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Α Θ Η Ν Α Ι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 248ον

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ Ν ΕΟ ΤΗ ΤΑ
'Υπό του Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας είς
τήν Πάντειον Ά νωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια κα ί τέλος)

δ' ) Ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ε ι ς τ ή ν ά δ ι α φ ο ρ ί α ν .
Τέλος άντικρύζομεν καί μίαν σοβαράν ιδιόρρυθμον άντίδρασιν έκ μέρους των
άδιαφορούντων.
Είναι ή έχουσα επικίνδυνον αντίκτυπον άρνητική νοοτροπία των έπιδεικνυόντων άπάθειαν διά τήν άσυδοσίαν είς τά θέματα των κινηματογραφικών ή άλλων
κινδύνων καί λεγόντων : «δεν βαρυέσαι, εμείς θά φτιάξουμε τό ρωμέϊκο;» (Σχετικώς καί « ’Αδελφότητος Θεολόγων «ή Ζωή». Κινηματογράφος καί νεότης. Άθήναι
1954» σ. 4 έ π .).
Δείγμα έλλείψεως συναισθήσεως, ύποστηριζούσης σιω7ΐηρώς τήν άτιμίαν
καί τήν έγκληματικότητα, καί παρακωλυούσης μίαν πολιτικήν καθάρσεως καί άνυψώσεως.
3. ’Ά ντιπροβαλλόμενα επιχειρήματα υπέρ τής μ ή άσκήσεω ς π ολιτικής υπό
τοϋ Κ ράτους κατά τω ν κίνδυνων έκ τοΰ κινηματογράφου.
Θά φανή έπ'ίσης ομοίως περίεργον, δτι δεν έ'λλειψαν καί έπιχειρήματα ύποστηρίζοντα τον ρυπαρόν κινηματογράφον καί τά όποια έμφανίζονται ύπό έπιστημονικόν θεωρητικόν κάλυμμα.
α ') Ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ ή ς δ ι ά τ ο ϋ κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ δ ι 
δαχής πολυτίμου κοινωνικής πείρας.
"Εν έκ των προβαλλομένων καί έμποιούντων έντύπωσιν έπιχειρημάτων είς
τούς κύκλους των μή ειδημόνων είναι, δτι ό ρυπαρός κινηματογράφος συνιστα πο
λύτιμον καί πλουσίαν πηγήν εξωσχολικής μορφώσεως διά τον νέον καί τήν νεάνιδα, οί όποιοι χάρις είς αυτόν θά συλλάβωσι τελειοποιημένην άντίληψιν περί τής
κοινωνίας καί των ποικίλων της φωτεινών, άλλά καί σκοτεινών της όψεων. Θά εί
ναι δέ παιδαγωγικόν σφάλμα νά παρουσιάζωμεν ενώπιον τών νέων άνθρώπων μό
νον τήν άγαθήν δψιν τής ζωής, έφ’ δσον υπάρχει, εΐτε θέλομεν, είτε δεν θέλομεν,
είς τάς κοινωνίας τών άνθρώπων καί ή διαφθορά καί ή έγκληματικότης. Διότι τάς
ποικίλας άγαθάς, άλλά καί αίσχράς άποχρώσεις τής άνθρωπίνης ζωής είναι άνάγ-
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κη, δπως ό νέος γνωρίση, ώς.αδται έκτυλίσσονται έν τη κοινωνίςι, έφ’ δσον μόνον
κατ’ αυτόν τον τρόπον θά άποκτήση ούτος μίαν ωφέλιμον διά τον τραχύν, πικρόν
καί όξύν άγώνα της ζωής πραγματικήν καί πλήρη καί ούχί ψευδή καί άτελή έμπειρίαν καί τέχνην τοϋ προφυλάσσεσθαι άπό των ύπούλων κινδύνων τής κοινωνίας.
Είς τό επιχείρημα τοΰτο άπαντώμεν έν πρώτοις δτι οί δημιουργοί των κινη
ματογραφικών ταινιών, άγνοοϋντες την πραγματικήν ψυχολογίαν τής πορνείας,
τής έγκληματικότητος καί τών άλλων κοινωνικών βρωμεροτήτων, συνθέτουσι δι’
άχαλινώτου φαντασίας καί άπεικονίζουσι ψευδή τήν έμπειρίαν τής διαφθοράς. ’Αλ
λά καί έάν άκόμη ύποθέσωμεν δτι θά ήσαν ουτοι ικανοί νά παρουσιάσωσι μίαν άληθή καί πραγματικήν έμπειρίαν τής διαφθοράς, δεν θά έ'πρεπε καί πάλιν νά τήν προσφέρωμεν, διότι αυτή άποτελεϊ δηλητήριου, καί δεν θά έδίδασκεν, άλλ’ άπλώς θά
διέφθειρε καί θά έφόνευεν ήθικώς. Τοΰτο δ’ άποδεικνύει, άλλως τε, καί ή θετική
έγκληματολογική μέθοδος τής άτομικής ψυχοβιολογικής καί κοινωνικής έξετάσεως
χιλιάδων εγκληματιών, ή οποία διεπίστωσεν δτι ό ρυπαρός κινηματογράφος προσ
φέρει άπλώς άφθόνως διεφθαρμένην φιλοσοφίαν τής ζωής καί διδάσκει άπλώς τήν
τέχνην τοϋ διεφθαρμένως ζήν.
β ') Ε π ι χ ε ί ρ η μ α τ ο υ π ρ ο λ η π τ ι κ ο ύ ε μ β ο λ ι α σ μ ο ύ .
Δεύτερον προβαλλόμενου επιχείρημα υπέρ τοϋ ρυπαροϋ κινηματογράφου,
μεταφυτευθέν έκ τής ιατρικής, υποστηρίζει δτι διά μιάς άπλήστου παρακολουθήσεως τών έξεικονιζομένων ερωτικών καί εγκληματικών περιπετειών οί νεαροί θεαταί, οί όποιοι έκ φύσεως ρέπουσι προς τό περιπετειώδες, ικανοποιούνται άρκούντως, συνεχόμενοι τοιουτοτρόπως άπό τής τελέσεως πραγματικών γενετησίων ή
έγκληματικών περιπετειών. Κατά ταΰτα ή παρακολούθησις τής διαφθοράς ένεργεϊ
οίονεί ώς ηθικός καί άντιεγκληματικός προληπτικός έμβολιασμός καί δημιουργεί
ανοσίαν έναντίον τής άνηθικότητος καί έναντίον τής έγκληματικότητος.
Καί εις τό έπιχείρημα τοΰτο άπαντώμεν δι’ ολίγων άμέσως δτι ό ρυπαρός
κινηματογράφος δεν συνιστά προληπτικόν έμβολιασμόν, άλλά προκαλεϊ καθαράν
άφομοίωσιν τής διαφθοράς καί οδηγεί είς τον ήθικόν θάνατον.
γ ’) Έ π ι χ ε ί ρ η μ α κ α τ ά τ ή ς ΰ π ο α ν α π τ ύ κ τ ο υ ά ν τ ι λ ή ψεως τής ήθικής.
"Ετερον, ήδη έν τοΐς προηγουμένοις ύποδηλωθέν, προβαλλόμενου έπιχείρη
μα είναι δτι καί είς τά θέματα τοϋ κινηματογράφου δέν πρέπει ή Ε λλάς νά έξακολουθή νά έπιμένη είς τάς πεπαλαιωμένας καί καθυστερημένας άντιλήψεις περί ήθι
κής παραμένουσα ύποανάπτυκτος, άλλά νά άποκτήση κατά τήν κριτικήν τών δια
φόρων έργων τήν ευρύτητα άντιλήψεως τών ευρισκομένων σήμερον έπί κεφαλής
τοΰ πολιτισμού ξένων κρατών.
Είς τοΰτο άπαντώμεν δτι ούδαμώς ζηλεύομεν τήν ξενομανίαν, έν προκειμένω τήν μανίαν τής ξένης διαφθοράς, ώς δέν μακαρίζομεν τήν Ελλάδα διά τήν έκ
ξενομανίας έγκαθίδρυσιν τοΰ ιπποδρομίου, τών καζίνων καί διαφόρων άλλων σαπριών. "Αλλως τε αί περί ήθικής κρατοΰσαι έν Έλλάδι άντιλήψεις, έμπεποτισμέναι υπό τών έλληνοχριστιανικών πνευματικών καί ηθικών άξιών, είναι άξιαι πάσης έξάρσεως. Καί δέν έπιτρέπεται νά θελήσωμεν νά αύτοκτονήσωμεν χριστιανικώς
καί ήθικώς καί έθνικώς, υίοθετοΰντες τήν δήθεν προοδευτικήν καί δήθεν πλέον πεπολιτισμένην άλλοδαπήν ήθικήν τών ξένων τεχνικώς καί οίκονομικώς προπορευομένων κρατών.
δ') Έ π ι χ ε ί ρ η μ α

τής

άπωλείας

τών

έκ

τής

φορολο-
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γ ί α ς τ ω ν κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ω ν π λ ο υ σ ί ω ν π ρ ο σ ό δ ω ν τοϋ Δη
μοσίου.
Τελευταϊον επιχείρημα, τό όποιον προβάλλεται εναντίον της επιβολής περιο
ριστικών μέτρων εις τούς κινηματογράφους, είναι δτι θά είναι καθαρά αφροσύνη καί
οικονομική αυτοκτονία δι’ έν κράτος, πτωχόν ως ή Ε λλάς, νά πλήξη τούς κινημα
τογράφους καί τοιουτοτρόπως νά στερηθή των έκ της φορολογίας των πλουσιωτάτων κρατικών προσόδων.
Άπαντώμεν έν πρώτοις δτι ή ύπόθεσις τών κινδύνων έκ τών κινηματογρά
φων, παρομοίως δέ τών μνημονευθέντων ιπποδρομίων, καζίνων καί άλλων τοιούτων κοινωνικών πληγών, δεν είναι μόνον ύπόθεσις οικονομική καί έμπορική, άλλά
κατά πρώτον λόγον ή θ ι κ ή καί έ θ ν ι κ ή. Δεν πρέπει δέ τό έπιχείρημα της
άπάτης τοϋ πλούτου νά συμπνίξη την ηθικήν. ’Αφροσύνη δέ καί αύτοκτονία θά εί
ναι νά θελήσωμεν νά ύποτάξωμεν τάς πνευματικάς καί ήθικάς άξίας εις τάς ύλιστικάς, μεγαλοπρεπώς άπομιμούμενοι τόν θλιβερόν φιλάργυρον προδότην ’Ιούδαν τον
Ίσκαρκυτην, τόν ύπούλως πωλήσαντα είς τούς άποτροπαίους τυφλούς άρχιερεΐς καί
έμπαθεΐς Φαρισαίους τόν Θεόν της ’Αγάπης καί της ύπερκοσμίου ήθικής άντί
τριάκοντα άργυρίων.
’Αλλά έν πάση περιπτώσει τό προδίδον τύφλωσιν έπιχείρημα της μειώσεως
τών κρατικών προσόδων ούδαμώς εύσταθεΐ καί έκτινάσσεται καί διότι ή ’Εγκλη
ματολογία καί ή Κοινωνική Παθολογία έχει καταλήξει εις τήν διαπίστωσιν δτι αί
πρόσοδοι έκ της φορολογίας τής κοινωνικής λάσπης ύπό τάς ποικίλας αύτής μορφάς είναι πολλαπλασίους έλάσσονες τών ποσών, τά όποια θά έπρεπε νά δαπανηθώσι διά τήν άπλώς ώχράν άντιμετώπισιν τής έκ τών έπιχειρήσεων τούτων τής κοι
νωνικής λάσπης προκαλουμένης, άλλά μή έμφανοϋς έκ πρώτης βψεως διαφθοράς
καί καταστροφής.
4. Έ νδεικννομένη πολίτικη κατά τώ ν κινδύνων εκ τών κινηματογράφω ν.
’Εμφορούμενοι ύπό τοιούτων άντιλήψεων προτείνομεν θετικώς τά άκόλουθα μέτρα :
α ') Ψήφισιν άρτιας κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή ς ν ο μ ο θ ε σ ί α ς , συνταχθησομένης ύπό τήν παιδαγωγικήν ήθικήν πνοήν, προστατευούσης δ’ ού μόνον
τούς νέους καί τάς νέας, άλλά καί αύτούς τούς ένηλίκους.
β ') Δημιουργίαν ειδικού σώματος α σ τ υ ν ο μ ί α ς ά ν η λ ί κ ω ν , άπαρτιζομένου έξ άνδρών καί γυναικείων στελεχών.
γ ' ) Δημιουργίαν αύθυπάρκτως έξελισσομένου σ ώ μ α τ ο ς ε π ι τ ρ ο π ι 
κών δικαστώ ν καί δικαστώ ν άνηλίκων.
δ ') Ένίσχυσιν αύθυπάρκτως έξελισσομένου τοϋ σώματος έπιμελητών καί
έπιμελητριών άνηλίκων.
ε ') Δημιουργίαν ώς οίονεί άντισωμάτων κατά τών φθοροποιών διασκεδάσεων
ύ γ ι ο ϋ ς ψ υ χ α γ ω γ ί α ς τ ή ς ν ε ό τ η τ ο ς . Μεταξύ δ’ άλλων καί τήν τόνωσιν τοϋ καλουμένου «μορφωτικοϋ κινηματογράφου» καί προσηρμοσμένην προς
τάς έπί μέρους φάσεις τής άνηλικότητος, πηγών ύγιοϋς τέρψεως, ύγιοϋς καλαισθη
σίας καί ύγιοϋς διδασκαλίας. Διά τούτου δέν έννοοΰμεν τήν προβολήν άνουσίων καί
άρα μή έλκυστικών κινηματογραφικών ταινιών, άλλά ύψηλών κινηματογραφικών
έργων. Αίφνης ιστορικών έργων λαμπρού περιεχομένου, έργων άπεικονιζόντων τήν
ζωήν καί τούς άγώνας τών μεγάλων ή τών μικρών ευεργετών τής άνθρωπότητος,
έργων έπιστημονικής μορφώσεως, έργων άπεικονιζόντων τήν ζωήν καί τήν δράσιν
έργατών τής κοινωνικής φιλαλληλίας, έργων χριστιανικών θεμάτων, έργων έκπολιτιστικών κ.ο.κ.
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Διότι ό τοιοϋτος κινηματογράφος είναι έλκυστικώτατος, είναι μορφωτικός
υψηλών ιδανικών καί κοσμοθεωριών, ωφελεί καί δεν βλάπτει, τονώνει ηθικώς καί
πνευματικώς, δημιουργεί υψηλήν στάθμην ηθικής συμπεριφοράς, απεργάζεται τήν η
θικήν καί πνευματικήν ωραιότητα, γενικώς δέ δέν κατακρημνίζει, άλλ’ άναβιβάζει ( 1).
’Από της άπόψεως δέ ταύτης ένθέρμως έπικροτοΰμεν τήν κατόπιν συνεργα
σίας διαφόρων διεθνών οργανώσεων (Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Ψυχικής 'Υγιεινής,
Έρυθροϋ Σταυρού, Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών, Διεθνούς 'Ενώσεως 'Οδηγών,
Παγκοσμίου Προσκοπικού Γραφείου) ίδρυσιν έν έτει 1957 έν Βρυξέλλαις τοϋ « Δ ι
ε θ ν ο ύ ς Κ έ ν τ ρ ο υ Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ Ν ε ό τ η τ ο ς», ύπαγομένου
εις τήν ΟΥΝΕΣΚΟ καί διοικουμένου υπό προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους, ώς
τής Προέδρου κυρίας M ary Field καί τοϋ Γενικού Γραμματέως κυρίου J. Toussaint.
Είναι δέ άξιον επαίνου τό υπό τήν Πρόεδρον κυρίαν Έλμίναν Ν. Παντελάκη καί τήν
Γεν. Γραμματέα κυρίαν Ειρήνην Μπογδάνου τελούν «Εθνικόν Συμβούλιον Έλληνίδων», άποτελοΰν 'Ομοσπονδίαν 100 γυναικείων σωματείων άνά τήν χώραν, δπερ
άνέλαβε μετά ζήλου τήν σταυροφορίαν υπέρ τής έν Έλλάδι δημιουργίας «Κ ι ν ημ α τ ο γ ρ ά φ ο υ τ ή ς Ν ε ό τ η τ ο ς».
/
Ά λ λ ’ έν συνεχεία έπιθυμοϋμεν μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής ήμών νά έπικροτήσωμεν καί τήν άλλην θαυμαστήν έλληνικήν κίνησιν, ήτις έθεσε στερεάς βάσεις
διά τήν δημιουργίαν ' Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Π α ι δ ι κ ο ύ Θ ε ά τ ρ ο υ . 'Ο άφανής
καλλιτέχνης δημιουργός τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς Π α ι δ ι κ ή ς Σ κ η ν ή ς είναι ό
Παναγιώτης Ά θ. Κλεισιούνης, συνεργασθείς καί μετά τοϋ πολυτίμου άνεκτιμήτου
συνεργάτου άδελφοΰ του ’Αγγέλου Ά θ. Κλεισιούνη. ’Από τής άπόψεως δέ ταύτης
παραπέμπομεν είς τό έκδοθέν έν Άθήναις καλλιτεχνικόν έργον τής άνω Σκηνής
έτους 1962, ένθα συνειργάσθησαν κορυφαίοι Έλληνες συγγραφείς (πρόλογος Σπυρ.
Μελά).
στ’ ) Τήν όργάνωσιν συστηματικής έκστρατείας προς διαφώτισιν έκ τών κιν
δύνων τοϋ κινηματογράφου τών γονέων καί κηδεμόνων, ιδίως δέ τών λαϊκών τά
ξεων, τών οποίων έξ ειδικών λόγων συντροφεύονται τά τέκνα ύπό πλειόνων κιν
δύνων.
* Πρβλ. «Περιοδ. « ’Ακτίνες», τεύχος 236, Δεκεμβρίου 1962. ’Αθήναι» σελ. 316 : «'Έ 
νας κ α κ ο ύ ρ γ ο ς πού έ γ ι ν ε άνθρωπος».
Ά πό τό σωρό τών κινηματογραφικών ταινιών καί ανάμεσα στις λίγες καλές ξεχωρίζου
με τό έργο « Ό βαρυποινίτης τοϋ Άλκατράζ». Είναι ή ιστορία ενός ύ π α ρ κ τ ο ϋ προσώπου,
πού, έπειτα άπό ένα φόνο, μπήκε στη φυλακή σε ήλικία είκοσι έτών καί ζή έκεϊ, σε ήλικία τώρα
έβδομήκοντα πέντε έτών.
Δέν πρόκειται για καμμιά δικαστική πλάνη ή για καμμιάν άδικία τοϋ νόμου. ’Απεναν
τίας μάλιστα, ένώ είχε καταδικασθή σέ θάνατο, ή ποινή του έγινε ισόβια δεσμά. ’Αλλά μέσα στή
φυλακή κάνει καί δεύτερο φόνο, καί τότε τον κλείνουν στήν «άπομόνωση».
Είναι ένας άνθρωπος άμόρφωτος (πέρασε μόνο δημοτικό σχολείο) καί συγχρόνως γεμά
τος μίσος. ’Αλλά μιά μέρα, κατά σύμπτωση, σώζει ένα μικρό σπουργιτάκι. Καί τό τυχαίο αύτό
γεγονός τοϋ άλλάζει τή ζωή καί τήν ψυχή. Δέν πρόκειται για μιαν άπλήν άπασχόληση, για νά
περνά τις φριχτές άδειες ώρες τής φυλακής του. Είναι ένας σπόρος καλωσύνης, πού πέφτει μέ
σα του, καί πιάνει, ριζώνει καί φυτρώνει. Καί όταν ό μικρός σπουργίτης, ζωογονημένος άπό τις
φροντίδες του, άρχίζη νά κελαδή, τό κελάδημα αύτό είναι μήνυμα έξαγνισμοΰ καί άγάπης.
Τό φοβερό κελλί τής φυλακής, πού γεμίζει λίγο - λίγο άπό πουλιά κι’ άπό χαρούμενα κελαδητά, είναι ή ίδια ή ψυχή του, πού γεμίζει άπό λεπτά κι εύγενικά αισθήματα. Καί τά βιβλία,
πού διαβάζει, καί τά πειράματα, πού κάνει, καί τά φάρμακα, πού κατασκευάζει, γιά νά θεραπεύη
τά πουλιά του, έδωσαν στό πνεΰμα του φτερά, καί πλάτυναν καί ύψωσαν τούς όρίζοντές του, σάν
νά είχαν πέσει οί στενοί καί χαμηλοί τοίχοι τοϋ κελλιοΰ καί νά είχε μεταβληθή σ’ έναν άπέραντο,
ύψηλό καί ωραίο χώρο φωτεινής καί γόνιμης ζωής.
Ό βλοσυρός κατάδικος μέ τό σκοτεινό μυαλό έγινε ένας περίφημος «πτηνίατρος» καί ή
γεμάτη άπό μίσος ψυχή του γέμισε άπό άγάπη. Έ γινε άνθρωπος, άληθινά άνθρωπος».
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VI. ’ Ε πίλογος.
1. Γενικώτερον τό πρόβλημα τής καθολικής διασώσεως κ α ί έξυψώσεως τής
νέας γενεάς.
Πλήν το πρόβλημα «τής άντιμετωπίσεως των ηθικών κινδύνων της νεότητος» δέν είναι εν άπλοΰν καί μεμονωμένον «θέμα καταπολεμήσεως τοϋ ρυπαροϋ καί
βρωμερού κινηματογράφου».
Διότι δέν πρέπει νά παραβλέψωμεν ότι ό θλιβερός κινηματογράφος συνιστα
μόνον έν έκ των υφισταμένων καί συμπλεκομένων προς άλληλα πολλαπλών «κοι
νωνικών πυορροούντων ελκών» καί μόνον ένα έκ τών πλειόνων «βορβόρων καί οχε
τών» τής άνθρωπίνης κοινωνίας.
Καί δι’ αυτόν τον λόγον εν σωφρονοΰν κράτος καί μία σωφρονοΰσα κοινωνία
θά ώφειλον νά άντικρύσωσι τό πρόβλημα τοΰτο έν τώ συνόλω του άφ’ ένός καί ώς
γενικώτερον πρόβλημα « π ο λ ι τ ι κ ή ς τ ή ς κ α θ ο λ ι κ ή ς δ ι α σ ώ σ ε ω ς
καί τής κ α θ ο λ ι κ ή ς έ ξ υ ψ ώ σ ε ω ς τής νέας γ ε ν ε ά ς » , ώς
π ρ ό β λ η μ α ι ε ρ ό ν καί άπό σκοπιάς συνθέτου, έπί βάσεως ολοκληρωτικής καί
άπό εύρυτάτης προοπτικής.
Καί θά είχον χρέος νά άσκήσωσι μίαν τολμηράν καί ειδήμονα κ α θ ο λ ι κ ή ν
πολιτικήν υπέρ τής ήθικής, τής πνευματικής ή άλλης ευτυχίας τής έ ρ χ ο μ έ ν η ς
άνθρωπότητος.
2. Περί ευθύνης τής συγχρόνου άνθρωπότητος έναντι τής τύχης τής έρχο
μένης άνθρωπότητος.
’Αλλά, ίνα άσκηθή ό τοιοΰτος αγών μετά πνοής, θά ήτο ανάγκη προηγουμέ
νως νά άντιληφθή ή ιθύνουσα τήν σημερινήν πορείαν τής ζωής τής άνθρωπίνης κοι
νωνίας γενεά τών ώριμων τήν ιδίαν β α ρ υ τ ά τ η ν ή θ ι κ ή ν α υ τ ή ς ε υ 
θ ύ ν η ν δ ι ά τ ά ς τ ύ χ α ς τ ο ϋ γ έ ν ο υ ς τών άνθρώπων κατά τήν γηίνην
αύτοΰ πορείαν.
Καί εάν τό σύνολον καί έάν έκαστος άτομικώς (κυβερνήται, πολιτικοί ήγέται καί δημόσιοι άνδρες, γονείς ή διδάσκαλοι, ιερείς, άνδρες ή γυναίκες οίασδήποτε κοινωνικής τάξεως, οίουδήποτε έπιπέδου μορφώσεως καί οίασδήποτε οικο
νομικής καί έπαγγελματικής καταστάσεως) δέν άφυπνισθώμεν καί δέν θελήσωμεν έν συναγερμώ νά σαρώσωμεν άμειλίκτως τούς κακούργους έκείνους, οί
όποιοι δέν άποκτείνωσι νεανικά άνθρώπινα σώματα, άλλ’ δντες ειδεχθέστεροι τών
σωματοκτόνων, κατακρεουργοΰσι καί φονεύουσι νεανικάς άνθρωπίνας ψυχάς καί
χάριν θησαυρισμοΰ καπηλεύονται τήν νεανικήν ήθικήν ψυχικήν δυστυχίαν, προκαλοΰντες τον νεανικόν ήθικόν θάνατον τής ψυχής, ήτοι τον ό ν τ ω ς θ ά ν α τ ο ν
(Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον 10, 28 : «Καί μή φοβηθήτε άπό τών άποκτεινόντων τό
σώμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποκτεΐναι»), έν τοιαύτη περιπτώσει θά μεταβληθώμεν ε ι ς τ ο ύ ς μ ε γ ά λ ο υ ς έ ν ο χ ο υ ς κ α ί ε ι ς τ ο ύ ς μ ε γ ά 
λ ο υ ς κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ ς ένώπιον τής ιστορίας καί άπό ένός «φοβερού
βήματος» ένώπιον τοϋ Ο ύ ρ α ν ο ΰ.
3. Χ ριστιανική πνοή περί τής όφειλομένης στάσεω ς τής άνθρω πότητος απέ
ναντι τής νεότητος.
«Καί άπό αυτό τό πνεύμα τοϋ Ούρανοΰ ας λάβη φώς τό πνεύμα τής γής !
»Καί ας γίνη ό γλυκύς Ίησοΰς καί Θεός μας, ό ύπερβατικός Διδάσκαλος καί
ό Μέγας Παιδαγωγός, τοϋ οποίου ή καρδιά έφλογίζετο άπό μίαν υπερκόσμια, άπό
μίαν άπειρη, άπό μίαν απέραντη αγάπη προς τά μικρά άγγελούδια, τά αγνά καί
αθώα παιδάκια, 0JkO δ η γ ό ς τής’ πτωχής άνθρωπότητος.
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»ΚαΙ ή άνθρωπότης αΰτη θά έπρεπε νά κατορθώση νά έμβαθύνη εις το πολύ
μεγάλο νόημα της μεγάλης έντολής τοϋ Κυρίου: α'Όστις οδν ταπείνωση εαυτόν ώς
τό παιδίον τοϋτο, ούτος έστίν ό μείζων έν τη βασιλεία των ουρανών. Καί δς έάν δέξηται παιδίον τοιοϋτον εν έπί τω όνόματί μου, έμέ δέχεται» (Εύαγγέλιον κατά Ματ
θαίον 18, 4-5), τό όποιον περικλείουν αί τόσον συγκινητικαι σκηναί τών'Ιερών μας
Εύαγγελίων.
Καί κατά τάς οποίας ό Καλός Ποιμήν άντικρύσας μίαν άπηλπισμένην, άλλά
γεμάτην άπό καταπληκτικήν πίστιν μάνναν, γυναίκα Χαναναίαν, της όποιας ή καρ
διά έτραυματίζετο άνά πάσαν στιγμήν άπό τόν πόνον, διότι ή θυγάτηρ της ήτο παράφρων καί έσπαράσσετο άπό τάς κρίσεις της φρενοβλαβείας της, έχάριζεν άπό της
ώρας εκείνης τήν υγείαν εις τήν νεαράν κόρην καί τήν ευτυχίαν εις τήν μητέρα μέ
τάς λέξεις: «ΤΩ γύναι, μεγάλη σου ή πίστις, γενηθήτω σοι ώς θέλεις» (Εύαγγέλιον
κατά Ματθαίον» 15, 21-28).
"Η κατά τάς όποιας ό Κύριος άντικρύσας ένα άπηλπισμένον πατέρα, τοϋ ο
ποίου ομοίως ή καρδία έπληγώνετο άνά πάσαν στιγμήν άπό τόν πόνον, διότι ό άγαπημένος του υιός έσεληνιάζετο καί έσπαράσσετο άπό τάς κρίσεις της επιληψίας του,
έχάριζεν άπό της ώρας έκείνης τήν θεραπείαν εις τόν νεανίαν καί τήν άπέραντον ευ
δαιμονίαν εις τόν πατέρα (Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον 17, 14-21).
Καί κατά τάς δποίας ό Μέγας Ποιμήν παρεπονεΐτο, διότι ή μπόδιζαν τά παι
δάκια διά νά μή τόν ένοχλήσουν νά έ'λθουν κοντά του, μέ τόσον ώραϊον τρόπον: «"Αφετε τά παιδία έλθεϊν πρός με». Καί δ όποιος τά έφώναζε πλησίον του, τά έχάϊδευε,
τά έπαιρνε στήν άγκαλιά του καί τά «κατηυλόγει τιθείς τάς χεϊρας έπ’ αύτά».
"Η κατά τάς οποίας ό Κύριος μέσα εις ένα πένθιμο σπίτι ένός Ίαείρου, τό ό
ποιον είχεν έπισκεφθή ό θάνατος, ήγειρεν άπό ένα νεκρικό κρεββάτι μέ τά συγκι
νητικά έκεΐνα λόγια του: « Ή παϊς έγείρου» μίαν κόρην καί τήν άπέδιδεν εις τούς
προηγουμένως γεμάτους άπό πόνο καί τώρα γεμάτους άπό ευτυχία γονείς της (Εύ
αγγέλιον κατά Λουκάν 8, 49-56).
"Η κατά τάς όποιας ό Ίησοϋς έσήκωσεν εις μίαν τραγικήν νεκρικήν πομπήν
άπό ένα φέρετρον ένα άγοράκι, ένα μονάκριβον υιόν διά της έντολής : «Νεανίσκε,
σοί λέγω, έγέρθητι» καί τόν άπέδιδε γεμάτον άπό ζωήν είς μίαν ευτυχισμένην πλέον
χήραν μητέρα (Εύαγγέλιον κατά Λουκάν 7, 11-17).
»Καί μόνον τότε ή άνθρωπότης, άπογοητευμένη άπό τήν άγονη προσπάθεια
τής γηίνης σκέψεώς της, θά κατώρθωνε, χωρίς νά πελαγοδρομή, νά άνεύρη τήν λύσιν εις τό μέγα της πρόβλημα τής ό φ ε ι λ ο μ έ ν η ς σ τ ά σ ε ώ ς τ η ς ά π έ
ν α ν τ ι τ ή ς ν ε ό τ η τ ο ς...».
I. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

ι

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ
- ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ __________ Ύπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΓΓΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ----------------

