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( ’Ά ρ θ ρ ο ν  21 Π.Κ.)
'Υπό Ύπαστυνόμου Α ' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΑ

I. Γενικοί παρατηρήσεις.—Καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν έκ των γενικών τοϋ 
δικαίου άρχών, ή πολιτεία προς έπίτευξιν τής άρμονικής συμβιώσεως των έν αυτή 
βιούντων καί προς διασφάλισιν τής έννόμου τάξεως, θεσπίζει «ορισμένους κανόνας, 
άπαγορευτικούς ή επιτακτικούς. Διά των πρώτων άπαγορεύει αύτη εις τούς πολί- 
τας τήν διάπραξιν ώρισμένων πράξεων (άπαγορεύεται τό φονεύειν, τό μοιχεύειν, 
το ψευδομαρτυρεΐν κλπ .), έπί τή άπειλή ποινής, έν ώ διά των άλλων κανόνων αυτής 
έπιτάσσει ώρισμένην πράξιν (επιβάλλεται ή διάσωσις κινδυνεύοντος, ή άναγγελία 
εις τήν αρχήν μελετωμένου κακουργήματος κλπ.), έπί τή άπειλή έπίσης ποινής διά 
τήν περίπτωσιν τής μή συμμορφώσεως προς τάς έπιταγάς της ταύτας των προς 
οΰς άπευθύνεται. Τέλος, , άλλας τινάς πράξεις των κοινωνών αύτής ή πολιτεία θεω
ρεί ώς νομικώς άδιαφόρους.

Πας τις λοιπόν παραβαίνων τούς κανόνας τούτους καί μή συμμορφούμενος 
προς τάς έπιταγάς τής Πολιτείας πράττει κατ’ αρχήν άδίκως. Λέγομεν δέ κατ’ 
άρχήν, καθ’ 8σον ή έννομος τάξις έπί τοϋ σημείου τούτου δεν είναι άπόλυτος. Διότι 
καίτοι ένίοτε πράξις τις άντιφάσκει εις άπαγορευτικόν ή επιτακτικόν κανόνα τοϋ 
δικαίου, έν τούτοις, δέν χαρακτηρίζεται υπό τής έννόμου τάξεως ώς άδικος, εάν 
καί έφ’ δσον συνοδεύηται, υπό κατ’ ιδίαν άλλων περιστάσεων αΐτινες καί άποτελοΰν 
τούς καλουμένους λ ό γ ο υ ς  ο ί  ό π ο ι ο ι  α ί ρ ο υ ν  τ ο ν  ά δ ι κ ο ν  χ α ρ α 
κ τ ή ρ α  τ ή ς  π ρ ά ξ ε ω ς .  Ουτω λ.χ. ή κατά τούς νομίμους τύπους διά κα- 
τασχέσεως άφαίρεσις ξένου κινητού πράγματος, δέν είναι άδικος, καίτοι ή πραξις 
αυτή δύναται νά ύπαχθή ύπό τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 372 II.Κ. καί νά κολασθή 
συμφώνως προς τά έν αύτή διαλαμβανόμενα. Καθ’ δμοιον τρόπον αί νόμιμοι φυλά- 
κισις τοϋ καταδικασθέντος, κμτ’ οίκον έρευνα, σύλληψις διωκομένου κ.λ.π. δέν είναι 
άδικοι πράξεις.

Οΐ λόγοι, οϊτινες αίρουν τον άδικον χαρακτήρα είναι πολλοί καί ποικίλοι, 
άναφέρονται δέ είτε ύπό τοϋ Ποινικού Κώδικος είτε κεϊνται έκτος αύτοϋ. Περί των 
τελευταίων τούτων ό Π. Κ. άφιεροΐ ειδικήν διάταξιν, τήν τοϋ άρθρου 20 § 2 αύτοϋ, 
περί ής μάς έδόθη ευκαιρία ν’ άσχοληθώμεν άλλαχοΰ τοϋ παρόντος καί δη έν σελ. 
9975 έπ., ένθα καί παραπέμπομεν.

Πλείονα Χωραφα § 52 I—Γ σελ. 181 έπ.
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Οι δέ έν τώ Ποιν. Δικαίω κείμενοι τοιοΰτοι είναι: α) ή προσταγή (Π.Κ. 21), 
β) ή άμυνα (Π.Κ. 22—24), γ ) ή κατάστασις άνάγκης (Π.Κ. 25), δ) ή θεμιτή 
άμβλωσις (Π. Κ. 304 §§ 4 .καί 5), ε) ή μετά συναίνεσιν τοϋ παθόντος σωματική 
βλάβη (Π. Κ. 308 § 2), στ) αί θεμιταί προσβολαί τής τιμής (Π.Κ. 367) καί 
ζ) αί θεμιταί παραβάσεις τής επαγγελματικής έχεμυθείας (Π.Κ. 371 § 4). Έν τή 
παρούση μελέτη μας άσχολούμεθα μέ τήν προσταγήν ώς λόγου άρσε.ως τοϋ άδικου 
χαρακτήρος τής πράξεως καί δή άπό άπόψεως αύστηρώς ποινικής.

Διότι τό πρόβλημα τής προσταγής άνήκει συστηματικώς εις τήν έρευναν τοϋ 
Διοικητικού Δικαίου. Έκδηλοΰται όμως καί έν τώ Ποινικώ Δικαίω ένθα μάλιστα 
άνακύπτει ύπό τήν όξυτέραν αύτοΰ μορφήν (1).

Περί ταύτης όμιλεϊ τό άρθρον 21 τού Ποινικού Κωδικός έχον οΰτω :
’Άρθρον 21

Π ρ ο σ τ α γ ή
Δεν είνα ι άδικος ή πράξις, ήν επ ιχειρεί τ ις  προς έκτέλεσιν προσταγής' δοθεί- 

σης αύτω κατά  τούς νομίμους τύπους παρά τής αρμόδιας αρχής, εάν ό νόμος δεν 
έπιτρέπν) εις τον προσταττόμενον νά έξετάσν] τό νόμιμον τής εν λόγω προσταγής. 
Έν τοιαύτν] περιπτώσει ώς αυτουργός τ ιμω ρείτα ι ό προστάξας.

II. 'Ορισμός.— Προσταγήν λέγοντες νοοΰμεν έντολήν, ήτις δίδεται ύπό τίνος 
προς έτερον, δστις διατελεΐ έν σχέσει υποταγής προς τον δίδοντα τήν έντολήν

'Η δέ έντολή αΰτη δύναται νά πηγάζη είτε έξ οικογενειακού δεσμού, έΐτε έξ 
ιδιωτικής υπηρεσίας, εϊτε τέλος έκ δημοσίας υπηρεσίας. ’Επί τού προκειμένου ό λόγος 
περί τής τελευταίας ταύτης, καθ’ όσον εις περιπτώσεις προσταγής έξ οικογενειακού 
δεσμού ή έξ ιδιωτικής ύπηρεσίας, δέν έχουν έφαρμογήν αί κατωτέρω τού Ποινικού 
Κώδικος διατάξεις.

Οΰτω αί διατάξεις αδται δέν έχουν έφαρμογήν έπί τής σχέσεως μεταξύ κυρίου 
καί ύπηρέτου, πατρός καί τέκνου, έμπορου καί ύπαλλήλου κλπ.

III. Νομική σημασία τής προσταγής.—Έν τή έπιστήμη ζωηρώς συζητεΐ- 
ται αν ή προσταγή αϊρη τον άδικον χαρακτήρα ή τον καταλογισμόν τής πράξεως. 
Τινές δέχονται, δτι αΰτη αποκλείει μόνον τον καταλογισμόν αυτής. Πλήν τό συμ
πέρασμα τούτο δέν είναι ορθόν. Διότι αν δεχθώμεν δτι ή πράξις τού προϊσταμένου 
δέν είναι μέν καταλογιστή είναι δμως άδικος τότε θά παραδεχθώμεν δτι χωρεϊ 
κατ’ αυτής άμυνα. Έ κ παραλλήλου δμως δέν πρέπει ν’ άρνηθώμεν είςτόν προστασ- 
σόμενον, δπως προβάλη καί αύτός άντίστασιν προς κάμψιν τού άνθισταμένου τρί
του, τού εΐρημένου ύποχρεωμένου δπως συμμορφωθή προς τήν προσταγήν. Οΰτω 
δμως άγόμεθα εις άτοπα συμπεράσματα τού δικαίου έμφανιζομένου, δτι παραλογί
ζεται, πράγμα άπαράδεκτον. Δι’ δ καί πρέπει νά δεχθώμεν , δτι ή προσταγή κατά 
τά εΐδικώτερον κατωτέρω έκτιθέμενα δέν αίρει άπλώς τον καταλογισμόν, άλλά τον 
άδικον χαρακτήρα τής πράξεως.

IV . Παρ’ ήμϊντό πρόβλημα τής νομικής σημασίας τής προσταγής λύεται διά 
ρητής νομοθετικής διατάξεως καί δή τής τού άρθρου 21 τού Π.Κ. περί ού άνωτέρω.

Πριν ή είσέλθωμεν εις τήν άνάλυσιν τής διατάξεως ταύτης δέον νά παρατηρή- 
σωμεν : Έν πρώτοις δέον νά διακρίνωμεν μεταξύ προσταγής: α) τ υ π ι κ ό ς  κ α ί  
ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς  ν ο μ ί μ ο υ  (τυπικώς νόμιμος είναι ή έκδιδομένη κατά τούς 
νομίμους τύπους ύπό τής άρμοδίας αρχής, ούσιαστικώς δέ νόμιμος ή προσταγή,

(1). Σχετ. Π. Παπαδάτου «Τό πρόβλημα τής ίεραρχικής προσταγής έν τώ  ποινικώ δικαίω», 
Άθήναι 1961, σελ. 200.
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ής το περιεχόμενον άνταποκρίνεται προς το δίκαιον, κεϊται δηλαδή εντός των 
πλαισίων τού δικαίου), β ) τ υ π ι κ ώ ς  ν ο μ ί μ ο υ  κ α ί  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς  
π α ρ α ν ό μ ο υ ,  γ)  τ υ π ι κ ώ ς  π α ρ α ν ό μ ο υ  κ α ί  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς  
ν ο μ ί μ ο υ  κ α ί  δ) τ υ π ι κ ώ ς  κ α ί  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς  π α ρ α ν ό μ ο υ .

'Ως εΐκός προσταγή τυπικώς καί ούσιαστικώς νόμιμος ούδεμίαν εύθύνην δη
μιουργεί διά τε τον προστάσσοντα καί προστασσόμενον καί έπομένως περιττεύει 
πάσα μέ αύτήν άπασχόλησίς μας. Άντιθέτως προσταγαί τής άνωτέρω ύπ’ άριθ. γ 
καί δ μορφής δημιουργούν εύθύνην διά τε τον προστάσσοντα καί τον προστασσόμενον.

Ζήτημα γεννάται μόνον προκειμένου πβρί προσταγής τυπικώ ς μέν νομίμου 
ούσιαστικώς δέ παρανόμου. Τό πρόβλημα λύεται ρητώς ύπό τοϋ Κωδικός, τούτου 
δεχομένου ότι εις τήν περίπτωσιν ταύτην ό προστασσόμενος τότε δέν τιμωρείται 
όταν ό νόμος δέν έπιτρέπη εις αύτόν να έξετάση τό κατ’ ούσίαν νόμιμον τής έν λόγω 
προσταγής. 'Ο νόμος δέχεται ένταϋθα ότι ή εις έκτέλεσιν δεσμευτικής παρανόμου 
προσταγής τελεσθεΐσα πράξις δέν είναι καν ά δ ι κ ο ς .  Τούτο πράττει έπί τή σκέψει 
ότι ένίοτε είναι προτιμώτερον να προσβληθή Ιννομόν τι αγαθόν τού πολίτου παρα- 
νόμως, παρά να κλονισθή ή πειθαρχία καί ή εύρυθμος λειτουργία τών διαφόρων 
υπηρεσιών.

Έ ξ αύτής ταύτης τής διατυπώσεως τού νόμου συνάγεται (δέν είναι άδικος ή 
πράξις) ότι ό άδικος χαρακτήρ τής πράξεως αίρεται ού μόνον διά τον προστασσό
μενον, άλλά καί διά πάντα τρίτον συμμέτοχον εις ταύτην. (Ούτω λ.χ. δέν άνακύπτει 
εύθύνη καί διά πάντα ετερον παρασχόντα συνδρομήν εις παρανόμως δρώντα άστυ- 
φύλακα, κατόπιν δεσμευτικής προσταγής. Κατ’ άκολουθίαν άμυνα ύπό τού προσ- 
βαλλομένου ή τρίτου δέν χωρεϊ ένταΰθα).

Κατά ταΰτα λοιπόν ή εύθύνη τού προστασσομένου άποκλείεται, μή οΰσης 
άδικου δι’ αύτόν καί τούς τυχόν συμμέτοχους του τής πράξεως, συντρεχόντων τών 
έξής όρων :

α) 'Η π ρ ο σ τ α γ ή  π ρ έ π ε ι  ν ά  δ ί δ ε τ α ι  ύ π ό  τ ή ς  ά ρ μ ο δ ί α ς  
ά ρ χ ή ς  κ α ί  ν ά  ά π ε υ θ ύ ν ε τ α ι  ε ι ς  ΰ π ο κ ε ι μ έ ν α ς  ά ρ χ ά ς .  
"Αλλοις λόγοις, ό προστάξας πρέπει νά είναι αρχή (άδιαφόρως τού βαθμού τον 
όποιον φέρει) καί νά ενεργή εντός τής καθ’ ύλην καί κατά τόπον άρμοδιότητός του, 
ή δέ προσταγή νά άναφέρεται είς ενέργειαν άναγομένην εις τον κύκλον τών καθη
κόντων τής υπηρεσίας τού προστασσομένου (1).

β ) Ή  π ρ ο σ τ α γ ή  π ρ έ π ε ι  ν ά  δ ί δ ε τ α ι  κ α θ ’ όν  τ ύ π ο ν  
δ ι α γ ρ ά φ ε ι  ό ν ό μ ο ς  π.χ. έγγράφως ή προφορικώς. Δύναται δέ νά είναι 
ειδική καί γενική (έκδιδομένη ύπό τύπον έγκυκλίου).

γ ) ' 0  π ρ ο σ τ α σ σ ό μ ε ν ο ς  δ έ ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  έχ ΐ )  τ ό  δ ι κ α ί ω μ α  
ν ά  έ ξ ε τ ά σ η  τ ό  ν ό μ ι μ ο ν  τ ή ς  δ ο θ ε ί σ η ς  α ύ τ ώ  π ρ ο σ τ α γ ή ς .  
Τούτο σημαίνει ότι τότε ό κατώτερος δέν θεωρείται ώς πράττων άδίκως, όταν

(1) ’Αρχή είναι ό ίεραχρικώς προϊστάμενος είς ήν άνήκει δ προστασσόμενος (τμηματάρχης- 
διευθυντής-γενικδς διευθυντής) ώς καί δ άρμόδιος υπουργός. Είναι έπίσης αρχή δ άσκών κατ’ 
ιδίαν έλευθέραν κρίσιν καί αύτοβουλίαν δημοσίαν λειτουργίαν έκπρόσωπος αύτής. Ούτως αρχή 
είναι π.χ. ό είσαγγελεύς , δ ανακριτής, δ διοικητής τοϋ άστυνομικοϋ τμήματος ή σταθμού, δ συμ
βολαιογράφος κλπ.

Ύποτεταγμένος δέ είς τήν άρχήν υπάλληλος είναι ού μόνον δ άνήκων είς τήν υπηρεσίαν, 
ήν έκπροσωπεϊ ή άρχή άλλα καί δ υποκείμενος έστω καί προσκαίρως δυνάμει ειδικού νόμου είς 
άρχήν τινά. "Ορα π.χ. άρθρα 118 παρ. 2 Ν. 3365/55 «Περί κωδικός τοϋ Σώματος τής Χωροφυ
λακής» καί 317 παρ. 1 Β.Δ. 28-4-58 «Περί κανονισμού τής υπηρεσίας Χωροφυλακής» (Μπου- 
ρόπουλος σελ. 59 σημ. 2).

Κατά ταΰτα δ είσαγγελεύς είναι άρχή διά τάς ύπ’ αύτόν άστυνομικάς άρχάς, ώς συνάγεται 
έκ τών διατάξεων τού Κ.Π.Δ., τού δργανισμοΰ τών δικαστηρίων καί τού δργανισμοΰ καί 
κανονισμού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, έν γένει.
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ό νόμος δέν τοΰ έπιτρέπη νά έξετάση είς ούσιαστικόν περιεχόμενον τήν νομιμότητα 
ταύτης. Επομένως ύποχρεοΰται νά έξετάση τήν τυπικήν νομιμότητα της προστα
γής. Έν εναντία περιπτώσει ή πράξις του δέν παύει νά είναι άδικος  ̂ άλλο δέ τό 
ζήτημα αν δέν τώ καταλογισθή αυτή λόγω πλάνης, κατά τά έν άρθροις 30 § 1 καί 31 
§ 2 Π.Κ. όριζόμενα (*).

’Ιδού τώρα παραδείγματα τινά άπαραίτητα προς κατανόησιν τοΰ τόσον σοβα
ρού θέματος τής προσταγής: 1) Ό  ,έπιληφθείς άνακρίσεως άνακριτής τοΰ Α' Τμή
ματος ’Αθηνών, έκδίδει, μετά προηγουμένην γνώμην τοΰ είσαγγελέως, ένταλμα 
συλλήψεως κατά τοΰ Β περιέχον άπαντα τά στοιχεία τοΰ άρθρου 276 § 3Κ.Π.Δ. 
Το ένταλμα τούτο διαβιβάζεται προς έκτέλεσιν είς τό άστυνομικόν -τμήμα τής περι
φέρειας έν ή διαμένει ό Β, δστις καί συλλαμβάνεται. Σημειωτέου δ τ ι: 1) συντρέ
χουν δλαι αί προϋποθέσεις συλλήψεως περί ών τό άρθρον 282 Κ.Π.Δ. καί 2) δέν 
συντρέχουν αύται. Έ ρ ω τ ά τ α ι :  α) Ποια ή έν προκειμένω μορφή τής προ
σταγής; καί β) Μήπως υπέχει ό άνακριτής ή ό άστυνόμος ή άμφότεροι ποινικήν 
ευθύνην καί ποιαν, διά τήν γενομένην σύλληψιν τοΰ Β ;  Ά π ά ν τ η σ ι ς :  ,Έν τή 
ΰπ’ άριθ. 1 περιπτώσει ή προσταγή είναι τυπικώς καί ουσιαστικούς νόμιμος καί 
έπομένως ούδεμία ΰφίσταται εύθύνη διά τε τον άνακριτήν καί τον άστυνόμον. Έν 
τή β' περιπτώσει ή προσταγή είναι τυπικώς νόμιμος, ούσιαστικώς δμως παράνομος. 
Δι’ δ καί άνακύπτει εύθύνη διά τον άνακριτήν, οχι δμως καί διά τόν άστυνόμον, 
δντα έκτελεστικόν δργανον καί μή δικαιούμενον νά έξετάση αν συντρέχουν όντως 
αί κατ’ άρθρον 282 Κ.Π.Δ. προϋποθέσεις συλλήψεως. Επομένως ό άνακριτής 
χαρακτηριστέος ώς ένοχος παρανόμου κατακρατήσεως κατά τοΰ Β (έμμεσος αύ- 
τουργός), ένώ ό άστυνόμος είναι πάντοτε άνεύθυνος.

2) Εις τό αύτό π α ρ ά δ ε ι γ μ α  τί ρητέον αν τό ένταλμα έκδοθή ύπό τοΰ 
άνακριτοΰ Πειραιώς (άναρμοδίου δντος) ή τοΰ βασιλικοΰ έπιτρόπου τοΰ στρα
τοδικείου ’Αθηνών (άναρμοδίου δντος έπίσης); Ά π ά ν τ η σ ι ς :  Εύθύνονται 
άμφότεροι έστω καί αν συντρέχουν αί κατ’ άρθρον 282 Κ.Π.Δ, προϋποθέσεις 
συλλήψεως τοΰ Β. Ό  άστυνόμος εύθύνεται διότι ώφειλε νά έξετάση τήν τυπικήν 
νομιμότητα τής δοθείσης αύτώ προσταγής. Βεβαίως είναι ένδεχόμενον νά έπικαλε- 
σθή τήν κατ’ άρθρον 31 παρ. 2 Π.Κ. άγνοιαν, καί νά μή τώ καταλογισθή. ή πράξις, 
πλήν αδτη (ή άπό μέρους του σύλληψις τοΰ Α) δέν παύει νά είναι άδικος.

3) 'Ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  τών φυλακών δίδει εις τινα τών δεσμοφυλάκων 
προσταγήν νά αίκίση φυλακισμένον, ούτος δέ έκτελεΐ ταύτην. Τίς εύθύνεται ; 'Ο μέν 
πράξας ώς αύτουργός σωματικών βλαβών, ό δέ διευθυντής ώς ήθικός αυτουργός τοΰ 
έγκλήματος τούτου. Διότι αί αίκίαι, αύταί καθ’ έαυτάς, συνιστοΰν παράνομον πρά- 
ξιν, ούδείς δέ νόμος άπαγορεύει είς τόν υφιστάμενον νά έξετάση τό νόμιμον αυτών. 
’Άλλο δέ τό ζήτημα αν ΰφίσταται τυπική νομιμότης τής δοθείσης προσταγής.

4) 'Ο α ρ μ ό δ ι ο ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  δίδει διαταγήν είς 
τόν ύπ’ αύτόν ύπαστυνόμον νά έπιτρέπη τήν διανυκτέρευσιν είς τήν οικίαν του, κρα
τουμένου τινός, διά κακούργημα ή πλημμέλημα, δστις μάλιστα έκτίει ποινήν, κατα
δίκου. 'Ο ύπαστυνόμος συμμορφούμενος πράττει άδίκως, καθ’ δσον έξ ούδεμιάς 
διατάξεως συνάγεται δτι παρέχονται τοιαΰτά δικαιώματα είς τόν διευθυντήν, καί 
δτι 6 ύπαστυνόμος πρέπει νά συμμορφοΰται προς τοιούτου είδους διαταγάς άπρο- 
φασίστως καί άνευ ούδεμιάς περαιτέρω έρεύνης, δσον άφορά τό κατ’ ούσίαν νόμιμον 
τόΰ περιεχομένου αυτών. Δι’ δ καί θά τιμωρηθή ό μέν ώς ήθικός αύτουργός ό δέ ώς

(1) Οΰτω καί ή ύπ’ άριθ. 206/1939, Α.Π., καθ’ ήν ή παρ’ άναρμοδίας αρχής δοθεϊσα προ
σταγή έστω καί κατά νόμιμον τύπον δέν άπαλλάσσει τόν προστασσόμενον.

’Εγένετο όμοίως δεκτόν δτι καί ό δικηγόρος προβάλλων τόν ισχυρισμόν, δτι κατά προστα
γήν τοΰ πελάτου του έξύβρισε δέν άπαλλάσσεται τής ευθύνης διότι δέν ύπόκειται ίεραρχικώς είς 
τόν πελάτην του (Α.Π. 74/1894).
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φυσικός αυτουργός τοϋ καθ’ άρθρον 259 Π.Κ. πλημμελήματος, περί παραβάσεως 
καθήκοντος.

5 )  '0  ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς  πλημ/κών πέμπει προς τον διοικητήν τμήματος 
τής δικαιοδοσίας του παραγγελίαν του συνισταμένην εις τήν διευθέτησιν διαφοράς 
μεταξύ ιδιωτών, περί ής τό άρθρον 13 Κ.Π.Δ. Ό  διοικητής δέν δικαιούται ν’ άρνηθή 
τήν έκτέλεσιν, ούτε καί νά έρευνήση τό κατ’ ούσίαν δεδικαιολογημένον της προστα
γής. Τυχόν ΰπαρξις ευθύνης βαρύνει μόνον τον παραγγείλαντα εισαγγελέα.

6) Ή  α ύ τ ή π ρ ο σ ή κ ε ι  ά π ά ν τ η σ ι ς  καί έπί χρήσεως των όπλων 
ύπό δημοσίας δυνάμεως, μετά προσταγήν τού διοικητοΰ αύτής, καθ’ όσον οί ύπ’ 
αυτόν άνδρες προσφεύγοντες εις ταϋτα δέν πράττουν άδίκως, διότι κατά τάς διατά
ξεις τού Ν. 29 τού 1943 (κυρωθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 301 τού 1946 πράξεως 
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου) δέν έχουν δικαίωμα νά έξετάσουν αν εις τήν συγκε- 
κριμένην περίπτωσιν συντρέχουν αί ούσιαστικαί προϋποθέσεις τής προσφυγής 
εις τά όπλα, αν τ.έ. ή δοθεΐσα διαταγή είναι κατ’ ούσίαν νόμιμος.

7) ' ΐ  π ο θ έ σ ω μ ε ν  ό τ ι  δ ι ε ν ε ρ γ ο υ μ έ ν ω ν  έ ν ε δ ρ ώ ν  καί έρευ  ̂
νών εις ύποπτα κέντρα, ό προϊστάμενος τής άστυνομικής περιπολίας διατάσσει 
άστυφύλακα όπως έγκλείση εις τό κρατητήριον πολίτην τινά, ώς ύποπτον άξιοποί- 
νου πράξεως. Ό  άστυφύλαξ ύπακούων προβαίνει εις τήν σύλληψιν καί φυλάκισιν 
τού άθώου τούτου πολίτου. Ό  εΐρημένος δέν πράττει άδίκως, καθ’ όσον έκ τού 
όλου πνεύματος των περί τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων διατάξεων συνάγεται 
ότι εις τοιαύτας ή παρόμοιας περιπτώσεις ό κατώτερος δέν Ιχει δικαίωμα ν’ άνα- 
ζητήση τήν κατ’ ούσίαν νομιμότητα των προστασσομένων πράξεων.

V . Έ κτέλεσις στρατιωτικής υπηρεσίας.—Τό άρθρον 70τού Σ.Π.Κ. τιμωρεί 
μέ τάς έν αύτω διαλαμβανομένας ποινάς πάντα στρατιωτικόν, δστις προσταχθείς 
ύπό τού άρχηγοΰ του όπως έκτελέση οίανδήποτε ύπηρεσίαν άρνεΐται νά ύπακούση 
ή παραλείπει τήν έκτέλεσιν τής διαταγής.

Έκ τής φράσεως «έκτέλεσις οίασδήποτε ύπηρεσίας» σαφώς συνάγεται ότι 
ή διδομένη διαταγή πρέπει νά άνάγηται εις τήν ύπηρεσίαν του καί μόνον, νά μή 
είναι δέ άσχετος πρός ταύτην. Διότι έν τή περιπτώσει καί μόνον ταύτη θά τύχη 
έφαρμογής τό άρθρον 21 Π.Κ., ώς τούτο ορίζεται ύπό τών άρθρων 12 τού Π.Κ. 
καί 2 τού Σ.Π.Κ., καθ’ ά αί διατάξεις τού γενικού μέρους τού Π.Κ. έφαρμόζονται 
καί έπί τών ειδικών ποινικών νόμων (στρατιωτικών έγκλημάτων) έφ’ όσον δέν 
ορίζεται έν αύτοϊς άλλως (δέν προβλέπονται ύπό τού στρατ. ποιν. κώδικος είδικαί 
έξαιρέσεις).

V I . Παραβάσεις έκλογικοΰ νόμου .—Κατά ρητήν διάταξιν τού ύπ’ άριθ. 531 
β. δ. τής 14—8—61 «περί κωδικοποιήσεως τών ΐσχυουσών διατάξεων τής νομοθε
σίας περί έκλογής βουλευτών» (άρθρον 191) τό άρθρον 21 τού Π.Κ. δέν έχει έφαρ- 
μογήν έπί τών παραβάσεων τού έν λόγω νόμου. Τούτο σημαίνει ότι έν περιπτώσει 
διαπράξεως έγκλήματος τίνος έ κ ' τών προβλεπομένων ύπό τής νομοθεσίας περί 
έκλογής βουλευτών εύθύνεται καί ό προστάξας καί ό προσταχθείς, τής πράξεως 
παραμενούσης άδικου δι’ άμφοτέρους.

V I I . "Ορια ύπακοής εις διαταγάς έπιτασσούσας τήν τέλεσιν άξιοποίνων 
πράξεων.—Έρωτάται ήδη, πότε ό νόμος έπιτρέπει είς τον προστασσόμενον νά 
εξετάση τό νόμιμον τών διδομένων αύτω προσταγών καί πότε όχι ; Αυτό είναι τό 
κατ’ έξοχήν λεπτόν ζήτημα, τό όποιον δέν λύει ούτε ό Π.Κ. άλλ’ ούτε, καθ’ ά γνω- 
ρίζομεν, καί άλλος τις κλάδος τού δικαίου. Ή  λύσις όμως τού ζητήματος έπρεπε
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νά έπιδιωχθή, κατά Τζωρτζόπουλον, (Χ) ύπ’ αύτοϋ τούτου τοΰ συντάκτου τοϋ Κώ- 
δικος, ΐνα οΰτω διευκολύνεται, εις τό έργον του ό εφαρμοστής τοϋ δικαίου. 'Η ρητή 
πρόβλεψις έν τώ Ποινικώ Κώδικι των έσχάτων ορίων ύπακοής ήτο άπαραίτητος 
διότι οΰτω θά άπεφεύγοντο κατά τό δυνατόν αί πλέον άπαράδεκτοι διά τά θεμελιώδη 
δικαιώματα τοϋ άτόμου συνέπειαι.

Πάντως ώς έχουν ήδη τά πράγματα, ούδεμία δύναται νά προκύψη άμφιβολία, 
δτι ό δικαστής καλούμενος εις τάς επί μέρους συγκεκριμένας περιπτώσεις ΐνα έφαρ- 
μόση τήν διάταξιν, δέον νά λαμβάνη ύπ’ οψιν του τό τε γραπτόν δίκαιον (ποινικόν 
κοινόν ή στρατιωτικόν, άστικόν, έμπορικόν, έργατικόν, διεθνές, διοικητικόν κλπ .) 
έτι δέ καί τό άγραφον τοιοΰτον, συντρεχουσών περιπτώσεων.

