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Π Ε ΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
1. Συμπεριφορά κατά την εφαρμογήν των νόμων και τών αστυνομικών διατάξεων,
2. Συμπεριφορά κατά τά μέτρα τάξεως στις έπίσημες εορτές.
3. Συμπεριφορά στά δικαστήρια και στ'ις δημόσιες υπηρεσίες όταν έξετάζωνται ώς μάρτυρες.
4. Συμπεριφορά στο αστυνομικό κατάστημα και κατά την ένέργεια άνακριτικών πρά

ξεων (Ιρευνα κατ' οίκον, σωματική ερευνά κ/.π.).

** *

1.  Συμπεριφορά κατά τήν έφαρμογή τών νόμων καί τών άστυνομι- 
κών διατάξεων.

Συνήθως οί άστυνομικοί βασίζουν τήν έφαρμογή τών διαφόρων νόμων καί τών 
αστυνομικών διατάξεων στις ποινικές κυρώσεις αυτών σέ περίπτωσι παραβάσεως. 
Καί όμως ό ιδανικός αστυνομικός μπορεί να έπιτύχη στο Τμήμα του τήν πλήρη έφαρ
μογή τών διατάξεων χωρίς να κάνη μήτε μια μήνυσι σέ κανένα. 'Η ήθική έπιβολή πού 
άσκεϊ μέ τό γλυκό τρόπο τής ομιλίας, μέ τήν πειθώ πού δίνει στά λόγια του, μέ τό 
κΰρος του καί μέ τό αίσθημα τής ευθύνης πού δημιουργεί στον παραβάτη, μέ τη γοη
τεία του τέλος, κάνουν ώστε όλοι γενικώς χωρίς άντίρρησι καί μέ προθυμία νά συμμορ- 
φώνωνται στη θέλησί του, πού έκπροσωπεΐ τή θέληση του νόμου.

Βλέπετε λοιπόν τον εύγενή άστυφύλακα πού θά ίδή μια παράβασι σ’ ένα 
κατάστημα νά πλησιάζη ευγενικά, νά χαιρετά τον καταστηματάρχη γελαστός καί νά 
τοϋ όμιλή μέ τό κ ύ ρ ι ε  πάντοτε, ύποδεικνύων εύγενικά τή συμμόρφωσί του προς τό 
νόμο. Δέν προτάσσει ποτέ τό περίφημο «γιατί τό κάνατε αυτό ή γιατί άφήσατε τού
το; κλπ.».

Ό  εύγενής άστυφύλαξ παρακαλεΐ για τή συμμόρφωσί μέ τις κείμενες διατάξεις 
καί έπιτυγχάνει δύο πράγματα : νά γίνη έκεΐνο πού πρέπει, παράλληλα δέ νά έκτιμη- 
θή ή συμπεριφορά του.

Θά μπορούσα ν’ άναφέρω άπειρα παραδείγματα καλής μά καί κακής συμπερι
φοράς άστυνομικών. Σαν δείγμα συμπεριφοράς καλής ή κακής, θά σάς πώ μερικά, 
πού έχω ύπ’ δψιν μου καί τά γνωρίζω άπό τήν υπηρεσία μου.

"Ενας άστυφύλαξ τής Τροχαίας πού ρυθμίζει τήν κίνησι πάνω στο βάθρον σέ 
κεντρική διασταύρωσι τών ’Αθηνών, άντιλαμβάνεται έξ άποστάσεως αυτοκίνητο πού 
τρέχει μέ ύπερβολική ταχύτητα. Χωρίς νά σταματήση τή δουλειά του μόλις πλησιάζει
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τό αυτοκίνητο κάνει νεϋμα στον οδηγό νά πλησιάση στο βάθρο καί αυτός συμμορφώ
νεται άναμένοντας νά κληθή για τό αύτόφωρο Πταισματοδικείο. Ό  άστυφύλαξ ένώ 
δεν διακόπτει τη ρύθμισι. της κινήσεως, λόγω τής πυκνότητος τής κυκλοφορίας, λέγει 
εις τόν οδηγόν: «Πολύ θά σας παρακαλέσω νά τρέχετε λιγώτερο γιατί μπορεί νά πά- 
θετε μεγάλη ζημιά». Έ ν  συνεχεία σκύβει καί χαιρετά τόν οδηγό. 'Ο παραβάτης υπό
σχεται, φεύγει καί έρχεται στο γραφείο μου ώς διοικητοϋ τής Τροχαίας γιά νά μοϋ 
άναφέρη τό περιστατικό καί νά μέ συγχαρή γιά τό όργανο αύτό.

Στο Τμήμα Τάξεως άνατίθεται σ’ έναν άστυφύλακα νά μεριμνήση γιά τό φωτισμό 
άσφαλείας, δηλαδή νά ύποβάλη μηνύσεις έναντίον εκείνων, πού δεν διατηρούν φως 
άσφαλείας στά καταστήματά τους. 'Ο άστυφύλαξ περιπολεϊ τή νύκτα καί σημειώνει 
όσα καταστήματα δεν έχουν φως άσφαλείας. Τήν έπομένη πηγαίνει, βρίσκει τούς 
καταστηματάρχας, τούς χαιρετά καί άντί νά ζητήση τό λόγο γιατί δέν είχαν φως τή 
νύκτα, λέγει τά εξής : «Κύριε Α. παρακαλώ κοιτάζετε μήπως ό λαμπτήρας έκάη γιατί 
τό βράδυ δέν υπήρχε φως καί παρακαλώ νά βάλετε ένα νέο λαμπτήρα». Ό  καταστημα
τάρχης άντιλαμβάνεται τό σφάλμα του καί τήν ευγενική ύπόδειξι τού άστυφύλακος, 
πού τόν εύχαριστεϊ καί φεύγει.

’Άλλος άστυφύλαξ τής υπηρεσίας έκτελέσεως ένταλμάτων προσωπικής κρα- 
τήσεως πηγαίνει στο κατάστημα, συναντά τό διευθυντή καί δέν τού λέγει μπροστά 
στους πελάτες τού καταστήματος ή μπροστά στο προσωπικό ότι «έχετε ένα ένταλμα 
προσωποκρατήσεως», άλλά τού λέγει: «κύριε Α., 6 διοικητής μου ό κ. Β . μέ έστειλε 
νά σάς δώσω τό χαρτί πού ζητήσατε. "Αν έχετε τήν καλωσύνη περνάτε στο γραφείο 
νά μοϋ υπογράψετε τήν άπόδειξι παραλαβής». Πηγαίνει στο γραφείο καί έκεΐ τού 
άνακοινώνει τήν έντολή πού έχει γιά έκτέλεσι τού έντάλματος καί τόν παρακαλεΐ νά 
μεταβοΰν μαζί στο Τμήμα γιά τή πληρωμή. 'Ο έμπορος έκτιμών τήν συμπεριφορά 
τού άστυνομικοΰ, είναι βέβαιο ότι θά άνταποκριθή στήν άπαίτησι τής Πολιτείας νά 
καταβάλη τό χρέος του. Αύτά τά παραδείγματα είναι ενδεικτικά τού τρόπου πού πρέ
πει νά μεταχειρίζεται ένας ευγενικός άστυνομικός γιά τήν εφαρμογή τών νόμων 
κατά τήν έκτέλεσι τών καθηκόντων του.

2. Συμπεριφορά κατά τά μέτρα τάξεως στις έπίσημες εορτές.

Στις έπίσημες έορτές όπως είναι ή Εθνική έορτή τής 25ης Μαρτίου, ή τής 
28ης ’Οκτωβρίου ή άλλες τοπικές Εθνικές έορτές, ή ’Αστυνομία είναι υποχρεωμένη 
νά λάβη ώρισμένα μέτρα γιά τήν τήρησι τής τάξεως, τήν κανονική κυκλοφορία τών 
οχημάτων καί τήν τέλεσι τής έορτής κατά τρόπο πολιτισμένο.

Εϊναι φυσικό λοιπόν τά μέτρα αυτά νά περιορίζουν κάπως τήν έλευθέρα κυκλο
φορία τών άτόμων, νά έπιβάλλουν δέ καί διαφόρους άλλους περιορισμούς καμμιά φορά 
ενοχλητικούς κάπως (π.χ. άπαγόρευσι διελεύσεως πολιτών άπό τό ένα πεζοδρόμιο 
στο άλλο, έκτος άπό τις επιτρεπόμενες ζώνες διόδου, ύποχρέωσι διελεύσεως τών αυ
τοκινήτων άπό ώρισμένα μόνον στόμια εισόδου κλπ.).

’Έ τσ ι μπορεί μερικά άτομα στενόχωρα νά προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά παρα
βιάσουν τά μέτρα αύτά. Βέβαια οί άστυνομικοί δέν θά πρέπει νά υποχωρήσουν γιατί 
αυτό μπορεί νά προκαλέση μέ τή μίμησι μεγάλη άνωμαλία.

Πρέπει όμως στήν περίπτωσι αύτή νά έχουν μεγάλη υπομονή, νά είναι άνεκτι- 
κοί καί μέ τή στάσι τους, μέ τήν εύγένειά τους, μέ τόν τρόπο πού θά μιλήσουν, νά πεί- 
σουν καί τόν πλέον δύστροπο πολίτη ότι όταν πειθαρχή στήν ’Αστυνομία δείχνει τό 
σεβασμό του προς τό μεγάλο γεγονός, τό ’Εθνικό ή Θρησκευτικό πού γιορτάζεται.

Είναι άπόλυτα βεβαιωμένο ότι στις περιπτώσεις αυτές, οί σπρωξιές, ή σκληρό
τητα τού αστυνομικού, ή αύταρχικότητα, προκαλοΰν άγανάκτησι, άντίδρασι καί έξέ- 
γερσι τού κοινού πού οδηγεί συχνά στή διατάραξι τής τάξεως.
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Γ ι’ αυτό άκριβώς συμφέρει καμμιά φορά νά γίνεται λογική ύποχωρητικότητα 
κατά τρόπο όμως πού νά μή προκαλή άναστάτωσι γενικώτερη. 'Όλες οί άστυνομικές 
διατάξεις πρέπει άναλόγως μέ τις περιστάσεις νά έφαρμόζωνται μέ σχετική σταθερό
τητα, άλλά και έλαστικότητα ώστε και τό κοινό νά πειθαρχή μέ εύχαρίστησι καί τά 
όργανα πού τις εφαρμόζουν νά προκαλοϋν τήν συμπάθεια καί τήν έκτίμησι της κοι
νωνίας.

3 . Συμπεριφορά στα δικαστήρια και στίς δημόσιες υπηρεσίες δταν 
έξετάζωνται ώς μάρτυρες.

"Οσο ένας άστυνομικός έχει άνώτερη άντίληψι της άποστολής του καί όσο είναι 
προικισμένος μέ άνώτερα αισθήματα, τόσο πιο πολύ κατορθώνει νά έκτελή τήν υπη
ρεσία του άμερόληπτα καί νά έξυπηρετή τήν έννοια τοϋ δικαίου, τής τάξεως καί της 
άσφαλείας. Συχνά ό άστυνομικός παρίσταται στά δικαστήρια ώς μάρτυς μιας παρα- 
βάσεως πταισματικής, ένός πλημμελήματος ή ένός κακουργήματος.

Σ ’ όλες αύτές τις περιπτώσεις, δηλαδή καί στήν περίπτωσι τοϋ πταίσματος 
καί στήν περίπτωσι τοϋ πλημμελήματος καί στήν περίπτωσι τοϋ κακουργήματος, ό 
άστυνομικός πού θά καταθέση ώς μάρτυς πρέπει νά εϊπη τήν άλήθειαν καί νά έκθέση 
τά γεγονότα όπως τά άντελήφθη, χωρίς πάθος, πού δημιουργεΐται στίς περιπτώσεις 
όπου τό άδίκημα στρέφεται εναντίον του, άλλά καί χωρίς προσωπικό μίσος πού άνα- 
πτύσσεται ένίοτε κατά των κακοποιών. Ή  συμπεριφορά τοϋ άστυνομικοΰ στά δικα
στήρια είναι άπό τά λεπτότερα καθήκοντα πού έχει νά έπιτελέση ώς όργανο τοϋ 
Κράτους, άλλά καί ώς άνθρωπος, γι’ αύτό άπό τήν κατάθεσί τουέξαρτάται πολλές φο
ρές ή ύπόληψι καί ή άξιοπρέπεια τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, άλλά καί ή ελευθερία 
καί ή ζωή άκόμη τοϋ πολίτου. Πρέπει ό μάρτυς άστυνομικός τήν ώρα πού καταθέτει 
στο δικαστήριο νά πιστεύη ότι έπιτελεΐ ιερόν καθήκον, ότι βρίσκεται στά άγια των ά
γιων τής ψυχής του. Πρέπει νά οραματίζεται τή στιγμή εκείνη τό Σταυρό τοϋ Ναζω
ραίου πού θά τοϋ ύπενθυμίζη τί έγκλημα μπορεί νά προκαλέση τό μίσος καί ή κακία 
των άνθρώπων.

Γ ι’ αύτό άκριβώς θά δώσουμε μερικές συμβουλές πού ή πείρα μάς έχει διδάξει, 
προ παντός στούς νέους άστυνομικούς, οί όποιοι θά πρέπει νά τις έχουν ύπ’ όψιν τους 
δταν καταθέτουν ώς μάρτυρες στά δικαστήρια.

Οί συμβουλές αύτές είναι οί άκόλουθες :
Καταθέτετε πάντοτε ήρεμα, μέ σαφήνεια, μέ άπλότητα καί όπως άκριβώς άντε- 

λήφθητε τήν παράβασι ή τά γεγονότα.
"Οταν τό άδίκημα στρέφεται εναντίον σας μή μεγαλοποιήτε τά γεγονότα καί 

προπαντός φροντίστε νά δίδετε τήν έντύπωσι ότι όχι τόσο γιά τήν προσωπική σας 
ίκανοποίησι όσο γιά τήν επιβολή τοϋ νόμου έφέρατε τήν ύπόθεσι ενώπιον τοϋ δικα
στηρίου.

Προσέχετε πολύ τις ερωτήσεις τών δικαστών καί τών δικηγόρων-καί δίδετε 
τις άπαντήσεις άφοΰ σκεφθήτε καλά, ώστε νά μή άναγκασθήτε κατόπιν ν’ άνακαλέσετε 
όσα είπατε.

’Εάν κανείς δικηγόρος σάς φερθή άπότομα καί σάς κατηγορήση άκόμη ότι δέν 
έφέρθητε καλά κατά τήν διαχείρισι τής ύποθέσεως, μήν όργισθήτε καί φανήτε ότι 
έχετε μίσος ή πάθος κατά τοϋ παραβάτου, άλλά νά άπαντήσετε ήρεμα καί μέ ευγέ
νεια ζητώντας έν άνάγκη τήν προστασίαν τοϋ προέδρου τοϋ δικαστηρίου.

’Επειδή συνήθως ενδέχεται νά έχετε πολλές περιπτώσεις παραβάσεων καί νά μήν 
ένθυμήσθε τις λεπτομέρειες, νά συμβουλεύεσθε πάντοτε τις πρόχειρες σημειώσεις σας 
ή σέ σοβαρές περιπτώσεις νά μελετάτε τις καταθέσεις πού δώσατε προ καιρού στον 
άνακριτή ή στήν προανάκρισι ώστε νά φέρνετε στήν μνήμη σας τά γεγονότα καί νά μή 
πέφτετε σέ άντιφάσεις πού συχνά δέν προέρχονται άπό κακή πρόθεσι.
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Γενικά, ή κατάθεσί σας πρέπει νά δίνη τήν έντύπωσι δτι εξυπηρετεί την άλήθεια 
καί τό δίκαιο μόνον καί τίποτε άλλο.

νά παρουσιασθοΰν καί σέ διάφορα διοικητικά δικαστήρια καί δημόσιες υπηρεσίες καί 
νά καταθέσουν σχετικά μέ ένέργειες υπηρεσιακές, ήτοι έξακριβώσεις διαφόρων περι
στατικών κλπ. άπό τις όποιες έξαρτώνται περιουσιακά δικαιώματα πολιτών ή του 
Κράτους. Καί στις περιπτώσεις αύτές οί ενέργειες καί οΐ καταθέσεις τών άστυνομικών 
πρέπει νά είναι άπηλλαγμένες άπό αισθήματα πού μπορεί νά άλλοιώσουν τήν άλήθεια 
καί νά προκαλέσουν ζήτημα στους ιδιώτες ή τό Κράτος. Χρειάζεται δηλαδή έπιμέλεια 
καί έξαιρετική προσοχή στή συλλογή τών πληροφοριών καί στη διήγησι τών γεγονότων, 
τά όποια θά κατατεθούν στις δημόσιες αρχές.

4 . Συμπεριφορά στο αστυνομικό κατάστημα καί κατά τήν ενέργεια 
άνακριτικών πράξεων (έ'ρευνα κατ’ οίκον, σωματική έρευνα κλπ.) .

"Οπως τά δικαστήρια γιά τη δικαιοσύνη άποτελοϋν ιερά τής Θεάς Θέμιδος, 
έ'τσι καί τά άστυνομικά καταστήματα πρέπει νά αποτελούν τόπους ιερούς, όπου θερα
πεύονται καί ικανοποιούνται άμέσως τά δικαιώματα τού άνθρώπου.

Ή  συμπεριφορά λοιπόν όλων τών άστυνομικών μέσα στο άστυνομικό κατάστη
μα, άπό τού άστυφύλακος σκοπού πύλης μέχρι τού διοικητοΰ, πρέπει νά είναι τέτοια, 
ώστε οχι μόνο νά ύποχρεώνη καθένα πού πηγαίνει στην άστυνομία, άλλά καί νά δημι- 
ουργή τήν πεποίθησι ότι εκεί ικανοποιείται καί άποδίδεται άμέσως τό δίκαιο στον 
πολίτη.

Πρώτος ό σκοπός πύλης, όταν θά τον πλησιάζη ό ιδιώτης καί θά τον χαιρετήση 
γιά νά τον έρωτήση κάτι, οφείλει νά τού άνταποδώση τό χαιρετισμό καί μέ εύχαρί- 
στησι νά τού δώση κάθε σχετική πληροφορία, άλλά καί νά τον καθοδηγήση σέ ποιό 
γραφείο πρέπει νά άποταθή.

Μερικοί άστυφύλακες πού έκτελοΰν υπηρεσία πύλης έχουν ένα πολύ κακό ελάτ
τωμα, δηλαδή άντί νά καθοδηγήσουν τον πολίτη σέ ποιό γραφείο πρέπει νά άποταθή 
γιά τήν ύπόθεσί του, άκοΰνε οί ίδιοι τήν ύπόθεσι καί συζητούν δίνοντας μάλιστα καί 
λύσεις πού συνήθως δέν είναι οί πρέπουσες. Αυτό πρέπει άπολύτως νά τό άποφεύγουν 
μέ σχετική καθοδήγησι καί, όταν ό πολίτης άπό άγνοια ή άφέλεια άποπειράται νά τούς 
έκθέση τήν ύπόθεσί του, πρέπει άμέσως νά τον διακόπτουν λέγοντας «μέ συγχωρεΐτε 
κύριε, περάστε στο γραφείο τού άξιωματικοΰ υπηρεσίας ν’ άναφέρετε τήν ύπόθεσί 
σας».

Μετά τον σκοπό πύλης, έρχεται ό άστυφύλαξ τής εσωτερικής υπηρεσίας, πού 
είναι εκείνος, ό όποιος καθοδηγεί μέσα στο Τμήμα τούς πολίτες καί τούς εξυπηρετεί 
σύμφωνα μέ τις διαταγές τού άξιωματικοΰ ύπηρεσίας καί τών άλλων προϊσταμένων 
του.

Συχνά, ό άστυφύλαξ αύτός πηγαίνει μαζί μέ τον παραπονούμενο ή καί μόνος νά 
καλέση κάποιον στο Τμήμα ή νά έκτελέση μιά όποιαδήποτε εντολή. Τήν έντολή αυτή 
πρέπει νά τήν έκτελή μέ άβρότητα έχων πάντοτε ύπ’ οψιν ότι ενδέχεται ό ιδιώτης αύτός 
νά έχη δίκαιο τό όποιο θά διεκδικήση στο Τμήμα. Γ ι’ αύτό ή πρόσκλησις πρέπει νά 
μήν έχη τον χαρακτήρα τής κατηγορίας. Θά τού είπή δηλαδή ό άστυφύλαξ «Εΐσθε ό κ. 
A ;» καί σέ καταφατική άπάντησι θά συνέχιση : «Κύριε προ ολίγου ή κυρία Β. ήλθε 
στο Τμήμα καί ύπέβαλε ώρισμένα παράπονα έναντίον σας. Ό  άξιωματικός ύπηρεσίας 
σάς παρακαλεΐ πολύ άν έχετε τήν καλωσύνη νά έρθετε στο γραφείο του νά τον ένημε- 
ρώσετε σχετικά». Τελικά ευχαριστεί καί άπέρχεται.

"Οταν έπιστρέψη στο Τμήμα πρέπει άπαραιτήτως ν’ άναφέρη κανονικά στήν 
άξιωματικό του ώς εξής : «Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς άναφέρω κ. Ύπαστυνόμε ότι
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είδοποιήθη ό κ. Α. και θά έλθη άμέσως ή παρεκάλεσε νά έλθη μετά μιά ώρα γιατί είναι 
μόνος στο μαγαζί του κλπ.».

Στην περίπτωσι όμως, πού ό πολίτης εϊναι δύστροπος καί άπαντήση π.χ. ώς έξης : 
«άφήστε με ήσυχο, δεν έχω καμμιά δουλειά μέ την άστυνομία», ό άστυφύλαξ δεν 
πρέπει νά θυμώση καί νά του μιλήση άνάλογα, άλλά θά του ειπή : «πολύ καλά κύριε, 
σάς ευχαριστώ καί θά άναφέρω σχετικά στον άξιωματικό μου». 'Ο άξιωματικος στήν 
περίπτωσι αύτή θά έφαρμόση πλέον τον κανονισμό του ’Αρχηγείου «περί προσκλήσε- 
ως ιδιωτών είς τό Τμήμα» καί θά τον καλέση έγγράφως οπότε, άρνούμενος ό ιδιώτης 
νά προσέλθη, θά έχη καί ποινικές συνέπειες.

"Οταν ό προσκαλούμενος φτάση στο Τμήμα πρέπει νά γίνη δεκτός κατά τον ίδιο 
τρόπο πού έ'γινε δεκτός καί ό πολίτης πού παρεπονέθη εναντίον του. Οί άστυνομικοί 
πού ακόυσαν την ύπόθεσι προηγουμένως δεν πρέπει νά προκαταλαμβάνονται καί νά 
διατίθενται δυσμενώς. ’Έ τσ ι ό άξιωματικος υπηρεσίας στον όποιον θά παρουσιασθή 
θά τον καλέση μέσα στο γραφείο του, θά του γνωρίση τό λόγο γιά τον όποιο τον κάλεσε 
στο Τμήμα, θά τον παρακαλέση δέ νά του έξηγήση σχετικώς τί συμβαίνει. Άφοϋ 
έτσι ένημερωθή άπόλυτα καί θά έχη άκούσει τά παράπονα καί τά έπιχειρήματα καί 
τών δύο άντιδίκων, τότε μέ τρόπο ευγενικό πάλι θά δώση την πρέπουσα λύσι μέ βάσι 
την ηθική, τό δίκαιο, καί την κατανόησι πού οδηγούν άσφαλώς στη συμφιλίωσι καί 
οχι στη διαμάχη, στά μίση καί στήν προσφυγή στά δικαστήρια.

Ά λλ’ αν οί άστυνομικοί ένεργοΰν προανάκρισιν σύμφωνα μέ τούς νόμους, είτε 
αύτεπαγγέλτως είτε κατά παραγγελίαν τού Εΐσαγγελέως, καί πάλιν θά πρέπει νά είναι 
άψογοι καθ’ όλα, άμερόληπτοι καί λεπτοί στις ένέργειές τους.

’Ίσω ς παραστή άνάγκη νά γίνουν εξετάσεις μηνυτών, μαρτύρων καί κατηγο
ρουμένων κατ’ άντιπαράστασιν. "Ισως κατά τήν ενέργεια τής άνακρίσεως νά δημι- 
ουργηθοΰν οξύτητες καί οί άντίδικοι νά φερθούν μεταξύ τους άπρεπώς καί ύβριστικώς. 
Ό  άξιωματικος όμως καί οί άστυφύλακες πρέπει νά έπιτύχουν μέ τήν εύγένειά τους 
καί τή στάσι τους νά δώσουν τον πρέποντα τόνο καί τήν σοβαρότητα πού αρμόζει στήν 
έπίσημο αύτή άνάκρισι.

"Αν επιβάλλεται νά ένεργηθή κατ’ οίκον έρευνα ή έρευνα σέ κατάστημα, γρα
φείο κλπ., ή καί σωματική έρευνα, τότε πρέπει νά καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 
ώστε νά μή γίνεται διασυρμός τού προσώπου είς βάρος τού όποιου γίνεται μιά άπό τις 
άνακριτικές αυτές πράξεις γιατί ενδέχεται ό πολίτης αυτός νά μήν είναι ένοχος.

'Η συμπεριφορά τών άστυνομικών στις περιπτώσεις αύτές πρέπει νά είναι εξαι
ρετικά λεπτή. Πρέπει νά καλέσουν προηγουμένως τόν ένοικο ή ιδιοκτήτη τής έπι- 
χειρήσεως νά τού άνακοινώσουν τό σκοπό τής μεταβάσεώς των στο σπίτι, στο κατά
στημα ή στο γραφείο, καί κατόπιν νά προβαίνουν σέ έρευνα. Πολλές φορές οί κα
τηγορούμενοι πριν γίνη έρευνα άποκαλύπτουν καί παραδίδουν τά άντικείμενα πού 
ζητεί ή άστυνομία καί έτσι άποφεύγεται ή άσκοπος ένόχλησις καί έρευνα. Δέν 
είναι μάλιστα σπάνιες οί περιπτώσεις πού κακοποιοί σεσημασμένοι καί επικίνδυ
νοι μέ προθυμία δίνουν άντικείμενα άδικήματος μέ μόνη τήν πρόσκλησι τού άστυ- 
νομικοΰ.

Θά άναφέρω μιά τέτοια περίπτωσι πού συνέβη είς εμέ τόν ίδιο κατά τό έτος 
1933. 'Υπηρέτουν στή Γενική ’Ασφάλεια ώς Διοικητής τού Σ Τ ' Παραρτήματος. Έ π ε- 
λήφθην ύποθέσεως κλοπής παρά τοξικομανούς μιας κουβέρτας καμηλό. Ό  κλέπτης 
έξηκριβώθη καί υπήρχε βάσιμη υπόνοια ότι ή κουβέρτα αύτή έδόθη σέ γνωστό κα
κοποιό, έμπορο ναρκωτικών πού διατηρούσε μικροκαφενεΐο (καταγώγιο) σ’ένα υπό
γειο τής συνοικίας 'Ηρώων (Ψυρρή). Πριν νά πάμε στο καταγώγιο αύτό γιά νά κά
νουμε έρευνα πήγαμε στο σπίτι τής έρωμένης τού κακοποιού, όπου είχε την κατοικία 
του ό ίδιος καί έκάναμε έρευνα χωρίς νά βρούμε τίποτε. ’Εννοείται ό κακοποιός είδο-
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ποιήθη άμέσως άπό τούς φίλους του γιά την ερευνά καί κατάλαβε τί ζητούσαμε. Με
τά πήγαμε στο καφενεδάκι, βρήκαμε εκεί το διευθυντήν του τον Παναγιώτη..., 6 
όποιος μόλις μπήκαμε μέσα καί τον χαιρετήσαμε λέγοντάς του «γειά σου Παναγιώ
τη» σηκώθηκε καί μας χαιρέτησε, ταυτόχρονα δέ μοϋ είπε «πήγατε κύριε άστυνόμε καί 
κάνατε ερευνά στο σπίτι». Σέ καταφατική άπάντησι συνέχισε: «Ξαίρω τί ζητάτε. 
Τήν κουβέρτα. Έ γ ώ  την έχω». Τότε τοϋ είπα τά έξης : «Αύριο στις 11 να τήν φέ- 
ρης στύ γραφείο καί νά έρθης καί σύ». Μοϋ άπάντησε καταφατικά.

Σημειωτέον 8τι ό Παναγιώτης εύρίσκετο ελεύθερος μέ πενταετή άναστολή 
ύπολοίπου φυλακίσεως άπό δύο έτη γιά φόνο καί ήξερε ότι νέα καταδίκη θά τοϋ στοί
χιζε νά κάνη καί τήν άλλη φυλάκισι.

Οί ύφιστάμενοί μου καί ό Διοικητής τότε τής ’Ασφαλείας στον όποιο άνέφερα 
σχετικά, έγέλασαν μέ τήν άφέλειά μου καί πίστευαν ότι ό κακοποιός δεν θά ήρχετο. 
Καί έν τούτοις τήν επομένη στις 11 ή ώρα έφάνη νά έρχεται ό Παναγιώτης μαζί μέ 
ένα δικηγόρο καί πίσω του άκολουθοΰσε ένα παιδί μέ τήν κουβέρτα, τήν οποία παρέ
δωσε.

Σ ’ έρώτησί μου γιατί έφερε δικηγόρο, μοϋ είπε ότι μπορεί νά χρειασθή νά πάη 
στον Εισαγγελέα καί γι’ αύτό τον πήρε μαζί του.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ή εμπιστοσύνη πού έδειξα στόν κακοποιό αύτό, έπέ- 
δρασε τόσο στή ψυχή του ώστε, καίτοι έγνώριζε ότι ενδέχεται νά φυλακισθή, τή
ρησε τό λόγο του καί ήλθε μόνος του στήν ’Αστυνομία προσκομίζοντας καί τήν κου
βέρτα πού ήτο ενδεχόμενο νά μή τή βροΰμε αν ενεργούσαμε έρευνα κατά τρόπο 
άγριο καί βίαιο.

Γ ι’ αύτό λοιπόν κατά τήν έ'ρευνα στά σπίτια κλπ. πρέπει οί άστυνομικοί νά εΐναι 
εξαιρετικά λεπτοί καί νά σέβωνται τήν άξιοπρέπεια τοϋ έρευνωμένου οποιοσδήποτε 
κι’ αν είναι αυτός.

Κατά τήν έρευνα επίσης πρέπει οί άστυνομικοί νά έχουν τήν λεπτότητα νά 
παρακαλοΰν τό πρόσωπο πού παρίσταται (ιδιώτης, νοικοκυρά ή ύπηρεσία) ν’ άνοίγη 
τά έπιπλα, νά σηκώνη τό ρουχισμό κλπ. καί νά μή τά ανακατεύουν αύτοί κατά τρόπο 
πού προκαλεΐ άναστάτωσι καί παρουσιάζει κατόπιν εικόνα σπιτιοΰ λεηλατημένου.

’Ίσω ς καμμιά φορά χρειασθή νά γίνη παραβίασις επίπλων. Καί αύτό πρέπει νά 
γίνη μέ όσο τό δυνατό λιγώτερες ζημιές.

Γενικά ή ξένη περιουσία πρέπει νά είναι σεβαστή καί νά μή θίγεται ή βλάπτεται 
χωρίς λόγο.

