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ΘΑΝΑΤΟΣ
Ύπό κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Ανάμεσα στά πλήθη των εθνών, πού εμφανίζονται καί έξαφανίζονται στή ροή τοΟ χρόνου, λίγα είναι εκείνα που ή μοίρα επι
φορτίζει με τήν ευθύνη για την πορεία της Ιστορίας. Μά καί ανά
μεσα στά λίγα αυτά, άκόμη λιγώτερα είναι τα Ιστορικά έθνη τά ό
ποια άναδέχθηκαν τήν βαρύτιμη άποστολή νά προμαχούν πάντοτε
για τά ύψηλότατα ιδανικά, πού θεμελιώνουν τούς πολιτισμούς και
ενσαρκώνουν τήν εύγένεια του άνθρώπινου γένους, τήν πολιτική καί
τήν ήθική έλευθερία, τήν κοινωνική καί τήν άτομική δικαιοσύνη.
’Αναρωτιέται όμως ό καθένας αν μέσα καί σ’ αύτά τά εύάριθμα
Ιστορικά έθνη ύπάρχη κανένα άλλο έθνος εκτός άπό τό ελληνικό, πού
τούτη τήν Ιερή άποστολή τήν εκπληρώνει με τις μοιραίες άπό τήν
φύση των πραγμάτων διακοπές επί 25 σχεδόν αιώνες. Τοποθετη
μένο στο πιό κρίσιμο σταυροδρόμι Ιστορικών ρευμάτων, άντΙ νά συνθλιβή άπό τήν εύαριθμία του, άντΙ νά διαλυθή άπό τις αντίρροπες
πιέσεις, κατώρθωσε νά στερεώση μέσα στο χρόνο τή φυσιογνωμία του,
νά συγκεντρώση μέσα στούς άγώνες τις δυνάμεις του, για νά γίνη
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ό πλαστουργός του δημιουργικώτερου πολιτισμού, τοΰ πολιτισμού
τής Ευρώπης, ό υπέρτατος νομοθέτης στό χώρο τοΰ πνεύματος.
Οί φιλοθεάμονες τών πρόσκαιρων καί των επικαίρων μπορεί νά
μή συλλαμβάνουν την κυρίαρχη τούτη θέση τοΰ έλληνικοΰ παράγον
τος, τώρα πού οί εκθαμβωτικοί θρίαμβοι τών τεχνικών επιτευγμά
των εμποδίζουν νά διαλάμψη ή άΐδιος ούσία, αύτή πού άμετακίνητη στηρίζει τά θεμέλια καί άποφασίζει γιά τό ύψος τοΰ οικοδομή
ματος. ’Αλλά όσοι πετώντας ψηλότερα βλέπουν σάν τούς άετούς βα
θύτερα καί άκριβέστερα, αύτοί όχι μόνον άντικρύζουν τήν Ελλάδα
ολοζώντανη άλλά καί σε τούτη τήν άπειλητική καμπή τών καιρών
αισθάνονται παρά ποτέ τήν άνάγκη τής φωτεινής της παρουσίας.
Γι’ αύτό τό λόγο κάθε χρόνο γιορτάζουμε τήν 25η Μαρτίου σάν
ημέρα άναστάσεως τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους. Κάθε θρησκεία έχει τούς
ναούς της καί τούς άγιους, όπου οί πιστοί σέ μιά ώρα άπόλυτης συλ
λογής μετροΰν τον εαυτόν τους καί τά έργα τους στό μέτρο τής αίωνιότητος. Κάθε εθνική πίστη έχει καί αύτή τούς δικούς της ήρωες καί
μάρτυρες, τά δικά της τεμένη, όπου οί πιστοί άναδιπλώνονται μέσα
στό παρελθόν τους γιά νά βροΰν τή θέση τους μέσα στό παρόν καί
τήν πορεία τους μέσα στό μέλλον.
"Ετσι στην ιστορία τής πατρίδος μας καταγράφηκε με τό ιερό
όνομά της ή 25η Μαρτίου. Αύτή ή επέτειος μας θυμίζει τον ψυχικό σει
σμικό κραδασμό τής έλληνικής ψυχής πού ομόψυχα διαλάλησε με άφάνταστη πίστη τό σύνθημα τοΰ 1821 «’Ελευθερία ή Θάνατος». Αύτή τήν
επέτειο τής πανελλήνιας ομοψυχίας είναι πού γιορτάζουμε. Ή ’ίδια μέρα
έχει άνατείλει στά παλαιότερα χρόνια μέ άλλα ονόματα. Τήν είπαμε ημέ
ρα τής Σαλαμίνας, ήμέρα τοΰ Μαραθώνα, ήμέρα τών Θερμοπυλών. ’Α
κόμη τήν είδαμε σάν ήμέρα τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ήμέρα τοΰ Βασι
λείου τοΰ Βουλγαροκτόνου καί τοΰ Τσιμισκή. Καί πάλι ήτανε ή ίδια έλληνική ήμέρα πού ψάλλαμε όρθιοι κάτω άπό τό θόλο τής 'Αγίας Σοφίας
τό εθνικό θούριο τής Ύπερμάχου Στρατηγού, ή τελευταία ήμέρα τοΰ
Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί ή ήμέρα πού τό "Εθνος έκαμε τρα
γούδι ελπίδας τό μοιρολόγι τοΰ ελληνισμού γιά τό πάρσιμο τής Πόλης.
Καί όταν ξεδιπλώθηκε πάνω άπό τήν επαναστάτημένη Ελλάδα τό ιερό
λάβαρο τής 'Αγίας Λαύρας πάλι ή ίδια ήμέρα φώτιζε τήν Ελλάδα.
Σάν μυθικοί γίγαντες προβάλλουν στούς ορίζοντες τής 'ιστορίας οί
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πολεμιστές τοΟ 21 καί σαν ημίθεοι μάχονται παντού οΐ δοξασμένοι πο
λέμαρχοι πού ώδήγησαν τό "Εθνος, μέσα άπό φλόγες, αίματα και δάκρυα
στην κορυφή των πόθων του : την Ελευθερία.
"Ας ρίξουμε λοιπόν ένα βλέμμα στις ηρωικές μορφές τους καί άς γεμί

σουμε την ψυχή μας μέ τήν φιλοδοξία νά γίνουμε άξιοι του άμύθητου
θησαυρού των αρετών τους, αρετών που είναι απαύγασμα ένός απαρά
μιλλου πνεύματος πίστεως καί θυσίας.
Νά ή Μαντώ Μαυρογένους, ή πανέμορφη άρχόντισσα πού δοξά
σθηκε δίνοντας τά πάντα στον άγώνα. Είναι ή πρώτη καί ή μόνη Έλληνίδα στρατηγός. Δίπλα της ό Δημήτριος Ύψηλάντης ό πρώτος άρχιστράτηγος τού άγώνα, πλαισιωμένος άπό τή Λασκαρίνα Μπουμπού-
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λίνα, την πρώτη ναυαρχίνα τοΟ Alyaiou. ’Ακολουθεί ό Γρηγόριος Δί
καιος ή ΓΤαπαφλέσσας, ό ημίθεος ρασοφόρος καί απόστολος του 21, νά
καί ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ό θρυλικός «Γέρος του Μωρία», πού ύπηρξεν ό μέγας στρατηλάτης της ’Ελευθερίας. Ό Μάρκος Μπότσαρης, ό
υπέροχος Σουλιώτης αρχηγός, ό Γεώργιος Καραϊσκάκης, ό ασύγκριτος
σε γενναιότητα στρατηγός τής Ρούμελης, ό Κωνσταντίνος Κανάρης, ό
ναύαρχος ήρως των θαλασσών καί ό στρατηγός Μακρυγιάννης, ό έλευθερωτής τ ώ ν ’Αθηνών.’Ακολουθεί ό Άνδρέας Μιαούλης, τό φόβητρο
τού οθωμανικού στόλου, ό φοβερός σε πολεμική ορμή Νικηταρας (Νική
τας Σταματελόπουλος), ό Κϊτσος Τζαβέλλας, ό στρατηγός τών έλευθέρωνπολιορκημένωνκαί ό Ρήγας Φερραϊος, ό φλογερός πρωτομάρτυς
της ’Ελευθερίας.
Μά είναι άπειρες οί μορφές τών ήρώων καί τών ήρωίδων τού αγώ
να, έτσι πού έτρεχαν πρώτοι γιά νά συναντήσουν τήν θυσία καί νά δώ
σουν στο "Εθνος τήν έλευθερία πού έψαλλε ό εθνικός μας ποιητής.
Σε γνωρίζω από τήν κόψι
τον σπαθιον τήν τρομερή
σε γνωρίζω από τήν δψι
πον με βιά μετράει τή γή.
’Α π ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
τών 'Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη
χαϊρε ώ χαϊρε έλευθεριά.

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
«’Ανεξάντλητος π ηγή παραδειγματισμόν παραμένει ή ’Εθνεγερσία τον 1821,
την επέτειον τής οποίας πανηγνρίζομεν σήμερον. Έ π Ι τέσσαρας αιώνας οί ΓΈλληνες
δχι μόνον καθ’ ομάδας, αλλά και άτομικώς ήγωνίζοντο διά νά διασώσονν την εθνικήν
των παράδοσιν και νά διαφυλάξουν την εθνικήν των φυσιογνωμίαν. Δεν υπάρχει εις
την ιστορίαν ονδέν, ίσως, παράδειγμα λαόν, ό όποιος νά έπέδειξε τόσην ιστορικήν
μνήμην και τόσην αντοχήν εις τό άποπνικτικόν περιβάλλον μιας μακράς και σκληρός
δονλείας.
Ή πίστις εις τήν Χριστιανοσύνην και ή προσήλωσις εις το πνεύμα τό ελληνι
κόν, υπήρξαν αί βάσεις έπ'ι των όποιων έθεμελιώθη ή ελληνική ελευθερία από τους
άγωνιστάς τον 1821. Έ ά ν όμως, χάρις εις αντάς τάς δυνάμεις, δεν έσβέσθη ή εθνι
κή σννείδηαις, ούτε ή ελληνική αρετή, δεν έσβέσθησαν άτυχώς και τά ελαττώματα
τής φυλής, τά όποια άπό τής πρώτης ώρας τής παλιγγενεσίας έτρανμάτισαν τον απε
λευθερωτικόν της αγώνα.
- 'Η εθνική μας έπανάστασις ήρχισε με κυρίαρχον αίτημα τήν ελευθερίαν και
έτελείωσε, μετά έπταετίαν, με κυρίαρχον έπίσης αίτημα τήν τάξιν καί τον νόμον. Διό
τι έν τώ μεταξύ τά πάθη καί τά συμφέροντα, ένθαρρυνόμενα από τήν αμάθειαν καί
τήν δημαγωγίαν, έθετον έν κινδύνω τήν κατακτηθεϊσαν έλενθερίαν. ΕΙχεν άποδειχθή
δηλαδή έκτοτε ότι τάξις καί έλενθερία δεν δύνανται νά χωρισθοΰν, καί ότι ό σεβασμός
προς τήν αλήθειαν καί τούς νόμους αποτελεί τήν βασικήν έγγνησιν τής πραγματικής
έλευθερίας.
' Η μείς, οι σύγχρονοι, καί ιδίως ή νέα γενεά, διά νά τιμήσωμεν τήν μνήμην έκείνων οί όποιοι έθυσιάσθησαν κατά καιρούς διά τήν ’Ιδέαν καί τήν γήν τής Έ λλ ά λάδος, όφείλομεν νά μείνωμεν πιστοί εις τά Ιδεώδη, τά όποια ένέπνενσαν τήν θυσίαν
των. ’Οφείλομεν προ παντός νά αντλήσω μεν διδάγματα άπό τήν ιστορίαν έκείνων, διά
νά προστατεύσω μεν τήν έλενθερίαν μας, καί νά προσαρμόσωμεν τήν οικονομικήν καί
κοινωνικήν μας ζωήν εις τά πλαίσια τών νέων σχημάτων, τά όποια υπαγορεύει ή
ιστορία.
Τό “Εθνος, δοκιμασθέν σκληρότατα κατά τάς τελευταίας ΙΟετίας, γνωρίζει νά
έκτιμα τά αγαθά τής έλευθερίας, τής έθνικής ένότητος, καί τής κοινωνικής γαλήνης,
όπως γνωρίζει καλώς καί από ποιους έχθρούς οφείλει άδιαλείπτως νά τά προστατεύη.
Καί θά τά προστατεύση ασφαλώς έάν νποτάξη τό πάθος εις τήν λογικήν, τό συμφέ
ρον εις τό καθήκον καί τήν δημαγωγίαν εις τήν αλήθειαν. Προσωπικως κατέχομαι
άπό τήν άκλόνητον πίστιν ότι τό Έθνος, συσπειρωμένον γύρω άπό τά ιδανικά καί τά
σύμβολα τον Είκοσιένα, θά άναδ’ε ιχθή καί σήμερον αξιον τής ιστορίας του».
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . Δ . ΔΑΒΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
«Σήμερον, την 25ην Μαρτίου 1963, δτε ή 'Ελλάς προχωρεί τον ύπεροχον δρό
μον τής αναδημιουργίας της, ολόκληρος ό ελληνικός λαός, εις μίαν μεγαλειώδη άνάτασιν πνευμάτων καί ψυχών, εορτάζει την διπλήν τον γένους εορτήν καί συγκεντρώ
νει τάς σκέψεις του, εις τον ιστορικόν σταθμόν τής έλληνικής παλιγγενεσίας, την
25ην Μαρτίου 1821.
Την ημέραν εκείνην τον 1821, υστέρα από δραματικός άναμοχλενσεις τών ελ
ληνικών ψυχών, αί όποϊαι έπάλαιον επί τετρακόσια έτη μέ τάς βαρβαρωτέρας εκδη
λώσεις τοϋ σκληρόν κατακτητοϋ, έπέπρωτο νά αημάνη, Θεία Χάριτι, ό χαρμόσυνος
συναγερμός διά την άνάκτησιν τής έλληνικής ελευθερίας.
Εις τό εγερτήριον εκείνο σάλπισμα, οι υπέροχοι πρόγονοι ήμών τής εποχής ε
κείνης, ύψωσαν τό μικρόν ανάστημά των προ τοϋ όγκον μιας ίσχυράς αυτοκρατορίας,
διά νά γράψουν, μέ τους τιτανίους αγώνας των, υπέροχους σελίδας τής ύπερλάμπρου
ιστορίας τής νεωτέρας 'Ελλάδος.
' Ολόκληρος ή άνθρωπότης, ή όποια είχε πιστενσει ότι ή 'Ελλάς εύρίσκετο εις
τον αιώνιον ύπνον της μετά την αποφράδα ήμέραν τής 29ης Μαΐον 1453, εξεπλάγη
προ τον άθλου τών Ε λλήνω ν τοϋ 1821, διά νά θαυμάση τάς άρετάς τής έλληνικής
φυλής, αί όποϊαι καταυγάζουν καί ωραιοποιούν τάς ενγενεστέρας καί νψηλοτέρας
κατακτήσεις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.
Κ αί ή ελευθερία άνεκτήθη. 'Π ' Ελλάς έλενθέρα πλέον παρεδόθη εις τούς πρώ 
τους κυβερνήτας, διά νά οικοδομήσουν την νέαν καί μεγάλην 'Ελλάδα, ή όποια θά
συνέχιζε την αίωνίαν ιστορικήν της πορείαν.
’Έ κ το τε τό έργον προχωρεί. ' Η 'Ελλάς αυξάνει καί μεγαλουργεί κάτω από τό
λαμπρόν σύμβολον τοϋ Θρόνου τών rΕλλήνων καί την φωτεινήν ήγεσίαν τών έκάστοτε κυβερνΐ]τών της. 'Ο Βασιλικός Οίκος τής ' Ελλάδος, τοϋ όποιου κατά ευτυχή συγ
κυρίαν έορτάζομεν τάς ήμέρας αύτάς τήν επέτειον τής έκατονταετηρίδος του, διαδρα
ματίζει ιστορικόν πράγματι ρόλον μέ τήν διαδοχικήν βασιλείαν τών Ελλήνω ν Βα
σιλέων Γεωργίου Α ’, Κωνσταντίνου ΙΒ ', Γεωργίου Β ' καί Παύλου καί επιτυγχάνε
ται ή διαμόρφωσις τής σημερινής 'Ελλάδος.
Καί ιδού ή 'Ελλάς προβάλλει αγγελική καί φωτεινή, βαδίζονσα τήν οδόν τής
ειρηνικής αναδημιουργίας.
Αυτήν τήν 'Ελλάδα, άνδρες τής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί
τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, κλείσατε μέσα εις τήν ψυχήν σας καί έστέ βέβαιοι
ότι θά άναδειχθήτε άξιοι τής έλληνικής πατρίδας».
Δ. Δ Α Β Α Κ Η Σ

ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΤΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Ν
Κ Α Ι Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ<*>
____________________ 'Υπό κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ά -____________________
ρεοπαγίτου, Καθηγητοϋ Σχολής Ύπαστυνόμων

1. Τά μεταπολεμικά έτη παρουσίασαν άξιόλογον άνοδον, καί παρ’ ήμϊν, του
ένδιαφέροντος διά τάς θεωρητικάς έρεύνας της επιστήμης τοϋ δικαίου καί διά την νο
μικήν φιλοσοφίαν. Ή έξέλιξις αυτή είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική καί δικαιώνει έκείνους, οίτινες έχουν έπιμείνει έπί της σημασίας των μελετών αυτών άπό πάσης άπόψεως καί συνετέλεσαν, άπό της μιας ή της άλλης θέσεως, εις τήν άνάλυσιν καί
άντιμετώπισιν τών θεμελιωδών προβλημάτων τοϋ δικαίου. Ή έξέτασις τών προβλη
μάτων τούτων άνταποκρίνεται είς φυσικήν καί σταθεράν ανάγκην τοϋ άνθρωπίνου
πνεύματος, το όποιον ουδέποτε τηρεί έναντι τοϋ δικαίου στάσιν παθητικήν καί δεν
άρκεϊται είς τό «τετελεσμένον γεγονός», αν τούτο έννοηθή ώς έν όριον, τό όποιον δέν
δύναταί τις νά ύπερβή. *0 άνθρωπος αισθάνεται, δτι έχει τήν ικανότητα νά κρίνη τό
τεθειμένον δίκαιον (θετικόν) καί ότι δύναται νά εύρίσκη τήν αρχήν τών νόμων είς τήν
διάνοιαν, δηλαδή εις δ,τι έχει αΰτη άμετάβλητον, είς δ,τι άποτελεϊ τήν ιδιοσυστα
σίαν της. 'Υπάρχει, πράγματι, είς «ρυθμός συνειδήσεως», μία ουσιώδης καί άλάνθαστος κίνησις τοϋ νοΰ, ή όποια άποκαλύπτει τήν βαθυτέραν αιτίαν τοϋ δικαίου, τον «αι
ώνιον σπόρον» του, κατά τήν έκφρασιν τοϋ Del Vecchio.
2. 'Η κυρίως νομική επιστήμη δέν άπαντά είς τό ερώτημα quid ju s,—δηλαδή
τί πρέπει νά έννοώμεν έν γένει μέ τον δρον «δίκαιον»—,άλλά μόνον είς τό έρώτημα
quid ju ris,—δηλαδή τί έχει ορίσει ό νομοθέτης είς εν σύστημα. Πέραν δμως τής έξετάσεως τών κανόνων ένός συγκεκριμένου θετικού δικαίου καί τών έν γένει ορισμών
του, όφείλομεν νά άντικρύσωμεν τήν β ά σ ι ν, τάς θεμελιώδεις προϋποθέσεις τοϋ δι
καίου. Καί αί σχετικαί μελέται (έφ’ δσον δέν διακόπτεται ό δεσμός μεταξύ τής θεω
ρητικής ένασχολήσεως καί τών θετικών ρυθμίσεων βάσει τών κειμένων διατάξεων)
προσφέρουν είς τον έρευνητήν εύρυτέρους ορίζοντας, άλλά καί συμβάλλουν είς τήν
έξεύρεσιν λύσεων διά τά νέα προβλήματα, άτινα προκαλοΰν άδιακόπως αί άνθρώπινοι σχέσεις.
"Οταν έπιχειρή τις τήν άνάλυσιν τής ούσίας τοϋ δικαίου, άπορεϊ διά τήν όξεϊαν
διαφωνίαν, ή όποια επικρατεί μεταξύ τών θεωρητικών ώς προς τό ν ό η μ α καί τον
σκοπόν τοϋ δικαίου. 'Η τοιαύτη διάστασις γνωμών (ή όποια είς ούδεμίαν άλλην έπιστήμην παρατηρεΐται) αιτίαν έχει τό δτι τό δίκαιον άπέβλεψε διαδοχικώς είς πλείστους σκοπούς. Έ ζήτησε νά ύπηρετήση, τήν μίαν μετά τήν άλλην, διαφόρους άξίας
κοινωνικάς, άλλοτε τήν άσφάλειαν τοϋ δικαίου, άλλοτε τήν πρόοδον κλπ. Διά τοΰτο
δέ ό καθορισμός τοϋ βαθυτέρου νοήματος τοϋ δικαίου άπαιτεΐ περισσοτέρας τής μιας
διερευνήσεις. Ή σπουδαιοτέρα έξ αύτών, μέ τήν όποιαν συναρτώνται καί αί λοιπαί,
είναι ή δ ε ο ν τ ο λ ο γ ι κ ή . 'Η άναζήτησις τών άξιών είς τό δίκαιον άποτελεϊ πράγ
ματι τό κεντρικόν πρόβλημα τής νομικής φιλοσοφίας καί χρήσιμον είναι νά συνοψί
ση τις τά στοιχεία τοϋ προβλήματος τούτου καί νά έκθέση ώρισμένας παρατηρήσεις,
αϊτινες άνάγονται είς τον τρόπον τής άντιμετωπίσεώς του.
3. Έ φ ’ δσον τό δίκαιον έχει γίνει διά τον άνθρωπον καί διά τήν ύπεράσπισιν
βιοτικών συμφερόντων, ή διαμόρφωσις τοϋ δικαίου πρέπει νά γίνεται έν δψει ώρισμένου σ κ ο π ο ΰ, τοϋ όποιου ουτω τό δίκαιον άποτελεϊ τό μέσον. Πράγματι, ό
1. Διάλεξις γενομένη τήν 5 Νοεμβρίου π.έ.
νασσού».

