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Π ΕΡΙΛΗ Ψ ΕΙΣ
5. Συμπεριφορά πρός τά  πα ιδ ιά , τ ις  γυναίκες, τούς αναπήρους, τούς ηλικιωμένους και 

τούς ξένους.
α )  Συμπεριφορά προς τά  πα ιδ ιά , 
β )  Συμπεριφορά πρός τ ις  γυναίκες.

** *
5.—Συμπεριφορά πρός τά παιδιά, τ ις  γυναίκες, τούς άναπήρους, 

τούς ήλικιωμένους καί τούς ξένους.
α ) Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  π ρ ό ς  τ ά  π α ι δ ι ά .
Τό ζήτημα τής έπιβλέψεως άπό τούς άστυνομικούς των παιδιών καί γενικά των 

άνηλίκων καθώς καί τό ζήτημα τής ειδικής μεταχειρίσεως εκείνων πού γιά δποιαδή- 
ποτε περίπτωσι συλλαμβάνονται είναι πολύ σοβαρό.

Πολλές φορές ό άστυνομικός θά βρεθή στήν άνάγκη νά προσαγάγη στο Τμήμα 
άνήλικον πού θά έξετασθή ως μάρτυς ή κατηγορούμενος ή καί πού θά κρατηθή γιά νά 
σταλή στον Εισαγγελέα.

Ή  μεταχείρισις των άνηλίκων αύτών, άπό τήν πρώτη στιγμή πού θά έλθουν 
σ’ επαφή μαζί τους μέχρις δτου τελειώσουν τη σχετική μ’ αύτούς ύπόθεσι, πρέπει νά 
είναι εξαιρετική, εύγενική καί προσεκτική.

'Ο άνήλικος, λόγω τής ψυχολογικής του κατασ;άσεως, λόγω τής μη ώριμό- 
τητος τής σκέψεώς του, λόγγο τής έπιδράσεως καμμιά φορά τοϋ κακού περιβάλλον
τος ή άλλων ποικίλων στοιχείων, έχει άνάγκη τέτοιας μεταχειρίσεως, ώστε μήτε 
ό παιδικός έγωισμός νά πληγή, μήτε ή φαντασία του νά έξαφθή, μήτε νά ήρωποιηθή 
γιά τήν πράξι πού έκανε, μήτε τέλος νά ριχτή στά κοινά κρατητήρια μαζί μέ τούς 
ενηλίκους έγκληματίες.

'Η νομοθεσία περί άνηλίκων, προβλέπει καί καθιερώνει ειδική διαδικασία 
και μεταχείρισι των άνηλίκων, οί όποιοι φτάνουν μέχρι των δικαστικών άρχών. 
Κανένα δμως μέτρο δέν άναφέρεται ή καθορίζεται γιά τό χρονικό διάστημα κατά τό 
όποιο ό άνήλικος θά βρίσκεται στά χέρια τών άστυνομικών άρχών. Γι’ αυτό άκριβώς 
έχουν έκδοθή έγκύκλιοι μέ τίς όποιες ρυθμίζονται τά σχετικά μέ τήν συμπεριφορά 
τών άστυνομικών πρός τούς άνηλίκους, ώς εξής :

’Αστυνομικός πού θά έπιληφθή μιας οίασδήποτε ύποθέσεως γιά άταξία 
ανηλίκου, έστω καί σε βαθμό πταίσματος, σέ καμμιά περίπτωσι δέν πρέπει νά τοϋ
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φερθή τραχέως καί νά τον βρίση, άλλά πρέπει, έάν μέν είναι αρκετή ή νουθεσία, νά 
τον νουθετήση μέ τρόπο πού νά τον πείση ότι για το καλό του καί μόνον φροντίζει.

Νά! Έ να παιδάκι ρίχνει π.χ. πέτρες στο δρόμο, μουτζώνει, βρίζει καί κάνει 
παντομίμες ή γκριμάτσες στους διαβάτες. Μή τοϋ φερθήτε άσχημα. Μη τό βρίσετε 
καί πολύ περισσότερο μή τό κτυπήσετε. Πάρτε το στήν άκρη τοϋ δρόμου καί κά- 
νετέ του μιά συμβουλή σάν φίλος, .σαν μεγάλος άδελφός. Καί άν προς στιγμήν άντι- 
δράση τό παιδί στο τέλος θάχη καλό άποτέλεσμα ή συμπεριφορά σας.

’Ή , άν παρίσταται άνάγκη τό παιδί αύτό νά όδηγηθή στο Τμήμα πρέπει αυτό 
νά γίνη μέ τρόπο μαλακό, έστω καί άν 6 μικρός άντιδρά ζωηρά.

Προσέξετε πολύ τό ζήτημα αύτό, γιατί όσο καλό κάνει στήν ’Αστυνομία ή 
ευγενική καί μαλακή συμπεριφορά των άστυνομικών στά παιδιά, τόσο κακό μπορεί 
νά κάνη ή άσχημη συμπεριφορά προς ένα παιδί, δημιουργώντας καμμιά φορά σοβα- 
ρώτατα ζητήματα τάξεως.

’Ενθυμούμαι προ έτών κατά τό 1946, άν δεν άπατώμαι, τό έξης περιστατικό.
'Ένας άστυφύλαξ τοϋ Δ' Τμήματος ’Αθηνών, είχε διατεθή ν’ άπομακρύνη 

τούς μικροπωλητάς άπό τήν Πλατεία τής Όμονοίας. 'Ο άστυφύλαξ αυτός είδε ένα 
μικρό παιδί πού πουλοϋσε μπισκότα μ’ ένα πανεράκι. ’Επειδή τοϋ είχε κάνει κ ι’ 
άλλοτε συστάσεις, θέλησε νά τό τρομοκρατήση καί μπροστά στούς διαβάτες τοϋ 
έδωσε δυο ραπίσματα. 'Ο μικρός προσπάθησε νά προφυλαχθή οπότε τοϋ έπεσε τό 
πανέρι χάμω καί σκορπίσθηκε τό εμπόρευμά του, δηλαδή τά μπισκότα. Τότε άρχισε 
νά κλαίη δυνατά καί νά φωνάζη «γιατί κύρ άστυφύλακα, τό ψωμάκι μου θέλω νά 
βγάλω . . . είμαι ορφανό κλπ».

"Οπως είναι φυσικό, ή πράξις αύτή τοϋ άστυφύλακος καί παράλληλα ή ζημία 
τοϋ μικροΰ προκάλεσε τή συμπάθεια όλων γιά τό μικρό, τήν άγανάκτησι δέ γιά τον 
άστυφύλακα, οπότε τρεις ναΰτες, αυτόκλητοι προστάτες τοϋ μικροΰ, πλησιάζουν τόν 
άστυφύλακα, τοϋ ζητοΰν τό λόγο γιατί έδειρε τό παιδί καί τοϋ επιτίθενται. 'Ο άστυ
φύλαξ άμυνόμενος βγάζει τό περίστροφό του καί πυροβολεί στον άέρα προς εκφο
βισμόν. Τρέχει καί δεύτερος άστυφύλαξ, πού μή γνωρίζοντας τ ί συμβαίνει θέλησε 
νά βοηθήση τόν συνάδελφό του καί έτσι ή συμπλοκή έπεκτείνεται. Οί άστυφύλακες 
άναγκάζονται, προ τής γενικής πλέον κατακραυγής, νά άποσυρθοΰν στο Δ' Τμήμα 
τό όποιο πολιορκούν πολλοί πολίτες μέ επί κεφαλής τούς ναΰτες, μέ άγριες πλέον 
διαθέσεις γιά τούς άστυφύλακες.

Φυσικά, έπενέβη ό Διοικητής τοϋ Τμήματος, ό όποιος κατώρθωσε νά έπαναφέρη 
τήν τάξι, ύποσχεθείς ότι θά έξετάση άμέσως τήν ύπόθεσι καί ότι θά είσηγηθή τήν 
τιμωρία τοϋ άστυφύλακος, ό όποιος πραγματικά πέρασε άπό τό Πειθαρχικό Συμ
βούλιο καί άπελύθη.

"Οπως όμως άντιλαμβάνεται ό καθένας ή ηθική ζημία τής ’Αστυνομίας άπό 
τήν πράξι αύτή υπήρξε τεραστία.

Βέβαια υπάρχουν άνήλικοι πού περιφέρονται στήν πόλι καί έχουν ροπή προς 
τήν άλητεία καί τήν έπαιτεία.

Γι’ αύτούς πρέπει νά καταβάλλεται φροντίδα ώστε νά στέλλωνται στήν ιδιαί
τερη πατρίδα τους, είτε νά προσλαμβάνωνται σέ εργασίες, εΐτε τέλος νά εΐσάγωνται 
σύμφωνα μέ τις ΐσχύουσες διατάξεις, σέ σωφρονιστικά καταστήματα μέ τήν μέριμνα 
τού Εΐσαγγελέως ’Ανηλίκων. Άλλά καί άριστο μέτρο προλήψεως τής ροπής των 
άνηλίκων προς τό κακό είναι, όταν οί Διοικηταί των ’Αστυνομικών Τμημάτων καί 
τών 'Υπηρεσιών Ασφαλείας οργανώνουν κατά συνοικίες, σέ συνεννόησι μέ τούς γο
νείς ή μέ τά φιλανθρωπικά ιδρύματα, δίκτυα παρακολουθήσεως τών άνηλίκων τής 
περιφερείας των, σέ τρόπο ώστε, κάθε κακή πράξις ή τάσις αυτών προς διάπραξιν 
μικροαδικημάτων νά γίνεται γνωστή στήν ’Αστυνομία έγκαιρα καί νά λαμβάνωνται 
μέτρα νουθεσίας, είδοποιήσεως τών γονέων ή τών δασκάλων καί τών προστατών των.
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Γενικά οί άστυνομικοί πρέπει νά είναι προστάτες των παιδιών καί νά προσ
παθούν μέ τή συμπεριφορά τους νά γίνουν φίλοι τους. Πρέπει νά γνωρίζουμε δτι μιά 
προσβολή άδικη ή μιά ενέργεια βίαιη πού γίνεται σ’ ένα μικρό παιδί, θά χαραχθή 
στην ψυχή του άνεξίτηλα γιά δλη του τή ζωή. Γι’ αύτό άκριβώς τονίζουμε δτι ή 
συμπεριφορά των άστυνομικών προς τά παιδιά πρέπει νά είναι έξαιρετικά προσεκτική. 
"Αν λ.χ. δήτε ενα παιδάκι νά πέφτη χάμω τρέξετε, σηκώσετέ το καί περιποιηθήτε το. 
*Η έντύπωσις πού θά δημιουργηθή καί στο παιδάκι αύτό καί σ’ δσους θά σας παρα
κολουθήσουν θά είναι εξαιρετική. Το παιδάκι θά σας θυμάται σ’ δλη του τή ζωή 
σάν ενα καλό άνθρωπο.

"Οταν λοιπόν ό άστυνομικός είναι σέ ύπηρεσία, είτε στήν Τροχαία Κίνησι είτε 
στά Τμήματα Τάξεως, πρέπει νά διευκολύνη τά παιδάκια πού κυκλοφορούν μόνα 
ή καί συντεταγμένα μέ το Σχολείο τους.

'Η άγάπη προς τά παιδιά είναι ύποχρέωσις δλων μας. Τά παιδιά αυτά θά πλαι
σιώσουν άργότερα τήν κοινωνία μας καί θά μάς διαδεχθούν παντού ώς ώριμοι άνδρες. 
Καί οί άνδρες αύτοί πρέπει νά είναι πολίτες χρηστοί καί καλοί.

'Ο άστυνομικύς έχει ένα άρκετά σοβαρό ποσοστό εύθύνης γιά τή διαμόρφωσι 
καλών πολιτών. Ή  έκδήλωσις ένδιαφέροντος γιά τή ζωή πού κάνουν τά παιδιά 
καί οί νέοι πού διαμένουν στή σκοπιά, δπου περιπολεΐ, τά κάνει νά τον σέβωνται 
περισσότερο, νά τον άγαπούν καί νά τον ενισχύουν στήν εργασία του. 'Η επαφή 
τού άστυφύλακος μέ τά παιδιά καί αν αυτή άκόμα περιορίζεται σ’ ένα καλό χαιρετι
σμό, τά κάνει νά είναι οί καλύτεροι φίλοι της ’Αστυνομίας καί οί νομοταγείς πολΐται 
τής αΰριον.

Σήμερα οί άστυνομικοί δλων τών Κρατών, σέ συνεργασία μέ επιστήμονες, 
μελετούν συνεχώς τά μέτρα πού πρέπει νά λαμβάνωνται γιά τήν ψυχική υγεία καί 
τή χαρά τών παιδιών.

Στήν Ελβετία άποδίδεται τόσο μεγάλη σημασία στον παιδικό παράγοντα, 
πού ή ’Αστυνομία καταβάλλει κάθε προσπάθεια νά βοηθή δσο μπορεί γιά νά μή 
έμποδίζη κάθε τι πού θά ευχαρίστηση τά παιδιά.

Θά σάς άναφέρω συγκεκριμένως τήν έξης περίπτωσι.
"Οπως ξεύρουμε δλοι, γιατί άπλούστατα δλοι υπήρξαμε κάποτε παιδιά, ή 

ώρα πού τελειώνουν τά μαθήαατα καί σχολάνε τά παιδιά είναι ή καλύτερη ώρα. 
Γι’ αύτό άκριβώς δλα τά παιδιά σάν τά μελίσσια τρέχουν μέ χαρούμενα ξεφωνητά, 
μέ γέλια καί μέ πηδήματα στήν έξοδο, δπου ξεχύνονται στο δρόμο καί κατόπιν δια
σκορπίζονται σιγά - σιγά. 'Η Ελβετική ’Αστυνομία, γιά νά εξασφάλιση τή χαρά 
αυτή στά παιδιά τήν ώρα πού σχολάνε, στέλνει στά σχολεία άστυφύλακα πού δια
κόπτει τήν κίνησι καί εμποδίζει κάθε τί πού ήμπορεί νά φέρη άνωμαλία στο χαρού
μενο αύτό παιδικό μελίσσι.

Σέ μάς πολλές φορές συμβαίνει τό άντίθετο. Διαθέτουμε δηλαδή άστυφύλακα 
νά έπιβάλη σιγή, επειδή, ίσως, συμπίπτει νά κάθεται πλησίον κάποιος ιδιότροπος 
πού ενοχλείται άπό τις παιδικές φωνές καί τή χαρά αυτή τών παιδιών.

’Αλλά αν σέ μιά περίπτωσι όδηγηθή άνήλικος στο ’Αστυνομικό Τμήμα δέν 
πρέπει ποτέ, ποτέ ό άνήλικος αυτός νά προπηλακίζεται ή νά εξετάζεται μπροστά 
σέ πολλά άτομα κατά τρόπο τραχύ καί τέτοιο, πού νά τού δημίουργή τήν έντύπωσι 
δτι βρίσκεται σέ περιβάλλον εχθρικό.

Ά π ’ εναντίας τόσον ό τρίτος τής έξετάσεως δσο καί ή γενική συμπεριφορά 
δλων τών άστυνομικών προς αύτόν πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε νά πείθεται δτι οί 
νόμοι καί οί έκτελεσταί των μόνον γιά τό συμφέρον του κινούνται καί ένεργούν.

Δέν πρέπει λοιπόν ποτέ ό άνήλικος πού έγκλημάτισε έστω, νά κλείνεται στά 
ίδια κρατητήρια μέ τούς ενηλίκους κακοποιούς. Πρέπει νά ύπάρχη ειδικό κρατητή- 
ριο δπου θά κρατούνται οί άνήλικοι προς τούς οποίους ό φρουρός θά παρέχη κάθε 
ευκολία, ώστε ό περιορισμός αυτός νά μή γίνεται βασανιστικός.
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’Ά ν πάλι είναι άνάγκη νά συνοδευθή ό άνήλικος έξω άπδ τδ ’Αστυνομικό Κα
τάστημα εΐτε για τήν ενέργεια έρευνών ή άναζητήσεων, εϊτε για τή μεταφορά του 
στη δικαστική άρχή, τοϋτο θά γίνεται πάντοτε μέ άστυφύλακα, πού θά φέρη πο
λιτική ένδυμασία, θά άποφεύγωνται οί χειροπέδες, έφ’ δσον είναι αυτό δυνατό, χω
ρίς βέβαια νά παραλείπεται ή λήψις των μέτρων πού έπιβάλλονται γιά τήν πρόληψι 
τής δραπετεύσεώς του.

Θά άναφέρω έδώ περιπτώσεις μεταχειρίσεως άνηλίκων κατά τρόπο πολι
τισμένο καί μέ γνώσι τής παιδικής ψυχολογίας, ώς δείγματα, τρόπον τινά, τοϋ 
τρόπου ένεργείας σέ παρόμοιες περιπτώσεις. Συνέβησαν σέ μένα τδν ίδιο καί είναι 
χαρακτηριστικές. 'Η πρώτη είναι ή έξής:

"Οταν υπηρετούσα στήν ’Ασφάλεια τής Κέρκυρας κατά τδ έτος 1927 έγίνοντο 
διάφορες μικροκλοπές στήν άγορά άπδ τά καταστήματα καί τά κοφίνια των πουλη
τώ ν τής λαϊκής άγοράς. Περιπολοϋσα λοιπόν μιά μέρα οπότε άντελήφθην ένα μικρόν, 
γνωστόν μας ώς τύπον ευφυούς άχθοφόρου άλητέύοντος, νά μπαίνη μέσα σ’ ένα με
γάλο σωλήνα άπδ τσιμέντο πού είχεν άφεθή εκεί άπδ τδ Δήμο. 'Ο σωλήνας είχε 
μήκος περίπου τεσσάρων μέτρων. Στο ένα άκρον τού σουλήνα έκάθητο ένας χωρικός 
κάί στο άνοιγμα τού σωλήνα είχε τοποθετήσει ένα πανέρι μέ πορτοκάλια. 'Ο μικρός 
κλέπτης πού μπήκε στδ σωλήνα άπαρατήρητος, άπδ τδ άντίθετο μέρος, έφτασε 
στδ άνοιγμα πού ήταν δ χωρικός καί μέ τδ χέρι του έπαιρνε τά πορτοκάλια πού τά 
έβαζε μέσα άπδ τδ υποκάμισό του. Κατόπιν γύρισε πίσω νά βγή μέ τδ προϊόν τής 
κλοπής. ’Εγώ δμως τδν περίμενα καί μόλις βγήκε θέλησα νά τδν πιάσω άπδ τδ 
χέρι, οπότε ό ευφυέστατος άλήτης μοΰ έκαμε νεύμα νά σιωπήσω καί νά ενεργήσω 
σιγά - σιγά γιά νά μή τδν άντιληφθή δ χωρικός.

Τδ παιδί αύτδ άργότερα έγινε ένας καλός υπάλληλος γιατί εξακριβώθηκε δτι 
εκείνα πού έκλεβε δέν τά ήθελε γιά τδν έαυτό του, άλλά γιά διαφόρους φτωχούς πού 
τούς έλυπεΐτο καί τούς έδινε δ, τι έκλεβε γιά νά φάνε.

'Η άλλη περίπτωσις είναι ή άκόλουθη:
Ύπηρέτουν ώς προϊστάμενος τού ΣΤ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών 

κατά τδ έτος 1932. Διεπράχθη μιά κλοπή ένδυμασίας άπδ ένα δωμάτιο μιας εργατι
κής οικογένειας. Ό  παθών κατήγγειλε μέ βασιμότητα ένα γείτονα ώς κλέπτην. 
’Εμείς δμως είχαμε σοβαρές ύπόνοιες δτι τήν κλοπή τήν έκανε ένας μικρός άλήτης 
10 - 12 έτών, τδν όποιον είχαμε φέρει στδ γραφείο καί τδν εξετάζαμε. ’Εκείνος 
ήρνεΐτο δτι έκλεψε τδ πανταλόνι. Φάνηκα δτι έδωσα μεγάλη πίστι σέ δσα μοΰ έλεγε 
καί. σέ μιά στιγμή λέγω παρουσία του σ’ έναν άστυφύλακα «δ μικρός λέγει τήν άλή- 
θεια. Τδ πανταλόνι τδ έκλεψε ό Παναγιώτης (δηλαδή έκεΐνος πού κατά τδν μηνυτή 
ήτο ύποπτος) καί πρέπει νά τδν δικάσουν. Τί νά κάνουμε, κρίμα τά παιδάκια του 
πού θά μείνουν τά καϋμένα ορφανά. Νά τον πάτε στδ δικαστήριο».

Ό  μικρός δταν άκουσε αυτά, μέ κοίταξε μέ περιέργεια, σάν κάτι νά ήθελε 
νά μου πή. Καί πράγματι, ήρθε κοντά μου ζωηρά καί μου λέγει «"Οχι κύριε ’Αστυ
νόμε, δέν τδ πήρε αύτδς τδ πανταλόνι, εγώ τδ πήρα. Πάμε νά τδ βρούμε».

Βλέπουμε έδώ πώς άντέδρασε ή παιδική ψυχή εύνοϊκά, πράγμα πού δέν θά 
έγένετο άν ή συμπεριφορά μου πρδς τδ παιδί αύτδ ήταν σκληρή.

Άπδ αυτές τις πραγματικές περιπτώσεις βλέπουμε πώς ή καλή καί εύγενική 
συμπεριφορά πρδς τά παιδιά πού παραστρατούν γιά λίγο φέρνει άριστα άποτελέσματα 
γιά τά παιδιά καί γιά τήν κοινωνία καί γιά τήν ’Αστυνομία.

β) Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  π ρ δ ς  τ ι ς  γ υ ν α ί κ ε ς .
’Εκτός δμως άπδ τά παιδιά πρδς τά οποία ή συμπεριφορά τών άστυνομικών 

πρέπει νά είναι εξαιρετική, οφείλουμε νά προσέχουμε έπίσης ιδιαίτερα καί τήν συμ
περιφορά μας πρδς τις γυναίκες.

Ή  φύσις θέλησε δπως ή γυναίκα έχει ιδιαίτερη θέσι στδν κόσμο, ή δέ λεπτό-
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φυής ψυχική της σύστασις καί ό μοιραίος ρόλος τον όποιον παίζει αύτή στη ζωή 
άπαιτοΰν, γιά νά μήν ειπω άναγκάζουν, τούς πάντας να στραφούν προς αύτήν καί να 
τήν προσέξουν. Γι’ αυτό άκριβώς καί οί αστυνομικοί σέ κάθε περίπτωσι, πού λόγω 
της ύπηρεσίας των θά έλθουν οπωσδήποτε σέ επικοινωνία μαζί της, πρέπει νά είναι 
έξαιρετικά προσεκτικοί καί στις ενέργειες πού θά κάνουν καί στή συμπεριφορά τους 
προς αύτή.

Πολλές φορές μάλιστα συνέβη ώστε νά έχουμε παράπονα γυναικών έναντίον 
άστυνομικών, οί όποιοι ήσαν πασίγνωστοι γιά τούς εύγενεϊς τρόπους συμπεριφοράς 
των, έτσι πού μέ δυσκολία μπορούσαμε νά βρούμε τήν αιτία των παραπόνων. Καί ή 
αιτία συχνά εύρίσκετο στή σφαίρα τής ψυχολογίας τής γυναίκας, ή οποία είναι 
περίπλοκος, μέ έκδηλώσεις άλλοτε ζωηρές, άλλοτε λανθάνουσες καί άλλοτε άφανεϊς, 
τις όποιες είναι άνάγκη ένα μάτι έξησκημένο νά διακρίνη καί άνάλογα νά ρυθμίζη 
τήν κάθε ενέργεια καί τήν συμπεριφορά του σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωσι.

Θά άναφέρω μιά περίπτωσι πού έχω ύπ’ όψιν μου γιά νά άντιληφθήτε τήν περί- 
εργη ψυχολογία καί νοοτροπία τής γυναικός.

'Υπηρέτουν ως Διοικητής τού ΣΤ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών. 
Μιά κυρία πού διέμενε στήν περιφέρεια τού Παραρτήματος έχασε τό σκυλάκι της 
καί είχε υποψία ότι τής τό έκλεψαν. Τότε παρεκάλεσε τηλεφωνικώς τον τότε 'Υπουρ
γό έπί τών ’Εσωτερικών νά δώση έντολή στήν ’Αστυνομία νά φροντίση γιά τό σκυ
λάκι της.

Ό  κύριος 'Υπουργός τηλεφώνησε στο Διοικητή τής ’Ασφαλείας καί έκεΐνος 
σέ μένα μέ τή διαταγή νά καταβάλω κάθε προσπάθεια γιά νά βρεθή τό σκυλάκι.

’Επειδή δέν είχα σχετικά στοιχεία μέ τήν ύπόθεσι αύτή, διέταξα έναν άστυ- 
φύλακα, εύγενέστατο καθ’ όλα, νά πάη στο σπίτι τής κυρίας γιά νά συμπλήρωσή τά 
στοιχεία στο σχετικό έντυπο τού βιβλίου άπολεσθέντων ζώων.

"Οταν πήγε στο σπίτι ό άστυφύλαξ ώδηγήθη στήν κυρία πού ήτο άρκετά 
ηλικιωμένη καί πού τήν ώρα εκείνη έπαιζε πόκερ μέ άλλες κυρίες. Τότε ό άστυφύ
λαξ έζήτησε συγγνώμη καί παρεκάλεσε τήν κυρία νά δώση τά στοιχεία άπό τό σκυ
λάκι της προς συμπλήρωσιν τού σχετικού έντύπου καθώς καί τις ιδιαίτερες πλη
ροφορίες, περί τών γνωρισμάτων τού ζώου.

Ένώ λοιπόν ό άστυφύλαξ σύμφωνα μέ τις ενδείξεις τού έντύπου ήρώτα τήν 
κυρία καί έγραφε τά στοιχεία, σύμφωνα μέ τις άπαντήσεις, σέ μιά στιγμή ή κυρία 
διακόπτει καί λέγει ύβριστικώτατά στον άστυφύλακα : «Πηγαίνετε άπό έδώ κτήνος, 
φύγετε δέν θέλω τίποτε». 'Ο άστυφύλαξ έμεινε κατάπληκτος καί μπροστά στά 
νεύρα τής κυρίας έφυγε καί ήλθε νά μοΰ άναφέρη σχετικώς. ’Έμεινα κ ι’ έγώ έκπληκτος 
καί ύστερα άπό πλήρη άναπαράστασι πού κάναμε γιά νά άντιληφθούμε τήν αιτία 
πού έκανε τήν κυρία νά έκμανή, βρήκαμε ότι ή κυρία έδιωξε τον άστυφύλακα κακόν 
κακώς όταν αυτός· σύμφωνα μέ τό έντυπο, πού είχε στά χέρια του, τήν έρώτησε 
γιά τήν ήλικία της. 'Η έρώτησι αύτή ήρκεσε νά κάνη τήν κυρία νά διώξη ιόν άστυ
φύλακα καί νά άδιαφορήση γιά τό άγαπημένο της σκυλάκι.

'Ο άστυφύλαξ εύγενέστατος καθ’ όλα, στήν προκειμένη περίπτωσι λησμόνησε 
ότι στις γυναίκες ισχύει τό ήλικιοστάσιο καί ότι δέν έπρεπε νά διακινδυνεύση τή 
σχετική έρώτησι, άλλά νά γράψη μόνος του κατά προσέγγισι τήν ήλικία, ώστε νά 
παρακαμφθή ή πέτρα αύτή τού σκανδάλου γιά τις ήλικιωμένες κυρίες πού δείχνουν 
τόση περιφρόνησι στον πανδαμάτορα χρόνο.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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'Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΝΤΖΙΩΡΔ

Α! ΒΑΣΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
I. Γενικοί παρατηρήσε ι;

II. 'Υποκείμενον τον εγκλήματος.
III. ’Αντικείμενον τής κλοπής.

*• *
Α' ΒΑΣΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

I. Γενικαί παρατηρήσεις.
’Έγκλημα, τό όποιον καθημερινώς απασχολεί τάς άστυνομικάς υπηρεσίας 

καί τό όποιον, εύστόχως, Θά ήδύνατο να χαρακτηρισθή ώς τό κατ’ εξοχήν ένδια- 
φέρον έγκλημα των άστυνομικών υπηρεσιών ασφαλείας, είναι τό τοιοΰτον τής κλο
πής. Δ’ 0 καί θά καταβληθή κάθε δυνατή, άπό μέρους του γράφοντος, προσπάθεια, 
ίνα ουτος άνταποκριθή δσον τό δυνατόν, καλύτερον προς τάς άπαιτήσεις μιας κατά 
τό δυνατόν έπαρκοΰς έξυπηρετήσεως τών καλουμένων νά διώξουν τήν κλοπήν έν 
τή πράξει.

’Ακριβώς διά τον λόγον τούτον θά έπιδιώξωμεν νά άπλουστεύσωμεν δσον τό 
δυνατόν περισσότερον τά πράγματα, θυσιάζοντες δι’ αύτό, ού μόνον τήν πυκνότητα 
τής φράσεως, άλλ’ ’ίσως καί αυτήν ταύτην, τήν μετ’ αύστηράς άκριβολογίας, νομικήν 
έκφρασιν.

Τό έγκλημα τής κλοπής, είναι τό κατά κύριον λόγον προσβάλλον τό έννομον 
άγαθόν τής ιδιοκτησίας, δι’ δ καί προτάσσεται τών τοιούτων, έν τώ είδικώ μέρει 
διαλαμβανομένων τού Ποιν. Κωδικός έγκλημάτων κατά τής ιδιοκτησίας.

'Ο νομοθέτης τού νέου Κώδικος εύρέθη ευθύς έξ άρχής προ τού εξής προβλή
ματος. Θά έπρεπε νά δοθή εις τήν κλοπήν είς νομοθετικός ορισμός ή μήπως ήρκει 
ή περί τής έννοιας ταύτης, κοινωνική άντίληψις ; 'Ο ήμέτερος νομοθέτης άκολου- 
θήσας τήν πρώτην τών άνωτέρω άπόψεων, διά τού άρθρου 372 παρ. 1 τού Π.Κ., 
ούτινος πρόδρομος ή διάταξις τού Ν.Δ. 615 τού 1948, δίδει ορισμόν τής κλοπής 
καί τούτο, διότι κατά τήν σκέψιν αυτού (*) κατ’ αύτόν τον τρόπον άντιμετωπίζονται 
πλεΐσται δσαι άμφιβολίαι καί διαφωνίαι, αίτινες προέκυψαν έν τή έφαρμογή τών 
σχετικών τού νόμου διατάξεων, κυρίως έκ τού γεγονότος δτι, ούτε έν τή κοινωνική, 
ούτε έν τή έπιστημονική άντιλήψει, έχει έπιτευχθή ομοφωνία, δσον άφορα τον εΐδι- 
κώτερον καί έν ταϊς λεπτομέρειας του προσδιορισμόν τής έννοιας τής κλοπής.

Τό άρθρον 372 Π.Κ. δπερ άποδίδει τήν έννοιαν ταύτην έχει ώς έξής :
Κ λ ο π ή

1. —-Ο έκ τής κατοχής έτερον σφαιρών ξένον (έν δλω ή έν μέρε ι) κινητόν 
πράγμα, έπ ΐ σκοπώ  παράνομον ίδιοποιήσεως αυτόν, τ ιμω ρείτα ι διά φνλακίσεως 
τουλάχιστον τριών μηνών, εάν δε τό αντικείμενον τής κλοπής ε ίνα ι ιδ ιαιτέρως μ ε 
γάλης αξίας τουλάχιστον δύο ετών.

2. —'Ως κινητόν πράγμα  θεωρείται, κατά  τον κώδικα, κα ι ή ενέργεια τοϋ 
ηλεκτρισμόν, τον ατμόν κα ι πάσα  άλλη ενέργεια.

1. "Ιδε πλείονα είς Αίτιολογικήν Έκθεσιν (έκδ. Ζαχαροπούλου 1950, σελ. 353 έπ .)
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3.—'Η  διάταξις τον άρθρου 72 περ'ι ο ϊκου εργασίας εχει κα ι εν πρσκειμένω  
εφαρμογήν.

Κατά τό άρθρον 372 λοιπόν τοΰ Π.Κ., κλοπήν πράττει ό εκ 'της κατο
χής έτέρου άφαιρών ξένον (έν δλω ή έν μέρει) κινητόν πράγμα, έπ'ι 
σκοπώ παρανόμου Ιδιοποιήσεως αύτοϋ.

II. Υποκείμενον τοΰ έγκλήματος.
Έκ τοΰ ώς άνω ορισμού συνάγεται δτι υποκείμενον τοΰ έγκλήματος τής κλο

πής δύναται να είναι πας τις, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν ώρισμένους συγγενείς τοΰ 
κατόχου ή κυρίου τοΰ πράγματος, οΐτινες κλέπτοντες χαρακτηρίζονται ώς ΰφαιρέ- 
ται, τοΰ έγκλήματος διωκομένου έν τή περιπτώσει ταύτη κατ’ έγκλησιν, κατά τά 
κατωτέρω εκτιθέμενα (άρθρον 378 Π Κ .).

