάρισε αλησμόνητες στιγμές: Είναι ή «Άναμπέλλα», ή τόσο γνωστή σέ όλους σας «Άναμπέλλα», πού άπό τήν πρωτοχρονιά έγινε
«Νάνσυ» καί προσελήφθη σ’ ένα άπό τά καλύτερα νυχτερινά κέντρα τού Πειραιώς...».
'Η Νάνσυ παρουσιάσθηκε τήν ίδια- στιγμή, ντυμένη μέ μιά βαρειά άσπρη
τουαλέττα καί ύποκλίθηκε. Στά χέρια της κρατούσε ένα πίνακα μέτριων διαστά
σεων καί χαμογελούσε μέ άσύγκριτη χάρη στούς καλεσμένους τής κυρίας Λεφάκη.
Προχώρησε άργά καί έδωσε τον πίνακα στον άνθρωπο πού τής έδωσε τον τίτλο
«Γυγνό μοντέλο». Εκείνος τον πήρε καί τον έδωσε στή γυναίκα πού ήταν δίπλα
του. Στή γυναίκα μέ τά πλατινένια μαλλιά...
—«Κοίταξε χρυσή μου "Ελενα γιά νά μέ δικαιώσης, είπε μέ τρυφερότητα.
'Ορίστε!... Είχα έπιτυχία στον τίτλο πού τής έδωσα ή όχι;».
’Αναπήδησα μόλις άκουσα τόν ’Αστυνόμο νά προφέρη τήν λέξη « Έ λ ε ν α».
«Γι’ αύτό τόνιζε άπό ώρα δτι ή γυναίκα έκείνη είχε πλατινένια μαλλιά...» σκεφτό-
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μουν. «’Ήθελε νά μέ προετοιμάση καί νά μου πή για τήν 'Έλενα...». Μά δεν ήταν
δυνατόν!
—Ή 'Έλενα; φώναξα. Ή "Ελενα στο πάρτυ αύτό; Καί μαζί μέ τούς άνθρώπους των λαθρεμπόρων; Τί λέτε κ. ’Αστυνόμε!!! ’Αδύνατον!!!
■—Δυστυχώς άγαπητέ μου, πρόφερε κουνώντας το κεφάλι του ό ’Αστυνόμος
καί συνεχίζοντας νά μέ κοιτάζη έπίμονα. Φοβούμαι δτι θά σ’ άπογοητεύσω, άλλά...
—Αοιπόν; Λοιπόν; τον διέκοψε άνυπόμονος ό Διευθυτής. Τί έγινε κατόπιν;
■
—Ή "Ελενα πήρε τον πίνακα καί τον κοίταξε σκεπτική. "Υστερα τον άφησε
στο τραπεζάκι της, ένώ αρκετές κυρίες τήν περικύκλωσαν γιά νά θαυμάσουν το
έργο τού άγνωστου καλλιτέχνη. Πλησίασα καί κοίταξα τον πίνακα. Παρίστανε τήν
Νάνσυ ολόγυμνη, σέ μιά προκλητική στάση, πού θά έρέθιζε κι’ ιερωμένο άκόμα.
’Ήταν πέντε ή ώρα περίπου, όταν οί καλεσμένοι άρχισαν νά φεύγουν. Ή Νάνσυ
μέ τον χορευτή καί τον Παναγιώτου έφυγαν πρώτοι καί ό Ζώτος μέ τήν "Ελενα
ύστερα άπο άρκετή ώρα. ’Ανέθεσα στον άστυφύλακα Γιαννόπουλο νά παρακολουθήση τούς τρεις πρώτους καί έγώ παρέμεινα νά δώ τί συμβαίνει μέ τήν "Ελενα καί
το Ζώτο.
’Έφυγαν μέ τούς τελευταίους καλεσμένους καί μπήκαν σ’ ένα μικρό διθέσιο
αυτοκίνητο. Στο βολάν κάθησε ή "Ελενα καί ξεκίνησαν γιά τά Έξάρχεια. Στη γωνία
τής όδοΰ ’Ακαδημίας καί Χαριλάου Τρικούπη, βρισκόταν σταματημένο ένα άλλο
αυτοκίνητο μάρκας «Austin». Ή "Ελενα μέ τον Ζώτο σταμάτησαν δίπλα σ’ αύτο
καί έσβησαν το φώς. Κατέβηκα άπ’ το αυτοκίνητο πού μέ εΐχε φέρει ως έκεΐ καί μέ
χίλιες προφυλάξεις πλησίασα στή γωνιά. Στύ πρώτο αυτοκίνητο βρισκόταν ή Νάνσυ
μέ τον χορευτή καί τον Παναγιώτου! ’Απ’ το άνοιχτο παράθυρο τού αύτοκινήτου
μιλούσαν σιγά μέ τήν "Ελενα καί τον Ζώτο, τόσο σιγά πού δέν κατώρθωσα ν’ άκούσω
