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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΕΥΑΓΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΠΙ ΤΗ 12η ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ ΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡIT ΙΣΜΟΥ
’Επί τη σημερινή εορτή της ημέρας της Πολεμικής ’Αρετής των Ελλήνων,
ή οποία συνθέτει τό άπαύγασμα καί ούσιαστικώς άποτελεΐ την συνισταμένην τής
μακραίωνος καί ΰπερλάμπρου ιστορίας τοϋ "Εθνους μας, επιθυμώ νά έπικοινωνήσω
μεθ’ ένος έκάστου έξ υμών καί δλοι μαζί ν’ άποτίσωμεν τον φόρον τιμής εις δλους
δσοι άγωνιζόμενοι έ'πεσαν, καί είς δλους τούς σημερινούς άγωνιστάς των ευγενεστέρων καί ύψηλοτέρων κατακτήσεων του Ελληνικού πνεύματος.
Είς τάς δέλτους τής μακραίωνος Ελληνικής 'Ιστορίας, ήτις περικλείει 25
αιώνας καί πλέον, μελοποιείται είς επικούς άγώνας θυσίας ύπερτάτης προς την πα
τρίδα έν ιδανικόν, τδ ΙΔΑΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Δέν είναι τυχαΐον το γε
γονός δτι αί έννοιαι τής έλευθερίας, τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, τών πολιτικών δι
καιωμάτων, τής ατομικής ευθύνης, τής συμμετοχής τοϋ λαού είς την διακυβέρνησιν
τών κοινών, τής κρατικής αύτοτελείας, τής άδελφότητος, ή τής κατ’ Άριστοτέλην
φιλότητος, έγεννήθησαν καί άνεπτύχθησαν υπό τον Ελληνικόν ουρανόν.
Μαζί μέ τό αίμα των οι "Ελληνες κληροδοτούν είς τά τέκνα των αενάως την
λατρείαν τής έλευθερίας.
Χάρις έπομένως είς τό Ελληνικόν πνεύμα καί την Ελληνικήν διδασκαλίαν,
θεμελιωθεΐσαν ύπό τών μεγαλυτέρων μορφών, τού Σωκράτους καί τού Θεανθρώπου
’Ιησού, ή ’Αρχαία καί ή Μεσαιωνική Ελλάς έδωσαν τάς βάσεις τού σημερινού φι
λελευθέρου εύρωπαϊκού-αμερικανικού πολιτισμού.
Ό Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός ωκοδομήθη έπί τού δόγματος δτι «ό άν
θρωπος κέκτηται έν τή τάξει τής Δημιουργίας ίδιαν αύτοδύναμον άξίαν καί δτι ή
ελευθερία καί ή ίσότης άποτελοΰν μονίμους θεμελιώδεις άξίας τής κρατικής ένότητος».
Ό πολιτισμός τής Ελλάδος καί οχι πλέον ό αρχαίος, άλλ’ ό σύγχρονος, ό ση
μερινός, έταξε την πατρίδα μας καί πράξει καί λόγω ώς μίαν άληθινήν μητέρα τής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Τό τέκνον της τούτο ή Ε λλάς πανηγυρικώς άναγνωρίζει καί ύπερηφάνως
έναγκαλίζεται.
Παράγων Δημοκρατίας καί φορεύς έλευθερίας ό "Ελλην, έ'χει πάντοτε ώς πα
νοπλίαν του τά ύψηλά δόγματα τής έλευθερίας—προσωπικής, πολιτικής, καί εθνικής.
’Αγωνίζεται καί έν άνάγκη θυσιάζεται, διότι ήτο ό γεννήτωρ καί κατέστη ό θεματοφύλαξ τών πανανθρώπινων αυτών ιδανικών.
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Μέ την πανοπλίαν καί την σημαίαν αυτήν άνά χεΐρας θά δυνηθή νά έμφυσήση
καί νά γενίκευση αϋριον γύρω του, είς τά Βαλκάνια καί την ’Ανατολικήν Μεσόγειον,
τήν έπέκτασιν καί έμβάθυνσιν των Δημοκρατικών καί Φιλελευθέρων ιδεωδών. ’Αλλά
καί πλέον συγκεκριμένως, σήμερον, οπότε ό Κομμουνιστικός ’Ιμπεριαλισμός άρνεΐται τήν ελευθερίαν, άρνεΐται τήν ισότητα, άρνεΐται τήν άνεξαρτησίαν των δικαστών,
άρνείται τον φιλότητα του Άριστοτέλους καί τήν άγάπην τοϋ Θεανθρώπου καί δια
κηρύσσει τήν στυγνήν δουλείαν, τον φόβον καί τό μίσος, ή Ελλάς είς τήν συμμετο
χήν της έν τή ειρηνική άντιστάσει καί άντεπιθέσει (έναντι αύτοϋ τοϋ κομμουνιστικού
ιμπεριαλισμού) άνθίσταται άποτελεσματικώτερον μέ αυτήν τήν σημαίαν άνά χεΐρας.
Μέ αυτήν τήν σημαίαν άνά χεΐρας ή Ελληνική άκτινοβολία, καί έπιρροή,
φωτεινοτέρα, θά λάμψη καί έναντι των Βουλγάρων καί των ’Αλβανών, άλλά καί είς
ολόκληρον τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν.
Μέ τούς άγώνας των οί "Ελληνες καί τής παρούσης γενεάς έδωσαν εις τον
έλεύθερον κόσμον ενα πρόγραμμα τό όποιον δύναται νά γίνη άντιληπτόν καί άπό τήν
άπλουστέραν διάνοιαν.
Είναι τό πρόγραμμα τής ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ καί ΤΗΣ ΑΝ
ΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. 'Η ιδέα αυτή ένέχει άπίστευτον έκρηκτικήν
δύναμιν. 'Τπό τήν πίεσιν αυτής εύρέθησαν καί εύρίσκονται όσοι δικτάτορες ήπείλησαν ή άπειλοΰν νά καταστρέψουν τό σύμβολον τής ’Ελευθερίας, τήν ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ.
Αί πνευματικαί καί ήθικαί αύταί άξίαι διέλυσαν πάντοτε κατά τό παρελθόν
τά σκοτάδια τοϋ βαρβαρισμοΰ καί έπ’ εσχάτων τό βαρβαρικόν σκότος τοϋ κομμουνισμοΰ, τοϋ οποίου ή άπατη άπεκαλύφθη πρώτον άπό τούς 'Έλληνας. Καί οί σύγχρο
νοι "Ελληνες, φορείς πάντοτε των πνευματικών καί ήθικών τούτων άξιων, έσταθεροποίησαν καί διησφάλισαν είς τό Βίτσι καί τον Γράμμον τό δικαίωμα τοϋ άνθρώπου
έπί τής ζωής αύτοϋ καί τής έλευθέρας άναπτύξεώς του. Τό φως τοϋ Ελληνισμού είς
τό Βίτσι καί τον Γράμμον έφώτισεν καί έθέρμανεν διά μίαν άκόμη φοράν τον κόσμον
ολόκληρον. 'Η μάχη αύτή έδωσεν είς τον κόσμον τό πραγματικόν νόημα τοϋ άγώνος,
τοϋ άγώνος τής Δημοκρατίας κατά τοϋ ερυθρού φασισμού, τοϋ άγώνος τής ’Αλή
θειας κατά τής ’Απάτης.
'Ο Έλλην άγαπα τήν ειρήνην καί επιδιώκει τήν κατοχύρωσίν της έν ελευ
θερία καί δικαιοσύνη. Ουδέποτε έχρησιμοποίησεν τήν δύναμιν του, τήν άνδρείαν καί
τήν γενναιότητά του διά νά ύποαγάγη είς δουλείαν λαούς. Πάντοτε ήγωνίσθη άμυνόμενος τον άγώνα τοϋ καλοΰ καί τοϋ ωραίου, τοϋ δικαίου καί τής ελευθερίας. Πάν
τοτε ήγωνίσθη τον άγώνα τοϋ άνθρωπισμοΰ. 'Ο Μαραθών καί αί Θερμοπΰλαι, ή
Σαλαμίς καί ό Γρανικός, τό Μεσολόγγι καί τό Άρκάδι, τό Μπιζάνι καί τό Κιλκίς,
τά Δερβενάκια καί ή Πύλος, τό· Ροΰπελ καί ό Γράμμος, τό Έ λ Άλαμέϊν καί τό
Βίτσι είναι τά σύμβολα τής πολεμικής, τής άγωνιστικής ’Αρετής τών Ελλήνων.
Είναι τά σύμβολα τής ελευθερίας κατά τής τυραννίας. Είναι τά προκεχωρημένα
φυλάκια τής παγκοσμίου ’Ελευθερίας.
'Η ’Ελευθερία αύτή, ή γνώσις τών ιδεωδών μας, ή γενναιότης, ή ορμή, ή άνωτερότης, ή αύταπάρνησις είναι τά χαρακτηριστικά τής πολεμικής—άγωνιστικής
’Αρετής τών Ελλήνων. Αύτή ή άρετή τοϋ "Ελληνος πολεμιστοΰ-έφέδρου διησφάλισεν τον Ελληνικόν χώρον έλεύθερον καί έπιτρέπει είς τήν παρούσαν γενεάν νά διακηρύσση τό νέον ΟΧΙ είς τον Έρυθροβάρβαρον ’Ιμπεριαλισμόν.
’Αξιωματικοί καί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
'Η προηγουμένη ιστορία ενός έκάστου έξ υμών εδραιώνει τήν πίστιν τοϋ ’Έθνους
έφ’ υμών.
Είς τούς μεγάλους άγώνας τής φυλής μας άνεδείχθητε άξιοι τής Ελληνικής
Πατρίδος.
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Έφρουρήσατε άγρύπνως πάντοτε τάς έλευθερίας καί τά άγαθά του Ελληνι
κού Λαοϋ.
'Η κομμουνιστική Μεσοβασιλεία της Κατοχής καί μέχρι του Βίτσι καί του
Γράμμου μας έδωσε την πείραν να διαχωρίζωμεν τάς κομμουνιστικάς έπιδιώξεις.
'Ο κομμουνισμός, ώς γνωστόν, εκμεταλλεύεται τά δημοκρατικά δίκαια καί
τον κοινοβουλευτισμόν προς ΰποκίνησιν των μαζών.
Διαβιβρώσκει τά εργατικά σωματεία διά νά έξυπηρετήση τήν πραγματοποίη
σή τής «ένότητος δράσεως».
Συγκαλύπτει τήν επαναστατικήν πάλην των τάξεων ύπό τό πρίσμα του «εθνι
κού άγώνος».
Παραποιεί νομικάς θεμελιώδεις έννοιας, πολιτικά γεγονότα καί ήθικάς βασίκάς άξίας διά νά έξυπηρετήση τήν δημαγωγικήν δραστηριότητά του.
Κατασυκοφαντεΐ κυβερνητικά καί πολιτειακά όργανα διά νά έπιτύχη τήν κοι
νωνικήν άποσύνθεσιν.
Γνωρίζετε τό κατά τήν κομμουνιστικήν έννοιαν « ’Εθνικόν Μέτωπον». Γνωρί
ζετε τήν κομμουνιστικήν έννοιαν του «πατριώτου». Γνωρίζετε τάς κομμουνιστικάς
έννοιας «ειρήνη» καί «συμφιλίωσις» των λαών. Γνωρίζετε έξ ιδίας πείρας τή νκομμουνιστικήν έννοιαν τοϋ «πολέμου».
'Ολόκληρος ή κομμουνιστική ΑΠΑΤΗ έχει τήν αιτιολογίαν της. ’Απολαμβά
νουν τής έλευθερίας έπί τή βάσει τών αρχών τάς οποίας ήμεϊς πρεσβεύομεν. ’Εάν
όμως έλθουν εις τήν έξουσίαν, θά μάς άρνηθοϋν τάς έλευθερίας έπί τή βάσει τών άρχώντάς οποίας αυτοί πρεσβεύουν.
'Η μειοψηφία αύτή τών ιδιορρύθμων έν Έλλάδι ’Αλλοδαπών έξωθεν κίνουμένη
καί συνεπώς έλεγχομένη, έπιδιώκει νά ύπαγάγη εις δουλείαν ολόκληρον τον Ε λληνι
κόν Λαόν καί νά θέση έκποδών τήν έδαφικήν άκεραιότητα καί τήν έξωπολιτικήν άνεξαρτησίαν τής χώρας.
’Αξιωματικοί καί άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
'Η Ελλάς έχει ύπέρτατον καθήκον καί έναντι τής ιστορίας της καί έναντι τής
Ευρωπαϊκής της ύποστάσεως καί έναντι του πολιτισμού της καί έναντι τοϋ καλώς
έννοουμένοσ έθνικοϋ της συμφέροντος νά προστατεύση τήν καθιδρυμένην Έλευθέραν
Δημοκρατικήν Τάξιν. Νά ύπερασπίση τήν έλευθερίαν. Καί τό χρέος της αυτό άνατίθεται εις όλους τούς 'Έλληνας, είς τήν πείραν, τήν ικανότητα, τήν άνδρείαν, τήν
γενναιότητα, τήν αύταπάρνησιν καί τον ήρωϊσμόν, είς τήν μια λέξει «πολεμικήν
άρετήν των».
Έν Ά θήναις i f j 3 Σ επτεμβρίου 1961

Ό
' Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ (ΣΑΜΠΟΤΑΖ)
ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
-------------------------------- 'Υπό το ϋκ.Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ______________________
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Π ΕΡΙΛ Η ΪΈ ΙΣ

8. Α ολιοφθορεϊς (σα μ π ο τέ ρ ) δολοφόνοι υψηλών προσώ πω ν κ α ι άλλων ατόμων.
ιι) Σκέψη δολοφονίας του Στάλαν από τό Ρ ίμπεντροπ κατά τή διάρκεια τοϋ Β ' Π αγ
κοσμίου Πολέμου.
ιιι) Π ερίπτωση όργανώσεως συνω μοσίας κατά τόΰ Ά δόλφου Χίτλερ.
*

*

*

8 . Δολιοφθορεΐς (σαμποτέρ) δολοφόνοι ύ ψ η λ ώ ν
άλλω ν ατόμω ν.