Πολλές φορές ενδέχεται νά πρέπει νά γίνη σέ κάποιον σωματική έρευνα. Ή  
έρευνα αυτή πού έχει σχέσι μέ τήν άξιοπρέπεια καί τήν προσωπική ύπόληψι τοϋ καθ’ 
ου ή έρευνα πρέπει νά γίνεται μόνον όταν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία καί όταν ύπάρχη 
άπόλυτος άνάγκη γιά τήν έξακρίβωσι γεγονότος τινός.

Κατ’ αρχήν ή έρευνα σέ γυναίκες πρέπει νά γίνεται άπό γυναίκες άστυνο- 
μικούς καί εάν δέν ύπάρχουν άπό τήν καθαρίστρια τοϋ Τμήματος ή άλλη γυναίκα 
εμπιστοσύνης, πού θά πρέπει επίσης νά φέρεται μέ λεπτότητα προς τήν έρευνωμέ- 
νην γυναίκα.

Στούς άνδρες τήν έρευνα τήν κάνουν οί άστυνομικοί. Πάντως γιά νά γίνη μιά 
σωματική έρευνα πρέπει νά ύπάρχη νόμιμος καί άποχρών λόγος σοβαρός γιατί ενδέ
χεται όταν γίνεται παράνομα νά δημιουργήση στήν αστυνομία καί στόν άστυνομικό 
πού τήν κάνει περιπέτειες.

Τό 1954 οί έφημερίδες άνέφεραν μιά περίπτωσι περίεργη πού άντιμετώπισε ή 
άστυνομία στήν ’Αγγλία έξ αιτίας μιας έρευνας σωματικής πού έγινε άντικανονικά 
σ’ ένα λιμενεργάτη. Ή  περίπτωσις αυτή έχει ώς εξής :

Σ ’ ένα ’Αγγλικό λιμένα διεπιστώθη ότι έγίνοντο μικροκλοπές σέ διάφορα είσα-
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γόμενα εμπορεύματα. Κυρίως έκλέπτοντο άντικείμενα πού δεν είχαν μήτε όγκο μήτε 
βάρος, δπως οί κάλτσες νάϋλον καί άλλα είδη.

Εϊχεν εΐδοποιηθή ή Σκώτλαντ Γυάρντ. Οί άστυνομικοί πού άνέλαβον την πρό- 
?α)ψι των κλοπών αύτών εΐχον ύπόνοιες δτι τις κλοπές διέπραττον διάφοροι λιμενερ- 
γάται καί γι’ αύτο έλαβον μέτρα παρακολουθήσεώς των. "Ενας άστυνομικος είχε τοπο- 
θετηθή σε κατάλληλο μέρος, λίγο πέρα άπο τήν έξοδο καί παρηκολούθει τούς έργάτες, 
δταν έφευγαν, άπο τήν περιοχή τοϋ λιμανιού. Μια μέρα άντελήφθη έναν εργάτη να έχη 
κάτι στην τσέπη τοϋ πανταλονιού της φόρμας του πού έφαίνετο ύποπτο. ’Αμέσως έτρε- 
ξε, σταμάτησε στην έξοδο τον έργάτη αύτό, καί μπροστά στούς άλλους έργάτες καί 
στούς διαβάτες έχωσε το χέρι στην τσέπη τού πανταλονιού του καί έβγαλε ένα δέμα 
πού είχε κάλτσες νάϋλον. Μετά τήν διαπίστωσι τής κλοπής ένηργήθησαν φυσικά τά 
νόμιμα.

Έ ν  τούτοις συνήλθε τήν άλλη μέρα ή 'Ομοσπονδία των ’Εργατών Λιμένων καί 
έκήρυξε απεργία ζητώντας ίκανοποίησι γιά τήν προσβολή πού έγινε στο λιμενεργάτη 
καί στήν τάξι τους μέ τον άντικανονικο τρόπο έρεύνης τού άστυνομικοΰ, πού προσέβαλε 
τήν άξιοπρέπεια τού κλέπτου λιμενεργάτου. Καί ή ίκανοποίησις πού έζητεΐτο δεν ήτο 
άξίωσις νά άπαλλαγή τής κατηγορίας ό λιμενεργάτης, δπως θά ένόμιζε κανείς, άλλά ή 
ήθική.

Οί λιμενεργάτες δηλαδή άξίωσαν νά ζητήση συγγνώμη άπο αυτούς ό Διευ
θυντής τ ή ς ’Αστυνομίας καί δεν έλύθη ή άπεργία παρά μόνον δταν έδόθη ή ικανό-' 
ποίησις αυτή.

Θά άπορήτε τώρα καί θά θέλατε νά μάθετε τί έπρεπε νά κάνη ό άστυ- 
νομικός.

Άπλούστατα, έπρεπε, δπως είπαν οί ’Άγγλοι έργάτες, νά φερθή σάν τζέντλεμαν, 
δηλαδή νά καλέση τον έργάτη στο φυλάκιο καί έκεϊ νά τον προσκαλέση νά βγάλη άπο 
τήν τσέπη το δέμα μόνος του καί εάν ήρνεΐτο τότε νά έφαρμόση δ,τι δικαίωμα τού 
δίνει ό νόμος.

Πραγματικά ένας έξυπνος άστυνομικος αύτο κάνει στήν περίπτωσι σωματι
κής έρεύνης γιά κλοπιμαία κλπ. Υπάρχουν δμως καί περιπτώσεις σωματικής έ
ρεύνης κακοποιών, δπως π.χ. οί όπλοφοροΰντες λησταί, φονεΐς, κομμουνισταί κλπ. 
πού θά πρέπει ή ένέργεια νά είναι άκαριαία, δηλαδή νά ύποχρεωθή ό έρευνώμενος 
νά σηκώση ψηλά τά χέρια κλπ. οπότε έφαρμόζονται οί κανόνες τής επιστημονικής
αστυνομίας.

Πάντως σήμερα στις προωδευμένες άστυνομίες ή μάλλον στις άστυνομίες 
πού διαθέτουν πλούσια μέσα έπιστημονικά, οί περισσότερες περιπτώσεις έρεύνης σω
ματικής άποφεύγονται γιατί μέ τρόπο κατάλληλο υποχρεώνονται τά πρόσωπα αύτά 
πού θά έρευνηθοΰν νά περάσουν άπύ ώρισμένο θάλαμο ή διάδρομο άπ’ δπου γίνεται 
έλεγχος μέ άκτϊνες X  καί εξακριβώνεται άν έχουν έπάνω τους δπλα ή άλλα είδη
ύποπτα.

(Συνεχίζεται)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Ο «δωδεκαλογος ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ»
ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ  

ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
Ύ π ό 'ϊπαστυνόμου Β ' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τό δύσκολο έργο της κομμουνιστικοποιήσεως τοϋ Παλαμά άνέλαβε ό άρχηγός 
τοϋ Κ .Κ .Ε. Νίκος Ζαχαριάδης, πού το 1945 εξέδωσε το βιβλίο «'Ο ’Αληθινός Παλα
μάς» (1). "Οπως σέ δλες τις ενέργειες οι κομμουνισταί θέλουν καί στή μορφή τοϋ 
Παλαμά νά γνωρίσουν τον ύπέρμαχο κομμουνιστή, τον θεωρητικό καί μάχιμο συνάμα 
συνεχιστή τοϋ Μαρξισμού. Καί στή μεθολογία άκολούθησαν τήν τόσο γνωστή τακτική 
τους, τήν πολεμική, πού στήν περίπτωση Παλαμα ξεπερνάει τα δρια κάθε σοβαρής 
τοποθέτησης τοϋ έθνικοΰ ποιητοΰ. 'Ο Ζαχαριάδης ξεκίνησε τοποθετώντας άπό πριν 
τα συμπεράσματα στα όποια έπρεπε οπωσδήποτε νά φτάσει καί άγνόησε τήν αρχή 
δτι ή έρευνα άρχίζει μέ τήν προοπτική νά οδηγήσει τον κριτή στά δποια συμπερά
σματα ή ΐδια τοϋ δώσει. Μέ ταπεινή μονομέρεια λοιπόν έφτασε ό Ζαχαριάδης στά 
συμπεράσματα πού έπρεπε οπωσδήποτε νά φτάσει, σ’ εκείνα τά συμπεράσματα πού 
άπό πριν είχε καθορισθή νά λένε πώς ό Κωστής Παλαμάς ήταν κομμουνιστής. 'Ο 
σκοπός τοϋ Ζαχαριάδη καί τοϋ Κ .Κ .Ε. γενικά ξεκαθαρίζεται άπό τό Ζέβγο, πού προ
λογίζοντας τό έργο τοϋ Ζαχαριάδη τονίζει δτι πρόθεση τοϋ μελετητοΰ ήταν νά δώσει 
«ένα καινούργιο δπλο στον λαοαπελευθερωτικό άγώνα», προσθέτοντας «ένα καινούργιο 
γίγαντα πολεμιστή στις γραμμές μας, τον ποιητή Παλαμα...»

Τον γίγαντα ποιητή πού ζήτησαν οί κομμουνισταί στις γραμμές τους τον βρή
καν στον Παλαμα τοϋ «Δωδεκάλογου τοϋ Γύφτου». 'Ο Παλαμας τοϋ «Δωδεκάλογου» 
είναι γιά τον Ζαχαριάδη ό «’Αληθινός Παλαμας». Ό  άλλος Παλαμας, ό ποιητής τής 
«Φλογέρας τοϋ Βασιλιά» καί τόσων άλλων στοχασμών, είναι «ό Παλαμας πού έπεσε 
στο θανάσιμο αμάρτημα (τοϋ σωβινισμού)... μάς φανέρωσε έναν Παλαμά τής κατά
πτωσης... άλλά γιά τό λαό ό άληθινός Παλαμάς παραμένει ό Παλαμάς τοϋ «Δω
δεκάλογου». Αυθαιρεσία καί μονομέρεια χαρακτηρίζει εδώ τήν ιδιότυπη αύτή «έρευνα 
μέ θέση» άφοΰ ό ποιητής έξετάζεται άπομονωμένος άπό τό μεγαλύτερο έργο του καί 
δέν λογίζεται σάν «ένιαία, πολυσύνθετη καί πολύπλευρη προσωπικότητα, σάν πολύ
φωνος ποιητής καί ταξιδευτής στοχαστής...» δπως ορθά παρατηρεί ό Γ .Γ . Έ π ειτα  ό 
Ζαχαριάδης άγνοεΐ δτι στον «Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτου» άναφαίνονται οί περιπλανή
σεις τής έλληνικής φυλής καί παραλληλίζεται ή γυφτουριά μέ τούς Εβραίους καί τή 
Ρωμηοσύνη σέ μιά συγγένεια οχι καί τόσο καλοδεχάμενη άπό εμάς. Άγνοεΐ ακόμα πώς 
τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ έθνικοϋ αύτοΰ έπους γράφτηκε κατά τήν περίοδο τοϋ Μακεδο
νικού άγώνα, οπότε πήρε πολύ υλικό άπό τήν κρίσιμη καμπή τοϋ Γένους καί έδωσε 
μεγάλο μέρος άπό τήν ήρωική του ψυχή στο άγωνιζόμενο έθνος. ’Έπειτα τό μεγάλο 
μέρος τών έθνικών μας διεκδικήσεων πού περιέλαβε ό Παλαμάς στον θρυλικό «Δω
δεκάλογο τοϋ Γύφτου», άφήνοντας τό κυριώτερο καί τό πλέον ουσιαστικό στή «Φλο
γέρα τοϋ Βασιλιά», άγνοεΐται συστηματικά άπό τον Ζαχαριάδη.

Γιά έκεΐνον πού θά ΐσχυρισθή δτι βρέθηκε στή θέση νά ίδεΐ τον άληθινό Παλαμά, 
έναν Κωστή Παλαμά, μέ δλη τήν ψυχικότητα καί τήν αΐσθαντικότητα πού βρίσκεται 
στά ογδόντα τέσσαρα χρόνια τής ζωής του, θά ποΰμε πώς 6 άνθρωπος έχει αν μή 
παρανοϊκές τούλάχιστον ανεδαφικές ιδέες. Ούτε ό ίδιος ό Παλαμάς συλλογίστηκε 
ποτέ δτι μπορεί νά δώσει τον πραγματικό του εαυτό, τό τί είναι στήν πραγματικό
τητα καί τό τί δέν είναι. Μάς τό φανερώνει τοΰτο περισσότερο στον «Δωδεκάλογο

( 1 ) Τά αποσπάσματα τοϋ βιβλίου τούτου τοϋ Ν. Ζαχαριάδη τά παίρνουμε άπο εμπε
ριστατωμένο άρθρο τοϋ Γ . Γ . στό περιοδικό «Γνώσεις», Φεβρουάριου 1959.
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τοΰ Γύφτου», όταν φωνάζει πώς Γύφτος είναι αύτός ό ’ίδιος, πώς ό Γύφτος του—ό 
εαυτός του—είναι χαλαστής καί πλάστης μέ την άράδα. 'Όσο κι’ άν ό ψυχισμός τοΰ 
άνθρώπου δεν αποτελεί μονάχα τον κύκλο τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ , παραδεχόμα
στε ωστόσο στην Παλαμική ιδέα δτι κάθε άλλο στοιχείο, πέρα άπό αύτά τά δύο, 
είναι ξένο προς την ατομικότητα τής ψυχής. Κι’ αύτό για να δοΰμε δτι ό Κωστής 
Παλαμάς τοΰ «Γύφτου» είναι κάτι τό άνεξιχνίαστο, κάτι πού δύσκολα, πολύ δύσκολα 
μπορεί ν’ άποδοθή χωρίς τό αίσθημα τής αγωνίας για τον άσφαλέστερο δρόμο καί 
την πιο σωστή άποψη.

’Αναντίρρητα δμως ό Κωστής Παλαμάς είναι ό ποιητής τής Μεγάλης Ελλά
δας, ό ποιητής τόσων καί τόσων έλληνικών στοχασμών καί ό ποιητής—στοχαστής 
τοΰ καιροΰ του. Τό πιστοποιεί ό ίδιος τοΰτο μέ κάποια συγκατάβαση όταν.έξομολο- 
γεϊται στον πρόλογο τοΰ «Δωδεκάλογου» : « . . . . Κι’ ύστερα έ'βλεπα πώς είμαι ό 
ποιητής—βέβαια ένας ποιητής μέσα στούς πολλούς, άπλός στρατιώτης τοΰ στίχου 
—-δμως πάντα ό ποιητής πού θέλει νά κλείσει μέσα στο στίχο του τούς πόθους καί 
τά ρωτήματα τοΰ παντοτεινοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολίτη τις έγνοιες καί τούς φα
νατισμούς. Μπορεί νά μήν είμαι άξιος πολίτης" μά δεν μπορεί νά είμαι μονάχα ό 
ποιητής τοΰ έαυτοΰ μου. Ε ί μ α ι  ό π ο ι η τ ή ς  τ ο ΰ  κ α ι ρ ο ΰ  μ ο υ  κ α ί  
τ ο ΰ  γ έ ν ο υ ς  μου"  κ ι ’ δ , τ ι  μ έ σ α  μ ο υ  κ ρ α τ ώ  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  νά 
χ ω ρ ι σ τ ή  ά π ό  τ ή ν  έ ξ ω  π λ ά σ η . . . » .

Ποιητής τοΰ καιροΰ του καί ποιητής τοΰ Γένους του ό Κωστής Παλαμάς, ό 
μεγαλύτερος νεοέλληνας ποιητής, πού ή παρουσία του στήν πνευματική μας ζωή 
έδωσε μιά πολύπλευρη προσωπικότητα μέ τεράστια τήν ποιητική καί λογοτεχνική 
παραγωγή. Ή  συμβολή τοΰ Παλαμά στήν πνευματική μας άναγέννηση, ή θέση του 
άπέναντι στά ιδανικά τοΰ ’Έθνους μέ τά τρία «γερότερα παιδιά» του—τον «Δωδε- 
κάλογο τοΰ Γύφτου», τήν «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» καί τήν «’Ασάλευτη Ζωή»—δπως 
καί ή συμβολή του στήν παγκόσμια ιστορία τής λογοτεχνίας jj-αζί μέ τούς πολλα
πλούς καί άκατάλυτους δεσμούς μέ τήν εποχή πού τον άνέδειξε, τό πάθος του γιά 
τήν 'Ελλάδα καί τήν ποίηση δ,τι τοΰ Έλληνικοΰ, είναι τά συστατικά πού τοΰ χαρί
ζουν έπάξια τό φωτοστέφανο τοΰ Έ  θ ν ι κ ο ΰ μας ποιητή καί βαθυστόχαστου 
τροβαδούρου. Ό  Παλαμάς είναι ό ποιητής πού έκλεισε πράγματι μέσα του τήν 
'Ελλάδα δλων τών αιώνων καί έννοιωσε βαθειά τό άσύγκριτο μεγαλείο της. ’Αξία 
άνυπολόγιστη ή παιδαγωγική τοΰ έργου του καί άξια ιδιαιτέρας έξάρσεως ή διδα
κτική του μορφή στούς έχθρούς τής άλήθειας, άποτελεί έναν κολοσσό άπό τά λαμ
πρότερα μνημεία τής Ελληνικής γλώσσας, άφοΰ άνυπέρβλητος είναι ό γλωσσικός 
θησαυρός τοΰ ποιητή. Καί ας όρύεται ό Ζαχαριάδης πώς ό Παλαμάς μέ τον «Δωδε- 
κάλογο τοΰ Γύφτου» ύπήρξε άπόλυτα προσηλωμένος στις ύλικές γήινες δυνάμεις, 
άρνητής κάθε προσήλωσης στά «ξεθίοριασμένα ιδανικά» (1). Τό συμφέρον τοΰ κομ
μουνισμού είναι νά ταυτισθή ό Παλαμάς μέ τον μηδενισμό, ν’ άρνηθοΰν οί άνθρωποι 
δτι τό άνανεωτικό του κήρυγμα ήταν καρπός τής πτώσης τοΰ Βυζαντίου, τής ελλη
νικής ήττας τοΰ 1897 καί δτι ώδήγησε τελικά στο 1912, πού ύπήρξε ένα γόνιμο 
άλμα γιά τήν πραγμάτωση τής Μεγάλης ’Ιδέας. Μέ τήν άφελή άγνοια οί άνθρωποι 
τοΰ μίσους φέρνουν τον Παλαμά άρνητή τών ιδανικών τής έλληνικής φυλής, παρου
σιάζουν τον ποιητή τοΰ Γένους ώς άντίθετο ρεΰμα τών έπιδιώξεων τοΰ ’Έθνους, ένώ 
εκείνος τονίζει ξεκάθαρα στον «Δωδεκάλογο» πώς «τά μεγάλα εθνικά ιδανικά, δταν 
άνθίζουν καί ζοΰνε στο σπίτι τοΰ καθενός, ό ποιητής τούς χτίζει παλάτια" τά μεγάλα 
εθνικά ιδανικά, δταν ξεπέφτουν κι’ ό καθένας τά διώχνει άπό τό σπίτι του, ό ποιητής 
τά παίρνει στο καλύβι του καί άσυλο τούς δίνει...». ’Αφέλεια γιά μάς τούς νέους θά 
ήταν νά μή άντιτάξουμε στον Ζαχαριάδη πώς ό Παλαμάς είχε τοποθετήσει τά έθνικά

(1 ) Εννοεί ό Ζαχαριάδης τήν Μεγάλη^Ίδέα.
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ιδανικά σέ δμοιο επίπεδο μέ τό άρχαΐό ελληνικό πνεύμα καί ότι τό ποιητικό κήρυγμα 
τοΰ «Δωδεκάλογου τοΰ Γύφτου» υπήρξε σωτήριο για τό έθνος υστέρα άπό τήν άτυ- 
χία των έλληνικών όπλων κατά τό 1897. "Ενα μεγάλο μέρος τής επιτυχίας τοϋ Μα
κεδονικού άγώνα οφείλεται στά κηρύγματα τοϋ «Δωδεκάλογου», πού έκυκλοφόρησε 
δυο χρόνια πριν τελειώσει ή ένδοξη αύτή εποποιία, καί άλλο ένα μεγάλο μέρος τής 
εξόρμησης τοΰ 1912—13 οφείλεται στο ίδιο εθνικό έπος, άφήνοντας τό μεγαλύτερο κομ
μάτι στην έπική «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά». Καί οι μετέπειτα αγώνες τοϋ Ελληνισμού 
μέχρι σήμερα, πήραν άφθονες ιδέες καί πολύ υλικό άπό τά μεγάλα ,οράματα τοΰ Κω- 
στή Παλαμά καί είδικώτερα άπό τό θρυλικό έπος τοΰ «Δωδεκάλογου τοΰ Γύφτου».

** *
«... Πρώτος ό Σολωμός άγνάντεψε τήν οργανική ελληνική συνείδηση», μάς 

λέγει ό κριτικός τοΰ Παλαμά Πέτρος Βλαστός, άναλύοντας τον «Δωδεκάλογο τοΰ 
Γύφτου». «Μά άπό μακρυά, πολύ μακρυά... Ήταν όραμα, όνειρο άκόμα...». Μάς 
λέει άκόμα πώς ό «Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου» είναι ό νομοθέτης δωδεκάλογος τής 
Ρωμηοσύνης, ότι έτσι ή έλληνική φυλή έχει δική της συνείδηση σήμερα, αν οχι στά 
πράγματα, τουλάχιστον στον κόσμο τον ποιητικό καί τον Εθνικό ιδεαλισμό. "Οτι 
συμβαίνει μέ μάς σήμερα ό,τι καί μέ τούς Γερμανούς στά χρόνια τοΰ Γκαϊτε, πού 
ή φιλολογική συνείδηση μορφώθηκε πριν άπό τήν εθνική. Πέρα άπό αύτά έμεΐς θά 
παρατηρήσουμε πώς στο φιλοσοφικό αυτό έπος συναδελφώνονται τόσο αρμονικά ό 
άρχαΐος, ό μεσαιωνικός καί ό νεοελληνικός κόσμος σ’ ένα ύπέρλαμπρο σμαράγδι 
τοΰ λόγου καί τής τέχνης. Πώς περισσότερο βαθυστόχαστο ποίημα άπό τό «Δωδεκά
λογο τοΰ Γύφτου» είναι άπό τά σπάνια πετράδια τής άληθινής τέχνης καί τής πλέον 
γόνιμης έθνικής δημιουργίας, άν όχι άπό τά άνύπαρκτα. Τήν εποχή πού πρωτοφά- 
νηκε ήταν τοποθετημένος μακρυά, τόσο στο παρελθόν όσο στο παρόν καί στο μέλλον, 
καί τοΰτο είναι ή αιτία τής σημερινής του υπεροχής καί διάδοσης. Ή  έπικράτηση 
αύτή βρίσκεται στά εσωτερικά του γνωρίσματα καί χαρίσματα πού τά χαρακτηρίζει 
ή βαθύτερη ποιητική του πνοή καί ό βαθύς του λυρισμός. "Επειτα ή άδιάκοπα άνα- 
νεουμένη δημιουργική φαντασία τοΰ έργου καί ή πλούσια ιδεολογική του κίνηση στις 
φιλοσοφικές του ροπές καί δοξασίες άνεβάζουν τό έργο στή στάθμη τοΰ πιο τέλειου 
δημιουργήματος τοΰ άνθρωπίνου πνευματικού μόχθου. Μιά παράξενη ομορφιά τοΰ 
μύθου καί μιά άπροσμέτρητη δύναμη στή λάμψη τοΰ ποιητικού του ΰφους τοποθε
τούν τό «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» στή σφαίρα τοΰ ίδανικοΰ κάθε άνθρώπου περα
σμένων καί νέων έποχών, άκόμα καί μελλούμενων καιρών. Κοντά σ’ αύτά, ή μεσαιω
νική χάρη τής τροχαϊκής 'προσωδίας του καί ό τρόπος πού άναφαίνεται στο ποίημα 
αύτό, πρώτη φορά σ’ ελληνικό έργο, ό άρχαϊος έλληνικός καί ό μεσαιωνικός κόσμος, 
μάς δίνουν τή αίσθηση ότι ή έλληνική δημιουργία άνθισε μέ χυμούς πού έπεσκίασαν 
κάθε σύγχρονη παγκόσμια μορφή τοΰ κλασσικισμοΰ. Καί κάτι άλλο: Πρώτος ό Πα- 
λαμάς άπό τούς Νεοέλληνας ποιητάς έπεξέτεινε τούς ποιητικούς του ορίζοντες έξω 
άπό τά πλαίσια τοΰ ’Έθνους του. ’Έγινε έτσι ποιητής τών συγκινήσεων ολόκληρης 
τής άνθρωπότητας, πράγμα πού πρώτη φορά παρουσιάζεται στήν έλληνική διανόηση, 
υστέρα άπό τον "Ομηρο, τον Ευριπίδη, τον Σοφοκλή, τον Αισχύλο, τον Πλάτωνα καί 
τον ’Αριστοτέλη.

’Εσωτερικά καί έξωτερικά είναι τά γεγονότα τοΰ ποιητή, πού χαρακτηρίζουν 
τό έπος τοΰ «Δωδεκάλογου τοΰ Γύφτου». Άλληλένδετα. Τά εσωτερικά άποτελοΰν 
τό παρόν πού είναι τόσο άμεσα δεμένο μέ τό παρελθόν. Παρόν ό κόσμος του, οί στο
χασμοί του, τό όνειρο πού θέλει νά τό ζωντανέψει: ή Ελλάδα του ή Νέα. Παρελθόν 
του ή άναγεννημένη Ελλάδα μέ τούς όραματισμούς της, τό ευρωπαϊκό του πνεΰμα 
καί ή άναγεννημένη Εύρώπη γενικά, ό Βυζαντινός κόσμος μέ τήν τόση άγάπη καί τό 
θαυμασμό πού έτρεφε γι’ αύτόν, ή έλληνική άρχαιότητα μέ τούς σοφούς της. Παρόν 
καί παρελθόν συνταυτίζονται, δένονται γιά τον ποιητή καί προβάλλει ή κοινή μορφή,
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πού είναι τίποτα χωρίς παρελθόν καί παρόν άντάμα. Τό ένα δίνει, τό άλλο παίρνει.
Περισσότερη συζήτηση προκαλεΐ τό τρίτο συστατικό τής Παλαμικής ιδέας 

στον «Δωδεκάλογο». Τό μέλλον. Ποιο είναι τό πιστεύω του για την Μεγάλη Ελλάδα 
καί τό ξανανιωμένο έθνος μας, τό βρίσκουμε διάχυτο στον καλύτερο καί περισσό
τερο άγαπημένο του λόγο, στο « Π α ν η γ ύ ρ ι  τ ή ς  Κ α  κ ά β α ς »  τοϋ «Δωδε- 
κάλογου τοϋ Γύφτου». Γεμάτο ομορφιά θά είναι τό μέλλον, μάς λέγει, αν πάρουμε 
τά καλά στοιχεία άπό τό παρελθόν καί τό παρόν καί μ’ αύτά βαδίσουμε στο μέλλον. 
Γιά νά τό έπιτύχουμε δέν πρέπει νά νοιώσουμε σάν τούς γύφτους του, πού κανένας 
δεν κατάλαβε τά δσα ειπώθηκαν στον Άποκρισάρη, καί γι’ αύτό :...

... ξανάρχισε άμυαλο, πολύβοο, 
μεσ’ στο μαγιάτικο λιοπύρι, 
τό πανηγύρι τής Κακάβας, 
τής γυφτουριάς τό πανηγύρι ...

’Αμείλικτη θά είναι ή τύχη των λαών—τό μέλλον—άν συνεχίσουν νά δείχνουν 
άσυνείδητη αδιαφορία καί δέν άκούσουν τή φωνή των συνετών κυβερνητών καί τών 
σοφών προφητών, μάς λέει ό Παλαμάς. ’Ακόμα κι’ άν τήν άκούσουν καί υστέρα την 
καταφρονήσουν, δπως οί γύφτοι τοϋ ποιητή. .Θαρρούμε πώς εκεί κάπου φτάνει ή 
πυραμίδα τής τόσο συγκεντρωμένης καί παραστατικής παραβολής τής Παλαμικής 
’Ιδέας.

** *
Είπαμε δτι οί άνθρωποι τής Μαρξιστικής θεωρίας έδωσαν στον Παλαμά τοϋ 

«Δωδεκάλογου τοϋ Γύφτου» τήν ύπουλη ΐδική τους «έρμηνεία», πού θέλει μέ κάθε 
τρόπο νά τον κάνει προφήτη καί συνεχιστή τοϋ κομμουνισμού. Χωρίς νά θέλουμε νά 
μειώσουμε τό πνεύμα τού ποιητή, πρέπει νά παραδεχτούμε εκείνο πού πολλοί άπό 
τούς κριτικούς τοϋ Παλαμά έπεσήμαναν άπό τις πρώτες ημέρες τής κυκλοφορίας 
τού έπους : Τήν παρεξήγηση, τό άκατάληπτο γιά τούς πολλούς νόημα τών στίχων 
τού Παλαμά σέ πολλά μέρη καί κάποια χάσματα πού ό μύθος παρουσιάζει. Φώνα
ξαν οί ειλικρινείς άνθρωποι τών στίχων καί τού πεζού λόγου δτι δέν πρέπει οί κρι
τικοί νά βιαστούν γιά νά βγάλουν συμπεράσματα, άλλά νά μελετήσουν μέ κάθε προ- 
σοχή τά διανοήματα τού ποιητή τόσων καί τόσων στοχασμών ώς τά 1907, πού 
έβλεπε τό φώς ό φιλοσοφημένος «Γύφτος». Βρέθηκαν δμως έκεΐνοι πού πήραν άφορμή 
άπό τό «σκοτεινό» σέ πολλές περιπτώσεις νόημα τού έργου. Μάλιστα, πολλοί άπό 
τούς κριτικούς καί τοϋ κάθε είδους σχολιαστές τού «Δωδεκάλογου» υπήρξαν άφορμή 
γιά τούς κομμουνιστάς στήν μετέπειτα κομματική έπιστράτευση τοϋ έθνικοϋ μας 
βάρδου, μέ τήν ασυγχώρητη διαγωγή πού ρύπανε τό πνεύμα: Προεξέτειναν αύθαί- 
ρετα ιδέες τού έπους άκόμη καί σέ σημεία στά όποια ό ποιητής είχε δώσει μεγάλη 
σαφήνεια καί καθαρώτατα σύμβολα.

’Από έδώ ξεκίνησε τό κακό γιά τον ποιητή μας. 'Όμως, άλλο τό βαθύτερο νό
ημα τού ποιητή, πού πολλοί ίσως νά μή τό κατάλαβαν μέχρι σήμερα στήν πληρό- 
τητά του. Πραγματικότητα παραμένει τό δτι ό Γύφτος είναι ό ίδιος ό ποιητής, πού 
πέρασε άπό δλες τις άνησυχίες καί τούς καημούς, άπό δλες τις άρνήσεις, άπό τήν 
κόλαση καί τον παράδεισο, γιά νά φτάσει στο τέλος στήν άπολύτρωση, δπως πολύ 
σωστά ειπώθηκε. 'Η άπολύτρωση αύτή άφορά δλη τήν άνθρωπότητα, πού ό ποιητής 
θέλει νά τήν δεί άπηλλαγμένη άπό τά δεσμά τού γέννησαν τόσες καί τόσες προλή
ψεις. Τέτοιες ήταν οί ιδέες τού Παλαμά, δπως τούλάχιστον γράφει ό ίδιος στήν 
«Ποιητική» του, πού χαρακτηρίζει τον «Δωδεκάλογο τού Γύφτου» σάν τό «ολοκλη
ρωτικό τών ιδεών μου ποίημα...». Καί προτιμάει τον εαυτό του Γύφτο, γιατί ή ψυχή 
του έχει κάτι τό κοινό μέ τή γύφτικη ψυχή. Θά μάς τό πει ό ίδιος κι’ αύτό στον πρό
λογο τού «Δωδεκάλογου», δταν θά διακηρύξει : «Αισθάνομαι πώς μέ σφιχτοδένει
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κάτι μέ τήν ψυχή τής γυφτουριάς...» Κι’ αυτό γιατί ό γύφτος του έχει, δπως καί ό 
ποιητής, ανυπότακτη φύση, αδάμαστο τό αίσθημα τής ελευθερίας καί δικές του πα- 
ρορμήσεις, στοιχεία πού τον παρακινούν νά υψώνεται περιφρονητής απέναντι στις 
συμβατικές άξιες.

