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Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
ΤΗΣ Α . Μ .  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1962

« Ή  έλευσις έκάστου Νέου 5Έτους παρέχει εις εμέ και νέαν 
ευκαιρίαν να έκφράσω προς τον λαόν μου την πίστιν και την άγάπην 
μου και να απευθύνω τάς θερμάς εύχάς μου προς ένα έκαστον εξ υμών, 
όπου και αν ενρίσκεσθε. εις την πατρίδα ή εις την ξένην.

Ή  ΓΕλλάς εισέρχεται εις το Νέον ’Έτος υπό αίσιους οιωνούς, 
προοδεύουσα σταθερώς διά νά καταλάβη μεταξύ των εθνών την εκλε
κτήν θέσιν, ή όποια δικαιωματικώς τής ανήκει.

Και ή άνθρωπότης, παρά τά αντίθετα επί μέρους φαινόμενα, 
εύρίσκεται και αυτή σήμερον έν ιστορική περιόδω ανόδου. Τό χαρα
κτηριστικόν γνώρισμα τής εποχής μας, σημαντικώτερον και αυτής 
τής αλματώδους τεχνικής και υλικής προόδου, Ιστορικής δε σημασίας 
μεγάλυτέρας τής τοΰ παροδικού φαινομένου τού κομμουνισμού, είναι 
ή κατάκτησις τού αγαθού τής ελευθερίας υπό πάντων τών λαών τής 
γής, ήτις έπι πλέον έπιτελεϊται τή συναινέσει και πολλάκις τή πρωτο
βουλία και ένισχύσει τών ανεπτυγμένοι λαών.

Παρ’ δ/.ον δτι δμως ό κόσμος οδεύει την ανιούσαν, ή καθημερινή 
είκών τής διεθνούς καταστάσεως παν άλλο, είναι ή ειρηνική. Υ π ά ρ
χουν δυασκολίαι και πολλα'ι έστίαι αναταραχής εις διάφορα μέρη τής 
υδρογείου, έξακολουθούν οι άνθρωποι νά έπιβουλεύωνται άλλήλους 
καί ό αδελφός νά φονεύη τον αδελφόν του. Τά φαινόμενα αυτά είναι 
δυσάρεστα, πλήν δμως παροδικά, αποτελούν δε οπωσδήποτε τάς 
όδύνας τής προόδου καί τού άγώνος διά τήν παγκόσμιον ευημερίαν.

Δυστυχώς οι άνθρωποι πριν κατορθώσωμεν νά έπιλύσωμεν τά 
κοινωνικά ήμών προβλήματα, έπενοήσαμεν καί έπραγματοποιήσαμεν
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τά όπλα τής ολοκληρωτικής καταστροφής. Οι ήγέται των λαών δια
θέτουν την άναγκαίαν φρόνησιν και λογικήν, ώστε να δνναται να θεω- 
ρηθή βέβαιον ότι όπλα τής ολοκληρωτικής καταστροφής ουδέποτε θά 
χρησιμοποιηθούν έσκεμμένως. Μέχρις ότου όμως έξαλειφθή ή κυ
ριαρχούσα έλλειφις εμπιστοσύνης και ή φοβία μεταξύ των σημερινών 
δύο μεγάλων αντιθέτων παρατάξεων δεν είναι δυνατόν να άποκλεισθή 
τελείως ό έπαπειλών την ανθρωπότητα τρομακτικός κίνδυνος. Ή  προ- 
σέγγισις όλων τών λαών τής γής και ή εφαρμογή τής ένότητος είναι 
σήμερον υπέρ ποτέ έπείγουσαι καί άναγκαιαι.

Ή  πατρίς μας εντός τού δημοκρατικού κόσμου έπιτελεϊ, ήρέμως 
καί άξιοπρεπώς, την αποστολήν με τήν όποιαν τήν έπεφόρτισαν αι 
ένδοξοι παραδόσεις καί τά ιδεώδη της καί επιθυμεί είλικρινώς τήν φι
λίαν όλων τών λαών.

Εις τον εσωτερικόν τομέα ή έπίλυσις τών εκκρεμών ζητημάτων 
εξελίσσεται ίκανοποιητικώς καί παραμένω υπέρ ποτέ αισιόδοξος διά 
τό μέλλον. ’Επαναφέρω εις τήν μνήμην μου τάς εικόνας τής κατα
στροφής καί τά ηρωικά βλέμματα αγωνίας, τά όποια συνήντων κατά 
τά πρώτα έτη τής βασιλείας μου, έπισκεπτόμένος μετά τής Βασιλίσ- 
σης τήν κάθε γωνίαν τής ελληνικής γής.

Περιοδεύομεν καί σήμερον τήν χώραν, συνοδευόμενοι πλέον καί 
από τά τέκνα μας, ή δε ευτυχία, τήν οποίαν μάς χαρίζει ή βαθυτάτη 
αμοιβαία μετά τού λαού μας αγάπη, αυξάνεται έτι περισσότερον από 
τήν διαπίστωσιν τής τεράστιας προόδου. 1Από τής εποχής εκείνης, ή 
πίστις εις τον Θεόν καί τήν πατρίδα μάς έδωσε τήν δύναμιν νά νική
σου μεν τάς δυνάμεις τού κακού καί έπί ένδεκα ήδη έτη κτίζομεν καί 
δημιουργού μεν. Βλέμματα αισιοδοξίας μάς υποδέχονται πανταχοϋ 
καί ή αισιοδοξία αυτή, ή βεβαιότης διά τό μέλλον, αποτελούν τήν 
δικαίαν ίκανοποίησιν τού ηρωικού, ύπερηφάνου καί εργατικού έλληνικού 
λαού.

Υπάρχει βεβαίως είσέτι μέγα περιθώριον προόδου, πολλά προ
βλήματα έκκρεμούν προς λύσιν. Είναι πολλαί ακόμη αι πτωχαί οίκο- 
γένειαι. Μειούται όμως συνεχώς ή πενία τής χώρας καί κάθε φιλό
τιμος ελληνική οικογένεια δικαιούται νά συμμερίζεται θετικώς τήν 
πίστιν ότι τό μέλλον θά είναι καλύτερον.

Είδικώς τάς ημέρας αύτάς, με τήν είσοδόν μας εις τήν Ευρωπαϊ
κήν Οικονομικήν Κοινότητα, καί δή υπό ευνοϊκούς όρους, παρουσιά-
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ζεται εις ημάς μοναδική ευκαιρία ταχείας οικονομικής άνοδον. "Οσον 
όμως μεγάλη μάς αναμένει ή ανταμοιβή, τόσον και αί απαιτήσεις τής 
προσπάθειας είναι σοβαραί, τόσον κακαί και βαρειαι θά είναι αί συνέ- 
πειαι τυχόν αποτυχίας μας να άνταποκριθώμεν.

Ίδια ημών βουλήσει άνελάβαμεν την ύποχρέωσιν και είσερχόμεθα 
εις περίοδον εντατικής έκβιομηχανίσεως τής χώρας και άξιοποιή- 
σεως των γεωργικών ημών δυνατοτήτων. ’Έ χει ήδη έκδηλωθή ή κατα- 
νόησις τον προβλήματος υπό τής κνβερνήσεως, τον πολίτικου κόσμου, 
τών κρατικών υπηρεσιών, τον ελληνικού τύπον και τής πνευματικής 
και οικονομικής ηγεσίας. Δεν άρκούν όμως αυτά. Θά παραμείνουν 
άπλοι τίτλοι, άνευ περιεχομένου, εάν δεν συμπληρωθούν με τό κύριον 
και βασικόν στοιχειον, με την συνειδητήν καί ενεργόν συμμετοχήν 
τοϋ ελληνικόν λαόν. "Εκαστος "Ελλην, εργάτης, άγρότης, υπάλληλος 
ή εργοδότης, είναι άνάγκη να θεωρήση καί να αίσθανθή την εθνικήν 
ύπόθεσιν τής επιτυχούς εισόδου τής cΕλλάδος εις την Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα, ως καθαρώς άτομικήν του ύπόθεσιν, ώς προ
σωπικήν αυτού ευθύνην. Ή  άδήριτος άνάγκη μάς επιβάλλει δπως δλοι, 
μέχρι καί τού τελευταίου "Ελληνος, πιστεύσωμεν καί αποκτήσω μεν 
την συνείδησιν καί την έμμονον ιδέαν τής βελτιώσεως τής όποδόσεως 
τής εργασίας μας. Τό θέμα δεν εμφανίζεται σήμερον. ’Έπρεπε να είχο- 
μεν ήδη άρχίσει. Δεν είναι όμως άργά. ’Ενισχυόμενοι με την άλληλεγ- 
γύην τών μελών μιάς καί τής αυτής οικογένειας, ας τελειοποιήσω- 
μεν την όργάνωσιν καί τον προγραμματισμόν μας, άς έργασθώμεν 
σκληρώς.

Ή  ευκαιρία είναι μεγάλη, πλήν δεν θά παρουσιασθή εκ νέου. 'Η  
άνταμοιβή θά είναι πλουσιωτάτη, άλλα καί ή πραγματικότης άδυσώ- 
πητος.

’Έχω απόλυτον βεβαιότητα δτι θά επιτύχω μεν. Δεν θά δεχθούν 
ποτέ οί "Ελληνες να παραμείνουν, εξ ιδίας αυτών άμελείας, πτωχοί 
θεαταί μιάς πλούσιας καί εύημερούσης Ευρώπης. ’Ά ς  προσέξωμεν 
δμως να έκμεταλλευθώμεν εν τή προσπάθεια μας την προηγηθεισαν 
πείραν τών άλλων καί να αποφύγω μεν τυχόν γενόμενα ύπ’ αυτών σφάλ
ματα. Δεν θά έχω μεν επιτύχει εις την ουσίαν εάν καταστή υψηλόν 
μόνον τό εθνικόν μας εισόδημα. Θά πρέπει, κατά τό άνθρωπίνως δυ
νατόν, να είναι δίκαια καί ή κατανομή αυτού, με μέτρον την εργασίαν 
καί την άπόδοσιν έκάστου. Άπαραιτήτως δέ καί έκ παραλλήλου ή
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προσπάθεια μας νά μ ή περιορισθή εις την υλικήν σφαίραν, άλλα να 
εργασθώμεν διά νά άνέλθη και τό μορφωτικόν και πνευματικόν επί
πεδον όλων των Ελλήνων.

Σκοπός μας δεν είναι ή απόλυτος Ισότης', ή όποια ούτε δίκαια 
είναι, ουδέ σύμφωνος με την φύσιν τού άνθρωπον. Σκοπός μας είναι 
η "δικαιοσύνη) ή ελευθερία, ή πλήρης άξιοποίησις των δημοκρατικών 
Ιδεωδών, ή ττνευματική και υλική πρόοδος) ή πραγματική εφαρμογή 
τής αγάπης,"ή ευτυχία τού ελληνικού λαού.

■ 'Ο Θεός νά σάς εχη υπό τήν σκεπήν τον. Χρόνια πολλά».
' ' ;  - ΠΑΥΛΟΣ Β

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1962

«ίΕπ’ ευκαιρία τού Νέου 'Έτους απευθύνω προς τον ελληνικόν 
λαόν μήνυμα πίστεως και αισιοδοξίας διά τό μέλλον.

Διά τής προσφάτου ετυμηγορίας του διεδήλωσεν ό λαός τήν επι
τακτικήν επιθυμίαν τον νά. ίδη εδραίουμενην περαιτέρω τήν. εσωτε
ρικήν φαλήνην, τήν πολιτικήν σταθερότητα καί τήν οικονομικήν καί 
ηθικήν πρόοδον τής χώρας.

Καί έχει απόλυτον δικαίωμα 6 λαός νά άπαιτή από τήν ηγεσίαν 
του τήν: έξασφάλισιν τών αγαθών αυτών. Διότι μοχθεί καί εργάζεται 
όσον εις καμμίαν περίοδον τής ιστορίας του, καί δεν είναι δυνατόν νά 
έπιτρέιρη νά τεθούν εν κινδύνω οι καρποί τών κόπων του.

Διά πρώτην φοράν σημειούνται βήματα σταθερά προς τήν ορι
στικήν έξρδοχ τήζ %Φθαζ άπό τό νπανάπτυκτον οικονομικόν καθεστώς 
της. Τήν πορείαν αυτήν, ή οποία έχει προδιαγραφή βάσει συγκεκρι
μένου προγράμματος, ούδείς έχει τό δικαίωμα νά άνακόψη.

Ουδέποτε ή οικονομία μας καί ή έν γένει εθνική μας ζωή εύρέθη 
εις τοιαύτηγ αποφασιστικήν καμπήν. Τό μεταβατικόν όμως αυτό 
στάδιον απαιτεί Ιδιάζουσαν προσοχήν, συνειδητήν πειθαρχίαν καί 
έντασιν τής δραστηριότητας όλων μας, με τήν θετικήν προοπτικήν 
ενός καλυτέρου μέλλοντος.

’Ήδη ή Ελλάς, χάρις εις τά επιτεύγματα τών τελευταίων ετών
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καί τήν άκαμπτον εργατικότητα τον λαόν της, αναγνωρίζεται ώς πρό
τυπον χώρας ή οποία, υπό καθεστόος ελευθερίας, πραγματοποιεί εκείνα, 
τα όποια αλλαχού επιδιώκονται διά τοϋ καταναγκασμόν καί τής βίας.

'Η  κρατούσα εξ άλλον εις την χώραν μας γαλήνη και σταθερό- 
της είναι τοσούτω μάλλον πολύτιμος, καθόσον έξησφαλίσθη εις περίοδον 
διεθνούς έντάσεως και άσταθεΐας.

'Η  κνβέρνησις θά καταβολή πάσαν προσπάθειαν διά νά άνταπο- 
κριθή εις τάς προσδοκίας τοϋ λαόν καί, στηριζομένη επί τής ενεργόν 
καν συνεχούς σνμπαραστάσεως αυτόν, νά εξασφάλιση την περαιτέρω 
αξιοποίηση’ τον δημιουργικόν τον μόχθου.

ΕΙσερχόμεθα εις τό Νέον ’Έτος μέ την ελπίδα ότι θά ■επικράτηση 
εις τον κόσμον σννεσις, θά μειωθούν τά συμπτώματα, τής διεθνούς 
έντάσεως-και θά καταβληθή ειλικρινής από πάσης πλευράς προσπά
θεια έδραιώσεως τής ειρήνης. · · . · ·:·

Μέ τάς σκέψεις αντάς απευθύνω σήμερον προς όλους σας τάς 
θερμοτέρας μου ενχάς». . - - :

■ΟΠρόεδρος τής Κνβερνήσεως 
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΔΗΜ. ΔΑΒΑΚΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1962

«Μέ τό άνατέλλον έτος 1962 νέαι ελπίδες, νέαι προσδοκίαι και
εγγενείς επιδιώξεις πλημμυρίζουν τάς ψνχάς όλων μας. ................

Η  απόλυτος τήρησες τής τάξεως καί ασφαλείας καθ’ άπασαν 
τ ψ  Ελλάδα αποτελούν τά ειρηνικά πεπραγμένα των Σωμάτων ’Α 
σφαλείας κατά τό διαρρεϋσαν έτος καί δράττομαι τής ευκαιρίας όπως 
έκφράσω την απόλυτον ικανοποίησιν προς τούς, φιλοτίμως- έργασθέντας 
βαθμοφόρους καί άνδρας των Σωμάτων αυτών, οίτινες έμπνέονται 
από υψηλόν πατριωτισμόν καί θρησκευτικήν ενλάβειαν προς τό Σύν
ταγμα καί τους Νόμους. - ,

Τά Σώματα ’Ασφαλείας, άτινα διά των ενόπλων, αλλά καί ειρη
νικών αγώνων των, έχουν αποσπάσει τήν άμέριστον εμπιστοσύνην
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καί έκτίμησιν τον 'Ελληνικού λαόν κα'ι κατά το άρξάμενον νέον έτος 
καλούνται όπως άποδνθώσιν εις τούς ειρηνικούς των αγώνας, προς 
ενρνθμον και ειρηνικήν σνμβίωσιν τον κοινωνικού σννόλον.

Φορείς νμεις τής δννάμεως τής Κρατικής έξονσίας και πολλάκις 
οι μοναδικοί εκπρόσωποι τού Κράτονς εις τάς εσχατιάς τής επικρά
τειας, έχετε έπωμισθή τό βαρύ και ακρως λεπτόν εργον τής εφαρμογής 
των νόμων και των Κνβερνητικών αποφάσεων. Έ ν τή ενασκήσει 
τής ιεράς ταντης αποστολής σας, διά τής δικαιοσύνης, άμεροληψίας 
και τής πολιτισμένης μεταχειρίσεως των πολιτών, θά σνντελέσητε 
ώστε οντοι νά μη θεωρώσιν άντίδικον τό Κράτος, αλλά νά προσβλέ
πομαι προς αντό και τά όργανά τον μετ’ εμπιστοσύνης και μετά πεποι- 
θήσεως δτι θά δικαιωθώσιν τά νόμιμα αΐτήματά των.

Δεν διαφεύγει τής προσοχής νμών δτι οι πράκτορες τών γνω
στών νλιστικών καί ανατρεπτικών θεωριών έλλοχεύονν παντού έτοιμοι 
νά παραδώσωσι την Χώραν εις τούς εχθρούς τής πατρίδος. Είμαι βέ
βαιος δτι τά Σώματα ’Ασφαλείας με τό διακρίνον αντά Αγωνιστικόν 
πνεύμα, πιστά εις τούς αγώνας τού παρελθόντος, θά σννεχίσωσι τάς 
άόκνονς προσπάθειας των καί εις τον τομέα τούτον καί θά δικαιώ- 
σωσιν ώς καί πάντοτε, την προς αντά εμπιστοσύνην τού Κράτονς, 
διότι εις τούς μεγάλονς άγώνας τής φνλής μας, άνεδείχθησαν άξια τής 
'Ελληνικής Πατρίδος.

'Η  'Ελλάς σήμερον ισταται παρά τό πλενρόν τών ίσχνρών δννά- 
μεων τού πνεύματος καί τής έλενθερίας, αίτινες έχονσι δημιονργήσει 
μίαν άκατάλντον ίσχύν, έτοιμον καί ικανήν προς προστασίαν τής έλεν
θερίας τού κόσμον, όπονδήποτε ήθελεν άπειληθή αντη.

Οι άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας, πιστοί πάντοτε προς τάς 
ιεράς παραδόσεις τής φνλής, είμαι βέβαιος δτι με την διακρίνονσαν 
αντούς ανταπάρνησιν, θά φρονρήσωσιν, ώς καί πάντοτε, άγρύπνως 
τάς έλενθερίας καί τά αγαθά τού 'Ελληνικού λαού καί θά προστατεύ- 
σωσι τό έλεύθερον καθεστώς τής Χώρας.

Με την πεποίθησιν ταύτην άπενθύνω προς νμάς έγκαρδίονς ενχάς, 
ενχόμένος δπως τό νέον έτος 1962 πραγματοποιήση πάντα πόθον νμών 
καί χαρίση νγειαν καί εντνχίαν εις τούς άνδρας καί τάς οικογένειας 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής Πνροσβεστικής ' Υπηρεσίας».

'Ο '  Υφυπουργός 
ΔΗΜ. ΔΑΒΑΚΗΣ



ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ

TO X Α Σ Ι Σ Ι Ο Ν  ΟΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Ν  ΕΓ ΚΛΗΜΑΤΩΝ*
'Υπό τοϋ τακτικού Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας

--------------------------έν τφ Πανεπιστήμιά Αθηνών, Διευθυντοϋ τών Έγλη---------------------------
ματολογικών Υπηρεσιών κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ Γ . ΓΑΡΔΙΚΑ

Περί τοϋ χασισίου καί της έπιδράσεως αύτοΰ έπί τον άνθρώπινον οργανισμόν 
έγένοντο πλεΐσται έπιστημονικαί μελέται. Πληρεστάτην δέ βιβλιογραφίαν παρέχει 
έν τέλει τής έαυτοΰ πραγματείας ό ήμέτερος Μ. Στριγγάρης.

'Η  πραγματεία αυτή τοϋ Στριγγάρη άποτελεϊ σπουδαίαν συμβολήν εις την 
σπουδήν τών έξωγενών ψυχώσεων. Ά λλ’ έν ταΐς άχρι τοΰδε μελέταις δεν προσδιο
ρίζεται έπ’ άκριβεία ή σχέσις τοϋ χασισίου προς τα έγκλήματα.

'Η  άκριβής έκτίμησις τοϋ χασισίου ώς παράγοντος έγκλημάτων δύναται να 
γίνη μόνον διά καθολικωτέρας έκτιμήσεως δηλαδή σπουδής τών ποινικών μητρώων 
μείζονος άριθμοΰ χασισοποτών καί εΐδικωτέρας σπουδής μεμονωμένων έγκλημάτων 
αυτών, έν συνδυασμώ προς τήν γνώσιν τοϋ βίου καί τής ψυχολογίας αύτών. Διά τοι- 
ούτων μεθόδων δείκνυται δτι ή άπαξ άπόλαυσις καί μέθη τοϋ χασισίου καί ή χρονία 
κατάχρησις αύτοΰ άγουσιν εις έγκλήματα παρεμφερώς ώς ή έκ περιστάσεως άπό- 
λαυσις τοϋ οινοπνεύματος καί ό χρόνιος άλκοολισμός.

Τοΰτο δέ εΐναι λίαν εύεξήγητον κατόπιν τών νεωτέρων έρευνών τών γενο- 
μένων καί δι’ αύτοπειραματισμών έν τή ψυχιατρική κλινική τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Χαϊδελβέργης καί σπουδής τών έπακολουθημάτων τής μακροχρονίου χρήσεως 
τοϋ χασισίου υπό τοϋ ήμετέρου Μ. Στριγγάρη. Έ κ  τούτων δείκνυται οτι ή άμεσος 
έπίδρασις τοϋ χασισίου προκαλεΐ τήν απλήν μέθην, έκδηλουμένην δι’ έντονων 
ψυχικών διαταραχών, καί τήν παρατεταμένην μέθην. Καθ’ έξιν χασισοπόται 
υπό τήν έπίδρασιν τοϋ χασισίου κατέχονται υπό μεγάλης εύφορίας, διεγέρσεως καί 
έχουσιν έπηυξημένην κινητικότητα, έχουσιν υπερβασίαν τοϋ έγώ καί άφρον συναί
σθημα αύτοπεποιθήσεως καί ίκανότητος. Τό άτομον έν τή μέθη θεωρεί έαυτό ικα
νόν δι’ δτιδήποτε. Ούδέν πρόβλημα καί ούδέν έγχείρημα είναι δυσχερές δι’ αύτό. 
'Ομοίως ή μέθη προκαλεΐ διαταραχήν τοϋ είρμοΰ τών σκέψεων καί ροπήν πρός 
σχηματισμόν παρανοϊκών ιδεών. Νομίζουσιν δτι οί έν τή όδώ διαβάται περιγελώσιν 
ή έπιδιώκουσιν νά βλάψωσιν αύτούς. Οδτως ύπό τό κράτος τής μέθης ό χασισοπότης 
εύχερώς άγεται πρός έγκλήματα βίας. (Χ)

’Αλλά εις τά έγκλήματα άγει καί ή χρονία κατάχρησις χασισίου, μεταβάλ- 
λουσα τήν προσωπικότητα τοϋ ατόμου, δπερ καθιστεί φυγόπονον, άστατον (άλητεΐαι, 
κλοπαί) φιλόνεικον, εύερέθιστον, καχύποπτον, δειλόν καί έμφοβον. Έ κ  τής δειλίας 
ταύτης δημιουργεΐται παρ’ αύτοΐς έμφοβος έπιθετικότης (παράνομος όπλοφορία, 
άδικοι έπιθέσεις). Ά λλ’ εις τά έγκλήματα φέρει ή χασισοποσία διότι ή χρονία κατά- 
χρησις τοϋ χασισίου ου μόνον έπάγεται μεταβολήν τοϋ χαρακτήρος, άλλά καί βα
ρείας ψυχώσεις ειδικής φύσεως «έπεισοδιακάς καταστάσεις συγχύσεως», «χρονιάν 
καί παρατεταμένην ψύχωσιν τοϋ χασισίου», έμφαινούσας ποικίλα καί πολύπλοκα 
ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, παρατηρούμενα συνήθως εις τάς ψυχώσεις τοϋ 
ομίλου τών σχιζοφρενών.

Ή  ελληνική έγκληματολογική υπηρεσία, ής προΐσταμαι, έχει έπισημάνει 
(κατά τό χρονικόν διάστημα 1919—1950) 379 έν δλφ άτομα, καταδικασθέντα ή

* Άναδημοσίευσίς έκ τοϋ Περιοδικού τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών 
«Άρθρα καί Μελέται», ’Ιανουάριου—’Ιουνίου 1951.

(*) Πώς τά έγκλήματα τής βίας τελούνται ύπό τό κράτος τής μέθης τοϋ χασισίου φαί
νεται έν τφ βουλεύματι 59/1950 Πλημμελειοδικείου Πειραιώς (πρότασις είσαγγελέως κ. Κονδύλη) 
τραύματα κατά 5 προσώπων. Τό Κακουργιοδικεΐον έπέβαλε ποινήν 5 έτών ειρκτής καί 3 μηνών.
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έπ’ αύτοφώρω συλληφθέντα έπί δημοσία μέθη διά χασισίου, ήτοι χασισοπότας έκ 
περιστάσεως ή καθ’ έξιν. Ούτως εΐχον έπαρκή ύλην, ίνα σπουδάσω τά ποινικά 
μητρώα των χασισοποτών τούτων προς διατύπωσιν ακριβέστερου συμπεράσματος 
περί τοϋ χασισίου ώς παράγοντος, έγκλημάτων. Οί άνω 379 χασισοπόταί δύνανται 
νά διαιρεθώσιν εις τρεις κατηγορίας :

Α' Κ α τ η γ ο ρ ί α .  Περιέχει 117 άτομα μή έχοντα ύποστή καταδίκην ή 
αύτόφωρον σύλληψιν επί έγκλήματι προ της καταδίκης ή αυτοφώρου συλλήψεως έπί 
δημοσία μέθη διά χασισίου, μετά δέ τήν χασισοποσίαν ύποστάντα έπανειλημμένας 
καταδίκας έπί έγκλήμασιν.

Β' Κ α τ η γ ο ρ ί α .  Περιέχει 53 άτομα, μή ύποστάντα καταδίκην ή αυτό
φωρον σύλληψιν έπί έγκλήματι προ τής καταδίκης έπί χασισοποσία. Μετά δέ τήν 
χασισοποσίαν ύποστάντα καταδίκας ή συλλήψεις, μόνον έπί χασισοποσία, παρανομώ 
κατοχή προς πώλησιν ήτοι λαθρεμπορία χασισίου ή έπί άλητεία, ούχί δέ έπί έτέρω 
τινί έγκλήματι.

Γ' Κ α τ η γ ο ρ ί α .  Περιέχει 209 άτομα ήδη προ τής χασισοποσίας έγκλη- 
ματικά οντα (δηλ. έχοντα ύποστή καταδίκας ή αυτοφώρους συλλήψεις έπί έγκλή- 
μασιν, ύποστάντα δέ ύστερον καταδίκην ή αύτόφωρον σύλληψιν έπί δημοσία μέθη 
χασισίου. Τούτων διερευνώμεν τήν μετά τήν. χασισοποσίαν, έγκληματικότητα κατά 
ποσόν καί είδος έν άντιπαραβολή προς τήν προ τής χασισοποσίας έγκληματικότητα.

** *
Α '. Έ κ  τοϋ συνόλου των 379 έπισεσημασμέν'ων χασισοποτών διακρίνομεν, 

ώς έρρήθη, πρώτην κατηγορίαν περιέχουσαν 117 άτομα, άτινα μηδόλως έγκλημα- 
τικά όντα, άπέβησαν έγκληματικά μετά τήν χασισοποσίαν.

Έ κ  τών 117 τούτων άτόμων:
α) Εις 38 άτομα, ήτοι 32,5 % μετά τήν πρώτην καταδίκην έπί- χασισοποσία 

έπηκολούθησαν 322 καταδίκαι. Έ κ  τούτων ήσαν : 142 έπί χασισοποσία ή καί παρα
νομώ κατοχή χασισίου, 18 έπί εξυβρίσει, 25 τραύμασιν,38 άδίκω επιθέσει ή άδίκω επι
θέσει δι’ όπλου, 5 άντιστάσει κατά τής αρχής, 4 διαταράξει οικιακής ειρήνης, 2 βιαία 
φθορά, 2 απειλή, 2 εκβιάσει, 9 έπί άναιρέσει, φόνω ή άποπείρα, 37 έπί οπλοχρησία ή 
όπλοφορία, 3 έπί λιποταξία, 1 έπί βιασμώ, 2 έπί παραβάσει άστυνομικής έπιτηρήσεως, 
16 έπί έγκλήμασι κατά τής περιουσίας, ών όμως τά πλεϊστα συνημμένα μετά βίας, 
ήτοι διαρρήξεις, ληστεϊαι, 2 έπί κυβοπαιξία, 1 έπί κατοχή δυναμίτιδος, 2 έσχάτή 
προδοσία. Έ π ί πλέον 10 καταδίκαι έπί άλητεία, 1 ψευδή δηλώσει ταυτότητος.

Τά άνω 38 άτομα μηδόλως έγκληματικά όντα πρότερον, έπιδοθέντα εις τήν 
χασισοποσίαν κατέστησαν καθ’ έξιν χασισοπόταί, άπέβησαν δέ καθ’ έξιν έγκλημα- 
τίαι, έχοντες ίσχυράν ροπήν τείνουσαν άποκλειστικώς προς έγκλήματα βίας. Έ ξ  
αύτών τό 1/3 άπέβησαν έπικίνδυνοι φυγόπονοι άλήται.

β) Έ κ  τών 117 άτόμων άτινα μηδόλως έγκληματικά όντα πρότερον μετά τήν 
άπόκτησιν τής έξεως τοϋ χασισίου άπέβησαν έγκληματικά, εις 46, ήτοι 39,3 % 
μετά τήν πρώτην καταδίκην έπί χασισοποσία έπηκολούθησαν 420 έν συνόλω κατα- 
δίκαι. Έ κ  τούτων ήσαν 178 έπί χασισοποσία ή παρανομώ κατοχή χασισίου, 27 παρα
νομώ όπλοφορία καί άσκόποις πυροβολισμοΐς, 22 άδίκω έπιθέσει, 20 τραύμασι, 
4 έξυβρίσει, 2 άντιστάσει, 2 άπειλή, 3 ληστεία, 2 άνθρωποκΐονία, 1 διαταράξει 
ειρήνης, 1 φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Έ τ ι  δέ έπί έγκλήμασι άτιμίας 84 καταδίκαι έπί 
κλοπή, 4 άπάτη, 8 λαθρεμπορία, 8 κυβοπαιξία, 1 προαγωγεία, 2 άλιεία διά δυναμί
τιδος, 1 ψευδεΐ δηλώσει ταυτότητος, 1 άποπλανήσει. Έγένοντο δέ έπί πλέον 41 κατα- 
δίκαι έπί άλητεία καί 8 έπί λιποταξία.

Τά άνω 46 άτομα μηδόλως έγκληματικά οντα πρότερον, έπιδοθέντα εις τήν 
χασισοποσίαν κατέστησαν καθ’ έξιν χασισοπόταί καί καθ’ έξιν έγκληματίαι έχοντες 
ίσχυράν ροπήν πρός τε τά έγκλήματα βίας (42 % ), μάλιστα δέ άδικους έπιθέσεις,
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-τραύματα, παρανόμους όπλοφορίας καί προς τα έγκλήματα της άτιμίας (52, % ), 
μάλιστα δέ τάς κλοπάς. Έ κ  των 46 τούτων ατόμων οΐ ήμίσεις κατέστησαν καί επι
κίνδυνοι φυγόπονοι άλήται.