προσώπων και

ιι) «Σ κ έ ψ η δ ο λ ο φ ο ν ί α ς τ ο ϋ Σ τ ά λ ι ν ά π ό τ ό Ρ ί μ π ε ν 
τ ρ ο π κ α τ ά τ ή δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Β' Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Π ο λ έ μ ο υ .
Στο βιβλίο του «κατασκοπεία και άντικατασκοπεία» ό Βάλτερ Σέλενμπεργκ
αναφέρει ότι τό 1944 ό υπουργός των εξωτερικών τής Γερμανίας Φόν Ρίμπεντροπ
είχεν άποφασίσει να δολοφονήση ό ’ίδιος προσωπικά τον Στάλιν. Τοΰτο τό άνεκοίνωσε στον Σέλενμπεργκ καί ζήτησε νά οργανώσουν τή δολοφονία μαζί. Τό σχέδιο
προέβλεπε διοργάνωση μιας διασκέψεως μέ τό Στάλιν. Ή συνάντηση μέ τον Στάλιν
θά ήταν βέβαια πολύ μυστική καί σχεδόν δεν θά υπήρχαν πιθανότητες νά μπορέση
κανείς νά μπάση στην αίθουσα τής διασκέψεως μιά βόμβα ή ένα περίστροφο.
Είχανε όμως φτιάξει ένα περίστροφο, τό όποιο έμοιαζε μ’ένα στυλό καί έπαιρ
νε σφαίρες μεγάλου διαμετρήματος, πού τις έρριχνε σε απόσταση 5-8 μέτρων. Τό
στυλό αυτό (όπ λο) εύκολα θά μπορούσαν νά τό μπάσουν στην αίθουσα τής διασκέψεως.
'Η υπηρεσία όμως τής Γερμανικής κατασκοπείας ασχολήθηκε καί ώργάνωσε
τή δολοφονία τοϋ Στάλιν ώς έξής: Ή τεχνική υπηρεσία κατασκεύασε μιά έκρηκτική
υλη πού έμοιαζε σά λάσπη καί ή οποία θά έτοποθετεΐτο κάπου στο αύτοκίνητο τοϋ
Στάλιν. 'Η έκρηξη θά έπροκαλεΐτο μέ την επίδραση βραχέων κυμάτων καί ήταν τέ
τοια ή ισχύς της, πού κατά τήν διάρκεια τοϋ πειράματος δεν άπόμεινε τίποτε άπό τό
αυτοκίνητο, στο οποίο είχε τοποθετηθή. Ό πομπός, ό όποιος αυτομάτως θά προκαλοΰσε τήν έκρηξη, είχε τό σχήμα ένός κουτιοΰ άπό τσιγάρα καί ή έμβέλειά του έφθα
νε σέ άπόσταση δέκα χιλιομέτρων. Δύο στρατιώτες τοϋ έρυθροΰ Στρατού πού είχαν
μείνει άρκετό καιρό εξόριστοι στη Σιβηρία άνέλαβαν τήν άποστολή γιά τήν οργάνωση
τής δολοφονίας. 'Ο ένας άπ’ αύτούς γνώριζε κάποιο τεχνίτη στο γκαράζ τοϋ Στάλιν.
Ειδικό αεροπλάνο τούς μετέφερε στην περιοχή, πού κατά τις πληροφορίες τών πρα
κτόρων βρισκόταν τό γενικό έπιτελείο τοϋ Στάλιν. Έφωδιασμένοι μ’ όλα τά μέσα
έπεσαν μέ άλεξίπτωτο, αλλά δέν έγινε τίποτε. Πιθανώς νά συνελήφθησαν άπό τά
όργανα τής σοβιετικής άσφαλείας, μπορεί όμως νά ήσαν καί πράκτορες τής Νι-ΚαΒε—Ντέ.
ιιι) Π ε ρ ί π τ ω σ η ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς σ υ ν ω μ ο σ ί α ς κ α τ ά τ ο ϋ Ά δόλφου Χίτλερ.
'Η περίπτωση αύτή άναφέρεται άπό τον Βάλτερ Σέλενμπεργκ στό βιβλίο
του «κατασκοπεία καί άντικατασκοπεία κατά τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο» καί είναι μία
άπό τις πιο περίπλοκες υποθέσεις κατασκοπείας, κατά τήν οποία έγινε μιά πράγματι-
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κή μονομαχία μεταξύ τής Ίντέλλιτζενς σέρβις καί τής γερμανικής άντικατασκοπείας (S.D .)
Ή περίπτωση αυτή έχει, σέ περίληψη ώς εξής:
Έ π ί πολλά χρόνια ένας μυστικός πράκτορας, ό Φ. 479, εργαζόταν στις Κάτω
Χώρες ('Ολλανδία, Δανία κλπ .). Αύτός ήταν πολιτικός φυγάς (άντιχιτλερικός)καίώς
τέτοιος παρουσιάζετο. Κατώρθωσε νά έλθη σ’ επικοινωνία μέ πράκτορες τής ίντέλλιτζενς σέρβις, στούς όποιους είπε ότι βρισκόταν σ’ έπαφή μέ μια ομάδα δυσαρεστημένων άξιωματικών του γερμανικού έπιτελείου. Τόση έμπιστοσύνη τού είχαν οί
"Αγγλοι, ώστε είχε κατορθώσει νά δημιουργήση ένα προσωπικό δίκτυο πρακτό
ρων πού έφτασε μέχρι τό γραφείο πληροφοριών. Μετά την κήρυξη τού πολέμου
(1939) ή ίντέλλιτζενς σέρβις έδειξε μεγαλύτερο ένδιαφέρον διά την ύποτιθεμένη αύτή
ομάδα τών δυσαρεστημένων άξιωματικών. 'Ο Σέλλενμπεργκ άνέλαβε προσωπικώς
τήν υπόθεση, γιατί ό πράκτορας Φ. 479 εΐχεν ύποσχεθή νά φέρη τούς ’Άγγλους σ’
έπαφή μ’ έναν εκπρόσωπο τής δήθεν δυσαρεστημένης όμάδος τών γερμανών άξιωμα
τικών. ’Αμέσως παρεσκεύασε τη μετάβασή του στην 'Ολλανδία παίρνοντας τήν ιδιό
τητα τού πλοιάρχου Σέμελ, πού άνήκε στήν υπηρεσία πληροφοριών O.K.W, άφοΰ
προηγουμένως διεπίστωσε ότι υπήρχε πλοίαρχος μέ τέτοιο όνομα, γιά τον όποιο
φρόντισε νά μετατεθή σέ κάποιο διαμέρισμα στις δυτικές επαρχίες. Μελέτησε όλη
τήν υπόθεση σχετικά μέ πρόσωπα καί πράγματα καί προμηθεύτηκε ένα λεπτομερεια
κό βιογραφικό σημείωμα τού πλοιάρχου Σέμελ γιά τις κοινωνικές του γνωριμίες,
γιά τον τρόπο τής ζωής του, γιά τό παρουσιαστικό του, γιά τή συμπεριφορά του.
’Επειδή δέ ό Σέμελ φορούσε μονύελο στό δεξιό μάτι, έπρομηθεύθη καί ό Σέλλενμπεργκ
όμοιο. Στις 28 ’Οκτωβρίου, στις 6 ή ώρα, έδόθη στό Σέλλενμπεργκ τό σήμα πού
έλεγε «συνάντηση ώρίσθη τήν 21ην ’Οκτωβρίου στό Ζύτπχεν τής 'Ολλανδίας». ’Αμέ
σως πήρε μαζί του έναν άπό τούς πιο έμπειρους πράκτορες πού γνώριζε τήν υπό
θεση καλά καί είχε συνεργασθή μέ τον Φ. 479. Έπαλήθευσαν τότε τά διαβατήριά
τους, έψαξαν τά ρούχα τους καί όλο τον ιματισμό μήπως είχαν τίποτε διακριτικά που
θά μπορούσαν νά προδώσουν τήν ταυτότητά τους καί τό πρωί τής 21ης ’Οκτωβρίου
έφτασαν στά ολλανδικά σύνορα καί πέρασαν χωρίς δυσκολία. "Οταν έφτασαν στο
Ζύτπχεν μιά μεγάλη μπουΐκ περίμενε στό συμφωνημένο σημείο. 'Ο όδηγός συστηθηκε ώς πλοίαρχος Μπέστ τής ίντέλλιντζενς σέρβις. 'Ο Μπέστ κατά σύμπτωση φο
ρούσε καί αύτός μονύελο καί μιλούσε πολύ καλά τά γερμανικά. "Ετσι άνεπτύχθη ευ
χάριστη άτμόσφαιρα. Σέ ώρισμένο σημείο περίμεναν οί συνεργάτες τού Μπέστ, ο
ταξίαρχος Στήβενς καί ό ύπολοχαγός Κόπενς, οί όποιοι μπήκαν στό αυτοκίνητο.
Οί βρεταννοί διαβεβαίωσαν τον Σέμελ ότι θά ένισχύσουν κάθε κίνηση γιά τήν άατροπή τού χιτλερικού καθεστώτος, δέν έδέχθησαν όμως νά δεσμευθοΰν μέ συμφωνίες
καί μέ τήν υπογραφή πρωτοκόλλων πριν συνεννοηθοΰν μέ τό κέντρο τους. "Ετσι
άποφάσισαν νά συναντηθούν καί πάλι στις 30 ’Οκτωβρίου στό κεντρικό γραφείο
τής ίντέλλιντζενς, στή Χάγη, μέ τήν παράκληση τών βρεταννών όπως στή νέα συνάν
τηση, έάν είναι δυνατόν, νά παρίσταται καί ό άρχηγός τής δήθεν συνωμοσίας κατα
τού Χίτλερ. Τό μεσημέρι τής 30ης ’Οκτωβρίου, ό Σέμελ μέτό φίλο του Μάξντέ Γκρίνις,
συνταγματάρχη ύγειονομικοΰ, τον όποιον θά παρουσίαζε ώς ύπαρχηγό τής συνωμο
σίας καί τό'συνοδό πράκτορα, έφτασαν στό Άρνχεν, στό σημείο συναντήσεως μέ
τούς Ά γγλους. Τότε πήγαν δύο 'Ολλανδοί άστυνομικοί, τούς ρώτησαν τί περίμεναν
έκεΐ καί τούς ώδήγησαν στήν άστυνομική διεύθυνση, όπου ερεύνησαν τις άποσκευές
τους καί τούς έξήτασαν άπό πού έρχονται κλπ. Μετά μιά ώρα άνοιξε ή πόρτα καί
μπήκε μέσα ό ύπολοχαγός Κόπενς, έδειξε κάποιο χαρτί στούς άστυνομικούς καί άφέθησαν ελεύθεροι άμέσως, άφοΰ τούς έζητήθη συγγνώμη. "Εξω άπό τήν διεύθυνση τής
άστυνομίας περίμεναν ό Μπέστ καί ό Στήβενς στή μπουίκ καί τούς είπαν ότι όλα
έγιναν άπό παρεξήγηση, γιατί τούς περίμεναν σέ άλλο σημείο καί γι’ αύτό τούς ζή-
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τησαν συγγνώμη. Μάλλον όμως έπρόκειτο περί σκηνοθεσίας της ίντέλλιντζενς σέρ
βις για νά κάνουν έπαλήθευση της ταυτότητάς των.
Πήγαν στη Χάγη στο γραφείο του Ταξιάρχου Στήβενς, δπου έγινε συζήτηση
έπί 3.30' ώρες καί τελικά συνεφώνησαν στά έξης σημεία: Την πολιτική άνατροπή του
Χίτλερ θά έπρεπε νά άκολουθήση άμέσως υπογραφή ειρήνης μέ τις δυτικές δυνάμεις,
μέ άποκατάσταση τής Αυστρίας, τής Τσεχοσλοβακίας καί τής Πολωνίας. Επάνοδος
τής οικονομικής πολιτικής τής Γερμανίας στην περιοχή τής στερλίνας. Δυνατότης
επιστροφής στη Γερμανία των άποικιών πού είχε προ του Α' παγκοσμίου πολέμου.
Ό ταξίαρχος Στήβενς έπεκοινώνησε μέ τό Λονδίνο καί μετά μισή ώρα είπε πώς ό
λόρδος Χάλιφαξ δέν συμφωνούσε πλήρως, πάντως έντός τής έσπέρας θά έδίδετο κα
τηγορηματική άπάντηση. "Οταν ό ταξίαρχος Στήβενς είχε πάει νά συνεννοηθή τηλεφωνικώς μέ τό Λονδίνο, σέ μιά στιγμή, ό πλοίαρχος Μπέστ ρώτησε τό Σέμελ σιγανά
καί μέ κάποια μυστικότητα «άλήθεια κ. Σέμελ φοράτε πάντοτε μονόκλ;». Ό Σέμελ
τοϋ άπάντησε μέ έτοιμότητα καί ήρεμα: «τί σύμπτωση κ. Μπέστ! κι’ έγώ ήθελα νά
σας ρωτήσω γιά τό ’ίδιο πράγμα!».
Κατόπιν οί γερμανοί έφιλοξενήθησαν άπό τον πλοίαρχο Μπέστ στήν έπαυλη
ένός συναδέλφου του, δπου έδείπνησαν. ’Εκεί ήταν καί ό πράκτορας Φ. 479, ό όποιος
ήταν πολύ έκνευρισμένος.
Τό βράδυ στις 9 μιά κούρσα παρέλαβε τούς γερμανούς καί τούς πήγε στά γρα
φεία μιας ολλανδικής έταιρίας, πού χρησίμευε γιά νά καλύπτη τις κινήσεις των μυ
στικών βρεταννικών υπηρεσιών, γιά μιά τελευταία συνάντηση. ’Εκεί τούς έφωδίασαν
μ’ ένα δέκτη καί πομπό άσυρμάτου άγγλικής κατασκευής, καθώς καί μ’ ένα ειδικό
κώδικα μέ τον όποιο θά μπορούσαν νά κρατούν επαφή μέ τά κεντρικά γραφεία τής
ίντέλλιντζενς σέρβις, στή Χάγη, ’Αφού συνεφωνήθη ή προσεχής συνάντηση νά όρισθή μέ τον άσύρματο, ό πλοίαρχος Μπέστ τούς συνώδευσε μέχρι τά σύνορα.
Τήν έπομένη έβδομάδα οί άγγλοι ζήτησαν νέα συνάντηση, άλλά ό Χίτλερ
είχε τή γνώμη δτι έπρεπε νά μή συνεχισθή ή επιχείρηση αύτή. Παρά ταύτα ό Σέμελ
άπό δική του πρωτοβουλία κανόνισε συνάντηση μέ τούς άγγλους καί μάλιστα πρότεινε νά συνοδεύση τό στρατηγό (τον υποτιθέμενο άρχηγό τής συνωμοσίας) στο
Λονδίνο, δπου θά έπαίρνοντο τελικά άποφάσεις έπί άνωτέρου έπιπέδου. Οί άγγλοι
έδέχθησαν καί μάλιστα διάθεσαν καί ειδικό άεροπλάνο γιά τή μεταφορά άπό τον
ολλανδικό άερολιμένα Σίπχουλ, δπου θά συνηντώντο. Ό Σέμελ σχεδίαζε νά παρουσιάση ώς στρατηγό ένα βιομήχανο, έφεδρο άξιωματικό καί άξιωματοΰχο τών Έ ς-’Ές.
Πέρασε λοιπόν ό Σέμελ καί πάλι τά σύνορα καί συναντήθηκε γιά λίγο μέ τούς
άγγλους μίλησε δέ μαζί τους πώς καί πότε θά κανόνιζαν τή συνάντηση μέ τό στρατη
γό. "Οταν δμως γύρισε ό Σέμελ τό βράδυ στο Ντύσελντορφ, δπου έμενε, τον συνάν
τησε ένας άξιωματοϋχος τών ’Έ ς-’Ές, ό όποιος είχε φέρει μαζί του ένα ειδικό άπόσπασμα, πού εστάλη άπό τούς προϊσταμένους του γιά τήν προσωπική του άσφάλεια.
Ό Σέμελ συνεννοήθηκε μέ τον άξιωματικό αύτόν τών ’Έ ς-’Ές καί τού εξήγησε
δτι τήν έπομένη ήμέρα ίσω ς άναχωροΰσε μέ τούς άγγλους πράκτορες στο Λονδίνο,
συνεφώνησε δέ μαζί του τά εξής: "Αν ή άναχώρησή του έγίνετο έκουσίως θά τού
έκανε ένα σημείο γιά νά καταλάβη, αν δμως έγίνετο άκουσίως θά έπρεπε νά τον
προστατεύση. Κατά τή νύκτα δμως ό άρχηγός τών ’Έ ς-’Ές Χίμλερ, τον πήρε στο
τηλέφωνο καί τού άνεκοίνωσε δτι τήν ήμέρα έκείνη, οπότε μίλησε ό Χίτλερ στήν
ιστορική Βρασερί τού Μονάχου έγινε άπόπειρα δολοφονίας του, διότι άμέσως μετά
τήν αποχώρησή του έξερράγη βόμβα καί έσκοτώθηκαν πολλά στελέχη τού κόμμα
τος. Ό Χίτλερ πίστευε δτι ή άπόπειρα ώργανώθη άπό τήν ίντέλλιτζενς σέρβις καί
διέταξε νά άπαχθοΰν οί πράκτορες μέ τούς οποίους είχε συνδεθή καί νά οδηγηθούν
στο Βερολίνο,
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'Η επιχείρηση οιύτή ήταν πολύ δύσκολη, γιατί ή συνοριακή αύτή περιοχή του
Βένλο έφρουρεΐτο καλά άπό τούς 'Ολλανδούς. Ά φοϋ μελέτησε τήν ύπόθεση αύτή μέ
τον άξιωματικό των ’Έ ς-’Ές, κατέληξε στο δτι έπρεπε νά έπιχειρηθή αιφνιδιαστική
άπαγωγή των πρακτόρων τής ίντέλλιτζενς σέρβις. Δηλαδή μόλις θά προχωρούσαν
μέ τή μπουΐκ οί άγγλοι προς τό σημείο συναντήσεως, θά έμπαιναν τ’ αύτοκίνητα των
’Έ ς-’Ές ολοταχώς στήν 'Ολλανδία, θά συνελάμβαναν τούς άγγλους καί θά τούς με
τέφεραν άμέσως στή Γερμανία. 'Ο άξιωματικος των Έ ς-’Ές έκρινε σκόπιμο δπως ό
Σέμελ (δηλαδή ό Σέλλενμπεργκ) μή λάβη μέρος προσωπικώς στήν επιχείρηση αύτή,
άλλά νά περιμένη τούς άγγλους στο καφενείο καί δταν θά έβλεπε τή μπουΐκ νά πλησιάζη νά πάρη τό αυτοκίνητό του καί νά φύγη ολοταχώς.
Πραγματικά, δταν έφθασο ή μπουΐκ, βγήκε ό Σέμελ καί προχωρούσε προς
αύτή, άμέσως δμως πλησίασε τό αύτοκίνητο των ’Έ ς-’Ές καί άκούστηκαν πυροβολι
σμοί. Τό αύτοκίνητο των ’Έ ς-’Ές ήταν σταθμευμένο πίσω άπό τό κτίριο τού γερ
μανικού τελωνείου καί ώρμησε άπό έκεΐ, παραβιάζοντας τή συνοριακή ζώνη. Ό
πλοίαρχος Μπέστ ώδηγοΰσε τήν μπουΐκ καί ό ύπολοχαγός Κόπενς πήδηξε άμέσως
έξω καί μ’ ένα πιστόλι άπειλοΰσε τό Σέμελ. Τότε ό άξιωματικος των ’Έ ς-’Ές πρό
βαλε καί άρχισε μιά μονομαχία μεταξύ αύτοϋ καί τού Κόπενς. Σέ λίγο ό Κόπενς
έπεσε τραυματισμένος, άργότερα δέ πέθανε, ένώ οί άλλοι άνδρες των ’Έ ς-’Ές πήραν
τον Μπέστ καί τον Στήβενς καί έφυγαν ολοταχώς γιά τό Ντούσελντορφ. Ό Μπέστ,
ό Στήβενς καί ό όλλανδός οδηγός σωφέρ άπήχθησαν στο Βερολίνο καί άπηλευθερώθησαν τό 1945, μετά τή λήξι τού πολέμου.
Μετά τήν άπόπειρα κατά τού Χίτλερ, έκινήθη δλος ό μηχανισμός τής γκεστάπο
καί τής έγκληματολογικής άστυνομίας. Καίτοι ό Χίτλερ πίστευε δτι ή άπόπειρα
ώργανώθη άπό τήν ίντέλλιτζενς σέρβις, άπεδείχθη δτι έγινε άπό ένα ξυλουργό όνόματι ’Έλζερ, ό όποιος συνελήφθη προσπαθώντας νά περάση τά ελβετικά σύνορα καί
ό όποιος άρχικώς κατέθεσε δτι ό ’ίδιος προσωπικώς έσκέφθη νά δολοφονήση τον
Χίτλερ, άργότερα δμως κατέθεσε δτι καί δύο άλλα πρόσωπα τού είχαν ύποσχεθή
νά τον φυγαδεύσουν στο εξωτερικό, δεν γνώριζε δμως τήν πραγματική ταυτότητα
τών προσώπων αύτών. Κατά τήν άποψη τού Σέλλενμπεργκ στήν ύπόθεση αύτή είχε
άνάμιξη ή οργάνωση τού «μαύρου μετώπου» τού ’Όττο Στράσερ καί δτι ή ίντέλλιτζενς
σέρβις απλώς τήν καθωδηγούσε.
"Ολα τά έπιστημονικά μέσα έχρησιμοποιήθησαν στον ’Έλζερ γιά νά κατορ
θώσουν νά βρουν τά πρόσωπα μέ τά όποια συνειργάσθη, άλλά δεν πέτυχαν τίποτε.
’Επέμενε δτι έκανε τήν άπόπειρα άπό μίσος προς τον Χίτλερ, γιατί ένας άδελφός του
έστάλη σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τον έβαλαν επίσης καί έφτιαξε καί πάλι μιά
βόμβα όμοια μέ κείνη πού έχρησιμοποιήθη στο Μόναχο. Τέλος ένας ψυχαναλυτής
έκανε τήν όρθώτερη διάγνωση τού χαρακτήρος καί τών ελατηρίων τού ’Έλζερ. Είπεν
δτι ό δολοφόνος είχε συμπλέγματα κατωτερότητος πού άνεφέροντο σέ τεχνικά ζητή
ματα καί τά όποια έξεδηλώνοντο μέ τήν επιτακτική άνάγκη τού νά παρουσιάση
κάποιο έργο άξιοσημείωτο. Αύτό ώφείλετο σέ μιά άφύσικη άνάγκη, πού τή δυνάμωνε
ή δίψα τής έκδικήσεως, γιά τήν ποοβαλλομένη άδικία τής όποιας θύμα ύπήρξεν ό άδελ
φός του. Σκοτώνοντας τον άρχηγό τού Γ' Ράιχ θά εΰρισκαν διέξοδο δλα αύτά τά
συμπλέγματα, γιατί θά γινόταν αύτός ό ίδιος διάσημος καί γιατί θά έδικαιώνετο ηθι
κώς, άφοΰ θά εΐχεν άπαλλάξει τή Γερμανία άπό ένα θανάσιμο κίνδυνο. 'Η έρευνα
άπέδειξε δτι παρόμοια φαινόμενα δέν ήσαν σπάνια καί στήν οικογένεια τού ’Έλζερ.
(Σ υνεχίζεται)
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«Υπό Ύπαστυνόμου Α/ χ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
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III. Τροποποίησις Κωδικός Ποινικής Δικονομίας.
στ) Π ρ ο σ φ υ γ ή ε ι ς τ ό σ υ μ β ο ύ λ ι ο υ τ ω ν Π λ η μ μ ε λ ε ι ο
δικών του π ρ ο φ υ λ α κ ισ θ έ ν τ ο ς κ α τηγο ρο υμ ένου.
Διά τοϋ άρθρου 16 του ύπο κρίσιν νομοθετήματος συνεπληρώθη το άρθρον
285 Κ.Π.Δ. προς πλήρωσιν κενοϋ άνακύψαντος κατά την εφαρμογήν της διατάξεως
ταύτης.
Το άρθρον 16 έχει ώς έξης :
"Αρθρον 16
'Η δευτέρα περίοδος τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 285 Κ.Π.Δ. άντικαθίσταται ώς έξης:
« Ή προσφυγή γίνεται έντος δέκα ήμερων άπο τής προφυλακίσεως, συντασσομένης έκθέσεως παρά τω γραμματεϊ των πλημμελειοδικών, ή τω διευθύνοντι τάς
φυλακάς, κατά τά έν άρθρω 474 παράγρ. 1, διαβιβάζεται δ’ εις τον εισαγγελέα των
πλημμελειοδικών καί εΐσάγεται παρ’ αύτοϋ άμελητί μετά τής προτάσεώς του εις
το συμβούλιου δπερ αποφασίζει άμετακλήτως». (*)
(1) Οϋτω τό άρθρον 285 Κ.Π.Δ. διεμορφώθη ώς έξης : ’Ά ρ θ ρ ο ν 2 8 5. Π ρ ο σ φ υ γ ή
τ ο ϋ π ρ ο φ υ λ α κ ι σ θ έ ν τ ο ς . 1. Κατά τοϋ έντάλματος της προφυλακίσεως έπιτρέπεται εις
τον κατηγορούμενον προσφυγή εις τό συμβούλων των Πλημμελειοδικών. Ή προσφυγή γίνεται
έντός δέκα ήμερων (πρότερον ώρίζετο 15) άπό της προφυλακίσεως, συντασσομένης έκθέσεως παρά
τω γραμματεϊ των Πλημμελειοδικών ή τω διευθύνοντι τάς φυλακάς, κατά τά έν άρθρω 474 § 1,
διαβιβάζεται δ’ εις τον εισαγγελέα τών Πλημμελειοδικών καί εΐσάγεται παρ’ αύτοϋ άμελητί μετά
της προτάσεώς του είς τό συμβούλων, δπερ άποφασίζει άμετακλήτως. 2. Ή προσφυγή δέν έχει
άνασταλτικήν δύναμιν. 3. ’Εάν τό ένταλμα προφυλακίσεως έξεδόθη βάσει βουλεύματος δικαστικού
συμβουλίου, κρίναντος έπί σχετικής διαφωνίας άνακριτοΰ καί είσαγγελέως, δέν επιτρέπεται
προσφυγή. 4. Καί άσκηθείσης προσφυγής, ό άνακριτής εξακολουθεί άνευ διακοπής τήν άνάκρισιν.
Τό άρθρον 474 Κ.Π.Δ. έχει ώς έξής :
Έ κθεσις καί λόγοι άσκήσεως τοϋ ένδικου μέσου
1. Έπιφυλασσομένης τής διατάξεως τής § 2 τοϋ άρθρου 473 ή άσκησις τοϋ ένδικου μέσου
γίνεται διά δηλώσεως ένώπιον τοϋ γραμματέως τοϋ έκδόντος τήν άπόφασιν (ή τό βούλευμα) δι
καστηρίου ή τοϋ γραμματέως τοϋ ειρηνοδικείου ή τοϋ προϊσταμένου τής έν τή αλλοδαπή προξενιής άρχής, έν τή περιφερείς: τοϋ όποιου κατοικεί ή διαμένει προσωρινώς ό δικαιούμενος. ’Εάν
οδτος κρατήται έν φυλακή δήλωσις δύναται νά γίνη καί ένώπιον τοϋ διευθύνοντος αύτήν. Περί
τής δηλώσεως συντάσσεται έκθεσις ύπογραφομένη ύπό τοϋ δηλοΰντος ή τοϋ αντιπροσώπου του
(άρθρ. 465 § 1) καί τοϋ πρός δν γίνεται ή δήλωσις. Ό Είσαγγελεύς δύναται νά δηλώση τήν άσκησιν τοϋ ένδικου μέσου καί τηλεγραφικώς δτε τό ένδικον μέσον θεωρείται άσκηθέν άμα τή καταθέ
σει τοϋ τηλεγραφήματος. Ή έκθεσις, εάν γίνη ένώπιον γραμματέως άλλου, έκτος τοϋ παρά τφ
έκδόντι τήν άπόφασιν δικαστηρίου, ή ένώπιον τοϋ διευθύνοντος τήν φυλακήν, πέμπεται αύθωρεί
εις τόν γραμματέα τοΰτον. 2. Έ ν τή έκθέσει πρέπει, νά έκτίθενται καί οί δι’ ους ασκείται τό ένδι
κον μέσον λόγοι.
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Περί των περιπτώσεων τής προφυλακίσεως όμιλεϊ το άρθρον 282Κ.Π.Δ..
Κατ’ αυτό ή προφυλάκισις είναι υποχρεωτική έπί κακουργημάτων, ύπό την προϋπόθεσιν δτι ύφίστανται σοβαραί ύπόνοιαι ένοχης του κατηγορουμένου, ύπόνοιαι
δηλ. καθιστώσαι σφόδρα πιθανήν τήν ένοχήν αύτοΰ κα'ι ούχ'ι απλώς ύποψίαι ώς ώρίζετο ύπό τοΰ άρθρου 212 τής καταργηθείσης Ποινικής Δικονομίας μας.
Προφυλάκισις κατά τήν αυτήν διάταξιν διατάσσεται καί έπί πλημμελημάτων,
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι άπειλεΐται κατ’ αυτών ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών
μηνών, ό δέ κατηγορούμενος είναι: α) αλλοδαπός ή β) ύποπτος φυγής ή γ ) ιδιαιτέρως
έπικίνδυνος.
Προφυλάκισις δύναται να διαταχθή έπίσης έπί παντός πλημμελήματος καταληφθέντος επ ’ αύτοφώρω καί κατά τήν κατ’ άρθρον 419 Κ.Π.Δ., έστω καί αν δέν
συντρέχη ούδεμία τών ανωτέρω προϋποθέσεων. (Χ)
'Τποχρεωτικώς διατάσσεται προφυλάκισις καί έπί άλλων περιπτώσεων πλημ/
των προβλεπομένων παρ’ ειδικών ποινικών νόμων, έστω καί αν δέν συντρέχη περίπτωσίς τις τοΰ άρθρου 282 Κ.Π.Δ.. Τοΰτο λ.χ. συμβαίνει έπί τοΰ πλημ/τος τοΰ άρ
θρου 11 Ν.Δ. 3084/54 «Περί τιμωρίας τών παραβατών τών νόμων περί ναρκωτικών
φαρμάκων κλπ.».
Κατά τών κατηγορουμένων έφήβων περί ών τά άρθρα 121 § 1 καί 127 Π.Ν.,
προφυλάκισις διατάσσεται μόνον αν κατά τοΰ τελεσθέντος ύπ’ αυτών κακουργήματος
άπειλήται ποινή καθείρξεως άνωτέρα τών 10 έτών.
ζ) Π ό τ ε έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι κ α ί ύ π ό τ ί ν ω ν δ ι α τ ά σ σ ε τ α ι
προσωρινή άπόλυσις τών προφυλα^ισθέντων.
Τό άρθρον 17 τοΰ ύπό κρίσιν νομοθετικού διατάγματος προσέθηκε δευτέραν
περίοδον εις τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 295 Κ.Π.Δ. τοΰ όμιλοΰντος περί τών
άρμοδίων νά διατάξωσι τήν προσωρινήν άπόλυσιν τών προφυλακισθέντων. Παραθέτομεν ήδη τάς διατάξεις, έκτος τοΰ άρθρου 295 καί τήν τοιαύτην τοΰ άρθρου 293
Κ.Π.Δ. προς συσχετισμόν. Αύται έχουν ώς έξής.
"Αρθρον 293
Πότε διατάσσεται (ή προφυλάκισις)
1.
'Η προσωρινή άπόλυσις διατάσσεται αύτεπαγγέλτως ή αιτήσει τοΰ κατη
γορουμένου έν οίαδήποτε στάσει τής προδικασίας καί μέχρι τής οριστικής έκδικάσεως τής ύποθέσεως. 2. Έ π ί τών κακουργημάτων δμως τής άνθρωποκτονίας έκ
προθέσεως, τοΰ βιασμοΰ καί τής άποπλανήσεως παίδων, άκουσίας απαγωγής, έκβιάσεως καί ληστείας, τετελεσμένων ή άποπειραθέντων, ή προσωρινή άπόλυσις δέν δύ(1) Ά ρ θ ρ ο ν 4 1 9 Κ.Π.Δ.
Κράτησις τοϋ κατηγορουμένου
1. *0 Είσαγγελεύς, προκειμένης έκδικάσεως της ύποθέσεως κατά την έπομένην άπό της
ένώπιον αύτοΰ προσαγωγής τοΰ κατηγορουμένου ημέρας, δύναται νά διατάξη την έν τω κρατητηρίω της ’Αστυνομίας κράτησίν του, ήτις δμως δέν επιτρέπεται νά παραταθη πέραν τών 24 ωρών
άπό της προσαγωγής. ’Εάν έντός της προθεσμίας ταύτης δέν καταστή δυνατή έξ οίουδήποτε λόγου
ή σύγκλησις τοΰ δικαστηρίου καί ή εις τό άκροατήριον αύτοΰ εισαγωγή της ύποθέσεως, ό Εΐσαγγελεύς δύναται νά παραπέμψη τόν κατηγορούμενον εις τόν άνακριτήν, δστις οφείλει έντός προθε
σμίας 24 ωρών, μή παρατεινομένης ούδ’ αιτήσει τοΰ κατηγορουμένου, νά άποφασίση περί της
προφυλακίσεως ή μή αύτοΰ, δυνάμενος νά ένεργήση καί οίανδήποτε άνακριτικήν πράξιν ήθελε κρίνει
άναγκαίαν. Ή προφυλάκισις διατάσσεται κατά τό άρθρον 283 δέν ύπόκειται εις ένδικον μέσον,
ούδ’ έπιτρέπεται προσωρινή άπόλυσις, άλλ’ ό άνακριτής πέμπει άμέσως τά έγγραφα είς τόν
εισαγγελέα, δστις εισάγει τήν ύπόθεσιν άνευ άλλης προδικασίας εις τό άκροατήριον, κατά τάς
διατάξεις τών έπομένων άρθρων.
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ναται νά διαταχθή εΐμή μετά πάροδον μηνδς άφ’ ής ήρξατο κατά τδ άρθρον 284 ή
προφυλάκισες.
’Άρθρον 295 (ώς διεμορφώθη)
'Τπδ τίνος διατάσσεται (ή προφυλάκισες)
1. Κατά μέν τδ στάδιον τής άνακρίσεως άρμόδιος νά διατάξη τήν προσωρινήν
άπόλυσιν είναι δ άνακριτής, έκδίδων διάταξιν ήτιολογημένην, κατόπιν έγγράφου
προτάσεως του Εΐσαγγελέως, μετά δέ τήν περάτωσιν τής άνακρίσεως καί μέχρι
τής εισαγωγής τής ύποθέσεως εις τδ άρμόδιον άκροατήριον, είναι τδ συμβούλιον
των Πλημμελειοδικών καί μετά τήν εισαγωγήν τής ύποθέσεως εις άκροατήριον,
άρμόδιον είναι τδ αύτδ συμβούλιον έάν ή υπόθεσες είναι εκκρεμής παρά τώ πλημ
μελειοδικεία, άλλως τδ συμβούλιον των έφετών,
Τδ συμβούλιον των έφετών καθίσταται άρμόδιον καί δταν ή ύπόθεσις είναι
εκκρεμής ενώπιον του, εΐσαχθεΐσα συνεπεία έφέσεως, ή κατ’ άρθρον 308 § 3 καί 4
καί αν έ'τι τδ συμβούλιον των πλημμελειοδικών είχεν ήδη άποφανθή επί τής προσω
ρινής άπολύσεως. Άρμόδιον έπίσης είναι τδ δικαστήριον έν αναβολή ή ματαιώσει
τής έκδικάσεως τής ύποθέσεως διατάσσον συγχρόνως ταύτην (άρθρ. 301, § 1·).
2. Προκειμένου νά διαταχθή αύτεπαγγέλτως ή προσωρινή άπόλυσις, δ άνακριτής
δύναται νά καλέση τδν πολιτικώς ένάγοντα, ΐνα ύποβάλη τάς παρατηρήσεις του.
’Ενώπιον τοϋ συμβουλίου, αί παρατηρήσεις αύται ύποβάλλονται μετά τής προτάσεως
τοϋ Εΐσαγγελέως, δυναμένου νά καλέση πρδς τοϋτο τδν πολιτικώς ένάγοντα. 'Όταν
τήν προσωρινήν άπόλυσιν διατάσση τδ δικαστήριον, αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει
τοϋ κατηγορουμένου, άκούεται δ πολιτικώς ένάγων, αν είναι παρών.
'Η προσωρινή άπόλυσις άπαγορεύεται άπολύτως: α )εΐς τήν περίπτωσιν τοϋ
άρθρου 419 Κ.Π.Δ., β) έπί τών ύπδ τοϋ ψηφ. Γ' τοϋ 1946 προβλεπομένων παραβά
σεων (άρθρον 15 § 1, α αύτοΰ) καί γ ) έπί τοϋ Α.Ν. 509τοϋ 1947 «περί μέτρων άσφαλείας τοϋ Κράτους κλπ.» (άρθρον 7 § 1 αύτοΰ), κυρωθέντος διά τοϋ ψηφ. ΜΗ' καί
ΞΑ' τοϋ 1948.
’Εν άρθρω 25 § 1 όρίζονται τά άρμόδια όργανα τής δικαιοσύνης, τά διατάσσοντα τήν προσωρινήν άπόλυσιν. Ταΰτα είναι:
α) ό άνακριτής διαρκούσης τής άνακρίσεως καί μέχρι τής περατώσεως αύτής.
Ώ ς περάτωσις τής άνακρίσεως νοείται ένταΰθα τδ χρονικδν σημεϊον καθ’ δ δ άνακριτής διαβιβάζει τήν άνάκρισιν περαιωμένην εις τδν εισαγγελέα ( άρθρον 308 § 1)
περί ου κατωτέρου)
β) τδ συμβούλιον τών πλημμελειοδικών μετά τήν κατά τ ’ άνωτέρω περάτωσιν τής άνακρίσεως καί
γ ) τδ συμβούλιον τών έφετών μόνον άπδ τής εισαγωγής τής ύποθέσεως εις τδ
άκροατήριον τοϋ κακουργιοδικ:ίου ή τοϋ δικαστηρίου τών έφετών ( ώς μέχρι τοΰδε
ώρίζετο), άλλά καί δταν ή ύπόθεσις είναι εκκρεμής ένώπιόν του, εΐσαχθεΐσα συνεπεία
έφέσεως ή κατ’ άρθρον 308 § 3 καί 4 καί αν ετι τδ συμβούλιον τών πλημ,/κών είχεν
ήδη άποφανθή έπί τής προσωρινής άπολύσεως καί μέχρι τής οριστικής έκδικάσεως
τής κατηγορίας.
δ) Τδ δικαστήριον άλλά μόνον δταν άναβάλληται ή ματαιοΰται ή έκδίκασις
τής ύποθέσεως, δτε άποφασίζει συγχρόνως καί περί τής προσωρινής άπολύσεως.
η) Ι Ί ε ρ ά τ ω σ ι ς τ ή ς κ υ ρ ί α ς ά ν α κ ρ ί σ ε ω ς .
Τδ άρθρον 18 τοϋ έξεταζομένου Ν.Δ. αντικατέστησε τήν δευτέραν παράγρα
φον τοϋ άρθρου 308 Κ.Π.Δ., δπερ ήδη διεμορφώθη ώς εξής:
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"Αρθρον 308
Περάτωσις τής κυρίας άνακρίσεο^ς
1. Έξαιρουμένης τής περιπτώσεως τής παραγρ. 3 καί 4 του παρόντος άρθρου
ή κυρία άνάκρισις κηρύσσεται περατωμένη παρά τοϋ συμβουλίου των πλημμελειοδικών. Προς τοΰτο διαβιβάζονται άνυπερθέτως μετά τήν τελευταίαν άνακριτικήν
πράξιν τά έγγραφα είς τον Εισαγγελέα, όστις, έάν δεν ήθελε κρίνει ότι πρέπει νά
έπιστρέψη ταϋτα είς τον άνακριτήν προς συμπλήρωσιν τής άνακρίσεως υποβάλλει
τό ταχύτερου πρότασιν είς τό συμβούλιου περί οριστικής ή προσωρινής παύσεως τής
περαιτέρω διώξεως ή περί παραπομπής τοϋ κατηγορουμένου είς τό ακροατήριου ή
δτι δεν πρέπει νά γίνη κατηγορία κατ’ αύτοΰ.
2. Οί διάδικοι δικαιούνται νά γνωστοποιήσωσι καί προφορικώς τώ είσαγγελεΐ
καί προ τής καταρτίσεως τής προτάσεώς του δτι έπιθυμοΰσι νά λάβωσι γνώσιν ταύτης. 'Ο είσαγγελεύς οφείλει έν τοιαύτη περιπτώσει νά είδοποιήση τον γνωστοποιήσαντα αν κατοική έν τή έδρα τοϋ δικαστηρίου, άλλως τον έν αυτή διωρισμένον αντί
κλητον , όπως προσέλθη καί λάβη γνώσιν τής προτάσεώς έντός 24 ωρών. "Αν ό διά
δικος δέν κατοική έν τή έδρα τοϋ δικαστηρίου καί δεν διώρισεν άντίκλητον, τοιαύτη
είδοποίησις δέν γίνεται. Δέν κωλύεται δμως έντεΰθεν ό διάδικος νά λάβη γνώσιν τής
προτάσεώς τοϋ Είσαγγελέως καί μετά τήν υποβολήν αυτής είς τό συμβούλιου. Προς
τοΰτο κατατίθεται παρά τώ γραμματεϊ τής Εισαγγελίας άντίγραφον τής προτάσεώς.
3. 'Η κυρία άνάκρισις έπί πλημμελήματι περατοΰται καί δι’ άπ’ ευθείας
κλήσεως τοϋ κατηγορουμένου είς τό άκροατήριον τοϋ άρμοδίου δικαστηρίου. "Οπως
διατάξη έν τή περιπτώσει ταύτη ό Είσαγγελεύς τήν άπ’ εύθείας κλήσιν τοϋ κατηγο
ρουμένου είς τό άκροατήριον, πρέπει νά έχη τήν σύμφωνον γνώμην τοϋ άνακριτοϋ.
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη έφαρμόζεται καί ή διάταξις τοϋ άρθρου 322, τοϋ παρ’
έφέταις είσαγγελέως δυναμένου, έν παραδοχή τής προσφυγής, νά διατάξη εΐτε τήν
υποβολήν είς τό συμβούλιου, είτε τήν συμπλήρωσιν τής άνακρίσεως, δτε αυτή περατοΰται διά βουλεύματος τοϋ συμβουλίου. 'Η παράγ. 2 τοϋ άρθρου 245 έφαρμόζεται άναλόγως καί ένταΰθα. Περί τής διάρκειας ή μή τής προφυλακίσεως τοϋ κατη
γορουμένου άποφαίνεται τό συμβούλιου τών πλημμελειοδικών άμετακλήτως.
4. Γενομένης άνακρίσεως έπί κακουργήματι, έάν έκ ταύτης προκύψουν άρκοΰσαι ένδείξεις κατά τοϋ κατηγορουμένου προς παραπομπήν αύτοΰ είς τό άκροα
τήριον έπί κακουργήματι, ό είσαγγελεύς τών πλημμελειοδικών, συμφωνοΰντος καί
τοϋ άνακριτοϋ, ύποβάλλει τήν δικογραφίαν είς τον Εισαγγελέα τών έφετών. Ό Είσαγ
γελεύς τών έφετών, έάν συμφωνή προς τήν γνώμην τών δύο προηγουμένων, ύποβάλλει τό ταχύτερου πρότασιν είς τό συμβούλιου τών έφετών, δπερ άποφαίνεται είς πρώ
τον καί τελευταίου βαθμόν, συμφώνως προς τό άρθρον 318 τοϋ παρόντος κώδικος.
5. 'Η διάταξις τής προηγουμένης παραγράφου έφαρμόζεται καί αν συγκατηγοροΰνται πρόσωπα καθ’ ών δέν προκύπτουσιν ένδείξεις. Καί ώς προς ταϋτα άκολουθεΐται ή ένώπιον τοϋ συμβουλίου διαδικασία κατά τήν παράγρ. 4 τοϋ παρόντος άρ
θρου.
6. Είς πάσας τάς έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις περιπτώσεις, ό άνακριτής οφείλει προ τής διαβιβάσεως τής δικογραφίας είς τον Εισαγγελέα νά γνωστοποιήση είς τούς διαδίκους τήν περάτωσιν τής άνακρίσεως, ίνα άσκήσωσι τά έκ τών άρ
θρων 101, 106, 107 καί 108 δικαιώματα αυτών. Οί διάδικοι δύνανται νά διορίσωσιν
άντίκλητον έκ τών έν τή έδρα τοϋ άνακριτοϋ διωρίσμένωνδικηγόρων, προς όν γίγνεται
ή γνωστοποίησις αότη. Προκειμένου όμως περί διαδίκων κατοικούντων έκτος τής
έδρας τοϋ άνακριτοϋ, γνωστοποίησις γίνεται μόνον έάν έ'χωσιν ούτοι διορίσει άντίκλη
τον.
( Σ υνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΤΩΝ 1957-1960
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
--------------------------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ--------------------------

