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I. ΕΙσαγωγή.
Πρόκειται περί μιας κοινωνικής πληγής, περί μιας κοινωνικής νόσου, ή ο
ποία άνέκαθεν έσυντρόφευσε τό γένος των άνθρώπων, κατά τήν τελευταίαν όμως έποχήν έ'λαβεν ιδιαιτέρως άνησυχητικήν διόγκωσιν.
Είναι ή μοίρα τής επιστήμης μου, τής Εγκληματολογίας, ή οποία κατ’ ούσίαν
άποτελεϊ έν είδος «Κοινωνικής Παθολογίας», να άσχολήται μέ τάς διαφόρους βρωμερότητας, έλεεινότητας καί σαπρίας τής κοινωνίας, να άναζητή τήν αιτιολογίαν των
καί νά έπιζητή να άνεύρη τά μέσα τής άντιμετωπίσεώς των, ένα χαρίση τήν ήθικήν
υγείαν καί τήν ήθικήν ευτυχίαν είς τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν.

II. Έννοια τοξικομανίας.
*Η τοξικομανία άποτελεϊ ΰποδούλωσιν του άνθρώπου είς τό πάθος τής χρήσεως τοξικών δηλητηρίων. ' Η ύποδούλωσις αΰτη φθάνει είς ροπήν προς τάς τοξικάς
ουσίας μέ δόναμιν άκαταβλήτου φυσικοϋ ένστικτου, τοϋ άτόμου ζητοΰντος όλονέν
νά αύξάνη τάς λαμβανομένας δόσεις. Τοιουτοτρόπως θά έ'λθη μίαν φοράν ή στιγμή,
καθ’ ήν ή.δόσις θά είναι τόσον μεγάλη, ώστε ό τοξικομανής θά άποθάνη.

III. Κατηγορίαι τοξικών ουσιών.
Πολλαί είναι αί τοξικαί ούσίαι, δέν έ'χουσιν όμως άπασαι έγκληματολογικόν
ένδιαφέρον.
’Εξ αυτών δέ άλλαι μέν διεγείρουσιν, άλλαι δέ άποναρκοΰσιν. Είς μέν τήν πρώτην περίπτώσιν πρόκειται περί άπατηλής ήδονιστικής διεγέρσεως, είς δέ τήν δευτέραν περί άπατηλής ηδονιστικής άποναρκώσεως.
’Εντεύθεν ή διάκρισις των τοξικών ουσιών άφ’ ενός είς μεθυστικάς, οϊον τό
χασίς καί ή κοκαΐνη, άφ’ έτέρου δέ είς ναρκωτικάς, οίον ό αιθήρ, τό όπιον, ή μορφίνη
καί ή ήρωίνη.
Μεθυστική τοξική ούσία καί τοξικόν δηλητήριου είναι καί τό οινόπνευμα, άλλά
τοϋτο, λόγω τής κεχωρισμένης κοινωνικής έντάξεώς του, διαχωρίζεται τών λοιπών
τοξικών δηλητηρίων κοινωνικώς, νομικώς καί ήθικώς.
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ΙΥ. Χαρακτηρισμοί των ταξικών ουσιών.
Εις τάς τοξικάς ούσίας έδόθησαν ποικίλοι χαρακτηρισμοί. Λόγου χάριν ώνομάσθησαν «δηλητήρια του λαού» καί τοϋτο, διότι κυκλοφοροϋσι καί μαστίζουσι καί
δηλητηριάζουσιν εύρέως τάς λαϊκάς τάξεις.
Ώνομάσθησαν «ούσίαι τοϋ θανάτου» καί τοΰτο, διότι όδηγοΰσιν εις τον τάφον
τον τοξικομανή.
Ώνομάσθησαν «ήδονιστικαί καί εύφοριστικαί ούσίαι».
Τοϋτο, διότι, μόλις τάς χρησιμοποιήσει κανείς, θά δοκιμάση άμέσως ώρισμένον συναίσθημα εύχάριστον ηδονής καί ευφορίας. ’Αλλά δυστυχώς, άκριβώς τό τοιοϋτον συναίσθημα τής άπολαύσεως, είναι άπατηλόν, ΰπουλον καί έν ταύτώ καί κατα
στρεπτικόν. Διότι παρασύρει τον άνθρωπον εις έπανάληψιν τής άπολαύσεως τοϋ δη
λητηρίου, καί τοιουτοτρόπως τον υποδουλώνει, βαθμιαίως, άλλ’ άσφαλώς τον μετα
βάλλει εις άνθρώπινον κτήνος καί τελικώς τον καταστρέφει καί τον μεταβάλλει εις
έρείπιον, σωματικόν, ψυχικόν καί ήθικόν.
Υ.

'Ιστορική έπισκόπησις.

Είσαγωγικώς θά έξετάσωμεν τό θέμα άφ’ ενός ίστορικώς καί άφ’ έτέρου άπό
άπόψεως σημερινής γεωγραφικής κατανομής τής τοξικομανίας.
Καί έν πρώτοις, άς ρίψωμεν έν βλέμμα εις τήν ιστορίαν.
Είναι πλάνη τό ύποστηριζόμενον ότι τά τοξικά δηλητήρια είναι έφεύρεσις τοϋ
σημερινοΰ διεφθαρμένου πολιτισμοΰ.
Διότι ή άλήθεια είναι ότι τά άπολαυστικά ταΰτα δηλητήρια είναι τοσοϋτον
παλαιά, όσον καί ή άνθρωπότης. Εις τήν ιστορίαν των κοινωνιών τών λαών βλέπομεν
ότι άνέκαθεν, εις πάσαν έποχήν καί εις πάντα λαόν, ό άνθρωπος πάντοτε άνεζήτησε νά
άνεύρη έν τώ κόσμω τής φύσεως, ιδίως εις τό φυτικόν βασίλειον, καί τοιαύτας ούσίας,
αί όποϊαι θά ήδύναντο νά δημιουργήσουν εις αύτόν άπόλαυσιν καί ηδονήν. Τεχνητήν
μακαριότητα, λήθην τών δεινών, τεχνητήν εύτυχίαν, τεχνητόν έπίγειον παράδεισον.
’Άξιον σημειώσεως είναι ότι ή χρησιμοποίησις τών τοιούτων εύφραντικών δη
λητηρίων πολλάκις άπαντάται είς τήν ιστορίαν τών λαών,στενώς καί εύρέως συνδεδεμένη μέ αύτά τά ήθη καί τά έ'θιμα τής μεγάλης μάζης τών λαϊκών στρωμάτων, μέ
αύτάς ταύτας τάς παραδόσεις καί τούς μύθους, άκόμη καί μέ τήν πρωτόγονον ή τήν
έξειλιγμένην θρησκείαν καί γενικώς τον πρωτόγονον ή τον έξειλιγμέναν πολιτισμόν
τών άνθρωπίνων κοινωνιών.
’Αλλά τό περίεργον είναι ότι οί άνθρωποι έτήρησαν άνέκαθεν μία περίεργον στά
σιν άπέναντι τών τοιούτων δηλητηρίων τοϋ λαοΰ, στάσιν πλήρη άντιφάσεων. ’Από
τής μιας πλευράς άπηγόρευον καί κατεδίωκον τάς ούσίας αύτάς, ώς καταστρεπτικάς,
περιεφρόνουν δέ έκείνους, οί όποιοι τάς έχρησιμοποίουν καί τούς έτιμώρουν. Ά π ό
τής άλλης πλευράς οί ίδιοι αύτοί άνθρωποι όχι μόνον άπλώς ήνείχοντο τάς ούσίας
αύτάς, άλλ’ άκόμη περισσότερον καί τάς έξύμνουν, τάς έξηγίαζον καί τάς άνεμίγνυον
μέ θρησκευτικο-λειτουργικάς πράξεις καί ιεροτελεστίας.
Ά ς ρίψωμεν έν βλέμμα είς τήν άρχαίαν έλληνικήν ιστορίαν.
Τοιουτοτρόπως ό 'Όμηρος πληροφορεί είς τήν ’Οδύσσειαν ότι ή ώραία Ελένη
τοϋ Μενελάου προσέφερεν είς τούς συνδαιτημόνας ποτά, έντός τών οποίων ένέχεε
φάρμακόν χι, τό όποιον ήτο «νηπενθές τ ’ άχολόν τι κακών έπίληθον απάντων», δη
λαδή νηπενθές (καταργητικόν τοϋ πένθους), άχολον (καταργητικόν τής χολής, τής
πικρίας, τής λύπης), έπίληθον (φάρμακόν, τό όποιον έ'φερε τήν λήθην, τήν λησμοσύ
νην τών δεινών καί τών στενοχώριών). Ό ποιούμενος τοϋ τοιούτου φαρμάκου χρήσιν, τελών ύπό τήν έπήρε.αν τοϋ ποτοΰ, κατά τήν περιγραφήν τοϋ Όμήρου, άνευρίσκει έν αύτώ πανάκειαν κατά τών δακρύων καί τών θρήνων, προσέτι καί έν περιπτώσει άπωλείας τού πατρός ή τής μητρός του ή άκόμη καί έν περιπτώσει θανάτου
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προσφιλούς άδελφοΰ ή τέκνου. Καί διαποροΰντες οί σχολιασταί τοΰ 'Ομήρου διερωτώνται, τί ήτο άρα γε τό φάρμακον τοϋτο,τό έμβαλλόμενον είς τον οίνον καί παϋον
τάς λύπας. Μήπως τό οπιον ;
'Ομοίως γνωστή έκ τοΰ 'Ομήρου τυγχάνει ή σεληνιακή θεότης, φαρμακός Κίρ
κη, ήτις έθέλγετο έπινοοϋσα διάφορα μαγικά ευφραντικά φάρμακα. Γνωστόν δέ έκ
τής Όδυσσείας ότι ή μυθολογική αΰτη γυναικεία μορφή προσέφερεν είς τούς ύπό τον
Εύρύλοχον εταίρους τοΰ Όδυσσέως εδέσματα, είς ά άνέμειξε φάρμακα, ίνα οδτοι,
καταπίνοντες ταϋτα, λησμονήσωσι τήν οικογένειαν καί τήν πατρίδα των.
'Ο αύτός 'Όμηρος άναφέρεται είς τό γένος των Λωτοφάγων καί τον λωτόν,
δστις άπετέλει ούσίαν εΰγεστον, μεθυστικήν, έπίληθον των δεινών καί πάσης νοσταλ
γίας^
'Ο 'Ηρόδοτος ιστορεί ότι οί Σκϋθαι έμεθύσκοντο έκ καπνού κόνεως καννάβεως,
ριπτομένης έπί πυρακτωμένων λίθων. Οί άτμοί οδτοι διηυκόλυνον τήν άναπνοήν, έ'φερον συναίσθημα εύεξίας, έν ταυτ'ώ δέ προεκάλουν καί ώρισμένην κατάστασιν παρα
ληρήματος. Είς τάς φωνάς καί τάς έπικλήσεις των έκ τής καννάβεως μεθυσκομένων
οί Σκΰθαι άπέδιδον μαγικήν ιδιότητα.
’Αλλά καί είς τήν εκτασιν των ιερομαντιών,ύπό τάς ποικίλας αύτης μορφάς,άνευρίσκομεν τεκμήρια χρησιμοποιήσεως τοξικών ούσιών χάριν θρησκευτικών σκοπών.
Έ π ί παραδείγματι ίσως τήν ίεράν εκτασιν τής χρησμολογίας τής Πυθίας δυνάμεθα νά άποδώσωμεν είς τήν χρησιμοποίησιν άγνώστων τοξικών ούσιών, αί όποΐαι έδημιούργουν παρ’αύτή τον περίεργον καί έξαλλον έκεΐνον ένθουσιασμόν. Αυτή,
κατά τήν παράδοσιν, καθημένη έπί τρίποδος, κεκαλυμμένου διά φύλλων δάφνης, διαρκούσης τής κρίσιμου στιγμής τής έκστάσεως, περιήρχετο, ύπό τήν έπήρειαν πυκνών
άναθυμιάσεων, είς ιερόν ένθουσιασμόν καί έν σπασμωδική καταστάσει άνεβόα διαφό
ρους άσυναρτήτους χρησμούς.
Ή πορεία δέ τής τοξικομανίας προχωρεί τοιουτοτρόπως άνά τήν πορείαν τών
αιώνων μέχρι τής συγχρόνου έποχής.

ΥΙ. Γεωγραφική κατανομή τών τοξικών ούσιών.
Ά λ λ ’ ας ρίψωμεν νϋν έν βλέμμα είς τήν σημερινήν γεωγραφικήν κατανομήν τών
τοξικών ούσιών άνά τήν ύφήλιον. Τοιουτοτρόπως ή τοξικομανία, εύρίσκεται είς υψη
λήν άνθησιν είς τάς άπομεμακρυσμένας καί χαρακτηριζομένας ώς «έξωτικάς χώρας»
τής "Απω ’Ανατολής, ιδίως είς τήν άπέραντον Κίναν, μέ τό οπιον καί τήν ήρωίνην,
έχει διακλαδώσεις είς τήν βόρειον ’Αμερικήν, μέ τήν μορφίνην καί τήν ήρωίνην, ακ
μάζει είς τήν Αίγυπτον καί είς τήν ’Αφρικήν καί είς τήν έγγύς ’Ασίαν,μέ τήν ήρωίνην
καί τό χασίς, είς τήν Γαλλίαν, τήν Πολωνίαν καί άλλας χώρας, μέ τήν κοκαΐνην είς
τό Μεξικόν,μέ τήν άγνωστον είς τήν Ελλάδα τοξικήν ούσίαν, τήν μεσκαλίνην.

VII. Διεθνές λαθρεμπόριον.
Πρόκειται δυστυχώς περί τεράστιας έξαπλώσεως. Είς τήν τοιαύτην δέ έξάπλωσιν ύποβοηθεΐ συστηματικώς, κατ’έξοχήν, τό άποκληθέν «λαθρεμπόριον τοΰ θανά
του», ήτοι τό λαθρεμπόριον τών τοξικών ούσιών, τό όποιον δημιουργεί άμύθητα κέρ
δη καί τό όποιον είναι τόσον έκτεταμένον, ώστε δέν γνωρίζει όρια, δέν γνωρίζει σύ
νορα, άλλ’ έχει διεθνείς πλοκάμους καί έπεκτείνεται είς ολόκληρον τήν ύφήλιον καί
είς πάσας τάς ηπείρους.
Μυστικά έργοστάσια (κατά τήν βιβλιογραφίαν άπαντώμενα είς τήν Κίναν, τήν
’Ιαπωνίαν, τήν Τουρκίαν, τάς Βαλκανικάς χώρας) ύπάρχουσιν άφθονα, συστηματικαί έξαγωγαί ένεργοΰνται είς μεγάλην κλίμακα, διά λαθραίων οδών καί τρόπων ύπό
έπιχειρήσεων καί έπιχειρηματιών μέ άξιολόγους έπωνυμίας (φίρμας) καί μέ κεφά
λαια άνυπολόγιστα, μέ τραπεζιτικάς συνδέσεις καί πρακτορεία άνά τά μεγαλύτερα
έμπορικά κέντρα της ύφηλίου καί γενικώς μέ όργάνωσιν, τήν όποιαν θά έζήλευον οΐ
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πλέον ισχυροί νόμιμοι οικονομικοί οργανισμοί. Τά διεθνή ταϋτα λαθρεμπορικά τράστ,
διότι πρόκειται περί τράστ, μεταχειρίζονται τά πλέον σύγχρονα μέσα μεταδόσεως
ειδήσεων καί κυκλοφορίας καί έμφανίζονται ύπό τό ένδυμα έντιμων βιομηχανιών
καί έντιμων εμπορικών οίκων. Κρυπτογραφικοί κώδικες, διατηρήσεις γραφείων, μέ
γαρα, αυτοκίνητα, πλοία, πολυάριθμον προσωπικόν, πάντα ταϋτα εύρίσκονται εις τήν
διάθεσιν καί άνήκουσιν εις τήν όργάνωσιν του έν λόγω τράστ. Εις τάς χώρας τής καταναλώσεως ύπάρχουσι γραφεία λήψεως, προωθήσεως καί διανομής, άτινα δι’ ει
δικών έντεταλμένων οργάνων παραλαμβάνουσιν, άποκρύπτουσι, συνοδεύουσι καί διοχετεύουσι διά κρύφιων τρόπων εις τήν κατανάλωσιν, τά έφόδια ταϋτα τών δηλητη
ρίων τοΰ θανάτου. Οί τρόποι τής διοχετεύσεως ποικίλλουσιν. 'Η έφευρετικότης τών
μέσων διοχετεύσεως προκαλεΐ κατάπληξιν. ’Εντός κιβωτίων μέ παιχνίδια, χημικά
προϊόντα, τάπητας, τετράδια, οικιακά σκεύη, καφέ, κονσέρβες, βαρέλια ελαίου, υπο
δήματα κ.ο.κ. ενυπάρχει κεκρυμμένον τό εμπόρευμα τής καταστροφής.
Παραδείγματα έκ τής πράξεως, έξηλεγμένα ύπό τής επιστήμης.
Προ 32 έτών (1931) συνελήφθησαν ύπό τής γερμανικής ’Αστυνομίας 4 έκ τών
πρακτόρων ενός έκ τών τοιούτων τράστ βιομηχανίας καί εμπορίας ναρκωτικών, με
ταξύ ών καί εις "Ελλην. Οδτοι ήσαν επιφορτισμένοι μέ τό εργον τής διοχετεύσεως
τεραστίων ποσοτήτων λαθραίων τοξικών ούσιών. Είδικώς εις τήν περίπτωσιν ταύτην ειχον τοποθετήσει ταύτας εντός κιβωτίων μηχανημάτων.
Τάς ποσότητας ταύτας ειχον παραλάβει έκ τής’Ασίας καί άπέστελλον είς τήν
’Αμερικήν. Έ κ τών άνακρίσεων λοιπόν προέκυψεν ότι μεταξύ άλλων μόνον διά τριών
λιμένων τής Κίνας έξήγοντο, παρά τοΰ έν λόγω τράστ, μηνιαίως τουλάχιστον 5 τόννοι ήρωίνης, οτι έκαστος έκ τών πρακτόρων είχε πραγματοποιήσει έντός δύο έτών
κέρδος 30 έκατομμυρίων χρυσών φράγκων καί δτι ή έξαμηνιαία κίνησις ένός πράκτορος άνήρχετο είς 150.000 άγγλικάς λίρας.
Παραλαμβάνω έξ έπιστημονικοΰ τίνος συγγράμματος καί τήν άκόλουθον περι
γραφήν: «Ά σιάται μεγιστάνες,Άσιάται διπλωμάται, μέ πολύ γνωστά ονόματα, οφεί
λουν τά πλούτη των, ούχί είς τά μυθώδη κοιτάσματα άδαμάντων, ούχί είς τά ορυχεία
σμαράγδων τής περιοχής των, άλλά κυρίως καί μόνον είς τάς σχέσεις των πρός τινα
κακοήθη ύποκείμενα, τά όποια γνωρίζουν, «νά κάνουν δουλειές μέ ναρκωτικά», διά
νά μεταχειρισθώ τό χυδαΐον αυτών γλωσσικόν ιδίωμα. Καί αύτά τά άτομα, χάρις είς
τάς σχέσεις των μέ ίσχυράς προσωπικότητας, ή κοινωνία τά μεταχειρίζεται μετά τι
μών».
Καί κατά μίαν άλλην περιγραφήν ·: «Οί ευκόλως πλουτίζοντες μεγάλοι λαθρέμ
ποροι ναρκωτικών κινούνται μεταξύ τών άνωτέρων κοινωνικών τάξεων, ζοΰν πολυτελώς διατηρούν σχέσεις μέ ίσχύοντα πρόσωπα κλπ. Είς τό τοιοΰτο διεθνές λαθρεμ
πορίαν, είναι άναμεμιγμένα πρόσωπα πασών τών έθνικοτήτων καί πάντων τών έπαγγελμάτων, άνώτατοι ύπάλληλοι, τραπεζίται, άξιωματικοί, έπιστήμονες (δλων τών
κλάδων, χημικοί, ιατροί, δικηγόροι ή άλλοι), φοιτηταί, προσέτι καί ιερείς τών δια
φόρων θρησκευμάτων». '
(Συνεχίζεται)

Οί άστυνομικοΐ πού μελετουν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Ν Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ Ν
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΑΟΓΗΣΕΟΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΛΗΦΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
‘Υπό κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Β Ε Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , Διευθυντοϋ καί κυρίας
----------------Μ Α ΡΙΑ Σ Μ Α Υ ΡΟ Μ Μ Α ΤΗ , Τμηματάρχου, της Γενικής Διευ----------------θύνσεως Σωφρονιστικής Διοικήσεως 'Υπουργείου Δικαιοσύνης

I. Προλεγόμενα·
'Υπό τήν αιγίδα τοϋ ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών καί τη συνεργασία της
ιταλικής κυβερνήσεως ώργανώθη έν Ρώμη ( F rasc ati), άπό 14-23 ’Οκτωβρίου
1962, Ευρωπαϊκόν Σεμινάριον, τοϋ οποίου βασικόν θέμα ύπήρξεν «Άξιολόγησις των
μεθόδων προλήψεως τής έγκληματικότητος των άνηλίκων».
Ή Ε λλάς έξεπροσωπήθη παρ’ ήμών.
Αί έργασίαι τοϋ Σεμιναρίου έγένοντο είς τήν παρά τώ F rascati villa Falconieri,
έ'νθα διέμενον,καί τά μέλη.
Πρόεδρος τοϋ Σεμιναρίου ώρίσθη ,ύπό τοϋ Ο Η Ε ό διακεκριμένος έπιστήμων
καί δικαστικός κ. Severin-Carlos Versele, Βέλγος.
Είς τό Σεμινάριον μετέσχον 54 έκπρόσωποι των Χωρών Αυστρίας, Βελγίου,
Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Γιουγκοσλαβίας, Δανίας, Ελλάδος, ’Ιρλανδίας,
’Ισραήλ, ’Ιταλίας, 'Ισπανίας, Μ. Βρεταννίας, Νορβηγίας, 'Ολλανδίας, Πολωνίας,
Ρουμανίας, Σουηδίας καί Φιλλανδίας. Έ π ί πλέον μετέσχον, ώς έμπειρογνώμονες τοϋ
Όργανισμοΰ'Ηνωμένων’Εθνών, 5 επιστήμονες, ώς καί 12 εκπρόσωποι διεθνών οργα
νώσεων, ήτοι τοϋ Διεθνοΰς Γραφείου ’Εργασίας, τής Unesco, τής Παγκοσμίου Ό ρ γανώσεως 'Υγείας, τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, τοϋ Διεθνοΰς Κέντρου Προστα
σίας Παιδιού, τής In terpol, τής Διεθνοΰς Έγκληματολογικής Εταιρείας, τής Διε
θνοΰς Ένώσεως Προστασίας Νεότητος καί τής Ford F oundation. 'Ως έκπρόσωπος
τοϋ Γενικοΰ Γραμματέως τοϋ Ο Η Ε παρέστη ό κ. Ε. G alw ay καί τοϋ Εύρωπαϊκοΰ
Γραφείου Κοινωνικοΰ Προγραμματισμοΰ τοϋ Ο Η Ε ή δίς Κ. Mid'winter.
Οί εμπειρογνώμονες καί οί εκπρόσωποι τών διεθνών οργανισμών, ώς καί τά
μέλη τοϋ Σεμιναρίου, ειδήμονες έπί τών θεμάτων τής, έγκληματικότητος τών άνη
λίκων, άνήκον εις διαφόρους κλάδους έπιστήμης καί ήσαν καθηγηταί Πανεπιστη
μίων, δικασταί, ψυχίατροι καί ψυχολόγοι, έκπρόσωποι τής διοικήσεως καί τής ’Α 
στυνομίας, έγκληματολόγοι, διευθυνταί ιδρυμάτων, κοινωνιολόγοι κ.λ.π.

II. Διαδικασία έργασιών.
Τό Σεμινάριον συνεδρίαζεν έν όλομελεία άπό τής 9ης μέχρι τής 13ης ώρας, καθ’
ομάδας δέ καί άπό τής 15ης μέχρι 18,30 ώρας. Είς τάς πρωινάς συνεδριάσεις, κατ’άρχήν
καί κατά τό α' δίωρον, έξετίθεντο τά πορίσματα τών συνεδριάσεων τών ομάδων έργασίας,κατά δέ τό β' δίωρον, έγένοντο αί γενικαί εισηγήσεις τών έμπειρογνωμόνων,
αΐτινες άπετέλουν τήν βάσιν συζητήσεως τών ομάδων. Κατά τάς άπογευματινάς ώρας
συνεδριάσεως, αί κατ’ ιδίαν ομάδες έργασίας συνεζήτουν τά τεθέντα ύπό τοϋ Γενικοΰ
Είσηγητοΰ θέματα καί κατόπιν άνταλλαγής άπόψεων, κατέληγαν είς συμπεράσματα,
τά όποια άνεκοινοΰντο, κατά τά προλεχθέντα,τήν έπομένην,ένώπιον τής όλομελείας.
Τά μέλη έχωρίσθησαν είς τέσσαρας ομάδας έργασίας, δύο γαλλοφώνους καί δύο
αγγλοφώνους, τών οποίων ώρίσθησαν άντιστοίχως 4 Πρόεδροι, ώς έπίσης καί Είσηγηταί έπί έκάστου θέματος. Είς τάς ομάδας έργασίας, αΐτινες ήσαν ολιγομελείς, έδίδετο ή εύκαιρία είς άπαντα τά συμμετέχοντα μέλη νά έκθέτουν τάς άπόψεις, τών καί
νά ανταλλάσσουν γνώμας έπί έκάστου συγκεκριμένου θέματος.
ν-
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III. Γενικαί είσηγήσεις.
Έ κ μέρους των εμπειρογνωμόνων τοϋ Ο Η Ε καί των έκπροσώπων των διεθνών
οργανισμών, άνεπτύχθησαν τα κάτωθι άναφερόμενα κατ’ ιδίαν θέματα, ύπό τύπον
γενικών εισηγήσεων, σχέσιν έχοντα μέ τό γενικόν θέμα του Σεμιναρίου. Αί γενικαί
αύται εισηγήσεις,αίτινες άνεπτύχθησαν ενώπιον τής ολομέλειας, άπετέλεσαν, ώς έλέχθη, την βάσιν τών συζητήσεων τών ομάδων εργασίας καί έν συνεχεία τής ολομέλειας.
Αί γενικαί αυται εισηγήσεις περιέλαβον τά εξής θέματα :
1) «Σύγκρισις καί έκτίμησις κοινωνικών υπηρεσιών καί προγραμμάτων ψυχι
κής υγιεινής». Γενικοί Εΐσηγηταί υπήρξαν, επί μέν τοϋ τομέως κοινωνικής υπηρε
σίας ό κ. A hti H ailuto, Διευθυντής τής Ένώσεως Προστασίας Παιδιού τής Φιλλανδίας, έπί δέ τοϋ τομέως ψυχικής υγιεινής ό Dr. T.C.N. Gibbens, τοϋ ’Ινστιτούτου
Ψυχιατρικής Λονδίνου, ώς έκπρόσωπος τής Παγκοσμίου Όργανώσεως 'Υγείας.
2) «Σύγκρισις καί έκτίμησις τής συμβολής τοϋ σχολείου, τοϋ έπαγγελματικοΰ
προσανατολισμού, έκπαιδεύσεως καί άποκαταστάσεως εις τήν πρόληψιν τής εγκλημα
τικότητας τών άνηλίκων». Γενικοί Εΐσηγηταί υπήρξαν,έπί μέν τοϋ τομέως σχολικής
έκπαιδεύσεως ό Καθηγητής τής Ψυχολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου κ.
ΑηάΓβγ,ώς έκπρόσωπος τής Unesco, έπί δέ τοϋ τομέως έπαγγελματικοΰ προσανα
τολισμού, έκπαιδεύσεως καί άποκαταστάσεως ή Miss Β. P ick, έκπρόσωπος τοϋ Δι
εθνούς Γραφείου Εργασίας.
3) «Κοινοτικά προγράμματα προλήψεως, περιλαμβάνοντα ομαδικήν έργασίαν,
κινήσεις νεότητος, κοινοτικήν άνάπτυξιν,ώς καί ειδικά προγράμματα’Αστυνομίας».
Γενικοί Εΐσηγηταί υπήρξαν, έπί μέν τοϋ τομέως κοινοτικών προγραμμάτων γενικώς
ή κ. K a tja Vodopivec, Διευθύντρια τοϋ ’Ινστιτούτου ’Εγκληματολογίας τοϋ Πανε
πιστημίου τής Λουμπλιάνας (Γιουγκοσλαβία), έπί δέ τοϋ τομέως τών ειδικών αστυ
νομικών προγραμμάτων ό κ. M .J.N epote, έκπρόσωπος τής Interpol.
4) «Όργάνωσις καί διοίκησις προγραμμάτων προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί τεχνική άξιολογήσεώς των». Γενικοί Εΐσηγηταί υπήρξαν, έπί
μέν τοϋ τομέως τών κρατικών υπηρεσιών προλήψεως καί εΐδικώς τόΰ ρόλου τοϋ Δι
καστηρίου ’Ανηλίκων ή Ms. Jo h an n a H udig, δικαστής ’Ανηλίκων τοϋ R o tterd am
καί έκτακτος Καθηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου τής Ουτρέχτης, έπί δέ τοϋ τομέως
τών λοιπών προγραμμάτων προλήψεως ό κ. U berto R adaelli, Διευθυντής τής 'Υπη
ρεσίας ’Ανηλίκων τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης τής ’Ιταλίας.
5) «Προγράμματα προλήψεως καί τεχνικής έρεύνης καί άξιολογήσεώς τών
έφαρμοζομένων προγραμμάτων». Γενικοί Εΐσηγηταί υπήρξαν, ό κ. P ierre Ceeealdi,
Διευθυντής τής Διευθύνσεως τής έπιβλεπομένης άγωγής τοϋ 'Υπουργείου Δικαιο
σύνης τής Γαλλίας, καί ό κ. R. M orrison, έκπρόσωπος τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης,
όστις εις τήν μικράν γραπτήν εΐσήγησίν του, είχε περιλάβει καί τήν έκθεσιν ημών,
περί τών έν Έλλάδι ΐσχυόντων μέτρων προλήψεως, καί κατ’ έπανάληψιν έποιήσατο
μνείαν αυτής κατά τήν προφορικήν εΐσήγησίν του.

