
Τεύχος 219ον

ΕΚΛΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Ο ί άξιω ματικο ι καί οι άνδρες τής ’Α στυνο μ ία ς Πόλεω ν έττι 
τη έπετείω  τής ονομαστικής ‘ Εορτής τής Α .Μ . του Βα σ ιλέω ς 
των 'Ελλή νω ν  Π Α Υ Λ Ο Υ  ύττοβάλλουν εύλαβώ ς τάς διάπυρους 
εύχά ς αυτών, υπέρ ύ γ ε ία ς  και μακροημερεύσεω ς Α Υ Τ Ο Υ  και 
δράττονται τής ευκα ιρ ία ς νά  διαδηλώ σουν την βαθυτάτην 
άψοσίωσίν των προς τον λαοφιλή και ευσεβέστατον Α Ν Α Κ Τ Α .
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Λ  Ν  Τ Ι  Γ Ι Α  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο

Ποιος υπήρξε ό Κωστής Παλαμας γιά τήν εποχή που τον άνέδειξε και για τις 
μετέπειτα γενεές, είναι κάτι πού άπησχόλησε δλονς τούς διανοουμένους τής χώρας 
μας και τής Ευρώπης από τά μέσα τής ζωής τον ποιητοϋ και είδικώτερα εσχάτως 
μέ αφορμή τά εκατόχρονα τοϋ εθνικόν μας βάρδον. Τόμοι ολόκληροι έγράφτηκαν 
για τον 'Έλληνα αυτόν γίγαντα τής σκέψεως και ύμνοι πολλοί ακούστηκαν από 
στόματα πού έψαλλαν τό μεγαλείο τής διάνοιας τοϋ ανθρώπου, ενός άνθρώπου πού 
τόσο επάξια έλαβε τον τίτλο τοϋ π ο ι η τ ο ϋ  τ ο ϋ  Γ έ ν ο υ ς .

'Όλα τά λογοτεχνικά σωματεία τής χώρας, οι πνευματικοί σύλλογοι, τά φιλολο
γικά περιοδικά κι’ οι εφημερίδες (*) έλαβαν μέρος ατά εκατόχρονα τοϋ έθνικοϋ μας 
τροβαδούρου, πού ήλθαν τόσο αρμονικά προ τριετίας —ύστερα άπό τά εκατόχρονα τοϋ 
γενάρχου τοϋ Νεοελληνικού Παρνασσού Δ. Σολωμοϋ— νά κλείσουν τήν περίοδο 1859— 
1959. Κ ’ ΰλοι οί πνευματικοί άνθρωποι συμφώνησαν από τον καιρό πού ,ό Παλαμας 
μεσουρανούσε πώς ό ποιητής τοϋ « Δ ω  δ ε κ ά λ ο γ ο ν  τ ο ϋ  Γ ύ φ τ ο  υ», τής 
«Φ λ ο γ  έ ρ α ς τ ο ϋ  Β  a α ι λ ι ά», τής « Ά  α ά λ  ε υ  τ η  ς Ζ ω ή  ς» καί τόσων 
άλλοΜ στοχασμών είναι ό μεγάλος ε θ ν ι κ ό ς  π ο ι η τ ή ς ,  ό π ο ι η τ ή ς  τ ο ϋ  
γ έ ν ο υ ς  κ α ί  τ ο ϋ  κ α ι ρ ο ύ  τ ο ν ,  πού συνέδεσε μέ τήν ποίησή του τό σή
μερα μέ δλα τά περασμένα τής ελληνικής φυλής καί τά μέλλοντα. Οι νεώτεροι λογο- 
τέχναι συμφώνησαν δτι ο αιώνας πού συμπληρώθηκε τό 1959 είναι 6 σταθμός πού θά 
πρέπει νά συγκινήσει τή συνείδηση τοϋ ’Έθνους καί νά κάνει νά σκιρτήσει κάτι μέσα 
σέ δλονς δσους πιστεύουν στήν αληθινή ποίηση, στή μεγάλη τέχνη, στα ιδανικά μιας 
ελληνικής ιδέας. Κ ι’ δτι άπό κανέναν δέν πρέπει νά λ.είψει τό χαρακτηριστικό αίσθημα 
τής ελληνικής ψυχής γιά τον Κωστή Παλαμά: Τό αίσθημα πού λέγεται ε υ γ ν ω μ ο 
σ ύ ν η  καί πού θά μας δώσει τήν ευκαιρία ν’ άναμοχλεύσουμε τό γιγάντιο έργο τοϋ 
ποιητή καί ύστερα νά σταθούμε γιά λίγο ευλαβικά σέ στάση προσοχής στο άνάκρουσμα 
τοϋ Σικελιανον «ηχήστε σάλπιγγες...».

'Όλοι συμφώνησαν σ’ αυτά, τώρα καί στο παρελθόν, δλοι, έκτος άπό τούς άνθρώ-

(1) Βλ. έκτενή μελέτη τοϋ κ. Χαραλ. Σταμάτη γιά τά εκατόχρονα τοϋ Παλαμά στήν 
εφημερίδα «Βραδυνή», άπό Ιανουάριου μέχρις ’Απριλίου 1959.
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πους τής καταστροφής : Τούς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς .  'Έχουν αυτοί δικά τους «πε
πρωμένα», δικά τους «Ιδανικά», που, αλλοίμονο, δεν εξυπηρετήθηκαν από τον εθνικό 
μας ποιητή. ’Έ πρεπε όμως κάτι να γίνει και για τη δική τους ιδέα. ’Έπρεπε νά βρεθή 
τρόπος πού ν’ αποδείχνει δτι δ Κωστής Παλαμάς, ό μεγαλύτερος νεοέλληνας ποιητής, 
ήταν και λίγο... κομμουνιστής. Γ ι’ αυτό απομόνωσαν τον Παλαμα σε ένα μόνο έργο, 
στον θρυλικό <<Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο  τ  ο ϋ Γ ύ φ τ ο  υ», για  ν’ αποδείξουν μέ κάθε 
λογής σοφιστείες και εγκληματική κακοποίηση τής αλήθειας δτι ό Παλαμας τοϋ 
«Δωδεκάλογου» είναι ό « ’Αληθινός Παλαμας», ό Παλαμας πού προσφέρεται σαν 
«ένα καινούργιο δπλο στον λαοαπελευθερωτικό αγώνα...», ενώ δ Παλαμας τοϋ υπό
λοιπου έργου «έπεσε στο θανάσιμο αμάρτημα (τον σωβινισμού)... μάς φανέρωσε έναν 
Παλαμα τής κατάπτωσης... ά/.λ.ά για τον λαό ό αληθινός Παλαμας παραμένει δ Π α
λαμάς τοϋ «Δωδεκάλογου»...». Στην γνώμη των παληών κάπως ανθρώπων τοϋ πνεύ
ματος, (Π . Βλαστοϋ, Γ. Δ ραγού μη, Δ. Ταγκοπούλου Π . Νιρβάνα και άλλων), δπως 
και στη γνώμη των νεωτέρων δτι δ Παλ.αμάς τοϋ«Δωδεκάλογου» είναι ένα ε θ ν ι κ ό  
έ π  ο ς, όί κομμουνισται άντέταξαν δτι δ ποιητής είναι «εναντίον ούτοπιστικών θεω
ριών δπως ή Μ. ’Ιδέα». ’Έ πειτα , στή γνώμη δτι δ «Δωδεκάλογος» είναι ένας ύμνος 
στήν ελευθερία τοϋ ατόμου και ένας έθνοαναγεννητικός επαναστάτης, (A . Καραντώ- 
νης, Μ. Μπριόν, Κουζόπουλος, Σ. Μελάς, Λ ίμ. Χουρμούζιος καί άλλοι) αυτοί άντέ
ταξαν πώς «ό «Δωδεκάλογος τοϋ Γύφτου» είναι το προλεταριάτο πού θά συντρίψη καί 
θά καταστρέψη τις σάπιες άστικές προλήψεις» καί άλλα παρόμοια τερατοειδή κατα
σκευάσματα.

Ποιος λοιπόν άπό δλους είναι ό «’Αληθινός Παλαμάς»; Ό  Παλαμάς δπως παρου
σιάζεται πρώτα-πρώτα καί δπως βροντοφωνεί πώς είναι δ ίδιος, δ Παλαμάς, δπως 
τον βλέπουν οί σύγχρονοί του "Ελληνες καί Ευρωπαίοι άνθρωποι τών γραμμάτων, δ 
Παλαμάς δπως τον είδαν οί έπιγενόμενοι καί εμείς οί σημερινοί ή δ Παλαμάς δπως 
θέλουν νά τον παρουσιάσουν οί κομμουνισται; Νά τό ερώτημα πού θά μάς άπασχολήσει 
στήν προσπάθεια νά δώσουμε τον άληθινό Παλαμα τοϋ «Δωδεκάλογου», αν καί μπορού
σε νά μή αποτελεί κάν ερώτημα τοϋτο άφοϋ γνωρίζουμε καλά τις κομμουνιστικές 
διαστρεβλώσεις τής άλήθειας καί τό τ ί  μπορεί νά παρουσιάσει ό κομμουνισμός ώς 
εμπόδιο στά ζητήματα πού περισσότερο άπ’ δλα τ ’ άλλα τον εμποδίζουν στήν άνά- 
πτυξη τών αρχών του. j

Σκόπιμο θά είναι νά έχουμε υπ’ δψει μας μερικές κρίσεις σύγχρονων τοϋ Πα- 
λαμά ποιητών, πριν προχωρήσουμε στήν έρευνα. Οί κρίσεις άνάγονται στο τέλος τοϋ 
έτους 1898, στήν εποχή δηλαδή πού δ Παλαμάς γράφει τον «Δ ωδεκάλογο τοϋ Γύ
φτου» καί πού ένα δημόψήφισμα τής έφημερίδος «’Ά σ τυ »  μέ τό ερώτημα «ποιος είναι 
ό μεγαλύτερος τών Ελλήνων ζώντων ποιητών» φέρνει πανηγυρικά στήν κορυφή καί 
στεφανώνει επάξια τον εθνικό μας ποιητή, τον ποιητή τοϋ Γένους καί τοϋ καιροϋ 
του, Κωστή Παλαμα. Τό δημοψήφισμα είχε ώς πρότυπο ένα παρόμοιο ποιητικό 
δημοψήφισμα τής Γαλλίας, πού άλλοτε είχε φέρει στήν κορυφή τοϋ Γαλλικού Παρνασ
σού τον Βερλαίν καί τον διάδοχό του Μαλερμέ. Στήν Ε λλάδα τοϋ 1898 τήν τιμητική  
αυτή εκλογή τήν έκέρδισε δ Παλαμάς καί παραμερίστηκαν άρκετά σεβαστές φυσιο
γνωμίες, δπως δ Γεράσιμος Μαρκοράς, ό ’Αριστομένης Προβελέγγιος καί άλλοι 
πολλοί.

Γύρω άπό τό ποιητικό αυτό δημοψήφισμα, πού καθιέρωσε καί στεφάνωσε τό 
έργο τοϋ ποιητή τόσων καί τόσων στοχασμών, άκούστηκαν οί πιο έγκυρες γνώμες άπό 
τούς άνθρώπους πού έδημιούργησαν τήν Νεοελληνική παράδοση καί ποίηση. ”0  Π έ
τρος Βασιλικός γράφει λ.χ. στο «’Ά σ τυ»  τής 18 Δεκεμβρίου 1898:

«Δίχως πρωτοτυπία δυνατή ό κ. Μαρκοράς άκολουθάει τήν παράδοση τοϋ Σο- 
λωμοϋ, ποχει πηγή της άκόμα ή νεώτερη ποίησή μας, στο έργο δμως τοϋ κ. Παλαμά 
παίρνει νέα ζωή καί νέο κάλλος, δυναμώνεται μ ’ έντονώτερα καί συνθετώτερα στοι-
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χεϊα ή παράδοση αυτή. ’Ακόμη εκείνο που ξεχωρίζει κι’ άναδείχνει περισσότερο την 
φυσιογνωμία τοϋ Παλαμά, είναι ή αναντίρρητη επίδρασή του στη νέα γενεά...».

'Ο  Λάμπρος Πορφύρας υστέρα γράφει στο «’Ά σ τν»  τής 20 Δεκεμβρίου 1898:
«Δίχως άλλο ό Κωστής Παλαμάς. Τό σκοτεινό μεγαλείο τοϋ λόγου του και οι 

συμφωνίες οι σοφές των ρυθμών του έσφιχτόδεσαν μέσα τους την ύψηλή μουσική σκέ
ψη, την πλέον άμορφη και την πλέον πρωτάκουστη. Και είναι ή ποίησή του για μάς 
κάτι σαν τό άνοιγμα τό πρωινό τοϋ παραθύρου, πού κελαϊδεϊ τόσο θαυμαστά στο βι
βλίο του κάπου ένας γοργός ίαμβος, αγκαλιασμένος τον χαριτωμένο ανάπαιστο (χ) . 
Είναι για την ποίησή μας κάτι σαν τό πρωινό άνοιγμα τοϋ παραθύρου. "Ε  ρ ρ ι ξ ε 
φ ω ς .  Καί τό φως τό νέον, τό φως τό δροσερόν, πού έγλύστρησε μέσα κι’ έπλημμύρισε 
τον μισοφωτισμένο περίβολο τής Τέχνης, άνέδειξε λαμπρότερα τα ιερά συντρίμματα 
τοϋ Σολωμοϋ καί τις σκληρές γραμμές των αγαλμάτων τοϋ Κάλβου. Κ ι’ ακόμα εξα
πλώθηκε κι’ άχνοφώτισε τό σκοτεινό έως τώρα μονοπάτι τής νέας Τέχνης...».

Θ’ ακούσουμε ακόμα καί τον άνθρωπο πού περισσότερο από κάθε άλλον αντι
προσώπευε την σύγχρονη καλλιέργεια, τον Παϋλο Νιρβάνα, νά άποφαίνεται στο « Ά -  
στυ» τής 20 Δεκεμβρίου 1898: «...Ψηφίζω τον Κωστήν Παλαμάν, διότι περισσότερον 
από τον Μαρκοράν καί τον Προβελέγγιον, παρουσιάζει ένα σύστημα ποιητικόν, 
σύστημα ιδέας καί ρυθμοϋ καί γλώσσης, διότι έδωκεν ακόμη μίαν κατεύθυνσιν εις την 
Νεοελληνικήν ποίησιν καί έγέννησε μίαν άντίδρασιν από τήν όποιαν προβάλλει ευχά
ριστος ή ποίησις τοϋ Πορφύρα, τοϋ Γρυπάρη, τοϋ Βασιλικού, τοϋ Μαλακάαη...».

Τέλος δ Μαλακάσης έψήφισε άβίαστα τον Κωστή Παλαμά, ενώ ό Δ ροσίνης δεν 
έπαυε νά επαναλαμβάνει ενόσω ζοϋσε: « " Ο π ω ς  ά λ α  τ  ά δ έ ν τ ρ α  έ τ σ ι  
κ α ί  τ  ό δ έ ν τ ρ ο  τ ή ς  Τ έ χ ν η ς  έ χ ε ι  μ  ι ά μ ο ν ά χ α  ψ η λ ή  κ ο ρ φ ή .  
Κι ’ δ Π α λ α μ ά ς  ε ί ν α ι  ή ψ η λ ό τ ε ρ η  κ ο ρ φ ή  σ τ  ή ν π  ο ί η  σ η». 
Τό ίδιο καί δ Κερκυραίος ’Ιάκωβος Πολυλάς, πού σέ άλλη περίπτωση γράφει: «Προ
παντός ευγνωμονώ τον Παλαμάν, διότι είναι δ πρώτος πού απέδωσε τήν άνήκουσαν 
θέσιν εις τόν αληθώς πνευματικόν μου πατέρα, τον Σολωμόν».

Μοναδική παραφωνία στο δημοψήφισμα στάθηκε ή γνώμη τοϋ ’Εμμανουήλ 
Ροΐδη, πού κάκισε δριμύτατα καί κατά τρόπο έμμεσο τό έργο τοϋ Παλαμά. Ό  συγ- 
γραφεύς τής Πάπισσας ’Ιωάννας δέχτηκε τότε τά δμαδικά πυρά τών ανθρώπων πού 
λ,άτρευαν τόν Παλαμά καί πλήθος από ειρωνικά καί σαρκαστικά σχόλια τόν συνώδευσαν 
—εξ αφορμής τής έπιθέσεως κατά τοϋ Παλαμά—- στο μετέπειτα ποιητικό του έργο. 
Γράφει λοιπόν ό Ροΐδης στο περιοδικό «Τέχνη»:

«..."Αν ενός μόνον νεωτέρου ”Ελληνος ποιητοϋ ήτο δυνατόν νά σώσω εκ γενικής 
πυρκαϊάς τά έργα, θά έπροτίμων τά τοϋ Σολωμοϋ, ώς τά μάλλον δμοιάζοντα ή καί 
τά  μόνα δμοιάζοντα, οχι μόνον κατά τάς ιδέας, άλλά καί κατά τήν άκουστικήν άπό- 
λαυσιν προς τούς μεγάλους Ιταλούς ποιητάς, τούς όποιους έτυχε πρώτους κατά 
τήν νεότητά μου μετά  συγκινήσεως παρθένου καρδίας καί διάνοιας ν’ άναγνώσω. 
Έ κ  δέ τών ζώντων σήμερον ποιητών προτιμώ τόν Σουρήν, αν οχι διά τήν πρωτοτυ
πίαν τών νοημάτων, ώς τόν κάλλιον τουλάχιστον παντός άλλου κατορθώσαντα νά 
έκφράση ακριβώς καί ζωηρώς οσα έχει νά εϊπη, ενώ πολλοί άλλοι, τής τελευταίας 
μάλιστα Σχολής, φαίνονται ακόμη έχοντες ανάγκην έρμηνέως όπως καταστήσουν 
καταληπτά εις τόν πολύν κόσμον οσα αισθάνονται μέν ίσως, άλλά δεν κατορθοϋσιν 
ακόμη νά διατυπώσωσι μετά ποιοτικής έναργείας...».

Φυσικό ήταν νά πνιγή στή γενική κατακραυγή ή γνώμη αυτή τοϋ Ροιδη, πού 
άπετέλεσε τό χαρακτηριστικό γεγονός στήν ψηφοφορία γιά τόν μεγαλύτερο νεοέλληνα 
ζώντα ποιητή. ' Οπωσδήποτε ακούστηκε από πολλούς μέ αγανάκτηση, άλλά καί μέ

(1) Παίρνει έδώ αφορμή δ Πορφύρας άπό τή συλλογή τοϋ Παλαμα «"Ιαμβοι καί ’Ανά
παιστοι», πού έκυκλοφόρησε τδ 1897.
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κάποια επιείκεια, άφοϋ ανέβαζε στο ύψος που άρμοζε τη στάθμη τής Σολωμικής 
’Ιδέας πού συνέχιζε ο Παλαμάς.

Πριν άπό τούς "Ελληνας διανοουμένους τής εποχής τοϋ Παλαμά μιλούσε μέ ανυ
πόκριτο θαυμασμό δλη ή Ευρώπη για τό έργο τοϋ ποιητή τον «Δ ωδεκάλογου». 
’Αφήνουμε τον Γαλλικό Παρνασσό, πού έστελνε αληθινούς ύμνους στην 'Ελλάδα τον 
τέλους τοϋ δεκάτου ενάτου αιώνα, για νά βρεθούμε στο Λονδίνο τοϋ 1885. Θά δώσου
με πίστη εδώ στον γίγαντα τής ’Α γγλικής λογοτεχνίας "Οσκαρ Ονάιλντ, πού γρά
φοντας στο «Πώλλ Μώλλ Γκάζεττ» για κάποια ανθολογία τοϋ Παλαμα, τυπωμένη 
τότε στο Λονδίνο άπό την Μ  ίσες ’Έντμοντς (-1), αναφέρει μεταξύ των άλλων: «'Ο 
Όδνασέας και όχι δ Ά χιλλέας είναι δ τύπος τοϋ σημερινού "Ελληνα. Τό εμπόριο ξε- 
πέρασε τις μοϋσες και ή πολιτική προτιμήθηκε άπό τον Παρνασσό. Και όμως στις 
όχθες τοϋ ’Ιλισού βρίσκονται άκόμη γλυκόφωνοι τραγουδιστές. Τ ’ άηδόνια δεν έ
χουνε σωπάαει στον Κολωνό* μέσα άπό τον κήπο τοϋ ελληνικού τραγουδιού στο δέ
κατο ένατο αιώνα, ή Μίσες "Εντμοντς μας έδωσε μιά τόσο χαριτωμένη ανθολογία 
και χύνοντας τό κρασί άπό τό χρυσό στο άσημένιο μέσα ποτήρι κράτησε, πολύ άπό 
τη  χάρη τοϋ πρωτότυπου. Μια άπό τις μπαλάντες αυτές έχει τόσον οίστρο! ( 2). 
Είναι γραμμένη άπό τον Κωστή Παλαμα καί μάς εξιστορεί ένα επεισόδιο πού έγινε 
στην ’Αθήνα εδώ καί χρόνια. Σ τα  1881, μέσα άπό τούς δρόμους τής ’Αθήνας πέρασαν 
τό λείψανο μιας γρηούλας ντυμένης μέ ρούχα παλληκαριοϋ, πού τα πρωτοφόρεσε στην 
πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου καί τώρα είχε ζητήσει νά τη θάψουν μ ’ αυτά!..,.».

Καί στά 1901, όταν ή ανατολή τοϋ εικοστού αιώνα τόν γεμίζει μέ ανησυχίες 
γιατί ή ελληνική ιδέα πρέπει νά πάρει τά φτερά πού τής έταξε δ Σολωμός καί πού 
αυτός προωρίστηκε νά συνεχίσει, δ μεγάλος φιλέλληνας 'Ολλανδός νεοελληνιστής Ντ. 
Γ. ’Έσσελινγκ γράφει στήν εφημερίδα «Νεντερλάντισκι Σπεκτάτορ»:

«..."Οποιος θέλει νά βρει τούς άληθινούς προδρόμους τοϋ Παλαμα πρέπει ν’ 
άνέβει πολύ ψηλά. "Ισαμε τούς πιο δυνατούς ποιητικούς χρόνους τής Δημοκρατίας 
τών ’Αθηναίων. "Οποιος άναζητεϊ μέσα στήν ποίηση αυτή τήν άπαισιοδοξία τοϋ 
καιροϋ του γιά τή ζωή, ας διαβάσει τόν Ευριπίδη· όποιος πιστεύει στήν εγκαρτέρηση 
καί στο παρηγόρημα μέ τή γνώση τών άνθρωπίνων παθών, ας θαυμάζει τό Σοφοκλή· 
όποιος όμως Θελήσει νά μετρήσει τή δύναμη τής ελληνικής γλώσσας μέσ’ άπό τό 
πέρασμα όλων τών καιρών, πρέπει νά συγκρίνει τόν Παλαμα μέ τόν ποιητή εκείνον 
πού βάζω ψηλότερα κι’ άπό τούς δυο άλλους : τόν Αισχύλο».

Αυτόν λοιπόν τόν Κωστή Παλαμα, τόν γίγαντα ποιητή πού έψαλλε μύριους 
στοχασμούς ό,τι τοϋ ελληνικού άπό τήν εποχή τοϋ 'Ομήρου μέχρι καί τό άπώτερο 
μέλλον τής σημερινής ελληνικής ιδέας, έπεχείρησαν οί κομμοννισταί νά μιάαουν καί 
νά παραστήσουν σάν οπαδό καί συνεχιστή τοϋ Μάρξ! Τό γεγονός δέν μάς παραξενεύει, 
άφοϋ γνωρίζουμε καλά ότι οί κομμουνισταί προσπαθούν πάντοτε νά άποδώσουν ίδι- 
κές τους ιδέες, Ιδικές τους ενέργειες καί ιδικά των επιτεύγματα σέ τομείς πού προξε
νούν θαυμασμό καί κατάπληξη καί πού στήν πραγματικότητα αυτοί μέ τίποτα δέν 
έχουν σχέση. "Ετσι κάνουν τήν προπαγάνδα τους, δημιουργούν θόρυβο καί, καμμιά 
φορά, κερδίζουν μερικές άφελεϊς υπάρξεις πού δέν έτυχε ν’ άκούσουν τή γλώσσα τής 
άλήθειας καί τής πραγματικότητας άπό υπεύθυνα χείλη.

"Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τις γνώμες τών άνθρώπων τής άλήθειας γιά τόν 
«Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο  τ ο  ϋ Γ ύ φ τ ο  υ», ας άκούαουμε τόν ίδιο τόν ποιητή νά χα
ρακτηρίζει τό έργο του καί ας δούμε τ ί  τοϋ καταμαρτυρούν τοϋ εθνικού μας τροβα
δούρου οί άνθρωποι τοϋ σκότους καί τοϋ εγκλήματος. "Ετσι, μέ τή λ,ογική καί τή

(1) Πρόκειται γιά μεγάλη Άγγλιδα ποιήτρια πού πριν ένα χρόνο, τύ 1884, είχε δώσει 
στο αγγλικό κοινό τίς «Άτθίδες Αύρες» τοϋ Βιζυηνοΰ σέ δεύτερη έκδοση.

(2) Πρόκειται γιά τό ποίημα τοϋ Παλαμα «Θάνατος Παλληκαριοϋ».
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σύνεση πού διακρίνει τη γνήσια ελληνική διάνοια, θά βγάλουμε τά σνμπεράσματά μας 
και θά δώσουμε ταυτόχρονα στον ποιητή τον Γένους τή θέση πού τον αρμόζει στήν 
καρδιά μας, στο νοΰ και στήν ψυχή, τώρα που συμπληρώνονται ε'ίκοσι χρόνια από το 
θάνατό του και τά λογοτεχνικά σωματεία ετοιμάζονται νά γιορτάσουν τή δεύτερη αυτή 
Παλαμική επέτειο.

ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

** *

Τό έτος 1907 είναι δ σημαντικώτερος σταθμός για τή Νεοελληνική ποίηση. Είναι 
τό ορόσημο πού δεν μπορεί νά χωρίσει άρχαία καί νέα προσφορά τοΰ στίχου, γιατί ή 
νέα συναδελφώνεται μέ τήν παληά. Στο έτος τούτο κυκλοφορεί τό μεγαλύτερο φιλοσο
φικό έπος τής άνθρωπότητος, ένα έργο πού στέκεται περήφανο πλάι στήν ποίηση τοϋ 
'Ομήρου καί όλων των σοφών τής ’Αναγεννήσεως : 'Ο  θρυλικός πλέον «Δ ω δ ε κ ά
λ ο γ ο ς  τ ο ΰ  Γ ύ φ τ ο υ »  τοΰ Κωστή Παλαμά.

"Ολα τ ’ άνθρώπινα προβλήματα ξεπηδάνε άπό τούς στίχους τοϋ φιλοσοφικού τού
του έπους, παραλληλίζονται οί καταστάσεις τής άνθρώπινης ύπόστασης, συγκρούονται 
οί ιδέες τοΰ πνευματικού ανθρώπου τής κάθε εποχής καί περιπλέκονται τ ’ άλυτα 
προβλήματα σέ τραγική άπόγνωση. Μά προβάλλει μέ τό όραμα ό άναγεννημένος 
άνθρωπος τοΰ μέλλοντος, ένας άνθρωπος ελεύθερος καί δυνατός, χωρίς τις προλήψεις 
καί τά έλαττώματα πολλών σημερινών. Λέμε «σημερινών» γιατί όσο κι’ αν άπό τον 
καιρό πού πρωτοφάνηκε ό «Δωδεκάλογος τού Γύφτου» έχει περάσει μισός αιώνας καί 
πλέον, ή έντύπωση πού μάς δίνεται άπό τις σελίδες του είναι ότι πρόκειται γιά έργο 
σημερινό. Κι’ ότι έχει άποκτήσει τό έργο τούτο μιάν άγέραστη νεότητα, μιά νεότητα 
πού θά τό κάμει νά παραμείνει άτρωτο μπροστά στή λήθη καί στο θάνατο.

Μέ τό «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» τοϋ Κωστή Παλαμά καί μέ τούς «’Ελεύθερους 
Πολιορκημένους» τοΰ Δ. Σολωμοΰ, ή ποιητική δημιουργία τοΰ δεκάτου ένάτου καί 
τοΰ είκοστοΰ αιώνα έφτασε στήν κορυφή της. 'Η  συγκίνηση πού απλώθηκε στήν Ε λ 
λάδα καί σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη, όταν τά δύο αύτά ’Εθνικά Ευαγγέλια γινήκαν κτήμα 
τοΰ κάθε άνθρώπου, είναι κάτι πού ξεπερνάει τά όρια όποιασδήποτε προσμονής. 
"Γμνοηάπέραντοι γιά τήν άθάνατη έλληνική διανόηση άκούστηκαν άπό τά πιο έμπειρα 
χείλη καί πλέχτηκαν τά εγκώμια τής χώρας πού γέννησε τον Παρθενώνα όσο ποτέ 
άλλοτε. Οί θνητοί έζησαν μέ τούς άθάνατους τις στιγμές πού ξανάφερναν έπάξια καί 
τοποθετούσαν στήν ’Ακρόπολη τά ιδανικά ολόκληρης τής Οικουμένης.

Ξεχωριστά άπό τον Παλαμά δοκιμάστηκε μιά καινούργια μορφή συγκίνησης. 
Καινούργιοι δρόμοι, καινούργιες ιδέες καί πρωτοφανέρωτες φανήκαν στον «Δωδεκά
λογο τοΰ Γύφτου», πού έκαμαν πολλούς νά σκυθρωπάσουν καί πολλούς ν’ αύθαδιάσουν. 
"Ομως βάθύτερη μελέτη τοΰ Παλαμικοΰ στίχου έδιωξε τή κατήφεια καί λόγιασε τήν 
αυθάδεια. «Π α ρ ε ξ ή γ  η σ η !» είπαν καί οί σκυθρωποί καί οί'αύθάδεις. « Ό  Πα- 
λαμάς δέν είναι τίποτα άλλο άπό μεγάλος ποιητής τοΰ Γένους κι’ άπό μεγάλος κυνη- 
γάρης τ ’ ονείρου καί τής πραγματικότητας!...».

Πέρα όμως άπό τήν καλόπιστη αύτή διαμάχη γιά τον ’Εθνικό τροβαδούρο, στέ
κονταν οί άνθρωποι τοΰ μίσους καί τής ψευτιάς, οί άνθρωποι πού κύριος σκοπός τους 
υπήρξε ή έγκληματική άναστάτωση κάθε τί πού συναντούσαν στο δρόμο τους. Γιά 
τούς άνθρώπους αυτούς τό παρελθόν δέν έχει καμμιά αύτονομία. Κάθε τι πού άνήκει 
στο παρελθόν είναι γ ι’ αυτούς ύποκειμενικά μεταβλητό, είναι έκμεταλλεύσιμο καί 
μπορεί νά διορθώνεται κατά τρόπο πού νά έξυπηρετεΐ τις έπιδιώξεις τους. Φτάνει νά 
προσφέρεται γ ι’ αύτό τό σκοπό τό θέμα κάπως, τό άτομο ή ή δεδομένη κατάσταση. 
’Αλλά κι’αν δέν προσφέρωνται τά στοιχεία αύτά, καί τό ζήτημα είναι μεγάλης σημα
σίας, τότε οί κομμουνισταί βρίσκουν μέ άναστροφή καί μέ κακοήθεια τά στοιχεία πού
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τούς χρειάζονται. ’Ά ν δεν βρίσκονται, αύτοι τά δημιουργούν μέ την ψευτιά καί τη 
βεβήλωση.