V III. Πειθαρχική δικαιοδοσία δικαστικών άρχών έπί τω ν άστυνομικών 
το ιούτω ν.— Τό ζήτημα τής πειθαρχικής δικαιοδοσίας τής δικαστικής αρχής καί 
τοϋ 'Υπουργοΰ τής Δικαιοσύνης έπί των άστυνομικών υπαλλήλων καί δή των έκ 
τούτων άσκούντων καθήκοντα προανακριτικοΰ υπαλλήλου (άρθρα 33, 34, 35 καί 
243 Κ.Π.Δ.) είναι θέμα ύψίστης σπουδαιότητος, δι’ ό καί ένδείκνυται ή παράθεσις 
ένταΰθα των επ’ αύτοϋ κρατουσών άντιλήψεων. Έν τούτοις δεν δυνάμεθα έν προ- 
κειμένω νά ύπεισέλθωμεν εις λεπτομέρειας, ΐνα μή μακρηγορήσωμεν. 'Απλώς 
ένταΰθα έπισημαίνομεν τό θέμα. Καί παρατηροΰμεν. Τό Συμβούλιον τής ’Επικρά
τειας διά τής ύπ’ άριθ. 1631 /1961 άποφάσεώς του, άπεφάνθη δτι «ό είσαγγελεύς 
προΐσταται μέν κατά τό άρθρον 97 τοΰ Όργανισμοΰ τών Δικαστηρίων καί 33 Κ.Π.Δ. 
τών άσκούντων τά άνακριτικά καθήκοντα άξιωματικών τής Χωροφυλακής, έκ τού
του δμως δεν έπεται δτι ή δικαστική άρχή καί ό 'Υπουργός Δικαιοσύνης έχουν 
πειθαρχικήν έξουσίαν». 'Η άπόφασις άντεμετώπισε σφοδράν τήν κριτικήν τοΰ 
'Υφηγητοΰ κ. Ζαγκαρόλα δστις καταλήγει είς τήν άποψιν δτι αΰτη δέν έρείδεται 
έπί βάσεως καί δτι έν πάση περιπτώσει τό θέμα δεΐται νομοθετικής άντιμετωπίσεως, 
διότι υίοθέτησις τής ώς άνω άρχής θά άνατρέψη τό μέχρι τοΰδε ύφιστάμενον καθε
στώς καί θά έχη συνέπειαν τήν πρόκλησιν, αν μή τι άλλο, μιας άπαραδέκτου συγ- 
χύσεως (2). ’Ακριβώς δέ λόγω τής έν προκειμένω ύφισταμένης άντιθέσεως θά ύπο- 
χρεωθώμεν ν’ άσχοληθώμεν είδικώς μέ τό τόσον σοβαρόν αύτό θέμα είς άλλην με
λέτην μας.

(1) Σχετικώς Τζωρτζοπούλου, Έγχειρίδιον Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου 1936, παρ. 29 
σελ. 396 έπ.

(2) Ποιν. Χρον., Τόμορ ΙΑ' 1961, σελ. 613 έπ.
ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑΣ

Οί άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία και στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.
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7. ‘Η νόμιμος β ία  προς επιβολήν τον νόμου.
8. Συμπεριφορά αστυνομικών.
9. "Ο αστυνομικός εν τ fj βεβαιώσει παοαβάσεων.' ** *
7. 'Η νόμιμος βία προς έπιβολήν τοϋ νόμου.
Αί Άστυνομικαί Άρχαί έχουν ευρέως έξουσιοδοτηθή προς ,παρακώλυσιν πρά

ξεων άξιοποίνων ή καί ενοχλητικών τής άπροσκόπτου ένασκήσεως των καθηκόντων 
αύτών (βλέπε σχετικάς διατάξεις εις Β.Δ. 31—12—1936, ’Οργανισμόν ’Αστυνομίας, 
Χωροφυλακής, ή άλλους ειδικούς ποιν. νόμους). Ή  κάθε άστυνομική διαταγή ένέχει 
άναγκαστικήν ίσχύν καί είναι υποχρεωτική εις άπαντα τά έν τώ έδάφει τής ’Επι
κράτειας πρόσωπα. Ή  ’Αστυνομική ’Αρχή δυνάμει τής Κρατικής αυτής εξουσίας 
έχει γενικήν έξουσιοδότησιν να τηρή τήν εννομον τάξιν δι’ άμέσου καταναγκασμού.

Προς τοΰτο υπάρχουν δύο τρόποι. Ά φ ’ ένός μέν ή άπειλή δημοσίας ποινής 
δι’ άπείθειαν προς τήν διαταγήν, άφ’ ετέρου δέ ή έκτέλεσις τής διαταγής δι’ άναγκα- 
στικών μέσων. Ή  άπειλουμένη ποινή όμως δεν άποτελεΐ πάντοτε τελεσφόρον μέσον 
προς καταναγκασμόν, όταν δέ ό πολίτης δέν έκπληροϊ τήν ύποχρέωσιν αύτοϋ 
έπιτυγχάνεται τό σκοπούμενον διά τής διοικητικής έκτελέσεως. Προς έπιτέλεσιν 
τοϋ σκοπού της, ή ’Αστυνομία παρίσταται πολλάκις άνάγκη νά μετέλθη βίαν. Εις 
τάς περιπτώσεις αύτάς ας χρησιμοποιήση τήν βίαν οχι πέραν τοϋ έπιτρεπομένου 
καί άναγκαίου ορίου, καί ας άσκήται αυτή μόνον εις περίπτωσιν άποτυχίας τής 
πειθοϋς. Δέν θεωρείται έ'λλειψις δυνάμεως διά τον άστυνομικόν ή χρησιμοποίησις 
τής πειθοϋς, ήτις ωφελεί ένώ ή έ'ρις προκαλεΐ τήν έ'ριδα. Ή  καλή διάθεσις καί ή 
καλωσύνη, όπου αυτή ένδείκνυται καί είναι έπιτρεπτή, έκτιμάται έίς πάσαν περί- 
πτωσιν. Είναι πλάνη νά πιστεύωμεν ότι ή καλωσύνη δέν εύρίσκεται έν άρμονίοι μέ 
τήν εξουσίαν. Ή  έκφρασις έκάστοτε τής Κρατικής εξουσίας άπό ήμάς έξαρτάται 
νά μή προσλαμβάνη μορφήν άσκήσεως βίας ή έξουσιαστικοΰ καταναγκασμού.

Μετά τά όσα άνωτέρω διετυπώσαμεν, φρονοΰμεν, ότι έγινεν άρκετά άντιλη- 
πτός ό σοβαρός ρόλος τής ’Αστυνομίας, διά τήν λειτουργίαν τής Κρατικής μηχα
νής, τό δύσκολον τοϋ έργου της, άλλά καί τής σημασίας αύτοϋ διά τήν έν τή κοι
νωνία άρμονίαν, καθώς καί αί ψυχολογικαί άντιδράσεις, τάς οποίας προκαλεΐ τό 
έργον αυτό, έκ διαφόρων λόγων, άτομικών ή κοινωνικών ψυχολογικών.

Κατωτέρω θά διατυπώσωμεν σκέψεις τινάς ώς προς τά καθήκοντα καί τάς 
υποχρεώσεις τών άστυνομικών, άλλά καί τοϋ κοινοΰ.

8. Συμπεριφορά άστυνομικών.
Διά τό θέμα αότό τής συμπεριφοράς τών άστυνομικών έναντι τοϋ κοινοΰ, 

από τό όποιον κατά μέγιστον μέρος έξαρτάται ή όπαρξις καλών σχέσεων άμφοτέρων, 
έχουν γραφή καί έχουν λεχθή καί θίγονται καθ’ ήμέραν άπό τούς έκάστοτε προϊ
σταμένους μας, τόσα πολλά, ώστε θά έπρεπε νά καταστή βίωμα όλων μας ή ύπό- 
θεσις αυτή.

Ώ ς συμπεριφοράν δυνάμεθα νά νοήσωμεν τον τρόπον καθ’ όν οφείλει νά δια- 
βιοΐ κάθε άνθρωπος εις τήν κοινωνίαν, ούτως ώστε νά έμφανίζηται ένάρετος έργω 
η λόγω προς τούς άλλους. Πάν άτομον, σεβόμενου έαυτόν, συμπεριφέρεται καλώς.
Η συμπεριφορά τών κρατικών οργάνων καί ιδία τών άστυνομικών προς τούς πολί- 

τας, πρέπει νά είναι εύγενής, άποτελοΰσα μίαν τών κυριωτέρων ύποχρεώσεών των. 
Εΐδικώτερον διά τήν ένάσκησιν τής υπηρεσίας νοοϋμεν τον τρόπον καθ’ όν θά πρέπει



344 Κων. Τουζένη

νά χειριζώμεθα διάφορα υπηρεσιακά θέματα, τά όποια μας παρουσιάζονται, ώστε αί 
δημιουργούμεναι εντυπώσεις νά είναι πάντοτε καλαί. Εις λόγον του, ό τέως 'Υφυπουρ
γός Εσωτερικών κ. Καλαντζής προς τούς έξερχομένους της Σχολής 'Υπαστυνόμων, 
κατά την ορκωμοσίαν των την 30-7-61, έ'λεγε προς αυτούς, μεταξύ άλλων, καί τά έξης:

«Ή  άστυνομική ύπηρεσία σήμερον δεν είναι εν άπλοϋν επάγγελμα, άλλ’ εν 
κοινωνικόν λειτούργημα, έχον ώς άντικείμενον την εφαρμογήν των νόμων.

'Η άλήθεια αύτή σάς ύποχρεώνει νά άσκήται τά καθήκοντά σας μετά φιλαλ
ληλίας καί σύμφωνα μέ τάς άρχάς καί τούς κανόνας της χριστιανικής θρησκείας 
καί τάς άπαιτήσεις τής έπαγγελματικής ήθικής. Τήν διαγωγήν σας, όθεν, πρέπει 
νά την έπηρεάση ό άλτρουϊστικός παράγων, 8στις έπιβάλλει τήν άπαλλοτρίωσιν των 
δικαιωμάτων σας διά τήν έξυπηρέτησιν του κοινωνικού συνόλου. 'Η άστυνομική 
έργασία μόνον μέ τήν ειλικρινή, εύσυνείδητον, άφωσιωμένην προσπάθειαν καί τήν 
ήθικήν συγκρότησιν όλων των άστυνομικών ύπαλλήλων θά φθάση άπό πλευράς 
έκτιμήσεως καί έπαγγελματικής άνυψώσεως τάς πλέον έκτιμωμένας εργασίας έν 
τή κοινωνία. 'Η ’Αστυνομία· σήμερον, ιδιαιτέρως εΐςτάάστικά Κέντρα, δέν έχει δοσο
ληψίας μόνον μέ τά άντικοινωνικά στοιχεία, ώς κατά τό παρελθόν, άλλά μέ τό 
σύνολον σχεδόν τού πληθυσμού, τό όποιον ύπηρετεϊ.

Κατά συνέπειαν ή διαγωγή καί ή συμπεριφορά σας πρέπει νά άποβλέπη εις 
τό νά άποκτήσετε τήν άγάπην, έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην τού κοινού καί τήν 
συνεργασίαν αυτού διά τήν έπιτυχή έκτέλεσιν τού έργου σας.

"Εκαστος άστυνομικός εις τον τομέα τής καθόλου δράσεως αύτοΰ, άναλό- 
γως τής διαγωγής καί τής συμπεριφοράς του, δημιουργεί φίλους ή έχθρούς όχι 
μόνον διά τήν ’Αστυνομίαν, άλλά καί διά τήν Πολιτείαν......

'Ως έφαρμοσταί των νόμων καί έκτελεστικά όργανα εΐμεθα ύποχρεωμένοι 
νά φροντίζωμεν διαρκώς διά τήν συμμόρφωσιν προς αύτούς καί ώς έκ τούτου άπο- 
κτώμεν ώς «έπαγγελματικήν άσθένειαν» τρόπον τινά κάποιαν τραχύτητα είς τον 
χαρακτήρα καί εις τήν συμπεριφοράν, τήν οποίαν τραχύτητα πολλάκις δέν άντιλαμ- 
βανόμεθα. 'Η έξασφάλισις ψυχικής ήρεμίας, ψυχραι'μίας καί σταθερότητος εις τάς ένερ- 
γείας μας μάς προφυλάσσει άπό τραχύτητας καί αν παρατηρήσωμεν, όλα τά σοβαρά 
παραπτώματα των άστυνομικών, βλέπομεν, 8τι έδημιουργήθησαν έκ τής έλλείψεως 
αύτοκυριαρχίας.

'Η προς τούς πολίτας εύγενής συμπεριφορά τών άστυνομικών πρέπει νά 
θεωρηθή ώς κληρονομική ύποχρέωσις τών νεωτέρων άστυνομικών, κληροδοτηθεΐσα 
αύτοΐς άπό τούς παλαιοτέρους, οίτινες υπήρξαν λαμπρά υποδείγματα πρός μίμησιν 
καί διά τής άψογου συμπεριφοράς των προεκάλεσαν τήν έκτίμησιν καί έμπιστο- 
σύνην τού κοινού πρός τον άστυνομικόν θεσμόν.

'Η κοινωνία παρακολουθεί μετά προσοχής τήν συμπεριφοράν τών άστυνο
μικών έξ ής έξάγει τά συμπεράσματά της καί ώς πρός τήν έπαγγελματικήν των 
κατάρτισιν καί έπάρκειαν, καί ώς πρός τήν άτομικήν των. προσωπικότητα. Δέν 
περιορίζει συνήθως τάς κρίσεις της είς ώρισμένα ύπεύθυνα όργανα άλλά γενικώτε- 
ρον έπεκτείνει ταύτας.

Οΰτω ή μή προσήκουσα συμπεριφορά ήθικώς ζημιοΐ, 8χι μόνον τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα, άλλά καί αυτό τό Κράτος, τού οποίου έκπρόσωπος είναι έκάστοτε 
ό άστυνομικός.

Δέν διαφεύγουν άσφαλώς τής προσοχής ούδενός τά έκάστοτε δυσμενή σχόλια 
τού τύπου οσάκις άστυνομικόν βργανον κατηγορηθή δι’ άπρεπή συμπεριφοράν. 
Αί έφημερίδες άκόμη καί αί πλέον συντηρητικαί ευρίσκουν έν θέμα, τό όποιον έχει 
σχέσιν μέ τάς έλευθερίας τού άτόμου, τά δικαιώματά του κ.λ.π., καί τό έκμεταλ- 
λεύονται, πολλάκις δι’ άντιπολιτευτικούς σκοπούς.

Ό  Sir Richard Mayne, εις έκ τών πρώτων διευθυντών τής ’Αγγλικής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, έλεγε τά έξής :
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m a k i n g  f r i e n d s A  VtA, VTIA POLICE
) \ 9TATIOKI........._
rpVWADJA WANTfy

a r e  _______ __________
t h r o u g h  q o u r  t e l e p h o n e  p

«'Ο κάθε άστυνομικός πρέπει νά ένθυμήται πάντοτε, οτι τό κύριον αύτοϋ 
καθήκον είναι νά βοηθή καί νά προστατεύη τούς πολίτας καί έπί πλέον νά διώκη 
νομίμως τούς παραβάτας. Κατ’ άκολουθίαν έν τη συνεχεϊ έτοιμότητι αύτοϋ, δπως 
προλαμβάνη το έ'γκλημα καί συλλαμβάνη τούς έγκληματίας, έ'χει ύποχρέωσιν νά 
θεωρή τον εαυτόν του ώς ύπηρέτην καί φύλακα του κοινού καί ώς προστάτην των 
φιλησύχων πολιτών άνεξαρτήτως της κοινωνικής αύτοϋ θέσεως μετ’ άστειρεύτου 
υπομονής καί εύγενείας».

Αί λέξεις αύται δεν έ'χασαν καθόλου το νόημά των μέ την πάροδον τοΰ χρόνου. 
Ή  σημασία των παραμένει άναλλοίωτος, δσαι καί αν έπέρασαν εκατονταετηρίδες.

Το Σώμα μας είς το σημείο αύτο έχει καλάς βάσεις. Δεν άρκεΐ όμως έν καλόν 
παρελθόν. ’Εκμεταλλευόμενοι καί άξιοποίοΰντες ,τό παρόν πρέπει νά δημιουργώμεν 
μέλλον καί νά χαράσσωμεν σταθεράν προοπτικήν διά τής συμβολής όλων άνεξαιρέ- 
τως. Είναι άδύνατον νά έπιτελεσθή έν πρόγραμμα αν δέν συμβάλλωμεν 6λοι προς τοΰ.το.

Ή  συμπεριφορά μας κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας μας δύναται νά προ- 
καλέση δυσμενείς έντυπώσεις έξ άφορμής πολλών παραγόντων.

'Ο προφορικός λόγος, ήτοι ό τρόπος μέ τό όποιον θά άποταθώμεν είς οίονδή- 
ποτε, τάς λέξεις τάς οποίας θά χρησιμοποιήσωμεν, τό ύφος μας, ό τόνος τής φωνής 
μας, ή έν γένει στάσις μας, προδιαθέτουν εύμενώς ή δυσμενώς τον μέθ’ ού συνομι- 
λοΰμεν καί τον άναγκάζουν ή νά μάς προσέξη είς όσα τοΰ λέγομεν ή νά άδιαφορήση 
καί νά λάβη έχθρικήν στάσιν απέναντι μας.

Είς τον προφορικόν λόγον δέον νά ύπαγάγωμεν καί τήν καλήν χρήσιν τοϋ 
τηλεφώνου. Καί έπί τοΰ θέματος τούτου υπάρχουν πολλαί σχετικαί διατάγαί, καθο- 
ρίζουσαι τόν τρόπον χρήσεως τοΰ τηλεφώνου. Τήν έκ τής κακής χρήσεως τοΰ τηλε
φώνου δημιουργουμένην έντύπωσιν, μάς δίδει ή κάτωθι είκών, ήτις δημοσιεύεται 
είς τό βιβλίον τοΰ Gourley.

ΣΗΜ. Δ ημιουργείτε φίλους μέ τό τηλέφωνον;
Ό  αστυνομικός καθισμένος καθ’ δν τρόπον βλέπετε εις τήν εικόνα άπαντα, είς 

τηλεφωνικήν κλήσιν γυναικός, ή τ ις  απ ε ιλε ίτα ι υπό κακοποιού «Ναι ’Αστυνομικόν 
Τμήμα... τ ί  θέλετε». Τό « τ ι θέλετε», δπως λέγεται, Ισοδνναμει μέ «τό τ ί θέλεις» τό 
Ιδικόν μας, δ ιότι τό λέγει συντέμνων τάς λέξεις, άλλα κα ί ή  δλη στάσ ις τοϋ αστυ
νομικού, καπνίζοντος κα ί πίνοντας τό τ σ ά ι τον, φανερώνει, δτι έκτελεΐ τήν υπη
ρεσίαν τ ο ν  νωχελέστατα.

oUoLoiAfe.
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Περαιτέρω ό αυτός συγγραφεύς έρωτών «πώς είναι οί τρόποι μας άπό τηλε
φώνου» εις τήν κατωτέρω εικόνα μας δίδει μερικάς συμβουλάς καλής χρήσεως τοϋ 
τηλεφώνου.

'Sicw Q}re')fcxxir

· .  ANSWER 'OUR. YE lE  RHONE RROMRTlY.
2 . SREAK Oi RECTl y  INTO THE 

TRANSMI rTEft
3 . ESTABLISH YOUR lOENTlTY
4 . u s t e n  in t e n t l y .
5 . AVOlO TRANSFERRING C i l l S  

UNNECESSARILY
β . E IR lA lN  OElAT IN OBTAINING 

INFORMATION.
7 . OFFER TO TAKE M ESSAGE.O 
B . AS* 0UE5TIONS TACTFULLY.
0 . AROlOGUE FOR MISTAKES.
10. R E fU C E  RECEIVER GENTLY.

ΣΗΜ. Αυτά ε ίνα ι τα  δέκα δώρα «επ ίκαιρα τακτικής τηλεφώνου» που τείνουν εις 
τό να άποκτήσωμεν τήν εμπ ιστοσύνην των φορολογούμενων.

1. ’Απαντήσατε αμέσως εις έκάστην τηλεφωνικήν κλήσιν.
2. Πληροφορηθε Ιτε αμέσως τ ί συμβαίνει.
3. Γνωρίσατε τήν ιδ ιότητά σας.
4. Παρακολουθήσατε προσεκτικώς τον καλοϋντα.
5. ’Αποφεύγετε άσκοπους συζητήσεις.
6. ’Ε ξηγήσατε δ ια τ ί καθυστερείτε να λάβητε πληροφορίας (οσάκ ις π.χ.  ση 

μειώνετε τ ι κα ι έχετε ανάγκην ώρισμένου χρόνου).
7. Π ροθυμοποιηθείτε να δεχθήτε οίανδήποτε τηλεφωνικήν κλήσιν.
8. Ζητήσατε πληροφορίας με προσοχήν κα ι ευγένειαν.
9. Ζητήσατε συγγνώμην διά τυχόν λάθη.

10. Κλείετε τό τηλέφωνόν σας ήρέμως.
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'Ομοίως ό γραπτός λόγος οσάκις, Si’ εντύπων είτε ως άτομα είτε ως υπηρεσία, 
άπευθυνόμεθα εις κάποιον έχει μεγάλην σημασίαν. Αί φράσεις τάς οποίας θά μετα- 
χειρισθώμεν πρέπει νά είναι ήλεγμέναι.

Τήν 16-3-1961, άστυφύλαξ τοϋ Ζ' ’Αστυνομικού Τμήματος έβεβαίωσε 
παράβασιν δι’ άντικανονικήν στάθμευσιν αυτοκινήτου. "Αφησε έπί τοΰ αυτοκινήτου 
έν τεμάχιον χάρτου, τό όποιον δέν Ιφερεν ούδεμίαν υπηρεσιακήν έ'νδειξιν, πλήν της 
σφραγίδας τοϋ Τμήματος καί έγραφε ώς έξης :

«Κύριε θά σάς γίνη άναφορά δι’ άντικανονικήν στάθμευσιν».
Ό  παραλήπτης τοΰ σημειώματος τούτου καί κάτοχος τοΰ αυτοκινήτου τόσον 

έξενίσθη άπό τον τρόπον αύτόν ένεργείας τοΰ άστυφύλακος, ώστε άπηύθυνεν έπιστο- 
λήν προς τον Δ/ντήν ’Αστυνομίας, είς τήν οποίαν έλεγε μεταξύ άλλων καί τά έξης :

«"Οπως βλέπετε είναι ένα άπόκομμα άπό άχρηστο έντυπο πού είχεν ό άστυ
φύλαξ είς τήν τσέπην του καί ίσως καί διά τήν άνάγκην του, έξέσχισεν ένα κομμάτι, 
έβαλε μίαν σφραγίδα καί τό έτοποθέτησε.

Δέν έγραψε ούτε τήν λέξιν Κύριε ή Κύριε κάτοχε ή έπί τέλους άπλώς κάτοχε.
Δέν είναι πολιτισμένος τρόπος επικοινωνίας τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 

μέ τούς πολίτας, δι’ ένός παληοχάρτου.
Είναι λεπτομέρεια αύτό πού σάς γράφω, άλλ’ έχει ψυχολογικήν έπίδρασιν 

είς τάς σχέσεις άλληλοεκτιμήσεως ’Αστυνομίας καί Πολιτών».
Αί σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινοΰ έξαρτώνται καί είναι καλαί ή κακαί άνα- 

λόγως τών έπαφών καί τών έκ τούτων σχηματιζομένων εντυπώσεων τοΰ κοινοΰ 
έκ τής συμπεριφοράς τών άστυνομικών.

Μεγάλαι δυνατότητες παρέχονται εις τά ’Αστυνομικά Τμήματα Τάξεως τά 
όποια διά τών σκοπών περιπόλων πραγματοποιούν τάς συχνοτέρας έπαφάς μετά 
τών πολιτών. Οΰτω δίδεται ή εύκαιρία νά άναπτύξουν τάς σχέσεις κοινοΰ καί ’Αστυ
νομίας διά τής έν γένει συμπεριφοράς των έναντι τούτου. Ά λλ’ άκόμη καί είς τον 
τομέα τής Τροχαίας ένθα σημειοΰνται αί πλεΐσται παραβάσεις καί επιβάλλονται 
ποιναί είς τούς πολίτας καί έκεΐ άκόμη είναι δυνατόν νά άναπτυχθοΰν καλαί σχέσεις 
καί νά διατηρηθούν, όταν τά όργανα τής Τροχαίας, κατά τήν έξάσκησιν τών καθη
κόντων των, συμπεριφέρονται προς τούς παραβάτας μέ τον άρμόζοντα τρόπον.

9. ‘Ο αστυνομικός έν τή βεβαιώσει παραβάσεων.
Ό  άστυνομικός ώς φορεύς καί ένσαρκωτής τής δυνάμεως τής Κρατικής εξου

σίας διασταυρώνεται είς έκαστον βήμα μέ τά δικαιώματα τών πολιτών, τά όποια είς 
τήν συνείδησίν των συνήθως άφομοιοΰνται μέ τό δίκαιον. Ό  έλεγχος συνεπώς τής 
συμμορφώσεως πρός τούς νόμους καί τάς άστυνομικάς διατάξεις συνθέτει τό εύπαθέ- 
στερον σημεΐον επαφής άστυνομικο'ΰ καί πολίτου, ό τρόπος δέ τής άσκήσεως τής λει
τουργίας ταύτης προσδιορίζει καί έδραιώνει είς τήν συνείδησίν τών πολιτών τήν 
εμπιστοσύνην των πρός ήμάς. Άπό τάς πράξεις μας έάν καταυγάζωνται άπό τό 
πνεΰμα τοΰ λόγου καί τής Δικαιοσύνης θεμελιοΰται ή πίστις τοΰ πολίτου πρός τό 
Κράτος, ώς Κράτους στοργικού καί δικαίου.

"Εν άπό τά κυριώτερα θέματα, άτινα άντιμετωπίζομεν είναι ή ύποβολή τών μη
νύσεων διά τάς διαφόρους παραβάσεις. Δυστυχώς χωρίς τήν άπειλήν κυρώσεων διά 
τας έκάστοτε παραβάσεις δέν θά ήτο δυνατή αρμονική συμβίωσις.

Θά πρέπει όμως είς πολλάς περιπτώσεις ή έν γένει στάσις μας νά είναι τοι- 
αυτη, ώστε νά έφαρμόζηται ό νόμος, άλλά συγχρόνως νά διαπαιδαγωγήται ό πο
λίτης.

Τό έργον τής ’Αστυνομίας είς τάς περιπτώσεις ταύτας δέν έκτιμάται άπό τον 
μεγάλον άριθμόν τών βεβαιουμένων παραβάσεων, άλλ’ άπό τον τρόπον τοΰ πειθα
ναγκασμού τοΰ κοινοΰ πρός συμμόρφωσίν του είς τούς νόμους καί τάς Άστυνομικάς 
Διατάξεις.

Έ φ ’ όσον δέ ό πειθαναγκασμός ουτος δύναται νά έπιτευχθή διά συστάσεων,
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υποδείξεων, καθοδηγήσεων καί άλλων ήπιωτέρων μέσων, καλόν είναι νά άποφεύ- 
γωνται, κατά τό δυνατόν, αί μηνύσεις, έκτος έάν πρόκειται περί παραβατών κατά 
σύστημα.

Εις πολλάς περιπτώσεις, κατώτεροι ιδίως, άσκοϋν ποινικήν δίωξιν δι’ άση- 
μάντους παραβάσεις, ή διά λόγους μή σχετιζομένους μέ τήν παράβασιν, άλλά διότι 
ό πολίτης έδυσφόρησε διά τάς παρατηρήσεις τοΰ άστυνομικοϋ, μετατρέποντες ούτω 
τήν άσκησιν τοΰ λειτουργήματος των εις προσωπικήν των ύπόθεσιν.

’Επί τοΰ θέματος αύτοΰ, διΓ έγκυκλίου τοΰ 'Υπουργ. Εσωτερικών άπό 23 /6 / 
1958 «περί τών σχέσεων τών άστυνομικών οργάνων καί τοΰ κοινοΰ» μεταξύ άλλων 
άναφέρονται καί τά έξης.

«Πρέπει νά συνειδητοποιηθή ή υγιής αρχή, καθ’ ήν οί πολΐται πρέπει νά 
τυγχάνουν στοργικής, λογικής καί ρεαλιστικής έξυπηρετήσεως.

Προς τοΰτο θά γίνη χρήσις πάντοτε τών μέσων τής πειθοΰς, τών συμβου
λών, τών παραινέσεων καί τών υποδείξεων, όπως οί πολΐται προθύμως ύποβοηθοΰν 
καί συντρέχουν τό έργον τών άστυνομικών. Χρήσις μηνύσεων θά γίνεται μετά τήν 
έξάντλησιν δλων τών άνωτέρω μέσων καί τής πειθοΰς καί έν έσχάτη μόνον άνάγκη, 
Εις τό κεφάλαιον τοΰτο άποδίδω δλως ιδιαιτέραν σημασίαν καί καλώ πάντας νά 
έγκαινιάσουν τήν άρχήν αύτήν, διά τής οποίας θά έπιτευχθή καλυτέρα εφαρμογή τοΰ 
νόμου, καί ή οποία έγγυάται τήν πρόοδον τών πολιτών καί τήν εύημερίαν τοΰ Κράτους.

Προς τοΰτο τά άστυνομικά δργανα δέον νά έκτελοΰν τό έργον των μετά ρεα
λιστικήν έκτίμησιν τών πραγματικών περιστατικών, τών έπαγγελματικών δεδομέ
νων καί τοΰ χαρακτήρος τοΰ συγκεκριμένου πολίτου κατά ή υπέρ τοΰ όποιου έκδη- 
λοΰται άστυνομική δραστηριότης.

Κάθε πολίτης οίουδήποτε έπαγγέλματος είναι ένας παράγων δημιουργικός 
μέ άποστολήν καί έργον δημιουργικοΰ περιεχομένου. Εις τούτου τήν προσωπικότητα 
οφείλεται σεβασμός καί στοργική μεταχείρισις, όμοΰ μέ τήν δημιουργίαν συνθηκών 
άσφαλείας, τάξεως καί άνέσεως, έντός τής οποίας θά έκδηλωθή ή δημιουργική 
δραστηριότης, απαραίτητος δρος τής οικονομικής δραστηριότητος καί πολιτιστικής 
προαγωγής τής χώρας. Τοΰτο πρέπει νά καταστή αρχή καί συνείδησις είς δλα τά 
δργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας».

Έάν, λοιπόν, δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν τον τελικόν άντικειμενικόν σκοπόν τής 
’Αστυνομίας, ό όπόΐος ώς γνωστόν είναι ή τήρησις τής τάξεως καί άσφαλείας, δι’ 
άλλων ήπιωτέρων μέσων, σκόπιμον είναι νά γίνεται εύρεΐα χρήσις αύτών πριν ή 
φθάσωμεν εις τόν «άστυνομικόν καταναγκασμόν», δστις δημιουργεί άντιδράσεις 
ψυχικάς καί άφορμήν δυσφορίας έναντι τής ’Αστυνομίας.