Το θέμα τής έγκληματικότητος δεν είναι άπλοΰν. Είναι σύνθετον, στενά συνδεδεμένον μέ κοινωνικά, οικονομικά καί πολιτικά άκόμη προβλήματα. Καί ένα σύν
θετο πρόβλημα έχει άνάγκη νά μελετηθή καί έρευνηθή άπό όλες του τις πλευρές,
από ειδικούς καί άρμοδίους, ώστε τά συμπεράσματα πού θά βγουν νά είναι ικανά νά
δώσουν σέ κάθε άρμόδιο μέ την καταστολή τοϋ εγκλήματος καί την πρόληψι αύτοϋ,
τήν δυνατότητα νά πάρη τά νομοθετικά καί διοικητικά έκείνα μέτρα πού θά βελτιώ
σουν τήν κατάστασι. Δεν είναι δυνατόν, οΰτε τά άστυνομικά όργανα μόνα τους νά
περιορίσουν τήν εγκληματικότητα διά τής συνεχοΰς παρακολουθήσεως, ούτε οί δικασταί διά τής επιβολής αυστηρών ποινών. 'Ο έγκληματίας τής οίασδήποτε μορφή·:,
οΰτε ειδοποιεί την ’Αστυνομίαν ότι θά διαπράξη έγκλημα, οΰτε καί κανένα άναγνωριστικό σημάδι έχει, ώστε νά παρακαλουθήται καί έγκαίρως νά προληφθή τό έγκλη
μα. Φυσικά υπάρχει ή έξαίρεσις των υποτροπών καί μάλιστα ειδικών εγκληματι
κών πράξεων όπως ή κλοπή, διάρρηξις, ναρκωτικά, σωματεμπορία, παραχάραξις
καί άλλα αδικήματα όπου οί καθ’ έξιν εγκληματικοί τύποι παρακολουθούνται. ’Αλλά
κατά ποιον τρόπον θά παρακολουθήση ή ’Αστυνομία ένα φόνον, ένα βιασμόν, μίαν
έξύβρισιν, ένα εμπρησμόν, μίαν νοθείαν καί τόσα άλλα άδικήματα πού ό έγκλημα
τίας είναι άγνωστος καί πολλές φορές ή εγκληματική πράξις δέν γίνεται κατά ®ν>νείδησιν. Είναι τοΰτο άδύνατον. ’Έτσι πρέπει νά συνεργασθοΰν πολλοί παράγοντες
ώστε διά τής διαπαιδαγωγήσεως τοϋ λαοϋ νά έχωμεν δύο τινά : Πρώτον την άποχήν άπό τις έγκληματικές πράξεις καί δεύτερον τήν συνδρομήν τών πολιτών καί τήν
βοήθειάν τους στή διαλεύκανσι τής πράξεως, τά αίτια αύτής καί τήν σύλληψι τοϋ
δράστου.
Πολλά είναι τά έγκλήματα πού διαπράττονται κάθε μέρα. ’Άλλα τιμωρούνται
αύτεπαγγέλτως καί άλλα κατ’ έγκλησιν τοϋ θύματος. Καί ή Στατιστική 'Υπηρεσία
τά ζητήματα τά κατατάσσει σέ 32 βασικές κατηγορίες. ’Έργον τώρα τών αρμοδίων
είναι ή έρευνα τών στατιστικών στοιχείων έπί τής έγκληματικότητος κατά κατη
γορίαν, ώστε νά συναχθοΰν έποικοδομητικά στοιχεία έπί τοϋ όλου έργου τής κατα
στολής ή περιορισμού τής έγκληματικότητος.
Κατά τά έπίσημα στατιστικά στοιχεία τό σύνολον τών έγκληματικών πρά
ξεων άνήλθε κατά τό έτος 1958, βάσει τών καταδικαστικών άποφάσεων, σέ 77.446.
Κατά γεωγραφικά διαμερίσματα περιοχής Έφετείου ή έγκληματικότης
παρουσιάζεται ώς εις τόν πίνακα Α'.
Μέ βάσιν τά άνωτέρω στοιχεία γίνεται καταφανές ότι ή περιοχή τής Πρωτευούσης έρχεται πρώτη σέ έγκληματικές πράξεις, πρώτον λόγω πληθυσμού καί
δεύτερον, διότι οί έγκληματίαι, κυρίως οί καθ’ έξιν, πάντοτε συγκεντροΰνται εις
τά μεγαλύτερα καί πολυανθρωπότερα άστικά κέντρα, όπου ή παρακολούθησις είναι
δυσχερεστέρα καί ώς πιστεύουν, ή έκτέλεσις τής έγκληματικής πράξεως των, δύναται νά παραμείνη άτιμώρητος. Πλέον όμως αυτών καί τά υποψήφια θύματα, κυ
ρίως τών άπατεώνων είναι περισσότερα.
Έ τσ ι τό έργον τών άστυνομικών οργάνων, κυρίως τών μεγάλων Πόλεων
καί ιδιαιτέρως τής Πρωτευούσης, είναι τεράστιον καί έν συγκρίσει μέ τόν διατιθέμενον άριθμόν άστυνομικών οργάνων έκπληκτικόν, όχι τόσον διά τήν άνακάλυψιν
καί σύλληψιν τών δραστών, μετά τήν έκτέλεσιν τής έγκληματικής πράξεως, αλλά
τήν πρόληψιν αύτής.
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Π I Ν Α Ξ Α'

Περιοχή Έφετείου

Έγκληματικαί πράξεις

’Αθηνών
Αιγαίου
Δωδεκανήσου
Θεσσαλονίκης
Θράκης
Ίωαννίνων
Κερκύρας
Κρήτης
Λαρίσης
Ναυπλίου
Πατρών
Άναθεωρ. Δικαστήριον

Σύνολον πληθυσμού

34.464
2.425
' 884
8.159
4.347
2.842
1.442
3.977
5.535
5.661
6.620
1.090

2.066.881
407.286
121.480
1.266.168
593.783
283.244
’ 152.713
462.124
806.779
771.877
760.466

"Ενα βασικόν στοιχεΐον πού μας δίδουν τά στατιστικά στοιχεία είναι ή κα
τηγορία των άδικημάτων. Κατά τά στοιχεία αύτά έχομεν τον πίνακα Β'.
ΠΙΝΑΞ

Β'

’Α δ ι κ ή μ α τ α
’Εργατική Νομοθεσία ■
— Αυτοκίνητα — Λαθρεμπόριον —
Χαρτοπαικτικαί Λέσχαι κ.λ.π.
Κλοπαί καί γενικά άδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
Έξύβρισις — Δυσφήμησις
Σωματικαί Βλάβαι
Παράβασις Άγοραρανομικοΰ Κώδικος
Ά παγω γαί — Αύτοδικίαι — Κατακράτησις κ.λ.π.
Χρεωκοπία — Τοκογλυφία — Έκβίασις — Αισχροκέρδεια
Διγαμία — Μοιχεία κ.λ.π.
'
Βλασφημία κ.λ.π.
„
’Αλητεία — ’Επαιτεία
Ψευδορκία κ.λ.π.
Βιασμός, ’Ασέλγεια, Αιμομιξία, Σωματεμπορία, Άποπλάνησις Παίδων
’Εμπρησμοί, Δηλητηριάσεις, Νοθεία τροφίμων .κ.λ.π.
Άνθρωποκτονίαι, Παιδοκτονίαι, ’Αμβλώσεις
’Αντίστασις κατά τής ’Αρχής, ’Απείθεια κ.λ.π.
Παράνομος ’Αποδημία
Πλαστογραφία — Ψευδής βεβαίωσις
Ναρκωτικά
Δωροδοκία, Ύπεξαίρεσις
’Ασφάλεια Συγκοινωνιών
Κατασκοπεία — Προδοσία
’Επιβουλή τής Δημοσίας Τάξεως
Παράβασις Γ' Ψηφίσματος
"Αλλα άδικήματα

Καταδίκαι

17.915
13.376
11.855
11.338
7.522
4.101
1.897
1.530
1.228
973
968
882
845
671
661
387
333
248
246
234
118
75
16
43
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Δ. Μυλωνά

Έ κ των ανωτέρω στοιχείων γίνεται καταφανές, δτι την πρώτην θέσιν κατέ
χουν τά άδικήματα των ειδικών ποινικών νόμων, ώς είναι τής έργατικής νομοθε
σίας, περί αυτοκινήτων, προστασίας συναλλάγματος κ.λ.π. δηλ. άδικήματα δχι
άξιόλογα καί μή δυνάμενα νά έπηρεάσουν δυσμενώς τήν διάθεσιν τής έγκληματικότητος, διότι συνήθως άφοροϋν τήν μή τήρησιν ώρισμένων ειδικών διατάξεων, ποινικώς βέβαια κολασίμων. Καί ή πλειονότης τών άδικημάτων αύτών δσον άφορα
τον τομέα τής προλήψεως δεν είναι εργον τών άστυνομικών οργάνων, άλλά κυ
ρίως τής Έπιθεωρήσεως Εργασίας, ή οποία καί έ'χει έκ τοϋ νόμου ύποχρέωσιν νά
έποπτεύη έπί τής έφαρμογής τών έργατικών νόμων.
Τή δευτέρα θέοι κατέχουν τά άδικήματα κατά τής ιδιοκτησίας, ήτοι : κλο
πή, ύπεξαίρεσις, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ζωοκλοπαί κ.λ.π. καθαρώς
ποινικά άδικήματα μέ πρώτην τήν περιοχήν τοϋ Έφετείου ’Αθηνών, δπου έσημειώθησαν 9.920 καταδίκαι έπί συνόλου 13.376. Καί τό γεγονός αύτό μαρτυρεί, δτι
λόγω τής συρροής εις τήν περιοχήν Πρωτευούσης μεγάλου άριθμοϋ άτόμων, προερχομένων έξ άλλων περιφερειών, τά άδικήματα τής κλοπής έχουν πολλαπλασιασθή.
Καί άκολουθοϋν τά άδικήματα κατά τής τιμής, έξύβρισις καί δυσφήμησις, πού κυ
ρίως οφείλονται εις τό εύερέθιστον τοϋ χαρακτήρος τοϋ "Ελληνος καί τήν μανίαν
μιας δχι μικράς μερίδος νά υποβάλλουν μηνύσεις δι’ άσήμαντα γεγονότα. Τά άδι
κήματα « σωματικαί βλάβαι» κυρίως άφοροϋν δυστυχήματα άπό αύτοκίνητα
τών οποίων ό άριθμός έχει αύξηθή σημαντικά τά τελευταία έτη.
Μέ τήν μελέτην τών άνωτέρω στατιστικών στοιχείων βλέπει ό έρευνητής
δτι τά καθαρώς έγκληματικά άδικήματα δπως είναι αί άπαγωγαί, βιασμοί, άσέλγειαι, άποπλανήσεις παίδων, άνθρωποκτονίαι, πλαστογραφίας ναρκωτικά κ.λ.π.
είναι σχετικώς έλάχιστα καί σέ ποσοστόν δεν ύπερβαίνουν τούς 10 άνά 100.000 κα
τοίκους. Καί τό ποσοστόν αύτό χρόνο μέ τό χρόνο κατέρχεται, αν ληφθή ύπ’ όψιν
δτι τό 1957 ό άριθμός τών καταδικασθέντων άτόμων άνήρχετο σέ 85.827 καί κα
τήλθε κατά τό 1958 σέ 77.446 άτομα μέ άκόμη μεγαλύτερη μείωσι κατά τό 1959
καί 1960. Καί τό γεγονός αύτό οφείλεται εις τά λαμβανόμενα μέτρα υπό τών άστυ
νομικών άρχών κατασταλτικά καί προληπτικά τοϋ έγκλήματος μέτρα. ’Αλλά, ένώ
γενικώς παρατηρεΐται μείωσις τών έγκληματικών πράξεων, ή έπί μέρους μελέτη
τών στατιστικών στοιχείων τών δύο έτών 1957 καί 1958 μάς δίδει αυξησιντών
κατά τής ιδιοκτησίας έγκλημάτων, τής έπαιτείας καί άλητείας καί τών κατά τών
ήθών. Τό φαινόμενον αύτό πρέπει νά προσελκύση τήν προσοχήν τών αρμοδίων καί
κυρίως τά έγκλήματα κατά τών ήθών καί έπαιτείας ώστε νά ληφθοΰν τά άνάλογα
μέτρα, διότι παρουσιάζουν μίαν ψευδή εικόνα τής ήθικής καταστάσεως τής Χώρας.
Κατά ποσοστά έγκληματικών πράξεων πρώτη έρχεται ή περιοχή ’Αθηνών
μέ 1.667 έγκλήματα άνά 100.000 κατοίκους καί άκολουθοϋν τών Ίωαννίνων μέ
1.003, Κερκύρας μέ 944, Πατρών μέ870, Κρήτης μέ 860, Ναυπλίου μέ 795, Θράκης
μέ 732, Δωδεκανήσου μέ 727, Λαρίσης μέ 686, Θεσσαλονίκης μέ 644, καί Αιγαίου μέ
595. "Ενα άλλο στοιχεΐον πού δίδουν τά στατιστικά στοιχεία εις τον τομέα τών έγ
κλημάτων έπαιτείας καί άλητείας είναι, δτι έπί συνόλου 973 καταδικών ή περιοχή
Πρωτευούσης έχει τά πρωτεία μέ 872 καταδίκας, σχεδόν τό σύνολον, πού μαρτυρεί
δχι μόνον δτι ηύξήθη, σχεδόν έδιπλασιάσθη, έναντι τοϋ προηγουμένου έτους ό άρι
θμός, άλλά καί δτι μέγας άριθμός έπαιτών καί άλητών έχει συγκεντρωθή εις τήν πε
ριοχήν Πρωτευούσης, δπου φαίνεται τό έπάγγελμα είναι πλέον προσοδοφόρον ώς άπέδειξαν καί αί τελευταΐαι ύπό τής ’Αστυνομίας συλλήψεις έπαιτών, κατόχων σημαν
τικών καταθέσεων καί άλλων περιουσιακών στοιχείων. Έπίσηςη ύξημένος, ύπερδιπλάσιος, παρουσιάζεται καί ό άριθμός τών έγκλημάτων εις τήν περιοχήν Πρωτευούσης,
ένώ άντιθέτως εις τήν ύπόλοιπον χώραν παρουσιάζει στασιμότητα ή μείωσιν.
Γενικά τό θέμα τής έγκληματικότητος κατά άδίκημα καί περιφέρειαν παρακολουθεΐται ύπό τών άρμοδίων ύπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οί Εΐσαγ-
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γελεΐς Έφετών καί Πρωτοδικών, κατόπιν εντολής του 'Υπουργοϋ κ. Καλία, συγκεν
τρώνουν τα στοιχεία, μελετούν τάς επί μέρους κατηγορίας καί περιπτώσεις καί
υποβάλλουν τα πορίσματα των έπί των οποίων στηρίζεται ή όλη κρατική μέριμνα
διά τήν περιστολήν τής έγκληματικότητος. Ά λλα πρέπει να παραδεχθούμε, ότι δεν
είναι δυνατόν άπό τον έναν χρόνο στον άλλο νά έχωμε εντυπωσιακά άποτελέσματα.
Χρειάζεται διαπαιδαγώγησις του κοινού, άλλά πολύ περισσότερον των καταδίκων
διά συγχρονισμένων σωφρονιστικών συστημάτων, ώστε έξερχόμενοι τών φυλακών
νά μή ύποπέσουν έκ νέου εις έγκλημα, άλλά ν’ άποβοΰν χρήσιμοι καί άποδοτικοί εις
τό κοινωνικόν σύνολον.
"Ενα άλλο θέμα πού παρουσιάζει ΐδιάζουσα σπουδαιότητα είναι ή έγκληματικότης τών νέων. Κατά τάς στατιστικά στοιχεία, τό 1958 προσήχθησαν ένώπιον τών μονομελών, τριμελών καί έφετείων τών Δικαστηρίων ’Ανηλίκων, διά
έγκληματικάς πράξεις, 3.798 άνήλικοι μέχρι 17 έτών, έναντι 4.043 τοϋ 1957. ’Εκ
τών άνωτέρω, 3.527 ήσαν άγόρια καί 271 κορίτσια. Έ κ τούτων πάλι 3.949 προσή
χθησαν διά πρώτην φοράν, ένώ 449 ήσαν ύπότροποι. Κατά ήλικίαν οί άνήλικοι
έγκληματίαι κατανέμονται : Άγόρια μέχρι 12 έτών 701, κορίτσια 72, άπό 13—17
έτών άγόρια 2.826, κορίτσια 199. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τό 1958 ηύξήθη
ό άριθμός τών ύποτρόπων άνηλίκων εγκληματιών εις 449 έναντι 208 μόνον τοϋ
1957 γεγονός πού πρέπει νά έχη έπισύρει τήν προσοχήν τών άρμοδίων έπί τών αι
τίων καί τών λόγων πού ώδήγησαν τά παιδιά αύτά έκ νέου προς τό έγκλημα.
Κατ’ άδικήματα ή έγκληματικότης άνηλίκων παρουσιάζεται ώς εις τον πίνακα Γ'.
Π I Ν Α Ξ Γ'

Αδίκημα
Κατά τής ιδιοκτησίας
Σωματικαί βλάβαι
Άστυνομικαί παραβάσεις
Εμπρησμοί
Άγροτικαί παραβάσεις
Κατά τής τιμής
Κατά τής περιουσίας
Κατά τών ήθών
Ε παιτεία — Αλητεία
Κατά τής ζωής
Ά λλα άδικήματα

Τό πρώτον

'Υπότροποι

Σύνολον

1.374
480
264
205
134
117
105
105
65
42
458

145
10
22
—
—
4
3
2
10
—
250

1.644
490
286
205
134
121
108
107
75
42
708

Κατ’ έπάγγελμα οί άνήλικοι έγκληματίαι είναι 1.480 μαθηταί — σπουδασταί,
252 ύπάλληλοι, 643 άγρόται, 424 έργάται, 52 μικροπωληταί, 229 βιοτέχναι, 23
άλήται, 331 διάφορα έπαγγέλματα καί 454 άνευ έπαγγέλματος. Χαρακτηριστικόν
είναι ότι οί μαθηταί καί σπουδασταί κατέχουν τήν πρώτη θέσι εις τούς άνηλίκους
έγκληματίας, γεγονός πού πρέπει νά έμβάλη εις άνησυχίας τούς άρμοδίους τοϋ
'Υπουργείου Παιδείας καί τούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς. Διότι θεωρείται άκατανόητον παιδιά πού βρίσκονται ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ σχολείου νά ρέπουν εις έγκλη
ματικάς πράξεις, ένώ, άντίθετα, έργάται, άγρόται καί γενικά έργαζόμενοι νέοι
άποφεύγουν τό έγκλημα τής οίασδήποτε μορφής.
Τέλος διά νά όλοκληρώσωμεν τήν εικόνα τής έγκληματικότητος εις τήν Χώ
ραν παραθέτομεν καί τά είςτό ν πίνακα Δ' στατιστικά στοιχεία τών υποθέσεων πού
είσήχθησαν κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους εις τά πάσης φύσεως δικαστήρια καί τάς
έκδοθείσας έπ’ αυτών άποφάσεις.
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Π I ΝΑ Ξ

Δικαστήρια

'Υποθέσεις Καταδίκαι

Πταισματοδικεία 246.855 121.619
Μον. Πλημ/δικεΐα 186.176 ■ 41.374
Τριμελή Πλημ.
82.820
23.060
1.097
275
Κακουργιοδικεΐα
7.641
2.795
Τριμελή Έ φετεΐα
788
128
Πενταμελή Έ φετ.
9.060
3.711
Άγορανομικά
500
3.229
’Ανηλίκων
ΣΥΝΟΛΟΝ

547.666

193.962

Δ'

Άθήναι Μικταί Άναβολαί Διάφοροι
79.050 79.050
79.035 8.273
34.271 4.154
168
52
1.976
160
136
37
2.912 1.364
845
27

156
36.856
15.202
74
1.283
116
775
339

46.867
20.165
6.135
528
1.427
371
298
692

198.393 23.140

54.801

76.481

Πέραν των άνωτέρω άποφάσεων των Δικαστηρίων ’Ανηλίκων έξεδόθηοαν
καί 826 άποφάσεις διά των οποίων έπεβλήθησαν διάφορα άναμορφωτικά μέτρα,
ώς έπιμέλεια γονέων, έταιρειών προστασίας άνηλίκων, τοποθέτησις εις κατά
στημα άγωγής κ.λ.π..
Ή μελέτη των άνωτέρω στατιστικών στοιχείων του πίνακος άποδεικνύει
πρώτον δτι αί πταισματικαί παραβάσεις αντιπροσωπεύουν τό ήμισυ σχεδόν τών
υποθέσεων πού είσήχθησαν εις τά πάσης φύσεως ποινικά δικαστήρια. Τό γεγονός
αύτό πείθει, δτι τά άδικήματα ήσαν άσήμαντα καί περισσότερον έγένετο προσφυγή
εις τό δικαστήριον λόγω του εύερεθίστου χαρακτήρος τοϋ Έλληνος καί της παρατηρουμένης έφέσεως εις τά λαϊκά στρώματα νά προσφεύγουν εις τό Δικαστήριον
διά νά ικανοποιήσουν μικροκακίας. "Αλλωστε καί 6 μεγάλος άριθμός τών άθωωτικών άποφάσεων συνηγορεί υπέρ της γνώμης δτι τό άντικείμενον της καταθέσεως
τής μηνύσεως ήτο ή άνύπαρκτον ή άνευ έξαιρετικής σημασίας. Δεύτερον, δτι λόγω
του φόρτου τών ύποθέσεων καθίσταται άνθρωπίνως άδύνατον εις τούς ποινικούς
δικαστάς νά έπαρκέσουν διά την έκδίκασιν δλων τών ύποθέσεων, έκ τοϋ λόγου δέ
τούτου ώς καί τής μή προσελεύσεως τών διαδίκων καί μαρτύρων, έχομεν μεγάλον
άριθμόν άναβολών. Τό αύτό σχεδόν ισχύει καί διά τά μονομελή Πλημμελειοδικεία,
ένώ άντιθέτως τά τριμελή, Κακουργιοδικεΐα, καί Έ φετεΐα, τριμελή καί πεντα
μελή, έχουν μικρόν άριθμόν ύποθέσεων. ’Ιδιαίτερα διά τά Κακουργιοδικεΐα, τά όποια
έκδικάζουν τάς πράγματι έγκληματικάς πράξεις, έχει κανείς νά παρατηρήση δτι
ό άριθμός τών άποφάσεων είναι σχεδόν άσήμαντος έν σχέσει μέ τον πληθυσμόν καί
τά άδικήματα.
Πάντως τό εύχάριστον αύτό συμπέρασμα πού μας δίδουν τά στατιστικά
στοιχεία, σχετικά μέ τις πράγματι έγκληματικές πράξεις, δέν πρέπει νά δημιουργήση τήν έντύπωσιν εις τούς άρμοδίους δτι δέν ύπάρχουν άνησυχητικά σημεία έγκληματικότητος. Είναι γεγονός δτι οί έγκληματίαι δέν γεννιούνται. Δημιουργοΰνται
λόγω τών κοινωνικών συνθηκών, τρόπου ζωής έκάστου άτόμου, μορφώσεως, οικο
γενειακής καί κοινωνικής διαπαιδαγωγήσεως. Είναι επίσης παρατηρημένον δτι οί
περισσότεροι υπότροποι έγκληματίαι τό πρώτον έδικάσθησαν διά άσημάντους πταισματικάς ή άλλας παραβάσεις, έξειλίχθησαν δέ σέ εγκληματίες καί πολλές φορές
επικινδύνους, λόγω τής πλημμελούς παρακολουθήσεως κατά τήν διάρκειαν τής φυλακίσεως καί μή διαπαιδαγωγήσεως. Διά τον λόγον αύτόν είναι άπαραίτητον δπως τά
σωφρονιστικά συστήματα προσαρμόζωνται προς τήν ποιότητα τοϋ έγκληματίου,
ώστε άνάλογος νά είναι ή διαπαιδαγώγησις. Καί το σπουδαιότερον είναι νά μήν
ύφίσταται κοινή διαβίωσις εγκληματιών βαρέων έγκλημάτων καί ύποτρόπων έγκλη-

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΑΜΒΛΩΣΙΣ
-ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ —
Έ κ τοϋ Γερμανικού περιοδικού «Krim inalistik», κατά
μετώφρασιν άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Μακάβριο εύρημα μέσα στα ερείπια.
Στις 10 Μαρτίου 1947 καί περί ώραν 11ην, το Τμήμα’Ασφαλείας της ’Αστυ
νομίας τοϋ Μονάχου πήρε τηλεφώνημα, δτι μέσα σ’ ένα έρειπωμένο άπδ τούς βομ
βαρδισμούς υπόγειο επί της όδοΰ Φρ. υπήρχαν μερικά μέλη άπο άνθρώπινο πτώμα.
'Υπετέθη δτι κάποια φρικαλέα δολοφονία είχε λάβει χώραν καί ό δράστης έτεμάχισε
το πτώμα καί πέταξε τά κομμάτια μέσα στο ύπόγειο αύτό. 'Η άστυνομία εσπευσεν
έπί τόπου, δπου έν τώ μεταξύ είχε συγκεντρωθή πολύ πλήθος.
Ά πο το δρόμο, κοιτώντας κανείς άπο τις σχισμές τοϋ παραθύρου τοϋ ύπογείου,
το όποιον ήταν κλεισμένο μέ χοντρό χαρτόνι, μποροΰσε νά διακρίνη μερικά άνθρώπινα
μέλη. Ή είσοδος στο ύπόγειο ήταν δυνατή μόνο άπο τό γειτονικό κτίριο, άπ’ δπου
σκαρφαλώνοντας στον γκρεμισμένο τοίχο, μποροΰσε κανείς νά μπή μέσα.
Στό μέσον, κάτω άπο τό παράθυρο, βρισκόντουσαν δύο γυναικείοι μηροί, δύο
γυναικείες κνήμες καί ένα γυναικείο κεφάλι. Τά μέλη αύτά ήταν σκορπισμένα σε μιά
περιφέρεια 2.50 μέτρων έπί τοϋ δαπέδου. Κοντά σ’ αύτά βρισκόταν μιά άνοικτή
βαλίτσα, στό εσωτερικό τής οποίας υπήρχαν έλαφρώς ξεπλυμένες κηλΐδες αίματος.
Τά πράγματα έδειχναν, δτι τά μέλη είχαν μεταφερθή έκεΐ μέσα σ’ αύτή τη βαλίτσα
καί είχαν ριφθή μέσα στό ύπόγειο άπο τό παράθυρο. Μέ τό πέταγμα είχε άνοίξει
ή βαλίτσα καί τά μέλη είχαν σκορπίσει στό δάπεδο, μπροστά στό παράθυρο. 'Ο κορ
μός καί τά χέρια τοϋ πτώματος δέν υπήρχαν. Οί κνήμες ήταν δεμένες μαζί μέ μιά
σκούρα γυναικεία κάλτσα καί μέ μιά μαύρη άνδρική κάλτσα. ΤΗταν φανερό, δτι ή
βαλίτσα μέ τό μακάβριο περιεχόμενό της, είχε μείνει, μέσα στό νερό γιά άρκετό χρό
νο άπ’ δπου έν συνεχεία είχε ριφθή μέσα στό ύπόγειο. Ροΰχα, ταυτότης, χρήματα
κ.λ.π. δέν βρέθηκαν. Τό κεφάλι ήταν κομμένο άπο τό σώμα σύρριζα κάτω άπο τό
πηγούνι. Τά σκοΰρα ξανθά μαλλιά είχαν μερικές μποΰκλες καί ήταν κολλημένα
άπο τό αίμα τοϋ πτώματος. Τά δόντια ήταν σε δλα σέ καλή κατάσταση. Ό μεσαίος
ματιών μετά καταδίκων πταισματικών παραβάσεων ή καί υποδίκων άκόμη. Τό
κλείσιμο είς τήν φυλακή, ή άναγκαστική τεμπελιά καί άδράνεια μυαλοΰ καί σώ
ματος, οδηγεί πολλές φορές προς τό έγκλημα άτομα πού έχουν δλα τά σπέρματα νά
έξελιχθοΰν είς παραγωγικά στοιχεία τής κοινωνίας καί έχουν άληθινά μετανοήσει
διά τήν πράξιν τους. Κι’ αύτό ισχύει κυρίως διά τούς άνηλίκους έγκληματίας καί
τούς νέους, πού ή φαντασία τους οργιάζει καί δημιουργεί καταστάσεις ξένες προς
τήν κοινωνικήν διάρθρωσιν καί διαβίωσιν τοϋ άτόμου. Καί είς τον τομέα αυτόν ό ρό
λος τής ’Εκκλησίας καί τής Πολιτείας είναι τεράστιος. Ή δικαστική εξουσία επί
σης μπορεί νά διαδραματίση τον ρόλο της, ύποδεικνύουσα είς τήν εκτελεστικήν εξου
σίαν καί τον τρόπον έκτίσεως τής έπιβαλλομένης ποινής όπως καί τά μέσα σωφρο
νισμού. 'Ο ποινικός δικαστής είναι συνάμα καί ψυχολόγος καί κατά τήν διάρκειαν
τής δίκης είναι είς θέσιν νά συνάγη συμπεράσματα έπί τής διανοητικής, ψυχικής καί
πνευματικής ύποστάσεως τοϋ έγκληματίου. Τό ίδιο καί τά άστυνομικά όργανα,
μπορούν νά προσφέρουν υπηρεσίας, κατατοπίζοντα τήν εκτελεστικήν εξουσίαν καί
τήν δικαιοσύνην έπί τών συνθηκών διαβιώσεως τοϋ έγκληματίου καί τής έν γένει
κοινωνικής αύτοΰ ύποστάσεως. Καί διά τής συνεργασίας δλων αυτών τών παραγόν
των θά κατορθώσωμεν πράγματι νά περιορίσωμεν τήν έγκληματικότητα είς τον τό
πον μας καί νά δημιουργήσωμεν άτομα ώφέλιμα καί παραγωγικά είς τό κοινωνικόν
σύνολον.
ΑΗΜ. ΜΥΛΩΝΑΣ