Μέσα στα τόσα γεγονότα, πού αντικειμενικά καί ιστορικά δέν επιδέχονταν 
καμμιά μεταβολή άπό τη φυσική τους άφετηρία καί τή βασική τους τοποθέτηση, εί
δαμε τούς μαρξιστάς νά ρίχνουν το άσύστολο σύνθημα ιδεολογικής τοποθέτησης σέ 
καινούργια βάση, πάνω σέ βάση τέτοια πού μόνο οί μεθυσμένοι άπο το όπιο ή άπο 
χαρακτήρα ηλίθιοι θά μπορούσαν νά πιστέψουν. Θέλησαν νά παρουσιάσουν το πα
ρελθόν σάν κάτι πού υπήρξε άντικειμενικά ένας τεράστιος μηδενισμός, σάν κάτι πού 
άποκτάει μιά συνεχή ρευστότητα ώστε νά μπορεί νά άνταποκρίνεται στην κομματική 
τους γραμμή. Πήραν γ ι’ αύτό τις πρωτόγονες κοινωνίες καί μάς τις παρουσίασαν 
κομμουνιστικές. ’Έ πειτα μάς παρουσίασαν σάν άποστόλους τού παγκόσμιου προλετα
ριάτου τούς άρχαίους Σπαρτιάτες, μέ πρώτο άρχιμαρξιστή τον Λυκούργο! Κατόπιν 
ήρθε ή σειρά τού Σωκράτη, τού Πλάτωνα, τού Διογένη, τού ’Αριστοτέλη καί κατέλη
ξαν στο opto πού χαρακτηρίζει τον άληθινο κόσμο: Στο Θεάνθρωπο, πού ύπήρξε ό 
μεγαλύτερος θεωρητικός τοΰ.,.Μάρξ καί οχι ό μεγαλύτερος θεωρητικός τής ’Αγάπης! 
Ά πο  τον αιώνα τού χριστιανισμού άρχίζει πλέον ή μεγάλη περιπέτεια τής Σοβιετικής 
’Εγκυκλοπαίδειας καί άλλεπάλληλες διορθώσεις παρουσιάζονται στις ιστορίες των 
κομμουνιστικών κομμάτων σέ πολλές χώρες. Στην μητρόπολη τού κομμουνισμού, στη 
Ρωσία, πολιτογραφοΰνται κομμουνισταί ό Ποΰσκιν, ό Γκόγκολ, ό Τολστόη, ό Ντο- 
στογιέφσκη, ό Τουργιένεφ. Στή Γαλλία τού Τορέζ, ό Βίκτωρ Ούγκώ γίνεται πρό
δρομος τού κομμουνισμού κι’ ό Αιμίλιος Ζολά, ό σταθερός άγωνιστής τής δικαιοσύνης 
πού έδωσε το παν γιά ν’ άποδειχτεϊ ή άθωότητα τού Ντρέϋφους, γίνεται κομμουνιστής 
φωτεινός, ύποστηρικτής θερμός τών σταλινικών δικών μέ το «Κατηγορώ» του. 'Π  
Θύγγαρία δέν ύστέρησε σ’ αύτό, όταν ό αιματοβαμμένος γκαουλάϊτερ τών σταλινι
κών, Ράκοζι, αύτοανακηρύχτηκε σέ συνεχιστή τού εθνικού ποιητή τών Μαγιάρων, 
Πέτεφι, πού έδωσε τή ζωή του πολεμώντας τούς Ρώσους. Κι’ άλλες μεγάλες μορφές 
τού πνεύματος, τής τέχνης καί τής έπιστήμης, όπως καί ιστορικά γεγονότα καί πολι
τικοκοινωνικές καταστάσεις οίκειοποιούνται άπο τούς καομμουνιστάς γιά νά έμφανι- 
σθοΰν αύτοί σάν έμπνευσταί, σάν κληρονόμοι καί σάν συνεχισταί στά ιδανικά καί στις 
παραδόσεις κάθε λαού. Πιστεύουν οτι μέ αυτόν τον τρόπο θά παρουσιάσουν τον κόσμο 
άπύ τήν αρχή τής γενέσεως ώς μιά άρμονική κομμουνιστική κοινωνία πού έφτασε στο 
σημερινό της στάδιο. Καί ότι όλα τά κοσμοϊστορικά γεγονότα έπαιξαν τον όποιο ρόλο 
έπαιξαν μόνο γιατί είχαν ταχθή στήν ύψηλή διακονία τού Μαρξισμού.

Είδικώτερα στήν Ελλάδα, ό κομμουνισμός έθεσε στήν υπηρεσία τών κομματικών 
του άγώνων πολλά άπο τά όσια καί ιερά τού ’Έθνους. Έ κτος άπο τήν άρχαία Ελλάδα 
πού προσπάθησε νά έκμεταλλευθή μαζί μέ τήν Σοβιετική "Ενωση καί όλα τά κομμου
νιστικά κόμματα τού κόσμου, πήρε άρκετό ύλικό άπο τήν νεώτερη Ελλάδα καί τά 
ιδανικά της. Ή  Φιλική Εταιρεία, σέ πολλές περιπτώσεις πού έπρεπε νά δικαιωθή 
ή παράνομη δραστηριότητα τού Κ.Κ.Ε. έγινε ή «παράνομη οργάνωση πού καθοδή
γησε τον έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα...».'Ο  Ρήγας Φερραΐος έπιστρατεύθηκε γιά νά 
άκουστοΰν τά θούρια ύπέρ τής Βουλγαρίας, μέ σκοπό τή Μακεδονία τού Αιγαίου. 
Καί τόσα άλλα γεγονότα, καταστάσεις, ιστορικές αλήθειες κ.λ/διαστρεβλώθηκαν, ώ
σπου τελικά ήρθε καί ή σειρά τού Κωστή Παλαμά.

(Συνεχίζεται)
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( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

Θά είχα ’ίσως δεκάδας άλλων επεισοδίων να αναφέρω εις τα όποια οί άστυνομικοί 
συντάκται έστάθησαν, κατά τά πρώτα έτη του ’Αστυνομικού Σώματος, παρά τό 
πλευράν του, εις όλους τούς ωραίους άγώνας του άλλά θά έμακρηγόρουν πολύ καί ή 
βάσις είναι νά καταλήξω εις τά συμπεράσματα αυτής τής μελέτης μου. Άλλά πριν 
φθάσω εις αύτά καί διά τούς νεωτέρους άστυνομικούς θά άφηγηθώ μίαν άγνωστον 
σελίδα άπο την ιστορίαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος δι’ ένα γεγονός πού συνέβη 
μόλις προ διετίας, δηλαδή κατά την άνακάλυψιν καί έξάρθρωσιν τοϋ δικτύου κομ
μουνιστικής κατασκοπείας ύπό τον περίφημον Κώσταν Κολλιγιάννην, άρχηγόν τότε 
τοϋ εδώ μυστικού κλιμακίου τοϋ πολιτικού γραφείου τοϋ Κ.Κ.Ε., 6 όποιος εΐχεν 
έλθει είς την Ελλάδα μυστικά άπο τό παραπέτασμα διά νά διοργανώση τό δίκτυον 
τών κατασκόπων καί ό όποιος μετά διέφυγε καί έπέστρεψε καί πάλιν είς τό παρα
πέτασμα γενόμενος ήδη, μετά την άπομάκρυνσιν τοϋ Ζαχαριάδη, γενικός γραμματεύς 
δηλαδή ουσιαστικός άρχηγός τοϋ έλληνικοΰ κομμουνιστικού κόμματος.

Τήν έποχήν εκείνην ’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών ήτο ό ήδη ’Αρχηγός τού 
Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής καί διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας ό ήδη ’Αστυ
νομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ένώ τάς ύπηρεσίας διώξεως 
κομμουνισμού διηύθυνε ό ήδη διοικητής τής Γενικής ’Ασφαλείας κ. I. Καραχάλιος, 
ό όποιος όμως μόλις ήρχισαν αί πρώται συλλήψεις τού δικτύου εύρέθη υποχρεωμένος 
νά άναχωρήση δι’ εκπαιδευτικήν άποστολήν είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί έτσι 
μέ τήν συνέχισιν τών άστυνομικών ερευνών καί συλλήψεων περί τό δίκτυον έπωμίσθη- 
σαν οί αστυνόμοι κ.κ. Λάμπρου καί Παπασπυρόπουλος. 'Ο  φίλος κ. Ρακιντζής, ά
τεγκτος είς τά ζητήματα έθνικής άσφαλείας, πριν ταΰτα ολοκληρωθούν τόσον άπο 
άστυνομικής όσον καί άπο προανακριτικής πλευράς, εΐχεν επιβάλει «σιγήν άσφαλείας» 
είς όλα τά όργανα τής Γενικής Άσφαλείας ’Αθηνών ώστε νά μή διαρρεύσή έκεϊθεν ή 
εΐδησις παρακαίρως.

Άλλά βέβαια οί άστυνομικοί συντάκται, ευρισκόμενοι άπο τό πρωί έως τό βρά
δυ είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν καί 
όπως τό έτόνισα καί είς τά προηγούμενα άρθρα μου περισσότερον άστυνομικοί, ζυ
μωμένοι μέ τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί μέ τό άστυνομικόν επάγγελμα καί όλιγώτερον 
δημοσιογράφοι καί έθνικόφρονες όλοι μέχρι μυελού καί όστέων,· δέν εΐμεθα τόσον 
άφελεΐς ώστε νά μή άντιληφθώμεν ότι «κάποιαν μεγάλην επιτυχίαν» παρεσκεύαζεν ή 
υπηρεσία διώξεως κομμουνισμού τής Γενικής Άσφαλείας καί ότι εΐχεν ήδη προβή 
καί είς τάς πρώτας συλλήψεις. Καί είδικώς είς αύτό τό θέμα είχε πληροφορηθή κάπως 
περισσότερα καί καλύτερα άπο τούς άλλους ένας άπο τούς νεωτέρους καί πλέον εύ- 
συνειδήτους καί δραστήριους ρεπόρτερς ό κ. Ή λίας Μαλάτος, ό όποιος «βραδυοξη- 
μερώνεται» είς τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν, έχων άναλάβει είδικώς αύτόν τον τομέα 
τού άστυνομικοΰ ρεπορτάζ διά λογαριασμόν όλων μας. Λεπτομέρειας φυσικά δέν 
έγνωρίζαμεν παρά μόνον ότι μετείχε τού κλιμακίου τών κατασκόπων ό άρχισυντά- 
κτης τής «Αύγής» Μανώλης Γλέζος ό όποιος είχε συλληφθή μέ κάποιαν άλλην πρόφα- 
σιν καί ότι είχαν γίνει καί άλλαι συλλήψεις τού άνακαλυπτομένου κομμουνιστικού 
κατασκοπευτικού δικτύου τό όποιον εΐχεν ιδρύσει ό Κολλιγιάννης. "Ολαι όμως αι 
συλλήψεις είχαν γίνει μέ κατάλληλον καμουφλάζ άπό τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ώστε
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οί οικείοι των συλλαμβανομένων νά νομίζουν οτι οί συγγενείς των συνελήφθησαν 
διά παλαιάν κομμουνιστικήν δράσιν καί οτι έπρόκειτο νά σταλούν έξορίαν εις "Αγιον 
Εύστράτιον. 'Η μείς δμως έγνωρίζαμεν τήν πραγματικότητα, έγνωρίζαμεν καί «άκρες 
μέσες» από τήν τόσον σοβαράν ύπόθεσιν άλλ’ ήμεΟα ήσυχοι άναμένοντες τάς έπισή- 
μους άνακοινώσεις μετά τήν όλοκλήρωσιν τής έπιτυχίας καί των συλλήψεων διά νά 
άρχίσωμεν νά γράψωμεν τό σόμπαν. Δεν έφοβούμεθα ποτέ οτι ήτο δυνατόν νά διαρ- 
ρεύση ή εΐδησις καί δεν είχομεν καν ένημερώσει τάς διευθύνσεις των έφημερίδων μας 
δτι είναι μία σοβαρά ύπόθεσις τής ’Ασφαλείας είς τον κομμουνιστικόν τομέα, ή οποία 
δμως άκόμη δεν δύναται νά άναγραφή άκριβώς διά νά μή διαρρεύση άκουσίως ή 
πληροφορία καί τήν μάθουν οί κομμουνισταί, Διότι αυτοί προ παντός δεν έπρεπε νά 
γνωρίζουν τίποτε.

'Η μείς δμως έγνωρίζαμεν δτι είχαν γίνει μέ πολλήν διάκρισιν συλλήψεις ένός ζεύ
γους καί ένός τρίτου άτόμου εις τό Χαλάνδρι καί δτι παρηκολουθεϊτο τόσον ή οικία 
των συλληφθέντων δσον καί μία άλλη οικία είς τήν Νέαν Σμύρνην. Δέν έγνωρίζαμεν 
φυσικά ούτε ονόματα συλληφθέντων ούτε ήθέλαμεν νά τά μάθωμεν, έφ’ δσον άλλως τε 
δέν θά τά έχρησιμοποιούσαμεν διά νά γράψωμεν καί έπεριμέναμεν δλοι οί άστυνομικοί 
συντάκται τήν όλοκλήρωσιν τής έπιτυχίας τής Γενικής ’Ασφαλείας καί τάς έπ’ αύ- 
τής έπισήμους άνακοινώσεις.

Ά λλ’ ένώ έμέναμεν ήσυχοι μίαν Παρασκευήν, 10 ή ώρα τό πρωί, έκεϊ πού έκαθή- 
μεθα ήσυχοι οί άστυνομικοί συντάκται των άθηναϊκών έφημερίδων είς τό γραφεΐον 
μας μέσα είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν καί παραπλεύρως του αξιωματικού τής 
υπηρεσίας, κατεβαίνει αίφνιδίως άπό τον άνω δροφον του 'Υπουργείου των ’Εσωτε
ρικών ό πολύκλαυστος καί πολύτιμος συνάδελφος Στάθης Θωμόπουλος, τό τέρας αυτό 
τής δημοσιογραφικής ευσυνειδησίας, καί αποτεινόμενος προς δλους μας, μάς είπε :

—Βρέ καθόσαστε ήσυχα έδώ πέρα καί ό κόσμος καίγεται ;
—Τί συμβαίνει; άγαπητέ Στάθη, ήρώτησα.
—Είναι καί νά ρωτάς. "Εμαθα θετικά δτι ή «’Αθηναϊκή» σάς έχει τριστηλάρα 

μέ φωτογραφίες. "Ενα ζευγάρι έπικινδύνων κομμουνιστών πού έπιασε ή Γενική ’Α
σφάλεια στο Χαλάνδρι. ’Έκανε προχθές τή νύχτα έπιδρομή σ’ ένα σπίτι καί έπιασε ένα 
δάσκαλο Δημήτρη Εύθυμιάδη καί τή γυναίκα του Παναγιώτα καθώς καί τον άδελφό 
του δασκάλου πού είχε έλθει μυστικά άπό τό παραπέτασμα γιά κατασκοπεία καί γιά 
προπαγάνδα. Θά φάτε γκαφάρα πού δέν τήν ξεπλένει τής Καλλιρρόης τό ποτάμι. 'Η  
«’Αθηναϊκή» έχει δλες τις λεπτομέρειες. Κουνηθείτε νά μάθετε καί νά γράψετε. Κοι
ταχτήκαμε άμέσως μέ τον συνάδελφο κ. Μαλάτο καί άνταλλάξαμε νόημα. Καταλαβαί
ναμε δτι άγνωστον πώς καί άπό ποιους ή είδησις είχε διαρρεύσει σέ μιά έφημερίδα. 
’Αλλά ξέραμε άκόμη δτι ή Γενική ’Ασφάλεια δέν είχε ολοκληρώσει άκόμη τό έργον 
της δτι έγένοντο πολλαί παρακολουθήσεις ύποπτων δτι ύπελείποντο συλλήψεις καί 
έρευναι καί... Καί ή δουλειά έπρόκειτο νά στραβώση τελείως καί νά άπολεσθοϋν καί 
δράσται καί πειστήρια άπό μίαν κακώς έννοουμένην έπιτυχίαν έφημερίδος.

Καί τώρα τί γίνεται πιά; Φυσικά ή πρώτη μας δουλειά ήταν νά δούμε τον Διευ
θυντή τής ’Αστυνομίας κ. Ρακιντζή καί νά τον ειδοποιήσουμε γιά τον φοβερό κίνδυνο. 
Καί τά δευτερόλεπτα άκόμα ήταν πολύτιμα γιατί έφ’ δσον έκλεινε τάς σελίδας της ή 
έφημερίς καί έτύπωνε χιλιάδες άντίτυπα εις όλίγην ώραν θά ήτο άδύνατον νά τής ζη- 
τήση κανείς τήν χάριν νά σταματήση τήν κυκλοφορίαν της, νά κατασκευάση νέας 
σελίδας καί νά θυσιάση τό άναγνωστικόν της κοινόν τό όποιον έφ’ δσον δέν θά τήν 
ευρισκεν εις τά κιόσκια θά έπαιρνε άλλην έφημερίδα. ’Έ πρεπε νά δράσωμεν άμέσως.

—Πού είναι ό κ. Διευθυντής ;
—Είναι στή συγκέντρωσι. ’Έ χει μέσα τήν έβδομαδιαία συγκέντρωσι τών κυρίων 

'Υποδιευθυντών καί τών ’Αστυνόμων.
Αύτό τό ξέραμε καί ξέραμε έπίσης δτι ή συγκέντρωσις θά παρετείνετο όπωσδή-
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ποτέ καμμιά ώρα άκόμη. Άλλα σέ μια ώρα θά ήταν πια πολύ αργά. Θά έχάνετο μιά 
ύπόθεσις άκρως ενδιαφέρουσα τήν εθνική άσφάλεια. 'Ομολογώ δτι εκείνη τήν στιγμή 
είχα κερώσει. Είχα σαστίσει μαθαίνοντας γιά τή συγκέντρωσι καί βλέποντας τά 
πηλήκια των κ.κ. άστυνόμων καί των υποδιευθυντών κρεμασμένα στις κρεμάστρες 
τοΰ γραφείου μας καί τοϋ γραφείου τοϋ άξιωματικοΰ υπηρεσίας. ’Αλλά αν εγώ τά 
είχα χάσει, εύτυχώς δέν τά έχασε ό συνάδελφος κ. Ή λίας Μαλάτος ό όποιος σαν σί
φουνας παραμέρισε τούς προ τοΰ γραφείου τοϋ κ. Διευθυντοΰ δύο άγγελιαφόρους καί 
ύπό τήν κατάπληξιν τοΰ είς τά γραφεία τοΰ κ. ύπασπιστοΰ ευρισκομένου άξιωματικοΰ 
τής ύπηρεσίας εισέβαλε είς τό γραφεϊον τοΰ κ. Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ.

—Διευθυντά μου... Μέ συγχωρεΐτε... Καταστροφή. Δημοσιεύονται τά περί κατα
σκοπευτικού δικτύου είς άπογευματινήν έφημερίδα. Είς τήν «’Αθηναϊκή». Πρέπει ή 
νά βγή άμέσως ή έπίσημη άνακοίνωσι ή νά μη δημοσιευθή ή εΐδησις.

'Η  συγκέντρωσις τών κ.κ. υποδιευθυντών καί άστυνόμων διελύθη άμέσως καί ό 
διάλογος τοΰ τότε Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ κ. Ρακιντζή καί τοΰ συναδέλφου είς 
τό άστυνομικόν ρεπορτάζ κ. Ή λ. Μαλάτου συνεχίσθη σύντομος. Τον παρηκολούθησα 
πλέον καί εγώ διότι είχα πάει μέσα είς τό γραφεϊον τοΰ κ. Διευθυντοΰ ένδιαφερόμενος 
διά τήν λύσιν ή όποια θά έδίδετο.

—Μά δέν είναι καθόλου έτοιμη ή ύπόθεσις, εϊπεν ό κ. Διευθυντής. Γίνονται παρα
κολουθήσεις, έρευναι καί συλλήψεις καί παράκαιρος δημοσίευσις σημαίνει καταστροφή.

—’Εγώ τό ξέρω, άπήντησε ό κ. Μαλάτος, τό πρόβλημα είναι τό τί γίνεται τώρα 
καί πώς θά άντιμετωπισθή ή κατάστασις.

•—Πρέπει πάση θυσία νά έμποδισθή ή δημοσίευσις, εϊπεν ό κ. Ρακιντζής. Τό συμ
φέρον τοΰ Κράτους τό επιβάλλει. Τ ί νομίζετε δτι πρέπει νά γίνη γιά νά μη διαρρεύση 
ή εϊδησις ;

—Αυτή τή στιγμή, άπαντήσαμε καί οί δύο, ή σελίδα τής «’Αθηναϊκής» θά κλείνη 
καί θά πηγαίνη γιά τό πιεστήριο. Μόνο ό διευθυντής της μπορεί νά έπέμβη καί νά 
διατάξη νά βγή ή εΐδησι καί νά μπή άλλη ΰλη στή θέσι της γιά νά μή καθυστερήση ή 
έφημερίδα.

•—Καλά, θά πάρω τον διευθυντή της τον κ. Παραγεωργίου. Τί θά γίνη δμως μέ τις 
άλλες εφημερίδες;

•—Τις άναλαμβάνουμε εμείς. Πρωινές καί άπογευματινές. Θά πάρουμε έμπιστευ- 
τικώς μόνο τούς διευθυντάς καί θά τούς έξηγήσούμε τί εθνικοί λόγοι έπιβάλλουν άκόμη 
τήν μή δημοσίευσιν τής είδήσεως.

Αύτό καί έγινε. Ό  κ. Ρακιντζής έπήρε τότε προσωπικώς τον διευθυντήν τής 
άνωτέρω έφημερίδος καί τοΰ εξήγησε πώς έχει τό ζήτημα. Τοΰ είπε δτι ήμέρας ολο
κλήρους γνωρίζουν τήν εΐδησιν οί άστυνομικοί συντάκται καί δμως δέν έγραψαν καί 
δέν είπαν τίποτε διά νά μή ζημιώσουν μίαν έθνικήν ύπόθεσιν εύρισκομένην άκόμη έν 
εξελίξει. Καί ό άνθρωπος έδέχθη νά άποσύρη τήν εΐδησιν. Έ κ  παραλλήλου έγώ, ώς 
άρχαιότερος, έπήρα είς τό τηλέφωνον δλους τούς κ.κ. διευθυντάς καί ίδιοκτήτας τών 
ημερησίων έφημερίδων, πρωινών καί άπογευματινών, τούς έξήγησα πώς έχει τό 
θέμα καί κανείς των δέν έδημοσίευσε τήν εΐδησιν πριν ή έκδοθή ή έπίσημοςάνακοίνωσις.

Καί νά πώς εϊχε διαρρεύσει ή εΐδησις. Μεταξύ τών άλλων συλληφθέντων είς τό 
Χαλάνδρι είχαν συλληφθή άπό τά όργανα τής ύπηρεσίας διώξεως κομμουνισμού τής 
Γενικής ’Ασφαλείας ό τέως δημοδιδάσκαλος καί ιθύνων κομμουνιστής Δημήτριος 
Εύθυμιάδης καί ή σύζυγός του Παναγιώτα καθώς καί όάδελφός του Θεόδωρος, ό όποι
ος είχε φθάσει μέ μυστικήν άποστολήν άπό τό παραπέτασμα ώς απεσταλμένος τοΰ 
κομμουνιστικού κόμματος. ’Αλλά τήν σύλληψιν τοΰ ζεύγους μόνον Εύθυμιάδη, κάποιος 
εθνικόφρων γείτων, ό όποιος τήν είχε μάθει, δταν δέν τήν είδε δημοσιευομένην τήν έ- 
πομένην είς τάς εφημερίδας έθεώρησε καλόν νά τήν άνακοινώση έμπιστευτικώς είς ένα 
άλλον, μή άσχολούμενον μέ άστυνομικάς ειδήσεις συντάκτην τής «’Αθηναϊκής» ό
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όποιος εδρε την ευκαιρίαν να πιάση τό «λαυράκι», όπως λέγομεν εις την δημοσιο
γραφικήν άργκό νά μάθη άπό την γειτονιάν καί την σύλληψιν του άδελφοΰ του καί 
να κάμη μίαν επιτυχίαν εις την έφημερίδα του καί μίαν «γκάφαν» εις τούς άστυνομι- 
κούς ρεπόρτερς διά τούς οποίους έφαντάζετο ότι εϊχομεν μεσάνυχτα παρά είκοσι, 
διά την σύλληψιν τοϋ ζεύγους.

Τώρα τί ρόλον είχε παίξει ό Εύθυμιάδης ; Μά εις τό σπίτι του εις τό Χαλάνδρι 
είχε φιλοξενηθή ό άρχηγός τοϋ κλιμακίου των κατασκόπων, Κώστας Κολλιγιάννης 
καί άρχηγός τοϋ έδώ κλιμακίου τοϋ Κ,Κ.Ε. ό όποιος εϊχεν ελθει άπό τό σιδηροΰν 
παραπέτασμα μυστικά καί είχε μυστηριωδώς έξαφανισθή άφοΰ είχεν ελθει εις έπαν- 
ειλημμένας έπαφάς μέ τον συλληφθέντα διευθυντήν τής «Αύγής» τοϋ έπισήμου 
οργάνου τής Ε.Δ.Α. Γλέζον. Έπετηρεΐτο λοιπόν άκόμη τό σπίτι τοϋ συλληφθέντος 
Εύθυμιάδη καί επ’ ούδενί λόγω συνέφερε νά γραφή άκόμη ή σύλληψίς του διότι 
ήτο λίαν πιθανόν ό Κολλιγιάννης νά μετέβαινε έκ νέου έκεΐ διά νά κοιμηθή. ’Επίσης 
ακόμη τότε έπετηρεΐτο ή παρά τον "Αγιον Σώστην οικία Γρηγοριάδου οπού διέμενε 
ό έπίσης ιθύνων κομμουνιστής καί μέλος τοϋ δικτύου, κατασκοπείας Γεώργιος 
Τρικαληνός, ό όποιος συνεδέετο μέ τον Εύθυμιάδην καί ήτο λίαν πιθανόν νά έφιλο- 
ξένει τον Κολλιγιάννην. Καί όταν πλέον διεπιστώθη οτι ό Κολλιγιάννης είχε διαφύγει 
καί πάλιν εις τό παραπέτασμα, οπού διεδέχθη ήδη τον Ζαχαριάδην εις τήν άρχηγίαν 
τοϋ Κ.Κ.Ε. συνελήφθησαν καί ό Τρικαληνός καί ή σύζυγός του καί άλλοι κομμουνισταί 
κατάσκοποι καί έγένετο επίσημος άνακοίνωσις.

"Αλλην μίαν φοράν οί άστυνομικοί συντάκται έβοήθησαν τήν ’Αστυνομίαν.
( Συνεχίζεται)

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
επιστημονικήν καί εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των αστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΤΣΕΚΣ
-  Α Ν Α Κ Α Λ ΥΦ ΙΣ ΚΑΙ Σ Υ Λ Λ Η Φ ΙΣ  ΤΟΝ Π ΛΑΣΤΟ ΓΡΑ Φ Ω Ν  ΣΤΗ Ν  ΕΑ Λ Α Α Α  -

'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ (Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Ό  Ψιλάκος δεν μ’ ένδιέφερε καί τόσο κείνη τήν ώρα κι’ έτσι προτίμησα νά 
παρακολουθήσω τον Ναντάν, μέχρις δτου μπήκε στο μέγαρο τής Αιγυπτιακής Πρε
σβείας. Τώρα δεν υπήρχε πλέον λόγος νά περιμένω τήν έξοδό του, κι’ έφυγα για 
νά συνεχίσω τό άπόγευμα. 'Η  έπίσκεψη τοϋ Ναντάν στο χρηματιστή καί κατόπιν 
ή συνάντησή του μέ τον Τ'ιλάκο στον οδόν Σταδίου μ’ έβαλε πλέον στο κανονικό 
δρόμο των υπονοιών μου. ’Από τήν έντατική παρακολούθηση πού κάναμε εγώ καί 
οί άστυφύλακες τούς οποίους είχα μαζί μου άπεδείχθη ότι ή έπίσκεψη τοϋ Ναντάν 
στον Άσμάνογλου δεν ήταν ή μοναδική. Έπηκολούθησαν κι’ άλλες πολλές καί σ’ 
άλλους χρηματιστάς καί άργυραμοιβούς αύτοϋ καί τής παρέας του. Τόσο καιρό πελα
γοδρομούσα μέ εικασίες καί φανταστικές υπόνοιες χωρίς νά μπορώ νά βγάλω ένα 
θετικό συμπέρασμα. Μά τότε όπως ήλθαν τά πράγματα είδα σχεδόν ξεκάθαρα πώς 
ό Έιλάκος κι’ οί σύντροφοί του, γιά νά πετύχουν τέλεια τό σκοπό τους πήραν μαζί 
τους τον Ναντάν ό όποιος ήταν άγνωστος στούς κύκλους τούε δικούς μας, κ’. έτσι 
μπορούσαν νά τον χρησιμοποιούν στά σίγουρα γιά δόλωμα των θυμάτων τους. ’Έ 
τσι νόμιζαν καί ήσαν ήσυχοι πώς δέν θά άνακαλυφθοΰν ποτέ. Δέν ήμουν καί άπό- 
λυτα βέβαιος γιά όλα αύτά, πάντως οί σχέσεις τοϋ Ναντάν μέ διεθνείς κακοποιούς 
δέν είχαν άγαθούς σκοπούς.

Μιά καί ήμουν τώρα καλά προσανατολισμένος άπό τήν παρακολούθησή τους, 
δέν μπορούσα νά πλησιάσω τά πρόσωπα πού συναντούσε ό Ναντάν, γιατί ήξευρα 
καλά ότι όλοι αύτοί πού άνακατεύονται μέ τό συνάλλαγμα έχουν πάντα κλειστό τό 
στόμα τους.

Κανείς άπ’ τούς χρηματιστάς δέν μιλούσε- καί μάλιστα καί μεταξύ τους άκόμη, 
κρατούσαν μυστική τήν κάθε τους συναλλαγή. Κι’ αύτό άπό φόβο μή τυχόν καί 
κατηγορηθοΰν γιά παράβαση τού νόμου. Τόσον ήσαν τρομοκρατημένοι, ώστε καί τό 
πάθημά τους άκόμη νά τό άρνοΰνται οσάκις γινόταν άντιληπτό καί νά έξαφανίζουν 
κάθε στοιχείο ενοχής πού αύτό βέβαια θά ήταν εις βάρος τους.

Αύτή τήν άντίδραση συναντούσαμε άπό τά θύματα τήν εποχή έκείνη, κι’ ήταν 
δύσκολη σέ μας ή άποκάλυψη μιας τέτοιας ύποθέσεως, γιατί πάντα προσπαθούσαν 
νά μή πέση στά χέρια μας τό σώμα τού εγκλήματος, πού άποτελεΐ ζωντανή άπό- 
δειξη γιά τή δικαιοσύνης Κ ι’ αν πάλι καμμιά φορά όλως τυχαίως πέφταμε στά ίχνη 
μιας τέτοιας σπείρας, οί χρηματισταί καί οί άργυραμοιβοί πού είχαν συμφέρον νά 
άποκαλυφθή, έκαναν τό άντίθετο, σάν νάχαν συμμαχία μεταξύ τους καί προσπαθού
σαν νά μάς άπομακρύνουν όσο μπορούσαν άπό τήν πραγματικότητα.

’Έ τσ ι τά θύματα αύτά τών πλαστογράφων καί τών άπατεώνων ζοΰσαν πάντα 
μέ τον εφιάλτη τής άπάτης.

Μέ τή σιωπή πού κρατούσαν οί άνθρωποι αύτοί νόμιζαν ότι έξυπηρετοϋντο 
επαγγελματικά καί πίστευαν ότι μ’ αύτό τον τρόπο θά ξέφευγαν τον έλεγχο τοϋ νό
μου. Τήν άκούσια αυτή προστασία τή γνώριζαν καλά οί κακοποιοί, κι’ έτσι σχεδόν 
ελεύθερα κυκλοφορούσαν τις ψεύτικες επιταγές, χωρίς νά διακινδυνεύουν. Μέ 
τετοιες προϋποθέσεις, άγωνιζόμεθα γιά ν’ άπαλλάξουμε τήν κοινωνία άπ’ αύτά τά 
καρκινώματα πού έξ αίτιας τών θυμάτων τους κυκλοφορούν ελεύθερα. Γιά νά φτάσουμε 
όμως έκεΐ πού θέλουμε τις πεοισσότερες φορές άναγκαζόμαστε νά καταφεύγουμε 
σέ χίλια δύο τεχνάσματα. "Οσο πιο άνεπτυγμένη φαντασία έχει ό άστυνομικός τόσο
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πιο γρήγορα καί ασφαλώς έπιτυγχάνει. Τό όπλο όμως τής φαντασίας δεν άνή- 
κει άποκλειστικά σέ μας, τούς άστυνομικούς, γιατί καί οί κακοποιοί μετέρχονται 
το ’ίδιο μέσο, καί μάλιστα χωρίς υπερβολή τις περισσότερες φορές πρωτοπορούν 
στην έμπνευση καί τή σατανικότητα.