γ ) Έ κ  των 117 άτόμων, άτινα μηδόλως έγκληματικά οντα πρότερον μετά την 
άπόκτησιν της έξεως τοϋ χασισίου άπέβησαν έγκληματικά, εις 33 ήτοι 28,2 % 
μετά τήν α' καταδίκην επί χασισοποσία έπηκολούθησαν 332 καταδίκαι. Έ κ  τούτων 
ήσαν 127 έπί χασισοποσία ή παρανόμω κατοχή χασισίου, 124 έπί κλοπή, 10 επί 
απάτη, υπεξαιρέσει ή ύφαιρέσει, 2 κυβοπαιξία, 1 λαθρεμπορία καπνού, 1 αισχρο
κέρδεια, 1 δωροδοκία, 2 παρά φύσιν άσελγεία, 1 παραβάσει άστυνομικής έπιτηρή- 
σεως, 1 άνυποταξία, 1 άντιστάσει, 1 παρανόμω όπλοφορία καί 60 έπί αλητεία.

Τά άνω 33 άτομα μηδόλως έγκληματικά οντα πρότερον έπιδοθέντα εις τήν 
χασισοποτίαν κατέστησαν καθ’ εξιν χασισοπόται καί καθ’ έξιν έγκληματίαι εχοντες 
ΐσχυράν .ροπήν κατατείνουσαν άποκλειστικώς προς έγκλήματα άτιμίας, μάλιστα δέ 
τήν κλοπήν καί άπάτην. Οΐ ήμίσεις δέ τουλάχιστον αυτών είναι σαφώς καί άναντι- 
λέκτως χαρακτηριστέοι καί ώς έπικίνδυνοι φυγόπονοι άλήται.

Π ό,ρ ι σ μ α : 117 άτομα μηδόλως έγκληματικά όντα άρξάμενα τής χασι
σοποσίας καί καταστάντα καθ’ έξιν χασισοπόται άπέβησαν καθ’ έξιν έγκληματίαι, 
πιθανωτατα έκ τής χασισοποσίας ώς κυρίας αιτίας. Οί ήμίσεις αυτών είναι άναντι- 
λέκτως χαρακτηριστέοι καί ώς φυγόπονοι άλήται. Οί 32,5 %  έχουσιν ΐσχυράν ροπήν 
άπο,κλειστικώς κατευθυνομένην προς έγκλήματα βίας, 39,3 % έχουσιν ΐσχυράν 
ροπήν κατευθυνομένην προς έγκλήματα βίας ,τε καί άτιμίας καί 28,2 % έχουσιν 
ΐσχυράν ροπήν άποκλειστικώς κατευθυνομένην προς έγκλήματα άτιμίας καί μά
λιστα τήν κλοπήν καί άπάτην.

Πάντες είναι χαρακτηριστέοι ώς έπικίνδυνοι κακοποιοί.
Έ κ  τών άνωτέρω 117 άτόμων οί 99 ήτοι 84 % κατήγοντο έκ μερών νϋν ή 

άλλοτε τουρκοκρατουμένων. Οί 54 ήτοι 45 % , ή έκ παραλίων, λιμένων ή νήσων, 
οί 45 ήτοι 38 %.

** *
Β' Έ κ  τοϋ συνόλου τών 379 έπισεσημασμένων χασισοποτών διακρίνομεν 

δευτέραν κατηγορίαν περιέχουσαν 53 άτομα. Τά άτομα ταϋτα μή έ'χοντα καταδι- 
κασθή ή συλληφθή έπί έγκλήμασι πριν άρξωνται χασισοποτοϋντα, μετά κατα
δίκην ή αύτόφωρον σύλληψιν έπί χασισοποσία ύπέστησαν καταδίκας ή σύλληψιν έπί 
.χασισοποσία, λαθρεμπορία χασισίου ή άλητεία, ούχί δέ έπί έτέρω έγκλήματι. ’Εκ 
τών 53 τούτων άτόμων:α) 33 άτομα έξ αυτών ύπέστησαν 65 έν συνόλω καταδίκας. 
Έ κ  τούτων ήσαν : 46 έπί χασισοποσία, 10 χασισοποσία άμα καί άλητεία καί 9 έπί 
άλητεία. β) Τά υπόλοιπα 20 άτομα ύπέστησαν 108 καταδίκας. Έ κ  τούτων ήσαν : 
43 έπί χασισοποσία, 65 έμπορία ή κατοχή χασισίου προς έμπορίαν. Ουτοι 
δηλαδή είναι άβελτίωτοι λαθρέμποροι ύποστάντες έπανειλημμένας καταδίκας καί 
εις βαρυτέρας ποινάς φυλακίσεως μέχρι δύο έτών καί έκτοπίσεις. ........

Καί έκ τής κατηγορίας ταύτης τών 53 χασισοποτών δείκνυται ότι ή  χασισο
ποσία άγει αν μή εις τέλεσιν άλλων έγκλημάτων όμως εις τήν άλητείαν καί τήν 
λαθρεμπορίαν τών ναρκωτικών ουσιών, λίαν έπικίνδυνον οδσαν διότι διαδίδει περαι
τέρω τήν τοξικομανίαν. Ό  χασισοπότης φυγόπονος αλήτης ών, πορίζεται τά τής 
συντηρήσεως καί τά τής πρός άπόκτησιν χασισίου άναγκαΐα, πωλών χασίσιον εις 
άτομα, εις ά δημιουργεί τήν έξιν τής μεθυστικής ταύτης ουσίας.

Έ κ  τών άνω 53 χασισοποτών οί 38 ήτοι 71 %  κατάγονται έκ νϋν ή άλλοτε 
τουρκοκρατουμένων τόπων, οί 25 ήτοι 47 % έκ νήσων ή λιμένων (13 ήτοι 24 % ).

** *
Γ' έκ τοϋ συνόλου τών 379 έπισεσημασμένων χασισοποτών διεκρίναμεν τρίτην 

κατηγορίαν περιέχουσαν 209 άτομα άτινα έχοντα ύποστή καταδίκας έπί έγκλήμασιν
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ΰπέστησαν μεταγενεστέρως καταδίκην έπί χασισοποσία μίαν ή πλείονας. Τα 209 
ταΰτα πρόσωπα διακριτέα εις τρεις κατηγορίας ήτοι :

α) Εις 52 άτομα ήτοι 24 % μετά την χασισοποσίαν ή προτέρα έγκληματι- 
κότης δέν έξακολουθεϊ άλλα φαίνεται μειωθεΐσα ή καταπαύσασα, ούχί διότι ή άπό- 
λαυσις τοΰ χασισίου συνέχει την προς τό έγκλημα ροπήν, άλλά διότι : α) είτε πρό
κειται περί άτόμων έκ περιστάσεως έγκληματησάντων καί έκ περιστάσεως ποιη- 
σαμένων χρήσιν χασισίου, άποκατασταθέντων δέ κοινωνικώς δι’ εργασίας, γάμου 
καί άτινα πιθανώς κατεπαύσαντο τής περαιτέρω άπολαύσεως τοϋ χασισίου, β) είτε 
περί άτόμων προσφάτως άρξαμένων τήν χασισοποσίαν (π.χ. έτους 1948), ώστε 
μετ’ αύτήν δέν υπάρχει ικανός έτι χρόνος ίνα σημειωθή τέλεσις έγκλημάτων, γ )  είτε 
τέλος περί χασισοποτών, οίτινες περιπεσόντες εις άλητείαν, άπεβίωσαν έξ άσιτίας 
κατά τά σκληρά έτη της γερμανικής καί ιταλικής κατοχής 1941—1943.

β) Έ κ  τών 209 εγκληματικών προσώπων, άτινα μεταγενεστέρως ΰπέστησαν 
καταδίκην έπί χασισοποσία ύπάρχουσιν 157 ήτοι 17 %  εις ά εξακολουθεί ή προτέρα 
έγκληματικότης καί δή : I. Εις 82 άτομα. 'Η  προτέρα έγκληματικότηςέξακολουθεϊ, 
δηλαδή δέν δύναται σαφώς νά χαρακτηρισθή ώς αίσθητώς έπιταθεΐσα μετά τήν χασι
σοποσίαν (δηλαδή πλειότεραι καταδίκαι ή τέλεσις βαρυτέρων έγκλημάτων). Τά 82 
ταΰτα άτομα προ τής ένάρξεως τής χασισοποσίας είχον ύποστή έν συνόλω 464 κατα- 
δίκας : Έ κ  τούτων 240 έπί έγκλήμασιν άτιμίας, 95 βιαιότητος, 22 παρανόμου όπλο- 
φορίας. Μετά δέ τήν χασισοποσίαν ΰπέστησαν έν συνόλω 494 καταδίκας. Έ κ  τούτων 
116 έπί έγκλήμασιν άτιμίας, 82 βιαιότητος, 18 παρανομώ όπλοφορίά, 190 έπί χασι
σοποσία ή λαθρεμπορία ναρκωτικών.

II. Εις 75 άτομα : Ή  προτέρα έγκληματικότης έπιτείνεται μετά τήν χασι
σοποσίαν εις τό τριπλοϋν ή τετραπλοϋν, μάλιστα δέ εις τήν βίαν, μετ’ έπιτάσεως 
τής άλητείας καί παρανόμου όπλοφορίας. Τά 75 ταΰτα άτομα προ τής χασισοπο
σίας είχον ύποστή έν συνόλω 294 καταδίκας. Έ κ  τούτων 158 έπί έγκλήμασιν άτι
μίας, 47 βιαιότητος, 23 παρανόμου όπλοφορίας, 37 άλητεία. Μετά δέ τήν χασισο
ποσίαν ΰπέστησαν 1180 καταδίκας. Έ κ  τούτων 401 έπί έγκλήμασιν άτιμίας, 154 
βιαιότητος, 53 παρανόμου όπλοφορίας, 139 άλητεία, 340 χασισοποσία καί λαθρε
μπορία ναρκωτικών.

’Αλλά μεταξύ τών 75 τούτων άτόμων, ών μετά τήν χασισοποσίαν ή έγκλημα
τικότης έπιτείνεται διακριτέον όμιλον έξ 22 άτόμων παρ’ οΐς παρατηρεϊται άναντι- 
λέκτως ού μόνον ΐσχυροτάτη έπίτασις τής προτέρας έγκληματικότητος, άλλά καί 
άναντίλεκτος μεταστροφή αύτής προς τήν βιαιότητα καί τήν άλητείαν. Δηλαδή τά 
22 ταΰτα άτομα είχον ύποστή προ τής χασισοποσίας έν συνόλω 91 καταδίκας. Έ κ  
τούτων 59 έπί έγκλήμασιν άτιμίας, 6 βίας, 4 παρανόμου όπλοφορίας, 12 άλητεία. 
Μετά δέ τήν χασισοποσίαν ύπέστησαν 331 καταδίκας. Έ κ  τούτων 98 έπί έγκλή- 
μασιν άτιμίας, 70 βιαιότητος, 14 παρανόμου όπλοφορίας, 10 κατά τής δημοσίας 
άσφαλείας καί 50 άλητεία.

Έ κ  τών άνω δήλον 6τι δέν παρατηρεϊται ιδιαιτέρα τις σχέσις τοΰ χασισίου 
προς τά έγκλήματα κατά τών ήθών σπανίως παρατηροΰμεν βιασμόν, προσβολήν 
ήθών, παρά φύσιν άσέλγειαν. Κυρίως ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ χασισίου έντείνεται ή 
γενετήσιος όρμή, άλλά συνήθως έκδηλοΰται εις έρωτικάς παραστάσεις ή έπιθυμίαν 
προς άπλήν συναναστροφήν ή έρωτικάς ομιλίας μετά γυναικών.

Έ ν τή άνω σπουδή δέν ύπήρχεν ή εύχέρεια νά καθορισθή κατά πόσον ή έγκλημα
τικότης οφείλεται εις ύπάρχουσαν έξ ύπαρχής κατωτέραν ή άνώμαλον ιδιοσυστασίαν, 
ήτις καί άνευ τοΰ χασισίου θά ήγε τό άτομον εις έγκλήματα. Ούχ ήττον έσχηματί- 
σαμεν τήν καθ’ όλου άντίληψιν, ότι εις τήν άπόκτησιν τής έξεως τοΰ χασισίου φέ
ρονται άτομα νεαράς ήλικίας θύραθεν ψυχικώς άνώμαλα καί άνευ κοινωνικοΰ καί οικο
γενειακού στηρίγματος. ’Ενήλικες ψυχικώς κανονικοί βντες δυσχερέστατα παρεσύρ- 
θησαν είς τήν άπόκτησιν τής έξεως.
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Το χασίσιον παρατηρεΐται μεταξύ των μωαμεθανικών πληθυσμών ή συμβι- 
ούντων αύτοΐς. Εις τήν Ελλάδα εΐσήχθη έκ τής ’Ανατολής προ έκατονταετίας καί 
διεδόθη μεταξύ τών κατωτέρων ναυτικών τών λιμένων. Τούτο δείκνυται έκ τού ότι 
έκ τού συνόλου τών 379 έπισεσημασμένων χασισοποτών οί 279 ήτοι οί 73 % κατά
γονται είτε έκ τόπων νϋν ή άλλοτε τουρκοκρατουμένων (οί 135 ήτοι 35 % ), είτε 
έκ λιμένων ή νήσων (οί 144 ήτοι 37 % ).

*♦ *
α) X. I. (Άριθ. Δ.Ε.Τ. 48554) έκ Πειραιώς γεννηθείς τώ 1910 εις ηλικίαν 19 

έτών το πρώτον κατεδικάσθη ύπό τού Πλημ. Πειραιώς εις φυλάκισιν 6 ημερών έπί 
χασισοποσία εις ταύτην έπηκολούθησαν :

1) Τή 4-3-30 καταδίκη ύπό Πλημ. Πειραιώς εις φυλάκισιν 3 ημερών έπί 
παρανομώ όπλοφορία. 2) Τή 26-5-1932 αυτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεΐ έπίτραύ- 
μασι έκ προμελέτης καί βιαία φθορά ξένης ιδιοκτησίας. 3) Τή 21-6-1933 καταδίκη 
ύπο τού Πλημ. Πειραιώς εις φυλάκισιν 30 ημερών έπί άπρομελετήτοις τραύμασι.
4) Τή 2-4-1934 καταδίκη ύπο Πλημ. Πειραιώς εις φυλάκισιν 3 μηνών έπί τραύ- 
μασι. 5) Τώ 1935 καταδίκη ύπο Πλημ. Πειραιώς (άριθ. άποφ. 4663) εις φυλάκισιν 
20 ημερών έπί αίκίαις κατά δημοσίου ύπηρέτου. 6) Τή 8-8-35 καταδίκη ύπο Πλημ. 
Πειραιώς είς φυλάκισιν 2 μηνών καί 10 ήμερών έπί άδίκω έπιθέσει. 7) Τή 23-9-35 
καταδίκη ύπό τού μονομελούς Πλημ. Πειραιώς εις φυλάκισιν 15 ήμερών έπί άπρο- 
μελετήτοις τραύμασι. 8) Τή 3-10-36 καταδίκη ύπό Πλημ. ’Αθηνών είς φυλάκισιν 
2 1/2 μηνών έπί άδίκω έπιθέσει καί βιαία φθορά ξένης ιδιοκτησίας. 9) Τώ 1936 
καταδίκη ύπό Έφετείου ’Αθηνών (άριθ. άποφ. 662) είς φυλάκισιν ενός έτους έπί 
έκβιάσει. 10) Τώ 1946 καταδίκη ύπό Πλημ. Πειραιώς (άριθ. άπόφ. 72) εις φυλά- 
κισιν 10 ήμερών έπί έξυβρίσει. 11) Τώ 1937 καταδίκη ύπό Πλημ. Πειραιώς (άριθ. 
άποφ. 9838) είς φυλάκισιν 1 μηνός έπί άδίκω έπιθέσει.

β) Μ. Β. (άριθ. Δ.Ε.Υ. 6128) γεννηθείς έν Άθήναις τώ 1897.
Τή 28-4-1921 είς ήλικίαν 25 έτών κατεδικάσθη τό πρώτον έπί χασισοποσία 

είς φυλάκισιν ένός έτους διά τής ύπ’ άριθ. 4436/28-4-1921 άποφ. Πλημ. ’Αθηνών. 
Είς τήν καταδίκην ταύτην άκολουθοΰν : 1) Τή 24-11-22 σύλληψις έπ’ αύτοφώρω 
άντιστάσει κατά τής άρχής. 2) Αυτόφωρος σύλληψις τή 30-6-23 έν Άθήναις έπί 
άποπείρα κλοπής διά ρήξεως. 3) 'Ομοίως έν Άθήναις τή 28-6-30 έπί παρανομώ 
κατοχή ναρκωτικών. 4 ) 'Ομοίως τή 12-7-30 έπί απόπειρα άναιρέσεως. 5) Τή 1-9-31 
καταδίκη είς φυλάκισιν 2 έτών έπί κλοπή διά τής ύπ’ άριθ. 1388/1-9-31 άποφάσεως 
Πλημ. Χαλκίδος. 6) Τή 14-10-33 καταδίκη είς φυλάκισιν 1 μηνός καί χρηματικήν 
ποινήν 1000 δρχμ. έπί παρανομώ κατοχή ναρκωτικών (νόμος 5539) διά τής ύπ’ άριθ. 
14210/14-10-33 άποφάσεως Πλημ. ’Αθηνών. 7) Τή 17-3-34 κατεδικάσθη είς 
φυλάκισιν 4 μηνών καί 5 ήμερών έπί άδίκω δι’ όπλου έπιθέσει καί παρανομώ όπλο
φορία διά τής ύπ’ άριθ. 3312 τής 17-3-34 άποφ. Πλημ. Αθηνών. 8) Τή 10-1-35 
αυτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί άδίκω δι’ όπλου έπιθέσει. 9) Τή 18-5-35 
κατεδικάσθη είς φυλάκισιν 3 μηνών καί χρημ. ποινήν 100 δρχμ. έπί παρανομώ 
κατοχή ναρκωτικών (νόμ. 5539) διά τής ύπ’ άριθ. 7279/18-5-35 άποφ. Πλημ. 
’Αθηνών. 10) Τή 29-9-36 κατεδικάσθη είς φυλάκισιν 6 μηνών καί χρημ. ποινήν 
1000 δραχμ. έπί παρανομώ κατοχή ναρκωτικών (νομ. 5539) δυνάμει τής 15644/ 
29-9-35 άποφάσεως Πλημ. ’Αθηνών. 11) Τή 28-11-1941 αύτόφωρος έν Άθήναις 
σύλληψις έπί παραβάσει νόμου περί ναρκωτικών. 12) Τή 10-7-41 αυτόφωρος έν 
Έλευσΐνι σύλληψις έπί κλοπή. 13) Τή 29-12-43 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις 
έπί παραβάσει νόμου περί παιγνίων 258/1936.

γ )  Δ. Κ. (άριθ. Δ.Ε.Τ. 45504) γεννηθείς έν έτει 1902 έν Πειραιεΐ.
1) Κατεδικάσθη τό πρώτον έπί κλοπή είς ήλικίαν 18 έτών διά τής ύπ’ άριθ.
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408/27-4-20 άποφάσεως τοΰ Πταισματοδικείου Πειραιώς, εις πρόστιμου 2.450δρχ.
2) Τό πρώτον έπί χασισοποσία κατεδικάσθη τη 8-1-20 είς φυλάκισιν 1 μηνός διά 
τής όπ’ άριθ. 60/8-1-20 άποφάσεως Πλημ. Πειραιώς. 3) Τή 24-8-26 καταδίκη εις 
φυλάκισιν 9 μηνών έπί άδίκω έπιθέσει διά τής 3230/24-8-26 άποφ. Πλημ. Πει
ραιώς. 4) Τή 27-6-27 έπί κλοπή εις φυλάκισιν 1 μηνός διά τής ύπ’ άριθ. 4156/'
27- 6-27 άποφ. Πλημ. Πειραιώς. 5) Καταδίκη τή 7-4-28 έπί λιποταξία είς φυλά- 
κισιν 3 μηνών διά τής ύπ’ άριθ. 480/7-4-28 άποφάσεως Α' Διαρκούς Στρατοδι
κείου. 6) Τή 8-9-28 καταδίκη είς φυλάκισιν 6 μηνών έπί λιποταξία διά τής ύπ’ άριθ. 
1067 /8-9-28 άποφάσεως Α ' Διαρκούς Στρατοδικείου, 7) Τή 20-3-29 καταδίκη είς 
φυλάκισιν 10 ημερών έπί παρανομώ όπλοφορία, διά τής ύπ’ άριθ. 644/20-3-29 
άποφ. Πλημ. ’Αθηνών. 8) Τή 5-2-31 καταδίκη είς κράτησιν 15 ήμερών έπί χασι
σοποσία διά τής ύπ’ άριθ. 153/5-2-31 άποφάσεως Πλημ. ’Αθηνών. 9) Τή 8-6-31 
φυλάκισις .15 μηνών έπί προμελετημένοις τραύμασί, οπλοχρησία: καί όπλοφορία 
(άπόφ. 225/8-6-31 Άναθεωρ. Δικαστηρίου). 10) Τή 9-9-1932 καταδίκη είς. φυλά- 
κισιν 4  μηνών έπί κλοπή διά τής ύπ’ άριθ. 847 /9-9-32 άποφάσεως Πλημ. ’Αθηνών. 
ΤΙ) Τή 8-6-33 καταδίκη είς φυλάκισιν 2 μηνών έπί κλοπή διά τής ύπ’ άριθ. 8690/ 
8-6-33 άποφάσεως Πλημ. ’Αθηνών.

δ) Μ. I. (άριθ. Δ.Ε.Υ. 23210) γεννηθείς έν έ'τει 1902 έν Πειραιεϊ.
1) Τή 2-6-25 κατεδικάσθη έπί τραύμασί είς φυλάκισιν 8 ήμερών διά, τής ύπ’. 

άριθ. 2517/2-6-25 άποφάσεως Πλημ. Πειραιώς. 2) Τή 17-12-25 είς ήλικίαν 25. 
έτών, κατεδικάσθη τό πρώτον έπί χασισοποσία καί άδίκω επιθέσει είς φυλάκισιν 
6 μηνών διά τής ύπ’ άριθ. 5388/17-12-25 άποφ. Πλημ. Πειραιώς. 3) Τή 17-7-26 
αυτόφωρος σύλληψις έπί χασισοποσία έν Πειραιεϊ. 4) Τή 9-2-27 αυτόφωρος έν 
Πειραιεϊ σύλ/,ηψις έπί χασισοποσία. 5) Τή 19-3-27 καταδίκη είς φυλάκισιν 16 
ήμερών έπί άδίκω έπιθέσει καί παρανομώ όπλοφορία διά τής ύπ’ άριθ. 1705/27 
άποφ. Πλημ. ’Αθηνών. 6) Τή 2-4-27 αυτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί παρα
νομώ όπλοφορία. 7) Τή 11-5-27 αυτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί χασισοποσία. 
8) Τή 3-12-27 αυτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί χασισοποσία. 9) Τή 28-5-28 
αύτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί λαθρεμπορία ναρκωτικών. 10) Τή 19-7-29 
αυτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί άποπείρα άναιρέσεως. 11) Τή 14-7-30 αύτό
φωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί χασισοποσία. 12) Τή 26-9-30 αύτόφωρος σύλληψις 
έν Πειραιεϊ έπί παρ. όπλοφορία. 13) Τή 19-11-30 αύτόφωρος σύλληψις έν Πει- 
ραιεΐ έπί χασισοποσία. 14) Τή 17-9-31 αύτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί άδίκω 
έπιθέσει. 15) Τή 3-9-32 καταδίκη είς φυλάκισιν 6 ήμερών έπί παραβάνει ν. 5539 
διά τής ύπ’ άριθ. 2745/3-9-32 άποφάσεως Πλημ. Πειραιώς. 16) Τή 2-11-33 
καταδίκη είς φυλάκισιν 7 ήμερών έπί παραβάσει ν. 5539, διά τής ύπ’ άριθ. 31.24 
άποφ. Πλημ. Πειραιώς. 17) Καταδίκη είς φυλάκισιν 1 μηνός τή 20-4-35, έπί πα- 
ραβάσει ν. 5539 διά τής ύπ’ άριθ. 1185/20-1-35 άποφ. Πλημ. Πειραιώς. 18) Τή
28- 9-35 καταδίκη εις φυλάκισιν 1 έτους καί χρημ. ποινήν 100 δραχμών καί έκτόπισιν 
1 Χ/2 έ'τους έπί κατοχή ναρκωτικών φαρμάκων, διά τής ύπ’ άριθ. 2796/28-9-35 
άποφ. Πλημ. Πειραιώς. 19) Τώ 1936 καταδίκη είς φυλάκισιν 25 ήμερών έπί άπρο- 
μελετήτοις . τραύμασί, δυνάμει τής 3914/1936 άποφ. Πλημ. Πειραιώς. r 20) Τή 
14-11-41 αύτόφωρος σύλληψις έν Πειραιεϊ έπί παραβάσει ν. 258 καί 5539. 21) Τή 
26-1-48 καταδίκη είς φυλάκισιν 7 μηνών έπί παραβάσει ν. 5539, διά τής ύπ’ άριθ. 
167/26-1-48 άποφ. Πλημ. ’Αθηνών. 22) Τή 22-6-48 αύτόφωρος σύλληψις έν Πει- 
ραιεϊ έπί παραβάσει ν. 5539.

ε) Σ. ή II. Α. (άριθ. Δ.Ε.Τ. 944) γεννηθείς έν Άθήναις τώ 1899.
1) Κατεδικάσθη τό πρώτον είς ήλικίαν 17 έτών ύπό τοΰ Πλημ. ’Αθηνών δυ

νάμει τής ύπ’ άριθ. 5559/1916 άποφ. είς φυλάκισιν 2 μηνών έπί κλοπή. 2) Τή 28-2-19
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συνελήφθη επ’ αύτοφώρω έπί άποπείρα κλοπής έν Άθήναις. 3) Τή 26-6-21 συνε
λήφθη έπ’ αύτοφώρω επί άποπείρα κλοπής έν Άθήναις. 4) Κατεδικάσθη, δυνάμει 
τής ύπ’ άριθ. 717/15-2-21 άποφάσεώς του Πλημ. Θεσσαλονίκης είς 'φυλάκισιν 20 
ήμερων επί κλοπή. 5 ) Τή 27-8-23 αυτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί χασισο
ποσία. 6) Τή 11-1-24 αυτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί άλητεία. 7} Καταδίκη 
έπί πλαστογραφία εις φυλάκισιν 5 μηνών, διά τής 2595/28-3-24 άποφ. Πλημ. 
Αθηνών. 8) Τή 30-4-24 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί παρανομώ όπλοφο- 
ρία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καί τραύμασι. 9) Τή 30-5-24 αύτόφωρος σύλληψις 
έν Άθήναις έπί άλητεία. 9α) Τή 23-10-24 καταδίκη εις φυλάκισιν 5 μηνών έπί νο
θεία έγγράφου (άπόφασις 7335/23-10-24 Πλημ. Αθηνών). 10) Τή 6-11-25 κατα
δίκη εις φυλάκισιν 15 μηνών, δυνάμει τής 4122/6-11-25 άποφάσεώς Πλημ. Θεσ
σαλονίκης έπί κλοπή. 11) Τή 12-11-28 σύλληψις έν Άθήναις έπί άλητεία. 12) Τή 
19-12-28 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί κλοπή διά ρήξεως. 13) Τή 8-2-29 
αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί άλητεία. 14) Τή 6-4-29 καταδίκη είς φυλά,- 
κισιν 2 έτών έπί κλοπή, δυνάμει τής 4/6-6-29 άποφ. Δικαστηρίου Συνέδρων Ά λε- 
ξανδρουπόλεως. 15) Τή 28-8-31 καταδίκη εις φυλάκισιν 10 ημερών έπί άλητεία, δυνά
μει τής 155/28-8-31 άποφ. Πλημ. ’Αθηνών. 16) Τή 1-1-32 αυτόφωρος σύλληψις έν Ά -  
θήναιςέπί κλοπή. 17) Τή 28-11-32 αύτόφωρος σύλληψις έπί κλοπή έν ΙΙειραιεΐ. 18) 
Τή 21-3-34 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί κλοπή. 19) Τή 30-11-34 καταδίκη 
εις φυλάκισιν 6 μηνών έπί παραβάσει ν. 5539 δυνάμει τής 1027/30-11-34 άπο- 
φάσεως Πλημ. Αθηνών. 20) Τή 18-9-35 αύτόφωρος σύλληψις έν Σκαραμαγκα έπί 
παρανόμω όπλοφορία καί άδίκω δι’ όπλου έπιθέσει. 21)Τ ή 18-11-35 καταδίκη είς 
φυλάκισιν 1 μηνός έπί άποπείρα κλοπής καί άλητεία, δυνάμει τής ,11063/18-11-35 
άποφ. Πλημ. Αθηνών. 22) Τή 26-5-36 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί παρα- 
βάσει ν. 5539. 23) Τή 14-7-36 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί παραβάσει 
ν. 5539. 24) Τή 16-9-36 καταδίκη είς φυλάκισιν 3 μηνών καί χρημ. ποινήν 500 
'δραχ. έπί παραβάσει ν. 5539 δυνάμει τής 14303 /16-9-36 άποφ. Πλημ. Αθηνών. 
25) Τή 16-9-37 αύτόφωρος σύλληψις έν Τριπόλει έπί άλητεία. 26) Τή 21-9-1937 
καταδίκη είς φυλάκισιν 2 μηνών έπί υπεξαιρέσει, δυνάμει τής 14729/21-9-37 
άποφάσεώς Πλημ. Αθηνών. 27) Τή 22-9-38 καταδίκη είς φυλάκισιν 55 ημερών έπί 
έξυβρίσει δημοσίου υπηρέτου καί παρανόμω όπλοφορία, δυνάμει τής 15222/22-9-38 
άποφάσεώς Πλημ. Αθηνών. 28 ) Τή 26-4-39 καταδίκη είς φυλάκισιν 2 μηνών έπί 
άποπείρα κλοπής, δυνάμει τής 6921 /26-4-39 άποφ. Πλημ. Αθηνών. 29) Τή 7- 
12-39 έκτόπισις έπί 1 έτος, ώς έπικίνδυνος είς την δημοσίαν άσφάλειαν, δυνάμει 
τής 212/7-12-39 άποφάσεώς Ε.Δ.Α. νομοΰ Άττικοβοιωτίας. 30) Τή 12-5-40 έκτό- 
πισις 1 έτους διά τον αύτόν λόγον, δυνάμει τής 2205 /12-5-40 άποφάσεώς Ε.Δ.Α. 
νομοΰ Άττικοβοιωτίας. 31) Τή 9-3-41 αύτόφωρος σύλληψις έν Άθήναις έπί παρα- 
βάσει άστυνομικής έπιτηρήσεως. 32) Τή 17-6-41 αύτόφωρος σύλληψις έν Τριπόλει 
έπί παραβάσει νόμου περί έκτοπίσεως. 33) Τή 2-5-42 αύτόφωρος σύλληψις έν Ά -  
θήναις έπί κλοπή. 34) Τή 26-9-44 αύτόφωρος σύλληψις έπί κλοπή έν Άθήναις. 
35) Τή 5-3-45 καταδίκη είς φυλάκισιν 6 μηνών έπί παραβάσει ν. 5539, δυνάμει 
τής 2008/5-3-45 άποφ. Πλημ. Αθηνών. 36) Τή 31-7-46 καταδίκη είς φυλάκισιν 
1 έτους έπί κλοπή, δυνάμει τής 7783/31-7-46 άποφάσεώς Πλημ. Αθηνών. 37) Τή 
28-8-47 καταδίκη είς φυλάκισιν 10 μηνών έπί κλοπή, δυνάμει τής 2665/28-8-47 
άποφάσεώς Πλημ. Αθηνών. 38) Τή 26-7-48 καταδίκη είς φυλάκισιν 10 μηνών έπί 
κλοπή, δυνάμει τής 5933/26-7-48 άποφάσεώς Πλημ. Αθηνών.

Κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
-  ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΤΗ ΣΙΑΕΡΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ -

---------------------------------Ύπό ’Αστυφύλακας χ, Σ .  ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ----------------------------------

'Ο άνθρωπος, αυτό τό λογικό ον πάνω στη γη, άπό τις πρώτες στιγμές τής 
κατά κοινωνίαν βιώσεώς του, άπό την έποχήν κατά την οποίαν ένοιωσε τήν ύ
παρξή του νά κινδυνεύη, ζήτησε καί βρήκε ένα τρόπο γιά τήν άμυνά του, τήν 
άμυνα κατά των στοιχείων τής φύσεως καί κατά του άλλου, τοϋ περιβάλλοντος 
αυτόν ζωϊκοϋ κόσμου. Καί εναντίον μέν τής φύσεως ήμύνθη βαθμηδόν καί κατ’ ολί
γον άποτελεσματικώς, διότι ήτο ό πρώτος, ό δυνατώτερος τών δημιουργημάτων. 
“Ομως, ή προς τήν ομαδικήν, τήν κοινωνικήν ζωήν τάσις τοϋ άνθρώπου, έδημιούρ- 
γησεν εις αυτόν νέα προβλήματα, οχι μόνον βιολογικά, άλλά καί προβλήματα τέ
τοια, τά όποια μόνος ό άνθρωπος, ώς κοινωνική μονάς, δεν μπορούσε νά άντιμε- 
τωπίση.

Τέτοια προβλήματα είναι τό τής ήθικής, διότι ή προοδευτική έξέλιξις έδη- 
μιούργησεν ήθικούς νόμους καί ήθικούς φραγμούς, ή κλοπή, διότι μέ τήν αΰξησιν 
τών κοινωνιών έδημιουργήθη ζήτημα διατροφής, τέλος ή προστασία τών άμέτρητων 
πιστεύω, πού ήταν διά τον άνθρωπο τής προϊστορικής έποχής, τά μόνα βάθρα γιά 
τήν πνευματική του υπόσταση. “Ετσι, κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες, ό άνθρωπος 
ήναγκάσθη νά δημιουργήση μιά υποτυπώδη άστυνομία, ένα θεσμό είς τον όποιον 
πειθαρχούσε καί τον όποιον έσέβετο. Μέ τήν εξέλιξη τών κοινωνιών, έξειλίχθη καί ό 
θεσμός τής άστυνομίας, ώστε νά τον βλέπουμε άρκετά προωδευμένο στους μεγά
λους άνατολικούς λαούς, τούς Σουμερίους, Βαβυλωνίους, Πέρσας, Άσυρίους, Αιγυ
πτίους κ.ά. “Ομως ό άστυνομικός θεσμός έμφανίζεται σάν ξεχωριστή υπηρεσία, 
κατά πρώτον στήν άρχαία Ελλάδα. ’Εδώ, ένας λαός ευέξαπτος, ό όποιος συνεχώς 
δημιουργεί καί έκπολιτίζεται, έχει άνάγκη άπό νόμους καί άπό αυστηρή έπιτήρησι 
τής εφαρμογής των. “Ετσι βλέπουμε τίς δυό μεγάλες ελληνικές δυνάμεις, τάς 
’Αθήνας καί τή Σπάρτη, νά καταρτίζουν αύτοτελή άστυνομικά σώματα, εντελώς 
άνεξάρτητα άπό τή στρατιωτική δύναμη, τά όποια έπαιξαν διάφορον είς τάς 
δύο πόλεις ρόλον, καί κατέστησαν πολλάκις ρυθμισταί τής όλης αύτών έξελίξεως, 
πολιτικής καί κοινωνικής. “Ας δοϋμε λοιπόν τή Σπαρτιατική άστυνομία, τή θέση 
πού είχε μέσα στο σιδερένιο έκεϊνο κράτος καί τή συμβολή της στήν έξάπλωση 
καί τήν υπόστασή του. Ό  Λυκούργος, ό σοφός νομοθέτης τής Σπάρτης, σάν επι
στέγασμα τής νομοθεσίας του, έθεσε τήν έπικυριαρχία τοϋ δωρικού, τοϋ καθαροΰ 
δωρικοΰ στοιχείου, επί τών άλλων κατοίκων τής περιοχής, τών περίοικων καί 
κυρίως τών Ειλώτων, οΐ όποιοι ήσαν οί περισσότερον επικίνδυνοι διά τό κάθε 
στώς τής Σπάρτης. Πώς όμως θά μποροΰσε ή άρχουσα δωρική τάξις, νά έπιβλη- 
θή καί νά κυριαρχήση πάνω σ’ ένα πλήθος άπό Είλωτας, ένα πλήθος τό όποιον 
ήτο άπαραίτητο νά παραμένη έντός τής πόλεως, καθ’ δτι ήτο ό βασικώτερος καί 
ίσως ό μοναδικός παράγων γιά τήν οικονομική επιβίωση τής Σπαρτιατικής πο
λιτείας ;

'Η  παραμονή τών Ειλώτων έντός τής πόλεως, ήτο καί ό λόγος διά τον όποιον 
η Σπάρτη δέν έκτισε ποτέ τείχη. Εις τήν μυστικήν υπηρεσίαν άσφαλείας, λοιπόν, 
άνέθεσε ό Λυκοΰργος τό βαρύ έργον τής άγρύπνου παρακολουθήσεως τών Ειλώτων, 
τοϋ κινδύνου αύτοϋ, ό όποιος άπό στιγμή σέ στιγμή μποροΰσε ν’ άνατρέψη καί 
κυριολεκτικά νά άποσυνθέση τό Σπαρτιατικό πολίτευμα.

Ή  ’Αθηναϊκή άστυνομία ήτο κυρίως άστυνομία τάξεως. ’Αρχαίοι συγγρα-
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φεΐς άναφέρουν δτι κατά τάς μεγάλας έορτάς, δπως τά Παναθήναια, τά Έλευσίνια 
καί τά Διονύσια, άστυνομικοί οί όποιοι ήσαν κατά τό πλεΐστον Σκύθαι, έλάμβανον 
μέτρα εις τάς οδούς καί τούς λατρευτικούς χώρους, διά τήν τάξιν καί την συμπερι
φοράν των εορταστών. ’Ακόμη ή ’Αθηναϊκή άστυνομία, ήτο άστυνομία ήθών, διότι 
εις τάς ’Αθήνας, ώς συνήθως συμβαίνει εις μεγάλας πόλεις, συνηθροίζοντο έταΐραι 
άπό ολόκληρον τήν λεκάνην της Μεσογείου.

Έ κτος των δημοσίων, ύπήρχον άκόμη καί ιδιωτικοί άστυνομικοί είς ’Αθήνας. 
Άντιθέτως είς τάς τάξεις τής Σπαρτιατικής άστυνομίας έστρατολογοϋντο μόνον 
έλεύθεροι πολΐται, οί όποιοι έπρεπε νά είναι γνήσιοι Σπαρτιάται καί νά διακρίνων- 
ται διά τό ήθος, τήν οξύνοιαν καί τήν σωματικήν διάπλασιν.

Οί Σπαρτιάται έπίστευον, δτι μόνον ελεύθεροι πολΐται ήτο δυνατόν νά άνα- 
λάμβάνουν ύπηρεσίας τής πόλεως, ώς τήν άστυνομικήν. 'Η  Σπαρτιατική άστυνομία 
δεν ήσχολεΐτο μέ ζητήματα τάξεως καί ήθών. Καί τούτο διότι άφ’ ένός μέν ή πει
θαρχία, ώς γνωστόν, ήτο στενά συνυφασμένη μέ τήν νοοτροπίαν τού Σπαρτιάτου 
πολίτου καί άπετέλει τό ύπόβαθρον τής κυριαρχίας τού Σπαρτιατικού καθεστώτος, 
άφ’ έτέρου δέ διά τό ζήτημα τής ήθικής τάξεως, τό όποιον σπανιώτατα προέκυπτεν, 
ήσαν υπεύθυνοι οί πέντε ’Έφοροι, τά άνώτατα δργανα τής Σπαρτιατιακής πολι
τείας. Δέν γνωρίζομεν ούδέ έν γενικαΐς γραμμαΐς, τό σύστημα καί τήν λειτουργίαν 
τής δυναμικής αύτής άστυνομίας, διότι κανείς έκ τών άρχαίων συγγραφέων δέν 
κατώρθωσε νά μάθη ποτέ τά μυστικά της καί νά μάς τά περιγράψη. Δροΰσε κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε καί αύτοί άκόμα οί άρχοντες τής πόλεως, ν’ άποροΰν διά 
τά άποτελέσματα καί τήν ταχύτητα ένεργείας. Τό ένα τμήμα, ή υπηρεσία ας πούμε 
έσωτερικής άσφαλείας, είχε σάν έπίκεντρο τών ενεργειών της καί τήν πόλιν τής 
Σπάρτης, άλλά κυρίως τάς περιοχάς δπου εΐργάζοντο οί Είλωτες. 'Η  παρακολού- 
θησις τών Ειλώτων καθίστατο περισσότερον αύστηρά εις έποχάς κατά τάς όποιας 
έξεδηλούντο εις τήν άλλην Ελλάδα καί κυρίως είς τήν Πελοπόννησον, πόλεμοι ή 
επαναστατικά κινήματα. 'Η  αύτή τακτική έτηρεΐτο, καί κατά τάς μεταπολεμικάς 
περιόδους, οπότε οί Είλωτες καθίσταντο περισσότερον επικίνδυνοι, λόγω τής έξαν- 
τλήσεως καί τής φθοράς τήν όποιαν ή Σπάρτη οπωσδήποτε ΰφίστατο. 'Ο Πλού
ταρχος άναφέρει ένα γεγονός, τό όποιον πραγματικά προκαλεΐ τήν φρίκην, άλλά 
καί πού είναι άπόλυτα δικαιολογημένο.

«Οί Σπαρτιάται, διηγείται ό Πλούταρχος, έκάλεσαν δσους έκ τών Ειλώτων 
έπολέμησαν γενναία κατά τόν δεύτερον Μεσσηνιακόν πόλεμον. ’Αφού τούς έστεφά- 
νωσαν καί τούς έτίμησαν δπως άξιζε σε παλληκάρια, μέσα σέ μιά νύχτα τούς έσφα
ξαν δλους». Γιατί αύτοί ήσαν οί πιο γενναίοι καί έπομένως οί πιο έπικίνδυνοι. Αύτά 
είναι τά περίφημα «κρυπτεΐα» διά τών όποιων ή μυστική άστυνομία τής Σπάρ
της, έξηφάνιζε κάθε ύποπτο επαναστατικό στοιχείο. Τό δεύτερον σπουδαΐον σκέ
λος τής Σπαρτιατικής άστυνομίας, ήτο ή υπηρεσία παρακολουθήσεως τών ξένων, 
οί όποιοι ήρχοντο είς τήν Σπάρτην. Ούτοι, έπισκεπτόμενοι τήν πόλιν ώς πρέ
σβεις, διανοούμενοι ή δι’ όποιονδήποτ λόγον, έν καιρώ μέν ειρήνης παρηκολου- 
θούντο, έν καιρώ δέ πολεμικών ή μεταπολεμικών περιόδων, έδιώκοντο άπό τήν 
Σπάρτην.

Αί διώξεις αύταί είναι αί γνωσταί «ξενηλασίαι». 'Ένα τρίτο σπουδαίο καί 
αότό κομμάτι τής Σπαρτιατικής άστυνομίας, ήτο τό τής κατασκοπείας είς βάρος 
ξένων πόλεων. Άλλά καί οί έκτος τής πόλεως διαμένοντες Σπαρτιάται δέν άπέ- 
φευγον καί αύτοί τήν συνεχή παρακολούθησιν.

’Αρκεί νά θυμηθούμε τό βασιληά τής Σπάρτης Παυσανία, τόν νικητήν τών 
Πλαταιών, ό όποιος, κατηγορηθείς διά συνεργασίαν μέ τόν Ξέρξην καί κληθείς νά 
έπιστρέψη είς τήν Σπάρτην, δέν μπόρεσε νά καταφύγη είς τόν βασιλέα τών Περσών,
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όπως έκαμαν ό 'Ιππίας, ό Θεμιστοκλής καί άλλοι πολιτικοί άνδρες, άλλα έκλείσθη 
καί άπέθανε μέσα στο ναό τής Χαλκιοίκου ’Αθήνας. Τδ γεγονδς τοϋτο καί μερικά 
άλλα, μάς κάνουν να πιστέψουμε πώς καί μέσα στα Σπαρτιατικά στρατεύματα 
δροϋσέ καί συντελούσε στή διατήρηση τής σιδηράς Σπαρτιατικής πειθαρχίας.

’ Αυτή μέ λίγα λόγια, ήταν ή άστυνομία τής πρωτευούσης των Δωριέων. "Ενας 
θεσμός, πού ίσως χάρις σ’, αύτόν, μέχρις ενός βέβαια σημείου, άνεδείχθη ή Σπάρτη 
εις πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, άντιμετώπισεν μετά των ’Αθηναίων την Περσικήν 
λαίλαπα καί διενοήθη νά καταλύση καί αύτδ τδ κράτος τού μεγάλου βασιλέως. 
Ή  Σπάρτη, αύτή ή παράξενη 6σο καί πρωτότυπη πολιτεία, γνώριζε πριν δυόμισι 
χιλιάδες χρόνια, τή μεγάλη άξια καί τή σημασία τής άστυνομίας, τήν ώργάνωσε 
σάν θεσμό καί τήν παρέδιδε ώς κόρην οφθαλμού άπδ τή μιά γενεά στήν άλλη. "Ετσι, 
μαζί μέ τά προτερήματα τού λαού της καί τή σοφή νομοθεσία της, έδημιούργησε μιά 
'Ιστορία γεμάτη άπδ θρύλους παλληκαρίάς καί αύτοθυσίας, μπρδς στήν όποια 
μένει εκστατικός μέχρι σήμερον ό πολιτισμένος κόσμος.

Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

'Οταν σας σταματήση ό άστυφύλαξ ή τδ φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπάθησε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αύτοκίνητα γιά νά έξασφαλίσεσε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αυτό άπαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

’Από τα ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Reader’s Digest», 
κατά μετάφρασιν άστυφύλακος κ. Α . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος)

'Ο  Ρεϊλύ διατηρούσε άκόμα την βεβαιότητα περί τής νίκης, άλλα όσο προχω
ρούσε ή δίκη, τόσο γινόταν πιο κατάδηλο ότι πολλοί άπό τούς μάρτυρες ύπερασπί- 
σεως δεν ισχυροποιούσαν τήν θέσι τού κατηγορουμένου.

Ό  Κρίστιαν Φρέντερικσεν, ό ιδιοκτήτης τού άρτοποιείου, οπού εργαζόταν ή 
’Άννα ώς σερβιτόρος, δεν μπόρεσε να άποδείξη θετικώς εάν ό Χάουπτμανν βρισκόταν 
στο άρτοποιεΐο κατά τήν νύκτα τής άπαγωγής. Παραδέχθηκε μόνον ότι ό κατηγο
ρούμενος πήγαινε έκεΐ συχνά τήν κάθε Τρίτη, βράδυ, άλλά δέν μπορούσε νά όρκισθή 
ότι τον είχε ΐδή είδικώς κατά τήν ημερομηνία αυτή. Έ ν τή προσπαθείς του νά άπο
δείξη τό άλλοθι τού Χάουπτμανν ό Ρεϊλύ κάλεσε τον Λούϊς Κίς στο Δικαστήριο τήν 
Παρασκευή, 31 Ίανουαρίου. Ό  Κίς ώρκίσθηκε ότι εΐχεν ΐδή τον Χάουπτμανν στο 
άρτοποιεΐο κατά τή νύκτα εκείνη.

Ό  Βιλέντς μέ τις έρωτήσεις του άπέδειξεν οτι ό Κίς ήταν ένας λαθρέμπορος 
ποτών.

'Ο επόμενος μάρτυρας τού Ρεϊλύ ήταν ό Ό γκασ τ Βάν Χένκε, ό όποιος κατέ- 
θεσεν ότι είχε ΐδή τον Χάουπτμανν στή Μπρόγξ κατά τήν νύκτα τής διαπράξεως τού 
έγκλήματος. 'Ο  Βιλέντς τον ρώτησε εάν είχε ποτέ ποτοπωλεΐον άπηγορευμένων 
ποτών. ’Ό χι, άπήντησε ό Χένκε. Εΐχετε έστιατόρια; Μάλιστα. Τά έκανε συχνά εφό
δους ή άστυνομία; Μάλιστα.

Ό  Ρεϊλύ κάλεσε μετά τον Λούϊς Χάρντιγκ, ένα εργάτη, ό όποιος είπε ότι 
έργαζόταν στήν έπισκευή ένός δρόμου στή Πρίνσετον τής Νιού Τζέρσεϋ, τό άπό- 
γευμα τής 1ης Μαρτίου. Αυτός κατέθεσεν ότι κατά τήν ήμερομηνία έκείνην σταμά
τησε ένα αυτοκίνητο μέ δύο επιβάτες, οί όποιοι τού ζήτησαν πληροφορίες περί τής 
κατοικίας τού Λίντμπεργκ. Στο πίσω μέρος τού αυτοκινήτου υπήρχε μια σκάλα, 
άλλά κανένας άπό τούς άνθρώπους αύτούς δέν ήταν ό Χάουπτμανν.

Ό  Βιλέντς τον διέκοψε πάλι. Είχε ποτέ ό μάρτυς καταδικασθή γιά έγκλημα— 
είδικώς γιά έπίθεσι καί σωματικές βλάβες έναντίον γυναικός; ή πιο άπλά, επιτέθηκε 
σέ καμμιά γυναίκα; Στον Χάρντιγκ δέν άρεσε ό ορισμός αυτός. Έπρόκειτο γιά κα
τηγορία βιασμού, είπε.

«Πού τούς βρίσκουν αύτούς τούς μάρτυρες;» ρώτησε θυμωμένος όΧάουπτμανν, 
όταν ό Λόϋντ Φίσερ τον έπισκέφθηκε στο κελλί του, στο τέλος τής έβδομάδος εκείνης. 
«Μέ κάνουν ζημιά».

. Καί πράγματι έκαναν ζημιά στον Χάουπτμανν. Τήν έπομένη εβδομάδα οί έρω- 
τήσεις τού Βιλέντς άπεκάλυψαν ότι ένας άπό τούς μάρτυρες τού Ρεϊλύ πού έκλήθη 
στήν έξέδρα, ήταν ένας έπαγγελματίας ψευδομάρτυρας, ό όποιος εΐχε άπειλήσει νά 
άλλάξη τήν κατάθεσί του εάν δέν τού πλήρωναν οσα ζητούσε. Ό  άλλος είχε βγή άπό 
κλινική ψυχοπαθών όπου είχε κλεισθή γιατί είχε άπειλήσει μιά γυναίκα προς τήν 
οποία είχε γράψει πρόστυχες έπιστολές. ν

’Ακόμα καί ό ειδικός τής ύπερασπίσεως άποδείχθηκε ώς μή άξιόπιστος. Τήν 
Πέμπτη, 7 Φεβρουάριου, έξετάσθηκε ώς μάρτυρας ό Τσάρλς Ντέ Μπίσοπ, ό όποιος 
δήλωσε ότι επαγγέλλεται τον ξυλέμπορο καί εργολάβο οικοδομών. Έπιπροσθέτως 
εΐπεν ότι προμήθευε ειδική ξυλεία γιά τούς λεπτουργούς.

Καθώς ό ξυλέμπορος άρχισε τήν κατάθεσί του, ό Βιλέντς κάλεσε τον Άρθουρ 
Κόελερ ένώπιον τού δικαστηρίου. Δόθηκαν στον Ντέ Μπίσοπ τό καδρόνι 16 καί ή 
σανίδα τού πατώματος τής σοφίτας, ό όποιος μέ έκπληξι κατέθεσε ότι ήταν τελείως 
διαφορετικά.
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«Δεν ταιριάζουν» είπε «τουλάχιστον δσον άφορά την έπιφάνεια κι’ απ’ τις δύο 
πλευρές». Ξαφνικά δίστασε, στρίβοντας τα ξύλα στα χέρια του. «"Ετσι υποθέτω 
θά πρέπει νά ταιριάζουν», είπε κοιτάζοντας τούς δικαστάς. «Ποιο πρέπει νά είναι 
άπό πάνω;».

«Μιά στιγμή», τον διέκοψε ό Βιλέντς. «Τον κ. Κόελερ ρωτάτε;».
«Μά ναί».
’Απευθυνόμενος προς τον υπό του δικαστηρίου όρισθέντα ειδικόν, ό Μπίσοπ 

δεν μπόρεσε νά πείση τούς ενόρκους δτι είχε δίκιο.
Τήν άλλη μέρα ό Ρεϊλύ παρουσίασε άλλον ειδικόν έπί του ξύλου, τον ιδιοκτήτη 

έργοστασίου ξυλείας Έβαλαντ Μίλκε. Καί αυτός έπίσης δήλωσε δτι τό καδρόνι 16 
καί ή σανίδα τής σοφίτας δέν ήταν άπό τό ίδιο ξύλο.

Γιά μιά άκόμα φορά ό Βιλέντς κατέρριψε τις άποδείξεις αύτές. Πόση ώρα 
διέθεσε ό μάρτυς γιά νά έξετάση τά δύο κομμάτια του ξύλου;

«’Ίσως πέντε λεπτά» άπάντησε ό Μίλκε.
Ή τα ν  τό καλύτερο πού είχε νά κάνη ό Ρεϊλύ. Καθώς ό μάρτυρας άποχωροϋσε 

άπό τήν εξέδρα, σηκώθηκε άργά καί άπευθύνθηκε προς τον δικαστή. « 'Η  ύπεράσπι- 
σις άποσύρεται», είπε ό Ρεϊλύ.

'Όταν ό Ρεϊλύ άρχισε νά συνοψίζη καί νά άπαριθμή τά μαρτυρικά στοιχεία, 
τό άκροατήριον είχε ν’ άκούση μιά ομιλία γεμάτη άστραπές καί βροντές. Λίγα άκόμα 
πύρινα λόγια καί τελείωνε τήν ομιλία του.

Μέ περίλυπη έκφρασι, ό δικηγόρος ύπερασπίσεως έβαλε τό χέρι του στήν 
τσέπη του καί έβγαλε ένα μικρό μαύρο βιβλίο, τό όποιο σήκωσε ψηλά μέ εύλάβεια. 
’Ήταν ή 'Αγία Γραφή.

«Κυρίες καί κύριοι ένορκοι» είπε ήσυχα «θέλω νά σάς διαβάσω μιά περικοπή 
άπό τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον: «Μή κρίνης, διότι θά κριθής»; καί νά σάς ζη
τήσω νά σκεφθήτε δτι δέν μπορείτε νά άφαιρέσετε εκείνο τό όποιον δέν μπορείτε 
νά δώσετε—τη ζωή».

Τοποθέτησε ξανά τήν 'Αγία Γραφή στή θέσι της καί συνέχισε τήν άγόρευσί 
του. «Τό πρώτο πράγμα πού έχετε νά κάνετε δταν άποσυρθήτε στήν αίθουσα συσκέ- 
ψεως των ενόρκων είναι αύτό: Πώς γιά δνομα τού Θεού,ήξερε ό Χάουπτμανν άπό τή 
Μπρόγξ λεπτομέρειες γιά τήν κατοικία των Λίντμπεργκ; Ή τα ν  τούτο δυνατόν; 
“Οχι.'Ο συνταγματάρχης Λίντμπεργκ χτυπήθηκε πισώπλατα άπό μή άφωσιωμένους 
άνθρώπους πού έργάζονταν στο σπίτι του.

Ποιος ήξερε δτι τό μωρό είχε κρυολογήσει καί έπρεπε νά μείνη στή Χόουπ- 
γουέλ; Πάντως όχι ό Χάουπτμανν. Κανείς άλλος έκτος άπό τον συνταγματάρχη, τήν 
άξιαγάπητη σύζυγό του, τούς ύπηρέτες, Βέττυ Γκάου καί Ρέντ Τζόνσον,τό ήξερε 
αύτό. Τή Μπέττυ Γκάου ό συνταγματάρχης μπορεί νά τής έχει άπόλυτο εμπιστο
σύνη. Έ γω  δμως δχι.

Ούτε βήξιμο δέν άκούοταν άπό τό άκροατήριο, οΰτε μουρμούρισμα ή θρόισμα, 
καθώς ό Ρεϊλύ διετύπωνε τις άπόψεις του γιά τό έγκλημα :

Ό  συνταγματάρχης καί ή σύζυγός του έτρωγαν στήν τραπεζαρία. ’Από εκεί 
δέν φαινόταν ή κυρία είσοδος καί ή είσοδος τής ύπηρεσίας άπό πίσω. "Ολως ξαφνικά 
δίνεται τό σήμα : 'Η  παραλία είναι καθαρή. Τώρα δειπνούν. Τό σήμα; 'Η  τηλεφω
νική κλήσις τού Ρέντ Τζόνσον.

'Η  βαρειά, προστακτική φωνή, συνέχισε ύπενθυμίζοντας τον περίεργο ρόλο 
τού Δρος Κόντον στήν ύπόθεσι, καί άνέφερε μέ περιφρόνησι τήν έξέτασι τού γρα
φικού χαρακτήρος τού Χάουπτμανν πού είχε γίνει στο άστυνομικό τμήμα. «Έγραφα 
δπως μοΰ υπαγορεύανε νά γράφω» είχε πή ό Χάουπτμανν καί δέν υπήρχε ένας έστω 
μάρτυς νά καταρρίψη τον ισχυρισμό αύτό τού Χάουπτμανν;

Τώρα, γιά τά σημειώματα των λύτρων, συνέχισεν ό Ρεϊλύ, καί τίς καταθέσεις 
των ειδικών τής πολιτείας. 'Ο δικαστής μπορούσε νά πη στούς ενόρκους δτι ή μαρτυ-
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ρία τοΰ ειδικού ήταν λίγο - πολύ μαρτυρία γνώμης. Καί τί σημαίνει ή γνώμη ώς 
μαρτυρική άπόδειξις;

Μαρτυρία γνώμης σημαίνει οτι αύτός ό άνθρωπος λέει: Νομίζω δτι έτσι είναι. 
Καί τα δικαστήρια άποφάσισαν 8τι οί ένορκοι έχουν δλο τό δικαίωμα νά άπορρίψουν 
όλότελα τη μαρτυρία γνώμης άνάλογα μέ την άντίληψί τους.

Είναι σπουδαίο γιά τδ δικαστήριο νά προσπαθήση νά τοποθέτηση τό σημεί
ωμα πού βρέθηκε στο δωμάτιο τοΰ παιδιού στά χέρια τοΰ Χάουπτμανν—επειδή δέν 
ύπάρχει άπόδειξις έκτος τοΰ δτι αυτό φέρνει τον Χάουπτμανν στο δωμάτιο τήν 1 
Μαρτίου—άλλά τό σημείωμα αύτό τον τοποθετεί έκεΐ σύμφωνα μέ τή γνώμη ή ύπό- 
θεσι, μπορούμε νά ποΰμε, των μαρτύρων κατηγορίας.

Δέν είναι τοΰτο άρκετό γιά νά στείλη ένα άνθρωπο στο θάνατο;
Κυρίες καί κύριοι ένορκοι, κατέληξεν ό Ρεϊλύ μέ φωνή ήχοΰσαν άπό πει

στικότητα, «πιστεύω δτι ό Ρίτσαρντ Χάουπτμανν είναι απολύτως άθωος στο έγκλη
μα αύτό. Καί είμαι βέβαιος δτι άκόμα καί ό συνταγματάρχης Λίντμπεργκ δέν θά 
περίμενε παρά νά έκτελέσετε τό καθήκον σας μέ βάσιν τις μαρτυρίες».

'Ο Ρεϊλύ ύποκλίθηκε καί άποσύρθηκε στήν τράπεζα τής ύπερασπίσεως.
Τό δικαστήριο έλυσε τή συνεδρίασί του γιά τήν ημέρα εκείνη.
Τήν άλλη μέρα πρωί, ό Βιλέντς σηκώθηκε νά άγορεύση έκ μέρους τής πολι

τείας. Καί αύτός έπίσης κρατούσε τήν 'Αγία Γραφή στο χέρι του. 'Ο Ρεϊλύ είχε 
διαβάσει περικοπή τής Καινής Διαθήκης. 'Ο Βιλέντς άρχισε μέ μιά περικοπή τής 
Παλαιάς διαθήκης.

«Μή κρίνης γιά νά μή κριθής» είπε ό άντίπαλός μου. Άλλά ξεχνά τήν άλλη 
βιβλική παραίνεσι : Καί αύτός πού έφόνευσε άνθρωπον πρέπει νά θανατωθή».

Εις τελείαν άντίθεσιν μέ τήν λυπημένην έκφρασι τοΰ Ρεϊλύ, ό Βιλέντς βημά
τιζε πίσω καί μπρος προ τής έδρας των ενόρκων.

«Τί είδους άνθρωπος πρέπει νά είναι αύτός πού δολοφόνησε τό παιδί τοΰ Τσάρλς 
καί τής Άννας Λίντμπεργκ; Πρέπει νά είναι κάποιος πού μέσα στις φλέβες του ρέει 
παγωμένο νερό. Πρέπει νά είναι ένας μανιακός έγωϊστής».

’Αμέσως ό Βιλέντς διέτρεξε τά στοιχεία μαρτυρίας—τά σημειώματα των λύ
τρων, τή σκάλα, τό μεγάλο ποσόν των λύτρων, τήν άποκάλυψι τοΰ Χάουπτμανν άπό 
τον Δρα. Κόντον καί Λίντμπεργκ. Μετά ή φωνή τοΰ κατηγόρου έφθασε στο κατα- 
κόρυφο: «'Υπ’ άριθ. 1 παγκόσμιος δημόσιος εχθρός, περί αύτοΰ πρόκειται. Κοιτά
ξτε τον δταν θά εξέρχεται άπό τήν αίθουσα τοΰ δικαστηρίου σήμερα—σάν πάνθη
ρας, χαιρέκακος καί αισθανόμενος άνετα.

Τά μάτια των ένορκων έπεσαν πάνω στον Χάουπτμανν. Τό πρόσωπό του ήταν 
κατσουφιασμένο καί κόκκινο. Τό σκούπισε μ’ ένα μανδύλι καί στριφογύριζε στο 
κάθισμά του.

'Ο Βιλέντς άπευθύνθηκε καί πάλι προς τούς ενόρκους. "Ηθελε νά κατάδειξη 
πόσον έπίορκος ήταν ό Χάουπτμανν—ένας ψεύτης πού έψεύδετο μέσα σ’ αύτό τοΰτο 
τό δικαστήριο. Τούς υπενθύμισε δτιό Χάουπτμανν είχε όρκισθή,δτι κατά τήν διάρκεια 
τής έξετάσεως τοΰ γραφικού χαρακτήρος του, οί άστυνομικοί τοΰ είχαν υπαγορεύσει 
νά γράψη singnature άντί signature.

'Ο Βιλέντς τώρα ένωσε τά χέρια του. «Τώρα κύριοι ένορκοι» φώναξε «πάρτε 
αύτά πού έγραψε ό Χάουπτμανν στήν άστυνομία. Μελετήστε τό καθένα χωριστά καί 
δέν θά βρήτε πουθενά τήν λέξη signature. Γιατί δέν τοΰ ζητήθηκε ποτέ νά τή γράψη 
σωστά ή λάθος. Καί αύτός έπιμένει καί ορκίζεται δτι οί άστυνομικοί τοΰ ύπαγόρευ- 
σαν νά τή γράψη λανθασμένη».

Πράγματι ή λέξις αύτή δέν είχε τοποθετηθή έπίτηδες στο κείμενο, γιατί οί 
εφημερίδες είχαν δώσει στή δημοσιότητα τό ορθογραφικό αύτό λάθος.