III. Ά ντικείμενον της κλοπής.
Κατά την ρητήν τοΰ νόμου διατύπωσιν ώς άντικείμενον τής κλοπής χαρα

κτηρίζεται παν κινητόν πράγμα, ξένον (έν δλω ή έν μέρει). Περί τής έννοιας των 
δρων τούτων παρατηρητέα τά εξής :

Α'. Π ρ ά γ μ α .  Ώ ς  π ρ ά γ μ α  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  π ά ν  τ μ ή μ α  τή ς  άπρο- 
σ ώ π ο υ  φ ύ σ ε ω ς ,  δ ε κ τ ι κ ό ν  έ ξ ο υ σ ι ά σ ε ω ς .  Δέν έχει δθεν σημασίαν, αν 
τοΰτο εύρίσκεται εις στερεάν ή ύγράν ή άέριον κατάστασιν(2). Μή δεκτικά έξουσιά- 
σεως καί έπομένως άνεπίδεκτα κλοπής είναι τά κάτωθι πράγματα : 1) τά res extra 
commercium έν οίς ό ζών άνθρωπος, τό άνθρώπινον πτώμα καί τά μέλη αύτοΰ, έφ’ 
δσον κεΐνται έντός κοιμητηρίων ή των τάφων των ή προορίζονται διά ταφήν ή δι’ 
άποτέφρωσιν, τά res omnium communes (κοινόχρηστα) ώς τά ρέοντα υδατα, 
τό θαλάσσιον ύδωρ, ή ήλιακή θερμότης, ό άήρ κλπ. τά res nullius (ίχθΰς, πτηνά 
άγρια κλπ.), τά res derelictae (έγκαταλελειμμένα), οΐον τά άπορρίμματα εις τάς 
δημοσίας οδούς κλπ. (3), 2) τά άπολωλότα, περί ών ύπό τό άρθρ. 376 καί 3) τά 
άθλα άγαθά καί αί άπαιτήσεις (4).

2. ’Ίδε σχετικώς καί Γάφου. «Τό έγκλημα τής ύπεξαιρέσεως» έν Ποιν. Χρον. Τομ. Α' 
σελ. 162.

3. Κλοπή δέν δύναται να ύπάρξη δταν τά άφαιρούμενα πράγματα είναι αδέσποτα, άφοΰ 
ταϋτα εις ούδενός την κατοχήν ή κυριότητα άνήκουν. Συνεπώς, ό τά ύπό τίνος οϊκειοθελώς έγ-: 
καταλειφθέντα (res derelictae) Ιδιοποιούμενος δέν πράττει κλοπήν δπως τοιαύτην δέν πράττει 
καί ό ιδιοποιούμενος τό δδωρ τής θαλάσσης, τά άτίθασα ζώα ή τούς έν τώ πελάγει ίχθεϊς (res 
nullius). Δ έ ν  δ ύ ν α ν τ α ι  δ μ ω ς  ν ά  θ ε ω ρ η θ ώ σ ι ν  ώς έ γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν α  
τ ά  έ ν δ ύ μ α τ α  σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ  τινός άτινα έδόθησαν αύτώ ύπό τοΰ Κράτους (διότι ταϋτα 
άνήκουν εις τό Κράτος), έστω καί άν ούτος έκουσίως έγκατέλειψεν αύτά, δπως έπίσης καί τά ή μ ε 
ρα  ζ φ  α έστω καί άν διέφυγον τής φυλάξεως τοΰ κυρίου των (Γάφος άπό τής έδρας). Ούτε 
τά λ η σ μ ο ν η θ έ ν η α  πράγματα, δηλ. έκεΐνα τά όποια άφησεν ό δικαιούχος είς ένα ξένον τό
πον, χωρίς καί νά έξαλειφθή ή παράστασις τοΰ τόπου έκ τής μνήμης του ή τά όποια λόγω 
κωλύματος δέν ήδυνήθη νά τά παραλάβη. Άντιθέτως ά γ ρ ι α  ζ ω α  έντός περιφράκτου χώρου 
καί ί χ θ ε ϊ ς  έ ν τ ό ς  ι χ θ υ ο τ ρ ο φ ε ί ο υ  ή άλλων περίκλειστων ιδιοκτήτων ύδάτων δέν είναι 
άδέσποτα. " Α γ ρ ι ο ν  ζ φ ο ν  συλληφθέν κ α θ ί σ τ α τ α ι  ά δ έ σ π ο τ ο ν  έάν άνακτήση τήν 
έλευθερίαν του, ό δέ κύριος αύτοΰ δέν λάβη άμελλητί, τά προς καταδίωξιν αύτοϋ μέτρα. "Οσον άφο- 
ρφ έξ άλλου, τ ά  ή μ ι ά γ ρ ι α  (τιθασευθέντα), ώς λ.χ. αί περιστεραί, τότε καθίστανται άδέ
σποτα, δταν άποβάλλουν τήν έξιν τής έπιστροφής. Τοιαύτας λοιπόν περιστεράς ιδιοποιούμενος τις, 
δέν καθίσταται κλέπτης. Ε ύ κ α ι ρ ι α κ ώ ς  άναφέρομεν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν  καθ’ ήν άστυφύλαξ 
σκοπός μάς έφερεν είς τό Α' Άστυν. Τμήμα ζεΰγος περιστερών προσδεδεμένων άλλήλαις. Ταύτας θά 
έπρεπε νά απελευθερώσου μεν. Δέν έπράξαμεν δμως τοΰτο, έπειδή δέν άπεκλείσαμεν τήν περίπτωσιν 
καθ’ ήν αύται προσφάτως άγορασθεΐσαι, προσεδέθησαν ύπό τοΰ νέου κυρίου των, άπελευθερούμεναι 
δέ, ένδεχομένως, νά έπέστρεφον είς τήν οικίαν τοΰ τέως κυρίου των, αλλά καί διότι κατ’ έπιταγήν 
τών προϊσταμένων μας (κ. 'Τποδ/ντοΰ) έδει νά έκποιήσωμεν αύτάς καί νά καταθέσωμεν τό έκπλει- 
στηρίασμα είς τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων, δπερ καί έπράξαμεν. Άναμφισβητήτως



680 Δ. Ντζιώρα

Άντιθέτως, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία ότι πράγμα άποτελεΐ καί 
παν έγγραφον έχον καθ’ έαυτό άξίαν, έστω καί άπδ διαθέσεως (αύτόγραφα μεγάλων 
άνδρών, φωτογραφία!, παλαιαί, μετάλλια άναμνηστικά κλπ .) ή έγγραφον δπερ εν
σωματώνει. άπαίτησίν τινα ή άλλο ένοχικδν δικαίωμα, ώς λ.χ. το βιβλιάριον τοϋ τα
μιευτηρίου, ή ομολογία, ή επιταγή, ή συναλλαγματική, τά εισιτήρια σιδηροδρόμων, 
θεάτρων κλπ. (5).

Έ ν προκειμένω ώρισμένοι συγγραφείς ποιούνται διάκρισιν, όρθώς φρονοϋμεν. 
Δέχονται δηλαδή δτι ο ί α ν ώ ν υ μ ο ι  τ ί τ λ ο ι  ά π ο τ ε λ ο ϋ ν  π ά ν τ ο τ ε  
ά ν τ ι  κ ε ί μ ε ν ο ν  κ λ ο π ή ς .  Έκ  των ο ν ο μ α σ τ ι κ ώ ν  δ μ ω ς  μ ό ν ο ν  
έ κ ε ϊ ν ο ι  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  ή κ α τ ο χ ή  ά π λ ώ ς  ε ί ν α ι  ά π α ρ α ί τ η τ ο ς  
δ ι ά  τ ή ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ί ν  τ ω ν ,  ούχί δέ καί οί λοιποί. Οΰτω, ή άφαίρε- 
σις συναλλαγματικής πληρωτέας είς τον κατόπιν όπισθογραφήσεως κομιστήν αύ- 
τής, άποτελεΐ απόπειραν άπάτης έάν ό δράστης μετά τήν άφαίρεσιν εις ούδεμίαν 
ένέργειαν προέβη, άρκεσθείς είς τό νά παραστήση ψευδώς έαυτόν φέροντα τό δνομα 
τοϋ κομιστοϋ, άλλως δέ πλαστογραφίαν, νόθευσιν εγγράφου, έκβίασιν κλπ. άναλό- 
γως τοϋ σημείου εις δ έφθασεν ή τοϋ δράστου ενέργεια καί τοϋ έπελθόντος άποτε- 
λέσματος. Π α ρ ά δ ε ι γ μ α .  Έ κ  τ ο ϋ  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ϋ  δ ε λ τ ί ο υ .  Διαρ- 
κούσης τής υπηρεσίας μας είς ΚΓ' Παράρτημα ’Ασφαλείας έν έτει 1955 έστηρί- 
ξαμεν κατηγορίαν έπί κλοπή καί απάτη κατά νεαροΰ κλέπτου ωρολογίων καί λοιπών 
μικροαντικειμένων άνηκόντων είς έργάτας τοϋ έν 'Ύμηττώ Έλληνικοΰ Πυριτιδο
ποιείου καί Καλυκοποιείου, ένθα καί οδτος είργάζετο, δστις άφαιρέσας μετ’ άλλων 
άντικειμένων καί έγγραφον (διατακτικήν) έπ’ όνόματι άλλου έκδοθέν ύπό τοϋ έργο- 
στασίου, μετέβη είς τό πρατήριον υφασμάτων καί έμφανισθείς ώς κάτοχος τής δια
τακτικής, έξώφλησεν αυτήν λαβών βεβαίως διάφορα τής άρεσκείας του εΐδη. Καί 
τοϋτο διότι ό είρημένος ψευδώς παρέστησεν έαυτόν ώς φέροντα τό δνομα τοϋ δι’ 
δν έξεδόθη τό ώς άνω έγγραφον τοϋ συναδέλφου του. Κατά τά άνωτέρω θά έδει διά 
τήν άφαίρεσιν καί χρησιμοποίησίν τής διατακτικής νά στηριχθή κατηγορία έπί 
πλαστογραφία μόνον ούχί δέ έπί κλοπή καί άπάτη ώς έπράξαμεν ημείς.

Γίνεται δεκτόν έπίσης δτι ή ά φ α ί ρ ε σ ι ς  β ι β λ ι α ρ ί ο υ  κ α τ α θ έ 
σ ε ω ν  ε ί ς  τ ό  τ α μ ι ε υ τ ή ρ ι ο ν μ έ  πρόθεσιν έπιστροφής άμα τή άναλήψει 
μέρους τών έν αύτώ άναγραφομένων καταθέσεων συνιστα άπόπειραν άπάτης ή άπά- 
την αν έγένετο ή άνάληψις. "Αν δμως ό δράστης σκοπή τήν διαρκή στέρησιν τοϋ 
βιβλιαρίου από τον δικαιοϋχον καί τήν άνάληψιν δλων τών καταθέσεων ύφίσταται 
κλοπή. Κατ’ άλλους έν προκειμένω ύφίσταται πάντοτε κλοπή.

Β'. ( Π ρ ά γ μ α )  κ ι ν η τ ό ν .  Ώ ς κινητόν θεωρείται τό πράγμα τό ύπό τήν 
φυσικήν έννοιαν αύτοΰ τοιοΰτον, ήτοι παν δπερ ό κλέπτης δύναται νά άποσπάση ή 
νά άφαιρέση έκ τοϋ έν ώ εύρίσκεται τόπου καί νά παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ.’Άρα,τοιοΰ
τον είναι τό δυνάμενον νά μετακινηθή από τίνος τόπου είς έτερον, χωρίς νά έξετάζη- 
ται άν καί κατά τό ’Αστικόν Δίκαιον έκλαμβάνεται (χαρακτηρίζεται) ώς κινητόν. 
Παραμένουν δθεν κινητά, ύπό τήν τοϋ Ποινικού Δικαίου έννοιαν καί τά πλοία, 
κινηταί οίκίαι, έξαρτήματα τούτων, έντετοιχισμέναι βιτρίναι (Α.Π. 103/1936),

ούδείς νόμος μας ύπεχρέου πρός τοϋτο, πολλώ μάλλον άφοΰ έπρόκειτο περί πράγματος εύτελοΰς άξίας. 
Τό σ μ ή ν ο ς  τ ώ ν  μ ε λ ι σ σ ώ ν  άποδημήσαν καθίσταται άδέσποτον, έαν ό κύριος αύτοΰ δέν 
λάβη άμελλητί τά πρός καταδίωξιν αύτοΰ μέτρα (ϊδε άρθρα 1077, 1078 Α.Κ.).

4. Τό Ποινικόν Δίκαιον δέν γνωρίζει κλοπήν άύλου ύντότητος διότι αΰτη στερείται ένσω- 
μάτου ίδιότητος. Οΰτω ή ά φ α ί ρ ε σ ι ς  μ ι α ς  σ κ έ ψ ε ω ς ,  ώς όταν αΰτη άφορά μιάν εύφεύρε- 
σιν δέν συνιστα κλοπήν, έκτος αν αΰτη ύλοποιήται είς μίαν πραγματικότητα, ώς τήν γραφήν, τήν 
ζωγραφικήν κ.λ.π. οπότε, καθ’ ά έκτίθενται κατωτέρω, υπάρχει κλοπή.

5. Καί ή ά φ α ί ρ ε σ ι ς  έ π ι σ τ ο λ ή ς  συνιστα κλοπήν διότι αΰτη ναί μέν δυνατόν νά 
στερήται άξίας διά πάντα άλλον, παραλλήλως όμως δέν παύει νά ίχη μίαν άπό διαθέσεως άξίαν διά 
τόν κύριόν της.
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λίθοι καί εξαρτήματα ύδρομύλου (Α.Π. 241/35), παρ’ δ, τι ταϋτα, κατά ρητήν τοΰ 
’Αστικού Δικαίου επιταγήν, χαρακτηρίζονται ώς άκίνητα.

Κατά ταϋτα επομένως, έφ’ δσον ώς κινητά εκλαμβάνονται τά έν τή φυσική 
των έννοία τοιαϋτα, ούδεμία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία,δτι άντικείμενον κλοπής 
δύναται νά άποτελέσουν τά μέχρι πρό τίνος άκίνητα ώς λ.χ. τά έκριζούμενα δένδρα, 
οι άποχωρισθέντες καρποί κλπ, τδ έκ τής ξένης άγελάδος άμελγόμενον γάλα, ή 
άποκοπεΐσα κόμη, θϋραι, παραθυρόφυλλα κ.τ.λ. δηλ. τά έπί σκοπώ κλοπής άποχω- 
ρισθέντα τμήματα άκινήτων.

Έ κ των άνωτέρω συνάγεται οτι τό  π ρ ά γ μ α  π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  
ε ν σ ώ μ α τ ο ν ,  ή τ ο ι  ύ π ο π ί π τ ο ν  ε ι ς  τ ά ς  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  α ι σ θ ή 
σ ε ι ς ,  έπιδεκτικόν δέ καταλήψεως καί άφαιρέσεως. Των άσωμάτων οθεν άντικει- 
μένων άδύνατος ή κλοπή. Είναι δμως τοϋτο ορθόν καί σύμφωνον προς την λαϊκήν περί 
δικαίου συνείδησιν. Άναμφισβητήτως οχι. Δι’ δ καί υπό τό κράτος τοΰ προϊσχύ- 
σαντος δικαίου μας, πλεΐσται δσαι έδημιουργήθησαν άμφισβητήσεις, άν καί ή τοι- 
αύτη ίδιοποίησις άσωμάτων πραγμάτων άποτελή κλοπήν. Οδτω ζωηρώς συνεζη- 
τήθη τό ζήτημα άν δεκτικός κλοπής ήτο καί ό ή λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ς ,  των μέν ύποστη- 
ριζόντων δτι καταφατική λύσις ήτο άπαράδεκτος, ώς καταφανώς παραβιάζουσα τήν 
άρχήν «ούδεμία ποινή άνευ νόμου», των δέ, δεχομένων τήν άντίθετον λύσιν, έπί τή 
βάσει τής διασταλτικής ερμηνείας των αναλογών τοΰ Π.Ν. (μή όμιλοΰντος 
περί τοΰ θέματος) διατάξεων, ήτις έρμηνεία ήτο ένδεδειγμένη, ώς άποδίδουσα τό 
άληθές νόημα τής συγκεκριμένης περί κλοπής διατάξεως. 'Ένεκα τούτου, ό νέος 
Κώδιξ, διά ρητής διατάξεώς του, καί δή διά τής 2ας παραγράφου τοΰ έξεταζομένου 
άρθρου, έξομοιοΐ προς ξένον κινητόν πράγμα καί τά άσώματα τοιαΰτα. Κατά τήν 
έν λόγω διάταξιν «ώς κινητόν πράγμα θεωρείται καί ή ένέργεια τοΰ ήλεκ- 
τρισμοΰ, τοΰ άτμοΰ καί πάσα άλλη ένέργεια».

Κατά τον Π.Ν. μεταξύ των δεκτικών κλοπής πραγμάτων άναγράφονται 
καί τά έργα τοΰ άνθρωπίνου νοός, οίον συγγραφαί, έργα τέχνης, φωνογραφικοί 
δίσκοι, μουσικαί συνθέσεις κλπ. καί τοΰτο διότι ένσαρκοΰται έν αύτοΐς, ή άνθρω- 
πίνη διάνοια. Άντιθέτως ό νέος Κώδιξ δεν περιέλαβε τοιαύτην διάταξιν, θεωρήσας 
αύτήν ώς περιττήν, διότι ώς ύπό τής αΐτιολογικής έκθέσεως τονίζεται, «ούδε
μία δύναται νά γεννηθή άμφιβολία δτι καί ταϋτα δύνανται νά γίνωσιν άντικεί- 
μενον κλοπής, δταν συντρέχωσιν οί δροι αύτής, πρόκειται δέ περί δλως άσκοπου 
έξάρσεως» (6), (7).

Δέν δύναται επομένως, τό γε νΰν εχον, νά άνακύψη ούδεμία άμφιβολία, δτι καί 
ή άφαίρεσις μαγνητικής ένεργείας, ραδιενέργειας, φωταερίου καί οίασδήποτε άλλης 
τοιαύτης ένεργείας ύποκειμένης εις έξουσίασιν, συνισ^ά κλοπήν.

"Οθεν ό άφαιρών ρεΰμα διά τής χρησιμοποιήσεως λαμπτήρας δεχομένου τοΰ
το άπ’ εύθείας έκ τής ήλεκτρικής «κολόνας», χωρίς δηλαδή τοΰτο νά διέρχηται έκ 
τοΰ ήλεκτρικοΰ γνώμονος, πράττει κλοπήν.

Καί ό χρησιμοποιών ρεΰμα βιομηχανικής χρήσεως (εύθυνότερον) διά τάς 
οϊκογενειακάς του άνάγκας, πράττει φρονοΰμεν κλοπήν. Άντιθέτως, κριτέος ώ ς 
α π α τ ε ώ ν  ό μετατρέπων τον ήλεκτρικόν γνώμονα, κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
νά διέρχηται έξ αύτοΰ μεγαλυτέρα ένέργεια τής έν τώ πίνακι άναγραφομένης.

Τί ρητέον όμως ώς προς τήν παράνομον λήψιν τών ήλεκτρομαγνητικών κυ
μάτων, άτινα έκπέμπουν οί ραδιοφωνικοί σταθμοί ; Ό  ά.ν. 1619/1939 ώς έτροπο-

6. "Ιδε πλείονα είς Ζαχαροπούλου op. cit σελ. 355.
7. Σχετικώς όμιλοΰν οί «περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμοι» ήτοι ό ν. ΓΤΙΙΓ/1909, ν. 

2387 τής 29/6/1920 καί ό ν. 4301/1929. ’Από άπόψεως ’Εμπορικού Δικαίου σπουδαίως ένδιαφέ- 
ρει ό ν. 2527/1920, ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό τοΰ ν. τής 29/12/1922, τοΰ ν.δ. τής 
27/7/1932 καί τοΰ ν. 3092/1924.
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ποιήθη μεταγενεστέρους «Περί ραδιοφωνίας καί συμπληρώσεως των περί 'Υπουργείου 
Τύπου καί Τουρισμού κειμένων διατάξεων» ορίζει έν άρθρω 26 δτι «άπαγορεύεται 
άπολύτως ή ύπδ οίανδήποτε μορφήν ή τύπον λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών 
πομπών». Είναι άρκετή δμως ή διάταξις αυτή ΐνα καλύψη τδ έν προκειμένω υφιστά
μενον κενόν ;

Γ'. ( Π ρ ά γ μ α )  ξ έ ν ο ν. Τό ύπδ τοΰ κλέπτου άφαιρούμενον πράγμα πρέπει 
νά είναι ξένον, έν δλοο ή έν μέρει. Ξένον δέ είναι τδ μή διατελοϋν ύπδ τήν κυριότητα 
ή τήν κατοχήν τοϋ κλέπτου, άλλα τελούν ύπδ τήν εξουσίαν (κατοχήν ή κυριότητα) 
άλλου προσώπου, είτε φυσικόν είτε νομικόν, είναι τοϋτο, ώς λ.χ. πολιτείας, έταιρίας 
κλπ. Κατά, συνέπειαν δεν δύναται νά πράξη κλοπήν ό κύριος τοΰ πράγματος, έστω 
καί αν δεν είναι κάτοχος αύτοΰ, ώς λ.χ. συμβαίνει είς άς περιπτώσεις ό εΐρημένος 
παρεχώρησεν είς άλλον τινά δικαίωμα χρήσεως καρπώσεως, ένεχύρου κλπ. ’Ακόμη 
δέν ύφίσταται κλοπή, δταν δ άφαιρών κέκτηται νόμιμον επί τοϋ άφαιρουμένου άξίω- 
σιν. Οΰτω λ.χ. δταν τις άφαιρή πράγμα, ούτινος κατόπιν συμφωνίας κατέβαλε τό 
τίμημα είς τδν πωλητήν. "Αλλο τώρα τδ ζήτημα άν, ύφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις, δυ
νατόν νά συντρέχη περίπτωσις διαπράξεως τοΰ έγκλήματος τής αυτοδικίας. Τδ ποιος 
έξ άλλου είναι κύριος κρίνεται κατά τάς διατάξεις τοΰ Άστικοΰ Δικαίου, κατά δέ 
τήν κρατοΰσαν άποψιν δέν είναι νοητή ιδιαιτέρα τις έννοια κυριότητος έξυπηρετοΰσα 
τό Ποιν. Δίκαιον καί μόνον αύτό.

Καί ό θ η σ α υ ρ ό ν  άνευρίσκων καθίσταται κλέπτης, άφοΰ ό θησαυρός κατά 
τδ ήμισυ άνήκει είς τδν κύριον τοΰ έν ώ εύρέθη πράγματος. Ά ρα δέν θά κριθή ώς 
ένοχος παρασιωπήσεως, ευρέσεως τοΰ θησαυροΰ, μή άνήκοντος είς τήν κατηγορίαν 
τών άπολωλότων. Κατά τδν Κωστήν (Κωστή Ερμηνεία τοΰ Ποινικού Νόμου σελ. 
51) δέον νά γίνη διάκρισις, ήτοι άν ό. υπαίτιος είναι ήδη κάτοχος τοΰ θησαυροΰ δια- 
πράττει ύπεξαίρεσιν άν δέν είναι τοιοΰτος διαπράττει κλοπήν. Ό  φέρων είς τήν επι
φάνειαν ά ρ χ α ι ό τ η τα  ς καί ιδιοποιούμενος ταύτας, κολάζεται κατά τάς είδικάς 
περί αρχαιοτήτων διατάξεις.

Ξένα είναι τά κ λ ο π ι μ α ί α  έναντι τών συμμέτοχων (Κωστής op. cit. 
σελ. 54).

Άντιθέτως γίνεται δεκτόν δτι δ έ ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν ά  θ ε ω ρ η θ ώ -  
σ ι ν  ώς  ξ έ ν α :  α)  τά σ υ ν ι σ τ ώ ν τ α  τ ή ν  π τ ω χ ε υ τ ι κ ή ν  π ε ρ ι ο υ 
σ ί α ν  κινητά, έναντι τοΰ πτωχεύσαντος έμπορου οφειλέτου, ό όποιος άπδ της κη- 
ρύξεως τής πτωχεύσεως στερείται μόνον τής διοικήσεως (διαθέσεως - διαχειρί- 
σεως) ταύτης καί β ) τ ό  π ρ ά γ μ α ,  τ δ  ό π ο ι ο ν  π α ρ ε χ ώ ρ η σ ε ν  ό κ ύ 
ρ ι ο ς  ε ί ς  τ ρ ί τ ο ν  προς χρησιμοποίησιν ή άπόλαυσιν (8).

(Σ υνεχ ίζετα ι)

8. Σχετικώς Βουγιούκα «Τδ έγκλημα της κλοπής», αίνέσ. διατριβή 1948.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑI

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

ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
Τπά Ύπαστυνόμου Β’ χ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

’Από άλλες χώρες τής Ευρώπης άκούστηκαν άλλοι ύμνοι πού αντάμωσαν τούς 
έλληνικούς. Νά ένα έλληνικό δείγμα τής άπήχησης πού είχε ό «Δωδεκάλογος τού Γύ
φτου» στήν Ελλάδα τοΰ 1907. Είναι τοϋ ποιητή καί κριτικού Πέτρου Βλαστού 
—Κ. Χατζόπουλου—πού άναφέρει άνάμεσα στά άλλα :

« . . .  Μερικά έ'ργα δεν κρίνονται. Μάς κρίνουν εκείνα. "Ερχονται σαν καινούρ
γιος αύτότελος κόσμος, σαν υπερκόσμιος λόγος, πού μάς άδράχνει καί μάς άλλάζει 
καί μάς ξαναπλάθει. Χωρίζουνε τό χτές άπό τό αύριο σαν το γυμνόπετρο ναό, πού 
στημένος σέ άκρωτήρι, δεσπόζει διαχωρίζοντας δύο άντίμαχες Θάλασσες . . .» .

’Αφού θά κάμει τήν λεπτομερή του ανάλυση ό ίδιος ό κριτικός θά τελειώσει :
« . . .Καί δμως πόσα έπρεπε άκόμα νά πώ γιά νά μπορέσω νά δείξω τό θαυ

μασμό μου δλο γιά τό μεγαλόψυχο αυτό ποίημα-λέξη δεν είπα γιά τη μουσική τού 
ρυθμού, γιά τή λεύτερη ρώμη τοΰ μέτρου, γιά τή γλώσσα πού άλλάζει χίλιες θωριές 
ανάλογα μέ τήν ιδέα καί τήν εικόνα πού περνά γερή καί πλούσια κι’ άλλοτε πάλι 
άπλή καί σιγαλή μέ μιά γύμνια δροσερή καί διάφανη. Καί δέν είπα τίποτα γιά τήν 
οικουμενική μάθηση καί τήν άπολλώνια μαντοσύνη καί τήν άγκαλιάστρα συμπάθεια 
τοΰ ποιητή, πού άγγίζει δλες τις χορδές τής καρδιάς καί ξυπνά δμως τούς άντίλαλους- 
τοΰ νοΰ . . . Τό πιο γλυκό άπό αύτούς τούς στίχους :

Καί τριγύρω άχνό τό δειλινό 
τήν παιδούλαν ώρα κοίμιζε 
σέ άγκαλιά μενεξεδένια . . . »

** *
Πριν δώσουμε τό λόγο στον ίδιο τον συγγραφέα γιά τό έργο του, πρέπει νά 

άναφέρουμε πώς ό Παλαμάς άρχισε νά γράφει τό «Δωδεκάλογο» πριν άπό τό 1899. 
Τά χρόνια πού μεσολάβησαν στήν περίοδο 1899-1907 υπήρξαν μιά έποχή άπό τις 
πλέον κρίσιμες γιά τό ’Έθνος μας. Οί ήττες τοΰ 1897 καί ό Μακεδονικός ’Αγώνας 
τού 1901-1908 έδωσαν πολύ ύλικό στον Παλαμά, πού άπό τό 1886 είχε άρχίσει 
νά γράφει καί τό άλλο μεγάλο έπος, τήν θρυλική «Φλογέρα τού Βασιλιά». Καί τά 
δύο αυτά έπη έδωσαν τήν εξόρμηση καί πραγμάτωση τών άπό τοΰ 1912 καί μετέ- 
πειτα έθνικών μας διεκδικήσεων, δπως άναφέραμε ήδη, άφοΰ γράφτηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα μέσα σέ τόσες αγωνίες τοΰ ’Έθνους καί κυκλοφόρησαν μέ μικρή δια
φορά τό ένα άπό τό άλλο : Τό 1907 ό «Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου» καί τό 1910 
ή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά».

Περισσότερα άπό δλους τούς κριτικούς καί τούς σχολιαστές του - καί έντελώς 
άντίθετα άπό τον Ζαχαριάδη - θά μάς πει ό ίδιος ό Παλαμάς γιά τον γύφτο του. 
Μέ πολλή άγάπη θά μάς άφιερώσει τό «Δωδεκάλογο» άπό τήν άρχή, άπό τις 5 τοΰ 
Σεπτέμβρη 1899:

Σ έ σ ά ς
Γνωστοί καί άγνώριστοι, τωρινοί καί αύριανοί, όσοι 
καί όποιοι, πού κάπως θά προσέχετε στο στίχο 
μου καί κάτι θά ξανοίγετε μέσα του,
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Τ ό π ο ί η μ α  τ ο ύ τ ο
Το πρώτο ίσως πού κοίταξα ν’ άλαφροδέσω μαζί 
επικά καί λυρικά καί δραματικά καί παίρνοντας 
άπ’ δλα τά στοιχεία τοϋ ποιητικού λόγου, 
κι’ άπο της 'Ιστορίας τά παραδομένα κι’ άπο 
τού φιλόσοφου τή σκέψη κ ι’ άπο τη ζωή κι’ 
άπο τ’ όνειρο - κάποια οράματα τού νοΰ καί 
κάποια καρδιοχτύπια, 
τ ’ ά φ ι ε ρ ώ ν ω.

’Αθήνα, 5 τοϋ Τρυγητή 1899 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

"Υστερα, το 1906, θά μας πει γιά τά όσα οί άνθρωποι τού εικοστού αιώνα 
παρεξήγησαν ή θέλησαν νά μετατρέψουν στο έπος του :

«  Το άφιέρωμα, το βαλμένο στην αρχή, το χάραξε τής πρώτης στιγμής ό 
«  ένθουσιασμός, όταν αίσθάνθηκα το πρώτο σάλεμα τού παιδιού μέσα στή φαντασία 
«  μου. ’Από τότε πέρασαν έφτά χρόνια’ τό ποίημα, μέ τον καιρό καί τήν ώρα του, 
«  γίνονταν ολοένα, όσο πού γεννήθηκε καθώς τό παρουσιάζω τώρα. " Ο μ ω ς  ά λ λ ο ς  
« ό ν ο ΰ ς  κ α ί  ά λ λ ο  τ ό  έ ρ γ  ο (Χ) . Τώρα τό έργο, καθώς στέκεται στά πανιά γιά 
«  τό ταξίδι του, μοΰ φαίνεται σάν ξένο. Πιο πολύ μέ άνησυχοΰνε τά ψεγάδια πού ύπο- 
«  ψκάζουμε πώς θά κρύβει παρ’ όσο μέ χαροποιούν τά καλά πού θά μπορεί νάχει. 
«  "Ολα τ’ άδέλφια του τά μισοτέλειωτα κι’ άβγαλτα άκόμα μοΰ φαίνονται τώρα σάν 
«  πιο καλοίσκιωτα. "Επειτα σάν νά τό είχα βαρεθεί’ άλλα είχα βαλμένα στο δρόμο 
« καί τά δούλευα κι’ άνίσως δέ μέ παρακινούσε γιά τό τύπωμα τού «Δωδεκάλογου 
«τού Γύφτου» άπο κάποια του κομμάτια πού φανήκανε στο «Νουμά» ένας μεγάλος 
«  τής εθνικής προκοπής καί τών γραμμάτων φίλος καί δουλευτής, ό κύριος Α. Πάλλης, 
«  θά τον κρατούσα άκόμη στο συρτάρι. Τώρα πού πέρασε ό ένθουσιασμός, νομίζω 
«  πώς μπορεί νά μιλήσει ό πατέρας γιά τό παιδί του, ό,τι κι’ αν είναι. Τί γλυκύτερο 
«  μίλημα άπ’ αύτό ! Δέν θά τό κρίνω βέβαια’ μά μπορεί νά εύκολύνω τήν κριτική τών 
«  άλλων, άν υπάρχει κριτική, πού νά καταδεχτεί νά τό κο ιτάξει...................................

