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«Χαΐρε δι’ ής έγείρονται τρόπαια* 
Χαϊρε, δι’ ής έχθροί καταπίπτουσι»

μεμ τή Μητέρα είναι άφιερωμένη άπό δλο τον κόσμο ή 13 Μαΐου. 
ό Αύτή την ήμέρα κάθε άνθρώπινο πλάσμα προσφέρει θυμίαμα 

καί άγκαλιάζει μέ τή σκέψι του τή Μητέρα, τήν κάθε 
Μητέρα.

Καί αν μέν έχη φύγει άπό τούτο τον κόσμο, ό καθένας αίσθά- 
τήν άνάγκη νά πάη νά προσκυνήση στον τάφο της Μητέρας του 

,ά σκορπίση επάνω του λίγα άνθη.
"Αν βμως έχουμε τήν ευτυχία νά βρίσκεται μαζί μας ή Μη- 

, τότε ας τής φιλήσουμε μ’ εύλάβεια τό χέρι, κι’ ας τό βρέξουμε 
να καφτερό δάκρυ ευγνωμοσύνης. Αύτό της άρκεΐ, Δέν ζητάει 

:οτα άλλο ως άντάλλαγμα των πόνων καί των κόπων πού ύπέφερε 
: νά μάς φέρη στον κόσμο καί νά μάς μεγαλώση.

Ρ Ή  Μητέρα, είναι τό σύμβολο τής ζωής, τό αιώνιο σύμβολο, 
άκατάβλητο καί άναλλοίωτο, πού λάμπει στο στερέωμα τής ψυχής 

:ς καί τήν πλημμυρίζει μέ τήν άληθινή, τή μητρική αγάπη. Καί πραγ
ματικά καμμιά γυναίκα στον κόσμο δέν θά μπορέσή νά μάς δώση τήν 
άγάπη πού ξεχειλίζει άπό τήν καρδιά τής Μάννας.

Καί άποτελεΐ εύτυχή σύμπτωσι, δτι εφέτος, ή παγκόσμιος 
ήμέρα τής Μητέρας, συνέπεσε στήν Ελλάδα, μέ τό πανηγυρικό γε
γονός των γάμων τής Πριγκιπίσσης Σοφίας καί του Πρίγκιπος Δόν 
Χουάν Κάρλος τής 'Ισπανίας.

"Ολοι δμως οί Έλληνες στρέφουν τούτη τή στιγμή τή σκέψι 
προς τήν εύτυχισμένη Μητέρα, τήν Α. Μ. Βασίλισσα Φρειδερίκη, πού
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δπως δλες οί μητέρες πόνεσε, εν νοιώσε άγωνίες καί έδωσε την ψυχή της 
γιά τά παιδιά της, πού είναι παιδιά καί όλου’τού Ελληνικού Λαού.

’Έ τσ ι ό εορτασμός τής Μητέρας πήρε φέτος στην Ελλάδα τον 
πανηγυρικώτερο χαρακτήρα που μπορούσε να γινη.

Μια μητέρα”, σαν όλες τις Μητέρες, ή Βασίλισσά μας, παρα- 
δίδει, στολισμένη νύφη, την κόρη της στο νέο μέ τον όποιον θά νοιώση 
τη χαρά τής ζωής καί θά δημιουργήση νέα οικογένεια.

"Ας εύ/ηθοΰμε όλοι νά εύτυχήσουν οί υψηλοί νεόνυμφοι καί νά 
φανούν αντάξιοι των Λαών τους και των γονέων τους.

"Ολοι λοιπόν οί άνθρωποι σήμερα, σ’ όλο τον κοσμο, ψάλλουν 
ύμνους στή Μητέρα τής 6ποίας ή''άνά??η ό ό χ ι  μονον απέραντα αλλά

\ ? / r / -". ν. -και η μονή αγνή.
’Ιδιαίτερα οί Χριστιανικοί Λαοί υμνούν τη Μητέρα εκέί'Ά 

πού τό στήθος της θήλασε ολόκληρη την άνθρωπότητα, ύμνορν τ ·}ν 

ΠΑΝΑΓΙΑ.
Είναι άφθαστες οί εικόνες πού ό εκκλησιαστής δίνει γιά “ Ο 

Μητέρα—-Παναγία, όταν χαιρετά στο πρόσωπό της, Ε κ ε ί ν η ,  
πού ένεσάρκωσε τό Θεάνθρωπο καί ύπέφερε τά πάντα γιά την άγστη 
της προς Αύτόν,. ό όποιος άντανακλοΰσε ολόκληρη την άνθρωπόττνα.

Χαΐρε ύψος δυσανάβατον άνθρωπίνοις λογισμοΐς·
Χαίρε βάθος δυσθεώρητον καί άγγέλων όφθαλμοΐς.
Χαΐρε, ότι λειμώνα τής τρυφής αναθάλλεις·
Χαΐρε, ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις.
Χαΐρε, δι’ ής έγείρονται τρόπαια'
Χαΐρε, δι’ ής εχθροί καταπίπτουσι.

Καί όταν ή κακότης τών άνθρώπων καθήλουσε στο Σπαν 
τό δάσκαλο τής ’Αγάπης, ή καρδιά τής Παναγίας σπαράζει κκί ξε- 
σπάει ό θρήνος.

Ώ  γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον πού έδυ σου τό κάλλος; 
Ώ  φώς τών οφθαλμών μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πώς τάφω 
νΰν καλύπτεις ;

’Αλλά τό Σταυρικό θάνατο καί τήν ταφή έπισφραγίζει ή ’Ανά
σταση , κι’ έτσι ή αγάπη τής Μητέρας βγήκε νικήτρια καί τό χαρμό
συνο σάλπισμα άντήχησε σ’ όλο τον κόσμο.

«Χριστός Ά νέστη έκ Νεκρών»
'Η  αγάπη τής Μητέρας πότισε ώς τά κατάβαθα τήν ψυχή τού 

παιδιού της, τοΰ Χρίστου, καί έγινε άγάπη παγκόσμια, έγινε ή βάση 
τής Θρησκείας μας, ή βάση τής ύπάρξεως τής άνθρωπότητος.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΥΤΗΣ
'Υπό τοϋ Καθηγητοΰ της Ψυχιατρικής έν τώ  Πανεπι- 

---------------------------στημίω ’Αθηνών κ. ΚΩΝ ■ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-------------------------

«’Επί τή ευκαιρία τοϋ συνελθόντος έν Άθήναις συνεδρίου Ψυχι
κής ’Υγιεινής και τής όργανωθείσης έβδομάδος «Ψυχικής Υγείας», 
δημοσιεύομεν επίκαιρον αρθρον τοϋ καθηγητοΰ κ. Κ. Κωνσταντι- 
νίδου.

Κατά τάς συζητήσεις τοϋ συνεδρίου διεπιστώθη δτι ό σύγχρονος 
άνθρωπος λόγω τών συνθηκών τής ζωής έχει ανάγκην ιδιαιτέρας 
προσοχής εις τον τομέα τής ψυχικής υγιεινής, εις τρόπον ώστε 
νά έναρμονισθή ό ψυχικός του κόσμος προς τό περιβάλλον και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τούτου και νά έξασφαλισθή ή ισορροπία και ή 
ηρεμία τών ψυχικών εν γένει εκδηλώσεων και άλλων ένεργειών 
αντοϋ».

Ν.Α.

'Ω ς ή υγιεινή του σώματος σκοπόν έχει τήν προφύλαξιν άπό τών σωματικών 
βλαβών, οΰτω και ή ψυχική υγιεινή άποσκοπεΐ εις τήν προφύλαξιν άπό τών ψυχικών 
τοιούτων. Σκοπός υγιεινής είναι ή ψυχική υγεία τοϋ άνθρώπου, έν ταυτώ δέ καί ή 
σωματική. Λέγοντες ψυχική υγεία νοοΰμεν τήν ψυχοσωματικήν έκείνην κατάστασιν 
καθ’ ήν υπάρχει τό αίσθημα τής εύεξίας καί ή οποία έχει ώς προϋπόθεσιν τήν ομαλήν 
σωματικήν καί ψυχικήν κατάστασιν τοϋ όργανισμοΰ. Ή  ψυχική υγιεινή επιζητεί νά 
προφυλάξη ταύτην άπό τών βλαβών. Τοΰτο δέ έφ’ δσον νοοΰμεν τον άνθρωπον ώς 
μεμονωμένον βιολογικόν ον, οπότε ή τοιαύτη υγιεινή είναι ύγιεινή τοϋ άτόμου.

Ε πειδή  δμως ό άνθρωπος είναι έν ταυτώ καί μέλος ένός κοινωνικόΰ συνόλου 
καί έχει δημιουργήσει γενικωτέρους δρους ζωής, ή ψυχική υγιεινή ώς καί ή υγιεινή 
καθόλου είναι καί κοινωνική υγιεινή καί περιλαμβάνει καί τάς κοινωνικάς έκείνας 
προϋποθέσεις, αίτινες έπίσης είναι άπαραίτητοι διά τήν ψυχικήν υγείαν τοϋ άτόμου. 
Ουτω ή ψυχική υγιεινή άποβλέπει εις τό δλον τοϋ άτόμου άπό τής βιολογικής καί 
τής κοινωνικής του ύποστάσεως καί κατ’ άκολουθίαν είναι υγιεινή τοϋ άτόμου, τής 
όμάδος, τοϋ λαοΰ, τής άνθρωπότητος, τοϋ πολιτισμοΰ έν γένει.

Γνωρίζομεν έξ έτέρου δτι δεν υπάρχει μόνον υγιής κατάστασις τοϋ άτόμου 
καί τής κοινωνίας. 'Υπάρχουν καί παθολογικαί καταστάσεις αυτών. Διά τοΰτο ή 
ψυχική υγιεινή άποβλέπει καί εις τήν διόρθωσιν τοϋ κακοΰ είτε τοΰτο έντοπίζεται 
είς αυτό τοΰτο τό άτομον είτε εύρίσκεται εις τό είδος τής κοινωνικής του διαβιώσε- 
ως, δηλαδή τήν ολότητα, οπότε έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει, ή ψυχική υγιεινή 
έπιλαμβάνεται καί τών προβλημάτων τών σχέσεων τών άνθρώπων προς άλλήλους. 
Τοιαΰτα προβλήματα άπησχόλησαν τό Διεθνές Συνέδριον ψυχικής υγείας τοΰ Λον
δίνου κατά τό έτος 1948.

'Η  ψυχική υγιεινή άντιπροσωπεύουσα τήν προσπάθειαν τής διατηρήσεως τής 
υγείας ή άποκαταστάσεως ταύτης τοΰ τε  άτόμου καί τής κοινωνίας, εΐναι ούσιάστι- 
κώς παναρχαία ώς δλαι αί έπιστήμαι. Τό πάλαι, οί νομοθέται, οί ιερείς, οί φιλόσοφοι, 
καθιέρουν νόμους καί κανόνας συμφώνως προς τούς οποίους ήδύνατο νά έποικοδο- 
μηθή ή καλώς νοουμένη υγιής ζωή. Συνίστων π.χ. ψυχικήν ηρεμίαν, κυριαρχίαν 
τής λογικής έπί τών παθών καί ένστικτων κλπ.

Ε ίς τούς καθ’ ήμάς χρόνους ή ψυχική υγιεινή προσέλαβεν έπιστημονικήν κατο- 
χύρωσιν δι’ έπιστημονικοΰ τρόπου τοΰ σκέπτεσθαι καί ένεργεΐν καί ένηρμονίσθη 
προς τά δεδομένα τών άλλων σχετικών έπιστημών, αίτινες καθώρισαν τούς μηχανι
σμούς λειτουργίας τής ψυχής καί τάς ένδεχομένας παρεκκλίσεις καί διαταραχάς αυτής 
έξ αιτίων έσωτερικών καί έξωτερικών.
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Ε ις τό σημεΐον τοϋτο θέλω νά παρεμβάλω, ότι ό άνθρωπος ερχόμενος εις τήν 
ζωήν εύρίσκεται άπό τής πρώτης στιγμής έν μέσω έλλοχευουσών παντοίων εχθρικών 
δυνάμεων, α'ίτινες θέτουν εις κίνδυνον τό σώμα καί τήν ψυχήν του. Διά μέν τό σώμα 
οί κίνδυνοι προέρχονται π.χ. έκ τών μικροβίων, τών φυσικών δυνάμεων κ.ά. Βλέ- 
πομεν δέ ότι άναλόγως τής ιδιοσυστασίας έκαστος άνθρωπος έχει καί μίαν ιστορίαν 
νοσολογικήν (ασθενεί έκ ταύτης ή έκείνης τής νόσου, βλάπτεται εις τήν σωματικήν 
του ύπόστασιν ή άποθνήσκει προώρως. Ά π ό  ψυχικής άπόψεως πλεΐστοι είναι οί 
κίνδυνοι ψυχικών βλαβών. Τό περιβάλλον έγκρΰπτον έχθρικούς παράγοντας δύναται 
νά έμποδίση τήν ομαλήν ψυχικήν έξέλιξιν καί νά δημιουργήση ψυχικάς ανωμαλί
ας, έλαφράς ή βαρείας διαταραχάς τοϋ χαρακτήρός καί του ψυχικοϋ κόσμου. Ά π ό  
ψυχικής δηλαδή πλευράς τό άτομον άναλόγως τής ιδιοσυστασίας του καί τών όρων 
έξωτερικής (κοινωνικής) ζωής ενδέχεται επίσης νά ύποστή τοϋτο ή έκεΐνο, νά βλαβή 
ολίγον ή πολύ, προσωρινώς ή μονίμως ή νά καταλήξη εις τον ψυχικόν θάνατον. Προς 
τήν τοιαύτην μοίραν τοϋ ανθρώπου άντιπαλαίει ή ιατρική έν γένει, έπίσης δέ καί ή 
ψυχική υγιεινή. Ή  τελευταία αυτή γνωρίζουσα τήν ομαλήν ψυχικήν έξέλιξιν καί τάς 
δυσμενείς έπιδράσεις διά τε τό άτομον καί τήν κοινωνίαν καί λαμβάνουσα ύπ’ 6ψιν 
όλα τά έπιστημονικά δεδομένα, προσπαθεί νά έξηγήση τήν γένεσιν τών ψυχικών 
διαταραχών, νά προλάβη καί νά θεραπεύση ταύτας. Περαιτέρω έπεκτείνεται εις γε- 
νικωτέραν άντίληψιν περί τής διαμορφώσεως ύγιοϋς τρόπου ψυχικής ζωής ύπό έν
νοιαν περιλαμβάνουσαν όλα τά προβλήματα αυτής, ώς έκάστοτε διαμορφοϋνται ταϋτα 
καί τά όποια ποικίλουν άπό περιπτώσεως εις περίπτωσιν, άναλόγως τής μορφώσεως, 
τής κοινωνικής τάξεως, τής χώρας, τής φυλής κ.ο.κ. Διάφορον π.χ. περιεχόμενον 
ψυχικής υγιεινής υπάρχει άπό περιπτώσεως εις περίπτωσιν καί άπό λαοϋ εις λαόν 
(Ανατολικών καί Δυτικών λαών). Α λλά δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις σκοπός αυτής 
είναι «ή διατήρησις τοϋ άτόμου, ή άνάπτυξις αύτοΰ, ή προσαρμογή προς τό περιβάλ
λον, ή ένεργός ένταξις εις τήν διδομένην κοινωνικήν συγκρότησιν, έφ’ όσον αΰτη 
άνταποκρίνεται προς τάς δικαίας απαιτήσεις τοϋ άνθρώπου καί εις τον ύγιά πο
λιτισμόν».

Ή  ψυχική υγιεινή είναι άθροισμα γνώσεων, α'ίτινες προέκυψαν έκ τών γνώ
σεων καί τής έμπειρίας τών άλλων έπιστημών π .χ. τής γενικής ιατρικής, τής ψυ
χιατρικής, τής φυσιολογίας, τής ψυχολογίας, τής έγκληματολογίας, τής κοινωνιο- 
λογίας, τής παιδαγωγικής, τής θεολογίας, τής φιλοσοφίας, τής ιστορίας τοϋ πο- 
λιτισμοΰ, τής ήθικής κ.ο.κ. ’Έ χ ει όμως κυρίως άμεσον σχέσιν προς τήν ιατρικήν, 
ιδίως τήν ψυχιατρικήν. Έ ξ  όλων τούτων λαμβάνει στοιχεία διότι πάσαι αδται σκο
πόν έχουν τον άνθρωπον καί τήν ύγιά αύτοΰ διαβίωσιν. "Ηδη δέ διεμορφώθη εις ά- 
νεξάρτητον έπιστημονικόν κλάδον, δστις θέτει ίδιους σκοπούς καί ό όποιος προ 
παντός έχει τό χαρακτηριστικόν πάσης πραγματικής έπιστήμης, νά δύναται νά προ- 
βλέπη τά μέλλοντα νά προκόψουν.

Παρά τήν σχετικήν άνεξαρτησίαν της, ή ψυχική ύγιεινή δέν άποτελεΐ εΐσέτι 
ίδιον κλάδον τής ιατρικής, ιδίαν τουτέστιν ειδικότητα. 'Υπάρχουν άντιρρήσεις ότι 
δύναται νά άποτελέση ίδιον κλάδον. Είναι έν τούτοις βέβαιον, ότι ίνα άντιμετωπίση 
τίς τά προβλήματα τής ψυχικής ύγιεινής άπαιτοΰνται γνώσεις πολυποίκιλαι έκ 
πολλών άλλων περιοχών γνώσεως. Ταύτας κατέχουν ώς θά ίδωμεν έπιστήμονες ά- 
σχολούμενοι είδικώτερον περί τά τής ψυχικής ύγιεινής ζητήματα.

Είναι βέβαιον ότι τήν ψυχικήν ύγιεινήν άσκεΐ πάς ιατρός έν τή έκτελέσει 
τοϋ ΐατρικοΰ του έργου (διά καταλλήλων συμβουλών καί προτροπών, δι’ ένθαρρύν- 
σεων, διαφωτίσεως, συστάσεως άλλαγής περιβάλλοντος κ .τ .λ .).

Άνθρωποι μέ πολλήν πείραν τοϋ κόσμου, δύνανται νά παράσχουν συμβου- 
λάς ψυχικής ύγιεινής. ’Επίσης καί πάς έπιστήμων έχων ώς έργον τήν μέριμναν 
διά τούς συνανθρώπους του, άσκεΐ ψυχικήν ύγιεινήν, ήτοι ό διδάσκαλος, ό παιδα- 
γωγός, ό θεολόγος, ό δικαστής, ό ίερεύς.
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'Ω ς γνωστόν οί ιερείς εις ους πλεΐστοι καταφεύγουν διά τα ψυχικά των προ
βλήματα, είναι σημαντικοί φορείς της ψυχικής υγιεινής. Εις παλαιοτέραν έποχήν, 
καθ’ ήν ή ζωή έκυριαρχεΐτο σχεδόν άποκλειστικώς άπό την θρησκείαν, οΐ ιερείς 
ήσαν οί μόνοι παρέχοντες ψυχικήν υγιεινήν. Νϋν ή ψυχολογία καί ή ψυχοπαθολογία 
εχουσι τον κύριον λόγον εις τά ζητήματα παροχής βοήθειας εις την πληθύν των άν- 
θρώπων οϊτινες δεινοπαθοΰν ψυχικώς. (Τοϋτο δεν σημαίνει δτι ή θρησκευτική βοή
θεια, έπαυσε νά είναι άπαραίτητος διά τήν ψυχικήν υγιεινήν. Ε ις πολλάς περιπτώσεις 
είναι αυτή περισσότερον ένδεδειγμένη ή άλλο τί καί ή διευθέτησις των πραγμάτων 
σχετικώς προς τήν θρησκευτικότητα είναι ό μόνος τρόπος διορθώσεως τοϋ κακού).

'Υπάρχουν δμως περιπτώσεις ών τά προβλήματα δεν δύνανται νά άντιμετωπι- 
σθοϋν, εί μή διά γνώσεων βαθειών καί ειδικών ψυχολογικών καί ψυχιατρικών αΐτινες 
κατέχονται υπό επιστημόνων ειδικών περί τήν ψυχικήν υγιεινήν.

'Η  κατευθυντήριος γραμμή τής ιατρικής είναι ώς γνωστόν ή προφύλαξις. 
Ε ις τό πεδίον τής ψυχικής υγείας δεν έχει προωθηθή ή άντίληψις αδτη, ούδέ ό ιατρός 
έν γένει έχει τήν μόρφωσιν καί τάς γνώσεις, αίτινες άπαιτοΰνται διά τήν ψυχικήν 
υγιεινήν. Μεγάλην άξίαν έχουσιν έν τω  προκειμένω αί γνώσεις περί τοϋ τρόπου γενέ- 
σεως ψυχικών άνωμαλιών καί αΐ περί ψυχοθεραπείας γνώ σεις.Έπίσης ή διαπίστωσις 
δτι πολλαί παθολογικαί έκδηλώσεις τοϋ άτόμου, προκύπτουν έκ ψυχικών άνωμαλιών 
οδτω φερ’ εΐπεϊν ό άλκοολισμός άπό άπόψεως ψυχικής υγιεινής δέον νά έξηγηθή 
καί κατανοηθή ώς έκδήλωσις ψυχικής τινός άνωμαλίας λόγω τής οποίας καταντά ό 
άνθρωπος εις τήν άνάγκην χρήσεως οινοπνεύματος προς άρσιν τής ψυχικής έντά- 
σεως καί ήρέμησιν.

Έ κ  τών άνωτέρω συνοψίζομεν δτι ή ψυχική υγιεινή άντλεΐ έκ πολλών έπιστη- 
μονικών κλάδων τά δεδομένα αυτής. Ε ΐτα  δτι ή ψυχική υγιεινή τείνει νά διορθώση 
ού μόνον μεμονωμένην τινά βλάβην, άλλ’ εις πολλά σημεία έχει εύρυτέραν τής καθα- 
ράς ιατρικής άκτίνα δράσεως καί εύρύτερον περιεχόμενον, περιλαμβάνουσα εις έξέ- 
τασιν τήν δλην προσωπικότητα τοϋ άτόμου καί τούς δρους ζωής αύτοΰ, έν συνεχεία 
δτι ή ψυχική υγιεινή άπευθύνεται προς τον ύγιά άνθρωπον προς τον ένδεχομένως 
μέλλοντα νά ύποστή ψυχικάς βλάβας καί προς τον ήδη ψυχικώς κατά τινα τρόπον 
πάσχοντα.

Έ φ ’ δσον ή ψυχική υγιεινή άπευθύνεται καί προς τον ύγιά, τοϋτο σημαίνει 
δτι ή προφύλαξις άπό ψυχικών βλαβών καί ή πρόληψις αυτών είναι έκ τών σημαντι
κών άποστολών τής ψυχικής ύγιεινής, ώς άλλως τοϋτο έχει καθιερωθή διά τήν υ
γιεινήν καί τήν ιατρικήν έν γένει. 'Η  προφύλαξις δμως δεν είναι ευκολον ζήτημα, 
διότι δεν είναι ευχερές νά προΐδη τις καί νά συλλάβη τήν γένεσιν, τών πρώτων έλα- 
φρών καί άνεπαισθήτων ψυχικών βλαβών έξ ών θά προέλθη τό έμφανές κακόν. Έ ν  
τούτοις ή άξια τής ψυχικής ύγιεινής κατοχυροΰται διά τής τοιαύτης ίκανότητος νά 
προβλέπη δηλαδή καί νά προλαμβάνη τον κακόν έν τή γενέσει αύτοΰ. Διά τοϋτο 
δέον νά έφαρμόζηται δσον ένεστι έγκαιρότερον. Έ ν  τοΐς προκειμένοις έκείνο τό ό
ποιον πρέπει νά έχη τις προ οφθαλμών, είναι αί πρωιμόταται έκδηλώσεις έπικειμένης 
ψυχικής διαταραχής. Διά τον ένήλικα ή φροντίς δύναται έν πολλοΐς νά περιορισθή 
είς αυτό τοϋτο τό πάσχον άτομον. Προκειμένου δμως περί "παιδιού, ή ύγιεινή δέσν νά 
περιλάβη καί τό περιβάλλον τής οικογένειας έξετάζουσα έάν τοϋτο είναι ψυχικώς ο
μαλόν ή ού καί κατά πόσον χρήζει καθάρσεως. Γνωρίζομεν δέ δτι πλεϊσται ψυχικαί 
άνωμαλίαι τοϋ ένηλίκου έχουσι τήν ρίζαν των εις τήν παιδικήν ήλικίαν μεθ’ δλων 
τών συναφών, ήτοι τής άνθυγιεινής διαβιώσεως, τής κακής διαπαιδαγωγήσεως καί 
τόσων άλλων. Οδτω αί νευροπάθειαι, αί νευρώσεις, αί δυσαγωγικαί έκδηλώσεις τής 
παιδικής ήλικίας, άποδίδουν συνήθως ένηλίκους μέ τάς αύτάς νοσηράς έκδηλώσεις, 
μέ άνώμαλον χαρακτήρα καί παντοίας ψυχοπαθητικάς παρεκκλίσεις. Αί άρχικαί 
δηλαδή παθολογικαί ψυχικαί αντιδράσεις δύνανται νά καταστώσι μόνιμοι καί νά
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άποτελέσουν μονίμους ψυχικάς άνωμαλίας καί διαταραχάς. Έ ν  τώ  προκειμένω τό 
άριστον είναι να διατηρήσωμεν ψυχικώς υγιές το παιδίον, ούχί δέ το ανώμαλον νά 
έπαναφέρωμεν εις την υγείαν. Ό  ρόλος του παιδιάτρου ενταύθα είναι λίαν σημαντικός 
καί δέον ουτος, ώς έρχόμενος εις επαφήν μέ τό παιδί καί τό περιβάλλον αύτοϋ, νά 
άσκήση έντόνως καί εύρέως την ψυχοϋγιεινήν του δράσιν.

Τό εύρύ πεδίον δράσεως τής ψυχικής υγιεινής είναι έν πρώτοις αί άνωμαλίαι 
τοϋ χαρακτήρος, εΐτα αί ψυχογενείς λειτουργικαί διαταραχαί των οργάνων. Έ ν  συνε
χεία έχει εφαρμογήν ή ψυχική υγιεινή είς πάσαν περίπτωσιν παθήσεως καί εις αύτάς 
τάς όργανικάς νόσους. Γνωστής οΰσης τής ψυχοφυσικής ένότητος τοϋ οργανισμού 
σχεδόν είς πασαν νόσον, υπάρχουν ψυχικοί παράγοντες χρήζοντες άντιμετωπίσεως 
άπό άπόψεως ψυχικής υγιεινής. Έ κ το ς τούτου δέον νά ίιηφθή ύπ’ οψιν ό ψυχικός πα
ράγων ώς αιτίας οργανικής διαταραχής καί άλλοιώσεως π.χ. ή αρτηριακή ύπέρτασις 
ώς έκδήλωσις ψυχικής έντάσεως καί άλλα. Περαιτέρω έχει τήν θέσιν της καί ή 
ψυχική υγιεινή καί έκεί' όπου ώς έκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δύναται νά δράση 
π .χ. εις τό κληρονομικώς έπιβεβαρημένον άτομον, έπίσης τό σωματικώς υπό οί- 
ανδήποτε έννοιαν μειονεκτικόν ή ψυχοπαθητικώς προδιατεθειμένον. Είς τάς περιπτώ
σεις ταύτας ή ψυχική υγιεινή θά υπόδειξη ποια ή ακολουθητέα διαμόρφωσις τής 
ζωής του τοιούτου άτόμου, ώστε νά μήν άναπτυχθοϋν ψυχικαί άνωμαλίαι καί δια- 
στροφαί τοϋ χαρακτήρος. "Ας τονισθή σχετικώς ότι δι’ έκάστην περίπτωσιν δεν 
γνωρίζομεν επακριβώς πόσαι καί ποΐαι έκ των ψυχικών έκδηλώσεων οφείλονται 
είς τον γονότυπον (δηλαδή είς κληρονομικήν μάζαν) καί ποΐαι είς τήν έπίδρασιν τοϋ 
περιβάλλοντος, δηλαδή είς τά λεγάμενα ψυχικά τραύματα. Συνήθως έκ τής συναλλα
γής τοϋ έξωτερικοΰ καί έσωτερικοΰ. παράγοντος μέλλει νά προκύψη ψυχική τις 
άνωμαλία καί διαστροφή τοϋ χαρακτήρος. Επομένω ς έπιβάλλεται ή άντιμετώπισις 
αυτής ούχί κατά μοιραΐον τρόπον άδρανοΰς συμπεριφοράς, άλλά ύπό ένεργόν προσ
πάθειαν διορθώσεως τών κακώς κειμένων. "Αλλωστε δ,τι άνώμαλον διαπιστοΰ- 
ται είς ώρισμένην ήλικίαν δυνατόν νά μή διατηρηθή καί είς τήν μετέπειτα ηλικίαν, 
τούτου διορθουμένου είτε δι’ έσωτερικής μεταβολής, είτε μεταβολής τών έξωτερι- 
κών όρων ζωής, είτε άμφοτέρων. Επομένω ς ή ψυχική φροντίς καί μέριμνα, είναι τί 
άναπόσπαστον καί έπιβεβλημένον καί διά τήν πρόληψιν καί θεραπείαν τών ψυχικών 
άνωμαλιών καί έν πολλοΐς καί διά τήν εύνοΐκωτέραν έξέλιξιν καί αυτών τών σωματι
κών νόσων. Τελικώς ας ύπομνησθή ότι ή σωματική θεραπεία αποκαθιστώ τήν ψυ
χικήν υγείαν καί ή ψυχικώς υγιεινή κατάστασις προάγει τήν σωματικήν θεραπείαν.

Μετά τά άνωτέρω γενικά περί ψυχικής υγιεινής, έχομεν νΰν νά άναφέρωμεν, 
ότι ή ψυχική υγιεινή έν τή πρακτική έφαρμογή αυτής διαφέρει άναλόγως τής ηλι
κίας τοϋ άτόμου. Οΰτω έχομεν ψυχικήν υγιεινήν τής πρώτης παιδικής ηλικίας, 
τής σχολικής ήλικίας καί δή τής άρχικής τής έφηβικής ήλικίας, υγιεινήν τής ωρίμου 
ήλικίας (τοϋ ένήλικος) καί τής γεροντικής ήλικίας (τοϋ γέροντος).