Τώρα ας γυρίσουμε πίσω στον Ναντάν καί τούς συντρόφους του, πού εξακο
λουθούσαν άκόμη νά τριγυρίζουν δπως οί μέλισσες γύρω άπο την κυψέλη, στα διάφορα 
σαράφικα καί χρηματιστικά γραφεία. "Οσο τούς έβλεπα νά τριγυρίζουν στούς 
πάγκους των αργυραμοιβών καί νά συναναστρέφωνται μέ τούς χρηματιστάς, τόσο 
δυνάμωνε ή πεποίθησή μου γιά δ,τι είχα ύποψιασθή. Έγνώριζα βέβαια καλά δτι 
μέσα στά νόμιμα αυτά έπαγγελματικά γραφεία, πού θεωρούνται άπο τον πολύ 
κόσμο τίμια, σφυρηλατεΐται ή άπάτη καί ή πλαστογραφία.

"Ολα αύτά μ’ έβαζαν σέ πειρασμό τέτοιο πού δυνάμωσα την παρακολούθηση 
μέ τούς βοηθούς μου, ώστε σύντομα έπεσήμανα τά πρόσωπα πού ήρχοντο σ’ επαφή 
ό Ψιλάκος καί ή παρέα του.

"Οπως είχε τώρα διαμορφωθή ή κατάσταση ήταν πλέον καιρός νά τελειώνω 
μαζί τους. Μά στά χέρια μου δέν είχα άκόμη κανένα άποδεικτικο στοιχείο πού νά 
μοΰ έπιτρέπη τή σύλληψή τους. Σκέφθηκα τότε δτι μέ κάποιο τέχνασμα έπρεπε νά 
ενεργήσω. Πολλά τέτοια τερτίπια καί τεχνάσματα πέρασαν άπ’ τή σκέψη μου, 
δπου στο τέλος κατέληξα' στο δτι ό μόνος τρόπος γιά νά εισχωρήσω στο κύκλο τών 
χρηματιστών χωρίς εκείνοι νά το ξέρουν, είναι νά βρώ κάποιον δικό τους άνθρωπο. 
Ό  μόνος κατάλληλος γιά τή δουλειά αυτή ήταν ό Κ., πού μόλις εΐχεάποφυλακι- 
σθή ύστερα άπο μιά μεγάλη χρηματική καταδίκη.

’Έ τσι πού ήταν άγανακτισμένος μέ το πάθημά τον ήταν γιά μάς μονα
δική εύκαιρία νά τον έκμεταλλευθοΰμε καί νά έπιτύχουμε. Αύτος δέν θά ήθελε ποτέ 
νά μέ έξυπηρετήση σέ μιά τέτοια υπόθεση καί νά θέση σέ κίνδυνο τούς συναδέλφους 
του, μά στήν περίπτωση αύτή είχε συμφέρον, γιά νά μπορέση ν’ άποκαλύψη τον 
άνθρωπο πού τον έξηπάτησε.

Μ’ αύτή τή σκέψη ξεκίνησα ένα πρωί γιά το γραφείο τού Κ., στήν παραλία. 
"Οταν μέ είδε σηκώθηκε γρήγορα άπο το γραφείο του καί μέ ύποδέχτηκε μέ κάποια 
άπορία.

—Κάτι πρωί, μοΰ είπε, μήπως συμβαίνει τίποτε ;
—’Ό χ ι, τού άπάντησα, κάτι άλλο σχετικό θέλω άπο σένα, πού ίσως αύτο θά 

παίξη σημαντικό ρόλο καί στήν ύπόθεσή σου. "Ακούσε, Γιάννη, πρέπει νά μάς βοηθή- 
σης. "Οπως θά καταλάβης ή παρουσία σου είναι απαραίτητη στήν περίπτωση αύτή 
γιά νά πέση ό Κυρμπίνης στά χέρια μας, αν δεχθής νά συμμορφωθής πάνω στις 
γραμμές πού θά σοΰ δώσω.

—Δέν θ’ άρνηθώ σέ τίποτε, σέ άκούω.
—Αύτο πού θά σοΰ προτείνω δέν είναι διόλου δύσκολο γιά σένα. Πρέπει νά μά- 

θης άπο τούς συναδέλφους σου ποιοι άπ’ αύτούς έχουν άγοράσει τσέκ τής ιδίας 
Τραπέζης.

—Γιατί ; μέ ρώτησε.
—"Εχω το λόγο μου, μ’ αύτο τό τρόπο θά δούμε πρώτα άπ’ δλα αν έχουν κυ- 

κλοφορήση κι’ άλλα τσέκ κι’ αν ό Κυρμπίνης είναι μόνος του στήν επιχείρηση ή έχη 
κι’ άλλους συνεργάτας. Τότε θά πέση γρηγορώτερα στά χέρια μας.

Ό  Κ. μ’ άκουσε μέ προσοχή καί μοΰ είπε :
—Δέν νομίζεις πώς είναι λίγο δύσκολο γιά μένα νά έκθέσω τούς συναδέλφους 

μου ; Ά λλ’ άφοΰ δέν ύπάρχη άλλος τρόπος, καί αύτο μόνο πρέπει νά γίνη, θά το 
κάνω. Μείναμε σύμφωνοι κ’ έφυγα.

Μετά άπο μερικές μέρες παίρνω στο Τμήμα ένα τηλεφώνημα άπο τον Κ,
—Σέ θέλω, μοΰ είπε, είναι ανάγκη.
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—Τί συμβαίνει ; τον ρώτησα υστέρα από λίγη ώρα στο γραφείο του.
■—Δεν είμαι ό μόνος πού την έπαθα κ. Δουκάκη- είναι κι’ άλλοι πολλοί καί μου 

κατωνόμασε άρκετούς άπό τούς συναδέλφους του.
Μέσα στον κατάλογο πού μοϋ άνέφερε ήταν καί ό Άσμάνογλου.
Γιαύτόν έδειξα περισσότερο ενδιαφέρον καί ρώτησα τον Κ.
—Μήπως σοϋ είπε ό Άσμάνογλου ποιος τοϋ τό έδωσε ;
—Μάλιστα, ένας νεαρός, μικρόσωμος, μέ καλή έμφάνιση μελαχροινός καί είναι 

ξένος.
Τό μυαλό μου πήγε άμέσως στο Ναντάν.
—Τό άπόγευμα θά σοϋ δώσω μιά φωτογραφία να τη δείξης στον Άσμάνογλου, 

είπα στο Κ.
Σέ λίγο βρισκόμουν στην Αθήνα, στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου, στην Γεν. Διεύ

θυνση Αλλοδαπών, καί ζήτησα άπό τον άρχειοφύλακα νά μοϋ δώση μιά φωτογρα
φία τοϋ Ναντάν άπό τον φάκελό του.

Τήν πήρα καί άμέσως γύρισα στόν Πειραιά, στο γραφείο τοϋ Κ.
—Πάρε την καί πήγαινε στόν Άσμάνογλου κι’ εγώ θά σέ περιμένω έδώ, στο 

γραφείο σου.
Ό  Κ. έφυγε, καί μετά άπό λίγη ώρα έρχεται χαρούμενος.
—Είχες δίκαιο μοϋ είπε, αύτός είναι πού ξεγέλασε τον Άσμάνογλου, πού έμει

νε κατάπληκτος όταν είδε τή φωτογραφία του. Καί τώρα τί θά γίνη ; μέ ρώτησε.
• —Μείνε ήσυχος καί θά μάθης, τοϋ είπα.

Τό ίδιο άπόγευμα άνέφερα στο Διοικητή μου τήν τελευταία επιτυχία μου 
σχετικά μέ τή φωτογραφία τοϋ Ναντάν.

-—Είμαι καθ’ δλα έτοιμος κ. Διοικητά, αύριο τό πρωί πρέπει νά τούς συλλά- 
βουμε.

’Έμεινε σύμφωνος καί διέταξε τον ομαδάρχην Αστυνόμο Ξυνόπουλο νά μ’ 
ένισχύση μέ άστυφύλακες γιά τήν πρωινή έξόρμηση.

Ξημερώματα τής 2ας Δεκεμβρίου 1947 ξεκίνησα μέ τήν ομάδα μου άπό τον 
Πειραιά γιά τήν Αθήνα. "Οταν φτάσαμε στην Πλατεία Όμονοίας χωρίσαμε καί ό 
καθένας πήρε τό δρόμο του σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού είχα δώσει.

'Ο  Γεωργάτος πήγε προς τή λεωφόρο Β. Σοφίας δπου θά περίμενε·τόν Ναντάν 
καί όταν θάβγαινε άπό τή Αιγυπτιακή Πρεσβεία, θά τον άφινε ν’ άπομακρυνθή 
άρκετά καί κατόπιν θά τον έπιανε, δπωίς τοϋ είχα συστήσει.

Ό  συνάδελφός μου Παπαδόπουλος θά πήγαινε στό ξενοδοχείο «Άργολίς» 
τής όδοΰ Πειραιώς, δπου θάβρισκε τον Άνδριανάκη καί θά τον συνελάμβανε.

Ό  Θεολογίτης πήγε στό ξενοδοχείο «Ξένων» τής όδοΰ Αιόλου, δπου θάβρισκε 
τον μπάρμπα Γιάννη τον Καμαρινό.

'Ο Σαββόπουλος θά περίμενε στην οδό Άθηνάς κ ι’ δταν ό άργυραμοιβός Τσέν- 
τζος θάνοιγε τον πάγκο του, θά τον ώδηγοϋσε στό Τμήμα ύστερα άπό μιά πρό
χειρη έρευνα.

’Εγώ προχώρησα προς τήν όδό Θεσσαλονίκης, στά Πετράλωνα, γιά τό σπίτι 
τοϋ Ψιλάκου, γιατί ήξευρα καλά τά τερτίπια του.

Κτύπησα τό κουδούνι καί παρουσιάζεται ή γυναίκα του.
Μόλις μ’ άντίκρυσε κατάλαβε γιατί μέ γνώριζε άπό άλλη περίπτωση τοϋ 

συζύγου της.
—Είναι μέσα ό Πήτερ ; τή ρώτησα.
—’Ό χι κ. Ύπαστυνόμε. Δέν ξεύρω τί τοϋ συμβαίνει- δέν ήρθε τό βράδυ, μοϋ 

είπε στεναχωρημένα.
Έ ν  τώ μεταξύ προχώρησα στό εσωτερικό τοϋ σπιτιού γιά νά διαπιστώσω 

αν πραγματικά μοϋ έλεγε τήν άλήθεια.
(Συνεχίζεται)
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
----------------------- 'Γπο τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ί-Κ Ο Υ -----------------------

Α' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
1. Γενικότητες.
2. 'Αρχικά και σημερινά τοπικά δρια τον Τμήματος—Σύνθεσις κατοίκων.
3. Θέσις και κατάστασις τοϋ οικήματος.
4. 'Αστυνομικά θέματα: α) Τροχαίας, β) Τάξεως και ασφαλείας, γ) Μικροπωλητών—  

επαιτών κ.λ.π., δ) Μέτρων τάξεως, ε) Νυκτερινών κέντρων.
5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων και ατυχημάτων.

** *
1. Γενικότητες.
"Οταν τον ’Ιανουάριο τοϋ 1925 ή ’Αστυνομία Πόλεων άνέλαβε τα καθήκοντά της 

στην Πρωτεύουσα, τα γραφεία τής Διευθύνσεως, μέ Διευθυντήν τον συνταξιούχο σήμε
ρα ’Αρχηγό κ. Καλυβίτην Ίωάννην, καθώς καί τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως, μέ 
Διοικητήν τον ’Αστυνόμον Β' τότε άείμνηστον Κατραμπασάν Νικόλαον, εγκατα
στάθηκαν στο επί τής όδοΰ Βερανζέρου καί ’Ίωνος οίκημα. Έ ξ  άλλου τό Τμήμα ’Αγο
ρανομίας, μέ Διοικητήν τον ’Αστυνόμον Β' τότε Ξύδην Α., έγκαταστάθηκε στή γωνία 
των οδών Εόριπίδου καί ’Αθήνας.

Σέ οίκημα τής όδοΰ Λέκκα εγκαταστάθηκαν τό Α ' ’Αστυνομικό Τμήμα, μέ περι
φέρειαν δλην την περιοχήν τής δικαιοδοσίας τής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί μέ Διοι
κητήν τον ’Αστυνόμον Α ' τότε Πειρουνάκην Γ. καί τό Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας, μέ 
Διοικητήν τον ’Αστυνόμον Α' τότε Καλκάνην Π. Αύτό έγινε γιατί έπρεπε ή νέα’Αστυ
νομία νά μελετήση τις τοπικές συνθήκες τών διαφόρων συνοικιών καί κατόπιν νά γίνη 
ή διαίρεσις σέ Τμήματα κατά τρόπον πού θά έξυπηρετοΰσε τούς κατοίκους καί τά ει
δικά θέματα έκάστης συνοικίας.

Έ τσ ι βαθμιαίως ίδρύοντο τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί καθωρίζοντο οί σκο
πιές μέ χρονομετρική άκρίβεια, γιατί τότε δπως καί σήμερα, σύμφωνα μέ τό σύστημα 
άστυνομεύσεως τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοϋ Λονδίνου, έπρεπε ολόκληρη ή 
περιφέρεια τοϋ Τμήματος νά έπιτηρήται άπό αστυνομικούς, οί όποιοι θά περνούσαν 
άπ’ δλους τούς δρόμους σέ διάστημα 30' μέχρι μιας ώρας. Τό σύστημα αύτό συνετέ- 
λεσε ώστε οί κάτοικοι νά άγαπήσουν τούς νέους άστυνομικούς, πού τούς έβλεπαν νά 
περνούν συχνότατα άπό τά σπίτια καί τά καταστήματά των. Τόσο μεγάλη ήτο ή ά- 
γάπη τών κατοίκων προς τούς άστυνομικούς, τά πρώτα ’κείνα χρόνια, ώστε, πολλές 
νοικοκυρές καί πολλοί καταστηματάρχες, γνωρίζοντας τήν ώραν πού θά περνούσε ό 
άστυφύλακας, άνοιγαν τό παράθυρο ή έβγαιναν στις πόρτες γιά νά πουν «καλημέρα» 
στον άστυφύλακα.

2. ’Αρχικά καί σημερινά τοπικά δρια τοΰ Τμήματος-Σύνθεσις κα
τοίκων.

Γιά τήν ιστορία καί μόνο δέν θά ήτο νομίζουμε άσκοπο νά σημειώσουμε τά άρχι- 
κά δρια τοΰ Α ' ’Αστυνομικού Τμήματος, δπως αύτά καθωρίσθηκαν τον Μάιο τοΰ 
1925 μέ άπόφασι τοΰ τότε Ύπουργοΰ ’Εσωτερικών. Αύτά ήσαν : Χαλκοκονδύλη καί 
Σωκράτους-Χαλκοκονδύλη καί Τζώρτζ-’Ακαδημίας μέχρι Χαριλάου Τρικούπη- 
δεξιά Χαριλάου Τρικούπη-όδός II αν επ ι στη μ ί ο υ- Λε ω φ ό ρ ος ’Αμαλίας - ’Όθωνος-
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Έρμοΰ-Άθηνάς-Εύριπίδου-άριστερά μέχρι Σωκράτους μέχρι Χαλκοκονδύλη. Τά 
σημερινά δρια τοϋ Α ' ’Αστυνομικού Τμήματος, ώς τό κατωτέρω σχέδιο, είναι : 
Πλατεία Όμονοίας καί Σταδίου - 'Οδός Σταδίου, μέ όλες τις μέχρι τής όδοΰ Παν
επιστημίου παρόδους, - Γεωργίου Α' - Λεωφόρος ’Αμαλίας - Όθωνος - Μητροπό- 
λεως - Ντέκα - ’Αθήνας - Πλατεία Όμονοίας καί Σταδίου. "Οπως βλέπουμε ή ση
μερινή τοπική άρμοδιότης τοϋ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών ελάχιστα δια
φέρει άπό ’κείνην τοϋ 1925.

Ή  περιοχή τοΰ Τμήματος τούτου καίτοι συγκριτικούς είναι μικρότερη όλων των 
άλλων Τμημάτων, διαιρείται σέ 8 σκοπιές, λόγω τοΰ δτι σ’ αύτήν είναι έγκατεστημένα 
τά περισσότερα καταστήματα, δπως χρυσοχοεία, εμπορικά,' καί άλλα καταστήματα 
πολυτελείας καί πρέπει νά έπιβλέπωνται πολύ συχνά άπό τούς περιπολοΰντας σκο
πούς άστυφύλακας.

"Οπως είναι γνωστό ή περιφέρεια τοΰ Α' Τμήματος άποτελεΐ τό έμπορικώτερο 
κέντρο τής ’Αθήνας. ’Έ τσι ό καθένας άντιλαμβάνεται τά θέματα πού έχουν νά άντι- 
μετωπίσουν τόσο τό Τμήμα Τάξεως δσο καί τό οικείο Παράρτημα ’Ασφαλείας. 
Σέ σύγκρισι μέ άλλα ’Αστυνομικά Τμήματα, τό Α' Τμήμα έχει λιγώτερο άριθμό άτό- 
μων, πού κατοικούν μονίμως στήν περιοχή του. Τά ποικίλα δμως αστυνομικά θέματα 
πού τό άπασχολοΰν χαρακτηρίζουν τό μεγάλο φόρτο εργασίας. Σέ κάθε γωνιά, υπό
γειο, σοφίτα ή πατάρι, σέ κατοικίσιμο διαμέρισμα ή δωμάτιο, λειτουργεί κάποιο κατά
στημα, εργαστήριο, βιοτεχνία, άτελιέ κλπ., σέ τρόπο ώστε τό Τμήμα αύτό νά συγ- 
κεντρώνη ένα πλήθος άνθρώπων τής όποιασδήποτε έργασίας καί νά παρουσιάζη, 
κατά τίς έργάσιμες ιδίως ώρες των καταστημάτων, τέτοια κίνησι, πού μπορεί νά
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παρομοιασθή προς τήν κυψέλη των μελισσών. Τόση είναι ή κίνησις στούς εμπορικούς 
δρόμους Έρμου, Σταδίου, ’Αθήνας, Πραξιτέλους, Περικλέους κλπ., ώστε για να 
κυκλοφορήση κανείς πρέπει να έχη μεγάλη υπομονή. Ή  κίνησις αυτή πολλαπλασιά- 
ζεται άπό τήν ΰπαρξι στην περιοχή του Α ' Τμήματος των Υπουργείων Δημοσίων 
Έ ργω ν, Οικονομικών /Εσωτερικών, Συγκοινωνιών, Παιδείας, Γενικού ’Επιτελείου 
Ναυτικού, Κεντρικού Ταχυδρομείου ίχθυαγοράς-κρεαταγοράς, τών κεντρικών κατα
στημάτων, ’Εμπορικής καί ’Εθνικής Τραπέζης καθώς καί άλλων Τραπεζών, τού Χρη
ματιστηρίου, τών Δικαστηρίων, καί γενικά διαφόρων άλλων δημοσίων 'Υπηρεσιών, 
χωρίς να λάβουμε ύπ’ όψιν μας τά διάφορα ξενοδοχεία πολυτελείας, τα τουριστικά 
γραφεία, τά θέατρα, τούς κινηματογράφους κλπ., τά όποια αυξάνουν σημαντικά τήν 
όλη κίνησι. Σ ’ ολα αύτά πρέπει νά προστεθούν ή Πλατεία Δημαρχίας, ή Πλατεία 
Συντάγματος καί ή Πλατεία Κλαυθμώνος μέ τήν γνωστήν των κ ίνησή1).

3. Θέσις και κατάστασις τοΰ οικήματος.
Σήμερα τό Α ' ’Αστυνομικό Τμήμα στεγάζεται στο επί τής όδοΰ Λέκκα άριθ. 14 

δώροφο οίκημα, ιδιοκτησίας Λίγκα Δημητρίου. Στον Α ' όροφο βρίσκονται τά γραφεία 
τοΰ Α ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, τό γραφεΐον Μικροπωλητών, ή λέσχη τών άστυ- 
νομικών υπαλλήλων καί τό μαγειρείου. Στο Β' όροφο ύπάρχουν τά γραφεία τού Α'

Τμήμάτος καί τής Α ' ’Αστυνομικής 'Υπο- 
διευθύνσεως. Τά κρατητήρια βρίσκονται στον 
Γ' όροφο. Οί ύπόλοιποι όροφοι καί μερικά 
δωμάτια τοΰ Γ' ορόφου χρησιμεύουν ώς κοι
τώνες τών άστυνομικών ύπαλλήλων.

Τό κτίριο, μολονότι όχι καί καινούργιο, 
διατηρείται σέ καλή κατάστασι χάρις στις 
φροντίδες τών έκάστοτε Διοικητών, οί όποιοι 
μεριμνούν γιά τον εύπρεπισμό καί τήν άπο- 
κατάστασι τών διαφόρων φθορών, άλλά καί 
στούς ’ίδιους τούς άστυνομικούς, οί όποιοι έρ- 
γάζονται ή κοιμούνται μέσα σ’ αύτό καί τό 
προσέχουν σάν νά είναι τό σπίτι τους. Σέ 
γενικές γραμμές παρέχει τις άνέσεις έκεΐνες 
πού άπαιτοΰνται γιά μιά πολιτισμένη δια
μονή.

Πρέπει νά σημειωθή ότι άπό τής συ- 
στάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων έλήφθη 
καί λαμβάνεται μέριμνα όπως τά ’Αστυνο
μικά Τμήματα καί οί διάφορες άλλες άστυ- 
νομικές ύπηρεσίες έγκαθίστανται σέ ευπρε
πή οικήματα, γιατί αύτό έπιδρά ψυχολογικά 
στούς πολίτες οί όποιοι καταφεύγουν σ’ αύ
τά γιά όποιαδήποτε ύπόθεσί των, άλλά 

καί στούς αστυνομικούς οί όποιοι ζοΰν καί κοιμούνται μέσα σ’ αύτά. Εύτυχώς ότι τε
λευταία οί αρμόδιες κρατικές ύπηρεσίες άντελήφθησαν τήν σπουδαιότητα τής ευ
πρεπούς άπό άπόψεως οικημάτων έμφανίσεως τής ’Αστυνομίας καί έγκρίνουν σχετι
κές πιστώσεις έτσι ώστε τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί οί άλλες ύπηρεσίες νά έγκαθί- 
στανται στά καλύτερα οικήματα έκάστης περιοχής.

(1) Παλαιότερα στήν Πλατεία Κλαυθμώνος ύπηρχε τό 'Υπουργείου Οικονομικών. Μπροστά 
σ’αύτό, τήν εποχή πού δέν υπήρχε ή συνταγματική μονιμότης τών δημοσίων ύπαλλήλων, 
συνεκεντρώνοντο οί απολυόμενοι ύπάλληλοι καί έκλαιγαν. Γιά τό λόγο αύτό ή Πλατεία (ονομά
σθηκε «Κλαυθμώνος».
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4. Αστυνομικά θέματα.
Πολλά καί ποικίλα είναι τα θέματα πού απασχολούν το κεντρικό τούτο Τμήμα 

τής Πρωτευούσης. ’Αναφέρουμε τα κυριώτερα τά όποια μπορούμε νά πούμε οτι απο
τελούν προβλήματα καί άπαιτούν την συνεχή μέριμνα τής διοικήσεως, των βαθμο
φόρων καί των άστυφυλάκων τού Τμήματος.

α) Τ ρ ο χ α ί α ς .
’Ά ν έξαιρέσουμε την οδόν Σταδίου οΐ άλλοι δρόμοι τής περιοχής τής Α ' ’Αστυ

νομικού Τμήματος, ιδίως οί έμπορικοί, είναι στενοί καί δαιδαλώδεις, έτσι πού νά 
προκαλοΰν κυκλοφοριακή συμφόρησι τις ώρες τής έργασίας καί νά επιβάλλεται ή 
διαρκής έπίβλεψις ύπό των άστυνομικών τού Τμήματος καί τής Τροχαίας Κινήσεως. 
Τελευταία έφαρμόσθηκε τό σύστημα των μονοδρόμων πού άπέδωσε πολύ καλά 
αποτελέσματα, πάντως δεν μπορεί κανείς νά παραδεχθή ότι καί έλύθη τό κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα στην περιοχή αύτή.

Χάρις στις επίμονες προσπάθειες των άστυνομικών κατορθώνεται σήμερα νά μη 
φράζουν οί δρόμοι άπό τά οχήματα πού εγκαταλείπονται οπουδήποτε καί άπό την 
άντικανονική πορεία άλλων. Τό θέμα τής σταθμεύσεως των οχημάτων άπησχόλησε 
καί άπασχολεΐ σοβαρά τό Α' ’Αστυνομικό Τμήμα. Ή  κατά μήνα εναλλάξ στάθμευσις 
των οχημάτων στούς δρόμους, πότε άριστερά καί πότε δεξιά, είναι μέσο εξυπηρετικό 
καί δίκαιο, γιατί έτσι δεν παρατηρείται τό φαινόμενο νά σταθμεύουν τά οχήματα συνέ
χεια μπροστά στο κατάστημα τού Α ή τού Β.

’Ά ν σ’ ολόκληρη τήν περιφέρεια τού Α ' Τμήματος τό κυκλοφοριακό πρόβλημα 
εχη τις δυσκολίες του, στην περιοχή τής οδού ’Αθήνας τά πράγματα γίνονται πιο 
δύσκολα. Ή  κατάστασις πού σήμερα έπικρατεΐ εκεί θά ύπάρχη, όσες φροντίδες κι’ άν 
ληφθοΰν, έφ’ όσον θά λειτουργούν οί γνωστές άγορές. Ά ν  αύτές κάποτε άπομακρυν- 
θούν τό Τμήμα αύτό τής κεντρικής ’Αθήνας θά ττάρη μιά πολιτισμένη όψι.

β ) Τ ά ξ ε ω ς  κ α ί  ά σ φ α λ ε ί α ς .
Ά ν  ήτο δυνατόν νά παρακολουθήση ένας πολίτης τήν εργασία των άξιωμα- 

τικών ύπηρεσίας Τμήματος καί Παραρτήματος σ’ ένα καί μόνο 4ωρο, θά διεπίστωνε 
χωρίς κόπο, ότι αυτοί οί άνθρωποι πρέπει νά είναι ήρωες γιατί κατορθώνουν, μέ τήν 
άνευ προηγουμένου κίνησι πού παρατηρείται, νά έξυπηρετοΰν τον κόσμο καί γε
νικά νά άνταποκρίνωνται πλήρως στά καθήκοντά των. Παντός είδους αδικήματα, 
διαπληκτισμοί, παράπονα, εμπορικές άντιζηλίες, τεντυμποϊσμοί, μικροκλοπές, 
άπάτες, έκβιασμοί, διάφορα άστυνομικά συμβάντα καί δ,τι μπορεί κανείς νά φαν- 
τασθή είναι τά θέματα πού άπασχολοΰν τό Τμήμα Τάξεως καί τό οικείο Παράρτημα 
Άσφαλείας. Οί άξιωματικοί ύπηρεσίας, των κεντρικών ιδία Τμημάτων, πρέπει νά 
είναι επαγγελματικά καί έγκυκλοπαιδικά άρτια καταρτισμένοι, εύστροφοι καί τα
χείς, γιά·νά μπορούν νά έκτελέσουν ικανοποιητικά τά καθήκοντά τους. Ή  παρα
μικρή ολιγωρία, ή έ'λλειψις ψυχραιμίας, ή άπώλεια χρόνου, μπορούν κάποτε νά δη
μιουργήσουν σοβαρές καταστάσεις.

γ ) Μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ώ ν - έ π α ι τ ώ ν  κλπ.
Σοβαρό έπίσης θέμα πού άπασχολεΐ τά κεντρικά τμήματα καί ξεχωριστά τό Α' 

Τμήμα είναι τό θέμα τών πλανοδίων μικροπωλητών καί τών επαιτών. Τό σοβαρό 
καί λεπτό αύτό θέμα άντιμετωπίζεται μέ τήν πρέπουσα συμπεριφορά τών άστυνομι
κών καί άς διαμαρτύρονται έντελώς άδικαιολόγητα οί διάφοροι «άνθρωπισταί». 
’Όλοι αυτοί πού φωνάζουν βλέπουν μόνο τήν τελευταία χειρονομία τού άστυφύλα- 
κος, δηλαδή τή σύλληψι τού μικροπωλητού ή τού επαίτου καί δέν ξέρουν πόσες 
φορές πριν αύτός πού συνελήφθη δέχθηκε τις συστάσεις, υποδείξεις καί άκόμα τις 
μηνύσεις αύτόφωρες ή τακτικές τού άστυφύλακος. ’Ακόμα περισσότερο δέν θέλησαν 
ποτέ νά μάθουν τό ποιόν αυτών πού δημιουργούν τά γνωστά έπεισόδια.

S) Μ έ τ ρ ω ν  τ ά ξ ε ω ς .
Τά μέτρα τάξεως, ιδίως κατά τούς χειμερινούς μήνας, στις διάφορες συγκεντρώσεις
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στους κινηματογράφους, θέατρα κλπ. άπασχολοϋν σοβαρά το Α' ’Αστυνομικό Τμήμα 
καί καί τό οικείο Παράρτημα. ’Ό χ ι λίγες φορές παρίσταται άνάγκη να ληφθοϋν μέτρα 
τάξεως ταυτόχρονα σέ τρεις ή τέσσερες περιπτώσεις, ενώ συγχρόνως κάποιο σοβαρό 
άδίκημα ή κάποια άλλη υπηρεσιακή άνάγκη άπαιτεΐ την παρουσία άστυφύλακος άν 
οχι βαθμοφόρου. 'Όλα δμως άντιμετωπίζονται, όλες οί ανάγκες ικανοποιούνται, χάρις 
στην εργατικότητα καί τό ζήλο των υπαλλήλων καί στην ενεργητικότητα των έκάστοτε 
διοικητών.

ε) Ν υ κ τ ε ρ ι ν ώ ν  κ έ ν τ ρ ω ν .
Μιλώντας για ένα τμήμα τόσο εμπορικό μέ λίγους μονίμους κατοίκους θά νόμιζε 

κανείς οτι μέ τό κλείσιμο τών καταστημάτων σταματάει καί ή μεγάλη κίνησις τοϋ 
Τμήματος καί Παραρτήματος. Βέβαια άνακόπτεται κάπως ή μεγάλη κίνησις τής η
μέρας έν τούτοις δμως σάν ή νύχτα σκεπάση τον ορίζοντα, άρχίζει ή νυκτερινή δρά- 
σις τοϋ Τμήματος Τάξεως καί τοϋ Παραρτήματος’Ασφαλείας. Τά διάφορα νάϊτ κλάμπς 
καί καμπαρέ πού λειτουργοΰν στήν περιφέρειά του συγκεντρώνουν πολλούς φίλους τής 
μεταμεσονυκτίου ζωής χωρίς νά λάβουμε ύπ’ όψιν μας τούς διαφόρους ξένους τουρί
στας ή ναυτικούς πού άποζητάνε κάποια περιπέτεια. ’Αρκετές φορές μάς δόθηκε ευ
καιρία νά ζήσουμε άπό κοντά παρόμοια θέματα καί ομολογούμε πώς ή δουλειά δέν 
ήταν καί τόσο εύκολη. Γιά τήν άντιμετώπισι τών θεμάτων αυτών λαμβάνονται διάφορα 
δραστικά μέτρα τά όποια περιορίζουν κάπως τήν δυσκολία τών θεμάτων. Εΐδικώτερα 
τά τελευταία ριζοσπαστικά μέτρα τής ’Αστυνομίας σχετικά μέ τούς διαφόρους τύπους 
διερμηνέων οί όποιοι κατακλύζουν τήν πλατείαν Συντάγματος καί γίνονται ένοχλητι- 
κοί στούς ξένους, ύπήρξαν εύστοχα καί άπαραίτητα. Πρέπει κάποτε νά βρεθοΰν οί άν
θρωποι πού θά κτυπήσουν τό κακό στή ρίζα του. 'Η  άρχή έγινε κι’ αύτό είναι λίαν 
παρήγόρο.