τίποτα. Στήν άπέναντι γωνιά, μιά σκιά πλανήθηκε. Ή τα ν ό Γιαννόπουλος.
Σέ λίγο το μικρό αυτοκίνητο ξεκίνησε άκολουθώντας τήν Χαριλάου Τρικούπη.
’Ανέβαινε μέ μεγάλη ταχύτητα. Το άλλο πήρε στροφή άπότομα καί κατευθύνθηκε
προς τήν πλατεία Κάνιγγος.
’Ακολούθησα το διθέσιο αυτοκίνητο. Ό Ζώτος μέ τήν "Ελενα έφθασαν στήν
όδο Καλλιδρομίου, έστριψαν σέ μιά μικρή πάροδο καί σταμάτησαν μπροστά σέ
κάποιο διώροφο σπιτάκι. Βγήκαν ύστερα κι’ άνέβηκαν στο δεύτερο πάτωμα, άφήνοντας το μικρό διθέσιο αυτοκίνητο στο δρόμο.
"Εφυγα γρήγορα, καί σέ λίγο βρισκόμουνα στο «Βικτώρια». Ό θυρωρός μού
είπε δτι ή Κάτια γύρισε πριν δυο ώρες, άλλά έφυγε αμέσως πάλι. ’Έπεσα σέ μιά
καρέκλα άποφασισμένος νάτήν περιμένω. "Εκανα κι’ ένα τηλεφώνημα στο Ε' Τμήμα
γιά νά στείλη κατά τις όχτώ το πρωί έναν άστυφύλακα στύν όδο Β'... άριθ. 28 και
νά άναζητήση τον ιδιοκτήτη τού μικρού διθέσιου αυτοκινήτου πού έμεινε άπο τήν
νύχτα στο δρόμο. Τούς είπα δτι ό άστυφύλακας θά έπρεπε ν’ άνεβή στο δεύτερο
πάτωμα καί νά ζητήση τά στοιχεία τού ιδιοκτήτου, γιά νά δή δταν θά τά σημείωνε
δσα περισσότερα πράγματα μπορούσε σχετικά μέ το διαμέρισμα τού ζεύγους.
’Αφήνοντας τό άκουστικό, το τηλέφωνο χτύπησε. Ή ταν ό Γιαννόπουλος που
μού τηλεφωνούσε λαχανιασμένος:
—Κύριε ’Αστυνόμε, βρίσκομαι στήν όδο Β... άριθ. 12. ’Εδώ μπήκαν κι’ οί
τρεις τους, άλλά λίγο πιο πάνω βρήκα μιά νέα γυναίκα λιπόθυμη καί μέ πληγωμένο
τό άριστερό της χέρι. Τήν έπανέφερα στις αισθήσεις της, άλλά μού φαίνεται γνωστή.
Μού φαίνεται δτι ήταν στο χορό τής Λεφάκη, αν κρίνω άπο ένα μικρό σημάδι πού
είναι κάτω άπ’ τό πηγούνι της. Θά τηλεφωνήσω στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.
«Διάβολε», ψιθύρισα. «Θά είναι ή Κάτια οπωσδήποτε».
—Γύρισε έκεΐ πού είναι καί μήν ξαναφύγης άπο κοντά της μέχρι νά φθάσω,
τού είπα. "Ερχομαι σέ λίγο.
(Συνεχίζεται)
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Κατά τον μήνα ’Ιούλιον και άπο 1—31 είς ’Αθήνας—Π ειραιά—Πάτρας καί
Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπο ’Ιατρούς τής εκλογής των οϊκοι.......
689
Μέλη
2) Έξητάσθησαν εις ’Ιατρεία τής έκλογής των ..................
»
1.410
3) Είσήχθησαν εις Νοσοκομεία κα'ι Κλινικάς τής εκλογής των
»
162
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια...............................................
»
34 νέα
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία του Ν.Α.Π. και τοϋ
»
Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών και Π ειρα ιώ ς.........................
4.835
■Ήτοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω..................