Αύτό ήταν μιά καταπληκτική άποκάλυψις καί ό Βιλέντς συνέχισε μέ μιά τε
λική έκκλησι: «'Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις στις όποιες δύναται νά συσταθή οί-
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κτος—στην προκειμένη δμως περίπτωσι δχι. Αυτός ό άνθρωπος ή είναι ό πλέον κα
ταχθόνιος καί ό πλέον ποταπδς δφις πού έχει ποτέ συρθή μέσα στα χόρτα, ή είναι 
τελείως αθώος. Δικαίωμά σας είναι να τοϋ χαρίσετε τη ζωή. ’Αλλά έγώ νομίζω δτι 
θά μπορέσετε νά βρήτε το θάρρος νά αποδώσετε στον Ρίτσαρντ Χάουπτμανν ένοχή 
διαπράξεως εγκλήματος πρώτου βαθμού».

Την επομένη ημέρα, Τετάρτη 13 Φεβρουάριου, οί ένορκοι άποσύρθηκαν γιά 
σύσκεψι. Οί ώρες περνούσαν καί κατά το άπόγευμα ένα τεράστιο εις δγκο πλήθος 
είχε συγκεντρωθή έξω άπό τό δικαστήριο.

'Ολόκληρο τό δράμα τής δίκης διεξήχθηκε μέσα σέ ατμόσφαιρα καρναβάλου 
φωνασκοΰντος πλήθους, συμφορήσεις τροχαίας κυκλοφορίας, τουρίστας καί κυνη
γούς αύτογράφων. Μόνο εντός μιας Κυριακής σχεδόν 100.000 άτομα έπισκέφθηκαν 
τή Φλέμιγκτον. Χιλιάδες άπό κυνηγούς σουβενίρ κατέκλυζαν την άδεια αίθουσα τού 
δικαστηρίου κατά την διακοπή των έργασιών του τά Σαββατοκύριακα, έκοβαν ξύλα 
άπό τά καθίσματα καί τά τραπέζια, σκάλιζαν τά άρχικά γράμματα τού ονόματος 
των καί περίμεναν τή σειρά τους νά καθίσουν στην έξέδρα των ενόρκων, στο κάθισμα 
τού Λίντμπεργκ καί στο κάθισμα τού Χάουπτμανν. Χιλιάδες άλλοι έσπευδαν προς 
τό δάσος του Σάουρλαντ γιά νά ΐδοΰν τό σημείο στο όποιο είχε βρεθή τό πτώμα 
τού βρέφους. Καί κατά τις τελευταίες έβδομάδες οί μικροπωληταί σουβενίρ έκαναν 
χρυσές δουλειές πουλώντας μικροσκοπικές ξύλινες σκάλες 10 σέντς, τή μία, γιά καρ
φίτσες καί περιδέραια.

Τώρα, καθώς οί ώρες αναμονής παρατείνονταν καί τή νύκτα, τά πρόσωπα των 
δέκα χιλιάδων άτόμων φαίνονταν κάτασπρα κάτω άπό τά δυνατά φώτα πού είχαν 
τοποθετηθή γιά τούς φωτορεπόρτερς τών έπικαίρων. "Οσο περνούσε ή ώρα, ή άγωνία 
έντείνονταν καί ή νύκτα γέμιζε μέ φωνές καί γιουχαίσματα, μέσα άπό τά όποια 
ξεχώριζε ή κραυγή τού δχλου:

«Θάνατος στον Χάουπτμανν. Θάνατος στον Χάουπτμανν. Θάνατος στον 
Χάουπτμανν».

Στις 10.35, μετά άπό 11 ώρες σύσκεψι, οί ένορκοι βγήκαν. Στήν άσφυκτικώς 
γεμάτη αίθουσα βασίλευε άκρα ήσυχία, καθώς ό Χάουπτμανν ώδηγεΐτο δεμένος μέ 
χειροπέδες, ανάμεσα σέ δύο φρουρούς, στή θέσι του. ’Έ ξω οί φωνές τού δχλου στα
μάτησαν. Ό  δικαστής Τρέντσαρντ ένευσε στο δικαστικό κλητήρα, ό όποιος ζήτησε 
άπό τον πρόεδρο τών ενόρκων τήν ετυμηγορία.

'Ο πρόεδρος, Τσάρλς Γουώλτον, έσυρε ένα διπλωμένο χαρτί άπό τήν τσέπη του. 
Τά χέρια του έτρεμαν καί μέ φωνή πού ήχοΰσε παράξενα σπασμένη, διάβασε :

«’Εμείς οί ένορκοι ευρομεν τον κατηγορούμενον ένοχον δολοφονίας πρώτου 
βαθμού».

’Επειδή δέν υπήρχε πρότασις γιά χάρι, ή έτυμηγορία κατέστησε τήν ποινή τού 
θανάτου έπιβλητέα. 'Ένας άνυπόμονος άγγελιαφόρος έτρεξε έξω άπό τήν αίθουσα 
προς ένα παράθυρο πού είχε θέα προς τό δρόμο. Τό άνοιξε καί φώναξε: «’Ένοχος. 
Θάνατος». Ό  δχλος βούηξε έξω.

'Ο Χάουπτμανν καθόταν άμίλητος κοιτάζοντας τό δικαστή καθώς διάβαζε τήν 
καταδίκη, ορίζοντας τήν ημερομηνία έκτελέσεως γιά τήν άμέσως έπομένη έβδομάδα, 
ήτοι στις 18 Μαρτίου 1935. Μετά οί φρουροί τον ώδήγησαν έξω άπό τό δικαστήριο. 
'Ο  πολυήμερος καρνάβαλος είχε τελειώσει καί τά πλήθη άρχισαν νά σκορπίζουν.

Τή νύκτα εκείνη, ό Χάουπτμανν κλεισμένος στο κελί του έκλαιγε,καί πότε-πότε 
ψιθύριζε «Λίγοι άνθρωποι, λίγα κομμάτια ξύλο, λίγα τσαλακωμένα χαρτιά».

Καθώς ή είδησις περί τής άποφάσεως τού δικαστηρίου διεδίδετο σ’ δλη τή χώ 
ρα, παρουσιάζονταν άνάμικτες άντιδράσεις. «'Ο καθένας πού έχει παιδιά» έγραφε σ’ 
ένα άρθρο της ή «Νταίηλυ Νιούς» τής Νέας 'Υόρκης, «μπορεί νά αισθάνεται περισ
σότερο άσφαλής παρά χθές». ’Αλλά επειδή οί άποδείξεις ήταν ώς επί τό πλείστον τυ
χαίες, πολλοί θεωρούσαν τήν εις θάνατο καταδίκη πολύ αυστηρή.
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Οί δικηγόροι τοϋ Χάουπτμανν προσεπάθησαν νά άποσπάσουν τή συμπάθεια 
τοϋ κοινού κατά ένα απλό δραματικό τρόπο, για νά συγκεντρώσουν χρήματα: για έκ- 
κλησι. Στις 27 Φεβρουάριου, δύο έβδομάδες μετά τή δίκη, ή ’Άννα Χάουπτμανν πα- 
ρουσιάσθηκε σέ μιά μεγάλη συγκέντρωσι στη Γιόρκβιλλ, την καρδιά των Γερμανών 
μεταναστών τής ’Αμερικής, όπου τής έγινε μιά ένθουσιώδης υποδοχή άπό ενα πλή
θος 2500 άνθρώπων.

Παρουσιάζοντάς την ό Ρεϊλύ, ΐσχυρίσθηκε ότι ή παρουσία τοϋ Λίντμπεργκ 
σέ κάθε φάσι τής δίκης έπηρέαζε τούς ενόρκους έναντίον τοϋ Χάουπτμανν. Σφυρίγ
ματα καί άποδοκιμασίαι ακούονταν στο όνομα τοϋ Λίντμπεργκ. Επευφημίες στο 
όνομα τοϋ Χάουπτμανν. Έ ν συνεχεία ή Ά ννα μίλησε γερμανικά καί έκαμε έκκλησι 
γιά βοήθεια γιά νά παλαίψη νά σώση τή ζωή τοϋ Χάουπτμανν. Πάνω άπό 1300 δολ- 
λάρια συγκεντρώθηκαν τήν ήμέρα εκείνη καί τήν έπομένη εβδομάδα ή Ά ννα συγκέν
τρωσε άλλα 2000 δολλάρια μιλώντας στή Νιού Τζέρσεϋ καί στή Μπρόγξ.

Καί ό Χάουπτμανν άνακάλυψε ότι μποροΰσε κι’αύτός νά μαζέψη χρήματα, γρά
φοντας άπλώς τό όνομά του. Τα τσέκ,ώς επί τό πλεΐστον ένός δολλαρίου, άρχισαν νά 
τον κατακλύζουν στή φυλακή. Παρ’δλον ότι ήταν φανερό ότι οί άποστολεϊς ήθελαν ά
πλώς τήν υπογραφή του, ό Χάουπτμανν στο κελί τοϋ θανάτου τά υπέγραφε άδιστάκτως.

Περί τά τέλη ’Ιουνίου έκαμε έκκλησι προς τό αναθεωρητικό δικαστήριο τής 
Νιού Τζέρσεϋ καί κατά τάς άρχάς τοϋ φθινοπώρου, οί 14 αναθεωρητικοί δικασταί 
έξέδωσαν τήν ομόφωνο άπόφασίν τους: Οί αποδείξεις ήταν τόσες πολλές περί τής 
ενοχής του, ώστε δεν χωροϋσε πλέον ούδεμία αμφιβολία ότι ήταν ένοχος. Δέν μπο
ρούσε νά έκδοθή άλλη ετυμηγορία παρά μόνο ότι ήταν ένοχος.

Οί δικηγόροι ύπερασπίσεως υπέβαλαν έφεσι προς τό Ανώτατο Δικαστήριο 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών προς άναθεώρησι τής άποφάσεως, άλλά στις 9 Δεκεμ
βρίου, τό έν λόγω δικαστήριο άπέρριψε τήν έφεσι μέ μιά μόνο δακτυλογραφημένη 
σειρά. Τέσσερες ήμέρες άργότερα ό δικαστής Τρέντσαρντ κατεδίκασε καί πάλι τον 
κρατούμενο σέ θάνατο καί ώρισε τήν έκτέλεσίν του εντός τής έβδομάδος, ήτοι στις 
13 Ίανουαρίου 1936.

Μόλις πέρασε ό σάλος τής δίκης, ό Τσάρλς καί ή Ά ννα Λίντμπεργκ προσπά
θησαν νά ξαναβροΰν τήν ήσυχη καί ομαλή ζωή τους. Μέ τήν αίγλη ένός μεγάλου 
κατορθώματος, είχαν έπιτυχίες. Τον ’Ιούνιο άπονεμήθηκε στήν Ά ννα ό τίτλος τοϋ 
επιτίμου διδάκτορος τεχνών άπό τό σχολείο της, τό κολλέγιο Σμίθ. «Ποιητής, πιλό
τος, θαλασσοπόρος, άσυρματιστής, συνεξερευνητής τοϋ συζύγου της στις μεγάλες 
άεροπορικές γραμμές πάνω άπό πέντε ήπείρους καί δύο ώκενανούς», τής προσεφώνη- 
σεν ό πρόεδρος Γουιλλιαμ Νέϊλσον, άπονέμοντάς της τόν τίτλο «είναι τό καύχημα 
τοϋ σχολείου μας καί ή δόξα τής χώρας μας».

Μερικές μέρες άργότερα τό ίνστιτοΰτον ιατρικών ερευνών τοϋ Ροκφέλλερ, 
άνήγγειλεν ότι ό Τσάρλς Λίντμπεργκ είχε συμπληρώσει τήν άνακάλυψι μιας τεχνητής 
καρδιάς (πλήρεις μηχανικούς πνεύμονας, τεχνητή κυκλοφορία αίματος καί σύνθετο 
άναπνοή), ή οποία θά έπέτρεπε τά κύρια όργανα τοϋ άνθρωπίνου σώματος ή ζώων, 
νά διατηρούνται έν ζωή, άποσπώμενα άπό τό σώμα, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία. 
ΤΗταν ένας αισθηματικός ιατρικός καί έπιστημονικός θρίαμβος γιά τόν Λίντμπεργκ 
καί τόν συνεργάτην του στις άνακαλύψεις Δρα Άλέξη Κάρρελ, βραβευθέντα μέ τό 
βραβείο Νόμπελ. ·

Άλλά ή άτομική ζωή τοϋ Λίντμπεργκ ήταν πολύ διαφορετική. Τήν Κυριακή 
15 Δεκεμβρίου, ό Τσάρλς καί ή Ά ννα είχαν μιά έκτακτο οικογενειακή σύσκεψη. 
Γιά κάμποσο καιρό οί νεαροί γονείς ύπέφεραν άπό ένα. φαινόμενο πού τούς δικαιο
λογούσε: "Ενας κατακλυσμός άπό έξαγριωμένα γράμματα, πού άπειλοΰσαν τόν Τζών, 
τό τριετή γυιό τους. Τώρα συνηντώντο γιά νά συζητήσουν ένα σπουδαίο θέμα. 
’Έπρεπε νά ριψοκινδυνεύουν, συνεχίζοντας τή ζωή τους στήν ’Αμερική;

Τά γράμματα άπό ψυχοπαθείς, άπό φθονερούς καί άδικηθέντας δέν ήταν άσύ-
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νηθες φαινόμενο για τούς Λίντμπεργκ. Ή τα ν  ένα άπο τά μειονεκτήματα πού είχαν 
προκόψει μετά τήν ένδοξη ιστορική πτήσι τοϋ Τσάρλς καί για τήν ’Άννα επίσης—να 
δεχθούν έκδικητικο φόρο τιμής. ’Αμέσως μετά τήν άπαγωγή, οί έπιστολογράφοι 
έπολλαπλασιάσθησαν άπο έκατοντάδες σέ δεκάδες χιλιάδες. Μέ τά γενέθλια τοϋ 
Τζών αύξήθηκαν καί πάλι καί μέ την καταδίκη τοϋ Χάουπτμανν οί άπειλές έδιπλα- 
σιάσθηκαν καί τριπλασιάσθηκαν.

'Η  πλειονότης των έπιστολών παραδίδονταν στις άρχές καί ένας άριθμός έπι- 
στολογράφων άνακαλύφθηκε. Μερικοί ήταν πράγματι ψυχοπαθείς καί ένεκλείσθη- 
σαν σέ κλινικές. Είκοσι άλλοι άλληλογράφοι, πού άπειλοΰσαν δεύτερη άπαγωγή, 
συνελήφθηκαν καί φυλακίσθηκαν.

’Αλλά δέν ήταν μόνο τά γράμματα πού τούς ενοχλούσαν. 'Ο  Τζών παρακολου
θούσε ένα νηπιαγωγείο. Κάθε μέρα μιά δασκάλα του τον έφερνε πίσω στο σπίτι. 
Μιά μέρα το αυτοκίνητο πού μετέφερε το μικρό παιδάκι, σταμάτησε στον αυλό
γυρο τοϋ σχολείου, οπότε μιά κουρτίνα σηκώθηκε σ’ ένα διπλανό φορτηγό αυτοκίνητο. 
Δύο μεταλλικοί γυαλιστεροί σωλήνες ήταν έστραμμένοι προς τον Τζών. "Ύστερα 
άπο μερικά λεπτά τρόμου, τό φορτηγό άνεχώρησε ολοταχώς. Ειδοποιήθηκε άμέσως 
περί τούτου ή άστυνομία καί οί άστυνομικοί τό κατεδίωξαν. Στο φορτηγό έπέβαι- 
ναν φωτορεπόρτερς.

Πιο πρόσφατα, ένα άλλο αυτοκίνητο πλεύρισε τό αύτοκίνητο τοϋ Τζών σέ μιά 
στροφή. Διάφορες φάτσες έπρόβαλλαν. 'Η  δασκάλα τράβηξε κοντά της τον Τζών 
καί τά τρομαγμένα τους πρόσωπα είδαν τούς φακούς φωτογραφικών μηχανών πού 
ήταν προτεταμένοι. 'Υποψίες καί άβεβαιότης, γινόταν πλέον βίωμα στήν καθημερινή 
ζωή τοϋ Τζών.

"Ύστερα, κατά τις τελευταίες λίγες ημέρες, δλη ή έντασις καί δλοιοί φόβοι είχαν 
φθάσει στο κατακόρυφο. 'Ένας νέος χείμαρρος άπο άπειλητικά γράμματα, μέσα στά 
όποια ήταν καί μερικά πού ζητούσαν χρήματα μέ άπειλές άπαγωγής καί δολοφο
νίας τοϋ Τζών, άρχισε νά κατακλύζη τήν κατοικία τών Λίντμπεργκ. "Οταν τό άνώ- 
τατο δικαστήριο άρνήθηκε νά άναθεωρήση τήν δίκη τοϋ Χάουπτμανν καί μερικές 
ήμέρες άργότερα, έγιναν περισσότερα καί άπειλητικώτερα ιδίως δέ δταν ό δικαστής 
Τρέντσαρντ ώρισε τήν νέα ήμερομηνία έκτελέσεως.

Τώρα οί Λίντμπεργκ άναρωτιόνταν ποΰ μπορούσαν νά βροΰν τή φυσιολογική 
ζωή τήν οποία τόσο πολύ είχαν άνάγκη. ’Ήθελαν άνεπισημότητα γιά τον Τζών καί 
ήθελαν ησυχία ό Τσάρλς γιά τά έπιστημονικά πειράματά του καί ή ’Άννα γιά νά 
γράφη. Κατά τή σύσκεψή τους στήν κατοικία τής Μόρροου κατέληξαν σέ μιά άπό- 
φασι. Θά πήγαιναν στήν ’Αγγλία, δπου ένας φίλος τους τούς προσέφερε κατοικία.

’Έγιναν οί άπαραίτηρες προετοιμασίες άθόρυβα γιά νά άποφευχθή ή δημοσιό- 
της καί στις 21 Δεκεμβρίου, άφοΰ άποχαιρέτισαν έπιφυλακτικά μερικούς γνωστούς, 
οί Λίντμπεργκ έπεβιβάσθηκαν σ’ ένα φορτηγό πού άπέπλεε γιά τή Λίβερπουλ.

Πάνω άπο 13 μήνες οί δικηγόροι τοϋ Μπροΰνο Τσάρλς Χάουπτμανν έκαναν παν 
δ,τι ήταν νόμιμο γιά νά έφεσιβάλουν τήν άπόφασι ή νά καθυστερήσουν τήν έκτέλεσι. 
Κατά τον χρόνο αύτό είχαν δοθή στον Χάουπτμανν δύο άναστολές τής θανατικής 
έκτελέσεώς του. Τώρα δμως ό άδυσώπητος χρόνος είχε έξαντληθή.

Μερικά λεπτά προ τής 8.30', τή νύκτα τής Παρασκευής 3 ’Απριλίου 1936, ό 
Χάουπτμανν (οδηγήθηκε στο θάλαμο έκτελέσεων. Τό πρόσωπό τοϋ καταδίκου ήταν 
ώχρό καί χωρίς έκφρασι. Δέν μίλησε καί μόλις έρριξε μιά ματιά προς τούς 50 μάρ
τυρες πού κάθονταν μέσα στήν αίθουσα.

Ό  Χάουπτμανν προχώρησε προς τήν ήλεκτρική καρέκλα καί κάθισε. Οί φρου
ροί τοϋ πέρασαν άμέσως μιά μαύρη μάσκα στο πρόσωπο καί έδεσαν τό σώμα του, τά 
χέρια καί τά πόδια στήν καρέκλα. Μετά άπο μερικά λεπτά σιωπή, άκούσθηκε ό θό- 
ρυφος τής ήλεκτρογεννητρίας. Δυο χιλιάδες βολτ ήλεκτρικοΰ ρεύματος εκκενώθηκε 
στο σώμα τοϋ Χάουπτμανν. Στις 8.47' άνηγγέλθη δτι ήταν νεκρός.
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'Υπό 'Τπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι'ΚΟΥ

Γιά δεύτερη έφέτος χρονιά γιορτάσθηκε έπίσημα στις Δ /σεις ’Αθηνών καί Πει
ραιώς ή άποχώρηση έκ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος τών ύπό τού ορίου ήλικίας κατα- 
ληφθέντων, το τέλος τοϋ έτους, άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων.

’Αναμφισβήτητα ή καθιέρωση τής γιορτής αυτής ήταν κάτι πού έλλειπε καί 
μπορεί στ’ αλήθεια να θεωρηθή ώς λίαν επιτυχής έμπνευση. "Ηταν μια οφειλομένη 
έκδήλωση τιμής καί ευγνωμοσύνης προς τούς παλαιμάχους άστυνομικούς συναδέλ
φους, οΐ όποιοι , υστέρα άπό μιά πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία στήν ’Αστυνομία, βρί
σκονται ξαφνικά έκτος τής ένεργού υπηρεσίας.

Νοιώθουμε τήν υποχρέωση καί επιτακτικόν τό καθήκον ν’ άποκαλυφθοϋμε 
μπροστά στο δημιουργικό τους έργο καί νά τούς εύχαριστήσουμε, μέσα άπό τήν 
καρδιά μας, γιά ό,τι πρόσφεραν. Αισθανόμαστε άδήριτη τήν άνάγκη νά τούς δια
βεβαιώσουμε, όλοι έμεΐς πού σήμερα βρισκόμαστε στις τάξεις τής ’Αστυνομίας, 
ότι τό παράδειγμά τους θάναι γιά μάς μιά άστείρευτη πηγή, άπό τήν όποια θ’ 
άντλοΰμε νέες δυνάμεις γιά τήν συνέχιση τοϋ έργου πού αυτοί μάς άφησαν.

Έπιθυμοΰμε είλικρινά, τούτη τή στιγμή, άπό τις στήλες τοϋ επίσημου τούτου 
περιοδικού μας, νά τούς ύποσχεθοΰμε ότι γιά μάς θάναι πάντα στήν ενεργό υπηρε
σία. Θά τούς βλέπουμε σαν φίλους, σαν καλούς καί πολύτιμους συνεργάτες καί θά 
νοιώθουμε ξεχωριστή χαρά νά τούς συμβουλευώμαστε. Παράλληλα θάναι γιά μάς 
οί θερμοί συμπαραστάτες στις δύσκολες στιγμές, όπως κι’ έμεΐς θά είμαστε γ ι’ 
αύτούς, αν ποτέ ζητήσουν τήν συνδρομή μας.

’Ά ν άπό μιά πλευρά νοιώθουμε γ ι’ αύτούς αισθήματα συγκινήσεως, γιά τον 
τυπικό άποχωρισμό τους, νοιώθουμε άπεναντίας αισθήματα χαράς καί ζήλειας 
γιά τό ότι άξιώθηκαν άπό τό Θεό νά διανύσουν τό μακρυνό τής σταδιοδρομίας των 
στάδιο ύγιεΐς καί νά βρίσκωνται σήμερα άκμαΐοι καί μέ γενναίο τό φρόνημα γιά 
καινούργιους άγώνες, πού τυχόν θά ήθελαν νά συνεχίσουν.

"Ολους αυτούς πού ό καταλύτης χρόνος έφερε στις τάξεις τών συνταξιούχων, 
τούς βλέπουμε σαν κάτι άπό τον έαυτό μας, κάτι άπό τό Είναι μας. Αύτοί πού έδω
σαν ό,τι είχαν καί δεν είχαν στήν Υπηρεσία πού υπηρέτησαν, είναι γιά μάς οί τιμη- 
μένοι άγωνιστές, στο πέρασμα τών όποιων θά νοιώθουμε άντανακλαστικά περηφά- 
νεια. Τό σπίτι μας, τό σπίτι πού αύτοί δημιούργησαν, δηλαδή ή ’Αστυνομία, θάναι γ ι’ 
αύτούς πάντα άνοικτό, πάντα φιλόξενο, πάντα φιλόστοργο. Νύχτα καί μέρα, μέρα καί 
νύχτα, θά είμαστε στή διάθεσή τους. Νεώτεροι καί σχετικώς άπειροι έμεΐς, θά ζητάμε 
άπ’ αύτούς, τούς πιο μεγάλους κι’ έμπειρους, τις πολύτιμες γνώσεις των. Θάναι γιά 
μάς, μ’ ένα λόγο, οί παληοί συνεργάτες γιά ένα καλύτερο μέλλον τής ’Αστυνομίας.

Μ’ αύτές τις σκέψεις τούς εύχόμαστε ολόψυχα, όπως συνεχίσουν τή πολιτική 
τους ζωή μέ υγεία, εύτυχία καί έπιτυχία. Τούς ευγνωμονούμε είλικρινά γιά ό,τι 
μάς άφησαν καί τούς υποσχόμαστε ότι θά συνεχίσουμε μέ τον ΐδιο ένθουσιασμό τό 
έργο τους, γιά νά τό παραδώσουμε στούς έπιγενομένους «πλείω καί άρείω».

"Υστερα άπό τά λόγια αυτά, τά όποια πιστεύω άκράδαντα ότι συμφω
νούν μέ τίς ένδόμυχες σκέψεις όλων τών έν ένεργεία άστυνομικών, καιρός είναι νά 
περιγράψουμε, σέ γενικές γραμμές, τίς γιορτές πού έλαβαν χώραν τόσο στήν ’Αθήνα, 
όσο καί στόν Πειραιά. ’Αρχίζουμε πρώτα άπό τον Πειραιά καί τούτο γιά νά κρατή
σουμε τή χρονολογική τάξη.

31 Δεκεμβρίου 1961, ώρα 11 π .μ .

Βρισκόμαστε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς γιά νά παραστοΰμε στή
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γιορτή πού 6ά γίνη προς τιμήν των άποχωρούντων, λόγω ορίου ήλικίας, αστυνομι
κών τής Διευθύνσεως Πειραιώς.

Βαθειά μας κατείχε συγκίνηση σαν βρεθήκαμε στή μεγάλη αίθουσα διαλέξεων 
καί μορφωτικών συγκεντρώσεων τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Πειραιώς. Στις 11.25' 
τής 31-12-1961, στήν αίθουσα αυτή έλαβε χώρα μιά σεμνή όσο καί συγκινητική 
γιορτή. Ή  αίθουσα, άπλή κι’ απέριττη, χωρίς κανένα ξεχωριστό στόλισμα, ήταν 
γεμάτη άπό άστυνομικούς τής Διευθύνσεως Πειραιώς, όλων τών βαθμών. Μπρο- 
στά-μπροστά, άριστερά καί δεξιά, οί άπερχόμενοι του ’Αστυνομικού Σώματος, 
κατεΐχον τιμητικές θέσεις. Στά πρόσωπά των διακρίνει κανείς, χωρίς πολύ κόπο, 
μιά βαθειά συγκίνηση. Βουβοί καί σιωπηλοί παίρνουν μέρος στή γιορτή, ενώ, χωρίς 
άντίρρηση, οί σκέψεις τών γυρίζουν χρόνια πολλά πίσω, άναπολώντας τις πρώτες 
μέρες τής άστυνομικής των ζωής. Φέρνουν στις θύμησές των, σαν σέ κινηματογραφική 
ταινία, τά όσα πέρασαν κι’ άθελά τους νοιώθουν ένα κόμπο στο λαιμό καί τά μάτια 
τους νά βουρκώνουν.

Μπορεί νά μή γίνωνται αντιληπτά τά δάκρυα αυτά, τά νοιώθεις όμως νοερά 
νά κατρακυλάνε καυτά στις παρειές των, καθώς άντικρύζεις τό άπλανές καί θολω
μένο βλέμμα τους. Καί γίνεται πιο δυνατός ό πόνος, όταν δεν έξωτερικεύεται μέ 
τά δάκρυα, άλλά πνίγεται στά φυλλοκάρδια.

Προσπαθούν νά κρύψουν τή συγκίνησή τους, τον πόνο τους, μά δεν τό κατα
φέρνουν. Τούς προδίδει ή όλη εμφάνισή των. Νέοι κ ι’ αυτοί κάποτε, μέ χίλια στις 
σκέψεις των όνειρα, ξεκίνησαν, άπό τή κάθε γωνιά τής έλληνικής γής, γιά νά στα
διοδρομήσουν στο έπάγγελμα πού διάλεξαν. ’Άλλοι μέν έπέτυχαν σχεδόν απόλυτα, 
άλλοι δέ σχετικά. ’Ανεξάρτητα όμως άπ’ αύτό, ήνάλωσαν όλοι τους τά καλύτερα 
χρόνια τής ζωής των στήν υπηρεσία τού καθήκοντος. Τούτο καί μόσο έ'χει τήν 
πιο τρανή σημασία. Γερασμένοι κάπως τώρα άπό τά χρόνια πού φέρνουν στις ράχες 
των, κουρασμένοι λίγο, βλέπουν καί αισθάνονται περήφανα πώς κάτι κι’ αυτοί 
πρόσφεραν στο οικοδόμημα πού λέγεται ’Αστυνομία Πόλεων. Παρ’ όλα αυτά καί 
μολονότι άρκετοί νοιώθουν άκμαΐες τις δυνάμεις των γιά δράση, βρίσκονται έκτος 
υπηρεσίας. Μπορεί νά νοιώθουν άτεγκτη καί άδυσώπητη τή μοίρα, όμως δέν γίνε
ται άλλοιώς. Ό  νόμος τής έναλλαγής καί τής φυσικής διαδοχής, έ'χει κι’ έδώ τήν 
εφαρμογή του. Παραμερίζουν λοιπόν άγόγγυστα, γιά νάρθουν στή θέση τους οί νεώ- 
τεροι. Είναι τών ανθρώπων ή μοίρα τέτοια.

Μαζί μέ τούς απερχομένους συγκαταλέγονται άξιωματικοί, οί όποιοι υπήρ
ξαν πρότυπα έργατικότητος καί έπαγγελματικής καταρτίσεως καί οί οποίοι κατά 
καιρούς, άπό διάφορους τομείς ευθύνης, πρόσφεραν άνεκτίμητες υπηρεσίες, χωρίς 
μέ τούτο νά θέλουμε νά μειώσουμε τήν συμβολή τών άλλων. Γιά μάς όλοι τους 
έπραξαν είς τό άκέραιον τό καθήκον τους.

Ό  άποχωρών Διευθυντής Πειραιώς κ. Κοντογεώργος, έχων παράπλευρά του 
τον νέον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς κ. Νικητάκην Νικόλαον, καταφανώς 
συγκινημένος, παίρνοντας τον λόγο καί άπευθυνόμενος προς τούς παλαιούς συνεργά
τες του, είπε μεταξύ τών άλλων τά έξής :

«Ή το  έπιβεβλημένη ή παρούσα συγκέντρωσις διά δύο κυρίως λόγους. Κατά 
πρώτον μέν ΐνα είμαι συνεπής προς τήν κατά τό παρελθόν έτος χαραχθεΐσαν ύπ’ 
έμοΰ γραμμήν, καθ’ ήν είς τούς άπερχομένους, λόγω ορίου ήλικίας παλαιμάχους 
τού Σώματος, θά έδει, κατά τήν στιγμήν τής άποχωρήσεώς των, νά προσγίνηται 
είς αυτούς ή προσήκουσα τιμή. Κατά δεύτερον δέ ΐνα σάς παρουσιάσω τον μέλ
λοντα Διευθυντήν σας καί έκ παραλλήλου άπευθύνω διά ζώσης τον πρός υμάς 
όφειλόμενον τελευταίου υπηρεσιακόν χαιρετισμόν.