Καί μόνο τό στοιχείο, δτι ολόκληρη ή περιφέρεια τοϋ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος 
άνήκει στή λεγομένη τουριστική ζώνη καί ΰστερα άπό δσα συνοπτικά καί πεταχτά 
σημειώσαμε, φανερώνει τήν σημαντική κίνησι καί δραστηριότητα τοϋ Α' ’Αστυ
νομικού Τμήματος καί Παραρτήματος. Κοντά σ’ αύτά πού είπαμε ύπάρχουν κι’ άλ
λοι τομείς άστυνομικής δράσεως γιά τούς οποίους δέν κάνουμε λόγο, όπως είναι ό 
έλεγχος εργαστηρίων καί βιοτεχνιών, τό ώράριον εργασίας, οί οικοδομές κλπ.

5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων καί όδικημάτων τοΰ 1961.
Κρίνουμε σκόπιμον νά παραθέσουμε μερικά στατιστικά δεδομένα γιά νά ολοκλη

ρώσουμε τήν εικόνα δραστηριότατος τοΰ Α' ’Αστυνομικού Τμήματος.
α) Διάφορα συμβάντα. Πρώτες βοήθειες 41, τραυματισμοί έκ πτώσεως 44, 

πυρκαϊές 13, ενάρξεις πυρκαϊών 14, άπασχολήσεις πυροσβεστικής ύπηρεσίας 40, 
συγκρούσεις καί προσκρούσεις 61, τραυματισμοί άτόμων 234, αιφνίδιοι θάνατοι 17, 
αυτοκτονίες 3, καί άπόπειρες αυτοκτονίας 18.

β) Διάφορα άδικήματα. ’Αντιστάσεις 16, σωματικές βλάβες 118, κλοπές 261, 
άπάτες 38, εμπρησμοί 16, άνθρωποκτονίαι έξ άμελείας 2 καί υπεξαιρέσεις 34. 
Συνολικά έβεβαιώθησαν 1631 πλημμελήματα καί 7.115 πταίσματα έκ τών οποίων 
2.500 αύτόφωρα καί τά ύπόλοιπα τακτικές μηνύσεις. Οί έγγραφες συστάσεις έφθασαν 
τις 5.639. Ειδικά στο θέμα τής επαιτείας τό Α ' ’Αστυνομικό Τμήμα κατά τό 1961 
έβεβαίωσε 332 παραβάσεις.

’Αφού θίξαμε τά πιο ζωτικά θέματα άπό άστυνομικής πλευράς τελειώνοντας κρί
νουμε σκόπιμο νά παραθέσουμε τά ονόματα τών άξιωματικών οί όποιοι κατά καιρούς 
διετέλεσαν διοικηταί τοΰ Α' Τμήματος, δσα τουλάχιστον μπορέσαμε νά μάθουμε, 
f  Πειρουνάκης Γ., f  Γεωργίου ’Αναστάσιος, κ. Παπασταματίου Κ., κ. Πίτσος Ξ., κ. 
Καραμπέτσος Εύάγγελος, κ. Καμπιτσόπουλος X., κ. Παπατριανταφύλλου Κ.,ήΜπαρ- 
δόπουλος Π ., καί οί κ.κ. Βερελής Ν., Άρχοντουλάκης ’Εμμανουήλ, 'Υφαντής Δη- 
μήτριος, Δουβάρας Δημήτριος, Κρίντας Δημήτριος καί σήμερα ό άστυνόμος Α ' κ. 
Γεωργουλέας ’Αθανάσιος. (£τ& ^  Τμήμα)



’Άθλησις
καί διεθνείς σχέσεις

Του Ύπαστυνομου Α' χ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΦΑΝΤΟΥ
( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

IV . Ή  άθλησις ώς παράγων πολιτισμού.
Άλλα ποιον είναι τό νόημα τοϋ πολιτισμού ; ’Από γενικωτέρας σκοπιάς 

μελετώμενον τό θέμα, δύναται νά χαρακτηρισθή ώς πολιτισμός ώς ή εις δλα τα 
πεδία υλική καί πνευματική πρόοδος τής άνθρωπότητος καί ή παραλλήλως πρός 
αυτήν βαίνουσα ήθική έξέλιξίς της. Νομίζω ότι ό χαρακτηρισμός αύτός είναι πλήρης. 
Ίδαιτέρως όμως πρέπει νά τονισθή έν προκειμένω ή παράλληλος δδευσις της υλικής 
καί πνευματικής προόδου πρός τήν ηθικήν έξέλιξιν τής άθρωπότητος. Είναι αξιο
σημείωτος ή περίπτωσις, διότι ένέχει τήν βάσιν τής ορθής πορείας ήν οφείλει νά 
άκολουθήση ή άνθρωπότης.

Δύο παρατάξεις έστάθησαν αιώνιοι άντίπαλοι εις τήν ιστορίαν τοϋ πολιτι
σμού, εις τήν ιστορίαν τής προόδου. Τό πνεύμα καί ή ΰλη. Πανίσχυροι μεγιστάνες 
άμφότεροι εις τήν τής άνθρωπότητος πορείαν άνά πάσαν ώραν καί άνά πάσαν στιγ
μήν δίδουν τήν μεγάλην μάχην τής έπιβιώσεως. Δύο άντίθετοι πορείαι καταλήγουν 
είς τό αύτό πεδίον μάχης καί δίδουν έκεΐ τήν αίωνίαν «ειρηνικήν» μάχην, βαδίζοντες 
τον αιώνιον δρόμον των, προσηλωμένοι είς τήν αυτήν πορείαν. Έ κ  τής διαρκούς 
αυτής μάχης λαμβάνουν νέας δυνάμεις διά νά συνεχίσουν τάς συγκρούσεις. Ά μφό- 
τεραι αί παρατάξεις αύται, έδρεύουσαι εις τήν άνθρωπίνην φύσιν, συντελούν εις τό 
νά παραπαίη άλύπητα ή άνθρωπότης μεταξύ φθοράς καί αΐωνιότητος. 'Η  δίμορφος 
αΰτη έκδήλωσις τής άνθρωπίνης φύσεως, έστάθη πάντοτε εναντία είς τον ίδιον τον 
έαυτόν της καί ή έναντίωσις αύτη μεταφέρεται,έν τώ συνόλω της εις τήν πανανθρώ- 
πίνην πορείαν, μέ άποτέλεσμα νά άλλάσση αΰτη σκέψιν καί χρώμα. 'Όμως, ή έναντίω- 
σις αΰτη είναι ή θερμουργός, ή δημιουργική, ή φωτογόνος πηγή, ή φωτίζουσα τά 
πεδία τής διερευνήσεως καί ή κεντρίζουσα τήν άνθρωπίνην προσπάθειαν, πρός τήν 
έξέλιξιν , πρός τήν κατάκτησιν, πρός τον πολιτισμόν.

Σήμερον, ή ΰλη ΐσταται ώς ήγετική τάξις. 'Η  άνθρωπότης έχει μεταβληθή 
είς πάνοπλον στρατόπεδον. Ό  άτομικός πολιτισμός τοϋ αίώνος μας έχει τά σκήπτρα. 
'Η  ώθησις τής άνθρωπίνης γνώσεως είς τον τομέα τής μηχανικής, ίσταται φραγ
μός είς τήν προσπάθειαν τοϋ πνεύματος νά χαράξη τήν ίδικήν του πορείαν. Ό  άν
θρωπος οφείλει νά σκέπτεται καί νά ενεργή μηχανικώς. Ό λα ι αί έκδηλώσεις τής 
ζωής του μηχανοποιούνται. Καί αύτή αΰτη είσέτι ή πνευματική του πλευρά κινδυ
νεύει νά μηχανοποιηθή. Αί αιώνιοι άξίαι έρευνώνται έκ τής ιδίας σκοπιάς, ώσάν 
συνισταμένη παραγωγών τής μηχανής. Ή  αύτοματοποίησις, έπακόλουθος αύτής τής 
στροφής, έγινεν ή άγωνία τοϋ καιροϋ. Τά κοινωνικά προβλήματα ήρχισαν νά πλη- 
θύνωνται έπικινδύνως, διότι ό άνθρωπος κατήντησεν υπηρέτης τής μηχανής. Έ ξεκι- 
νήσαμεν μέ τήν πρόθεσιν έξυπηρετήσεως τοϋ άνθρώπου καί βαδίζομεν είς τήν έξυ- 
πηρέτησιν τής μηχανής υπό τοϋ άνθρώπου. Μία έτερογονία σκοπών καί έπιδιώ- 
ςεων μάς τρομάζει. Είναι καί τοϋτο εν δείγμα τής άνθρωπίνης άτελείας, ήτις έστάθη 
άνίκανος νά ρυθμίση τήν σχέσιν αιτίας καί άποτελέσματος.

Ή  στροφή πρός τό Σύμπαν καί μάλιστα ώς έγωιστική έπίδειξις πολιτικής 
και στρατιωτικής ισχύος έχει γίνει τό άγχος τής έποχής. Ή  άσφαλιστική δικλείς, ή 
τροχοπέδη τής άχαλινώτου ταχύτητος ήν έλαβεν ή άνθρωπότης, ελλείπει, έφ’ δσον 
ελλείπει ή πίστις πρός τήν πνευματικήν πρωτοπορίαν. 'Η  πίστις εκείνη, - ή κινούσα
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τον άνθρωπον εις τό νά σκέπτεται κατά τρόπον ελεύθερον, άπεδείχθη μικρά. 'Ο 
εγωισμός, υπέρμετρος και άπειλητικός, έβαλεν οριστικόν φραγμόν εις την προσπά
θειαν νά γνωρίσωμεν τον άνθρωπον. Νά γνωρίσωμεν τό πνευματικόν του περιεχο
μένου. Νά είσέλθωμεν εις την ιδιαιτέραν φύσιν του. Νά ίδωμεν τάς πνευματικάς του 
ένατενίσεις, τάς ιδέας του, τάς νοσταλγίας του. Νά προσδιορίσωμεν την άληθη 
πορείαν την όποιαν ποθεί.νά λάβη. Διότι ή πορεία του άνθρώπου, αυτή ή πορεία 
τήν οποίαν ποθεί, είναι καί ή πανανθρώπινη πορεία πρός τούς ιδεατούς εκείνους 
κόσμους, έκεΐ όπου τό πνεύμα άναπαύεται εις τά όνειρά του. Πρός τά έκεΐ πρέπει 
νά στραφή ή πορεία διότι είναι ή άκριβής, ή άλάνθαστος, ή επιβεβλημένη πορεία. 
Τό άκριβές καί τό άλάνθαστον τής πορείας αυτής, ,συμπεραίνεται έκ τής πνευματικής 
άναπολήσεως καί τού πνευματικού αυθορμητισμού καί τό επιβεβλημένου τής πορείας 
προβάλλεται, διότι είναι αίτημα τού ίδιου τού έαυτοΰ μας, διότι είναι άλλως τε 
προορισμός. 'Η  υλική ύπόστασις καί ή υλική πρόοδος, καθ’ ολοκληρίαν άναγκαΐα 
εις τήν έξυπηρέτήσιν τής ύλοποιήσεως των πνευματικών έπιτευγμάτων, οφείλει καί 
αΰτη νά προσφέρη εις τήν κοινήν ύπόθεσιν τού πολιτισμού, τιθασσευμένη όμως πάν
τοτε ύπό τήν δύναμιν τού πνεύματος. 'Ο  ύλικός κόσμος πρέπει νά είναι ό άναγκαΐος 
υπηρέτης εις τό νά βοηθήση ώστε νά λάβουν σάρκα καί οστά αί πνευματικαί άνα- 
πολήσεις ώς συνισταμένη «ώραιοποιήσεως» των αιωνίων άξιων. 'Υπερβάσεις έπί 
τού προκειμένου καί μάλιστα ώς αύται προσδιωρίσθησαν άνωτέρω οδηγούν εις 
τήν σύγκρουσιν δύο τεραστίων όγκων των οποίων ή συνύπαρξις αποτελεί τήν παγ
κόσμιον άρμονίαν. Είναι μία γενική έπανάστασις, ήτις βαδίζει εις τήν καταστροφήν 
καί τήν έξουθένωσίν.

Παραλλήλως πρός τήν πνευματικήν καί υλικήν πρόοδον τής άνθρωπότητος, 
τής οποίας αί άντιθέσεις προσδιωρίσθησαν ήδη καί ύπεδείχθησαν αί βάσεις της, 
ίνα όλοκληρωθή ή έννοια τού πολιτισμού, όφείλομεν νά προσδιορίσωμεν καί τήν 
ήθικήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος. ’Ηθική κατά τήν κοινήν έννοιαν ορίζεται ώς «τό 
σύνολον κανόνων συμπεριφοράς μεταξύ των άνθρώπων οίτινες ισχύουν είς ώρισμένην 
κοινωνίαν καί είς ώρισμένην εποχήν».

Χαρακτηρίζεται όθεν ώς ηθική οί κανόνες συμπερΊφοράς μεταξύ των άνθρώ
πων. 'Η  βάσις όμως τής συμπεριφοράς ταύτης, ενυπάρχει είς τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν. 'Όσον περισσότερον άνεπτυγμένος είναι ό ψυχικός κόσμος τού άνθρώπου 
έπί τοσοΰτον τό σύνολον των κανόνων συμπεριφοράς είναι εκλεπτυσμένου καί χαρα
κτηρίζει τήν ύφήν τού πολιτισμού μιάς δεδομένης εποχής. 'Η  ήθική, αποτέλεσμα 
πάντοτε τής πνευματικής προόδου τής άνθρωπότητος, τελεί είς σχέσιν έξαρτησεως 
μετ’ αυτής καί διαμορφώνεται παραλλήλως πρός ταύτην. Είναι άσυμβίβαστος' 
όθεν πάσα παραφωνία μεταξύ ταύτης καί έκείνης τής προόδου. Είδικώς όμως, 
προκειμένου περί των κανόνων συμπεριφοράς, δύναταί τις νά εϊπη ότι ούτοι άποτε- 
λοΰν τήν άντανάκλασιν τού ψυχικού κόσμου των άνθρώπων μιάς ώρισμένης κοι
νωνίας καί · έποχής. Οΰτω δεν είναι δυνατόν νά πιστεύση τις ότι ή πρός τήν όλην 
μονομερώς άπόκλισις τής άνθρωπίνης κοινωνίας μιάς έποχής είναι δυνατόν νά έχη 
ώς άποτέλεσμα τήν υπαρξιν εκλεπτυσμένων κανόνων συμπεριφοράς μεταξύ των 
άνθρώπων. Κατά τρόπον άναμφισβήτητον, ή άπόκλισις αυτή θά έχη ώς άποτέ
λεσμα τήν παντελή έλλειψιν εύπρεπείας είς τούς ύφισταμένους κανόνας συμπερι
φοράς. Θά ίσχύη πάντοτε τό δίκαιον τού ίσχυροτέρου.

Πέραν όμως τούτου, εάν όρίσωμεν τήν ήθικήν ώς επιστήμην καθορίζουσαν 
τούς ορθούς κανόνας, τούς οποίους πρέπει νά άκολουθώμεν είς τήν πρακτικήν ζωήν, 
θά πρέπει κατά συνέπειαν αότη άναγομένη είς επιστήμην νά μελετήση τούς ύφιστα- 
μένους κανόνας, τά αίτια τά όποια τούς προεκάλεσαν καί τά άποτελέσματα τά όποια 
έπέφερον. ’Εκ τής .μελέτης ταύτης νά έξαγάγη συμπεράσματα καί νά προσδιορίση 
τό δέον γενέσθαι. Έ ξ  άλλου, ή φιλοσοφική θεώρησις των δεδομένων τής ήθικής,
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έχουσα ώς σκοπόν νά άνακαλύψη τήν ουσίαν των ηθικών φαινομένων καί νά διασα
φήνισή το νόημά του, δέν δύναται εΐ μή νά προσδιορίση τήν σημασίαν ήν έχουν 
έπί τής διαμορφώσεως καί έκλεπτύνσεως των κανόνων συμπεριφορρας μεταξύ των 
ανθρώπων αί διάφοροι κοινωνικαί εκδηλώσεις. Ή  φιλοσοφική αΰτη θεώρησις θά 
πείση κατά τρόπον άναμφισβήτητον ότι αί κοινωνικαί αύται εκδηλώσεις άποτελοΰν 
άν μή τον μοναδικόν, τουλάχιστον τον κύριον συντελεστήν τής διαμορφώσεως των 
κανόνων συμπεριφοράς μεταξύ των άνθρώπων. Αί κοινωνικαί αύται εκδηλώσεις, 
αυθόρμητοι καί έπίκτητοι, έκδηλοϋσαι' τήν ψυχικήν διάθεσιν των άνθρώπων μιας 
εποχής, ίνα επιβληθούν εις τάς έπερχομένας γενεάς, έχουν άνάγκην διαμορφώ- 
σεως έκ παραλλήλου κανόνων, είτε γραπτών, είτε άγράφων. Οί κανόνες ούτοι, 
σεβαστοί άπό μέρους τοϋ κοινωνικού συνόλου, συντελούν άφ’ ένός είς τήν έπιβίω- 
σιν τών κοινωνικών έκδηλώσεων, άφ’ έτέρου δέ άποτελοΰν τον άκρογωνιαΐον 
λίθον τής προόδου καί τού πολιτισμού.

"Ας έξετάσωμεν ήδη τον άθλητισμόν ώς κοινωνικόν φαινόμενον ίνα έκ τής 
μελέτης αυτού ίδωμεν τήν έπίδρασίν του είς τήν ύπόθεσιν τού πολιτισμού. ’Ανάγκη 
καί πάλιν ίνα άναδράμωμεν είς τήν κοιτίδα τής άθλητικής ιδέας, είς τήν χώραν τού 
αιωνίου φωτός τού πολιτισμού, τήν αίωνίαν Ελλάδα. ’Εκεί έπήγασε καί έκεϊ 
έξειλίχθη ή άθλητική ίδέα. ’Εκεί ήνδρώθη ό άθλητισμός καί τά στάδια τής έξελίξεώς 
του σαφώς κατέδειξαν τήν θερμουργόν πνοήν του είς τήν τεραστίαν ώθησιν τού 
πολιτισμού. "Ας άναλογισθώμεν τήν σύστασιν καί όργάνωσιν τών ’Ολυμπιακών 
αγώνων, τούς άπαραγράπτους κανόνας τού καλώς άγωνίζεσθαι, τούς μετά εύλα- 
βείας τηρουμένους. "Ας άναλογισθώμεν τήν έξαΰλωσιν τών τε άθλουμένων καί 
τών θεατών, ευλαβών προσκυνητών τής ίδέας τού άθλητισμοΰ. "Ας άναδράμωμεν 
είς τήν εποχήν έκείνην όπου είς τήν κονίστραν, ή άλκή τών άγωνιζομένων έγένετο 
ίέρεια τής θείας άθλητικής μυσταγωγίας. ’Εκεί όπου τό εύγενώς φέρεσθαι εΐχεν 
άναχθή είς θρησκείαν. Έ κ ε ϊ όπου είς τον κάλλιστον ναόν τού πνεύματος καί έν μέσω 
τού κάλλους καί τής ώραιότητος οί έξ άπάσης τής Ελλάδος προσκυνηταί συνέπλε- 
κον τον στέφανον τής νίκης καί ή .ψυχή τους έναπετίθετο είς τό βάθρον, άπό τού 
οποίου ή θνητή άλκή άνεκηρύσσετο είς ήμιθεάν. "Ολον τούτο τό σύνολον τής 
έκπάγλου ψυχικής καί σωματικής ώραιότητος είναι τό ύπόβαθρον τού ελληνικού 
πολιτισμού. Αυτό έδωκε τό άδάμαστον ελληνικόν πνεύμα καί επέβαλε τήν αίω
νίαν νεότητα τών Ελλήνων. Έκαλλιέργησε τάς ψυχάς καί έξελέπτυνε τούς χαρα
κτήρας. Συνέτεινεν είς τήν σύλληψιν τής άλανθάστου πορείας τής άνθρωπότητος 
καί έγένετο τό κίνητρον τής σμίλης τού Πραξιτέλους καί τού Παιωνίου. Έγένετο 
τό θειον όραμα αυτών καί έσμίλευσαν τήν ωραιότητά του έπί τής άμορφου όλης. 
Αυτό τό σύνολον τής έκπάγλου άθλητικής ώραιότητος ύπήρξεν ό κύριος συντε
λεστής τού αιωνίου φωτός τού ελληνικού πολιτισμού.

V . Ή  άθλησις καί ή άνάπτυξις τών σχέσεων τών λαών.
Άνεσκοπήθη ήδη ό άθλητισμός ώς παράγων τού πολιτισμού. "Ηδη θά γίνη 

προσπάθεια ίνα προσδιορισθή ό άθλητισμός καί ώς παράγων τών σχέσεων τών λαών. 
Πριν ή χωρήσωμεν είς τό κύριον θέμα μας, υπάρχει ή άνάγκη νά τονισθή ή σχέσις 
ή ύπάρχουσα μεταξύ τού λαού άφ’ ένός καί τού πολιτισμού άφ’ έτέρου. 'Η  σχέσις 
αΰτη είναι ταυτόσημος προς τήν σχέσιν αιτίας καί άποτελέσματος. Έ φ ’ όσον υπάρχει 
αίτια πρέπει νά έχωμεν άποτέλεσμα. Έ φ ’ όσον υπάρχει λαός πρέπει νά έχωμεν πολι
τισμόν, άνεξαρτήτως τής ύφής τούτου. 'Ο  λαός, ώς ζών οργανισμός, δέν είναι δυνατόν 
είμή νά δίδη πάντοτε τήν εικόνα τής ζωτικότητάς του. Έ π ί τή βάσει τών όσων έν τοΐς 
προηγουμένοις έξετέθησαν, ό κοινώς παραδεδειγμένος τρόπος συμπεριφοράς, μεταξύ 
τών άνθρώπων μιας ώρισμένης κοινωνίας καί είς ώρισμένην έποχήν συνιστα τήν ηθι
κήν ώς άναπόσπαστον μέρος τής έννοιας τού πολιτισμού, ύπό τον όρον μάλιστα τής
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παραλλήλου έξελίξεώς της προς την υλικήν καί πνευματικήν πρόοδον. Καί παρεδέ- 
χθημεν δτι ό τρόπος αυτός τής συμπεριφοράς ώς γραπτοί ή άγραφοι κανόνες είναι 
αποτέλεσμα των κοινωνικών έκδηλώσεων των άνθρώπων καί μέ αντικειμενικόν 
σκοπόν δπως αύται επιβληθούν εις τάς έπερχομένας γενεάς. 'Ως τοιαύτη κοινωνική 
έκδήλωσις λαμβανόμενος ό αθλητισμός, θά έξετασθή ώς παράγων προς άνάπτυξιν 
των σχέσεων των λαών. "Οταν όμιλώμεν περί άναπτύξεως σχέσεων, πρέπει πάντοτε 
να έννοοϋμεν τήν διαρκή ηθικήν έξέλιξιν τών λαών, άπό τής άρχεγόνου καταστάσεως. 
'Ο  Rousseau έν τω κοινώνικώ συμβολαίω γράφει δτι ή άρχέγονος κατάστασις είναι 
ή έχθρότης τών άνθρώπων, ό δέ Σενέκας διετύπωσε τό homo hominis lupus est, 
προσθέτει δέ «έκ του άνθρώπου διά τον άνθρωπον υπάρχει άπειλή καθημερινού κιν
δύνου... άπατασαι, έάν έχης έμπιστοσύνην εις τά πρόσωπα τά όποια συναντάς. ’Έ 
χουν τήν μορφήν άνθρώπων, άλλά τήν ψυχήν άγριων θηρίων. Μόνον εις τον άνθρωπον 
εμποιεί εύχαρίστησιν νά καταστρέφη τον άνθρωπον». Περαιτέρω ό Πλάτων λέγει : 
«ήν γάρ καλοΰσιν οί πλεϊστοι τών άνθρώπων Ειρήνην τοϋτ’ είναι μόνον δνομα, τω 
δέ έργω πάσαις προς πάσας τάς πόλεις άεί πόλεμον άκήρυκτον κατά φύσιν είναι. 
Νϋν δή ύφ’ ημών όρθώς έρρήθη τό πολεμίους είναι πάντας πάσι δημοσία τε καί 
ίδιοι έκάστους αυτούς σφίσιν αύτοϊς» (Νόμοι 626Α). Δηλονότι αί πόλεις κατά φύσιν 
εύρίσκονται εις άκήρυκτον πόλεμον καί τά άτομα κατ’ ιδίαν καί δημοσία πολεμούν 
άλληλα. Αί κρίσεις αύται, μονομερείς έν πολλοΐς, προέρχονται άπό τήν έπισκόπησιν 
τής άνθρωπίνης υλικής προσωπικότητος. ’Εξ έτέρου δμως, ή πνευματική προσωπικό- 
της τού άνθρώπου προάγει τάς προς τούς ανθρώπους σχέσεις του, βραδέως μέν άλλ’ 
άσφαλώς. "Οταν φύσει κοινωνικόν δν είναι ό άνθρωπος, πώς δυνάμεθα νά τού άπορ- 
ρίψωμεν τήν έξέλιξιν τών σχέσεών του μετά τών άλλων άνθρώπων; Τούτο άλλως τε θά 
ήτο έκ διαμέτρου άντίθετον προς τήν ιστορικήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος. 'Η  άν- 
θρωπότης έξειλίχθη έν τή συνεργασία ήτις επί τοσοΰτον υπήρξε στενωτέρα δσον όμα- 
λώτεραι υπήρξαν αί σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων εις τάς κοινωνίας, τούς λαούς 
καί τά έθνη. Εις τούτο έβοήθησαν αί κοινωνικαί έκδηλώσεις καί τό πνεύμα τής ά- 
μίλλης. 'Ο  αθλητισμός δθεν ώς κοινωνική έκδήλωσις είναι δυνατόν νά συντελέση εις 
τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων τών λαών. "Ας ίδωμεν δμως τό μέγεθος τού τοιούτου 
συντελεστού. Έ ν  πρώτοις, δταν όμιλώμεν περί τού άθλητισμοΰ ώς κοινωνικού φαι
νομένου, πρέπει νά προσβλέψωμεν προς τήν έντονότητα τού φαινομένου τούτου 
καί τήν άνεξάλειπτον ένεργητικότητά του άνά τήν μακραίωνα ιστορίαν τής άνθρωπό
τητος. ’Εκκινεί έκ τού λίκνου τής άνθρωπότητος, άνδροϋται καί συνεχώς άναπτύσσε- 
ται μέ τήν ιδίαν έντονον είς τήν συνείδησιν τών λαών μορφήν του. ’Ενυπάρχει είς τούς 
άνθρώπους ώς φύσις καί ώς τοιαύτη άναπτύσσεται, ύπό τήν καθοδήγησιν πάντοτε 
τής εύγενοΰς άμίλλης τήν όποιαν άλλως τε έπιβάλλει αύτή αδτη ή άθλητική ιδέα καί 
δραστηριότης. Έ ξ  άλλου ό αθλητισμός έξελικτικώς μεταπηδά έκ τής παιδαγωγικής 
του έπιδράσεως μεταξύ τών άνθρώπων είς τήν είρηνοποιόν δραστηριότητά του μετα
ξύ τών λαών. Ή  άθλητική κυρίως ένασχόλησις τών λαών δύναται νά προσφέρη 
άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τήν κοινήν ύπόθεσιν τής άναπτύξεως τών σχέσεων 
τών λαών, ήτις καί σήμερον καί πάντοτε θά άποτελή τήν εύχήν τής άνθρωπό
τητος. 'Ο  άθλητισμός, δθεν, διαπλαστής χαρακτήρων, είναι ικανός νά συμβάλη 
τά μέγιστα είς τήν διαμόρφωσιν καί διάπλασιν τών άνθρωπίνων κοινωνιών. ’Ανα
πτύσσει τήν πνευματικότητα τών άνθρώπων έν ταϊς κοινωνίαις καί τοϊς έθ- 
νεσι. Εισέρχεται είς τήν φύσιν τού άνθρωπίνου κοινωνικού παράγοντος καί άπο- 
τελεΐ άναπόσπαστον μέρος τής κοινωνικής δραστηριότητος τού άνθρώπου. Έ ν 
τή δραστηριότητι άναπτύσσεται καί άνδροϋται, δημιουργών καί άναπτύσσων πα- 
ραλλήλως προς ταύτην τάς πανανθρώπινους σχέσεις καί ώς θεία πνοή καθο
δηγεί τούς άνθρώπους προς τήν πρόοδον καί τον πολιτισμόν. Προάγει τήν ήθικήν 
καί πνευματικήν πρόοδον έν ταύτώ δέ καί τήν υλικήν πρόοδον, διότι οξύνει τό πνεύμα
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καί καθιστά τοϋτο άνεξάρτητον πάσης έπιδράσεως τής άνθρωπίνης υλικής προσωπι- 
κότητος, δημιουργών οΰτω τάς προϋποθέσεις ώστε άθάνατα καλλιστεύματα καί 
μεγαλόπνοα δημιουργήματα, νά φέρουν την σφραγίδα τής άνθρωπίνης πνευματικής 
άθανασίας. Ά λλ’ έκεϊνο τό όποιον πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή έν προκειμένω είναι 
ή ευεργετική έπίδρασις ήν έχει ό άθλητισμός εις την ύπόθεσιν τής ειρηνικής συνερ
γασίας των λαών. Πρόκειται περί ΰποθέσεως ήτις σοβαρώς άπησχόλησε τούς λαούς 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. 'Η  ύπόθεσις τής ειρηνικής συνεργασίας 
είναι διακαής πόθος τών λ,αών καί προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην έστράφησαν' άνά 
τούς αιώνας αί κοινωνίαι. ’Ίσως μέχρι τοϋδε νά μή έλήφθη σοβαρώς ύπ’ οψει ή έπί- 
δρασις τοϋ άθλητισμοϋ εις τήν κοινήν ταύτην τών άνθρώπων ύπόθεσιν. 'Ο άθλητι ίμός, 
ώς ιδέα ένυπάρχουσα εις τήν συνείδησιν τοΰ λαού, άποτελεΐ πάντοτε σοβαράν πηγήν 
ένεργείας ινα οί λαοί καθοδηγηθούν προς ειρηνικήν συνεργασίαν. ' Η άνάπτυξις 
τής άθλητικής δραστηριότητος μεταξύ τών λαών, δημιουργεί, έπιδρώσα ψυχολογι
κούς, τό κατάλληλον κλίμα δι’ ειρηνικήν συνεργασίαν. Αυτή αδτη ή άθλητική ιδέα 
άναπτύσσεται εις τήν κονίστραν τής εύγενούς άμίλλης καί έκ παραλλήλου δημιουργεί 
αισθήματα άγάπης καί ψυχικήν άνωτερότητα τών διαγωνιζομένων. ’Αναπτύσσει τάς 
άνθρωπίνους άρετάς καί έπιβάλλει σεμνότητα καί ήθικόν κάλλος. 'Ο  στίβος μεταβάλ
λεται εις κολυμβήθραν άναγεννήσεως τών άνθρωπίνων ψυχών καί ναός εντός τοΰ ό- 
όποίου λατρεύεται ή θεότης τής άγάπης. 'Η  άνθρωπίνη ψυχή μετουσιώνεται καί επι
κρατεί έγκαρδιότης καί άγάπη μεταξύ τών άνθρώπων. 'Η  άθλητική ιδέα καθίσταται 
άντικείμενον πανανθρώπινης λατρείας καί άναπτύσσεται ή έφεσις προς ειλικρινή ει
ρηνικήν συνεργασίαν μεταξύ τών άνθρώπων. 'Η  σύλληψις έξ άλλου τής άληθοϋς άθλη
τικής ιδέας έκ μέρους τής άνθρωπότητος, ήτις έχει ώς προϋπόθεσιν τήν άνάπτυξιν 
τής άθλητικής δραστηριότητος, δέν είναι δυνατόν εΐ μή νά όδηγήση τάς άνθρωπίνους 
κοινωνίας προς τήν οδόν τής ειρήνης. Δύναμαι νά έχω τήν πεποίθησιν δτι ή δημιουρ
γία τών Άμφικτυονιών κατά τήν άρχαιότητα είχε τήν πηγήν της εις τήν άνάπτυξιν 
τής άθλητικής ιδέας. ΤΗσαν αύται τού ίδιου χρώματος καί τής ιδίας ύφής. Ή  άθλητική 
ιδέα τών ολυμπιακών άγώνων, μετεπήδησεν εις τήν πολιτικήν κονίστραν. Τό άθλητικόν 
πνεύμα έφώτισε τήν πολιτικήν δραστηριότητα, ειρηνικού διακανονισμού τών πολιτι
κών καί διπλωματικών ζητημάτων. Έπέδρασεν εις τό νά πρυτανεύση ή ψυχική 
άνωτερότης τοΰ άθλητοΰ εις τάς καρδίας τών πολιτικών ήγετών. Τό σπουδαιότερου 
δέ έν προκειμένω, είναι δτι τό πνεύμα τούτο έξεπήγαζεν άπό τήν ψυχήν τού λαού καί 
ένεφυσίσθη άκέραιον εις τήν ψυχήν τών πολιτικών ήγετών του. Ουτω λαοί καί ήγέται 
ύπό τοΰ αύτοΰ πνεύματος καθοδηγούμενοι, έφρόντιζον πάντοτε διά τήν έξυπηρέτησιν 
τής κοινής ύποθέσεώς των, προς έδραίωσιν τής ειρηνικής συνεργασίας των. ’Ενθυμού
μαι όλίγας φράσεις τού Ευαγγέλου Παυλίνη εις τό έργου του « 'Η  ιστορία τής Γυμναστι
κής». Τάς μεταφέρω έδώ διά νά δοθή μία είκών τής έπιδράσεως τού άμιγούς άθλητι- 
σμοΰ εις τήν διάπλασιν τών λαών, ιδία δέ τού έλληνικοΰ, έπί τώ τέλει τής άναπτύξεως 
τών ειρηνοφίλων αισθημάτων αύτοΰ: «Οί 'Έλληνες, πολεμικά άγωνίσματα δέν ήνεί- 
χοντο... Διότι ό Ελληνικός λαός παρουσίασε καί τούτο τό θαυμάσιου. Έ νω  διαρκώς 
έπεστρατεύετο, ούδέποτε ύπήρξεν στρατιώτης. Διά τούτο τα άγωνίσματά τού είχον 
ληφθή άπό τάς είρηνικάς άσχολίας... Τά οπλομαχητικά άγωνίσματα ούδέποτε ηύ- 
δοκίμησαν... Οί Ρωμαίοι, λαός κατώτερος, ούδέποτε έδωσαν τήν σημασίαν τήν ό
ποιαν έδωσαν οί "Ελληνες εις τάς ευγενεΐς άσχολίας τοΰ ελευθέρου καί άνωτέρου 
άνθρώπου».