9696

Μετάφρ. ’Αναστασίου Βογιατζή

άνω κοπτήρας έφερε μια χρυσή κορώνα. Οί μηροί είχαν άποκοπή άπό τις κνήμες
ακριβώς πάνω στην άρθρωση μέ πολύ κοφτερό μαχαίρι καί άπό τήν τομή φαινόταν
δτι ό δράστης ήταν πολύ έξασκημένος. Κατά πάσαν πιθανότητα θά έξασκοΰσε το
έπάγγελμα τού κρεοπώλου. "Ισως νά ήταν καί γιατρός χειρουργός. Έλήφθησαν
άρκετές φωτογραφίες τού χώρου, καθώς έπίσης καί σχεδιάγραμμα, αναγκαία γιά
τήν άνάκρισι καί κατόπιν τά μέλη μεταφέρθησαν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο.
Έ ξακρίβω σις ταυτότητος τοϋ θύματος.
'Η ταυτότης τού θύματος εξακριβώθηκε πολύ γρήγορα, όπως ήταν επόμενο,
ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στον τόπο πού βρέθηκαν τά μέλη. 'Η είδησις
διαδόθηκε άπό στόμα σέ στόμα άστραπιαίως. Κατ’ αύτόν τον τρόπο πληροφορήθηκε
τήν είδηση ό Α. . ., ό όποιος ήταν επιτηρητής ένός δημοσίου κτιρίου. Στις 6 Μαρ
τίου 1947, δηλαδή πριν τέσσερες ημέρες, εΐχεν άναφέρει στήν άστυνομία τήν έξαφάνιση τής κόρης του Φρίντας, ή οποία, τελειώνοντας τήν δουλειά της, δεν εΐχεν επι
στρέφει στο σπίτι άπό τήν προηγούμενην ήμέραν. Εΐχεν άναχωρήσει άπό έκεΐ πού
δούλευε στις 16.30' γιά νά έπιστρέψη στο σπίτι. Ό Α . . ., μόλις πληροφορήθηκε τήν
άνεύρεση των μελών τοϋ πτώματος, σκέφθηκε άμέσως τήν έξαφανισθεΐσα κόρη του
καί έ'τρεξε στήν ’Ασφάλεια. Συνοδευόμενος άπό έναν υπάλληλο, πήγε στο ιατροδικα
στικό ινστιτούτο όπου τού έδειξαν τά εύρεθέντα μέλη. Μόλις είδε τό κεφάλι, άνεφώνησε μέ πνιγμένη φωνή : «Είναι ή κόρη μου ή Φρίντα». Δεν ύπήρχε πλέον άμφιβολία περί τής ταυτότητος τού θύματος καί τό πρώτο βήμα προς διαλεύκανση
τού έγκλήματος είχε γίνει. Τούτο όμως ήταν πολύ λίγο καί χρειάζοταν άκόμα πολύ
εργασία μέχρι ότου νά βρεθή ό δράστης.
Ή κατάθεσις τού πατρός.
« Στις 5 Μαρτίου 1947, ή κόρη μου, όπως πάντοτε, άνεχώρησε στις 7.15'
» άπό τό σπίτι γιά τή δουλειά της (ήταν τεχνικός σέ έργαστήριο κατασκευής όργά» νων άκριβείας). ’ Εργαζόταν άπό τις 8 μέχρι 16.30' ώρας. Στις πέντε τό άπόγευμα
» έγύριζε συνήθως στο σπίτι. Έ ν τούτοις στις 5 Μαρτίου 1947 δέν έπέστρεψε. 'Η
» γυναίκα μου κι’ έγώ δέν μπορούσαμε νά τό εξηγήσουμε κι’ άνησυχούσαμε. Δέν
» μπορούσα νά καλέσω τό έργαστήριο τή νύκτα, γιατί δέν ύπήρχε νυκτερινή βάρδια
» καί συνεπώς δέν βρισκόταν κανείς έκεϊ. Δέν μπορούσα έπίσης ούτε συναδέλφους
» της νά ρωτήσω. Δέν μάς έμενε παρά νά περιμένουμε μέχρι τήν έπομένη ημέρα.
» ’Αφού πέρασα μιά βραδυά άγρυπνος, στις 8 ή ώρα τής 6 Μαρτίου 1947, κάλεσα
» τό έργαστήριο, άλλά μέ πληροφόρησαν ότι ή Φρίντα εΐχεν έγκαταλείψει τό έργα» στήριο στις 16.30' τήν προηγούμενη ήμέρα καί έκτοτε δέν είχαν νέα της. Έκά» λεσα ξανά, άλλά ματαίως, γιατί ή κόρη μου δέν είχε ξαναγυρίσει στή δουλειά της.
» Έ πρεπε λοιπόν κάτι άλλο νά είχε συμβή. Τότε σκέφθηκα μήπως τής συνέβηκε
» κανένα άτύχημα καί κάλεσα όλα τά νοσοκομεία τού Μονάχου, άλλά εις μάτην.
» Τέλος πήγα στήν άστυνομία καί άνέφερα τήν έξαφάνιση τής κόρης μου.
«Τό Σάββατο 8 Μαρτίου, ήρθε στο Μόναχο έπίσης καί ό Στέφαν. Έμεινε
» κι’ αύτός κατάπληκτος άπό τήν έξαφάνιση τής Φρίντας καί δέν μπορούσε νά έξη» γήση τό γεγονός. Έ ν τώ μεταξύ έρεύνησα όλη τήν έπιστολογραφία τής κόρης μου
» καί βρήκα μιά έπιστολή μέ τήν άκόλουθη σημείωση: «'Ο χρόνος είναι χρήμα».
» 'Η έπιστολή αύτή προήρχετο άπό τό Στέφαν.
«Μίλησα μέ τον Στέφαν καί διεπίστωσα μέ μεγάλη μου έκπληξη, ότι τήν είχε
» καταστήσει έγκυον άπό τις άρχές τού Νέου ’Έτους. Εις νέες έρωτήσεις μου έδή» λωσεν ότι εΐχεν άποφασίσει νά μή τήν παντρευτή. ’Επίσης καί ή Φρίντα δέν ήθελε
» νά έγκαταλείψη τή δουλειά της λόγω τής έγκυμοσύνης της. Θά ήθελα νά σάς άνα» φέρω άκόμα, ότι ή κόρη μου γνώρισε τον Στέφαν ώς πρόσφυγα σ’ ένα χωριό, όπου
» έργαζόταν ώς ύπηρέτης καί φυσικά δέν κέρδιζε πολλά χρήματα.
«Έ π ί πλέον ό Στέφαν παραδέχθηκε ότι κατά τήν τελευταία συνάντησή του
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μέ την Φρίντα, την συνεβούλευσε νά καταφύγη σέ μιά γιατρό καί να κάνη έκτρωση. Έάν αυτή δέν μπορούσε νά τη βοηθήση, ένας «συνάδελφός» του 0ά προσπαθοϋσε νά τη συνδράμη. ’Ονόματα όμως δέν άνέφερε. 'Ο «συνάδελφος» αύτός
είχεν ένα γνωστό ή συγγενή, ό όποιος εργαζόταν σ’ ένα φαρμακείο. Αυτά είναι
δλα όσα μου εϊπεν ό Στέφαν. ’Επειδή ή κόρη μου δέν έμφανίσθηκε ούτε τήν έπομένη ημέρα, νομίσαμε ότι θά είχε καταφύγει σέ κανένα γιατρό γιά νά κάνη τήν
έκτρωση καί όπου μετά τήν εγχείρηση έπρεπε νά μείνη μερικές ήμέρες. Τήν Κυριακή ό Στέφαν έπέστρεψε νωρίς πίσω στο χωριό πού έργαζόταν.
«Σήμερα 10 Μαρτίου, κάλεσα πάλι τό πρωί τό εργαστήριο καί πληροφορήθηκα
» ότι ή κόρη μου μετά τή λήξη τής εργασίας της, στις 5 Μαρτίου, είχε πάρει τό τράμ
» μαζί μέ έναν ήλικιωμένο συνάδελφό της καί κατέβηκε στήν Πλατεία Μ. . . Ά π ’
»έκ εΐ κατευθύνθηκαν προς τόν’Ίσαρ. Ό ηλικιωμένος συνάδελφος έπρεπε νά φροντίση
» γιά κάτι καί γ ι’ αυτό κατέβηκε πρώτος από τό τράμ».
Αυτή ήταν ή κατάθεσις τοΰ πατέρα.
'Η άστυνομία τώρα έπρεπε νά ξεκαθαρίση έάν ό φόνος ώφείλετο σέ ληστεία
ή σεξουαλικό έγκλημα. Έ ν τούτοις δύο ήταν οί πιθανότερες περιπτώσεις : δολο
φονία ή έκτρωση, άλλά δέν υπήρχαν τά πειστήρια, γιατί έλειπαν από τό θύμα τά
ρούχα, τά χαρτιά καί τά χρήματα, έάν βέβαια είχε μερικά χαρτονομίσματα. Μπο
ρούσε νά έχη κάνει έκτρωση ή οποία κατέληξε στο θάνατο καί αυτή ήταν ή έπικρατεστέρα έκδοχή, άλλά έλειπε τό σώμα τοΰ οποίου ή νεκροψία θά άπεδείκνυε τήν
έγκυμοσύνη καί τήν αιτία τοΰ θανάτου. 'Η άστυνομία ήταν έξ άλλου υποχρεωμένη
νά περιμένη μέ τήν έλπίδα άνευρέσεως τοΰ κορμού. Χωρίς τήν άνεύρεσιν τοΰ κορμού
δέν ήταν δυνατό νά προσδιορισθή έάν ό θάνατος ώφείλετο σέ δολοφονία ή.σέ έκτρωση.
Παρ’ όλον ότι τό υπόγειο καί τά πέριξ έρευνήθηκαν έπιμελώς, δέν κατέστη δυνατό
ν’ άνευρεθή τό σώμα.
Ή κατάθβσις τοΰ μνηστήρος.
Μέ βάση τή μαρτυρία τοΰ πατρός τοΰ θύματος, ειδοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου
1947 ή χωροφυλακή όπως συλλάβη τον Στέφαν καί ένεργήση έρευνα στο σπίτι του.
'Ο Στέφαν ώδηγήθηκε τήν ίδια μέρα στο Μόναχο μαζί μέ μερικές έπιστολές του πού
βρέθηκαν κατά τήν έρευναν. Σέ μιά άπό τις έπιστολές αύτές μέ ημερομηνία 17-2-47,
ή Φρίντα τον πληροφορούσε οτι ήταν έγκυος καί ότι έψαχνε νά βρή τον κατάλληλο
άνθρωπο γιά νά τής κάνη έκτρωση. Έτόνιζε ότι ή γιατρός στήν οποία είχε καταφύγει, δέν τήν άνελάμβανε, έκτος έάν έβοηθεΐτο καί άπό άλλον συνάδελφόν της.
«Πρέπει οπωσδήποτε νά κάνω τήν έγχείρηση», κατέληγεν ή έπιστολή.
'Ο Στέφαν έπανέλαβε στήν άστυνομία όσα είχεν άναφέρει στον πατέρα τοΰ
θύματος καί έπεβεβαίωσε ότι ή Φρίντα ήταν πράγματι έγκυος καί φρόντιζε νά κάνη
έκτρωση. Καί ή έπιστολή πού βρέθηκε στοΰ Στέφαν ήταν κι’ αύτή ένας βουβός μάρ
τυρας. 'Ο άνακριτής δέ βρήκε ένοχο τον Στέφαν καί τον άφησε έλεύθερο. 'Ένα μικρό
ακόμα βήμα είχε γίνει καί ή περίπτωσις τής δολοφονίας συνεχώς άπεκλείετο.
Μιά αδελφή τοΰ θύματος, ή Χέντβιχ Μ . . . , ή οποία κατοικούσε σ’ ένα
μικρό προάστιο τοΰ Μονάχου, κατέθεσε κι’ αύτή ότι ή Φρίντα έπιζητοΰσε νά κάνη
έκτρωση. Τής είχε μιλήσει γιά μιά γιατρό ή οποία δέν άνελάμβανε τήν έγχείρηση,
έάν δέν έβοηθεΐτο άπό ένα ώρισμένο συνάδελφό της. 'Ο συνάδελφος αύτός κατέφυγε
κι’ έκεϊνος μέ τή σειρά του σέ τρίτο πρόσωπο. ’Από τήν έξέταση όμως καί αύτών
τών άτόμων δέν προέκυψε τίποτε τό ένοχοποιητικό εις βάρος τους.
Ά πό μιά παλιά έπιστολή προέκυψεν ότι τό θύμα είχε κάποτε σχέσεις μ’ ένα
γιατρό. Ά πό τό φάκελλο τοΰ γιατροΰ πού υπήρχε στήν άστυνομία, προέκυπτεν ότι
ό άνθρωπος αύτός είχε κατηγορηθή κάποτε γιά συνεργία σέ έκτρωση, άλλά ή μαρ
τυρία δέν ήταν άρκετή καί δέν είχε καταδικασθή. 'Η άνάκρισις καί τούτου άπέβη
άρνητική, γιατί έκτος τών άλλων, κατώρθωσε ν’ άποδείξη καί τό άλλοθι του γιά τήν
5 Μαρτίου 1947.
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Κάτω άπό αυτές τις συνθήκες, έπρεπε τώρα νά βρεθη ό άνθρωπος άπό τό έργαστήριο, τόν όποιον ή Φρίντα στις 5 Μαρτίου συνώδευσε στο τράμ μετά τή δουλειά της
μέχρι την πλατεία Μ. καί άπό τόν όποιον έχωρίσθηκε γιά λίγο, γιατί αύτός έπρεπε να
φροντίση για κάτι. Δέν ήταν δύσκολο να βρεθη ό συνεργάτης αύτός. "Ονομα καί διεύθυνσις έδόθησαν άμέσως. Ή τανόΌ σκαρ Ρ., 54 έτών, κατασκευαστής οργάνων ακρί
βειας, κάτοικος τής όδοΰ Ζ. Επειδή ή κατάθεσίς του άντέφασκε μέ τις καταθέσεις των
προ αότοϋ έξετασθέντων, προφυλακίσθηκε στις 21 Μαρτίου για να προσαχθή τήνέπομένη ενώπιον του άνακριτοϋ, ό όποιος έν τω μεταξύ έξέδωκε ένταλμα συλλήψεώς του.
Έπηκολούθησεν άνάκρισις, μέ μερικές μόνον έξαιρέσεις, δλων όσοι δούλευαν στο έργαστήριο καί άπό την άνάκριση αυτή ήρθαν στο φως μερικά άξιοσημείωτα στοιχεία.
Δηλαδή προέκυψεν ότι ό κρατούμενος "Οσκαρ Ρ :
α) Είχε μιά γυναικαδέλφη, ή όποια εργαζόταν σ’ ένα φαρμακείο τοΰ ο’ίκου Β'.
β) Συνδεόταν τελευταία στενά μέ τή Φρίντα καί συχνά μιλούσε επί ώρες
μ’ αυτή στο έργαστήριο.
γ ) Πριν μερικές μέρες είχε προσκαλέσει τή Φρίντα σέ δείπνο καί τέλος ότι,
δ) Έγνώριζε άπό πολύ καιρό ότι ή Φρίντα ήταν έγκυος.
Ή φαρμακοποιός του οΐκου Β. βρέθηκε γρήγορα καί συνελήφθη. ’Αποδεί
χθηκε όμως καί αυτή άθωα, όπως καί ό γιατρός πού είχεν έξετασθή πρίν. "Ετσι
οί ύποπτοι διαπράξεως τοΰ εγκλήματος διαρκώς περιωρίζονταν. "Οτι έπρόκειτο
περί έκτρώσεως ήταν πλέον βέβαιο. ’Εν τούτοις ό κρατούμενος Ρ., κατά τήν άνάκριση, έψεύδετο διαρκώς καί ίσχυρίζετο επίμονα, ότι δέν είχε καμμιά σχέση μέ τό
έγκλημα. Ή σύζυγός του Γιοζέφα Ρ., τήν όποιαν έπίσης άνέκριναν, ήταν τραχεία
καί άπότομη καί άπείλησε τούς άστυνομικούς μέ θυμό, άπαίτηοε δέ ν’ άφεθή άμέσως
έλεύθερος ό σύζυγός της. Οί άνακρίσεις όμως συνεχίσθηκαν. Εξετάσθηκε ένας μαθητευόμενος τής ιδίας φίρμας, ό όποιος δέν εργαζόταν στο ίδιο τμήμα μέ τήν Φρίντα
καί τόν κρατούμενο Ρ.., άλλά ό όποιος μερικές εβδομάδες πρίν άπό τήν έξαφάνιση
τής Φρίντας, είχεν άκούσει μιά συνομιλία μεταξύ Φρίντας καί Ρ. άπό τήν όποια οί
κατωτέρω φράσεις είχαν κάποια σημασία.
ΦΡΙΝΤΑ : «Δέν ξέρω πώς ν’ άρχίσω. Ή γιατρός δέν κάνει τίποτε, δέν θέλει
νά έπέμβη, πρέπει νά μέ βοηθήσης "Οσκαρ».
Ρ... : «Καί αύτός τί λέει ; (εννοούσε τόν μνηστήρα καί αίτιο τής έγκυμοούνης
τό Στέφαν).
ΦΡΙΝΤΑ : «Πρέπει νά φροντίσω ν’ άποβάλω τό παιδί, άλλά αύτό θά τό κάνω
χωρίς αυτόν, γιατί αύτός δέν μπορεί νά μέ βοηθήση».
Ό μαθητευόμενος έπεβεβαίωσε μέ όρκο τόν άνωτέρω διάλογο.
"Ενας άλλος έργάτης κατέθεσε ότι άπό τότε πού εξαφανίσθηκε ή Φρίντα,
ό Ρ... ήταν συγχισμένος καί οί σκέψεις του ήταν μάλλον άλλου παρά στη δουλειά
του. ’Ήταν καταφανές ότι τόν βασάνιζε ή έξαφάνισις τής Φρίντας.
Έ νάς άλλος έργάτης κατέθεσεν ότι τελευταία ή Φρίντα δέν φαινόταν νά είναι
καθόλου καλά, μάλιστα δέ μιά φορά λιποθύμησε βγαίνοντας άπό τήν τουαλέττα.
Έ ν τώ μεταξύ πέρασαν τρεις βδομάδες. 'Ο Ρ... έψεύδετο συνεχώς καί ό δι
κηγόρος του ένεργοΰσε γιά τή άποφυλάκισή του. Σχεδόν έπρόκειτο νά άφεθή έλεύ
θερος, όταν ένα νέο γεγονός άλλαξε τά πράγματα.
Στις 30 Μαρτίου καί, περί 18ην ώραν, μετά λεπτομερή καί έπίμονη έρευνα
στην περιοχή όπου βρέθηκαν τά μέλη τοΰ πτώματος, βρέθηκε έπίσης καί τό σώμα
μέ τά χέρια. Ή τα ν καταφαγωμένο άπό τά ποντίκια, τά όποια έβριθαν μέσα στά
έρείπια. Μπορούσε όμως άπό τά έσώρρουχα, τά όποια έκάλυπτον κατά μέρος μόνον
τό πτώμα, ν’ άναγνωρισθή ότι αύτό άνήκε στή Φρίντα Α. Ή νεκροτομία άπόδειξεν
ότι είχε γίνει σύλληψις διδύμων προ τριμήνου. Ή αιτία τοΰ θανάτου άπεδόθη εις
έμβολήν. "Ετσι διευκρινίσθηκαν ώρισμένα βασικά στοιχεία καί οί πιθανότητες διαλευκάνσεως τοΰ έγκλήματος διευρύνθησαν.
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Νέα κατάθεσις τοΰ Ρ ...
Μετά τή νεκροψία προσετέθη κι* άλλη άπόδειξις γιά την αιτία τοΰ θανάτου,
άλλα χωρίς την ομολογία τοΰ δράστου δεν κατέληγαν σέ θετικό χαρακτηρισμό. 'Ο
Ρ... εξετάσθηκε καί πάλι. Έ ν τούτοις έπέμενε σ’ αυτά πού είχε καταθέσει σέ προη
γούμενες άνακρίσεις. ’Ισχυριζόταν ότι δέν είχε συζητήσει ποτέ μέ την Φρίντα περί
της εγκυμοσύνης της. 'Ο μαθητευόμενος X. πού εξετάσθηκε ώς μάρτυς ήρθε σέ
άντιπαράστασι μέ τον Ρ... 'Ο τελευταίος δέν είχε ποτέ δοσοληψίες μέ την άστυνομία
καί ήταν νομοταγές. Φαινόταν όμως ότι μέσα του γινόταν άγώνας. ’Ήταν καταβε
βλημένος καί άμφεταλαντεύετο. Τήν ίδια ήμέρα ήρθε ό 24ετής γυιόςτου Πάουλ Ρ.
ό όποιος σπούδαζε στο εξωτερικό, πήγε στήν άστυνομία καί ζήτησε νά μιλήση μέ
τον πατέρα του. Έδώ πρέπει νά σημειωθη ότι ό γυιός μόλις έ'μαθε τά γεγονότα,
σκέφθηκε λογικά καί ήταν άποφασισμένος νά έξακριβώση εάν ήταν ένοχος ό πατέ
ρας του. Ύποσχέθηκε ότι θά μιλήση είλικρινά καί χωρίς έπηρεασμούς μέ τον πατέρα
του, εάν τοΰ έπέτρεπαν νά μείνη μαζί του έπί 10' λεπτά.Ό Ρ... δέν είχε προετοιμασθή
καί δέν εΐχεν ιδέα πώς ό μοναδικός γυιός του βρισκόταν έκεΐ κι’ έπιθυμοΰσε νά τοΰ
μιλήση. Σκέφθηκε ότι μάλλον γιά νέα άνάκριση τόν ήθελαν.
'Η έπίδραση τής άνέλπιστης αύτής συναντήσεως μέ τό γυιό του Πάουλ ήταν
συγκλονιστική. Σέ λίγα μόνο λεπτά ό Ρ. έσπασε, άγκάλιασε τό γυιό του, τοΰ ζήτησε
συγνώμην καί τοΰ διηγήθηκε ενώπιον καί των άστυνομικών όλη την ιστορία. "Οταν
άποχώρησε ό Πάουλ, ό Ρ... προέβη στην άκόλουθο κατάθεση :
«Μέχρι τώρα σάς έλεγα ψέμματα. Τό τραγικό αυτό γεγονός μου στεκόταν
» στο λαιμό. Πρέπει τώρα νά ομολογήσω ότι άπό πολύ καιρό πριν γνώριζα γιά την
» εγκυμοσύνη τής Φρίντας, περί τής οποίας είχαμε συζητήσει καί στο έργοστήριο
» άλλά καί στο σπίτι μου πού ή Φρίντα μου άνέφερε ότι ήθελε νά κάνη έκτρωση.
» 'Η γιατρός της άπέφευγε ν’ άναλάβη τέτοια εγχείρηση καί επειδή δέν εΰρισκε κα» νένα άλλον, ζήτησε έμένα νά τήν βοηθήσω. Κάθε μέρα ερχόταν μέ τήν ίδια παρά» κληση. Πριν μερικές έβδομάδες τήν είχα καλέσει στο σπίτι μου σέ τραπέζι, όπου
» πάλι μοϋ δήλωσε ότι στήν κατάσταση πού βρισκόταν ήταν άδύνατο νά παντρευτή.
» Ή τα ν έγκυος καί αύτός πού τήν κατέστησε έγκυο ήταν ένας φτωχός υπηρέτης
» σ’ ένα χωριό, χωρίς μέλλον. Τή λυπήθηκα καί τής ύποσχέθηκα νά φροντίσω νά
» βρω τόν ειδικό πού θά έκανε τήν έγχείρηση. Αύτό τής τό ύποσχέθηκα. Τό άνέφερα
» στή γυναίκα μου, πού ήξερε καί αύτή τήν κατάσταση τής Φρίντας, γιά νά μοϋ
» δώση τή συμβουλή της. ’Επειδή όμως κι’ αύτή δέν μπορούσε νά μέ βοηθήση,
» έμπιστεύθηκα τό μυστικό στον άνεψιό μου "Αλμπερτ Η. Κατόπιν πολλών παρα» κλήσεών μου, αύτός μοϋ δήλωσε ότι θά φρόντιζε νά βρή τό πρόσωπο πού ήταν
» ειδικό γιά τήν έγχείρηση. Δέν έκανε όμως τίποτε καί Φρίντα διαρκώς μέ πίεζε
» περισσότερο, γιατί ή εγκυμοσύνη της είχε φτάσει στον τρίτο μήνα.
«Σάν τεχνίτης πού ήμουν κατασκεύασα ό ίδιος ένα λεπτό έργαλεϊο άπό δρεί» χαλκό μέ τό όποιο μπορούσε μιά γυναίκα νά κάνη πλύσεις. Αύτό τό κλύσμα τό
» είχε ή Φρίντα καί όταν ήταν στο σπίτι πήγαινε στο μπάνιο ή όταν ήταν στο έργα» στήριο πήγαινε στο άποχωρητήριο καί έκανε πλύσεις μέ σαπουνάδα. Αύτό όμως
» δέν έφερε κανένα αποτέλεσμα.
«Τότε ξαναζήτησα γιά μιά άκόμα φορά νά πείσω τόν άνεψιό μου "Αλμπερτ.
» Αύτός μοΰ δήλωσε οτι άν πήγαινε ή Φρίντα στο σπίτι του, κάτι θά έκανε. Κανονί» σθηκε λοιπόν ή συνάντηση γιά τις 5 Μαρτίου. ’Εγώ έπρεπε νά οδηγήσω τή Φρίν» τα μετά τήν λήξη τής έργασίας της στο σπίτι μου καί αύτός θά τή συναντούσε έκεϊ
» τό βράδυ. Είχα σχηματίσει πλέον τή γνώμη ότι ό άνεψιός μου είχε βρή στήν
«πραγματικότητα τόν ειδικό, πού θά έκανε τήν έγχείρηση. "Ετσι στις 5 Μαρτίου
» μετά τήν έργασία, πήγα μαζί μέ τήν Φρίντα μέ τό τράμ μέχρι τήν Πλατεία Μ.,
» όπου κατεβήκαμε καί πήγαμε στο σπίτι μου. Ή γυναίκα μου μάς περίμενε. Λίγο
» άργότερα ήρθε ό άνεψιός μου "Αλμπερτ καί πήρε τήν Φρίντα. Τί συνέβη μετά δέν
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ξέρω. Στις 6 Μαρτίου καί κατά τις 7 ή ώρα ήρθε στο σπίτι μου ό άνεψιός μου πολύ
ταραγμένος καί μάς είπε, δτι ή Φρίντα ύπέκυψε κατά την έγχείρηση. 'Η γυναίκα
μου κι’ εγώ άμφιβάλαμε καί δεν ξέραμε τί νά ποΰμε. Σ’ ερώτησή μου έν συνεχεία, ό άνεψιός μου μάς εξήγησε δτι έτεμάχισε το πτώμα καί το μετέφερε
μακρυά. "Ενα μέρος τούτου τδ τοποθέτησε μέσα σέ μιά βαλίτσα καί το υπόλοιπο
μέσα σ’ ένα άντίσκηνο. Βαλίτσα καί άντίσκηνο μέ τό περιεχόμενό τους, τά έκρυψε
μέσα σέ κάτι ερείπια. Πού άκριβώς δεν θυμόταν. Τέλος συμφωνήσαμε δτι κανένας
άπό τούς τρεις μας δεν έπρεπε νά πη τίποτε γιά νά μή μάς άνακαλύψη ή άστυνομία».
Ό ’Άλμπερτ, ό όποιος κατά τό χρόνο αυτό έταξίδευε, βρέθηκε καί μετά δυο
μέρες συνελήφθηκε. ’Επειδή τά πράγματα είχαν ξεκαθαρισθή πλέον, δεν μπορούσε
νά πη ψέμματα καί δεν είχε άλλο από τού νά έπιβεβαιώση την κατάθεση τού θείου
του καί ν’ άναφέρη καί ώρισμένες άλλες λεπτομέρειες, γιατί τό θύμα ήταν νεκρό καί
ήταν ό μόνος αύτόπτης μάρτυς τής τραγωδίας. "Ετσι, εξιστόρησε τά γεγονότα
δπως έλαβαν χώραν. 'Ο ’Άλμπερτ δήλωσε δτι δεν μπόρεσε νά βρή άλλον γιά νά κάνη
την έκτρωση, άλλά αύτό τό είχε ύποσχεθή στο θείο του γιά νά τον εύχαριστήση
μόνο. Στήν πραγματικότητα είχε πάρει τή Φρίντα στο σπίτι του, γιατί ήθελε νά
μιλήση μ’ αυτήν σοβαρά. 'Η Φρίντα δμως δεν τό ήξερε αύτό καί νόμιζε δτι θά τής
έκανε τήν έγχείρηση. "Οταν κατάλαβε δτι την είχε γελάσει, διαμαρτυρήθηκε, γιατί
περίμενε άλλο. ’Επειδή δέ έπί τού παρόντος δεν μπορούσε τίποτε νά γίνη, τήν παρακάλεσε στο τέλος καί τής είπε δτι τό δωμάτιό του ήταν στή διάθεσή της, δπου
μπορούσε άνενόχλητη μόνη της μέ τή συσκευή πού είχε κατασκευάσει ό θείος-του,
νά κάνη πλύσεις. ’Επειδή φαινόταν διστακτική, δέχθηκε αυτός καί τής έτοίμασε
ένα δοχείο μέ ζεστό νερό καί σαπούνι υγείας. "Υστερα άπό έπιμόνους πιέσεις, πείσθηκε στο τέλος ή Φρίντα καί άφοΰ τοποθέτησε τή συσκευή στή μήτρα της, πίεσε
τή λαστιχένια φούσκα πού περιείχε τό ζεστό νερό μέ σαπούνι. Κατά τήν ένέργεια
αύτή ήταν καί ό "Αλμπερτ παρών, άλλά δέν έκανε τίποτε άλλο έκτος άπό τού δτι
έτοίμασε τό νερό καί τό σαπούνι. Ξαφνικά ή Φρίντα λιποθύμησε χωρίς νά βγάλη
τήν παραμικρή φωνή. Τήν τοποθέτησε άμέσως πάνω σ’ ένα ντιβάνι δπου ύστερα άπό
λίγο ή Φρίντα ξεψύχησε. Άμέσως τότε ό Ά λμπερτ έτρεξε στοΰ θείου του, άλλά δέν
βρήκε ούτε αυτόν ούτε τή σύζυγό του. Μή ξέροντας τί νά κάνη, ξαναγύρισε στο
δωμάτιό του. Κατ’ άρχάς σκέφθηκε νά σκηνοθετήση καί ν’ άναφέρη δτι έπρόκειτο
περί αυτοκτονίας, άλλά τή σκέψη αύτή τελικά τήν άπέρριψε καί άποφάσισε νά μεταφέρη τό πτώμα κάπου έξω άπό τό σπίτι. 'Ο Ά λμπερτ κατοικούσε στον τρίτο όροφο
καί ήταν έπικίνδυνο νά βγάλη έξω τό πτώμα χωρίς νά τον άντιληφθοΰν. ’Επειδή στο
στρατό είχε κάνει μάγειρος, είχε άποκτήσει εκεί τήν πείρα νά τεμαχίζη κρέατα καί
νά κάνη κόκκαλα, τού ήρθε ή σκέψη νά κομματιάση τό πτώμα καί έτσι νά τό μεταφέρη έξω. Ά πλω σε στο δωμάτιο ένα παλιό άντίσκηνο, έβαλε πάνω σ’ αύτό τό πτώ 
μα καί άρχισε μ’ ενα κοφτερό χασαπομάχαιρο νά τό τεμαχίζη. ’Έβαλε μέσα σέ πα
λιά βαλίτσα τό κεφάλι καί τά πόδια καί τά μετέφερε στον ’Ίσαρ δπου τά έρριξε μέσα
σ’ ένα ρέμα πού περνούσε κάτω άπό κάτι έρείπια. Τον κορμό μέ τά χέρια τά τύλιξε
μέσα στον άντίσκηνο καί τά έρριξε μέσα σ’ ένα άλλο ερείπιο κοντά στον ’Ίσαρ, παρά
τήν οδόν Φρ... Τώρα πλέον τό αίνιγμα τού μακάβριου ευρήματος είχε λυθή. "Ενα
πράγμα μόνο ήταν άνεξήγητο. 'Η βαλίτσα δταν βρέθηκε ήταν κατάβρεκτη, δπως
επίσης τά μαλλιά τού θύματος καί οί κάλτσες, πράγμα πού έπεβεβαίωνε τήν κατά
θεση τού Ά λμπερτ, δτι τά είχε ρίξει μέσα σ’ ένα ρέμα. Πώς δμως βρέθηκε ή βαλί
τσα μέ τό περιεχόμενόν της μέσα στά έρείπια τής οδού Φρ...; Ά λλά καί σ’ αύτό
δόθηκε μιά λογική εξήγηση. Κατά τήν περίοδο έκείνη ώργίαζε ή μαύρη άγορά στο
Μόναχο δπως καί σ’ δλη τή Γερμανία. Τό ρέμα στο όποιο ό Ά λμπερτ είχε ρίξει
τη βαλίτσα είχε λίγο νερό. Ή βαλίτσα δέν βούλιαξε παρ’ δλο δτι τό περιεχόμενό της
ήταν άρκετά βαρύ. Κάποιος «άγνωστος» θά τή βρήκε καί νομίζοντας δτι είχε μέσα
κάτι πού άξιζε, τήν πήρε έξω άπό τό νερό. Έ π ί τόπου δμως δέν μπορούσε νά τήν
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άνοιξη καί ’έ τσι μετέφερε τή λεία του μέχρι της όδοΰ Φρ... δπου βρήκε την εύκαιρία ν’ ά
νοιξη τή βαλίτσα. Καταλαβαίνετε μόνοι σας τήν τρομάρα του δταν άντίκρυσε τό περιε
χόμενο. Ευκόλως, εννοείται, δτι καί ναταν αύτός, φρόντισε άμέσως νά ξεφορτωθή τό
εδρημά του για νά μή θεωρηθή ύποπτος διαπράξως εγκλήματος. ’Έτσι τήνέρριξε στο
πρώτο υπόγειο ενός ερειπίου, δπου στις 10 Μαρτίου 1947 βρέθηκε άπό διερχομένους.
Για κανένα άπό τούς ενόχους δεν υπήρχε έγκληματικό παρελθόν. Κανένας
άπ’ αύτούς, ούτε ό ’Άλμπερτ Η. ούτε ό ’Όσκαρ Ρ... είχαν κατά τό παρελθόν δοσο
ληψίες μέ τήν άστυνομία καί οΰτε είχαν καταδικασθή ποτέ. Στην πραγματικότητα
ήταν έντιμοι καί καλοί πολίτες καί είχαν πέσει απλώς θύματα τής καλωσύνης του.
Επίσης καί ή Γιοζέφα Ρ. δεν είχε καταδικαστικό παρελθόν.
'Ο ’Άλμπερτ καταδικάστηκε σέ 7 μηνών φυλάκιση γιά συνεργία εις έκτρωσιν
μέ άποτέλεσμα άνθρωποκτονίαν καί εις 6 μήνες διά τήν άπόκρυψη τοϋ πτώματος.
'Η Γιοζέφα άφέθη ελεύθερη λόγω έλλείψεως στοιχείων κατηγορίας. 'Η συνεργασία