Τό δελτίο συμβάντων της άστυνομικής διευθύνσεως Πειραιώς της Τετάρτης 16
’Απριλίου 1924 μέ δυο μονάχα λέξεις άνέφερεν δτι είςτά Ταμπούρια είχεν άνευρεθή
αΐμόφυρτον πτώμα άγνώστου άνδρός δολοφονηθέντος καί δτι δράστης καί αίτια
παρέμενον άκόμη επίσης άγνωστα. Μά αυτό τό λακωνικό καί κάπως άόριστο συμβάν
μέ άνάγκασε νά κατεβώ εκείνη την εποχή στον Πειραιά καί νά παρακολουθήσω από
κοντά μιά άπδ τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ’Αστυνομίας Πόλεων, πού καί οι
παληότεροι άκόμα αστυνομικοί δέν τήν θυμούνται. 'Ομολογώ δτι την είχα ξεχάσει
κι’ έγώ καί τήν ξαναθυμήθηκα βρίσκοντας τις σχετικές σημειώσεις στύ αρχείο μου
καί διαβάζοντας δλα δσα είχα γράψει πριν άπό 41 ολόκληρα χρόνια στήν «Καθημε
ρινή», πού δούλευα τότε καί δπου εργάζομαι άκόμα.
Ν
Κατά τά μεσάνυχτα λοιπόν της Τρίτης 15 ’Απριλίου 1924 ό σκοπός άστυφύλακας, πού έκανε τή συνηθισμένη μεγάλη περιπολία του στήν άραιοκατωκημένη
εκείνη τήν έποχή, παρ’ δλες τις προσφυγικές παράγκες της, άπομακρυσμένη συνοι
κία τών Ταμπουριών, επικίνδυνη εξαιρετικά τή νύχτα, γιατί έκεΐ έσύχναζαν δλα τά
«μεγάλα μαχαίρια», οί σπουδαιότεροι κακοποιοί τοϋ Πειραιά, τούς οποίους ή νέα
’Αστυνομία είχε άρχίσει νά ξυλώνη άπό τήν Τρούμπα, τά Καρβουνιάρικα καί τά
Λεμονάδικα, άπό τό κέντρο δηλαδή τοϋ λιμανιού, είχε ένα άσυνήθιστο εύρημα.
Σκουντούφλησε επάνω σ’ ένα καταματωμένο πτώμα ένός άγνώστου νέου άνδρα.
Προσέχοντας, σύμφωνα μέ τά δσα τοϋ είχαν μάθει στήν ’Αστυνομική Σχολή στήν
Κέρκυρα, νά μή πειράξη τίποτε καί καταστρέψη πολύτιμα ίχνη γιά τήν μελλοντική
άξιοποίησί τους προς άνακάλυψι τοϋ δολοφόνου, έρριψε τό φώς τοϋ ήλεκτρικοΰ φα
ναριού του επάνω του καί είδε δτι ό άντρας εκείνος είχε σκοτωθή, δπως φαινότανε
τουλάχιστον, μέ μιά σφαίρα στό στήθος. Μά παρουσίαζε καί διάφορες γρατζουνιές
καί κακώσεις καί στό πρόσωπο καί στά χέρια. Ό άστυφύλακας άρχισε άμέσως νά
σφυρίζη καί δταν, ύστερα άπό τά σφυρίγματά του, έφθασε ό πιο κοντινός συνάδελ
φός του, τού είπε τί βρήκε, τού έδειξε τό καταματωμένο πτώμα, τόν παρακάλεσε
νά τό φυλάξη μιά στιγμή καί έφυγε νά άναφέρη γιά τό μακάβριο εύρημά του στό
Τμήμα του. Ά μέσως έτρεξε έπί τόπου δ άξιωματικδς έπιθεωρήσεως ύπαστυνόμος κ. Νίκος Μπουραντάς, ό παλαιός άστυνομικός διευθυντής καί σημερινός ’Αρ
χηγός τού Πυροσβεστικού Σώματος, καί αυτός έπελήφθη τής ύποθέσεως.
'Ο νεαρός ύπαστυνόμος Μπουραντάς βρέθηκε πρό μυστηρίου. Προσέχοντας
νά μή θίξη τά χείλη τού τραύματος, έψαξε τις τσέπες τού σκοτωμένου, άλλά δέν
βρήκε τίποτε πού νά τόν κάνη νά καταλάβη ποιό ήταν τό θύμα. Πάντως έπάνω του
βρήκε μέσα στις τσέπες του μερικά χρήματα, ώστε νά άποκλείεται άπό τήν πρώτη
στιγμή γιά ελατήριο ή ληστεία. Τό πτώμα μετεφέρθη στό νεκροταφείο τού Πει
ραιά, στήν Άνάστασι καί μέσα στήν ίδια νύχτα εξακριβώθηκε δτι άνήκε σ’ ένα
εργάτη, τό Νίκο Κουκουλάκη ή Γκούμα, άπό τήν Κρήτη. Ό ιατροδικαστής πού
έκανε τή νεκροψία βρήκε δτι ό μακαρίτης είχε πυροβοληθή καί σκοτωθή μέ μιά
σφαίρα άπό περίστροφο μικρού διαμετρήματος στό στήθος, πού είχε ριφθή άπό
μικρή άπόστασι, μά ταυτόχρονα είχε καί ένα τραύμα «διά τέμνοντος οργάνου» στό
δεξί χέρι καί «άμυχάς εις τό πρόσωπον, ένδεικτικάς προηγηθείσης πάλης».
'Ο ύπαστυνόμος Μπουραντάς είχε βροντήσει τις πόρτες δλων τών γύρω σπιτιών, άλλ’ δσοι καθόντουσαν μέσα σ’ αύτά «δέν ήξεραν τίποτε, δέν είδαν τίποτε
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καί όλοι τους κοιμώντουσαν τόσο βαρεία, ώστε δεν ακόυσαν ούτε πιστολιά, οΰτε
φιλονεικία». Λες καί δλοι τους ήσαν άφιονισμένοι. 'Ο ύπαστυνόμος κατάλαβε δτι
δέν ήθελαν νά μαρτυρήσουν ή άπδ φόβο να μή μπλέξουν μέ μαρτυρίες καί δικαστή
ρια ή γιατί φοβόντουσαν τον δράστη. Μά ό άξιωματικός τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος,
σωστό λαγωνικό, δέν έφυγε καί δταν έληξε τό τετράωρο του, δέν γύρισε στο Τμήμα,
άλλα έμεινε εκεί’ ώσπου ξημέρωσε. Ή τα ν σαν τη καλή λαγωνίκα πού είχε μυρισθή
τό λαγό καί προσπαθούσε νά τον βγάλη. ’Έ τσι κι’ αύτός δέν έφευγε, αν δέν εύρισκε
τό φονηά ή άν δέν μάθαινε τούλάχιστον ποιος ήταν.
Μόλις χάραξε καί χωρίς νά περιμένη άκόμα εισαγγελέα καί άνακριτή, θέλησε
νά ρίξη μιά ματιά στη γειτονιά. ’Αλλά μέ την ήμέρα είδε δτι άπό έκεϊ δπου είχε βρεθή
ό σκοτωμένος υπήρχαν κάθε λίγο καί λιγάκι σταλαγματιές άπό αίμα. Τις άκολούθησε μέ προσοχή καί έφτασε σ’ ένα χαντάκι, πού άπεϊχε άπό τό μέρος δπου είχε βρεθή
ό σκοτωμένος Κουκουλάκης ή Γκούμας, καμμιά εκατόνπενηνταριά μέτρα. Μά κάθε
ένα - δυο μέτρα δλο καί πυκνώνανε οί σταλαγματιές άπό τό αίμα πού άκολουθοΰσε
καί τον έβγαλαν, υστέρα άπό καμμιά πενηνταριά μέτρα άκόμα, σ’ ένα ισόγειο σπι
τάκι. Σ’ αυτό καθότανε μιά «παστρικιά», δηλαδή μιά γυναίκα ύποπτη γιά τήν ήθική της, ή Ελισάβετ χήρα Χρ. Βαρβέρη, μεσόκοπη στήν ηλικία, πού κρατιότανε
άκόμα γιά άνθρώπους τοΰ λιμανιού. Στήν πόρτα της ήταν άκόμα πιο πολλές καί πιο
μεγάλες οί σταλαγματιές τό αίμα.
Ά φοϋ τό καλοσκέφθηκε ό ύπαστυνόμος Μπουραντάς έπήρε τήν άπόφασί του.
Δέν έπρεπε νά χάση ούτε λεπτό περισσότερο καί νά περιμένη εισαγγελέα, άνακριτή
καί ιατροδικαστή καί τό πότε θά ερχόντουσαν μέ τήν έλλειψι συγκοινωνίας. Τον
καλό άστυνομικό πρέπει νά τον διακρίνη πρωτοβουλία καί ποτέ δέν πρέπει νά άφίνη νά
χάνεται μιά εύκαιρία. Γι’ αύτό ό ύπαστυνόμος τοΰ άπομακρυσμένου εκείνου Πειραιώ
τικου Τμήματος άνοιξε, χωρίς πολλές τσιριμόνιες, τήν πόρτα τής χήρας καί μπήκε
μέσα γιά νά βρή τό σπιτάκι άνω κάτω. Στο μοναδικό καμαράκι παντού ήσαν
πολλές μά πάρα πολλές σταλαγματιές μέ πηγμένο αίμα, τό εικονοστάσι άπάνω στο
κομμό σπασμένο καί άναποδογυρισμένο, τό καντήλι επίσης, σπασμένος καί ένας
καθρέφτης χίλια κομμάτια. Δέν έμενε παρά ή χρυσή κορνίζα του νά χάσκη άδεια.
Στούς τοίχους έπίσης άλλες σταλαγματιές μέ αίμα. Ή χήρα είχε γίνει άφαντη. Λές
καί είχε άνοίξει ή γή καί τήν κατάπιε, έκτος άν τήν είχαν καθαρίσει κι’ έκείνη. Μά
τό πράγμα αύτό φαινόταν άπίθανο, γιατί τότε τί θά κάνανε τό πτώμα της; Νά τό
εξαφάνισαν; Μά τότε γιατί δέν θά έξαφάνιζαν καί τοΰ άλλου, τοΰ Κουκουλάκη;
Κάτι άλλο έπρεπε νά είχε συμβή. 'Ο ύπαστυνόμος βάλθηκε σώνει καί καλά νά τό
βρή. Μιά φορά ήταν φανερό δτι μεγάλη φασαρία, κακό καί τραυματισμός ή τραυμα
τισμοί είχαν γίνει στο δωμάτιο τής άφαντης χήρας.
'Ο ύπαστυνόμος ξανάπιασε τούς γείτονες. Πάλι αυτοί τό ίδιο βιολί. Δέν άκουσαν καί δέν είδαν τίποτε. Μόνο ένας άπ’ αυτούς βρέθηκε χριστιανός καί τοΰ είπε δτι
άκουσε βρισιές καί βλαστήμιες τό πρώτο μέσα στο σπίτι τής χήρας καί ύστερα έξω
άπ’ αύτό πέσανε τρεις πιστολιές. Μά ό άνθρωπος φοβήθηκε καί δέν τόλμησε νά ξεμυτίση. 'Ο κ. Μπουραντάς δμως έπέμεινε καί επί τέλους βρήκε τον άνθρωπο πού
μίλησε. Τήν κουτσομπόλα τής γειτονιάς, ή οποία τον έμπασε στο καμαράκι της καί
άφοΰ τοΰ ζήτησε νά μή τήν άνακατέψη καί κακοπάθη είπε δτι δταν «άκουσε τό
σαματά» δέν έβαλε μονάχα αυτί, άλλά μισάνοιξε τήν πόρτα της καί είδε άπό τή χα
ραμάδα:
—Κύριε άστυνόμε μου, νά σέ χαρώ, ήταν πέντε έξω άπό τό σπίτι. Οί δύο
είχαν πιστόλια καί οί άλλοι τρεις δέν είχαν. Καί αυτοί πού είχαν τά πιστόλια τά
κρατούσαν στά χέρια καί είχαν άναγκάσει τούς άλλους τρεις, πού δέν είχαν, νά ση
κώσουν ψηλά τά χέρια καί νά προχωρήσουν προς τό ρεματάκι. "Τστερα πέσανε
τρεις πιστολιές καί είδα έναν νά πέφτη καί τούς άλλους νά τρέχουν.
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’Έγιναν ερευνάς σ’ δλη τή γύρω περιοχή καί βρέθηκαν πραγματικά τρεις κά
λυκες, πού θά είχαν πέσει άπό αύτόματο πιστόλι καί δχι περίστροφο. Κάποιο «μπράουνιγκ» προφανώς ή άλλο παρεμφερές. Μά ένώ ό ύπαστυνόμος έμάζευε τούς κάλυκες,
είδε νά πλησιάζη κάποιος γείτονας καί νά του κάνη νόημα δτι θέλει νά τοΰ μιλήση
κάπως ιδιαιτέρως, χωρίς νά πάρη κάβο ή γειτονιά. Ό ύπαστυνόμος προχώρησε καί ό
γείτονας, χωρίς νά φαίνεται, τον άκολούθησε. Μόλις έ'φυγαν άπό εκείνη την γειτονιά
των Ταμπουριών ό γείτονας, πού είδε καί άκουσε κάτι παραπάνω, τοΰ είπε:
—Είδα την νύχτα δύο νά τρέχουν καί νά κυνηγούν άλλους καί άκουσα τον έναν
νά λέη στον άλλον : «Ά π ο δώ Άνδρέα... Ά πο δω Απόστολε έλα...». Καί σέ δυο
λεπτά της ώρας άκούσθηκαν οί πιστολιές.
Καί ό ύποχρεωτικός αύτός γείτονας, ό όποιος έμίλησε τρίτος καί προσέθεσε
κάτι στο άνακριτικό ^οικοδόμημα πού είχε αρχίσει νά σχηματίζη ό ύπαστυνόμος,
είπε άκόμα :
—Νά τό ξέρης άπό μένα κ. άστυνόμε. Κρητικός είναι ό σκοτωμένος καί Κρη
τικοί είναι άνακατεμένοι σ’ αυτή τή δουλειά.
Αναζήτησε λοιπόν τότε ό κ. Μπουραντάς δυο Κρητικούς, πού τά όνόματά τους
νά είναι Άνδρέας καί Απόστολος. Τούς βρήκε καί τούς έπιασε γιά νά τούς έξετάση.
Ή ταν ό Άνδρέας Ρασουλάκης, 25 χρόνων καί ό Αποστολής Έπιτροπάκης, 27
χρόνων. Άρνήθηκαν καί οί δύο. Τον σκοτωμένο τον ήξεραν γιατί ήταν συμπατριώ
της τους, άλλά δεν είχαν καμμιά ιδέα γιά τό σκοτωμό του. Τό «άλλοθι» πού πήγαν
νά προβάλουν δεν στεκότανε παρά τοΰ ένός στή μαρτυρία τοΰ άλλου καί άπάνω σ’
αύτό έπεσαν σέ τόσες άντιφάσεις ώστε στον ύπαστυνόμο νά μή μένη καμμιά άμφιβολία γιά τήν ένοχή τους. Ά λλά σέ τί νά τή στήριξή καί πώς νά τήν άποδείξη; Χωρίς
νά χάση καιρό έκανε έρευνα στά σπίτια τους. Στο σπίτι τοΰ Έπιτροπάκη
βρήκε μερικές σφαίρες τοΰ ’ίδιου διαμετρήματος μέ τούς κάλυκες πού είχε μαζέψει
στον τόπο τοΰ έγκλήματος. Πιστόλι δμως δέν βρήκε. Βέβαια αύτό ήταν μιά ένδειξις, άλλ’ δχι άπόδειξις.
—Ποΰ είναι τό πιστόλι σου; τον ρώτησε ό ύπαστυνόμος. Μή μοΰ πής δτι έχεις
στο σπίτι σου σφαίρες καί δέν έχεις πιστόλι. Τί τό έχεις κάνει;
—Τό έχω δανείσει δυο μήνες τώρα στον έξάδελφό μου, τον Μηνά τον Μπαμπαδάκη...
—Καί σοΰ έμειναν οί σφαίρες; Ποΰ κάθεται ό Μπαμπαδάκης αύτός;
—Στήν Κοκκινιά.
Κάμνοντας έρευνα ό ύπαστυνόμος στο σπίτι τοΰ τελευταίου, βρήκε τό πιστόλι
μέ τό γεμιστήρα, πού είχε άκόμα μέσα τρεις σφαίρες. Μά τό σπουδαίο είναι δτι
στήν κάννη βρισκότανε μπαρούτι. Τό πιστόλι είχε χρησιμοποιηθή πριν λίγες ώρες.
-—Τήν άλήθεια Μπαμπαδάκη. Πότε σοΰ έφερε τό πιστόλι του ό Αποστολής
καί τί σοΰ είπε;
—Μοΰ τό έφερε σήμερα τά χαράματα. Μοΰ είπε νά τό κρύψω καί νά μή πώ
σέ κανένα τίποτε, γιατί είχε κάποιο μπλέξιμο. Καθάρισε κάποιον.
Έλήφθη πιά λεπτομερής κατάθεσις τοΰ Μπαμπαδάκη στο Τμήμα καί ό ύπα
στυνόμος άγρυπνος καί συνεχίζοντας μέ ζήλο τήν προανάκρισι πού είχε άρχίσει,
έφώναξε στο γραφείο του καί τον Έπιτροπάκη καί τό Ρασουλάκη. Τούς διάβασε
δλες τις μαρτυρικές καταθέσεις καί προ πάντων τοΰ Μπαμπαδάκη καί τούς είπε
νά σκεφθοΰν καλά καί νάποΰν δ,τι είχαν νά ποΰν. Καί τότε ώμολόγησαν τήν άλήθεια.
Ή ύπόθεσις είχεν ώς έξής :
Τή μεσόκοπη χήρα Ελισάβετ Βαρβέρη, παρά τό δτι ήταν πασίγνωστη στή
γειτονιά γιά «βίος καί πολιτεία», τήν άγάπησε παράφορα ό Αποστολής Έπιτρο
πάκης. Τής είχε πή δτι θά τήν παντρευότανε, άλλά είχε καί τήν άξίωσι νά ξεκόψη
άπό δλους τούς άλλους πού συχνάζανε στο σπίτι της καί πού δέν τούς άφινε νά φύ-

826

Σπ. Λεωτσάκου : “Ενα έγκλημα στά Ταμπούρια

γουν παραπονεμένοι. Ε κείνη είχε ύποσχεθή δτι θά άλλαζε διαγωγή, άλλά στά κρυφά
έ'μπαζε καί μερικούς άπύ τούς παληούς της φίλους γιά νά έξοικονομή λεπτά, ’Έτσι
λοιπύν κι’ έκεΐνο το βράδυ ό Νίκος ό Κουκουλάκης ή Γκούμας καί οΐ φίλοι του I.
Καραζούμης καί Φραγκίσκος Σαπουράκης ξεκίνησαν καί πήγαν νά γλεντήσουν
μέ τήν καλοστεκούμενη ακόμα χήρα. Μά ή ’Ελισάβετ έπερίμενε τύν «αρραβωνια
στικό» της καί δεν τούς άνοιξε. Οί τρεις τους δμως, λυσσασμένοι γ ι’ αυτήν, έσπασαν
τήν πόρτα καί μπήκαν στο σπίτι της, ένώ αυτή άπο ένα πορτάκι πού ήταν στύ
πίσω μέρος έτρεξε στο σπίτι του γείτονά της, ενός Γιώργη Άντωνόπουλου, καί, άφοϋ
τοϋ είπε νά την σώση, κρύφθηκε κάτω άπο τύ κρεβάτι του καί έκανε, κατά τήν πα
ροιμία, τύν «ψόφηο κορηό». Μά ό Κουκουλάκης άπύ τη φούρκα του, πού δεν είχε
βρή τη χήρα καί ξέροντας δτι αύτή τοϋ κρύφθηκε, έσπασε μέ τη γροθιά του τον
καθρέφτη καί τραυματίσθηκε στο δεξί χέρι καί ύστερα τά έκανε λίμπα έκεϊ μέσα.
Τά έσπασε δλα ώς καί τύ εΐκονοστάσιο καί τύ καντήλι καί ύστερα έπήρε τούς φίλους
του καί έφυγε.
Μόλις δμως έφυγαν έφθασε καί ό «άρραβωνιαστικύς» τής χήρας, δηλαδή δ
Έπιτροπάκης μέ τύ Ρασουλάκη καί είδαν τύ τί είχε γίνει καί τά σκορπισμένα άπύ τύ
τραυματισμένο χέρι τοϋ Κουκουλάκη αίματα. Καί τότε έφθασε άπύ τύ σπίτι τοϋ
γείτονα, πού είχε κρυφθή, καί ή άρραβωνιαστικά—φιλενάδα του, ή χήρα πού έθεώρησε καλύ νά ρίξη λάδι στή φωτιά.
—Δές πώς μοϋ κάνανε τύ σπίτι ό πατριώτης σου ό Κουκουλάκης καί οΐ φίλοι
του γιατί άρνήθηκα νά τούς «κάνω παρέα»;
Ό Έπιτροπάκης άναψε. ’Έγινε άγριο θηρίο. Πήρε καί τύ φίλο του τύ Ρασου
λάκη καί οί δυό τους, άφοϋ έβγαλαν τά πιστόλια τους, έτρεξαν καί βρήκαν τούς τρεις
ταραξίες λίγο πιύ πέρα.
—"Αλτ... Ψηλά τά χέρια... Είμαστε άστυνομικοί, τούς φώναξε ό Έπιτρο
πάκης, ένώ μέ τύ Ρασουλάκη έπρότεινε εναντίον τους τά περίστροφα. Μά δταν έπλησίασαν ό Κουκουλάκης τύν γνώρισε.
—Τοϋ λόγου σου ήσουνα καί κάνεις καί τύν άστυνομικό;
—Έ γώ ήμουνα καί πάρ’ τις γιά νά μάθης.
Καί κατέληξε στήν άπολογία του.
—Καί έτσι κύριε άστυνόμε τούπαιξα τρεις «μπαλοτιές» γιά νά μάθη, υπονο
ώντας τούς πυροβολισμούς πού έρριξε.
Ή Ελισάβετ, πού κρύφτηκε γιά δεύτερη φορά, βρέθηκε σ’ έναν άλλο γείτονα
πού κρυβότανε καί πιάστηκε κι’ αύτή.
Έ τσ ι ό νεαρός ύπαστυνόμος Νικόλαος Μπουραντάς, ό άγαπητός μου σήμερα
φίλος καί ’Αρχηγός τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άξιοποιώντας δλα δσα είχε
διδαχθή στήν ’Αστυνομική Σχολή Κερκύρας, διαλεύκανε ένα έγκλημα μέσα σέ λί
γες ώρες, πριν σαρανταένα ολόκληρα χρόνια. Νά τύ θυμάται άρα γε;
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α », μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπα«.δικήν ΰλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος των άστυνομικώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Ή ευθύνη τοϋ έπιλαμβανομένου αστυνομικού.
Τό είκοσι τοΐς εκατόν περίπου των άνθρώπων άποθνήσκουν υπό συνθήκας
αί όποϊαι χρήζουν έπιστημονικής έρεύνης πρός διαπίστωσιν των αιτίων τοϋ θανάτου.
Ώ ς έκ τούτου, ό εΐσαγγελεύς ή ό άστυνομικός, οστις καλείται να ενεργή ση μίαν
τοιαύτην έρευναν έπί ένός αιφνίδιου θανάτου, φέρει βαρεϊαν την εύθύνην, διότι τήν
στιγμήν έκείνην λαμβάνει τήν θέσιν τοϋ έκλιπόντος διά νά ύπερασπισθή τά συμφέροντά του καθ’ οΐουδήποτε άλλου άτόμου. Έξαρτάται άπό τόν ζήλον καί τήν εύφυίαν μέ τήν οποίαν θά χειρισθή τό πρόβλημα τό όποιον άντιμετωπίζει, διά νά δυνηθή
νά άντιληφθή τήν διαφοράν πού υπάρχει μεταξύ ένός διαπραχθέντος έγκλήματος
καί μιας αυτοκτονίας, τήν οποίαν ούδείς υποψιάζεται. ’Εάν έξηγήση ένα θάνατον
έξ άτυχήματος ώς όφειλόμενον εις φυσικήν αιτίαν, μία χήρα ή μία οικογένεια δυ
νατόν νά στερηθούν ώρισμένων ευεργετημάτων ή μιας περιουσίας, διά τήν οποίαν
ό έκλιπών ίσως νά είχε καταβάλει μεγάλας προσπάθειας διά νά τήν δημιουργήση.
’Εάν έξηγήση ένα θάνατον όφειλόμενον εις φυσικά αίτια ώς άνθρωποκτονίαν, ίσως
νά ένοχοποιήση έν άθώον άτομον,τό όποιον θά άναγκασθή νά ύποστή ταλαιπωρίας
καί έξοδα διά νά υπεράσπιση τόν εαυτόν του. Συνεπώς, ό έπιλαμβανόμενος άστυνο
μικός πρέπει νά ένεργήση μετ’ έξαιρετικής προσοχής καί μέ πλήρη έπίγνωσιν τής
συμφοράς, ήτις είναι δυνατόν νά προκύψη ώς αποτέλεσμα των λανθασμένων ένεργειών του.
Πολλαί άνοησίαι έχουν γραφή διά τό «τέλειον έγκλημα», τό όποιον ουδέποτε
διεπράχθη. Εις τήν πραγματικότητα όμως παν έγκλημα είναι τέλειον, έφ’ όσον δέν
ένοχοποιηθή καί δέν καταδικασθή ό δράστης. Ή «Γιούνιφορμ Κράϊμ Ρεπόρτς»
είναι τό έπίσημον έντυπον τό όποιον δημοσιεύει τάς στατιστικάς έγκληματικότητος
201 πόλεων των Η.Π.Α., μέ πληθυσμόν άνω των 25.000 κατοίκων. Ά πό τήν στατι
στικήν έγκληματικότητος τοϋ έτους 1954 προκύπτει ότι άπό τά τρία άτομα τά ό
ποια κατηγοροΰνται δι’ άνθρωποκτονίαν καί προσάγονται ένώπιον τής δικαιοσύνης,
καταδικάζονται μόνον τά δύο. ’Εκ των κατηγορουμένων καί προσαγομένων δι’
έγκλήματα άνθρωποκτονίας^έξ άμελείας, οί καταδικαζόμενοι είναι όλιγώτεροι άπό
τούς ήμίσεις.
Κατ’ άλλην στατιστικήν τής «Γιούνιφορμ Κράϊμ Ρεπόρτς» προκύπτει ότι
διά κάθε δύο δίκας ύπάρχει μία μόνον καταδίκη. Διά τά έγκλήματα βιασμού καί
άνθρωποκτονίας έξ άμελείας ή άναλογία των καταδικαστικών αποφάσεων είναι μία
πρός τρεις, διά δέ τά έγκλήματα ληστείας καί έπιθέσεως ή άναλογία αύξάνει είς μίαν
πρός τέσσαρας. Λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τό γεγονός ότι αί 201 αύταί πόλεις μέ συνο
λικόν πληθυσμόν 25.000.000 μάς δίδουν τήν πλέον άντιπροσωπευτικήν στατιστικήν
έγκληματικότητος, φυσικόν είναι ότι αί διδόμεναι στατιστικαί διά τά ύπόλοιπα
140.000.000 κατοίκων των Η.Π.Α. νά είναι άκόμη πλέον άπογοητευτικαί.
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*0 έπιλαμβανόμβνος αστυνομικός εις τρβΐς περιπτώσεις καταστρέ
φ ει όπισθεν του τά υπάρχοντα ίχ ν η .
Κατά την διεξαγωγήν της έρεύνης του ό αστυνομικός εξαφανίζει οπισθέν του
τά ίχνη του έγκλήματος. Είναι ζωτικώς σπουδαϊον καί έπιβάλλεται νά χειρισθή τήν
ύπόθεσιν καταλλήλως, πριν καταστραφοϋν τά ίχνη αύτά.
1) Εις τήν πρώτην περίπτωσιν τά ίχνη καταστρέφονται όταν τό πτώμα
μετακινηθή. Πριν γίνη τοϋτο, έπιβάλλεται νά ληφθοϋν φωτογραφίαι, νά γίνη καταμέτρησις, νά άναζητηθοΰν δακτυλικά άποτυπώματα, διότι έφ’ όσον τό πτώμα μετακινηθή, είναι πλέον άδύνατον νά έπανατοποθετηθή είς τήν άρχικήν του θέσιν, διά νά
γίνη έπανάληψις της έρεύνης μέ ακρίβειαν.
2) Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν καταστρέφονται τά ίχνη όταν ταριχευθή
τό πτώμα. 'Η ταρίχευσις καταστρέφει ούσιαστικά τά ίχνη αλκοόλ, κυανίου, μονοξειδίου του άνθρακος καί διαφόρων άλλων δηλητηρίων. 'Η ταρίχευσις καθιστά έπίσης δύσκολον τήν διαπίστωσιν καί πολλών άλλων ουσιών. Έάν κηλΐδες αίματος παί
ζουν σπουδαϊον ρόλον είς τήν διεξαγομένην έπιστημονικήν έρευναν, είναι σχεδόν
άδύνατον μετά τήν ταρίχευσιν νά πιστοποιηθή έάν αύται προέρχωνται άπό τό θΰμα.
Έάν ύπάρχη έστω καί ή άμυδροτέρα υποψία περί δηλητηριάσεως, τά σπλάχνα
πρέπει νά άφαιροΰνται προ της ταριχεύσεως.
3) 'Η τρίτη περίπτωσις, κατά τήν όποιαν ό έπιληφθείς άστυνομικός κατα
στρέφει τά ίχνη του έγκλήματος, είναι όταν καή τό πτώμα ή ταφή. 'Η διαδικασία
της έκταφής ένός πτώματος είναι δύσκολος καί δαπανηρά. 'Η απώλεια χρόνου αυ
ξάνει μεγάλως τάς δυσκολίας μιας έπιστημονικής έξετάσεως καί έλαττώνει τάς πιθα
νότητας ορθών συμπερασμάτων, όσον αφορά τά αίτια του θανάτου ή τό είδος του
φονικού οργάνου. 'Η καϋσις, άσφαλώς, καταστρέφει κάθε πιθανότητα διά περαιτέρω
έπιστημονικήν έργασίαν έπί τού πτώματος.
Νεκροψία —Νεκροτομή.
Σκοπός πάσης έπιστημονικής έρεύνης έπί άνθρωποκτονίας είναι ή άκριβής
διαπίστωσις τών αιτίων τού θανάτου. Πολύ συχνά σπαταλάται άρκετός χρόνος καί
χρήμα διά νά ελεγχθούν φήμαι πού κυκλοφορούν, νά έξετασθοΰν αί θεωρίαι τών γει
τόνων καί συγγενών ή ακόμη καί είς τήν άναζήτησιν ένός δολοφόνου, καθ’ ήν στι
γμήν δεν υπάρχουν έπαρκεΐς άποδείξεις ότι διεπράχθη έγκλημα. Συνεπώς, ή διε
νέργεια νεκροψίας θά πρέπει νά είναι τό πρώτον πράγμα τό όποιον πρέπει νά σκεφθή
ό δικαστικός ή δ άστυνομικός, όταν ύπάρχη έστω καί ή έλαχίστη υποψία καί πιθανότης περί διαπραχθείσης άνθρωποκτονίας. 'Η ιατροδικαστική νεκροψία άπαιτεΐ
μεγαλυτέραν προσοχήν καί σύνεσιν άπό οίανδήποτε άλλην περίτωσιν νεκροψίας.
'Ο ιατρός δεν πρέπει νά άρκεσθή άπλώς είς τήν διαπίστωσιν τού θανάτου. Πρέπει νά
έξετάση λεπτομερώς ολόκληρον τό πτώμα, διά νά δυνηθή νά συναγάγη τό πόρισμά του
έπί όλων τών άλλων πιθανών αιτίων ή συντελεστών πού έπέφεραν τον θάνατον.
Έάν ό έπιληφθείς άστυνομικός κρίνη άπαραίτητον τήν διενέργειαν νεκροψίας
παρ’ ίατροδικαστού, πρέπει νά έκλέξη μετά προσοχής τον ιατρόν όστις θά ένεργήση
ταύτην. 'Η πείρα καί ή ειδική έκπαίδευσις είς τήν περίπτωσιν αυτήν, πρέπει νά τί
θενται ύπεράνω τής προθυμίας καί τής καλής θελήσεως. Ή λεπτομερής έξέτασις
τού πτώματος παρά τού ίατροδικαστού είναι δαπανηρά, άλλά τούτο είναι προτιμότερον άπό μίαν πλημμελή νεκροψίαν, διότι οΰτω θά διαπιστωθούν όλαι αί ούσίαι ή
δηλητήρια πού ύπάρχουν είς τούς ιστούς. Έ ν έναντία δέ περιπτώσει, ή έργασία τού
έπιστημονικοΰ έργαστηρίου πού θά έπακολουθήση, δεν θά έχη μεγάλην αξίαν.
Διά μίαν λεπτομερή ιατροδικαστικήν νεκροψίαν άπαιτοΰνται ώρισμέναι προϋ
ποθέσεις. Κατά πρώτον καί κύριον λόγον αυτή δεν πρέπει νά γίνη είς ύπαίθριον
χώρον, έκτος έάν ή σήψις είναι είς τοιοΰτον σημεΐον προκεχωρημένη, ώστε νά είναι
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άδύνατον νά μεταφερθή τό πτώμα εις το νεκροτομείου. 'Η χρήσις άφθονου καθαρού
όδατος συντελεί κατά πολύ. Εις πολλά νεκροτομεία υπάρχουν σύγχρονοι έγκαταστάσεις, θάλαμοι ταριχεύσεως, επικλινείς τράπεζαι, άνάλογος φωτισμός, ύδραυλικαί
έγκαταστάσεις και άερισμός, ώστε ή ιατροδικαστική ερευνά νά διεξάγεται άνέτως.
'Ο έπιλαμβανόμενος άστυνομικός πρέπει νά έχη ύπ’ οψιν του ότι ή νεκροψία
δεν είναι κάτι τό άξιοθέατον καί ότι άτομα μή εχοντα σχέσιν μέ τήν ένεργουμένην
ερευνάν πρέπει νά άπομακρύνωνται άπό τον θάλαμον τοϋ νεκροτομείου.
Κατά τό παρελθόν έχουν σημειωθή πολλαί περιπτώσεις κατά τάς οποίας οί
ζώντες συγγενείς τοϋ θανόντος έμήνυσαν τούς υπευθύνους καί ένεργοϋντας τήν
νεκροψίαν, διότι έπέτρεψαν εις δημοσιογράφους ή άλλους περιέργους νά παρευρεθοΰν εις αύτήν. Τό δέ δικαστήριον ήναγκάσθη νά τούς καταδικάση διά προσβολήν
καί έξύβρισιν τοϋ νεκροΰ, λόγω έλλείψεως μυστικότητος κατά τήν έξέτασιν.
Εις πολλάς περιπτώσει ιατροδικαστικής νεκροψίας είναι άναγκαΐον νά άφαιροΰνται καί νά διατηρούνται τμήματα μελών, βλήματα ή άλλα άντικείμενα, μέ σκο
πόν τήν περαιτέρω έπιστημονικήν έξέτασίν των. Είς τά έπόμενα κέφάλαια θά δο
θούν λεπτομέρειαι ώς προς τό πώς διατηρούνται τά άντικείμενα ταΰτα. Γενικώς
πρέπει νά τονισθή ότι μέλη ή τμήματα μελών ένός πτώματος πρέπει νά τοποθε
τούνται έντός καθαρών ύαλίνων δοχείων, τών οποίων τά στόμια νά σφραγίζωνται
διά σφραγιδοκηροΰ. Έάν ό σκοπός μας είναι ή έξέτασις τών οργάνων προς άνεύρεσιν δηλητηρίου, δεν πρέπει νά προστεθή οίονδήποτε συντηρητικόν. Έ πί τών δο
χείων θά τεθούν πινακίδες, έπί τών οποίων θά άναγράφεται ή ήμερομηνία ένεργείας
τής νεκροψίας, τό όνομα τού θανόντος καί τό όνομα τού ένεργήσαντος τήν νεκροψίαν
ιατρού. Τά δοχεία αύτά πρέπει νά περάσουν όσον τό δυνατόν άπό όλιγωτέρας χεΐρας,
διότι όταν ή ύπόθεσις θά έκδικασθή, κάθε πρόσωπον τό όποιον ήλθεν εις επαφήν
μέ τά υλικά αύτά, θά κληθή είς τό έδώλιον τού μάρτυρος, διά νά κατάδειξη τήν σχέ
σιν του μέ τά μαρτυρικά αύτά στοιχεία. Γενικώς, τά υλικά αύτά δέν πρέπει νά άποστέλλωνται είς τό έπιστημονικόν έργαστήριον ταχυδρομικώς ή δι’ άλλων έμπορικών
μέσων, άλλά πρέπει νά μεταφέρωνται προσωπικώς καί νά λαμβάνεται άπόδειξις
παραλαβής άπό τον άρμόδιον υπάλληλον είς τον όποιον παραδίδονται.
Είς ποιας περιπτώσεις πρέπει νά ένεργήται Ιατροδικαστική έξέτασις τοϋ πτώ ματος;
Οί εισαγγελείς είναι εκείνοι οί όποιοι συνήθως άποφαίνονται έπί τών περι
πτώσεων αίτινες χρήζουν ιατροδικαστικής έρεύνης. Είναι άδύνατον νά δοθή άπάντησις είς τό ερώτημα τούτο, ήτις νά άνταποκρίνετάι, κατά ένα τρόπον, είς δλας τάς
περιπτώσεις. Συχνά ό άστυνομικός εύρίσκεται προ διλήμματος, όταν ή αιτία τού θα
νάτου δέν είναι εμφανής. Π,χ. τί πρέπει νά πράξη όταν εύρεθή προ ένός νεκροΰ,
μέ δύο -·τρεΐς διατρήσεις τού πτώματος ύπό σφαιρών; Πρέπει όμως νά τονισθή
ότι, όταν ύπάρχη υπόνοια ότι ό θάνατος οφείλεται είς βίαν, πρέπει πάντοτε νά ένεργήται ιατροδικαστική έξέτασις, έκτος έάν υπάρχουν άποδείξεις είς χεΐρας μας ότι ό
θάνατος ώφείλετο είς αυτοκτονίαν. "Ολαι αί περιπτώσεις θανάτου έξ άγνώστου αι
τίας, θάνατοι συνεπεία έκτρώσεως, δηλητηριάσεως κλπ. πρέπει νά ύπόκεινται είς
ιατροδικαστικήν έξέτασιν.
Πολλάς φοράς, άκόμη καί όταν ή έξέτασις διενεργηθή μετά τής δεούσης προ
σοχής, τά αίτια τού θανάτου άμφισβητοΰνται. 'Ο αιφνίδιος θάνατος είναι τό είδος
τού θανάτου πού προκαλεΐ τήν μεγαλυτέραν σύγχυσιν, όταν μάλιστα τά αίτια δέν
είναι καταφανή. Κλονισμός, τρόμος καί άλλοι παράγοντες δυνατόν νά συντελούν
είς τρόπον ώστε νά είναι έξαιρετικώς δύσκολον νά καταλήξωμεν είς συμπέρασμα.
’Ασυνήθεις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας.
Αί περισσότεραι περιπτώσεις άνθρωποκτονίας έκφεύγουν τών ορίων τοϋ
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βιβλίου αύτοϋ. Τά ελατήρια καί τα πάθη, τα όποια τελικώς καταλήγουν εις τήν ανθρω
ποκτονίαν, είναι πολλά καί διάφορα. Διαπιστώνοντες 8ε εν έλατήριον, ώς π.χ. έκδίκησιν, ληστείαν, ζηλοτυπίαν κλπ., τούτο δύναται νά διευκολύνη μεγάλως τήν έρευναν,
έν τούτοις πολλά άπό τά φρικτά εγκλήματα δεν φαίνεται νά όφείλωνται εις ούδέν
έλατήριον, καί ή έπ’ αύτών έρευνα καθίσταται πολλάκις έξαιρετικώς δύσκολος.
Είς μάλλον κοινός τύπος άνθρωποκτονίας, κατά τήν όποιαν τά ελατήρια
δέν είναι καταφανή, είναι ή διαπραττομένη ύπό παίδων. Δηλαδή ό δράστης συνήθως
είναι έν παιδίον ηλικίας 10 περίπου ετών, ενώ τό θΰμα δυνατόν νά είναι οίοσδήποτε,
άκόμη καί ό καλύτερος φίλος του. "Οταν συλλαμβάνεται καί έρωτάται διατί τό έκαμε
αύτό, ή άπάντησίς του δύναται νά είναι : «Δέν ξέρω. Αΐσθάνθηκα ξαφνικά δτι έπρεπε
νά σκοτώσω κάποιον». Κατά τήν έξέτασίν του άπό τούς ψυχιάτρους, πιθανόν νά διαπιστωθή μερική ή καθόλου πνευματική άναπηρία.
"Αλλος τύπος άνθρωποκτονίας, πολύ γνωστός εις τον άστυνομικόν, είναι αύτή
πού διαπράττεται άπό ένα ένήλικα, ό όποιος αίφνης καταλαμβάνεται υπό μανίας καί
φονεύει έν άτομον, άνευ άποχρώντος λόγου. Οί δράσται τοϋ είδους αύτοϋ συλλαμβάνονται σχεδόν άμέσως καί πρέπει νά ύποβάλωνται είς γενικήν ιατρικήν έξέτασίν πάραυτα, διότι πολύ συχνά συμβαίνει νά πάσχουν άπό μεταδοτικήν άσθένειαν οξείας
μορφής. 'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς όποιας ό δράστης εύρέθη πάσχων έξ ο
ξείας πνευμονίας, άλλά καί άλλη μεταδοτική άσθένεια οξείας μορφής, ώς είναι ή
μηνιγγΐτις, δυνατόν νά προκαλέση τά ίδια συμπτώματα. 'Υπάρχουν έπίσης πλεΐστοι
όσοι πνευματικώς άνάπηροι, τών όποιων ή κατάστασις έπιδεινοϋται Six τής λήψεως διαφόρων φαρμάκων, άλκοόλ, οί σεξουαλικώς άνώμαλοι, κλπ., οί όποιοι παί
ζουν τον ρόλον των είς τά αίτια άφαιρέσεως άνθρωπίνης ζωής.
Ά πόκρυψις καί άνακάλυψις πτωμάτων δολοφονηθέντων άτόμων.
Συχνά διαπράττεται μία άνθρωποκτονία ύπό συνθήκας κατά τάς όποιας ό
δράστης δέν φοβείται νά άνακαλυφθή άμέσως. Τότε καταβάλλει μεγάλας φροντίδας
διά νά άποκρύψη τό πτώμα κατά τρόπον ώστε καί έάν άκόμη τό έγκλημα διαλευκανθή, τό πτώμα νά μήν εύρεθή. Μερικοί έγκληματίαι προβαίνουν είς τον κατατε
μαχισμόν τοϋ πτώματος. Άποκόπτουν τήν κεφαλήν καί τά μέλη, καταστρέφουν τά
διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, άπό τά όποια δυνατόν νά άναγνωρισθή τό
πτώμα, καί τά διάφορα μέλη τά σκορπίζουν είς διάφορα άπομεμακρυσμένα σημεία.
"Αλλοι πάλι αποπειρώνται τήν καΰσιν τοϋ πτώματος ή τήν πόντισιν τούτου έντός
ποταμού ή λίμνης.
Έ ν τούτοις, ή πλέον κοινή μέθοδος διά τήν άπόκρυψιν τοϋ πτώματος ενός
δολοφονηθέντος άτόμου, είναι ή ταφή. Ό τρόπος αύτός άποκρύψεως τοϋ πτώματος
άπαιτεί κατ’ άνάγκην σκληράν χειρωνακτικήν έργασίαν, έργαλεΐα καί κατάλληλον
χώρον. Είς τάς πόλεις συνήθως ή ταφή λαμβάνει χώραν είς τά ύπόγεια οικιών, είς
τούς χώρους άπορριμμάτων ή καί άκόμη είς τάς αύλάς τών κατοικιών. Είς τάς άπομεμονωμένας περιοχάς δυνατόν νά άποπειραθή ταφή τοϋ πτώματος πλησίον άγροικιών, είς τούς άγρούς καί τά δάση, καί ένίοτε πιθανόν τά πτώμα νά μεταφερθή είς
μεγάλην άπόστασιν καί νά ταφή είς άπίθανόν τι σημεΐον.
Τό πτώμα ρίπτεται άπλώς, σχεδόν πάντοτε, έντός λάκκου καί καλύπτεται μέ
τό πέριξ αύτοϋ χώμα. Κιβώτιον ή άλλο δοχεΐον σπανίως χρησιμοποιείται διά νά
τεθή έντός αύτοϋ τό πτώμα καί νά ταφή μετ’ αύτοϋ.
(Συνεχίζεται)