** *
Χαρακτηριστικό για τήν υποδοχή τοΰ «Δωδεκάλογου τού Γύφτου», μόλις 

έκυκλοφόρησε στα 1907, είναι τό ρίγος πού δοκίμασε ολόκληρη ή Ευρώπη. ’Από τήν 
Σκανδιναυία ώς τήν Ίβηρική, οί φωνές πού άκούστηκαν είναι δηλωτικές τοΰ γε
νικού ξεσηκωμού πού έσπειρε ό «Γύφτος» μέ τό βιολί του. «Πόσα ωραία ξεπετάγ
ματα» γράφει αίφνης ό κριτικός καί μυθιστοριογράφος Νικολάς Σεγκύρ, «πόσα 
ωραία ξανοίγματα προς τον βυζαντινό καί τον ελληνικό ουρανό ! Δέν θά μπορούσε 
κανείς νά βρει στήν ’Ανατολική Ευρώπη έναν πραγματικό τεχνίτη τού στίχου, έναν 
ποιητή σάν τον Παλαμά, πού άφιέρωσε τή ζωή του στήν τέχνη του, άναζητώντας 
άδιάκοπα μεγαλύτερους καί πλατύτερους ορίζοντες...».

’Από τό βορρά άκούγεται άλλη φωνή άπό τον'Ολλανδό συγγραφέα τοΰ «Δοκι
μίου για τον Βυζαντινό πολιτισμό», θερμό φιλέλληνα Δ. Γ . ’Έσσελινγκ, πού μάς 
δίνει ΐσως τον ωραιότερο ορισμό τοΰ «Δωδεκάλογου τοΰ Γύφτου» άναφέροντας 
άνάμεσα στα άλλα: «... Στο «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» βρίσκει κανείς ένωμένα 
τή γοητεία ένός ειδυλλίου, τό βαθύτονο ένός ψαλμοΰ μετάνοιας, τό πάθος ένός δρά
ματος των χρόνων μας...». 'Ο ίδιος αυτός συγγραφέας, δπως είδαμε, ό πολύς Έ σ -  
σελινγκ, είχε διακηρύξει πριν λίγα χρόνια δτι τοποθετεί τον Παλαμά πάνω άπό τον 
Ευριπίδη καί τον Σοφοκλή καί δτι τον συγκρίνει μόνο μέ τήν ποιητή πού άγάπησε 
περισσότερο άπό τούς δύο πρώτους: μέ τον Αισχύλο.

Κι’ άλλη φωνή υψώνεται άπό τή Γαλλία μέ τήν έκδοση τοΰ «Δωδεκάλογου 
τοΰ Γύφτου». ’Ανήκει στον πασίγνωστο κριτικό καί λογογράφο Λεκύ Ντωντέ, πού 
προσφέροντας κι’ αυτός τή γνώμη του γιά τον «Γύφτο» άνακράζει :

«"Οποιος θελήσει νά έγκαταλείψει τις γερμανικές καί άγγλοσαξωνικές λογο
τεχνίες γιά νά διαβάσει αύτόν τον "Ελληνα, θά βγει άπόλυτα κερδισμένος. 'Υπάρχει 
μιά αρμονική διάταξη σ’ αυτήν τήν επική άφήγηση. Κ α μ μ ι ά  ά κ α τ α σ τ α σ ί α  
π α ρ ’ δ λ η  τ ή ν  ο ρ μ ή  τ ο ΰ  ο ί σ τ ρ ο υ  τ ο υ .  'Ο ποιητής άκολουθεΐ μιάν 
ιδέα καί τήν ντύνει μ’ ένα σύμβολο. Τό σύμβολο αύτό είναι μιά ζωντανή, μιά λαχτα
ριστή, μιά μυστική μορφή άπό σάρκα. Είναι ένας Άτσίγγανος: τεχνίτης, μουσικός, 
πλάνος πού τον συνεπαίρνει άδιάκοπα τ ’ όνειρο, πού πέφτει άδιάκοπα πληγωμένος, 
πού ξαναγεννιέται άδιάκοπα στήν Ελλάδα. Οί δώδεκα αύτοί λόγοι είναι δώδεκα 
άσματα, ή εποποιία τής ψυχής των Άτσιγγάνων όταν γιά πρώτη φορά πρωτοφά- 
νηκαν στή Θράκη, εκατό χρόνια πριν άπό τό πάρσιμο τής Πόλης...»

'Ο ίδιος προχωρεί υστέρα πιο βαθειά στο έπος καί μάς πληροφορεί γιά τό 
δημιουργό του Γύφτο :

«Μέ τή φωνή τοΰ Γύφτου φανερώνεται στ’ άλήθεια μιά ψυχή ένός άνθρώπου 
ήρωικοΰ, γεμάτη άπό πάθος καί πόνο. Βέβαια όχι χωρίς ρομαντισμό, κάτι σάν τον 
Βυρωνικό ρομαντισμό τοΰ Κουρσάρου ή τοΰ Λάρα, άλλά μόνο στον τόνο, στήν άπο- 
στροφή, στήν εικόνα. 'Ο τσιγγάνος τοΰ Κωστή Παλαμά δέν έχει τό μοιρόγραφτο 
προορισμό, δέν έχει τον καταστρεπτικό άτομισμό τοΰ ρομαντικού ηρώα. Βυθισμένος 
στήν καρδιά μέσα τής ζωής καί τής φύσεως, βρίσκεται σέ στενή σχέση μέ τήν άνθρω- 
πότητα, δέ γυρεύει νά μείνει αιώνια άπομονωμένος καί άγριος, άναζητά τή συνέ
νωση...».

(Συνεχίζεται)
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( Συνέχεια έκ του προηγουμένου )

'Ως επιστέγασμα τής όλης μελέτης μου περί τής συμβολής των αστυνομικών 
συντακτών τών ημερησίων έφημερίδων ’Αθηνών εις τούς εύγενεΐς άγώνας τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος καί προς τήρησιν καί προς έμπέδωσιν τής τάξεως καί προς πάταξιν 
τοϋ εγκλήματος καί τών ελάχιστων παραδειγμάτων τά όποια άνέφερον τής συμβολής 
τών πρώτων εις τήν δέουσαν έ'ξαρσιν τού έργου τής ’Αστυνομίας καί τών υπαλλήλων 
της, ένώ θά ήδυνάμην νά σημειώσω πολλάς δεκάδας, αν μη εκατοντάδας τοιούτων 
παραδειγμάτων, σημειώνω ήδη τά συμπεράσματά μου. Καταλήγω μέ τό ποϊαι πρέπει 
νά είναι αί σχέσεις ’Αστυνομίας καί άστυνομικών συντακτών, ποία τακτική πρέπει νά 
τηρήται ύπό τών άστυνομικών έναντι τών δημοσιογράφων γενικώς καί έναντι τών 
άστυνομικών συντακτών είδικώτερον καί πώς καί εις ποιους πρέπει νά δίδωνται αί 
άστυνομικαί ειδήσεις καί ποϊαι. Καί προβαίνω εις τήν δημοσίευσιν αυτού τού άρθρου, 
διότι έπανειλημμένως τά τελευταία έτη έχουν έμφιλοχωρήσει ώρισμέναι παρεξηγήσεις 
μεταξύ άστυνομικών καί μεταξύ άστυνομικών συντακτών όφειλόμεναι άλλοτε εις 
καθυστέρησιν άνακοινώσεων ειδήσεων, αί όποΐαι είναι άδύνατον νά άποκρυβοΰν καί 
άλλοτε διαρροής είδήσεως προς δημοσιογράφους άνευθύνους εϊτε τού ελευθέρου ρε
πορτάζ τών έφημερίδων εϊτε καί μή άνεγνωρισμένους καν ύπό τών δημοσιογραφικών 
ένώσεων καί έπομένως κατ’ ουσίαν άλεξιπτωτιστών ή έλευθέρων σκοπευτών τού δη
μοσιογραφικού έπαγγέλματος.

Πρώτα πρώτα πρέπει νά γίνη άντιληπτόν γενικώς άπό όλους τούς άστυνομικούς 
δτι ποτέ, μά απολύτως ποτέ, καί καμμία εϊδησις, δεν δύναται νά άποκρυβή άπό τον 
τύπον. Διότι γενικώς ισχύει ό κανών δτι δ,τι γνωρίζουν καί δύο άνθρωποι μόνον, τό 
ξεύρει ό κόσμος δλος καί διότι εις τήν προκειμένην περίπτωσιν ισχύει πάντοτε ένα 
δόγμα πού τό έλεγε πάντοτε ό μακαρίτης ό Μπάρμπα-Γιάννης ό Μαρούδας, ή θρυλική 
έκείνη μορφή τής παλαιάς ’Αστυνομίας επί Χωροφυλακής μέ τήν οποίαν κάποτε πρέ
πει νά άσχοληθώ χάριν τών νεωτέρων άστυνομικών. Ό  Μπάρμπα-Γιάννης λοιπόν έ
λεγε πάντοτε, καί δεν ξέρω αν ήταν δικό του ή ξένο απόφθεγμα «ούδέν κρυφόν δ ού μή 
φανερόν γενήσεται». Αυτό περισσότερον παρά ποτέ ισχύει σήμερα γιατί τότε ή ’Α
στυνομία δέν είχε εις τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά τις τόσες χιλιάδες κατασκό
πους τών κομμουνιστών, οί όποιοι ύπάρχουν σήμερα διότι κάθε κομμουνιστής έχει 
εντολήν μυστικήν νά είδοποιή ιθύνοντας τού κόμματος διά κάθε άστυνομικήν είδησιν 
έστω καί δι’ ένα άπλοΰν αύτοκινητιστικόν δυστύχημα τό όποιον θά ύποπέση εις τήν 
άντίληψίν του. Καί αί ειδήσεις αυταί, ή αί άρχαί τών ειδήσεων έν άνάγκη θά διοχετευ- 
θούν εις μίαν άριστεράν έφημερίδα. Καί αυτή, αν δέν δοθή ή εϊδησις άπό τον άρμόδιον 
συντάκτην της, θά διοχετεύση τήν εϊδησιν μονοπωλιακώς εις μίαν άστικήν έφημερίδα 
διά νά κάμη αΰτη έπιτυχίαν εις βάρος τών άστυνομικών συντακτών καί τών άλλων 
έφημερίδων καί νά προκαλέση δυσαρέσκειας καί τών μέν καί τών δέ κατά τών άστυ
νομικών δι’ άπόκρυψιν ή διά μή έγκαιρον άνακοίνωσιν ειδήσεων. Κατ’ έπανάληψιν 
έχω τονίσει λοιπόν τήν ΰπαρξιν τής τοιαύτης κατασκοπείας άπό τούς κομμουνιστάς 
καί τήν προσπάθειάν τους νά δημιουργούν ζητήματα μεταξύ τών έθνικοφρόνων δημο
σιογράφων, τών άστικών έφημερίδων των καί τής ’Αστυνομίας.

Πολύ δύσκολα λοιπόν, όχι νά άποκρυβή έντελώς, άλλά νά καθυστερήση θά κατα- 
στή δυνατόν ή γνώσις άπό ένα άστυνομικόν συντάκτην ή πληροφορία δι’ ένα γεγονός 
τού άστυνομικοΰ δελτίου. Διότι έκτος άπό τό δελτίον καί άπό τά τηλεφωνήματα τής
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’Αστυνομίας οί άστυνομικοί συντάκται έχουν δεκάδα ίσως άλλων πηγών διά νά μανθά
νουν ή να εξακριβώνουν μίαν εϊδησιν ή οποία ή άπεκρύβη τελείως ή δέν άνεκοινώθη είς 
αύτούς έγκαίρως. ’Άλλως τε πώς νά τηρηθή μυστικότης άφοϋ αν πρόκειται περί νε
κρού ή τραυματίου θά ύπάρξη άνάμιξις νεκροτομείου, νοσοκομείων, άσθενοφόρων φο
ρείων, καί τήν έπομένην άνάμιξις είσαγγελικής άρχής, δικαστικών υπαλλήλων, δικη
γόρων πολιτικής άγωγής καί ΰπερασπίσεως, τό κοτσομπολίκι της γειτονιάς, ό κου- 
ρεύς τής συνοικίας, ό καλύτερος γνωρίζων τά πράγματα πληροφοριοδότης τών δημο
σιογράφων καί τών έφημερίδων καί τό έπιτόπιον ρεπορτάζ. ’Αρκεί νά όσφρανθώμεν 
ότι έγινε μία σύλληψις ή κάτι τέλος πάντων διά νά τό μάθωμεν, διότι αί έφημερίδες 
πληρώνουν άφειδώς ταξί καί έξοδα ρεπορτάζ προκειμένου περί έξακριβώσεως μιας 
είδήσεως. Άπόκρυψις λοιπόν έπ’ οΰδενί λόγω είναι δυνατή καί μόνον καθυστέρησις 
άνακοινώσεως δύναται νά γίνη μέ μόνον άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν προστριβών 
καί παρεξηγήσεων μεταξύ άστυνομικών καί άστυνομικών συντακτών.

Αυτά ισχύουν καί διά τάς κοινάς ειδήσεις, φόνους, ληστείας, κλοπάς, συλλήψεις, 
δυστυχήματα, ποικίλας παραβάσεις τοϋ κοινού ποινικού κώδικος, άλλά ισχύουν πολύ 
περισσότερον καί δι’ ύποθέσεις πού άφοροΰν αυτήν ταύτην τήν έθνικήν άσφάλειαν τής 
χώρας μας, δηλαδή τήν έναρξιν άνακαλύψεων καί συλλήψεων ενός μυστικού κομμου
νιστικού δικτύου πληροφοριών, πρακτόρων ξένων κρατών, κατασκόπων, έναρξιν συλ- 
λήψεως μιας συμμορίας κιβδηλοποιών, ένώ αί συλλήψεις έξακολουθούν.’Αλλά διά τάς 
ειδήσεις πού άφοροΰν τό Κράτος μας, τήν Ελλάδα μας, οί άστυνομικοί συντάκται 
τών ήμερησίων έφημερίδων ’Αθηνών, άσκοΰντες ό καθένας μας, τό επάγγελμά του, ώς 
λειτούργημα καί όχι ώς βιοποριστικόν μόνον έργον, επί πολλάς δεκαετηρίδας ό καθέ
νας μας, είμεθα πρώτα πρώτα 'Έλληνες μέ κεφαλαΐον ’Έψιλον δλοι, ύστερα άστυνομι- 
κοί ζυμωμένοι μέ τήν ’Αστυνομίαν καί έπειτα έπαγγελματίαι δημοσιογράφοι. Κανείς 
άπό ήμάς διά νά κάμη μίαν προσωπικήν έπιτυχίαν είς τήν έφημερίδα του ή μίαν κοινήν 
επιτυχίαν είς δλον τό τράστ τών άστυνομικών συντακτών δέν θά γράψη μίαν εϊδησιν 
άφορώσαν τήν έθνικήν άσφάλειαν δταν αύτη εύρίσκεται έν έξελίξει καί πριν ή γίνη 
έπίσημος άνακοίνωσις έπί τού θέματος ώστε νά μή ύπάρχη κίνδυνος νά διαφύγη κανείς 
ένοχος ή νά άποκρυβοϋν πολύτιμα ίχνη.

’Αλλά δυστυχώς δπως είπαμεν ύπάρχουν καί οί κατάσκοποι τών άστυνομικών 
ειδήσεων καί άπό αύτούς ή άπό τήν γειτονιάν ή άπό μίαν άδιακρισίαν καί άκριτομύ- 
θιαν τυγχάνει καί μανθάνει μίαν τοιαύτην εϊδησιν ένας εϊτε δημοσιογράφος πραγματι
κός άλλου ρεπορτάζ δμως καί ούχί τού άστυνομικοΰ τομέως ή κανείς έκτος σωματείου 
άλεξιπτωτιστής τού δημοσιογραφικού έπαγγέλματος. Καί ό πρώτος διά νά κάνη μίαν 
έπιτυχίαν είς τήν έφημερίδα του καί νά παραστήση τον έξυπνον είς τούς συναδέλφους 
του τού άστυνομικοΰ ρεπορτάζ δημοσιεύει τήν εϊδησιν καί ό δεύτερος, ό άλεξιπτωτι- 
στής δηλαδή, τήν πωλεΐ μονοπωλιακώς είς μίαν έφημερίδα καί ή καταστροφή τότε 
γίνεται έν άγνοια καί έρήμην τών άστυνομικών συντακτών.

( Συνεχίζεται)
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ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΤΣΕΚΣ
-  ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛ Η Φ ΙΣ ΣΟΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ -

*Τπο του τ. Άνθυπαστυνόμου 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ (Συνέχεια έκ τοϋ προη

γουμένου καί τέλος)

'Ο Ψιλάκος είχε γίνει άφαντος. Φαίνεται, ότι είχε πάρει τα μέτρα του.
Πρ'ιν τό μεσημέρι δλοι οί άστυνομικοί πού είχα μαζί μου είχαν συγκεντρωθή 

στο γραφείο τοϋ προϊσταμένου τής όμάδος καί μέ περίμεναν.
■—Πόσους κρατουμένους έχουμε; τούς ρώτησα.
—Τέσσερις, τον Άνδριανάκη, τον Τσέντζο, τον Καμαρινο καί τον Ναντάν, 

μου απάντησαν.
—"Ωστε μόνο ό Ψιλάκος μάς ξέφυγε, καί προχώρησα στο δωμάτιο δπου ή σαν 

οί κρατούμενοι.
'Ο Ναντάν καί ό Τσέντζος τρομοκρατημένοι έστεκαν δρθιοι, ακουμπισμένοι 

στον τοίχο μιας γωνιάς τοϋ δωματίου.
Δεν τούς μίλησα καί προχώρησα προς τον Μπάρμπα Γιάννη.
—Καλώς ώρισες Μπάρμπα Γιάννη, είπα στον Καμαρινό. Δεν σοΰ τό είχα 

πή να καθήσης φρόνιμα για να μη ξανασυναντηθοΰμε σέ τοΰτο τό γραφείο ;
'Ο Καμαρινός χαμήλωσε τά πονηρά μάτια του, καί μέ κυνισμό μοΰ είπε.
—Πές μου τί άλλη δουλειά πρέπει νά κάνω κ. ’Αστυνόμε.
—Καλά Μπάρμπα Γιάννη δταν ΘάρΘή ή σειρά σου θά μιλήσουμε.
—Έσύ Άνδριανάκη πώς την έπαθες κι’ έπεσες τόσο άδοξα ;
Ό  Άνδριανάκης μέ κοίταξε περίεργα καί μοΰ είπε :
—"Αν δέν ήταν αυτός πού βλέπεις, έγώ ποτέ δέν θά έπεφτα στά χέρια σας. 

Πρέπει νά κάνη κανείς τη δουλειά του μόνος του. Είναι 'πλεονέκτης καί μοϋ έφαγαν 
ένα σωρό λεπτά, καί μέ πήραν καί στο λαιμό τους.

Έ ν  τω μεταξύ τον πήρα μαζί μου καί τον ώδήγησα στο γραφείο τοϋ προϊ
σταμένου. ’Εκεί έξιστόρησε σέ μένα καί στον ύπαστυνόμο Σταθόπουλο ό όποιος εΐχεν 
άναλάβει την άνάκριση, πώς έπεσαν στά χέρια του τά τραπεζιτικά στελέχη τής 
Shawmut Bank Boston καί τής Τραπέζης Of Athens.

-—Προ καιροϋ, μάς είπε, ήρθε στον Πειραιά τό ύπερωκεάνιο «Μαρίνε Κάρπ» 
δπου υπηρετούσε κάποιος νέγρος φίλος μου ώς πλήρωμα, καί αυτός μοΰ έδωσε τά 
καρνέ τών τσέκ.

—Πώς λέγεται ; τον ρώτησα.
Ό  Άνδριανάκης προσπάθησε μέ μασημένα λόγια ν’άποφύγη νά τον κατονομάση.
—Λές ψέμματα Άνδριανάκη καί άρχισα νά τον πιέζω. Ξέρεις δτι τό βαπό

ρι θά είναι σέ λίγες μέρες πάλι έδώ ; Θά σέ πάρω νά πάμε νά μοΰ δείξης ποιος 
είναι άπό τό πλήρωμα.

Μέ την άπειλή αυτή ό Άνδριανάκης άρχισε νά γίνεται πιο σκεπτικός.
—Μά νομίζω πώς μαζί μέ τό νέγρο ήταν καί κάποιος δικός μας. Τώρα, Σω- 

τηρόπουλος, Σωτηρακόπουλος Γεώργιος λέγεται, δέ θυμάμαι.
Καί πάλι μέ τή δεύτερη ομολογία του προσπάθησε νά μάς μπερδέψη μέ τ ’ 

δνομα τοϋ συνενόχου του.
Αυτό τό έξακρίβωσα άμέσως μ’ έναν άστυφύλακα πού έστειλα στο πρακτορείο.
Πραγματικά άλλοτε υπηρετούσε ώς πλήρωμα στο ύπερωκεάνιον ό Σωτηρό- 

πουλος ή Τζάκ Σώτερ έπί τό άμερικανικώτερον.
—Ά πό αυτούς, συνέχισε ό Άνδριανάκης, πήρα τά στελέχη, καί μετά λίγες
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μέρες άρχισα νά προσθέτω στά λευκά αύτά χαρτιά τής Τραπέζης άριθμούς άπό δολ- 
λάρια, των 2.000, των 1000, των 800 καί έτσι μαζεύτηκε ένα ποσό άπό 80.000.000 
δρχ. τής έποχής εκείνης. ’Έβαλα τις υπογραφές των Διευθυντών καί των Ταμιών 
καί ήμουν έτοιμος. "Τστερα συνεννοήθηκα μ’ αυτούς έδώ καί μερικούς άλλους 
πού δεν έχετε συλλάβει νά κάνουμε μαζί την επιχείρηση. "Οταν μείναμε σύμφωνοι, 
ρώτησα τον καθένα τους μέ πιό ψευδώνυμο θέλουν νά δουλέψουν γιά νά προσθέσω 
στά τσέκ. 'Ο Μπάρμπα Γιάννης ό Καμαρινός μου είπε Βασιλόπουλος. 'Ο Ψιλάκος 
ώς Πήτερ Ψιλόπουλος, ό Ναντάν ώς Ζογλοΰ.

—Καί ό Τσέντζος, τον ρώτησα, τί ρόλο έπαιξε ;
—"Αστόν αύτόν είναι μεγάλος κατεργάρης, μοϋ έφαγε δύο τσέκ, 1600 δολλ. 

καί δικαιολογήθηκε πώς τάχασε. Την ίδια δουλειά μοϋ έκαμαν καί οί άλλοι, κι’ 
έτσι εξανεμίστηκαν τά 80.000.000 δρχ. καί πάω τώρα στη φυλακή χωρίς λεπτά.

—Τώρα πές μας ποιος είναι ό Γρηγορίου πού άναφέρεται στά τσέκ ;
—Είναι κάποιος Θεοφιλόπουλος, κι’ αύτός μιά παληά αμαρτία άπό τήν Πάτρα.
—Πώς είναι τά χαρακτηριστικά του;
—Σαραπεντάρης, άνάστημα μέτριο, υπόξανθος.
Γιά τον Κυρμπίνη ό Άνδριανάκης δεν ήθελε νά μιλήση δσον καί αν τον έπίεσα.
—Καί πίσω άπό τον Σωτηρόπουλο ποιος κρύβεται ;
—Κανένας, άπάντησε κατηγορηματικά.
—Καί πάλι Άνδριανάκη δεν μάς λες τήν άλήθεια. ’Εγώ ξεύρω πώς δουλεύετε 

σείς οί γκάγκστερς στήν ’Αμερική. Κλειδώνετε τό στόμα σας άπό άλληλεγγύη, 
σείς οί ώργανωμένοι στά εγκληματικά συνδικάτα. Έ δώ  θά μιλήσης.

Ό  ’Ανδριανάκης κράτησε τό λόγο του καί σιώπησε.
Τότε τον άφησα γιά νά του βγάλω άργότερα τό μυστικό μέ άλλο τρόπο.
Πριν άκόμη τελειώσουμε τήν άνάκρισι στις 5-12-1947  μέ ζήτησε στο Τμήμα 

ή σύζυγος τοϋ Ψιλάκου.
—'Ο Πήτερ θέλει νά παρουσιαστή μου είπε.
Καί τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας ό Ψιλάκος παρουσιάζεται.
—"Ακου κ. Δουκάκη, σκέφθηκα πώς δέν θά γλύτωνα ποτέ άπό τά χέρια σου 

μιά κι’ έμαθα οτι έσύ έχεις έπιληφθή τής ύποθέσεως, γιαύτό ήρθα μόνος μου.
Μετά άπό τήν άνάκριση τοϋ Άνδριανάκη πήραν σειρά ό Μπάρμπα Γιάννης, ό 

Ναντάν, ό Ψιλάκος καί τελευταίος ό Τσέντζος, ό όποιος μάς άπεκάλυψε ένα άλλο εγ
κληματικό ’Αμερικάνικο άστέρι, τον Μαυροϊδόγκωνα.

—Προσέξτε μάς είπε αύτός, είναι επικίνδυνος, είναι μποξέρ καί συχνάζει στήν 
'Ομόνοια στο κεφανεΐο «Μέγας ’Αλέξανδρος» καί σ’ ένα μπάγκο ένός συναδέλφου 
μου άργυραμοιβοΰ στήν οδό Γ . Σταύρου καί Σταδίου.

—Πώς είναι τά χαρακτηριστικά του ; ρώτησα τον Τσέντζο.
Είναι σαραντάρης περίπου, μελαχροινός, μακροπρόσωπος μέ μαΰρο μουστάκι, 

μέτριου άναστήματος, καλοδεμένος άνδρας, μέ μπλέ κοστούμι καί μαύρη ρεμπούμ- 
πλικα.

’Αποτύπωσα στή μνήμη μου τά χαρακτηριστικά πού μοΰδωσε ό Τσέντζος, 
πήρα τό Σαββόπουλο ώς καλύτερο συνεργάτη μου καί άμέσως φύγαμε γιά τήν 
’Αθήνα.

’Εκεί πού γυρίζαμε τά σημεία δπου σύχναζε, βλέπω τή σιλουέττα του μαζί μέ 
κάποιον άλλον πανύψηλον νέον νά στέκουν μπροστά στο μπάγκο τοϋ άργυραμοιβοΰ, 
γιά τον όποιο μάς είχε πή ό Τσέντζος.

—Σαββόπουλε, τοϋ είπα, πρέπει νά είναι αύτός, θά τον παρακολουθήσουμε καί 
δταν φτάσουμε σε κανένα άπόμερο μέρος, άν είναι αύτός, θά τον συλλάβουμε.

Οί δύο άγνωστοι έφυγαν άπό τον άργυραμοιβό καί προχώρησαν προς τήν 
'Ομόνοια.
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"Εστρεψαν προς την οδό Πανεπιστημίου, σταμάτησαν στόν κινηματογράφο 
«Πάνθεον» και φάνηκαν πώς είχαν διάθεση να μπουν μέσα.

Τότε είπα στο Σαββόπουλο.
—Θά τούς χάσουμε αν μπουν μέσα, μόνο πήγαινε γρήγορα, ζήτησε την ταύτό- 

τητά του καί διάβασε μεγαλοφώνως τό όνομα. "Αν είναι αυτός, έγώ Θά του περάσω 
άμέσως τις αυτόματες χειροπέδες μου.

Τότε ό Σαββόπουλος τον σταματά μπρος στην είσοδο του κινηματογράφου, 
ζητεί την ταυτότητά του, καί διαβάζει δυνατά: Μαυροϊδόγκωνας Νικόλαος, καί πριν 
άκόμη τελειώση τόνομα βρέθηκε δεμένος.

Καί οί δυό τους τά έχασαν καθώς καί οί διαβάτες, διότι όλη αυτή ή ενέργεια 
έγινε άστραπιαίως.

'Ο πανύψηλος άγνωστος πού τον συνώδευε ήταν, όπως μάς είπε, αδελφός του, 
καί προσπάθησε προς στιγμήν ν’ άντιδράση άλλά καί ή έτοιμότητα του Σαββόπουλου 
στο νά πή, σέ δήθεν συναδέλφους μας νά φύγουν καί οτι δεν τούς χρειαζόμαστε πλέον, 
τούς ανάγκασε νά ύποκύψουν καί νά μάς ακολουθήσουν στο Τμήμα στόν Πειραιά.

"Οταν άντίκρυσαν στο γραφείο ό Τσέντζος καί οί λοιποί συγκατηγορούμενοι 
τον Μαυροϊδόγκωνα έτρομοκρατήθησαν τόσο, πού ό Τσέντζος ήρνήθη όσα είπε εις 
βάρος του, κι’ έτσι ό Μαυροϊδόγκωνας κατώρθωσε νά ξεφύγη.

'Η  άνάκριση τελείωσε καί ή υπόθεση έφυγε άπό τά χέρια μας καί πήγε στόν Γ ' 
τακτικό άνακριτή Πειραιώς. Ό  Άνδριανάκης καί ή παρέα του προεφυλακίσθησαν 
στις νέες φυλακές Βούρλων.

Ή ταν πλέον καιρός νά βγάλω τό μυστικό του Άνδριανάκη χωρίς νά τό άντι- 
ληφθή. Συνήθως στις φυλακές οί κρατούμενοι όταν άποκτήσουν εμπιστοσύνη ό ένας 
στόν άλλο διηγούνται τά κατορθώματά τους. ’Έ τσ ι ό ’Ανδριανάκης έπεσε στην πα
γίδα πού τού έστησα μέ τό σύντροφό του, μέ τον όποιον έμεναν στο ίδιο κελλί. Καί 
κάποια μέρα σέ συζήτηση μέ τον συγκρατούμενό του, ό Άνδριανάκης άποκάλυψε 
τον αρχηγό τής σπείρας. ’Ήταν ένας γκάγκστερ τού Σικάγου μέ τά ψευδώνυμα : 
Παπαδόπουλος ’Ιωάννης ή ’Αρτέμιος, ή Τζάκ, ή Σπανός, ή Φιλοποίμην, ή 
Γιαννόπουλος κ.ά. Ή  άνάκριση στόν τακτικό άνακριτή καί ή προφυλάκιση διήρ- 
κεσε μέχρι τής 20-7-48, οπότε έγινε ή δίκη τους στο κακουργοδικεΐο Πειραιώς καί 
κατεδικάσθησαν, διά τής ύπ’ άριθ. 26 άποφάσεως τής 22.1.1948, ό Άνδριανάκης 
σέ 3 1 /2 ετών φυλάκιση, ό Ψιλάκος σέ 2 καί ό Ναντάν σέ 18 μήνας. ’Επίσης, διά τής 
ιδίας άποφάσεως κατεδικάσθησαν έρήμην καί εις φνλάκισιν 8 ετών έκαστος, οί 
Παπαδόπουλος, Κυρμπίνης, Άνδρεόπουλος, Θεοφιλόπουλος, Βασιλόπουλος, Γρη- 
γορίου καί Σωτηρό,πουλος. Τον Καμαρινό τον άπήλλαξε τό δικαστήριο άπό οίκτον, 
καθώς καί τον Τσέντζο γιατί δέν άπεκαλύφθη πλήρως ή ένοχή τους.