είς τήν μεγάλην αίθουσαν
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κανών δικαίου θά έστερεΐτο νοήματος χωρίς τήν θεώρησιν τοΰ σκοποϋ. Ά ντιθέτως,
είναι πλάνη να χαρακτηρίση τις τον κανόνα της ή θ ι κ ή ς ώς μέσον δι’ ένα σκοπόν,
λ.χ. διά την ώλοκληρωμένην εύτυχίαν τοΰ ανθρώπου. Διότι ό ήθικός νόμος είναι ξέ
νος προς οίανδήποτε σκοπιμότητα. 'Η αξία τουτέστι τής ηθικής έγκειται εις αυτήν
τήν ήθικήν, ή οποία άποστολήν έχει νά έξηγήση τί είναι καλόν καί τί κακόν, άπό τής
λογικής φύσεως τοΰ άνθρώπου. 'Ο νομικός όμως κανών θεσπίζεται δι’ ένα ώρισμένον καί άνώτερον σκοπόν, τον όποιον δύναται καί νά μή έπιτύχη καί όστις δεν άποκλείεται νά έπετυγχάνετο δι’ άλλων μέσων ούτως, ώστε πάντοτε τίθεται ζήτημα
ώφελιμότητος μιας διατάξεως τοΰ δικαίου. Τό νομικόν παράγγελμα έχει λοιπόν άξίαν
ώς μέσον καί καθ’ όσον πραγματοποιεί τον σκοπόν τοΰ δικαίου, ό όποιος έγκειται
εις τό νά καταστήση δυνατήν καί προσήκουσαν τήν ζωήν έν τή κοινωνία.
4.
Αί λύσεις, αίτινες έχουν προταθή μέχρι τοϋδε διά τό πρόβλημα τής νομική
άξιολογίας, άντιστοιχοΰν εις τήν θέσιν, τήν οποίαν λαμβάνουν έπ’ αύτοΰ τά διάφορα
ρεύματα ιδεών (θετικισμός, νομική κοινωνιολογία, άντίληψις περί τής φύσεως τοΰ
άνθρώπου κ λπ .). Έκάστη θεωρητική τάσις τονίζει τήν μίαν ή τήν άλλην κατηγορίαν
ζητημάτων καί προκρίνει αύτήν ή έκείνην τήν μ έ θ ο δ ο ν . 'Ως έκ τούτου, τά ζη
τήματα καί αί μέθοδοι έμφανίζονται διά μέσου των διαφόρων τάσεων, ώς έξειλίχθησαν εις τήν ιστορίαν. 'Η γνώσις δέ τής ιστορίας ταύτης βοηθεΐ κατά πολύ εις τήν έκτίμησιν των συγχρόνων άπόψεων.
Ό νομικός θ ε τ ι κ ι σ μ ό ς , ύπό τήν έπήρειαν των άντιλήψεων τοΰ Αύγούστου Com te, έθεώρει ματαίαν πάσαν πνευματικήν προσπάθειαν τείνουσαν νά ύπερβή τήν παρατήρησιν των φαινομένων καί επιχειρούσαν κριτικήν τοΰ θετικοΰ νόμου.
Προ τοΰ Comte, οί νομικοί ήρκοΰντο είς μίαν π ί σ τ ι ν, δηλαδή εις τό ότι ή θετι
κή, νομοθεσία θεμελιοΰται εις τό φυσικόν δίκαιον, άπορρέον έκ τής λογικής, τό όποι
ον περιλαμβάνει άρχάς καί λύσεις δι’ ολας τάς κοινωνικάς σχέσεις. Κατά τον θετικι
σμόν, αί πρόοδοι τής επιστήμης δεικνύουν τον δρόμον τον όποιον τό άνθρώπινον πνεύ
μα πρέπει νά άκολουθήση: Είναι ή π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς των φαινομένων. Πάσα άλ
λη μέθοδος, καί ιδίως ή μεταφυσική, καταδικάζεται ώς στείρα. Ή άποψις αΰτη, ε
φαρμοζόμενη εις τό δίκαιον, άρνεΐται τήν άναζήτησιν φυσικοΰ δικαίου καί περιορίζε
ται είς τήν μελέτην τής θετικής νομοθεσίας, ώς φαινομένου τής κοινωνικής ζωής.
'Ικανήν έπίδρασιν είχεν επίσης ή κριτική φιλοσοφία τοΰ Κάντ. Δεν γνωρίζομεν τό πράγμα καθ’ εαυτό (τό «νοούμενον»), άλλά μόνον τά φ α ι ν ό μ ε ν α (διά
των μορφών a priori τής νοήσεως). Τό νά έξαχθοΰν δέ οί κανόνες τοΰ δικαίου άπό τήν
φύσιν. τοΰ άνθρώπου (ώς έπίστευε τό φυσικόν δίκαιον), προϋποθέτει ότι είναι γνω
στή ή.φύσις τοΰ άνθρώπου καί ή θέσις του είς τό σύμπαν, όπερ δεν είναι ορθόν. Είς
τούς συλλογισμούς τούτους, τούς εντελώς άρνητικούς, έστήριξεν ό Κάντ τήν φιλοσο
φίαν τοΰ δικαίου, μέ άποτέλεσμα νά δικαιωθή ό θετικισμός.
'Η ι σ τ ο ρ ι κ ή σχολή δεν ήδύνατο παρά νά ένισχύση τό έν λόγω ρεύμα. Τό
δίκαιον δεν είναι έργον τής λογικής, άλλά προϊόν, μή συνειδητόν κατά τό μάλλον καί
ήττον, τοΰ πνεύματος τοΰ λαοΰ (V olksgeist). Κατά τον ιστορισμόν, είναι χαρακτη
ριστικόν ότι τά νομικά συστήματα διαφέρουν κατά τόπον καί χρόνον καί δεν είναι
δυνατόν νά εύρεθή διά «παραγωγής» (διά τής λογικής) έν φυσικόν δίκαιον, έχον γε
νικήν ίιςχύν. Ε πομένω ς, ό ρόλος τής επιστήμης τοΰ δικαίου συνίσταται (συμφώνως
προς τήν ιστορικήν σχολήν) μόνον είς τήν έξέτασιν τών νομικών συστημάτων, ώς εί
ναι δεδομένα έν τή έξελίξει των.
Είς τον προσανατολισμόν τούτον συνέβαλε καί ή κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ή άντίληψις, περί τό τέλος τοΰ παρελθόντος αίώνος. Τό κοινωνικόν γεγονός—ύπεστηρίχθη—, πρέπει νά μελετάται διά τής μεθόδου τής παρατηρήσεως. Έ φ ’ όσον τό δίκαιον
.-είναι κυρίως εν. κοινωνικόν γεγονός, ή έρευνα θά γίνη δ.ιά τής. παρατηρήσεως τής κοι
νωνικής ζωής. Καί επειδή ή παρατήρησις, ιδίως ή εθνολογική, καταδεικνύει ότι.αί
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κοινωνία', διαφέρουν σημαντικώς μεταξύ των, είναι άνάγκη νά μελετηθούν αί θετικαί
νομοθεσία', καί 0χι νά έπιχειρήται ή συγκρότησις έκ των προτέρων ένός δικαίου μέ
παγκόσμιον άξίαν.
5. Έ ν τούτοις, άπό καμμίαν έποχήν δεν έλειψε τό ο ν ε ι ρ ο ν ένός δικαίου
ι δ ε ώ δ ο υ ς , εχοντος παγκόσμιον ΐσχύν. ’Ή δη κατά την άρχαιότητα, οί στωικοί
έθεώρουν τό θετικόν δίκαιον ώς έλάσσονος ένδιαφέροντος, ώς έκ τούτου δέ έστρεψαν
την προσοχήν των εις ενα κόσμον, όπου όλοι θά ήσαν ίσοι, συμφώνως προς τον νό
μον της λογικής καί της φύσεως. Είναι γνωστή ή έπίδρασις των άπόψεων τούτων εις
τούς ρωμαίους νομικούς, ιδίως μέσω τού Κικέρωνος.
’Αλλά ό φυσικός νόμος των στωικών περιορίζεται εις τήν βεβαίωσιν της ύπάρξεως τού Λόγου (τής λογικής), χωρίς νά όρίζη καί τό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό ν του,
ώστε νά δύναται νά έγερθή ώρισμένον νομικόν οικοδόμημα. Βραδύτερον, ιδίως κατά
τον 17ον καί 18ον αιώνα, μέ τήν πίστιν, ή οποία έκυριάρχει τότε προς τήν δύναμιν
τής λ ο γ ι κ ή ς , σημαντικόν ρόλον έπετέλεσεν ή κατεύθυνσις τού φ υ σ ι κ ο ύ δι
καίου, δεχομένου ότι είναι δυνατή ή συγκρότησις πλήρους νομικού συστήματος, ΐσχύοντος εις πάντα χρόνον καί εις πάντα τόπον, βάσει λογικώς τεθειμένων άρχών.
Δύναται άπό τοΰδε νά λεχθή ενταύθα, ότι τήν θεωρίαν ταύτην κλονίζει ή επι
κρατούσα σήμερον άντίληψις, ότι τό δίκαιον τρέφεται άπό τήν ε μ π ε ι ρ ί α ν καί
ρυθμίζει καταστάσεις έξαρτωμένας άπό συνθήκας χρόνου καί τόπου καί δημιουργουμένας εις κοινωνίας μέ βαθείας διαφοράς μεταξύ των. Τό ρωμαϊκόν δίκαιον, μέ τήν
προσπάθειάν του νά καταστήση ευκάμπτους καί πλέον λογικούς τούς άρχικούς κα
νόνας του, ένισχύει τήν τοιαύτην άντίληψιν. Διότι τήν λογικότητα, εις τήν οποίαν έτει
νε τό σύστημα τού ρ.δ. είχον ύπαγορεύσει κυρίως αί οίκονομικαί καί κοινωνικαί εξε
λίξεις. Καί γενικώτερον, ή άνακάθαρσις των άπηρχαιωμένων στοιχείων ένός δικαίου,
άτινα έχουν άποβή περιπλοκαί άνωφελεΐς καί επικίνδυνοι μέ τον άναχρονισμόν των,
δέν άρκεΐ. ’Απαραίτητος καί ή προσαρμογή τής νομοθεσίας εις τούς νέους κοινωνικούς
ορούς. *0 πολλαπλασιασμός των νέων προβλημάτων, ώς έκ των συνεπειών, κοινωνι
κών καί οικονομικών, τής τεχνικής προόδου, άπέδειξε, κατά τρόπον άσφαλή, ότι εις
τό δίκαιον είναι άναπόφευκτος ή παρατήρησις τών γεγονότων. Αΰτη αποκαλύπτει
τά προς λύσιν προβλήματα, τάς δυνατάς λύσεις καί τήν άξίαν τής μιας ή τής άλλης
έξ αύτών.
·
6. Κατά τά τέλη τού 19ου αΐώνος τίθεται έκ νέου τό πρόβλημα τής μεθόδου.
Χωρίς μεγάλην άπόκλισιν άπό τήν γραμμήν τού Άριστοτέλους, οί θεωρητικοί προ
σπαθούν, εις τήν άνάλυσιν τών στοιχείων (τών συστατικών μερών) έκείνου τό όποιον
ύπάρχει, νά διακρίνουν τήν δυνατότητα τής συναγωγής ένός σ κ ο π ο ύ τών όντων,
νά πορισθοΰν δηλαδή μίαν τ ά ξ ι ν, τουλάχιστον έν μέρει, τών πραγμάτων. "Οπως
ή παρατήρησις τής φύσεως τού ζώου επιτρέπει νά ίδη,τις, ότι αν αύτό δέν τραφή,
δέν θά ζήση, οΰτω ή παρατήρησις τής φύσεως τού άνθρώπου καθιστά φανερόν ότι,
αν οΰτος δέν σέβεται ώρισμένους τρόπους διαγωγής, ή ή θ ι κ ή του ζωή θά άφανισθή. ’Εντεύθεν άναγνωρίζεται, ότι ή χαλιναγώγησις τών ένστικτων είναι ό πρώτος
όρος τής ήθικής ζωής. ’Εννοείται, ότι εις τήν άποψιν ταύτην ύπάρχει μία άφετηρία
μόνον. Διότι πρέπει νά έρευνηθή έγγύτερον διατί τά παραγγέλματα ήθικής τάξεως
διεκδικοΰν τό ιδιαίτερον έκεΐνο κ ύ ρ ο ς , τό όποιον έλλείπει άπό τά παραγγέλματα
τής βιολογικής σφαίρας. Τό ζήτημα έν προκειμένω συνίσταται κατ’ ουσίαν εις τό νά
έπιλεγοΰν μεταξύ τών ποικίλων τάσεων τής άνθρωπίνης φύσεως, έκεΐναι αίτινες εύνοοΰν τήν καθαυτό άνθρωπίνην ζωήν, αίτινες, μέ άλλας λέξεις, πραγματοποιούν τήν
βαθεΐαν καί άληθή φύσιν τού άνθρώπου.
7. Είναι πάντως κ ο ι ν ή σ υ ν ε ί δ η σ ι ς , ότι ή φύσις τού άνθρώπου τον
καλεΐ νά ζή έν κ ο ι ν ω ν ία. Πρέπει, συνεπώς, νά ληφθοΰν τά άναγκαΐα μέτρα διά
νά είναι δυνατή ή ζωή έν κοινωνία καί διά νά μή στρέφεται ή κοινωνία έναντίον έκεί-
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νων, οίτινες τήν άποτελοϋν. Έ δώ ακριβώς έμφανίζεται ή φ ύ σ ι ς των π ρ α γ μ άτ ω ν,—έ'ξω τοϋ άνθρώπου. 'Υπάρχουν καταστάσεις των όποιων ή φύσις, ό χαρακτήρ,
άπαιτεϊ ένα κ α ν ό ν α . 'Η δουλεία διόδου προς όφελος των άποκεκλεισμένων άκινήτων, συνδέεται μέ τήν φύσιν των πραγμάτων, έφ’ όσον θέλομεν νά καταστήσωμεν δυ
νατήν την έκμετάλλευσιν των άκινήτων τούτων. ’Αλλά, καί ή άνάγκη τής παρατηρήσεως τής φ ύ σ ε ω ς τοϋ ά ν θ ρ ώ π ο υ παραμένει θεμελιώδης, άφοΰ τό δίκαιον
έχει θεσπισθή διά τήν διαγωγήν τοϋ άνθρώπου. Εις τελευταίαν άνάλυσιν, τό θέμα
είναι νά γνωσθή εις ποιους σκοπούς τείνει ό άνθρωπος, ή έ'ρευνα δέ τής φύσεώς του
γίνεται διά τήν διευκρίνισιν των σκοπών τούτων. Διά νά Ιχη όμως άποτέλεσμα ή ε
ρευνά αΰτη τής φύσεως τοϋ άνθρώπου, δεν πρέπει νά άκολουθηθή ή συνήθης μέθο
δος μέ τήν όποιαν καταλήγομεν νά κανονίσωμεν μόνον ώρισμένας τ υ π ι κ ά ς κα
ταστάσεις, συνδεομένας δηλαδή μέ μίαν μ ό ν ι μ ο ν άνθρωπίνην τάσιν: Ή προσήλωσις λ.χ. τών γονέων εις τό καλόν τών τέκνων των δημιουργεί αυτομάτως τό δικαίω
μα διαδοχής κατ’ εύθεΐαν γραμμήν τών κατιόντων καί τοΰτο είναι φυσικόν. Δύνανται νά έμφανισθοΰν μολαταΰτα παράγοντες, οί όποιοι αίρουν τήν τυπικότητα τής καταστάσεως, λ.χ. ή άναξιότης ενός τέκνου, δικαιολογοΰσα τήν άποκλήρωσίν του, ή
περιεύλευσις ώρισμένων στοιχείων τής περιουσίας—ή καί τοϋ συνόλου—εις τρίτους τή
θελήσει τοϋ θανόντος κλπ. Οί παράγοντες ούτοι έπιφέρουν π ε ρ ι π λ ο κ ή ν τών
καταστάσεων. Διά τοΰτο ή λύσις τής τυπικής μόνον περιπτώσεως δέν είναι άρκετή.
Καί ποια είναι ή τάσις, ή συνειδητή κατά τό μάλλον ή ήττον, όλων τών νομι
κών κατά τήν άντιμετώπισιν τών ζητημάτων ; Δέν ικανοποιούνται άπό μίαν λύσιν,
παρά όταν πεισθοΰν οτι άνταποκρίνεται εις τήν φύσιν τών πραγμάτων, καίτοι έπικαλοΰνται κατά κανόνα επιχειρήματα έκ τοϋ ωφελιμισμού. Οΰτω, ή ευθύνη τοϋ προσστήσαντος διά πράξιν τοϋ προστηθέντος (λ.χ. τοϋ υπαλλήλου του) δύναται νά συνδυασθή μέ τό γεγονός ότι ό πρώτος είναι πλέον ά ξ ι ό χ ρ ε ω ς . ’Επειδή όμως ή
ιδέα αυτή θά ήδύνατο νά όδηγήση εις τον κανόνα νά καταδικάζεται ό πλέον άξιόχρεως,
είναι προτιμωτέρα ή κρίσις, ότι ή πράξις τοϋ προστηθέντος, προερχομένη έκ τών δια
ταγών τοϋ προστήσαντος, είναι κατ’ ούσίαν πράξις τοϋ προστήσαντος. Τήν εύθύνην
τότε τοϋ προστήσαντος ό νομικός βλέπει νά έδράζεται έπί τής φύσεως τών πραγμά
των.
'Οπωσδήποτε, εις τήν ιδέαν περί φυσικοΰ νόμου καί φύσεως τών πραγμάτων
υπάρχει ή βασική διαίσθησις, ότι οί κανόνες τής άνθρωπίνης διαγωγής δύνανται μέν
νά στηριχθοΰν έπί τής παρατηρήσεως τής πραγματικότητος, άλλά τοΰτο θά έπιτευχθή διά μιας έργασίας τοϋ ν ο ΰ, ό όποιος άναλύει, διαχωρίζει καί άποσαφηνίζει τά
διάφορα στοιχεία. Ά φ ’ ένός, ή φύσις τοϋ άνθρώπου υποδεικνύει διά ποιων κατευθύν
σεων διευκολύνεται ή άνάπτυξίς του. Ά φ ’ έτέρου, ή φύσις τών πραγμάτων, ιδίως τών
κοινωνικών καταστάσεων, έντός τών όποιων εύρίσκεται ό άνθρωπος, δίδει ένδείξεις
δι’ ό,τι άρμόζει νά γίνεται προς τον σκοπόν τής άναπτύξεως τής κοινωνικής ζωής,
καί διά νά άποβαίνη αυτή ωφέλιμος εις τά μέλη τής κοινωνίας. Αί ένδείξεις όμως αύται είναι άνεπαρκεΐς. Δέν γνωρίζομεν όσον χρειάζεται τήν φύσιν τής κοινωνίας, καί
ή π λ ο κ ή τών κοινωνικών σχέσεων είναι μεγίστη, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά
καθορίσωμεν πάντοτε τήν άκριβή φύσιν τής καταστάσεως, ήτις έπιβάλλει τήν λύσιν
ή οποία θά υίοθετηθή. Εντεύθεν δέ άνακύπτει ή δυσχέρεια τοϋ προβλήματος, έπιβάλλουσα περαιτέρω θεωρητικήν διερεύνησιν.
(Συνεχίζεται)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

ΧΙΥ. Τό Γ κ ά ζ ι.
Τί ήταν τό Γκάζι εις τάς ’Αθήνας, τα Βούρλα έπειτα εις τον Πειραιά καί'ή "Α
ρια εις τάς Πάτρας ; ΤΗσαν καί τα τρία ένα είδος διοικητικαί φυλακαί εις τάς όποιας
λόγω ποινής, έκλείοντο δι’ ένα ώρισμένον ή άόριστον χρονικόν διάστημα οχι ύπό τής
Δικαιοσύνης, άλλ’ ύπό τής Διοικήσεως αί ίερόδουλοι, αί παρεκτρεπόμεναι καί ύποπίπτουσαι εις παραπτώματα περί τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων των. Ούτε εις τάς παλαιάς ύγειονομικάς νομοθεσίας, ούτε εις τάς παλαιάς συλλογάς άστυνομικών νόμων,
διαταγμάτων καί διατάξεων εις τάς όποιας μέ προσοχήν άνέτρεξα δεν είδα ποτέ, νό
μον, διάταγμα ή έστω άστυνομικήν διάταξιν όρίζουσαν ποιος διέτασσε τήν φυλάκισιν καί τον περιορισμόν εις αύτά τά φοβερά καί τρομερά «καταστήματα» καί τον χρό
νον τής διάρκειας των. Είχον συσταθή κατά παράβασιν όχι μόνον τής διατάξεωςτοΰ τότε
ίσχύοντος Συντάγματος, άλλά καί κατά ρητήν παράβασιν τής διατάξεως των άνθρωπίνων δικαιωμάτων «Nula poene sine lege», κατά τό όποιον ούδεμία ποινή επιβάλ
λεται άνευ νόμου όρίζοντος προηγουμένως τό είδος τοΰ διά ταύτης τιμωρουμένου α
δικήματος καί τήν διάρκειαν τής ποινής. Φαντάζομαι δτι τό δικαίωμα τής ίδρύσεως
αυτών των πρωτοτύπων πειθαρχείων των κοινών γυναικών θά άπέρρεεν άπό τό τότε
έφαρμοζόμενον καί έν πλήρει άκμή ευρισκόμενον διακανονιστικόν σύστημα καί ή δη
μοτική αστυνομία κατ’ άρχάς, ή στρατιωτική άστυνομία ύστερα καί ή χωροφυλακή
κατόπιν θά έτιμώρουν μέ προσωρινήν κράτησιν τήν κοινήν γυναίκα διά τά παραπτώματά της, θά έθεώρουν τό Γκάζι, τά Βούρλα καί τήν ’Άριαν ώς αστυνομικά κρατητήρια καί θά τήν άπέστελλον έκεϊ διά νά έκτίση τήν ποινήν της, ή όποια ήδύνατο καί
νά παραταθή έπί άόριστον χρόνον. Πάντως κράτησις ύπό τοΰ πταισματοδίκου δεν
άπηγγέλλετο. ’Εκτός αν ύποτεθή δτι καί τά τρία αύτά «καταστήματα» έθεωροϋντο
ώς ένα είδος κρατικά πορνεία καί αί παρεκτραπεΐσαι ίερόδουλοι έστέλλοντο ύποχρεωτικώς καί μέ ώρισμένον τίμημα δπως έργασθοΰν εις αύτά, δπως άπεστέλλοντο νά
έήγασΟοΰν εις ένα οίονδήποτε άλλον οίκον άνοχής, μέ πολύ μεγαλυτέραν άμοιβήν καί
μετενεγράφοντο άπό τού ένός εις τό άλλο διαφθορείον, εάν καί δταν κατώρθωνον—
πράγμα σπανιώτατον—νά απαλλαγούν άπό τά περίφημα χρέη τής «Μαμάς» των, δη
λαδή τής διευθύντριας τοΰ κακοφήμου οίκου.
Έ ν πάσει περιπτώσει είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι εις τό Γκάζι, τά Βούρ
λα, εις τάς ’Αθήνας καί τον Πειραιά καί εις τήν ’Άριαν τών Πατρών άπεστέλλοντο
ύποχρεωτίκώς καί έφρουροΰντο αί ίερόδουλοι, κατόπιν εγγράφου διαταγής τού έκάστοτε διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας, διά τάς έξής παρεκτροπάς:
α) Διότι έδέχοντο ή διετήρουν σχέσεις μέ άνηλίκους κάτω τών 18 έτών.
β) Διότι έξεμυάλιζον νέους καί τούς παρέσυρον προσπαθοΰσαι νά πείσουν αύτούς νά τάς νυμφευφθοΰν.
γ ) Διότι παρέλειψαν νά μεταβοΰν εις τήν ύγειονομικήν έπιθεώρησιν.
δ) Διότι έδέχοντο πελάτην κατά τήν έμμηνον αυτών ροήν.
ε) Δ ι’ έξύβρισιν ή άπείθειαν προς άστυνομικόν δργανον κατά τήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων του.
στ) Διά δημιουργίαν έπεισοδίων καί σκηνών εις τον οίκον εις τον οποίον εϊργάζοντο.
Αύτάς τάς άνωτέρω περιπτώσεις, ομολογώ, δτι δέν τάς είδον δημοσιευομένας
εις κανένα διάταγμα ή έγγραφον^κανονισμόν, άλλά γνωρίζω έκ μνήμης, έκ διαφόρων
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περιστατικών δτι έφηρμόζοντο. Ενθυμούμαι μάλιστα τήν περίπτωσιν δπου άστυνομικοί συντάκται έθέσαμεν εις τον τότε άστυνομικδν διευθυντήν μακαρίτην συνταγματάρχην τής χωροφυλακής Μεγαλοοικονόμου τήν περίπτωσιν ένός συναδέλφου μας, ό
όποιος είχε καταληφθή άπό σφοδρόν έρωτα προς μίαν ίερόδουλον τής έσχάτης υπο
στάθμης λαϊκού διαφθορείου καί μέ τόν ένθουσιασμόν τής νεότητος ήθελε σώνει καί
καλά να τήν νυμφευθή, διά νά τήν έπαναφέρη εις τήν εύθεΐαν οδόν καί νά «σώση μίαν
ψυχήν». Οί άλλοι άστυνομικοί συντάκται έγνωρίζαμεν πολύ καλά τόν χαρακτήρα τής
ίεροδούλου έκείνης, ή όποια συχνά είχε συλληφθή καί καταδικασθή διά κλοπάς καί ό
μακαρίτης ό Μεγαλοοικονόμου, διά νά σώση τόν συνάδελφον, ήναγκάσθη νά τήν έξαφανίση άπό τόν συνάδελφόν μας, κλείσας αυτήν έπ’ άόριστον εις τά Βούρλα. Καί
έκεϊ παρέμεινεν έπί μήνας, μέχρις δτου ό συνάδελφος εκείνος έγκατέλειψε τάς χίμαι
ρας του, προσεγειώθη, ήγάπησε σεμνήν κόρην άρίστης οικογένειας, τήν ένυμφεύθη
καί σήμερον είναι ευτυχής σύζυγος, πατήρ καί πάππος, ενώ ή προστατευομένη του
συνελήφθη δεκάκις κατόπιν διά κλοπάς καί διά χρήσιν ναρκωτικών καί έξέπνευσεν
εις τάς φυλακάς λόγω τού χαρακτήρος της.
Τό φρικωδέστερον δμως δλων ήτο δτι αί ματρώναι τών διαφόρων οϊκων άνοχής, οσάκις μία τρόφιμος τού διαφθορείου των έδείκνυε τάσεις τινάς ανεξαρτη
σίας καί διεκδικήσεως στοιχειωδών δικαιωμάτων, διά τό άκατάλληλον τού φαγητού
ή δι’ ύπερβολικάς χρεώσεις τών ειδών ιματισμού, παραδείγματος χάριν, κατέφευγον
εις τό τότε τμήμα ήθών ή εις τήν άστυνομικήν διεύθυνσιν καί μέ ψευδομάρτυρας παρίστανον μέ τά μελανώτερα χρώματα τάς ίεροδούλους έκείνας, ώς προκαλούσας στά
σεις καί παρεχούσας πράγματα μέ τούς κατ’ έπάγγελμα έραστάς των καί ούτω έπετύγχανον τήν άποστολήν αύτών εις τό Γκάζι καί εις τά Βούρλα. Αί τυχόν διαμαρτυρίαι τών γυναικών δέν έλαμβάνοντο ύπ’ οψιν.
’Αλλ’ άκόμη δέν έδόθη άπάντησις εις τό τί ήσαν, εκείνα τά περασμένα έτη, τό
Γκάζι, τά Βούρλα καί ή ’Ά ρια τών Πατρών, τά όποια σύσσωμος ό τύπος τότε κατέκρινε καί έστιγμάτιζε, λέγων δτι άμαυρώνουν τόν πολιτισμόν μας καί δτι άποτελοΰν
αίσχος οχι μόνον διά τήν Ελλάδα, άλλά καί διά τήν ανθρωπότητα. Σημειωτέον δτι
μέχρι καί τού 1945 άκόμη τοιούτου είδους ήμικρατικά διαφθορεία, δπου ήσαν συγκεντρωμέναι ίερόδουλοι, ύπήρχον εις τήν Σμύρνην, εις τό Κάϊρον καί εις τήν ’Αλε
ξάνδρειαν.
Καί διά μέν τό Γκάζι, καταργηθέν προ τού 1916, δτε είσήλθον εις τήν δημο
σιογραφίαν, δέν έχω ιδίαν άντίληψιν καί τάς σχετικάς δι’ αύτό πληροφορίας στηρί
ζω εις παλαιούς συναδέλφους μου, οί όποιοι μοϋ εΐχον περιγράψει τό φοβερόν δράμα
τής φυλακίσεως τών κοινών γυναικών εις αύτά καί τάς αιτιολογίας τής καθείρξεώς
των, άλλοτε δικαιολογημένας πώς καί άλλοτε τελείως άδικαιολογήτους καί προερχομένας άπό διαβολάς τών ματρωνών καί τών άγαπητικών των, μπράβων πολιτευομένων ή δημοτικών άρχόντων καί άργομίσθων, οί όποιοι μέσω αύτών εΐχον επιτύχει,
μέ διαφόρους προφάσεις καί σκευωρίας, τόν έγκλεισμόν τών δυστυχισμένων εκείνων
άνθρωπίνων πλασμάτων διά νά έκδίδωνται ύποχρεωτικώς καί ύπό τήν αιγίδα τού
Κράτους κατά τά τότε κρατούντα αντί δραχμής μόνον, έκ τής όποιας ή ήμίσεια έκρατεΐτο ύποχρεωτικώς διά τήν πληρωμήν τού συσσιτίου των καί τού ενοικίου τής τρώγ
λης δπου διέμενον. Ά ς μή ξενίζη δμως τούς άναγνώστας τό φαινόμενου αύτό, διότι
παρόμοια μέτρα έναντι τών κοινών γυναικών έφήρμοζαν τότε καί δλα σχεδόν τά εύρωπαϊκά κράτη, έκτος βέβαια τής ’Αγγλίας καί τών Σκανδιναυϊκών δπου τό «διακανονιστικόν σύστημα» είχε καταργηθή άπό τά τέλη τού 19ου αΐώνος.
Λοιπόν τό Γκάζι ήσαν μερικά πλινθόκτιστα δωμάτια κτισμένα μέσα εις μίαν
πελωρίαν μάνδραν φρασσομένην μέ υψηλούς τοίχους, έπέχοντας τρόπον τινά θέσιν τει
χών ένός. φρουρίου. Ώνομάσθη Γκάζι ύπό τού λαού διότι έ^ειτο δεξιά τής όδοΰ Π ει
ραιώς, παραπλεύρως τού εργοστασίου ’Αεριόφωτος καί.έφθαναν τά δριά του μέχρι
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τοΰ όπισθεν της Λαχαναγοράς. Δεξιά καί άριστερά της μοναδικής θύρας εύρίσκοντο
τά φυλάκια οπού έμενε μονίμως ή άστυνομική δύναμις ή όπ'οία έφρούρει τάς έγκλει
στους γυναίκας. Εις τό μέσον περίπου της μάνδρας έκείνης ήτο ένα μεγαλύτερον μέ
λίθινους τοίχους μονώροφον κτίριον, το καφενεΐον, τό όποιον έπεΐχε καί θέσιν έντευκτηρίου. Γύρω τά μονώροφα πλινθόκτιστα δωμάτια. Εις κάθε ένα άπό αυτά διέμενον
μία ή καί δύο άπό τάς τροφίμους. Αί λόγω ποινής άποστελλόμεναι έκεΐ ίερόδουλοι
κατεγράφοντο άμα τή εισόδω των εις τό βιβλίον καί ήτο άδύνατον νά έξέλθουν άπό
τό περιμαντρωμένον αυτό συγκρότημα δωματίων, αν δέν έληγεν ή ποινή των. Τήν
έγκαθίστων εις ένα άπό τά δωμάτια τρώγλας καί τήν υποχρέωναν νά έκδίδεται άπό
τής μεσημβρίας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, οπότε έκλείετο ή έξώθυρα, άφοϋ διεπιστοΰτο,
ότι κανείς πελάτης δέν είχε μείνει εις τό έπίσημον έκεΐνο διαφθορεΐον. Ά π ό τής μεσημ
βρίας μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, οπότε έλειτούργει τό Γκάζι, τό ίδρυμα δηλαδή, αί έντός
αύτοϋ έγκλειστοι ίερόδουλοι ύπεχρεοϋντο νά πηγαίνουν εις τό έντευκτήριον—καφενεΐ
ον, όπου εΐσήρχοντο οί πελάται, άφοϋ προηγουμένως εις τήν είσοδον ήρευνώντο άπό
τήν φρουράν διά νά έξακριβωθή ότι δέν έφερον μαζί των μαχαίρας ή περίστροφα διά
νά έκβιάσουν καμμίαν ίερόδουλον φίλην των καί τής άποσπάσουν χρήματα ή διά νά
τής πωλήσουν ναρκωτικά ή νά τής τά χαρίσουν. Έ κ εΐ οί πελάται, άνθρωποι νέοι τοΰ
λαοΰ συνήθως, έξέλεγον τήν νέαν τής άρεσκείας των, άφοΰ έδιδον προκαταβολικώς
έκεΐ εις τον άρμόδιον υπάλληλον τό τίμημα, διά νά πιστωθή μέ αύτό ή μερίς τής ίεροδούλου. Τό τότε Κράτος ούτως έγένετο τρόπον τινά ό έπίσημος προαγωγός καί σω
ματέμπορος των έκεΐ έγκλειστων γυνα'κών. Έ ντός τοΰ περιβόλου καί εις τό άλλο
άκρον αύτοΰ ύπήρχεν ένα διώροφον ευπρεπές οΐκημα διά τήν φρουράν.
Τό θέαμα έκεΐνο των ήμιγύμνων γυναικών πού περιεφέροντο μέσα εις τό έν
τευκτήριον—καφενεΐον έκεΐνο, πού προεκάλουν τούς θαμώνας νά τάς «κεράσουν ένα κα
φέ ή ένα τσιγάρο καί ένα γλυκό», διά νά ζητήσουν ύστερα τήν έκλογήν τοΰ πελάτου,
άδιαφοροΰσαι αν αύτός ήτο ένας ρακένδυτος ή φθειριών άλήτης, ήτο άηδιαστικόν. Ή
ατμόσφαιρα άποπνικτική τον χειμώνα άπό τούς καπνούς τών σιγαρέττων καί τών
ναργιλέδων, πολύ συχνά άνέδιδε τήν χαρακτηριστικήν οσμήν τοΰ χασίς, διότι οί εισ
ερχόμενοι, παρά τήν έρευναν τής εισόδου, κατώρθωναν νά εισαγάγουν κρυφά μεταξύ
τών σιγαρέττων των καί «τσιγαριλίκια», δηλαδή σιγαρέττα περιέχοντα χασίς ή καί
καμμιά «τσίκα», δηλαδή μικρόν τεμάχιον αύτουσίου χασίς, τό όποιον μέ τρόπον έθε
ταν έπάνω εις τον πίλινον λουλάν τοΰ συνήθους ναργιλέ τον όποιον παρήγγελναν. Τό
χασίς καιόμενον παρεΐχεν εις αυτούς τήν ήδονήν τοΰ ναρκωτικοΰ, άλλά έγέμιζε τήν
άτμόσφαιραν μέ τήν χαρακτηριστικήν μυρωδιάν του καί ή όποια έσκέπαζε τελείως
τούς καπνούς άπό τά συνήθη σιγαρέττα καί άπό τό γνήσιον περσικόν τουμπεκή τών
μερακλήδων τοΰ ναργιλέ. Καί έδιδαν καί τσιγαριλίκια νά καπνίσουν αί έγκλειστοι
τρόφιμοι. Μετά έξέλεγον μίαν ίερόδουλον καί άπεσύροντο εις τό δωμάτιόν της, τό §=■
ποιον, μετά παρέλευσιν ώρισμένης ώρας, ύπεχρεοϋντο νά έγκαταλείψουν καί νά
φύγουν τελείως άπό τό Γκάζι. Ή έντός τοΰ κρατικοΰ διαφθορείου έγκλειστος δέν εί
χε ποσώς τό δικαίωμα νά άρνηθή νά ύποκύψη εις τάς ορέξεις τοΰ άλφα ή βήτα πελά
του, έστω καί αν έβλεπε αυτόν ρυπαρόν ή φθειριώντα ή άσχημον καί νά εϊπη ότι διά
τον ένα ή διά τον άλλον λόγον δέν τον ήθελε. Πάσα άρνησις ή άνυπακοή έντός τοΰ
κρατικοΰ αύτοΰ πορνείου έτιμωρεΐτο μέ τό σχετικόν όργωμα τής ράχεώς των άπό
τον βούρδουλαν. Έ ν γένει έπεκράτει έκεΐ μία κατάστασις άφόρητος.
Προ τών διαμαρτυριών, προ τής έξεγέρσεως εισαγγελέων, δικαστών καί τοΰ
τύπου σύμπαντος, τό Γκάζι κατηργήθη περί τάς άρχάς τοΰ 20οΰ αιώνος, άφοΰ όμως
πλήρως εΐχον διοργανωθή ύπό τοΰ Κράτους δύο άλλα στρατόπεδα έγκλειστων διά
πειθαρχικούς λόγους πορνών. Τά Βοΰρλα εις τον Πειραιά καί ή Ά ρ ια τών Πατρών.
Τά έπεσκέφθην άμφότερα καί έχω ιδίαν άντίληψιν περί τής έκεΐ διαβιώσεως τών άτυχών έκείνων πλασμάτων. ’Αλλά περί αυτών είς τό επόμενον.
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 1821
ΚΑΙ ΕΝ Α Δ ΙΔ Α Γ Μ Α ΤΟΥ θ . ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
--------------------------- 'Τπά Ύπαστυνόμου Β' χ. ΧΑΡ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ---------------------------