V I . Συμπεράσματα.
Έ κ  τής δλης ώς άνωτέρω άναπτύξεως τού θέματος, προέκυψε κατά τρόπον άναμ- 

φισβήτητον ή επωφελής έπίδρασις τοΰ άθλητισμοϋ εις τάς διεθνείς σχέσεις. 'Ο άθλη- 
τισμός ένυπάρχων έμφυτος εις τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα, ένεργεί διαπλαστι-
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

.. Οί εξετάσεις της Σχολής Άρχιφυλάκων πλησιάζουν... Ή  μέρα τής «με
γάλης κρίσεως» και τής κοπιαστικής δοκιμασίας δπου νάναι φτάνει... καί τη μέρα 
αύτή την άτενίζουν μέ πολλή άγωνία οί πιο πολλοί υποψήφιοι. Διαβασμένοι είναι 
βέβαια καί πανέτοιμοι... ’Αλλά... νά! ή τύχη τους θά κριθή, κατ’ άρχήν, άπο τήν 
έκθεση... Κι’ αύτό εΤναι πού τούς φοβίζει καί μπλέκει κάπως τά πράγματα...

Γιατί άν μέν τύχη ένα γνωστό θέμα καί συμβή νά βρεθούν καί αύτοί σέ καλή 
ψυχική διάθεση, τότε έχει καλώς... ’Ά ν όμως, θεός φυλάξοι!, παρεμβληθή καμμιά 
άναποδιά τότε πάνε ολα χαμένα... Καί ή μελέτη, καί οί κόποι, καί οί θυσίες καί τό 
έτος ολόκληρο... Αύτή ή σκέψη επαυξάνει τό καθιερωμένο «τράκ», καί τήν παράξενη 
φοβία πού περιτριγυρίζει κάθε υποψήφιο σ’ όλες τις Σχολές, τήν ώρα πού σκύβει 
μπροστά στήν κόλλα του γιά ν’ άναπτύξη ένα όποιοδήποτε θέμα έκθέσεως...

Πώς, τάχα, νά καταφέρη ν’ απαλλαγή άπ’ αυτήν τήν παράξενη φοβία πού τον 
τυραννά;

"Ετσι, μέ κάποιο χαριτωμένο δέος, άνοίγονται αύτήν τήν έποχή βιβλία εκθέ
σεων, ξεφυλλίζονται παληά τετράδια, διατυπώνονται καί άποστηθίζονται ρητορικοί 
πρόλογοι καί επίλογοι, καταστρώνονται σχέδια καί γίνονται μελέτες καί έπεξεργα- 
σίες λογιών - λογιών θεμάτων...

Κι’ όλα ετούτα μετά «φόβου θεού» καί «έν βρασμώ ψυχικής ορμής».
... ’Εκφράζοντας, λοιπόν, αύτή τήν άνησυχία τών εξεταστικών περιόδων με

ρικοί άπό τούς φίλους υποψηφίους τής Σχολής Άρχιφυλάκων, διετύπωσαν πρόσφατα 
μιά θερμή παράκληση προς τό περιοδικό αύτό.

Παρεκάλεσαν, δηλαδή, παράλληλα μέ τήν άξιόλογη λογοτεχνική όλη του, νά 
προστεθή καί μιά στήλη σχετική μέ τό μάθημα τής έκθέσεως, μέ τήν οποίαν κανείς 
δέν άσχολήθηκεν ώς τά τώρα, καίτοι αύτό τό μάθημα είναι τό πιο νευραλγικό τών 
εισαγωγικών τους εξετάσεων.

’Έ τσι, τά «’Αστυνομικά Χρονικά», πού ολοένα πλουτίζονται μέ νέες ένδια-

κώς είς τούς χαρακτήρας τών άνθρώπων, προάγει τον πολιτισμόν αύτών καί εις τά 
πλαίσια τού πολιτισμού, άναπτύσσει κατά τρόπον έντονον τάς σχέσεις τών άνθρώπων 
καί έκ παραλλήλου προάγει καί τάς διεθνείς σχέσεις τών άνθρώπων. Ή  ύπόθεσις 
τής άθλητικής ιδέας, αποτελούσα τήν συνισταμένην τών άθλητικών δυνάμεων τών 
έθνών, άναπτυσσομένη καί εξελισσόμενη εις διεθνές πεδίον δράσεως, είναι δυνατόν 
νά καταστή έκ τών πλέον σοβαρών παραγόντων τής ειρηνικής συνεργασίας τών λαών. 
Ό  άθλητισμός δύναται νά καταστή 6 άλάνθαστος οδηγός τής άνθρωπότητος εις τήν 
ιστορικήν της έξέλιξιν καί νά συντελέση εις τήν δημιουργίαν πολιτισμού άξιου τής 
άνθρωπίνης ύποστάσεως. Νά άναπτύξη καί ένδυναμώση τήν πνευματικότητα τών 
λαών, ένα ούτοι πορευθοΰν είς τήν οδόν τών πεπρωμένων των καί τού προορισμού των. 
Χρειάζεται όμως προς τούτο διαρκής καί έντονός δραστηριότης, όργάνωσις τών ά
θλητικών δυνάμεων τών έθνών, προ πάντων δέ τούτων έπικράτησις τής άθλητικής 
ιδέας είς τήν διεθνή πολιτικήν κονίστραν. Αί διεθνείς πολιτικαί οργανώσεις χρειάζεται 
νά αναπτύξουν τήν αθλητικήν δραστηριότητα τών λαών, μέ τήν βεβαιότητα ότι συντε
λούν τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τών διεθνών σχέσεων καί τήν έξυπηρέτησιν τού 
κοινού πόθου τής άνθρωπότητος διά τήν έδραίωσιν μιας διαρκούς ειρήνης καί εύημε- 
ρίας.

ΑΝΑΣΤ. ΣΥΦΑΝΤΟΣ
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φέρουσες μελέτες, επιθυμώντας νά προσφέρουν μια μικρή υπηρεσία στους τόσο 
συμπαθείς άστυνομικούς άναγνώστες των πού έτοιμάζονται νά διαγωνισθοΰν στις 
εξετάσεις των ’Αστυνομικών Σχολών, έγκαινιάζουν άπό σήμερα μιά καινούργια 
φιλολογική στήλη άφιερωμένη στο σοβαρό έτοΰτο θέμα τής έκθέσεως, ευχόμενα 
συγχρόνως «καλήν έπιτυχίαν» σέ όλους.

Μά, δεν είναι μονάχα αύτός ό λόγος πού υπαγορεύει ετούτες τις γραμμές. 
Είναι καί κάποιος άλλος βαθύτερος πού άποβλέπει στήν άνύψωση τού πνευματικού 
έπιπέδου τών κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων, οί όποιοι άδιάκοπα - λόγω τής 
φύσεως τής δουλειάς τους—έκφράζονται κατά τρόπον υπεύθυνον γραπτώς καί προ
φορικούς. Συντάσσουν, δηλαδή, έγγραφες στά σημειωματάριά των, καταθέτουν ώς 
μάρτυρες στά δικαστήρια, υποβάλλουν άναφορές, άπευθύνουν συστάσεις, έπιλύουν 
διαφορές. Δηλαδή κάθε μέρα δεν κάνουν τίποτε άλλο άπό τού νά συντάσσουν ένα 
σωρό ενδιαφέρουσες εκθέσεις, γύρω άπό χίλια δυο θέματα τής καθημερινής ζωής.

Μέ όλα ετούτα τά ζητήματα θ’ άσχοληθοΰμε στις επόμενες γραμμές.

ΓΕΝΙΚΑ Π ΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

'Η  έκθεση δεν είναι ένα θεωρητικό μάθημα, χρήσιμο μονάχα γιά τις σχολικές 
έξετάσεις—όπως εσφαλμένα νομίζουν μερικοί.

Δεν είναι καν μάθημα. Είναι ή πιο πρακτική καί ήπ ιό  συνηθισμένη έκφραση 
τών αιτημάτων τής ζωής πού άγκαλιάζει όλα τά μικρά καί τά μεγάλα θέματα τής 
βιοπάλης, κι’ ένας σοβαρός παράγων κοινωνικής επιτυχίας. Είναι, περίπου, ό άγέρας 
πού άναπνέει ό άνθρωπος άπό τήν ώρα πού ά 
τήν ύστερη πνοή του.

Μονάχα όταν κατανοηθή άπόλυτα αύτή ή άπλή άλήθεια, ή έκθεση θά παύση 
νάναι «μπαμπούλας» καί θά έκλειψη τό τράκ τών εξετάσεων.

"Ας ΐδούμε άπό κοντά τό θέμα, παίρνοντας γιά παράδειγμα εσένα τον ίδιο, 
φίλε, πού διαβάζεις ετούτη τήν ώρα τις γραμμές αύτές.

Πήγες σ’ ένα κινηματογράφο, είδες ένα ωραίο έργο, κι’ ύστερα άπό λίγο άντά- 
μωσες ένα γνωστό σου, στον όποιον δ ι η γ ε ί σ α ι  τό έργο πού παρακολούθησες. 
Τ ί κάνεις τότε; Μιά προφορική έκθεση. Καί τήν συντάσσεις μ’ ένα χαριτωμένο 
τρόπο, άβίαστα, δίχως φοβία. Τ ί είναι εδώ ή έκθεση; Σχολικό μάθημα; ή ένα μέσον 
έπικοινωνίας μ’ ένα συνάνθρωπό σου;

’Άλλοτε πάλι κάθισες κάποια νύχτα νά γράψης ένα γράμμα στούς γονείς 
σου, στο χωριό. Τούς ά φ η γ ε ϊ σ α ι  γεγονότα άπ’ τή ζωή σου, π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι ς  
τήν κατάστασή σου, διατυπώνεις τή γνώμη σου γιά μερικά θέματα πού τούς ενδια
φέρουν... Τ ί έκανες καί πάλι; Τίποτε άλλο άπό μιά έκθεση... Καί μάλιστα γραπτή 
αύτή τή φορά...

Μιά άλλη φορά βρέθηκες σέ μιά συγκέντρωση, σ’ ένα φιλικό σου σπίτι, σ’ ένα 
χορό... Κάποιος μίλησε γιά ένα θέμα πού τό είχες μελετήσει... Δέν τά είπε καλά καί 
θέλησες νά τον άντικρούσης... Πήρες, λοιπόν, τό λόγο, έ φ ε ρ ε ς  ε π ι χ ε ι ρ ή 
μ α τ α ,  άνέπτυξες ιδέες καί τον άντέκρουσες... Δέν έχει σημασία ποιο ήταν έκεΐνο 
τό θέμα πού καταπιάστηκες... Μπορεί νά ήταν ένας ποδοσφαιρικός άγώνας, ένα 
έγκλημα, ένας γάμος, μιά έκδρομή... Σημασία έχει ότι κι’ εκείνη τή στιγμή έ κ 
θ ε σ η  έκανες, εκφράζοντας προφορικά τούς στοχασμούς καί τις ιδέες σου.

Τό ίδιο κάνεις κάθε στιγμή, μιλώντας ή γράφοντας. Καί δέν νοιώθεις κανένα 
φόβο γ ι’ αύτό.

Τώρα, αν σοΰ πούν τό έργο πού είδες, ή τό γράμμα πού έγραψες νά τό έπανα- 
λάβης σέ μιά κλειστή αίθουσα, μέσα σέ δυο ώρες, κι’ αν σοΰ πούν άκόμα ότι αύτό τό 
γραπτό σου θά τό βαθμολογήσουν μαζί μέ άλλα χίλια γραπτά, δέν θά νοιώσης τήν 
ίδια άνεση... Θά τρομάξης, θά πάθης τράκ, θά σπάσης το κεφάλι σου νά βρής μεγα-

ρχίζει νά καταλαβαίνη τον κόσμο ως
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λόπρεπες φράσεις καί σπουδαιοφανείς λέξεις για να έντυπωσιάσης, για να ξεπεράσης 
τούς άλλους, για νά έπιβληθής...

’Έ  ! λοιπόν, ξέρεις τί είναι αύτός ό φόβος πού σέ συνέχει;... Είναι ένα σύμ
πλεγμα έγωισμοϋ, σέ λανθάνουσα κατάσταση, πού θέλει νά σέ κάνη νά ξεπεράσης 
τις δυνάμεις σου καί νά άπλώσης το χέρι σου εκεί πού δέν φτάνει.

’Έ τσι, χάνεις την άπλότητά σου, βάζεις σκληρό κολλάρο, ντύνεσαι επίσημα καί 
παριστάνεις το σπουδαίο. ’Αλλά το έπίσημο ένδυμα δέν ταιριάζει δλες τις ώρες, 
ούτε σ’ δποιον - δποιον. ’Άν έγραφες άπλά — δπως έγραψες τό γράμμα στούς γο
νείς σου—άν δέν κοίταζες νά δανεισθής ξένες ιδέες καί νά σηκώσης τό άνάστημά 
σου πάνω άπ’ τό φυσικό σου ύψος, άν έφτειαχνες μικρές φρασοϋλες καί χρησιμοποι- , 
οΰσες λέξεις πού τις καταλαβαίνεις καί πού καί άλλες φορές τις χρησιμοποίησες, 
τότε ίσως νά είχες έξασφαλισμένη τήν επιτυχία. Τί σέ νοιάζει άν δίπλα σου υπάρχουν 
καί άλλοι πού γράφουν; ’Εσύ κλείσου στον έαυτό σου. Πάρε άπ’ αύτόν δ,τι έχει νά 
σοϋ δώση, κι’ άς είναι καί φτηνό ύλικό. Κάμε ένα σχέδιο καί εκδηλώσου δπως έκδη- 
λώνεσαι, χωρίς νά φοβάσαι καί χωρίς νά νοιώθης κατάθλιψη.

' Η έκθεση των εξετάσεων δέν είναι έπίδειξις γνώσεων. Είναι ένας τρόπος γιά 
νά Ιδη ή ’Επιτροπή πού σέ κρίνει πώς μπορείς ν’ άντιμετωπίσης μιά φιλολογική 
κατάσταση μέ ψυχραιμία καί μέ χάρη.

Θά προστεθή, βέβαια, κι’ ένας μεγάλος παράγων πού θά κλίνη άναλόγως 
τήν πλάστιγγα: ό παράγων ορθογραφία. Αύτή είναι ζήτημα μελέτης. Είναι τοποθε
τημένη μέσα σέ καλούπια. ’Έ χει κανόνες, γιά τούς οποίους θά μιλήσουμε πάρα κάτω.

'Η  διατύπωση δμως οΰτε ζήτημα μελέτης είναι, ούτε ιδιαίτερους κανόνες 
έχει, έκτος άπό τή γενική αρχή τοΰ προλόγου, τοϋ κυρίως θέματος καί τοϋ έπιλόγου.

'Η  διατύπωση είναι κάτι έντελώς δικό σου. Είναι ή σφραγίδα σου. "Αν χρη- 
σιμοποιήσης, λοιπόν, ξένη σφραγίδα διαπράττεις άπάτη καί ζημιώνεσαι.

Αύτό τό κακό κάμουν τά διάφορα βιβλία έκθέσεων πού κυκλοφορούν καί τά 
οποία δέν σοϋ δίνουν γενικές κατευθύνσεις καί οδηγίες, άλλά σοϋ παρουσιάζουν έ
τοιμες εκθέσεις. Κι’ έσύ τις άποστηθίζεις καί τις γράφεις.

Έ τσ ι, παρουσιάζεται μερικές φορές τό φαινόμενο νά μοιάζουν μεταξύ τους 
100 ή καί 200 γραπτά, οπότε ή ’Επιτροπή καταλαβαίνει τήν άντιγραφή καί γίνεται 
αύστηρή στήν κρίση της.

Μερικοί φίλοι κάμουν άλλη δουλειά, πιο άθώα κατά τή γνώμη τους. "Εχουν 
έτοιμο ένα πρόλογο πού τον τοποθετούν σ’ δποιαδήποτε έκθεση καί έχουν ήσυχο 
τό κεφάλι τους.

’Αλλά κι’ αύτό είναι αντιγραφή καί κατεβάζει τό επίπεδο τής έπιτυχίας των 
διαγωνιζομένων.

Διαγωνισμός θά πή άσκησις, καί ή άσκησις προϋποθέτει προσωπικό κόπο.
’Αντί, λοιπόν, νά ζαλίζης τό κεφάλι σου άποστηθίζοντας ξένες έκθέσεις, γιά 

νά έξαπατήσης τήν ’Επιτροπή, μάθε καλύτερα νά εκφράζεσαι. Καί θά έκφράζεσαι 
καλύτερα δταν κάθε τι πού γράφεις είναι δικό σου, είναι προϊόν τής σκέψης σου, τής 
φαντασίας σου, τοΰ κόπου σου.

Καί τό μικρό μυστικό τής έπιτυχίας είναι οί μικρές - μικρές, άπλές, φρασοΰ- 
λες άραδειασμένες μέ τάξη, μέ ρήμα, υποκείμενο καί άντικείμενο.

Μήν άπλώνης τά χέρια στήν ξένη πνευματική ιδιοκτησία. Είναι σάν νά βάζης 
ένα παπούτσι 6 - 7  πόντους μεγαλύτερο άπ’ τό πόδι σου. Τρέχοντος θά σκοντάψης 
καί θά γελοιοποιηθής.

Μπές μέσα στήν αίθουσα μέ πανοπλία τις γνώσεις σου. Στάσου ψύχραιμα ν’ 
άκούσης τό θέμα. Στή συνέχεια άνάπτυξέ το μέσα στή σκέψη σου. "Υστερα φτειάξε 
ένα σκελετό. "Ενα χαρακτηριστικό πρόλογο, μερικά σημεία τοΰ κυρίως θέματος 
κι’ ένα όμορφο επίλογο.
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Τέλος πιάσε την πέννα καί γράφε έλεύθερα, δσα προηγουμένως έχει έπεξερ- 
γασθή ή σκέψη καί ή φαντασία σου. Μ’ αύτό μονάχα τον τρόπο πλησιάζεις στην 
έπιτυχία.

Αυτά κατ’ αρχήν θά ήθελα νά σοΰ πώ, φίλε άναγνώστη, πριν διαβώ τό λου- 
λουδιασμένο κατώφλι τής έκθέσεως. Αυτά καί κάτι άλλο άκόμα.

Ή  ιστορία της έκθέσεως δέν ένδιαφέρει αύτή τη στήλη. "Ομως μην ξεχνάς 
ότι ή έκθεση ξεκίνησε κάποτε άπδ τις σπηλιές καί τά φαράγγια τοϋ πρωτόγονου 
ανθρώπου σάν κραυγή, σάν μουρμουρητό, σάν τραγούδι, σάν προσευχή, σάν ύμνος...

'Ύμνος στην άνατολή τοϋ χρυσοϋ ήλιου πού ό πρωτόγονος άνθρωπος δέν 
μπορούσε νά έξηγήση την προέλευσή του... Ύμνος στή μεγαλόπρεπη βροντή καί 
άστραπή, πού τις νόμιζε τρομερές θεότητες... Ύμνος στή γέννηση ένός παιδιού, στο 
θάνατο ένός γείτονα, στο βέλασμα των προβάτων, στήν πολύχρωμη άνοιξη, στο βλο
συρό χειμώνα...

'Η  φαντασία ύπήρξεν ή μάννα τής έκθέσεως, πριν άκόμα ό άνθρωπος μορφωθή. 
Αύτή ξύπνησε καί γλυκονανούρισε τά πιο εύγενικά άνθρώπινα αισθήματα, καί τά 
όμορφόντυσε μέ τή γαλάζια άμφίεση τής λογοτεχνίας, πού φούντωσε στις κατο
πινές έποχές καί διεδραμάτισε ένα πολύτιμο ρόλο στήν άνθηση τοϋ πολιτισμού τοϋ 
αιώνα μας.

Πολλά χρόνια πριν ό άνθρωπος ντυθή τή στολή τοϋ άστροναύτη καί άνέβη 
ψηλά στον κόσμο τοϋ ’Απείρου, είχε συλλάβει καί περιγράψει τό πέταγμα αύτό ή 
φαντασία ένός μυθιστοριογράφου...

Πολλά χρόνια πριν άντηχήση τό κήρυγμα τοϋ Ναζωραίου στή γή, ή άρχαία 
'Ελληνική διανόηση είχε έκφράσει τις άκατάλυτες άλήθειες τής Χριστιανικής Θρη
σκείας, μ’ ένα τρόπο έκπληκτικά προδρομικό...

Τά ένθουσιώδη θούρια ένός ποιητή συνετέλεσαν στή νίκη των Σπαρτιατών στο 
Β' Μεσσηνιακό πόλεμο. Ν αί! «Έ ν άρχή ήν ό λόγος». Καί ό λόγος είναι δπλο καί 
δύναμη τρομερή σέ χέρια έπιδέξια.

Καί αύτό τό δπλο τό χρησιμοποιούν δλοι οί άνθρωποι σήμερα προς κάθε 
κατεύθυνση.

Τό χρησιμοποιούν σάν προπαγάνδα, σάν διαφώτιση, σάν ένημέρωση τής κοι
νής γνώμης...

Ύπό αύτές τις προϋποθέσεις δέν έπιτρέπεται νά υπάρχουν στήν έποχή μας 
άνθρωποι, πού δέν ξέρουν νά έκφράζωνται καί νά διατυπώνουν τούς στοχασμούς των 
σωστά, ιδιαιτέρως δταν διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στήν κοινωνική ζωή τοϋ 
τόπου των.

Ή  .έκθεση, λοιπόν,δέν είναι μάθημα. Είναι άνάγκη καί αίτημα τής ζωής. 
Είναι ό άξονας γύρω άπό τον όποιον κινούμεθα δλοι.

Γ ι’ αύτό καί έχομε ύποχρέωση νά μάθωμε τά μυστικά της, ώστε νά μπορούμε 
νά τήν χρησιμοποιούμε έπωφελώς.

(Συνεχίζεται)
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Τό Άρχηγεϊον τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είχε την εύτυχή έμπνευσι νά έκδώση 
ένα πολύ παραστατικό λεύκωμα, μέ τήν ευκαιρία πού τό ’Αστυνομικό Σώμα, συμπλή
ρωσε, τό έτος 1961, σαράντα χρόνια άπό τής συστάσεώς του.

Ό  ’Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ό όποιος είναι ό φορεύς τής 
όλης έμπνεύσεως, Ιδωσε την εύκαιρίαν είς τό πολύ κοινό νά μάθη τήν ιστορία τοϋ 
Σώματος καί τήν πολυσχιδή δράση του μέσα στα πλαίσια τοϋ χρονικοϋ αύτοΰ δια
στήματος.

’Έδωσε επίσης τήν εύκαιρία, στούς νεωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους, μέ μια 
σειρά παραστατικών άφηγήσεων, νά διδαχθοΰν τόσα πολλά, άπό τήν δράση τοϋ Σώ
ματος καί τις θυσίες πού προσέφερε γιά τήν έδραίωσή του.

Υπήρξε, πράγματι, πολύ έπιτυχής ή ενέργεια αύτή, αν λάβουμε ύπ’ όψει μας τα 
τόσα σχόλια πού είδαν τό φώς τής δημοσιότητος έδώ στήν Πάτρα καί τά τόσα άλλα 
πού άκούστηκαν, έπάνω στο θέμα αύτό.

Ά π ’ αυτά τά σχόλια, μεταφέρω έδώ μερικά, τά πλέον αντιπροσωπευτικά.
Πρόκειται, κατ’ άρχήν, γιά ενα χρονογράφημα τής διευθυντρίας τής έφημερίδος 

«Πελοπόννησος» έξαιρετικής λογοτέχνιδος κ. Γιώτας Παπαγγελούτσου, ύπό τόν τί
τλον «Τά σαράντα χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων», εις τό όποιον άντικατοπτρίζεται 
ή άγάπη καί ό θαυμασμός προς τό Σώμα.

«Σαράντα χρόνια ή ’Αστυνομία Πόλεων έκαμε τό πιο θαυμάσιο έργο, πού τό 
» διαπνέει άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία, γραμμή, ό ένθουσιαστικός άνεμος διά 
» τήν κοινωνική άσφάλεια καί τάξη. Κάθε όργανο τής ’Αστυνομίας, είτε άνήκει στον 
» Τουρισμό, είτε στήν ’Αγορανομία, είτε στή Διαφώτιση, είτε στήν ’Εγκληματολογία, 
» είτε στήν Τροχαία, κυριαρχείται, σχεδόν άπόλυτα, άπό τήν πίστη καί τήν αφοσίωση. 
» Μέ άνυπόμονο καί έρευνητικό πνεΰμα προχώρησε στο έπίμοχθο έργο της. Φωτεινά 
» σύμβολα στάθηκαν καί στέκονται σέ όσων τήν καρδιά αντήχησε ό παλμός τοϋ 
» καθήκοντος.

«Καί είναι πάρα πολλοί έκεΐνοι, πού μέσα στο βουερό ρεΰμα τών κακών στιγ- 
» μών, ύπηρέτησαν τό άληθινό νόημα τής Πατρίδος των. Σ ’ αύτό τό σημείον καί 
» στά κατορθώματά τους βρίσκεται ή μεγαλωσύνη τοϋ Σώματος αύτοΰ. Καί αν ή 
» ιστορία κατώρθωσε νά συμπυκνώση τις κορυφές της, ή ’Αστυνομία Πόλεων θά 
» είσωρμοΰσε, μέ τήν έμψυχη λάβα της νά καταλάβη τήν ήρωικότερη θέση. Δέν ύπάρ- 
» χει τόπος, δέν υπάρχει χώρος, πού νά μήν έπέρασε ή ’Αστυνομία Πόλεων καί νά 
» μήν έφερε τή μεταβολή.

«Τά σαράντα χρόνια τής παρουσίας της είναι υπερπλήρη , γιατί στάθηκαν σαν 
» σιδερένιες άψΐδες πάνω άπό τή φύλαξη τοϋ άνθρώπου. Τό δίκτυο τών κοινωνικών 
» νόμων, πού διατρέχει τή φλογερή τροχιά τής ζωής, έφαρμόζεται καί παρακολου- 
» θείται άπό τόν άγρυπνο αύτό φρουρό, πού παραστέκει καί ενσαρκώνει τό πνεΰμα 
» τής ήσυχίας. Γιά τοΰτο, ήρθε ή ώρα νά μιλήσουμε γιά τή συνείδηση τοϋ Σώματος 
» αύτοΰ, πού έπί σαράντα ολόκληρα χρόνια, κατώρθωσε μέ τις θυσίες του καί τόν 
» άγώνα του νά δώση όχι μόνον μορφή πολιτισμού στο τόπο, άλλά καί νά σμιλέψη 
» μέσα στο ζοφερό χάος τών έπαναστατημένων άντιλήψεων, μέσα στήν καυτερή 
» άναταραχή καί τόν τραγικό τόνο τοϋ κομμουνισμού, τήν έλευθερία.

«Έπεδόθη άκόμα στο ρετουσάρισμα τής καθημερινής ζωής, δημιουργώντας τήν 
» έμπιστοσύνην τών άνθρώπων. Μπορώ νά πώ άκόμα, πώς έμεγάλωσε τήν έποχή 
» μας καί έγινε Σώμα άναγκαιότητας. Δέχτηκε όλες τις άντιστάσεις καί αύξησε τό
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» μαχητικό της αίσθημα, εκδηλώνοντας ρωμαλέα παντού τη δραστηριότητά της. 
» Δέν θά ξεχάση κάνεις τον ασταμάτητο άγώνα, πού έκαμε ή ’Αστυνομία Πόλεων 
» στα σαράντα αύτά χρόνια. Δημιούργησε, δούλεψε, σάλπισε, θυσιάστηκε καί δέν 
» έγνώρισε άνάπαυση. Μέ άποτέλεσμα την συσσώρευση μόνον των τιμών. Ή  καθο- 
» λική ψυχή τής ’Αστυνομίας σχηματίζει ένα κύκλο τόσο τέλειο, πού τον ζηλεύουν 
» καί οί ξένοι. Ή  πλήρης έξέλιξή της καθώς καί τό εύρωστο πλήθος των οργάνων της 
» θριαμβεύει καθημερινά καί ξεπερνάει πολλές πραγματικότητες.

