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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ
Ύ π ό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας είς
την Πάντειον Ά νωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

’Αλλά δυστυχώς καί εις τούς μή λαϊκούς κινηματογράφους φοιτώσι καθάρ
ματα, όλιγώτερα μέν, άλλα πάντως άρκετά, άτινα ένεργοΰσιν έπιθέσεις διά χειρονο
μιών έναντίον παιδιών, τά όποια όμως, λόγω της ηλικίας των, «έντρέπονται νά φω
νάξουν καί νά διαμαρτυρηθοϋν, ευρισκόμενα είς άμηχανίαν ώς προς τό τί πρέπει νά
κάμουν».
Χαρακτηριστική έπί παραδείγματι ή άκόλουθος περιγραφή ύπό τοϋ Δημ. Ψαθά (Έφημερίς ’Αθηνών «Νέα» τής 18 ’Ιανουάριου 1963):
«ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΡΟ»

«'Υπάρχουν οΐ άνθρωποι, υπάρχουν καί οί γουρουνάνθρωποι. Οί άνθρωποι εί
ναι πολλοί, οί γουρουνάνθρωποι έλάχιστοι. Μέ τό νά είναι, όμως, έλάχιστοι, αυτό
δεν σημαίνει ότι θά πρέπει νά μένουν άνενόχλητοι γιά νά βρωμίζουν τούς άνθρώπους.
«Πρόκειται γιά τά δίποδα έκεΐνα, πού ξεκινώντας άπ’ τήν κτηνώδη σκέψη
ότι όλες οί γυναίκες είναι τοϋ ίδιου ήθικοϋ ποιου, σπεύδουν νά έπωφεληθοΰν, είτε
στον δρόμο βρίσκονται, είτε σέ κινηματογράφο, είτε σέ άλλο κέντρο. Μερικά, μά
λιστα, άπό αύτά τά δίποδα—συνήθως ήλικίας προχωρημένης—μή κάνοντας καμμιά
διάκριση στούς στόχους των φτάνουν νά ένοχλοΰν άκόμα καί κοριτσάκια—νήπια,
οκτώ έως δέκα έτών.
«Καί γιά μέν τήν άλλη δράση τους—στούς δρόμους ή άλλου—δέν υπάρχει τρό
πος άμυνας προληπτικής, έπειδή τά κρούσματα είναι σποραδικά καί συμπτωματικά. ’Ά ν προλάβη ή ’Αστυνομία, έχει καλώς, άλλοιώς τρέχα γύρευε τον δράστη. 'Υ 
πάρχει όμως στήν ’Αθήνα ένας κινηματογράφος, πού αποτελεί τό έντευκτήριό τους
καί άναρωτιέμαι, πώς ή ’Αστυνομία δέν τον έχει έπισημάνει μέχρι τώρα καί πώς δέν
άρπαξε κανένα άπό αύτά τά δίποδα, πού βρίθουν στήν αΐθουσά του, γιά νά κυνηγή
σουνε τό θήραμα.
»Μέσα στις άμέτρητες αίθουσες δημοσίων θεαμάτων στήν πρωτεύουσά μας
—κινηματογράφοι καί θέατρα—υπάρχει μιά μονάχα, γιά παιδιά, ή αίθουσα τοϋ «Σ ιν ε ά κ». Είναι ή μόνη πού λειτουργεί τακτικά, όλες τις ώρες κι’ όλες τις μέρες,
έτσι, ώστε ν’ άποτελή μοναδική διέξοδο γιά μιά μητέρα, πού θέλει νά ψυχαγωγήση
τό παιδάκι της. "Ε, λοιπόν, μόλις περάση μέσα στο μισοσκόταδο καί καθίση μέ τό
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παιδάκι της, θά ζυγώση άμέσως ό νταγκλαράς σοβαρός-σοβαρός, καί άδιάφορος, θά
στρωθή πλάι, θά καρφώση τό μάτι στην οθόνη καί θ’ άρχίση...νά ψαχουλεύη τά
πέριξ.
»Αύτό γίνεται συστηματικά καί μπορεί νά τό προσέξη ή κάθε μιά. Μόλις άδειάση θέση—αν δεν ύπάρχη διαθέσιμη—θά σηκωθή άμέσως ό καιροφυλακτών νταγ
κλαράς καί θά σπεύση νά τήν πιάση γιά τά περαιτέρω. "Αν συμβή νά βρεθή ή
μητέρα πλάϊ, θά δεχθή τις θωπείες εκείνη, άλλά κι’ αν είναι τό κοριτσάκι—άκόμα
καί μωρό—θά ύποστή τις θωπευτικές επιθέσεις τοϋ δίποδου γουρουνιοϋ, έκεΐνο.
«Πολλές μητέρες, κατά καιρούς,'μοϋ έκαναν παράπονα παρακαλώντας νά συ
στήσω στην ’Αστυνομία νά πάρη κάποιο μέτρο, άφοϋ ή άνάγκη τής προσφοράς κά
ποιας ψυχαγωγίας στά παιδιά, τις υποχρεώνει νά πηγαίνουν μόνον έκεϊ. Αύτή τήν
φορά ό διαμαρτυρόμενος είναι ένας πατέρας—κοριτσιού 8 ετών—τό γράμμα τοϋ ο
ποίου καί δημοσιεύω άτόφιο, γιά νά πάρη ό καθένας μιά ιδέα:
»—«Προ μηνός περίπου, γράφει, μιά Κυριακή πρωΐ πήγα στο «Σινεάκ» μέ τήν
κόρη μου, ήλικίας 8 ετών. Τήν έβαλα σέ μιά θέση καί βγήκα έξω γιά μιά έπείγουσα
δουλειά. Γύρισα μετά μισή ώρα περίπου, κι’ έμεινα λίγο καί μετά φύγαμε μαζί. Στον
δρόμο, όταν τήν ρώτησα, αν τής άρεσε τό σινεμά, μοϋ είπε δτι δέν μπορούσε νά παρακολουθήση καλά, γιατί κάποιος δίπλα της... τήν γαργαλοΰσε. Δέν ήξερα, τί νά
πώ στο κοριτσάκι, γιά νά μή λερώσω τήν άγνή ψυχή του. Τής είπα, λοιπόν, δτι
μάλλον αύτός θά ήταν κανένας κλέφτης κι’ έψαχνε τήν τσέπη της γιά νά τήν κλέψη.
—«Τήν Πρωτοχρονιά τήν ξαναπήγα στο «Σινεάκ» μαζί μέ μιά έξαδέλφη της
τής ίδιας ήλικίας. ’Επειδή .δέν είχε άδεια θέση δίπλα τους, κάθησα εγώ στήν προη
γούμενη σειρά καθισμάτων καί κάθε τόσο τις παρακολουθούσα. Σέ λίγο άδειασε μιά
θέση δίπλα τους, άλλά πριν προλάβω έγώ, έσπευσε καί τήν κατέλαβε ένας... κύριος
καλοντυμένος, περίπου 50 χρόνων. "Εχοντας ύπ’ δψει μου τό προηγούμενο παρακο
λουθούσα συνεχώς τις μικρές. Καί πράγματι αύτός ό κύριος ( !) άρχισε νά χαϊδεύη
τό πόδι τής μικρής, πού καθόταν δίπλα του. 'Η μικρή φαινόταν καθαρά δτι δυσφοροΰσε καί δταν τό υποκείμενο αυτό άντελήφθη δτι τον είδα, σταμάτησε, έκανε πώς
παρακολουθεί μέ πολλή προσοχή τήν ταινία, γιά νά έπαναλάβη πάλι σέ λίγο τήν
δουλειά του. 'Οπότε πειά δέν κρατήθηκα, σηκώθηκα άπό τή θέση μου, τον άρπαξα
άπ’ τήν γραβάτα καί τον πέταξα έξω άπ’ τήν αίθουσα μέ τις γροθιές καί τις κλω
τσιές. Φυσικά έγινε μεγάλη φασαρία άλλά, δυστυχώς, δέν βρέθηκε κανένα δργανο
τής τάξεως γιά νά τον παραδώσω τον παληάνθρωπο.
—«Δέν συμφωνείτε κι’ εσείς δτι ή ’Αστυνομία θά πρέπει νά ένδιαφερθή γιά
τήν εξάλειψη αύτής τής αηδίας, ειδικά άπό αύτόν τον κινηματογράφο, άφοΰ είναι ό
μοναδικός δπου μπορεί νά πάη κανένας τό παιδάκι του, νά ψυχαγωγηθή λιγάκι; Μέ
πολλή έκτίμηση: Έ νας πατέρας» (δνομα καί διεύθυνση).
« ’Ανώτερος άξιωματικός τού Στρατού είναι ό επιστολογράφος μου κι’ έτσι
είχε τό κουράγιο νά φιλοδωρήση τό διεστραμμένο δίποδο, δπως τού χρειαζόταν.
Αύτό, δμως, δέν μπορεί νά τό κάνη μιά γυναίκα, πού στο τέλος μπορεί νά βρή καί
τον μπελά της.
»'Η περίπτωση πάντως, δέν είναι καθόλου συμπτωματική. Μέσα στά τόσα
άλλα πού κατά καιρούς άκούω ειδικά γ ι’ αύτή τήν αίθουσα, μοΰ διηγόταν καί μιά
κυρία προχωρημένης ήλικίας δτι ένας νεαρός άπλωσε τό χέρι του γιά νά έπιδοθή στις
σχετικές επιχειρήσεις. 'Η κυρία, πού έχει χιούμορ, γύρισε τότε, καί τού παρατή
ρησε:
»—«Παιδάκι μου κάνεις λάθος. Περίμενε πρώτα ν’ άνάψουν τά φώτα κι’ ύ
στερα προχωράς στά έργα σου...».
«Δέν ξέρω αν στον κινηματογράφο αύτό δίνουν τά ραντεβού τους καί τά θη
λυκά τού ήμικόσμου, ώστε νά ένθαρρύνωνται στο έργο τους οί φερέλπιδες ή διεστραμ-
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μένοι γηραλέοι κατακτητές τοϋ είδους. Είναι δμως άναμφισβήτητο δτι έχουν στα
μπάρει τήν αίθουσα πολλά καθάρματα, γ ι’ αύτδ κι’ ή παρουσία παιδιών καί μητέ
ρων, οίασδήποτε ηλικίας, νά μήν είναι πάντα χωρίς ένοχλήσεις άηδιαστικές. Για
δλα αύτά, νομίζω δτι ό διευθυντής της ’Αστυνομίας κ. Καραμπέτσος θά έπρεπε νά
διαθέση έναν άστυφύλακα μονίμως γιά τδ «Σινεάκ», ώστε νά μπορούν, άφοβα πιά,
νά ψυχαγωγούνται τά παιδιά».
4.
'Οδός τοϋ διερεθίζοντος και προκαλοϋντο; προς διεφθαρμένος πράξεις
σκότους.
Έ ξ άλλου τδ σκότος αύτδ καθ’ έαυτδ είναι κακδς σύμβουλος, διότι διερεθίζει πάντα, ιδίως δέ καί τδν νέον πρδς άσχημοσύνην ή πρδς οίανδήποτε άλλην παρεκ
τροπήν κατά των ήθών ή καί άλλην.
Τοιοΰτο δέ σκότος προσφέρει εις τούς νέους καί εις τάς νέας βεβαίως ή αί
θουσα του κινηματογράφου, ή οποία εύνοεΐ τήν αναίδειαν, τήν θρασύτητα καί τήν
έπιθετικότητά των, γενετησίαν ή άλλην.
Παραστατική αίφνης είναι ή ύπδ τοϋ έπιμελητοΰ άνηλίκων τοϋ Δικαστηρίου
άνηλίκων Τριπόλεως Γεωργίου Μποτή άναφερομένη περίπτωσις τοϋ Ν., έτών 16
(άπόφασις Σεπτεμβρίου 1962).
«'Ο άνήλικος Ν. άνήκει εις τετραμελή άπορον οικογένειαν. Ό πατήρ του άπδ
8ετίας περίπου εύρίσκεται έν νευρική παραλύσει μέ τελείαν διανοητικήν άναπηρίαν.
Ή κατάστασίς του αυτή προήλθεν, ώς φαίνεται, έκ της καταχρήσεως οινοπνευμα
τωδών ποτών. 'Η μήτηρ του είναι άγράμμάτος καί μικράς διανοητικής άντιλήψεως
καί όξυνοίας. Αυτή καταβάλλει προσπάθειας διά τήν άγωγήν τών τέκνων της, έν
τούτοις αί προσπάθειαί της παραμένουν άτελεσφόρητοί, δεδομένης τής διαρκοΰς άπουσίας της έκ τής οικίας της. "Αβουλος καί φλύαρος δέν έμπνέει έμπιστοσύνην καί
σεβασμόν πρδς τά τέκνα της. Πάντοτε προσπαθεί νά δικαιολογή τάς παρεκτροπάς
τών τέκνων της ρίπτουσα τάς εύθύνας εις τάς κακάς συναναστροφάς των.
Άποφοιτήσας ό άνήλικος έκ τοϋ δημοτικού σχολείου, ήρχισε νά άλητεύη καί
νά γίνεται τακτικός θαμών τοϋ κινηματογράφου. "Ηλλαξεν άλληλοδιαδόχως διάφο
ρα έπαγγέλματα. Τά χρήματα, τά όποια έλάμβανεν έκ τής έργασίας του, ήνάλισκεν
ό ίδιος μετά φίλων του. 'Η διαρκής φοίτησίς του εις τδν κινηματογράφον, καί δή εις
έργα άκατάλληλα, τοϋ έδημιούργησε μίαν κατάστασιν μονίμου ροπής πρδς τήν άλητείαν. 'Ο ίδιος ό άνήλικος ώμολόγησεν ότι ές αιτίας τοϋ κινηματογράφου ήσθάνθη
τήν άνάγκην νά έπισκεφθή κακόφημον οίκον, έκ τοϋ οποίου έξεδιώχθη ώς άνήλικος.
«’Ήθελα κάπου νά ξεσκάσω...» έλεγεν ό άνήλικος.
Πράγματι οδτος παρακολουθών έν έργον εις τον κινηματογράφον «Ά ρίω ν»
καί ίδών τήν μικράν Π. νά εισέρχεται είς τά ούρητήρια ήκολούθησεν αύτήν αποπει
ραθείς νά τήν βιάση.
’Ιδού πώς περιγράφει δ ίδιος τήν πράξιν του:
«... Καθόμουνα μπροστά-μπροστά καί παρακολουθούσα τδ έργο. "Ημουνα άναστατωμένος. Τότε διέκρινα μιά μικρή·—ήλικίας 10 έτών περίπου—νά πέρνα άπδ
μπροστά μου καί νά πηγαίνη μόνη της στά ούρητήρια. Βρήκα τότε τήν εύκαιρία, τήν
άκολούθησα καί τής έπετέθηκα νά τήν βιάσω, ένώ έκείνη φώναζε άναστατωμένη.
Τότε βγαίνοντας άπδ τά ούρητήρια, δήθεν ότι κυνηγούσα κάποιον, φωνάζοντας—τού
το τδ είχα ’δή σε κάποιο άλλο έργο—καί έτσι ξέφυγα κείνη τή στιγμή τδν κίνδυνο...».
"Πδη δ άνήλικος εύρίσκεται έν τώ ’Αναμορφωτικό» καταστήματι έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως Κορυδαλλού. ’Εκ τής άλληλογραφίας φαίνεται ότι συνήλθε. Γρά
φει δέ εις τδν έν Τριπόλει έπιμελητήν άνηλίκων είς μίαν έπιστολήν: «... Νά προσέχης τήν μητέρα μου καί πές της νά μήν άφήση τδν Παναγιώτη (άδελφόν του μικρότερον ήλικίας 8 έτών) νά πηγαίνη στδν κινηματογράφο...».
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5. 'Οδός τής ήρωοττοιήσεως των ήθοποιών τοϋ κινηματογράφου.
Έτέρα οδός, διά τής οποίας ρίπτονται οί νέοι καί αί νεάνιδες εις τον κατήφο
ρον, είναι ή έ ν δ ο ξ ο π ο ί η σ ι ς καί ή ρ ω ο π ο ί η σ ι ς τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν
η μ ε δ α π ώ ν κ α ί ά λ λ ο δ α π ώ ν η θ ο π ο ι ώ ν , άνδρών καί γυναικών, επί
τή βάσει κατωτέρας ποιότητος κριτηρίων.
Γίνεται δέ ή διαφήμισις τούτων, βάσει συστηματικού σχεδίου, διά τών έφημερίδων καί τών περιοδικών, διά τών ραδιοφωνικών έκπομπών καί τής τηλεοράσεως,
διά φωτογραφιών καί διά παντός δυνατού νοητού μέσου.
Καί τοιουτοτρόπως πληροφορείται μετά πάσης λεπτομέρειας τό κοινόν τήν
διαφημιζομένην ώς ονειρώδη ζωήν των, τήν ουράν τών θαυμαστών καί τών θαυμαστριών των, τάς έρωτικάς των έπιτυχίας, τά πλούσια έσοδά των καί τάς σπατάλας
των, τάς ήδυπαθείας καί τά έρωτικάσκάνδαλά των, τά άλλεπάλληλα διαζύγιά των
καί τον άνεξάντλητον άριθμόν τών συζύγων των, τάς έγκυμοσύνας καί τάς μοιχείας,
τάς άνταλλαγάς έραστών καί συζύγων, τάς ιδιοτροπίας των καί τούς μεγαλοπρεπείς
τρόπους των τού φέρεσθαι, τάς άποπείρας των προς αύτοκτονίαν καί μίαν «άρρωστημένην ζωήν» ένός Χόλλυγουντ κ.ο.κ.
Καί έμφανίζονται εις τάς φωτογραφίας οί ηθοποιοί ώς κομψοί καί έλκυστικοί
γόητες καί αί ήθοποιοί ώς μοιραΐαι άεροδυναμικαί καλλοναί, μέ πολυτελείς άμφιέσεις, μέ κοσμήματα άφθονα, μέ ίδιοτρόπους καί έξωτικάς κομμώσεις, καί μέ τον το
νισμόν τού στήθους, τών μηρών καί τών ποδών καί μέ προκλητικήν έπίδειξιν τού
γυμνού καί πάσης καμπυλότητός των.
Καί άποκαλοΰνται πομπωδώς «κινηματογραφικοί άστέρες» έκπέμποντες μυ
στηριώδη γοητείαν καί μυστηριώδη γενετησίαν έλκυστικότητα (κατά τήν έκφρασιν
τού συρμού: μυστηριώδες «σέξ»).
Ιδιαιτέρως όμως οί νεαροί καί αί νεαραί, οί όποιοι καί αί όποΐαι έκ φύσεως
άναζητοΰσιν ιδανικά πρότυπα καί ρέπουσι προς μίμησιν, καταλαμβάνονται ύπό θαυ
μασμού καί άπό θαυμαστών καί θαυμαστριών προσπαθοΰσι νά μεταβληθώσι καί εις
μιμητάς των, άκολουθοΰντες τήν ζωήν καί τήν διαγωγήν τών ινδαλμάτων των.
Τό άποτέλεσμα είναι ότι έν αισχρόν παράδειγμα ζωής μεταβάλλεται εις ιδεώ
δες διά τούς νέους, οί όποιοι ποτίζονται ύπό κουφονοίας, ματαιοδοξίας καί σαπροΰ
φρονήματος.
6. 'Οδός τής διεφθαρμένης διαφημίσεως τών παίζόμενων κινηματογραφικών
ταινιών.
"Αλλη οδός, δι’ ής ό κινηματογράφος προεργάζεται διά τήν διαφθοράν τών
νέων, είναι καί ή κατ’ επιτελικόν σχέδιον όργανουμένη έπιτηδεία, συστηματική καί
διεφθαρμένη διαφήμισις τών πάσης φύσεως κινηματογραφικών ταινιών.
'Η διαφήμισις αυτή άρχεται διά τών εφημερίδων καί τών περιοδικών, τού ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως καί μεταχειρίζεται περιγραφάς, συνεντεύξεις, φω
τογραφίας εις τάς εισόδους τών διαφόρων κινηματοθεάτρων ή εις άλλας προσφόρους
προθήκας. Έπακολουθοΰσι σκόπιμοι διαφημιστικαί προβολαί προκλητικών σκηνών
διαφόρων προσεχώς προβληθησομένων κινηματογραφικών ταινιών, άκόμη καί κατά
τήν διάρκειαν παραστάσεων καταλλήλων κινηματογραφικών έργων. Ταΰτα δέ πάντα
συνοδεύονται ύπό ύπούλων «κτυπητών» πονηρών τίτλων. Σταχυολογοΰμεν έξ έφημερίδος τών ’Αθηνών τής παρελθούσης έβδομάδος τυχαίως τούς άκολούθους τίτλους :
α ') Τ ί τ λ ο υ ς γ ε ν ε τ ή σ ι α ς ά ν η θ ι κ ό τ η τ ο ς :
«Ντολόρες», «Έ κστασι καί γυμνόν», «'Ένας άγνωστος μ’ έκανε δική του»,
« ’Ερωτική εκστρατεία», « ’Αθώα αμαρτωλή», «Έρασταί τής Βία Βενέτο», «Έ παναστατημένη σάρκα», «Ό κόσμος τού σέξ», « Ή γέφυρα τής άμαρτίας», «Γυναίκες
τής νύχτας», «"Αγγελοι τού πεζοδρομίου», « Ή μυστηριώδης κυρία μέ τά μαύρα»,
« Ή σειρήνα τής Βαγδάτης», «Στά χαρέμια τής Βαγδάτης», «'Ο έρωτας καί ή μοί
ρα», «'Η θρυλική Λολίτα», «'Αμαρτωλές » κ.ο.κ.
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ Μ Ο Υ... ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Ύπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΕΓΥΡΟΥ ΑΕΩΤΣΑΚΟΥ