«Ποιος ξέρει ποιά τσιγγάνα νά μίλησε τής καρδιάς μου - έδώ καί τόσα χρόνια ! 
«  Τό μίλημα λαχταριστό’ κι’ έτσι φύτρωσαν άπ’ τήν καρδιά μου οί πρώτοι τέσσεροι 
«  στίχοι, τό πρωτόπλασμα πού θά ξετυλίγονταν υστέρα άπο κείνο κι’ άγάλια - άγά- 
«  λια, ή πλάση μου :

Περδικόστηθη τσιγγάνα, 
ώ μαγεύτρα, πού μιλεΐς 
τά μεσάνυχτα προς τ’ άστρα 
γλώσσα προσταγής .....................

« Ποιος ξέρει άν ή τσιγγάνα δέν ήταν καμμιά γύφτισσα τού δρόμου συναπαντη- 
«  μένη, σάν ιδεατή, καμμιά μέρα ήλιολουσμένη χειμωνιάτικη στον ’Ελαιώνα τής 
«  ’Αθήνας, τήν ώρα πού έβγαινε άπο τό τσαντήρι της, στυλωμένη, χυτή, χαλκοπρά- 
«  σινη, σφιγγοπρόσωπη’ καμμιά ζητιάνα άπο κείνες πού σιχαίνονται οί νυκοκυρά- 
«  δες καί πού γοητεύουν τον ποιητή’ μιά σάν έκεΐνες πού μάς τήν παρασταίνει κάπου 
«  στήν « ’Ανατολή» του άλησμόνητα μέ λόγια λαμπρότερ’ άπο τά χρώματα ό ζωγρα- 
«  φικώτατος Θεόφιλος Γκωτιέ. Ποιος ξέρει άν δέν πρωτόσπειρε στο νοΰ μου τό 
«  «Δωδεκάλογο τού Γύφτου» μιά πολύ ζωηρή, σάν όραμα ένθύμηση τής Πρωτομα-

(1) Φράση πού προσφέρεται γιά «σκοτεινά», πολυλογήματα άν δέν κοιτάξει ό μελε
τητής βαθειά στο Παλαμικο έργο.
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« γιάς, πού χαιρόμουνα παιδάκι στον τόπο μου- τής Πρωτομαγιάς πού περνούσε 
«  μέ τούς χορούς τούς πλεγμένους άπό τις γύφτισσες- άπό σπίτια σέ σπίτια όλογυ- 
«  ρίζανε, κιτρινοστόλιστες, άνθοστεφάνωτες, μαυρομάτες, γυαλιστερές σάν άπο 
«  μπρούντζο, το Μάη τραγουδώντας μέ φωνές πιο καμπανιστές κι’ άπο τα κουδού- 
«  νια πού το συνώδευαν το τραγούδι τους. Ποιος ξέρει κι’ αν δέν ήταν ή τσιγγάνα 
«  πού μέ χτύπησε, καμμιά ομορφιά πού ζοΰσε κάθε άλλο παρά την πανάθλια ζωή 
« τοΰ γύφτου, καμμιά ομορφιά φλογερή, μελαχροινή, άνυπόταχτη καί τσιγγάνα 
«  λέγοντάς την, άνίσως δέ μεταχειρίζομαι μιά ποιητική μεταφορά. Κι’ υστέρα ή 
«  ομορφιά της γύφτισσας μέ βύθιζε ολοένα στήν ιδέα της γυφτιάς. Κι’ άπο τη γύ- 
«  φτισσα πέρασα στο γύφτο- ό ζουρνάς, τό σφυρί, το φυσητήρι, το μουλάρι, το 
«  βιολί, ή τέντα, οΐ μοίρες, τά μάγια, τ ’ άγρια, τ ’ άναρχικά, τ ’ άνυπόταχτα, πάντα 
«  στον όλάνοιχτο άέρα, πάντα κάτω άπο τον ούρανό, ή γύφτικη ζωή, ή πλανεύτρα 
«  καί ή πολυπλανεμένη, ξετυλίγονταν έμπρος μου’ καί το έργο στά θεμέλιά του 
«  έπάνω τόσο χτίζονταν πλατύτερο μέ πιο πολλά χωρίσματα. Κι’ έτσι τά πρωτο- 
«  σχεδίαστα «Λόγια τοΰ Γύφτου», τρία - τέσσερα τραγούδια, γίνηκαν ό «Δωδεκά- 
«  λογος». Κι’ ένοιωσα μέσα μου πώς κι’ έγώ είμ’ ένας γύφτος, όσο κι’ άν ντρεπόμουν 
«  νά τό μολογήσω γύφτος- μέ τις κακίες του καί τις κακομοιριές του" μέσα στην 
«  καταραμένη φυλή, όσο κι’ άν τό έκρυβα κάτω άπο πλούσια στολίσματα, τον έαυ-
« τό μου έπαιρνα νά τραγουδήσω.....................

« .  . .Κι’ ύστερα κάποτε θά θυμήθηκα τό μικρό άριστούργημα τού Λενάου, τούς 
«  τρεις γύφτους του- παίζει τό βιολί του ό ένας καί καπνίζει ό δεύτερος καί άποκοι- 
«  μιέται ό τρίτος- ώ οί κουρελιασμένοι, όμως τρισελεύτεροι καί τρεις φορές κατα- 
«  φρονητάδες της κακής τύχης, μέ τό κάπνισμα, μέ τή μουσική, μέ τ ’ όνειρο ! Καί 
«  θά μέθυσ’ άπό τούς άχνούς του καί θά τό πήρα άπόφαση, καθώς ό μουσουργός 
«  πού πιάνει καί κεντάει χίλια πλατειά περιπλεγμένα μουσικά κεντίδια άπάνω στο 
«  απλό καί κλασικό θέμα ένός μεγάλου του δάσκαλου, νά κεντήσω κι’ έγώ πολύ- 
«  στίχο ποίημα άπό τήν άφορμή τού λιγόστιχου τραγουδιού καί χωρίς νά λογαριάσω 
«  πώς οί έφτά στροφοΰλες τοΰ γερμανόφωνου ποιητή μπορεί νά βαραίνουν περισ- 
«  σότερο άπό τις χιλιάδες τούς στίχους μου. Ποιος ξέρει! . .  . (Ή  άλήθεια είναι 
«  πώς δέν καλοθυμάμαι πώς πρωτοσπάρθηκε τό ποίημα- καί γ ι’ αύτό μ’ άκοΰτε νά 
«  συχνολέω : ποιος ξέρει !) Κι’ ύστερα, όσο ξετυλίγονταν τοΰ τραγουδιού ή κλωστή, 
«  έβλεπα πώς ή καρδιά μου είναι γιομάτη άπό νοΰ, πώς τά καρδιοχτύπια της είναι 
«  άπό ιδέα καί πώς τό αίσθημά μου έχει κάτι μουσικό καί δυσκολομέτρητο καί πώς 
«  τή δέχομαι τή λαχτάρα τού στοχασμού, καθώς τό παλληκάρι δέχεται τή φωνή 
«  τής έρωμένης τ ο υ ..................... »

Ό  Κωστής Παλαμάς όμιλεΐ πιο κάτω γιά τήν έπίδραση πού είχαν στο 
«Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» έργα άλλων συγγραφέων. Καί προχωρεί στις εκμυστη
ρεύσεις του γιά νά κάμει τό έργο του περισσότερο καταληπτό :

«Ό  ήρως μου δύσκολα θά ταίριαζε τό δειλό του περπάτημα μέ τά βήματα 
«  των ομοφύλων του, πού έτυχε νά τούς γνωρίσω στών ποιητών τά έργα καί τών 
«  μεγάλων καί τών ταπεινότερων- σημειώνω όσους τυχαίνει τή στιγμή τούτη νά 
«  μού έρχωνται στο νοΰ. Τί κρίμα νά μή θυμάμαι παρά τον τίτλο τής «Γ  υ φ τ ο -  
« π ο ύ λ α  ς», άπό τά πρώτα διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη. Θαρρώ πώς μέσα 
«.σέ κείνο άξιοπερίεργα ζωγραφίζονταν ή γυφτουριά! Στο «Β ο τ ά ν ι τ ή ς  ’Α
β γ ά  π η ς» τοΰ Δροσίνη μέ κοιτάζουν άκόμα τά γαλανά μάτια τής Ζεμφύρας κι’ 
«  άκόμα μέ σφάζουν. Καί στο πλευρό της ό Γυφτοκάβουρας, βδελυρός καί πεζός, 
«  καθώς είναι προσεχτικά φωτογραφημένος. Στο «Δ ι ά κ ο» του ό Βαλαωρίτης 
πήρε τό θυμό άπό τήν άρματολική καρδιά του καί τό χρώμα άπό τή χρωματοθήκη 
« τοΰ Ούγκώ κ ι’ έστησε άνάθεμα τής άφωρισμένης φυλής μέ τό γύφτο πού μάς 
«  παρουσιάζει. Δύο - τρείς φορές πού πήρα παιδάκι νά διαβάσω μεγαλόφωνα τούς
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« στίχους του εκείνους κι’ ετυχε μιά παιδούλα στο πλάι μου ν’ ακούσει, ή παιδούλα 
«  τρόμαξε καί βούλωσε τ ’ αύτιά της. Στο « Γ κ α ΐ ς  φ ό ν  Μ π ε ρ λ ι χ ί ν γ κ ε ν »  
«τοΰ  Γκαΐτε, ό Γύφτος άνακατώνεται μέ την όνειροφάνταστη νυχτερινή μαυρίλα 
«  τοΰ δάσους καί φωλιάζει καί παίρνει κάτι άπό τή δόξα τοΰ πρωταγωνιστή της 
«  τραγωδίας· τον ηρώα όλοι τον άρνήθηκαν καί βρίσκεται ό γύφτος τελευταίος του 
«  σύντροφος. Καί κάποτε διαβάζοντας τό «Μ π ρ ά ν τ η» τοΰ ’Ίψεν ξάνοιξα γοργό 
«  τό πέρασμα τής πάντα διαβατάρικης φυλής κι’ άνατριχιάζοντας ακόυσα ένα βόγγο 
«  σά να ήταν τό τραγούδι της(1). Μέ τούς « Ά  τ σ ί γ γ α ν ο υ ς» τοΰ Ποϋσκιν 
«  τελειωτικά μας δείχνεται σέ δυο - τρεις στίχους, ή σημαδεμένη φυλή μαζί μέ των 
«  άγριων καί των άνομων, των μαλακών καί των άτολμων. 'Όμως ό καθεαυτό ήρωας 
« τοΰ τραγουδιού, ξένος άπό τό Νότο, νόθος μέσα στους καθαροαίματους γύφτους, 
«είδος τι Όθέλλου καί Γκιαούρ μαζί, ρομαντικός αίσθηματίας, φονιάς άπό τό πά- 
«  θος τής γυναίκας. Πόσο διαφορετικά καί μέ τ ί ωμό καί άστόλιστο πραγματολογί
α σμό - πού είναι κι’ αυτό ένας τρόπος για να έξιδανικεύεις - ζωγραφίζεται ό Γύφτος 
«  σέ μια σκηνή τοΰ Σαιξπήρου(2) μέ τό Βοεμό Βερναρδΐνο ! Είναι ό άνθρωπος ό παρα- 
«  λυμένος κι’ ό παράλυτος, μά πού τίποτε δέ φοβάται καί πού τοΰ είναι τά πάντα 
«  άδιάφορα, πού βαρυέται τή ζωή, πού βαρυέται καί τό θάνατο καί πού δέν είναι 
«  άξιος ούτε να πεθάνει ούτε νά ζήσει. ’Ανάμεσα στο γιομισμένο άπό βυρωνισμό 
« ρομαντισμό τοΰ Σλαύου καί στοΰ ’Άγγλου τον πραγματολογισμό τον ολοζώντανο, 
«  ό ΐδεαλογισμός τοΰ γύφτου τοΰ δικοΰ μου δέν τολμώ νά τό φανταστώ πώς μπορεί 
«  νά σταθή. 'Όμως δσο κι’ αν είναι μικροκάμωτος ό ήρωάς μου μπροστά σέ κείνους 
«  τούς γίγαντες, θά μποροΰσε νάχει κάποιο γνώρισμα πού νά τον ξεχωρίζει μέσα 
«  στή μικρότη του κΓ αυτό τοΰ φτάνει. Ό  «Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτου» πρέπει νά 
«  βαλθή στή σειρά τών ποιημάτων μου πού τά ονομάζω «Μ ε γ ά λ α  Ό ρ ά μ α τ  α», 
«  σάν τον «Άσκραΐο» καί σάν τις «'Αλυσίδες» τής « Ά  σ ά λ ε υ τ η ς  Ζ ω ή ς » .  
«  (Μάλιστα οί «Αλυσίδες» ήτανε στήν άρχή ένας λόγος άπό τόν «Δωδεκάλογο». 
« ’Αργότερα είδα πώς πηγαίνανε καλλίτερα ξεχωριστές καί τις ξεχώρισα). Μέσα 
« στον «Δωδεκάλογο» μιλάνε ή επική παράδοση καί ή λυρική σκέψη· καί κ ά π ο ι ο  
« ά π λ ό  π α ρ α μ ύ θ ι  ξ ε τ υ λ ί γ ε τ α ι  μ έ σ α  τ ο υ  μέ  κ ά π ο ι ο  ν ό η μ α  
«  δ χ ι τόσο  ά π λ ό ( 3). ΚΓ έδώ θά ταίριαζε νά θυμηθούμε καί κάποια σημαντικά 
«  λόγια άπό τόν πλατωνικό «Φ α ί δ ω ν α» :

(Σ υνεχ ίζετα ι)

1. Καί σ τ ’ « Ά ν θ ι α  τ ο ΰ  κ α κ ο ύ »  τού Μπωντλαίρ είναι βαθειοχάραχτο τό πέρα
σμα τού γύφτου. Δέν γνωρίζουμε γιατί ό Παλαμάς άγνοεΐ τό έργο στις έκμυστηριεύσεις του 
αύτές.

2. Στό δράμα «’Ο φ θ α λ μ ό ς  ά ν τ ί  ό φ θ α λ μ ο ΰ » .
3. ’Αν λάβουμε ύπ’ δψιν τήν μετριοφροσύνη τού Παλαμά γιά τόν «Δωδεκάλογο τού 

Γύφτου», άλλα καί γιά τ ’ άλλα μεγάλα του έργα, θά νοιώσουμε πόσο δύσκολο βλέπει ό Ιδιος 
τό νόημα τού ποιήματος μέ τή φράση « δ χ ι  κ α ί  τ ό σ ο  ά π λ ό » .  Δυστυχώς, πολλοί δέν 
έλαβαν ύπ’ δψιν τό δυσνόητο σέ πολλά σημεία ύφος τού ποιητοϋ καί έβγαλαν τά αύθαίρετα 
συμπεράσματά τους. ’Ας άφήσουμε φυσικά τήν... «καλοπιστία» τού Ν. Ζαχαριάδη.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

Η Σ ΥΜΒ ΟΛ Η ΤΟΝ Α Σ Τ Υ Ν ΟΜΙ Κ Ο Ν  Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ω Ν  
Ε Ι Σ  ΤΗΝ Ι Α Ρ Υ Σ Ι Ν  ΤΟΥ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  ΣΩΜΑΤΟΣ

-  ΠΟΙΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ -
--------------------------Ύπο τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΙΓΥΡ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ________________

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Δι’ αύτάς ακριβώς τάς ειδήσεις πού άφοροϋν το Κράτος άπό έτη ολόκληρα 
άγωνίζομαι νά γίνη ένας νόμος μέ ένα καί μοναδικόν άρθρον. "Οτι προκειμένου περί 
ειδήσεων άναγομένων εις τήν εθνικήν ασφάλειαν τής χώρας ή εις κατασκοπείαν εις 
βάρος ή εις παραβάσεις τοϋ Γ' ψηφίσματος-, ή εις άδικήματα προσβάλλοντα άμέσως 
τό Κράτος άπαγορεύεται ή δημοσίευσις πάσης εΐδήσεως ή φωτογραφίας δράστου, πει
στηρίου ή θύματος εις τον τύπον πριν ή δοθή έπί τοϋ θέματος έπίσημος άνακοίνωσις 
τοΰ αρμοδίου Υφυπουργείου των Εσωτερικών ή τοΰ ’Αρχηγείου ή τής έπιληφθείσης 
τοΰ ζητήματος ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής. 
Ά φ ’ ής έκδοθή ή τοιαύτη έπίσημος άνακοίνωσις ό τύπος είναι άπολύτως ελεύθε
ρος νά δημοσιεύση πάσαν πληροφορίαν έπί τής έν λόγω ύποθέσεως καί νά άσκή- 
ση καί κριτικήν, τηρών τούς νόμους τοΰ Κράτους καί είδικώς, τον νόμον «περί 
τύπου».

Υπάρχουν σήμερον περιοριστικοί νόμοι δυνάμει τών όποιων, άσκηθείσης ποι
νικής διώξεως, δύναται νά άπαγορευθή ή δημοσίευσις εΐδήσεως μετά φωτογραφιών 
θυμάτων καί δραστών. Ά λλ’ ή άπαγορευτική αυτή διάταξις ισχύει μετά τήν πρώτην 
δημοσίευσιν τής άπαγορεύσεως καί έν τώ μεταξύ τί γίνεται ; ’Επίσης ύπάρχει νόμος 
άπαγορεύων δημοσίευσιν λεπτομερειών εις αύτοκτονίας ή άποπείρας. ’Αλλά διά τήν 
περίπτωσιν τών ειδήσεων πού ένδιαφέρουν τό Κράτος δεν ώφελοΰν.

Καί ήδη πρέπει νά έρευνήσωμεν τί πρέπει νά γίνη μέ τάς άλλας τάς συνηθισμέ- 
νας ειδήσεις τοΰ άστυνομικοΰ δελτίου. ’Αλλά πριν έξετάσωμεν τό θέμα τών ειδήσεων 
πρέπει νά έξετάσωμεν τό θέμα τών δημοσιογράφων. Λοιπόν δυστυχώς τό έπάγγελμα 
ήμών τών δημοσιογράφων δεν είναι κατωχυρωμένον όπως π.χ. τοΰ ΐατροΰ ή τοΰ δικη
γόρου καί καθένας μπορεί νά λέη καί νά παριστάνη τον δημοσιογράφον χωρίς νά είναι 
καί χωρίς νά έχη καμμιά σχέσι μέ τή δημοσιογραφία. 'Υπάρχουν συστηματικοί άπά- 
τεώνες καί κλέπται πού όταν συλλαμβάνωνται νομίζουν 6τι θά πτοήσουν τούς άστυ- 
νομικούς καί δηλώνουν ώς έπάγγελμα τό «δημοσιογράφος», έπειδή κάποτε έτυχε νά 
είναι ή καί νά μήν είναι συνεργάτης ή καί εΐσπράκτωρ άκύμη ένός περιοδικού καί νά 
έχη ή νά μήν έχη μίαν ταυτότητα τής κακής ώρας πού νά γράφει ότι ό κάτοχός του 
είναι δημοσιογράφος τής έφημερίδος τών έν Άθήναις Κολοπετινιτσιωτών... ’Ενθυ
μούμαι ότι τά παλιά χρόνια, άπατεών διαπράττων χιλιάδας άπατών εις βάρος άφελών 
εις τούς όποιους έπώλει εισιτήρια φιλανθρωπικών παραστάσεων πού δέν έπρόκειτο 
ποτέ νά δοθοΰν, έλεγε πάντοτε ότι ήτο δημοσιογράφος, ένώ κάποτε είχε χρηματίσει 
ένα φεγγάρι έρασιτέχνης ήθοποιός. Τό έπάγγελμά του ήτο άπατεών. ’Επίσης δέν θά 
λησμονήσω ότι έσύρθην καί έταλαιπωρήθην εις τό Τριμελές Πλημμελιοδικεΐον δικα- 
σθείς διά συκοφαντικήν δυσφήμησιν διότι εις πρακτικά μιας δίκης έγραψα οτι ό τάδε 
κληθείς έδήλωσεν ότι είναι δημοσιογράφος καί ή ύπεράσπισις άπέδειξε οτι δέν ήτο 
καί ότι είχε 13 καταδίκας εις βάρος του. Καί πράγματι τον έδυσφήμησα τον άνθρωπον 
διότι όταν έκάθησα εις τό έδώλιον τοΰ κατηγορουμένου ό μηνυτής μου κατά τό ποινι
κόν του μητρώον είχε διαπράξει 28 έν συνόλω άπάτας καί έκβιάσεις. Καί φυσικά ή- 
θωώθην καί τον έμήνυσα μετά τήν ταλαιπωρίαν μου μέ άποτέλεσμα νά τοΰ προσθέσω 
καί μίαν 29ην καταδίκην εις 18μηνον φυλάκισιν διά συκοφαντικήν δυσφήμησιν καί 
ψευδή καταμήνυσιν. Εις τούς μή άνήκοντας λοιπόν εις άνεγνωρισμένα δημοσιογραφικά
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σωματεία, άλεξιπτωτιστάς τοΰ έπαγγέλματος καί εμφανιζόμενους ώς δημοσιογράφους 
διά νά ύποκλέψουν μίαν είδησιν καί νά την πωλήσουν μονοπωλιακώς εις μίαν εφημερί
δα συνιστώ εις δλους τούς άστυνομικούς νά είναι άπολύτως κουμπωμένοι. Καί αυτό 
διότι ένδέχεται οί κύριοι αύτοί νά λάβουν πληροφορίας διά μίαν μοιχείαν ή διά μίαν 
οικογενειακήν ύπόθεσιν μέ τάς οποίας ποτέ δεν άσχολούμεθα οί έπαγγελματίαι 
δημοσιογράφοι καί νά διαπράξουν καμμίαν έκβίασιν εις βάρος μηνυτών ή κατηγορου
μένων δι’ έξυπηρέτησιν την όποιαν δεν προσέφεραν. Μίαν τοιούτου είδους έκβίασιν δεν 
είχεν άνακαλύψει προ μηνών ή Γενική ’Ασφάλεια καί προ διετίας πάλιν ή 'Τπηρεσία 
ελέγχου ήθών αυτής δεν είχεν άσχοληθή μέ μίαν άλλην βρωμεροτάτην ύπόθεσιν έκ- 
βιάσεως εις βάρος ενός κακοφήμου νέου ό όποιος είχε μερικάς εκατοντάδας λιρών νά 
μεταφέρη άπό τό έξωτερικόν καί είχε τήν άφέλειαν νά τάς έμπιστευθή εις ένα τοιοΰτον 
«δημοσιογράφον» τοΰ γλυκοϋ νεροϋ διά νά μήτάςέπανίδη πλέον. Λοιπόν προσοχή άπό- 
λυτος εις τούς τοιούτους άνεπισήμους δήθεν δημοσιογράφους. 'Ο άστυνομικός μάλιστα 
ό όποιος θά έρωτηθή επί τίνος είδήσεως ύπό τίνος έξαύτών καλά θάκάμηνά σπεύση νά 
τό άναφέρη άμέσως είτε προσωπικώς εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν είτε εις τον κ. 
Υπασπιστήν της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ή τής Γεν. ’Ασφαλείας μέ τήν βεβαιό
τητα δτι προσφέρει οδτω μίαν υπηρεσίαν εις τούς προϊσταμένους του καί εις τό ’Α
στυνομικόν Σώμα γενικώς.

Τώρα ύπάρχουν οί άλλοι συνάδελφοι, οί πραγματικοί δημοσιογράφοι, οί άνή- 
κοντες εις δημοσιογραφικά σωματεία, οί έργαζόμενοι εις ήμερησίας εφημερίδας τών 
’Αθηνών οί μή άσχολούμενοι ποσώς μέ τό άστυνομικόν ρεπορτάζ άλλ’ οί θηρεύοντες 
παντός είδους ειδήσεις καί θέματα διά τήν εφημερίδα των. Οί συνάδελφοι αύτοί άν 
πρόκειται νά πληροφορηθοΰν τυχαίως μίαν είδησιν καί ζητήσουν λεπτομέρειας άπό 
έν ’Αστυνομικόν Τμήμα ή άπό μίαν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν θά χρησιμοποιήσουν 
τήν είδησιν μονοπωλιακώς καί άποκλειστικώς καί μόνον εις τήν εφημερίδα εις τήν 
όποιαν έργάζονται καί θά δημιουργήσουν ζητήματα καί μέ τον συνάδελφόν τους εις 
τήν εφημερίδα εκείνην τον άσχολούμενον μέ τό άστυνομικόν ρεπορτάζ καί μέ τούς άλ
λους, τούς πραγματικούς συντάκτας τοΰ άστυνομικοΰ ρεπορτάζ δλων τών άλλων έφη- 
μερίδων. Φυσικά οί άνεγνωρισμένοι αύτοί δημοσιογράφοι δέν δύνανται νά τεθοΰν εις 
ΐσην μοίραν μέ τούς άλεξιπτωτιστάς καί έπικινδύνους συλλέκτας καί έκμεταλλευτάς 
ειδήσεων τής πρώτης κατηγορίας. 'Ο άστυνομικός εις ένα Τμήμα, έναντι τών άνεγνω- 
ρισμένων δημοσιογράφων πού άνήκουν εις σωματεία καί δημοσιογραφικάς ενώσεις, 
θά φανή μέ εύγένειαν καί προσήνειαν, δπωςεις κάθε ιδιώτην άλλως τε, θά τοΰ παράσχη 
στοιχεία έφ’ όσον δέν κωλύεται, άλλά πρέπει νά άναφέρη συγχρόνως εις τήν Διεύθυν- 
σιν ό άξιωματικός τοΰ Τμήματος ή εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν ό άξιωματικός τοΰ 
Παραρτήματος ’Ασφαλείας καί τάς αίτηθείσας πληροφορίας, ώστε νά μή δημιουργη- 
θοΰν παράπονα καί ζητήματα μέ τάς άλλας εφημερίδας καί μέ τούς πραγματικούς 
άστυνομικούς συντάκτας. Διότι ή ’Αστυνομία δέν κάμνει καί δέν πρέπει ποτέ νά κά- 
μνη έξαιρέσεις εις τήν παροχήν τών πληροφοριών προς τούς δημοσιογράφους, προς τάς 
εφημερίδας καί προς τούς δημοσιογράφους τοΰ άστυνομικοΰ ρεπορτάζ.

Καί καταλήγω μέ τήν στάσιν τών άξιωματικών τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος 
έναντι τών άστυνομικών συντακτών τών ήμερησίων εφημερίδων. 'Η χορήγησις εις 
αυτούς τών ειδήσεων τοΰ άστυνομικοΰ δελτίου πρέπει νά είναι γενική, διότι δπως καί 
άνωτέρωεϊπον ουτοιέχοντες πείραν ολοκλήρων δεκαετηρίδων καί γνωρίζουν τί θά όφε- 
λήση καί τί θά βλάψη άπό τήν δημοσίευσιν μιας είδήσεως. Καί δι’αύτό άπό προπολε- 
μικώς άκόμη καί ιδίως άπό τής εποχής πού Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
διετέλεσε ό μετέπειτα ’Αρχηγός τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος κ. ’Άγγελος Έβερτ καί 
ή άρχή αύτή έτηρήθή έκτοτε, μέ έλαχίστας έξαιρέσεις καί άπό τούς διαδόχους του. 
Διότι ό πραγματικός άστυνομικός συντάκτης δέν θά γράψη ποτέ τό δνομα μιας άτι- 
μασθείσης νέας ή ενός βιασθέντος μικροΰ, άλλά δέν θά φεισθή τοΰ ονόματος καί τής
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διευθύνσεως ενός βδελυροϋ σατύρου, τοΰ δράστου τοΰ βιασμού ή μιας άποπλανήσεως. 
Θά σεβασθή μίαν παράκλησιν μιας οικογένειας διά νά μή δημοσίευση τήν απόπειραν 
αύτοκτονίας μιας μαθήτριας, ή όποια θά λάβη έν κρύπτω καί παραβύστω όλίγην κινίνην, 
άλλά δεν θά μπορή νά άποκρύψη καί τό γεγονός μιας άλλης άποπείρας όταν ή άποπει- 
ρωμένη έπί παραδείγματι πέση άπό τήν ταράτσαν ή άπό ένα δωμάτιον ένός ξενοδο
χείου είς τήν οδόν Σταδίου καί τήν ϊδουν εκατοντάδες κόσμου. Διότι τότε ή άπόκρυψις 
θά δώση άφορμήν είς τήν δημιουργίαν φημών. Διά τον αυτόν λόγον ό δημοσιογράφος 
πρέπει νά γράψη μέ δύο λέξεις μίαν κλοπήν ή μίαν διάρρηξιν σοβαράν ύπ’ άγνώστων 
ή μίαν ληστείαν διά νά δυνηθή κατόπιν νά γράψη τά πολύστηλά του όταν άνακαλυ- 
φθοϋν καί συλληφθοϋν οί δράσται. ’Αλλά πώς νά γράψη κανείς έπί παραδείγματι δτι 
άνεκαλύφθησαν οί δρασται τής κλοπής τών πινάκων τοΰ Γκρέκο άπό τήν ’Εθνικήν 
Πινακοθήκην όταν δεν έχη άναγγείλει είς τούς άναγνώστας του τήν διάπραξιν τής 
κλοπής ; "Αλλως τε μέ τήν άναγγελίαν πολλάκις μιας διαρρήξεως προκαλεΐται μίσος 
καί άντιζηλία μεταξύ άποτυχημένων ή προδομένων διαρρηκτών έκ τών οποίων κά
ποιος «καρφώνει» καταλλήλως τούς πραγματικούς δράστας.

Βάσις λοιπόν πρέπει νά είναι ή στενή συνεργασία μεταξύ ’Αστυνομίας καί άστυ- 
νομικών συντακτών. "Αλλως τε καθώς έξηγήσαμεν εΐδησις είναι άδύνατον νά άποκρυ- 
βή, άλλά μόνον καθυστερεΐται. Καί τό ζήτημα τίθεται άλλως πλέον. Τά ’Αστυνομικά 
Τμήματα πρέπει νά άναφέρουν έγκαίρως τηλεφωνικώς είς τήν ’Αστυνομικήν Διεύ- 
θυνσιν κάθε ενδιαφέρον γεγονός καί άπ’ εκεί πλέον τό ζήτημα τής άνακοινώσεως τής 
είδήσεως θά τό ρυθμίση ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ή οποία καί θά διατάξη τό άρμό- 
διον ’Αστυνομικόν Τμήμα νά δώση πληροφορίας είς τούς άνεγνωρισμένους άστυνομι- 
κούς συντάκτας τών ημερησίων εφημερίδων. Καί μέ τούς έκάστοτε ’Αστυνομικούς 
Διευθυντάς, φίλους όλους, μπορεί νά γρινιάζωμεν καμμιά φορά οί άστυνομικοί ρεπόρ- 
τερς άλλά δέν έχομεν καί παράπονον. "Αλλως τε τούς περισσοτέρους οί πλεΐστοι έξ ή- 
μών τούς έγνώρισαν, τούς έξετίμησαν καί συνεδέθησαν μαζί των προ πολλών φευ 
δεκαετιών. Ά φ ’ ότου ήσαν ύπαστυνόμοι καί μερικοί καί άρχιφύλακες άκόμη...

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

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

έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ

στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 

κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Έ κ τοϋ ’Αγγλικού περιοδικού «Master Detective»,________________
κατά μετάφρασιν ’Αστυφύλακας κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Μια τούφα μαλλιά, λίγη σκόνη, ένα κομμάτι σπασμένο γυαλί.......  Μέ αύτά
τα άσήμαντα πράγματα ή άστυνομία είναι ικανή νά άνακαλύψη τον έγκληματία, 
ό όποιος προ είκοσι έτών θά διέφευγε τήν κατηγορία της δολοφονίας. Τό κατωτέρω 
άρθρον άποκαλύπτει μερικές άπό τις μεθόδους πού χρησιμοποιούνται άπό τό Έ φ -  
Μπί—’Ά ϊ στον συνεχή άγώνα του κατά τής έγκληματικότητος.

Μιά ψυχρή χειμωνιάτικη ήμέρα, ενα αύτοκίνητο έτρεχε πάνω στή λεωφόρο 
Νασάου Κάουντυ τής Πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης. 'Η πλατειά λεωφόρος ήταν 
ελεύθερη καί ό οδηγός δεν πρόσεχε, όταν ξαφνικά πετάχθηκε μπροστά του ένα 
μικρό παιδάκι Τό αύτοκίνητο κτύπησε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα τό παιδάκι, τό όποιο 
έκσφενδονίσθηκε ψηλά στον άέρα. 'Ο οδηγός τοϋ αύτοκινήτου άνέκοψε τήν ταχύ
τητα γιά μιά στιγμή μέ κάποια άμφιβολία, μετά όμως ανέπτυξε πάλι ΐλιγγιώδη 
ταχύτητα καί εξαφανίσθηκε.