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ
______________ 'ϊπ ό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΔΗΜ. Δ . ΜΥΛΩΝΑ ______________

Ή έγκληματικότης, σύμφωνα μέ τά διεθνή στατιστικά δεδομένα, παρουσιά
ζει τά τελευταία πέντε έτη σχετικήν αυξησιν. Ιδιαιτέρως εις την ’Αγγλίαν καί τήν
’Αμερικήν ή αύξησις αυτή είναι αισθητή καί έχει δημιουργήσει προβλήματα καί άνησυχίας, οχι μόνον εις τά όργανα πού άσχολοϋνται μέ τήν καταστολήν τοΰ εγκλήμα
τος, τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν των πάσης φύσεως καί κατηγορίας έγκληματιών,
δηλαδή των αστυνομικών οργάνων, άλλά καί των υπηρεσιών πού άσχολοϋνται μέ
τά αίτια πού οδηγούν τά άτομα εις τύ έγκλημα.
’Ιδιαίτερα εις τήν ’Αμερικήν παρουσιάζεται ηύξημένος ό δείκτης της έγκληματικότητος τών άνηλίκων. Εις 9% άναβιβάζεται ή αδξησις τών έγκληματιών άνηλίκων το 1962 έναντι τοϋ 1961. Καί περαιτέρω τά στατιστικά στοιχεία μάς δίδουν
τήν πλήρη εικόνα. Παιδιά, άγόρια καί κορίτσια, κάτω τών 18 έτών έπραγματοποίησαν τά 62 % τών κλοπών τών αυτοκινήτων, τά 49 % τών κλοπών διά διαρρήξεων,
τά 29% τών ληστειών, τά 19% τών βιασμών καί τά 8% τών φόνων. Δηλαδή ή
συμμετοχή τών άνηλίκων εις τά πλέον άντικοινωνικά εγκλήματα είναι τόσον πλού
σια, πού εδλογοι είναι αί άνησυχίαι όλων τών υπευθύνων.
Τά αίτια καί οί λόγοι της ηύξημένης αύτής έγκληματικότητος δέν έχουν επα
κριβώς έντοπισθή καί καθορισθή. Πιστεύεται όμως ότι ή αΰξησις τής παιδικής έγ
κληματικότητος οφείλεται έν μέρει εις τήν χαλάρωσιν έπιβολής καί έλέγχου τών
πράξεων καί τοΰ τρόπου ζωής τών γονέων προς τά τέκνα τους ή είς τήν άδιαφορίαν
σημαντικοΰ ποσοστοΰ γονέων προς τον τρόπον καί τά μέσα ζωής τών παιδιών τους.
Πέραν αύτοΰ σημαντικόν ποσοστόν οφείλεται εις τήν τεραστίαν αυξησιν τοΰ πληθυσμοΰ τών μεγάλων κυρίως πόλεων, λόγω τοΰ παρατηρουμένεου κύματος άστυφιλίας. Είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι ή συσσώρευσις μεγάλου άριθμοΰ άτόμων
εις τάς πόλεις εύνοεϊ τό κλίμα τής διαπράξεως πάσης φύσεως έγκλημάτων. Ε π ί
σης ό έλεγχος είναι δυσχερέστερος, αν όχι άδύνατος καί μάλιστα εις τάς περιπτώ
σεις κατά τάς οποίας καί οί δύο γονείς έργάζονται καί τά παιδιά μένουν έλεύθερα
νά κανονίσουν κατά τό δοκοΰν καί κατά τάς παρορμήσεις των τά τοΰ τρόπου ζωής.
’Ακόμη πρέπει νά προστεθή ως παράγων αύξήσεως τής έγκληματικότητος
καί ή άνέχεια ή άνεπάρκεια οικονομικών μέσων, πού οφείλεται εις τήν μερικήν ή
ολικήν άνεργίαν, τήν αυξησιν τών οικονομικών άναγκών καί τά έπιδεικτικά πλούτη άλλων άτόμων. Ή πικρία πού γεννάται εις τάς ψυχάς τών παιδιών, πού στερούν
ται έκεΐνο πού νομίζουν άναγκαΐον καί άπαραίτητον εις τήν ζωήν τους, τά οδηγεί
είς τό έγκλημα διά τήν άπόκτησιν χρημάτων. Είς τόν λόγον αύτόν άποδίδεται ή ηύξημένη έγκληματικότης τών άνηλίκων διά τά άδικήματα κλοπής καί ληστειών.
Δέν είναι μόνον αυτά τά βασικά αίτια τής ηύξημένης έγκληματικότητος, κυ
ρίως τών άνηλίκων. ’Αναμφισβήτητα ό υπερπληθυσμός τών μεγάλων πόλεων συν
τελεί πρός τοΰτο. ’Αλλά καί ή άδιαφορία τοΰ κοινοΰ—παιδί είναι—ένθαρρύνει τούς
μικρούς έγκληματίας, καί τέλος ή μετριοπαθής στάσις τών ποινικών δικαστηρίων
πού πολλές φορές έπιβάλλουν άσημάντους ποινάς διά ειδεχθή έγκλήματα. 'Η κα
τηγορία αυτή τών ειδικών πιστεύει δτι καί οί άνήλικοι έγκληματίαι, ένοχοι σοβα
ρών έγκλημάτων, πρέπει νά τυγχάνουν τής αύτής σωφρονιστικής μεταχειρίσεως,
ώς καί οί ένήλικοι έγκληματίαι.
Οί άστυνομικοί καί κυρίως τό Έ φ-Μ πί-’Ά ϊ πιστεύουν δτι τό κράτος παρέχει
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μεγαλυτέραν νομικήν προστασίαν εις τον εγκληματίαν άπό τον κοινόν καί φιλήσυ
χου πολίτην. Ε πίσης παραπονοΰνται κατά τής σωφρονιστικής αρχής δτι οί έγκληματίαι, άνήλικοι καί ένήλικοι, πρέπει να θεωρούνται ώς «άσθενεΐς» καί να ύποβάλλωνται εις άνάλογον θεραπείαν. Το έγκλημα—τονίζουν—πρέπει νά έξετάζεται ώς κα
θαρόν έγκλημα καί όχι ώς ένέργεια ενός «ασθενούς». Πέραν αύτοϋ' πρέπει νά άναζητοϋνται τά αίτια καί κυρίως ή ευθύνη του έγκληματίου. Μεμονωμένη ένέργεια ή
συνδυασμένη τοιαύτη σπείρας; Τά κυριώτερα έγκλήματα καί κυρίως τής έμπορίας
των ναρκωτικών ή τά σχετικά μέ αύτά οφείλονται εις διεθνείς οργανώσεις έμπορων
ναρκωτικών, πού στρατολογούν τά μέλη τους άπό δλα τά κοινωνικά στρώματα καί
εκμεταλλεύονται τάς πάσης φύσεως άδυναμίας τού ατόμου.
Ό πρόεδρος τής Διεθνούς ’Αστυνομίας (Ίντερπόλ) κατά τό συνέδριον αύτής εις Ε λσίνκι τής Φιλλανδίας κ. Τζάκσον,τής Σκώτλαντ Γυάρντ, έτόνισεν δτι έπιβάλλεται ή στενωτέρα συνεργασία τών άστυνομικών δλου τού κόσμου κατά τής έγκληματικότητος. «Μόνον διά τής συνδυασμένης ένεργείας τών άστυνομικών δλων τών
χωρών—είπε—θά καταστή δυνατόν νά έξαρθώσωμεν τάς διεθνείς σπείρας εγκλη
ματιών καί νά συλλαμβάνωμεν τον κάθε έγκληματίαν, οπουδήποτε δρώντα. Καί εις
τον τομέα αύτόν πρέπει νά τονισθή δτι σημειοΰται σημαντική πρόοδος, δεδομένου
δτι κατά τό παρελθόν έτος ή Ίντερπόλ ήσχολήθη καί διηλεύκανε 3.000 υποθέσεις,
έκ τών οποίων 700 πλαστογραφίαι καί 700 έμπορίαι ναρκωτικών».
’Αλλά ένώ αύτά συμβαίνουν εις τή ν’Αμερικήν, ας ίδωμεν τί άκριβώς συμβαί
νει παρ’ ήμΐν εις τον τομέα τής έγκληματικότητος. Κατά τά έπίσημα στατι
στικά στοιχεία παρουσιάζεται αυξησις τού άριθμοΰ τών καταδικασθέντων, άνδρών
καί γυναικών, κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν, γεγονός πού μαρτυρεί αυξησιν τής
έγκληματικότητος. Κατά τά έπίσημα αύτά στοιχεία έχομεν διά τό 1960 82.649, κα
ταδίκους, ήτοι 72.573 άνδρας καί 10.076 γυναίκας, δηλαδή μιά αυξησιν 7.060 άτόμων έναντι τού προηγουμένου έτους, πού τό σύνολον τών καταδίκων άνήρχετο εις
75.589 άτομα, ήτοι 67.256 άνδρας καί 8.433 γυναίκας. Ε πίσης κατά τό αύτό έτος
παρουσιάζει αυξησιν καί ό άριθμός τών υποτροπών, πού άνήλθεν εις 28.988, άτομα
ήτοι 27.558 άνδρας καί 1.430 γυναίκας, έναντι 27.232 άτόμων, ήτοι 25.972 άν
δρών καί 1.260 γυναικών τού προηγουμένου έτους.
Τά δχι εύχάριστα αύτά άποτελέσματα, ώς ήτο φυσικόν, άνησύχησαν τούς αρ
μοδίους καί ειδικούς έπί τής έγκληματικότητος, οί όποιοι μελετούν τά επί μέρους
στοιχεία, έν συνδυασμώ προς τάς έπιβληθείσας ποινάς καί τό άδίκημα διά τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων έπί τών αιτίων, τά οποία συνετέλεσαν καί εις τήν έστω αύτήν μικράν άνοδον, δεδομένου δτι κατά τό 1959 ό άριθμός τών καταδίκων ήτο κα
τώτερος τού 1958 κατά 5.460 άτομα.
Φυσικά ή εΐκών πού παρουσιάζεται εις γενικάς γραμμάς καί πού ένδιαφέρει
άμεσα καί έμμεσα τούς έρευνητάς καί τούς άσχολουμένους μέ τό έγκλημα κατά τήν
οίανδήποτε αύτοΰ φάσιν, άλλά καί τούς μελετητάς τών κοινωνικών προβλημάτων,
τά οποία είναι κατά ποσοστόν συνάρτησις τής έγκληματικότητος κάθε χώρας,
πρέπει νά έξετασθή καί έρευνηθή άπό δλας τάς πλευράς, ώστε κατά τό δυνατόν τά
συμπεράσματα νά άπεικονίζουν τήν πραγματικότητα. Διότι μόνον ή αυξησις τού
συνόλου τού πληθυσμού κατά 50.000 άτομα δεν είναι λόγος έπαρκής.
Φαινομενικώς τά στατιστικά στοιχεία μάς παρουσιάζουν αυξησιν τής έγκλη
ματικότητος. Είναι άραγε άκριβής καί άληθής ή εΐκών αύτή ; Έ π ί τού σημείου αυ
τού, νομίζω, δτι πρέπει νά έρευνηθοΰν καί νά έξετασθοΰν τά έγκλήματα έκείνα πού
συνιστοΰν κατά κύριον λόγον τήν έγκληματικότητα. Καί τοιαΰτα πρέπει νά χαρακτηρισθοΰν τά άδικήματα κατά τής ζωής, περιουσίας, τιμής, θρησκείας, γάμου, ήθών,
δημοσίας τάξεως καί γενικά τά έκ τούτων πλέον ειδεχθή. Καί έπί τού σημείου αύ-
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τοΰ ή είκών πού παρουσιάζεται κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν, δύναται κανείς να
πή δτι εϊναι ικανοποιητική. Χαρακτηριστικώς παραθέτουμε τά κατωτέρω στοιχεία:
Άδίκημα
Σωματικαί βλάβαι
Κατά τής ιδιοκτησίας
Εγκλήματα τιμής
Προσωπικής έλευθερίας
Επικίνδυνα έγκλήματα
Κατά τής περιουσίας
Κατά τής θρησκείας
Κατά τοΰ γάμου
Δημοσίας τάξεως
Κατά τής ζωής
Κατά τών ήθών
’Επαιτεία—’Αλητεία
Στρατιωτικά άδικήματα
Άγορανομικοΰ κώδικος
Εργατική νομοθεσία
Αύτοκινητιστικά

1957

1958

1959

1960

11.625
9.249
8.567
3.715
1.202
1.393
1.638
1.073
40
629
488
441
1.344
12.020
4.090
4.720

11.791
11.819
9.170
3.682
977
1.768
1.606
1.166
43
636
526
499
1.498
12.420
7.788
4.392

11.207
8.030
8.840
3.483
1.089
1.611
1.479
975
31
669
738
322
1.422
10.687
8.434
5.257

11.193
9.468
8.222
3.117
1.136
1.824
1.541
1.134
24
673
680
437
1.518
11.345
11.736
6.403

Έ κ των άνωτέρω στοιχείων γίνεται άντιληπτον δτι κατά τήν ύπο κρίσιν τε
τραετίαν τά κυρίως βασικά εγκλήματα πού χαρακτηρίζουν τήν έγκληματικότητα
μιας χώρας, δπως τά άδικήματα σωματικής βλάβης, ιδιοκτησίας, τιμής, προσωπι
κής ελευθερίας καί θρησκείας, παρουσιάζουν συνεχή κάμψιν. Ά ντιθέτως μικράν αυξησιν παρουσιάζουν τά άδικήματα γάμου, ζωής, ήθών, μέ σημαντικήν αΰξησιν των
άδικημάτων τής έργατικής νομοθεσίας καί τής νομοθεσίας περί αυτοκινήτων.
Σημεϊον βασικόν επίσης είναι δχι το άδίκημα κατά τήν κατηγορίαν εις τήν
οποίαν ύπάγεται, άλλά αύτο τούτο το άδίκημα καί ή έπιβληθεΐσα ποινή, ώστε νά
κρίνεται ή σοβαρότης τής πράξεως καί τά κίνητρα αυτής. Μέ βάσιν το στοιχεΐον
αυτό, επί συνόλου 82.649 άτόμων πού κατεδικάσθησαν τό 1960, μόνον 8 έτιμωρήθησαν μέ τήν ποινή τού θανάτου, 7 άνδρες καί 1 γυναίκα, 14 άνδρες εις ισόβια δεσμά, 172 εις πρόσκαιρα δεσμά καί 878 εις φυλακίσεις άνω τού έτους. 'Η πλειονότης των καταδίκων-έγκληματιών, ήτοι 72.160 άτομα, 63.039 άνδρες καί 9.121
γυναίκες, έτιμωρήθησαν μέ φυλάκισιν μέχρι 3 μηνών, 4.305 άτομα μέ φυλάκισιν
3—6 μηνών, 1.750 μέ φυλάκισιν 6—12 μηνών καί 1.277 εις χρηματικήν ποινήν.
Δεύτερον βασικόν σημεϊον πού πρέπει νά έρευνηθή είναι ή παιδική έγκληματικότης, άπο τήν οποίαν κρίνεται κάθε χώρα. Καί έπί τού σημείου αυτού τά στοι
χεία τοΰ 1960 παρουσιάζουν 336 έγκληματίας, ήτοι 315 άγόρια καί 21 κορίτσια ήλικίας μέχρι 12 ετών, πού ένεκλείσθησαν εις άναμορφωτικά καταστήματα ή ύπεβλήθησαν εις άλλα θεραπευτικά μέτρα καί 1.536 έγκληματίας, ήτοι 1.455 άγόρια
καί 81 κορίτσια ήλικίας 13—17 έτών. Οί άριθμοί αυτοί εϊναι ενδεικτικοί, άλλά έν
πάσει περιπτώσει πρέπει νά τύχουν τής μεγαλυτέρας δυνατής προσοχής καί νά έρευνηθοΰν τά αίτια κατά περίπτωσιν. Μόνον δταν θά έχωμεν σαφή γνώσιν τών αι
τίων θά καταστή δυνατόν νά λάβωμεν καί τά ένδεικνυόμενα μέτρα πρύς θεραπείαν
τοΰ κακού.
Έ ν άλλο σημεϊον πού εϊναι ενδεικτικόν καί πού πρέπει νά έρευνηθή είναι ό
άριθμύς τών καταδίκων κατά έγκλημα καί ή έπιβληθεΐσα ποινή. Κατά τά έπίσημα
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στοιχεία εχομεν 187 παραβάσεις του Ποινικού Κώδικος δι’ άντίστασιν κατά της
Αρχής, μέ ποινάς φυλακίσεως μέχρις 1 έτους. Ό άριθμός, όσονδήποτε μικρός καί άν
παρουσιάζεται, πρέπει να άνησυχήση τούς άρμοδίους. Το άδίκημα τής άντιστάσεως
κατά τής ’Αρχής, ενώ δεν παρουσιάζει σοβαρότητα, είναι ένδεικτικόν ότι μιά μερίς
πολιτών εύρίσκεται έκτος τών νομίμων πλαισίων τής κοινής διαβιώσεως καί έν
πάσει περιπτώσει δέν άνέχεται τήν ομαλήν λειτουργία >τών κοινωνικών νόμων. Πρέ
πει νά έρευνηθοΰν τά αίτια τά όποια ώθοϋν τά παρανομοϋντα άτομα εις τοιούτου εί
δους έκδηλώσεις καί μάλιστα όταν πρόκειται περί άνηλίκων, δεδομένου ότι δύο παραβάται εΐχον ήλικίαν άπό 13—17 έτών. Σημαντικός επίσης είναι ό άριθμός τών
καταδικασθέντων δι’ άπείθειαν, καί θρασύτητα κατά τής ’Αρχής, άνερχόμενος εις
170 άτομα, ήτοι 160 άνδρας καί 10 γυναίκας.
"Εν άλλο κεφάλαιον τής έγκληματικότητος, πού πρέπει νά έπισύρη τήν προ
σοχήν τών άσχολουμένων μέ τά σχετικά προβλήματα καί τά κοινωνικά φαινόμενα,
είναι τά σχετικά μέ τήν θρησκείαν θέματα. Εις 1.541 άτομα, ήτοι 1.510 άνδρας καί
31 γυναίκας έπεβλήθησαν ποιναί φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών διά βλασφημίας, καθύβρισιν θρησκευμάτων καί περιύβρισιν νεκρού, έκ τών οποίων 10 άνήλικοι, άπό
13—17 έτών.
Τά στατιστικά στοιχεία διά τά κυρίως έγκλήματα διά πρώτην φοράν παρου
σιάζουν ηύξημένον τον άριθμόν τών γυναικών έγκληματιών, πού φθάνουν τάς 60,
μεταξύ τών οποίων καί μίαν καταδικασθεΐσαν εις θάνατον. ’Επίσης 8 έγκληματίαι
ήσαν ήλικίας κάτω τών 12 έτών καί 4 άπό 13—17 έτών, μεταξύ τών οποίων 1
άνήλικος, καταδικασθεΐσα διά παιδοκτονίαν.
Τά έγκλήματα κατά τών ήθών καί του γάμου παρουσιάζουν εικόνα πού πρέ
πει νά τύχη ιδιαιτέρας προσοχής, όσον άφορά τήν συμμετοχήν τών άνηλίκων. 'Επί
γενικού συνόλρυ 680 καταδίκων, 616 άνδρών καί 64 γυναικών, οί 57 ήσαν ήλικίας
κάτω τών 17 έτών. Κατά κατηγορίαν τά άνωτέρω άδικήματα έχουν ως εξής:
’Αδίκημα
Βιασμός
’Ασέλγεια
Άποπλάνησις παίδων
Αιμομιξία
Παρά φύσιν άσέλγεια
’Ακολασία—μαστρωπεία
"Άσεμνοι πράξεις
Διγαμία
Μοιχεία

Σύνολον

Άνδρες

23
15
128
15
11
207
280
12
291

23
15
127
13
10
153
274
11
141

Γυναίκες

1__
2
1
54
6
1
150
(Συνεχίζεται)

Μέ τη μελέτη πλουτίζουμε τις γνώσεις μας καί έτσι
έπιτελουμε άποτελεσματικώτερα τά καθήκοντα μας ώς
αστυνομικοί καί ώς άνθρωποι.