"Οσοι άπό τή σπείρα ξέφυγαν καί δέν συνελήφθησαν τότε, μετά άπό λίγο καιρό 
ένας-ένας έπεφτε στά χέρια μας.

'Ο Θεοφιλόπουλος, μιά παληά αμαρτία, τό 1949 συνελήφθη άπό την ’Ασφά
λεια Πατρών.

Ό  Άνδρεόπουλος πού θέλησε νά δοκιμάση πάλι τή τύχη του μέ πλαστά τρα
πεζιτικά τσέκ, τό 1950 έπεσε στά δίκτυα τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών όπου άπεκαλύ
φθη ότι αυτός ήταν ό περίφημος Κυρμπίνης πού είχε ζαλίσει τις χρηματαγορές Α 
θηνών καί Πειραιώς.

*0  μόνος πού κατώρθωσε νά μή συλληφθή ήταν ό άρχηγός τους Παπαδό
πουλος γιατί τήν εποχή εκείνη βρισκόταν καί πάλι στήν ’Αμερική, γιά νά συνέχιση 
τή δράση του ώς γκάγκστερ πού άπό μικρό παιδί ήταν ώργανωμένος στά έγκληματι- 
κά συνδικάτα τού Σικάγου.

ΓΕΩΡ. ΑΟΥΚΑΚΗΣ



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Δ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι  Α Σ Ι Σ
-  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΑΗΨΙΣ ΔΡΑΣΤΟΥ -

Έ κ  του Γερμανικού περιοδικού «Krininalistik», 
κατά μετάφρ. Άστυφύλακος κ. Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

«Είναι κρίμα τό τί τραβά ό άνθρωπος αύτός μέ τή γυναίκα του. Τήν έχει χρόνια 
τώρα άρρωστη καί θά ήταν μια λύση καί για τούς δύο έάν έπί τέλους πέθαινε».

Αύτά περίπου έσχολίαζαν οί κάτοικοι τής μικρής πόλεως, πού δεν ήταν μακρυά 
άπο τήν πανεπιστημιούπολι Τ , δταν περνούσε μέσα άπο τούς δρόμους ό 45ετής υπάλ
ληλος Σ ., μεταφέροντας πάνω στη μοτοσυκλέττα του τή βαρεία άρρωστη γυναίκα 
του. 'Ο Σ. φρόντιζε μέ καταφανή άγάπη τή γυναίκα του, έκανε γι’ αύτή δ,τι μπο
ρούσε καί δταν ή ύγεία της το έπέτρεπε, τήν έβαζε πάνω στή μοτοσυκλέττα του καί 
τήν πήγαινε έξω στήν έξοχή ή στούς συγγενείς της. Δεν έπρεπε νά στερήται ούτε τον 
καθαρό άέρα ούτε τούς συγγενείς της—ποιος ξέρει πόσο θά ζοΰσε άκόμα.

Μέχρι τότε ούτε οί γιατροί των φημισμένων νοσοκομείων ούτε οί καθηγηταί 
τής γειτονικής πανεπιστημιακής κλινικής μπόρεσαν νά βοηθήσουν τον άτυχή σύ
ζυγο καί ούτε μιά φορά μπόρεσαν νά διαπιστώσουν τήν αινιγματική άσθένεια 
τής γυναίκας αύτής. Γ ι’ αύτό καί ό σύζυγός της εΐχεν άπογοητευθή πιά άπο κάθε άν- 
θρώπινη βοήθεια. ΤΗταν διοικητικός υπάλληλος τής πανεπιστημιακής κλινικής καί 
είχε σχέσεις μέ δλες τις ιατρικές αυθεντίες καί συχνά έφερνε τή γυναίκα του έπί εβδο
μάδες στήν πανεπιστημιακή κλινική. 'Ο πιστός σύζυγος τήν πήγαινε άπο τό ένα τμήμα 
στο άλλο δλων των φημισμένων κλινικών γιά νά τήν έξετάση καί ξόδευε άφθονα 
χρήματα γιά νά τήν στέλνη σέ θέρετρα καί τόπους άναψυχής. Παρ’ δλον δτι είχε περά
σει πολύς χρόνος, ή ιατρική έπιστήμη δέν είχε φέρει κανένα άποτέλεσμα. Μάλιστα, 
άμέσως μετά τήν έξοδό της από τήν κλινική, παρετηρεΐτο συνήθως μιά γρήγορη άνάρ- 
ρωση, άλλά μόλις ή γυναίκα έπέστρεφε στο σπίτι της έν πλήρει ύγείςε, ξαφνικά έπανερ- 
χόταν ή παλιά κατάσταση καί άρρώσταινε πάλι. "Ετσι έπί χρόνια τώρα, ή γυναίκα 
αύτή έφερνε στο πρόσωπό της τή σφραγίδα τού θανάτου, τον όποιο ή ίδια έπιζητοΰσε 
πολλές φορές. 'Ο θάνατος ήταν μιά λύση τουλάχιστο γι’ αυτήν αν δχι καί γιά τον 
άνδρα της. 'Η συμπόνοια τού κόσμου δέν περιέβαλλε μόνο τή φτωχή γυναίκα, άλλά 
καί τον σκληρά δοκιμαζόμενο πιστό σύζυγό της.

ΤΗταν ό δεύτερος γάμος πού είχε κάνει ό Σ ., τό 1939 μέ τήν κόρη τού ξενοδόχου, 
πού ήταν ύγιεστάτη τότε. Ό  Σ. κατά τήν διάρκεια τού πολέμου ύπηρέτησεν ώς 
νοσοκόμος καί τελευταία έργαζόταν στο χειρουργείο τής πανεπιστημιακής κλινικής 
τής Τ . καί είχε στή διοίκηση μιά καλή θέση. Κάθε μέρα πήγαινε στή δουλειά του μέ 
τή μοτοσυκλέττα του, ένώ ή γυναίκα του συνέχιζε τή δουλειά της μακαρίτισσας μητέ
ρας της στο ξενοδοχείο.

Τό έτος 1947 ή γυναίκα άρρώστησε ξαφνικά. Τά συμπτώματα πού παρουσίαζε 
ή άσθένειά της ήταν κυκλοφοριακή άνωμαλία, ταχυπαλμία, στενοχώρια, δύσπνοια, 
τριχόπτωση, έφιδρώσεις, νευρικότης. Τό Φεβρουάριο τού 1948 τής παρουσιάσθηκαν 
έπίσης δυνατοί πόνοι στήν περιοχή τού στομάχου μέ στομαχικές άνωμαλίες. Κατά τό 
Μάρτιο τού 1948 έκανε έμετό σχεδόν ύστερα άπο κάθε φαγητό. 'Η ιατρική εξέταση 
άποφάνθηκε δτι έπρόκειτο γιά έλκος στομάχου. 'Η κυρία Σ. έπρεπε νά εΐσαχθή σέ 
πολυκλινική, γιατί συγχρόνως τής παρουσίάσθηκε άδενοπάθεια καί μεγάλη αδυναμία. 
Μέ τις περιποιήσεις στήν κλινική, ή γυναίκα άνέρρωσε πολύ γρήγορα καί έστάλη υγιής 
πίσω στο σπίτι της. ’Αμέσως δμως ύστερα άπο δύο μήνες άρρώστησε ξανά βαρειά. 
Τό λαρύγγι της ξηρενόταν καί παρουσίαζε φλογώσεις. Αυτά ήταν τά νέα συμπτώματα 
της άρρωστης πού άρχισε ν’ άδυνατίζη πάλι καί νά γίνεται έλεεινή. Συνήθως τό πρωί 
ήταν τά μάτια της πρισμένα καθώς έπίσης καί τό στόμα της καί παρ’ δλον δτι είχε 
μεγάλη όρεξη, άδυνάτιζε συνεχώς. Τήν άνέλαβαν πάλι οί γιατροί καί άμέσως ύστερα άπο
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μερικές ημέρες παρουσίασε βελτίωση. Μόλις όμως ή γυναίκα έπέστρεψε στο σπίτι της 
παρουσιάσθηκε πάλι υποτροπή τής άσθενείας. "Ετσι ή κατάσταση αύτή συνεχιζόταν 
έπί μήνες καί χρόνια. "Οταν έμπαινε στην κλινική γινόταν γρήγορα καλά. Μόλις επ έ
στρεφε στο σπίτι άρρώσταινε πάλι καί ξαναγύριζε στήν κλινική. Τακτικά, σχεδόν 
δύο φορές τήν έβδομάδα, εΐχεν εμετούς καί ζαλάδες. Ή  άρρωστη άντελήφθη ότι μόλις 
έπινε γάλα ή έτρωγε γαλακτοκομικά προϊόντα, τής παρουσιάζονταν άμέσως τα συμ
πτώματα αυτά.

Στο τέλος τοϋ 1948 ή κατάστασή της επιδεινώθηκε καί μπήκε πάλι σε κλινική, 
όπου έμεινε μέχρι τό Φεβρουάριο τού 1949. 'Η ασθενής δέν ήξερε οδτε ή ’ίδια πόσες 
φορές είχε νοσηλευθή σέ κλινική. Αύτή τή φορά όμως μαζί μέ τά άλλα συμπτώματα 
τής παρουσιάσθηκαν πόνοι στά πέλματα των ποδιών της, οί όποιοι συχνά έπεκτείνονταν 
μέχρι των οστών τής κνήμης. 'Η  νέα διάγνωση έλεγε ότι, έπρόκειτο περί άνεπαρκείας 
τοϋ νοτιαίου μυελοϋ. Ή  παραμονή στή κλινική διήρκεσε αύτή τή φορά κάπως περισ
σότερο καί είχε καλά άποτελέσματα. Ή  γυναίκα βγήκε υγιής, άλλά μέσα σ’ ένα μήνα 
έπέστρεψε πάλι στήν κλινική άρρωστη. Αύτή ή κατάσταση συνεχιζόταν μέχρι τόΝοέ- 
βριο τοϋ 1951, δηλαδή έπί τέσσερα χρόνια. Είχε νοσηλευθή σχεδόν σ’ όλα τά τμή
ματα τής πανεπιστημιακής κλινικής, καθώς έπίσης καί σέ πολλά άλλα νοσοκομεία, 
γιατί ό σύζυγός της ζητούσε πάντα ν’ άλλάζουν θεράποντα ιατρό καινά έπισκέπτωνται 
καινούργιο. Τώρα ή γυναίκα είσήχθη στή δερματολογική κλινική τοϋ πανεπιστημίου 
γιά πρώτη φορά. ’ Ηταν ή κατηγορηματική έπιθυμία τοϋ συζύγου της νά νοσηλευθή 
καί στήν κλινική αύτή.

Τό δέρμα τοϋ προσώπου καί τοϋ σώματος τής γυναίκας είχε πάρει στο μεταξύ 
μιά πρασινοκίτρινη χροιά. Στο πρόσωπο, στο λαιμό, στή ράχη, στήν κοιλιά καί στά 
άκρα παρετηροΰντο φαιές κηλϊδες. Στούς μηρούς της παρουσιάζονταν μεγάλες μελανές 
κηλΐδες πού τό μέγεθος τους έφτανε ’ίσα μέ κουκούτσι δαμασκήνου, μέ λέπια. Το 
δέρμα στις άρθρώσεις έκαιγε, καί ήταν ατροφικό. 'Ο καθηγητής τής δερματολογικής 
κλινικής, μέ τήν πρώτη έξέταση, ύπωπτεύθηκε άμέσως ότι έπρόκειτο περί δηλητηριά- 
σεως μέ άρσενικό. 'Η διάγνωσή του ήταν πολύ σπουδαία. ’Επειδή δέ ή γυναίκα ύπέ- 
φερε άπό ψυχικό κλονισμό, τήν εΐσήγαγε στήν κλινική όπου τό Δεκέμβριο τοϋ 1951 
διεπίστωσε τά κάτωθι :

«’Ελάττωση τοϋ βάρους τοϋ σώματός της κατά 50 κιλά. Δέρμα ξηρό, έν μέρει 
καλυπτόμενο άπό λέπια, άτροφικό. Στό κεφάλι, στο λαιμό, στο στήθος, στά χέρια καί 
στά πόδια μιά άκάθαρτη μελανή άπόχρωση. Τό δέρμα στά πόδια λεπτό καί άτροφικό. 
Τά πέλματα τών ποδιών πρισμένα. Οΐ άρθρώσεις κάπως πρισμένες. Τά πόδια ελεύθερα, 
παίρνουν μιά έρυθροκυανή άπόχρωση. Τά νύχια τών χεριών καί ποδιών εύθραυστα. 'Η 
τομή τοϋ νυχιοΰ παρουσιάζει άτροφικές ανωμαλίες. Στό άνω μέρος τών δακτύλων πο
λυάριθμες σκληρώσεις τοϋ κερατοειδοΰς. Οί τρίχες τής κεφαλής λεπτές καί άτροφικές. 
'Η τρίχωσις στις μασχάλες καί στήν έφηβική χώρα συνεχώς έλαττουμένη. Συγκέντρω
ση υγρών στις κόγχες τών ματιών. Πολυάριθμοι λεπιοειδεΐς έκφυλισμοί καί αίμορ- 
ραγίαι στον άμφιβληστροειδή. Οί κόρες τών οφθαλμών όλίγον'προεξέχουν. Οί οδοντο
στοιχίες έλαττωματικές. Τό σηκώτι λίγο πρισμένο, σκληρό καί πονά όταν πιεσθή. 
Τό ίδιο καί ή σπλήνα. Οί μΰες τών άκρων ναρκωμένοι καί πονοΰν όταν πιέζονται. 
Κανένα πρίξιμο στήν κοιλιά. Τά λευκά αιμοσφαίρια κατά τήν άνάλυση τοϋ αίματος 
φθάνουν στό κατώτατον όριο μέχρι 2.600. 'Η πυκνότης τοϋ αίματος κανονική».

Κατά τά μέσα τοϋ Δεκεμβρίου 1951 εξετάσθηκαν άπό τό ιατροδικαστικό ινστι
τούτο τής πανεπιστημιακής κλινικής τρίχες, νύχια καί λέπια άπό τά πέλματα τής 
άρρωστης. Στό έργαστήριο διαπιστώθηκε ότι έπρόκειτο περί δηλητηριάσεως. Ή  
έξέταση έδειξε ότι έπρόκειτο πιθανώς περί δηλητηριάσεως άπό βαρειά μέταλλα, όπως 
μολύβι, ψευδάργυρο, ή άκόμα καί άρσενικό.

'Η γνωμάτευση τοϋ ιατροδικαστικού ινστιτούτου είχεν ώς εξής : «'Η  έξέταση
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έγινεν αυθημερόν στο ινστιτούτο μας. Κατ’ αυτήν παρετηρήθη μεγάλη ποσότης αρσενι
κού στα ύπό άνάλυσιν ύποβληθέντα στοιχεία. Στά νύχια βρέθηκε 1,25 Μ .Γ. καί στις 
τρίχες 0,6 Μ .Γ %  αρσενικό».

Τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως διαβιβάσθηκε προφορικούς καί γραπτώς στον θερά
ποντα ιατρό. Έ ν  συνεχεία εξετάσθηκαν τό αΐμα καί τά ούρα τής άρρωστης. Στά ούρα 
βρέθηκε 0 ,15%  καί στο αίμα 0 ,16%  άρσενικό. 'Η σχετική γνωμάτευση τοϋ ιατρο
δικαστικού ινστιτούτου εϊχεν ώς έξής :

«Κατά τήν γενομένην εξέταση προ ολίγου χρόνου, διαπιστώθηκε ή παρουσία άρ- 
σενικοϋ στις τρίχες καί στά νύχια τής άσθενοΰς καί έκ τούτου προκύπτει ότι ή κυρία 
Σ. εϊχεν ύποστή δηλητηρίαση μέ άρσενικό. Επίσης καί τώρα κατά τήν εξέταση των 
ούρων καί τού αίματος διαπιστώνεται οτι ή άσθενής ύπέστη έλαφρά δηλητηρίαση μέ 
άρσενικό»*

Πού ώφείλετο λοιπόν ή δηλητηρίαση; Σέ άπροσεξία ή σέ έγκλημα έκ προμελέτης;
'Η  υπόθεση άναφέρθηκε άμέσως στήν άστυνομία καί στήν εΐσαγγελική άρχή 

γιά τήν ένέργεια των δεόντων. Κατ’ άρχάς έξετάσθηκε ή άρρωστη, τής οποίας ή κατά
σταση, μέ τις περιποιήσεις τής κλινικής, είχε βελτιωθή πάλι γρήγορα. 'Η άρρωστη 
διαβεβαίωσε τούς άστυνομικούς ότι είχε πεποίθηση καί πίστευε ότι ποτέ δέν είχε 
άντιληφθή τήν παρουσία άρσενικού στο φαγητό της. Πίστευε επίσης ότι ούτε οί συγ
γενείς της ούτε ό σύζυγός της έπρεπε νά θεωρηθούν ένοχοι τής δηλητηριάσεώς της.

Ή  άστυνομία πού εϊχεν έπιληφθή, συγκέντρωσε θετικές πληροφορίες ότι έπρό- 
κειτο περί δηλητηριάσεώς. Διαπιστώθηκε επίσης ότι καί ό 3ετής γυιός τής έξαδέλφης 
τής Σ ., πολλές φορές μετά τήν επίσκεψη στο σπίτι τής θείας του, παρουσίαζε τά ίδια 
συμπτώματα, ιδίως όταν κατά τις έπισκέψεις αυτές έτρωγε ή έπινε κάτι.’Έ τσ ι ένι- 
σχύθηκε ή γνώμη ότι ό δράστης έπρεπε νά βρίσκεται μέσα στήν οικογένεια.

’Από τήν εξέταση τού προσωπικού τής κλινικής τού πανεπιστημίου, προέκυψεν 
ότι ό πιστός καί τίμιος άπέναντι στή γυναίκα του Σ ., τήν άπατοΰσε κατά τον χειρό
τερο τρόπο. Γιά τό παρελθόν του, πριν άπό τον πρώτο γάμο του, υπήρχαν πολλά σκο
τεινά σημεία. Ή  πρώτη γυναίκα του είχε κάνει μιά έκτρωση τή υποδείξει αύτοΰ. 
Σύμφωνα μέ άλλα σχετικά στοιχεία, υπήρχε βάσιμος υποψία ότι ό Σ.. είχε δημιουργή
σει τέτοιες συνθήκες ώστε νά έξαναγκάση τή πρώτη του γυναίκα νά αύτοκτονήση.

Επίσης καί κατά τό δεύτερο γάμο του προσεποιεΐτο τον τίμιο καί. ειλικρινή 
καί έγνώριζε νά υποκρίνεται καί νά παρουσιάζεται στή γυναίκα του καί στο γνωστό 
περιβάλλον μέ τον μανδύα τού έντιμου άνδρός. Στήν υπηρεσία του συνεργαζόταν μέ μιά 
νεαρή υπάλληλο. Οί σχέσεις τους έγιναν πολύ στενές καί άπό τότε πού έδημιουργήθη- 
σαν οί σχέσεις αύτές, παρουσιάσθηκαν τά πρώτα συμπτώματα τής άσθενείας τής συζύ
γου του. 'Ο Σ.,εϊχεν ύποσχεθή στή φιλενάδα του αύτή ότι θά τήν παντρευόταν, καί τήν 
διαβεβαίωσε ότι ή γυνάίκα του ήταν άρρωστη βαρειά καί δέν έπρόκειτο νά ζήση πολύ. 
’Εάν πέθαινε λοιπόν, δέν θά ύπήρχαν πλέον έμπόδια γιά νά κάνουν τούς γάμους των.

'Ο Σ. έγνώριζε τό φαρμακοποιό τής κλινικής άπό τότε πού υπηρετούσε ώς στρα- 
τιώτης-νοσοκόμος. Τό έτος 1947 τού ζήτησε γιά πρώτη φορά άρσενικό πού θά τό 
χρησιμοποιούσε δήθεν γιά τήν καταπολέμηση τών ποντικών. Ό  φαρμακοποιός τού 
ζήτησε νά προσκόμιση βεβαίωση άπό τό κοινοτικό γραφείο. Τή βεβαίωση αύτή τήν 
πήρε χωρίς δυσκολία ό Σ. γιατί τό σκοτεινό παρελθόν του δέν ήταν γνωστό.

’Από τού 1947 καί έντεύθεν ό Σ. χορηγούσε στή γυναίκα του τή μισή ποσότητα 
άρσενικού πού άπαιτείται γιά νά έπιφέρη τό θάνατο. Κατ’ άρχάς άνακάτευε τό δη
λητήριο στά ποτά, τά όποια προετοίμαζε τό πρωί καί τό βράδυ καί τά έφερνε στήν 
άρρωστη γυναίκα του, στο κρεβάτι της. Αύτή παρατηρούσε στήν άρχή στον πυθμένα 
τού κυπέλλου ένα άσπρο γαλακτώδες κατακάθι. «Μά ήθελα νά ξέρω τί εϊναι αύτό πού 
είναι μέσα στο ποτήρι μου», έλεγε ή γυναίκα. 'Ο Σ. άπό τότε έγινε πιο προσεκτικός. 
Άνακάτευε τώρα τό άρσενικό μέσα στο άλεύρι ή τό διέλυε στο νερό πολύ πριν νά χρη- 
σιμοποιηθή προς πόσιν. Μέ τις συνεχείς δόσεις τού άρσενικού, ό οργανισμός τής γυ-
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ναίκας συνήθισε στο δηλητήριο. 'Ο Σ. ηυξανε προοδευτικώς τις δόσεις του δηλητη
ρίου. Ποτέ όμως δεν τής έδιδε τόση ποσότητα όση χρειαζόταν για νά έπιφέρη τό 
θάνατο. Έγνώριζε ότι ένας ξαφνικός θάνατος θά έβαζε σέ υποψία τό γιατρό καί πιθα
νώς νά ένηργεΐτο νεκροψία. Γ ι’ αυτό έπρεπε ό θάνατος νά έπέλθη ολίγον κατ’ ολίγον 
καί νά είναι βραδύς. Γιά νά μην άνακαλυφθή, φρόντιζε όπως ή βαρειά άρρωστη γυναί
κα του είσάγεται κάθε φορά πάντοτε σέ νέα κλινική ή άλλο νοσοκομείο, όπου ή ιστο
ρία τής άσθενείας δέν ήταν γνωστή. Πράγματι ή ένέργειά του αυτή ήταν σατανική ! ! !

Τέσσερα χρόνια πέρασαν. Ό  Σ. παρηγορούσε τή φιλενάδα του μέτό ότι ή γυναίκα 
του θά πέθαινε γρήγορα καί ότι άμέσως μετά τό θάνατό της θά τήν παντρευόταν. 'Η 
κοπέλλα αύτή τον πίστευε χωρίς νά υποψιάζεται ότι παραχωρούσε τήν άγάπη της 
σ’ έναν εγκληματία. Πίταν θρησκόληπτη καί δέν επιθυμούσε νά παντρευτή ένα άνδρα 
μέ διαζύγιο. ’Έ τσ ι περίμενε υπομονητικά τον τόσο συχνά προβλεφθέντα θάνατο τής 
κυρίας Σ .. 'Όταν όμως πήγε νά έξομολογηθή, διηγήθηκε στον πνευματικό της τήν 
περίπτωση τού έρωτός της καί τήν άσθένεια τής Σ. Ό  πνευματικός της τήν προειδο
ποίησε περί τού κινδύνου καί τής είπε: «Γιά τονομα τού Θεού, μακρυά άπό τον άν
θρωπο αύτόν πού θέλει νά σκοτώση τή σύζυγό του». Τό κακό όμως είχε γίνει.

Σέ μιά έρευνα πού ένήργησε ή αστυνομία στο σπίτι τού Σ ., βρέθηκαν δοχεία 
καί ποτήρια, στά όποια ύπήρχαν υπολείμματα άρσενικοΰ. ’Επίσης καί σέ μιά ποσό
τητα άλεύρου πού ύποβλήθηκε σέ χημική άνάλυση, διαπιστώθηκε ή ύπαρξη τού θανα
τηφόρου δηλητηρίου. 'Η άστυνομία κρατούσε στά χέρια της ένα εγκληματικό ρομάν- 
τσο τό όποιο περιέγραφε μιά ανθρωποκτονία. Τά λάθη κατά τήν διάπραξη τού έγκλή- 
ματος άπέβησαν μοιραία γιά τό δράστη. Τό ρομάντσο αυτό έφερε τον τίτλο «Τό λά
θος». Ό  Σ. φαίνεται ότι είχε μελετήσει καλά τό ρομάντσο αύτό καί παρ’ δλον ότι 
έγνώριζε τά λάθη του, έν τούτοις τά διέπραξε ό ίδιος στο δικό του ρομάντσο τής άν- 
θρωποκτονίας.

Ό  Σ. συνελήφθη καί έπί ένα μήνα έψεύδετο καί έπεφτε συνεχώς σέ άντιθέσεις 
καί άντιφάσεις, μέχρις ότου τελικά ύπό τήν πίεση τών πολυαρίθμων αποδεικτικών 
στοιχείων, προέβη σέ ομολογία. 'Ωμολόγησεν ότι ή σύζυγός του κατά τό παρελθόν 
ήταν τελείως ύγιής καί ότι αύτός ήθελε νά τήν δολοφονήση άργά-άργά μέ άρσενικό 
γιά νά μπορέση νά παντρευθή μετά τή φιλενάδα του.

«Τό ότι ήθελα νά θανατώσω τή σύζυγό μου διά τής χρήσεως τού άρσενικοΰ, είναι 
φοβερό, άλλά είναι τετελεσμένο γεγονός καί δέν θέλω πλέον νά τό άποκρύψω». ’Έ τσι 
έγραφε στήν κατάθεσή του.

Σέ μιά επιστολή του προς τήν άναρρώσασα πάλι σύζυγό του, έγραφε : «Θέλω νά 
σας άποκαλύψω ότι ήθελα νά σάς βγάλω άπό τή μέση γιά νά μπορέσω νά παντρευτώ 
τήν Ζ. Αύτή είναι ή ομολογία μου καί ή τιμωρία μου θά είναι βαρειά. Πράγματι έτσι 
ήταν.“Στο σπίτΙ ήμουν ό καλός καί άφωσιωμένος σύζυγος καί στήν υπηρεσία μου ό 
ερωτευμένος γάτος».

Ό  δηλητηριαστής έπεδίωξε νά βελτιώση τή θέση του ενώπιον τού δικαστηρίου 
τών ενόρκων, προσπαθήσας ν’ απόδειξη ότι οΐ δόσεις καί ή ποσότης τού άρσενικοΰ ήταν 
πολύ μικρές. Άλλά τά στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει ή άστυνομία ήταν τόσο πει
στικά, πού οΐ ισχυρισμοί του άπορρίφθηκαν. Καταδικάσθηκε σέ 12 χρόνια κάθειρξη 
καί 10 χρόνια στέρηση τών πολιτικών του δικαιωμάτων.

Ή  έπί τέσσερα χρόνια βασανισθεΐσα σύζυγός του, πού είχε φτάσει πολλές φορές 
πολύ κοντά στο θάνατο, συγχώρησε πλήρως τον Σ. παρ’ όλο πού έξ αιτίας του υπέ
φερε έπί τόσο χρόνια. Τον επισκέπτονταν συχνά στο φυλακή καί μετά τήν άποφύλά- 
κισή του θά τον δεχθή πάλι στο σπίτι της γιά νά ζήσουν μαζί.

Πόσες φορές ό άστυνομικός δέν έχει διαπιστώσει ότι ή άγάπη οδηγεί συχνά στο 
έγκλημα. Πολύ σπάνια όμως βρίσκεταιγκανείς μπροστά σέ περιπτώσεις όπου ή άγάπη 
συγχωρεΐ ίδια τό μεγαλύτερο"'έγκλημα—τήν άνθρωποκτονία! ! !
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ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
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( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Β' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Π Ε ΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ
1. Γενικότητες.
2. ’Αρχικά καί σημερινά τοπικά όρια τοΰ Τμήματος—Σύνθεσις κατοίκων.
3. Θέαις καί κατάστασις τον οικήματος.
4. ’Αστυνομικά θέματα: α) Τροχαίας, β) Τάξεως καί άσφαλείας, γ) Μικροπωλητών— 

επαιτών κ.λ.π., δ) Μέτρων τάξεως, ε) Νυκτερινών κέντρων.
5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων καί άϋικημάτων τοΰ 1961.

1 . Γενικότητες.
Μιλώντας στο προηγούμενο τεύχος γιά τις πρώτες εντυπώσεις τού κοινού 

άπό την έμφάνισι των νέων άστυνομικών στήν ’Αθήνα, τονίσαμε ξεχωριστά τό, γιά 
πρώτη φορά, έφαρμοσθέν σύστημα άστυνομεύσεως καθώς καί τή ψυχική επαφή 
πού υπήρχε μεταξύ πολιτών καί άστυνομικών. Θά μπορούσε κανένας νά άναφέρη 
σωρείαν περιστατικών πού μαρτυρούν την άγάπη πού ένοιωθε εκείνο το καιρό ό 
πολίτης γιά τον άστυνομικο καί τανάπαλιν. ’Έ τσι, μέρα μέ τή μέρα, έδημιουργεΐτο 
ή κατάλληλη ατμόσφαιρα, ή οποία άργότερα έπέτρεψε στούς νέους άστυνομικούς 
νά δείξουν την άρτίαν έπαγγελματικήν καί έγκυκλοπαιδικήν τους κατάρτισι καί νά 
πάρουν μέ το μέρος τους όσους μέχρι τότε ήσαν έπιφυλακτικοί γιά τήν επιτυχία 
τοΰ νέου θεσμού.

Οί πρώτοι άστυνομικοί δούλεψαν σκληρά γιά νά έδραιωθή ή ’Αστυνομία Πό
λεων. Χάρις στήν ευγένεια τών αισθημάτων των καί τον ζήλο γιά τήν υπηρεσία 
καί το κοίλο τοΰ πολίτου, παρά τις πολλές δυσκολίες πού συνάντησαν, μπόρεσαν, 
μέ τήν συμπαράστασι τοΰ κοινού, νά προχωρήσουν θαρρετά καί νά δημιουργήσουν 
μέ τήν πάροδο τού χρόνου τήν σημερινή ’Αστυνομία. ’Εμείς οί νεώτεροι οφείλουμε 
πάρα πολλά στούς πρωταγωνιστάς αυτούς, γι’ αύτό θά πρέπει οχι μόνο νά τρέφουμε 
άπεριόριστο σεβασμό προς αυτούς, άλλά νά συνεχίσουμε το παράδειγμά τους, φρον
τίζοντας νά φτειάξουμε ακόμη περισσότερα γιά το καλό τής ’Αστυνομίας, τής κοι
νωνίας καί το δικό μας.