Τό μικρό παιδάκι έκειτο σωριασμένο πάνω στο κατάστρωμα τής λεωφόρου 
μέ σπασμένο τό κρανίο καί εγκεφαλική αιμορραγία. 'Ο άπρόσεκτος οδηγός πού τό 
κτύπησε, εξαφανίσθηκε άναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. “Οχι όμως γιά πολύ.

Δέν ήξερε ότι τήν ώρα έκείνη ή πράξις του, δηλαδή νά μή σταματήση γιά νά 
βοηθήση τό τραυματισθέν άτομο, έθετε σ’ ενέργεια τις εύφυεΐς μεθόδους τής έπι- 
στημονικής άστυνομίας, πού δημιουργήθηκαν καί άναπτύχθηκαν μέ τήν πείρα 
πολλών έτών.

Πριν τριάντα χρόνια, ή επιστήμη βασιζόταν πάνω στον άστυφύλακα 
καί τήν πολιτεία. Σήμερα τό μικροσκόπιο καί οί άκτϊνες X μάχονται έξ ’ίσου απε
γνωσμένα κατά τού εγκλήματος, όσο καί τό όπλο, τό γκλόμπ καί τό άσύρματο 
τηλέφωνο. 'Η φυσική, ή χημεία, ή ήλεκτροτεχνική, ή μηχανική, ή μεταλλουργία 
καί ή φωτογραφία άνάγουν τήν έγκληματολογική έπιστήμη σ’ ένα έκπληκτικό κόσμο 
άνακαλύψεων.

Λίγη στάχτη άπό ένα τσιγάρο πάνω στο πτώμα ένός άνθρώπου συλλέγεται, 
ζυγίζεται, άναλύεται καί στέλνει τό δολοφόνο στήν ήλεκτρική καρέκλα.

'Ένα άπανθρακωμένο χέρι άποσύρεται μέσα άπό τά υπολείμματα μιας πυρ- 
καϊας, τοϋ γίνεται ή έπιβαλλομένη περιποίησις γιά νά καταστή δυνατόν νά ληφθοΰν 
τά δακτυλικά του άποτυπώματα, τά όποια έκ πρώτης δψεως φαίνονται κατεστραμ
μένα άπό τή φωτιά.

Μιά χούφτα χώμα θερμαίνεται μέχρι 1.000 βαθμούς καί συνδέει ένα ύποπτο 
άτομο μέ τό χρόνο καί τον τόπο ένός έγκλήματος.

Μ’ αύτά τά τεχνικά μέσα στή διάθεσή τους, οί άστυνομικοί τής Νασάου 
Κάουντυ έσπευσαν στον τόπο τοϋ δυστυχήματος. Συνωδεύοντο άπό υπαλλήλους 
τοϋ κρατικού έπιστημ,ονικοΰ έργαστηρίου, τό όποιο τελεί ύπό τήν διεύθυνσι τοϋ Φ. 
Πρίμπυλ.

'Ως έκ θαύματος, τό νεαρό θΰμα ήταν έν τή ζωή άκόμα. Τό έστειλαν στο 
νοσοκομείο τοϋ Σαίντ Τζότζεφ μέ ένα άσθενοφόρο. "Υστερα οί άστυνομικοί άρχισαν 
τό έργο τους. Άπό αύτόπτες μάρτυρες έπιβεβαιώθηκε ότι τό έξαφανισθέν αύτοκί
νητο ήταν μιά πράσινη λιμουζίνα μάρκας Πλύμουθ. Σ’ αύτό προσετέθη καί ή μαρ
τυρία ένός άστυφύλακος τής τροχαίας, ό όποιος άνέφερε ότι, λίγη ώρα μετά τό 
δυστύχημα, είχε κάνει συστάσεις στον οδηγό ένός τέτοιου αυτοκινήτου.

Ό  τροχονόμος άνέφερεν έπίσης ότι ό οδηγός φορούσε φόρμα έργάτου τοϋ 
διαμερίσματος τής πολιτείας τής Νέας 'Υόρκης. Μερικοί άπό τούς υπαλλήλους
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τοΰ διαμερίσματος άνέφεραν δτι είχαν άκούσει δτι κάποιος άπδ τδ προσωπικό είχε 
παρατηρηθή άπό την Τροχαία για υπερβολική ταχύτητα. Τό άτομο αυτό βρέθηκε 
σέ μια διεύθυνσι κοντά στη Νασάου Κάουντυ καί συνελήφθηκε. Έλήφθησαν τά 
δακτυλικά του άποτυπώματα, φωτογραφήθηκε καί τοΰ υποβλήθηκε μήνυσις μέ τήν 
κατηγορία έγκαταλείψεως στον τόπον τοΰ άτυχήματος τοΰ τραυματισθέντος άτό- 
μου. Αυτός δμως ΐσχυρίσθηκε δτι ήταν άθωος.

Τό καθήκον τοΰ Πρίμπυλ ήταν τώρα νά άποδείξη—γιά νά ίκανοποιήση τούς 
ενόρκους—δτι ό ύποπτος αυτός ήταν ό έξαφανισθείς οδηγός πού είχε τραυματίσει 
τό παιδάκι.

'Ο Πρίμπυλ είναι άπόφοιτος τοΰ Πανεπιστημίου της Κολούμπια καί διευ
θύνει ένα πλήρες σύγχρονο εργαστήριο, τό όποιο είναι εγκατεστημένο στο Γκάρντεν 
Σίτυ τής Λόγκ Ά ϊλαντ. "Ολο τό προσωπικό τοΰ εργαστηρίου είναι αστυνομικοί, 
μέ επιστημονική πείρα καί κατάρτισι.

Οί τεχνικοί τοΰ έργαστηρίου ήταν εκείνοι οί όποιοι στήν πραγματικότητα 
καταδίκασαν τον ύποπτο. Μαζί μέ τά ρούχα τού παιδιού πού έστάλησαν στο έργα- 
στήριο, ήταν καί έπτά μικροσκοπικά τεμάχια άπό πλαστικό γυαλί, πού βρέθηκαν 
στον τόπο τού δυστυχήματος.

Τά κομματάκια αυτά μελετήθηκαν μέ τό μικροσκόπιο. Οί τεχνικοί διέκριναν 
πάνω στο γυαλί—πολύ άμυδρά βέβαια—τά γράμματα Α.Ο.Τ.Α.

’Από τό άρχεΐο, τό όποιο τηρείται, βρέθηκε δτι τά γράμματα αύτά ύπάρχουν 
στούς ειδικούς άοιθμούς των προβολέων αυτοκινήτων τύπου Πλύμουθ, μοντέλων
1951 καί 1952.

Τό αυτοκίνητο τού ύποπτου ώδηγήθηκε στο γκαράζ τής άστυνομίας. Άπό 
τούς πλαστικούς προβολείς του έλειπε ένα τμήμα, άπό τό μπροστινό δεξιό φως. 
Τό ύπόλοιπο τοΰ πλαστικού προβολέως άφαιρέθηκε άπό τό αυτοκίνητο καί δόθηκε 
στο εργαστήριο.

—«Τώρα θά θέλαμε κάτι τό όποιο θά καθιστούσε τή μαρτυρία μας πειστι- 
κωτάτη στούς ενόρκους», εξήγησε ό προϊστάμενος τοΰ έργαστηρίου τής Λόγκ 
Ά ϊλαντ.

Οί τεχνικοί πήραν ένα γνήσιο πλαστικό κάλυμμα προβολέως τύπου Πλύμουθ. 
'Ύστερα άπό τά ράφια τού έργαστηρίου πήραν μιά ποσότητα έλαστικοΰ πυρίτου, 
ό όποιος διατηρείται σέ θερμοκρασία δωματίου καί προσέθεσαν σ’ αυτόν μιά πλα
στική ουσία.

—«Αύτό θά γίνη τώρα μιά παχειά κρέμα. Θά σκληρυνθή σέ δέκα λεπτά. Μ’ 
αυτό θά φτειάξουμε ένα ομοίωμα τού φυσικού καλύμματος τού προβολέως τύπου 
Πλύμουθ. "Οταν τό μίγμα αύτό παγώση καί σκληρυνθή, θά έχη μιά έλαφρώς κολ
λώδη έπιφάνεια».

Τά πλαστικά θραύσματα άπό τον προβολέα τού υπόπτου αυτοκινήτου το
ποθετήθηκαν πάνο) στήν κολλώδη έπιφάνεια. Τά πλαστικά κομματάκια πού βρέ
θηκαν στον τόπο τού δυστυχήματος, προσαρμόσθηκαν έπίσης έκεί. Οί γωνίες τους 
έφήρμοζαν τελείως.

—«Αύτό είναι μιά πειστική άπόδειξις δτι τά θραύσματα πού βρέθηκαν στον 
τόπο τού δυστυχήματος, προέρχονται άπό τό αύτοκίνητο τοΰ υπόπτου. Καί είναι 
μιά άπόδειξις ή όποια έκτίθεται κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε νά μήν άφήση αμφι
βολίες στο δικαστήριο. Αύτό τώρα μπορεί κανείς νά τό τοποθέτηση πάνω σ' ένα 
τραπέζι μπροστά στούς ένορκους νά τό δούνε καί νά τό πιάσουν», είπε ό Πρίμπυλ 
κρατώντας στά χέρια του τον συναρμολογημένο προβολέα.

Στο δικαστήριο, υστέρα άπό 40 λεπτά συζήτησι, οί ένορκοι έξέδωσαν τήν 
έτυμηγορία τους καί έκριναν ένοχο τον οδηγό, στον όποιο έπιβλήθηκε ή άνωτάτη
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προβλεπομένη ποινή : 100 δολλάρια πρόστιμο, άφαίρεσις τής άδειας οδηγού αύτο- 
κινήτου καί 30 ήμερων φυλάκισις.

Τό δικαστήριο πιθανόν να τον άθώωνε πλήρως, έάν σταματούσε καί βοηθούσε 
το παιδί, τό όποιο τελικά άνέρρωσε άπό τα τραύματά του.

'Η έξακρίβωσις καί έπιβεβαίωσις τοϋ δράστου στήν προκειμένη περίπτωσι 
του αύτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος, είναι ένα παράδειγμα, τό πώς εφαρμόζεται ή 
επιστήμη άπό τα όργανα έκτελέσεως του νόμου, σέ πολλές λεπτές καί σοβαρές 
περιπτώσεις έγκλημάτων καί μετατρέπει τήν μαρτυρία σέ άπόδειξι.

Τό δελτίο τοϋ ’Έφ-Μπί—’Ά ϊ τονίζει ότι οί περιπτώσεις αύτοκινητιστικών 
δυστυχημάτων, μέ έξαφάνισι τοϋ όδηγοΰ—δράστου, άπασχολοΰν σοβαρά τά όργανα 
της τάξεως καί τό κοινό καί τό έργο τό όποιο άντιμετωπίζει ό άστυνομικός κατά 
τήν άνάκρισι, είναι έξαιρετικά δύσκολο.

Μέ τήν έφαρμογή όμως τής επιστήμης άπό τήν άστυνομία, οί τρίχες, οί διά
φορες ΐνες, τεμάχια υφάσματος καί άποξέσεις χρωμάτων, είναι συχνά οί σπου
δαιότεροι συντελεσταί στήν άνακάλυψι των δραστών, στις περισσότερες περιπτώσεις 
αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων. 'Ένα τέτοιο παράδειγμα έφαρμογής τής έπιστη- 
μονικής άστυνομίας είναι καί ή κατωτέρω περίπτωσις κατά τήν οποία οί άστυνο- 
μικοί προέβησαν σέ κάτι τό άπίστευτο, πού τούς ώδήγησε στήν άποκάλυψι τοϋ 
πραγματικού δράστου-όδηγοϋ.

Κάτω άπό τήν καρότσα τοϋ αυτοκινήτου τοϋ ύποπτου, βρέθηκαν περί τις 250 
τρίχες. ΤΗσαν χρώματος σκούρου καστανοΰ καί άποδείχθηκε ότι άνήκαν στο θΰμα.

,. Οί τρίχες ήσαν πέντε διαφόρων τύπων. Τό θΰμα πού ήταν μιά γυναίκα, είχε 
μαλλιά πού είχαν τούς πέντε αύτούς τύπους τριχών. ’Ακόμα καί ή άναλογία έπί % 
τών πέντε τύπων, ήταν ή ίδια.

Οί άστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι ή γυναίκα αυτή έπασχε άπό δύο χρόνιες 
νόσους-τοϋ τριχωτού τής κεφαλής. ’Από τις διάφορες στατιστικές προέκυπτε ότι 
οί άσθένειες αύτές παρουσιάζονται ή μέν μία σέ κάθε 10.000 άτομα ή δέ άλλη σέ 
κάθε 50.000 άτομα.

Τρεις ειδικοί συνήλθαν σέ σύσκεψι. Κανείς τους δέν εϊχεν ύπ’ όψιν του μιά 
συγκεκριμένη περίπτωσι στήν οποία καί οί δύο άσθένειες νά παρουσιάζονται στο 
ϊδιο κεφάλι συγχρόνως.

Τά συμπτώματα τών άσθενειών στό κεφάλι τής γυναίκας καί στις τρίχες πού 
βρέθηκαν κάτω άπό τό αυτοκίνητο, ήσαν τά ’ίδια. 'Ως έκ τούτου έβγαινε τό συμπέ
ρασμα οτι οί τρίχες πού βρέθηκαν κάτω άπό τό αύτοκίνητο, προήρχοντο άπό τό 
κεφάλι τής γυναίκας αύτής.

’Ακόμα καί άπειροελάχιστες κηλίδες άκαθαρσίας, όταν ύποβληθοΰν σέ άνά- 
λυσι στό σύγχρονο έγκληματολογικό έργαστήριο, άποκαλύπτουν μυστικά τά όποια 
οί ευφυέστατοι έγκληματίαι ήσαν άπολύτως βέβαιοι ότι θά παρέμειναν μυστικά 
γιά πάντα.

Καί οί πλέον πανούργοι έγκληματίαι δέν έχουν ελπίδα νά ξεφύγουν άπό τις 
έπιστημονικές συσκευές όπως π.χ. είναι τό σύστημα τού διδύμου κλιβάνου, πού 
χρησιμοποιεί τό ’Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ.

Λαμβάνεται μία κηλίδα άκαθαρσίας άπό τό ρεβέρ τού πανταλονιού τού ύπο
πτου καί μία κηλίδα άκαθαρσίας άπό τον τόπο τού έγκλήματος καί θερμαίνονται, ή 
κάθε μιά, σέ ξεχωριστό κλίβανο.

Καθώς κοκκινίζουν άπό τήν υπερβολική θερμοκρασία, καταγράφονται οί 
φυσικές άντιδράσεις τους μέ μιά ειδική συσκευή. Έάν οί έγγραφές είναι όμοιες καί 
στις δύο περιπτώσεις τών κηλίδων, έάν δηλαδή οί κηλίδες ύπόκεινται στις ίδιες 
φυσικές μεταβολές, πρέπει νά συνίστανται άπό τις ίδιες ουσίες.
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Ή  έπιστήμη μπορεί επίσης νά άμφισβητήση την ένοχή, όπως ακριβώς μπορεί 
καί νά τήν άποδείξη.

Σέ μιά ώρισμένη περίπτωσι δολοφονίας, ένας μάρτυρας ισχυριζόταν δτι τό 
φονικό όργανό ήταν ένα μεγάλο μηχανικό κλειδί. Πάνω στο κλειδί βρέθηκαν 18 
άνθρώπινες τρίχες. Τό θΰμα ήταν μιά νέα καί είχε ύποκύψει άπό 13 κτυπή ματα 
στο κεφάλι μέ τό κλειδί.

Άπό τήν έργαστηριακή έρευνα πού ένήργησε τό Έ φ —Μ πί-Ά ϊ, προέκυψαν 
δτι 16 άπό τις τρίχες πού βρέθηκαν πάνω στο κλειδί προήρχοντο άπό τό κεφάλι, 
ένώ οί άλλες δύο, άπό τήν έφηβική χώρα. ’Έτσι ή παρουσία τριχών άπό τό 
έφηβαΐον δέν μπορούσε νά έξηγηθή λογικά, Έάν τό κλειδί ήταν τό φονικό όργανό, 
δεν έπρεπε νά υπάρχουν πάνι 
πληγή καί δέν υπήρχαν έκεϊ 
τής νέας ήσαν άθικτα.

Μιά άλλη σύγχρονος μέθοδος άνακαλύψεως τοϋ έγκληματίου είναι καί ή κατω
τέρω ή οποία δέν γίνεται στο έργαστήριο, άλλά στά συνήθη γραφεία τής άστυνομίας.

'Η καταπληκτική αυτή μέθοδος ονομάζεται Ά ϊντέντυ—Κίτ καί την έφεΰρε 
ό Χάου Μάκντόναλντ τής άστυνομίας τού Λος Άντζελες. Θεωρείται ως- ή πλέον 
έπαναστατική έπιστημονική μέθοδος, γιά τήν έξακρίβώσι τής ταυτότητος, υστέρα 
άπό τά δακτυλικά αποτυπώματα.

Μέ τή μέθοδο αυτή έξιχνιάσθηκε κατά τό παρελθόν έτος ή περίπτωσις άπα- 
γωγής μιας νέας 17 έτών, άπό τή Λέηκ Τάχο τής Νεβάδας.

’Αρκετές ώρες μετά τήν προσβολή, ή κατατρομαγμένη νέα περιέγραψε, άτε- 
λώς καί μέ τραυλίζουσα φωνή στούς άστυνομικούς, τά χαρακτηριστικά τοϋ άτόμου: 
« ’Ηταν λευκός, 1,80μ. δψος,35 έτών περίπου, μελαχροινός καί μέ σκαστά μαλλιά». 
Αύτή ήταν ή δλη περιγραφή πού μπόρεσε νά δώση.

Ή ταν βέβαια κάτι, άλλά δχι άρκετό. Οί άστυνομικοί άλληλοκοιτάχθηκαν. 
'Υπήρχαν χιλιάδες άνδρες πού είχαν τά χαρακτηριστικά αυτά.

Ή  άστυνομία δμως τής γειτονικής Κάουντυ,τοΰ Σάν Ματέο τής Καλλιφορνίας, 
είχε τελευταία έφαρμόσει τήν μέθοδο Ά ϊντέντυ-Κ ίτ. Είναι ένα κουτί μέσα στο 
όποιο ύπάρχουν σκίτσα πού άπεικονίζουν μΰτες, σαγόνια, μάτια, αύτιά καί ρυτί
δες, τά όποια τοποθετούνται πάνω σέ διαφανή φύλλα, πού μοιάζουν μέ άρνητικά 
φωτογραφικά φίλμς. Τό Κίτ στήν πραγματικότητα άποτελεΐται άπό 512 εικόνες, 
πού παριστάνουν διάφορα μέρη καί χαρακτηριστικά τοϋ άνθρώπου, οί όποιες μπο
ρεί νά συναρμογολογηθοΰν καί νά άνασυναρμογολογ/ιθοΰν, γιά νά σχηματίσουν 
62.000.000.000 διαφορετικά πρόσωπα ! ! !

'Υπάρχουν σκίτσα άπό 52 σαγόνια, 102 μάτια, 33 χείλη, 32 μΰτες, 80 φρύ
δια. 'Υπάρχουν έπίσης σκίτσα άπό 126 μαλλιά, 25 διαφορετικές ρυτίδες, 25 γενειά
δες καί μουστάκια καί 25 καπέλλα. · ·

'Ο έπιθεωρητής τής άστυνομίας τής Ματέο Κάουντυ, άνοιξε τό κουτί τοϋ 
Ά ϊντέντυ—Κίτ καί κάθισε μπροστά στή νέα πού έκλαιγε. Διάλεξε, ένα σαγόνι άπό 
τό κουτί καί τής τό-έδειξε. «Τέτοιο σαγόνι είχε ;». 'Η νέα κούνησε άρνητικά τό 
κεφάλι. «Μήπως είχε τέτοιο ;» καί τής έδειξε άλλο.

Αυτό συνεχίσθηκε μέχρις οτου,ή νέα συγκατένευσε. 'Ο έπιθεωρητής Κρίηκς 
πήρε βαθειά άνάσα. Είχε γίνει τό πρώτο βήμα.

Σιγά-σιγά καί μέ υπομονή προσήρμοζε τά κατάλληλα χαρακτηριστικά πού 
τοϋ ύπέδειχνε ή νέα. ’Έτσι σχημάτισε τό πρόσωπο τοϋ βιαστοϋ. Τελικά παρου
σίασε μιά πλήρη εικόνα ένός άνθρώπου μέ σκυθρωπό πρόσωπο καί μαΰρα σπαστά 
μαλλιά.

—«Αυτός είναι» είπε ή νέα.
Άλλά δέν ήταν μόνο αύτή πού τόν άνεγνώρισε . "Ενας άστυνομικός τής'Ρενώ
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της Νεβάδας, κοίταξε την εικόνα τοϋ Ά ΐντέντυ—Κίτ καί άνέκραξε : «Τον ξέρω 
αυτόν». Ό  ύποπτος ήταν ένας προσφάτως άπολυθείς κατάδικος, ό όποιος είχε δικα- 
σθή για άλλη έπίθεσι, τό 1948. Ή  άστυνομία τον βρήκε σχεδόν άμέσως στο Στόκ- 
τον της Καλλιφορνίας καί τον συνέλαβε. Αυτός όμως έπέμενε δτι ήταν άθώος. ’Αλλά 
ή νέα—τό θϋμα—τον άνεγνώρισε άμέσως καί χωρίς δισταγμούς, ανάμεσα σέ μιά 
σειρά άστυνομικούς, τον ύπέδειξεν ώς βιαστήν της.

Σέ μιά άλλη περίπτωσι ληστείας ένός μεγάλου καταστήματος στην Καλλι- 
φόρνια, οί αστυνομικοί συνέθεσαν τήν εικόνα τοϋ δράστου σύμφωνα μέ τις περιγρα
φές πού έδωσαν τρία άπό τά θύματά του. 'Ένα τέταρτο θϋμα δέν είχε ΐδή τό δράστη. 
"Οταν τοϋ έδειξαν τήν εικόνα, πού είχαν συναρμολογήσει μέ τό Ά ϊντέντυ-Κ ίτ, 
άνεφώνησε : «Μά αύτός είναι ό κουνιάδος μου» ! !

'Ένα ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό πλεονέκτημα τοϋ ’Αϊντέντυ-Κίτ είναι δτι, 
καθένα άπό τά πλαστικά τεμάχια είναι άριθμημένο. Αύτό σημαίνει δτι μιά άστυ- 
νομική υπηρεσία μπορεί νά δώση διά τοϋ άσυρμάτου τούς άριθμούς καί τήν διάταξί 
τους σέ άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, πού έχουν στή διάθεσί τους τό σύστημα, καί 
νά συνθέσουν οί ίδιες τή δική τους εικόνα.

Τήν ανωτέρω μέθοδο χρησιμοποιούν πλέον έπισήμως οί άστυνομικές άρχές 
τής Πολ.ιτείας της Καλιφορνίας. ’Αστυνομικοί άπό μακρυνές χώρες δπως π.χ. άπό 
τήν ’Αϊτή, τό ’Ισραήλ καί τό Πουέρτο Ρίκο, έρχονται στις 'Ηνωμένες Πολιτείες γιά 
νά παρακολουθήσουν τις σχολές τοϋ Ά ΐντέντυ—Κίτ. Τέτοιες σχολές έχουν ίδρυθή 
καί στή Μπόν της Δυτικής Γερμανίας.

Σέ μιά δοκιμαστική περίοδο, τό Ά ΐντέντυ—Κίτ άπεκάλυψε τά 93% των 
εγκληματιών, τών όποιων είχαν δοθή καί είχαν περιγραφή τά χαρακτηριστικά.

'Η έφαρμογή τής έπιστήμης στήν έξιχνίασι τοϋ έκγλήματος είναι σχετικώς 
νέα στον άμερικανό άστυνομικό. Προ τοϋ 1920 ή επιστημονική τεχνική σπανίως 
έχρησιμοποιειτο άπό τά όργανα τής άστυνομίας.

Ό  διευθυντής τοϋ Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ κ. Χοϋβερ, βασίσθηκε στις τεράστιες δυνα
τότητες τής βοήθειας, ή όποια προσφέρεται άπό τήν έπιστήμη στον άστυνομικό. 
Οί όραματισμοί του είχαν ώς άποτέλεσμα τήν ίδρυσι τοϋ τεραστίου επιστημονικού 
εργαστηρίου τοϋ Έ φ —Μπί—Ά ΐ  στο άρχηγεϊο του, στήν Ούάσιγκτων, τό όποιο είναι 
τό τελειότερο ινστιτούτο τοϋ είδους του στον κόσμο.

Σήμερα ό κ. Χοϋβερ λέγει : «Πολλές φορές κάθε μέρα άποδεικνύεται ή άξια 
τής έπιστήμης ώς ένα άπό τά ισχυρότερα δπλα τής άστυνομίας μέ τήν εργασία πού 
έπιτελεΐται μέσα στά επιστημονικά έγκληματολ,ογικά έργαστήρια. ’Εκεί, τά 
ίχνη πελμάτων, έργαλείων, τό άλλοιωθέν έγγραφον, ή μικροσκοπική κηλίς χρώ
ματος, παρέχουν τις άναγκαϊες μαρτυρίες γιά νά πλησιάσουν ένα έγκληματία στο 
έγκλημα πού διέπραξε ή νά άπομακρύνουν τον φοβερό πέπλο υποψίας άπό ένα άθώο 
άνθρωπο».

Άπό τό 1920 καί έντεΰθεν, σέ πολλές περιπτώσεις, τό Έ φ -Μ π ί-Ά ϊ έπικα- 
λέσθηκε τήν συνδρομή τής έπιστήμης στήν έξιχνίασι τοϋ εγκλήματος, άλλά τά άπο- 
τε).έσματα δέν ήσαν ικανοποιητικά. Πολλοί άπό τούς έπιστήμονας αύτούς δέν είχαν 
ούτε τά μέσα ούτε τήν έκπαίδευσι γιά νά μπορέσουν νά παρουσιάσουν μιά μαρτυρία 
στό δικαστήριο. Συχνά δέν μπορούσαν νά τούς βροΰν δταν τούς έχρειάζοντο. Με
ρικές φορές ή συνοδεία τών μαρτυρικών στοιχείων καί ή άμοιβή τοϋ έπιστήμονος 
δημιουργούσαν νέα προβλήματα.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

-------------------------- 'Υπό ’Αστυνόμου Β' χ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ---------------------------

1 .  ΑΙ τεχνικαί πρόοδοι Ιξυπηρετοΰν τήν ’Α στυνομίαν.
Αί τεχνικαί πρόοδοι εξυπηρετούν καί πάλιν τήν ’Αστυνομίαν εις τό δύσκολον, 

επίπονον άλλα καί λίαν επικίνδυνον έ'ργον της. Μετά άπό τά αυτοκίνητα, τούς άσυρ- 
μάτους, το ραδιόφωνον, τά τηλέφωνα, ενσύρματα καί άσύρματα καί τά ραντάρ, ήλθεν 
ή σειρά τής τηλεοράσεως νά παράσχη τάς πολυτίμους ύπηρεσίας εις τήν ’Αστυνομίαν. 
Καί αύτο συνέβη, εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, όπως είχε γίνει πάλαιότερον μέ τά 
ραντάρ, διά τά όποια εϊχομεν γράψει εις άλλο σημείωμά μας. ’Αλλ’ άς ίδωμεν πώς ά- 
κριβώς ή τηλεόρασις εξυπηρέτησε τήν ’Αστυνομίαν εις το έργον της.

2. Δύο ’Αμερικανοί αστυνομικοί έφονεύθησαν.
Κατά τάς άπογευματινάς ώρας μιας ημέρας του παρελθόντος ’Ιουνίου, οί άστυ- 

φύλακες της ’Αστυνομίας της Νέας 'Υόρκης, Λιούκ Φάλλον, έτών 55, καί Τζών Φί- 
νεγκαν, έτών 29, εΐχον διατεθή προς έκτέλεσιν ύπηρεσίας εις μίαν οδόν τής περιοχής 
του Μπρούκλιν, όπου ύπήρχον πληροφορίαι ότι οί οδηγοί τών έκεΐ σταθμευόντων ταξί 
διέπραττον πολλάς παραβάσεις. Αίφνιδίως ήκουσαν ένα πυροβολισμόν ό όποιος προ- 
ήρχετο άπό τό έκεϊ πλησίον εύρισκόμενον κτίριον εις τό όποιον στεγάζονται τά γρα
φεία μιας μεγάλης έταιρείας καπνού. ’Αμέσως έ'τρεξαν προς τό κτίριον άπό τό όποιον 
ήκούσθη ό πυροβολισμός καί ό μέν Φίνεγκαν παρέμεινε φρουρών τήν είσοδον, ό δέ 
Φάλλον, μέ τό περίστροφον άνά χείρας, εΐσήλθεν έντός τών γραφείων τού κτιρίου. 
Έ κεΐ ό Φάλλον εύρέθη άντιμέτωπος δύο όπλοφορούντων κακοποιών, οί όποιοι προ 
ολίγου ειχον διαρρήξει τό χρηματοκιβώτιον τής έταιρείας καπνού, άπό τό όποιον εΐχον 
άφαιρέσει ολα τά χρήματα, άφοϋ προηγουμένως εΐχον ύποχρεώσει τούς έκεΐ εργαζο
μένους υπαλλήλους νά παραμείνουν όρθιοι καί μέ ύψωμένας τάς χείρας. *0 εις μάλιστα 
έκ τών ύπαλλήλων είχε ρίψει τον άκουσθέντα ύπό τών άστυνομικών πυροβολισμόν, 
προς έκφοβισμόν καί εις στιγμήν συγχύσεως.

"Οταν οί γκάγκστερς αύτοί άντελήφθησαν εΐσερχόμενον τόν άστυφύλακα Φάλ
λον μέ προτεταμένον τό περίστροφον, προσεποιήθησαν ότι παρεδίδοντο. ’Αλλά μετ’ 
ολίγον έπυροβόλησαν διά ταχυτάτης κινήσεως καί τόν έτραυμάτισαν σοβαρώτατα. 
Εύθύς ώς ό άστυφύλαξ Φίνεγκαν άντελήφθη τόν συνάδελφόν του νά πίπτη αίμόφυρτος, 
έκινήθη εναντίον τών φοβερών δολοφόνων καί ταύτοχρόνως έπυροβόλει κατ’ αυτών. 
Είχε τήν άτυχίαν όμως νά άστοχήσουν ολαι αί σφαΐραι τού περιστρόφου του. Έν 
τώ μεταξύ οί κακοποιοί έπυροβόλησαν καί έναντίον τού Φίνεγκαν καί τόν έτραυμάτισαν 
θανασίμως. ’Αμέσως, μετά τάς πράξεις των αύτάς, οί λησταί έσπευσαν νά έξαφανι- 
σθοΰν, συναποκομίζοντες καί τό προϊόν τής ληστείας των. Μετ’ ολίγον, οί δύο άστυνο- 
μικοί ύπέκυπτον εις τά τραύματά των.

Ή  Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας τής Νέας 'Υόρκης, εύθύς ώς έπληροφορήθη τόν 
φόνον τών δύο άστυφυλάκων, έκινητοποίησεν όλην τήν δύναμίν της, άνερχομένην εις 
25.000 άνδρας. Αί διεξαχθεΐσαι έρευναι, έστράφησαν προς όλας τάς κατευθύνσεις καί 
περιέλαβον όλα τά κέντρα. Εις τάς έπιμόνους άναζητήσεις διά τήν σύλληψιν τών έπι- 
κινδύνων ληστών, έλαβον μέρος καί ύπάλληλοι τού 'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Ερευ
νών, τού παγκοσμίως γνωστού Έφ-Μ πί-’Ά ϊ. Έ πί τέλους, αί συντονισμένα', προσπά- 
θειαι όλων τών άστυνομικών ήρχισαν νά αποδίδουν. Μετά πάροδον πολλών ωρών, άπό 
τούς φόνους τών δύο άστυφυλάκων, ένας πρατηριοΰχος βενζίνης άνέφερεν εις. τάς ’Α
στυνομικός άρχάς ότι είδε, κατά τήν στιγμήν τών φόνων, νά έξέρχεται τρέχον, άπό 
τό κτίριον τής καπνοβιομηχανίας, κάποιο πρόσωπον πού τό έλεγαν «φαλακρόν».
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Ό πως είπε βραδύτερου εις τούς δημοσιογράφους ό ένεργών τάς άνακρίσεις 
ύπαστυνόμος Έντουαρντ Μάρτιν, «ή πληροφορία αυτή ήτο ό μίτος τής ’Αριάδνης, 
διά την άνακάλυψιν καί σύλληψιν των ληστών.'Η υπηρεσία μας έγνώριζεν δλους τούς 
«τύπους» έκάστης περιοχής καί έτσι ήρχίσαμε να βαδίζωμεν έπί ασφαλούς εδάφους 
πλέον».