Είναι άλήθεια οτι άπό τό εσπέρας τής σήμερον ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις 
Πειραιώς θά στερηθή τών περαιτέρω υπηρεσιών άπό (ορισμένους υπαλλήλους της. 
Ή  τοιαύτη άλλαγή υπηρεσιακής καταστάσέως είναι φυσικόν νά δημιουργή έκατέ-
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ρωθεν αισθήματα συγκινήσεως, ήτις εις ένίους έκ των άποχωρούντων ενδέχεται νά 
είναι καί άνάμικτος πικριών, έφ’ όσον ή τύχη δι’ αυτούς κατά το διάστημα τής υπη
ρεσιακής των σταδιοδρομίας επί ΙΟετηρίδας δεν υπήρξε τόσον εόνους, όσον άρχήθεν 
έφιλοδόξησαν. "Ομως, κατά άπαράβατον φυσικόν νόμον περί έπιβιώσεως εμψύχων 
καί άψύχων οργανισμών, είναι επιβεβλημένη ή τοιαύτη άλλαγή, διότι άνευ ταύτης 
δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη ζο>ή. ’Επιβάλλεται όμως, όπως κατά τάς στιγμάς τής 
διακοπής τών υπηρεσιακών δεσμών, επέρχεται μιά άμβλυνσις εις τά δημιουργού- 
μενα αισθήματα συγκινήσεως, ώς προανέφερον, διότι μείρακες εΐσήλθον είς τό 
Σώμα καί κεκμηκότες άπέρχονται, μέ την ίκανοποίησιν ότι Ιπραξαν τό καθήκον των 
καί οχι μόνον τούτο, άλλά καί υπήρξαν θεμελιωταί κατά τό άναλογοΰν εις έκαστον 
ποσοστόν. τού ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον άφίνουσιν εις 'Υμάς έν εύκλεεϊ

Είς τήν φωτογραφίαν, ή όποια έλήφθη εις τήν Λέσχην τής Άστυν. Διευθύνσεως Πειραιώς, 
κατά τήν έορταστικήν έκδήλωσιν προ; τιμήν τών άποχωρησάντων άστυνομικών, διακρίνον- 

, ται ό άποχωρήσας Άστυν. Δ/υτής Πειραιώς κ. Γ. Κοντογεώργος, ό διαδεχθείς τοΰτον 
κ. Ν. Νικητάκης, ώς καί άλλοι ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι.

θέσει. Πρέπει νά γνωρίζετε ότι οίασδήποτε πικρίας κατά τάς στιγμάς ταύτας κατι
σχύει εις αυτούς τό αίσθημα ένός πόθου άναλόγου προς τον τού γεννήτορος διά τά 
εαυτού τέκνα, περί τό τέρμα τού βίου του. Καί ό πόθος ούτος δέν είναι άλλος παρά 
όταν θά εύρίσκωνται μακράν τού Σώματος, έν τώ νέω των βίω, νά βλέπωσι τό 
’Αστυνομικόν Σώμα έν προόδω καί εύτυχία, συμμετέχοντες ψυχικώς είς ολας τάς 
έκδηλώσεις χαράς καί λύπης τούτου.

Διά τούτο άναλαμβάνετε ύμεΐς οί παραμένοντες μίαν κληρονομιάν, ήν δέον 
νά φυλάττητε καί παραδίδητε είς τούς έπιγενομένους άλώβητον».

’Απευθυνόμενος προς τούς άπερχομένους είπε: «Σάς εύχαριστώ διά τήν ειλι
κρινή συνεργασίαν σας καί τήν συνδρομήν ήν μοί παρέσχετε προς έπιτέλεσιν του έργου 
μου, καθ’ 0 διάστημα έχρημάτισα προϊστάμενός σας. Εύχομαι όπως διέλθητε τον 
νέον σας βίον έν ύγεία καί χαρά».
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Στη συνέχεια τοϋ λόγου του ό κ. Κοντογεώργος μιλώντας στους παρισταμένους 
για τον καινούργιο προϊστάμενό τους είπε τά έξης: «Σάς παρακαλώ όλως ιδιαιτέρως 
να συνεχίσητε μέ τον αύτόν ζήλον τό έργον σας καί ύπό τον νέον Διευθυντήν κ. Νικη- 
τάκην. Θεωρώ τούτον κατά πάντα ικανόν διάδοχόν μου καί έκφράζω την ίκανοποίησίν 
μου τόσον προς την Κυβέρνησιν, όσον καί προς την ήγεσίαν τοϋ Σώματος, διά την 
έπιτυχή εκλογήν τούτου. Οί πάντες γνωρίζετε αρκούντως τον κ. Νικητάκην. 'Ικανός 
κατά πάντα, είμαι βέβαιος ότι θά συνέχιση τό έργον τό όποιον, λόγω τής μικράς 
ένταΰθα παρουσίας μου, δεν ήδυνήθην νά φέρω εις πέρας, ώς έγώ τουλάχιστον τό 
έθεώρουν. Εύχομαι εις τον διάδοχόν μου ού μόνον νά συνέχιση, αλλά καί νά έπεκτείνη 
τό έργον τή ς’Αστυν.Δ/νσεως Πειραιώς, τόσον πρόςτό καλόν τής πατρίδοςκαίτής φί
λης Πειραϊκής Κοινωνίας, όσον καί προς τό καλόν τής ’Αστυνομίας καί υμών αυτών».

Παρουσιάζοντας ό κ. Κοντογεώργος τούς παλιούς συνεργάτες του εις τον κ. Νι- 
κητάκην είπε: «Κύριε Διευθυντά. Ά πό  τής στιγμής ταύτης παραδίδω εις 'Υμάς τά 
καθήκοντα τοϋ Προϊσταμένου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως τής πόλεως τοϋ Πει
ραιώς, έφ’ ής έν τώ μέλλοντι θά άστυνομεύητε, έχοντες ώς συνεργάτας τούς παριστα- 
μένους, ώς καί έκείνους δι’ ους ό χώρος τής αιθούσης δεν έπέτρεψε νά προσέλθουν.

'Υπήρξαν πιστοί εις τό καθήκον, άφωσιωμένοι εις τό πρόσωπόν μου καί ένθερ
μοι συμπαραστάται εις τό έργον μου. ’Εμπιστεύομαι τούτους εις υμάς μέ τήν άπόλυ- 
τον διαβεβαίωσιν ότι έξ ίσου προς ύμάς θά είναι άφωσιωμένοι καί ένθερμοι συμπαρα- 
στάται εΐςτό μέλλον νάέπιτελεσθή έργον.’Εν ταύτώ παραδίδω εις ύμάς καί τον οίκον 
τούτον εις δν έν τώ μέλλοντι θά έδρεύητε προς άσκησιν τοϋ ύψηλοϋ λειτουργήματος 
σας, ών ώσαύτως βέβαιος ότι θά τηρήσητε τήν ιερότητα καί τήν ευπρέπειαν τούτου.

Εύχομαι νά έπιτύχητε εις τό έργον σας, διότι τοΰτο θ’ άποβή έπ’ άγαθώ τοϋ 
Σώματος, τοϋ Πειραϊκοΰ Λαοΰ καί τοϋ συνόλου. Εύελπιστοϋντες οτι υμείς θά όδη- 
γήσητε τούς παρισταμένους εις τον ορθόν δρόμον, τον δρόμον τής εύτυχίας αυτών 
καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, εύχομαι καί πάλιν νά έπιτύχητε άπολύτως εις τά 
νέα σας καθήκοντα».

Τελειώνοντας τον λόγον του καί άπευθυνόμενος προς τούς παρισταμένους είπε: 
«’Ή δη ήλθε καί ή ΐδική μου σειρά νά σάς άποχαιρετήσω, διότι συγκαταλέγομαι καί 
έγώ μεταξύ τών άποχωρρύντων τοϋ Σώματος, λόγω όρίου ήλικίας. Σάς άπηύθυνα μίαν 
ήμερησίαν διαταγήν έν ή διατυποΰνται αί τελευταίάι συμβουλαί μου άμα δέ καί αί εύ- 
χαριστίαι μου προς ύμάς, τούς αμέσους συνεργάτας μου. Έπιπροστίθημι τά όσα προ 
ολίγου είπον, έπί πλέον δέ έπιθυμώ καί διά ζώσης νά έπαναλάβω τάς ευχαριστίας 
μου προς υμάς διά τήν άφοσίωσίν σας προς έμέ καί τήν συμπαράστασίν σας εις τό 
έργον μου. Σάς απευθύνω τήν τελευταίαν άπό τά μύχια τής ψυχής μου ευχήν. Νά 
εύτυχήσητε υμείς καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα.».

Μέ έκδηλη τή συγκίνηση ό κ. Κοντογεώργος, παρεχώρησε τή θέσι του στον κ. 
Νικητάκη, ό όποιος άρχόμενος τοϋ λόγου έξήρε τήν προσωπικότητα καί τό έργον τοϋ 
άποχωροΰντος συναδέλφου του, γιά τον όποιον είπε χαρακτηριστικώς τά εξής: 
«Αισθάνομαι λίαν έπηυξημένας τάς εύθύνας μου, καθ’ όσον παραλαμβάνω τήν σκυτά
λην τής άστυνομικής δραστηριότητος τής Διευθύνσεως Πειραιώς άπό τον άκάματον 
καί λίαν πεπειραμένον αστυνομικόν, τον έργώδη άνθρωπον, τον είς πάντας τούς το
μείς διακριθέντα κ. Κοντογεώργον. 'Η  πολιτεία του έν γένει καί ή έν τη ’Αστυνο
μία δραστηριότης του θά είναι δι’ έμέ πηγή άντλήσεως δυνάμεων διά τήν συνέχισιν 
τοϋ έργου του».

Στή συνέχεια ό κ. Νικητάκης, άφοΰ ηύχαρίστησε, έπ’ εύκαιρία, τήν Κυβέρνη- 
σιν καί τήν ήγεσίαν τοϋ Σώματος γιά τήν τιμή πού τοϋ έγένετο, άνεφέρθη, έν όλίγοις, 
στο έργο τό όποιον όλοι καλοΰνται νά έπιτελέσουν καί συνέστησε στούς παρισταμένους 
νά έργασθοΰν μέ τον ίδιο ζήλον, έχοντες πάντοτε ύπ’ βψιν των τό συμφέρον καί μόνον 
τής ’Αστυνομίας. Έτόνισεν ιδιαίτερα τήν ανάγκην τής έξυπηρετήσεως, έν παντί καί 
πάντοτε, τοϋ πολίτου, μακράν πάσης προσωποληψίας καί μεροληψίας. Έπέμενεν
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άρκετά στον παράγοντα ευγένεια, ό όποιος, ώς ειπεν, αποτελεί πρωταρχικόν στοι- 
χεϊον έπιτυχίας μας. Μιλώντας σχετικώς για τις σχέσεις των προς τούς πολίτες, 
είπε μεταξύ των άλλων τά έξης:

«Σεβασθήτε τό κοινόν καί συμπεριφερθήτε προς τούτο φιλικώς. Μήν άντιδι- 
κήτε καί μή καταχράσθε τής έξουσίας, ήν ή πολιτεία μάς παρέσχεν. Αί συστάσεις, 
αί συμβουλαί καί αί μηνύσεις εΐσέτι να τείνουν εις τό να καταστήσωμεν τούς πολίτας 
χρηστούς καί νομιμόφρονας καί γενικώς φίλους μας οχι έχθρούς μας. 'Η  σύνεσις ας 
είναι ό γνώμων πάσης ένεργείας σας. Ή  ύπεράσπισις των άγαθών τού πολίτου να 
εΐναι δι’ όλους μας κύριον μέλημα. Προς τούτο όφείλομεν νά γνωρίζωμεν καλώς τούς 
κειμένους νόμους καί διατάξεις. Μήν έπιδιώξητε ποτέ τήν έφαρμογήν διατάξεων, τάς 
οποίας ή δεν γνωρίζετε καλώς ή άγνοεϊτε. Χρειάζεται διαρκώς μελέτη προς βελτίω- 
σιν τής επαγγελματικής μαςθέσεως. Ή  στολή ήν φέρομεν έχει μεγίστας ύποχρεώσεις 
καί δημιουργεί μεγάλας εύθύνας, δοθέντος ότι είμεθα οί έκπρόσωποι τού Κράτους».

Άναφερόμενος στην στάση αυτού προς τούς νέους συνεργάτες του είπε: «Σάς 
διαβεβαιώ ότι θά εύρεθώ συμπαραστάτης εις τάς άνάγκας ένός έκάστου έξ ύμών, μέ 
έντελώς αντικειμενικά καί ύπηρεσιακά κριτήρια. Θά βραβεύσω πάσαν καλήν ενέργειαν 
καί θά τιμωρήσω άμειλίκτως πάσαν έκτροπήν. Θά καταστήσω άποσυναγώγους τού 
’Αστυνομικού Σώματος όλους εκείνους, οί όποιοι θά προσπαθήσουν νά καταρρακώ
σουν τό γόητρον τής άστυνομίας».

Στή συνέχεια, μιλώντας γιά τούς άπερχομένους είπε:
«Βαρεΐαι αί εύθΰναι μας προς τήν κοινωνίαν καί τούς άπερχομένους, οί όποιοι 

ήγωνίσθησαν καί έπρομάχησαν διά τήν σημερινήν κατάστασιν τής ’Αστυνομίας. 
Εις τούς οπωσδήποτε καταστάντας άνικάνους έν τη έκτελέσει τού καθήκοντος ή 
ήρωϊκώς πεσόντας έν αύτώ, κλίνομεν εύλαβικώς τό γόνυ. Προς τούς άπερχομένους 
συναδέλφους μας στρέφονται αί σκέψεις μας καί ή προσοχή μας. Δύο άπερχόμενοι 
ήγέται, οί κ.κ. Κοντογεώργος καί Ταβουλάρης, διά τής μακράς σταδιοδρομίας των 
καί τών πολλαπλών ικανοτήτων των, απέδειξαν ότι έθεσαν τον θεμέλιον λίθον διά νά 
στηριχθή επί ύγιών βάσεων τό αστυνομικόν οικοδόμημα. Προς αυτούς, οίτινες έχά- 
ραξαν τήν λεωφόρον, στρέφεται άμέριστος ή εύγνωμοσύνη μας, ώς ελάχιστη άπό- 
δειξις άναγνωρίσεως τών όσων προς τό Σώμα έπετέλεσαν.

’Απευθυνόμενος τώρα προς όλους τούς άπερχομένους, έκφράζομεν τάς εύχαρι- 
στίας τού Σώματος διά τό ύπ’ αυτών προσφερθέν έργον καί τούς διαβεβαιώνομεν ότι 
θά συνεχίσωμεν τήν εξελικτικήν άνοδον. Θά κρατήσωμεν υψηλά καί άνημμένην τήν 
δάδα τών επιτυχιών τής ’Αστυνομίας. Μέ τήν ελπίδα ότι τό 1962 θά χαρίση εις όλους 
μας προσωπικάς έπιτυχίας, χαρετίζω τούς άπερχομένους συναδέλφους καί εύχομαι 
ύγείαν καί εύτυχίαν εις τον άπό τής αυριον πολιτικόν των βίον».

Τούς λόγους τών κ.κ. Κοντογεώργου καί Νικητάκη έκάλυψαν παρεταμένα 
.χειροκροτήματα. "Υστερα άντηλλάγησαν έκατέρωθεν θερμές χειραψίες καί εύχές 
καί έν συνεχεία, προπορευομένων τών άποχωρούντων τού Σώματος, μετέβημεν όλοι 
στις λοιπές αίθουσες τού έντευκτηρίου, όπου καί μάς προσεφέρθησαν διάφορα ποτά 
μετά γλυκισμάτων. "Ετσι, σεμνά καί συγκινητικά, έτελείωσε ή γιορτή αύτή. Ή ταν 
κάτι πού έπρεπε νά γίνη καί πρέπει νά γίνεται, σαν έλάχιστη άναγνώριση τών ύπη- 
ρεσιών, τις όποιες πρόσφεραν οί άποχωροΰντες.

** *
4 ’Ιανουάριου 1962, ώρα 10.45' π . μ .

Βρισκόμαστε στή μεγάλη άστυνομική λέσχη τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών, όπου σέ λίγο θά λάβη χώρα ή καθιερωθεΐσα, άπό τον περα
σμένο χρόνο, γιορτή προς τιμήν τών άποχωρούντων, λόγω ορίου ήλικίας, άστυνομικών.

Στήν είσοδο τής λέσχης, όμάς άπό εύσταλεΐς αξιωματικούς υποδέχεται τούς 
προσερχομένους, ένώ προς τό κέντρον δέχεται αυτούς προσωπικώς ό ’Αστυνομικός
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Δ/ντής ’Αθηνών κ. Καραμπέτσος Εύάγγελος. Πλάι του ό 'Υποδιοικητής τής Γενικής 
’Ασφαλείας, ’Αστυνομικός Δ/ντής Β' κ. Τασιγεώργος, ρυθμίζει καί ελέγχει καί τήν 
πιο μικρή λεπτομέρεια. Τά πάντα είναι καθωρισμένα έκ των προτέρων. Μπροστά - 
μπροστά οί θέσεις των κληθέντων έπισήμοον καί πίσω, στή συνέχεια, των άλλων οί 
όποιοι θά τιμήσουν τήν γιορτή. Στή συνέχεια οί προϊστάμενοι των Άστυν. 'Υπ/νσεων 
τής Δ/νσεως ’Αθηνών καί μετά οί Διοικηταί Τμημάτων καί Παραρτημάτων τής 
Δ/νσεως’Αθηνών, ώς καί άντιπροσωπεΐες άστυνομικών τών διαφόρων'Υπηρεσιών.

’Απέναντι άκριβώς άπό τήν είσοδο διακρίνουμε τούς άποχωρήσαντας παλαι
μάχους συναδέλφους, οί όποιοι χαιρετούν καί άνταλλάσσουν εύχές μέ φίλους καί γνω
στούς. Τό νά γράψουμε κ ι’ εδώ τί αισθήματα νοιώσαμε σαν βρεθήκαμε στή λέσχη 
τής ’Ασφαλείας γιά νά παρακολουθήσουμε τή γιορτή τών παλαιμάχων συναδέλφων 
θάταν περιττό, μιά κι’ άσχοληθήκαμε στήν προηγούμενη περιγραφή έν έκτάσει. 
Τούτο μόνο έχουμε νά προσθέσουμε. Τά αΐσθήματά μας είναι τά ίδια γιά όλους τούς 
άποχωρήσαντας συναδέλφους, όπου κι’ αν αυτοί υπηρέτησαν. Λυπούμεθα πού δέν 
είναι δυνατό νά σφίξουμε καθενός χωριστά το χέρι. Τούτο θά μας έδινε ιδιαίτερη χαρά.

Τά λεπτά τής ώρας περνούν καί οί προσκεκλημένοι καταφθάνουν. ’Αλλά 
ώσπου νάρθουν οί επίσημοι, άς ρίξουμε μιά ματιά σ’ αυτούς πού ήδη έχουν κατα
λάβει τις θέσεις των. Διακρίνουμε τούς κ.κ. Ίωάννην Βαρβιτσϊώτην, βουλευτήν Β' 
περιφερείας ’Αθηνών, ’Αρχιμανδρίτην, Άργυράκην, Τζηρίτην, τά μέλη τής ’Αμερι
κανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής κ.κ. Φέρλογκ, Τζάκσον καί ’Άλες, τούς ’Αστυνο
μικούς Διευθυντάς Α' τάξεως κ.κ. Καθάρειον, Νούσιαν, Άδαμόπουλον, Παπαδό- 
πουλον, Άρχοντουλάκην, Παπασταφίδαν, Μουρούσιαν, Βερελήν, Κανελλάκην κ.ά. 
τούς Άστυν. Δ/ντάς Β' κ.κ. Τουζένην, Χατζηελευθερίου, Τσαλτάκην, Παπαγιάννην, 
Γεωργίου, Διαβάτην, Δημόπουλον, Άναστασόπουλον κ.ά. Τον πρύτανι τών δημοσιο
γράφων κ. Λεωτσάκον, άλλους δημοσιογράφους καί φωτορεπόρτερς, τον τ. Άστυν. Α' 
κ. Άργυρόπουλον, τον κ. Γεωργακάκον κ. ά. τών όποιων τά ονόματα μάς διαφεύγουν 
αυτή τή στιγμή.

"Ωρα 11. Ό  ’Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ρακιντζής Θεόδωρος 
εισέρχεται εις τήν λέσχην. Χαιρετά φίλους καί γνωστούς, παλαιούς συνεργάτες 
καί ύφισταμένους καί παίρνει τήν θέση του. Στις 11.5' καταφθάνει ό έπί τών ’Εσω
τερικών Υφυπουργός, κ. Δαβάκης. Τά πάντα έτοιμα. Ό  ’Αστυνομικός Δ/ντής ’Α
θηνών κ. Καραμπέτσος, παίρνοντας θέση μπροστά στο μικρόφωνο, άρχισε τό λόγο 
του, εΐπών τά εξής:

«Κύριε 'Υπουργέ, Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριοι,
Μέ ιδιαιτέραν καί άνυπόκριτον χαράν σάς υποδέχομαι εις τήν αίθουσαν αύτήν, 

εις τήν όποιαν προσήλθατε, εύγενώς άνταποκριθέντες εις τήν πρόσκλησίν μου καί σάς 
ευχαριστώ, θερμώς, διότι διά τής παρουσίας σας τιμήσατε τήν σεμνήν ταύτην συγ- 
κέντρωσιν. ’Ιδιαιτέρως ευχαριστώ 'Υμάς Κύριε 'Υπουργέ, διότι, παριστάμενος, προσ
δίδετε ίδιάζουσαν αίγλην καί λαμπρότητα εις αύτήν, έμέ δέ, προσωπικώς, πληροίτε 
αίσθημάτιον χαράς καί ευγνωμοσύνης.

Καί είναι, ελπίζω, εύεξήγητα τά αΐσθήματά μου αύτά, αν ληφθή ύπ’ όψιν ότι 
σκοπός τής σημερινής συγκεντρώσεως είναι, ή κατά τον πανηγυρικώτερον δυνατόν 
τρόπον άπονομή τής όφειλομένης τιμής προς τούς άποχωρήσαντας τής 'Υπηρεσίας 
συναδέλφους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί τών λοιπών, εις ’Αθήνας 
έδρευουσών, 'Υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Διερμηνεύων, έν προκειμένω, τάς άντιλήψεις καί τά αισθήματα τού συνόλου 
τών ύπαλλήλων τής ύπ’ έμέ ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, οφείλω νά είπω, ότι ή άπο- 
νεμομένη, σήμερον, τιμή προς τούς άποχωρήσαντας τής ένεργοϋ 'Υπηρεσίας συνα
δέλφους, άποτελεΐ έπιβεβλημένην έκδήλωσιν οφειλής, ημών τών παραμεινάντων 
εΐσέτι, προς τούς συναδέλφους έκείνους, οί όποιοι ύπηρετήσαντες εύόρκως καί εύσυ- 
νειδήτως έπί τρεις, περίπου, δεκαετηρίδας, τινές δέ καί πλέον, τό ’Αστυνομικόν Σώμα,
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τήν Κοινωνίαν, την Πολιτείαν καί την Πατρίδα, άποσύρονται ήδη έκ τής πρώτης 
γραμμής τής, ύπέρ τής τάξεως, τής ασφαλείας καί τής κοινωνικής ισορροπίας, μάχης.

’Αγαπητοί μου άποχωρήσαντες συνάδελφοι, εξαιρετική μέ συνέχει συγκίνησις, 
διότι ώς Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας τής πόλεως των ’Αθηνών, εις 
τήν όποιαν επί ετη μακρά έθητεύσατε, εχω τήν τύχην νά σας άπευθύνω, κατά τήν 
έπίσημον αυτήν ώραν, έγκάρδιον, έπί τή αποχωρήσει σας, χαιρετισμόν.

'Η  άποχώρησίς σας συμπίπτει μέ τήν συμπλήρωσιν 40ετοϋς βίου του ’Αστυνο
μικού Σώματος. Ενός θεσμού, ό όποιος έγκατεστάθη εις τήν χώραν μας, εις καιρούς 
χαλεπούς, πλήρεις ποικίλων άντιξοοτήτων καί εθνικών περιπετειών. Παρά ταϋτα, 
οχι μόνον έπέζησεν, άλλα καί ήνδρώθη καί άνεκτιμήτους προσέφερεν υπηρεσίας 
προς τήν Πατρίδα καί τήν κοινωνίαν καί κατέκτησεν τήν συμπάθειαν του κοινού,

Ό  ‘Υφυπουργό? έπί των ’Εσωτερικών κ. Δαβάκη? μετά τοϋ ’Αρχηγού τή?. ’Αστυνο
μία? Πόλεων κ. Ρακιντζή, τοϋ ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ ’Αθηνών κ. Καραμπέτσου καί τοϋ 

. Διοικητοϋ τή? Γενική? ’Ασφαλεία? κ. Καραχάλιου κατά τήν Ιορταστικήν έκδήλωσιν 
πρό? τιμήν τών άποχωρησάντων αστυνομικών.

χάρις εις τούς κόπους, τάς Θυσίας, τό άνώτερον ήθος καί τήν υψηλήν περί καθήκοντος 
συνείδησιν τών πρώτων άστυνομικών, μεταξύ τών όποιων, συγκαταλέγεσθε.

Ή  άναδρομή αύτή οδηγεί τήν σκέψιν μου εις ήμέρας, κατά τάς όποιας είχον 
τό προνόμιον νά συνεργασθώ μέ πολλούς έξ ύμών, τόσον κατά περιόδους εύτυχεΐς 
διά τήν Πατρίδα καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα, όσον καί κατά περιόδους άτυχεϊς.

Έ ν καιρώ Ειρήνης υπήρξατε άκατάβλητοι καί νικηφόροι άθληταί εις τον στίβον 
τών ώραίων καί εύγενών άγώνων τούς όποιους ή Πολιτεία μάς ώρισεν. Εις έποχάς 
έθνικών άντιξοοτήτων, ήρωΐκοί καί άκαταγώνιστοι ύπερασπισταί τών έθνικών 
ιδεωδών μας καί αιωνίων καί άναλλοιώτων άξιών τού Ελληνοχριστιανικού πολιτι
σμού, τον όποιον έκληροδότησαν εις ήμάς οΐ εύκλεεΐς δημιουργοί του καί πρόγονοί μας.

Διά τών προαναφερθεισών ύπηρεσιών καί τών ποικίλων άγώνων σας, κατε- 
κτήσατε, αυτοδικαίως, άπαραγράπτους ήθικούς τίτλους, όχι μόνον δι’ έαυτούς, άλλά
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καί έπ’ ώφελεία τοΰ ’Αστυνομικού μας Σώματος, χάρις εις τήν δημιουργικήν πίστιν 
σας έπί τήν άποστολήν του, καί τήν άπαρασάλευτον άφοσίωσίν σας εις τά έθνικά 
καί υπηρεσιακά ιδανικά.

’Αγαπητοί μου συνάδελφοι, δεν άγνοώ τάς είδικάς ψυχολογικάς συνθήκας, 
ύπδ τό κράτος των οποίων διατελεΐτε, συνεπεία έπελθούσης μεταβολής είς τήν έπαγ- 
γελματικήν σας ζωήν. Φοβούμαι, άκόμη, δτι μερικοί άπδ υμάς αίσθάνεσθε, ενδεχομέ
νως, άπορφανισθέντες τής έπαγγελματικής οικογένειας σας. Τό τελευταΐον τούτο 
δέν είναι ορθόν. Έπιτρέψατέ μου να σάς διαβεβαιώσω, δτι δύνασθε να υπολογίζετε, 
πάντοτε, έπί τής άγάπης, τής φιλίας καί τής συμπαραστάσεως δλων των παραμει- 
νάντων είς τήν ένέργειαν συναδέλφων σας.

Δράττομαι, έν τούτοις, τής ευκαιρίας, διά νά σάς τονίσω δτι θά υπάρξουν 
περιπτώσεις κατά τάς όποιας θά εχωμεν καί ήμεΐς ζωηράν ανάγκην τής συμπαρα- 
στάσεώς σας, όχι μόνον τής ήθικής, άλλά καί τής ουσιαστικής, διά τής προσφοράς 
τής έμπειρίας σας είς τήν έπίλυσιν υπηρεσιακών προβλημάτων.

Περαίνων, έπιθυμώ, διερμηνεύων έν προκειμένη καί τήν έπιθυμίαν των λοι
πών έν τή ’Αστυνομική Διευθύνσει ’Αθηνών συναδέλφων, νά σάς διαβεβαιώσω δτι 
αισθήματα εύγνωμοσύνης μάς κατέχουν, δι’ δσα υπέρ τής Πατρίδος, τής Πολιτείας, 
του Σώματος καί τής Κοινωνίας έπετελέσατε, κατά τήν μακροτάτην υπηρεσιακήν σας 
διαδρομήν. ’Επιθυμώ, άκόμη, νά σάς διαβεβαιώσω, δτι διά τής αόστηράς προσηλώ- 
σεώς σας είς τό καθήκον καί τά έθνικά καί υπηρεσιακά ιδεώδη, έδημιουργήσατε 
παράδοσιν υψηλήν, τήν οποίαν σάς ΰποσχόμεθα δχι μόνον νά διατηρήσωμεν είς τήν 
άρμόζουσαν περιωπήν, άλλά καί νά κληροδοτήσωμεν άλώβητον καί είς τούς έπιγε- 
νομένους συναδέλφους.

Σάς εύχομαι καλήν τύχην, είς τήν νέαν ζωήν σας».
Μετά τον κ. Καραμπέτσον, πήρε τον λόγο ό ’Αρχηγός του ’Αστυνομικού Σώ 

ματος κ. Ρακιντζής Θεόδωρος, ό όποιος είπε τά έξής:
«Κύριε 'Υπουργέ, Κύριοι,
Συνεκεντρώθημεν ένταΰθα ίνα άποτίσωμεν, κατά τρόπον πανηγυρικόν, κατά 

τρόπον έπίσημον, φόρον εύγνωμοσύνης καί φόρον τιμής, άμα δέ καί νά έκφράσωμεν 
τάς ευχαριστίας μας προς τούς άρτι άποχωρήσαντας τού Σώματος έκλεκτούς συνα
δέλφους καί συνεργάτας μας. "Απαντες οδτοι έπί μίαν 30ετίαν καί πλέον, μοχθοϋντες 
σκληρώς καί άγωνιζόμενοι, έστάθησαν είς τάς έπάλξεις τού καθήκοντος καί υπηρέτη
σαν πιστώς καί άποδοτικώς τήν ’Αστυνομίαν, προσέφερον δέ άνεκτιμήτους υπηρεσίας 
είς τήν Κοινωνίαν. Κύριοι συνεργάται, ο'ίτινες άπεχωρήσατε τοΰ Σώματος, ύπηρέ- 
τησα έπί μακρόν ώς Διοικητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί έν συνεχεία ως Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας’Αθηνών. Έ π ί 3ετίαν καί πλέον μοϋ έδόθη ή ευκαιρία νά έχω δλους 
σας ή σχεδόν δλους σας συνεργάτας είς τό βαρύ έργον καί ύπό περιστάσεις άντιξόους, 
περιστάσεις δύσκολους. Μοϋέδόθηοδτω ή ευκαιρία νά έκτιμήσωτάςάρετάςσας καινά 
διαπιστώσω τήν βαθεΐαν σας προσήλωσιν προς τήν ιδέαν τού καθήκοντος. ’Ή δη δτε 
άπεχωρήσατε τού Σώματος πρέπει νά έχετε ήσυχον τήν συνείδησιν καί νά είσθε υπερή
φανοι, δτι έπετελέσατε πλήρως τό προς τήν πατρίδα καθήκον σας, καί δτι συνεβάλατε 
τά μέγιστα είς τήν έδραίωσιν καί θεμελίωσιν τού μεγάλου καί λαμπρού οικοδομήμα
τος πού λέγεται ’Αστυνομία τών Πόλεων. Σάς έκφράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας 
καί τάς ευχαριστίας ολοκλήρου τοΰ Σώματος άμα δέ καί τήν άκραν μου ευαρέσκειαν. 
Αί εύχαί καί ή συμπαράστασις τοΰ Σώματος σάς συνοδεύουν είς τήν νέαν σας ζωήν».