7.130

6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των δωρεάν..
7) Έχορηγήθησαν εις 16 Μέλη ορθοπεδικά εϊδη άξίας.......

4.950
5.897

Ά πο οικονομικής πλευράς ό μην ’Ιούνιος έχει ώς εξής :
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά ...................................... Δραχμαί
Έ κ συμμετοχής Δημοσίου ...........................
»
Σ ύ ν ο λ ο ν ε σ ό δ ω ν . . . . .............................
’Έ ξ ο δ α .....................

»
»

»
συνταγαί
δραχμών
232.230
285.248
517.478
1.279.540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Είς το ύπ’ άριθ. 227 Φ.Ε.Κ. ( τ. Β ') τής 11/7/1961 έδημοσιεύθη συμπλη
ρωματικός Κανονισμός του Κλάδου 'Υγείας, δι’ ού καθορίζεται ό τρόπος τής είσπράξεως καί καταθέσεως τής κρατήσεως έπί τών άποδοχών τών έν ένεργεία ’Αστυνο
μικών καί Διοικητικών 'Υπαλλήλων, μετόχων του Κλάδου 'Υγείας καί έπί τής συν
τάξεως τών συνταξιούχων ’Αστυνομικών καί Διοικητικών 'Υπαλλήλων, ή συνταξιοδοτουμένων μελών οικογενειών αύτών, καταστάντων ή καθισταμένων μετόχων τοϋ
Κλάδου 'Υγείας.
Προς ένημέρωσιν τών συνταξιούχων μετόχων θέλει γίνει άνακοίνωσις διά τοϋ
τύπου καί θέλει έπιδοθή καί έγγραφος τοιαύτη είς ένα έκαστον.
Ό

’Α ρ χ η γ ό ς

Ώ ς Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρ Λ Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

Παναγιώτης Μπαρδόπουλος
Τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας της 12ης τρέχοντος μηνάς, άπεβίωσεν εις το Νοσοκομεϊον «Εύαγγελισμός», ένθα ένοσηλεύετο, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Πανα
γιώτης Μπαρδόπουλος. Ό νεκρός έκηδεύθη έκ του Μητροπολιτικοϋ Ναού τήν 17.30'
ώραν τής ιδίας ήμέρας, χοροστατοϋντος τοϋ βοηθού ’Αρχιεπισκόπου, Μητροπολίτου
Ά χαίας, κ. κ. Παντελεήμονος.
Ό έκλιπών ύπήρξεν έκ των έπιλέκτων ηγετικών στελεχών τοϋ ’Αστυνομικού
Σώματος καί της Ελληνικής κοινωνίας καί διεκρίνετο διά τήν άκεραιότητα τού χαρακτήρος του, τήν κοινωνικήν του παράστασιν, τήν άξιοπρέπειαν καί τήν υποδειγμα
τικήν προσήλωσίν του εις τα Ελληνοχρι
στιανικά ιδεώδη καί διά τάς άρετάς καί
τήν εύγένειαν τής ψυχής του.
Ή δράσις του ύπήρξεν έξαιρετική.
Τιμήθηκε μέ πολλά μετάλλια καί παρά
σημα καθώς καί μέ πολλάς ήθικάς καί
ύλικάς άμοιβάς.
Τήν σορόν του ήκολούθησε πλήθος
εκλεκτών μελών τής Ελληνικής κοινω
νίας μέχρι τής τελευταίας κατοικίας του
μεταξύ τών όποιων:
Ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ό ’Αρχηγός
τής ’Αστυνομίας Πό?^εων κ. Θεόδωρος
Ρακιντζής, ό τέως ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. ’Άγγελος Έβερτ, ό ’Α
στυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Ευάγ
γελος Καραμπέτσος, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Πειραιώς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α'
κ.κ. Νικόλαος Ταβουλάρης, Ιωάννης Παt ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
νέτσος, ’Ιωάννης Καραχάλιος, Ά δάμ Ά δαμόπουλος, Άνδρέας Μουρούσιας, Εύάγγελος ’Αναστασίου, ’Αγησίλαος Παπασταφίδας, Νικόλαος Νικητάκης, ’Αθανάσιος Τασιόπουλος, Νικόλαος Βερελής καί
άπαντες οί έν ένεργεία ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β', οί Συνταγματάρχαι Χωροφυλα
κής κ.κ. Άνδρέας Κράνης καί Δημοσθένης Χαλδούπης, οί τέως ’Αστυνομικοί
Διευθυνταί κ.κ. Δημήτριος Κόλλιας, Νικόλαος’Αρχιμανδρίτης, ’Αναστάσιος Κανελ
λόπουλος, Ή λίας Άλεξόπουλος, Παντελής Πουλικάκος καί Γεώργιος ίϊαπανικολάου, ό Πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών Περιοδικού Τύπου Ελλάδος
κ. Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους, άντιπροσωπεΐαι άξιωματικών τοϋ Πυροσβεστι
κού Σώματος καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων ώς καί διαφόρων τάξεων.
Στεφάνους κατέθεσαν : ό ‘Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Εύάγγελος Καλαντξήζ) το ’Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών, ό
'Όμιλος Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ή ‘Ομοσπονδία ’Αστικών Λεωφορειούχων,
ό κ. Ν. Γιαννακόπουλος, οί οίκογένειαι Βιτάλ Κοέν καί Παύλου Ντόλη, ή κ. Μαρίκα
Νάνου καί τά αδέλφια τοϋ έκλιπόντος.
’Εκ μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άπεχαιρέτησε τον νεκρόν, έν μέσω
γενικού πένθους καί συντριβής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γεώργιος
Κοντογεώργος, διά τών έξής :
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Πένθη