'Η ’Αστυνομία τής Νέας 'Υόρκης έπληροφορήθη προς τούτοις, δτι οί σεσημα
σμένοι κακοποιοί Ρόζεμπεργκ καί Πορτέλλι, οί όποιοι εΐχον δικασθή κατά τό παρελ
θόν διά ενόπλους επιθέσεις, εΐχον έξαφανισθή άπό τά κέντρα εις τά όποια έσύχναζον. 
Ή  έξαφάνισίς των αύτή, έ'δωσεν ύπονοίας δτι αύτοί εΐχον σχέσιν μέ τούς φόνους των 
δύο άστυφυλάκων.

3. ΑΙ φω τογραφ ία ι των ληστών εις τήν τηλεόρασιν.
’Έπρεπε, λοιπόν, νά γίνη γνωστή ή ταυτότης των καταζητουμένων αύτών προ

σώπων εις δλους τούς άστυνομικούς τής ’Αμερικής καί εις δλους τούς πολίτας. Προς 
τούτο, έστάλησαν βιογραφικά σημειώματα καί φωτογραφίαι των καταζητουμένων 
γκάγκστερς εις δλα τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί Σταθμούς τής ’Αμερικής. ’Έπρεπε 
δμως νά συμβάλουν καί οί πολΐται είς τήν άναζήτησιν των κακοποιών αύτών, δπως 
συμβαίνει συνήθως είς τάς περιπτώσεις τών σοβαρών έγκλημάτων, καί διά τούτο έδη- 
μοσιεύθησαν αί φωτογραφίαι των είς τον τύπον.

Λόγω δμως τής τεράστιας διαδόσεως τήν όποιαν έχει ή τηλεόρασις είς τήν ’Αμε
ρικήν, έθεωρήθη άναγκαΐον, ύπό τών ’Αστυνομικών άρχών, δπως αί φωτογραφίαι 
τών ληστών Ρόζεμπεργκ καί Πορτέλλι μεταδοθούν καί διά τών Σταθμών Τηλεοράσε- 
ως, διά νά τούς γνωρίσουν τά έκατομμύρια τών άμερικανών πού παρακολουθούν 
τάς έκπομπάς τών Σταθμών Τηλεοράσεως. ’Έτσι, διά πρώτην φοράν είς τήν ιστορίαν 
τής άναζητήσεως έγκληματιών, μετεδόθησαν άπό τής τηλεοράσεως φωτογραφίαι 
καταζητουμένων προσώπων.

4. Οί πολΐται βοηθούν τήν ’Αστυνομίαν.
Μετά τήν εύρυτάτην δημοσιότητα τήν όποιαν έλαβον αί φωτογραφίαι τών δο

λοφόνων καί τάς περιελθούσας είς γνώσιν τού κοινού δραματικάς συνθήκας ύπό τάς 
όποιας έφονεύθησαν οί δύο άστυνομικοί, ήρχισαν νά καταφθάνουν είς τήν ’Αστυνομίαν 
καί είδικώτερον είς τον ένεργοΰντα τάς άνακρίσεις ύπαστυνόμον Μάρτιν, διάφοροι 
πληροφορία'.. Αί περισσότερα', δμως έξ αύτών ήσαν άνακριβεΐς ή άσαφεΐς. Πολλοί 
πολΐται, δπως συμβαίνει καί παρ’ ήμΐν, θέλοντες νά βοηθήσουν τήν ’Αστυνομίαν είς 
τό δύσκολον εργον της, μετέδιδον τηλεφωνικώς διαφόρους πληροφορίας καί περιγρα- 
φάς, διαφόρων κατά τήν γνώμην των ύποπτων προσώπων, αί όποΐαι έξηκριβώνοντο 
συντόμως ώς έσφαλμέναι. Είχον φθάσει σχεδόν μεσάνυκτα δταν ένας ξενοδόχος ειδο
ποίησε τήν ’Αστυνομίαν δτι ένα πρόσωπον όμοιάζον μέ ένα τών καταζητουμένων κα
κοποιών, τό όποιον μετέβη καί έζήτησε δωμάτιον νά μείνη είς τό ξενοδοχεΐον του, 
έδωσε μάλλον ψευδή στοιχεία.

’Αμέσως, έσπευσαν έπί τόπου άρκετοί άστυνομικοί μέ έπί κεφαλής τον Μάρτιν, 
οί όποιοι άφού έκύκλωσαν τό ξενοδοχεΐον, είσήρχοντο μετ’ ολίγον αίφνιδίως είς τό δω
μάτιον τού ύποδειχθέντος ώς ύποπτου προσώπου, τό όποιον, ώς έξηκριβώθη, ήτο ό 
Πορτέλλι, ό εις τών καταζητουμένων ληστών.

’Από τήν εξαντλητικήν άνάκρισιν, ή όποια έπηκολούθησεν είς τήν ’Αστυνομίαν, 
ό Πορτέλλι άπεκάλυψε καί τούς συνενόχους του, τον Ρόζεμπεργκ, δστις συνελήφθη 
βραδύτερον είς έναν οίκίσκον έγκαταλελειμμένου άγροκτήματος καί τούς ιταλικής 
καταγωγής Λίνο καί Άκαρίνο, οί όποιοι ήσαν σεσημασμένοι, μέ πλουσίαν έγκληματι- 
κήν δράσιν.

Οΰ τω, χάρις είς τήν δραστηριότητα τών ’Αμερικανών καί τήν διά πρώτην φο
ράν παρασχεθεΐσαν συνδρομήν τής τηλεοράσεως, έπετεύχθη ή εντός μιας καί μόνον



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΑΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ Ϊ ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΤΟΥ ΣΑΝ ΡΕΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

-  ΑΗΔΚΑΛΥΦΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΦΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -
'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ

'Ένα αυτοκίνητο πολυτελείας σταμάτησε Ιξω άπό τό ξενοδοχείο τής «Μεγάλης 
Βρεταννίας» στην ’Αθήνα, το πρωί τής 11ης’Ιουνίου 1927. 'Ο θυρωρός, χωμένος στο 
μπλέ κοστούμι του μέ τα χρυσά σειρήτια, Ιτρεξε πρόθυμος, άνοιξε τη πόρτα τοϋ αυ
τοκινήτου καί τσακίστηκε σέ υποκλίσεις.'Ο επιβάτης κατέβηκε βιαστικός, έδωσε τις 
βαλίτσες του στο θυρωρό καί μπήκε στη μεγάλη αίθουσα άναμονής. Φορούσε ένα 
γκρι κοστούμι σπόρ, όμοιο καπέλλο καί γενικά ή έμφάνισή του έδειχνε κάτι τό άρι- 
στοκρατικό. Στο γραφείο τοϋ ξενοδοχείου, έδωσε τά στοιχεία του στη Γαλλική.

—Ρενέ Μπερανζέ είπε στο μαίτρ, κρατήσατε τό διαμέρισμα πού σάς τηλεφώνησα 
Ζθές ;

—Μάλιστα, απάντησε ό υπάλληλος· δεύτερο πάτωμα No 17.
—Εύχαριστώ.
"Ενας μικρός γκρουμ τον παρέλαβε, τον ώδήγησε στο άσανσέρ καί κατόπιν στο 

διαμέρισμά του.
—’Επιθυμεί τίποτε άλλο ό κύριος ;
—Τις άποσκευές μου παρακαλώ.
"Οταν έμεινε μόνος ρίχτηκε σέ μία πολυθρόνα άποκαμωμένος καί έξηντλημένος 

σχεδόν τελείως.
•—’Επί τέλους! μουρμούρισε. ’Εδώ ελπίζω πώς δέ θά μπορέση νά μ’ ένοχλήση 

κανείς. Ξεδίπλωσε μερικές ’Ιταλικές εφημερίδες κι’ άρχισε νά ψάχνη γιά νά βρή 
κάτι πού τον ένδιέφερε. Πίταν οί έφημερίδες πού τοϋ άγόρασε ό σωφέρ τοϋ αύτοκινή- 
του, όταν περνοΰσαν άπό τό διεθνές πρακτορείο. Σέ μιά στιγμή χλώμιασε, τά χέρια 
του, πού κρατούσαν την έφημερίδα, άρχισαν νά τρέμουν, έννοιωσε σαν ζάλη καί αι
σθανόταν ότι όλα γύρω του στριφογύριζαν. Τά μάτια του είχαν καρφωθή σέ μιά φω
τογραφία, πού δημοσίευε ό «Εσπερινός Ταχυδρόμος». Σηκώθηκε, κλείδωσε τή πόρτα 
καί βυθίστηκε στην ανάγνωση. Πλησίασε τον καθρέφτη κρατώντας τήν έφημερίδα πλάι 
στο πρόσωπό του καί τό παρέβαλε μέ τή μονόστηλη φωτογραφία πού δημοσίευε.

—”Ω ! στοιχηματίζω πώς δέν έχω καμμία σχέση μ’ αυτό τον άνθρωπο, μουρ
μούρισε καί χαμογέλασε. Τύλιξε τις έφημερίδες, τις έβαλε στή τσέπη του καί ξαπλώ
θηκε άναπαυτικά σέ μιά πολυθρόνα. Κάποιος χτύπησε διακριτικά τήν πόρτα, 
μ’ αυτός, όπως ήταν βυθισμένος σέ σκέψεις, πετάχτηκε τρομαγμένος καί άπό ένστι
κτο έφερε τό χέρι του στή δεξιά τσέπη τοϋ σακκακιοΰ του. "Οπως εννοιωσε νά έγγί- 
ζουν τά δάκτυλά του τό μικρό περίστροφο, πού έφερε πάντα έπάνω του, ήρέμησε καί 
μέ άργά βήματα πλησίασε καί άνοιξε. 'Η μορφή τοϋ μικροΰ γκρούμ πρόβαλε.

ήμέρας σύλληψις τών άπαισίων δολοφόνων τών δύο συναδέλφων, οί όποιοι, όπως 
καί τόσοι άλλοι, έπεσαν θύματα τοϋ καθήκοντος.

Τήν έπομένην, έγινεν ή κηδεία τών δύο άτυχών άστυφυλάκων, μέ μεγάλην συμ
μετοχήν αστυνομικών καί λαοΰ. 'Ο δικαστής Λώρενς Μπρέικεν άποχαιρετών τούς δύο 
νεκρούς είπε μεταξύ άλλων: «Εις τήν δύναμιν τής ’Αστυνομίας τής Νέας 'Υόρκης έ- 
χομεν 25.000 μάρτυρας. Είθε ό Θεός νά τούς προστατεύη, διότι εύρίσκονται εις διαρ
κή κίνδυνον».

ΓΕΩΡ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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—Οί άποσκευές του κυρίου. ’Εκείνος άνέπνευσε. Τοϋ έδωσε τις κατάλληλες 
οδηγίες καί γέλασε μέσα του για τον άδικο φόβο που πήρε.

-—Τί κουτός πού είμαι, σκέφτηκε. Σέ λίγο κατέβαινε τις μαρμάρινες σκάλες, 
σιγοσφυρίζοντας μιά καντσονέτα.

’Αργά τό βράδυ, μέσα στο άριστοκρατικό καμπαρέ «ΙΙεροκέ» υπήρχε κέφι 
πολύ. Μιά τζάζ μαύρων χαλούσε τό κόσμο μέ τά φόξ τής μόδας καί οί σαμπάνιες 
δίνανε καί παίρνανε. Κατά τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες ή χαρά καί ή εύθυμία 
εΐχε μεταβληθή σέ τρέλλα, πού ήλέκτριζε τά πόδια κείνων πού χόρευαν πάνω στο γυα
λιστερό παρκέ. Σ’ ένα παράμερο κομψό τραπεζάκι, κάτω άπό ένα λαμπιόνι μέ κόκκινο 
άμπαζούρ, έρχόταν ή έβδομη μποτίλια σαμπάνιας γιά τό εύθυμο ζευγάρι πού καθόταν.

'Η μικρή σκερτσόζα καί μελαχροινή Σπανιόλα χορεύτρια τού κέντρου, είχε 
τύχη άπόψε. 'Ο καινούργιος φίλος της, πού μόλις πριν λίγεςώρες τον εΐχε γνωρίσει, 
ήταν ένας άριστοκράτης ό όποιος δέν σκεπτόταν τά χρήματα.

—Θά πιούμε άκόμη μιά σαμπάνια; τής έλεγε.
—Ναί, δ,τι θέλει ό Ρενέ μου, καί τον χάϊδευε στά μαλλιά. 'Ο ξένος έπινε, 

έπινε πολύ, σαν νάθελε κάτι νά ξεχάση καί νά σβύση μέσα του μιά φλόγα πού τού 
έκαιγε τά σπλάχνα. ΤΗταν ζαλισμένος άπό τά ποτά, μά δέν ήταν εύθυμος. Μόνον 
κάποιο βάρος έννοιωθε στο κεφάλι καί τά μάτια του στιγμές-στιγμές θάμπωναν.

'Η χορεύτρια τον εΐχε τώρα άγκαλιάσει καί τον φιλούσε μέ μανία άδιάκοπα. 
Μά σέ κάποια στιγμή, ή Άντελίνα, ’κεΐ πού τον χάϊδευε είδε στο μέτωπό του ένα 
σημάδι καί τον ρώτησε.

—Πές μου χρυσό μου πώς το έπαθες αυτό ;
’Εκείνος προς στιγμήν ξαφνιάστηκε, μά συγκρατήθηκε καί άτάραχος τής είπε.
—-Γιατί ; μέ κάνει άσχημο ;
—’Ό χ ι! Ό χ ι! τού άπήντησε, άπ’έναντίας είσαι ό πιο όμορφος άνδρας πού γνώρι

σα. "Υστερα άπό λίγο μέσ’ τά χάδια καί τά φιλιά τον ξαναρώτησε.
—Πές μου λοιπόν άγάπη μου τί είναι αύτό τό σημάδι;
—’Από μιά σπαθιά σέ μονομαχία, τής είπε άδιάφορα.
—Μονομαχία! είπε ή μεθυσμένη γυναίκα καί τά όμορφα μαύρα μάτια της καρ

φώθηκαν στά δικά του.
—Ναί, μιά μονομαχία γιά μιά γυναίκα, μιά πού στο τέλος τήν κέρδισα.
—"Ωστε είσαι παντρεμένος ;
•—Ναί, δηλαδή ήμουν, πρόφθασε νά διορθώση, μά τώρα δέν έχω πιά γυναίκα. 

Πέθανε- κι’ έσκυψε τό κεφάλι του. Ή  Άντελίνα σηκώθηκε ξαφνικά τον άγκάλιασε 
καί τον τράβηξε στή πίστα γιά νά χορέψουν. ’Ανάμεσα στο ρυθμό ένός άργεντίνικου 
ταγκό πού έπαιζε ή ορχήστρα, ή Σπανιόλα χορεύτρια άκούμπησε τό μάγουλό της 
στο πρόσωπό του καί τού έλεγε ψιθυριστά μέ πάθος.

—Είσαι όλος δικός μου άπό σήμερα.
** *

'Ο Διοικητής τού Β' Άστυν. Τμήματος Πειραιώς, Αστυνόμος Μαρουλάκος, 
καθώς ήταν καθισμένος στήν πολυθρόνα τού γραφείου του καί ήσχολεΐτο μέ τήν άνά- 
γνωση μερικών έγγράφων ακούσε νά χτυπά τό τηλέφωνο. Ό  ’Αστυνόμος σήκωσε τό 
ακουστικό καί είπε.

—’Εδώ ό Διοικητής τού Β' Άστυν. Τμήματος. Άπό τήν άλλη άκρη τού σύρμα
τος τού μετεδίδετο κάτι τό ενδιαφέρον. Τράβηξε γρήγορα-γρήγορα τό καρνέ στο όποιο 
κρατούσε πρόχειρες σημειώσεις καί άρχισε νά σημειώνη. Σέ λίγο σταμάτησε, άφισε 
τό άκουστικό καί ξαναδιάβασε δ,τι εΐχε γράψει. Σηκώθηκε καί άρχισε νά βηματίζη 
νευρικά κατά μήκος τού γραφείου μουρμουρίζοντας.

—Ρουστάνιο Ερρίκος, άνάστημα ύψηλό, λεπτός, μάτια γαλανά, μαλλιά κα-
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στανά, λίγο φαλακρός, ξυρισμένος, μ’ ένα σημάδι στο αριστερό μέρος τοϋ μετώπου 
του. 'Ομιλεΐ ’Ιταλικά, Γαλλικά Γερμανικά καί άρχαία Ελληνικά καί όλα αύτά κάνουν 
τον διευθυντή τής Λαϊκής Τραπέζης τοϋ Σάν Ρέμο τής ’Ιταλίας δηλ. τον άνθρωπο 
πού έξηφανίσθη μέ 2.500.000 λιρέττες ήτοι 17.500.000 δραχμές.

'Ο ’Αστυνόμος ξανακάθησε στο γραφείο του, άναψε τσιγάρο καί βυθίστηκε σέ 
σκέψεις πώς θά μποροΰσε ν’άνακαλύψη τά ’ίχνη του αν είχε καταφύγει στην Ελλάδα.

Τις σκέψεις του διέκοψα μπαίνοντας στο γραφείο του γιά νά τοϋ άναφέρω τό 
άποτέλεσμα κάποιας υπηρεσιακής ένεργείας.

—· Κύριε Δουκάκη, μοϋ είπε, έχω νά σοΰ άναθέσω κάποια σοβαρά ύπόθεση 
πού μάς ξεφύτρωσε σήμερα. Ειδοποίησε δύο άκόμα συναδέλφους σου καί θά σάς 
έξηγήσω περί τίνος πρόκειται.

Σέ λίγο βρισκόμαστε στο γραφείο τοϋ Διοικητοϋ.
—Άκοΰστε, μάς είπε, πρόκειται γιά κάποιο ’Ιταλό καταχραστή πού ίσως νά 

κατέφυγε στο τόπο μας. Είναι διευθυντής Τραπέζης, άρκετά έξυπνος καί πολύ μορ
φωμένος, ξεύρει νά κρυφτή άφοϋ κατώρθωσε νά ξεφύγη άπό τήν ’Ιταλική άστυνομία. 
Φωτογραφία του μέχρι στιγμής δεν έχουμε, κρατήστε σημειώσεις των στοιχείων του 
καί των χαρακτηριστικών του καί μ’ αύτά προσπαθήστε ν’ άνακαλύψετε τά ίχνη 
του. Σάς εύχομαι καλή επιτυχία. Ξέχασα νά σάς πώ, ότι κουτσαίνει λίγο στο δεξιό 
του πόδι, άπό τραύμα πολέμου.

Μιά ώρα άργότερα τρεις άνθρωποι κατέβαιναν τις μαρμάρινες σκάλες τοϋ Β'. 
’Αστυνομικού Τμήματος, έντελώς ανόμοια ντυμένοι. 'Ο καθένας πήρε διαφορετική 
κατεύθυνση. 'Ο ένας έμοιαζε μέ λογιστή καραβιού, μέ στραβά βαλμένο τό ναυτικό 
κασκέτο, ό άλλος σάν έργάτης καί ό τρίτος άψογα ντυμένος τον νόμιζε κα
νείς γιά ξένο περιηγητή πού ήλθε στήν Ελλάδα γιά νά μελετήση τις άρχαιότητες. 
Είμαστε οί τρεις αστυνομικοί, πού είχαμε άναλάβει τήν ανακάλυψη τοϋ καταχρα- 
στοϋ τραπεζίτου, Ρουστάνιο Ερρίκου.

** *
'Η Άντελίνα Κουαντράντο, ή χορεύτρια τοϋ «Περοκέ», ξύπνησε εκείνο τό 

πρωί δύσθυμη. Δίπλα της κοιμόταν κουρασμένος, ό Ρενέ Μπερανζέ. Τον σκούντησε 
έλαφρά καί αύτός τρομαγμένος πετάχτηκε.

—Σήκω, κοντεύει νά βραδυάση, τοϋ είπε.
’Εκείνος στριφογύρισε στο κρεβάτι, χασμουρήθηκε καί άνασηκώθηκε. Έρριξε 

μιά ματιά στο ρολόι καί μουρμούρισε.
—Πώ ! πώ ! 4 ! τό παρακάναμε.
Στο μεταξύ ή Άντελίνα είχε σηκωθή καί. έκανε τή τουαλέττα της, μπροστά στον 

καθρέφτη. Αύτός τήν κοιτούσε άχόρταγα. Τό υπέροχο κορμί της, κάτω άπό τό άρα- 
χνουφαντο κιμονό, φάνταζε στο φώς τοϋ άπογεύματος, σάν άγαλμα φτιαγμένο ά
πό ελεφαντόδοντα.

-—Είσαι ώραία Άντελίνα, τής είπε.
’Εκείνη δέν τοϋ άπάντησε. "Εβαφε τά νύχια της καί φαινόταν ότι αύτή ή δουλειά 

τήν άπασχολοϋσε σοβαρά. Σάν τέλειωσε γύρισε προς τό μέρος του καί τοϋ είπε σέ 
τόνο αύστηρό.

—'Η καινούργια γνωριμία σου δέν μ’ άρέσει. Αύτός ξαφνιάστηκε.
—Γιά ποιάν ; τής είπε.
—Γιά κείνον, πού μιλούσες μαζί του χθές τό βράδυ.
—Ά ! γιά τον Πέτρο Παρνίδη; Μά αύτός χρυσό μου είναι πολύ καθώς πρέπει 

κύριος. Έ χει μεταναστευτικό γραφείο στον Πειραιά καί είναι άπό τούς πιο γνωστούς 
γλεντζέδες τής ’Αθήνας.

—Μά εμένα δέν μ’ άρεσαν τά μούτρα του, είπε καί πέταξε θυμωμένα στο πά
τωμα τό πινελάκι τοϋ μανικιούρ.
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—'Ησύχασε μικρή μου, άφοϋ.τό θέλεις δεν θά μιλήσω ξανά μαζί του.
Αυτή χαμογέλασε καί χαρούμενη έτρεξε κοντά, τον αγκάλιασε καί τον φίλησε.
'Ο Ρενέ σέ λίγο τη συνώδευσε μέχρι τό καμπαρέ καί την άφισε, γιατί έπρεπε νά 

τελειώση κάποια υπόθεσή του, δπως τής ισχυρίστηκε.
—"Ισως έλθω λίγο άργά, γιατί μπορεί καί νά καθυστερήσω.
—Σέ παρακαλώ προσπάθησε νά μην άργήσης.
—Ναί, θά προσπαθήσω Άντελίνα τής είπε σφίγγοντας τό χέρι της κι’ έφυγε. 

Εϊχε νυχτώσει πιά γιά καλά. Οί δρόμοι τής ’Αθήνας, κάτω άπό τά άπειρα λαμπιό
νια, γυάλιζαν ύστερα άπό μιά καλοκαιριάτικη βροχή. 'Ο Ρενέ φώναξε ενα ταξί, 
μπήκε βιαστικά καί έδωσε μιά διεύθυνση. Τό άμάξι, ύστερα άπό διαδρομή στους 
κεντρικούς δρόμους, εϊχε πάρει τώρα τούς δρόμους μιας απόκεντρης συνοικίας τοϋ 

ησειου. Σταμάτησε το σε μια σκοτεινή γωνία, εςω απο ενα χαμόσπιτό με κλειστά 
παράθυρα.

Ό  Ρενέ κατέβηκε. Εϊπε στο σωφέρ νά περιμένη καί χτύπησε συνθηματικά τήν 
πόρτα. Ή  πόρτα μισάνοιξε καί ένα μούτρο, μιας γρηάς πενηντάρας φτιασιδωμένης καί 
μέ γυάλινες χάντρες στο λαιμό, παρουσιάστηκε. "Οταν είδε τον Ρενέ άνοιξε διάπλατα 
τήν πόρτα καί γελαστά τον καλησπέρισε.

—’Ήρθατε πάνω στήν ώρα. Ό  φίλος σας, ό κ. Πέτρος μέ τή συντροφιά του, μόλις 
έφτασε καί σάς περιμένουν. Ή  φτιασιδωμένη γυναίκα ώδήγησε τον Ρενέ, περνώντας 
άπό μιά στενόμακρη σκοτεινή αυλή, σ’ ένα δωμάτιο πού ή κλειστή σανιδένια πόρτά του 
άφινε άμυδρές φωτεινές γραμμές. Ή  κυρά Πηγή, δπως τήν έλεγαν, έσπρωξε σιγά 
καί ή πόρτα άνοιξε. ’ Ηταν μιά φτωχική κάμαρα μ’ ένα παληό τραπέζι στή γωνιά, 
λίγες καρέκλες καί ένα παληό καναπέ. Μιά λάμπα πετρελαίου φώτιζε τις μορ
φές τοϋ Πέτρου Παρνίδη καί δύο όμορφων κοριτσιών, πού έμοιαζαν σαν άγγελοι.

Ό  Ρενέ τούς καλησπέρισε καί κάθησε κοντά στο φίλο του, κοιτάζοντας άχόρτα- 
γα τις κοπέλλες.

—’Εν τάξει ; τον ρώτησε γαλλικά ό Παρνίδης.
—"Ω βέβαια! 'Ικανοποιημένος έβγαλε τή χρυσή ταμπακέρα του καί πρόσφερε 

τσιγάρα. Ή  γρηά, πού στεκόταν άκόμη πίσω άπό τήν πόρτα όρθια, τσακίστηκε 
νά τούς δώση τά σπίρτα της.

'Ο Ρενέ τήν εύχαρίστησε καί βγάζοντας άπό τό πολυτελέστατο πορτοφόλι του 
άρκετά χρήματα τ ’ άφισε στο τραπέζι γιά τήν κυρά Πηγή καί άπευθυνόμενος στο 
φίλο του καί στις κοπέλλες, λέγε ι: Εμπρός, πάμε.

Μπήκαν στο ταξί καί ό Παρνίδης διέταξε τό σωφέρ.
—Τράβα γιά τό δρόμο τή ς’Ελευσίνας, στο κέντρο « ’Έμμα».
’Εκεί, κάθισαν γλεντώντας μέχρι τό πρωί.
'Η φίλη του Άντελίνα τον περίμενε άϋπνη σχεδόν μέχρι τό μεσημέρι. Κάποια 

στιγμή άκούει νά χτυπούν δειλά-δειλά, τήν πόρτα της. ’Έτρεξε κι’ άνοιξε. Ή ταν ό 
φίλος της.

—Άργησα χρυσό μου, γιατί δέν ήθελα νά σέ ξυπνήσω, τής εϊπε, προσπαθώντας 
νά δικαιολογηθή καί πήγε νά τήν άγκαλιάση.

—’Εκείνη τραβήχτηκε καί θυμωμένη τού λέγει.
—Ρενέ κάτι μου κρύβεις. Πές μου, πού ήσουν δλη νύχτα καί μέχρι τώρα ; Μήπως 

σέ ξεμυαλίζει αυτό τό μούτρο πού δέν μ’ άρέσει ;
—"Οχι, δχι άγάπη μου, οί δουλειές μου μ’ άπασχόλησαν.
Μά ή Άντελίνα ήταν άπό τις γυναίκες πού δέν μπορούσαν εύκολα νά γελαστούν.

*
27 ’Ιουνίου 1927.
’Ένας καθυστερημένος ταξιδιώτης τής πρώτης θέσεως ανέβηκε βιαστικά τή 

σκάλα τού πλοίου, πού θά έφευγε άπό τον Πειραιά σέ λίγα λεπτά, γιά τή Θεσσα-
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λονίκη. Φορούσε ένα ταξιδιωτικό κοστούμι καί μαύρα γυαλιά άπό ταρταρούγα. ’Α
κολούθησε τον καμαρότο, πού του πήρε τή μικρή βαλίτσα, στη στενόμακρη καμπίνα 
την οποία του είχε κρατήσει τό πρακτορείο. ’Αμέσως άνέβηκε στο κατάστρωμα, δπου 
βημάτιζε άδιάφορα παρακολουθώντας τούς επιβάτες, πού κουνούσαν τα μαντήλια στούς 
δικούς τους στήν παραλία, ενώ τό πλοίο σαλπάριζε. Μετά άπό λίγο κατέβηκε στο 
καπνιστήριο, κάθησε σέ μιά γωνιά, παρήγγειλε καφέ καί άρχισε νά διαβάζη μιά ’Ιτα
λική εφημερίδα.

Μέ τό ίδιο βαπόρι ταξιδεύαμε μαζί μέτόν μακαρίτη, άρχιφύλακα τότε, Κωνσταν
τίνο Τσίπη μέ προορισμό τήν’Αλβανία γιά νά συλλάβουμε τον καταχραστή Παπαδό- 
πουλο τού οποίου, ύστερα άπό πολύμηνο παρακολούθηση, κατώρθωσα ν’ άνακαλύψω 
τά ’ίχνη στή Κορυτσά. 'Ο Παπαδόπουλος εϊχε καταχραστή ένα μεγάλο ποσό των άλευρο- 
μύλων «Σελασία», στον Πειραιά. Τό πλοίο βρισκόταν πλέον άνοιχτά, έξω άπό τό λιμάνι, 
8ταν κατεβήκαμε κι’ εμείς στο καπνιστήριο νά πάρουμε τον καφέ μας καί νά συζητή
σουμε. Τό καπνιστήριο τήν ώρα αυτή ήταν γεμάτο ταξιδιώτες. "Ολα τά τραπεζάκια 
ήσαν πιασμένα καί μόνο στο βάθος, σ’ ένα γωνιακό, καθόταν ένας μόνον ταξιδιώτης. 
Πήγαμε εκεί. Καί άφοΰ ζητήσαμε τήν άδεια, καθήσαμε πλάι του. ’Από επαγγελματική 
συνήθεια πρόσεχα, πίνοντας τον καφέ μου, τον άπέναντί μου καθήμενο συνταξιδιώτη, 
ό όποιος άμέριμνος διάβαζε τήν έφημερίδα του. Μέ τή πρώτη ματιά πού τού έρριξα 
κατάλαβα πώς ήταν ξένος. 'Η φυσιογνωμία του, τό ντύσιμό του, άκόμη καί ή έφημε
ρίδα του ήταν ’Ιταλική. "Αρχισα νά τον περιεργάζωμαι πιο προσεκτικά, γιατί τά 
χαρακτηριστικά του μοΰ θύμισαν έκεΐνα πού πριν άπό λίγες μέρες μοΰ είχε δώσει ό 
Διοικητής μου Μαρουλάκος, γιά τον ’Ιταλό καταχραστή, πού ίσως νά κατέφυγε 
στον τόπο μας. "Ολα ήσαν δμοια, άκόμα καί τό σημάδι' μόνο πού δέν ήταν στο μέτω
πο άλλά στο μάγουλο κοντά στο άριστερό αύτί.Τώρα θά περίμενα νά σηκωθή,γιά νά 
δώ τό άνάστημά του καί αν κούτσαινε λίγο άπό τό δεξιό πόδι. ’Εάν ήταν κι’ αύτό δέν 
έμενε πιά καμμιά αμφιβολία ότι έπεσε στά χέρια μου άπό τον ουρανό. Πράγματι 
ύστερα άπό λίγο σηκώθηκε μάς χαιρέτησε μέ ύπόκλισι καί κατευθύνθηκε γιά τήν 
καμπίνα του. Τώρα πρόσεξα άκόμα καλύτερα τό άνάστημά του. Τό πόδι του σαν 
νά μοΰ φάνηκε πώς σερνόταν έλαφρώς κατά τό περπάτημα. Τότε, είπα ένθουσια- 
σμένος στο συνεργάτη μου, τον Κώστα Τσίπη.

—Κώστα, πέσαμε διάνα, καί τού έξιστόρησα τον ύπόθεση. Τώρα τά μάτια μας 
τέσσερα γιά νά τον έχουμε άπό κοντά, νά τον πλησιάσουμε καί νά κουβεντιάσουμε 
μαζί του.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί χαρά Θεού. Μιά θάλασσα σάν άτλάζι καί μιά δροσούλα 
φρεσκάριζε τά πρόσωπα τών ταξιδιωτών, πού ήταν στό κατάστρωμα. Μ’ άγωνία 
περίμενα άπό τά ξημερώματα νά συναντήσω τον ξένο συνεπιβάτη μου, πού σέ μιά 
στιγμή τον βλέπω νά κατευθύνεται στήν πρύμνη καί νά ξαπλώνη σέ μιά πολυ
θρόνα. Τον πλησίασα καί μέ τό θάρρος τής χθεσινοβραδυνής συναντήσεώς μας στό 
καπνιστήριο τον καλημέρισα καί κάθισα κι’ έγώ πλάϊ του.