Κάτι πού ασφαλώς πολλοί δέν γνωρίζουν είναι ότι τά σημερινά ’Αστυνομικά 
Τμήματα δέν είχαν τήν ίδια ονομασία τήν εποχή πού ή Χωροφυλακή άστυνόμευε 
τήν Πρωτεύουσα. Είδικώτερα το σημερινό Α' ’Αστυνομικό Τμήμα ήταν τό Β ' τής 
Χωροφυλακής καί τό σημερινό Β ', τό Α' τής Χωροφυλακής. Τά πρώτα χρόνια 
τής έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν ’Αθήνα καί επειδή ό πολύς 
κόσμος έκανε σύγχυσι στις ονομασίες τών διαφόρων Τμημάτων, πολλοί ήσαν εκείνοι 
πού έπέμεναν όπως τά δημιουργούμενα Τμήματα τής ’Αστυνομίας λάβουν τήν 
παλιά ονομασία τών άντιστοίχων τής Χωροφυλακής, πράγμα όμως πού τελικά 
δέν έγινε άποδεκτό.

To Β ' ’Αστυνομικό Τμήμα συνεστήθη λίγο καιρό μετά τό Α' καί εγκαταστά
θηκε σέ οίκημα τής οδού Κυδαθηναίων. ’Επειδή όμως τό οίκημα αύτό ήτο μικρό 
καί δέν έπαρκούσε νά στεγάση τις υπηρεσίες καί τούς άστυνομικούς τού συσταθέν- 
τος Τμήματος, είχε ένοικιασθή καί άλλο οίκημα στήν Πλατεία Δημοπρατηρίου. 
Πρώτος Διοικητής τού Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος διετέλεσε ό νΰν συνταξιούχος 
’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Γκιόλας Γεώργιος.
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2. ’Αρχικά καί σημερινά τοπικά όρια τοΰ Τμήματος-Σύνθεσις κα
τοίκων .

Τά δρια τοΰ Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος τον Μάιο τοΰ 1925, δπως αύτά 
καθωρίσθηκαν μέ άπόφασι τοΰ τότε 'Υπουργοΰ των ’Εσωτερικών, ήσαν : Πλατεία 
Θησείου (έμπροσθεν τοΰ Σταθμοΰ) - Έρμοΰ - Πλατεία Συντάγματος - Όθωνος - 
’Εθνικός Κήπος - Γέφυρα ’Ιλισού - Ρέμμα Ίλισοΰ - μέχρι τής ΝΔ πλευράς τοΰ 
Έθνικοΰ Γυμναστικού Συλλόγου - Λ. "Ολγας - Στήλες ’Ολυμπίου Διός καί Δασύ- 
λιον τούτου - Λ. ’Αμαλίας - Δ. ’Αρεοπαγίτου - Άποστ. Παύλου μέχρι τής συναν- 
τήσεώς της, κατά νοητήν γραμμήν, των άνατολικών κιγκλιδωμάτων τοΰ Θησείου - 
αφετηρία.

Τά σημερινά δρια τής περιοχής τοΰ Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος, ως τό κατω
τέρω σχέδιον, είναι: ’Εθνικός Κήπος, - Γέφυρα Μέτς -Άρδηττοΰ - Μάρκου Μουσούρη

(μέχρι τοΰ άριθμοΰ 46) - Α' Νεκροταφείου - Δεξίλεω - Βουλιαγμένης - Βούρβαχη, 
Θεοφιλοπούλου - Ίλισσοΰ - ΙΙετμεζά - Λ. Συγγροΰ μέχρι Δράκου - Δράκου καί κατά 
νοητήν εύθεΐαν Μνημείου Φιλοπάππου-"Αγιος Δημήτριος Λαμπαδιάρης - Δ . ’Αρεο
παγίτου -Λόφος Άκροπόλεως - Διοσκούρων -’Άρεως - Πανδρόσου - Ντέκα - Μητρο- 
πόλεως - "Οθωνος - ’Αμαλίας - ’Εθνικός Κήπος. Κάνοντας μιά σύγκρισι μεταξύ των 
αρχικών καί τών σημερινών ορίων, βλέπομε πώς ή διαφορά δεν είναι καί τόσο ση
μαντική.

Σ ’ άντίθεσι μέ την περιφέρεια τοΰ Α' Τμήματος, ή περιφέρεια τοΰ Β ' είναι 
αρκετά μεγάλη. Γιά τό λόγο αύτό έ'χει δέκα σκοπιές καί πέντε ειδικές περιπόλους. 
’Από άπόψεως εμπορικής κινήσεως τό Τμήμα αύτό μπορεί νά συμπεριληφθή στην 
κατηγορία τών πλέον έμπορικών Τμημάτων. Οί μόνιμοι κάτοικοι τής περιφερείας 
του ξεπερνούν τις 60.000.

To Β ' ’Αστυνομικόν Τμήμα παρουσιάζει σημαντική κίνησι δχι μόνο κατά
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τις ώρες έργασίας των καταστημάτων, άλλα σ’ ολόκληρο τό 24ωρο, λόγω τοΰ ση
μαντικού αριθμού των μονίμων κατοίκων. 'Η παρατηρουμένη εμπορική κίνησι 
αυξάνει άπό την ΰπαρξι στήν περιφέρειά του διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, όπω 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, τοΰ Ληξιαρχείου, των Μονοπωλίων τοΰ Κράτους, του 
Έθνικοΰ 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τής ’Εφορίας Αυτοκινήτων, τής 'Ιερας Συνόδου, 
τής ’Αρχιεπισκοπής, τής 'Ιερας Μητροπόλεως ’Αθηνών, καθώς καί άλλων ’Οργανι
σμών Δημοσίου καί Ίδιωτικοΰ Δικαίου. Σ ’ όλα αυτά πρέπει νά προστεθοΰν οί διά
φοροι άρχαιολογικοί χώροι (Άκρόπολις, Στήλες ’Ολυμπίου Διάς, Μνημείον Φι- 
λοπάππου, Θέατρον Ήρώδου Άττικοΰ, κλπ.), ό ’Εθνικός Κήπος, τό Ζάππειον, τό 
Κολυμβητήριον, δ "Ομιλος Άντισφαιρίσεως, ό ’Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, 
καθώς καί οί διάφορες κοσμικές ταβέρνες πού λειτουργούν χειμώνα - καλοκαίρι 
καί τα όποια προσδίνουν μια ξεχωριστή κίνησι στήν περιφέρεια τοΰ Β ' Τμήματος.

3 . Θέσις καί κατάστασις τοϋ οικήματος.
Πριν δυό - τρία χρόνια τό Β ' ’Αστυνομικό Τμήμα, για πολλά χρόνια, έστε-

γάζετο στο επί τής όδοΰ Άδρι- 
ανοΰ οίκημα, ιδιοκτησίας άδελ- 
φών Ντάβαρη, άπέναντι άπό τήν 
'Αγία Αικατερίνη τής Πλάκας. 
Σήμερα στεγάζεται στο έπί τής 
όδοΰ Βύρωνος 19 οίκημα, ιδιοκτη
σίας άδελφών Πατεράκη. Στο υ
πόγειο τοΰ κτιρίου λειτουργεί τό 
έστιατόριο καί τό μαγειρείο, ενώ 
στο ισόγειο, τό καφενείο, τό Β ' 
Παράρτημα ’Ασφαλείας καί τά 
κρατητήρια. Στον Α' όροφο βρί
σκονται τά γραφεία γενικώς τοΰ 
Β ' ’Αστυνομικού τμήματος, ενώ 
οί δύο άλλοι όροφοι χρησιμοποι
ούνται ώς κοιτώνες τών άστυνο- 
μικών υπαλλήλων.

Τό σημερινό οίκημα είναι 
νεόκτιστο καί βασικά παρέχει τις 
στοιχειώδεις άνέσεις. Σάν βασικό 
του μειονέκτημα μπορεί νά θεω- 
ρηθή ότι δέν είναι ευάερο καί εύ- 
ήλιο. Εΐδικώτερα τό χειμώνα εί
ναι πολύ ψυχρό. ’Επίσης βρίσκε
ται σ’ ένα στενό δρόμο στον ό
ποιο καί ή όλιγόλεπτη στάθμευ- 
σις ενός οχήματος μπροστά στο 

Τμήμα, καθιστά προβληματική τή διέλευσι άλλου οχήματος.

4. ’Αστυνομικά θέματα.
1 ά θέματα που απασχολούν τό Β ' ’Αστυνομικόν Τμήμα καί τό οικείο Παράρ

τημα Ασφαλείας είναι πολλά καί διάφορα, λόγω τής έκτάσεως καί τής ιδιορρυθμίας
της περιφέρειας του.

α) Τ ρ ο χ α ί α ς .
, Εκτος απο τάς λεωφόρους  ̂ Αμαλίας, "Ολγας καί Συγγροΰ, τάς οδούς Φιλελ

λήνων, Δ. Αρεοπαγίτου, Αναπαύσεως, Βουλιαγμένης, Βείκου,^Δημητρακοπούλου,

Τ 
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Ροβέρτου Γκάλι, καί μερικών άλλων της Ν.Δ. πλευράς της περιφέρειας, αί όποΐαι 
είναι σχετικώς άνετοι άπό άπόψεως κυκλοφορίας, οί άλλοι δρόμοι τοϋ Τμήματος 
είναι στενοί καί δαιδαλώδεις. 'Η  κίνησις σ’ αυτούς, πεζών καί οχημάτων, καθίστα
ται προβληματική. Τό κακό μετριάζεται κάπως μέ την καθιέρωσι οδών μοναδικής 
κατευθύνσεως καί τήν εναλλάξ, άριστερά—δεξιά, στάθμευσι τών οχημάτων.

Παράλληλα προς τις προσπάθειες πού συνεχώς καταβάλλει ή Τροχαία ’Αθη
νών, για τήν άνετη κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων, ή Διοίκησις τοϋ Β ' ’Αστυνο
μικού Τμήματος, πολύ ορθά, καθιέρωσε ειδικές περιπόλους σέ μερικούς δρόμους 
πού παρουσιάζουν μεγάλη κίνησι καί οί όποιες άσχολοϋνται είδικώς μέ θέματα 
παρανόμου σταθμεύσεως, άντικανονικής πορείας καί άλλων συναφών θεμάτων τρο
χαίας. ’Αλλά αν ή καθημερινά παρατηρούμενη κυκλοφοριακή κίνησις είναι σημαντι
κή, αύτή αύξάνεται έπικίνδυνα κατά τήν διάρκειαν ώρισμένων εορτών πού λαμβά
νουν χώραν κάθε χρόνο στήν περιφέρειαν τοϋ Β ' Τμήματος, όπως είναι οί γιορτές 
τών Άπόκρεω, τό Φεστιβάλ τών ’Αθηνών, οί κολυμβητικοί άγώνες κλπ. Δέν πρέ
πει νά ξεχνάμε ότι στήν περιφέρεια τοϋ Τμήματος τούτου βρίσκεται «ή Παλιά 
’Αθήνα», ή Πλάκα μέ τις άνηφοριές, τά παλιά ρωμαντικά τραγούδια καί τις καν
τάδες.

Τά τροχαία άτυχήματα πού λαμβάνουν χώραν στήν περιφέρειαν του Β ' 
Τμήματος είναι συχνά καί οχι λίγες φορές σοβαρά, καί τούτο λόγω τής μεγάλης 
ταχύτητος πού άναπτύσσουν οί οδηγοί σέ ώρισμένους δρόμους, καί ιδίως στάς οδούς 
Φιλελλήνων, ’Αμαλίας, ’Όλγας, Συγγροΰ, Δ. ’Αρεοπαγίτου, Ροβέρτου Γκάλι κλπ. 

β) Τ ά ξ ε ω ς  κ α ί  ά σ φ α λ ε ί α ς .
Βασικά τά θέματα τάξεως καί άσφαλείας είναι τά ίδια μέ τών άλλων άστυνο- 

μικών Τμημάτων, παρουσιάζονται όμως μέ έντονη μορφή καί άπασχολοϋν σοβαρά 
τό Τμήμα Τάξεως καί τό οικείο Παράρτημα Άσφαλείας. Έ κτος άπό τά συνηθι
σμένα άδικήματα, λόγω τής ύπάρξεως στήν περιφέρεια τοϋ Τμήματος τών γνωστών 
άλσυλίων καί άλλων χώρων στούς οποίους ζητεί καταφύγιο ό άστεγος έρωτας, 
άπασχολοϋν τό Τμήμα καί τό Παράρτημα συχνά διάφορα άδικήματα κατά τών 
ήθών, έκβιάσεως κλπ., τά όποια λόγω τής φύσεώς των άπαιτοΰν ιδιαιτέραν άντι- 
μετώπισιν. Κοντά σ’ αύτά θά πρέπει νά ύπολογισθοΰν σοβαρά οί διάφορες διενέ
ξεις άνδρών καί γυναικών, οί όποιες παρουσιάζονται μέ κάποια αισθητή κίνησι. 
Κατά τήν περίοδο τών διαφόρων έορτών, όπως καί άνωτέρω άναφέραμε, τά θέματα 
τάξεως καί άσφαλείας πού παρουσιάζονται είναι άρκετά σοβαρά καί ποικίλα. Μιά 
εικόνα τών θεμάτων αύτών μπορεί κανένας νά πάρη ή νά έχη ύπ’ οψιν του αν έζησε 
ή αν ζήση άπό κοντά τις γιορτές αύτές, τότε πού χιλιάδες Αθηναίων κατακλύζουν 
νύχτα - μέρα τήν περιφέρεια τοϋ Β ' Τμήματος.

γ ) Μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ώ ν - έ π α ι τ ώ ν  κ.λ.π.
Τό θέμα τών μικροπωλητών άπασχολεϊ βεβαίως σοβαρά καί τό Β ' Αστυνο

μικό Τμήμα όχι όμως στο βαθμό πού άπασχολεϊ τό Α' ή άλλα Αστυνομικά Τμή
ματα καί τούτο γιατί, αν εξαιρέσουμε μερικούς κεντρικούς δρόμους, ή άλλη περι
φέρεια δέν προσφέρεται καί τόσο γιά τήν εύόδωσι τών επιχειρήσεων τών μικροπω- 
λητών. "Οσον άφορά τό θέμα τών επαιτών, υστέρα άπό σειρά αύστηρών μέτρων 
πού έλήφθησαν καί λαμβάνονται εδώ καί μερικά χρόνια άπό τήν Διεύθυνσι τής 
Ά σ  τυνομίας Αθηνών καί τά οικεία Αστυνομικά Τμήματα, σήμερα παρουσιάζει 
αισθητή κάμψι χωρίς βέβαια νά ΐσχυριζώμαστε ότι έξέλιπον εντελώς οί επαίτες. 
Στο θέμα αύτό ή μέριμνα τής Διοικήσεως τοϋ Β ' Αστυνομικού Τμήματος είναι 
συνεχής, τά δέ άποτελέσματα λίαν εύχάριστα. 

δ) Μ έ τ ρ ω ν  τ ά ξ ε ω ς .
Στό_θέμα τοΰτο, άν θέλαμε'νάμαστε μέσα στά πράγματα, θά έπρεπε νά γράψουμε
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ολόκληρες σελίδες, γιά νά δώσουμε μιάν εικόνα τής πραγματικότητας. ’Επειδή 
όμως αύτό δεν μπορεί νά γίνη άρκούμεθα στο νά ποϋμε ότι τό Β ' Τμήμα κατέχει τά 
σκήπτρα, ιδίως κατά τήν καλοκαιρινήν περίοδο. Ή  άντιμετώπισις του σοβαρού 
τούτου θέματος, ιδίως τις Κυριακές καί τις εορτές, απαιτεί μεγάλο άριθμό άστυνο- 
μικών. Γιά τό λόγο αύτό τις μέρες αυτές τό Β ' Τμήμα ένισχύεται μέ δύναμι έξ άλ
λων αστυνομικών Τμημάτων.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι στην περιφέρεια τοΰ Β ' Τμήματος βρίσκονται 
σχεδόν όλες οί άφετηρίες των αύτοκινήτων πού οδηγούν στά παράλια τού Σαρωνικοΰ. 
Παράλληλα οί γιορτές τού Φεστιβάλ, ή Άκρόπολις, τό Ζάππειο, ό ’Εθνικός Κήπος, 
τό Κολυμβητήριο, τά Γυμναστήρια, ό "Ομιλος Άντισφαιρίσεως, τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα 
Ραδιοφωνίας, ή Αίθουσα Έμποροϋπαλλήλων, μέ τις συχνές συγκεντρώσεις πού 
γίνονται έκεϊ, ή Μητρόπολις, τό Α' Νεκροταφείο κλπ. μέ τις γνωστές των κάθε 
φορά εκδηλώσεις καί τήν άπαραίτητη παρουσία τής ’Αστυνομίας, δίνουν ζωντανή 
τήν εικόνα των μέτρων τάξεως πού άπασχολοϋν τό Β ' ’Αστυνομικό Τμήμα καί τό 
οικείο Παράρτημα ’Ασφαλείας.

ε) Ν υ κ τ ε ρ ι ν ώ ν  κ έ ν τ ρ ω ν .
Καί στήν περιφέρεια τού Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος ή παρατηρουμένη νυκτε

ρινή κίνησις είναι σημαντική έξ αιτίας τών διαφόρων καμπαρέ, νάϊτ κλάμπς καί τών 
κοσμικών ταβερνών. Εΐδικώς οί κοσμικές ταβέρνες χειμώνα - καλοκαίρι, προσελ
κύουν πολλούς ντόπιους καί ξένους, οί όποιοι άποζητάνε στή Πλακιώτικη ρετσίνα νά 
ξεχάσουν γιά λίγο, άλλοι μέν τον καθημερινό μόχθο, άλλοι δέ νά ποικίλουν τήν πλούσια 
ζωή των. Καμμιά ξένη προσωπικότης πού έπισκέφθηκε κάποτε τήν Ελλάδα δέν 
ξέχασε νά περάση λίγες ώρες σέ κάποια Πλακιώτικη ταβέρνα. ’Ό χι λίγες φορές 
δημιουργοΰνται έπεισόδια ή άντιμετώπισις τών όποιων άπαιτεΐ ξεχωριστόν τρόπον 
ένεργείας τών έπιλαμβανομένων άστυνομικών.

Προσπαθήσαμε μέ λίγα λόγια νά δώσουμε μιά μικρή εικόνα τής δραστηριό- 
τητος καί τών θεμάτων πού άπασχολοϋν τό Β ' ’Αστυνομικό Τμήμα καί τό οικείο 
Παράρτημα ’Ασφαλείας. Δέν κάναμε λόγο γιά πολλά άλλα άστυνομικά θέματα, 
όπως είναι τά έργαστήρια, οί οικοδομές, κλπ. Σκοπός μας είναι νά τονίζουμε ξεχω
ριστά τά θέματα πού άπασχολοϋν κάθε Τμήμα, γι’ αύτό καί δέν είναι δυνατόν σέ 
μιά τέτοια σύντομη περιγραφή νά άσχοληθοΰμε έκτεταμένα μέ όλα τά θέματα πού 
άπασχολοϋν τά Τμήματα τάξεως καί τά οικεία Παραρτήματα ’Ασφαλείας.

5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων και αδικημάτων τοΰ 1961.
α) Διάφορα συμβάντα : Τραυματισμοί 43, συγκρούσεις 37, αιφνίδιοι θάνατοι 

5, άνθρωποκτονίαι έξ άμελείας (τροχοφόρα) 2.
β) Διάφορα αδικήματα : Άγορανομικαί παραβάσεις 20, παραβάσεις ωρών 

εργασίας 35, ύγειονομικού κανονισμού 66, επαιτείας 130, σωματικών βλαβών 261, 
κλοπών 107, βιασμού 2, άποπλανήσεως άνηλίκων 5, άπάτης 11, άσέμνων γυναικών 
28, κλοπών 19. Συνολικά έβεβαιώθησαν 7 κακουργήματα, 952 πλημμελήματα, 
2.094 πταίσματα, καί έγένοντο 6.319 έγγραφες συστάσεις.

Οί κατά καιρούς διατελέσαντες διοικηταί τοΰ Β ' Τμήματος άξιωματικοί: 
είναι οί κάτωθι, όσων τουλάχιστον μπορέσαμε νά μάθουμε τά όνόματά τους: κ.κ. 
Γκιόλας Γεώργιος, ό σημερινός κ. ’Αρχηγός τοΰ Σώματος, Γιαλαμάς Περ. Μαρου- 
λάκος Κ., Θεοφανίδης Α., Δημάκης Α., Μπεκιάρης X ., Ζέρβας Ν., Παπατριανταφύλ- 
λου Κ., Τσάμης X ., Κανελλάκης Γ ., Νικηφόρος Ν., ό άείμνηστος Ζαρούλης ’Ιωάν
νης (σκοτώθηκε άπό τούς κουμμουνιστάς στά Δεκεμβριανά) καί σήμερα ό ’Αστυ
νόμος Α' κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος.

(  Συνεχίζεται)
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«...Τ ί νά γράψω;;;...»
'Τπδ ' Υ —αστυνόμου Β ' κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Στο προηγούμενο τεύχος των «’Αστυνομικών Χρονικών» έδώσαμε, έν εϊδει 
προλόγου, μια άμυδρή εικόνα της έκθέσεως, όπως έμφανίζεται στην καθημερινή ζωή. 
Διαγράψαμε, δηλαδή, τά πιθανά όριά της, μέσα στα όποια μπορούμε νά τήν άναζητή- 
σωμε.

Σήμερα, πλησιάζοντας πιο κοντά στο θέμα μας, θ’ άρχίσωμε νά έξετάζωμε τά 
μικρά της μυστικά, ώστε νά τήν κάνωμε κτήμα τού άναγνώστη μας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν Α'

I. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Αύτή ή ειδική στήλη άναφέρεται στήν έκθεση ιδεών. Τί είναι όμως αύτή ή 

έκθεσις ;
’Αμέτρητοι έχουν δοθή ώς τά τώρα ορισμοί καί άπό ένα σωρό σκοπιές έχουν 

εξετάσει τό θέμα οί ειδικοί. ’Εμείς άς μή μπλέξωμε μέ θεωρίες καί ορισμούς. ’Ά ς 
ΐδοΰμε καλύτερα τί έχει νά μάς πή ή ίδια ή λέξη.

Τό ρήμα ε κ θ έ τ ω ,  κοντά στις άλλες έννοιές του, έχει καί τήν έννοιαν τού 
« δ ι η γ ο ύ μ α ι  λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς ,  γ ρ α π τ ώ ς  ή π ρ ο φ ο ρ ι κ ό )  ς». "Ωστε 
γενικώς έκθεσις είναι ή διεξοδική διήγηση γιά κάτι. Καί, είδικώτερα, ή γραπτή ή 
προφορική άσκησις τών μαθητών στο νά διατυπώνουν τις ιδέες τους.

Διήγησις, λοιπόν, ή έκθεσις. Διατύπωσις ιδεών. ’Από εκεί άς ξεκινήσωμε.’Από 
τις ιδέες.

Μέσα στο άνθρώπινο μυαλό υπάρχουν ένα σωρό ιδέες, πού τις έγέννησαν ή 
μελέτη, ή πείρα, ή παρατήρηση, ή φαντασία, ή άγωγή, ό ίδιος ό έσωτερικός κόσμος.

Παράδειγμα : ’Έ χω  ιδέαν γιά τή ζωή τής σημερινής Γερμανίας. Αύτή τήν ιδέα 
τήν άπέκτησα πηγαίνοντας στή Γερμανία, ή διαβάζοντας βιβλία πού μιλούσαν γι’ 
αυτήν, ή συσχετίζοντας γεγονότα γιά τά όποια έχω ιδίαν άντίληψη.

Είμαι έτοιμος, λοιπόν, σέ κάθε στιγμή νά διηγηθώ γιά τή ζωή τής Γερμανίας. 
’Έ χω  πολλές τέτοιες ιδέες μέσα στο μυαλό μου.

Ά ν , όμως, ούτε έχω πάει, οΰτε έχω διαβάσει, ούτε έχω άκούσει τίποτε γι’ 
αύτό τό κράτος, τότε δέν είμαι σέ θέση καί νά διηγηθώ κάτι.

Επομένως γιά νά διατυπώσω ιδέες, πρέπει καί νά έχω ιδέες στο μυαλό μου. 
"Οπως γιά νά πιώ νερό δέν φτάνει ν’ άνοίξω μιά βρύση. Πρέπει αύτή ή βρύση νά έχη 
καί νερό. Άπό έκεΐ άκριβώς άρχίζει ό μηχανισμός τής έκθέσεως. Ά πό τις ιδέες.

’Έ τσι, γιά νά γράψη κανείς έκθεση πρέπει νά έχη μελετήσει, νά έχη μιά εγκυ
κλοπαιδική μόρφωση καί νά έχη βγάλει άπ’ τήν πείρα τής ζωής μερικά χρήσιμα 
συμπεράσματα.

Αλλά δέν φτάνει νά έχης ιδέες. Πρέπει νά ξέρης νά τις ταξινομής καί νά διαλέ- 
γης άπ’ αύτές τις πιο καλές καί τις πιο χρήσιμες. Καί μονάχα εκείνες πού σ’ ενδια
φέρουν γιά τήν άνάπτυξη τοϋ θέματός σου.

Παράδειγμα : Σοΰ έβαλαν, ώς έκθεση, τό θέμα : «Ή  Αστυνομία ώς παράγων 
πολιτισμού».

Γιά τήν Αστυνομία έχεις πολλές ιδέες, άφοϋ είσαι άστυνομικός. Αλλά όλες οί 
ιδέες καί οί σκέψεις σου γιά τήν Αστυνομία δέν ένδιαφέρουν τό ειδικό αύτό θέμα. ’Εν
διαφέρουν μερικές. ’Εκείνες δηλαδή μονάχα πού είναι σχετικές μέ τήν έννοια τού πο
λιτισμού.
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"Αν γράψης, λοιπόν, για την ιστορία της ’Αστυνομίας, είσαι έκτος θέματος, 
καίτοι οί ιδέες σου ξεκινούν άπό τη λέξη ’Αστυνομία. Τό ίδιο αν γράψης για τις άρε- 
τές των άστυνομικών οργάνων. ’Ενώ, μέσα στο θέμα θά είσαι αν βρής όλες έκεϊνες 
τις ιδέες περί ’Αστυνομίας πού συμπίπτουν μέ τις ιδέες περί πολιτισμού.

Για να καταλάβης καλύτερα τι θέλω να σοΰπώ, κλείσε τα μάτια καί φαντάσου 
μια λίμνη. Σέ μια γωνιά κάθεται ένα παιδί, καί λίγο πιο ’κεΐ ένα άλλο. Το πρώτο παιδί 
πες πώς είναι ή ’Αστυνομία καί το άλλο ό πολιτισμός. Ρίχνουν, λοιπόν, καί τά δυο 
παιδιά μέσα στή λίμνη άπο μιά πέτρα. ’Αμέσως άπο τις πέτρες άρχίζουν νά σχηματί- 
ζωνται δυο κύκλοι πού ολοένα μεγαλώνουν. Στην αρχή οί κύκλοι δεν άνταμώνουν. Σιγά- 
σιγά όμως, καθώς ξαπλώνονται, συναντιόνται. "Ετσι ό ένας κύκλος μπαίνει μέσα στον 
άλλον. "Οταν ενωθούν οί δυο κύκλοι έχεις το θέμα πού σ’ ένδιαφέρει.

Αύτο είναι το μικρό μυστικό γιά νά βρίσκεσαι πάντα μέσα στο θέμα. Θ’ άρχί- 
ζης νά το άναπτύσσης μέσα στο μυαλό σου, μέχρις ότου σοΰ φέρει τις ένδιαφέρουσες 
ιδέες. Αύτο το λέω γιατί μερικοί, μόλις δοθή το θέμα, άρχίζουν αμέσως τήν άνάπτυξή 
του. Καί γεμίζουν δυο καί τρεις σελίδες, ευρισκόμενοι έκτος θέματος. "Οταν το άντι- 
ληφθοϋν είναι πιά άργά.

Δεν φτάνει όμως νά έχης ιδέες. Πρέπει οί ιδέες σου νά είναι σχετικές μέ το θέ
μα πού σοΰ δόθηκε. Άλλοιώς φλυαρείς άσκοπα.

’Εκτος όμως άπ’ αυτό, πρέπει τις ιδέες σου νά τις θέσης ύπο έλεγχον. Νά τις 
κρίνης πριν τις έξωτερικεύσης. Νά ίδής πρώτα αν είναι ορθές, ήθικές καί ένδεδειγμένες 
στην περίπτωση. ’Αλλά καί σύμφωνες μέ τή λογική.

"Ετσι, θά λυθή μιά γιά πάντα το πρόβλημα τών έκτος θέματος έκθέσεων, πού 
μπορεί μέν νάναι καλογραμμένες, αλλά δέν έχουν καμμίαν άξίαν καί μηδενίζονται. 
Περίπτωσις πολύ συνηθισμένη στή φλύαρη εποχή μας.

"Ολες μου οί ιδέες πρέπει νά κινούνται άπαραιτήτως γύρω άπο το θέμα πού έχω 
γι’ άνάπτυξή.

Είπαμε πάρα πάνω ότι τις ιδέες τις άποκτοΰμε μέ τήν παρατήρηση, μέ τήν 
προσοχή, μέ τήν άνάλυση τών γεγονότων καί τών φαινομένων, άλλά καί μέ τή μελέτη.

Οί διαγωνιζόμενοι είναι συνήθως μικρής ήλικίας. Δέν έχουν προφτάσει νά 
άποκτήσουν μεγάλη πείρα άπ’ τή ζωή. Γ ι’ αύτο καί στήν έκθεση μπορείς νά δανει- 
σθής καί παρατηρήσεις ή συμπεράσματα άνθρώπων πού έζησαν πριν άπο σένα. Γιατί 
υπάρχουν καί πράγματα πού δέν πρόλαβες νά τά έξετάσης καί νά έμβαθύνης στήν άξια 
τους. 'Υπο αυτήν τήν προϋπόθεση έρχονται νά στολίσουν καί νά στηρίξουν τή γνώμη 
σου τά γνωμικά ή οί λόγοι μεγάλων άνδρών ή καί τού λαού ή σοφία.

’Εδώ άς μοΰ έπιτραπη ν’ άνοίξω μιά μικρή-μικρή παρένθεση, γιά νά υπογραμ
μίσω ένα άτόπημα το όποιον διαπράττουν μερικοί διαγωνιζόμενοι.

Γράφοντας τή γνώμη τους είναι μερικές φορές τόσο άπόλυτοι, ώστε είναι ν’ 
άπορης μέ τήν αύθάδειά τους.

'Υπάρχουν θεωρίες ή γεγονότα άντιλεγόμενα, τά όποια χώρισαν τούς έπιστή- 
μονες σέ δυο άντιμαχόμενα στρατόπεδα καί τά όποια περιβάλλονται άπο κάποια ά- 
βεβαιότητα.