«Μέ συντριβήν, συνήχθημεν και πάλιν υπό τούς θόλους τοϋ 'Ιερού τούτου
χώρου, ΐνα έκπληρώσωμεν θλιβερόν καθήκον.
Τήν φοράν ταύτην, ήμάς τούς άστυνομικούς, ιδιαιτέρως δέ τούς τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, συνέχει βαθυτάτη οδύνη, διότι θ’ άπευθύνωμεν τό
ύστατον χαϊρε, πρός τήν σορόν έπιλέκτου μέλους τής άστυνομικής οικογένειας καί
άνδρός έξοχου, άναλώσαντος πάντη έντίμως αστυνομικόν βίον 35 ετών.
'Ο πρώτος Υποδιευθυντής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, ήτοι ό
άμεσος βοηθός τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Μπαρδόπουλος Παναγιώτης, δεν υπάρχει πλέον. Ύπό τά πλήγματα τής έπαράτου έκείνης
βρωτολοιγοΰ νόσου άπήλθεν εις τήν αΐωνίαν ζωήν ολως άδοκήτως καί μέ τό πικρόν
μειδίαμα εις τά χείλη ότι, έστερήθη, εις τήν έπιθανάτιον κλίνην, τής τελευταίας θωπείας
παρά τής στοργικής χειρός τής συντρόφου του, διότι, Θείςο έπιταγή καί έκείνη εις
παράπλευρον κλίνην, παλαίει πρός τον θάνατον, μακράν τοϋ συντρόφου της.
Μάς συγκινεϊ βαθύτατα τό τραγικόν τοΰτο τέλος τοϋ άοιδίμου Μπαρδοπούλου,
διότι ό μεταστάς δεν ήτο έκ των συνήθων άξιωματικών τής ’Αστυνομίας. Πεπροικισμένος μέ όλως εξαιρετικά ήθικά καί έπαγγελματικά προσόντα κατετάγη άπό
άγάπην προ 35 έτών εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, ένθα διέπρεψεν συντόμως, άνελθών
έπαξίως εις τήν Άνωτάτην βαθμίδα τής ιεραρχίας αύτοϋ.
Λόγςρ τών προσόντων του τούτων εύρέθη έπί κεφαλής τών σοβαρωτέρων
'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης κατά τό διάστημα τών 35 τούτων
ετών, ύπό συνθήκας κρίσιμους, όπου προσέφερεν ύψίστας υπηρεσίας εις τήν πολι
τείαν, ής τον Δημόσιον έπαινον δικαιούται. Ό Μπαρδόπουλος ήτο άριστος χειριστής
τοϋ καλάμου, άνήγαγεν εις περιωπήν τό λειτούργημά του καί συγκατελέγετο μεταξύ
έκείνων τών άστυνομικών, οίτινες έδωσαν μίαν νέαν πνοήν εις τό Σώμα, πνοήν έκπολιτιστικήν. Έ κ τής θέσεως αύτής πλειστάκις έξεπλήρωσε θλιβερόν καθήκον πρός
αοιδίμους συναδέλφους του, τον τελευταΐον του δέ έπικήδειον λόγον έπεφύλαξεν διά
τον άείμνηστον Μπόμπολαν. Έ π ί 20ετίαν περίπου ύπηρέτησεν εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ύπό τούς Έβερτ, άειμνήστους Κατραμπασάν,
Καλαμαράν καί Παξινόν, τον σημερινόν ’Αρχηγόν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος και
τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών παρ’ ου ιδιαιτέρως έξετιμάτο. Έ ν συνεχεία
έχρημάτισε Διοικητής τοϋ Α' Τμήματος ’Αθηνών, περιφερειακός 'Υποδιευθυντής,
Διευθυντής ’Αγορανομίας ’Αθηνών καί Επόπτης ’Αγορανομίας, Διευθυντής ’Αλλο
δαπών καί τέλος Α' 'Υποδιευθυντής ’Αθηνών ένθα καί έτερμάτισεν.
'Όπου ύπηρέτησεν ό Μπαρδόπουλος άφησεν δείγματα έξαιρέτου άξιωματικοΰ,είδικώτερον δέ διά τήν Ύποδιεύθυνσιν ’Ασφαλείας ’Αθηνών ύπήρξεν ή υπη
ρεσία έκείνη εις ήν ό μεταστάς άπετέλεσε τήν συνισταμένην τής εύρύθμου λειτουργίας
ταυτης άπό πλευράς όργανώσεως.
Τό έξ έπτά άνωτάτων δικαστικών, Άνώτατον 'Υπηρεσιακόν Συμβούλιον»
διετύπωσεν τό 1953 διά τον Μπαρδόπουλον τά κάτωθι :
«Είναι λίαν αξιοπρεπής, εύθύς τον χαρακτήρα, άνεπιλήπτου διαγωγής καί
ήθικώτατος. Λίαν εύγενής, προσηνέστατος πρός τό κοινόν, πειθαρχικώτατος, σεμνός
καί πάντοτε πρόθυμος, δι’ έκτέλεσιν οίασδήποτε υπηρεσίας. Έ χ ει εύρεΐαν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί άρτιωτάτην επαγγελματικήν κατάρτισιν. ’Αναπτύσσει εξαι
ρετικήν πρωτοβουλίαν καί επιδεικνύει έκτακτον δραστηριότητα καί άφοσίωσιν εις
τό καθήκον.
Ύπηρέτησεν έπί σειράν έτών ώς Γραμματεύς τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής
’Ασφαλείας καί μάλιστα ύπό συνθήκας λίαν δυσχερείς, οπου.δέ ύπηρέτησεν άπέδωκεν λίαν ίκανοποιητικώς εις τά καθήκοντά του. ’Έ χει τύχει πολλών .ηθικών άμοιβών καί έτιμήθη δι’ όλων τών άστυνομικών μεταλλίων καί τοϋ τοιούτου Εξαίρετων
Πράξεων.

