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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ Α.Μ . ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1964
«Το Νέον ’Έτος ευρίσκει ημάς άγωνιζομένονς διά τά αυτά, ώς και κατά το
παρελθόν, Ιδεώδη, τά όποια αποτελούν το θεμέλιον τής ελληνικής κοινωνίας.
Σήμερον οφείλομεν νά άναλογισθώμεν άπό κοινού τ ι έπετελέσαμεν κατά τό
παρελθόν έτος.
’Ά ψογος ύπήρξεν ή λειτουργία τού δημοκρατικού ημώ ν πολιτεύματος, τό
όποιον συνδέεται προς την μακραίω να φιλελεύθερον παράδοσιν τού ’Έθνους καί
αποτελεί παρακαταθήκην ίεράν καί έγγύησιν διά την ευτυχίαν καί την ειρηνικήν
πρόοδον τής χώρας.
Τό Κ ράτος ημών, περιβαλλόμενον διά τού σεβασμού πάντω ν τών νομιμοφρόνων πολιτών, απέδειξε πόσον στερεάς έχει τάς βάσεις του. ’Ακλόνητος είναι ή π ίστις καί ή άφοσίω σις όλων, όσοι τό υπηρετούν, είτε ανήκουν εις τάς ενδόξους
Ε νόπλους Δυνάμεις καί τά τετιμημένα Σ ώ ματα ’Ασφαλείας, είτε εις τάς πολιτικάς
υπηρεσίας.
Ό Λαός μου, κατεχόμένος άπό βαθεΐαν συναίσθησιν τών δικαιω μάτω ν καί
τών ύποχρεώσεών του καί έμπνεόμενος υπό αισθήματος ευθύνης τών πράξεων του,
απέδειξεν αυτοκυριαρχίαν καί ω ριμότητα. Πρέπει νά έξαρθή ότι αξιοθαύμαστος
ύπήρξεν ή αύτοπεποίθησις καί ή ψ υχραιμία μετά τών όποιων άντεμετω πίσατε απόν
τες τάς έσωτερικάς εξελίξεις τού 1963.
Κ ατόπιν τής θαυμαστής στάσεώ ς σας, έκαστος εξ υμών δικαιούται νά άτενίζη τό μέλλον μ ετ’ απολύτου εμπιστοσύνης, χάρις εις τάς μεγάλας άρετάς αι όπ οία ι
πάντοτε, εις ώρας κρίσεως, ένέπνενσαν την στάσιν σας. Ζητώ άπό όλους υμάς νά διατηρήσητε καί κατά τό Νέον’Έτος την αυτήν ύψηλόφρονα στάσιν, έκτιμώ ντες έν ηρε
μ ία όρθώς τά καθημερινά προβλήματα καί άποφεύγοντες τάς άκρότητας καί τάς
ύπερβολάς.
Ή κοινωνική καί π ολιτική ζωή έν τή δημοκρατία επιβάλλει άντικειμενικήν καί ορθήν κρίσιν, συγκερασμόν τών απόψεων καί μετριοπάθειαν. Ταϋτα έπέδειξε καί πάλιν ό ελληνικός λαός, διατηρήσας, παρά τάς π ολιτικάς μεταπτώ σεις,
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Διάγγελμα της Α. Μ. τοϋ Βασιλέως

ομαλόν τον ροϋν τής ήδη τόσον στερεάς εθνικής οικονομίας καί διαφνλάξας την στα 
θερότητα τοϋ νομίσματος.
Σκληρά εργασία καί συνεχής μόχθος δλων των παραγόντων τής εθνικής ημών
ζωής, άπό τοϋ αγρότου καί τοϋ εργάτου μέχρι των κυβερνώντων, άνέδειξε την χώ 
ραν μας εις τό επίπεδον οικονομικής σταθερότητος καί άναπτνξεως, εις τό όποιον
ενρίσκεται σήμερον.
"Ας μη έφησνχάσωμεν όμως, διότι ή τυχόν ανακοπή των εντατικών π ροσπ α
θειών μας θά θέση εις κίνδυνον τά κεκτημένα αγαθά τοϋ ’Έθνους. Διατηροϋμεν όσα
έπετύχαμεν αγαθά, μόνον όταν προσθέτωμεν συνεχώς νέα εις αυτά.
Καλώ υμάς δπως, ό καθείς εις τον κύκλον τον, εντείνετε τάς προσπάθειας σας,
βελτιώνοντες τήν άπόδοσιν αυτών, με πλήρη εμπιστοσύνην καί π ίστιν, χωρίς νά
φεισθήτε κόπων.
Ά τενίζοντες με άδάμαστον άπ οφ ασιστικότητα τό Νέον ’Έτος, θά έπιτύχω μεν τά μέγιστα, εις οίανδήποτε αποστολήν τήν όποιαν μάς επιφυλάσσει τοϋτο.
Τό Πανελλήνιον εύρίσκεται σήμερον έστραμμένον προς τους έν Κύπρω αδελ
φούς ημών καί παρακολουθεί μετά ανησυχίας τάς δυσχερείς ημέρας τάς όποιας διέρ
χεται ή Δ ημοκρατία τής Κύπρου. Ε υχάριστος είναι ή διαπίστω σις δτι αντιμετώ πι
ζα μεν τά γεγονότα ταϋτα έν αγαστή σύμπνοια μετά τώ ν συμμάχω ν μας.
Ε ίμαι βέβαιος δτι δλοι υμείς ενώνετε τάς εγκαρδίους ενχάς σας με τάς ίδικάς μου, ευχόμενοι εις τούς άδελφονς ημώ ν τήν ταχντάτην άποκατάστασιν τής ει
ρήνης καί τής όμαλότητος εις τήν δοκιμαζομένην νήσον.
Εις ούδένα επιτρέπεται νά άμφιβάλη δτι ή Ε λλάς είναι άποφασισμένη νά
συνέχιση πράττουσα εις τό ακέραιον τό καθήκον της έναντι τώ ν αδελφών της έν
Κύπρω.
’Απευθύνομαι προς δλους τούς "Ελληνας, τούς κατοικοϋντας εις τάς πόλεις
καί εις τά πλέον άπομεμακρυσμένα χωρία, άλλα καί προς τούς μακράν τής χώρας
ευρισκομένους, τούς ναυτιλλομένους καί τούς έργάτας, έπαγγελματίας καί επ ιστή 
μονας, τούς μοχθοϋντας εις ξένην γήν.
Προς δλους στέλλα) μήνυμα αγάπης εκ μέρους τής οικογένειας μου καί έμοϋ,
ευχόμενος με δλην τήν καρδίαν μου υγείαν, ομόνοιαν καί ευτυχίαν, με τήν βοήθειαν
τοϋ ΙΊαναγάθου Θεοΰ».
ΠΑΥΛΟΣ Β.

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . I. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΔΟΥ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1964
«'Η Α.Μ. ό Βασιλεύς σας άπηνθννεν ήδη τάς εύχάς Του καί έξέφρασε τάς
ύψηλάς Του προσδοκίας διά το μέλλον τής φυλής μας και τοϋ τόπου μας. Θά μοΰ
επιτροπή μέ την σειράν μου νά σάς ευχηθώ και εγώ , ώς Πρόεδρος τής ' Ελ.ληνικής
Κυβερνήσεως, ευτυχίαν, υγείαν, προκοπήν και γαλήνην διά όλους τους "Ελληνας
και όλας τάς 'Ελληνίδας καί τάς οικογένειας των. 'Η εντολή την οποίαν μ ο ί άνέθεσεν ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, εις μίαν τόσον δύσκολον ώραν, μέ π λη ρ οί ευγνωμοσύνης,
αλλά καί αύτοπεποιθήσεως.