«'Αμαρτία έξομολογουμένη ούκ έστιν αμαρτία». "Ετσι κι’ εγώ σήμερα θά σάς
εξομολογηθώ την πρώτη μου... δολοφονία. Μέ μια διαφορά δμως δτι τη δολοφονία
αύτή δεν την έκανα εγώ άλλά κάποιος άλλος. Μά γιά μένα ήταν τδ παρθενικό μου
μεγάλο και μυστηριώδες έγκλημα πού άπασχολήθηκα μ’ αύτό δχι μόνο σαν αστυ
νομικός ρεπόρτερ, άλλά καί σαν βοηθός της ’Αστυνομίας ή μάλλον της Χωροφυλα
κής πού έκτελοϋσε τότε αστυνομικά καθήκοντα στήν πρωτεύουσα και της Δικαιο
σύνης. Γιατί στο έγκλημα τοϋ νεκροταφείου, πού έγραψα στο προηγούμενο, τό έζησα δχι στη διάπραξί του γιατί δεν είχα μπή άκόμη στή δημοσιογραφία, άλλά στη
δίκη του, πού παρακολούθησα στο Κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών στον πρώτο παγκό
σμιο πόλεμο.
Μά καί τό πρώτο μου έγκλημα, γ ι’ αυτό πού θά μιλήσω πάρα κάτω, έγινε
τό καλοκαίρι τοϋ 1918, επάνω στο μεγαλύτερο φούντωμα τοϋ πρώτου μεγάλου πο
λέμου, στις γιγάντιες τιτανομαχίες τοϋ Βερντέν, τοϋ Κλερμόν, τοϋ Σουασόν καί τοϋ
Σατώ Τιερρύ. Οί Σύμμαχοι είχαν άποκρούσει τότε μόλις στο δυτικό μέτωπο δλες
τις λυσσαλέες επιθέσεις τών Γερμανών πού δεν κατάφεραν νά προκαλέσουν διάσπασι τοϋ μετώπου καί νά μποΰν στο Παρίσι καί τότε μόλις άρχιζαν τήν έξαπόλυσι τών
λυσσαλέων άντεπιθέσεών τους πού είχαν τό αντίθετο άκριβώς άποτέλεσμα. Τη διάσπασι τών γερμανικών γραμμών, την κατάρρευσι τοϋ γερμανικοϋ μετώπου, τη
φυγή, τη συντριβή τών ηνωμένων γερμανοαυστροϊταλικών στρατευμάτων καί
την άνακωχή υστέρα άπό λίγους μήνες, τη συνθηκολόγησι τής Κομπιένης. Δυό χρό
νια ώς τότε δούλευα σαν άστυνομικός ρεπόρτερ σέ έφημερίδες-μονόφυλλα άπό τήν
έλλειψι δημοσιογραφικού χαρτιού καί είχα τήν άτυχία καί λόγω τών πολεμικών γε
γονότων καί λόγω τοϋ μικρού σχήματος νά μήν έχη άκόμα πέρασι τό άστυνομικό
ρεπορτάζ πού θά ξεφούντωνε, δπως καί τό έγκλημα τά μεταπολεμικά χρόνια πού
άκολούθησαν. Τό πολύ μέ κάνα δυό σειρές τότε νά έγράφετο καμμιά αύτοκτονία ή
καμμιά άπόπειρα καί ένα μικρό μονοστυλάκι μέ καμμιά δεκαριά σειρές ήταν άρκετές γιά τό δράμα, συζυγικό, άντιζηλίας ή ερωτικό. Ό θρυλικός Μπάρμπα Γιάννης,
ό ταγματάρχης τότε πού διηύθυνε τήν Καταδίωξι, δηλαδή τήν ’Ασφάλεια στήν ’Αθή
να, δέν είχε καμμιά άλλη σοβαρώτερη δουλειά νά κάνη παρά νά πιάνη κανένα χασικλή ή κανένα κλεφτοκοτά ή λωποδυτάκο γιά τήν κολοσσιαία γιά τήν εποχή εκείνη
κλοπή τών πέντε ή τών έξ εκατοστάρικων. Γιατί πράγματι γιά τήν εποχή έκείνη
τό ποσόν αύτό ήταν τεράστιο δταν ή χρυσή λίρα είχε 23,65 τής δραχμής, πού ήταν
πάνω άπό τή χρυσή βάσι καί τό μεροκάματο δέν'έφθανε τούς δυό «λιμοκοντόρους»,
τις δυό χάρτινες δραχμές.
’Από εγκλήματα τέρμα. Καί δταν στή δημοσιογραφία λέμε έγκλήματα δέν
εννοούμε τά συνηθισμένα κακουργήματα τοϋ Ποινικού Νόμου τής τότε εποχής καί
τοϋ σημερινού Ποινικού Κώδικος, οΰτε τούς φόνους μέ δράστη γνωστό ευθύς έξ άρχής, άλλά φοβερές καί τρομερές δολοφονίες μέ μυστήριο εύθύς έξ άρχής καί γιά τά
αίτια μά πολύ περισσότερο γιά τό δολοφόνο πού είναι άγνωστος. Κακουργήματα
κατά τής ζωής μόνο μέ δύσκολες καί πολυποίκιλες άνακρίσεις τόσο άπό τή Χω
ροφυλακή δσο καί άπό τή Δικαιοσύνη πού πολλές φορές συντελούσαν στο νά χυθή
πλήρες φώς καί νά άποκαλυφθή καί νά συλληφθή ό άπαίσιος εγκληματίας, άλλά καί
πολλές φορές, άφοϋ ή δικογραφία γινότανε «παραμάνα» δηλαδή ογκώδης, κατά τή
δικαστική καί δικηγορική έκφρασι, καταντούσε νά μπή στά χρονοντούλαπα τής Ει
σαγγελίας χωρίς νά άνακαλυφθή ό κακούργος.
’Εξόν άπό τό έγκλημα τού νεκροταφείου πού τό έζησα στή δίκη του τά άλλα
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τά παληά, τά ((μυστηριώδη εγκλήματα» της παληάς ((καλής» εποχής για τό αστυ
νομικό ρεπορτάζ βέβαια, γνώρισα άπό τον τότε πρύτανι τοϋ ρεπορτάζ μας και δά
σκαλό μου πολύτιμο, τον μακαρίτη τον Μήτσο τον Άρνέλλο, πρόεδρο τής Έ νώσεως Συντακτών πού πάντα στάθηκε μαζί μου τόσο καλός και μέ καθωδήγησε στά
πρώτα βήματα τοΰ ευσυνείδητου καί τίμιου άστυνομικοΰ ρεπορτάζ. Τά βράδυα πού
ξενυχτούσαμε στήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι ή στην Καταδίωξι, μέ τό μακαρίτη τό
Ζυμβρακάκη καί τον Μεγαλοοικονόμου, όνομαστούς επί Χωροφυλακής άστυνομικούς διευθυντάς ή τον Μπάρμπα Γιάννη τον Μαρούδα, ό Πολύτιμος δάσκαλός μας
καί φίλος μας Άρνέλλος μάς έλεγε γιά τη δολοφονία τοϋ ναύτη τής γερμανικής άκταιωροϋ «Λορελάϊ» πού πάρα λίγο ό Κάϊζερ νά μάς κηρύξη τον πόλεμο, γιά τη
δολοφονία τών τριών άρτοποιών τοΰ Πειραιώς πού έμεινε μυστηριώδης γιά πάντα
καί πού καθώς έλεγε ό κόσμος τούς ξέκαναν έπίτηδες πατριώτες γιατί δεν ήταν 'Η πειρώτες, άλλά ’Αλβανοί πού οί Τούρκοι τούς χρησιμοποιούσαν τά χρόνια έκεϊνα
γιά κατασκόπους, γιά τή δολοφονία καί τη ληστεία τής Μαυρομιχάλη στούς ’Αμπε
λοκήπους, γιά την άλλη δολοφονία καί ληστεία τοΰ μπακάλη τοΰ Κτατσίχτη στήν
πλατεία τής Φιλικής Εταιρίας στο Κολωνάκι καί τέλος γιά τήν άπόπειρα δο
λοφονίας τής τηλεφωνήτριας τοΰ τότε παμπαλαίου τηλεφωνικοΰ κέντρου—Καβουρντιστηριοΰ πού μέ τρόπο τήν είχε πάει ό γαμπρός της, ένας άξιωματικός τοΰ Ναυτικοΰ όνόματι Τσάφος, μέ ένα άμάξι στο Δαφνί καί τήν πέταξε μέσα σ ένα ξεροπή
γαδο μέ τήν ιδέα δτι είχε μέσα νερό γιά νά τήν πνίξη. Τήν εϊχεν άρπάξει στήν άγκαλιά
του μαζί μέ τον άμαξά του τό Χάρο—όνομα καί πράγμα—καί άπό πάνω της έπέταξαν
καί τή μικρή σκυλίτσα τής Πόπης. 'Η δυστυχισμένη τηλεφωνήτρια έζησε άλλά
τραυματίσθηκε σοβαρά καί θά πέθαινε έκεϊ άν δέν εύρίσκετο ή σκυλίτσα της πού
έπεσε άπό πάνω της καί δέν έπαθε τίποτε καί άρχισε νά γαυγίζη ύστερα άπό ώρες
καί μέρες συνέχεια. Καί έτυχε νά περνάη ένας κυνηγός πού άκουσε τά γαυγίσματα
καί μέ άλλους χωριάτες κατέβηκαν στο ξεροπήγαδο γιά νά σώσουν τή σκυλίτσα γιά
νά σώσουν καί τήν τηλεφωνήτρια άναίσθητη πού όταν συνήλθε πήγε μυστικά στον
τότε Εισαγγελέα ’Αθηνών γιά νά καταγγείλη τον προκομμένο τό γαμπρό της καί τό
Χάρο πού συνελήφθησαν καί έφαγαν είκοσι χρόνια φυλακή ό καθένας.
Τον Αύγουστο τοΰ 1918, όταν έγινε τό έγκλημα αύτό πού γράφω, έκανα πάλι
αστυνομικό ρεπορτάζ στο «’Έθνος» καί είχα πάει στήν Καταδίωξι μήπως πάρω
καμμιά είδησι τής ρουτίνας. Καί φαντασθήτε τή χαρά μου όταν βρέθηκα στο πρώτο
μεγάλο έγκλημα τής δημοσιογραφικής μου καρριέρας. Θυμάμαι πώς χτύπησα τήν
πόρτα τοΰ διοικητοΰ χωρίς νά λάβω καμμιά άπάντησι καί τότε ρώτησα τον μακαρί
τη σήμερα Βασίλη Παπαοικονόμου, μετέπειτα συνταγματάρχη Χωροφυλακής πού
ήταν τότε άκόμη ενωμοτάρχης καί δεξί χέρι τοΰ Μαρούδα.
—'Ο κ. ταγματάρχης; Δέν είναι εδώ;
—Πάει πέρα γιά τό έγκλημα. Μοΰ είπε ό φίλος μου ένωμοτάρχης άπό τό δι
πλανό γραφείο.
Μά έκείνη τή στιγμή έμπήκε μέσα στο γραφείο ό τότε άνθυπασπιστής πού
ύπηρ'ετοΰσε στήν Καταδίωξι καί σήμερα συνταξιούχος ’Αρχηγός τοΰ ’Αστυνο
μικού Σώματος Δημοσθένης Παπασταμέλλος καί μ’ ένα του βλέμμα έκεραυνοβόλησε
τό δυστυχισμένο τό φίλο μου τον ενωμοτάρχη μέ τήν σφαλερή νοοτροπία πού υ
πήρχε τότε ότι έπρεπε νά κρύβεται άπό τον τύπο κάθε τί κλοπή ή καί δολοφονία ή
καί άλλο κακούργημα έφ’ όσον ό δράστης ήταν άγνωστος ή δέν είχε συλληφθή «γιά
νά μή χαλάση τάχα ή ύπόθεσις». ’Ενώ προπάντων στήν δολοφονία άπό άγνωστο καί
μάλιστα όταν άγνωστο είναι καί τό θύμα μόνο ό τύπος μπορεί μέ τή δημοσίευσι
φωτογραφιών, χαρακτηριστικών, λεπτομερειών ενδυμάτων, νά συντελέση πρώτα εις
τήν άνακάλυψι τής ταυτότητος τοΰ θύματος καί ύστερα τοΰ δολοφόνου.
—Τί χαζομάρες τσαμπουνάς αύτοΰ...
*0 ένωμοτάρχης Παπαοικονόμου τά χρειάσθηκε'γιατί φοβήθηκε καμμιά «εί-
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κοσάρα αυστηρή» καί συμμαζεύτηκε. Πρόλαβε δμως να μου κλείση τό μάτι για να
μοϋ δείξη άφ’ ένός δτι τά δσα μοϋ είχε πή ήταν άλήθεια καί δτι τά δσα θά έλεγε
ύστερα δεν θά ήταν παρά ψέματα γιά νά μέ «πουλήσουν».
—"Ετσι τάπα στο βρόντο. Θέλησα ν’ άστειευτώ μαζί σου καί νά σέ βάλλω
στά αίματα. Δεν έχουμε τίποτε...
Μά σαν τή καλή λαγωνίκα είχα πιάσει πιά τό ντορό καί δεν εννοούσα νά τον
άφήσω πριν μάθω καί έμαθα δτι μιά γυναίκα είχε βρεθή σκοτωμένη στις προς τήν
Καισαριανή υπώρειες τού Υμηττού, κάποια νέα καί άγνωστη μέ τό κορμί της γεμά
το μαχαιριές. Έπρόκειτο γιά δολοφονία άπολύτως μάλιστα μυστηριώδη, άφοΰ καθώς
έμαθα άπό τά μισόλογα των άστυνομικών, 6χι μόνο ό δολοφόνος ή οί δολοφόνοι ήταν
άγνωστοι, άλλά καί αυτό άκόμη τό θύμα. 'Ο Μαρούδας δπως μοΰ έλεγαν είχε μπλέ
ξει γιά καλά καί δεν ήξερε άπό πού νά άρχίση τήν ύπόθεσι.
Τήν έποχή εκείνη τά ταξί ήταν άγνωστα, τά αύτοκίνητα ελάχιστα καί έπίσης
άγνωστα στο ρεπορτάζ καί τά λογιστήρια των έφημερίδων δεν ήταν συνηθισμένα νά
πληρώνουν ούτε τά υπάρχοντα τότε μέσα συγκοινωνίας σέ μόνιππα, βικτώριες ή λαντώ, τά άμάξια τής έποχής καί γενικά «έξοδα κινήσεως» ή έξοδα ρεπορτάζ δπως
λέμε σήμερα. Περίμενα λοιπόν άναγκαστικά μέ τό μακαρίτη τον Άρνέλλο ώς άργά
τό μεσημέρι καί άπό τό άπόγευμα ώς άργά τή νύχτα τον Μαρούδα στήν Καταδίωξι.
Δέν είχε γυρίσει δμως καθόλου καί δέν είχε άναφέρει καί τίποτε στο διευθυντή τής
’Αστυνομίας Μεγαλοοικονόμου καί άναγκαστικά μαζί μέ τούς άλλους συναδέλφους
μου άναγκασθήκαμε νά γράψουμε μετά δυο λέξεις γιά τό καινούργιο μυστηριώδες
έγκλημα. Δηλαδή γράφαμε δτι είχε βρεθή μιά νέα μαχαιρωμένη στις υπώρειες τού
'Υμηττού άνάμεσα στή μονή τής Καισαριανής καί στο ’Αστέρι καί δτι οΐ άστυνομικές ’Αρχές βρίσκονται έπί τόπου καί ερευνούν τήν ύπόθεσι.
Μά τήν άλλη μέρα τί σημασία εϊχε γιά μένα, γιά τά νειάτα μου καί γιά τήν
δρεξί μου γιά ρεπορτάζ, αν άνεγνώριζαν καί αν έπλήρωναν ή δχι οί έφημερίδες έξο
δα κινήσεως; Πρωί πρωί είχα φθάσει μέ τό τράμ ώς τό τέρμα Παγκρατίου καί άπό
έκεϊ μέ τον «Τ’αρρή καί μέ τον Καρρά» δηλαδή μέ τά δυό μου ποδάρια, δπως λέ
γαμε ειρωνικά, πήρα τό δρόμο μέσα στο πρωινό λιοπύρι γιά τό παληό βυζαντινό
μοναστήρι. "Ενας καρρόδρομος έφθανε τότε ώς έκεϊ γιατί έγέμιζαν οί νερουλά
δες τις στάμνες τους μέ τό όνομαστό τότε νερό τής Καισαριανής καί τό έφερναν νά
τό πουλήσουν στούς διψασμένους ’Αθηναίους. Μά δταν έφτασα στο μοναστήρι έμα
θα μέ θλΐψι άπό τό διευθυντή τού μοναδικού μικρομάγαζου πού ύπήρχε στήν περιο
χή έκείνη δτι τό πτώμα εύρίσκετο άπάνω στο βουνό προς τό ’Αστέρι καμμιά δυό
ώρες άπό έκεϊ.
—’Εγώ περιμένω έδώ τον άνακριτή καί τό γιατρό τής Εισαγγελίας, μοΰ είπε,
γιά νά τούς φέρω. 'Ο Μαρούδας καί ό άστυνόμος είναι επάνω στό πτώμα.
’Αφού ξαπόστασα λιγάκι καί δροσίστηκα μέ λίγη ρακκή καί μέ κρύο νεράκι
άπό τήν πηγή, συνέχισα τό δρόμο μου καί μέ οδηγό ένα μικρό παιδάκι νεροκουβαλη
τή έφθασα στον τόπο τού έγκλήματος κοντά σ’ ένα παληό έγκαταλελειμμένο άσβεστοκάμινο. Μά μόλις πλησίαζα κατάλαβα δτι έφθανα στό πτώμα άπό τή φρικώδη
άποφορά πού μούρθε καί πού μ’ άνάγκασε νά φράξω τό στόμα μου μέ τό μαντήλι
μου. Καί παρά τήν άηδία έφθασα κοντά δπου ήταν ό Μαρούδας καί ό τότε διοικητής
τού 8ου άστυνομικού τμήματος Παγκρατίου άνθυπομοίραρχος Τζιτζικάκης άπό τούς
οποίους πήρα καί τις πρώτες θετικές πληροφορίες. Έ τσ ι έμαθα δτι τό προηγούμενο
πρωί έτυχε νά περνούν άπό έκεϊ ό λοχίας Σ. Σιόρδης καί τρεις φαντάροι. Μόλις
ζύγωσαν δμως στό καμίνι τούς κτύπησε ή μπόχα καί βρήκαν τό ήμιαποσυντεθειμένο
πτώμα μιας νέας κοπέλλας σφαγμένης καί ειδοποίησαν τήν ’Αστυνομία.
Μά σέ λίγο έφθασαν άπό τήν ’Αθήνα ό τότε άνακριτής-πρωτοδίκης καί μετά
στρατηγός τής Δικαιοσύνης καί γιά χρόνια πρόεδρος τού Ναυτοδικείου Ρεντίνας μέ
τό γραμματέα του, ό μακαρίτης ό ιατροδικαστής Μακρής, οί ένωμοτάρχαι στήν Κα-
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ταδίωξι Παπαοικονόμου καί Τσιφούνης, δεξιά χέρια τού Μαρούδα, στην υπηρεσία
Διώξεως καί ό χωροφύλακας πού τούς ώδηγοΰσε. Καί δλοι μαζί πιο πίσω άπο το
ασβεστοκάμινο πλησιάσαμε μια τούφα μέ πεύκα, κάτω άπο τα όποια βρισκόταν
ή σφαγμένη.
"Αν καί μέ τό μαντήλι μου είχα φράξει κάπως τη μύτη καί τό στόμα άν καί
ήμουνα συνηθισμένος άπο ένα σωρό πτώματα πού είχα δη στο νεκροταμείο τά πρώ
τα δυο εκείνα χρόνια της δημοσιογραφικής μου ζωής, ποτέ δέν θά ξεχάσω τό αίσθη
μα άηδίας πού δοκίμασα σαν τράβηξαν άπο πάνω άπο τη σφαγμένη μερικές πέτρες
καί κλαριά πού σκέπαζαν τό μαχαιρωμένο της κορμί καί άντίκρυσα τό μισοσάπιο
κουφάρι πού βρωμούσε καί έζεχνε, τό γεμάτο πιά σκουλήκια λογής λογής καί άπο
τό όποιο πετάχτηκαν άμέσως σύννεφο ολόκληρο οί μυϊγες πού τις είχαμε ταράξει
την ήσυχία καί τη μακάβρια εύωχία. Μ’ ένα δυο βιαστικές ματιές πού έρριξα, είδα
δτι ή σφαγμένη είχε κάνα δυο βαθειές μαχαιριές στο λαιμό, άλλες έφτά οκτώ στις
πλάτες, δτι φορούσε ένα γαλάζιο τσίτινο φόρεμα, καφέ γοβάκια καί είδα πιο πέρα
πεταγμένο τό καπέλλο της. Μά κι’ αύτά έτσι χωρίς νά προσέξω στις λεπτομέρειες
γιατί δέν μπόρεσα νά κρατήσω περισσότερο γιατί τώβαλα άμέσως στά πόδια καί βρέ
θηκα εκατό μέτρα πιο κάτω γιά νά περιμένω νά τελείωση ή αύτοψία καί νά πάρω μέ
την ήσυχία καί μακρυά άπο τη βρώμα καί τή πτωμαΐνη τις πληροφορίες πού θά μ’
ένδιέφεραν γιά τη δουλειά μου, γιά τό ρεπορτάζ.
—Φοβερό καί τρομερό έγκλημα άρχισε νά μού λέη ό ανακριτής κ. Ρεντίνας.
Μά ό μακαρίτης ό Μαρούδας τον διέκοψε άπότομα μήπως διαρρεύση καμμιά
πληροφορία καί τού «χαλάση την ύπόθεσι» καί είπε παρεμβαίνων.
—Μέ συγχωρήτε κ. άνακριτά. Θά πώ έγώ μέ την άδειά σας τί πρέπει νά γρά
ψουν οΐ έφημερίδες. Μήπως μάς κάνουνε καμμιά ζημιά οί καλαμαράδες οί φίλοι μου.
Καί γυρίζοντας σέ μένα εξακολούθησε:
—Γράψε δτι βρέθηκε μιά σφαγμένη γυναίκα, δτι είναι ένα μυστήριο αυτό τό
έγκλημα, δτι κατέχουμε πολλά στοιχεία, δτι έχουμε κάνει προόδους καί δτι βρισκόμα
στε στά ίχνη τών δραστών. Σέ λίγο ελπίζω νά πιάσουμε τούς δολοφόνους.
—Καλά πώς λέγετε ή σφαγμένη; Μάθατε πιά ήταν καί πού έμενε; Τί είδους
έγκλημα είναι; Ληστεία; Οικογενειακό δράμα; Συζυγικό ή δράμα τιμής; Νά γρά
ψουμε τί φορούσε ή σφαγμένη ώστε άν δέν ξέρετε την ταυτότητά της νά βρεθή κα
νένας χριστιανός νά την άναγνωρίση;
—Θά γράψης αύτά πού σοΰ είπα μονάχα. Καί τίποτε άλλο. Καί δχι περιγρα
φές τί ρούχα φόραγε καί τί δέν φόραγε. "Ασε σέ μάς τις έρευνες. Μιά φορά νά εί
σαι βέβαιος δτι θά πιάσουμε τούς δολοφόνους. "Ελα αΰριο στην Καταδίωξι νά σού
πώ νά γράψης δ,τι στοιχεία θέλεις.
'Ο άνακριτής άφησε πλήρη πρωτοβουλία στο Μαρούδα όνομαστό άστυνομικό γιά τή διαλεύκανσι τού έγκλήματος καί έγώ πού δέν είχα καί πολύ χώρο μέ τά
ήμίφυλλα τών έφημερίδων στή διάθεσί μου γιά γράψιμο, περιωρίστηκα νά κάνω τό
κέφι τού Μαρούδα καί νά άναγγείλω ξερά τό φοβερό κακούργημα γράφοντας ξερά
καί’ άχρωμάτιστα δσα μού είπε.
Καί την άλλη μέρα τό πρωί ό Μαρούδας στή Καταδίωξι τρίβοντας τά χέρια
του άπο χαρά μάς δέχθηκε δλους τούς άστυνομικούς ρεπόρτερς γιά νά μάς άναγγείλη
δτι είχε πιά διαλευκάνει τό έγκλημα.
—Τά βρήκα δλα. Αύτή είναι μιά Μερόπη Σωτηριάδου. "Εχει χαθή εδώ καί
15 ήμέρες. Δούλευε στο εργοστάσιο Ρετσίνα τού Πειραιώς. Θά τή σκότωσε ό άδελφός της. "Εχει χαθή κι’ αύτός. ’Αλλά θά τον πιάσω τό μασκαρά. Πού θά μού πάη.
"Εχω τηλεγραφήσει παντού. Τώρα πιά πού δέν μπορείτε νά μού χαλάσετε τήν ύπό
θεσι μπορείτε νά τά γράψετε δλα. Είναι ένα δράμα τιμής.
Τό συνταρακτικό νέο γράφηκε άμέσως. Μά τήν άλλη μέρα ήλθε ή τραγική
διάψευσις. Ή Μερόπη Σωτηριάδου βρισκότανε στήν Πάτρα σώα καί ακέραια καί
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διάβασε ξαφνικά τή δολοφονία της στις έφημερίδες καί τή διάψευσε μέ τηλεγράφη
μά της. ’Επίσης καί ό αδελφός της έστειλε τηλεγράφημα άπό τό Βόλο, οπού είχε
πιάσει δουλειά σέ κάποιο έργοστάσιο εκεί.
Τοϋ Μαρούδα δέν ίδρωνε τό αύτί άπό κάτι τέτοια καί την άλλη μέρα σαν νά
μη συνέβαινε άπολύτως τίποτε μάς είπε δτι ή σφαγμένη ήταν κάποια Μαρίκα
Σωτηροπούλου, γυναίκα τοϋ δρόμου πού την είχε σφάξει ό άγαπητικός της. Μά
εκείνη ύστερα άπό δυο μέρες πού γράψαμε τή σχετική είδησι βρέθηκε νά δουλεύη
σέ κάποιο παληόσπιτο στή Χαλκίδα, ενώ ό φανταστικός δολοφόνος της ήταν άπό δυο
μήνες μέσα στις φυλακές Λαμίας γιά κλοπή. Καί τρίτη «διαλεύκανσις» μέ άλλα
ονόματα είχε τήν ίδια τύχη. 'Ο Μαρούδας πιά πήγαινε νά σκάση άπό τό κακό του.
—Πάω νά τρελλαθώ έλεγε. Κοντεύουν πιά δεκαπέντε μέρες. Καί άκόμα δέν
κατώρθωσα νά βρω τό μάτι πού είδε, τό στόμα πού άκουσε καί νά βρω καί τή γλώσ
σα πού θά μιλήση γιά νά διαλευκάνω τό έγκλημα.
Μά έστω καί αργά δέν έβράδυνα νά άνακαλύψω ποιά ήταν ή μέθοδος πού είχε
μεταχειρισθή ό Μαρούδας γιά νά διαλευκάνη εκείνο τό έγκλημα καί πιά ήταν τά
τρωτά της. Καλός βέβαια άστυνομικός γιά τήν εποχή του, άλλά χωρίς μέθοδο καί χω
ρίς σύστημα τήν εποχή πού ή έγκληματολογία είχε πιά έξελιχθή σέ ολόκληρη επι
στήμη άκολουθοΰσε τή παληά μέθοδο. Είχε πάρει τά βιβλία τών έξαφανιζομένων
άτόμων είχε δη ποιές κοπέλλες μέ τά χαρακτηριστικά της σφαγμένης είχαν καταγγελθή δτι είχαν χαθή άπό τήν ίδια περίπου εποχή τοϋ εγκλήματος καί χωρίς νά διαπιστώση αν ή έξαφάνισίς τους ήταν πραγματική ή συμπτωματική, δέν έφρόντιζε καν
νά μάθη αν είχαν ξαναβρεθή, μιά πού ό κόσμος παραλείπει τις περισσότερες φορές
νά είδοποιή γιά τήν άνεύρεσι, άλλά μάς έμπουμπούνιζε τό δνομα τής δήθεν έξαφανισθείσης ώς ονοματεπώνυμο τοϋ θύματος καί άπ’ αυτό ζητούσε νά βρή καί νά πιάση
δολοφόνους. Συζήτησα λοιπόν τό πράγμα μέ τό μακαρίτη τον Άρνέλλο, άνέπτυξα
τά τρωτά τής μεθόδου Μαρούδα στήν προκειμένη περίπτωσι καί τήν άλλη μέρα τό
πρωί πήγαμε καί οί δυο στον άνακριτή κ. Ρεντίνα καί τοϋ ζητήσαμε γιά χάρι νά
δούμε άπό κοντά τά φορέματα τοϋ θύματος καί νά κάνουμε μιά λεπτομερή περιγρα
φή. Καί πράγματι πήρα μαζί μου καί μιά μοδιστρούλα καί θυμάμαι δτι τήν άλλη
πιά μέρα γράψαμε μιά έκτενεστάτη περγραφή. 'Η μοδιστρούλα έκείνη έπαιξε τότε
γιά μάς ρόλο πραγματογνώμονα.
"Ετσι λοιπόν τήν άλλη μέρα γράφαμε καί πάλι γιά τό μυστήριο τής σφαγμέ
νης κοπέλλας καί τονίζαμε δτι ήταν μέτριου άναστήματος καί καστανή δτι άλλα
χαρακτηριστικά της δέν μπορούσαμε νά δώσουμε γιατί είχαν άλλοιωθή άπό τή σήψι,
μά λέγαμε δτι φορούσε ένα σκέτο φουστανάκι μέ μπλέ ριγέ τσίτι, δτι είχε καφέ πα
πούτσια μέ μέτριο τακούνι ξύλινο καί μέ κουμπιά στο πλάι, δτι στο δεξί της πα
πούτσι τό κουμπί είχε μετατοπισθή προς τά έξω γιατί έπρεπε νά τήν έστένευε καί
δτι έφοροϋσε ένα καπέλλο «κανοτιέ» άπό ψάθα «ταγκάλ» γαρνιρισμένο μέ κορδέλλες ροζ καί μέ μικρά άνθάκια «ροκοκό» στις άκρες. Τά πουκάμισό της ήταν γαρ
νιρισμένο άπό δαντέλλα ψευτοκοπανέλλι τής μηχανής καί είχε κεντημένα τά ψηφία
Μ.Σ. Τέλος γράψαμε δτι άπάνω στο θύμα βρέθηκε καί τό μαντηλάκι της μέ κομπό
δεμα πού είχε μέσα τρεις δεκάρες καί μιά πεντάρα, δηλαδή 35 λεπτά.
Καί τό πόσο είχαμε δίκηο φάνηκε τήν ίδια έκείνη μέρα. Γιατί μόλις γράψα
με τήν περιγραφή αυτή στις άπογευματινές έφημερίδες τό ίδιο έκεϊνο άπόγευμα ένας
νέος παρουσιάστηκε ταραγμένος στο γραφείο τοϋ Μαρούδα στήν Καταδίωξι. ’Ήταν
ό Γιάννης Σαρρής, εργατικός άπό τό Βόλο.
—Πιστεύω κ. ταγματάρχα,'είπε δτι ή σφαγμένη κοπέλλα τής Καισαριανής πρέ
πει νά είναι ή άδελφή μου. ’Έχω νά τή δώ ένα μήνα. "Εμενε εδώ μέ τον άντρα της
τον Νίκο τον Κοντορρήγα. Τή λέγανε Μηλιώ. Τον ρώτησα τις προάλλες γιά τήν
άδελφή μου καί μοΰ είπε δτι είχε στείλει τή γυναίκα του στήν πατρίδα γιά τό καλο
καίρι, μοΰ είπε δτι είχε λάβει γράμμα της καί δτι είναι καλά. Τώρα δμως πονηριά-
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ζουμαι γιατί δεν μοϋ έδειξε τό γράμμα δταν τοϋ τό ζήτησα. Τα ροϋχα αύτά είναι
φτυστά τα ίδια μέ τα δσα φόραγε ή άδελφή μου. Καί θυμάμαι καλά δτι πριν δυο μή
νες είχε δώσει, καθώς μοΰ έλεγε, τό δεξί της παπούτσι γιά νά τις βγάλη τό κουμπί
επειδή τήν έπιανε στον κάλο καί δεν μπορούσε νά περπατήση άπό τον πόνο.
Έ αύτό ήτανε. Τό νερό πιά είχε μπή στο αυλάκι. 'Ο Μαρούδας πού είχε σα
στίσει τό πρώτο μέ τό έγκλημα καί είχε χάσει τό θάρρος του, ξαναβρήκε τον έαυτό
του. ’Αμέσως πήρε τό Σαρρή καί μέ ένα μόνιππο πήγανε μαζί στο γραφείο τοϋ άνακριτή. Καί μόλις ό τελευταίος τοϋ έδειξε τά φορέματα τής σφαγμένης «τά πειστή
ρια» τό καϋμένο τό παλληκάρι έπεσε έπάνω τους καί τά φιλοΰσε μέ λυγμούς:
—Άδελφούλα... Μηλιώ μου πού σέ σκότωσε ό κακούργος, φώναζε άνάμεσα
στούς λυγμούς του.
Τό θΰμα λοιπόν ήταν ή Μηλιώ Ν. Κοντορρήγα, τό γένος Σαρρή, πού ήέξαφάνισίς της δέν είχε καν καταγγελθή.
Καί τό ίδιο εκείνο βράδυ ή ύπόθεσις έβγήκε. Γιατί άμέσως ό Μαρούδας έξαπέστειλε τον άνθυπασπιστή Δημοσθένη Παπασταμέλλο, νεαρώτατο τότε καί τούς
ένωμοτάρχες Παπαοικονόμου καί Τσιρώνη μαζί μέ τά καλύτερα «σαΐνια» τής Καταδιώξεως καί αυτοί άναστατώσανε τήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά γιά νά βροΰν τό
Νίκο τον Κοντορρήγα. Βρήκαν ίχνη του σέ ένα «καφέ σαντάν» τής Τρούμπας τοϋ
Πειραιά πού πριν άπό δυο βράδυα είχε γλεντήσει μέ άλλους άγαπητικούς καί χασικλήδες, μοϋτρα τοϋ λιμανιού μέ τούς όποιους έκανε παρέα. Σκόρπαγε παρά μέ ούρά καί εκείνη τήν έποχή είχε έπάνω του καμμιά δεκαριά χιλιάρικα, ποσό τεράστιο
γιά τήν έποχή. Μά άποκαλύφτηκε άμέσως δτι αύτά τά λεφτά τά είχε γιατί είχε που
λήσει τά προικιά τής γυναίκας του. Βρέθηκαν άκόμα ίχνη του στο ξενοδοχείο «Θεσ
σαλία» στήν οδόν Πατησίων, δπου είχε μείνει πριν ένα μήνα μέ τή γυναίκα του. ’Εκεί
ένα άπόγευμα έφυγε μαζί μέ τή γυναίκα του καί γύρισε μόνος τό βράδυ λέγοντας
δτι τή γυναίκα του είχε στείλει στο Βόλο πού φυσικά ήταν ψέμα. Καί τελικά ή
Καταδίωξις βρήκε δτι ό Νίκος Κοντορρήγας είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο στήν οδόν
Άριστοτέλους καί δτι έμενε σ’ αύτό μαζί μέ τον άδελφό του. Καί ό Μπάρμπα Γιάν
νης ό Μαρούδας, νύχτα ή ώρα, ήτανε βλέπετε πόλεμος καί Στρατιωτικός Νόμος
καί δέν ΐσχυαν τά άρθρα γιά τήν ατομική ελευθερία, εισέβαλε στο δωμάτιό του, τόν
έπιασε έπάνω στον πρώτο ΰπνο καί τόν άρχισε άμέσως.
—Γιατί βρέ θεοσκοτωμένε καθάρισες τή γυναίκα σου;
—Περί τήν τιμή καπετάνιο μου... Είχε φίλο.
Τίποτε άπ’ δλα αύτά. ΤΗταν ψέμα. Τή σκότωσε γιά νά τής φάη τά λεφτά καί
νά τής πουλήση τά προικιά της. ’Επάνω του βρέθηκε καί τό μαχαίρι μέ τά κατάξερα αίματα τής δυστυχισμένης Μηλιώς, τής γυναίκας του. Δέν είχε λάβει τόν κόπο
οΰτε νά τό σκουπίση. Τό μαχαίρι τό είχε άγοράσει στις φυλακές στήν Τρίπολι δταν
ξαναήτανε μέσα γιά κλεψιές. Καί στις σημειώσεις μου βρίσκω σημειωμένη καί τήν
έπιγραφή πού είχε έπάνω.
«Καλώ, περίφανω καί γερώ μαχέρι καιρί έλάδωσε. Β.Δ. Χίκας. Παρ’ έμέ.
Έργον έν Τριπόλει».
'Ο Νίκος Κοντορρήγας έδικάσθηκε άπό τό Κακουργιοδικεΐο καί καταδικά
σθηκε σέ θάνατο. Τόν έστειλαν στο Παλαμήδι. "Αν τόν έξετέλεσαν ή δχι δέν ξέρω.
'Ένα μόνο ξέρω. "Οτι άν δέν γράφαμε τις λεπτομέρειες άπό τά χαρακτηριστικά καί
άπό τά ροϋχα καί άπό τά καφέ μέ τό μετατοπισμένο κουμπί παπούτσια τοϋ θύμα
τος, τό έγκλημα δέν θά έβγαινε καί ή δολοφονία τής Μηλιώς Κοντορρήγα θά έμενε
σκοτεινή καί άνεξιχνίαστη. Νά άκόμα μιά περίπτωσι πού ό τύπος είναι βοηθός καί
σύμμαχος τής ’Αστυνομίας.
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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--------------------- Ύπό ’Αστυνόμου Β' χ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ--------------------

Ή αμερικανική έπιτροπή παιδικής έγκληματικότητος.
Τό πρόβλημα τής παιδικής έγκληματικότητος άπασχολεΐ σήμερον ούχί μό
νον τούς ειδικούς, άλλα καί διαφόρους οργανώσεις καί ιδία τάς άστυνομικάς Ά ρχάς ολου του κόσμου. ’Ιδιαιτέρα προσπάθεια εις τον τομέα τούτον γίνεται άπό
τούς ’Αμερικανούς.
Οΰτω, ύπό τής Ειδικής ’Επιτροπής Παιδικής Έγκληματικότητος έστάλη,
τον Μάϊον τού 1962, εις 804 άστυνομικάς Άρχάς πόλεων τής ’Αμερικής, έχουσών
πληθυσμόν άνω των 25.000 κατοίκων, εν έρωτηματολόγιον, διά τού οποίου έζητοΰντο πληροφορίαι, περί τής παιδικής έγκληματικότητος.
Συμφώνως προς τό άποσταλέν έρωτηματολόγιον, αί ζητούμενα', πληροφορίαι
έπρεπε να συγκεντρωθούν άπό τα διάφορα έκπαιδευτικά ιδρύματα.
’Ελλείψει, όμως, ειδικών άστυνομικών υπηρεσιών διά τήν παρακολούθησιν
τής παιδικής έγκληματικότητος, κατέστη λίαν δυσχερές εις πολλάς άστυνομικάς
Άρχάς νά άπαντήσουν καταλλήλως εις τά τεθέντα έρωτήματα.
Εις τά έρωτήματα τής ’Επιτροπής Παιδικής Έγκληματικότητος έλήφθησαν
άπαντήσεις άπό 242 άστυνομικάς Άρχάς, 43 Πολιτειών τής Αμερικής, έκ τών
όποιων μόνον τών 169 αί άπαντήσεις περιεΐχον χρησίμους πληροφορίας. ’Ενδιαφέ
ρει νά σημειωθή οτι τό έν εκτον τών άπαντήσεων έλήφθησαν άπό τάς άστυνομικάς
υπηρεσίας τής Πολιτείας τής Καλιφορνίας καί ότι μόνον αί άστυνομικαί Άρχαί
οκτώ Πολιτειών άπήντησαν εις τά 51 τοϊς έκατόν τών έρωτήσεων.
Τά συγκεντρωθέντα στοιχεία έπεξειργάσθη τό τμήμα έρευνών τής Διεθνούς
Όργανώσεως Διευθυντών ’Αστυνομίας.

Γενικοί σκοποί τοϋ αστυνομικού προγράμματος.
Διά τών έρωτημάτων τούτων έζητοΰντο πληροφορίαι σχετικαί μέ τούς άντικειμενικούς σκοπούς τού έκπαιδευτικοΰ προγράμματος διά τήν άντιμετώπισιν τής
παιδικής έγκληματικότητος.
1.
·—Στοιχειώδης γνώσις παρ’ όλων τών άστυνομικών τών τρόπων ένεργείας,
ώς καί τής νομοθεσίας, ή οποία έχει σχέσιν μέ τήν παιδικήν έγκληματικότητα, ού
τως ώστε νά έπιτυγχάνεται ό κατά τρόπον νόμιμον, έποικοδομητικόν καί ομοιόμορ
φον, χειρισμός τών ύποθέσεων άνηλίκων άπό δλας τάς άστυνομικάς υπηρεσίας.
2.
—Λήψις μέτρων διά τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος καί τήν άνακάλυψιν τής άντικοινωνικής συμπεριφοράς τών νέων, εις δ, τι άφορα τήν προστασίαν τής
ζωής καί τής περιουσίας όλων τών πολιτών.
3.
—Μεγαλυτέρα προσπάθεια διά τήν κατανόησιν τών κοινωνικών, ψυχολογι
κών καί οικονομικών προβλημάτων τών νέων καί γενικώς περισσότερον άνθρωπίνη
συμπεριφορά έναντι τών έγκληματούντων νέων.
4.
—Παροχή οδηγιών διά τον καλύτερον καί πλέον άποδοτικόν χειρισμόν τών
ύποθέσεων παιδικής έγκληματικότητος.
5.
—Συντονισμός τών άστυνομικών ένεργειών μέ τά προγράμματα άλλων υ
πηρεσιών άσχολουμένων μέ τήν παιδικήν έγκληματικότητα, περιλαμβανομένων καί
τών δικαστηρίων Άνηλίκων.