"Υστερα άπό τούς λόγους τοΰ κ. Άρχηγοΰ καί τοΰ κ. Καραμπέτσου, τούς οποί
ους έκάλυψαν παρεταμένα χειροκροτήματα, πήρε τον λόγο έκ μέρους τών άποχω- 
ρούντων άστυνομικών, ό ’Αστυνόμος κ. Άνδρινόπουλος, ό όποιος είπε τά έξής:

«Κύριε 'Υπουργέ, Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριοι,
Καίτοι δέν προηγούμαι καθ’ ιεραρχίαν τών έξελθόντων συναδέλφων, λόγ<ρ 

άπουσίας τοΰ άρχαιοτέρου καί άνωτέρου δλων καί λόγφ άδιαθεσίας τοΰ κ. Προϊστα-
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μένου τέως Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Πανέτσου,ό κλήρος έλαχεν εις εμέ, σάν τον άνώ- 
τερον καί άρχαιότερον μεταξύ των άλλων συναδέλφων, νά σάς πώ δύο λόγια. Σεβαστέ 
μου κ. 'Υπουργέ, Σεβαστέ μου κ. ’Αρχηγέ, Σεβαστέ μου κ. Διευθυντά. Ευχαριστούμε 
πάρα πολύ διά την τιμητικήν διάκρισιν πού μάς κάνατε νά μάς καλέσετε έδώ καί νά 
άκούσωμε τά καλά λόγια διά τήν εργασίαν τήν οποίαν προσφέραμε καί ημείς στο Σώ
μα. Φεύγουμε, είναι αλήθεια, ευχαριστημένοι, μέ τήν συνείδησιν έλαφράν οτι καθ’ 
δλον τό διάστημα τής ύπερ35ετοΰς υπηρεσίας μας έπετελέσαμεν τον προς τήν 'Υπη
ρεσίαν καί τήν Πατρίδα καθήκον, πολεμήσαντες τόσον τον έσωτερικόν, δσον 
καί τον εξωτερικόν εχθρόν. Δέν ώρρωδήσαμεν προ ούδενός. Πιστεύουμε δτι οί περισ
σότεροι των συναδέλφων, οί όποιοι εις τό πλευράν μας έστάθησαν ώς συνάδελφοι, ώς 
κατώτεροι, ώς άνώτεροι, νά άναγνωρίζουν δτι καί ήμεΐς δέν ύστερήσαμεν εις τήν 
έπιτέλεσιν τού καθήκοντος. Εύχόμεθα έπ’ άγαθώ τής ’Αστυνομίας καί τής κοινω
νίας νά έργασθοϋν δπως καί ήμεΐς πιστεύομεν δτι είργάσθημεν».

'Ο 'Υφυπουργός των ’Εσωτερικών κ. Δαβάκης, μετά τό τέλος τής ομιλίας τού 
κ, Άνδρινοπούλου, παίρνοντας τον λόγο είπε τά έξής:

« 'Η  ομιλία τού εκπροσώπου τών άποχωρησάντων άστυνομικών μου δημιουρ
γεί τήν άνάγκην νά ε’ίπω κι’ έγώ δύο λέξεις, χωρίς νά είναι εις τό πρόγραμμα τής σε
μνής αύτής τελετής. Πράγματι πρέπει νά άποτελή ιδιαιτέραν τιμήν διά τούς άποχω- 
ρήσαντας τό γεγονός δτι έπί μίαν μακράν σταδιοδρομίαν υπηρέτησαν μίαν δύσκολον 
άποστολήν καί πολύ λεπτήν καί κατά τήν οποίαν θά ήτο δυνατόν έν τή έκτελέσει τής 
λεπτής αύτής άποστολής των νά τούς συμβοΰν καί άτυχήματα άκόμη καί ύπό άλλας 
συνθήκας νά εύρεθοϋν έκτος τού ’Αστυνομικού Σώματος. Τό γεγονός τού δτι κατά 
τήν σκληράν αυτήν άποστολήν ηύτύχησαν πρώτον νά έπιζήσουν μιάς δυσκόλου δεκαε
τούς εποχής κατά τήν οποίαν ή ’Αστυνομία άντεμετώπισε κατά σκληρόν τρόπον 
τον έλλοχεύοντα εχθρόν τής πατρίδος μας, τον κομμουνισμόν, καί δεύτερον τό δτι 
εύόρκως υπηρέτησαν τήν πατρίδα τους καί τήν άποστολήν τους καί δτι άποχωρούν 
μέ τήν συμπλήρωσιν τού ορίου ήλικίας, εις τό όποιον, κύριοι, άπαντες θά ύποκύψωμεν, 
πρέπει νά άποτελή ιδιαιτέραν τιμήν δτι ύπό τάς τετιμημένας αύτάς συνθήκας άπέρ- 
χονται τού έπαγγέλματός των καί έγώ, ώς 'Υπουργός σας, θά ήθελον νά ευχηθώ εις 
τούς απερχομένους νά είναι καί εις τήν νέαν τους άποστολήν ώς ελεύθεροι πλέον ελ- 
ληνες πολΐται, εις τήν οποίαν καθένας θά είναι εις θέσιν νά έπιλέξη,ευτυχείς καί ύπε- 
ρήφανοι, διότι κατ’ αύτόν τον εύορκον τρόπον ηύτύχησαν νά έπιτελέσουν τήν άποστο
λήν τους καί ώς ’Αξιωματικοί τού ’Αστυνομικού Σώματος καί ώς "Ελληνες πατριώται».

'Ο λόγος τού κ. 'Υπουργού, καλυφθείς άπό τά έ'νθερμα χειροκροτήματα τών 
παρισταμένων, έπροξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί γιά μία άκόμη φορά ό κ. 'Υ
πουργός έδειξε τά πραγματικά αισθήματα πού τρέφει γιά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
,Πόλεων. Τό γεγονός αυτό, γιά μάς τούς άστυνομικούς, έχει μεγάλη σημασία καί πρέ
πει νά τό θεωρήσωμεν σάν ιδιαίτερη εύνοια. Ελπίζουμε καί πιστεύουμε πώς ό κ. 
'Υπουργός, ό όποιος πάντοτε τιμά μέ τήν παρουσία του κάθε μας έκδήλωση θά έξα- 
κολουθήση νά έχη τά ΐδια γιά μάς αισθήματα καί δτι θάναι συμπαραστάτης μας στή 
κάθε περίσταση. ’Εμείς νοιώθουμε δτι στο πρόσωπό του βρήκαμε, έκτος άπό ένα 
έξαίρετο δημιουργικό προϊστάμενο, ένα ειλικρινέστατο φίλο καί πολύτιμο συμ
παραστάτη. ’Από μέρους μας θά κάνουμε τό πάν γιά νά φανούμε άντάξιοι τής έκτι- 
μήσεώς του.

Τέλος, ύστερα άπό τον λόγο τού κ. 'Υπουργού, μίλησε ό άποχωρήσας ’Αστυνό
μος Α ' κ. Σηφάκης, ό όποιος είπε τά έξής:

((Σεβαστέ μου Κύριε 'Υπουργέ, Σεβαστέ μου Κύριε ’Αρχηγέ, Σεβαστοί μου 
Κύριοι ’Αστυνομικοί Δ/νταί, ’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καίτοιένόμιζα καί έθεώρουν χθέςδτι δέν θάήμουν σήμερα εις θέσιν νάπαραστώ 
εις τήν όμήγυριν αυτήν, ή όποια προς τιμήν μάς έδόδη, έν τούτοις κατώρθωσα νά σηκω-
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θώ καί δπως μέ είδατε καθυστερημένος νά παραστώ εις την τιμήν αυτήν, τήν οποίαν μας 
έπεφυλάξατε. Θεωρώ ύποχρέωσίν μου καί έλπίζω ότι καί ούδείς των λοιπών συνα
δέλφων θά εχη άντίρρησι προς τούτο, νά ευχαριστήσομε πρώτα τον Θεόν, ό όποιος μας 
ήξίωσενά εύρεθοϋμε εις τό εύχάριστον αύτό σημεϊον τής άποχωρήσεως έκ τοϋ’Αστυ
νομικού Σώματος μέ σχετικώς καλήν υγείαν. Διότι πολλοί έκ τών κ. συναδέλφων μας 
άλλοι μέν άπό διαφόρους άσθενείας, λόγω τής επιπόνου υπηρεσίας, προσβληθέντες, 
διέκοψαν τήν άστυνομικήν των υπηρεσίαν καί άλλοι μέν βρίσκονται εις τά νοσοκομεία 
εΐσέτι, άλλοι εις τήν τιμητικήν διαθεσιμότητα τεθέντες, άλλοι δέ επί βαρύτερον ύπο- 
στάντες τό πλήγμα τών διαφόρων άσθενειών ύπέκυψαν καί, βρίσκονται εις τήν άλλην 
ζο)ήν' υπάρχει δέ καί μία τρίτη κατηγορία συναδέλφων οί όποιοι κατά τό παρελθόν είχον 
σκληροτέραν μοίραν καί οί όποιοι δέν έφτασαν όχι μόνον ήμάς αλλά ήσαν, τό κλίμα 
ήτο βαρύτερον δι’ αυτούς καί καθώς γνωρίζετε έσφαγιάσθησαν σκληρότατα καί άπαν- 
θρωπότατα παρά τών έχθρών τής Ελλάδος, τών κομμουνιστών, ήμεΐς είπα προ 
ολίγου, ηύδοκήσαμεν θελήματι Θεού, ήξιώθημεν θελήματι Θεοϋ, νά φθάσωμεν είς 
το σημεϊον αύτό. Μετά τήν ευχαριστίαν προς τον Θεόν, ευχαριστώ τον κ. ’Αρχηγόν 
καί άπαντας ήμάς τούς κ. συναδέλφους, διότι διά τής κατανοήσεως, τής συμπαραστά- 
σεως, τής εύγενοΰς συμπεριφοράς, τής καθοδηγήσεως, τής τοποθετήσεώς μας είς τάς 
άναλόγους υπηρεσίας, άναλόγως τής υγιεινής καταστάσεως ένός έκάστου, μάς έβοή- 
θησαν τά μέγιστα νά φθάσωμεν είς τό σημεϊον αύτό τής έξόδου μάς έκ τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος έν οία καταστάσει σήμερον εύρισκόμεθα. Τά παρήγορα λόγια τά 
όποϊα ό κ. 'Υπουργός, ό κ. ’Αρχηγός, ό κ. Διευθυντής μάς είπαν, δέν θά λη
σμονηθούν ποτέ άπό ήμάς, διότι ή άλήθεια είναι, ότι αυτά θά τά έχωμε είς τήν ψυχήν 
μας ώς παρήγορα λόγια καί θά αίσθανώμεθα καί ήμεΐς ότι ό δεσμός ό ψυχικός δέν 
διεκόπη μέ ύμάς τούς παραμένοντας είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί είς τό μέλλον θά 
σάς θεωροΰμεν συναδέλφους, θά σάς βοηθούμε είς ό,τι δυνάμεθα πνευματικώς ή καί 
σωματικώς καί νά είσθε βέβαιοι, ότι θά εΐμεθα παρά τό πλευρόν σας καί είς τό μέλ
λον. Σάς ευχαριστώ άπαντας θερμά».

Μέ τον λόγο τοΰ κ. Σηφάκη έκλεισε τό πρώτο μέρος τής γιορτής. Καί τώρα 
ας περάσουμε στο δεύτερο μέρος, στο υλικό. "Υστερα άπό τά πνευματική πανδαισία,

πνευματικής.
Περνώντας στο βάθος τής άστυνομικής λέσχης, βρεθήκαμε μπροστά άπό πολ

λά τραπέζια πάνω στά όποια προκλητικώτατα φιγουράριζαν κάθε είδους εδέσματα 
καί ποτά. Θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους εκείνους πού φρόντισαν καί τά δυο μέρη 
τοΰ προγράμματος. Είδικώτερα τό δεύτερο πρόσφερε εξαιρετική έντύπωση, τόσο 
γιά τήν ποικιλία τών έκτιθεμένων έδεσμάτων, όσο καί γιά τήν όλη τάξη καί έμφάνιση.

'Ο κ. 'Υπουργός, ό κ. ’Αρχηγός καί οί λοιποί προσκεκλημένοι έγείρουν πρό
ποση προς τιμήν τών άποχωρούντων. Συνταξιούχοι άστυνομικοί καί έν ένεργεία 
άστυνομικοί, άδελφωμένοι παίρνουν μέρος στήν πανδαισία. 'Η  συγκίνηση πού πριν 
λίγο μάς κατείχε παρεχώρησε τή θέση της στή χαρά καί στήν συναδέλφωση. "Ολοι 
μείναμε άπόλυτα ικανοποιημένοι άπό τά προσφερθέντα καί πιο πολύ μερικοί... 
καλοφαγάδες.

"Ολα τά καλά πράγματα έχουν κάποιο γρήγορο τέλος. "Ετσι, μέ τήν έπιβαλλο- 
μένη έπισημότητα καί τό άπαραίτητο κέφι, έκλεισε τούτη ή γιορτή τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως ’Αθηνών, πού γίνηκε προς τιμήν τών παλαιμάχων συναδέλφων μας, πού 
τό πλήρωμα τού χρόνου τούς έθεσεν έκτος τής ένεργοΰ ύπηρεσίας. Καίτοι έντελώς 
άναρμόδιοι, υποβάλλουμε τήν παράκληση, όπως συνεχισθοΰν καί καθιερωθούν έπί- 
σημα παρόμοιες γιορτές. Θάναι ή τελευταία προσφορά στις προσπάθειες καί τούς 
άγώνες πολλών χρόνων τών άπελθόντων 46 αξιωματικών καί κατωτέρων συνα
δέλφων μας.

Τώρα πού οί συγκινήσεις καταλάγιασαν, τώρα πού έμεΐς, οί όποιοι μείναμε,
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’Εμείς οί Έλληνες είμαστε ένας λαός παράξενος. Καλός, ό όποιος καί τις λύπες 
του καί τις χαρές του, συνήθισε να τις ζή δχι μέ πλακωμένη τή καρδιά του, άλλά να 
τις άντιμετωπίζη μέ τό γέλιο καί την έλπίδα μιας καλύτερης τύχης. Συνηθίσαμε νά 
ζοϋμε άδελφωμένοι κι’ άγαπημένοι στις κρίσιμες τής πατρίδος μας στιγμές, έ'στω κι’ 
αν προηγουμένως μάς χώριζαν τα πάθη καί ή άνθρώπινη μοχθηρία.

Είμαστε ένας λαός μέ πλούσια ευγενικά αισθήματα, λαός πιστός στις παραδό
σεις καί τις συνήθειες πού μάς άφησαν οί πρόγονοί μας. 'Ο  "Ελληνας ζή: τή ζωή .δχι 
μέσα στις τυπικότητες καί τούς κανόνες του σαβουάρ-βίβρ, άλλά μέ τον δικό του, 
τον γνήσιο ελληνικό τρόπο. Σπάνια βλέπεις τον 'Έλληνα κατσουφιασμένο καί βα
ρύθυμο. Κι’ όταν άκόμη όλα γύρω του είναι σκοτεινιασμένα, αύτός διασκεδάζει μέ 
την φτώχεια του, δπως ό πλούσιος μέ τά πλούτη του. Δέν μπορεί νά λησμονήση τις 
συνήθειές του, τά έθιμά του κι’ δταν άκόμη νοιώθη την τσέπη του άδεια. Θυσιάζει 
καί τή τελευταία δραχμή, άρκεΐ νά κάνη τό κέφι του, νά γλεντήση, νά ξεχάση γιά λίγο 
τις μιζέριες τής ζωής.. Μπορεί, άκόμη σπίτι του νά μήν έχη ψωμί γιά τήν αυριανή 
μέρα, όμως, θά φανή συνεπής στις πατροπαράδοτες συνήθειές του.

Τέτοιοι είμαστε εμείς οί 'Έλληνες, καί νά γιατί οί ξένοι, πού μάς έπισκέπτονται, 
τρίβουν τά μάτια.τους καί παραξενεύονται μέ τον τρόπο, τής ζωής μας. Είναι άρκετά 
δύσκολο σ’ ένα ξένο νά νοιώση τήν ψυχοσύνθεση του Έλληνος. ’Εκεί πού μάς βλέ
πουν νά τρωγώμαστε, σαν τούς πιο μισητούς έχθρούς, μάς βλέπουν σέ λίγο ν’ άγκα- 
λιαζώμαστε, νά φιλιώμαστε καί νά θυσιαζώμαστε ό ένας γιά τον άλλον, σαν κάποτε 
οί περιστάσεις τό κρίνουν άπαραίτητο. ’Έ τσι ζοϋσαν οί πατέρες μας, έτσι έμεΐς, κι’ 
έτσι χωρίς άμφιβολία θά ζοΰνε παντοτεινά οί 'Έλληνες.

'Η  μόδα, τό ξένο στοιχείο πού πολλές φορές χτυπάει τήν πόρτα μας, ζητώντας 
νά καταργήσουμε τις παληές μας συνήθειες, δέν βρίσκει πρόσφορο έδαφος, στον τομέα 
αυτό. Δέν νοιώθουμε τον εαυτό μας μειωμένο άπέναντι των άλλων λαών κι’ ούτε τούς 
ζηλεύουμε γιά τις δικές των συνήθειες. Μάς άρέσει δπως είμαστε. Ξέρουμε νά κλαΐμε 
καί νά γελάμε άντάμα, δπως ξέρουμε νά πολεμάμε γιά τήν λευτεριά μας καί νά πε
θαίνουμε γ ι’ αύτή.

Στις πατροπαράδοτες συνήθειές μας καί στά άπό αιώνες έθιμά μας, ξεχωριστή 
θέση κατέχει ή γιορτή τής βασιλόπιττας. Τούτες τις μέρες σ’ δλη τήν Ελλάδα γ ί
νονται παρόμοιες γιορτές. Στο χωριό καί στή πρωτεύουσα, πλούσιοι καί φτωχοί, 
γραμματισμένοι κι’ άγράμματοι, ακολουθούν πιστά τούτη τήν παράδοσι. Τούτες τις 
μέρες τό γλέντι καί τό ξεφάντωμα βρίσκονται στήν άποθέσωσή τους.

Σέ κάθε σπίτι τό κόψιμο τής πίττας θεωρείται ως ιεροτελεστία. Περιμένουμε

ριχθήκαμε μέ περισσότερο , κέφι στήν συνέχιση τού άστυνομικοΰ μας έργου γιά νά 
γίνη τρανό κι’ ατράνταχτο τό οικοδόμημα πού λέγεται ’Αστυνομία Πόλεων, ας επι
τρέψουν οί άποχωρήσαντες καί στον γράφοντα, μ’ δλα τον σεβασμό καί τήν εύγνω- 
μοσύνη πού νοιώθει γ ι’ αυτούς, νά τούς εύχηθή μέσα άπό τή καρδιά του3 δπως ό κα
λός Θεός τούς δίνη, πριν άπ’ δλα, ύγεία κι’ υστέρα κάθε επιτυχία στη καινούργια 
τους, ας μού έπιτραπή ή έκφραση, ζωή. Έ μεΐς θά είμαστε πάντοτε κοντά τους. 
Πιστοί συνεχιστές.τού μεγάλου των έργου.’Αντάξιοι κληρονόμοι μιας βαρειάς κλη
ρονομιάς. Ό  Θεός μαζί σας. ν·.·ν'·

I. Ρ  Α Ι  ΚΟΣ
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μ’ αγωνία σέ ποιον θά πέση τό νόμισμα, γιατί αύτό τό θεωρούμε σαν καλό οιωνό 
για τον καινούργιο χρόνο.

Τούτη λοιπόν την παράδοση άκολουθώντας καί ή 'Υποδιεύθυνση Τροχαίας 
Κινήσεως καί μέ την εύκαιρία τής διανομής των ύπό τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού πρός τούς 
Τροχονόμους προσφερομένων κατά την παραμονή τής πρωτοχρονιάς δώρων, μάς 
κάλεσε νά τιμήσουμε τήν επίσημη καί γιορταστική αύτή έκδήλωσή της. Γιά τήν 
οργάνωση δμως τής γιορτής πού γίνηκε, άξίζει ένας θερμός έπαινος στή ψυχή αύτής, 
στον Διοικητή τής Τροχαίας, Άστυν. Δ/ντήν Α' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον καί 
στους συνεργάτες του.

Τήν 11.45' ώρα τής 5 ’Ιανουάριου 1962 βρισκόμαστε στήν υπόγεια αίθουσα 
τής Τροχαίας, δπου σέ λίγη ώρα θά λάβη χώρα τό κόψιμο τής πίττας καί ή δια
νομή των δώρων. ’Από καθήκον ρίχνουμε μιά ματιά γύρω μας στήν δλη προε
τοιμασία τής γιορτής. Τά πάντα όμορφα τοποθετημένα στις πρόχειρες προθήκες. 
Στο κέντρο, πάνω σ’ ένα τραπέζι, φιγουράρει προκλητική ή βασιλόπιττα. Στήν εί
σοδο τής αιθούσης υποδέχεται τούς προσκεκλημένους μέ εύγένεια καί χαμόγελο ό 
’Αστυνόμος Β' κ. Καραμούζης Γ., βοηθούμενος άπό κατωτέρους υπαλλήλους. "Ολοι 
αύτοί άποτελοΰν τήν επιτροπή διανομής των δώρων γ ι’ αύτό καί οί ματιές των συχνά 
στρέφονται πρός τά έκεΐ, γιά τήν τακτοποίηση καί τής πιο μικρής λεπτομέρειας. 
'Ο  κ. Καραμούζης καί ό 'Υπαστυνόμος Β' κ. Γιαμπουράς ’Εμμανουήλ μάς παρέχουν 
πρόθυμα κάθε πληροφορία. "Ετσι μαθαίνουμε πώς τό δώρο τοΰ κάθε άστυφύλακος 
άποτιμάται στις 300-350 δραχμές. Στήν κλήρωση θά πάρουν μέρος δλοι οί υπάλληλοι 
τής Τροχαίας, τής ’Αμέσου Δράσεως καί 20 οδηγοί τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/νσεως. 
Συνολικά οί κλήροι είναι 550. Στούς κλήρους αύτούς υπάρχουν καί περί τούς 20 
«διακεκριμένοι» λαχνοί, των οποίων τό δώρον φθάνει ή καί υπερβαίνει τις χίλιες 
δραχμές. Πρόκειται γιά δώρα άξίας, δπως στρωματέξ, θερμοσίφωνες, μπαράκια, 
κοστούμια κ.λ.π.

Δώρα προσέφεραν ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, ό 'Υπουργός 
Συγκοινωνιών κ. Βρανόπουλος, ό 'Υπουργός ’Εσωτερικών κ. Ράλλης, ό 'Υφυπουργός 
’Εσωτερικών κ. Δαβάκης, ό κ. Βενιζέλος, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Τσουκαλάς, 
τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, ή ’Εθνική Τράπεζα, ή ’Εμπορική, 
ή Ίονική-Λαϊκή, ό Ο.Τ.Ε., ή Δ.Ε.Η . καί άλλα άτομα ή οργανισμοί.

Μιά καί ό λόγος γιά τά δώρα, μάθαμε, χωρίς νά μπορούμε νά εξηγήσουμε τον 
λόγο, δτι έφέτος τά προσφερθέντα ήσαν πολύ λιγώτερα άλλων χρόνων. Κατά μιά έκ- 
δοχή αύτό οφείλεται στήν κατάργηση πολλών βάσεων. Πάντως άνεξάρτητα άπό τό 
γεγονός αύτό, μάθαμε πώς συζητεΐται ή κατάργηση τού έθίμου τούτου. Καίτοι άναρ- 
μόδιοι, θά θέλαμε νά πούμε πώς κάτι τέτοιο χρειάζεται μελέτη, γιά νά δούμε τά υπέρ 
ή τά κατά καί νά μήν έπηρεασθοΰμε άπό τήν όποιαδήποτε νοοτροπία πού τυχόν έξε- 
δήλωσε ή εκδηλώνει κάποιος πού φαντάσθηκε πώς μέ τήν προσφορά του θά μπορούσε 
ή θά μπορέση νά έξαγοράση τυχόν έκδουλεύσεις άπό τήν'Υπηρεσία. Τά μεμονωμένα 
περιστατικά δέν θά πρέπει νά έπιδράσουν αρνητικά στήν καθιέρωση ένός έθίμου, τό 
όποιον όταν γιά πρώτη φορά εφαρμόσθηκε συνήντησε μέν τις άντιδράσεις άρμοδίων 
τινών τής ’Αστυνομίας (γιά τούς ίδιους λόγους πού καί τώρα συζητεΐται ή κατάργηση 
τοΰ έθίμου), πλήν χαιρετίσθηκε ένθουσιωδώς άπό τον άείμνηστο Βασιλέα Γεώργιον Β' 
καί τον Κυβερνήτην Ί .  Μεταξάν, μέχρι τον πιο φτωχό ’Αθηναίο, δταν ό ίδιος ό 
Βασιλεύς καί ό Κυβερνήτης I. Μεταξάς πρώτοι άφησαν τό συμβολικό τους δώρο στούς 
πρώτους τροχονόμους πού άντάμωναν. Κι’ αύτά γιά τήν ιστορία δπως λέμε.

Στούς άφιχθέντας επισήμους, διακρίνουμε τούς κ.κ. Φέρλογκ, ’Αρχιμανδρίτην, 
Οΐκονομάκον, Μαρκόπουλον, Χατζηελευθερίου, Γεωργακάκον, Άργυρόπουλον, τούς 
δημοσιογράφους κ.κ. Λεωτσάκον, Μαλάτον, Γουργουλήν κ.ά.

Στις 12.20' εισέρχεται στήν αίθουσα τελετής ό 'Υφυπουργός μας κ. Δαβάκης,
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κεφάτος, χαμογελαστός κ ι’ άνταλλάσσει μέ τούς παρισταμένους θερμές εύχές καί 
χειραψίες. Συνοδεύεται άπό τον πανταχοϋ παρόντα Αρχηγόν μας, κ. Θεόδωρον Ρα- 
κιντζήν, τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών κ. Καραμπέτσον, τον Γενικόν Δ/ντήν 
παρά τφ  'Υφυπουργείερ, ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Α' κ. Νούσιαν, τον Διοικητήν τής 
Τροχαίας κ. Παπασταφίδαν καί τον 'Υπασπιστήν του ’Αστυνόμον Α' κ. Κασίμην 
Ίωάννην.

Ό  κ. Παπασταφίδας παίρνει τον λόγο καί λέγει τα έξης:
«Κύριε 'Υπουργέ, Κύριε ’Αρχηγέ, Κύριε Διευθυντά, Κύριοι,
Έπιτρέψατέ μοι, έκ μέρους των υπαλλήλων τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας 

Κινήσεως, να σάς ευχαριστήσω, διότι είχατε τήν καλωσύνην νά άνταποκριθήτε εις

Ό  Υφυπουργό; έπϊ των ’Εσωτερικών κ. Δ. Δαβάκη; προσερχόμενο; εί; τήν Ύποδιεύθυνσιν 
Τροχαία; Κινήσεω; κατά τήν κοπήν τή ; βασιλόπιττα; καί διανομήν των δώρων.

τήν πρόσκλησίν μας καί νά τιμήσητε διά τής παρουσίας σας τήν σημερινήν μας εορ
τήν τής διανομής των δώρων καί τοϋ κοψίματος τής πίττας.

Τά συμβολικά αυτά δώρα πού πρόκειται νά διανεμηθούν διά κλήρου εις όλους 
τούς ύπαλλήλους τής Τροχαίας καί τούς συνεργάτας των τών άλλων ’Αστυνομικών 
'Υπηρεσιών, προσεφέρθησαν εις τούς ακινήτους σκοπούς ρυθμιστάς τής κυκλοφορίας 
κατά τήν παραμονήν τής 1ης τοϋ ’Έτους, κατ’ έπικρατήσαν εθιμον, άπό διαφόρους 
οργανώσεις καί άτομα, τά όποια Ιχουν σχέσιν μέ τά τροχοφόρα, ώς έλαχίστη άνα- 
γνώρισις τού μόχθου πού καταβάλλουν ούτοι ύπό άντιξόους καιρικάς συνθήκας καί 
περιστάσεις διά τήν έξασφάλισιν μιας ομαλής καί άνετου κυκλοφορίας, άπό τήν οποί
αν κατά πρώτον λόγοι οί ίδιοι ώφελοΰνται.

Δέν είναι όμως μόνον οί αύτοκινητισταί, οί όποιοι άναγνωρίζουν τήν σοβαράν 
αποστολήν καί τάς δυσκολίας τάς όποιας άντιμετωπίζουν οί άστυνομικοί τής Τρο
χαίας κατά τήν έκτέλεσιν τού επιπόνου τούτου έργου των, αλλά καί πολλοί άλλοι 
οργανισμοί καί επίσημα πρόσωπα, τά όποια παρακολουθούν καί περιβάλλουν μέ άγά-
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πην καί συμπόνοιαν το έργον τής Τροχαίας καί προσφέρουν το δώρο των προς τούς 
άκαμάτους αύτούς συντελεστάς μιας ομαλής καί πολιτισμένης κυκλοφορίας.

Εις τον κατάλογον των εύγενών αύτών φίλων των άστυνομικών τής Τροχαίας 
τήν πρώτη θέσιν κατέχουν ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ό κ. 'Υφυπουργός 
των ’Εσωτερικών, οί όποιοι πρώτοι διά του συμβολικού δώρου των εκδηλώνουν τήν 
άγάπην των, τήν συμπάθειάν των καί τήν ίκανοποίησιν προς τούς υπαλλήλους τής 
Τροχαίας.

Είμεθα ύπερήφανοι και διά τον I Ιροιθυπουργόν μας καί διά τον 'Υπουργόν μας, 
τούς είμεθα εύγνώμονες, διότι παρακολουθούν καί ένισχύουν τήν προσπάθειάν μας, 
τούς εύχαριστοΰμεν καί τούς διαβεβαιοΰμεν ότι θά άναπτύξωμεν μεγαλύτερον εν
διαφέρον καί θά καταβάλωμεν μείζονα προσπάθειαν διά νά φανώμεν άντάξιοι τής εμ
πιστοσύνης των μετά τής όποιας μάς περιβάλλουν.

Σάς εύχαριστοΰμεν καί πάλιν.καί Σάς εύχόμεθα, έπί τώ Νέω Έ τε ι, έκ μέρους 
όλων τών ύπαλλήλων τής Τροχαίας, ύγείαν, ευτυχίαν, χαράν καί τήν άπόκτησιν πασ
τός έπιθυμητοΰ».

"Υστερα άπό τον κ. Παπασταφίδαν, ό κ. 'Υπουργός, άφοΰ δι’ ολίγων έξήρετήν 
σιν τής 'Υποδ/νσεως Τροχαίας, έτόνισεν ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερον ενδιαφέρον τον 
τομέα τούτον τής ’Αστυνομίας, ό όποιος, κατόπιν τού μεγάλου κυκλοφοριακοΰ προ
βλήματος, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύνολο. Έ ν συνεχεία, σταυρώνοντας 
τήν βάσιλόπιττα, δίδει τό μαχαίρι στον κ. Παπασταφίδα, ό όποιος καί προσφέρει 
στούς παρισταμένους άπό ένα κομμάτι ,άφοΰ προηγουμένως έκοψε τό κομμάτι τής 
Παναγίας καί έν συνεχεία τού Βασιλέως μας, τού κ. Πρωθυπουργού μας καί τού κ. 
Δαβάκη. 'Η  λίρα- έπεσε στον άστυφύλακα Τ46Θ Σιδηρόπουλον ’Ελευθέριον.

Οί παριστάμενοι, άφού παρακολουθήσαμε συμβολικά τήν κλήρωση δύο- 
τριών λαχνών, άνεβήκαμε στο γραφείο τού Διοικητοΰ τής Τροχαίας, όπου μάς περί- 
μενε, ελαφρό στήν αρχή, βαρύτερο άργότερα, φαγοπότι. Καί στον τομέα αύτό, άξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια στον κ. Παπασταφίδα. "Ολοι μας γευθήκαμε τά εκλεκτά έδέσμα- 
τα, τούς αμνούς τούς σιτευτούς καί τά λοιπά ένός πλουσίου γεύματος.

Ή ταν ή πρώτη φορά πού ό γράφων βρέθηκε σέ τέτοια τής Τροχαίας γιορτή. 
’Ανεπιφύλακτα, εκφράζει τά θερμά του συγχαρητήρια στούς οργανωτές τής γιορτής 
αυτής, εύχόμενος σ’ όλους τούς ύπαλλήλους τής Τροχαίας όπως ό καινούργιος χρό
νος χαρίση σ’ αύτούς καί στις οΐκογένειές των υγεία γαί εύτυχία.. Καί τού χρόνου 
πάλι μαζί. ’Αλλά ώς τότε... έχουμε καιρό.