Παναγιώτης Μτταρδόπολος
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Γενικώς πρόκειται περί εκλεκτού καί άρίστου άξιωματικοϋ, λίαν χρησίμου
διά το ’Αστυνομικόν Σώμα, δι’ δ προτείνομεν την κατ’ άπόλυτον έκλογήν έπιλογήν του, ώς διατηρητέου εις αύτό».
Έ κ μέρους του ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον τόσον ήγάπησες καί έτίμησες ώ πολύκλαυστε Μπαρδόπουλε, καταθέτω επί τής σεπτής σοροϋ σου, τιμής καί
εύγνωμοσύνης ένεκεν, ενα έκ δάφνης στέφανον.
Καί έκ τοΰ χώρου τούτου, εις τον όποιον τοσάκις διεκόνευσες, θά σέ προπέμψωμεν δακρυρροοϋντες προς τήν τελευταίαν σου κατοικίαν, οπού θά ευρης τον
ύπνον τοΰ δικαίου.
Πριν τό χώμα τής ’Αττικής γής καλύψη έσαεί τήν σορόν σου, θ’ άπευθύνωμεν
άπό τά μύχια τής ψυχής μας τήν ύστάτην εύχήν :

«’Αγαπητέ φίλε καί πολύκλαυστε συνάδελφε Μπαρδόπουλε, ή μνή
μη σου άς είναι αίωνία».
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα πένθους ολοκλήρου
τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, υποβάλλουν εις τούς οικείους τοΰ έκλιπόντος τά ολό
ψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται, δπως ό Κύριος, ό νεκρών καί ζώντων τήν έξουσίαν
έχων, χαρίση εις αυτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Αίωνία όίς είναι ή μνήμη αύτοΰ.
Θ. Γ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ί Α Ι

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
—Προήχθη έκ των πινάκων προακτέων ’Αστυνόμων Α' τάξεως έ'τους 1960,
ό έν μονίμω διαθεσιμότητι τελών ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Σαρρής Κωνσταντίνος,
εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως, άναδρομικώς άπό 1 /I /1961,
άφ’ ής προήχθησαν νεώτεροί του, διά πάσας τάς περιπτώσεις πλήν τής λήψεως
άποδοχών.
*
* *
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οΐ ’Αστυφύλακες : κ.κ. Κάϊλας
Γεώργιος, Χανιώτης Νικόλαος, Παπανδρέου Γρηγόριος καί Δουβίκας Σωτήριος.
—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας,
ό Άστυφύλαξ κ. Λώλης Γεώργιος, ως καταστάς σωματικώς άνίκανος προς περαι
τέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας.
*
jj*