"Αποψις τοΰ ύπογείου είς τό όποιον εΰρέθησαν τα μέλη τού πτώματος της Φρίντας.
1) Ή κεφαλή. 2) Οϊ μηροί. 3) Ai κνήμαι καί 4) 'Η βαλίτσα ανοιγμένη.

δεν ήταν άρκετή ούτε πρόστιμο νά τής έπιβληθή. 'Ο ’Όσκαρ Ρ., ό όποιος έν τώ με
ταξύ άφέθη ελεύθερος, ευρισκε τον εαυτόν του ένοχο καί αισθανόταν τύψεις στή
συνείδησή του. Άνέλαβε καί πάλι εργασία, άλλά άμέσως μετά τρεις ημέρες έπαθε
νευρική κρίση. 'Η σύζυγός του τον μετέφερε στήν ιδιαιτέρα της πατρίδα γιά νά τον
κάνη νά ξεχάση. Αύτός δμως δεν έπανεΰρε τήν γαλήνη πού ήταν τόσο άπαραίτητη
στή ζωή. Μιά μέρα προσποιήθηκε δτι θά πήγαινε περίπατο καί έθεσε τέρμα στή
ζωή του αύτοκτονώντας μέ κρεμάλα.
Τό έγκλημα τοϋτο άπέδειξε γιά άλλη μιά φορά πόσο άπαραίτητο είναι καί ή
νεκροψία τοϋ πτώματος προς διευκρίνισιν τής αιτίας τοΰ θανάτου.
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* ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Κθ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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...Φθινόπωρο...
Τά σκηνικά τής φύσεως σιγά-σιγά αλλάζουν... Μελαγχολικές γίνονται οΐ μέρες,
σάν δειλινά... Μέ λιγοστό φως... Λες καί τοποθετήθηκαν πολλές σκόδρες κουρτίνες
πάνω, στην άπέραντη αυλαία του Σύμπαντος...
...Συννεφιασμένες μέρες... Καί κάπου-κάπου τής βροχής οί στάλλες συνθέτουν
ένα βελούδινο σκοπό... Τό ταγκό τής βροχής...
Μ’ έτοϋτο τό άκκοπανιαμέντο χορεύουν τά φύλλα των δένδρων, καθώς πέ
φτουν άργά-άργά πάνω στο βρεγμένο χώμα...
...Φθινόπωρο...
...Τό στενό δρομάκι προς τό χειμώνα... "Ολα ταπεινά, άνόρεκτα, βουβά...
...'Ένα καινούργιο έργο έτοιμάζεται ν’ άνεβή πάνω στήν ούράνια σκηνή...
...ένα πολυθόρυβο έργο μέ άφθονα ήχητικά έφφέ... Μέ βροντές, μέ άστροπελέκια,
μέ τον άνεμο νά μουγκρίζη μανιασμένα... Κι’ όλα έχουν τεθή σέ κίνηση γιά τή με
γάλη προετοιμασία...
...Φθινόπωρο...
...Μιά σιωπηλή άνάπαυλα... Καί θά τή διαδεχθή ξαφνικά ή μπόρα... Ή μπόρα
τής χειμωνιάτικης έξορμήσεως...
...Οί πρώτοι καστανάδες πιάνουν τις γωνιές τών δρόμων... Οί θερμάστρες
ετοιμάζονται... βγαίνουν άπό τή ναφθαλίνη τά πουλόβερ καί τά παλτά... τά σχολεία
ανοίγουν...
...Φθινόπωρο...
...’Αντηχούν έδώ κι’ έκεΐ οί κρότοι τών κυνηγητικών όπλων...ό μούστος άχνίζει στις άποθήκες... τά δέντρα γυμνώνονται...οί νύχτες γίνονται άτέλειωτες, σκοτει
νές, ψυχρές...
"Ενα-ένα τά θερινά κέντρα κλείνουν, κι’ άνοίγουν οί χειμωνιάτικες αίθουσες,
ένώ οί παραθερισταί γυρίζουν στις πόλεις μαυρισμένοι άπ’ τον ήλιο, πρόσχαροι, μέ
καινούργιες δυνάμεις γιά τον άγώνα τής ζωής...
...Φθινόπωρο...
...Ή έποχή τών ποιητών... Ή έποχή τών στίχων καί τών τραγουδιών...
...Τής γκρίζας ψυχής μου
θ’ άνοίξουν οί σάλες...
Καί βάλς θά χορεύουν
στά τζάμια οί ψυχάλες...
..."Ησυχη είναι ετούτη ή φθινοπωριάτικη νύχτα πού μέ κυκλώνει...
..."Ησυχη καί σκοτεινή... Πριν λίγη ώρα σιγόβρεξε... Καί άπλώθηκεν ολό
γυρα ή μυρουδιά τής υγρής γής, γιά νά φέρη τά πρώτα χειμωνιάτικα μηνύματα...
Τό Φεγγάρι έκεϊ ψηλά στον Ούρανό άδικα πασχίζει νά λευτερωθή άπ’ τά πε
λώρια σύννεφα πού τό κρατούν φυλακισμένο στήν αγκαλιά τους... ώσπου στο τέλος
υποτάσσεται στή μοίρα του καί κυλά άργά-άργά μές στά σκοτάδια πού τό τυλίγουν...
...Κάπου-κάπου μερικές άστραπές αύλακώνουν τον Ούρανόι.. Κι’ άλλοτε πάλι
άκούγονται άπό μακριά βροντές... ένώ ένα κρύο αεράκι άλητεύει τριγύρω...
...βρίσκομαι στο γραφείο μου... Μονάχος... Καπνίζοντας... Κι’ άναπολώντας...
θυμάμαι... Νοσταλγώ...
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'Η σκέψη μου ταξιδεύει... Φεύγει άπ’ την πόλη... Καί σταματά σ’ ένα μικρό-μικρό παιδικό βασίλειο... «Κάπου στον "Αγιο Άνδρέα...». Στέκει ξανά μέσα σ’ ένα πευκό
φυτο παραδεισένιο περιβάλλον, καί ξαναβλέπει ένα-ένα, πολλά χαρούμενα παιδιά...
Ν αί!... Παιδιά άφρόντιστα, χαρούμενα, εύτυχισμένα πού παίζουν, πού ξε
φωνίζουν, πού τραγουδούν, πού χορεύουν, κάτω άπ’ τά πελώρια δένδρα ενός γρα
φικού δάσους, κοντά στη θάλασσα...
Κλείνω τά μάτια καί ξαναζώ τό ίδιο γαλάζιο όνειρο πού έζησα κοντά τους
πριν λίγες μέρες...
‘Έ τσι, ένώ ή φθινοπωριάτικη νύχτα κυλά αθόρυβα καί κάποιο μεγάλο ρολόϊ
κοντά μου σημαίνει μεσάνυχτα, ή φαντασία μου έχει γιορτή καθώς βρίσκεται κυ
κλωμένη άπό γαλήνη καί εύτυχία άληθινή... Γιατί ευτυχία άντάμωσα εκεί, στις παι
δικές Κατασκηνώσεις ’Αστυνομίας Πόλεων, πού έλειτούργησαν όλο τό φετεινό κα
λοκαίρι στον "Αγιο ’Ανδρέα, μέ έξαιρετική έπιτυχία.
../Ηταν Σάββατο όταν βρέθηκα έκεϊ... Σάββατο άπόγευμα... Κι’ ήταν ή μέρα
χλιαρή, νωθρή, σιωπηλή...
Διαβαίνοντας τήν Κεντρική Πύλη ένοιωσα ένα δυνατό καρδιοκτύπι... Συγκί
νηση καί θαυμασμό μαζί... "Ολα καλοβαλμένα γύρω... Μέ τάξη... Παστρικά, πεν
τακάθαρα... Λές κι’ ήσαν πρώτα σχεδιασμένα στο χαρτί κι’ υστέρα τοποθετημένα
στό ευρύχωρο δάσος...
’Οργανωτικό πνεύμα κυριαρχούσε... Καί πειθαρχία... Καλλιτεχνική μάλιστα
πειθαρχία...
Τά παιδιά έπαιζαν... Τό προσωπικό στή θέση του... ’Εργάζονταν άκούραστα...
Μιά βιαστική ματιά έδώ κι’ έκεϊ μάς προκάλεσε τό θαυμασμό... Οί σκηνές
σιγυρισμένες, νοικοκυρεμένες, καθαρές... Τά είδη τών παιδιών βαλμένα μέ μεθο
δική τάξη... Οί διάδρομοι δίχως ένα σκουπιδάκι...
Κι’ όλα έκινοΰντο σάν μιά μηχανή... Μέ ρυθμό...
'Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στάπαιδικά πρόσωπα. Τό χαμόγελο ήταν ό μό
νιμος σύντροφός τους... Πλησιάσαμε ένα μικρό κοριτσάκι :
«Σ’ άρέσει έδώ;».
"Εκανε ένα μορφασμό ενθουσιασμού καί μιά χαριτωμένη χειρονομία :
« Ά ν μ’ άρέση λ έ ε ι!!!... Μακάρι νάμενα χίλια χρόνια... Μάς αγαπάνε...»,
«Κι’ έσύ ποιόν άγαπάς πιο πολύ;».
«"Ολους... Μά, περισσότερο τον αρχηγό μας καί τήν ύπαρχηγό...».
...Λίγο πάρα κάτω άνταμώσαμε μιά ομάδα έργατών. Είχαν βαλθή νά στήσουν
κάποια κολώνα γιά νά τοποθετήσουν επάνω μιά γιρλάντα μέ φώτα.
—«Τί γίνεται, παιδιά;»..
—«Ευχαριστούμε. Καλά».
—«Τ ί κάνετε έκεϊ;».
—«Τοποθετούμε φώτα».
—« ’Αστυνομικοί είσθε;».
—«"Οχι».
—«Πώς σάς φαίνεται ή κατασκήνωσή μας;»
—«Είναι ή ωραιότερη άπό όσες έχουμε δη».
—«Δηλαδή, γιατί;».
—«Νά... τά παιδιά έδώ είναι πιο ύπάκουα... Οί κανονισμοί πιο αυστηροί...
’Αλλά, πώςνά σάς τό πούμε;, έχετε κάτι πού σάς δένει πιο πολύ τον ένα κοντά στον
άλλον... "Εχετε περισσότερη άγάπη άπό άλλες κατασκηνώσεις... Περισσότερο ένθουσιασμό... Χαιρόμαστε πού είμαστε κοντά σας... Δέν μάς κουράζει ή δουλειά».
...Αύτά μάς είπαν περίπου οί φίλοι εργάτες πού άνταμώσαμε στήν κατασκή
νωση... Άπλά-άπλά έβρήκαν καί έσημείωσαν τό μυστικό της έπιτυχίας της κατασκηνώσεώς μας... Πειθαρχία... ’Αγάπη. ’Ενθουσιασμός...

9704

Σπ. Πηλοϋ

Πόσο όμορφη είναι ετούτη ή διαπίστωση!! !
..."Υστερα τραβήξαμε για τήν ’Αποθήκη... βρήκαμε εκεί τον άποθηκάριούπαρχιφύλακα κ. Γεώργιο Μπέη, πού τόσο τον άγαποϋν τα παιδιά...
Τον άνταμώσαμε νά τακτοποιή κάτι κιβώτια, μέ τήν προσοχή ολόκληρη δο
σμένη στη δουλειά του. Ή ταν τόσο άπησχολημένος ώστε δεν μάς πρόσεξε . Τον
χαιρετήσαμε... Γύρισε κατά τό μέρος μας ξαφνιασμένος, μάς χαμογέλασε καί βάλθηκε υστέρα νά μάς δώση τις πληροφορίες πού ζητήσαμε. Παρετηρήσαμε ότι τό
ένα του δάκτυλο ήταν κομμένο...’Ατύχημα;...’Ό χι... τραυματίσθηκε πάνω στή δου
λειά του... του έκοψαν τό δάκτυλο... Καί νοιώθει πολλή περηφάνεια γ ι’ αύτό...
Μάς δείχνει τό δάκτυλο καί λέει: «... Ή δουλειά έχει καί τις άναποδιές της...
’Αλλά είναι ωραίο νά παθαίνης κάτι όταν έργάζεσαι γιά τήν ’Αστυνομία... Ξέρετε ή
’Αστυνομία είναι ή δεύτερη οίκογένειά μου...Καταλαβαίνω ότι δέν μπορώ νά ζήσω
δίχως αύτήν...».
Νά καί κάτι άλλο πού μέ χαρά θέλουμε νά ύπογραμμίσουμε... Πίστις... Αύτό
άκριβώς κυριαρχεί μέσα στις καρδιές των άστυνομικών υπαλλήλων πού έργάζονται
στις παιδικές κατασκηνώσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Πίστη γιάτή δουλειά τους...
"Αλλως τε ό αρχηγός τής Κατασκηνώσεως τό έχει σημειώσει μέσα στο ημε
ρολόγιό του :
...«"Απαντες είργάσθησαν μέ ζήλον, προθυμίαν, άφοσίωσιν, άγάπην προς τό
παιδί καί έφλέγοντο από τάς ήθικάς, έθνικάς καί χρίστ'.ανικάς άρχάς τής κατασκη
νώσεως, πειθαρχήσαντες είς τάς έντολάς καί ύποδείξεις τοϋ ύποφαινομένου».
...Καί πράγματι... "Ολοι, μά όλοι, καθένας στο πόστο του, άπέδωσαν άριστα
καί διεκρίθησαν.
Τό διαπιστώσαμε κατά τήν σύντομη επίσκεψή μας έκεΐ...
...Σάν κουβεντιάζαμε μέ τον εύγενικό κ. Μπέη, δέν είδαμε νά μάς κυκλώνουν
οί άλλοι άπό περιέργεια, όπως συνέβη άλλου πού πήγαμε. Καθένας παρέμεινε στή
δουλειά του, εργαζόμενος μέ ζήλο καί προσοχή...
"Ετσι άναγκαστήκαμε έμεΐς νά τούς πλησιάσουμε... Έβρήκαμε τον κ. Μπερδούση νά άσχολήται μέ τήν τήρηση των βιβλίων τής Διαχειρίσεως, τούς δύο ύγειονομικούς ’Αστυνόμους κ.κ. Πέτρον Καστρήσιον καί Γεώργιον Άναγνωστάκην νά
εξετάζουν τά παιδιά, τον φίλο κ. Βασίλη Κωνσταντέλλο νά γράφη στή γραφομηχανή
τά προγράμματα τής έορτής, τον κ. ’Ιωάννη Γιάνγκο νά κάμη ένεση, βοηθούμενον άπό
τήν νοσοκόμο κ. Παναγιώτα Βαρβιτσιώτου... "Ολοι... Καθένας στον τομέα του είχε
μεράκι γιά τήν δουλειά του... Κυψέλη εργασίας ήταν ή κατασκήνωση...
Μά, έκτος άπό τούς άστυνομικούς καί τό ιδιωτικό προσωπικό...
Ό έκλεκτός μάγειρος κ. ’Ιωάννης Μπίμπας... όκ. Σπ. Βραδής... ή κ. ’Αλεξάν
δρα Γιανναρά... ή κ. Ελένη Δουβλέκα... ή κ. ’Ιωάννα Ίωαννίδου... ή κ. ’Αναστασία
Μπέζα... Τό τραγούδι τής δουλειάς άντηχοΰσε γύρω μεγαλόπρεπο, γλυκόλαλο, χα
ρούμενο...
Κι’ ύστερα τά παιδιά, πού έδωσαν τήν καρδιά τους γιά τήν κατασκήνωσή τους,
πού τόσο άγάπησαν... Τά παιδιά, πού ύπάκουαν πρόθυμα στά στελέχη τής Κατασκη
νώσεως... Καί τά στελέχη ήσαν διαλεκτά καί άξια... Πρόσωπα γελαστά, καρδιές
φωτισμένες άπό χριστιανική πίστη, ψυχές μεγάλες πού έκλειαν τόση άγάπη γιά τά
παιδιά...
Ή ύπαρχηγός δνίς Πόπη Κρητικίδου... ή ύπαρχηγός δεσποινίς ’Ιωάννα ’Α
κριβού... οί κοινοτάρχιδες : δεσποινίδες Παρασκευή Ζαχαρούλη, Εύγενία Βουρίκη,
Σταυρούλα Μουγιακάκου, Ντίνα Ζαχαρίου, Έλισσάβετ Κανούτου καί Τασία Νεστορίδου... ό ύπαρχηγός κ. Κωνστ. ’Ακριβός, καί οί κοινοτάρχαι κ.. Γ. Καράτζαλης,
Άπόστ. Καφίρης, Δημήτρ. Λάβδας, Νικ. Φαρμάκης καί Εύστ. Χριστόφιλος...
"Ολα αύτά τά καλά παιδιά έδωσαν κάτι άπ’ τον εαυτό τους γιά τήν ’Αστυνο
μική Κατασκήνωση... Καί δικαιούνται νά είναι υπερήφανα γιά όσα έπέτυχαν... Καί

Νέα του δεκαπενθημέρου

9705

επέτυχαν πολλά... πάρα πολλά... Καί δίκαια καταχειροκροτήθηκαν κατά την άποχαιρετιστήρια εορτή τους...
Ν αί!!!... ’Οργασμός δουλειάς... Αύτή είναι ή περίληψη των πρώτων μας
εντυπώσεων...
'Όλα έκινοΰντο μέ μαθηματική ακρίβεια, δλα σέ ψηλό-ψηλδ έπίπεδο άποδόσεως...
’Αλλά, ή ψυχή της κατασκηνώσεως καί ό πατέρας των παιδιών ύπήρξεν ό
αρχηγός τους... Ό ’Αστυνόμος κ. Νικ. Άθανασόπουλος, ό όποιος παρουσίασε ένα
κατασκηνωτικό έπίτευγμα άξιόλογο...
...Δειλινό στην κατασκήνωση... Ό ήλιος έπεφτε κουρασμένος πίσω άπ’ τό
βουνό, γεμίζοντας πορφυρά σειρίτια τή θάλασσα... Κάμψις τής παιδικής δραστηριότητος... τό δείπνο έπλησίαζε...
Έπρεπε νά φύγουμε... Μάς περίμενε μιά άλλη δουλειά... Μάς περίμεναν κά
ποια παιδάκια σέ μιά αθηναϊκή γειτονιά... Περίμεναν νά τούς φέρουμε τήν ψυχα
γωγία, τό χαιρετισμό του ’Αστυνομικού Σώματος, τήν άγάπη όλων των οργάνων
του προς τον θαυμάσιο λαό μας... ’Έπρεπε νά βιαστούμε...
Μέ φόντο τά πρώτα σκοτάδια ξαναείδαμε τήν κατασκήνωση... Είδαμε γιά μιά
άκόμα φοράτά παιδιά, τις σκηνές, τά πεύκα, τήν θαυμάσια διακόσμηση τήςφύσεως...
Σταθήκαμε νά τά καμαρώσουμε όλα έτοΰτα μέ νοσταλγία... τά κλείσαμε στήν
καρδιά μας, καί ξεκινήσαμε... ενώ άπό μακριά άντηχοΰσε τό τραγούδι τών παι
διών... Ό Θεός μαζί τους...
Φύγαμε... ’Αλλά ξαναγυρίσαμε τήν άλλη μέρα... Καί τήν άλλη... καί τήν
άλλη... "Επρεπε νά έπιβλέψουμε στις πρόβες τών παιδιών... Γιατί σέ τρεις μέρες
θά έδιναν τήν άποχαίρετιστήρια γιορτή τους... Δουλειά δύσκολη... Μά, τήν ομόρφαινε
καί τήν άπλούστευε ή άγάπη πού μάς έκύκλωνε...
Πρόβες μέσα στή νύχτα... "Υστερα άπ’ τά μεσάνυχτα... Πρόβες κάτω άπό τά
δέντρα... Μέσα στή γαλήνη τής έξοχής...
Πρόβες άξέχαστες...
«’Άλλη μιά φορά, παιδιά...)).
«Κι’ άλλη... Κι’ άλλη...».
Καί τά παιδιά δέν δυσανασχετούσαν... Ύπάκουαν πρόθυμα... Πίστευαν στή
δουλειά τους. ’Έπρεπε... Ή ταν άνάγκη νά βγάλουν άσπροπρόσωπη τήν κατασκή
νωσή τους καί ολόκληρο τό ’Αστυνομικό Σώμα...
Τά ματάκια τους έκλειναν... Μά, δέν ύποχωροΰσαν... ’Έκαναν τ ’ άδύνατα
δυνατά γιά ν’ άποδώσουν... ώσπου έφτασε ή παραμονή τής γιορτής... Τό σκηνικό
είχε στηθή... τά πάντα έτοιμα... Ή πρόβα τζενεράλε θά έδειχνε τό σημείο τής άποδόσεως... Θά έδειχνε άν οί κόποι πήγαν χαμένοι...
...Κόντευαν μεσάνυχτα... Τότε άκριβώς τά φιλότιμα παιδιά άπέδειξαν τήν
αξία καί τις άρετές τους... ’Αρίστευσαν...
Οί πρόβες είχαν τελειώσει... Αύριο τό κοινό θά έκρινε κατά πόσον είχαν τε
λειώσει σωστά......
Δυο λόγια τώρα... Δυο λόγια ενθαρρυντικά, επαινετικά...
«Μπράβο παιδιά... Εΐσθε άξια θαυμασμού. Μήν ξεχνάτε ότι αύριο θά κριθήτε.
Κάμετε δ,τι μπορείτε περισσότερο...».
Καληνυχτίσαμε καί φύγαμε...
Στο δρόμο ό οδηγός ό Γιάννης μέ ρώτησε : «Τ ί λέτε, κε Ύπαστυνόμε, θά
έχουν τήν ίδια επιτυχία αύριο;».
Δέν μοΰ έμενε καμμιά άμφιβολία... Τά παιδιά τών άστυνομικών δέν μπορεί
παρά νά έπιτύχουν σ’ ένα Τομέα πού άπαιτεΐ πίστη καί εύαισθησία... Δέν θά λη
σμονήσουν ποιο Σώμα αντιπροσωπεύουν... ’Έ τσι έφτάσαμε στήν μεγάλη μέρα...
Ή τα ν Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου... Κι’ ήταν ένα απόγευμα ξεχωριστά όμορφο καί γρα-
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φ'.κό. ’Από ένωρίς ή Μπάντα της ’Αστυνομίας είχε παραταχθή αριστερά άπ’ τή
σκηνή... Δεξιά ή παιδική χορωδία τής Κατασκηνώσεως... Καί στη μέση οί καλε
σμένοι... Διαλεκτός κόσμος, πού άντιπροσώπευε κάθε τάξη... Δημοσιογράφοι,
πολιτικοί, καθηγηταί, καλλιτέχναι... Καί οί γονείς των παιδιών έτοιμοι νά δακρύ
σουν βλέποντας τά παιδιά τους έπάνω στη σκηνή... Διεκρίναμε άνάμεσα στους έπισήμους τον άναπληροϋντα τον ’Αρχηγόν του ’Αστυνομικού Σώματος, ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν ’Αθηνών κ. Εύγγ. Καραμπέτσον, τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραι
ώς κ. Γεώργ. Κοντογεώργον, τον Γενικόν Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πόλεων Υ φ υ 
πουργείου ’Εσωτερικών κ. Θωμάν Νούσιαν, τούς άστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ.
’Απόστολον Καθάρειον, Δημοσθένην Χανδρινόν, Άθαν. Κοτσιάν, Πάϊκον Βλάχον
καί πλήθος άλλων άνωτέρων αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής Β.

Κορίτσια της κατασκηνώσεως ντυμένα τσολιάδες σύρουν ενα λεβέντικο τσάμικο.