Τρέχουν άρματα χιλιάδες
Σαν τδ κύμα στο γιαλό,
Ά λ λ ’ οί άνδρεΐοι παλληκαράδες
Δεν ψηφοΰν τον άριθμό.
ΤΩ ! Τριακόσιοι σηκωθήτε
Και ξανάλθετε σέ μάς.
Τα παιδιά σας θέλ’ ΐδήτε
Πόσο μοιάζουνε μέ σάς.
Δ. Σ ο λ ω μ ό ς
( ’Από τον "Υμνο τής ’Ελευθερίας)

Τετρακόσια ολόκληρα χρόνια δουλείας δεν έστάθηκαν ικανά να εξαφανίσουν
τον παλμό τοϋ Γένους προς την ελευθερία, νά εξαφανίσουν ό,τι άπό τον καιρό τοϋ
'Ομήρου κατέλιπεν ό έλληνισμός στήν παγκοσμιότητα, νά εμποδίσουν την μεγάλη
συνέχεια τής φυλής στά πανανθρώπινα ιδανικά. Τετρακόσια ολόκληρα χρόνια σκλα
βιάς δέν έμείωσαν την ελληνική ’Ιδέα πού κατηύγασε τον κόσμον, δεν έκοψαν
τό νήμα τής μεγάλης συνέχειας δ,τι τοϋ ιδανικού, άλλά έδωσαν μέ τό θαϋμα τοϋ
1821 την αλήθεια τής ρήσης τοϋ Γκαϊτε : «"Ο,τ ι ε ί ν α ι ό ν ο ϋ ς κ α ί ή κ α ρδία διά τον άνθρωπον, εί ναι ή Ε λ λ ά ς διά τήν ά ν θ ρ ω 
π ό τ η τ α ».
Πόσος ψυχισμός περικλείεται στο ξέσπασμα τοϋ 1821, πόσο μεγαλείο υπάρ
χει στήν δλη ψυχοπνευματική υπόσταση των ’Ελεύθερων Πολιορκημένων προγόνων
μας, τό μαρτυρούν οί τέσσαρες αιώνες ύποταγής τοϋ ’Έθνους στον κατακτητή.
Ουδέποτε άλλοτε άνθρώπινον γένος έπί τής γής έγνώρισε τόσον μακράν περίοδον
δου/είας καί ουδέποτε υπόδουλοι κατέκτησαν μέ τά έργα των τον κατακτητή καί
ολόκληρον τήν άνθρωπότητα. Ή άνάμνηση τού ιστορικού μεγαλείου καί ή φωτεινή
προβολή τοϋ άρχαίου πνεύματος ύπήρξαν τά πρώτα στηρίγματα στήν εκπολιτιστική
άνοδο τών «ραγιάδων» καί στήν επαναστατική φλόγα πού έθέριεψε τά στήθη μέχρι
τοϋ λυτρωμοΰ. Έ π ε ιτα ή μοιρολατρεία δέν καρποφόρησε στις καρδιές καί σύν
τομα έγινε πιστευτόν οτι ό ζυγός θά άποτιναχθή μόνον μέ τήν έλληνική δύναμη
τής ψυχής, μέ πανεθνικόν αγώνα καί ξεσήκωμα «άπό άκρου εις άκρον τής Γραικιάς».
Είχαν οί "Ελληνες τής τουρκοκρατίας ψυχική ύπεροχή έναντι τοϋ δυνάστου,
μιά ψυχική ύπεροχή πού τούς έφερε γρήγορα κυρίους τής οικονομίας καί τοϋ έμπορίου τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είχαν ένότητα γλώσσης, κοινούς πόθους
καί πατροπαράδοτα έθιμα άπό τήν τόσων αιώνων ιστορία τών πατέρων. Προ πάν
των είχαν θέληση νά ζήσουν καί νά επιβληθούν, νά συνεχίσουν τήν πορεία τής φυλής
άνά τούς αιώνες καί νά συντελέσουν τό μέγα θαύμα δταν ήλθε τό πλήρωμα τού
χρόνου.
*
* *
Τά άσύγκριτα πλεονεκτήματα τών «ραγιάδων» είδε άπό τής πρώτης στιγ
μής ό κατακτητής. Προσέλαβε ώς έκ τούτου "Ελληνες στις υπηρεσίες του, τούς
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έδο,ισε τιμές καί εύνοιες καί τούς έχρησιμοποίησε ώς συμβούλους του. Έ κ παραλ
λήλου πολλοί υπόδουλοι έ'φυγαν στις ελεύθερες χώρες τής Ευρώπης καί προετοίμασαν
το έδαφος πού θά άνεπτέρωνε το γόητρο καί την δόξα τοϋ ελληνισμού. Ά π ό τό εξωτε
ρικόν οί 'Έλληνες άπετύπωσαν άπειράοιθμες ιδέες σέ χιλιάδες βιβλία καί κατέκλυσαν
μέ αύτά τό Γένος πού διψούσε για μάθηση. Κύριοι ένσαρκωταί αυτής τής ελληνι
κής ’Αναγεννήσεως ό ’Αδαμάντιος Κοραής, ό θερμότατος εκείνος παραστάτης τοϋ
σκλαβωμένου "Εθνους, ό "Ανθιμος Γαζής, ό Εύγένιος Βούλγαρης, ό Νικηφόρος
Θεοτόκης, ό ’Αθανάσιος Ψαλίδας, ό Βενιαμίν , ό Λέσβιος καί τόσοι άλλοι, μετέφρα
ζαν άκατάπαυστα καί έτύπωναν τούς άοχαίους "Ελληνας συγγραφείς. "Αλλοι ομο
γενείς άνοικοδόμησαν πολυάριθμα σχολεία στο Μωρηά, στη Ρούμελη, στή Μακε
δονία, στη Θράκη, στην "Ηπειρο, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινού
πολη καί στις επαρχίες τής Βλαχίας καί Μολδοβλαχίας όταν ό τύραννος έ'παψε νά
περιορίζη το Γένος στα κρυφά μόνον σχολειά. ΤΗλθε κατ’ αύτόν τον τρόπο τό έλληνικόν πνεύμα—πού είχε καταφύγει μετά τήν άλωση τής Πόλης σέ δλα τά εύρωπαϊκά
κέντρα καί επί τρεις αιώνες έφώτιζε τον ελεύθερο κόσμο καί τον άναγέννα—στήν
χώρα πού γεννήθηκε καί άνακούφισε τον ραγιά, τον εξύψωσε καί τον ώδήγησε προς
τήν άνάκτησιν τής ελευθερίας του.
’Από τό Λονδίνο, τό Παρίσι, τήν Μόσχα, τήν Μασσαλία, άπό τήν Τεργέστη,
τήν Βιέννη, τή Βενετία, τό Λιβόρνο, τήν ’Οδησσό καί άλλα κέντρα τής Εύρώπης,
οί "Ελληνες, πού είχαν γίνει κύριοι παράγοντες στήν κατεύθυνση καί έξέλιξη τής
οικονομίας καί τοϋ εμπορίου, έγνώριζαν δτι διά νά έκπληρωθοϋν τά πεπρωμένα
τής Μεγάλης ’Ιδέας, οί πόθοι μέ τήν παράδοση τοϋ μαρμαρωμένου βασιληά καί
άποδιωγμοΰ τών Τούρκων μέχρι τήν Κόκκινη Μηλιά, άπαιτοΰντο ποσά άπό τό
εύρωπαϊκό χρήμα πού συγκέντρωναν στά χέρια τους. ’Έγιναν μεγάλοι εΰεργέτάι
ιδρύοντας παντοΰ έλληνικές κοινότητες, άποστέλλοντας τεράστια ποσά γιά σχολεία
καί δασκάλους καί εξαγοράζοντας τον κατακτητή. Παράλληλα, άπό άκρη σέ άκρη
τής Ελλάδος έτραγουδοΰντο τά κατορθώματα τών Διγενήδων καί ’Ακριτών, καί τά
θούρια τοϋ Ρήγα έσάλπιζαν μέ ομηρικό παιάνα :
Ώ ς πότε παλληκάρια νά ζώμεν τά στενά
μονάχοι σά λιοντάρια στούς βράχους στά βουνά !
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή !
*
* *
Είναι άπορίας άξιον ποια δύναμις έγαλούχησε τον ελληνισμό στήν ζοφερή
εκείνη περίοδο τής μακράς δουλείας. Ποία δύναμις έφερε τούς θρυλικούς άγώνας
τών Μανιατών καί τών Σουλιωτών, ποιος άπύθμενος ηρωισμός έδημιούργησε τό
Ζάλογγο καί τό Κούγκι καί τούς πανελληνίους εκείνους άθλους τών άρματολών καί
κλεφτών. ’Αλλά καί ποία ψυχοπνευματική διαύγεια περιέσωσε δ,τι τό' Γένος είχεν
άποκτήσει μέχρι τής άλώσεως καί έπέβαλε τό πνεΰμα τής φυλής στήν εύρωπαΐκή
’Αναγέννηση. «Οί " Ε λ λ η ν ε ς , γράφει ό Τζιάκομο Λεοπάρντι, κ α θ’ ή ν σ τ ι γ 
μ ή ν έ μ έ λ λ ο ν ’ν ά π ε ρ ι έ λ θ ω σ ι ν ε ι ς ζ υ γ ό ν β α ρ β ά ρ ω ν κ α ί
ν’ ά π ο β ά λ ω σ ι ν
όνομα
καί
ΰ π α ρ ξ ι ν,
άνέπεμψαν
τήν
έ σ χ ά τ η ν λ ά μ ψ ι ν σ β ε ν ν υ ο μ έ ν η ς φ λ ο γ ό ς . . . . ’Α λ λ ά κ α ί μ ε τ ά
τήν π τ ώ σ ι ν αύτών, φ ε ύ γ ο ν τ ε ς τής π α τ ρ ί δ ο ς τον όλε
θρον έ γ έ ν ο ν τ ο αυθι ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί τής Ε ύ ρ ώ π η ς κηδ ε 
μ ό ν ε ς . . . . . . ’Από τήν εύρωπαΐκή ’Αναγέννηση, άπό τήν ελληνική κηδεμονία τής
Εύρώπης έπήγασαν οί δυνάμεις εκείνες πού άνεμόρφωσαν τό ύπόδουλον Γένος άπό
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Ταινάρου μέχρι Δουνάβεως καί άπό Μικράς ’Ασίας μέχρι Ίονίων νήσων. Καί άπό
αυτήν τήν έλληνική κηδεμονία τής Ευρώπης άνεπήδησαν οί Φιλικοί, τό εναυσμα
έκεΐνο πού εφερε τήν δυναμική αναμέτρηση τής ’Ιδέας κατά τής ύλης.
’Ιδιαίτερα ή Φιλική Ε ταιρεία ύπήρξεν ό μέγας μοχλός τοϋ κοσμοϊστορικοϋ
ξεσηκωμού (Χ). ~Ησαν γνήσιοι άπόγονοι Σαλαμινομάχων καί Μαραθωνομάχων
οί 'Έλληνες φιλικοί 8ταν έδιδαν τον ιερόν ορκο πού έμελλε να γαλουχήση το Γένος
τοϋ 1821 καί τις έπερχόμενες γενεές:
«....'Ο ρ κ ι ζ ό μ ε θ α δ έ π ρ ο π ά ν τ ω ν δ τ ι μ ε τ α ξ ύ η μ ώ ν κ α ί
τ ων τ υ ρ ά ν ν ω ν τ ή ς π α τ ρ ί δ ο ς μας, τό πΰ ρ κ α ί τό σ ί δ η 
ρον ε ί ν α ι τ α μ έ σ α τ ή ς δ ι α λ λ α γ ή ς κ α ί τ ί π ο τ ε άλλο. Έ κ
τ ο ϋ ε ν α ν τ ί ο ν δέ κ α ί ή θ ε λ ε ν ά ν α ι ρ έ σ ω μ ε ν τ ή ν ι ε ρ ό τ η τ α
τ ω ν χ ρ ε ώ ν μας, κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ι ά π ό α ι σ χ ρ ο κ έ ρ δ ε ι ά ν τ ι ν α
ή δ ε ι λ ί α ν ή άλ λ ην ό π ο ι α ν δ ή π ο τ ε α ι τ ί αν , τό ό ν ο μ ά μας
να π α ρ α δ ί δ ε τ α ι ε ι ς τό α ι ώ ν ι ο ν ά ν ά θ ε μ α κ α ί ε ι ς
τ ήν
κ α τ ά ρ α ν τ ώ ν ο μ ο γ ε ν ώ ν μ α ς , τ ό α ί μ α μ α ς ν ά χ υ θ ή ως χ ύ ν ε 
τ α ι α ύ τ ή ν τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν ό ο ί ν ο ς ο ύ τ ο ς ( 2) τ ό δ έ σ ώ μ α μ α ς ,
μή ά ξ ι ο ύ μ ε ν ο ν τ α φ ή ς , νά γ ί ν η β ο ρ ά τ ώ ν θ η ρ ί ω ν κ α ί τ ώ ν
ό ρ ν έ ω ν ......
Έ κ παραλλήλου, ή Χριστιανική ’Εκκλησία έφώτισε μέ τήν ορθόδοξο πίστη
τις ψυχές τών ύποδούλων καί ένεφύτευσε τήν έλπίδα προς τήν μεγάλη άνάσταση
τοϋ Γένους. Στούς ήχους τής καμπάνας οί σκλαβωμένοι 'Έλληνες ώραματίζοντο
τήν χαμένη αυτοκρατορία καί στά λόγια τοϋ καλόγηρου έβλεπαν τήν νίκη τοϋ
Σταυροΰ, τό φωτεινό σημείο « Έ ν τ ο ύ τ ω ν ί κ α » τοϋ ίδρυτοΰ Αύτοκρατορίας
καί έλληνικής χριστιανοσύνης. Καί οί ναπολεόντειοι άγώνες μέ τήν μαγεία τών
ιδεών τής γαλλικής έπαναστάσεως, τα δίκαια τοϋ ανθρώπου, καί προ πάντων ή
άκράδαντος θέλησις τοϋ Γένους νά έπιζήση καί νά έξέλθη νικητής τών συμφορών
πού το έκύκλωναν, έ'φεραν τό ξεκίνημα πού ολόκληρος ή άνθρωπότης έθαύμασε
καί ύμνησε.
(Συνεχίζεται)
(1) Βλ.
(2) Ή
διαλαμβάνεται
ποτήρι οίνου,

ίδιου « Ή Φ ι λ ι κ ή Ε τ α ι ρ ί α » εις τεύχος 188 «’Αστυνομικών Χρονικών».
φράσις « ώ ς χ ύ ν ε τ α ι α ύ τ ή ν τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν ό ο ί ν ο ς ο δ τ ο ς »
διότι κατά τήν στιγμήν τοϋ όρκου οί Φιλικοί έκρατοΰσαν μέ τό αριστερό χέρι ένα
έχοντες ταυτόχρονα τό δεξιόν έπί τοϋ στήθους.

ΟΙ άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφ ή.

\

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Ο Ν Ε Ο Σ Κ Ω Δ ΙΞ
ΟΔΙΚΗΣ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Σ

-------------------------- 'Τπό 'Χπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ί ’ΚΟΥ-------------------------(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Άρθρον 9.

Σήμανσις επί των όδοστρωμάτων.
1. 'Τπό των ’Αρχών τοϋ προηγουμένου άρθρου άποφασίζεται καί έκτελεΐται
σήμανσις των όδοστρωμάτων, διά γραμμών κατά μήκος καί έγκαρσίως προς τον ά
ξονα αυτών ή διά συμβόλων.
2. Αί έπί τοϋ οδοστρώματος γραμμαί:
α. Αί διακεκομμένα', καί κατά μήκος αύτοΰ διαχωρίζουσι τάς λωρίδας κυκλο
φορίας τών οχημάτων τής αυτής ή άντιθέτου κατευθύνσεως.
β. Αί διπλαΐ καί κατά μήκος συνεχείς παράλληλοι διαχωρίζουσι τάς λωρίδας
άντιθέτου κατευθύνσεως οχημάτων.
γ. Αί χαρασσόμεναι κατά μήκος τών άκρων τοϋ οδοστρώματος έπισημαίνουσι τά όρια αύτοΰ.
δ. Αί έγκάρσιαι προς τον άξονα αί μέν διπλαΐ έπισημαίνουσι τάς διαβάσεις τών
πεζών, αί δέ μεμονωμέναι τάς στάσεις προ Τροχονόμου, σηματοδότου ή πινακίδος
υποχρεωτικής στάσεως.
3. Τά έπί τοϋ οδοστρώματος βέλη σημειοΰσι την ύποχρεωτικώς άκολουθητέαν
πορείαν ύπό τών οδηγών τών οχημάτων, τών κινουμένων έπί τών άντιστοίχων λωρί
δων. Έ τερ α σήματα έπί τών όδοστρωμάτων σημειοΰσι ιδία ζώνας άποκλειομένας
τής κυκλοφορίας, έμπόδια έπί τοϋ καταστρώματος, στάσεις λεωφορείων καί περιο
ρισμών σταθμεύσεως.
4. Εις τούς οδηγούς παντός οχήματος απαγορεύεται:
α. Ή διάβασις τών διακεκομμένων κατά μήκος γραμμών έξαιρέσει τής περιπτώσεως άλλαγής λωρίδος κυκλοφορίας.
β. Ή έπί τών διπλών κατά μήκος συνεχών παραλλήλων γραμμών κίνησις έξαιρέσει έκείνων, αίτινες άποτελοΰνται έκ μιας συνεχοΰς καί μιας παραλλήλου διακεκομ
μένης, οπότε ή άπαγόρευσις περιορίζεται εις την πλευράν τής συνεχοΰς γραμμής, έπιτρεπομένης τής κινήσεως καί τής ύπερβάσεως άπό τής πλευράς τής διακεκομμένης.
γ. Ή ιππαστί κίνησις τών οχημάτων των κατά μήκος πάσης γραμμής σημάνσεως.
5. Αί άρμόδιαι ώς άνω Ά ρ χα ί δύνανται νά καθορίζωσι τον διαχωρισμόν τών
κατευθύνσεων πορείας τών οχημάτων εις θέσιν διάφορον τοΰ άξονος τοΰ οδοστρώμα
τος, αν τοΰτο έπιβάλλεται έξ άναγκών τής κυκλοφορίας καί ύπό τον όρον τής καταλ
λήλου σημάνσεως τοΰ νέου διαχωρισμοΰ.
'Ομοίως καί διά τούς αύτούς λόγους δύνανται νά καθορίζωσιν ώρισμένας οδούς,
ώς μοναδικής κατευθύνσεως (μονοδρόμους).
6. Αί άρμόδιαι Ά ρχα ί ύποχρεοΰνται όπως, προ φυλασσομένων ίσοπέδων σι
δηροδρομικών διαβάσεων, αιτινες φράσσονται κατά τό ήμισυ διά δρυφράκτων, σημειοΰσι δι’ απαγορευτικής γραμμής τον άξονα τοΰ οδοστρώματος.
7. 'Ο οδηγός ό μή συμμορφούμενος προς τάς άπαγορευτικάς διατάξεις τής
παραγράφου 4 τοΰ παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά προστίμου πεντακοσίων Ιως
δύο χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.
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"Αρθρον 10.

Σήμανσις ίσοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.
1. Αί ύπηρεσίαι σιδηροδρόμων υποχρεοϋνται όπως χρωματίζωσι τά δρύφρακτα (κινητά φράγματα) των φυλασσομένων ίσοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων δι’
έναλλασσομένων λευκών καί ερυθρών λωρίδων, τοποθετούν δέ έπ’ αυτών άνταυγαστήρα έρυθροϋ φωτός. "Αν επί δρυφράκτων, άτινα φράσσουν τό τμήμα τοϋ οδοστρώμα
τος, τό προοριζόμενον διά κυκλοφορίαν μιας κατευθύνσεως, τοποθετηθώσι φανοί έρυ
θροϋ φωτός, επιβάλλεται όπως ό εις έξ αύτών άναρτηθή εις τό έλεύθερον άκρον αύτών.
2. Εις περίπτωσιν βλάβης τοϋ μηχανισμού κινήσεως τών δρυφράκτων, ταϋτα
επιβάλλεται νά άντικαθίστανται δι’ ένός ή περισσοτέρων κινητών φραγμάτων, χρωματιζομένων, ομοίως δι’ έναλλασσομένων λευκών καί έρυθρών λωρίδων, μετ’ άνταυγαστήρος έρυθροϋ φωτός.
"Αν δεν τοποθετηθώσι κινητά φράγματα, ό φύλαξ τής ίσοπέδου σιδηροδρομι
κής διαβάσεως ύποχρεοΰται, έκτος τής άλύσεως νά κινή την μέν ημέραν έρυθρόν ση
μαίαν, τήν δέ νύκτα έρυθρόν φώς.
3. ’Επί μή φυλασσομένων ίσοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων, αί άρμόδιαι
άρχαί υποχρεοϋνται όπως, πλήν τής προειδοποιητικής πινακίδος έπικινδύνου θέσεως,
έγκαθιστοΰν καί συντηροϋν πινακίδα, φέρουσαν τό διεθνές σήμα τοϋ σταυροϋ τοϋ 'Α 
γίου Άνδρέου.
4. Εις πάντα χρησιμοποιοϋντα τήν οδόν άπαγορεύεται όπως διάσχιση φυλασσομένην ίσόπεδον διάβασιν, έφ’ όσον αΰτη είναι κλειστή ή έπίκειται τό άμεσον κλείσιμον αυτής. ’Επί μή φυλασσομένης διαβάσεως οί χρησιμοποιοϋντες τήν οδόν ύποχρεοϋνται όπως, προ τής διαβάσεως άνακόπτοντες τήν ταχύτητά των, βεβαιωθώσιν
οτι δέν πλησιάζει συρμός.
5. 'Ο φύλαξ ίσοπέδου σιδηροδρομικής διαβάσεως, όστις παραλείπει νά έκτελέση τάς υπό τής περιόδου 2 τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου υποχρεώσεις
του, τιμωρείται διά κρατήσεως ή προστίμου χιλίων εως πέντε χιλιάδων μεταλλικών
δραχμών.
'Ομοίως διά τών αύτών ποινών τιμωρείται φύλαξ όστις παραλείπει νά έκτελέση καί πάσαν άλλην ύποχρέωσιν έπιβαλλομένην διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων
τών παραγράφων 1 καί 3 τοϋ παρόντος άρθρου.
6. "Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τής παραγράφου 4 τοϋ παρόντος άρθρου
τιμωρείται διά κρατήσεως καί διά προστίμου χιλίων εως πέντε χιλιάδων μεταλλικών
δραχμών.
"Αρθρον 11.

Σήματα τών τροχονόμων διά χειρ ώ ν.
1. Οί χρησιμοποιοϋντες τήν οδόν υποχρεοϋνται όπως συμμορφώνται προς τά
διά τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας άκόλουθα διά χειρών σήματα τών Τροχονόμων:
α. Σήμα στάσεως εις οχήματα πλησιάζοντα έκ τών έμπροσθεν: Άνύψωσις
τής χειρός τοϋ Τροχονόμου κατακορύφως μέ τήν παλάμην έστραμμένην προς τά έμπρός.
β. Σήμα στάσεως εις οχήματα πλησιάζοντα έκ τών όπισθεν: "Εκτασις τής χει
ρός τοϋ Τροχονόμου όριζοντίως προς τήν πλευράν τής όδοϋ τής οποίας θέλει νά σταματήση τήν κίνησιν μέ τήν παλάμην έστραμμένην προς τά έμπρός.
Τά άνωτέρω σήματα δύνανται νά δίδωνται ταύτοχρόνως.
γ. Σήμα έκκινήσεως οχημάτων: Ό Τροχονόμος κινεί ένδεικτικώς τήν χεΐρα του.
2. Οί Τροχονόμοι δύνανται, οσάκις τοΰτο έπιβάλλωσιν αί άνάγκαι τής κύκλο-
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φορίας, νά διατάσσουν έπιτάχυνσιν της κινήσεως, ώς καί την στάσιν ή παρέκκλισιν
των οχημάτων καί πεζών.
3.
"Οστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρείται διά προ
στίμου τριακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.
’Άρθρον 12.

Φωτεινή σηματοδότησις.
Α'. Σ η μ α τ ο δ ό τ η σ ι ς

ρ υ θ μ ί σ ε ως κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς

οχημάτων:

'Ο οδηγός παντός οχήματος ύποχρεοϋται όπως συμμορφοϋται προς τάς ενδεί
ξεις τών φωτεινών σηματοδοτών ρυθμίσεω ς κυκλοφορίας, ώς άκολούθως, εκτός
αν ή ρύθμισις τής κυκλοφορίας γίνεται άλλως ύπό Τροχονόμου :
α) Προ πρασίνου χρώματος (κυκλικής μορφής) προχωρεί κατ’ εύθεΐαν
εμπρός ή κάμπτει δεξιά ή άριστερά, έκτος εάν έτερον σήμα ή πινακίς άπαγορεύη
την στροφήν.
"Οπως παραχωρή προτεραιότητα διαβάσεως εις έτερον όχημα ή πεζόν κινούμενον εΐσέτι έκ προηγουμένης σηματοδοτήσεως εντός τής διασταυρώσεως ή συνεχιζομένης διαβάσεως πεζών.
β) Προ κίτρινου χρώματος, άκολουθοϋντος τό πράσινον καί προειδοποιητι
κού τοΰ έρυθροϋ, σταθμεύη, έκτος έάν δεν δύναται λόγω κεκτημένης ταχύτητος
ή έκ λόγων άσφαλείας.
γ ) Προ έρυθροϋ χρώματος (κυκλικής μορφής) ύποχρεοϋται νά στάθμευση
οπωσδήποτε, μέχρι τής άφής τοΰ πρασίνου.
δ) Προ κίτρινου χρώματος, συγχρόνως μετά έρυθροϋ καί προειδοποιητικοϋ
πρασίνου, προετοιμάζεται ίνα έκκινήση άμα τή άφή τοΰ πρασίνου.
ε) Προ βέλους φέροντος τά χρώματα τών προηγουμένων παραγράφων,
κινείται προς την παρά τούτου καθοριζομένην κατεύθυνσιν ή σταθμεύει κατά τά
ανωτέρω οριζόμενα.
στ) Προ κίτρινου φωτός συνεχοΰς έναλλαγής προειδοποιητικού διασταυρώσεως ή έπικινδύνου σημείου, ύποχρεοϋται νά άνακόψη την ταχύτητά του.
Β '. Σ η μ α τ ο δ ό τ η σ ι ς

ρυθμίσεως

κυκλοφορίας πεζών:

1. Οί πεζοί ύποχρεοϋνται 8πως συμμορφοΰνται προς τάς ένδείξεις τών δι’
αύτούς ειδικών φωτεινών σηματοδοτών ρυθμίσεως κυκλοφορίας ώς άκολούθως,
έκτος αν ή ρύθμισις τής κυκλοφορίας γίνεται άλλως ύπό Τροχονόμου.
α) Πρό πρασίνου συμβόλου πεζοϋ προχωρεί, διά’ τής διαβάσεώς, έναντι.
β) Προς έρυθροϋ συμβόλου πεζοϋ ύποχρεοϋται όπως άναμένη.
2. "Αν ό πεζός καταληφθή ύπό έρυθροϋ συμβόλου πεζοϋ κατά την διάβασιν,
ύποχρεοϋται όπως συνέχιση έπιταχύνων τό βάδισμα προς τήν έναντι κατεύθυνσιν.
3. "Αν ή ρύθμισις τής κυκλοφορίας γίνεται μόνον διά φωτεινών σηματοδοτών
οχημάτων οί πεζοί ύποχρεοϋνται όπως συμμορφοΰνται προς τάς ένδείξεις αυτών
κατά τά ανωτέρω, διά τούς οδηγούς οχημάτων οριζόμενα, βαδίζοντες παραλλήλως
προς τά οχήματα καί έπί τών αντιστοίχων διαβάσεων.
4. Ό οδηγός όστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρείται
διά προστίμου τριακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών δραχμών, ό δέ πεζός
διά προστίμου έκατόν έως δύο χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.
"Αρθρον 13.
'Η έγκατάστασις τών πάσης φύσεως σημάτων καί σηματοδοτών, έν παντί
τόπω καί χρόνω, γίνεται μόνον μετ’ έγκρισιν τών άρμοδίων ύπηρεσιών τών Ύπουρ-
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γείων Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων, απαγορεύεται δέ ή τοποθέτησις διαφό
ρων των καθοριζόμενων έν τοΐς προηγουμένοις άρθροις σημάτων καί σηματοδοτών.
"Αρθρον 14.
1. Διά κοινών άποφάσεων, έκδιδομένων ύπό τών 'Υπουργών Συγκοινωνιών,
Δημοσίων "Εργων καί ’Εσωτερικών όρισθήσεται παν θέμα άναφερόμενον εις τάς
πινακίδας σημάνσεως, τάς σημάνσεις επί τών οδοστρωμάτων, τον τύπον τών σημα
τοδοτών, τά χαρακτηριστικά της οδικής σηματοδοτήσεως καί τον τρόπον έφαρμογης αύτής.
2. Αΐ διατάξεις του Διεθνούς Πρωτοκόλλου περί οδικών σημάνσεων καί
σηματοδοτήσεως τής Γενεύης τού Σεπτεμβρίου 1949, μετά τών συμπληρωμάτων
αυτού ΐσχύουσι προσωρινώς καί μέχρι τής έφαρμογής τών έν τή παραγράφω 1 τού
παρόντος άρθρου όριζομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
"Αρθρον 15.