—'Ωραία θάλασσα σήμερα, τού είπα.
—Ναί, ναι θαυμάσια, καταντά κανείς νά γίνη ποιητής, μού άπήντησε μέ ξενική 

προφορά.
—Γιά πού ταξιδεύετε ; τον ρώτησα.
—Γιά τή Θεσσαλονίκη, είμαι έμπορος καί οί δουλειές μου μέ κρατούν άρκετό 

καιρό στήν ’Αθήνα.
—Εΐσθε ξένος ;
—Ναί, ’Ιταλός. "Εχω έρθει τον καιρό τού πολέμου καί μένω στή Θεσσαλονίκη.
—-’Εσείς ;
—Συνάδελφος τού άπήντησα, εμπορεύομαι λάδια. Ή  συζήτησή μας είχε έπε- 

κταθή σέ πολλά θέματα κι’ δταν τό πλοίο πλησίαζε στή Θεσσαλονίκη είχαμε γίνει
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δύο καλοί φίλοι. Μοϋ έδωσε τό. όνομά του καί τή διεύθυνσή του για νά τον έπισκε- 
φθώ σπίτι του ή στο γραφείο του. Τον έλεγαν Τζοβάνι Μαρινέτι κ ι’ έμενε στην οδό 
Έγνατίας άριθ. 79. 'Η αφέλεια καί ή ειλικρίνεια τής συνομιλίας του μ’ έκαναν προς 
στιγμή ν’ άμφιβάλλω, άλλα πάλι μήπως δλα αύτά ήσαν παραπλανητικά ; Καί γ ι’ αύτό 
συμφωνήσαμε μέ τό συνεργάτη μου κατά τήν άποβίβασή μας στη Θεσσαλονίκη έκεΐ- 
νος νά τον παρακολουθήση κι’έγώ νά πάω στήν ’Αστυνομία καί νά πάρω τις σχετικές 
πληροφορίες. "Οπως μέ πληροφόρησε ή ’Ασφάλεια ό Τζοβάνι Μαρινέτι ήταν ένας 
φιλήσυχος ’Ιταλός, τίμιος έμπορος, εγκατεστημένος μετά άπό τό πόλεμο στη Θεσ
σαλονίκη. "Οταν συναντηθήκαμε μέ τον συνεργάτη μου μετά άπό λίγη ώρα τοϋ είπα.

—Τόμπολα Κώστα, παρά τήν συμπτωματική ομοιότητα των χαρακτηριστικών 
καί τής ύπηκοότητος ό συνταξιδιώτης μας είναι άθώος καί τελείως άσχετος μέ τό 
μεγάλο καταχραστή.

Τήν έπομένη, μέ τό αύτοκίνητο τής γραμμής, πήγαμε στη Κορυτσά τής 
’Αλβανίας.

** *
-—'Ο Ρενέ Μπερανζέ, όπως πάντα, συνώδευσε τή φίλη του’Αντελίνα στο ξενοδο

χείο «Μινέρβα», όπου έμενε. Προφασίστηκε πώς έχει νά γράψη κάποιες επείγουσες 
επιστολές, τήν άφησε νά κοιμηθή κι’ εκείνος πήγε στο διεθνές πρακτορείο. ’Αγόρασε 
όλες τις ’Ιταλικές έφημερίδες κι’ όταν πήγε στο ξενοδοχείο του άρχισε νά διαβάζη 
άνυπόμονα. Μέ μεγάλους χτυπητούς τίτλους όλες οί έφημερίδες έγραφαν για τή με
γάλη κατάχρηση τής Τραπέζης «Λαϊκή» τοϋ Σάν Ρέμο, καί ότι ό καταχραστής, 
κατά πάσαν πιθανότητα, κατέφυγε στά Βαλκάνια.'Η ’Ιταλική’Αστυνομία, μέσφ των 
Πρεσβειών, ενημέρωσε όλες τις ξένες ’Αστυνομίες για τήν εξαφάνισή του. Έ να μει
δίαμα ειρωνικό ζωγραφίστηκε στά χείλη του καθώς διάβαζε καί μουρμούρισε.

—’Άδικα, δέν πρόκειται νά μέ πιάσουν, τά κατάφερα κ ι’ είμαι Γάλλος υπήκοος 
μ’ άλλο όνομα χάρις στο διαβατήριο πού μοϋ προμήθευσε ό φίλος μου άπό τή Νίκαια. 
Τό πλήρωσα πολύ άκριβά, μπορώ όμως έλεύθερα νά καταφεύγω σ’ άλλες χώρες όταν 
έκεϊ πού βρίσκομαι υπάρχει φόβος νά πιαστώ. ’Έσχισε σέ πολύ μικρά κομμάτια δ,τι 
ύποπτες σημειώσεις είχε, όπως καί τις έφημερίδες καί ξαπλώθηκε στο κρεβάτι του 
γιά νά σκεφθή ήρεμα τί θάπρεπε νά κάνη. Νά φύγη ή νά παραμείνη έδώ στήν Ελλάδα; 
Μέχρι στιγμής κανείς δέν τον ένώχλησε, κανείς δέν τον ύπωπτεύθηκε.

—Ά ν  μοϋ συμβή κάτι, σκέφθηκε, έχω τό φίλο μου τον Παρνίδη. Ή  γνωριμία 
μας, ’κείνο τό βράδυ στο «Περοκέ», δέν πήγε χαμένη. "Οπως είναι καί ναυτικός 
πράκτωρ ίσως τον χρειαστώ.

Πριν τό μεσημέρι κατέβηκε στον Πειραιά γιά νά τον συναντήση. 'Ο Παρνίδης, 
όταν τον είδε αύτή τήν ώρα παραξενεύτηκε, δέν τοϋ είπε όμως τίποτε. Τον πήρε 
μέσα στο ιδιαίτερο γραφείο του καί τον ρώτησε.

—Πώς αύτή τήν ώρα έδώ κ. Μπερανζέ;
—Θέλω νά μιλήσουμε γιά πολλά καί σοβαρά πράγματα. Πρώτα πρώτα θέλω νά 

κάνουμε κάποια δουλειά μαζί’ μια έπιχείρηση. ’Εγώ θά βάλω τά χρήματα κι’ έσύ 
τις γνωριμίες σου.

Σά βόμβα χτύπησε στ’ αυτιά τοϋ Παρνίδη ή πρότασις τοϋ Μπερανζέ. Έθου- 
σιάστηκε, μά δέν τδδειξε καί δήθεν άδιάφορος τον ρώτησε.

—Καί τί είδους έπιχείρηση θά κάνουμε ;
—"Ο,τι νομίζεις έσύ, σ’ άφίνω νά διαλέξης. Προτιμώ δέ έδώ στον Πειραιά πού 

είναι λιμάνι. Καί κάτι άλλο άκόμη. Νά μοϋ βρής ένα δωμάτιο, ένα μικρό διαμέρισμα 
στον Πειραιά γιά νά είμαι κι’ έγώ κοντά στη δουλειά μας.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  Π Ο Λ Ε Ω Ν
-Μ ΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
---------------------- ' Γπο τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ 'ΓΚ Ο Υ________________

( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

1 .  Γενικότητες.
Τό Γ' ’Αστυνομικό Τμήμα, πού συστήθηκε ταυτόχρονα σχεδόν μέ τό Β' Τμή

μα, πήρε την θέσι τοϋ άντιστοίχου Η' τής Χωροφυλακής καί εγκαταστάθηκε σέ οί
κημα τής όδοϋ ’Ακαδημίας 8, ιδιοκτησίας Στρατηγού Τρικούπη. Πρώτος διοικητής 
του διετέλεσεν ό τ. ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' καί σήμερα 'Τπουργός Συγκοινωνιών 
κ. Βρανόπουλος Δημήτριος.

2. ’Αρχικά καί σημερινά όρια τοϋ Τμήματος-Σύνθεσις κατοίκων.
Τά αρχικά όρια τής περιφερείας του Γ' Τμήματος, όπως αύτά καθορίσθηκαν τον 

Μάιο τοϋ 1925 μέ άπόφασι τοϋ τότε 'Υπουργοΰ τών Εσωτερικών, ήσαν : Πανεπι

στημίου καί Χαριλάου Τρικούπη-Τρικούπη-’Αραχώβης-Σίνα-νοητή ευθεία μέχρι 
'Αγίου Γεωργίου Λυκαβηττοΰ-νοητή ευθεία μέχρι όδοϋ Άριστομένους καί Κηφισίας- 
Κηφισίας καί Ριζάρη-Ρέμμα Ίλισοϋ-Γέφυρα Σταδίου-'Ηρώδου Άττικοΰ-Κηφισίας 
-Παλαιά Άνάκτορα-Λεωφ. Άμαλίας-Πανεπιστημίου-άφετηρία.

Τά σημερινά δρια είνα ι: Πανεπιστημίου καί Θεμιστοκλέους-Θεμιστοκλέους- 
Σόλωνος-Σίνα-Οϊτης-νοητή εύθεϊα 'Αγίου Γεωργίου Λυκαβηττοΰ καί έν συνεχεία 
κατ’ εύθείαν μέχρι της όδοϋ Μαρασλή-Μαρασλή-Αεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας- 
Ριζάρη-Βασιλέως Κωνσταντίνου (άμφότερες οί πλευρές άνήκοϋν στο Γ Τμήμα)- 
Πλατεία Σταδίου-'Ηρώδου Άττικοΰ-Βασιλίσσης Σοφίας-Παλαιά Άνάκτορα-Λεω- 
φόρος Άμαλίας-Πανεπιστημίου (άμφότερες οί πλευρές )-άφετηρία.
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'Η περιφέρεια τοϋ Γ' Τμήματος δεν έχει βέβαια την εμπορική κίνησι άλλων 
κεντρικών τμημάτων, γιατί αν έξαιρέσουμε ένα μεγάλο μέρος τής νοτιοδυτικής πλευ
ράς του, τδ υπόλοιπο τμήμα δέν παρουσιάζει αισθητή εμπορική κίνησι. Τό γεγονός 
όμως αύτό δέν άποτελεΐ καί στοιχεΐον ότι τό Τμήμα καί τό οικείο Παράρτημα ’Ασφα
λείας δέν έχει φόρτον εργασίας. Έχοντας ΰπ’ οψιν μας ότι στήν περιφέρεια του Γ' 
Τμήματος διαμένει, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τό πνεύμα καί ό πλούτος εύκολα 
άντιλαμβανόμαστε τό πόσο ΐδιάζουσα καί προσεκτική πρέπει να είναι ή όποιαδήποτε 
ενέργεια των άστυνομικών. Μέσα σ’ ενα τέτοιο ιδιόρρυθμο περιβάλλον άνθρώπων τά 
άστυνομικά θέματα πού παρουσιάζονται μπορεί νά μήν εϊναι τόσον σοβαρά, γίνονται 
όμως τέτοια καμμιά φορά έξ αιτίας κυρίως τής νοοτροπίας πού κατέχει τούς, ευτυχώς 
έλαχίστους, κατοίκους τής περιφερείας.

Τήν όλη παρατηρουμένη κίνησι αυξάνει σημαντικά ή όπαρξις στήν περιφέρεια 
τού Γ' Τμήματος πλέον τών 20 ξένων Πρεσβειών καί Προξενείων, τής Βουλής, τοϋ 
Μνημείου τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου, τών Σχολών τοϋ Πανεπιστημίου, τών ’Ανα

κτόρων, τής Στρατιωτικής Λέσχης, 
τής ’Ακαδημίας, τής Πανεπιστημια
κής Λέσχης, τοϋ Υπουργείου ’Εξω
τερικών, τών ξενοδοχείων πολυτε
λείας, τών θεάτρων, κινηματογρά
φων κλπ.

3. Θέσις καί κατάστασις 
τοϋ οΙκήματος.

Τό Γ' ’Αστυνομικό Τμήμα σή
μερα στεγάζεται στο επί τής όδοΰ 
Βαλαωρίτου άριθ. 17 οίκημα, ιδιο
κτησίας κληρονόμων Π. Πρωτοπα
παδάκη. Στο υπόγειο βρίσκονται τά 
κρατητήρια, τό εστιατόριο καί άλλες 
άποθήκες. Στο ισόγειο στεγάζονται 
όλες οί ύπηρεσίες τοϋ Τμήματος 
Τάξεως, τό κουρείο καί τό κυλικείο, 
ενώ στόν Α' όροφο βρίσκονται τά 
γραφεία τής Γ' ’Αστυνομικής Ύπο- 
διευθύνσεως. Οί άλλοι δύο όροφοι 

. καί μερικά δωμάτια τοϋ Α' ορόφου 
* JP>A .w I χρησιμεύουν ώς κοιτώνες τών ύπαλ-

λήλων.
Μιλώντας γιά τό κτίριο καί τις 

άνέσεις πού παρέχει δέν έχουμε νά 
ποΰμε πολλά πράγματα γιατί, παλιό 

όπως είναι, δέν μπορεί νά εξασφάλιση τις σύγχρονες καί στοιχειώδεις προϋποθέσεις 
μιας πολιτισμένης διαμονής. Σάν πλεονέκτημα μπορεί νά θεωρηθή ότι τά δωμάτιά 
του εϊναι μεγάλα, ευάερα καί εύήλια. Βασικά, σέ σύγκρισι μέ άλλα ’Αστυνομικά 
Τμήματα, βρίσκεται σέ μειονεκτική θέσι.

4. Άστυνομικά θέματα.
α) Τ ρ ο χ α ί α ς .



Αστυνομία Πόλεων 705

πού κυκλοφορεί αρκετός. Το Μνημείο τού Άγνωστου Στρατιώτου, μέ τίς γνωστές 
τελετές καί παρελάσεις, οί άφετηρίες συνοικιακών συγκοινωνιών κ.ά. ,δλα αυτά δη
μιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα, τά όποια όμως αντιμετωπίζονται μέ επιτυχία. 
Τα τροχοφόρα άτυχήματα είναι συχνά καί κάποτε σοβαρά.

β ) Τ ά ξ ε ω ς  κ α ί  ά σ φ α λ ε ί α ς .
Τά θέματα τάξεως καί άσφαλείας άπασχολοΰν σοβαρά τό Τμήμα καί τό οικείο 

Παράρτημα. 'Η παρατηρούμενη κίνησις στά γραφεία τών άξιωματικών υπηρεσίας 
δίνει ζωντανή την εικόνα τής πραγματικότητος. Έκτος από τά συνήθη άδικήματα τού 
Ποινικού Κωδικός καί τών Ειδικών Ποινικών Νόμων, τά παράπονα καί οί συστάσεις 
βρίσκονται στην ήμερησία διάταξι. Ε π ’ ευκαιρία θέλουμε νά τονίσουμε δτι τό θέμα 
αύτό άπασχολεΐ σοβαρά δλα τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί δχι λίγες φορές δημιουρ- 
γοΰνται προστριβές μεταξύ πολιτών καί έπιλαμβανομένων άστυνομικών, οί όποιοι 
καλούνται νά έπιλύσουν παντός είδους διαφορές. ’Έχουμε τη γνώμη πώς κάποτε θά 
πρέπει νά περιορισθή ή σημερινή τακτική πάνω στο θέμα αύτό καί νά μάθη ό πολίτης 
δτι δέν μπορεί νά μεταχειρίζεται τό Βιβλίο Συμβάντων γιά τον δποιοδήποτε δικα
στικόν άγώνα του.

"Οσον άφορά τά μέτρα τάξεως, τό Γ' ’Αστυνομικό Τμήμα άπασχολεΐ συχνά ση
μαντικό αριθμό τής δυνάμεώς του γιά τήν άντιμετώπισί τους, είτε αύτά λαμβάνονται 
στο Μνημείο τού ’Αγνώστου, είτε στά θέατρα καί τούς κινηματογράφους, στήν φρού- 
ρησι τών διαφόρων ξένων Πρεσβειών καί σέ άλλες εκδηλώσεις πού λαμβάνουν χώραν 
στήν περιφέρειά του. ’Αποτέλεσμα τής διαθέσεως τής δυνάμεώς στά διάφορα έκάστο- 
τε μέτρα τάξεως είναι νά μήν άστυνομεύεται έπαρκώς ή περιφέρεια. Οί σημερινές 
άνάγκες τής κοινωνίας απαιτούν καί μεγαλύτερο άριθμό άστυνομικών. Πάνω στο 
θέμα αύτό διαπιστώνουμε μέ χαρά τίς ενέργειες τής Η γεσίας μας καί πιστεύουμε 
άκράδαντα πώς τό επίμαχο αύτό θέμα θά βρή δπωσδήποτε τή λύσι του.

γ ) Μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ώ ν ,  ε π α ι τ ώ ν  κ λ π .
Τά 3/4 τής περιφερείας τού Τμήματος άνήκουν στή λεγομένη τουριστική ζώνη. 

Καί μόνο αύτό ύποχρεώνει τήν διοίκησι τού Τμήματος νά μεριμνά συνεχώς 
γιά τήν εύπρεπή έμφάνισι τής περιφερείας καί τήν άπαλλαγή της άπό τούς κάθε 
μορφής μικροπωλητάς καί έπαίτας. "Οπως καί στις προηγούμενες συνέχειες το
νίσαμε, τό θέμα τών μικροπωλητών καί έπαιτών άντιμετωπίζεται σήμερα ριζοσπα
στικά καί θέλουμε νά πιστεύουμε πώς σέ λίγα χρόνια δεν θά άπασχολή, δσο σήμερα, 
τήν αστυνομία. Καί στήν περιφέρεια τού Γ' Τμήματος οί έπιχειρήσεις τών μικροπω- 
λητών εύδοκιμοΰν άρκετά, ιδίως στο νοτιοδυτικό καί κεντρικό τμήμα αύτής. "Οσον 
άφορά τούς έπαίτας, ύστερα άπό τήν συνεχή δίωξι τών άστυνομικών, σιγά-σιγά &Λτο- 
σύρονται άπό τήν περιφέρεια.

5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων καί αδικημάτων τοϋ 1961.
α) Διάφορα συμβάντα : Συγκρούσεις οχημάτων 46, αιφνίδιοι θάνατοι 11, έργα- 

τικά άτυχήματα. 11, τραυματισμοί γενικώς 264, ηλεκτροπληξίες 23, τροφικές δηλη
τηριάσεις 12, αύτοκτονίες 3, άπόπειρες αύτοκτονίας 16, ένάρξεις πυρκαϊών 10 καί 
άπασχολήσεις Πυροσβεστικής 'Τπηρεσίας 12.

β) Διάφορα άδικήματα : Ληστείες 2, σωματικές βλάβες γενικώς 238, κλο
πές καί υφαιρέσεις 115, επαιτείες·—άλητεΐες 35, έξυβρίσεις 57 καί υπεξαιρέσεις 12. 
Συνολικά έβεβαιώθησαν 3 κακουργήματα, 821 πλημμελήματα, 2423 πταίσματα, έκ 
τών όποιων 268 αύτόφωρα καί έγένοντο 8.832 έγγραφοι συστάσεις.

Οί κατά καιρούς διατελέσαντες διοικηταί τού Γ' Τμήματος άξιωματικοί είναι 
οί : κ.κ. ΒρανόπουλοςΔ., Πολιτόπουλος Σ., Παπασταματίου Κ., Τσαούσης Ν., Κανελ- 
λόπουλος Α., Γλύκας Μ., Γερανέας Γ., Καθάρειος A., f  Κωστόπουλος Γ., Λαϊνάς Γ., 
Γιαννόπουλος Β., Βασιλόπουλος X., Ταμιωλάκης Γ., καί σήμερα ό ’Αστυνόμος Α' 
κ. Πολίτης Κωνσταντίνος.

—  (Συνεχίζεται)
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«...Τ ί νά γράψω;;;...»
Ύπό * Υπαστυνόμου Β' κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α'

I I .  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
'Η έκθεσις ιδεών είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. ’Έτσι, τουλάχιστον, 

εμφανίζεται στις διάφορες έξετάσεις. Πρόβλημα για τούς έξεταστάς καί τούς έξε- 
ταζομένους. Οί πρώτοι, έπιχειρώντας νά διορθώσουν τά γραπτά, αΐφνιδιάζονται 
πολλές φορές καί πολιορκοϋνται άπο άνορθογραφίες, άνακρίβειες, άνοησίες καί 
φλυαρίες πού τούς μελαγχολούν καί τούς εκνευρίζουν. Οί δεύτεροι άναπτύσσοντας 
ενα θέμα, καταπιάνονται στο νά γεμίσουν σελίδες δίχως νόημα, δίχως κανόνες, 
δίχως μέθοδο. "Ετσι, επιχειρούν νά περπατήσουν ξυπόλητοι πάνω στ’ άγκάθια, μέ 
άποτέλεσμα νά τραυματισθοΰν καί άντί γιά έκθεση νά προφέρουν άναρθρες, κραυγές.

Καί τό πρόβλημα τό κάνει πιο οξύ το τράκ τών διαγωνιζομένων πού μπερ
δεύει περισσότερο τά πράγματα.

"Υστερα βγαίνουν τ ’ άποτελέσματα. Καί μαζί βγαίνουν καί στεναγμοί πόνου. 
Καί, κάποτε - κάποτε (φρούτο της εποχής μας κ ι’ αύτο) καί καμμιά διαμαρτυρία.

«Έ γώ  έγραψα καλά. Γέμισα τρεις σελίδες. Λάθη δέν έκανα. Δέν μπορώ νά 
καταλάβω γιατί άπορρίφθηκα.»

"Εκθεση είναι αυτή ; ή «γέφυρα τών στεναγμών ;».
Λοιπόν ; τί πρέπει νά γίνη ;
Φίλε άναγνώστη. "Ισως έχεις κάποιο δίκηο πού ζαλίζεσαι καί τά χάνεις κάθε 

φορά πού διαγωνίζεσαι στο μάθημα τής έκθέσεως. Είναι άλήθεια δτι κανείς δέν σέ 
βοήθησε νά καταλάβης τί πρέπει νά κάνης σέ μιά τέτοια περίπτωση.

Αύτο δέν τό άρνοΰμαι. "Ομως τό δίκηο σου εξαφανίζεται μπροστά στά προ
σωπικά άναρίθμητα λάθη σου. Καί πρέπει κ ι’ έσύ νά παραδεχθής μέ τη σειρά σου 
δτι ζητάς νά γίνης βαθμοφόρος χωρίς νά γνωρίζης την «ελληνικήν γλώσσαν».

Γιατί, στο κάτω - κάτω τής γραφής, δέν δικαιολογείσαι νά μή ξέρης ούτε τούς 
στοιχειώδεις κανόνες τού τονισμού.

"Εχεις την άπαίτηση μεθαύριο ν’ άντιπροσωπεύσης την ’Αστυνομία σέ ένα 
σωρό κοινωνικούς κύκλους. Πώς δμως θά την άντιπροσωπεύσης άφοΰ δέν ξέρης 
νά εκφράζεσαι ; "Οταν ένα γραπτό έχη 10 ή 20 ορθογραφικά λάθη, κ ι’ δταν άντί νά 
άναπτύσση τό θέμα παραθέτει «πλίνθους καί κεράμους» πεταμένους άτάκτως, τότε 
τί βαθμό πρέπει νά πάρη;

’Εκτός έάν πιστεύης δτι πρέπει ή Επιτροπή νά κυριαρχήται άπό φιλάνθρωπα 
αισθήματα καί νά λέγη : «Προσέλθετε, κουτσοί - στραβοί, στον "Αγιο Παντελεή- 
μονα».

Τέτοιο δικαίωμα, δμως, δέν έχει. Γιατί ό «"Αγιος Παντελεήμονας» δέν είναι 
σπίτι τού πατέρα της, άλλά ένα δώμα ’Αστυνομικό, μέ ιστορία σαράντα φωτεινών 
χρόνων, πού θέλει νά ζήση καί νά προχωρήση μπροστά, συνεχώς βελτιούμενο.

Έθεώρησα χρέος μου μέ την παρούσαν «προς άπορριφθέντας έπιστολήν» 
ν’ άρχίσω αυτήν την ταπεινή έργασία μου, έν εϊδει προλόγου.

’Αλλά, είπα πρόλογο, καί θυμήθηκα δτι πρέπει νά συνεχίσω.
’Επί τό έργον, λοιπόν.
Είδαμε στο προηγούμενο τεύχος τών « ’Αστυνομικών Χρονικών» καί έξετά- 

σαμε κάπως λεπτομερέστερα μερικές γενικές παρατηρήσεις γιά τήν άνάπτυξη ένός 
θέματος. Έδώσαμε, κατ’ αρχήν, τον ορισμό τής έκθέσεως.

Κι’ υστέρα μπήκαμε στο θέμα μας έξηγώντας τόν μηχανισμό πού άκολου-
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θεΐται γιά νά φτάση μιά ιδέα άπδ τό μυαλό τοϋ έξεταζομένου στήν κόλλα τής έκθέ- 
σεως. ’Ά ς τά κάνουμε πιο φρέσκα τα πράγματα.

Γιά νά διατυπώσω ιδέες, πρέπει νά έχω ιδέες στο μυαλό μου. "Οταν δέν έχω, 
γράφω δ,τι μοϋ κατέβει στο κεφάλι καί μηδενίζομαι.

Γ ιά νά έχω ιδέες πρέπει νά μελετώ, νά άσκοΰμαι, νά έχω άποκτήσει καί μιά 
πείρα τής ζωής καί μιά οσο τό δυνατόν εγκυκλοπαιδική μόρφωση.

Κι’ άπό δλες τις ιδέες πού έχω στο νοϋ μου θά διαλέξω τις καλύτερες, τις 
πιο ορθές, τις πιο χρήσιμες, τις πιο ένδεδειγμένες, θά τις ταξινομήσω κι’ ύστερα 
θά τις έπεξεργασθώ καί θά τις διατυπώσω.

Κατά την διατύπωση των ιδεών μου χρησιμοποιώ λέξεις πού γνωρίζω, φτειάχ- 
νοντας μικρές - μικρές φρασοϋλες, σύμφωνες μέ τη γραμματική καί τό συντακτικό. 
Καί σ’ δλη αύτή τήν ιστορία διατηρώ πάντα ένα ταπεινό καί δροσερό ΰφος, ώστε 
νά προκαλώ τή συμπάθεια τοϋ άναγνώστη μου.

"Ολα αύτά, όμως, προϋποθέτουν ένα σχέδιο . . . Οί λέξεις, οί φράσεις, οί 
γραμμές, άκόμα καί τά σημεία στίξεως, θά μπουν σέ «τάξη μάχης». Καί τά πάντα 
θά κινούνται γύρω άπό τό θέμα πού μοϋ έδωσαν.

’Έτσι, μπαίνουν δλα σ’ ένα καλό δρόμο καί ή επιτυχία φτερ,ουγίζει άπό πάνω μου.
Σχέδιο χρειάζεται.
Δηλαδή, μόλις μοϋ δοθή τό θέμα δέν άρχίζω άμέσως τό γράψιμο. ’Αλλά, γιά 

πέντε λεπτά τουλάχιστον, κάνω μιά πρόχειρη νοερή ανάπτυξη μέσα στο μυαλό μου. 
Κάνω επιλογή ιδεών, απαράλλακτα δπως στο ’Αρχηγείο κάνουν επιλογή τών υπο
ψηφίων άστυφυλάκων, τις βλέπω τις ιδέες μου, μετρώ τό ύψος τους, τή στηθική τους 
περίμετρο, συλλογίζομαι αν μπορούν νά μοϋ φανοΰν χρήσιμες κ ι’ ύστερα κρατώ 
έκεϊνες πού θέλω, άφοΰ τις περάσω άπ’ τό γιατρό τής κρίσεώς μου γιά νά διαπιστώ
σω δτι είναι ύγιεΐς.

"Ολα αύτά γρήγορα, άλλά μέ περίσκεψη.
Μέ προσοχή. Γιατί οί ιδέες θηλυκά είναι καί μπορούν νά έξαπατήσουν καί νά 

βλάψουν.
Έ ν συνεχεία κάνω ένα σχέδιο.
α) Πρόλογος, β) Κύριον θέμα, γ )  ’Επίλογος. Αύτή είναι ή τριάς, ή όμοούσιος 

καί άχώριστός σέ κάθε έκθεση.
Κι’ εδώ, όμως, χρειάζεται προσοχή. Κάποιος, σκόπελος παρουσιάζεται. Γιατί 

υπάρχουν μερικοί φίλοι διαγωνιζόμενοι πού άσχολοΰνται μέ τό σχέδιο αύτό μιά 
ώρα, κ ι’ ύστερα δέν προφταίνουν νά τό άναπτύξουν.

Χρόνου φείδου.
Πριν κλείσω αύτό τό άτεχνο καί φτωχό μου σημείωμα θάθελα νά μοϋ έπιτραπή 

νά έκφράσω μιά προσωπική μου γνώμη.
Λοιπόν, καλέ μου άναγνώστη, τί νά σοϋ πώ ; Ή  έκθεση έξασκεΐ έπάνω μου 

μιά άφάνταστη γοητεία. Τήν καμαρώνω στις έξετάσεις τών Σχολών μας.
Γιατί μέ τήν έκθεση ό άστυνομικός βρίσκει τήν εύκαιρία νά δείξη δλα του 

τά προτερήματα καί τις άρετές του. Δείχνει πρωτοβουλία, φρονιμάδα, σεβασμό 
στις παραδόσεις, ευφυΐα, περίσκεψη, επιμονή καί πνευματικόν κάλλος, πού είναι 
προσόντα άπαραίτητα σέ κάθε βαθμοφόρο.

’Έτσι, ή έκθεση ξεφεύγει άπό τά συνηθισμένα της καλούπια καί παίρνει συμ
βολική μορφή.

Δέν έξετάζει ή ’Επιτροπή μόνον τις γνώσεις σου.
Μελετά καί τό χαρακτήρα σου καί τήν ψυχοσύνθεσή σου.
Σέ κρίνει σάν άγωνιστική μονάδα.
Γιατί ή έκθεση είναι ό καθρέπτης τών ψυχικών μας δυνάμεων.
’Αλλά, άς έρθωμε στον πρόλογο. (Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΓΥΜΝΟ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο
'Υ πό Ύπαστυν. Β' κ· X. ΣΤΑΜΑΤΗ

(Συνέχεια άπδ τ6 προηγούμενο)

—Μπά; Τόση επισημότητα θά δώσουμε σ’ αύτούς τούς δύο;
—Έ ! ’Όχι καί έπισημότητα... ’Αλλά ό ’Αστυνόμος θέλει νά δη αν καί οί καλλι

τέχνες αίσθάνωνται τό ϊδιο μέ τούς άλλους στις δύσκολες στιγμές... Και μη ξεχνάς ότι 
γιά την Νάνσυ τουλάχιστον υπάρχει ή φήμη πώς είναι ή καλύτερη χορεύτρια των 
νυκτερινών κέντρων. "Οσο γιά τό Ζώτο, οί κριτικοί τον άνεβάζουν άρκετά...

— Πρέπει νά. πάω μιά βόλτα ώς τό σπίτι εκείνο, είπε ό Κότσυφας. Θά δώ τί 
γίνεται άπό τό πίσω μέρος καί θά γυρίσω.

** *
Παρήγγειλα μιά μπύρα καί κάθισα στο τραπέζι πού ήταν ό Γεωργίου μέ τό 

Μένιο. Ή  ώρα πλησίαζε δέκα.
— Τά μάθατε τά νέα κ. 'ΐπαστυνόμε; είπε ειρωνικά ό Γεωργίου μόλις κάθησα. 

Ό  Μένιος είναι έρωτευμένος !. . .
’Έκανα πώς δέν κατάλαβα καί κατέβασα μονομιάς την παγωμένη μπύρα. 

’Έπειτα στράφηκα στο Μένιο.
Τί ώρα άκριβώς πέρασες άπό την κυρία Κλάουζ ; τον ρώτησα.

.— Στις δύο τό μεσημέρι, μου άπάντησε. Τής είπα ότι δέν έφυγε ή Νάνσυ 
κι’ ότι βρίσκεται πλέον στά χέρια μας σχεδόν. Εύχαριστήθηκε τόσο πολύ πού μέ 
άρπαξε καί μέ φίλησε στο μέτωπο. ’Αλλά γιατί μοϋ είπε νά προσέξουμε πολύ τη 
Δώρα ;■ Έπανέλαβε πολλές φορές ότι ή Δώρα είναι άπό τις σπάνιες γυναίκες. Κι’ 
ότι θά πρέπει νά φανούμε πολύ καλοί μαζί της.