ΙΥ. Συμπεράσματα.
Αί γενόμεναι συζητήσεις καί αί άνταλλαγεΐσαι άπόψεις υπήρξαν λίαν ένδιαφέρουσαι καί έστράφησαν, κυρίως, περί τό θέμα τής έφαρμογής,εΐς τάς διαφόρους χώ 
ρας καί περιοχάς, άποτελεσματικών μεθόδων καί προγραμμάτων προλήψεως τής
έγκληματικότητος τών άνηλίκων καί τής άξιολογήσεώς τών έφαρμοζομένων μεθό
δων, ΐνα καταστή δυνατή ή έξακρίβωσις τής άποτελεσματικότητος αύτών καί τής
τυχόν προτεραιότητος κατά τήν έφαρμογήν των. Διά νά έπιτευχθή όμως ή καλυτέρα
δυνατή άξιολόγησις τών μεθόδων προλήψεως είναι άναγκαία, ώς ιδιαιτέρως έτονίσθη, ή όργάνωσις μιας συστηματικής καί έπιστημονικής έρεύνης, κατευθυνομένης
προς τό είδος καί τήν έκτασιν τών έφαρμοζομένων μεθόδων προλήψεως καί τήν έπι-
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τυχίαν ή μή αύτών. Εις πολλάς των μετεχουσών χωρών, ώς άνεκοινώθη, ήρχισαν
τοιαϋται έρευναι καί εύρίσκονται αύται έν άναπτύξει. Αί έρευναι αύται δέον δπως
πραγματοποιούνται ύπό αρμοδίων καί υπευθύνων οργάνων, άτινα θά συγκεντρώνουν
το πληροφοριακόν υλικόν, θά έπεξεργάζωνται τοϋτο καί θά έξάγουν τά σχετικά απο
τελέσματα.
Μετά καρποφόρον έργασίαν οκτώ ήμερων, την τελευταίαν ημέραν ένεκρίθησαν
ύπό τής ολομέλειας τοϋ Σεμιναρίου ώρισμέναι γενικαί άρχαί, α'ίτινες συνιστοΰν την
βάσιν της περαιτέρω εργασίας των άρμοδίων ύπηρεσιών των διαφόρων χωρών καί
επιστημονικών οργανώσεων.
Έ κ τών έργασιών τοΰ Σεμιναρίου διεπιστώθη γενικώς 8τι, άπό άπόψεως προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, πλεΐστοι είναι οί τομείς εκείνοι οί ό
ποιοι δύνανται νά άσκήσουν πρόληψιν καί δή : 1) αΐ δικαστικαί καί διοικητικαί άρμόδιαι ύπηρεσίαι, 2) αί ύπηρεσίαι ψυχικής ύγιεινής εις 6,τι άφορά την διαμόρφωσιν
τοϋ χαρακτήρος τοϋ άνηλίκου, 3) ή προληπτική δραστηριότης τοϋ σχολείου, συνεργαζομένου μετά τών λοιπών άρμοδίων ύπηρεσιών, 4) αί ύπηρεσίαι έπαγγελματικοΰ
προσανατολισμού καί άποκαταστάσεως τών άνηλίκων, 5) αί ύπηρεσίαι κοινοτικής
άναπτύξεως καί 6) ή ειδική άστυνομία άνηλίκων, ώς προς τον προληπτικόν ρόλον
αυτής.
Έ ξ άλλου, τό Σεμινάριον έκρινεν άναγκαίαν τήν συστηματικήν όργάνωσιν τής
έρεύνης καί τής άξιολογήσεως τών προληπτικών μεθόδων καί προγραμμάτων καί
δή προέτεινεν όπως, εις έκάστην χώραν : 1) ίδρυθή κεντρική ύπηρεσία ή οργανι
σμός έχων τήν αρμοδιότητα τής καταρτίσεως προγραμμάτων προλήψεως τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων, 2) μετέχουν ή συνεργάζωνται, εις τήν ύπηρεσίαν ταύτην, εκπρόσωποι όλων τών ύπηρεσιών καί οργανισμών, οϊτινες άσκοΰν εργον προλή
ψεως τής έγκληματικότητος, ώς οί άνωτέρω έκτεθέντες τομείς, 3) τής καταρτίσεως
τών τοιούτων προγραμμάτων προηγήται συστηματική μελέτη καί έρευνα επί τών
άναγκών καί τών δυνατοτήτων άποτελεσματικής εφαρμογής, 4) λαμβάνωνται ύπ’
δψιν, κατά τήν κατάρτισιν τών προγραμμάτων, αί έθνικαί καί τοπικαί συνθήκαι έκάστης χώρας, ώστε αί προϋποθέσεις έπιτυχίας νά καθίστανται περισσότερον εύνοϊκαί,
5) κινητοποιήται καί διαφωτίζηται ή κοινή γνώμη, ώστε ή εφαρμογή τών προγραμ
μάτων προλήψεως νά εύρίσκη άνταπόκρισιν εις τον λαόν καί δή τήν νεολαίαν καί 6) εις
τήν ώς άνω κεντρικήν ύπηρεσίαν ή οργανισμόν ένταχθή καί έν πρόγραμμα έρεύνης,
τό όποιον νά συγκεντρώνη καί άξιολογή τά έκ τών διαφόρων έρευνών πορίσμα-ta.
"Οσον άφορα τό θέμα τής άναπτύξεως έπιστημονικής έρεύνης έπί τών μεθόδων
προλήψεως, ινα καταστή δυνατή ή άξιολόγησις αύτών, τό Σεμινάριον κατέληξεν εις
τό συμπέρασμα 8τι ή συστηματική αυτή έρευνα δέον δπως : 1) ένεργήται ύπό ύπευθύνου οργάνου κεντρικού, έχοντος τήν δυνατότητα νά κατευθύνη καί συντονίζη τάς
έπί μέρους έρεύνας καί σχετικά προγράμματα, 2 ) ή έρευνα αυτή γίνεται παρ’ ειδι
κευμένων προσώπων, τά όποια θά είναι έπιστημονικώς καί τεχνικώς έξωπλισμένα
νά ένεργήσουν τήν έρευναν ταύτην, 3) ή κεντρική ύπηρεσία έρεύνης συλλέγη καί
συγκεντροϊ τά στοιχεία άπό δλους τούς τομείς, ένθα ασκείται πρόληψις τής έγκλη
ματικότητος τών άνηλίκων, 4) ή έπεξεργασία τών συλλεγομένων στοιχείων καί
πληροφοριών γίνεται έπίσης άπό ειδικευμένα πρόσωπα, τά όποια θά είναι εις θέσιν
νά έξάγουν συμπεράσματα καί νά θέτουν ταϋτα εις τήν διάθεσιν τών ύπευθύνων, διά
τον καταρτισμόν τών προληπτικών προγραμμάτων καί 5) διαφωτίζεται ή κοινή γνώ
μη έπί τής άναγκαιότητος τής διενεργείας τών έπιστημονικών έρευνών, Ϊνα αύτη εί
ναι έτοιμη νά άνταποκριθή καί συνεργασθή μέ τάς συστάσεις καί ύποδείξεις τών ορ
γάνων έρεύνης.
Τέλος, τό Σεμινάριον έξέφρασε τήν ευχήν δπως συνεχισθή ή συνεργασία τών εί-
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δικών, έπί εθνικού καί διεθνούς έπιπέδου, προς περαιτέρω συζήτησιν του θέματος καί
άνταλλαγήν απόψεων.
1

V. ’Επισκέψεις.
Τά μέλη τοϋ Σεμιναρίου, τή εύγενεΐ φροντίδι του ’Ιταλικού 'Υπουργείου Δικαιο
σύνης, έπεσκέφθησαν όμαδικώς τά κάτωθι ιδρύματα :
1) Ίατρο-ψυχοπαιδαγωγικόν Ίνστιτοϋτον άρρένων εις Tivoli, δι’ ανηλίκους πα
ρουσιάζοντας διαταραχάς χαρακτήρος.
2) "Ομοιον Ίνστιτοϋτον διά θήλεις εις Pavona.
3) ’Αναμορφωτικόν Κατάστημα άρρένων μετά παραρτήματος παρατηρήσεων
«Casal di M armo», είς M onte Mario της περιφέρειας 'Ρώμης.
4) Κέντρον ήμιελευθέρας διαβιώσεως διά θήλεις εύρισκομένας έν ήθικώ κινδύvcp «C asa N ostra», εις Ρώμην.
5) Οικοτροφείου ήμιελευθέρας διαβιώσεως άρρένων μεταιδρυματικής μερίμνης
«Villa Agnese», εις Ρώμην.
'Ά παντα τά άνωτέρω ιδρύματα λειτουργούν κατά τάς συγχρόνους άπαιτήσεις
τής έπιστήμης καί τής πρακτικής καί είναι πλήρως έξωπλισμένα, τόσον άπό άπόψεως έπιστημονικοϋ καί ειδικευμένου προσωπικού, όσον καί τεχνικών μέσων καί άνέτων καί εύπρεπών κτιριακών έγκαταστάσεων.

VI. ’Επιλεγόμενα.
Έ ξ ημών, ό μέν Διευθυντής ’Ιωάννης Βεργόπουλος μετέσχε τών εργασιών τής 2ας
όμάδος έργασίας, ή δέ Τμηματάρχης Μαρία Μαυρομμάτη τής 4ης όμάδος. Κατά τάς
έργασίας τών ομάδων εϊχομεν τήν εύκαιρίαν νά έκθέσωμεν τά έν Έ λλάδι εφαρμοζό
μενα συστήματα καί τάς καταβαλλομένας προσπάθειας είς τον τομέα τής προλήψεως
τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων. Έ π ί τού θέματος τού συντονισμού τών δρα
στηριοτήτων, υπηρεσιών καί οργανώσεων, άνεφέραμεν τήν λειτουργίαν παρ’ ήμϊν Συν
τονιστικού Συμβουλίου τών μέτρων προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλί
κων, είς δ μετέχουν εκπρόσωποι υπηρεσιών καί οργανώσεων άπασχολουμένων μέ τήν
προστασίαν τής νεότητος.
Έ π ί τού θέματος τής άνάγκης καταρτίσεως προγραμμάτων συστηματικής έρεύνης έπί τών μεθόδων προλήψεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, ό έξ ήμών
’Ιωάννης Βεργόπουλος ύπεγράμμισεν ότι ή έπιτυχία τών τοιούτων προγραμμάτων
έξαρταται έκ τών ομάδων έφ’ ών έφαρμόζονται τά προληπτικά ταΰτα προγράμματα.
'Η συμμετοχή ήμών είς τό έν λόγω Σεμινάριον, ώς συμβαίνει σχεδόν πάντοτε
είς διεθνείς έκπροσωπήσεις, συνετέλεσεν έν πολλοϊς είς τήν προβολήν τών ελληνικών
προβλημάτων καί τών σχετικών προσπαθειών, αΐτινες καταβάλλονται είς τήν χώραν
μας είς τον τομέα τής προλήψεως έγκληματικότητος τών άνηλίκων.
I. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τ ω ν, κατέ
στησαν 6 άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομικώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτώ ν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
--------------------------- *Τπδ του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-------------------------(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

X. At πρώται τρόφιμοι διαφθορείων.
Τά πρώτα διαφθορεία sic τό Ναύπλιον, πρώτην πρωτεύουσαν της Ελλάδος, ήνοιξαν διά τούς συνοδεύσαντας τον ’Όθωνα και την βαυαρικήν άντιβασιλείαν Βαυαρούς άξιωματικούς και στρατιώτας. "Ησαν, κατά πάσαν πιθανότητα, άλλα διά τούς
άξιωματικούς καί άλλα διά τούς ύπαξιωματικούς καί όπλίτας, αί δέ τρόφιμοι αύτών
προήρχοντο καί αύταί άπό την Εσπερίαν καί ήσαν, ώς έπί τό πλεΐστον, ’Ιταλίδες
καί μάλιστα Μαλτέζαι. Διευθύντριαι των «οίκων αύτών τής άπωλείας» ήσαν ή Γερ
μανίδες ή καί ’Ιταλίδες, είναι δέ άμφίβολον αν εις τά διαφθορεία εκείνα, τά προοριζόμενα διά Βαυαρούς, εΐσήρχοντο 'Έλληνες. Βραδύτερον, δμως, συνεστήθησαν καί
άλλα διαφθορεία, με την άδειαν τών άρχών, καί αί πρώται ίερόδουλοι εις τήν Ε λλά 
δα ήσαν μερικαί Άθιγγανίδες, της κακής βέβαια ώρας. Έλληνίς τρόφιμος, ποϋ νά
εύρεθή τά Ιτη έκεΐνα. Οί Τσιγγάνες, δμως, τών πρώτων ελληνικών διαφθορείων άπέκτησαν έπαγγελματίας έραστάς διαφόρους τραμπούκους καί έγκληματίας. Αυτοί έξειλίχθησαν εις σωματέμπορους καί κατώρθωσαν νά άποπλανήσουν καί Έλληνίδας, όρφανάς ιδίως καί έστερημένας συγγενών νέας, τάς οποίας έπώλησαν εις τάς διευθύν
τριας τών κακοφήμων έκείνων οίκων, άντί άδράς, διά τήν εποχήν εκείνην, άμοιβής
καί τάς έξεμεταλλεύοντο καί κατόπιν. "Ησαν οί πρώτοι «άγαπητικοί».
Εις τά διαφθορεία έκεΐνα, τόσον οί Τσιγγάνες, δσον καί αί Μαλτέζαι, διά νά
συνενοοϋνται μεταξύ των, μετεχειρίζοντο τήν άθιγγανικήν διάλεκτον, ή οποία παρεφθάρη ενταύθα καί έδημιούργησε τήν ειδικήν γλώσσαν τών πορνείων, τά λεγόμενα
«λουμπινίστικα». Μέ τήν άθιγγανικήν διάλεκτον άπησχολήθησαν πλεΐστοι Εύρωπαΐοι
συγγραφείς καί ιδίως ό Γάλλος άκαδημαικός Ζάν Ρισπέν. Μέ τά έν Έλλάδι «λουμπινίστικα» εϊχεν άσχοληθή, κατά τά πρώτα έτη τής έγκαταστάσεως τού ’Αστυνομι
κού Σώματος εις τάς ’Αθήνας, ό εις τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν, καί ιδίως εις τήν υπη
ρεσίαν ελέγχου ηθών αύτής ύπηρετών, ύπαστυνόμος τήν έποχήν εκείνην, κ. Εύστάθιος
Μπουργάνης, συνταξιούχος ήδη άξιωματικός τοϋ Σώματος άπό πολλών ετών.
Έ κτος δμως άπό τις Τσιγγάνες καί τά λειτουργοΰντα μέ άδειαν τής άρμοδίας
άστυνομικής άρχής καί τής Νομαρχίας άνεγνωρισμένα διαφθορεία, υπήρξαν έκτοτε
καί αί «λάθρα έκδιδόμεναι», αί όποΐαι, δπως καί σήμερον άλλως τε, ήσαν αί άοιδοί
καί αί χορεύτριαι τών διαφόρων λαϊκών καφωδείων, οί «καφεσαντανίστρες», δπως
τις έλεγεν ό λαός, άπό τό «καφεσαντάν» εις τό όποιον είργάζοντο. Τά «καφεσαντάν»
έτριγύριζαν, καί τριγυρίζουν άκόμη καί σήμερον, τάς διαφόρους έπαρχίας καί τούς
μικρούς καί μεγάλους λιμένας, δπου είναι καί μόνιμα εγκατεστημένα καφωδεία. Αί
τρόφιμοι αύτών, άνεξέλεγκτοι άπό ιατρικής άπόψεως, τριγυρίζουσαι τάς διαφόρους
έπαρχίας, κατέφαγον τάς οικονομίας καί τάς περιουσίας αφελών καί άγνών χωρικών
καί τούς έφιλοδώρησαν μέ δλας τάς αφροδισίας νόσους.
Εις τήν πρωτεύουσαν καί τάς άλλας μεγάλας πόλεις, τό Κράτος, διά νά άποφύγη,
άκριβώς, δσον τό δυνατόν περισσότερον, αύτόν τον έπικίνδυνον διά τήν μετάδοσιν τών
άφροδισίων νοσημάτων κρύφιον εταιρισμόν, είχεν έφαρμόσει τό παντοδύναμον τότε
διακανονιστικόν σύστημα. Είχεν έπιβάλει τό συνεταιρισμόν άρκετών έταιρών καί τήν
συνοίκησίν των, άναθέσαν εις τήν παλαιοτέραν έξ αύτών νά έκπροσωπή καί τάς άλ
λας εις τάς μετά τών άρχών σχέσεις των. Άπηγόρευεν εις αύτάς άπολύτως νά
έξέρχωνται, παρά μόνον κατόπιν ειδικής άδειας τής άρμοδίας άρχής καί παρέμενον
ύποχρεωτικώς, πέντε ή δέκα έξ αύτών, εις μίαν οικίαν, καλουμένην «πορνεΐον». Αί
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τρόφιμοι δεν έξήρχοντο, παρά δις ή τρις της έβδομάδος, διά νά μεταβοϋν εις την υγειο
νομικήν έπιθεώρησιν. Μά μέ τό σύστημα αύτό καθιερώθη πλέον ό τύπος τής «Μαμάς»,
της διευθυντρίας του κακοφήμου οΐκου καί πραγματικής δικτάτορος καί τυράννου των
δυστυχών γυναικών τάς όποιας έξεμεταλλεύετο. Διότι ή «προϊσταμένη» τών άλλων
κοινών γυναικών, άπέκτα γνωριμίας υπόπτους, λόγω τής θέσεώς της, καί, είτε νέα
καί έξασκοϋσα καί ή ιδία τό έπάγγελμα τής πόρνης, είτε γηράσκουσα, ήτο ό άπόλυτος κύριος τών άλλων τροφίμων, αί όποΐαι ήσαν σκλάβαι της. Έ ν μέσω 19ω καί 20ω
αίώνι, πού ί'σχυε τό διακανονιστικόν σύστημα, τά δυστυχή εκείνα πλάσματα, τά όποια
ειχον έξωκείλει καί εΐχον άκολουθήσει τον άμαρτωλόν βίον, ήσαν πραγματικαί δοΰλαι τής χειροτέρας μορφής. Την αΐσχροτέραν μορφήν τής σωματεμπορίας ήνείχετο,
καί τότε, τρόπον τινά επέβαλε, δυστυχώς τό Κράτος καί άτυχώς τό σύστημα αύτό
ΐσχυεν εις δλον τον κόσμον, μολονότι τόσοι πόλεμοι καί τόσαι επαναστάσεις έγένοντο
διά τήν άπόκτησιν τών άτομικών δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου καί τοϋ πολίτου καί
τήν κατάργησιν τής δουλείας.
Αί διευθύντριαι τών άνεγνωρισμένων έκείνων πορνείων έλάμβανον ύποχρεωτικώς τό ήμισυ τών εισπράξεων, άπό τάς ύπό τάς διαταγάς των καί τον έλεγχόν των
κοινάς γυναίκας τοϋ κακοφήμου οίκου των, έναντι τής τροφής καί τής στέγης τήν ο
ποίαν παρεΐχον εις αύτάς. ’Αλλά μόλις είσήρχετο μία νέα ίερόδουλος εις τό «πορνεΐον»
έπρεπε νά κάμη τήν «προίκα της», δηλαδή νά άποκτήση πολυτελή έσώρρουχα τής
έργασίας της καί τάς τουαλέττας, μέ τάς όποιας θά ύπεδέχετο τούς πελάτας της. ’Α 
κόμη έπρεπε νά έχη καί τά καλλυντικά της καί τά άρώματά της. Διά τήν προμήθειαν
όλων αυτών τών άπαραιτήτων εις τήν τρόφιμον ειδών, έδιδε τά αναγκαία χρήματα
ή «Μαμά», άπό τά αμύθητα κέρδη της καί έχρέωνε τήν νέαν μέ τό ποσόν καί μέ τούς
τόκους καί μέ τούς τόκους τών τόκων. Αύτό τό έξώφλει ή έργαζομένη τμηματικώς,
μέ μέρος άπό τό ήμισυ τών εισπράξεων τάς όποιας έλάμβανεν. ’Αλλά διαρκώς ήγοράζοντο, μέ χρέος προς τήν «Μαμάν», νέα πολυτελή ενδύματα, έσώρρουχα καί κολώvtai, χρεωνόμεναι εις τό πενταπλάσιον καί δεκαπλάσιον τοϋ κόστους των. Συγχρόνως
προσετίθεντο καί οί τόκοι τών τόκων καί οΰτω ή δυστυχής ίερόδουλος έβλεπε μέ τρό
μον δτι δχι μόνον δέν κατώρθωνε νά έξοφλήση, άλλά δτι τό χρέος της διαρκώς ηύξανεν. Οδτω, ένώ θεωρητικώς δποτε ήθελεν ήδύνατο νά φύγη άπό ένα κακόφημον οί
κον, είτε διά νά μεταβή εις άλλον, είτε διά νά παύση έξασκοϋσα τό έπάγγελμα καί
νά έπανέλθη είς τον πρότερον έντιμον βίον, δέν τό κατώρθωνεν εις τήν πραγματικότη
τα ποτέ, διότι έπρεπε πρώτα νά έξοφλήση τό προς τήν «ματρώναν», τήν «Μαμάν»,
χρέος της, πράγμα αδύνατον. ’Ή το, λοιπόν, πραγματική σκλάβα τής «Μαμάς»
καί έξ αύτοϋ κατήντησε πλέον παροιμιώδης ή φράσις διά τούς άνθρώπους, πού,
παρά τάς προσπάθειας των, δέν κατορθώνουν ποτέ νά άπαλλαγοΰν άπό τά χρέη
των, δτι είναι «χρεωμένοι», δπως οί πόρνες στή «Μαμά τους ! !». ’Από τό ήμισυ,
λοιπόν, τό όποιον έπρεπε θεωρητικώς νά λαμβάνη ή ίερόδουλος άπό τά διδόμενα ύπό
τοΰ πελάτου, τό πλεΐστον μέρος έδίδετο διά τήν έξόφλησιν τοΰ προς τήν διευθύντριαν
χρέους καί δέν έμενε παρά έλάχιστον δι’ αύτάς, άπό τά κέρδη τής άνομίας. ’Αλλά καί
αύτό τό έλάχιστον έμενε θεωρητικώς. Διότι πρακτικώς δέν έμενεν, έπειδή ή ίερόδουλος
ήτο υποχρεωμένη νά τό δίδη εις τον έραστήν της, τον «άγαπητικόν της», τον κατ’
έπάγγελμα σωματέμπορον, περί τοΰ όποιου θά άσχοληθώ παρακατιών, καί δστις,
συνεννοημένος πάντοτε μέ τήν «Μαμάν» καί γνωρίζων έπακριβώς τάς εισπράξεις
τής φίλης του άπό τήν κατ’ εύφημισμόν προστάτιδά της «ματρώναν», τής άπέσπα
καί τό υπόλοιπον, τό όποιον είχε διασωθή άπό τούς άρπακτικούς δνυχας τής πρώτης,
διά τροφήν, ένοίκιον καί τοκοχρεωλύσια τοΰ δανείου τής ένδύσεως. Τοιουτοτρόπως
είς τό πλάσμα τό οποίον καθ’ έκάστην έπώλει τήν σάρκα της, διά τον κορεσμόν
τών παθών δεκάδων άνδρών, δέν άπέμενε απολύτως τίποτε. Δέν είχε ποτέ οΰτε μίαν
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πεντάραν. Έ ξ αύτοϋ, άλλωστε, καθιερώθη καί ή άλλη λαϊκή παροιμία : «άψιλη σαν
πόρνη».
Μοναδική έξοδος καί διασκέδασις των δυστυχισμένων εκείνων σκλάβων τής μαστρωποϋ καί τοϋ άγαπητικοϋ ήτο ή δίς τό πρώτον καί τρις τής έβδομάδος κατόπιν
έξοδός των, διά νά μεταβοϋν είς τον «γιατρό», δηλαδή νά μεταβοΰν εις τον άστύιατρον
τό πρώτον καί τήν υγειονομικήν έπιθεώρησιν κατόπιν, δηλαδή νά «περάσουν άπό έπιθεώρησι». ’Αλλά καί τότε, μήπως νομίζετε ότι ήσαν άνθρώπιναι υπάρξεις, ωσάν τούς
άλλους άνθρώπους νά βγουν άπό τό σπίτι των καί νά υπάγουν μέ τά πόδια των ή μέ
τό τράμ είς τήν εργασίαν τους, έστω καί τοιούτου είδους ; "Απαγε τής βλασφημίας.
Ή έξοδός των έλάμβανε τήν μορφήν ιεροτελεστίας. Μίαν ώρισμένην πρωινήν ώραν
θά κατέφθανεν είς τό διαφθορεΐον μία τέθριππος άμαξα,ένα «λαντώ» καί είς τάς τέσσαρας θέσεις του έπαιρνε τέσσαρας μόνον ίεροδούλους καί τάς έπήγαινε είς τήν υγει
ονομικήν έπιθεώρησιν. Ά λλο ή άλλα «λαντώ» παρελάμβανον τάς υπολοίπους. Τά
αμάξια αύτά ήσαν κλειστά καί ήδύναντο ν’ άνοίγουν, όταν ό καιρός ήτο καλός. Ά λ λ ’
έφ’ οσον, όμως, έφερον ίεροδούλους προς έξέτασιν, άπηγορεύετο είς τον άμαξηλάτην
νά καταβιβάση τά έκ μουσαμάδων καλύμματα τής άμάξης. Αί έντός ίερόδουλοι
ήσαν άθέατοι άπό τά πλήθη τών διαβατών ή πάρα πολύ δυσδιάκριτοι, καθώς ήσαν
καθήμεναι καί δεν έβλεπον τον κόσμον, παρά άπό τά μικρά δύο παράθυρα, πού ήσαν
έπάνω άπό τάς δύο θύρας τής τεθρίππου άμάξης. Οί τότε άνθρωποι ήμποροϋσαν νά
δημιουργήσουν ζητήματα, καί μόνον έάν έβλεπαν κοινάς γυναίκας καθ’ οδόν.
Οί ιατροί πού έξήταζον τάς κοινάς γυναίκας τών διαφθορείων ήσαν οί ίδιοι οί
άστύιατροι, καθώς είπον, καί ή έξέτασις, είς τάς άρχάς τοΰ αίώνος, έγένετο έπάνω είς
τον άνω όροφον τοϋ έπί τής όδοϋ Πατησίων καί Καποδιστρίου παλαιού καί μεγαλο
πρεπούς μεγάρου τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών. ’Έ πειτα ένοικιάσθη ένα
όπισθεν αύτοϋ διώροφον κτίριον, όπου έστεγάζετο καί τό Τμήμα ήθών,όταν ήσκει
άστυνομικά καθήκοντα είς τήν πόλιν ή Χωροφυλακή. 'Η έξέτασις έγένετο άρκετά
έμπεριστατωμένη,διότι ό ιατρός έλάμβανεν έκκριμμα άπό τάς μήτρας καί άφοΰ έχρωμάτιζε τάς πλάκας τοΰ έκκρίμματος μέ τάς καταλλήλους χρωστικάς ούσίας, κατά τήν
μέθοδον τοΰ G ram m e,διεπίστωνεν αν ύπήρχεν ή όχι ένδοκυττάριος ή έξωκυττάριος
γονόκοκκος, οπότε ή έξεταζόμενη γυνή θά είχεν ασφαλώς οξείαν βλενόρροιαν. Παρετήρει έπίσης μήπως είχε συφιλιδικά ή μαλακά έλκη καί, έν έναντία περιπτώσει,
ύπέγραφεν είς τό βιβλιάριον τής ίεροδούλου βεβάίωσιν, όχι ότι είναι υγιής, άλλ’ ότι
«έξετασθεΐσα εύρέθη μή φέρουσα έκδηλώσεις άφροδισίου νοσήματος». Καί μέ αυ
τήν τήν πιστοποίησιν ή τρόφιμος τοϋ οίκου ανοχής ήδύνατο νά έξασκή τό έπάγγελμά της, μέχρι τής προσεχοΰς ιατρικής έξετάσεώς της.
Οί άστύιατροι, πολύ σωστά, έβεβαίωναν, μόνον, ότι αί έξετασθεΐσαι δέν έφερον
έκδηλώσεις άφροδισίου νοσήματος, διότι, κατά γενικόν κανόνα, έκείνην τήν έποχήν
δέν ύπήρχεν ίερόδουλος είς τάς ’Αθήνας ή οποία νά μήν είχε κατά καιρούς προσβληθή καί άπό τάς τρεις άφροδισίας νόσους, τήν σύφιλιν, μαλακά έλκη καί βλενόρροιαν.
Είχεν, άπλώς, ύποβληθή είς τήν δέουσαν θεραπείαν, είχον έξαφανισθή τά συφιλιδικά ή
τά μαλακά έλκη, είχε καταστή χρονία ή βλενόρροιά της καί ή τρόφιμος τών χαμαι
τυπείων δέν μετέδιδε πλέον. «Μίτο μπολιασμένη καί σίγουρη»,πλέον, καθώς έλεγε
τότε ή πελατεία τών διαφθορείων διά μίαν τρόφιμον ή όποια είχε περάσει μέγα ή μι
κρόν μέρος τής άμαρτωλής ζωής της είς τό Νοσοκομεΐον Συγγροΰ, τό όποιον διηύθυνε τότε, πραγματικός δικτάτωρ καί κέρβερος, ό μακαρίτης Παναγιώτης Φωτεινός.
Διότι αί ίερόδουλοι, όσαι είχον έκδηλώσεις, δέν έπέστρεφον είς τό διαφθορεΐον μετά
τών άλλων ύγιών, τρόπος τοΰ λέγειν, γυναικών, αλλά συνελαμβάνοντο αύθωρεί καί μέ
τήν κλούβαν τής ’Αστυνομίας, μέ τήν όποιαν καί άπό τό Τμήμα Μεταγωγών μετεφέροντο οί ύποδικοκατάδικοι, δίκην σκύλων τοΰ μπόγια, μετεφέροντο είς τό «Νοσοκομεΐον
μεταδοτικών νοσημάτων ’Ιφιγένειας καί Άνδρέου Συγγροΰ». Ά π ό έκεΐ, άφοΰ ύπε-
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βάλοντο εις τήν δέουσαν θεραπείαν, έξήρχοντο, δχι θεραπευθεΐσαι, άλλά μή μεταδίδουσαι τά άφροδίσια πάθη. Και τότε, δταν έξεδίδοντο διά πρώτην φοράν, έλεγον, χαριεντιζόμεναι, δτι -εδιδον τήν νέαν παρθενίαν των.
Πρδ τής υγειονομικής έπιθεωρήσεως καθ’ έκάστην ύπήρχον μακραί ούραί κοι
νών γυναικών, αΐ όποΐαι άνέμενον τήν παρά του άστυιάτρου έξέτασίν των. Πριν τε
λειώσω τδ παρόν δεν άντέχω παρά νά άναφέρω έδώ ένα χαριτωμένον άνέκδοτον, τό
όποιον έκυκλοφόρει έπί κατοχής, άκριβώς διά τήν έν λόγω υγειονομικήν έπιθεώρησιν.
Ή το ή επαράτου μνήμης άτελεύτητος ούρά διά τήν πώλησιν τών ελάχιστων πραγ
μάτων πού έπωλοϋντο έλευθέρως, δταν ή πείνα μάς έθέριζε. Μία γρηούλα καθώς
διήρχετο τήν οδόν Κάνιγγος βλέπει έξαφνα μίαν μεγάλην ουράν άπό γυναίκες καί
στέκεται διά νά έρωτήση τί δίδουν έκεϊ :
—Καραμέλλες κυρά μου, τής άπαντά μία γυναίκα καγχάζουσα.
'Η γρηούλα στέκει εις τήν ούράν διά νά άγοράση τάς άνυπάρκτους καραμέλλας,
ενώ τρέχουν τά σάλια της. Κάποτε φθάνει ή σειρά της καί εισέρχεται εις ένα δωμάτιον, δπου ευρίσκει μερικούς άνθρώπους, μέ άσπρες μπλούζες καί μέ μικροσκόπια καί
μητροσκόπια εις τάς χεΐρας. ~II σαν οί άστύιατροι, πού έξήταζον τάς κοινάς γυναί
κας εις τά γραφεία τής υγειονομικής έπιθεωρήσεως έν σειρά :
—Καί τί θέλεις έσύ γιαγιά μου έδώ ; τήν έρωτά ένας άπό τούς ιατρούς.
—Έ μ ’ παιδάκι μου... Καί αν δέν έχω δόντια νά μασάω έχω γλώσσα καί πιπι
λάω..., άπήντησεν, ύπό τούς γέλωτας τών παρισταμένων, ή γρηούλα, νομίζουσα πάν
τοτε δτι έκεϊ έδιδαν καραμέλλες. Καί φυσικά έτρόμαξαν νά τήν βγάλουν άπό τήν
πλάνην της.
(Συνεχίζεται)
'Ο Δημοσιογράφος κ. Σπϋρος Λεωτσάκος, εις άπάντησιν έπιστολής τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας κ.κ. Στεφάνου, δημοσιευθείσης εις τό προηγούμενου τεύχος τού περιοδικού μας, μάς άπέστειλε τήν κατωτέρω
παρατιθεμένην έπιστολήν :
Προς
Τό περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά»
Κύριε Διευθυντά,
Εις τό τελευταίου τεύχος τών άγαπητών «’Αστυνομικών Χρονικών» άνέγνωσα
μετ’ ένδιαφέροντος τήν έπιστολήν τού Σεβ. Μητροπολίτου Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας
κ.κ. Στεφάνου καί δέν έχω λόγους παρά νά τον εύχαριστήσω θερμώς καί διότι άνέγνωσε καί διότι έπρόσεξε τήν δημοσιευομένην μελέτην μου « Ή διαφθορά καί τά πορ
νεία άπό τήν άρχαιότητα μέχρι τής έποχής μας». ’Ιδιαίτερα τον εύχαριστώ διά τήν
διόρθωσιν τής παρερμηνείας μου τού Κ' Κανόνος τών 'Αγίων ’Αποστόλων «περί έγγύης» δτι είναι έγγύησις, άλλά άνθρώπινον τό πλανάσθαι. "Οσον άφορά διά τό ρητόν
τού ’Αποστόλου Παύλου περί γάμου τών χηρών τό κατεχώρησα έν περιλήψει καί
δχι αύτούσιον, διά νά άποφύγω τό έκ τού γάμου σχετικόν ρήμα, τό όποιον τότε μέν
είχε τήν έννοιαν τού νυμφεύομαι, σήμερον δέ έχει καθαρώς σεξουαλικήν σημασίαν.
"Οσον άφορά τάς άκρότητας, ώς μέσον κατευνασμού τής σαρκός, δέν ίσχυρίσθην
δτι τάς έγκρίνει ή ’Εκκλησία, άλλά δυστυχώς τάςένέκρινε καί τάςέφήρμοζεν ή ήγουμένη τής έν Κερατέά μονής τών παλαιοημερολογιτών μοναχών Μαριάμ. ’Επίσης τάς
έφαρμόζουν άξεστοι μοναχοί. "Ωστε έπ’ αύτοΰ εΐμεθα σύμφωνοι.
Καί πάλιν εύχαριστώ τον Σεβασμιώτατον διά τήν συμβολήν του.
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
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ΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
-------------------