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ηθική καί
υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Θάνον Παναγιώτην, 2) Ύπαστυνόμον Α' κ. Γιαννημάραν Κωνστ., 3) Ύπαστυνόμον Α'
κ. Καρυώτην Λέανδρον, 4) Άνθυπαστυνόμον κ. Μαυρουδέαν Κωνστ. καί 5) ’Αστυ
φύλακα κ. Ζαχαρόπουλον Κωνστ., διότι έργασθέντες άπαντες μετ’ εξαιρετικού ζή
λου, ιδιαιτέρας προσοχής καί έπιμελείας καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών,
κατώρθωσαν νά άξιοποιήσουν πλήρως καί άντικειμενικώς άπάσας τάς ύπό τοΰ
Άστυφύλακος Ζαχαροπούλου Κωνστ. συλλεγείσας πληροφορίας καί νά προσθέ
σουν εις τά συγκεντρωθέντα άποδεικτικά στοιχεία τήν άληθή καί πλήρη ομολογίαν
τοΰ σεσημασμένου κακοποιού Ταλαγάνη ’Αντωνίου, δράστου ληστείας μετ’ άνθρωποκτονίας καί κλοπών, προκληθέντων εντεύθεν, διά τής έπιτυχίας των, εύμενών
διά τήν ’Αστυνομίαν σχολίων τοΰ ήμερησίου τύπου.
'Ωσαύτως έπηνέθη ό Διοικητής τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας
’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Καραχάλιος ’Ιωάννης, διότι ύπό τήν έπίβλεψιν καί μεθοδικήν καθοδήγησίν του έπετεύχθη ή έξιχνίασις τοΰ, ώς άνω, σοβαρού
εγκλήματος.
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί
ύλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Σδράλλην Γεώργιον, διότι ούτος χάρις εις τήν
έξαιρετικήν παρατηρητικότητά του, άφοσίωσιν εις τό καθήκον καί άγάπην προς τήν
υπηρεσίαν, συνέλαβεν έπ’ αύτοφώρω τον σεσημασμένον κακοποιόν Παπαϊωάννου
Γεώργ., άποπειρώμενον τήν διάρρηξιν περιπτέρου κατά τάς μεσονυκτίους ώρας
τής 16/5/1961. 'Ομοίως, διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί κάτωθι ’Αστυ
νομικοί ύπάλληλοι : 1) ’Αστυνόμος Α' κ. Θάνος Παναγ., 2) Ύπαστυνόμος Α' κ.
Καρυώτης Λέανδρος, 3) Άρχιφύλαξ κ. Παπακωνσταντίνου Νικ., 4) Άρχιφύλαξ
κ. ’Αντωνίου ’Αναστ., 5) Άστυφύλαξ κ. Δαμικούκας Σπυρ. καί 6) Άστυφύλαξ
κ. Λιάππης Σπ., διότι άπαντες οί άνωτέρω συνέβαλον εις τήν έπιτυχή έ'κβασιν τής
ύποθέσεως.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ήθική καί ύλική άμοιβή εις τον Αστυφύλακα κ. Κυριακάτην Δημήτρ., διότι ούτος,
ών έπιφορτισμένος μέ τήν έκτέλεσιν ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, έκδοθέντων κατόπιν καταδικαστικών άποφάσεων διά παραβάσεις βεβαιωθείσας ύπό πλείστων άστυνομικών αρχών κατά οφειλετών τοΰ Δημοσίου, δυστροπών κατά τό πλεϊ-
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στον άγνωστου διαμονής καί έργασθείς μετ’ εξαιρετικοί) ζήλου, έπιμελείας καί μεθοδικότητος πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών έργασίας, πολλάκις δ’ υποβληθείς
καί εις έκτάκτους δαπάνας, επέτυχε την εΐσπραξιν σημαντικών χρηματικών ποσών
καθυστερουμένων τοιούτων, γεγονός, όπερ προεκάλεσε καί τήν δι’ έγγράφου εκφρασιν τών ευχαριστιών τοϋ Διευθυντοϋ του Ταμείου Ένσημων καί Δικαστικών Εισπρά
ξεων Πειραιώς.
-—'Ο κ. ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά διαταγής του, έξέφρασε