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ I

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
________________ Χ ο υά ιτχ έντ « Ή Ιστορία τού F.B.I.», κατά μετάφρα-________________
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
( Συνέχεια ίκ τοϋ
— —^

^

— — — — — —

προηγουμένου)

Ή ιστορία αυτή άρχισε όταν ό W. D.Μάνλεϋ, ένας χρηματιστής άπό τή Γεωρ
γία, έγινε πρόεδρος τής νεοϊδρυθείσης Μπάνκερς Τραστ Κόμπανυ τής Ά τλάντα τό
1911. Ή νέα εταιρεία άναπτύχθηκε γρήγορα καί έξελίχθηκε σέ μεγάλο τραπεζιτικό
οίκο καί μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου άνέλαβε τήν πρακτόρευσι 185 τραπεζιτικών ορ
γανισμών τής Γεωργίας καί τής Φλωρίδος.
Τήν 13 ’Ιουλίου 1926 ή Μπάνκερς Τράστ Κόμπανυ χρεοκόπησε καί κήρυ
ξε πτώχευσι, μέ άποτέλεσμα νά κλείσουν 86 τράπεζες τής Γεωργίας καί τής Φλωρίδας μέσα σέ έξήντα ήμέρες. Οί τράπεζες-μέλη βρέθηκαν χρεωμένες μέ μετοχές άξίας 18.000.000 δολλαρίων, πού είχαν πωληθή προς αυτές άπό τήν Μπάνκερς Τραστ
Κόμπανυ. Κατά τήν τελική έκκαθάρισι, ή ζημία υπολογίσθηκε σέ 10.000.000 δολλάρια. Έ ξ άτομα αύτοκτόνησαν λόγω χρεοκοπίας.
Οί υπάλληλοι τοϋ F.B.I. καί τής ταχυδρομικής υπηρεσίας άπεκάλυψαν μεγά
λες άπάτες στις συναλλαγές τών διευθυντών τής εταιρείας Μπάνκερς Τράστ Κόμπα
νυ. Οί υπάλληλοι έπεξεργάσθηκαν μεθοδικά τόννους ολόκληρους άπό φακέλους
καί έγγραφα, άναλύοντες τά οικονομικά καί διαχειριστικά τής εταιρείας γιά μιά πε
ρίοδο πάνω άπό δώδεκα χρόνια. Τελικά, τά συγκεντρωθέντα στοιχεία έτέθησαν ύπ’
δψιν τοϋ δικαστηρίου τών ένορκων. Τέσσαρες άπό τούς διευθυντάς τής έταιρείας
καταδικάστηκαν καί έστάλησαν στις φυλακές.
'Ο πρόεδρος δμως τής όργανώσεως, Μάνλεϋ, δέν βρισκόταν μεταξύ αύτών.
Είχε ξεφύγει τή δίκη προσποιούμενος δτι είναι άρρωστος βαρειά καί άργότερα, τό
1929, εΐσήχθη σέ μιά ψυχιατρική κλινική τής Μίλετζβιλ τής Γεωργίας, σ’ ένα ίδρυ
μα δπου δυστυχισμένες υπάρξεις οδηγούνται καί έγκλείονται άπό τούς συγγε
νείς των. ’Έ τσι ό Μάνλεϋ προέτασσε τό επιχείρημα τής σωματικής καί πνευματι
κής του άναπηρίας γιά νά μή παρουσιασθή στο δικαστήριο.
Λίγο μετά τήν εισαγωγή τοϋ Μάνλεϋ στήν κλινική, ώδηγήθηκε καί παραδό
θηκε έκεί άπό τούς συγγενείς του, ένας νεαρός όνόματι Τσάρλς Σέΰμουρ. Οί ιατροί
διεπίστωσαν δτι ό νεαρός άσθενής έπασχε άπό μελαγχολία. Κατ’ άρχάς έμενε μόνος
καί δέν μιλούσε σέ κανένα. "Υστερα δμως άπό μερικές ήμέρες άρχισε νά περιφέρεται
μέσα στήν κλινική καί ό γιατρός του ήταν ευχαριστημένος μέ τήν βελτίωσι τοϋ
άσθενοΰς καί τό ενδιαφέρον πού έδειχνε προς τό περιβάλλον του.
"Ετσι ό ‘Σέϋμουρ έγνώρισε τον Μάνλεϋ καί έγινε φίλος του. ’Επισκεπτόταν
ό ένας τό δωμάτιο τοϋ άλλου καί συζητούσαν γιά διάφορα θέματα, γιά βιβλία, οικο
νομικά, έπίκαιρα γεγονότα κλπ. 'Ο Σέϋμουρ είχε μιά συνήθεια, νά χαράζη, δηλαδή,
σ’ ένα σημειωματάριο κάτι άκατάληπτα σύμβολα, κατά τήν ώρα πού μιλούσε ό Μάν
λεϋ. Τά σύμβολα αύτά δέν ήταν παρά τά σύμβολα τής στενογραφίας.
Ό Σέϋμουρ άνέρρωσε γρήγορα καί βγήκε άπό τό νοσοκομείο.
Τότε διατάχθηκε ή υγειονομική έξέτασις τού Μάνλεϋ καί ό «Τσάρλς Σέϋμουρ»—
υπάλληλος τού F.B.I.—παρουσίασε τις στενογραφημένες σημειώσεις του, πού κρα
τούσε ώς είδος ήμερολογίου κατά τήν παραμονή του καί κατά τις επαφές του μέ
τον Μάνλεϋ στήν κλινική. 'Η επιτροπή άποφάνθηκε δτι ό Μάνλεϋ πιθανόν νά ήταν
άρρωστος, άλλά ή σωματική καί ψυχική του κατάστασις τού έπέτρεπαν νά παρουσιασθή ένώπιον τοϋ δικαστηρίου. ’Έτσι ό προσποιούμενος τον ψυχοπαθή Μάνλεϋ,
ώδηγήθηκε στο δικαστήριο καί καταδικάσθηκε σέ έπτά χρόνια φυλακή καί 10.000
δολλάρια πρόστιμο.
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Οί άποκαλύψεις των σκανδάλων του Τήποτ Ντόουν, τής όργανώσεως των πα
λαιμάχων, τής διαχειρίσεως των κεφαλαίων των αλλοδαπών καί τοΰ τραπεζίτου
Μάνλεϋ άπδ τδ F.B.I, είναι χαρακτηριστικά δείγματα τής ήθικής καταπτώσεως τής
εποχής έκείνης καί μαρτυρούν πώς τδ έγκλημα ώργίαζε σέ τρομακτικές διαστάσεις
σέ δλη τήν ’Αμερική. Τότε άρχισε νά κάνη την έμφάνισί του ό γκαγκστερισμός.
Τδ κράτος, ή πολιτεία, οί υπάλληλοι εύρίσκοντο σέ διάβρωσι.
’Έ τσι δ κλήρος έλαχε καί πάλι στδ F.B.I. για τήν άνάληψι δράσεως κατά των
γκάγκστερς.

Οι γκάγκστερς κυριαρχούν
Κατά τήν ταραχώδη αυτή περίοδο, γύρω στά 1920, οί γκάγκστερς, μέ δολοφο
νίες καί δωροδοκίες, άπέκτησαν τεράστια δύναμι, ένώ τδ F.B.I. στήν πραγματικό
τητα ήταν ανίκανο νά έπιβληθή σέ κακοποιούς σάν τον Άλφόνσο Καπόνε, ό όποιος
άπδ υπηρέτης ένδς οίκου άνοχής έξελίχθη σέ βασιλιά του υποκόσμου του Σικάγου.
ΤΗταν ή περίοδος κατά τήν οποία οί γκάγκστερς είχαν δημιουργήσει τις άόρατες αύτοκρατορίες τους, συνάπτοντες παράνομες συμμαχίες μέ τούς τυχοδιώκτες
πολιτικούς, δικαστικούς, γιατρούς καί άστυνομικούς. Τά κέρδη τών γκάγκστερς,
κατά τήν εποχήν τής άκμής τους, άπδ τδ λαθρεμπόριο τών οινοπνευματωδών, τις
ληστείες, τις διαφθορές, τή χαρτοπαιξία, τά ναρκωτικά καί τήν «προστασία)), - άνήρχοντο σέ εκατοντάδες εκατομμύρια δολλαρίων. Μόνο ή σπείρα τοΰ Σικάγου
ύπελογίζετο νά κερδίζη άπδ 100.000.000 μέχρι 300.000.000 δολλάρια τδ χρόνο.
Τδ περίεργο είναι δτι τδ F.B.I. δέν είχε τδ δικαίωμα νά κινηθή εναντίον
τών αύτοκρατοριών αύτών τοΰ υποκόσμου, παρά μόνο έάν οί κακοποιοί παρεβίαζαν
ένα ομοσπονδιακό νόμο. "Οταν δ Καπόνε άνέλαβε τήν ήγεσία τοΰ υποκόσμου τοΰ
Σικάγου, ήταν 25 ετών περίπου. ’Ακόμα καί δταν άπεχώρησε καί άποσύρθηκε σ’
ένα κτήμα στήν Πάλμ ’Ά ϊλαντ, κοντά στδ Μαϊάμι τής Φλωρίδος, κατά τδ 1927,
συνέχιζε νά κυβερνά άπ’ έκεϊ έξ άποστάσεως τδν υπόκοσμο καί παρέμενε τδ σύμ
βολο τοΰ κακοϋ καί τοΰ τρόμου. "Οταν έδινε διαταγές έξετελοΰντο άνθρωποι.
Γιά πολλά χρόνια ό Καπόνε ήταν άσύλληπτος, μέχρις δτου διέπραξε ένα λά
θος καί έτσι τδ F.B.I. έτέθη επί τά ίχνη του. Τδ 1929, στδ Σικάγο, προσεποιήθη
δτι ήταν άρρωστος, γιά νά άποφύγη νά δώση μαρτυρική κατάθεσι σέ μιά ΰπόθεσι
παραβάσεως τοΰ νόμου περί οινοπνευματωδών. Ίσχυρίσθηκε δτι βρισκόταν στδ
κρεβάτι έπί έξη έβδομάδες μέ βρογχοπνευμονία καί μάλιστα προσεκόμισε ένορκο
βεβαίωσι ένδς γιατροΰ, δτι ή κατάστασίς του δέν τοΰ έπέτρεπε νά έξέλθη άπδ τδ
σπίτι του.
Οί υπάλληλοι τοΰ F.B.I. αποφάσισαν νά ελέγξουν τούς ισχυρισμούς αύτούς
τοΰ Καπόνε καί διαπίστωσαν δτι κατά τδ χρονικό διάστημα κατά τδ όποιο ύπετίθετο δτι ό Καπόνε βρισκόταν στδ κρεβάτι, είχε θεαθή νά παίζη στδν ιππόδρομο,
νά κάνη βόλτα μέ βάρκα καί νά έχη πραγματοποιήσει άεροπορικδ ταξίδι στά νησιά
τών Μπαχάμα. Είχε θεαθή έπίσης σέ διάφορα δημόσια κέντρα μέ τά μάγουλα ρο
δοκόκκινα άπδ υγεία.
Κατόπιν τής παρακολουθήσεως αύτής καί τής διαπιστώσεως τών άνωτέρω,
υποβλήθηκε μήνυσις κατά τοΰ Καπόνε γιά περιφρόνησι πρδς τδ δικαστήριο καί προσήχθη βιαίως ένώπιον τοΰ ομοσπονδιακού όρκωτοΰ δικαστηρίου τοΰ Σικάγου. Τδν
είχαν συλλάβει στήν Φλωρίδα. Τήν 27 Μαρτίου 1929 άφέθηκε ελεύθερος έπί έγγυήσει, καταβαλών 5.000 δολλάρια. Δυδ μήνες άργότερα, ό Καπόνε συνελήφθηκε πάλι
στήν Πενσυλβανίαγιά παράνομο όπλοφορία καί καταδικάσθηκε σέ φυλάκισι ένδς έτους.
"Οταν έληξε ή ποινή αυτή, ώδηγήθηκε πάλι στδ δικαστήριο γιά νά δικαστή άλλους
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Ιξ μήνες φυλάκισι για περιφρόνησι προς το δικαστήριο. Έ νώ ό Καπόνε έξέτιε τήν
ποινή αύτή, οί υπάλληλοι τοΰ F.B.I. άρχισαν να έξετάζουν συστηματικά τούς οι
κονομικούς πόρους του. 'Ο άλλοτε υπηρέτης των οϊκων ανοχής δέν μπόρεσε να ξεφύγη. Άποκαλύφθηκαν διάφορες φοροδιαφυγές εις βάρος του και καταδικάσθηκε
σέ δέκα χρόνια φυλακή.
Οί λόγοι τής αύξήσεως τοΰ γκαγκστερισμού κατά την περίοδο γύρω στά
1920 είναι ακόμη διφορούμενοι. Δέν ύπάρχει δμως άμφισβήτησις δτι ή έμφάνισίς
του συνέπεσε μέ τήν κατάπτωσι πού παρατηρήθηκε μετά τον Α' παγκόσμιο πόλε
μο και μέ τήν ψήφισι τοΰ νόμου περί άπαγορεύσεως οινοπνευματωδών ποτών.
'Ο νόμος αύτος έτέθη σέ εφαρμογή τήν 16 ’Ιανουάριου 1920. Εκατομ
μύρια ’Αμερικανοί ήταν κατά τής άπαγορεύσεως καί το λαθρεμπόριο άνέλαβε νά
προμηθεύη τά άπαιτούμενα οινοπνευματώδη. Ξένα πλοία μετέφεραν άπο τήν ’Α γ
γλία, τή Γαλλία, τις Βερμούδες καί άλλα μέρη φορτία άπο ούίσκυ. ’Αγκυροβολού
σαν τρία μίλια άνοικτά, στά διεθνή υδατα καί μακριά άπο τήν αΐγιαλίτιδα ζώνη,
καί το φορτίο τους μεταφερόταν κρυφά μέ έξωπλισμένες βάρκες κατά τή νύκτα,
άνάμεσα άπο τούς άκτοφύλακες καί πολλές φορές οί λαθρέμποροι άναγκάζονταν νά
άνοίξουν το δρόμο τους μέ μάχες άγριες καί μέ τή χρήσι αυτομάτων δπλων. 'Ο κίν
δυνος ήταν βέβαια μεγάλος, άλλά καί τά κέρδη μεγάλα. Ούίσκυ πού είχε άγορασθή άντί 15 δολλαρίων χονδρικώς, διετίθετο λιανικώς άντί 70 καί 80 δολλαρίων.
"Ενα βαρέλι μπύρα, πού χονδρικώς έτιμάτο 3 δολλάρια, έπωλεΐτο άντί 60 δολλα
ρίων στήν άγορά λιανικώς. Έκτος άπο τά πλοία, μεγάλες ποσότητες οινοπνευματω
δών εΐσάγονταν λαθραίως καί άπο τά Καναδικά σύνορα.
Το Κογκρέσσο άνέθεσε τήν εφαρμογή τοΰ νόμου περί οινοπνευματωδών στήν
έφορία καί σέ λίγο συγκροτήθηκε ένας μικρός στρατός άπο 4.000 εφοριακούς ύπαλλήλους, πού κατενεμήθησαν σέ 105 γραφεία.
Οί γκάγκστερς δμως μέ τά τεράστια κέρδη τους κατώρθωσαν νά εξαγορά
ζουν τις άρχές, τήν άστυνομία καί τούς ομοσπονδιακούς ύπαλλήλους. "Ενας έφοριακος ή άστυνομικος μποροΰσε νά κερδίση έκατοντάδες δολλάρια μέσα σέ μιά έβδομάδα κάνοντας «στραβά μάτια». 'Ο προϊστάμενος τής εφορίας τής Νιού Τζέρσεϋ διεμαρτύρετο δτι δλοι οί ύπάλληλοι τής υπηρεσίας του, έκτος άπο τρεις,
έδωροδοκοΰντο καί ένεκα τούτου δέν μποροΰσε «νά όδηγήση ένα στράτευμα στή
μάχη», δταν οί περισσότεροι άπο τούς στρατιώτες πληρώνονταν άπο τον εχθρό. Το
1925 συγκροτήθηκε μιά έπιτροπή άπο 40 εισαγγελείς, πού εΐσηγήθηκε τήν κατάργησι ολοκλήρου τής υπηρεσίας διώξεως λαθρεμπορίου καί οινοπνευματωδών καί
τήν άντικατάστασί της άπο σώμα έπιλέκτων άνδρών. 'Ο γραμματεύς τής διευθύνσεως έφοριών Σέμουρ Λόουμαν, άνέφερε κατά το 1927 δτι «...'Η δωροδοκία λαμ
βάνει άνησυχητικές διαστάσεις... Ώρισμένες ήμέρες το χέρι μου κουράζεται νά ύπογράφη διαταγές περί άπολύσεως άνικάνων καί άπατεώνων υπαλλήλων». "Αλλος επί
σημος τής έφορίας άνέφερε δτι ένα συγκρότημα βιομηχανίας παραγωγής ζύθου,
έπλήρωνε 300.000 δολλάρια τήν εβδομάδα σ’ ένα εφοριακό υπάλληλο, γιά νά μήν
έπεμβαίνη στίς έπιχειρήσεις της. Οί τίμιοι υπάλληλοι καί τό Δημόσιο είχαν έκτροχιασθή μέσα στο τέλμα τής γενικής άπληστίας.
'Η άλήθεια ήταν δτι τό κοινό, γενικά, ήταν άπαθές μπροστά στο έγκλημα,
άκόμα καί δταν τό 1926 οί άνθρωποκτονίες έφθασαν στον άριθμό 12.000 έτησίως.
Οί δολοφονίες ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Μόνο στήν περιοχή τοΰ Σικάγου μέσα
σέ τριάντα μήνες ( 1924-1926) διαπράχθηκαν ενενήντα δολοφονίες άπο τις όποιες
τό 90 % παρέμειναν άνεξιχνίαστες. Τά κέρδη τών εγκληματιών αυξάνονταν κατά εκα
τομμύρια δολλάρια. Τά πολιτικά κόμματα τής χώρας είχαν έξαγορασθή καί δλη ή
κρατική μηχανή είχε συμμαχήσει μέ τον ύπόκοσμο. Τό έπίσημο κράτος έπενέβαινε μόνο σέ περιπτώσεις έγκλημάτων, κατά τά όποια παραβιάζονταν οί ομοσπονδία-
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κοί νόμοι. Έ τσ ι ή έκκαθάρισις άπέμεινε έργο των πολιτειών. 'Η λαϊκή όμως άγανάκτησις, λόγω τής έξαγοράς των κρατικών υπαλλήλων καί τής έπικρατούσης αναρ
χίας, άρχισε σιγά-σιγά να διογκοΰται.
Κατά τις αρχές τοϋ 1925, παρεσχέθη στο F.B.I. ή πληροφορία δτι ή Σινσινάτι ήταν μιά αμαρτωλή πόλις, δπου ή αστυνομία έπαιζε σπουδαίο ρόλο συνερ
γασίας μέ τον υπόκοσμο καί σέ μικρή άπόστασι άπό τά κτίρια δπου έστεγάζοντο οί
κρατικές υπηρεσίες λειτουργούσαν φανερά διάφορα κέντρα, στά όποια γινόταν χρήσις ναρκωτικών σέ τρομακτικό βαθμό. 'Η κατάστασις είχε χειροτερεύσει τόσο,
ώστε οΐ αρχές τής πόλεως ζήτησαν τελικά τή βοήθεια τοϋ υπουργείου Δικαιο
σύνης.
'Ο Χοϋβερ συζήτησε τήν κατάστασι αύτή μέ τον υπουργό Δικαιοσύνης Στόουν, καί, μέ τήν συγκατάθεσι τοϋ τελευταίου, διέταξε μιά ομάδα ειδικών υπαλλή
λων νά έξετάση τήν κατάστασι στήν Σινσινάτι. Οΐ υπάλληλοι άρχισαν νά άνακρίνουν
συστηματικά εκατοντάδες μάρτυρες καί νά παίρνουν καταθέσεις. Μέσα σέ δυό μέ
ρες διαπίστωσαν τήν άνάμιξι τής άστυνομίας στήν παρανομία. "Ενας έμπορος ναρ
κωτικών ώμολόγησε δτι μέσα σέ τριάντα μήνες είχε κερδίσει 455.056 δολλάρια
καί είχε καταβάλει 18.000 δολλάρια, γιά νά τύχη «προστασίας» άπό τήν άστυνομία.
*0 διευθυντής ένός κέντρου, πού κέρδιζε 3.500 δολλάρια τήν ήμέρα άπό τά λι
κέρ, είχε καταβάλει στήν άστυνομία 200.000 δολλάρια μέσα σέ τρία χρόνια.
Στά χωριά πού ήταν έξω άπό τήν Σινσινάτι, οΐ υπάλληλοι τοϋ F.B.I. συ
νάντησαν τούς έφοριακούς ύπαλλήλους διώξεως οινοπνευματωδών, οΐ όποιοι δέν
έκαναν τίποτε άλλο έκτος άπό παρανόμους εκβιασμούς έξω άπό τά ειρηνοδικεία,
τά όποια στήν πραγματικότητα ήταν κέντρα εκβιασμών. Οΐ ύπάλληλοι αύτοί άμείβονταν μέ βάσι τον αριθμό συλλήψεων πού πραγματοποιούσαν καί τό ποσόν τοϋ
προστίμου πού έπεβάλετο στούς παραβάτες.
Σέ χρονικό διάστημα λιγώτερο άπό τρεις μήνες, οί ύπάλληλοι τοϋ F.B.I·
είχαν τελειώσει τήν έρευνά τους. Συνεστήθη τότε ένα ειδικό ορκωτό δικαστήριο)
στο όποιο ύποβλήθηκαν μηνύσεις κατά 48 άστυνομικών τής Σινσινάτι καί 23 υ
παλλήλων τής διώξεως οινοπνευματωδών, μέ τήν κατηγορία δτι διευκόλυναν τήν
διενέργειαν λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών καί ναρκωτικών. Μερικοί άπό τούς
κατηγορουμένους δραπέτευσαν, άλλά συνελήφθησαν άπό τό F.B.I. στό Μαϊάμι,
στό Αός "Αντζελες, στις Συρακούσες, στήν Νέα 'Υόρκη καί ώδηγήθηκαν πίσω στό
δικαστήριο. ’Από τούς 71 κατηγορουμένους δικάστηκαν οΐ 70 καί καταδικάσθη
καν οί 62. Ό μοναδικός πού ξέφυγε, είχε κατορθώσει νά περάση στό Μόντρεαλ τοϋ
Καναδά.
'Η έρευνα αύτή άνοιξε τό δρόμο γιά τή μεταρρυθμιστική κίνησι στή Σινσινάτι, ή όποια άπάλλαξε τήν πόλι άπό τις σπείρες τών κακοποιών καί άπομάκρυνε
άπό τήν υπηρεσία τούς κακούς άστυνομικούς, οΐ όποιοι, σύμφωνα μέ τά μαρτυρι
κά στοιχεία, είχαν εΐσπράξει 348.000 δολλάρια μέσα σέ τρία χρόνια.
’Αμέσως μετά τήν έκκαθάρισι τής Σινσινάτι, άναφέρθηκε στον Χοϋβερ δτι
ό ειδικός ύπάλληλος τοϋ Γραφείου "Εντουαρντ Σανάχαν είχε πυροβοληθή καί φονευθή άπό ένα έπαγγελματία κλέπτη αυτοκινήτων, όνόματι Μάρτιν Τζαίημς Ντάρκιν. Γιά πρώτη φορά φονευόταν ύπάλληλος τοϋ F.B.I. έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντός του.
'Ο Χοϋβερ άπευθύνθηκε στούς ύπαλλήλους του μέ αύτά τά λόγια: «Πρέπει
νά συλλάβωμε οπωσδήποτε τόν Ντάρκιν. ’Εάν έπιτραπή στό φονιά ένός υπαλλή
λου τοϋ Γραφείου μας νά διαφύγη καί νά κυκλοφορή έλεύθερος, τότε δέν θά αΐσθανώμαστε ποτέ έν άσφαλεία. Δέν πρέπει νά τόν άφήσωμε νά διαφύγη».
(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπύ τ6 προηγούμενο)

Ή παλαιά συνοικία τοΰ Ντάουντάουν, πού άποτελεϊ το κέντρο του Λος "Αν
τζελες, είναι καί το κέντρο διοικήσεως της πόλεως καί της περιοχής. Έ κεΐ είναι
χτισμένα δλα τά μεγαλοπρεπή κτίρια τής πολιτείας, δπως τύ δημαρχιακό μέγαρο,
πού καταλαμβάνει ολόκληρο τετράγωνο, τό μέγαρο άρχείων, το μέγαρο διοικήσεως,
δπου ή έδρα του διοικητοϋ τής περιοχής, τά δύο μέγαρα δικαιοσύνης, δηλαδή τά άνώτατα δικαστήρια τής επαρχίας καί το δικαστήριο του Λος ’Άντζελες, το μέγαρο των
υγειονομικών υπηρεσιών πού καταλαμβάνει ολόκληρο τετράγωνο, το ταχυδρομικό
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μέγαρο, τό μέγαρο έκπαιδευτικών ύπηρεσιών καί τό μέγαρο τής επαρχιακής βιβλιο
θήκης. Οί άστυνομικές ύπηρεσίες είναι εγκατεστημένες σέ ειδικό μέγαρο πού άνήκει στο δήμο καί βρίσκεται παράπλευρα προς τό μέγαρο τών ταχυδρομείων. Έ τσι,
δλες οί διοικητικές, ύγειονομικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές καί δικαστικές ύπηρε
σίες, καθώς καί τά ταχυδρομεία, βιβλιοθήκη κλπ. βρίσκονται συγκεντρωμένα στην
ίδια συνοικία καί διευκολύνεται έτσι ό πολίτης στή διεκπεραίωσι τών ύποθέσεών
του γρήγορα χωρίς νά διατρέχη μεγάλες άποστάσεις γιά νά πάη άπό τό ένα γρα
φείο στο άλλο.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

Θέλησα νά παρακολουθήσω μιά συνεδρίασι δικαστηρίου. Καί προτίμησα νά
πάω στην αίθουσα, δπου συνεζητοϋντο οί ύποθέσεις μικροδιαφορών. Καί πρώτα
πρέπει νά περιγράφω τό δικαστικό μέγαρο, στο όποιο πήγα. Τό μέγαρο αύτό έκτίσθη τό 1958, καί είναι ένα άριστούργημα άρχιτεκτονικής καί πλούτου καί έσωτε-
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ρικώς καί έξωτερικώς. Οί εξωτερικές του όψεις (γιατί είναι χτισμένο σέ ολόκληρο
οικοδομικό τετράγωνο—πλατεία) είναι ντυμένες στη βάσι τους μέ μαΰρο μάρμαρο
(τεχνητό) καί τό υπόλοιπο μέ άρτιφισιέλ γκρι. Έσωτερικώς δλοι οί τοίχοι έχουν
καλυφθή μέ τεχνητό μάρμαρο χρώματος μπέζ, μέ νερά, σάν τά νησιώτικα μάρμαρα
τής Ελλάδος. Έκτος άπό τά άσανσέρ, ή άνάβασις άπό τον ένα όροφο στον άλλο
γίνεται μέ κυλιόμενες κλίμακες, πού είναι καμωμένες άπό άνοξείδωτο χάλυβα. "Ολοι
οί όροφοι είναι τοϋ ίδιου τύπου. Δηλαδή μόλις βγή κανείς άπό τη σκάλα ή τό άσαν
σέρ υπάρχει ένα τεράστιο χώλλ πού άπό τά άριστερά καί δεξιά οδηγεί σέ δύο φαρδεΐς
διαδρόμους πού διασχίζουν τό κτίριο άπό όλες τις πλευρές έτσι πού άριστερά καί δε
ξιά τοϋ διαδρόμου είναι τά δικαστικά γραφεία, τά πολυτελέστατα άποχωρητήρια
(χωριστά άνδρών καί γυναικών) καί κατά άποστάσεις είναι τοποθετημένες ειδικές
βρυσούλες γιά νά πίνουν νερό οί έπισκέπτες. 'Η αίθουσα συνεδριάσεων βρίσκεται στο
κέντρο. Μπήκαμε μέσα* έπικρατοϋσε άπόλυτη ήσυχία. Τά δάπεδα είναι στρω
μένα μέ μονίμους τάπητες ώστε νά μήν άκούγωνται τά βήματα καθ’ ολοκληρίαν.
Στο βάθος τής αιθούσης είναι
ή έδρα τοϋ ‘ δικαστοϋ. "Ολη ή
αίθουσα στούς τοίχους είναι
ντυμένη μέ μπέζ τεχνητό μάρ
μαρο σέ ΰψος ένός μέτρου, καί
άπό έκεΐ μέχρι τήν οροφή ό
τοίχος είναι ντυμένος μέ ξύ
λο καρυδιάς σέ τετράγωνα
σχήματα. 'Η οροφή του εί
ναι θαϋμα τεχνικής, γιατί ένώ
ή αίθουσα βρίσκεται στο κέν
τρο του μεγάρου καί δέν έχει
ούτε παράθυρα οΰτε άνοιγμα,
στήν οροφή νομίζει κανείς ότι
υπάρχει ουρανός. 'Ολόκληρη
ή οροφή είναι σκεπασμένη μέ
τζάμια σέ μεγάλα τετράγωνα
σχήματα καί μέ κρυφό φωτι
σμό δίνεται ή έντύπωσις τής
ήμέρας. Εννοείται ότι τά συ
στήματα θερμάνσεως καί έξαερισμοϋ είναι τέτοια ώστε
είναι πραγματική άπόλαυσις
νά μένη κανείς μέσα στήν αΐίι
θουσα. Πίσω άπό τήν έδρα
τοϋ προέδρου σέ μεγάλη έκτασι (πλάτος καί ΰψος) τοϋ τοίχου υπάρχει μία μοντέρνα
ώραιοτάτη διακόσμησις άπό μονοκόμματα ξύλα πού παρουσιάζουν κυματισμούς καίσέ
ωραία βάθρα υπάρχουν στημένες όρθιες οί σημαίες των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής
’Αμερικής δεξιά καί τής πολιτείας τής Καλιφορνίας άριστερά. Στήν έδρα άνεβαίνει ό
δικαστής μέ τρία σκαλοπάτια. ’Αριστερά άπό τό δικαστή είναι ισόπεδα τά γραφεία
τοϋ γραμματέως καί τοϋ βοηθού του, οί οποίοι μετά τήν άπόφασι τοϋ δικαστηρίου
τακτοποιούν άμέσως τούς διαδίκους. Μπροστά άπό τήν έδρα τοϋ δικαστοϋ καί σέ ΰψος
ώστε νά μπορούν οί διάδικοι νά δείχνουν υπάρχει μιά έδρα σάν τραπέζι, μακρόστενη
τοποθετημένη κάθετα προς τήν έδρα τοϋ προέδρου. Πάνω έκεΐ υπάρχουν μεταλλικές
πήχες διαφόρων μεγεθών μέ τις όποιες μπορεί νά σχηματίζη κανείς οικοδομικά τετρά
γωνα δρόμους, γωνίες κλπ. ’Επίσης ύπάρχουν καί διάφορα μικρά αυτοκίνητα όλων
τών ειδών (κούρσες, φορτηγά, λεωφορεία, γερανοί, τρακτέρ κλπ.) σάν τά παιγνίδια
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τών μικρών παιδιών. Έ τσ ι δταν πρόκειται για ύπόθεσι ζημίας, ή τραυματισμού μέ
αυτοκίνητο, οί διάδικοι τοποθετούν τά παιγνιδάκια αυτά στην κατάλληλο Θέσι και
έτσι κατατοπίζεται τό δικαστήριο.
Προς τά δεξιά του δικαστοΰ, προς τον τοίχο, είναι ή εξέδρα τών ένορκων
γιά τις περιπτώσεις πού δικάζονται κακουργήματα καί άπέναντι άπο τούς ένορκους
είναι τά καθίσματα τών δικηγόρων. Το μέρος αύτο τής αιθούσης χωρίζεται μέ ωραία
κάγκελα άπο την υπόλοιπη αίθουσα, δπου υπάρχουν σέ σειρές πολύ άναπαυτικά
καθίσματα μέ νάϋλον γιά τούς άκροατές. Στήν αίθουσα υπάρχουν ειδικοί δικαστικοί
κλητήρες μέ κομψή στρατιωτική στολή (πουκάμισο, παντελόνι καί πηλήκιο χακί
μπέζ) μέ τά σήματα τής πολιτείας καί μέ το πιστόλι κρεμασμένο στή μέση τους άπο
μιά μαύρη λουστρινένια ζώνη. Είναι καθ’ δλα εύγενέστατοι καί μπορώ νά είπώ έπιβλητικοί, γιατί είναι ύψηλοί, ωραίοι, φρεσκοξυρισμένοι καί πρόθυμοι νά δώσουν
πληροφορίες. ’Αλλά καί έπιβλέπουν γιά τήν άπόλυτη ήσυχία, πού πραγματικά έπικρατεΐ στις αίθουσες τών άμερικανικών δικαστηρίων.
Μπήκαμε στήν αίθουσα στήν όποια ήσαν άρκετοί πολίτες καί καθίσαμε στά
μπροστινά καθίσματα. Σέ λίγο ό κλητήρας ήρθε καί τοποθέτησε σέ ώρισμένη θήκη
μπρος στήν έδρα του δικαστοΰ, μιά μεταλλική πλάκα πού έγραφε μέ κεφαλαία
γράμματα τό ονομα τοϋ δικαστοΰ, πού θά δίκαζε κείνη τήν ήμέρα. ’Αμέσως μπήκε
ό δικαστής, ένας ήλικιωμένος συμπαθητικός άνθρωπος μέ γυαλιά, φορώντας τή δικα
στική τήβεννο, άνέβηκε στήν έδρα του, είπε καλή μέρα καί κάθισε. 'Ο γραμματεύς
τοΰ έδωσε τό φάκελο τής πρώτης ύποθέσεως μικροδιαφορών. Έκάλεσε τούς διαδίκους καί τούς μάρτυρες οί όποιοι πήγαν πλησίον. 'Όρκισε τον ένάγοντα ό όποιος
τοΰ άνέφερε ήρεμα τήν ύπόθεσι του καί τήν άξίωσι πού εΐχεν άπο τον άντίδικο.
Κατόπιν ώρκισε τον άντίδικο πού άνέφερε καί αύτός τίς απόψεις του. ’Επακολουθεί
μιά ήρεμη συζήτησις κατά-τήν όποια καταβάλλεται προσπάθεια οίκειοθελοΰς συνεννοήσεως καί άν δέν γίνη τίποτε, τότε ό δικαστής άνοίγει τον νόμο καί διαβάζει τά
σχετικά άρθρα μέ τήν ύπόθεσι έκδίδοντας καί τήν άπόφασί του, ή όποια γιά τήν
περίπτωσι τών μικροδιαφορών είναι άμέσως έκτελεστή. ’Ά ν δηλαδή άποφασίση
νά πληρώση ό έναγόμενος στον ένάγοντα ώρισμένο ποσόν χρημάτων, πρέπει αύτό νά πληρωθή άμέσως στο δίπλα γραφείο δπου ό γραμματεύς συντάσσει σχετική
πράξι. Ά ν πάλι τό ποσόν είναι μεγάλο καί δηλώση δτι δέν μπορεί νά τό πληρώση
δλο ό έναγόμενος, τότε ό δικαστής καθορίζει νά πληρωθή μέ δόσεις σέ ώρισένο
χρονικό διάστημα. Σημειωτέον δτι ή συζήτησις γιά κάθε ύπόθεσι γίνεται μέ τόση
άνεσι καί ήρεμία, ώστε κρατά μισή καί πλέον ώρα. ’Επίσης ένδιαφέρον είναι δτι οί
άκροατές άκοΰνε δλη τή συζήτησι εύκρινέστατα γιατί τόσο δίπλα άπο τον δικαστή δσο
καί δίπλα άπο τούς διαδίκους ύπάρχουν μικρόφωνα πού μεταδίδουν ευκρινέστατα δλη
τή διαδικασία. Τήν ήμέρα έκείνη συνεζήτησαν 10 συνολικώς υποθέσεις μικροδιαφορών
άπο τής 9 π.μ. ώρας μέχρι τή 1 μ. μ. δηλαδή κατά μέσον δρο γιά κάθε μιά έγένετο συζήτησις μισής ώρας. Καί γιά τά έξοδα μέ πληροφόρησαν δτι είναι έλάχιστα καί μά
λιστα δέν χρειάζεται δικηγόρος. 'Ο ένάγων πηγαίνει στον κλητήρα καί δίνει τήν
αϊτησί του καί ένα ή δυο δολλάρια γιά τήν κοινοποίησι στον έναγόμενο.
Οί υποθέσεις πού συνεζητήθησαν ήσαν τρεις έργατοϋπαλληλικές, μία γιά
έγγύησι γραμματίου πού έκανε ένας έμπορος καί πού τον υποχρέωσε ό δικαστής
νά πληρώση αύτός τό γραμμάτιο, τονίζοντάς του δτι δταν κανείς ύπογράφη πρέπει
νά προσέχη πολύ. Δύο ήσαν υποθέσεις αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Παρα
κολούθησα μέ ιδιαίτερη προσοχή τίς ύποθέσεις αυτές. 'Ο δικαστής είπε στούς δια
δίκους νά βάλουν τά μικρά αύτοκινητάκια στή θέσι πού ήσαν τά όχήματά τους δταν
έγινε τό άτύχημα. "Οταν έγινε ή τοποθέτησις ρώτησε άν ύπάρχει άντίρρησις ώς
προς τήν τοποθέτησι καί κατόπιν άφοΰ ακούσε καί τούς δύο ήρεμα, έδωσε συμβουλές
στον παραβάτη καί επέβαλε τήν άπόφασί του γιά τήν καταβολή τής σχετικής άποζημιώσεως πού χωρίς άντίρρησι καί μέ προθυμία άποδέχονται οί διάδικοι. 'Ομο-