Χωροφυλακής. ’Επίσης τήν έορτήν έτίμησε μέ τήν παρουσίαν του ό Δήμαρχος
Πειραιώς κ. Παύλος Ντεντιδάκης.
Διεκρίναμε επίσης τον τέως ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Ν. ’Αρχιμαν
δρίτην καί άλλους συνταξιούχους άστυνομικούς.
...Κι’ ύστερα ή αύλαία άνοιξε... Κι’ έπιφωνήματα θαυμασμού βγήκαν άπό τά
χείλη δλων.
...Τά σκηνικά ήσαν καλοβαλμένα καί μέ γούστο φτειαγμένα καί συνέθεταν
μιά όμορφη καλλιτεχνική εικόνα... ’Άριστη καί ή άκουστική, ενώ τό μαγνητόφωνο
άπέδιδε τά ήχητικά έφφέ.,.Έ τσι άρχισε ή χαριτωμένη παρέλαση τών μικρών καλ
λιτεχνών... Μιά γουστόζικη παρέλαση μέ έναλλασσόμενες επιτυχημένες φάσεις πού
άλλοτε προκαλοΰσαν τό άβίαστο γέλιο κι’ άλλοτε κάποιο δάκρυ...
"Ολα τά παιδιά άπέδοσαν άριστα. ’Επιτυχία 100%. ’Ιδιαίτερα δμωςδιεκρίθησαν οί κατασκηνώτριες Ρίτσα Άθανασοπούλου, Βιβή Γκόρου, Πετρούνια Μαρία,
Μαργαρίτα Πετρούνια, ’Ολυμπία Γκίκα, Ελένη Σιδέρη, Σούλα Κατσαντώνη, Κούλα
Γαργαλάκου, Τασία Νεστορίδου καί Μίλκα Κοτάκη στο χαριτωμένο κωμικό σκετσάκι : «'Υπό έχεμύθειαν», ή κοινοτάρχις Βούλα Ζαχαρούλη καί οί κατασκηνώτριες
Βιβή Γκόρου, Μαρία Πετρούνια καί ’Ολυμπία Γκίκα στο δραματικό σκέτς «Οί
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στρατοκόποι.» (πού ήταν καί ή πιο συναρπαστική σκηνή τοΰ προγράμματος καί συνεκίνησε βαθύτατα), οΐ μικρούλες Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, Αιμιλία Τριανταφυλλοπούλου καί ’Ιωάννα Καραμπαστέλλα στο εύθυμο σκετσάκι «τα έξοδα τής
δίκης» (πού τόσο επιδέξια έδίδαξε ή κοινοτάρχις ’Ελισάβετ Κανούτου) καί οί χαρι
τωμένες κατασκηνώτριες Μαρία Πετρούνια, Βάσω Νικολακοπούλου, Λαμπρινή
Νικολακοπούλου σέ άπαγγελίες ποιημάτων καί ή ύπαρχηγος ’Ιωάννα ’Ακριβού μέ
τήν έ'ξυπνη έ'μμετρη σάτιρά της (ή ιδία ώργάνωσε καί τήν εορτή).
’Επίσης έξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν οί κατασκηνώτριες στούς Ε λλη
νικούς χορούς, δπως εμφανίσθηκαν ντυμένες τσολιάδες καί βλαχοποϋλες. Το γκρούπ
ήταν θαυμάσια συγκροτημένο, άριστα διδαγμένο καί ένεθουσίασε. Το άποτελοΰσαν
οί κατασκηνώτριες : Μαρία Πετρούνια, ’Αναστασία Βοϊβόνδα, Ελένη Σιδέρη, Εύφροσύνη Σπηλιωτοπούλου, Αίκατ. Μάκρη, ’Αφροδίτη Κακλαμάνη, Σταυρούλα Διαβάκη,
Βασιλική Λούρη, Σοφία Μαμπλέκου, Χρυσούλα ’Ελευθερίου, Αίκατ. Κατσίγερα
καί Δέσποινα Σαλιάρη.
Κάθε φιγούρα τοΰ χορού είχε μια ιδιαίτερη εθνική έξαρση καί μια χαριτωμένη

ΟΙ κατασκηνώτριες Βιβή Γκόρου, Μαρία Πετρούνια καί ’Ολυμπία Γκίκα,
ατό δραματικό σκέτς «Οί στρατοκόποι».

σεμνότητα πού ένθουσίασε καί προκαλοΰσε τα πιο ζωηρά καί ενθουσιώδη χειρο
κροτήματα των θεατών, πού έζησαν στιγμές άληθινά άξέχαστες.
Τά ποιήματα είχαν άπλο λυρισμό, δίχως στόμφο καί θεατρινισμούς. "Εκλει
ναν μέσα τους μια γαλάζια ομορφιά. Τό ίδιο καί τά σκέτς καί οί άπαγγελίες. Στ’
αληθινά τά παιδιά της κατασκηνώσεως πρέπει νά βαθμολογηθούν μέ άριστα γιά τήν
ήθοποιία τους πού σέ μερικές περιπτώσεις ξεπέρασε κάθε προσδοκία. ’Αλλά καί τά
τραγούδια των κοριτσιών άφησαν εκλεκτές εντυπώσεις. Ή παιδική χορωδία της
’Αστυνομικής Κατασκηνώσεως μπορεί νά συγκριθή μ’ όποιαδήποτε παιδική χορω
δία τού τόπου μας.
"Ολα ώραΐα... "Ολα καλοβαλμένα... Καί τά χειροκροτήματα πού έπεσφρά-
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γιζαν κάθε νούμενο ήσαν πηγαία, αύθόρμητα παρατεταμένα καί χαρακτηριστικά
ένθουσιώδη.
Κι’ υστέρα άπό τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλησίασε στο μικρόφωνο ό αρχη
γός της Κατασκηνώσεως, ’Αστυνόμος Β' κ. Νικ. Άθανασόπουλος, ό όποιος είπε τά
έξης, καταχειροκροτηθείς :
«Σεβαστέ μου Κύριε ’Αρχηγέ,
Κύριε Γενικέ Διευθυντά,
’Αξιότιμοι. Κυρίαι καί Κύριοι,
Δεν πρόκειται να σάς κουράσω μέ λόγον μακροσκελή, άναφερόμενον εις τό
έ'ργον τής κατασκηνώσεώς μας.
Ώ ς άρχηγός όμως τής Παιδικής Κατασκηνώσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
αισθάνομαι ύποχρέωσιν καί καθήκον νάάπευθύνω είς όλους ύμάς τάς θερμάς ευχα
ριστίας έξ ονόματος όλων των κατασκηνωτριών καί στελεχών τής ύπ’ εμέ κατα
σκηνώσεως, διότι είχατε τήν εύγενή καλωσύνην να τιμήσετε διά τής παρουσίας σας
την σημερινήν άποχαιρετιστήριον εορτήν μας, έπί τή λήξει καί των τριών κατασκηνωτικών περιόδων του έφετεινοΰ θέρους.
’Ιδιαιτέρως εύχαριστοΰμεν έγκαρδίως ύμάς, κύριε ’Αρχηγέ, διότι ή παρουσία
σας προσέδωκε καί τόνον καί έπισημότητα είς τήν έορτήν μας καί άπέδειξεν τό
ένδιαφέρον καί τήν άγάπην σας προς τό παιδί του αστυνομικού.
Ή συμπαράστασίς σας μάς ενθαρρύνει καί μάς τροφοδοτεί έτι περισσότερον
μέ ήθικάς δυνάμεις νά συνεχίσωμεν άποτελεσματικώς τήν υψηλήν κοινωνικήν άποστολήν, τήν οποίαν ή υπηρεσία ένεπιστεύθη είςήμάς τους αστυνομικούς ύπαλλήλους
καί είς τά προσληφθέντα διά τήν πλαισίωσιν τών κατασκηνωτριών στελέχη, τά όποια
προσφέρουν έθελοντικώς τάς πολυτίμους ύπηρεσίας των.
Έ π ί τή ευκαιρία θά μοί έπιτρέψητε νά έκθέσω έν όλίγοις τούς θεμελιώδεις
σκοπούς καί τάς γενικάς άρχάς βάσει τών οποίων λειτουργεί ή παιδική κατασκήνωσίς μας.
Διά του θεσμού τών παιδικών έξοχών παρέχεται τό δικαίωμα κατόπιν κοινής
άποφάσεωςτών κ.κ. Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας κ α ί’Εσωτερικών νά όργανώση
τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων παιδικάς έξοχάς είς τήν ύπέροχον, φυσικήν καί
ύγιεινήν τοποθεσίαν, περιοχής 'Αγίου Άνδρέου ’Αττικής προς αποστολήν τών τέ
κνων τών άστυνομικών ύπαλλήλων τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών—Πει
ραιώς.
Διά τής άποφάσεως ταύτης δίδεται ή ευκαιρία είς τούς γονείς νά άποστείλωσι
τά τέκνα των προς παραθερισμόν διά νά ζήσουν ταΰτα έπί 21 ήμέρας έν ύπαίθρω
καί άπολαύσουν τήν ζωήν ύπό είδικάς συνθήκας χαράς καί ύγείας έντός άγνού, φυ
σικού καί ζωογόνου περιβάλλοντος, μακράν τών θορύβων τών πόλεων καί ύπό τήν
άγρυπνον φροντίδα, στοργήν καί άγάπην τής ήγεσίας, τών στελεχών καί τού προ
σωπικού τής κατασκηνώσεως.
'Ως είναι γνωστόν είς πάντας, ό παιδικός οργανισμός δέν έχει άνάγκην μόνον
τροφής ύλικής, άλλά πνευματικής καί ψυχικής τοιαύτης. 'Η κατασκήνωσις είναι ιδιό
τυπος οργανισμός, ό όποιος, ένώ έχει έντονον τον χαρακτήρα τού σκοπού προς πα
ροχήν κατ’ αρχήν περιθάλψεως είς τό παιδί ίνα διά τού τρόπου τούτου έπιτύχωμεν
τήν βελτίωσιν τής ύγείας του, συνδυάζει έν τούτοις έντονώτερον τον σκοπόν τής διαπαιδαγωγήσεως τού παιδιού. Τοιοΰτον πνεύμα διέπει τήν όλην λειτουργίαν καί τής
παιδικής μας κατασκηνώσεως.
Συνεπώς τό έργον ταύτης είναι πολλαπλοΰν καί σύνθετον. Είς τήν κατασκήνωσιν όλα τά παιδιά θά γευθούν τήν χαράν, θά δροσίσουν τήν ψυχήν των καί θά ανα
πτερώσουν τό έθνικόν φρόνημά των. Ή κατασκήνωσις άποτελεΐ μοναδική εύκαιρίαν
προς άποτοξίνωσιν τής ψυχής των.
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'Η ηγεσία καί τα στελέχη τής κατασκηνώσεως έργάζονται νυχθημερόν να
πληρώσωσι την ψυχήν τοϋ παιδιού μέ χαράν, να περιφρουρήσωσι την σωματικήν των
υγείαν καί νά τό πλουτίσωσι μέ ωραία, εύγενή εθνικά καί κοινωνικά συναισθήματα,
ώστε νά έπανέλθη τοΰτο εις τήν οίκογένειάν του πλησίον των γονέων του μέ χρώμα
ροδαλόν, καθ’ όλα υγιές καί αίσιόδοξον, πρόθυμον νά έργασθή δημιουργικώς διά τό
μέλλον του, διά τήν κοινωνίαν καί τήν εθνικήν πρόοδον.
Καί ή σημερινή μας εορτή είχε σκοπόν, όχι νά έπιδείξωμεν τήν κατασκήνωσίν
μας, άλλ’ άπλώς νά παρουσιάσωμεν εις ύμας, τούς τιμήσαντας τήν εορτήν, τήν άγωγήν, τήν έργασίαν, τό πνεύμα, τήν πίστιν, τήν άξίαν καί τό ταλέντο τόσον των κατασκηνωτριών όσον καί των νεαρών στελεχών τής κατασκηνώσεως.
Περαίνων αισθάνομαι ιδιαιτέραν ύποχρέωσιν νά άπευθύνω τάς ευχαριστίας
εις τον έξοχώτατον 'Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας κ. Στρατόν Άνδρέαν διά τήν
παραχώρησιν τοϋ χώρου προς άνάπτυξιν τής κατασκηνώσεως καί τήν είς χρήμα
δυνατήν ένίσχυσιν ταύτης.
Ε πίσης εΰχαριστοΰμεν τον έξοχώτατον Υφυπουργόν ’Εσωτερικών κ. Κα-

Ό αρχηγός της κατασκηνώσεως ’Αστυνόμος Β' κ. Άθανασόπουλος, έν μέσω
κατασκηνωτριών, oi όποιες ελαβον μέρος στά σκέτς.

λαντζήν Ευάγγελον διά τήν ήθικήν συμπαράστασιν καί τό άμέρίστον ενδιαφέρον
αύτοϋ καί τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερι
κών διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής κατασκηνώσεως κατά τό λήξαν θέρος.
’Επίσης εΰχαριστοΰμεν τον Δήμαρχον Πειραιώς, άξιότιμονκ. Παϋλον Ντεντιδάκην, όστις έβοήθησε παραχωρήσας λίαν ευχαρίστως καί προθύμως υλικά μέσα
διά τήν έπιτυχίαν τής σημερινής μας έορτής.
Θά ήτο σοβαρά παράλειψις έάν καί δημοσίως δέν έξέφραζον έξ ονόματος όλων
τών κατασκηνωτών καί τών γονέων αυτών τάς άπείρους ευχαριστίας προς τον άρχηγόν τοϋ Άστυνομικοϋ Σώματος κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν, ό όποιος προσωπικώς έξεϋρεν καί διέθεσεν τό άπαιτηθέν χρηματικόν ποσόν προς άντιμετώπισιν εξόδων λει-
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τουργίας της κατασκηνώσεως, έφαρμογής έν αύτη πλουσίου διαιτολογίου είς θερμί
δας καί άρίστης έν γένει διαβιώσεως των παραθεριζόντων παιδιών.
Χαιρετίζω έγκαρδίως όλους τούς παρισταμένους άξιοτίμους κυρίας καί κυ
ρίους καί τά άγαπητά μας παιδιά καί εύχομαι εις πάντας όλοψύχως υγείαν, χαράν καί
μακροημέρευσίν.
’Επίσης θά μοί έπιτρέψητε νά εύχαριστήσωμεν τον 'Τπαστυνόμον κ. Πηλόν
Σπυρίδωνα, δστις ώς ειδικός είς τον καλλιτεχνικόν καί ψυχαγωγικόν τομέα, συνέβαλε
διά τήν έπιτυχίαν τής σημερινής μας εορτής, ώς έπίσης καί την ύπαρχηγόν τής κατα
σκηνώσεως δίδα ’Ιωάνναν ’Ακριβού, ήτιςάνέλαβεπροσωπικώςτήν όργάνωσιν τής δλης
εορτής.
Ζήτω ή Ελλάς
Ζήτω ό Βασιλεύς».
’Εν συνεχεία ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας έπαιάνισε τον ’Εθνικό "Υμνο
καί οί καλεσμένοι συνεκεντρώθησαν στο ’Αρχηγείο τής Κατασκηνώσεως, δπου τούς
προσεφέρθησαν μεζέδες καί μπύρα.
’Έτσι άρχισε ένα δεύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο όποιο κυριαρχούσε ό
ένθουσιασμός καί τό κέφι.
’Εκεί βρήκαν τήν εύκαιρία οί παρακολουθήσαντες τήν όμορφη γιορτή νά συγ
χαρούν τά παιδιά καί τά στελέχη τής κατασκηνώσεως γιά τό δημιουργικό τους έργο.
'Ολόκληρο τό πρόγραμμα έμαγνητοφωνήθη, έκινηματογραφήθη καί έφωτογραφήθη άπό τό Τμήμα Ραδιοφωνικών Εκπομπών καί Κινηματογραφικών ’Επι
καίρων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, προκειμένου νά γυρισθή ταινία γύρω
άπό τήν κατασκήνωση τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
...Ή τα ν 10 πιά τό βράδυ... Κι’ ή κατασκήνωση έξακολουθοΰσε νά δονήται
άπό έορταστικό κέφι... Τά παιδιά συγκεντρώθηκαν σιγά-σιγά γιά τό βραδυνό τους
φαγητό...
Ή σαν δλα κουρασμένα... ’Αλλά τά πρόσωπά τους έλαμπαν άπό χαρά. Είχαν
έπιτελέσει τό καθήκον τους, είχαν διαφημίσει μέ τον ώραιότερο τρόπο τό ’Αστυνο
μικό Σώμα. Καί αύτό τά πλημμύριζε ευτυχία. Ένα-ένα τά αύτοκίνητα τών έπισήμων
έφευγαν... Ή νύχτα κυλούσε ολόχαρη... ώσπου ακούστηκε καί πάλι ένα τραγούδι...
ένα δυνατό, ζωντανό τραγούδι πού έμοιαζε μέ μιά έπιβλητική υπόσχεση : δτι τά
παιδιά τής ’Αστυνομίας Πόλεων θά διακρίνωνται πάντα στον κοινωνικό στίβο σάν
πολύτιμες μονάδες άνθρωπιάς καί πολιτισμού. Τούς εύχόμαστε κάθε εύτυχία καί
χαρά...
Φθινόπωρο...
...Ή βροχή δυνάμωσε... 'Ο άγέρας έπαψε,.-Κατάμαυρος ό ουρανός... Ούτε
ένα φώς τριγύρω. Κι’ δμως 1 !!... Μέσα στο άκκόρντο τής βροχής καί τά σκοτάδια
τής φύσεως ή άνάμνηση τής παιδικής Κατασκηνώσεως στον "Αγιο Άνδρέα έρχεται
νά ρίξη φώς, πολύ φώς μέσα στήν καρδιά μου, νά τήν ζεστάνη καί νά τήν ύποχρεώση
ν’ άναλυθή σέ μιά θερμή προσευχή... Ό Καλός Θεός νά σκέπη, νά ένδυναμώνη καί
νά φωτίζη δσους έργάζονται γιά τά παιδιά τών άστυνομικών υπαλλήλων... αυτών τών
άθόρυβων ύπηρετών τού λαού μας, πού άγρυπνα φρουρούν τά άγαθά καί τις έλευθερίες του...
** *
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΘ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

—Τήν Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου έ.έ., έλαβε χώρα μιά σεμνή τελετή στο ΚΘ'
’Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου, πού βρίσκεται στήν όδό Χαλεπά άρ. 40.
Έπρόκειτο γιά τήν τελετή έγκαινίων ενός νέου Παραρτήματος’Ασφαλείας,
πού ήρθε νάκαλύψη ένα μεγάλο κενόν στή δύναμη τών παραρτημάτων τής πρωτευούσης.
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—Ή τελετή έσημείωσεν εξαιρετική επιτυχία, χάρις εις τήν καλή της οργά
νωση και τήν υποδειγματική τάξη πού έπεκράτησε.
Συνεκεντρώθησαν, έκτος των προσκληθέντων, καί πλήθος κόσμου, ιδίως εργα
τικών τάξεων.
Παρέστησαν ό 'Υποδιοικητής της Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός
Διευθυντής Β' κ. Κωνστ. Τασιγιώργος, ό Διευθυντής κ. Ά πόστ. Κατσώλης, ό Διοι
κητής τοϋ ΚΘ' Τμήματος ’Αστυνόμος Β' κ. Κωνσταντίνος Γιαννούλης καί πολλοί
ανώτεροι καί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι.
Τήν τελετή έτίμησε μέ τήν παρουσία του καί ό έ.ά. ’Αρχηγός τής Ελληνικής
Βασιλικής Χωροφυλακής, Στρατηγός κ. Γεώργιος Σαμουήλ.
—Ίερούργησεν ό πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κουής,
έφημέριος Υεροϋ Ναοΰ 'Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου.
Πρός τούς συγκεντρωθέντας ώμίλησε ό Διοικητής τοϋ νέου Παραρτήματος
’Ασφαλείας, Ύπαστυνόμος Α' κ. Δημήτριος Κατσίγερας, εΐπών τά έξής:
«Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος διά τήν τιμήν τής διοικήσεως ήτις μοί έγένετο, τής άναθέσεως τουτέστιν τοϋ ΚΘ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί διά τοΰτο
υποβάλλω προς υμάς, σεβαστέ μοι κ. Διοικητά, τάς θερμάς μου ευχαριστίας.
Ή ΐδρυσις τοϋ ΚΘ' Παραρτήματος είχε καταστή τελευταίως έπιτακτική άνάγκη. Μέχρι σήμερον τήν άπό πλευράς ασφαλείας άστυνόμευσιν τής περι
φέρειας διεξήγε τό ΙΣΤ' Παράρτημα ’Ασφαλείας. Τοΰτο όμως δι’ έπανειλημμένων
άναφορών του είχε καταστήσει γνωστήν τήν δυσχέρειαν εις τήν διεξαγωγήν τοϋ άστυνομικοΰ έργου, καθ’ όσον άπό δεκαετίας καί έντεΰθεν ό πληθυσμός τοϋ Γαλα
τσίου ηΰξάνετο άλματωδώς, τήν αυξησίν δέ ταύτην ήκολούθει κατά πόδας καί ή αυξησις πλείστων όσων θεμάτων αστυνομικής μορφής, τών οποίων ή έπίλυσις καθί
στατο όσημέραι άμεσος καί άναγκαία. Διά τήν έπιτυχή λοιπόν καί αποδοτικήν διε
ξαγωγήν τής άστυνομικής υπηρεσίας, άνέκυψεν άναγκαία ή ΐδρυσις Παραρτήματος
’Ασφαλείας, έντός τής ίδιας περιφερείας του, τό όποιον παρακολουθοΰν τήν καθημε
ρινήν έξέλιξιν καί διαμόρφωσιν τών άναγκών αυτής θά έθεράπευεν άμέσως καί άποτελεσματίκώς ταύτας.
Διά τοΰτο ή σημερινή ήμέρα πρέπει νά άποτελέση ημέραν πανηγυρισμοΰ διά
τούς νομιμόφρονας καί νομοταγείς πολίτας τής περιφερείας.
Άναλαμβάνων τήν Διοίκησιν τοϋ ΚΘ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, τελώ έν
βαθεία έπιγνώσει τών πολλαπλών καί υπευθύνων υποχρεώσεων τάς οποίας έπωμίζομαι, τόσον ως ιδρυτής μιας νέας υπηρεσίας, όσον καί τοϋ έργου τό όποιον καλοΰμαι
νά έπιτελέσω.
Διότι, εις τήν ’Ασφάλειαν, ή όποια άποτελεϊ μίαν άπό τάς νευραλγικωτέρας
'Υπηρεσίας, τόσον τοϋ Κράτους γενικώτερον, όσον καί τής ’Αστυνομίας είδικώτερον,
είς τήν ’Ασφάλειαν έπαναλαμβάνω, ή Πολιτεία ένεπιστεύθη τήν ίεράν άποστολήν
τής προλήψεως τοϋ έγκλήματος, έξ αύτοΰ δέ καί μόνον τοϋ λόγου καταφαίνεται πόσον
λεπτή, άλλά καί πόσον υπεύθυνος, είναι ή έργασία τοϋ άστυνομικοΰ τής ’Ασφαλείας.
Είς όλους υμάς είναι γνωστόν τό πολυσχιδές καί πολύμορφον εργον τό όποιον
διεξάγει ή ’Αστυνομία είς όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητος καί
έξ αύτοΰ καθίσταται φανερόν όποϊαι είναι αί εύθΰναι καί αί υποχρεώσεις τοΰ Ά στυνομικοΰ διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν τών έκάστοτε παρουσιαζομένων περιπτώσεων.
Είμαι έν πολλοϊς γνώστης τών συνθηκών καί θεμάτων τά όποια άπασχολοΰν
τήν περιφέρειαν τοΰ Παραρτήματος, καθ’ όσον υπηρέτησα ώς Διοικητής τοΰ άλλοτε
Άστυνομικοΰ Σταθμοΰ Γαλατσίου, έπί μακρόν δέ είς τό ΙΣΤ' Παράρτημα ’Ασφα
λείας είς τό όποιον, ώς καί άνωτέρω άναφέρω, ύπήγετο άπό πλευράς ’Ασφαλείας ή
περιφέρεια τοΰ ΚΘ' Τμήματος, τό γεγονός δέ τοΰτο, έν συνδυασμώ μέ τούς έπιλέκτους συνεργάτας τούς οποίους μοΰ ένεπιστεύθη ή υπηρεσία, μοΰ δίδουν τό δικαίωμα
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νά πιστεύω ότι θά δυνηθώ νά άνταποκριθώ έπαξίως εις τούς εύγενεΐς σκοπούς της
’Αστυνομίας καί νά δικαιώσω τάς προσδοκίας των τοποθετησάντων με εις τήν υπη
ρεσίαν ταύτην. Κατά τήν διάρκειαν άλλωστε τής ύπερεικοσιπενταετοϋς, έν τή ’Αστυ
νομία, υπηρεσίας μου έσυνήθισα νά εκτελώ το καθήκον εύόρκωςκαί κατά συνείδησιν,
διεχειρίσθην δέ τήν άνατεθεΐσαν μοι δημοσίαν εξουσίαν μετά δικαιοσύνης. Τήν
άρχήν ταύτην υπόσχομαι νά τηρήσω καί εις τά νέα μου καθήκοντα.
Προς τούς τιμώντας τήν σεμνήν αύτήν τελετήνπανοσιολογιώτατον, Άξιότιμον
κ. Πρόεδρον Κοινότητος Γαλατσίου καί ’Αξιότιμους κ. ’Εκπροσώπους τών λοιπών
τοπικών ’Αρχών, υπόσχομαι τήν άμέριστον συνδρομήν μου κατά τήν ένάσκησιν τών
καθηκόντων μου.
Περαίνων τήν παρούσαν αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά έξάρω τήν συνδρομήν
τοΰ Διοικητοΰ τού ΚΘ' ’Αστυνομικού Τμήματος, ’Αστυνόμου κ. Γιαννούλη Κων/νου,
δστις μέ άμέριστον ενδιαφέρον μοί παρέσχε πάσαν διευκόλυνσιν καί συνδρομήν, γεγο
νός τό όποιον μαρτυρεί τήν εις τό μέλλον άγαστήν συνεργασίαν Τμήματος καί Παραρ
τήματος διά τήν έπιτυχίαν τών κοινών έπιδιώξεων τής ’Αστυνομίας.
Εύχόμενος εύόδοσιν εις τήν αποστολήν τοΰ ΚΘ' Παραρτήματος, άναφωνώ.ι.
Ζήτω τό "Εθνος.
Ζήτω ό Βασιλεύς.
Ζήτω τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων».
Πυκνά χειροκροτήματα έκάλυψαν τό τέλος τής ομιλίας τοΰ κ. Διοικητοΰ, ό
όποιος έν συνεχεία έδεξιώθη τούς προσκεκλημένους.
Εύχόμεθα στούς ύπαλλήλους τοΰ νέου Παραρτήματος ’Ασφαλείας πάντα επι
τυχίες, γιά τό καλό τής εργατικής αύτής αθηναϊκής γειτονιάς καί τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος.
Στά Δελτία Συμβάντων θά περιμένουμε νά σημειώσωμε τά πεπραγμένα τους.
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Μιά ώραία πρωτοβουλία τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων... μια άπό
τις πολλές καί τις πιο χρήσιμες κοινωνικώς... Ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, ύπό τήν διεύθυνση τοΰ, έκλεκτοΰ μαέστρου κ. Ν. Τσιλίφη, περιέρχεται τις
γειτονιές τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς καί δίδει συναυλίες σέ πλατείες καί άνοικτούς χώρους.
Ή έμφάνιση τής Φιλαρμονικής είναι κατά γενικήν ομολογίαν άψογος καί
προκαλεΐ τον ένθουσιασμό τών ακροατών, καί τον άνυπόκριτο θαυμασμό τους.
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει τά πλέον ενδιαφέροντα μουσικά'μέρη τής διε
θνούς άνθολογίας, δπως έμβατήρια, «Εισαγωγή τοΰ Φλότοου» (’Αλεξάνδρου Στραντέλλα), «Ούγγρικό χορό» (τοΰ Μπράμς), ’Επιλογή άπό όπερέττες τοΰ Σακελλαρίδη,
’Επιλογή άπό μελωδίες τοΰ Δουκάκη, «Έλαφρόν Ιππικόν» (τοΰ Σουππέ), ’Επιλογή
άπό τήν «Εύθυμη Χήρα» (τοΰ Λέχαρ) καί άλλα.
Ή έκτέλεσις έχει χρώμα άξιόλογο, ρυθμό αδιάσπαστο, συνοχή καί όμοιομορφία καί αντέχει σ’ όποιαδήποτε αύστηρή κριτική.
Γι’ αύτό κι’ ό κόσμος καταχειροκροτεί, έπευφημεϊ καί ζητωκραυγάζει μέ
ζέστη κάθε έμφάνιση τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Είναι, πράγματι,
μιά σημαντική προσφορά στον τομέα τών δημοσίων σχέσεων καί καλλιεργεί, ένα
βαθύτερο πνεύμα έπικοινωνίας κοινοΰ καί ’Αστυνομίας.
Τ ι’ .αύτό είναι άξιοι κάθε θαυμασμού οί άποτελοΰντες τήν Φιλαρμονική τοΰ
’Αστυνομικού Σώματος. Τούς εύχόμεθα νάναι πάντα άξιοι τής άγάπης τοΰ κοινού.
Σ. ΠΗΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Δεμερτζή Κωνσταντίνου.

Πάροδος τής.όδοΰ Λιοσίων 182, κοντά στο Κιν/φο «Δώρα».
Ό Κων/νος Δεμερτζής, καθηγητής τής νομικής σχολής καί πολιτικός, γεν
νήθηκε στην ’Αθήνα τό 1876. Τό 1904 εγινε υφηγητής τοΰ Ρωμαϊκού Δικαίου καί
τό 1910 έξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τοΰ κόμματος των Φιλελευθέρων. Ή
συμβολή του στήν άναθεώρησι τοΰ Συντάγματος τοΰ 1911, υπήρξε πολύτιμη. Δυο
φορές διετέλεσεν υπουργός των Ναυτικών (1913 καί 1917). Τό 1924, μαζΰ μέ
άλλους, συνέστησε τό Ενωτικό Προοδευτικό Κόμμα, καί άνέλαβε τήν άρχηγία του.
Τό 1926 έξελέγη καί πάλι βουλευτής. ’Από τοΰ 1928—1935, έ'μεινε μακρυά άπό
κάθε πολιτική άνάμιξι, περιορισθείς στή Πανεπιστημιακή έδρα. Μέ τήν επάνοδο
τοΰ Γεωργίου τοΰ Β' (1935), διεδέχθη τον Κονδύλη στή πρωθυπουργία στήν όποια
παρέμεινε μέχρι τό Φεβρουάριο περίπου τοΰ 1936. Στις 13 ’Απριλίου πέθανε άπό
συγκοπή. 'Υπήρξε φυσιογνωμία έξέχουσα, τίμιος καί ευφυέστατος, πολιτισμένος
καί βαθύς έπίστήμων.
Δεμίρ ’ Ισάρ ή Ντεμίρ ’ Ισάρ.

Πάροδος τής όδοΰ Πεστών 2, άπέναντι άπό τή Σχολή Εύελπίδων.
Τό Δεμίρ ’Ισάρ ή τό σήμερα γνωστό ως Σιδηρόκαστρον, είναι πόλις τής Μα
κεδονίας στο Νομό Σερρών. ’Εκεί οί 'Έλληνες τό 1913, ύστερα άπό διήμερη μάχη,
ένίκησαν τούς Βουλγάρους.
Δ εξίλεω .