'Τττό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η

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

Κάποιο απόγευμα τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1937, πηγαίνοντας στο Τμήμα Γενικής ’Α
σφαλείας για νά άναλάβω υπηρεσία, πέρασα όπως συνήθως πρώτα άπ’ τό γραφείο
οπού ήταν τό βιβλίο κινήσεως των αστυνομικών. Πλάϊ στο όνομά μου είδα καρφιτσω
μένο ένα μικρό σημείωμα. ΤΗταν από τον διοικητή μου Νικόλαον Τσαγκλή,πού έλε
γε νά παρουσιασθώ τό γρηγορώτερο στο γραφείο τού, πράγμα πού έκανα χωρίς
καθυστέρησι.
—Διατάξατε κ. ’Αστυνόμε.
—Σέ κάλεσα Δουκάκη για νά σοϋ άναθέσω κάποια ύπόθεσι. Πρόκειται γιά έναν
άγνωστο, πού διέπραξε μιά σοβαρή καί μέ πρωτότυπο τρόπο άπάτη καί πού γιά πρώτη
φορά παρουσιάζεται στά αστυνομικά χρονικά. Ό άγνωστος αυτός, μέ ένα τηλεγρά
φημα πού έστειλεν άπό τον Πειραιά στο Γιοχάννεσμπουργκ, εισέπραξε στο Παρίσι
άπό την B arkleys B ank 3.000 λίρες εις βάρος ενός συμπατριώτου μας Έλληνος
διαμένοντος εκεί, κι’ έγινε άφαντος. Βάλε τά δυνατά σου νά τον άνακαλύψουμε.
"Οπως φαίνεται είναι μεγάλος μαέστρος.
—Θά προσπαθήσω κ. Διοικητά, άλλά πρέπει νά έχω κάποιο στοιχείο πού νά
μπορέσω νά ξεκινήσω.
—Αύριο τό πρωί στις 9 θά είσαι έδώ στο γραφείο μου. Θά είναι καί ό παθών
πού θά σέ κατατόπιση ό ίδιος καλύτερα.
Τό πρωί της έπομένης, σύμφωνα μέ την διαταγή τοϋ άστυνόμου, στις 9 βρισκό
μουν στο γραφείο του. Πλάϊ του καθόταν ένας κύριος τριανταπεντάρης, μικρού άναστήματος καί μέ άψογον έμφάνισι.
—Ό κ. Γεωργόπουλος άπό τά Κύθηρα,έργοστασιάρχης στο Γιοχάννεσμπουργκ.
Ό αστυνομικός Δουκάκης πού θά άναλάβη τήν ύπόθεσί σας, είπε ό άστυνόμος, κά
νοντας τις άπαραίτητες συστάσεις.
,
Γιά νά άφήσω άπερίσπαστο τον διοικητή μου άπό τό φόρτο δουλειάς πού1είχε
κείνη τήν ή μέρα, ώδήγησα τον κ. Γεωργόπουλο στο γραφείο της όμάδος μου.
—Καί τώρα σάς παρακαλώ νά μοϋ εξιστορήσετε μέ κάθε λεπτομέρεια πώς έχει
ή ύπόθεσίς σας.
Ό κ. Γεωργόπουλος, μέ καταφανή ίκανοποίησι άπό τή συμπεριφορά καί τήν
προθυμία της άστυνομίας της πατρίδοζ του, άρχισε νά μοϋ έξιστορή τά γεγονότα μέ
τή σειρά τους, όπως άκριβώς συνέβησαν:
·
,
' ' ,;
—Πριν άπό δυο μήνες ήλθα στήν Ελλάδα νά δώ τούς δικούς μου,στήν ίδιαιτέ-“
ρα μου πατρίδα τά Κύθηρα. Μετά δυό-τριών ήμερών παραμονή στο χωριό μου,
στις 9-5-1937 πήγα στήν πρωτεύουσα τοϋ νησιοΰ μας κι’ έστειλα μιά-κάρτ-ποστάλ
στο Γιοχάννεσμπουργκ, στον έξάδελφό μου καί-συνέταιρό μου κ. Σομπόνη. Πέρασαν
δύο έβδομάδες περίπου όταν ό συνεταίρος μου μέ ένα τηλεγράφημά του προς τήν μη
τέρα του, πού κατοικεί στον Πειραιά, στήν οδό Άλκιβιάδου άριθμ. 302, ζητοΰσε νά
μάθη αν. βρίσκομαι, στήν 'Ελλάδα. ' Η μητέρα του παραξενεύθηκε καί ιτρϋ· απάν
τησε άμέσως τηλεγραφικών'.πώς, βρίσκομαι έδώ μέ .τούς δικούς μου στά Κύθηρα.
Μετά δυο μέρες .πήρα άπ ό τον συνεταίρο μου κ. Σομπόνη αύτό τό τηλεγράφημα .:
.«"Ελαβα μέ τήν αύτήν ημερομηνίαν 9-5-1937 τηλεγράφημά σου άπό Παρισίους δι’
άποστολήν 3.000 λιρών, μέσω B arkleys B ank, πού, έπραγματοπρίησα καί καρττ
ποστάλ σου άπό τά Κύθηρα. Τηλεγραφήσατε κατατοπισθώ». Πήγα νά τρελλαθώ
μέ αυτό τό τηλεγράφημα τοϋ έξαδέλφου μου καί άμέσως τοϋ άπήντησα τηλ,εγραφι-
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κώς πώς δέν έφυγα διόλου από την Ελλάδα καί νά μοϋ τηλεγραφήση λεπτομερέ
στερα. Τήν άλλη μέρα πήρα αύτή τήν άπάντησι : «Στις 5-5-1937 τηλεγράφημά
σου άπό τον Πειραιά. ’Αναχωρώ σήμερον κι’ έπιστρέφω μέσω Γαλλίας. Χριστό
φορος». Στήν 9-5-1937 άπό Παρισίους: «’Αποστείλατε έπειγόντως μέσω Barkleys
B ank 3.000 λίρες προς άγοράν μηχανημάτων. Χριστόφορος Γεωργόπουλος Rue
Cam bon No 3. » '0 συνεταίρος μου, χωρίς νά καθυστερήση εστειλεν αυθημερόν τά χρήμα
τα, πεισθείς στα τηλεγραφήματα μέ τήν υπογραφήν μου,γιατί άσφαλώς νόμισε πώς πή
γα στή Γαλλία, όπως είχαμε συμφωνήσει, για τήν προμήθεια νέων μηχανημάτων των
εργοστασίων μας. "Οταν στο μεταξύ πήρε τήν καρτ-ποστάλ μου άπό τά Κύθηρα μέ
τήν ίδια ήμερομηνία τοΰ τηλεγραφήματος των Παρισίων πονηρεύθηκε κι’ έστειλε
τό τηλεγράφημα στή μητέρα, του. Μόλις έλαβε τήν άπάντησι πώς βρίσκομαι στήν
Ε λλάδα έπεκοινώνησε τηλεγραφικώς μέ τήν B arkleys B ank,στο Παρίσι καί ή οποία
τοΰ άπάντησε ότι ό κ. Χριστόφορος Γεωργόπουλος, άφοϋ υπέδειξε τό ύπ’ άριθ. 513/
28-4-1937 έλληνικόν διαβατήριον, είσέπραξε τις 3.000 λίρες. ’Από τότε δέν μπο
ρώ νά ήσυχάσω, δέν κοιμούμαι. Βρίσκομαι σέ μεγάλη άναστάτωσι. Ποιος νά είναι
αύτός ό σατανάς πού μάς έξαπάτησε; Τί νομίζετε κ. Δουκάκη; Θά μπορέσουμε νά
τον άνακαλύψουμε ;
—Ή συχάστε κ. Γεωργόπουλε, κάτι θά γίνη. Ά π ’ αύτά πού μοΰ έξιστορήσατε
θά βρούμε τά στοιχεία πού θά μάς βοηθήσουν στήν έξερεύνησι τής ύποθέσεώς σας.
’Εσείς ύποπτεύεσθε κανέναν ;
—’Ό χ ι. Έ γ ώ , άπό τούς συγγενείς μου, δέν έχω εδώ γνωστούς. Λείπω άπό μι
κρό παιδί.
—Θά προσπαθήσουμε. Θά κάνουμε ό,τι μάς είναι δυνατόν, τοΰ είπα καί τοΰ
έδωσα ραντεβοΰ γιά τήν έπομένη τήν ίδια ώρα στο ίδιο γραφείο..
Μόλις έφυγε ό κ. Γεωργόπουλος πήγα στον διοικητή.
—Κύριε αστυνόμε, ή ύπόθεσις είναι πολύ σκοτεινή, άλλά θά καταβάλλω κάθε
προσπάθεια.’Έ χω τή γνώμη νά ξεκινήσω άπό τό τηλεγραφείο Πειραιώς, άπό τό πρω
τότυπο τοΰ τηλεγραφήματος πού έδωσε. ’Ίσως κάτι νά βγή.
•—Δέν έχεις άδικο μοΰ εΐπεν ό άστυνόμος· καί αμέσως πήρε στο τηλέφωνο τον
εισαγγελέα κ.Σπηλιώτην εις τον όποιον άνέφερεν έν όλίγοις τήν ύπόθεσι. Ό κ.είσαγγελεύς αύτοστιγμεί διέταξε νά μοΰ παραδοθή τό έν λόγω τηλεγράφημα άπό τό αρχείο
τοΰ τηλεγραφείου. Σύμφωνα μέ τις διαταγές τοΰ εΐσαγγελέως καί τοΰ διοικητοΰ μου
πήγα στο τηλεγραφείο καί μέ τήν ήμερομηνία πού έδωσα στον αρμόδιο ύπάλληλο βρή
κε στο άρχεΐο τό τηλεγράφημα. ~Ηταν γραμμένο σέ ξενόγλωσση γραφομηχανή τύ
που ’Όλιβερ κι’έγραφε στήν ’Αγγλική : Som bonis. 2. B earem out St. G iohannesbourg. L eave to d ay re tu rn via France. Christie. Στήν θέσιν τοΰ άποστολέως
έγραφε : C hristie A ntoniou—H otel Cosmopolite, Athenes.
—Ποιος ύπάλληλος σάς παρακαλώ παρέλαβε τό τηλεγράφημα αύτό ; ρώτησα
τον άρχειοφύλακα.
—Ό κ. Κουτρούλης, μοΰ άπάντησε πρόθυμα, πού αύτή τήν ώρα βρίσκεται κά
τω στήν παραλαβή.
’Αμέσως πήγα καί συνάντησα τον κ. Κουτρούλη. Τοΰ έδειξα τό τηλεγράφημα
καί τον ρώτησα αν θυμάται τά χαρακτηριστικά τοΰ ανθρώπου πού τό έστειλε.
—Νομίζω πώς θυμάμαι. Ξέρετε γ ια τ ί; Μοΰ είχε κάνει έντύπωσι τό γεγονός ότι
θορυβήθηκε όταν τοΰ είπα πώς πρέπει νά περάση πρώτα άπό τήν αστυνομία τοΰ τη 
λεγραφείου γιά τή λογοκρισία. Δέν μποροΰσε νά κάνη κι’ άλλοιώς. Άφοΰ πέρασε άπό
τον άστυνόμο κ. Δρυλεράκη γύρισε,μοΰ έδωσε τό τηλεγράφημα τό όποιον κι’ εστάλη
στον προορισμό του.
—Καί τά χαρακτηριστικά του ;
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—’Ά ν δέν μέ ξεγελά ή μνήμη μου ήταν ένας νέος υψηλός, ευπαρουσίαστος. ’Ά λ 
λο τίποτε πιο συγκεκριμένο δέν θυμάμαι.
"Εφυγα χωρίς ν’ άποκομίσω τίποτε τό σημαντικό, έκτος άπό τή διεύθυνσί του
στην ’Αθήνα, για τήν οποία προκαταβολικής ήμουν βέβαιος πώς ήταν ψεύτικη.
Μέ τό τηλεγράφημα στήν τσέπη τράβηξα γιά τήν ’Ασφάλεια, στην οποία μέ
περίμενε ό διοικητής.
—Πολύ πονηρός πρέπει νά είναι, άνέφερα στον άστυνόμο, δίνοντάς του τό τηλε
γράφημα. Γιά νά μην άφήση γραφικό χαρακτήρα τό έγραψε στή γραφομηχανή. ’Α
κόμα καί στή διεύθυνσί πού γράφει πώς διαμένει είμαι βέβαιος πώς είναι άγνωστος.
—’Έ τσι είναι Δουκάκη. Φαίνεται άσσος στή δουλειά του. Πάντως πήγαινε στο
«Κοσμοπολίτ» καί ρώτησε.
Τό ίδιο άπόγευμα βρισκόμουν στο ξενοδοχείο. ’Ερεύνησα τά στελέχη των δελ
τίων μά πουθενά δέν βρήκα τό όνομα πού ζητούσα. Κι’ έτσι γύρισα άπρακτος, όπως
είχα προβλέψει. Μέ μόνον τό όνομα Χριστόφορος ’Αντωνίου, χωρίς άλλα στοιχεία,
θά ήταν μάταιος κόπος νά τον αναζητούσα καί στά άρχεΐα τής Διευθύνσεως ’Ε γ 
κληματολογιών 'Υπηρεσιών.
"Οσο μελετούσα τήν ύπόθεσι τής άπάτης αύτής καί τον πρωτότυπο τρόπο τής
διαπράξεώς της, τόσο μεγάλωνε τό ενδιαφέρον μου στο νά μπορέσω νά ξεσκεπάσω
τον άριστοτέχνη καί σατανικόν αυτόν άπατεώνα. ’Έ τσ ι όπως πελαγοδρομούσα, ή
φαντασία μου έτρεχε καί σταματούσε άνάμεσα στους υπαλλήλους τών εργοστασίων
των, καί στους γνωστούς τού κ. Γεωργοπούλου. Σ ’ αύτό τον κύκλο έσχημάτισα τή
γνώμη θά έπρεπε νά άναζητήσω τον άνθρωπο τών τηλεγραφημάτων. Τήν άλλη μέρα
τό πρωί συναντηθήκαμε μέ τον κ. Γεωργόπουλο στο γραφείο μας, όπως είχαμε
συμφωνήσει.
— κ. Γεωργόπουλε σάς παρακαλώ νά μή μέ παρεξηγήσετε γ ι’ αύτά πού θά σάς
έρωτήσω. Μήπως ύπάρχει κανείς στον κύκλο τών γνωριμιών σας, πού νά τον θεωρήτε ικανό γιά μιά τέτοια πράξι ;
—"Οχι, όχι,μοΰ άπάντησε.Τόάποκλείω. "Ολοι οί φίλοι μου είναι τίμιοι άνθρω
ποι καί αξιοπρεπείς.
—Μήπως άπ’ τό υπαλληλικό σας προσωπικό ;
—Κ ι’ αύτό είναι αδύνατον. Είναι όλοι συμπατριώται μου, καλοί άνθρωποι καί
εργάζονται άπό χρόνια στις επιχειρήσεις μας.
—Μυστήριο! Ά ν καί μοΰ αποκλείετε καί τις δύο περιπτώσεις κ. Γεωργόπουλε,
όμως, σάς παρακαλώ καί πάλι, προσπαθεΐστε νά θυμηθήτε καί νά μοΰ άπαντήσετε.
'Οπωσδήποτε τό πρόσωπο πού διέπραξε τήν απάτη εις βάρος σας, πρέπει νά είναι
γνωστός σας, άλλοιώς δέν γίνεται. Μήπως μιλήσατε σέ κανέναν τώρα τελευταία γιά
τις έπιχειρήσεις σας στο Γιοχάννεσμπουργκ, γιά τον συνεταίρο σας, κ. Σομπόνη,γιά
τά σχέδιά σας ;
—Μέ συγχωρείτε κ. Δουκάκη, κάτι θυμήθηκα. Ναί, ναι έκανα μιά καινούργια
γνωριμία ταξιδεύοντας άπό τό Παρίσι στον Πειραιά μέσω ’Ιταλίας. Μά αύτός ήταν
πολύ άξιοπρεπής κύριος.
—Ά π ’ αύτούς νά φοβάσαι κ. Γεωργόπουλε, τού είπα.
—Τώρα πέστε μου μ’ όλες τις λεπτομέρειες τή γνωριμία σας αύτή.
—ΤΗταν 20 Φεβρουάριου. Παίρνοντας τό πρωινό εξπρές άπό τό σταθμό τής Λυόν
τών Παρισίων συνταξιδέυσα μέ κάποιον νέο "Ελληνα, μέ αριστοκρατικό παρουσιαστικό, πού καθόταν απέναντι μου στο βαγόνι τής Α' θέσεως. Γνωριστήκαμε καί άλληλοσυστηθήκαμε. Πιάσαμε συζήτησι γιά τήν πατρίδα μας, γιά τις δουλειές μας, γιά
τό έμπόριο. Μοΰ είπε πώς είναι βιομήχανος μεταξωτών στή Γαλλία, μέ έπιχειρήσεις
στήν ’Ά π ω ’Ανατολή. Δέν μπορούσα ν’ άμφιβάλλω γιά όσα μοΰ έλεγε, γιατί έκτος
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πού ήταν πολύ ευγενικός, ήταν καί μπασμένος για καλά στο έμπόριο. Μάλιστα μοϋ
ζήτησε διάφορες πληροφορίες για δουλειές στην ’Αφρική καί αν μπορούσε να εύδοκιμήση ή έπιχείρησίς του. Βεβαίως, τοϋ άπήντησα. Είναι τόπος πού μπορεί κανείς
εύκολα να πλουτίση. Σ ’ όλο το ταξίδι ή συζήτησίς μας περιστρεφόταν γύρω στο ίδιο
θέμα. Για τις έπιχειρήσεις μας, το σκοπό πού πήγα στο Παρίσι καί πότε θά έπιστρέψω στο Γιοχάννεσμπουργκ. Μιλούσε τόσο όμορφα, τόσο ευγενικά καί άκουγε
μέ μεγάλο ενδιαφέρον όταν τού έλεγα πώς άρχίσαμε μέ τον Ιξάδελφό μου καί συν
εταίρο μου κ. Σομπόνη, όταν άπό παιδιά φύγαμε άπό τά Κύθηρα καί μέσα σέ λίγα
χρόνια γίναμε βιομήχανοι. Τού είπα άκόμα γιά τά μελλοντικά σχέδιά μας, τούς
σκοπούς μας. ’Ενθουσιασμένος μέ τη γνωριμία μας μοϋ ζήτησε τη διεύθυνσί μου στο
Γιοχάννεσμπουργκ,γιατί, όπως μοϋ είπε, αν τού τό έπέτρεπαν οί δουλειές, θά ερχό
ταν ένα ταξίδι στήν ’Αφρική.'"Υστερα άπό τεσσάρων ήμερων ευχάριστο ταξίδι φθάσαμε στον Πειραιά."Οταν άραξε τό καράβι στο λιμάνι τον άποχαιρέτησα καί χωρίσαμε.
—Καί πώς τον έλεγαν κ. Γεωργόπουλε ;
—Δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τό επίθετό του. ’’Ηταν τόσο πολυσύλλαβο, σάν
σιδηροδρομικός συρμός καί τον προσφωνούσα πάντοτε μέ τό μικρό του όνομα, Γιώρ
γο. Λοιπόν, πέστε μου, ύποψιάζεσθε αυτόν τον άνθρωπο ;
—’Ακόμα δέν . μπορώ νά σάς πώ τίποτε κ. Γεωργόπουλε, άπ’ όσα όμως μοΰ
είπατε βγάζω κάποιο συμπέρασμα. Δέν είναι βέβαια άπόλυτο, άλλά σχετικό μέ την
περίπτωσί σας. ’Εμείς οί άστυνομικοί βλέπομε μέ άλλο φακό τά πράγματα καί πολύ
διαφορετικά άπ’ τούς άλλους. Καί θά σάς εξηγήσω.'Υπάρχουν άνθρωποι πού έχουν τό
ταλέντο τού πολύξερου. Τό ταλέντο αυτό άλλοι τό μεταχειρίζονται γιά καλό κι’ άλλοι
τό χρησιμοποιούν γιά νά ζημιώνουν τούς συνανθρώπους των. ’Από τούς τελευταίους
οί περισσότεροι έπικίνδυνοι είναι οί κοσμοπολιτικά έξωπλισμένοι,πού παρουσιάζονται
άνάλογα μέ την ιδιότητα τοϋ θύματος, ώς μεγαλέμποροι, βιομήχανοι, ανώτεροι
κρατικοί λειτουργοί καί μ’ ένα σωρό άλλους μεγαλόσχημους τίτλους. Μέ τήν
άψογη συμπεριφορά τους άποκτοΰν συμπάθειες καί εμπνέουν τήν εμπιστοσύνη.
Καί στούς πλέον πεπειραμένους της ζωής είναι ικανοί νά εισχωρήσουν στον έσωτερικό τους κόσμο καί νά άποσπάσουν έκεΐνο πού έπιδιώκουν. ’Έ τσι καί ό συν
ταξιδιώτης σας κ. Γεωργόπουλε. "Οπως μοΰ τον περιγράφετε παρουσιάζει όλα τά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών ραφιναρισμένων αύτών απατεώνων. Μεγαλοβιομήχανος μεταξωτών στή Γαλλία καί επιχειρήσεις στήν "Απω ’Ανατολή, πού τού
αποδίδουν τεράστια κέρδη. "Ολα αύτά μέ κάνουν νά υποπτεύωμαι πώς αυτός πρέπει
νά είναι ό άνθρωπος 'πού σάς έξηπάτησε.
Ό κ. Γεωργόπουλος μέ μεγάλη προσοχή άκουσε αύτά πού τού άνέπτυξα καί
μοΰ είπε :
—Πόσο παράξενα μοΰ φαίνονται. ’Εγώ έχω τη γνώμη πώς ό συνταξιδιώτης μου
είναι τελείως ξένος στήν ύπόθεσί μου. Καί σείς άν τον γνωρίσετε τήν ίδια έντύπωσι
θά σχηματίσετε.
-Ά Π πείρα καί ή ίδιότης μου κ. Γεωργόπουλε μάς έχουν διδάξει πάντοτε νά
ύποψιαζώμαστε. Ά λλω στε αύτό ό χρόνος θά τό δείξη.
Έ ν τώ μεταξύ τού έδωσα τά άλμπουμ φωτογραφιών, μήπως άνάμεσά τους άναγνωρίση τον συνταξιδιώτη του. 'Ο κ. Γεωργόπουλος ξεφύλλιζε μέ νευρικότητα τά
μακρόστενα άλμπουμ τού πανθέου τών κακοποιών καί κοίταζε μέ απληστία μιά-μιά
, τίς , φωτογραφίες πού” φίγουράριζαν.
(Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΑΙΑΡΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ν. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
-------------------------------- Ύ πό Ύ παστυ νόμου Β ' χ . Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ____________________