Συμπέρασμα έκ τών άπαντήσεων.
Έ κ τών δοθεισών άπαντήσεων έξάγονται ώρισμένα συμπεράσματα, άφορώντα
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τον ρόλον της ’Αστυνομίας εις τό πλαίσιον ενός κοινωνικού προγράμματος άφορώντος την άντιμετώπισιν του προβλήματος τής παιδικής έγκληματικότητος.
’Επί παραδείγματι, ή ’Αστυνομία αναγνωρίζει δτι είναι σοβαρά τά προβλή
ματα, τα όποια άφοροϋν την παιδικήν εγκληματικότητα, άλλ’ έχει συναίσθησιν δτι
δεν επιτρέπεται νά γίνωνται ύπερβολαί.
'Η ’Αστυνομία έχει ώς βασικόν καθήκον την προστασίαν τής ζωής, τής περι
ουσίας καί τής ευημερίας των πολιτών. "Οταν δμως έχωμεν σύγκρουσιν γενικών καί
ατομικών συμφερόντων καί δικαιωμάτων, πρέπει νά δίδεται προτεραιότης εις τά
γενικά συμφέροντα.
'Η ’Αστυνομία άναγνωρίζει δτι ή παιδική έγκληματικότης δεν είναι μόνον
αστυνομικόν πρόβλημα καί δτι διά τήν έπίλυσίν του άπαιτεΐται ή συνεργασία δλων
τών υπηρεσιών καί οργανώσεων τής πολιτείας.
Οί αστυνομικοί κύκλοι, γενικώς, έχουν τήν γνώμην δτι ή άντιμετώπισις τών
προβλημάτων τής έγκληματικότητος τών νέων δύναται νά έπιτευχθή διά τής συνε
τής προσπάθειας δλων τών αστυνομικών καί ούχί μόνον τών ειδικών περί τά ζητή
ματα τών νέων.
'Η ’Αστυνομία έν γένει γνωρίζει πολύ καλά τήν μεγάλην σπουδαιότητα τής
εργασίας της είς δ, τι άφορά τούς νέους. Οί άστυνομικοί επίσης γνωρίζουν δτι αί
έπαφαί των μέ τούς νέους, Ιδιαιτέρως μέ τούς διά πρώτην φοράν παραβάτας, άσκοϋν
σπουδαίαν καί ΐσως διαρκή έπίδρασιν επί τής συμπεριφοράς του παιδιού. Είναι ενή
μεροι περί τής άνάγκης σώφρονος καί προσεκτικού χειρισμού τών νεανικών σφαλ
μάτων καί ενεργούν επί τή βάσει τής αρχής δτι ένας ευκόλως έπηρεαζόμενος νέος
δύναται νά έπανέλθη είς τήν ευθείαν οδόν διά καταλλήλου καθοδηγήσεως. Πολλοί
συμφωνούν μέ τήν άποψιν δτι αί έπαφαί τής ’Αστυνομίας μετά τών νέων, πρέπει νά
γίνεται κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε νά είναι δυνατόν ή είς μέγιστον βαθμόν άποκατάστασις αυτών. Πολλαί άστυνομικαί ύπηρεσίαι άπήντησαν δτι πρέπει νά άποφεύγεται ή δημιουργία φακέλου έγκληματικότητος διά τούς νέους έκείνους, οί ό
ποιοι είναι δεκτικοί άποκαταστάσεως.
Αί διάφοροι απόψεις αί όποΐαι διατυποϋνται είς τάς δοθείσας άπαντήσεις τών
αστυνομικών αρχών, έπί τοϋ προβλήματος τής παιδικής έγκληματικότητος, δύνανται νά συνοψισθοΰν ώς ακολούθως:
1.
—'Ο κύριος σκοπός τής ’Αστυνομίας είναι ή έφαρμογή τών νόμων, προκ
μένου νά έπιτευχθή ή προστασία τής ζωής καί τής περιουσίας τών πολιτών καί προληφθή τό έγκλημα. "Εκαστος άστυνομικός έχει ύποχρέωσιν διά τήν πραγματοποίησιν τοϋ σκοπού τούτου. Τής ύποχρεώσεως ταύτης δεν έξαιροϋνται οί αστυνομικοί
οί έντεταλμένοι μέ τήν παιδικήν έγκληματικότητα. ’Εν τούτοις, τό γεγονός δτι αί
ύπηρεσίαι έφαρμογής τών νόμων έκριναν σκόπιμον νά διορίσουν υπαλλήλους, είδικώς άσχολουμένους μέ τήν παιδικήν έγκληματικότητα, άποδεικνύει δτι ή άστυνομική διοίκησις άναγνωρίζει τήν σπουδαιότητα, τήν όποιαν ένέχουν αί έπαφαί τής
’Αστυνομίας μετά τών νέων.
2.
—Τό γεγονός δτι έχουν όρισθή ύπό τών διαφόρων αστυνομικών υπηρ
σιών τής ’Αμερικής ώρισμένοι άστυνομικοί, οί όποιοι άσχολοϋνται είδικώς μέ τά
θέματα τής παιδικής έγκληματικότητος, δέν άπαλλάσσει καί τούς λοιπούς άστυνομικούς τής άνάγκης προσεκτικής καί σοβαράς άντιμετωπίσεως τών ζητημάτων τών νέων.
3.
—Κατά τήν έφαρμογήν τών νόμων, οί άστυνομικοί δέν πρέπει νά έχουν ώ
άντικειμενικόν σκοπόν τήν οπωσδήποτε τιμωρίαν τών νεαρών έγκληματιών, άλλά
τήν κατά τό δυνατόν άποκατάστασίν των.

Σύστασις είδικής^άστυνομικής υπηρεσίας.
Έ φ ’ δσον τόσον πολύ άπασχολεΐ τάς άστυνομικάς Άρχάς δλου τοϋ κόσμου,
τό πρόβλημα τής παιδικής έγκληματικότητος καί άπαιτεΐ, λόγω τής φύσεως αύτοΰ,

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον
---- Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F.B .I.», κατά μετάφρα--------------------------σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
( Συνέχεια έκ τοϋ
■" ■ - .................. -

ι ι ι

προηγουμένου)

Μία άπό τις πρώτες ένέργειες τοϋ Χοΰβερ ήταν να φροντίση για τήν επίσημη
καί οριστική άποπομπή τοϋ Γκάστον. 'Ο Μήνς είχε παραμείνει ώς υπάλληλος τοϋ
Γραφείου «ύπό προσωρινήν άργίαν» καί δλο αύτδ τδ χρονικό διάστημα εργαζόταν
ώς πράκτωρ τοϋ Μπέρνς καί τοϋ Τζές Σμίθ. 'Ο Χοΰβερ υπέβαλε ένα υπόμνημα προς
τον Στόουν. Ό Στόουν διέταξε: «Να τον διαγράψετε άμέσως».
'Έ ξι ημέρες μετά τήν άνάληψι της διευθύνσεως τοϋ Γραφείου, ό Χοΰβερ υ
πέβαλε μια άναφορά στον Στόουν εις τήν οποίαν άνέφερε:
«’Έχω δώσει εντολές στους προϊσταμένους των διαμερισμάτων τοϋ Γραφείου,
ότι οι ένέργειες των υπαλλήλων θά περιορίζωνται αύστηρώς στήν έρευνα των πα
ραβάσεων των ομοσπονδιακών νόμων καί θά διατελοΰν ύπό τήν καθοδήγησίν σας...
’Έχω ήδη άρχίσει έλεγχο τών άτομικών φακέλων δλου τοϋ προσωπικού τοϋ Γρα
φείου καί έχω προτείνει δπως, προς δφελος τής υπηρεσίας, άρκετοί ειδικοί υπάλλη
λοι άποπεμφθοΰν... Θά συνεχίσω νά σάς υποβάλλω τέτοιες προτάσεις τόσο γρήγο
ρα, δσο θά μοΰ έπιτρέπη ό ένεργούμενος έλεγχος τών άτομικών φακέλων τοϋ προ
σωπικού. Ά πό τούς υπαλλήλους τοϋ Γραφείου θά καταβληθή κάθε δυνατή προσπά
θεια προς τόνωσιν τοϋ ήθικοΰ καί τήν κατά γράμμα έκτέλεσιν τών διαταγών σας».
Τό δύσκολο έργο τής άναδιοργανώσεως τοϋ Γραφείου ειχεν άρχίσει.'Ο Χοΰ
βερ διεξήγε ένα διμέτωπο άγώνα. Ά πό τη μία πλευρά έδιδε τή μάχη γιά τήν έξάλειψι τοΰ νεποτισμού καί τήν έφαρμογήν τοΰ νέου κανονισμού ώστε τό Γραφείο νά
καταστή ένα ικανό σώμα. Ά πό τήν άλλη πλευρά έδίδετο ή μάχη γιά νά πεισθή τό
Κογκρέσσο καί οί πολιτικοί ήγέται άμφοτέρων τών κομμάτων δτι τό Γραφεΐον έ
παυσε πλέον νά παρέχη έδαφος γιά προστατευομένους καί διορισμούς.
Στις επιστολές του, ό Χοΰβερ έτόνιζε συνεχώς καί έδιδε οδηγίες προς τούς
ειδικούς ύπαλλήλους: «Τό Γραφείο θά ένεργή άποκλειστικά μέ βάσι τήν ικανότη
τα καί τά προσόντα τοΰ υπαλλήλου. Επιρροή πολιτικών ή άλλων παραγόντων δεν
θά είναι άνεκτή καί κάθε υπάλληλος πού θά καταφεύγη σ’ αύτά τά μέσα θά έλέγχεται».
Μιά άπό τις πρώτες ένέργειες τοΰ Χοΰβερ ήταν νά παραχωρήση μεγαλύτερη
έξουσία στούς προϊσταμένους τών έπαρχιακών γραφείων έπί τών ύπαλλήλων πού
υπηρετούσαν ύπό τάς διαταγάς των. Τό παλιό σύστημα, σύμφωνα μέ τό όποιο οί
υπάλληλοι ύπέβαλον άνεξάρτητες άναφορές άπ’ εύθείας στήν Ούάσιγκτων, καταργήθηκε. Οί υπάλληλοι τώρα άνεφέροντο στον προϊστάμενό τους, ό όποιος καί υπέ
βαλε τις άναφορές του στήν Ούάσιγκτων. "Ετσι δημιουργήθηκε μιά ιεραρχία πού
εΐδικάς γνώσεις καί έμπειρίαν εις δ, τι άφορά τούς νέους, θά ήτο λίαν έπωφελής ή
σύστασις ειδικής αστυνομικής υπηρεσίας καί παρ’ ήμΐν, ή οποία νά έχη ώς άποστολήν ούχί μόνον τήν καταπολέμησιν τής διαρκώς αύξανομένης έγκληματικότητος
τών νέων, άλλά καί τήν κατά τό δυνατόν πρόληψιν αύτής, διά τής κοινωνικής άποκαταστάσεως τών παρεκτρεπομένων νέων.
Άφοΰ υπάρχουν δικαστήρια ’Ανηλίκων εις τήν χώραν μας, θά πρέπει κατ’
άνάγκην νά ύφίστανται καί είδικαί άστυνομικαί ύπηρεσίαι, διότι μόνον ειδικευ
μένοι άστυνομικοί θά δυνηθοΰν νά παρακολουθήσουν τά τόσα προβλήματα, τά όποια
άπασχολοΰν σήμερον τούς νέους μας, τούς αύριανούς 'Έλληνας πολίτας.
Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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δεν υπήρχε πρίν. ’Έγινε άνακατάταξις των υπαλλήλων βάσει τής ίκανότητος έκάστου καί ό Χοϋβερ φρόντισε όπως οΐ καλύτεροι υπάλληλοι άμείβωνται καλύτερα. 'Η
γραφειοκρατία περιωρίσθηκε καί ή εξουσία ισχυροποιήθηκε.
Σέ μια έπιστολή του από 1-7-1924, ό Χοϋβερ έγραφε προς τούς κατά τόπους
προϊσταμένους των ειδικών υπαλλήλων:
«Σάς θεωρώ ώς άντιπροσώπους μου καί ώς έκ τούτου τό καθήκον σας είναι
να παρακολουθήτε τούς ύπαλλήλους πού άνήκουν στή δύναμί σας ώστε να ασχο
λούνται πάντοτε μέ καθαρώς υπηρεσιακά ζητήματα... ’Εσείς πρέπει νά τούς έποπτεύετε συνεχώς έκ τοϋ πλησίον».
Καθιέρωσε νέο σύστημα έπιθερήσεως, σύμφωνα μέ τό όποιο οί έπιθεωρηταί
επισκέπτονταν όλα τά γραφεία καί ήλεγχαν τήν ικανότητα, τον χαρακτήρα καί τήν
εις τό καθήκον άφοσίωσιν τών υπαλλήλων. 'Η υπηρεσία τοϋ γραφείου συστηματοενα γραφείο στο άλλο, νά βρίσκη άκριβώς τις ίδιες μεθόδους καί τά ίδια συστήματα
έργασίας. Οί ύπάλληλοι έπρεπε νά έργάζωνται συνεχώς καί νά μή κλείνουν τά γρα
φεία κατά τά άπογεύματα, όπως έκαμναν πολλοί άπό αύτούς.
Ό Χοϋβερ'άπήτησε άπό τούς προϊσταμένους τών γραφείων όπως παύσουν
νά δικαιολογούν στην Ούάσιγκτων τούς ύπαλλήλους πού δεν εργάζονταν ικανοποιη
τικά. Πολύ συχνά οί προϊστάμενοι ύπέβαλλον δυσμενείς άναφορές περί τής υπηρεσια
κής άποδόσεως ώρισμένων υπαλλήλων, καί όταν ό Χοϋβερ τούς καλοΰσε γιά νά τούς
κοινοποιήση τό περιεχόμενόν τους, οί ύπάλληλοι αυτοί παρεπονοΰντο ότι γιά πρώτη
φορά έλάμβαναν γνώσι τής άναφοράς τών προϊσταμένων των.
Ό Χοϋβερ έτόνιζε στούς προϊσταμένους τών γραφείων:
«Δεν έπιθυμώ νά έρχωμαι σέ δύσκολη θέσι μέ τέτοια έπεισόδια, όπως καί
κατά τό παρελθόν... έπιθυμώ νά έπικρατή ειλικρίνεια τών προϊσταμένων σέ όλες
τις ένέργειές των προς τούς κατωτέρους. Ή ίδια ειλικρίνεια θά έπικρατή άπό τό
Γραφείο στις σχέσεις του προς όλους τούς ύπαλλήλους».
Δέν θά μπορέσωμε νά μποΰμε στο πνεύμα τής νέας υπηρεσίας τοϋ F.B.I. χω
ρίς νά νοιώσουμε τις άντιλήψεις τοϋ Χοϋβερ περί πειθαρχίας. Ό κανονισμός τής συ
μπεριφοράς κατέστη βίωμα γιά όσους έπιθυμοΰσαν νά παραμείνουν στο Γραφείο.
Άπαγορεύθηκε στούς ύπαλλήλους νά πίνουν ούίσκυ δημοσίως είτε σέ στενό κύκλο.
"Οταν ή περίοδος τής άπαγορεύσεως οινοπνευματωδών έληξε, ό κανονισμός τοϋ
F.B.I. τροποποιήθηκε. Οί άνδρες του έπρεπε νά ένδύωνται καθαρά καί νά είναι
διακριτικοί στούς τρόπους των. 'Ο Χοϋβερ τούς έβλεπε ώς άντιπροσώπους του
καί όταν έτέλουν έν υπηρεσία καί όταν εύρίσκοντο σέ κοινωνικές συγκεντρώσεις
μαζί μέ τούς φίλους των. ’Ακόμη καί οί γραφείς, οί στενοδακτυλογράφοι καί οί άλλοι
υπάλληλοι τοϋ Γραφείου ώφειλαν νά διάγουν ύπό αύστηράν πειθαρχίαν. Οί υπάλληλοι
ώφειλαν νά μή δημιουργούν χρέη. Οί έπιθεωρηταί ένήργουν συνεχώς έλέγχους στο
προσωπικό καί στήν διεξαγομένη υπηρεσία.
Σέ μιά προσωπική, έμπιστευτική έπιστολή πού έγραψε τον Μάϊον τοϋ 1925,
ό Χοϋβερ άπηυθύνετο προς όλους τούς διαμερισματάρχας καί έξηγοΰσε γιατί έπέμε.νε τόσο πολύ στήν συμπεριφορά τών ύπαλλήλων καί στο συνεχή έλεγχό τους :
«Έ πιθυμώ νά σάς γνωρίσω τήν κατάστασι πού έπικρατοΰσε κατά τό παρελ
θόν στο Γραφείο καί ή οποία δέν έπιθυμώ νά συνεχισθή καί εις τό μέλλον... Γνω
ρίζω θετικά ότι πρίν άπό μερικά χρόνια οί ύπάλληλοι τοϋ Γραφείου ’Ερευνών δέν
έχαιρον ούδεμιάς έκτιμήσεως... ’Επιμένω στή γνώμη μου, ότι ή μόνη οδός διά τής
οποίας μπορούμε νά άνακτήσωμε τήν έκτίμησιν τοϋ κοινοΰ καί τήν ύποστήριξίν του,
είναι ή άμεμπτος διαγωγή πού θά έπιδεικνύεται έκ μέρους μας... Είμαι άποφασισμένος νά άπολύσω όποιονδήποτε υπάλληλο πού θά καταληφθή νά χρησιμοποιή
όποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά καί σέ όποιαδήποτε ποσότητα. Αυτό τό θεωρώ
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ώς ένα ριζικό μέτρο καί ίσως άπό μερικούς νά θεωρούμαι ώς φανατισμένος. Καί όμως
δεν είμαι ένας άπό έκείνους πού μπορεί κανείς νά τον θεωρήση ώς συνήγορο «μέ
λευκή κορδέλλα», άλλά πιστεύω δτι ένας άνδρας όταν καταστή μέλος τοΰ Γρα
φείου αύτοϋ, πρέπει νά έπιδεικνύη τέτοια συμπεριφορά καί κατά την έκτέλεσιν τής
ύπηρεσίας του καί έκτος ύπηρεσίας, ώστε νά έλαττώση εις τό έλάχιστον την πιθα
νότητα άσκήσεως κριτικής έπί τής διαγωγής καί των ενεργειών του... Έ γώ προσωπικώς δεν κάμνω χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών... καί γ ι’ αύτό άπαιτώ καί άπό
τούς διαμερισματάρχας νά κάμουν τό ίδιο. Δέν έπιτρέπεται νά δημιουργηθή σκάν
δαλο εις βάρος τού Γραφείου υστέρα άπό δλες τις έπιθέσεις πού δέχθηκε κατά τήν
διάρκειαν τών προσφάτων ετών. Δέν επιθυμώ τό Γραφείο νά άποκαλήται μέ λέξεις
τις όποιες πολύ συχνά άκουα νά χρησιμοποιούνται κατά τό παρελθόν... Καταβάλλω
προσπάθεια διά νά σώσω τό γόητρο τού Γραφείου άπό τήν έξωτερική κριτική καί
άπό τήν δυσφήμησι λόγω μεμονωμένων γεγονότων κακής διαγωγής έκ μέρους ώρισμένων ύπαλλήλων, οί όποιοι τόσον εύκολα παρασύρονται άπό τις προσωπικές των
έπιθυμίες. Πρέπει νά έχουν πάντοτε εις κάθε περίπτωσιν, τήν τιμήν καί τήν άκεραιότητα τής ύπηρεσίας τής όποιας άποτελοΰν μέρος».
'Ο Χοΰβερ έβλεπε καθαρά δτι γιά νά άπαλλαγή τό Γραφείο άπό τή σκιά τού
παρελθόντος, οί ύπάλληλοι έπρεπε νά έφαρμόζουν τον αύστηρό κανονισμό διαγωγής,
άκόμα καί στις ιδιωτικές των σχέσεις.
'Η έφαρμογή τοΰ νέου κανονισμού είχε άμεσα άποτελέσματα.
Σέ μια νοτιοδυτική πολιτεία ένας βοηθός εΐσαγγελέως ζήτησε άπό ένα ύπάλληλο νά παρακολουθήση τις κινήσεις ένός γερουσιαστοΰ. Κατά τό παρελθόν τέτοιες
παρακολουθήσεις ένηργοΰντο χωρίς άντίρρησι άπό τον ύπάλληλο. Αυτή τή φορά δμως ό ύπάλληλος άρνήθηκε μέχρις δτου έλαβε ειδικές οδηγίες άπό τήν Ούάσιγκτων.
'Ο Χοΰβερ άπαντοΰσε σ’ αύτόν τον ύπάλληλο: «'Η ένέργειά σου στήν περίπτωσι αύτή επιδοκιμάζεται... Τό Γραφείο ’Ερευνών δέν είναι γιά προσωπικές εξυ
πηρετήσεις».
'Ύστερα άπό επτά μήνες παρακολουθήσεως τής έργασίας τοΰ Χοΰβερ, ό Υ 
πουργός Δικαιοσύνης Στόουν διέγραψε τή λέξι «προσωρινός» άπό τον τίτλο του καί
τον διώριζε διευθυντή τοΰ Γραφείου ’Ερευνών στις 10 Δεκεμβρίου 1924. ’Αργότε
ρα ό Στόουν σέ μιά επιστολή του προς τον κοσμήτορα τής Νομικής Σχολής τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Κολούμπια, έγραφε :
«...Ά νέλαβα τήν πρωτοβουλία νά διορίσω τον κ. Χοΰβερ έπί κεφαλής τοΰ
Γραφείου ’Ερευνών παρ’ 0λον δτι πολλοί τον θεωρούσαν πολύ νέο καί στενό συνερ
γάτη τοΰ Μπέρνς κ,ατά τό παρελθόν. ’Εγώ δμως ήξερα τον άνθρωπό μου καί τα
γεγονότα άπέδειξαν δτι είχα δίκαιο. Τον βρήκα νά άνταποκρίνεται στις δικές μου
ιδέες, δτι δηλαδή ή πραγματική άστυνομική ύπηρεσία διεξάγεται μόνον άπό άνθρώπους οί όποιοι δέν είναι άπατεώνες καί οί όποιοι δέν έφαρμόζουν άπατηλές μεθόδους.
'Ο κ. Χοΰβερ έχει βελτιώσει σημαντικά τό Γραφείο...».
"Οταν ό Χοΰβερ πληροφορήθηκε δτι πράκτορες, ξένοι προς τό Γραφείο, έπαιρ
ναν στοιχεία καί πληροφορίες άπό τό Γραφείο, έγραψε στούς υπαλλήλους του τήν
27-2-25 τά εξής:
«Φήμαι έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου δτι πρώην υπάλληλοι καί βαθμοφό
ροι τοΰ Γραφείου κατορθώνουν καί άποσποΰν πληροφορίες περί τής έργασίας καί
τών ένεργειών τοΰ Γραφείου. Πρός τά άτομα αύτά πρέπει νά έπιδειχθή μεγάλη προ
σοχή. Μιά τέτοια άναφορά θά ήταν άσκοπη, άλλά θέλω νά τονίσω δτι δλοι οί ύπάλληλοι τοΰ Γραφείου πρέπει νά έννοήσουν πλήρως δτι δέν θά έπιδεικνύεται ιδιαιτέρα
μεταχείρισις σέ κανένα, οδτε καί σ’ αυτούς οί όποιοι κατά τό παρελθόν ήταν συν
δεμένοι μέ τό Γραφείο... έπί πλέον τά άρχεΐα, οί φάκελοι καί ή δρασις τοΰ Γρα-

688

Μετάφρ. Ά ναστ. Βογιατζή: Ή ιστορία τοϋ Έ φ-Μ πΙ-’Ά ϊ

φείου τούτου δεν πρέπει, νά τίθενται στην διάθεσι ή νά άνακοινοΰνται προς άτομα
τά όποια δέν είναι έπίσημοι υπάλληλοι τοϋ Γραφείου ή τοϋ 'Υπουργείου».
’Ενώ ή άναδιοργάνωσις τοϋ Γραφείου έπετελεΐτο μέ γοργό ρυθμό, ό Χοΰβερ
κατέβαλλε προσπάθειες νά πείση τούς πολιτικούς νά την έπεμβαίνουν κατά την έπιλογή και τήν προαγωγή των υπαλλήλων. "Αρχισε λοιπόν μέ τήν μετάθεσι ένός ύπαλλήλου σέ μιά νότια πολιτεία, γιατί ήσχολεΐτο μέ πολιτικά ζητήματα. "Υστερα άπό
λίγες ήμέρες ένας γερουσιαστής μεγάλης έπιρροής, κάλεσε τον Χοΰβερ καί ζήτησε
νά μάθη τούς λόγους τής μεταθέσεως τοϋ υπαλλήλου. Ό Γερουσιαστής είχε άνάγκη
των υπηρεσιών τοϋ υπαλλήλου αύτοΰ στον άγώνα του γιά τήν έπανεκλογήν του.
—«Λυπούμαι» άπάντησε ό Χοΰβερ στον Γερουσιαστή «αλλά νομίζω δτι τό
καλύτερο γιά τον υπάλληλο καί γιά τό Γραφείο θά είναι νά παύση ό υπάλληλος
αυτός νά έχη σχέσι μέ τήν πολιτική. Αυτό θά τοϋ κάνη καλό».
—«Θά τό συζητήσω μέ τον 'Υπουργό Δικαιοσύνης» άπήντησεν ώργισμένος
ό Γερουσιαστής.
"Ενα τέταρτο άργότερα ό Χοΰβερ έκαλεΐτο στο γραφείο τοΰ Στόουν.
Ό Στόουν τον κοίταξε πάνω άπό τά γυαλιά του.
—«Χοΰβερ, τί συμβαίνει μ’ αύτή τήν ύπόθεσι;»
'Ο Χοΰβερ τοΰ εξήγησε πώς είχαν τά πράγματα.
—«Νομίζω δτι δέν έχεις άπολύτως ύγιείς βάσεις» τον παρατήρησε ό Στόουν.
'Ο Χοΰβερ άναλογιζόταν πολλές φορές άργότερα πώς μπόρεσε καί συγκρα
τήθηκε καί δέν έξεστόμισε τή φράσι πού ήρθε έκείνη τή στιγμή στο μυαλό του:
«Πολύ καλά, υποβάλλω τήν παραίτησίν μου».
'Ο Στόουν δμως προσέθεσε: « ’Απορώ πώς δέν τον άπέλυσες άμέσως αύτόν
τον υπάλληλο».
"Αλλη ύπόθεσις έδημιουργήθη μέ τον υπάλληλο Β., ό όποιος ήταν προστατευόμενος τοΰ καθεστώτος τοΰ Μπέρνς. Είχε άποσπασθή τότε μέ τις ένέργειες ένός
Γερουσιαστή καί είχε σταλή στήν Άρκάνσας τό 1922. Ό είσαγγελεύς δμως τοΰ
Λίτλ Ρόκ παραπονέθηκε δτι ό υπάλληλος αύτός ήταν τόσο άνίκανος, ώστε τοΰ ήταν
περιττός. "Ετσι ό υπάλληλος Β. μετατέθηκε στήν Μινεσότα.
’Αμέσως μετά τήν άφιξίν του στήν Μινεάπολι, ό διαμερισματάρχης άνεκάλυψε δτι ό υπάλληλος Β. είχε κατά τό παρελθόν καταδικασθή στή Μινεσότα γιά λη
στεία καί είχε κλεισθή στή φυλακή. ’Ακόμα καί εάν ήταν άθώος, δπως ισχυριζό
ταν, δέν μποροΰσε νά άντιπροσωπεύση τό κράτος καί ό διαμερισματάρχης ζήτησε
τήν άπόλυσι τοΰ υπαλλήλου Β.
Στο σημείο αύτό ένας βουλευτής έγραψε στον Χοΰβερ δτι παρ’ δλα τά στοι
χεία πού υπήρχαν, έθεωροΰσε σκόπιμο τήν παραμονή τοϋ Β. στο Γραφείο. 'Ο
Χοΰβερ, ό όποιος έν τώ μεταξύ είχε άπολύσει τον ύπάλληλο, εξήγησε λεπτομερώς
δλη τήν κατάστασι καί προσέθεσε : «... "Οπως βλέπετε, ήδη είναι άδύνατος ό επα
ναδιορισμός τοΰ Β .».
Αυτό έδωσε ένα τέλος στήν ύπόθεσι, δπως τουλάχιστο ένόμιζε ό Χοΰβερ. "Ενα
χρόνο δμως άργότερα, ό Χοΰβερ έλαβε επιστολές κι’ άπό άλλους βουλευτάς οί όποιοι
έδήλωναν: «'Ο γράφων γνωρίζει τον κ. Β. άπό άρκετά χρόνια καί δέν διστάζει νά
σας τον συστήση κατά δποιονδήποτε τρόπον... Είναι έργατικώτατος καί έμπιστος
άνδρας...».
Καί πάλιν έδόθησαν λεπτομερείς εξηγήσεις γιά τούς λόγους γιά τούς οποίους
ό κ. Β. δέν ήταν δυνατόν νά έπαναδιορισθή καί ό Χοΰβερ προσέθετε: «λυποΰμαι είλικρινά πού άδυνατώ νά ικανοποιήσω τό ένδιαφέρον σας γιά τον κ. Β .».
( Συνεχίζεται)
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"Αρθρον 103.

ΕίδικαΙ διατάξεις περί κυκλοφορίας αστυνομικών ή πυροσβεστικών
οχημάτων, ώς και βοήθειας έν γένει.
1. Οί οδηγοί οχημάτων αστυνομικών, πυροσβεστικών, πρώτων βοηθειών,
ώς καί οί οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων, δι’ ών μεταφέρονται πρόσωπα έχοντα
άνάγκην άμέσου βοήθειας, δύνανται νά σημαίνωσι συνεχώς ή νά χρησιμοποιώσι τά
ειδικά συμπληρωματικά όργανα ήχητικής σημάνσεως, ώς καί τά μεγάλα φώτα,
μόνον έν περιπτώσει έπειγούσης άνάγκης ή διατεταγμένης υπηρεσίας.
2. Εις τάς περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου καί έφ’ όσον ή ηχη
τική σήμανσις είναι συνεχής, οί οδηγοί άπαλλάσσονται πάσης ύποχρεώσεως τηρήσεως τών κανονισμών κυκλοφορίας, μή δυνάμενοι πάντως νά διέλθωσιν άντιθέτως
εις οδούς μοναδικής κατευθύνσεως, οί δέ οδηγοί τών λοιπών οχημάτων ύποχρεοϋνται όπως άφήνωσιν έλευθέραν την δίοδον.
3. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά
φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών ή διά χρηματικής ποινής.
"Αρθρον 104.

Δελτίου ταξιδιού.
1. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών δύνανται νά ύποχρεωθώσιν
οί μεταφορείς όπως έφοδιάζωσι διά δελτίου ταξιδιού τούς οδηγούς τών μή έξυπηρετούντων δημοσίας συγκοινωνιακάς γραμμάς λεωφορείων.
Έ ν τώ δελτίω τούτω άναγράφονται τά ονοματεπώνυμα τών οδηγών, ό τόπος,
ή ήμερομηνία καί ώρα άναχωρήσεως, ό τόπος προορισμού, ή άκολουθητέα διαδρομή
καί ό άριθμος τών έπιβατών. 'Τποχρεοϋται ό μεταφορεύς όπως διαφυλάσση τά δελτία
ταΰτα έπί έν έτος άπό τής ήμερομηνίας τή έκδόσεώς των.
2. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά
προστίμου τούλάχιστον χιλίων μεταλλικών δραχμών.
"Αρθρον 105.

Κυκλοφορία ποδηλάτων.
1. Οί ποδηλάται ύποχρεοΰνται όπως βαίνωσιν εις τό άκρον δεξιόν τής όδοϋ
καί έπί μιας μόνης γραμμής, νά όδηγώσι τούλάχιστον διά μιας τών χειρών καί νά
έχωσιν έλευθερίαν κινήσεως, πλήρη ορατότητα έμπροσθεν καί πλαγίως, ίνα πραγματοποιώσιν έλευθέρως καί εύχερώς τούς άπαραιτήτους χειρισμούς.
2. Οί ποδηλάται ύποχρεοΰνται νά κατέρχωνται τών ποδηλάτων καί νά όδηγώσι ταΰτα διά χειρός, όταν δημιουργήται έμπόδιον ή κίνδυνος διά τήν κυκλοφο
ρίαν τών πεζών. 'Ομοίως είναι ύποχρεωμένοι, άν ύπάρχωσι ποδηλατοδρόμοι νά χρησιμοποιώσιν άποκλειστικώς τούτους.
3. ’Απαγορεύεται εις τούς ποδηλάτας νά σύρωνται ύπο άλλων οχημάτων, νά
ρυμουλκώσιν έτερα τροχοφόρα καί νά μεταφέρωσιν έτερα πρόσωπα, πλήν μικρών
παίδων, άν το ποδήλατον είναι έφωδιασμένον δι’ είδικοΰ προς τοΰτο έξαρτήματος.
4. Διά τήν μεταφοράν άντικειμένων διά ποδηλάτων έφαρμόζονται άναλόγως
αί διατάξεις τοϋ άρθρου 96 παράγραφος 3.
5. 'Ο παραβαίνων τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά κρατήσεως ή προστίμου.
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"Αρθρον 106.