Ν. ’Αρχιμανδρίτου : Los Angeles

842

λογώ ότι όλη αύτή ή διαδικασία που άφοροΰσε μικροδιαφορές μόνον, μέ έ'κανε σκε
πτικό γιά τον τρόπο κατά τον όποιο έκδικάζονται στην Ελλάδα οχι μικροδιαφορές,
άλλά καί σοβαρώτατες υποθέσεις.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Τό ταχυδρομικό μέγαρο είναι ένα επιβλητικό παλαιό μέγαρο μέ υπέροχες
έσωτερικές διακοσμήσεις στα δάπεδα, στούς τοίχους καί στά παράθυρα όπου υπάρ
χουν σέ βιτρώ ωραιότατες άναπαραστάσεις. 'Η έξυπηρέτησις του κοινού γίνεται
μέ άνεσι. 'Υπάρχουν βέβαια οί σχετικές θυρίδες πωλήσεως ένσήμων, άλλά υπάρ
χουν καί αύτόματα μηχανήματα στά όποια ρίχνει ό πολίτης τό άντίστοιχο νόμισμα,
πατάει τό κουμπάκι καί παίρνει τό γραμματόσημο άπό τή σχετική θυρίδα (τρύπα).
Αύτό βέβαια ευκολύνει πολύ τούς πολίτες καί τις ύπηρεσίες. Έντύπωσι μού έκαναν
καί τά έντυπα γιά τά διάφορα τηλεγραφήματα πού θέλει νά στείλη κανείς. ’Έχουν
τυπωμένα καλλιτεχνικώτατα έντυπα μέ έγχρωμες παραστάσεις γιά όλες τις περι
πτώσεις άποστολής τηλεγραφημάτων καί στο κάτω μέρος είναι τυπωμένες άνάλογες ευχές διαφόρων τύπων καί φρασεολογικών. Έ τσ ι εύκολύνεται ό άποστολεύς
καί συμπληρώνει τό έντυπο μέ την εύχή πού θέλει νά στείλη ώς τηλεγράφημα στον
παραλήπτη.
Τό έντυπο π. χ. γιά ευχετήριο τηλεγράφημα γεννήσεως τέκνου, έχει στο
έπάνω μέρος ένα πελαργό έγχρωμο νά πετάη κρατώντας στό ράμφος του μέσα σ’ ένα
πανί σάν σέ κούνια ένα μωρό καί γύρω κορδέλλεςμέ κρεμασμένα παπουτσάκια, κουδουνίστρες, κάτω δέ δύο σπιτάκια. "Εχει έξ τύπους εύχών. Τό έντυπο γιά ταξιδεύοντας
έχει πάνω σάν επιγραφή μέ κίτρινα γράμματα σέ κόκκινο φόντο «Καλό ταξίδι»
καί άριστερά ένα βαπόρι καί ένα άεροπλάνο. Περιλαμβάνει 12 τύπους ευχετηρίων.
Τό έντυπο γιά συγχαρητήρια έχει σέ μώβ φόντο τριαντάφυλλα καί τήν έπιγραφή
«Συγχαρητήρια» κάτω δέ 10 τύπους γιά συγχαρητήρια έπετείων γάμων καί γεννή
σεων. Έκτος αυτών έχει καί διάφορα άλλα έντυπα γιά τά Χριστούγεννα, γιά έπέτειο
γενεθλίων παιδιών κλπ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τό δημαρχείον είναι ένα έπιβλητικό πολυώροφο κτίριο μέ ουρανοξύστη σέ
σχήμα πύργου όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οί ύπηρεσίες τοϋ δήμου, διοικητικές
καί οικονομικές. Τόσο ή εξωτερική έμφάνισις όσο καί τό έσωτερικό τού μεγάρου
είναι καταπληκτικά ωραίο καί διακοσμημένο κατά τρόπο έξαιρετικά πλούσιο.
Σχετικά μέ τις οικονομικές ύπηρεσίες τόσο του κράτους, όσο καί τοϋ δήμου,
όπως μέ έπληροφόρησαν, βρίσκονται σέ ύψηλό επίπεδο φορολογικής συνειδήσεως καί
άπό άπόψεως φορολογουμένων καί άπό άπόψεως οικονομικών ύπαλλήλων, άλλά
προ παντός άπό άπόψεως φορολογικής δικαιοσύνης. ’Έτσι όταν έκδοθή ένας φορο
λογικός νόμος ό πολίτης δέν δυσανασχετεί γιατί κατ’ αρχήν τον θεωρεί δίκαιο, έν
συνεχεία μέ πάσαν ειλικρίνεια καί προθυμία δηλώνει τά φορολογικά του στοιχεία
καί πληρώνει τό φόρο, οί δέ οικονομικοί ύπάλληλοι οχι μόνο δέχονται κατ’ άρχήν
ώς ειλικρινείς τις δηλώσεις τών πολιτών, άλλά καί τούς βοηθούν συχνά λόγω τών
γνώσεών των νά δηλώνουν ό,τι ό νόμος ορίζει καί νά ελαφρύνουν φορολογικώς τή
θέσι τοϋ πολίτου. Παρέστην εις τήν έξής περίπτωσι : 'Ο πολίτης έδωσε τή δήλωσί
του γιά κάποιο φόρο στον ύπάλληλο. 'Ο ύπάλληλος τή μελέτησε καί κατόπιν λέγει
στον φορολογούμενο: «Κύριε ύπάρχει καί ή άκόλουθη νόμιμη περίπτωσις πού θά
πληρώσετε λιγώτερα άπ’ όσα έχετε δηλώσει», καί τοϋ άνέπτυξε τήν περίπτωσι. 'Ο
φορολογούμενος εύχαρίστησε καί πήγε νά φέρη νέα δήλωσι. 'Η φορολογική δικαιο
σύνη έκδηλώνεται άκέραιη. ’Έτσι καμμιά άπολύτως σύνταξις δέν φορολογείται
άνεξαρτήτως αν ό συνταξιούχος έχη άλλη περιουσία ή είναι πλούσιος. 'Η σύνταξις
τοϋ πολίτου είναι σεβαστή καί ιερά καί δέν φορολογείται ποτέ.
(Συνεχίζεται)

Έκδρομαϊ Εξωτερικοί)
Ύ πδ Ά στυν. Διευθυντοϋ Α' κ. ΔΗΜ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Είς τδ παρόν τεύχος δημοσιεύονται αί προγραμματισθεϊσαι ύπδ του Α.Α.Π.
διά τδ έτος 1964 έκδρομαί.
Τδ πρόγραμμα των έκδρομών έχει ώς ακολούθως:
Ε κ δ ρ ο μ ή ύ π’ά ρ ι θ. 1 (Βασική). Αΰτη θά λάβη χώραν, έφ’ δσον ύπ< βληθώσι δηλώσεις συμμετοχής καλύπτουσαι τάς θέσεις ένδς λεωφορείου (36—40)
άπδ 28ης Μαΐου 1964. Αΰτη θά έπαναληφθή άπδ 20ής Αύγούστου έάν ύπάρχωσι δη
λώσεις, διά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον. Τδ δρομολόγιον είναι ώς τδ των πραγματοποιηθεισών ήδη τοιούτων μέ προσθήκην δύο είσέτι διανυκτερεύσεων. Οΰτω :
1η
διανυκτέρευσις είς ΛΑΡΙΣΑΝ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
»
» ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
2α
»
» ΓΚΡΑΤΣ
3η
»
» ΒΙΕΝΝΗΝ
4η, 5η, 6η καί 7η
»
» ΜΟΝΑΧΟΝ
8η, 9η καί 10η
»
» ΚΕΑ ή ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ
11η
»»
» ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
12η, 13η, 14η καί 15η
»
» ΓΕΝΕΥΗΝ
16η καί 17η
»
» ΜΠΡΙΚ
18η
»
» ΜΙΛΑΝΟΝ
19η
»
» ΒΕΝΕΤΙΑΝ
20η καί 21η
»
» ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΝ
22α
»
» ΡΩΜΗΝ
23η, 24η, 25 καί 26η
»
» ΝΕΑΠΟΛΙΝ
27η
(28η Μπρίντεζι, έπιβίβασις τήν 22αν ώραν του Φέρρυ—Μπώτ διά Πάτρας).
Ε κ δ ρ ο μ ή ΰ π’ά ρ ι θ. 2 (Πιθανή χρονολογία ένάρξεως 16η Αύγ. 1964)
1η
διανυκτέρευσις είς ΛΑΡΙΣΑΝ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
»
» ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
2α
»
» ΓΚΡΑΤΣ
3η
»
» ΒΙΕΝΝΗΝ
4η καί 5η
»
» ΜΟΝΑΧΟΝ
6η καί 7η
»
» ΚΕΑ ή ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΝ
8η
»
» ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
9η, 10η, 11η καί 12η
»
» ΜΠΟΡΝΤΩ
13η
»
» ΣΑΝ—ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ
14η καί 15η
»
» ΜΑΔΡΙΤΗΝ
16η, 17η, 18η καί 19η
»
» ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
20η
21η, 22α, 23η
»
» ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ
»
» ΜΟΝΠΕΛΙΕ
24η
»
» ΝΙΚΑΙΑΝ
25η καί 26η
»» » ΓΕΝΟΥΑΝ
27 η
»
» ΡΩΜΗΝ
28η, 29η καί 30η
»
» ΝΕΑΠΟΛΙΝ
41η
(32— Μπρίντεζι, έπιβίβασις τήν 22αν ώραν τοϋ Φέρρυ—Μπώτ διά Πάτρας).
’Ε κ δ ρ ο μ ή ύ π ’ά ρ ι θ. 3. (Πιθανή χρονολογία ένάρξεως I7! ’Ιουνίου 1964).
1η
διανυκτέρευσις είς ΛΑΡΙΣΑΝ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
2α
»
» ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
3η
»
» ΓΚΡΑΤΣ
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διανυκτέρευσις εις ΜΟΝΑΧΟΝ
4η καί 5η
» ΦΡΑΓΚΦΟΤΡΤΗΝ
»
δη
» ΑΜΒΟΤΡΓΟΝ
»
7η καί 8η
» ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΝ
»
9η, 10η καί 11η
» ΖΑΚΟΠΙΓΚ
»
12η
)> ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΝ
»
13η καί 14η
» ΟΣΛΟ
»
15η, 16η καί 17η
» ΓΚΟΤΕΜΠΟΤΡΓΚ
»
18η
» ΝΙΜΠΟΐΡΓΚ
»
19η
» ΒΡΕΜΗΝ
»
20η
» ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
»
21η καί 22α
» ΒΡΤΞΕΛΛΑΣ
»
23η καί 24η
» ΠΑΡΙΣΙΟΤΣ
»
25η, 26η καί 27η
» ΓΕΝΕΤΗΝ
28η
»
»> ΜΠΡΙΚ
»
29η
» ΓΕΝΟΒΑΝ ή ΠΙΖΑΝ
»
30η
» ΡΩΜΗΝ
»
31η, 32α καί 33η
» ΝΕΑΠΟΛΙΝ
»
34η
(35η Μπρίντεζι. Έπιβίβασις Φέρρυ—Μπώτ διά Πάτρας).
Αί χρονολογίαι ένάρξεως των εκδρομών καθωρίσθησαν βάσει πληροφοριών
περί τών εύνοϊκωτέρων καιρικών συνθηκών.
Τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων άπηύθυνεν έγγραφον εις τά ταξιδιωτικά
πρακτορεία τών ’Αθηνών καί τελεί έν άναμονή τών άπαντήσεών των, ινα βάσει
τούτων έπιλεγή τό προσφέρον τούς εύνοϊκωτέρους όρους.
Το πραγματοποίησαν την τελευταίαν έκδρομήν πρακτορεϊον υπέβαλε προ
σφοράν διά τήν πρώτην έπί του παρόντος έκδρομήν, δέχεται δέ εις τήν προσφοράν
του τήν άνάληψιν τής εκδρομής ταύτης άντί τού ποσοϋ τών 4.850 δραχμών έν συνόλω,
καίτοι προσετέθησαν δύο διανυκτερεύσεις, άρκεϊ οί μετέχοντες νά καλύπτωσι τον
άριθμόν τούλάχιστον 36. Προκαταβολήν περί τάς 2.000 δραχμών καί τό υπόλοιπον
εις 12—-15 δεκαπενθημέρους δόσεις.
'Η εύνοϊκωτέρα προσφορά, έφ’ όσον ύπάρξη, θά γνωστοποιηθή έγκαίρως.
Πάντως, χωρίς τούτο νά άποτελή οίανδήποτε δέσμευσιν, ή πιθανή δαπάνη διά τήν
ύπ’ άριθ. 2 έκδρομήν θά άνέλθη εις τάς 5.400 περίπου δραχμών.
Διά τήν δαπάνην τής ύπ’ άριθ. 3, έλλείψει πληροφοριών, δεν δύναται νά γίνη
έπί τού παρόντος πρόβλεψις. ’Εντός ολίγων ήμερών θά γνωστοποιηθώσιν αί προσφοραί δι’ άπάσας τάς διαδρομάς.
Εις τήν διαταγήν τού ’Αρχηγείου καθορίζεται ότι αί δηλώσεις συμμετοχής δέον
νά ύποβληθώσι μέχρι τέλους Νοεμβρίου έ.ε., ίνα βάσει τούτων καθορισθή σαφώς ή
πραγματοποιηθησομένη έκδρομή καί έξασφαλισθώσιν έγκαίρως τά ξενοδοχεία,
γνωστού οντος ότι τά πλεϊστα πρακτορεία ήμεδαπής καί άλλοδαπής έξασφαλίζωσι
τα καλά ξενοδοχεία άπό τού ’Ιανουάριου αν μή καί ένωρίτερον.
Ε πίσης εις τήν διαταγήν τίθεται ώς όρος ότι δι’έκαστον δηλοΰντα θά γίνηται
κράτησις έκ τών άποδοχών του άπό ’Ιανουάριου 1964 200 δραχμών μηνιαίως. 'Η
επιστροφή τής προκαταβολής ταύτης δύναται νά γίνη εις τυχόν μεταμεληθέντα τό
βραδύτερον 40 ήμέρας προ τής ένάρξεως τής έκδρομής. Μετέπειτα άνάληψις θέλει
συνεπάγεται κράτησιν τού ποσού τό όποιον προκατεβλήθη διά λογαριασμόν του
εις τά ξενοδοχεία.
Τό A. Α. Πόλεων έπαναλαμβάνει καί αδθις τήν σύστασιν τής όσον τό δυνατόν
ευρυτέρας συμμετοχής τών αστυνομικών εις τάς έν λόγω έκδρομάς.
Δ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΩΣΤΗΣ Π Α Α Α Μ Α Σ
Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ ΤΩΝ Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν ΕΞΟΡΜ Η ΣΕΩ 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
__________________

'Υ π ό Ύ π α στυνό μ ο υ Α ' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

________________

(Συνέχεια άττό τ6 προηγούμενο)

’Αλλά καί στους « Κ ύ κ λ ο υ ς τ ω ν τ ε τ ρ ά σ τ ι χ ω ν » του 1929, ό
ποιητής δεν παύει νά βροντοφωνεΐ γιά την Ελλάδα του, μέ τούς ηρωικούς καί γε
μάτους άπο άθάνατο έλληνικό μεγαλείο στίχους του :
Ή Ελλάδα ! Πάντα άνάσταση μέσ’ άπο το κρύο τό χώμα.
Πάντα θάχει ξαφνική καί μια Δευτέρα Παρουσία.
Μήν τήν κρατάτε στής λατρείας κλεισμένη τά μουσεία.
Το τραγούδι το στερνό δεν τό τραγούδησε, όχι, άκόμα !
Ώμος, ρεαλιστής ό ποιητής, υψώνει ύμνους παντού γιά τήν Ελλάδα καί τήν
φύση τήν άνθρώπινη, κτυπάει κοινωνικές καί πολιτικές άδυναμίες τής νεοελληνικής
γενηάς καί προ πάντων δέν άπαρνεϊται τήν μεγάλη άλήθεια δλων των γεγονότων τής
ταραγμένης έποχής του. Τό φανερώνουν κάποιοι στίχοι του κι’ αύτό, δταν μέ θάρρος
δίνεται ή αιώνια υποθήκη ειλικρίνειας τής ψυχής :
" Οπ οι ος σ τ ο χ α σ τ ι κ ό ς σά γ ι α τ α γ ά ν ι ,
τό σ τ ο χ α σ μ ό τ ο υ ά ν τ ρ ί κ ε ι α ας τ ό ν ε β γ ά ζ ε ι !
Πές τα κι ’ ά κ έ ρ ι α κ αί γ υ μ ν ά ! Δέν φ τ ά ν ε ι
νά λ ά μ π η ή ά λ ή θ ε ι α . Π ρ έ π ε ι κ α ί νά σ φ ά ζ η !
* **
’Από συνέπεια στο μεγάλο έ'ργο τού Κωστή Παλαμά είναι σκόπιμο νά άσχοληθοϋμε λίγο καί μέ τά περίφημα « Γ ρ ά μ μ α τ α σ τ ή Ρ α χ ή λ » , τό ογκώδες
έπιστολογραφικό έργο τού ποιητοΰ πού ό διευθυντής Γραμμάτων καί Τεχνών τού
'Υπουργείου Παιδείας κ. Κουρνοΰτος έξέδωσε στά 1960. Προκαταβολικώς πρέπει
νά πώ δτι ή « Ραχήλ » τού Κωστή Παλαμά είναι πρόσωπο υπαρκτό καί σήμερα, ή
δ-νίς 'Ελένη Κορτζά, πού διαμένει στή Βούλα.
Τά γράμματα αύτά τού έθνικοϋ μας ποιητοΰ καλύπτουν τήν έποχή τού 1922—·
1935. "Ας δούμε δμως, μέ άφηγητή τον κ. Αίμίλ. Χουρμούζιο, τί είναι τά « Γράμ
ματα στή Ραχήλ », πού τόσες συζητήσεις ξεσήκωσαν στον λογοτεχνικό μας κόσμο.
Γράφει λοιπόν ό κ. Χουρμούζιος στις κριτικές σημειώσεις τουί1) :
«"Ενα πλούσιο, άφάνταστα πλούσιο μεταλλείο ψυχής μέ υπόγειες στοές πού
εισχωρούν έως τά πλέον άπρόσιτα κι’ άνυποψίαστα βάθη τού ποιητικού συναισθημα
τισμού καί διαφωτίζουν έναν μηχανισμό σκέψεως κι’ έμπνεύσεως—μιά άληθινή
άνατομία τού ποιητικού έ γ ώ είναι αύτά τά « Γράμματα στή Ραχήλ », ή ογκώδης
επιστολογραφία τού Κωστή Παλαμά πού μέ τή σοφή έπιμέλεια τού κ. Γ. Κουρνούτου, είδε προ ολίγων ήμερών τό φώς στή μορφή τού βιβλίου. Είναι μιά επιστολογρα
φία έρωτική άλλά ιδιότυπα έρωτική, θά τήν έλεγα μυστικοπαθώς έρωτική, κινημένη
περισσότερο άπο μιά διάθεση πνευματικής διαχύσεως, κι’ άπο μιάν άνάγκη ψυχικής
άφοσιώσεως, συγκινητικώτατα γιά τήν λυρικήν ορμήν της έξομολογητική, καί ή
οποία καλύπτει ουσιαστικά μιά πλήρη οκταετία, άπο τό 1922 έως τό 1930, μ’ ένα
σύντομον έπισφραγιστικόν έπίλογο, μιά τελευταία δραματική νότα πού είναι καί
μιά άπεγνωσμένη κραυγή τής ζωής πού φεύγει, ή μάλλον πού έφυγε, στά 1935,
1. Έφημερίς «Καθημερινή» τής 12 ’Ιανουάριου 1961.
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τό έτος πού σημαδεύει άλλωστε καί το τέλος τής ενεργού παρουσίας τοϋ ΓΙοιητοϋ
στην πνευματική μας ζωή.
« Είναι ή πρώτη φορά πού μάς προσφέρεται μιά τέτοιας μορφής έπιστολογραφία τοϋ Παλαμά, τόσον άποκαλυπτικής σημασίας, τόσον συναρπαστική γ ι’ αυτές τις
έκ βαθέων έκμυστηρεύσεις πού άπό πάμπολλες πλευρές των είναι προωρισμένες νά
γίνουν οδηγός για την ψυχογραφική μελέτη τοϋ Ποιητοϋ καί τοϋ έργου του, άλλα
καί χρήσιμο κλειδί σέ πολλά αινίγματα τής ποιήσεώς του. ’Άλλες σειρές γραμμάτων
πού κατά καιρούς μάς δόθηκαν, ή ’Αλληλογραφία του μέ τον κ. Ά ντ. Φ. Χαλάν, τά
Γράμματα προς τον κ. Γιώργο Κατσίμπαλη, άναφέρονται είτε σ’ έπεξηγήσεις τοϋ
έ'ργου του, είτε σέ άντικείμενα τρέχοντα τής πνευματικής του δραστηριότητος. Τά
« Γράμματα στη Ραχήλ » είναι, κατά μέγα μέρος, μιά ψυχική καί πνευματική αύτοβιογραφία μ’ έπίκεντρο, βεβαίως, ένα ζωηρό άπορροφητικό αίσθημα τοϋ Ποιητή,
γεννημένο στο λυκόφως τοϋ βίου καί ίσως γ ι’ αυτό περισσότερον ενδιαφέρον
καί γιά τον ίδιο συγκλονιστικό.
«'Ο διαφωτιστικώτατος πρόλογος τής έπιστολογραφίας αυτής, εμπιστευ
μένης άπό τήν ίδια τήν παραλήπτρια στις φροντίδες τοϋ εκδότου της, μάς κατα
τοπίζει στά περιστατικά καί στά λοιπά καθέκαστα τοϋ ερωτικού αύτοΰ ρομάντσου
πού είναι προωρισμένο νά συνοδεύει πιά τό παλαμικό έργο τής κύκνειας δεκαπεν
ταετίας του άξεχώριστα, γιατί τοϋ γίνεται ένας έγκυρος καί σέ πλεΐστα σημεία
άποκαλυπτικώτατος ύπομνηματισμός. Πολύ σωστά ό κ. Κουρνοΰτος χαρακτηρί
ζει μυθιστόρημα μάλλον παρά ιστορία τό χρονικό τής ζωής τής ήρωίδος τοϋ ρο
μάντσου—αυτής τής Ήγερίας, τής «tendre et chere inspiratrice» όπως τήν άποκαλεΐ ό Παλαμάς (σελ. 100). 'Η περιπέτεια τής Ραχήλ των γραμμάτων, πού εί
ναι γιά τον Παλαμά 6, τι ή Rahel Venhagen γιά τον εβδομηντάρη Γκαϊτε—(γι’
αυτό καί ή παρομοίωση καί ή προσωνυμία πού έρχεται συχνά στά φλογισμένα
τοΰτα γράμματα)—τό πικρό μά καί γοητευτικό συνάμα ρομάντσο τής ζωής αυ
τής τής Ch0re et divine Clarte, δπως ό Ποιητής τήν προσαγορεύει, (δανειζόμε
νος τήν προσφώνηση άπό ένα τετράστιχο των «Saisons» τοϋ Angellier πού άγαπά καί μεταφράζει, (δυό τραγούδια του βρίσκονται τυπωμένα στήν «Ξανατονισμένη Μ ουσική»):
aChere Clarte, C’est de toi-m em e...)—
αυτή ή περιπέτεια πού φαίνεται νά υπερβαίνει τά σύνορα τοϋ πιθανού, θά μπορού
σε νά δώση τό θέμα σέ μιά συναρπαστική μυθιστορία. 'Ο προλογιστής τή συνο
ψίζει εύγλωττα, άλλ’ ό άναγνώστης των σημειώσεων αυτών άξίζει νά γνωρίση
σέ^ περιληπτικώτατες καί ωχρές γραμμές τό περίγραμμα τής συνόψεως: Κάπου
στά 1875 ό Έμίν βέης, ’Αλβανός άπό τήν Κορυτσά, άξιωματικός στόν τουρκι
κό στρατό, ζή μ’ ένα όνειρό: τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας του άπό τήν τουρκι
κή δεσποτεία. Γιά τήν πραγμάτωση αύτοΰ τού ονείρου, πού συμμερίζονταν κι’
άλλοι φιλελεύθεροι ’Αλβανοί, έβλεπε ένα μονάχα τρόπο, τήν ένωση τών Ελλήνων
καί ’Αλβανών, δηλαδή τήν ενσωμάτωση τής δουλωμένης ’Αλβανίας στήν Ε λλά
δα. Φεύγοντας τήν καταδίωξη τών τουρκικών άρχών, δταν τό «σχέδιο» του έγι
νε γνωστό, ξεμπαρκάρει μέ τή φαμελιά του στήν Κέρκυρα, κι’ άπό έκεϊ συνεχί
ζει άκατάπαυστα τή δραστηριότητά του. ’Αγωνίζεται νά πείση τήν Ελληνική Κυ
βέρνηση νά υΐοθετήση τις ιδέες του, άλλά συναντά «πανταχοΰ τήν άδιαφορίαν καί
τήν άμάθειαν έπικρατούσας». 'Η Ελληνική Κυβέρνησις τελικά συγκινεΐται, 6χι
μέ τά σχέδια καί τις ιδέες του άλλά μέ τόν άνθρωπο, τον έντάσσει στόν ελληνικό
στρατό μέ τό βαθμό του καί τόν διορίζει Φρούραρχο Κερκύρας. Ά πό έκεϊ δ Έμίν
έρχεται στήν ’Αθήνα καί συντάσσει υπομνήματα πού στέλνει στόν Πρωθυπουργό
τής Ελλάδος, τόν Χαρίλαο Τρικούπη, υποστηρίζοντας μέ άκοίμητο ζήλο καί μέ
θέρμη φανατικού όραματιστή τό τολμηρό σχέδιο. ’Απανωτές συμφορές, ή κατα-
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δρομή της τύχης, οΐ απογοητεύσεις, πένθη σκληρά καί δυσκολοβάστακτα—ό θά
νατος τοΰ άρπαξε τα τρία άπό τα τέσσερα παιδιά του σέ μιά επιδημία—λύγισαν
αύτήν την πλούσια καί περήφανη ψυχή. 'Η έσωτερική ερημιά του καί ή άπόγνωσις τον ώδήγησαν μιά μέρα στην αύτοκτονία. Ό Έμίν Κορτζάς (τό επώνυμο τό
πήρε άπό την γενέτειρά του, την Κορυτσά), στις 20 ’Ιουνίου 1887 έπνιγε στη φαληρική θάλασσα «το λαμπρότερον ονειρον τοΰ βίου του καί μαζί τον ίδιο τον έαυτό του».
«'Η χήρα τοΰ Έμίν, μέ το μοναδικό άγόρι πού της είχε άπομείνει, τον Μπεσίμ, δέν ήταν λιγώτερο άπό τον άντρα της προσηλωμένη στο παράφορο ιδανικό
του. "Ηδη άπό τοΰ 1878 μέ την παρακίνηση τοΰ ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη πού τή
φιλοξενοΰσε τότε στο γραφικό νησί του, τή Μαδουρή, βαφτίσθηκε μέ τον γυιό της
χριστιανή καί ό γυιός αυτός, Γεώργιος τώρα, άκολουθεΐ τά ίχνη τοΰ πατέρα. ’Α
κολουθεί τό στρατιωτικό στάδιο, γίνεται άξιωματικός, πήρε γιά γυναίκα του μιά
Κερκυραία άρχοντοπούλα, την ’Ιφιγένεια Στεφανίτση, καί μαζί της κάνει τρία
παιδιά, την Ελένη, τή Μαρία καί τον Σπΰρο. 'Η Ελένη είναι ή Ραχήλ τοΰ Παλαμα...
«Δύο άκόμη λέξεις γιά τήν τύχη τής οικογένειας. Ό Γεώργιος Κορτζάς, υ
πηρετώντας πιστά τήν πατρίδα του, τήν Ελλάδα, πήρε μέρος σ’ όλες τις στρατιω
τικές περιπέτειές της, ακολούθησε τήν τύχη τοΰ Δ' Σώματος Στρατοΰ, αιχμάλω
τος στο Γκαΐρλιτζ, μετέσχε στή Μικρασιατική ’Εκστρατεία, καί πολύ αργότερα,
στό 1941, ό Στρατηγός Γεώργιος Κορτζάς, μετά τήν κατάρρευση τοΰ μετώπου
στην ’Αλβανία, διορίζεται άπό τον Βασιλέα Γεώργιο 'Υπουργός των Συγκοινω
νιών κι’ άκολουθεΐ τήν Κυβέρνηση στήν Αίγυπτο, καί κατόπιν, τή βασιλική οι
κογένεια, στή Νότιο ’Αφρική. Μετά τήν άπελευθέρωση, τον Νοέμβριο τοΰ 1944,
ξαναγυρίζει μέ τούς πρώτους στήν ’Αθήνα. Στά Δεκεμβριανά συλλαμβάνεται ό
μηρος καί βρίσκει μαρτυρικό θάνατο στά Κρώρα...
«'Η έποχή τής άλληλογραφίας τοΰ Παλαμά μέ τήν Ελένη Κορτζά άρχίζει
στά 1922. 'Η πρώτη επιστολή χρονολογείται 21 ’Ιουνίου 1922. 'Η Ελένη είναι
τότε κάπου 20 χρόνων. 'Ο Παλαμάς 63... ’Αλλά καί ή Ελένη είχε τήν περιπέτεια
τής ζωής της. ’Αναγκασμένη νά παρακολουθεί τις μετακινήσεις τής οικογένειας
άπό έπαρχία σέ έπαρχία, μορφωμένη σέ σχολειά των καλογραιών πρώτα στήν
Κρήτη, κατόπιν, στά 1916, στήν ’Αθήνα, δέχθηκε άπό πολύ ενωρίς τήν έπίδραση τοΰ καθολικοΰ σχολειοΰ καί δέν άργησε, ΰστερ’ άπό έντονη θρησκευτική κρί
ση, ν’ άσπασθήτό δυτικό δόγμα. Ή άλλαξοπιστία τής πρωτοθυγατέρας υπήρξε δει
νό πλήγμα γιά τήν οίκογένειά της, τήν έμποτισμένη άπό φανατική προσήλωση στήν
ορθοδοξία. 'Η μάννα, άναστατωμένη, πικραμένη άλλά καί άτεγκτη, άδυσώπητη
σ’ δ, τι θεωροΰσε σάν προδοσία τής κόρης στήν άγωνιστική παράδοση τής φαμελιάς, δέ λύγισε μπρος στό μαρτύριο τοΰ παιδιοΰ της. Καί—αντιγράφω άπό τόν
πρόλογο—«ή Έλενίτσα, παιδί άκόμη καί πάνω στήν πιό κρίσιμη ήλικία της,
άγωνίστηκε σκληρά γιά νά σηκώση τό βάρος τής καταδρομής καί τό μαρτύριο τής
πίστης της, άλλά τής ήταν άδύνατο. Στή θύελλα τούτη, οί δυνάμεις της ήσαν ανί
σχυρες ν’ άντισταθοΰν άποτελεσματικά. Καί γονάτισε. "Υστερα άπό κάμποσο και
ρό, βαρειά άρρωστη, αναγκάσθηκε νά διακόψη τό σχολειό της. 'Η στενοχώρια
τής έσπασε τό άδύνατο στήθος καί τό αίμα τήν έπνιγε καθημερινά. "Εγινε φυματική». 'Η φοβέρα τοΰ θανάτου πού φαινόταν νά ρίχνει ολοένα καί πιό βαρειά τις
μαΰρες φτεροΰγες του επάνω στό βασανισμένο κορμί τής κόρης, θά ήταν γιά τή
μάννα μιά ποθητή κάθαρση, μιά εξιλέωση τοΰ πληγωμένου σπιτιοΰ. 'Ωστόσο, σιγά-σιγά, έγινε κάποια άνακωχή σ’ αυτή τή μεγάλη, τήν τραγική έχθρητα ανάμε
σα σέ μάννα καί σέ κόρη. 'Η μητρική στοργή παραμέρισε τήν άσίγαστην οργή.
Τόν άδιάλλακτο φανατισμό διαδέχθηκε ή έγκαρτέρηση καί ή φροντίδα γιά τό πο-
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νεμένο σπλάγχνο. ’Αλλεπάλληλα ταξίδια στο εξωτερικό, στήν 'Ελβετία—για την
ανάγκη άλλαγής κλίματος πού συνιστοΰσαν οί γιατροί—στή Δρέσδη, στο Γκαΐμπερσντορφ, κατόπιν στο σανατόριο των Μαρίενχαους, ύστερα στο Μπιλάου, έξω
άπό τη Δρέσδη. Κατόπιν Μπολτζάνο, Φλωρεντία, Ρώμη, τό καλοκαίρι τοΰ 1921
στήν Κέρκυρα καί τέλος, το φθινόπωρο τοΰ 1921, στήν ’Αθήνα...
«Τα Χριστούγεννα τοΰ ίδιου χρόνου, σέ κάποιο φιλικό σπίτι πού το τιμούσε
ό Παλαμας μέ τις έπισκέψεις του ( 1), έγινε ή πρώτη συνάντηση τοΰ Ποιητή μέ τήν
Έλενίτσα Κορτζά. ’Ακολούθησαν άλλες συναντήσεις στο ίδιο φιλικό σπίτι, στενό
χωρες για τον φυγόκοσμο Ποιητή, ώσότου μια μέρα ό Παλαμας είπε στή νέα πώς
οί συναντήσεις αυτές μέ τα τόσα πνευματικά ένδιαφέροντα, θά ήταν προτιμότερο
να γίνονταν στο Κελλί του. Έ κεΐ ήταν ή σκήτη του, έκεΐ ή μικρή πατρίδα
του, έκεΐ μέσα ένοιωθε να είναι ό άληθινός έαυτός του...
«Καί το ρομάντσο αρχίζει...» συνεχίζει ό κ. Χουρμούζιος. «'Ο Παλαμας ερω
τευμένος—άλλα πώς ερωτευμένος ! Είναι ό δεσμώτης τοΰ Κελλιοΰ πού νοιώθει
πλάϊ του μια νεανική ψυχή, έτοιμη να δεχθή τή φωνή του σάν τραγούδι, τήν ομι
λία του σάν διδαχή, τή λυρική του διάθεση σάν μύηση σέ κόσμους μέσα στούς ο
ποίους ό ποιητής βρίσκει τον έαυτό του, ό φυγόκοσμος αύτός κι’ ό ερημίτης μέσα
στον θόρυβο καί τή ρουτίνα πού τον πολιορκούν... Καί μέσα έκεΐ στο Κελλί, κάθε
Δευτέρα άπόγευμα καί Παρασκευή, ή μυστική λειτουργία—δπως ό ίδιος συχνά
τή λέει—είναι γιά τήν κόρη μιά ώρα ψυχικής ευφροσύνης καί γιά τον Παλαμά μιά
πνευματική καί συναισθηματική διάχυση, κρατημένη πάντα, δπως καί τά γράμ
ματα υποδηλώνουν, στο κλίμα μιας am itie amoureuse, μιά φιλία έρωτική πού
διαρκεΐ, το ίδιο έντονη, το ίδιο θερμή καί άποκαλυπτική των εσωτερικών παρορμήσεων τοΰ Ποιητοΰ, οκτώ ολόκληρα χρόνια.
« ’Αλλά γιατί γράμματα τότε, άφοΰ υπήρχε ή ζωντανή παρουσία καί ό ζων
τανός διάλογος ; Είναι γιατί ή κόρη, άρρωστη καθώς είναι, δλα τά καλοκαίρια λεί
πει άπό τήν ’Αθήνα, άναζητώντας τον καθαρόν άέρα καί τό οξυγόνο στις έξοχές.
Πότε στο ένα χωριό, πότε στο άλλο καί ό Ποιητής, χάνοντας τήν chere et divine
Clarte, πού γ ι’ αύτόν είχε γίνει μιά άνάγκη ψυχής, ένα κίνητρο έμπνεύσεως, μιά
ιδανική συντρόφισσα τής μοναξιάς, ένας θείος έρωτας, πού στά γερασμένα στή
θη έθαλλε μ’ έκπληκτική νεότητα, ρίχνεται μέ πάθος στο γράψιμο. Μπροστά στο
άσπρο χαρτί, κάτω άπό τό φώς τής λάμπας τοΰ πετρελαίου, μέ τήν εικόνα τής άγαπημένης κόρης νά τον παραστέκει, μέ τήν Άσπρούλα του σέ μιά γωνιά τοΰ κανα
πέ νά τον συντροφεύει, ό ερημίτης τοΰ Κελλιοΰ άφίνει τήν καρδιά του νά μιλήση,
καί ή λαλιά της είναι τραγούδι. 'Η πέννα συχνά τολμά νά εΐπή δσα δειλιάζει νά
εΐπή τό στόμα. Πόσα, πόσα δέ λέει... Οί γνωστές επαναλήψεις καί παλιλλογίες τοΰ
Παλαμά στήν ποίησή του δέν είναι τίποτα μπροστά σ’ αύτό τον λυρικό λεκτικό χεί
μαρρο πού κατακλύζει τήν έπιστολιμαία πρόζα του. ’Έχεις τήν αίσθηση πώς ό Ποιη
τής βασανίζεται γιατί δέν μπορεί νά χωρέση μέσα στις λέξεις τον ώκεανό τής καρ
διάς του, καί τις έκβιάζει ν’ άναδώσουν περισσότερα, τις ταλαιπωρεί, έπαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις άραδιαστά γιά νά δώσουν μέ τήν επανάληψη δ, τι άρνοΰνται νά προσφέρουν μέ τον ένα τους φθόγγο. Καί είν’ ένα γράψιμο νευρικό, λαχα
νιασμένο, πολλές φορές άτσαλο κι’ άκαλλώπιστο, άλλά πάντοτε ένδιαφέρον γιατί
αισθάνεται τον ήχο τής γνησιότητος καί τον παλμό μιάς συγκινήσεως πού βρίσκε
ται σέ άδιάλειπτην ένταση. Καί τά γράμματα αύτά, μ’ δλο πού ένα έχουν κίνη
τρο, αύτό τον ιδιότυπο συναισθηματικό δεσμό ενός Ποιητή μέ τά χιόνια στο κεφά
λι καί μιάς νέας κοπέλλας πού άκόμη δέν έγνώρισε τή ζωή άλλά μονάχα τον πό
νο της, παρουσιάζουν έκπληκτική ποικιλία πνευματικών ιδίως θεμάτων.
(Συνεχίζεται)