Πρέπει νά κατανοήσωμεν δλοι, δτι ή επιτυχία τής ’Αστυνομίας βασίζεται είς 
τήν αποδοχήν τών ενεργειών της υπό τοΰ κοινοΰ, τόν σεβασμόν καί τήν συνεργασίαν 
τήν οποίαν αυτή έχει μετά τών πολιτών. Τό έργον τής ’Αστυνομίας τότε μόνον επι
τυγχάνει, έάν γίνεται χωρίς δυσβαστάκτους υποχρεώσεις, σχολαστικάς διατυπώ
σεις, δταν διεξάγεται κατά τρόπον, ώστε μέ τό «μίνιμουμ» τής πιέσεως νά έπιτυγ- 
χάνηται τό «μάξιμουμ» τής άποδόσεως.

■ (  Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν {ίλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.
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Ύπδ 'Αστυνομικού Διευθυντοδ Β'
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(Συνέχεια έχ τον τιροηγουμένου καί τέλος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ
ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

1. Π ρ ο σ τ α σ ί α  τ η ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τ ή ς  ε ρ γ α σ ί α ς .
Καίτοι ή άπεργία άνεγνωρίσθη ώς δικαίωμα κατά τούς νεωτέρους χρόνους, τό 

δικαίωμα τούτο δεν έθεωρήθη άπόλυτον, όταν έκ τής άσκήσεως αύτοϋ έπέρχεται 
παραβίασις, εΐτε υποκειμενικού τίνος δικαίου, εΐτε νόμου άφορώντος τήν δημοσίαν 
τάξιν, έάν δηλαδή κατά την άπεργίαν έπέλθουν ζημίαι ή παραβάσεις των διατά
ξεων τού Ποινικού Κωδικός, υπέχουν καί ποινικάς καί άστικάς εύθύνας οί υπαί
τιοι μή καλυπτόμενοι ποσώς έκ τού δικαιώματος τής. άπεργίας.

Τούτο άλλως τε όχι μόνον έγένετο δεκτόν ύπό τής γαλλικής καί γερμανικής 
νομολογίας, άλλά καί ώς ήτό φυσικόν, συνέπεια των προκαλουμένων έκ των άπερ- 
γιών βλαβών καί ζημιών τής κοινωνίας, προεκλήθη σχετική άντίδρασις προς περιο
ρισμόν τούτων. Διότι είναι προφανές ότι έκ τών άπεργιών παρακωλύεται ή έργα- 
σία άλλων έπιθυμούντων νά έργασθοΰν, βλάπτεται ή δυσχεραίνεται ό βίος τής ολό
τητας έκ τής παύσέως τών έργασιών τών ζωτικών βιομηχανιών καί έπί πλέον 
κηρύσσονται άπεργίαι καί έξ άλλων αιτίων, άσχέτως προς τον καθορισμόν εύνοϊ- 
κωτέρων όρων εργασίας.

'Η άντίδρασις αυτή τών Κρατών κατά τών τόσον έπιζημίων άποτελεσμάτοίν 
κατά τού κοινωνικού συνόλου έκ τών άπεργίακών εκδηλώσεων, συνετέλεσεν ώστε 
νά ληφθοΰν παρ’ αύτών διάφορα μέτρα, ώς ή προστασία τών έπιθυμούντων νά έργα
σθοΰν, οί νόμοι περί έπιστρατεύσεως έργατών καί τεχνιτών, περί έλευθερίας έργα
σίας, υποχρεωτικής διαιτησίας κ.λ.π.

Παρ’ ήμίν τό άρθρον 332 τού Ποιν. Κώδικος προστατεύει τήν έλευθερίαν τής 
εργασίας καί ορίζει ότι «δστις διά βίας ή άπειλής έξαναγκάζει τινά νά συμμετάσχη 
εις ένωσιν σκοπούσαν τήν ομαδικήν παύσιν τής έργασίας προς έπιτυχίαν τής μεταβο
λής τών όρων τής περί αύτής συμβάσεως ή παρεμποδίζει τινά νά άποχωρήση τοιαύ- 
της ένώσεως, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους, ή διά χρηματικής ποινής».

Σχετικώς μέ τήν προστασίαν τής έλευθερίας τής έργασίας τών έπιθυμούντων 
νά έργασθοΰν κατά τήν διάρκειαν τής άπεργίας, οί W aldech- Rousseau καί Κλεμανσώ 
είπον «τό δικαίωμα ένός έργάτου νά έργασθή είναι έξ ίσου σεβαστόν, όσον καί τό 
δικαίωμα δεκασχιλίων άλλων νά άπεργήσουν».

Κατόπιν τών ώς άνω έκτεθέντων οί άπεργοί δέν δύνανται, άλλά ουδέ καί 
δικαιούνται, νά παρεμποδίσουν τήν έργασίαν τών άπεργοσπαστών καί τό Κράτος 
νποχρεοΰται νά προστατεύση τήν έλευθερίαν τής έργασίας.

2. Έ  ν έ ρ γ ε ι α ι τ ή ς  ά σ τ υ ν ό μ ί α ς  π*ρ ό ς. π ρ ό λ η ψ ι ν  έ κ  μ ε 
τ ά  λ λ  ε ύ σ ε ω ς τ ώ ν  ά π ε ρ γ ι ώ ν  έ κ  μ έ ρ ο υ ς  τ ,ώ ν  κ ο μ μ ο υ ν ι 
σ τ ώ ν .

Πλήν τών μέτρων τάξεως καί άσφαλείας, άτινα δέον νά λαμβάνη ή άστυνομία 
δια τήν προστασίαν τής έλευθερίας τής έργασίας καί διά τήν πρόληψιν δολιοφθορών 
κατά τάς άπεργιακάς έκδηλώσεις, τόσον εις τούς τόπους έργασίας, όσον καί είς τούς 
άλλους δημοσίους τόπους, Υπουργεία, Εργατικά Κέντρα κλπ., ένθα ένδέχεται νά 
συγκεντρωθούν οί άπεργοί εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή έπίλυσιν τών 
αιτημάτων των, οφείλει έπίσης αΰτη διά τών αρμοδίων της όργάνών νά παρακολουθή
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άθορύβως τάς κινήσεις τοϋ κομμουνιστικού κόμματος εις τον τομέα όργανώσεως 
άπεργιακών άγώνων καί να άναπτύσση ίδιάζουσαν δράσιν προς ματαίωσιν τής κομ
μουνιστικής προσπάθειας συγκροτήσεως των ένιαιομετωπικών έπιτροπών άγώ
νων. 'Η παρακολούθησις αΰτη δέον να γίνεται τόσον εις τούς τόπους έργασίας, 
εργοστάσια κ.λ.π., όσον καί εις τούς τόπους ένθα λαμβάνουν χώραν έργατικαί 
συγκεντρώσεις, συνελεύσεις σωματείων, κ.λ.π. Ενταύθα κρίνεται σκόπιμον να 
τονισθή ότι είναι άναγκαία άπολύτως ή παρά των Κρατικών ’Αρχών καί ιδία τών 
οργάνων άσφαλείας, κατανόησις τού έφαρμοζομένου ύπό τής κομμουνιστικής 
ήγεσίας μηχανισμού έν τή οργανώσει καί καθοδηγήσει τών άπεργιακών άγώνων 
καί τών κατά διαδοχικά στάδια έκδηλουμένων ένεργειών αυτής, ϊνα ουτω καθί
σταται ευχερής, άλλα καί άσφαλής ή διάκρισις τού πότε κατέστη όργανον τού Κ. 
Κόμματος, διότι διάφορα καί άνάλογα κατά περίπτωσιν θά είναι καί τά ληπτέα 
ύπό τών άρχών μέτρα. ’Αποτελεί σοβαρόν σφάλμα νά ύπολαμβάνεται ότι πάσα 
έκδήλωσις τών έργατικών μαζών ύπό μορφήν άπεργίας συνιστα άναγκαίως καί 
κομμουνιστικήν δραστηριότητα, διότι ή ιδέα αότη άγει εις έσφαλμένα συμπεράσματα 
καί έχει ώς άποτέλεσμα παρεξηγήσεις μεταξύ άρχών καί έργατικής τάξεως, τάς 
οποίας εκμεταλλεύεται τό Κ. Κόμμα, επί ζημία τού Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Ένδείκνυται έπομένως αί έκάστοτε έκτιμήσεις νά βασίζωνται έπί συγκεκρι
μένων περιστατικών, έν όψει βεβαίως τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών κομμου
νιστών μεθόδων, προς μεταβολήν τής άπεργίας εις όργανον πάλης τού Κ. Κόμματος.

3. Ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ς  ά π ε ρ γ ι ώ ν  ε ί ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  κ ο ι 
ν ή ς  ώ φ ε λ ε ί α ς .

Τό ενδεχόμενον αιφνιδιαστικής άπεργίας πανεργατικής ή καί μερικής εις 
τούς κλάδους κοινής · ώφελείας, ο'ίτινες άμέσως ένδιαφέρουν τό κοινωνικόν σύνο- 
λον, ώς είναι ή κίνησις (χερσαΐαι—θαλάσσιαι καί έναέριοι μεταφοραί), ήλεκτρική 
ενέργεια, άρτοδότησις (άλευρόμυλοι-άρτοποιεΐα), υδρευσις, τηλεπικοινωνίαι κ.λ.π. 
καί ή άνάγκη τελεσφόρου άντιμετωπίσεως αυτής, καθ’ δλας τάς φάσεις καί τά 
στάδια, επιβάλλουν τήν ύπό τών άρμοδίων Κρατικών άρχών σύντονον προπαρα- 
σκευήν, ώστε αί επιδράσεις τού άπεργιακοΰ σάλου έπί τής κινήσεως καί τής ζωής 
τών κατώκημένων ιδία χώρων νά άποβαίνουν όσον τό δυνατόν περισσότερον περιω- 
ρισμέναι καί όλιγώτερον έπαχθεΐς.

Προς τον σκοπόν τούτον έχουν έκπονηθή σχέδια άντιμετωπίσεως τών άπεργιών 
τούτων, άτινα τίθενται είς εφαρμογήν κατά τήν κήρυξιν τών έν λόγω άπεργιών.

Διά τών σχεδίων τούτων προβλέπεται καί έξασφαλίζεται τό άπαραίτητον 
προσωπικόν έξ είδικώς έκπαιδευθέντων δημοσίων οργάνων (Στρατιωτικών—’Αστυ
νομικών κ.λ.π .), διά τήν σχετικώς ομαλήν λειτουργίαν τών ζωτικής σημασίας 
τοιούτων έπιχειρήσεων καί ίκανοποίησιν τών στοιχειωδών άπαιτήσεων τών άναγκών 
τού πληθυσμού.

Είς περίπτωσιν, καθ’ ήν, έξ έπικειμένης ή ένδεχομένως έκδηλωθείσης άπερ
γίας είς έπιχειρήσεις κοινής ώφελείας, άπειλούνται άνωμαλίαι πάσης φύσεως, δυνά- 
μεναι νά παρακωλύσουν τήν οικονομικήν άνασυγκρότησιν ή νά διαταράξουν τήν 
Κρατικήν ή Κοινωνικήν ζωήν τής Χώρας, βάσει ειδικής διατάξεως τού Άναγκ. 
Νόμου 450/1945, είναι δυνατή ή έφαρμογή τού μέτρου τής Πολιτικής Έπιστρα- 
τεύσεως τών μελλόντων νά άπεργήσουν ή άπεργούντων έργατοϋπαλλήλων.

4. Π ρ ο λ η π τ ι κ ά  μ έ τ ρ α  π ρ ο ς  ρ ύ θ μ ι σ ι ν  τ ών  έ ρ γ α τ ι 
κ ώ ν  δ ι α φ ο ρ ώ ν  κ α ί  μ α τ α ί ω σ ι ν  ά π ε ρ γ ι ώ ν .

Λόγω τών σοβαρών συνεπειών τών άπεργιών, έπιτακτική καθίσταται ή άνάγκη 
έξευρέσεως τρόπων ίκανοποιήσεως τών έργατικών αιτημάτων, άνευ προσφυγής 
είς τό έσχατον μέσον τής άπεργίας, ήτις, ώς εΤναι γνωστόν, πλήττει πρωτίστως
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τους έργαζομένους, καθ’ όσον ούτοι στερούνται των άποδοχών των, ένίοτε δε καί 
αύτοϋ τούτου τοϋ άρτου των οικογενειών των.

Αί προσπάθειαι των άρμοδίων Κρατικών υπηρεσιών καί ό σκοπός τοϋ Κρά
τους επομένως δέον νά άποβλέπουν :

α) Εις τον συμβιβασμόν τών άτομικών διαφορών, α'ίτινες γεννώνται κατά 
τήν έργασίαν.

β) Εις τον έλεύθερον διακανονισμόν τών σπουδαιοτέρας σημασίας καί γενι- 
κωτέρας φύσεως έπαγγελματικών διεκδικήσεων τών έργαζομένων δι’ ελευθέρων 
διαπραγματεύσεων μεταξύ τών δύο ενδιαφερομένων παραγόντων, α'ίτινες συνήθως 
άπολήγουν εις υπογραφήν συλλογικών συμβάσεων.

γ ) Εις την διά διαιτησίας έπίλυσιν τής εύρείας έκτάσεως εργατικών διαφορών 
δι’ ειδικών οργάνων τριμερούς συνθέσεως άποκαλουμένων Διοικητικών Διαιτητι
κών Δικαστηρίων.

Είναι γεγονός δτι ή μεγάλη δυσχέρεια τοϋ χειρισμού τής οικονομικής καί 
κοινωνικής πολιτικής έγκειται εις τό δτι δύο ’ίσης σημασίας κριτήρια συμπλέκονται 
καθισταμένου ένίοτε τοϋ διαχωρισμού των άδυνάτου.

Τά κριτήρια τοϋτα είναι τό οικονομικόν, βασιζόμενον εις τήν ψυχράν έννοιαν 
τοϋ άριθμοϋ καί τό όποιον δέν συμβιβάζεται πολλάκις μέ τό κοινωνικόν, τό όποιον 
έπηρεάζεται κυρίως άπό τον συναισθηματισμόν.

Διά τοϋτο οί υπεύθυνοι Κυβερνήται κατά τον χειρισμόν τών μεγάλων γραμμών 
τής κοινωνικής πολιτικής εύρίσκονται πολλάκις δχι μόνον προ άπλών δυσχερειών, 
άλλά προ πραγματικού άδιεξόδου. Δίδοντες μίαν λύσιν έν τώ πλαισίω τών ορθοδό
ξων οικονομικών αντιλήψεων, δέν ικανοποιούν πάντοτε τάς κοινωνικάς τοιαύτας καί 
άντιστρόφως, δίδοντες μίαν λύσιν ικανοποιούσαν τό κοινωνικόν κριτήριον, δηλαδή 
τάς διεκδικήσεις, δπως αύται παρουσιάζονται ύπό τήν πίεσιν τών άναγκών, δυνατόν 
νά οδηγούν τήν Χώραν εις οικονομικούς κινδύνους.

’Επιτυχία είναι ό συγκερασμός τών δύο άπόψεων, δηλαδή ή ίκανοποίησις, 
κατά τό δυνατόν, τών κοινωνικών άναγκών χωρίς τήν δημιουργίαν οικονομικών 
άνωμαλιών, έξ ών πάντες ζημιοΰνται εις τήν πάροδον τού χρόνου.

Έ φ ’ δσον ή Δημοκρατία άνήγαγε τον θεσμόν τού έλευθέρου συνδικαλισμού 
εις οργανικόν θεσμόν της, όφείλομεν νά μή ξενιζώμεθα, όταν τήν έπομένην άκόμη 
τής έπιλύσεως καί τής ίκανοποιήσεως μιας εργατικής διεκδικήσεως εύρισκώμεθα 
καί πάλιν προ νέων αιτημάτων τών έργαζομένων.

Αύτός είναι ό ρόλος τών συνδικαλιστών καί αύτή είναι ή άποστολή τού Κρά
τους. Νά έρευνα συνεχώς τάς συνθήκας έργασίας καί ζωής τών μισθωτών καί συνε
χώς νά λαμβάνη μέτρα περαιτέρω βελτιώσεως τού βιοτικού έπιπέδου τών πολι
τών έντός τών πλαισίων τής όλης έθνικής οικονομίας καί τής διαρθρώσεως τών 
οικονομικών δεδομένων, δηλαδή έντός τών υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

'Η άπεργία οφείλει τήν έμφάνισιν καί έξέλιξίν της κυρίως εις τήν τεχνικήν 
επανάστασιν τού ΙΘ' αΐώνος.

Αΰτη διήλθεν άπό πολλά στάδια έξελίξεως και κατέστη σύν τή παρόδω τού 
χρόνου μέγα κοινωνικόν πρόβλημα καί μοχλός ριζικών διαφοροποιήσεων ε’ίς τε τήν 
οικονομικήν καί δημοσίαν ζωήν τών Κρατών.

'Η σύγχρονος περί ταύτης άντίληψις εϊναι ότι ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις 
και συνθήκας άποτελεΐ προστατευτικόν δικαίωμα άμύνης τών έργαζομένων, ένατι 
τής έκμεταλλεύσεως τούτων έκ μέρους τών έργοδοτών των καί δπλον άνόδου τοϋ 
βιοτικού των έπιδέδου καί τής έν γένει ήθικής έξυψώσεως καί εύημερίας των.

Έν άντιθέσει μέ τάς έλευθέρας Δημοκρατίας, εις άς ή άπεργία άναγνωρίζεται 
ως δικαίωμα τών έργαζομένων διά τήν βελτίωσιν τής θέσεώς των, εις τήν Σοβιε-
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τικήν Έ νωσιν καί τάς Δορυφόρους αυτής Χώρας, αΰτη άπαγορεύεται καί θεωρείται 
ώς έγκλημα έσχάτης προδοσίας.

'Ο διεθνής κομμουνισμός τό νόμιμον καί ειρηνικόν μέσον της άπεργίας, τό 
διατιθέμενον εις τάς έλευθέρας χώρας ύπό τής έργατικής τάξεως διά την άνύψωσιν 
του βιοτικού της επιπέδου, τό μετέβαλεν εις έπαναστατικόν δπλον καί τό χρησι
μοποιεί έντέχνως διά των πρακτόρων του, ώς μέσον διά την διάβρωσιν των Δημο
κρατιών πρός τελικήν έπικράτησίν του.

Αί άπεργιακαί εκδηλώσεις επιφέρουν τεράστιας οΐκονομικάς, κοινωνικάς, 
ένίοτε δέ καί πολιτικάς συνέπειας. Πλήττουν έπικινδύνως τήν παραγωγήν καί 
τό έθνικόν εισόδημα των Κρατών καί υπονομεύουν αυτήν ταύτην τήν ύπόστασίν των.

Αί γενικαί άπεργίαι καί δή αί πολιτικαί τοιαϋται είναι αί πλέον έπικίνδυνοι 
μορφαί τών άπεργιών, καθ’ όσον αύται άποτελοϋν τήν έναρξιν έπαναστατικών έκδη- 
λώσεων, τήν άνατρο7τήν τών νομίμων Κυβερνήσεων καί τήν έγκαθίδρυσιν κομμουνι
στικών ή δικτατορικών καθεστώτων.

Αί έκδηλούμεναι άπεργίαι εις τούς κλάδους κοινής ώφελείας, έφ’ όσον έχουν 
καθολικόν χαρακτήρα δύνανται νά οδηγήσουν εις πλήρη διακοπήν τής κοινωνικής 
ζωής καί νά προκαλέσουν άποτελέσματα δμοια πρός τά τοιαΰτα έμπολέμου ή έπα- 
ναστατικής καταστάσεως. Πρός άποφυγήν τών ολέθριων οικονομικών καί κοινω
νικών ένίοτε δέ καί πολιτικών συνεπειών τών άπεργιών καί τής έκμεταλλεύσεως 
τούτων έκ μέρους τού διεθνούς κομμουνισμού, τά σύγχρονα Κράτη τά διεπόμενα 
ύπό δημοκρατικών καί φιλελευθέρων άρχών, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται 
καί ή Ελλάς, οφείλουν :

1. Νά έρευνοΰν συνεχώς τάς συνθήκας έργασίας καί ζωής τών μισθωτών καί 
νά λαμβάνουν μέτρα περαιτέρω βελτιώσεως τοΰ βιοτικού επιπέδου τών πολιτών 
έντός τών πλαισίων τής δλης εθνικής οικονομίας καί τής διαρθρώσεως τών οικονο
μικών δεδομένων, δηλαδή έντός τών ύφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

2. Νά μεριμνούν ώστε πάσα τυχόν άναφυομένη διαφορά μεταξύ τών εργα
ζομένων καί τοΰ έργοδοτικοΰ κεφαλαίου νά έπιλύεται ούχί διά τοΰ δπλου τής άπερ
γίας, άλλά άλλοτε μέν διά μέτρων συμβιβασμού καί συγκερασμού τών συγκρουομέ- 
νων οικονομικών συμφερόντων, άλλοτε δέ διά τής άμβλύνσεως τών μεταξύ τών 
ομάδων προκύπτουσών κοινωνικών άντιθέσεων.

3. Νά έφαρμόζουν φιλεργατικήν οικονομικήν καί κοινωνικήν πολιτικήν, νά 
έπιμελώνται διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών καί τών δρων έργασίας, διά τήν 
έφαρμογήν τής έργατικής νομοθεσίας, διά τήν άπόκτησιν τής έργατικής στέγης 
κ.λ.π., μέ κυριαρχούσας ιδέας τήν ήθικήν άνύψωσιν τοΰ έργάτου καί τέλος νά άνα- 
γνωρίζουν ούχί άπλώς τήν χρησιμότητα, άλλά τήν άναγκαιότητα τής καλής σωμα
τειακής όργανώσεως καί δράσεως τών έργαζομένων έντός τών έθνικών πλαισίων, 
συμφώνως πρός τάς ύπό τού Συντάγματος παρεχομένας έλευθερίας.

4. Νά παρακολουθούν ένδελεχώς διά τών άρμοδίων αύτών άστυνομικών 
οργάνων τάς κινήσεις τών κομμουνιστών εις δλους τούς τομείς τού συνδικαλισμού 
καί νά λαμβάνωνται τά έπιβαλλόμενα μέτρα πρός πρόληψιν έκμεταλλεύσεως τών 
άπεργιών έκ μέρους τούτων. Κατά τήν κήρυξιν άπεργιών δέον δπως λαμβάνωνται 
τά ένδεικνυόμενα μέτρα τάξεως καί άσφαλείας διά τήν προστασίαν τής έλευθερίας 
τής έργασίας, ώς καί διά τήν πρόληψιν δολιοφθορών καί άλλων άναρχικών έκδηλώσεων.

’Ιδιαιτέρως δέον δπως λαμβάνωνται έξαιρετικά μέτρα τάξεως καί άσφαλείας 
εις περίπτωσιν γενικών άπεργιών ή άπεργιών εις κλάδους κοινής ώφελείας.

5. Εις περίπτωσιν άπεργιακών έκδηλώσεων εις έπιχειρήσεις κοινής ώφελείας,
δέον δπως θέτουν εις έφαρμογήν τά προβλεπόμενα σχέδια άντιμετωπίσεως τών 
άπεργιών τούτων καί νά λαμβάνουν έγκαίρως τά έπιβαλλόμενα μέτρα διά τήν λει
τουργίαν τών έπιχειρήσεων τούτων, πρός κάλυψιν τών άναγκών τοΰ κοινού εις εΐδη 
πρώτης άνάγκης. Α_ ΣΤΡΑΤΗΣ
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. ( Συνέ/eia καί τέλος )

5. Μονάς πλαισίου.
' Η μονάς πλαισίου είναι το κύριον μέρος τοϋ δλου συστήματος τοϋ «Ραντάρ— 

Μετρητοΰ». ’Έχει μέγεθος κοινοΰ βιβλίου καί ολικόν βάρος μόνον 6 καί 3/4 λίβρες.
Είναι έσχεδιασμένη βάσει των νεωτέρων εξελίξεων τής επιστήμης των ήλεκτρο- 

νικών ήτοι, πλήρες «τρανζίστορ», τυποιμένα κυκλώματα καί ευκόλως άποσυνδεό- 
μενα^ μέρη.

Ή  θήκη τής μονάδος πλαισίου είναι μεταλλική καί μεγάλης άντοχής εις 
προσκρούσεις. Δύναται νά τοποθετηθή εις οίονδήποτε μέρος έντός τοϋ οχήματος, 
επί τοϋ καθίσματος, κάτωθεν τοϋ καθίσματος, επί τοϋ πίνακος οργάνων τοϋ οχή
ματος, έντός τής θήκης τοϋ θαλάμου όδηγοΰ καί εις πολλά άλλα μέρη.

'Η μονάς πλαισίου περιλαμβάνει δύο μόνον κομβία λειτουργίας :
α) τον διακόπτην λειτουργίας τοϋ ραντάρ—μετρητοΰ (διακόπτης On—Off).
β) τό κομβίον των τριών θέσεων άκτϊνος—ένεργείας τοϋ ραντάρ,—μετρητοΰ, 

ευρισκομένου εις τό κάτωθεν μέρος τούτου.
Φέρει έπί τής έμπροσθίας οψεως τάς συνδέσεις—ΰποδοχάς των καλωδίων 

κεραίας καί Ένδείκτου Ταχύτητος ’Οχημάτων, υποδοχήν συνδέσεως μετά τού μη
χανήματος καταγραφής καμπύλών (Γραφικός άποτυπωτής ταχυτήτων) καί τό 
καλώδιον συνδέσεως μετά τής πηγής ήλεκτρικής ένεργείας.

Ή  σύνδεσις μετά τής πηγής ήλεκτρικής ένεργείας τ'οΰ οχήματος είναι εξαιρε
τικά άπλή. ’Επιτυγχάνεται δέ διά τής προσαρμογής τοϋ άκροδέκτου τοϋ καλωδίου 
τής μονάδος πλαισίου εις την υποδοχήν τοϋ άναπτήρος σιγαρέττων τοϋ οχήματος.

Ή  άπλουστάτη αυτή σύνδεσις καταργεί τελείως την άνάγκην ειδικής προσδέ- 
σεως τοϋ μηχανήματος μετά τοϋ συσσωρευτοΰ τοϋ οχήματος, σύνδεσιν διά άνοί- 
γματος οπών κ.λ.π.

Ή  συνεχής λειτουργία τοϋ ραντάρ ουδόλως εξαντλεί τον συσσωρευτήν τοϋ 
οχήματος. Ή  κατανάλωσις ήλεκτρικοΰ ρεύματος είναι 2 άμπέρ.

Δέν άπαιτοΰνται ρυθμίσεις ή συνεχής έλεγχος τής τάσεως τοϋ συσσωρευτοΰ 
καθ’ όσον τό S—δ ρυθμίζει τήν άπαιτουμένην διά την λειτουργίαν του ήλεκτρικήν 
ενέργειαν.

6. Ένδείκτης Ταχύτητος ’Οχημάτων.
'Ο Ένδείκτης Ταχύτητος ’Οχημάτων είναι μικρού μεγέθους καί παρέχει 

εύκολους καί λίαν άκριβείς άναγνώσεις, ήμέραν καί νύκτα.
Διά ευκολον άνάγνωσιν, ή κλΐμαξ τοϋ ένδείκτου εύρίσκεται εις τό άνω μέρος 

τοϋ οργάνου καί ή βελόνη τοϋ ένδείκτου είναι έρυθροϋ χρώματος. 'Η κλΐμαξ φωτί
ζεται τήν νύκτα διά έσωτερικοϋ λαμπτήρος καί έχει διαιρεθή εις τμήματα τών 2 
μιλλίων άνά ώραν άπό 1—100 μ.α.ω.

"Οταν θέλωμεν ό ένδείκτης είναι δυνατόν νά περιέχη κλίμακα άπό 0—150 χιλιό
μετρα άνά ώραν άντί τής κλίμακος τών μιλλίων.

Εις πολλάς περιπτώσεις, είναι άπαραίτητον καί τό κατωτέρω άναφερόμενον 
βοηθητικόν υλικόν διά τήν καλήν λειτουργίαν τών Ραντάρ—Μετρητών :

α ) Γ ρ α φ ι κ ό ς  Ά π ο τ υ π ω τ ή ς  Τ α χ ύ τ η τ ο ς .
'Ο άποτυπωτής ούτος, άποτυπώνει γραφικώς τάς ταχύτητας τών οχημάτων. 

Η σύνδεσις του μετά τοϋ συστήματος Ραντάρ—Ταχυμέτρου γίνεται διά καλωδίου
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τοϋ άκροδέκτου, τοποθετουμένου εις τήν προς τοϋτο υποδοχήν είς την μονάδα 
πλαισίου.

'Ο άποτυπωτής χρησιμοποιείται προς άποτύπωιν τής ταχύτητος των οχη
μάτων, προκειμένου νά χρησιμοποιηθή ως άπόδειξις ένοχης εις τά δικαστήρια ή 
διά μελέτας επί των σημειουμένων ταχυτήτων είς διαφόρους κατωκημένας καί μη 
περιοχάς ώς καί διά τήν παρακολούθησιν τής κανονικής πορείας φάλαγγος οχη
μάτων κατά τάς άσκήσεις καί παρελάσεις.

β) Τ ρ ί π ο υ ς.
Ό  τρίπους χρησιμεύει διά τήν τοποθέτησιν τής Κεραίας όταν άπαιτήται 

χρήσις τοϋ Ραντάρ—Ταχυμέτρου έκτος οχήματος, ώς είς μετρήσεις ταχυτήτων 
οχημάτων κατά τάς μελέτας των άναγκαίων ταχυτήτων διελεύσεως των οχημάτων 
εις διαφόρους κατωκημένας περιοχάς.

γ ) Δ ι α π α σ ώ ν  ( δ ί χ α λ ο ν )  σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ
Διά τον έκάστοτε έλεγχον τής άκριβείας τοϋ Ραντάρ—Ταχυμέτρου διατίθεται 

διαπασών συντονισμού.
Αί διαπασών δύνανται νά προκαλοϋν συνεχείς κραδασμούς καί είναι ήλεγμέναι 

καί βαθμολογημένα·., ώστε νά άντιστοιχοΰν είς τάς διαφόρους ταχύτητας οχημάτων 
από 20—100 μίλλια άνά ώραν καί άνά 5 μίλλια έκάστη.

δ) Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  κ α λ ώ δ ι α
'Ωρισμέναι έφαρμογαί τοϋ Ραντάρ—Ταχυμέτρου άπαιτοΰν μεγαλύτερου μήκος 

καλωδίων. Προς τοϋτο διατίθενται καλώδια έπεκτάσεως τοϋ μήκους συνδέσεως τών 
διαφόρων τμημάτων τοϋ συστήματος Ραντάρ. Ταϋτα είναι τών 50,100, 150 καί 200 
ποδών διά τον Ένδείκτην Ταχύτητος καί τον Γραφικόν Άποτυπωτήν. 'Ομοίως τών 
25 ποδών διά τήν Κεραίαν.