Δεν πρόκειται νά ύπεισέλθω είς λεπτΟμερείας δι’ έκάστην φάσιν τής ήλικίας 
τοϋ άτόμου μέ τά διάφορα προβλήματα έκάστης, άτινα χρήζουν ιδιαιτέρου έκαστον 
χειρισμοϋ. Διά τήν πρώτην παιδικήν ήλικίαν σημαντικόν είναι τό πρόβλημα τής 
άποφυγής ψυχικών βλαβών δι’ έφαρμογής ορθής διαπαιδαγωγήσεως. Διά τήν ο
μαλήν ψυχικήν έξέλιξιν τοϋ παιδιοΰ, σχετικά είναι ή σχέσις διαπαιδαγωγοΰντος καί 
διαπαιδαγωγουμένου, ή άντιμετώπισις τής φάσεως τοϋ πείσματος τοϋ παιδιοΰ καί
των άταξιων αϋτου, της 
προβλημάτων.

έπιβολής τής καθαριότητος, τής τιμωρίας καί τόσων άλλων

(Συνεχίζεται)
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12. Ό  ρόλος τοϋ τύπου εις τάς σχέσεις ’Αστυνομίας και Κοινού.
13. Συμπεράσματα.

(Συνέχεια έκ τοΰ προη
γουμένου καί τέλος)
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12. ‘Ο ρόλος τοϋ τύπου εις τάς σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινού.
Πηγή λίαν σοβαρά ασκούσα τεραστίαν έπίδρασιν επί των σχέσεων ’Αστυνομίας 

καί κοινού είναι δ τύπος.
"Εχουν γραφή καί έχουν λεχθή πάρα πολλά σχετικά μέ την έπίδρασιν την 

οποίαν άσκεΐ δ τύπος επί της κοινής γνώμης.
Τδ άναγνωστικδν κοινδν είς την σύγχρονον εποχήν έχει εύρυνθή τά μέγιστα 

καί ή έφημερίς συναντάται εις χεΐρας δλων άπδ τοϋ πλέον μορφωμένου μέχρι τοϋ 
άπλοΰ εργάτου καί τοΰ άγρότου, δ δποΐος δίδει πολλάκις εντελώς παιδικήν πίστιν είς 
αυτήν. «Τδ είδα γραμμένο στήν έφημερίδα» άκούεται νά λέγεται άπο πολλούς.

Ό  χρονογράφος τής έφημερίδος «Βήμα» τής 22 -3 -6 1 , σχολιάζων έπιστολήν 
αναγνώστου επαρχιακής έφημερίδος προς αύτήν, είς ήν παρεκάλει τήν έφημερίδα νά 
μή διακόψη τήν άποστολήν της καί δτι θά έξώφλει τήν συνδρομήν του συντόμως, 
έγραψε μεταξύ άλλων τά έξής. «Τδ γράμμα τοΰ γεωργού μας δίνει νά καταλάβουμε 
τδν βγκο τής εύθύνης πού βαραίνει τούς άφανεΐς καί έπιφανεΐς έργάτες τοΰ τύπου. 
Δέν έρευνα αύτός, πιστεύει.

Σκύβει στδ κείμενο μέ τήν εύλάβεια πού έσκυβαν οί Εβραίοι στήν πλάκα τοΰ 
Μωϋσέως.

Καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, πιά φωτιά κρατάμε. Καταλαβαίνετε πόση 
καθαρή πρέπει νά είναι ή ψυχή καί πόσο άγνή ή διάθεσις, δταν παίρνουμε στά χέρια 
τδ δαυλδ αύτδ πού δσες δυνατότητες έχει νά φωτίση άλλες τόσες δυνατότητες έχει νά 
προκαλέση πυρκαϊά. ’Επάγγελμα είναι ή δουλειά πού κάνουμε είναι δμως καί λει
τούργημα».

Αί εύθΰναι τοΰ τύπου διά τοΰτο είναι μεγάλαι ώς έκ τής δυνάμεώς του νά 
κατευθύνη τδ κοινόν.

Έ ξ  άφορμής τής περιφήμου ύποθέσεως τής δολοφονίας τοΰ σιδηροδρομικού 
Πεπέ ύπδ τοΰ Χατζηχρήστου, διά τήν δποίαν μερικαί έφημερίδες άνέγραψαν ρυ
παρότητας καί άναισχύντους λεπτομέρειας περί τοΰ έγκλήματος, ή Έ νω σις Συντα
κτών 'Ημερησίων ’Εφημερίδων ’Αθηνών κατεδίκασε τήν έλευθέραν ταύτην τακτικήν 
ώρισμένων έφημερίδων καί διεδήλωσεν δτι ό δημοσιογράφος οφείλει νά προάγη τήν 
κοινωνίαν νά έκτελή τδ έ'ργον ώς υψηλήν άποστολήν καί έκφράζει τήν έλπίδα δτι «τδ 
σημειωθέν θλιβερώτατον φαινόμενον τής άχαλινώτου καί έπιβλαβοΰς δημοσιότητος 
θά καταστήση τάς τρεις καθιερωμένας έξουσίας Έκτελεστικήν-Νομοθετικήν-Δικαστι- 
κήν περισσότερον άποφασιστικάς καί θαρραλέας έναντι τής λεγομένης τετάρτης 
έξουσίας τοΰ τύπου».

Ή  στενή συνεργασία ’Αστυνομίας μετά τών δημοσιογράφων άποτελεϊ πολύ
τιμον στοιχεΐον βοήθειας διά τήν άνακάλυψιν έγκλήματος ή καί τήν παρεμπόδισιν 
άκόμη τοιούτου. Εύνόητον δτι ή συνεργασία αυτή δέν θά πρέπει νά άποβαίνη έπιζημία 
διά τής παροχής, ύπδ τής ’Αστυνομίας, πληροφοριών έπιβλαβών καί δή τών άναφε- 
ρομένων εις τάς χρησιμοποιηθείσας άστυνομικάς μεθόδους.

"Εχει ύποστηριχθή δτι τδ έγκλημα προέρχεται καί άπδ μίμησιν καί δτι ή 
περιγραφή του υποβάλλει καί δύναται νά δημιουργήση μιμητάς. Άνεγράφη εις τάς
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εφημερίδας τελευταίως, δτι σοβαρώταται κλοπαί κοσμηματοπωλείων διεπράχθησαν 
εις Λονδϊνον κατά την μέθοδον «Ρ ί φί φί» κατ’ άπομίμησιν της ομωνύμου κινημα
τογραφικής ταινίας.

Και παρ’ ήμϊν δέν είναι σπάνιαι αί περιπτώσεις, νεαρών ίδια κακοποιών, οί 
όποιοι κατά την διάπραξιν έγκλημάτων ήθέλησαν νά μιμηθοΰν τό πρότυπον άλλου 
κακοποιού, τον όποιον αί εφημερίδες ηρωοποίησαν.

Αί σχέσεις ’Αστυνομίας και τύπου είναι λίαν ένδιαφέρουσαι. Καθημερινώς 
άναγράφονται συμβάντα μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού. Τά άναγραφόμενα άποτε- 
λοϋν μίαν ένδιαφέρουσαν «διαφήμισιν» διά την ύπόληψιν καί τό κΰρος του ’Αστυνομι
κού Σώματος.

'Ο  τρόπος μέ τον όποιον ό τύπος άναφέρεται είς τήν άστυνομικήν δραστηριό
τητα καί τό πρίσμα ύπό τό όποιον παρουσιάζει ταύτην, τά σχόλια επί τών ενεργειών 
καί τής ίκανότητος της ’Αστυνομίας δύνανται σοβαρώς νά ώφελήσουν, άλλά καί νά 
θέσουν έν κινδύνω τό κύρος τής ’Αστυνομίας καί νά δημιουργήσουν ρήγμα είς τάς 
σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινού.

"Απαντες έξ ιδίας άντιλήψεως, διά τής άναγνώσεως τών έφημερίδων, γνωρί- 
ζομεν τούτο. Αί έφημερίδες, τής άριστερας ιδίως, κατά σύστημα παραποιούν τά 
γεγονότα είς βάρος τής ’Αστυνομίας, έχουσαι ύπ’ οψιν των τό άποτέλεσμα τής τοι- 
αύτης τακτικής των.

"Ολοι έχομεν ύπ’ δψιν μας τά σχόλια τών έφημερίδων έξ άφορμής έγκλημάτων 
ώς τού Χαϊδαρίου, Νέας Σμύρνης, Θεσσαλονίκης. Λίαν δυσμενή υπήρξαν τά σχόλια 
ταΰτα φθάνοντα μέχρι τού σημείου νά κατηγορούν τά Σώματα ’Ασφαλείας δι’ άνι- 
κανότητα. 'Η  έφημερίς «Καθημερινή» τής 3 -11 -59 , είς σχόλιόν της, έξ άφορ
μής τού έγκλήματος Χαϊδαρίου, άναγράφει τά εξής. «"Ο ,τι δμως άπασχολεΐ κυρίως 
τήν δημοσίαν γνώμην είναι τό άτύχημα τών άνακριτικών άρχών νά μή κατορθώ
σουν νά άνιχνεύσουν τά μεγάλα έγκλήματα παρά τον πολύν χρόνον πού παρήλθε. Τά 
αύτά Σώματα είς άλλας έποχάς προ τού πολέμου καί δταν έπάλαιον άγώνα ζωής ή 
θανάτου καί μέ τον συμμοριτισμόν—εϊχον έπιτύχει θαύματα είς δ,τι άφορα τήν ά- 
σφάλειαν είναι δέ τόσον λαμπρά ή παράδοσίς των, ώστε καί οί ξένοι άκόμη νά τά 
θαυμάζουν».

'Ομοίως έξ άφορμής έπεισοδίων τά όποια έγιναν είς τό Παναθηναϊκόν Γήπεδον 
μεταξύ φιλάθλων καί άστυνομικών περί τά τέλη ’Ιουλίου 1959 καί καθ’ ά έπεισόδια 
οί άστυνομικοί ήναγκάσθησαν νά κάμουν χρήσιν τών κλόμπς, πάλιν βίαια σχόλια 
έγράφησαν είς τον τύπον έναντίον τής ’Αστυνομίας.

"Οταν έτηρήθη άπόλυτος τάξις κατά τον άγώνα Όλυμπιακοϋ-Μίλαν, ολίγον 
άργότερον, ήτοι τήν 13-9 -59 , είς τό γήπεδον Καραϊσκάκη, είς Πειραιά, δέν παρέλειψαν 
νά σημειώσουν τό γεγονός καί νά έπαινέσουν τήν ’Αστυνομίαν.

’Επίσης είς πολλάς άλλας περιπτώσεις έπιτυχούς έκβάσεως μιας άστυνομικής 
ύποθέσεως εΐτε κατά τήν τήρησιν τής τάξεως, εΐτε κατά τήν άνακάλυψιν έγκλήματος 
κ .λ .π ., ή σχετική είδησεογραφία τού τύπου δημιουργεί έμπιστοσύνην τού κοινού 
προς τήν ’Αστυνομίαν.

Ό  τύπος παρουσιάζεται λίαν αυστηρός είς περιπτώσεις καθ’ ας παρατηρεΐται 
μία άτακτος ένέργεια ενός ’Αστυνομικού.

Τον Δεκέμβριον τού 1959 άνεγράφη είς τάς έφημερίδας δτι άστυνόμος, έν Πά- 
τραις, έπέβαλεν είς άχθοφόρον τής πόλεως «νά κύψη καί νά άσπασθή δημοσία τους 
πόδας προσθέτου άστυφύλακος». Κατ’ άρχάς άνεγράφη είς τοπικήν έφημερίδα η 
εΐδησις. ’Αμέσως δμως, λόγω τής ιδιομορφίας τού θέματος, τό παρέλαβον α ί’Αθηναϊ- 
καί έφημερίδες καί έγραψαν έπ’ αυτού άρθρα, άρθρίδια, χρονογραφήματα διά «την 
τιμήν τού πολίτου».

Είναι πάρα πολλαί αί περιπτώσεις καθ’ άς μία ένέργεια τής ’Αστυνομίας
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επικρίνεται, υπό του τύπου, άλλοτε βεβαίως δεδικαιολογημένως, καί άλλοτε άδικαιο- 
λογήτως.

Διάφοροι περιγραφαί, σχέσιν έχουσαι μέ την άστυνομικήν δύναμιν ώς π.χ. 
τον τρόπον έκπαιδεύσεως, τον τρόπον λειτουργίας των υπηρεσιών κλπ. συντελούν εις 
τό να πληροφορήται τό κοινόν, περί των καταβαλλόμενων προσπαθειών, π.χ. μία 
εργασία δημοσιευθεΐσα προ καιρού εις τό περιοδικόν «Εικόνες» περί, τού τρόπου 
λειτουργίας καί τών επιτυχιών τού Τμήματος « ’Αμέσου Δράσεως» τής Διευθύνσεως 
’Αθηνών παρέσχεν ευκαιρίαν νά έκτιμηθή ό ρόλος τής υπηρεσίας ταύτης είς την τή- 
ρησιν τής δημοσίας τάξεως.

’Από πλευράς ’Αστυνομίας ανακοινώσεις είς τον τύπον άστυνομικοΰ περιεχο
μένου π .χ ., περί άνακαλύψεως δραστών έγκλημάτων, περί βεβαιωθεισών παραβάσεων 
διαφόρων άδικημάτων κλπ. συντελούν εις την ενημέρωση» τού κοινού.

'Ομοίως διάφοροι όδηγίαι τής ’Αστυνομίας προς τό κοινόν είτε είς συγκεκριμέ- 
νας περιπτώσεις π.χ. κατά τάς τελετάς, είτε καί γενικαί π.χ. μέτρα προφυλακτικά 
έναντι κακοποιών, ή είς τάς περιπτώσεις άκατοικήτων οικημάτων, ή κατά τάς περι
πτώσεις μέτρων, κυκλοφορίας, κλπ. βοηθούν άμφότερα τά μέρη ήτοι ’Αστυνομίαν 
καί κοινόν είς την έπίτευξιν τού έπιδιωκομένου σκοπού τής τηρήσεως τής τάξεως.

Ή  επικοινωνία τής ’Αστυνομίας μετά τού κοινού διά τής τελέσεως ώρισμένων 
διαλέξεων άστυνομικοΰ ένδιαφέροντος ή διά τής διδασκαλίας μαθημάτων π.χ. Ά ε -  
ραμύνης. ή Τροχαίας παρ’ άξιωματικών τής ’Αστυνομίας είς διάφορα Σχολεία 
συντελούν είς τήν καλυτέραν γνωριμίαν άσ ευνομίας καί κοινού καί έπιτυγχάνεται 
μεγαλυτέρα κατανόησις παρ’ άμφοτέρων.

Γενικώς συνεργασία καλής πίστεως τύπου καί ’Αστυνομίας μέ βαθεΐαν κατα
νόηση» έκατέρωθεν τού μεγάλου ρόλου τής υψηλής άποστολής άμφοτέρων, δεν δύ-

εΐναι σοβαροί παράγοντες τούς όποιους δέν δυνάμεθα νά άγνοήσωμεν, εάν έπιθυμού- 
μεν νά εχωμεν αρμόνικάς σχέσεις μετά τού κοινού. ’Έχοντες καλάς σχέσεις μέ τον 
τύπον θά έπιτύχωμεν είς τον τομέα τών δημοσίων σχέσεων μετά τού κοινού.

13. Συμπεράσματα.
Ώ ς  συμπέρασμα τών όσων μέχρι τοΰδε άναφέραμεν έπί τού θέματος τών σχέ

σεων ’Αστυνομίας καί κοινού, τό όποιον σημειωτέον είναι λίαν ευρύ, έπεκτεινόμενον 
είς πολλά σημεία τής άστυνομικής δράσεως καί τής κοινωνικής ζωής, δυνάμεθα νά έ- 
χωμεν τά εξής.

α) Ή  ’Αστυνομία, ώς θεσμός, έγεννήθη εύθύς άπό τά πρώτα βήματα τών 
ώργανωμένων κοινωνιών, είναι άπαραίτητος διά τήν ειρηνικήν συμβίωσιν, τήν πρό
οδον καί τον πολιτισμόν τών έν τή κοινωνία βιούντων καί διά τήν έφαρμογήν τών νό
μων τούς όποιους ή πλειοψηφία νομοθετεί χάριν τού γενικού καλού.

β) "Οτι κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων της είναι φυσικόν νά συναντά 
ψυχολογικήν άντίδρασιν μερίδος τίνος τού συνόλου καί νά άντιμετωπίζη ώρισμένας 
δυσκολίας. ’Ανάγκη νά μελετήσωμεν τάς δύσκολους περιστάσεις, ύφ’ ας συνήθως 
γίνονται αί έπαφαί κοινού καί ’Αστυνομίας καί νά έξαγάγωμεν τά συμπεράσματά 
μας, ώς πρός τάς ακολουθητέας άστυνομικάς μεθόδους.

γ ) Αί έντυπώσεις τού κοινού, καλαί ή κακαί, έν σχέσει μέ τήν ’Αστυνομίαν 
έξαρτώνται άπό τήν καλήν ή κακήν έ'κβασιν τών έπαφών μεταξύ ’Αστυνομίας καί 
κοινού. Τοιαΰται μή έπαγόμεναι ποινάς διά τό δεύτερον δημιουργούν εύνοϊκήν υπέρ 
τής ’Αστυνομίας άτμόσφαιραν καί άποκτά τήν συμπάθειαν, ένώ αί περιέχουσαι ποινάς 
έπαφαί συνηθέστατα δημιουργούν ψυχολογικήν άντίδρασιν. Πλήν τών σεσημασμένων 
κακοποιών, ο'ίτινες είναι γνωστοί είς τήν ’Αστυνομίαν, οί περισσότεροι έκ τών πολι
τών μικράν μόνον έπαφήν έχουν μετά τής ’Αστυνομίας, έκτος έάν φέρωνται άναμε-
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μιγμένοι εις έν άδικη μα. Τό άδίκημα αύτό δυνατόν να είναι σοβαράς μορφής ώς π.χ. 
ένός φόνου, ή μή σοβαρας ώς ενός αύτοκινητιστικοϋ δυστυχήματος. Ή  πρώτη αυτή 
επαφή μετά τής ’Αστυνομίας θά άποτελέση άποφασιστικόν παράγοντα διά την εις τό 
μέλλον συμπεριφοράν των πολιτών έναντι τής ’Αστυνομίας. 'Η  πεποίθησις τοϋ κοινού 
περί καλής ή μή ’Αστυνομίας θά σχηματισθή έκ του τρόπου, μεθ’ οδ αΰτη θέλει 
χειρισθή τήν έκάστοτε κατάστασιν.

’Εάν λόγω εκτάκτου άνάγκης ό πολίτης έπισκεφθή τήν ’Αστυνομίαν θά παρα- 
τηρήσωμεν. ότι εΰρίσκεται εις κατάστασιν ταραχής. Ά ς  λάβωμεν ώς παράδειγμα 
τό αύτοκινητιστικόν άτύχημα. 'Ο  υπεύθυνος άνησυχεΐ διά τό συμβάν. ’Άν ό ένεργών 
τήν άνάκρισιν φερθή βαναύσως καί άγενώς τότε ή νευρικότης τοϋ άνακρινομένου θά 
αύξηθή έτι περισσότερον.

'Ο  άστυνομικός δέον νά έχη ύπ’ οψιν του, οτι τό πρώτιστον καθήκον αύτοΰ 
είναι ή δι’ όλων των μέσων παροχή βοήθειας προς τό κοινόν. Έ άν ή προς τό κοινόν 
συμπεριφορά αύτοΰ είναι ή άρμόζουσα καί δείξη κατανόησιν των προβλημάτων, ό 
πολίτης θά θεώρηση έαυτόν εύγνώμονα καί θά άποκομίση καλήν έντύπωσιν διά τούς 
άστυνομικούς. Οδτος θά μεταφέρη τάς έντυπώσεις του καί εις άλλους πολίτας καί ουτω 
αί καλαί σχέσεις μετά τοϋ κοινοΰ αί δημιουργηθεΐσαι ύφ’ ένός άστυνομικοΰ θά έχουν 
ά·γαθά άποτελέσματα έφ’ ολοκλήρου τής ’Αστυνομίας.

δ) Παρατηρεΐται έλλειψις ένημερότητος τοΰ κοινοΰ είς δ,τι άφορά τήν ’Αστυ
νομίαν ούς καί άγνοια τούτου ώς προς τάς συνθήκας ύφ’ άς λειτουργεί ό θεσμός τής 
’Αστυνομίας. Μέχρι τοΰδε δεν έκρίναμεν άναγκαΐον νά καταστήσωμεν γνωστάς τάς 
θυσίας καί τάς κοπιώδεις φροντίδας τάς οποίας συνεπάγεται τό γεγονός νά είναι τις είς 
τήν υπηρεσίαν τής κοινωνίας διά τήν προστασίαν τοΰ παιδιοΰ, τήν βοήθειαν τοΰ 
γέροντος, τήν περίθαλψιν τοΰ άσθενοΰς, τήν παρεμπόδισιν τοΰ έγκλήματος, έν μια 
λέξει νά καθιστώμεν σεβαστόν τον νόμον.

Έκτελοΰμεν έργον υπομονητικόν καί σιωπηρόν καί ή μεγαλυτέρα μας ίκανο- 
ποίησις είναι ή συνείδησις, ότι έξεπληρώσαμεν τό καθήκον μας.

Είναι βεβαίως προσόν νά ένεργώμεν έν πάση μετριοφροσύνη, νομίζομεν όμως, 
ότι έπειδή το παν άλλάσσει καί τό παν έξελίσσεται είναι έπεΐγον τό θέμα νά άναληφθή 
έκστρατεία τεχνικώς ώργανωμένη καί προωρισμένη νά άποκαλύψη είς τήν κοινωνίαν 
όλας τάς πλευράς τής προσπάθειας μας.

'Η  γνωστοποίησίς των θά έδημιούργει ΐσως είς πολλούς ευνοϊκήν γνώμην υπέρ 
τής ’Αστυνομίας διά τήν κοινωνικήν δράσιν, τούς σκοπούς ους έπιδιώκει αΰτη, τά 
ευεργετήματα τά όποια παρέχει είς τό κοινόν καί θά καθίστα σαφές τό έργον μας, 
όπερ είναι προληπτικόν πριν γίνη κατασταλτικόν.

Αύτό τό άποτέλεσμα έπιδιώκουν τά διάφορα τμήματα «δημοσίων σχέσεων» 
(Public R elation s) τά όποια λειτουργούν είς τάς ’Αστυνομίας άλλων Κρατών.

Ένημέρωσις τοΰ κοινοΰ περί τών ύποχρεώσεών του, συνεχής διδασκαλία τών 
υφισταμένων μας σχετικώς μέ τήν διαγωγήν καί τον τρόπον ένεργείας μας, σφυγμο
μέτρησή τής κοινής γνώμης, μάς επιτρέπουν νά εϊμεθα περισσότερον προσηρμο- 
σμένοι προς τήν άκριβή έκτέλεσιν τής υπηρεσίας μας.

’ε )  'Η  διά τής καλής συμπεριφοράς έξυπηρέτησις τών π.ολιτών ύπό τής ’Αστυ
νομίας πρέπει νά έξαπλοΰται είς άπαντας, άσχέτως οικονομικής ή κοινωνικής θέ- 
σεως.

Εύγενής συμπεριφορά, τάσις προς συνεργασίαν, έκφρασις συμπάθειας, παροχή 
βοήθειας, άνεκτικότης, άναβιβάζουν τό έπίπεδον έκτιμήσεως τής ’Αστυνομίας. Είς 
τάς σχέσεις μας μέ τούς ανθρώπους νά ένθυμούμεθα ότι απευθυνόμενα προς πλά
σματα λογικά.

Τό πρόσωπον τό όποιον δημιουργεί τάς σχέσεις μετά τοΰ κοινοΰ είναι ό 
κατώτερος ίδίςε άστυνομικός, δστις λόγο) τής ιδιότητάς του έρχεται είς συχνοτέραν 
έπαφήν μετ’ αύτοΰ καί μάλιστα πολύ μεγαλυτέραν άπ’ οτι οί προϊστάμενοί του,
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οΐτινες διά νά γνωρίσουν τον ’ίδιον αριθμόν πολιτών πρέπει νά παρέλθη μάκρος χρό
νος. ' Η φωνή του, ό καλός του τρόπος, δι’ ών βοηθεΐ τούς έχοντας άνάγκην πολίτας 
ώς καί τό παράστημα αύτοϋ, θά άποτελέσουν τά βασικά κριτήρια, δι’ ών τό κοινόν 
θά ρυθμίση άναλόγως την συμπεριφοράν του προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

στ) 'Υπάρχει άνάγκη νά πείσωμεν τό κοινόν ότι ένδιαφερόμεθα διά την έργα- 
σίαν μας καί συναισθανόμεθα την υψηλήν άποστολήν μας, δτι μάς διακρίνει πει
θαρχία καί δτι σεβόμεθα τά συνταγματικά δικαιώματα τών πολιτών.

ζ )  ’Ολιγόλογοι, σταθεροί, σοβαροί, αποφασιστικοί κατά την έκτέλεσιν τής 
υπηρεσίας μας, συντελοΰμεν εις τό νά συνειδητοποιήσουν οι πολΐται την άνάγκην 
συμμορφώσεως προς, τούς νόμους.

η ) ’Ανάγκη νά καταβάλληται προσπάθεια ύπό πάντων, καί ιδίως τών ιθυνόν
των, νά πεισθοϋν οί πολΐται καί ό τύπος, δτι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες είς την 
έν γένει άπόδοσιν τής ’Αστυνομίας καί δτι ή αυξησις τής έγκληματικότητος δέν είναι 
πάντοτε άναγκαίως, ούδ’ οφείλεται άποκλειστικώς, είς αδράνειαν τής ’Αστυνομίας 
ή άνικανότητα ταύτης.

θ) Κατά τό δυνατόν αποχή τής ’Αστυνομίας άπό έργα πιεστικά διά τό κοι
νόν καί μη καθαρώς άστυνομικά. Πάντοτε νά καταβάλληται προσπάθεια ώστε μέ την 
έλαχιστοτέραν πίεσιν νά έπιτυγχάνηται ή μεγαλυτέρα άπόδοσις.

ι) Συνεργασία καλής πίστεως μετά τοϋ τύπου, κατάλληλος δημοσίευσις θε
μάτων σχετικών μέ την ’Αστυνομίαν, τά όποια νά παρουσιάζουν τάς δυσκολίας τοϋ 
έργου τής ’Αστυνομίας, βοηθεΐ την ’Αστυνομίαν είς τό έργον της, λόγω τής σοβαράς 
έπιδράσεως, ήν άσκεΐ ό τύπος επί τής κοινής γνώμης.

ια) Προσοχή κατά τήν λήψιν διαφόρων μέτρων τάξεως, ώστε κατά τό δυνατόν 
καί κατά τάς περιστάσεις, ταΰτα νά είναι όλιγώτερον οχληρά διά τό κοινόν.

ιβ) Τέλος άς μή μάς διαφεύγη, δτι «καλή ’Αστυνομία είναι ή δημοφιλής 
’Αστυνομία» ώς έλεγεν ό άείμνηστος H alliday. "Οταν δηλαδή ό πολίτης άγαπα καί 
ύποστηρίζη τό έργον τ ή ς ’Αστυνομίας, ούτε κακοποιός δύναται νά σταθή καινά δράση, 
άλλ’ ούτε έγκλημα νά μείνη άνεξιννίαστον.

Κ. ΤΟΥΖΕΝΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

4  *

Ό τα ν  σδξ σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό  φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθητε νά 
μπήτε μέσα στά άλλα σταματημένα αύτοκίνητα γιά νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αύτό Απαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.
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Η ΣΥ ΜΒΟΛΗ ΤΟΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ω Ν  
Ε Ι Σ  ΤΗΝ Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Ν  ΤΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  ΣΩΜΑΤΟΣ

— ΠΩΣ ΕΣΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟΝ —
---------------------------*Τπό του Δημοσιογράφου κ. Σ Π Υ Ρ . ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------

( Συνέχεια έκ του προηγουμένου )

Μια άλλη βοήθεια πού τό άστυνομικόν ρεπορτάζ παρέσχεν εις το ’Αστυνομικόν 
Σώμα, κατά τά πρώτα ετη τής έγκαταστάσεως του τελευταίου εις τάς ’Αθήνας, ήτο 
ή πρόληψις αιματηρών σκηνών ή μάλλον αιματοχυσίας εις βάρος έκατοντάδος καί 
πλέον άστύνομικών άπό έξαγριωθεντας στρατιώτας. Αυτό συνέβη, αν δεν μέ άπατα 
ή μνήμη, περί το 1928, εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού. ’Αστυνομικός Διευθυντής 
’Αθηνών ήτο τότε, έπίσης άνεκτίμητος φίλος μου, συνταξιούχος σήμερον ό κ. Γεώρ
γιος Παπαδημητρίου καί τά γραφεία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ήταν εις τήν 
οδόν Φειδίου. 'Υπασπιστής τού διευθυντοΰ ό αείμνηστος, άστυνόμος τότε, Τάσης 
Γεωργίου.

Τήν μακαρίαν εκείνην έποχήν τής άβασιλεύτου Δημοκρατίας, όταν τά κινή
ματα τά στρατιωτικά διεδέχοντο τό έν τό άλλο καί ή μία δικτατορία παρεχώρει τήν 
θέσιν της εις τήν διάδοχόν της, είχεν άναπτυχθή ιδιαιτέρως στενός σύνδεσμος μεταξύ 
άστυνομιών καί άστύνομικών ρεπόρτερς αφού καί οί μέν καί οΐ δέ βραδυοξημερωνό- 
μαστε εις τά γραφεία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως περιμένοντας πότε θά έκραγή 
τό διαρκώς πάντοτε τεκταινόμένον κίνημα. Καί οί μέν δημοσιογράφοι είχαμε κάποια 
δουλειά τούλάχιστον διότι θά τό άνηγγέλλομεν καί θά τό γράφαμε. ’Αλλά τό άοπλον 
’Αστυνομικόν Σώμα θά έ'καμνε τί ; Θά τό κατέστειλε ; Ά στεΐον πράγμα. Είχεν 
όμως άποστολήν αν μπορούσε νά πληροφορηθή έγκαίρως σχεδιαζόμενον ή μόλις 
έκδηλούμενον κίνημα διά νά είδοποιήση αύθωρεί τήν Κυβέρνησιν. Μέσα ; ' Ηταν οί 
σκοποί άστυφύλακες οί όποιοι εϊχον έντολήν νά άναφέρουν άμέσως εις τά Τμήματά 
των κάθε ύποπτον κίνησιν καί αυτά εις τήν Διεύθυνσιν. ’Αλλά ύπήρχεν άκόμη καί τό 
τότε «μηχανοκίνητον» τμήμα τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως. Μά υπήρχε καί μηχα
νοκίνητον τότε; θά έρωτήσουν σήμερα οί άναγνώσται μου άστυνομικοί. Βεβαίως 
υπήρχε καί άπετελεΐτο άπό δύο καί μόνον δύο μοτοσυκλέττες τάς οποίας κάθε νύκτα 
έξαπέστελλε ό τότε φίλος διευθυντής κ. Γ . Παπαγεωργίου νά οργώνουν κυριο
λεκτικά τούς συνοικισμούς Βύρωνος καί Καισαριανής εως τά χαράματα. Διότι 
άπό τούς συνοικισμούς αυτούς έφοβοΰντο τήν εναρξιν στασιαστικών κινημάτων. 
Καί τά έξημερώματα κατάκοποι όλοι, διευθυνταί, υπασπιστής, άξιώματικοί τής 
υπηρεσίας καί άστυνομικοί συντάκται πηγαίναμε επί τέλους νά κοιμηθούμε.