1. Σημ. συγγρ. Πρόκειται γιά τό σπίτι τοΰ άνεψιοϋ τοΰ Παλαμα Χρήστου Ξανθόπουλου,
στήν όδό Σολωμοϋ άριθμ. 8.
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'Ένα περιφρονημένο δωρηκτό
'Υπό Άστυφύλακος κ. Β . ΜΗΤΡΟΚΟΛΛΙΑ

'Υπάρχουν μερικά άψυχα σώματα πού άν καί έξεπλήρωσαν τον προορισμό
τους δεν έπαυσαν προ πολλοϋ να υπάρχουν. Σέ μερικές δραματικές καμπές τής ιστο
ρίας άπέκτησαν οντότητα, έγιναν τό ’ίνδαλμα του κόσμου καί ή όπαρξίς τους
συνεδέθη μέ την ιστορία τής άνθρωπότητος. Βεβαίως γιά τις τύχες των άνθρώπων
προνοεΐ ή Θεία Πρόνοια. Τά μέσα όμως πού εξυπηρετούν τούς σκοπούς αυτής γ ί
νονται προσφιλή καί ή άνάμνησίς τους δίνει θάρρος καί αότοπεποίθησι στούς νεωτέρους. Μια τέτοια περίπτωσις δραματικής πάλης κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο
είναι καί ή έμφάνισις στο προσκήνιο τού θωρηκτοΰ «Ρόντνευ», πού πολύ λίγοι
άπό μας κατά την έποχή πού έξελίσσοντο τά δραματικά γεγονότα άντελήφθημεν τήν
σημασία τους καί σέ ποιές περιπέτειες θά έρριπτε τον κόσμο ή τυχόν άποτυχία
τού εγχειρήματος. Σήμερα, έπειτα άπό 20 άκριβώς χρόνια μετά τά γεγονότα αύτά$
σέ έποχή ειρηνική, δέν μένει παρά ή άνάμνησίς των γεγονότων αυτών καί ή ελπίς
ότι ή άνθρωπότης δέ θά έμπλακή καί πάλιν σέ παρόμοια πολεμική περιδίνησι.
Τό θωρηκτό «Ρόντνευ» γεννήθηκε θά έλέγαμε, άντί ναυπηγήθηκε, στά ναυπη
γεία τής Γλασκώβης τό 1919. Γεννήθηκε μαζί μέ τό «άδελφόν» θωρηκτό «Νέλσων», τήν ναυαρχίδα τού βρεταννικοϋ στόλου. Ή υπαρξις τού «Νέλσωνος» έσκίασε
τό «Ρόντνευ». Τεράστιες εικόνες στά περιοδικά καί στις εφημερίδες τής έποχής
αυτής έφιγουράρίζαν τό «Νέλσων», άφοϋ ήταν καί ναυαρχίδα. Τό «Ρόντνευ» έλάχιστα έμνημονεύετο. ’Άλλως τε γεννήθηκε σέ μιά ειρηνική περίοδο, καί πολύ λίγες
φορές έδειξε τή μεγαλοπρέπειά του. ’Αφού ό πόλεμος είχε τελειώσει τό «Ρόντνευ»
έξετέλει μόνον έπισκέψεις στά λιμάνια τής Ευρώπης καί αύτές σπάνιες, έπειδή ή κίνησίς του έστοίχιζε τεράστια ποσά.
Τά χρόνια περνούσαν. Ό κόσμος είχε έστραμμένη τήν προσοχή του σέ ειρη
νικά έργα. Τά καράβια γερνούν πολύ πιο γρήγορα άπό τον άνθρωπο. Γιά λόγους οι
κονομίας τό 1938 παρωπλίσθη τό «Νέλσων». Σέ λίγο θά έρχόταν καί ή σειρά τού
«Ρόντνευ». Έκηρύχθη όμως ό Β' παγκόσμιος πόλεμος καί ό παροπλισμός του
άνεβλήθη.
’Έτσι ό Β' παγκόσμιος πόλεμος βρήκε τό ((Ρόντνευ.» παλαιό, γέρικο θά
έλέγαμε. Ά ν μιλούσε θά μάς έλεγε: «Ποιος μάς κοιτάει εμάς τώρα πιά. Οί δόξες
είναι γιά τούς νέους. «Χούντ», «Πρίγκηψ τής Ούαλίας», «Βασιλεύς Γεώργιος»,
«Ρηπόλς», «Ρηνόουν»... ’Εμείς τώρα γεράσαμε πιά. Δέν κάνουμε γιά πόλεμο. Γιά
νηοπομπές μόνον νά συνοδεύουμε είμαστε». Πραγματικά. Μέ τήν έκρηξι τού πολέ
μου ένα νέο όνομα άκούεται κάθε τόσο. Τό «Χούντ». ’Εκεί στήριζε ό κόσμος τις
ελπίδες του’. «Βαρύ καταδρομικό, θωρηκτό κλάσεως, άσυναγώνιστο στήν ταχύτητα,
ευθυβολία, ταχυβολία, εύέλικτο καί άπρόσβλητο άπό τάς έχθρικάς οβίδας». Αύτά
ήταν τά προσόντα τού νέου θωρηκτοΰ.
Στον πόλεμο τά θωρηκτά παίζουν κι’ αύτά τό ρόλο τους. ’Όχι ναυμαχίες βέ
βαια έκ τού συστάδην, γιατί αύτές κατηργήθησαν. Ή άνάμνησίς τής ναυμαχίας τής
Γιουτλάνδης,πού σέ δύο ώρες έπνίγησαν 6.000 ναύτες άπό τις δύο παρατάξεις, έκαμε
τούς άρχηγούς των στόλων νά σκεφθοΰν καλύτερα. Μιά ναυμαχία, μέ όλες τις αξιό
μαχες μονάδες, θά ήταν καταστροφή γιά τούς δύο άντιπαρατασσομένους στόλους.
'Υπήρχαν όμως καί άλλες υπηρεσίες. Μάχη τού ’Ατλαντικού. Ή προστασία
δηλαδή των νηοπομπών άπό τά έχθρικά υποβρύχια. Σ’ αύτή λοιπόν τήν υπηρεσία
διετέθησαν οί μεγαλύτερες ναυτικές μονάδες. Μία τορπίλλη καί δυο στά μεγάλα θω
ρηκτά δέν θά είχε μεγάλη σημασία. Σημασία είχε ότι τό υποβρύχιο πού θά άπεφάσιζε νά έπιτεθή έπρεπε νά είχε άποφασίσει τή ζωή του.

850

Β. Μητροκόλλια

Σέ μια τέτοια νηοπομπή εύρίσκεται καί τδ «Ρόντνευ», πλέοντας προς τήν ’Α
μερική μέ 700 τραυματίες μάλιστα, πού διεκομίζοντο γιά καλύτερη θεραπεία στο
Νέο Κόσμο, δταν μια φοβερή είδησις ήλθε να ταράξη τον κόσμο. Τδ έχθρικδ θωρηκτό «Βίσμαρκ», έγκατέλειψε τδν Ναύσταθμό του, σάν θηρίο πού άφίνει τδ κλου
βί του, καί έξαπελύθη στδν ’Ατλαντικό, γιά να μην άφίση πλοίο πού θά συνάντηση
στήν έπιφάνεια. Γιά μεγαλύτερη μάλιστα άσφάλεια είχε μαζί του καί τδ έπίσης θωρηκτδ «Πρίγκηψ Ευγένιος».
"Οταν ένα θωρηκτδ συνάντηση νηοπομπή κανείς ναύτης ή στρατιώτης δεν
πρόκειται νά γλυτώση. Τά υποβρύχια μετά τή δρασι των έξαφανίζονται τδ ταχύτερον, κι’ έτσι τά έναπομένοντα πλοία περισυλλέγουν τούς ναυαγούς. Τδ θωρηκτδ
δμως άντί νά έξαφανισθή εξαφανίζει καί τδ τελευταίο σκάφος. 'Ο βυθδς τοϋ
Βορείου ’Ωκεανού καί τά πεινασμ,ένα κοπάδια των καρχαριών περίμεναν τή λεία τους.
’Αλλά είπαμε, έχομε τδ «Χούντ». ,Ποιδς θάτολμήση νά ναυμαχήση μέ αύτό; Δυδ
νέοι γίγαντες λοιπδν συνηντήθησαν στδν ’Ατλαντικό, άκολουθούμενοι τδ μέν «Β ί
σμαρκ» άπδ τδν «Πρίγκηπα Εύγένιο», τδ δέ Χούντ» άπδ τον «Πρίγκηπα τής Ου
αλίας». Διεσταύρωσαν τά πυρά των, δπως δυδ νεαροί ιππότες θά διεσταύρωναν τά
ξίφη τους.'Ο ’ κόσμος κράτησέ τήν'άναπνοή του. Τί θά γίνη άραγε; Θά έπιμείνουν
μέχρις έξοντώσεως ή θά άρκεσθοΰν στις ζημίες καί θά άποχωρήσουν;
Μά δέν πρόφθασαν νά τελειώσουν τή σκέψι τους, γιατί τδ «Χούντ», τδ κα
μάρι των συμμάχων, τινάχθηκε σάν πυροτέχνημα στδν άέρα, πέντε λεπτά μετά τήν
έναρξι τής ναυμαχίας. 'Ο «Πρίγκηψ της Ουαλίας», σοβαρά τραυματισμένος, έσπευσε
νά έξαφανισθή, άφήνοντας έλεύθερο τδ «Βίσμαρκ» νά συνέχιση, τήν έξόρμησί του,
υπερήφανο γιά τήν υπεροχή του.
'Ο κόσμος φρικίασε. ’Ελεύθερο λοιπδν τδ «Βίσμαρκ» νά βυθίση κάθε νηο
πομπή. Άφοϋ τδ «Χούντ» έβυθίσθη τόσο εύκολα, ποιδ θωρηκτδ θά τδ άντιμετωπίση ; Ποιδ νεώτερο θωρηκτδ εύρίσκεται κοντά; 'Υπάρχουν πολλά, άλλά ποιδ θά άντιμετωπίση τδ «Βίσμαρκ»; Τδ «Ρόντνευ» σταμάτησε τήν συνοδεία του. Αύτδ τδ γέ
ρικο θωρηκτδ αίσθάνθηκε σάν άνθρωπος τή φρίκη τοϋ πολέμου. ’Ίσως σάν έμψυχο
νά διησθάνετο τήν πλάνη πού υπήρχε σχετικά μέ τις νέες ιδέες περί θωρηκτών,
άλλά νά ήτο: άραγε ικανοποιημένο .γι’ αύτό. Στις τραγικές στιγμές τά άψυχα μέ
τά έμψυχα ενώνονται. Καί τότε οί άντιλήψεις μετεστράφησαν. Τδ «Ρόντνευ»... Που
είναι τδ «Ρόντνευ»; Ευτυχώς δχι πολύ μακρυά. Καί τότε τδ «Ρόντνευ» άλλαξε
κατεύθυνσι, έτρεξε μέ δλη τήν ταχύτητα πού τοϋ έπέτρεπαν τά γεροντικά του πό
δια, έφτασε τδ «Βίσμαρκ» καί τοϋ έφραξε τδ δρόμο. 'Η γεροντική του πείρα τδ έκα
με νά βρή τή λύσι. ’Εγώ θά άντιμετωπίσω τδ «Βίσμαρκ», είπε. 'Ο ναύαρχος
Λοΰντζενς όταν τδ είδε' έτριβε τά χέρια του. Μαζί του έπλεε καί τδ θωρηκτδ «Βα
σιλεύς Γεώργιος». ’Αλλά τδ «Ρόντνευ» δέν τδ χρειαζόταν. Νά τδ νέο μας θΰμα, έσκέπτετο ό Λοΰντζες. "Ενα παλαιδ θωρηκτό. Ή σκηνή τοϋ «Χούντ» γαργάλιζε
τή φαντασία του. Μία σκέψις μόνον τδν έκαμε ν’ άνησυχήση. Πρδ ολίγων μηνών τδ
«Ρόντνευ» είχε δεχθή μία βόμβα τών πεντακοσίων καί δέν έθίγη. Μήπως άραγε
δ έν......’Αλλά δχι. Δέν είναι δυνατόν. Είναι ένα παλαιδ θωρηκτδ πού τδ έστειλαν νά
θυσιασθή γιά νά μειώση κάπως τήν μαχητικότητα τοϋ «Βίσμαρκ». Δέν ήταν καί
αύτό, παρά ζήτημα ολίγων λεπτών. Καί χωρίς νά χάση καιρδ έστρεψε τά πυροβόλα
του κατ’ αύτοΰ γιά νά θριαμβεύση καί πάλιν. 'Ο πλοίαρχος τοϋ «Ρόντνευ» έφώναξε:
« ’Εμάς διάλεξε γιά στόχο. Εύχαρίστως δεχόμεθα τήν πρόκλησι». Καί τότε τδ «Ρόν
τνευ» κατάλαβε δτι έφθασε ή σειρά του. "Υψωσε άπδ τούς τριδύμους πυργίσκους
τά φοβερά πυροβόλα τών 42, (τδ «Βίσμαρκ» είχε δίδυμα τών 38) τά έστρεψε κατά
τοϋ έχθροΰ καί άρχισε νά βγάζη φωτιά καί ατσάλι μέ τέτοια εύστοχία πού έκαμε
τδν Λοΰντζες νά παγώση τδ αίμα του. Σέ κάθε του ομοβροντία τών πρωραίων πυ
ροβόλων έξετινάσσοντο καί άνεφλέγοντο 3.000 κιλά τροτύλης, ενώ τδ «Βίσμαρκ»
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έξετόξευε 1.400. Στη δεύτερη κιόλας ομοβροντία μία οβίδα του κατέστρεψε τό
μηχάνημα αυτομάτου κατευθύνσεως τοϋ «Βίσμαρκ». ((Μπράβο γέρο Ρόντνευ»,
έφώναξε ό πλοίαρχός του. Μετά τον καίριο τραυματισμό του, τό «Βίσμαρκ» γύ
ρισε τριάντα χρόνια πίσω. Τό «Ρόντνευ» άκάθεκτο, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό,
συνέχισε την έπίθεσί του. ’Από τις έξη οβίδες της κάθε του ομοβροντίας έπεφταν
έπί τοϋ «Βίσμαρκ» τουλάχιστον οί δύο. Οί ναύτες του έπεφταν στην θάλασσα γιά νά
άποφύγουν τό φονικό πΰρ των οβίδων των 42. Σέ λίγες ώρες τό υπερήφανο θωρηκτό είχε γίνει έπιπλέον ναυάγιο. Τό «Ρόντνευ» σταμάτησε τό πΰρ. « ’Ακόμα δε
βυθίστηκε, φώναξαν. Πρέπει νά τό βυθίσετε οπωσδήποτε γιά νά ξανάβρη τό ηθι
κό του ό κόσμος». Καί τό «Ρόντνευ» άπήντησε. «Έ γώ δέν παίζω θέατρο. Έ γώ ξέρω
νά μάχωμαι. ’Έτσι δπως έγινε τό ((Βίσμαρκ» μπορεί κι’ ένα άντιτορπιλλικό εύκολα
νά τό βυθίση». Καί έπέστρεψε στη νηοπομπή του. Πράγματι. "Ενα καταδρομικό
έξαπέλυσε τις τορπίλλες του καί τό «Βίσμαρκ» έβυθίσθη.
'Ο κόσμος άνέπνευσε. Οί νηοπομπές συνέχισαν τό δρόμο τους καί τό «Ρόν
τνευ» τό ταξίδι του γιά την ’Αμερική.
'Ο πόλεμος τελείωσε... ’Εκεί σέ μιά άκρη των ναυπηγείων της Γλασκώβης
βρίσκεται τό «Ρόντνευ», χωρίς πύργους, χωρίς πυροβόλα, χωρίς πλήρωμα. Τά συ
νεργεία οξυγόνου έπιδίδονται μέ δραστηριότητα στη διάλυσί του.
Τό «Ρόντνευ» διελύθη. Τό «Ρόντνευ» δέν υπάρχει πιά. Τό υπερήφανο θωρηκτό πού έσωσε δεκάδες χιλιάδες παιδιών, τό θωρηκτό πού δέν έθιξαν οί φονικές
βόμβες τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου, πού οί οβίδες του «Βίσμαρκ» έσεβάσθησαν,
έπεσε ΰπό τά πυρά της άνάγκης οικονομιών.
Β. ΜΗΤΡΟΚΟΛΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρου τά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τά ; κινήσει; των.
'Οταν τά βλέπετε νά παίζουν εΐ; τόν δρόμον ή εΐ; τά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα
τοϋ αύτοκινήτου σα;, γιά νά είσδε βέβαιοι ότι δέν δά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη
κορνάρετε δυνατά

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΥΓΕΙ ΑΣ

ΜΗΝΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΟΛΕΩΝ

1963

Α) Κατά μήνα Αύγουστον έ.ε. καί άπο 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πά
τρας καί Κέρκυραν:
1) Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
681
Μέλη
2)
»
εις ιατρεία »
»
»
.............. ..
1.514
»
3) Εϊσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . . . .
146
»
4) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια.............................................................
36 νέα »
5) Έξητάσθησαν εις έξωτερικά ιατρεία του Ν.Α.Π. καί τοϋ Κλά
δου Υ γ ε ία ς ’Αθηνών— Πειραιώς
...................................... 3.751
»
’Ή τοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω .......................... 6.128
6) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 4.629 συνταγαί.