ε) Θ ή κ η  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  τ ο ϋ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  Ρ α ν τ ά ρ  — Τ α 
χ υ μ έ τ ρ ο υ .

Διά τήν έναπόθεσιν καί μεταφοράν τοϋ συστήματος διατίθεται ειδική θήκη 
τύπου βαλίτσας κατασκευασμένη έκ λίαν στερεάς καί άνθεκτικής ύλης. Τό έσωτε- 
ρικόν τής θήκης φέρει χωρίσματα διά τήν έναπόθεσιν κεχωρισμένως ενός έκάστου 
τών μερών τοϋ συστήματος τοϋ Ραντάρ — Ταχυμέτρου.

7. Έ φαρμογαί — Χρησιμοποίησις.
Τό σύστημα Ραντάρ—Ταχυμέτρου χρησιμοποιείται διά τήν έφαρμογήν τών 

κανονισμών κυκλοφορίας όσον άφορα τήν έκάστοτε έπιτρεπομένην ταχύτητα τών 
οχημάτων είς τάς οδούς τών πόλεων, περιχώρων καί άνοικτούς χώρους. 'Ομοίως 
διά μελέτας τών ταχυτήτων τών κινουμένων οχημάτων είς διαφόρους ζώνας πόλεων 
καί περιχώρων καί άνοικτούς χώρους προς καθορισμόν μεγίστων έπιτρεπομένων 
ορίων ταχύτητος.

'Η χρησιμοποίησις τών Ραντάρ τούτων ύπό τής ’Αστυνομίας είναι γενική είς 
τάς Η.Π.Α., ήδη δέ ταϋτα χρησιμοποιούνται εύρέως έν Ευρώπη.

Έτέρα χρησιμοποίησις τούτου είναι καί ή παρακολούθησις καί ρύθμισις τής 
ταχύτητος φάλαγγος οχημάτων κατά τάς άσκήσεις, παρελάσεις καί μεταφοράς.

'Η λειτουργία τοϋ συστήματος ύπό τοϋ όδηγοΰ τοϋ οχήματος είναι άπλου- 
στάτη.

Προς τοϋτο :
α) ’Εκλέγεται ή έπιθυμητή κλΐμαξ ταχύτητος έπί τής μονάδος πλαισίου.
β) Τίθεται ό διακόπτης On—Off είς τήν θέσιν On.
γ ) Κατευθύνεται ή δέσμη τής κεραίας έπί ένός διερχομένου οχήματος ή σειράς 

οχημάτων καί
δ) Άναγινώσκεται ή σημειουμένη ταχύτης είς τον Ένδείκτην Ταχύτητος 

’Οχημάτων.
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Τό σύστημα, χρησιμοποιούμενου επί σταθμεύοντος άστυνομικοϋ αύτοκινήτου 
ή ετέρου σημείου επί 'τοϋ εδάφους, δύναται υά παρέχη συνεχείς μετρήσεις ταχυτή
των, εις μίλλια άνά ώραν ή χιλιόμετρα άνά ώραν, όλων των διερχομένων διά τής δέ
σμης οχημάτων.

Τούτο είναι ιδεώδες διά τήν έξέτασιν παραπόνων κατοίκων συνοικιών διά 
σημειουμένας μεγάλας ταχύτητας τών έκεΐθεν διερχομένων οχημάτων, ώς καί διά 
τήν έκτέλεσιν μελετών καί έπιτηρήσεως τών έπιτρεπομένων κατά ζώνας ταχυτήτων.

Αΐ τρεις Θέσεις τοϋ κομβίου άκτΐνος ένεργείας καί ή δυνατότης τής λίαν άκρι- 
βοϋς έστιάσεως τής δέσμης τοϋ Ραντάρ έπιτρέπουν τήν έφαρμογήν καί λειτουργίαν 
τοϋ συστήματος είτε διά τής μεθόδου τοϋ ένός άτόμου είτε διά τής τών δύο τοιαύτης, 
εις όλους τούς τύπους τών οδών, έθνικάς οδούς, οδούς πόλεων καί οδούς συνοικιών.

Αί άκτϊνες ένεργείας, βραχεία, μέση καί μακρά, διά τον μέσον τύπον επι
βατικού οχήματος είναι έως 150,300 καί 500 πόδας άντιστοίχως.

Τά μεγάλα φορτηγά καί λεωφορεία έπισημαίνονται εις πολύ μεγαλυτέρας 
άποστάσεις.

'Η βραχεία άκτίς ένεργείας έχει καλυτέραν έφαρμογήν διά κεντρικάς οδούς 
πόλεων, ένώ αί μέση καί μακρά άκτϊνες ένεργείας είναι καταλληλότερα', διά τήν 
κυκλοφορίαν εις τάς οδούς τών συνοικιών καί τάς έθνικάς όδούς.

Οίαδήποτε τών δύο μεθόδων, τοϋ ενός ή δύο άστυνομικών, δύναται νά χρησι- 
μοποιηθή άναλόγως τής έπιθυμίας έκάστης ’Αστυνομικής ’Αρχής.

'Η κλΐμαξ μακράς άκτΐνος ένεργείας επιτρέπει εις τήν άστυνομίαν νά έπιση- 
μαίνη μέ άρκετον περιθώριον χρόνου το ύπερβαΐνον τήν καθωρισμένην διά τήν πε
ριοχήν ταχύτητα όχημα καί νά το σταματά εγκαίρως διά την επιβολήν τοϋ ελέγχου.

Διά τής μεθόδου τών δύο άστυνομικών, τούτο είναι εύχερέστερον. Κατά ταύτην 
χρησιμοποιούνται δύο σταθμοί. 'Ο σταθμός—όχημα, μέ τό σύστημα ραντάρ—ταχύ
μετρου, εύρίσκεται εις ραδιοφωνικήν επικοινωνίαν μέ έτερον καταδιωκτικόν αύτο- 
κίνητον εις άπόστασιν έκ τούτου.

"Οταν σημειωθή παράβασις τής ταχύτητος, ειδοποιείται τό καταδιωκτικόν 
προς καταδίωξιν καί σύλληψιν τοϋ παραβάτου.

8. Τό Δικαστήριον Νέας 'Υόρκης ύπέρ τοΰ Ραντάρ.
’Ενδιαφέρει νά άναφέρωμεν ότι τό ’Ανώτατου Δικαστήριον τής Πολιτείας 

Νέας 'Υόρκης, άπεφάνθη τήν 17ην ’Ιανουάριου 1958, ότι ή χρήσις τοϋ ραντάρ διά 
τήν βεβαίωσιν τών παραβάσεων ταχύτητος τών αύτοκινήτων είναι παραδεκτή καί 
τό ραντάρ άπολύτου έμπιστοσύνης.

Εις τήν άπόφασίν του, ή οποία είναι ή πρώτη τοΰ είδους αύτοϋ καί ήτις έλήφθη 
παμψηφεί, τό ’Αμερικανικόν Δικαστήριον λέγει ότι ή ένδειξις τοϋ Ραντάρ, ώς άπό- 
δειξις ύπερβολικής ταχύτητος, δύναται νά χρησιμοποιηθή εις τό Δικαστήριον κατά 
τον ίδιον τρόπον καθ’ δν χρησιμοποιούνται τά δακτυλικά άποτυπώματα, αί άκτινο- 
γραφίαι καί αί φωτογραφίαι.

Έ φ ’ όσον λοιπόν άποδεικνύεται τόσον άξιόλογος καί τόσον άξιόπιστος ή χρη- 
σιμοποίησις τών Ραντάρ διά τήν βεβαίωσιν τών παραβάσεων ύπερβολικής, ταχύ
τητος, ήτις είναι μία τών σοβαρωτέρων αιτίων τών αύτοκινητιστικών δυστυχημά
των, έπιβάλλεται όπως, αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι Τροχαίας τών Σωμάτων Ασφαλείας, 
εφοδιασθοϋν τό ταχύτερου μέ τά άξιοθαύματα αύτά όργανα, τά όποια άσφαλώς θά 
συμβάλλουν άρκετά είε τήν πρόληψιν τών τροχαίων δυστυχημάτων.

Γ. ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ



Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
'0  Γενικός Γραμματεύς τής Ίντερπόλ κ. Μαρσέλ Σικό,τέως Γενικός Επιθεω

ρητής τής περιφήμου «Σιουρετέ» (άσφαλείας) τών Παρισίων, έξέδωσεν ένα πολύ 
ένδιαφέρον βιβλίον άφιερωμένον εις τάς έξελίξεις τοϋ οργανισμού τής Ίντερπόλ, 
τού οποίου προίσταται. 'Ως γνωστόν, ό οργανισμός αύτός δεν είναι αυτός καθ’ εαυτόν 
ένας συνηθισμένος άστυνομικός οργανισμός πού άσχολεΐται μέ τα γνωστά εις όλους 
μας άστυνομικά καθήκοντα, άλλα είναι μόνον «ό συνδετικός κρίκος» των άστυνο- 
μιών όλων σχεδόν των πολιτισμένων Κρατών καί κατόπιν παραγγελίας αύτών—καί 
μέσω αυτών, δηλαδή τών άστυνομικών οργάνων τών οικείων χωρών—ενεργεί διά 
τήν άνεύρεσιν καί σύλληψιν τών δραστών εγκληματικών πράξεων.

Άντικείμενον τής δράσεως—άναφέρει τό σύγγραμμα—τής Ίντερπόλ είναι ώς 
εύνόητον μόνον τό έγκλημα τοϋ κοινού ποινικού δικαίου, δεν έχει δέ καμμία άπολύ- 
τως άνάμιξιν μέ θέματα άφορώντα τήν πολιτικήν ή συναφή ζητήματα π.χ. στρατιω
τικά, θρησκευτικά κ.λ.π. ’Εκείνα πού εΐδικώτερα τήν ένδιαφέρουν καί τήν άπασχο- 
λούν κυρίως είναι τά «χονδρά λαθρεμπόρια», «οί μεγάλοι άπατεώνες», «οί πλαστο- 
γράφοι ολκής» καί τελευταία τό φοβερόν έμπόριον τών ναρκωτικών καί τής λευκής σαρ- 
κός, πού άποτελοΰν μία μάστιγά, άπότίς πιο έπικίνδυνες γιά τήν σύγχρονη κοινωνία.

'Ο καταδιωκόμενος κακοποιός ύπό τής Ίντερπόλ είναι βεβαιωμένον κατά 98% 
ότι θά συλληφθή όπου καί νά καταφύγη. Περισσότεροι άπό έκατόν διεθνείς καί επι
κίνδυνοι δρασται άπατών, πλαστογραφιών - ή μεγάλοι λαθρέμποροι κ.λ.π. συλλαμ- 
βάνονται κάθε χρόνο διά τής μεσολαβήσεως τού οργανισμού αυτού.

Τελευταία, ιδιαίτερη δράσι σημειώθηκε στο λαθρεμπόριο τών διαμαντιών. Τό 
διαμάντι, πού όπως είναι γνωστόν, δέν χρησιμοποιείται μόνον σάν κόσμημα, άλλά 
καί σέ πολλές βιομηχανίες γιά τήν κατεργασία διαφόρων μετάλλων, λόγω τής σκλη- 
ρότητός του, έχει έξ αιτίας τής διαρκώς αύξανομένης ζητήσεώς του, γίνει άντικεί- 
μενον τού μεγαλύτερου σημερινού λαθρεμπορίου.

Άπό τό Κογκό μόνον εξάγονται κάθε χρόνο 5 */2 περίπου τόννοι διαμαντιών, 
δηλαδή, σχεδόν τό 1/2 τής παραγωγής όλου τού κόσμου. Γι’ αυτό ιδιαίτερα άπό τή 
χώρα αυτή γίνεται τό μεγαλύτερο λαθρεμπόριο πού διοχετεύει τό πολύτιμο προϊόν 
στά γειτονικά μέρη, γιά νά πάρη τό δρόμο γιά τις μεγάλες αγορές, καί τά έργοστά- 
σιά επεξεργασίας του.

Προ καιρού, κατόπιν ένεργειών τής Ίντερπόλ, είχαν συλληφθή άρκετοί λαθρέ
μποροι, εις τήν Σιέρρα Λεόνε, τον Λίβανο καί τό Ισραήλ, άλλά ή περισσότερον 
έντυπωσιακή έπιτυχία σημειώθηκε τον Φεβρουάριον τού 1950. Τότε έλήφθη εις τό 
μέγαρον τής οδού Βαλέ, έδρα τού οργανισμού εις τό Παρίσι, μιά είδοποίησι άπό τό 
’Αγγλικό προτεκτοράτο τού Χόγκ Κόγκ ότι κάποιος ύπό τό όνομα Τσούγκ Κβόγκ, 
προσποιούμενος τον μεγαλέμπορο άδαμάντων, άγόρασε δίνοντας μάλιστα επιταγές 
έπί άγγλικής τραπέζης, άλλά χωρίς άντίκρυσμα, μεγάλη ποσότητα διαμαντιών, έφυγε 
έξαφνα άεροπορικώς μέ πορτογαλλικό διαβατήριο καί μέ προορισμό τή Ρώμη ή 
τή Μαδρίτη.

’Αμέσως ειδοποιήθηκαν οί ’Αστυνομίες τών πόλεων αύτών καί επέτυχαν τήν 
σύλληψι τού μεγάλου αυτού άπατεώνος καί τήν κατάσχεσιν τών μεταφερομένων 
διαμαντιών, τήν στιγμήν άκριβώς πού προσπαθούσε νά φύγη άεροπορικώς γιά τή 
Νότιο ’Αμερική μεταφέροντας τό λαθρεμπόριό του. Ή  έπιτυχία τοιούτου είδους 
έχει καθιερώσει στήν συνείδησι όλων τών άστυνομικών τού κόσμου τήν άνάγκην 
τής στενής καί ειλικρινούς συνεργασίας αύτών μετά τοϋ πρωτοτύπου αυτού διεθνούς 
οργανισμού, ή οποία πάντοτε καταλήγει εις τήν γενικωτέραν έξυπηρέτησιν τής δη
μοσίας άσφαλείας όλου τού κόσμου.

Τούτο έξαίρεται ιδιαιτέρως εις τό βιβλίον τού Σικό καί συνιστάται ή συνέχισις 
τοϋ έργου αύτοϋ προς τό γενικόν καλόν.

Δ. Μ. ΚΟΡΕΣΣΗΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

Η ΣΥΜ ΒΟΛΗ  ΤΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ω Ν  
Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΙΑ Ρ Υ Σ ΙΝ  ΤΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  ΣΩΜ ΑΤΟΣ

— ΤΟ ΓΟΗΤΡΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΝΤΗ ΦΟΥΣΤΑ —
--------------------- Ύ πό  τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ----------------------

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

'Ένα άλλο επεισοδίου πού άποδεικνύει δτι ή ’Αστυνομία οφείλει πολλά πράγ
ματα εις τον τύπον καί ιδίως είς τούς αστυνομικούς συντάκτας των εφημερίδων, 
είναι ή παράδοξος ιστορία τής περιφήμου άστυνομικής διατάξεως διά το ύψος τής 
γυναικείας φούστας ή μάλλον διά τήν «κοντήν φούσταν» όπως τήν έλεγε τότε, μά 
καί τώρα άκόμα, ό λαός. 'Η ’Αστυνομία άφοϋ είχε δώσει έπανειλημμένως εξετά
σεις μέ τήν έναρξιν τής λειτουργίας της είς τήν Κέρκυραν καί μέ τήν έπέκτασίν της 
διαδοχικά εις τάς Πάτρας καί εις τον Πειραιά καί είχε πάρει οχι άριστα άλλά ύπερ- 
άριστα, άρχισε νά έπεκτείνεται τμηματικά καί είς τήν ’Αθήνα, παραλαμβάνοντας 
ενα-ένα τμήμα άπδ τή Χωροφυλακή. Πρώτα παρέλαβε τδ Α' τμήμα καί έγκατέ- 
στησε τήν ’Αστυνομική Διευθυνσι ’Αθηνών καί τή Γενική ’Ασφάλεια μαζί, είς 
ένα κτίριον τετραώροφο επάνω άπδ μαγαζιά είς τήν τότε όδδν ’Ίωνος καί σήμερον 
Μαρίκας Κοτοπούλη, λίγο πριν άπδ τδ ξενοδοχείο καί κινηματογράφο «Κοσμο- 
πολίτ». Μέσα στήν 'Ομόνοια δηλαδή, ένώ τδ Α' άστυνομικδ τμήμα μέ διοικητή 
τδν άξέχαστο Πειρουνάκη καί ύστερα τδν κ. Γιάννη Βασιλόπουλο, τδν μετέπειτα 
’Αρχηγό, εϊχεν έγκατασταθή είς τήν όδδν Λέκκα, ολίγον παρακάτω άπέναντι άπδ 
τδ σημερινόν οίκημα, είς τήν είσοδον μιάς στοάς. Ή  τροχαία έγκατεστάθη άκριβώς 
πίσω άπδ τήν Δημαρχία. ’ Ηταν τμήμα άπλδ τότε μέ διοικητή τδν αείμνηστο Νίκο 
Κατραμπασά καί υποδιοικητή τδν κ. Νίκο τδν Τσαούση. Τδ τμήμα ’Αγορανο
μίας εϊχεν έγκατασταθή είς τδν όδδν Αιόλου δπου καί σήμερα. Διοικητής του, 
δέν θυμάμαι πρώτος ή δεύτερος, ήταν ό πριν υπασπιστής του Άστυν. Διευθυντοϋ 
άστυνόμος Άδριανός Άγγελίδης.

’Αστυνομικός Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τάς ’Αθήνας ώρίσθη 
το πρώτον ό σεβαστός ήδη πρεσβύτης καί συνταξιούχος ’Αρχηγός, ό πρώτος μάλιστα 
Έλλην ’Αρχηγός, καί άγαπητός μου φίλος κ. ’Ιωάννης Καλυβίτης. Διοικητής τής 
Γεν. ’Ασφαλείας ήτο ό ήδη δικηγόρος κ. Άριστ. Κουτσουμάρης καί υποδιοικητής 
τής Γεν. ’Ασφαλείας ό μετέπειτα’Αρχηγός κ. Θεόδωρος Λιονταρίτης, έπίσης άδελ- 
φικοί μου φίλοι. Μόλις έγκατεστάθη ή ’Αστυνομία ήρχισε τήν δράσιν της μέ δύο 
θριάμβους, διότι ή Γενική ’Ασφάλεια άνεκάλυψε μίαν μεγάλην σπείραν ’Ιταλών καί 
Ελλήνων πλαστογράφων χαρτοσήμων καί μίαν άκόμη μεγαλυτέραν καί πολυπλο- 

κωτέραν σπείραν πλαστογράφων χορτονομισμάτων. ’Αλλά πριν ή έπεκταθή είς ολην 
την πόλιν ή ’Αστυνομία εϊχεν ένα άτύχημα. Έγκατεστάθη είς τήν Ελλάδα ή ύπδ 
τον στρατηγόν Θεόδωρον Πάγκαλον δικτατορία καί ό τότε δικτάτωρ είχε περισ
σότερόν άνάγκην άξιωματικών τών οπλών καί οχι τών άστυνόμων, οί όποιοι ήγοϋντο 
άοπλων τότε τελείως άστυφυλάκων. Διότι κατά τά πρώτα έτη τής ’Αστυνομίας τδ 
μονον δπλον τού άστυφύλακος ήτο ή άστυνομική του ράβδος καί είς κάθε τμήμα 

_ ζήτημα ήτο αν ΰπήρχον πέντε ή έξ περίστροφα διά νά τά παραλαμβάνουν οί αστυ
φύλακες τών μεταμεσονυκτίων τετραώρων. Διά τδ άμαχον λοιπόν τού Σώματος, 
το οποίον, ώς δόγμα εϊχε τήν μή άνάμιξίν του είς τήν-ένεργδν πολιτικήν ζωήν τού 
τοπου, καί έπειδή ό Πάγκαλος άντελαμβάνετο ότι ήτο άδύνατον νά έχη τούς άστυ- 
νομικούς, είτε βαθμοφόρους, είτε άπλοϋς υπαλλήλους, τυφλά καί πειθήνια όργανά 
σου καί κατασκόπους του, μέ ένα διάταγμα άφήρεσεν άπδ τδ ’Αστυνομικόν Σώμα 
°λα τά άδικήματα άσφαλείας καί διώξεως τού έγκλήματος καί άφήκεν είς αυτό
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μόνον τά άπλά ζητήματα τάξεως, δηλαδή καθαριότητος, έφαρμογής τής εργατικής 
καί πολεοδομικής νομοθεσίας, τής τροχαίας κινήσεως καί τής άγορανομίας. Τά 
ζητήματα άσφαλείας άνετέθησαν καί πάλιν εις την Χωροφυλακήν έπειδή ένόμισεν 
ότι οί άξιωματικοί της θά τοϋ ήσαν άφωσιωμένοι μέχρι τελευταίας ρανίδος του 
αΐματός των, πράγμα πού δεν συνέβαινε έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων. Καί πάλιν 
έκτος άπό τήν καταδίωξιν ή οποία είχε καθήκοντα διώξεως καί άνακαλύψεως 
τοϋ συνήθους έγκλήματος, ίδρυσεν ή μάλλον άνασυνέστησεν εις τήν οδόν Σόλωνος τό 
Β' τμήμα καταδιώξεως τό όποιον άπησχολεϊτο φαινομενικώς μέν μέ τήν κομμου
νιστικήν κίνησιν, ένω εις τήν πραγματικότητα ήτο μία μυστική ’Αστυνομία μέ άφω- 
σιωμένους του διά τά ζητήματα τής πολιτικής κατασκοπείας καί άντικατασκοπείας.

Οί βαθμούχοι καί οί άπλοι υπάλληλοι τοϋ νεοσυστάτου άκόμη Άστυνομικοΰ 
Σώματος ήναγκάζοντο νά κάμνουν υπομονήν μέ τήν έλπίδα ότι ό βίος τής δικτα
τορίας έκείνης θά ήτο βραχύς καί ότι άποκαθισταμένων των έλευθεριών θά άπεκαθί- 
σταντο καί έκεΐνοι καί εις τά καθήκοντά των. Ένω λοιπόν οότως είχον τά πράγματα 
ένθυμοΰμαι ότι μίαν ήμέραν, πού έπεσκέφθην τον φίλον μου ’Αστυνομικόν Διευθυντήν 
’Αθηνών κ. Ίωάννην Καλυβίτην, τον εδρον εις τό έπί τής όδοΰ "Ιωνος γραφεϊον του 
περίλυπου μέχρι θανάτου. ΤΗτο ωχρός καί έτρεμε άπό θυμόν μόλις συγκρατούμενον. 
Τοϋ ώμιλοΰσα καί έφαίνετο Ιχων άλλοΰ τον νοΰν του.

Καί τώρα πρέπει νά άνοίξω μίαν μικράν παρένθεσιν. Μέ τον κ. Καλυβίτην 
δέν μέ είχε συνδέσει τότε διά πρώτην φοράν έπαγγελματική σχέσις καί φιλία. Ή  
φιλία μας, ή άτομική, ή άδελφική μας φιλία, έχρονολογεΐτο άπό μερικά έτη προηγου
μένως, όταν έκεΐνος μοίραρχος καί γραμματεύς τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθη
νών, έπί κυβερνήσεων Γούναρηκαί Πρωτοπαπαδάκη καί έπί ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
τοϋ Νίκου Γάσπαρη, μετέβαινεν εις τον νομικόν Φροντιστήριον τοϋ Γιάννη τοϋ 
Δόξα εις τήν οδόν Λιοσίων όπου έπήγαινα κ ι’ έγώ, κληρωτός τότε, διά νά πάρωμεν 
καί οί δύο τά διπλώματά μας εις τήν Νομικήν Σχολήν. Τά πανεπιστημιακά λοιπόν 
έδρανα μάς είχαν ένώσει μέ άδελφικούς δεσμούς. Τήν κατόπιν δράσιν του εις τό 
’Αστυνομικόν Σώμα είχον παρακολουθήσει μέ έξαιρετικήν εύχαρίστησιν. ’Εκείνο 
λοιπόν τό πρωινό μοΰ εκανεν έντύπωσιν ή θλίψις καί ή κατήφεια πού ήτο άπο- 
τυπωμένη εις τό πρόσωπόν του καί άμέσως τον ήρώτησα τί τοϋ συμβαίνει.

—Μπά.. τίποτε... ’Άφησέ με... Δέν είμαι καλά Σπΰρο μου, ύπήρξεν ή άπάντησις.
Αυτό τό «τίποτε» καί τό «μπά» είχον λεχθή μέ τοιοΰτον τρόπον, ώστε έπρό- 

διδον ακριβώς τό άντίθετον καί δέν ξέρω πώς έπέμεινα εις τάς έρωτήσεις μου.
—’Ακούσε Σπΰρο μου, μοΰ είπε. Θά σοΰ έξομολογηθώ τήν άφορμή πού είμαι 

όχι στενοχωρημένος άπλώς, άλλά πού σκάω στο πετσί μου. Ά λλ’ αύτή τή φορά 
δέν θά μιλήση ό ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών στο φίλο του τό δημοσιογράφο, 
άλλ’ ό Γιάννης στον άδελφικό του φίλο τό Σπΰρο, πού πρέπει νά ξεχάση ότι είναι 
δημοσιογράφος.

Καί άφοΰ σταμάτησε γιά μιά στιγμή έξακολούθησε :
—Νά λοιπόν γιατί είμαι καταστενοχωρημένος. Μέ φώναξε πριν άπό λίγη ώρα 

σπίτι του ό Πάγκαλος καί μοΰ άνέθεσε τί νομίζεις. Νάκάνωμιά άστυνομική διά- 
ταξι καί νά καθορίζω τό ύψος τής κοντής φούστας. 'Η άλήθεια είναι ότι οί γυναίκες 
τό έχουν παρακάνει μέ τό κόντεμα τής φούστας τους, άλλά πώς νά τά βάλη ή ’Αστυ
νομία μέ τά θηλυκά ; Πού ξανακούστηκε νά άνακατευθή ή ’Αστυνομία μέ τή μόδα ; 
Φαίνεται ότι κάποιοι μάς κάρφωσαν καί θέλουν νά γελοιοποιήσουν τό ’Αστυνομικό 
Σώμα. Φαντάσου τά γέλια καί τά σχόλια πού έχουν νά γίνουν όταν βγάλω σέ λίγες 
μέρες τή διάταξι.

—Ναι μά γιά νά ίσχύση θά στήν έγκρίνη ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών, ό Πά- 
νος ό Άραβαντινός.

—Έννοια σου καί πήρε κ ι’ αύτός έντολή. Τί νά κάνη θά τήν έγκρίνη. "Υστερα
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μήν ξεχνάς δτι για τον κοσμάκη θά είναι πάντα ή «άστυνομική διάταξις» καί τά 
σπασμένα θά τά πλήρωσή ή ’Αστυνομία. Γι’ αύτδ εΐααι στενοχωρημένος. ’Αλλά 
είπαμε αύτό το ακούσε ό Σπϋρος καί ό Λεωτσάκος ό δημοσιογράφος πρέπει νά τό 
ξεχάση.

—Μέ συγχωρεΐς πολύ Γιάννη μου, τού είπα, άλλά σ’ αύτό το τελευταίο έχω 
βασικές άντιρρήσεις. Νομίζω δτι ό δημοσιογράφος ό Λεωτσάκος πρέπει νά έπέμβη 
γιά νά σώση δχι μονάχα τό γόητρο τοϋ φίλου του τοΰ Γιάννη τοϋ Καλυβίτη, άλλά 
κυρίως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. Τοΰ θεσμού τής ’Αστυνομίας.

—Δηλαδή τί έννοεΐς ; μέ ήρώτησε.
—Νά αν γραφή τό πράγμα έτσι απλά δτι κατηρτίσθη άστυνομική διάταξις 

καθορίζουσα τά δρια τοϋ ύψους άπό τοΰ έδάφους τής γυναικείας φούστας βέβαια 
θά άρχίση ό κόσμος νά σάς κοροΐδεύη τούς άστυνομικούς καί θά. γελάη μαζί σας. 
Ά λλ’ αν γραφή κάπως άλλοιώς ;

—Δηλαδή ;
—Δηλαδή : Νά : Θά γραφή δτι «ό πρωθυπουργός κ. Θ. Πάγκαλος λαβών 

ύπ’ δψιν τήν παρατηρουμένην έκλυσιν τών ήθών καί τήν αύξάνουσαν άνηθικότητα 
τήν οποίαν έπιτείνουν τά άκατάλληλα θεάματα μεταξύ τών οποίων καί ή κοντή 
φούστα τών νεαρών γυναικών, έκάλεσε χθές είς μακράν συνεργασίαν επί τοϋ θέματος 
τούτου τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών κ. I. Καλυβίτην. Ό  κ. πρωθυπουργός 
διέταξεν τον κ. Καλυβίτην νά καταρτίση τάχιστα άστυνομικήν διάταξιν διά 
τής οποίας θά ορίζεται δτι είς τό μέλλον τό ύψος τής γυναικείας φούστας άπό 
τοΰ έδάφους δέν δύναται νά ύπερβή τά τόσα. . .» .  ’Αλήθεια πόσα εκατοστά σοΰ είπε ;

—Σαράντα καί δλες τά φοροΰν πάνω άπό εξήντα.
—Τά σαράντα, λοιπόν, έκατοστά τοΰ μέτρου. "Οσαι παραβοΰν τήν άστυνομι

κήν αύτήν διάταξιν θά δικάζωνται καί θά τιμωροΰνται κατά τον ποινικόν νόμον.
—Μά θά καταλάβη δτι τήν εί'δησι τήν έδωσα έγώ καί θά τά βάλη μέ τό Σώμα ; 

Δέν ξέρεις δτι ζητάει άφορμή νά μάς διαλύση δλως διόλου ; "Αν δέν είχαμε τον 
Χάλλιντεϋ καί αν δέν φοβόταν μήπως άν δίωξη τήν ’Αγγλική Διοργανωτική ’Απο
στολή θά δυσαρεστήση τήν ’Αγγλία, θά μάς είχε σχολάσει κ ι’ δλας.

—’Έννοια σου . . .  Τό παίρνω άπάνω μου αύτό.
—Μά πώς ;
—Ποΰ καί ποΰ τον βλέπουμε κ ι’ έμεΐς οί άστυνομικοί συντάκται. Θά τον ρωτή

σουμε εμείς άπάνω σ’ αύτό τό θέμα. Θά μάς τό πή ό ίδιος καί θά τό γράψουμε ως 
δηλώσεις του. Καί έτσι ό κόσμος δέν θά είρωνευθή εσάς γιά τήν κοντή φούστα 
αλλ’ αύτόν., "Υστερα μή λησμονείς δτι δέν εργάζομαι μόνο στή «Καθημερινή» άλλά 
καί στή «Βραδυνή» καί ή τελευταία είναι τό έπίσημο όργανό του. ’Άσε νά δουλέ
ψουμε έμεΐς οί άστυνομικοί συντάκται τήν ύπόθεσι καί νά κατατοπίσουμε καί τούς 
φίλους καί συναδέλφους τούς έπιθεωρησεογράφους. . .