Κυκλοφορία ζωηλάτων όχημάτων.
Οί οδηγοί ζωηλάτων όχημάτων ύποχρεοΰνται νά μη έγκαταλείπωσι ταΰτα
κατά τήν πορείαν καί νά έλέγχωσι σταθερώς τά ζώα.
"Αρθρον 107.

'Οδήγησις ζώων.
1. Δι’ έκαστον ζεϋγος ζώων έλξεως, φορτίου ή ιππασίας άπαιτεϊται είς
οδηγός, ό όποιος ύποχρεοΰται όπως όδηγή ταΰτα είς τρόπον ώστε νά μη δημιουργοΰνται κωλύματα ή κίνδυνοι διά τήν κυκλοφορίαν.
"Αν ζώον τι είναι άτίθασον έπιβάλλεται όπως όδηγηται ύπό ενός τουλάχιστον
όδηγοϋ.
2. ’Επιτρέπεται ή πρόσδεσις ζώων όπισθεν ζωηλάτων όχημάτων.
"Αρθρον 108.

'Οδήγησις ποιμνίων καί ομάδων ζώων.
1. Φύλακες επαρκείς είς άριθμόν, όταν όδηγώσι ποίμνια ή άλλας ομάδας
ζώων επί όδοΰ, ύποχρεοΰνται, όπως άκολουθώσι τό δεξιόν άκρον αυτής, άφίοντες
τό ήμισυ τούλάχιστον τοΰ οδοστρώματος έλεύθερον. "Αν λόγω τοΰ μεγάλου άριθμοΰ
των ζώων δημιουργήται κίνδυνος διά την ομαλήν κυκλοφορίαν, οί φύλακες ύποχρεοΰνται όπως χωρίζωσι ταΰτα είς ομάδας καί όδηγώσι ταύτας κεχωρισμένως άπ’
άλλήλων, τηροΰντες ικανήν μεταξύ αυτών άπόστασιν.
2. Οί φύλακες ποιμνίων ή ομάδων ζώων ύποχρεοΰνται νά διακόπτωσι τήν

"Αν είναι άναγκαία ή οδήγησις κατά τήν νύκτα ύποχρεοΰνται όπως εις μέν έξ αύτών
προηγήται, ίνα προβάλλη διά φανοΰ λευκόν φώς, έτερος δέ νά έπεται, ϊνα προβάλλη
διά φανοΰ έρυθρόν φώς προς τά όπίσω.
3.
Δι’ άποφάσεως τοΰ ύπουργοϋ Συγκοινωνιών δύναται νά άπαγορευθή ε
οδούς μεγάλης κυκλοφορίας ή κατά μήκος αύτών δδευσις ή στάσις ποιμνίων ή άλλων
ζώων.
"Αρθρον 109.
"Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 106 έως 108, τιμωρείται διά
κρατήσεως ή προστίμου.
"Αρθρον 110.

Χρήσις οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.
1. Είς άτομα τελοΰντα ύπό τήν επήρειαν οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών
απαγορεύεται ή οδήγησις παντός οχήματος.
2. 'Η διαπίστωσις της μέθης τοΰ όδηγοϋ συνεπεία χρήσεως οινοπνεύματος
ή τοξικών ουσιών, έπιβάλλεται νά γίνεται διά παντός προσφόρου έπιστημονικοΰ
μέσου, έν περιπτώσει θανατηφόρου άτυχήματος ή βαρείας σωματικής βλάβης. Διά
τοΰ αυτοΰ μέσου καί είς τάς ιδίας ώς άνω περιπτώσεις διαπιστοΰται ή μέθη πεζοΰ ή
ή παρ’ αύτοΰ χρήσις τοξικών ουσιών.
3. 'Οδηγοί παντός οχήματος παραβαίνοντες τάς διατάξεις τοΰ παρόντος
άρθρου, τιμωροΰνται διά φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών ή διά χρηματικής ποινής , ή
δι’ άμφοτέρων.
"Αρθρον 111.

'Υποχρεώσεις οδηγών είς περίπτωσιν προκλήσεως άτυχήματος.
1. 'Ο οδηγός κατά παν άτύχημα έκ τοΰ ύπό τήν όδήγησίν του οχήματος ύπο-
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χρεοΰται νά σταθμεύση άμέσως, ϊνα παρέχη την άναγκαίαν βοήθειαν καί συμπα
ράστασή εις τούς παθόντας, ώς καί πληροφορίας εις τάς ’Αστυνομικάς Άρχάς.
2. 'Ο παραβαίνων τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου, τιμωρείται
διά φυλακίσεως μέχρι τριών έτών. *0 οδηγός δεν άπαλλάσσεται τής ποινής έν ταϊς
περιπτώσεσι των άρθρων 25 καί 32 τοϋ Ποινικού Κώδικος, αν παραλείπη νά άναγγέλλη τό άτύχημα εις τάς άστυνομικάς άρχάς.
3. Αί διατάξεις των άρθρων 282 καί 419 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας
δέν έ'χουσιν εφαρμογήν εις περιπτώσεις σωματικών βλαβών προκαλουμένων ύπό
οχήματος, έφ’ όσον ό οδηγός αύτοϋ συνεμορφώθη προς τά έν παραγράφω 1 τοϋ
παρόντος άρθρου οριζόμενα.
4. 'Ομοίως δέν εχουσιν έφαρμογήν αί περί κρατήσεως τοϋ οχήματος ύπό τής
’Αστυνομικής ’Αρχής διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τοΰ Νόμου ΓΠΝ'/1911, άν ό οδηγός
συνεμορφώθη προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου καί καταθέση άποδεικτικόν άσφαλίσεως (βεβαίωσιν άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι άσφαλιστικής έταιρείας) τοΰ οχήματος ή άποδείξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνοΰς
άσφαλίσεως.
’Άρθρον 112.

Κυκλοφορία πεζών.
1. Οί πεζοί ύποχρεοϋνται όπως κυκλοφορώσιν έπί τών δι’ αυτούς προκαθωρισμένων χώρων ήτοι έπί τών πεζοδρομίων, έπί τών ερεισμάτων τών οδών, τών νη
σίδων άσφαλείας καί τών ειδικών δι’ αύτούς διαβάσεων, πάντοτε είς τό δεξιόν καί
νά μη ίστανται έπ’ αύτών καθ’ ομάδας. ’Ελλείψει τούτων οί πεζοί ύποχρεοϋνται δπως
βαδίζωσιν έπί τοϋ άκρου τοΰ οδοστρώματος καί κατ’ άντίθετον διεύθυνσιν τής κινήτών οχημάτων.
2. Οί πεζοί προκειμένου νά διέλθωσι τό οδόστρωμα ύποχρεοϋνται δπως χρησιμοποιώσι τάς δι’ αύτούς εΐδικάς διαβάσεις ταχέως, συμμορφούμενοι προς τό
δοθέν σήμα κινήσεως πεζών. "Αν έλλείπωσιν αί είδικαί διαβάσεις ύποχρεοϋνται νά
διέρχωνται τό οδόστρωμα μόνον κατά κάθετον φοράν καί ύπό ιδίαν αύτών ευθύνην.
3. Τά άνευ μηχανής οχήματα άναπήρων ή νηπίων έπιτρέπεται νά όδηγώνται
έπί τών διά πεζούς προκαθωρισμένων χώρων.
"Αρθρον 113.

Προτεραιότης μεταξύ πεζών καί όχημάτων.
1. Οί οδηγοί ύποχρεοϋνται δπως δίδωσι προτεραιότητα εις τούς πεζούς τούς
διερχομένους διά τών ειδικών διαβάσεων, άν ή κυκλοφορία δέν ρυθμίζεται ύπό τρο
χονόμων ή σηματοδοτών.
2. Οί πεζοί ύποχρεοϋνται νά μη κατέρχωνται αίφνιδίως τοΰ πεζοδρομίου,
τών νησίδων άσφαλείας ή τών έρεισμάτων τών οδών καί νά διέρχωνται ταχέως
τάς εΐδικάς διαβάσεις, άν δέ είναι δυνατόν νά παρέχωσιν εις τούς οδηγούς χρόνον
διά την κατά προτεραιότητα διέλευσίν των. 'Ομοίως ύποχρεοϋνται δπως δίδωσι προτε
ραιότητα εις τούς οδηγούς νά διέρχωνται τοϋ οδοστρώματος έκτος τών διαβάσεων.
3. Οί οδηγοί ύποχρεοϋνται δπως δίδωσι προτεραιότητα διαβάσεως είς τυ
φλούς, παρέχοντας σημεία άναγνωρίσεως, είς παιδία, γέροντας καί άναπήρους.
"Αρθρον 114.

ΕΙδικαΙ υποχρεώσεις οδηγών καί πεζών προς τά δργανα
τής ’Αστυνομίας.
1. 'Οδηγοί όχημάτων καί πεζοί ύποχρεοϋνται δπως συμμορφώνται εις τό
σήμα στάσεως τό διδόμενον ύπό τών έν στολή άστυνομικών οργάνων.
2. Οί οδηγοί όχημάτων ύποχρεοϋνται, καλούμενοι ύπό τών αύτών οργάνων,
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νά έπιδεικνύωσι παν στοιχεΐον άναγόμενον είς τήν κυκλοφορίαν τοϋ οχήματος των.
’Άρθρον 115.
'Οδηγοί ή πεζοί παραβαίνοντες τάς διατάξεις των άρθρων 112 έως 114 τοϋ
παρόντος, τιμωρούνται διά προστίμου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικών
δραχμών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

I'

ΤΕΛΙΚΑI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 116.

Στατιστική τροχαίων ατυχημάτων.
Διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τών 'Υπουργών Συντονισμού,
’Εσωτερικών καί Συγκοινωνιών, δύναται νά καθορισθή τρόπος συλλογής καί έμφανίσεως στατιστικών στοιχείων περί τών τροχαίων άτυχημάτων, ώς καί τά άναγκαϊα
μέτρα τά έξασφαλίζοντα τήν έπακριβή συλλογήν αύτών.
"Αρθρον 117.
’Από τής ισχύος του παρόντος Κωδικός τεκμαίρεται ύπαιτιότης του ζημιωθέντος τρίτου έκ τής λειτουργίας μηχανοκινήτου οχήματος, όδηγουμένου συμφώνως
προς τάς περί κυκλοφορίας διατάξεις, αν ό ζημιωθείς παρέβαινε κατά τήν έπέλευσιν
τής ζημίας τάς διατάξεις ταύτας. ’Επί πάσης έτέρας περιπτώσεως έχει εφαρμογήν
ό Νόμος ΓΠΝ'/1911 «περί τής έκ τών αύτοκινήτων ποινικής καί άστικής εύθύνης».
"Αρθρον 118.
Εις πάσαν περίπτωσιν επιβολής ποινής προστίμου διά παραβάσεις τοϋ πα
ρόντος Κώδικος, δύναται νά έφαρμοσθώσιν αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 3990/59 «περί
άναθέσεως είς Άστυνομικάς Άρχάς τής έκδικάσεως άστυνομικών παραβάσεων
τιμωρουμένων διά προστίμου, συμπληρώσεως τοϋ Νόμου 4841/1930 «περί αυτο
κινήτων καί άλλων τινών συναφών διατάξεων», ύπό τούς όρους καί περιορισμούς
τοϋ Νόμου τούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 119.
’Από τής ισχύος τοϋ παρόντος Κώδικος καταργοΰνται πάσαι αί διατάξεις
αί άντικείμεναι είς τάς διατάξεις αύτοΰ ή άναγόμεναι είς θέματα ρυθμιζόμενα ύπό
τούτου.
"Αρθρον 120.
’Από τής ισχύος τοϋ παρόντος Κώδικος καταργοΰνται :
1. Τό άρθρον 3 τοϋ Νόμου ΓΠΝ' τοϋ έτους 1911.
2. Ή διάταξις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νομοθετικοΰ Διατάγματος 3555/1956
«περί τροποποιήσεως τών περί μετατροπής ποινών καί άλλων τινών διατάξεων»,
ώς καί ή περίπτωσις 6 τοϋ άρθρου 43 τοϋ Νόμου 4841 /1930 «περί αύτοκινήτων,
τής κυκλοφορίας αύτών καί ύποχρεώσεων οδηγών» καί
3. Τό άρθρον 4 τοϋ Νόμου 2069/1952 «περί χορηγήσεως επαγγελματικών
άδειών οδηγών αυτοκινήτων».
"Αρθρον 121.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος Κώδικος άρχεται έξ μήνας άπό τής δημοσιεύσεώς του
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, δύναται δέ νά άνασταλή ή εφαρμογή τών
διατάξεων αύτοΰ έν δλω ή έν μέρει καί πέραν τοϋ χρόνου τούτου μέχρις έξ μηνών,
διά κοινής άποφάσεως τών υπουργών ’Εσωτερικών καί Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
I. ΡΑ Ι ΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
27ης ΜΑΪΟΥ 1 9 2 3 - 2 7 η ς Μ ΑΪΟΥ 1963
Ύ πό Ύπαστυνόμου A' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Καί ένα άλλο άκόμη σχόλιον της εποχής άς μου έπιτραπή να καταχωρήσω εν
ταύθα, τό τελευταΐον εις τήν παρούσαν άναδρομήν. Άναφέρεται εις τό πλέον άκανθώδες θέμα έπιβιώσεως του άνθρώπου, εις εκείνο των... πόρων ζωής, καί είναι χα
ρακτηριστικόν διά τό πάντοτε δυσεπίλυτον οικονομικόν μας πρόβλημα. ’Ιδού καί τό
σχόλιον αυτό, ύπό τον τίτλον «'Ο μ ι σ θ ό ς τ ω ν ά σ τ υ φ υ λ ά κ ω ν » καί ό
πως ή «Σφαίρα» της 6ης ’Ιουνίου 1923 τό παρουσιάζει:
«Δεδομένου οτι ή ’Αστυνομία είναι ό κυριώτερος παράγων τής τάξεως, τής
»άσφαλείας καί τής έξημερώσεως, θά έπρεπεν, ιδίως τοΰ νέου συστήματος, τά κα«τώτερα όργανα νά άμείβωνται έπαρκώς, ούτως ώστε καί ό ζήλος των νά είναι με«γαλύτερος καί ή εύσυνειδησία των εύθυτοτέρα, δεδομένου μάλιστα ότι ή υπηρεσία
»των είναι ή κοπιωδεστέρα όλων των άλλων υπηρεσιών.
«'Όταν όμως ό μισθός των άστυφυλάκων—ό καθαρός μισθός—δεν υπερβαίνει
»τάς 250 δραχμάς εις τήν έποχήν αυτήν τής τρομεράς άκριβείας, είναι πολύ φυσικόν
»ότι θά άπογοητευθοϋν, άφοΰ μάλιστα διά τοΰ πενιχρού αυτού μισθού πρέπει νά έ»χουν καί άξιοπρεπή τήν έμφάνισιν».
*
* *
Οΰτω ή ’Αστυνομία Πόλεων ήρχισε τήν άστυνόμευσιν καί τής πόλεως Πει
ραιώς, καί οΰτω, λίαν συντόμως αλλά μέ- τεράστιας προσπάθειας, κατώρθωσε νά έπιβληθή καί νά προσελκύση άμέριστον τήν αγάπην τοΰ κοινού.
Βαρύ καί έπίμοχθον έχαρακτηρίσθη τό έργον τής ’Αστυνομίας Πειραιώς έξ
όλων τών κοινωνικών παραγόντων. Άπητήθησαν τεράστιαι προσπάθειαι καί άληθής αύταπάρνησις τών άστυνομικών οργάνων μέχρις ότου ό Πειραιεύς, εις έκ τών
μεγαλυτέρων λιμένων τού μεσογειακού λεκανοπεδίου καί χώρος συγκεντρώσεως τών
πάσης φύσεως κακοποιών, ιδία τών ημεδαπών καί άλλοδαπών λαθρεμπόρων ναρκω
τικών καί σωματέμπορων, παύση νά παρουσιάζη τό οίκτρότατον θέαμα τού 1923
καί μεταμορφωθή εις εύρωπαϊκήν μεγαλόπολιν. Άπητήθησαν πολλοί κόποι διά τήν
άντιμετώπισιν προ πάντων τής κομμουνιστικής διεισδύσεως εις τούς συνδικαλιστι
κούς οργανισμούς τής έργατοπόλεως, διείσδυσις ή οποία άπεφασίσθη άπό τό κατά
μήνα Νοέμβριον τοΰ 1924 τρίτον έκτακτον συνέδριον τού Κ.Κ.Ε., ήτοι μόλις άπό
τού δευτέρου έτους έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας εις τήν πόλιν τοΰ Πειραιώς. Εί
ναι γνωσταί αί άπεργίαι καί αί μαχητικαί διαδηλώσεις τών κομμουνιστών άπό τού
1924 εις τον Πειραιά, ιδίως αί έξτρεμιστικαί έκδηλώσεις τών έτών 1931 καί μετέπειτα, ή σκληρότης τών οποίων ήρχισε κατά τον εορτασμόν τής «άντιπολεμικής η
μέρας» τής 1ης Αύγούστου 1931 εις τήν Δραπετσώνα μέ τον φόνον τοΰ άστυφύλακος Γυφτοδημοπούλου Γεωργίου, τοΰ πρώτου θύματος τών κομμουνιστών εις τον
Πειραιά. Μέ γρανιτώδη ψυχισμόν έγινε κατορθωτόν νά άντιμετωπισθή λίαν έπιτυχώς ύπό τής ’Αστυνομίας Πειραιώς ή άσυνήθης δράσις τών κομμουνιστών κατά τήν
περίοδον εκείνην, νά συλληφθοΰν δέ τον Σεπτέμβριον 1936 αυτός οδτος ό άρχηγός τού
Κ.Κ.Ε. Ν. Ζαχαριάδης καί πολλά στελέχη τοΰ παρανόμου μηχανισμού. Τό δεινότερον τούτο τών πληγμάτων κατά τήν άπαρχήν τής περιόδου 1936-1940 είχεν ώς
άποτέλεσμα τον έκμηδενισμόν τών μαχητικών στοιχείων Κ.Κ.Ε. πόλεως Πειραιώς,
έν συνδυασμώ δέ μέ τά πλήγματα άλλων υπηρεσιών μεγαλοπόλεων τήν άποτροπήν
τού γενικωτέρου σχεδίου κομμουνιστικής έπαναστάσεως κατά τήν έποχήν έκείνην.
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Λίαν χαρακτηριστικόν τής δλης δράσεως τής ’Αστυνομίας Πειραιώς εις τούς
διαφόρους τομείς, κατά τα πολυτάραχα έκεΐνα έτη, είναι τό ύπό ημερομηνίαν 2-91935 έγγραφον του Είσαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς προς το Άρχηγεϊον
’Αστυνομίας Πόλεων. Τό έγγραφον τοϋτο, ύπ’ άριθμ. 16102/2-9-1935, διαλαμβά
νει τά άκόλουθα:
«Έ κτελών κ. ’Αρχηγέ ιδιαίτερον, ώς τό αισθάνομαι καθήκον, λαμβάνω την
«τιμήν νά υποβάλω υπό την κρίσιν ύμών τά κάτωθι :
«'Όσον καί άν τυγχάνη έν τή κεντρική υπηρεσία καί τή κοινωνία γνωστή ή
«δράσις τοϋ εύγενοϋς σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πάντως δεν είναι εΰκολον
»νά έκτιμηθή άπολύτως ή λεπτομερειακή τοιαύτη ή άφορώσα τήν έν Πειραιεΐ Ά «στυνομικήν ’Αρχήν, τής οποίας ή εξαιρετική διορατικότης, ή καταπληκτικώς με»θοδική ένέργεια καί παραδειγματική είς τό καθήκον άφοσίωσις μέ τήν έπίτευξιν
«παντός έπιδιωκομένου άποτελέσματος, έχει εύλόγως προκαλέσει τήν εύγνωμοσύ«νην τής νομοταγούς κοινωνίας, έμοϋ δέ ώς Είσαγγελέως, τοϋ έκ καθήκοντος πα«ρακολουθοϋντος τήν άξίαν πάσης έξάρσεως τοιαύτην τής άστυνομικής ’Αρχής δρα«σιν, τήν πλήρη ίκανοποίησιν καί τον ιδιαίτερον υπηρεσιακόν ένθουσιασμόν. Ή μετ’
«έξαιρετικής συνέσεως καί δραστηριότητος διαχείρισις τών καθημερινώς έμφανιζο«μένων έργατικών ζητημάτων. 'Η κεραυνοβόλος εις άποκάλυψιν καί δίωξιν τοϋ μα«στίζοντος τον Πειραιά λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών. 'Η άπηνής μέχρις έξοντώ«σεως δίωξις τών κατακλυζόντων τήν πειραϊκήν προκυμαίαν κακοποιών στοιχείων,
«ύπό τοϋ Τμήματος ’Ασφαλείας. 'Η άμείλικτος δίωξις τών διαφθορέων καί διατη«ρούντων οίκους τοιούτους, ύπό τοϋ Τμήματος ’ Ηθών. 'Η άμιλλωμένη προς τάς
«έπιστημονικωτέρας έμφανίσεις τών ’Αστυνομιών τής Ευρώπης καί ’Αμερικής εί«δική ύ7τηρεσία δακτυλοσκοπίας καί συγκεντρώσεως στοιχείων τής έγκληματικής
«ταυτότητος έν τώ τμήματι τής ’Ασφαλείας, |ξ ής έπιδόσεως κατά πάσαν άποκά«λυψιν τών παντοειδών κλοπών παρ’ άγνώστων, ραγδαία καί άπολύτως άποτελε«σματική άποβαίνει ή άναγνώρισις καί σύλληψις τών ένοχων τών πράξεων. Καί προ
«παντός ή ευγένεια καί ή άξιοπρεπής έμφάνισις πάντων τών ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ
«διακεκριμένου διευθυντοΰ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος έν Πειραιεΐ, πιστοποιοΰ«σιν τά άπερ έκ καθήκοντος ήμην υποχρεωμένος έν άνυποκρίτω ένθουσιασμώ νά
«διαδηλώσω προς τιμήν τής τοσοΰτον έπωφελώς διά τήν Ελληνικήν Πολιτείαν καί
«Κοινωνίαν δρώσης κρατικής ταύτης υπηρεσίας.
«Καί είς τήν ένέργειαν ταύτην έπί μάλλον προάγομαι ύπό τήν προϋπόθεσιν
«δτι θέλει μοι συγχωρηθή ή αύτεπάγγελτος υποβολή τών άνωτέρω άντιλήψεών μου,
«διότι πάντοτε διατελώ έν συνειδήσει δτι, τό πρώτιστον καθήκον έν τή άπονομή
«τοϋ δικαίου είναι τό δτι, παραλλήλως προς τό διώκειν καί κολάζειν τό άδίκημα καί
«τάς παραβάσεις τών κρατικών οργάνων έν τή έκτελέσει τών εαυτών καθηκόντων,
«πρέπει άντιστοίχως νά άναγνωρίζηται ή άξία καί παρέχηται ή υποχρεωτική ήθι»κή άμοιβή είς τά δργανα έκεΐνα, τών όποιων ή προς τό καθήκον έπίδοσις έμφανί«ζεται ύπό έξαιρετικήν μορφήν, έν τή συμπτώσει τών ψυχικών καί ήθικών άρετών
«καί τής έξ ολοκλήρου άφιερώσεως τούτων είς τήν ύψηλήν τοϋ Κρατικού οργάνου
«άποστολήν».
Τό έγγραφον τοϋτο τής Εισαγγελίας Πειραιώς, φέρον τήν ύπογραφήν τοϋ τό
τε είσαγγελέως Σπηλιώτη, άποτελεΐ ένα έκ τών τόσων τίτλων τιμής διά τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων γενικώτερον. Ό μιλεΐ τό έγγραφον, πολύ δικαίως, διά τον μεγαλειώδη ψυχισμόν τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, διά τά παντοειδή έπιτεύγματα είς δλους τούς
τομείς τάξεως καί άσφαλείας. Καί ήσαν πάμπολλαι αί έπιτυχίαι τής νέας ’Αστυνο
μίας μέχρι τοϋ 1935, έποχήν κατά τήν οποίαν ήκούοντο οί είσαγγελικοί αυτοί έπαι
νοι, άφοΰ εΐχεν έκλείψει τό άγος τών χασισοποτείων Τρούμπας, ’Ακτής Τζελέπη,
Ξαβερίου, 'Αγίου Διονυσίου κ.λ. κ.λ., άφοϋ εΐχεν άπαλλαγή ή πόλις άπό τήν ώργα-
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νωμένην καί μή σωματεμπορίαν, εϊχεν έκλείψει τό οίκτρόν πρόβλημα των άφροδισίων νοσημάτων μέ τήν συνεχή παρακολούθησήν καί περιορισμόν των κοινών γυ
ναικών καί, γενικώς, είχον καταφερθή άλλεπάλληλα πλήγματα προς πάσαν κατεύθυνσιν τοΰ έγκλήματος. Χρονολογικώς άναφέρω ενταύθα έλαχίστας άπό τάς λαμπράς
έκείνας έπιτυχίας τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, πού προεκάλεσαν μεγάλην συγκίνησιν άνά τό Πανελλήνιον καί έφεραν τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων είς τήν κορυφήν τών
καλυτέρων ’Αστυνομιών τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής. Έ ν συνόψει αί έπιτυχίαι
αύταί έχουν ώς εξής:
’Έ τ ο ς 1 9 2 4 : Σύλληψις τών επικινδύνων άπατεώνων Α. καί Γ. είς ’Αλε
ξάνδρειαν καί Κάϊρον τής Αίγύπτου. Είχαν διαπράξει τεραστίαν άπάτην είς βάρος
τού κεντρικού έν Άθήναις καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τον μήνα Αύγου
στον, καρπωθέντες τό ποσόν τών 1.116.000 δραχμών καί έξαφανισθέντες έν συνε
χεία. ’Επί τών συλληφθέντων άπατεώνων άνευρέθη καί κατεσχέθη τό ποσόν τών
871.000 δραχμών.
Σύλληψις είς τό Βελιγράδιον, κατόπιν πολλών κόπων καί περιπετειών είς τό
έξωτερικόν, τού καταχραστοΰ Ν.Β. Είχε διαπράξει κατά μήνα Σεπτέμβριον κατάχρησιν 10.500.000 δραχμών είς βάρος τοΰ Ταμείου Συντάξεων Πειραιώς, άκολούθως δέ εϊχεν έξαφανισθή.
Σύλληψις είς τό Βελιγράδιον έπίσης, κατόπιν πολλών άναζητήσεων, τοΰ άπατεώνος χρηματομεσίτου Α.Π. Εϊχεν έξαπατήσει τον ταμίαν τής ’Εμπορικής Τραπέ
ζης, κατά μήνα Δεκέμβριον, παρά τοΰ οποίου είσέπραξε τό ποσόν τών 2.000.000
δραχμών.
Άνακάλυψις εργαστηρίου πλαστογραφίας δολλαρίων μεγάλης έκτάσεως είς
τήν οδόν Γερανιού 13 τοΰ Πειραιώς. Συνελήφθησαν οί δρασται, ’Ιταλοί καί "Ελλη
νες, τά δέ μηχανήματα καί λοιπά πειστήρια κατεσχέθησαν.
Σύλληψις τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών Κ. καί Π. είς τάς άκτάς τοΰ Φαλή
ρου, κατόπιν μακράς καί έπιπόνου παρακολουθήσεως. Κατεσχέθη ή άσυνήθης ποσότης τών 417 οκάδων χασισίου.
Διάλυσις, κατά μήνα Αύγουστον, τοΰ περιβοήτου «ντεκέ» Καπλάνα είς τήν συ
νοικίαν Δραπετσώνας, κατόπιν σκληρας συμπλοκής άστυνομικών άφ’ ενός καί χα
σισοποτών καί ιδιοκτήτου τοΰ χασισοποτείου άφ’ ετέρου. "Ας σημειωθή δτι τό άν
τραν τοΰτο άπετέλει δλως έπικίνδυνον έστίαν, άφοΰ έξωθι τής εισόδου εύρίσκετο άνηρτημένη λευκή «σημαία» έμποτισμένη μέ αίμα, ώς ένδειξις τοΰ δτι οίοσδήποτε έτόλμα νά είσέλθη άνευ συγκαταθέσεως τοΰ ιδιοκτήτου θά άπέθνησκε.
Έξόντωσις τοΰ τρομερού κακοποιού, σωματέμπορου καί έπιδεξίου χαρτοπαί
κτου—χαρτοκλέπτου Κ., ό όποιος ήτο άληθής μάστιγξ τοΰ Πειραιώς, καί ιδία φό
βος καί τρόμος τών θαμώνων τής Τρούμπας.
’Έ τ ο ς 1 9 2 6 : Σύλληψις είς ’Αλβανίαν, κατόπιν έπιμόνων άναζητήσεων,
τοΰ υπαλλήλου τών άλευρομύλων «Σελλασία» Γ.Π. Εϊχεν άφαιρέσει κατά μήνα
Μάϊον, τό ποσόν τών 500.000 δραχμών έκ τών ταμείων τής έπιχειρήσεως, άκολούθως δέ εϊχεν έξαφανισθή.
" Ε τ ο ς 1 9 2 7 : Σύλληψις τριών μελών τής έπικινδύνου ληστοσυμμορίας
Γιαγιά, κατόπιν εύφυεστάτου τεχνάσματος.
’Έ τ ο ς 1 9 2 8 : Σύλληψις είς τό Βάτ-Βίλ-Δόγκεν τής Γερμανίας, κατόπιν
επιπόνων άναζητήσεων καί παρακολουθήσεων είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν, τοΰ είσπράκτορος τής Εταιρείας «Στάνταρ» Σ.Γ. Εϊχεν έξαφανισθή άπό τοΰ μηνός Αυγούστου, συναποκομίσας ποσόν πολλών εκατομμυρίων τής έν λόγω εταιρείας.
Σύλληψις είς Μασσαλίαν, κατόπιν πολλών άναζητήσεων, τοΰ άπατεώνος Ν.Δ.
Εϊχεν εΐσπράξει άπατηλώς τό ποσόν τών 500.000 δραχμών παρά τοΰ Δ' Ταμείου
’Αθηνών.
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" Ε τ ο ς 1 9 2 9 : Σύλληψις τοϋ πλοιάρχου Μ.Σ., ό όποιος μέ τό άτμόπλοιον
«Έλριάλ» είχε μεταφέρει εις τήν νήσον Κέαν τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών.
Κατεσχέθησαν αί ασυνήθεις δι’ ολας τάς Αστυνομίας τοΰ κόσμου ποσότητες των 570
οκάδων οπίου καί 430 οκάδων χασισίου!
" Ε τ ο ς 1 9 3 4 : Συνελήφθη καί παρεπέμφθη άρμοδίως ό χρηματιστής καί
Γενικός Πρόξενος τοϋ 'Αγίου Δομίνικου Α.Γ. Ύπήρχον πληροφορίαι δτι διενήργει
συστηματικώς εύρείας έκτάσεως λαθρεμπόριον συναλλάγματος καλυπτόμενος ύπό
τήν διπλωματικήν άσυλίαν, κατόπιν πολυμόχθων δέ παρακολουθήσεων καί άδειας
τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών έγένετο αιφνιδιαστική έρευνα εις τα διαμερίσματα
τούτου, άποκαλυφθείσης τής δράσεώς του. Άπεκαλύφθη επίσης μέγας άριθμός συ
νεργών του, ήμεδαπών καί άλλοδαπών.
Σύλληψις τών μελών μεγάλης διεθνούς σπείρας πλαστογράφων δολλαρίων.
Συγχαρητήριον έγγραφον της ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως καί προσωπικώς. τοΰ
Προέδρου Ροΰσβελτ, διά τήν έξάρθρωσιν τής πολυπλοκάμου αύτής σπείρας, κοσμεί
τά άρχεϊα τής ’Αστυνομίας Πειραιώς.
Σύλληψις τών μελών διεθνούς σπείρας πλαστογράφων τσέκς διαφόρων Τρα
πεζών, διαφυγόντος μόνον τοΰ άρχηγοΰ καί συλληφθέντος τό έπόμενον έτος εις Βιέν
νην ύπό άστυνομικών τοϋ Πειραιώς. 'Η έξάρθρωσις τής φοβέρας αυτής σπείρας άπησχόλησε τον διεθνή τύπον έπί άρκετόν χρονικόν διάστημα.
Θά ήδύναντο νά άναφερθοΰν ένταΰθα καί πλεϊσται άλλαι μεγάλαι έπιτυχίαι
τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κατά τό χρονικόν διάστημα 1923-1935, ώς καί περισσότεραι έπ’ αυτών λεπτομέρεια'., χαρακτηριστικαί τής έπιπόνου δράσεως εις τον
άγώνα κατά τής σκληράς παρανομίας μεγαλοπόλεων. Τοΰτο δμως έκφεύγει τών ο
ρίων τής παρούσης συντόμου άναδρομής εις τήν τεσσαρακονταετίαν, έπαφίεται δέ
ή έξιστόρησις τών άνωτέρω καί άλλων λαμπρών έπιτυχιών τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος, άπό τής συστάσεώς του, εις τον υποφαινόμενον ή εις άλλον συνεργάτην τών
« ’Αστυνομικών Χρονικών» άργότερον. Θά ήτο ευχής έργον νά ιστορηθούν ώρισμένα έκ τών μεγάλων έπιτευγμάτων τής άστυνομικής εποποιίας, πού ήρχισε τό
1921, άπό συγγραφέα έχοντα αύτοπρόσωπον άντίληψιν τών δσων διθυραμβικών εις
τον τομέα άσφαλείας ιδία έπετελέσθησαν, άφοΰ ή προσωπική πείρα εκείνων πού έζησαν γεγονότα καί καταστάσεις ύπερέχει κατά πολύ εκείνων πού έξ άφηγήσεων ή
οίωνδήποτε άλλων πηγών τά γνωρίζουν.
** *
Ή αύτή πορεία τών έπιτυχιών ήκολούθησε τήν ’Αστυνομίαν Πειραιώς καί
κατά τήν άπό τοΰ 1936 καί μετέπειτα περίοδον. Χαρακτηριστικοί σταθμοί είναι οί
άγώνες διά τήν άντιμετώπισιν τών παρανόμων μηχανισμών τοΰ Κ.Κ.Ε. κατά τήν
περίοδον 1936-1940, αΐ έπιτυχεϊς εκκαθαρίσεις τής πόλεως έκ τών πρακτόρων τοΰ
έχθροΰ καί άλλων έπικινδύνων εις τήν άσφάλειαν τής χώρας άτόμων άμα τή έκδηλώσει τής ιταλικής καί έν συνεχεία τής γερμανικής έπιθέσεως, αί μεγάλαι προσπάθειαι εις τον άγώνα έπιβιώσεως τοΰ πληθυσμού κατά τήν κατοχήν, ή άντιμετώπισις
τραγικών προβλημάτων κατά τήν σκληράν δοκιμασίαν τών βομβαρδισμών τοΰ έπινείου ύπό τής γερμανικής άεροπορίας, έν τών οποίων ήτο καί ή διάσωσις τών έκ τών
έρειπίων παγιδευομένων. Δύο νεαροί άξιωματικοί καί πολλοί άλλοι τραυματίαι τής
’Αστυνομίας Πειραιώς συγκαταλέγονται εις τά θύματα τοΰ έφιαλτικοΰ βομβαρδι
σμού 6 η ς’Απριλίου 1941( , δτε μέ άληθή αύταπάρνησιν καί γενικήν κινητοποίησιν
1. Ώ ς γνωστόν, κατά τον τρομερόν έκεΐνον βομβαρδισμόν άνετινάχθη μέγα άγγλικόν
πλοιον, κατάφορτον βομβών καί τροτίλης, μέ άποτέλεσμα τήν καταστροφήν πολλών άλλων
πλοίων, παραλιακών οικημάτων κ.λ. Έ κ της δονήσεως συνεκλονίσθησαν μεγάλως καί αί Ά θηναι, ένθα έσημειώθη πανικός. Τά θύματα τοϋ Πειραιώς υπήρξαν πολυάριθμα, ή έγκαιρος δέ
κινητοποίησις και τό θάρρος τών άστυνομικών Πειραιώς, έσωσαν πολλάς ψύχάς.
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της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως του έπινείου έγινε κατορθωτόν νά διασωθούν πολλά
άτομα έκ των έρειπίων, νά κατασταλοϋν αί πυρκαϊαί καί νά διαφυλαχθοϋν αί περιουσίαι των κατοίκων, οί όποιοι πανικόβλητοι έτρέποντο είς φυγήν έγκαταλείποντες
οικίας καί καταστήματα. Πλήν τούτων, ή άθρόα συμμετοχή άξιωματικών καί κα
τωτέρων είς τάς πατριωτικάς οργανώσεις άντιστάσεως, είς τάς έθνικάς καί συμμαχικάς ομάδας κατασκοπείας καί άντικατασκοπείας, ή άθρόα έκδοσις πλαστών δελ
τίων ταυτοτήτων είς καταδιωκομένους ύπό τοϋ κατακτητοϋ καί ιδίως είς Ίσραηλίτας κ.λ. κ.λ. σφραγίζουν τήν έποχήν της ξενικής κατοχής μέ πολλά τά θύματα τής
’Αστυνομίας Πειραιώς. Πρέπει νά τονισθή έν τούτοις οτι παρά τον πολυμέτωπον
άγώνα τής ’Αστυνομίας κατά τήν κατοχήν καί έναντίον όσων κακών ή δουλεία έπέφερεν είς τήν πόλιν, δεν έλειψαν οί άγώνες κατά τοϋ κοινού έγκλήματος καί ώς έκ
τούτου αί μεγάλαι έπιτυχίαι καί αύτής τής περιόδου. ’Από άπόψεως θυμάτων άναφέρομεν τον ήρωικόν θάνατον τοϋ ΰπαστυνόμου Γ. Γιάϊλα κατά τον έναντίον τοϋ
κατακτητοϋ άγώνα καί τον θάνατον τοϋ άστυφύλακος Γυφτοπούλου ’Αλεξάνδρου, τον
Μάϊον 1943, κατά συμπλοκήν τούτου μέ τον έπικίνδυνον διαρρήκτην καί δραπέτην
τών φυλακών Χ.Δ.
'Η έκρηξις τοϋ κομμουνιστικού κινήματος τοϋ Δεκεμβρίου 1944 εύρε καί τήν
’Αστυνομίαν Πειραιώς είς τάς έπάλξεις τοϋ καθήκοντος. Παρά τον έλλιπέστατον
οπλισμόν προεβλήθη σθεναρά άντίστασις είς τούς έπιδρομεΐς τοϋ Κ.Κ.Ε. καί έγινε
κατορθωτόν μέ πολλάς θυσίας νά μή καταληφθή ή κεντρική περιοχή τοϋ Πειραιώς.
Είναι γνωστή ή άμυνα τοϋ μεγάρου Βάττη, ένθα ισχυρά δύναμις άστυνομικών καί
άνδρών τοϋ Λιμενικού Σώματος κατώρθωσε νά άποκρούση άλλεπαλλήλους κομμουνιστικάς λυσσώδεις έπιθέσεις καί οΰτω νά μή κατορθώσουν οί κομμουνισταί νά γίνουν
κύριοι τοϋ κέντρου τής πόλεως, γεγονός τό όποιον μεγάλως συνέβαλεν είς τήν έπιτυχή μεταγενεστέραν έκβασιν τών έπιχειρήσεων. Οί πεσόντες ήρωικώς μαχόμενοι
ή έκτελεσθέντες ύπό τών κομμουνιστών άστυνομικοί κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα
άνέρχονται είς 27, έκ τών όποιων 1 Ά στυν. Διευθυντής, 5 ’Αστυνόμοι, 4 Ύ παστυνόμοι, 1 Άνθυπαστυνόμος, 3 Άρχιφύλακες, 2 'Υπαρχιφύλακες καί 11 ’Αστυφύ
λακες.
'Η έπακολουθήσασα τήν άπελευθέρωσιν καί τήν καταστολήν τοϋ Δεκεμβρια
νού'κινήματος περίοδος χαρακτηρίζεται άπό τάς δλως έπιμόχθους προσπάθειας
τής ’Αστυνομίας Πειραιώς προς άνάσχεσιν τής κομμουνιστικής διεισδύσεως είς τάς
λαϊκάς μάζας, προς πρόληψιν τών κομμουνιστικών σαμποτάζ καί τής στρατολο
γίας οπαδών κατά τήν περίοδον τοϋ συμμοριοπολέμου, καί, γενικώς, προς πρό
ληψιν καί καταστολήν πάσης έγκληματικής έκδηλώσεως. Πολλαί αί κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην καί μέχρι σήμερον έπιτυχίαι είς όλους τούς τομείς τάξεως καί άσφαλείας, πολλοί οί μόχθοι καί οί κόποι, αί θυσίαι καί αί αύταπαρνήσεις τών άστυνο
μικών οργάνων Πειραιώς. Έγιγαντώθη οΰτω, μέ τήν λαμπράν δράσιν καί τάς θυ
σίας καί όλων τών άλλων άστυνομικών υπηρεσιών, τό μέγα δένδρον τοϋ ’Αστυνομι
κού Σώματος είς τον άγώνα τοϋ καλού έναντίον τού κακού, τό αίμα δέ όσων έπεσαν
κατά τούς άγώνας έναντίον τοϋ κατακτητοϋ καί ιδία κατά τού κομμουνισμού, έπότισε, έκαμε νά βλαστήση καί νά γιγαντωθή τό κολοσσιαΐον δένδρον τής ’Ελευθερίας.
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