Μά έκτος άπό τό φόβο τών κινημάτων τότε είχαμε καί άλλου είδους κινήματα 
πού μάς άνεστάτωναν. Τά άθλητικά. 'Ο  σημερινός φανατισμός τών φιλάθλων είναι 
μηδέν έμπρός εις τον φανατισμόν πού υπήρχε τήν έποχήν έκείνην όπου δέν υπήρχε 
μόνον ό έσωτερικός διχασμός εις τήν πολιτικήν, άλλά καί ό διχασμός τού ποδοσφαί
ρου ό όποιος ήταν ίσως φοβερώτερος τού πρώτου. "Ολος ό Πειραιεύς είχε φανατισθή 
τότε μέ τον ’Ολυμπιακό ένφ οί περισσότεροι ’Αθηναίοι ήταν μέ τον Παναθηναϊ
κό. Διότι καί ό ’Ολυμπιακός είχε πάρα πολλούς οπαδούς καί εις τάς ’Αθήνας. Αί 
συναντήσεις έγένοντο εις τό άδιαμόρφωτον καί χωρίς κερκίδας άκόμη γήπεδον τού 
Παναθηναϊκού πού δέν ήτο παρά μία τεραστία μάνδρα μέ υψηλούς τοίχους καί μέ 
τρεις πόρτες εις τήν λεωφόρον ’Αλεξάνδρας καί μίαν μικράν προς τον Λυκαβη- 
τόν. 'Ο  φανατισμός προεκάλεσε κατ’ άρχάς άντεγκλήσεις μεταξύ τών φιλάθλων 
τών άντιπάλων συλλόγων άλλά κατά τάς συναντήσεις ήρχισαν πλέον νά προκαλοΰνται 
έπεισόδια καί νά γίνωνται καί μικροσυμπλοκαί. ’Αθηναίοι φανατικοί οπαδοί τού
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Παναθηναϊκού έφώναζαν τούς ’Ολυμπιακούς «μαουνιέρηδες» επειδή εις τον Πειραιά 
δεν υπήρχε τότε ό Ο .Λ .Π . καί ή φορτοεκφόρτωσις των έμπορευμάτων έγένετο μέ 
φορτηγίδας δηλαδή τις ογκώδεις μαούνες. Οί ’Ολυμπιακοί έδέχθησαν τον χαρακτη
ρισμόν καί εις τήν προσεχή συνάντησίν των εις τό γήπεδον έκουβάλησαν στηριγμέ
νη επάνω εις δύο μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα, τό έν όπισθεν τοϋ άλλου, μίαν πελου- 
ρίαν μαούναν διά νά δείξουν ότι είναι πράγματι θαλασσινοί καί άπεδέχοντο τον χαρα
κτηρισμόν των ώς «μαουνιέρηδων». ’Αλλά τότε οί Παναθηναϊκοί εις άλλην ποδοσφαι
ρικήν συνάντησίν έκουβάλησαν μίαν νεκροφόρον εις τον οποίαν είχαν τοποθετήσει ενα 
άνδρείκελον πού είχε τήν επιγραφήν «’Ολυμπιακός» έπειδή είχαν νικήσει τήν Πειραϊ- 
κήν ομάδα.

Ό λην τήν εβδομάδα δεν ήκουε κανείς παρά φιλονεικίας καί άντεγκλήσεις μεταξύ 
των άντιμαχομένων φιλάθλων αί όποϊαι έφθαναν εις τό κατακόρυφον όταν έγέ- 
νετο τό συνηθισμένο μάτς τής Κυριακής. Διότι τότε έγένοντο σκηναί αί όποΐαι άπό 
Κυριακής εις Κυριακήν άπέβαιναν βιαιότεραι. Τό κακόν ήτο ότι αυτή ή διαίρεσις 
καί ό φανατισμός μεταξύ Παναθηναϊκών καί ’Ολυμπιακών ύπήρχε καί μέσα εις τήν 
’Αστυνομίαν άπό τοϋ άστυφύλακος μέχρι τοϋ άστυνόμου, διότι οί περισσότεροι τότε 
άστυνομικοί τών ’Αθηνών εΐχον υπηρετήσει εις τον Πειραιά προηγουμένως καί εΐχον 
συνδεθή_ ψυχικώς μέ τον ’Ολυμπιακόν καί μέ τούς οπαδούς του. ’Ενώ άλλοι ήσαν Πα
ναθηναϊκοί. Καί φθάνω τώρα εις τήν Κυριακήν όπου έγιναν αί σκηναί καί ή παρ’ ολί
γον αιματοχυσία εις τό γήπεδον.

Τό Σάββατον τό βράδυ ένώ ήμουν εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν έπήρε τό 
αυτί μου ότι έλαμβάνοντο μέτρα εις τό γήπεδον διά τήν άλλην ήμέραν τό άπόγευμα 
διότι έπρόκειτο νά γίνη μία εξαιρετικά ένδιαφέρουσα συνάντησις, μεταξύ Παναθη
ναϊκού καί ’Ολυμπιακού διά τό πρωτάθλημα. Διά πρώτην φοράν έκινητοποιεϊτο 
δύναμις 150 βαθμοφόρων καί άστυφυλάκων ύπό τον τότε διοικητήν τοϋ Ε ' Τμή
ματος Χρήστον Μαγκίβαν, μακαρίτην πλέον. Οί άστυφύλακες άπεστέλοντο φυσικά 
μέ μόνον όπλον τάς άστυνομικάς των ράβδους. Ή ρώτησα τον μακαρίτην τον Τάσην 
Γεωργίου καί έλαβα τήν άπάντησιν!

—Σπΰρο μου. Είναι σχεδόν βέβαιον δτι θά έχωμε αΰριο σκοτοΰρες καί σκηνές. 
Καί μάλιστα φοβοΰμαι αιματηρές.

'Ομολογώ δτι οΰτε φίλαθλος, ούτε φίλος τοϋ ποδοσφαίρου υπήρξα ποτέ καί ή 
διένεξις μεταξύ Παναθηναϊκών καί ’Ολυμπιακών μέ άφινε άσυγκίνητον. 'Υπήρξα 
δμως πάντοτε δημοσιογράφος έχων ώς δόγμα τόν αυστηρόν έλεγχον τών συμβάντων 
καί τών ύπ’ έμοΰ δημοσιευομένων ειδήσεων καί άπ’ αυτής τής άπόψεως ήρχισε 
τό πράγμα νά μέ ένδιαφέρη. Ά ν  έγένοντο αίματηραί σκηναί είς τό γήπεδον βέβα .χ 
θά είχα ονόματα τραυματισθέντων καί συλληφθέντων άπό τήν ’Αστυνομίαν. Θά εΐχ ί 
δμως άσφαλεϊς πληροφορίας καί περί τοϋ ποιος ή ποιοι θά ήρχιζον χειρών άδίκω "· 
καί θά ήσαν οί υπαίτιοι. Οί άστυνομικοί, δπως είπα, ήσαν καί αυτοί διχασμένοι ε ’ 
’Ολυμπιακούς καί τούς Παναθηναϊκούς καί ύπήρχε φόβος άν έλάμβανα πληροφορί ,τ 
άπό άστυνομικόν φίλον τοϋ ’Ολυμπιακού νά άδικήσω τόν Παναθηναϊκόν καί άν ά; 
φίλον τοϋ τελευταίου νά γράψω άνακριβείας είς βάρος τής Πειραϊκής όμάδος. Κα.' 
αύτό ήτο άσυμβίβαστον μέ τήν νοοτροπίαν μου. Ά λ λ η  λύσις λοιπόν δέν ύπήρχε παρά 
τήν άλλην ήμέραν τό άπόγευμα νά πάω ό ίδιος είς τό γήπεδον τοϋ Παναθηναϊκό : 
νά παρακολουθήσω τό ένδιαφέρον τάς δύο πόλεις μάτς διά νά έχω ιδίαν άντίληψι - 
τών μελλόντων νά διαδραματισθοΰν. Καί διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν είς τήν 
ζωήν μου έπήγα είς ποδοσφαιρικήν συνάντησίν.

Βέβαια τό παιχνίδι ύπήρξε συναρπαστικού ένδιαφέροντος. Ά λ λ ’ επειδή δπου 
προβλέπονται σκηναί, σκηναί δέν γίνονται, καί δπου δέν προβλέπονται, γίνεται καί 
αιματοκύλισμα άκόμη, έτσι καί τότε πού εΐχον ληφθή δλα τά μέτρα διά τοιούτου εί
δους σκηνάς, σκηναί δέν έγιναν. Μεταξύ τών άντιμαχομένων φιλάθλων νά έξηγοϋμαι.
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Διότι ολίγον προ τοϋ άγώνος έγινε ένα μικροεπεισόδιον εις τήν είσοδον τοϋ Παναθη
ναϊκού είς το όποιον δεν άπεδόθη καμμία σημασία. 'Ένας στρατιώτης έπέμενε καλά 
καί σώνει νά είσέλθη χωρίς να πληρώση είσιτήριον. Οί υπάλληλοι δεν τοϋ έπέτρεψαν 
τήν είσοδον, αύτός ήθέλησε νά είσβάλη διά τής βίας καί τότε έπενέβησαν άστυφύ- 
λακες καί τον συνέλαβον. ’Ή ρχισε νά όρύεται ό άπειθάρχητος εκείνος στρατιώτης, 
ό όποιος ίσως καί νά διετέλει ύπό τήν επήρειαν χασίς άλλά κανείς δεν έδωσε σημασίαν 
είς τάς ύβρεις καί άπειλάς του. 'Ο  καταφθάσας μάλιστα εκείνην τήν στιγμήν άπό τό 
κέντρον τοϋ γηπέδου μακαρίτης άστυνόμος Χρηστός Μαγκίβας δεν έθεώρησε σο
βαρόν τό έπεισόδιον καί διέταξε νά άφήσουν ελεύθερον τον κακόν εκείνον στρατιώτην. 
Καί εκείνος άπήλθεν ύβρίζων θεούς καί δαίμονας καί άπειλών τούς πάντας καί τά 
πάντα.

'Ο  άγων έπλησίαζε νά τελειώση. άλλά τότε αίφνιδίως ή λεωφόρος’Αλεξάνδρας 
ήρχισε νά πλημμυρίζη άπό χακί. Κατέφθανον καί έξηκολούθουν νά καταφθάνουν ά- 
θρόοι στρατιώται άπό τούς τότε στρατώνας των Παραπηγμάτων, όπισθεν καί άρι- 
στερά τής σημερινής ’Αμερικανικής Πρεσβείας. ’Αλλά πράγμα περίεργον. Δεν έφθα
ναν ώς περιπατηταί ή ώς φίλαθλοι διά νά πληροφορηθοΰν τά άποτελέσματα τοϋ πο
δοσφαιρικού άγώνος, άλλά ώπλισμένοι ώς άστακοί. Καί δεν ήσαν συντεταγμένοι διά 
νά φαίνεται ότι έξετέλουν διατεταγμένην υπηρεσίαν άλλά ήσαν άσύντακτοι καί πάνο
πλοι. Μερικοί έκρατοΰσαν καί οπλοπολυβόλα είς τά χέρια τους καί ήρχισαν νά κατα
λαμβάνουν θέσεις πέριξ τοϋ γηπέδου, τό οποίον κυριολεκτικώς είχον πολιορκήσει. 
Καί ξαφνικά άπό μερικούς πού είσήλθαν είς τήν τελευταίαν φάσιν τοϋ άγώνος έγνώ- 
σθη είς τί άπέβλεπεν ή εξαιρετική εκείνη συγκέντρωσις τών ένοπλων οί οποίοι όλοέν 
έπληθύνοντο.

—Οί στρατιώται έχουν εξεγερθή γιατί ένας φαντάρος τούς είπε ότι τον συνέ
λαβαν οί άστυφύλακες πού πήγε νά μπή μέσα στο γήπεδο καί τον ρεζίλεψαν. Καί τώρα 
περιμένουν νά φύγη ό κόσμος γιά νά κτυπήσουν τήν άστυνομία. Είναι θηρία καί δεν 
άκοϋνε τίποτα...

'Ο  μακαρίτης ό Μαγκίβας έπληροφορήθη τήν κατάστασιν. Οί συγκεντρωθέντες 
έφαίνοντο ότι είχαν ύπερβή τούς χιλίους πεντακοσίους ένοπλους καί άοπλους. Τ ί νά 
σοΰ έκανε ή άστυνομία μέ τούς 150 άστυφύλακας ώπλισμένους μέ τά κλόμπς μονάχα; 
Ά λλά  όταν έτελείωσεν επί τέλους τελείως ήσυχα τό μάτς καί ήρχισε νά φεύγη ό κό
σμος οί στρατιώται έπιασαν όλες τις πόρτες τοϋ γηπέδου καί άρχισαν νά φωνάζουν 
στούς έξερχομένους.

—Μόνο οί πολίτες νά βγούνε ήσυχα καί νά φύγουν. Γιατί ύστερα θά μποΰμε 
 ̂ καί θά καθαρίσωμε τούς λογαριασμούς μας μέ τούς πολιτσμαναίους. Νά τούς μά

θουμε νά προσβαίλνουν τό πηλήκιο.
Είμαστε μαζί μέ τον μακαρίτη τό Μαγκίβα καί άκούσαμε αύτές τις φωνές είς 

τάς εισόδους. Ά λλά εκείνο πού μάς έφόβησε καί τούς δυο ήταν ή πλημμύρα άπό τό 
π χακί πού ήταν σ’ όλη τή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας. Ό  άστυνόμος όταν έφευγαν καί οί 
,, τελευταίοι πολΐται άπό τό γήπεδο έδωσε έντολή νά κλείσουν οί σιδερένιες πόρτες καί 

έπερίμενε ότι ίσω ς  άπό τό Ε ' τμήμα νά έμάθαινε τυχαίως τά διατρέξαντα κανένας 
ύπαστυνόμος καινά τηλεφωνούσε κάτω γιάνάέπέμβουν αί άρχαί. Ά λλά, αν έν τώ με- 

γ^ταξύ οί στρατιώται ένοπλοι καί μή είσέβαλον, τί θά έπηκολούθει; Ή  κατάστασις 
ήταν πράγματι τραγική. Καί τότε μιά ιδέα μοΰ ήλθε.

—Θά φύγω εγώ καί θά τηλεφωνήσω, τού είπα. Θά πάρω τό κ. διευθυντή 
καί θά τού εξιστορήσω τά πράγματα.

—Κάνε δ,τι μπορείς, μοΰ είπε ό μακαρίτης.
Μόλις μοΰ άνοιξαν μιά πόρτα τού γηπέδου καί βγήκα έγώ τελευταίος πολίτης, 

έκυκλώθηκα άπό φαντάρους. Πολλοί άπό αύτούς πιο πέρα είχαν άκροβολισθή μέ τά 
όπλα τους.
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— Πιάστε τον είναι άστυνομικός καί κατάσκοπος, εϊπε κάποιος. Πιάστε τον 
κύρ Λοχία. Νά τον πάμε στα παραπήγματα νά τον άνακρίνουμε...

'Ομολογώ δτι μέ έκοψε κρύος ίδρώς καί διά τάς άπειλάς καί δι’ δ,τι έβλεπα.
Κατώρθωία έν πάσει περιπτώσει νά πώ.
—Δέν είμαι καθόλου άστυνομικός. Είμαι δημοσιογράφος καί παρακολουθούσα 

τδ μάτς. Καί φεύγω γιά νά γράψω γιά τήν εφημερίδα μου.
’Έδειξα τήν ταυτότητά μου. Τή δημοσιογραφική δηλαδή.
—Νά γράψης καί γιά τή προσβολή πού κάνανε οί «μπάτσοι» στο συνάδελφό 

μας καί πρόσβαλαν το στρατό καί γιά τό ρεζιλίκι πού θά τούς κάνουμε. Σ έ λίγο θ’ 
άρχίση καί τό ντουφεκίδι. Καί τότε θά δουν πόσα άπίδια έχει ό σάκκος.

’Έβλεπα δτι έπρεπε δσο τό δυνατόν γρηγορώτερα νά έπέμβω. Καί άφοΰ τούς 
καθησύχασα δτι θά γράψω καί θά υπερασπίσω τον «φαντάρο πού πρόσβαλαν» ξαμο- 
λύθηκα γιά νά βρω μέσον νά ειδοποιήσω τή Διεύθυνσι τής ’Αστυνομίας. Μή γελάσετε; 
Γιατί στούς ’Αμπελοκήπους έκείνη τήν εποχή δέν υπήρχε παρά ένα τηλέφωνο-κα- 
βουρντιστήρι στον’Αστυνομικό Σταθμό’Αμπελοκήπων πού ήταν σ’ ένα μικρό οίκημα 
λίγο αριστερά, άπό τό μικρό εκκλησάκι τότε τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. ’Αραιά σπιτάκια 
γύρω τριγύρω. ’Έ τρεξα  άμέσως λοιπόν στό σταθμό καί άφοΰ δήλωσα στον άρχιφύ- 
λακα της υπηρεσίας πού ήταν μονάχος του στό οίκημα ποιος ήμουνα, έπήρα στό τη
λέφωνο τον διευθυντή κ. Γιώργη Παπαδημητρίου καί τοΰ είπα τά διατρέξαντα καί 
δτι ή ύπό τον Μαγκίβαν δύναμις είχε πολιορκηθή.

—’Αμέσως θά πάρω άπό τά κεντρικά Τμήματα δσους άστυφύλακες βρω πρό
χειρους καί θά φθάσω γιά νά λύσω τήν πολιορκία καί νά συλλάβω τούς πρωταιτίους, 
μου είπε.

—Μέ συγχωρεϊς, Διευθυντά μου, άλλά παραγνωρίζεις τήν κατάστασι. Τ ί θά 
κάνης μέ άλλους έκατό καί διακόσους άοπλους άστυφύλακες σ’ αύτά τά στίφη των 
έξάλλων. Οί περισσότεροι είναι ώπλισμένοι καί άπό στιγμή σέ στιγμή μπορεί ν’ 
άρχίση τό ντουφεκίδι άπό τούς έξω  καί νά μή προφθάνουμε νά μαζεύουμε σκοτωμέ
νους.

—’Αλλά τότε ;
—Τότε δέν έχεις παρά νά τηλεφωνήσης στό Φρούραρχο καί στό Διοικητή τοΰ 

Α ' Σώματος καί νά έλθης μαζί τους μ’ ένα αύτοκίνητο. Μόνο αυτοί μπορούν νά τούς 
πείσουν νά λύσουν τήν πολιορκία καί νά φύγουν.

Σ έ λίγη ώρα, δηλαδή ώς δτου άπό τον ’Αστυνομικό Σταθμό έπιστρέψω προς τό 
γήπεδο είδα νά καταφθάνουν μέσα στό αύτοκίνητο τοΰ διοικητοΰ τοΰ Α' Σώματος 
μέ τήν ελληνική σημαιίτσα μπροστά ό Σωματάρχης, ό Φρούραρχος μαζί μέ τον φίλο 
άστυνομικό Διευθυντή κ. Παπαδημητρίου πού φορούσε πολιτικά ό όποιος κατατο- 
πισθείς πλήρως είχεν ένεργήσει άμέσως καί δπως έπρεπε καί είχε έλθει μέ τό δικό τους 
αύτοκίνητο έπάνω καί μέ πολιτικά γιά τον άπλούστατο λόγο δτι ό διευθυντής τής 
’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης δέν είχεν αύτοκίνητον.

Μά καί μετά τήν άφιξι τοΰ Σωματάρχου καί τοΰ Φρουράρχου μή νομίζετε δτι 
τά πράγματα έτακτοποιήθησαν άμέσως καί δτι οί στρατιώται έλυσαν τήν πολιορκία 
τοΰ γηπέδου καί έφυγαν. "Α μπά τέτοιο πράγμα. "Εγιναν διαπραγματεύσεις μέ τό 
στρατηγό τους καί δλοι φώναζαν πώς αύτοί τάχα είχαν δίκηο καί δτι ή ’Αστυνομία 
είχε δήθεν προσβάλει τό στρατό μέ τό νά πιάση τό χασισωμένο φαντάρο. Καί γιά νά 
ικανοποιηθούν ύπεχώρησαν μέν καί έδέχθησαν νά λύσουν τήν πολιορκία ύπό τόν δ- 
ρον νά έφευγαν πρώτα οί πολιορκημένοι άστυνομικοί άπό τό γήπεδο, άλλ’ δχι φανερά 
άπό τις μπροστινές πόρτες, άλλ’ άπό μιά μικρή πόρτα πού έβγαινε προς τις άνατο- 
λικές υπώρειες τοΰ Λυκαβηττού διά νά θεωρηθούν ώς ήττημένοι τοΰ έπεισοδίου καί 
νά ίκανοποιηθή τό...στράτευμα. Καί αί άξιώσεις αύταί έγένοντο δεκταί. Ξαναμπήκα 
μέσα στό γήπεδο καί είπα στον μακαρίτη τόν Μαγκίβα τά άποφασισθέντα. Καί
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μπροστά έγώ και πίσω αύτός έπί κεφαλής τής δυνάμεως των 150 αστυνομικών έφύ- 
γαμε άπδ το γήπεδο καί άπδ παράλληλα προς τή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας στενά έπι- 
στρέψαμε. Οί άστυνομικοί καί ό Μαγκίβας εις το Ε ' Τμήμα καί έγώ εις τήν εφημε
ρίδα μου γιά νά γράψω τήν καταπληκτική αυτή περιπέτεια. "Αλλη μιά φορά οί ά- 
στυνομικοί συντάκται είχαν βοηθήσει τήν ’Αστυνομία καί είχαν προλάβει μιά αι
ματοχυσία.

(Συνεχίζεται)

Παρακαλώ θερμώς τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» νά δημοσιεύσουν τήν κάτωθι 
έπιστολήν τήν οποίαν έ'λαβον άπό τον δικηγόρον κ. Π. Γεωργακόπουλον καί την εις 
αύτήν άπάντησίν μου.

«Κύριε Λεωτσάκο,
Παρακολουθώ μετ’ ένδιαφέροντος τό δημοσίευμά σας εις τό περιοδικόν « ’Α 

στυνομικά Χρονικά» ύπό τον τίτλον « ’Αστυνομία καί Τύπος» καί μετά τά δύο πρώτα 
δημοσιεύματά σας πού μέ ένεθουσίασαν διά τήν άντικειμενικότητά των, λύπη μεγάλη 
καί άπογοήτευσις μέ κατέλαβεν. Μιλάτε συνεχώς γιά τήν «γελοίαν» άστυνομικήν 
διάταξιν τοϋ «Δικτάτορος» Παγκάλου καί προσπαθήτε συνεχώς νά διασύρετε τήν 
μνήμην του γιά τήν διάταξιν αύτήν. Τό δτι τήν έποχήν αύτήν ώργίαζεν ή σωματε
μπορία καί τά χασικλίδικα τραγούδια, τό ότι αί έφημερίδες τής έποχής αυτής περιέ
γραφαν τά «όργια» τής Μονμάρτρης μέ λεπτομερείς περιγραφές αύτών, τό ότι κύ
ριον μέλημα τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων ήτο τό τί νούμερα διέθεταν τά καταγώγια 
«Κ ίτ-Κ άτ», «Φολί ντ’ έτέ», κ.λ.π. μέ φωτογραφίες αύτών, δέν σάς ένοχλοϋσε. Σάς 
ένοχλοϋσε μόνον ή γελοία ’Αστυνομική διάταξις τοϋ Παγκάλου πού προέβλεπε τήν 
τιμωρίαν τής κοντής φούστας.

'Ο  Πάγκαλος συνέτισε τούς Βουλγάρους Κομιτατζήδες χωρίς παραχωρήσεις 
ή γελοίους συμβιβασμούς. ’Εάν δέν έζήσατε εις τάς άκριτικάς περιοχάς δέν είναι δυ
νατόν νά αίσθανθήτε τήν στιβαράν χεΐρα τοϋ μεγάλου "Ελληνος, ό όποιος άνεδείχθη 
μοναδικός οργανωτής τήν έποχήν πού ή άναρχία καί τά κινήαατα διεδέχοντο τό έν τό 
άλλο, τήν έποχήν ποΰ κομμουνισμός έδροϋσεν άνενόχλητος καί ολίγα έτη μετά τήν 
άνατροπήν τοϋ Παγκάλου μέ κυνισμόν καί θρασύτητα έφόνευσαν έναν άστυφύλακα 
τον Γυφτοδημόπουλον καί έσυνέχισαν τήν έγκληματικήν των δράσιν. Μέ συγχωρεϊτε 
άλλά ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος έπρεπε νά τά γνωρίζη αυτά όταν δημοσιεύη 
σέ περιοδικό, ’Αστυνομικό μάλιστα, σχόλια σχετικά μέ τήν κοινωνικήν κατάστασιν 
τής έποχής έκείνης. ’Εάν δέν σάς βοηθά ή μνήμη σας ρίξετε μιά ματιά στις έφημερί
δες τής έποχής έκείνης καί συγκρίνατε μέ τον τύπον τής σήμερον.

Ή  προσπάθειά σας είναι έπαινετή βέβαια όταν βοηθήτε τό έργον τ ή ς ’Αστυνομίας, 
όχι όμως καί νά διασύρετε μνήμην άνδρών πού δέν εϊμεθα εις θέσιν' οΰτε νά τούς άτε- 
νίσωμεν».

Μετά τιμής
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς

Εις τον κ. Γεωργακόπουλον άπαντώ ότι φοβούμαι ότι έκανε ένα ούσιώδες 
λάθος. Παίρνει τά γραφόμενά μου διά τήν κοντήν φούσταν καί νομίζει έσφαλμένως 
ότι διασύρω τήν μνήμην ένός νεκρού καί μάλιστα τοϋ Θεοδώρου Παγκάλου τοϋ οποίου 
τήν μνήμην σέβομαι καί πολλά άπό τά έργα του έκτιμώ. Καί έπειδή ό κ. Γεωργακό- 
πουλος παραλείπει τό μεγαλύτερον έργον τοϋ άειμνήστου Παγκάλου θά τοϋ τό ύπεν- 
θυμήσω έγώ. Αυτό ύπήρξεν ή έκ τοϋ μή οντος καί έκ τών ύπολειμμάτων τής στρα
τιάς τής Μικρασιατικής καταστροφής δημιουργία τοϋ θαύματος έκείνου, τοϋ στρατού
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τοϋ ’Έβρου χάρις εις τον όποιον περιεσώσαμεν μετά τήν συμφοράν δ,τι ήτο δυνατόν 
νά σωθή. "Οσον άφορα για τήν συνέτισιν των Βουλγάρων κομιτατζήδων πληροφορώ 
τον επιστολογράφον μου δτι δχι ύπό τον κομιτατζήδων, άλλ’ εις ένέδραν εντός 
τοϋ Ελληνικού εδάφους δολοφονηθείς άγρίως ύπό τακτικής βουλγαρικής περιπόλου 
ταγματάρχης Τζαννέτος Πιερρουτσάκος ήτο έξάδελφός μου καί έθαύμασα καί θαυμά
ζω άκόμη τήν μεγαλειώδη διαταγήν τοϋ Παγκάλου διά τήν προέλασιν εις τήν Σόφιαν. 
Α λλά  τί σχέσιν έχουν δλα αυτά τά θέματα μέ τήν κοντήν φούσταν. Πώς τό θέλετε. 
Τήν αστυνομικήν αύτήν διάταξιν δέν τήν έκρινα έγώ μόνον γελοίαν, άλλά ό τότε 
διευθυντής τής ’Αστυνομίας καί σεβαστός πρεσβύτης κ. Ί .  Καλυβίτης, ό όποιος μάλι
στα καί μέ συνεχάρη διά τά γραφέντα καί δλοι οσοι τότε ύπηρέτουν εις τήν ’Αστυνο
μίαν. Τήν έκρινεν άκόμη γελοίαν ολος ό κόσμος. "Οσον άφορα τά περί έκλύσεως τών 
ήθών υπάρχει ό τότε ποινικός νόμος καί σήμερον ό ποινικός κώδιξ προς κολασμόν τών 
άδικημάτων. Νομίζω δτι δέν ήτο ίδιον ενός στρατηγού νά καταπιάνεται μέ τήν κοντήν 
φούσταν δπως νομίζω οτι δέν είναι έπιτετραμμένον εις ενα ράπτην ή μίαν μοδίσταν 
νά άνακατεύεται εις επιτελικά σχέδια καί εις στρατιωτικάς έπιχειρήσεις. Τό εργον 
τοϋ Παγκάλου δέν κρίνεται εις τά « ’Αστυνομικά Χρονικά». Θά κριθή έν καιρώ άπό 
τήν ιστορίαν.

ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΩΤΣΛΚΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε ιδιαιτέρου τά  μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τά ; κινήσει; των. 
Ό τα ν  τά  βλέπετε νά παίζουν εΐ; τόν δρόμον ή εί; τά  πεζοδρόμια, ελαττώνετε τήν ταχύτητα 
τοϋ αυτοκινήτου σα;, γιά νά είσθε βέβαιοι δτι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στην άνάγκη

κορνάρετε δυνατά



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΩΝ Λ ΙΡΩ Ν  Α ΓΓΛ ΙΑ Σ  ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Α Α
-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΤΟΝ ΚΥΚΑΟΦΟΡΗΣΑΝΤΟΝ ΤΑΥΤΑΣ -

'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου
-------------------------------------------------κ. ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ  ΔΟΥΚΑΚΗ---------------------------------------------

---------------------------------------------------- (Συνέχεια έκ του προη
γουμένου καί τέλος)

—’Ήμουν έτοιμος νά φύγω κ. Δουκάκη, γιατί άργησες και άνησύχησα.
—Ναί, μέ καθυστέρησε λίγο ό Διοικητής. Καί τώρα για πές μου έχουμε τίποτε 

νεώτερο ;
— Ό χι, μόνο πού μέ ρώτησε αν έξαργύρώσα τό πεντόλιρο. Ναί, του είπα καί 

τοΰδειξα τις δραχμές πού κρατούσα έπάνω μου. Χαμογέλασε ικανοποιημένος καί 
άλλαξε θέμα στη συζήτησι.

—Τά βλέπεις Δημητράκη ; είναι όπως σου τα είπα. Τώρα είμαι βέβαιος πώς 
θά σου κάνη πρότασι νά συνεργασθής μαζί του. Θά δεχθής, κι’ εμείς θά σέ καθο
δηγούμε.

Τις δύο τελευταίες μέρες δηλ. άπό τήν ήμέρα πού έμαθε ό Νικολάου την έξαρ- 
γύρωσι τού πεντόλιρου, παρατηρήσαμε μιά παράξενη κίνησι κατά τη παρακολού- 
θησί τους. Χωριστήκαμε σέ τρεις ομάδες καί ό καθ’ ένας μας ειχεν άναλάβει τήν 
παρακολούθησι ώρισμένου. ’Ε γώ  παρακολουθούσα τον Νικολάου καί τον Πρινιω- 
τάκη, ό Γκογκόρνας τον Φαρασόπουλο κ ι’ ό ύπαστυνόμος τούς τρεις Εβραίους. 
Κυριολεκτικά, μέ τήν άέναο κίνησί τους, μάς είχαν ξεθεώσει καί τά πόδια μας έτρε
μαν άπό τήν κούραση. Πότε στο Τελωνείο, πότε στην όδό Τροχιοδρόμων, στο μαγαζί 
τού Φαρασόπουλου, πότε στην ’Αθήνα καί τά βράδυα στο σπίτι τού Πρινιωτάκη1 
αυτές τις διαδρομές έκαναν χωρίς άνάπαυλα.

Φαίνεται πώς μέ τις κινήσεις αύτές προσπαθούσαν νά βρουν τον κατάλληλο 
τρόπο νά πλασάρουν τά ψεύτικα χαρτονομίσματα. 'Ω ς τόσο ό Νικολάου, όπως μά
θαμε άργότερα, έπρότεινε στον Πρινιωτάκη τη συνεργασία τού Δημήτρη.

—Ή λία, τού είπε ό Δημήτρης, είναι καλός, έξυπνος καί φιλότιμο παιδί, δέν νο
μίζεις πώς πρέπει νά τον πάρουμε μαζί μας στην δουλειά; είναι ριψοκίνδυνος, έχει 
κι’ ένα μεγάλο προτέρημα- είναι τάφος στό μυστικό πού θά τού πής.

—Δέν έχω άντίρρησι γιά όσα λές, μά τό ελάττωμά μου είναι νά είμαι δύσπι
στος σέ τέτοιες πονηρές δουλειές γι’ αύτό έχω τη γνώμη νά τον δοκιμάσουμε άκόμη 
μιά φορά καί υστέρα βλέπουμε. ’Εσύ Γιώργο, συνέχισε ό Πρινιωτάκης, μέ κάποια 
δικαιολογία νά τού δώσης άκόμη δύο πεντόλιρα γιά έξαργύρωσι, αν τά καταφέρη 
καί φανή συνεπής μαζί μας τότε νά τού άποκαλύψουμε τό μυστικό.

"Εμειναν σύμφωνοι καί περίμεναν τον Δημήτρη νά κάνη τήν έμφάνισί του. 
’Από πολύ πρωί τής 23ης ’Ιανουάριου 1925 είχα άγκαζάρει ένα τραπέζι στό 
φαρδύ πεζοδρόμιο τού καφενείου Στεφανουδάκη άνακατεμένος μέσα στούς βαρ
κάρηδες κι’ εργάτες τού λιμένος, πού περίμεναν νά τούς φωνάξουν γιά καμμιά 
δουλειά.

'Ό πω ς είχα προσηλωθή καί παρακολουθούσα τό μπάγκο τού Πρινιωτάκη πού 
ήταν έγκαταστημένος έξω, μπρος άπό τήν είσοδο τού καφενείου, βλέπω τό Νικολάου 
καί πίσω του νά τον άκολουθή ό Δημότρης, νά πλησιάζη προς τό μπάγκο, ένω ό 
Δημήτρης κοντοστάθηκε, έρριξε μιά ματιά γύρω του καί όταν κατάλαβε πώς τον 
πρόσεξα, προχώρησε μόνος, στό βάθος τού καφενείου. Ό  Νικολάου μίλησε λίγο μέ 
τον Πρινιωτάκη, ύστερα φώναξε τό Δημήτρη κι’ έφυγαν. Δέν υπήρχε λόγος νά τούς 
παρακολουθήσω, έμεινα στή θέσι μου καί περίμενα. Μετά άπό άρκετή ώρα ό Δημή
τρης κατέβαινε μόνος άπό τό παραλιακό τράμ. Πέρασε δίπλα άπό εκεί πού καθόμουν 
καί μοΰ έκανε νόημα πώς θέλει νά μοΰ μιλήση. Τόν άφισα καί προχώρησε κι’ ύστερα
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τον πήρα στο κατόπιν, κι’ δταν βεβαιώθηκα πώς δέν τον παρακολουθεί κανείς, τον 
πλησίασα μέ προφύλαξι καί τον ρώτησα.

—"Εχουμε νεώτερα ;
—Ναί, καί προχωρώ για τό ζαχαροπλαστείο «Παράδεισος».
Μπρος, εκείνος καί πίσω εγώ, φτάσαμε στο κέντρο. Ό  Δημητράκης μου είπε 

για τήν πρωινή συνάντησι πού είχε μέ τον Νικολάου σ’ ένα καφενείο στον "Αγιο 
Διονύσιο, τα έξης.

«’Ε κ εί τον περίμενε προηγουμένως κάποιος κύριος καλοντυμένος πού τον 
έβλεπα για πρώτη φορά. Κάτι μίλησαν μεταξύ τους κ ι’ ύστερα ό Νικολάου βγάζει 
δύο πεντόλιρα καί μου τα δίνει. Τρέξε νά τα χαλάσης μου είπε, μου χρειάζονται 
δραχμές καί θά βγή ό κόπος σου. ’Εγώ  τά πήρα κι’ Ιφυγα καί ήρθα νά σέ συναντή
σω - τώρα τί θά κάνω ;»

•—Περίμενέ με, νά συνεννοηθώ μέ το Διοικητή. Πήρα τά δυο πεντόλιρα καί 
έ'τρεξα στην ’Ασφάλεια.

Ό  Διοικητής ήταν στο γραφείο του, χτύπησα τήν πόρτα κι’ δταν άκουσα 
εμπρός προχώρησα.

—Κύριε ’Αστυνόμε, τού είπα, ό πράκτορας μου έφερε άκόμα δυο πεντόλιρα. 
Θά τά πληρώσουμε κ ι’ αύτά ή θά τούς πιάσουμε ;

— "Οχι άκόμα θά έξακολουθήσετε τήν παρακολούθησι γιά νά έξακριβώσετε 
καί τήν τελευταία επαφή τους. Κ ι’ έτσι θά τά πληρώσουμε κ ι’ αύτά. Γύρισα πίσω 
κι’ έδωσα τό άντίτιμο σέ δραχμές στο Δημήτρη καί του είπα.

— Πρόσεχε τώρα πιο πολύ Δημητράκη νά μή καταλάβουν τίποτε. Θά σέ περι
μένω πάλι έδώ στις 8  τό βράδυ.

’Εγγλέζος στο ραντεβού του ό Δημήτρης είχε πάει πρώτος στο κέντρο καί μέ 
περίμενε.

—Τ ί έγινε Δημήτρη ;
•—"Οταν έδωσα τά χρήματα στο Νικολάου, τον είδα κάπως άνήσυχο. Γιατί 

άργησες τόσο πολύ; μέ ρώτησε. Τού δικαιολογήθηκα λέγοντάς του δτι ό άργυραμοι- 
βός μέ καθυστέρησε. Δέν είχε πρόχειρες δραχμές γιά νά μοϋ δώση. Ό  Νικολάου 
χαμογέλασε καί μουδωσε ένα έκατοστάρικο γιά τον κόπο μου, αύριο σέ θέλω πάλι μου 
είπε. Έ ν  τάξει τού άπήντησα καί χωρίσαμε.

—Θά πας Δημήτρη κι’ αύριο βράδυ καί τήν ’ίδια ώρα πάλι έδώ. Μείμανε σύμ
φωνοι κι’ έφυγε.

Τό άλλο βράδυ έρχεται καταχαρούμενος ό Δημήτρης στο ραντεβού μας.
— ’Επί τέλους κ. Γιώργο έσκασε ή μπόμπα. 'Ο  Νικολάου τό πρωί μοΰ έκανε 

πρότασι νά δουλέψουμε μαζί στο πλασάρισμα. ’Εγώ  δέχθηκα καί τού ζήτησα τά 
μισά άπό τά κέρδη. Στήν αρχή άρνήθηκε γιατί τού φάνηκαν πολλά μά ύστερα έμεινε 
σύμφωνος.

—Τώρα Δημήτρη δέ θά προχωρήσης αν δέν σέ καθοδηγήσουμε εμείς καί δώ
σαμε ραντεβού γιά τήν άλλη μέρα. Τό πρωί συναντήθηκα μέ τον ύπαστυνόμο Θεοδω- 
ρουλάκη στήν ’Ασφάλεια καί τού είπα τά ευχάριστα νέα.

—Φαίνεται πώς πολύ γρήγορα ίσως καί σήμερα οί φίλοι θά πέσουν στά χέρια 
μας. ’Έκαναν πρότασι στον άνθρωπό μας νά συνεργασθή μαζί τους. Τώρα πρέπει νά 
καταστρώσουμε σχέδιο γιά νά πιαστούν έπ’ αύτοφώρω.

Μέ τις τελευταίες πληροφορίες πού πήραμε άπό τον άνθρωπό μας ό Διοικητής 
τού Τμήματος, ’Αστυνόμος ’Αγέλαστος, συγκέντρωσε τό πρωί τής 2 5 η ς ’Ιανουά
ριου δλη τήν ομάδα μας στο γραφείο του.

■—Εισθε έτοιμοι ; μάς ρώτησε.
—-’Απολύτως Κύριε Διοικητά έτοιμοι, εϊπεν ό προϊστάμενος ύπαστυνόμος 

Θεοδωρουλάκης.
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—Άφοϋ είναι έτσι τά πράγματα, πρέπει νά σκεφθοϋμε τον καλύτερο τρόπο 
ώστε μ’ ένα έξυπνο τέχνασμα νά πέσουν επί τοϋ άσφαλοϋς στά χέρια μας. Γ ι ’ αυτό 
μπορεί 6 καθ’ ένας σας νά μου πη τή γνώμη του. Στο τέλος άνέφερα καί τή δική μου 
άποψι.

—Οΐ άνθρωποι αυτοί, είπα, είναι ικανοί γιά κάθε πονηριά καί ζοΰν πάντοτε 
βουτηγμένοι στη παρανομία. 'Η  περίπτωσίς τους μ’ έκανε νά σκεφθώ κάποιο κόλπο 
πού χωρίς νά τό καταλάβουν θά πέσουν στη παγίδα. Νά πλαισιώσουμε τον πράκτορά 
μας μέ κάποιον άλλο δικό μας άνθρωπο πού θά τούς κάνη προσφορά γιά λαθραίο 
σιγαρόχαρτο. Καθώς ξεύρουμε ή πράξις αύτή είναι παράνομη καθώς καί ή άλλη. 
Ε κείνοι δεν θάχουν νά χάσουν τίποτα. Θά σκεφθοϋν εμπορικά καί θά δεχθούν. Θά 
δώσουν ψεύτικες λίρες γιά νά πάρουν τό σιγαρόχαρτο, θά τό πουλήσουν καί θά είσ- 
πράξουν σίγουρα λεπτά. Τό θύμα, όπως κι’ αν έρθουν τά πράγματα, θά ύποχρεωθή 
νά κλείση τό στόμα του, γιατί θά έχη τό φόβο ν’ άποκαλυφθή. Είμαι βέβαιος πώς έτσι 
θά σκεφθοϋν.

—Τό σχέδιό σου μοΰ άρέσει καί τό επικροτώ, εΐπεν ό άστυνόμος. Τώρα δεν 
μένει τίποτε άλλο παρά νά δώσης τις κατάλληλες οδηγίες στον πράκτορά σου καί νά 
προχωρήσουμε. ’Έφυγα άπό τό Τμήμα καί πήγα στήν παραλία νά συναντήσω τον 
Δημητράκη, όπου τον βλέπω νά κάθεται σ’ ένα παραλιακό καφενεδάκι.

—Δημήτρη σέ θέλω, ώρα νά τελείωση ή ύπόθεσις. Πάρε αυτά τά λίγα 
φυλλάδια σιγαρόχαρτο καί θά πής στο Νικολάου καί στο Πρινιωτάκη πώς υπάρχει 
μεγάλη ποσότητα. Τάχει φέρει ένας λαθρέμπορος άπ’ την Τουρκία' ευκαιρία θά 
τούς πης νά δώσουμε ψεύτικες λίρες νά πάρουμε τό σιγαρόχαρτο. Αύτό τό παι
χνίδι θά παίξης Δημήτρη. Μέ κοίταξε μέ τά πονηρά καστανά μάτια του καί χα
μογέλασε.

—Μωρέ κόλπο, τώρα τήν πάθανε οί μάγκες μου, είπε στη γλώσσα τών άνθρώ- 
πων τής Τρούμπας. Μείναμε σύμφωνοι καί χωρίσαμε. Πήγα στην παραλία, στο 
γνωστό καφενείο Στεφανουδάκη,γιά τήν παρακολούθησι τού Πρινιωτάκη καί τής 
παρέας του. Σ έ λίγο ήρθε καί ό Δημήτρης, μπήκε στη μεγάλη σάλα τοϋ καφενείου, 
έρριξε μιά ματιά γύρω του καί προχώρη σεσ’ ένα γωνιακό τραπέζι όπου καθόταν ό 
Νικολάου καί τον περίμενε. Τον χαιρέτησε καί πριν καθήση καλά-καλά άρχισαν τή 
συζήτησι. Κουβέντα σέ κουβέντα, όπως κατάλαβα, ό Δημήτρης ήρθε στο προκεί- 
μενο, γιατί τον είδα νά βγάζη μέ μεγάλη προσποιητή προφύλαξι ένα άπό τά φυλ
λάδια σιγαροχάρτου πού τοϋ είχα δώσει, καί νά τό δίνη στο Νικολάου. ’Εκείνος τό 
πήρε καί βιαστικά τοβαλε στή τσέπη του. Τότε φώναξε τον Πρινιωτάκη πού στεκό
ταν έξω στο μπάγκο του, καί εκείνος μέ γρήγορα βήματα πήγε καί κάθησε δίπλα τους. 
Συνέχισαν τήν συζήτησι λίγο καί υστέρα βλέπω τον Δημήτρη νά σηκώνεται άπό τή 
θέσι του καί νά φεύγη. Τον πήρα στο κατόπιν κι’ άφοϋ άπομακρυνθήκανε άρκετά 
γύρισε κοίταξε πίσω του, κι’ δταν είδε δτι τον παρακολουθώ προχώρησε καί μπήκε 
σ’ ένα Οΰζερί τής άγοράς, στοΰ’Αρτέμη. Τον ακολούθησα καί εκεί καί δταν τον πλη
σίασα μέσα στο οόζερί μοϋ είπε σιγά.

—Τσίμπησε τό ψάρι κ. Γιώργο' κι οί δυο ενθουσιάστηκαν δταν τούς είπα δτι ή 
άγορά θά γίνη μέ ψεύτικες λίρες. Είσαι διαβολεμένος άνθρωπος μοΰ είπαν, καί 
κλείσε άμέσως συμφωνία. Δέν μά.ς είπες δμως ποιος τάχει καί πού τον ανακάλυψες. 
Τότε τούς έπλασα τήν ψεύτικη ιστορία πού μοΰ συμβουλέψατε προχτές. Δηλαδή 
δτι έχει φέρει τό πράμα άπό τή Σμύρνη κάποιος γνωστός ένός φίλου μου άπό τή 
Δραπετσώνα. 'Ο  Πρινιωτάκης ήξερε καλά τί έστί Δραπετσώνα. Σωματεμπορία, 
ναρκωτικά καί κάθε λογής συναλλαγές γιά λαθρεμπόρια πού γίνονται σ’ αύτόν 
τον ξύλινο συνοικισμό. Γ ι ’αύτό έγινε πιστευτό τό παραμύθι τοϋ Δημήτρη κι ό 
Πρινιωτάκης δέν μπορούσε ν’ άμφιβάλη σ’ αύτά πού τοΰλεγε. 'Ο  φίλος μου 
τούς είπα, συνέχισε ό Δημήτρης, μοδκανε τήν πρότασι ν’ άγοράσουμε μαζί ένα
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μέρος άπό το σιγαρόχαρτο μά εγώ δεν είχα χρήματα νά προχωρήσω καί δεν κι
νήθηκα.

Τώρα όμως μέ τίς ψεύτικες λίγες πού διαθέτουμε σκέφθηκα πώς μ’ αύτό 
τον τρόπον θά προχωρήσουμε σ’ ένα σίγουρο καί διπλό κέρδος. Καί τώρα τί θά 
γίνη; οί φίλοι περιμένουν νά τούς δώσω άπάντησι.

—Μήν άνησυχής, τοϋ λέγω, δλα έχουν τακτοποιηθή- ό άνθρωπός μας θά είναι 
μαζί σου τό άπόγευμα στις 4 στο ζαχαροπλαστείο «Παράδεισος». Στο μεταξύ είχα 
συνεννοηθή μέ τό Διοικητή μου γιά την εκλογή του προσώπου πού θά έπαιζε τό ρόλο 
τοϋ λαθρέμπορου. Τή δουλειά αυτή τήν άνέλαβε ένας συνάδελφός μου πού υπηρετούσε 
στήν ομάδα διώξεως ναρκωτικών τοϋ Τμήματος, ό Μανώλης Ψείρρης, έξυπνο παιδί, 
καί κατάλληλος σέ τέτοιου είδους υποθέσεις, 'Η  ώρα τοϋ ραντεβού πλησίαζε πήρα 
τό συνάδελφό μου καί ξεκινήσαμε γιά τό ζαχαροπλαστεϊον « Παράδεισος». ’Εκεί περί- 
μενε ό Δημήτρης. "Οταν μέ είδε νά συνοδεύωμαι άπό κάποιον άγνωστο μοΰ είπε.

•—Σίγουρα κ. Δουκάκη ό κύριος θά είναι ό άνθρωπος πού θά παρουσιάσω 
στούς φίλους γιά λαθρέμπορο.

—Ναι Δημητράκη είναι ένας καλός συνάδελφος καί πολύ έξυπνος- είμαι βέ
βαιος γιά τήν έπιτυχία. Μπορείτε νά φύγετε. Τράβηξαν κι’ οΐ δυο γιά τήν παραλία 
στο καφενείο Στεφανουδάκη. Έ γ ώ  παρέμεινα καρτερώντας τό άποτέλεσμα- δέν 
υπήρχε λόγος νά τούς άκολουθήσω. Στο καφενείο περίμεναν τό Δημήτρη ό Νικολάου 
καί ό Πρινιωτάκης.

—Σάς έφερα τον άνθρωπο τούς είπε καί τούς τον σύστησε μ’ ένα ψεύτικο 
ονομα. "Υστερα κάθησαν κι’ οί τέσσαρες σ’ ένα άπόμερο τραπέζι τής σάλας κι’ 
άρχισαν χαμηλόφωνα τό παζάρεμα. Ό  Πρινιωτάκης σέ κάποια στιγμή ρώτησε τον 
λαθρέμπορο πού βρίσκεται τό σιγαρόχαρτο. Μά ό ψευτολαθρέμπορος τοϋ άπήντησε 
έξυπνα.

—Βιάζεσαι φίλε, πρώτα άπό δλα πρέπει νά συμφωνήσουμε, ύστερα είναι δου
λειά τοϋ Δημήτρη- έκεΐνος θ’ άναλάβη νά σέ φέρη σπίτι μου κι’ εκεί θά πέση τό 
παραδάκι κι’ έπειτα θά παραλάβετε τό πράγμα- έτσι γίνονται αυτές οί δουλειές. 
’Έμειναν σύμφωνοι γιά τήν επομένη 26 Ίανουαρίου 1925, στις 6 τό πρωί.

’Από τά ξημερώματα ό συνάδελφός μου Τείρρης βρίσκονταν στή παράγκα 
ενός εξαδέλφου τοϋ Δημήτρη πού ήταν στο Καστράκι τής Δραπετσώνας καί περί- 
μενε, άφοΰ προηγουμένως είχε τοποθετήσει κάτω άπό τή καταπακτή ένα σακκί 
καμουφλαρισμένο μέ λίγα φυλλάδια σιγαρόχαρτο γεμάτο μέ πακέτα άπό παληές 
εφημερίδες κατάλληλα περιτυλιγμένες. ’Ακριβώς άπέναντι ήταν ένα μικρό βρώμικο 
καφενεδάκι. Καθήσαμε έγώ, ό ύπαστυνόμος καί ό Γκογκόρνας καί περιμέναμε πότε 
θά ξεπροβάλη ό Δημήτρης μέ τήν παρέα του. 'Η  ώρα ήταν 6 περίπου δταν φάνηκε 
ένα μόνιππο άμαξάκι πού σταμάτησε λίγο πάρα κάτω. Πρώτος κατέβηκε ό Δημήτρης 
καί προχώρησε προς τή παράγκα, κατόπιν τον άκολούθησαν ό Πρινιωτάκης^καί ό 
Νικολάου. Χτύπησαν συνθηματικά τήν πόρτα καί μπήκαν μέσα στο ξύλινο σπίτι. 
"Υστερα άπό λίγη ώρα άνοίγει ή πόρτα καί ξεπροβάλλει ό Δημήτρης μέ τό σακκί στά 
χέρια. Αύτό ήταν τό σύνθημά μας, ότι ή δουλειά τελείωσε. "Οπως είχαμε κυκλώσει 
τό σπίτι ό Δημήτρης βγαίνοντας έπεσε στά χέρια τοϋ ύπαστυνόμου πού είχε τό 
πόστο τής πόρτας.

θηκε πω
Στάσου,τοΰ είπε φωναχτά, τί έχεις μέσα στο σα κκί; 'Ο  Δημήτρης προσποιή- 
>ς τάχασε καί είπε.

—Τίποτα, τίποτα, είναι κάτι τρόφιμα πού μοϋ τάστειλαν άπό τό χωριό μου. 
— Γιά νά τά δοΰμε, τοϋ είπε ό ύπαστυνόμος. ’Ανοίγει άπότομα τό σακκί καί 

φάνηκαν τά λίγα φυλλάδια σιγαρόχαρτο πού είχε τοποθετήσει ό ψευτολαθρέμπορος. 
'Ο  Πρινιωτάκης κι’ ό Νικολάου δταν είδαν πώς έπεσε ό Δημήτρης στά χέρια τής
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’Αστυνομίας κοκκάλωσαν, δέν πέρασε δέ καθόλου άπό τό μυαλό τους πώς έπεσαν 
σέ παγίδα. Σαν πιο σβέλτος ό Νικολάου πήγε να πηδήση άπό τό παράθυρο μά ό Ψείρ- 
ρης πού τον νόμιζαν γιά λαθρέμπορο τον σταματά καί βγάζοντας τό περίστροφό του, 
τούς λέγει :

—Μή κινηθή κανείς, είμαι άστυνομικός. 'Ο  Νικολάου τάχασε κυριολεκτικά, 
γύρισε κοίταξε τον Πρινιωτάκη πού είχε σωριασθή σέ μια καρέκλα καί κρατούσε τό 
κεφάλι του.

—Καλά μάς τά κατάφερε Ή λία  αότή ή άλεποΰ ό Δημήτρης, πιαστήκαμε 
στον ύπνο. Στο μεταξύ εγώ μέ τον ύπαστυνόμο μπήκαμε στην παράγκα καί ό Γκο- 
γκόρνας μέ τό Δημήτρη στάθηκαν άπ’ έξω καί περίμεναν. Ό  Ψειρρής έδωσε στον 
ύπαστυνόμο ένα μάτσο πεντόλιρα κι’ ύστερα άσχολήθηκε στη σωματική έρευνα 
μαζί μου. Πήραμε όσες σημειώσεις βρήκαμε πάνω τους, τούς φορέσαμε τις χειρο
πέδες καί τούς πήγαμε στην ’Ασφάλεια μέ τό ϊδιο μόνιππο πού είχαν έρθει, τό όποιο 
τούς περίμενε. Πριν άπό τό μεσημέρι είχαμε τελειώσει τις συλλήψεις των τριών 
Εβραίων καί τού Φαρασόπουλου, τούς όποιους θεωρούσαμε υπόπτους άπό τις καθη
μερινές επαφές πού είχαν μέ τον Πρινιωτάκη. "Υστερα άρχίσαμε τις έρευνες στά 
σπίτια τους. ’Ερευνήσαμε πρώτο τό σπίτι τού Πρινιωτάκη (οδός Λαμψάκου 8 ) , 
όπου όταν χτυπήσαμε τήν πόρτα παρουσιάστηκε ή ερωμένη του Καίτη.

■—Τ ί θέλετε Κύριοι ;
—Είμαστε άστυνομικοί καί θά κάνουμε μιά έρευνα στο σπίτι σας, τής είπαμε.
—Ό  άνδρας μου λείπει, απάντησε καί προσπάθησε νά μάς κλείση τήν πόρτα.
'Ο  όπαστυνόμος όμως πού είχε προχωρήσει μέσα άπό τήν είσοδο, δέν τήν 

άφισε καί τής είπε.
— Γιά τον άνδρα σου μήν άνησυχής' βρίσκεται στο κρατητήριο.
— Γιατί; ρώτησε καί κατακοκκίνησε.
—Αύτό θά τό μάθης άργότερα' τώρα προχώρησε νά μάς δείξης τά δωμάτια 

τού σπιτιού σας.
—Ή  γυναίκα άμίλητη συμμορφώθηκε καί προχώρησε προς τό χώλλ, γύρω άπό 

τό όποιο ήταν ή σάλα, ή τραπεζαρία, ή κρεβατοκάμαρα κι’ ή κουζίνα. Μέ μεγάλη 
άγωνία παρακολουθούσε τήν έρευνα πού κάναμε καί ζηλότυπα έκρυβε τήν ίκανοποί- 
ησί της όταν έβλεπε τήν άποτυχία μας. ’Έ τσ ι όπως προχωρήσαμε γιά δεύτερη φορά 
ψάχνοντας τά δωμάτια τό ένα κατόπιν τού άλλου, φτάσαμε πάλι στή τραπεζαρία 
καί όπως έσκυβα νά δώ καί στο κάτω συρτό τού ψυγείου, μοΰ φάνηκε πώς κάτω άπό 
αύτό τά πλακάκια ήσαν ξεκολλημένα.

—Κάπως περίεργο είναι αύτό είπα μέ τό νού μου καί μετεκίνησα τό ψυγείο. 
Χτύπησα ελαφρά τά πλακάκια κι ένας υπόκωφος κρότος άκούστηκε σαν άπό κούφιο 
πάτωμα. Πήρα ένα μαχαίρι, άνασήκωσα προσεκτικά ένα πλακάκι'καί κάτω άπό αύτό 
είδα μιά σιδερένια πλάκα, σήκωσα, καί τά υπόλοιπα πλακάκια καί τότε φάνηκε ένα 
μικρό σιδερένιο χρηματοκιβώτιο 8 0X 50  έκατοστών τού μέτρου. Τό έβγαλα μέ ευκο
λία άπό τήν κρύπτη καί ζητήσαμε άπό τήν Κα Καίτη νά μάς δώση τό κλειδί. ’Εκείνη 
άρνιόταν.

—’Ε γώ  δέν ξέρω τίποτε, μάς έλεγε: Τό κλειδί τό έχει εκείνος.
—Καί τώρα Κυρία μου θ’αρθής καί σύ μαζί μας, τής είπε ό όπαστυνόμος. Τήν 

Καίτη χήρα Καραδήμα συνώδευσε στήν ’Ασφάλεια ό Γκογκόρνας καί τό σιδερένιο 
κουτί τό παρέδωσε στο Διοικητή τού Τμήματος πού εκείνη τή στιγμή άνέκρινε τον 
Πρινιωτάκη. ’Εκείνος, όταν είδε τήν ερωμένη του καί στά χέρια τού άστυφύλακος τό 
σιδερένιο κουτί μέ τό θησαυρό του, έγινε κατάχλωμος καί άπό τό κακό του δάγκωνε 
τά χέρια του. "Ενας ολόκληρος θησαυρός ήταν κρυμμένος μέσα στο σιδερένιο αύτό 
κουτί. Χρυσά τιμαλφή άντικείμενα άγορασμένα γιά ένα κομμάτι ψωμί άπό τούς κλέ
φτες. "Ενας μεγάλος άριθμός άπό πλαστά χαρτονομίσματα, άγγλικά πεντόλιρα, λίρες
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τούρκικες καί διάφορες σημειώσεις, πού γράφτηκαν δλα στήν έκθεσι κατασχέσεως 
πού συνετάχθη στήν ’Ασφάλεια. Ε μ ε ίς  οί άλλοι πήγαμε στήν όδδ Τροχιοδρόμων, στο 
σπίτι τού Φαρασόπουλου, δίπλα στο μπακαλικάκι του. ’Εκεί ήταν ή γυναίκα του, μιά 
γυναικούλα τοϋ λαού άνίδεη καί στήν ερευνά μας δέν άργήσαμε να βρούμε δ,τι ζη
τούσαμε. "Οπως ψάχναμε σ’ ένα ξύλινο μπαούλο, βρήκαμε ένα δέμα άπδ εφημερίδες 
τούρκικες πού άνάμεσά τους είχαν κρυμμένα άρκετά πλαστά έγγλέζικα πεντό
λιρα.