Θά ενεργήσω έκλογάς τόσον εντίμους καί τόσον άδιαβλήτους, ώστε ή 'Ελλάς,
από άπόψεως άπροσκόπτου λειτουργίας των ελευθέρων θεσμών, νά μη ύπολειφθή
κατά τίποτε έν συγκρίσει προς τάς λοιπάς χώρας τον ελευθέρου κόσμου.
Ζητώ προς τούτο την συμπαράστασίν σας καί την βοήθειάν σας, μέσα εις
ένα κ λίμ α εθνικής σνναδελφώσεως καί χριστιανικής αγάπης, ώστε όλοι μ α ζί, υπό
την καθοδήγησιν τής Κυβερνήσεως, νά όδηγήσω μεν τον τόπον μας εις έν ευτυχές
καί ομαλόν μέλλον.
Το πρόγραμμά μου συνοψίζεται εις τρεις λέξεις: Ίσοπολιτεία, έντιμότης καί
άμεροληψία. Ο ι"Ελληνες καί α ί 'Ελληνίδες θά είναι ίσοι άπέναντι τον Νόμου καί θά
ασκήσουν τό εκλογικόν δικαίω μα έν π όση ελευθερία καί τάξει.'Η νπόσχεσίς μου αυτή
αποτελεί ένα ιερόν συμβόλαιον, τό όποιον συνάπτω μέ τό σννολον τοϋ ελληνικόν λαόν».
Πρόεδοος Κυβερνήσεως
I. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ τ . ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πρός άπάσας τά ς Υ π η ρ εσ ία ς τής Β ασιλικής Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ς, τή ς Α σ τυνο μ ία ς Π όλεων
κ α ί τοΰ Π υροσβεστικού Σ ώματος

«"Οτε μ οί έπροτάθη ή άνάληψις του 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών έδέχθην ανεν
δισταγμού, διότι έγνώριζον ότι τά Σ ώ ματα ’Ασφαλείας έκτελοϋν πάντοτε ενόρκως
τό καθήκον των καί θά μέ συνέδραμον νά διεκπεραιώ σω τό έργον μου.
Π ράγματι α'ι προσδοκίαι μου έπηλήθενσαν καί άφ’ ής άνέλαβον καθήκοντα,
διεπίστω σα ότι, τόσον τά στελέχη, όσον καί τά κατώ τερα όργανα, είναι άξια καί 'ικανά
νά ένστερνισθώσι καί φέρωσιν εις πέρας τάς έντολάς.
’Αποχωρών ήδη, θεωρώ χρέος νά απευθύνω ειλικρινή καί θερμόν χαιρετισμόν
πρός τά στελέχη καί όργανα τής Β ασιλικής Χωροφυλακής, τής ’Α στυνομίας Πόλεων
καί τον Π υροσβεστικού Σώ ματος, τά όπ οια έπετέλεσαν εις τό ακέραιον, μέ πλήρη
ευσυνειδησίαν, τό καθήκον των καί σννέβαλον σημαντικώ ς εις την όλοκλήρωσιν τής
αποστολής μου.
’Α ξιω ματικοί καί άνδρες τών Σω μάτω ν ’Ασφαλείας:
’Εκ τής μεθ’ υμών επικοινωνίας μου, αποκομίζω άρίστην έντνπω σιν περί
τον συντελονμένον, μετά βαθείας πίστεω ς, έθνικοϋ καί κοινωνικού σας έργον καί
θά διατηρήσο) ζωηράν την άνάμνησιν τής εκ τον πλησίον γνω ριμίας μας, άπομένων,
στενώς συνδεδεμένος μ α ζ ί σας, ώς εις ειλικρινής φίλος.
Έ ν Ά θήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1963
Ό 'Υφυπουργός
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας είς
τήν Πάντειον Ά νω τάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΤ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

5.
Τοιουτοτρόπως τελικώς άπό τοϋ παρελθόντος 19ου αΐώνος έδημιουργήθη
μία κίνησις έπιστημονική προς έρευναν τοϋ παθολογικού τούτου κοινωνικού φαινο
μένου της πολυπτωχίας (Pauperismo), ήτις άνήχθη εις τήν άποκληθεΐσαν « ε π ι
στήμην τής πενίας» καί εις τήν «άνθρωπολογίαν των πενεστέρων κοινωνικών τά
ξεων» I1) .
«'Η ένεργηθεϊσα σχετική σπουδή των άνηκόντων εις τα κατώτερα κοινωνικά
στρώματα, έν άντιθέσει προς τούς της μέσης καί της άνωτέρας κοινωνικής τάξεως,
έδειξεν ότι οί πένητες μαστίζονται ύπό χαρακτηριστικών σωματικών, πνευματικών,
ψυχικών καί κοινωνικών κατωτεροτήτων». ’Ιδίως τοξικομανίας καί οίνοφλυγίας,
έπαιτείας, άλητείας καί πορνείας, ψυχικών άνωμαλιών, ψυχικών νοσήσεων καί ολι
γοφρενίας, άπαιδευσίας, άθείας, υλιστικών, άναρχικών καί ανατρεπτικών ιδεών, αυ
τοκτονιών, διαστροφών τών ήθικών συναισθημάτων, έγκληματικότητος, άφροδισίων νοσημάτων, φυματιάσεως καί άλλων νοσημάτων, ώς καί μεγαλυτέρας θνησιμότητος.
Παραστατικήν δέ καί εναργή εικόνα τής ολέθριας έπιδράσεως τής οικονομι
κής ένδειας παρέχουσι καί ένια ποιήματα έπιλέκτων ποιητών, ώς τοϋ σατυρικού
Άνδρέου Λασκαράτου (1811-1901)2:
« Γ ια τ ί τά τάλαρα τα λένε τά λα ρ α » . . .
« 5. ΕΙν’ το ξύλο τής Γνώσεως τά χρήματα
κι' οποίος ταχει, έχει γνώση, είν προκομμένος,
ώμορφος, έχει χίλια προτερήματα,
είν' απ' δλο τον κόσμο 'παινεμένος
παντού επιθυμητός . . . μ ά είν' και φαρμάκι
πού κάνουν τήν ψυχή πηλό οχ τ ’ αυλάκι.
» Μήν τά ’γ γ ίξ ’ τε, γ ια τ ί θέ νά γνω ρίσετε
το βουλιασμό τής άθω ότητός σας,
καί πλέον δέ θά μπορέσετε νά ζήσετε
ευτυχισμένοι στον Π αράδεισό σας.
Τάφτειασε ό Διάολος, κι' είναι διαολεμένα.
"Ας τε τα έκεϊ. Τοϋ ταχω άμαχεμένα » .
Πλέον παραστατικήν εικόνα τής ολέθριας έπιδράσεως τής φιλοχρηματίας
έδωκεν ό ’Ιωάννης Πολέμης (1862-1922 ) 3:
1. «Niceforo. Dizionario di Griminologia 1943». I. σ. 157 : Classi e Gategorie sociali,
II σ. 630 έπ. : Pauperismo. Σχετικώς «Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. Οί οικονομικοί δροι. Περιοδ.