—’Έτσι σου είπε ;
—’Ακριβώς. Καί πολλά άλλα μικροπράγματα. . .
—Έσύ τί λες γιά όλα αύτά πού σοϋ είπε ; Τά πιστεύεις ;
—’Απόλυτα. ’Έχω κάθε λόγο νά πιστεύω στά λόγια αύτής τής άριστοκράτισ- 

σας Βιεννέζας. ’Έ πειτα. . .
— Καλά όλα αύτά. Γιά πές μου τώρα γιά τό Ζώτο: Πότε τον βρήκες άκριβώς;
—’Από την ώρα πού κυνηγήσατε τό φορτηγό, μέχρι τις έφτά καί μισή, δέν

συνέβηκε τίποτα. Στις επτά καί μισή άκριβώς, ό Ζώτος κατέβηκε άπό τό τραίνο πού 
ερχόταν άπό τον Πειραιά. Είπα τότε στον Κότσυφα νά παραμείνη στην πλατεία τού 
Μοναστηρακίου μέχρι νά γυρίσετε καί γώ άκολούθησα τον Ζώτο. Βάδισε την όδό 
Πανδρόσου καί κατόπιν άκολούθησε τήν Άδριανοϋ. ’Έφτασε στο Ζάππειο καί άκο- 
λούθησε τήν ’Όλγας προς τό Παγκράτι. "Υστερα άπό δέκα λεπτά έμπαινε σε κάποιο 
σπίτι τής πλατείας Πλαστήρα.

Παρέμεινα πιο κάτω είκοσι λεπτά περίπου, όταν είδα ξαφνικά νά κατεβαίνη 
άπό ένα ταξί ή Νάνσυ καί νά μπαίνη στο ’ίδιο σπίτι. "Ενα λεπτό άργότερα σταματούσε 
έκεΐ κάποιο άλλο ταξί καί κατέβαινε ό Κότσυφας. Είχε φέρει ώς έκεΐ τη Νάνσυ, άπό 
τό Μοναστηράκι έπίσης, πού κατέβηκε κι’ αύτή δέκα λεπτά άργότερα άπό τότε πού 
κατέβηκε ό Ζώτος. Ξέχασα νά σάς πώ ότι ό Ζώτος μόλις κατέβηκε κοίταξε καλά 
καλά γύρω άπό τήν πλατεία, σά νά ζητούσε κάποιον. Φαίνεται ότι θά περίμενε νά 
βρίσκεται έκεΐ τό φορτηγό. "Υστερα έφυγε, όπως σάς είπα. Τό ΐδιο έκανε καί ή Νάνσυ, 
καθώς μοΰ είπε ό Κότσυφας. Ερεύνησε κι’ αυτή μέ τή ματιά της όλες τις γωνιές τής 
πλατείας μόλις βγήκε άπό τό σταθμό καί κατόπιν έφυγε γιά τό Παγκράτι, άκολου- 
θώντας άλλη διαδρομή άπό έκείνη πού άκολούθησε ό Ζώτος. Καταλαβαίνω ότι έχουν 
λάβει άρκετά μέτρα γιά νά διαφύγουν τή σύλληψη...

. — Λοιπόν ;
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—’Έμειναν στο σπίτι τής πλατείας Πλαστήρα ώς τις έντεκα περίπου. 'Ύστερα 
βγήκαν καί προχώρησαν πεζοί προς τή Δάφνη. Στη δυτική γωνία τής έκκλησίας 
του 'Αγίου Ίωάννου συναντήθηκαν μέ τον Άργύρη πού . . .

— Μέ ποιόν ; ρώτησα κατάπληκτος.
— Μέ τον Άργύρη! ’ Ηταν μαζί μ’ έναν άλλον, τριανταπεντάρη περίπου. Τήν 

’ίδια στιγμή πέρασε καί ή Κάτια άπό εκεί, ντυμένη τσιγγάνα καί μ’ ένα παλιό καλάθι 
στά χέρια.

— Καί γιατί δέν μου είπατε κανείς το μεσημέρι στο τηλέφωνο ότι είδατε τον 
Άργύρη ; ^

— Δέν το θεωρήσαμε καί τόσο επείγον. ’Άλλωστε ελπίζαμε ότι θά συναντη
θούμε νωρίτερα. Δέν ξέραμε ότι θά πηγαίνατε στήν κηδεία τοϋ Γιαννόπουλου...

Συγκράτησα μέ κόπο μιά βλαστήμια πού άνέβηκε στά χείλη μου. Αλλά καί 
πώς νά γνώριζαν οί δύο άστυφύλακες πόσο άπαραίτητο ήταν τό νά μου πουν γιά τον 
Άργύρη στο τηλέφωνο ; Αρκετά τούς είχα ξεθεώσει μέσα σέ τέσσερες ημέρες πού 
άνέλαβα τήν ύπόθεσι Βότσικα καί χωρίς νά τούς έχω κρατήσει ένήμερους γιά μερικά 
μικροζητήματα, πού νόμιζα ότι δέν ήταν άνάγκη νά τά ξέρουν...

— Καί τί έκανε ό Άργύρης ; ρώτησα πάλι προσπαθώντας νά φανώ ήρεμος.
—’Έμεινε συνομιλώντας γιά δύο - τρία λεπτά καί κατόπιν έφυγε μέ τον άλλον

προς τούς Αμπελοκήπους. Το αύτοκίνητο πού έφυγε, το ώδηγοΰσε μιά χονδρή γυναίκα 
σαράντα χρόνων περίπου καί άκολούθησε τήν όδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καί 
ξέρετε ; 'Η λιμουζίνα ήταν ίδια μέ έκείνη πού ώδηγοΰσε ό Λάβδας στον Πειραιά! 
"Αν δέν είχαμε κρατήσει τή λιμουζίνα έκείνη θά έπαιρνα όρκο πώς ήταν ή ίδ ια !

— Δηλαδή ;
— Δηλαδή, τό ίδιο χρώμα, ή ίδια διαρρύθμιση του έσωτερικοΰ, ή ίδια μάρκα 

καί ό ίδιος άριθμός! Μόνον, έκείνη πού κρατήσαμε έχει ένα μικρό κτύπημα στήν αρι
στερή πίσω πλευρά, ενώ αυτή ήταν άθικτη καί όλοκαίνουργη.

—'Ο ίδιος άριθμός! είπα σκεπτικός. Δηλαδή!... ’Έστω. Καί ποιος μπορεί 
νά ήταν ό άλλος πού βρισκόταν μαζί του ;

— Φαινόταν έξυπνος άνθρωπος κύριε Ύπαστυνόμε! Άνθρωπος ίκανώτερος 
άπό όλους αυτούς πού έχουμε στά χέρια μας ώς τώρα! Επομένως, δέν πιστεύω νά 
είναι ή τελευταία νύχτα απόψε γιά τήν σπείρα τών Λάβδα, όπως υποστηρίζει ό κύ
ριος άρχιφύλακας. Θάχουμε κι’ άλλες σκοτούρες. Τί λέτε έσείς ;

— Δέν λέω τίποτα! είπα ταραγμένος. Ποιος είναι αύτός ό άλλος ; Τί συμβαίνει 
άκόμα ;....

Πάλι γέμισε ό νους μου άπό τις σκέψεις πού έκανα όταν συζητούσα μέ τον 
Αστυνόμο τό άπόγευμα. Αλλά οχι. Δέν ήταν δυνατόν νά συμβαίνει αύτό πού σκεπτό
μουνα.

Καί τί έγινε ώς τις έφτάμισυ πού ήρθαν εδώ ; ρώτησα ξανά πάλι. Συναντή
θηκαν μέ άλλο ‘άτομο ;

—’Όχι. "Οταν χώρισαν άπό τον Άργύρη γύρισαν πάλι στο σπίτι τής Πλα
τείας Πλαστήρα καί παρέμειναν ώς τις οχτώ καί δέκα. Ύστερα πήραν ένα ταξί καί 
ήρθαν έδώ.

—"Ωστε δέν ήρθαν πριν άπό τις έφτάμιση ! Χμμ !... Καί ποιά ήταν ή γυναίκα πού 
πήρε τό αυτοκίνητο άπό τό γκαράζ καί τό πήγε στή μάντρα μαζί μέ τή «γαλατοΰ» ;... 
Καί ό άνδρας ; Μά, διάβολε, που βρισκόμαστε! Έδώ έχομε τή μισή σπείρα άκόμα

μας I I I
Σταμάτησα κάπως μετανοιωμένος γιά τά τελευταία μου λόγια. Ό χι. Δέν έπρεπε 

νά ξεσπάσω έτσι. ’Ίσως νά υπήρχαν άπλοι γνωστοί, έπιπόλαιοι συνεργοί άκόμα. 
Ό  Γεωργίου μέ τό Μένιο μέ κοιτούσαν σά νά μή καταλάβαιναν.

— Τό βρήκατε τό Fiat ; ρώτησε ό Γεωργίου μέ άπορία.
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— Ναί. Περίμενα βέβαια οτι κάπου εδώ κοντά έπρεπε νά τό έχουν. Βρίσκεται 
σ’ έκείνο τδ μικρό σπίτι μέ τον άσπρο μαντρότοιχο, άριστερά άπδ τδ μπακάλικο. 
Γιά σηκωθητε δμως! Βλέπω τδν Κότσυφα νά έρχεται τρέχοντας.

Πληρώσαμε καί βγήκαμε γρήγορα στδ δρόμο. 'Ο Κότσυφας κατέφτανε μέ 
μεγάλα βήματα.

— Τί συμβαίνει ; τδν ρώτησα μόλις πλησίασε.
—Ό  ’Αστυνόμος είπε νά πάμε γρήγορα έπάνω, άποκρίθηκε. Είναι στην άνα- 

τολική γωνιά τοϋ σπιτιού, κάτω άπδ εκείνο τδ μεγάλο πεΰκο!
«ΤΗρθε ό ’Αστυνόμος», σκέφτηκα άπορώντας. «Καί ποϋ τόξερε δτι βρισκόταν 

ή Νάνσυ καί ό Ζώτος σέ κείνο τδ σπίτι καί πήγε κατ’ ευθείαν έκεϊ; "Επειτα, γιατί 
δεν ήρθε στδ «Φοίβο», δπως μοϋ είχε πή γιά νά τδν περιμένω ; »

Σέ δύο λεπτά φτάσαμε στδ μέρος πού βρισκόταν ό ’Αστυνόμος. Ή ταν ώχρδς 
καί άπδ τις κινήσεις του κατάλαβα δτι κάτι τδ έξαιρετικδ συνέβαινε.

—’Ελάτε λοιπόν! ψιθύρισε άνυπόμονα μόλις φθάσαμε. "Ακούσε, μοΰ είπε καί 
μέ πήρε παράμερα. Θά μείνης μέ τδ Μένιο καί έάν δέν έρθω ως τις ένδεκα καί δέκα, 
τότε νά ένεργήσης τη σύλληψη. Έ γώ θά φύγω άμέσως μέ τον Κότσυφα. Επικοινώ
νησα μέ τδν Άργύρη καί στις έντεκα παρά πέντε θά κάμω έφοδο στδ σπίτι πού βρί
σκεται. Είναι στήν όδδ Κύπρου, κοντά στδν "Αγιο Σώστη, μέ την κυρία Λεφάκη καί 
ένα άτομο άκόμα. 'Ο Γεωργίου θά φύγή άμέσως γιά την Καλλιθέα. Κάτι συμβαίνει 
στδ σπίτι τής κυρίας Κλάουζ!. . .

Μέ άφησε άναυδο καί έφυγε πριν απαντήσω, παίρνοντας μαζί του τδν Κότσυφα 
καί τδν Γεωργίου. "Εσφιξα μέ δύναμη τις γροθιές μου καί κομμάτιασα τδ τσιγάρο 
πού κρατούσα. «Μά, νά πάρη ό διάβολος», σκέφτηκα. «Δέν μπορούσε νά έχουμε κά
ποια άνεση άπδ άνδρες σ’ αύτή την υπόθεση πού έπωμισθήκαμε; ’Έπρεπε άπ’ την 
άρχή ώς τδ τέλος νά άγωνιζώμαστε μέ τόση λίγη δύναμη ;»

'Ένας θόρυβος άπδ τδ παράθυρο τού σπιτιού πού παρακολουθούσαμε μέ έκανε 
νά άφήσω τούς συλλογισμούς. Σήκωσα τδ κεφάλι καί κοίταξα. "Ενα γυναικείο χέρι 
πρόβαλε στδ μεσαίο άπδ τά τρία φωτισμένα παράθυρα καί τράβηξε τις γρίλιες. Πίσω 
άπδ τδ χέρι διέκρινα τή μορφή τής Νάνσυ νά κοιτάζη πρδς τδ δρόμο έρευνητικά.. .

** *
Ή  Μαρτιάτικη νύχτα έπεφτε βαρειά. Μερικά μαύρα σύννεφα είχαν φανή άπδ 

τά νότια τού Σαρωνικοΰ καί τδ κύμα πάφλαζε μέ δύναμη στη φαληρική άμμουδιά. 
'Ο άέρας, πού άπδ τδ πρωί φύσαγε μέ ορμή, είχε πάψει όταν έπεσε τδ σούρουπο 
καί τδ μισόγιομο φεγγάρι καθόταν σέ μιά άπ’ τις μυτερές κορφές τού Αιγάλεω χαζεύ
οντας. Πλάι στδ μικρδ άλσύλιο οί γρύλοι άγωνίζονταν νά κάνουν τή νύχτα περισ
σότερο πνιγηρή μέ τδ άρρυθμο τραγούδι τους καί δυδ κατάμαυροι γάτοι κυνηγιόν
τουσαν στά κεραμίδια ένδς μονόροφου άκατοίκητου σπιτιού. Πλάι μου ό Μένιος 
κάπνιζε σιωπηλά.

"Αν ήταν ό Γιαννόπουλος μαζί μου σ’ αύτές τις στιγμές, θά προσπαθούσε νά 
νά μού πιάση σιγανή κουβέντα γιά καμμιά περιπέτεια των Μπόερς, πού διάβασε 
σέ κάποιο βιβλίο. "Ισως καί νά μοΰ μιλούσε γιά τδν άναθεματισμένο διοικητή τού 
"Αουσβιτς, πού τδν έβαζε κάθε πρωί νά άνοίγη καί άπδ ένα λάκκο ίσα μέ τδ μπόϊ του. 
'Ο λάκκος έπρεπε νά ήταν έτοιμος ώς τις δέκα τδ πρωί, πού θά έπαιρνε τδ φτωχικό 
του πρόγευμα, διαφορετικά ό βούρδουλας θά τδν έρριχνε γιά πέντε - έξη ήμέρες στδ 
τσιμέντο καί τδ πρόγευμα θά δινόταν σέ άλλον. Καί δέν ήταν λίγες οί περιπτώσεις 
πού έπεσε κατατσακισμένος άπδ τήν κούραση καί τδ μαστίγιο στδ τσιμεντένιο στρώμα 
καί πού ένοιωθε τά σωθικά του νά συνθλίβονται άπδ τήν πείνα. .  .

(Συνεχ ίζετα ι)



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν

Θείρων.
Πάροδος της όδοϋ Δερβενακίων 15, κοντά στην πλατεία Ά γ . Λαύρας τοϋ 

Ύ  μηττοϋ.
Τα Θεΐρα, πόλις της Μ. ’Ασίας, βρίσκεται στην πεδιάδα τοϋ ποταμού Καό- 

στρου, 25 χιλ. Ν.Δ. της πόλεως Όδεμησίου. Την 16 Μαΐου 1919, τά Θεΐρα κατε- 
λήφθησαν άπό λόχο τοϋ 1 /38 συντάγματος εύζώνων. Μετά την Μικρασιατική 
καταστροφήν, οί ελληνες των Θείρων ήλθον, ώς πρόσφυγες, στήν Ελλάδα.

Θεμελή Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ίουστινιανοΰ 27, πίσω άπό τον λόφο τοϋ Στρέφη, στήν Λ. 

’Αλεξάνδρας.
Ό  Θεμελής Δημήτριος, ένας των πλέον δραστήριων Φιλικών, γεννήθηκε· στή 

Πάτμο τό 1785 καί πέθανε, πολεμώντας στο Μεσολόγγι, τό 1825. Άνέπτυξεν αξιό
λογη δραστηριότητα ώς οργανωτής της έξεγέρσεως τοϋ Έλληνισμοϋ των νήσων τοϋ 
Αιγαίου. ’Αντιπροσώπευσε τήν Πάτμο στό Βουλευτικό, άντιτασσόμενος πάντοτε 
κατά των εμφυλίων διενέξεων.

θ έμ ιδ ο ς .'
Πάροδος τής όδοϋ Μιαούλη 2, στό Μοναστηράκι.
'Η Θέμις, κόρη τοϋ Ούρανοΰ καί τής Γαίας, ήτο ,κατά τήν μυθολογία, ή προ- 

σωποποίησις τοϋ καλοϋ ήθους. 'Ο Πίνδαρος τήν αναφέρει ώς πρώτη γυναίκα τοϋ 
Διός, ό δέ 'Ησίοδος δεύτερη, ύστερα άπό τήν Μήτιν.

'Ο "Ομηρος τήν άναφέρει ώς έκτελοΰσαν χρέη κήρυκος, άλλοι δέ μεταγενέστε
ροι ώς προστάτριαν τής νομιμότητος καί θεάν τής δικαιοσύνης. Σήμερα ώς «Θέμιδα», 
εννοούμε τήν δικαιοσύνη, ναόν δέ αυτής τό δικαστήριο.

Θεμισκύρας.
Πάροδος τής όδοϋ "Αστρους 127, κοντά στον Κινηματογράφο 'Αρμονία, στον 

Κολωνό.
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'Η Θεμίσκυρα, αρχαία πόλις του Πόντου κοντά στο ποταμό Θερμώδοντα, λέ
γεται ότι ήτο πρωτεύουσα τής χώρας των « ’Αμαζόνων». Κατά πληροφορίας, βρισκό
ταν κοντά στο σημερινό χωριό Τερμέθ. Ή  Θεμίσκυρα καταστράφηκε από τον 
Λούκουλλο, τό 73-71 π.Χ.

Θεμιστοκλέους.
’Αρχίζει άπό την οδό Πανεπιστημίου 60 (Χαυτεΐα) καί τελειώνει στις υπώ

ρειες τοϋ Λόφου του Στρέφη.
’Οφείλει την ονομασία στον νεώτερο άπό τούς τέσσερες διακεκριμένους πολι

τικούς καί στρατιωτικούς άνδρες των ’Αθηνών, οί όποιοι, υστέρα άπό τον θάνατον 
του Πεισιστράτου, διέπρεψαν στην ’Αθήνα. (Μιλτιάδης-Ξάνθιππος-Άριστείδης- 
Θεμιστοκλής).

'Ο Θεμιστοκλής, γυιός τοϋ Νεοκλέους (τής Λεοντίδος Φυλής) καί τής Εύτέρ- 
πης, γεννήθηκε ένα χρόνο μετά τον θάνατο τοϋ Πεισιστράτου, δηλαδή τό 526 ή τό 
525 π.Χ. 'Ύστερα άπό την μάχη τοϋ Μαραθώνος, στήν οποία πήρε μέρος, δικαιολο
γώντας τις εντατικές προσπάθειές του, όπως άναδειχθή, είπε τό γνωστό : «Ούκ 
έα με καθεύδειν τό τοϋ Μιλτιάδου τρόπαιον» (δέν μ’ άφίνει νά κοιμηθώ ή νίκη 
τοϋ Μιλτιάδου). ’Εκλεγείς αρχών τής πόλεως, είσηγήθηκε καί έπέτυχε την ϊδρυσι 
τοϋ Πειραιώς, ώς έπινείου τών ’Αθηνών.

Ύπήρξεν ό ιθύνων νοϋς, ή ψυχή τής νίκης, στήν ναυμαχία τής Σαλαμϊνος. 
Μολονότι οί ’Αθηναίοι τον έγνώριζαν ώς σωτήρα των, έν τούτοις, έξ αιτίας τοϋ δε- 
σποτικοΰ του χαρακτήρος, τον έξωστράκισαν στο ’Άργος. "Οταν όμως άποκαλύφθη- 
κε ή προδοσία τοϋ Παυσανία καί ό Θεμιστοκλής κατηγορήθηκε άπό τούς Σπαρτιά
τες ώς συνένοχος, έφυγε άπό τό "Αργος καί, ύστερα άπό πολλές περιπέτειες, κατέ
φυγε στον Άρταξέρξη, γυιό καί διάδοχο τοϋ Ξέρξη. Φιλοξενούμενος τοϋ Άρταξέρ- 
ξου έζησε τά ύπόλοιπα χρόνια τής ζωής του, πεθαίνοντας τό 461 π.Χ., κατ’ άλλους 
μέν ύστερα άπό βαρειά άρρώστεια, κατ’ άλλους δέ πίνοντας δηλητήριο ή «ταύρειον 
αίμα», μή θέλοντας νά ήγηθή τοϋ Περσικοΰ στόλου, ό όποιος θά έπετίθετο κατά 
τής Αίγύπτου. Σύμφωνα μέ επιθυμία του, τά οστά του μεταφέρθηκαν κρυφά στήν 
Ελλάδα καί θάφτηκαν κοντά στήν είσοδο τοϋ λιμένος τοϋ Πειραιώς. (Συνώνυμοι 
οδοί ύπάρχουν καί σ’ άλλες συνοικίες).

Θεόγνιδος.
Πάροδος τής όδοΰ Β. Δίσυλα, πίσω άπό τήν εκκλησία τοϋ 'Αγίου Σώστη 

(Αεωφ. Συγγροϋ).
'Ο Θέογνις, γνωμικός καί ελεγειακός ποιητής, καταγόμενος άπό τήν Λωρίδα, 

γεννήθηκε στά Μέγαρα τής ’Αττικής καί πέθανε στή Θήβα, χωρίς νά γνωρίζουμε 
άκριβεΐς χρονολογίες. Πάντως ήκμασε κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος. 
Πλούσιος όντας γαιοκτήμων, άνήκε στήν μερίδα τών άριστοκρατών. Μετά τήν 
κατάλυσι τοϋ άριστοκρατικοΰ πολιτεύματος τών Μεγάρων καί τον σφετερισμόν τών 
κτημάτων ύπό τοϋ δήμου, ό Θέογνις, γύριζε άπό πόλι σε πόλι, εντελώς πτωχός. 
Τέλος, νοσταλγώντας τήν πατρίδα του, γύρισε ξανά στά Μέγαρα, άναγνωρίζοντας 
τό δημοκρατικό πολίτευμα. Δίνοντας συμβουλές στό συγγενή του, Κύρνον, τοϋ έλεγε :

«Έσθλών μέν άπ’ έσθλά
έόντα νόονιη

(Καλά θά μάθης άπό τούς καλούς, μ’ αν άνακατευθής μέ τούς κακούς, κ ι’ όσο 
μυαλό έχεις θά τό χάσης). Ή  ποίησις τοϋ Θεόγνιδος έχει, κατά κανόνα, ώς θέμα 
τήν πολιτική καί έμπνέεται άπό τό συναίσθημα τής οργής καί τής άπαισιοδοξίας. 
'Η γλώσσα του, μολονότι νευρώδης καί περιπαθής, είναι ευχάριστος.

Θεοδώρητου Βρεσθένους. (βλ. Βρεσθένους Θεοδωρήτου).

μαθήσεαι- ήν δέ κακοΐσιν συμμίσγης, άπολεϊς καί τον
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Θεοδώρου Γεωμέτρου.
Πάροδος της όδοΰ Βρεσθένους 64, κοντά στην εκκλησία «Κοίμησις Θεοτόκου» 

του Κυνοσάργους.
Ό  Θεόδωρος, ό Κυρηναΐος, μέγας έλλην μαθηματικός της άρχαιότητος, χρημά

τισε διδάσκαλος τοΰ Πλάτωνος. Το πότε γεννήθηκε καί πότε πέθανε, μάς είναι 
άγνωστο. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοΰ μαθηματικού ’Ιάμβλιχου, ό Θεόδωρος 
ήτο Πυθαγόρειος.

Θεόκριτου.
Πάροδος τής όδοΰ Καλλιρρόης 31, κοντά στον "Αγιο ΙΙαντελεήμονα ’Ιλισού.
Πρόκειται γιά τον μεγαλύτερο βουκολικό ποιητή τής άρχαιότητος, ό όποιος 

γεννήθηκε, μάλλον τό 305 π.Χ., στη Κώ. Ό  Θεόκριτος πέρασε την ζωή του μεταξύ 
των Συρακουσών, τής Κώ καί τής ’Αλεξάνδρειάς.

Θεοπόμπου.
Πάροδος τής όδοΰ Διοσκουρίδου 10, πίσο> άπό τον "Αγιο Σπυρίδωνα τοΰ Παγ

κρατίου.
Ό  Θεόπομπος, ιστορικός ρήτωρ τής άρχαιότητος, γεννήθηκε στη Χίο γύρω 

στά 380 π.Χ. ’Ερχόμενος στήν ’Αθήνα, διετέλεσε μαθητής τοΰ Ίσοκράτους. Έ ξ 
αιτίας τών άριστοκρατικών του φρονημάτων καί τοΰ άνησύχου πνεύματός του, είχε 
δημιουργήσει πολλούς έχθρούς. Τό πότε πέθανε μάς είναι άγνωστο.

Θεοτόκη Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 378, στο τέρμα Πατησίων.
Ό  Κων/νος Θεοτόκης, διηγηματογράφος, ποιητής καί μεταφραστής, γεννήθηκε 

στή Κέρκυρα τό 1872 καί πέθανε τό 1923. Ή  πεζογραφία τοΰ Θεοτόκη προσέφερε 
άνεκτίμητες υπηρεσίες στήν ελληνική λογοτεχνία. Διακρίνετο γιά τήν ρεαλιστική 
άπόδοσι τής ζωής, τήν δραματικότητα τών άφηγήσεών του καί τήν φιλοσοφική 
διάθεσι, άπό τήν οποία διαπνέετο. Οί μεταφράσεις του διακρίνοντο γιά τήν άρτιότητα 
τής άποδόσεως, τά δέ ποιήματά του γιά τήν λεπτότητα τών αισθημάτων.

Θεοτόκη Νικηφόρου.
Πάροδος τής όδοΰ Άρδηττοΰ 44, κοντά στή γέφυρα τοΰ Μέτς.
Ό  Νικηφόρος Θεοτόκης, γόνος τής Κερκυραϊκής οικογένειας Θεοτόκη, ή όποια 

ήλθε στήν Κέρκυρα άπό τήν Κωνσταντινούπολή μετά τήν άλωσι τής πόλεως άπό τούς 
Τούρκους (1453), κληρικός καί διδάσκαλος τοΰ Γένους, γεννήθηκε στή Κέρκυρα τό 
1736 καί πέθανε τό 1800. Τό 1765 έ'γινε σχολάρχης τής «Αύθεντιακής Σχολής» τοΰ 
Ίασίου καί τό 1779 ’Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου καί Χερσώνος, θέσι πού κατεΐχεν ό 
φίλος του Ευγένιος Βούλγαρης, πριν παραιτηθή. Τό κοσμικό του όνομα ήτο Νικόλαος.

Θεοτοκοπούλου.
. ’Αρχίζει πίσω άπό τον "Αγιο Λουκά Πατησίων καί τελειώνει στήν όδό Σαραντα- 

πόρου (Πατησίων 335).
Ό  Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός ώς «Γκρέκο», ό μεγαλύτερος τών έλ- 

λήνων ζωγράφων τών νεωτέρων χρόνων, γεννήθηκε στο χωριό Φόδελε, κοντά στο 
Ηράκλειο Κρήτης, τό 1541. Τό 1570 βρέθηκε στή Ρώμη καί μέ τήν προστασία φίλων 
τής τέχνης, είσήλθε στον σημαντικώτερο πνευματικό κύκλο, στο κύκλο τοΰ καρδι
ναλίου Φαρνέζε, τοΰ περιφήμου μαικήνα καί προστάτου τών τεχνών. "Υστερα άπό 
πολλές περιπέτειες, πέθανε στο Τολέδο τό 1614. Γύρω άπό τή ζωή καί τήν τέχνη 
τοΰ Θεοτοκοπούλου γράφτηκαν τά περισσότερα βιβλία καί οί πλέον σημαντικές 
μελέτες ιστορικών, τεχνοκριτικών κ.ά. Χαρακτηριστικά, τής άξίας τοΰ έργου τοΰ 
Θεοτοκοπούλου, είναι αύτά πού έγραψε ό "Αγγλος κριτικός Ρόμπερτ Μπάϋρον :
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«'Όλη ή υπερηφάνεια των αιώνων, δλη ή δόξα άπό την όποιαν δεν έχει άπομείνει 
πλέον παρά μόνον ή άνάμνησις, φαίνεται νά άνέζησε δι’ ένα τελευταΐον θρίαμβον 
εις τάς λέξεις : Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Κρής, έποίει».

Θεοφάνους.
Πάροδος της όδοϋ Κων/νου Έσλιν 4, στο τέρμα ’Αμπελοκήπων (Θών).
Ό  Θεοφάνης, Κρητικός ζωγράφος τοΰ 16ου αίώνος, είναι ό κυριώτερος άντι- 

πρόσωπος τής Κρητικής μεταβυζαντινής σχολής καί τό 1535 διακόσμησε τους τοί
χους τοΰ καθολικού ναοΰ τής μονής τής Μεγίστης Λαύρας ("Αγιον ’Όρος). Ό  Θεο
φάνης άσχολήθηκε άποκλειστικά μέ την τοιχογραφία.

Θεοφιλα ’Αναστασίου.
Πάροδος τής όδοΰ Βουτυρά, κοντά στην "Αγιο ’Ελευθέριο τής όδοΰ Άχαρνών.
Ό  ’Αναστάσιος Θεοφιλάς (1830-1901), πολιτικός μηχανικός καί διευθυντής 

τοΰ Πολυτεχνείου ’Αθηνών, διακρίθηκε γιά τήν δργάνωσι καί προαγωγή τοΰ Πολυ
τεχνείου καθώς καί γιά τον έξωραϊσμό των ’Αθηνών.

Θεοφιλοπούλου.
Πάροδος τής Λεωφ. Βουλιαγμένης 30, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα ’Ιλισού.

Ό  ’Ιωάννης Θεοφιλόπουλος ή Καραβόγιαννος ή Τσακαλόγιαννος, άγωνιστής 
τοΰ 1821, άπό τά Λαγκάδια τής ’Αρκαδίας, υπηρέτησε κατ’ άρχάς ώς πυρπολητής, 
υπό τις διαταγές τοΰ Παπανικολή καί άπό τοΰ 1822 πολέμησε στη ξηρά μαζί μέ 
τον Γενναίο Κολοκοτρώνη, τον Κανέλλο Δηλιγιάννη κ .ά . ’Ιδιαίτερα διακρίθηκε 
στο Μεσολόγγι, στους έναντίον τοΰ Ίμβραήμ άγώνες καθώς καί στην έκστρατεία 
τής ’Αττικής. Γιά τις πολλές του υπηρεσίες προήχθη σέ άντιστράτηγο καί διετελεσεν 
υπασπιστής τοΰ βασιληά Γεωργίου τοΰ Α'.

Θ εοφίλου.
Πάροδος τής όδοΰ Γρηγορίου Θεολόγου 19, (Άσκληπιοΰ 169), μιά στάσι 

πριν τοΰ τέρματος Ίπποκράτους.
Ό  Θεόφιλος, αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου άπό τό 829-842, είναι ό τελευταίος 

τών είκονομάχων αύτοκρατόρων. Τις εκκλησιαστικές του μεταρρυθμίσεις άνέτρεψεν, 
ύστερα άπό τό θάνατό του, ή γυναίκα του Θεοδώρα. Ό  Θεόφιλος προσέφερε σημαντι
κές υπηρεσίες στά γράμματα καί τις τέχνες καί άνήγειρε πολλά κοινωφελή καί άλλα 
δημόσια οικοδομήματα. Μέ τήν ζωή τοΰ Θεοφίλου, είναι συνδεδεμένη ή ιστορία τής 
Κασσιανής, τήν όποια θά έπαιρνε γυναίκα του, αν δέν άπαντοΰσε μέ τολμηρότητα στή 
φράσί του : «έκ τής γυναικός έρρύη τά φαΰλα», μέ τό γνωστό : «άλλά καί έκ τής 
γυναικός τά κρείττω».

(Συνεχίζεται)

Οί αστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



Κ ρ ίσ ε ι ς  δ ιά  τ ό  Κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ ό ν  Σ υ ν ε ρ γ ε ϊ ο ν  
τ ο υ  ’ Α ρ χ η γ ε ίο υ  ’Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω έπιστολήν τοΰ δημοδιδασκάλου του 

Δημοτικού Σχολείου Μεταμορφώσεως Βύρωνος κ. Δημητρίου Καλελέ, άναφερομένην 
εις το έργον τοΰ Κινηματογραφικού Συνεργείου τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.