'Οδικόν όχημα.
Έ ν τή έννοια τού παρόντος Κωδικός, ώς οδικόν όχημα νοείται τό κυκλοφο
ρούν επί οδών καί όδηγούμενον ύπό προσώπου, έξαιρέσει τών άνευ κινητήριου μηχανής χρησιμοποιουμένων διά την μεταφοράν βρεφών καί αναπήρων.
"Αρθρον 16.

Διάκρισις όχημάτων.
Τά οχήματα διακρίνονται εις :
α) ’Οχήματα χειροκίνητα,
β) ’Οχήματα ζωήλατα.
γ ) Ποδήλατα.
δ) Δίκυκλα ή τρίκυκλα μετά βοηθητικού κινητήρος (μοτοποδήλατα),
ε) Δίκυκλα ή τρίκυκλα μετά κινητήρος (μοτοσυκλέτται).
στ) Αύτοκίνητα.
ζ) ’Ηλεκτροκίνητα μετά κεραίας,
η ) Ρυμουλκούμενα.
θ) ’Αγροτικά Μηχανήματα,
ι) Συρμούς.
ια) Μηχανήματα "Εργων.
"Αρθρον 17.

Χειροκίνητα και ζωήλατα όχήματα.
Χειροκίνητα είναι τά ωθούμενα ή συρόμενα ύπό άνθρώπου.
Ζωήλατα είναι τά όχήματα μετά τροχών ή πεδήλων τά συρόμενα ύπό ζώων
καί άτινα διακρίνονται :
α) Εις τά προοριζόμενα διά την μεταφοράν προσώπων, καί
β) εις τά προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν πραγμάτων.
(Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
--------------------------Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα-__________________
σιν Ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ
---------—1 -

1 ■■■■ 1

προηγουμένου)

Τότε έδημιουργήθη ή υποψία ότι ή "Ενωσις έχρηματοδοτείτο άπό τον εχθρό
καί ότι τα μέλη της ήσαν υπεύθυνα για τά σαμποτάζ πού έσημειώνοντο άπό της
Νέας 'Τόρκης μέχρι τοΰ Σικάγου.
Κατόπιν άποφάσεως τοΰ ύπουργείου Δικαιοσύνης, ό ύφυπουργός Τσάρλς
Γουώρεν συνεκρότησε στρατοδικεία, τά όποια έδίκαζον τούς πολίτες πού έφερναν
άντιρρήσεις στην επιστράτευσι καί ήσαν κατά τοΰ πολέμου. Τελικά ό Γουώρεν
προσεπάθησε νά έπιβάλη έλεγχο καί στά μέλη τοΰ Κογκρέσσου, άλλά έπενέβησαν
ό πρόεδρος Γουίλσων καί ύπουργός Δικαιοσύνης Τόμας Γκρέγκορυ. 'Ο Γκρέγκορυ
άπεκάλεσε τήν προσπάθεια αύτή «άνατροπή των βασικών άρχών τοΰ δικαίου». 'Ο
Γκρέγκορυ έζήτησε νά ψηφισθοΰν ειδικοί νόμοι περί κατασκοπείας, σαμποτάζ καί
ύπονομεύσεως τοΰ καθεστώτος, τούς οποίους πράγματι έψήφισε τό Κογκρέσσο.
'Η τροποποίησις τοΰ νόμου περί κατασκοπείας—«στασιαστικαί εκδηλώσεις»—
έθεωρήθη ότι έγένετο αιτία νά κακομεταχειρισθοΰν πολλοί πολίτες. Τό ύπουργεΐο
Δικαιοσύνης έδωσε τις έξης οδηγίες στούς εισαγγελείς του :
«Δέν θά επιτρέπεται ή μέση λύσις, εκεί όπου θά καταβάλλονται προσπάθειες
διά νά περιορίζεται ή τιμία καί νόμιμος κριτική της κυβερνήσεως ή συζητήσεις
επί τής κυβερνητικής πολιτικής. Έ φιστάται ή προσοχή εις τά προσωπικά μίση
καί εις τάς προσωπικάς διαφοράς».
Τότε, σ’ ολόκληρη τήν ’Αμερική έκαμαν τήν έμφάνισί τους διάφοροι οργανι
σμοί άπό έθελοντάς πολίτες, πού άνελάμβαναν τον έλεγχο κατά των άνατρεπτικών.
Στήν περιοχή τοΰ Μισούρι, πρόεδρος τοΰ Πατριωτικοΰ Συμβουλίου ήταν όΣεβασμιώτατος A. Ν. Λίντσαιη, ό όποιος χρησιμοποιοΰσε δικές του μεθόδους έναντίον όλων
εκείνων πού τό Συμβούλιο θεωροΰσε ώς άντιθέτους προς τήν κυβέρνησι. Κατ’
άρχάς ό ύποπτος έλάμβανε μιά λευκή προειδοποιητική κάρτα, πού έγραφε :
«Τό Πατριωτικό Συμβούλιο έπληροφορήθη ότι άναπτύσσετε επικίνδυνη άνατρεπτική δράσι. Σας συνιστοΰμε νά φυλαχθήτε καί νά άλλάξετε τακτική. ('Υπο
γραφή : Πατριωτικόν Συμβούλιον).
"Οταν ύπήρχαν πληροφορίες ότι ό ύποπτος συνέχιζε τις ένέργειές του, τό Συμ
βούλιο τοΰ έστελνε μιά μπλε κάρτα, ύστερα άπό μιά έβδομάδα :
«'Η λευκή κάρτα πού έλάβατε έσήμαινε «προσοχή». 'Η μπλε αύτή κάρτα
σημαίνει : «προειδοποίησις». 'Η σημαία τής χώρας μας κυματίζει γιά νά προστατεύση τήν ζωή σου καί τήν περιουσία σου. Τό καθήκον σου είναι νά ύπερασπίζεσαι
τη σημαία τής χώρας σου καί μέ κίνδυνο τής ζωής σου. ('Υπογραφή : Πατριω
τικόν Συμβούλιον).
Σέ περίπτωσι, πού ή μπλε κάρτα δέν έπειθε, έστέλλετο τελικά καί μιά κόκκινη
κάρτα :
«’Εάν οί πληροφορίες μας ότι συνεχίζεις τήν ίδια τακτική δέν είναι άληθεΐς,
νά μας γνωρίσης άμέσως περί τής άλλαγής σου. Έ φ ’ όσον θά συνέχισης στο μέλ
λον νά είσαι άφωσιωμένος στήν πατρίδα, δέν πρόκειται νά πάθης κακό. Αύτή
είναι ή τελευταία προειδοποίησις. ('Υπογραφή : Πατριωτικόν Συμβούλιον).
Βεβαίως στήν περιοχή Χένρυ τοΰ Μισούρι κανένας δέν πήρε τήν κόκκινη κάρτα
καί αύτοί πού πήραν τήν μπλέ ήσαν πολύ λίγοι. 'Ο Λίντσαιη είσηγήθηκε τό σύστημα
αύτό τής προειδοποιήσεως στο ύπουργεΐο Δικαιοσύνης, τό όποιον όμως τό άπέρριψε.
’Ενώ τά Πατριωτικά Συμβούλια έφήρμοζαν έξτρεμιστικές μεθόδους, άπό τήν
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άντίθετη πλευρά αναπτυσσόταν μια διαφορετική δράσις. Στή Νέα 'Τόρκη, ό Ά λε■ξάντερ Μπέρκμαν καί ή ’Έ μμα Γκόλντμαν ίδρυσαν τον Σύνδεσμο κατά τής έπιστρατεύσεως. Ύπέσχοντο τήν βοήθειά τους σ’ δλους εκείνους πού ήρνοϋντο νά κατα
γράφουν καί νά στρατευθοϋν.
Μία ομάδα άνδρών στο Τέξας^ άπεφάσισε δπως αυτοί καί τά παιδιά τους άντιδράσουν στήν έπιστράτευσι. Πήγαν στο Ντάλλας, άγόρασαν δπλα, πιστόλια καί
πυρομαχικά καί μαζί μέ άλλους φίλους τους έτοιμάσθηκαν νά βγουν στά δάση καί
νά πολεμήσουν έναντίον των οργάνων τοϋ κράτους. Στήν Όκλαχόμα, περί τούς
2.500 άνδρες, πού είχαν έπηρεασΟή άπό τά συνθήματα τής Διεθνούς ’Εργατικής
Ένώσεως, έκήρυξαν έπανάστασι. Πήραν τά δπλα καί ώχυρώθηκαν μέσα στούς
σιτοβολώνες, γιά νά πολεμήσουν κατά τής έπιστρατεύσεως καί τής «τάξεως τοϋ
χρήματος». ’Απόπειρες σαμποτάζ άναφέρονταν καθημερινώς κατά χιλιάδες.
Σ ’ αυτή τήν εντασι βρίσκονταν τά πράγματα στήν ’Αμερική, όταν εφθασεν ή
εϊδησις τής ρωσικής έπαναστάσεως, ή έκθρόνισις τού Τσάρου καί ή κατάρρευσις
τοϋ ρωσικοΰ στρατού μέ τήν έπανάστασι. Γιά ενα χρονικό διάστημα υπήρχαν ελπί
δες ότι ή προσωρινή κυβέρνησις τοϋ Κερένσκυ θά ώδηγοΰσε τούς Ρώσους στο
σχηματισμό μιας δημοκρατικής κυβερνήσεως, άλλά ή μπολσεβικική άντεπανάστασις
τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1917, άνέτρεψε τον Κερένσκυ. "Ενας άνδρας, ονομαζόμενος Νικολάϊ Λένιν, έκήρυσσε : «Τώρα έ'χουμε επανάσταση. Οί χωρικοί καί οί έργάτες ελέγ
χουν τήν κυβέρνηση. Είναι ένα προσωρινό βήμα γιά μιά παγκόσμια έπανάσταση».

III. Ή Πολιτοφυλακή
Ή είσοδος τής ’Αμερικής στον Α' παγκόσμιο πόλεμον έδημιούργησε τέ
τοιες συνθήκες, πού τό Γραφεϊον ’Ερευνών έπνίγηκε κυριολεκτικά άπό τον φόρτον
έργασίας. Ή δύναμίς του αύξήθηκε άμέσως άπό 300 σέ 400 άνδρες. Ά λλά καί πά
λιν ήταν τελείως άδύνατον νά παρακολούθηση τούς 1.000.000 άλλοδαπούς, νά προστατεύση τούς λιμένες καί τις βιομηχανικές ζώνες, νά βοηθήση στήν έπιστράτευσι,
νά άνακαλύψη τούς φυγοστράτους καί λιποτάκτες καί νά διεξάγη καί τά καθήκοντά
του, σχετικώς μέ τήν έφαρμογή τών ομοσπονδιακών νόμων.
Πριν ακόμα κηρυχθή ό πόλεμος, ό διευθυντής τοϋ Γραφείου Μπρούς Μπιελάσκι, είχεν άντιληφθή τό τεράστιον αυτό έργο πού έπρεπε νά άχθή σέ πέρας. Γι’ αύτό
λοιπόν τοϋ έφάνη πολύ ένδιαφέρον ένα γράμμα πού έλαβε τον Μάρτιο τοϋ 1917, άποστολεύς τοϋ οποίου ήταν ό Α.Μ. Μπρίγκς άπό τό Σικάγο. Ό Μπρίγκς υποδείκνυε τήν
σύστασι ένός έθελοντικοϋ σώματος άπό πολίτες ’Αμερικανούς, οί όποιοι θά έδέχοντο
νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κράτος, βοηθώντας έτσι τό Γραφεϊον ’Ερευ
νών στο έργο του, στο τομέα τής έθνικής άμύνης. Οί πολίτες θά έκινοϋντο μέ δικά
τους χρήματα.
Ή ιδέα αύτή άρεσε στον Μπιελάσκι καί στον ύπουργό Δικαιοσύνης Γκρέγκορυ. Ένεθάρρυναν λοιπόν τον Μπρίγκς καί τοϋ άνέθεσαν τό έργον αύτό. Τέσσερες
ήμέρες μετά τήν άνάληψι τής υπηρεσίας αυτής τοϋ υπουργείου Δικαιοσύνης άπό
τον Μπρίγκς, ιδρύθηκε ό «’Αμερικανικός Προστατευτικός Σύνδεσμος», μέ έδρα τοϋ
στρατηγείου του τό Σικάγο.
Μέσα σέ τρεις μήνες ό σύνδεσμος είχε κιόλας 100.000 μέλη, καί σέ λίγο ό
άριθμός άνήλθε σέ 250.000. Σέ δλες τίς μεγαλοπόλεις ιδρύθηκαν παραρτήματα τοϋ
Α .Π .Σ . Οί αιτήσεις γιά τήν έγγραφή στον «’Αμερικανικό Προστατευτικό Σύνδεσμο»
ήταν τόσο πολλές, πού τό Ά ρχηγεΐον άναγκάσθηκε νά σταματήση προσωρινώς τήν
έγγραφή νέων μελών, μέχρις δτου παραλάβη νέα άποστολή διακριτικών τοϋ Συν
δέσμου. Τά διακριτικά έφεραν τήν έπιγραφή «’Αμερικανικός Προστατευτικός Σύν-
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δεσμος-Τμήμα Μυστικής 'Υπηρεσίας», έφέροντο δέ συγκεκαλυμμένα. Ταυτότης καί
διακριτικά έπεδεικνύοντο μόνον σέ έκτακτες περιπτώσεις. Στα μέλη τοϋ Συνδέσμου
έφιστάτο ή προσοχή και έτονίζετο δτι δέν είναι άντιπρόσωποι τής κυβερνήσεως καί
δτι δέν έχουν τδ δικαίωμα να ένεργοϋν συλλήψεις. Οί λεπτομέρειες δμως αυτές ξεχάσθηκαν γρήγορα άπό πολλά μέλη τοϋ Α .Π .Σ ., στο ζήλο τους ν’ άνακαλύψουν τούς κα
τασκόπους.
Τρεις μήνες μετά τήν ΐδρυσι τοϋ Α Π Σ , ό γραμματεΰς τοϋ Θησαυροφυλακίου,
Μάκ ’Άντου, διαμαρτυρήθηκε προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γκρέγκορυ, γιά τήν
χρησιμοποίησι έκ μέρους τοϋ Α .Π .Σ . των λέξεων: «Μυστική Υπηρεσία» στά διακρι
τικά καί στις ένέργειές του, γιατί κατ’ αύτόν τον τρόπον ό Α .Π .Σ . έταυτίζετο μέ τήν
επίσημη Μυστική ' Υπηρεσία τοϋ Θησαυροφυλακίου, πράγμα πού προεκάλεσε σύγχυσι. «Θά ένθυμεΐσθε» έγραφεν ό Μάκ’Άντου, «δτι κατά τήν ’Αμερικανική έπανάστασι
εΐχεν ίδρυθή μιά όργάνωσις εθελοντών ύπό τον τίτλο «Τέκνα τής ’Ελευθερίας». 'Η
όργάνώσις αυτή διέπραξε πολλά έκτροπα καί άδικίες. Τό ’ίδιο συμβαίνει τώρα καί
μέ τήν «Μυστική 'Υπηρεσία» τοϋ ’Αμερικανικού Προστατευτικοΰ Συνδέσμου, πού
συγκεντρώνει τις ίδιες δυνατότητες...».
'Ο Γκρέγκορυ ύπερασπίσθηκε τον Σύνδεσμο καί τον πατριωτικό του σκοπό,
παραλλήλως δμως ύποσχέθηκε δτι στο μέλλον οί λέξεις : ((Μυστική 'Υπηρεσία»
θά διεγράφοντο άπό τά βιβλία καί τά διακριτικά. Στά νέα διακριτικά θά άνεγράφετο: «’Αμερικανικός Προστατευτικός Σύνδεσμος-Βοηθητικόν Σώμα 'Υπουργείου Δ ι
καιοσύνης».
'Η προειδοποίησις τοϋ Μάκ Ά ντου ήταν προφητική. Οί πολύτιμες ύπηρεσίες,
τις όποιες προσέφεραν πολλοί ευσυνείδητοι καί σοβαροί πολίτες μέ πλήρη συναίσθησι καί σεβασμό προς τούς νόμους, έτάφη κάτω άπό τις υπερβάσεις πού διεπράχθησαν άπό τούς στρατιωτικούς καί τούς ερασιτέχνες ντέτεκτιβς σέ βάρος τών πολιτι
κών δικαιωμάτων. Μέλη τοϋ Α .Π .Σ . προέβαινον σέ παράνομες συλλήψεις καί έρευ
νες καί σέ πολλές περιπτώσεις ίσχυρίζοντο δτι ήσαν κρατικά όργανα. Οί εργατικοί
ήγέτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ΐσχυριζόμενοι δτι σέ μερικές πόλεις ό Σύνδεσμος
μετετρέπετο σέ δργανο τών έργοδοτών γιά τήν καταστολή τών άπεργιών.
Τά πραγματικά δργανα τοϋ Γραφείου ’Ερευνών άπέφευγαν νά έρχωνται σέ ρήξι μέ τούς «έθελοντάς ντέτεκτιβς», γιατί είχαν προειδοποιηθή άπό τούς προϊσταμέ
νους των δτι κάθε ένέργειά των στρεφομένη έναντίον τοϋ Α .Π .Σ . μπορούσε νά τούς
στοιχίση τή θέσι τους.
Παρ’ δλον δτι τά μέλη τοϋ Συνδέσμου είχαν φτάσει τά 250.000, πολλά άπό
αύτά ήσαν ικανοποιημένα μόνο μέ τά διακριτικά τους. Στήν περιοχή τοϋ Σικάγου
π.χ. ύπήρχαν 7.500 περίπου μέλη τοϋ Συνδέσμου καί άπό αύτά μόνον τά 300 δροΰσαν. 'Ό μω ς τό υπουργείο Δικαιοσύνης καί τό Γραφείο ’Ερευνών διαπίστωναν μέ
λύπη τους δτι, παρ’ δλον δτι ή άναλογία τών 300 δρώντων μελών άπό τά 7.500 ή
ταν τόσο μεγάλη, έν τούτοις ή ζημία πού έπροκαλεΐτο ήταν μεγαλύτερη άπό τό δφελος πού προέκυπτεν.
'Η συνεχώς αύξανομένη άγωνία σχετικώς μέ τήν τήρησι καί εφαρμογή τών
νόμων, έδημιούργησεν ένα πνεΰμα έπαγρυπνήσεως άνά τήν χώρα. Βίαια έγκλήματα
διεπράττοντο έν όνόματι τοϋ πατριωτισμού. Στήν Μπούτ τής Μοντάνα, έξη προσωπιδοφόροι μπήκαν σέ μιά πανσιόν καί συνέλαβαν τον Φράνκ Λίτλ, μέλος τής εκτε
λεστικής επιτροπής τής Παγκοσμίου Ένώσεως ’Εργατών. Τον έσυραν έξω τήν νύ
κτα καί τον κρέμασαν σέ μιά σιδηροδοκό, γιατί τον έθεώρησαν ένοχο προδοτικών
ενεργειών.
'Ένας γερουσιαστής διαμαρτυρήθηκε γιά τήν πραξιν αύτήν, υποβάλλοντας τήν
έρώτησιν, έάν αύτοί πού έθεωροϋντο άναξιόπιστοι άπό τό Κράτος είχαν τό δικαίωμα
νά διαμαρτυρηθοϋν, όταν πολίτες τής χώρας αυτής συλλαμβάνουν καί κρεμούν αΰ-
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θαιρέτως ένα άπό αυτούς. Ή κατάστασις ήταν τέτοια, πού ό πρόεδρος Γουίλσων έδίσταζε να όμιλήση άνοικτά εναντίον «τοϋ μεγάλου αύτοϋ κινδύνου, νά έχουν δηλαδή
το νόμο στα χέρια τους οί πολίτες».
'Ο πρόεδρος όμως, όπως καί ό υπουργός Δικαιοσύνης, είχαν τήν γνώμη ότι
ή κυβέρνησις έπρεπε νά πατάξη τήν Παγκόσμιον "Ενωσι ’Εργατών. Τό πρόβλημα
συνεζητήθη καί ό Γκρέγκορυ διέταξε τό Γραφεΐον ’Ερευνών καί τούς εισαγγελείς
τοϋ Κράτους νάάρχίσουν ένα άθόρυβο έλεγχο καί μιάπαρακολούθησι τών ένεργειών της
Παγκοσμίου Ένώσεως ’Εργατών, καί τήν έξακρίβωσι τών πηγών τής χρηματοδοτήσεώς της. 'Ο Γκρέγκορυ είχε υποψίες ότι ή "Ενωσις έχρηματοδοτεΐτο άπό τούς
-Γερμανούς.
Τήν 5 Σεπτεμβρίου 1917 οί ύπάλληλοι τοϋ Γραφείου ’Ερευνών είσήλθαν αι
φνιδιαστικά στά γραφεία τής Παγκοσμίου Ένώσεως ’Εργατών, στο Σικάγο καί στο
Γουέστ Κόουστ, καί κατέσχον φακέλους, έγγραφα καί προπαγανδιστικό υλικό.
Τό ίδιο έγινε καί στά γραφεία τών Σοσιαλιστών. 'Ο αρχηγός τής ’Εργατικής Έ ν ώ 
σεως Χαίνγουντ συνελήφθη μαζί μέ άλλους.
Τό δικαστήριο ένορκων τοϋ Ίλλινόις, τό όποιον Ιξεδίκασε τήν ύπόθεσι, έκρινε
ένοχο τήν "Ενωσι, ότι δηλαδή προσπαθούσε νά καταστρέψη τήν κεφ.αλαιοκρατία «όχι
μέ πολιτικά μέσα, άλλά δυναμικά καί μέ τή βία, μέ άπώτερο σκοπό τήν έπανάστασιν
καί τήν διά τής βίας άνατροπήν όλων τών υφισταμένων κρατικών έξουσιών στις 'Η 
νωμένες Πολιτείες...». Ό πρόεδρος Γουίλσων, ύποστηριζόμενος καί άπό τον υπουρ
γόν Δικαιοσύνης Γκρέγκορυ, είσηγήθηκε τήν διάλυσι τής Ένώσεως. 'Ο Χαίνγουντ
καί οί άλλοι 98 συγκατηγορούμενοί του, κατεδικάσθησαν.
Περί τά τέλη τού 1917, λόγω τής κηρύξεως τοϋ πολέμου, τό υπουργείο Δι
καιοσύνης είχε τόσο πολλή εργασία, ώστε λίγο μετά τή δίκη τής Παγκοσμίου ’Εργα
τικής Ένώσεως, ό Γκρέγκορυ προσέλαβενώς ειδικό βοηθό του γιά τις υποθέσεις πο
λέμου, τον εισαγγελέα Τζών Λόρντ Ό Μπράϊαν, ένα ρεμπουπλικανό άπό τό Μπούφαλο. Μεταξύ τών συνεργατών τοϋ Ό Μπράϊαν συγκαταλέγετο καί ένας νεαρός δι
κηγόρος, 22 ετών, όνόματι Έ ντγκαρ Χοΰβερ, ό όποιος διωρίσθηκε στο υπουργείο
τήν 26 ’Ιουλίου 1917. 'Ο Ό Μπράϊαν διώρισε τον νεαρό Χοΰβερ προϊστάμενο μιας
ύπηρεσίας πού ήσχολεΐτο μέ τήν καταγραφή καί τήν παρακολούθησι τών άλλοδαπών,
πού έθεωροΰντο εχθροί (1).
'Ο πόλεμος έδημιούργησε τεράστιο φόρτο εργασίας στο υπουργείο Δικαιοσύ
νης καί ό υπουργός προσπαθούσε νά βρή τον κατάλληλο τρόπο γιά νά άνταπεξέλθη
όσο τό δυνατόν καλύτερα. Θά τον κατελάμβανε όμως τρόμος έάν προέβλεπε τήν μπά
ρα πού έπρόκειτο νά ξεσπάση έναντίον τού υπουργείου, τού Γραφείου ’Ερευνών καί
τού ’Αμερικανικού Προστατευτικού Συνδέσμου κατά τό έτος 1918.
(Συνεχίζεται)

(1) 'Ο Χοΰβερ γεννήθηκε στήν Οΰάσιγκτων τήν Ιην ’Ιανουάριου 1895. Άπεφοίτησε
της Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής Οΰάσιγκτων, παρά τοϋ οποίου τό έπόμενον έτος
τοϋ άπενεμήθη ό τίτλος τοϋ διδάκτορος. Τήν 13 ’Οκτωβρίου 1913 διωρίσθη υπάλληλος στή
Βιβλιοθήκη τοϋ Κογκρέσσου καί άπό τοϋ έτους 1917 άρχισε νά εργάζεται στό υπουργείο Δι
καιοσύνης μέ βασικό μισθό 990 δολλάρια έτησίως.
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ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σ τις τόσες δυσκολίες της ζωής μας μερικά ξέφωτα περιστατικά άφήνουν στην
ψυχή μας άναμνήσεις, οί όποιες στο πέρασμα τοϋ χρόνου παραμένουν πάντοτε ζων
τανές. Πόσο ρηχή καί γεμάτη πλήξι θά ήταν ή ζωή μας άν δέν ύπήρχον αύτά τά χα
ρούμενα στιγμιότυπα πού μας ξεμακραίνουν γιά λίγο άπό τό καθημερινό άγχος τής
βιοπάλης. Οί φωτεινές αύτές άναλαμπές, τά κεφάτα αύτά στιγμιότυπα πλημμυρίζουν
την ψυχή μας μέ αισθήματα χαράς καί μάς παρέχουν την εύκαιρία νά κοιτάξωμε
τη ζωή κατά πρόσωπο καί νά διαπκΐτώσωμε τό πόσο εύχάριστα είναι νά ζή κανείς,
έστω καί άγκομαχώντας στο δύσκολο τής ζωής άγώνα. Γνωρίζοντας πρόσωπα καί
πράγματα, άγνωστα ώς τώρα σέ μάς, πλουτίζομε τις φτωχές μας γνώσεις καί γενι
κά προσθέτομε στο ένεργητικό μας ένα πολύτιμο κεφάλαιο.
Αύτά πού πιο πάνω γράψαμε, είναι, μπορούμε νά πούμε, τό συμπέρασμα των
έντυπώσεων πού άποκομίσαμε άπό μιά σύντομη συναναστροφή μας μέ τούς σπουδαστάς τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης καίτό εκπαιδευτικό προσωπικό της, σέμιά μικρή δεξίωσι πού έδωσαν προς τιμήν τους οί Σχολές τ ή ς ’Αστυνομίας. Γιά τις εύχάριστεςκαί
λίαν συγκινήτικές στιγμές πού ζήσαμε, ευχαριστούμε θερμά τον διοικητή των ’Αστυ
νομικών Σχολών, άστυνομικόν διευθυντήν Α 'κ . ’ΕμμανουήλΆρχοντουλάκην, ό όποιος
μάς προσεκάλεσεν. Εύχαριστοΰμεν επίσης τούς διοικοΰντας τήν Σχολήν Εθνικής Ά μύνης, ώς καί τούς σπουδαστάς της, οί όποιοι μέ τήν εύγένειά τους, τήν άνυπόκριτη
άγάπη τους καί τά φιλικά των γενικώς αισθήματα μάς έκαναν νά αίσθανώμεθα ύπερηφάνεια γιά τήν γνωριμία τους. Καί νοιώσαμε άληθινή υπερηφάνεια γιατί στο σύν
τομο διάστημα τής γνωριμίας μας διαπιστώσαμε άφ’ ένός μέν τό άνώτερο πολιτιστι
κό πνεύμα πού κυριαρχεί στή Σχολή ’Εθνικής Άμύνης, άφ’ έτέρου δέ γιατί μάς δό
θηκε ή ευκαιρία νά διαπιστώσωμε τά φιλικά προς τήν ’Αστυνομίαν αισθήματα άντιπροσώπων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί άλλων κρατικών υπηρεσιών τής χώρας.
Τήν 14-3-1963, προσκεκλημένοι τού διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών κ.
Άρχοντουλάκη, είχαμε τήν εύτυχία νά παρακολουθήσωμε τήν διάλεξι.περί τού έρ
γου τής ’Αστυνομίας γενικώς τήν οποίαν εδωσε-ό κ. Άρχοντουλάκης προς τούς σπου
δαστάς τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης. Παρά τά περιωρισμένα περιθώρια τού χρό
νου ό ομιλητής, μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν εύφράδεια, άνέπτυξε στούς άκροατάς του,
παρουσία τού διοικητοΰ τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης υποστρατήγου κ. Ίωάννου
Κατσαδήμα, τού ύποδιοικητοΰ αύτής ταξιάρχου κ. Α. Παπαζώη καί άλλων άνωτέρων άξιωματικών', τό τί είναι καί τί έπιδιώκει ή ’Αστυνομία. Πόλεων. Μέ σαφήνεια
καί πειστικότητα άνέταμε τό έργο καί τούς σκοπούς πού έπιδιώκει ή ’Αστυνομία καί
άνεφέρθη σέ συγκεκριμένα περιστατικά διαπράξεως εγκλήματος, τά όποια έξιχνιάσθησαν χάρις άφ’ ένός μέν στά άνευρεθέντα άσήμαντα γιά τούς πολλούς ίχνη καί πει
στήρια, άφ’ έτέρου δέ χάρις στον τρόπο τού σκέπτεσθαι τών άστυνομικών, οί όποιοι,
μέ τούς στοιχειώδεις κανόνες τής λογικής, τής κρίσεως καί τής πείρας, πάντοτε σέ
παρόμοιες περιπτώσεις, προσπαθούν νά βρούν κάποιο, δρόμο γιά τήν έξιχνίασι τού
διαπραχθέντος έγκλήματος. Άνεφέρθη έπίσης στή σημασία τών συγχρόνων τεχνι
κών μέσων πού χρησιμοποιεί ή ’Αστυνομία καί έξέφρασε τή-ν ευχή όπως αύτά σύν
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τώ χρόνω πολλαπλασιασθοΰν, γιατί οί σημερινές κοινωνικές άπαιτήσεις καί ή με
θοδική διάπραξις τοϋ έγκλήματος, άπαιτοϋν τον εξοπλισμέ των καταδεκτικώ ν άρχών μέ τα πλέον σύγχρονα μέσα άντιμετωπίσεως τοΰ έγκλήματος, των οποίων εύρεϊα
χρήσις γίνεται στο έξωτερικό.
Σ τις 12.45' οί σπουδασταί, μέ λεωφορεία τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, έπεσκέφθησαν τήν ’Αστυνομική Σχολή, όπου ό διοικητής αύτής καί τό προσωπικόν της
έπρόκειτο νά τούς δεξιωθοϋν. Στις 1.20' περίπου προσήλθεν ό διοικητής τής Σχο-

Ό διοικητής τή ; Σχολή; ’Εθνική; Άμύνη;, ύποστράτηγο; κ. Κατσαδήμα; σνυομιλώυ μετά
τοΰ διοικητοΟ των ’Αστυνομικών Σχολών, άστυνομικοϋ διευθυντοϋ Α' κ. Ε. Άρχοντουλάκη καί τών άξιωματικών των.