Ή αύγή της 31ης Δεκεμβρίου 1962 βρήκε τήν ’Αστυνομία σέ καθολικό συνα
γερμό. Είχαν διαπραχθή μία μεγάλη διάρρηξη κεντρικωτάτου χρυσοχοείου στον
Πειραιά, μεταξύ 2ας καί 4ης πρωινής ώρας, καί μια γκαγκστερική ληστεία στην
’Αθήνα καί σέ κεντρικώτατο μάλιστα σημείο, την 6.30'—6.50' ώραν.
Έ φθασε ένα δεκαήμερο μόνον, στην περίπτωση της πολύκροτου διαρρήξεως,
για να άποδειχθή άλλη μια φορά τό λεχθέν ύπό τοΰ Ερρίκου Φέρρι : "Οτι τ έλειον
έ ' γ κ λ η μ α δ έ ν υ π ά ρ χ ε ι . Υ πάρχει ((στρατηγικόν» έγκλημα,
υπάρχουν εύφυή τεχνάσματα τοΰ έγκληματίου, άλλα υπάρχει τό «κάτι» πού άδυνατεϊ ό έγκληματίας νά προβλέψη καί νά διαφύγη τής άστυνομικής έρεύνης. Τό αν
ώρισμένα έγκλήματα καθυστερούν στην διαλεύκανση καί άνακάλυψη δέν οφείλεται
στην τελειότητα τής έκτελέσεως, άλλα σέ πλείστους όσους παράγοντας συνθηκών
καί συμπτώσεων, προ πάντων δέ άνθρωπίνων ενεργειών καί σκέψεων.
Ή διάρρηξη τοΰ χρυσοχοείου Ν. Σημαντήρα καί ή διαλεύκανση τής όλης
ύποθέσεως άπέδειξαν καί κάτι άλλο, πού πλειστάκις έχει λεχθή : "Ο τ ι ο υ δ έ 
ποτε ή φαντασία είναι άνωτέρα τής π ραγ μα τι κότ ητ ος .
Αύτή ή πραγματικότης λοιπόν, τόσον στυγνή καί κραυγαλέα, θά μάς άπασχολήση
στις έπόμενες γραμμές.
***
Φώτα πολλά στον σύγχρονο Πειραιά, καφωδεία καί άλλα νυκτερινά κέντρα,
γυναίκες φτηνές καί γυναίκες πολυτελείας. Τό ίδιο καί στήν ’Αθήνα, τό ίδιο σ’ όλες
τις μεγαλουπόλεις τού κόσμου.
Κάθε άνθρωπος τής νύκτας καί ένα μυστήριο. Κανείς δέν ξέρει τούς συλλογι
σμούς του, κανένας δέν γνωρίζει πού οδηγεί τά βήματά του. Καί αυτός ό λεπτο
καμωμένος νέος, πού άπό τή γωνιά παρατηρεί κάτι, κανείς δέν ξέρει άν σέ λίγες
ώρες θά άναστατώση τό πανελλήνιο ή θά πάη ήσυχος στο σπίτι του....
Νάτος πού πριν άπό τά μεσάνυκτα διασχίζει τήν μικρή οδό Άριστομένους
καί κατορθώνει νά κρυφτή στο γκαράζ τοΰ ιδιοκτήτη μεγάλου κοσμηματοπωλείου,
στον άριθμό 3. "Οσο περνούν οί ώρες τόσο τό μυαλό του δουλεύει. Άναθυμάται τις
λεπτομέρειες πού ένας μεγάλος σκηνοθέτης τοΰ έδειξε στον κινηματογράφο καί
προσαρμόζει τά όσα πρόκειται νά κάμη στον συγκεκριμένο αύτό χώρο μέ τις ιδιό
μορφες συνθήκες.
"Εχουν περάσει τά μεσάνυκτα καί ή κίνηση νεκρώνεται. «Καιρός είναι ν’ άρχίσω ...» σκέπτεται καί δέν αποκλείεται νά κάνη καί τό σταυρό του...
Παράξενο πού τά χέρια του δέν τρέμουν, όπως πιάνει ένα κομμάτι σωλήνα
καί άρχίζει άθόρυβα όσο μπορεί νά τρυπά τον τοίχο. Γιατί όμως νά τρέμη; Μήπως
είναι ή πρώτη φορά πού καταπιάνεται μέ τέτοια «δουλειά»; "Οχι φυσικά, άφοΰ
παρά τά είκοσιπέντε του μόνον χρόνια δέν πέρασε έξάμηνο πού άποφυλακίσθηκε
γιά άλλη «δουλειά» καί χρωστά τρισήμισυ χρόνια φυλακή γιά κάποια άλλη «δου
λειά» άκόμα. «Θάρρος Γιώργο Βαβούρη, ψιθυρίζει στον έαυτό του, θάρρος σημερινέ
«Παπαγεωργίου» καί θά γίνης πλούσιος όταν έπιτύχης... Θά φύγης στο εξωτερικό
καί θά κάμης μεγάλη ζωή. Τό διαβατήριο μέ τό όνομα «Παπαγεωργίου» σοΰ τό
έχω έτοιμο !...».
’Αρχίζουν νά δουλεύουν μέ πυρετό τά χέρια, ό τοίχος διατρυπάται καί ό φίλος
μας βρίσκεται στο εργαστήριο παρασκευής φύλλων καταϊφίου τοΰ Θ. Καμπουρόγλου. Ά π ό έκεΐ άναρριχάται στον φωταγωγό καί σέ λίγο βρίσκεται στήν κεραμο
σκεπή στέγη τοΰ μεγάλου χρυσοχοείου.
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Κάτω άπό τά πόδια του ή λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου μέ σχετική κίνηση
για τά περασμένα μεσάνυκτα. Πλησιάζει δύο ή ώρα όταν τά πρώτα κεραμίδια μετα
τοπίζονται αθόρυβα καί ένα μικρό άνοιγμα παρουσιάζεται πάνω ακριβώς άπό τον
«πάγκο» τοϋ κοσμηματοπώλη. Λίγα λεπτά, στιγμές ίσως καί διατρυπάται καί ό
σουβάς άπό τά έμπειρα χέρια. Μικρή ή οπή, τόση άκριβώς 6σο χρειάζεται νά χωρέση τό λεπτοκαμωμένο σώμα του «ριφιφί». Τώρα ή είσοδος , μία κάθοδος πού δέν
άπαιτεΐ σχοινί άλλά πραγματοποιείται μέ λαβή τών χεριών στά χείλη τοϋ άνοίγματος καί στήριξη τών ποδών άπ’ εύθείας στον πάγκο.
Μέ προσοχή σύρονται οί κουρτίνες τοϋ κοσμηματοπωλείου γιά τά... βέβηλα
μάτια τών διαβατών καί άστυνομικών καί τό έργον τής συγκομιδής άρχίζει. Τόσο
πλούσιο έργο συγκομιδής ποτέ του δέν έπραγματοποίησε, άλλά καί έλάχιστοι άλλοι
έπέτυχαν ώς τώρα. Εκατοντάδες τά ωρολόγια, τά δακτυλίδια, τά μενταγιόν, οί
βέρες, τά βραχιόλια, οί καρφίτσες καί τόσα άλλα πολύτιμα άριστουργήματα τής
τέχνης, πολλές όμως καί οί άπομιμήσεις πού πρέπει νά μείνουν στον καταστηματάρχη.
Ε π ιλο γή «εύσυνείδητος» καί πολύ προσεκτική, νά μή γελάσουν εις βάρος του άλλοι
«άσσοι» τοϋ επαγγέλματος καί προ πάντων ό κοσμηματοπώλης.....
Μεγαλώνει ό σωρός τής λείας, άδειάζουν οί βιτρίνες καί τά ράφια καί έρχεται
ό κορεσμός. «Φτάνει... αρκετά !» ψιθυρίζει στον έαυτό του πάλι καί διαπιστώνει
γιά δεκάτη ’ίσως φορά ότι τά λεπτεπίλεπτα γάντια έχουν καλώς στά χέρια του.
Χρειάζεται πολλή προσοχή σ’ αύτό τό σημείο, πάρα πολλή... Μιά κουρτίνα άποσπάται τώρα καί τυλίγει μέσα της όλον τον θησαυρό πού συσσωρεύθηκε. «Πάντοτε έκ
τών ένόντων τό βόλεμα», σκέπτεται όπως σηκώνει τον θησαυρό καί κοιτάζει προς
τήν έξοδο τής οροφής.
Μιά στιγμή όμως. Κάτι ξέχασε !...
Βγάζει ένα πανί καί σκουπίζει καλά όλα τά μέρη πού έθιξε. «Μπορεί κάτι νά
βγήκε άπό τά γάντια καί νά τυπώθηκε στις γυαλιστερές προθήκες...» ξανασκέφθηκε μέ πολλή εγκληματική σοφία. "Υστερα άνεβαίνει στον πάγκο πάλι, πιάνεται
άπό τά χείλη τοϋ στομίου πού άνοιξε στήν οροφή καί πετάει έξω τον θησαυρό,
καλά τυλιγμένον στήν κουρτίνα. Τό μικροσκοπικό του σώμα άναδύεται τώρα στά
κεραμίδια πάλι.
’Έρχονται δμως καί οί άναποδιές. Ποτέ δέν χαίρεσαι κάτι χωρίς καί νά λυπηθής μαζί ή νά πονέσης. Καί οί πόνοι—προ πάντων—είναι μεγάλοι όπως ό φίλος μας
κατρακύλισε άπό τά κεραμίδια καί βρίσκεται αυτή τή στιγμή στο πλακόστρωτο
κάποιου στενοϋ διαδρόμου μισοαναίσθητος. Θά περάση πλέον άπό ώρα ώσπου νά
μπορέση νά σηκωθή, νά «άρη» τό πολυτιμώτατο φορτίο καί νά χαθή μέσα στή
νύκτα... Τό «ριφιφί» έχει τελειώσει.
***
«'Όπου τάφοι εκεί, καί άνάστασις», όπου τέλος εκεί καί άρχή... 'Ένα μεγάλο
τέλος έγκατέλειπε στήν κοινωνία μέ τήν πράξη του ό μέγας μαθητής τοϋ Ζύλ Ντασσέν, μάλιστα τελευταία ήμέρα τοϋ 1962, μιά μεγάλη όμως άρχή έκανε ή αστυνο
μία άπό τό τέλος άκριβώς τοϋ «άρχιριφιφί».
Συναγερμός στις τάξεις μας άπό τά χαράματα. Μεγάλοι κύκλοι έρεύνης πού
όσο περνάνε οί ώρες μικραίνουν καί εντοπίζουν χώρους πλησιέστερους στο έγκλημα
καί τον εγκληματία. Στά χέρια εκείνων πού κινούνται είδικώτερα προς τον εγκλη
ματία υπάρχει «κάτι» πού ό μέγας διαρρήκτης δέν προέβλεψε ότι θά άφηνε παρ’
όλες τις προφυλάξεις καί τά άριστοτεχνικά του μέτρα. «Κάτι» πού φυλάσσεται...
ζηλόφθονα παρ’ όλη τήν άρχική του άσημαντότητα, πού δέν άνακοινοΰται στούς
δημοσιογράφους—σ’ αύτούς προ πάντων—όσο καί νά........ παρακαλοΰν !....................
Στόχος α' : Νέος ύποπτος, 20—25 ετών, πού τό «πόθες έσχες» άφήνει πολλά
έρωτήματα : «Πώς διασκεδάζει έτσι ; Ποΰ βρίσκει τόσα πού σπαταλά στά κακό-
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φημα κέντρα τοϋ Πειραιώς καί ιδίως τοΰ Περάματος, άφοΰ δεν εργάζεται ; Καί
ποιος είναι έκεΐνος ό άλλος νέος, ό μικρόσωμος καί... (άς μή τό ποϋμε) πού κινείται
μαζί του; Ε κείνοι οί άλλοι δύο πάλι, πού ήρθαν χθες σέ έπαφή μαζί τους, ποιοι
είναι;....».
Ε ρω τήματα πού θέλουν τήν άπάντηση. «Προσαγωγή άτόμων» λοιπόν στο
Β' Παράρτημα Πειραιώς, τοΰ νεαρού «κουβαρντά» καί τοΰ μικρόσωμου συντρόφου
του, τήν 8—1—1963. Καί :
«...Γνωρίσατε παρακαλοΰμεν έάν διώκωνται ή τυγχάνουν σεσημασμένοι, οί:
1) Άλεξάς Θεόδωρος τοΰ Φωτίου καί τής Κωνσταντίνας, γεννηθείς τώ 1940,
έκ Φιλιατρών Μεσσηνίας, άεργος, κάτοικος Πειραιώς, έπί της όδοΰ Καλλέργη
άριθ. 50, καί 2) Βαβούρης Γεώργιος τοΰ ’Αποστόλου καί τής Γεωργίας, γεννη
θείς τώ 1937, έξ "Αργους, άνευ σταθεροΰ καταλύματος...».
Ή άπάντηση τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς διασκορπί
ζει πολλά άπό τα νέφη: «...γνωρίζομεν ότι ό Βαβούρης Γεώργιος διώκεται καί δέον...
Ό έτερος, Άλεξάς Θεόδωρος, τυγχάνει σεσημασμένος κλπ. πλήν δέν διώκεται...».
Ά καρπη για τούς άστυνομικούς περνάει ή νύκτα τών Βαβούρη καί Άλεξά στο
Β' Παράρτημα. Σκληροί καί πεισμονές άρνοΰνται τα πάντα, προβάλλουν «άλλοθι»
καί ειδικά ό Βαβούρης επιμένει άκόμα στην πλαστοπροσωπία του ώς «Παπαγεωργίου». ’Έ ρχεται ή αυγή τής 9ης ’Ιανουάριου καί ή άστυνομική έρευνα φέρνει στο
Παράρτημα τούς άλλους δύο φίλους τών « σκληρών ». Είναι οί άδελφοί Χειλάς
Σταμάτιος καί Χειλάς ’Ιωάννης, ετών 27 καί 22 άντιστοίχως, άπό τήν Χίο,
άεργοι, κάτοικοι Πειραιώς καί στην οδόν Καλλέργη 50 ό πρώτος, Ν. Φαλήρου
καί στην οδόν Καραϊσκάκη 3 ό δεύτερος. Χωριστή καί κατ’ άντιπαράστασιν έξέτασις καί αυτών άποδίδει μόνον άντιφάσεις, άντιφάσεις πού άρχισαν μέ τούς Βαβούρη
καί Ά λεξά καί συνεχίσθηκαν καί μέ τούς τέσσαρες ύποπτους ώς τό μεσημέρι.
Ωστόσο, ή κράτηση δέν μπορεί νά παραταθή πλέον. ’Αφήνονται έλεύθεροι οί τρεις,
άφοΰ τούς ζητείται ή «συγγνώμη», καί στο κρατητήριο παραμένει μόνο ό Βαβούρης,
πού έκκρεμεϊ εις βάρος του ερήμην καταδικαστική άπόφασις 3 1/2 ετών γιά κλοπή...
’Εδώ ή συνέχεια λαμβάνει πάλι τήν μεγάλη κινηματογραφική «πλοκή». 'Τπό
τήν άγρυπνο παρακολούθηση τών άστυνομικών, οί τρεις συνεργοί τοΰ Βαβούρη
συναντώνται κάπου καί πηγαίνουν στήν οδόν ’Εθνικής ’Αντιστάσεως τοΰ Πειραιώς,
μισθώνουν άγοραΐο αύτοκίνητο καί σέ λ ίγο . βρίσκονται στά Κάτω Πετράλωνα,
στήν οδόν Άμφιτρύωνος 95. Είναι ή κατοικία τοΰ Βαβούρη έδώ, μιά διεύθυνση
πού ό σκληρός καί άδίστακτος έγκληματίας άρνήθηκε μέ πείσμα νά άποκαλύψη.
Τό άγοραΐο αύτοκίνητο φεύγει καί οί τρεις φίλοι τοΰ Βαβούρη μπαίνουν στήν κατοι
κία άφοΰ παραβιάζουν τήν πόρτα. Λίγα λεπτά καί τούς παρακολουθεί ό θεατής νά
βγαίνουν κρατώντας μεγάλη βαλίτσα, νά έπιβιβάζωνται πειρατικοΰ αύτοκινήτου
πού τυχαία περνούσε καί νά φθάνουν στο Περιστέρι, στήν θέση «Ά σπρα Χώματα»
καί νά μπαίνουν στο σπίτι τής όδοΰ Μεσσηνίας άριθ. 1. Έ κ εΐ θά παραμείνουν τρεις
ολόκληρες ώρες. Στήν συνέχεια τούς βλέπουμε νά βγαίνουν κρατώντας πάλι τήν
βαλίτσα, νά έπιβιβάζωνται σέ τυχαίως διερχόμενο ταξί αύτοκίνητο καί νά καταλή
γουν στήν όδό Καραϊσκάκη 3 τοΰ Νέου Φαλήρου, σέ μιά κατοικία τής οποίας καί
εγκαταλείπουν τήν βαλίτσα...
'Ολόκληρη τή νύκτα φρουροΰνται αθέατα οί κατοικίες τών Κάτω Πετραλώνων,
τοΰ Περιστεριού καί τοΰ Νέου Φαλήρου. Καί τήν έπομένη, 10η ’Ιανουάριου, έγκαταλείπεται ή παρακολούθηση καί τον λόγο έχει ή μεγάλη δράση πλέον. Τά έπισημανθέντα οικήματα έρευνώνται μέ άριστο συγχρονισμό, οί συνεργοί συλλαμβάνονται καί τά κλοπιμαία άνευρίσκονται. 'Η ώμή πραγματικότητα ώμίλησε καί ή
πλήρης ομολογία τοΰ Βαβούρη καί τών συνεργών του—κλεπταποδόχων διαδέχεται
τήν στερεότυπη άρνηση τών πάντων...
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Χαρ. Σταμάτη

***
Παρακολουθήσαμε ήδη τον τρόπο διαρρήξεις καί κλοπής του κοσμηματο
πωλείου Ν. Σημαντήρα, δπως καί τη δράση των άστυνομικών μέχρι τής πλήρους
έξιχνιάσεως τοϋ έγκλήματος. "Ας δοϋμε στή συνέχεια τάς κινήσεις κυρίως δράστου
καί συνεργών—κλεπταποδόχων, άπό τής στιγμής διαπράξεως τοϋ έγκλήματος καί
τοϋτο μέ κάθε δυνατή συντομία.
"Ενα ποδήλατο, τοϋ καταστήματος Θ. Καμπουρόγλου χρησιμοποιεί ό Βαβούρης για να μεταφέρη τα κλοπιμαία την νύκτα τής 31—12-1962 στην κατοικία του.
Τό ποδήλατο τοϋτο άνευρίσκεται ύπό των άστυνομικών την 2 -1 -6 3 καί ώραν 12η
στην οδόν Πραξιτέλους 103. 'Ο ίδιος ό Βαβούρης, άφοΰ έκλείδωσε τον θησαυρό του
στήν κατοικία του, φεύγει μέ τον Άλεξιάδη ’Ιωάννη, χρυσοχόο, έτών 24, στο
Βραχάτι Κορινθίας. ’Εκεί καταστρώνουν τα σχέδια διαθέσεως τών κλοπιμαίων ύπό
τοϋ ’Αλεξιάδη καί άλλων, ιδίως δμως τοϋ Άλεξιάδη πού είναι π λ έ ο ν έμπιστος,
υπάλληλος τοϋ χρυσοχοείου Α γγέλου Φρόγιερ, έτών 27, βαυαρικής καταγωγής.
Σκέπτονται δτι τό χρυσοχοχεΐον τοϋ Φρόγιερ βρίσκεται μακριά άπό τον τόπο δια
πράξεως τοϋ έγκλήματος, στήν όδό Θησέως 6 τών Αθηνών, καί δτι ό Φρόγιερ, σάν
νομοταγής, μπορεί νά μή κινήση τις υποψίες τής άστυνομίας...
Περνοΰν λίγες ήμέρες καί ό Βαβούρης μέ τον Άλεξιάδη έπιστρέφουν. ’Αρχί
ζουν οΐ έπικοινωνίες Βαβούρη—Άλεξιάδη καί τών άδελφών Χειλά, καταστρώνονται
νέα σχέδια διαθέσεως τών κλοπιμαίων καί γίνονται «κρούσεις» πρός ώρισμένους
κλεπταποδόχους. Τήν κατάσταση έξυπηρετεϊ πρώτος ό Άλεξιάδης, πού σάν υπάλ
ληλος τοϋ Φρόγιερ μεσολαβεί καί διαθέτει σ’ αύτόν κοσμήματα άξίας διακοσίων
πενήντα χιλιάδων δραχμών περίπου. Τά κοσμήματα αύτά ό Ά γγελος Φρόγιερ
άρχίζει νά τά μεταποιή στο έργαστήριό του καί προσπαθεί νά τά διαθέση ύπό οΐανδήποτε μορφήν. Τό μεγαλύτερο δμως μέρος τών κλοπιμαίων φυλάσσεται στήν βαλί
τσα τοϋ Βαβούρη άκόμη, στήν έπί τής όδοΰ Άμφιτρύωνος 95 τών Κάτω Πετραλώνων κατοικία του.
’Έ ρχεται έν τώ μεταξύ ή σύλληψη τών Βαβούρη—Ά λεξα καί άδελφών Χειλά.
Στο κοινό κρατητήριο οΐ τέσσαρες συνεργοί βρίσκουν τον καιρό νά συνεννοηθοΰν έπί
τοϋ πρακτέου. "Οταν άφήνονται έλεύθεροι οΐ τρεις, τρέχουν νά άποκρύψουν σέ μέρος
άσφαλέστερο τήν βαλίτσα μέ τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ θησαυρού καί νά διαθέσουν
δ,τι μπορούν, πριν έρθη ή στιγμή τής... καταστροφής....
Νά λοιπόν πού μετά τήν «έλευθερία» τους συναντώνται κάπου στήν οδόν
’Εθνικής Αντιστάσεως πού προαναφέραμε, τρέχουν καί παίρνουν τήν βαλίτσα καί
φθάνουν στο Περιστέρι, στήν όδό Μεσσηνίας 1, δπου ή κατοικία τοϋ γηραιοΰ κακο
ποιού Θωμοπούλου ή Μπαλωμένου Ίωάννου, έτών 58. Σέ ώρες κινδύνου χρειά
ζονται οΐ παλαιοί «άσσοι» τοϋ έγκληματικοΰ πανθέου. ’Επακολουθεί μέ κάθε λε
πτομέρεια τό μέτρημα καί ή καταγραφή τοϋ περιεχομένου τής βαλίτσας μεταξύ
τών τριών καί τοϋ Μπαλωμένου, τοποθετούνται δλα σέ μιά μαξιλαροθήκη καί δί
δεται στον παλαίμαχο κακοποιό ένα ρολόγι ώς «ένοίκιο». Τό δωμάτιο άσφαλίζεται
καί οΐ τρεις συνεργοί φεύγουν μέ τήν βαλίτσα άδειανή πλέον.
«...Μή είσενέγκης ήμάς εις πειρασμόν...» σκέφθηκε ό Θωμόπουλος δταν έφυ
γαν οΐ Ά λεξάς καί άδελφοί Χειλά. ’Αλλά ό πειρασμός ήλθε. "Ενα άντικλείδι σέ λίγο
φαίνεται στά χέρια τού Θωμόπουλου , ή πόρτα άνοίγει καί ή μαξιλαροθήκη «παραβιάζεται». Περιέχει : 51 βραχιόλια χρυσά, 120 χρυσά δακτυλίδια, 133 χρυσά μπρε
λόκ, 121 χρυσούς σταυρούς, 5 ζεύγη χρυσών κομβίων μανικετιών, 31 χρυσές ταυτό
τητες, 62 καδένες χρυσές, ένα σπάνιο ρολόγι λαιμού γυναικείο, δύο ζεύγη σκουλα
ρίκια χρυσά, 6 χρυσές καρφίτσες, 16 κολλιέ χρυσά, 6 χρυσές βέρες, 2 «σατελιέν»
κλειδιών δίδυμα, 5 κολλιέ «τουμπλέ», 43 βραχιόλια «τουμπλέ», 26 ωρολόγια διατ
φόρων τύπων, 20 «τουμπλέ» καρφίτσες, 6 πολυτελέστατα γυναικεία δακτυλίδια,
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μια χρυσή κάσα ωρολογίων, άλυσσίδες χρυσές, μονογράματα, κλ. κλ. ’Από δλα
αυτά τα θαμπερά άριστουργήματα τής τέχνης ό Θωμόπουλος «υπεξαιρεί» 4 ωρο
λόγια άνδρικά χειρός, 11 χρυσά βραχιόλια, 5 χρυσά άνδρικά δακτυλίδια καί ένα
γυναικείο, καθώς καί δύο χρυσούς σταυρούς. Κλείνει πάλι τό δωμάτιο πού «ενοί
κιασε)) καί βάζει μερικά άπό τά «ύπεξαιρεθέντα» σέ μεταλλικό δοχείο, τό όποιο
καί «θάβει» σέ παρακείμενο οικόπεδο. "Αλλα πάλι άπό αύτά τά κρύβει σέ γλάστρα
τής αύλής του.
Επακολουθεί ή άστυνομική έρευνα καί άνευρίσκεται ή μαξιλαροθήκη μέ δσα
προαναφέραμε. Ό Μπαλωμένος ομολογεί καί υποδεικνύει τό σημείο τοϋ οικοπέδου,
δπου τό θαμμένο μεταλλικό δοχείο, καθώς καί την γλάστρα τής αυλής του. Τά βήματα
των άστυνομικών έρχονται καί στό χρυσοχοχεΐο Φρόγιερ τώρα, στο όποιο άνευρίσκονται καί κατάσχονται 48 βραχιόλια διαφόρων τύπων των 18 καρατιών, 3 χονδρές
χρυσές άλυσσίδες, τρία χρυσά άνδρικά δακτυλίδια, τρία μπρελόκ χρυσά, μία χρυσή
καρφίτσα καί δύο πλάκες χρυσοϋ μεγάλης άξίας. ’Αποκαλύπτεται άκόμη δτι ό
Άλεξιάδης διέθεσε στόν χρυσοχόο Χαβιαρόπουλο Χαράλαμπο, έτών 25, τρία
χρυσά βραχιόλια. ’Επίσης άποκαλύπτεται δτι ό Άλεξιάδης είχε «υπεξαιρέσει»
μέ την σειρά του άπό τον Βαβούρη τέσσερα χρυσά βραχιόλια των 18 καρατίων, ένα
χρυσό άνδρικό δακτυλίδι καί ένα χρυσό περιδέραιο «πλεκτό», τά όποια «ένεπιστεύθη
προς φύλαξιν» στήν κομμώτρια Πεζάζογλου Χρηστίνα, έτών 35. 'Η τελευ
ταία, μέ την σειρά της έπίσης, άπέκρυψε αύτά σέ... γλάστρα τής αύλής της κι’ αυτή,
δταν έμαθε τήν σύλληψη τοϋ Άλεξιάδη...
Ή αποκάλυψη δτι ό Βαβούρης καί ό Άλεξιάδης είχαν μεταβή στό Βραχάτι
Κορινθίας μετά την διάρρηξη, οδηγεί τά βήματα των άστυνομικών μας καί έκεΐ.
Α λλά τά κλοπιμαία είχαν άφεθή δλα στήν πρωτεύουσα... 'Ο Βαβούρης, μπροστά
σ’ δλες αύτές τις αποκαλύψεις, άποφασίζει έπί τέλους νά όμολογήση....
***
Τά δσα έξέθεσα είναι ή στυγνή πραγματικότης, άνώτερη ίσως τής φαντασίας
ένός μυθιστοριογράφου, πού προέκυψε ύστερα άπό τήν πλήρη διαλεύκανση τής ύποθέσεως μεγάλης διαρρήξεως κοσμηματοπωλείου Νικολάου Σημαντήρα. 'Η άριστη
άστυνομική ένέργεια έφερε τό ποθούμενο καί ή κοινωνία έχειροκρότησε μιά άκόμη
μεγάλη επιτυχία στήν άντιμετώπιση τής ύπουλης καί «σκληρής» παρανομίας ένός
αδίστακτου συγχρόνου υποκόσμου.
"Εχει παρατηρηθή όμως—καί κυκλοφορούν τόσα λαϊκά συμπεράσματα έπ’
αύτοΰ—δτι τήν μεγάλη ικανοποίηση καί χαρά διαδέχεται άνάλογη άπογοήτευση
καί λύπη. Καί στήν περίπτωση πλήρους διαλευκάνσεως τής συνταρακτικής διαρρήξεως τοϋ κεντρικωτάτου χρυσοχοείου τοϋ Πειραιώς, ήλθε ή δραματική αυτοκτο
νία τοϋ Α γγέλου Φρόγιερ νά μειώση τήν ικανοποίηση δλων μας καί νά έπισκιάση
τήν μεγάλη επιτυχία. Οί τύψεις ένός άνθρώπου πού δέν έχει ύποστή πλήρως τήν
εγκληματική πόρωση, άναλογισμός τών συνεπειών τοϋ νόμου καί τοϋ ε λ έ γ χ ο υ
τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς , έφεραν τόσο φρικιαστικά τό σώμα τοϋ Φρόγιερ στό κατά
στρωμα τής όδοΰ Τσαμαδοϋ, άπό τον τέταρτο όροφο τοϋ κτιρίου τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως Πειραιώς.......,.
"Εκλεισε έτσι ή αύλαία τοϋ πολύκροτου «ριφιφί» τοϋ Πειραιώς. Μέ κύριο
δράστη τον Γεώργιο Βαβούρη καί συνεργούς τούς Ά λεξά Θεόδωρο, Χειλά ’Ιωάννη,
Χειλά Σταμάτιο καί Θωμόπουλο ή Μπαλωμένο ’Ιωάννη. Μέ άποδέκτας κλοπιμαίων
τούς Άλεξιάδη ’Ιωάννη, Χαβιαρόπουλο Χαράλαμπο καί Πεζάζογλου Χριστίνα καί
μέ νεκρό τον μεγάλο κλεπταποδόχο Ά γγελ ο Φρόγιερ....

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠ1ΆΙ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντον
__________________ Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F .B .I.» , κατά μετάφρα- ·■ ■ ----σιν ι'Αστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
( Προηγουμένου')°