LOS

ANGELES
Ύπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Γκρίφφιθ Πάρκ.
Πήγαμε στο Γκίφφιθ Πάρκ. Θά νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για κάποιο πάρ
κο σαν τον Βασιλικό κήπο τον δικό μας. ’Όχι όμως. Πρόκειται για μια τεράστια
δασωμένη εκτασι μέ βουνά, φαράγγια καί κοιλάδες, έκτάσεως 6 τετραγωνικών
μιλιών πού τή χάρισε στήν πολιτεία ό Γκίφφιθ, ένας πλούσιος ’Αμερικανός, γιά νά
δημιουργηθοϋν έκεΐ διάφορα έργα. Καί πραγματικά στή δασωμένη αύτή εκτασι,
πού έχει κατά κάποιο τρόπο στή φυσική έμφάνισι του δικού μας τοπίου, έχουν γίνει
πολλά έργα, πού πρέπει οποίος φτάσει στο Los Angeles νά τά έπισκεφθή. Αύτά τά
έργα είναι ό Ζωολογικός Κήπος, τό Μουσείο, τό Ελληνικό Θέατρο καί τό ’Αστερο
σκοπείο, καθώς καί διάφορα γήπεδα γιά όλα τά σπόρ, δηλαδή κολύμπι, ιππασία,
σκί, χόκεϋ κ.λ.π. Προχωρώντας λοιπόν μέ τό αύτοκίνητο στήν περιοχή του Χόλλυγουντ, άνεβήκαμε άνάμεσα άπό δασωμένες έκτάσεις στά ύψώματα τό Γκρίφφιθ
Πάρκ, άπ’ όπου ξανοίγεται μιά πανοραματική θέα τοϋ Los Angeles, πού κατά τή
νύχτα παρουσιάζει ένα θέαμα μαγευτικό. Ά λ λ’ ας δούμε μέ τή σειρά τά διάφορα
έργα πού βρίσκονται στο Γκρίφφιθ πάρκ. Καί πρώτα πρώτα έπισκεπτόμεθα τό
Ζωολογικό Κήπο.

Ζωολογικός Κήπος.
Πρέπει νά άναφέρω έδώ οτι κάθε μεγάλη πόλις τής ’Αμερικής έχει καί τό δι
κό της Ζωολογικό Κήπο, έτσι πού γίνεται κατά κάποιο τρόπο συναγωνισμός στήν
ποικιλία τών ζώων πού υπάρχουν καί στήν έμφάνισί
των στά διάφορα τμήματα σέ τρόπο ώστε νά παρουσιάζωνται ότι ζοΰν σέ φυσική κατάστασι. Χρειάστη
καν 2 ώρες περίπου γιά νά δούμε τά διάφορα ζώα πού
υπάρχουν στο Ζωολογικό αύτό Κήπο, άρχίζοντας άπό
τούς ελέφαντες. Είναι τόσοι καί τόσο μεγάλοι ώστε
τά προστατευτικά φράγματα τής περιοχής των έχουν
γίνει άπό χονδρές σιδερένιες κολώνες πού άντέχουν
στή δύναμι τών ζώων αυτών. Έ ν συνεχεία βλέπει κα
νείς καί θαυμάζει όλες τις ποικιλίες έλαφιών, ταράν
δων, λιονταριών, τίγρεων, άρκουδών όλων τών χρω
μάτων καί τών ποικιλιών. ’Εδώ υπάρχει καί ό αί
γαγρος (τό κρί-κρί) πού είχαν χαρίσει στον ’Αμερι
κανό Πρόεδρο κ. Τρούμαν οί Κρητικοί. Γιά όλα τά
άγρια ζώα καί τις ποικιλίες των υπάρχει τό κατάλ
ληλο περιβάλλον. ’Αλλού υπάρχουν λίμνες γιά τις
φώκες, άλλού υπάρχουν βάραθρα όπου ζοΰν οί άρκοΰδες ώστε νά μή μπορούν νά πηδήσουν καί νά έπιτεθούν στούς έπισκέπτες. Χαριτωμένη είναι ή περιοχή
νών πιθηκοειδών, όπου βλέπει κανείς όλες τις ποικι
λίες καί τά άστεϊα φερσίματά τους, καί προς τούς
έπισκέπτας καί μεταξύ τους. Έκτος άπό τά δέντρα
υπάρχουν καί πολλά όργανα άσκήσεών των, όπως
μονόζυγα, κούνιες, τεντωμένα σύρματα, στεφάνια πού
αΐωροΰνται κ.λ.π. τά ζώα δέ αύτά κάνουν άκροβατικές άσκήσεις μέ τέτοια άκρί-
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βεια καί τέχνη πού πραγματικά προκαλεΐ τό θαυμασμό. Σέ άλλο τμήμα (γήπεδο)
υπάρχουν τα πουλιά όλων των ειδών, παραδείσια, παπαγάλοι, πάπιες, χήνες, κότες
στρουθοκάμηλοι, περιστέρια, όρνεα διάφορα,κοράκια καί άλλα πουλιά άρπακτικά των
τροπικών χωρών έγχρωμα, μέχρι τον ταπεινό σπουργίτη. "Ολα αυτά τακτοποιημέ
να σέ μιά έκτασι καί σέ τεράστιους χώρους πού τούς προστατεύουν δικτυωτά, ώστε
νά πή μπορούν νά φύγουν τά πουλιά. Κατόπιν πηγαίνει κανείς στήν περιοχή τών έρπετών, όπου άνατρέφονται καί κυκλοφορούν όλες οί ποικιλίες φιδιών, σέ χωριστούς
χώρους κάθε είδος καί όπου άναγράφεται πιά είναι έπικίνδυνα μέ δηλητήριο καί πιά
οχι. Έ ντύπωσι κάνει ότι μικρά παιδιά καί μωρά άκόμη τά άφήνουν οί ’Αμερικανοί
καίπαίζουν μέ τά φίδια πού δέν είναι δηλητηριώδη. Είδα κοριτσάκι 7 έτών τής οικογέ
νειας τού κ. Φασούλη, Έλληνοαμερικανοΰ, πού κυνηγούσε καί έπιανε
φίδια ένος μέτρου καί τά κρεμούσε
στο λαιμό του γελώντας καί παί
ζοντας μαζί τους μπροστά στή μη
τέρα του, πού γελούσε μέ τά κα
μώματα τού φιδιού καί τής Λίντας. Μοΰ έδειξαν καί κροταλίες,
πού όπως μοΰ είπαν είναι ό καλύ
τερος μεζές γιά τούς Κινέζους. Εί
δα καί πώς τούς χρησιμοποιούν
στήν κουζίνα τους. "Εχουν έκτος
άπο τις κονσέρβες, καί ζωντανά φί
δια σέ κλουβί. 'Ο πελάτης δείχνει
το φίδι πού θέλει όπως κάνουμε έμεΐς γιά τά ψάρια. ’Αμέσως ό μάγειρος το πιάνει
μέ μιά δίχαλη λαβίδα άπο το πίσω μέρος τού κεφαλιού καί το βάζει πάνω σ’ ένα
κούτσουρο, σαν κι’ αύτά πού χρησιμοποιούν στά κρεοπωλεία, καί μέ τό μαχαίρι
τού κόβει τό κεφάλι καί υστέρα τό τεμαχίζει καί τό κάνει ψητό, βραστό, τηγανητό
κ.λ.π. ’Εννοείται ότι τό φίδι είναι τό άκριβώτερο κρέας. Μού πρόσφεραν ένα κινέ
ζικο φαγητό άπο φυτρωμένο σιτάρι μέ ψιλοκομμένο φίδι γιά γαρνίρισμα. Μά έστάθη άδύνατο καί νά τό μυρίσω παρά τήν ορεξι πού έδειχναν οί άλλοι πού τό έτρω
γαν. Ά φίνω τά τεράστια βατράχια π ού τά σερβίρουν σέ πολλές ποικιλίες καί τά
θεωρούν σπουδαίο έδεσμα. Είναι αλήθεια ότι χρειάζονται πολλές σελίδες γιά νά
περιγράψη κανείς τά διάφορα ζώα τού Γκρίφφιθ Πάρκ. Γι’ αύτό παρεκάλεσα νά
μοΰ δείξουν τό Μουσείο τής πόλεως γιά νά πάρω μιά ιδέα άπο τά έκθέματα.

Χάνκογκ Πάρκ, δπου οί λάκκοι τών άπολιθωμάτων—Μουσεΐον—
Κήπος τών Ρόδων.
Πριν πάμε στο Μουσείο οί φίλοι μου Steve Callas καί ό κ. Λογοθέτης μέ πή
γαν στο Χάνκογκ Πάρκ όπου ύπάρχουν φραγμένοι μέ συρματοπλέγματα οί λάκ
κοι τών άπολιθωμάτων. Οί λάκκοι αυτοί είναι γεμάτοι μέ πηχτό μαύρο νερό πού
φαίνεται ότι έχει πίσσα. ’Εκεί προ χιλιάδων έτών πήγαιναν τά μαμμούθ νά πιούνε
νερό, άλλά τούς έπετίθεντο τά λιοντάρια καί οί τίγρεις καί άρχιζε μιά άγρια πάλη
ώσπου πέφτανε στο νερό καί βούλιαζαν στον πυθμένα. "Ετσι κατώρθωσαν νά έρευνήσουν τό βυθό καί νά βρούνε σκελετούς σέ διάφορα συμπλέγματα τεραστίων μαμ
μούθ, δεινοσαύρων, λιονταριών καί άλλων προϊστορικών ζώων, τούς οποίους καί
έχουν τοποθετήσει στις αίθουσες τού Μουσείου. Γύρω στούς λάκκους αύτούς σήμερα
έχουν τοποθετήσει σκαλισμένα πάνω σέ τσιμεντόπετρες συμπλέγματα, κατ’ άναπαράστασιν βεβαίως, τών ζώων αύτών τών προϊστορικών, στήν πάλη μεταξύ τους πού
έγένετο γύρω άπο τις λίμνες αύτές μέ τό πισσωμένο νερό. Τό θέαμα είναι έντυπωσιακό. ’Από κεΐ πήγαμε στο Μουσείο, ένα ώραΐο χτίριο, σέ έλληνικό μάλλον ρυθμό, όπου
έχουν συναρμολογήσει σκελετούς πού βρήκαν στούς λάκκους τών άπολιθωμάτων καί
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βλέπει κανείς, πώς ήσαν τά μαμμούθ, οί δεινόσαυροι καί ποικίλα άλλα προϊστορικά
ζώα. Σέ άλλη αίθουσα βλέπει κανείς καί άρκετούς ελληνικούς άμφορεΐς ζωγραφι
στούς, πού κατώρθωσαν νά φθάσουν στο Μουσείο αύτό πιθανώς άπό λαθραία εξα
γωγή στην ’Αμερική ή καί άπό έπίσημο άγορά άπό τήν Ελλάδα. ’Επίσης υπάρχουν
καί άρκετά άντίγραφα σέ γύψο έλληνικών άρχαίων άγαλμάτων. ’Αρκετές αίθουσες
έχουν πίνακες ζωγραφικής παλαιών καί νέων ζωγράφων, άρκετά έντυπωσιακούς
καθώς καί διάφορες άγιογραφίες. Τέλος στο Μουσείο υπάρχουν αίθουσες γιά τά
ίχθυολογικά ευρήματα καί τά ψάρια τής ’Αμερικής, καθώς καί αίθουσα γιά δλα τά
ορυκτά, άπό τό χρυσάφι, τό άσήμι, τούς άσβεστόλιθους κ.λ.π. κ.λ.π. Γενικά τό Μου
σείο παρουσιάζει άρκετό ενδιαφέρον ιδίως ώς προς τά προϊστορικά ζώα. "Οταν βγή
καμε έξω έπισκεφθήκαμε τόν κήπο τών ρόδων. Είναι ένα άρκετά μεγάλο πάρκο, πλάϊ
άπό τό Μουσείο, όπου τό κύριο φυτό είναι τά τριαντάφυλλα όλων τών ποικιλιών.
Είναι ή εποχή πού όλες οί τριανταφυλλιές είναι άνθισμένες καί παρουσιάζουν ένα ώραΐο θέαμα, σκορπίζοντας στήν άτμόσφαιρα καί τά σχετικά άρώματα. Έ ν συνεχεία
πήγαμε στο άπέναντι Μουσείο του συγχρόνου πολιτισμού, όπου έκτίθενται σέ φωτο
γραφίες καί σέ προπλάσματα καί σέ σχέδια ηλεκτρικά όλες οί πρόοδοι τού πολιτι
σμού, δηλαδή ατομική ένέργεια κ.λ.π. κ.λ.π.

Τό Ελληνικό Θέατρο (Greek Theatre) .
’Εκεί σέ μιά πλαγιά άπό τά βουνά τού Γκρίφφιθ Πάρκ είναι χτισμένο τό έλληνικό θέατρο, άμφιθεατρικώς στον τύπο τών άρχαίων έλληνικών θεάτρων. Τά κα
θίσματα φυσικά δέν είναι καμωμένα άπό Πεντελίσιο μάρμαρο ούτε καν άπό πελε
κητή πέτρα ή τσιμέντο, άλλά άπό ξύλο. "Εχει στο σύνολό του 4.500 θέσεις.'Η σκηνή
είναι καμωμένη σέ στύλ άρχαίου ελληνικού ρυθμού, όπως δείχνει τό παρακάτω σχέ
διο. Στήν εξωτερική είσοδο τού θεάτρου πού έχει αρκετή μεγαλοπρέπεια είναι γραμ
μένη ή έπιγραφή
«Greek Theatre»

καί ή χρονολογία
τής άνεγέρσεώς
του. Στο θέατρο
αύτό παίζονται ό
χι μόνον άρχαΐες
ελληνικές τραγω
δίες, άλλά καί διά
φορα μελοδράματα. Ό κ. διευθυντής τού θεάτρου μέ έφωδίασε μέ τό πρόγραμμα τής
θερινής σαιζόν τού 1963, τό όποιον σέ καλλιτεχνικώτατο σχήμα περιελάμβανετά έργα
πού θά παιχθούν, δηλαδή τέσσαρες όπερες καί δύο μουσικές εμφανίσεις τραγουδι
στών.
Πιστεύω ότι αν έγίνετο μιά προσπάθεια άπό έλληνικής πλευράς, θά μπορού
σαν νά περιληφθοΰν καί άρχαΐες έλληνικές τραγωδίες πού νά παίζωνται άπό ελ
ληνικούς θιάσους. Αύτό θ’ άποτελοΰσε μία έπί πλέον διαφήμησι τής Ελλάδος πού
αύτή τήν έποχή, έχει πάρει τεράστια έκτασι στήν ’Αμερική, ώστε όλοι νά ρωτούν
πώς μπορούν νά έλθουν στήν Ελλάδα. "Ολα τά περιοδικά δημοσιεύουν καθημερινώς
εικόνες καλλιτεχνικώτατες τών έλληνικών άρχαιοτήτων, τών βυζαντινών μνημείων
καί τής συγχρόνου έλληνικής ζωής μέ σταθερό ρυθμό. Νομίζει κανείς ότι τά σοβα
ρά αύτά περιοδικά κάνουν παράλειψι αν σέ κάθε τεύχος δέν περιλάβουν καί ιστορία
μέ εικόνες έχγρωμες καλλιτεχνικώτατες γιά τήν Ελλάδα, πού όπως βλέπουν είναι
άνεξάντλητες.
( Σ υνεχίζεται)