λής Εθνικής Άμύνης κ. Κατσαδήμας, ό όποιος καί έπεθεώρησε τα παρατεταγμένα
τμήματα τών Σχολών.
Ό διοικητής τών Σχολών κ. Άρχοντουλάκης άπευθυνόμενος προς τούς έπισκέπτας είπε: «Δέν έχομε τίποτε τό ιδιαίτερο νά σας έπιδείξωμε, είμή μόνο τό έμ
ψυχο υλικό πού βλέπετε καί πού άποτελεΐται άπό παλαιούς καί πεπειραμένους άστυνομικούς». Έτόνισε τή σημασία πού έχουν οί επικοινωνίες τής ’Αστυνομίας μέ άλ
λες κρατικές υπηρεσίες καί ηύχαρίστησε τούς έπισκέπτας για τα αισθήματα άγάπης
πού τρέφουν προς τήν ’Αστυνομία καί τα όποια πολλές φορές έξωτερικεύουν μέ έργα
καί λόγια.
Άπαντών ό υποστράτηγος κ. Κατσαδήμας, ηύχαρίστησε τον διοικητή τών
Σχολών για τήν ευγενική των πρόσκλησι καί έξέφρασε τήν πλήρη ίκανοποίησίν
του για τό έργο πού έπιτελεΐται στις Σχολές καί τό έργο τ ή ς ’Αστυνομίας γενικώτερα,
τήν οποίαν σήμερα όί στρατιωτικό! θεωρούν ώς βασικόν συνεργάτην στήν εθνικήν ά
μυνα τής Χώρας. Συνέστησε στούς σπουδαστάς, άνωτέρους υπαλλήλους δια
φόρων κρατικών υπηρεσιών, όπω'', έξερχόμενοι τής Σχολής, υποστηρίζουν ένθερμα
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κάθε αίτημα της ’Αστυνομίας Πόλεων, ή οποία μαζί μέ την Β. Χωροφυλακήν είναι,
οί άγρυπνοι φρουροί τής τάξεως καί τής ασφαλείας τής Χώρας.
Μετά όλοι οί έπισκέπται περάσαμε στην αίθουσα δεξιώσεων των ’Αστυνομι
κών Σχολών, όπου, όπως πάντα σέ παρόμοιες περιπτώσεις, ή Σχολή είχε κάνει τό
θαΰμα της. Τά εκλεκτά εδέσματα, τά ποτά καί πάνω άπ’ όλα ή φιλική άτμόσφαιρα
πού έπεκράτησε, κράτησαν τή^ δεξίωσι μέχρι τής 3 περίπου ώρα, άφοΰ έν τώ μετα
ξύ οί πιο θαρραλέοι καί γλεντζέδες έσυραν ελληνικούς χορούς.
Τελειώνοντας νοιώθουμε επιτακτική τήν άνάγκη νά διαβεβαιώσωμε άπό τις

Ό υποστράτηγος κ. I. Κατσαδήμας καί ό αστυνομικός διευθυντής Α' κ. Ε. Άρχοντουλάκης, έν μέσω αξιωματικών καί σπουδαστών τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης καί αξιωματι
κών τών ’Αστυνομικών Σχολών.

στήλες αύτές τον κ. διοικητή τής Σχολής ’Εθνικής Άμύνης, τούς συνεργάτες του καί
τούς σπουδαστάς οτι αισθανόμαστε γ ι’ αύτούς· άπεριόριστη αγάπη καί έκτίμησι. 'Η
φιλία μας, πού σφυρηλατήθηκε σέ δύσκολες γιά τήν πατρίδα μας στιγμές, συνεχί
ζεται νά είναι ισχυρή καί θά μείνη τέτοια, γιατί πρέτι,ει νά είναι τέτοια.
Κρίνομε σκόπιμο νά παραθέσωμε έδώ τόσον τά ονόματα τοΰ διοικητικού προ
σωπικού τής Σχολής, όσον καί τών σπουδαστών αύτής, τής 313ης εκπαιδευτι
κής σειράς.
Διοικητικό προσωπικό : υποστράτηγος κ. Κατσαδήμας I., ταξίαρχος κ. Παπ α ζώ η ςΆ ., συνταγματάρχαι κ.κ. Φασόης X ., ΠαπαηλιοΰΧ., Βαρδουλάκης Α., Τσεπαπαδάκης X., Μπίσιας Κ., Κίτσος Β., Ρουγκέρης X., άντισυνταγματάρχαι κ.κ.
Τριανταφυλλίδης Ε ., Στεργιόπαυλος Ν., Λιούσιας I., Μάντακας Ν., άντιπλοίαρχος κ. Ρούσης Α., άντισμήναρχος κ. Τζούβαλης Γ ., ταγματάρχης κ. Βορανίτης Σ .,
λοχαγός κ. Μπονέτης Δ., άνθυπολοχαγός κ. Τζούβελης Δ., σημαιοφόρος κ. Οικονό
μου Ν. καί δόκιμος έφεδρος άξιωματι'κός κ. Κανάκης Ε.
Σπουδασταί: συνταγματάρχαι: κ.κ. Παπαλουκάς Δ., Στυλιανόπουλος Α., Ά γ -
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γελόπουλος Ν., Κεφαλας Π ., Χριστόπουλος Π ., Πολίτης Α., Καραμανώλης Λ ., Ντινόπουλος Γ., Παπαγεωργίου Κ., Κοζώνης Ι.,Έ λσελμάν Α., Παλαιολόγου I., Δοντάς Σ ., Βαρνάβας Κ., Μουργέλας Γ., Πλαστήρας I., Μητρέλης Κ., ΠεριβολιώτηςΙ.
καί Λέπτσικ I. (’Αμερικανός), σμήναρχος κ. Δεληγιώργης Α., άντιπλοίαρχοι: κ.κ.
Μήλιος I. καί Ίωάννου Λ ., άντισμήναρχοι κ.κ. Στυλιανάκης I. καί ’Εμμανουήλ Ε.,
άντισυνταγματάρχαι κ.κ. Κοσμόπουλος Ε ., ΓιαννακόπουλοςΠ.,Μπράμος Κ., (Χωρο
φυλακής), Παπαπελεκάνος Ο. (Χωροφυλακής), άντιπλοίαρχος Λ .Σ. κ. Ψιακής I.,
άστυνομικός διευθυντής Β' κ. Γαλανόπουλος Θ., διευθυντής Α' υπουργείου Κοιν.
Προνοίας κ. Βοσινιώτης Κ., διευθυνταί Β' υπουργείου Οικονομικών κ. Μάνεσης Ν.,
Δημοσίων ’Έργων κ. Δημητριάδης Σ. καί ’Εργασίας κ. Θεοδώρου Ν., τμηματάρχαι
Α ': υπουργείου Συντονισμού κ. Γάτος Π ., Δικαιοσύνης κ. Γεωργαντόπουλος Κ.,
’Εσωτερικών κ. Μπούζας Θ., Παιδείας κ.κ. Στρατής Ν., Δούγλης Ε. καί Χαλάς Μ.,
Οικονομικών κ. Νικολαίδης Κ., Βιομηχανίας κ. Λέκκας I., Γεωργίας κ.κ. Μπέρκος
Κ. καί Ήλιοδρομίτης Κ., Συγκοινωνιών κ. Λεκέας Σ. καί ό εισηγητής τοϋ υπουρ
γείου ’Εσωτερικών κ. Μανουσάκης Π.
*
*

*

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μια ευγενική πρόσκλησις τοϋ διοικητοΰ τοϋ ΛΑ' αστυνομικού τμήματος αστυ
νόμου Β' κ. Παπαδέα Δημητρίου εφερε τα βήματά μας, τήν 16-3-63, στο νέο
οίκημα τοϋ τμήματος, όπου τήν 11ην ώραν έπρόκειτο να γίνουν έπισήμως τα εγκαί
νια τής έγκαταστάσεώς του. Τό νέο οίκημα βρίσκεται στή συνοικία Ζωγράφου, έπί

Τό νέον οίκημα τοϋ ΛΑ' αστυνομικού τμήματος.

τής όδοΰ Βασιλέως Γεωργίου Β' άριθμ. 17 καί παλαιότερα ανήκε στή μεγάλη μας
αξέχαστη τραγωδό Μαρίκα Κοτοπούλη. Τό πώς τώρα βρέθηκε στή διάθεσι τής ’Α
στυνομίας, είναι μιά ιστορία πού δεν ενδιαφέρει τούς πολλούς. Γεγονός πάντως είναι
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ότι χάρις στις φροντίδες της ηγεσίας τοΰ Σώματος καί το κυβερνητικό ένδιαφέρον τό
οίκημα παρεχωοήθη στην ’Αστυνομία Πόλεων.
'Η κατάστασις τοΰ οικήματος δταν αυτό παρεχωρήθη στήν ’Αστυνομία δεν ή
ταν καθόλου ευχάριστη.Ή σημερινή του κατάστασις, κι’ αν άκόμα δεν φτάνει στο τέ
λειο, είναι άρκετά ικανοποιητική.'Η σημαντική αύτή διαφορά τής παλαιάς καί τής ση-

Ό Σεβασμιώτατο; πρώην^Μητροπολίτης Καναδα κ. Άνατόλιοξ, έν μέσω των: έτπθεωρητοϋ τη$ Άστυνομίαξ καί προϊσταμένου τή ; αστυνομικής διευθύνσεως ’Αθηνών,
άστυνομικοϋ διευθυντοΰ Α’ κ. Ε. Κσραμπέτσου, άστυνομικοϋ διευθυντοϋ Α' κ. Ε. ’Ανα
στασίου καί έτέρων άξιωματικών τής ’Αστυνομίας, μετά τήν τέλεσιν των εγκαινίων
τοΰ ΛΑ' άστυνομικοϋ τμήματος.

μερινής καταστάσεως τοΰ οικήματος οφείλεται κατ’ αρχήν στις ένέργειες των άρμοδίων τής ύπηρεσίας μας, ώς καί τοΰ διοικητοΰ τοΰ τμήματος, άλλα βασικά οφείλεται
στους κόπους πού κατέβαλον οΐ υπάλληλοι τοΰ εΐδικοΰ συνεργείου συντηρήσεως οι
κημάτων τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας. Έ π ’ εύκαιρία, καί σάν μιά άπόδειξιν άναγνωρίσεως των κόπων των, τούς έκφράζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια, όχι μόνο γιά
τό έ'ργο πού παρουσίασαν στο νέο οίκημα τοΰ ΛΑ' τμήματος, άλλά γενικά γιά τούς
κόπους πού καταβάλλουν σέ κάθε παρόμοια περίπτωσι. Οί υπηρεσίες πού προσφέρουν
είναι άληθινά πολύτιμες, γ ι’ αύτό άλλως τε δλοι μας, καί ιδιαίτερα ό κ. άρχηγός τής
’Αστυνομίας, τούς περιβάλλομε μέ ιδιαίτερη συμπάθεια. ’Αναφέρομε έδώ τά όνόματά τους γιατί αύτό μάς τό επιβάλλει τό έργο τους. Αύτοί είναι οί άστυφύλακες κ.κ.
Τσέλιος Β., Λυγηρός Θ., Άναστασάκης Α ., Σκαρτσουλής Β., Σκούρτας Ρ ., Πετρο
παν άγος Β. καί Τσώτρας Γ.
Ή θέσις τοΰ οικήματος, ή ιδιόρρυθμη κατασκευή του, μέ τις διάφορες έσοχές καί έξοχές, οί έλεύθεροι γύρω χώροι του καί γενικά τά πάντα σοΰ δίδουν
τήν έντύπωσι ενός κτίσματος πού δεσπόζει μέ τήν ομορφιά του των γύρω
οικιών καί πολυκατοικιών. ’Αλλά άν αύτή είναι ή έντύπωσις άπό τήν έξωτερική άποψι τοΰ οικήματος, ή έντύπωσις πού σχηματίζει κανείς έπισκεπτόμενος τό έσωτερικό του κτίσματος, είναι κάτι πού ξεπερνά τήν φαντασία. Καί μόνο τό στοι
χείο δτιτό οίκημα αυτό ανήκε στη Μαρίκα Κοτοπούλη μπορεί νά δώση σ’ αύτόν πού
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δεν το έχει έπισκεφθή κάποια εικόνα της πραγματικότητος. ’Αρχοντιά, άνεσις, γού
στο καί πολυτέλεια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ εσωτερικού τοϋ κτίσματος. Συνιστώμεν άνεπιφύλακτα τήν έπίσκεψι σ’ αυτό.
Τό πρωί της 16-3-1963 τό ΛΑ' άστυνομικό τμήμα ήταν ντυμένο στα γιορτινά'του. ’Από τούς διοικητάς τοΰ τμήματος καί τοΰ οικείου παραρτήματος μέχρι καί
τοϋ τελευταίου άστυφύλακος, δλοι βρίσκονταν σέ διαρκή κίνησι, έλέγχοντας καί τα
κτοποιώντας καί τήν πιο μικρή λεπτομέρεια.’Έ τσ ι, σαν έ'φθασε ή 11η ώρα, τά πάντα
ήσαν έτοιμα. Χοροστατοϋντος τοϋ Σεβασμιωτάτου πρώην Μητροπολίτου Καναδά κ.
Άνατολίου, πού έβοηθεϊτο ύπό δύο ιερέων, άρχισε η τελετή τοϋ άγιασμοΰ. Μετά τό
πέρας τοΰ άγιασμοΰ ό κ. Άνατόλιος, θερμός φίλος τής ’Αστυνομίας, μέ λόγια άπλά
καί γεμάτα περιεχόμενο, ηύχήθηκε στους ύπηρετοΰντας στο τμήμα μακροημέρευσι
καί επιτυχία στους σκοπούς πού ώς άστυνομικοί καί ώς άνθρωποι έπιδιώκουν.
_Μετά τον Σεβασμιώτατον ό Α' υποδιευθυντής τής άστυνομικής διευθύνσεως
’Αθηνών, άστυνομικός διευθυντής Α' κ. ’Αναστασίου Εύάγγελος, άφοΰ ηύχαρίστησε τούς παρισταμένους γιά τήν προσέλευσί των στή γιορτή των έγκαινίων, συνεχάρη
δλους έκείνους πού εΐργάσθησαν γιά τον εύπρεπισμό τοΰ οικήματος καί έν συνεχεία
άπηύθυνε προς τούς υπαλλήλους τοΰ τμήματος μερικάς συστάσεις-ύποθήκας. Τούς
συνέστησε δηλαδή νά επιδεικνύουν πάντοτε κατά τήν έκτέλεσι των καθηκόντων των
προσήνεια καί εύγένεια προς τούς πολίτας, νά είναι προσηλωμένοι στο καθήκον, νά
έφαρμόζουν τον νόμον προς πάντας, νά σέβωνται καί άγαποΰν τον πολίτη καί νά εί
ναι πάντοτε έν έγρηγόρσει απέναντι τοΰ ύπ’ άρθ. 1 έχθροΰ τής ελευθερίας, τοΰ κομ
μουνισμού.
Μετά τον κ. ’Αναστασίου ώμίλησαν δι’ ολίγων ό πρόεδρος τοΰ δημοτικού συμ
βουλίου Ζωγράφου, άντιπρόσωπος των έπαγγελματιών Ζωγράφου καί τέλος ό διοι
κητής τοΰ τμήματος κ. Παπαδέας, ό όποιος ηύχαρίστησε τούς παρευρεθέντας γιά
τήν παρουσία των καί ύπεγράμμισεν ιδιαιτέρως τήν συμβολή των άστυφυλάκων τοΰ
συνεργείου, καθώς καί πολλών δημοτών τοΰ Ζωγράφου, οί όποιοι, είτε μέ προσφορές,
είτε μέ προσωπική εργασία, συνέβαλον στον εύπρεπισμό τοΰ τμήματος.
Μετά τούς έκφωνηθέντας λόγους όλοι οί παριστάμενοι έπισκεφθήκαμε τούς
χώρους τοΰ οικήματος άποκομίσαντες τις καλύτερες έντυπώσεις. Έ ν συνεχεία προσεφέρθησαν ποτά καί γλυκά καί περί ώραν 12.15' ή γιορτή τελείωσε. Πλήν τών άναφερθέντων παρέστησαν στά εγκαίνια τοΰ τμήματος ό έπιθεωρητής τοΰ άστυνομικοΰ Σώματος καί προϊστάμενος τής άστυνομικής διευθύνσεως ’Αθηνών, άστυνο
μικός διευθυντής Α' κ. Καραμπέτσος Εύάγγελος, οί άστυνομικοί διευθυνταί Β' κ.
κ. Μόρος Δ. καί Γεωργίου Σ ., οί άστυνόμοι Α' κ.κ. Τσιοΰγκος Κ., ΙΙαπαπαναγιώτου X. καί Σπηλιώπουλος Γ., οί άστυνόμοι Β' κ.κ. Τόλης ΓΙ. καί Μαυροζούμης Π.,
ό άρχιτέκτων μηχανικός κ. Διαμαντής, ό είρηνοδίκης Ζωγράφου κ. Καραγιάννης καί
ό γραμματεύς τοΰ ειρηνοδικείου κ. Κούρνιας, ό ταγματάρχης κ. Νικολόπουλος καί
άλλοι δημότες τής συνοικίας Ζωγράφου.
*
* *
ΤΑ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΑ» ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.

Τό γράψαμε πολλές φορές καί πάντοτε θά τό έπαναλαμβάνωμε. Είναι σημαν
τικά ευχάριστη ή διαπίστωσις δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων τά τελευταία χρόνια παίρ
νει ένεργό μέρος σέ πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, μέ άποτέλεσμα ό κόσμος νά γνωρίζη πλέον άπό κοντά τό έργον τής ’Αστυνομίας.’Έ τσι ό άστυνομικός, πού τά παλαιότερα χρόνια έθεωρεΐτο λίγο άπρόσιτος, σήμερα έρχεται σέ στεόή επαφή μέ τον πολίτη,
στοιχείο πού αναμφισβήτητα συντελεί στήν επιτυχία τών σκοπών καί τής άποστολής
τής ’Αστυνομίας. Μέ όποιονδήποτε τρόπο καί αν γίνεται ή προβολή τοΰ κοινωνικού
έργου τής ’Αστυνομίας, είτε δηλαδή μέ τό κινηματογραφικό συνεργείο, είτε μέ τό
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περιοδικό μας, είτε μέ τη ραδιοφωνική εκπομπή μας, είτε μέ τις διάφορες συναυλίες
στις συνοικίες, εϊτε τέλος μέ τις διάφορες εκθέσεις, τά άποτελέσματα είναι θαυμά
σια κι’ αύτό έχει τήν πιο μεγάλη άξια.
’Από τις σκέψεις αύτές ξεκινώντας οί άρμόδιοι τής υπηρεσίας μας άπεφάσισαν
νά συμμετάσχουν στήν γνωστή έκθεσι πού έλειτούργησε στο Ζάππειο Μέγαρο, τά
«Παναθήναια», παρουσιάζοντας σέ σμικρογραφία το έργο τής ’Αστυνομίας καί εΐδικώτερα τής υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως. Δέν έχει σημασία το γεγονός ότι ή έκθεσις
παρουσίασε μερικές ελλείψεις. Σημασία έχει ότι δόθηκε ή ευκαιρία στις χιλιάδες των
επισκεπτών των «Παναθηναίων» νά δουν άπό κοντά και νά άκούσουν άπό άξιωματικούς καί κατωτέρους τής ’Αμέσου Δράσεως τό πώς λειτουργεί ή νέα αύτή υπηρεσία,
τής οποίας ή συμβολή στο προληπτικό καί κατασταλτικό έργο της ’Αστυνομίας υπήρ
ξε καί είναι πολύτιμη. Σημασία έχει ότι έγινε μιά έπαινετή προσπάθεια, γιά τήν
οποίαν άρκετοί έπισκέπται έξεφράσθησαν μέ τά καλύτερα λόγια, όπως αύτό διαπι
στώνεται στις σελίδες του ειδικού βιβλίου εντυπώσεων πού ύπήρχε στήν έκθεσι. Σ η
μασία έχει ότι ώς ’Αστυνομία παρακολουθούμε τήν σύγχρονη ζωή μέ τις άπαιτήσεις
της καί έπιδιώκομε νά είμαστε όσο τό δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη, τον όποιο
σήμερα θεωρούμε βασικό συνεργάτη στήν άποστολή μας. "Ολα αύτά, χωρίς νά περι
αυτολογούμε, είναι σημάδια ζηλευτής προόδου καί προοιωνίζουν ένα λαμπρότερο
μέλλον γιά τήν ’Αστυνομία Πόλεων.
"Οσοι έπεσκέφθησαν τά «Π αναθήναια», τά όποια έλειτούογησαν άπό τής 8ης Μαρτίου,
άσφαλώς άπεκόμισαν τις πιο εύχάριστες εντυπώσεις γιά τό έργο πού παρουσιάσθηκε
στο σύνολό του. Οί μέν παλαιοί έφεραν νοσταλγικά στή μνήμη τους ήμέρες περασμέ
νων μεγαλείων, οί δέ νεώτεροι μπόρεσαν νά συγκρίνουν τον ρυθμό τής παλαιας εκείνης
ζωής μέ τον ρυθμό τής σημερινής. Τά «Παναθήναια» ξανάφεραν στήν πραγματικότητα
ένα λησμονημένο όνειρο καί όραμα τής παλαιας εποχής, τήν όποιαν έζησαν οί παππούδες
μας καί οί γιαγιάδες μας. ’Έδωσαν επίσης στούς νέους τό μάθημα τού παρελθόντος
καί τήν άφετηρίαν έκκινήσεως τής σημερινής των ζωής. Παράλληλα έδημιούργησαν
εμπορικά ένα νέο τρόπο έμμέσου διαφημίσεως, πού ήταν άγνωστος ώς τώρα στά ελ
ληνικά διαφημιστικά χρονικά.'Η δοκιμή πού εφέτος έγινε μέ τήν έκθεσι τών «Πανα
θηναίων» πιστεύομε ότι τελικά θά καθιερωθή σάν θεσμός στήν ’Αθήνα.
Μιλώντας είδικώτερα γιά τό περίπτερο τής ’Αμέσου Δράσεως νοιώθουμε τήν
άνάγκη νά συγχαρούμε θερμά αυτούς οί όποιοι εϊργάσθησαν γιά τήν παρουσίασί του.
Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στούς ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Γεώργιον Άγγελόπουλον
καί "Αγγελον Ντόντον, στούς άστυφύλακες κ.κ. Φράγκον καί Καρατζαφέρην καί στον
προϊστάμενο τής ’Αμέσου Δράσεως άστυνόμον Β' κ. Ξενοφώντα Σφέτσον. Στά
περιωρισμένα πλαίσια τού χρόνου καί τών υλικών μέσων πού διέθεταν, μπόρεσαν
νά παρουσιάσουν μιά ζηλευτή εργασία, ή οποία πιστεύομε ότι τον έπόμενο χρόνο, αν
μέ τό καλό λειτουργήσουν ξανά τά «Παναθήναια», θά είναι άρτια άπό κάθε πλευρά.
Αύτά πού παρουσίασε τό περίπτερο τής ’Αμέσου Δράσεως βέβαια δέν ήταν
τίποτε τό δύσκολο καί άκατόρθωτο. 'Απλά πράγματα, βαλμένα σέ κάποια λογική σει
ρά, έργασία όμως πού άπαιτεΐ φιλότιμη προσπάθεια. Μερικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα άπό τήν δράσι τής ’Αστυνομίας καί τής ’Αμέσου Δράσεως, ή λειτουργία ενός
τηλεφωνικού κέντρου, όπως αύτό λειτουργεί στο κέντρο τής ’Αμέσου Δράσεως, ή
έπίδειξις ·νεωτάτου τύπου οργάνων άσυρμάτου καί τηλετύπων καί τέλος ή
ύπό άξιωματικών καί κατωτέρων ύπαλλήλων τής ’Αμέσου Δράσεως έπεξήγησις στούς
έπισκέπτας τού τρόπου λειτουργίας τής ύπηρεσίας των, μά πάνω απ’ όλα ή ευγέ
νεια τών ύπαλλήλων τής ’Αμέσου Δράσεως στις ώρες τής λειτουργίας τής έκθέσεως,
ήσαν τά στοιχεία πού χαρακτήριζαν τό περίπτερο τής ’Αμέσου Δράσεως.
Τελειώνοντας κρίνομε σκόπιμο νά παραθέσωμε έδώ άποσπάσματα εντυπώσεων
διαφόρων επισκεπτών γιά νά πάρωμε μιά μικρή ιδέα τής άπηχήσεως πού είχε ή λει
τουργία τού περιπτέρου τής ’Αμέσου Δράσεως, γιά τό όποιο μιλήσαμε.
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I. Ράΐκου

«'Η "Αμεσος Δράσις είναι ή ωραιότερη όψις της ’Αστυνομίας. 'Η πιο έλπιδοφόρα
εικόνα της καθημερινής ζωής. Δεν υπάρχει 'Έλληνας πού να μή νοιώθη θαυμασμό για
την λαμπρή αύτή άστυνομική υπηρεσία. Εύγενεϊς οί υπάλληλοι, ταχυτάτη έπέμβασις,
θαυμάσια άποτελέσματα. Συγχαίρω την ’Αστυνομία καί ιδιαίτερα τον εόγενέστατο
κ. 'Υπαστυνόμο τής έκθέσεως, πού πρόθυμα σπεύδει να εξυπηρέτηση τό κοινόν. Βγαί
νοντας από τό αστυνομικόν περίπτερον, έχω ήδη γίνει ένας θαυμαστής καί φίλος του
’Αστυνομικού Σώματος».
Γ. Πετραρχέας—Φ. Νέγρη 8
«Συγχαίρω την 'Υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων διά τό
έργον της».
Λ. Μπουρνιάς, 'Υπουργός Βιομηχανίας
«'Η 'Υπηρεσία ’Αμέσου Δράσεως άποτελεϊ τήν σημαντικωτέραν κοινωνικήν έκδήλωσιν τής χώρας μας».
Χρήστος Χαρικιόπουλος
Δημοσιογράφος — Ραδιοσχολιαστής
«’Ε πί τέλους άποκτήσαμε εκείνο πού έ'λειπε στον τόπο μας. Βοηθιέται ό κόσμος
καί διώκεται τό έγκλημα άποτελεσματικώς μέ τα σύγχρονα μέσα τής ’Αστυνομίας
μας καί μέ τήν πίστη των άστυνομικών μας στην υπηρεσία τους καί τήν Ελλάδα.
Θερμά συγχαρητήρια».
Γ. Δεληγιάννης, Άντισυνταγματάρχης
*
* *
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ή άστυνομική διεύθυνσις Πειραιώς, όπως κάθε χρόνο έτσι καί φέτος, στήν
προσπάθειά της νά προσφέρη στούς ύπαλλήλους της μιά ποικιλία, άλλά καί στις διά
φορες άρχές τοϋ Πειραιώς μιά φιλική άτμόσφαιρα, διωργάνωσε στις 13-3-1963 καί
16-3-1963 δύο χοροεσπερίδες.
Σ τις πολυτελείς αίθουσες τής άστυνομικής λέσχης τής διευθύνσεως Πειραιώς,
μέ πρωτοβουλία πάντοτε τοϋ προϊσταμένου αυτής άστυνομικοϋ διευθυντοΰ Α' κ. Νι
κολάου Νικητάκη, ή άστυνομική διεύθυνσις Πειραιώς δεξιώθηκε καί φέτος τούς άστυνομικούς μέ τά μέλη τών οικογενειών των, τούς φίλους καί τούς συγγενείς των,
καί τις άρχές τής πόλεως τοϋ Πειραιώς, μέ επίσημους προσκεκλημένους άπό τήν ’Α 
θήνα καί Πειραιά.
Ή χοροεσπερίς πού δόθηκε προς τιμήν τών άρχών άρχισε ένωρίς τό βράδυ τής
16-3-1963 καί συνεχίσθηκε μέχρι τό πρωί, χάρις στο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμ
μα πού υπήρχε καί στο όποιο πήραν μέρος πολλοί γνωστοί ήθοποιοί, ξένα καλλιτε
χνικά συγκροτήματα, τό άκροβατικό συγκρότημα τοϋ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς,
τμήμα τής μουσικής τής ’Αστυνομίας καί τμήμα τοϋ ’Ωδείου Πειραιώς.
Κατά τήν διάρκεια τής χοροεσπερίδος ή δεσποινίς Βέρα Ρόδη μιλώντας προς
τούς προσκεκλημένους καί άναφερομένη στο έργο τής ’Αστυνομίας είπε μεταξύ τών
άλλων καί τά έξής:
«Ξεκινώντας άπό τή λέξι άνθρωπος φθάνομε στον ιδανισμό καί τό καθήκον.
"Ενα άπό τά πρωταρχικά καθήκοντα είναι εκείνο πού έχομε στον έαυτό μας γιά νά
τον προφυλάξωμε καθώς καί αυτό πού έχομε προς τούς άλλους.
Μέ τό ’Αστυνομικό Σώμα όμως τά πράγματα διαφέρουν. Τό καθήκον προς τον
έαυτόν τους είναι ή προστασία γιά τούς άλλους, είναι ή θυσία πού κάνουν στο βωμό
τής κοινωνίας καί πού τούς ετοιμάζουν χέρια φιλικά ή... ίερόδουλα. Καί θυσιάζονται
όχι γιατί τούς έπιβάλλεται, άλλά γιατί τό θέλουν, γιατί πλέον ή θυσία γιά τό καλό
καί τήν ηρεμία τής όλότητος έχει άναμιχθή στο αίμα τους καί κυλά μέ τήν ίδια θέρ
μη καί ζωή.
’Αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες, άκοΰς τ ’ άργά του βήματα κάτω άπ’ τό
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παράθυρό σου, που ρεμβαστής εσύ άπολαμβάνεις τη βροχή ή τό φύσημα τοΰ άνέμου,
χωμένος στά ζεστά σου στρωσίδια. 'Ο άστυνομικός σκοπός όμως κάθε άλλο παρά
ρεμβαστής τής παγωνιάς καί τοΰ κρύου πού αισθάνεται είναι. Καί όμως είναι ικα
νοποιημένος γιατί κάνει τό καθήκον του έναντι τής πατρίδος, γιατί προστατεύει τά
ύψηλά ιδανικά τής άνθρωπίνης κοινωνίας, γιατί τό επάγγελμά του δεν είναι ενα επάγ
γελμα βιοποριστικό γ ι’ αύτόν,άλλά ένας ιδανικός προορισμός πού ξεπερνά τις άνθρώπινες άδυναμίες, ήτοι τό κρΰο, τήν κούρασι καί τήν πείνα άκόμα. Είναι λοιπόν ενα
θείο καθήκον, γιατί είναι τό καθήκον τοΰ ανθρώπου γιά τον άνθρωπο. ’Ίσω ς δεν με
γαλουργεί άλλά ξεπερνά τά γήινα. Φθάνομε στο σημείο λοιπόν νά ποΰμε οτι αυτός
είναι ό πραγματικός άνθρωπος στον προορισμό του...».
Στή μεγάλη αυτή χοροεσπερίδα παρέστησαν οί υπουργοί κ.κ. Δ. Βρανόπουλος, Δ.