Ό Γκράχαμ υποβλήθηκε γιά δεύτερη φορά σέ άνάκρισι καί δταν πήγε στο γρα
φείο τοϋ F .B .I. μαζί μέ τή σύζυγό του, την 13 Νοεμβρίου τό απόγευμα, οπού τον εί
χαν καλέσει γιά νά άναγνωρίση μερικά τεμάχια δέρματος, πού έπιστεύετο ότι ήταν
υπολείμματα άπό τις άποσκευές τής Κίγκ. Ή Γκλόρια έμεινε γιά λίγο στο γραφείο
καί μετά έπέστρεψε στο σπίτι, κοντά στά παιδιά, ένώ ό Τζάκ έπανέλαβε στους υπαλ
λήλους τήν ιστορία του. ’Αργότερα τον συνώδευσαν σ’ ένα εστιατόριο γιά φαγητό καί
μετά έπέστρεψαν γιά νά συνεχισθή ή άνάκρισις. Ό Γκράχαμ συνέχιζε νά άρνήται
έπιμόνως ότι έγνώριζε τί γιά τό δέμα μέ τό χριστουγεννιάτικο δώρο.
’Αργά τό άπόγευμα ό Ρόϋ Μούρ κάλεσε τηλεφωνικώς τό έργαστήριοτοΰ F.B.I·
στήν Ούάσιγκτων γιά νά τοϋ δώσουν τά άποτελέσματα τής άναλύσεως των καψα
λισμένων μεταλλικών τεμαχίων, πού είχαν βρεθή στον τόπο τοϋ δυστυχήματος. Ή
γνωμάτευσις έλεγε : « Υ πάρχει θετική μαρτυρία ότι πρόκειται περί άνατινάξεως
διά δυναμίτιδος )). Τό εργαστήριο είχε διαπιστώσει επί τοϋ μετάλλου ίχνη άνθρακικοΰ
νατρίου, νιτρικοΰ όξέως καί ένώσεων θείου, υπολείμματα πού παραμένουν υστέρα
άπό τήν άνάφλεξι δυναμίτιδος.
Ό Μούρ δήλωσε αργότερα :
—"Οταν έλαβα τή γνωμάτευσι τοϋ εργαστηρίου, ήξερα πλέον ότι ακολουθού
σαμε τά πραγματικά ίχνη.
Τήν 6.40' μ.μ. ό Μούρ μπήκε στο γραφείο, όπου ό Γκράχαμ υποβαλλόταν σέ
άνάκρισι.
■
—Θέλω νά σάς κάνω γνωστόν ότι έχετε ώρισμένα δικαιώματα, είπεν ό
Μούρ. Ή πόρτα εδώ είναι άνοικτή. Μπορείτε νά φύγετε ότι ώρα θελήσετε. Ε κ ε ί
είναι τό τηλέφωνο. Μπορείτε νά τηλεφωνήσετε στή σύζυγό σας ή σ’ ένα δικηγόρο
αν θέλετε. Μπορείτε νά μη μάς πήτε τίποτε. Έ άν τό πράξετε, θά είναι εις βάρος
σας στο δικαστήριο. ’Εδώ δέν υπάρχουν άπειλές,ουτε υποσχέσεις, κατά τή διάρκεια
τής άνακρίσεως.
—Τζάκ, τοϋ είπε τελικά. Μελετήσαμε όλα όσα μάς είπατε. ’Ανατινάξατε τό
αεροπλάνο γιά νά σκοτώσετε τή μητέρα σας. Δέν είναι έτσι ;
—"Οχι, δέν τό άνατίναξα, διαμαρτυρήθηκε ό Γκράχαμ.
—Τότε σάς πειράζει αν έρευνήσωμε τό σπίτι σου ;
—’Ό χ ι, δέν μέ πειράζει.
Ό Γκράχαμ υπέγραψε τότε μιά δήλωσι ότι επέτρεπε στούς υπαλλήλους τοϋ
F .B .I. νά ερευνήσουν τό σπίτι του, χωρίς νά άποταθοΰν προηγουμένως στον εισαγ
γελέα γιά τήν σχετική άδεια. Ό Μούρ έστειλε τότε μερικούς- υπαλλήλους στο σπίτι
τοϋ Γκράχαμ, όπου άρχισαν μιά μεθοδική έρευνα.
Σέ λίγο ένας άπό τούς ύπαλλήλους πήρε τό Γραφείο γιά ν’ άναφέρη : « Ή κυ
ρία Γκράχαμ μάς λέει ότι ό Τζάκ τής είπε νά μή μιλήση γιά τό χριστουγεννιάτικο
δώρο. Καί έχει ύπογράψει τήν κατάθεσί της».
Κατά τήν έρευνα οί υπάλληλοι βρήκαν τά φυσίγγια καί τά πυρομαχικά, τά ό
ποια ό Γκράχαμ ισχυριζόταν ότι τά είχε πακετάρει καί τά είχε τοποθετήσει μέσα
στις άποσκευές τής μητέρας του.
Ή άνακάλυψις αύτή διέψευσε τήν κατάθεσί τοϋ Γκράχαμ.
—Καί τώρα τί έχεις νά πής ; τον ρώτησαν.
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'Ο Γκράχαμ τελικά παραδέχθηκε δτι είχε άγοράσει ένα δώρο γιά τή μητέρα
του. Μια σειρά εργαλείων, άπδ κάποιο άγνωστο. Είπε δτι πλήρωσε δέκα δολλάρια
γ ι’ αύτά. ΤΗταν μάλιστα παρόντες δύο εργάτες άπδ τδ γκαράζ, δπου κι’ αύτδς έργαζόταν. Έσχεδίασε τδ κουτί καί τά εργαλεία πού ήταν μέσα σ’ αύτδ καί είπε δτι εί
χε τοποθετήσει τδ κουτί αύτδ μέσα στη βαλίτσα τής μητέρας του. Τδ είχε περιτυλί
ξει καί στερεώσει μέ ταινία σελλοτάπ, τής όποιας τδ υπόλοιπο έρριξε μέσα στδ αύτοκίνητό του.
Οί υπάλληλοι πού ερευνούσαν τδ σπίτι τού Γκράχαμ ερεύνησαν καί τδ αύτοκίνητο, άλλά δεν βρήκαν ταινία σελλοτάπ. Βρήκαν δμως μιά μικρή κουλούρα άπδ σύρμα
σέ μιά άπδ τις τσέπες τού ύποκαμίσου του, σύρμα άπ’ αύτδ πού χρησιμοποιείται γιά
την πυροδότησι τής δυναμίτιδος.
Τήν 10.15' οί ύπάλληλοι πού ένεργοΰσαν την έρευνα βρήκαν ένα ασφαλιστικό
συμβόλαιο γιά 37.500 δολλάρια, υπογεγραμμένο άπδ τή ΝταίζυΚίγκ,·έπ’ όνόματι τού
Τζάκ. Τδ συμβόλαιο ήταν κρυμμένο μέσα σ’ ένα κέδρινο ερμάρι, στήν κρεβατοκάμαρα
τού Τζάκ. ΤΗταν ή πρώτη φορά πού οί ύπάλληλοι τού F.B .I. έπληροφοροΰντο δτι
ό Γκράχαμ είχε έπ’ όνόματί του ασφαλιστικό συμβόλαιο γιά τή ζωή τής μητέρας του
καί μάλιστα σ’ αύτδ τδ ποσόν. 'Η ύπηρεσία τού F.B .I. είχε ζητήσει άπδ τις άσφαλιστικές εταιρείες άντίγραφα των συμβολαίων πού είχαν συνταχθή άπδ τούς επιβάτες
τής 629 πτήσεως. Τά συμβόλαια δμως πού είχαν ύπογραφή άπδ τήν Νταίζυ Κίγκ,
έκ παραδρομής, δεν είχαν σταλή στδ F .B .I. μαζί μέ τά άλλα συμβόλαια.
Οί ύπάλληλοι βρήκαν καί κάτι άλλο, πολύ ένδιαφέρον. Μερικά ζεύγη γυναικείες
κάλτσες, μιά τσάντα μέ καλλυντικά καί μερικά δώρα πού είχε ή Νταίζυ Κίγκ γιά τήν
κόρη της στήν ’Αλάσκα, πράγματα πού έπρεπε νά έχη πάρει μαζί της.
—Γιατί ή μητέρα σας δέν πήρε αύτά τά πράγματα μαζί της ; ρώτησαν τδν
Γ κράχαμ.
—Τής είπα νά μήν τά πάρη, γιατί οί άποσκευές της ήταν βαρύτερες άπδ τδ κα
νονικό καί επιτρεπόμενο βάρος, άπάντησε.
Σ τις 12.0Γ μετά τά μεσάνυκτα, οί υπάλληλοι άνέφεραν στδν Μούρ δτι οί δύο
άνδρες πού δούλευαν στο γκαράζ, δένένεθυμούντο τήν άγοράτούκιβωτιδίου εργαλείων
άπδ τδν Γκράχαμ. Έ άν έρχόταν κανένας στο γκαράζ, ήταν βέβαιοι δτι θά τδν έβλε
παν καί θά τδν ένεθυμούντο.
Ή κατάθεσις τού Γκράχαμ διαψεύσθηκε καί στο σημείο αύτό, ή δέ γνωμάτευσις τών εξετάσεων τού εργαστηρίου τού F .B .I., άπεδείκνυεν δτι ή άνατίναξις οφειλό
ταν σέ έ'κρηξι μέ δυναμίτιδα.
Σ τις 12.05' ό Γκράχαμ ζήτησε ένα ποτήρι νερό.
"Ενας ύπάλληλος τού έδωσε τδ νερό πού ζήτησε κι’ αύτδς τδ ήπιε μονορούφι.
Με τά κοίταξε γύρω του κατηφής καί είπε :
—!Εν τάξει. Καί τώρα άπδ πού θέλετε ν’ άρχίσω ;
—’Α π ’ δπου θέλεις εσύ.
—Λοιπόν, ή δλη ιστορία άρχισε πριν έξ μήνες. Ή μητέρα μου άρχισε νά έχη
παθητικόν, γιατί οί δουλειές της δέν πήγαιναν καλά...
Χωρίς νά δείξη ούτε τδ ελάχιστο ίχνος συγκινήσεως, ό Γκράχαμ έξιστόρησε
πώς κατασκεύασε τήν ώρολογιακή βόμβα, χρησιμοποιώντας είκοσι πέντε τεμάχια
δυναμίτιδος, δύο ήλεκτρικά καψύλια καί μιά μπαταρία τών έξ βόλτ. Γιά νά κατατοπισθή καλύτερα στήν ήλεκτρολογία, είχε δουλέψει πρωτύτερα σ’ ένα εργαστήριο
ήλεκτρικών κατασκευών δέκα ήμέρες μέ ένάμισυ δολλάριο τήν ώρα καί μετά άγόρασε τήν δυναμίτιδα καί τδ ώρολογιακδ μηχάνημα. Άφαίρεσε μερικά πράγματα άπδ
τή βαλίτσα τής μητέρας του καί στή θέσι τους έβαλε τή βόμβα.
"Αφησαν τδν Γκράχαμ νά μιλήση επί 20' καί μετά φώναξαν ένα στενοδακτυλογράφο'γιά νά γράψη τήν κατάθεσί του.
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Στη 1.42' μετά τά μεσάνυχτα ήρθε ό γιατρός, ό οποίος έκαμε γενική έξέτασι
τοϋ Γκράχαμ, γιά νά διαπιστωθή ίατρικώς δτι ό άνακρινόμενος δέν είχε έξαναγκασθή βιαίως νά προβή σέ ομολογία. Ή ιατρική έξέτασις έπιβεβαίωσε τήν πλήρη ΰγιά
πνευματική καί σωματική κατάστασι τοϋ Γκράχαμ, δτι δηλαδή ήταν σέ θέσι νά δώση έλεύθερα καί εκούσια τήν κατάθεσι του. 'Ο Γκράχαμ δήλωσε στο γιατρό δτι δέν
είχε κακοποιηθή. Μετά υπέγραψε τήν κατάθεσι του.
Τήν 3.42' μετά τά μεσάνυχτα, ό Τζάκ Γκράχαμ συνελήφθηκε μέ τήν κατηγο
ρία διαπράξεως σαμποτάζ. ’Αργότερα παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές τοϋ Κολοράντο, γιά νά δικασθή γιά άνθρωποκτονία.
Στήν ύπόθεσι αυτή, δλως περίεργα, προηγήθη ή ομολογία καί μετά άκολούθησαν τά ενοχοποιητικά στοιχεία. Τά καταστήματα, απ’ δπου ό Γκράχαμ είχε άγοράσει τήν δυναμίτιδα καί τήν ωρολογιακή συσκευή, βρέθηκαν καί ό Γκράχαμ άναγνωρίσθηκε ώς ό άγοραστής.
Σ τις φυλακές πού βρισκόταν προ τής δίκης, ό Γκράχαμ είπε μιά μέρα σ’ ένα
φύλακα.
— Καί τον άλλο μήνα μπορεΐςνά στέλνηςτά γράμματά μου στή Κάνον Σίτυ (φυ
λακή). Μετά μπορείς νά τά κάνης δ,τι θέλεις.
Κατά τή διάρκεια τής δίκης, ό Γκράχαμ άρνήθηκε τήν ομολογία του, παραδέ
χθηκε δμως δτι είχε υπογράψει τήν κατάθεσι του. Τά μαρτυρικά στοιχεία δμως ήσαν
τόσο κατηγορηματικά, πού οί ένορκοι χρειάσθηκαν μόνο 72' γιά νά βγάλουν τήν άπόφασί τους καί νά τον κηρύξουν ένοχο έγκλήματος πρώτου βαθμού. Τήν 8ην Αύγούστου 1956, ή ύπόθεσις παραπέμφθηκε στο άνώτατο δικαστήριο τοϋ Κολοράντο.
Ή ύπόθεσις τοϋ Τζάκ Γκράχαμ είναι ένα συνταρακτικό έγκλημα, πού διαλευκάνθηκε άπό τό F.B .I. 'Η επιτυχία αύτή είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένα παρά
θυρο, άπό τό όποιο μπορούμε νά ρίξουμε μιά ματιά στήν πρόοδο πού έσημείωσε τό
F .B .I. κατά τή διάρκεια των άγώνων του γιά τήν επιβολή τοϋ νόμου, ιδίως στά
έπιστημονικά μέσα καί στήν κατάρτισι έπαγγελματιών υπαλλήλων, πού έκπαιδεύθηκαν εΐδικώς γιά νά ύπηρετήσουν τήν δικαιοσύνη—καί, άκόμα, νά διαφυλάξουν τήν
ελευθερία τοϋ πολίτου.
To F .B .I. ιδρύθηκε πριν μισό αιώνα περίπου. Τό δνομά του είναι γνωστό σ’
έκατομμύρια ώς τό σύμβολο τής άκεραιότητος καί τής ίκανότητος. ’Εξακολουθεί
δμως νά παραμένη ένας μυστηριώδης οργανισμός γιά τούς περισσοτέρους’Αμερικανούς,
παρ’ δλον δτι ή δράσις του είναι συνυφασμένη μέ τήν προστασία των δικαιωμάτων
τοϋ πολίτου καί τήν ασφάλεια τοϋ "Εθνους.
Λίγοι γνωρίζουν πώς εργάζεται τό F .B .I. Λίγοι έχουν άντιληφθή δτι, γιά τήν
άσφάλεια τής χώρας, τό F .B .I. διατηρεί ένα σύστημα έπαγρυπνήσεως καθ’ δλη τήν
διάρκεια τοϋ 24ώρου καί ελέγχει τά πάντα μέ τούς υπαλλήλους του. 'Ο κ. Χοΰβερ
είναι σέ θέσι νά σηκώνη τό άκουστικό τοϋ τηλεφώνου του καί σέ διάστημα ολίγων
λεπτών νά πληροφορήται ποϋ βρίσκεται ό κάθε υπάλληλος σέ μιά δοθεΐσα στιγμή,
μέ ποίαν ύπόθεσιν άσχολεΐται καί τί πρόοδο σημειώνει.
Τό σύστημα ελέγχου τής εργασίας τοϋ F .B .I. λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπον.
'Η δλη υπηρεσία διαιρείται είς 52 διαμερίσματα. 'Ο προϊστάμενος έκάστου διαμερί
σματος θεωρείται ώς προσωπικός άντιπρόσωπος τοϋ κ. Χοΰβερ, καί είναι άπ’ εύθείας
σ’ αυτόν υπεύθυνος, γιά τήν έργασία πού έπιτελεΐται εντός τοϋ διαμερίσματος του.
Καθένας διαμερισματάρχης έχει τον βοηθό του, ό όποιος θεωρείται, τρόπον τινά, ώς
εκπαιδευόμενος ή μαθητευόμενος γιά τήν είς τό μέλλον κατάληψιν τής θέσεως αυτής.
(Συνεχίζεται.)

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΑ Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α
Τοϋ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ
Νομίζω δτι τις περισσότερες καί πιο σωστές πληροφορίες για τό παρελθόν
μας τις δίνουν οΐ εύθυμογράφοι καί οί σατυρικοί τής εποχής πού θέλομε να ερευνή
σομε. Κι’ όπως για την ιδιωτική ζωή των Βυζαντινών, αντλούμε άπειρες λεπτομέ
ρειες άπό τον ανεκδιήγητο εκείνον τον φουκαρά σατυρικό ποιητή, τον Θεόδωρο Πρό
δρομο, τον Πτωχοπρόδρομο δπως έμεινε γνωστός στήν ιστορία τής Βυζαντινής Λο
γοτεχνίας, έτσι για τα τελευταία χρόνια τού περασμένου αΐώνος, θά ’πρεπε ν’ άνατρέξωμε στον Γεώργιο Σουρή, αυτόν τον περίφημο χιουμορίστα καί χαριτολόγο ποιη
τή πού πέθανε στα 1919.
Λίγα χρόνια πρίν, δταν ό θιασάρχης Κωστής Λειβαδέας άνέβαζε στο θέατρο
τοϋ ’Εθνικού Κήπου ένα έργο μου τήν «’Ανθισμένη Μυγδαλιά», μέ ρώτησε μια μέρα :
—Πώς νά ’τανε άραγε ντυμένοι οΐ χωροφύλακες στα 1880 ;
Πραγματικά σ’ αύτό τό έργο έπρεπε νά έμφανιστοΰν καί μερικοί χωροφύλακες
τής έποχής έκείνης καί δεν είχα σκεφτεΐ τί στολές θά έπρεπε νά φορούν. Πάντως, ή
έρώτησις τού Λειβαδέα δέν μ’ έφερε σέ δύσκολη θέσι, γιατί θυμήθηκα τον Σουρή,
τήν άκένωτη αύτή πηγή πάσης λεπτομέρειας γιά τις τελευταίες δεκαετηρίδες τού
δεκάτου ενάτου αΐώνος.
Πήγα στο σπίτι μου καί φυλλομέτρησα ένα δυο τόμους τού Σουρή. ’Ακριβώς
σ’ ένα ποίημά του, κάποιους σατυρικούς του στίχους, δημοσιευμένο στά 1880, ό με
γάλος εκείνος καί άλησμόνητος εύθυμογράφος περιέγραφε κάπως τήν στολήν τών
οργάνων τής ’Εξουσίας, πού δέν εκαλούντο τότε ούτε χωροφύλακες ούτε άστυφύλαλακες, αλλά κ λ η τ ή ρ ε ς . Καί ορίστε τί αναφέρει ό Σουρής στά 1880 :
Μέ τήν κ ό κ κ ι ν η πάντα ζακέττα
καί μέ ένα σπαθάκι κοντό,
δπου νοιώσω πώς παίζουν πασέτα,
τίκι - τάκα τήν πόρτα βροντώ.
Κι’ άμα δίχως λεπτό άπομείνω
τό σπαθί μου λιγάκι χτυπώ,
τό λυχνάρι μέ τρόπο τούς σβύνω
κι’ δσα εΰρω μπροστά μου τ ’ άρπώ.
’Ά ς άφήσωμε γιά μιά στιγμή τήν πρόδηλη σατυρική αιχμή πού είναι μάλιστα
καί άρκετά τσουχτερή καί άς περιοριστούμε στό ντύσιμο. Κ ό κ κ ι ν η ζακέττα φο
ρούσαν οΐ κλητήρες τής έποχής τού 1880 καί αύτό ήτανε τό πρώτο μου βήμα στήν
έρευνα γιά τήν στολή τών οργάνων τής τάξεως σ’ έκείνη τήν ειδυλλιακή εποχή. Κόκ
κινη ζακέττα... Πανταλόνι δμως ; Σ ’ έκεΐνο του τό ποίημα ό Σουρής δέν μιλούσε
γιά παντολόνι, δμως ένας άλλος εύθυμογράφος, ό Κ. Σκόκος κάτι άναφέρει αύτός :
Εϊν’ ή ζακέττα κόκκινη, δλο φωτιά καί λαύρα
δπως τά πανταλόνια τους είναι σταχτιά ή μαύρα,
μά κάποτε καί καφετιά ή σ’ άλλο χρώμα πάλι
σ’ αύτό τό περινούστατον κλητήρων Καρναβάλι.
"Ο τι κι’ άν θέλη τό φορά, δ τι κι’ αν θέλη βάζει
κανείς κλητήρας φίλοι μου γ ι’ αύτά δέν χολοσκάζει
καί ίσως ίσως κάποτε, νά δούμε έν Άθήναις
τής τάξεως τά όργανα ντυμένα... κολομπίνες.
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Μαύρο πανταλόνι λοιπόν, κόκκινη ζακέττα καί ένα σπαθάκι «κοντό» όπως ση
μειώνει ό Σουρής έμμέτρως καί ομοιοκατάληκτος. 'Ό μω ς ένώ οί κλητήρες—άστυνομικοί κλητήρες εκαλούντο—στις μεγάλες πόλεις φορούσαν αυτήν τήν κόκκινη ζα
κέττα καί πιθανώς πηλήκιο άπό κόκκινη τσόχα, οί χωροφύλακες των χωριών καί
τών κωμοπόλεων, φορούσαν άμπέχωνο μπλε βαθύ, μέ κυανή επίσης κοντή περισκελίλα, λευκές βλαχόκαλτσες καί τσαρούχια. Αυτό τό ντύσιμο τής χωροφυλακής στήν
υπόλοιπη Ελλάδα δέν μάς τό άναφέρει κανένας σατυρικός ποιητής, άλλα ένα σκίτσο
άπό τό έργο του Παντόπουλου « Ή νύφη τής Κούλουρης», στο όποιο παίζει ρόλο
πρωταγωνιστοϋ ό πολύς ένωμοτάρχης Ζουλαχμάκης, ντυμένος μ’ αυτόν τον τρόπο.
★

Γράφω παραπάνω ότι ή σατυρική αιχμή τοϋ Γεωργίου Σουρή κατά τών κλητή
ρων είναι πολύ τσουχτερή. Τί συνέβαινε δηλαδή τήν εποχή έκείνη ; Οί κ λ η τ ή 
ρ ε ς πού ήτανε έντεταλμένοι για τήν καταδίωξι τής χαρτοπαιξίας, έμπαιναν στις
κρυφές καί μυστικές λέσχες, έπαιζαν καί όταν έχαναν τά λεπτά τους, έσβυναν τό φώς
καί άρπαζαν τά χρήματα τών άλλων πολιτών;
Μήπως έννοεΐ τίποτε άλλο ό Σουρής ; ’Ό χ ι... 'Η σατυρική του διάθεσις ήτανε
αύτή καί όχι άλλη. Επιζητούσε μάλιστα μέ τούς στίχους του νά μαστιγώση τό άστυνομικό σύστημα τής έποχής του, έποχής κατά τήν οποίαν οί περίφημοι αυτοί άστυνομικοί κλητήρες, δέν είχαν καμμιά προπαίδευσι, καμμιά ειδικότητα ή προμάθησι,
άλλά διωρίζοντο άπό τούς... δημάρχους καί τά δημοτικά συμβούλια τών μεγάλων
πόλεων, όπως καί οί προϊστάμενοί τους οί άστυνόμοι.
Καί ήτανε φυσικό, κάθε δήμαρχος νά έβαζε τούς μπράβους του γιά κλητήρες,
χωρίς νά έξετάζη καθόλου τό ποιόν καί τό ήθος τών άστυνομικών κλητήρων πού διώριζε γιά τήν τ ή ρ η σ ι τής τάξεως καί τήν δημιουργία πάσης άταξίας.
Καί έξακολουθεϊ ό Γεώργιος Σουρής τούς χαριτολογικούς του στίχους τοϋ 1880_
Μέρα νύχτα γυρνώ στήν ’Αθήνα
γειτονιά δέν άφήνω μισή
κι’ όπου τύχω βαρβάτη κ ο υ ζ ί ν α
’Ά λτ... φωνάζω, στον τόπο, τις εϊ ;

(δηλαδή μαγείρισσα)

Στήν άρχή μέ θυμώνει, μέ σκάνει
μά τής πέφτω κι’ έγώ στά γερά
ξαδερφάκι της πρώτο μέ κάνει
καί περνούμε κι’ οί δυο μιά χαρά.
Καί καταλήγει τό σατυρικό ποίημα τοϋ Σουρή μ’ ένα συμπέρασμα :
—"Οποιος θέλει νά γλεντήση
καί άσίκης νά φανή,
όλα τ ’ άλλα ας τ ’ άφήση
καί κλητήρας νά γενή.
*

Νά λοιπόν μιά ένδιαφέρουσα πληροφορία. Οί άστυνομικοί κλητήρες τού 1880,
διωρίζοντο άπό τούς δημάρχους καί τά δημοτικά συμβούλια. Παράξενο βέβαια φαί
νεται αύτό, μά φαντάζομαι ότι θά ήτανε κατάλοιπον τής πολιτικής τού Καποδίστρια
άπό τά 1828, διότι πραγματικά ό πρώτος αυτός Κυβερνήτης τής Ελλάδος, όταν
έφτασε στον τόπο μας εύρήκε τέτοια άναρχία πού τού ήτανε άδύνατον νά βάλη οίαδήποτε τάξι. Σκέφτηκε λοιπόν τότε καί άνέθεσε στούς δ η μ ο γ έ ρ ο ν τ ε ς καθή
κοντα άστυνομικά, έπειδή οί δημογέροντες γνωρίζανε καί πρόσωπα καί πράγματα
καί έθιμα καί τά πάντα. Οί άδελφοί Γ. καί Κ. Ταρσατόπουλοι, πού έγραψαν τήν
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Ιστορία τής Βασιλικής Χωροφυλακής, σημειώνουν δτι ό Καποδίστριας, στάς 16
’Απριλίου τοϋ 1828, άνέθεσε την έπαγρύπνησιν έπί τής δημοσίας ασφαλείας καί την
ά σ τ υ ν ο μ ί α ν εις τούς δημογέροντας των έπαρχιών καί των χωρίων, προβλέψας
διά τάς έδρας των έπαρχιών άνά ένα α σ τ υ ν ό μ ο ν . Έ ν συνεχεία (19 ’Απριλίου)
έξέδωσε οδηγίας, δι’ ών καθώρισε τά άστυνομικά καθήκοντα των δημογερόντων.
Στά πρώτα λοιπόν μετεπαναστατικά χρόνια άνάγεται ή αρχή τοϋ θεσμού τοϋ
διορισμού αστυνομικών κλητήρων άπό τά δημοτικά συμβούλια. Διότι, σιγά σιγά,
μέ τον καιρό οί δημογέροντες έξέλιπαν, δήμαρχοι άρχισαν νά έκλέγωνται καί δημο
τικά συμβούλια, οί όποιοι κληρονομήσανε τά δικαιώματα τών πάλαι δημογερόντων.
"Ομως ταυτόχρονα υπήρχε καί Χωροφυλακή άπό τον καιρό τοϋ "Οθωνος—1833—πού
είχε γιά κύριο μέλημά της τήν καταδίωξι τής ληστείας πού βρισκότανε τότε σέ δλη
της τήν άκμή σ’ ολόκληρη τήν έπικράτεια, άφοΰ έφτανε πολλές φορές κι’ ώς τά προ
άστια τής ’Αθήνας.
Μά οί κλητήρες υπήρχαν πάντα, άφοΰ καί άρκετά χρόνια μετά τήν δημοσίευσι
τών στίχων τοϋ 1880, ό Γεώργιος Σουρής έξακολουθεΐ νά τούς μνημονεύη σ’ άλλους
σατυρικούς στίχους, στά 1886, μέ τον τίτλο : «Μεταρρυθμίσεις».
"Οστις ούρήση άναιδώς άντίκρυ παραθύρων
ή στο Πανεπιστήμιον ή στήν ’Ακαδημίαν,
αύτός νά συλλαμβάνεται ύπό τριών κ λ η τ ή ρ ω ν
κι’ ευθύς νά περιτέμνεται εις τήν ’Αστυνομίαν.
Κι’ αν τον μεγάλον τοϋ Έρμοΰ άποπατήσης δρόμον,
χωρίς τήν κοσμιότητα νά σκέπτεσαι καθόλου,
άμέσως ν’ άναγκάζεσαι ύπό τών άστυνόμων,
ν’ άποπατήσης φανερά καί στήν οδόν Αιόλου,
Βέβαια ή σάτυρα τοϋ Σουρή είναι κι’ έδώ φανερή. Θέλει νά δείξη πόσο βρώμι
κη πόλις ήτανε τότε ή ’Αθήνα πού καθένας έκανε δ, τι ήθελε χωρίς νά δίνη λογαρια
σμό σέ κανένα. Δύναμις άστυνομική δέν υπήρχε ποτέ τόση γιά νά έπιβάλη τάξι καί
γιά ν’ άναζητά εύθϋνες καί νά έπιβάλη κυρώσεις. Καί θυμάμαι—κι’ έγώ άκόμα, για
τί δυστυχώς τά ’χω τά χρονάκια μου—θυμάμαι μανδρότοιχους σέ κεντρικούς δρό
μους τής πρωτεύουσας, στούς οποίους οί περαστικοί έκαναν τις φυσικές τους άνάγκες
καί άδιαφοροΰσαν γιά τήν γνωστή καί κλασσική πιά επιγραφή, μέ μαΰρα γράμματα
άπό πίσσα σέ άσβεστοχρισμένο ντουβάρι : ’Απαγορεύεται τό ούρεϊν αύστηρώς καί
διά ροπάλου.
Αύτή ή άπειλή τοϋ ρ ο π ά λ ο υ δέν ήτανε φανταστική. Ρόπαλο εννοούσανε οί
παλαιοί χωροφύλακες τό σημερινό κ λ ό μ π, πολύ πιο χονδρό καί πολύ πιο άποτελεσματικό άπό τό σύγχρονο.
'Ο Σουρής, δέν υπάρχει άμφιβολία έχει τό δικαίωμα νά γράφη καί νά χαριτολογή δπως θέλει καί δπως τοϋ άρέσει. ’Εκείνο πού μάς ένδιαφέρει έμάς άπό τον Σου
ρή καί τούς στίχους του είναι τό μπέρδεμα πού κάνει, άφοϋ αναφέρει τήν ΐδια χρονιά
—1886—καί κλητήρες καί άστυνόμους. Καί σάν νά μήν έφταναν αύτοί, άναφέρει σέ
άλλο ποίημα τής ίδιας εποχής καί ε ύ ζ ώ ν ο υ ς πού είχαν άναλάβει καί αύτοί άστυ
νομικά καθήκοντα. Καί γράφει ό Σουρής :
Δέν τρέχεις κίνδυνο νά φάς, ε ύ ζ ω ν ι κ ό σ τ η λ ι ά ρ ι
ούτε φοβάσαι χαστουκιές, άπ’ τον Μπαϊρακτάρη.
*
Καί νά ένας σταθμός στήν άστυνομική ιστορία τής ’Αθήνας : 'Ο Δημήτριος
Μπαϊρακτάρης. "Ητανε στρατιωτικός καί είχε διακριθή στήν Κρητική Έπανάστα-
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σι του 1866. Είκοσι χρόνια αργότερα, στά 1886, ό Μπαϊρακτάρης θά ήτανε τότε
πενήντα τριών έτών, ό Τρικούπης, πρωθυπουργός τής Ελλάδος, τον διώρισε διευ
θυντή τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, μέ ένα καί μόνο πρόγραμμα, να έμπεδώση την τα
ξί στήν πρωτεύουσα πού έμαστίζετο τότε άπό τούς κουτσαβάκηδες καί τούς τραμ
πούκους. Ό μ ω ς πρέπει νά έξηγήσω τί σημαίνει τραμπούκος :
'Ο βαρύς μάγκας, ό λαϊκός τύπος πού ήταν έτοιμος για καυγά γιά ψύλλου πή
δημα, πού δέν τό ’χε τίποτα νά τραβήξη μαχαίρι, πού σύχναζε σέ καταγώγια, σέ λέ
σχες, σέ χασισοποτεία. 'Η λέξις τραμπούκος οφείλεται στά... π ο ύ ρ α . Τήν έποχή
εκείνη 1870-1900 διάφοροι τύποι παλληκαράδων έσύχναζαν σέ σπίτια πολιτευομένων οί όποιοι τούς χρησιμοποιούσαν γιά ψευτοκομματάρχες, γιά εκφοβισμό τών πο
λιτικών άντιπάλων, γιά ψηφοθηρία κάθε είδους. Τις παραμονές τών εκλογών ή περιποίησις τών πολιτευομένων πρός τούς τύπους αύτούς έφτανε στο σημείο νά τούς
προσφέρουν καί πούρα 'Αβάνας, μάρκας « Τ ρ α μ π ο ύ κ ο ς » κι’ άπ’ εκείνα τά
πούρα, άπεκλήθησαν κι’ αύτοί οί παλληκαράδες τραμπούκοι.
'Όσο γιά τήν λέξι κουτσαβάκης, αν άφήσωμε τήν χιουμοριστική έτυμολογία
δτι ή λέξις παράγεται άπό τό «κουτσά βαίνειν...» επειδή αυτοί οί παλληκαράδες περ
πατούσαν σχεδόν μονόπλατα καί μέ μικρά κουτσά βήματα, ή άληθινή σημασία τής
λέξεως είναι δτι πρόκειται γιά σμικρυντικό τής λέξεως κ ο ύ τ σ α β ο ς πού μάλ
λον έχει σχέσι κι’ αύτή μέ τό βάδισμα τών τύπων αύτών. Μήπως καί σήμερα άκόμα
ένα χωλό δέν τόν άποκαλοΰν περιφρονητικά κούτσαβλο ;
Ό Μπαϊρακτάρης ήτανε ένας κοντός τύπος γεροδεμένου άντρα. Δέν είχε καθό
λου επιβλητικό παράστημα, μά είχε ψυχή γενναίου. Δέν τό είχε τίποτα νά έπιπέση
μόνος του μέ τό μαστίγιό του γιά μόνο του δπλο, τόν βούρδουλα του δηλαδή, σέ μιά
συντροφιά τραμπούκων καί νά χαράζη πρόσωπα μέ μαστιγώματα. Οί παλληκαράδες
τόν σεβόντουσαν καί τόν άποκαλοΰσαν :
—Κύρ’ Διαφεντή... (Κύριε Διευθυντά).
Στήν πραγματικότητα τούς είχε εξευτελίσει. Οί διάφοροι όνομαστοί παλληκα
ράδες, ό Κίτσος ό Ά ράπης, ό Νταούφαρης, ό Μήτσος, ό Θεμιστοκλής ή Μιστόκλης,
μπορούσαν νά κάνανε τούς παλληκαράδες μά ήτανε καί λίγο θρασύδειλοι. Αύτό τό
μυστικό τής θρασυδειλίας είχε συλλάβει ό Μπαϊρακτάρης καί αύτό έκμεταλλευόταν
γιά νά μπορέση νά τούς έξαφανίση άπό τήν ’Αθήνα. Κάποτε είχε μαζέψει μερικούς
άπ’ αύτούς στήν πλατεία τού Κλαυθμώνος δπου βρισκότανε τότε ή Διεύθυνσις τής
’Αστυνομίας κι’ εκεί τούς έξευτέλισε πραγματικά. ’Έ βαζε έναν έναν άπ’ αύτούς νά
σπάζη έπάνω σ’ ένα άμόνι τά ίδια του τά δπλα, τήν κάμα του, τό πιστόλι του μέ μιά
β α ρ ε ι ά... Φυσικά κανένας παλληκαράς δέν ήθελε νά σπάση τά ίδια του τά δπλα
μά θέλοντας ή μή, πειθαναγκαζότανε μέ δυο τρία γερά χαστούκια τού Μπαϊρακτάρη
καί τά ’σπάζε. "Υστερα άπ’ αύτόν τόν πρώτο, βασικό έξευτελισμό, άκολουθοΰσαν κι’
άλλοι.
—Τά μαλλιά σου γιατί σοΰ κρύβουνε τό ένα μάτι ;
—’Αφέλεια...
—Αύτό σημαίνει δτι τό ένα μάτι δέν σοΰ χρειάζεται. Λοιπόν διάλεξε : "Η θά
σοΰ βγάλω τό ένα μάτι ή θά σού κόψω τό λαδωμένο μαλλί νά ’χης καί λιγώτερες
ψείρες...
Καί πριν άπαντήση ό παλληκαράς, ένας κλητήρας έκοβε τό μαλλί του μ’ ένα
μπαρμπέρικο ψαλλίδι. "Υστερα ερχότανε ή σειρά τού σακκακιοΰ.
—Τό σακκάκι σου γιατί δέν τό φοράς μέ τά δυό μανίκια; Δέν σοΰ χρειάζεται τό
ένα μανίκι ;
—Κύριε Διαφεντή μου...
Μά ό κλητήρας ήτανε δίπλα καί μέ τό ψαλλίδι του έκοβε τό κρεμασμένο μανίκι
τού ψευτοπαλληκαρά.·..
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’Έ τσ ι ό έξευτελισμός των τραμπούκων άπό τον δαιμόνιο Μπαϊρακτάρη ήτανε
πλήρης.
’Έγραφα πιο πάνω 8τι αύτά τά όργανα της ’Εξουσίας, τά έστρατολογοϋσε ή
έκάστοτε Δημοτική ’Αρχή οπού καί όπως ήθελε καί τά εΰρισκε. Φυσικά δέν μπορού
σαν νά έχουν καμμιά ειδικότητα ούτε καί μπορούσαν νά διακριθοϋν γιά καμμιά ευ
φυΐα. Γ ι’ αύτό, ό μεγάλος γελοιογράφος τής εποχής, ό Θέμος’Άννινος, τά έσατύριζε
καί τά γελοιογραφοϋσε καυστικώτατα. Τό μέγα θέμα τής ήμέρας ήτανε στά 1885
τό κλείσιμο των χαρτοπαιγνίων. Στήν θύρα κάθε γνωστής λέσχης έτοποθετήθησαν
δύο σκοποί γιά ν’ άπαγορεύουν τήν είσοδο. "Ομως στό έσωτερικό ή Λέσχη λειτουρ
γούσε διότι οΐ πελάτες τής Λέσχης έμπαιναν άπό τά πλαγινά παράθυρα χωρίς νά τό
άντιλαμβάνωνται οί κλητήρες.
Δέν είναι λίγες οί γελοιογραφίες τού Θέμου Άννίνου πού άσχολοΰνται μέ τήν
διακωμώδησι αύτή. Οί εφημερίδες έξεγείρονται μέ τήν κατάστασι αυτή πού έχει
γ ι’ άποτέλεσμα τήν έλλειψι πάσης άσφαλείας στήν πρωτεύουσα, ό δέ Σουρής—πάλι
ό έμμετρος χαριτολόγος Σουρής—γράφει, γιά τήν άσφάλεια :
Κλέφτες... Πώ πώ, στά σπίτια σας μέ σίδερα κλεισθήτε
καί θάψετε αν έχετε στό χώμα τόν παρά σας,
φυλάξετε τά ρούχα σας καί 8 τι κι’ άν φορήτε
. τις κόττες, τις μπουγάδες σας καί δλα τά καλά σας.
Μήν έμπιστεύεσθε ποτέ κλητήρες κι’ ά σ τ υ ν ό μ ο υ ς
καί βγαίνετε γ ι’ άσφάλεια μέ νυχτικά στούς δρόμους.
Αυτούς τούς στίχους δέν τούς έγραφε δίχως λόγο ό άλησμόνητος Σουρής. Είχαν
σημειωθή τότε πολλά κρούσματα—νύχτα—στούς άθηναϊκούς δρόμους δπου είχαν
συλληφθή δχι λίγοι ’Αθηναίοι άργοπορημένοι πολίτες άπό κλητήρες μέ στολή καί εί
χαν κυριολεκτικά άπογυμνωθή. Νά ήτανε άραγε κακοποιοί αυτοί οί ληστές, κακο
ποιοί μέ στολές κλητήρων ή μήπως ήτανε πραγματικά άστυνομικοί κλητήρες πού
έφταναν σέ οικονομική άπόγνωσι κι’ έκαναν καί ληστείες ;
Κι’ εξακολουθούσε ό Σουρής μέ τό ποίημά του έκεΐνο, νά συνιστά στούς ’Αθη
ναίους νά φροντίζουν μόνοι τους γιά τήν άσφάλειά τους, άφοΰ τό Κράτος ήτανε φτω
χό καί δέν είχε τήν οικονομική ευχέρεια νά διατηρή αστυνομία άξιοπρεπή. "Ομως ή
’Αθήνα ήτανε τότε μικρή καί οί φόβοι τού Σουρή δχι καί τόσο βάσιμοι. Κλέφτες υπήρ
χαν άσφαλώς—δπως υπάρχουν καί θά υπάρχουν σ’ δλες τις εποχές καί σ’ δλους τούς
τόπους—μά τότε, πού ή ζωή ήτανε φτωχή καί περιωρισμένη καί οί κλέφτες ήτανε
ψιλικατζήδες καί περιωρίζοντο κι’ αύτοί στά πορτοφόλια μέ λίγα ψιλά, στά κοττέττσια, στίς μπουγάδες καί στό παιγνίδι τού... π α π ά . Τό άστυνομικό δελτίο, ανέ
γραφε τακτικά κλοπές διά τής μεθόδου τού «παπά» ή διά τής μεθόδου τού «μανι
ταριού». ’Αλλά γ ι’ αυτές θά μιλήσωμε άλλοτε.
Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ε ΙΣ ΤΗΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Α Ν ΠΟΛΕΩΝ
----------------------------------- *ΐπ& ’Αστυνόμου Β' χ, ΒΑΣ. ΚΡΥΟΥ----------------------------------( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Γ' Α θ λ ο π α ι δ ι ά ι - Π ε τ ο σ φ α ί ρ ι σ ι ς .
Ή όμάς πετοσφαίρας της ’Αστυνομίας Πόλεων χρονολογείται άπό της συστάσεως της Ά νωτάτης Συντονιστικής Ε πιτροπής ’Αθλητισμού ’Ενόπλων Δυνάμεων,
ήτοι άπό τοΰ έτους 1951.
Ή ΰπαρξις άρίστου έμψύχου ύλικοϋ έπέτρεψε τήν συγκρότησιν ίσχυροτάτης
όμάδος, ή οποία, άπό τής συστάσεώς της μέχρι καί τοϋ έτους 1960, έπέδειξε λαμπράν
άγωνιστικήν δραστηριότητα, κατακτήσασα τό πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνά
μεων Ελλάδος όλων των έτών, άπό συστάσεώς καί εντεύθεν, πλήν τοϋ έτους 1956,
6τε κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν εις τήν βαθμολογίαν κατατάξεως.
Ή λαμπρά άπόδοσις των μελών τής όμάδος πετοσφαίρας τής ’Αστυνομίας Πό
λεων έσχεν ώς συνέπειαν τήν προαγωγήν τοΰ άθλήματος καί άπό έθνικής πλευράς,
διότι, επί σειράν έτών οί άγωνιζόμενοι άθληταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπετέλουν,
ταύτοχρόνως, καί μέλη τής έθνικής Ελλάδος, τιμήσαντες έπανειλημμένως τά ελλη
νικά χρώματα εις διεθνείς άγώνας τοΰ έξωτερικοΰ, ιδιαιτέρως δέ έν Γιουγκοσλαβία
καί Αίγύπτω.