Κι’ όμως. "Ερχεται πολλές φορές ένα παλληκάρι 25 χρονών καί δίδει λύσεις 
σ’ αύτά τά θέματα καί δογματίζει σάν νά ήταν κανένας μεγάλος σοφός.

Αύτο είναι άσχημο καί προδιαθέτει άσχημα εκείνον πού κρίνει το κείμενο. 
Γ ι’ αυτό, φίλε μου, μήν είσαι ποτέ άπόλυτος στις κρίσεις σου. Διάγραψε άπο το λεξι
λόγιό σου τή λέξη «εγώ» καί σπέρνε καμμιά φορά μέσα στο γραπτό σου λέξεις ήπιες, 
όπως : «νομίζω», «πιθανόν», «μάλλον» ή καί «νά μού έπιτραπη νά έχω τή γνώμην». 
Αύτο συμβιβάζει τά άσυμβίβαστα καί δέν έπιτρέπει εγωισμούς καί δόγματα.

Διάβαζα κάποτε σέ κάποιο κείμενο νεαρού λογοτέχνου μιά διατριβή γιά ένα
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ποιητή. ’Έγραφε, λοιπόν, ό φίλος μας : « ’Από της δημιουργίας τοϋ κόσμου μέχρι σή
μερα ήταν καί θά μείνη ό μεγαλύτερος ποιητής των αιώνων». Καί άκολουθοϋσαν υ
περθετικά καί τόσοι ύμνοι, ώστε τό κείμενο προκαλοΰσε δυσαρέσκεια στον άναγνώστη.

’Εμείς είμαστε πολύ μικροί γιά νά έχουμε τόσο υπεύθυνη γνώμη σέ τέτοια μεγά
λα θέματα. Δεν έχουμε τέτοιο άνάστημα ώστε νά διαγράφουμε χμέ μιας όλους τούς 
ποιητές όλων των έποχών καί νά θεοποιούμε ένα, γιά τον όποιον μάλιστα ύπάρχουν 
καί σοβαρές άντιρρήσεις.

Μετρίαζε, φίλε μου, όσο μπορείς περισσότερο τον εγωισμό σου όταν διαγωνί
ζεσαι. ’Έ τσ ι γίνεσαι πιο άγαπητός καί πιο εύχάριστος.

’Αλλά, ας συνεχίσωμε, κλείνοντας αυτήν τήν παρένθεση.
Είπαμε ότι έκθεση είναι ή άνάπτυξη των ιδεών μας. Καί ή ανάπτυξη αύτή 

γίνεται μέ τή βοήθεια των λέξεων.
"Ωστε, τό κείμενο όλο στηρίζεται επάνω στις λέξεις. Οί λέξεις έδώ, λοιπόν, 

είναι τό μεταφορικό μέσο πού μεταφέρει τις ιδέες άπό τον τόπο τής παραγωγής στον 
τόπο τής καταναλώσεως. 'Η ταχύτητα μέ τήν όποιαν γίνεται αύτή ή μεταφορά δίνει 
τό μέτρο τής ευφυΐας καί τής άντιλήψεως τού διαγωνιζομένου.

Μεταφορικό μέσο οΐ λέξεις. Καί —όπως ξέρουμε— κάθε μεταφορικό μέσο έχει 
ώρισμένη χωρητικότητα. Γ ι’ αύτό, δέν πρέπει ποτέ, φίλε, νά γεμίζης τις λέξεις σου μέ 
ένα σωρό έννοιες, γιατί ή μεταφορά θά είναι άδύνατη.

Οί λέξεις πού χρησιμοποιείς πρέπει νάναι γνωστές. Νά γνωρίζης καλά τήν έν- 
νοιά τους. Άλλοιώτικα, κινδυνεύεις νά γελοιοποιηθής, όπως κάποτε ένας φίλος συμ
πληρώνοντας μιά δήλωση έγραψε σέ καθαρευουσιάνικο ύφος : «Διαμένω μετά τής 
μητρός μου καί έ τ  α ί ρ α ς άδελφής μου». Τί τό ήθελε έκεΐνο τό «έταίρας» ό χρι
στιανός, άφού άφ’ ένός μέν δέν έστεκε, άφ’ έτέρου δέ δέν ήξερε πώς νά τό γράψη ; 
Οί λέξεις πού χρησιμοποιούμε πρέπει νά έκφράζουν μέ άκρίβεια καί σαφήνεια έκεΐνο 
πού επιθυμούμε νά έκφράσωμε.

Δέν φτάνει, λοιπόν, νά έχωμε πλούτον λέξεων, πρέπει παραλλήλως νά ξέρωμε 
καί τή σημασία τής κάθε λέξεως.

Διαφορετικά μπορούμε νά πέσωμε σέ γκάφα, όπως ό παληός εκείνος λιμενάρ
χης πού έτηλεγράφησε κάποτε στο 'Υπουργείο : «τό πλοΐον έβυθίσθη αύτανδρον. 
"Απαντες οί έπιβάται διεσώθησαν». Δόξα τώ Θεώ ή γλώσσα μας έχει ένα σωρό λέξεις.

"Ας παίρνουμε μονάχα έκεΐνες πού ξέρομε, κι’ ας μή παριστάνωμε τό σπουδαίο 
μεταχειριζόμενοι άρχαιοπρεπεΐς λέξεις ή φράσεις πού δέν τις γνωρίζομε. Έκτος 
απ’ αύτό όμως πρέπει νά προσέχωμε καί σέ κάτι άλλο άκόμα.

"Οτι ύπάρχουν, δηλαδή, λέξεις μέ μεταφορική έννοια, ή λέξεις συνώνυμοι ή καί 
άντίθετοι.

Καί οί λέξεις αυτές θά πάρουν τήν σωστή σημασία τους άν τοποθετηθούν κατάλ
ληλα.

"Οσον άφορά δέ τήν γλώσσα, είναι καλύτερα νά χρησιμοποιούμε τήν άπλή καθα
ρεύουσα πού καί τήν ξέρουμε πιο καλά, άλλά καί συμβιβάζει κάπως τις άκρότητες 
μεταξύ βαρείας καθαρευούσης καί άχαλίνωτης δημοτικής.

'Η  άπλή καθαρεύουσα είναι ένα επίσημο ένδυμα, πού δέν είναι οΰτε φράκο ούτε
σόρτς.

Παίρνοντας τις λέξεις τους μέ τή σωστή έννοια, θά φτειάξωμε μικρές φρασοΰλες 
πλήρεις, προσέχοντας καί τά σημεία τής στίξεως.

Θά πρέπει νά καταβληθή ιδιαίτερη προσπάθεια στή σύνταξη. Νά είναι δεμένη 
η μιά λέξη μέ τήν άλλη καί ή μιά φράση μέ τήν προηγούμενη, μέ τήν έπόμενη, ώστε 
ν’ αποτελούν ένα ωραίο σύνολον.

Γ ι’ αύτά όλα θά μιλήσουμε πάρα κάτω, ιδία στο κεφάλαιο τής ορθογραφίας
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καί του συντακτικού, άλλα τά θίγουμε άκροθιγώς, σαν πρώτες γενικές παρατηρήσεις.
"Ενα κείμενο πρέπει νά περιέχη έπίσης καί μερικά σχήματα λόγου, ώστε νά 

είναι πιο όμορφο.
"Ολα όμως πρέπει νά έξαρτώνται καί νά κινούνται γύρω άπό τό θέμα, διαφορε

τικά χάνουν την άξια τους.
Γ ι’ αυτό είναι άνάγκη μόλις δοθή τό θέμα νά φτειάχνωμε ένα σχέδιο, μέ πρό

λογο, κύριον μέρος καί έπίλογο.
Τό σχέδιο αύτό θά μας βοηθήση νά βρούμε ιδέες, νά τις έλέγξωμε, νά τις ταξι

νομήσουμε καί νά τις τοποθετήσωμε σωστά.
"Ας παρομοιάσωμε την έκθεση μέ μιά μάχη. ’Αντικειμενικός σκοπός ή κατάλη- 

ψις ενός οχυρού πού τό κρατεί ό εχθρός.
Χρειάζεται τότε ένα έπιτελικό σχέδιο, γνώσις των καιρικών συνθηκών, γνώσις 

τών τοπικών συνθηκών, προετοιμασία καί έφοδος.
Τό ίδιο θά κάνωμε μέ την έκθεση. Πρώτα θά έξηγήσουμε καί θά καταλάβουμε 

καλά-καλά τό θέμα, υστέρα θά βρούμε τά σημεία πού μας ενδιαφέρουν καί θά τ ’ 
άναλύσουμε. Στη συνέχεια θά φτειάξωμε τό σχέδιό μας καί θ’άρχίσουμε νά γράφουμε.

’Αλλοίμονο άν άρχίσουμε την έκθεσή μας πριν καταλάβουμε ποιο άκριβώς θέμα 
πρέπει ν’ άναπτύξωμε. Θά πέσουμε έξω.

Πρέπει νά συγκεντρώσουμε γύρω μας τό ύλικό πού μάς χρειάζεται, άπαράλ- 
λακτα όπως ό ζωγράφος παίρνει τά χρώματα πού ταιριάζουν στον πίνακά του.

Μέ φόντο, υστέρα, τή φαντασία μας, θ’ άρχίσωμε νά βάζωμε πινελλιές άνάλο- 
γες. Σέ μιά νυκτερινή σκηνή δέν θά βάλουμε κόκκινο χρώμα.

Τά χρώματά μας πρέπει νά είναι άνάλογα μέ τό θέμα μας.
Γ ι’ αύτό είναι άνάγκη νά τό άναλύσωμε, νά δούμε τί άκριβώς μάς ζητάει κι’ 

άπό ποιές ιδιαίτερες λεπτομέρειες άποτελεΐται.
Τέλος, θ’ άσχοληθοΰμε μέ τον πρόλογο. ’Αλλά πάνω σ’ αύτό τό θέμα θά μιλή

σουμε στο προσεχές τεύχος.
(Συνεχίζεται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

'Ο ταν σας σταματήση ό άστνφύλαξ ή τό  φωτεινό σήμα, δέν πρέπει νά προσπαθήτε νά 
μπήτε μέσα στα άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά έξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα 

κατά τήν έκκίνησι. Αύτό άπαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήματα.



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Ο,ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑΝ
-------------Ύπό ’Αστυνόμου Β' κ. ΓΕΩΡ ■ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ_________

1 . Άπλοποίησις τών φωτεινών σημάτων.
'Ο Γάλλος πρόεδρος τής Διεθνούς ’Επιτροπής Σημάτων Τροχαίας κ. Ζώρζ 

Πασκάλ, έδήλωσε τελευταίως δτι, τά αύτοκινητιστικά δυστυχήματα τά όποια συμ
βαίνουν σήμερον εις δλας τάς χώρας τής Εύρώπης, δύνανται να περιορισθοϋν κατά 
75 %  άν καταστούν πλέον άπλά τά φωτεινά σήματα τά όποια έχουν τοποθετηθή 
εις τάς διαφόρους οδούς, προς ρύθμισιν τής τροχαίας κινήσεως καί περιορισθοϋν 
τά ΐσχύοντα ήδη πολλά σήματα τά όποια δημιουργούν σύγχυσιν καί άνωμαλίαν.

Εις λόγον τον όποιον έξεφώνησε, κατά τήν διάρκειαν τής Διεθνούς Διασκέ- 
ψεως διά θέματα τροχαίας κινήσεως, ή όποια συνήλθεν εις Παρισίους καί εις τήν 
όποιαν μετέσχον άντιπρόσωποι 15 χωρών, ό κ. Ζώρζ Πασκάλ, είπε μεταξύ άλλων 
καί τά εξής : «Είναι πολύ εΰκολον νά άπλουστεύσωμεν τά σήματα τών οδών, άπαλ- 
λάσσοντες οϋτω τούς αύτοκινητιστάς άπό τον υφιστάμενον δαίδαλον, άρκεΐ νά χρη- 
σιμοποιώμεν μόνον τά τρία χρώματα μέ τήν σημασίαν τήν οποίαν τούς έδώσαμεν 
έως τώρα, ήτοι : τό κόκκινον νά σημαίνη κίνδυνον, το πράσινον έλευθέραν κυκλο
φορίαν καί το κίτρινον προσοχήν καί έπιφύλαξιν».

Καθ’ ά ανωτέρω εκτίθεται ό πρόεδρος τής Δ. Ε. Σημάτων δεν ισχυρίζεται 
δτι τά σήματα δεν υπήρξαν ώφέλιμα, ύποστηρίζει παραλλήλως δτι άν ήπλουστεύον- 
το θά εΐχωμεν μείωσιν τών δυστυχημάτων. Επομένως το δτι παρ’ ήμΐν τά σή
ματα ήλάττωσαν τον άριθμόν τών δυστυχημάτων δέν αποτελεί βάσιν σκέψεως δτι 
τό ύποστηριζόμενον ύπό τοϋ κ. ΓΙασκάλ δέν είναι ορθόν. Δηλαδή άν παρ’ ήμΐν γίνη 
άπλούστευσις τών σημάτων ενδεχομένως νά έχωμεν μείωσιν τών δυστυχημάτων.

2. Τό άντίδοτον τών Ραντάρ.
Δέν προφθάνουν νά τεθούν εις έφαρμογήν ώρισμένα νέα τεχνικά μέσα καί 

έντός ολίγου εύρίσκεται τό άντίδοτον αυτών, ήτοι τό κατάλληλον μηχάνημα ή συ
σκευή ή όποια συντελεί εϊς τον περιορισμόν ή καί πολλάκις τήν άχρήστευσιν τής 
νέας έφευρέσεως.

Κάτι παρόμοιον συνέβη εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί συγκεκριμένως εις 
τήν Νέαν 'Τόρκην, δπου, ώς γνωστόν, άπό καιρού, τά ραντάρ έχουν τεθή εις τήν 
ύπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας Τροχαίας, διά τήν βεβαίωσιν κυρίως παραβάσεων 
ύπερβολικής ταχύτητος αύτοκινήτων.

'Η έφαρμ’ογή τοϋ τόσον άποτελεσματικοΰ τούτου μέτρου καί παρ’ ήμΐν εύρί- 
σκεται εΐσέτι εις τό στάδιον τής μελέτης, καθυστερούσα κυρίως, λόγω οικονομικών 
δυσχερειών.

Μέχρι πρότινος, άν ένας οδηγός αύτοκινήτου εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 
παρεβίαζε τάς διατάξεις τής Τροχαίας καί ιδίως, δταν έτρεχε μέ ύπερβολικήν τα
χύτητα, δέν ήδύνατο ευκόλως νά διαφύγη τάς συνέπειας τής παραβάσεως του, διότι 
οί άστυφύλακες τής Τροχαίας διαθέτουν στατικάς ή έπ’ αύτοκινήτων τοποθε- 
τημένας εΐδικάς συσκευάς ραντάρ διά τών οποίων έλέγχουν καί βεβαιώνουν μέ 
άκρίβειαν τάς παραβάσεις αύτάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, οί άτακτοι οδηγοί δέν 
ήδύναντο νά άποφύγουν τάς συνέπειας τών παραβάσεών των. Τά έπί τόπου επιβαλ
λόμενα πρόστιμα έπιπτον βροχηδόν καί οί οδηγοί έκινοΰντο διαρκώς ύπό τά ομματα 
τής Τροχαίας.

’Από τον εφιάλτην αύτόν ήλθε νά τούς βγάλη μία έφεύρεσις ένός ’Αμερικανού 
μηχανικού, ή οποία άποτελεΐ τρόπον τινά, τό άντίδοτον τών ραντάρ. 'Η συσκευή αυτή 
τοϋ άντιραντάρ, ή οποία είναι μικρού μεγέθους, πωλείται εις δλα σχεδόν τά καταστή-
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ματα καί εις σχετικώς χαμηλήν τιμήν. Προκειμένου να χρησιμοποιηθή, τοποθετεί
ται εις τό άνω μέρος του αυτοκινήτου. 'Όταν τό αύτοκίνητον πλησιάση εις περιοχήν 
έλεγχομένην ύπό τής ’Αστυνομίας Τροχαίας διά ραντάρ, τδ άντιραντάρ αΰτδ άρχίζει 
νά έκπέμπη ειδικά σήματα, διά των οποίων ειδοποιείται ό οδηγός τοϋ αύτοκινήτου, 
ό όποιος λαμβάνει τά μέτρα του καί άποφεύγει νά ύποπέση εις οίανδήποτε παρά- 
βασιν, συνήθως ύπερβολικής ταχύτητας.
,  3 . Ζώναι ασφαλείας έναντίον ατυχημάτων.

’Από πενταετίας περίπου ήρχισεν, εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, ή κατασκευή 
καί ή πώλησις, εις μεγάλον άριθμόν, ειδικών ζωνών άσφαλείας διά τήν άποτροπήν 
τών τραυματισμών προσώπων είς περίπτωσιν αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων.

Προκειμένου νά διαπιστωθή ή άποτελεσματικότης τής ζώνης αυτής, τό 
Βρεταννικόν Ίνστιτοϋτον άτυχημάτων ένήργησε διάφορα πειράματα. Μεταξύ 
άλλων, έχρησιμοποίησεν ένα τρόλλεϋ τοϋ οποίου ή ταχύτης δύναται νά φθάση τά 
70 περίπου χιλιόμετρα τήν ώραν καί σταματά άποτόμως επί άποστάσεως άπό 7 
μέτρων μέχρι 0,50 μ.. ’Εντός τοϋ τρόλλεϋ είχε τοποθετηθή ένα μαννεκέν βάρους 
100 κιλών, τό όποιον συνεκρατεΐτο μέ μίαν ζώνην άσφαλείας. Τά πειράματα αυτά 
άπέδειξαν ότι αί ζώναι άσφαλείας δύνανται νά μειώσουν τον κίνδυνον θανάτου ή 
σοβαροΰ τραυματισμού κατά 50ο/ο περίπου. Τό σύστημα αυτό άσφαλείας έπιβα- 
τών διαφόρων οχημάτων, έφηρμόσθη τό πρώτον εις τήν Σουηδίαν. Σήμερον ύπάρ- 
χουν εις τήν Μ. Βρεταννίαν 17 βιομηχανίαι κατασκευής ζωνών άσφαλείας, αί όποϊαι 
έχουν πωλήσει άνω τοϋ ένός εκατομμυρίου έξ αυτών. Διά τον έλεγχον τής καλής 
κατασκευής των, αί βιομηχανίαι αύταί ύποχρεοΰνται νά άποστείλουν άνά μίαν ζώνην 
άσφαλείας, άνά τριακοσίας, προκειμένου νά γίνη δοκιμή ύπό τοϋ ’Ινστιτούτου άτυ
χημάτων.

4 . Άντεκατεστάθη «ό εύτυχής πόλισμαν».
Εις έν κεντρικόν σημεΐον τής πόλεως Λάς Πάλμας τών Καναρίων νήσων, 

έρρύθμιζε τήν κυκλοφορίαν άπό εικοσαετίας ό άστυφύλαξ τής Τροχαίας Γκρεγκόριο 
Μπάτανκουρ, ό όποιος είχε γίνει γνωστός εις όλους μέ τήν προσωνυμίαν «ό εύτυχής 
πόλισμαν».

Ό  ιδιόρρυθμος αυτός άστυφύλαξ, είχε τήν συνήθειαν νά τραγουδά προς χάριν 
τών διερχομένων οδηγών αύτοκινήτων, έχαιρέτα φιλοφρόνως τά παιδιά καί έζήτει 
συγγνώμην άπό τούς οδηγούς, όταν συνέβαινε νά παρατηρηθή συμφόρησις τής κυκλο
φορίας, λέγων : «Μέ συγχωρεΐτε, δέν θά είμαι διά πολύ εδώ».

Σήμερον ό Μπάτανκουρ εύρίσκεται έκτος ύπηρεσίας, ή δέ κυκλοφορία, είς 
τήν διασταύρωσιν αυτήν, ρυθμίζεται διά φωτεινών σημάτων.

'Η περίπτωσις τοϋ «εύτυχισμένου πόλισμαν» τοϋ Λάς Πάλμας, μάς ένθυ- 
μίζει παλαιούς καί λαμπρούς συνεργάτας είς τήν 'Υποδιεύθυνσιν Τροχαίας ’Αθη
νών, όπως ό Θανάσης ό χονδρός, ό Σταθάκης ό Πεπονιάς, ό Λέανδρος ό Πράπας, 
ό Γιώργος ό Βλητάκης, ό Χρήστος ό Πάζας, ό Βουτσελάς καί άλλοι, οί όποιοι, εΐ- 
χον γίνει γνωστοί είς τούς περισσοτέρους ’Αθηναίους μέ τήν-εύγενή των συμπερι
φοράν, τούς καλούς των τρόπους, τό ώραϊον των παράστημα καί τά άκριβή των 
σήματα καί έχρησίμευον ώς παράδειγμα προς μίμησιν διά τούς συναδέλφους των.

Τώρα οί «ευτυχισμένοι αυτοί πόλισμαν» είτε έχουν έξέλθει τής ύπηρεσίας 
είτε άντεκατεστάθησαν άπό διετίας ύπό τών νέων φωτεινών σημάτων.

Οί παλαιοί αυτοί πόλισμαν, όπου καί αν εύρίσκωνται, πρέπει νά θεωροϋν τούς 
εαυτούς των «ευχαριστημένους» διότι διά τής εύγενείας, τής εύσυνειδησίας καί τής 
έργατικότητος τήν όποιαν έπέδειξαν κατά τό διάστημα τής ύπηρεσίας των είς τήν 
Τροχαίαν, έθεσαν τάς βάσεις τής πολιτισμένης καί άρκετά συγχρονισμένης αυτής 
ύπηρεσίας, ή όποια άποτελεΐ τό καύχημα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχόμεθα όπως, τό παράδειγμα τούτων, εύρη μιμητάς καί είς τούς νέους 
τροχονόμους.- Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

'Ορκωμοσία νέων Ύπαστυνόμων 
καί Άρχιφυλάκων

Τήν 4-7-62, μιά ευγενική πρόσκλησις του Διοικητοϋ των ’Αστυνομικών Σχο
λών, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α; κ. Άρχοντουλάκη ’Εμμανουήλ, έφερε τά βήματά 
μας στήν Κεντρική Σχολή ’Αστυνομίας Πόλεων, όπου, σύμφωνα μέ τό καθωρισμένο 
πρόγραμμα, έπρόκειτο να γίνη ή ορκωμοσία 50 νέων Ύπαστυνόμων καί 108 νέων 
Άρχιφυλάκων.

Είχαμε πολύ καιρό νά παρευρεθοϋμε σε  παρόμοια έκδήλωσι καί, έχοντας ύπ’ 
οψιν μας παλαιότερες παρόμοιες εκδηλώσεις τών Σχολών, πήγαμε μέ κάποια περιέρ
γεια καί συγκίνησι. ’Ό χι βέβαια μέ πρόθεσι νά κάνουμε όποιασδήποτε μορφής σύγ- 
κρισι, γιατί κάτι τέτοιο ποτέ δέν τό διανοηθήκαμε, άλλά άπλούστατα γιατί θά βρι
σκόμαστε ξανά γιά λίγο σ’ ένα περιβάλλον στο όποιο πριν άπό χρόνια, γιά δυο διά-

‘ Ο Υφυπουργοί ’Εσωτερικών κ. Δαβάκηί μετά του ’Αρχηγού τ η ; ’Αστυνομία; Πόλεων 
κ. Ρακιντζή καί του Διοικητοϋ τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχοντουλάκη έν μέσω 

τών όρκισβέντων νέων Ύπαστυνόμων.

φορές χρονικές περιόδους, ζήσαμε άλησμόνητες μέρες. Είναι άλήθεια ότι κείνες τις 
εποχές, έπηρεασμένοι άπό τά αισθήματα πού νοιώθει ό άνθρωπος τής κάθε ήλικίας 
σάν κάθεται στά θρανία καί ζή καί κινείται μέσα σέ καθωρισμένα έκ τών προτέρων 
πλαίσια, νοιώθαμε εντελώς διαφορετικά. Τώρα όμως πού καί μεγαλύτερη πείρα άπο- 
κτήσαμε καί τά χρόνια πού πέρασαν άρχισαν νά άφήνουν στούς κροτάφους τά γνω
στά σημάδια, κατεχόμαστε άπό μιά εξαιρετική συγκίνησι κάθε φορά πού γιά όποια- 
δήποτε περίπτωσι βρισκόμαστε στο περιβάλλον τών Σχολών. Μας δίνεται έτσι ξανά 
η ευκαιρία νά βουτήξουμε νοερά στήν μεγάλη αυτή κολυμβήθρα του Σιλωάμ καί 
παίρνοντας καινούργιες δυνάμεις νά συνεχίσουμε, μέ μεγαλύτερο κέφι, τον τραχύ 
καί ανηφορικό δρόμο τόσο τής ζωής, όσο καί του επαγγέλματος μας.
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Τετάρτη, 4 - 7 - 6 2 ,  ώρα 18. Βρισκόμαστε έξω από τήν Κεντρική Σχολή 
’Αστυνομίας Πόλεων, πού βρίσκεται στήν όδό Ίωάννου Άποστολάκη άριθ. 11. Οί 
γύρω δρόμοι είναι κατάμεστοι άπό αύτοκίνητα. Οί άστυφύλακες τής Τροχαίας, 
πάντα ευγενικοί, δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες στους οδηγούς των οχημάτων. 
Στο έσωτερικό τής πύλης, δεξιά καί άριστερά, μαθηταί των ’Αστυνομικών Σχολών 
καί λίγο πιο κεϊ ή μουσική τής’Αστυνομίας αποδίδουν τις κεκανονισμένες τιμές στούς 
προσερχομένους έπισήμους, ενώ ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχον- 
τουλάκης καί ό 'Υποδιοικητής αύτών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Λυκούσης 
τούς υποδέχονται μέ τήν διακρίνουσαν αύτούς ευγένεια καί καλωσύνη.

Οί πόρτες καί τα παράθυρα τόσον τοϋ οικήματος τής Σχολής όσον καί τοϋ έναν
τι οικήματος τής Λεόντειου Σχολής είναι κατάφορτες άπό μικρές καί μεγάλες έλληνι- 
κές σημαίες, θυρεούς, άστυνομικά σήματα καί άλλα διακριτικά στολίδια. Παντού

Ό  Υφυπουργό; ’Εσωτερικών κ. Δαβάκης μετά τοϋ ’Αρχηγού τ η ; ’Αστυνομία; Πόλεων 
κ. Ρακιντζή καί τοϋ Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχοντουλάκη έν μέσω 

τών όρκισθέντων νέων Άρχιφυλάκων.

διαπιστώνει κανείς τή σφραγίδα τής άρμονικής τοποθετήσεως τών πάντων. Οί έπι- 
σκέπται, οί επίσημοι, οί αντιπροσωπείες τών διαφόρων Στρατιωτικών Σχολών, οί 
νέοι Ύπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες, όλοι γενικά έχουν πάρει τις θέσει των καί περι
μένουμε όλοι τήν άφιξι τοϋ κ. ’Αρχηγού καί έν συνεχεία τού κ. 'Υφυπουργού.' Ο κ. 
Διοικητής τής Σχολής, ό κ. 'Υποδιοικητής, οί άξιωματικοί καί τό άλλο προσωπικόν 
αύτής, όλοι τους μέ κάποια, μπορεί νά πή κανείς, άγωνία καί νευρικότητα, πάνε κι’ 
έρχονται. ’Αλλά ώσπου νάρθουν οί άναμενόμενοι υψηλοί επίσημοι ας ρίξουμε μιά 
βιαστική ματιά σ’ αύτούς πού βρίσκονται μέσα στο προαύλιο τής Σχολής.

Διακρίνουμε τούς τ. ’Αρχηγούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Σπύρου καί Λεον- 
ταρίτην, τον 'Υποστράτηγον τής Χωροφυλακής κ. Πέτροβαν, τούς καθηγητάς τού 
Πανεπιστημίου καί τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. κ. Ήλιάκην, Κωνσταντινίδην, 
Παπαζαχαρίου, Μαγκάκην καί Γαλανόν, τον ’Αντεισαγγελέα τού Άρείου Πάγου
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κ. Τούσην, τον Σύμβουλον ’Επικράτειας κ. Γλυκοφρύδην, τον δικηγόρον-καθη- 
γητήν τής δικαστικής γραφολογίας κ. ΙΙουλαντζάν, τούς τ. ’Αστυνομικούς Διευ- 
θυντάς Α' κ. κ. Γιαννοϋτσον, Κανελλόπουλον, Κάλλιαν και Κοντογεώργον, τούς 
καθηγητάς των ’Αστυνομικών Σχολών, τον τέως Γυμνασιάρχην κ. Φραγκιαδάκην, 
καί τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ.κ. Καραμπέτσον Εύάγγελον, Διευθυντήν 
’Αστυνομίας ’Αθηνών, Καθάρειον ’Απόστολον, Γενικόν ’Επόπτην ’Αγορανομίας, 
Νούσιαν Θωμαν, Γενικόν Διευθυντήν παρά τώ 'Υπουργείω ’Εσωτερικών, Καρα- 
χάλιον Ίωάννην, Διοικητήν τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
Μουρούσιαν Άνδρέαν, Διευθυντήν Τουριστικής ’Αστυνομίας, Παπασταφίδαν ’Αγη
σίλαον, Διοικητήν Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, Νικητάκην Νικόλαον, Διευθυντήν 
’Αστυνομίας Πειραιώς, Βερελήν Νικόλαον, Διευθυντήν 'Υπηρεσίας Συναλλάγματος, 
Χαλοϋλον Γεώργιον, Διευθυντήν Γενικής Διευθύνσεως ’Εθνικής ’Ασφαλείας, Χαν- 
δρινον Δημοσθένην, Διευθυντήν Γραφείων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, Βασιλάκον

Ό  Ύφυπουργόξ ’Εσωτερικών κ. Δαβάκης μετά τοΰ Ά ρχηγοΰ τής Άστυνονίας Πόλεων 
κ. Ρακιντζή καί τοΰ Διοικητοϋ των ’Αστυνομικών Σχολών κ. Άρχοντουλάκη εν μέσω 

τών όρκισθέντων νέων Άρχιφυλάκων.

Δημήτριον, 'Υποδιευθυντήν ’Αστυνομίας Πειραιώς, Τασιγεώργον Κωνσταντίνον, 
'Υποδιοικητήν ’Ασφαλείας ’Αθηνών, Ζερβόπουλον Σπυρίδωνα, Προϊστάμενον Πολι
τικής Άμύνης, άρκετούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β ', τήν Διευθύντριαν τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Νοσοκόμων, Άντισυνταγματάρχην κ. Άβαγιανοϋ, τύν 
’Αντισμήναρχον κ. ’Άγγελ Μάριον, τον διευθυντήν τής έφημερίδος «Ελληνική 
’Αστυνομία» κ. Γεωργακάκον, κ.ά.