Έκδρομα’ι ’Εξωτερικού
'Υπό Ά στυν. Διευθυντοϋ Α' κ. ΔΗΜ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Εις προηγούμενο·; σημείωμα έγράφησαν περιληπτικούς αί συνθήκαι ύφ’ άς
έπραγματοποιήθη ή δεύτερα εκδρομή άστυνομικών εις δυτικήν Εύρώπην.
Ή περιληπτική άφήγησις δέν καλύπτει βεβαίως ούτε ποσοστδν των δσων
είδομεν κατά τήν ένδιαφέρουσαν ταύτην εκδρομήν. Ή σχοινοτενής χρονογραφική
περιγραφή δέν είναι δύσκολος είναι όμως κουραστική διά τον άναγνώστην πολλώ δέ
μάλλον δταν έπακολουθοϋν συνέχειαι.
Έπροτιμήσαμεν εις αύτοτελή σημειώματα νά έκθέσωμεν τά κατά τήν γνώμην
μας ενδιαφέροντα κάπως έκτενέστερον.
Εις τδ παρόν σημείωμά μας θά έκθέσωμεν τάς παρατηρήσεις μας έν σχέσει
προς τήν άστυνόμευσιν των χωρών άπδ τάς οποίας διήλθομεν. ’Επιφανειακή παρατήρησις, χωρίς έρευναν, δεδομένης τής μικράς παραμονής μας εις έκάστην χώραν.
Εις τήν Σερβίαν, πρώτην χώραν τής διαδρομής μας, διερχόμενοι δέν ήδυνήθημεν νά σχηματίσωμεν σαφή άντίληψιν περί τής εκεί άστυνομεύσεως. Πάντως οί
άστυφύλακες εφερον στολήν χακί πρασινωπήν, σχεδόν όμοίαν μέ τήν των στρατιω
τών. Θέματα σοβαρά συγκοινωνιακής συμφορήσεως καί τροχαίας γενικώτερον δέν
άντιμετωπίζονται. Τδ Βελιγράδι έχει εύρείας λεωφόρους καί οδούς, ή κίνησις δέ εις
αύτάς είναι άνετος.
Εις τήν Αυστρίαν καί ιδίως εις τήν Βιέννην, οί άστυνομικοί έντυπωσιάζουν τον
έπισκέπτην μέ τήν άψογον έμφάνισίν των. Δύναται κανείς νά είπη δτι είναι οί κα
λύτερον ένδεδυμένοι κάτοικοι τής Βιέννης. Οί τής Τροχαίας φέρουν λευκήν στολήν
μέ μαύρον τσόχινον κράνος. Οί μοτοσυκλεττισταί φέρουν τδ κλασσικδν αύστριακδν
κράνος. Διαθέτουν πάμπολλα αύτοκίνητα’Αμέσου Δράσεως τών 4 θέσεων μικρά, έπιβαίνουν δέ κατά κανόνα δύο, δηλαδή ό οδηγός καί εις έτερος άστυφύλαξ. Άμφότεροι
έν στολή. Υπάρχουν καί μεγαλύτερα αύτοκίνητα διαθέτοντα άσυρμάτους, τηλέφωνα
κ.λ.π. τά όποια χρησιμοποιούνται ώς συνεργεία κινητά γραφεία άνακρίσεων. 'Ο
φάρος τών άστυνομικών αύτοκινήτων ’Αμέσου Δράσεως έκπέμπει πράσινον φώς
καί μόνον τά νοσοκομειακά έχουν φάρον έκπέμποντα φώς έρυθρόν. ( Τδ αύτδ παρετηρήσαμεν καί είς δλας τάς άλλας μεγαλουπόλεις τής Εύρώπης). Εις τάς μεγάλας
διασταυρώσεις καί είναι ούκ όλίγαι, έχουν τοποθετηθή έξέδραι είς ύψος ένός ορόφου
περίπου καί έκεΐθεν ό ρυθμιστής τροχονόμος άναλόγως τής κινήσεως ρυθμίζει τούς
πέριξ φωτεινούς σηματοδότας. 'Η Βιέννη άντιμετωπίζει συγκοινωνιακόν πρόβλημα
μόνον περί τδ κέντρον της, άλλά ούχί είς άσφυκτικήν κατάστασιν. ’Εκείνο πού προκαλεΐ ιδιαιτέραν έν.τύπωσιν είναι αί καθοδηγητικαί πινακίδες άνηρτημέναι είς πάσαν
γωνίαν ή δίοδον. ’Επίσης ή κίνησις τών πεζών ρυθμίζεται μέ μικρότερα φώτα έν
άντιθέσει μέ τήν κίνησιν τών αύτοκινήτων. 'Υπάρχουν, άλλά πολύ ολίγοι, άστυνομικοί περιπολοϋντες πεζή άνά δύο. ’Επί ώραν παρηκολουθήσαμεν τούτους διά νά άντιληφθώμεν τδν τρόπον διεξαγωγής τής υπηρεσίας των. Είναι κινητά συνεργεία πλη
ροφοριών εύγενέστατοι, άλλά σοβαροί. Ούδεμία περιττή χειρονομία ούτε συζητήσεις,
άλλά καί μεταξύ των ούδεμία συζήτησις ή χαριεντισμοί ή άλλο τι.
"Εν έπίσης θέμα τδ όποιον μάς άπησχόλησεν είναι καί τδ δτι δέν άντελήφθημεν άστυνομικδν νά εισέρχεται είς κατάστημα πρδς έλεγχον, ούτε καν είς τά έστιατόρια τά όποια είναι πάμπολλα δεδομένου δτι έξυπηρετοϋν πολλάς χιλιάδας έπισκεπτών ήμερησίως. Μάς έπληροφόρησαν δτι δέν είναι καθήκον τής ’Αστυνομίας ό
έλεγχος τών εστιατορίων. Οί έστιάτορες δύνανται νά καθορίζωσι μόνοι των τάς τι
μάς τών φαγητών, άλλά ύποχρεοϋνται νά άναρτώσιν είς τήν είσοδον κατάλογον μέ
τά προσφερόμενα φαγητά καί τάς τιμάς των. Τάς πληροφορίας αύτάς, δηλαδή περί
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παντελούς έλλείψεως άστυνομικοΰ ελέγχου, τάς δεχόμεθα μετ’ έπιφυλάξεως δεδο
μένου ότι δέν έχουν έπίσημον τήν προέλευσιν.
Εις τό Μονάχον τά αυτά περίπου διεπιστώσαμεν. ’Εκεί οί άστυνομικοί άψογοι
εις έμφάνισιν, φέρουσιν άσπρον σακάκι μέ μαϋρον πανταλόνι καί μέ χαρακτηριστικήν
ζώνην μαύρην άπό λουστρίνι. Ή "Αμεσος Δράσις καί έκεΐ πανταχοϋ παρούσα. Δια
θέτει μικρά αύτοκίνητα «Φόλξ—Βάγκεν» μέ πράσινον φως, ώς καί κινητά συνεργεία
μέ τελείας έγκαταστάσεις ραντάρ, τηλεφώνων, άσυρμάτων κ.λ.π. Συμφόρησις τρο
χοφόρων υπάρχει εις τάς μεγάλας όδικάς αρτηρίας ούχί όμως άσφυκτική. Εις όλας
τάς μεγάλας πλατείας υπάρχουν μοτοσυκλεττισταί—άνά δύο—ώς έπίσης καί αύτο
κίνητα μέ μικράν άστυνομικήν δύναμιν. Πρωτοτυπεί τό Μονάχον εις τό θέμα τής
σταθμεύσεως των ιδιωτικών αύτοκινήτων. Τόσον εις τάς πλατείας, όσον καί εις τάς
μεγάλας λεωφόρους, έχουν τοποθετηθή «αύτόματα ώρολόγια», εις τά όποια ό αύτοκινητιστής ρίπτει έν κέρμα άνάλογον μέ τήν ώραν πού έπιθυμεΐ στάθμευσιν. ’Εάν
θέλουν νά παρατείνουν ταύτην ρίπτουν έκ νέου άνάλογον κέρμα. Δέν θά διανοηθοΰν
όμως νά παραμείνουν χωρίς νά πληρώσουν ... Καί έΐς τό Μονάχον τά εστιατόρια λει
τουργούν όπως εις τήν Βιέννην. "Εχουν εις τήν είσοδον λεπτομερή κατάστασιν των
προσφερομένων φαγητών μέ τάς τιμάς των.
’Εκείνο πού μάς ένεποίησεν έντύπωσιν τόσον εις τήν Βιέννην όσον καί εις τό
Μονάχον, είναι ότι ένώ έβλέπομεν άστυφύλακας δέν είδομεν άξιωματικούς τής ’Α
στυνομίας ! ! !
Εις Παρισίους παρετηρήσαμεν πολύ μεγαλυτέραν κίνησιν άστυνομικών όλων
τών βαθμών. "Ολοι έπίσης έχουν άψογον έμφάνισιν μέ μπλέ στολήν. ’Εκείνο πού προκαλεΐ έντύπωσιν είναι ό τρόπος καθ’ όν φέρουσιν έξωτερικώς τά περίστρφά των μέ
τελαμώνα. Παντού οί έν ύπηρεσία άστυνομικοί φέρουσιν έξωτερικώς τά περίστροφά
των, άλλά κατά τρόπον καλαίσθητον (καί όχι κρεμάμενα). Οί τροχονόμοι έντυπωσιάζουν καί έδώ μέ τό άθλητικόν των παράστημα καί τήν γενικώς άρίστην έμφάνισίν των. Παρετηρήσαμεν μεγαλυτέραν κίνησιν αύτοκινήτων περιπολιών ώς καί τοιούτων ’Αμέσου Δράσεως. Έπίσης παρετηρήσαμεν ότι διαθέτουν τελειότατα αύτοκί
νητα—συνεργεία έφωδιασμένα μέ άσυρμάτους, ραντάρ, φωτογραφικάς μηχανάς καί
συνεργεία άνακρίσεων. ’Επίσης είς τινα έζ αύτών είναι έγκατεστη μένος ιατρός,
μηχανικός καί άξιωματικός τής ’Αστυνομίας.
Κατά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν τής Παναγίας
τών Παρισίων έπί τώ θανάτιρ τού Πάπα καί καθ’ ήν θά παρίστατο καί ό Πρόεδρος
τής Δημοκρατίας Στρατηγός Ντέ Γκώλ είχον ληφθή έξαιρετικά μέτρα. Τά ληφθέντα
μέτρα ήσαν πολύ αυστηρότερα τών παρ’ ήμίν λαμβανομένων είς άναλόγους περιπτώ
σεις. "Ισως λόγω τής δράσεως τής τρομοκρατικής όργανώσεως Ο.Α.Σ., πάντως
οί άστυνομικοί έφερον όλοι οπλοπολυβόλα καί είχον διασπαρή είς πάσαν κατεύθυνσιν. Τά περιπολικά ’Αμέσου Δράσεως έκινοΰντο άκαταπαύστως. Τό έπί κεφαλής έφερεν άξιωματικόν τής ’Αστυνομίας. ’Επίσης πολλοί άστυνομικοί περιεφέροντο έν πολι
τική περιβολή. ’Αναγνωρίζονται ευκόλως άπό τήν άψογον ένδυμασίαν των καί τό
περίεργον έρευνητικόν βλέμμα των ! ! !
'Η συγκοινωνιακή συμφόρησις δέν ήτο μεγάλη είς Παρισίους καί εύκόλως
άντεμετωπίζετο είς πάσαν περίπτωσιν, δεδομένης τής εύρύτητος τών μεγάλων οδι
κών άρτηριών. Έπίσης παρετηρήσαμεν ότι είς κεντρικάς πλατείας σταθμεύει πάν
τοτε έντός αύτοκινήτων δύναμις άστυνομικών έν στολή. 'Ομοίως είς όλας τάς πολυσυχνάστους πλατείας κυκλοφορούν πεζή άστυνομικοί περιπολοΰντες άνά δύο. Ούδεμία
συζήτησις μεταξύ των καί άν χαμηλοφόνως έλεγόν τι ή προσοχή των δέν περιεσπάτο. Σοβαροί καί έξυπηρετικώτατοι είς τούς αίτουμένους πληροφορίας, άλλά δέν
έχουν τήν λεπτότητα τών Βιενναίων συναδέλφων των. Καί έδώ κατά τάς παρατηρή-
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ρήσεις μας δεν παρουσιάζεται εμφανής περίπτωσις ελέγχου καταστημάτων, έστιατορίων κ.λ.π. Νομίζει κανείς δτι οί έν λόγω έπαγγελματίαι είναι άσύδοτοι. ’Αλλά
καί έν άλλο μάς έντυπωσιάζει. Ή μή εμφανής δίωξις των πάσης φύσεως άλητών,
ο'ίτινες κατακλύζουσι τάς δχθας του Σηκουάνα καί ώρισμένα άλση. ’Επίσης ή άνοχή ώς προς τούς άσχημονοϋντας δημοσία, ή έπιδιδομένους είς έρωτικάς περιπτύ
ξεις είτε έντος καταστημάτων, είτε εις τά πάρκα, είτε έντος σταθμευόντων αυτοκι
νήτων, είτε είς τάς δχθας του Σηκουάνα ... Εις έρώτησίν μας διατί εις τάς περιπτώ
σεις αύτάς της καταφανούς προσβολής της δημοσίας αίδοϋς δεν επεμβαίνει ή ’Αστυ
νομία, μάς έδόθη ή άπάντησις δτι το φαινόμενον τούτο είναι άνεκτον διότι άποτελεΐ
το «κουλέρ λοκάλ», δηλαδή το ντόπιο χρώμα των Παρισίων ! ! ! ’Άλλοι μάς είπον
δτι συντελεί είς τήν σεξουαλικήν διαπαιδαγώγησήν των νεανίδων ! ! Νομίζομεν δτι
τούτο δεν είναι άληθές, διότι παρατηρεΐται είς το λαϊκόν στοιχεΐον, ένώ ή μεσαία
καί άνωτέρα τάξις των Παρισίων έχεται στερρώς, ώς μάς έλέχθη, των ήθικών παρα
δόσεων, πράγμα δπερ άποδεικνύεται καί έκ τού γεγονότος δτι μετά τήν 9ην έσπερινήν τό μέγιστον τού πληθυσμού άποσύρεται, παύει σχεδόν ή κίνησις της πόλεως
καί μόνον οί ξένοι έπισκέπται περιφέρονται είς τάς λαϊκάς συνοικίας (Μονμάρτρην κ λπ .).
Είς τήν Ελβετίαν ή ’Αστυνομία ομοιάζει μέ τήν αυστριακήν. Οί της Τρο
χαίας κινήσεως φέρουσι κράνη, δπως παρ’ ήμΐν, άλλά έχουσι κατάλευκα χιτώνια.
Είς τήν Γενεύην τά περιπολικά’Αμέσου Δράσεως είναι επίσης μικρά 4 θέσεων. ’Α
στυνομικός περιπόλων έν στολή άποτελεΐ σπάνιον φαινόμενον. "Ολοι φαίνεται πει
θαρχούν είς τούς νόμους χωρίς νά παρίσταται άνάγκη αστυνομικών έπεμβάσεων.
Τέλος ή ’Ιταλία παρουσιάζει τούς άστυνομικούς της καθ’ δν περίπου τρόπον
ήμεΐς τούς Εύέλπιδας ή Ναυτικούς δοκίμους έν έπισήμω στολή ! !! Τοιαύτην έντύπωσιν προκαλεΐ ή έμφάνισίς των μέ τά πολλά σειρίτια, άμφιμασχάλια κ.λ.π.
Ή ’Αστυνομία Τροχαίας άνήκει καί διευθύνεται από τούς έκάστοτε δημάρ
χους διά τούτο καί ή έμφάνισίς τών τροχονόμων είναι διάφορος άπό πόλεως είς
πόλιν.
Ή κυρίως ’Αστυνομία άποτελεΐται άπό δύο κλάδους, ήτοι άπό τούς Καραμπινιέρους καί τούς τής ’Αστυνομίας Πόλεων (Πολίτσια). Καί οί μέν Καραμπινιέροι
άσχολοΰνται μέ θέματα τάξεως, συγκεντρώσεων, φρουρήσεως δημοσίων καταστημά
των κ.λ.π. οί δέ τής «Πολιτσίας» μέ θέματα άσφαλείας καί κινήσεως ’Αλλοδαπών.
Είς έκάστην περιοχήν τμήματος ύπάρχουν δύο εδραι: Μία Καραμπινιέρων
καί μία «Πολιτσίας».
Οί Καραμπινιέροι φέρουν στολήν λευκήν μέ λοξήν φλογοφόρον είς τό πηλήκιον. Ούτοι περιπόλοΰν πάντοτε άνά δύο φέροντες εύμεγέθεις σπάθας !! καί σπηρούνια! ! ! έχουν δέ στρατιωτικήν όργάνωσιν. Οί τής «Πολιτσίας» φέρουσι καί αύτοί
στολήν λευκήν καίτοι άσχολοΰνται μέ θέματα άσφαλείας, περιπολοΰν έπίσης άνά
δύο είς κεντρικά σημεία τών πόλεων, διοικοΰνται δμως ύπό άνωτέρων κρατικών
ύπαλλήλων ή εισαγγελέων ή δικηγόρων. Τά αυτοκίνητα’Αμέσου Δράσεως άνήκουσιν
είς τούς Καραμπινιέρους ώς καί οί μοτοσυκλεττισταί. Είς τάς κωμοπόλεις οί Καραμπινιέροι έχουσι στολήν χακί ύποπράσινον. Συμφόρησιν οχημάτων παρετηρήσαμεν
μόνον είς τό Μιλάνον. Αί πάμπολλαι δμως ύπόγειοι διαβάσεις διευκολύνουν τούς
πεζούς.
Είς τήν Ρώμην υπάρχει συμφόρησις, ούχί δμως άσφυκτική, δεδομένου δτι ή
Ρώμη διαθέτει πολλάς καί ευρυτάτας οδούς προσπελάσεως.
Τέλος είς τήν Νεάπολιν δέν υπάρχει μεγάλη συμφόρησις οχημάτων, άλλά,
δπως καί είς τό προηγούμενον σημείωμά μας έλέχθη, έπικρατοΰν, ιδία είς τήν παλαιάν
πόλιν, άταξία καί άθλιότης. 'Ο συρφετός τών άλητών καί οί πολυάριθμοι μικροπω-
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ληταί ειδών πάσης φύσεως ενοχλούν τούς έπισκέπτας. Το έμπόριον τοΰ έλευθέρου
έρωτος οργιάζει κυριολεκτικώς. Αί άσεμνοι περιφέρονται άγεληδόν ... Είς έμφάνισιν
δέ άστυνομικοΰ τρέπονται εις φυγήν, επανερχόμενα'.. Ή άστυνόμευσις χαλαρά.
Έ ν γενικότητι αύται ήσαν αί έπιφανειακαί παρατηρήσεις μας ώς προς την
άστυνόμευσιν έκάστης πόλεως έκ της οποίας διήλθομεν.
Παρέστημεν μάρτυρες έπεισοδίων καί άστυνομικής έπεμβάσεως είς όλας
σχεδόν τάς μεγάλουπόλεις. ’Εκείνο πού μάς έπροξένησεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν είναι
ή παρατηρηθεϊσα ελλειψις περιέργειας έκ μέρους τοΰ κοινού καί ή άμεσος λελογι
σμένη έπέμβασις τής ’Αστυνομίας.
Παρηκολουθήσαμεν, ώς προελέχθη, τον τρόπον καθ’ δν έξετέλουν οί άστυνομικοί τά καθήκοντά των, τον τρόπον ομιλίας, χειρονομιών, συμπεριφοράς έναντι τοΰ
κοινού καί μεταξύ των. Την πειθαρχίαν προς τούς άνωτέρους των ύπαξιωματικούς.
Είς την Βιέννην ή άνάληψις καί ή παράδοσις υπηρεσίας έγίνετο διά χειραψίας.'Ο επό
πτης άρχιφύλαξ άνέγραφεν επί τοΰ σημειωματάριου τοΰ έπιθεωρουμένου καί άνεχώρει χαιρετών καί χαιρετώμενος κανονικώς.
Παρετηρήσαμεν άστυνομικούς της Τροχαίας νά έλέγχουν παραβάσεις χωρίς
παντάπασιν νά σταματούν τήν κυκλοφορίαν. Παρά τήν πληθώραν τών αύτοκινήτων,
έλαχίστας επεμβάσεις διεπιστώσαμεν. Είς ημάς περιπλανωμένους, έστιν 8τε, είς τάς
λαβυρινθώδεις οδούς τών μεγαλουπόλεων (κατά τάς ξεναγήσεις) μάς ύπεδείκνυον
εύγενώς τήν παράβασίν μας χωρίς νά έκνευρίζωνται, ήρκοΰντο δέ πάντοτε είς συστά
σεις. Σημειωτέου δτι ή κυκλοφορία τών αυτοκινήτων είς τάς μεγαλουπόλεις είναι
δυσχερής διότι σχεδόν δλαι αί οδοί είναι μονής κατευθύνσεως.
Είς άλλο σημείωμα, αν μάς δοθή ευκαιρία, θά όμιλήσωμεν περί τών ειδικών
συνθηκών διαβιώσεως είς έκάστην τών μεγαλουπόλεων, άς έπεσκέφθημεν, ώς καί τά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έκάστης τούτων.
Δ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

Oi άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
/
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τ ο υ ς.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ » σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.
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ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 1963
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΟΜΑΣ

___________________ ‘Υπό Ύπαστυνόμου A' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ-------------------------------

Ή αθλητική παράδοσής καί τό άγωνιστικόν πνεύμα των άστυνομικών υπαλλή
λων έπεβραβεύθησαν διά πολλοστήν φοράν μέ την κατ’ αύτάς τάς ημέρας άνακήρυξιν τής Σκοπευτικής Όμάδος ’Αστυνομίας Πόλεων ώς πρωταθλητρίας τοϋ έτους
1963. Καί ή έπιβράβευσις, πολύ δικαίως, αποτελεί μέγα τίτλον τιμής δ’ έκείνους
πού ήγωνίσθησαν καί διά των ικανοτήτων των έφεραν είς την πρώτην σειράν τήν
’Αστυνομίαν Πόλεων, όπως μέγα τίτλον τιμής άποτελεΐ καί δι’ όλην τήν άστυνομικήν οικογένειαν καί ιδιαίτερα δι’ έκείνους πού ώργάνωσαν, έξήσκησαν καί ώδήγησαν
είς τήν περίλαμπρον νίκην τήν άστυνομικήν ομάδα σκοπευτών.
Παράλληλοι προς τήν υπηρεσίαν κόποι καί μόχθοι των άθλητών μας διά τήν
άρτίαν έξάσκησίν των, πίστις είς τήν άγωνιστικήν ιδέαν καί έπί πλέον πίστις είς το
ότι το άθλημα τής σκοποβολής είναι στενώτατα συνδεδεμένον μέ τήν υπηρεσίαν καί
άποστολήν παντός άστυνομικοϋ ■
—μία των δυσχερεστέρων καί αύτή ή πλευρά του
έπαγγέλματος—τούς ώδήγησαν είς τήν κατάκτησιν τής πρώτης θέσεως μεταξύ
τόσων ομάδων του πανελληνίου. Είναι δέ περισσότερον άξιοζήλευτος ή θέσις καί
πλέον λαμπρός ό κότινος τής νίκης εάν σκεφθώμεν ότι ή άστυνομική όμάς έπεβλήθη
Σωματείων καί ομάδων μέ μακροχρόνιον λαμπράν παράδοσιν καί μέ προαγωνιστικήν έξάσκησίν άσυγκρίτως μεγαλυτέραν τής ίδικής μας όμάδος. Καί περισσότερον
διότι, όπως θά ’ίδωμεν κατωτέρω, ή γενική βαθμολογική κατάταξις πού έταξεν είς
τήν πρώτην θέσιν τήν άστυνομικήν ομάδα παρουσιάζει τό συντριπτικόν ποσοστόν
υπεροχής κατά 90% περίπου άπό τήν δευτέραν κατά σειράν νίκης ομάδα.
***
Οΐ Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες τοϋ 1963 διεξήχθησαν είς τά Σκοπευτή
ρια 'Υμηττού (Καισαριανής) καί Κ.Ε.Β.Ο.Π. Χαϊδαρίου άπό τής 27ης ’Απριλίου
έως 26ης Μαίου. Σύμφωνα μέ τάς γενικάς διατάξεις, είς τούς άγώνας αύτούς δι
καιούνται συμμετοχής σκοπευταί έγγεγραμμένοι είς τά μητρώα τής ΣΚ.Ο.Ε. καί
έχοντες άνανεώσει τά δελτία ταυτότητος τής 'Ομοσπονδίας διά τό τρέχον έτος,
δηλούμενοι έγγράφως ύπό τών Σωματείων των. Δικαιούνται έπίσης συμμετοχής
άξιωματικοί καί όπλϊται τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τής Ε.Β.Χ. καί οί υπάλληλοι
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δηλούμενοι έγγράφως παρά τών Μονάδων, 'Υπηρεσιών
ή Σχολών είς τάς όποιας υπηρετούν. 'Ομοίως ορίζεται είς τάς γενικάς διατάξεις ότι
έκαστον Σωματεΐον, Σχολή, Μονάς ή 'Υπηρεσία κ.λ. δικαιούται συμμετοχής δι’ έξ
κατ’ άνώτατον δριον σκοπευτών είς έκαστον άτομικόν άγώνισμα καί μιας όμάδος έκ
τεσσάρων σκοπευτών ώς καί δύο άναπληρωματικών δι’ ένδεχομένην άντικατάστασιν
τακτικού μέλους τής όμάδος είς τά ομαδικά άγωνίσματα. ’Εκ τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας δικαιούνται συμμετοχής διά μέν τον Στρατόν Ξηράς άνά μία όμάς έξ έκάστου Σώματος Στρατού, διά δέ τό Β. Ναυτικόν καί Β. ’Αερο
πορίαν, τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τήν Β. Χωροφυλακήν καί τό Λιμενικόν Σώμα
άνά μία όμάς. Αί Σχολαί Εύελπίδων, Δοκίμων Β.Ν., ’Αεροπορίας, ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Χωροφυλακής μετέχουν δι’ ιδιαιτέρων ομάδων έκάστη έξ αυτών. Ώ ς
προς τούς κανονισμούς τών Σκοπευτικών ’Αγώνων ισχύουν οί διεθνείς τής Δ.Ο.Σ.
'Υπό αύτάς τάς συνθήκας αί καθ’ δπλον καί κατ’ άγώνισμα άστυνομικαί ομά
δες συνεκροτήθησαν ώς έξής:
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Α' ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΥΦΕΚΙΟΝ

1) 'Τπαστυνόμος Α' Κουβέλης Κωνσταντ., 2) Άρχιφύλαξ Καλφακάκος
Δημ., 3) Άρχιφύλαξ Δαλιάνης Παναγιώτης, 4) 'ΐπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Ν., 5) Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνστ., 6) Άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος,
7) ’Αστυφύλαξ Σκαραφίγκας ’Ιωάν.
Β' ΤΥΦΕΚΙΟΝ 0,22

1) 'Τπαστυνόμος Α' Κουβέλης Κωνστ., 2) Άρχιφύλαξ Δαλιάνης Παναγ.,
3) Άρχιφύλαξ Καλφακάκος Δημ., 4) Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Ν.,
5) Άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος, 6) Άστυφύλαξ Σκαραφίγκας Ίωάν., 7)
Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνστ., 8) Άστυφύλαξ Νικάκης Γεώργιος, 9) Άστυφύλαξ
Ρεντζης Δημήτριος.
Γ' ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ 0,22 άπό 50 μ .

1) 'Τπαστυνόμος Α' Ραυτόπουλος Παναγ., 2) Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημοσθ.,
3) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθύμιος, 4) Άστυφύλαξ Ίωαννίδης Γεώργιος,
5) Άστυφύλαξ Γκίνης Σπυρίδων, 6) Άστυφύλαξ Τσαπάρας Παναγιώτης.
Δ' ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ 0,38

1) Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημοσθένης, 2) Άστυφύλαξ Σκουτέλας Σταύρος,
3) Άστυφύλαξ Γκίνης Σπυρίδων, 4) Άστυφύλαξ Παπαχρήστου Εύθύμιος, 5)
Άστυφύλαξ Σεργεντάνης ’Ιωσήφ, 6) Άστυφύλαξ Τσαπάρας Παναγιώτης.
Ε' ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΤΑΧΥΒΟΛΙΑΣ 0,22

1) Αστυνόμος Β' Κρύος Βασίλειος, 2) Άρχιφύλαξ Κιτσάκης Δημοσθένης,
3) Άστυφύλαξ Σεργεντάνης ’Ιωσήφ, 4) Άστυφύλαξ Μπέλμπας Κωνστ., 5) ’Α
στυφύλαξ Γκίνης Σπυρίδων, 6) Άστυφύλαξ Φωτόπουλος Γεώργιος.
Τά γενικά άποτελέσματα των άγώνων, έπί 9 σκοπευτικών άγωνισμάτων,
έχουν ώς έξης ώς προς την άστυνομικήν ομάδα καί τόσον διά τά ομαδικά δσον καί
τά άτομικά άγωνίσματα:
Α' Β ο λ ή τ υ φ ε κ ί ο υ 22 ό ρ θ ί ω ς : Πρώτη ή άστυνομική όμάς εις
τά ομαδικά (βαθμοί 1316 έπί συνόλου 1600) διά των : ύπαστυν. Α' κ. Κουβέλη
Κ., ύπαρχιφύλακος κ. Τριανταφυλλοπούλου Ν. καί άστυφυλάκων κ.κ. Φωτοπούλου Γ.
καί Σκαραφίγκα I. Τρίτη εις τά άτομικά διά τού ύπαρχιφύλακος κ. Τριανταφυλλοπούλου Νικολάου.
Β' Β ο λ ή τ υ φ ε κ ί ο υ 22 γ ο ν υ π ε τ ή ς : Πρώτη ή άστυνομική όμάς
εις τά ομαδικά (βαθμοί 1446/1600) διά των αύτών ώς άνω υπαλλήλων. Πρώτη
έπίσης εις τά άτομικά (βαθμοί 376/400) διά τού ύπαρχιφύλακος κ. Τριανταφυλλοπούλου Νικολάου.
Γ' Β ο λ ή τ υ φ ε κ ί ο υ 22 π ρ η ν η δ ό ν : Πρώτη ή άστυνομική όμάς εις
τά ομαδικά (βαθμοί 1542/1600) διά των αύτών ώς άνω ύπαλλήλων. 'Ομοίως πρώ
τη εις τά άτομικά (βαθμοί 390/400) διά τού άστυφύλακος κ. Σκαραφίγκα Ίωάννου.
Δ' Β ο λ ή τ υ φ ε κ ί ο υ 22 έ κ τ ρ ι ώ ν σ υ ν ο λ ι κ ώ ν σ τ ά σ ε ω ν
:
Πρώτη ή άστυνομική όμάς εις τά ομαδικά (βαθμοί 1092/1200) διά τών αύτών έπί
σης ώς άνω ύπαλλήλων, καί, πρώτη εις τά άτομικά (βαθμοί 1098/1200) διά τού
ύπαρχιφύλακος κ. Τριανταφυλλοπούλου Νικολάου.
Ε' Β ο λ ή τ υ φ ε κ ί ο υ 22 π ρ η ν η δ ό ν δ ι ’ 6 0 β ο λ ώ ν : Πρώτη
ή άστυνομική όμάς εις τά ομαδικά (βαθμοί 2323/2400) διά τών: ύπαστ. Α. κ.
Κουβέλη Κων/νου, άρχ/κος κ. Δαλιάνη Παν., ύπαρχιφύλ. κ. Τριανταφυλλοπούλου
Νικ. καί άστ/κος κ. Σκαραφίγκα Ίωάν. Πρώτη έπίσης ή άστυνομική όμάς εις τά
άτομικά (βαθμοί 586/600) διά τού άρχιφύλακος κ. Καλφακάκου Δημητρίου.
Σ Τ ' Β ο λ ή π ι σ τ ο λ ί ο υ ά κ ρ ι β ε ί α ς ά π ό 5 0 μ έ τ ρ ω ν : *Η
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άστυνομική όμάς δευτέρα εις τά ομαδικά (βαθμοί 1985/2400) διά των : ύπαστ.
Α' κ. Ραυτοπούλου Π, άρχιφ. κ. Κιτσάκη Δ. καί άστυφυλάκων κ.κ. Γκίνη Σπυρ.
καί Ίωαννίδη Γεωργίου.
Ζ' ’Ο λ υ μ π ι α κ ά ά ν δ ρ ε ί κ ε λ λ α : Δευτέρα ή άστυνομική όμάς εις
τά ομαδικά (βαθμοί 2053/2400) διά των: άρχ/κος κ. Κιτσάκη Δημ. καί άστυφ/κων
κ.κ. Σεργεντάνη ’Ιωσήφ, Σκουτέλου Στ. καί Παπαχρήστου Ευθυμίου.

Ή Σκοπευτική Ό μ άς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή τις έθριάμβευσε κατά τούς Πανελληνίους
Σκοπευτικούς ’Αγώνας το ϋ 1963, κα ταταγεΐσ α πρώτη εις τή ν γενικήν βαθμολογίαν.

Η'. Β ο λ ή σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ : Πρώτη ή άστυνο
μική όμάς εις τά ομαδικά (βαθμοί 2180/2400) διά των : ύπαστυν. Α' κ. Κουβέλη
Κωνστ., ύπαρχιιρ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Νικ. καί άστυφυλάκων κ.κ. Σκαραφίγκα
I. καί Φωτοπουλου Γ.
Θ' Β ο λ ή π ο λ ε μ ι κ ο ύ τ υ φ ε κ ί ο υ έ κ 3 0 0
μέτρ ων εις
τ ρ ε ι ς σ τ ά σ ε ι ς : Πρώτη ή άστυνομική όμάς εις τά ομαδικά (βαθμοί 1655/
2400) διά των : ύπαστυν. Α. κ. Κουβέλη Κ., ύπαρχ/κος κ. Τριανταφυλλοπούλου
Ν., άστυφυλάκων κ.κ. Φωτοπουλου Γ. καί Σκαραφίγκα Ίωάννου. Πρώτη έπίσης
εις τά άτομικά (βαθμοί 445/600 διά τοϋ ύπαρχ/κος κ. Τριανταφυλλοπούλου Νι
κολάου.
Ή γενική βαθμολογική κατάταξις παρουσιάζει τήν κατωτέρω σειράν μέ τούς
άντιστοίχους βαθμούς. "Ας σημειωθή ότι οί άξιωματικοί καί όπλΐται Στρατού, Ναυ
τικού, ’Αεροπορίας καί Β. Χωροφυλακής (καί οί δόκιμοι των Σχολών τούτων) έ
χουν ένταχθή εις τά διάφορα σκοπευτικά Σωματεία τοϋ άκολουθοϋντος πίνακος, δε
δομένου δτι μόνον εις τούς καθαρώς σκοπευτικούς άγώνας ’Ενόπλων Δυνάμεων κα
τέρχονται ώς αύτοτελεΐς ομάδες. ’Ιδού λοιπόν ό πίναξ γενικής βαθμολογικής κατατάξεως των ομάδων.
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1.—Ά σ τ υ ν ο μ ί α Π ό λ ε ω ν
Βαθμοί
137
2. —Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς Σ κ ο π ε υ τ ι κ ή Ε τ α ι ρ ί α
»
76
3. —Π α ν. Ά θ λ η τ. ' Ό μ ι λ ο ς
»
68
4. —Ό λ υ μ π ι α κ ό ς
»
36
5. - Ά ν ω τ . Σ χ ο λ ή Ο ί κ . κ α ι ’Ε μ π . ’Ε π ι σ τ η μ ώ ν
»
15
6. —Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς Γ υ μ ν . Σ ύ λ λ ο γ ο ς
>>
9
7. —Σ κ ο π ε υ τ ι κ ό ς Σ ύ λ λ ο γ ο ς Β ό λ ο υ
»
8
8. —Σ χ ο λ ή ' Τ π α σ τ υ ν ό μ ω ν
»
6
9. —"Ε ν ω σ ι ς Φ ι λ ά θ λ ω ν Έ μ π ο ρ . Τ ρ α π έ ζ η ς
»
2
'Απλή σύγκρισις μεταξύ των άνωτέρω ομάδων καί τής γενικής βαθμολογίας
αυτών δίδει το μέτρον τής περιφανούς άστυνομικής νίκης. ’Εκείνης τής νίκης πού
διά στόματος των άρμοδίων παραγόντων τοΰ άθλητισμοΰ έπηνέθη τα μέγιστα καί
προσέθεσεν έν άκόμη λαμπρόν έπίτευγμα εις τον στίβον τής πανελληνίου άθλήσεως.
Αί πέντε νέαι πανελλήνιοι όμαδικαί έπιδόσεις, καθώς καί αί τέσσαρες νέαι πανελλή
νιοι άτομικαί επιδόσεις, πού έδημιουργήθησαν ύπο τής άστυνομικής όμάδος κατά
τούς Πανελληνίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας του 1963, θά είναι άνεξάντλητος πηγή
ψυχισμού καί άγωνιστικής ιδέας διά τούς έπερχομένους άστυνομικούς.
* **
Μία σεμνή τελετή κατά τήν 17-7-63, ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 18.30', συνεκέντρωσε πλήθος έπισήμων, έκπροσώπων τών άθλητικών σωματείων, άλλων άθλητικών παραγόντων καί άνθρώπων πάσης τάξεως εις τό ’Εθνικόν Σκοπευτήριον
Καισαριανής (γήπεδον Ο.Φ.Κ.Ο.). Κατ’ αυτήν άπενεμήθησαν τά άθλοθετηθέντα
βραβεία—κύπελλα καί μετάλλια—εις τούς νικητάς διά τού τέως ύπουργοϋ τών ’Ε
σωτερικών κ. Γεωργίου Ράλλη, ώς προέδρου τής Πανελληνίου Σκοπευτικής Ε τα ι
ρίας, ώς έπίσης καί διά τοΰ έ.ά. άντιστρατήγου κ. Ν. Παπαρόδου, ώς άντιπροέδρου
τής Σκοπευτικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος, καί τού κ. Γ. Βήχου ώς Γενικού Γραμματέως ’Αθλητισμού. Παρέστησαν μεταξύ τόσων άλλων, ό Γενικός Γραμματεύς
τής Σ.Ο.Ε. συνταγματάρχης κ. Θεοδωράκης, οί διοικηταί τών Σχολών Χωροφυλα
κής, συνταγματάρχαι κ.κ. Κρέτσης καί Ίσαακίδης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί
κ.κ. Χανδρινος Δ. καί Βλάχος Π., ό αρχηγός τών σκοπευτικών ομάδων ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ’Αστυνόμος Β' κ. Κρύος Β, ό ’Αστυνόμος Α' κ. ’Αλεξανδρής κ.λ.
Οί άριστεΐς τοΰ αθλητισμού μας δεν έλειψαν άπο τήν τελετήν, όπως ή πρωταθλήτρια τής Ευρώπης εις τήν σκοποβολήν γυναικών κ. ’Όλγα Τζαβάρα καί πολλοί
άλλο ΐΟί λόγοι τών έπισήμων άποτελοΰν άληθινον ύμνον διά τήν πρωταθλήτριαν
άστυνομικήν ομάδα, τά ποικίλα σχόλια δέ τύπου καί κοινού έπιβραβεύουν τούς κό
πους όλων όσων συνέβαλαν εις τήν νίκην. Καί το ύπό τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων άθλοθετηθέν κύπελλον διά τήν πρωταθλήτριαν ομάδα, το όποιον τόσον έπαξίως άπενεμήθη εις τούς ικανούς τής άστυνομικής οικογένειας, θά ένθυμίζη πάντο
τε καί θά ύποδεικνύη τήν οδόν τοΰ θριάμβου, τής εύγενοΰς άμίλλης καί τού μεγαλειώ
δους ψυχισμού εις τά ιδεώδη τού άθλητικού στίβου.
"Ας είναι δι’ όλους μας φωτεινόν σύμβολον το παράγγελμα τών προγόνων:
«Αίέν άριστεύειν και ύπείροχον έμμεναι άλλων». Τότε θά προάγεται καί θά
καταλαμβάνη τήν πρώτην θέσιν, όχι μόνον ό άθλητισμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
άλλά καί τό σύνολον όλων εκείνων πού άπαρτίζουν τό μέγα ιδανικόν τής αποστολής
μας. Καί είναι τόσον γνωστόν εις όλους τό ιδανικόν μας ώστε δεν χρειάζεται νά
έπαναληφθή.
X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

----------------- ----- -■ --- —

'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών Α θηνώ ν κατ’ άλφαβητικήν σειράν.