«’Αστυνομικά Χρονικά». Τόμος Δ'. Ά θήναι 1956» σ. 3978 έπ. καί 3985. "Ορα καί «Ghr. J.
Klumker. Fiirsorgewesen. Leipzig. 1918». (Einfiihrung in das Verstandnis der Arm ut und
der Armenpflege).
2. «Κ. Φ. Σκόκου. Αυτόθι».
3. «Κωνσταντίνος Γ. Γαρδίκας. ’Εγκληματολογία. Τόμος Α'. Έκδ. γ' Ά θηναι 1948»
σ. 418.

Δράματα παιδιών είσαγομένιον έντός 'Ιδρυμάτων
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( « Είπ' ό χρυσός στο μάρμαρο » ) :
εγώ όδηγώ στα σκοτεινά τοϋ κλέφτη μου τό χέρι
εγώ ακονίζω τον φονιά τό δίκοπο μ α χ α ίρι
εγώ αγοράζω την τιμ ή και την πουλώ στο δρόμο
εγώ νικώ την αρετή, καταπατώ τό νόμο,
περίσσειες είναι οι χάρες μου κι' ή δύναμή μου μόνη
γκρεμ ίζει θρόνους άπ ’ εδώ, θρόνους εκ εί στη λώ νει» .
6.
'Η σημερινή άποψις τής έπιστήμης τής Ψυχολογίας είναι δτι άναμφιβόλως ή οικονομική και κοινωνική κατάστασις τής οικογένειας, άρα καί ή πενία,
άσκεϊ επιρροήν έπί τήν διαμόρφωσιν τής άνθρωπίνης προσωπικότητος, τοϋ χαρακτήρος καί τής κοσμοθεωρίας τοϋ συγκεκριμένου ατόμου.
Άντικρύζομεν ιδίως τό δράμα «των πτωχών παιδιών», τα όποια άναπνέουσι
τήν καταθλιπτικήν άτμόσφαιραν, παρ’ ή θάλλει ό πόνος, ή σύφιλις, ή έλονοσία καί ή
φυματίασις, ό υποσιτισμός, τό υγρόν υπόγειον καί ή στενότης κατοικίας μέ όλα τά
κακά έπακόλουθά της, τής προώρου γενετήσιας ώριμάσεως καί τών ενδεχομένων
αιμομιξιών, ή άμάθεια, ή τραχυτάτη καί σκληρά χειρωνακτική εργασία καί ή άφθονία σωματικών καί ψυχικών μειονεξιών. Είναι λοιπόν πολύ εύνόητον, διατί άκριβώς τά
τέκνα, τά όποια προέρχονται έκ τών τάξεων τούτων, έφ’ όσον έστερήθησαν τών στοιχειωδεστάτων άπαιτήσεων τής ζωής καί άπλώς έφυτοζώησαν «γύρω άπό έν όριον
τής λιμοκτονίας» τό περίφημον «Starvation lim it», τό όποιον μάλιστα έχαρακτηρίσθη «χωρίς καμμίαν έντροπήν» ώς «φυσικός νόμος» προς καθορισμόν τών άπολαυών τών μισθωτών(Χ), έδοκίμασαν «μέσα εις τό βάρος τής παιδικής των καρδιάς
κάποιο συναίσθημα πικρίας, άδικίας καί άγανακτήσεως». Τοΰτο δέ, διότι ήτο φυ
σικόν νά κάμουν κάποιαν συναισθηματικήν θλιβεράν σύγκρισιν μέ τά άλλα συνομήλικά
των παιδάκια, τά όποια έχουν ωραία καί ζεστά φορέματα, παίζουν μέ χίλιων ειδών
παιχνίδια, ζοϋν μέσα σ’ ένα ωραίο, γ ι’ αύτά παραμυθένιο, σπίτι μέ τήν θέρμανσίν του,
τάς άνέσεις, τάς εύκολίας του, είναι πάντοτε χορτασμένα όχι μόνον άπό παντοειδή
έκλεκτά φαγητά, αλλά καί άπό ένα σωρό γλυκίσματα, έχουν στις τσέπες τους καραμέλλες, σοκολάτες, έχουν ωραίες σάκκες, τσάντες κλπ. Καί τά όποια άλλα παιδιά
δέν έχουν γνωρίσει καί δέν έχουν νοιώσει, όπως αύτά τά πτωχά παιδάκια, αύτό πού
λέγεται «κουρελιασμένα ροϋχα», αύτό πού λέγεται, αντί γιά παιχνίδια, «βαρειά δου
λειά», τήν όποιαν άκριβώς δι’ αυτόν τον λόγον τά πτωχά παιδάκια έμίσησαν καί
τήν έθεώρησαν ώς κατάραν καί ώς άδικον άγγαρείαν. Καί τά όποια παιδάκια τών
άλλων τάξεων δέν έγνώρισαν, όπως αύτά, ώς σπίτι κάποια παληοκάμαρα, υγρή,
καπνισμένη, μαυρισμένη, μέ κουρελαρίες, άντί γιά έπιπλα, μέ χαρτόνια στά σπασμένα
τζάμια στά παράθυρα, δέν έδοκίμασαν αύτό, τό όποιον λέγεται «παγωμένα καί
πληγωμένα καί πονεμένα χεράκια», «τουρτούρισμα», δέν έζησαν αύτό, τό όποιον λέ
γεται «πείνα», καί δέν ήσθάνθησαν τήν τραγικωτάτην άγωνίαν νά βλέπουν τά προσφι
λή των πρόσωπα άρρωστα βαρειά, χωρίς νά έχουν στήν διάθεσίν των χρήματα γιά
γιατρούς, γιά φάρμακα, γιά ένα σωρό εξετάσεις, γιά κάποια άνεκτή δίαιτα».
Καί ας εξακολουθήσω : «Τά πτωχά αύτά παιδάκια είναι φυσικόν νά έδοκί
μασαν μέσα εις τό βάθος τής ψυχής των κάποιον δριμύν αίματωμένον πόνον», όταν
θά έξηυτελίσθησαν άπό τήν χυδαίαν συμπεριφοράν τής άποστάσεως έκ μέρους συναν
θρώπων, κομπαζόντων, διότι άνήκουσιν εις άνωτέρας τάξεις ή διότι έχουσι μεγαλυτέραν μόρφωσιν, έκλεκτήν θέσιν, πλούτον ή διότι διαθέτουσιν ίσχύν. Έσκέφθησαν άρά
γε πάντες οί άλαζονικώς συμπεριφερόμενοι, ώς δήθεν έκλεκτοί, πόσον πληγώνουν
1. «Π. Μελίτης. Ό καπιταλισμός. Περιοδ. « ’Ακτίνες». ΆΘήναι. 1949» σ. 51 έπ., (To
wards a Christ. Civiliz.» σ. 215, «Ευαγγέλου Δ. Θεοδούρου. Χριστιανικός άνθρωπισμός. Ά θηναι. 1951.» σ. 239 ΰπ. 4.