— Πού τα βρήκες Φαρασόπουλε; τον ρωτήσαμε δταν πήγαμε στήν ’Ασφάλεια.
—Μοΰ τάδωσαν στήν Κωνσταντινούπολι δταν έρχόμουν στήν Ελλάδα, δικαιο

λογήθηκε. Παρά τή μεγάλη πίεσι πού τούς κάναμε, δέν άπεκάλυψαν κείνους πού 
τα είχαν εκτυπώσει. ’Έλεγαν πώς δέν τούς γνωρίζουν καί είχαν δίκαιο γιατί δπως 
μάθαμε άργότερα τα χαρτονομίσματα αύτά έξετυπώθησαν στή Γερμανία, κατά 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άπ’ δπου οί Γερμανοί τά διεσκόρπισαν στά διά
φορα κράτη μέ κέντρο τήν Κωνσταντινούπολι. 'Ένα άπδ τά σημειώματα πού 
βρέθηκαν μέσα στο σιδερένιο κουτί τού Πρινιωτάκη έγραφε κάτι πού δέν το πε
ριμέναμε. ’Ανέφερε γιά μετοχές τής Αιγυπτιακής Τραπέζης Χατζή Φορσιέ πού τις 
είχε μ’ ένα χαρτοφύλακα τοποθετημένες στο χρηματοκιβώτιο τού Τραπεζιτικού 
γραφείου Γ .Κ . Τότε εγώ, όά στυνόμος Κουράκος, κι’ ό ύπαστυνόμος Θεοδωρουλά- 
κης, πήγαμε στο γραφείο τού Κ. νά παραλάβουμε το χαρτοφύλακα. Μόλις μέ άν- 
τίκρυσε ή Έλενίτσα πού μέ εϊχε χάσει τώρα καί πολλές ήμέρες παραξενεύτηκε πού 
είδε νά μέ συνοδεύουν δύο άξιωματικοί τής ’Ασφαλείας καί χλώμιασε. ’Ά φ ισε τή 
γραφομηχανή καί μέ κοίταζε στά μάτια σαν νά μέ ρωτούσε τί έχω κάνει. "Οταν είδε 
πώς μάς έδωσαν ένα χαρτοφύλακα άπδ τδ χρηματοκιβώτιο ησύχασε καί γύρισε στή 
γραφομηχανή της. Τδ χαρτοφύλακα τδν άνοίξαμε στήν ’Ασφάλεια καί βρέθηκε γε
μάτος άπδ ξένα χαρτονομίσματα καί μετοχές τής Αιγυπτιακής Τραπέζης Χατζή 
Φορσιέ, καί δπως μάθαμε άργότερα ήταν κλεμένες άπδ τδ Κάϊρο. Τδν Γ .Κ ., τούς 
τρεις Εβραίους καί τήν Καραδήμα ό εΐσαγγελεύς Πειραιώς κ. Παπαδημητρόπου- 
λος άφησε έλευθέρους γιατί δέν προέκυψαν εις βάρος τους στοιχεία ενοχής.

Οί Πρινιωτάκης, Νικολάου καί Φαρασόπουλος έτιμωρήθησαν μέ αυστηρές 
ποινές δταν έγινε ή δίκη τους, στις 6 ’Ιουνίου 1927, κι έτσι τελείωσεν ή ύπόθεσις 
τών πλαστών ’Αγγλικών πεντόλιρων.

'Ικανοποιημένος άπδ τήν επιτυχία μας αύτή δ τότε άρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, άείμνηστος Σέρ Φρειδερίκος Χαλλίντευ, διά τής ύπ’ άρ. 54 .252  ]δ -10-1926 
διαταγής του, μάς άπένειμε ήθική καί ύλική άμοιβή, τδ διπλάσιον τών μηνιαίων 
άποδοχών μας.

Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν 

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ

στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 

κών, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.
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Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  Ν Ε Α Σ
-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ - ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΟΥ -

Κατά μετάφρασιν έκ τοϋ ’Αγγλικού 
ύπό Άρχκρύλακος κ. Κ Ω Ν . ΛΑΨΑΝΗ

'Ένα πρωινό κατά τις αρχές τοϋ 1943 έζητήθη καί πάλιν ή βοήθεια τής 
Σκότλαντ-Γιάρντ άπό μέρους τοΰ Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας του Μπάρνσλεϋ, 
τής επαρχίας Γιόρκσάϊρ, σχετικώς μέ την άνατριχιαστική δολοφονία μιας κοπέλλας, 
ή οποία είργάζετο εις Στρατιωτική 'Υπηρεσία καί ή οποία έδολοφονήθη κοντά στο 
πάρκο τής παιδικής χαράς τής πόλεως αυτής.

Κατά την ώρα κατά την οποία έζητήθη ή βοήθεια δεν ήταν γνωστό πώς άκρι- 
βώς είχε γίνει ή δολοφονία, επειδή όμως μέσα καί γύρω άπό τήν πόλη αύτή ήσαν 
έγκατεστημένες πολλές στρατιωτικές μονάδες, έζητήθη άμέσως ή βοήθεια τής 
Σκότλαντ-Γιάρντ, χωρίς καμμία αναβολή, ώ στε οί άστυνομικοί, πού θά έστέλλοντο 
εκεί, νά έφθαναν τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας.

Τό Μπάρνσλεϋ είναι μία πόλις μέ πολλά άνθρακωρυχεΐα, άρκετά πυκνοκατω- 
κημένη, κτισμένη σέ μικρή έκταση, ένω ή αγορά του παρουσιάζει ζωηρή έμπορική 
κίνηση. 'Η  άστυνομική δύναμη τοΰ Μπάρνσλεϋ άπετελεϊτο άπό 91 έν συνόλω άστυ- 
νομικούς υπαλλήλους καί ό Διευθυντής κ. Ούΐλλιαμς ύπηρετοΰσεν έκεΐ καθ’ όλη τη 
διάρκεια τής άστυνομικής του σταδιοδρομίας, ήτοι άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ άστυφύλακος.

"Ολως παραδόξως κατά τή χρονική αύτή περίοδο, ήτοι άπό τίςάρχές τοΰ Μαΐου 
1943, ύπήρχον ήδη εις δύο άλλα μέρη τοΰ Γιόρκ-Σάϊρ άλλοι τέσσαρες άστυνομικοί 
τής Σκότλαντ-Γιάρντ ένεργοΰντες άνακρίσεις γιά άλλους φόνους. Οί άστυνομικοί 
αυτοί ήσαν : ό άστυνόμος Γκρίνο μέ τον άρχιφύλακά του καί ό ύπαστυνόμος Θόρπ 
μέ τον άρχιφύλακά του έπίσης. Οί άνακρίσεις αυτές διεξήγοντο στο Χάλιφαξ καί 
στο Σκάρβοραφ.

Έ γ ώ  βέβαια έπρόκειτο νά έπιληφθώ τής διευρευνήσεως τοΰ έγκλήματος τοΰ 
Μπάρνσλεϋ καί άνεχώρησα γιά τό Μπάρνσλεϋ, συνοδευόμενος άπό τον άρχιφύλακά 
τής ’Ασφαλείας Γουέμπ.

Βέβαια καί πάλι άντιμετωπίσαμε τήν έλλειψιν τροφίμων στο υπερπλήρες έπιβα- 
τών τραίνο, δεδομένου δτι έζούσαμε ύπό καταθλιπτικές πολεμικές συνθήκες καί γιατί 
δέν είχαμε τήν πρόνοια νά έφοδιασθοΰμε έγκαίρως μέ μερικά σάντουιτς. ’Έ τ σ ι  
έφθάσαμε στο Μπάρνσλεϋ έξηντλημένοι, ύστερα άπό ένα άρκετά κοπιώδες σιδηρο
δρομικό ταξίδι. Μόλις φθάσαμε στο Μπάρνσλεϋ άμέσως μάς ώδήγησαν στό ’Αστυ
νομικό Τμήμα, δπου συναντήσαμε τον κ. Διοικητή καί τον ύπαστυνόμο τής ’Α 
σφαλείας κ. Χάρρισον, οί όποιοι μάς ύπεδέχθησαν έγκαρδιώτατα.

Μάθαμε δτι ή κοπέλλα είχεν έκπνεύσει καθ’ δν χρόνον έμεϊς ταξιδεύαμε μέ 
τό τραίνο, κατευθυνόμενοι φυσικά προς τό Μπάρνσλεϋ. Ό  ύπαστυνόμος Χάρρισον 
μάς ειπεν, δτι, δταν έζητήθη ή βοήθεια τής Σκότλαντ-Γιάρντ, ή ταυτότης τοΰ θύ
ματος δέν είχεν άκόμη γνωσθή. Στό μεταξύ ή τοπική ’Αστυνομία ειχεν έξακριβώσει 
δτι τό θΰμα ώνομάζετο Βιολέττα Γουέκφιλντ, δτι ήταν ηλικίας 20 έτών καί δτι 
ζοΰσε σέ ένα μικρό χωριό, τό Κάντγουόρθ, μερικά χιλιόμετρα έξω άπό τό Μπάρν
σλεϋ, είργάζετο δέ σέ μιά Στρατιωτική Υπηρεσία. Τό βράδυ έμενε στό σπίτι της 
καί κάθε πρωί κατά τις 7 ή ώρα, έπαιρνε τό λεωφορείο γιάτό Μπάρνσλεϋ, δπου άλλαζε 
λεωφορείο, προκειμένου νά πάη στό χωριό Πόρθορν, στό όποιο ήταν έγκατεστημένη 
ή Στρατιωτική Υπηρεσία δπου είργάζετο. Αύτό τό χωριό εύρίσκετο στήν άντίθετη 
πλευρά τοΰ Μπάρνσλεϋ, έν σχέσει μέ τό Κάντγουόρθ. Πολλοί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
Κάντγουόρθ κατέθεσαν δτι τό θΰμα άνεχώρησε άπό τό σπίτι αύτό τό πρωινό, δπως 
συ'^"θως, άλλοι δέ κατέθεσαν δτι δταν άφησε τό λεωφορείο στό Μπάρνσλεϋ, τήν συν-
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άντησε ένας νέος, ό όποιος τή συνώδευσε μέχρι τό μέρος, άπό τό όποιον έκείνη θά 
έπαιρνε τό άλλο λεωφορείο για τή δουλειά της· αυτό πάλι τό μέρος εύρίσκετο πολύ 
κοντά στο πάρκο της παιδικής χαράς.

Μόλις έξηκριβώθη ή ταυτότης του θύματος, ή ’Αστυνομία άνακάλυψεν ότι 
τό τελευταίο εϊχεν άρραβωνιασθή μέ κάποιο νέο ομοχώριο της όνόματι Τρέβορ’Έλβιν, 
ηλικίας 21 έτών, ό όποιος άπουσίαζεν άπό τό σπίτι του τό πρωινό αυτό, άπό τις 8 
ή ώρα περίπου. Πολλοί κατέθεσαν, δτι αυτό τό ζευγάρι τό είδαν νά βαδίζη κοντά στο 
πάρκο τής παιδικής χαράς έκεΐνο τό πρωινό.

Κ ατ’ αρχήν σκέφθηκα δτι έπρεπε νά δω τό πτώμα, πού εύρίσκετο στο τοπικό 
νεκροτομείο.

Τό θύμα ήταν μιά ωραία κοπέλλα έφαίνετο δέ καθαρά δτι πέθανε άπό ισχυρά 
χτυπήματα στο κεφάλι της. Κατόπιν πήγα στον τόπο του εγκλήματος, κοντά στήν 
παιδική χαρά καί έξήτασα τό εσωτερικό μέρος τής τέντας ενός αυτοκινήτου, δπου 
εύρέθη τό θϋμα. Έ ξήτασα  προσεκτικά τό έδαφος, τό όποιον έφερε εμφανή ίχνη πάλης 
καί άρκετές σταγόνες αίματος σέ διάφορα σημεία, σέ πολλά δέ σημεία είχε καταπα- 
τηθή ή χλόη, ενώ στο λείο μέρος τοϋ εδάφους διεκρίνοντο άποτυπώματα ποδών πού 
διεσταυροϋντο, προκληθέντα άσφαλώς κατά τήν διάρκειαν τής πάλης, ή όποια έκρά- 
τησε ολίγα δευτερόλεπτα καί κατέληξεν στο θάνατο τής κοπέλλας.

"Ενας άστυφύλαξ μου παρέδωσε ένα παληό σκουριασμένο σκεπάρνι, πού βρέθηκε 
κοντά στο πτώμα. Μόλις είδε τό σκεπάρνι ό άρχιφύλαξ τής ’Ασφαλείας Γουέμπ είπε 
«κύριε Διοικητά αύτό νομίζω δτι είναι τό μέσο μέ τό όποιον έγινε τό έγκλημα καί αυ
τές εδώ οί κηλΐδες νομίζω δτι είναι κηλίδες αίματος». Προς στιγμήν έσκέφθην δτι 
είχε δίκηο ό άρχιφύλαξ. Τό πλατύ μέρος τοϋ σκεπαρνιού έλειπε, υπήρχε δέ μόνον 
τό κοφτερό μέρος καί έφαίνετο δτι τό πλατύ μέρος εϊχεν άποκοπή άπό άρκετό καιρό, 
γιατί τό σκεπάρνι στο μέρος τής κοπής ήταν πολύ σκουριασμένο. Αύτό τό σκεπάρνι 
έφαίνετο σαν αύτό, πού χρησιμοποιούμε στο σπίτι για νά σπάζουμε τό κάρβουνο καί 
γιά διάφορες άλλες δουλειές τοϋ σπιτιοΰ.

Περισσότερα ίχνη στον τόπον τοϋ έγκλήματος δέν ύπήρχον, γ ι’ αύτό άπεφάσισα 
νά έπισκεφθώ τό σπίτι τοϋ νέου Τρέβορ Έ λβ ιν . "Οταν έφτασα στο σπίτι του έκεϊνος 
έλειπε, ήταν δμως έκεΐ ή μητέρα του, μία καλή κυρία, ή όποια ήταν πολύ στενοχωρη
μένη μέ τήν έξαφάνιση τοϋ γυιοΰ της. Είδα έπίσης καί ένα θείο τοϋ νέου, διεπίστωσα 
δέ δτι καί οί δυό τους, δηλαδή ή μητέρα δσο καί ό θείος, άντελαμβάνοντο πόσο δύ
σκολη ήταν ή θέσις τοϋ Τρέβορ· έν τούτοις δμως ήσαν αισιόδοξοι. Μέ πέρασαν μέσα 
στο σπίτι τους, ένα κοινό απλοϊκό χωριάτικο σπίτι, περιποιημένο, καθαρό καί καλο- 
συγυρισμένο, μέ τήν ευχάριστη μυρωδιά τοϋ φρεσκοψημένου ψωμιού καί μέ τά 
πολύχρωμα άνθη τοϋ κήπου στά βάζα, μέ ιδιαίτερη χάρη βαλμένα. 'Η  κυρία "Ελβιν 
μοΰ είπε δτι ό άνδρας της υπηρετούσε στο στρατό καί κατόπιν μοϋ άνέφερε γιά τό 
γυιό της.

Ό  γυιός της, μοΰ άνέφερε, αύτή τήν ήμέρα δέν ήσθάνετο καλά καί γιά τό λόγο 
αύτό δέν πήγε στή δουλειά του. Αύτό τό πρωί έφυγε άπό τό σπίτι κατά τις 7 .30 ', 
λέγοντας δτι θά πήγαινε νά δή τή Βιολέττα, τήν όποια έγνώριζαν καί οί γονείς τοϋ 
νέου, καί δτι φεύγοντας πήρε καί τό άδιάβροχό του. Ή  κυρία "Ελβιν μέχρι τό μεση
μέρι εΐργάζετο σ’ ένα κατάστημα, συμβάλλουσα κατ’ αύτό τον τρόπο στά έξοδα τοϋ 
σπιτιού καί κάθε πρωί έφευγε γιά τή δουλειά της πριν άπό τις 8. 'Η  κυρία "Ελβιν 
ένεθυμεΐτο πολύ καλά δτι αύτό τό πρωί ό γυιός της έπέστρεψε στο σπίτι, κρατώντας 
τό άδιάβροχό του στο χέρι. Τού μίλησε, αλλά κείνος δέν τής άπήντησε. Προχώρησε 
στο εσωτερικό μέρος τού σπιτιού, έπέστρεψε μετά στήν τραπεζαρία καί άμέσως έγκα- 
τέλειψε τό σπίτι βιαστικά, αύτή τή φορά χωρίς νά πάρη τό άδιάβροχό του. Προς 
στιγμήν ρώτησα τήν κ. "Ελβιν έάν μπορούσε νά μαντεύση πού έπρόκειτο νά πάη ό 
γυιός της- μοΰ άπήντησε δέ δτι δέν μπορούσε νά ξέρη πού θά πήγαινε ό γυιός της
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αυτή τή φορά, έπρόκειτο για κάτι τδ ασυνήθιστο, τδ όποιο τήν άνησυχοΰσε πάρα πολύ.
Τδ άδιάβροχο υπήρχε στδ σπίτι καί τδ παρέλαβα άπδ τήν κ. Έ λβ ιν . Έ μ α θα  

έπίσης δτι στδ σπίτι υπήρχεν ένα σκεπάρνι δμοιο μέ κείνο τδ σπασμένο, τδ όποιον 
βρέθηκε στδν τόπο τοϋ εγκλήματος καί τδ όποιο ή κ. ’Έλβιν χρησιμοποιούσε, γιά να 
σπάη τά κάρβουνα. Τώρα διηρωτώμην μήπως τδ κομμάτι του σκεπαρνιού, τδ πλατύ 
δηλαδή αύτοΰ μέρος, πού ειχεν άποσπασθή εύρίσκετο κατά τύχη στδ σπίτι καί 
γι’ αύτδ ζήτησα άπδ τήν κ. ’Έλβιν νά μου έπιτρέψη νά ψάξω. Πράγματι μοΰέπέτρεψε 
καί κατ’ εύθεϊαν κατεβήκαμε στδ υπόγειο. Σέ μιά γωνιά τού υπογείου ήταν ένας σωρδς 
άπδ κάρβουνα καί κοντά στδν τοίχο ήταν ενα κασόνι μέ διάφορα εργαλεία καί 
μικροτεμάχια σύρματος. ’Ακριβώς στδν πάτο τού κασονιού βρισκόταν τδ πλατύ 
μέρος τού σκεπαρνιού, τδ όποιον ειχεν άποσπασθή, εύρίσκετο δέ στδ κασόνι προφα
νώς επί άρκετές ήμέρες. Τδ κομμάτι αύτδ άπεδείχθη δτι προσήρμοζε απόλυτα στδ 
σπασμένο σκεπάρνι, πού εύρέθη στδν τόπο τού εγκλήματος, μέ μόνη τή διαφορά δτι 
ήταν λιγώτερο σκουριασμένο. Φεύγοντας άπδ τδ σπίτι τής κ. ’Έλβιν πήρα μαζί μου 
καί τδ κομμάτι αύτδ τού σκεπαρνιού. ’Ενώ δέ ό άρχιφύλαξ Γουέμπ παρέμεινε γιά νά 
πάρη τις καταθέσεις τής κ. ’Έλβιν καί τού θείου τούΤρέβορ, έγώ πήγα σ τδ ’Αστυνο
μικέ Τμήμα τής περιφερείας αύτής καί έστειλα τηλεγράφημα πρδς δλα τά ’Αστυνομικά 
Τμήματα, στήν περιφέρεια τών όποιων διέμενον συγγενείς τής οικογένειας ’Έλβιν, 
ζητώντας νά μοΰ γνωρίσουν έπειγόντως άν έθεάθη ό νέος Τρέβορ ’Έλβιν. Ε ντός 
ολίγου τδ ’Αστυνομικό Τμήμα τού ’Ό τλεϋ στήν ’Επαρχία τού Γιόρκ-Σάΐρ άπάντησε 
δτι πρδ ολίγου ό Τρέβορ ’Έλβιν ήταν εκεί καί δτι έδανείσθη ώρισμένα χρήματα. 
Δύο ώρες αργότερα τδ ’Αστυνομικό Τμήμα τού Μπλάκ-Πούλ μας έδινε τήν πληρο
φορία δτι ό νέος εύρέθη στδ σπίτι ένδς θείου του, προσποιούμενος άμνησία. ’Αμέσως 
έδωσα εντολήν νά συλληφθή, νά όδηγηθή στδ πλησιέστερο ’Αστυνομικό Τμήμα καί 
νά έρευνηθή. Στδ Μπλάκ-Πούλ φτάσαμε τδ πρωί. Καλώς δέ έχόντων τών πραγμάτων 
τδ μεσημέρι θά εύρισκόμεθα στδ Μπάρνσλεϋ, οπότε θά μπορούσαμε νά παρακολου
θήσουμε τήν νεκροτομή, ή όποια έπρόκειτο νά γίνη στις 2 μ.μ. Στδ σημείο αύτδ 
θά ήθελα νά τονίσω δτι ό άξιωματικός τής ’Αστυνομίας, ό όποιος έπιφορτίζεται μέ 
τή διερεύνησι ένδς εγκλήματος άνθρωποκτονίας, οφείλει πάντοτε νά παρευρίσκεται 
στήν νεκροτομή. Κατά τις 6 τδ άπόγευμα έπιστρέψαμε στδ Μπλάκ-Πούλ καί όταν 
φτάσαμε στδ ’Αστυνομικό Τμήμα, δπου έκρατεϊτο ό Τρέβορ ’Έλβιν, ζήτησα άπδ τδ 
Διοικητή κ. Χάρην Μπάρνες νά μοΰ έπιτρέψη νά ϊδω τδν Τρέβορ. Πράγματι μοΰ 
έπέτρεψε. Πριν πάμε στδ κρατητήριο ό κ. Διοικητής μοΰ έδειξε ώρισμένες έπιστολές, 
τις όποιες βρήκαν στά θυλάκια τού Τρέβορ, κατά τή σωματική του έρευνα. Ε ίχε δέ 
γράψει σέ διαφόρους συγγενείς του γιά δ,τι είχε συμβή καί. ζητούσε συγγνώμην. 
"Οταν είδα τδν Τρέβορ ’Έλβιν άμέσως άντελήφθην δτι προσεποιεΐτδ πώς είχε πάθει 
άμνησία.

« ’Ονομάζεσαι Τρέβορ Έ λβ ιν ;»  τδν ήοώτησα. «Ναι» μοΰ άπήντησε.
«Είμαι ό άστυνόμος Μπέβεριν-ζ τής Σκότλαντ-Γιάρντ καί ένεργώ άνακρί- 

σεις γιά τή δολοφονία τής Βιολέττας Γουέκφιλντ. Μπορείς νά μοΰ πής πού ήσουν 
χθές τδ πρωί;». 'Ο  Τρέβορ εύρέθη πρδς στιγμήν σέ άμηχανία καί σέ λίγο είπε : 
«Δέν μπορώ νά θυμηθώ τίποτε». ’Αμέσως άντελήφθην δτι δέν έπρόκειτο νά μιλήση 
καί δτι έσκόπευε νά συνέχιση προσποιούμενος άμνησίαν. Έθεώρησα άσκοπο νά 
χάσω περισσότερο χρόνο μαζί του καί άφοΰ έπήραμε τδ πρόγευμά μας, άναχωρή- 
σαμε γιά τδ Μπάρνσλεϋ, παίρνοντας μαζί μας καί τδν Τρέβορ ’Έλβιν.

Στδ ’Αστυνομικό Τμήμα τού Μπάρνσλεϋ ό Τρέβορ ύπήρξεν πολύ φλύαρος καί 
στήν 'Υπηρεσία ’Εγκληματολογικών ’Αναζητήσεων έδωσε έγγραφη έκθεση, τήν 
όποια έγραψε ό άρχιφύλαξ Γουέμπ. Άνεφέρθη στήν έρωτική του ζηλοτυπία πρδς 
ένα νέον εργαζόμενον στήν ιδίαν Στρατιωτική 'Υπηρεσία, στήν όποιαν είργάζετο καί 
ή Βιολέττα (τδ θύμα) καί σ’ ένα έπεισόδιο τδ όποιο είχε μαζί του κατά τήν προηγού-
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μενη νύκτα. Άνέφερεν δτι έσηκώθηκε αύτό το πρωινό για νά συναντήση τη Βιολέττα 
καί δτι έπήρε μαζί του τό σκεπάρνι άπλώς γιά νά τή φοβίση. Ένεθυμήθη πολύ καλά 
τό γεγονός δτι τή συνάντησε άκριβώς τή στιγμή, πού κατέβηκε άπό τό λεωφορείο 
καί δτι, βάδισαν μαζί προς τό μέρος τής παιδικής χαράς, πλήν δμως δεν ήταν σέ 
θέση νά θυμηθή τίποτε άλλο.

Τό γεγονός δτι ό Τρέβορ δεν μοΰ άπεκάλυψε τά πάντα, γιά μένα δεν είχε καί 
μεγάλη σημασία, γιατί μέ τις έπιστολές πού είχε γράψει, τήν ομολογία του δτι είχε 
συναντήσει τό θϋμα άμέσως προ του φόνου, μέ τήν άνεύρεσι μέσα στο σπίτι του 
άποκοπέντος άπό τό σκεπάρνι τεμαχίου (τό πλατύ μέρος του σκεπαρνιού) καί μέ 
τις καταθέσεις των μαρτύρων, ή ύπόθεσις ήταν καθαρή καί δέν υπήρχε καμμιά άμφι- 
βολία δτι ό δράστης ήταν ό Τρέβορ ’Έλβιν.

'Όταν ταξιδεύαμε άπό τό Λονδΐνον προς τό Μπάρνσλεϋ στο όποιο έπήγαμε 
γιά τή διερεύνησι τού εγκλήματος αυτού ή 'Υπηρεσία μας, μάς έκλεισε δωμάτιο στο 
ξενοδοχείο τού ’Άνγκους Σίηντ, άδελφοϋ τού Τζίμμυ Σίηντ, τού περιφήμου διευ- 
θυντού τής Λέσχης ποδοσφαίρου «Τσάρλτον» στο Λονδΐνον. "Οταν δέ ό ξενοδόχος 
μέ είδε μέ τον άρχιφύλακα Γουέμπ στο ξενοδοχείο του τή επόμενη ημέρα καί όχι 
τήν ιδία νύχτα τής άφίξεώς μας στο Μπάρνσλεϋ καί επειδή είχε διαπιστώσει δτι τά 
κρεβάτια μας δέν είχαν χρησιμοποιηθή, ύπέθεσε δτι έπήγαμε τό βράδυ στο ξενοδο
χείο γιά νά κοιμηθούμε καί δτι ό θυρωρός είχε κλείσει τήν κυρία είσοδο τού ξενοδο
χείου καί είχε πάει γιά ύπνο καί έτσι δέν μάς άντελήφθη γιά νά μάς άνοιξη. Ε ξη γ ή 
σαμε δμως άμέσως στον ξενοδόχο δτι δέν συνέβη κάτι τέτοιο, άλλ’ δτι άπλώς ή ερ
γασία μας ήταν κατεπειγούσης φύσεως καί μάς άπησχόλησε καθ’ δλη τή νύκτα, 
χωρίς νά μπορέσουμε νά κοιμηθούμε καθόλου.

Ή  νεκροτομή κατέδειξεν δτι τό θύμα έφερε στο κεφάλι του πολλαπλά ισχυρά 
κτυπήματα καταφερθέντα μέ τό σκεπάρνι τό όποιο άνευρέθη στον τόπο τού έγκλή- 
ματος. "Ηδη ειχον ληφθή οί καταθέσεις όλων των μαρτύρων καί άπό τις άνακρίσεις 
δέν έφαίνετο νά ύπάρχη περίπτωσις ερωτικής άντιζηλείας τού Τρέβορ Έ λβ ιν , ένω 
άντίθετα άπεδεικνύετο δτι δσον άφορά τό θύμα, έπρόκειτο περί τιμιωτάτης κοπέλλας.

Στο δικαστήριο ό δράστης προσεποιήθη τον διανοητικώς πάσχοντα. Ό  συνή
γορος ύπερασπίσεώς του υποστήριξε δτι ό δράστης έπασχε κάποτε έκ σχιζοφρενίας, 
πλήν δμως δέν υπήρχαν άποδεικτικά περί αυτού στοιχεία καί ό Τρέβορ "Ελβιν έκηρύ- 
χθη ένοχος καί κατεδικάσθη διά βιαίαν καί άνευ λόγου άνθρωποκτονίαν, στήν ποινή 
τού θανάτου. 'Η  αίτησίς του χάριτος άπερρίφθη καί έξετελέσθη.

ΚΩΝ. ΛΑΨΑΝΗΣ

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στον έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή 

πνευματική τροφ ή.
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'Υπό τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ·Ι·ΚΟΥ

Πριν άπ’ όλα οφείλουμε νά κάνουμε μιά δήλωσι, ή οποία, μολονότι κατά τή 
γνώμη μας περιττεύει, έν τούτοις επιβάλλεται νά γίνη, προς άρσιν τής όποιασδή- 
ποτε παρεξηγήσεως. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» υπήρξαν, είναι καί θάναι πάντοτε 
ένα καθαρώς άστυνομικό περιοδικό, πού σαν βασικό σκοπό έχει την προβολή όποιου- 
δήποτε αστυνομικού θέματος, τό όποιον, κατά την γνώμη τής συντάξεως, θά συμ- 
βάλη, κατά τό δυνατόν, στήν έπιμόρφωσι των άστυνομικών, οί όποιοι καί κατά 
κύριον λόγον είναι συνδρομητές του.

Ή  βασική αύτή άρχή τηρείται μέ θρησκευτική εύλάβεια. "Αν μέχρι τώρα στις 
στήλες τούτου τοϋ περιοδικού είδαν τό φως τής δημοσιότητος περιγραφές άλλων 
γεγονότων, μέ οχι άπόλυτα άστυνομικό περιεχόμενο, αύτό έγινε καί γίνεται γιατί 
πιστεύουμε άπόλυτα, ότι δέν είναι δυνατόν νά μένουμε άμέτοχοι σέ εκδηλώσεις, οί 
όποιες συνεγείρουν τό πανελλήνιο.