Κλεομβρότου.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς 90, άπέναντι στην 'Αγία Τριάδα τοϋ Κεραμεικοΰ·
’Οφείλει την ονομασία σέ δυο συνώνυμους βασιλείς της άρχαίας Σπάρτης, έκ
των οποίων ό μέν ένας, ό γυιός τοϋ Παυσανίου (380-371 π .Χ .), ένικήθη καί έφονεύθη στη μάχη των Λεύκτρων, ό δέ άλλος, συμβασιλεύσας μετά τοϋ ’Άγιδος (243241 π.Χ .), έξεβλήθη άπό τον πενθερό του Λεωνίδα Β'.

Κλεομένους.
Πάροδος τής όδοΰ Λουκιανοΰ 48, κοντά στή πλατεία Δεξαμενής τοϋ Κολωνακίου.
’Οφείλει την ονομασία σέ τρεις συνώνυμους βασιλείς τής άρχαίας Σπάρτης
καί σέ τρεις συνώνυμους καλλιτέχνες των άρχαίων ’Αθηνών.

Κλεψύδρας.
Πάροδος τής όδοΰ Θρασυβούλου 9, στους «Άέρηδες» τής Πλάκας.
’Οφείλει τήν ονομασία στην συνώνυμη πηγή τών ’Αθηνών, πού εύρίσκετο στην
ΒΔ. πλευρά τής Άκροπόλεως. Τό νερό τής πηγής αυτής έχρησιμοποιήθη καί υπό
τών στήν Άκρόπολι πολιορκουμένων Ελλήνων τό 1826. Λέγεται ότι τό πραγματι
κόν όνομα τής πηγής ήταν Έμπεδώ, άλλά πήρε τήν ονομασία «Κλεψύδρα» γιατί
άλλοτε μέν έξεχείλιζεν, άλλοτε δέ έξηφανίζετο.

Κλεώνης.
Πάροδος τής όδοΰ Κρίσσης 53, άπέναντι στον "Αγιο ’Αθανάσιο τής "Ανω Κυ
ψέλης.
Ή Κλεώνη, κόρη τοΰ Πέλοπος ή τοΰ Άσωποΰ, έδωσε τό όνομά της στήν άρχαιοτάτη πόλι τής Άργολίδος, Κλεωναί (βλέπε έπομένην οδόν).

Κλεωνών.
Πάροδος τής όδοΰ Ίαλέμου 37, στή Ριζόπολι.
Αί Κλεωναί, σημαντική καί άρχαιοτάτη πόλις τής Άργολίδος, εύρίσκετο κον
τά στήν σημερινή κωμόπολι Ά γιο ς Βασίλειος. Ή ονομασία της ώφείλετο στή Κλεώ
νη, θυγατέρα τοΰ Πέλοπος ή τοΰ Άσωποΰ. Ό "Ομηρος αναφέρει ότι αί Κλεωναί
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έλαβον μέρος στον Τρωικό πόλεμο, ύπό τον Άγαμέμνονα. Περ'ι τό 460 π.Χ. έκυριεύθησαν υπό των Άργείων. ’Αργότερου, άφοϋ άπηλευθερώθησαν, μετέσχον της
’Αχαϊκής Συμπολιτείας (237 π.Χ .).

Κλήμεντος τοϋ ’Αλεξάνδρειάς.
Πάροδος τής όδοϋ Κειριαδών 3, στά Πετράλωνα.
Ό Τίτος Φλάβιος Κλήμης, πατήρ τής έκκλησίας καί άξιολογώτατος συγγραφεύς, καθηγητής καί διευθυντής τής Κατηχητικής Σχολής πού ίδρύθη στήν ’Αλεξάν
δρεια κατά τον 2ον αιώνα άπό τον Πάνταινο, γεννήθηκε μάλλον στήν ’Αθήνα τό 150
μ.Χ. καί άπέθανε στήν ’Αλεξάνδρεια μεταξύ των χρόνων 211-216. Τό συγγραφικόν
έργον τοϋ Κλήμεντος είναι λίαν σημαντικόν καί άπαρτίζεται άπό τέσσαρες συγγρα
φές, τίς: «Λόγος προτρεπτικός προς 'Έλληνας», «Παιδαγωγός», «Τις ό σωζόμενος πλούσιος» καί «Στρωματεϊς», πού καταλαμβάνει επτά βιβλία.

Κλιτίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ευαγγελίστριας 26, στο κέντρο των ’Αθηνών.
'Ο Κλιτίας, άττικός άγγειογράφος τοϋ 6ου π.Χ. αΐώνος, είναι πολύ γνωστός
στήν ιστορία τής τέχνης, έξ αιτίας δύο διασωθέντων ένυπογράφων έργων του. Τό
ένα είναι φιάλη καί εύρίσκεται σήμερα στο μουσείο τοϋ Βερολίνου. Τό άλλο είναι
τό γνωστό ώς «κρατήρ τοϋ Φρανσουά», άπό τό ονομα τοϋ εύρέτου καί πρώτου κα
τόχου, καί εύρίσκεται στο άρχαιολογικό μουσείο τής Φλωρεντίας.

Κλυμένης.
’Αδιέξοδο τής λεωφόρου ’Ιωνίας 35, πιο κάτω άπό τή γέφυρα ’Ιωνίας—'Α 
γίου Μελετίου.
Κατά τήν μυθολογία, ή Κλυμένη, κόρη τοϋ ’Ωκεανού, ήταν σύζυγος τοϋ
Ίαπετοΰ καί μητέρα τών : ’Άτλαντος, Προμηθέως καί Έπιμηθέως.

Κλυταιμνήστρας.
Πάροδος τής όδοϋ Θεσσαλονίκης, στή Χαμόστερνα ("Ανω Πετράλωνα).
'Η Κλυταιμνήστρα, καί επί τό όρθώτερον Κλυταιμήστρα, άδελφή τής ωραίας
Ελένης, σύζυγος τοϋ Άγαμέμνονος καί κόρη τοϋ Τυνδάρεω καί τής Λήδας, άπησχόλησε καί τούς τρεις τραγικούς ποιητάς τής άρχαιότητος. Σύμφωνα μέ τό μΰθο,
ή Κλυταιμνήστρα τήν έποχή πού ό σύζυγός της άπουσίαζε στήν Τροία, συνεδέθη
ερωτικά μέ τον έξάδελφό της Αΐγισθο, ό όποιος καί έφόνευσε τον Άγαμέμνονα,
δταν αύτός έπέστρεψε, μέ τήν βοήθεια ή τήν άνοχή τής Κλυταιμνήστρας. Τον φόνο
τοϋ Άγαμέμνονος έξεδικήθη άργότερα ό γυιός του Όρέστης, ό όποιος έσκότωσε
τήν Κλυταιμνήστρα καί τον Αϊγισθο, πού έν τώ μεταξύ είχαν συμβασιλεύσει στις
Μυκήνες οκτώ χρόνια. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στις Τζιτζιφιές).

Κ λυτίσς.
Πάροδος τής όδοϋ Δωδώνης 30, κοντά στο παλαιό τέρμα τών λεωφορείων
Σκουζέ.
'Η Κλυτία, Ώ κεανίς, κατά τήν μυθολογία, ήγάπησε τον "Ηλιον, πλήν αύτός
τπροετίμησε τήν άδελφή της Λευκοθέα. Τό γεγονός αύτό «έμάραινε» τήν Κλυτία,
τήν όποιαν ό "Ηλιος μετεμόρφωσε στο άνθος ήλιοτρόπιο, πού διαρκώς στρέφει τήν
στεφάνη του σ’ αύτόν.
( Σ υνεχίζεται)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΩ ΣΤΗ Σ ΠA A AM Α Σ
Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Τ Ω Ν Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ξ Ο Ρ Μ Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι
Ε ΙΚ Ο Σ Ι Χ ΡΟ Ν Ω Ν ΑΠ Ο ΤΟ Θ Α Ν Α Τ Ο Τ Ο Υ
--------------------------

'Τπό 'Τπαστυνόμου Α ' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

--------------------------

(Συνέχεια άττό τύ προηγούμενο)

’Έρχεται ό Ά ρης δμως νά πάρει κάτι κι’ άπδ τις δυο θεές, την Άθηνά καί
την ’Αφροδίτη, καί ν’ άφήσει σ’ αυτές το διάβα του κάποια σφραγίδα του Παρνασ
σού. Κάπου στην συνέχεια του έπους συναντιέται καί ό Πρόκλος, ό τελευταίος νεο
πλατωνικός φιλόσοφος. Ά ξ ιε ς θαυμασμού οί παραστάσεις της πολυθεΐας πού ξε
ψυχάει στον Βράχο. Κι’ ό Βράχος, στοιχειωμένος, «ξαγναντευτής», φαίνεται πώς
κάπου θ’ άντικρύζει τον Ίουλιανό τον Παραβάτη, τον Άλάριχο, τον Δέξιπο, υστέ
ρα στη σειρά τούς τελευταίους έπτά φιλοσόφους της ’Αθήνας καί την ίδια την ’Αθή
να στεφανωμένη μέ τό κλαδί της ελιάς. Κοντά καί οί βάρβαροι κατακτηταί: θ ύ ν
νοι, Σλάβοι, Σκύθες. ’Αλλά ή ’Αθήνα δεν τούς βλέπει τώρα. Τον ίσκιο πού βλέπει
καλά καί τον γνωρίζει είναι τοΰ Βουλγαροκτόνου. Τον Βουλγαροκτόνο λαχταρά,
καρτερώντας τον σάν θαύμα, νά έρθει καί νά πάει στον Παρθενώνα μέσα, στον Δω
ρικό ναό. Παίρνει διαστάσεις έδώ ό ύμνος προς τον Χριστιανισμό καί την άρχαιότητα καί, σέ συνδυασμό μέ δσα έπετέλεσαν οί'Έλληνες των ειδώλων καί οί 'Έλλη
νες τού Χριστού, διατρανώνεται ή φιλοσοφική μορφή τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πο
λιτισμού στον " Ο γ δ ο ο Λόγο. Καί έρχεται ό βασιλιάς καί συνεχίζει τήν λαμπρή
δέηση στήν Παναγία τή Θεοτόκο μέ τον έ ν α τ ο Λόγο:
...Στον πόλεμο όδηγήτρα ’Εσύ, μεσίτρα στήν ειρήνη,
'Υπέρμαχη Στρατήγισσα, σ’ ’Εσέ τά νικητήρια!
Πώς ήμουν, καί πώς έγινα! Δικό σου είναι τό θάμα,
ώ Παναγιά Άθηνιώτισσα, στο κάστρο σου ντυμένη
μέ δλο τό φώς τ ’ όλόχυτο περίγυρα, πού τέτοιο
μηδέ στήν Πόλη άνάβρισε, στή μάννα της λαμπράδας.
Μ’ ’Εσέ ξημέρωσε ή χαρά καί σβεΐ ή κατάρα, πήρε
μ’ Έ σέ, Μητέρα, κι’ ό Θεός τήν ομορφιά τοΰ Βρέφους,
κι’ ό γέρο κόσμος άλλαξε καί νιος ξαναστηλώθη.
Ψη λ ό τ ε ρ η ά π ’ το ύς ο ύ ρ α νο ύ ς, τ ή ς γ ή ς τό θ έ μ ελ ο ε ί σ α ι !
’Ακουμπισμένος στο Βράχο ό Βουλγαροκτόνος φέρνει στή θύμηση δλα τά
περασμένα, μά ή «Φλογέρα» τοΰ ποιητή βλέπει καί τά μέλλοντα. Δέν παραλείπει
ή κοκκινισμένη άπό υπερηφάνεια άλλά καί άπό θυμό φλογέρα νά σατιρίζει καί
τον Λογιοτατισμό, νά δείχνει άπό τό μνήμα τήν άποστροφή σέ κάθε σύγχρονη
καί σχολαστική μορφή. ’Εξακολουθεί ύστερα νά περιγράφει μέ επικούς χαρακτη
ρισμούς τόν Βάρδα Φωκά καί τόν Βάρδα Σκληρό, νά τραγουδά τήν συμπάθεια
τοΰ βασιλιά γιά τά ζωντανά λαϊκά στοιχεία τής εποχής του καί νά σκορπίζει
φθόγγους προς τήν φύση καί τήν ιστορία σέ θαυμαστό ζωγράφισμα τοΰ ύπαρκτοΰ.
Οί ύμνοι πού στέλνει ή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» στούς ’Ακρίτες καί ειδικά στο
Διγενή της, είναι κάτι πού φέρνει αλλεπάλληλα ρίγη συγκινήσεως στήν Ελληνική
γενηά τοΰ χθές, τοΰ σήμερα καί τοΰ αύριο, κάτι τό άπίθανα διθυραμβικό. Μέ λυρική
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έξαρση ζωντανεύεται ολόκληρος ό μεσαιωνικός κόσμος, μέ τούς ακρίτες σύμβολα
τοϋ άθάνατου έλληνικοϋ στοιχείου. Καί ή δέηση στον Παρθενώνα συνεχίζεται προς
τη Μεγαλόχαρη, για να προβάλλει ύστερα ή παρακμή καί ό ξεπεσμός τής Πόλης.
’Έρχεται ή Φραγκοκρατία, οί Τούρκοι, ζωγραφίζεται τό τριπλό φάντασμα καί ή
’Αποκάλυψη, ωσπου φαίνονται οί νέοι καιροί. Ξανοίγεται ή ’Αναγέννηση, ή γερασμένη Εύρώπη σάν δέσποινα καί οδηγός τού πολιτισμού. ’Ακολουθούν οί μεγάλες
ανακαλύψεις της ’Αμερικής καί των άλλων κόσμων, οί νέοι Ά τλαντες, ό τρόμος καί
ή φρίκη τού κίτρινου στοιχείου. Καί τελειώνει καί ό δ έ κ α τ ο ς Λόγος σέ ύμνολογική παράθεση τής χάρης τής Παναγίας μέ όλα τά ονόματα τα αποθεωτικά :
Κι’ άπ’ δσα άπ’ τούς τόπους σου κι’ άπό τά θάματά σου
κι’ άπ’ όσα άπό τις χάρες σου πήρες ονόματα, όλα
σάν τού μετώπου σου τή δόξα άχτιδοσταλασμένα,
καί μέ τής πίστης μου τ ’αγνά. Γιάτρισσα, Πονολύτρα,
Παραμυθιά, Περίβλεπτη, Πανάχραντη, 'Οδηγήτρα,
Άντιφωνήτρα, Τριχερούσα, Βαγγελίστρα, Λαύρα,
Γοργοεπίκοη, ’Αθηναία, Ρωμαία, Φανερωμένη,
Πύργε Χρυσοπλοκώτατε, λιοσταλασμένε Θρόνε!
Τό ούράνιο τόξο ζώνη σου. Πιο διάπλατη, πιο πλούσια,
πλημμύρισες τον ούρανό, σημάδι έσύ πιο μέγα.
Φορείς τον ήλιο φόρεμα, σκαμνί σου τό φεγγάρι
γιά ν’ άκουμπάς τά πόδια σου, καί γύρο στά μαλλιά σου
στεφάνι δωδεκάστερο (-1) . Καί σέρνουν τά πλευρά σου
φτερούγια σάν τού σταυραιτοΰ, μέ κείνα γιά νά τρέχης,
άπ’ τής παράδεισος τό φως στής κόλασης τή νύχτα.
Στήν άρχή τού Ε ν δ ε κ ά τ ο υ Λόγου βρίσκεται ή συνέχεια καί τό τέλος
τής δέησης προς τήν Θεοτόκο καί τον Μονογενή Τίόν της :
Παρακαλώ σε, ό πόνος μου βαθύς, δέν ύποφέρνω
τή σαϊτιά τού Σατανά, δέ μέ σκεπάζει σκέπη,
άπό παντού μέ πολεμάν, καταφυγή τού κόσμου!
Δέν ξέρω πώς νά βολευτώ, καί πού νά καταφύγω!
'Ο νικητής άνέλπιδος! Τής πολιτείας ό σώστης
άπαρηγόρητος. Έσύ παρηγορήτρα ’Ελπίδα!
Βασίλειο, Γένος, Έκκλησιά, Λαός μου, ή Πολιτεία,
"Αγια Λεούσα, κρέμονται άπό σένα, έλέησέ μας
καί σώσε μας, Σωτήρα έσύ, γαλήνη εσύ καί ειρήνη
όλων τών χειμωνόδαρτων καί τών κατατρεγμένων.
Στάχτη νά γίνουν οί άσεβοι πού δέν τά προσκυνάνε
τάγια σου τά κονίσματα· θαματουργά είναι· τάχουν
ιστορημένα άπόστολοι μέ άγγελικά κοντύλια.
(Σ υνεχ ίζετα ι)
1. Φαίνεται καθαρά έδώ ή Παλαμική φιλοσοφία δτι το Δωδεκάθεο άντικατέστησε αρμο
νικά ό Χριστιανισμός, ή μεγαλύτερη φιλοσοφία τών αιώνων πού ύπηρχε άπύ βαθυτάτης άρχαιότητος στήν έλληνική συνείδηση καί μετά άπύ τόσες μεταμορφώσεις κατέληξε στύν βωμό «Τω
άγνώστω Θεω».

Τ Ο Υ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X »

■^^πό τάς πολλάς εκπλήξεις πού παρουσίασαν τά κομμουνιστικά πράγματα τον
τελευταΐον καιρό, είναι άξιον ιδιαιτέρας μνείας το ότι εννέα Τσέχοι καί οκτώ Οδγκροι, μετέχοντες τουριστικών εκδρομών, έζήτησαν πολιτικόν άσυλον στην «φασι
στικήν» καί «άστυνομοκρατουμένην» χώραν μας για τούς άπανταχοΰ ερυθρούς καί
τον «φιλόσοφον» Μπέρτραντ Ράσσελ. Έ ν τώ μεταξύ έσυνεχίσθησαν αί προκλήσεις
καί ή δυσφήμησις τής χώρας τόσον άπό τούς εδώ αριστερούς μέ τήν όργάνωσιν πα
ρανόμου συγκεντρώσεως στον συνοικισμόν Νέας Ελβετίας καί έξύβρισιν άστυνομικών οργάνων κατά τήν σύστασιν διαλύσεώς της—κάτι παρόμοιον συνέβη καί μέ
τον νεοσύστατον σύλλογον «Γρηγόρης Λαμπράκης» στήν οδόν Φειδίου αύτάς τάς
ήμέρας—όσον καί από τούς "Αγγλους κομμουνιστάς τοϋ Λονδίνου καί περισσότερον
τούς εκεί οπαδούς τοϋ Μπέρτραντ Ράσσελ μέ τήν έπίσημον έπίσκεψιν τών Ε λλή
νων Βασιλέων. Έλέχθησαν καί λέγονται πολλά γιά τούς καθαρόαιμους κομμουνιστάς καί τις ένέργειές των, άλλά περισσότερον παραστατικά άπό όσα έλέχθησαν διά
τό σύμβολον Μπέρτραντ Ράσσελ, «σύμβολον» πού οί κομμουνισταί προβάλλουν κα
θημερινώς στις τόσες έκδηλώσεις καί ιδία τήν άρθρογραφίαν των, είναι έκεΐνα πού
διά στόματος τοϋ Πλάτωνος έλέχθησαν: «Πάσα τε έπιστήμη χωριζομένη δικαιο
σύνης καί της άλλης άρετής πανουργία, ού σοφία φαίνεται». Επίσης τά άλλα πού
διά τοϋ φιλοσόφου Κέβη έλέχθησαν: «Ούδέν γάρ κωλύει καί γράμματα είδέναι καί
κατέχειν τά μαθήματα πάντα καί ομοίως είναι καί μέθυσον καί άκρατη καί φιλάργυρον καί προδότην καί τό πέρας άδικον... Αί της έπιστήμης άδελφαί: άνδρεία, δι
καιοσύνη, καλοκαγαθία, σωφροσύνη, εύταξία, έλευθερία, έγκράτεια, πραότης...».
'Υπεράνω όμως όλων καί πολύ έπίκαιρος γιά τον χαρακτηρισμόν τοϋ «φιλοσόφου»
Ράσσελ καί τών ένεργειών του είναι αυτή ή περικοπή τής Καθολικής ’Επιστολής
τοϋ ’Αποστόλου ’Ιακώβου: «Τις σοφός καί έπιστήμων έν ύμϊν; δειξάτω έκ τής κα
λής άναστροφής τά έ'ργα αύτοϋ έν πραότητι σοφίας!».
Ο
* *
ί παντοίας μορφής κλέπται καί ιδίως οί διαρρήκται έχουν πάντοτε τήν πρώτην
θέσιν στά « ’Αστυνομικά Εικοσιτετράωρα». Λίγες είναι οί πρωτοτυπίες των φυσικά
άλλά οί άνθρωποι κάμνουν ό,τι ήμποροΰν καί «έργάζονται» άναλόγως τών δυνάμεών των. Τον τελευταίο καιρό πάντως μάς έδωσαν δι’ ένός έκπροσώπου τής... συμ
παθητικής των τάξεως μίαν έντελώς νέαν μέθοδον κλοπής, πού πρέπει νά
προστεθή τό συντομώτερον στον κατάλογο μεθόδων « ’Επιστημονικής ’Αστυνο
μίας». Είναι ή μέθοδος «κλοπής δι’ έμπρησμοΰ», πού ώς πρώτος διδάξας έφήρμοσεν ένας «άσσος» στον συνοικισμόν Ταύρου: Περιέβρεξεν ό προοδευτικός άνθρωπος
τήν νύκτα μέ βενζίνην τήν προς βορράν θύραν τοϋ ισογείου γέροντος καί άναψε ένα
σπίρτο. Καί όταν ό γέρων έξήλθε καί άρχισε μέ τούς γείτονας νά κατασβένη τήν
φωτιά, έκεΐνος είσήλθεν άπό τήν προς νότον θύραν καί μέ κατσαβίδι παρεβίασε τήν
ντουλάπαν, άπό τήν όποιαν άφήρεσε 13.000 δραχμές. Δι’ άλλου έκπροσώπου μάς
ένεφάνισαν τήν όχι καί τόσον πρωτότυπον μέθοδον «κλοπής διά τής μνηστείας» στον
συνοικισμόν Νέας Σμύρνης: «Έμνηστεύθη» ό Β.Μ. τών 24 έτών τήν Θ.Λ. τών 37
έτών, είσεχώρησε στήν κατοικία της καί έκλεψεν 20.000 δραχμάς, καί έν συνεχεία
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έξηφανίσθη. Καί δι’ ένός άλλου «άετοϋ» έτόνισαν τήν τετριμμένην μέθοδον κλοπής
χρημάτων διά τοΰ δήθεν λάθους κατά τό μέτρημα: Κατώρθωσεν ό «άετδς» νά κλέψη
άπδ 19 περιπτεριούχους διάφορα ποσά, δπως ώμολόγησεν, δίδων χαρτονόμισμα μεγά
λης άξίας προς μικροαγοράν καί άφαιρών μέ ταχυδακτυλουργικήν άξιοζήλευτον τα
χύτητα άπό τά «ρέστα», ΐσχυριζόμενος δταν έγεννώντο άμφιβολίες δτι έκαμε λάθος
ό περιπτεριοϋχος κατά τδ μέτρημα.
* *
Πρωτοτυπίαν στήν «έργασία» άπδ* τούς κλέπτας γυναικείων τσαντών ένεφάνισεν ό ΐδιωτικδς «ντέτεκτιβ» Β.Π. Προωρισμένος άπδ τδν σύζυγο νά παρακολουθή καί καταγράφη έργα καί ήμέρας της έν διαστάσει συζύγου, έσοφίσθη νά βάλη
τδν έκ Πατρών 18ετή άνεψιδν Β.Φ. νά άρπάξη τήν τσάντα τής ύπδ παρακολούθησιν Ε.Σ.
Καί ή τσάντα διηρπάγη ξαφνικά στδ σκοτάδι τής διασταυρώσεως 'Αγίου Μελετίου
■
—Άλκαμένους, εΰρέθη δέ περιέχουσα δραχμάς 14.500. Τδ περαιτέρω δμως θράσος
ξεκινάει άπδ τήν στιγμή πού ό «ντέτεκτιβ» άρχίζει νά καταδιώκη τδν «άγνωστο
άρπαγα», τίθεται έπί κεφαλής δύο νεαρών καλοπροαίρετων μάλλον διωκτών καί
άκολουθεί τδν «δράστην» στδ έσωτερικδν κάποιας αυλής. "Οταν καταφθάνουν οΐ
δύο νεαροί, ό ντέτεκτιβ βγαίνει άσθμαίνων καί τούς λέγει: «Πάει, μάς ξέφυγε !...
Νομίζω έφυγε κατά έκεϊ». 'Η μοιραία λεπτομέρεια πού κατέθεσαν οί νεαροί, δτι
άκουσαν δηλαδή δταν έφθαναν τρέχοντας στήν είσοδο τής αύλής τον ντέτεκτιβ νά
ψιθυρίζη «"Αντε, κάνε γρήγορα !...», έφεραν τήν ομολογίαν τοΰ πρωτοτυπήσαντος
κατά τήν ιδέαν Β.Π ., μίαν ομολογίαν ή οποία «έπεβραβεύθη» ώς ήτοφυσικδν μέ πέντε
μήνας φυλακίσεως. "Αλλην πρωτοτυπίαν κατά τήν ώραν τής πολύμοχθης έργασίας
παρουσίασεν ή πολλά σεσημασμένη διαρρήκτρια Ο.Ν. ή Νίτσα Λάσκαρη ή Άθηνά
Σκούφου ή Τζένη Μπουντόζη ή Λίτσα Σκούρα κ.λ.κ.λ. άπδ τά πάνω άπδ δεκαπέντε
ονοματεπώνυμα: Κατεΐχεν όρμαθδν ΙΟΟάντικλείδων κατά τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψίν
τηςστδν συνοικισμδν Γκύζη καί διέπραττε τήν ΙΟΙην κλοπήν ! Καί άφοϋ μιλάμε μέ
άριθμούς ας μή παραλείψωμε καί μίαν άλλην πρωτοτυπίαν πού ένεφάνισεν ή καταδίκη
του Κ.Β., γιά τδν όποιον έγραψα σέ προηγούμενα εικοσιτετράωρα, άπδ τδ πεντα
μελές Έφετεΐον αύτάς τάς ήμέρας: Διέπραξεν ό Κ.Β. 3 διαρρήξεις καί 3 άπόπειρες
διαρρήξεων, σέ διάστημα 33 ήμερών καί σέ βάρος οικιών 3 συνοικισμών. 'Η ποινή
πού τοΰ έπεβλήθη είναι 3 έτών φυλάκισις. Ή ήλικία του είναι έτών είκοσι 3. Καί...
άφοϋ μιλάμε γιά πρωτοτυπίες τόσον κατά τήν «εργασίαν» δσον καί κατά τήν έκδίκασιν ύποθέσεων διαρρήξεων—κλοπών, ας μή παραλείψωμε δσα ένεφάνισεν ή
κατ’ αύτάς δίκη εκείνων τών φερέλπιδων νεαρών Χ.Α., Π.Π., Δ.Κ. καί Π.Μ., πού
καί γ ι’ αύτούς άπησχολήθησαν οί στήλες μου. Κατεδικάσθησαν άντιστοίχως σέ
φυλάκισιν 17, 12, 10 καί 7 μηνών. Καί ύπεστηρίχθη ύπδ τών συνηγόρων των δτι
είναι «γόνοι έκλεκτών οικογενειών» καί «νέοι μέ έξαίρετον χρηστομάθειαν!» Καί
ώρίσθη ύπδ τοΰ δικαστηρίου δτι δέν θά έχη άνασταλτικδν άποτέλεσμα έπί τής ποι
νής ή ύπ’ αύτών άσκηθεΐσα έφεσις, καί τοΰτο ίσως διότι άπολογούμενοι οι νεαροί
ύπεστήριξαν δτι δέν είναι «δποιοι κι’ δποιοι», «άδέκαροι νεανίαι», καί δτι τά δσα
έκαμαν τά έποίησαν δχι άπδ άνάγκην άλλά μόνον ... «γιά γοΰστο».
* *
*
Έ χει πρωτοτυπίαν καί ό άριθμός της ήλικίας δύο έπιδόξων διαρρηκτών ταβέρνας στδ Πασαλιμάνι. Είναι 9 έτών ό Γ.Π. καί 10 δ Δ.Π., άφήρεσαν δέ 1.200
δραχ. καί έπρόφθασαν νά κατασπαταλήσουν τις 600 σέ λιχουδιές, ποδήλατα καί άλ
λα τερπνά. Κατέχουν αύτήν τήν στιγμήν τήν κορυφήν τών ελληνικών άστυνομικών
χρονικών έκ τών κάτω, άπδ άπόψεως ήλικίας. Λιλλιπούτεια πλάσματα, λιλλιπούτειες καί οί ψυχές γιά τις όποιες οί γονείς μόνον εύθύνονται καί αυτοί θά έχουν τδ
βάρος έάν οί τρυφερώτατοι βλαστοί έξελιχθοΰν σέ άριστείς τοΰ έγκληματικοΰ πανθέου.