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τούς συνανθρώπους των, όταν δεικνύουν περιφρόνησιν «μέ χίλιους δυο τρόπους»,
μέ άκαταδεξίαν, μέ ειρωνείαν, ακόμη καί μέ προσβάλλουσαν έπίδειξιν οίκτου ; "Η
όταν μεταχειρίζωνται υβριστικούς χαρακτηρισμούς, οΐον τάς λέξεις «χωριάτης,
λοϋστρος, μπακάλης, δούλα καί τόσα άλλας;»
'Η συμπεριφορά όμως αΰτη περιέχει πολλά, τά όποια παρουσιάζονται κατά τό
φαινόμενον μέν μηδαμινά, πράγματι όμως άποτελοΰσι σπουδαία σημεία, άφ’ ών
έξαρτάται ή ηθική εύτυχία των συνανθρώπων.
7.
α ') « Λέγει το φτωχό παιδάκι στήν μητερούλα του κατά τάς ήμέρας τη
Μεγάλης Έβδομάδος:
—Γιατί, μαννούλα, δέν θά βάψουμε αύγά; 'Όλα τά παιδάκια στά σπίτια τους
βάψανε αύγά.
Καί ή πονεμένη ψυχή της πτωχής μητέρας πλημμυρίζει άπό πόνο καί άγωνία,
διότι δέν ήμπορεΐ νά άνταποκριθή είς τον τόσον άθώον πόθον τού παιδιού της» ( 2).
β') Άναφέρομεν ωσαύτως τήν έπομένην σκηνήν, άτυχώς άρκετά συνήθη ( 3):
«Μέσα στο λεωφορείο. Οί έπιβάτες περιμένουν τον σωφέρ γιά τήν έκκίνησι.
"Ενα μικρό συμπαθητικό παλληκαράκι μπαίνει μέσα. Δέν είναι γιά ταξίδι. Άκούγεται
ήίβραχνή του φωνή:
—Τσίχλες. . . ,καραμέλλες λεμόνι . . . γιά τό δρόμο καραμέλλες.
Σιωπή.
Ή φωνή του ξανακούγεται ικετευτική. Τό πρόσωπό του εκφράζει εσωτερικούς
πόθους καί ποιος ξέρει τί άγωνίες !. . . Πάντως πολλά λέει.
Στο κάθισμα πίσω κάποιος κουνιέται. Γιά νά άγοράση καραμέλλες; Τό παλληκάρι μας, βλέποντάς τον, πετάει άπό χαρά καί τόν πλησιάζει. Τί άκούει;
—Τσακίσου άπό δώ, λούστρο ! Μας ζάλισες. Τσιμπούρι έγινες. . .
Σαν νάπεσε κεραυνός πάνω του. Κατέβασε τό προσωπάκι του καί φεύγει.
Δέν μίλησε. ’Αλλά πόσα φάνηκε νά είπε στήν καρδιά μας;»
Λέγει όμως ή Ψυχολογία της Κοινωνικής Παθολογίας ότι αί πικραί αδται
λέξεις φονεύουσι τάς ψυχάς. Καί δημιουργοΰσι τούς εγκληματίας, τούς οπαδούς των
ανατρεπτικών άθεϊστικών καί υλιστικών ιδεών καί τούς ανθρώπους τής σαπρίας, τής
άνηθικότητος. Διότι τό άποτέλεσμα είναι ότι ό παις διατίθεται έχθρικώς προς τήν
κοινωνίαν, ήν μισεί ώς άδικον καί χυδαίαν.
γ ' ) *0 έπιμελητής τού δικαστηρίου άνηλίκων ’Αθηνών, Δημήτριος Σαλλίβερος
ήσχολήθη μέ τήν περίπτωσιν ανηλίκου ήλικίας 12 ετών, ό όποιος προσήχθη εις τό
δικαστήριον κατά τό έτος 1955, ίνα δικασθή δι’ άλητείαν καί έπαιτείαν.
Έ κ τής κοινωνικής έρεύνης διεπιστώθη ότι ή οικογένεια τού άνηλίκου διέμενεν είς μίαν συνοικίαν τών ’Αθηνών ύπό άθλιεστάτας συνθήκας. Ή κατοικία των
άπετελεϊτο έξ ένός δωματίου, πολύ μικρού, τό δάπεδόν του ήτον χωμάτινον, άερίζετο
δέ έκ τής θύρας, διότι δέν υπήρχε παράθυρον.
Ό πατήρ ήτο οδοκαθαριστής καί τό έλάχιστον ημερομίσθιον, τό όποιον έλάμβανε, τό κατηνάλισκεν είς οινοποσίας. "Οτε δ’ έπέστρεφεν είς τήν οικίαν του, συμπεριεφέρετο μέ τόν χειρότερον τρόπον προς τήν σύζυγον καί τά τέκνα του.
Τήν προαναφερθεϊσαν αθλιότητα συνεπλήρωσεν ή άσθένεια τής μητρός, προσβληθείσης έκ καρκίνου τού έγκεφάλου.
Ό άνήλικος πιεζόμενος καθημερινώς ψυχικώς έκ τής άθλιότητος τής οικογέ
νειας του, «βλέποντας δέ τή μητέρα του νά σιγοπεθαίνη, καί διά νά ξέχνα λίγο,
ήρχισε νά περιφέρεται είς τάς οδούς, νά έπαιτή, μέ τά χρήματα δέ, τά όποια συνεκέντρωνεν, ήγόραζε φάρμακα καί τροφήν διά τήν μητέρα του ».
( Συνεχίζεται)

2. «Νικόλαος Άντωνόπουλος. Είςτήν υπηρεσίαν της αγάπης. ”Εκδ. γ'. Άθήναι. 1949» σ. 57.
3. «Άποστολικής Διακονίας της Ελλάδος. «Φωνή του Κυρίου». Άθήναι. Τεϋχος τής
20 ’Ιανουάριου 1955».
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
—

_ 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

Οί « ’Αμπελόκηποι», πού έγινε το φρικτό έκεΐνο έγκλημα, δέν ήταν ή άριστοκρατική σημερινή συνοικία μέ τις υψηλές πολυκατοικίες, καί τοϋ «Θών» δέν ήταν ό
σημερινός κόμπος των συγκοινωνιών πού σφύζει άπό κίνησι. Βέβαια ύπήρχε το τέρμα
τοϋ «10» τραμ στην οδόν Ίπποκράτους μέ δυο κέντρα έκεΐ καί ένα δυο σπιτάκια, ύ
στερα τό «Έφηβεΐο Άβέρωφ» καί οί γυναικείες φυλακές καί στο τέρμα της γεμάτης
το χειμώνα μέ λάσπη, καί τό καλοκαίρι μέ σύννεφα σκόνης, λεωφόρου ’Αλεξάνδρας
πού διέσχιζε τό «13» τράμ, άριστερά μέν ή χαριτωμένη βίλλα τοϋ μακαρίτη τοϋ Θών,
έπιμελητοΰ τών ’Ανακτόρων καί φίλου τοϋ μακαρίτου Βασιληά Γεωργίου τοϋ Α',
πού οί κληρονόμοι του τήν είχαν νοικιάσει για μπύρα, άπέναντι καί έκεΐ οπού σή
μερα βρίσκεται ή 'Υγειονομική Σχολή καί τα γραφεία τοϋ ΙΔ' άστυνομικοϋ Τμή
ματος τό «'Ηραΐον», ένα άλλο μεγάλο ζυθεστιατόριο πνιγμένο στά πεΰκα, καί άντικρυστά στο τέρμα τοϋ δρόμου καί δεξιά της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας άλλη
βίλλα, μετασχηματισμένη σέ μπυραρία, μέ «δωμάτια δι’ οικογένειας», δηλαδή «σεπαρέ» πολυτελείας, ή «’Άνεσις». "Ολη ή λεωφόρος ’Αλεξάνδρας μέ τις περίφημες
δενδροστοιχίες άπό θεόρατες λεϋκες στά πεζοδρόμια της. Στο άναμεταξύ άχανές
καί ερημιά. Στά 1924 άρχισαν σιγά-σιγά νά ξεφυτρώνουν μερικές προσφυγικές
παράγκες, άλλες ξύλινες καί άλλες μέ πλίθες, πού περιστοιχίζανε ένα έρημοκκλησάκι
πίσω άριστερά άπό τη βίλλα τοϋ Θών. Τον "Αη Δημήτρη μέ τά υψηλά κυπαρίσσια
γύρω του. ’Από έκεΐ, ΐσα μέ τήν κορυφή τοϋ λόφου, ώς τά Τουρκοβούνια πέρα, μιά
μονάχα παράγκα.