«Πιστεύω» μας, υπήρξε πάντοτε ή προκοπή τού ’Αστυνομικού Σώματος, τό 
όποιον πιστά υπηρετούμε καί τό όποιον, κατά γενικήν ομολογίαν, άποτελεΐ έναν ισχυρό 
κρατικό οργανισμό. Ή  πρόοδος τής υπηρεσίας μας συνδέεται στενά μέ τήν έξέλιξι 
τοϋ κοινωνικού συνόλου καί γενικώτερα μέ τήν άνοδική πορεία αυτής τής ίδιας τής 
Ελληνικής κοινωνίας. 'Υπηρέτες πιστοί τής Ελληνικής Κοινωνίας, μέ τά ίδια συ
ναισθήματα, τις ίδιες προσδοκίες καί τά όνειρα τού κάθε νομιμόφρονος "Ελληνος, 
παίρνουμε μέρος στή κάθε εθνική έκδήλωσι καί ώς άνθρωποι, μέ τά άτομικά του ό 
καθένας μας αισθήματα, άλλά καί ώς άστυνομικοί, τεταγμένοι άπό τήν Πολιτεία νά 
τηρήσουμε τήν τάξι καί νά διαφυλάξουμε τήν άσφάλεια των πολιτών. Μπορεί κά
ποτε νά παραξηγήθηκε ή συμπεριφορά μας. Τούτο μπορεί καί στο μέλλον νά γίνη. 
Πιστεύουμε όμως πώς κάθε καλόπιστος κριτής, ό όποιος θά θελήση νά κρίνη άντι- 
κειμενικά, ξεχωριστά ώς άτομα καί άστυνομικούς κατά τήν έκτέλεσι τής υπηρεσίας 
μας, θά μάς δικαιολογήση τελικά γιά πράγματα γιά τά όποια άλλοι, εντελώς έπιφα- 
νειακά, μάς επικρίνουν.

"Υστερα άπ’ αύτή τήν εισαγωγική έξομολόγησι—δήλωσι, ή όποια, πιστεύω 
άκράδαντα, ότι άντιπροσωπεύει τις σκέψεις όλων τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πό- 
λεών, καιρός είναι νά μπούμε στο θέμα μας, τό όποιον, τούτες οί στήλες φιλόξενα 
δέχονται.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων έχει μιά ιστορία 40 καί πλέον χρόνων. 'Ιστορία γραμ
μένη μέ θυσίες, αίμα καί άγώνες δύσκολους. Ξεκίνησε ήρεμα καί άθόρυβα καί σέ λίγο 
καιρό, χάρις στήν έργατικότητα τών άνδρών της, έφθασε ’κεΐ πού σήμερα βρίσκεται. 
Τήν ιστορία αύτή, πολύ συνοπτικά άλλά γλαφυρά, περιγράφει τό τελευταίως έκδοθέν, 
μερίμνη τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, Λεύκωμα, μέ τον τίτλο «Τά 40 χρόνια τής 
’Αστυνομίας Πόλεων».

Στο πέρασμα τών 40 χρόνων τής ζωής της, ή ’Αστυνομία Πόλεων πέρασε
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πολλές δοκιμασίες, τις όποιες όμως νικηφόρα αντιμετώπισε. Τέτοιες δοκιμασίες 
υπήρξαν τά, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, λαβόντα χώραν γεγονότα, κάθε 
μορφής, στά όποια ή ’Αστυνομία εκαλείτο νά έπιβάλη την τάξι καί νά προλάβη 
άδικήματα. Πάντοτε, ώς τώρα, πέτυχε στο τελικό της σκοπό, γιατί πιστεύει άπόλυτα 
τό σκοπό πού υπηρετεί. Πιστεύει σ’ αυτόν καί θυσιάζεται γι’ αύτόν. Κ ι’ όποιος 
πιστεύει σέ κάτι, μέχρις αύτοθυσίας, βγαίνει πάντοτε κερδισμένος, όσες άντιξοότητες 
κι’ αν του παρουσιασθοϋν. Τό δύσκολο είναι νά πιστεύης σέ κάτι λογικό, σέ κάτι πού 
είναι μέσα στις δυνατότητές σου. "Οταν αύτό τό πετύχης, άπό ’κεΐ καί πέρα μόνο χα
λύβδινη θέλησις καί ορεξις γιά δουλειά χρειάζονται.

14 Μαΐου 1962. 'Η  μέρα αύτή θά γραφτή μέ χρυσά γράμματα στην ιστορία

Ή  Α.Β.Υ. ή Πριγκίττισσα Σοφία, έπιβαίνουσα της «Χρυσής άμάξης», κατευθύνεται ττρός 
τόν Μητροττολιτικόν Ναόν διά τήν στέψιν.

της ’Αστυνομίας, γιατί, τούτη τή μέρα, ή ’Αστυνομία Πόλεων έδωσε εξετάσεις ενώ
πιον μιας πολυπληθούς καί διεθνούς κριτικής έπιτροπής καί πήρε «ά ρ ι σ τ  α».

Δευτέρα, 14 Μαΐου 1962 . "Ενας άκόμη χρυσός κρίκος στην άλυσσίδα των 
υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας. Μιά τρανή δοκιμασία, ή οποία κερδήθηκε, πέρα γιά 
πέρα, καί χάρισε στούς άστυνομικούς μιά άνεκτίμητη ίκανοποίησι. 'Ικανοποίησι 
γιά τό ότι μπόρεσαν, μιά τέτοια μέρα, νά κρατήσουν τήν τάξι σέ μιά άνθρωποθά- 
λασσα πού ξεχύθηκε στούς δρόμους τής Πρωτευούσης γιά νά δή καί νά χειροκροτήση 
άπό κοντά τό πριγκιπικό ζευγάρι. Κουρασθήκαμε πολύ, γιατί άπό τις 5 τό πρωί 
βρισκόμασταν στις καθωρισμένες μας θέσεις, αύτό όμως δέν έχει καμμιά σημασία, 
μπροστά σ’ αύτό πού πετύχαμε. Δέν είναι μικρό πράγμα νά βάλης σέ κάποια τάξι 
ένα έξαλλο άπό ένθουσιασμό καί χαρά πλήθος, πού σαν τόν χείμαρρο πλημμύρισε τούς 
άθηναϊκούς δρόμους. Ό  λαός αύτός, πού σέ τέτοιες ή παρόμοιες έκδηλώσεις βρί
σκεται άπό τό χάραγμα τής μέρας στά πεζοδρόμια άναμένοντας νά καμαρώση κάτι
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το έντελώς ξεχωριστό, χρειάζεται μια έξαιρετικά ιδιαίτερη μεταχείρησι. Δεν μπορείς 
εύκολα να περιορίσης σέ καθωρισμένα τοπικά δρια ένα λαό, ό όποιος δεν ζητάει τ ί
ποτε το παράλογο παρά μόνο νά ζητωκραυγάση μέ τό δικό του τρόπο. Κ ι’ αν αύτό 
είναι δύσκολο γιά τον όποιοδήποτε λαό, γίνεται άκόμη πιο δύσκολο δταν εχης νά 
κάνης μέ τον Ελληνικό λαό, τον λαό ό όποιος, σαν οί περιστάσεις τό άπαιτήσουν, 
δεν γνωρίζει περιθώρια τόπου, τρόπου καί χρόνου, εις έκδήλωσιν του ένθουσιασμοΰ 
του, «φθάνει μιά ιδέα νάτό πει, μιά ιδέα νά τό προστάζει», δπως έλεγε ό ποιητής.

’Εμείς οί "Ελληνες φαινόμαστε στους ξένους παράξενοι άνθρωποι κι’ είμαστε

‘Η στέψις εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν.

άληθινά παράξενοι. Έ κ ε ΐ  πού γιά τό τίποτε τρωγόμαστε, ξαφνικά άγκαλιαζόμαστε 
καί, προχωρώντας άδελφωμένα, δημιουργούμε τά γνωστά θαύματα της πανώρηας 
φυλής μ α ς.Έ κ εΐ πού πριν φώλιαζε ή έχθρα, ξαφνικά μιά φλόγα άγάπης καίει τά σω
θικά μας καί χυνόμαστε μπροστά, χωρίς νά υπολογίσουμε θυσίες καί προχωραμε— 
προχωράμε, άρκεϊ μόνο νά ξέρουμε πώς αύτό τό άπαιτεΐ ή γενιά μας, ή γενιά των 
τριών χιλιετηρίδων στην παγκόσμια ιστορία. Τέτοιοι ήμαστε πάντοτε, τέτοιοι 
θά μείνουμε γιά πάντα.

Αύτό τον τόσο παράξενο άλλά καί τόσο υπέροχο σέ αισθήματα λαό, πολλές 
φορές τον ζήσαμε άπό πολύ κοντά. Πάντοτε, μά στις 14 Μαΐου 1962, τη μέρα των 
γάμων τής Α .Β .Υ . τής πριγκιπίσσης Σοφίας μετά τής Α .Β .Τ . τοϋ ινφάντου Δον 
Χουάν Κάρλος, πρίγκιπος των Άστουριών, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά καμαρώ-
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σουμε εσωτερικά, γιατί είμαστε κι’ εμείς μιά ομάδα τοϋ θαυμάσιου αύτοϋ λαοϋ.
Μέ τούς πριγκιπικούς γάμους ή πατρίδα μας βρέθηκε γιά δεύτερη φορά στο 

προσκήνιο τής διεθνούς έπικαιρότητος καί τού παγκόσμιου ένδιαφέροντος, υστέρα 
άπό το συνέδριο των 'Υπουργών τοϋ ΝΑΤΟ, πού έγινε στην ’Αθήνα πριν λίγες μέρες. 
Ή  άφιξις έκατον σαράντα καί πλέον ξένων βασιλέων, πριγκίπων καί πριγκιπισσών, 
οί χιλιάδες των ξένων έπισκεπτών πού ήρθαν ειδικά γιά τούς γάμους, οί μεγάλες 
προετοιμασίες γιά «το ευχάριστο γεγονός», ό σημαιοστολισμός τής ’Αθήνας μέ Ε λ 
ληνικές καί 'Ισπανικές σημαίες, οί εξέδρες στούς δρόμους καί έξω άπό τις έκ- 
κλησίες στις,όποιες εύλογήθηκε ό .γάμος, ή δλη τελετή γενικά τοϋ γάμου, είναι κάτι 
πού δέν γίνεται συχνά. "Ολα αυτά μαζί μέ τον άνθοστολισμένο Μάιο έντυσαν την 
’Αθήνα μ’ ένα χρυσαφένιο φως. "Ολα δσα έγιναν θυμίζουν κάτι άπό τά παραμύθια.

Τό ζευγάρι των νεονύμφων συγκέντρωσε τη γενική συμπάθεια καί προσείλκυσε 
τό διεθνές ενδιαφέρον, τό όποιον έκδηλώθηκε μέ τήν άφιξι 250  καί πλέον δημοσιο
γράφων. Κ ι’ αν ό ξένος κόσμος έδειξε μιά τέτοια συμπάθεια, ό δικός μας ό κόσμος, 
ό 'Ελληνικός λαός, σέ τίποτε δέν υστέρησε. "Ολοι οί "Ελληνες, άνεξάρτητα τής ό- 
ποιαςδήποτε πολιτικής τοποθετήσεώς των, στάθηκαν κοντά στά δυο ξανθά, καλοκα
μωμένα παιδιά καί διαλάλησαν τή χαρά τους κατακλύζοντας τούς άθηναϊκούς δρά
κους. Μόνο ’κείνοι πού έζησαν άπό κοντά τις άξέχαστες στιγμές τής γαμήλιας τελε
τής, ξέρουν πώς ό Ελληνικός λαός γιόρτασε τό μεγάλο γεγονός, γιατί μόνο αυτοί 
είδαν μέ τά μάτια τους τό ξέφρενο έθνικό πανηγύρι, τον άσυγκράτητο ένθουσιασμό 
των Ελλήνων, πού μέ τις ζητωκραυγές των καί τις ευχές των σκόρπιζαν ρίγη συγ- 
κινήσεως.

Νέοι καί γέροι, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, άνθρωποι κάθε τάξεως, μέ χαρού
μενα καί γελαστά πρόσωπα πάσχιζαν άπό τά μεσάνυχτα νά βροΰν μιά θέσι σέ κάποιο 
πεζοδρόμιο, άδιαφορώντας γιά τήν ταλαιπωρία, τήν κούρασι, τό συνωστισμό καί τό 
λιοπύρι. Κ ι’ δλοι μέ λαχτάρα περίμεναν τήν ώρα πού θά περνούσε μπροστά τους ή 
«χρυσή άμαξα» μέ τούς νεονύμφους, γιά νά τούς ευχηθούν τό νά «ζήσετε». 
Τις εύχές των αυτές, δταν έφθασε ή ώρα, τις πήραν οί αιθέρες καί τίς μετέφεραν σ’δλη 
τήν έπικράτεια κι’ άκούσθηκαν τότε άλλες μυριάδες εύχές, οί όποιες ενωμένες μέ τίς 
πρώτες πέρασαν τά σύνορα τής πατρίδος μας καί άντάμωσαν μέ τίς εύχές τών ξενη- 
τεμένων 'Ελλήνων, άλλά καί τίς εύχές δλων τών άνθρώπων τής γής, δλων τών 
γονιών.

Σαν παραμύθι μάς φάνηκε ή γαμήλια γιορτή. Σαν παραμύθι, πού δσα χρόνια 
κι’ αν περάσουν θά μείνη ολοζώντανο στις θύμησές μας, γιά νά τό λέμε στά παιδιά 
μας. Καί θά λέη τό παραμύθι «Μιά φορά κι’ ένα καιρό, στις 14 Μαΐου 1962, έγινε 
στήν ’Αθήνα ένας βασιλικός γάμος. 'Η  κόρη τού βασιληά, ή πριγκίπισσα Σοφία, 
παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος...». Καί θά ρωτάνε τά παιδιά μας καί τά 
έγγόνια μας : « ’Αλήθεια μπαμπά ή παππού, ήταν άληθινός βασιλικός γάμος ; Είδες 
βασίλισσες καί βασιληάδες, πρίγκιπες καί πριγκίπισσες ;». Καί τό παραμύθι θά 
συνεχίζεται καί τά έγγόνια θ’ άκοΰν μ’ άνοικτό τό στόμα καί άσφαλώς μέσα τους θά 
λένε «Μπά ψέμματα μάς λέει, παραμύθι ήταν».

Κ ι’ δμως ήταν αληθινός γάμος, πέρα γιά πέρα βασιλικός. Γάμος πού ξεπέρασε 
σέ λαμπρότητα καί σέ κοσμοσυρροή κάθε προηγούμενο βασιλικό γάμο, τόσο στή πα
τρίδα μας, δσο καί στο έξωτερικό.

14 Μαΐου 1962.
Φίλοι καί εχθροί δόστε σήμερα τά χέρια. Άγκαλιασθήτε κι’ ευχηθήτε μέ τήν 

καρδιά σας στούς νεονύμφους νά ζήσουν χρόνια πολλά. Σήμερα δχι μεμψιμοιρίες. 
"Ας τίς παραμερίσουμε γιά λίγο κι’ άς παρακαλέσουμε τό Θεό νά δίνη ζωή στούς 
Βασιλείς μας καί στά παιδιά τους. Σήμερα άς σταθούμε κοντά στούς λαοφιλείς Βασι
λείς μας καί μέ τήν άγάπη μας άς τούς άποδείξουμε πόσο σεβόμαστε τούς θεσμούς
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τής πατρίδος μας. "Ας σταθούμε μόνο στα γεγονότα. "Ας άφήσουμε τούς εαυτούς μας 
να εκδηλώσουν αυθόρμητα τα αισθήματα τους.

Στις 8  π.μ. δόθηκε το σύνθημα τής ένάρξεως τής τελετής των γάμων, μέ πέντε 
κανονιοβολισμούς. Την 9 .30 ' ώραν ή γαμήλια πομπή ξεκίνησε άπό τα ’Ανάκτορα. 
Μπροστά ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Δ/ντής Α ' κ. Κα- 
ραμπέτσος Ευάγγελος καί μετά τέσσαρες μοτοσυκλεττισταί. ’Ακολουθούσαν τά αυτο
κίνητα των έστεμμένων ξένων,των πριγκιπισσών τής τιμής, έφ ίππος έ μπρο σθο φυλακή, 
τό βασιλικό αυτοκίνητο μέ την Α.Μ . την Βασίλισσα Φρειδερίκη καί τον πατέρα τού 
Χουάν Κάρλος, Α .Β .Τ . κόμητα τής Βαρκελώνης, άλλο βασιλικό όχημα μέ τήν μητέρα 
τού γαμβρού καί τον γαμβρόν, έφιππος άκροπισθοφυλακή καί τέλος ή «χρυσή άμαξα»,

’Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  Τό Πριγκιπικόν ζεϋγος. Δ ε ξ ι ά :  Ή  Α.Β.Υ. Ό  Πρίγκιψ Πέτρος τής Έλλάδο;, 
ό Πρωθυπουργό; κ. Κων. Καραμανλή; μετά τ ή ; συζύγου του καί άλλοι Υψηλοί Προ

σκεκλημένοι παρακολουθοϋντε; τήν ίερολογίαν των Πριγκιπικών ’γάμων.

μέ τήν Α.Μ. τον Βασιλέα Παύλον καί τήν νύφη, Α .Β .Τ . πριγκίπισσα Σοφίαν.
’Αλλά πριν προχωρήσουμε ας πούμε δυο λόγια γιά τήν περίεργη ιστορία τής 

«χρυσής άμάξης». *Η άμαξα αύτή, πριν ελθη στήν Ελλάδα, είχε παραγγελθή στή 
Γαλλία, προκειμένου νά χρησιμοποιηθή στήν στέψι τού Ερρίκου, κόμιτος ντέ Σαμπόρ, 
άπογόνου τής βασιλικής οικογένειας των Βουρβώνων.’Ενώ όμως όλα ήσαν έτοιμα γιά 
τήν ενθρόνιση ή παλινόρθωσις των Βουρβώνων ματαιώθηκε. Τότε ή «χρυσή άμαξα» 
ώδηγήθηκε σέ μιά άποθήκη. "Υστερα άπό μερικά χρόνια τήν άγόρασε ό Βασιλεύς 
Γεώργιος, γιά νά χρησιμοποιηθή τό 1899 στούς γάμους τού Κωνσταντίνου μέ τήν 
Σοφία καί πενήντα χρόνια μετά, στούς γάμους τού Διαδόχου τότε καί Βασιλέως σήμε
ρα Παύλου, μέ τήν τότε πριγκίπισσα τού Άννοβέρου καί σήμερα Βασίλισσα Φρειδε
ρίκη. "Υστερα άπό είκοσι πέντε περίπου χρόνια ή «χρυσή άμαξα» χρησιμοποιήθηκε 
ξανά γιά τον γάμο τής Σοφίας καί τού Χουάν Κάρλος.

"Ωρα 9 .50  π.μ. Βρισκόμαστε μπροστά στήν Καθολική ’Εκκλησία. Τά πάντα
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είναι έτοιμα. Έ φ θα σε ό γαμβρός, έχοντας στο πλάϊ του τήν μητέρα του, την κόμησσα 
τής Βαρκελώνης. 'Ο  λαός ζητωκραυγάζει. Στις 10 άκριβώς φθάνει καί ή νύφη συνο- 
δευομένη άπό τον πατέρα της, Βασιλέα Παύλον.’Αρχίζει τό πρώτο μέρος τής τελετής. 
Βασιλείς, βασίλισσες, πρίγκιπες καί πριγκίπισσες σχηματίζουν ένα τιμητικό κύκλο 
για τό νεαρό ζευγάρι. Είκοσιένας κανονιοβολισμοί άναγγέλλουν τήν έναρξι τής καθολι
κής τελετής. Οί καμπάνες τοΰ καθεδρικού ναού τού 'Αγίου Διονυσίου χτυπούν χαρ
μόσυνα. Ό  καθολικός ’Αρχιεπίσκοπος στρέφει πρώτα στον 'Ισπανό πρίγκιπα καί 
τον ρωτάει :

—Χουάν Κάρλος, θέλεις ως σύζυγόν σου τήν Σοφίαν ;
—Ναί.
Μετά στρέφει προς τήν πριγκίπισσα καί τήν ρωτάει.
■—Σοφία, θέλεις ως σύζυγόν σου τον Χουάν Κάρλος ;
-Ν α ί.
’Ανταλλάσσονται τά δακτυλίδια, ένώ ή χορωδία ψέλνει. 'Η  τελετή, ύστερα 

άπό 50 ' λεπτά, τελειώνει. Οί νεόνυμφοι έξέρχονται. Τά πλήθη δονούν τήν άτμό- 
σφαιρα μέ τις ζητωκραυγές καί τά χειροκροτήματα. Ή  πομπή, προηγουμέ- 
νης τής «χρυσής άμάξης», τήν όποιαν έσυραν έξ λευκά άλογα καί στήν οποία τώρα 
έπιβαίνουν οί νεόνυμφοι, έπιστρέφει στά ’Ανάκτορα. Ούρανομήκεις ιαχές, χειροκρο
τήματα, εύχές, μαντήλια πού κινούνται στον άέρα στέλνοντας χαιρετισμούς, προσ
δένουν μιά φαντασμαγορική δψι.

'Ώρα 11 .45 '. Στον Μητροπολιτικό Ναό τών ’Αθηνών, όλοι οί έπίσημοι έχουν 
πάρει τις θέσεις των. Σ τις ΤΓ.50 ' φθάνει ό Χουάν Κάρλος καί στις 12 άκριβώς ή 
πριγκίπισσα Σοφία, ή γυναίκα του, κατά τήν Καθολική ’Εκκλησία. Ό  Βασιλεύς καί ή 
Σοφία άσπάζονται τό ιερό Ευαγγέλιο τό όποιον κρατάει στήν είσυδο τοΰ Ναού ό 
’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. Χρυσόστομος. Σέ λίγο τό μυστή
ριο τοΰ γάμου, κατά τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία, άρχίζει. Παρίσταται ολόκληρος ή 
'Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος καί χοροστατεί ό ’Αρχιεπίσκοπος, βοηθούμενος ύπό τοΰ 
Πρωθιερέως τών ’Ανακτόρων, ’Αρχιμανδρίτου κ. Κοτσώνη. ’Οκτώ πριγκίπισσες κρα
τούν τήν ουρά τοΰ νυφικού καί πίσω άπό τούς νεονύμφους, σέ στάσι προσοχής, ό 
Βασιλεύς Παύλος, ό Ό ποιος άνταλλάσσει τούς δακτυλίους άρραβώνες. Τά βλέμματα 
δλων είναι έστραμμένα στούς νεονύμφους πού λάμπουν άπό χαρά.'Η Βασίλισσα Φρει
δερίκη συγκινημένη άρκετά καί μέ βουρκωμένα τά μάτια παρακολουθεί μέ κατάνυξι 
τό Θείο μυστήριο.Ό ’Αρχιεπίσκοπος δίνει στον Βασιλέα τά βασιλικά στέμματα-στε- 
φάνια, τά όποια ό Βασιλεύς θέτει στά κεφάλια τών νεονύμφων καί τά άνταλλάσσει 
τρεις φορές. Έ ν  συνεχεία οκτώ πρίγκιπες, μεταξύ τών όποιων καί ό Διάδοχος Κων
σταντίνος, έναλλάσσονται κάθε λεπτό περίπου, κρατώντας τά στέμματα πάνω άπό 
τά κεφάλια τών νεονύμφων.

Μετά τό «Ή σα ΐα  χόρευε» καί τήν λοιπή άκολουθία ή τελετή τελειώνει. Ό  
Βασιλεύς πρώτος άγκαλιάζει τήν κόρη Του, τήν άσπάζεται σταυρωτή καί μετάκάμνει 
τό ίδιο στον γαμβρό Του, τον Χουάν Κάρλος. Τον αντικαθιστά ή Βασίλισσα ή Όποια 
μέ ιδιαίτερη συγκίνησι άγκαλιάζει τή κόρη Της καί έν συνεχεία τον γαμβρό Της.

Οί νεόνυμφοι εξέρχονται τοΰ Μητροπολιτικοϋ Ναού καί άνεβαίνουν στήν «Χρυ
σή άμαξα» γιά νά κάνουν τον γαμήλιο γύρο. Οί ζητωκραυγές δίνουν καί παίρνουν. Τά 
πλήθη χειροκροτούνε άκατάπαυστα. Ό  ελληνικός λαός κατευοδώνει τά δυο παιδιά 
του μέ φρενίτιδα ενθουσιασμού. Γιορτάζει μέ τον δικό του τρόπο τό τρανό γεγονός. 
’Εκδηλώνει τήν άγάπη του καί τον σεβασμό του στή βασιλική οικογένεια, ένώ οί 
Βασιλείς μας κατασυγκινημένοι χαιρετούν τά πλήθη.

’Ενώ οί Βασιλείς μας καί οί άλλοι ύψηλοί προσκεκλημένοι κατευθύνονται προς 
τά ’Ανάκτορα, οί νεόνυμφοι, έπιβαίνοντες τής άμάξης καί συνοδευόμενοι ύπό τοΰ 
έφιππου Διαδόχου, κατέρχονται τήν όδό Σταδίου, φθάνουν στήν 'Ομόνοια, κάνουν
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τον γύρο τής πλατείας καί ανέρχονται τήν όδό Πανεπιστημίου. Προχωρούν στην όδό 
Βασ. Σοφίας καί καταλήγουν σ τ α ’Ανάκτορα, γύρω στήν 1 .45 ', δπουκαί άνταμώνουν 
ξανά μέ τούς γονείς των καί τούς προσκεκλημένους. Σ ’ ολόκληρη τή διαδρομή τους, 
οί χιλιάδες του λαού πού είχαν κατακλύσει τα πεζοδρόμια, τούς εύχήθηκαν να ζήσουν 
εύτυχισμένοι καί μέ... άπογόνους.

’Έ τσ ι μέ τήν άπαραίτητη λαμπρότητα, τέλειωσε ή τελετή των γάμων τής πριγ- 
κιπίσσης μας Σοφίας μέ τον πρίγκιπα των Άστουριών ’Ινφάντην Χουάν Κάρλος. 
'Η  λαμπρότης καί ή μεγαλοπρέπεια του γάμου αύτοΰ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
καί θύμισε, γιά λίγο, σέ πολλούς, περασμένες έποχές. Τήν όλη μεγαλοπρέπεια συμπλή- 
ρωνε ό καταγάλανος ούρανός καί ό λαμπρός ήλιος. "Ακόυσα πολλούς νά λένε ότι

Α1 Α.Β.Υ. ή Πριγκίπισσα Σοφία καί ό Ινφάντη; Δόν Χουάν Κάρλοζ els τά  ’Ανάκτορα
’Αθηνών μετά τήν στέψιν. ·

ή γαμήλια τελετή ήτο άσύγκριτα λαμπρότερη καί μεγαλοπρεπέστερη των γά
μων του βασιλέως Μπωντουέν καί τής πριγκιπίσσης Μαργαρίτας. Δίκαια λοιπόν 
ό Ραδιοφωνικός Σταθμός των ’Αθηνών τήν χαρακτήρισε ώς τον «Γάμον του αί- 
ώνος».

Κάτι πού μάς έκανε εξαιρετική έντύπωσι ήταν ή ονειρώδης διακόσμησις των 
δύο ναών. Στήν Μητρόπολι όλοι οί πολυέλαιοι, τά πλαίσια τών μεγάλων εικόνων καί 
τά λοιπά μετάλλινα έξαρτήματα είχαν έπιχρυσωθή. Τριάντα πέντε χιλιάδες κόκκινα 
τριαντάφυλλα σέ ωραιότατους συνδυασμούς, είχαν σκορπισθή στά πιο έπίκαιρα σημεία 
καί χάριζαν μιά παραμυθένια άτμόσφαιρα. ’Ανάλογος ήτο καί ό διάκοσμος τής Καθο
λικής ’Εκκλησίας, μέ 45 χιλιάδες κόκκινα καί κίτρινα τριαντάφυλλα. Οί διάκοσμοι 
τών δύο εκκλησιών συνεπληρώνοντο άπό ειδικό σύστημα έναλλασσομένης έντάσεως 
«κρυφού» φωτισμού έκ 200 περίπου ειδικών λαμπτήρων καί δεκάδων προβολέων, οί 
φωτιστικές δέσμες τών όποιων συνέκλιναν προς τούς θόλους. ’Αλλά καί ή ρΐψις λευκών 
ροδοπετάλων άπό τά παράθυρα τού τρούλλου τής Μητροπόλεως, τήν ώρα τού « Ή -
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σα'ία χόρευε», προσέδωσε, στην όλη κατανυκτικότητα της ατμόσφαιρας, μια ξεχωριστή 
ζωγραφική καί ποιητική νότα.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, έχουσα τήν εύθύνη τής τάξεως στο μεγάλο γεγονός 
των πριγκιπικών γάμων, χάρις στήν έργατικότητα των άνδρών της καί τήν 
πρόθυμο συμμόρφωση του κοινού στις συστάσεις των, μπόρεσε καί διατήρησε τήν 
τάξι σέ λίαν ικανοποιητικό βαθμό. Καμμιά άταξία δεν παρατηρήθηκε καί τελικά 
ή γιορτή έκλεισε μέ άπόλυτη ήσυχία. "Αν λάβη κανείς ύπ’ όψι του τις χιλιάδες του 
λαοϋ πού κατέκλυσε τούς ’Αθηναϊκούς δρόμους καθώς έπίσης καί τήν παρουσία 
πέντε περίπου χιλιάδων έπισήμων προσκεκλημένων, για τούς οποίους έπρεπε να 
ληφθή ιδιαίτερη φροντίδα, όσον άφορά τήν έξυπηρέτησί των, μπορεί νά σχηματίση 
μια μικρή εικόνα του έργου καί τής ευθύνης τήν όποιαν εΐχεν άναλάβει ή ’Αστυνομία. 
Κ ι’ όμως πέτυχε πέρα για πέρα, όπως πάντοτε. Τό νά συγχαρούμε εμείς προσωπικά 
τούς ήγήτορές μας γιά τήν άπόλυτη τάξι πού επικράτησε, θάταν καί άντικανονικό 
αλλά καί παρεξηγήσιμο. Αύτό όμως δεν μάς εμποδίζει νά πούμε καί νά σημειώσουμε, 
ξεχωριστά στο κεφάλαιο αύτό, τις έντυπώσεις μας. Πιστεύω πώς στή συγκεκριμένη 
περίπτωσι δεν έχει θέσι τό γνωστό «αν δεν παινέψης τό σπίτι σου, θά πέση νά σέ 
πλάκωση». Μπορεί νάναι δικό μας σπίτι ή ’Αστυνομία, είναι όμως πάνω άπ’ όλα 
σπίτι όλο̂ ν των Ελλήνων πού πιστεύουν στήν Ελλάδα. Κ ι’ αυτοί πού παρηκολούθησαν 
τήν τελετή των γάμων, δεν μπορεί παρά νά συμφωνήσουν στά όσα τελευταία ση
μειώσαμε.