«Υπάρχει ή γοργότητα καί ή άρετή τής αύστηρής πίστης προς τό καθήκον. 
» Αύτή διαθέτει καί τήν μυστική δραστηριότητα πού ζή μέσα στή σκιά καί τή σιωπή. 
» Πόσες φορές δέν ξεπέρασαν τήν συνηθισμένη περίπτωση ένός άστυνομικοϋ καί πό- 
» σες φορές δέν ένεσάρκωσαν τό υπερφυσικό του ηρώα ; Κέρδισαν πάνω στο λειτούρ- 
)> γημά τους πολλές ήθικές εύλάβειες, άλλά έδωσαν καί τή ζωή τους καί έχάρα- 
» ξαν ένα φωτεινό σταυρό στον ούρανό τοϋ μεγάλου καθήκοντος.

«Τό ειδικό αύτό σώμα έξέδωσε τώρα συμπεπυκνωμένη σ’ ένα βιβλίο του τήν 
» τεσσαρακονταετή δράση του. Μου έκαμαν έντύπωση τά θύματα πού υπάρχουν 
» σέ μικρές φωτογραφίες. Περιβάλλονται δλοι άπό ένα είδος παρνασσιακοϋ φωτός, 
» πού κάνει τό άνώνυμο έργο τής θυσίας τους νά χαράσσεται στις πιο γυαλιστερές 
» μετάλλινες πλάκες τής άθανασίας.

«Καί δέν μπορεί νά άντικρύση κανείς όλους αυτούς μεμονωμένα καί δίχως δεσμό 
» μεταξύ τους. Πρέπει νά τούς συγκεντρώση κανείς όλους σ’ ένα φινάλε καί σέ μιά 
» σύνθεση, πού πίσω τους ώρθώθηκε ή τάξη καί ό νόμος.

«Σαν πιστή έπικαλοϋμαι μέ τή σκέψη μου όλα αύτά τά νέα παιδιά, πού έδωσαν 
» τό αίμα τους διά νά εξασφαλίσουν μέ τήν άκαμπτη θέλησή τους τήν υπόθεση τής 
» Πατρίδας τους. ’Ηταν οί τελευταίοι προασπιστές; ’Ό χι. Οί φύλακες αύτοί θά άνα- 
» φαίνωνται πάντα καί πάντα θ’ άνεμίζουν σαν σημαία πάνω άπό τον κόσμο τήν 
» παρουσία τους καί τή θυσία τους καί θά βαδίζουν στο πλατύ δρόμο, πού οδηγεί τό 
» καθήκον καί ή θυσία.

’Επίσης μεταφέρουμε έδώ, μερικά άποσπάσματα, άπό τή φιλολογική στήλη 
τοϋ «Πελοποννησίου» τής ιδίας έφημερίδος.

Τό Περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά», πού άποκρυπτογραφεΐ τούς μόχθους 
» καί τις θυσίες τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, στήν έμπέδωση τής τάξεως, 
» είχε μία πρώτης τάξεως πρωτοβουλία. Έξέδωκε έπ’ εύκαιρία τής συμπληρώσεως 
» 40 χρόνων δράσεως τοϋ εύγενοΰς Σώματος, άναμνηστικόν λεύκωμα, πού άποτελεϊ 
» άληθινό ιστορικό ντοκουμέντο. Ό  λαός τών Πατρών περιβάλλει μέ άγάπην καί 
» στοργήν τά όργανα τής τάξεως. Γνωρίζει τούς μόθχους καί τις θυσίες τους. Τά 
» γλίσχρα οικονομικά τους μέσα. Τό κοπιαστικό ξενύχτι. Τό κυνήγι τών κακοποιών. 
» Τήν άνιδιοτέλεια καί τήν άντικειμενικότητά τους.

«’Απ’ όλες τις, δημόσιες υπηρεσίες, άπ’ όλους τούς ’Οργανισμούς, ή υπηρεσία 
» αύτή, έργάζεται παραδειγματικός καί ύποδειγματικώς.

« Ή  ’Αστυνομία προώδευσε στήν Ελλάδα, γιατί είχε μαζί της τήν έκτίμηση 
» καί τήν αγάπη τοϋ λαοΰ. Κατέστη δημοφιλής, γιατί φέρθηκε «μέ τό γάντι»—πού 
» είναι άλλως τε καί τό σύμβολο τής ’Αστυνομίας. ’Αγαπήθηκε γιατί, άκριβώς, δέν 
)) πάτησε «στο κάλο» τό φιλότιμο τοϋ πολίτου, άλλά τοϋ χαμογέλασε καί τον έχαι- 
» ρέτισε. Μεταξύ λαοΰ καί ’Αστυνομίας έδημιουργήθησαν δεσμοί άγάπης. Γιατί δέν 
» πρέπει νά ξεχνάμε — καί υποθέτω κι’ αύτό τό έχει πή ό άείμνηστος Χαλλίντεϋ, 
» ότι «ή ’Αστυνομία είναι ό καθρέφτης τοϋ πολιτισμοΰ ένός λαοΰ. Τό κρύσταλλον 
» πρέπει νά λάμπη».

Ή  έμπνευση αύτή τής έκδόσεως τοϋ λευκώματος μέ τά τόσα κολακευτικά σχό-



606 Α. Συφάντου

λια, έδωσε τή συνέχειά της σέ μιαν άλλη, τοϋ Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας Πατρών, 
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' κ. Πάνου Καραμπούλη, δπως, μέ την συμπλήρωση 40 
χρόνων άπό τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας στήν Πόλη, τήν 22 ’Απριλίου 1922, 
όργανώση δύο έορταστικές έκδηλώσεις, μέ σκοπό τήν περαιτέρω προβολή τοϋ Σώ
ματος.

Ή  άναληφθείσα ύπό τοϋ κ. Διευθυντοϋ πρωτοβουλία, ύπήρξεν άξια θαυμασμοΰ, 
αν συνδυασθή μέ τις δυσχέρειες έπάνω στις όποιες προσέκρουεν.

'Η  προβολή, δμως,τής ανάγκης γιά τή διοργάνωση των έορταστικών αυτών έκ- 
δηλώσεων, άπό τή μια πλευρά καί άπό τήν άλλη ή έρευνητικότης καί τό πρακτικόν 
πνεΰμα πού έπεκράτησε, συνετέλεσαν ώστε δχι μόνον ή δλη οργάνωση να λάβη «σάρκα 
καί οστά», άλλά να στεφθή καί ύπό πλήρους επιτυχίας καί να προκαλέση εύμενέστατα 
σχόλια, εις τούς κύκλους τής Πατραϊκής Κοινωνίας.

’Έ τσι, στις 8 τό βράδυ τής Κυριακής 20 Μαίου 1962, στην μεγάλη αίθουσα δια
λέξεων τής Διακιδείου Σχολής έλαβε χώραν ή πρώτη έορταστική εκδήλωση μέ 
ομιλίαν τοϋ Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας, Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ Α' κ. Πάνου 
Καραμπούλη, μέ θέμα «'Η  τεσσαρακονταετία τής ’Αστυνομίας Πόλεων έν Πάτραις 
καί ή δράσις αύτής».

Μέσα σέ μια κατάμεστη αίθουσα άκροατών, άνάμεσα στους οποίους διεκρίνοντο 
ό Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. Κωνσταντίνος, ό Δήμαρχος Πατρέων κ. Ν. Βέτσος, ό 
εκπρόσωπος τοϋ κ. Νομάρχου Ά χαΐας, Διευθυντής Νομαρχίας κ. Πάλιος, οί Εισαγγε
λείς Έφετών καί Πρωτοδικών κ.κ. Μουστάκης καί Μπούτης καί άνώτεροι δικαστι-

Αί ΆρχαΙ της Πόλεως των Πατρών κατά τήν διάλεξιν. Διακρίνεται ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης κ. κ. Κωνσταντίνος.

κοί, ό Στρατιωτικός Διοικητής κ. Μανωλαράκης, ό Ναυτικός Διοικητής κ. Δανιήλ, ό 
’Ανώτερος Διοικητής Χωρ/κής κ. Βενιεράκης καί άλλοι εκπρόσωποι τών Δημοσίων 
'Υπηρεσιών, άρχισε τήν ομιλία του ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας τόν οποίον παρου-
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σίασε, έκ μέρους τοΰ Διοικ. Συμβουλίου της Διακιδείου Σχολής, ό ’Αντιπρόεδρος αύ- 
τοϋ, διακεκριμένος επιστήμων καί υψηλός κοινωνικός παράγων, οφθαλμίατρος κ. 
Ά ριστ. Άντωνιάδης.

Ό  ομιλητής, μέ γλάφυρότητα καί μέ πνεύμα σεμνόν, όπως πάντα σεμνή καί 
αθόρυβος υπήρξε ή πολυσχιδής δράση τοΰ Σώματος, άνέλυσε προς τό άκροατήριον 
τά πεπραγμένα καί τάς έπιδιώξεις τής ’Αστυνομίας στήν Πάτρα, καταχειροκροτη
θείς. Έκράτησε τό άκροατήριον, άπ’ αρχής μέχρι τέλους, μέσα σέ μιαν άτμόσφαιρα 
ενθουσιασμού καί μέ εναλλασσόμενα τά συναισθήματα συγκινήσεως καί ενθουσια
σμού.

Λεπτομέρειες, άγνωστες εις τό πολύ κοινόν καί εις τούς νεωτέρους άστυνομικούς 
άκόμη, έτέθησαν ΰπ’ οψει τοΰ άκροατηρίου μέ τήν διακρίνουσαν τον ομιλητή τέχνην, 
οί όποιες τό συνεκίνησαν καί ένεθουσίασαν.

Είδα κάποιον, άπόμαχο τώρα άξιωματικό τοΰ Σώματος, σέ ώρισμένες στιγμές 
νά δακρύζη, άναπολώντας τό Παρελθόν.

Έ τυχε  νά κουβεντιάσω, στο τέλος τής ομιλίας, μ’ αύτόν, γιατί μοϋ προξένησε 
εντύπωση τό δάκρυ πού κύλισε πολλές φορές στο μάτι του, καί ή συζήτηση μοϋ θύμησε 
τό πνεύμα κάποιου χρονογραφήματος πού είδε τό φως τής δημοσιότητος στήν τοπική 
έφημερίδα «Πελοπόννησος».

«Οί άστυνομικοί άνέλαβον ύπηρεσίαν μέ ζήλον καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον 
)) μέχρις αυτοθυσίας. Έπεβλήθησαν άμέσως. Έπαγίωσαν τήν τάξιν καί τήν εύνομίαν 
» καί κατέστειλαν τό έγκλημα. Μέ τάς συμβουλάς καί τάς συστάσεις των, εΐθίσθη 
» καί τό κοινόν εις τά νέα άστυνομικά μέτρα διά τήν εφαρμογήν των διατάξεων. Οί 
» πολϊται ολόθερμα άγκάλιασαν στήν ψυχή τους τήν ’Αστυνομίαν ώς σώτειραν. Έ -  
» πίστευσαν πολλοί στά σωστά ότι αί έπιτυχίαι της ώφείλοντο εις μαγικάς ιδιότητας 
» καί θαυματουργάς ικανότητας. Έβλεπον μέ καμάρι τήν προστάτιδα άστυνομίαν 
» καί έκαυχώντο ότι είναι ή πρώτη τοΰ κόσμου.

«Οί άστυνομικοί όμως διά τον θρίαμβον τής επιτυχίας των ήγωνίσθησαν σκληρά. 
» Λεβέντες, παλληκάρια τής Ελληνικής φυλής, μέ νειάτα όλο σφρίγος καί όρεξη, μέ 
» φιλότιμο έλληνικό, προικισμένο μέ άρετής χαρίσματα καί ύπέρζηλον πατριωτισμόν, 
» άρνήθησαν τον εαυτόν τους καί τον παρέδωσαν εις τό καθήκον. Δέν άνεπαύοντο τήν 
» ήμέραν καί δέν είχον ύπνον τήν νύκτα. Υπηρεσία συνεχής καί αδιάκοπος, διά νά 
» σμιλεύσουν τήν στερεότητα τής άσφαλείας καί τον χρυσοκέντητον μανδύαν τής εύ- 
» νομίας, μέ τον πενιχρόν μισθόν.

«Τό σώμα όμως δέν ήτο σίδηρο. Ή  ύπερκόπωσις τό λύγισε καί τούς πολλούς, τότε, 
» τούς έδέχθη ή «Σωτηρία».Έμειναν εκεί χωρίς νεκρολογίες καί κηδειών πομπές.'Ή- 
» ρωες άφανεϊς έφυγαν καί αναπαύονται τώρα στο κόσμο τών μακάρων. Ξεχαστή- 
» κάνε καί πάνε ! Ούτε τό λεύκωμα τούς μνημονεύει αύτούς...

«Γενικώτερα όμως τό έργον τής άστυνομίας στά 40 χρόνια τής πορείας της δέν 
«γράφεται έδώ. Πρέπει νά γραφή εις τόμους ολοκλήρους. Ή  άστυνομία μας είναι 
» καί θά είναι ό παλμός τής πατρίδος καί τής κοινωνίας μας τό στήριγμα».

"Ετσι έκλεισε ό πρώτος κύκλος τών έορτών,γιάνά παραχωρήση τή θέση του στήν 
άλλη έορταστική εκδήλωση. Πρόκειται περί τής δεξιώσεως πού έγινε μέσα στήν άρ- 
χοντική αίθουσα τοΰ εντευκτηρίου τοΰ έμπορικοΰ συλλόγου «Ερμής» πού παραχω- 
ρήθηκε, εύγενώς, άπό τον πρόεδρο τοΰ συλλόγου κ. Κοΰκον.

Στις 8.30' τό βράδυ τής Τρίτης 22 Μαίου, όλα είχαν έτοιμασθή μέ κάθε λεπτο
μέρεια, χάρις στις έπίμονες προσπάθειες καί φροντίδες τοΰ κ. Διευθυντοΰ τής Ά σ τυ
νομίας, ό όποιος βοηθούμενος άπό τον Υποδιευθυντήν κ. Γεώργιον Άναστασόπουλον 
καί έπιτελεΐον άνωτέρων άξιωματικών, άρχισε νά ύποδέχεται τούς προσκεκλημέ
νους μέ εύγένεια καί λεπτότητα.

Μέσα σέ λίγο χρονικόν διάστημα, ή αίθουσα ήταν κατάμεστη έκλεκτών προσ-
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κεκλημένων. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς ό Νομάρχης Ά χαΐας κ. Άργύριος Μπότσης, ό Στρα
τιωτικός Διοικητής κ. Μανωλαράκης, ό Ναυτικός Διοικητής κ. Δανιήλ, ό ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωρ/κής κ. Βενιεράκης, οί Πρόξενοι ’Αγγλίας καί ’Ιταλίας κ. κ. Βέντο- 
βα καί Άλεγκρέττι, οί προϊστάμενοι των Δημοσίων 'Τπηρεσιών, εκπρόσωποι των 
’Εργατικών καί ’Επαγγελματικών ’Οργανώσεων, έδιναν τον έπίσημο τόνο της δεξιώ-

Ό  ’Αστυνομικός Διευθυντή; κ. Παν. Καραμπούλη; έν μέσω τοΰ Νομάρχου κ. Μπότση καί 
τοϋ Ναυτικοΰ Διοικητοϋ κ. Δανιήλ.

σεως. 'Ο  κ. Καραμπούλης μετά τής κυρίας του, έπεδαψίλευσαν εις τούς προσκεκλημέ
νους έξαιρετικάς περιποιήσεις. ’Αφθονία ποτών καί εκλεκτών έδεσμάτων μέσα σέ μιάν 
άτμόσφαιρα χαράς καί εύχών έδιναν ένα τόνο πολιτισμένων έκδηλώσεων.

Μέσα στις τόσες εύχές, ακόυσα ένα παλαίμαχο δημοσιογράφο, τον διευθυντή συν
τάξεως τής έφημερίδος «Πελοπόννησος» κ. Κώστα Παπαγγελοΰτσο, ν’ άπαντά σέ 
κάποιον εύχόμενο προσκεκλημένο μέ τή φράση : « 'Η  ’Αστυνομία μας θά ζήση όσο 
θά ζή καί ό λαός μας, γιατί είναι ή ψυχή του».

Γενικά άπ’ άρχής μέχρι τέλους, τό κέφι ήταν άμείωτο καί παντού μέσα στήν 
αίθουσα, διέκρινε κανείς τήν άπόλυτο ικανοποίηση τών δεξιωθέντων, οί όποιοι περί 
τήν ΙΟην νυκτερινήν ώραν άρχισαν ν’ άποχωροϋν, έκφραζόμενοι μέ τά πλέον κολακευ
τικά σχόλια.

Κλείνω, τό σημείωμά μου, μέ τήν ευχή, όπως τέτοιες πολιτισμένες προβολές, 
νά έχουν πάντα τή θέση τους, σέ κάθε παρουσιαζομένη περίπτωση, γιατί νομίζω, ότι 
προάγουν καλύτερον παντός άλλου, δημιουργώντας μιάν άμεσον έπαφή, τις σχέσεις 
τοΰ Σώματος μέ τό κοινό.

ΑΝΑΣΤ. ΣΥΦΑΝΤΟΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΙΜΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ

--------------------------------- Ύπό Ύπαστονόμου A' χ. I .  ΡΑ ΓΚΟΥ---------------------------------

«...Πρέπει νασαστε περήφανοι που υπηρετείτε 
σ' ενα τόσο πολιτισμένο Σώμα. Ή  παρουσία σας 
και τά έργα σας, μας μάγεψαν»

Τούτες οί στήλες έχουν πάντα σάν άρχή νάναι έπιφυλακτικές, τόσο στις άπό- 
ψεις πού παρουσιάζουν, δσο καί στήν διατύπωσι κρίσεων καί γνωμών, γιά πράγματα 
πού σχετίζονται μέ τήν υπηρεσία μας. Βαδίζουμε πάνω στ’ αχνάρια τής άντικειμε- 
νικότητος, δσο τουλάχιστο μάς είναι δυνατόν, γιατί πιστεύουμε δτι μόνον έτσι έξυ- 
πηρετοϋμε σωστά το σκοπό μας.

Κάναμε αυτές τις έξηγήσεις γιατί σήμερα θ’ άσχοληθοϋμε μέ μια άλλη πλευρά 
τής υπηρεσίας μας, άγνωστη μπορούμε νά πούμε ώς τώρα, τήν οποία θά πρέπει, 
άνοίγοντας τήν άγκαλιά μας νά τήν ύποδεχθοΰμε σάν καλό οιωνό γιά τήν ανοδική 
πορεία μας. Κάποτε κάποια ξεχωριστή ένέργειά μας, κάποια χειρονομία, άξίζουν 
περισσότερο άπό μιά προγραμματισμένη προσπάθεια, γιά τήν οποία καταναλώθηκε 
πολλή φαιά ούσία καί τά άποτελέσματα τής οποίας κάποτε είναι άμφίβολα.

Σήμερα θά μιλήσουμε γιά πρόσωπα καί πράγματα μ’ ενα διαφορετικό τρόπο, 
διατηρώντας δμως πάντοτε τήν άρχή τής άντικειμενικότητος. Τό μόνο πού φοβό
μαστε είναι μήπως δέν μπορέσουμε· νά δώσουμε πιστή τήν εικόνα τής πραγματικό
τητας. Θά μιλήσουμε μέ περισσή περηφάνεια γιά κάτι πού πρώτη φορά ζήσαμε καί 
πού ευχόμαστε νάέχη τή συνέχειά του, όταν κάποτε κάποια παρόμοια περίπτωσι τό 
άπαιτήση. Αισθανόμαστε επιτακτική τήν ψυχική παρόρμησι νά μεταφέρουμε καί σέ 
σάς τις συγκινητικές στιγμές πού ζήσαμε.

Πριν άπ’ δλα υποβάλλουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας στον Σεβαστό μας 
Κύριον ’Αρχηγόν, ό όποιος πρόθυμα καί ένθουσιωδώς ένέκρινε νά πάρουμε άπό 
κοντά μέρος στήν πιο κάτω έκδήλωσι τής Τροχαίας ’Αθηνών. Τις ίδιες ευχαριστίες 
άπευθύνουμε στον Διοικητή τής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευ
θυντήν Α ' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον καί στον αρχηγόν τής ’Αποστολής, ’Α
στυνόμον Β' κ. Δούσκαν Σπυρίδωνα, γιά τό ενδιαφέρον μέ τό όποιον περιέβαλον τήν 
προσπάθειά μας. Τέλος τις εύχαριστίες μας στον συνάδελφο 'Υπαστυνόμο Α' κ. Λίβαν 
Κωνσταντίνον καί στά άλλα μέλη τής άντιπροσωπείας τής Τροχαίας γιά τήν άγάπη 
τους, τόσο στο πρόσωπό μας, δσο καί στις στήλες άπό τις οποίες σήμερα έπικοι- 
νωνοΰμε μαζί σας.

"Ολοι θά θυμάστε τήν μέρα τής 13 Μαΐου 1962, στο διάστημα τής οποίας 
σκοτώθηκε στή Λεωφόρο Συγγροΰ ό άστυφύλαξ τής Τροχαίας Εύθυμιόπουλος 
Ευθύμιος. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» άσχολήθηκαν μ’ αυτόν στο περασμένο τεύχος 
των. ’Εκείνο πού δμως άσφαλώς δέν ξέρετε είναι τό τί ή Τροχαία ’Αθηνών, μέ τήν 
έγκρισι τής ήγεσίας μας, πρόσφερε στον υπάλληλό της, έστω καί μετά θάνατον, ώς 
ελάχιστο δείγμα συναδελφικής αγάπης. Μπορεί νά μή είδε μέ τά μάτια του ό μακα
ρίτης τήν συγκινητική έκδήλωσι τών προϊσταμένων καί συναδέλφων του τής Τρο
χαίας, άσφαλώς δμως ή ψυχή του θά άναγάλλιασε καί θά ένοιωσε κι’ αύτή περηφά- 
νεια.

Σάν κηδεύθηκε ό Εύθυμιόπουλος, ή διοίκησις καί οί υπάλληλοι τής Τροχαίας 
’Αθηνών είσηγήθηκαν καί έπέτυχαν δπως, μέ έντελώς δικά τους έξοδα, άνεγείρουν 
περίβλεπτο μνημεΐον άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου άναλάβουν τήν δλη όργάνωσι τής τε-
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λέσεως τοΰ 40θημέρου μνημοσύνου, στήν ιδιαίτερη πατρίδα του. Χωρίς νά φεισθοΰν 
κόπους καί χρήματα θέλησαν μέ τον τρόπο αυτό ya εκδηλώσουν καί δημόσια τή με
γάλη τους λύπη για τό χαμό τοϋ καλύτερου υφισταμένου καί φίλου των καί τά αισθή
ματα πού έτρεφαν για κείνον. Δέν έπεδίωξαν νά κάμουν έπίδειξι ή νά εντυπωσιάσουν. 
Κάτι τέτοιο, αν τό έσκέπτοντο, θά μετρίαζε άσφαλώς τή γοητεία τοΰ σκοπού των. 
Θέλησαν απλώς, μέ τό τρόπο τό δικό τους, νά βρεθούν ξανά γιά λίγο κοντά στο φίλο 
τους, νά άνταμώσουν τις προσευχές-τους μέ τις προσευχές των οικείων του καί νά 
κλάψουν γιά μιά άκόμη φορά στο νωπό του τάφο.

"Αν ή γνώμη' μας μπορή. νά τούς ίκανοποιήση τούς λέμε άπερίφραστα δτι 
όχι μόνο πέτυχαν αύτό πού ζητούσαν, άλλά πέτυχαν καί κάτι άλλο, πού δέν έφαντά- 
ζοντο καί τόσο. Πέτυχαν νά κάνουν άκόμη φίλους τής ’Αστυνομίας μερικές έκατον- 
τάδες απλοϊκών άνθρώπων, ή γνώμη τών οποίων πολλές φορές είναι μεστώτερη 
τών άνθρώπων τής πόλεως, γιατί είναι βγαλμένη μέσα άπό τούς πνεύμονες τής πα- 
τρίδος μας, την ύπαιθρο καί ζυμωμένη μέ τον ιδρώτα τοΰ καθημερινού μόχθου. Νά 
γιατί στήν άρχή τής μελέτης αύτής παραθέσαμε τά λόγια ένός άνωνύμου χωρικού, 
τά όποια μάς είπε λίγο μετά την τέλεσι τού τρισάγιου.

Τήν φροντίδα τών όσων έπρόκειτο νά γίνουν είχε άναλάβει προσωπικά ό κ. 
Διοικητής τής Τροχαίας, ό όποιος μέ τήν πολύτιμη συνεργασία καί τό προσωπικό 
ένδιαφέρον τοΰ 'Υπαστυνόμου Α ' κ. Λίβα (στήν ομάδα τοΰ οποίου ύπηρέτει ό φονευ
θείς), έφερε σέ πέρας τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν. ’Έ γινε τό μνημείο, δόθηκε ή παραγ
γελία γιά τό δίσκο τοΰ μνημοσύνου, άγοράσθηκαν άπό εδώ τά άρτίδια, τυπώθηκαν οί 
σχετικοί φάκελοι, έστάλησαν 300 περίπου προσκλήσεις στις διάφορες αρχές τής Ναυ- 
πάκτου καί σέ άλλα πρόσωπα καί γενικά προβλέφθηκε καί ή μικρότερη λεπτομέρεια. 
’Έτσι, σάν έφτασε ή 17 ’Ιουνίου, μέρα κατά τήν οποία θά έτελεΐτό τό μνημόσυνο, 
δλα ήσαν έτοιμα. Τήν προηγουμένη καταρτίσθηκε τό πρόγραμμα τής παρουσίας τών 
μελών τής άντιπροσωπείας, πού θά παρίστατο καί άγοράσθηκε τό στεφάνι μέ τά χρυ
σοβαμμένα φύλλα τής δάφνης.

Σάββατο 16 ’Ιουνίου, ώρα 6.30'. Βρισκόμαστε έξω άπό τήν Τροχαία’Αθηνών. 
"Ενα άσυρματοφόρο αύτοκίνητο τοΰ Μηχανοκινήτου είναι έτοιμο. Ε π τά  εύσταλεΐς 
άστυφύλακες τής Τροχαίας καί ό άρχιφύλαξ κ. Γεωργόπουλος παίρνουν τις τελευταίες 
οδηγίες. Καί ένώ άκοΰνε προσεκτικά, διαβάζεις στά πρόσωπά των δτι οί σκέψεις 
των τρέχουν κάπου μακρυά. Σοβαροί, λυπημένοι, θυμούνται τον άγαπημένο τους 
συνάδελφο καί νοερά άκοΰνε τό καλωσυνάτο γέλιο μέ τό οποίο τούς συντρόφευε, σάν 
ζοΰσε. Νοιώθουν θλιβερό τό καθήκον, συνάμα όμως μακαρίζουν τήν τύχη πού τούς 
έπέλεξε νά βρεθούν γιά λίγο κοντά στον παλιό τους φίλο. Μολονότι δέν τρέχουν 
δάκρυα, τά μάτια τους είναι βουρκωμένα. Είναι τό ξέσπασμα πού τούς φέρνει στήν 
πραγματικότητα καί τούς ύπενθυμίζει δτι κι’ αν ό Θύμιος πέθανε, ζή αιώνια στις ψυ
χές δλων μας.

Στις 6.45' ξεκινάμε. ’Αφήνουμε πίσω μας τήν ’Αθήνα καί τούς ’Αθηναίους, 
πού άρχίζουν νά οργώνουν τήν πόλι γιά τις δουλειές τους. Μέ ταχύτητα πού κυμαί
νεται γύρω στά 50 χιλιόμετρα τήν ώρα, συνεχίζουμε τό ταξίδι μας προς τήν Πάτρα, 
άφοΰ κάναμε δύο ενδιάμεσες στάσεις. Στις 12.30' βρισκόμαστε στήν Πάτρα, γιά 
άνεφοδιασμό μέ βενζίνη. ’Εκεί παραμείναμε περίπου μιά ώρακαί άφοΰ ύποβάλαμε τά 
σέβη μας στούς κ.κ. Διευθυντήν καί 'Υποδιευθυντήν Πατρών, φύγαμε γιά τή Ναύ
πακτο, δπου καί φθάσαμε γύρω στις 2.30' μ.μ. "Υστερα άπό λίγη άναμονή, λόγω τής 
παρουσίας πολλών ξένων έπισκεπτών, βρήκαμε ξενοδοχείο.

Τό άπόγευμα δλοι μαζί πήγαμε στο χωριό τοΰ Εύθυμιόπουλου, γιά νά βροΰμε 
τούς δικούς του καί νά τούς χαιρετήσουμε, δοθέντος δτι ήξεραν τον ερχομό μας. 
Μετά τό βραδυνό φαγητό, γύρω στις 10 μ.μ. χωρίσαμε γιά ν’ άνταμώσουμε ξανά τό 
πρωί στίς οκτώ. ’Εδώ τελειώνει ή πρώτη μέρα τοΰ ταξιδιού μας.
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Τήν Κυριακή, 17 ’Ιουνίου, ώρα 8.30', βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί 
για τήν έκκλησία του χωριοϋ. Ή  αφόρητη ζέστη καί τό άνηφόρισμα καθόλου δεν 
μας επηρεάζουν. Βιαζόμαστε να φθάσουμε στην έκκλησία νά... σφίξουμε τό χέρι του 
Θύμιου, στο λυπητερό μας ραντεβού. Ή  κορυφή του λόφου, πού βρίσκεται ή έκκλη
σία, είναι γεμάτη άπό κόσμο. Τούς βλέπομε άπό μακρυά νά μάς περιμένουν καί νοιώ
θουμε κάπως άσχημα, γιατί ξέρουμε πώς δεν πάμε σέ χαρά κι’ δτι ή παρουσία μας 
θά μεγαλώση τον καϋμό των οικείων του φονευθέντος. Πνίγοντας δσο μπορούμε 
τά αίσθήματά μας αύτά, φθάνουμε στήν έκκλησία, δπου καί παίρνουμε άριστερά - δε
ξιά θέσεις γύρω άπό τό τραπέζι τού μνημοσύνου. Τρεις παπάδες λειτουργούν. Ή  
έκκλησία γεμάτη κόσμο, μέσα καί έ'ξω. Ό  πόνος των οικείων έκδηλώνεται σ’ ένα 
γοερό κλάμμα. Βλέπουν μπροστά τους έμάς κ ι’ εϊνάι σάν νά βλέπουν ζωντανό τό 
παιδί τους, πού φορούσε τήν ’ίδια στολή, τά ίδια διακριτικά τής Τροχαίας. Κάποιος 
μας προσπαθεί νά κρύψη τά δάκρυά του, αύτά δπως άδιαφοροΰν καί τρέχουν στο πρό
σωπό του. Πώς νά πνίξης τή λύπη σου, δταν δλα γύρω σοΰ θυμίζουν αύτόν πού έφυγε !

'Ο  υποφαινόμενος πέρασε στή ζωή του κι’ άλλες συγκινητικές στιγμές. Αυτές 
δμως πού έζησε στήν διάρκεια τής έπιμνημοσύνου άκολουθίας, ξεπέρασαν κι’ αύτές 
πού έζησε στο χαμό τού πατέρα του. ’Αλλά δέν ήταν μόνος. Τό έκκλησίασμα ολό
κληρο, δλοι μας κλαίγαμε άκατάπαυστα, διατηρώντας, δσο μπορούσαμε, τήν 
ψυχραιμία μας. Τό «Αίωνία ή μνήμη» των παπάδων καί των ψαλτάδων πνίγηκε 
στις φωνές καί τά κλάμματα, ένφ οί λιβανωτοί τού θυμιατού χάνονταν έξω άπό τήν 
έκκλησία γιά νά τρέξουν στά ουράνια καί νά άνταμώσουν τήν ψυχή τού φίλου μας.