—Τί νά σοΰ πώ. Κάνε δ,τι καταλαβαίνεις. Μιά φορά έγώ δέν σοΰ είπα τίποτε, 
άπάντησε.

Τήν άλλη μέρα μέ έστειλεν ό μακαρίτης ό Άραβαντινός, δχι ό τότε νομομαθής 
καί 'Υπουργός τών Έσωτερικών; άλλ’ ό Δημήτρης Άραβαντινός τής «Βραδυνής», 
στον Πάγκαλο γιά νά τον ρωτήσω γιά κάποιο άλλο ζήτημα καί νά γράψω. Καί έφερα 
με τρόπο τή συζήτησι γιά τά ήθη καί γιά τήν κοντή φούστα καί τόσο καλά έδού- 
λεψα τήν ύπόθεσι ώστε άμέσως μοΰ έκανε δηλώσεις δτι έφώναξε τον κ. Καλυβίτη 
και τοΰ έδωσε έντολή νά καταρτίση άμέσως καί νά -ύποβάλη προς έγκρισιν τήν 
αστυνομική διάταξι. Καί άμέσως μετέδωσα τό νέο αύτό στούς συνεργάτες καί 
φίλους μου, τον μακαρίτη τον Δημήτρη τον Άρνέλλο, τόν κ. Βενιζέλο Ζερβέα, 
τον κ. Γιώργο Γιανναράκο καί άλλους. Καί τήν άλλη ήμέρα δλος ό τύπος τών ’Αθη
νών έβόα διά τήν πρωτοβουλίαν «τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Θ. Παγκάλου», ό όποιος
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κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. ΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

'Ο ημεροδείκτης δείχνει 27 Σεπτεμβρίου καί ή ώρα είναι 13.30'. 'Ο άστυφύλαξ 
X. έκτελεί τήν υπηρεσίαν του ώς σκοπός πύλης τοϋ οικήματος ένθα στεγάζεται ή 
άστυνομική διεύθυνσις. Ξαφνικά παρουσιάζεται μια κυρία 30 έτών περίπου. Είναι 
ψηλή καί ή έξωτερική της έμφάνισις είναι ευγενική. 'Η περιβολή της είναι συνήθης. 
Φορά πανταλόνι, τρέιν-σκώτ καί μαντήλι στο κεφάλι.

Κάπως ταραγμένη ή κυρία, άναφέρει δτι κατά τις 9 ή ώρα είχε πάει στο κα
τάστημα τοϋ Β δπου έχασε τήν κόρη της Άννελίζε, ήλικίας 3 έτών. 'Ο σκοπός άστυ
φύλαξ τήν παρηγόρησε καί τής είπε νά πάη άκόμα μιά φορά στο κατάστημα καί νά 
ρωτήση. 'Η κυρία φεύγει καί έπιστρέφει στο κατάστημα δπου έρωτα μιά πωλήτρια. 
’Επειδή ή άπάντησις στήν έρώτησι ήταν άρνητική, ή κυρία έπέστρεψε πάλι στήν 
άστυνομική διεύθυνσι. Ό  σκοπός άστυφύλαξ τήν έστειλε τώρα στο γραφείο άσφα- 
λείας γιά νά κάνη δήλωσι περί τής έξαφανίσεως τοϋ παιδιού της. ’Επειδή τό γραφείο 
τοϋ άξιωματικοϋ υπηρεσίας ήταν στο δεύτερο δροφο, ή κυρία άφησε τό άμαξάκι 
μέσα στο όποιο ήταν τό βρέφος της, στον προθάλαμο τοϋ ισογείου τής άστυνομικής 
διευθύνσεως.

"Ενα τέτοιο άμαξάκι στον προθάλαμο δεν έμποδίζει καί δέν είναι ένοχλητικό 
γιά τό κοινό. Στήν προκειμένη δμως περίπτωσι ή έγκατάλειψίς του στή θέσι αύτή 
είχε μεγάλη σημασία στήν έρευνα γιά τήν άνεύρεσι τής μικρής Άννελίζε. Τό βρέφος 
πού ήταν 4 μηνών, πεινούσε καί έκλαιγε δυνατά. 'Ο σκοπός άστυφύλαξ άνέλαβε τότε 
νά τό φροντίση. "Εσπρωξε τό άμαξάκι μέχρι τό γραφείο τοϋ άξιωματικοϋ υπηρεσίας, 
κουνώντας τό μωρό, πού δέν έννοοΰσε νά σταματήση τό κλάμμα.

Μερικούς μήνες άργότερα, δταν ή μητέρα έπρεπε ν’ άπολογηθή ένώπιον τοϋ 
δικαστηρίου των ένορκων γιά τήν Άννελίζε, ό σκοπός αύτός άστυφύλαξ, ό όποιος 
έκλήθη νά καταθέση ώς μάρτυς, είπε στο δικαστήριο δτι τό παιδί ήταν βαθειά μέσα 
στο άμάξι καί δτι άπό τό άμάξι έλλειπαν τά προστατευτικά καλύμματα. Κανείς δέν 
φανταζόταν πόση σημασία θά είχε ή κατάθεσις αύτή καί πόσο σπουδαίο άποδεικτικό 
στοιχείο θά καθίστατο.

Στο μεταξύ ή κυρία ύπέβαλε στον άξιωματικό ύπηρεσίας τήν άναφορά της περί 
τής έξαφανίσεως τής κόρης της. 'Η άναφορά έλεγε δτι τήν 27-9-57 καί περί ώραν 
8ην, είχε βγή μαζί μέ τά δύο παιδιά της άπό τό σπίτι της, πού βρισκόταν στήν άκρη

έκάλεσε έπειγόντως τον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας κ. I. Καλυβίτην καί τοϋ έδω- 
σεν έντολήν άμέσως νά καταρτίση διάταξιν διά τήν κοντήν φούσταν.

"Ολη ή ’Αθήνα άπησχολεΐτο πλέον μέ τό ζήτημα τής κοντής φούστας. ’Αλλά 
κανείς δέν τά έβαζε μέ τον κ. Καλυβίτη καί μέ τό Αστυνομικόν Σώμα. "Ολοι 
έσχολίαζαν τον Πάγκαλο. Καί σέ λίγες μέρες δλοι οί ’Αθηναίοι καί δλες καί αί 
Άτθΐδες πού είχαν πιά καί προσωπικούς λόγους έτραγουδοΰσαν τό πασίγνωστο 
τραγουδάκι μιας θεατρικής έπιθεωρήσεως :

Μ’ άρέσουν τοϋ Πάγκαλου τά γοΰστα 
Πού σάς μάκρυνε τή φούστα . . . .

Τό γόητρον τής Αστυνομίας είχε σωθή. Καί αύτό χάρις εις τον τύπον ή μάλ
λον εις τούς άστυνομικούς ρεπόρτερς, οί όποιοι καί πάλιν έχειρίσθησαν τό ζήτημα 
μέ τον πρέποντα τρόπον καί κατά τήν μοναδικήν περίπτωσιν τής έφαρμογής τής 
περιφήμου έκείνης άστυνομικής διατάξεως. Αλλά περί αυτής εις τό επόμενον.

(Συνεχίζεται)
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τής πόλεως'καί πήγε στήν κεντρική άγορά γιά νά ψωνίση. "Ολη αύτή τή διαδρομή 
τήν έκανε μέ τά πόδια μαζί μέ τήν κόρη της Άννελίζε καί τό γυιό της Μάλφρεντ, 
πού ήταν 5 ετών. Το τρίτο της παιδί, τό όποιο ήταν 4 μηνών, τό είχε αφήσει μόνο 
του στο σπίτι. Στο κατάστημα τού Β άγόρασε ζάχαρι καί ζυμαρικά. "Οταν πλήρωσε 
τά ψώνια της, διαπίστωσε ότι ή μικρή Άννελίζε, ή οποία προ ολίγων λεπτών στεκό
ταν δίπλα της, ειχεν έξαφανισθή.

'Ο άξιωματικός πήρε τήν δήλωσι καί άφησε τήν κυρία νά φύγη. Στις 14 ή ώρα 
παρέλαβε τήν άναφορά ό άρμόδιος υπάλληλος καί άρχισε νά τήν μελετά. ’Αμέσως μέ 
τό πρώτο διάβασμα τοΰ πέρασαν άπό τό νοΰ οί πρώτες υποψίες. Του φάνηκε παράξενο, 
πώς μιά μητέρα πού είχε χάσει τό παιδί της, επί 4 ώρες δέν είχε ψάξει νά τό βρή 
καί υστέρα άπό τό χρονικό αύτό διάστημα ζητούσε πρώτα τή βοήθεια τής άστυνο- 
μίας. Μ’ αύτή τή διαπίστωσι άρχισε νά δημιουργήται δυσπιστία προς τήν κυρία 
αυτή.

Οί ένδοιασμοί αύτοί ένισχύονται καί άπό τό ότι, ήταν γνωστόν ότι ή γυναίκα 
αύτή, ή οποία μέ τόση ταραχή άνέφερε τήν έξαφάνισι τού παιδιού της, προ τεσσάρων 
έβδομάδων είχε κακοποιήσει άσχημα τό ΐδιο παιδί. Τό είχε μαυρίσει σέ πολλά μέρη 
τοΰ σώματός του καί τού είχε σπάσει τό κεφάλι. 'Η κατάστασίς του ήταν τέτοια πού 
εστάλη σέ κλινική προς νοσηλεία. 'Η μητέρα ειχεν άναφέρει τότε ότι ή Άννελίζε 
είχε πέσει άπό τό κρεβάτι καί κτύπησε. Οί ισχυρισμοί αυτοί δέν έ'γιναν πιστευτοί, 
δέν υπήρχαν όμως άποδείξεις γιά τό άντίθετο. Οί σύνοικοι έσχολίαζαν πολύ τήν πε- 
ρίπτωσι αυτή, άλλά δέν κατέθεταν τό γεγονός προς άποφυγήν ταλαιπωριών. Τελικά 
τό δράμα τοΰ παιδιού αύτοΰ καί τής άπονης μητέρας του παίχθηκε σέ μιά γωνία τού 
διαμερίσματος όπου κατοικούσαν.

"Ολα αύτά ήταν άλληλένδετα καί είχαν σχέσι μέ την έξαφάνισι τού παιδιού. 
Τά προ τής έξαφανίσεως γεγονότα ένίσχυαν τις ύποψίες.Έν τούτοις στο σημείο αύτό 
δέν άποκλειόταν καί καμμιά άπό τις κατωτέρω περιπτώσεις.:

1) Ή  μητέρα μπορούσε νά είχε ξανακακοποιήσει τό παιδί καί νά τό είχε 
κρύψει μέχρι τής θεραπείας του.

2) Μπορούσε νά έχη δώσει τό παιδί σέ Αμερικανούς στρατιώτες.
3) Μπορούσε νά έχη σκοτώση τό παιδί.
4) Μπορούσε πράγματι νά έχη χάσει τό παιδί στο προαναφερθέν κατάστημα.
Οί δυνατότητες αύτές έτέθησαν ώς βάσις γιά τή μελέτη τής ύποθέσεως τοΰ

έξαφανισθέντος παιδιού. Τό πλέον πιθανόν ήταν ότι ή μητέρα είχε κρύψει τό παιδί 
μέχρις ότου νά έπουλωθοΰν τά τραύματα άπό κακοποίησι πού ειχεν ύποστή. Ή  έξέ- 
τασις τοΰ κύκλου τών γνωστών τής μητέρας δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα.

’Ενώ ή άναζήτησις συνεχιζόταν, ή άρμοδία υπηρεσία άσχολήθηκε ταυτοχρό- 
νως καί μέ τό ποιόν τού ατόμου πού έθεωρεΐτο ώς ύποπτο. Οί φάκελοι τής άσφαλείας 
έδωσαν τις εξής πληροφορίες σχετικώς μέ τον χαρακτήρα τής γυναίκας αύτής :

"Οταν ήταν μαθήτρια είχε μείνει στάσιμη στήν τρίτη τάξι. Ή  αιτία: άμέλεια 
καί οκνηρία. Σέ ήλικία i l  έτών ειχεν άνηθίκους σχέσεις μέ μεσήλικες άνδρες καί μέ 
ένα κωφάλαλο 56 έτών. Ό  τελευταίος μάλιστα τής έκλεβε χρήματα κατά τή διάρκεια 
τών σεξουαλικών επαφών τους. Τό πιστοποιητικό τοΰ σχολείου έβεβαίωνε αρνητικά 
τη διαγωγή της καί έτόνιζε τήν άνηθικότητα, τήν κακή συμπεριφορά καί τήν οκνηρία 
της. Ό  πατέρας της ύπέφερε πολύ, ή μητέρα της δούλευε, κι’ έτσι έλλειπαν οί βασι
κές προϋποθέσεις γιά μιά κανονική άνατροφή. Σέ ήλικία 15 έτών έπιασε δουλειά ώς 
υπηρέτρια καί περνούσε νύκτες ολόκληρες στά πέριξ το'ΰ σιδηροδρομικού σταθμού.
Η άλλαγή αύτή τής ζωής της τήν ώδήγησε τελικά σ’ ένα αναμορφωτήριο. Ή  διευ

θύντρια τού ιδρύματος την έχαρακτηριζεν ώς αύθάδη, αύταρχική καί ψεύτρα. "Οταν 
συμπλήρωσε τό 19ον έτος τής ήλικίας της, άπολύθηκε άπό τό ίδρυμα. Στις 4-6-47 
γέννησε τό πρώτο της παιδί. 'Ως πατέρα τοΰ παιδιού της υπέδειξε κάποιον νεαρό
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επαρχιώτη, κ ι’ ώρκίσθηκε στο δικαστήριο δτι κατά τό αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
μέ κανέναν άλλο δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις. Ή  ψευδής αύτή κατάθεσις εϊχεν 
ώς άποτέλεσμα την καταδίκη της έπί ψευδορκία. Κατά τά έπόμενα έ'τη ή γυναίκα 
αύτή έφερε άλλα έξη παιδιά στον κόσμο. Τήν άνατροφή των παιδιών αυτών τήν 
άνέθετεν ώς έπί τό πλείστον στή γριά μητέρα της πού κατοικούσε σ’ ένα χωριό, μερικά 
χιλιόμετρα μακρυά άπό τήν πόλι. *Η κυρία Στ. είχε θεαθή πολλές φορές σέ κακόφημα 
κέντρα νά συνοδεύεται άπό έγχρώμους στρατιώτες.

*0 έκλυτος αύτός βίος, τό γεγονός τής κακομεταχειρίσεως ΐής Άννελίζε προ 
τής έξαφανίσεώς της καί οί λεπτομέρειες περί τής έξαφανίσεως τού παιδιού, ένίσχυαν 
άκόμα περισσότερο τις ύποψίες.

Ή  νοοτροπία τής γυναίκας αύτής δέν συνταυτιζόταν μέ τήν ομολογία της. 
Δέν ήταν έξυπνη, ήταν δμως πονηρή καί εξαιρετικά ψευδολόγος. Τό άπόγευμα τής 
ιδίας ή μέρας είχε ληφθή καί ή έγγραφος κατάθεσίς της. Αύτό έγινε στήν κατοικία 
της. Μέ τήν εύκαιρία αύτή είδαν οί άρμόδιοι ύπάλληλοι τή γυναίκα αύτή γιά πρώτη 
φορά. Καθόταν στο ντιβάνι, σηκώθηκε δμως άμέσως καί άπάντησε πρόθυμα σέ δλες 
τις έρωτήσεις. Δέν μπορούσε νά κρύψη τήν εσωτερική ταραχή της. Συνεχώς έπαιζε 
μέ τά δάκτυλά της καί σέ κάθε θόρυβο πού άκουγόταν άπό τή σκάλα έρριχνε τό βλέμ
μα της προς τήν πόρτα. Δέν ήταν συγκεντρωμένη, παρακολουθούσε κάθε έρώτησι καί 
έδιδε μελετημένη άπάντησι. Ή  κατάθεσις σχετικώς μέ τήν έξαφάνισι τού παιδιού 
ήταν έν τώ συνόλω της λογική καί περιείχε τις κατωτέρω λεπτομέρειες :

«Τήν 27 Σεπτεμβρίου άφησε τό σπίτι της κατά τις οκτώ περίπου ή ώρα μαζί 
μέ τό γυιό της καί τήν ’Αννελίζε καί πήγε στήν πόλι. "Ηθελε νά έπισκεφθή τό γιατρό 
γιά νά τον συμβουλευθή γιά τό βρέφος της πού ήταν άρρωστο. Τώρα ή γυναίκα αύτή 
περιέγραψε τήν άκριβή διαδρομή πού είχε κάνει. Είχε φθάσει στήν πόλι, δταν ή κόρη 
της Άννελίζε ζήτησε νά πάη στο άποχωρητήριο. Ή  μητέρα έπιασε τότε τό παιδί 
κάτω άπό τό φόρεμα καί διαπίστωσε δτι είχε άφοδεύσει μέσα στο πανταλόνι του. 
Αύτό τήν εξανάγκασε νά μήν έπισκεφθή πρώτα τό γιατρό, άλλά νά μεταβή σ’ ένα 
κατάστημα γιά ν’ άγοράση ένα καινούργιο πανταλόνι γιά τό παιδί.

Δέν τό έκαμε δμως κ ι’ αύτό, άλλά άγόρασε μερικά τρόφιμα. Άπό τήν άντιπα- 
ράστασι πού έπακολούθησε, έπιβεβαιώθηκε δτι ή πωλήτρία θυμόταν τήν πελάτισσά 
της. Ή  μάρτυς αύτή εΐπεν δτι ή κυρία Στ. είχε πράγματι ένα παιδί μαζί της, άλλά 
άλλο παιδί δέν είχε. * Η μητέρα άπέρριψε τήν άντιφατική αύτή μαρτυρία μέ τον ισχυ
ρισμό δτι ή πωλήτρία δέν είχεν ίδή τό κοριτσάκι, γιατί ή Άννελίζε στεκόταν πίσω 
άπό τήν ψηλή γυάλινη βιτρίνα. Ό  ισχυρισμός αύτός άποκρούσθηκε άπό τήν πωλήτρία.

Τώρα στο σημείο αύτό πρέπει ή ύποπτος νά είχε καταστρώσει ένα σχέδιο, 
γιά ν’ άποδείξη μετέπειτα τις ένέργειές της. Ή  κ. Στ. πήγε πράγματι σέ μιά άλλη 
πωλήτρία καί τή ρώτησε, έάν είχεν ίδή ένα κοριτσάκι νά περιπλανάται μέσα στο 
κατάστημα. Ή  πωλήτρία φυσικά άπάντησε άρνητικά. Γιά τή μητέρα δμως αύτό 
ήταν μιά μαρτυρία πού μπορούσε νά τήν υποστήριξή, δτι πράγματι είχε ψάξει γιά 
τό παιδί της.

Μετά άπό τήν έρώτησι αύτή στο κατάστημα, ή μητέρα έπέστρεψε μέ τό γυιό 
της στο σπίτι της. Διηγήθηκε άμέσως σέ μιά γειτόνισσα τήν έξαφάνισι τής κόρης της 
καί έκεί έκανε τό πρώτο λάθος της, γιατί σ’ αύτή μίλησε όχι γιά τό κατάστημα τού 
Β., άλλά γιά ένα άλλο κατάστημα.

( Συνεχίζεται)
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Ό  κ. Έ λ λ η ν ι κ ο ϋ ρ ο ς
Ύπό X. ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Πάνε πολλά χρόνια, δταν υπηρετούσα στή Γενική’Ασφάλεια ’Αθηνών ώς ύπα- 
στυνόμος. Κάποτε μ’ έστειλε ό Διευθυντής μου νά βρω έναν κύριο Δ. Μ. πού καθό
ταν στή συνοικία τοϋ Μεταξουργείου. Άρχισα νά ζητώ πληροφορίες άπό τούς φουρ- 
ναρέους καί τούς μπακάληδες. 'Ένας μπακάλης, δταν τον ρώτησα άν γνωρίζη κά
ποιον Δ.Μ. μου λέει : «Μά, κύριε ύπαστυνόμε, υπάρχουν τρεις στή συνοικία μας 
μ’ αύτό τό δνομα. Ποιόν άπ’ δλους θέλεις ; Μήπως θέλεις τον κ. Έλληνικοϋρο ;». 
’Εγώ δεν κατάλαβα τί ήθελε νά πή μέ τό παρατσούκλι αύτό καί τον ρώτησα γιατί 
τον ένα άπό τούς τρεις Δ. Μ. τον λέγει Έλληνικοϋρο.

’Έτσι έμαθα τά σχετικά μ’ αύτόν καί μάλιστα τον γνώρισα κατόπιν καί γινήκαμε 
φίλοι, γιατί ήταν ένας άξιαγάπητος νοικοκύρης, άψογος σ’ δλα του καί μέ τό 
ύπέρτατον προσόν νά συζητή εις άπταιστον καθαρεύουσαν καί μάλιστα είχε τή μανία 
ν’ άρπάζη, νά υίοθετή καί νά χρησιμοποιή στήν ομιλία του κάθε νέα λέξι ή πρότασι 
πού άκουγε, δσο μπορούσε δμως παράταιρα, τόσο, ώστε νά νομίζη κανείς οτι τό 
έκανε έπίτηδες.

'Όταν λοιπόν συναντούσα τό φίλο μου αύτό, γινόταν ή καρδιά μου περιβόλι. 
Καμμιά μελαγχολία δεν έστεκε μπρος του. Κι’ άν άκόμη ήμουν βιαστικός τον άπα- 
σχολοΰσα δσο μπορούσα περισσότερο.

Είχα διαβάσει κάποτε σ’ ένα περιοδικό τό έξης άνέκδοτο : Μιά ήθοποιός θέ
λοντας νά έπαινέση τήν «Φαύστα» τού Βερναρδάκη, είπεν δτι έχει γλώσσαν «ρ  έ- 
β ο υ σ α ν » .

—« Ρ έ ο υ σ α ν »  διώρθωσεν ό θιασάρχης πού ήταν σύζυγός της.
'Ύστερα άπό λίγες ήμέρες ή ίδια, μιλώντας γιά τό ίδιο έργο, είπεν «δτι είναι 

γραμμένο εις γλώσσαν κ α θ α ρ ρ έ ο υ σ α ν » .
—« Κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α ν »  τή διώρθωσε καί πάλιν ό σύζυγός της.
—«Ά μ  νά σοΰ πώ φίλε μου. Προχθές είπα « ρ έ β ο υ σ α »  καί μέ διώρθωσες 

νά λέω « ρ έ ο υ σ α » .  Σήμερα λέω « κ α θ α ρ  ρ έ ο υ σ α »  καί μοΰ τό διορθώνεις 
«κ  α θ α ρ ε ύ ο υ σ α » .  Θαρρώ πώς δέν ξέρεις καί σύ τί σοΰ γίνεται».

Ό  φίλος μου, λοιπόν, ό κ. Έλληνικοϋρος Δ.Μ. έλεγε τόσα πολλά, ώστε τώρα 
πού τον θυμάμαι σημειώνω δσα κράτησα στή μνήμη μου άπό τά άπειρα πού είχα 
άκούσει. Θ’ άναφέρω μερικά, έτσι σάν δείγματα τής ελληνιστικής ίκανότητος τού 
φίλου μου, πού δυστυχώς τώρα είναι μακαρίτης, ώστε δέν κινδυνεύω νά τον άντι- 
μετωπίσω.

—Μέ συγχωρεΐτε Νίκο, πού σάς δέχομαι εις τήν α ύ λ α ί α ν τού σπιτιού μου, 
διότι μέσα αί κυρίαι έχουν πάλιν έ κ κ α θ ά ρ ι σ ι ν .  ’Άλλως εδώ κάθημαι πάντοτε 
δταν μένω ο ϊ  κ ο θ ε ν.

—Μέ αύτάς τάς κυρίας πρέπει νά έχη κανείς ί ώ δ ι ο ν υπομονήν.
—Βλέπετε τό κηπάριόν μοϋ ! ’Έχω δύο άειθαλή έσπεριδοειδή, δηλαδή μίαν 

μηλέαν καί μίαν σ υ κ ο μ ω ρ ί α ν .  Καί εις τον τοίχον έχω κ ι ρ σ ο ύ ς .
■ —Τήν κυρίαν μου, μόλις τήν πρωτοεΐδα, τής έδωσα άμέσως ά μ ο ι β α ί α ν
υπόσχεσιν γάμου.

—Μοΰ έκαμαν τότε ένα πολυτελέστατον γεύμα, εις τό όποιον ό Άμφιτρύων 
καί ή ’Αμφιτρίτη μοΰ έ β γ α λ α ν  τ ά  π ά ν δ ε ι ν α .

—Είχαν κάτι όρεκτικώτατα θαλασσινά, ιδίως ο σ τ ρ α κ ι ά ν .
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—Εμένα πολλάκις μέ έ μ ο λ υ β ο σ κ ό π η σ α ν  αν θέλω νά γίνω βουλευτής. 
Μ’ έφθ ασαν εις τά έ σ χ α τ α .  Άλλα έγώ υ γ ρ ό ν  ή γ ό ρ α σ α .

—Τί θέλετε νά γίνω κι’ έγώ κ λ ε ι δ ο κ ύ μ β α λ ο ν  ά λ α λ ά ζ ο ν ;
.—'Ένας άνηψιός του, ό καϋμένος, είχε νόσον τοϋ φ ά ρ υ γ γ ο ς  κατόπιν γρίπ- 

πης μ ε τ ’ έ π ι τ ρ ο π ή ς .
—'Η άλήθεια είναι, δτι είμαι τόσον έργατικός, ώστε καί κ λ ι ν ή ρ η ς  πηγαίνω 

τακτικά εις τήν δουλειάν μου.
—Μοΰ άρέσουν πολύ τά ταξίδια. ’Ιδίως τ ή ν  ν ύ κ τ α  μέ  έ ν α  ά τ μ ό -  

π λ ο ι ο ν  ή λ ι ό λ ο υ σ τ ο ν .
—Τό παιδί μου επέτυχε πάντοτε εις τούς διαγωνισμούς. ’Έχει άλλως τε λαμ

πρόν καθηγητήν ενα δ ι ο π τ ρ ο φ ό ρ ο ν  μέ  γ υ α λ ι ά .
—Εις τήν ξενητειάν πού βρέθηκε έλεγε οτι ήτο πολύ δυστυχής. Είχε πάθει 

ό σ τ α λ γ ί α ν .
—Εις τήν εξοχήν του, έπειδή εύρίσκετο μακρυά, είς τήν ο ρ ο φ ή ν  ενός βουνού, 

έπήγαινε έπί ο ν ί σ κ ο υ .
■—Διά νά έννοήση κανείς μερικά πράγματα πρέπει νά πάη εις τό μ α ν τ ε ϊ ο ν  

τ ω ν  ά δ ε λ φ ώ ν .
—Εις τον ιατρόν του παρουσιάσθη μίαν ήμέραν πολύ τρομαγμένος, διότι τού 

είπαν, δτι πρέπει νά έξετάση τήν π ο ί η σ ί ν του. Καί ό ιατρός έφοβήθη έ π ι -  
κ ύ ρ ω σ ι ν  τ ο ύ  ή π α τ ο ς .

’Από τον τελευταϊον σεισμόν μόλις ήσθάνθη τήν ΐ σ χ υ ρ ο τ έ ρ α ν  ή δ ο ν ή ν .
—Διηγείτο δτι είς μίαν διαδήλωσιν τής Σύρου έσφύριζαν δλαι αί κ α π ν ο 

σ ύ ρ ι γ γ ε ς  των άτμοπλοίων καί εργοστασίων.
—Μοΰ έλεγεν, δτι, δταν πεθάνη, δέν θέλει μήτε άνθη μήτε ε π ι τ ή δ ε ι ο ν .
—Δι’ ενα άνταγωνιστήν του ειπεν δτι δέν είναι άξιος νά λύση ούτε τον ι μ ά ν τ α  

τ ω ν  ύ π ο δ ε ι γ μ ά τ ω ν  τ ο υ .
Έτίμα ιδιαιτέρως τον π η δ α λ ι ο ύ χ ο ν  τού Πειραιώς, τον Ά γιον Σπυρίδωνα.
—Διηγείτο : "Ενα βράδυ πού έπήγαινα περίπατο... έ χ ω ν  ύ π ό  μ ά λ η ς  

τήν κυρίαν μου...
—Αύτός ό δικηγόρος ό μ ι λ ε ΐ  ώ ς  ά π ό  σ τ ρ ί π ο δ ο  ς.
—Διά ν’ άναγκάσω τον τάδε νά πλήρωσή ένα παλαιόν χρέος τού έ γ ρ α ψ α  

μέ  τ ή ν  υ π ο γ ρ α φ ή ν  μ ο υ  μ ί α ν  α ν ώ ν υ μ ο ν  έ π ι σ τ ο λ ή ν .
—Μόνον κ α π ν ο δ ό χ ο ι  ά π ό  κ α ο υ τ σ ο ύ κ  διατηρούν φρέσκον τον 

καπνόν καί τά τσιγάρα.
—Κάτω είς τήν επαρχίαν, έλεγεν, οί συμπολΐται μου τόσον μέ άγαποΰν, ώστε 

σκέπτονται νά μοΰ κάμουν είς μίαν πλατείαν τ ή ν  π ε ρ ι τ ο μ ή ν  μου .
Μιά μέρα βρεθήκαμε παρέα μερικοί φίλοι καί μαζί μας ήταν καί ό άγαπητός 

μας Δ.Μ. καί μιλούσαμε γιά μερικούς άνθρώπους, πού έχουν τή μανία νά καταστρέ
φουν τις λέξεις ή ν’ άλλάζουν τή σημασία τους. Καί άναφέραμε μερικά παραδείγ
ματα, δχι βέβαια άπό τά δικά του. ’Έξαφνα τον πιάσανε τά γέλια :

—« ’Ακούστε, μάς είπε, τί μοΰ συνέβη κάποτε μέ μίαν ύπηρέτριάν μου. "Οταν 
της έδωκα τον μισθόν της, τον συνώδευσα μέ τήν συμβουλήν νά μήν τά έξοδεύση, 
άλλά νά τά καταθέση είς μίαν τράπεζαν».

—Έ γώ κύριε, άπήντησε, μόλις πάρω τά χρήματα, τά πηγαίνω άμέσως είς τό 
μ α ι ε υ τ ή ρ ι ο  ν.