»

Ά πο οικονομικής πλευράς δ μην ’Ιούλιος 1963 εχει ως εξής :
’Έ σ ο δ α τ α κ τ ι κ ά
δραχμαί
435. 035,15
’Έ σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
741. 028 —
Σύνολον εσόδων
’Έ ξ ο δ α

»
»

1.176.063,15
753.634,15

Β) Ή 'Υπηρεσία 'Υγειονομικής Περιθάλψεως του 'Υπουργείου Κοινωνικής
Προνοίας παραδίδει κατ’ αύτάς άπ’ εύθείας εις τούς συνταξιούχους άστυνομικούς
καί διοικητικούς υπαλλήλους άρμοδιότητος ’Αστυνομίας Πόλεων τά νέα βιβλιά
ρια υγείας καί συνταγολόγια. Οί έκ τούτων προστατευόμενοι παρά του ήμετέρου
Κλάδου 'Υγείας καί τυγχάνοντες μέτοχοι—μέλ.η αύτοϋ, δέον νά γνωρίζωσιν δτι δεν
δύνανται νά χρησιμοποιήσωσιν αύτά, προ τής έφαρμογής του νέου συστήματος περιθάλψεως άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου προ τής παρά του Ταμείου ήμών σχετικής άνακοινώσεως, δι’ ής θά γνωστοποιήται καί ό τρόπος, ή διαδικασία καί αί προϋποθέ
σεις χρησιμοποιήσεως τών βιβλιαρίων τούτων ύγείας, μέσω πάντοτε του Κλάδου
καί ούχί άπ’ εύθείας προς την άνωτέρω 'Υπηρεσίαν του 'Υπουργείου Κοινωνικής
Προνοίας.
Ό ’Αρχηγός
ώς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας
Θ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Κομάνου.
Πάροδος τής όδοΰ Άνυμέδοντος 8, κοντά στήν πλατεία Κυψέλης.
Ό Κόμανος, χωριό τής έπαρχίας Έορδαίας, τοϋ νομοϋ Κοζάνης είναι γνωστό
άπό τήν ομώνυμη μάχη τοϋ 1912 (2/3 Νοεμβρίου), πού συνήφθη μεταξύ δυνάμεων
τής 5ης έλληνικής μεραρχίας (συνταγματάρχης Στέφανος Γεννάδης) καί τής 17ης
τουρκικής μεραρχίας. Σήμερα τό χωριό έ'χει περί τούς 1000 κατοίκους.
Κομνα Τράκα.
Πάροδος τής όδοΰ Τήνου 15, κοντά στη στάσι Κεφαλληνίας τής όδοΰ Πατη
σίων.
Ό Κομνάς Τράκας (1786— 1840), οπλαρχηγός τοϋ 1821, κατήγετο άπό τήν
Φθιωτιδοφωκίδα. Συμπολεμιστής τοϋ ’Αθανασίου Διάκου καί τοϋ Όδυσσέως Ά νδρούτσου διέθεσεν όλη του τήν περιουσία γιά τον ’Αγώνα. Μετά τήν άπελευθέρωσι
τοϋ άπενεμήθη ό βαθμός τοϋ χιλιάρχου.
Κομνηνών.
’Αρχίζει άπό τήν οδόν ’Ασκληπιού ('Ιπποκράτους 157) καί τελειώνει στή λεω
φόρο ’Αλεξάνδρας.
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τής συνώνυμης έπιφανοϋς οικογένειας
τής στρατιωτικής άριστοκρατίας ’τοϋ Βυζαντίου, πού κατήγετο άπό τήν Κασταμώνα τής Παφλαγονίας τοϋ Πόντου. 'Ως άρχηγός τής οικογένειας άναφέρεται ό
Μανουήλ Κομνηνός, ό όποιος ήκμασε τήν εποχή τοϋ Βασιλείου Β', τοϋ Βουλγαροκτόνου (976— 1025 μ.Χ.). Πολλά μέλη τής οικογένειας Κομνηνών άνεδείχθησαν
ώς στρατηγοί καί αϋτοκράτορες, τόσο στο Βυζάντιο, όσο καί στά άπ’ αύτό προελθόντα έλληνικά κράτη. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στήν Καλλιθέα καί στή Ν. Ε λ 
βετία).
Κομοτηνής.
Πάροδος τής όδοΰ Φωκίδος 15, κοντά στή στάσι Ζέρβα τών λεωφορείων
γραμμής «Π ατησίω ν—Έρυθροΰ Σταυρού».
Ή Κομοτηνή, πρωτεύουσα τοϋ νομοϋ Ροδόπης, άπέχει άπό μέν τήν Θεσσαλο-
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νίκη 293 χιλιόμετρα άπό δέ τό επίνειό της, τό Πόρτο Λάγο, 31 χιλιόμετρα. Ίδρύθη
στούς βυζαντινούς χρόνους, άγνωστον πότε άκριβώς, καί ώνομάζετο Κουμούτζινα.
Την έποχή της τουρκοκρατίας ώνομάζετο Γκιουμουλτζίνα. Τή σημερινή της ονομα
σία έλαβε μετά την άπελευθέρωσί της (14 Ιουλίου 1913). Στην Ελλάδα παρεχωρήθη το 1920, μέ την Συνθήκη των Σεβρών.
Κονδυλάκη Ίω άννου.
Πάροδος όδοϋ Ξύνδα, στή πλατεία Παπαδιαμάντη (Κυπριάδου).
'Ο ’Ιωάννης Κονδυλάκης, συγγραφεύς καί δημοσιογράφος, γεννήθηκε στή
Βιάννο της Κρήτης το 1861. ’Από τούς πλέον γνωστούς πεζογράφους καί χρονογρά
φους, μέ το ψευδώνυμο «Διαβάτης», είργάσθη ολόκληρη 25ετία σέ διάφορες εφημε
ρίδες. Θεωρείται ώς ό πατήρ τοϋ έλληνικοΰ χρονογραφήματος. Έγραψεν άξιόλογα
έργα, όπως : «ό Πατούχας », «"Οταν ήμουν δάσκαλος », «'Η πρώτη άγάπη » κ.ά.
Άπέθανε τό 1920. (Συνώνυμη όδός υπάρχει στο Ψυχικό).
Κονδύλη Γεωργίου.
Πάροδος της όδοϋ 28ης ’Οκτωβρίου 67, στο Καλαμάκι.
Ό Γεώργιος Κονδύληε;, πολίτικος καί στρατιωτικός, άπο τις ισχυρότερες πο
λιτικές φυσιογνωμίες τής νέωτέρας Ελλάδος, γεννήθηκε στο Προυσσό τής Ευρυ
τανίας τό 1879. Ώ ς έθελοντής μετέσχε τής Κρητικής έπαναστάσεως (1896 — 1897)
προαχθείς σέ δεκανέα. Χάρις στήν άνδρεία πού έπέδειξε στά διάφορα πεδία των μα
χών άνήλθε σ’ όλους τούς βαθμούς τής στρατιωτικής ιεραρχίας. "Οταν έξερράγη το
κίνημα Λεοναρδοπούλου — Γαργαλίδου (1923) ό Κονδύλης, ευρισκόμενος στή Θεσ
σαλονίκη, μέ ίδική του πρωτοβουλία κατέστειλε αύτό καί κατήλθε στήν ’Αττική,
όπου, κοντά στον Κιθαιρώνα, έξηνάγκασε σέ παράδοσι τά έπαναστατήσαντα στρα
τεύματα. Γιά τήν έπιτυχία του αύτή έπωνομάσθη «στρατηγός κεραυνός».
Τό 1923, έξελέγη βουλευτής καί τό 1924, στή κυβέρνησι ’Αλεξάνδρου Παπα
ναστασίου, άνέλαβε τό ύπουργεΐο Στρατιωτικών καί τό ΐδιο χρόνο, στή κυβέρνησι
Άνδρέου Μιχαλακοπούλου, τό ύπουργεΐο ’Εσωτερικών. Τό 1926 άνέτρεψε τήν δι
κτατορία Παγκάλου, έσχημάτισε κυβέρνησι καί προεκήρυξεν έκλογές. Τό 1928, ώς
αρχηγός τοϋ « ’Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος », έξελέγη βουλευτής Καβάλας καί
τό 1932 Τρικάλων. Διετέλεσεν άντιπρόεδρος στήν κυβέρνησι Παναγή Τσαλδάρη
(1935) καί τήν 1η Μαρτίου τοϋ 1935, άφοΰ κατέστειλε τό γνωστό κίνημα, έσχη
μάτισε κυβέρνησι, κατήργησε τήν δημοκρατία, άνεκήρυξε τήν βασιλεία καί άνέλαβεν
άντιβασιλεύς (10-10-1935). Τον Νοέμβριο τού 1935 διενήργησε τό δημοψήφισμα,
πού έπανέφερε στο θρόνο τής Ελλάδος τόν αείμνηστο βασιληά Γεώργιο Β'. Ά πέθανεν αίφνιδίως τήν 1η Φεβρουάριου 1936, άπό έμβολή τής καρδίας του, άφήνοντας
στο ένεργητικό του τρεις μεγάλες πολιτικές πράξεις : τήν κατάργησι τής δικτα
τορίας Παγκάλου, τήν διενέργεια τών εκλογών τοϋ Νοεμβρίου 1926 καί τήν άναστήλωσι τοϋ έλληνικοΰ θρόνου.
( Συνεχίζεται)

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

Ε ι λέχθη άπό συστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καί δέν έπαυσε ούτε παύει
να επαναλαμβάνεται κατά κόρον, δτι ή ψυχραιμία διά τόν άστυνομικόν υπάλληλον
είναι τό μεγαλύτερον προσόν κατά την έξάσκησιν των καθηκόντων του. ’Αστυνο
μικός χωρίς την πολύτιμον καί μεγίστην αύτήν ψυχικήν άρετήν δέν νοείται' δέν
είναι δυνατόν καν νά πιστευθή δτι δέν άποτελεϊ δημόσιον κίνδυνον άνθρωπος περιβεβλημένος άστυνομικήν εξουσίαν καί έστερημένος τοϋ ιδανικού της ψυχραιμίας.
Βεβαίως καί ή ψυχραιμία, δπως καί τά άλλα ψυχικά γνωρίσματα, ενυπάρχει στο
άτομον κατά τό μέγεθος τοϋ άνθρωπίνως δυνατοϋ, ύπόκειται δέ πολλάς φοράς σέ
μυρίους άσταθμήτους παράγοντας πού καθορίζουν έξωτερικά καί εσωτερικά γεγο
νότα. "Ομως υπάρχει τό κοινόν μέτρον, ή κοινή λογική, πού καθορίζουν πότε υπάρ
χει καί πότε ελλείπει ή ψυχραιμία. Καί εις τήν περίπτωσιν τοϋ φόνου τοϋ υπαλλή
λου τοϋ Ληξιαρχείου άπό τόν άστυφύλακα Κ. Σαρδέλλην—διότι περί αύτοΰ πρόκει
ται—πρέπει νά όμολογηθή δτι ούδείς έχέφρων άνθρωπος δύναται νά διαπιστώση
ΰπαρξιν ψυχραιμίας, τοϋ μεγέθους έστω πού άπήτουν αί περιστάσεις. Διότι, ναι μέν
έξετέλει ό άστυφύλαξ αύτός μίαν έκ φύσεως επίπονον καί πολυσχιδή υπηρεσίαν—
μέγα τό πλήθος, πολλά τά παράπονα στόν άστυφύλακα κατά τής υπηρεσίας τοϋ Λη
ξιαρχείου, πολλοί οί έπιδιώκοντες νά είσέλθουν μέ «πλάγιον» τρόπον,—ναι μέν κατά
τήν προσπάθειαν έξυπηρετήσεως έγκυμονούσης καί άνωτέρου άξιωματικοΰ τό πλή
θος παρεβίασε τήν είσοδον καί οδτω έμειώθη τό κΰρος του ώς άστυνομικοϋ οργάνου,
ναι μέν προσεβλήθη σκαιότατα ύπό τοϋ θύματος, καί έξυβρίσθη κατά χυδαϊον τρό
πον καί έρραπίσθη, άλλά άπό τοϋ σημείου αύτοΰ μέχρι τοϋ νά άνασύρη τό υπηρε
σιακόν του περίστροφον καί νά «έκτελέση» τόν υβριστήν καί χειροδικήσαντα ύπάλληλον, υπάρχει τεραστία άπόστασις, μία άπόστασις τήν οποίαν ούδείς δύναται νά
διανοηθή ώς φυσικήν συνέπειαν καί ούδείς δύναται νά τήν χαρακτηρίση άλλως, παρά
ώς ένα στυγερόν έγκλημα.
*
* *
Τό έγκλημα τοϋ άστυφύλακος Κ. Σαρδέλλη θά κριθή άπό τήν Δικαιοσύνην μέ
δλας τάς νομικάς του θέσεις. 'Η άστυνομική οικογένεια σύσσωμος, καί μάλιστα πε
ρισσότερον τής κοινής γνώμης, άπεδοκίμασε άπό τής πρώτης στιγμής τό έγκλημα
καί ήσθάνθη γενικήν άγανάκτησιν καί άποτροπιασμόν διά τήν άφαίρεσιν μιας ζωής
έξ οργάνου της, ιδίως κατά τήν ώραν έκτελέσεως τής υπηρεσίας του. 'Τπέστη βαρύτατον τραΰμα τό ’Αστυνομικόν Σώμα έκ τοϋ εγκλήματος καί θά χρειασθή πολύς
καιρός μέχρι νά έπουλωθή. Ώ ς νά μή έφθαναν δμως δλα αύτά, ήτοι ή τιμωρός Δι
καιοσύνη, ή οποία θά πλήξη άρκούντως τόν δράστην, ή σύσσωμος άποδοκιμασία
καί ό άποτροπιασμός καί ή πικρία των αστυνομικών υπαλλήλων κατά τοϋ έγκληματίσαντος αστυνομικού, ήλθαν πικρόχολα σχόλια ώρισμένων έφημερίδων νά προσθέ
σουν οδύνην έκεϊ δπου ούδείς πρός τοΰτο χώρος ύπήρχεν. 'Υπεστηρίχθη άπό κάποιαν
στήλην δτι πρέπει νά άφαιρεθοΰν τά περίστροφα άπό τούς άστυνομικούς, διότι τά
τελευταία χρόνια τρία εγκλήματα, εκείνο κατά τοϋ δικηγόρου, τό άλλο κατά τής
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νέας μοδίστας καί τώρα αύτδ κατά τοΰ υπαλλήλου τοΰ Ληξιαρχείου, έγένοντο άπό
άστυφύλακας. Καί άντιπαρετηρήθη άπό άλλας στήλας ότι μόνον τό τελευταίου έγ
κλημα έχει σχέσιυ μέ τον φέροντα έν υπηρεσία τό περίστροφου του άστυνομικόν,
άφοϋ τά δύο πρώτα έγένοντο άπό έκτος υπηρεσίας άστυφύλακας καί, όπως οίοσδήποτε άλλος έγκληματίας τοΰ ε’ίδους, άπό κάπου θά ήδύναντο νά προμηθευθοϋν φο
νικά όπλα διά τήν έκτέλεσιν του σχεδίου των. ’Ακόμη άντιπαρετηρήθη εις σχετικόν
σχόλιου περί τήν ψυχραιμίαν κ.λ. των άστυνομικών, δτι ούδείς πρέπει νά άγνοή τήν
ά ν θ ρ ω π ί ν η ν μορφήν καί ψυχοσύνθεσιν, άδυναμίας καί άλλα ά ν θ ρ ώ π ι ν α
υ λ ι κ ά , μέ τά όποια καί οί άστυνομικοί είναι πλασμένοι. Τονίζομεν ήμεϊς, δτι αί
άδυναμίαι κ.λ. των άστυνομικών είναι μέν άνθρώπινα, πλήν, λόγω της άποστολής
μας, πρέπει νά άποτελοϋν δ, τι τό τελειότερου δύναται νά παρουσίαση ό παράγων
«άνθρωπος».
* **
Δεν θά είναι παραδοξολογία νά εϊπω, δτι δσον μεγάλο είναι τό έγκλημα τοΰ
άστυνομικοΰ κατά τοΰ πολίτου, άλλο τόσον μεγάλο είναι καί κατά τοΰ άστυνομικοΰ θεσμοΰ. Βεβαίως, δεν άφανίζεται τό ’Αστυνομικόν Σώμα άπό τό έγκλημαι οίουδήποτε οργάνου του, ξεσηκώνεται δμως ένα πελώριον κΰμα έπικρίσεων, άδικων έκατόν τοΐς εκατόν, πού πλήττει ώστόσον μέ τόν τρόπον του. ’Ά ν έξαιρέσωμε τά
λεχθέντα άπό τούς κομμουνιστάς, πού κάθε «εύκαιρία» τήν δράττουν διά νά έπιτεθοΰν
έναντίον ιερών καί οσίων, έναντίον θεσμών καί καταστάσεων άνευ τών οποίων δέν
νοείται ώργανωμέυη κοινωνία καί μόνον μέ τήν έλλειψιν αυτών δύνανται νά πραγμα
τοποιήσουν τά έξολοθρευτικά των σχέδια, τά άλλα σχόλια καί αί συζητήσεις καί αί
παρατηρήσεις πρέπει νά μάς άπασχολήσουν. Καί ας μάς άπασχολήσουν όλους τά
μέγιστα, διά νά προληφθή—δσον είναι δυνατόν—παρομοία άλλη ένέργεια άστυνομικοΰ κατά συνανθρώπου. 'Η κοινή γνώμη μπορεί νά συγχωρή τό έγκλημα τοΰ έργάτου, τοΰ βοσκοΰ ή όποιουδήποτε άλλου. Δέν συγχωρεϊ δμως τό έγκλημα τοΰ άστυνομικοΰ οργάνου, τοΰ τεταγμένου εις τήν περιφρούρησιν ζ ω ή ς πρώτα άπ’ δλα
τοΰ πολίτου, υστέρα δέ τής τιμής καί τής περιουσίας αύτοΰ.
** *
Χωρίς άλλα σχόλια διά τό οΐκτρόν συμβάν—καί ζητώ συγγνώμην άπό τούς
άναγνώστας διότι έπεξετάθην ΐσως πέραν τοΰ πρέποντος—καταχωρώ έδώ δύο ση
μειώματα μεγάλων πρωινών έφημερίδων άπό τό πλήθος τόσων καί τόσων άλλων
σχολίων, άρθρων, παρατηρήσεων κ.λ. κ.λ. Τό πρώτον:
«'Η κοινή γνώμη σύσσωμος άπεδοκίμασε τό έγκλημα τοΰ άστυφύλακος κατά
»τοΰ ύποδιευθυντοΰ τοΰ Ληξιαρχείου ’Αθηνών. Ά λ λ ’ άπό τό σημείου αύτό ώς τό
»νά έξάγωνται γενικά πολιτικά συμπεράσματα εις βάρος τοΰ έσωτερικοΰ καθεστώ»τος τής χώρας, όπως έπραξε χθές ή «Αύγή» έν κυρίω άρθρω, υπάρχει μεγάλη άπό«στασις, τήν όποιαν μόνον τό άπίθανον θράσος καί ό έξοργιστικός φαρισαϊσμός τής
»’Άκρας Άριστεράς ήμποροΰν νά καλύψουν. Είδικώς τό όργανον τής ΕΔΑ θά έπρε»πε νά άποφύγη τήν κακοήθειαν αυτήν, διότι μάς ύποχρεώνει νά κάμωμεν ώρισμέ»νας συγκρίσεις μεταξύ τοΰ καθεστώτος τής χώρας μας καί τοΰ καθεστώτος ύπέρ
»τοΰ όποιου άγωνίζεται. Χαρακτηρίζει ή «Αύγή» τό καθεστώς μας ώς «θηριώδες»,
»διότι ένας άστυφύλαξ διέπραξεν έγκλημα. ’Αλλά πώς θά πρέπει τότε νά χαρακτη«ρίσωμεν τό καθεστώς τής Ρωσίας, ύπό τό όποιον όχι ένας άστυφύλαξ, άλλά ό ίδιος
»ό πρωθυπουργός του διέπραξε σωρείαν ομαδικών έγκλημάτων, δπως λ.χ. ό Στά»λιν; Πώς θά πρέπει νά χαρακτηρίσωμεν τό καθεστώς τής Βουλγαρίας, τοΰ οποίου
»ό πρωθυπουργός Ά ντώ ν Γιούγκωφ έξεκαθαρίσθη ώς έγκληματίας; Πώς θά πρέπει
»νά χαρακτηρίσωμεν τό σοβιετικόν καθεστώς, ύπό τό όποιον ή άστυνομία έπί δεκα«ετίας διέπραττε διατεταγμένα εγκλήματα καί προσφάτως άκόμη δύο άστυνομικοί
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«κατεδικάσθησαν εις θάνατον, διότι έδειραν μέχρι θανάτου τον νεαρόν γραμματέα
»τής κομμουνιστικής νεολαίας τοΰ Κρασκουτάρ διά νά «όμολογήση» κάτι πού δέν
«είχε διαπράξει; Ήμπορεΐ νά μάς άπαντήση εις τα έρωτήματα αύτά το οργανον
«τής ΕΔΑ;»
’Ιδού καί το δεύτερον:
«Εύκαιρίαν εύρήκε πάλιν, ό άριστερός καί άριστεροειδής Τύπος νά τά βάλη
»μέ τά όργανα της τάξεως έξ άφορμής τού εγκλήματος τού Ληξιαρχείου. Καί μία
»έφημερίς... γράφει ότι ό βουλευτής κ. Ζ. «παίρνοντας άφορμή άπό καινούργιο
»(sic) έγκλημα άστυφύλακος, τονίζει σέ έρώτησή του προς τον Υπουργόν των
«Εσωτερικών, γιατί οπλίζονται οί άσχολούμενοι μέ την τάξιν άστυφύλακες. Δέν
«είναι άρκετή γιά την άμυνά τους ή άστυνομική ράβδος»; 'Ο κ. βουλευτής, φαίνε«ται νομίζει ότι τά όργανα τής τάξεως έχουν νά κάμουν πάντοτε μέ άγγέλους καί
«ποτέ μέ επικινδύνους καί άδιστάκτους κακοποιούς, οί όποιοι άρκεϊ νά ξαίρουν ότι
«οί άστυφύλακες είναι άοπλοι διά νά τούς πετσοκόβουν. ’Αλλά ή έφημερίς όμιλεϊ
»«γιά καινούργιο έγκλημα άστυφύλακος», σάν τά εγκλήματα των άστυφυλάκων νά
«μετρώνται κατά δωδεκάδας. Είναι καί αύτό ένας τρόπος διά νά εύχαριστήση τούς
«άριστερούς ή μάλλον τούς άκρως άριστερούς άναγνώστας της, οί όποιοι δέν έχουν
«άπογευματινήν κομμουνιστικήν έφημερίδα νά διαβάζουν».
** *
ΓΓ „
1 ά όσα έγραφα στο προηγούμενον τεύχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών» γιά
τις άλλεπάλληλες άστυνομικές έπιτυχίες στον τομέα τών ναρκωτικών, άκολούθησαν
πολλά δημοσιεύματα,, «καμπάνιες» είδικώτερον τών έφημερίδων, πού τονίζουν τούς
κινδύνους άπό τήν φοβερή αυτή κοινωνική μάστιγα καί έξαίρουν τό έργον τής ’Α
στυνομίας. Συντάκτις άπογευματινής έφημερίδος παρατηρεί σχετικώς: «Τον τε«λευταΐο καιρό ή ’Ασφάλεια έχει πολλές καί άξιόλογες έπιτυχίες στον τομέα τοΰ
«λαθρεμπορίου ναρκωτικών. ’Αλλά οί έμποροι τού λευκού ή μαύρου θανάτου—όπως
«λέγονται διεθνώς οί άσυνείδητοι αύτοί ύπάνθρωποι—είναι πολλοί. Γι’ αύτό καί ή
«παρακολούθηση καί δίωξή τους έχει προσλάβει τον χαρακτήρα σταυροφορίας. Γίνε«ται συστηματικά καί άνελέητα. Θέμα μέγα καί έπίκαιρο, υστέρα μάλιστα άπ’ τήν έ«ξαρση τών κρουσμάτων τής εμπορίας χασίς τών τελευταίων ήμερών. 'Ο «σιωπη«λός θάνατος» ελλοχεύει, γύρω μας καί άπειλεΐ. Οί έμποροι τών ναρκωτικών πλη«θαίνουν όσημέραι, άποθρασύνονται καί συνεχίζουν τήν δράση τους δελεασμένοι άπό
«τό εύκολο κέρδος. Οί άγορασταί, ράκη άνθρώπινα, χωρίς υπόσταση, κυκλοφορούν
«δίπλα μας, είτε άποχαυνωμένοι άπ’ τήν «δόση» εΐτε μανιακά έξαλλοι στήν άνα«ζήτηση τοΰ δηλητηρίου. Κι’ άνάμεσά τους, οί διώκτες καί τών δύο: Οί άστυνομι«κοί, σ’ έναν μεγάλου ήθικοΰ άναστήματος άγώνα...». Τό άρθρον αύτό, ύστερα άπό
πολλά, καί ’ίσως υπερβολικά κάπως εις ό, τι άφορά τό μέγεθος εμπόρων καί κα
ταναλωτών τών ναρκωτικών, καταλήγει μέ τήν έκκλησιν όπως δημιουργηθή τό,
σέ νομοσχέδιον τού 1954 περιληφθέν, Κέντρον Άποτοξινώσεως διά τά δυστυχή
θύματα τοΰ οπίου καί τών άλλων ναρκωτικών ούσιών, ένισχυθή δέ άπό όλους ό
άγων τής ’Αστυνομίας, διά τήν έξάλειψιν τών φοβερών λαθρεμπόρων ιδίως. « Πρέ«πει νά άρχίση άμέσως, τονίζεται, μιά μεγάλη έκστρατεία άπό όλους μας, μέ δύο
«συνθήματα: «Δίωξις στούς εμπόρους ναρκωτικών μέχρι θανάτου», «"Ιδρυσις Κέν«τρου Άποτοξινώσεως». Ά ς άγωνισθοΰμε, λοιπόν, πλάϊ στήν ’Αστυνομία, πού εύ«τυχώς τόση αξιοθαύμαστη δραστηριότητα έδειξε ώς τώρα κι’ έξακολουθεΐ νά δεί»χνη...«.
** *
Έπαλήθευσιν πάντως τών άνωτέρω παρέχουν οί συνεχιζόμενες έπιτυχίες καί
τον τελευταίο καιρό. "Ενας «πειρατής», ό Ζ.Κ. τών 33 έτών, ό όποιος πολλάκις στο
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παρελθόν είχε συλληφθή για έμπόριον ναρκωτικών, κλοπάς καί διαρρήξεις, αδίκους
έπιθέσεις κ.λ., κατελήφθη καί πάλιν κατόπιν πολυημέρου παρακολουθήσεως νά εμ
πορεύεται χασίς σέ εύρείαν έκτασιν. Μισό κιλό χασίς, ενα πιστόλι «Καστανάγκα»,
ενα ισπανικό μαχαίρι καί ενα στιλέττο βρέθηκαν στην οικίαν του κατά την έ'ρευναν,
σέ υπόγειον δέ διαμέρισμα κεντρικής πολυκατοικίας, πού χρησιμοποιούσε ό εγκλη
ματίας ώς διαμετακομιστικόν σταθμόν των ναρκωτικών, εύρέθησαν κατ’ άλλην έ
ρευναν ένα κιλό χασίς, ένας ζυγός άκριβείας καί... ένα ποτήρι ρύζι, πού μέ τούς
κόκκους του έζύγιζε «δικαιότατα» τις ποσότητες τών δόσεων. Οί άστυνομικές ενέρ
γειες έπεξετάθηκαν καί στο χωρίον Κίτρος της Κατερίνης, άφοΰ ό δράστης κατέθεσεν δτι τα ναρκωτικά τού έστέλλοντο άπό εκεί. ’Άλλος λαθρέμπορος ναρκωτικών,
ό άμμοκονιαστής Κ.Λ. τών 27 ετών, κατελήφθη νά περιφέρεται σέ διαφόρους οικο
δομάς καί νά πωλή χασίς στούς οικοδόμους. Τρίτος τέλος λαθρέμπορος, ό Π.Μ. τών
46 ετών, άπό τούς τόσους άλλους άκόμα, εύρέθη νά κατέχη σημαντικήν ποσότητα
χασίς καί νά την εμπορεύεται καταλλήλως. Έ ξ άλλου, ένα χασισοποτείον άνεκαλύφθη σέ κεντρικήν πολυκατοικίαν τήν στιγμήν πού γράφονται οί γραμμές αύτές. Κατελήφθησαν εκεί νά καπνίζουν χασίς οί Κ.Λ. τών 36 έτών, Γ.Λ. καί Κ.Δ. τών 36
επίσης καί Δ.Β. τών 38 έτών, όλοι μεταφορείς διά μοτοσυκλεττών. "Οπως δλοι οΕ
τοξικομανείς, έπετέθησαν καί αύτοί έναντίον τών αστυνομικών κατά τήν έφοδον,
έπηκολούθησεν άγρια συμπλοκή δέ μέχρις δτου παραδοθοΰν καί κατάσχουν οί άστυνομικοί τις ποσότητες τού οπίου, ένα «ναργιλέν», ένα «μπαγλαμάν» καί άλλα τό
σον γνωστά διά τήν «άτμόσφαιραν» τών άντρων αυτών «σύνεργα».
Δ