Ξημέρωνε Σάββατο 30 Αύγούστου τοϋ 1924. Πριν χαράξη, άπάνω στο μού
χρωμα, μιά γυναικούλα, ή Βασιλική Δημητρίου, βγήκε άπό τήν παράγκα της, κοντά
στον "Αη Δημήτρη, γιά νά πάη στούς στρατώνες της Δημοκρατικής Φρουράς, πού
ήσαν τότε στο παληό καί άχρηστο οίκημα τοϋ ΣΤ' Στρατιωτικού Νοσοκομείου,
άπέναντι άπό τό «Ή ραΐον». "Ηθελε νά πάρη νερό άπό τή βρύση. Μά μόλις έκανε
μερικά βήματα σκόνταψε άπάνω σ’ ένα πτώμα. Σέ κάποιον σκοτωμένο, πού ήταν
πλημμυρισμένος στά αΐματα. Ή κυρά Βασιλική έβαλε τις φωνές:
— Βοήθεια . . . Βοήθεια . . . "Ενας σκοτωμένος.
’Εκείνη τή στιγμή, άπό τή μοναδική παραγκούλα πού ήταν πέρα άπό τό έξωκκλήσι καί προς τά Τουρκοβούνια, φάνηκε νά κατεβαίνη μιά γυναίκα 40 περίπου χρό
νων, κρατώντας άπό τά χέρια καί συνοδεύοντας τά πέντε παιδιά της, άπό δύο ώς δώ
δεκα χρόνων. ΤΗταν ή Ευρυδίκη Βασταρδή, ή γυναίκα τοϋ μπακάλη Χαριλάου Βασταρδή, πού έμενε σ’ εκείνη τήν παράγκα. Είχε χάσει τον άντρα της, πού δέν πήγε
τό βράδυ νά κοιμηθή, καί βγήκε ζητώντας τον. ’Αμέσως μόλις έπλησίασε στή Δη
μητρίου καί είδε τό καταματωμένο πτώμα έβαλε τις φωνές:
—Ό άντρας μου, ό Χαρίλαος μου είναι. Τρέξτε γειτόνοι στήν ’Αστυνομία.
Μαζεύτηκε λίγος κόσμος άπό τις γύρω παράγκες καί ή χήρα πιά Βασταρδή
εξακολουθούσε νά φωνάζη καί νά στριγγλίζη, χωρίς νά χύνη ούτε ένα δάκρυ, ενώ
ήταν σπαρακτικό τό θέαμα τοϋ μικροΰ δίχρονου άγοριοΰ, πού είχε πέσει άπάνω στο
σκοτωμένο καί τον σκουντούσε φωνάζοντας:
— Μπαμπά . . . Μπαμπούλη μου . . . Ξύπνα . . . Γιατί δέν μοΰ μιλάς;
Οί « ’Αμπελόκηποι » έκείνη τήν εποχή, ούτε σταθμό Χωροφυλακής δέν είχαν
άκόμη, άφοΰ ήσαν τόσο άραιοκατωκημένοι καί έπέρασεν αρκετή ώρα έως δτου ειδοποιηθή τό 8ο Τμήμα Χωροφυλακής, πού ήταν στην οδόν ’Αλωπεκής, καί κατα-
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φθάση ό διοικητής του, υπομοίραρχος τότε Χομπίτης, όστερα στρατηγός άπόστρατος
καί Γενικός Διοικητής Κρήτης καί ό υποδιοικητής του (ανθυπομοίραρχος Νίκος
Κόκκινος, ό άξέχαστος ’Αρχηγός υστέρα του ’Αστυνομικού Σώματος. Τό πτώμα
έν τώ μεταξύ τό φρουρούσαν ένας χωροφύλακας καί ο'ι γείτονες. Έφθασε σέ λίγο,
μαζί μέ τον υποφαινόμενο, καί ό τότε ύφηγητής καί ύστερα καθηγητής της ιατροδι
καστικής, μακαρίτης πια σήμερα, Γρηγόρης Κάτσας, πού έ'φριξε μέ τήν άριστοτεχνική σφαγή πού είχε γίνει στον μακαρίτη πιά, τον εξηντάρη μπακάλη Χαρίλαο Βασταρδή. Είχεν ένα πελώριο τραύμα μέ μαχαίρι στή βάσι τού λαρυγγιού του, πού
είχε κόψει όλα τά αιμοφόρα άγγεΐα καί πού μόνο αύτό μπορούσε να φέρη τό θάνατο,
δεύτερο στήν καρδιά άκριβώς, τρίτο λίγο πιο κάτω, τέταρτο πιο δεξιά στο θώρακα
καί πέμπτο πιό άριστερά άπό τό τέταρτο. Τό θύμα, άπό ένστικτο, προσπάθησε νά
παλαίψη καί νά άρπάξη άπό τον φονιά τό μαχαίρι, άλλά δέν τά κατάφερε, παρά νά
πληγωθή καί στο δεξί χέρι.’Έγινε έρευνα άπάνω του καί βρέθηκαν τό πορτοφόλι του
μέ 450 δραχμές καί άλλες πενήντα δραχμές ψιλά στις τσέπες του.
Σ’ δλο αύτό τό διάστημα τής αύτοψίας ή χήρα Χαρίκλεια Βασταρδή παρακο
λουθούσε μέ άπλανή καί άδάκρυτα μάτια δλην αυτή τήν ιστορία. Μισοξεφώνιζε, μιξόκλαιε καί έλεγε:
— Ούτε ό 'Άη Δημήτρης δέν μπόρεσε νά σέ φυλάξη.
Μυστήριο μεγάλο φαινότανε νά κρύβη αύτή ή άγρια σφαγή τού μπακάλη.