Καί έγελοΰσε μέχρι δακρύων. Καί εμείς άκόμη περισσότερο.
Ν. Α.
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«... 'Έτος προόδου. . .»
'Υπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. Σ. ΠΗΛΟΥ

....Είναι, νύχτα... μια ήσυχη, όλοφώτεινη, παραμυθένια νύχτα... Το φεγγάρι 
γλυστρά άνάλαφρα πάνω στην άστροκέντητη άπεραντωσύνη τού. ούρανοΰ... ένω 
κάτω γαληνεμένη ή θάλασσα καλωσορίζει φιλόξενα τις μικρές φεγγαριάτικες άχτί- 
δες πού, παίζοντας, φτειάχνουν στην άγκαλιά της στενά χρυσαφένια δρομάκια, 
πλάι στις φτωχικές ψαρόβαρκες πού γυρίζουν φορτωμένες στο λιμάνι...

Σκοτεινή ή πόλη ολόγυρα... Κουρασμένη,., παραδομένη στής νύχτας τή σιγα
λιά, καθώς τά κλειστά σπίτια της υψώνονται εδώ κ ι’ έκεΐ σάν γραφικά κάστρα 
παραμυθιού...

Κάπου-κάπου τό γάβγισμα ένός σκύλου ταράζει την νυχτερινή γαλήνη.... 
Μά, ξαναγίνεται γρήγορα σιωπή, σάν νά νεκρώνεται άπότομα ή πλάση...

Τώρα ένα έλαφρό, δροσερό αεράκι έ'ρχεται νά κυνηγήση τά πεσμένα φύλλα 
των δένδρων, συνθέτοντας έτσι ένα χαριτωμένο μαρσάκι πού άκκομπανιάρει τή 
νυχτερινή ησυχία......

...Είναι νύχτα...
Μιά νύχτα παράξενη, πού άλλοτε σε πλημμυρίζει έκσταση καί ρεμβασμό, 

κ ι’ άλλοτε σοϋ βαραίνει τά βλέφαρα γιά ν’ άποκοιμηθής.
...Είναι νύχτα...νύχτα προχωρημένη... Κι’ είμαι μονάχος στο τετράγωνο 

γραφειάκι μου μέ συντροφιά ένα ποτήρι καφέ κι’ ένα τσιγάρο... Ναί! Είμαι μονά
χος, μ’ άνοιχτά τά δύο παράθυρα τοϋ γραφείου μ.ου, άπ’ όπου μπαινοβγαίνουν πρόσ
χαρες οί άχτίδες τοϋ φεγγαριού.

...Ξάφνου μέσα στή νυχτερινή σιγαλιά άντηχεΐ μιά φωνή... μιά φωνούλα άδύ- 
νατη, γλυκειά, χαριτωμένη...

'Ένα μωρό ξύπνησε άπ’ τό διπλανό σπίτι καί γυρεύει φαγητό... ’Ακούω θό
ρυβο στήν κάμαρά του... Κι’ ύστερα άπό λίγο τό νυσταγμένο νανούρισμα άπ’ τή μαμά 
του...

«"Υπνε πού παίρνεις τά μικρά...
’Έ λα !... Πάρε καί το ύτο !!!...» .

Μά, μέσα σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα, συμβαίνει φαίνεται κάτι άναπάντε- 
χο... Κοιμάται δηλαδή ή... μαμά του, καί συνεχίζει τό νανούρισμα ό χορτασμένος 
μπέμπης:

«...Νάνι του, νανάκια του...
Νάγουν τά ζοντάκια του! ! ! . . . » .

...’Έτσι άποκτώ ένα καινούργιο σύντροφο στή μοναξιά μου... Τον μικρό καντα- 
δόρο τής νύχτας....

Ή  καρδιά μου σκιρτά, καθώς φέρνω στή θύμησή μου τό δικό μου μπέμπη... 
Ποιος ξέρει άρά γε ! ! !  Κοιμάται;

’Αφήνω έτσι τό χαρτί καί τό στυλογράφο... Καί πλησιάζω στο παράθυρο, 
ακουμπώντας τά χέρια μου στο πρεβάζι του...

. ...Κάτω ό δρόμος... "Ενας γραφικός, άσφαλτοστρωμένος δρόμος πού λούζεται 
μέσα στο φως των ήλεκτρικών λαμπτήρων... "Ενα σκηνικό έτοιμο... έτοιμο γιά τήν 
πρώτη πράξη τής νύχτας. ’Ερημιά... Διαβάτης κανείς...

Στήν πιάτσα οί οδηγοί έχουν άποκοιμηθή γέρνοντας στο μπροστινό κάθισμα 
του αύτοκινήτου τους...

Πού είναι ό πρωταγωνιστής τού έργου; Ποιος;
Μιά γάτα μονάχα διασχίζει μ’ αργά, κουρασμένα βήματα τό δρόμο καθέτως...
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Κάνω νά μπω μέσα ν’ άνάψω ένα τσιγάρο δταν άπό μακριά άντηχοϋν βήματα... 
πού ολοένα πλησιάζουν...

Κι’ είναι βήματα σταθερά, άνδρικά, σ’ ένα ομοιόμορφο ρυθμό... Αύτό μοϋ 
κάνει έντύπωση... Σκύβω τότε τό κεφάλι έξω άπό τό παράθυρο καί στο άπέναντι 
σταυροδρόμι διακρίνω κάτω άπό τα φώτα ένα παλληκάρι, μέ τά χέρια πίσω, νά 
περπατά στη μέση του δρόμου....

Είναι ένας άστυφύλακας... Είναι ό πρωταγωνιστής τοϋ νυκτερινού έργου... 
ένας περήφανος μάγος πού τον φοβούνται τά σκοτάδια καί τον τρέμουν οί σκιές...

Τόνε βλέπω καί χαίρουμαι... Τόνε βλέπω καί τον καμαρώνω... Σάν παληός 
’Άρχοντας θρύλων μοιάζει έτσι δπως τον φωτίζουν τά τέσσαρα φώτα τού δρόμου...

Πόσο θάθελα νά τον φωτογραφίσω!!!...
'Ένας άστυφύλακας... «'Ο άστυφύλακας τής γειτονιάς μου»... Ετούτος 

είναι ό τίτλος τού έργου μέσα στο όποιο πρωταγωνιστεί... Προχωρεί λεβέντικα μέ 
τεντωμένο τό κορμί... Δεν βιάζεται, δεν νυστάζει, δεν στέκει νά ξαποστάση...

Πεντακάθαρος, νηφάλιος, άποφασιστικός δίνει -μέ την έλπιδοφόρα παρουσία 
του την σωστή έννοια τής τάξεως καί τής άσφαλείας, μέσα στη σύγχυση τής εποχής
μας···

Επάνω του συνήθως ξεσποΰν οί μπόρες κι’ οί άναποδιές τής βιοπάλης... Μά, 
τις άντιμετωπίζει καρτερικά... 'Υποταγμένος στήν περίεργη μοίρα του...

Ώ ! ό καλός μου ό συνάδελφος!!! Ά ν  έλειπεν αύτός δεν θάταν τόσο ήσυχη 
αυτή ή νύχτα... Δεν θά κοιμόντουσαν ξέγνοιαστοι τόσοι συνάνθρωποί μου ολόγυρα...

...Τώρα βρίσκεται άκριβώς κάτω άπ’ τό παράθυρό μου... Σηκώνει τότες τό 
κεφάλι κατά μένα καί μέ χαιρετά καλόκαρδα... "Υστερα συνεχίζει τό δρομολόγιό του 
στον ίδιο πάντα ρυθμό...

Τά βήματά του ολοένα άπομακρύνονται...ώσπου δέν άκούγονται πιά... Αύτό 
μοϋ προξενεί κακό... Μοΰ φέρνει μιά μελαγχολία... Νοιώθω πιο έντονα τη μοναξιά 
μου... Γυρίζω πίσω στο τραπέζι μου καί επιχειρώ νά ξαναφέρω στή θύμησή μου 
έτούτη τήν ευεργετική σκιά πού πλανιέται στούς δρόμους άδιάκοπα, πρόθυμος νά 
θυσιασθή γιά τούς άλλους...

Ό  άστυφύλακας!! !  Μιά στολή... ένα νούμερο... ένας άνθρωπος σάν δλους τούς 
άλλους πού κατοικούν αύτή τήν πόλη....

Μά, πόσο παράξενη ή δουλειά του...
Δέν υπάρχει τομέας τής κοινωνικής ζωής πού νά μή τον γεμίζη μέ τήν παρου

σία του....
Στο γέννηση ένός παιδιού... στά παιχνίδια του... στο μεγάλωμά του... Στο 

διάβα ένός άνδρα... στις προσδοκίες του... στούς προσανατολισμούς του... Στις 
χαρές καί στις λύπες τών συνανθρώπων του... Στο θάνατο... Στή λύπη... Στο δρόμο... 
Στο σχολείο... Στήν άγορά... στο θέατρο... παντού αύτός...

Ή  σκιά τής κοινωνίας!! !
Πολλοί δέν τον προσέχουνε... Άλλοι θυμώνουν κάπου-κάπου μαζί του...
Κι’ δμως! ! !  Αύτός δέν παραπονιέται γιά τίποτε... Δέν κάμπτεται... Δέν 

λυγίζει... ’Εξακολουθεί πάντα νά ύπηρετή τούς συνανθρώπους του μέ τό χαμόγελο 
στά χείλη...

Στή δίωξη καί στήν καταστολή τού έγλήματος ιδιαίτερα διακρίνεται... ’Έχει 
περιορίσει τήν έγκληματικότητα σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα... Οί κακοποιοί τό ξέρουν 
αύτό καλά... Κι’ είναι ό μόνος πού φοβούνται....

Κάθε μέρα οί έφημερίδες γράφουν γιά επιτυχίες τής ’Αστυνομίας στον το
μέα τής διώξεως τού εγκλήματος...

Κλέπται... διαρρήκται...λωποδΰται...έκβιασταί... προσβολεΐς τών ήθών...
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απατεώνες... καί χίλιοι δυο άλλοι... Αυτοί φτειάχνουν ένα απέραντο εχθρικό στρά
τευμα, πού ψάχνει νάβρη ευκαιρία νά βλάψη τούς συνανθρώπους του...

'Όμως δεν τά καταφέρνει... Γιατί άπέναντι στο άδυσώπητο αύτό στράτευμα 
του σκοταδιού καί τοϋ υποκόσμου στέκει κάποιο άλλο στράτευμα, λιγώτερο έντυ- 
πωσιακό μά άπείρως πιο ικανό... Είναι οΐ φρουροί τοϋ νόμου... οΐ κυνηγοί τοϋ εγκλή
ματος... τά όργανα τής τάξεως... Είναι ό άστυφύλακας πού άγρυπνεΐ... καί στέκει 
εμπόδιο σέ κάθε παράνομη επιδίωξη...

Μην είναι τάχα μόνον αύτό;
Μέσα στής τροχαίας κυκλοφορίας τον τρομερό χείμαρρο πάλι αύτός... Ό 

γνωστός τροχονόμος... Στωικός, ευγενικός, άκούραστος... Δίνει τή μάχη τής ζωής...
’Αποφασιστικά άγωνίζεται... Καί φέρνει μέ θαυμαστή έπιδεξιότητα σέ πέρας 

την άποστολή του...
Τί οφείλουν οί άνθρωποι σ’ αύτόν είναι γνωστό... Δεν χρειάζεται νά υπογραμ

μίσω τις υπηρεσίες του... Ό  αστυφύλακας.... Παντοϋ αύτός... Είτε στήν αγορανομία 
υπηρετεί, εΐτε στον τουρισμό, είτε στο νόμισμα παντοϋ ό ίδιος... Μεγάλος, ωραίος, 
πολύτιμος...

Καί πιο πολύ εκείνος των τμημάτων τάξεως... Αυτός μοΰ αρέσει πιο πολύ... 
Μέ πλημμυρίζει συγκίνηση... Μοΰ γέννα αισιοδοξία...

Μά, καί πάλι... Δέν σταματά έδώ ή άστυνομική δραστηριότης.
Στήν προχτεσινή παρέλαση τής 25ης Μαρτίου ή ’Αστυνομική Σχολή παρου

σίασε μίαν άλλη όμορφη όψη τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος.
Τον δόκιμο 'Τπαστυνόμο... Τόν δόκιμο Άρχιφύλακα... Τον δόκιμο ’Αστυφύ

λακα...
Τί λεβεντιά ! ! !  Τί παράστημα ! Πόση άκρίβεια στις κινήσεις ! Πόση στρατιω- 

τική χάρη... ■
Μέ σταθερό βήμα, εύσταλεϊς, πεντακάθαροι, πανέμορφοι οί μαθηταί των 

’Αστυνομικών Σχολών άπέσπασαν τά ένθουσιώδη χειροκροτήματα τοϋ πλήθους...
Μπροστά ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας... ενα άλλο διαλεχτό αύτό κομμάτι 

τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος... ένα εύοσμο λουλούδι στο πλούσιο άστυνομικό πε
ριβόλι...

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων διανύει τό πιο δημιουργικό Ιτος τής ιστορίας της... 
Παντοϋ διακρίνεται... "Απλωσε τόν εύεργετικό της ίσκιο προς κάθε κοινωνική κα
τεύθυνση... Καί προκάλεσε τό θαυμασμό...

'Η ’Άμεσος Δράσις... ’Αστυνομική 'Υπηρεσία είναι ετούτη ή στρατιά άγγέ- 
λων άγάπης πού πλημμυρίζουν τήν πόλη χαρούμενα μηνύματα καί φέρνουν τή χαρά 
καί τή δικαίωση;

'Η Άμεσος Δράσις... Πολλές φορές μιλήσαμε γ ι’ αύτήν... Αλλά τήν μνημο
νεύουμε καί πάλι μέ θαυμασμό... Γιατί ή άπόδοσή της φτειάχνει τήν νεώτερη άστυ
νομική ιστορία καί τήν γράφει μέ λουλουδιασμένα γράμματα στις καρδιές τών πο
λιτών...

Καί σταματούν έδώ τά αστυνομικά πεπραγμένα; Μπά... Δέν σταματούν που
θενά... Γιατί οί άνδρες τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος δέν περιορίζονται στά στενά 
πλαίσια τών άστυνομικών τους καθηκόντων.

■ Παράδειγμα αύτό τό περιοδικό, ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας, ή άστυνομική 
λογοτεχνία, ό άστυνομικός κινηματογράφος, ή καλλιτεχνική άστυνομική δραστηριό
της, ό άθλητισμός στήν ’Αστυνομία Πόλεων.

Ό  άθλητισμός στήν ’Αστυνομία!!! Πολλές καί μεγάλες οί έπιτυχίες τών 
αθλητικών άστυνομικών ομάδων... Στο στίβο, στο ποδόσφαιρο, στο βόλλεϋ, στο 
μπάσκετ...

Γερές ψυχές σέ γερά κορμιά... Δύναμις...
’Έτσι επιθυμώ νά κλείσω αύτή τή σύντομη άστυνομική άνασκόπηση μέ μιά
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λακωνική άνακοίνωση τοΰ Τμήματος Σωματικής ’Αγωγής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων :

«Κατόπιν αίτήσεως τοΰ Σκοπευτικού Συλλόγου Βόλου, ό κ. ’Αρχηγός τοϋ 
Σώματος ένέκρινε την μετάβασιν τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής 'Ομάδος εις Βό
λον και συμμετοχήν ταύτης εις τούς έκεΐσε τελεσθέντας Σκοπευτικούς άγώνας τής 
17 καί 18 τρέχοντος μηνός.

Τά διεξαχθέντα άγωνίσματα καί τα επ’ αύτών έπιτευχθέντα άποτελέσματα 
εχουσιν ώς έξής :
Α '. Πολεμικόν τυφέκιον πρηνηδόν άπό άποστάσεως 300 μέτρων.
1) 'Τπαρχ.
2) Άστυφ.
3) Άρχ,

Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος έπΐ'υυχίαι 177/ 200
Φωτόπουλος Γεώργιος » 163/ 200
Καλφακάκος Δημήτριος » 163/ 200

Β'. Περίστροφον 0,38 άπό άποστάσεως 25 μέτρων.
1 ) Άστυφ.
2) Άστυν. Β'.

Γκίνης Σπυρίδων » 269/ 300
Κρύος Βασίλειος » 261/ 300

3) Άστυφ. Σεργεντάνης ’Ιωσήφ » 261/ 300
Γ'. Τυφέκιον 0,22 άπό άποστάσεως 50 μέτρων.

α) Έ κ
1) Τσαοΰτος
2) Κουτσοϋκος
3) Άστυφ.

β) Έ κ  
1) 'Τπαρχ. 

Βουτσινάς 
Ά στυφ .- 

γ )  Έ κ  
'Τπαρχ. 
Άστυφ.

2 )

3)

1)
2)

γ ή ς σ τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  ό ρ θ ί ω ς  β ά λ λ ο ν  
Νικόλαος Σκοπευτ. Συλλόγου Βόλου » 
’Ιωάννης » » » »
Φωτόπουλος Γεώργιος »

τ ή ς  σ τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  γ ο ν υ π ε τ ώ ς  
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος

ο ς.
318/ 400 
317/ 400 
317/ 400

β ά λ λ ο ν τ ο ς .
» 355/ 400

3) Άρχιφ.

Σπυρίδων Σκοπευτ. Συλλόγου Βόλου » 350/ 400
Φωτόπουλος Γεώργιος » 333/ 400

τ ή ς  σ τ ά σ ε ω ς  τ ο ΰ  π ρ η ν ο ΰ ς  β ά λ λ ο ν τ ο ς .  
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος » 386/ 400
Φο:>τόπουλος Γεώργιος » 379/ 400
Δαλιάνης Παναγιώτης » 372/ 400

Δ'. Σύνολον τριών στάσεων (Ό ρθίως - Γονυπετώς - Πρηνηδόν) .
1)
2 )

3)

Νικόλαος 
Γεώργιος 

Συλλόγου Βόλου

1050/1200
1029/1200
992/1200

'Τπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος 
Άστυφ. Φωτόπουλος 
Κουτσοϋκος ’Ιωάννης Σκοπευτ.
Γενική βαθμολογία.

1) 'Ομάς Αστυνομίας Βαθμοί 91
2) 'Ομάς Σκοπ. Συλλόγου Βόλου » 37

Μετά τό πέρας των άγώνων ελαβε χώραν τελετή άπονομής βραβείων εις τήν 
λέσχην άξιωματικών τής πόλεως Βόλου. Κατά τήν τελετήν παρέστησαν άπασαι αί 
Στρατιωτικαί καί Πολιτικαί Άρχαί τής πόλεως.

Τά μέλη τής ’Αστυνομικής Σκοπευτικής 'Ομάδος ένεποίησαν άρίστην έντύ- 
πωσιν εις τό Βόλον τόσον άπό άπόψεως πεπολιτισμένης συμπεριφοράς δσον καί άπό 
άπόψεως παραστάσεως, διότι ή στολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων έτύγχανεν άγνω
στος εις τό μεγαλύτερον ποσοστόν των κατοίκων τής πόλεως».

Ναί! Δεν είναι ψέμμα... Τό 1962 βρήκε τήν Αστυνομία Πόλεων σέ οργασμό 
άποδόσεως... Είναι γ ι’ αύτήν ενα άκόμα έ'τος προόδου καί έπίπονης δουλειάς στήν 
υπηρεσία των Ελληνικών ιδεωδών.

Τό μέλλον προοιωνίζεται ολόλαμπρο καί δημιουργικό.
Ας έργασθοΰμε δλοι, καθένας στον τομέα του, γιά νά άξιοποιήσουμε τά 

άστυνομικά επιτεύγματα τών τελευταίων ετών... Είναι χρέος καί καθήκον μας.
Σ. ΠΗΛΟΣ
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Η Ρ Ω Ι Κ Ο  Τ Ρ Ι Π Τ Υ Χ Ο
'Τπο Ύπαστυνόμου Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου κα ί τέλος)

Τέλειωσε τό διάβασμα ό παππούς, σκούπισε μέ τήν άνάποδη του χεριού του δυο 
καυτά δάκρυα πού κύλησαν στα μάγουλα λαμπυρίζοντας κι’ άνακάθησε. Παράξενο ! 
Τότε μόνον κατάλαβε ότι είχε νυχτώσει κ ι’ ότι άπό πάνω του στεκόταν ή γρηά 
γυναίκα του, φέγγοντας μέ τή λάμπα τοϋ πετρελαίου γιά νά μπορεί να διαβάζει.

Κάτω τό Ψαροχώρι έμοιαζε μέ καράβι χιλιόφωτο καί πολυτάξιδο. Τα παιδιά 
τοϋ σχολείου γύριζαν στά σοκκάκια μέ πυρσούς κ ι’ οΐ φωνές άπ’ τό θούριο «Μαύρη 
εϊν’ ή νύχτα στά βουνά» δόνιζαν ολόκληρη τήν Ψαροχωρίτικη περιοχή. Πλάι στο 
γέρο—Παπανέστη καί τή γυναίκα του καθόταν άμίλητος ό έγγονός, μέ τό κεφάλι 
κατεβασμένο καί τά μάτια υγρά άπό τή συγκίνηση. Κανένας δέν μιλούσε.

—Θά κρυώσετε καί οί δυό, άκούστηκε ραγισμένη ή φωνή τής γερόντισσας. 
’Έλα Γιωργή ! Πάρε τό παιδί όπως τόκανες τώρα καί μπάτε μέσα...

Σηκώθηκε τό παλληκάρι σάν ήλεκτρισμένο στο άκουσμα τής φωνής κι’ έτεινε 
τό χέρι στον παππού.

—Ναί, πάμε μέσα γιατί θά κρυώσουμε, ψέλισε. Σήκω παππού ! Κουράγιο νά 
μοΰ διαβάσεις καί τ ’ άλλα δύο γράμματα...

Μπήκαν άργά στήν κάμαρη τού νότου κ ι’ ή γερόντισσα άναψε καί τό λυχνάρι. 
Τοβαλε σιμά στή λάμπα γιά νά δυναμώσει τό φως καί κάθησε άπορημένη.

—Δέν τάκουσα άπ’ τήν άρχή τό γράμμα, είπε σκεφτική στον άντρα της. Γιατί, 
Γιωργή, δέ μοΰ τό διάβασες ποτέ αύτό τό γράμμα ;

Δέν άπάντησε εκείνος. ’Έδωσε μόνο τάλλα δύο γράμματα στο έγγονό καί ψι
θύρισε βραχνά :

—Πάρτα καί διάβασέ τα μονάχος σου τώρα. Θάμπωσαν τά μάτια μου, παιδί 
μου, καί δέν μπορώ νά διακρίνω τις γραμμές...

’Αστράφτουν τά μάτια τ ’ άγουρου παλληκαριοΰ όπως παίρνει τά γράμματα άπ’ 
τό ρυτιδωμένο χέρι τού παππού. 'Ένα τρίξιμο στο σεντούκι, πού κάθισε βιαστική 
ή γερόντισσα, κ ι’ ή άπαλή φωνή τού έφηβου άκούστηκε σταθερή :

Π α ι δ ί  μ ο υ  Ν ι κ ό λ α ,
Δύο χρόνια πολεμάμε τούς άπιστους μέρα καί νύχτα, δυό χρόνια δέν κάνουμε 

τίποτα άλλο άπό τό νά περνάμε μιά κατά τό Γαλαξείδι καί μιά κατά τό Άνάπλι. 
Λαμπροφεγγίζουν τις νύχτες οί θάλασσες, κ ι’ οί ποταμοί, Νικόλα, φυσάνε άγέρηδες 
άπό όλες τις μεριές όπως συχνοπερπατάμε στ’ άγιασμένα μας χώματα κι’ ή Τουρκιά 
φεύγει, όλο καί φεύγει στο διάβα μας, αφήνοντας πλούσιο τό χρυσάφι στή δική 
μας διάθεση.

Περνάω συχνά άπό τό Ζητούνι καί στέκομαι πάντα νά προσευχηθώ στή ρεμα
τιά πού άφησε τή στερνή του πνοή ό πάππος σου, ό ήρωικός οπλαρχηγός Μιχάλης 
Παπανέστης, πού όλοι τον θυμούνται άκόμα. Πάνε δυόμιση χρόνια άπό τό σκοτωμό 
τού παππού σου, παιδί μου, μά όλοι όσοι πολέμησαν άντάμα τον έχουν στο στόμα 
τους καί λένε τά χώρατά του. ’Ακόμα κι’ ό κόντε Διονύσιος, πού δέν τον πολυσυμπα
θούσε, μοΰ είπε χτές ένα άπ’ τά χωρατά τού μακαρίτη καί κοκκίνησαν τά λιθάρια 
τής Βουνιχώρας. ’Ακόμα κ ι’ ό έπίσκοπος στά Σάλωνα μοΰ έδειξε τό καριοφίλι του 
σήμερα καί μοΰπε τον όρκο πού έκαναν πάνω του όσοι νέοι πρωτόρχονταν άπ’ τή 
Βενετιά, άπ’ τή Μασσαλία, άπ’ τή Βιέννη καί τις πόλεις τής Βαυαρίας. Τό μνήμα 
του έχει χορταριάσει τώρα μέ τήν άνοιξη, ό ξύλινος σταυρός, πράγμα παράξενο,
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βρίσκεται στή θέση του άκόμα, καί. τό κυπαρίσσι πού φύτεψα πέρυσι δλο καί άψη- 
λώνει, δλο καί άψηλώνει....

Συντροφιά μου στον πόλεμο είναι δλοι δσοι φύγαμε άπ’ τδ Παρίσι καί τή Γέ
νοβα κείνη τή σκοτεινή νύχτα, πριν δυο χρόνια πάνω — κάτω. Είμαστε "Ελληνες, 
’Εγγλέζοι, Φραντσέζοι, Γερμανοί καί Ιταλοί. Κανένας δεν έπεσε στή μάχη άκόμα. 
Καί σοϋ λέω πώς θυμάμαι σάν νάταν προψές τή γλυκέιά σου παιδική μορφή, τή 
μορφή τής μητέρας σου*καί τής Έλενας καί τά δάκρυα όλων μας. Σάς θυμάμαι κ ι’ 
αύτό μου δίνει κουράγιο στή μάχη, άφοϋ διώχνοντας τούς Τούρκους θά γίνει μπορετό 
τ ’ όνειρό σας, νάρθετε καί νά προσκυνήσετε τό χώμα πού γέννησε τή γενηά μας.

"Αμα μεγαλώσεις, νά θυμάσαι πάντοτε πώς είμαστε λαός καμωμένος άπ’ τό Θεό 
νά ζή έλεύθερος. ’Ανήμερα θεριά δλοι έδώ στήν πατρίδα, έχουν ξεσηκωθή καί κτυ- 
πάνε άλύπητα τον τύραννο. Στο Μωρηά βογγάνε οί λόγγοι καί οί ρεματιές άπ’ τό 
θρήνο των άπιστων, στή Ρούμελη γεμίζουν οί χαράδρες άπό νεκρούς καί λαβωμένους 
καί πάνε κοπαδιαστά τά λεφούσια των αιχμαλωτισμένων κατά τά Σάλωνα καί τόν 
Έπαχτο. Πάνω κεΐ κατά τή Θεσσαλία συνεχίζεται ό ξεσηκωμός, καί στήν ’Ήπειρο 
δεν άφήνουν ήσυχους τούς Μπέηδες. Καίγονται οί άρμάδες στά νησιά τού Αιγαίου, 
Νικόλα, τό Μεσολόγγι άστράφτει όμοια μέ τις Θερμοπύλες καί τή Σαλαμίνα. Κι’ 
δσο κι’ αν σφάζουν οί Τούρκοι τούς χριστιανούς, δσο κι’ αν ξεκληρίζουν πόλεις καί 
χωριά, ό άγώνας λάμπει άπό ομορφιά κ ι’ ή δόξα στεφανώνει τή χώρα. Θά λευτερω
θούμε δπως καί νάναι, παιδί μου, άκόμα κ ι’ αν δεν άπομείνει κανένας σέ τούτο 
τόν τόπο.

’Έγραφε ό πάππος σου άπ’ τά Γιάννενα, πριν γίνει ό μεγάλος ξεσηκωμός στον 
τόπο, ότι πολέμαγαν καί τραγουδούσαν. Τώρα όμως, παιδί μου Νικόλα, τό τραγούδι 
θεριεύει άπ’ άκρη σ’ άκρη, γίνεται ύμνος καί προσευχή καί κάποτε θρήνος σπαρα
κτικός. Περισσότερο τώρα τό τραγούδι γίνεται ύμνος σ’ έκείνους πού έπεσαν, προ- 
μηνάει τή λευτεριά πού πλησιάζει καί κάνει δλους ν’ άνδρωθοΰν, ν’ άδράξουν τά 
δπλα καί νά ριχτούν ενάντια στο σατανά. ’Άκου παιδί μου τό μήνυμα τού ξεσηκωμού, 
πού δεν φεύγει άπό τά χείλη κανενός. Καί φαμίλια τραγουδιστάδων δπως είμαστε, 
φρόντισε νά μήν άποξεχαστεΐ, νά τό τραγουδούν κι’ δσοι έρθουν ύστερα άπό μάς καί 
βροΰν λευτερωμένο τόν τόπο :

Κρυφά τό λένε τά πουλιά, κρυφά τό λεν τ ’ άηδόνια, 
κρυφά τό λέει ό ηγούμενος άπό τήν "Αγια Λαύρα.
—«Παιδιά, γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθήτε.
«Δεν εΐν’ ό περσινός καιρός κι’ ό φετεινός χειμώνας.
Μάς ήρθε ή γ ι’ άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαύρο, 
γιατί σηκώθη πόλεμος καί πολεμάν τούς Τούρκους.
Νά διώξουμ’ όλη τήν Τουρκιά ή νά χαθούμε ούλοι !

Καί τούτο τό τραγούδι μιλάει γιά τόν ξεσηκωμό, παιδί μου Νικόλα :
"Ενα μικρό καράβι μαζώνει τά πανιά, 
άνοίγει τήν παντιέρα καί πόλεμο ζητά.
Ζητά τόν "Αγιο Τάφο καί τήν 'Αγιά Σόφιά !
Κι’ άκόμα θά ζητήσει τόν Πατριάρχη μας, 
οπού τόν έκρεμάσαν γιά τό ινάτι μας.