Ό υφυπουργό; έπί των Εσωτερικών κ. Δ. Δαβάκη;, ό αρχηγό; τή ; ’Αστυνομία; Πό
λεων κ. Θ. Ρακιντζή;, ό διευθυντή; τή ; Αστυνομία; Πειραιώ; κ. Ν. Νικητάκη; καί έτε
ροι έκλεκτο! προσκεκλημένοι εΐ; τήν δεξίωσιν τη ; αστυνομική; διευθύνσεω; Πειραιώ;.

Άλιπράντης καί Δ. Δαβάκης, ό δήμαρχος Πειραιώς κ. Π . Ντεντιδάκης, ό πρόεδρος τοΰ
Δημοτικοΰ Συμβουλίου Πειραιώς κ. Κυριακάκος, οί βουλευταί κ.κ. Ε. Σκορδίλης, X.
Μπουγάς, Ε. Σαββόπουλος καί Κ.Βοβολίνης,όάρχηγός τοΰ άστυνομικοΰ Σώματος κ.
Θ. Ρακιντζής, ό έπιθεωρητής τούτου καί προϊστάμενος τής αστυνομικής διευθύνσεως’Αθηνών κ. Ε. Καραμπέτσος, ό προϊστάμενοςτήςεΐσαγγελίας Πειραιώς κ. Πολυχρονόπουλος, ό πρόεδρος πρωτοδικών κ. Άγγελόπουλος, οί πρόεδροι τοΰ δικηγορικοΰ καί ΐατρικοΰ συλλόγου κ.κ. Ν. Πειρουνάκης καί Μ. Μπακούρης, οί δημοτικοί σύμ
βουλοι Πείραιώς κ. Β. Κατσιβαρδάκος καί κυρία Λ. Άλμπάνη, ό πρόεδρος καί ό γεν.
γραμματεύς τοΰ έργατικοΰ κέντρου Πειραιώς κ.κ. Ι.Κασιμάτης καί Σ. Καλαρούτης,
ή πρόεδρος τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κυρία Α. Δηλαβέρη, καί ή γραμματεύς τούτου
κυρία Μ. Γερανέα μετά τοΰ συζύγου της, οί κυρίες Α. Αούλου καί I. Κατσιβαρδάκου,
μέλη συμβουλίου τοΰ Ο.Κ.Φ.Α., έκπρόσωποι τοΰ τύπου, καθώς καί πολλοί ανώτε
ροι καί κατώτεροι άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
I. ΡΑ-Ι ΚΟΣ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α
ΕΙΚ Ο Σ ΙΤ Ε Τ Ρ Α Ω Ρ Α
Τον ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΟ Υ «X»

νας τεράστιος ογκόλιθος τοϋ ώργανωμένου εγκλήματος έγινε δυνατόν να καταποντισθή αύτές τις ήμέρες. Πρόκειται για τήν πολυμελή εκείνη σπείρα των
πλαστογράφων ένσημων στη Νέα Φιλαδέλφεια, πού επί τριάντα ολόκληρα χρόνια
κατώρθωνε νά κατασκευάζη πρωτοφανούς τελειότητος κινητά χαρτόσημα, νά τα
διοχετεύη μέ πρόσωπα της άπολύτου εμπιστοσύνης της στήν κατανάλωση καί νά
καρποϋται μέν αύτή τεράστια ποσά, τό κράτος δέ νά ύφίσταται κολοσσιαία ζημία,
ή οποία καί κατά προσέγγισιν δέν δύναται νά ύπολογισθή. ’Απίθανα μεγάλο τό
έγκλημα αύτό, παρουσιάζει τόσες άπιθανότητες καί άντιθέσεις. Πρώτα-πρώτα ό
μάκρος χρόνος δράσεως, τριάντα χρόνια σχεδόν. ’Έ πειτα τό άπίθανον του σημείου
όπου ή «χαρτοσημοβιομηχανία», μιά ήσυχη καί ειδυλλιακή κατά τά άλλα γειτονιά
τοϋ γραφικού προαστίου Νέας Φιλαδέλφειας. ’Ακολουθεί ό άπίθανος άρχηγός τής
σπείρας, γέρος βιβλικώτατος 83 χρόνων, μέ «πρόσωπο έπί τοϋ οποίου είχε έπιχυθή
τό κύμα τής άγαθότητος, μέ άπόκοσμο βλέμμα μελετητή τών γραφών... πλατύ
μέτωπο φιλοσόφου... μορφή πού έμπνέει έμπιστοσύνη καί σεβασμό__μέ εντύπωση
ότι θά μπορούσε νά είναι συνταξιούχος καθηγητής, άφιλοκερδής ιατρός τών πτω 
χών, πρόεδρος φιλανθρωπικού συλλόγου, έπίτροπος έκκλησίας, φιλόστοργος πάππος
πού παίρνει τά έγγονάκια του ή καί δισεγγονάκια καί τά πάει περίπατο..... »
κ.λ. κ.λ., όπως γράφει επιφανής χρονογράφος παρουσιάζοντάς τον. Πλάι στον
«άγιο» αύτόν άνθρωπο ό δεύτερος μοχλός τής σπείρας, τό τρυφερόν έτερον ήμισυ
τού άρχηγοΰ, έτών 60, πού αν καί άκούη στο όνομα «Ευγενία» ειχεν ωστόσο μεταβληθή σέ σταυρωτή τού άτυχούς, σέ Ξανθίππη, σέ Κατερίνα καί σέ Φροσάρ. Καί
στη συνέχεια τό άπίθανο τοϋ έργαστηρίου, πού χρωστούσε τήν τελειότητα στά
έμπειρα χέρια τού άρχηγοΰ, τό άπίθανο τής καταπληκτικής όμοιότητος τών πλαττών
προς τά γνήσια χαρτόσημα, ή άπίθανη δημοσιότης τού ζεύγους, τού τραγικού ζεύ
γους, πού, δυστυχώς, έμελλε νά άποχωρισθή διά παντός. Διότι ό καλός «κύρ Ά ντώ νης», πού έγινε άνάγνωσμα τής άστυνομικής εΐδησεογραφίας, χρονογράφημα,
τραγούδι, μάς άφησε καιρούς δέκα πέντε μόλις ήμέρες άπό τήν σύλληψη αυτού καί
τής συμβίας, τού υιού καί τής νύμφης του καί τριών άλλων άκόμη συνεργών.
** *
Ή μεγάλη αυτή επιτυχία τής ΰποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ήλθε,
κοντά σέ τόσα άλλα,νά διαψιύση άλλη μιά φορά εκείνους πού θεωρούν «καχύποπτους»
τούς πολλά παρατηροΰντας καί μη εύκολα πειθομένους περί τής άλφα ή βήτα καταστάσ^ωι, άστυνομικούς. Ή λθε νά κατάδειξη δηλαδή ότι τά φαινόμενα άπατούν,
καί μάλιστα σέ αφάνταστο βαθμό καμμιά φορά, στον κόσμο τού εγκλήματος του
λάχιστον.
*
*

*

XX
καθημερινή συγκομιδή τών πάσης φύσεως εγκληματιών παρουσιάζει πολ
λά ένδιαφέροντα κατά τον τελευταίο καιρό, μέ χαρακτηριστικώτερον τό ότι οί
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περισσότεροι καί πλέον επικίνδυνοι κακοποιοί είναι «άρτι άποφυλακισθέντες».
Πήραμε ώς τώρα από τα τόσα περιστατικά καί καταχωρήσαμε έδώ, μαστρωπούς,
πού μόλις άποφυλακίσθηκαν έ'τρεξαν στή μεγάλη συνέχεια του έργου, άνθρωποκτόνους, πού άπελύθησαν επί έγγυήσει καί συνέχισαν άμέσως τό έργο, διαρρήκτες
πού έκαμαν τό ’ίδιο κ.λ. Αύτό τό είκοσαήμερο έχουμε τρεις σκληροτράχηλους καί
ταλαντούχους διαρρήκτες, «άρτι άποφυλακισθέντας», πού δέν έμειναν έξω τού νυμφώνος. Ό π ρ ώ τ ο ς λοιπόν, ό πολύς Κ. Β. των 24 χρόνων, βγήκε άπό την φυλακή
παραμονή τής πρωτοχρονιάς. Είχε άρχίσει την δράση στα 14 χρόνια του, αρπά
ζοντας σέ ένα μόνο χρόνο πάνω άπό διακόσιες τσάντες γυναικών σέ πάρκα καί
άλσύλια. Σύλληψις-τότε καί φυλάκισις πέντε ετών. Στή φυλακή ή μετεκπαίδευσις
σέ σοβαρές «δουλειές», οπότε μέ τήν έξοδο ρίχθηκε μέ ζήλο σέ μεγάλες κλοπές,
πού του έστοίχησαν άλλα τέσσερα χρόνια φυλακή. Δέκα τεσσάρων έτών λοιπόν
έναρξις, ένιά έτών φυλάκισις, καί βρίσκεται ό φίλος μας ελεύθερος πρωτοχρονιάτικα
τού 1963. ’Άνθρωπος μέ όνειρα καί πίστη στήν άποστολή του, άγοράζει ένα τετρά
διο καί χαράζει τήν άρχή του ήμερολογίου του μέ αύτά τά βαθυστόχαστα : «Είμαι
μόνος καί πλησιάζουν γιορτές. Πρέπει κι’ εγώ νά γιορτάσω, γ ι’ αύτό δέν θά είναι
άσχημο νά κάνω μιά βόλτα μέχρι τά προάστια, οπού ύπάρχουν πολλές καί καλές
βίλλες». Καί ή βόλτα άρχίζει άπό τήν Φιλοθέη," οπού σέ βίλλα άσφαλιστοϋ βρίσκει
60 λίρες καί 40.000 δραχμές, συνεχίζεται άργότερα στον Χολαργό καί στήν βίλλα
τραπεζιτικού, άπό τήν οποία φεύγει μέ 200 χρυσές λίρες, 15.000 δραχμές καί πολλά
τιμαλφή. ’Αρχίζει τή μεγάλη ζωή, ξυρίζει τό μουστάκι, φοράει γυαλιά μυωπίας,
καλοντύνεται, παίρνει στο χέρι ένα ογκώδη χαρτοφύλακα μέ νομικά βιβλία—προ
φανώς κλεμμένα—καί άγοράζει μέ τις «οικονομίες του» όλοκαίνουργο μοτοποδή
λατο, γιά νά κινήται καί νά άναγνωρίζη άνετα καί μέ άξιοπρέπεια. Συνεχίζει λοιπόν
τις διαρρήξεις στή Γλυφάδα, στή Φιλοθέη καί στο Ψυχικό, άποφεύγοντας έπιμελώς τήν ’Αθήνα. ’Έρχονται όμως οί άναποδιές. Κλέπτης κλέπτει τό μέ κλεμμένα
χρήματα μοτοποδήλατο τού άρχικλέπτου καί ταλαντούχου «γρυλλάκια», πράγμα
τό όποιον ό «παθών» δέν τολμάει νά μάς τό καταγγείλη. Δεύτερη άναποδιά τον
φέρνει νά χαλάση «κουβαρντίστικα» δύο χιλιάδες σέ μπάρ τής Όμονοίας, οπότε
καί βρίσκεται στά χέρια μας καί μετά άπό πολλά ομολογεί.
Ό δ ε ύ τ ε ρ ο ς «άρτι άποφυλακισθείς» ύστερα άπό τεσσάρων έτών φυ
λάκιση, ό πολυσεσημασμένος X. Κ. τών 34 έτών, πήγε στο σπίτι βαρυπενθοΰντος
νά τον συλλυπηθή. Καί άπεχώρησε ένθυλακώσας χρυσαφικά μεγάλης άξίας, γιά νά
συλληφθή άμέσως καί νά όμολογήση άλλες δέκα κλοπές καί διαρρήξεις. Καί ό
τ ρ ί τ ο ς , ό γνωστότατος κακοποιός Α. Ά π . ή Καλ. ή Ματ., έτών 33, άφοϋ βγήκε
άπό τήν φυλακή τον παρελθόντα Νοέμβριον, όπου είχε μείνει πέντε χρόνια γιά
διαρρήξεις, άφαιρεΐ άπό αυτοκίνητο κοσμηματοπώλου 25 ώρολόγια χειρός, γίνεται
πλασιέ καί τά πουλάει στά γραφεία διαφόρων έπιχειρήσεων, ώσπου συλλαμβάνεται
καί ομολογεί μέ τήν σειράν του άλλες δέκα κλοπές καί διαρρήξεις τών τελευταίων
ημερών.
** *

Μ

εγάλη πρωινή έφημερίς τών ’Αθηνών, παίρνοντας άφορμή τήν «σημαία» μέ
τό 114 άρθρον τού Συντάγματος, πού υψώθηκε μεσάνυχτα σέ άριστερή δοκό τού
Σταδίου, καθώς καί άλλα άριστερά συνθήματα πού έγράφησαν σέ τοίχους κεντρικωτάτων οδών τής πρωτευούσης, υπενθυμίζει προς πάσαν ύγιά κατεύθυνσιν ότι
έτσι άρχισαν οί κομμουνισταί πρό δεκαετίας καί κατέληξαν στον αιματοβαμμένο
κόκκινο Δεκέμβρη τού 1944. Τό φαινόμενο, άλλοίμονο αν έχρειάζετο νά τονισθή,
έχει μεγίστη σημασία δι’ ημάς, τούς τεταγμένους στήν περιφρούρηση τών οσίων
καί ιερών τού πολίτου καί τής Πολιτείας, δι’ δ καί έπιβάλλεται νά αγρυπνούμε
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δσο γίνεται περισσότερον. Καί άφοΰ ό λόγος περί κομμουνιστικών έκδηλώσεων,
ας άναφερθοΰν έδώ δύο άκόμη έπίκαιρες ένέργειες πού, άν καί δεν έχουν άμεση σχέση
μέ την εμφανή παρανομία, δέν πρέπει ωστόσο να- ξεφεύγουν της προσοχής δλων
μας. 'Η μία ένέργεια είναι τα δσα γίνονται μέ τήν έπέτειο των εΐκοσι χρόνων άπό
τοϋ θανάτου τοΰ Κωστή Παλαμα, τοΰ εθνικού μας βάρδου, έκ μέρους κομμουνιστι
κών παραγόντων. Προσπαθούν οί κομμουνισταί να πάρουν την πρωτοπορία στις
πανελλήνιες εκδηλώσεις για τον γίγαντα ποιητή δ,τι τοΰ έλληνικοΰ καί νά παρου
σιάσουν τον έθνικό ψάλτη ώ ς.... εραστή της κόκκινης ιδέας. Δέν χρειάζεται νά
πούμε έδώ τίποτα νομίζω, άφοΰ πέρυσι μιλήσαμε στά «’Αστυνομικά Χρονικά»
γιά τά «τερτίπια» τών άπανταχοΰ κομμουνιστών καί εφέτος μάς δίνεται ή ευκαιρία
νά ξαναμιλήσωμε γιά τον τροβαδούρο τού Γένους σέ άλλες στήλες. Καί ή άλλη
ένέργεια τών κομμουνιστών, ενέργεια πού παίρνει μεγάλη έπικαιρότητα μέ τήν
μεγάλη εθνική έορτή της 25ης Μαρτίου, είναι ή κίνηση πού άρχισε άπό τώρα γιά
τά έκατόν πενήντα χρόνια τής Φιλικής Ε ταιρίας, πού θά γιορτασθοΰν τοΰ χρόνου.
"Αρχισαν νά κινούνται λοιπόν οί κομμουνισταί δπως ή έκατόν τοϊς έκατόν ελληνική
καί μόνον ελληνική ύπόθεσις τών Φιλικών παρουσιασθή ώς..... Διαβαλκανική
ύπόθεσις.
*
*

*

Τήν κίνηση έπεσήμανε, λήγοντος τοΰ 1962, 6 καθηγητής τού Πανεπιστημίου
μας κ. Ά π . Δασκαλάκης σέ περισπούδαστο άρθρο του, δέν άπολείπεται δέ παρά νά
έπισημανθοΰν εγκαίρως καί υπό άλλων προσωπικοτήτων αί κινήσεις τών πάσης
φύσεως θιασωτών τού ερυθρού δεσποτισμού. Διότι, τό τονίσαμε καί άλλοΰ, σκοπός
τών κομμουνιστών είναι νά χρησιμοποιηθούν τά δσια καί ιερά τοϋ έλληνικοΰ ’Έ 
θνους —καί δλων τών έθνών οί μεγάλες στιγμές, καί τά κοσμοϊστορικά γεγονότα—
προς έξυπηρέτησιν τών σκοπών των μέ εγκληματική διαστροφή καί παραποίηση.
*
* *

Μ

έγα φαινόμενον τής έποχής μας ή άπάτη, επιστημονική καί μή, μεγαλειώ
δης καί ταπεινή, συνταρακτική καί άθόρυβος κ.λ. κ.λ. Ά π α τώ , άπατας, άπα
τά, φθάνει νά εύρίσκωνται οί κατάλληλοι, άφελεΐς καί μή. Μιά λοιπόν οί κουστουμάδες, μιά οί δήθεν εΐσπράκτορες, οί άπεσταλμένοι, οί.... γαμβροί, οί πωληταί
άνυπάρκτων οικοπέδων, οί μεγαλόσχημοι πού δηλώνουν πώς είναι άστυνομικοί,
δικηγόροι, κ.ά.π. Πάντως, τής μόδας είναι τόν τελευταίο καιρό δλων τών ειδών
οί απάτες, μέ προτίμηση στην μέθοδο πωλήσεως... δροσερού άέρος καί ούδενός
έτέρου. Έ π ί κεφαλής δλων έκείνων τών ’Αθηναίων καί Πειραιωτών άπατεώνων
πού πωλοΰν εύτελή ώς πολυτελή, βρίσκεται αύτές τις ήμέρες εκείνος ό «άσσος»
πού μοσχοπούλησε σέ άφελέστατον μπριγιόλ ώς..... δραστικώτατο φάρμακο κατά
τής άνικανότητος. ’Ά ν καί πήρε 6 δύστυχος δλο τό περιεχόμενο τοΰ μπουκαλιού,
πριν πάη σέ λαϊκή πεταλουδίτσα, τίποτα δέν κατώρθωσε, δι’ δ καί ήρθε σέ μάς καί
περιέγραψε τόν ((άσσο». Καί έπί κεφαλής δλων έκείνων πού πωλοΰν τό θειον χάρι
σμα τής φύσεως στον κόσμον, τόν δροσερόν δηλαδή καί φρέσκον άέρα, βρίσκεται
έκεϊνος ό «άετός» πού, χωρίς νά έχη άλλά καί ούτε νά πρόκηται νά κτίση ποτέ
πολυκατοικία, έδημοσίευσεν άγγελίες στις έφημερίδες δτι.... πωλεϊ τό θυρωρεΐον.
Καί ετρεξαν οί έπιθυμοΰντες καί κατέβαλαν στον «έπιχειρηματία» : Α.Κ. 27.000
δραχ., Μ. Π. 30.000, Κ. Ν. 10.000, Α. Δ. (ή) 2.000 κλ. κλ., τό δλον έκατόν
χιλιάδες καί πλέον, ώς προκαταβολή. Καί άφυπνισθέντες, καί ίδόντες, ετρεξαν καί
υπέβαλαν δλοι τους μηνύσεις.
*
* *
Πάντως τά σκήπτρα τής άπάτης αύτόν τόν καιρό τά κατέχουν έκεΐνοι
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οί ρηξικέλευθροι τέσσερες Ιάπω νες, πού μέ τήν επιχείρηση «βήξιμο» κατώρθωσαν
νά.... κερδήσουν σέ λίγες ημέρες 28.000 δολλάρια, δηλαδή 840.000 δραχμές. Ή
μέθοδος άπλή : Συνώδευαν υποψηφίους οδηγούς στις προφορικές καί έγγραφες
έξετάσεις του Τόκυο, για άπόκτηση άδειας οδηγού αύτοκινήτου, παρουσιαζόμενοι
καί αύτοί ώς υποψήφιοι. 'Όταν οί έξετασταί έδιναν στούς ύποψηφίους το ερωτημα
τολόγιο, σέ κάθε έρώτηση τού οποίου υπήρχαν τρεις άπαντήσεις, οί άπατεώνες
έβηχαν άναλόγως, προσποιούμενοι ότι ήταν κρυωμένοι. Ό υποψήφιος λοιπόν, πού
έγνώριζε τά συνθηματικά «βηξίματα», έβαζε τούς σχετικούς σταυρούς στις σωστές
άπαντήσεις πού ύπεδείκνυε ό βήχας. 'Η άμοιβή για τήν «υπηρεσία» ήταν άδροτάτη,
ώσπου άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν άπο τήν άστυνομία οί δύο. Οί άλλοι δύο
διέφυγαν, πλήν είναι βέβαιον ότι «τούς έκόπηκε ό βήχας» πλέον. "Ας έχουν τήν
περίπτωση αύτή στά ύπ’ όψιν καί οί δικές μας επιτροπές τού υπουργείου Συγκοι
νωνιών.
*
*

*

- Α . ντιγράφω άπο μεγάλης κυκλοφορίας άπογευματινήν έφημερίδα, κάτω άπο
έπιβλητική φωτογραφία τροχονόμου άστυφύλακος καί ύπο τον τίτλον « Ά ν εδ ε ί χ θ η ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ς τ ρ ο χ ο ν ό μ ο ς τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς » : «Στις
23 Μαρτίου, ό Χρηστός Άδαμόπουλος, θά πάρη ένα βραβείο καί έναν τίτλο : Τό
βραβείο «Λάϊονς» καί τον τίτλο τού καλύτερου τροχονόμου της Ελλάδος. Γιατί ό
Χρηστός Άδαμόπουλος είναι, γιά τήν Τροχαία, ό 324 άστυφύλαξ, πού έχει προ
σφέρει άμέτρητες καί άνεκτίμητες ύπηρεσίες στήν τήρηση της τάξεως, σέ πεζούς
καί οδηγούς, χρόνια ολόκληρα τώρα.
'Ο Άδαμόπουλος είναι ό πιο γνωστός άστυφύλακας στούς Αθηναίους, πεζούς καί οδηγούς : ό ψηλός, άδύνατος καί νευρώδης άστυφύλακας των Χαυτείων,
πού στέκεται πάντα στήν μέση τού δρόμου, πότε σκυθρωπός, πότε χαμογελαστός,
ρυθμίζοντας τήν κίνηση μέ μικρές, κοφτές καί σίγουρες κινήσεις.
'Η πείρα στή δουλειά του τον έχει μάθει νά μήν εκνευρίζεται ποτέ, νά μή
θεωρή ποτέ τον οδηγό ή τον πεζό παραβάτη καί νά μήν
κάνη μηνύσεις ! 'Υπο
λογίζει ό ίδιος ότι κάθε μέρα, στή βάρδια του, βάζει σέ τάξι περισσότερα άπο 15.000
αύτοκίνητα καί περισσότερους άπο 20.000 πεζούς !
Το βραβείο πού τού άπονέμεται είναι μιά δικαίωσις των κόπων του. Κάθε
τρία χρόνια, γίνεται ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, μέ τροχονόμους άπο ολα τά
μέρη τού κόσμου. 'Ο Άδαμόπουλος έξελέγη γιά ν’ άντιπροσωπεύση τήν Ελλάδα
καί κέρδησε το βραβείο καί τον τίτλο τού καλύτερου τροχονόμου τής χώρας μας..... ».
’Επίσης άπο μεγάλης κυκλοφορίας πρωινή εφημερίδα αντιγράφω τά έξής
κάτω άπο τον τίτλο « Ό κ α λ ό ς ά σ τ υ φ ύ λ α ξ » : «'Ο άστυφύλαξ τής Τροχαίας
κ. Χρήστος Άδαμόπουλος, θά πάρη ένα διεθνές βραβεΐον διότι :
1) Δέν έκνευρίζεται ποτέ.
2) Δέν θεωρεί έκ προοιμίου τον πεζόν ή οδηγόν παραβάτην.
3) ’Αποφεύγει νά ύποβάλη μηνύσεις. Καί όμω ς:
4) ’Επιβάλλει τήν τάξιν καί προθυμίαν εις 15.000 αύτοκίνητα καί 20.000
πεζούς ήμερησίως.
Ύποθέτομεν ότι ή διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας θά έξηγήση εις όλους τούς
άστυνομικούς υπαλλήλους τούς άνωτέρω λόγους διά τούς οποίους έβραβεύθη ό καλός
άστυφύλαξ».
'Υποθέτει καί ό υποφαινόμενος ότι κάθε σχόλιον επί τοΰ όλου θέματος περιτ
τεύει. 'Υπάρχει καί εδώ τό γνωστόν : «Ναί.μέν, άλλά,...».
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* "Ενας ’Αθηναίος πιτσιρίκος εννέα ετών «έξηφανίσθη» άπό την ’Ακρόπολη.
Ε ίχε πάει εκεί, μέ άλλα παιδιά τού σχολείου 'Α γίας Παρασκευής, για να διδαχθή
άπό τήν έλληνική άρχαιότητα καί στο προσκλητήριο πού έ'καμε ή δασκάλα διεπιστώθη ή άπουσία του. ’Έψαξαν παντού, στον ιερό Βράχο καί τά γύρω, οί μικροί
καί ή δασκάλα, άλλά εις μάτην, καί τό λεωφορείο έφυγε χωρίς τον πιτσιρίκο. Τό
πράγμα έφθασε στην ’Αστυνομία άπό τούς δύστυχους γονείς. Είπαν ότι τό παιδί
τό__ άπήγαγαν δύο άτεκνοι τουρίσται, άφοϋ τρεις πιτσιρίκοι έδήλωναν πώς είδαν
τό συμμαθητή τους σέ μαύρη κούρσα καί ανάμεσα σέ άντρόγυνο μαύρων τής ’Αφρι
κής. Δύο άλλοι πιτσιρίκοι κατέθεταν ότι είδαν τον έξαφανισθέντα μικρόν σέ κόκκινη
λιμουζίνα, πού έφευγε σαν τό άνεμο, κι’ ένα έπιβάτη νά τοϋ κλεινή τό στόμα για νά
μή άκούγωνται οί φωνές του. Ή ’Αστυνομία, φυσικά, έκινήθη έκ καθήκοντος προς
όλες τις κατευθύνσεις καί μέ τήν περίσκεψη πού έπρεπε. Καί τό βράδυ έφτασε στο
τμήμα ό πιτσιρίκος μέ τον γεννήτορα, γιά νά άκουσθή ότι ό «μπόμπιρας» εΐχε
άπό τό σπίτι πού έφυγε τό εισιτήριο μεταβάσεως στην ’Ακρόπολη καί έπιστροφής,
πλήρωσε τήν μετάβαση, είδε τις αρχαιότητες καί άκουσε όσα είπε ή δασκάλα , μά
μέ τά χρήματα τής έπιστροφής άγόρασε καί έφαγε γλυκά καί κουλούρια. Γιά νά μην
έκτεθή λοιπόν στά μάτια των συνομηλίκων του, πού δέν είχε τό εισιτήριο έπιστρο
φής, σκέφθηκε καί άποφάσισε χωρίς κλάματα : Τό πήρε ποδαρόδρομο άπό τήν
’Ακρόπολη, κρυφά, κατά τις δώδεκα τό μεσημέρι, καί έφθασε στο σπίτι του, στήν
'Α γία Παρασκευή, στις εφτά τό βράδυ! Τό ρωμέικο φιλότιμο βλέπετε.
* ’Αθηναία δεσποινίς δέκα τεσσάρων χρόνων καί μαθήτρια, έξηφανίσθη
περιέργως άπό τό σπίτι της. Καί ή ’Αστυνομία, ώς ήτο φυσικόν, έκαμε δ,τι μπο
ρούσε έπί ένα εικοσιτετράωρον, άλλά χωρίς άποτελέσματα. Νά λοιπόν πού ή μικρή
κτυπά χαράματα τής δεύτερης ήμέρας τήν πόρτα γνωστοτάτου ήθοποιοΰ. «Τό καί
τό κ. Α. Είσθε τό ’ίνδαλμά μου, είστε τό άλφα καί τό ωμέγα τής ζωής μου. ’Έφυγα
άπό τό σπίτι μου γιά νάρθω σέ σάς, καί..... ». 'Ο δύστυχος ήθοποιός, πού μόλις είχε
γυρίσει σπίτι του άπό ολονύχτιο γύρισμα ταινίας, τήν έδιωξε, απείλησε ότι θά πάρη
τό 100, άλλά τίποτα. Τελικά έγινε συμφωνία νά τήν μεταφέρη ό ίδιος σπίτι της μέ
τό αυτοκίνητό του. Μπήκαν στο αύτοκίνητο λοιπόν, καί ή έρωτευμένη μαθήτρια
έφτασε κάποτε σπίτι της, άλλά πώς : Μέ καθυστέρηση δύο ώρών, άφοΰ έλεγε
ψέμματα στο άντικείμενο τού θαυμασμού της, άναφορικά μέ τήν κατοικία της,
καί τον γύριζε άπό συνοικία σέ συνοικία. Τό γενναίο ξυλοφόρτωμα τών γεννητόρων
προηγήθη τής άναγγελίας του νά παύσωμεν άναζητήσεις.
*
* *
λ