*** ~ καιρό,
, πού, νά, μή σημειωθή καί
έν παρέρχεται σχεδόν ήμέρα τον τελευταίο
μία έπίθεσις κατ’ άστυνομικοΰ οργάνου έν τη έκτελέσει της υπηρεσίας του. Στα
χυολογώ μερικά άπό αυτά τά κρούσματα: ’Επιτίθεται κατά άρχιφύλακος καί άστυφύλακος τής ’Αμέσου Δράσεως ό Σ.Β. τών 22 έτών, αένοχληθείς» προφανώς διό
τι έπενέβησαν δταν έτραυμάτισε σοβαρώς τον πατρυιόν του διά ράβδου καί έθραυσε τά έπιπλα τής οικίας του. ’Επιτίθεται κατά άρχιφύλακος, τής Αμέσου Δράσεως
πάλιν, ό οδηγός φορτηγού Ν.Μ., «ένοχληθείς» καί αυτός διότι έπενέβη τό δργανον
τής τάξεως δταν προσέκρουσεν μέ τό δχημα έπί στύλου καί έτραυματίσθη ιδιώτης.
Κατά άστυφύλακος έπιτίθεται ό σπουδαστής Α.Κ. τών 19 έτών, «ένοχληθείς» ό άν
θρωπος καί... τά μέγιστα «προσβληθείς», δταν περί ώραν 2αν πρωινήν τού έζητήθησαν τά στοιχεία ταυτότητος διότι έκινεΐτο ύπόπτως! ’Επίσης κατ’ άστυφύλακος
έπιτίθεται θρασύτατα ό πιστός τού κόκκινου ολοκληρωτισμού Γ.Λ. τών 23 έτών,
«ένοχληθείς» διότι τού έζητήθησαν στοιχεία ταυτότητος έπειδή διένειμε παρανόμως προκηρύξεις τής Ε.Δ.Α. «Τρυφερόν» ζεύγος μνηστευμένων έξ άλλου, άπαρτιζόμενον έκ τού σχεδιαστοΰ Ν.Π. τών 26 έτών καί τής Ε.Π. τών 22 έτών, έπιτίθεται κατ’ άστυφύλακος τάς πρω.νάς ώρας μέ γρονθοκοπήματα, ύβρεις καί... δαγ
κώματα, έπειδή, λέει, δέν έξέβαλε βιαίως τού αυτοκινήτου ό άστυφύλαξ τήν μνη
στήν κατ’ άπαίτησιν τού μνηστήρος 1!!
** *
Σημεία τών καιρών αύτά, θά σκεφθοΰν πολλοί. Έπέδρασαν έπικινδύνως φαί
νεται σέ πολλούς τά διάφορα κηρύγματα περί «αύτοαμύνης», περί καταλύσεως
ώρισμένων αρχών καί θεσμών, περί άνυπακοής, περί μηδενισμού πολλών ήθικών
άξιών. Μάλιστα, σέ τέτοιο σημεΐον έπέδρασαν, ώστε, τελευταίως πάλιν, παρουσιάσθη μέγα καί φοβερόν σκάνδαλον, τρομακτικόν κρούσμα έπιθετικότητος καί
άνυπακοής άπό μέρους τού πλέον υπομονητικού, τού πλέον άγαθοΰ καί φιλοσοφη
μένου τετραπόδου! ’Όνος Πειραιώτης, πιστεύων στήν άπεριόριστον «έλευθερίαν»
καί άλλα... «ιδανικά» τής έποχής, έπετέθη καί έδηξε δύο άστυφύλακας πού έτόλμησαν νά τον συλλάβουν καί νά τού άποστερήσουν τό «συνταγματικόν» δικαίωμα τού
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περιφέρεσθαι έλευθέρως! Τώρα, εγείρεται έδώ ένα πελώριον ερώτημα, έφάμιλλον
τοϋ άγχώδους εκείνου προβλήματος πού άντιμετώπισαν οί άρχαϊοι ήμών πρόγονοι
(δικασταί) κατά τήν άπονομήν δικαιοσύνης στην «περί όνου σκιάς» δίκην, πού
έδημιούργησεν ό Δημοσθένης. "Οπως θά γνωρίζετε, στην συγκλονιστικήν εκείνην
δίκην οί δικασταί εκαλούντο νά άποφανθοϋν επί τού προβλήματος: «Σέ ποιον άνήκεν ή σκιά τού όνου κατ’ εκείνην την «θέρους ώραν»; Στύ άνθρωπο πού έπλήρωσε
τύν ιδιοκτήτην νά τον μεταφέρη μέ το ύποζύγιον σέ κάποιο χωριό, ή στον ιδιοκτήτην
πού συνώδευε, άναβάτην καί ζώον, ώς αγωγιάτης»; Τό ερώτημα—πρόβλημα, πού
εγείρεται τώρα, εϊναι: «Ποιος έμιμήθη τον άλλον ή τούς άλλους; Έμιμήθησαν τον
όνον όσοι έπετέθησαν κατ’ άστυνομικών—διότι καί προ καιρού άλλος «συνάδελφος»
τού πειραιώτικου γαϊδάρου εϊχεν έπιτεθή πάλιν κατ’ άστυνομικοΰ—ή ό όνος τού
Πειραιώς έμιμήθη όσους άνθρώπους έπετέθησαν τελευταίως»; Φοβούμαι ότι τό έρώτημα, όπως καί έκεΐνο τού Αημοσθένους παραμένει άναπάντητον μέχρι σήμερα, θά
μείνη γιά πολύν καιρό έρώτημα καί μόνον...
X
, * **
αρακτηριστικά των τελευταίων ημερών άπό πλήθος γεγονότων καί κατα
στάσεων: * 'Ένα φωτεινόν «114» στά Τουρκοβούνια άπό τούς θλιβερούς «πατριώτας» τού Συντάγματός μας. * Βιασμός 19ετοΰς άπό τον 22ετή άδελφόν της. *
"Εμπορος, πού παρουσιάζεται σέ διευθυντήν έμπορικής έταιρείας, δηλώνει ότι ονο
μάζεται Ζαχαρίας Εύθυμιάδης καί λαμβάνει είδη άξίας 725.000 δραχμών, δίδει
διεύθυνσιν κατοικίας δέ στήν Νέαν Χαλκηδόνα, άποδεικνύεται μεγαλοφυής άπατεών άφοΰ «άγνωστον καί άνύπαρκτον πρόσωπον τυγχάνει» έκεϊ καί άλλού. * Μάς
έρχεται έκ Φαρσάλων, όπου εύρίσκετο έκτοπισμένος, ό μέγας πορτοφολάς Μ. Π.
τών 33 έτών. ’Αποπειράται άφαίρεσιν «πράσου» άπό διαβάτην τών Χαυτείων, πλήν
συλλαμβάνεται έπ’ αύτοφώρω. * Συλλαμβάνεται κατόπιν 11 μόνον κλοπών καί διαρ
ρήξεων 6 σεσημασμένος Σ. Λ. τών 29 έτών. * Κουτσομπολιά της μιας γειτόνισσας
γιά τήν άλλην φέρουν ομηρικήν πράγματι συμπλοκήν. Καρέκλες, ρόπαλα καί φιάλες
χρησιμοποιούν άνδρες καί γυναίκες καί ό σταθμός πρώτων βοηθειών άναλαμβάνει
τά «περαιτέρω» γιά πέντε άπό αύτούς. * Μυστήριον άποσχηματισμοΰ τού « ’Αγνώ
στου Ναύτου», πλατείας Τερψιθέας Πειραιώς, φωτίζεται ύστερα άπό πολλά: 'Ένας
διανοητικώς άνάπηρος ό βάνδαλος. * «Δώσε μου 15.000 δραχμές γιά νά μή δολοφονηθής! Θά σοΰ άποκαλύψω τούς υποψηφίους δολοφόνους σου», λέγει σέ μετα
φραστή βιβλίων τού κομμουνιστικού παραδείσου ό Γ. Κ. τών 27 έτών. Συλλαμβάνεται φυσικά καί καταδικάζεται σέ ενός μηνός φυλάκισιν. * Θρασύτατοι τεντυμπόϊδες, τρεις τον άριθμόν, σταθμεύουν μέ τό όχημα τήν 3ην πρωινήν καί ξυλοκοποΰν
άναιτίως άνύποπτον διαβάτην. * Βιασμόν έγκυμονούσης ύπάνδρου 19 έτών, άποπειράται ιίτήν κοινόχρηστον τουαλέτταν των ό Π. Μ. τών 23 έτών, στον Πειραιά.
* Στον Πειραιά καί ό Μ. Δ., τών 29 έτών, άνακηρύσσεται «ιππότης έραστής μπουκαδόρος»: Θεάται άπό τό άνοικτόν παράθυρον κοιμωμένην ώραίαν 25έτιδα, εισέρ
χεται, κατακλίνεται στο πλάϊ της καί άρχίζει ίπποτικώτατα νά της φιλά τά χέρια,
τον λαιμό κ.λ. Μόνον πού έκείνη ξυπνά τρομαγμένη, βάζει τις φωνές καί... τά πε
ραιτέρω παίρνουν τόν άχάριστο δρόμο προς τήν ’Αστυνομία. * Μία γυναίκα άγνω
στος της προσέφερε λεμονάδα μέ ναρκωτικόν, έν συνεχεία δέ τήν παρέδωσε σέ δύο
νεαρούς πού, άφοΰ τήν ώδήγησαν σέ κακόφημον κέντρον, τήν έκακοποίησαν, λέγει
ή Β. Σ. τών 19 έτών πού άνευρέθη άναίσθητος τις πρωινές ώρες. Τέσσερες γυναικο
λόγοι όμως πού τήν έξήτασαν τήν εύρον άθικτον, δι’ δ καί συμπεραίνεται ότι διεσκέδασε μέ τήν θέλησίν της, έπλασε τόν μύθον δέ γιά νά δικαιολογήση τήν μή έγκαιρον
έπιστροφήν στήν κατοικίαν της. * «'Ομοβροντία» συλλήψεων 47 έπαιτών, μεταξύ
τών οποίων 33 άθιγγανίδες μέ τά άκάθαρτα καί καταλλήλως... τσιμπώμενα διά τόν
κλαυθμηρισμόν, καί ώς έκ τούτων τήν παρακίνησιν οίκτου, βρέφη των, κατά ένα
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μόνον Σάββατον στήν πρωτεύουσα. * «'Ομοβροντία» άλλη, συλλήψεων 9 άσυνειδήτων οδηγών πού έγκατέλειψαν αβοήθητα τά θύματά των, στήν πρωτεύουσα κ ι’
αύτή και εντός 48ώρου. * Καί άλλα καί άλλα πολλά χαρακτηριστικά των τελευ
ταίων ήμερων..., ών ούκ έστι χώρος καταχωρήσεως καί σχολίων.
*
* *
Ε «να πολύ σύντομον άπάνθισμα τώρα άπό τήν τελευταίαν ξένην άστυνομικήν
είδησεογραφίαν:
*
Φωτογράφος «καλλιτεχνικώτατος» ό 35ετής Β. Κ., στο Άμβοΰργον, κατώρθωσε νά παρασύρη 340 νέας στήν άκολασίαν μέ τήν ύπόσχεσιν λαμπράς σταδιοδρο
μίας ως μανεκέν, χορεύτριας κ.λ. Πλήν τούτων μέγας άριθμός βιασμών, έμπορία
άσέμνων φωτογραφιών γυμνών γυναικών κ.λ., κοσμούν τήν όλην δικογραφίαν του.
*
Μέ έ'να περίστροφον ό 29ετής ζωγράφος Ζ. Μ., στο Παρίσι, εισέβαλε σ’ ένα
δημόσιον γραφεϊον άπό τό όποιον, άφοΰ άκινητοποίησε τούς υπαλλήλους, άφήρεσε
200.000 φράγκα καί έξηφανίσθη. Συνελήφθη καί ώμολόγησεν ότι ή ληστεία ήτο
«διαφημιστικόν κόλπο», άφοΰ κανείς δεν έσπευδε νά άγοράση τούς πρώτους πίνακές του άπό μεγάλην Ικθεσιν ζωγραφικής.
*
Δύο άστυνομικούς έξετέλεσαν δύο στυγεροί κακοποιοί τού Δόντι, στή Νέα
Ύερσέη Η. Π. Α. Αιτία : Οί άστυνομικοί τούς συνέστησαν νά μή θορυβούν στήν τα
βέρνα όπου διεσκέδαζαν! Συναγερμός τών άστυνομιών 13 πολιτειών εϊχεν ώς
άποτέλεσμα τον φόνον τού ένός κακοποιού—:έν άμύνη ευρισκομένων τών αστυνομι
κών—καί τήν σύλληψιν τού ετέρου.
*
Αιμοσταγής συμμορία φιλιπινέζων ληστών, στήν Μανίλλα, κατέσφαξε πέντε
φύλακας καί άφήρεσε 500.000 πέζος (3.750.000 δραχ.) άπό κρατικήν άποθήκην
όρύζης καί σίτου. Τό ποσόν τών χρημάτων τό έλαβαν άπό δύο χρηματοκιβώτια,
τά όποια ήνοιξαν μέ πιστόλια άσετυλίνης.
*
Σαδιστής δολοφόνος, στήν Νέα Ύόρκη, κατέσφαξε δύο όμορφες νέες 21 κα<·
23 έτών στο διαμέρισμά των. Τρίτη νέα, πού άσφαλώς θά είχε τήν ’ίδια τύχη, έσώθηκε διότι άπουσίαζε έπί δεκάλεπτον στον άνω όροφον τού διαμερίσματος. Βιασμός
καί ληστεία αποκλείονται, έξ ού καί συμπεραίνεται ότι πρόκειται περί φρικιαστικοΰ σαδιστοΰ άφοΰ καί τά δύο πτώματα έφεραν άπειρες μαχαιριές.
*
"Αγνωστος έτηλεφώνησε σέ άστυνομικόν Τμήμα τών Παρισίων ότι άπήγετο
έκείνην τήν στιγμήν ή σύζυγός του. Δύο άστυνομικοί έφθασαν μέ τά ποδήλατά των,
τά όποια άφησαν σέ σκοτεινήν πάροδον καί εΐσήλθαν στο ύποδειχθέν οίκημα, όταν
όμως έξήλθαν, βέβαιοι ότι ούδέν συνέβη έκεϊ, άντελήφθησαν ότι «κάτι συνέβη» στήν
σκοτεινήν πάροδον: Είχαν κλαπή τά ποδήλατά των άπό τον άγνωστον ή άγνώστους
φαρσέρ. Πιστεύεται ότι οί κλέπται—φαρσέρ θά έπιδώσουν τώρα πολλάς... κλήσεις
σέ αύτοκινητιστάς διά φανταστικάς παραβάσεις τής τροχαίας, άφού στά σακκίδια
τών άστυνομικών υπήρχαν τά μπλοκ των μηνύσεών των.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
•— Προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, προήχθησαν έκ τών
έν ίσχύϊ πινάκων έτους 1963, οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι:
1) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β' τάξεως, κατ’ έκλογήν,
ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Άνδρέας Λαλιώτης.
2) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως, κατ’ έκλογήν, οί ’Αστυνόμοι
Β' τάξεως κ.κ. Θεοδόσιος Παναγάκος καί Νικόλαος Άθανασόπουλος, καί
3) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως, κατ’ άρχαιότητα, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Ιωάννης Μπάμπος καί κατ’ έκλογήν, ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Δημήτριος Καραγιαννόπουλος.
— Κατόπιν διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί προς πλήρωσιν δημιουργημένων ισαρίθμων κενών έκ τής εισαγωγής είς τήν Σχολήν 'Υπαστυνόμων δύο Άρχιφυλάκων, έκ τών δι’ έτέρας διαταγής κληθέντων διά τήν Σχολήν
Άρχιφυλάκων, καλούνται οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Μάρκος Φαλελάκης καί ’Ιωάννης
Μπελογιάννης, όπως τήν 8ην ώραν τής 20-9-63, παρουσιασθώσιν είς τήν ’Αστυνο
μικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, δι’ έννεάμηνον έν αύτή έκπαίδευσιν.
/
* **
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—· Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : 1) ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
Β' τάξεως κ. Ευθύμιος Μπογιατζόπουλος, άπονεμηθέντος αύτώ τοϋ βαθμοΰ τοϋ ’Α
στυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως, λόγω συμπληρώσεως 35ετοΰς πραγματικής
υπηρεσίας, έξ ής διετή τοιαύτην εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β'
τάξεως καί 2) οί ’Αστυφύλακες κ. κ. Γεώργιος Άντωνόπουλος, Θωμάς Εύθυμιόπουλος, Μιχαήλ Γεωργιάκος, Άδάμ Ζέλιος, Βασίλειος Μακρής, Κωνσταντίνος
Καρκάνης καί Θεόδωρος Καρπατσέλης.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : 1) ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ
κ. Βασίλειος Μαντάκος, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν καί 2) ό Ά στυφύλαξ κ. Διονύσιος Κοροβέσης, διά λόγους υγείας.
*
* *
ΑΜΘΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή είς τον Ύπαρχιφύλακα κ. Δημήτριον Γεβρέκον καί τον ’Αστυφύ
λακα κ. Κωνσταντίνον Γεωργακόπουλον, διότι έκτελοΰντες διαταγήν προϊσταμένου
των καί άναπτύξαντες έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν καί άπαράμιλλον θάρρος, έπέτυχον τήν σύλληψιν τών σεσημασμένων σωματέμπορων Βασιλείου Σινοπούλου καί Μι
χαήλ Παναγιωτοπούλου, ώς καί τήν άπελευθέρωσιν κρατουμένης ύπ’ αυτών άνηλίκου νεάνιδος, ήν οί άνωτέρω κακοποιοί έπεχείρησαν νά βιάσωσιν, προκαλέσαντες
οΰτω, διά τής έπιτυχίας των ταύτης, τά ευμενή σχόλια τόσον τού τύπου, δστις έπί
μακρόν ήσχολήθη μέ τήν προσωπικότητα τών δύο αύτών ειδεχθών σωματέμπορων,
όσον καί τής κοινής γνώμης υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
καί ήθική άμοιβή είς τούς : 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Αγησίλαον Παπασταφίδαν, 2) ’Αστυνόμον Β' κ. Γεώργιον Άνδρικόπουλον, 3) 'Υπαστυνόμον Β' κ.
Νικόλαον Κατσαρέαν, 4) Άρχιφύλακα κ. Γεώργιον Γεωργόπουλον καί 5) ’Αστυ
φύλακας κ.κ. Πιέρρον Άλευραν, Στυλιανόν Γούλην, Ίωάννην Φώντην καί Ίωάννην
Τσιγάραν, διότι άπαντες έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, μεθοδικότητος καί
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προθυμίας, πολύ πέραν των κεκανονισμέτων ωρών έργασίας, ύπό την έπιδεξίαν
καθοδήγησιν τού πρώτου, δντος Διοικητοΰ της'Τποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως
’Αθηνών, έπέτυχον την έξακρίβωσιν αυτοκινήτων μετά μετρητού, οί οδηγοί τών
οποίων εΐχον τοποθετήσει κρυφίως ειδικόν μηχανισμόν, δι’οδ έπετυγχάνετο ή ανα
γραφή ηύξημένου ποσοϋ καί ούτως ή εΐσπραξις κομίστρων πέραν τών κεκανονισμένων τοιούτων, προκαλέσαντες διά της ανωτέρω έπιτυχίας των τά ευμενή σχό
λια υπέρ του ’Αστυνομικού Σώματος.
—Ω σαύτως δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
ύλική καί ήθική αμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Θεόδωρον Μαχαίραν, διότι τήν
3.40' ώραν της 8-5-63, χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν έκτακτον παρατηρητικότητα
καί ψυχραιμίαν καί τήν άναπτυχθεΐσαν έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν, έπέτυχε τήν έπ’
αύτοφώρω σύλληψιν τού έπικινδύνου κακοποιού ’Αντωνίου Κωτσοπούλου, καθ’ ήν
στιγμήν οδτος άφήρει ωρολόγια καί τιμαλφή έκ τού έπί τής οδού Π. Ράλλη 56 κοσμη
ματοπωλείου τού Χρήστου Ράμμου, εντός τού οποίου εΐσήλθε διά ρήξεως τού τοίχου,
προκαλέσας οδτω, διά τής έπιτυχίας του ταύτης, τά ευμενή σχόλια ύπέρ τού ’Αστυ
νομικού Σώματος.
Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν οί: 1) Ύπαστυνόμος Α' κ. Φανούριος
Τατάκης, 2) 'Υπαστυνόμος Β' κ. Στυλιανός Τζανάκης καί 3) ’Αστυφύλακες κ.κ.
Δημήτριος Διονυσίου, Φώτιος Κουτσουμπέλης, Γεώργιος Καρυνιωτάκης, Ή λίας
Πατρινέλης καί ’Αντώνιος Σγουρός, διότι άπαντες έργασθέντες ύπό τήν έπιδεξίαν
καθοδήγησιν τού πρώτου, όντος προϊσταμένου τού Γ Παραρτήματος ’Ασφαλείας
Πειραιώς, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν καί έτέρων διαρρήξεων, διαπραχθεισών
ύπό τού ως άνωκακοποιοΰ, εις περιφερείας έτέρων Τμημάτων.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη ύλική άμοιβή
εις τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Παναγιώτην Θανον, 2) Ύπαστυνόμον Α' κ. Λέ
ανδρον Καρυώτην καί 3) Άνθυπαστυνόμον κ. Κωνσταντίνον Μαυρουδέαν, διότι ό
πρώτος τούτων, ώς προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών, κατηύθυνεν
έπιδεξίως τούς ύπ’αυτόν υπαλλήλους, οί δέ έτεροι ένεργήσαντες την σχετικήν προανάκρισιν έπέτυχον τήν σύλληψιν σπείρας κακοποιών, τήν 3-5-63, καί τήν έν συνε
χείς έξιχνίασιν σωρείας κλοπών χρήσεως αύτοκινήτου καί κλοπών γυναικείων
τσαντών.
Διά τής αύτής άποφάσεως έχορηγήθη ύλική άμοιβή εις τούς’Αστυφύλακας
κ.κ. Βασίλειον Άδάμ καί Λεωνίδαν Καραισκον, διότι άμφότεροι, έργασθέντες μετ’
έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, έπέτυχον
τήν 3-5-63 τήν σύλληψιν τού άρχηγοΰ τής άνωτέρω σπείρας Γεωργίου Βενιέρη,
δστις άνακρινόμενος ώμολόγησε καί κατωνόμασε καί τά λοιπά συλληφθέντα έν
συνεχεία μέλη τής σπείρας.
Τέλος διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν: 1) ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Γεώρ
γιος Δημουλάς, 2) ό Άνθυπαστυνόμος κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 3) ό Ύ παρχιφύλαξ κ. Ευάγγελος Βουτσινας καί 4) ο ί’Αστυφύλακες κ.κ. Θεοδόσιος Παπαγεωργίου, ’Αναστάσιος Ζαλαχώρης, Βασίλειος Γκότσης, Βασίλειος Λιούρης, Σπυρί
δων Λουκόπουλος, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Βασίλιιος Μαρκόπουλος, Δημήτριος
Πλέτσιας καί ’Ιωάννης Σύριος, διότι άπαντες έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου
καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, συνέβαλον άποτελεσματικώς εις τήν σύλληψιν τών
μελών τής προμνησθείσης σπείρας, έκτελέσαντες έπακριβώς τάς άνατεθείσας αύτοϊς
έπί μέρους έργασίας.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έπηνέθησαν οί:
1) ’Αστυνόμος Β' κ. Δημήτριος Μυρίλλος, 2) Ύπαστυνόμοι Α' κ .κ. Κωνσταντίνος
Λολίτσας καί Βασίλειος Κϊτσος, 3) Άνθυπαστυνόμος κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδέας
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καί 4) Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος Καλκοΰζος, Δημήτρ,ιος Μπατσαλιας καί Α να 
στάσιος Μαρκόπουλος, διότι άπαντες, καί έν τω κύκλω της άρμοδιότητός του έκα
στος, έργασθέντες φιλοτίμως καί εύσυνειδήτως, συνέβαλον εις την σύλληψιν των σε
σημασμένων κακοποιών ’Αντωνίου Καπετανίδη καί ’Αθανασίου Άχτύπη καί τήν
έξιχνίασιν σωρείας κλοπών, διαπραχθεισών ύπ’ αυτών.
—'Ωσαύτως δι’άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
υλική καί ηθική άμοιβή εις τούς: 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Άνδρέαν Φιλίππου, 2) Ά νθυπαστυνόμον κ. Άριστοτέλην Άντωνόπουλον καί 3) ’Αστυφύλακας κ.κ. Παναγιώ-.ην
Σιδέρην, Ίωάν/ην Ταμιολάκην, Ίωάννην Κούσουλαν, Δημήτριον Καραπαναγιώτην,
Παναγιώτην Γρίβαν, Δημήτριον Πουλακίδαν, Δημήτριον Λιουνάκον καί Γεώργιον
Μπλέτσαν, διότι άπαντες έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, εντόνου υπηρεσια
κού ενδιαφέροντος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας καί έπιδείξαντες έξαιρετικήν δραστηριότητα καί μεθοδικότητα έν τη έκτελέσει τού καθήκοντος
των, έπέτυχον τήν 18-7-63 τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών Εύαγγέλου Ά στυφείδη καί ’Εμμανουήλ Σαλεβουράκη εις τήν προβλήτα τού Κεντρικού Τελωνείου
Πειραιώς, καθ’ ήν στιγμήν, άναχωροΰντες οδτοι διά Βενετίαν ’Ιταλίας διά τού
S /S «ΕΛΛΑΣ», ούτινος έτύγχανον μέλη τού πληρώματος, άπεπειράθησαν νά έξαγάγουν λάθρα έκ της Έπικρατείας διάφορα χρηματικά ποσά ήμεδαπά καί άλλοδαπά, συνολικής άξίας 1.687.210 έλληνικών δραχμών περίπου.
Διά τής αύτής άποφάσεως έπηνέθησαν: 1) ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α'
κ. Γεώργιος Γρηγορέας, 2) οΐ ’Αστυνόμοι Α' κ.κ. Παύλος Λάζος καί Χριστόφορος
Λιάσκας, 3) ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Γεώργιος ’Ακριβός καί 4) ό Άρχιφύλαξ κ. Σω
τήριος Κακίσης, διότι άπαντες ΰπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου, δντος
Διευθυντοΰ τής Τ.Π.Ε.Ν., έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως πρός
τήν υπηρεσίαν, συνέβαλον άποτελεσματικώς εις τήν αΐσίαν εκβασιν τής προμνησθείσης ΰποθέσεως.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή εις τον’Αστυφύλακα κ. Παναγιώτην Οΐκονομάκον, διότι κατά μήνα ’Ιού
λιον έ.έ'., έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον καί εχων
άνεπτυγμένον δίκτυον πληροφοριών, κατώρθωσε νά άξιοποιήση θετικήν πληροφορίαν
πληροφοριοδότου του, μέ άποτέλεσμα τήν σύλληψιν σπείρας έπικινδύνων έμπορων
ναρκωτικών καί τήν έξιχνίασιν σοβαράς κλοπής τιμαλφών σημαντικής άξίας.
Διά τής αύτής άποφάσεως άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς: 1)
’Αστυνόμον Β' κ. Δημήτριον Καραγιαννόπουλον καί 2) 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ.
Στυλιανόν Κατσούρην καί Δημήτριον Αουκάν, διότι άξιοποιήσαντες τήν ύπό τού άνωτέρω Άστυφύλακος παρασχεθεΐσαν πληροφορίαν καί έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοΰ
ζήλου καί άφοσιώσεως πρός τήν υπηρεσίαν έπέτυχον τό ως άνω εύχάριστον άπο
τέλεσμα. ’
Τέλος διά τής αυτής άποφάσεως, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή είς τον
Άρχιφύλακα κ. Νικόλαον Κοντοπύργιαν καί εις το ύ ς’Αστυφύλακας κ.κ. Κυριάκον
Κυριακάκην, Κωνσταντίνον Σικόλαν, Νικόλαον Πέπαν, Ίωάννην Γιαννουλατον, Πέ
τρον Μητσάκον, Παναγιώτην Μητρόπουλον, Ίωάννην Ά γγελήν καί ’Αθανάσιον Εύαγγελινόν, διότι κατά τό αυτό ώς άνω χρονικόν διάστημα, έργασθέντες άπαντες μετ’
έξαιρετικοΰ ζήλου, προθυμίας καί άφοσιώσεως είς τήν υπηρεσίαν, πολύ δέ πέραν
τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν ολοκλήρου σπείρας
έπικινδύνων έμπορων ναρκωτικών.
— Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
καί ήθική άμοιβή είς τόν’Αστυφύλακα κ. Παναγιώτην Γαρατζιώτην, διότι τήν 20-7
63 καί ώραν 18.30', καθ’ ήν έξετέλει υπηρεσίαν σκοπού ρυθμίσεως τροχοφόρων είς
τήν διασταύρωσιν τών οδών Κολοκυνθοΰς—Κηφισσοΰ, άντιληφθείς τό ύπ’ άριθ.
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110772 Ι.Χ. αύτοκίνητον ώθούμενον ύπό τριών άτόμων καί ύποψιασθείς δτι συνέβαινεν άξιόποινόν τι, έπεχείρησε νά έλέγξη τον οδηγόν αύτοϋ, δστις έτράπη εις φυγήν
μή συμμορφωθείς προς τδ δοθέν σήμα του. Κατόπιν καταδιώξεώς του, κατώρθωσε
καί συνέλαβε τον ώς εί'ρηται οδηγόν, δν ώδήγησεν εις τό ΙΖ' ’Αστυνομικόν Τμήμα
’Αθηνών, ένθα διεπιστώθη δτι ούτος προ ολίγου είχε καταστή υπαίτιος συγκρούσεως
μετά δίτροχου οχήματος καί σωματικών βλαβών άτόμου, έπιχειρήσας συγχρόνως
νά διαφύγη, προκαλέσας οδτω, διά τής τοιαύτης πράξεώς του, χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν εξαιρετικήν παρατηρητικότητα καί τήν άναπτυχθεϊσαν έκτακτον πρωτο
βουλίαν, τά ευμενή σχόλια τοϋ παθόντος καί τής κοινής γνώμης,ύπέρ αύτοΰ καί του
’Αστυνομικού Σώματος.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη
υλική καί ηθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Νικόλαον Διαμαντόπουλον, διότι τήν
22.30' ώραν τής 7-8-63, έκτος υπηρεσίας καί έν πολιτική περιβολή ών, άντιληφθείς
παρά τήν διασταύρωσιν τών οδών Παγγαίου καί Πυλίας συγκέντρωσιν πολλών άτό
μων φωνασκούντων πλησίον άτόμου καλοϋντος εις βοήθειαν, έ'σπευσεν άμέσως πλη
σίον τοϋ αίτοΰντος βοήθειαν άτόμου καί διαπιστώσας δτι έφερε τραύματα διά μαχαίρας, έπεβίβασεν αύτό έντός σταθμεύοντος αυτοκινήτου ταξί καί παρεκάλεσε τον
οδηγόν νά τό μεταφέρη εις τον Σταθμόν Α' Βοηθειών. ’Εν συνεχεία έπιδοθείς είς
τήν καταδίωξιν τοϋ ύπό τών έκεΐσε πολιτών ύποδειχθέντος ώς δράστου Πέτρου
Άγγελοπούλου, ήνάγκασε τοΰτον νά άπορρίψη τήν μάχαιραν ήν έκράτει άνά χεΐρας,
καί τελικώς τον συνέλαβε καί τον ώδήγησεν είς τό Τμήμα, προκαλέσας ουτω διά τής
έπιδειχθείσης έκτάκτου δραστηριότητος, άποφασιστικότητος, έξαιρετικοΰ θάρρους
καί μεθοδικότητος, τά εύμενή σχόλια τοϋ κοινοΰ υπέρ αύτοϋ καί τοϋ Άστυνομικοΰ
Σώματος.
—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Βασίλειον Μυλωνάν, διότι χάρις εις τήν άναπτυχθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ έκτακτον ένεργητικότητα, έξαιρετικήν δραστηριότητα καί
πρωτοβουλίαν, καί έπιδειχθεΐσαν αύτοθυσίαν τήν 9.45' ώραν τής 9-5-63, καθ’ ήν
ευρισκόμενος παρά τό τέρμα τών λεωφορείων Κορυδαλλοΰ έν στολή καί έκτος υπη
ρεσίας καί πληροφορηθείς παρ’ ιδιώτου έναρξιν σοβαράς πυρκαϊάς είς τό έκεΐ πλη
σίον καί έπί τής όδοΰ Ταξιαρχών 58 έργαστήριον υποδηματοποιίας τών Γεωργίου
Ρωμαίου καί Σταματίου Παραή, έ'σπευσεν άμέσως έπί τόπου, άφοΰ ειδοποίησε τη
λεφωνικούς τήν Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν καί τήν ’Άμεσον Δράσιν, καί μέ άμεσον
κίνδυνον τής ζωής του καί τής σωματικής του άκεραιότητος, είσήλθεν έντός τοϋ καιομένου έργαστηρίου καί τή βοήθεια άναθαρρησάντων ιδιωτών, έξήγαγεν έξ αύτοϋ
άναίσθητον τον έχοντα ύποστή σοβαρά έγκαύματα ιδιοκτήτην Γεώργιον Ρωμαϊον
καί έμερίμνησε διά τήν άμεσον'διακομιδήν του είς τό Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεΐον.
Έ ν συνεχεία έπελήφθη πάραυτα τής κατασβέσεως τοϋ πυρός, δπερ καί έπέτυχε διά
τής έπιδεξίας χρήσεως πυροσβεστήρος, δν έλαβεν έκ λεωφορείου καί έχρησιμοποίησε
πριν καταφθάση ή Πυροσβεστική Υπηρεσία μέ άποτέλεσμα, έκτος τής διασώσεως
τοϋ άνωτέρω έκ βεβαίου θανάτου καί τον περιορισμόν τών υλικών ζημιών, νά άποσπάση τά αύθόρμητα εύμενή σχόλια τοϋ κοινοΰ ύπέρ αύτοΰ καί τοϋ Άστυνομικοΰ
Σώματος.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
καί ήθική άμοιβή είς τον ’Αστυφύλακα κ. Γεώργιον Καραντζίκην, διότι τήν 3.45'
ώραν τής 6-7-63, χάρις είς τήν έπιδειχθεΐσαν έκτακτον δραστηριότητα καί τήν άναπτυχθεΐσαν έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν, έπέτυχε τήν σύλληψιν τοϋ δράστου κλοπής
διά ρήξεως Γεωργίου Χατζή, καθ’ δν χρόνον ουτος περιεφέρετο ύπόπτως είς τήν
περιφέρειαν τοϋ I' Άστυνομικοΰ Τμήματος ’Αθηνών, τήν νύκτα της 6-7-63, καθ’
ήν διέρρηξε τήν έπί τής όδοΰ Ίφικράτους 4 οικίαν τής θείας του Φανής Χατζή, έξ

ής άφήρεσε διάφορα άντικείμενα, προσενεγκών διά της ένεργείας του ταύτης σπουδαίαν υ7Γηρεσίαν εις την δημοσίαν τάξιν και άσφάλειαν καί προκαλέσας οΰτω ευ
μενή σχόλια υπέρ τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
** *

Κωνσταντίνος Ποδότας
Τήν 8ην ώραν της 31-8-63, άπεβίωσεν έν τώ νοσοκομείω « ’Ερυθρός Σταυρός»,
συνεπεία καρδιακής προσβολής, ό πρώην ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' Κωνσταντίνος
Ποδότας.'Η νεκρώσιμος ακολουθία έψάλη την έπομένην εις τον ιερόν ναόν τοϋ'Αγίου
Λαζάρου, παρεκκλησίου τοϋ Α' νεκροταφείου. Τήν κηδείαν τοϋ άποθανόντος Ά στυνομικοΰ Διευθυντοΰ παρηκολούθησαν άρκετοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί, μεταξύ των όποιων οί τέως ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Κάλλιας καί Δημόπουλος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' κ.κ. Μανέττας,
Άναστασόπουλος καί Λαλιώτης καί άντιπροσωπεία άστυνομικών, επί κεφαλής τής οποίας ήτο ό Α' 'Υποδι
ευθυντής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, ’Α
στυνομικός Διευθυντής Α! κ. Ευάγγελος ’Αναστασίου,
δστις καταθέτων στέφανον έπί τής σοροΰ τοϋ έκλιπόντος είπε τα εξής:
« ’Αείμνηστε συνάδελφε Κωνσταντίνε Ποδότα.
'Η έκκλησία μας, μέ τα θεία λόγια τής νεκρώσι
μου άκολουθίας—μακαρία ή οδός ή πορεύει σήμερον, σέ
προπέμπει εις τήν τελευταίαν σου κατοικίαν.
"Ολοι έμεϊς οί συνάδελφοί σου, σήμερον, συγκεντρωθέντες γύρω άπό τό νεκρικό σου κρεβάτι, σοΰ άπευθύνομεν τον τελευταΐον χαιρετισμόν, τό τελευταΐον
χαίρε.
'Υπήρξες ένα άπό τα ικανά στελέχη τοϋ Σώματος τή ς’Αστυνομίας καί εΐργάσθης διά τήν πάταξιν τοϋ εγκλήματος καί τήν επιβολήν τοϋ Κράτους τοϋ Νόμου.
'Υπήρξες άγαπητός εις δλους μας.
Ό ζήλος σου καί ή άφοσίωσίς σου προς τό καθήκον θά είναι δι’ ήμάς φωτεινά
παραδείγματα.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον τόσον ήγάπησες, καταθέτει
δι’ έμοΰ έπί τής σοροΰ σου τον στέφανον τοΰτον, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά τάς
προσφερθείσας είς τοΰτο υπηρεσίας σου.
'Ο Θεός ας παρηγορή τήν άπορφανισθεΐσαν οίκογένειάν σου. Τό δέ χώμα
τής ’Αττικής γής, τό όποιον σέ λίγο θά σέ καλύψη, ας είναι έλαφρόν.
Α ίω νία σου ή μνήμη άείμνηστε συνάδελφε Κωνσταντίνε Ποδότα».
'Ο Κωνσταντίνος Ποδόταςέγεννήθη τώ 1901 είςτή ν’ΑκράταντήςΑίγιαλείας.Τώ
1923 έξήλθε τής ’Αστυνομικής Σχολής Κέρκυρας μέ τον βαθμόν τοϋ 'Υπαστυνόμου
Β'. Τώ 1924 προήχθη είς Ύπαστυνόμον Α', τώ 1929 εις ’Αστυνόμον Β', τώ 1933
είς ’Αστυνόμον Α ', καί τώ 1943 είς ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β'. Άπεχώρησε τοϋ
Άστυνομικοΰ Σώματος τώ 1953.
Κατά τό διάστημα τής 30ετοΰς ύπηρεσίας του, ύπηρέτησε διαδοχικώς είς
διαφόρους άστυνομικάς ύπηρεσίας καί έπεδείξατο ζήλον καί άφοσίωσιν πρός τό
καθήκον. Έτιμήθη πλειστάκις δι’ ύλικών καί ήθικών άμοιβών καί γενικώς έπρόκειτο περί ίκανωτάτου άξιωματικοΰ.
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