*
Καμπάνες θά χτυπήσουν πάν’ στά καμπαναριά, 
νά σκάσουν οί χοτζάδες άπάνω στά τζαμιά.
Κι’ δσοι Χριστόν πιστεύουν καί τόν δοξάζουνε, 
τόν Τούρκο λογαριάζουν νά τόν μοιράζουνε...
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Πάντα νά θυμάσαι, Νικόλα, πώς δέν πάνε χαμένα έκεΐνα πού ό ’Αδαμάντιος 
Κοραής και ό Ρήγας ό Φεραϊος άφησαν γιά τή γενηά μας. "Αφησαν σπόρους καρ
περούς, καλλιέργησαν γόνιμη γης, μίλησαν σέ καρδιές στοχαστικές, σέ πνεύματα 
άνήσυχα και ηρωικά. Πάντα νά θυμάσαι πώς τα μοναστήρια κι’ οί σπηλιές κ ι’ οί 
κατακόμβες γέννησαν τον τωρινό ξεσηκωμό, πώς θέριεψαν το φρόνημα, πώς τό 
συντήρησαν τόσους αιώνες, γιά νά όλοκληρωθή τώρα τό θαϋμα τό μεγάλο. Ποτέ 
μη ξεχάσεις, Νικόλα, ότι αύτό πού γίνεται άπ’ άκρη σ’ άκρη τής Ελλάδας τό χρω
στάμε περισσότερο σέ λίγους αποφασισμένους εμπόρους καί διανοούμενους, σέ λί
γους ήρωικούς «συνωμότες», πού, ξεκινώντας άπό την ’Οδησσό, τό Παρίσι καί την 
Πόλη, έκαμαν τό «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο» καί ξεσήκωσαν τή Γραικιά άπ’ 
όλα τά μέρη τοϋ ζυγού τής τυραννίας...

Τούτος ό πόλεμος, παιδί μου, ετούτος ό ξεσηκωμός, δέν έχει προηγούμενο 
σ’ όλάκαιρη τήν πλάση. ’Ανταμώνονται σταυροί καί πετραχήλια μέ τό τσεκούρι καί 
τό καριοφίλι, ράσα καί εικονίσματα μέ λερές φουστανέλλες κ ι’ όρκους γιά τή λευ
τεριά ή τό θάνατο, ύμνοι στο θεό μέ τραγούδια γιά τό ξεσκλαβωμό. Τραγούδια, 
προ πάντων τραγούδια γιά τό θρίαμβο καί τή νίκη, τραγούδια λυπητερά καί πονε- 
μένα γιά τά βάσανα καί τό χαμό, τραγούδια γιά τις ομορφιές τής ζωής στά νυχτοήμε
ρα πού περνάμε. Κι’ είναι, Νικόλα, πολλές οί ομορφιές στά βουνά τής πατρίδας, 
άνοιξη καί χειμώνα καί καλοκαίρι καί χινόπωρο, μεγάλος ό πόνος γ ι’ αύτούς πού 
χάνονται, άπέραντη ή χαρά όποτες διώχνουμε τούς Τούρκους άπονα τόπο. Γενηά 
τραγουδιστάδων όπως είμαστε όλοι, θά σοΰ γράψω εδώ τό τραγούδι γιά τον άφανι- 
σμό τής μεγάλης στρατιάς τών Τούρκων, μήπως κ ι’ άποξεχαστεϊ καί δέν τό βροΰν 
οί άπογόνοι :

Φύσα μαΐστρο δροσερέ κ ι’ άέρα τού πελάου, 
νά πάς τά χαιρετίσματα στοΰ Δράμαλη τή μάννα.

*
Τής Ρούμελης οί μπέηδες, τού Δράμαλη οί άγάδες, 
στά Δερβενάκια κοίτονται, στο χώμα ξαπλωμένοι.
Στρώμα’ χουνε τή μαύρη γής, προσκέφαλα λιθάρια, 
καί γ ι’ άπανωσκεπάσματα τού φεγγαριού τή λάμψη.

*
Κι’ ένα πουλάκι πέρασε καί τό συχνορωτάνε :
«—Πουλί, πώς πάει ό πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι ;».
«—Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό Κολοκοτρώνης,
«καί παραπίσω οί "Ελληνες μέ τά σπαθιά στά χέρια».

*
Γράμματα πάνε κ ι’ έρχονται στών μπέηδων τά σπίτια.
Κλαΐνε τ ’ άχούρια γ ι’ άλογα καί τά τζαμιά γιά Τούρκους, 
κλαΐνε μαννοΰλες γιά παιδιά, γυναίκες γιά τούς άντρες...

"Οταν λευτερωθή ό τόπος, Νικόλα, πρέπει τούτο τό ξεσήκωμα νά γενεϊ τρανό 
παράδειγμα γιά τήν Οικουμένη. Πρέπει νά μιλήσουν οί άνθρωποι όλης τής γής γιά 
την άπόφαση τών σκλαβωμένων νά λευτερωθούν ή νά πεθάνουν, πρέπει νά βροΰν 
στον άγώνα μας ομοιότητα μ’ όλους τούς άγώνες πού έκαμε ή φυλή τών Ελλήνων 
απο τον "Ομηρο μέχρι σήμερα. Πρέπει νά βροΰν ομοιότητα καί προ πάντων σ υ ν έ 
χ ε ι α ,  συνέχεια στο πνεύμα καί στήν ψυχή καί στήν πράξη ! !  Άλλοιώς θά μάς 
αδικήσουν, πίστεψε το. Ά ν  οί άνθρωποι δέν παραδειγματισθοΰν άπό τήν άτσαλένια 
προσπάθεια ποΰγινε στά τετρακόσια χρόνια, άν δέν μπορέσουν νά πλησιάσουν τήν 
Αγια Λαύρα, τήν ’Αλαμάνα καί τή Γραβιά καί τό Μεσολόγγι καί τήν Τριπολιτσά
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καί το Βαλτέτσι κι’ όλες τις γωνιές της γης μας, δυστυχία στην ανθρωπότητα παιδί 
μου. "Ομως για τοΰτα όλα θά σοϋ πώ μέ άλλο μου γράμμα ή όταν άνταμωθούμε. 
Τώρα, άκούω τό θρήνο άπ’ τή ρεματιά καί λέω ν’ άποτελειώσω τό γράμμα... "Αλλη 
φορά θά βρω τή δύναμη νά σου πώ περισσότερα άκόμα... Νά τί λέει ό θρήνος γιά τό 
Μωρηά, πού ερημώθηκε άπ’ τον Ίμπραήμ καί την άραπιά του, παιδί μου Νικόλα : 

'Ο κούκος φέτος δέ λαλεϊ, οΰτε καί θά λαλήσει, 
παρά ή τρυγόνα ή θλιβερή το λέει τό μοιρολόγι.
Φέτο μάς ήρθεν άραπιά καί κόβει καί σκλαβώνει.
Έσκλάβωσαν μικρά παιδιά, γυναίκες μέ τούς άντρες, 
καί έσκότωσαν λεβεντουριά καί καπεταναραίους...

Δέν μπορώ νά σοϋ άποτελειώσω τό θρήνο, Νικόλα, γιατί τά μάτια μου θαμπώ
θηκαν κ ι’ ή καρδιά μου τρέμει, άπ’ τό κρύο θαρρώ... Ναί, άπ’ τό κρύο παιδί μου κι’ 
όχι άπό φόβο γιά τήν τύχη του άγώνα μας, πίστεψέ το κι’ αυτό. "Εχουν χιόνια τά 
βουνά, κλεΐσαν τά μονοπάτια άπό προψές καί τά τάματα στις έκκλησιές καί τά 
μοναστήρια όλο καί πληθαίνουν άπό τις μαννάδες καί τις αδελφές έκείνων πού άγω- 
νίζονται.

Νά κάνει ή μητέρα σου τάμα στο Χριστό όλο τό βιός μας γιά τό ξεσκλάβωμα 
τής πατρίδας καί γιά ν’ άνταμώσουμε ολοι ζωντανοί καί λεύτεροι. ’Απ’ τον Μιχάλη 
τον άδερφό σου λάβε χαιρετίσματα. Φεύγει αύριο προυνό γιά τό Μεσολόγγι μ’ ένα 
εύγενή ’Εγγλέζο, ένα χλωμό κ ι’ όμορφο παλληκάρι, πουναι καί ποιητής. Θαρρώ τον 
λένε Μπάϋρον...

Ό  πατέρας σου 
Γεώργιος Παπανίατης

Φεύγει ή νύχτα στο Ί'αοοχώρι, άχνολαλάνε οί πετεινοί, καί τ ’ άγουρο τό παλ
ληκάρι δέν παύει νά ρωτάει καί νά ξαναρωτάει τον παππού, άγρυπνισμένο όπως κοί- 
τεται στήν κάμαρα τού νότου. Μά τούτο τό ρώτημα τού παλληκαριοΰ, πού έπανα- 
λαμβάνεται γιά τέταρτη φορά τώρα, κάνει τό Γιωργή Παπανέστη νά πεταχτή άπ’ 
τή στρωμνή του :

—Καί γιατί παππού δέν έγραψε περισσότερα ό πατέρας σου στο γράμμα του ; 
Γιατί δέν λέει τίποτα γιά τά τόσα χρόνια πού έζησε ;

—Σοΰ είπα καί σοΰ ξανάειπα, πώς δέν χρειαζόταν νά γράψει περισσότερα ό 
πατέρας’μου, άπαντάει μέ θυμό ό γέρο—Γιωργής. Κατάλαβέ το, παιδί μου, μιά καί 
καλή ! "Ολα όσα έγιναν τό κατόπιν, άλλά καί όσα λένε τά δύο πρώτα γράμματα τής 
γενηάς μας, έχουν αύτό τό νόημα, αυτό πού λακωνικά έγραψε ό πατέρας μου στο 
χαρτί του. Ά μ α  κατορθώσεις νά τό χωνέψεις αύτό, τότε κατάλαβες τή μοίρα τής 
φυλής μας, τή μεγαλωσύνη τού λαού μας, σ’ όλες τις εποχές.................................

’Ανακάθεται τό παλληκάρι στή στρωμνή του καί ξεδιπλώνει γ ι’ άλλη μιά φορά 
τό τρίτο γράμμα μουδιασμένα. Διαβάζει καί ξαναδιαβάζει, κ ι’ οί λέξεις άρχίζουν 
σιγά—σιγά νά παίρνουν τεράστιες διαστάσεις, γίνονται ιστορία καί θρύλος καί ζωή, 
μ’ όλο πού σχηματίζουν λιγοστές σειρές στή μέση τού κιτρινιασμένου χαρτιού : 

Υ ι έ  μ ο υ  Γ ε ώ ρ γ ι ε
Είπε ό ταπεινός ψαλμωδός ετούτη τήν προσευχή στο Θεό του : 

« Σ υ ν έ σ ε ι σ α ς  τ ή ν  γ ή ν  κ α ί  σ υ ν ε τ ά ρ α ξ α ς  α ύ τ ή ν ’ ί α σ ο ν  
τ ά  σ υ ν τ ρ ί μ μ α τ α  α υ τ ή ς  ό τ ι  έ σ α λ ε ύ θ η __».
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Οί 'Έλληνες, καί μαζί τους ό κόσμος ολόκληρος, Γεώργιε, έκαμαν αύτή τή 
διαπίστωση, ύστερα άπό τό θαύμα τού 1821 :

«Το χ ά σ μ α  π ’ ά ν ο ι ξ ’ ό σ ε ι σ μ ό ς ,  
ε ύ θ ύ ς  έ γ ι ό μ ι σ ’ ά ν θ η !  ! !....»

Ό  πατέρας σου 
Νικόλαος Παπανέατης

Μεγάλο τό νόημα, παιδί μου, άκούγεται ραγισμένη ή φωνή τού Γιωργή, δπως 
τό παλληκάρι στέκεται άκόμα παραξενέμένο. Μεγάλο καί τρανό καί... καί... ποιητικό 
κατά πώς λένε οί διαβασμένοι. ΓΙάψε να παραξενεύεσαι μέ τή λιγόλογη γραφή τού 
κύρη μου, παψε να μέ ρωτάς καί γιά τις χρονολογίες πού γράφτηκαν τα δύο τελευ
ταία γράμματα τής γενηάς μας. Τ’ άποξέχασαν φαίνεται παιδί μου, νά βάλουν ήμε- 
ρομηνίες, τ ’ άποξέχασαν καί τίποτα άλλο... Βλέπεις, ό κύρης μου δέν θέλησε νά 
μ’ άφήσει πιο πολλά, νά μοϋ είπεΐ γιά τή λευτεριά πού ήρθε στον τόπο μας, γιά 
τόσους καί τόσους κατοπινούς άγώνες πού μεγάλωσαν τήν πατρίδα μας... Δέν 
θέλησε ό κύρης, μου νά μοϋ γράψει κανένα κατοπινό τραγούδι, γενηά τραγουδιστά
δων καθώς είμαστε νά τραγουδάμε δσα γενήκαν άπ’ τή ξεσκλαβωμό ώς τά σήμερα.

"Ομως τά ξέρω τά κατοπινά τραγούδια, παιδί μου, τούς ξέρω καί τούς άγώνες 
τής φυλής μας δλους... Πολλά μοϋ είπε ό πατέρας... έζησα καί γώ πολλάσ τά ογδόντα 
πέντε μου... Πάρε τώρα, παιδί μου, καί γράψε κάτω άπό τις γραμμές τοΰ κύρη μου 
αύτά πού θά σοΰ πώ... Γράψε :

«Κι’ άν πέσαμε σέ πέσιμο πρωτάκουστο 
καί σέ γκρεμό κατρακυλήσαμε 
πού πιο βαθύ καμμιά φυλή δέν είδε ώς τώρα, 
είναι γιατί μέ των καιρών τό πλήρωμα, 
όμοια βαθύ έν άνέβασμα μάς μέλλεται 
προς ύψη ούρανοφόρα.

Χ Α Ρ Α Λ . Σ Τ  A M A T Η Σ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Εύφράνορος.
Πάροδος της πλατείας Πλαστήρα, στο JΙαγκράτι.
'Ο Εύφράνωρ, Κορίνθιος άγαλματοποιός ζωγράφος καί συγγραφεύς, ήκμασε 

περί τα μέσα τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος στην ’Αθήνα κ ι’ ήτο μαθητής τοϋ Άρίστονος. 
Ζωγράφισε τή Στοά τοϋ ’Ελευθερίου Διός, στο Κεραμεικό, μέ τούς 12 θεούς, 
καθώς καί τον Θησέα μετά τής Δημοκρατίας καί τοϋ Δήμου.

Εύφρονίου.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Ριζάρη καί τελειώνει στο "Αλσος Συγγροΰ (Κουπόνια).
'Ο Εύφρόνιος, διάσημος ’Αθηναίος άγγειογράφος καί άγγειοπλάστης, ήκμασε 

περί τον δον π.Χ. αιώνα, μαζί δέ μέ τούς Εύθυμίδη, Βρΰγο, Δοΰρι κ.ά. εκπροσωπούν 
τήν καλύτερη έποχή τής αρχαίας Ελληνικής άγγειογραφίας.

Εύφροσύνης.
Πάροδος τής όδοΰ Πύλου 92, κοντά στον Ά γιο  Γεώργιο τής ’Ακαδημίας 

Πλάτωνος.
Κατά τήν μυθολογία, ή Εύφροσύνη, μιά άπό τις Χάριτες, ήτο, κατ’ άλλους μέν, 

κόρη τοϋ Διος καί τής Εύρυνόμης, κατ’ άλλους δέ τοϋ ’Ερέβους καί τής Νυκτός.
’Ε φέσου.
Πάροδος τής όδοϋ Άχαρνών 210, μιά στάσι μετά τήν όδο Ά γ . Μελετίου· 
'Η ’Έφεσος ήτο μιά άπό τις σημαντικώτερες πόλεις τής Μ. ’Ασίας καί βρισκό

ταν κοντά στις έκβολές τοϋ ποταμού Καύστρου. Είχε περίφημο ναό τής Άρτέμι- 
δος, ό όποιος έθεωρεΐτο ώς ένα άπό τά επτά θαύματα τοϋ άρχαίου κόσμου. 'Ο 'Ηρό- 
στρατος, κάτοικος τής ’Εφέσου, θέλοντας ν’ άποθανατίση τ ’ όνομά του, το 356 π.Χ., 
έβαλε φωτιά στο ναό, τον όποιο άργότερα άνοικοδόμησεν ό Χιρομοκράτης καί τελικά 
κατεδάφισεν ό Μ. Κωνστατνϊνος.

Ή  ’Έφεσος κατέχει έξέχουσα θέσι στήν ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, γιατί
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ή ύπό τοϋ ’Αποστόλου Παύλου ίδρυθεΐσα εκκλησία της συγκαταλέγεται μεταξύ 
των έπτά εκκλησιών τής Άποκαλύψεως. Στην ’Έφεσο, τό 431 π.Χ, συνήλθεν ή 
3η Οικουμενική Σύνοδος, ή οποία κατεδίκασε την αίρεσι τοϋ Νεστορίου. Κοντά 
στη θέσι τής αρχαίας ’Εφέσου, ή οποία τον 3ον π.Χ. αιώνα είχε περί τούς 230.000 
κατοίκους, βρίσκεται σήμερα το χωρίο 'Αγιασολούκ, τό όποιο λέγεται καί Παλαιά 
’Έφεσος, κατ’ άντίθεσιν προς την Νέαν’Έφεσον (Σκαλανόβα), πού βρίσκεται στο 
μυχό τοϋ κόλπου τής ’Εφέσου ('Ομώνυμοι οδοί υπάρχουν καί σ’ άλλες συνοικίες).

’Εφέσου Διονυσίου (βλέπε καί οδόν Διονυσίου ’Εφέσου).
Πάροδος τής όδοΰ Κεδρηνοϋ 15, όπισθεν τών φυλακών Άβέρωφ.
Έκτος στον ομώνυμο μάρτυρα τής ’Εκκλησίας, ό όποιος έμαρτύρησε στήν 

’Έφεσο την εποχή τοϋ Δεκίου (201-251 μ.χ), οφείλει τήν ονομασία καί στον Μητρο
πολίτη τής ’Εφέσου, κατά τήν διάρκεια τής Έπαναστάσεως τοϋ 21, Διονύσιον, 
ό όποιος, συνοδικός ών, άπαγχονίσθηκε μαζί μέ τον Γρηγόριον τον Ε'.

’Ε φεσ ίω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Ήρακλειδών 44, κοντά στον "Αγιο ’Αθανάσιο τοϋ Θησείου.
’Εφέστιοι Θεοί ή Έστιοΰχοι, έλέγοντο οί οικογενειακοί θεοί, οί προστατεύον- 

τες τήν οικία καί τό δίκαιο τής ξενίας. Άντιπροσωπευτικώτεροι από τούς θεούς 
αυτούς ήσαν ό Ζεύς καί ή Εστία.

’Εφήβων ’Αθηναίων (βλέπε ’Αθηναίων ’Εφήβων) .
’Ε φταλ ιώ του.
Πάροδος τής διασταυρώσεως τών όδών 'Αγίας Σοφίας καί Εύξείνου Πόντου, 

στήν Ν. Σμύρνη.
'Ο Έφταλιώτης Άργύρης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο τοϋ διηγηματογράφου 

καί ποιητοΰ Μιχαηλίδου Κλεάνθους), γεννήθηκε τό 1849 στήν Μήθυμνα (Μόλυβος) 
τής Λέσβου καί πέθανε τον 1924 στο Αίξ Λά Πέν τής Γαλλίας. Μαζί μέ τον Ψ’υχάρη 
καί τον Πάλλη άγωνίσθηκε γιά τήν έπικράτησι τής δημοτικής, τόσο στή ποίησι 
καί τό πεζό λόγο, οσο καί στις έπιστημονικές πραγματείες. ’Έγραψε πολλά έργα 
μεταξύ τών οποίων καί τό «Μαρίνος Κοντάρας», πού γυρίστηκε κινηματογραφική 
ταινία. "Ενα άπό τά πιο γνωστά ποιήματα τοϋ Έφταλιώτη, τό «τραγούδι τοϋ άργα- 
λειοΰ» εγινε τραγούδι αληθινό πού πρωτοτραγούδησε ή Σοφία Βέμπο.

’Εφύρας.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αχαιών 37, κοντά στή πλατεία Μερκούρη (τέρμα λεωφ. 

γραμμής Φιή,οπάππου).
Κατά τήν μυθολογία ή Έφύρα ήτο κόρη τοϋ Ώκεανοΰ καί τής Θέτιδος καί 

σύζυγος τοϋ Έπιμηθέως.
’Εχελιδών.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 157, στή Δημοτική άγορά.
Αί Έχελΐδαι ήσαν Δήμος τής αρχαίας ’Αττικής καί βρισκόταν κοντά στο 

σημερινό Νέο Φάληρο. Τήν ονομασία αύτή πήρε άπό τον ηρώα ’Έχελον. 'Ο Στέ
φανος Βυζάντιος άναφέρει ότι στο Δήμο Εχελιδών έτελοΰντο, κατά τή γιορτή τών 
Παναθηναίων, γυμνικοί αγώνες.

Ζαγοράς.
Πάροδος τής όδοΰ Φειδιππίδου 29, δεξιά στο τέρμα ’Αμπελοκήπων.
Πρόκειται γιά τή γνωστή κωμόπολι τής Επαρχίας Βόλου, τοΰ νομοΰ Μαγνη- 

σιας, η οποία, λόγω τών φυσικών της καλλονών καί τοΰ έξαιρετικοΰ κλίματος, συ
γκεντρώνει πολλούς παραθεριστάς. ’Από τις γύρω άρχαιότητες καί τά ερείπια,
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προκύπτει δτι ή Ζαγορά υπάρχει άπό πολλούς αιώνες. Κατά τον 18ον αιώνα ύπήρχεν 
έκεϊ το «Έλληνομουσεϊον», περίφημο γιά την εποχή του σχολείο. Λέγεται δτι σ’ αύ- 
τδ είχε φοιτήσει καί ό Ρήγας Φεραΐος.

Ζαγορίων.
Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 158, στά Θυμαράκια.
Τά Ζαγόρια, περιοχή τής ’Ηπείρου, Β.Α. τών Ίωαννίνων, άποτελοϋνται άπό 

46 χωριά, τά γνωστά Ζαγοροχώρια, πού φημίζονται γιά τις φυσικές των καλλονές 
καί τά πλούσια δάση των. ’Επειδή ή περιοχή είναι άγονη, πολλοί άπο τούς κατοί
κους ξενητεύονται, άπο τά παληά τά χρόνια. ’Αρκετοί άπ’ αύτούς διεκρίθησαν 
στά γράμματα καί το έμπόριο καί βοήθησαν μέ δωρεές καί κληροδοτήματα τήν γε
νέτειρά τους, δπως οί Γ. Γεννάδιος, Χρ. Κλωνάρης, Ν. Δούκας, Σεμιτέλος κ.ά.

Ζαγρέως.
Πάροδος τής όδοϋ Ίκαριέων 9, δπισθεν τοϋ έργοστασίου ’Αεριόφωτος.
'Ο Ζαγρεύς, γυιός τοϋ Διός καί τής Περσεφόνης, ήτο θεός τών ’Ορφικών. 

(’Ορφικοί έλέγοντο οί οπαδοί τοϋ Όρφισμοΰ, θρησκευτικής αίρέσεως, πού είσήλθε 
στην 'Ελλάδα τον 7ον π.Χ. αιώνα, ώς οργιαστική λατρεία τοϋ Διονύσου). 'Ο μΰθος 
τοϋ Ζαγρέως άπετέλεσε σημαντικόν μέρος τής λατρείας τών ’Ορφικών.

Ζαΐμη.
Πάροδος τής όδοϋ Στουρνάρα 18, δπισθεν τοϋ Πολυτεχνείου.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν ομώνυμη ιστορική οικογένεια τών Καλαβρύτων, 

τής οποίας πολλά μέλη, άπό τον 17ον αιώνα, προσέφερον πολλάς υπηρεσίας στήν 
πατρίδα μας, δπως οί : Άσημάκης, Άνδρέας, Θρασύβουλος, ’Αλέξανδρος κ.ά. 
('Ομώνυμοι οδοί υπάρχουν σε πολλές συνοικίες).

Ζαΐρη.
Πάροδος τής όδοϋ Κατσαντώνη 16, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο Κατσιποδίου.
'Ο Ζαΐρης ’Εμμανουήλ, σύγχρονος 'Έλλην ζωγράφος, γεννήθηκε στήν 'Αλι

καρνασσό τής Μ. ’Ασίας, τό 1878 καί ύπήρξε μαθητής τοϋ Γύζη. Πέθανε τό 1948 
στή Μύκονο. Μεταξύ τών καλυτέρων έργων του είναι : «Μετά τήν θύελλαν», «Κα- 
λόγηρος» καί τό «Παιδί τοϋ δρόμου».

Ζ ακυαδώ ν.
Πάροδος τής όδοϋ Πειραιώς 106, στο Γκαζοχώρι.
Οί Ζακυάδαι, άρχαιοτάτη φατρία τής ’Αττικής, έτέλουν τήν λατρεία τών 

τριτοπατόρων (πρωτοπρογόνων) δαιμόνων. Στο μουσείο τής Άκροπόλεως φυλάσ
σεται τρίσωμο άγαλμα τών δαιμόνων αύτών, τό όποιον, πιστεύεται, δτι παριστάνει 
τούς τριτοπάτορες, οί όποιοι έλατρεύοντο καί στήν ’Αθήνα.

(Συνεχίζεται)
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Γ Υ ΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Υπό Ύπαστυν. Β' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

(Σ υνέχιια  άπό τό προηγούμενο)

Τά πόδια μας φτερούγισαν. Τρέξαμε προς τά έκεΐ κ ι’ ένας άδυσώπητος άγώνας 
σώμα προς σώμα άρχισε. Τά χτυπήματα έπεφταν μέ δύναμη καί βογγητά διαδέ
χονταν τις κραυγές. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε καί πολύ για νά βρεθούν ξαπλωμένοι 
στο πάτωμα οί τρεις μέ τά πιστόλια. Μά ό τέταρτος, ό άνθρωπος μέ τις πυτζάμες, 
άγωνιζόταν σκληρά άκόμα. Ή  δειλία πού έδειξε στο κεφαλόσκαλο, πριν άπό λίγο 
είχε μεταβληθή σέ ήρωισμό τώρα καί χτυπούσε δυνατά καί άλύπητα. ΤΗταν χειρο
δύναμος κ ι’ οί γραθιές του έπεφταν σάν μολύβι. Χρειάστηκε νά βάλη ολη του τή 
δύναμη ό Γεωργίου γιά νά τον κυλίση στο πάτωμα ύστερα άπό δυο γερές κλωτσιές, 
πού τον έκαναν νά μουγκρίζη σάν αγρίμι.

’Έβγαλα τό μαντήλι μου καί φτύνοντας σ’ αυτό ένα σπασμένο δόντι, έπιασα 
τον Γιαννόπουλο καί τον έβαλα νά καθήση σ’ ένα καναπέ. Πονοΰσε φοβερά στο 
στομάχι του καί τό πρόσωπό του ήταν χλωμό. Ό  Γεωργίου μέ τό Γρίβα είχαν άπο- 
φύγει πολλά χτυπήματα καί προσπαθούσαν τώρα νά έπαναφέρουν στις αισθήσεις 
τούς τρεις κακοποιούς πού παρέμειναν άναίσθητοι.

—Πού είναι ό Κότσυφας ; μέ ρώτησε ό Γεωργίου ενώ έβαζε ολη του τή δύ
ναμη γιά νά σηκώση τον έναν.

’Αλήθεια ! Πού ήταν ό Κότσυφας ; Δέν άκουσε τό θόρυβο γιά ν’ άνέβη επά
νω ;

—Δέν τον είδατε δταν άνεβήκατε τήν σκάλα ; ρώτησα φοβισμένος.
— Όχι ! Ζή τουλάχιστον ; Ποιος πυροβόλησε πριν δέκα λεπτά ;
—’Ασφαλώς ζή ! Τον άφησα νά προσέχη κάτω στο διάδρομο !
’Αλλά πώς, δέν τον είδατε ! Δέν μπήκατε άπό τήν κεντρική πόρτα ;
—Άπό τήν πόρτα μπήκαμε. Μά ποιος πυροβόλησε πριν άπό λίγο ;
—Αύτός μέ τις πυτζάμες. Εύτυχώς πού ή σφαίρα χτύπησε στον τοίχο.
—Δηλαδή καλά πού άκούσαμε τον πυροβολισμό καί τρέξαμε άμέσως, είπε 

ο Γεωργίου πάλι. Μά... πώς πέσατε στήν παγίδα ;
—Μή μιλάς. ’Ά ν δέν έρχόσαστε θά είμαστε κι’ οί δυο μακαρίτες τώρα ! Τί 

κάνατε επάνω στο άλλο σπίτι ;
—Δέν υπάρχει τίποτα. Τό σπίτι στον άριθμό 28 είναι έντελώς έρημο...
Στο μεταξύ οί τρεις κακοποιοί είχαν συνελθεί. Μόνου, ό Γιαννόπουλος παρέ- 

μεινε ζαρωμένος άκόμα στον καναπέ, μορφάζοντας άπό τούς πόνους πού ένοιωθε 
στο στομάχι.

—Πονάς Γιαννόπουλε; τον ρώτησα πλησιάζοντας. Θά πρέπη νά φύγης γιά 
το σταθμό κ ι’ εσύ, άμοιρο παιδί...

Κατώρθωσε μέ πολύ κόπο νά χαμογελάση. Πίταν ένα χαμόγελο πικρό, γε
μάτο πόνο καί αγωνία. ’Έκανε μιά προσπάθεια καί σηκώθηκε.

—Δέν θά πάω στο σταθμό, ψιθύρισε. Πέρασαν οί πόνοι...
’Έκανε δυο βήματα καί βοήθησε τον άνθρωπο μέ τις πυτζάμες νά σηκωθή. 

Ό στερα πήρε τά χαρτιά καί τις ταυτότητες πού είχαν σωριαστή σ’ ένα τραπεζάκι 
καί άρχισε νά διαβάζη :

—Β. Άρτέμης, χορευτής, έτών είκοσι ένηά !. ”Α ! ’Εσύ είσαι ! "Ωστε δέν 
είσαι μαζί μέ τή Νάνσυ άπόψε... Ξανάχεις χορέψει σάν τον άποψινό χορό ; Χ ά! 
Χά-χά ! !...

Πέταξε τήν ταυτότητα τού χορευτή στο πάτωμα καί πήρε μιά άλλη :
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—Γ. Λώζος, φοιτητής !..., ξαναδιάβασε φωναχτά. ! Μπά, τό πουλάκι μου! 
’Έτος γεννήσεως το 1924 ! ! !