Ό μακαρίτης Βασταρδής είχεν ένα μικρό μπακάλικο στήν όδό Μαυρομιχάλη 133
καί κατά τις 10 τή νύχτα τής Παρασκευής 29 Αύγούστου έκλεισε τό μαγαζί του καί
ξεκίνησε γιά τό σπίτι του. Μά δέν έφθασε, γιατί κοντά στον "Αη Δημήτρη τού είχαν
στήσει καρτέρι οί δολοφόνοι του καί τον έσφαξαν σάν τραγί. Τό ψάξιμο πού δέν έγινε
άπό τούς φονιάδες, μιά καί είχε βρεθή τό πορτοφόλι μέ τις 450 δραχμές καί τά άλλα
ψιλά άπάνω στό σκοτωμένο, μαρτυρούσε δτι δέν ήταν ή ληστεία άφορμή. Μά ή Χω
ροφυλακή δέν μπορούσε νά άφήση έξω άπό τήν ερευνά της αύτή τήν έκδοχή, μιά
καί ένα σωρό μάρτυρες πού εξετάσθηκαν είπαν δτι ό μακαρίτης είχε συνήθεια κάθε
βράδυ νά παίρνη δλα τά λεφτά πού είχε στό μπακάλικο καί νά τά πηγαίνη σπίτι
του. Τά τύλιγε πάντα σέ μιά έφημερίδα. Καί ή χθεσινή εφημερίδα βρέθηκε δίπλα
στό πτώμα, άλλ’ οχι καί τά λεπτά. Πολλοί, πού ήξεραν τό νταραβέρι τού μικρομπακάλικου, ύπελόγιζαν δτι ό Βασταρδής έπρεπε νά έχη τυλιγμένα σέ έφημερίδα καμμιά
δεκαριά χιλιάδες δραχμές. Καί φυσικά οί φονιάδες δέν φαντάσθηκαν δτι θά είχε καί
πορτοφόλι άπάνω του γιά νά τον ψάξουν, αν ύποτεθή δτι άφορμή ήταν ή ληστεία.
Οί γείτονες τελικά έλεγαν, μέ κατηγορηματικό τρόπο, δτι τον μπακάλη έπρε
πε νά «τον είχαν καθαρίσει» φαντάροι άπό τούς γειτονικούς στρατώνες τής Δη
μοκρατικής Φρουράς, οί όποιοι, επειδή ήσαν στυλοβάτες τού καθεστώτος καί τών
διαφόρων κινημάτων τών άξιωματικών τής άβασιλεύτου δημοκρατίας, κυριολεκτικούς
«έθυαν καί άπέλυαν».
— Δέν μπορώ νά καταλάβω, έλεγεν ή χήρα Βασταρδή στον Χομπίτη καί στον
μακαρίτη τον Κόκκινο, γιατί μού κάνανε αύτό τό κακό. Λεφτά μιά φορά δέν τού πή
ρανε. Ποιος δμως καί γιατί τόν έσκότωσε; Πάει νά μού φύγη τό μυαλό. Τά μεγάλα
παιδιά είχαν πάει χθές τό βράδυ στό μαγαζί, μά ό συγχωρεμένος τά έδιωξεν ένωρίτερα
καί είπεν δτι θά έρχότανε μόνος του, δπως κάθε βράδυ. Τήν νύχτα, σάν δέν φαινότανε
ό Χαρίλαος, τά ρώτησα μήπως είχε πιή κρασί ό πατέρας τους καί είχε μεθύσει καί
μού είπαν δχι. "Ολη τήν νύχτα έμεινα σκυμμένη στό άνοιχτό παράθυρο, μήπως τόν
ΐδώ νάρχεται. Δέν φάνηκε. Καί πριν χαράξη ξύπνησα τά παιδιά καί πήραμε τόν
κατήφορο γιά νά τόν βρούμε σφαγμένο . . . "Αχ, Χαρίλαέ μου.
Καί τά δάκρυα τής χήρας άρχισαν άπό εκείνη πιά τή στιγμή νά τρέχουν
άφθονα . . .
Μόλις άρχισεν ή προανάκρισις καί σταμάτησε. Δέν έβγαινεν άπολύτως τίποτε,
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ούτε γιά δράστη, οΰτε γιά αίτια.. Μά ό Χομπίτης, έξυπνος άξιωματικός, κατάλαβεν δτι
δεν μπορούσε νά δουλέψη σ’ ένα τέτοιο έγκλημα μέ τδ Ευαγγέλιο, μέ τον Ποινικό
Νόμο και τήν Ποινική Δικονομία. Καί φώναξε τον ανθυπομοίραρχο Νίκο Κόκκινο,
τον μακαρίτη. Αρχηγό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, καί τον παρεκάλεσε νά τον βοηθήση.
— Ντύσου τά πολιτικά σου καί, καθώς δεν σέ ξέρουν στή γειτονιά, ξαπολύσου
νά μάθης. Δεν μπορεί κάτι θά λεχθή καί κάτι θά μπορέσουμε νά βγάλουμε.
Παιδί πράγμα τότε ό μακαρίτης ό Κόκκινος, κεφάτος καί ορεξάτος γιά μιά
τέτοια δουλειά, σάν ντετέκτιβ πραγματικός, έφερε βόλτα σε καφενεία καί σέ κουρεία
καί σέ παράγκες - μαγέρικα της άραιοκατωκημένης γειτονιάς καί έκεΐ έμαθε παρά
ξενα καί χρήσιμα πράγματα. ’Έλεγαν δτι ή χήρα Ευρυδίκη Βασταρδή, ξέροντας δτι
ό άντρας της δλη τήν ήμέρα έλειπε στο μπακάλικο, έβγαζε μέ τρόπο τά παιδιά της
στους δρόμους νά παίξουνε καί έμπαζε μέσα στήν παράγκα της έναν 35άρη μανάβη,
τον Νίκο Καλλικαρδή, παντρεμένο καί πατέρα 14χρονης κόρης.’Εκεϊ χαιρόντουσαν
σαρκικά τον έρωτα, άδιαφορώντας αν άπό μακρυά διάφορες γειτόνισσες, πού έβλεπαν
ώρες τή σούστα τοΰ μανάβη νά στέκεται έξω άπό τήν άπομονωμένη παράγκα τής
γυναίκας τοϋ μπακάλη, κουτσομπόλευαν. Σ’ δλο τό τέρμα τοΰ «Θών» ήταν βούκινο
δτι ό εύρωστος μανάβης άντικαθιστοϋσε, μέ τό παραπάνω, τόν γερασμένο σύζυγο
καί ή μπακάλαινα όχι μόνο δέν έκρυβε στο τέλος τις παράνομες αυτές σχέσεις, αλλά
έκαυχάτο καί έλεγεν δτι ό Νίκος Καλλικαρδής τήν άγάπησε τόσο, ώστε της έλεγεν
δτι θά αύτοκτονοΰσε. 'Ύστερα τής έλεγεν, δτι θά φρόντιζε νά πάρη διαζύγιο άπό τή
γυναίκα του καί δτι θά έβαζε καί αυτήν νά χωρίση τόν γέρο καί θά τήν έπαιρνε γυναί
κα του. ’Έμαθεν άκόμα δτι ό Καλλικαρδής μέ τήνγυναίκα του καί τήν κόρη του έμενε
σ’ ένα σπιτάκι πίσω άπό τό Γηροκομείο, στο κτήμα τοϋ Γκαστρωμένου, δτι είχε
συλληφθή 4 φορές γιά μικροκλεψιές καί δτι τήν περασμένη μάλιστα εβδομάδα είχε
κλέψει μιά προβατίνα. Τέλος είπαν στή γειτονιά δτι ό Καλλικαρδής καί ένα άλλο
βράδυ είχε στήσει καρτέρι γιά νά σφάξη τό γέρο μπακάλη, αλλά τόν είδαν άνθρωποι,
φοβήθηκε καί έφυγε. Μά αύτά δέν ήταν άνάγκη νά τά μάθη ή ’Αστυνομία, γιατί
δέν ήθελαν μπλεξίματα οΰτε μ’ αυτήν, οΰτε μέ τά δικαστήρια.