Πάροδος τής όδοΰ Βουλιαγμένης 59, κοντά στις Δικαστικές φυλακές.
'Ο Δεξίλεω, ’Αθηναίος εύγενής, έπεσε στή μάχη τής Κορίνθου τό 394 π.Χ..
Έτάφη στον Κεραμεικό, οπού σώζεται έπιτύμβια στήλη του. Στή βάσι τοΰ μνημείου,
είναι γραμμένοι οί στίχοι : Δεξίλεως Λυσάνου Θορίκιος—Έγένετο έπί Τεισάνδρου
άρχοντος. Άπέθανε έπ’ Εύβουλίδου—έν Κορίνθω τών πέντε 'Ιππέων». Τό μνημείο
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τοΰ Δεξίλεω μαζί μέ το της Ήγησοΰς καί του Ταύρου είναι από τα πιο θαυμάσια
του Κεραμεικοϋ.
Δεξ ίππου.

Πάροδος της όδοϋ ’Άρεως 14, κοντά στους Ταξιάρχας των Άέρηδων (Πλάκα).
'Ο Πόπλιος Έρρένιος Δέξιππος, ιστοριογράφος έξ ’Αθηνών, ήκμασε τον 3ον
Π.Χ. αιώνα. Διετέλεσεν επώνυμος αρχών καί αρχών βασιλεύς στην ’Αθήνα, ώς
άγωνοθέτης τών Μεγάλων Παναθηναίων. Τύ 267 Π.Χ. όταν οί Γότθοι έπετέθησαν
κατά τών ’Αθηνών, ό Δέξιππος, μέ τούς λόγους του καί τύ παράδειγμά του, ένεθάρρυνε τούς ’Αθηναίους, οί όποιοι τελικά ένίκησαν τούς επιδρομείς στή μάχη τής
Κηφισίας.
Δερβενακίων.

Τά Δερβενάκια, κοινή ονομασία τεσσάρων στενών διόδων μέ τις όποιες γίνεται
ή διάβασις άπο την πεδιάδα τοΰ "Αργους στή Κόρινθο, είναι ίστορικώς γνωστά άπο
τή δραματικώτερη καί ένδοξώτερη μάχη τής έλληνικής Έπαναστάσεως, πού έγινε
έκεΐ στις 26/28 ’Ιουλίου 1822. Πρόκειται γιά τή γνωστή καταστροφή τοΰ Δράμαλη,
τοΰ οποίου οί δυνάμεις κατετροπώθησαν άπο τήν πολεμικότητα τών ελληνικών δυ
νάμεων, τις όποιες διοικοΰσαν ό Κολοκοτρώνης, ό Παπαφλέσσας, ό 'Υψηλάντης καί
ό Νικηταρας, ό έπονομασθείς Τουρκοφάγος. 'Η 26 ’Ιουλίου καθιερώθη ώς επίσημη
γιορτή γιά ολόκληρο τή Πελοπόννησο. Στά Δερβενάκια έστήθη μνημείο σ’ένδειξι
ευγνωμοσύνης προς τούς άγώνιστάς τής τιτανομαχίας έκείνης.
Δερβενίων.

Πάροδος τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 66, στά Έξάρχεια.
Πρόκειται γιά τή γνωστή Κωμόπολι τής Κορινθίας. Κοντά σ’ αύτή, βρί
σκονται τά «Μαΰρα Λιθάρια», όπου κατά τήν παράδοσι, έπήλθεν ή τελειωτική κα
ταστροφή τών λειψάνων τής στρατιάς τοΰ Δράμαλη, τό 1823. (Δερβένι ή ντερβένι.
Λέξις τουρκική άπο τήν περσική «ντερμπέντ» πού σημαίνει τήν πύλην, ήτοι τήν
είσοδον σέ μιά χώρα, τήν στενωπό, τήν στενοποριά).
Δερεχάνη.

Πάροδος τής όδοΰ Θεοτοκοπούλου 24, στο συνοικισμό Κλωναρίδου (Πα
τήσια).
’Οφείλει τήν ονομασία στο Δερεχάνη, αρχηγό σώματος άρματολών κατά
τούς προεπαναστατικούς χρόνους.
Δεριγνύ.

Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 95, στή στάσι Άγγελοπούλου.
'Ο Ερρίκος Δανιήλ Γκωτιέ Δεριγνύ, Γάλλος ναύαρχος, πού πήρε μέρος στή
ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου, γεννήθηκε στο Τούλ τό 1782 καί πέθανε στο Παρίσι τό
1835. Καίτοι δέν ύπήρξεν έκδηλωμένος φιλέλλην, κατά βάθος συνεπάθει τήν έλληνική Έπανάστασι καί τούς "Ελληνες. (Περί τής ναυμαχίας Ναυαρίνου βλέπε εις ομώ
νυμον οδόν).
Δέρπφελδ (βλέπε Δαϊρπφελδ).
Δεστούνη.

Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 363, κοντά στον "Αγιο ’Ελευθέριο Άχαρνών.
Ό Δεστούνης Σπυρίδων, λόγιος άπο τό "Ασσο τής Κεφαλληνίας, γεννήθηκε τό
1782 καί πέθανε στή Πετρούπολι τό 1824. Τον καιρό τής Έπαναστάσεως, ήτο
γενικός πρόξενος τής Ρωσίας στή Σμύρνη. Έ κ εΐ μυήθηκε στά τής Φιλικής Ε τα ι
ρίας καί έγινε πρόεδρος τής έκεΐ εφορίας. 'Η συμμετοχή του στή Φιλική Εταιρία,
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έγινε άφορμή ν’ άπολυθή άπό τή διπλωματική υπηρεσία. ’Έγραψε πολλά καί διά
φορα έργα.
Δ ευκαλίω νος.
’Αρχίζει άπδ τή πλατεία Κολιάτσου καί είναι πάροδος τής όδοϋ Σίφνου 4.
Σύμφωνα μέ τή μυθολογία, ό Δευκαλίων, γυιδς τοϋ Προμηθέως καί τής Παν
δώρας ή τής Κλυμένης, θεωρείται ως γενάρχης των Ελλήνων, καί ό όποιος έσώθη
άπό τον κατακλυσμό (τής εποχής του), κλεισθείς μέσα σε μιά κιβωτό μαζύ μέ τή
γυναίκα του, τήν Πύρρα. Σχετικά μέτόν Δευκαλίωνα υπάρχουν πολλές έκδοχές, τόσο
γιά τό κατακλυσμόν, όσο καί γιά τή ζωή του γενικά.
Δ έφ νερ .
Πάροδος τής όδοΰ Τυρταίου 5, στο Α' Νεκροταφείο.
'Ο Δέφνερ Μιχαήλ, διακεκριμένος φιλόλογος, άρχαιολόγος καί μελετητής
τής νεοελληνικής γλώσσης, γεννήθηκε στο Ντοναουβέρτ τής Βαυαρίας τό 1848 καί
πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1934. Τό 1871, έγκατεστάθη είς τήν ’Αθήνα, άπέκτηοε τήν
ελληνική ιθαγένεια καί διωρίσθη καθηγητής στο ιδιωτικό Λύκειο Άντωνιάδου
Παν. Ά πό τοϋ 1872—1878 διετέλεσε υφηγητής στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, άργότερα δέ υποδιευθυντής τής Εθνικής καί Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης. ’Ασχολή
θηκε έπιτυχώς μέ άρχαιολογικές έρευνες καί έγραψε πολλές μελέτες, ειδικά δέ γιά
τήν τσακωνική διάλεκτο.
Δ ηλιγιάννη Θεοδώρου (βλέπε Δ εληγιάννη).
Δ ήλου.
Πάροδος τής όδοΰ Μ. ’Ασίας, μετά τον Ά γ ιο Θωμά, στο Γουδί.
Πρόκειται γιά τό μικρό καί άγονο νησί τοϋ Αιγαίου, τοϋ Νομοΰ Κυκλάδων,
τής επαρχίας Σύρου. Κατά τήν άρχαιότητα, ή Δήλος υπήρξε διάσημη καί «ιερά»
έπειδή σ’ αυτή, άγνωστον πως, έτοποθετήθη ένας άπό τούς ίερώτερους μύθους των
Ελλήνων, ό μΰθος τής γεννήσεως τοϋ ’Απόλλωνος καί τής άδελφής του, τής Ά ρτέμιδος. Σ’ αυτό κυρίως οφείλεται ή άνάδειξις τής Δήλου σε πανελλήνιο θρησκευτικό
καί λατρευτικό κέντρο, εφάμιλλο τής ’Ολυμπίας, των Δελφών, τής Έπιδαύρου
καί άλλων.
Σύμφωνα μέ μιά παράδοσι ,ή νήσος άπεσπάσθη άπό τή Σικελία καί έπλεεν
«ύπό τά κύματα». Ό Ποσειδών όμως τήν έφερε στήν επιφάνεια καί τήν έστερέωσε,
τήν έκανε δηλαδή « δ ή λ ο ν », ένώ πριν ήτο ά δ η λ ο ς . Τοΰτο έκανε ό Ποσειδών,
κατά παράκλησιν τοϋ Διός, γιά νά γεννήση εκεί ή Λητώ, τήν όποια κατεδίωκε ή
ζηλότυπη "Ηρα. 'Η Δήλος διετέλεσε ως «κοινόν ταμεΐον» τών Ελλήνων γιά τήν
συνέχισι τοϋ κατά τών Περσών πολέμου, ύπό τήν ήγεμονίαν τών ’Αθηναίων.
Οί διάφορες κατά καιρούς αρχαιολογικές άνασκαφές, έφεραν σέ φώς σπου
δαιότατα εύρήματα.
Δημάκη Πέτρου.
Πάροδος τής όδοΰ Χερσώνος 6, κοντά στή Γερμανική Σχολή (Πευκάκια).
'Ο Πέτρος Δημάκης, άξιωματικός τοϋ Μηχανικοΰ, γεννήθηκε στήν Άράχωβα τό 1888 καί μετέσχε τών εκστρατειών τοϋ 1912-1913 καί 1917-1920.
Δημακοπούλου.
Πάροδος τής όδοΰ Γιάνναρη, στον Ά γ ιο Άνδρέα Θυμαρακίων.
'Ο ’Ιωάννης Δημακόπουλος, "Ελλην άξιωματικός άπό τή Τρίπολι, όταν έξερΡάγη ή Κρητική Έπανάστασις τό 1866, έσπευσε εκεί ώς εθελοντής, ώνομάσθη δέ
φρούραρχος τών μαχητών πού είχαν κλεισθή στή μονή τοϋ Άρκαδίου. Συλληφθείς
αΐχάλωτος, όστερα άπό τήν άνατίναξι τής μονής, έξετελέσθη μέ λογχισμούς.
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Δημητρακοπούλου Νικολάου.
Πάροδος της όδοϋ Φαλήρου 5, στοΰ Μακρυγιάννη.
'Ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος, διαπρεπής νομομαθής καί πολιτικός, γεννή
θηκε στή Καρύταινα τής Γορτυνίας τό 1864. Ό πατέρας του διετέλεσε δικηγόρος,
εΐσαγγελεϋς καί συμβολαιογράφος. 'Ο Νικόλαος έφοίτησε στή Νομική Σχολή καί
έξήλθε αυτής άριστοΰχος τό 1888. Σύντομα άνεδείχθη στή δικηγορία καθώς καί στήν
επιστήμη τής νομικής. Τό 1910 έξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τής ’Αρκαδίας,
καί έγινε υπουργός τής δικαιοσύνης στή κυβέρνησι Βενιζέλου. ' Η συμβολή του στήν
άναθεώρησι τοϋ Συντάγματος (1911) υπήρξε πολύτιμη. 'Ως υπουργός δικαιοσύνης
προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες σχετικές μέ τήν άνόρθωσι τής δικαιοσύνης. Έ γκαταλείποντας τή κυβέρνησι τοϋ Βενιζέλου, ίδρυσε τό Προοδευτικό Κόμμα ώς ήγέτης
τοϋ οποίου, τον Αύγουστο τοϋ 1916, έκλήθη άπό τον Βασιλέα Κωνσταντίνο να σχηματίση κυβέρνησι. Ευρισκόμενος, για λόγους υγείας στή Βιέννη, πέθανε έκεϊ τήν
21ην Δεκεμβρίου 1921 καί έτάφη στήν ’Αθήνα.
'Ως δικηγόρος ύπήρξεν άπαράμιλλος. 'Ως συγγραφεύς έδημιούργησε ιδιαί
τερη έπιστημονική φυσιογνωμία. 'Ως πολιτικός, ήθικός καί συνεπής στις αρχές πού
πίστευε. (Μέ τήν ίδια ονομασία υπάρχει οδός καί στήν Καλλιθέα).
Δημητρακοπούλου Π ολυβίου.
Βρίσκεται στοϋ Κυπριάδου καί είναι πρώτη πάροδος τής όδοϋ Α. Πορφύρα
(Πατησίων 360).
'Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος, "Ελλην δημοσιογράφος καί λογοτέχνης, γεν
νήθηκε στή Κυπαρισσία τό 1864 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1922. Διεκρίθη ιδιαί
τερα ώς θεατρικός συγγραφεύς, διατελέσας δυο φορές άντιπρόεδρος τής έταιρίας
θεατρικών συγγραφέων.
(Μέ τήν ίδια ονομασία υπάρχει οδός καί στο Περιστέρι).
Δημητρέσσα.
Πάροδος τής όδοϋ Γ. Σισίνη 15, στα Ήλύσια.
'Ο Δημήτριος Δημητρέσσας, άξ/κός τοϋ Πεζικοΰ, γεννήθηκε τό 1860 στο
Φτέρι Σπερχειάδος. Πήρε μέρος στή συμπλοκή τοϋ Γκριτζόβαλι (Μάιος 1886),
μεταξύ των Ελληνικών καί Τουρκικών στρατευμάτων, δπου καί έφονεύθη.
Δημητρίου Ά νδρέου.
Βρίσκεται στο τέρμα τής Λ. 'Υμηττού, κοντά στο άλσος Συγγροϋ (Κουπονίων).
'Ο Δημητρίου Άνδρέας, Κύπριος άγωνιστής, άπαγχονίσθηκε στις 10 Μαΐου
1956 άπό τις βρεταννικές άρχές Κύπρου γιά τή πατριωτική του δράσι, στο περίβολο
τών φυλακών Λευκωσίας. Μαζύ μέ τον Καραολή Μιχαήλ είναι οί πρώτοι Κύπριοι
έκτελεσθέντες μέ άγχόνην άπό τούς ’Άγγλους ('Ο Δήμος ’Αθηναίων προς τιμήν των
μετονόμασε τήν οδόν Λουκιανού εις οδόν Καραολή καί Δημητρίου).
Δ ημητσάνης.
Πάροδος τής Λ. ’Αλεξάνδρας, στο Άντικαρκινικό ’Ινστιτούτο.
'Η Δημητσάνα, ιστορική κωμόπολις τής Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τής
Επαρχίας Γορτυνίας^ είναι κτισμένη πάνω στα πανάρχαια ερείπια τής άρκαδικής,
κατά πάσαν πιθανότητα, πόλεως Τευθίδος. Στή Δημητσάνα υπήρχε μεγάλη Σχολή
τών Ελληνικών γραμμάτων, στήν όποια έφοίτησαν, έξέχούσες άργότερα, φυσιο
γνωμίες. Είναι ή γενέτειρα τού Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε' καί τού Γερμανού
Παλαιών Πατρών. Κατά τις παραμονές τής Έπαναστάσεως, ή Δημητσάνα έγινε
τό Κέντρο τών ενεργειών τής Φιλικής Έταιρίας καί έπρωτοστάτησε στή κατήχησι
τών Φιλικών,
( Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
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ΜΟΝΤΕΛΟ
*Τπ& Τπαστυν. Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Χτύπησε νευρικά το χέρι του στο τραπέζι και συνέχισε.
—Είμαι περίεργος να δώ μέχρι πότε αυτός ό Μπροσούρης θά κρατάη τό στόμα
του κλειστό. Πάνε δυο μέρες πού προφυλακίστηκε άπό τον Εισαγγελέα κι’ ή σιωπή
του μέ κάνη νά υποθέτω πολλά.
—Λέτε κ. Διευθυντά νά έχη σχέσεις μέ όλους τούς άλλους; ρώτησα. Λέτε νά μας
έστησαν παγίδα μέ κείνη την δήθεν άπόπειρα κατά τής ζωής τής Ντόρας; Πολύ
μυστήριο κρύβει εκείνη ή σκηνή μέ τή Ντόρα. Καί τό χειρότερο είναι πού χάσαμε τά
’ίχνη της Ντόρας άπό χθές. Μά, άν δέν ήθελαν νά την σκοτώσουν έκεϊνο τό βράδυ,
τότε γιατ.ι σκηνοθέτησαν όλα εκείνα τά γεγονότα; Σέ τί μπορεί ν’ άπέβλεπαν μέ
τό νά...
—Θά μιλήσουμε άργότερα γ ι’ αύτό, μέ διέκοψε ό Διευθυντής. Προς τό παρόν
δέν ενδιαφέρει. Τώρα πρέπει νά προετοιμάσουμε τήν αύριανή εξόρμηση στο λιμάνι
του Πειραιώς. ’Ακούστε με λοιπόν μέ προσοχή:
Πρώτη-πρώτα, άντιτίθεμαι σέ κάθε ενέργεια συλλήψεως αύριο, καίτοι τά
στοιχεία πού θά περιέλθουν στά χέρια μας, άν τούς συλλάβουμε, θά είναι συντριπτι
κά. Θά μάς διαφύγη όμως ή δράση τού Πουλίδη, καί όσο κι’ άν βρούμε άμέσως τον
δολοφόνο μέσα σ’ αυτούς, θά χάσουμε έν τούτοις πολλά άπό την όλη ύπόθεση των
ναρκωτικών. Καί τό κυριώτερο είναι, ότι δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά φθάσουμε στό
άρχηγεϊο τής σπείρας, άν προβοΰμε αύριο σέ συλλήψεις. ’Έχω άρκετή πείρα άπ’
τούς άνθρώπους πού εμπορεύονται τό θάνατο, ώστε νά ξέρω ότι όσο τέλεια κι’ άν
δράσουμε αύριο κι’ όσους κι’ άν συλλάβουμε, ό άρχηγός καί πολλοί άλλοι θά διαφύ
γουν. “Ας μή βιασθοΰμε λοιπόν νά ικανοποιήσουμε τήν κοινή γνώμη, πού περιμένει
μέ άγωνία—καί μέ τό δίκιο της—νά βρούμε τον δολοφόνο πού Βότσικα. Προέχουν
άλλα ζητήματα πιο σοβαρά. Ε σείς οί δυο λοιπόν θά κάνετε τά εξής :
Χρειάσθηκε πάνω άπό μιά ώρα ώς που νά καταστρωθή τό σχέδιο τής δράσεως στό λιμάνι. "Υστερα ό Διευθυντής πήρε ένα αύτοκίνητο καί ξεκίνησε γιά τήν
’Ασφάλεια Πειραιώς.
Ή άπογευματινή εργασία στις δημόσιες ύπηρεσίες καί στις τράπεζες μ’
ευνόησε σημαντικά έκείνη τήν ήμέρα. Αισθανόμουνα πολύ εύδιάθετος καθώς βάδιζα
τό άπόγευμα, πηγαίνοντας στό ’Αρχηγείο τής άστυνομίας. "Οσο κι’ άν είναι, δυό
ώρες μεσημεριάτικος ύπνος καί μάλιστα υστέρα άπό τόσα καί τόσα γεγονότα, σέ
άνακουφίζει σέ μεγάλο βαθμό. ’Αλλά καί ή έπικειμένη δράση τής άλλης ημέρας στό
λιμάνι, μ’ έκανε—χωρίς νά μπορώ νά εξηγήσω τούς λόγους—πολύ εύδιάθετο.
'Η τράπεζα τής Ελλάδος ήταν άνοικτή καθώς διάβαινα καί θυμήθηκα ότι ή
Μαίρη θά ήταν άρκετά πικραμένη πού δέν πήγα τήν προηγούμενη μέρα στό«Πέτρογραδ». ’Ανέβηκα γρήγορα τις σκάλες καί κατευθύνθηκα στό γραφείο της. Τή βρήκα
σκυμένη πάνω σ’ ένα μεγάλο βιβλίο κι’ άπό τήν όψη τού προσώπου της κατάλαβα
ότι κουραζόταν άφάνταστα μ’ έκεΐνες τις άτέλειωτες στήλες των άριθμών.
Σήκωσε τό όμορφο κεφαλάκι της μόλις μέ είδε καί τό πρόσωπό της φωτί
σθηκε άπό ένα ικανοποιητικό χαμόγελο. Μ’ έβαλε νά καθήσω κι’ άμέσως αρχίσαμε
τήν άπαραίτητη γκρίνια μας. Είπε ότι είμαι άπονος, ότι μέ μεθάει ή περιπέτεια τής
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δουλειάς μου καί δεν την προσέχω καθόλου, ότι τό μόνο πού δεν μέ άπασχολεϊ είναι
το πότε θά γίνη ό γάμος μας, καί άλλα πολλά. "Υστερα μέ ρώτησε.
—Γιατί δεν πήγες σήμερα άπ’ τή μητέρα σου; Δέ σοϋ τηλεφώνησαν ότι είναι
αδιάθετη;
—’Αδιάθετη; ’Ό χι! Κανείς δεν μου τηλεφώνησε. "Η, μάλλον, κι’ αν τηλε
φώνησαν...
—Καλά. Πάντως σέ περίμενε. Δεν έχει καί τίποτα σπουδαία πράγματα. Μιά
μικρή κρίση είχε, άλλα τής πέρασε. Τής άγόρασα μερικά φάρμακα καί προ ολίγου
μου τηλεφώνησε άπό το μπακάλη. Τής πέρασαν οί πόνοι. ’Αλλά δεν μου λες σέ πα
ρακαλώ: ’Από πότε άρχισες νά φλερτάρης μέ άλλες γυναίκες;
Την κοίταξα χωρίς νά καταλαβαίνω.
■—Τί εννοείς άκριβώς;
—’Εννοώ ότι αύριο τό άπόγευμα δέν θά πάμε επίσκεψη στοΰ κ. Γιαννίκη. Θά
είσαι...πολύ άπασχολημένος.
"Ανοιξε νευρικά τό τσαντάκι της καί μουδωσε ένα λευκό φάκελλο. ’Ήταν
άσφράγιστος, καί μέσα υπήρχε μιά κόλλα δακτυλογραφημένη. Την πήρα καί διά
βασα:
« .......................................................................................
«Μου σώσατε τή ζωή καί σάς είμαι ευγνώμων. Θέλω νά σάς ευχαριστήσω
» μ’ όλη μου τήν καρδιά, άλλά ύπάρχουν λόγοι πού μέ άναγκάζουν νά μή σάς συ» ναντήσω οπουδήποτε. Θά είμαι αύριο, στις έξ τό άπόγευμα, στοΰ Ζαβορίτη,
» στήν πλατεία Συντάγματος. ’Ελπίζω νά μή μ’ άφήσετε νά περιμένω.
Ν τ ό ρ α».
Δίπλωσα τό χαρτί χωρίς νά μπορέσω νά κρύψω ένα χαμόγελο άπό ικανο
ποίηση. Νά λοιπόν πού ξανάβρισκα τά ίχνη τής Ντόρας! Τής γυναίκας πού άπό τό
πρωί είχε καταντήσει γιά μένα ένα σκοτεινό αίνιγμα: Τήν είχα σώσει άπό βέβαιο
θάνατο, ή είχα πέσει θύμα τραγικής φάρσας;
—Ποιος σοϋ τοφερε αυτό; ρώτησα τή Μαίρη.
—Κανείς. Τό πήγε τό πρωί ένα παιδί στή μητέρα σου. Κι’ εκείνη μοϋ τοδωσε
νά σοϋ τό φέρω. ’Ελπίζω νά περάσης ωραία τή βραδυά σου... Είναι όμορφη;
—Μή λες κουταμάρες. Ούτε τήν έχω προσέξει καθόλου. Δέν βλέπεις άλλωστε
ότι πρόκειται νά μέ συναντήση μόνον γιά λόγους ευγνωμοσύνης; Τήν έσωσα ένα
βράδι άπό τά νύχια μερικών παληανθρώπων. Τίποτα άλλο δέν συμβαίνει.
—’Εμένα μοϋ λές; Τέτοιες δικαιολογίες βρίσκει κανείς όσες θέλει. Ποιος ξέρει
τί κρύβεται πίσω άπ’ αύτές τις άθώες φράσεις. Καί γώ πού πίστεψα...
"Εβγαλε τό μαντηλάκι της καί βάλθηκε νά σκουπίζη τά δάκρυα. Παράξενα
πλάσματα κι’ αύτές οί γυναίκες. Μά ποΰ τά βρίσκουν τόσα δάκρυα;
Τής σήκωσα απαλά τό κεφάλι:
—"Ακου χρυσό μου. Δέν είναι ώρα τώρα γιά κλάματα καί σκηνές. Σοϋ έχω
πει τόσες φορές ότι...
Τής είπα μερικά ώς που στέγνωσαν τά μάτια της καί χαμογέλασε. "Υστερα
τής είπα νά πάη νά κάνη συντροφιά τής μητέρας μου, γιατί έγώ θά πήγαινα πολύ
άργά. "Ισως νά μή πήγαινα καί καθόλου.
Πήρα τό παλτό μου καί βγήκα στο δρόμο τρέχοντας. Ή ώρα ήταν κιόλας
εφτά. "Εκανα ένα τηλεφώνημα στο ’Αρχηγείο καί κατόπιν πήγα κατ’ ευθείαν στοΰ
Πουλίδη. Αύτή τή φορά δέν θά τον άπασχολοΰσα παρά μόνον δέκα λεπτά περίπου.
"Ηθελα νά πάρω μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τό «Πίγκαλς». Φθάνοντας όμως, ένα μικρό αυτοκίνητο σταματούσε έξω άπό τό γραφείο του καί δυο
άτομα βγήκαν καί χτύπησαν τήν πόρτα. ΤΗταν ή "Ελενα μ’ έναν χλωμό τριαντα-
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πεντάρη. ’Απ’ τ’ άνοιχτο παράθυρο, φαινόταν ό Πουλίδης πού συνομιλούσε μ’ έναν
ιερωμένο.
Σταμάτησα χωρίς να γίνω άντιληπτος άπο την "Ελενα καί το συνοδό της καί
βλαστήμησα πού δεν θάπαιρνα τις πληροφορίες πού ήθελα. Μόνον δέκα λεπτά είχα
διαθέσιμα για τον Πουλίδη. Στις έννέα καί μισή έπρεπε να βρίσκομαι στο «Πίγκαλς».
Γύρισα νά φύγω άλλα στην πρώτη γωνιά συνάντησα τον Γιαννόπουλο. Στε
κόταν πάνω σ’ ένα ποδήλατο καί μόλις μέ είδε χτύπησε ελαφρά το κουδούνι. Πήγα
κοντά του.
—Ποιος είναι εκείνος πού τήν συνοδεύει; τον ρώτησα σιγά.
— 'Ο Ζώτος! 'Ο ζωγράφος ό Ζώτος, πού ήταν καί στο πάρτυ.
—'Ώστε αύτος είναι ό Ζώτος!... Πάλι καλά...
—Μοϋ είπε ό κ. ’Αστυνόμος, νά φροντίσετε στο «Πίγκαλς» νά βρίσκεστε
κοντά στο τηλέφωνο. Θά σάς ζητήση ώς δικηγόρο Παπαδημητριού.
—Ποϋ βρίσκεται τώρα ό ’Αστυνόμος;
—’Έχει τήν ομάδα πού παρακολουθεί το σπίτι τοϋ Χολαργοϋ καί το άλλο
πού χτύπησαν τήν Κάτια. Θά τον συναντήσω στις έντεκα. Θέλετε τίποτα;
—Ό χ ι. Πές του μόνον νά μέ ζητήση στο τηλέφωνο τά μεσάνυχτα, μεταξύ
12—1. Ό χ ι νωρίτερα.
** *
Το πρόγραμμα τοϋ «Π ίγκαλς» ώριζε ότι τά νούμερα θά άρχιζαν στις έντεκα.
'Η Νάνσυ θά έκανε δυο εμφανίσεις. Τή μία στις έντεκα καί σαράντα καί τήν άλλη
στις δύο άκριβώς.
Ό κόσμος είχε κατακλύσει κι’ όλας τή μεγάλη σάλα. Ευτυχώς πού τηλεφώ
νησα άπο νωρίς κι’ έτσι βρήκα το τραπέζι μου άδειο. Διαφορετικά θ’ άναγκαζόμουν
ν’ άνέβω στο πατάρι, οπότε ή επιτυχία τοϋ σκοπού μου θά ήταν άμφίβολη.
'Υπήρχαν στο κέντρο μεγάλες προσωπικότητες εκείνη τή βραδιά: Ό Σέντας
ό παραχαράκτης, πού άθωώθηκε προ εξαμήνου «λόγο) άμφιβολιών», ό Νικήτας πού
μετέφερε ρολόγια καί κάλτσες λαθραία, καί πού είχε φάει τρία χρόνια φυλακή, ό
Λιάρος ό άργυραμοιβός, πού μάς παίδευε κάποτε δυύ ολόκληρους μήνες ώς που
νά τον ξεσκεπάσουμε καί τον στείλουμε στον Εισαγγελέα γιά άπάτη. Δίπλα κι’
άνάμεσα σ’ αυτούς κάθονταν τίμιοι έμποροι, βιομήχανοι, άνώτεροι υπάλληλοι. Το
κέντρο φημιζόταν γιά τήν σπάνια κουζίνα του καί γιά τά νούμερα πού παρουσίαζε.
Ό ιδιοκτήτης του ύπερηφανευόταν γιατί ποτέ δέν είχε συμβή επεισόδιο εκεί μέσα
αλλά ούτε καί τήν ’Ασφάλεια άπησχόλησε ποτέ.
’Ήμουνα βέβαιος ότι κανείς άπο τούς παληούς γνωστούς κακοποιούς δέν θά μέ
άνεγνώριζε. Θά ήταν δύσκολο σ’ αύτούς νά μέ φαντασθοΰν μέ παπιον καί ψηλό κολλάρο. Οΰτε μέ μαΰρα γυαλιά—πού ήταν πολύ τής μόδας σ’ αύτοΰ τοϋ είδους τα κέντρα
ακόμα καί τις νυχτερινές ώρες—μέ φαντάζονταν ποτέ. Έκτος άπο αύτά μέ ήξεραν
χωρίς μοΰσι καί μέ φαλάκρα.
Ά π ’ τήν πρώτη στιγμή μοϋ κίνησε τήν περιέργεια ένας κοντόχοντρος άνθρωπάκος πού καθόταν κοντά στά κάγκελα τοϋ μικροΰ έξώστη. Φοροϋσε μαΰρο κοστούμι
καί στο δεξιό του αυτί ήταν προσαρμοσμένο ένα άκουστικο βαρυκοΐας. Είχε καρφώ
σει το βλέμμα του έπάνω μου καί μόνον όταν γύριζα το κεφάλι μου προς το μέρος
του το κατέβαζε.
Ή έμφάνιση τοϋ Πουλίδη τον έκανε νά ταραχθή λίγο. Φώναξε άμέσως το
γκαρσόνι καί τοϋ ψιθύρισε κάτι. Εκείνο πήρε έναν δίσκο καί μαζεύοντας άρκετά
πιατικά σταμάτησε στο τραπέζι τοϋ Πουλίδη. ’Έσκυψε καί τοϋ ψιθύρισε κάτι, ενώ
ταυτόχρονα τοϋ έδειξε προς το βάθος τοϋ κέντρου. Δυύ νέες γυναίκες κάθονταν μόνες
σ’ ένα άπόμερο τραπεζάκι. Ή τα ν ή ’Έφη μέ τήν ’Αλίκη, κι’ έπιναν κουβεντιάζοντας
σιγά. Στά χέρια τους κρατούσαν άπο μιά φωτογραφική μηχανή.
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’Εκείνη τή στιγμή, ό κομφερανσιέ άνήγγειλε ότι άρχιζε τό πρόγραμμα. 'Η
αύλαία άνοιξε κι’ ένα μπαλλέτο από δώδεκα χορεύτριες φάνηκε στη σκηνή. Ό κό
σμος ξέσπασε σέ χειροκροτήματα κι’ ό Πουλίδης σηκώθηκε καί κατευθύνθηκε στην
έξοδο. Πήρε άπ’ τή γκαρνταρόμπα τήν καπαρτίνα του καί βγήκε φορώντας τό καπέλλο του.
’Ήξερα ότι ό άστυφύλακας Χατζής δεν θάφηνε νά του ξεφύγη ό Πουλίδης.
Τοϋ είχα πει νά παρακολουθήση όλες τις κινήσεις του κ α ί νά μου άναφέρη όταν θά
τον συναντούσα κατά τίς δυόμιση τό πρωί. ΓΓ αύτό παρέμεινα άδιάφορος όταν βγήκε
ό Πουλίδης, έχοντας τό νοϋ μου στο παράξενο εκείνο άτομο πού μέ κοιτούσε επίμονα
άπ’ τον εξώστη. Πρόσεχα έπίσης καί τίς δυο κοπέλλες πού έδειξε τό γκαρσόν στον
Πουλίδη καί οί όποιες μοϋ ήταν πολύ γνωστές άπό άλλες υποθέσεις.
Στις έντεκα καί σαράντα ανήγγειλαν θριαμβευτικά τήν έμφάνιση τής Νάνσυ.
"Ολοι στράφηκαν προς τή σκηνή καί τά χειροκροτήματα ξεσήκωσαν τή σάλα. 'Η
αύλαία άνοιξε καί ή Νάνσυ παρουσιάστηκε, ενώ τά φώτα μισόσβυναν. Πράσινες καί
ρόδινες λουρίδες άπό φώς τήν κάλυψαν καί τό σώμα της τινάχθηκε σ’ έναν ήδονόπαθο χορό.
Τά χειροκροτήματα σταμάτησαν μόλις προχώρησε λίγο στο χορό της καί μιά
βαρειά σιωπή έπεσε στήν αίθουσα. Μόνον οί άναπνοές τών θαμώνων άκούγονταν.
"Υστερα όμως ξέσπασε ένας ψίθυρος πού άπλώθηκε παντού:
—Μά τί έχει ή Νάνσυ άπόψε;
—Πώς χορεύει έτσι!.. Μά τί έχει; Πολύ διαφορετική τή βλέπω...
—Μά αύτή είναι άγνώριστη άπόψε! Πώς χτυπιέται έτσι; Τί κινήσεις είναι
αυτές...
Είχαν όλοι τους δίκηο. 'Η Νάνσυ πού χόρευε κείνη τή στιγμή, δεν είχε καμμιά
σχέση μέ τήν Νάνσυ πού παρουσίασε ή κυρία Λεφάκη. ’ Εκείνη ήταν ένα αιθέριο, ένα
γλυκό πλάσμα γεμάτο άρμονία, ένώ αύτή παρουσίαζε μιά αισθητή άρυθμία κΓ όσο
κι’ αν προσπαθούσε νά δείξη περισσότερο τίς καμπύλες τού κορμιού της δέν κατώρθωνε νά συγκινήση τό κοινό. Βασάνιζα τό μυαλό μου νά έξηγήσω τήν αιτία τής άλλαγής αύτής στο χορό της, άλλά ή φωνή τού άνθρώπου πού καθόταν στο ταμείο μ
έκανε νά σηκωθώ.
«—Ό δικηγόρος κύριος II απαδημητριού, παρακαλεΐται νά έρθη στο τηλέ
φωνο !»
Διάβολε. 'Η ώρα δέν ήταν άκόμα δώδεκα, άλλά καί έκείνη άκριβώς τή στιγμή
ή Νάνσυ έστελνε μέ τό χέρι της ένα φιλί στον κοντόχοντρο άνθρωπο μέτό άκουστικό.
Εκείνος είχε σηκωθή καί ύποκλινόταν χαμογελώντας. ’Ενδιαφέρουσα σκηνή!..
’Άφησα όμως τήν παρακολούθηση καί τών δύο καί κατευθύνθηκα στο τηλέφωνο.
—Εμπρός.
—Ακούσε Μπάμπη: Ή Νάνσυ βρέθηκε άναίσθητη στο δωμάτιό της. Ά π επειράθη ν’ αύτοκτονήση μέ άρσενικό. Τή πήγαμε στον Εύαγγελισμό καί βρίσκεται
έκτος κινδύνου... Πάντως μείνε καί παρακολούθησε τή σωσία της... Σου στέλνω καί
τήν Κάτια.
—’Ό χ ι! “Οχι! φώναξα. Μή μοϋ τή στείλης! ‘Υπάρχει λόγος νά μήν έρθη έδώ !
Καί χαμηλώνοντας τή φωνή μου πρόσθεσα.
—Είναι ή ’Έφη μέ τήν ’Αλίκη έδώ... Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ή Κάτια δέν
μπορεί νά παρουσιασθή...
—Καλά. Ά ν δέν σοΰ τηλεφωνήσω πάλι, θά κάνης αύτά πού κανονίσαμε τό
μεσημέρι μέ τον διευθυντή. Θά μέ συνάντησης στο σταθμό τού ’ Ηλεκτρικού στις
έξ καί είκοσι τό πρωί. Γειά σου.
( Συνεχίζεται)