Δ' ’Α θ λ ο π α ι δ ι ά ί - Κ α λ α θ ο σ φ α ί ρ α .
Ή όμάς καλαθοσφαίρας (μπάσκετ-μπώλλ) τής ’Αστυνομίας Πόλεων ΰφίσταται άπό τοΰ έτους 1951.
Τό άγώνισμα τής καλαθοσφαίρας ώς άθλημα, προϋποθέτει άθλητάς πεπροικισμένους μέ ιδιαίτερα προσόντα, ήτοι ιδιαιτέραν σωματικήν διάπλασιν καί άντίληψιν
καλλιεργημένην.
Ή συγκροτηθεϊσα όμάς καλαθοσφαίρας έσημείωσεν ικανοποιητικήν άπόδοσιν.
Μάλιστα κατά τό έτος 1957 εις τούς έν Θεσσαλονίκη διεξαχθέντας άγώνας διά τό
πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος κατετάγη πρώτη, ΐσοβαθμήσασα εις
τον τελικόν άγώνα μετά τής όμάδος τοΰ Στρατοΰ.

Ε' Π ο δ ό σ φ α ι ρ ο ν .
Ή ’Αστυνομία Πόλεων κατά τό έτος 1951 συνέστησεν έπίσης πλήρη ομάδα
ποδοσφαίρου.
Ή συγκροτηθεϊσα όμάς έστηρίχθη εις νεοκαταταγέντας άθλητάς άστυνομικούς
υπαλλήλους μικράς ήλικίας καί ειδικευμένους εις τό άγώνισμα.
Κατά τά έτη 1956 καί 1957 ή ποδοσφαιρική όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων
έσημείωσεν έξαιρετικήν δράσιν εις τό πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος,
μέ άποτέλεσμα νά καταλάβη τήν πρώτην θέσιν εις τον πίνακα τής βαθμολογίας.
Έξαιρετικάς έμφανίσεις άπό συστάσεώς της καί έντεΰθέν έπραγματοποίησεν
έπίσης, ή όμάς ποδοσφαίρου εις πολλά έπαρχιακά κέντρα. ’Ιδιαιτέρως σημειοΰται ή
έμφάνισις τής όμάδος εις Ρόδον, ένθα έπί τριών άγώνων κατήγαγεν ισαρίθμους νι
κάς, ή δέ τεχνική κατάρτισις, ή παράστασις καί ή πεπολιτισμένη συμπεριφορά τών
μελών τής όμάδος έσχεν ώς άποτέλεσμα ένθουσιώδεις έκδηλώσεις καί ευμενέστατα
υπέρ τής ’Αστυνομίας σχόλια.
Ή όμάς ποδοσφαίρου, έν άλλοις λόγοις, ύπήρξεν εϊς έκ τών καλών διαφημιστών
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι εις πλείστας έπαρχίας τής Έ λ λ-άδος τυγχάνει άγνωστος καί ή στολή άκόμη τοΰ Άστυφύλακος.

'Ο Αθλητισμός εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων
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ΣΤ' Π υ γ μ α χ ί α .
Ή πυγμαχία, ώς άθλημα, συμπεριελήφθη εις τον Αθλητικόν τομέα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, συνεστήθη δέ ιδία όμάς μέ πλήρη συγκρότησιν.
Ή συγκροτηθεΐσα όμάς ήγωνίσθη ικανοποιητικός έπί σειράν έτών, μέχρι καί
τοΰ 1957, δτε, διά διαταγής του’Αρχηγείου, επαυσεν ΰφισταμένη, διότι άντεμετωπίσθη ζήτημα άναπληρώσεως των δημιουργουμένων κενών. Έ κ το τε ή πυγμαχία δι
δάσκεται εις τάς Άστυνομικάς Σχολάς διά τήν κατάρτισιν των δοκίμων προς ιδίαν
άμυναν.
Γενικώς, τό άθλημα τής πυγμαχίας, καίτοι περιλαμβάνεται εις τον κύκλον τών
’Ολυμπιακών’Αθλημάτων, έν τούτοις διεθνώς δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, τόσον άπό
άπόψεως έπιδόσεως τών νέων, δσον καί άπό άπόψεως Αγωνιστικής.

Ζ' Ε λ λ η ν ο ρ ω μ α ϊ κ ή

πάλη.

Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων μεμονωμένοι άθληταί έλληνορωμαικής πάλης υπη
ρέτησαν καί έτυχαν τής αυτής Αθλητικής ύποστηρίξεως μετά τών Αθλητών τών άλ
λων ομάδων. Οί μεμονωμένοι ούτοι άθληταί, διά τής ειδικής Αθλητικής μεταχειρίσεως έξειλίχθησαν εις πρωταθλητάς μέ άρίστας ικανότητας, αΐτινες συνετέλεσαν, ώστε
νά θεωρώνται Απαραίτητοι εις τάς έθνικάς ομάδας. Οί σπουδαίοι ούτοι άθληταί δεν
ύπηρετοΰν σήμερον εις τό Σώμα, άποχωρήσαντες αύτοΰ, διότι έπέτυχον καλυτέρους
δρους εργασίας καί διαβιώσεως εις τό εξωτερικόν.

Η'

Κολύμβησις.

Ή συγκρότησις όμάδος κολυμβήσεως άπησχόλησεν ιδιαιτέρως τάς άρμοδίας
υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλά δεν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθή,
διότι περιορισμένος Αριθμός Αθλητών ένεφανίσθη ή έπεδόθη είς τό άθλημα.
Δυστυχώς καί άπό εθνικής πλευράς τό άθλημα τής κολυμβήσεως εύρίσκεται
είς χαμηλά έπίπεδα. ’Ενταύθα ό άπειρος έπί τών πραγμάτων ΐσως παρατηρήση διατί ή Ε λλά ς, ώς χώρα περιβαλλομένη πανταχόθεν άπό θάλασσαν, δέν παρουσιάζει
έπίδοσιν είς τό άθλημα τής κολυμβήσεως. ’Εν τούτοις, δμως, τό άθλημα τής κολυμ
βήσεως Ανελίσσεται καλύτερον είς τάς χώρας έκείνας, αΐτινες διαθέτουσι δεξαμενάς
γλυκέων ύδάτων καί ούχί θαλασσίων τοιούτων, δι’ αύτό παρατηρεΐται τό φαινόμενον
ένώ οί "Ελληνες, ώς λαός, γνωρίζουσι κολύμβησν είς μεγάλον ποσοστόν έναντι τών
άλλων λαών, έν τούτοις είς τήν Αθλητικήν κολύμβησιν ύστεροϋν.

Γενικοί

παρατηρήσεις.

Ή μετά ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, έκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καθιέρωσις ειδικών συνθηκών υπηρεσίας καί δρων διαβιώσεως τών Αθλητών Αστυνομικών
υπαλλήλων, ώς καί ή έπισταμένη παρακολούθησις αύτών είς τήν καταβαλλομένην
προσπάθειαν τής Αθλητικής των άνελίξεως συνετέλεσαν είς τήν δημιουργίαν λαμπρών
διεθνών" Αστυνομικών Αθλητικών μονάδων, αΐτινες άποτελοϋσι σήμερον τά βάθρα,
έφ’ ών εδράζονται αί έθνικαί ομάδες τής Ελλάδος.
Διά τήν ιστορίαν παραθέτομεν ένταϋθα τά ονόματα τών διεθνών Αθλητών, τούς
οποίους ή ’Αστυνομία Πόλεων διαθέτει είς τάς οικείας άθλητικάς ομοσπονδίας διά
τήν συγκρότησιν τών ’Εθνικών ομάδων τής χώρας. Ούτοι είναι :
α) Σκοπευταί : κ.κ. ’Αστυνόμος Β' Κρϋος Β., 'Τπαστυνόμος Α' ΚουβέληςΚ.,
Άρχιφύλακες Καλφακάκος Δ. καί Δαλιάνης Π ., Ύπαρχιφύλαξ Τριανταφυλλόπουλος Ν. καί ’Αστυφύλακες Μπέλμπας Γ ., Φωτόπουλος Γ ., Σεργεντάνης I., Γκίνης Σ. καί Σκαραφίγκας Δ.
β) Ά θληταί στίβου : κ .κ . Άρχιφύλαξ Κατσέρης Π ., 'Τπαρχιφύλαξ Σίλλης
Β. καί ’Αστυφύλακες Τρουλλινός Έ μ ., Κόρμαλης Λ ., Ντόντος Κ., Μεσημέρτζης
Γ., Ά μ πα τζής Α ., Παρασκευάς X., Παπαγεωργίου Α ., Ντόκος Γ., Μανίκας I.,

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

" . . . 0 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι...,,
’Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

...Στήν Πρωτοχρονιάτικη, πανηγυρική Ε κπομ πή τής ’Αστυνομίας Πόλεων
έλαβαν μέρος δέκα πέντε εκλεκτοί καλλιτέχναι του Τραγουδιού, τοϋ Θεάτρου και του
Κινηματογράφου, εκδηλώνοντας μ’ αύτό τον τρόπο τά φιλικά αισθήματα άγάπης
προς τό ’Αστυνομικό Σώμα...
...Καλλιτεχνική παρέλασις... Μ’ έπί κεφαλής τον Κώστα Χατζηχρΐστο, πού
άνοιξε τό πρόγραμμα, μέ τον έξής χαιρετισμό : «...Λεβέντες τής ’Αστυνομίας...
Χρόνια σας πολλά... Παιδιά τής Τροχαίας... Καθίστε φρόνημα, μή ξαναπάρετε
αύτό τό σαραβαλάκι πού είναι στήν 'Ιπποκράτους, γιά θά σάς κόψω τά πόδια...
Διότι εμείς, τά παιδιά τοϋ θεάτρου, είμαστε πάντοτε οί σκοποί τής ’Εκπομπής σας
καί κάθε έκδηλώσεώς σας... Γειά σας καί χαρά σας. Χρόνια σας πολλά... Πάντοτε
στο πλευρό σας... "Οπλα, μπαλάσκες καί στή γραμμή... Γειά σας...».
’Ακολουθεί ό θιασάρχης τοϋ Θεάτρου ’Αθηνών Δημήτρης Μυράτ.
«...Εύχομαι κι’ έγώ μέ τή σειρά μου χρόνια πολλά κι’ ευτυχισμένα στο ’Αστυ
νομικό Σώμα καί, επειδή άκουσα τί είπε ό άγαπητός μου συνάδελφος Χατζηχρΐστος
προ ολίγου, παρακαλώ κι’ έγώ τούς άνδρας τής Τροχαίας, επειδή κι’ έγώ είμαι
καινούργιος στο Γιώτα Χί, νά... προσέχουν λιγάκι καί τό δικό μου τό αμάξι....
’Ιδίως όταν σταθμεύη παρανόμως έξω άπό τό Θέατρο «’Αθηνών».... 111.457...
Εύχαριστώ πολύ... Χρόνια πολλά...».
Στή συνέχεια, παίρνει τό λόγο ένας άκόμα πρωταγωνιστής τοϋ Θεάτρου καί
τοϋ Κινηματογράφου μας, ό Λάμπρος Κωνσταντάρας. :
«...Μέ τή σειρά μου σάς εύχομαι κι’ έγώ χρόνια πολλά κι’ ευτυχισμένα...
’Ε γώ δέν έχω αυτοκίνητο. Πάω πεζός... Γ ι’ αύτό, παρακαλώ, νά... μέπροσέχετε
περισσότερο άπ’ τ ’ αύτοκίνητο... Μή μέ... πατήση κανένα... Καί σάς εύχομαι, καί
σάς ύπόσχομαι μέλλον, 8τι έπειδή μέ τήν Τζένη έχουμε άναλάβει τελευταίως τάς...
«Κρατικάς Υποθέσεις...» νά φροντίσουμε πολύ σύντομα γιά... τήν άποκατάστασή
σας... Χρόνια πολλά σας...».
Καί τώρα, ό Μίμης Φωτόπουλος :
«Χρόνια πολλά, χαρούμενα κι’ ευτυχισμένα. Έ γ ώ , σάν τούς άλλους συναδέλ
φους μου δέν έχω νά παρακαλέσω τίποτα τήν Τροχαία, γιατί ώς τώρα μοΰ έχει
δείξει άρκετή έπιείκεια. Εύχαριστώ πολύ καί πάλι Χρόνια σας πολλά...».
’Ακολουθεί ή πρωταγωνίστρια τοϋ Θεάτρου «Διονύσια»... ή Τζένη Καρέζη :
« ...Έ γ ώ σάς εύχομαι Χρόνια πολλά κι’ εύτυχισμένα. Καί.,.άνιδιοτελή προ
παντός. Γιατί έγώ δέν είμαι σάν τούς άλλους συναδέλφους μου... Έ γ ώ οδηγώ...
Πανίτσας Κ., Μπιδέλης Γ ., Νάκας Α ., Χαραλαμπίδης X ., Άκοκαλίδης X .,
Φραγκής Ξ. καί Παπάς Α.
γ ) Ά θληταί πετοσφαίρας : ’Αστυφύλακες : κ.κ. Λαζαρίδης I., Τριανταφύλλου
Ν ., Κουμουνδοΰρος Δ ., Σταυρόπουλος Σ π. καί Δημητρούλιας Σ π.
δ) Ά θληταί καλαθοσφαίρας : ’Αστυφύλακες : κ.κ. Μαρκολέφας Β., Μπουρνέλος Ν., Τζέκος Σ π. καί Δημητρούλιας Σ π.
ε) Ά θληταί ποδοσφαίρου: κ .κ . Άρχιφύλαξ Πριονάς Δ. καί ’Αστυφύλακες
Βουρλιωτάκης Κ ., Μουράτης Μ., Δροσόπουλος Ν., Καραβασίλης Π ., Μποβολής
Π ., Φακιολάς Σ π ., Μπαλόπουλος Φ., Μιχόπουλος Κ., ’Αλευράς Π ., Σιδηροκαστρίτης Δ. καί Καστανιάς Ν.
Κατόπιν τών δσων έν γενικαΐς γραμμαΐς έξετέθησαν, καθίσταται άντιληπτόν
καί εις τον πλέον άπειρον έπί τοϋ θέματος, δτι ή προσφορά τής ’Αστυνομίας Πό
λεων εις τόν άθλητισμόν τής χώρας είναι σημαντική, συγκριτικώς προς τό σύνολον
τής οργανικής δυνάμεως ταύτης.
Β. ΚΡΥΟΣ

«... *0 καλλιτεχνικός κόσμος εύχεται...»
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καταπληκτικά, καθώς θά ξέρετε βεβαίως... Δεν φοβάμαι, λοιπόν... Καί, έκτος αύτοϋ,
οδηγώ καί αυτοκίνητο μέ... ξένο νούμερο... Λοιπόν... κλήσις άποκλείεται σέ μένα..
’Άλλως τε, κι’ αν μοΰ βάλετε ποτέ κλήση, έχω... άνδρα... υπουργό στο Θέατρο,
καί... θά μέ βγάλη άμέσως... Χρόνια πολλά...».
Καί ή Κάκια ’Αναλυτή :
«’Εγώ δέν άπευθύνομαι στήν Τροχαία, άλλά στά όργανα τής τάξεως πού κυ
κλοφορούν τις Κυριακές έξω άπό τό θέατρα καί δέν έπιτρέπουν νά μπουν καί μερι
κές καρέκλες πάρα πάνω... Χρόνια πολλά κι’ ευτυχισμένα, καλοί μου φίλοι, άστυνομικοί... Γειά σας. Ευτυχισμένος ό καινούργιος Χρόνος...».
Στη συνέχεια πλησιάζει στο μικρόφωνο ή Γεωργία Βασιλειάδου :
«Προσωπικά συμβαίνει ν’ άγαπώ όλα τά στρατευμένα παιδιά τής πατρίδος
μου, εϊτε αύτά υπηρετούν στήν ’Αστυνομία, στο Πεζικό, στο Ναυτικό, στήν ’Αερο
πορία ή στά Λ.Ο.Κ. (έ'χω τό λόγο μου). Γ ι’ αυτό νοιώθω χαρά πού άπό τό Σταθμό
τους αύτό μπορώ νά έπικοινωνήσω μαζί τους. Είδικώτερα όμως νοιώθω μιά ξεχω
ριστή άγάπη προς τά παιδιά τής ’Αστυνομίας Πόλεων (μή τό πάρετε κι’ άπάνω σας
δηλαδή !!!), τά όποια διακρίνονται γιά τήν εύγένειά τους καί τον πολιτισμό τους.
Γ ι’ αυτό καί οί σημερινές ευχές μου δέν είναι τυπικές, άλλά βγαίνουν άπό μέσα άπ’
τήν καρδιά μου. Εύχομαι, λοιπόν, ό καινούργιος χρόνος νάναι γιά όλους ευτυχισμέ
νος, χαρούμενος, προοδευτικός. Καί εύχομαι άκόμα ή ’Αστυνομία Πόλεων, πού τήν
άγαπώ καί μ’ άγαπάει τόσο πολύ, νά δώση ό Θεός νά μέ... συλλάβη κι’έμένα καμμιά
μέρα, νά ήσυχάσω άπό δαύτους, πού όλο έμένα φωνάζουνε. "Ολο έμένα παντού.
Λοιπόν, σάς εύχομαι, παιδιά, νά εΐσθε ευτυχισμένοι μέ τις οΐκογένειές σας, μέ τά
παιδάκια σας, καθώς κι’ έγώ μέ τά παιδιά μου καί τά έγγόνια μου. Νά μέ συλλάβετε
βέβαια, άλλά νά ... μή μέ κλείσετε σέ κανένα... μπουντρούμι. ’Έ τσι κάπως πολι
τισμένα σέ κανένα ώραϊο δωματιάκι, νάχω τό φώς μου, τά περιοδικά μου καί ώραΐα
βιβλία γιά, τέλος πάντων, νά περνάω κι’ έγώ κάπως καλά, νά ξεκουράζουμαι κατά
ένα τρόπο. Λοιπόν, σάς εύχομαι καί πάλι ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο... Γειά
σας, παιδιά, καί καλό γλέντι...».
’Ακολουθεί ή Βίλμα Κύρου :
«...Πρώτη φορά μού τυχαίνει νά κάνω Πρωτοχρονιά μόνο μέ γυναίκες, στή
θεατρική μου καριέρρα. Θά μέ ρωτήσετε πώς γίνεται αύτό. Άπλούστατα έμεΐς οί
ήθοποιοί, τήν ήμέρα τής πρωτοχρονιάς πού ’ ολοι οί άνθρωποι γιορτάζουν, έμεΐς
δουλεύουμε. Καί μάλιστα δύο παραστάσεις, άπογευματινή καί βραδυνή. "Ετσι, τις
περισσότερες ώρες τής πρωτοχρονιάς τις περνάμε στο Θέατρο. Στο Θέατρο, άλ
λως τε, συνηθίζουμε νά κόβουμε καί τήν βασιλόπιττα... Καθώς είναι γνωστό, τό
έ'ργο, πού παίζει ό θίασός μου στο καινούργιο Θέατρο τού «Γιώργου Παππά»
είναι τό : «’Οκτώ γυναίκες κατηγοροΰνται». "Ολα τά πρόσωπα τού έργου είναι
γυναίκες. Έ τ σ ι, λοιπόν, θά κάνουμε Πρωτοχρονιά καί θά κόψουμε τή βασιλόπιττα
οί οκτώ γυναίκες μεταξύ μας. Μέ τήν εύκαιρία αυτή θά πρέπει ν’ άναφέρω πώς τό
άστυνομικό έ'ργο : «’Οκτώ γυναίκες κατηγοροΰνται» έχει πάρει στο Παρίσι, τήν
Πρωτοχρονιά τού 1961 τό βραβείο άπό μιά έπιτροπή άστυνομικών προσωπικοτή
των τού Παρισιού τής οποίας πρόεδρος ήτανε ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπόν.
Καί μιά διευκρίνηση γιά τούς φίλους άστυνομικούς πού μάς άκούνε : Μή σπεύσουν
νά συλλάβουν τις όκτώ γυναίκες πού κατηγοροΰνται γιά τό φόνο τοΰ μοναδικού
άνδρα πού έμεινε στο σπίτι τους. Δέν είναι καί τόσο εύκολο ν’ άνακαλύψουν τήν
ένοχο. Είναι τόσο δύσκολο πού κανείς θεατής ώς τώρα δέν μπόρεσε νά μαντεύση
τή δολοφόνο, προτού άποκαλυφθή στήν τελευταία λέξη τού έργου... "Ετσι, λοιπόν,
μιά άπό τις όκτώ γυναίκες πού κατηγοροΰνται σάς εύχεται τώρα ευτυχισμένο καί
χαρούμενο τον καινούργιο χρόνο, άγαπητοί μου φίλοι αστυνομικοί...».
'Ένας άλλος θιασάρχης τώρα : 'Ο Χρίστος Ευθυμίου :
« ...'Η πρωτοχρονιάτική μου ευχή στο διακεκριμένο Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είναι νά μή λείπη άπ’ τά έξαίρετα στελέχη του ή χαρά καί τό γελοίο, καί
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στην πιο δύσκολη στιγμή τοΰ λεπτού έργου τους. Γιατί μόνο μέ τη χαρά καί τό
γέλοιο, άπαλύνουμε τό κάθε τι, όσο σκληρό κι’άν είναι, καί σβήνουμε άπό τήν όψη
του τό δέος καί τήν κατάθλιψη. Γελάτε καί χαίρεστε, λοιπόν, αγαπητοί μου, αν είναι
δυνατόν κ ι’ όταν κλαΐτε...».
Στή συνέχεια πλησιάζει στο μικρόφωνο ό Δημήτρης Γιαννουκάκης :
«... Να ενώσω κι’ έγώ τις ευχές μου μαζί μέ τόσους εκλεκτούς καλλιτέχνες
για τήν ’Αστυνομία των Πόλεων ; Καί τί νά ευχηθώ ; "Ο,τι κι’ αν εύχηθή κανείς
γ ι’ αύτό τό Σώμα θά είναι λιγώτερο άπ’ ό,τι πρέπει. Μέ τήν εύκαιρία αύτή νά σάς
πώ ένα παληό μου πόθο. Θά ήθελα νά ήμουνα ’Αστυφύλακας, καί μάλιστα τροχο
νόμος. Καί μάλιστα νά παρακαλοΰσα τον κύριο Παπασταφίδα (πού είναι φίλος μου)
νά μέ έβαζε τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς τροχονόμο εκεί στά Χαυτεΐα. Νά
μαζέψω τά δώρα νά τά... πάω... σπίτι μου, καί νά πώ : «Ζήτω ή ’Αστυνομία».
Χρόνια σας πολλά...».
Καί τώρα ό Τάκης Μωράκης :
«...Κ ι’ έγώ μαζί μέ τις ευχές μου γιά τον καινούργιο χρόνο, σάν μουσικός, θά
σάς χαρίσω ένα τραγούδι μέ τήν Νάντια Κωνσταντοπούλου. Χρόνια σας πολλά
κι’ εύτυχισμένα...».
Καί ή Νάντια Κωνσταντοπούλου :
«...Εύχομαι κάθε ευτυχία γιά τον καινούργιο χρόνο στο Σώμα τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, πού συμπαθώ ιδιαίτερα, αν καί μου έχει χαρίσει αρκετές κλήσεις,
λόγω... παρανόμου σταθμεύσεως... Καί κάνω καί μιά μικρή εύχή γιά τον έαυτούλη
μου : «Ν.άχω αύτό τό χρόνο λιγώτερες κλήσεις τής Τροχαίας άπό πέρσυ». Χρόνια
σας πολλά, φίλοι ’Αστυνομικοί...».
Τό πρόγραμμα ύστερα άναλαμβάνει νά τό συνέχιση ό Γιάννης Γκιωνάκης μ’
ένα σπαρταριστό πεντάλεπτο σκετσάκι, μαζί μέ τις ευχές του.
Καί κλείνει τήν όμορφη αύτή παρέλαση ό Ντΐνος Ήλιόπουλος :
«...Νάναι πάντα ή ζωή σας φωτισμένη άπό τό άστρο τής Βηθλεέμ καί ή καρ
διά σας ζεσταμένη άπό τήν Ειρήνη τοΰ Χ ρίστου...Ά ς γεμίσουν τά σπίτια σας άπό
ευτυχία... Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μου δόθηκε ή όμορφη εύκαιρία νά πώ δυο
λόγια προς τούς άκροατάς αύτής τής έκπομπής, πού τόσο άγαπώ καί πού τακτικά
παρακολουθώ· Είναι ή εκπομπή τής ’Αγάπης ετούτη. Κι’ έχει κάθε δικαίωμα νά
γιορτάση μαζί σας... ’Αλλά άς μή ξεχνάμε κι’ αύτούς πού τήν προσφέρουν, τούς
άνδρες, δηλαδή, τοΰ τόσο συμπαθητικοΰ καί πολιτισμένου Σώματος τής ’Αστυ
νομίας τών Πόλεων... Σ ’ αύτούς στρέφω τώρα τή σκέψη μου γιά νά]τούςστείλω τή
φιλία μου καί τήν άγάπη μου, όλη μαζί μέ τις πολλές-πολλές ευχές μου.«».
,.,Στό φινάλε τοΰ Πρωτοχρονιάτικου αύτοΰ πανηγυρικοΰ προγράμματος τής
’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού έκλεισε μέ άπαλή κινηματογραφική
μουσική, μετεδόθη—ύπό μορφήν έπικαιρότητος—καί ήχογραφημένη συνέντευξις
προς τήν ’Αστυνομική ’Εκπομπή τοΰ άλησμόνητου Βασίλη Λογοθετίδη, ό όποιος
υπήρξε γιά τήν ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας ένας πολύτιμος φίλος καί συνεργάτης.
Ή συνέντευξις αύτή έλήφθη λίγες μέρες πριν άπό τό θάνατο τοΰ Μεγάλου μας
Καλλιτέχνη, ό όποιος άρχισε μέ τις έξής ευχές προς τήν ’Αστυνομία :
«..."Ο,τι κι’ αν πή κανείς γιά τήν ’Αστυνομία μας, πού μοχθεί γιά τήντάξηκαί
τήν άσφάλειά μας, χειμώνα-καλοκαίρι, μέρα-νύχτα, είναι λίγο.... Μέ τήν εύκαιρία
τών έορτών εύχομαι μ’ όλη μου τήν καρδιά σ’ ολα αύτά τά μεγάλα παιδιά Καλά
Χριστούγεννα κι’ ευτυχισμένο τον καινούργιο Χρόνο...».
.,.'Η εκπομπή αύτή ένθουσίασε, συγκίνησε καί εύχαρίστησε ξεχωριστά, ώστε
άρκετοί άκροαταί έζήτησαν τήν έπανάληψή της.
’Από τή στήλη έτούτη τοΰ περιοδικοΰ μας, στέλνουμε κι’ εμείς με τή σειρά
μας τις πιο καλές μας εύχές σέ κάθε καλλιτέχνη, γιά κάθε επιτυχία καί μιά χαρού
μενη κι’ εύτυχισμένη ζωή...
Σ. ΠΗΛΟΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΡΙ ΓΚΙ ΠΙ ΚΟΙ
ΑΡ Ρ ΑΒΩΝΕ Σ
Ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α ΙΚ Ο Υ