Μέ άνυπόκριτη χαρά ό μακαρίτης ό Κόκκινος έτρεξε καί είπε στο διοικητή του
τίς πληροφορίες πού πήρε. Στά γρήγορα δλοι καί δλες πού έδωσαν τις πληροφορίες
στό «παιδάριο» έφθασαν κατάπληκτοι στο Τμήμα, γιά νά βρεθούν μπροστά στον άνθυπομοίραρχο, μέ στολή πιά, καί στον διοικητή καί νά δώσουν λεπτομερείς καταθέσεις
μέ δλες τίς πάρα πάνω πληροφορίες. Άρχισεν επί τέλους νά διαλευκαίνεται τό σκο
τεινό ώς τότε κακούργημα.
'Ο Χομπίτης καί ό Κόκκινος έτρεξαν άμέσως, μόλις έπήραν τίς καταθέσεις,
στό συνοικισμό Γηροκομείου καί έπιασαν τόν Καλλικαρδή. Τοϋ βρήκαν μιά φαλτσέτα
ματωμένη. Αύτός, ή γυναίκα του Ξακουστή καί τό κοριτσάκι τους προσήχθησαν στο
Τμήμα χωριστά καί άρχισεν ή έξέτασις.
— Είμαι αθώος γιά τόν μπακάλη, δέν ξέρω τίποτε, είπε, πριν καλά τόν ρω
τήσουν.
— Καί πώς ξέρεις πώς σέ κρατάμε γιά τό μπακάλη; Μπορεί νά σέ θέλουμε
καί γιά τίς κλεψιές πού έκανες.
— Καταλαβαίνω έγώ . . . Καί σάς λέω δτι χθές άπό τίς 9 τό βράδυ ήμουνα στό
σπίτι μου καί κοιμώμουνα. Λίγο πρίν, μέ τούς φίλους μου τόν Γιώργη καί τόν
Γιάννη τόν Κατελάλο, πίναμε μπύρες στοΰ Σπόρου τοΰ Κουτσού, στήν όδό Μεσο
γείων. Φάγαμε καί μεζέδες. Στις 9 τό βράδυ γύρισα σπίτι καί κοιμήθηκα.
— Ναί, είχε σχέσεις μ’ αυτή τή παληοπατσαβούρα, είπεν ή γυναίκα του. Τρία
χρόνια τά έχει μαζί της. Αυτή τό έβαλε πείσμα νά μοΰ διαλύση τό σπίτι, πού νά
φάη τό κεφάλιΤτης . .· .
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— Είμαι άθώος, ξεφώνιζε μέσα στο 8ο Τμήμα Χωροφυλακής ό Καλλικαρδής.
Έ γώ τον σεβόμουνα καί τον άγαποϋσα τον μακαρίτη τον κύρ-Χαρίλαο. Πώς να
ξεχάσω ότι στην έπιστράτευσι τοϋ 1915, επειδή δεν είχα νά πληρώσω τό νοίκι
τής κάμαρας μου έκαναν έξωσι καί τότε, όταν μου πετάξανε γυναίκα, κορίτσι καί
πράγματα στο δρόμο, τα περιμάζεψεν ό μακαρίτης; "Ολη την ιστορία αύτή για τις
σχέσεις την έχει δημιουργήσει ή γυναίκα μου άπό τη φοβερή ζήλεια της. Σας όρκίζουμαι ότι όλα είναι ψέματα. Σας όρκίζουμαι στή ζωή τής κορούλας μου . . .
— Πάψε, πού τολμάς νά πιάνης σ’ όλες αύτές τις βρωμιές καί στο κακούργημά
σου το όνομα τής κόρης σου, τοϋ έφώναξεν ή γυναίκα του.
Καθώς ή άνάκρισις συνεχιζόταν ήλθεν ό κτηματίας Μουστάκης καί εΐπεν οτι
τη νύκτα τής Παρασκευής, 10 μέ 11, είδε νά τριγυρνά στούς ’Αμπελοκήπους τον
Καλλικαρδή. Παραξενεύθηκε καί τον ρώτησε καί αύτός τοϋ εΐπεν ότι πήγαινε έκείνη
την ώρα στο Χαλάνδρι ν’ άγοράση σταφύλια άπό ένα άμπέλι, γιά νά πουλήση τό
πρωί.
— Ψέματα λέει. Αύτό έγινε τή Πέμπτη τό βράδυ, έπέμενεν ό Καλλικαρδής.
Μά ό κτηματίας Μουστάκης έπέμενε.
Μά καί ένας άλλος μάρτυρας, ό Γιάννης Μυτιληναΐος, πού πήγαινε άργά τό
βράδυ τής Παρασκευής σπίτι του, είδε τον Καλλικαρδή νά τριγυρνά κατά τον "Αη
Δημήτρη. Στά ροϋχα τοϋ μανάβη βρέθηκαν κοκκινωπές κηλίδες, πού αύτός έπέμενεν
ότι ήταν άπό κόκκινα χώματα. Έ ξ άλλου εξακριβώθηκε ότι ή γυναίκα τοϋ μανάβη,
ή κυρά-Ξακουστή, τό άλλο πρωί τής δολοφονίας καί μόλις είχε βρεθή τό πτώμα,
έλεγε στις γειτόνισσες στο συνοικισμό τοϋ Γηροκομείου.
— Πώ . . . Πώ . . . Πώ, πώς δέν σκότωσαν καί τό δικό μου. Τά μεσάνυκτα
πού γύρισε ό άντρας μου μοΰ έλεγεν ότι τον είχαν πιάσει δυο φαντάροι γιά νά τον
ληστέψουν, άλλά τούς ξέφυγε. Αύτοί θά ήσαν πού πιο πέρα σκότωσαν καί τον Βασταρδή.
Ή προανάκρισις έμαθενάκόμα ότι ό έρωτευμένος μανάβης καί ή ερωτευμένη
μπακάλαινα πολύ πριν είχαν πάει στά «Κάτω Κατσικάδικα)), σέ μιά άγνωστη συ
νοικία σήμερα, πού ήταν τότε ανάμεσα στις φυλακές Συγγροΰ καί στά Κάτω Γίετράλωνα. ’Εκεί είχαν βρή οί δυό τους ένα μάγο καί τοϋ ζήτησαν νά τούς κάνη μάγια γιά
νά πεθάνη ό μπακάλης. Αύτός τούς ζήτησε ένα χιλιάρικο!! 'Η Εύρυδίκη, πού είχε
καί τό κεμέρι τοϋ άντρός της στά χέρια της, τοϋ έδωσε 250 δραχμές καί τοϋ έταξε,
μέ όρκο στή ζωή τών παιδιών της, ότι θά τοϋ έδινε καί τις άλλες 750 δραχμές άμα
πέθαινεν ό άντρας της. Μά ό Βασταρδής δέν έπέθανε μέ τά μάγια τοϋ μάγου καί οί
δυό ερωτευμένοι κατέφυγαν τότε σέ μιά άλλη ξακουστή μάγισσα τής εποχής . . .