τήν εύαρέσκειάν του εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Πέππαν Βασίλειον, διότι, λόγιο τής
ηύξημένης παρατηρητικότητός του καί προσοχής του, άνευρε καί παρέδωσε σημαν
τικής άξίας βραχιόλιον, άπολεσθέν έντός τοΰ Θεάτρου Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ ύπο
τής κ. Τραυλοΰ, συζύγου τοΰ έν Άθήναις άνταποκριτοΰ τοΰ Associated Press, μέ
άποτέλεσμα να έκφρασθοΰν, δι’ έπιστολής προς αυτόν τε, τήν 'Υπηρεσίαν Τουρισμοΰ
καί ’Αστυνομικόν Σώμα, λίαν εύμενή σχόλια.
$*♦
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
•—Οί όρκισθέντες τήν 29/7/1961 πεντήκοντα (50) Ύπαστυνόμοι Β' τάξεως
καί έβδομήκοντα (70) Άρχιφύλακες έτοποθετήθησαν ως κάτωθι :
I. Ε ι ς Ά σ τ υ ν ο μ ικήν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Α θ η ν ώ ν :
α) 'Υπαστυνόμοι Β': κ.κ. Χρονόπουλος Κωνστ., Μανώλης Κωνστ., Νικολόπουλος Δημήτρ., Μπαγετάκος Ή λίας, Μποσινάκης Έμμαν., Γιαννόπουλος ’Ιωάν.,
Άναστασόπουλος Χρήστος, Λαχανας Άθανάσ., Ρϊζος ’Ιωάν., Λιάπης Μιχαήλ,
Μαντζαβάς Θεοχάρης, Γαλλίας Γεώργ., Άνδρινόπουλος Διονύσιος, Μαργαρίτης
Πέτρ., Κατσαρέας Νικόλ., Λάγιος Άπόστ., Γεωργόπουλος Γεώργ., Κυριαζής Χρ.,
Δρανας Παναγ., Διαμαντόπουλος Κωνστ., Δημόπουλος Γεώργ., Γκούτης Νικ.,
Κότσιρας Ή λίας, Κοκορόγιαννης Γεώργ. καί Καραβάς Σπυρίδων.
β) Άρχιφύλακες: κ.κ. Λιακόπουλος Ή λ., Λύτρας Χρύσανθος, Μπαλέζος
Μιχ., Άρκουδέας Νικ., Καρράς Κομνηνός, Παπαθανασίου ’Ιωάν., Γεωργιάδης
Λάμπρος, Πριονάς Διονύσ., Παταριάς Χρ., Άλεξανδρόπουλος Νικ., Καλτσάς Σπυρ.,
Νιαράκης Άνδρ., Τζούβελης ’Ιωάν., Γκάνος Γεώργ., Γιαννοΰτσος Λουκάς, Ζέρβας
’Ιωάν., Παπαγεωργίου Χρυσόστομος, Άνδρουλάκης Έμμαν., Παπαδόπουλος Νικ.,
Κραβαρίτης Εύθύμ., Παπαμΐχος ’Αλκιβιάδης, Άντωνόπουλος Δημήτρ., Τζούβελης
Κωνστ., Μικέδης Γεώργ., Μπάκας ’Απόστολος, Κολώνιας Άθαν., Μητρόπουλος
Θεοχάρης, Λιοδάκης Γεώργ., Τσιώρος Γεώργ., Γκιώνης Γεώργ., Κοτσίρης Παναγ.,
Ντερμπεντέρης Κωνστ—’Ιωάννης., Παπαδάκης Κωνστ., Κουλαμας Ή λίας, Βαλσαμας Γεώργ., Γκανάρας Κωνστ., Καράμπινας Θεμιστ., Μπακής Παναγ., Νικο
λάου Κωνστ., Χωραΐτης Νικ., Λαμπρόπουλος Γεώργ., Ά δάμ Γεώργ., Διαμαντόπουλος Κωνστ., Σώτηρας Νικ., Δημόπουλος Πέτρ., Ζωητός Κωνστ., Άντωνόπουλος ’Ιωάν, καί Κοκλάκης Εύστράτιος.
II. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς :
α) Ύπαστυνόμοι Β' : κ.κ. Όρφανίδης ’Ιωάν., Σακέλλιος Κωνστ., ’Αθα
νασίου Άθανάσ., Κίννας Παναγ., Τζανάκης Στυλιανός, Πέτρου Παντ., Μανέττας
Γεώργ., Παναγόπουλος Χρ., Κουτέρης Γεώργιος, Οίκονομάκος Γεώργ., Γκόντας
Γεώργ., Καραχάλιος Μιχ., Παναγόπουλος Ή λίας, Χατζής Άθανάσ., Τζούρας
Δημήτρ., Καλονόμος ’Ιωάν., Κοντός Στέφ., Καραχάλιος ’Ιωάν, καί Κεντρωτής Έ λ.
β) Άρχιφύλακες : κ.κ. Κοντογιάννης Δημήτρ., Μαραβελέας Άλέξ., Κιτσάκης
Δημοσθ., Ποθάκος Νικόλαος, Μπαμπαρότσης Φώτ., Χαλκιάς Νικόλαος, Δεφΐγκος
Νικόλ., Κουγιτέας Κωνστ., Παπασταυρόπουλος Νικ., Δημητρόπουλος Άναστ.,
Δημόπουλος Νικ., Δαμαλάς Φρίξος, Κουβελιώτης Κωνστ., Κοψαύτης Θεόδ., Καρα-