'Ο  ’Αστυνόμος κ. Δούσκας, μέ πολλές διακοπές πού έκανε γιά νά πνίξη τούς 
λυγμούς του, είπε μεταξύ άλλων τά έξής : «...’Αείμνηστε Θύμιο, ή Ύποδιεύθυνσις 
Τροχαίας ’Αθηνών καταθέτει σήμερον εις τον νωπόν τάφον σου, τον όποιον ό κ. Διοι
κητής καί οί υπάλληλοι τής Τροχαίας έκ τού υστερήματος των έκόσμησαν μέ τό 
απλό μαρμάρινο κενοτάφιο, στέφανον έκ δάφνης καί εύχεται δι’ έμοΰ δπως ή μνήμη 
σου είναι αίωνία, τό φαεινό σου παράδειγμα φωτίζη τήν όδό τού καθήκοντος ήμών, 
ό δέ Πανάγαθος Θεός παρά- 
σχη εις τήν άδοκήτως δεινώς 
πληγεϊσαν οίκογένειάν σου 
βάλσαμον παρηγοριάς». "Υ
στερα άπό τήν έπιμνημόσυνο 
δέησι έψάλη τρισάγιο στο μνή
μα τού άστυφύλακος. Οί φω
νές καί τά κλάμματα τής μη
τέρας καί τής άδελφής του 
άντιλάλησαν στις γύρω ρεμα
τιές, σκορπίζοντας ρίγη συγ- 
κινήσεως.

Πριν έγκαταλείψουμετό 
κενοτάφιο καθίσαμε καί τό πε- 
ριεργασθήκαμε, ένώ τό βλέμ
μα τού Θύμιου, άπό τή φω
τογραφία πού κρέμεται έκεί, 
μάς παρακολουθούσε άόρατα. Γιά τήν άπλότητα άλλά καί τήν έπιβλητικότητα τού 
μνημείου αύτοΰ μπορούσαμε νά γράψουμε πολλά. Άρκούμεθα δμως νά ομολογή
σουμε δτι ξεπέρασε τις προσδοκίες δλων μας, πού μέχρι τότε δέν τό είχαμε δή. 
Μιά μικρή εικόνα τής πραγματικότητος δίνει ή παρατιθέμενη φωτογραφία.

Τό μεσημέρι, οί οικείοι τού θύματος μάς κράτησαν γιά φαγητό. Μολονότι 
ξέραμε τον πόνο τους καί τήν άναστάτωσι πού θά τούς φέρναμε, δέν άρνηθήκαμε.
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Ήταν^ή άπαίτησις ένός μικρόσωμου άλλα μέ άετίσιο βλέμμα γεροντάκου, ένός ζων
τανού τύπου της Ρούμελης μέ φυσιογνωμία πού επιβάλλεται καί αιχμαλωτίζει. 
‘Ήθελε νά γευματίση, ό πατέρας τοϋ Θύμιου, μια φορά μέ τά παιδιά του, όπως μάς 
φώναζε. Πώς ήταν δυνατόν νά τοϋ χαλάσουμε τό χατήρι σέ μιά τέτοια λογική άπαί- 
τησι;

Καθισμένοι περίπου δυο ώρες δίπλα στον μπάρμπα-Λάμπρο, ό όποιος οΰτε 
γιά μιά στιγμή δέν ξέσπασε σέ γοερό κλάμμα, άλλά έπνιγε τον πόνο του καί παρη
γορούσε αύτός τούς άλλους, μιλήσαμε γιά πολλά πράγματα. Μάς δόθηκε ή εύκαιρία 
νά τοϋ εκδηλώσουμε καί μέ λόγια τ ί ήταν γιά μάς ό χαμός τοϋ παιδιοΰ του. Φι
λώντας τό χέρι των γονιών τοϋ Θύμιου καί χαιρετώντας όλους τούς δικούς του φύ
γαμε άπό τό σπίτι γύρω στις 3 μ.μ. Στο γυρισμό, περνώντας ξανά δίπλα στον τάφο, 
ε’ίπαμε ένα «γειά σου» στον άδελφό μας καί φτάσαμε στο αυτοκίνητο, πού βρισκό
ταν στη δημοσία όδό Ναυπάκτου—Άντιρρίου. Ξανά στην Πάτρα γιά βενζίνη καί 
υστέρα άπό ένα άναπαυτικό ταξίδι, άφοΰ φάγαμε στούς 'Αγίους Θεοδώρους, φθά- 
σαμε στην ’Αθήνα στις 11.30' τό βράδυ.’Έ τσι τέλειωσε ή δεύτερη μέρα τοϋ ταξιδιού 
μας καί μαζί ή άποστολή μας.

Ευχαριστούμε θερμότατα τον Διοικητήν τής Ύποδ/σεως Χωρ/κής Ναυπάκτου, 
Μοίραρχον κ. Σμπαρούνην, τον Διοικητήν τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος, Μοίραρχον 
κ. Πεντόβολον, τούς Διοικητάς τών γύρω ’Αστυνομικών Σταθμών, τούς Προέδρους 
τών γύρω Κοινοτήτων, τον Παπά καί τον Δάσκαλο κ. Μανιάτη, τού χωριού τού 
Θύμιου, τις διάφορες αρχές τής πόλεως Ναυπάκτου καί γενικά όλους έκείνους, πού 
μέ τήν παρουσία τους τίμησαν τήν μνήμη τού συναδέλφου μας καί τή δική μας 
προσπάθεια. Τούς εύχαριστοΰμε γιά τήν καλωσύνη καί τήν φιλοξενία των καί τά 
καλά των λόγια.

Ή  'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας ’Αθηνών, πρώτη γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής 
’Αστυνομίας, σέ τέτοια μεμονωμένη περίπτωσι, έκανε μιά καινοτομία σημαντική. 
’Ιδέα λογική, άριστη, μέ πλούσια ήθικά αποτελέσματα. ’Ιδέα άξια μιμήσεως. 'Υπο
βάλλουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια σ’ αύτούς πού έργάσθηκαν γιά τήν πραγμά- 
τωσι τής ιδέας αυτής. ’Έ τσι ή άψυχολόγητη κριτική πού άκούσθηκε πριν λίγο καιρό 
έμεινε γιά πάντα μιά κριτική άνθρώπων πού άρέσκονται νά επικρίνουν μόνο καί οχι 
νά δημιουργούν, πράγμα πού είναι καί τό δυσκολώτερο? ’Αδιαφορώντας γιά τις επι
κρίσεις αυτές κρατάμε τις συγκινητικές στιγμές πού ζήσαμε κοντά σ’ άνθρώπους 
πού ξέρουν λίγα ή καί καθόλου γράμματα.

I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τροφή.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Γ Υ Μ Ν Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
Ύ πό *Τπαστυν. Β/ κ. X. ΣΤΑΜΑΤΗ 

(Σ υνέχ·ια  άπό τό προηγούμενο)

Τό μνήμα πού θάψαμε το Γιαννόπουλο ήταν κοντά σέ μια μεγάλη ευκάλυπτο καί 
τα πάντα εκεί γύρω ήταν βυθισμένα στήν μαρτιάτικη χλόη. "Ενας ξύλινος σταυρός 
καί μερικοί όγκοι άπό λουλούδια ήταν τα μόνα πράγματα πού κάλυψαν την ηρωική 
έκείνη μορφή τού αστυφύλακα, του παιδιού της Ρούμελης, πού έπαιξε τόσο σπουδαίο 
ρόλο, στο μέρος πού βρισκόταν το κεφάλι τού αξέχαστου συνεργάτου μου, καί ή καται
γίδα πού άρχιζε τή στιγμή πού φεύγαμε θά συμπλήρωσε σέ λίγο τήν όλη σύνθεση 
πού απαιτείται γιά ένα πτώμα θαμμένο στή γη.

Βγήκα άπο το νεκροταφείο καί πήρα το λεωφορείο γιά τήν ’Αθήνα. Στο μυαλό μου 
βούιζαν διαρκώς τά τελευταία λόγια τού Γιαννόπουλου : «Δεν θέλω νά νομίσετε ποτέ 
κύριε 'Υπαστυνόμε ότι φεύγω πικραμένος. Ούτε ότι νικήθηκα. ’Ελπίζω ή έπιτυχία μας 
στήν ύπόθεση τών Λάβδα νά σώση πολλές έκατοντάδες ανθρώπων άπο το βέβαιο θά
νατο, πού θά βάδιζαν αν έπεφταν θύματα τού...)).

Δέν είχε προφτάσει νά τελείωση τήν τελευταία του φράση. Το πονεμένο του πρό
σωπο συσπάσθηκε άπότομα κι’ ένας βαθύς άναστεναγμος έκανε τό κεφάλι του νά γεί- 
ρη στον καρπό τού δεξιού μου χεριού. "Ενα άνεπαίσθητο χαμόγελο διαγράφηκε στά 
κιτρινισμένα του χείλη κι έμεινε έτσι άκίνητος... Γιά πάντα άκίνητος καί βουβός... 
Ή  διάτρηση τού στομάχου, πού ήρθε υστέρα άπο τά χτυπήματα τού Πιέρ καί τού ΓΙα- 
ναγιώτου στο σπίτι τής οδού Β... άριθ. 12, ήταν ικανές μαζί μέ τή διάσειση τού έγκε- 
φάλου, νά τον στείλουν γιά πάντα στον τάφο. 'Ολόκληρη ή έπιστήμη ύπέκυψε γιά μιά
φορά άκόμα στήν αδυσώπητη μοίρα τού άνθρώπου...

*
’Από τό πρωί τής προηγουμένης ήμέρας είχαν αρχίσει μεθοδικές άνακρίσεις όλου 

εκείνου τού κόσμου τού εγκλήματος, πού σέ τέσσερις ήμέρες άπο τό φόνο τού Κουήν 
είχαμε συλλάβει. 'Ο  ίδιος ό Διευθυντής ενεργούσε τις άνακρίσεις, σέ στενή συνεργασία 
μέ τον Εισαγγελέα, τον 'Υποδιευθυντή Κρόμα καί τον ’Αστυνόμο Βέλιο.

Τό πρώτο πράγμα πού ζήτησα μόλις γύρισα στήν ’Ασφάλεια άπο τό νεκροταφείο 
ήταν ή κατάθεση τής «όμορφης Μίνας». Μοΰ έδωσαν οχτώ πυκνογραμμένες σελίδες 
καί τό συμπέρασμα πού έβγαινε άπ’ όλη αυτή τήν «ομολογία» τής Μίνας Στέφεν ήταν 
εκείνο πού άπο τή στιγμή πού πρωτοδιάβασα τήν είδηση είχα βγάλει μέ τον ’Αστυνό
μο Βέλιο: « Ή  Μίνα Στέφεν δέν ήταν ή φόνισσα. Αύτό τό συμπέρασμα είχε βγάλει καί 
ό Διευθυντής μέ τον Εισαγγελέα καί στο ίδιο συμπέρασμα κατέληγε ό 'Υποδιευθυντής 
Κρόμας, κι’ό ’Ανακριτής. Ή  Μίνα είχε ομολογήσει γιά ένα έγκλημα πού δέν έκαμε 
καί τούτο γιατί στήν άνήσυχη νεανική ψυχή της άλληλοσυγκρούονταν χίλια δυο συναι
σθήματα άμφίβολης ψυχικής καταστάσεως. 'Η  πρώτη εντύπωση ήταν πώς ή Μίνα 
κατέθεσε όλα εκείνα τά άπίθανα πράγματα μόνο καί μόνο γιά νά στρέψη προς άλλη 
κατεύθυνση τις δικές μας ενέργειες καί νά δώση καιρό στούς πραγματικούς ένοχους νά 
διαφύγουν. Προσεκτική όμως καί εξονυχιστική άνίχνευση όλων έκείνων πού κατέθεσε, 
λέξη προς λέξη, μάς έκανε νά πεισθοΰμε άπόλυτα ότι οι λόγοι πού τήν έσπρωξαν σέ 
μιά τόσο εντυπωσιακή ενέργεια ήταν έκατό τά έκατό διαφημιστικοί!!! Έ νας πρωτό
τυπος τρόπος διαφημίσεως καθιερωνόταν άπο τή Μίνα στά έγκληματολογικά χρονικά. 
Αρρωστημένη φαντασία καί αποχαλινωμένη άπο κάθε ρεαλιστικό στοιχείο κάλπαζε 

ξέφρενη προς επίπεδα πού τό άποκλειστικό προνόμιο μελέτης άνήκε στον ψυχίατρο.
Είχε όμως μεγάλη άλήθεια ή ομολογία τής Μίνας Στέφεν μέχρι ένα σημείο: 

Μέχρι τό σημείο εκείνο πού έμπαινε στο φόνο τού Θέμου Βότσικα. ’Από κεί καί πέρα 
μόνον άλλαζαν τά πράγματα. Μέ άλλα λόγια, ή Μίνα είχε πή όλη τήν άλήθεια μέχρι 
το σημείο εκείνο πού άναφερόταν στήν προπαρασκευή καί τό έγκλημα. Δολοφόνος 
όμως δέν ήταν ή Μίνα. Έκτος άπο πολλά άλλα γεγονότα πού απέκλειαν τή δολοφονία
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τού Βότσικα άπδ τή Μίνα, υπήρχε καί τούτο : Τρεις άξιόπιστοι μάρτυρες είχαν κατα
θέσει δτι τό άπόγευμα της Κυριακής τοϋ φόνου, ή Μίνα βρισκόταν μαζί τους στο σα
λόνι τοϋ Δ... στήν οδό Φυλής. ’Εξονυχιστική έπαλήθευση τής μαρτυρίας αυτής δεν 
άφησε καμμιά άμφιβολία για τό δτι την ώρα πού έγινε ή δολοφονία ή Μίνα δεν βρι
σκόταν στο ατελιέ του Θέμου Βότσικα.

Τό μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο τοϋ Θέμου Βότσικα ήταν γνωστό στους κοσμι
κούς κύκλους των ’Αθηνών. Στά σαλόνια και στις βεράντες τής ανώτερης κοινωνίας οί 
συζητήσεις γύρω άπό τό έγκλημα έδιναν κι’ έπαιρναν ένώ ένα σωρό φανταστικά γεγο
νότα κυκλοφορούσαν μέ μορφή έμπιστευτικών έκμυστηρεύσεων. Οί έφημερίδες έξ 
άλλου, έδημοσίευαν κάθε τόσο μυθικές άποκαλύψεις κάποιου άγνώστου μάρτυρα ή 
έδιναν ανυπόστατες πληροφορίες σχετικά μέ τήν πορεία των άναγκρίσεων. Μέ άλλους 
λόγους, ή κοινή γνώμη άγωνιοΰσε, τρεφόταν μέ φαντασιοπληξίες πού έβλεπαν τό φως 
τής δημοσιότητος καί γενικά ήταν ανάστατη. ’Από τήν άλλη πλευρά, ή επίμονη σιωπή 
τής άστυνομίας ως προς τή διαλεύκανση τής δολοφονίας άφηνε νά διαφαίνεται δτι 
κάτι τό πολύ σοβαρό υπήρχε στή υπόθεση άύτή.

ΤΗταν έπόμενο μέσα άπ’ αύτήν τήν κατάσταση νά άναπηδήση ή νοσηρή δοξο
μανία τής Μίνας Στέφεν. Τά τεχνάσματα στά όποια κατέφευγαν οί διασημότητες καί 
οί άσημοι τοϋ Χόλλυγουντ γιά τή διαφήμισή τους είχαν βαθειά επίδραση στον ψυχικό 
κόσμο τής Στέφεν. ’Έπειτα τό γεγονός δτι έκεΐνο τό χρόνο τελείωνε ή Μίνα τή Δραμα
τική Σχολή τοϋ Θεάτρου καί φιλοδοξούσε μάλιστα νά γίνη ηθοποιός κλάσεως, ήταν μιά 
μεγάλη αιτία πού τήν έσπρωξε νά δημιουργήση τεχνητό θόρυβο γύρω ά π ’ τ ’ όνομά της 
άδιαφορώντας γιά τις συνέπειες.

** *
Διάβασα γιά δεύτερη φορά τή συμπληρωματική κατάθεση τής Μίνας Στέφεν καί 

μπήκα στό γραφείο τοϋ ’Αστυνόμου Βέλιου. Ό  πόνος γιά τό χαμό τοϋ Γιαννόπουλου 
μέ είχε κάνει πολύ νευρικό καί καταλάβαινα δτι θά έπρεπε νά είμαι προσεκτικός γιά δλο 
τό βράδυ έκεΐνο.

Βρήκα τον ’Αστυνόμο νά διαβάζη σκεπτικός τήν κατάθεση τοϋ Παυλίδη. Τά 
μακρυά του δάκτυλα έδειχναν άσυνείθιστη νευρικότητα καθώς γύριζαν τις σελίδες κι’ 
ένας ψιλός ιδρώτας τον έλουζε στό πρόσωπο.

Σήκωσε άργά τό κεφάλι του μόλις μέ είδε καί μέ ρώτησε :
—Φάνηκε ό Άργύρης;
—’Ό χ ι, άποκρίθηκα. ’Έ χει...
—’Έ χει τρεις μέρες νά φανή, τό ξέρω μέ διέκοψε. Μά τί διάβολο περιμένει άκόμα 

καί δέν παρουσιάζεται; φώναξε κτυπώντας δυνατά τή γροθιά του στό γραφείο. Δέ τοϋ 
έφθασαν τρεις ήμέρες άγωνίας καί τά μαρτύρια πού τράβηξε κοντά στούς λαθρέμπο
ρους; Τί περιμένει τώρα; Λές νά έχη κανένα λόγο άκόμα γιά νά μή παρουσιάζεται;

—Πιστεύω δτι καί θά έχη κύριε’Αστυνόμε, είπα. "Ολη τή’ χθεσινή νύκτα βρι
σκόταν στον ορνιθώνα τοϋ Βοτανικού, μαζί μέ δυό άτομα άκόμα.

—Καλά, τό ξέρω αύτό. ’Αλλά νομίζω πώς θά έπρεπε νά καταλάβη δτι τελείωσε 
πλέον ή άποστολή του στή σπείρα τού Λάβδα. Έκτος καί παρακολουθεί τή Νάνσυ μέ 
τό Ζώτο, πράγμα άπίθανο νομίζω. ’Έ πειτα κι’ ό Διευθυντής ανησυχεί γιά τή ζωή του. 
Μπήκε έδώ καί τρεις ήμέρες σ’ αύτή τή σφηκοφωλιά καί έδώ πού τά λέμε, τίποτα δέν 
μ’ έκανε νά πιστέψω δτι θά γύριζε ζωντανός. Εύκολο τό θεωρείς νά τά βγάλης πέρα 
μέ τόσο συρφετό; Καί μάλιστα ν’ άποκτήση τόση εμπιστοσύνη πού άπέκτησε ό 
Άργύρης άπό τήν πρώτη μέρα; Μοϋ φαίνεται δτι έχει ικανότητες πού ποτέ δέν μπορού
σα νά φαντασθώ.

’Ένοιωσα κρυφή περηφάνεια άκούγοντας τον ’Αστυνόμο νά άναγνωρίζη τις ικα
νότητες καί τις θυσίες τού Άργύρη. ’Επί τέλους. Δικαιονόμουνα γιά κάτι πού άπετόλ- 
μησα χωρίς τήν έγκριση των άνωτέρων μου. ’Ήμουνα βέβαιος δτι ό Άργύρης θά 
τά κατάφερνε μιά χαρά νά άποκτήση τήν εμπιστοσύνη των λαθρεμπόρων καί νά μάς



Χαρ. Σταμάτη : Γυμνό μοντέλο 615

πληροφόρηση πράγματα πού άπεκλείετο να μάθουμε άν δεν άποτολμοΰσε το μεγάλο έ- 
κεΐνο πήδημα. Αύτο ύπεστήριζα την ημέρα πού τον άφησα νά άναμιχθή μέ τήν παρέα 
τοϋ Μπούκη στον "Αγιο Λουκά κι* αύτο ύπεστήριζα ώς τήν ώρα έκείνη πού 6 ’Αστυ
νόμος μέ δικαίωνε άπόλυτα. 'Η  αλήθεια είναι ότι είχα φοβηθή καί γώ όταν τον άφησα 
μόνο μέ τόσους εγκληματίες στο σπίτι τοϋ Χολαργοϋ. Κάτι μοΰ έλεγε όμως ότι δέν 
θά τοϋ συνέβαινε τίποτε το κακό. ΤΗταν τόσο ικανός γιά τά, διπλωματικά ζητήματα.

Σηκώθηκα καί πλησίασα στο γραφείο του ’Αστυνόμου.
—'Ο Άργύρης έχει τούς λόγους του γιά νά μή παρουσιάζεται ακόμα, είπα. Φυ

σικά δέν μπορώ νά πώ ότι υπάρχει άλλο μέλος τής σπείρας γιά νά το παρακολουθεί! 
Το Ζώτο καί τή Νάνσυ τούς μόνους πού άπομένουν άσύλληπτοι ακόμα, είμαι βέβαιος 
οτι δέν τούς παρακολουθεί. ’Αμφιβάλλω μάλιστα άν θά τούς είδε ή άν θά τούς γνωρίζη 
καθόλου. Τί νά συμβαίνη λοιπόν; Νά ύπάρχη κανένας άκόμα πού πρέπει νά συλληφθή 
ή μήπως...

Σταμάτησα κι’ άπόμεινα σκεπτικός. ’Εκείνο πού φανταζόμουνα έπρεπε νά θεω- 
ρήται μωρία άν το ξεστόμιζα.

—Λέγε λοιπόν! Είπε ό ’Αστυνόμος κοιτάζοντας κατάματα καί προσπαθώντας 
νά διαβάση τις σκέψεις μου. Τί άλλο μπορεί νά ύπάρχη ώς πιθανόν;

—Δέν ξέρω, άπάντησα. 'Ο 'Υπαστυνόμος τοϋ Βοτανικού πού ήρθε το πρωί μέ 
τή δύναμη γιά νά μάς βοηθήση, καθώς καί οί δικοί μας είπαν πώς όσο κι’ άν έψαξαν 
δέν βρήκαν πουθενά τον Άργύρη. Οΰτε κι’ ό Μένιος μέ τον'Κότσυφα τον είδαν που
θενά όταν παρακολούθησαν το Ζώτο μέ τή Νάνσυ ώς τό Παγκράτι. Επομένως άφοΰ 
δέν είναι μαζί μέ τον Ζώτο κάπου άλλοΰ πρέπει νά βρίσκεται.

-—Λέγε λοιπόν, ποΰ μπορεί νά είναι; φώναξε ό ’Αστυνόμος.
Κάτι άνέβηκε στά χείλη μου. Άρκέσθηκα όμως νά τά δαγκώσω γιά νά μή το 

ξεστομίσω καί κάκισα τον έαυτό μου πού άφησα νά σκεφθή ένα τέτοιο πράγμα. Ά -  
πόμεινα βουβός.

—Ξέρω τί σκέπτεσαι, ψιθύρισε ό ’Αστυνόμος μέ τά μάτια μισόκλειστα καί κοι
τάζοντας έτσι σάν νά μ’ έβλεπε γιά πρώτη φορά. Σκέπτεσαι ότι δέν είναι ό Ζώτος μέ 
τή Νάνσυ τά τελευταία μέλη τής σπείρας τών Λάβδα πού παραμένουν άσύλληπτα. 
Κι’ όμως ό Άργύρης γ ι’ αύτο δέν παρουσιάζεται άκόμα. Είναι έτσι ή δέν είναι;

— Ill
—Καταλαβαίνω. Ποιος περιμένεις όμως νά είναι άκόμα μπλεγμένος στήν υπόθεση; 

'Ο Άγάθος μήπως; Αύτος μάλιστα, άλλά μομίζω πώς δέν μπορούμε νά τοϋ ταράξου
με τον ήσυχο ύπνο πού θά κάνη σέ καμμιά φάρμα τής Αυστραλίας. Προς το παρόν 
δηλαδή. ’Ή  μήπως ή χήρα Ά πέργη; Αύτή βρίσκεται πολύ ήσυχη στον τάφο της, έδώ 
καί τόσες μέρες. Ποιόν λοιπόν νομίζεις ότι είναι έκεΐνος, γιά τό όποιο ό Άργύρης παρα
μένει χωρίς νά παρουσιάζεται;

Δέν μπορώ νά πώ τίποτα, πρόφερα ζαλισμένος. ’Ίσως νά έχω έπηρεασθή από 
άλλες περιπτώσεις, άλλά... τί νά πώ. Δέν μοΰ φαίνεται καί τόσο άπίθανο τό νά ύπάρ
χη καί άλλο άτομο πού έπαιξε σπουδαίο ρόλο στή δολοφονία...

—Ά  τ ο  μ ο  !... πώς είπες; έπανέλαβ'ε δ ’Αστυνόμος τονίζοντας τις λέξεις. "Ωστε 
φαντάζεσαι ότι ύπάρχει ένα άτομο άκόμα!... Ποιος λοιπόν; ’Από όλους αυτούς πού συλ- 
λαβαμε καί άνακρίναμε κανείς δέν άνέφερε στήν κατάθεσή του άλλο όνομ’α, έκτος τών 
όσων έχουμε στά χέρια μας. 'Υπάρχουν άκόμα τά ονόματα τής Νάνσυ, τοϋ Ζώτου, τοϋ 
Άγάθου καί τής μακαρίτισσας χήρας Άπέργη. ’Εκτός τοϋ Ζώτου καί τής Νάνσυ, 
λοιπόν, ποιος άλλος άπό τούς δύο νομίζεις πώς μπορεί νά είναι μαζί μέ τον Άργύρη; 
Πές μου. Λές νά βρυκολάκιασε ή "Ολγα Άπέργη καί νάναι μαζί του; "Η μήπως ό 
Άγάθος ήρθε άπό τή Μελβούρνη γιά νά τον γνωρίση; "Οσον άφορά τά δύο άτομα πού 
ο Άργύρης βρισκόταν μαζί τους χθές τή νύκτα στον ορνιθώνα, νομίζω πώς ξέρεις καλά 
ότι είναι δύο έντιμοι υπάλληλοι τοϋ ορνιθώνα καί τίποτα παραπάνω. Λοιπόν;

(Συνεχίζεται) j
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Η ρα ίω ν.
Παράλληλος τής όδοΰ Άνθίου, κοντά στην πλατεία Μερκούρη (τέρμα Φιλοπάπ-

που).
Τά 'Ηραία, ήτο πανήγυρις πού γινόταν, σ’ όλες σχεδόν τις πόλεις τής άρχαίας 

Ελλάδος, προς τιμήν τής θεάς 'Ήρας.
Ή ρακλειδών.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αποστόλου Παύλου 33, στην πλατεία Θησείου.
Πρόκειται για τούς άπογόνους τοΰ 'Ηρακλέους, οί όποιοι κατέκτησαν ή, σύμφωνα 

μέ τη δική τους έκφρασι, άνέκτησαν τήν Πελοπόννησο. 'Η  έξόρμησις αύτή των Ή -  
ρακλειδών έ'μεινε γνωστή ώς «κάθοδος των Ήρακλειδών» ή ώς «μετανάστασις των 
Δωριέων» καί άποτελεΐ το σύνορο των προϊστορικών καί ιστορικών χρόνων. Ή  κάθο
δος αύτή άπετέλεσε καί τήν αρχή τής δημιουργίας τοΰ καθαυτοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ 
τής άρχαιότητος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες).

Η ρακλείου.
Πάροδος τής όδοΰ Ζαμπελίου 3, άπέναντι στο εργοστάσιο Κλωναρίδου.
Πήρε τήν ονομασία αύτή έπειδή άγει προς τον ομώνυμο συνοικισμό, ό όποιος 

βρίσκεται μεταξύ τής Ν. ’Ιωνίας καί τοΰ ’Αμαρουσίου. Σήμερα ύπάρχει το Παλαιό 
καί το Νέο Ηράκλειο. Το Παλαιό, κατοικήθηκε για πρώτη φορά άπο τις οικογένειες 
τών Βαυαρών στρατιωτών, ύστερα άπό προτροπή τοΰ ’Όθωνος, ό όποιος καί άνέλαβε 
τον νέο συνοικισμό υπό τήν προστασία του. Τήν επιστασία τοΰ συνοικισμοΰ εΐχεν άνα- 
λάβει ό Βαυαρός ύπολοχαγός Χριστόφορος Νέζερ, ό όποιος διετέλεσε καί πρώτος 
φρούραρχος τής Άκροπόλεως, μετά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος. Ό  τύπος τής 
έποχής εκείνης κατέκρινεν άρκετά τήν ενέργεια τοΰ ’Όθωνος.

Η ρακλείτου.
Πάροδος τής όδοΰ Σόλωνος 10, στο Κολωνάκι.
Ό  Ηράκλειτος, "Ελλην φιλόσοφος, γεννήθηκε στήν ’Έφεσο τό 544 π.Χ. καί πέ-
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θανε γύρω στο 484 π.Χ. Διαμόρφωσε τό «άφοριστικόν» ύφος τοΰ λόγου, ήτοι σύντο
μες, αύτοτελείς καί πλήρεις νοήματος προτάσεις. ’Απευθυνόμενος στον άνθρωπο, ό 
όποιος ζή μέσα στην κομπορρημοσύνη τής ύποκειμενικότητος, προσπαθεί νά τον αφύ
πνιση. Για τό λόγο αύτό μπορεί νά θεωρηθή ώς πρόδρομος τοΰ Σωκράτους.

Ήρακλέους ‘Ιερόν.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιρρόης 39, κοντά στο εργοστάσιο Φίξ.
’Οφείλει την ονομασία στον γνωστόν ήρωα τής 'Ελληνικής μυθολογίας, ό όποιος, 

ιδιαίτερα στην ’Αθήνα καί στο Μαραθώνα, έλατρεύετο ώς θεός. Κατά τήν παράδοσι, 
κάπου κοντά στον ’Ιλισό, υπήρχε τό 'Ιερό τοΰ 'Ηρακλέους.

'Ο  'Ηρακλής, γυιός τοΰ Διός καί τής ’Αλκμήνης, τελευταίος των Διοσκού- 
ρων, λέγεται ότι γεννήθηκε ταυτόχρονα μέ τον Ίφικλή. Κατά τήν μυθολογία, λίγο 
μετά τήν γέννησί του ό 'Ηρακλής, καίτοι βρέφος, έπνιξε μέ τά χέρια του δυο δράκοντες, 
τούς οποίους είχε στείλει ή "Ηρα, γιά νά πνίξουν τά νεογέννητα. Τήν άνδρική του ή- 
λικία πέρασε στο "Αργος καί στις Μυκήνες. Τό κέντρο τής δράσεώς του άποτελοΰν 
οί δώδεκα άθλοι, τούς οποίους έξετέλεσε ύπακούοντας στις διαταγές τοΰ Εύρυσθέως. 
Οί άθλοι αύτοί είναι: ή έξόντωσις τοΰ λέοντος τής Νεμέας, τήςΛερναίας"Υδρας, μέ τά 
πολλά κεφάλια, ή σύλληψις τοΰ Κάπρου τοΰ ’Ερυμάνθου καί τής Κερυνίτιδος Έλάφου 
μέ τά χρυσά κέρατα καί τά χάλκινα πόδια, ή έξόντωσις των ορνίθων τής Στυμφαλίδος, 
ό καθαρισμός των σταύλων τοΰ Αύγείου, ή σύλληψις τοΰ Ταύρου τής Κρήτης καί των 
άγριων ίππων τοΰ Διομήδους, ή άπόκτησις τής ζώνης τής Ίππολύτης (βασίλισσα 
των αμαζόνων), ή μεταφορά, στις Μυκήνες, των βοδιών τοΰ Γηρνόνου, τοΰ Τρικε- 
φάλου καί, κατ’ άλλους, τρικόρμου, ή μεταφορά έκ τοΰ Κάτω Κόσμου, τοΰ τρομεροΰ 
κυνός τοΰ "τ^δου, τοΰ Κερβέρου καί τέλος ή μεταφορά, στις Μυκήνες, των χρυσών 
μήλων τών 'Εσπερίδων.