Τήν άφησε κα'ι πήρε τήν τρίτη :
— Α. Παναγιώτου, εΐσαγωγεύς, ετών σαράντα έξη ! Χά ! Χά ! Χά !... Τί 

γίνεται ή κυρία Λεφάκη ;
Είχα άγανακτήσει μέ τή συμπεριφορά τοΰ Γιαννόπουλου. Φαινόταν άναστα- 

τωμένος καί τα λόγια του έμοιαζαν καθαρά σαν παραμιλητό.
—Χά ! χά ! χά !... γέλασε δυνατά πάλι κρατώντας δύο ταυτότητες στά χέρια 

του καί τρικλίζοντας. Γιά κοιτάξτε! Πιέρ Ντουζόν !... Ντουζόν ! ! !
’Ένοιωσα κάτι σάν ήλεκτρικό ρεϋμα νά διαπερνά τό κορμί μου στο όνομα τοΰ 

«Πιέρ Ντουζόν». "Αρπαξα τήν ταυτότητα άπό τά χέρια τοΰ Γιαννόπουλου καί τήν 
κοίταξα. Ναί ! "Ηταν τής γαλλικής άστυνομίας καί είχε έκδοθή πριν δυο μήνες 
άπό τήν άστυνομία τής Μασσαλίας.

—Καλώς ώρίσατε κ. Πιέρ ! φώναξε πάλι ό Γιαννόπουλος. Κάνατε καλό ταξίδι;
Τον τράβηξα άπό τό χέρι καί τον έβαλα νά καθήση στον καναπέ.
—Πρόσεχέ τους Γεωργίου μαζί μέ τον Γρίβα, είπα. Θά γυρίσω σύντομα.
Βγήκα κι’ άνοιξα τό διπλανό δωμάτιο. ’Απόλυτη ησυχία βασίλευε έκεϊ. ’Έφυ

γα καί κατευθύνθηκα στο απέναντι. Άνοίγοντας τή βαρειά πόρτα του έμεινα ακίνητος 
άπό κατάπληξη. Δέν μπορούσα νά πιστέψω στά μάτια μου γιά τό θέαμα πού παρου
σιαζόταν. 'Ολόκληρο τό δωμάτιο εκείνο ήταν ένα χημικό έργαστήριο καί μιά βαρειά 
μυρουδιά άπό ήρωίνη καί χασίς ήταν διάχυτη έκεϊ μέσα. Στον ανατολικό τοίχο 
κρεμόταν ένα τηλέφωνο. ’Έτρεξα καί πήρα άμέσως τήν ’Ασφάλεια.

—Μήπως τηλεφώνησε ό κ. Διευθυντής ; ρώτησα τον 'Τπαστυνόμο Κοζανό-
πουλο.

—Είναι στο γραφείο του, μου άποκρίθηκε. Είπε νά έρθετε γρήγορα έδώ !
—Σύνδεσέ με παρακαλώ άμέσως. Εϊναι άνάγκη.
Σέ λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ή φωνή τοΰ Διευθυντοΰ :
—Έ λα !... Είπα νά έρθης άμέσως έδώ !
—Κύριε Διευθυντά, είναι άπόλυτος άνάγκη νά έρθετε έσεΐς έδώ. Σάς τηλεφωνώ 

άπό τό τελειότερο έργαστήριο ναρκωτικών πού φαντασθήκατε ποτέ !...
—’Από ποϋ τηλεφωνείτε κ. Σκαλιώτη ; ρώτησε ήσυχα ό Διευθυντής.
—Άπό τό σπίτι τής όδοΰ Β. άριθ. 12.
—Πρόσεξε ! φώναξε τώρα δυνατά. Βρίσκεται έκεϊ ό Πιέρ. Γι’ αύτό είπα 

νά έ'ρθης έδώ ! Γιά νά πάρης δύναμη καί νά μή σου διαφύγη !!
—Μήν άνησυχήτε γιά τον Πιέρ κ. Διευθυντά. Είναι ανίκανος γιά κάθε άντί- 

σταση. Τό ’ίδιο κ ι’ ό Παναγιώτου, ό χορευτής Άρτέμης κ ι’ ένας φοιτητής. "Εχω 
όμως τήν...

Τό τηλέφωνο έκλεισε άμέσως.
Ά φησα τό έργαστήριο καί κατέβηκα στον πρώτο όροφο. ’Αναζήτησα παντού 

τον Κότσυφα άλλά άδικα. Είχε έξαφανισθή. Πήγα κι’ άνοιξα τό δωμάτιο πού είχα 
κλείσει τον «Γρηγόρη». Ή ταν άδειο καί τό μικρό φώς πού αναβόσβηνε ήταν σβη
στό τώρα. Φρίκη ! !

Βγήκα τρέχοντας στήν αύλή. Ή  αυλόπορτα ήταν άνοιχτή καί στο κατώφλι 
βρίσκονταν πεσμένα τά γάντια τοΰ Κότσυφα. Μαΰρες σκέψεις άρχισαν νά στριφο
γυρίζουν στο μυαλό μου τότε. Τά μελίγγια μου πήγαιναν νά σπάσουν.

Άπό τήν λεωφόρο φάνηκε τό τζιπ  τοΰ Διευθυντοΰ. Ανέβαινε μέ μεγάλη τα
χύτητα τήν όδό Β... καί τά φώτα του ήταν σβηστά.· Περίμενα ώσπου νά φτάση 
κ ι’ άνέφερα τήν έξαφάνιση τοΰ Κότσυφα καί τοΰ «Γρηγόρη». 'Ο Διευθυντής όμως 
μέ χτύπησε στον ώμο :
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ρηγορη—Πάμε, μοΰ είπε. ’Εξαφανίσθηκε γιά νά φέρη στην ’Ασφάλεια το Γι 
Άνανιάδη καί τή Ντόρα! Τα μάτια μου άλλοιθώρισαν.

—Πώς είπατε κ. Διευθυντά ; Την Ντόρα ; Πώς έγινε καί...
—’Ανέβασε με στο έργαστήριο καί μετά θά τά ποϋμε. ’Ανυπομονώ νά γνωρίσω 

τον φημισμένο «Πιέρ» ! !
’Ανεβήκαμε γρήγορα τά σκαλιά καί μπήκαμε στο έργαστήριο. Ό  Διευθυντής 

έμεινε μέ τά μάτια ορθάνοιχτα μόλις άνοίξαμε την πόρτα.
—Μην πειράξης τίποτα ! είπε πιάνοντας τό χέρι μου. Πρέπει νά φέρω αμέσως 

τον Εισαγγελέα... Άκοϋς ; Μά τί κοιτάζεις έτσι ;
Είχα μείνει σκεφτικός κοιτάζοντας στον μικρό πάγκο τοϋ έργαστηρίου. Παρά

ξενο ! Πριν πέντε λεπτά υπήρχαν έκεϊ πάνω πράγματα πού τώρα είχαν έξαφανισθή.. 
Τί μεσολάβησε άπό τή στιγμή πού άφησα τό έργαστήριο γιά νά κατέβω στον πρώτο 
όροφο καί νά δώ γιά τον «Γρηγόρη» καί τον Κότσυφα ;

—Κύριε Διευθυντά, κάτι εγινε έδώ μέσα, είπα. Νά. ’Εκεί στον πάγκο ήταν 
μερικά πακέττα, κάτι μπουκάλια καί μερικά άλλα πράγματα όταν σας τηλεφώνησα. 
Τώρα δεν υπάρχουν. ’Αλλά ας δούμε καλύτερα...

Πήγα ώς τό δωμάτιο πού βρίσκονταν οί άλλοι καί ρώτησα τον Γεωργίου :
—Βγήκε κανείς άπό δώ όσο ελλειπα ;
—’Όχι ! ! Κάνετε γρήγορα όμως γιατί ό Γιαννόπουλος...
Κοίταξα τον Γιαννόπουλο. Ή ταν πεσμένος στον καναπέ κ ι’ άνάσαινε βαρειά. 

Τά χείλη του είχαν μελανιάσει
Γύρισα γρήγορα στον Διευθυντή. Τον βρήκα νά τηλεφωνή στον Εισαγγελέα 

καί νά τοϋ τονίζη ότι ήταν άνάγκη νά έ'ρθη άμέσως. Πήγα κοντά του.
—'Υπάρχει καί πέμπτος άνθρωπος τών Λάβδα έδώ μέσα, τού είπα σιγανά. 

Ό  Γεωργίου μου είπε ότι δεν μετακινήθηκε κανείς άπό κεΐ πού τούς άφησα. Ε πο
μένως κάποιος μπήκε στο έργαστήριο κατά τό διάστημα πού κατέβηκα γιά τον 
Κότσυφα.

Ό  Διευθυντής συνοφρυώθηκε. ’Έρριξε μιά έρευνητική ματιά προς όλες τις 
πλευρές τού έργαστηρίου καί τό βλέμμα του σταμάτησε σέ μιά μικρή χωνευτή ντου
λάπα. Ήταν προσαρμοσμένη στον τοίχο κ ι’ έδειχνε γιά συνηθισμένο μέρος πού 
βάζει κανείς διάφορα ψιλοπράγματα. ’Έβγαλε τό περίστροφό του καί προχωρώντας 
δύο βήματα προς τά έκεϊ έδωσε μιά γερή κλωτσιά στήν ντουλάπα. 'Ένα μεγάλο 
μέρος τού τοίχου, σέ μέγεθος πόρτας, ύπεχώρησε καί μιά μικρή άποθήκη φάνηκε 
στο βάθοε.

Μέ τό περίστροφο προτεταμένο άκολούθησα τον Διευθυντή. Μπήκαμε μαζί 
στην άποθήκη καί γύρισα τον διακόπτη τού ήλεκτρικοϋ. Δύο άνθρωποι ήταν στρι- 
μωγμενοι σέ μιά γωνιά καί μάς κοίταζαν τρομαγμένοι.

—Βγήτε έξω ! πρόσταξε ό Διευθυντής.
Μάς άκολούθησαν χωρίς νά φέρουν καμμιά άντίσταση. Ή ταν άοπλοι καί τά 

μονά πράγματα πού υπήρχαν άπάνω τους ήταν άρκετά χρήματα καί πολλές φωτο
γραφίες, όμοιες μέ έκεϊνες πού βρήκα στον Κώτσο καί στήν Θαλή, στο ξενοδοχείο 
τού Πειραιώς. Μόνον πού οί φωτογραφίες αύτές παρίσταναν τήν ’Έφη καί τήν ’Αλί
κη μέ ηλικιωμένους καί άξιοπρεπεΐς κυρίους σέ πολύ τρυφερή στάση, ένώ έκεϊνες 
που βρήκα στον Κώτσο καί τον Θαλή παρουσίαζαν ήλικιωμένες πλούσιες κυρίες 
στήν αγκαλιά τοϋ Μπούκη, τοϋ Πουλίδη, τοϋ Κώτσου καί άλλων άγνωστων ώς τότε 
ανθρώπων τής σπείρας τών Λάβδα...

Τά δύο έκεϊνα άτομα μάς ήταν έντελώς άγνωστα. Ό  ένας ήταν είκοσι έξ καί 
ο άλλος είκοσι οκτώ χρόνων. Ή ταν τά μόνα πρόσωπα τής σπείρας πού ώς τή στιγμή 
εκείνη παραδόθηκαν χωρίς άντίσταση.

Τούς πήραμε καί βαδίσαμε πρός τό έργαστήριο. Πριν βγούμε στο διάδρομο
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ένας θόρυβος άπ’ τό δωμάτιο πού βρίσκονταν ό Πιέρ μέ τούς άστυνομικούς μας έκανε 
να στραφούμε προς τα έκεΐ. Την ’ίδια στιγμή φάνηκε ό Γρίβας να τρέχη προς τό μέ
ρος μας άναστατωμένος.

—Ό  Γιαννόπουλος έπαθε κρίση ! φώναξε. ’Έπεσε λιπόθυμος !
Μπήκαμε στο δωμάτιο. Ό  Γιαννόπουλος κοιτόταν στο πάτωμα άναίσθητος. 

’Ανέπνεε βαρεία καί τό πρόσωπο τό παραμόρφωναν οί σπασμοί. Ό  Διευθυντής 
έσκυψε καί τον άνασήκωσε λίγο. "Υστερα τον άφησε, κουνώντας θλιμμένα τό κεφά
λι του.

—Παρτον Γρίβα, μέ τον οδηγό καί βάλτε τον στο τζιπ, πρόσταζε. Πηγαίνετέ 
τον στήν Κλινική Δερέζα καί γυρίστε γρήγορα...

Σήκωσα τον Γιαννόπουλο, μαζί μέ τον Γρίβα καί τον οδηγό τού Διευθυντοϋ 
καί τον κατεβάσαμε στο τζιπ. Ό  οδηγός άρπαξε τό τιμόνι καί τό αυτοκίνητο έξα- 
φανίστηκε προς τήν λεωφόρο. "Ενα μαύρο προαίσθημα μοΰ πλάκωνε τήν καρδιά 
βλέποντας τό τζιπ να φεύγη, μέ τον Γιαννόπουλο αναίσθητο στήν άγκαλιά τού 
Γ ρ ίβ α ............................................................................................................ ...................................

Κοίταξα τό ρολόι μου. Ή  ώρα ήταν τέσσερις καί μισή κι’ οί πρωινοί διαβάτες 
είχαν ξεχυθή στούς δρόμους. Μιά κουκουβάγια άπ’ τό άλσύλιο τού Λυκαβηττού 
έξακολουθοΰσε άκόμα τό μονόηχο θλιμμένο τραγούδι της. 'Η νεροποντή είχε κο
πάσει καί στον ούρανό άρχισαν νά φαίνωνται μεγάλα γαλάζια κομμάτια καθώς τα 
σύννεφα υποχωρούσαν προς τό νότο.

’Ανέβηκα τρέχοντας τις σκάλες καί μπήκα στο δωμάτιο μέ τήν τζαμόπορτα. 
'Ο Πιέρ άνοιγε τήν ταμπακέρα του για νά καπνίση τό δέκατο ίσως τσιμπούκι 
κι’ ό Παναγιώτου μέ τον Λώζο τό φοιτητή κάθονταν μέ τό κεφάλι στηριγμένο στον 
τοίχο. 'Ο χορευτής Άρτέμης σιγομιλοΰσε στον Διευθυντή, κι’ οί δύο άνθρωποι 
τής κρύπτης έστεκαν βουβοί, μέ τό κεφάλι κατεβασμένο.

’Από κάτω άκούστηκαν βήματα ν’ άνεβαίνουν στις σκάλες. Βγήκα καί κοίτα
ξα. Πίταν ό είσαγγελεύς μέ τον Μένιο.

—Καλώς ήρθατε κ. Είσαγγελεΰ, φώναξε άπό πίσω μου ό Διευθυντής. ’Από 
δώ, οί αξιότιμοι κύριοι... Δέν πειράζει όμως. Θά σας τούς συστήσω άργότερα. ’Επί 
τού παρόντος νά σάς συστήσω τον άρτι άφιχθέντα «Πιέρ», τον Πιέρ Ντουζόν ή έπί 
τό έλληνικώτερον τον Πέτρο Λάβδα !

Ό  είσαγγελεύς δέν μπόρεσε νά κρύψη τον θαυμασμό του :
■—"Ωστε αύτός αύτός είναι ! Είπε κοιτάζοντας παράξενα τον Πέτρο Λάβδα.
—Μάλιστα κύριε Είσαγγελεΰ. Οί άλλοι είναι όλοι τους γνήσιοι "Ελληνες... 

’Ελάτε όμως νά δήτε τώρα ένα χημικό εργαστήριο, άπό έκεΐνα πού μόνον στήν Κίνα 
καί στις ’Ινδίες λειτουργούν.

Πήρε τον Εισαγγελέα άπό τό μπράτσο καί μοΰγνεψε νά τούς άκολουθήσω.
—Χαιρετισμούς άπό τή Δώρα Δελάκου, ψιθύρισε ό Μένιος ενώ έφευγα γιά 

ν’ άκολουθήσω τον Διευθυντή μέ τον Εισαγγελέα. Είναι κατενθουσιασμένη μαζί 
σας...

Δέν μπόρεσα νά γελάσω μέ τό άστεϊο τού Μένιου. Θυμήθηκα όμως τήν κο- 
πέλλα πού πριν δύο ώρες μέ προκαλοΰσε κυνικώτατα. Καί πού, υστέρα άπό λίγη 
ώρα έπεφτε στά πόδια μου, παρακαλώντας νά τήν άφήσω νά κανονίση ένα πολύ σο
βαρό καί έπεϊγον ζήτημα...

Μπήκα μέ τον Εισαγγελέα καί τον Διευθυντή στο έργαστήριο τών ναρκωτι
κών. Ό  Είσαγγελεύς τό περιεργάσθηκε κι’ ύστερα σταμάτησε στήν δυτική γωνιά.

(Συνεχίζεται)
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Α) Κατά τον μήνα Μάρτιον έ.έ. καί άπό 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας 
καί Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οίκοι.............  1.748 Μέλη
2) Έξητάσθησαν εις ιατρεία τής εκλογής των .....   1.775 »
3) Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής τ ων . . . .  247 »
4) Έγεννήθησαν εις Μαιευτήρια......................................................... 32 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις εξωτερικά Ιατρεία του Ν.Α.Π. καί τοϋ

Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς.......................................  5.498 »

’Ήτοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω.............................  9.300 »

6) Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής εκλογής των συνταγαί. . . .  6.393
7) Έχορηγήθησαν εις 5 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας................ 1.345 δραχμών

Άπο οικονομικής πλευράς 6 μην Φεβρουάριος 1962 έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά . ’....................................................Δραχμαί 326.802,50
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου.............................  » 766.412,25

Σ ύ ν ο λ ο ν  ε σ ό δ ω ν  
Έ ξ ο δ α ...............

»
»

1.093.214,75
1.162.762,65

Β) ’ Επειδή κατά καιρούς, υποβάλλονται εις το Ταμείον προφορικώς παρά
πονα, ιδία παρ’ ένίων ’Αξιωματικών, διά τον ένεργούμενον κατ’ οίκον έλεγχον 
παρά τοϋ 'Υπηρεσιακού 'Υγειονομικού Έλεγκτοϋ τοϋ Ταμείου, περί τοϋ αν, άφ’ 
ενός μέν καλώς ή όχι έκλήθη ό ιδιώτης ιατρός προς έξέτασιν τοϋ άσθενοΰς οίκοι, 
οτε ή άμοιβή τούτου είναι μεγαλυτέρα έναντι τής έν ίατρείω έξετάσεως, άφ’ έτέρου 
δέ χρησιμοποιούνται καλώς τά χορηγηθέντα φάρμακα κλπ., γνωρίζομεν ότι τοΰτο 
αποτελεί ύποχρέωσιν τοϋ Ταμείου, άπορρέουσαν έκ ρητής διατάξεως τοϋ άρθρου 
12 παράγραφος 7 τοϋ Β. Δ/γματος 721/1960 «περί ιατροφαρμακευτικής κλπ. περι- 
θάλψεως οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων κλπ.». 'Η διάταξις αυτή έπιβάλλει τον 
άντικειμενικόν καί άνευ διακρίσεως έλεγχον. ’Αποβλέπει δέ έπί πλέον καί εις την 
παρά τοϋ Έλεγκτοϋ Ίατροΰ παροχήν ιατρικών συμβουλών καί παραινέσεων εις τον 
ασθενή έπί τοϋ τρόπου καλυτέρας καί ταχυτέρας ίάσεώς του, λήψεως τών ένδεδειγ- 
μένων φαρμάκων, διακομιδής του εις νοσοκομείου έπί σοβαρών περιπτώσεων κλπ. 
Συνε πώς, ώς είναι εύνόητον, τό Ταμείον διά τής έπιβαλλομένης ταύτης ένεργείας 
του ούδενός τήν άξιοπιστίαν ή τό κόρος σκοπεί νά μειώση ή θέση έν άμφιβόλω, δε
δομένου μάλιστα ότι εις τοϋτο ύποχρεοΰνται άνευ τινός διακρίσεως έκ διατάξεως τοϋ 
προαναφερθέντος Βασ. Δ/γματος.’ Έπιθυμοϋμεν όπως τοϋ λοιποΰ άποφεύγωνται 
τοιούτου είδους παράπονα, διότι επόμενον ταΰτα νά δημιουργήσωσιν όσον άφορα, 
εις τήν αιτίαν τής ύποβολής των καί άναλόγους παρεξηγήσεις.

Γ) Διά τήν λήψιν έντολής ή θεώρησιν συνταγής,.άπαιτεΐται οπωσδήποτε ή 
συμπλήρωσις υπευθύνου δηλώσεως μέ τά αΐτούμενα στοιχεία, ήτις δέον άπαραι- 
τήτως νά είναι ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ άστυνομικοϋ ή διοικητικοϋ ύπαλλήλου ή 
συνταξιούχου.

Επειδή κατά κανόνα προσέρχονται εις τό Ταμεΐον μέλη τών έν ένεργεία ή
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συνταξιούχων μετόχων τοΰ Κλάδου 'Υγείας, άντί των ίδιων υπαλλήλων ή συντα
ξιούχων, οίτινες τυχόν κωλύονται, πρέπει τα μέλη ταΰτα να ώσιν έφωδιασμένα μέ 
άνάλογον υπεύθυνον δήλωσιν (γονέων, άδελφών, συζύγων, τέκνων), δεόντως συμπε- 
πληρωμένην καί ούχί άνυπόγραφον ή μέ μόνην τήν υπογραφήν του .υπαλλήλου ή 
συνταξιούχου.

Μέλη προσερχόμενα εις τό Ταμεΐον άνευ τοιούτων δηλήσεων ή μέ ελλιπείς 
τοιαύτας καί ιδία οσάκις αύται άναφέρονται εις άσθένειαν γονέων ή άγάμων άδελ
φών, δέν είναι δυνατόν νά έξυπηρετηθώσι, διότι ούδείς υπάλληλος υπηρετών εις τον 
Κλάδον 'Υγείας δύναται νά άναλάβη ύπευθύνως τήν συμπλήρωσιν τών τοιούτων δη
λώσεων, δεδομένου ότι άναλόγως προς τήν συμπλήρωσιν θά έξαρτηθή ή καταβολή 
ή μή συμμετοχής τοΰ υπαλλήλου. Τά μέλη τών οικογενειών, δέν είναι κατά κανόνα 
είς θέσιν νά παράσχωσιν έκάστοτε άκριβεΐς καί υπευθύνους πληροφορίας. 'Ένεκα 
τοΰ λόγου τούτου καί τοΰ λόγου ότι οί άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι είναι 
έγγράμματοι, ό Κλάδος 'Υγείας άφ’ ένός μέν δέν δύναται ν’ άπασχολή, λόγω τοΰ 
παρουσιαζομένου καθημερινώς φόρτου εργασίας, ίδιους υπαλλήλους διά τήν συμ- 
πλήρωσιν τών υπευθύνων τούτων δηλώσεων, άφ’ ετέρου δέ διότι άντεδείκνυται νά 
πράττη τοϋτο ή ιδία 'Υπηρεσία, ήτις επιφορτίζεται καί μέ τον έλεγχον τών έν τή 
δηλώσει διαλαμβανομένων. Τά αίτούμενα είς τάς δηλώσεις στοιχεία είναι άπλα, 
ώστε νά δύνανται πάντες οί υπάλληλοι νά συμπληρώσι ταΰτα.

Σκοπός τοΰ Κλάδου 'Υγείας είναι ή διά τών υπαλλήλων του ταχεία, πρό
θυμος, καλυτέρα καί εντός τών νομίμων πλαισίων δυνατή έξυπηρέτησις τών προ- 
σερχομένων. Οί προσερχόμενοι, ίδια έν ένεργεία άστυνομικοί υπάλληλοι, δέον νά 
συμπεριφέρωνται προς αυτούς μέ ευγένειαν καί καλωσύνην καί ούχί κατά τρόπον 
σκαιόν, λίαν άπαιτητικόν καί έν πολλοΐς άπαράδεκτον. "Ο,τι τό Ταμεΐον άρνεΐται 
νά παράσχη, δέον νά γίνη άντιληπτόν παρά πάντων τών υπαλλήλων, ότι δέν έχει έκ 
τών κειμένων διατάξεων τήν ευχέρειαν νά παράσχη καί άποτελεΐ νόμιμον αιτίαν τής 
τοιαύτης άρνήσεως καί ούχί αύθαίρετον ένέργειαν τών υπαλλήλων του. 'Ως έκ τού
του, ούδεμία δυσαρέσκεια ή άλλο τι δικαιολογείται είς βάρος τών υπαλλήλων του, 
άφοΰ ούτοι έτάχθησαν προς έξυπηρέτησιν καί μόνον πάντων τών συναδέλφων των. 
Τοΰ λοιποΰ θέλουσιν έπιβληθή αί δέουσαι πειθαρχικαί κυρώσεις κατά παντός έν 
ένεργεία υπαλλήλου, χρησιμοποιοΰντος άνοικείους έκφράσεις κατά συναδέλφου του 
τών 'Υπηρεσιών τοΰ Ταμείου καί δή άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας. Έν περιπτώσει 
παραπόνου ή διαφωνίας τίνος προς έπίλυσιν ύπηρεσιακοΰ θέματος δέον ν’ άπευθύ- 
νωνται οί ένδιαφερόμενοι άπ’ ευθείας είς τον κ. Διευθυντήν τοΰ Ταμείου.

Ό Α ρ χ η γ ό ς
Ώ ς Πρόεδρος τοΰ Κλάδου ’Υγείας 

ΘΕΟ Δ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ Τ ΖΗ Σ
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες: κ.κ. Γάκας 
Ή λίας, Καραγιώργος ή Καραγιάννης Νικόλαος, Βασιλείου Γεώργιος, Σταύρου 
Δημήτριος, Μπαχας Γεώργιος, Δήμου ’Ιωάννης καί Μπαλτάς Σπυρίδων.

—Διεγράφη τής δυνάμεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, 
ώς καταστάς σωματικώς ανίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρε
σίας, ό Άστυφύλαξ κ. Ήλιάδης ’Αναστάσιος.

—Άπελύθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, μη κριθέντες ικανοί προς μονιμο- 
ποίησιν, διά λόγους πειθαρχίας, οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες: κ.κ. Άγγελής 
Δημήτριος, Χολέβας Ευστάθιος, Ήλιόπουλος Προκόπιος, Κόλλιας Βασίλειος, 
Στεφάνής Κωνσταντίνος καί Άνέστης Άνδρέας.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—'Ο κ. 'Υφυπουργός επί των ’Εσωτερικών, διά διαταγής του, έξέφρασε τήν 

άκραν εύαρέσκειάν του προς τον διοικητήν των ’Αστυνομικών Σχολών, ’Αστυνομι
κόν Διευθυντήν Α' κ. Άρχοντουλάκην Εμμανουήλ, διότι κατ’ ένεργηθεΐσαν τήν 
9/3/62 έπιθεώρησιν τών ’Αστυνομικών Σχολών, διεπίστωσεν ότι, χάρις εις τήν 
ένεργητικότητά του, τήν πρωτοβουλίαν του, τήν δραστηριότητά του καί τό εξαίρε
του ενδιαφέρον τούτου, ώς καί τήν συμπαράστασιν τών υπό τάς διαταγάς του βαθμο
φόρων, λειτουργούν αί Σχολαί κατά τρόπον εύρυθμον καί υποδειγματικόν, έκ δέ τής 
έν γένει έμφανίσεως καί παραστάσεως τών έν αύταΐς φοιτώντων δοκίμων 'Υπα- 
στυνόμων, Άρχιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων, ώς καί τής έπικρατούσης τάξεως, 
ευπρεπείας καί ένημερότητος αυτών, έμεινε πλήρως ικανοποιημένος καί άπεκόμισεν 
άρίστας εντυπώσεις.

—Δι’ έγκυκλίου διαταγής τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθη 
εις τον ’Αστυφύλακα κ. Τσάμην Βασίλειον τό ’Αναμνηστικόν Μετάλλιον ’Εθνικής 
’Αντιστάσεως.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη : Α) ήθική 
καί υλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Παύλου Κωνσταντίνον καί Β ) ήθική 
αμοιβή είς τούς Άρχιφύλακας: κ.κ. Κωνσταντόπουλον ’Αθανάσιον καί Λεπεσιώτην 
Γεώργιον καί ’Αστυφύλακας : κ.κ. Παφίλην Χρήστον, Τσώταν Περικλήν, Μαρου- 
διάν Παναγιώτην καί Μπλάτσον Άριστείδην, διότι άπαντες, άναπτύξαντες εξαι
ρετικήν δραστηριότητα καί έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, κατώρθωσαν νά 
ανακαλύψουν καί συλλάβουν, τήν 11/2/1962 καί ώραν 23.5', τον διαρρήκτην Ρισκά- 
κην ’Εμμανουήλ, όστις είχε διαρρήξει τό έπί τών οδών Σιβιτανίδου καί Άνακρέ- 
οντος καφενείου.

•—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαι
νος εις τον ’Αστυφύλακα κ. Καραμπέτσον Παρασκευάν,·διότι τήν 20-2-62 καί ώραν 
23.40', έπιδείξας έξαιρετικήν δραστηριότητα, θάρρος καί ιδιαιτέραν ψυχραιμίαν, 
κατώρθωσε νά διασώση έκ βεβαίου πνιγμού, ριφθεις είς τήν θάλασσαν μετά τών 
ενδυμάτων του, παρά τήν θέσιν «Φλοίσβος» Παλαιού Φαλήρου, τήν Ψαρρά Ρουμπί- 
νην, άποπειραθεΐσαν νά αύτοκτονήση.



384 Ειδήσεις καί πληροφορία!

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥ- 
ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

Κατόπιν έγγράφου τοΰ Γ.Ε.ΕΘ.Α. ώμίλησε, τήν 15/3/1962, εις τήν Σχολήν 
Εύελπίδων, προς τά στελέχη τής Σχολής Εθνικής Άμύνης, ό ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Λ' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, μέ θέμα : «όργάνωσις, άποστολή και 
αρμοδιότητες ’Αστυνομίας Πόλεων. Προβλήματα άπασχολοϋντα τό Σώμα».

Έ π ’ εύκαιρία τής ομιλίας τά στελέχη τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης έπραγμα- 
τοποίησαν, τήν ιδίαν ήμέραν, έπίσκεψιν εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Ύπαστυνό- 
μων, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας έδόθη δεξίωσις προς τιμήν των.

Στελέχη τής Σχολής Εθνικής Άμύνης μετά τοΰ Διοικητοΰ τής Σχολής Υποστρατήγου 
κ. Θ. Διαμαντή κατά τήν έπίσκεψιν των είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Ύπαστυνόμων.

Εις ταύτην παρέστησαν ό διοικητής τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης 'Υποστρά
τηγος κ. Διαμαντής Θωμάς, ό 'Υποδιοικητής Ταξίαρχος κ. Γεωργιάδης Δημήτριος, 
τά στελέχη τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Στρατής 
’Αθανάσιος, έκπροσωπών τούς άποφοιτήσαντας έκ τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, 
οί Αξιωματικοί τής Σχολής και άλλοι.
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