Τ. ΡΑ Ι  ΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Ι .Ρ Α Ί 'Κ Ο Υ  
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Έλληνος.
Πάροδος τής όδοϋ ΙΙύρρωνος 22, κοντά στή πλατεία Βαρνάβα, Παγκρατίου.
Κατά τήν μυθολογία, ό Έλλην ήτο γυιός τοϋ Δευκαλίωνος (γυιοΰ τοϋ Προμη- 

θέως) καί τής Πύρρας (κόρης του Έπιμηθέως). Έ κ  τής νύφης Όρσηΐδος, άπέκτησε 
τον Δώρον, τον Ξοΰθον καί τον Αίολον, στους οποίους διένειμε τήν χώραν του, τήν 
Φθία τής Θεσσαλίας. Οί κάτοικοι τής χώρας του, άπό τό δικό του όνομα, ώνομά- 
σθηκαν "Ελληνες. Ά πό τά παιδιά του Δώρο καί Αίολο κατάγονται οί Δωριείς καί 
οί Αΐολείς, άπό δέ τά παιδιά τοϋ Ξούθου, τον "Ιωνά καί τον ’Αχαιό, οί "Ιωνες καί οί 
’Αχαιοί.

Τό όνομα "Ελλην ώς εθνικόν των κατοίκων τής Ελλάδος, άπαντάται άπό τοϋ 
10ου π.Χ. αίώνος. 'Ο  Αίολος έβασίλευσε στή Θεσσαλία, ό Ξοϋθος στή Πελοπόννησο 
καί ό Δώρος, στή σημερινή Δωρίδα. "Οταν έπεκράτησεν ό Χριστιανισμός τό όνομα 
Έλλην έσήμαινε, ειδωλολάτρης. Ά πό  τής έπαναστάσεως τοϋ 1821, τό όνομα 'Έλλην 
καθιερώθη πλέον επίσημα ώς έθνικόν όνομα.

Σχετικά μέ τήν έτυμολογία των λέξεων Έλλάς-Έλλην, υπάρχουν πολλές 
εκδοχές. Κατά μίαν έκδοχήν, προήλθεν άπό τό όνομα των κατοίκων τής Δωδώνης, 
Έλλών ή Σελλών, τούς οποίους άναφέρει ό "Ομηρος ώς ιερείς τοϋ έκεΐ μαντείου. 
Κατ’ άλλην έκδοχήν προέρχεται άπό τήν ρίζα «Ελλ», καί ή οποία εκφράζει τήν έννοια 
τοϋ ΰψηλοϋ. Ά πό  τήν ρίζα αύτή παράγονται οί λέξεις Έλλοπες καί Έλλινοί καί Ά λ- 
λουανοί (’Αλβανοί) καί ’Ιλλυρία (χώρα ορεινή). Σήμερα Έλουήτιοι (H elvettii) 
ονομάζονται οί κάτοικοι τής Ελβετίας, δηλαδή άνθρωποι υψηλών μερών.

Τό πιθανώτερο είναι ότι Ελλάς σημαίνει χώρα ορεινή, υψηλή καί ότι ετυμολο
γικά παράγεται άπό τή ρίζα «Ελλ».

Έ λλη ς.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 63, κοντά στο Β' Γυμνάσιον Άρρένων.
Ή  'Έλλη, κατά τήν μυθολογία, ήτο κόρη τοϋ Άθάμαντος. Θέλοντας νά φύγη 

άπό τήν μητρυιά της Ίνώ, έπέβη μαζί μέ τον αδελφό τής Φρίξο, χρυσομάλλου κριοϋ,
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πλήν διαβαίνοντας πάνω άπό τα στενά των Δαρδανελλίων, έπεσε στη θάλασσα καί πνί
γηκε. Τό στενό των Δαρδανελλίων, ώνομάσθηκε έτσι Ελλήσποντος (ομώνυμη οδό 
συναντάμε σέ πολλές συνοικίες).

Ελλησπόντου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγ. Σοφίας 125, κοντά στο «8»(τά  σίδερα) των Σεπολίων.
'Ο Ελλήσποντος ή Δαρδανέλλια (τουρκιστί Μπάχρ-Σεφέντ-Μπογάζ) είναι 

ό πορθμός πού ένώνει τήν Προποντίδα μέ τό Αιγαίο πέλαγος καί χωρίζει τήν Εύρώ- 
πη από τήν Άσία.Τό συνολικό του μήκος φθάνει τά 67 χιλ. περίπου, τό δέ πλάτος του 
κυμαίνεται στά 3-7 χιλ.

Μέχρι τό 1774 ή Τουρκία είχε τό άποκλειστικό δικαίωμα νά ρυθμίζη τά του 
διάπλου του. Μέ τήν συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) άπέκτησε τό δικαίω
μα τοϋτο ή Ρωσία. Μέ τήν συνθήκη τής Άδριανουπόλεως (1829) ή Τουρκία άνε- 
γνώρισε τό δικαίωμα του διάπλου στά εμπορικά σκάφη δλων των χωρών. Τέλος μέ 
τήν συνθήκη τής Λωζάννης (1923) επετράπη ή έλευθεροπλοΐα καί των πολεμικών, 
ύπό ώρισμένους όρους. Τήν συνθήκη αυτήν άντικατέστησεν ή συνθήκη τοϋ Μοντραί 
(1936), διά τής οποίας ή Τουρκία ήδύνατο νά όχυρώση τά στενά καί νά προβαίνη 
στο κλείσιμό των, έφ’ όσον θά εύρίσκετο σ’ έμπόλεμο κατάστασι. Έ κτοτε έμεσολά- 
βησαν διάφορες διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως νά μεταβληθή ή συνθήκη τοϋ Μοντραί.

Έλλοπίας.
Πάροδος τής όδοϋ Άλκιβιάδου 55, κοντά στο Β' Γυμνάσιο Άρρένων (όδοϋ 

Άχαρνών).
Έλλοπία ώνομάζετο στήν άρχαιότητα ή κοιλάς τών Ίωαννίνων, τήν όποια 

ό 'Ησίοδος περιγράφει ώς εύφορη καί πλούσια σέ κτηνοτροφικά ζώα. Πλέον είδικώ- 
τερα, Έλλοπία ώνομάζετο ή περί τήν Δωδώνην χώρα. 'Η  ονομασία της αυτή, κατά 
τον Στράβωνα, ώφείλετο στά άφθονα γύρω έλη, κατά δέ τον "Ομηρο άπό τον ποταμό 
Σελήεντα, έκ τοϋ όποιου καί οί κάτοικοι αυτής έκαλοΰντο Σελλοί ή Έλλοί.

Έλπίδος.
’Αρχίζει άπό τήν πλατεία Βικτωρίας καί τελειώνει στήν όδό Δεριγνύ.
'Η  ’Ελπίς ήτο θεά τών άρχαίων Ελλήνων. 'Ο μΰθος της συνδέεται μέ τον 

μΰθο τής Πανδώρας, ή οποία άφοΰ άνοιξε τον περιβόητο πίθο της άπό τον όποιο 
άνεπήδησαν καί μετεδόθησαν στους άνθρώπους όλες οί κακίες έπρόφθασε καί τον 

έκλεισε, ώστε άπέμεινεν έντός αύτοΰ ή ’Ελπίς. ’Από τον μΰθο αύτόν συνάγεται ό 
διφορούμενος χαρακτήρ τής Έλπίδος (ώς άναμονή μέλλοντος είτε επιθυμητού είτε 
άπαισίου).

Εμμανουήλ Ά/φών.
Πάροδος τής όδοϋ Έ γγελη 37, στο Κατσιπόδι.
Οί άδελφοί Εμμανουήλ, Παναγιώτης (1876-1798) καί ’Ιωάννης (1774-1798), 

άπό τήν Καστοριά, υπήρξαν συνεργάτες τοϋ Ρήγα Φερραίου. Καί οί δυο έστραγγα- 
λίσθησαν άπό τούς Τούρκους, λόγω τής συμμετοχής των στή συνωμοσία τοϋ Ρήγα.

’Εμμανουήλ Μπενάκη.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Σταδίου (έναντι Λαμπροπούλου) καί τελειώνει στο 

Λόφο τοϋ Στρέφη.
'Ο Εμμανουήλ Μπενάκης, μέγας ’Εθνικός εύεργέτης, μεγαλοεπιχειρηματίας 

καί πολιτικός, γεννήθηκε στή Σΰρο τό 1843. ’Εγκατασταθείς στήν Αίγυπτο, έγινε 
συνεταίρος στον έξαγωγικό οίκο βάμβακος «Χωρέμης—Μπενάκης καί Σία», άπο- 
κτήσας τεραστία περιουσία. Τ01910 έγκατεστάθη στήν ’Αθήνα καί έξελέγη βουλευ
τής Άττικοβοιωτίας. Έ γ ινε  υπουργός ’Εθνικής Οικονομίας στήν κυβέρνησι Βενι- 
ζέλου καί τό 1914 έξελέγη Δήμαρχος ’Αθηναίων,
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'Ολόκληρη σχεδόν την περιουσία του την έδαπάνησεν υπέρ αγαθοεργών, φι
λανθρωπικών καί πολιτιστικών ιδρυμάτων. Μέ δικά του χρήματα ίδρύθησαν ή Μπε- 
νάκειος Β ι β λιοθήκηΤκαί τό Μπενάκειο Μουσείο. Έτιμήθη μέ τό χρυσοϋν μετάλλιον 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί μέ τό παράσημο του άνωτέρου ταξιάρχου τοΰ Σταυρού 
του Σωτήρος. Πέθανε στήν Κηφισιά την 20 ’Ιουνίου 1929.

’Εμμανουήλ Τομπάζη.
Πάροδος τής όδοϋ Κριεζή 9, πίσω άπό τό Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Ό  ’Εμμανουήλ Τομπάζης (1784-1831), ναύαρχος τοΰ έλληνικοϋ στόλου άπό 

την 'Ύδρα, ήτο επιστήθιος φίλος τοΰ Μιαούλη, ύπό τάς διαταγάς τοΰ οποίου υπηρέ
τησε. Διεκρίνετο για την διοικητική καί την ναυτική του έμπειρία, καθώς καί γιά την 
γενναιότητα καί τήν οξυδέρκειά του.

'Ως αρμοστής τής Κρήτης, άγωνίσθηκε θαρραλέα γιά τήν άπελευθέρωσι τής 
μεγαλονήσου άπό τον τουρκικό ζυγό. 'Ως πληρεξούσιος στις ’Εθνικές Συνελεύσεις 
έπέδειξε σύνεσι καί πολιτικήν ωριμότητα. Τόση ήτο ή έκτίμησις γιά τό πρόσωπό του, 
ώστε μαζύ μέ τον Μιαούλη καί τον φιλέλληνα Χός εϊχεν άναλάβει τήν διαχείρησί τών 
ύπό τών φιλελλήνων άποστελλομένων εφοδίων.

’Εμπεδοκλέους.
Πάροδος τής όδοΰ Άρχιμήδους 23, στο Μέτς (πίσω άπό τό Στάδιο).
Πρόκειται γιά έ'να άπό τούς σπουδαιοτέρους προσωκρατικούς φιλοσόφους. 

Μέγας ερευνητής τής φύσεως, ύπήρξεν ό θεμελιωτής τής θεωρίας «περί συστάσεως 
τοΰ σύμπαντος» άπό τέσσερα άρχικά στοιχεία, ήτοι τοΰ πυρός, τοΰ άέρος, τοΰ ύδατος 
καί τής γής. ’Ασχολήθηκε έπίσης σέ χημικές, βιολογικές καί άνθρωπολογικές έρευνες 
καί ήσκησε τό έπάγγελμα τοΰ γιατροΰ. Πέθανε μακρυά άπό τήν πατρίδα του, τήν 
Σικελία, χωρίς νά είναι γνωστό ποΰ άκριβώς.

Ένυοϋς.
Πάροδος τής όδοΰ Άγνάντων 28, στοΰ Φιλοπάππου.
'Η  Ένυώ, άρχαιοτάτη θεά τοΰ πολέμου, άντίπαλος τής ’Αθήνας, κατά τον Τρωι

κό πόλεμο έβοήθει τούς Τρώες. Εις τήν Ένυώ, τον ’Άρην, καί τον Φόβον ώρκίσθη- 
σαν οί «έπτά επί Θήβας». ('Η  οδός μετωνομάσθηκε εις οδόν Άθίου).

’Ενώπης ή ’Ενόπης.
Δεξιά παράλληλος τής όδοΰ Μακεδονίας, πίσω άπό τό Δημαρχείο τών 

Σφαγείων.
'Η  Ένώπη ήτο μιά άπό τις έπτά μεσσηνιακές πόλεις τις όποιες ύπέσχετο ό 

’Αγαμέμνων στον Άχιλλέα, αν γύριζε στο στρατόπεδο. 'Η  άκριβής θέσις της κατ’ 
άλλους μέν ταυτίζεται μέ τήν θέσιν τής Καρδαμύλης, κατ’ άλλους δέ μέ τήν τής Γερη- 
νιας ή τών Πελλάνων.

Έξεκίου ή ’Εξηκίου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 77 (στάσις Παιωνίου).
'Ο Έξηκίας, έλλην άγγειογράφος καί άγγειοπλάστης, έζησε κατά τά μέσα τοΰ 

6ου π.Χ. αΐώνος. 'Ωραιότατα έργα του εύρίσκονται σέ διάφορα μουσεία τής Ευ
ρώπης.

Έ π α κ ρ έ ω ν .
Πάροδος τής όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών 106, κοντά στήν έκκλησία τών Τριών
'Ιεραρχών.
Έπακρεΐς ώνομάζοντο οί κάτοικοι τής Έπακρίας, μιας άπό τις άρχαιότατες 

δώδεκα πόλεις τής ’Αττικής, πού ίδρυσε ό Κέκροψ. Κατά μιά εκδοχή ή Έπακρία 
ήτο καί όνομα ύποδιαιρέσεως μιας φυλής, στήν όποιαν άνήκον οί δήμοι ’Ικαρία, Ση- 
μαχίδαι καί Πλώθεια,
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’Επαμεινώνδα.
Πάροδος της όδοϋ IIανός 12, κοντά στην εκκλησία Ταξιαρχών (Άέρήδες).
'0  Επαμεινώνδας, στρατιωτικός καί πολιτικός τοϋ 4ου π.Χ. αΐώνος, φυσιο

γνωμία επιβλητική τής άρχαίας Ελλάδος, γεννήθηκε στή Θήβα τό 418 π.Χ. 'Όταν 
άπεχώρησεν άπό τήν Καδμεία ή σπαρτιατική φρουρά, ό ’Επαμεινώνδας μαζΰ μέ τον 
Πελοπίδα, συνεκρότησε τον περίφημο ιερό λόχο, άπό 3 0 0 ’έπιλέκτους τών Θηβών. 
Τό 381 π.Χ. ένίκησε τούς Σπαρτιάτες στή μάχη των Λεύκτρων καί τό 370 έκστρα- 
τεύοντας κατά τής Σπάρτης, άνεκήρυξε τήν ελευθερία των ειλώτων καί των περίοι
κων τής Μεσσηνίας καί έκτισε τήν Μεσσήνη. Τό 362 π.Χ ., στή μάχη τής Μαντι- 
νείας, ένίκησε ξανά τούς -Σπαρτιάτες, πλήν σκοτώθηκε. Μαζύ μέ τον ’Επαμεινώνδα 
έ'σβησε καί ή σύντομη ακμή των Θηβών.

Έπιδάμνου.
Πάροδος τής όδοϋ Σύμης, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο' Άχαρνών.
Ή  Έπίδαμνος, αρχαία Ελληνική πόλις στά παράλια τής ’Ιλλυρίας, ύπήρξεν 

άποικία τών Κερκυραίων, ή οποία άργότερα μετωνομάσθηκε σέ Δυρράχιον (Βλ. οδόν 
Δυρραχίου).

’Επίδαυρου.
Πάροδος τής όδοϋ Λένορμαν 113, στο Κολωνό.
'Η  ’Επίδαυρος, άρχαία πόλις στήν άνατολική άκτή τής Άργολίδος, οφείλει 

τήν μεγάλη της φήμη στο ιερό τοϋ θεοΰ τής Ιατρικής ’Ασκληπιού, πού εύρίσκετό 
έκεϊ. Κάθε τέσσερα χρόνια έτελοΰντο τά «’Ασκληπιεία».

Τό γνωστό θέατρο, άρχισε νά κτίζεται περί τά μέσα τοϋ 4ου π.χ. αΐώνος, άπό 
τον άρχιτέκτονα Πολύκλειτον τον νεώτερον καί έθεωρεΐτο ώς τό καλλίτερο τών 
θεάτρων τοϋ άρχαίου κόσμου. Σήμερα,Γΰστερα άπό τις γενόμενες έπισκευές, χρησιμο
ποιείται γιά τις έτήσιες γιορτές τοϋ οργανισμού ’Εθνικού θεάτρου, τις γνωστές ώς 
«Φεστιβάλ Έπιδαύρου». ’Επιδίωξις τούτου είναι ή άναβίωσις τοϋ άρχαίου δράματος. 
Οί γιορτές αυτές προσελκύουν άρκετό κόσμο, τόσο άπό τό εσωτερικό τής Ελλάδος, 
όσο καί άπό τό έξωτερικό. (ομώνυμη όδό συναντάμε καί σ’ άλλες συνοικίες).

’Επικούρου.
Πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 39, πιο πάνω άπό τήν πλατεία Κουμόυνδούρου.
Ό  ’Επίκουρος (341-270 π .Χ .), έλλην φιλόσοφος άπό τή Σάμο, είναι ό ιδρυτής 

τής σχολής τών ’Επικούρειων καί έδίδασκεν ότι τό ύπέρτατον άγαθόν είναι ή ήδονή, 
γιά τήν άπόλαυσι τής όποιας πρέπει νά τείνουν όλες οί προσπάθειες τοϋ άνθρώπου. 
Τήν ήδονήν όμως έθετε στις ψυχικές ευχαριστήσεις, στήν καλλιέργεια τοϋ πνεύ
ματος καί στήν άσκησι τής άρετής. Ό  επίκουρος ύπήρξεν ένας άπό τούς πολυγραφω- 
τέρους συγγραφείς τής άρχαιότητος.

’Επίκτητου. ■ ·>■-·
Πάροδος τής όδοϋ Νικοσθένους 2, πιο πάνω άπό τήν πλατεία ΓΙλαστήρα στο 

ΙΙαγκράτι.
Ό  ’Επίκτητος (50-120 μ .Χ .) στωί'κός φιλόσοφος άπό τήν Τεράπολι τής 

Φρυγίας, μαζύ μέ τον Σενέκα καί τον Μάρκον Αύρήλιον, άπετέλεσαν τήν τριάδα τών 
κυριωτέρων φιλοσόφων τής Νέας Στοάς. Σύγχρονος τοϋ Νέρωνος, ήτο χωλός καί 
έδίδασκεν ότι τό μόνον πού άποτελεΐ τήν άληθή ευδαιμονία, είναι ή ψυχική γαλήνη, 
ή άταραξία. Ό  ’Επίκτητος δέν άφησε κανένα γραπτό. Τήν σχετικήν του διδασκαλία 
έξέθεσε σέ δύο έργα (Επίκτητου διατριβαί καί ’Εγχειρίδιου ’Επίκτητου) ό μαθητής 
του Άρριανός, ό όποιος διετέλεσεν καί έπαρχος τής Καππαδοκίας.

(Συνεχίζεται)
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'Τ πό Ύπαστυν. Β' χ, X ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

(Σ υνέχβ ια  ά π δ  τό  προηγούμ*νο)

Θυμήθηκα τή σύσταση τοϋ ’Αστυνόμου. «Πρόσεξε όμως γιατί είναι λίγο νευ
ρική». Ζάρωσα καί ζήτησα συγγνώμην μέ συντριβή. ’Αλλά... ό «Πιέρ» στην ’Αθήνα ! ί

-—’Έλεγα, λοιπόν, συνέχισε ήσυχη τώρα ή κυρία Κλάουζ, ότι γευματίσανε 
ένα βράδυ όλοι μαζί στήν Κηφισιά. Δεν πάει πολύς καιρός. Νομίζω πριν δύο μήνες 
περίπου, σέ κάποιο σπίτι ένός συμβολαιογράφου.

Για τον, «Πιέρ» έχω πολλές πληροφορίες. Μένει σέ μια πανσιόν στη δυτική 
άκρη τοϋ λιμανιού τής Μασσαλίας, πριν άπό οχτώ μήνες περίπου. Πριν έγκαταστα- 
θή εκεί έμενε στο Κάϊρο γιά δύο χρόνια καί πριν άπό τό Κάιρο σέ κάποιο ξενοδοχείο 
τής πλατείας Α γίου Μάρκου στή Βενετία. Τα έμαθα αύτά άπό κάποια παλιά μου 
φίλη πού μένει στο Παρίσι άπό τον καιρό πού πηγαίναμε συμμαθήτριες άκόμα στο 
γαλλικό ωδείο. Την ρώτησα προ καιρού γιά τον Πιέρ Ντουζόν, όταν ανακάλυψα 
άπό ένα γράμμα τής κόρης μου ότι ό Πιέρ προμήθευε ναρκωτικά μιά ομάδα άνθρώπων 
στήν οποία άνήκει καί ή κόρη μου. Μοΰ άπάντησε, λοιπόν, ή φίλη μου αυτή ύστερα 
άπό λίγο καιρό μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τή δράση τού Ντουζόν. Μοΰ έγραφε ότι ό 
Πιέρ Ντουζόν δέν είναι άλλος άπό τον... Πέτρο Λάβδα... Είναι "Ελληνας καί έφυγε 
άπό δω τον καιρό τής κατοχής. Τον Δεκέμβρη τού 1951 άπασχόλησε τήν ιταλική άστυ- 
νομία γιά λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Πιάστηκε τότε στή Βενετία, άλλά δέν ξέρω 
πώς, τον Φεβρουάριο τού 1953 βρέθηκε στο Κάϊρο, καί άπό τις αρχές τού 1955 βρί
σκεται στή Μασσαλία.

Ά πό  τό πρωί σήμερα ή Νάνσυ μοΰ λέει ότι θά φύγη αύριο γιά τή Μασσαλία. 
Μοΰ λέει άκόμα ότι αύτό τό ξέρει μόνον αυτή καί ένα δύο άκόμα άτομα. Μέ παρακά- 
λεσε νά μή βγάλω λέξη γιά τό ταξίδι της αύτό. Ώ ς  σκοπό τοΰ ταξιδιού της μοΰ φέρ
νει ότι θά μεταβιβάση μερικές παραγγελίες σέ κάποιο μεγαλέμπορο τής Μασσαλίας, 
τον Πιέρ. "Ότι πάει εκεί ώς άντιπρόσωπος μιας μεγάλης εισαγωγικής έταιρίας τοΰ 
Πειραώς. ’Εγώ ξέρω καλά όμως τί έμπορεύεται ό «Πιέρ» καί τί είδους παραγγελίες 
θά τοΰ μεταβιβάση ή Νάνσυ... ’Έ χω  θετικές πληροφορίες ότι τήν φυγαδεύουν μέ τή 
βία έπειδή σέ μιά έμπιστευτική της συνομιλία μέ τή Ντόρα έδειξε τήν επιθυμία νά 
πάη στήν αστυνομία καί νά καταθέση ώρισμένα πράγματα. Έ χουν μάλιστα έρθει 
σέ μυστική συμφωνία μέ κάποιο νυχτερινό κέντρο τοΰ λιμανιού τής Μασσαλίας γιά 
νά προσληφθή ή Νάνσυ ώς χορεύτρια. Σάς παρακαλώ, ματαιώστε αύτό τό ταξίδι. 
Μα ταιώστε το γιά νά μή πέση ή κόρη μου πιο βαθειά στο βοΰρκο, άλλά γιά καί νά τήν 

_ αναγκάσετε νά μιλήση γιά πολλά πράγματα πού νά σάς ένδιαφέρουν... Πρέπει νά...
—Ζητώ συγγνώμην πού θά σάς διακόψω πάλι κυρία Κλάουζ, είπα απότομα. 

Πρέπει νά φύγω άμέσως καί είμαι άναγκασμένος νά σάς άφήσω. Εύχαριστώ πολύ 
γιά τον κόπο πού κάνατε νά έρθετε καί νά μάς πήτε ό,τι γνωρίζετε. Μείνετε ήσυχη 
πάντως γιά τήν κόρη σας. Δέν πρόκειται νά φύγη γιά τή Μασσαλία ποτέ. Ώρβουάρ.

Τήν άφησα καί μπήκα γρήγορα στό γραφείο τοΰ Αστυνόμου.
—Μπορώ νά δώ κύριε ’Αστυνόμε πάλι έκεϊνο τό έγγραφο τής Ίντερπόλ; ρώ

τησα άναστατωμένος. Καλά, γιατί δέν αναφέρει τίποτα γιά τήν έλευση τοΰ «Πιέρ» 
στήν Ελλάδα προ διμήνου περίπου;

Πώς; Τί; φώναξε ό Αστυνόμος. Ό  «Πιέρ» στήν Ελλάδα προ διμήνου; 
Ποιος τό είπε αύτό;

—Ή  κυρία Κλάουζ φαίνεται νά ξέρη πολλά κ. ’Αστυνόμε. Τό μόνο πού φαίνε
ται ν’ άγνοή είναι τό ότι ή Νάνσυ πρόκειται νά φύγη μ α ζ ί  μ έ  τ ή  Ν τ ό ρ α  γιά 
τή Μασαλία καί ότι ό Πέτρος Αάβδας έχει α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο  έ δ ώ  τ ό ν
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ά δ ε λ φ ό τ ο υ  Σ π ϋ ρ ο  Λ ά β δ α .  Πρόσθεσε δμως ένα σημαντικό στοιχείο 
στήν δλη υπόθεση. Μας άπεκάλυψε δτι ό Πέτρος Λάβδας ήρθε έδώ προ διμήνου πε
ρίπου καί έγευμάτισε μάλιστα ένα βράδυ στήν Κηφισιά μαζί μέτή Νάνσυ, τη Ντόρα, 
τον Άγάθο καί τον Πουλίδη. Τάχα, 6 άδελφός του Σπΰρος Λάβδας, νά μή βρισκό
τανε έκεΐ.;...Καί γευμάτισαν μάλιστα στο σπίτι του Πουλίδη!! Γιά φαντάσου!!...

'Ο ’Αστυνόμος βυθίστηκε σέ σκέψεις. Ή  άποκάλυψη τής κυρίας Κλάουζ ήταν 
ένα ράπισμα χωρίς προηγούμενο. "Ενας διεθνής παράγων του λαθρεμπορίου ναρκω
τικών νά βρίσκεται στη ’Αθήνα καί, μεΐς νά τό άγνοοΰμε! Αυτό ήταν άνήκουστο.

—Σέ τί μπορεί νά άποβλέπη ή κυρία Κλάουζ αν προτίθεται νά μας παραπλανή- 
ση· είπε σκεπτικός. Δηλαδή, θέλω νά πω, τί είναι εκείνο πού θά τήν έκανε νά μάς 
πή ψέμματα γιά τον Πιέρ;».

—Δεν βλέπω κανένα λόγο νά θέλη νά μάς πή ψέμματα, είπα. Πιστεύω πραγ
ματικά δτι ό «Πιέρ» ήρθε στήν ’Αθήνα άφοΰ παραπλάνησε τούς Μασσαλιώτες άστυ- 
νομικούς... Μά εμείς...

Διέκοψε τις σκέψεις πού κάναμε ή άθόρυβη έμφάνιση τής κυρίας Κλάουζ.
—’Εμένα μέ συγχωρεΐτε, είπε σιγανά. Θά μου επιτρέψετε νά πηγαίνω γιατί 

δέν μπορώ νά σταθώ άλλο. Κάνετε δ,τι μπορείτε παιδιά μου.,.Ώρβουάρ...
Στηρίχθηκε στο μπράτσο ένός άστυφύλακα καί κατέβηκε άργά τις σκάλες. 

Τήν παρακολουθήσαμε μέχρι πού κατέβηκε στον πρώτο όροφο καί γυρίσαμε πάλι 
στο γραφείο. ’Εκείνη τήν ώρα χτύπησε τό κουδούνι. Μάς ζητούσε ό Διευθυντής καί 
κατεβήκαμε τρέχοντας στο γραφείο του. Ή  κυρία Λεφάκη είχε φύγει καί στο γρα
φείο βρισκόταν ό διευθυντής μέ τον υποδιευθυντή μόνον.

ΤΗταν ένηά ή ώρα. "Εγινε ένα πρόχειρο συμβούλιο, άνταλλάξαμε τις πληρο
φορίες πού είχαμε συγκεντρώσει καί στις δέκα είχαμε ξεχυθή στούς δρόμους γιά τό 
μεγάλο καί τελειωτικό χτύπημα κατά τής σπείρας τών Λάβδα. ’Έ τσι πιστεύαμε 
τουλάχιστο- ότι τό βράδυ εκείνο θά δίναμε τό μεγάλο καί τελευταίο χτύπημα στή 
σπείρα καί θά βρίσκαμε τό δολοφόνο τού Βότσικα.

'Η  νύχτα έκείνη ύπήρξε άρκετά δραματική γιά τις δυο ομάδες πού ήταν επι
φορτισμένες μέ τήν έξιχνίαση τής δολοφονίας τού Βότσικα άπό τήν μιά μεριά καί 
μέ τήν εξάρθρωση τής μεγαλύτερης στά άστυνομικά χρονικά σπείρας ναρκωτικών 
άπό τήν άλλη. Βέβαια, στήν αρχή, πριν τέσσερις μέρες, είχε ξεκινήσει μιά μόνον 
ομάδα κι’ αυτή γιά τό δολοφόνο τού Βότσικα μόνον- Τά ναρκωτικά βρέθηκαν στο 
δρόμο μας, ενώ βαδίζαμε γιά τό στυγερό δολοφόνο κι’ οί δύο ομάδες τώρα δροΰσαν 
άπό κοινού κάτω άπό τήν προσωπική έπίβλεψη τού Διευθυντοΰ τής Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών.

’Αλλά καί γιά τή σπείρα τών λαθρεμπόρων ή νύχτα έκείνη ύπήρξε δραματική. 
'Ο  ύποδιευθυντής Κρόμας κατώρθωσε νά συλλάβη τά τέσσερα άτομα τής ομάδας πού 
κυνηγούσε άπό τό πρωί. Τού ξέφυγε δμως ό Σ. Λάβδας καί ό άπολογισμός τής περι
πέτειας εκείνης ήταν ό τραυματισμός τού ίδιου τού ύποδιευθυντοΰ καί τό κάταγμα 
τού ποδιού ένός άστυφύλακα.

'Η  διαταγή πού είχα δταν βγήκα στο δρόμο κατά τις δέκα έκείνη τή νύχτα, 
ήταν νά φέρω μέ κάθε θυσία τή Νάνσυ στήν ’Ασφάλεια. ’Έπειτα έπρεπε νά βρώ τήν 
"Ελενα μέ τό Ζώτο τό ζωγράφο καί τό χορευτή πού πλαισίωνε τή Νάνσυ στο πάρτυ 
τής κ. Λεφάκη. Γιά τον Παναγιώτου καί τό Νικολάου, καθώς καί γιά τό «Γρηγόρη» 
καί δσους άλλους βρίσκονταν στο σπίτι πού τραυμάτισαν τήν Κάτια, είχε άνάλογη 
διαταγή ό ’Αστυνόμος Βέλιος. Τρεις άστυνομικοί είχαν σταλή στο σπίτι τού Χολαρ- 
γοΰ καί δύο άκόμα στο άλλο τού Βοτανικού.