Είναι ή δεύτερη φορά πού τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέχουν σέ πανελ
λήνιο γιορταστική έκδήλωσι, πού άφορά τον Βασιλικό Οίκο τής πατρίδος μας. Τήν
πρώτη φορά ήταν στούς γάμους τοϋ Πρίγκιπος των Άστουριών, Δον Χουάν
Κάρολος, μέ τήν Α.Β.Τ. τήν Πριγκίπισσά μας Σοφία, πού έγιναν στην ’Αθήνα
τον Μάιο τοϋ 1962. Χωρίς νά ξεφεύγουμε άπό τούς βασικούς σκοπούς πού επι
διώκει τοΰτο το περιοδικό, παίρνουμε, άκόμη μία φορά, μέ τις λίγες τούτες γραμμές,
μέρος στή χαρά των Α.Α.Μ.Μ. των Βασιλέων μας, ποδναι, κατά τη γνώμη μας,
καί χαρά δλων των Ελλήνων.
’Έχουμε τήν πεποίθησι πώς δλοι οί 'Έλληνες προσβλέπουν το γεγονός των πριγ
κιπικών άρραβώνων, πού πιο κάτω σέ γενικές γραμμές θά θίξουμε, μέ αισθήματα χα
ράς,γιατί ξέρουν νά έκτιμοϋν καί πρόσωπα καί θεσμούς. Τρανή άπόδειξις τής πίστεώς
μας αύτής είναι τό φαινόμενο πού παρατηρήθηκε στούς άθηναϊκούς δρόμους, τήν
Δευτέρα 28-1-63, δταν οί 'Υψηλοί μνηστευμένοι μας, δηλαδή ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος
τής Ελλάδος Κωνσταντίνος καί ή Α.Β.Υ.ή Πριγκίπισσά τής Δανίας ’Άννα - Μαρία,
άφίχθησαν στήν πατρίδα μας. 'Η αύθόρμητη συμμετοχή τοϋ λαοΰ, κάθε τάξεως καί κά
θε ηλικίας, ό όποιος άπό νωρίς είχε καταλάβει τά πεζοδρόμια των δρόμων, άπ’δπου
θά διήρχετο ή πομπή, οί ζητωκραυγές καί τά παρατεταμένα χειροκροτήματα, ό κα
θολικός σημαιοστολισμός οικιών καί καταστημάτων μέ έλληνικές καί δανικές σημαίες,
τό χαμόγελο καί τά κολακευτικά σχόλια τοϋ πλήθους, δλα αυτά συνταίριασαν μιά
χαρακτηριστική πανηγυρική εικόνα, άπό κείνες πού ξέρει νά δημιουργή, σ’ έξαιρετικές περιστάσεις, ή παράξενη γιά τούς άλλους καί τόσο γνώριμη καί φυσική σέ μάς
έλληνική ψυχολογία.
Μάς είπαν καί συχνά μάς λένε παράξενο λαό. Δέν τό άρνιόμαστε. ’Ή μαστε
καί θά μείνουμε έτσι, γιατί μάς διακρίνει ή ζωντάνια τοϋ πνεύματος, γιατί είμα
στε πνεύματα άνήσυχα. Δέν τό θεωρούμε μειονέκτημα αύτό. Δέν μένουμε άπαθεϊς, παγεροί γιά κάθε τί πού γίνεται γύρω μας. Παίρνουμε ενεργό μέρος, δί
νουμε τό Είναι μας, ζυμωνόμαστε μέ τά γεγονότα πού λαμβάνουν χώραν τριγύ
ρω μας, κι’ έτσι, άπόλυτα ψυχωμένοι, προχωράμε στον άντικειμενικό μας σκοπό.
Καί πάντα κερδίζουμε. Καί πάντα βγαίνουμε νικηταί, γιατί τά σωθικά μας φλο
γίζει ή πίστις γιά τη νίκη.
Τά παραρτήματα τών άπογευματικών άθηναϊκών εφημερίδων τής 23-1-63,
οί κανονιοβολισμοί τών πυροβολείων τοϋ Λυκαβηττού καί τά έκτακτα άνακοινωθέντα
τών ραδιοφωνικών σταθμών εκείνης τής ήμέρας, άνήγγειλαν στον έλληνικό λαό τούς
άρραβώνες τοϋ Διαδόχου τής Ελλάδος Κωνσταντίνου μετά τής Πριγκιπίσσης τής
Δανίας, Ά ννας - Μαρίας. Μπορεί αύτό καθ’ εαυτό τό γεγονός νά θεωρηθή, άπό με
ρικούς γκρινιάρηδες,σαν μία άπόλυτα οικογενειακή ύπόθεσι τών Βασιλικών Οίκων τής
Ελλάδος καί τής Δανίας. Σάν, δμως, πρόκειται γιά τούς άρραβώνες τοϋ λαοφιλούς Δια
δόχου καί συνεχιστοΰ τής έλληνικής Δυναστείας Κωνσταντίνου, τά πράγματα άλλάζουν. Κι’ έδώ θά πρέπει νά σταθούμε γιά λίγο, νά πάρουμε μέρος στις γιορτές,
άποδεικνύοντας έτσι δτι, σάν λαός, είμαστε προσηλωμένοι πιστά στά σύμβολά μας.
Οί επίσημοι πριγκιπικοί άρραβώνες τελέσθηκαν στήν πρωτεύουσα τής Δανίας,
τήν Κοπεγχάγη, τήν 24-1-63, παρουσία τών μελών τών Βασιλικών Οίκων τής Έ λ -
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λάδος καί τής Δανίοος, του πριγκιπικού ζεύγους των Άστουριών καί του κόμιτος καί
τής κομίσσης τής Βαρκελώνης, γονέων τοϋ πρίγκιπος Δον Χουάν Κάρλος.
'Η μέλλουσα Βασίλισσα τής Ελλάδος, ή Α.Β.Τ. Πριγκίπισσα ’Άννα - Μαρία,
είναι τριτότοκη θυγατέρα τής Α.Μ.τοΰ Βασιλέως τής Δανίας,Φρειδερίκου 9ου καί τής
Α.Μ. τής Βασιλίσσης ’Ίνγκριντ.Ό πατέρας Της είναι έξάδελφος τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως

Ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχο; Κωνσταντίνο; καί ή μνηστή του Πριγκίπισσα Άννα-Μαρία χαι
ρετούν τόν λαόν των ’Αθηνών, κατά τήν άνοδόν των έκ τού ’Αερολιμένο; Ελληνικού
εί; ’Αθήνα;.

μας Παύλου.'Ο πρόγονός Του Χριστιανός Θ' ήταν όπατέρας τοϋ ίδρυτοΰ τής ελληνικής
Δυναστείας,τοϋ Γεωργίου Α '.'Η μητέρα Της είναι κόρη τοϋ ΓουσταύουΆδόλφου 6ου
τής Σουηδίας. "Εχει άκόμη δύο άδελφές, την Πριγκίπισσα - Διάδοχο τής Δανίας,
Α.Β.Τ. Μαργκρέτε καί τήν Α.Β.Τ. τήν Πριγκίπισσα Βενεδίκτη.'Ο Βασιλικός Οίκος
τής Δανίας είναι ένας άπό τούς πιο δημοκρατικούς καί λαοφιλείς Βασιλικούς Οίκους
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τής Εύρώπης. Μέ τό γεγονός των πριγκιπικών αρραβώνων, οί Βασιλικοί Οίκοι τής
Δανίας καί τής Ελλάδος ένώνονται επίσημα, γιά να συσφίξουν περισσότερο τούς δε
σμούς φιλίας πού ξεκινούν άπο το 1862.
Την 13.32' ώραν τής 28-1-63, ενώ οί 'Υψηλοί μνηστευμένοι μετά των άλλων
'Τψηλών επισκεπτών, πατούσαν το ελληνικό χώμα, τά πυροβολεία τού Λυκαβηττού
άνήγγειλαν στον άθηναϊκό λαό τήν άφιξί Των. Τούς άφιχθέντες ύπεδέχθησαν, τά
μέλη τής Βασιλικής μας Οίκογενείας,τό πριγκιπικόν ζεύγος τών Άστουριών,οί Α.Β.Τ.
οί Πρίγκιπες Πέτρος καί Μιχαήλ, ή Α.Β.Τ. ή Πριγκίπισσα ’Αλίκη, ό Μ. Αυλάρχης
κ. Λεβίδης, ή Κυρία τών Τιμών κυρία Μαίρη Καρόλου, ό Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών
καί πάσηςΕλλάδος κ.κ. Χρυσόστομος,ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος

Τό πριγκιπικόν ζεύγος τών Υψηλών μεμνηστευμένωυ έν μέσω τών Α.Α.Μ.Μ τών Βασι
λέων Ελλάδος καί Δανίας καί τών λοιπών μελών τών Βασιλικών Οίκων τών δύο χωρών.

Καραμανλής, ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Ροδόπουλος, τά μέλη τού 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, ό πρύτανις τού Διπλωματικού Σώματος, οί ’Αρχηγοί τών Ενόπλων Δυνά
μεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ό Δήμαρχος Πειραιώς καί ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 'Ελληνικού. ’Αφού ή Α.Μ. ό Βασιλεύς τής Δανίας έπεθεώρησε το μικτόν Τά
γμα έξ όλων τών "Οπλων, ή σχηματισθεΐσα βασιλική πομπή ξεκίνησε γιά τήν ’Αθήνα.
Χιλιάδες κάτοικοι τών ’Αθηνών, τού Πειραιώς καί τών προαστίων, παρά το
τσουχτερό κρύο καί τήν ψιλή βροχή, ζητωκραύγασαν τούς'Υψηλούς μνηστευμένους κι’
ευχήθηκαν σ’ Αύτούς τό « καλώς ήλθατε, νά ζήσετε ». Στή Πύλη Άδριανοΰ ό Δημαρχών, πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου ’Αθηναίων, κ. Άχιλλεύς
Άντωνόπουλος, ύπεδέχθη τούς άφιχθέντας στή πρώτη πόλι τής Ελλάδος, ενώ ταυ-
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τόχρονα από τά πυροβολεία τοϋ Λυκαβηττού επεσαν 21 κανονιοβολισμοί. 'Ο ένθουσιασμός τοϋ πλήθους ύπήρξεν άπερίγραπτος. Χιλιάδες γαλάζια καί κόκκινα
μπαλόνια είχαν έξαπολυθή άπό τίς στήλες τοϋ ’Ολυμπίου Διός μέχρι των ’Ανακτό
ρων. 'Υπό τίς ξέφρενες σέ ένθουσιασμό έπευφημίες τοϋ λαοΰ, ή τελετική πομπή
έφθασε στά ’Ανάκτορα γύρω στις 2.45'
'Ολόκληρος ό διεθνής καί έγχώριος τύπος, εξαιρέσει ώρισμένων κομμουνιστι
κών έντύπων πού βρήκαν τήν ευκαιρία να σχολιάσουν πικρόχολα τό γεγονός, άφιέρωσε
στήλες ολόκληρες,σχολιάζοντας τούς πριγκιπικούς άρραβώνες καί παραθέτοντας σει
ρά φωτογραφιών.
'Ο ’Αρχηγός τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, μόλις άνηγγέλθησαν επίσημα οί
πριγκιπικοί άρραβώνες, άπέστειλε προς τίς Α.Α.Μ.Μ. τούς Βασιλείς μας καί τήν
Α.Β.Υ. τον Διάδοχο Κωνσταντίνον, τά κάτωθι τηλεγραφήματα :
« Δ ι’ ευτυχές γεγονός αρραβώνων Α .Β .Υ . Διαδόχου μετά Α .Β .Υ . Π ριγκιπίσσης Ά ννης-Μ α ρ ία ς τής Δανίας, ’Αρχηγός, ’Αξιωματικοί και ' Υπάλληλοι Σώ 
ματος ’Αστυνομίας Πόλεων, ύποβάλλουσιν ευλαβώς θερμά συγχαρητήρια καί εγ 
καρδίους ευχάς δι’ ευτυχίαν Των ».
Θεόδωρος Ρακιντζής
’Α ρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων
« ’Αρχηγός, ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι ' Υπάλληλοι Σώματος ’Αστυνομίας
Πόλεων, ύποβάλλουσι προς Ύ μ ετέραν ’Υψηλότητα θερμότατα καί ειλικρινή συγχα
ρητήρια αυτών δι’ ευτυχές γεγονός αρραβώνων Ύ μ ετέρα ς Βασιλικής Ύ ψ ηλότητος
μετά Α .Β .Υ . Π ριγκιπίσσης 'Άννης - Μαρίας τής^Δανίας καί εγκαρδίους ευχάς διά
Ύ μετέραν Ευτυχίαν ».
Θεόδωρος Ρακιντζής
’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων
Τόσον ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, δσον καί ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχος, ευχαριστώντας γιά
τίς εύχές τών άνδρών τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, άπήντησαν στον κ. ’Αρχηγό μέ τά
κάτωθι τηλεγραφήματα :
« Ή Βασίλισσα καί έγό) ευχαριστοϋμεν θερμότατα ’Αξιωματικούς, ’'Αν
δρος καί Υ πα λλήλους Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων καί υμάς προσωπικώς διά
εγκάρδια συγχαρητήρια.
Π Α Υ Λ Ο Σ Β.
« Δ ια συγχαρητηρίους ευχάς Υ μ ώ ν , ’Αξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλων
Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, ευχαριστώ θερμώς ».
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ - Δ ΙΑ Δ Ο ΧΟ Σ
Ή ’Αστυνομία Πόλεων, γιά μιά άκόμη φορά, μ ε τ ά μέτρα τάξεως πού είχε
πάρει συνέβαλε στο νά μή παρατηρηθή καμμιά άτάξια. "Οπως πάντα, έτσι καί τώρα,
δίκαια άπέσπασε τά επαινετικά σχόλια τοϋ κοινοΰ καί τοϋ τύπου, έγχωρίου καί ξένου.
Εύχόμαστε δπως ό Θεός τής αγάπης συντροφεύη καί κατευθύνη τά βήματα
τών 'Υψηλών μνηστευμένων μας καί χαρίζη σ’ Αυτούς υγεία καί ευτυχία. Νά μάς
ζήσουν, καλά στέφανα καί στών... παιδιών μας, φίλοι άναγνώστες.
I. ΡΑ Ι-ΚΟΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ

«...Τί νά γράψω;;;...»
«Υπό *Υπαστυνόμου Β’ χ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ
( Σ υνέχεια έκ τού ϋ π ' άριθ. 231 τεύχους)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β'
I.

ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Γ. Τό κυρίως θέμα ολοκληρώνεται...
...Σέ προηγούμενα σημειώματά μας εξετάσαμε, μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια,
τούς γενικούς καί ειδικούς κανόνες πού πρέπει νά έχουμε ύπ’ όψη μας, κατά την άνάπτυξη τοϋ κυρίως θέματος.
’Έτσι,δεν μένουν παρά έλάχιστες συμπληρωματικές παρατηρήσεις,ώστε νά κλείσουμε κι’ αύτό το κεφάλαιο καί νά προχωρήσουμε στην έ'ρευνα τοϋ επιλόγου της
έκθέσεως, πού παρουσιάζει έπίσης, έκ πρώτης όψεως, άρκετή δυσκολία.
Καί οί τελευταίες ετούτες παρατηρήσεις είναι κυρίως ψυχολογικές ή άναφέρονται στήν άρχιτεκτονική της έκθέσεως. Γράφοντας, δηλαδή, την έκθεσή μας πρέπει
νά έχουμε προκαταβολικά χαράξει τήν πορεία πού θ’άκολουθήσουμε, χρησιμοποιών
τας σάν πυξίδα το θέμα πού μάς δόθηκε.
Καί ή έργασία αύτή άπλουστεύεται, αν ξέρουμε τί άκριβώς γυρεύουμε.
Ζητάμε, λοιπόν, νά δημιουργήσουμε ένα πλήρες δικό μας κείμενο, άναλύοντας
καί άναπτύσσοντας τά μέρη καί τά στοιχεία τοϋ θέματός μας. Κάνουμε περίπου ό,τι
κάνει ένας χημικός, ό όποιος προσπαθεί νά παραγάγη ένα σώμα άπό διάφορα στοιχεία
καί ένώσεις. ’Επιστημονική δουλειά, κατ’ άρχήν. Μά, τήν κάνει εύκολη ή λογική,
ή πείρα, ή γνώση καί ή ικανότητα πού έχουμε νά διατυπώνουμε τις ιδέες μας καί νά
τις μεταφέρουμε στο χαρτί.
Ά φοϋ, όμως, έπιχειροΰμε ν’ αναλύσουμε τά μέρη καί τά στοιχεία τοϋ θέματός
μας, είναι ανάγκη πρώτα νά τά ξέρουμε, ύστερα νά τά ταξινομήσουμε καί τέλος νά
τά συντάξουμε !. Δηλαδή νά τά δέσουμε ολα επάνω στήν κεντρική μας ιδέα καί νά
τά τοποθετήσουμε δπου καί δπως πρέπει.
Θά έργασθοΰμε, έτσι, δπως εργάζεται ένας μηχανικός στον όποιον άνατέθηκε
μιά οικοδομή. Τί κάνει αύτός ; Πρώτα-πρώτα γράφει τί ύλικά τοϋ χρειάζονται, κά
νει ένα σχέδιο, μαζεύει τά ύλικά κι’ ύστερα τά τοποθετεί εκεί πού πρέπει. Συγκέν
τρωση απαιτεί ή έκθεση. Καί ηρεμία. Βέβαια έχουμε μπροστά μας μιά σιωπηλή
κι’ αινιγματική επιτροπή, πού τις διαθέσεις της τις μαντεύουμε ανάλογα μέ τήν
ψυχική μας κατάσταση. ’Εξ άφορμής αύτής παθαίνουμε καμμιά φορά τό λεγόμενο
«τρ’άκ». Δηλαδή μάς κυριεύει ό φόβος της αποτυχίας.
’Έ τσ ι, ό έξεταστής παίρνει στή φαντασία μας τή μορφή βλοσυρού δικαστή, πού
πρόκειται νά έξαντλήση έπάνω μας δλη του τήν αυστηρότητα.
’Αλλά, τά πράγματα δεν είναι έτσι. ’Ή , αν θέλετε, δεν είναι άκριβώς έτσι. Πολ
λές προσπάθειες καταβάλλονται σ’ δλα τά έλεύθερα κράτη τοϋ πλανήτη μας γιά τήν
συνεργασία έξεταστή καί έξεταζομένου, μέ άντικειμενίκό σκοπό νά ξεριζωθή ό φό
βος άπό τον δεύτερο. Διάβαζα προ ήμερών σέ κάποια άμερικανική μετάφραση ένός
έκπαιδευτικοΰ (καί κουβέντιασα μαζί του τό θέμα αύτό) δτι σέ κάποια πολιτεία τής
’Αμερικής έγινε μιά σειρά πειραμάτων σέ εισαγωγικές εξετάσεις μιάς τεχνικής Σχο
λής, μέ άποτελέσματα άξιόλογα, τά όποια μελετώνται ήδη καί άπό τούς άρμοδίους
τοϋ τόπου μας. Δηλαδή νά τί άκριβώς έγινε :
Οί υποψήφιοι είχαν κατανεμηθή σέ μικρές ομάδες καί είχαν καταλάβει τέσσερις
ξεχωριστές αίθουσες. Στήν πρώτη μπήκε ή τριμελής επιτροπή, έδωσε τό θέμα, έλυ
σε τις άπορίες τών υποψηφίων καί βγήκε άπό τήν αίθουσα, άφήνοντας έπόπτες μέσα.
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Στή δεύτερη ή επιτροπή μπήκε μέ πάρα πολύ αύστηρό ύφος, έπέστησε τήν προσοχή
των υποψηφίων στο θέμα της άντιγραφής, παρετήρησε δυο πού δέν έκάθηντο καλά
καί έφυγε. Στήν τρίτη μπήκε χαμογελαστή, ένεθάρρυνε τούς υποψηφίους καί τούς
ευχήθηκε καλή έπιτυχία. Τέλος στήν τέταρτη παρέμεινε στήν αίθουσα, μέχρι πέρατος των εξετάσεων.
Τώρα, νά τ ’ αποτελέσματα: Στήν πρώτη είχαμε 6 8 ° /0 έπιτυχόντας, στή
δεύτερη 34"%, στήν τρίτη 69,4% , καί στήν τέταρτη 31% .
Δέν χρειάζεται νά βγάλουμε συμπεράσματα. Καθένας άπ’ αύτό το πείραμα μπο
ρεί νά καταλάβη πόσο βαραίνει στήν έπιτυχία των έξετάσεων ή διάθεση των έξεταζομένων. ’Εχθρός σέ κάθε εξεταζόμενο ό φόβος. “Αν τον έξαλείψωμε, ανεβάζουμε
τό ποσοστό τής επιτυχίας. "Ομως στις Σχολές τις δικές μας δέν χρειάζονται πειρά
ματα ή παροτρύνσεις. Λίγη λογική χρειάζεται, γιά νά φύγη ό φόβος από μέσα μας.
Τ ί είναι, λοιπόν, αύτά τά τρία πρόσωπα πού θά μάς κρίνουν ; ’Ανώτεροι μας
είναι, πού κάποτε ύπέστησαν κι’ οί ίδιοι τήν ίδια εξεταστική δοκιμασία καί βρέθη
καν στήν ίδια θέση μέ μάς. Επομένω ς μάς καταλαβαίνουν καί μάς βλέπουν μέ συμ
παθητικό βλέμμα.
Ά λ λ ’ έκτος αύτοϋ, είναι συνάδελφοί μας στήν κοινή προσπάθεια γιά τήν συνέ
χιση τής άστυνομικής ιστορίας καί τήν άνοδο τοϋ θεσμού τον όποιον όλοι ύπηρετοϋμε.
Αύτό σημαίνει ότι θέλουν νά έπιτύχουμε. Θέλουν νά τούς δώσουμε έπιχειρήματα,γιά νά λένε ότι τό πνευματικό έπίπεδο τής ’Αστυνομίας είναι ύψηλό. Καί θέλουν,
άκόμα, νά τούς δώσουμε τήν έλπίδα ότι έμεΐς,πού θά τούς διαδεχθούμε, είμαστε ικα
νοί καί άξιοι των άστυνομικών παραδόσεων.
Δέν είναι, λοιπόν, δικασταί. Δέν είναι άντίδικοι. Είναι τά μεγαλύτερα άδέλφια
μας, πού είναι πρόθυμα νά χειροκροτήσουν τήν έπιτυχία μας.
“Ετσι πρέπει νά τούς βλέπουμε. Κι’ όταν μπαίνουμε στήν αίθουσα των έξετά
σεων δέν πρέπει νά σπάη τό ήθικό μας. Σέ δική μ.ας αίθουσα μπαίνουμε. "Ολοι συνά
δελφοί μας είναι γύρω. Δέν έπιτρέπεται νά νοιώθουμε σύμπλεγμα φόβου.
Χαρά πρέπει νά νοιώθουμε καί εύγενική φιλοδοξία, νά φέρουμε τήν έπιτροπή σέ
δύσκολη θέση : Νά μή ξέρη ποιο γραπτό νά ξεχωρίση.
Είναι σπουδαίο νά γράψουμε καλά; ’Ό χ ι δά ! Εύκολο είναι, αν άπαλλαγοΰμε
άπ’ αύτό τό άδυσώπητο «τράκ» των έξεταζομένων.
’Εμείς δέν είμαστε νεαρά καί άμούστακα παλληκάρια.’Άνδρες είμαστε, ψημένοι,
μέ πείρα άπό τή ζωή καί τή δουλειά μας. Γιατί νά λυγίζουμε ;
Φίλε άναγνώστη, πού έχεις τήν καλωσύνη νά διαβάζης αύτές τις γραμμές ένός
άσήμαντου συναδέλφου σου. Σκέψου καλά αύτό τό ζήτημα. Καί φέρε το στο μυαλό
σου μόλις καθίσης στο θρανίο γιά νά γράψης. Οί έξετάσεις πλησιάζουν. Ετοιμάσου
άπό τώρα ψυχικώς. ’Ασκήσου καί μπές μέσα στήν αίθουσα μέ ψηλά τό κεφάλι. Χα
ρούμενος. Αισιόδοξος. ’Αποφασισμένος νά δώσης τή μάχη καί νά νικήσης.
’Από τά βάθη τής καρδιάς μου σοΰ εύχομαι νά είσαι, μεταξύ των πρώτων, στις
φετεινές έξετάσεις. Καί γιατί όχι ό πρώτος ; Τί είναι οί άλλοι ; Φιλόσοφοι ; Καθηγηταί ; Φιλόλογοι ; Λογοτέχναι ; ’Ό χ ι ! Α πλώ ς γράφουν προσεκτικά καί άκολουθούν όσα μέχρι τώρα κουβεντιάσαμε μαζί. Κι’ έσύ μπορείς νά είσαι ό πρώτος. 'Όλοι
μπορεί ν’ άριστεύσουν.
Κλείνοντας αύτό τό κεφάλαιο, κάνω μιά προσευχή στο Θεό καί διατυπώνω μιά
ζεστή ευχή : Είθε οί φετεινές έξετάσεις τών Σχολών μας ν’ άποτελέσουν σταθμό στήν
ιστορία τής ’Αστυνομίας. Γιά τό καλό όλων μας. Καί τώρα στον έπίλογο.
’Αλλά, γ ι’ αυτόν θά μιλήσουμε στο άλλο τεύχος τού περιοδικού μας.
Γιά μιά άκόμα φορά σάς εύχαριστώ πού μέ διαβάσατε.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑI ΣΧΟΛΑΙ

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
'Υπό Δοκίμου 'Τπαστυνόμου κ. Β . ΤΣΟΥΡΑΠΑ