Στις 18.20' ή μουσική άναγγέλλει τήν άφιξι τοΰ κ. ’Αρχηγού. Ό  κ. ’Αρχηγός 
εισέρχεται, άνταλλάσσει χειραψίαν μέ τύν κ. Άρχοντουλάκην, έπιθεωρεΐ τά παρα- 
τεταγμένα τμήματα, χαιρετά τούς επισήμους καί λαμβάνει τήν καθωρισμένη θέσιν 
του. ’Εντός ολίγου εισέρχεται είς τήν Σχολήν ό Έξοχώτατος επί τών ’Εσωτερικών 
'Υφυπουργός κ. Δαβάκης, γενόμενος δεκτός ύπό τοΰ κ. Άρχηγοΰ καί τοΰ Διοικητοϋ 
τών Σχολών, επιθεωρεί τά τμήματα καί καταλαμβάνει τήν θέσιν του.
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"Ωρα 18.40'. 'Ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρυσόστομος πλαισιούμενος υπό 
του ’Αρχιμανδρίτου του 'Ιερού Ναού τής 'Αγίας Βαρβάρας, κ. Έλευθεριάδου καί ενός 
ίερέως, άρχίζει τήν σχετικήν άκολουθία. Δίδεται ό νενομισμένος όρκος καί έν συνεχεία 
άναγινώσκεται ή ήμερησία διαταγή τής Σχολής, διά τής οποίας ό Διοικητής των 
Σχολών άπευθύνει στους όρκισθέντας τις τελευταίες συμβουλές καί τούς εύχεται καλήν 
προόοδον. 'Ο κ. 'Υφυπουργός άπονέμει τα διπλώματα στους νέους 'Υπαστυνόμους καί 
μετά γίνεται παρέλασις ένώπιον των έπισήμων, μεταξύ των οποίων τώρα συμπερι- 
λαμβάνεται καί ό Έξοχώτατος έπί των Συγκοινωνιών 'Υπουργός κ. Βρανόπουλος.

’Αφού τελείωσε τό πρώτο μέρος τής τελετής οί έπίσημοι, οί άντιπροσωπεΐες καί οί 
λοιποί προσκεκλημένοι εισέρχονται εις τήν αίθουσαν δεξιώσεων όπου καί τούς προσ- 
φέρονται άναψυκτικά, διαλεκτοί μεζέδες, μπϋρες κλπ. Δημιουργείται μιά εγκάρδια 
άτμόσφαιρα καί ένώ ή μουσική παιανίζει διάφορα εύθυμα λαϊκά μοτίβα, οί προσκε
κλημένοι, κατά ομίλους, συζητούν φιλικώτατα. 'Η δεξίωσις κράτησε πέρα άπό τήν 
20ην ώραν.

Κλείνοντας τήν περιγραφή μας αυτή νοιώθουμε τήν ύποχρέωσι νά υποβάλουμε 
τά θερμά μας συγχαρητήρια στο κ. Διοικητή τών ’Αστυνομικών Σχολών καί τούς 
συνεργάτες του γιά τήν άρτια, έπιβλητική καί συνάμα άπέρριτη όργάνωσι τής όλης 
τελετής καί τής δεξιώσεως. Παράλληλα υποβάλουμε τις θερμές μας εύχαριστίες στον 
κ. Διοικητήν τών Σχολών γιά τήν ευγενική του πρόσκλησι μέ τήν οποία μάς έδωσε 
τήν ευκαιρία νά ζήσουμε ξανά λίγες στιγμές άπό τά περασμένα. Εύχόμαστε ολόψυχα 
όπως παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν τή συνέχειά τους, γιατί όχι μόνο δίνουν τήν 
εύκαιρία νά βλέπουμε εμείς οί ίδιοι άπό κοντά τό δημιουργικό έργο τών Σχολών, 
άλλά καί οί διάφοροι προσκεκλημένοι καί επισκέπτες νά διαπιστώνουν μόνοι τους 
σέ πιο ευχάριστο σημείο βρίσκεται σήμερα ή ’Αστυνομία Πόλεων.

Στούς όρκισθέντας νέους 'Υπαστυνόμους καί Άρχιφύλακες ευχόμαστε, μέσα 
άπ’ τή καρδιά μας, καλή σταδιοδρομία γιά τό καλό τών ιδίων καί τού ’Αστυνομικού 
Σώματος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑ ΓΚΟ Σ

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

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ

στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Γ Υ Μ Ν Ο  Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
‘Υπδ Ύπαστυν. Β '  κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

’Ένοιωσα πολύ πειραγμένος άπό το σαρκαστικό ύφος του ’Αστυνόμου. Προσπά
θησα νά διατηρήσω τήν ψυχραιμία μου σπάζοντας ένα χαρτοκούτι πού έπαιζα νευρικά 
στα δάκτυλα.

—Δεν ξέρω κύριε ’Αστυνόμε, άπάντησα ήρεμα. Δεν μπορώ νά πώ τίποτα το 
συγκεκριμένο. Βρισκόμαστε στο τέλος τής ΰποθέσεως αυτής καί τά πράγματα δεί
χνουν πώς μόλις συλλάβουμε τή Νάνσυ μέ τό Ζώτο δλα τελείωσαν. Μακάρι νά μην ύ- 
πάρχη άλλος, έκτος άπό αυτούς τούς δύο. Πολύ φοβούμαι δμως δτι...

Τό ρολόι τού τοίχου χτύπησε δυνατά οκτώ φορές. Διέκοψα απότομα τή συνομιλία 
μου μέ τον ’Αστυνόμο καί σηκώθηκα βιαστικός. Σέ λίγη ώρα έπρεπε νά συναντήσω 
τον Μένιο καί τον Κότσυφα σέ κάποιο μικρό κέντρο στο Παλιό Φάληρο. Χαιρέτησα 
τον ’Αστυνόμο καί βγήκα.

—Έ ! στάσου! ακόυσα πίσω μου τή φωνή τού ’Αστυνόμου. Μην τούς συλλάβης 
πριν άπό τις δέκα καί μισή, αν δέν ύπάρξη κίνδυνος νά τούς χάσης. Θέλω νά είμαι καί 
έγώ εκεί. Θά σέ συναντήσω λοιπόν στις δέκα στη γωνιά τού «Φοίβου».

’Έγνεψα μέ τό κεφάλι καί κατέβηκα τρέχοντας τις σκάλες. Πήδησα στο αυτοκί
νητο πού περίμενε κι’ έφυγα ολοταχώς. Δύο τεντυμπόϋδες σταυροκοπήθηκαν τήν ώρα 
πού έμπαινα στη Συγγροΰ, βλέποντας τό αύτοκίνητο νά φεύγη σάν τον άνεμο.

** *
•—Λέτε νά τελειώσουμε απόψε αύτή τήν περιπέτεια; μέ ρώτησε ό Γεωργίου 

πατώντας τό γκάζι δσο μπορούσε περισσότερο.
•—’Ελπίζω νάναι ή τελευταία βραδυά στήν υπόθεση Βότσικα ή άποψινή, άπο- 

κρίθηκα. Έκτος καί ή τύχη μάς έτοιμάζει νέες έκπλήξεις. "Ο,τι καί νάναι δμως, άπόψε 
θάχουμε θετικά γεγονότα γιά τό δολοφόνο.

—Νομίζετε δτι ό Ζώτος μπορεί νά είναι ό δολοφόνος;
—Δέν τό άποκλείω. Είμαι βέβαιος δτι ό Ζώτος, δέν ενέχεται στη δολοφονία. 

Είμαι βέβαιος έπίσης πώς ό μόνος πού μπορεί νά υπόδειξη τον δολοφόνο είναι τό 
«γυμνό μοντέλο».

- 'Η  Νάνσυ ;
—Ναι. Κανένας άλλος. "Ολοι οί άλλοι είναι ήλίθιοι, άνίκανοι νά μάς ποΰν κάτι 

τό συγκεκριμένο.
—"Αν μοΰ επιτρέπετε θά σάς έλεγα δτι υπερβάλετε, είπε ό Γεωργίου παίρ

νοντας μιά απότομη στροφή καί κάνοντας έτσι τούς τροχούς νά στριγγλίσουν μέσα 
στήν νύκτα.

—"Ακου πού σοΰ λέω Γεωργίου. Είμαι ύπερβέβαιος γι’ αυτά τά δύο' ζητηματά- 
κια...

'Ο άρχιφύλακας έμεινε σιωπηλός. Κοιτούσε τώρα εύθεΐα μπροστά καί χτυπούσε 
ρυθμικά τό τιμόνι μέ τά χοντρά του δάκτυλα.

—Καί γιατί έχετε τή γνώμη δτι ό Ζώτος δέν μπορεί νά είναι ό δολοφόνος; ξανάπε 
σέ λίγο άνάβοντας νευρικά ένα τσιγάρο. ’Από τά πειστήρια καί άπό τό μοναδικό 
δακτυλικό άποτύπωμα πού κατέχουμε, δέν προκύπτει ένοχή κανενός άπ’ δσους έχουμε 
συλλάβει. Ποιος λοιπόν είναι ό δολοφόνος, άφού άποκλείετε τον Ζώτο καί τή Νάνσυ; 
Έ γ ώ  θεωρώ πολύ πιθανόν νά είναι ό Ζώτος δολοφόνος.

—Γιατί Γεωργίου ;
—Γιά νά πάρη τή θέση τού Βότσικα δίπλα στή Νάνσυ. ’Ίσως καί επαγγελματική 

αντιζηλία...
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Γέλασα μέ τις σκέψεις του άρχιφύλακα.
—"Οχι, Γεωργίου, είπα κοφτά. Ούτε ό Ζώτος οΰτε ή Νάνσυ είναι δολοφόνος...
Ξαφνικά όμως άναπήδησα. Τά τελευταία λόγια τοϋ Γεωργίου χτύπησαν δυνατά 

στο μνημονικό μου.
- Γ ι ά  στάσουΐ... Τί θέλεις νά πής μ’ αυτό ; τον ρώτησα ταραγμένος. Τί είναι 

εκείνο που σέ κάνει νά σκέφτεσαι ότι μπορεί ό Ζώτος νά είχε καμμιά σχέση μέ τή 
Νάνσυ πριν απ’ τό φόνο ; "Αν δεν άπατώμαι 

ο όταν έφυγε άπό τή μέση ή Έλενα. 
μάλλον είδες ποτέ τό Ζώτο μέ τή Νάνσυ ;

—Φυσικά όχι. ’Αλλά έχετε τή γνώμη ότι γνωρίσθηκαν μόνο άπό χθές ; ’Από 
χθές δηλαδή πού βρήκαμε τήν 'Έλενα πληγωμένη; Κι’ ότι πιο μπροστά ήταν δύο 
ξένοι ;

τή Νάνσυ τή βρίσκουμε μαζί μέ τό Ζώτο 
Πριν χτυπήσουν τήν "Ελενα, άκουσες ή

—Δεν μοϋ πέρασε ποτέ τέτοια ιδέα άπό τό νοϋ, διαμαρτυρήθηκα. ’Αλλά ούτε 
κι ότι ή Νάνσυ μέ τό Ζώτο νά είχαν τόσο σπουδαίο σύνδεσμο ώστε νά καταλήξουν 
στο έγκλημα. Ξεχνάς πώς άπό όλες τις καταθέσεις προκύπτει ότι μόνον μέ τό Θέμο 
Βότσικα σχετιζόταν ή Νάνσυ ;

—Ναί! Μήν ξεχνάτε όμως πώς ή'Έλενα υπήρξε ή πρώτη μεγάλη άγάπη τοϋ Βό- 
τσικα. Ή  Νάνσυ φοβούμαι, ότι πέρα άπό ένα άπλό μοντέλο δέν ήταν τίποτα άλλο γιά 
τό Θέμο Βότσικα. ’Έπειτα ας μή ξεχνάμε καί τό Νίκο Μπούκη. Ά ν  συνδυάσουμε τά 
όσα ξέρουμε γι’ αύτόν μέ εκείνα πού σάς είπε ή Ντόρα προχθές στοΰ Ζαβορίτη, 
πρέπει νά...

—Μή μοϋ θυμίζης τέτοια πράγματα, τον διέκοψα άπότομα. 'Η Ντόρα είναι μιά 
ηλίθια γυναίκα καί τίποτα παραπάνω. Κατέχεται άπό ένα θανάσιμο μίσος γιά τήν 
'Έλενα καί τό Μπούκη. Προ πάντων γιά τήν 'Έλενα. "Οσον άφορά εκείνη τήν εκδοχή, 
γιά δήθεν δολοφονία τοϋ Βότσικα άπ’ τό Μπούκη-μόνο καί μόνο γιά νά μείνη ελεύ
θερος καί νά κατακτήση τήν "Ελενα- νομίζω ότι δέν πρέπει νά μάς άπασχολή καθόλου. 
Τό άπόγευμα τής Κυριακής εκείνης πού δολοφόνησαν τό Βότσικα, ό Μπούκης βρι
σκόταν σε μια πανσιόν στο Ξυλόκαστρο μαζί μέ κάποια γυναίκα. Καί εδώ άνοίγεται 
τό έξης περίεργο: 'Ο Μπούκης άρνεΐται ότι βρισκόταν στο Ξυλόκαστρο έκείνη τήν 
ήμέρα. Άρνεΐται μέ πείσμα καί παρουσίασε μάλιστα δύο άφθαστους ψευδομάρτυρες, 
πού βεβαιώνουν κατηγορηματικά ότι βρισκόταν έδώ καί μάλιστα σέ κάποια παράνομη 
συγκέντρωσι τών χιλιαστών. Μά στο Ξυλόκαστρο έτυχε νά βρίσκεται έκείνη τήν 
ήμέρα ό διοικητής τοϋ Γ ' Παραρτήματος, πού ό Μπούκης τοϋ είναι πολύ γνωστός. 
Πηγαίνει περίπατο λοιπόν τό άλλοθι τοϋ Μπούκη. Αλλά γιατί προσπαθεί ν’ άποδείξη 
ότι δέν βρισκόταν στο Ξυλόκαστρο ; Φυσικά κάποια βρωμοδουλειά θά τον έφερε έκεΐ. 
Καί ξέρεις τί προκύπτει γιά τή γυναίκα πού βρισκόταν μαζί του τήν ήμέρα έκείνη 
στο Ξυλόκαστρο ;"Οτι ήταν ή κυρίαΛεφάκη, πράγμα πού καί ή ίδια δέν τό παραδέχε
ται καί υποστηρίζει πώς βρισκόταν στο τσάι τοϋ κυρίου Δελονικόπουλου!... Μά τήν 
πίστη μου πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν, μ’ αύτόν τον συρφετό. "Αν τελικά 
άποδειχθή ότι πραγματικά ήταν, έκείνη τήν ήμέρα μαζί του ή Λεφάκη, τότε...

"Ενα άπότομο φρενάρισμα μ’ έκανε νά πεταχτώ άπό τή θέση μου καί νά χτυπήσω 
μέ δύναμη στο τζάμι τοϋ αύτοκινήτου. Ό  Γεωργίου μέ σκούντησε έλαφρά.

—Κοιτάξτε! Κοιτάξτε! φώναξε δείχνοντας μέ τό χέρι του ένα πράσινο αύτο- 
κίνητο πού άνέβαινε δίπλα μας τή Λεωφόρο Συγγροϋ.

’Έσκυψα καί κοίταξα. Μιά όλοκαίνουργη «Καντιλάκ» ανέβαινε άργά προς τήν 
Αθήνα, άκολουθώντας σχολαστικά τή σειρά τών αυτοκινήτων πού πήγαιναν μπρο
στά. Μέσα βρισκόταν ό Άργύρης μέ μιά χοντρή σαραντάρα στο βολάν.

—Χ ά ! χά ! χ ά ! άντήχησε τό βαρύ γέλιο τοϋ άρχιφύλακα. Χ ά ! Χάαά!
Γύρισα καί τον κοίταξα παράξενε μένος.'Η ικανοποίηση όμως πού ένοιωσα βλέ

ποντας τον Άργύρη... ζωντανόν, άλλά καί νά αισθάνεται τόσο άνετα κοντά στή
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στρουμπουλή έκείυη γυναίκα μ’ έκανε να ξεσπάσω κι’ έγώ στα γέλια. Γελούσα 
άπό χαρά γιατί έβλεπα έπί τέλους τον Άργύρη, πού τόσο είχα φοβηθή γιά τή ζωή 
του.

—Πάμε, είπα στον Γεωργίου μόλις ή πράσινη «Καντιλάκ» έπαψε νά φαίνεται. 
Θά τον βρούμε στήν ’Ασφάλεια όταν γυρίσουμε.

Πάτησε τό γκάζι καί φύγαμε γρήγορα. Τρέχαμε τώρα μέ άρκετή ταχύτητα πάλι 
γιατί μάς έμεναν μόνο δέκα λεπτά ώσπου νά φτάσουμε στο σημεΐον πού έπρεπε.

—Προσέξατε καί κάτι άλλο; είπε σέ λίγο ό Γεωργίου κόβοντας τήν ταχύτητα 
κοντά στο Δέλτα τού Φαλήρου. Κανένας άπ’ αυτούς τούς κυρίους δεν άναφέρει κάτι 
έστω στήν κατάθεσή του γιά τή Ρίτα ’Αργυρίου. Τήν άγνόησαν όλοι. ’Αντίθετα, τά 
έχουν βάλει όλοι μέ τή Ντόρα. Αύτή φταίει γιά όλα... Καί μόνον ό Παυλίδης δεν τήν 
ενοχοποιεί...

—Βάζω στοίχημα πώς ή Ρίτα είναι τό τελευταίο θύμα των Λάβδα, είπα συμφω
νώντας άπόλυτα μέ τον Γεωργίου. Ή  Ρίτα αγαπητέ μου είναι πιο άπειρη άπό τήν 
’Αλίκη καί τήν ’Έφη. Τήν φόρτωσαν τήν καϋμένη ένα σωρό ναρκωτικά, λές καί ήταν 
κινητός ντεκές. Έκτος άπ’ αυτό φαίνεται νά μήν έχει άναμιχθή σ’ έκείνη τή βρω
μιά μέτίς φωτογραφίες.

Τά μάτια τού Γεωργίου μισόκλεισαν.
—Αύτό πιστεύω κι’ έγώ, είπε σκεφτικός. Κι’ ή "Ελενα αύτό τόνισε στήν 

κατάθεση πού τής πήρα τό απόγευμα στο νοσοκομείο. Μοΰ έπανέλαβε τρεις φορές 
πώς ή Ρίτα ’Αργυρίου είναι έντελώς άθώα. "Εμεινε όμως στή μέση ή κατάθεση αύτή 
γιατί ή "Ελενα έπεσε σέ άφασία. "Αν τή συμπληρώσουμε αύριο έλπίζω νά δούμε 
σ’ αυτήν τίποτα τό διαφωτιστικό.

—Δέ βαρυέσαι... Πιστεύω ότι δέν θά έχη νά προσθέση τίποτα τό σπουδαίο. ’Ε 
κείνο πού δέν θά χωνέψω ποτέ είναι τό γιατί δέχθηκαν οί δικοί μας νά άπολογηθοΰν 
οί Λάβδα αύριο. "Εξη δικηγόροι βρίσκονταν άπό σήμερα τό πρωί σέ επικοινωνία μέ 
τον Πιέρ καί τον άδελφό του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θά δοθή μεγάλη μάχη αύριο 
μέ τις καταθέσεις των...

—Χμμ. ’Αλλά κι’ έκεϊνος ό Μπρουσούρης; τί σάς λέει κι’ αύτός κύριε Ύπαστυ- 
νόμε! Μά, γιά τό Θ εό !Έ χ ει συμβή άλλη φορά τέτοιο πράγμα; Τέσσερες μέρες στο 
κρατητήριο καί νά μή μπορούμε νά τον κάνουμε νά άνοιξη τό στόμα του ύστερα 
άπό έκεΐνες τις βλακείες πού κατέθεσε στήν άρχή !... Δέν είναι άπό τά πιο περίεργα 
αύτό τό φαινόμενο ;

—Είναι κάπως περίεργο βέβαια άλλά όχι καί πολύ. "Εχει κάθε δικαίωμα νά 
κρατάη τό στόμα του κλειστό. Μέχρι ένα σημείο όμως. Νομίζω, ότι κάποιον περιμένει 
γιά νά μιλήση μιά καί καλή. Θά ξέρης φυσικά ότι άγνοεΐ τή σύλληψη τής Ντόρας. 
Αύριο λοιπόν θά τον φέρω σέ άντιπαράσταση μέ τή Ντόρα καί θά άναγκαστή νά μι- 
λήση. Είμαι βέβαιος γι’ αύτό.

Είχαμε φτάσει στήν πλατεία τού Παλαιού Φαλήρου. Σταματήσαμε κι’ άφήνον- 
τας σέ μιά γωνιά τό αύτοκίνητο πήραμε ένα στενό δρομάκι σιγοσφυρίζοντας. Λίγο 
πιο πάνω φάνταζε ή φωτεινή έπιγραφή τού «Φοίβου» μέ πελώρια κόκκινα γράμματα.

—Πήγαινε άπό τήν άσφαλτο καί νά μπής άπό τήν κάτω πόρτα, είπα στον Γεωρ
γίου. Έ γ ώ  θά έρθω σέ πέντε λεπτά άκριβώς, άφοΰ κοιτάξω στά δυο γκαράζ γιά τό 
F ia t τού Ζώτου.

-Μ ά ...
—"Ακου πού σου λέω. "Εχουν έρθει έδώ, χωρίς αύτοκίνητο, μά κάτι μού λέει 

πώς τό F iat πρέπει νδναι έδώ. Δέν υπάρχει πουθενά στά κεντρικά γκαράζ, τό κατα
λαβαίνεις; Πρέπει λοιπόν νά τό βρω οπωσδήποτε κάπου έδώ κοντά καί στήν άνάγκη 
θά τό κάμω άνίκανο νά μετακινηθή. Πήγαινε όπως σοΰ είπα.

'Ο άρχιφύλακας έφυγε. Βάδισα λίγο καί μπήκα στο πρώτο γκαράζ. Δυο φορτηγά
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καί πέντε λεωφορεία μόνο βρίσκονταν εκεί μέσα. Βγήκα καί σέ δυο λεπτά έμπαινα 
στο δεύτερο. Βρήκα άρκετά ιδιωτικά αυτοκίνητα εκεί, μά πουθενά δεν ήταν εκείνο 
πού ζητούσα.

Κάνοντας νά φύγω ακόυσα ψίθυρο στο γραφείο τού γκαράζ. Στάθηκα κι’ έ'βγαλα 
τά τσιγάρα μου. *0  ψίθυρος άκούσθηκε καθαρά τώρα. "Υστερα ακόυσα τον υπάλληλο 
νά λέη στο αφεντικό του;

«Εκείνος μέ τό F ia t είπε ότι θά περάση τό βράδυ νά πλήρωσή τό λάστιχο. 
Δεν φάνηκε πουθενά άκόμα. Λές νά μάς τό σκάση κύρ Διovύσηj Φαινόταν καλός άν
θρωπος όμως...»

’Ακούστηκε άγρια ή φωνή τού άφεντικοΰ.
«Γιατί τον άφησες νά πάρη τ ’ αμάξι χωρίς νά πληρώση ; Έ χ εις  όρεξη γιά τρε

χάματα τώρα ; πού θά τον βρής άν δεν ερθη;»
«Θά τον βρω! φώναξε ό υπάλληλος. Τόβαλε ή γυναίκα στη μάντρα τού Νίκα 

μαζί μέ τή μοτοσυκλέττα καί τή «γαλατοΰ»... Πάω νά τον βρω άφεντικό γιά νά 
πληρώση τό λάστιχο. Θά γυρίσω γρήγορα...»

’Έβαλε τά χέρια στις τσέπες τού παντελονιού του κι’ έφυγε τρέχοντας.
Βγήκα άπό τό γκαράζ καί τον ακολούθησα. ’Ανέβηκε ένα Ανηφορικό δρομάκο, 

πέρασε μπροστά άπό τό «Φοίβο» κι’ έστριψε δεξιά. Πήγε λίγα μέτρα άκόμα καί ά
νοιξε μιά μεγάλη αύλόπορτα. Κοίταξα μέσα. To F ia t βρισκόταν στο βάθος τής αύλής.

—Ψ ίτ! ψίτ! φώναξα στο μικρό πλησιάζοντας. Τί γυρεύεις έδώ;
Μοΰ έδειξε μέ τό χέρι τό F iat.
—Βάλαμε μιά ρόδα σ’ αυτό τ ’ αμάξι καί δέν μάς πλέρωσαν άκόμα. Ήρθα νά...
—"Α, καλά... Δικό μου είναι τ ’ άμάξι καί τόφεραν στο γκαράζ κάτι φίλοι. Πόσο 

κάνει ή ρόδα;
’Έδωσα τό ποσό πού μοΰ ζήτησε καί παρέμεινα στήν αύλόπορτα μέχρι πού ό 

υπάλληλος χάθηκε στο πρώτο στενό. "Υστερα γλύστρησα στήν αυλή.
To F ia t βρισκόταν σέ καλή κατάσταση έκεΐ μαζί μέ τήν «γαλατοΰ»—ένα μικρό 

φορτηγό γεμάτο τενεκεδένια δοχεία άπό γάλα. "Ενα μικρό σπιτάκι βρισκόταν στο 
βάθος τής αύλής μέ τά παράθυρα κλειστά καί σκοτεινό. Πλησίασα στο F ia t κι έσκυ
ψα στον μπροστινό τροχό. "Ενα σιγοσφύριγμα άκούσθηκε σέ λίγο καί τό λάστιχο 
άρχισε νά χάνη σιγά-σιγά τήν κυκλική μορφή του.

’Έκλεισα τήν αύλόπορτα καί γύρισα στο ((Φοίβο». Στήν άνατολική γωνιά τού 
κέντρου βρισκόταν ό Κότσυφας. Πιο κάτω καθόταν ό Μένιος μέ τον Γεωργίου, καπνί
ζοντας άναπαυτικά σέ δυο πάνινες καρέκλες. Ό  κήπος ήταν σκοτεινός καί τά πέντε 
—έξη ζευγάρια πού βρίσκονταν έκεΐ κουτσόπιναν κοιτάζοντας σιωπηλά τό φεγ
γάρι πού μεσουρανούσε.

—Είμαστε καλά έδώ; ρώτησα τον Κότσυφα. Πού βρίσκονται;
—Είμαστε περίφημα, άπάντησε. Νά, κοιτάξτε! Βλέπετε έκεΐνο τό διώροφο 

μέ τά τρία φωτισμένα παράθυρα;
—Έ κ εΐ βρίσκονται ;
—Ναί! "Εχουν μπή άπό τίς έφτάμιση στον πρώτο όροφο.
"Αφησα ένα βαθύ άναστεναγμό άπό ανακούφιση. ’Επί τέλους! ’Επί τέλους!
—Είσαι βέβαιος ότι δέν βγήκαν άπό έκεΐ; Μήπως κατάλαβαν ότι παρακολου- 

θοΰνται;
—"Οχι. Δέν έχουν καταλάβει άπολύτως τίποτε. Πρίν άπό πέντε λεπτά βγήκε ή 

γυναίκα στή βεράντα. "Αλλωστε, άπό δώ πού είμαστε έλέγχουμε άπόλυτα τήν είσοδο. 
Δέν υπάρχει άλλη πόρτα άπό αυτή πού βλέπετε... Τί λέτε ; Τελειώνουμε άπόψε ;

—Μάλλον...Θά περιμένουμε λίγο γιά νάρθη κι’ ό ’Αστυνόμος. Θέλει νά παρευ- 
ρίσκεται στή μεγάλη στιγμή πού θά συλλάβουμε τό καλλιτεχνικό ζευγάρι.

(Συνεχίζεται.)
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β '

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Ήρώδου Ά ττικοϋ.
Πάροδος τής Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 4, στήν ανατολική πλευρά τοϋ Βασιλικού 

Κήπου (’Ανάκτορα).
'Ο 'Ηρώδης (Τιβέριος Κλαύδιος), πλούσιος ’Αθηναίος άπό τον δήμο Μαραθώνος, 

γεννήθηκε τδ 103 μ.Χ. Την μεγάλη του περιουσία κληρονόμησε από τον πατέρα του, 
τον ’Αττικό. Χάρις στήν μόρφωσι πού έλαβε, έγινε διακεκριμένος σοφιστής (ρήτωρ ) 
τής εποχής του καί χρημάτισε δάσκαλος των αύτοκρατόρων Μάρκου Αύρηλίου καί 
Λευκίου Βέρου.

Τήν έποχή των Άντωνίνων, έγινε αρχών των ελευθέρων πόλεων τής ’Ασίας, 
αρχιερεύς των Παναθηναίων, των Πανελληνίων καί τό 143 μ .Χ ., 'Ύπατος. Μέχρήματα 
δικά του κτίσθηκε τό Παναθηναϊκό Στάδιο, τό όποιον άναμαρμάρωσε ό Γεώργιος 
Αβέρωφ, καθώς καί τό συνώνυμο’Ωδείο (200 μ .Χ .), πού βρίσκεται στη Ν.Δ. πλευ
ρά τής Άκροπόλεως καί χρησιμοποιείται σήμερα για τις εκδηλώσεις τοϋ «Φεστιβάλ 
Αθηνών» καί άλλες καλλιτεχνικές παραστάσεις. Τό ’Ωδείο αύτό έκτισε προς τιμήν 

τής γυναίκας του Ρηγίλλης, ή όποια πέθανε τό 160 μ.Χ. 'Ο 'Ηρώδης πέθανε άπό μα
ρασμό τό 179 μ.Χ. καί θάφτηκε στο λόφο, ό όποιος βρίσκεται πάνω άπό τό Στάδιο.· 
Στο τάφο του χαράχθηκε τό επίγραμμα :

«’Αττικού 'Ηρώδης Μαραθώνιος, οδ τάδε πάντα · 
κεΐται τώ δε τάφω πάντοθεν ευδόκιμος».

(Συνώνυμη οδός υπάρχει καί σ’ άλλες συνοικίες.).
Ήρώνδα.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος 15, κοντά στον Ά γιο Σπυρίδωνα Παγκρα

τίου (Στάδιο).
Ο Ήρώνδας, Δωριεύς μιμογράφος άπό τήν Κώ, ήκμασε κατά τον 3ον π.Χ . αιώνα. 

Τό έργο του γίνηκε γνωστόν άπό αιγυπτιακό πάπυρο τον όποιον άπόκτησε τό Βρε- 
ταννικό Μουσείο, τό 1889. Οί «μίμοι» του, άποτελοΰν τό σπουδαιότερο διασωθέν δεί
γμα τοΰ λογοτεχνικού τούτου είδους τών αρχαίων. Σ ’ αυτούς παρουσιάζονται διάφο-
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pot τύποι της μεσαίας κοινωνικής τάξεως, μ’ δλα τα προτερήματα καί τά έλαττώματά 
των. Πρόκειται γιά σκηνές τής καθημερινής ζωής, τις όποιες ό Ήρώνδας άποδίδει 
πολύ καλά. 'Ο ΓΙλίνιος, ό νεώτερος, γράφει δτι ήτο ό πλέον άγαπητός ποιητής τής έπο- 
χής του.

Ήρωνος.
Πάροδος τής οδού Κτησιβίου 6, κοντά στον "Αγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου 

(Στάδιο).
Ό  'Ήρων ό Άλεξανδρεύς, διάσημος μαθηματικός, φυσικός καί μηχανικός τής 

άρχαιότητος, ήκμασε, κατά πάσαν πιθανότητα, γύρω στά 100 ή 50 π .Χ ., άν καί τούτο 
δέν είναι εξακριβωμένο άκόμη. Συνδυάζοντας άριστα την θεωρία καί την πράξι, 
έπενόησε καί κατεσκεύασε πολλές συσκευές φυσικής, αυτόματα μηχανήματα, υδραυ
λικά ωρολόγια, την γνωστή «Κρήνην τού "Ηρωνος», κ.ά. Τό σχετικά μέ τήν γεω
δαισίαν έργο του, θεωρείται ώς ένα άπό τά τελειότερα στο είδος του. ’Από τά πολλά 
του έργα σώθηκαν άρκετά.