Γιά τή Λεφάκη καί τή Ντόρα, καθώς καί γιά μερικά άλλα απρόοπτα είχε έπι- 
ληφθή ό Διευθυντής. Τά «απρόοπτα» άφορρύσαν πολλά γεγονότα πού άνέφερε ή 
Λεφάκη στήν κατάθεσή της καί πού θά μάς παρουσίαζαν άρκετές εκπλήξεις, κατά τις
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διαβεβαιώσεις του Διευθυντοΰ. Άλλα καί κάποια έκτακτη έπικοικωνία μέ τό κεντρι
κό γραφείο τής Ίντερπόλ, στο Παρίσι, μας είχε δώσει κατά τις δέκα άρκετές πληρο
φορίες πού αφορούσαν άγνωστα ώς τή στιγμή έκείνη στοιχεία.

Τή Νάνσυ έπρεπε νά τήν άναζητήσω σ’ ένα μικρό σπιτάκι στην Καλλιθέα. 
Ή ταν  τό σπίτι πού έμενε μαζί μέ τή μητέρα της. Οί πληροφορίες πού είχα έλεγαν 
ότι τή νύχτα έκείνη δέν θά πήγαινε στο «Πίγκαλς» γιατί ήταν άρκετά έξαντλημένη 
άπό τήν απόπειρα τής προηγούμενης βραδυάς. Είχε φύγει άπό τόν «Ευαγγελισμό» 
τό μεσημέρι καί ό Γιαννόπουλος μου άνέφερε κατά τις όχτώμιση τό βράδυ ότι βρι
σκόταν στο σπίτι της.

Ή ταν έντεκα καί δέκα ή ώρα όταν μέ τόν Γεωργίου, τό Μένιο καί δύο άκόμα 
άστυφύλακες έκύκλωσα τό σπίτι τής κ. Κλάουζ. Βρισκόταν σέ μιά ήσυχη γειτονιά 
τής Καλλιθέας καί πολύ κοντά στή σιδηροδρομική γραμμή.

Λίγα μέτρα πιο κάτω βρισκόταν ένα μικρό αύτοκίνητο. Ή τα ν  τό μικρό «Fiat» 
πού χρησιμοποιούσε ό Ζώτος μέ τήν Έλενα καί σκέφθηκα ότι ή τύχη μέ ευνοούσε 
σημαντικά. 'Υπέθεσα ότι ό Ζώτος μέ τήν 'Έλενα θά βρίσκονταν οπωσδήποτε στο 
σπίτι τής Κλάουζ κι’ έτσι άντί τής Νάνσυ μόνον θά συνελάμβανα καί τούς άλλους 
δύο. 'Υπέθεσα όμως καί μερικά άλλα πράγματα καί γ ι’ αυτό είπα στον άρχιφύλακα 
Γεωργίου καί τούς τρεις άστυφύλακες νά έχουν έτοιμα τά περίστροφα γιά κάθε 
ενδεχόμενο.

Χτύπησα ελαφρά τό κουδούνι καί περίμενα. Τίποτα, καμιά άπάντηση. Ξανα
χτύπησα πιο δυνατά. Μοΰ άποκρίθηκε τό νιαούρισμα μιας γάτας κι’ ό κρότος ένός 
ποτηριού πού έσπαζε.

Τό φεγγάρι φώτιζε μέ άφθονο φως τόν μικρό κήπο. Ή ταν γεμάτος άπό κάθε 
είδους λουλούδια καί στή βορεινή του πλευρά ύπήρχε ένα χοντρό κομμάτι τσίγκου 
προσαρμοσμένο στο τσιμέντο τής αύλής. Μέ τήν πρώτη ματιά πού έρριχνε κανείς 
στο μέρος αύτό, ύπέθετε ότι κάποιος λάκκος ή κανένα παληό πηγάδι σκεπαζόταν 
από τό χοντρό έκεϊνο κομμάτι τού τσίγκου.

Χτυπώντας τό κουδούνι άπό τήν κορφή τής μικράς μαρμάρινης σκάλας, τά 
ματια μου καρφώθηκαν στο μέρος εκείνο. Δέν μπορούσα νά καταλάβω γιατί δέν 
εκαλυψαν όλα τό μέρος μέ τήν τσιμεντένια πλάκα, άλλά έβαλαν πρώτα τόν τσίγκο 
κι’ ύστερα σκεπάσανε όλες τις άκρες του μέ τό τσιμέντο. Καμμιά πλευρά δέν είχε 
μεινη άκάλυπτη γιά νά χρησιμεύη ώς άνοιγμα.

"Ενας μικρός θόρυβος σάν εκείνον πού κάνει τό κουμπί τού ραδιοφώνου άκού- 
στηκε μέσα άπό τό σπίτι. Λίγα δευτερόλεπτα άκόμα καί ή έκφωνήτρια τού σταθμού 
Αθηνών άκούστηκε νά μεταδίδη τις τελευταίες ειδήσεις. Ξαναχτύπησα τό κουδούνι. 
Μιά γυναικεία φωνή μοΰ άποκρίθηκε:

—Περιμένετε παρακαλώ Δύο λεπτά...
Τό παράθυρο πού έβλεπε προς τόν κήπο φωτίστηκε κι’ ένα τρίξιμο πόρτας 

ακούστηκε. Ετοιμάστηκα καί περίμενα.
Ξαφνικά άνατρίχιασα. 'Η  τσιμεντένια πλάκα πού παρατηρούσα μετατοπιζόταν 

κι ένα μεγάλο στόμιο παρουσιαζόταν. Διέκρινα κάτι νά κινήται στο άνοιγμα. Κοί
ταξα καλά. "Ενα άνθρώπινο κεφάλι παρουσιαζόταν μέσα άπό τό στόμιο κι’ ή κάννη 
ενός περιστρόφου διευθυνόταν προς τό μέρος μου. Τό «γκόλτς» πού κρατούσα εκ
πυρσοκρότησε άμέσως κΓ ένας γδούπος άκούστηκε άπ’ τό κενό μέ μιά κραυγή πόνου. 
Η άνθρώπινη σιλουέττα εξαφανίστηκε μέσα στο στόμιο ενώ ή τσιμεντόπλακα έπα- 

νερχοταν στο μέρος της. Ταυτόχρονα ή πόρτά του σπιτιού άνοιξε καί μιά φοβισμένη 
νεα γυναίκα παρουσιάστηκε μέ νυχτικό.

—Ποιόν ζητάτε; Τί συμβαίνει; ρώτησε τρομαγμένη.
Τήν ίδια στιγμή άκούστηκε άπό μέσα μιά πνιγμένη βραχνή φωνή. Ή ταν ή 

φωνή τής κ, Κλάουζ πού καλοΰσε σέ βοήθεια. Ακόυσα βήματα πολλά άπό τό βάθος
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τοΰ σπιτιού καί μερικές συγκεχυμένες φωνές. 'Ύστερα άντήχησε ή φωνή τοΰ Μένιου 
νά προστάζη:

—Ά λ τ ! Μήν προχωρήτε!!!...
'Η  τσιμεντένια πλάκα είχε έπανέλθει στή θέση της κι’ ό τσίγκος γυάλιζε από 

τό άσήμωμα τοΰ φεγγαριού. Τίποτα δεν σάλευε στο μέρος πού προσαρμόστηκε ή 
πλάκα αύτή. ’Έσπρωξα ελαφρά τή νεαρή γυναίκα καί μπήκα στο σπίτι τρέχοντας. 
'Η  κ. Κλάουζ ήταν ξαπλωμένη σ’ ένα κρεβάτι καί κοίταζε μέ μάτια γεμάτα φρίκη. 
Μ έ τό άδύνατο άριστερό της χέρι έδειχνε προς τήν πόρτα πού ήταν άνοιχτή δίπλα της 
καί πού έβλεπε κατ’ ευθείαν στο πλακόστρωτο τής άνατολικής πλευράς τοΰ σπιτιού. 
Έ τρεξα καί βγήκα στήν αυλή. 'Ο Μένιος κι’ ό Σαμαράς βρίσκονταν εκεί καί προσ
παθούσαν νά παραβιάσουν μιά μικρή σιδερένια πόρτα πού ώδηγοΰσεσ τό υπόγειο. 
Μέσα άπ’ τήν πόρτα άκούγονταν πνιχτές φωνές καί έπιπλα πού μετατοπίζονταν.

—’Από δώ βγήκαν μοΰ είπε ό Μένιος μόλις μέ εΐδε. Τούς φώναξα νά σταμα
τήσουν μά γύρισαν καί μπήκαν μέσα κλειδώνοντας τήν πόρτα.

—Τρέξε στον Γεωργίου καί πές του νά προσέχή τήν τσιμεντένια πλάκα πού 
βρίσκεται στον κήπο, διέταξα τό Μένιο. Πές καί στόν Κότσυφα νά μπή στο σπίτι 
καί ν’ άπομονώση τήν κ. Κλάουζ μέ τήν κοπέλλα. Ύστερα γύρνα γρήγορα έδώ.

Λίγο πιο πέρα άπό τήν μικρή πόρτα τοΰ υπογείου βρισκόταν μιά σαραβαλια
σμένη άξίνα. Τήν άρπαξα καί κατάφερα δυο δυνατά χτυπήματα στή κλειδαριά. Ή  
πόρτα ύπεχώρησε τώρα μέ μιά σπρωξιά καί ώρμησα στο υπόγειο μαζί μέ τον Σαμαρά.

—Μή πλησιάζετε στο άνοιγμα τής γωνιάς! άκουσα ξαφνικά τή φωνή τοΰ Γε
ωργίου. Είναι δύο ώπλισμένοι μέσα !

Τράβηξα τό Σαμαρά μακριά άπό τό άνοιγμα τής γωνιάς καί προχώρησα προς 
τό βάθος πού φωτιζόταν άμυδρά. Έ φτασα σέ μιά ευρύχωρη αίθουσα καί σταμάτησα 
κατάπληκτος. Τά μάτια μου είχαν άλλοιθωρίσει άπό τό θέαμα πού παρουσιαζόταν 
μπροστά μου.

Έ ξη  άλήτες κάθονταν σέ κάτι χαμηλά καθίσματα μέ τά χέρια σταυρωμένα. 
Μπροστά τους βρίσκονταν δύο μικρά τραπέζια χαμηλά καί πάνω σ’ αύτά τρία πήλινα 
δοχεία μέ δύο οπές τό καθένα. Στήν κάθε οπή ήταν προσαρμοσμένο κι’ άπό ένα κα
λάμι. ’Απέναντι άπό τούς έξη άλήτες σκεκόταν ό άρχιφύλακας Γεωργίου μέ τό περί
στροφο προτεταμένο.

—Στή γωνιά πού σάς είπα νά μή πλησιάσετε κρύφτηκαν δύο πού οπλοφορού
σαν, μοΰ είπε μόλις πλησίασα.

Ύστερα μοΰκανε νόημα νά πλησιάσω πιο πολύ καί μοΰ ψιθύρισε σιγανά.
—'Ο ένας είναι ό Λάβδας!!! Τον άλλον δέν τον γνωρίζω.
Έκανα νά προχωρήσω ένα βήμα άλλά γλύστρησα σέ κάτι μαλακό πού πάτησα 

καί σωριάστηκα κάτω. Βάζοντας τό χέρι μου στο χώμα γιά νά σηκωθώ, έπιασα ένα 
καλώδιο. Τό σήκωσα στά χέρια μου καί τό κοίταξα. Ξεκινούσε άπό τό διακόπτη πού 
βρισκόταν κοντά στήν πόρτα καί προχωρούσε προς τό άνοιγμα τής γωνίας πού' κρύ
φτηκαν οί δύο ώπλισμένοι. ’Έμπαινε ύστερα πάλι άπό μιά πολύ μικρή πόρτα πού 
βρισκόταν πίσω άπό τον Γεωργίου καί κατέληγε στο ταβάνι. Μιά. σανιδένια σκάλα 
ώδηγοΰσε έκεΐ άκριβώς πού κατέληγε τό καλώδιο.

Μέ τήν προσοχή μου στραμένη προς τό άνοιγμα τής γωνίας πλησίασα στήν 
πόρτα πού βρισκόταν ό διακόπτης μέ τό καλώδιο. Γύρισα τό διακόπτη καί κοίταξα 
στο σημείο πού κατέληγε τό καλώδιο. 'Ένας μικρός θόρυβος άκούστηκε, πού έκανε 
ή διοχέτευση άφθονου ήλεκτρικοΰ ρεύματος προς τά έκεΐ, καί ένα άνοιγμα άρχισε 
νά σχηματίζεται πάνω άπό τή σανιδένια σκάλα. Κατάλαβα. ΤΗταν τό άνοιγμα πού 
έκανε ή τσιμεντένια πλάκα μέ τον τσίγκο...

—Ά πό  ποϋ μπήκες μέσα; ρώτησα τον Γεωργίου.
(  Συνεχίζεται )



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Μ Η Ν Ο I  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1961

Α) Κατά τον μήνα Δεκέμβριον π.έ. καί από 1-31 εις ’Αθήνας— Πειραιά—Πά
τρας καί Κέρκυραν:
1) Έξητάσθησαν ά π ό ’Ιατρούς τής έκλογής των οϊκοι. . . 1.141 Μέλη
2) » εις ’Ιατρεία » » » .............. 1.339 »
3) Εΐσήχθησαν εις Νοσ/μεϊα καί κλινικάς τής έκλογής των . 177 »
4) Έγεννήθησαν εις Μ αιευτήρια.................    28 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ’Ιατρεία του Ν.Α.Π. καί

τοΰ Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς . . . . . . . . . . .  3.709 »

“Ητοιτό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν. συνόλω ............. .. 6.394 »

6) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής τω ν ......... 4.646- συνταγαί
7) Έχορηγήθησαν εις 5 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας δρχ. 1.030 δραχμών

Ά πό οικονομικής πλευράς ό μην Νοέμβριος 1961 έχει ώς εξής:
“Ε σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  .................... . Υ .........Δραχμαί

» έκ συμμετοχής Δ η μ ο σ ί ο υ . . . . . .  »
Σ  ύν  ο.λ ο ν ’Ε σ ό δ ω ν  . . . . . . . . . . . . . .  »

“Ε ξ ο δ α  ............................. »

295.577,50
970.456,00

1.266.033,50
815.388,55

Β) Έφιστάται ή προσοχή τών μελών επί τών κάτωθι άτοπων: 
α) Τής προσκλήσεως ιδιωτών ιατρών οίκοι, ένώ δ άσθενής ήδύνατο νά μεταβή 

εις τούς ύπηρεσιακούς ιατρούς ή τούς ιατρούς προτιμήσεώς του, καταβάλλων την 
σχετικήν συμμετοχήν του.

β) Τής εύρείας καί έν τινι μέτρω άσκοπου χρήσεως φαρμάκων, 
γ )  Τής παραλείψεως άναγραφής έπί τών συνταγών τοΰ συνταγολογίου τών 

άπαραιτήτων στοιχείων ύπό τών ιδιωτών ιατρών.
δ) Τής μή προσελεύσεως εντός 24ώρου εις τον Κλάδον 'Υγείας τών αστυνο

μικών, προς λήψιν εντολής διά τάς εκτάκτους επισκέψεις τών ιατρών, ώς καί την θεώ- 
ρησιν τών συνταγών,

Γ ) 'Υπομιμνήσκομεν τον δημοσιευθέντα εις τό ύπ’ άριθ. 227 Φ.Ε.Κ. (Τ.Β.) 
τής 11-7-61 συμπληρωματικόν Κανονισμόν τοΰ Κλάδου 'Υγείας, δι’ οΰ καθορίζεται 
δτι οί συνταξιούχοι μέλη τοΰ Ταμείου, όφείλουσι νά καταβάλλωσι τήν μηνιαίαν εισ
φοράν των έκ 2%  έπί τής συντάξεώς των έντός τού πρώτου ΙΟημέρουέκάστου μηνός, 
διότι πάσα καθυστέρησις πέραν τού ΙΟημέρου συνεπάγεται τήν διαγραφήν τού μέλους 
ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις.

Δ ) Οί καθιστάμενοι έφεξής συνταξιούχοι αστυνομικοί καί διοικητικοί ύπάλ- 
ληλοι, δικαιούνται νά μετέχωσι τού Κλάδου 'Υγείας δι’ έαυτούς καί τά μέλη τής οικο
γένειας των, έφ’ όσον έντός 6μήνου, άφ’ ής καταστώσι συνταξιούχοι, ύποβάλωσι 
σχετικήν περί τούτου υπεύθυνον δήλωσιν, άλλως άπόλλυσι τό δικαίωμα τούτο. 'Ω 
σαύτως καθίσταται γνωστόν, δτι δέν δύνάνται νά ώσι μέλη τού Κλάδου 'Υγείας, 
εφ’ δσον παραλλήλως δέν ένεργεΐται ή παρά τοΰ άρμοδίου Δημοσίου Ταμείου Πλη
ρωμών, κράτησις 0,50%  έπί τής συντάξεώς των. 'Π  κράτησις αδτη θ’ άποδεικνύηται 
διά σχετικής έγγραφής έπί τού βιβλιαρίου συντάξεως παρά τοΰ άρμοδίου Δημοσίου 
Ταμείου Πληρωμών. Προς τούτο, δέον άπαραιτήτως κατά πάσαν προσέλευσιν τών
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συνταξιούχων ή των μελών αύτών εις τον Κλάδον 'Υγείας, νά προσκομίζωνται τα 
βιβλιάρια υγείας καί τό τοιοϋτον τής συντάξεώς των.

Ε ) Αί 'Υπηρεσίαι ύποχρεοϋνται δπως, άπό τούς άπολυομένους ή οπωσδήποτε 
άπομακρυνομένους του Άστυν. Σώματος, άστυνομικούς καί διοικητικούς ύπαλλήλους 
παραλαμβάνωσι τα άσφαλιστικά των βιβλιάρια, άτινα δέον νά διαβιβάζωσιν είς τον 
Κλάδον 'Υγείας, είς δν νά γνωρίζωσιν άπαραιτήτως καί την αιτίαν τής άπολύσεως 
ή άπομακρύνσεώς των.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

’Ανακοινώσατε παρακαλοϋμεν είς άπαντας τούς ύφ’ υμάς ύπαλλήλους καί 
ιδία τούς έχοντας τέκνα φιλοξενούμενα ήδη είς Πρεβαντόριον Έκάλης, δτι 6 συμβε
βλημένος άπό μακροϋ χρόνου μετά του Ο.Κ.Φ.Α. ’Αθηνών καί άμειβόμενος παρ’ 
αύτοϋ δι’ άποζημιώσεως μηνιαίως ειδικός Παιδίατρος κ. Χαριτωνίδης Χαράλαμπος 
έπί τής όδοϋ Σκουφά 16, άρνεϊται την έκτέλεσιν τής έκ τής συμβάσεως ταύτης άπορ- 
ρεούσης ύποχρεώσεώς του νά επισκέπτεται έκάστοτε τά έκτάκτως άσθενοΰντα είς 
το ώς άνω Πρεβαντόριον τέκνα τών άστυνομικών άνευ εγγράφων έντολών του Κλά
δου 'Υγείας.

Κατόπιν τούτου οί ενδιαφερόμενοι άστυνομικοί ύπάλληλοι, ών τά τέκνα φιλο
ξενούνται είς τό προμνησθέν Πρεβαντόριον, οσάκις παρίσταται άνάγκη παροχής είς 
άσθενοΰντα έκτάκτως έκ τούτων ιατρικής περιθάλψεως, δύνανται νά καλώσι τόν οί- 
ονδήποτε ’Ιατρόν τής προτιμήσεώς των καί παραδίδωσιν είς αύτόν έντολάς οΐκοι, 
ας θά λαμβάνωσι παρά τού Ταμείου είτε πριν είτε μετά την έπίσκεψιν, άλλ’ έντός 
24ώρου άπό ταύτης. Είς ήν δμως περίπτωσιν, δι’ οίονδήποτε λόγον, οί ιατροί τής 
προτιμήσεώς τών ύπαλλήλων δεν δύνανται ή δέν δέχονται νά ένεργώσι τάς έπισκέψεις 
ταύτας, βάσει τών έντολών τού Ταμείου, έστω γνωστόν, δτι οί κάτωθι ιατροί έδήλω- 
σαν ήμΐν δτι εύχαρίστως άποδέχονται τήν είς Πρεβαντόριον Έκάλης έπίσκεψιν των 
οποτεδήποτε μέ έντολάς τού Κλάδου 'Υγείας είς άσθενοΰντα τέκνα τών άστυνομικών 
καί τούς οποίους οί ήσφαλισμένοι δύνανται νά καλώσι κατ’ έπιλογήν:

1) Ζαφείρης ’Αθανάσιος, Ειδικός Παιδίατρος, Έ μ μ . Μπενάκη 55, τηλ. 616- 
471 καί Ν. Ψυχικόν έπί τής Λεωφ. Κηφισσίας, στάσις «Φάρος», τηλ. 672-684.

2) Τρεμπέλας Δημήτριος, Ειδικός Παιδίατρος,’Ακαδημίας 19, τηλ. 562-202 
καί Νίκης άριθ. 21, τηλ. 35-955.

3) Παπαδόπουλος ’Ανδρόνικος, Ειδικός Παιδίατρος, Περικλέους 16 (Ά μα- 
ρούσιον), τηλ. 010-779 καί 010-251.

4) Γούσιος Δημήτριος, Ειδικός Παιδίατρος, Π.Τσαλδάρη ΙΟβ (Άμαρούσιον), 
τηλ. 010-550.

5) Γιωτοπούλου—Σταυροπούλου, Ειδική Παιδίατρος, Πολυφήμου 9 (Συνοι
κία Ζωγράφου), τηλ. 668-902.

6) Κοζώνης Κων/νος, Παθολόγος (Γενική ’Ιατρική), οδός Μαραθώνος (Ν. 
’Ερυθραία), τηλ. 012-241.

7) Δρυμπέτη—Μπαχά ’Ιωάννα, Παθολόγος (Γενική ’Ιατρική), Βενιζέλου 
164 (Ν. ’Ερυθραία) τηλ. 012-060.

Διά νεωτέρας διαταγής θά γνωστοποιήσωμεν κατάλογον καί άλλων Παιδιά
τρων, άποδεχομένων τήν έξέτασιν παιδιών είς τό Πρεβαντόριον Έκάλης, κατόπιν 
έντολής τού Κλάδου 'Υγείας.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
'Ως Πρόεδρος τον Κλάδου ’Υγείας 

ΘΕΟ Δ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙ Al
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος, προήχθησαν εις τον βαθμόν του ’Αστυνο
μικού Διευθυντοΰ Α' Τάξεως, έκ των έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων του έτους 1961, 
προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, οί κάτωθι ’Αστυνομικοί 
Διευθυνταί Β' Τάξεως :

α) Κατ’ εκλογήν : κ.κ. Χαλοϋλος Γεώργιος, Χανδρινός Δημοσθένης καί 
Βασιλάκος Δημήτριος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ. Καραμπούλης Παναγιώτης.
Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' Τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Α' 

Τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Άναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Κατσάρης Κων/νος 

καί Κρίντας Δημήτριος.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Τσάλτας Σπυρίδων, Γεωργίου Στέργιος καί Σαρ- 

ρής ’Ιωάννης.
Εις τον Βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α' Τάξεως, οί ’Αστυνόμοι Β' Τάξεως : 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Μπλέτσος ’Ιωάννης, Μαροϋτσος ’Αναστάσιος, Κοτ- 

τικιάς Χαράλαμπος, Κωστόπουλος Πέτρος, Σακελλαρόπουλος Δημήτριος, Ά λε- 
ξανδρής Γεώργιος, Δημητρίου ’Αθανάσιος καί Καρανάσος Βασίλειος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Άσπραδάκης Μιχαήλ, Παλούκης Δημήτριος, 
Κου τάς Χρηστός, Δάβης ’Ιωάννης, ’Αρμυρός Γεώργιος καί Προεστός Θεόδωρος.

Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' Τάξεως, οί Ύπαστυνόμοι Α' Τάξεως : 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Καραμούζης Γεώργιος, Μιχαηλίδης ’Ιωάννης, Γκέ- 

κας Χαράλαμπος, Τσόπελας Βασίλειος, Παπαφιλιππόπουλος Δημήτριος, Κουρής 
Διονύσιος, Πιας Δημήτριος, Άγγελόπουλος Νικόλαος, Γιαννουλάκης Σωτήριος, 
Μπεχράκης Καλόποθος, Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ζαφειρόπουλος ’Ιωάννης, 
Κυριακέας Παναγιώτης, Κορομπίλης ’Ιωάννης, Καψούλης Στέφανος καί Άναστα- 
σόπουλος ’Αλέξανδρος.

β) Κατ’ άρχαιότητα: κ.κ. Τσάκωνας Κων/νος, Παπακωνσταντίνου Θωμάς, 
Δελής Δημήτριος, Δούσκας Σπυρίδων, Δαμουράς Γεώργιος, Χατζόπουλος Μελέ
τιος, Δελής Γεώργιος, Βαρκάρης Παναγιώτης, Άγγουράκης Σπυρίδων, Άρβανι- 
τάκης ’Αντώνιος καί Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος.

Εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, οί Άρχιφύλακες : 
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Δελακούρας Χρηστός, Κουτσοσΐμος Εύθύμιος,

Μπουκουβάλας ’Αθανάσιος, Δημητρακόπουλος Δημήτριος, Δημητρουλόπουλος 
Δημήτριος, Τζούβαλης Παναγιώτης καί Κραβαρίτης Φώτιος.

β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Μεγρέμης ’Άγγελος, Σερέτης Δημήτριος, Κων- 
σταντόπουλος Νικόλαος καί Παπαϊωάννου ή Παπαγιάννης ’Αθανάσιος.

*$ *
ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος άπό 1-1-1961, ώς καταληφθέντες 
υπό τοΰ ορίου ήλικίας, οί κάτωθι άστυνομικοί ύπάλληλοι :

1) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' Τάξεως: κ.κ. Κοντογεώργος Γεώργιος,
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'Γαρράς Θωμάς, Σταυρόπουλμς Άνδρέας, Ταβουλάρης Νικόλαος, Ήανέτσος ’Ιωάν
νης καί Γεωργακόπούλος Παντελής.

2) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' Τάξεως : κ.κ. 'Υφαντής Κωνσταντίνος καί 
Χίου Δημήτριος.

3) ’Αστυνόμοι Α' Τάξεως : κ.κ. Βασιλείου Ευστάθιος, Πλούμης Λάμπρος, 
Άνδρινόπουλος ’Αναστάσιος, Δρυλλεράκης ’Εμμανουήλ, Σηφάκης Πέτρος, Ά ν- 
δρώνης Δημήτριος, Παπαδόγκωνας Πέτρος καί Μητσάκης Δημήτριος.

4) ’Αστυνόμοι Β' Τάξεως : κ.κ. Κουσκουλής Τρύφων, Δερμιτζάκης ή Κοφι- 
νάκης Δημήτριος, Δεσποινάκης Ή λίας, Καραμπάγιας Θεόδωρος, Άποστολόπουλος 
Νικόλαος, Κακλαμάνης Κωνσταντίνος, ’Ανδρεόπουλος ή ’Αγγελόπουλος "Αγγελος, 
Κανελλόπουλος . Χαράλαμπος, Μανωλόπουλος ’Ιωάννης καί Οικονόμου Νικόλαος.

5) Ύπαστυνόμοι Α' Τάξεως : κ.κ. ’Ακριβός ’Αντώνιος, Κόλλιας Θεόδωρος, 
Κυπριωτάκης ’Εμμανουήλ, Κατσαρέλης ’Ιωάννης, Κοτέλος Παναγιώτης, Κακαβά- 
κης ’Ιωάννης, Καλογερόπουλος Βασίλειος καί Άργυρόπουλος ή Σάββας Βασίλειος.

6) Άνθυπαστυνόμοι : κ.κ. Κότσιρας Γεώργιος, Μιχαλόπουλος ’Αλκιβιάδης, 
Βουρνάς Δημήτριος, Σαββόπουλος Στυλιανός, Σεργάκης ’Αντώνιος, Παπουτσής 
Δημήτριος, Μπεκυρας Γεώργιος, Άργυριάδης Άργύριος, Καρατζένης ’Ιωάννης, 
Ζευγώλης Μιχαήλ καί Χριστοφιλέας Παναγιώτης.

Εις άπαντας τούς άνωτέρω, πλήν των ’Αστυνόμων Α' Τάξεως : κ.κ. Άνδρι- 
νοπούλου ’Αναστασίου καί Δρυλλεράκη ’Εμμανουήλ, των ’Αστυνόμων Β' Τάξεως : 
κ.κ. Κακλαμάνη Κωνσταντίνου, Άνδρεοπούλου ή Άγγελοπούλου ’Αγγέλου, Μανω- 
λοπούλου Ίωάννου, Οικονόμου Νικολάου καί των Άνθυπαστυνόμων : κ.κ. Άργυ- 
ριάδη ’Αργυρίου, Καρατζένη Ίωάννου, Ζευγώλη Μιχαήλ καί Χριστοφιλέα Πανα- 
γιώτου, άπενεμήθη ό άνώτερος, του όν έκέκτηντο, βαθμός, ώς συμπληρώσαντας 
τον υπό των κειμένων διατάξεων άπαιτούμενον χρόνον πραγματικής υπηρεσίας, 
ώς καί τον τοιούτον παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ.

7) Άρχιφύλακες : κ.κ. Σταμούλης ’Αλέξανδρος, Μούσας Χρήστος, Ά να- 
γνωστόπουλος ’Αλέξανδρος, Χριστουδουλάκος Κυριακούλης, Ξουρής ’Ιωάννης, 
Άναγνωστόπουλος Σπυρίδων, Σκύλαρης Βασίλειος, Γούναρης Παναγιώτης, ’Αλε
ξάνδρου Νικόλαος, καί Μαλαβάζος Ευάγγελος.

8) Ύπαρχιφύλακες : κ.κ. Δημόπουλος Νικόλαος, Μπούρας Χρήστος, Τρα- 
γουστής Βασίλειος, Έξαδάκτυλος Χαράλαμπος, Δαυίδ Παναγιώτης, Σπηλιω- 
τόπουλος Λεωνίδας ή Βασίλειος, Δημητρέλος Ή λίας, Ά γγελής ’Αθανάσιος, Δημα- 
κόπουλος Χαράλαμπος, ’Αντωνίου Νικόλαος, Δημουλίτσας Εύάγγελος, Τσεντοΰρος 
Παναγιώτης, Δεναξας ’Αλέξανδρος, Μπουρνας Γεώργιος, Πεππές Γεώργιος, Στα- 
μουλάρας ’Ιωάννης, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Άθανασόπουλος Νικόλαος, 
Τσώνης Ή λίας, Καράκος Νικόλαος, Τομαρας Κωνσταντίνος, Βαγενας ’Ιωάννης, 
Παπαθανασόπουλος ’Αθανάσιος, Ζαρμπούτης Δημήτριος, Σταματίου Άνδρέας, 
Πιστόλης Παναγιώτης, Καραμπαστέλας Δημήτριος καί Κοτσιπιάς Σεραφείμ.

9) ’Αστυφύλακες : κ. κ. Κατρίτσης ’Ιωάννης, Παπουτσάκης Μιχαήλ,
Κοντούλης Σωτήριος, Κουτσοκώστας Γεώργιος, Μπουτζαρέλος Νικόλαος, Πάσχός 
Χρήστος, Σταθάτος Εύάγγελος, Σπυριδωνάκος Σταύρος, Δριτσάκος Μιχαήλ, Ραυ- 
τόπουλος Νικόλαος καί Πετρούνιας Λουκάς.

Εις άπαντας τούς, ώς άνω, άποχωρήσαντας έκ τού ’Αστυνομικού Σώματος, 
ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν άκραν εύαρέσκειάν του διά τήν μακράν 
καί εύδόκιμον είς τό Σώμα υπηρεσίαν των.

—Παρητήθη τού Άστυν. Σώματος ό άστυφύλαξ κ. Μουτσάκης Λεωνίδας.
—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έτέθη εις έξάμηνον 

διαθεσιμότητα, τή αιτήσει του, ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Τζανετέας Κωνσταντί
νος, διά λόγους υγείας.
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