Ξεκίνησα μέ μιά δήλωσι. Νοιώθω τήν άνάγκη νά κλείσω τούτο τό γράψιμο 
πάλι μέ μιά δήλωσι. Δέν ξέρω κατά πόσον μπόρεσα νά σάς δώσω μιάν εικόνα τής 
τελετής των γάμων. Φοβάμαι, πώς παρά τήν καλή μου θέλησι, δέν πέτυχα άπόλυτα 
στο σκοπό μου. Συγχωρέστε τήν άδυναμία μου. Έ ζ η σ α  άπό κοντά τό εθνικό «Π α
νηγύρι», είδα τόσα καί ακόυσα τόσα πού δέν ήταν δυνατό νά τά μεταφέρω εδώ. 'Υ 
πάρχουν μερικά γεγονότα πού δέν περιγράφονται, γιατί είναι γεμάτα ζωή, γεμάτα 
παλμό. Κ ι’ ή ζωή δέν περιγράφεται εύκολα.

Καί τώρα, φίλοι μου άναγνώστες, έκ μέρους τού αστυνομικού κόσμου καί τού 
περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά», ας μου έπιτραπή νά άπευθύνω μιά διάπυρη ευχή 
στούς πρίγκιπες-νεονύμφους μας.

((' Υψηλότατοι. 'Ο  Θεός τής ’Αγάπης καί τής Ειρήνης άς συντροφεύη τά βήματά 
Σας. Νά ζήσετε ευτυχισμένοι».

I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ι Π Ε Ρ ΙΠ Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Υπό 'Υπαστυνόμου Α ' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β '

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Ζαχάρωφ.
Βρίσκεται στο τέρμα ’Αμπελοκήπων (Λ. ’Αλεξάνδρας — Β . Σοφίας).
Ό  Ζαχάρωφ Βασίλειος, κατά τάς πλέον έξηκριβωμένας πληροφορίας, γεννήθηκε 

στα Μοΰγλα τής Μ. ’Ασίας, τό 1849, άπδ "Ελληνες γονείς. Άναδειχθείς σέ μεγάλον 
επιχειρηματία, διεδραμάτισε σημαντικώτατο ρόλο στην Ευρωπαϊκή πολιτική, την 
οποία παρασκηνιακά έπηρέαζε, χάρις στους προσωπικούς του δεσμούς μέ σημαίνοντα 
πολιτικά πρόσωπα. Γύρω άπό τό όνομά του έκυκλοφόρουν οί πλέον παράδοξοι 
θρύλοι κι’ εΐχεν έπονομασθή «ό μυστηριώδης άνθρωπος τής Ευρώπης». Τό 1919, 
έλαβε άπό τον "Αγγλο βασιληα τον τίτλο τού βαρωνέττου, ενώ ένωρίτερα ειχεν 
όνομασθή ιππότης τής Λεγεώνος τής Τιμής, άπό τον Πρόεδρο τής Γαλλικής Δημο
κρατίας.

Πολλές καί διάφορες ύπήρξαν οί υπηρεσίες του προς την Ελλάδα. Μέ δικά 
του χρήματα Ιδρύθηκε στην ’Αθήνα τό ’Ινστιτούτο Παστέρ. Πέθανε τό 1936.

Ζάχου.
Πάροδος τής οδού Μ. ’Ασίας 8 , στά Ά ν ω  Ή λύσια.
Ό  ’Αριστοτέλης Ζάχος, άρχιτέκτων, γεννήθηκε στη Καστοριά τό 1897. Τό 

1915 έγένετο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών τού Δήμου ’Αθηναίων, θέσι 
στην οποίαν έμεινε μέχρι τό 1917. Κατήρτισε τά σχέδια οικοδομής πολλών ναών, 
δημοσίων ιδρυμάτων καί άλλων κτισμάτων. Πέθανε τό 1939.

■ Ζερβή.
Πάροδος τού τέρματος τής οδού ’Αμοργού, πιο πάνω άπό την πλατεία Κολιάτσου.
'Η  Ζέρβη είναι χωριό τής έπαρχίας ’Εδέσσης, τού νομού Πέλλης.

Ζερβού Ή λία .
Πάροδος τής όδοΰ Ίακωβάτων 28, κοντά στον Ά γ ιο  Λουκά Πατησίων.
'Ο Ζερβός Ή λίας-Ίακω βάτος, γεννήθηκε στην Κεφαλληνία τό 1814. 'Ω ς 

πολιτευτής ύπήρξεν ένας άπό τούς πρωταγωνιστάς τής Έ νω τικής κινήσεως τής Έ -
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πτανήσου. Γιά την δράσι του αύτή πολλές φορές έξωρίσθη από τούς ’Άγγλους.. 
Έ ξελέγη  δυο φορές βουλευτής καί, μετά την ενωσι τής Επτάνησου, πληρεξούσιος: 
τής Κεφαλληνίας στην Έθνοσυνέλευσι των ’Αθηνών. Άρνηθείς 8μως τόσο την 
εκλογή του, όσο καί τήν προσφερθεΐσα θέσιν 'Υπουργού, παρέμεινε στήν Κεφαλληνία, 
όπου καί πέθανε τό 1894.

Ζερβουδάκη.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 236, στα Θυμαράκια.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Πάνο Ζερβουδάκη, ό όποιος, καταγόμενος άπό 

τον Τηλισσό του Μαλεβυζίου τής Κρήτης, εδρασεν, ως οπλαρχηγός στή Κρήτη τον 
καιρό τής Έπαναστάσεως. Τό 1824 ήλθε στήν κεντρική Ελλάδα, όπου πήρε μέρος σέ 
πολλές μάχες. Πέθανε τό 1840 στο Ναύπλιο, άφοΰ προηγουμένως τιμήθηκε άπό τον 
’Όθωνα μέ τον βαθμό του συνταγματάρχου.

Ζερλέντη Περικλέους.
Πάροδος τής όδοΰ Πρετεντέρη 4, κοντά στον Ά γ ιο  Δημήτριο (Τρεις Γ έ 

φυρες).
'Ο  Περικλής Ζερλέντης, ιστοριοδίφης, γεννήθηκε στήν Έρμούπολι τής Σύρου 

τό 1852 καί πέθανε έκεϊ τό 1925. ’Ασχολούμενος μέ τό εμπόριο, έπεδίδετο συγχρό
νως στήν φιλολογία καί τις ιστορικές μελέτες. ’Έγραψε πολλά καί διάφορα ιστοριο
διφικά έργα.

Ζεύξιδος.
Πάροδος τής όδοΰ Βουλιαγμένης 40, κοντά στήν πλατεία Άβραντινοϋ.
'Ο  Ζεύξις, μέγας ζωγράφος τής άρχαίας Ελλάδος, ήκμασε γύρω στον δον 

π .Χ . αιώνα. Νέος άκόμη ήλθε στήν ’Αθήνα καί μετέσχε στον κύκλο τοΰ Σωκράτους. 
Ά π ό  τά πολλά του άξιόλογα έργα, κανένα δέν διασώθηκε.

Ζήδρου ή Ζήτρου Πάνου.
Πάροδος τής όδοΰ Μητρομάρα 5, κοντά στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μα- 

κρυγιάννη.
Ό  Πάνος Ζήτρος, άρματολός τοΰ 18ου αίώνος, έδρασε στήν περιοχή τής 

Πίνδου καί έκληρονόμησε τό άρματολίκι τών Γρεβενών, τό όποιον ό Μέγας Βεζύρης, 
Ά χ μ έτ  Κιοπρουλής, είχε χαρίσει στούς προγόνους του. Ό  Ζήτρος δολοφονήθηκε 
άπό τήν οικογένεια τών Άρβανιτοσέρβων Ααππαίων, τό δέ άρματολίκι του έκληρο
νόμησε ό γαμβρός του Πάνος Τσάρας, πατέρας τοΰ Νικοτσάρα.

Ζηλήμονος ’Αγγέλου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 296, στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής «Τρεις Γ έ 

φυρες».
Ό  Ά γ γελ ος Ζηλήμω νάνώ τερος άξιωματικός τής Χωροφυλακής, γεννήθηκε 

τό 1849 στή Χαλκίδα καί πήρε μέρος στο πόλεμο 1897 . Πέθανε στήν Ζάκυνθο 
τό 1915.

Ζηνοδότου.
Πάροδος τής Λεωφ. 'Υμηττοΰ 88α, στο τέρμα Παγκρατίου (Παλαιόν).
'Ο  Ζηνόδοτος, κριτικός καί γραμματικός τής ’Αλεξάνδρειάς, γεννήθηκε γύρω 

στο 325  π .Χ . στήν Έ φ εσσο  καί πέθανε τό 260 π .Χ . Τήν εποχή τοΰ Πτολεμαίου 
τοΰ Φιλαδέλφου, χρημάτισε διευθυντής τής βιβλιοθήκης ’Αλεξανδρείας. Ή  κυριώ- 
τερη εργασία τοΰ Ζηνοδότου είναι ή κριτική έκδοσις τών επών τοΰ 'Ομήρου. Οί κρι
τικές του εργασίες υπήρξαν υπόδειγμα γιά τούς μεταγενέστερους κριτικούς. ('Ο μώ 
νυμη οδός ύπάρχει στις συνοικίες Ζωγράφου καί Ά ν ω  'Ηλιουπόλεως).
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Ζήνωνος.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 10.
Ζήνων ό Κιτιεύς, γυιός τοΰ Μνασέου, ιδρυτής τής Στωικής Σχολής, γεννή

θηκε στο Κίτιο τής Κύπρου το 342  π .Χ . καί πέθανε στήν ’Αθήνα το 270 π .Χ . 'Ο 
Ζήνων υπήρξε χαρακτηριστικός τύπος φιλοσόφου των μεταριστοτελικών χρόνων. 
Σύμφωνα μέ την διδασκαλία του, ή ζωή έχει άξια για τον άνθρωπο μόνον έφ’ όσον 
αύτός μπορεί νά άπολαμβάνη τήν κατά τούς Στωικούς, ψυχικήν άταραξίαν καί γα
λήνην. ’Αντίθετα χάνει τήν άξία της, όταν ό άνθρωπος δεν μπορεί νά έλπίζη ψυχική 
γαλήνη, ούτε για τον έαυτό του, ούτε γιά τούς άλλους.

Ζησιμοπούλου.
Πάροδος τής όδοΰ Πλυτά, πίσω άπο τις φυλακές Άβέρωφ.
'Ο  Ζησιμόπουλος Σπυρίδων, γυιός τοϋ Δημητρίου, συνταγματάρχης τοϋ μη

χανικού, γεννήθηκε στήν Μεθώνη το 1898. Πήρε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις 
1917—1922, στον Έλληνοϊταλικο πόλεμο καί στον συμμοριτοπόλεμο, ώς διοικητής 
τοΰ μηχανικού τής 2ας μεραρχίας. Στον συμμοριτοπόλεμο καί κατά τήν έποχή πού 
ή μεραρχία του βρισκόταν στήν περιοχή τής Φλώρινας, έ'πεσε θΰμα τοΰ καθήκοντος, 
τραυματισθείς θανάσιμα άπο νάρκη (10 Αύγούστου 1949).

Ζησίου.
Πάροδος τής όδοΰ Ζ. Παπαντωνίου 43 , κοντά στον "Αγιο ’Ελευθέριο τής 

όδοΰ Άχαρνών (Παλαιόν).
* 0  Ζησίου Κωνσταντίνος, φιλόλογος καί συγγραφεύς άξιόλογος, γεννήθηκε 

στήν ’Αθήνα τό 1848 καί πέθανε τό 1928. Ό  παππούς του ήτο πρωτοπαλλήκαρο τοΰ 
Κατσαντώνη. Σαράντα καί πλέον χρόνια ύπηρέτησεν ώς καθηγητής σέ διάφορα γυ
μνάσια των ’Αθηνών, στή Ριζάρειο Σχολή καί στο ’Αρσάκειο ’Αθηνών. Διετέλεσε 
πρόεδρος τής Βυζαντινής Εταιρίας καί τοΰ Κεντρικού ’Εκπαιδευτικού Συλλόγου.

Κοντά στήν βαθειά του επιστημονική κατάρτισι, ήτο συγχρόνως μεγάλος 
άνθρωπιστής καί ενθουσιώδης πατριώτης. "Εγραψε πολλά άξιόλογα έ'ργα καί έδη- 
μοσίευσε σέ εφημερίδες καί περιοδικά άρθρα γιά ποικίλα θέματα. Δίκαια χαρακτη
ρίζεται ώς ένας άπο τούς νεωτέρους διδασκάλους τοΰ Γένους.

Ζίννη ’Αναστασίου.
Πάροδος τής όδοΰ Βε'ίκου 70, κοντά στήν Ευαγγελική ’Εκκλησία τοΰ Κου- 

κακίου.
'Ο  Ζίννης ’Αναστάσιος, καθηγητής τής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο 

’Αθηνών, γεννήθηκε τό 1829, στα Τουρκοκρατούμενα τότε ’Ιωάννινα. Τό 1859 
διωρίσθηκε διευθυντής τοΰ Δημοτικού Βρεφοκομείου ’Αθηνών καί τρ 1879 έκτακτος 
(μετά διετίαν τακτικός) καθηγητής τής Παιδιατρικής. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1899. 
Διετέλεσε μέλος πολλών έλληνικών καί ξένων επιστημονικών έταιριών καί άνέπτυξε 
σημαντικήν κοινωφελή δράσι.

Ζίτσης.
■ Πάροδος τής όδοΰ Δυρραχίου 37, κοντά στον Κιν/φο «Χόλλυγουντ».

'Η  Ζίτσα, κωμόπολις τής έπαρχίας Δωδώνης, βρίσκεται 25 χιλιόμετρα Β .Δ . 
τών Ίωαννίνων. Είναι κτισμένη στις υπώρειες λόφου, πάνω στον όποιο βρίσκεται 
ή μονή Προφήτου Ή λιοΰ, ή όποια κτίσθηκε τό 1656 καί στήν όποια, γιά δυο μέρες, 
τό 1809 διέμεινε ό Λόρδος Βύρων, 'Η  Ζίτσα φημίζεται γιά τα εκλεκτά κρασιά της. 
Σ ’ αύτήν γεννήθηκαν μεγάλοι πατριώτες, ώς ό 'Ιερεμίας—-Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως (1550— 1575), ό Δωσίθεος Φιλίτης—Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας κ,ά,

(Συνεχίζεται)
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ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
*Τπό *Τπαστυν. Β / κ. X . ΣΤΑΜ ΑΤΗ  

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

—Φυσικά το κατάλαβα. Ε ίχε δμως κλειστό τό στόμα της σ’ όλο τό διάστημα 
πού είμαστε μαζί. Δέν μου είπε άπολύτως τίποτα. ΤΗταν πολύ σκεπτική ώσπου να 
φτάσουμε στην οδό Μαρασλή, μά όταν βγήκε άπό τό σπίτι έκεΐνο είχε άλλάξει 
έντελώς. Φαινόταν πολύ χαρούμενη. Μου είπε τότε ότι είχε μεγάλη άνάγκη άπό 
χρήματα καί κατάφερε νά πάρη άπό κάποια κυρία Φόνσου ένα άρκετά σημαντικό 
ποσό πού τής χρωστούσε. Μέ παρακάλεσε νά γυρίσουμε πάλι στην Καλλιθέα καί στο 
δρόμο μέ ρώτησε πόσα χρόνια φυλακή μπορεί νά πάη ένας πού έκαμε κάτι πιεζόμενος 
άπό άλλον. Τής είπα ότι αυτό έξαρτάται άπό πολλά άλλα καί προσπάθησα νά τήν 
κάμω νά μου πή κάτι τό συγκεκριμένο. ’Απέφυγε νά μου άπαντήση. 'Όταν φτάσα
με στήν Καλλιθέα μπήκε στο δωμάτιο τής κυρίας Κλάους καί παρέμεινε δέκα λεπτά 
περίπου. "Υστερα βγήκε γελαστή καί μοϋ είπε ότι είναι έτοιμη νά μ’ άκολουθήση 
στήν ’Ασφάλεια... Μά τήν πίστη μου, αυτή ή γυναίκα!... Δέν ξέρω πώς νά τό πω ... 
Τόση γοητεία! τόση σαγήνη!!... Μπορεί νά σέ κάνη... "Αν δέν ήταν τόσο σοβαρή ή 
υπόθεση...

Σταμάτησε κοιτάζοντας άφηρημένα προς τήν είσοδο τού σταθμού. Τά λόγια 
μπερδεύονταν στο στόμα του. Τον έσπρωξα έλαφρά:

—" Ε ! Μένιο... Τ ί συμβαίνει!!! Ξύπνα!...
Τον χτύπησα στον ώμο καί σηκώθηκα.
—Μέ συγχωρεΐτε, είπε μέ σκυμένο τό κεφάλι. Παραφέρθηκα. Πάντως, δέν 

ξέρω, κάτι μού συμβαίνει... "Αν δέν ήταν τόσο σοβαρή ή υπόθεση πού άναλάβαμε, 
θά σάς ζητούσα νά μέ άντικαταστήσετε... Καταλαβαίνω ότι άπό τίς δύο πού μέ στεί
λατε μ’ αύτή τή κοπέλλα έχω γίνει άλλος άνθρωπος... Δέν μπορώ νά καταλάβω...

—Σοΰ λείπει πολύς ύπνος Μένιο, τον διέκοψα. Τίποτα άλλο δέν σοΰ συμβαίνει. 
"Εχεις πάθει ύπερέντασι των νεύρων. Γιά λογικέψου όμως λιγάκι! ’Εσύ τόσα χρόνια 
ισχυρίζεσαι πώς είσαι άπρόσβλητος άπό τά γυναικεία θέλγητρα!!...

— Πολλοί λένε ψέματα γιατί δέν γνωρίζουν τήν άλήθεια, άπάντησε περισσότερο 
άφηρημένος τώρα. "Οταν άνακαλύπτουν τήν άλήθεια παύουν νά λένε ψέματα. Πάντως, 
βάζω στοίχημα ότι ή Δώρα Δελάκου εκβιάζεται! "Οτι είναι...

—"Ελα ντε! Π έσ το ! φώναξα. Αυτό ήθελα νά δω αν κατάλαβες! ... Γιά σήκω 
όμως. Τ ρ έξε ! Πήγαινε άπό τήν Έρμου καί σταμάτησέ τον ! ! . . .

"Ενα άτομο είχε καθήσει στο βολάν τού φορτηγού κι’ έβαζε γρήγορα μπροστά 
τή μηχανή. Πίταν ό Ρέππας! ’Εκείνος ό έλεεινός πού υποπτευόταν ό ’Αστυνόμος 
προ δύο ήμερων.

"Ετρεξε ό Μένιος καί μπήκε μπροστά στο φορτηγό, κάνοντας σημείο στον οδη
γό νά σταματήση. ’Εκείνος πήρε άπότομη στροφή καί ακολούθησε τήν ’Αθήνας μέ 
μεγάλη ταχύτητα.

—Μείνε, έδώ καί πρόσεξε μήπως δεις τή Νάνσυ, πρόσταξα τό Μένιο φθάνοντας 
κοντά του. "Αν έλθη νά τήν συλλάβετε άμέσως. Πρόσεξε γιατί ό Κότσυφας δέν τήν 
γνωρίζει! Έ σ ύ  Γεωργίου, φώναξα στον άρχιφύλακα, τρέξε στον κ. Κρόμα καί περί- 
μενε εκεί ώσπου νά σοΰ τηλεφωνήσω.

Πήδησα γρήγορα σ’ ένα ταξί καί είπα στον οδηγό ν’ άκολουθήση τό φορτηγό. 
'Ο  Ρέππας πάτησε όσο έπαιρνε τό γκάζι καί τρέχοντας δαιμονισμένα μπήκε στήν όδό 
Τρίτης Σεπτεμβρίου. Τον άκολούθησα. "Εστριψε κατόπιν άριστερά καί διασχίζοντας 
τή Μάρνη έφτασε ύστερά άπό πολλά στον Βοτανικό.
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Στο τέρμα Βοτανικού μπήκε σε μια πάροδο κι’ έσβησε τα φώτα. Είπα στον 
όδηγδ να μέ περιμένη καί κατέβηκα έκατδ μέτρα μακριά. Πλησίασα καί σταμάτησα 
σέ μια γωνιά. 'Ο  Ρέππας κατέβηκε, κοίταξε καλά τριγύρω καί προχώρησε. Πλησίασε 
δειλά σ’ ένα πλίθινο σπίτι καί χτύπησε μέ δύναμη τήν πόρτα. Περίμενε λίγο χωρίς νά 
τοϋ άνοίξουν. "Υστερα προχώρησε δεξιά, άνοιξε τη διπλανή αυλόπορτα καί χάθηκε 
στο βάθος τής αυλής.

’Έμενα άκίνητος στη γωνιά πού παρακολουθούσα καί σέ δυο λεπτά τον είδα 
νά έρχεται πανικόβλητος. Ά π ό  πίσω του έτρεχε ό ’Αστυνόμος Β έλιος! ’Έ καμε μερικά 
μεγάλα βήματα καί άρπαξε τό Ρέππα άπό το γιακά.

—Βρωμάνθρωπε! τοϋ φώναξε ένω τον ώρθωνε στον τοίχο. Καί σοΰ ε’ίχαμε τόση 
εμπιστοσύνη κάποτε!...

αΝά ή παγίδα πού έλεγε ό ’Αστυνόμος ότι θά στήση στο Ρ έπ π α !...»  σκέφτηκα 
ικανοποιημένος.

’Άφησα τή γωνία καί προχώρησα προς τον ’Αστυνόμο τώρα.
—Είμαι καί γώ, έδ ώ ! εϊπα. Μπορώ νά χρησιμεύσω σέ τίποτα;
—’Εσύ, έδώ; άπόρρησε ό ’Αστυνόμος. Πώς βρέθηκες έδώ;
Τού έδειξα τό φορτηγό. Τό κοίταξε καί χαμογέλασε.
—Καλά πού ήρθες, είπε όστερα. Γιά πήγαινε μιά βόλτα μέσα στο σπίτι νά 

δής. ’Ή  μάλλον, άς πάρουμε καί τό Ρέππα καί νά πάμε μαζί.
**  *

Τό σκοτάδι γινόταν όλο καί περισσότερο πνιχτό. ’Απανωτά σφυρίγματα τής 
ταχείας πού έφτανε άπ’ τή Θεσσαλονίκη μου θύμησαν τις νύχτες τών παιδικών 
μου χρόνων. "Ετσι καί τότε, δίπλα άπ’ τις ράγιες άκουγα μεγαλόπρεπο τό τραίνο 
πού περνούσε καί άνατρίχιαζα μέ τά σφυρίγματα τής μηχανής του.

Μπήκαμε στο σπίτι. Διασχίσαμε ένα διάδρομο καί βρεθήκαμε σέ κάποιο μικρό 
προαύλιο. 'Ένα μαγγανοπήγαδο, δυο τρεις βραγιές μέ λουλούδια ήταν έκεΐ. ’Α 
πέναντι βρισκόταν μιά μεγάλη σιδερένια πόρτα. 'Ο  ’Αστυνόμος τήν άνοιξε καί προ
χωρήσαμε στά σκοτεινά. Δεξιά μας άκούγονταν κακαρίσματα άπό κόττες, ψιθυριστοί 
τιτιβισμοί άπό περιστέρια καί μιά άνυπόφορη μυρουδιά έφτανε στή μύτη μας. Στο 
τέλος, ένα ξέφωτο μάς έδειχνε κάποιο ξύλινο σπιτάκι. ’Ανεβήκαμε τρία σκαλιά καί 
σταματήσαμε σέ μιά πόρτα. ’Έ π ειτα  ένα μουρμουρητό, σάν τραγούδι καί θρήνος 
μαζί, έφτασε στ’ αύτιά μας. Τρεις τέσσερις φωνές άκούγονταν νά τραγουδάνε σιγά, 
κλαυθμηριστά σάν νά μοιρολογούσαν, ενώ έλαφρές μονόηχες «πενιές» παρακολου
θούσαν τό τραγούδι. ’Έ γινε κάποια μικρή διακοπή τότε κι’ ύστερα άκούστηκε μιά 
βραχνή, άδύνατη φωνή!

— Πέπε ! φέρε μου τό μπαγλαμά... Κάντε πέρα όλοι ρ έ ! ! . . .  ’Εγώ  θά τό σκούξω!..
’Ακούστηκε νά στενάζη ό μπαγλαμάς στήν άρχή. "Υστερα πολλές φωνές ά- 

κούστηκαν νά θρηνούν σ’ ένα μακρόσυρτο σκοπό: .
« Τον Κώτσο τον έπιάσανε,

—μαύρη κακή μας μέρα- 
τό στέκι τό χαλάσανε,

—μάς πήραν τον άέρα...».
—Μιλ άνε γιά τον Κώτσο πού πιάσαμε στο ξενοδοχείο τού Πειραιώς! μοΰ 

ψιθύρισε ό ’Αστυνόμος. ’Αλλά τί, εννοούν μέ τό νά λένε «τό στέκι τό χαλάσανε»;
—’Εννοούν τής Καλλιθέας, άποκρίθηκα σιγά. 'Ένα ύπόγειο, μιά τσιμεντένια 

πλάκα πού βρήκαμε άπόψε...
— Πάψτε ρέ μάπες! άκούστηκε μιά άγρια φωνή άπό μέσα. Βουλώστε το σάς 

λ έω !... Ά κοΰς νά κλαϊνε σάν γυναίκες!!... Βάρα ρέ Μάκη νά μερακλωθή ή καρδιά 
μου!...

Ό  ήχος τού μπαγλαμά άλλαξε. ’Έ γινε πιο δυνατός τώρα. 'Η  φωνή πού διέ-
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κόψε τό πρώτο τραγούδι 
μπουζουκιού:

ακούστηκε νά στριγγλίζη ακολουθώντας τις νότες του

«Συντρόφια μας αχώριστα 
ή κάμα καί ή τσίκα, 
τό ένα τρώει τον οχτρό 
καί τ ’ άλλο τρώει την πίκρα...».

—Δεν μου λές, ό Διευθυντής γιατί δεν μου είπε τίποτα για την Καλλιθέα 
όταν μου τηλεφώνησε 8τι επιασες τον Σπΰρο Λάβδα; ρώτησε περίεργος ό ’Αστυνόμος 
πού εκείνη τή στιγμή μάθαινε για τό άντρο τής Καλλιθέας. Γιατί δεν μου μίλησε 
για ντεκέ καί υπόγειο μέ τσιμεντόπλακες, όπως λές;

— Για τον «Πιέρ» σάς είπε τίποτα ;
■—’Ό χ ι ! Τ ί νά μου πή; ’Ελπίζω νά τον βρούμε στήν Κόρινθο ή στήν Πάτρα... 

’Ίσ ω ς νά τον έχη πιάσει κιόλας ή Χωροφυλακή.
—Λάθος, ψιθύρισα στον ’Αστυνόμο τεντώνοντας πιο πολύ τ ’ αύτί μου γιά ν’ 

άκούσω τί γινόταν μέσα. Ό  Πιέρ είναι στο έντεκα κελλί στήν ’Ασφάλεια. Στο δέκα 
τρία είναι ό άδελφός του καί στο οχτώ, των γυναικών , ή Ντόρα...

Είδα μέσα στο μισοσκόταδο οτι ό ’Αστυνόμος άνοιγε διάπλατα τά μάτια.
—’Έ παθες καμμιά παράκρουση μήπως; ψιθύρισε βραχνιασμένος. Τρελλάθηκες; 

Βρήκες τον Πιέρ !!
Πλησίασε κοντά καί στήλωσε τά μάτια στά δικά μου. Τά είδα νά γυαλίζουν 

παράξενα καί μοΰ ήρθε ή επιθυμία νά βάλω τά γέλια.
—Ν αι! ψιθύρισα συγκρατώντας μέ κόπο τά γέλια. ’Αλλά γιά σταθήτε! Τ ί 

κάνουν τώρα έδώ μέσα; ’Έπαψαν ν’ άκούγωνται!
—Μήν άνησυχής, μέ καθησύχασε. ’Από τήν άλλη πλευρά είναι μιά πόρτα άκόμα. 

’Έ χ ω  έκεΐ τον Σαμαρά μέ τον Στεργίου. Κάτω στο μαγγανοπήγαδο είναι ό Δελής 
μέ τον Ζέη. ’Έχουν μαζί τους καί δυο τσιλιαδόρους πού πιάσαμε μόλις ήρθαμε έδώ. 
Τούς αΐφνιδιάσαμε καί δέν πρόφτασαν νά ειδοποιήσουν αυτούς πού γλεντάνε ήσυχοι. 
Επομένω ς μή φοβάσαι. Πέσμου μόνον όταν βαρεθής νά τούς άκοΰς νά κάνουμε τήν 
επίθεση. ’Άν περιμείνουμε άκόμη θά μάθης πολλά τραγούδια από δαύτους. Ξέχασα 
όμως : Έ λ α  άπό δώ νά δής κιόλας, γιατί άρκετά άκουσες. ’Εσύ τί λές Ρέππα; Μήπως 
βιάζεσαι;

—Θά προτιμούσα νάμουνα νεκρός παρά νά μ’ έξευτελίζετε έτσι, άποκρίθηκε 
σκεφτικός ό Ρέππας δίπλα μου.

—Έ ! όχι δά !! γέλασε ό ’Αστυνόμος. ’Αφού ξερής πόση άξια έχει τώρα ή 
ζωή σου! ’Έ λα  μαζί μας λοιπόν.

Ό  Ρέππας ήταν ό πιο βολικός άπ’ 8λους τούς ανθρώπους τού Λάβδα. Μάς 
άκολούθησε πειθήνια, χωρίς τήν παραμικρή άντίρρηση. Προχωρήσαμε λίγα μέτρα 
καί σταματήσαμε στήν άλλη πλευρά, σ’ ένα μικρό παράθυρο μέ σίδερα.

—Έ δ ώ  σοΰ έλεγα νάρθουμε γιά νά δής, είπε σιγά ό ’Αστυνόμος. ’Από δώ μπο
ρείς νά κοιτάξης άφοβα. Είναι τόσο μαστουρωμένοι δλοι τους πού άποκλείεται νά 
μάς δοΰν.