Ήσαΐα Σάλωνων.
Πάροδος τής Πλατείας Κυκλοβόρου 8, στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής Γκύζη.
'Ο Ήσαΐας, επίσκοπος Σάλωνων (Άμφίσσης), Φιλικός καί άγωνιστής τού 1821, 

γεννήθηκε τό 1780 στή Δεσφίνα των Δελφών. Μικρός άκόμη, έγινε καλόγηρος στήν 
μονή Προδρόμου, δπου βρισκόταν καί ό ’Αθανάσιος Διάκος. Γύρω στά 1814, έγινε 
έπίσκοπος Σάλωνων καί μυήθηκε στά τής Φιλικής Εταιρίας. Γιά τήν προπαρασκευή 
τής έπαναστάσεως, οί υπηρεσίες του υπήρξαν πολύτιμες. 'Όταν κηρύχθηκε ή έπανά- 
στασις, μαζί μέ τούς άλλους κληρικούς, ηύλόγησε τά δπλα των άγωνιστών. Στή μάχη 
τής ’Αλαμάνας, μέ τό σταυρό στά χέρια, πολέμησε ήρωικά καί τέλος σκοτώθηκε. 
Ή το ό πρώτος δεσπότης, πού έσκοτώνετο. Ό  θάνατός του φανάτισε τούς αγωνιστές 
καί έφερε, μαζί μέ τις άλλες θυσίες, τή ποθητή λευτεριά στο σκλαβωμένο γένος τών 
Ελλήνων.

Ησιόδου.
Πάροδος τής όδοϋ Άραβαντινοΰ 12, πίσω άπό τά ’Ανάκτορα.
Ό  ’Ησίοδος, ό παλαιότερος, ύστερα άπό τον "Ομηρο, ποιητής τής άρχαίας 

Ελλάδος, γεννήθηκε μάλλον στήν "Ασκρα τής Βοιωτίας τον 8ον π.Χ. αιώνα, καίτοι 
αυτό δέν είναι άπόλυτα έξακριβωμένο. "Οσο γιά τό τόπο τής ταφής του, φιλονικούσαν 
τόσον οί Ναυπάκτιοι, δσον οί Βοιωτοί καί οί Λοκροί.

Ό  ’Ησίοδος θεωρείται ώς έξαιρετική φυσιογνωμία τής Ευρωπαϊκής φιλολογίας, 
γιατί μ’ αυτόν εμφανίζεται, γιά πρώτη φορά, ή αρχή τής προσωποκρατίας, ήτοι ή 
διάρρηξις τής άνωνυμίας. Δέν ήτο μόνον διδακτικός ποιητής, άλλά θεολόγος καί φιλό
σοφος. Δύο άπό τά σημαντικώτερα έργα του είναι : ή «Θεογονία» καί τό «’Έργα καί 
Ήμέραι». Στο έργο του, «’Έργα καί Ήμέραι», στίχ. 702-703, χαρακτηρίζοντας 
τήν γυναίκα, γράφει : «Ού μέν γάρ τι γυναικός άνήρ ληίζετ’ άμεινον τής άγαθής, 
τής δ’ αδτε κακής ού ρίγιον άλλο». (Κανένα λάφυρο καλύτερο άπό τήν καλήν γυναίκα 

δέν μπορεί νά κατακτήση ό άνδρας, καί κανένα άλλο φρικτότερο άπό τήν κακή).
Στο έργο του «Μεγάλα ’Έργα» γράφει τά εξής: «Εϊ κακά τις σπεΐραι, κακά κέρ- 

δια κ’ άμήσειεν. Ε ’ι κε πάθοι τά τ ’ έρεξε, δίκη τ ’ ΐθεΐα γένοιτο». ("Αν κανείς σπείρη 
κακά, κακά κέρδη θά θερίση. "Αν δέ πάθη δσα έπραξε, θά ύπάρξη άληθινή δικαιοσύνη).

Ήσιόνης.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αθηνοδώρου 5, πιο κάτω άπό τον ήλεκτρικό σταθμό Πετρα- 

λώνων.
Κατά τήν μυθολογία, ή Ήσιόνη, κόρη τού ’Ωκεανού καί τής Τηθύος, ήτο σύ

ζυγος τού Προμηθέως, άπό τον οποίο απόκτησε τον Δευκαλίωνα, ηρώα τών Λοκρών.
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’Ηφαιστίωνος.

^ΖΡι_τα ΣΙοΰσα. ’Εκεί, ό μέν Μ. ’Αλέξανδρος πήρε για γυναίκα τήν μεγαλύτερη κό
ρη τοϋ Δαρειου, την Στάτειρα, ό δέ 'Ηφαιστίων τήν νεώτερη άδελφή της, τήν Δρύ- 
ΙΎ)/'  ·̂κο^ουΡωντα? τ °ν Μ. ’Αλέξανδρο, πήγε στα Έκβάτανα, δπου καί πέθανε 
(324 π .Χ .). Το πτώμα του μεταφέρθηκε στή Βαβυλώνα, δπου καί θάφτηκε ώς ήρως. 
Γστερα απο ένα χρονο περίπου πέθανε καί ό Μ. ’Αλέξανδρος.

'Ηφαίστου.
Πάροδος τής πλατείας Μοναστηρακίου, δεξιά στήν είσοδο τοϋ ήλεκτρικοΰ στά

θμου.
Ο ^Ηφαιστος, θεός τοϋ Όλύμπου, γυιός τοϋ Διός καί τής "Ηρας, (υπάρχουν κι’ 

άλλες εκδοχές), ήτο προστάτης τοϋ «θερμαίνοντος καί άκτινοβολοΰντος πυρός τοϋ ού- 
ρανου και τής γής)), καθώς καί δλων τών τεχνών, για τήν καλλιέργεια τών οποίων 
χρησιμοποιείται ή φωτιά. Γύρω άπό τήν γέννησί του καί τήν ζωή του γενικά υπάρχουν 
πολλές α^ρηγησεις. Φαίνεται πάντως δτι ήταν κουτσός. ’Αρχαιότερος τόπος λατρείας του, 
ήτο η Λήμνος. Λεγεται, δτι κάτω άπό τον Μόσυχλο, ήφαίστειο τής Λήμνου, βρι
σκόταν ο ναός τοϋ Ηφαίστου. ’Από τό ήφαίστειο αύτό, κατά κάποια εκδοχή, πήρε τή 
φωτιά ο Προμηθεύς. Στήν βόρεια ακτή τής Λήμνου βρισκόταν ή πόλις Ήφαιστιάς, 
γ^γονος που μαρτυρεί τήν λατρεία τοϋ 'Ηφαίστου, στή νήσο. Στήν ’Αθήνα ή λατρεία 
του συνεδυαζετο με τήν λατρεία τής ’Αθήνας καί τοϋ Προμηθέως καί έγίνοντο τά 
«Χαλκεία», στο « Ηφαιστείον», κοντά στον Κεραμεικό.

Θαλοΰ.
Πάροδος τής Λεωφ. ’Αμαλίας 42, άπέναντι άπό τήν Πύλη Άδριανοΰ.
Ο Θαλής, ό άρχαιότερος "Ελλην φιλόσοφος καί θεμελιωτής τής εύρωπαϊκής φι

λοσοφίας και επιστήμης, γυιός τοϋ Έξαμύου καί τής Κλεοβουλίνης, γεννήθηκε στή 
Μίλητο τής Μ. ’Ασίας, τό 624 π.Χ. καί πέθανε τό 546 π.Χ. Φορεύς τοϋ θεωρητικού Ελ
ληνικού πνεύματος, υψώθηκε πάνω άπό τον τυφλό εμπειρισμό, στήν θεωρητική έρευνα 
τής «αίτιας», θέτοντας έτσι τό θεμέλιο τής ευρωπαϊκής φιλοσοφίας καί επιστήμης. 
Χαρακτηριστικό καί εκπληκτικό γνώρισμα τής πνευματικής του φυσιογνωμίας είναι ή 
πολυμερεια τών ένδιαφερόντων του καί ή συνθετική θεώρησις τής πραγματικότητος. 
Κοντά στ’ άλλα θεωρείται καί ώς ό πρώτος Εύρωπαίος άστρονόμος, πού έκαμε τήν 
πρωτην επιτυχή πρόβλεψιν έκλείψεως τοϋ ήλιου. 'Ο Θαλής έβλεπε τήν πραγματικό
τητα, ώς ένιαΐο σύνολο.

Πιεζομενος άπό τήν μητέρα του νά νυμφευθή, δταν άκόμη ήτο νέος, έλεγε : «Οΰ- 
πω καιρός» (δεν ήλθεν άκόμη ό καιρός), δταν δέ προχώρησε στήν ήλικία, έλεγε: «Ού- 
κετι^καιρος» (πέρασε πιά ό καιρός). 'Η άρχαιότης τον κατέταξε μεταξύ τών έπτά 
σοφών. Ο Γερμανός φιλόσοφος Κάντιος, τον θεωρεί «άρχηγέτην τής επιστημονικής 
και γνησιως φιλοσοφικής θεωρήσεως τοϋ κόσμου».

Θαρύπου.
Πάροδος τής όδοΰ Άμβρ. Φραντζή 11, πίσω άπό τό εργοστάσιο Φίξ.
Ο Θαρύπας, βασιληας τής Μολοσσίας, (περί τήν Δωδώνην τής ’Ηπείρου), 

είναι ο πατέρας τοϋ Άλκέτα, τοϋ προπάππου (έκ μητρός) τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου. (Τό 
βασίλειο τής Μολοσσίας, ιδρύθηκε άπό τον Νεοπτόλεμο, γυιό τοϋ 'Ηρακλέους, καί 
διατηρήθηκε μέχρι τον 3ον π.Χ . αιώνα).
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Θ άσου.
Πάροδος της όδοΰ Πατησίων 186, μετά τήν πλατεία ’Αμερικής (’Αγάμων).
Πρόκειται για τό γνωστό νησί πού βρίσκεται άπέναντι άπό τήν Θράκη, στά βό

ρεια τοΰ Αιγαίου Πελάγους. Κατά μιά παράδοσι, στη Θάσο γεννήθηκε ή Δήμητρα, ή 
θεά της γεωργίας. Λέγεται ότι τήν ονομασία πήρε άπό τό όνομα τοϋ αρχηγού των 
Φοινίκων, οί όποιοι έγκατεστάθησαν εκεί, άναζητοΰντες τήν, άπό τον Δία, άρπαγεΐσαν 
Εύρώπη. Στή Θάσο γεννήθηκε ό ζωγράφος Πολύγνωτος, ό όποιος έζησε στήν ’Αθήνα, 
μεταξύ 480—445 π.Χ.

Τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο (1912), ό έλληνικός στρατός κατέλαβε τή Θάσο. 
'Η κατοχή αύτή κυρώθηκε μέ τήν συνθήκη τοϋ Βουκουρεστίου (10-8-1913). 
Πρωτεύουσα τής Θάσου είναι τά Λιμενάρια (Λιμένα) καί όλο τό νησί έχει γύρω στις 
20 χιλιάδες κατοίκους. Ή  έκτασίς της υπολογίζεται στά 393 τετρ. χιλιόμετρα.

Θ αύμαντος.
Πάροδος τής όδοΰ Κρίσσης 48, κοντά στον 'Άγιο ’Αθανάσιο τής Ά νω  Κυψέλης.
'Ο Θαύμας, μυθολογικός γυιός τοΰ Πόντου καί τής Γαίας, προσωποποιεί τον 

σφοδρόν άνεμο. (Ή  Γαία ή Γή, σύζυγος καί άδελφή τοϋ Ούρανοΰ, γέννησε, άπ’ 
αύτόν, τούς Τιτάνες, τούς Γίγαντες, τούς Έκατόγχειρες καί τούς Κύκλωπες). 

Θ εαγένους.
Πάροδος τής όδοΰς Φορμίωνος 6, κοντά στο «'Ίδρυμα Προστασίας ’Αναπήρων 

Παίδων» (Παγκράτι).
Ό  Θεαγένης, τύραννος των Μεγάρων, διακρίθηκε ως προστάτης των τεχνών 

καί ιδρυτής δημοσίων έ'ργων. Τό 580 π.Χ . σκοτώθηκε σέ σύγκρουσι μέ τήν ολι
γαρχική φατρία τών Μεγάρων.

Θ εάγους.
Πάροδος τής όδοΰ Ά γ . Λαύρας 2, κοντά στή γέφυρα τοΰ ρέμματος τοΰ Ζωγράφου.
«Θεάγης», είναι τίτλος φιλοσοφικοΰ διαλόγου τοΰ Πλάτωνος, τον όποιον, νεώ- 

τεροι κριτικοί, δεν θεωροΰν ώς έργο του. Κατά τον διάλογο, ό ’Αθηναίος, Δημόδοκος 
συνάντησε τον φίλο του, Σωκράτη καί τον ρώτησε σχετικά μέ τήν μόρφωσι τοΰ γυιοΰ 
του, τοΰ Θεάγους. Ό  Σωκράτης, στή συνέχεια, έρωτά τον Θεάγη τί θέλει νά γίνη, 
έτσι δέ συνεχίζεται ό ομώνυμος διάλογος.

Θ εανοϋς.
Πάροδος τής όδοΰ ’Αλκμήνης, στάσις Καμπά (οδός Πειραιώς).
Ή  Θεανώ, σύζυγος τοΰ βασιληά τής Σπάρτης, Κλεομβρότου καί μητέρα τοΰ 

Παυσανίου, έθεσε πρώτη λίθο στήν πόρτα τοΰ ναοΰ τής Χαλκιοίκου Άθηνάς, όπου 
κατέφυγεν ό γυιός της, όταν καταδιώχθηκε καί καταδικάσθηκε ώς προδότης.

Θ εάτρου.
Πάροδος τής όδοΰ Σωκράτους 7, πίσω άπό τήν κεντρική λαχαναγορά τής όδοΰ 

Άθηνάς.
Πήρε τήν ονομασία αύτή, επειδή άγει προς τό πρώτο θέατρο τών ’Αθηνών, τό 

θέατρο Μπούκουρα (1839-1840), στο όποιο σήμερα στεγάζεται ή Βιοτεχνική Σχολή.
Θ ειρσίου.
Πάροδος τής όδοΰ Λιοσίων 143, άπέναντι άπό τον ηλεκτρικό σταθμό ’Αττικής.
Ό  Θείρσιος (Thiersch) Φρειδερίκος, γερμανός φιλόλογος καί παιδαγωγός, 

γεννήθηκε τό 1784 κοντά στήν Φράϋμπουργκ καί πέθανε τό 1860. Τό 1826 διωρί- 
σθη τακτικός καθηγητής τής φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο τοΰ Μονάχου. Στον 
άγώνα υπέρ τής άνεξαρτησίας (1821),  πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες. "Οταν τό 
1831, υστέρα άπό τήν δολοφονία τοΰ Καποδιστρίου, άπειλήθηκε άδελφοκτόνος 
ρήξις μεταξύ τών άντιπάλων μερίδων, ό Θείρσιος, ώς συμφιλιωτής, τήν άποσόβησε. 
Συνέγραψε πολλά έργα σχετικά μέ τά ελληνικά γράμματα καί τις τέχνες.

(Συνεχίζεται)
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Μέλτ

Α) Κατά τον μήνα ’Ιούνιον έ.έ. καί, άπο 1-30 εις Άθήνας-Πειραιά-Πάτρας 
καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
2. » εις ’Ιατρεία » » »
3. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής των
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια
5. Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί του Κλά

δου 'Υγείας ’Αθηνών - Πειραιώς 
’Ή τοι το Ταμεϊον περιέθαλψεν έν συνόλω

6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής εκλογής των συνταγαί
7. Έχορηγήθησαν εις 3 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας

1.071 
2.077 »

220
29 νέα »

5.763 »
»9.160 

6.377
415 δραχμών

Ά πο οικονομικής πλευράς ό μην Μάιος 1962 έχει ώς εξής
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου »

Σ ύ ν ο λ ο ν έ σ ό δ ω ν  »
Έ ξ ο δ α  »

403.997.60 
563.815,00
967.812.60 

1.154.837,25

Β ) 'Ως γνωστόν, συμφώνως τώ άρθρω 1388 τοϋ Α.Κ., συνεστώτος τοϋ γά
μου ή γυνή λαμβάνει το έπώνυμον τοϋ άνδρός.

Προς τοΰτο καί έν όψει εφοδιασμού έκάστου μέλους τής οικογένειας τοϋ υπαλ
λήλου, δικαιουμένου περιθάλψεως εις βάρος τοϋ Δημοσίου, διά βιβλιαρίου άσθενείας, 
ώς προβλέπεται ύπο τοϋ ύπο δημοσίευσιν Β.Δ/τος «περί νοσοκομειακής περιθάλψεως 
τών Δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.» δέον δπως, αί έγγαμοι θήλεις υπάλληλοι, φέρωσιν 
εφεξής έν τή 'Υπηρεσία καί το έπώνυμον τοϋ συζύγου των.

Ή  σημασία τοϋ μέτρου τούτου είναι μεγίστη, ιδία εις τάς περιπτώσεις καθ’ άς 
έγγαμοι υπάλληλοι προστατεύουσιν αί ίδιαι τά έκ τοϋ νομίμου γάμου τέκνα των, δτε 
είναι έπιβεβλημένον νά ύπάρχη ταύτότης έπωνύμου μεταξύ τών προστατευομένων 
τέκνων καί τής προστατευούσης αύτά μητρός των, ώς καί εις τάς περιπτώσεις καθ’ άς 
αί σύζυγοι υπάλληλοι, λόγω διαφοράς βαθμού μετά τοϋ έν 'Υπηρεσία συζύγου των, 
δικαιούνται νά έπιλέξωσι τήν προβλεπομένην διά τον σύζυγον νοσοκομειακήν περί- 
θαλψιν.

Γ )  Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 29/VII/18.5.1962 άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοϋ Κλάδου 'Υγείας, έγκριθείσης διά τής ύπ’ άριθ. 6619/295/5/15.6.1962 
διαταγής τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έπετράπη ή έπανεγγραφή τών διαγραφέν- 
των συνταξιούχων μετόχων, δυνάμει τοϋ άπο 11 ’Ιουλίου 1961 συμπληρωματικού 
Κανονισμού, ώς μη έκπληρωσάντων έμπροθέσμως τάς προς τον Κλάδον 'Υγείας οί- 
κονομικάς ύποχρεώσεις των.

Ούτοι δέον το ταχύτερον νά προσέλθωσιν εις τον Κλάδον 
σχετικής αίτήσεως. Μετά τήν πάροδον τής τασσομένης προθεσμίας άπόλλυται παν
τελώς το παρασχεθέν προς έπανεγγραφήν των δικαίωμα.

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

ΘΕΟΔ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

'Υγείας προς υποβολήν
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ των ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τούς κάτωθι άστυνομικούς υπαλλήλους : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Θάνον 
Παναγιώτην, 2) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Γιαννημάραν Κωνσταντίνον καί Καρυώτην 
Λέανδρον καί 3 ) ’Αστυφύλακας κ.κ. Πλέτσαν Αημήτριον, Λιάτικον Κωνσταντίνον, 
Τρίγκαν Θεοδόσιον, Μιχαλόπουλον Νικόλαον, Χαρλαύτην ’Αντώνιον καί Σκιάνην 
’Αναστάσιον, διότι άπαντες κατά τήν σοβαράν κλοπήν, διά ρήξεως, του έπί της όδοϋ 
Φωκίωνος Νέγρη ζαχαροπλαστείου «Σελέκτ», έργασθέντες πολύ πέραν των κεκα- 
νονισμένων ωρών έργασίας, μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, έκτάκτου δραστηριότητος, 
προσοχής καί άφοσιώσεως εις το καθήκον, υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώ
του, όντος προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών τής Ύποδιευθύνσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, έπέτυχον τήν εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήμα
τος σύλληψιν τών δραστών καί τήν κατάσχεσιν έπ’ αυτών τών κλαπέντων τήν νύκτα 
τής 27-4-62 χιλίων χρυσών λιρών καί δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών, 
προκαλέσαντες οΰτω τά ευμενή σχόλια τοϋ τύπου καί τοϋ κοινοΰ ύπέρ τοϋ Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ωσαύτως, διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν ο ί : 1) 
Άρχιφύλαξ κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, 2 ) Ύπαρχιφύλαξ κ. Δαλιάνης Πανα
γιώτης καί 3 ) ’Αστυφύλακες κ.κ. Σύριος ’Ιωάννης, Δράλλος Βασίλειος, Άδάμ Βα
σίλειος, Γρεβενιώτης Χρήστος καί Μαρινόπουλος Βασίλειος, διότι ούτοι έργασθέν
τες μετά ζήλου, προθυμίας καί άφοσιώσεως προς το καθήκον, προσέφερον πολύτι
μον συνδρομήν είς τήν περαίωσιν τής ώς άνω σοβαράς ύποθέσεως.

— 'Ο κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, διά διαταγής του, έξέφρασε τήν πλήρη 
ευαρέσκειάν του εις τούς κατωτέρω άστυνομικούς ύπαλλήλους : 1) ’Αστυνόμον Β ' 
κ. Παπαθανασίου Λεωνίδαν, 2 ) Ύπαστυνόμον Α' κ. Κουβέλην Κωνσταντίνον καί 
3) δοκίμους Ύπαστυνόμους κ.κ. Βούλγαρην Νικόλαον, Γώγον ’Αθανάσιον, Ρήγαν 
Νικόλαον, Τσιτσιμπϊκον Εύάγγελον, Τριαντάφυλλον Εύάγγελον, Καραμέτζιον 
Γεώργιον, Κύρκον Άριστείδην, Σωτήρχον Λουκάν, Καραμπάτον Ήρακλήν, Ζαφει- 
ρόπουλον Συμεώνα, Κανήν Κωνσταντίνον, Κισσούδην Ίωάννην, Χοχτούλαν Δη- 
μήτριον, καί ’Αντωνίου ’Αντώνιον, διότι οί δύο πρώτοι ώς όργανωταί, άρχηγοί ομά
δων καί προπονηταί καί οί λοιποί ώς σκοπευταί, συμμετασχόντες είς το Σκοπευτι
κόν Πρωτάθλημα 1962 Άνωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, έπέτυχον καί τάς τρεις 
πρώτας άτομικάς νίκας, τήν πρώτην ομαδικήν τοιαύτην είς τό πολεμικόν τυφέκιον 
καί τάς δύο όμαδικάς είς τό περίστροφον καί τυφέκιον 0,22. Διά τών νικών τούτων 
έπεβλήθησαν τών Σχολών Ναυτικών Δοκίμων, ’Ικάρων καί ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής, ώς επίσης καί τής Σχολής Εύελπίδων, είς δλα τά άτομικά άγωνίσματα 
καί είς τό ομαδικόν τοϋ πολεμικού τυφεκίου, συντελέσαντες ουτω είς τήν προβολήν 
καί έξύψωσιν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ - ΔΙΑ ΓΡΑ Φ Α Ι
— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί : 1) Ύπαρχιφύλακες κ.κ. Πα- 

πασπύρου ’Ανδρέας καί Καμάνης Άχιλλεύς είς οδς ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του διά τήν ύπερ20ετή εύδόκιμον υπηρεσίαν έν τώ
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Άστυνομικώ Σώματι καί 2 ) ’Αστυφύλακες κ.κ. Τσιακαλάκης Ήλίας, Δημόπουλος 
Δημοσθένης, Λαμπρινίδης Δημήτριος καί Τσαπόγας Διονύσιος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες κ.κ. 
Ψύλλας ’Ιωάννης καί Δούδαλης Κωνσταντίνος, κριθέντες άκατάλληλοι προς μονι- 
μοποίησιν.

** *

ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗ ΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, οί όρκισθέντες τήν 4-7-1962 
πεντήκοντα Ύπαστυνόμοι Β ' τάξεως, έτοποθετήθησαν ώς κάτωθι :

I. Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  ’Α θ η ν ώ ν :  Οί κ.κ. 1) Βούζας 
Σπυρίδων, 2) Πηγαδιώτης Κωνσταντίνος, 3 ) Τσαγκάνης Νικόλαος, 4 ) Ψαράκης ’Ιω 
άννης, 5 ) Μακρής ’Ιωάννης, 6 ) Παπαϊωάννου ’Απόστολος, 7) Άρτικόπουλος Σταμά- 
τιος, 8 ) Κισσούδης’Ιωάννης, 9) Καντζουράκης Σταύρος, 10) Κΰρκος ’Αριστείδης, 11) 
Καλαφατάκης Μιχαήλ, 12) Κράμπας Παναγιώτης, 13) Κλέπουρας Πέτρος, 14) Νικο- 
λόπουλος ’Αριστείδης, 15) Μανωλόπουλος Βασίλειος, 16) Καλλίθρακας Γεώργιος, 
17) Νηστικούλης Γεώργιος, 18) Ραπτάκης Γεώργιος ή Ξενοφών, 19) Ζαφειρόπου- 
λος Συμεών, 20) Γώγος ’Αθανάσιος, 21) Τσιτσιμπΐκος Ευάγγελος, 22) Μαστοράκος 
’Απόστολος, 23) Κολοβέας Γεώργιος, 24) Μπελής Γεώργιος, 25) Μπουγας Φώτιος, 
26) Μαρνέρης Γεώργιος, 27) Τριαντάφυλλος Ευάγγελος, 28) Μπερτσιάς Θεμιστο
κλής, 29) Χοχτούλας Δημήτριος, 30) Γεωργουλάκης Γεώργιος, 31) Παπαδατος 
Παναγιώτης καί 32) Ζαφειρόπουλος Νικόλαος.

II. Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π ε ι ρ α ι ώ ς :  Οί κ.κ. 1) 
Κοντός Παναγιώτης, 2 ) Παπανδρέου Ευστάθιος, 3 )  Σαλμάς Τηλέμαχος, 4 ) Φανου- 
ράκης Γεώργιος, 5) Μαυρακάκης ’Αντώνιος, 6 ) Σαλτέρης Δημήτριος, 7) Ίωαννίδης 
Βασίλειος, 8 ) Κοκοράκης Γρηγόριος, 9 ) Κίνοβας Γεώργιος, 10) Βασιλάκος Δημή- 
τριος, 11) Παπαδημητριού ’Ιωάννης καί 12) Πάζας ’Ιωάννης.

III . Ε ι ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Π α τ ρ ώ ν :  Οί κ.κ. 1) Βούλ- 
γαρης Νικόλαος, 2) Λάγιος Θεόδωρος, 3 ) Άποστολόπουλος Νικόλαος καί 4) Χρι- 
στόπουλος Παναγιώτης.

ΙΥ. Ε ι ς  ’ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν  Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  Κ ε ρ κ ύ ρ α ς  : Οί κ.κ. 1) 
Κάνης Κωνσταντίνος καί 2) Κολεύρης Κωνσταντίνος.

** *

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΠΡΟΒΟΛΑΙ Α Ρ Χ Η ΓΕ ΙΟ Υ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ά πό 16/6/62, ήρχισαν αί θεριναί δημόσιαι προβολαίτοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Κατ’ αύτάς προβάλλεται πλούσιον διδακτικόν καί ψυχαγωγικόν κινημα
τογραφικόν πρόγραμμα τριώρου διάρκειας. ’Ήδη τό ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν 
Συνεργεΐον έπεσκέφθη καί έπραγματοποίησε, μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν, προβολάς, 
εις τάς συνοικίας : Νέον Κόσμον, Παλαιάν Κοκκινιάν, Περιστέριον Πλατείαν Πη
γάδας Πειραιώς, Καμίνια Πειραιώς, 'Αγίαν Σοφίαν Πειραιώς, Ταμπούρια Πειραιώς, 
’Ανω Πετράλωνα, Άμφιάλην Πειραιώς, Κορυδαλλόν Πειραιώς, Πλατείαν Ζωοδό- 
χου Πηγής, συνοικισμόν Πλάτωνος, Πλατείαν Αύρας Βύρωνος, Πλατείαν 'Υμηττού, 
Καισαριανήν, Δραπετσώναν Πειραιώς, Ά νω  Δάφνην, Πλατείαν Άναλήψεως, "Αγιον 
Ίωάννην Ρέντη Πειραιώς, Άμφιθέαν, Καλλιθέαν, Μοσχάτον, Πολύγωνον, Νέαν
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Σμύρνην, Πλατείαν Ταπητουργείου Βύρωνος, Καλλίπολιν Πειραιώς, Δραπετσώναν 
Πειραιώς καί Κορυδαλλόν Πειραιώς.

Κατά το προσεχές ΙΒΘήμερον το ’Αστυνομικόν Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον 
θά έπισκεφθή τάς άκολούθους συνοικίας, προς προβολήν ταινιών.

Δευτέραν, 16 /7 /62, την πλατείαν Μπουρναζίου Περιστεριού.
Τρίτην, 17/7/62, την Νέαν Ελβετίαν, (Πλατείαν Βυζαντίου).
Τετάρτην, 18/7/62, τό Καλαμάκιον, (Πλατείαν προ του εκπαιδευτηρίου Ά -  

ναστοπούλου, 2α στάσις Καλαμακίου).
Πέμπτην, 19/7/62, την Νίκαιαν Πειραιώς, (Πλατείαν Μεταμορφώσεως).
Παρασκευήν, 20/7/62, τό Κερατσίνιον Πειραιώς, (Πλατείαν Εύγενείας).
Σάββατον, 21/7/62, τον Νέον Κόσμον, (Πλατείαν 'Αγίου Γεωργίου).
Δευτέραν, 2 3 /7/62, τό Παλαιόν Φάληρον, ('Αγίαν Βαρβάραν-Γήπεδον ’Α

θλητικού 'Ομίλου «Δάφνη»),
Τρίτην, 2 4 /7 /62, τά Κάτω Πατήσια, (Γιάνναρη-Γεράκη-Παρασκευοπούλου).
Τετάρτην, 25/7/62, τό Γαλάτσιον, (Συνοικία Λαμπρινής-Φυσιολατρών).
Πέμπτην, 26/7/62, τον "Αγιον Ίωάννην Ρέντη, (Πολυκατοικίαι οδού Θηβών).
Παρασκευήν, 27/7/62, τήν Παλαιάν Κοκκινιάν, (Πλατείαν 'Αγίου Νικολάου).
Σάββατον, 28/7/62, Νέον Φάληρον, (Παραλιακήν ’Ακτήν, προ τού κέντρου 

«Ταραντέλλα», έναντι Ζ '. Ά στ. Τμήματος Πειραιώς).
Δευτέραν, 30/7/62, τό Πολύγωνον, (Πλατείαν Βενιζέλου-Τουρκοβούνια).
Τρίτην, 31/7/62, τήν Νέαν Κοκκινιάν Πειραιώς (Πλατείαν Όμονοίας).

** *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Ήλίαν Γεωρ. Έλήφθη τό χρονογράφημά σας « Ό  Μπάρμπα-Λιας». Με 
λίγη προσπάθεια θά έπιτύχετε άσφαλώς νά γράφετε χρονογραφήματα δημοσιεύσιμα 
μέ θέματα παρμένα άπό τήν άστείρευτη άστυνομική ζωή.

Οι αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφ ή.
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