Κ
αί άφοΰ ό λόγος περί νεαρών, άς δούμε μερικά άκόμη έπιτεύγματα « τ ρ ο μ ε 
ρ ώ ν π α ι δ ι ώ ν » έδώ καί άλλοΰ :
* Τριάντα καί μία διαρρήξεις οικιών καί καταστημάτων άνεστάτωσαν τούς
φιλήσυχους Καλύμνιους καί τήν Χωροφυλακή. Θρασύτατο τελευταίο κρούσμα
ήτο έκεΐνο κατά τό όποιο ό δράστης, άφοΰ άνοιξε μέ άντικλείδι τήν σιδερένια θύρα
τής λαχαναγοράς, έσπασε τά συρτάρια δέκα πέντε οπωροπωλείων καί άφήρεσε
συνολικά 4.000 δραχμές. Δράστης : 'Ο Γ. Μ., έτών 11 !
* Μεγάλη πυρκαϊά κατέστρεψε ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο εις Μπαγιάτ τής Δορδώνης. 'Η ’Αστυνομία έξακρίβωσε ότι δράστης τού έμπρησμοΰ ήτο ό
νεαρός Ά λαίν, ήλικίας 14 έτών. "Οταν ρωτήθηκε τί έπεδίωκε μέ τήν πράξη του,
άπάντησε οτι τού άρεσε νά βλέπη τις πυροσβεστικές άντλίες νά περνούν καί νά ά*ούη
τις σειρήνες των. Μάλιστα, έξήγησε, έπέβαινε ποδηλάτου καί παρακολουθούσε πάν
τοτε άντλίες καί πυροσβέστες έπί τό έργον. "Ενας διαπρεπής ψυχίατρος άνέλαβε
νά έξετάση τον νεαρό άνισόρροπο.
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* To γράμμα πού βρήκε κάτω άπό την πόρτα του ό κ. Ματεό, στο Ποντώ—
Κομπώ των Παρισίων, διελάμβανε : «’Ά ν άγαπατε την ζωήν σας, άφήσατε 80.000
φράγκα στή σωρό τής άμμου πού εύρίσκεται κοντά στο σπίτι σας, αύριον, μεταξύ
3—6 το απόγευμα. Προ παντός μή ειδοποιήσετε τήν ’Αστυνομία διότι θά πεθάνετε,
κ. Ματεό, καί σεις καί ή γυναίκα σας καί τά τρία παιδιά σας». Φρόνιμα ένεργών ό
κ. Ματεό, έτύλιξε σ’ ένα δέμα διάφορα χαρτιά, τά άφησε στην άμμο καί κρύφθηκε
κάπου, γιά νά συλλάβη τον ύποψήφιο έκτελεστή αύτοΰ καί τής οίκογενείας του.
Δυστυχώς, ό «δολοφόνος» πήρε τό δέμα χωρίς νά τον άντιληφθή ό κ. Ματεό, οπότε,
τρεις ήμέρες άργότερα, έλαβε άλλη πιο απειλητική επιστολή καί φοβερά ύβριστική
γιά τήν «άπάτη». Θύμωσε τότε ό κ. Ματεό, φοβήθηκε πολύ περισσότερο, καί πήγε
στήν ’Αστυνομία. Εκείνη έστησε παγίδα πού έπρεπε καί συνέλαβε τον έκβιαστή :
Παιδί, 13 έτών....
* Οί άστυνομικοί τού Ούίλκμπροου των Η .Π .Α . έκοπίασαν πολύ μέχρι νά
άνεύρουν τήν κατοικία καταζητουμένου. 'Όταν τήν βρήκαν, ό καταζητούμενος
άπουσίαζε καί ή σύζυγός του έπέμενε νά ύποστηρίζη ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.
Έπενέβη τότε ό ύποχρεωτικώτατος εξαετής βλαστός των καί θύμισε στή μαμά του :
«Καλέ μαμά, ξέχασες ότι μπήκε στήν ντουλάπα !».
* Καί, γιά νά ξαναγυρίσουμε στήν ’Αθήνα, ό γυμνασιάρχης άθηναϊκοΰ γυ
μνασίου... έτόλμησε νά παρατηρήση τρεις νεαρούς μαθητάς 13—15 έτών, έπειδή
διετάρασσαν τήν ήσυχία τής σχολής. Σέ λίγο,^οί τρεις φερέλπιδες τής αυριον μπή
καν στο γραφείο του γυμνασιάρχου, τοϋ έζήτησαν τό «λόγο» τής ... προσβολής, καί
ό ένας τον έρράπισε, σπάζοντας τά γυαλιά του....
*
* *
Ι £ α ί τώρα ένα σύντομο απάνθισμα άπό τήν τελευταία ξένη αστυνομική είδησεογραφία ;
* Τήν στιγμή πού το εκλεκτό άκροατήριο τής όπερας τής Βιέννης άκουγε
τις πρώτες νότες άπό τις «Βαλκυρίες» τοϋ Βάγκνερ, ένα δράμα άπεκαλύπτετο πίσω
άπό τά παρασκήνια : Μέ φρίκη στά πρόσωπα οί άστυνομικοί έβγαζαν άπό τά λουτρά
τής “Οπερας τό οίκτρά τεμαχισμένο πτώμα δωδεκαετούς χορεύτριας. 'Η άτυχη
μικρή καλλονή είχε βιασθή καί κατατεμαχισθή μισή ώρα πριν άπό σαδιστή δολοφόνο.
Μιά ματωμένη σφραγίδα στο πόμολο τής πόρτας είναι τό μόνο πού άφησε ό στυγε
ρός σεξουαλικός έγκληματίας, τοϋ οποίου ή ύπόδειξις έπεκηρύχθη μέ τό ποσόν τών
240.000 δραχμών.
* Βετεράνος τής άμερικανικής άεροπορίας καί ήρως τοϋ Β' παγκοσμίου
πολέμου ό Τζότζεφ Σίμιτσακ, έτών 39, κατ’ έπανάληψιν παρασημοφορηθείς άπό
τούς συμπατριώτες του καί “Αγγλους καί Γάλλους, παρουσιάσθηκε στο αρχηγείο
’Αστυνομίας τοϋ Μάντσεστερ καί έδήλωσε παραμιλώντας ότι πέθανε ολόκληρη ή
οίκογένειά του. Οί άστυνομικοί πού έτρεξαν στο σπίτι του βρήκαν νεκρή τήν Ία πω νίδα σύζυγό του καί νεκρά έπίσης τά τρία παιδιά των, ήλικίας 2, 3 καί 4 έτών. Είχαν
έκτελεσθή άπό τον Σίμιτσακ μέ ένα σφυρί, πού βρισκόταν στό πάτωμα δίπλα των.
Τά αίτια άγνωστα, γιατί ό φονεύς άρνεΐται νά άνοιξη τό στόμα του.
* Στό Μπέλμοντ τής Μασσαχουσσέτης, ή “Ισραελ Γκόλντμπεργκ, ήλικίας 62
έτών, βρέθηκε στό σπίτι της νεκρή καί μέ μιά νάυλον κάλτσα σφιγμένη στον λαιμό.
Ό δολοφόνος τήν είχε βιάσει νεκρή. Νεαρός έργάτης, πού τό θύμα είχε πάρει άπό
τό πρωί τής ήμέρας έκείνης γιά νά περιποιηθή τό σπίτι, λόγω νυκτερινού πάρτυ,
ούδαμοΰ άνευρέθη ύπό τής ’Αστυνομίας. Χωρίς νά είναι βεβαία ή ’Αστυνομία γιά τήν
ένοχή τοϋ νεαροΰ έργάτη, έχει καταλήξει στό συμπέρασμα ότι ό φόνος αυτός καί
τουλάχιστον έξη άλλοι άπό τούς προηγουμένους «φόνους ήλικιωμένων γυναικών»,
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έχουν διαπραχθή άπό ένα καί τό αύτό πρόσωπο. Πολλά τά κοινά σημεία καί ιδίως ό
βιασμός μετά την δολοφονία.
* 'Ό πω ς στον κινηματογράφο μέ τον μακαρίτη Χόμφρεϋ Μπόγκαρτ ή τον
σημερινό Έ ντυ Κωνσταντίν, ή ιστορία πού άνεκοίνωσε ή γαλλική ’Αστυνομία. Λοι
πόν : Ό ’Αμερικανός ομοσπονδιακός πράκτωρ «X», τής διώξεως λαθρεμπορίου
ναρκωτικών, κανονίζει νά συναντηθή στην παραλία της Νίκαιας «Προμενάντ—ντέΆ νγκλαί», σάν «πελάτης», μέ έναν έπικίνδυνο «προμηθευτή», τον Άλούννι Μενετσίνι. Τό μαύρο αύτοκίνητο τού Μενετσίνι σταματάει μπροστά στον πράκτορα,
οπότε ένα χέρι βγαίνει άπό τό άνοικτό παράθυρο, τού δίνει τέσσερα κιλά ήρωίνης
καί περιμένει νά πάρη τό αντίτιμο : 11.000 δολλάρια, δηλαδή 330.000 δραχμές.
Ξαφνικά , τό μαύρο αύτοκίνητο τού κακοποιού όρμάει μέ μεγάλη ταχύτητα καί
έξαφανίζεται στήν πρώτη στροφή. Είχε δη ό οδηγός άπό τον καθρέφτη μιά παρκαρισμένη «Σιτροέν», καί μέσα σ’ αύτή άνεγνώρισε Γάλλους άστυνομικούς μέ πολιτικά,
πού περίμεναν νά τούς συλλάβουν έπ’ αύτοφώρω. Φεύγει λοιπόν ό ’Αμερικανός
πράκτωρ, φθάνει στο ξενοδοχείο του καί πριν ξαπλώση στο κρεββάτι κτυπά τό
τηλέφωνο : «Μάς γέλασες», άκούει νά τού λένε, «άλλά θά πληρώσης γ ι’ αύτό πού
έκανες. Μέχρι πού θά σέ σκοτώσουμε γιά νά σοΰ πάρωμε πίσω τό εμπόρευμα».
Χωρίς νά δώση σημασία στήν άπειλή βγαίνει γιά φαγητό, όταν στήν έξοδο τού ξενοδαχείου δύο άνδρες τον σταματούν μέ πιστόλια στά χέρια. ’Αρχίζει νά τρέχη φωνάζοντας γιά βοήθεια, μπαίνει στούς πολυσύχναστους δρόμους της Νίκαιας, οπού οί
διώκτες του δέν πυροβολούν μήν κτυπήσουν τούς διαβάτες, καί, τελικά, ξεφεύγει
καί ξαναγυρίζει ίδρωμένος στο ξενοδοχείο του. Λίγα λεπτά καί κτυπάει ή πόρτα.
Πετάγεται τότε καί δοκιμάζει νά πιάση τό ρεβόλβερ του, άλλά δέν προφθάνει.
’Ανοίγει ή πόρτα καί δύο καλοζυγισμένες γροθιές τον ρίχνουν στο κρεβάτι. Οί
διώκτες του αύτή τή φορά είναι Γάλλοι άστυνομικοί, πού βρίσκοντας τό ρεβόλβερ
•καί τά τέσσαρα κιλά ήρωίνης «πείθονται» ότι έχουν μπροστά τους ένα πολύ διάσημο
κακοποιό. ’Αρχίζουν άνακρίσεις έπί άνακρίσεων, πού συνεχίζονται άπό εναλλασσό
μενους άξιωματικούς όλη τήν νύκτα. Ό πράκτωρ, χωρίς νά έχη καμμιά ταυτότητα
έπάνω του, φωνάζει πώς είναι άστυνομικός τού Έ φ -Μ π ί-’Ά ϊ, πλήν ένας άπό τούς
Γάλλους άστυνομικούς τού δηλώνει : «Καί εγώ είμαι ή Τζίνα Λολομπρίτζιντα! Μέ
γνωρίζεις ;» Μέ τά πολλά, ένας άστυνομικός τής Νίκαιας άναγνωρίζει τον ομοσπον
διακό πράκτορα καί όλα τελειώνουν. Καί ό ’Αμερικανός, γιά νά δείξη τήν μεγαλοψυ
χία του, προσφέρει στούς Γάλλους συναδέλφους του τό πρωί άπό ένα ούίσκυ στο γει
τονικό μπάρ. 'Όσο γιά τον Άλούννι Μενετσίνι, παραμένει άσύλληπτος άκόμα, νομίζω.
*Φοβερός διαρρήκτης πού άνεστάτωσε τήν ’Αστυνομία τού Μονάχου, κατώρθωνε
νά ξεφεύγη παρά τις συνεχείς όλονύκτιες ένέδρες. Μιά νύκτα τού Μαρτίου λοιπόν, ό
φοβερός διαρρήκτης πυροβολήθηκε κατ’ έπανάληψιν άπό τον ιδιοκτήτη πολυτελούς
διαμερίσματος, όπου είχε κατορθώσει νά μπή. Φεύγοντας τις σφαίρες τού ιδιοκτήτου
έκέΐνός, κατέφυγε στο πλησιέστερο αύτοκίνητο καί ζήτησε βοήθεια. 'Η ταν άτυχος
όμως, γιατί τό αύτοκίνητο ήταν τής ’Αστυνομίας καί έσπευδε στο σημείο τών πυρο
βολισμών.
*Καί, γιά νά τελειώνωμε, άλλος φοβερός διαρρήκτης, Λονδρέζος αύτός, κατώρθωσε
μιά νύκτα τού Μαρτίου νά άνοιξη τό παράθυρο τής κ. Μάργκαρετ Άτκινσον. Τήν
στιγμή πού πατούσε τό πόδι του στο πάτωμα όμως, ακούσε μέσα στο σκοτάδι μιά
φωνή νά τού λέγη : «Τί ζητάς τέτοια ώρα έδώ;» Ό διαρρήκτης κατατσακίσθηκε πη
δώντας έντρομος άπό τό παράθυρο. Καί ό «Πόππυ», ό άφρικανός γκρίζος παπαγάλος,
πού μόλις είχε μιλήσει άγουροξυπνημένος, άλλαξε πόδι καί ξανακοιμήθηκε...
«X»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΟΤΕΧΝ ΙΚΗΣ

Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Ο Υ
S M I T H Κ Α Ι W E S S O N Ν° 3 8
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

V. Περί τής διά περιστρόφου βολής.
1) ’Ο λ ί γ α τ ι ν ά π ε ρ ί β λ η τ ι κ ή ς .
Τά κατά την βολήν (πυροβολισμόν) διά πυροβολου όπλου λαμβάνοντα χώραν
φαινόμενα, άποτελοϋν άντικείμενον ειδικής έπιστήμης, ήτις καλείται β λ η τ ι κ ή .
Ή επιστήμη αΰτη άσχολεΐται είδικώς μέ τήν έξέτασιν τοϋ προβλήματος τής βολής
βλημάτων άπό πυροβόλων γενικώς οπλών, διαιρείται δέ εις δύο κλάδους, ήτοι :
α) τήν εσωτερικήν βλητικήν, ήτις μελετά τά φαινόμενα τά σχετικά μέ τήν κίνησιν
τοϋ βλήματος έντός τής κάννης τοϋ όπλου, άπό τής στιγμής τής άναφλέξεως τής
γομώσεως τοϋ φυσιγγίου μέχρι τής τοιαύτης τής έξόδου τοϋ βλήματος έκ τοϋ στο
μίου τής κάννης καί β) τήν εξωτερικήν βλητικήν, ήτις άσχολεΐται μέ τήν μελέτην
τής κινήσεως τοϋ βλήματος, άπό τής έξόδου του έκ τοϋ στομίου τής κάννης μέχρι
τοϋ σημείου τής πτώσεώς του.
Τό περιωρισμένον τής παρούσης μελέτης δέν μάς έπιτρέπει νά έπεκταθώμεν εις
λεπτομέρειας θεμάτων βλητικής, ή κατανόησις των οποίων προϋποθέτει, έξ άλλου,
εποπτικήν διδασκαλίαν κ.λ.π. 'Απλώς έν προκειμένω ήθελήσαμεν νά παρουσιάσωμεν
δι’ ολίγων τό μέγιστον τής θεωρητικής πλευράς τοϋ άντικειμένου βλητική, ΐνα κατανοηθή ότι τήν διά τοϋ πυροβόλου όπλου βολήν διέπουν κανόνες άκριβείας καί ότι
διά τον υπολογισμόν τών προβλημάτων χρησιμοποιούνται αί κυριώτεραι άρχαί τής
φυσικής έπιστήμης. 'Η κίνησΐς λ.οιπόν τής βολίδος έντός τής άτμοσφαίρας κατόπιν
μιάς έκπϋσοκροτήσεως δέν είναι μυστηριώδης καί τυχαία.
2) Π ε ρ ί σ κ ο π ε ύ σ ε ω ς .
Σκόπευσις είς τήν βλητικήν είναι ή έργασία κατευθύνσεως τοϋ όπλου προς
τον στόχον έναντίον τοϋ οποίου πρόκειται νά βάλη. Προκειμένου περί βαρέων πυ
ροβόλων όπλων, έκτος δηλαδή τών φορητών, ή σκόπευσις κυρίως έξαρτάται έκ
τής καλής χρησιμοποιήσεως τών σκοπευτικών οργάνων καί είναι θέμα τεχνικόν.
Είς τά φορητά όμως όπλα καί κυρίως είς τό άτομικόν τυφέκιον καί τό περίστροφον,
ή σκόπευσις είναι κυρίως ζήτημα καλής όράσεως καί σταθεράς χειρός, προστιθεμέ
νου άπαραιτήτως καί τοϋ ψυχολογικού παράγοντος τοϋ βάλλοντος άτόμου, έκφραζομένου άναλόγως. 'Ο ψυχολογικός παράγων τοϋ φόβου έπηρεάζει τήν σκόπευσιν
καί άντιμετωπίζεται μέ τήν γνώσιν τών στοιχειωδών τής βολής κανόνων καί τήν
έξάσκησιν περί τήν χρήσιν τών όπλων. 'Η διά περιστρόφου σκόπευσις είναι εργον πλέον δύσκολον, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται διά τής μιάς χειρός καί προ
ϋποθέτει άπαραιτήτως τήν ικανότητα καλής όράσεως καί σταθεράς χειρός. Το περί
στροφον ώς μόνα σκοπευτικά όργανα έχει τό στόχαστρον καί τήν βάσιν τής έγκοπής
τής κατευθυντηρίου αύλακώσεως. Οΰτω τό έργον τής διά περιστρόφου σκοπεύσεως
δέν έξαρτάται έκ τής καλής χρησιμοποιήσεως τών όπλων αύτοΰ σκοπευτικών (οργά
νων), αλλά έκ τής ΐκανότητος τοϋ σκοπευτοϋ είς σταθερότητα χειρός, καλής όράσεως
καί γνώσεως τοϋ τρόπου σκοπεύσεως.
3) Θ έ σ ι ς β ά λ λ ο ν τ ο ς .
Διά τοϋ περιστρόφου συνηθέστερον βάλλομεν όρθίως ούχ’ ήττον, όμως δύναται νά έκτελεσθή βολή καί έκ διαφόρων άλλων θέσεων, άναλόγως τών περιστά
σεων. Προκειμένου περί βολής έκπαιδεύσεως, προπονήσεως καί άγώνων, ό σκο
πευτής περιστρόφου λαμβάνει ώς εξής τήν θέσιν τοϋ βάλλοντος (όρθίως). Εύρ.ι: σκόμενος είς θέσιν προσοχής καί μέ μέτωπον πρός τόν στόχον, καθ’ σύ πρόκειται
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νά βάλη, πραγματοποιεί κλίσιν προς τά αριστερά, εις τρόπον ώστε τό σώμα να
εύρίσκηται εις θέσιν κάθετον προς τήν κατεύθυνσιν του στόχου. ’Ακολούθως έκτελεΐ μικράν διάστασιν των ποδών αύτοϋ, τοιαύτη ώστε τό σώμα νά ίσορροπή επί
άμφοτέρων τών ισχίων καί νά άποφεύγηται οίαδήποτε ταλάντευσις. Προς διαπίστωσιν τούτου έκτελεΐ μερικάς δοκιμαστικάς κινήσεις επί τόπου καί άνευρίσκει τήν
άναλογοϋσαν εις τό σώμα του διάστασιν τών ποδών. 'Η άριστερά χειρ άφίεται έλευθέρα προς τά κάτω ή κατά προτίμησιν στηρίζεται έπί του ισχίου, ΐνα μή δημιουργή
άνωμαλίας εις τήν σταθερότητα τοϋ λοιπού σώματος. Πάντως καλόν είναι ό σκοπευ
τής του περιστρόφου νά συνηθίση νά τοποθετή τήν άριστεράν χεΐρα έπί τοϋ θυλακίου
τής περισκελίδοςτου ή έξαρτά ταύτην έκ τοΰζωστήρος ή έτέρου καταλλήλου σημείου.
4) Λ α β ή π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ .
Έ π ί τής ράχεως τού κοντακίου τοποθετείται ή παλάμη τής δεξιάς χειρός είς
τρόπον ώστε ή λαβή νά εΰρεθή μεταξύ άντίχειρος, καί δείκτου. 'Ο άντίχειρ δύναται
νά στηρίζεται έπί τοϋ άναστολέως τοϋ βικίου, ίνα οΰτω έξουδετεροΰται ή πίεσις
τοϋ δείκτου έπί τής σκανδάλης. Μέ μερικάς δοκιμαστικάς κινήσεις φέρομεν τό περίστροφον ^είς κατάλληλον έντός τής παλάμης μας θέσιν καί έφαρμόζομεν τά άνωτέρω. Διά τής τοιαύτης λαβής τό λάκτισμα τοϋ όπλου κατά τήν έκπυρσοκρότησιν
ευρίσκει ώς έρεισμα τον άξονα τοϋ βραχίονος. Τό περίστροφον δέον νά κρατήται
μετά δυνάμεως (σφικτώς), ούχί όμως τοιαύτης, ώστε νά δημιουργήται ταλάντευσις έκ τής πιέσεως είς τον καρπόν. Πάντως δεν ένδείκνυται ή χαλαρά κράτησις,
διότι δι’ αύτής δεν είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθή ή πίεσις τοϋ δείκτου έπί τής
σκανδάλης. Ή καταβαλλομένη δύναμις διά τήν κράτησιν τοϋ περιστρόφου κατά τήν
βολήν δέον νά είναι άνάλογος προς τήν υπό τοϋ δείκτου τοιαύτην έπί τής σκανδά
λης. 'Η πρώτη θά έξουδετερώση τήν δευτέραν καί τό περίστροφον δεν θά κινήται
κατά τήν στιγμήν τής έκπυρσοκροτήσεως. Μικρά έξάσκησις θά όδηγήση είς τήν
άνεύρεσιν τής ιδανικής λαβής τοϋ περιστρόφου, ήτις δέον νά είναι πάντοτε ή ιδία
δεδομένου ότι ή διάφορος λαβή θά έχη ώς συνέπειαν καί διάφορον σκόπευσιν καί
άποτέλεσμα είς έπιτυχίας.
5) Ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς σ τ ό χ ο υ — Λ ή ψ ι ς σ κ ο π ε υ τ ι κ ή ς γ ρ μμ η ς·