Έν Βνρωνι ’Αθηνών τη  5η ’Ιουλίου 1962 

Π ρ ο  ς
Τό 'Αρχηγείου ’Α στυνομίας Πόλεων 

’Ε ν τ α ύ θ α
Σήμερον εϊχομεν τήν εύτυχίαν νά γνωρίσωμεν τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί 

είς τον τομέα τής παιδευτικής, ούτως είπεΐν, τον όποιον τόσον άρτίως ώργάνωσε. 
Κλιμάκιον τούτου πιστεύομεν, δτι είναι καί τό Συνεργεϊον τοΰ Παιδικού Κινηματο
γράφου, τοΰ οποίου ή μεγίστη ώφελιμότης είναι διττή: 1) Διότι συντελεί είς τήν μόρ- 
φωσιν καί ψυχαγωγίαν των έλληνοπαίδων καί 2) Διότι ή συχνή έπαφή τής Α.Π. μετά 
των μικρών μας μαθητών συνδέει άρρήκτως τάς μικράς καί άπαλάς ψυχάς των μέ τήν 
πειθαρχίαν εις τούς νόμους καί καλλιεργεί τήν άγάπην τοΰ Λαοΰ προς αυτήν, έ'ργον 
ύπέροχον διά τήν διαφύλαξιν τών ιδεωδών τής φυλής μας.

Αισθανόμενοι υπερηφάνειαν διά τό υψηλόν λειτούργημα τής Α.Π. καί συναισθα
νόμενοι τό πολύπλοκον καί πολυσχιδές ταύτης εργον, ευχαρίστως καί μέ υψηλόν φρό
νημα δεχόμεθα πάσαν συνεργασίαν, θεμελιοΰσαν έν ταΐς ψυχαΐς τών τροφίμων μας τά 
ιδεώδη καί τά πεπρωμένα τής Ελληνικής μας Πατρίδος.

Εις τό σημεΐον τοΰτο άνάγομεν τήν δλως τυχαίαν καί άπροσδόκητον συνάντησιν 
ήμών μετά τοΰ έξαιρέτου κλιμακίου τοΰ Παιδικοΰ Κινηματογράφου τοΰ οποίου προΐ- 
σταται ό εκλεκτός καθ’ δλα ύπαστυνόμος κ. Πηλός. Τούτου τήν προσωπικότητα 
χαρακτηρίζομεν διά τών λέξεων «έξαίρετον, εύγενή, άπαλόν, γλυκύν, ταπεινόν, ύψη- 
λόφρονα, πειθαρχημένον, συναρπαστικόν, άπαράμιλλον, οικογενειάρχην, παιδί, διά 
τά παιδιά καί κύριον άψογον».

’Εν συνεχεία καί προς βεβαίωσιν τών άνωτέρω παραθέτομεν άποσπάσματα έκ- 
θέσεων τών μαθητών μας Τρίτης καί Τετάρτης τάξεως τοΰ Δημοτικού Σχολείου 
Μεταμορφώσεως Ζ' Περιφερείας ’Αθηνών τό όποιον έπεσκέφθη τό ύφ’ υμάς συνερ- 
γεϊον Παιδικού Κινηματογράφου τήν 26ην Μαρτίου 1962.

Τ ά ξ ι ς Τ ρ ί τ η .
1) Τ σ ι κ ν ι ά ’Ά  ρ τ  ε μ ι ς. « ... Μέ τό γράμμα μου αύτό έκφράζω τά θερμά 

μου ευχαριστήρια στήν ’Αστυνομία Πόλεων.
Οί σχολικές αυτές ταινίες πού μάς έπαίξατε, μάς έδωσαν πολλά διδάγματα, 

δπως, δταν έχωμε θάρρος στή ζωή μας μπορούμε νά νικήσωμε τό κάθε τί.
’Εμείς τά παιδιά νομίζαμε πώς τό καθήκον τών άστυνομικών ήταν άλλο. Νά 

πιάνουν δηλαδή τούς κακούς άνθρώπους καί νά μάς προστατεύουν άπό κάθε κακό... 
νά γίνωμε καλοί άνθρωποι, μαζί μέ τό ένδιαφέρον πού προσπαθούν οί διδάσκαλοί μας 
νά μάς μάθουν γράμματα.

’Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον κ. ’Αρχηγό τής ’Αστυνομίας Πόλεων πού ώργά
νωσε τό σχολικό κινηματογράφο...

’Επίσης ευχαριστούμε τον ύπαστυνόμο κ. Σπυρίδωνα Πηλό, πού μάς έμίλησε 
πολύ ώραΐα καί μέ πολλή καλωσύνη».

2) Κ ο υ τ σ ο ύ  κ ο ς  Χ ρ ή σ τ ο ς  «...Μέ μεγάλη άπορία ρωτούσα τούς συμ
μαθητές μου, άλλά ούτε καί αυτοί ήξεραν τίνος ήταν τά μηχανήματα.'Η άγωνία μου
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ολο καί μεγάλωνε, δταν σε  μιά στιγμή είδα να μπαίνη στην αίθουσα ό ύπαστυνόμος 
κ. Πηλός.

.. Πόσο χάρηκα για την καλή μας ’Αστυνομία. 'Ο κ. Πηλός με τά λόγια του μάς 
μάγεψε. Τότε θυμήθηκα τά λόγια τοϋ κυρίου μου πού μάς λέει: «Παιδιά νά μιλάτε 
γλυκά καί πολιτισμένα». Πόσο ευχαριστήθηκα άπό τά λόγια τοϋ κ. Πηλοΰ».

Τ ε τ ά ρ τ η  Τ ά ξ ι ς .
1. Δ ο ύ κ α  Σ ο φ ί α .  «'Όταν άντικρύσαμεν αύτό τό θέαμα, ή χαρά μας ήταν 

άπερίγραπτη.
Φαντάζεσθε καί σεις, δίχως νά σάς γράψωμε περισσότερα, τί χαρά έννοιώ- 

σαμε μπροστά σ’ αύτό τό θέαμα.
Πώς μπορούσαμε νά μήν άγαποΰμε λοιπόν τήν ’Αστυνομία μας, τούς καλούς 

αύτούς ανθρώπους, πού άγωνίζονται γιά δλους μας; ’Ακόμη προσπαθούν καί γιά μάς 
τά παιδιά τά όποια γυρίζουν στούς δρόμους χωρίς προστασία καί στοργή. Τά μα
ζεύουν μέ τόση καλωσύνη καί τά βάζουν σέ ’Αναμορφωτικά Σχολεία καί προσπαθούν 
νά τά μορφώσουν γιά νά βγουν καλοί άνθρωποι στήν κοινωνία. Ευχαριστούμε θερμώς 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων καί ιδιαιτέρως τό κ. Πηλό, γιά τά καλά του λόγια καί γιά 
τις ταινίες πού μάς έδειξε».

2. Γ α λ ι α τ σ ά τ ο ς  Χ ρ η σ τ ό ς .  «Είδα ένα συνεργείο τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. Έμαθα δτι προϊστάμενος είναι ό ύπαστυνόμος κ. Πηλός, πατέρας ενός 
συμμαθητοϋ μου.’Αλήθεια παραξενεύθηκα.Τί δουλειά έχει ή ’Αστυνομία μέ τά σχολεία;

"Οταν δμως ακόυσα τον κ. Πηλό νά μιλά άπό τό μικρόφωνο γιά τό σχολείο, τό 
δάσκαλο καί τήν ’Αστυνομία, κατάλαβα πολλά πράγματα.

'Ένα άπ’ δλα πού κατάλαβα είναι δτι καί ή ’Αστυνομία, δπως καί τό σχολείο 
μας, βοηθά νά γίνωμε καλοί άνθρωποι.

Ευχαριστώ λοιπόν τήν ’Αστυνομία Πόλεων γιά τό ενδιαφέρον της γιά μάς τά 
μικρά Ελληνόπουλα καί ιδιαιτέρως τον κ. Πηλό γιά τήν ώραία του ομιλία».

Μετά τιμής
Ό  Δημοδιδάσκαλος τών τάξεων 

Δ Η Μ. ΚΑΛΕΛΕΣ
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. ’Αναγνώ
στου Γεώργιος, Μπερδούσης Γρηγόριος καί Σκουτέλας ’Απόστολος. Εις τον τελευταίου 
ό κ. ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας έξέφρασε την ευαρέσκειάν του διά την ύπερ20ετή 
ευδόκιμου έν τώ Άστυνομικώ Σώματι υπηρεσίαν του.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. Κων- 
σταντινίδης Γεώργιος, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.

—Άπελύθη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, ό Άστυφύλαξ κ. 
Οικονόμου Ταξιάρχης, ώς καταστάς σωματικώς άνίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν 
άστυνομικης υπηρεσίας.

** *
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΤΑΑΚΩΝ

—Την 8/7/1962 διεξήχθη διαγωνισμός, εις τό μάθημα των Ελληνικών, διά 
την Σχολήν 'Υπαστυνόμων Β' τάξεως. Μετέσχον 219 υποψήφιοι έκ των όποιων 
έπέτυχον οί έξης 169 :

κ.κ. Παπαγγελόπουλος Π., Παλλαδινός Ί ., Παπαστεργίου Π., Παυλάκης Ί ., 
Παπαδόπουλος Δ., Παπασπηλιόπουλος Κ., Πανταζής X., Παπανδρέου Ν., ΠάτσηςΝ., 
Παντελάκης Γ., Παλαιοδήμος Κ., Πατούνης Σ., Πορικός Ν.,Κορδάτος Π., Θεοδωρό- 
πουλος Π., Καψοκαβάδης Ά ., Γκοϋζος Δ., Γκουβέλος Ά ., ’Ιωνάς Ί ., Κάϊλας Λ., 
Γεωργιακάκης Μ., Κουτσοσϊμος Ε., Κουρής Σ., Κύρκος Ά ., Κοκκοβίκας Ν., Κακί
σης Σ., Γιαννοΰκος Δ., Κοκκινάκης Ν.,Καθαρόπουλος Δ., Κυριακουλάκος Ί.,Καλής 
X., Καρούμπαλης Π., Κουνέλης X., Άποστολόπουλος Λ., Άνδριώτης Π., ’Απο
στόλου Θ., Ζουριδάκης Σ., Άντωνόπουλος Ί . ,  ’Αμπελουργός Γ., Άντωνόπουλος Κ., 
Ζερβολέας Γ., Άντίοχος Δ., Άδαμόπουλος Γ., Βεργανελάκης Γ., Αναστασίου Κ., 
Άποστολόπουλος Λ., Άντωνόπουλος Θ. Άλεξόπουλος Γ., Άντωνόπουλος Γ-, 
Ζιάννης Ν., Βαρούχας Κ., Βασιλόπουλος Γ., Άγγελόπουλος Π., Βλάχος Ά ., Ζου- 
γλάκης Ί ., Άλεξόπουλος Ά ., Βρεττέας Β.,Άνδριτσόπουλος Γ.,Βασιλείου Δ.,Βουλ- 
γαρίδης Ν., Γκουζούλης Κ., Καλπογιάννης X., Κανακάρης Κ., Καραγιάννης X., 
Καραθανάσης Κ., Κατσαρέας Γ., Γκέκης’Ι.,Κάκκος X., Μπουγάς Β., Μαντέλλος Π., 
Μάλλιος Δ., Μιχόπουλος Δ., Μπακής Π., Μακρής Λ., Μιχαλέας Γ., Μπούσιος Δ., 
Ξανθάκης Γ., Μάρκου Π., Μυλωνάς Ί ., Μαυροειδής Γ., Μαρκάκης X., Μιχαλαρέας Ή ., 
Μαρίνος X., Μαυραγάνης Ή ρ., Μαυρογιάννης Β., Μαρκουλάκης Γ., Ουρανός Μ., 
Μπούγαλης X., Μπούσης Θ., Μηλιώνης Κ., Έξαρχάκος Μ., Εύγένης Κ., Μπουζάλας 
Λ., Μουντζουρώνης Κ., Μπακούλας Β., Μιάρης Γ., Μπαφοϋτσος Δ., Λούρης X., 
Δίπλας Β., Λιβάνιος Ά.,Ροδιτάκης Ί.,Τωμαδάκης Ε., Τζίφας Π., Λαμπρόπουλος 
Μ., Τζουρμπάκης Γ., Τηλιγάδας Γ., Τσίντζος Κ., Τζώτζης Ε., Λύτρας X., Δημη- 
τρέλλος Δ., Λύρης Π., Δαλιάνης Π., Δαουτάκος Ε., Λιάσκας Π., Δημόπουλος Ί ., 
Τόγκας X., Λυδιώτης Δ., Λορεντζάτος Σ., Ραφτόπουλος Ά ., Τσαλτάκης Δ., Τσια- 
τούρας Ά ., Λιάσκος Λ., Τζικόπουλος Ν., Τζανετουλάκος Π., Λάμπρου Κ., Τσιριμώ- 
κος Α., Λεπεσιώτης Γ., Σαμαράς Ν., Φλώρος Λ., Χαραλάμπους Δ., Ψυχογίδης Κ., 
Φειδάς Δ., Σβούκας Ά ., Σκούρας Γ., ΣαράντηςΚ., Νικολακόπουλος Δ., Φουντουκό- 
πουλος X., Σπηλιόπουλος Π., Ντζαφέρης Γ., Στάμου Κ.,Χαρλαύτης’Α., Σταυρουλά- 
κης Ν., Σταυρακάκης Ε., Νικολόπουλος’Ι.,Χριστόπουλος Κ., Συρΐγος Σ., Συκιωτά- 
κης Ά ., Χατζημιχαήλ Π., Χαραλαμπόπουλος Ά ., Σπανέας Σ., Νικητόπουλος X.,
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Σπανός Ό ., Σαλοϋρος Κ., Πέππας Ν., Πάνου Π., Πολύχρονης Δ., Πετρόπουλος Ί ., 
Παππάς X., Παππας Ν., Παπαχαραλάμπους Ί ., Παπουτσόπουλος X., Παπαδάκης 
X., Παγκαλάκης Ί . ,  Παυλόπουλος Κ., Καρράς Κ., Παρίσης Φ., Χριστοφάκης Ε., 
Στρατηγέας Σ. καί Σταυρορράβδης Α.

—'Ομοίως την 1 /7/1962, διηγωνίσθησαν είς τό μάθημα των Ελληνικών, διά 
την Σχολήν Άρχιφυλάκων, 1359 υποψήφιοι, έξ ών έπέτυχον οί κάτωθι 429 :

κ.κ. Άποκορίτης Ά ., Καραχάλιος Ά ., Καλαϊτζίδης Ά.,Κουλαρμάνης Θ., Κα- 
τσάρας Ν., Κραβαρίτης Δ., Καμπούρης Χρ., Κορώνης Π., Καραγιάννης Κ., Κιακτύ- 
πης Π., Κωστόπουλος Π., Κοντέας Ί ., Κωστοϋρος Ν.,Μητσέλος Π.,Μονόπωλης Κ., 
Κάκος Θ., Κασιάρης Ά ., Κακκαβάς Φ., Σπυρόπουλος Π., Κούτρας Σ., Δόσχορης Γ., 
Δεμερτζής Κ., Δημητρόπουλος Π., Δουφεξής Ν., Δερνίκας Θ., Γιαννόπουλος X., 
Δαλμίτσος Λ ., Δελέγκος Ί ., Βουργίδης Μ., Βλάσσης X., Βόβολης Ή ., Γκοϋζος Δ., 
Άποστολόπουλος Δ., ’Αναστασίου Κ., Άργυρόπουλος Ε., Άντωνογιωργάκης Ί ., 
’Αντωνίου Δ., Άναστασάκης Μ., Σουλιμιώτης Κ., Σκουτέλας Σ., Σπηλιωτόπουλος 
Γ., Σκόπας Α., Σκωλίκης Μ., Σταμοβλάσσης Ε., Βαχαρέλης Ά ., Άποστολόπουλος 
Ν., Καϊτσιώτης Ν., Κωτσιόπουλος Ά ., Καλαμπούνιας Ά ., Κίσσας Π., Καράμπελας 
Σ., Καββαδίας Ά ., Κάγκουρας Π.,Καλλιανιώτης Π., Κλουκινας Χ.,Μπακατσέλος Δ., 
Κοκκινάκης’Ι.,Μπαμπίλης Ά.,Μαρκάκης Α ., Κάτσιος X., Κοσμάς Γ.,Κανούσης Π., 
Κοττός Π., Σφύρης Ν., Κώης Κ., Γεωργίου Π., Γκογκουστάμος Ά ., Δελίνης Ά ., 
Δημουλάς Ε., Δημητρούλιας Σ., Γεωργούλιας Γ., Δούδαλης Κ., ΔανέσηςΊ.,Άλεξό- 
πουλος Ά ., Βλάχος Ί . ,  ΒαφίδηςΠ., Γλυκός Π., Άνδρουτσόπουλος Π., Άργύρης Γ., 
Άντωνόπουλος Μ., Άερικός Ν., Άνδριόπουλος Ν., ’Αθανασίου Σ., Κουρουπάκης 
Αίμ., Σοφιανός X., Σκούρας Β., Σοφιανός Θ., Σαμούρης Θ., Στάμου Ί . ,  Σα- 
ρανταένας Ά ., Σκοπλάκης Δ., Σαφρίδης Σ., Σγουρός Π., Βρεττέας Β., Άγγελάκος 
Θ., Γκάτσιος Δ., Γούσιος X., Γκούμας Ί ., Γεωργιάδης Β., Άνδριανόπουλος Δ., 
Βαρβέρης Β., Βήτας Γ., Μάνδαλος Ί.,Μπασακίδης’Α.,Μπενέτος Κ., Μαρκουλάκης Γ., 
Μηλιώνης Χαρ., Μπουστράς Γ., Τσόκας Γ., Βογιαντζής Ί . ,  Άποστολόπουλος Θ., 
Βλαχονικολός Ά ., Χουλιαράς Ε., Χριστόπουλος Γ.,Χαρΐτος Κ., Τσιτίνης Κ., Τσι
πούρας Ν., Ζησιμόπουλος X., Καραμπάτσος Ά ., Κώνστας Ά ν., Καλμαντζής Ταξ., 
Καταραχιάς Λ ., Ντρέκης Ν., Λουκαροϋνος Κ., Ζαγκογιάννης Γ., ΝίκοςΆ.,Βετούλης 
Ά ., Διαμαντόπουλος Π.,Διονυσόπουλος Π., Δρακόπουλος Π., Σιαράγγος Π., Καρύ- 
δης Ε., Χαζίρογλου Λ., Κόλλιας Π., Σταυριανάκος Σ., Σωνίδης Κ., Κοντοδήμος Δ., 
Σεφερλής Π., Σταυρουλάκης Γ., Σκοπλάκης Δ., Βαρδής’Η., Γεωργίου X., Γούλας Ν., 
Γκολφινόπουλος Φ., Γρούσπας Γ., Άντωνόπουλος Γ., Βακαλάκης Ε., Βλάχος Γ., 
Βουτσιάδης, Λ., Μοσχάκης Κ., Μπάτσος Ν., Μπότης Θ., ΜαρονικολάκηςΊ., Μητρο- 
λιός Ε., Μερμίρης X., Άντωνάκος Ί.,ΒασιλακόπουλοςΆ., ΒεργήςΆ., Χούτας Δ., 
Χατζηλιάς Μ., Χριστοδουλόπουλος Ί . ,  Χασιώτης Γ., Τόγκας Γ., Ταμαμίδης Σ., 
Κύρκος Ά ·, Κακαρίτζας Εόρ., Κοντοδήμος Γ., Κούβαρης Μ., Καραθανάσης Γ., Ζου- 
λάκης’Ι., Λεκάκος Π., Ζάχος Ί ., Νικολάου Ί . ,  Δαρσακλής Γ., Βλάχος Κ.,Δαου- 
τάκος Ε., Βελουδάκης Σ., Σολτάτος Γ., Σπανάκος Π., Καραγιάννης Π., Χατζηδήμος 
Ν., Σκαρβελάκης Μ., Ζησιμόπουλος Γ., Θεοδωρακόπουλος Ί ., Τσατσανιάς Δ., 
Τζιγκουνάκης Μ., Τσάκας Π., Θεοχάρης X., Θερριός Π.,Χατζηκωνσταντινίδης Ν., 
Χαρβαλιάς Β., Νταμαρέλος Ε., Νομικός Δ., Ντάλας Κ., Ντζουρούνης Κ., Νεμ- 
τζάς Ε., Ντόκας X., Ταλαρούγκας Ί . ,  Πηγουνάκης Ε., Πολύζος Ά .,  Παπαχρή- 
στος X., Πατσαλίδης X., Φούρλας Ά ., Φωτόπουλος Λ., Παπαβασιλείου Γ., 
Πινέλης X., Πιπερίδης Ν., Πέτσας Δ., Μανούρας’Ι., Μανιακάκης Ε., Μαρ- 
καντώνης Γ., Μπικάκης Ί ., Μπιλίσης Π., Στάϊκος Ν., Σκίτσας X., Στέφος 
Κ., Σταματόπουλος Ά ., Σκούρτης Γ., Σωτηρόπουλος Σ., Κοντογεώργος X., 
Καρκάνης Κ., Κωτσάκης Ί . ,  Καραματσούκης Π., Κρομύδας Ε., Κολύρης 
Β., Πατρίκιος ή Μίλας Σ., Περράκης Ά ., Παππας Κ., Αάμπουρας Ί . ,  Τα-
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βουλαρέας Σ., Τζαντίλας Δ., Τόλιας Ί ., Τριανταφυλλής Δ., Τσιρώνης Ί ., 
Τσιάκας Ε., Άσημόπουλος Γ., Σωτηρόπουλος Γ., Μπέσης Ή ., Μπαρλάμας Κ., 
Βότσης Σ., Πουλημένος Σ., Λινάρδος X., Ζαγανάς Β., Παξινός Δ., Μπουτόπουλος Γ., 
Τσαούσης Δ., Γεωργωτάς Γ., Χατζημανώλης Ε., Θεοδωρόπουλος Γ., Σκοτίδας Π., 
Τζιούκρας X., Μπούσιας Δ., Θεοδοσίου Σ., Τροκάλης Σ., Γιαννόπουλος Θ., Γκό- 
τσης Π., Τσιβελεκίδης Θ., Τριανταφύλλης Γ., Τζίντζης Κ., Τσιγκέλης Γ.,Τσόγκας Δ., 
Τόγιας Ά ., Καλογιάννης Ά ., Ξεπαπαδέας Π., Κακλαμάνης Σ., Τσιάτσιος Θ., Θε- 
ριστόπουλος Ά ., Βασιλάκης Σ., Χάϊδος Ε., Βουρβαλάκης Ί ., Μητσοσκούρας Π., 
Παπαγεωργίου Σ., Σιαπλαούρας Α., Βλάχος Ά.,Σοΰρλος Α.,Τουλιάτος Ί ., Λιόγας’Ι., 
Βασιλακόπουλος Κ., Φωτόπουλος Τ., Παπαδόπουλος Γ. Μαντζουράνης Ά ., Τσί- 
νιας Ν., Λιακόπουλος’Α., Καλογερόπουλος Ά ρ., Μαυροειδάκος Ά ., Μπαθρέλος Κ., 
Μισιχρόνης Γ., Ρεβίθης Ν., Μαγκλάρας Π., Μελέγος Φ., Άθανασάρος Θ., Ά ντω- 
νόπουλος Δ., Άνδρικόπουλος Δ., Ποθάκος Γ., Παλαιολόγος Ή ., Παναγιωτόπουλος 
Δ., Πιπεράκης Ε., Καλαντζής Ν., Κωνσταντάκος Κ., Τσαπατσάρης Β., Γεωργίου’Ι., 
Γιαννακούρης X., Θειακος Σ., Γραφιάς Π., Γεωργακόπουλος Δ., Γιαννακοδήμας Γ., 
Κατσαούνης X., Ράλλης Ά ., Ρεγκλης Ί ., Ψεύτης Γ., Ράλλης X., Ραβάνης Ά ., 
Ψαρράς Ά ., Οΐκονομέας X., Ραυτόπουλος Κ., Παπαδρόσου Ν., Πούλιος Θ., Πολί
της Δ., Λάμπας Ζ., Λιβαδίτης Ν., Λαλιώτης X., Λιανός Ε., Λογοθέτης Μ., Πισι- 
νάρας Κ., Πολυχρονόπουλος Ά ., Τσαγκαρούλης Ε., Τσιτσικαρίδης Μ., Καγιούλης Ν. 
Ζάχος Ί ., Χρυσανθακόπουλος Ά ., Χαλβαντζάρας Ά ., Κατσικάρος Γ., Μπαλής Κ., 
ΜπέληςΚ., ΜπάρλαςΊ.,Μπασακίδης Κ., ΡέβηςΊ.,ΜαυρομμάτηςΆ.,Άγγελόπουλος 
Ν., Άνάγνου Δ., Άλεξόπουλος Γ., Παπατσελίκης Ί ., Παπαδόπουλος Σ., Παπατ- 
ζήμας Π., Καραΐσκος Π., Κουλουβάκος Θ., Τσελίκας Ν., Γκιλιπάθης Ν., Έλευθε- 
ριανός Γ., Γιαρμίδης Ά ., Γιαννόπουλος Κ., Γιάγκος Ε., Γιατάκης Κ., Καραμέτης 
Ά ., Ρουβάλης Κ., Ρόδης Α., Ρέμπελος Σ., Ψαράς Σ., Οικονόμου Λ., Οικονόμου Κ., 
Ρεντζής Δ., Οίκονομόπουλος Σ., Παπαγεωργακόπουλος Π., Παπαδόπουλος Γ., 
Πίντζας Γ., Λάμπου Δ., Λουρίδας Γ., Λαγιάκος Π., Λαζανάς Ά ., Λιάσκας Ά ., 
Παπαϊωάννου Γ., Παναγιωτόπουλος Ν., Παπαθανασίου Β., Τσιούτσιας Β., Κωνσταν- 
τόπουλος Π., Ζέρβας Ά ., Ήλιόπουλος Κ., Χατζηλίας'Ν., Χαρδαλιάς Γ., Χαντζηαρ- 
γύρης Ά ., Έλευθερόπουλος Κ., Τσιόρτος Θ., Τσιγκληταράς Κ., Τσικρίπης Κ., 
Τσιακιρίδης Π., Θεοδωρόπουλος Ν., Ραφτόπουλος Γ., Χριστοφάκης Έ ., Μαραγκός 
Δ., Νίκου Ν., Νέζης X., Νικολακόπουλος Δ., Ναλπαντίδης Ά ., Νιάρχος Π., 
Κιούσης Γ., Τριανταφύλλου Ά ., Πανάρας Κ., Παπακωστόπουλος Γ., Παναγιω- 
τόπουλος Γ., Φερεσιάδης Γ., Ξηρομερίτης Σ., Φατοϋρος Γ., Παλαντάς Δ., Πανέ- 
τσος Π., Παπαδόπουλος Δ., Κόντης X., Μπΐκος Δ., Μπελογιάννης Ί ., Μαρθαλαμά- 
κης Ά ., Μουζακίτης Σ., Μπίλιας X., Σαρλης Σ., Σταμάτης Π., Σταυρουλάκης Γ., 
Σταυρόπουλος Ά ., ΣτιβακτάκήςΆ., Σαγώνας Β., Κωνσταντάρας’Α.,Καραβάς Εύθ., 
Κελέσης Κ., Κατσώλης Π., Κουρούπης Ά ., Παπαδόπουλος Λ., Πέτρου Ά ., Πατου- 
χέας Π. καί Λάμπρου Λ.

** *
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

—Ό  άδελφός τοϋ πρό τίνος χρόνου θανόντος συνταξιούχου ’Αστυνομικού Διευ- 
θυντοΰ Α' Κωνσταντίνου Πετούνη, τέως ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. 'Ηρακλής 
Πετούνης, άπέστειλε προς τον κ. ’Αρχηγόν της ’Αστυνομίας εύχαριστήριον επιστολήν, 
ήν καί δημοσιεύομεν κατωτέρω:

Έ ν Ά θήναΐζ Tfj 26 ’Ιουνίου 1962
’Αξιότιμε Κύριε ’Αρχηγέ,
ΟΕ άδελφοί μου καί ή οικογένεια τού μεταστάντος άδελφοΰ μου μοϋ άνέθεσαν 

νά σάς άπευθύνω την παρούσαν, διά να ευχαριστήσω προσωπικώς υμάς καί δι’ υμών
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τό ’Αστυνομικόν Σώμα, διότι κατά τόσον πολιτισμένον καί άναγνωριστικόν τής συμ
βολής του εις τήν άνέλιξίν του τρόπον, έτίμησε την μνήμην του κατά την έπικήδειον 
ημέραν.

Τό γεγονός τοΰτο μαζί μέ την αυθόρμητον προσέλευσιν τόσων επίλεκτων άνω- 
τέρων στελεχών, συνέβαλεν εις τον κατά μεϊζον ποσοστόν μετριασμόν τής οδύνης 
τήν οποίαν ό θάνατος συνεπάγεται.

Θά έπεθύμουν, αν τό εγκρίνετε, νά τύχη ή παρούσα μου υπηρεσιακής δημοσιό- 
τητος ύπό τήν έννοιαν τών άτομικών ευχαριστιών προς πάντα έκ τοϋ ’Αστυνομικού 
Σώματος συμμετασχόντα εις τό πένθος μας.

Μετά πάσης τ ιμ ής  
'Η ρακλής Ηετούνης 

“Αλλοτε ’Α στυνομικός Διευθυντής Α'

■—’Επίσης ό πατήρ τοϋ ύπό τάς γνωστάς συνθήκας φονευθέντος τήν 13/5/62 
,’Αστυφύλακος Ευθυμίου Εύθυμιοπούλου, άπέστειλε προς τον Διοικητήν τής Ύπο- 
διευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Παπα- 
σταφ,ίδαν ’Αγησίλαον, τήν κατωτέρω δημοσιευομένην εύχαριστήριον έπιστολήν :

’Εν Πλ.ατανίτγι Ν αυπακτίας τή  2-7-62
’Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Μόλις συνελθών έκ τοϋ άδοκήτου θανάτου τοϋ προσφιλούς υΐοΰ μου Ευθυμίου, 
δστις βαρύτατα έπληξεν έμέ καί τήν οίκογένειάν μου, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά άπευ- 
θυνθώ προς υμάς καί δι’ υμών προς άπαντας τούς ύφισταμένους σας διά νά έκφράσω 
τάς θερμάς ευχαριστίας καί τήν βαθυτάτην συγκίνησιν έμοΰ καί τής οικογένειας μου 
διά τήν ήθικήν καί ύλικήν συμπαράστασιν όλων ύμών εις τό βαρύτατον πένθος μας.

Εύγνωμόνως θά άναμιμνήσκωμαι κατά τάς έναπομενούσας ήμέρας τοϋ βίου μου 
τάς εύγενεΐς καί άξίας άνωτέρων καί πεφωτισμένων άνδρών έκδηλώσεις πάντων ύ
μών, δι’ ών πράγματι έμετριάσθη ή θλΐψις έμοΰ καί τής οικογένειας μου.

Ή  κατ’ ιδίαν έπίσκεψις τοϋ Ύπαστυνόμου κ. Λίβα, τό περικαλλές μνημεϊον 
δπερ άνηγέρθη έπί τοϋ τάφου τοϋ άποθανόντος υίοΰ μου, κατασκευασθέν έκ τοϋ ύστε- 
ρήματος τών συναδέλφων του, ή δαπάναις ύμών τέλεσις τοϋ μνημοσύνου, ή παράστα- 
σις όμάδος ύπό τον ’Αστυνόμον κ. Δούσκαν καί τούς Ύπαστυνόμους κ.κ. Λίβαν καί 
Ράϊκον, οί μεστοί καί συγκινητικοί λόγοι τοϋ ’Αστυνόμου κ. Δούσκα κατά τήν έπι- 
μνημόσυνον δέησιν καί ό άπευθυνθείς δι’ αύτοΰ ύστατος χαιρετισμός ύμών,ώςκαίτών 
συναδέλφων του, προς τον έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος πεσόντα υιόν μου, έσχον 
βαθυτάτην άπήχησιν καί έπλήρωσαν δι’ ίκανοποιήσεως τήν βαρυαλγοϋσαν ψυχήν 
μας.

Δέξασθε, κύριε Διοικητά, καί διαβιβάσατε προς πάντας τούς συμμετασχόντας 
εις τό βαρύ πένθος μας ύφισταμένους σας τάς θερμάς ήμών εύχαριστίας.

Μετά πλείστης τ ιμ ής  
Λάμπρος Εύθνμιόπουλος

*

ΕΎΓΕΝΕΪΣ ΔΩΡΕΑΙ
'Ο Διευθυντής τής Τραπέζης Ελλάδος κ. Κων/νος Μελαχροινός, Σύμβουλος 

τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τών Ε.Τ.Ύ.Α.Π. καί Κλάδου 'Υγείας, έδώρισεν εις τό 
Ε.Τ.Ύ.Α.Π. ολόκληρον, -τήν έκ δραχμών 359,60 άποζημίωσίν του, διά τήν συμμετο
χήν του εις τάς συνεδριάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άμφοτέρων τών Ταμείων, 
κατά τό Β'. τρίμηνον τοϋ οικονομικού έτους 1962.
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Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.

Παρακολουθήτε την Έκττομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άττό 

το Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