’Εκτός άπό τούς δώδεκα άθλους, ό 'Ηρακλής έκανε μέ τή θέλησί του κι’ άλλους 
άθλους, τά γνωστά «Πάρεργα», τά όποια είναι: ό άγών κατά τών Κενταύρων καί 
ό θάνατος τοΰ Φόλου, ό φόνος τοΰ Εύρυτίωνος, οί Κέρκωπες, ό Τρίτων, ό Τυφών, 
ό Προμηθεύς, ό Κύκνος, ό Λυκάων, ό Άλκυονεύς, ή "Αλκηστις, ό ’Ανταίος, ό Βού- 
σιρις, ό Συλεύς, ό Λιτυέρσης, οί Βορεάδαι καί ό 'Ημαθίων. Τόσο ή ποίησις, όσο τό 
έπος καί οί εικαστικές τέχνες βρήκαν άφθονη τροφή, στούς μύθους τοΰ 'Η ρα
κλέους.

'Ήρας.
Πάροδος τής όδοΰ Άγλαονίκης 26, στον "Αγιο Παντελεήμονα Ίλισοΰ.
'Η  "Ηρα, βασίλισσα τοΰ Ούρανοΰ, αδελφή καί νόμιμη γυναίκα τοΰ Διός, ήταν ή 

μόνη, στις τόσες γυναίκες τοΰ Διός, ή όποια είχε δικαιώματα στο τίτλο του. Κατά τον 
"Ομηρο ήτο τό μεγαλύτερο παιδί τοΰ Κρόνου καί τής Ρέας καί γεννήθηκε στο "Αργος 
ή στήν Στύμφαλον ή στήν Σάμον. Κόρη της ύπήρξεν ή Εύλειθυία, ή θεά τών τοκετών. 
'Η  "Ηρα θήλασε τον 'Ηρακλή καί τον Διόνυσο, χαρίζοντας σ’ αυτούς τήν άθανασία. 
Λέγεται πώς ό Γαλαξίας, ό γνωστός άστερισμός, σχηματίσθηκε άπό τό γάλα πού 
ξέφυγε άπό τά στήθη της, καθώς θήλαζε τον 'Ηρακλή. (Συνώνυμη οδός υπάρχει καί 
σ’ άλλες συνοικίες).

Ήριδανοΰ.
Πάροδος τής Λεωφόρου Βασιλ. Σοφίας 77, άπέναντι άπό τό Νοσηλευτικό 

'Ίδρυμα τοΰ Μ.Τ.Σ.
Τόσον ό Παυσανίας, όσο καί ό Στράβων άναφέρουν ότι ό Ήριδανός ήτο ποταμός 

τής ’Αττικής, ό οποίος πηγάζοντας άπό τον 'Υμηττό, χυνόταν στον ’Ιλισό, κοντά 
στό σημερινό Νοσοκομείο Συγγροΰ. (Παυσ. Λ, κεφ. 19, 6).
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'Ηροδότου.
Πάροδος τής Λεωφόρου Βασιλ. Σοφίας 31, απέναντι στή Λέσχη ’Αξιωμα

τικών (Ρηγίλλη).
'Ο 'Ηρόδοτος, γυιόςτοΰ Λύξου καί τής Δρυοΰς, ό «Πατήρ τής 'Ιστορίας», γεννή

θηκε στην 'Αλικαρνασσό τό 485 π.Χ. Τό πότε πέθανε δεν μάς είναι άκριβώς γνωστό. 
Πάντως, την πρώτη περίοδο τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου (431-421), βρισκόταν 
στή ζωή. Κατά τό διάστημα 454-446 π.Χ. έπισκέφθηκε ξένες χώρες, όπως την Μ.' 
’Ασία, την Βαβυλωνία, μέχρι τις Σοΰσες, κ.ά. Στην ’Αθήνα έ'φθασε μάλλον μετά τό 
447 π.Χ.

Ό  Ηρόδοτος άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τό νόημα τής ιστορίας τοϋ Ελληνικού 
’Έθνους. Στή συγγραφή του συγχωνεύει στοιχεία επικά, τραγικά καί σοφιστικά. 
Ή  έπίδρασις τοϋ έργου του υπήρξε εύρυτάτη καί διαρκής. Πολλοί μεταγενέστεροι 
συγγραφείς, έπηρεασμένοι άπό τό ιστορικό έργο τοϋ Ήροδόρου, άσχολήθηκαν μέ τήν 
συγγραφή τοπικών ιστοριών. Οί χειρόγραφοι κώδικες, μέ τούς όποιους διασώθηκαν 
τά έργα τοϋ 'Ηροδότου, υπερβαίνουν τούς σαράντα καί διαιρούνται σε δυο ομάδες, 
ήτοι στήν ομάδα τών φλωρεντικών καί στήν ομάδα τών ρωμαϊκών χειρογράφων.

Ή ροΰς.
’Αριστερή παράλληλος τής όδοϋ Κηφισού, κοντά στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο 

(Κολοκυνθοΰ).
Κατά τήν μυθολογία, ή 'Ηρώ, ιέρεια τοϋ ναοΰ τής ’Αφροδίτης, πού βρισκόταν 

σ'τή Σηστό, άγάπησε τον Λέανδρο, νεαρό κάτοικο τής Άβύδου. Αυτός, γιά νά βρίσκη 
τήν άγαπημένη του, διέπλεε κάθε βράδυ κολυμβώντας τον Ελλήσποντο, καθοδη
γούμενος άπό τό φώς ένός λυχναριού, πού τοποθετούσε ή 'Ηρώ στήν ψηλότερη κορυφή 
τού πύργου, στον όποιο έμενε. Μιά χειμωνιάτικη όμως βραδυά, ό άέρας εσβυσε 
τό λυχνάρι καί ό Λέανδρος, χάνοντας τον προσανατολισμό του, πνίγηκε. 'Η  'Ηρώ 
βλέποντας τό πρωί τό πτώμα τού άγαπημένου της μπροστά στο πύργο ,έπεσε στή 
θάλασσα καί πνίγηκε. Οί δυο εραστές θάφτηκαν άντάμα στον ’ίδιο τάφο.

'Ο  μύθος τής 'Ηροΰς ένέπνευσε τούς καλλιτέχνες καί ιδιαίτερα τούς ποιητές.
Ή ροφίλης.
Πάροδος τής οδού Ή οΰς 23, άπέναντι άπό τήν Δημοτική ’Αγορά τού Ρούφ.
'Η  'Ηροφίλη, μάντις άπό τις ’Ερυθρές τής Μ. ’Ασίας, έζησε προ τοϋ Τρωικού 

πολέμου καί ήτο γνωστή μέ τό όνομα, Σίβυλλα.
Ή ροφ ίλου.
Πάροδος τής οδού Δεινοκράτους 69, κοντά στή Γεννάδειο βιβλιοθήκη.
'Ο  'Ηρόφιλος, διάσημος γιατρός τής άρχαιότητος, γεννήθηκε τό 331 π.Χ. στήν 

Χαλκηδόνα καί πέθανε τό 250 π.Χ. Πρώτος τών άρχηγών τής ’Αλεξανδρινής ’Ιατρι
κής Σχολής, θεωρείται ώς ιδρυτής τής άνατομίας. Διετέλεσε μαθητής τού Πραξα- 
γόρου τού Κώου καί τού Χρύσιππού τού Κνιδίου.

(Συνεχίζεται)



Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Π ε τ ο ύ ν η ς
Τήν 22-6-62 πέθανε ό τέως ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ', Πετούνης Κωνσταν

τίνος. Ή  ’Αστυνομία Πόλεων έχασε έναν ακόμη άκάματο υπάλληλό της, πού στα 
30 χρόνια τής υπηρεσίας του πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες, γιατί ό άποθανών 
ύπήρξεν άπό τα πρώτα ηγετικά στελέχη της, τα όποια χάραξαν τήν πλατεία λεωφόρο 
τής ’Αστυνομίας, στήν οποία εμείς οί νεώ- 
τεροι βαδίζουμε μέ περηφάνεια..

Ό  Πετούνης Κωνσταντίνος γεννήθηκε στή 
Τρίπολι, τό 1894. Σέ ήλικία 18 χρόνων, όν
τας φοιτητής τής Νομικής, κατατάχθηκε εθε
λοντικά στο Σώμα τής Χωροφυλακής, μέ τον 
βαθμό τοΰ υπενωμοτάρχου. Τό 1915 έγινε ε
νωμοτάρχης καί τό 1917 άπολύθηκε άπό τή 
Χωροφυλακή. Ύπηρέτησεν έν συνεχεία στο 
Στρατό, μέ τον βαθμό τοΰ έπιλοχίου καί τό 
1919 ώνομάσθηκε έφεδρος άνθυπολοχαγός.
Τον Δεκέμβριο τού 1920 έπανήλθε στήν Χω
ροφυλακή μέ τον βαθμό τοΰ άνθυπομοιράρχου.

Τον Μάϊο τοΰ 1922 μετετάγη στο νεοσύ
στατο τότε Σώμα τής ’Αστυνομίας τών Πό
λεων, μέ τον βαθμό τοΰ ’Αστυνόμου Β '. Τό 
1924 έγινε ’Αστυνόμος Α ', τό 1932 Διευθυν
τής Β' καί τό 1935 προήχθη εις Διευθυντήν 
Α'. ’Από τής μετατάξεώς του υπηρέτησε, 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, σέ υπεύθυνες θέσεις. Κατ’ έπανάληψι χρημάτισε 
Διοικητής ’Αστυνομικών Τμημάτων καί Διευθυντής όλων τών ’Αστυνομικών Διευ
θύνσεων. Τό 1934 καί 1935 διετέλεσε προϊστάμενος τής Κεντρικής Υπηρεσίας ’Αλ
λοδαπών. Κατά μήνα Μάϊο τοΰ 1940 διεγράφη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, κατό
πιν άπαιτήσεως τών αρχών κατοχής καί έπανήλθε τον Μάϊο τοΰ 1945. Τό 1952, 
ύστερα άπό αίτησί του, παραιτήθηκε τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

Σ ’ δλες τις νευραλγικές θέσεις πού υπηρέτησε, άνταποκρίθηκε πλήρως στά κα- 
θήκοντά του έπιδειξάμενος έξαιρετικές διοικητικές ικανότητες καί άρτίαν επαγγελμα
τικήν καί έγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν. Μέ τήν έργατικότητά του καί τον ζήλο γιά 
τό καλόν τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, σύνέβαλεν άρκετά στήν έδραίωσι τοΰ νέου ά’στυ- 
νομικοΰ θεσμοΰ. Πρόθυμος,εργατικός, άμερόληπτος καί άκριβοδίκαιος, διοίκησε 
μέ επιτυχία δλες τις ύπηρεσίας πού τοποθετήθηκε. Γενικά έπρόκειτό γιά έναν άπό 
τούς άρίστους παλαιούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς,' ή θητεία τοΰ οποίου στο Σώμα 
τής ’Αστυνομίας, άφησε τις καλύτερες, εντυπώσεις.

'Η  κηδεία του γίνηκε στο Α ' Νεκροταφείο, τό άπόγευμα τής 23/6/62. Παρευ- 
ρέθησαν άρκετοί φίλοι καί γνωστοί, μεταξύ τών οποίων, παλαιοί καί νεώτεροι συνερ
γάτες του. Έ κ  μέρους τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, άποχαιρέτησε τον έκλιπόντα 
ό Γενικός ’Επόπτης ’Αγορανομίας, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Καθάρειος 
’Απόστολος,ό οποίος καί έξήρε τό έργο του.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποΰνται βαθύτατα τούς οικείους τοΰ άποθα- 
νόντος κ ι’ εύχονται δπως τό χώμα τής ’Αττικής γής, πού τον έσκέπασε, νάναι 
ελαφρό ή 8έ μνήμη του α ίω ν ία .



Π ο λ ί τ η ς  Α π ό σ τ ο λ ο ς
'Η  Αστυνομία Πόλεων, τήν 21-6-62,ύπέστη άκόμη ένα πλήγμα. Στο προσκλη

τήριο τής 22-6-62 απούσιαζε κάποιος άξιωματικός. 'Ο  άδόκητος χαμός ενός φιλότι
μου καί κατά πάντα άξιου βαθμοφόρου, ό όποιος σ’ ολόκληρη τήν άστυνομική του 
ζωή ύπήρξεν ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, ένας (ολοκληρωμένος άνθρωπος, λύπησε

βαθύτατα όλους μας, μά πιότερο τούς οικείους του 
κι’ όσους τον είχαμε άπό κοντά γνωρίσει.

"Υστερα άπό βραχύχρονη άρρώστεια, τήν 21- 
6-62, πέθανε στο νοσοκομείο «Εύαγγελισμός» ό 
άνθυπαστυνόμος τοϋ ’Αρχηγείου,· Πολίτης ’Από
στολος, σέ ήλικία 50 χρόνων, άφήνοντας γυναίκα 
καί τρία παιδιά. 'Η  σκληρή μοίρα δεν τον άφησε 
νά ζήση καί νά φύγη λεβεντόκορμος, όπως ήρθε, 
άπό τό Σώμα στο όποιο 28 χρόνια πρόσφερε τή 
ζωή του ολόκληρη. Τον κτύπησε άλύπητα άπορφα- 
νίζοντας τούς δικούς του πού τον είχαν στήριγμα 
κι’ ελπίδα.

Ό  Πολίτης ’Απόστολος, ό άλησμόνητος φίλος, 
γεννήθηκε τό 1912 στά Μαγούλιανα τής Γορτυ- 
νίας καί τό 1934 κατατάχθηκεστήν ’Αστυνομία. Τό 
1946 προήχθη σέ άρχιφύλακα καί τό 1960 σέ άνθυ- 
παστυνόμο. 'Υπηρέτησε σέ διάφορες ύπηρεσίες καί 

έπέδειξεν έξαιρετικόν γιά τήν ύπηρεσία ζήλον καί άνεκτίμητον ήθος. Γ ι’ αότά του τά 
προτερήματα συγκέντρωνε τήν αγάπη καί τήν έκτίμησι όλων έκείνων μέ τούς ο
ποίους συνυπηρέτησε. Προσηνής, μειλίχιος, εύγενέστατος, πρόθυμος κι’ έργατικός, 
αιχμαλώτιζε τούς γύρω του.

'Η  νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη, τό απόγευμα τής 22/6/62, στήν'Αγία Μαρίνα 
τής Άνθουπόλεως, οπού καί κατοικούσε ό πολύτιμος συνεργάτης. ’Αντιπροσωπεία 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, παλαιοί συνάδελφοι καί φίλοι, ανώτεροι καί κατώτεροι 
έξεδήλωσαν μέ τήν παρουσία τους τή λύπη πού αίσθάνθηκαν γιά τον πρόωρο χαμό 
του. 'Ο  ’Αστυνόμος Β ' κ. Πατσούρης Χρίστος, άποχαιρετώντας τον άλησμόνητο 
συνεργάτη, κατέληξε ώς εξής :

«... Πλημμυρισμένοι άπό θλίψι γιά τον πρόωρο χαμό σου, μαζευτήκαμε στον 
ιερό αύτό χώρο γιά νά άναπέμψουμε καί τις δικές μας ολόθερμες παρακλήσεις στον 
"Υψιστο, νά άναπαύση τήν ψυχή σου έν ειρήνη. Καλέ μας φίλε. Σ ’αύτήν έδώ τήν θλι
βερή στιγμή, οί μέχρι προ ολίγων ήμερών συνεργάτες σου στο ’Αρχηγείο τής Ά στυ- ' 
νομίας, ύπακούοντας σέ εσωτερική παρόρμησι, καταθέτουμε τό στεφάνι αύτό σαν ένα 
μικρό δείγμα τής βαθειάς μας έκτιμήσεως. Τό χώμα πού θά σέ σκεπάση, άξέχαστε 
’Απόστολε, ας μή βραχή άπό σταγόνες λησμονιάς καί ή μνήμη σου ας είναι αίωνία».

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», εύχονται όπως ό Πανάγαθος Θεός χαρίση βάλσαμο 
παρηγοριάς στήν τόσο δεινά πληγεϊσα οίκογένειά του καί άναπαύση τήν ψυχή τού 
μεταστάντος, κατατάσσων αύτήν «έν σκηναΐς δικαίων».

Αίωνία σου ή μνήμη καλέ μας φ ίλε.
I. ΡΑ Ι  ΚΟΣ



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι  

ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Μ Η Ν Ο Σ  ΜΑ-Ι-ΟΥ 1962

Α) Κατά τον μήνα Μάϊον έ .έ .κ α ί άπό 1-31 εις ’Αθήνας-Πειραιά-IIάτρας καί
Κέρκυραν :
1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οίκοι .............  1.408 Μέλη
2) » εις ιατρεία » » » ......................... 1.665 »
3) Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . . .  322 »
4) Έγεννήθησαν είς μαιευτήρια ...................................................... 28 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ιατρεία του Ν.Α.Π. καί τοϋ

Κλάδου'Υγείας’Αθηνών-Πειραιώς ....................   5.969 »
’Ή τοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλιρ 9.392 »

6) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των συνταγαί 6.553
7) Έχορηγήθησαν εις 4 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας 1.426 δραχμών

’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Απρίλιος 1962 έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  .......................................................  Δραχμαί 285.535,10
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου ................................ » 499.691,80
Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  ......................................................  » 785.226,90

Έ ξ ο δ α  .......................................................................... » 777.255,75

Β )  ' Η 'Υπηρεσία 'Υγειονομικής Περιθάλψεως 'Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων 
τοϋ Δημοσίου τοϋ 'Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, διά τοϋ ύπ’ άριθ. Ε .Π . 2515/44 άπό 
2.6.62 έγγράφου της, γνωρίζει ήμΐν ότι, τινές τών άστυνομικών καί διοικητικών 
υπαλλήλων έν ένεργεία καί συντάξει, ών τά προστατευόμενα μέλη έχουσιν άνάγκην 
νοσοκομειακής περιθάλψεως, μεταβαίνουσιν εις την άνωτέρω 'Υπηρεσίαν καί προ- 
κειμένου νά έπιτύχωσιν εισαγωγήν μέλους οικογένειας των είς ιδιωτικήν κλινικήν, 
άξιοΰσι μετά φορτικότητος την έκδοσιν άποφάσεως εισαγωγής εις ταύτην καί ιδία 
είς την έπί τής όδοϋ Σκουφά 45 ώτορινολαρυγγολογικήν κλινικήν κ. Σπυρέα Κυριάκου, 
διά παθήσεις ώτορινολαρυγγολογίκάς, δι’ ας κατά κανόνα δεν επιβάλλεται καί ή άμε
σος εισαγωγή τοϋ άσθενοϋς.

'Ως γνωστόν, κατά τήν σχετικήν διάταξιν τοϋ ίσχύοντος Β. Δ/τος, περί νοσηλείας 
τών τακτικών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π., οί έχοντες άνάγκην νοσοκομειακής περι- 
θάλψεως νοσηλεύονται κατ’ άρχήν είς τά κρατικά νοσοκομεία καί έν έλλείψει κενών 
κλινών είς ταϋτα, είς τά υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. νοσηλευτικά ιδρύματα. Έ φ ’ δσον δέ 
καί είς ταϋτα δέν ύφίστανται κεναί κλΐναι, τότε έπιτρέπεται ή νοσηλεία είς ίδιωτικάς 
κλινικάς.

'Η  άνωτέρω διάταξις είναι σαφής καί δέν έπιδέχεται παρερμηνείαν τινά. Δέν παρέ
χει δέ τήν διακριτικήν εύχέρειαν είς τήν 'Υπηρεσίαν 'Υγειονομικής Περιθάλψεως, 
δπως έκδίδη άποφάσεις εισαγωγής άσθενών είς ίδιωτικάς κλινικάς, είμή μόνον διά 
τήν περίπτωσιν δπου δέν ύφίστανται κεναί κλΐναι είς τά ώς άνω νοσηλευτικά ιδρύματα.

Πάσα έπιμονή τοϋ ύπαλλήλου δπως έπιτύχη εισαγωγήν μέλους τής οικογένειας 
του είς ιδιωτικήν κλινικήν παρά τά κεκανονισμένα, θεωρείται ύπόδειξις είς τήν υπη
ρεσίαν ταύτην δπως παρανομίση, προκειμένου νά ίκανοποιήση τήν παράλογον άξί- 
ωσίν του, πράγμα δπερ είναι άντικανονικόν καί νομικώς άπαράδεκτον.

’Επειδή ή τοιαύτη τακτική, ώς πάς τις άντιλαμβάνεται, δέν είναι ορθή καί έκ- 
θέτει είς παρεξηγήσεις τόσον τούς ένδιαφερομένους υπαλλήλους, δσον καί τήν 'Υπηρε
σίαν τοϋ Κλάδου 'Υγείας καί έν γένει ολόκληρον τό Σώμα τής ’Αστυνομίας, έδόθη 
έντολή είς τον κ. Διευθυντήν τοϋ Ταμείου, δπως γνωρίση είς τήν άρμοδίαν 'Υπηρεσίαν
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Υγειονομικής Περιθάλψεως του 'Τπουργείου Κοιν. Προνοίας δτι, είς ήν περίπτωσιν 
άστυνομικδς ή διοικητικός υπάλληλος έν ένεργεία ή συντάξει, μέλος τοϋ Κλάδου 
'Υγείας, ήθελεν άξιώσει μετά φορτικότητος δπως έπιτύχη έκδοσιν άποφάσεως εισα
γωγής εις ιδιωτικήν κλινικήν μέλους οικογένειας του, καίτοι ήθελε δηλωθή εις τούτον 
άπαξ, δτι ύφίστανται κεναί κλΐναι είς νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. 
άγαθοεργοΰ πρωτοβουλίας καί παρά τήν δήλωσιν ταύτην έπιμείνη, νά άναφέρηται 
πάραυτα είς τήν υπηρεσίαν του Κλάδου 'Υγείας, ήτις θά μοί ύποβάλη έν συνεχεία σχετι
κήν άναφοράν διά τήν επιβολήν αύστηροτάτων διοικητικών κυρώσεων, συνισταμένων 
άφ’ ενός μέν είς άποκλεισμόν δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα έκ τής παροχής υγειο
νομικής περιθάλψεως διά τούς έν ένεργεία καί συνταξιούχους καί άφ’ ετέρου είς έπι- 
βολήν καί πειθαρχικών ποινών έπί πλέον διά τούς πρώτους.

Γ) Παρετηρήθη δτι τινέςτών μετόχων: 1) δεν άναγράφουσιν είς τάς όπισθεν τών 
έντολών προς τούς κ.κ. ’Ιατρούς δηλώσεις, τήν ήμερομηνίαν καί ώραν έξετάσεως τών 
άσθενών μελών οικογενειών αύτών καί τήν ενδειξιν δτι ή έξέτασις έγένετο οΐκοι ή έν 
ίατρείω καί 2) λαμβάνοντες έντολάς δι’ έκτέλεσιν οδοντιατρικών έργασιών μελών 
τών οικογενειών αύτών, δεν μεταβαίνουσι μετά τήν πραγματοποίησιν τών έργασιών 
τούτων είς τό νοσοκομεΐον Άστυν. Πόλεων πρός έλεγχον καί άναγραφήν έπί τής 
είρημένης έντολής, σχετικής περί τούτου γνωματεύσεως παρά τών οδοντιάτρων τοϋ 
Ν.Α.Π. Αΐ άνωτέρω παραλείψεις εχουσιν ώς συνέπειαν τήν μή έξυπηρέτησιν τών με
τόχων τοϋ Ταμείου καί τήν δημιουργίαν ύπηρεσιακών άνωμαλιών.

Δ) Κατά τον έ'λεγχον τών είς τό 'Υπουργεΐον Προνοίας ύποβαλλομένων δικαιολο- 
γητικών νοσηλείας παρετηρήθη δτι, πλεΐστοι τών υπαλλήλων είς τάς ύπ’ αύτών συν- 
τασσομένας έκάστοτε ύπευθύνους δηλώσεις, άλλά καί είς αύτάς άκόμη τάς άρχικώς 
συνταχθείσας, άναγράφουσι τά ονόματα τών προστατευομένο^ν μελών τής οικογένειας 
των ύποκοριστικώς μέ άποτέλεσμα νά έπέρχηται τελεία άλλοίωσις τοϋ πραγματικού 
ονόματος καί έντεϋθεν πλεΐσται δσαι άνωμαλίαι.

"Οθεν παρακαλοΰνται οί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί καί διοικητικοί 
ύπάλληλοι δπως άναγράφωσιν, είς τάς περί ών πρόκειται ύπευθύνους δηλώσεις των, 
τά πραγματικά ονόματα καί ούχί τά υποκοριστικά τοιαΰτα, πρός άποφυγήν άφ’ ένός 
μέν ταλαιπωριών τών ιδίων, άφ’ έτέρου δέ υπηρεσιακών άνωμαλιών τοϋ ήμετέρου 
Ταμείου καί τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας 'Υγειονομικής Περιθάλψεως τοϋ 'Υπουργείου 
Κοιν. Προνοίας.

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

ΘΕΟ Δ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—-Προήχθη είς τον βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου ό εις τήν κατάστασιν τής Μονί
μου Διαθεσιμότητος Β' κατηγορίας τελών Άρχιφύλαξ κ. Καμπέρης Ευάγγελος.

—Προήχθη εις τον βαθμόν του Ύπαρχιφύλακος ό Άστυφύλαξ κ. Μαστοράκος 
Άνδρέας, διότι ούτος έπιδείξας θάρρος, ψυχραιμίαν καί αυτοθυσίαν, διεκινδύνευσε 
τήν ζωήν του προς διάσωσιν τής ζωής ετέρου άτόμου, δτε τήν 15.30' ώραν τής 5 /6 / 
1959, διερχόμενος έν στολή έκ τής Πειραικής άκτής καί είς έπίκλησιν βοήθειας ιδιώ
του πνιγομένου έντός τής θαλάσσης, έσπευσε πάραυτα καί ριφθείς ένδεδυμένος έντός 
του δδατος, κατώρθωσε να άνασύρη έκ του βάθους τής θαλάσσης είς τήν επιφάνειαν 
καί μεταφέρη έν συνεχεία είς τήν ξηράν τον ιδιώτην Παπαδήμαν Χρήστον, διασώσας 
αύτόν έκ βεβαίου πνιγμού καί άποσπάσας οΰτω, διά τής ήρωικής ταύτης πράξεώς 
του, τον θαυμασμόν καί τα συγχαρητήρια τοΰ κοινού.

** *
ΔΙΟ ΡΙΣΜ Ο Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διωρίσθη έν τω Άστυνομικω Σώματι, ώς Άστυκτηνίατρος, επί βαθμώ καί 
άποδοχαΐς ’Αστυνόμου Β' τάξεως, ό ιδιώτης κτηνίατρος κ. Μαυροειδής ’Εμμανουήλ, 
κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν όφισταμένης κενής οργανικής θέσεως,

** *
Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ  -  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ -  ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

—Παρητήθησαν τοΰ’Αστυνομικού Σώματος, οί : Άρχιφόλαξ κ. Νίκας Κωνσταν
τίνος, 'Τπαρχιφύλαξ κ. Παυλόπουλος Άνδρέας, είς δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του διά τήν υπέρ 25ετή εΰδόκιμον έν τω . Άστυνομικω 
Σώματι υπηρεσίαν του καί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Παπαδόπουλος ’Ιωάννης, Λάγιος 
Βλάσιος, Ζερβουλάκος Κωνσταντίνος, Βασιλείου ’Απόστολος καί Κανταρτζής. Κων
σταντίνος.

■—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες : κ.κ. Κοντός Κομνας, Ράπτης Δημήτριος, Διαμαντόπουλος Ρήγας καί Πα- 
παϊωάννου ’Αλέξιος. . .

—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό Άστυφύλαξ κ. Τσαλκά- 
νης Σπυρίδων, ώς καταστάς σωματ'κώς άνίκανος πρός περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνο- 
μικής υπηρεσίας.

—Διεγράφη τής δυνάμεως τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό Άστυφύλαξ Άλεξαν- 
δρής ’Αντώνιος από τής 11/6/62, επομένης τοΰ θανάτου του.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Ό  κ. 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών, δι’ άποφάσεώς του, έξέφρασε τήν άκραν αύτοΰ 
ευαρέσκειαν είς τούς : 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ. Καραμπέτσον Εύάγγελον, 
προϊστάμενον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, 2) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν 
Α ' κ. Καραχάλιον Ίωάννην, Διοικητήν τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών καί 3) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον, Διοικη
τήν τής'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως’Αθηνών, ώς καί είς άπαντας τούς άξιω-
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ματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους τούς διατεθέντας εις τά μέτρα 
τάξεως, ασφαλείας καί τροχαίας, κατά τήν διάρκειαν των εργασιών τού ΝΑΤΟ , ήτοι 
άπό 2-6 Μαίου έ.ε., διότι έργασθέντες μετά ζήλου, δραστηριότητος, προθυμίας, εύ- 
γενείας καί πέραν των κεκανονισμένων ωρών ύπό τήν δεξιάν καί εΰστοχον καθοδήγη- 
σιν τοϋ πρώτου, έπέτυχον τήν τήρησιν παραδειγματικής τάξεως καί άσφαλείας καί 
παρέσχον είς τούς κ.κ. Υπουργούς τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. καί τά μέλη τών ’Αντιπροσωπειών 
των πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν. Το γεγονός τοΰτο έξετιμήθη ύπό πάντων καί ολως 
ιδιαιτέρως ύπό τοϋ κ. Στίκερ καί τοϋ 'Υπουργού τών εξωτερικών τών Η .Π.Α . κ. 
Ράσκ, δστις έξουσιοδότησε τον παρ’ αύτώ 'Υφυπουργόν καί μέλος τής αντιπροσωπείας 
κ. Κόλερ νά διαβιβάση, δι’ επιστολής του, προς τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Κα- 
ραμπέτσον τάς θερμοτάτας ευχαριστίας του, προκληθέντων ουτω λίαν ευμενών σχολίων 
ύπέρ τών είρημένων άξιωματικών καί κατωτέρων άστυνομικών υπαλλήλων καί γε- 
νικώτερον ύπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί 
ύλική άμοιβή είς τούς : 1) Ύπαστυνόμον Α' κ. Φασούλκαν Γεώργιον καί 2) ’Αστυ
φύλακας κ.κ. Καναβόν Άνδρέαν, Τσιλιμίγκραν Νικόλαον καί Δρούκαν Ίωάννην. 
’Επίσης έπηνέθη ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, διότι οί άνωτέρω, 
ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ τελευταίου, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικό- 
τητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας, έπιδείξαντες άμα ίδιά- 
ζουσαν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν σπείρας εμπόρων καί ποιουμένων χρήσιν άκατεργάστου ινδικής καννά- 
βεως.

—Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική άμοι
βή εις τον άστυφύλακα κ. Καλαράν Εύθύμιον, διότι τήν 13ην ώραν τής 16/2/1962, 
έκτελών ύπηρεσίανείς τήν πλατείαν Μοναστηρακίου, έργασθείς δέ μετά ζήλου, προσο
χής καί παρατηρητικότητοςκαί άναπτύξας έξαιρετικήν δραστηριότητα, συνέλαβεν ολό
κληρον τήν σπείραν κλεπτών μετά κλοπιμαίων αντικειμένων, τήν οποίαν μόνος ώδή- 
γησεν είς τήν 'Υπηρεσίαν του, ένθα έπετεύχθη ήέξιχνίασις δέκα κλοπών καί ή διαπί- 
στωσις πλαστογραφίας κλαπείσης διεθνούς άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

***
ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ

Οί κ.κ. Τρύφων Πανταζόπουλος καί ’Αθανάσιος Κανδαλέπας, ίδιοκτήται τού 
Ζαχαροπλαστείου «Select», προσέφεραν δωρεάν δέκα πέντε χιλιάδας δραχμών 
(15.000), ύπέρ τών σκοπών τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας 
Πόλεων, είς ενδειξιν εύγνωμοσύνης προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα, διά τήν άμεσον παρ’ 
οργάνων αύτοΰ άνακάλυψιν τών δραστών διαρρήξεως τού έπί τής οδού Φωκίωνος 
Νέγρη καταστήματος των.
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I Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.

;| Παρακολουθήτε την Εκπομπή 

;! τής ’Αστυνομίας Πόλεων από 

!; τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

;! Ενόπλων Δυνάμεων.