Μιά δμορφη καί χαρούμενη γιορτή μας βρήκε καί πάλιν συγκεντρωμένους εις
την μεγάλην αίθουσαν τής Σχολής μας.
Είναι τό πατροπαράδοτον έθιμον τής πρωτοχρονιάτικης πίττας. Τα πάντα είναι
ώργανωμένα μέ τάξιν καί έπιμέλειαν.’Οργασμός έκ μέρους τοϋ κ. Διοικητοϋ μας, διά
την έπιτυχίαν αυτής τής έκδηλώσεως. Προγραμματισμός, δραστηριότης, τά πάντα
είναι τέλεια. 'Ο ντεκορατέρ τής Σχολής, 'Υπαστυνόμος κ. Μίχος, έχει προβλέψει καί
την παραμικοάν λεπτομέρειαν.
'Η ώρα πλησιάζει. Βλέπομε τον κ. Διοικητή μας νά δίδη τις τελευταίες συμ
βουλές. Μάς υποδέχεται μέ τό γνωστό εις δλους χαμόγελό του, μέ τήν άνεκτίμητη
καλωσύνη του, μέ άψογη ευγένεια, μάς χαιρετά καί μάς καλωσορίζει. Έκδήλωσις
προερχομένη άπό τήν άνωτερότητα τής ψυχής του.
Τό γούστο, ή χαρά καί τό κέφι, είναι ζωγραφισμένα εις τά πρόσωπα των προσ
κεκλημένων, οί όποιοι, μέ τήν πρέπουσαν τάξιν, έχουν ήδη καταλάβει τάς θέσεις των.
’Ά ς ρίξωμεν δμως μία ματιά εις τούς καλεσμένους μας... 'Ο Διευθυντής μας κ.
Άρχοντουλάκης, ό 'Υποδιοικητής μας κ. Λυκούσης,ό Κοσμήτωρ τής Σχολής κ. Πα
παθανασίου, μετά των συζύγων των, άπαντες οί ’Αξιωματικοί τής Σχολής καί δλοι
σχεδόν οί Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι μετά των συγγενών των.
'Η άκρίβεια καί ή τάξις, ή οποία διέπει τάς έκδηλώσεις τής Σχολής έφερεν τήν
21ην άκριβώς ώραν τον κ. Διευθυντή μας προ τής μεγάλης καί πανηγυρικά στολισμέ
νης τραπέζης, έπί τής οποίας εύρίσκετο ή βασιλόπιττα. Σιγή έπικρατεΐ παντού. ’Α
φού δι’ ώρισμένων συνθηματικών παραστάσεων, αί όποΐαι άπεικόνιζον τό σημεΐον τού
Σταυρού, έδωσεν εις δλους τάς εύχάς του, ήρχισε κόπτων τήν πίτταν.
Τό πρώτο κομμάτι άφιέρωσεν εις τήν Α.Μ. τον Βασιλέα, τό δεύτερον εις τήν
Α.Ε. τον Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν, τό τρίτον εις
τήν Α.Ε. τον 'Υφυπουργό τών ’Εσωτερικών κ. Δαβάκη, διά νά συνέχιση άπό τον ’Αρ
χηγό τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, μέχρι καί τού τελευταίου
προσκεκλημένου μας. "Ολοι «σκαλίζουν» τά κομμάτια των, διά νά άνακαλύψουν
τά χρυσά νομίσματα. "Ολοι περιμένουν τον τυχηρό τής χρονιάς, έτσι μάς λέγει τό
εθιμον. "Ολοι θέλομε νά εϊμεθα οί τυχηροί. Μά ή τύχη, δπως πάντα, ολίγους ευνοεί
καί αύτοί εντός ολίγου ξεπροβάλουν θριαμβευτικώς καί δέχονται τάς εύχάς τών
παρισταμένων.
’Έ τσι τό κόψιμο τής βασιλόπιττας έτελείωσε, διά νά δώση τήν θέσι του σέ κάτι
άλλο, σέ κάτι, τό όποιον, ίσως, ποτέ δέν έγινε σέ αυτόν εδώ τον τόπο. Σέ κάτι, πού
ίσως ποτέ δέν θά ξεχασθή άπό κανέναν, άπό εκείνους, οί όποιοι τό έζησαν.
Τό γλέντι άρχισε! Γλέντι χαρούμενο ! Γλέντι γεμάτο κέφι καί ομορφιά, γλέντι ελληνικό, γλέντι τρικούβερτο, γλέντι χαριτωμένο, ξεφάντωμα αληθινό !
Καί επειδή ό διοργανωτής τής έορτής γνωρίζει δτι γλέντι χωρίς... δέν γίνεται,
είχε φροντίσει διά ένα άριστο ποιοτικά πλούσιο φαγοπότι. Τά φαγητά, τά κρασιά,
τά φρούτα, τά γλυκά, έσερβίροντο τό εν κατόπιν τού άλλου, άπό εύσταλεΐς καί
ολοκάθαρους σερβιτόρους.
Ποιος μπορούσε νά φαντασθή ένα τόσο πλούσιο γλέντι ; Μιά τόσο γεμάτη βρα
διά ; Μιά τόσον ήλεκτρισμένην ατμόσφαιρα ; Μιά τόσο στενή έπαφή μεταξύ Διευθυντοΰ καί Δοκίμων ;
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"Οποιος δεν έζησε τις όμορφες έκεΐνες ώρες δεν μπορεί νά φανταστή τδ βάθος
τοϋ μεγαλείου των. Αί θαυμασταί παραστάσεις, αί όποϊαι άλληλοδιαδόχως έλαβον
χώραν εντός της αιθούσης, θά ήδύνατο νά εϊπη κανείς οτι είναι άκατόρθωτον νά μεταφερθοϋν εις τις ολίγες αύτές γραμμές.
"Οπως πάντα, έτσι καί τώρα, ή ορχήστρα μας, έδωσε τά πρώτα ξεφαντώματα
εις τούς εύθυμους Δοκίμους. Οί Δόκιμοι 'Υπαστυνόμοι άνοίγουν τον χορό ! Χορεύουν !
Χορεύουν έλληνικά τραγούδια, τραγούδια της ελληνικής λεβεντιάς, χορεύουν καί
τραγουδούν μαζί.
Σέ λίγο τά ταλέντα τής ’Αθήνας ήρχισαν τήν παρέλασιν. Οί καλλιτέχναι, ό ένας
κατόπιν τού άλλου, μάς χαρίζουν τάς εόχάς καί τά τραγούδια των. Κάθε ένας άπό αυ
τούς δίδει διάφορον χρωματισμόν εις τήν γιορτή μας, μάς διασκεδάζει μέ τον δικό
του τρόπο. 'Η παρέλασις συνεχίζεται μέχρι πρωίας.
"Ολοι των υπήρξαν άψογοι καί ενθουσιώδεις καί δικαίως κατεχειροκροτήθησαν.
"Ολοι των, πολιτισμένοι καί πρόσχαροι όπως ήσαν,μάς έδειξαν τήν άγάπην των καί
τά φιλικά αίσθήματά των.
Δ ι’ όλους αυτούς κι’ εμείς αίσθανόμεθα τά ’ίδια συναισθήματα. Τούς περιβάλ
λομε μέ τήν ίδια άγάπη. Τούς άγαποΰμε καί τούς παραστεκόμεθα εις κάθε δύσκολη
περίστασί των. Κ ι’ όταν άκόμη άργά τήν νύκτα έπιστρέφουν εις τά σπίτια των, κα
τάκοποι άπό τό νυκτερινό επίπονον έργο των, εμείς καταβάλλομεν μεγαλύτερη προ
σπάθεια διά τήν προστασία των.
Δεν έχομε άλλο τι νά τούς προσφέρωμε. ’Αλλά υπάρχει τίποτε καλύτερο άπό
τήν καρδιά μας ;
Δεχθήτε, λοιπόν, φίλοι μας καλλιτέχναι, άπό αύτάς τάς στήλας, τό εύχαριστώ
όλων μας. Σάς εύχαριστοϋμεν όλους μέ τήν καρδιά μας. Εύχαριστοϋμεν ιδιαιτέρως
τον συνθέτην καί μαέστρο κ. Μυρογιάννη καί τήν σύζυγόν του. Τον κ. Γιάννην
Βογιατζή, τούς κ.κ. Γιώργον Λουκάν, Φώτην Πολυμέρην, τήν κυρία Έ φ η Παππά,
τήν δεσποινίδα Τζένη Βάνου, τον άκούραστον Ζάχον μέ τό συγκρότημά του, τούς καθηγητάς τής Σχολής κ.κ. Κουσιάδην μέ τό μπαλλέτο του, Καμπαφλήν, τό τρίο
Άλέγκρο, τούς διδύμους άδελφούς Τζαβάρα καί όλους εκείνους, οί όποιοι συνετέλεσαν εις τήν επιτυχίαν τής όμορφης έκείνης βραδυάς μας.
Εύχαριστοϋμεν έπίσης θερμώς τον οργανωτήν τής έορτής, τον Διευθυντήν μας
κ. Άρχοντουλάκη, ό όποιος μέ τόσην έπιμέλειαν έφρόντισεν αύτήν καί συνετέλεσεν
εις τήν άπόλυτον έπιτυχία της. Εύχαριστοϋμεν τον 'Υποδιοικητήν τής Σχολής κ. Λυκούσην, τον Κοσμήτορα κ. Παπαθανασίου καί όλους τούς ’Αξιωματικούς, οί όποιοι
διά τής παρουσίας των έτίμησαν τήν έορτήν μας, ώστε εις όλους μας νά μείνη μιά
άπό τις καλύτερες εικόνες τής ζωής μαε.
Β. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

|Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Καλογήρου Σαμουήλ.
Πάροδος της όδοϋ Πειραιώς 57, άπέναντι στά κεντρικά ιατρεία τοϋ Ι.Κ.Α.
Πρόκειται για τον γνωστό καλόγερο καί πολεμιστή, τό όνομα τοϋ όποιου συν
δέεται στενά μέ την ιστορία των άγώνων των Σουλιωτών έναντίον τοϋ Ά λή πασά.
Καταγόμενος άπό τά Γουριάνιστα τής Παραμυθίας, (κατ’ άλλους όμως από χωριό
τής ’Άνδρου) διετέλεσε μαθητής τοϋ Α γίου Κοσμά, όπως άνέφερεν ό ίδιος.
"Υστερα άπό τήν κατάληψι τοϋ Σουλίου άπό τον Ά λή (Σεπτέμβριος 1803), οί
Σουλιώτες ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν στο φρούριο Κούγκι. Πολλοί λόγοι, άλλά
κυρίως ή έλλειψις ΰδατος, κατέστησαν άδύνατη την εκεί παραμονή των. Συνθηκολο
γώντας μέ τον Ά λή έγκατέλειψαν τό Κούγκι καί πέρασαν στήν Κέρκυρα καί τή Σ τε
ρεά. Στή μονή τής Α γία ς Παρασκευής παρέμειναν ό Σαμουήλ κι’ άλλοι τέσσαρες
Σουλιώτες, προφανώς γιά νά άντισταθοΰν στους Τουρκαλβανούς. Μαθαίνοντας ό
Σαμουήλ, άπό άπεσταλμένους τοϋ Ά λή, ότι ό Ά λής θά τούς έτιμώρει σκληρά γιά
τήν άνταρσία τους, έκλείσθη μέ τούς συντρόφους του στή μονή καί έβαλε φωτιά στήν
πυρίτιδα, μέ άποτέλεσμανά βροΰν αύτοί, καί άρκετοί Τούρκοι πού είχαν εισχωρήσει
στή μονή, οΐκτρό θάνατο.

Καλογριώνη.
Πάροδος τής όδοϋ Καπνικαρέας 18, στήν πλατεία Παλαιάς ’Αγοράς (Άδριανοϋ).
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη άθηναϊκή οικογένεια, ή οποία στο
τέρμα τής όδοϋ αύτής είχε ιδιοκτησία μετά εκκλησίας.

Καλοσγούρου Γεωργίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ά γ . Λαύρας 46, κοντά στή πλατεία Παπαδιαμάντη, τής συν
οικίας Κυπριάδου.
Ό Γεώργιος Καλοσγοΰρος, Κερκυραΐος λόγιος, γεννήθηκε τό 1849. Μετέφρα-
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σε στήν έλληνικήν τήν «Κόλασιν» τοΰ Δάντη καί στήν ιταλική ποιήματα των Σολωμοΰ, Φωσκόλου κ.ά. Μεταξύ άλλων έγραψε μελέτη .«Περί εθνικής γλώσσης καί
έθνικής ιστορίας». Πέθανε τό 1902.

Καλτεζών.
Πάροδος της όδοϋ Λένορμαν 72, στο Μεταξουργείο.
Αί Καλτεζαί, χωρίο τής επαρχίας Μαντινείας, τοΰ νομού ’Αρκαδίας, είναι γνω
στές άπό το γεγονός δτι στή φερώνυμη μονή, τον Μάιο τοϋ 1821, συνήλθον 28 πρό
κριτοι τής Πελοποννήσου καί, ύπό τήν προεδρία τοΰ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, συν
έστησαν τήν πρώτην άνωτάτην κεντρική αρχήν, τήν γνωστήν ώς «Γερουσίαν Πελο
ποννήσου». Ή Γερουσία των Καλτεζών διελύθη άργότερα, έξ αιτίας τής άφίξεως τού
Δημητρίου 'Υψηλάντου καί των άντιθέσεών της μέ αύτόν.

Κάλυμνου.
Πάροδος τής οδού Πιπίνου 60, παράλληλη τής όδοϋ Γ' Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τοΰ Δωδεκανησιακοΰ συμπλέγματος, πού βρί
σκεται μεταξύ τής Κώ καί τής Λέρου, 14 μίλια απέναντι άπό τήν μικρασιατική πα
ραλία. ’Έ χει Ικτασι 109 τετρ. χιλ. καί 14.000 περίπου κατοίκους. Τό έδαφος της
είναι ορεινό καί πετρώδες. Ώ ς παλαιότεροι κάτοικοι τής Καλύμνου άναφέρονται οί
Κάρες. Στήν Κάλυμνο διεσώθησαν σημαντικά λείψανα τοΰ άρχαίου πολιτισμοΰ. (Συ
νώνυμη οδός υπάρχει στήν ’Ά νω Ν. Σμύρνη, στήν πλατεία Βασιλέως Γεωργίου).

Καλυψοΰς.
Πάροδος τής όδοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 118, στο Μεταξουργείο.
Κατά τήν μυθολογία, ή Καλυψώ, κόρη τοΰ Ά τλαντος, έκράτησε μέ δόλο στήν
νήσο Ώ γυ γία τον ναυαγήσαντα Όδυσσέα έπτά χρόνια, ύποσχομένη σ’ αύτόν τήν
άθανασία. Στον όγδοο χρόνο, κατά διαταγή τοΰ Διός, τον άφησε νά άποπλεύση. Ώ ς
παιδιά τής Καλυψοΰς άπό τον Όδυσσέα φέρονται οΐ : Ναυσίθοος, Ναυσίνοος καί Α’ίσων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Καλλιθέα, κοντά στή Χαροκόπειο επαγγελματι
κή σχολή καθώς καί σ’ άλλες συνοικίες).

Κάλχαντος.
Πάροδος τής όδοΰ Φορμίωνος 133, άπέναντι στο σκοπευτήριο Καισαριανής.
Ό Κάλχας, γυιός τοΰ Θέστορος, άπό τό μαντικό γένος των Άμυθαονιδών τοΰ
’Άργους, ήταν ένας άπό τούς σημαντικώτερους μάντεις τής άρχαίας Ελλάδος. Αύτός
προεϊπε τήν διάρκεια τοΰ τρωικοΰ πολέμου καί συνεβούλευσε τήν θυσία τής ’Ιφιγέ
νειας καί άπεκάλυψε τήν αιτία τοΰ λοιμοΰ, πού ένέσκηψε στο στρατόπεδο των ’Α 
χαιών. Έπιστρέφοντας, υστέρα άπό τήν άλωσι τής Τροίας, στή πατρίδα του,παρέμεινε στον Κολοφώνα τής Μ. ’Ασίας, όπου καί πέθανε άπό άπογοήτευσι, λόγω τής
άποτυχίας του σέ μαντικόν άγώνα μέ τον Μόψο. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στά Σφα
γεία).

Καμαριώτου Ματθαίου ( ’Αλκαίου).
Πάροδος τής όδοΰ Ποταμιάνου 26, στά ’Ά νω Ή λύσια.
Ό Ματθαίος Καμαριώτης, λόγιος τοΰ ΙΕ ' αΐώνος άπό τήν Κωνσταντινούπολι,
υπήρξε' δάσκαλος τοΰ πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρίου καί έδίδαξε στήν πατριαρ
χική σχολή τής Κωνσταντινουπόλεως. Πέθανε τό 1489.

Καματερού.
Πάροδος τής όδοΰ Χαλκοκονδύλη 48, στή πλατεία Βάθης.
’Οφείλει τήν ονομασία στο γνωστό χωριό τής ’Αττικής, πού βρίσκεται μεταξύ
τών "Ανω καί Κάτω Λιοσίων. Κοντά στο Καματερό, τήν 27ην’Ιανουάριου 1827, συ-
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νήφθη σφοδρή μάχη μεταξύ τοϋ πολιορκητοΰ τής Άκροπόλεως Μεχμέτ Ρεσσήτ
Κιουταχή καί των ελληνικών δυνάμεων.Στη μάχη αύτή έσκοτώθησαν περί τούς 200
'Έλληνες, μεταξύ των οποίων καί ό συνταγματάρχης Βούρβαχης.

Καμβουνίων.
Πάροδος τής όδοϋ Λένορμαν 132, στο Κολωνό, άπέναντι στη πλατεία Ίωάννου
Μεταξά.
Πρόκειται για τήν γνωστή οροσειρά, πού βρίσκεται μεταξύ τής Ν.Δ. Μακεδο
νίας καί τής Θεσσαλίας καί τής οποίας τό χαμηλότερο νότιο καί νοτιοδυτικό τμήμα
ονομάζεται Χασιά ή Χάσια. Τόσο στον Α' Βαλκανικό πόλεμο, όσο καί στον συμμο
ριτοπόλεμο πάνω στήν οροσειρά αύτή διεξήχθησαν διάφορες μάχες.

Καμπάνη ’Αντωνίου.
Πάροδος τής όδοϋ 'Αγίου Μελετίου 102, κοντά στήν ομώνυμη στάσι τής όδοϋ
Άχαρνών (Κινηματογράφος Καπιτόλ).
'Ο ’Αντώνιος Καμπάνης, συνταγματάρχης πεζικοΰ, γεννήθηκε στήν ’Άνδρο τό
1857 καί έσκοτώθη τήν 20ή ’Ιουνίου 1913, στή μάχη τοϋ Κιλκίς. Έ κτος των Βαλ
κανικών πολέμων, πήρε μέρος καί στον ελληνοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1897.

Καμπούρογλου Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 287, πίσω άπό τον Ά γ ιο Λουκά.
'Ο Αημήτριος Καμπούρογλους, λογοτέχνης καί ιστοριοδίφης, γεννήθηκε στήν ’Α
θήνα τό 1852 καί πέθανε σ’ αύτή τό 1942. Τό 1927 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. Συνέγρα
ψε πολλά έ'ργα λογοτεχνικά, ιστορικά καί λαογραφικά καί άπεκλήθη «Άθηναιογράφος». Γιά πολλά χρόνια διηύθυνε τήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη.

Καμπύση Ίωάννου.
Πάροδος τής όδοϋ Σπ. Ματσούκα 1, στο τέρμα Πατησίων.
Ό Γιάννης Καμπύσης, δραματικός ποιητής, διηγηματογράφος καί μεταφρα
στής, γεννήθηκε στήν Κορώνη τής Μεσσηνίας τό 1872 καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό
1902. Ύπήρξεν ένας τών πρώτων, άνάτον κόσμον, νιτσεϊστών καί ένας έκ τών πρώ
των συστηματικών δημοτικιστών τής Ελλάδος. Συνέγράψε πολλά πρωτότυπα έρ
γα (δράματα, ποιήματα, διηγήματα, μελέτες κ .ά .) καί μετέφρασεν άρκετά ξένα έργα.

Κανάρη Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ακαδημίας 8, στο Κολωνάκι.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Ψαριανό πυρπολητή, στον ηρώα τής έπαναστάσεως
τοϋ 1821 Κωνσταντίνο Κανάρη, ό όποιος γεννήθηκε τό 1790 καί πέθανε στήν Ά θή \/α τό 1877. Πολλούς καί διαφόρους σημείωσε άθλους στον κατά θάλασσα άγώνα.
Τον καιρό τοϋ “Οθωνος έγινε ναύαρχος, υπουργός τών ναυτικών (1844) καί πρωθυ
πουργός (1848). ’Αργότερα πήρε μέρος στήν άντιοθωνική κίνησι.
Τήν εποχή τοϋ Γεωργίου Α ', διετέλεσε πρωθυπουργός καί ύπουργός τών ναυ
τικών (1864-1865) καί τό 1877, μέ λαϊκό συναγερμό, πρόεδρος οικουμενικής κυβερνήσεως. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες).

Κανάχου.
Πάροδος τής όδοϋ Θρασύλλου 15, άπέναντι στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.
'Ο Κάναχος, περίφημος γλύπτης καί χαλκοπλάστης άπό τήν Σικυώνα, ήκμασε κατά τό τέλος τοϋ Σ Τ ' καί τις άρχές τοϋ Ε ' π.χ. αίώνος. Είναι ό κατασκευαστής
τοϋ κολοσσιαίου χάλκινου αγάλματος τοϋ ’Απόλλωνος Φιλησίου, στο ιερό τών Δ ι
δύμων τής Μιλήτου, καθώς καί άλλων άξιολόγων έργων.
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Κάννιγγος.
Πάροδος της όδοΰ Γλάδστωνος 7, στήν ομώνυμη πλατεία τοΰ κέντρου των ’Α 
θηνών.
'Ο Γεώργιος Κάννιγγ (C anning), διαπρεπής ’Ά γγλος πολιτικός, γεννήθηκε
τό 1770 στο Λονδίνο καί πέθανε τό 1827. Τό ονομά του εχει συνδεθή στενά μέ τήν
διπλωματικήν ιστορία τής ελληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821. 'Υπερασπίζοντας
τά ελληνικά αιτήματα συνέβαλε στήν επιτυχία τής έπαναστάσεως, μέ τήν άγγλογαλλορωσική συνθήκη τοϋ Λονδίνου (’Ιούλιος 1827). Μέ τήν συνθήκη αύτή διεκανονίζετο όριστικώς ή λύσις τοΰ έλληνικοΰ ζητήματος καί ήκυροΰτο ή ισχύς τοΰ πρωτοκόλ
λου τής Πετρουπόλεως.Άνδριάς τοΰ Κάννιγγος βρίσκεται εις τήν ομώνυμη πλατεία
των ’Αθηνών.

Κατακουζηνοΰ.
Πάροδος τής όδοΰ Θεμιστοκλέους 15, κοντά στή πλατεία Κάννιγγος.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια τοΰ Βυζαντίου, πολλά μέλη
τής οποίας, άπό τον 11ο μέχρι τον 12ον αιώνα, διεδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στήν
πολιτική καί στρατιωτική ζωή τοΰ Βυζαντίου, τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τής
Ρωσίας καί τής Ρουμανίας.

Καπανέως.
Πάροδος τής όδοΰ Λένορμαν 168, κοντά στο λόφο Κολωνοΰ.
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ό Καπανεύς, ’Αργείος ήρως, γυιός τοΰ 'Ιππονόου
καί τής Άστυνόμης, πατήρ τοΰ Σθενέλου καί άνεψιός τοΰ Άδράστου, μετέσχε τής
έκστρατείας τών «έπτά επί Θήβας» καί έπέδειξεν άπαράμιλλον ήρωισμόν, πλήν όμως,
άλαζονευθείς γιά τή νίκη, κατεκεραυνώθη άπό τον Δία.

Καπετάν Βάρδα.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιππόνακτος 15 (Άμβρ. Φραντζή 53), στή στροφή τών λεω
φορείων γιά τον Ά γ ιο Γεώργιο.
'Ο Καπετάν Βάρδας, ψευδώνυμο τοΰ Τσόντου Γεωργίου, άνώτατος αξιωματι
κός τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, γεννήθηκε τό 1871 στά Σφακιά τής Κρήτης. Τό 1893
άπεφοίτησε τοΰ Σχολείου Εύελπίδων, ώς άνθυπολοχαγός τοΰ πυροβολικοΰ. Διεκρίθη στον Μακεδονικόν άγώνα μέχρι τοΰ 1908, στόν όποιο κατ’ έπανάληψιν συμμετέσχεν, ώς άρχηγός εθελοντικών σωμάτων μέ τό ψευδώνυμο Βάρδας. Πήρε μέρος στους
πολέμους 1912-1913, καθώς καί στόν Βορειοηπειρωτικόν άγώνα τό 1914. Διετέλεσε
διοικητής τής Σχολής Εύελπίδων καί φρούραρχος ’Αθηνών. Άπεστρατεύθη τό 1923
μέ τον βαθμό τοΰ υποστρατήγου.

Καπετάν Λαχανά.
’Αρχίζει άπό τήν λεωφόρο ’Ιωνίας, (’Ηλεκτρικός σταθμός Άγ.Νικολάου κάτω
Πατησίων) καί τελειώνει στήν όδό Ά γ . Δημητρίου - "Οπλων, στά Θυμαράκια'
'Ο Κωνσταντίνος Λαχανας, επιφανής άγωνιστής τοΰ 1821, γεννήθηκε στο
Βαθύ τής Σάμου τό 1769. Πολέμησε στήν Αίγυπτο, ύπό τον Ναπολέοντα, μετά
στήν Μακεδονία μέ τον Νικοτσάρα καί τέλος στή Σάμο, όπου έκήρυξε τήν έπανάστασι τον ’Απρίλιο τοΰ 1821, στή θέσι « Πηγαδάκι ». Διετήρησε τήν άρχηγία
τών έπαναστατών μέχρι τής άφίξεως τοΰ Λυκούργου Λογοθέτη, ό όποιος, υστέρα
άπό έντολή τοΰ 'Υψηλάντου, άνέλαβε τήν εξουσία τής νήσου (Μάιος 1821). Πέθανε
τό 1842.
(Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Α Μ Θ ΙΒ Α Ι-Ε Π Α ΙΝ Ο Ι
—Δ ι’ άποφάσεως τοϋ κ.'Τφυπουργοϋ Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική
άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Χρίστον Άδαμόπουλον, διότι, χάρις εις τον έπιδειχθέντα παρ’ αύτοΰ υπερβολικόν ζήλον, έκτακτον ενδιαφέρον καί έξαιρετικήν δρα
στηριότητα κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του, ώς ρυθμιστοϋ τής κυκλοφορίας
πεζών τε καί οχημάτων εις νευραλγικόν σημεΐον τών ’Αθηνών (Χαυτεΐα), άπέσπασε
κατ’ έπανάληψιν τον θαυμασμόν καί τα εγκωμιαστικά σχόλια τοϋ κοινού υπέρ αύτοΰ
καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
—Δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική
καί ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Διονύσιον Άργυρόπουλον, διότι, τήν 17—
10-62 καί περί ώραν 00.50', χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν παρ’ αύτοΰ εξαιρετικήν
δραστηριότητα καί ψυχραιμίαν, ώς καί τό άπαράμιλλον θάρρος, επέτυχε τήν έπ’
αύτοφώρω σύλληψιν τοϋ κλέπτου Κωνσταντίνου Πρασίνου, οστις άπεπειράθη νά
διαρρήξη κατάστημα εις Άμφιάλην Πειραιώς.
—Ωσαύτως δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Τφυπουργοϋ Εσωτερικών, άπενε
μήθη ύλική καί ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Διονύσιον Άντωνόπουλον, διότι,
περί ώραν 21ην τής 26-11—62, έκτος υπηρεσίας ών καί έν πολιτική περιβολή τυγχάνων, χάρις εις τον έπιδειχθέντα υπερβολικόν ζήλον καί ιδιαίτερον ενδιαφέρον του
προς τήν υπηρεσίαν , έπενέβη ΐνα συλλάβη άτομον, δπερ διένειμεν, άνευ άδειας,
προξηρύξεις τής Ε .Δ.Α ., κομμουνιστικού περιεχομένου, παρά τήν διασταύρωσιν
τών οδών Αιόλου καί Σοφοκλέους, μέ άποτέλεσμα, άφ’ ενός μέν νά έκθέση εις κίν
δυνον τήν ζωήν του, λόγω τής κατ’ αύτοΰ έπιθέσεως οπαδών τής Ε.Δ.Α ., άφ’ ετέ
ρου δέ νά έπιτευχθή ή αύστηρά καταδίκη δύο έκ τών έπιτεθέντων κατ’ αύτοΰ κομμου
νιστών, έπεδείξας έν προκειμένω εύψυχίαν καί έκτακτον δραστηριότητα.
*

* *
Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Α Π Ο Λ Τ Σ Ε ΙΣ - ΔΙΑ ΓΡΑΦ ΑΙ
•—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οΐ ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Δήμος Σπυρόπουλος, Βασίλειος Λάρδας, Θεόδωρος Μασούρας, Θρα
σύβουλος Βεντούρης καί ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. ’Ιωάννης Φραγγούλιας.
—Διεγράφη τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, ό Άρχιφύλαξ
κ. Παναγιώτης Παντελάτος.
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό Άρχιφύλαξ κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Εμμανουήλ Δασκαλάκης, Ευάγγελος Πετράκης,
Παναγιώτης Άλαμπουρτζής καί Θεόδωρος Μανωλάκος.
*
•
* *
Σ Κ Θ Π Ε Τ Τ ΙΚ Θ Ι ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ
Κατά τούς διεξαχθέντας έν Άθήναις καί άπό 3 - 6 /1 2 /6 2 σκοπευτικούς
άγώνας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος, έτους 1962, ή σκοπευτική όμάς τής
’Αστυνομίας Πόλεων κατήγαγε σημαντικάς νίκας. Τά άποτελέσματα τών ώς άνω
αγώνων, λεπτομερώς έχουν ώς έξής :

1. Πολεμικόν τυφέκιον.
Α' Σ τ ά σ ι ς Ό ρ θ ί ω ς : 1) Ά στυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος 91, 2ος) Άστυφ.
Μπέλμπας Κων/νος 81, 3ος) Έ πιλοχ. Μάνθος Εύλάμπιος 81, 4ος) Άστυφ. Σκαραφίγκας ’Ιωάν. 67, 5ος) Χωροφ. Βασιλειάδης Βασίλειος 66, 6ος) Ναύτης Φιλίπ
που Αντώνιος 64.

Ειδήσεις καί πληροφορία:.
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Β' Σ τ ά σ ι ς
Γονυπετώς:
1ος) Άστυφ. Μπέλμπας Κων/νος 148,
2ος) Ά στυφ. Φωτόπουλος Γεώργιος 145, 3ος) 'Τπαρχ. Τριανταφυλλόπουλος Νικ.
132, 4ος) Άνθυπομ. Ρουσσάκης Νικ. 128, 5ος) 'Υπομοίρ. Οικονομίας Ίωάν. 120,
6ος) Λοχίας Ζουμής ’Ιωάννης 119.
Γ ' Σ τ ά σ ι ς Π ρ η ν η δ ό ν : 1ος) Ύ παρχ. Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 180
(νέον πανελ. ρεκόρ), 2ος) Άνθυπομ. Ρουσσάκης Νικ. 168, 3ος) Άστυφ. Φωτό
πουλος Γεώργ. 167, 4ος) Άστυφ. Σκαραφίγκας ’Ιωάννης 165, 5ος) Χωροφ. Βασιλειάδης Βασ. 161, 6ος) Ά ρ χ/λα ξ Καλφακάκος Δημ. 161.
Δ' Τ ρ ε ι ς σ τ ά σ ε ι ς — Α τ ο μ ι κ ό ν :
1ος) Ά σ τ/λ α ξ Φωτόπουλος
Γεώργιος 403, 2ος) Άστυφ. Μπέλμπας Κων/νος 380, 3ος) Ύ παρχ. Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 352, 4ος) Ύπομοίρ. Ρουσσάκης Νικ.3 33, 5ος) Ά ρ χ/λα ξ Καλφακά
κος Δημ. 333, 6ος) Χωροφ. Βασιλειάδης Βασίλ. 332.
Ε' Τ α χ ε ί α
β ο λ ή π ο λ ε μ ι κ ο ύ τ υ φ ε κ ί ο υ εις 3 σ τ ά σ ε ι ς :
1ος) Ά σ τ/λα ξ Σκαραφίγκας ’Ιωάννης371, 2ος) Έ πιλοχίας Μάνθος Ευλάμπιος
331, 3ος) Ά σ τ/λα ξ Φωτόπουλος Γιώργιος 330, 4ος) Ύπολοχαγός Τζαμαλούκας
Νικόλαος 328, 5ος) Ύ παρχ/λαξ Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 323, 6ος) Ύπομοίρ.
Βουδικλάρης Δρακούλης 317.
ΣΤ' ' Ο μ α δ ι κ ό ν π ο λ ε μ ι κ ο ύ τ υ φ ε κ ί ο υ :
1η 'Ομάς ’Αστυνομίας Πόλεων, 2α Ό μ ά ς Βασιλικής Χωρ/λακής, 3η Ό μ ά ς
Στρατού, 4η 'Ομάς Βασιλικού Ναυτικού.

2. Περίστροφον.
Ά κ ριβείας
καί ταχεία

1ος Λοχαγός Κασούμης Δημ...................
2ος Ύπολοχ. Παπαγεωργόπουλος . . . .
3ος Έ πιλοχ. Π ραπαβέσης......................
4ος Σμηναγός Παπαδάκης Γεωργ.......
5ος Ύπομοίρ. Οίκονομέας
Ί ω ..........
6ος Σμηναγός Κατσιλιαράκης Ά γ γ . ...

Β' Ό μ α δ ι κ ώ ς

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος

Ά κρ.Τ αχ.Σύν.
280—295—575
282-287—569
269-288-557
265-281—546
262-282-544
275-269-544

Σ τρ α τ ό ς..............................................................
Αεροπορία .......................................................
Χωροφυλακή ......................
Αστυνομία .......................................................
Ναυτικόν ............................................................

2236
2138
2100
2062
1490

Κατάταξις των σκοπευτών περιστρόφου ’Αστυνομίας :
Ακρίβειας
καί ταχεία

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος

Ά σ τ/λα ξ
_
»
»
Ύπαστυν.
Ά σ τ/λα ξ

Ά κ ρ .Τ α χ.Σ ύν.
Σκουτέλας Σταύρος . . . 266-276-542
Π απαχρήστου................. 270-248-581
Γκίνης Σπυρ............ ..
270-245-515
Ραυτόπουλος Παν.(άναπλ)253—259-312
Ίωαννίδης Γεώργ........... 250-237-487

Γενική Βαθμολογία κατά τον Κανονισμόν της Σκοπ. 'Ομοσπονδίας 'Ελλάδος :
1η
2ος
3η
4ον
5η

’Αστυνομία
Στρατός
Χωροφυλακή
Ναυτικόν
Αεροπορία

4777
4585
4361
3315
2138

Βαθμοί
»
»
»
»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
*Η τοξικομανία καί ή σχέσις αυτής πρός τήν έγκληματικότητα, υπό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας εις τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών Ε π ι
στημών κ. Ίωάννου Παπαζαχαρίου/. .............................................................................
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