*Αθανάσιος Τασιόπουλος
Την 6ην πρωινήν ώραν τής 13ης τρέχοντος μηνός, άπεβίωσεν έκ καρδιακής
προσβολής ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' ’Αθανάσιος Τασιόπουλος.
’Έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας μια ξεχωριστή άστυνομική φυσιογνωμία,
ένας υπέροχος κοινωνικός άνθρωπος.
Εύρυτάτη έγκυκλοπαιδική μόρφωση, άρίστη έπαγγελματική ΐκανότης, πλουσιωτάτη υπηρεσιακή άπόδοση, ίδιάζουσα διοικητική ΐκανότης, υπήρξαν τά κύρια
χαρακτηριστικά τής αστυνομικής σταδιοδρομίας τοϋ έκλιπόντος.
Διεκρίνετο διά τήν άκεραιότητα τοϋ χαρακτήρος του, τήν κοινωνικήν του
παράσταση, τήν άξιοπρέπεια καί τήν υποδειγματική προσήλωσή του στά Έ λληνοχριστιανικά ιδεώδη καί διά τάς άρετάς ώς καί τήν ευγένειαν τής ψυχής του.
'Η δράσις του ύπήρξεν άρίστη. Τι
μήθηκε μέ πολλά μετάλλια καί παράσημα
καθώς καί μέ πολλές ήθικές καί υλικές
άμοιβές.
'Η νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη, τήν
11ην ώραν τής 14-9-1961, εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν —τον όποιον άπό νωρίς
εΐχεν κατακλήσει πλήθος κόσμου —χοροστατοϋντος τοϋ βοηθοΰ ’Αρχιεπισκόπου,
Μητροπολίτου Ά χαίας κ.κ. Παντελεήμονος.
Παρέστησαν πολλοί έπίσημοι, μετα
ξύ των οποίων:
Ό 'Υφυπουργός έπί των ’Εσωτερικών
κ. Ευάγγελος Καλαντζής, ό τ. 'Υπουργός
κ. Θ. Τουρκοβασίλης, οΐ βουλευταί κ.κ.
Κ. Μανιαδάκης, Δ. Βρανόπουλος, ό Α ρ 
χηγός Β. Χωροφυλακής κ. Γ. Βαρδουλάκης, ό άναπληρών τον ’Αρχηγόν τοϋ ’Α
στυνομικού Σώματος, ’Αστυνομικός Διευ
θυντής ’Αθηνών κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, οΐ τέως ’Αρχηγοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. ’Αθανάσιος Σαμπάνης, Θεό
δωρος Λεονταρίτης, ό Γενικός Διευθυντής Χωροφυλακής κ. Γ. Μπεθάνης, ό ’Α
στυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος, ό Γενικός Διευθυν
τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θωμάς Νούσιας, οΐ τέως ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ.
Δημήτριος Κάλλιας, Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, ’Ιωάννης Γιαννοΰτσος, ’Αναστά
σιος Κανελλόπουλος, Παντελής Πουλικάκος, ’Αβραάμ Μαρκόπουλος, όλοι σχεδόν
οΐ έν ενεργείς ’Αστυνομικοί Διευθυνταί, άπαντα τά μέλη τής έν Έλλάδι ’Αμε
ρικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής μέ έπί κεφαλής τον ’Αρχηγόν αύτής κ. Φερλόγκ, άντιπροσωπεΐαι άξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής καί Πυ
ροσβεστικής 'Υπηρεσίας.
’Επικήδειους λόγους έξεφώνησαν ό 'Υφυπουργός έπί τών Εσωτερικών κ.
Ευάγγελος Καλαντζής, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Άδάμ Άδαμόπουλος,
εκπρόσωπος τής Κοινότητος τής ιδιαιτέρας του Πατρίδος καί εκπρόσωπος τοϋ
Συλλόγου τών έν Άθήναις Φθιώτών.
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Πένθη

Ό κ. Καλαντζής εΐπεν τά έξης :
«Τήυ πρόωρον άπώλειάν σου, αγαπητέ ’Αθανάσιε Τασιόπουλε, πενθεί
σήμερον ολόκληρον το Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εις την συνείδησιν τοΰ
όποιου, διά τής υποδειγματικής σταδιοδρομίας σου, είχες καταλάβει περίοπτον
Θέσιν.
Πενθεί, όχι όλιγώτερον, αυτή ή Πολιτεία, διότι "Ελληνες τής ’Εθνικής
καί επαγγελματικής άκτινοβολίας, ώς ή ίδική σου, αποτελούν πολυτίμους αρ
μούς συνοχής τοΰ κοινωνικού ’Εθνικού Οικοδομήματος.
Θρηνεί διά τόν θάνατόν σου, ή σκληρώς δοκιμασθεϊσα οίκογένειά σου,
διότι ώς καλός Χριστιανός, υπήρξες δι’ αυτήν πρότυπον συζύγου καί ύπόδειγμα πατρός.
Καί έγώ τέλος Θρηνώ την έν τώ προσώπω σου άπώλειάν, πολυτίμου
συνεργάτου, σώφρονος συμβούλου καί αγαπητού φίλου».

Έ ξ άλλου 6 χ. Άδαμόπουλος, ώς εκπρόσωπος τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος,
εΐπεν τά έξης :
«Αίσθημα βαθυτάτης λύπης δοκιμάζει ή ’Αστυνομική οικογένεια διά τήν
άδόκητον άπώλειάν του σημερινού νεκρού.
Καί τό αίσθημα τούτο δίδει τό μέγεθος του κενού το όποιον καταλείπει
εις τούς κόλπους του ’Αστυνομικού Σώματος καί τής Κοινωνίας ό θάνατος, τοΰ
έπιλέκτου αύτοΰ μέλους, τοΰ ’Αστυνομικού Δ/ντού’Αθανασίου Τασιοπούλου.
Καί πράγματι: Διότι ό μεταστάς δέν ήτο ό τυχών. Μέ έφόδιον τήν πηγαίαν ψυχικήν εύγένειαν καί άνοδικήν έφεσιν, έξεκίνει προ είκοσι πέντε καί πλέον
ετών έκ τής γενετείρας του Φθιώτιδος ΐνα, μετά τήν εύδόκιμον σπουδήν είς τήν
Σχολήν τής Νομικής, είσέλθη είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα όπου ή άξιόλογος προσωπικότης του τοΰ επέβαλε καί τόν επέβαλε ώστε, τών μέν ύφισταμένων νά άποσπάση άμέριστον τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν, τών δέ προϊσταμένων τήν
έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην.
Κατά τήν μακράν σταδιοδρομίαν του, έχόμενος άπό τήν άνωτέραν περί
καθήκοντος άντίληψιν, πλουσίως άπέδωκεν ό Τασιόπουλος καί άνήγαγεν εις
περιωπήν τούς ύπηρεσιακούς κλάδους τούς οποίους κατά καιρούς ή ύπηρεσία
άδιστάκτως τού ένεπιστεύθη.
Έφώτιζε μέ τήν εύρυμάθειαν, έδίδασκε μέ τήν πλουσίαν γνώσιν, κατέκτα
μέ τήν ειλικρινή καλωσύνην καί ώδήγει μέ τήν άκατάβλητον ψυχικήν δύναμιν.
Εις τήν ταραχήν παρέμεινεν ήρεμος καί είς τήν προσβολήν άνεξίκακος καί συγχώ
ρησής. Ή συμπάθεια καί ή συνεχής προσφορά εις τούς πάσχοντας ήτο τό βίω
μά του.
Μεταξύ τών πρώτων είς τάς επάλξεις τοΰ σκληρού, άλλάκαί ώραίου, άγώνος τοΰ Σώματος διά τήν προάσπισιν καί προαγωγήν τής κοινωνικής ζωής.
Μεταξύ τών πρώτων είς τόν άγώνα διά τήν προάσπισιν τής Πατρίδος
όταν άρνηταί της καί αδυσώπητοι εχθροί, έκλόνιζον πρόρριζα τά εθνικά της θε
μέλια.
’Αλλά δέν αισθάνομαι τήν άνάγκην νά συνεχίσω σκιαγραφών τήν προσω
πικότητα τοΰ άνδρός, διότι τό έργον καί ή καθόλου ζωή τοΰ Τασιοπούλου είναι
ευρέως γνωστά έπ’ αύτών δέ τεθειμένη ή σφραγίς τοΰ τελείου καί επιμαρτυρεί.
Φίλε καί συνάδελφε Θανάση Τασιόπουλε! Θείφ επιταγή εγκαταλείπεις
τά εγκόσμια καί μετ’ ολίγον θά πορευθής προς τήν τελευταίαν σου κατοικίαν,
καλυπτόμενος άπό τό ψυχρόν χώμα τής ’Αττικής γής. ’Αλλά δέν σημαίνει!
'Η ώραία σου ψυχή γαλήνια καί ύπερήφανη θά παραμείνη, διότι άληθώς

'Αθανάσιος Τασιόπουλος
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εις τόυ πρόσκαιρον τοΰτον κόσμον, πλήρως καί υποδειγματικά επετέλεσες το
καθήκον σου. Ώ ς κοινωνικός λειτουργός, ώς πολίτης, ώς οικογενειάρχης, ώς
άνθρωπος.
Ημείς άπό τοΰ ’Αρχηγού και μέχρι τοΰ τελευταίου οργάνου, όπως καί οΐ
πολυπληθείς συγγενείς καί άλλοι, ο! όποιοι συνήλθομεν την οδυνηρόν αυτήν
στιγμήν Οπό τόν ιερόν θόλον, τιμώντες δικαίως, θά διατηρήσωμεν αγαθήν την
άνάμνησιν τής απαλής μορφής σου καί τοΰ έργου σου του καλού.
Καί τώρα έκ μέρους του Σώματος τό όποιον εΰόρκως υπηρέτησες καί τόσον
ήγάπησες δέξου σέ παρακαλώ, ώς τελευταίαν προσφοράν καί εις ένδειξιν τιμής
καί ευγνωμοσύνης, ένα απλό όπως καί ή ψυχή σου στεφάνι.

Α ίω νία σου ή μνήμη».
Ε πίσης κατά την κατάθεσιν των στεφάνων ώμίλησαν δι’ ολίγων έξάραντες
την προσωπικότητα τοΰ έκλιπόντος ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Ε μμα
νουήλ Άρχοντουλάκης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Δημήτριος 'Υφαντής
καί ό ’Αστυνόμος Α' κ. ’Αλκιβιάδης Σταματόπουλος.
Ή νεκρώσιμος πομπή, προηγουμένης της Φιλαρμονικής τοΰ ’Αστυνομικού
Σώματος κατηυθύνθη εις τό Α' Νεκροταφεϊον ’Αθηνών ένθα ένεταφιάσθη ή σορός
τοΰ μεταστάντος.
Στέφανοι κατετέθησαν άρκετοί, μεταξύ των οποίων τοΰ Ύφυπουργοΰ επί των
’Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Καλαντζή, τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τής
Σχολής 'Υπαστυνόμων, τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής, τών συμ
μαθητών του, τής Σχολής 'Υπαστυνόμων, τών υπαλλήλων τής 'Υπηρεσίας Προ
στασίας Έθνικοΰ Νομίσματος, τοΰ Συλλόγου τών έν Άθήναις Φθιωτών, τής
Ένώσεως τών έν Άθήναις Ρουμελιωτών, τών φίλων τής έν Έλλάδι ’Αμερικα
νικής ’Αποστολής, τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ έν Άθήναις εστιατορίου «Ευρώπη», τών
άδελφών Κουφαλιώτου καί Κολιοπούλου καί τών οικογενειών Μαυράκη, Πιτσινοΰ,
Κωνσταντοπούλου καί Θανασούρα.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» διερμηνεύοντα τά αισθήματα πένθους ολοκλήρου
τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, υποβάλλουν είς τούς οικείους τοΰ μεταστάντος τά ολό
ψυχα συλλυπητήρια καί εύχονται δπως ό Κύριος, ό νεκρών καί ζώντων τήν έξουσίαν
έχων, χαρίση εις αύτούς τήν έξ ύψους παρηγοριάν.
Α ίω νία ας είναι ή μνήμη αύτο ΰ.
Θ.Γ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Κατά τον μήνα Αύγουστον καί άπό 1-31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας καί
Κέρκυραν:
1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς της έκλογής των οΐκοι ...................
601 Μέλη
2)
»
εις ’Ιατρεία »
»
»
.......... 1.231
»
3) Εΐσήχθησαν εις Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλογής των .
122
»
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια .........................................
36 νέα
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία του Ν.Α.Π. καί τοϋ Κλά
δου 'Υγείας ’Αθηνών καί Π ειραιώ ς............................................... 3.566
»
"Ητοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω .......................... 5.556
»
6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής έκλογής των δωρεάν . . . 4.219 συνταγαί
7) Έχορηγήθησαν εις 43 Μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας .............. 7.727 δραχμών
’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Ιούλιος έχει ώς εξής:
" Ε σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά ......................... Δ ρ α χ μ α ί
571.766
»
έκ συμμετοχής Δημοσίου ..
»
210.855
Σ ύ ν ο λ ο ν έ σ ό δ ω ν .............................
»
782.621
Έ ξ ο δ α ........................................................
»
793.379
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

1) Τά έκ συμμετοχής τών ήσφαλισμένων έσοδα παρουσιάζονται ηύξημένα,
διότι συμπεριλαμβάνονται καί τά έσοδα τών Παραρτημάτων Πειραιώς—Πατρών καί
Κέρκυρας τοϋ μηνός ’Ιουνίου, άτινα δέν είχον συμπεριληφθή κατά τον προηγούμενον
μήνα.
2) 'Η καθαρά περιουσία τοϋ Κλάδου 'Υγείας εις καταθέσεις παρά Τραπέζαις,
άπαιτήσεις, έπιπλα κ.λ.π. την 30-6-1961 άνήρχετο εις 4.747.648 δραχμάς.
3) Κατωτέρω παραθέτομεν πίνακα, ίνα οί ήσφαλισμένοι λάβωσι γνώσιν τών
δικαιολογητικών δαπανών, άτινα διεβιβάσθησαν εις τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής
Προνοίας καί τάς Νομαρχίας Ά χαΐας καί Κερκύρας, ώς καί τών άποδοθέντων χρη
μάτων ύπό τών ανωτέρω 'Υπηρεσιών εις τον Κλάδον 'Υγείας κατά τό έτος 1960 καί
τό Α' έξάμηνον τοϋ έτους 1961.
Διαβιβασθέντα. Άποδοθέντα. Όφειλόμενα
'Υπ/σίαι τοϋ Δημοσίου. "Ετος.
1. Εις 'Υ π.Κ . Προνοίας 1960
2.086.418,30 1.779.428,— 306.990,30
»
» »
»
1961 (χ έξ.) 1.792.779,25 1.648.169,70 144.609,55
Σύνολον
3.879.197,55 3.427.597,70 451.599,85
80.306,80
2. Νομαρχία Ά χαΐας
1960
185.397,65
105.090,85
»
»
1961 (α 'έξ .) 147.078,—
54.245,75
92.832,25
Σύνολον
332.475,65
159.336,60 173.139,05
3. Νομαρχία Κερκύρας 1960
100.555,15
44.021,70 56.533,45
80.295,25
»
»
1960 (α' έ ξ .) 92.225,60
11.930,35
Σύνολον
192.750,75
55.952,05 136.798,70
Γενικόν Σύνολον
4.404.423,95 3.642.886,35 761.537,60
Έ κ τοϋ άνωτέρω πίνακος διαπιστοΰται δτι τό 'Υπουργεΐον Κοινωνικής Προ
νοίας άποδίδει κανονικώς τά εις τον Κλάδον 'Υγείας όφειλόμενα χρηματικά ποσά, ούχί
όμως καί αί Νομαρχία'. Πατρών καί Κερκύρας. Γίνονται ένέργειαι, δπως καί αί
άνωτέρω Νομαρχίαι άποδίδωσι κανονικώς.
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου ’ Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

&

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ. προήχθησαν έκ των έν ΐσχύϊ πινάκων έ'τους 1961 οί κάτωθι ’Α
ξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών όργανικώνθέσεων, ώς άκολούθως: 1) Εις τον βαθμόν του’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως, ό
’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Γρηγορέας Γεώργιος, κατ’ εκλογήν. 2)
Εις τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ.
Σακελλαρίου Βασίλειος, κατ’ εκλογήν, 3) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' τά
ξεως, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Γεωργίου Χρηστός, κατ’ εκλογήν καί 4) Εις τον
βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ εκλογήν, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ.
Παπαγεωργάκης Χρηστός.
** *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί: 1) Άρχιφύλαξ κ. Κρίππας
Χρηστός, εις δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του διά
τήν ύπερ25ετή εύδόκιμον έν τώ Άστυνομικώ Σώματι υπηρεσίαν του, 2) ΊΓπαρχι-,
φύλαξ κ. Μαξούρης ’Εμμανουήλ καί 3) ’Αστυφύλακες κ.κ. Ά ργείτης Ευστράτιος,
Δαφνιώτης Βασίλειος, Γκουζέλης Μιλτιάδης, Βήττας Παναγιώτης, Λουρίδας Γεώρ
γιος, Νίκας Χρήφτος, Μούτσιος Γεώργιος, Γκίζας Δημήτριος καί Καραβας ’Ιωάννης.
—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες: κ.κ. Διαμαντής Σπυρίδων, Παπαγεωργίου Στυλιανός, Σκαλτσάς Γρηγόριος, Πλεξουσάκης Γεώργιος καί Ξέρρας Σπυρίδων.
—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες:
κ.κ. Τσακανίκας Κωνσταντίνος καί Ζέρβας Σπυρίδων, κριθέντες ακατάλληλοι διά
τήν περαιτέρω παραμονήν των εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί ώς έκ τούτου άνίκανοι
νά διορισθοΰν ώς τακτικοί αστυφύλακες.
—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας,
ό Άρχιφύλαξ κ. Μουγκάσης Θωμάς, ώς καταστάς σωματικώς ανίκανος προς πε
ραιτέρω έκτέλεσιν αστυνομικής υπηρεσίας.
—Διά Β.Δ. μετετάγη εις τήν Α' κατηγορίαν Μονίμου Διαθεσιμότητος ό ’Α
στυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Σαρρής Κωνσταντίνος, τελών μέχρι τοΰδε
εις τήν Β' κατηγορίαν, λόγω έπιδεινώσεως τής παθήσεώς του.
** *
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων θά έπισκεφθή κατά τό δεύτερον Ιδθήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου τούς άκολούθους
Δήμους καί Κοινότητας ’Αθηνών—-Πειραιώς, προς προβολήν μορφωτικών καί ψυ
χαγωγικών ταινιών.
Τό Σάββατον 16 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν ’Ά νω Κυψέλης (Τέρμα λεωφο
ρείων).
Τήν Δευτέραν 18 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Ζωγράφου ( Πλατεία Κέντρον
Γαρδένια).
Τήν Τρίτην 19 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Μοσχάτου (Πλατεία Ναοΰ Μεταμορφώσεως).
Τήν Τετάρτην 20 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Α γίου Άνδρέου (Πλατεία
Γιάνναρη—Γιαράκη).
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Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

Την Πέμπτην 21 Σεπτεμβρίου, την συνοικίαν Πολυγώνου (Τέρμα αυτοκινή
των).
Τήν Παρασκευήν 22 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Ταμπουρίων ('Α γ. Παντελεήμονος—Φανουρίου).
Τό Σάββατον 23 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Σκοπευτηρίου (Καλλιθέα: Φι
λαρέτου—Άριστείδου).
Τήν Δευτέραν 25 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Δραπετσώνας (Κανελλοπούλου—
25ης Μαρτίου, προ τοϋ Ι.Κ.Α.).
Τήν Τρίτην 26 Σεπτεμβρίου τήν συνοικίαν ’Αμπελοκήπων ( Πλατεία 'Αγίου
Δημητρίου).
Τήν Τετάρτην 27 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Μπουρναζίου (Πλατεία Μπουρναζίου).
Τήν Πέμπτην 28 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Άμφιάλης (’Αθηνών—Τσαλδάρη).
Τήν Παρασκευήν 29 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Βύρωνος ( Πλατεία Λα
ζάρου).
Τό Σάββατον 30 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Περιστεριού (Τέρμα Θεμι
στοκλέους).
—Τό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ωρών καί περιλαμβάνει ταινίες Σαρλώ,
Μίκυ Μάους, Χονδρού—Λιγνού, επικαίρων άπό δλον τον κόσμο, Ελληνικών επι
καίρων, έπιστημονικές ταινίες, ταξίδια στον κόσμο, άστυνομικές ταινίες, θέματα
τροχαίας κ.λ.π.
’Επίσης, κατά τήν έναλλαγήν τών ταινιών, θά μεταδίδεται ενα πλούσιο μουσικό
ελαφρό πρόγραμμα ελληνικών τραγουδιών.
Έ ξ άλλου, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τό δεύτερον Ιδθήμερον θά δώση συναυλίας υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μουσικοσυνθέτου καί μαέστρου κ.
Ν. Τσιλίφη εις τάς ακολούθους συνοικίας:
Τήν Κυριακήν 17 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Πασσαλιμανίου ( Πλατεία Κανάρη).
Τήν Τετάρτην 20 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Γκαζοχωρίου ('Α γ. Πολυκάρ
που—Στρυμόνος ).
Τήν Παρασκευήν 22 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν 'Αγ. Ίωάννου Ρέντη ( Πλα
τεία 'Αγίου Ίωάννου).
Τήν Τετάρτην 27 Σεπτεμβρίου τήν συνοικίαν Δραπετσώνας (Δογάνη—Τα
πητουργίας).
Τήν Παρασκευήν 29 Σεπτεμβρίου, τήν συνοικίαν Περιστεριού (Πλατεία 'Αγίας
Τριάδος).
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει τά έξης μέρη:
1) Έμβατήριον, 2) ’Αλέξανδρος Στραντέλλα: Εισαγωγή τοϋ Φλότοου, 3)
Ουγγρικός χορός: Τοϋ Μπράμς, 4) ’Επιλογή άπό όπερέττες: Τοΰ Θ. Σακελλαρίδη,
5) ’Επιλογή μελωδιών: Τοΰ Σ. Δουκάκη, 6) Έλαφρόν ιππικόν: Τοΰ Σουππέ, 7)
’Επιλογή άπό τήν εύθυμη χήρα: Τοΰ Λέχαρ, 8) ’Επιλογή μελωδιών: Τοΰ Σ. Δουκάκη
καί 9) Έμβατήριον.
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τό

Ραδιοφωνικό Σταθμό των

Ενόπλων Δυνάμεων.