’Απαραίτητος προϋπόθεσις κατά τήν έναρξιν τής βολής είναι καί ή άναγνώρισις τοϋ στόχου, καθ’ ού πρόκειται νά βάλη έκαστος σκοπευτής. 'Η ένέργεια αυ
τή είναι άπαραίτητος, ιδία είς τήν ομαδικήν βολήν, ή όταν έναντι τοϋ σκοπευτοΰ εύρίσκωνται πλείονες στόχοι, οπότε δύναται νά δημιουργηθή σύγχυσις καί νά βάλη είς
έτερον στόχον. Σκόπευσις, ώς άνωτέρω έλέχθη, είναι ή κατεύθυνσις τοϋ όπλου προς
τον στόχον καί άναλυτικώτερον ή λήψις τής σκοπευτικής γραμμής καί ή κατεύθυνσις
ταύτης προς τον στόχον. Σκοπευτική γραμμή είναι ή νοητή εύθεΐα ή άρχομένη άπό
τοϋ οφθαλμού τοϋ σκοπευτοΰ διερχομένη διά τής έγκοπής καί τής κατευθυντηρίου
αύλακώσεως, τής άκής τοϋ στοχάστρου καί καταλήγουσα είς τον στόχον. Έ π ί τή
βάσει τών δεδομένων τούτων ό σκοπευτής ένεργεΐ ώς έξής: Προτείνει τό περίστρο
φον, έκτείνων τον βραχίονα χωρίς μυϊκήν προσπάθειαν προς τον στόχον καί λαμβά
νει τήν σκοπευτικήν γραμμήν. 'Η σκοπευτική γραμμή λαμβάνεται άφοΰ κλεισθή ό
άριστερός οφθαλμός καί κατευθυνθή τό βλέμμα τοϋ δεξιού τοιούτου διά τής βάσεως
τής έγκοπής τής κατευθυντηρίου αύλακώσεως τής κάννης προς τό στόχαστρου καί
διά τής άκής αύτοϋ καταλήξη ολίγον άνωθεν τής βάσεως τοϋ στόχου. Έ κ τής άκριβοΰς λήψέως τής σκοπευτικής γραμμής θά έξαρτηθή τό ευστοχον τής βολής. 'Η άκριβής σκόπευσις δύναται νά έπιτ'έυχθή μόνον διά τής άκριβοΰς εύθυγραμμίσεως τής
έγκοπής, τοϋ στοχάστρου καί τοϋ στόχου, συμπληρουμένης διά τής καταλλήλου προσ
αρμογής τής εστίας τοϋ οφθαλμού είς τήν άκήν τοϋ στοχάστρου μέχρι τής στιγμής
τής έκπυρσοκροτήσεως. Κατά τήν σκόπευσιν τό περίστροφον δέον νά μή κλίνη προς
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μίαν ή άλλην πλευράν. 'Η άκή τοΰ στοχάστρου πρέπει νά εύρίσκηται εις την διευθυνσιν της κατακορύφου της βαρύτητος. 'Η βάσις της σκοπευσεως είναι ή άκριβής λήψις της σκοπευτικής γραμμής διά καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τοΰ στοχά
στρου καί της εγκοπής.
6) ’Ε ν έ ρ γ ε ι α τ ο ΰ δ α κ τ ύ λ ο υ ε π ί τ ή ς σ κ α ν δ ά λ η ς .
Ή τελευταία καί πλέον σπουδαία ένέργεια κατά την βολήν είναι ή ένέργεια τοΰ
δακτύλου έπί τής σκανδάλης. 'Η ενέργεια αυτή άποτελεΐ τον ούσιωδέστερον πα
ράγοντα τής επιτυχίας τοΰ σκοπευτοΰ. Διά την πίεσιν τής σκανδάλης χρησιμοποιεί
ται μόνον ό δείκτης, ό όποιος προ τής προτάσεως τοΰ όπλου δέον νά εύρίσκηται
κατά μήκος τοΰ ύποφυλακτήρος. 'Ο δείκτης φέρεται έπί τής ούράς τής σκανδάλης
καί εφάπτεται αυτής διά τής πρώτης φάλαγγος καί μέχρι τοΰ σημείου ένάρξεως τής
δευτέρας τοιαύτης.
Ή ενέργεια τοΰ δακτύλου έπί τής σκανδάλης (πίεσις), δέον νά είναι βραδεία, στα
θερά καί συνεχής, ώστε ό σκοπευτής νά μη άντιληφθή τήν πτώσιν τής σφύρας. Έ άν
ή ένέργεια αΰτη είναι έξάρτησις συγκεκριμένης θελήσεως τής στιγμής καί αναμένε
ται εις ώρισμένον χρόνον, τό άποτέλεσμα θά είναι έσφαλμένον. 'Η ένέργεια τοΰ δα
κτύλου, συνδυαζομένη μέ τήν σκέψιν τοΰ σκοπευτοΰ «τώρα θά πέση», έπιφέρει τήν εις
ώρισμένην στιγμήν έπιτάχυνσιν τής πιέσεως καί τήν συνεπεία τούτου ακούσιαν
μετατόπισιν τής σκοπευτικής γραμμής. 'Ό ταν ή σκανδάλη πιεσθή βραδέως καί συ
νεχώς, ή σφΰρα άγεται πλησίον τής τελικής της θέσεως τής όπλίσεως, πράγμα τό
όποιον γίνεται άντιληπτόν διά τής στιγμιαίας άκινησίας τής σκανδάλης. ’Αρχή λοι
πόν απαράβατος. Πίεσις τής σκανδάλης διά τής πρώτης φάλαγγος τοΰ δείκτου, συνέχισις τής πιέσεως βραδέως καί σταθερώς καί άποφυγή άναμονής τής έκπυρσοκροτήσεως καί τοΰ λακτίσματος.
Χαρακτηριστικόν τής κακής ένεργείας τοΰ δακτύλου έπί τής σκανδάλης, καί ιδία
τής άποτόμου πιέσεως, είναι ή συγκέντρωσις ή ή διασπορά των βολίδων κάτωθεν τής
βάσεως τοΰ συγκεκριμένου στόχου. "Οταν δηλαδή παρατηρώμεν ότι αί βολίδες προσ
βάλουν τον στόχον κάτωθι τής βάσεως, έάν τοΰτο δέν οφείλεται εις άλλην αιτίαν, εί
ναι οπωσδήποτε άποτέλεσμα άποτόμου ένεργείας έπί τής σκανδάλης. Πρέπει νά γίνη
συνείδησις εις τον σκοπευτήν τό ότι δέν πρέπει νά άντιληφθή ουδέποτε τήν πτώσιν
τής σφύρας. Τό τοιοΰτον θά έπιτύχη, έφ’ όσον δέν άναμένη, έκ φόβου κυρίως, τήν έκπυρσοκρότησιν. 'Η άναμονή τής έκπυρσοκροτήσεως εις ώρισμένην στιγμήν ένεργείας
τοΰ δακτύλου έπί τής σκανδάλης έπιφέρει πολλάκις καί τό άκούσιον κλείσιμον άμφοτέρων τών οφθαλμών, ότε ή όλη σκόπευσις έγκαταλείπεται καί δέν έλέγχεται εις τήν
κρίσιμον στιγμήν της.
Σημασίαν διά τήν σκόπευσιν καί συγκεκριμένως διά τό τελευταΐον αύτής στάδιον (ένέργεια δακτύλου έπί τής ούράς σκανδάλης), εχει καί ή αναπνοή τοΰ βάλλοντος. Κατά τον χρόνον τοΰτον ό σκοπευτής, πρέπει νά άναστείλη τήν άναπνοήν του
έπ’ έλάχιστον χρόνον, τόσον ώστε νά έλέγξη τήν σκόπευσιν του καί νά πιέση τήν
σκανδάλην. Μικρά παράτασις τής άναστολής τής άναπνοής προκαλεϊ στενοχώριαν
εις τον οργανισμόν καί ώς έκ τούτου άστάθειαν εις τούς μΰς. ' Η γενική τάσις νά
άναστέληται έπί πολύν χρόνον ή άναπνοή δέν εύσταθεϊ καί δέον νά άποφεύγηται. Τό
ιδανικόν τής ένεργείας ταύτης είναι νά είσπνεύση ό σκοπευτής βαθέως καί εΐτα νά
άποπνεύση βραδέως, εις τρόπον ώστε μέχρι τής τελειώσεώς της νά έχη συντελεσθή
ή έκπυσοκρότησις. Ό σκοπευτής δέον νά έξασκηθή εις τήν τοιαύτην αναστολήν τής
άναπνοής ώστε νά δύναται νά συνδυάζη ταύτην προς τήν ένέργειαν τοΰ δακτύλου έπί
τής σκανδάλης.
Ή τελευταία αυτή δέν πρέπει νά καλύπτη χρόνον μακρότερον έκείνου τής τελειώσεως τής βραδείας έκπνοής. 'Η τελεία καί άκριβής σκόπευσις προϋποθέτει άκινησίαν τής χειρός καί τοΰ σώματος, ήτις δέν δύναται νά πραγματοποιηθή, εΐ μή έπ’
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Δεν θά λάβωμε έμεϊς μέρος σ’ αυτές τις διαφορές άπόψεων I. Μ. Παναγιωτόπουλου καί Λέανδρου Παλαμα , τοϋ υίοϋ του μεγάλου ποιητή, όπως καί σέ τόσες
άλλες διαφορετικές κρίσεις περί τό μεγάλο κεφάλαιο «Κωστης Παλαμάς». "Ομως
θά δώσουμε πίστη στον γίγαντα τής άγγλικής λογοτεχνίας, στον σημαντικώτατο
συγγραφέα καί ποιητή "Οσκαρ Ούάϊλντ, πού γράφοντας στά 1885 στο «Π ώ λ λ
Μ ώ λ λ Γ κ α ζ έ τ » γιά την ελληνική άνθολογία πού έκυκλοφόρησε στήν αγγλική
στο Λονδίνο, εκφράζεται μέ θαυμασμό γιά τό μέχρι τότε έργο τοϋ Παλαμα καί ιδίως
γιά τό νεώτερο κατά δύο χρόνια άπό τά «Τραγούδια τής πατρίδας μου» έπικό
ποίημα στο « Θ ά ν α τ ο τ ο ϋ π α λ λ η κ α ρ ι ο ϋ». Γράφει λοιπόν ό "Οσκαρ
Ούάϊλντ :
« Ό Όδυσσέας κι’ όχι ό Άχιλλέας είναι ό τύπος τοϋ σημερινού "Ελληνα.
Τό έμπόριο ξεπέρασε τις Μούσες κι’ ή πολιτική προτιμήθηκε άπό τον Παρνασσό.
Καί όμως στις όχθες τοϋ Ίλισοΰ βρίσκονται άκόμα γλυκόφωνοι τραγουδιστές.
Τ ’ άηδόνια δέν έχουν σωπάσει στον Κολωνό- μέσα άπ’ τον κήπο τοϋ έλληνικοΰ
τραγουδιού στο δέκατο ένατο αιώνα, ή Μίσες—Έ ντμοντς (λ) μάς έδωσε μιά τόσο
χαριτωμένη άνθολογία καί χύνοντας τό κρασί άπό τό χρυσό στο άσημένιο μέσα
ποτήρι κράτησε πολύ άπό τή χάρη τοϋ πρωτότυπου. Μιά άπό τις μπαλάντες αύτές
έχει τόσον οίστρο ! Είναι γραμμένη άπό τον Κωστή Παλαμα καί μάς εξιστορεί
ένα έπεισόδιο πού έγινε στήν ’Αθήνα εδώ καί χρόνια. Στά 1881 , μέσα άπό τούς
δρόμους τής ’Αθήνας πέρασαν τό λείψανο μιάς γρηούλας ντυμένης μέ ρούχα παλλη(1) Ά γγλίδα λογοτέχνις καί ποιήτρια, πού τό 1884 είχε μεταφράσει καί τις «Άτθίδες
Αύρες» τοϋ Βιζυηνοϋ.

έλάχιστον χρόνον καί έν άναστολή τής άναπνοής. ’Εάν ένεργώμεν επί τής σκανδάλης
κατά τον χρόνον τής βραδείας έκπνοής καί έν τή στιγμιαία άκινησία τού σώματος, θά
έπιτυγχάνωμεν πάντοτε επί τού σκοπευομένου σημείου καί θά φέρωμεν τά πλέον
ικανοποιητικά άποτελέσματα. Καταλήγοντες τονίζομεν ότι ή έπιτυχία τοϋ σκοπευτοΰ έγκειται άποκλειστικώς καί μόνον είς τον τρόπον ένεργείας τού δακτύλου έπί τής
σκανδάλης.
’Επί τού περιγραφομένου τρόπου σκοπεύσεως θά ήθέλαμεν νά προσθέσωμεν
καί τό ότι ό σκοπευτής πρέπει νά είναι ήρεμος καί νά μή έχη ύποβληθή προηγουμέ
νως εις κόπωσιν.
Έ ν τέλει τής παρούσης τονίζομεν ότι έκαστος άστυνομικός δέον νά καταβάλη
τήν άπαιτουμένην προσπάθειαν διά τήν διατήρησιν τής σκοπευτικής του ίκανότητος
ή τήν βελτίωσιν τής άνεπαρκοΰς τοιαύτης. 'Ο μόνος τρόπος διά νά έπιτύχη τούτο εί
ναι ή θέλησις. 'Ο σκοπός μας δέν άποβλέπει, εΐ μή εις τό νά ένισχύση τήν τοιαύτην
θέλησιν καί ύπομνήση είς όλους μας τήν έκπλήρωσιν ένός βασικού καθήκοντος.
I. ΧΡΟΝΟΠΟ ΥΛ ΟΣ

Κωστής Παλαμας

καριοΰ, πού τά πρωτοφόρεσε στην πολιορκία
ζητήσει νά τη θάψουν μ’ αυτά !....)>.
*
*

333

τοϋ Μεσολογγίου καί τώρα είχε

*

Κοντά στα τριάντα χρόνια του ό Κωστής Παλαμας έχει άποκομίσει άφθονο
γλωσσικό πλούτο μέ την βαθειά μελέτη των ποιητικών μνημείων άρχαϊκού, βυζαν
τινού καί μεταβυζαντινού πολιτισμού. Σ ’ αύτόν τον πλούτο στήριξε τήν άφθαστη
γλωσσοπλαστική του δεξιότητα το 1888, όταν βραβεύθηκε στον φιλαδέλφειο ποιητικό
διαγωνισμό μέ τον «"Υ μ ν ο σ τ η ν Ά θ η ν ά». Στον ύμνο αύτόν της Παλλάδος
άναφαίνεται κάποια επίδραση των Γάλλων νεοκλασσικών καί τού Βίκτωρος Ούγκώ.
Ζητεί σ’ αύτόν τον γεμάτο άρχαιοπρέπεια ύμνο του ό Παλαμας νά γυρίσει στη Νέα
Ελλάδα τό άρχαΐο πνεύμα, σάν πνοή γιά κάθαρση καί άπολύτρωση. Τό ϊδιο περίπου
ζητεί καί ύστερα άπό τέσσερα χρόνια, στά 1892, πού κυκλοφορεί τήν ποιητική
συλλογή «Τ ά μ ά τ ι α τ ή ς ψ υ χ ή ς μ ο υ». ’Εκδηλώνεται έδώ ή γοητεία πού
άσκησε στον ποιητή ό αρχαίος έλληνικός κόσμος μέ τούς θεούς τού Όλυμπου καί
οραματίζεται τήν επιστροφή τού ήρωικοΰ πνεύματος «στή γη πού γεννήθηκε καί
κατασπαράχθηκε τό Δωδεκάθεο». Παρ’ δλο πού στή συλλογή αύτή φαίνεται καθαρά
ή μεγάλη συνέχεια τής Ελληνικής ’Ιδέας καί έπισημαίνεται ώς άπαραίτητη στον
έλληνισμό ή έπιστροφή τού άρχαϊκού πνεύματος, ό Παλαμας δέχτηκε έν τούτοις
τά ομαδικά βέλη πολλών συγχρόνων συντηρητικών καί γιά πρώτη φορά ένοιωσε τήν
ομαδική άντίδραση άνθρώπων πού τον έψεξαν γιά τούς ποιητικούς του νεωτερισμούς
καί τού κατελόγισαν πανθεϊστικές τάσεις. 'Η έμφάνιση φιλοσοφικών καί επιστημο
νικών στοιχείων ώς λυρικών καταδικάσθηκε τότε καί οί στίχοι του χαρακτηρίσθη
καν άσαφεΐς, δυσοίωνοι καί σκοτεινοί, πράγμα πού εξανάγκασε τον Παλαμά νά
γράψει γιά τις ιδέες πού τον κατείχαν : « Ό ποιητής δέν εργάζεται ούτε διά τούς
πολλούς, ούτε διά τούς ολίγους. Εργάζεται διά τήν ποίηση. ’Αλλά τόσον ύφίσταται
τήν έπίδρασίν των δσον ύφίσταται τήν έπίδρασιν τών στρατευμάτων του ό στρατη
λάτης, τών ύπηκόων του ό ήγεμών, τών άκολούθων του ό ήρως. Ό ποιητής δέν ακο
λουθεί" προηγείται" δίδει τό σύνθημα" είναι ή φλόξ, καθώς είπεν ένας, πού άνάπτει
τά ξερά ξύλα...... Τά λόγια αυτά τά συμπληρώνει άργότερα, δταν ζητάει νά ενθου
σιάσει σάν κήρυκας καί προφήτης τό ’Έθνος του. : «Μ ά δ έ ν μ π ο ρ ε ί ν ά
ε ί μ α ι μ ο ν ά χ α ό π ο ι η τ ή ς τού έ α υ τ ο ΰ μ ο υ . Ε ί μ α ι ό π ο ι η 
τ ή ς τ ο ύ κ α ι ρ ο ύ μ ο υ κ α ί τ ο ύ Γ έ ν ο υ ς μ ο υ !....».
Τό 1891 ό Κωστής Παλαμάς εμφανίζεται καί ώς δημοσιογράφος, δημοσιεύον
τας στο περιοδικό «Ε στία» τό διήγημα «Θ ά ν α τ ο ς τ ο ύ Π α λ η κ α ρ ι ο ΰ»,
πού χαρακτηρίζεται σάν έπος σε πεζό λόγο. ’Επακολουθούν πολλές συνεργασίες
του σε εφημερίδες καί περιοδικά μέ κριτικές καί μεταφράσεις καί τό 1897 κυκλο
φορεί τήν ποιητική συλλογή «”Ι α μ β ο ι κ α ί ’Α ν ά π α ι σ τ ο ι», δπου υμνείται
σε μελωδικούς στίχους ή Ελλάδα πού δέν πρόκειται νά χαθεί παρά τις τόσες συμ
φορές της. Καί είναι οί συμφορές τής Ελλάδος πολλές ώς τότε, μέ άποκορύφωση
τήν άτυχία τών έλληνικών δπλων κατά τό 1897, πού είδε τό φώς τής δημοσιότητος
καί ή συλλογή αύτή. Δέν υπήρξαν άπό τότε χείλη έλληνικά, δπου τής γής έλληνισμός,
πού νά μή τραγούδησαν τούς άθάνατους στίχους τών «Ιάμβω ν καί ’Ανάπαιστων»
γιά τά πεπρωμένα τής Φυλής σε δύσκολες σ τιγμ ές:
Καβάλλα πάει ό Χάροντας,
τό Διγενή στον "Αδη.
Δέ χάνομαι στά Τάρταρα,
μονάχα ξαποσταίνω,
στή
ζωή
ξαναφαίνομαι
καί λαούς άνασταίνω.
χ

( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό Ύπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ· I* ΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Κάρπου Παπαδοπούλου.
Πάροδος τής όδοϋ Βουλιαγμένης 108, κοντά στον "Αγιο ’Ιωάννη.
’Οφείλει τήν ονομασία στον συνώνυμο αγωνιστή τοϋ 1821, ό όποιος κατήγετο
άπό τον Αίνο καί έχρημάτισε λοχαγός των τακτικών, ένώ πριν ΰπηρέτησεν ύπό
τις διαταγές τοϋ Όδυσσέα Άνδρούτσου.

Καρρέρ Παύλου.
Πάροδος της όδοϋ Μεναίχμου 6, κοντά στον "Αγιο Παντελεήμονα Ίλισοϋ.
'Ο Παύλος Καρρέρ, "Ελλην μουσουργός καί συνθέτης μελοδραμάτων, γεννή
θηκε στή Ζάκυνθο τό 1829 καί πέθανε εκεί τό 1896. Ή μουσική τοϋ Καρρέρ είναι
επηρεασμένη άρκετά άπό τήν ιταλική μελοδραματική τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ
19ου αΐώνος καί δέν παρουσιάζει πρωτοτυπία. Τό μόνο του έργο πού εξακολουθεί
νά έκτελήται είναι ό «Μάρκος Μπότσαρης», καίτοι, κατά τήν γνώμη των ειδικών,
τό έργο του ή «Κυρά Φροσύνη» ήταν καί άρτιώτερο καί έκφραστικώτερο.

Καρτάλη.
Πάροδος της λεωφόρου Βασ. Σοφίας 100, απέναντι στή πλατεία Λ. Μαβίλη.
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη αρχοντική οικογένεια τοϋ Βόλου, πολλά
μέλη της οποίας διέπρεψαν στις επαναστάσεις τοϋ Πηλίου καί στήν πολιτική. "Ενας
έξ αύτών, ό Κωνσταντίνος, έφονεύθη στή μάχη τοϋ Ν. Φαλήρου (’Απρίλιος 1827),
μαχόμενος ύπό τον Καραϊσκάκην.

Καρτερίας.
Πάροδος της όδοϋ Κρίσσης 69, κοντά στον "Αγιο ’Αθανάσιο τής "Ανω Κυ
ψέλης.
’Οφείλει τήν ονομασία στο συνώνυμο πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο, πού
έναυπηγήθη στήν ’Αγγλία τό 1826. Τό πρώτον έπιτελεΐον της άπετελεΐτο άπό
τούς : Φραγκίσκον "Αμπνεϋ "Αστιγξ, κυβερνήτην, ’Ιωσήφ Φαλάγγαν, ύπαρχον,
Χαίην, διοικητήν τοϋ πυροβολικού της, Μικέν Δούκαν, Ίωάννην Σωτηριάδην,
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άξιωματικούς, Σαμουήλ Χάον, ΐατροχειρουργόν καί τον Κριτοβουλίδην, φροντι
στήν καί γραμματέα.
' Η «Καρτερία» πήρε μέρος σ’ δλες τις ναυτικές επιχειρήσεις : 'Αγίου Σπυρί
δωνος (Πειραιώς), Ώρωποϋ, Βόλου, Τρίκκερι, Κάστρου τοΰ Μωρία (Ρίου),Κάστρου
τής Ρούμελης (Άντιρρίου). 'Υπήρξε τό πρώτο στο κόσμο ναυμαχήσαν άτμόπλοιο.
(Ναυμαχία ’Ιτέας)

Καρυατιδών.
Πάροδος τής όδοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 21, άπέναντι στο Θέατρο Διονύσου.
’Οφείλει τήν ονομασία στις γνωστές «Καρυάτιδες», οί όποιες ήσαν ομοιώματα
ύψηλοσώμων καί εύρωστων γυναικών καί άντικαθιστοΰσαν στις οικοδομές τούς
κίονες. Κατά τήν κλασσική έποχή, ώνομάζοντο άπλώς κόραι. 'Η ονομασία «Καρυά
τιδες» προήλθε, πιθανώς, άπό τις παρθένες τών Καρυών (πόλις τής Λακωνίας στήν
όποια ΰπήρχεν ιερόν τής Κυριάτιδος Ά ρτέμιδος), πού έχόρευον προς τιμήν τής Ά ρ τέμιδος. Σημαντικώτερα στήν άρχιτεκτονική παραδείγματα Καρυατιδών, βρίσκον
ται στούς θησαυρούς τών Σιφνίων καί τών Κνιδίων, στο Έρέχθειο (άπό τις όποιες
ή μία άφηρέθη άπό τον Έ λγΐνο καί βρίσκεται σήμερα στο Βρεταννικό Μουσείο)
καί στα μικρά προπύλαια τής Έλευσΐνος.

Καρύδη Σοφοκλέους.
Πάροδος τής όδοϋ 'Ηρακλειδών 29, πιο κάτω άπό τή πλατεία Θησείου.
'Ο Σοφοκλής Καρύδης, ποιητής, δημοσιογράφος καί θεατρικός συγγραφεύς
τοΰ 19ου αίώνος, άντεπολιτεύθη σφοδρότατα τον Ό θω να καί διηύθυνε, κατά δια
στήματα, τό σατιρικόν «Φώς» καί τον «’Αριστοφάνη» τοΰ ΓΙηγαδιώτη. Τά πλέον
άντιπροσωπευτικά του έργα είναι : «'Ο πολιτικός καθρέπτης», «Τά επεισόδια
τοΰ 1821», «Τά τέκνα τοΰ Δοξαπατρή», κ.ά.

Καρυοφύλλη Ίω άννου.
Πάροδος τής όδοΰ Λεβαδείας 5, άπέναντι στο νοσοκομείο Παίδων «’Αγλαΐας
Κυριακοΰ».
'Ο ’Ιωάννης Καρυοφύλλης, 'Έλλην λόγιος τοΰ ΙΖ ' αίώνος άπό τό Καρπενήσι,
μαθητής τοΰ Θεοφίλου Κορυδαλλέως, έχρη μάτισε μέγας λογοθέτης καί διευθυντής
τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας.

Καρύστου.
Πάροδος τής όδοΰ Πανόρμου 87, κοντά στο τέρμα τής λεωφορ. γραμμής
«"Αγιος Δημήτριος» ’Αμπελοκήπων.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή παράλιο κojμόπoλι τής Εύβοιας, πρωτεύουσα τής
’Επαρχίας Καρυστίας, πού βρίσκεται στο νότιο τμήμα τής νήσου καί έχει περί
τούς 3.500 κατοίκους. Είναι κτισμένη βάσει σχεδίων πού έξεπόνησε τό 1842 ό
Βαυαρός μηχανικός Μίρμπαχ, κατ’ εντολήν τοΰ "Οθωνος. Κατ’ άρχήν ώνομάσθη
Όθωνούπολις, πλήν, κατά τήν μεταπολίτευσι τοΰ 1862, μετωνομάσθη σέ Κάρυστον.
'Η ιστορία τής Καρύστου είναι άρχαιοτάτη. 'Η κτίσις τής άρχαίας πόλεως
άνάγεται στούς .μυθολογικούς χρόνους. 'Ω ς έπώνυμος τής πόλεως θεωρείται ό γοιός
τοΰ Χείρωνος καί τής Χαρικλοΰς, Κάρυστος, πλήν ή πόλις είναι γνωστή καί μέ
τήν ονομασία Χειρωνία. Στο διάστημα τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 , ή Κάρυστος
ανήκε στον Ό μέρ Μπέη, ό όποιος τήν παρέδωσε στούς 'Έλληνες τό 1833, υστέρα
άπό διαταγή τής Πύλης, καί όχι τό 1830, όπως προεβλέπετο στή συνθήκη τοΰ
Λονδίνου.
'Η Κάρυστος άποτελεΐ ιδεώδη τόπο παραθερισμοΰ, λόγω τών φυσικών της
καλλονών καί τής θαυμασίας παραλίας της.
(Συνεχίζεται)

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ - Α Π Ο Λ Υ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί άστυφύλακες κ.κ. Κωνσταντί
νος Φλαράκος, Δημήτριος Ματσούκας, Νικόλαος Κλωτσοτύρας, Κωνσταντίνος ’Α 
ναστασίου, Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Δημήτριος Κουμουνδοΰρος, Χρηστός Καπουκρανίδης, "Αγγελος Σορβάνης καί Κωνσταντίνος Ρούβαλης.
—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους υγείας, οί άστυφύλακες
κ.κ.’Ιωάννης Ράλλης, Βασίλειος Μαυριγιαννάκης καί Μιχαήλ Μαρκάκης.
*

AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή είς τον άστυφύλακα κ. Ίωάννην Βουγιουκλάκην, διότι την 1.20 ώραν τής 22-63, ευρισκόμενος έν τή διασταυρώσει των οδών Άναξαγόρα-Σωκράτους, έπιδείξας
έξαιρετικήν παρατηρητικότητα καί ένεργήσας μετ’ άποφασιστικότητος καί άπαραμίλλου θάρρους, επέτυχε διά δεξιοτεχνοΰς του ένεργείας τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν
τεσσάρων κακοποιών, άποπειραθέντων τήν κλοπήν έπιβατικοΰ αυτοκινήτου, προσενεγκών ούτω εξαιρετικήν υπηρεσίαν είς τον τομέα της προστασίας της περιουσίας τών
πολιτών.
*
Ε Τ Χ Α Ι Ε ΙΣ ΕΟΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, επί τή έπετείω τής ονομα
στικής των εορτής, είς τον επιθεωρητήν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος καί προϊστά
μενον τής άστυνομικής διευθύνσεως ’Αθηνών, άστυνομικόν διευθυντήν Α' κ. Ε. Καραμπέτσον, είς τον άστυνομικόν διευθυντήν Α' κ. Ε. ’Αναστασίου, είς τον άστυνομι
κόν διευθυντήν Β' κ. Ε. Διαβάτην, ώς καί είς άπαντας τούς άξιωματικούς καί κατω
τέρους άστυνομικούς υπαλλήλους.
*
*

*

ΠΕΝΘΗ
Τήν 10-3-63 άπεβίωσεν είς Πειραιά καί έκηδεύθη τήν έπομένην ό τ. άστυνόμος Β' Γεώργιος Παπαδάκης.
'Ο άποθανών έγεννήθη τό 1902 είς τό χωρίον Κόκτινον Άποκορώνου Χανιών
καί κατετάγη είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων τό 1929,
τελειόφοιτος ών τής ’Οδοντιατρικής Σχολής τοϋ Παν
επιστημίου ’Αθηνών.. Τό 1933 προήχθη, κατόπιν έξετάσεων είς άρχιφύλακα, καί τό 1944 είς ύπαστυνόμον
Α'. Τον Αύγουστον τοϋ 1952 παρητήθη τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος, άπονεμηθέντος αύτώ τοϋ βαθμοΰ
τοϋ άστυνόμου Β'.
Ό Γεώργιος Παπαδάκης ύπηρέτησεν έπί 20ετίαν ολόκληρον είς τήν άστυνομικήν διεύθυνσιν Πει
ραιώς. Κατά τό διάστημα τής άστυνομικής του στα
διοδρομίας έπεδείξατο άφοσίωσιν είς τό καθήκον καί
έχαιρεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως. Διά τάς πολλαπλάς
του υπηρεσίας πολλάκις έτιμήθη δι’ έπαίνων, εύαρεσκειών καί μεταλλίων.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συλλυποΰνται τούς
οικείους του καί εύχονται δπως ό Θεός άναπαύση τήν
ψυχήν αύτοΰ. Τό χώμα τής γής τοϋ Πειραιώς πού τον έσκέπασε ας είναι έλαφρόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α Ι ΕΠ ΕΤΕΙΟ Ι
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Ψ υχισμ ός καί μεγαλείο τοΰ 1821-Κ α ί ενα δίδαγμα τοΰ Θ . Κ ολοκοτρώ νη, ύπό
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
*0 νέος κ ώ διξ όδικής κυκλ οφ ορ ία ς, ύπό Ύπαστυνόμου Α 'κ . Ίωάννου Ράϊκου (συν
έχεια) .......................................................
ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ
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Δράσεως - Χοροεσπερίδες στήν άστυνομική διεύθυνσι Π ειρ α ιώ ς, ύπό Ύ πα
στυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου .................................................................................
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠ ΙΣΚ Ο Π Η ΣΙΣ
’Α στυνομικά εικοσιτετράω ρα, ύπό Συνεργάτου «X» ....................................................
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Περί τοΰ περιστρόφου Smith καί Wesson No 3 8 , ύπό Ύπαστυνόμου Β ' κ. Κων.
Χρονοπούλου (συνέχεια καί τέλος)................., . ......................................................... .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κ ω στής Π αλαμας—Μέ τή ν έπέτειο τώ ν έθνικώ ν έξορμήσεων καί είκοσι χρόνω ν
άπό τό θάνατό τ ο υ , ύπό Ύπαστυνόμου Β' κ. Χαρ. Σταμάτη (συνέχεια)........
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
’Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τώ ν ’Α θηνών καί τοΰ Π ειρ α ιώ ς, ύπό Ύ πα
στυνόμου Α' κ. Ίωάννου Ράϊκου (συνέχεια) ...............................................................
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ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Κεραμεικοΰ 40 - Άθήναι (Τη λ . 522.512)

Κάθε Σάββατο
Ώ ρα 12.30'-1 μ. μ.
Παρακολουθήτε την

Εκπομπή

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
τό

Ραδιοφωνικό

Σταθμό

Ενόπλων Δυνάμεων.

των