—Καί τό φορτηγό; ρώτησα. Ά ν  τό πάρη κανένας άλλος;
—Φαίνεται νά σ’ έχη τσακίσει ή άϋπνία καί ή κόπωση, μοΰ απάντησε. Δια

φορετικά θά έβλεπες τον Ά νέστη στήν είσοδο τής αύλής μόλις κατέβηκε άπό τό 
ταξί. Τον άφησα, έκεΐ γιά νά προσέχη τό φορτηγό. Τό περίμενα οπωσδήποτε καθώς 
καταλαβαίνεις κ ι’ είχα λάβει τά μέτρα μου άπ’ τις τέσσερις γιά δλα τά ένδεχόμενα. 
’Ακόμα καί γιά νά υποδεχθώ τον κύριο Ρέππα, μόρφασε κλείνοντας τό μάτι.

( Συνεχίζεται)



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

Μ Η Ν Ο Ι  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1962

Α) Κατά τον μήνα ’Απρίλιον έ.έ. και άπο 1 - 3 0  εις ’Αθήνας— Πειραιά—
Πάτρας και Κέρκυραν :
1 ) Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των ο ΐκοι..........  1 .624 Μέλη
2 )  )) εις ιατρεία » » » . . . .  1 .569 »
3 )  Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των 223 »
4 )  Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ............   31 νέα »
5 ) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ιατρεία του Ν .Α .Π . καί του

Κλάδου Υ γ εία ς ’Αθηνών— Π ειρα ιώ ς......................................  4 .930  »

’Ή τοι το Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω ....................  8 .377 »
6 )  Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των συνταγαί . 6 .280
7 ) Έχορηγήθησαν εις 5 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας....................  862 δραχμών

Ά π ο οικονομικής πλευράς ό μην Μάρτιος 1962 έ'χει ως εξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  ..................................................................Δραχμαί 396 .3 8 0 ,2 0

’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου ..................................... » 550 .409 ,40

Σ ύ ν ο λ ο ν  έ σ ό δ ω ν  ............................................................. » 9 46 .789 ,60

Έ ξ ο δ α  .......... ’ ...................... ............... * ............................  » 1 .117 .098 ,95

Β )  'Ω ς τυγχάνει γνωστόν, εις περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού άτόμου ή 
σοβαράς έγχειρήσεως, καθώς καί εις πλείστας περιπτώσεις άναιμικών καταστάσεων, 
το μόνον καί άναντικατάστατον φάρμακον προς διάσωσιν τής ζωής τού άσθενοΰς 
είναι αυτό τούτο τό ανθρώπινον αίμα.

Την άπόκτησιν τού άναγκαιοΰντος αίματος τά διάφορα κράτη εχουσιν έπιτύχει 
διά τής έθελοντικής αιμοδοσίας. Παρ’ ήμΐν, παρά τάς προσπάθειας τών άρμοδίων 
προς τούτο κρατικών 'Υπηρεσιών καί τού Ε .Ε .Σ .,  δεν έχει έπιτευχθή μέχρι σήμερον 
ή προμήθεια τού άναγκαιοΰντος αίματος δι’ έθελοντικής αιμοδοσίας. Τούτο συμβαίνει 
διότι έν Έλλάδι δεν έχει γενικευθή είσέτι τό αίσθημα τής ύποχρεώσεως κάθε νέου 
υγιούς άνθρώπου νά δίδη άπο καιρού εις καιρόν ολίγον έκ τού αίματός του διά 
νά βοηθήση καί σώση κινδυνεύοντα συνάνθρωπόν του, ένώ άντιθέτως έχει κατορ- 
θωθή εις τάς πλείστας τών χωρών τής Δύσεως οί έθελονταί αίμοδόται νά άνέρχωνται 
εις έκατοντάδας χιλιάδων. Τά τελευταία όμως έτη τόσον τό Ύπουργεΐον Κοινωνικής 
Προνοίας, όσον καί ό Ε .Ε .Σ ., διά συνεχών έξορμήσεων τών άρμοδίων 'Υπηρεσιών των 
έπέτυχον, ώστε ό άριθμός τών έθελοντών αιμοδοτών νά αύξάνη συνεχώς άπο έτους εις 
έτος, άλλά καί πάλιν αί εις αίμα άνάγκαι τών διαφόρων καί ποικίλων άσθενών, δεν 
είναι δυνατόν νά καλυφθώσι πλήρως. Αί μεγάλαι έπιστημονικαί καί τεχνικαί πρόο
δοι, αί όποΐαι έπραγματοποιήθησαν είς τον τομέα τής αιμοδοσίας μετά τον πόλεμον 
καί αί όσημέραι αύξανόμεναι άνάγκαι αίματος, έπέβαλον έπειγόντως την άνάληψιν 
ύπό τού Κράτους καί είς έθνικήν κλίμακα, τής όργανώσεως τής αιμοδοσίας. Οότω 
ίδρύθη ή Εθνική 'Υπηρεσία Αιμοδοσίας,ήτις έναντι τού προβλήματος τής έξευρέσεως
αίματος έλαβε σαφή θέσιν διά τής καθιερώσεως τού θεσμού τής έθελοντικής προσφο
ράς αίματος καί τής δωρεάν διαθέσεως τούτου είς πάντας τούς πολίτας, πλήξασα 
ούτω την ηθικώς άπαράδεκτον έμπορίαν τού αίματος. Προς τούτο ό κ. 'Υφυπουργός 
τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας εις σχετικήν έσχάτως συγκέντρωσιν τών 
διευθυντών καί έκπροσώπων τόσον τών έν Άθήναις ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών, 
όσον καί τών τοιούτων τών Κρατικών Νοσοκομείων καί λοιπών Νοσηλευτικών Τδρυ-
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μάτων δημοσίου καί ιδιωτικού δικαίου, άνέπτυξε τούς σκοπούς της έθελοντικής 
αιμοδοσίας καί συνέστησεν 8πως, οί μέν ’Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί διαφωτίσωσι 
καταλλήλως καί πείσωσι τούς εις αυτούς ήσφαλισμένους ότι έχουσιν ύποχρέωσιν 
να προσφέρωσιν έθελοντικώς αϊμα, οσάκις τούτο ζητείται παρ’ αυτών, ώς καί οί 
λοιποί πολΐται, διότι μόνον διά τού τρόπου τούτου θά καθίσταται τού λοιπού δυνατή 
ή έξασφάλισις των είς αίμα άναγκών των ήσφαλισμένων,τά δέ διάφορα Νοσηλευτικά 
'Ιδρύματα, ένστερνιζόμενα τούς σκοπούς τής ’Εθνικής 'Υπηρεσίας Αιμοδοσίας καί 
την ύπ’ αύτής υίοθετηθεΐσαν πολιτικήν, διαφωτίζωσίν έκάστοτε τούς οικείους καί 
συγγενείς των παρ’ αύτοϊς νοσηλευόμενων όπως καθίστανται αίμοδόται έθελονταί. 
Διά τής τοιαύτης καί μόνον συμβολής καί συμπαραστάσεως, τόσον των ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών, όσον καί τών διαφόρων Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων, δύναται νά 
καταστή πλήρης ή διαφώτισις τού κοινού, ή δέ έπί τού θεσμού τούτου πίστις τούτων, 
δύναται νά καταστήση πίστιν ολοκλήρου τού πληθυσμού τής Χώρας έπί τής ανάγκης 
τής εθελοντικής αιμοδοσίας πάντων τών δυναμένων νά προσφέρωσιν αίμα.

Προς τούτο καί δεδομένου οτι ή αιμοδοσία άφ’ ένος μέν είναι μία πράξις έξό- 
χως φιλάνθρωπος καί χριστιανική, άφ’ έτέρου δέ ούδεμίαν έχει συνέπειαν είς βάρος 
τής υγείας τού αιμοδότου, έφ’ όσον προς τούτο θέλει σχετικώς άποφανθή ό άρμόδιος 
ιατρός, συνιστώμεν είς άπαντας τούς ’Αστυνομικούς καί Διοικητικούς 'Υπαλλήλους, 
τούς έν συντάξει τοιούτους καί τά μέλη οικογενειών ή άπλώς συγγενείς τούτων, όπως 
έφεξής, κατανοοΰντες τον σκοπόν τής έθελοντικής αιμοδοσίας, προσφέρωσιν ευχαρί
στως τό ζητούμενου αίμα, οσάκις έπισκέπτονται οικείους ή συγγενείς των άσθενεϊς, 
νοσηλευομένους είς διάφορα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα, έστω καί αν τό προσφερόμενον 
παρ’ αυτών αίμα δέν πρόκειται νά χρησιμοποιηθή διά τον οικείου ή συγγενή των ά- 
σθενή, αλλά δι’ άλλον νοσηλευόμενου συνάνθρωπόν των. Τό λεγόμενον παρά τινων 
ότι οί ήσφαλισμένοι δικαιούνται δωρεάν αίματος παρά τών Νοσοκομείων κλπ. άπο- 
τελεΐ πλάνην καί σφάλμα. Πας άσθενής πρέπει νά έχη δικαίωμα παροχής αύτώ 
αίματος προς διάσωσίν του καί όχι μόνον ό οίοσδήποτε παρ’ οίουδήποτε ’Ασφαλιστι
κού ’Οργανισμού ήσφαλισμένος, άλλά πώς όμως θά έξασφαλισθή ή ΰπαρξις τού άναγ- 
καιοΰντος τούτου αίματος διά κάθε άσθενή, αν άπαντες ημείς δέν προσφέρωμεν έθε
λοντικώς έκάστοτε μικράν ποσότητα αίματος καί μάλιστα κατά προτίμησιν τών άλλων 
πολιτών;

Γ )  Άνακοινοΰμεν εύχαρίστως 8τι προσελήφθησαν παρά τού Νοσοκομείου 
’Αστυνομίας Πόλεων οί: 1 ) Νευροψυχίατρος κ. Στριγγάρης Μιχαήλ, 'Υφηγητής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όστις έξετάζει είς τό ρηθέν Νοσοκομείου έκάστην Δευτέραν, 
Τετάρτην καί Παρασκευήν καί άπό 10— 12 ώρας καί 2 )  Μικροβιολόγος Κα Λαζαρί- 
δου Πηνελόπη, ώς Διευθύντρια τού Μικροβιολογικού ’Εργαστηρίου τού άνωτέρω 
Νοσοκομείου.

Άμφότεροι οί άνωτέρω είναι έπιστήμονες κύρους μέ άριστα προσόντα έκαστος 
είς τήν ειδικότητά του. Διά τούτο συνιστώμεν όπως, άπαντα τά ύπό τού Κλάδου 'Υ 
γείας προστατευόμενα μέλη, έφ’ όσον εχουσιν άνάγκην έξετάσεως παρά Νευρολόγου 
ή πραγματοποιήσεως πάσης φύσεως μικροβιολογικών έξετάσεων, μεταβαίνωσιν είς 
τό ρηθέν Νοσοκομείου μέ πλήρη τήν βεβαιότητα ότι προστατεύουσιν άπολύτως τήν 
υγείαν των, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι προς τον σκοπόν τούτον τό Μικροβιολογικόν 
Έργαστήριον άνεκαινίσθη άπολύτως καί έπλουτίσθη μέ άπαντα τά άπαιτούμενα 
έπιστημονικά όργανα.

Δ) Μέτοχοι τού Κλάδου 'Υγείας, προστατεύοντες ήσφαλισμένους γονείς ή 
άγάμους άδελφάς, έφ’ όσον διαμένουσιν είς τον τόπον τής μονίμου διαμονής των, 
δέον νά καταστήσωσιν είς αυτούς γνωστόν ότι, προ πάσης εισαγωγής των είς No-
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σηλευτικόν "Ιδρυμα τής Επαρχίας, δέον νά άναφέρωνται εις τήν 'Υγειονομικήν 'Υ 
πηρεσίαν τής οικείας Νομαρχίας διά τήν έκδοσιν τής άναγκαιούσης άποφάσεως 
εισαγωγής.

Έ ν  περιπτώσει έκτάκτου εισαγωγής εις Κλινικήν ή Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα, 
διά γεγονός χαρακτηριζόμενον ώς έκτακτον, δέον, δπως, έντός 24ώρου άπό τής εισα
γωγής, εΐδοποιήται άπαραιτήτως ή ώς άνω 'Υπηρεσία.

Μετά ταΰτα, ύποχρεοϋται ό προστάτης υπάλληλος δπως προσέλθη εις τον 
Κλάδον 'Υγείας προς υποβολήν αίτήσεως κλπ., ίνα, μερίμνη τοϋ Κλάδου 'Υγείας, 
διαβιβασθή ή σχετική άλληλογραφία εις τήν οίκείαν Νομαρχίαν διά τήν εκδοσιν τής 
σχετικής άποφάσεως.

Πάσα εισαγωγή άσθενοϋς άνευ προηγουμένης άποφάσεως ή είδοποιήσεως 
έντός 24ώρου διά τάς εκτάκτους περιπτώσεις, τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας τής 
οικείας Νομαρχίας, δεν θά έγκρίνηται καί οΰτω ό υπάλληλος ύποχρεοϋται εις τήν 
καταβολήν ολοκλήρου τής δαπάνης νοσηλείας.

Ε ) Μέλη τοϋ Κλάδου 'Υγείας εξεταζόμενα παρ’ ’Ιατρών των εξωτερικών 
’Ιατρείων τοϋ Ν .Α .Π . δέον δπως, εις περίπτωσιν άναγραφής συνταγής φαρμάκων, 
θεωρώσι ταύτην έν αύτώ. Κατόπιν τούτου, τά μεταβαίνοντα προς έξέτασιν εις τό 
Ν .Α .Π . μέλη, δέον νά ώσιν έφωδιασμένα διά τών άπαραιτήτων υπευθύνων δηλώσεων.

Συνταγαί άναγραφόμεναι υπό ’Ιατρών τοϋ Νοσοκομείου δεν θά θεωρώνται 
εις τά γραφεία τοϋ Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών ή Πειραιώς.

Είς τό Ν .Α .Π . δεν θά θεωρώνται ώσαύτως συνταγαί ιδιωτών ’Ιατρών ή υπη
ρεσιακών τοιούτων, μή ύπηρετούντων είς τό Ν .Α .Π .

'Ο ’Α ρ χ η γ ό ς
Ώ ς Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υγείας 

ΘΕΟ Δ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έκδοθείσης έν Άθήναις 
καί δημοσιευθείσης είς τδ ύπ’ άριθ. 89 Φ .Ε .Κ . ( Τ .Γ . ), προήχθησαν οί κάτωθι Ύ -  
παστυνόμοι Β ' τάξεως είς τον βαθμόν του Ύπαστυνόμου Α' τάξεως :

Α '. Κ α τ ’ ε κ λ ο γ ή ν :  κ.κ. Γεωργάκης Κωνσταντίνος, Σηφάκης ’Εμμανουήλ, 
Μπουρδάκος Νικόλαος, Κΐτσος Βασίλειος, Μιχελουδάκης Κυριάκος, Παπαμιχαήλ 
’Αναστάσιος, Γκαβέρας Παναγιώτης, Κάσσης Ή λίας, Γεωργίου Γεώργιος, Σύ- 
φαντος ’Αναστάσιος, Λαγουβάρδος Γεώργιος, Μελίδης Νικόλαος, Λύγκας Γεώρ
γιος, Οικονόμου Ή λίας, Τζελέπης Χρηστός, Λαμπαδιάρης ’Ιωάννης, Σποϋλος 
’Ιωάννης, Σταματόπουλος Άνδρέας, Σκλάβοϋνος Σταμάτης, Μπακογιάννης Γεώρ
γιος, Θωμόπουλος Γεώργιος, Δημητρίου Θεόδωρος, Άγάθος Γεώργιος, Τριάντης 
’Αναστάσιος καί Πρίμπας ’Επαμεινώνδας.

Β '. Κ α τ ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α  : κ .κ. Φαραντούρης Δημήτριος, Παπανικολάου Κων
σταντίνος, Σταμέλος Ά λκιμος, Λάππας Γεώργιος, Παναγέας ’Αντώνιος, Τζαβάρας 
Δωρόθεος, Μάρας Γεώργιος, Χαλβατζής Ιωάννης, Χαλκιολάκης ’Αναστάσιος, Μι- 
χαλάκης ’Αντώνιος, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Κοντογιάννης ’Ιωάννης, Σιδηρο- 
φάγης Νικόλαος καί Μπαρμπαρούσης Λεωνίδας.

*

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  -  Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Α Ι

— Παρητήθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Ύπαστυνόμος Α' κ. Ήλιακόπου- 
λος ’Ιωάννης καί άπενεμήθη αύτω ό βαθμός τοϋ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, λόγω συμ- 
πληρώσεως 25ετοϋς πραγματικής υπηρεσίας, έξ ής δετούς τοιαύτης είς τον βαθμόν 
τοϋ Ύπαστυνόμου Α' τάξεως. Διά την μακροχρόνιον έν τω  Άστυνομικω Σώματι 
εύδόκιμον υπηρεσίαν του, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασεν αύτω την 
ευαρέσκειάν του.

—Ω σα ύτω ς παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί : Ύπαρχιφύλαξ 
κ. Χριστάκης Ή λίας, είς δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε την εύαρέ- 
σκειάν του, διά τήν υπέρ 2δετή εύδόκιμον υπηρεσίαν του έν τω  Άστυνομικω Σώματι 
καί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Παναγιωτουνάκος ’Ιωάννης, Παπαδάκης Μιχαήλ, Λεοντί- 
δης Βασίλειος, Τσιρώνης Χαράλαμπος καί Μητσάκης Δημήτριος. Είς τούς δύο 
τελευταίους ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του διά τήν 
υπέρ Ιδετή εύδόκιμον έν τω  Άστυνομικω Σώματι υπηρεσίαν των.

—Άπελύθη τοϋ Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, ό Άστυφύλαξ 
κ. Καμπόλης Σπυρίδων.

-—'Ωσαύτως άπελύθη τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων ό μαθητευόμενος 
Άστυφύλαξ κ. Χαλκιαδάκης Ιωάννης, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.

*jjc jJj

Α Μ Ο ΙΒΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩΝ

—Διά διαταγής του, ό κ. Υφυπουργός έπί των ’Εσωτερικών, έξουσιοδοτηθείς 
σχετικώς , έξέφρασε τήν εύαρέσκειαν τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως προς τον 
κ. Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άπαντας τούς ύπ’ αύτόν ’Αξιωματικούς 
καί Αστυνομικούς, διά τήν μεθοδικότητα, τήν σύνεσιν καί τήν ψυχραιμίαν μεθ’ ών
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αί άστυνομικαί δυνάμεις έξεπλήρωσαν τήν άποστολήν των κατά την συγκέντρωσιν 
τής Έ νώ σεω ς Κέντρου τής 20 .4 .1962 .

—Ε π ίσ η ς, δι’ ήμερησίας του διαταγής, ό κ. επί των ’Εσωτερικών 'Υφυπουρ
γός έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του προς τον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
τον Διευθυντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Καραμπέτσον 
Ευάγγελον επί κεφαλής τών άστυνομικών [δυνάμεων λήψεως μέτρων προς δια- 
σφάλισιν τής έφαρμογής τής διαταγής τής Κυβερνήσεως περί άπαγορεύσεω; εν 
άνοικτώ χώρω τής προαγγελθείσης συγκεντρώσεως τής Έ νώ σεω ς Κέντρου, κατά τήν 
19.30' ώραν τής 20 -4 -1 9 6 2 , τούς έπί κεφαλής τών τομέων τάξεως ’Αστυνομικούς 
Διευθυντάς Α ', άπαντας τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους ’Αστυνομικούς καί τούς 
δοκίμους Ύπαστυνόμους, Άρχιφύλακας καί ’Αστυφύλακας, τούς διατεθέντας διά τον 
ώς άνω σκοπόν, διότι έν τή έκτελέσει τής ύπηρεσίας των, ως προσωπικώς διεπί- 
στωσεν, έπεδείξαντο σύνεσιν, ψυχραιμίαν, σταθεράν άποφασιστικότητα καί γενικώς 
βαθεϊαν συναίσθησιν καθήκοντος, άποτελέσμα τών οποίων ύπήρξε νά κατασταλή 
έν τή γενέσει της ή εις έκτέλεσιν προδιαγεγραμμένου σχεδίου άναρχικών στοιχείων 
έπιχειρηθεΐσα διασάλευσις τής τάξεως.

—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού έπί τών ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική 
καί ύλική άμοιβή είς τούς κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους : 1 ) 'Υπαστυνόμον Α' 
κ. Γιαννουλάκην Σωτήριον, 2 )  Άνθυπαστυνόμον κ. Παπαλεξόπουλον ’Αλέξανδρον, 
3 )  Άρχιφύλακας : κ.κ. Άναστασόπουλον Ίωάννην, Άντωνόπουλον Χρήστον, 
Παραράν Μάρκον, Μπλουγούραν Γεώργιον, Σκούραν Γεώργιον καί Γεωργιλαδάκην 
Νικόλαον καί 4 )  ’Αστυφύλακας : κ.κ. Μπρατάκην Παναγιώτην, Νικολακόπουλον 
Θεόδωρον, Τσιούκαν Δημήτριον, Χαλβατζάραν Ά χιλλέα, Ρωξάνην Άνδρέαν, Γκο- 
μούζαν ’Αθανάσιον, Κασαπίδην Δημοσθένη, Τσαγκάνην Χρήστον, Ζέλιον Ά δάμ, 
Τσώνην Χρήστον, Καραβάν Εύθύμιον, Ρόδην ’Αθανάσιον, Παπούλιαν Χαράλαμπον, 
Λουκάν Γρηγόριον, Τσιαπόν Γεώργιον, Άηδονίδην Μιλτιάδην, Τσιφτσήν Νικόλαον, 
Παπαδόπουλον Άλκιβιάδην, Κουτσογιάννην Ίωάννην, Άνδροβιτσανέαν Ευάγγελον, 
Σαμίταν Γεώργιον, Άθανασόπουλον Νικόλαον, Κορρέν Κωνσταντίνον, Λαμπρονίδην 
Δημήτριον, Κρανιώτην Θεόδωρον, Μανωλίτσην Νικόλαον, Μακριδάκην Γαβριήλ, 
Σαραντουλάκον Νικόλαον, Γοραντωνάκην Γεώργιον, Κουρσούμην Σωτήριον, Στεφά
νήν Νικόλαον, Γεωργούλιαν Γεώργιον, Ρενέσην Νικόλαον, Κοντογιάννην Ίωάννην, 
Βυθούλκαν Σωτήριον, Χολέβαν Ευστάθιον, Ζούμαν Δημήτριον, Σπανουδάκην Κων
σταντίνον, Γαλανόπουλον Παναγιώτην, ’Αλεξίου Ίωάννην, Άλαφάκην Μιχαήλ, 
Σαλεύρην Χαράλαμπον, Βογιάτζήν Ίωάννην,,Άρβελάκην Ίωάννην, Λυμπερόπουλον 
Ίωάννην, Δασκαλάκην Ίωάννην, Κολλέρην ’Αθανάσιον, Άλυγιζάκην Νικηφόρον 
καί Φραγκιαδούλην Μιχαήλ. Ω σα ύτω ς διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί 
κάτωθι ’Αστυνομικοί : 1 ) ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Μπιτούνης Νικόλαος, 2 ) 
Ά σ  τυνόμοι Α ' κ.κ. Ρηγόπουλος Κανέλλος καί Σπυρογιαννόπουλος Χρήστος, 3 )  
’Αστυνόμοι Β ' κ.κ. Χατζηκώστας Εύάγγκλος, Άρχατζηκάκης ’Ελευθέριος, Τζαμ- 
τζής Θεοδόσιος, Βλάχος Βάϊος καί Τσοκάκης Ά σημάκης, 4 )  'Υπαστυνόμοι Α ' κ.κ. 
Μεσημέρης ’Αντώνιος, Γεωργακάκος Νικόλαος καί Σκουρτσής Γεώργιος, 5 )  Ύ π α - 
στυνόμΟι Β ' κ.κ. Τσάκαλος Κωνσταντίνος καί Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, 
6 )  Άνθυπαστυνόμος κ. Παπαγγελής Θεόδωρος, 7 ) Άρχιφύλάκες : κ.κ. Γεωργιά- 
δης Λάμπρος, Κολώνιας ’Αθανάσιος, Δημόπουλος Πέτρος, Γκιώνης Γεώργιος, Ζου- 
ριδάκης Στυλιανός, Δασκαλάκης Κωνσταντίνος, Άνδρεόπουλος Κωνσταντίνος, 
Παγκαλάκης ’Ιωάννης, Νιαράκης Άνδρέας, Καλφακάκος Δημήτριος, Κακίσης 
Σωτήριος, Σουροπάνης Εύάγγελος, Κουλαμάς Ή λίας καί Μπαφοϋτσος Δημήτριος,
8 )  Ύπαρχιφύλαξ κ. ’Αρβανίτης Τρύφων καί 9 )  ’Αστυφύλακες : κ.κ. Κωνσταντό- 
πουλος Παναγιώτης, Άντωνόπουλος Γεώργιος, Πετρόπουλος Ή λίας, Σακκάς 
Αγησίλαος, Πατσατσής ’Ιωάννης, Τσουβελάκης Δημήτριος, Σταθόπουλος Γεώργιος,
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Ζουγλάκης ’Ιωάννης, Χροναΐος Δημήτριος, Μήτσου Λουκάς, Κωνσταντόπουλος Πα
ναγιώτης, Νικολακόπουλος Σπυρίδων, Σταθόπουλος Ή λίας, Πέτρου ’Αθανάσιος, 
Μεντουδάκης ’Εμμανουήλ, Χουλάκης ’Εμμανουήλ, Κουλής Κωνσταντίνος, Δια
μαντής ’Ιωάννης, Σκορδάς ’Ιωάννης, Σουβάλης Κωνσταντίνος, Παπασταμούλης 
Δημήτριος, Πλατανιάς Θεοφάνης, Κουβεδάκης ’Αθανάσιος (άπελύθη), Κούκος 
Άνδρέας, Πλατανιάς Γεώργιος, Κανταρζής Κωνσταντίνος, Φραντζεσκάκης ’Ιωάν
νης, Ντανάσης Γεώργιος, Παυλίτης Γεώργιος, Μποβιάτσης Γεώργιος, Παπαλάμ- 
πρου Γεώργιος, Παπαϊωάννου ’Αλέξανδρος, Παπαμικρούλης Ή λίας, Πανουργιάς 
’Αθανάσιος, Καρτελιάς Βασίλειος, Μιχαλόπουλος Βασίλειος, Σκόπας Η ρακλής, 
Μακρυγιάννης Γεώργιος, Τούμπας Κωνσταντίνος, Καλόξυλος Πέτρος, Μπακατσέ- 
λος Δημήτριος, Τσιτσικαρίδης Μαργαρίτης, Φειδάς Μάριος, Γκαμπράνης Παναγιώ
της, Γκούτης Χρήστος, Μουρδουκούτας ’Ιωάννης, Οΐκονομόπουλος Θεοφάνης, 
Σπυρόπουλος Χρήστος, Δημητρόπουλος Βασίλειος, Πατσάλης ’Ιωάννης, Πετρακό- 
πουλος Πέτρος, Τσιάπας ’Απόστολος, Στάμου Γεώργιος, Μπούρας Περικλής, Τερ- 
ζίδης Χρήστος, Παρδάλης ’Ιωάννης, Μιχαλόπουλος ’Αθανάσιος, Βασιλόπουλος 
Κωνσταντίνος, Κασιάδης Γεώργιος, Ρεμπελάκης Εύστράτιος, Θεοχάρης Σαράντος, 
Άνδρικόπουλος ’Αλκιβιάδης, Πατσαλίδης Χρήστος, Σατυρόπουλος ’Αντώνιος, 
Κοντόνης Έλπιδοφόρος, Κεχαγιάς ’Ιωάννης, Τσιντίνης Κωνσταντίνος, Σούρας Πα- 
ρασκευάς, Τζώρτζης ’Αθανάσιος, Άπανωμεριτάκης Ή λίας, Θάνος Ευθύμιος, Καβ- 
βαθάς Στέφανος, Μαρκαντώνης Γεώργιος, Τοπτσής Μιχαήλ, Χαρδαλιάς Γεώργιος, 
Γασπαράκης Γεώργιος, Μιχαλόπουλος Γεώργιος, Φώτης Χρήστος, Σακελλαρόπουλος 
Θεοφάνης, Τσαφούλης Γεώργιος, Σέρφας Παναγιώτης, Γκρίντζας Παναγιώτης, 
Χαραλαμπόπουλος Δημήτριος, Γεωργαντάς ’Ιωάννης, Λεοντΐνος Χρήστος, Κωστα- 
ριδάκης ’Ελευθέριος καί Σερέτης Παρασκευάς, διότι κατά τάς σημειωθείσας πλημ
μύρας έν τώ  λεκανοπεδίω ’Αττικής έξ αιτίας πρωτοφανούς καταρρακτώδους βρο
χής, τής 5-6/11/1961, έπεδείξαντο εξαιρετικήν δραστηριότητα καί έκδηλον αύτο- 
θυσίαν έν τή έκτελέσει των καθηκόντων, προς διάσωσιν κινδυνευόντων άτόμων καί 
περιουσιακών άντικειμένων, προκαλέσαντες οΰτω τά εύμενή σχόλια τούτων καί τού 
τύπου

*

Ε Γ Γ Ε Ν Ε ΙΣ  Δ Ω Ρ Ε Α Ι

Εις μνήμην Νικολάου Παπαδημητρίου, τέως ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, Διευ- 
θύνσεώς Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, ό ’Αστυνόμος κ. Κατσιμαγκλής Δημήτριος 
κατέθεσεν εις πίστωσιν τού παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος Λογαριασμού 
τού Ε .Τ .Υ .Α .Π . δραχμάς διακοσίας (200).

*ή- - ι --

Ε Υ Χ Α Ι Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Σ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, έπί τή ονομαστική των 
εορτή, εις τούς κάθηγητάς τού Πανεπιστημίου καί συνεργάτας των κ.κ. Γαρδίκαν 
Κωνσταντίνον καί Κωνσταντινίδην Κωνσταντίνον, εις τον Διοικητικόν Δ/ντήν τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας κ. Τζηρίτην Κωνσταντίνον, εις τούς ’Αστυνομικούς Δ/ντάς 
Β ' κ .κ . Τασιγιώργον Κωνσταντίνον, Τουζένην Κωνσταντίνον καί Κατσάρην Κων
σταντίνον ώς καί εις άπαντας τούς έορτάζοντας κ .κ . άξιωματικούς καί κατωτέ
ρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
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