9630

Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

χρηστός Κωνστ., Κακαβούλας Άχιλλεύς, Μπερζελέας Ή λίας, Κώνστας Σπυρ.,
Δαγαλάκης Δημήτρ. καί Καράμπελας ’Ιωάννης.
III. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π α τ ρ ώ ν :
α) 'Τπαστυνόμοι Β': κ.κ. Τσαμαντάς Χρηστός, Κωνσταντακόπουλος Γεώργ.,
Παπαγεωργόπουλος ΙΙαναγ. καί Παπαναστασίου Βασίλειος.
β) Άρχιφύλακες : κ.κ. Κοντογιάννης Άλέξ. καί Κωτσής Θωμάς.
IV. Ε ί ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Κ έ ρ κ υ ρ α ς :
—'Τπαστυνόμοι Β' : κ.κ. ΓΙυροβολάκης Κωνστ. καί Κάλλιας Παναγ.
***
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΛΑΔΟΤ ΤΓΕΙΑΣ
Προς τούς συνταξιούχους Μετόχους τοϋ Κλάδου'Υγείας 'Υπαλλήλων ’Αστυ
νομίας Πόλεων :
Άνακοινοϋμεν ύμϊν, ότι προς ρύθμισιν τυχόν οφειλών σας πρός τον Κλάδον
'Υγείας καί κανονικήν καταβολήν της, κατά μήνα, επί τής συντάξεώς σας κρατή-’
σεως, ύπέρ τοϋ Κλάδου τούτου, συμφώνως πρός τον δημοσιευθέντα ήδη, εις τό ύπν
άριθ. 227 Φ.Ε.Κ. ( Τ. Β ') τής 11-7-1961, συμπληρωματικόν Κανονισμόν, δέο
νά προσέλθητε εις τον Κλάδον 'Υγείας, ή τά κατά Άστυνομικάς Δ/νσεις Παραρτή
ματα αότοΰ τό βραδύτερον μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου έ.έ'., καθ’ όσον οί όφείλοντες
καί μή συμμορφωθησόμενοι, πρός τάς διατάξεις τοϋ έν λόγω Κανονισμού, μέχρι τής
10-10-1961, θά διαγραφώσιν άπό Μέτοχοι τοϋ Κλάδου 'Υγείας, άνευ δικαιώματος
έπανεγγραφής.
Οί κ.κ. Συνταξιούχοι τό πρώτον ΙΟήμερον Σεπτεμβρίου έ.έ., δέον νά διέλθωσιν έκ τοϋ Κλάδου 'Υγείας, πρός παραλαβήν συμπληρωματικού Κανονισμού τοϋ
Κλάδου 'Υγείας.
*

ΕΙΙΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ *ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β'
’Εκ τών μετασχόντων εις τάς εΐσαγωγικάς εξετάσεις διά τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων Β', έπέτυχον 52 άρχιφύλακες καί άστυφύλακες, οί όποιοι είσάγονται τήν
25ην Σεπτεμβρίου 1961 είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων Β', διά διετή
έν αυτή φοίτησιν. Ούτοι κατά σειράν έπιτυχίας είναι οί εξής :
1) Κόκκινος Γεώργιος, 2) Δημητρίου Δημήτριος, 3) Γιαννούλιας ’Αθανάσιος,
4) Βακαλάκης ’Αλέξανδρος, 5) Σαρρής Δημήτριος, 6) Βαίτσης Χρήστος, 7) Λιακόπουλος Γεώργιος, 8) ’Αντωνίου ’Αντώνιος, 9) Δήμος ’Αντώνιος, 10) Φιλόπουλος
Παναγιώτης, 11) Ρεντζής Κωνσταντίνος, 12) Μποΰτος Σωτήριος, 13) Ρήγας Νι
κόλαος, 14) Άρκουδέας Νικόλαος, 25) Άντωνιάδης Μιλτιάδης, 16) Καραμπάτος
’Ηρακλής, 17) Μπαρμπούνης Παναγιώτης, 18) Φελώνης Ματθαίος, 19) Σωτήρχος
Λουκάς, 20) Μουρλάς Άνδρέας, 21) Ρεβελάκης Εύάνθης, 22) Ζαροδήμος Στυλιανός,
23) Καραμήτζιος Γεώργιος, 24) Παπακωστόπουλος Χρήστος, 25) Καρακανδάς
Μιχαήλ, 26) Άντωνόπουλος Λάμπρος, 27) Κιαχτύπης Νικόλαος, 28) Γιολδασέας
Πέτρος, 29) Καλογεράς ’Ιάκωβος, 30) Βεργής Κωνσταντίνος, 31) Τσουραπάς
Βλάσιος, 32) Παυλόπουλος Γεώργιος, 33) Οικονόμου Γεώργιος, 34) Κόγιας Κων
σταντίνος, 35) Κραββαρίτης ’Ιωάννης, 36) Παπασταματίου Κωνσταντίνος, 37)
Μανδραγώνης Δημήτριος 38) Θεοδωρολέας Κυριάκος, 39) Πολυχρονόπουλος Πο
λύβιος, 40) Φωτόπουλος ’Ιωάννης, 41) Λάσκαρης Ήλίας, 42) Γιαννακούρας Πανα
γιώτης, 43) Πανουτσόπουλος Παναγιώτης, 44) Ραγκαβάς Γεώργιος, 45) Κατσαμπέκης Μάρκος, 46) Τσάκαλος ’Ιωάννης, 47) Περράκης Χρήστος, 48) Άντωνόπουλος ’Ιωάννης, 49) Άγλαμίτσης Μιχαήλ, 50) Παπαδόπουλος Μιλτιάδης, 51)
’Αντωνίου ’Αναστάσιος καί 52) Γεωργιόπουλος Βύρων.
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