Ε ϊναι πολύ φυσικόν νά προσελκύουν νοί έλληνικές
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ένδιαφέρον καί νά υπάρχουν πολλοί άρχαιοκάπηλοι πού, άν έλειπεν ή καλή άστυνομική παρακολούθησις θά ήμποροΰσαν νά πλουτίζουν άνετα άφ’ ένός καί νά
προξενούν τεραστίαν ζημίαν στον τόπο άφ’ έτέρου. Αυτές τις ήμέρες θά άπεστερεΐτο ό τόπος έργων σπανίας άρχαιολογικής αξίας προμινωικής καί ύστερομινωικής
έποχής, έάν δεν συνελαμβάνετο κατόπιν εύφυεστάτου άστυνομικοϋ σχεδίου ό έκ Κρή
της άρχαιοκάπηλος Φ.Α. των 29 έτών καί δέν έπετυγχάνετο ή κατάσχεσις των υπό
πώλησιν άρχαιοτήτων. Εΐχεν έκτιμήσει ό άνθρωπος ένα άγαλματίδιον έξ ελεφαντο
στού, άρίστης τέχνης καί προμινωικής έποχής, καί τρία πήλινα ειδώλια ύστερομινωικής περιόδου, έπίσης μεγάλης άρχαιολογικής άξίας, στήν τιμήν των 5.500 δολλαρίων καί έζήτει άγοραστάς. Καί οί «άγορασταί», ευτυχώς γιά τήν Ελλάδα όλων
των έποχών δέν άργησαν νά φανούν, μόνον πού ήσαν άστυνομικοί καί ειδικός επί
των άρχαιοτήτων υπάλληλος. Ή έρευνα πού έπηκολούθησε στήν έδώ κατοικία τοϋ
δράστου άπεκάλυψε καί πλήθος άλλων άριστουργημάτων των προγόνων,-πού ό άρ
χαιοκάπηλος εΐχεν άνεύρει στο κτήμα του τής Κρήτης «κάνοντας ζευγάρι», ώμολόγησε δέ ότι κατείχε στήν χώρα τού Μίνωα καί άληθινόν θησαυρόν άπό χάλκινα ει
δώλια, δύο κούρους άπό μάρμαρον άνύπαρκτον σήμερα κ.λ.κ.λ., των οποίων όμως
τήν μεταφοράν δέν άνελάμβανε καί έσκόπευε νά παραδώση έκεϊ. ’Άλλων άρχαιοτήτων, ήτοι 17 εικόνων άγιων εξαιρετικής έπτανησιακής τέχνης τοϋ 17ου καί 18ου
αΐώνος, έματαιώθη ή διαφυγή μέ τήν σύλληψιν στον Πειραιά τοϋ άρχαιοκαπήλου
Κ.Γ. των 25 έτών, ό όποιος είχε λεηλατήσει παλαιούς ναούς τής ’Ιθάκης.
Τ
***
ά γαλήνια κάπως εικοσιτετράωρα τών συναδέλφων Κερκύρας ήλθεν αύτές τις
ήμέρες νά διαταράξη έκεϊνο τό ζεΰγος Ελβετών τουριστών. Φαίνεται ότι τό
σον πολύ έγοητεύθησαν μέ τις ομορφιές τοϋ νησιοΰ τών Φαιάκων ώστε έσάλεψαν
κατά τρόπον έπικίνδυνον τά λογικά τοϋ Ρ.Χ., συγγραφέως έτών 32, καί τής συζύγου
του Μ.Χ., ζωγράφου έτών 23. Πλήθος άπό έπεισόδια έδημιουργήθησαν μέ πολίτας
καί άστυνομικούς πριν ή Μ. ριφθή δύο φορές στήν θάλασσα γιά ν’ αύτοκτονήση
καί όταν ήθέλησαν οί καλοί κατά τά άλλα σύζυγοι νά κυκλοφορούν στήν πόλη κατά
τό πρότυπον τών πρωτοπλάστων. 'Όταν καί στο κρατητήριον, στο όποιον ένεκλείσθησαν γιά τήν άσφάλειά των, άρχισαν νά έπιδίδωνται σέ άσέμνους πράξεις, έζητήθη ή γνώμη τών ψυχιάτρων οί όποιοι έγνωμάτευσαν ότι ό Ρ. πάσχει άπό μανίαν
έκδηλουμένην ύπό μορφήν μεγαλείου καί ή Μ. άπό μελαγχολίαν. Τό έδειξαν άλλωστε
οί δυστυχείς άνθρωποι αύτό άφοϋ ό Ρ. έζήτησε τήν διακυβέρνησιν τοϋ πλοίου καί
άλλα πολλά κατά .τήν προσπάθειαν νά σταλούν μέ φέρρυ—μπώτ στήν ’Ιταλία καί
άφοϋ ή Μ. άπεπειράθη, πλήν τών άλλων, δύο φορές τήν αυτοκτονίαν.
*
* *
Καί άφοϋ ό λόγος περί τών συμπαθεστάτων
τουριστών, άς άναφέρουμε καί έκείνη
τήν περίπτωση πού δείχνει πόσον άγρίως γίνονται άντικείμενον έκμεταλλεύσεως
οί θαυμαστές μας άπό ώρισμένους άσυνειδήτους ήμεδαπούς, ευτυχώς ολίγους έν
συγκρίσει μέ άλλες χώρες. Στούς έλαχίστους έγκληματίας οδηγούς πού είσέπραξαν
άδιανόητα κόμιστρα γιά μικρές διαδρομές, προσετέθη τώρα καί ό άνευ άδειας διερμηνεύς Γ.Δ. τών 47 έτών, ό όποιος γιά άπλήν μεταφοράν Άγγλίδος άπό τον Πειραιά
στήν ’Αθήνα μέ αύτοκίνητον ταξί είσέπραξεν ένδεκα χάρτινες λίρες. Ά ς άναφέρωμε
όμως καί μίαν άλλην, μέ άρκετήν ίλαρότητα περίπτωσιν, πού στο γερμανικό περιο
δικό «Πραλίνε» διαλαμβάνεται μέ καλόπιστη προσπάθεια διαφημήσεώς μας. Είκονίζεται άστυφύλαξ τροχονόμος παρέχων πληροφορίας προς έποχουμένην τουρίστριαν, ό... καλώς δέ πληροφορημένος δημοσιογράφος φωτίζει τούς άναγνώστας
του μέ αύτά: «Γερμανικά, άγγλικά καί αυστριακά όμιλεϊ ό άστυφύλαξ αύτός πού
έκτελεϊ ύπηρεσίαν στάς ’Αθήνας, όπως άποκαλύπτουν τά έθνικά χρώματα πού φέρει
στο στήθος του. Αύτό θά πή καλή τουριστική ύπηρεσία καί θά έπρεπε νά τήν μιμηθοΰν καί άλλες χώρες».
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Συνεργάτου « X *

■Ειϊπε κάποιος άπαισιόδοξος δτι στήν ... παρηκμασμένη εποχή μας παρήκμασε
καί ή γοητεία καί τό σέξ. Καί ώς παράδειγμα έφερε: Τον έρωτύλο όδηγδ
φορτηγού, πού σταματώντας το όχημα δίπλα σέ «χαριτόβρυτο» ύπαρξη τής είπε
«έλα να σέ πάω μια βόλτα». Καί έδέχθη έκείνη, καί την πήγε, καί εζησαν ωραίες
άξέχαστες στιγμές, καί συμφώνησαν νέα συνάντηση για την έπομένη. Ή νέα συνάντησις έγινε στο ειδυλλιακόν περιβάλλον τής ... Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας, δπου ’Εκείνος κατέφθασε πρώτος, όδυρόμενος, καί έπηκολούθησεν ή παρουσία
’Εκείνης ύπό συνοδείαν άστυνομικών. Είχαν κάνει φτερά από την τσέπη του, κατά
την ώραν των τρυφερών στην αρχή καί άγριων μετέπειτα έναγκαλισμών, 9.800
δραχμές. Τέσσερες μήνες φυλάκισις, πού έπεβλήθησαν στήν περιώνυμη καί πασί
γνωστη γιά παρόμοιες «έναγκαλιστικές» υποθέσεις Α.Δ. τών 20 έτών, κρίνονται
έπαρκεϊς προς κάποιον σωφρονισμόν. Δεύτερο παράδειγμα ό άπαισιόδοξος έφερε
τον έρωτύλο έμπορο τής πλατείας Δημοπρατηρίου, πού ύπό τάς ιδίας συνθήκας
σχεδόν αλλά έντός του καταστήματος του είδε πώς έφυγαν προς άλλους κόσμους
χίλιες δραχμές περίπου. Καί έπηκολούθησαν τά αύτά περί τής νέας «συναντήσεως»
στο μαγευτικόν περιβάλλον Υ.Γ.Α ., δπου ή πολλά γνωστή μας πάλιν γιά παρόμοιους
έρωτες Ε.Σ. τών 32 έτών έφθασε δεύτερη καί ύπό αστυνομικήν δπως καί ή πρώτη
«συνάδελφος» συνοδείαν. "Οταν ήθέλησεν ό άπαισιόδοξος νά φέρη καί τρίτον καί τέ
ταρτον παρόμοιον παράδειγμα, τού είπαν πώς δέν κομίζει γλαύκα εις ’Αθήνας καί
αύτά συνέβαιναν καί θά συμβαίνουν δσον υπάρχουν άφελεΐς, έστω καί έρωτύλοι...
***
καθημερινώς ή "Αμεσος Δρασις έγγράφει δλο καί περισσότερες σελίδες λαμπρας
άποδόσεως. Οί άριθμοί δείχνουν δτι σέ 3.158 περιπτώσεις επενέβη κατά τον
μήνα ’Ιούνιον, δτι έπελήφθη 281 τραυματισμών καί συγκρούσεων, 58 πυρκαϊών
κ.λ.π., δτι μετέφερε 393 άτομα στον σταθμόν πρώτων βοηθειών, περισυνέλεξε 35
μεθυσμένους κ.ά.π. Έ ν τώ μεταξύ άποδεικνύεται δτι οί ύπάλληλοί της ύφίστανται
τις περισσότερες επιθέσεις άπό εύέξαπτους πολίτας καί κακοποιούς καί δτι δέν λεί
πουν τά ατυχήματα. Πρόσφατος ή έπίθεσις καί ή κακοποίησις πού έδέχθησαν ένας
άρχιφύλαξ καί ένας άστυφύλαξ κατά έπέμβασιν εις θορυβώδες «πάρτυ» τής Νεαπόλεως. Πρόσφατον καί τό άτύχημα ένός άλλου άρχιφύλακος, κατά τό όποιον συνεθλίβη ό δεξιός του άντίχειρ ενώ προσεπάθει νά διασώση άπό βεβαίαν άσφυξίαν
έγκλωβισθεΐσαν εις άσανσέρ πολυκατοικίας. Παρεμπιπτόντως ας άναφερθή καί ό
σοβαρός τραυματισμός εκείνου τού άτυχου άστυφύλακος, τής ’Αμέσου Δράσεως
επίσης, πού ενώ έκολύμβα άμέριμνος στήν ’Επίδαυρο έπεσε θύμα τής προπέλλας
αλιευτικού σκάφους άπό έπιπολαιότητα τών νεαρών κυβερνητών του.
* **
X -αρακτηριστικοί
,
εκπρόσωποι τών διαφόρων «τάξεων» εγκληματιών τών τε
λευταίων ήμερών: Οΐ τρεις θρασύτατοι κακοποιοί Π.Γ. τών 30, Κ.Τ. τών 37
έτών καί ό καταζητούμενος εΐσέτι Χ.Α., οί όποιοι ύστερα άπό πολλάς διαδρομάς
σέ κακόφημα κέντρα άπεπειράθησαν τάς πρωινάς ώρας νά συντρίψουν τήν κεφαλήν
οδηγού ταξί σ’ ένα λατομεΐον τού Βύρωνος, μέ σκοπόν τήν ληστείαν. Μέσον τής
άποπείρας ανθρωποκτονίας ογκόλιθος βάρους έξ κιλών. Ό καταζητούμενος άπατεών
Κ.Σ. τών 50 έτών, ό γνωστός μας «γυναικολόγος—μαιευτήρ» πού έξηπάτησε πλή
θος φαρμακοποιών λαβών ποσότητας ναρκωτικών δι’ «έπειγούσας περιπτώσεις»
καί κατέστη δυνατόν νά συλληφθή. 'Ο «έφευρετικώτατος» οδηγός ταξί Δ.Α. πού,
μετά πολλούς κόπους άπεκαλύφθη νά έφαρμόζη μαγικόν σύρμα στο ταξίμετρον
καί νά άλλάζη. τον ... μπούσουλα τής δεκάρας. «"Οσον δυσκολωτέρα είναι ή άνακάλυψις τής άπάτης τόσον μεγαλυτέρα πρέπει νά είναι ή τιμωρία τού άπατεώνος...»
διεκήρυξεν στήν δίκη του ό κ. Είσαγγελεύς. Δι’ δ καί τού έπεβλήθη φυλάκισις 7
μηνών. 'Ο λαθρέμπορος ναρκωτικών Χ.Π., πού συνελήφθη στήν λαχαναγορά νά
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διαθέτη 45 γραμμάρια χασίς καί άπεχώρησε τοϋ αυτοφώρου τριμελούς μέ 2,1/2
ετών φυλάκισιν. Οί άλλοι λαθρέμποροι ναρκωτικών, Ν.Μ. τών 44 έτών, Χ.Τ. τών
35 καί ή φίλη του Α.Χ. τών 25 έτών, καθώς καί ό ήρωινομανής Α.Π. τών 38 έτών
ό όποιος κατέπιε τα ναρκωτικά κατά την ώραν της συλλήψεώς του. Ό «άετονύχης»
Μ.Μ. τών 32 έτών, υπάλληλος άλευροβιομηχανίας τοϋ Πειραιώς, πού άκολουθών
τό παράδειγμα έκείνου τοϋ άλλου συναδέλφου του τών άλευρομύλων «Σελλασία» κατά
τό 1926—άναφέρεται για έκεΐνον σέ άλλην σελίδα τών « ’Αστυνομικών Χρονικών»—
φέρεται ώς ύπεξαιρέσας τό ποσόν τών 194.000 δραχμών έκ της έπιχειρήσεως. Οί
πολλοί πορτοφολάδες πού, «άνυποφόρου οντος τοϋ σακκακίου» λόγω της ζέστης,
άφήρεσαν «λάχανα» ή «πράσσα» πολλών συμπολιτών τελευταίως άπό τήν όπισθίαν
τσέπην τοϋ πανταλονιού καί κατά τάς ώρας τοϋ συνωστισμοΰ έπί τό πλεΐστον. Λό
γοι «χωρικοί» καί πάλιν μοΰ υπαγορεύουν νά μη έπεκταθώ καί σέ τόσους άλλους
«κύκλους» έγκληματιών.
* *
*
Ά πό τά άλλα άξιοσημείωτα αύτών τών ήμερων πρέπει ν’ άναφερθή τό νέον
πάλιν «κατόρθωμα» τών οικοδόμων. Μάς έπετέθησαν καί μέ λίθους καί ξύλα έμωλώπισαν εξη άστυφύλακες κατά παράνομον συγκέντρωσιν. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει
καί τό μεγάλο κΰμα πού παρετηρήθη στις αύτοκτονίες καί στις άπόπειρες αυτοκτο
νιών. Νέοι έπί τό πλεΐστον οί αύτόχειρες καί, όπως πάντοτε νεαρά κορίτσια άπογοητευμένα. 'Υπάρχουν όμως καί πολλά περιστατικά άπότοκα τύψεων τής συνειδήσεως, όπως έκεΐνο τών δύο παρανόμων έγγάμων έραστών πού έτερμάτισαν τήν
ζωήν των ύπό δραματικότατα συνθηκών σέ ξενοδοχεΐον τοϋ Καλαμακίου. Πρέπει
ν’ άναφερθήάκόμα άπό τά τόσα άξιοσημείωτα ό δραματικός θάνατος νεαροΰ ηλεκτρο
λόγου, έργατικόν πάλιν δυστύχημα δηλαδή κατά τήν ώραν έπισκευής ψυγείου
κρεοπωλείου, όπως καί τό φαινόμενον πλείστων όσων πυρκαϊών άπό ποικίλα αί
τια. Δέν πρέπει νά παραλειφθοϋν καί δύο έκδικήσεις δι’ εμπρησμού: ’Εργάτης
πυρπολεί τήν οικίαν μεθυσμένου πού τον έτραυμάτισε καί οικοδόμος πυρπολεί τά
κλινοσκεπάσματα τής φίλης του διότι τον έγκατέλειψε.
Τ ,
X ό φαινόμενον έκείνων τών νεαρών γυναικών πού «εξαφανίζονται» καί στήν πρα
γματικότητα περιφέρονται έδώ καί έκεϊ άπό ροπήν προς παντοίας μορφής περι
πέτειας καί γενικώς προς βίον πλάνητα, μέ κάμνει νά παραθέσω, χωρίς καλά—καλά
νά ξέρω γιατί, μίαν εΐδησιν άπό τοπικήν εφημερίδα τής Λαμίας. Γράφονται έκεΐ τά
έξής: «Τό αύτόφωρον μονομελές έπέβαλε τήν ποινήν τών 2 μηνών φυλακίσεως, μετ’
άναστολής, εις τήν Δ .Γ., έτών 17, διότι έγκαταλείψασα τήν οικίαν της διήγε πλάνητα
βίον εις τήν πόλιν μας. ’Επίσης έπέβαλε ποινήν φυλακίσεως 3 μηνών, μετ’ άναστολής,
εις τήν Ε.Μ., έτών 19, διότι έπίσης διήγε πλάνητα βίον έγκαταλείψασα τήν οικίαν της».
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X »
Υ. Γ. Τό μικρόν απάνθισμα έκ τώ ν ξένων αστυνομικών ειδήσεων αναβάλλεται διά τό
έπόμενον τεύχος λόγω πληθώρας Ολης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1963
Α ) Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 37 παραγρ. 1 άπό 14-6-63 άποφάσεως τοϋ διοι
κητικού συμβουλίου τοϋ Κλάδου 'Υγείας, έγκριθείσης διά τής ύπ’ άριθ. 7422/295/
5 άπό 8-7-1963 όμοιας τοϋ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπό 1ης Αύγούστου 1963
θά ΐσχύσωσι τά κάτωθι μέτρα, δσον άφορα τήν συμμετοχήν των υπαλλήλων, έν έν
εργεία καί συντάξει, εις τάς δαπάνας υγειονομικής περιθάλψεως καί εις τήν αΰξησιν τής επί τής συντάξεως των συνταξιούχων ένεργουμένης κρατήσεως, υπέρ
τοϋ Κλάδου 'Υγείας:
α) 'Ο ήδη περιορισμός τής συμμετοχής τοϋ Κλάδου 'Υγείας έξ 20% διά
τάς δαπάνας φαρμακευτικής περιθάλψεως καί ένεσιοθεραπείας περιορίζεται κατά
10% εΐσέτι, ήτοι ή συμμετοχή των μετόχων τοϋ Κλάδου 'Υγείας θά είναι: 1) Διά
τά μέλη οικογενειών τών μετόχων τοϋ Κλάδου 'Υγείας έν ένεργεία άστυνομικών
καί διοικητικών υπαλλήλων 20% , 2) Δι’ αυτούς τούτους τούς συνταξιούχους με
τόχους τοϋ Κλάδου 'Υγείας καί τάς συζύγους αύτών 20% έπίσης καί 3) Διά τά τέ
κνα, προγονούς, άγάμους άδελφάς ή άδελφούς, ηλικίας μέχρι 18 ετών καί γονείς
τών συνταξιούχων μετόχων τοϋ Κλάδου, 50%.
β) Διά τά μέλη τών έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων,
ώς καί δι’ αύτούς τούτους τούς συνταξιούχους καί τάς συζύγους αύτών θά καταβάλληται, έκ μέρους τών προστατών μελών τοϋ Κλάδου, συμμετοχή έκ 10% έπί τών δα
πανών νοσηλείας τούτων εις ΐδιωτικάς κλινικάς, περιοριζομένης οΰτω τής έκ μέ
ρους τοϋ Ταμείου δαπάνης εις 20% άντί 30% , ώς μέχρι τοΰδε. 'Η συμμετοχή αΰτη
έκ 10% τών προτιμώντων νά νοσηλεύονται εις τάς έν λόγω κλινικάς θά έφαρμόζηται έπί πάσης δαπάνης κατά τον χρόνον νοσηλείας καί εις πάσαν περίπτωσιν εΐτε
έκτάκτως είσήχθη προς νοσηλείαν ό άσθενής, είτε κατόπιν έγκριτικής άποφάσεως
τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. Συνεπώς ό έπιθυμών νά άποφύγη τήν τοιαύτην δαπάνην δέον νά φροντίζη καί εΐσάγηται ό άσθενής είτε εις κρατικά εΐτε εις
νοσηλευτικά Ιδρύματα άγαθοεργοΰ πρωτοβουλίας ώς είναι λ.χ. ό Εύαγγελισμός, ’Ε
ρυθρός Σταυρός, Παμμακάριστος, Πολυκλινική ’Αθηνών, Σμπαρούνη κ.λ.π.
γ ) Δι’ όδοντιατρικάς έν γένει δαπάνας θεραπευτικών καί προσθετικών έργασιών, θά καταβάλληται συμμετοχή, έκ μέρους τών προστατών μελών, κατά τήν
άκόλουθον διάκρισιν: 1) Διά δαπάνας γιγνομένας έν Άθήναις καί Πειραιεΐ άντί τοϋ
μέχρι τοϋδε 30% , 40% . 2) Διά δαπάνας γιγνομένας έν Πάτραις καί Κερκύρα άντί
τοϋ μέχρι τοϋδε 20%, 30%.
δ ) Οί συνταξιοΰχοι άστυνομικοί καί διοικητικοί, μέλη τοϋ Κλάδου, θά
καταβάλλωσιν έπί πλέον κράτησιν, τής ήδη καταβαλλομένης τοιαύτης, έπί τών συντάξεών των κατά τήν κατωτέρω διάκρισιν: 1) Έ φ’ δσον προστατεύουσιν εαυτόν
μόνον καί σύζυγον 2% έπί τής συντάξεώς των, ώς μέχρι τοΰδε. 2) Έ φ ’ δσον προστατεύουσιν έν (1) μέλος έκ τών τριών κατηγοριών, τέκνα—-προγονούς, άδελφούς
ή άδελφάς καί ηλικίας μέχρι 18 έτών, άδιακρίτως ποιας, θά καταβάλλωσιν 1%
έπί πλέον, ήτοι 3% . 3) Έ φ ’ δσον προστατεύουσι δύο (2) μέλη καί άνω, έκ τών άνωτέρω τριών κατηγοριών, άδιακρίτως ποιας έκ τούτων, θά καταβάλλωσιν 1% έπί
πλέον, ήτοι 4% . 4) Έ φ ’ δσον προστατεύουσι καί γονείς, άδιακρίτως τον ένα ή άμφοτέρους, θά καταβάλλωσι δι’ αυτούς 1% έπί πλέον, ήτοι συνολικώς 5%.

ΕΙ ΔΗΣΕΙ Σ
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& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΙ

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή εις τον Άρχιφύλακα κ. Μπαϊρακτάρην ’Επαμεινώνδαν, διότι την 225-1963, χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, άναπτυχθεΐσαν
δραστηριότητα καί τον εξαιρετικόν προς τήν υπηρεσίαν ζήλον, επέτυχε τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν των σεσημασμένων κακοποιών Φίλη Βασιλείου καί ’Αθανασίου
Νικολάου, δραστών κλοπής ιδιωτικού αυτοκινήτου καί αρπαγής γυναικείας τσάν
τας, προκαλέσας ουτω διά τής άνωτέρω πράξεώς του τά ευμενή σχόλια υπέρ του
’Αστυνομικού Σώματος.
♦* *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Ιίαρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Θέρριος
Παναγιώτης, Βυθούλκας Νικόλαος, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Κλουκινιώτης
’Αθανάσιος, Κανελλόπουλος ’Αθανάσιος, Χρυσανθόπουλος Γεώργιος, Κουρνόπουλος
Σπυρίδων, Βαζένιος Νικόλαος, Τσάπαρης Χρήστος, Φάκκας ’Αθανάσιος καί Δοΰρος Κωνσταντίνος.
—Άπελύθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό Ύπαρχιφύλαξ κ. Λάζος Κωνσταν
τίνος, διά λόγους υγείας, ώς καταστάς σωματικώς άνίκανος προς περαιτέρω έκτέλεσιν άστυνομικής υπηρεσίας.
—Άπελύθη τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ.
Γραμμένος Άνδρέας, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν.
Β ) Κατά τον μήνα ’Ιούνιον έ.έ. καί άπό 1—30, εις Άθήνας-Πειραια-Πάτρας
καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οΐκοι.
μέλη
1.255
»
2.
»
εις ιατρεία
»
»
» ..........
1.947
3. Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής
186
των ......................................................................................
42
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .............................................
5. Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ιατρεία τοΰ Ν.Α.Π. καί
5.015
τοΰ Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Π ειραιώς..................
Ή τοι ·τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω

8.445

6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 7.496 συνταγαί.
7. Έχορηγήθησαν εις 7 μέλη ορθοπεδικά είδη αξίας 1.308 δραχμών.
’Από οικονομικής πλευράς ό μήν Μάιος 1963 έχει ώς έξής :
"Εσοδα τ α κ τ ι κ ά
Δραχμαί
438.657,60
" Ε σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
459.781,30
Σύνολον έσόδων
"Εξοδα

898.456,90
1.138.486,10

Ή παροΰσα διαταγή νά άνακοινωθή εις άπαντας άνεξαιρέτως τούς υπαλλή
λους, καθ’ όσον ή έφαρμογή ταύτης θά έχη έπ’ αύτών οΐκονομικάς έπιπτώσεις.
Ό 'Α ρχηγός
ώς Πρόεδρος το ΰ Κ λάδου Υ γ ε ία ς
θ . Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
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Ειδήσεις καί Πληροφορίαι

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ
'Ο κ. Αρχηγός της ’Αστυνομίας, δι’ ήμερησίας διαταγής του, ετοποθέτησεν, ώς κάτωθι, τούς όρκισθέντας την 1/7/1963 νέους Άρχιφύλακας:
Α. Ε ι ς ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν ’Α θ η ν ώ ν :
1) Λαγιάκον Παύλον, 2) Τσιακιρίδην Παναγ., 3) Χατζηαργύρην Ά ριστ.,
4) Τσιόρτον Θεόδ., 5) Χριστοδουλόπουλον Ίωάννην, 6) Σκοπλάκην Δήμον, 7) Πιπερίδην Νικόλαον, 8) Σωτηρόπουλον Σπήλιον, 9) Κωνσταντάραν ’Απόστολον, 10)
Τζιγκουνάκην Μιχαήλ, 11) Κοντοδήμον Δημ., 12) Τσατσανιάν Δημήτ., 13) Γκολφινόπουλον Φώτιον, 14) Γκάσιον Δημήτ., 15) Άντωνόπουλον Μιχαήλ, 16) Πολύζον
Άριστείδην, 17) Δημολάν Εύθύμιον, 18) Σταμάτην Παναγ., 19) Κιαχτύπην Παναγ.,
20) Θεοδωρακόπουλον Ίωάν., 21) Παπαγεωργακόπουλον Παναγ., 22) Στέφον
Κωνσταντίνον, 23) Χουλιάραν Εύριπίδην, 24) Παπαβασιλείου Γεώργιον, 25) Πέ
τρου ’Αθανάσιον, 26) Δερνίκαν Θωμάν, 27) Μουζακίτην Σπυρίδωνα, 28.) Μητσοσκούραν 'Ήρακλήν, 29) Παππάν Κωνσταντ., 30) Τόγκαν Γεώργιον, 31) Γρούσπαν
Γεώργ., 32) Σαγώναν Βασίλειον, 33) Άντωνογιωργάκην Ίωάννην, 34) Τσικριπήν
Κωνστ., 35) Μανούραν Ίωάννην, 36) Λαζανάν Άνδρέαν, 37) Κατσιώλην Παν.,
38) Σφυρήν Νικόλαον, 39) Κραβαρίτην Δημήτριον, 40) Μελέγον Φώτιον, 41)
Οίκονομέαν Χρήστον, 42) Γεωργοτάν Γεώργιον, 43) Γούλαν Νικόλαον, 44) Σταυρόπουλον Άνδρέαν, 45) Νταμαρέλον Ευάγγελον, 46) Χρυσανθακόπουλον Άνδρέαν,
47) Κατσαούνην Χρήστον, 48) Παναγιωτόπουλον Γεώργιον, 49) Λάμπαν Ζαχαρίαν,
50) Σκούρτην Γρηγόριον, 51) Ψεύτην Γεώργιον, 52) Μπϊκον Δημήτριον, 53)
Κωνσταντόπουλον Παναγ., 54) Σταυρουλάκην Γεώργιον, 55) Ραφτόπουλον Γεώρ.,
56) Τσάκαν Παναγ., 57) Σγουρόν Παναγ., 58) Τσιάκαν Εύθύμιον, 59) Πανέτσον
Παναγ., 60) Άλεξόπουλον Γεώργιον, 61) Οικονόμου Λουκάν, 62) Παπαχρήστου
Χρήστον, 63) Παναγιωτόπουλον Λεωνίδαν, 64) Κελέσην Κωνσταντ.,65) Πισινάραν
Κωνστ., 66) Άργυρόπουλον Ευστάθιον, 67) Ντάλλαν Κωνστ., 68) Μπαθρέλον
Κυριακούλην, 69) Γκογκουστάμον ’Αλέξανδρον, 70) Άντωνόπουλον Γεώργιον,
71) Γιαρμίδην ’Αντώνιον, 72) Κακλαμάνην Σωκράτην, 73) Φερεσιάδην Γεώργιον,
74) Μαρθαλαμάκην Χαράλαμπον, 75) Δημητρούλιαν Σταύρον, 76) Εύθυμιόπουλον
Κωνστ., 77) Σπυρόπουλον Πέτρον, 78) Καράμπελαν Σπυρίδωνα, 79) Γιαννόπουλον
Θεόδωρον, 80) Μαρκάκην ’Αντώνιον, 81) Ζησιμόπουλον Χρήστον 82) Φατούραν
Γεώργιον, 83) Οίκονομόπουλον Στέφανον, 84) Σταμοβλάσην Εύστάθιον, 85) Καγκούραν Παναγιώτην, 86) Λιακόπουλον’Αθανάσιον, 87) Γεωργίου Χρήστον καί 88)
Σαφρίδην Σταύρον.
Β' Ε ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π ε ι ρ α ι ώ ς :
1) Ντρέκην Νικόλαον, 2) Βετούλην ’Αθανάσιον, 3) Πιπεράκην ’Εμμανουήλ,
4) Άθανάσαρον Θεόδωρον, 5) Μπαλήν Κωνστ., 6) Γιαννακούρην Χρήστον, 7)
Κοντοδήμον Γεώργιον, 8) Κούβαρην Μιχαήλ, 9) Χατζηλιαν Ντΐνον, 10) Τσέλιγκαν
Νικόλαον, 11) Νίκον ’Αθανάσιον, 12) Μαγκλάραν Πιέρρον, 13) Μπέλλην Κωνστ.,
14) Σολτάτον Γεώργιον, 15) Καραΐσκον Παναγιώτην, 16) Λεκάκον Παύλον,
17) Μπάρλαν Ίωάννην, 18) Καλμάντην Ταξιάρχην, 19) Σκαρβελάκην Μιλτιάδην,
20) Μαυροειδάκον ’Αθανάσιον, 21) Γεωργακόπουλον Δημήτριον, 22) Ζουλάκην
Ίωάννην καί 23) Καραγιάννην Παναγιώτην.
Γ' Ε ί ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Π α τ ρ ώ ν :
1) Παξινόν Δημήτριον, 2) Παπαδόπουλον Λεωνίδαν, 3) Σωτηρόπουλον
Γεώργιον, 4) Σκιτσαν Χαράλαμπον, 5) Γεωργίου Ίωάννην καί 6) Παπαγεωργίου Σωκράτην.
Δ' Ε ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν Κ ε ρ κ ύ ρ α ς :
1) Κώνσταν ’Αθανάσιον καί 2) Τσάτσιον Θωμαν.

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οί έκ τοΰ κινηματογράφου κίνδυνοι διά τή ν νεότη τα , ύπό τοΰ Καθηγητοϋ της
’Εγκληματολογίας είς τήν Πάντειον Ά νωτάτην Σχολήν Πολιτικών Επιστημών κ.
Ίωάννου Παπαζαχαρίου (συνέχεια)......................................................................................
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΤ ΑΙΩΝΟΣ
*Η πρώτη μ ο υ ... δολοφονία, ύπό τοΰ Δημοσιογράφου κ. Σπόρου Λεωτσάκου..........
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ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑΙ
Ή αμερικανική άστυνομία έναντι τω ν ά νη λ ίκ ω ν, ύπό ’Αστυνόμου Β' κ. Γεωρ
γίου Κανελλοπούλου .................................................................................................................
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Ή Ιστορία τοΰ F.B .1 ., έκ τοΰ βιβλίου τοΰ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν Χουάιτχεντ,
κατά μετάφρασιν Άστυφύλακος κ. Άναστ. Βογιατζή (συνέχεια) ........................
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
*0 νέος κώ διξ οδικής κυκλοφορίας, υπό Ύπαστυνόμου Α 'κ. Ίωάννου Ράΐκου (συ
νέχεια και τέλο ς).......................................................................................................................
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Ή ’Α στυνομία Πόλεων είς τόν Πειραιά—Μέ τή ν έπέτειον της τεσσαρακονταε
τία ς 27ης Μαΐου 1923—27ης Μαΐου 1963, ύπό Ύπαστυνόμου Α’ κ. Χαρ.
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