στη κυρά Κατίνα, πού έμενε στο Βοτανικό. ’Εκείνη τούς έπήρε μονάχα ένα εκατοστά
ρικο καί έκανε, μέ ένα παληό υποκάμισο τοϋ Βασταρδή πού έφερε ή γυναίκα του, μιά
«κουτσούνα», μιά πάνινη κούκλα δηλαδή. "Τστερα τήν έκάρφωσε μέ εκατοντάδες
καρφίτσες καί τούς εΐπεν ότι ό μπακάλης στά σίγουρα θά άρρωστοΰσε βαρειά καί
θά πέθαινε. ’Αλλά καί τά μάγια αυτά δέν έπιασαν καί τότε ή μπακάλαινα καί ό
μανάβης είχαν καταφύγει σέ δυό φαντάρους τής Δημοκρατικής Φρουράς, ένα Θεοδωράκη καί ένα Μυλωνάκη καί τούς έδωσαν 5.000 δραχμές γιά νά ξεκάνουν τό γέρο
μπακάλη, χωρίς νά άνακατευθή φανερά στο φονικό ό μανάβης.
Τά τελευταία τά είχε πή στή γειτονιά ή κυρά Ευρυδίκη Καλλικαρδή καί άναγκάσθηκε νά τά έπαναλάβη καί σέ κατάθεσι πού τής πήραν στό Τμήμα. Καί ύστερα,
μέ όλο αύτό τό άνακριτικδ ύλικό πού μαζεύτηκε, καί άφοϋ είχε καταπέσει πιά στήν
εντέλεια τό άλλοθι τοϋ Καλλικαρδή, ό μανάβης άπολογήθηκε. Καί ώμολόγησε:
Πραγματικά άγαποΰσε τή χήρα καί πραγματικά έκείνη τον φορτωνότανε νά
ξεκάνη τον άντρα της γιά νά γίνη κυρία καί τοϋ μαγαζιοϋ καί τής περιουσίας της.
Στήν άρχή κατέφυγαν στά μάγια καί στά ξόρκια, άλλά δέν έκαναν τίποτε μέ τούς
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μάγους καί τις μάγισσες καί τότε ή ερωμένη του τοϋ έδωσε 5.000 δραχμές καί αύτές
αυτός τις έ'δωσε σέ δυο φαντάρους της Δημοκρατικής Φρουράς, ένα Θεοδωράκη καί
ένα Μυλωνάκη, Κρητικούς, πού άνέλαβαν, μέ αύτό, τό σοβαρό γιά την εποχή εκείνη
ποσόν, να ξεμπερδέψουν τον γέρο μπακάλη. Είπε πώς τούς τον είχε δείξει, πώς
άνταμώσανε άπό νωρίς καί πώς τούς είδε καί τούς κατατόπισε πριν άπό τό φονικό.
Ώμολόγησεν ύστερα καί ή Εύρυδίκη, ή οποία εΐπεν δτι ό άγαπητικός της τής ζή
τησε λεφτά γιά νά «κανονίση τον άντρα της», άλλ’ αυτή δεν ήξερεν ούτε τον τρόπο,
ούτε τις λεπτομέρειες, ούτε τά πρόσωπα πού θά άνακατευόντουσαν στή δουλειά.
'Η ύπόθεσις πλέον ξεκαθάρισε τέλεια καί μέ σχετικό έγγραφο τοϋ Τμήματος
τό Φρουραρχείο άναγκάσθηκε νά πιάση καί νά θέση στή διάθεσί του τούς δυο φαν
τάρους, τό Στέλιο Θεοδωράκη καί τον Άνδρέα Μυλωνάκη, πού δμως τό είχαν μυρισθή άπό πριν καί άρνήθηκαν έπίμονα. Αύτοί ήσαν άθώες περιστερές. Δέν ξέραν
τίποτε, δέν πήραν λεφτά άπό κανένα, δέν σκότωσαν τον μπακάλη. Εκείνο τό βράδυ,
άφοΰ είχαν πάει άπό ένωρίς στον κινηματογράφο «Πολυθέαμα», πού ήταν στήν
πλατεία Λαυρίου, μαζευθήκανε ύστερα στούς στρατώνες τους καί κοιμήθηκαν. Είχαν
άδεια δμως διανυκτερεύσεως καί κανένας άπό τούς άλλους φαντάρους δέν τούς είδε
ούτε τί ώρα γύρισαν, ούτε δτι κοιμήθηκαν στο θάλαμο. Καί ή δικαιολογία βρέθηκε
στή στιγμή.
—’Έκανε πολύ ζέστη καί κοιμηθήκαμε στο προαύλιο τών στρατώνων καί οί
δυό μας γιά νά δροσισθοΰμε.
Τό «άλλοθι» δηλαδή τοϋ ένός στηριζότανε στον άλλο καί φυσικά πήγε περίπατο.
’Έτσι καί τούς τέσσερες τούς έπιασαν καί τούς έστειλαν στήν Εισαγγελία καί μετά
στον άνακριτή τοϋ 8ου, τον μακαρίτη Δημοσθένη Τσουπλακίδη, μετά Σύμβουλο τής
Επικράτειας, μιά έξέχουσα δικαστική φυσιογνωμία. Είχεν άποδειχθή δτι ό μπακάλης
κρατούσε στά χέρια καί τήν είσπραξι τοϋ μαγαζιού καθώς καί άλλα λεπτά, καμμιά
δεκαριά χιλιάδες, πού φυσικά δέν βρέθηκαν καί γ ι’ αύτό ή κατηγορία ήταν γιά τούς
φαντάρους συναυτουργία ληστείας μετά φόνου σέ δημοσία όδό καί παράνομο όπλοφορία, καί ήθική αύτουργία στήν χήρα Εύρυδίκη καί στον ερωμένο της, τον μανάβη
Καλλικαρδή. Καί γιά νά σωθοΰν ό ένας άρχισε νά κατηγορή τόν άλλο, εκτός άπό τούς
δυό φαντάρους πού έπέμειναν σέ πλήρη άρνησι. 'Η Εύρυδίκη είπεν δτι ό άγαπητικός
της τήν έσερνε άπό τή μύτη καί έπειδή είχεν αύτή δλη τή διαχείρισι τών χρημάτων
τοϋ άντρός της τής τσιμπολογοϋσε πότε 100 καί πότε 200 δραχμές. Καί ξαφνικά
τής έζήτησεν επτά χιλιάρικα πριν άπό λίγες μέρες.
—’Αδύνατον, γιατί θά άγοράση μούστους ό άντρας μου καί θά καταλάβη δτι
λείπουν τόσα λεπτά.
— Τά θέλω γιατί βρήκα ανθρώπους νά βάλω νά τόν σκοτώσουν.
— Μά γιατί, άφοΰ είμαι δική σου; τοϋ είπε τάχα αύτή.
— Σέ θέλω όλότελα δική μου καί θέλω, χωρίζοντας τή γυναίκα μου, νά σέ στε
φανωθώ.
Καί εκείνη είπεν δτι έδωσε τά χρήματα.
'Ο Καλλικαρδής ώμολογοϋσε τις σχέσεις, παρεδέχετο δτι βρήκε τούς φαντά
ρους καί τούς πλήρωσε γιά νά σκοτώσουν, άλλά τό σχέδιο δλο ήταν τής έρωμενης του.
Φυσικά έπροφυλακίσθηκαν καί οί τέσσερες, γιατί άπεδείχθη τήν τελευταία
στιγμή δτι ό Καλλικαρδής εκείνο τό βράδυ τοϋ φόνου, στις 9 ή ώρα, είχε συναντηθή
μέ τούς δυό φαντάρους στήν ταβέρνα τοϋ Βλαχάκη, στήν όδό Μεσογείων.
Έ ξ αιτίας τής ληστείας οί κατηγορούμενοι δέν παρεπέμφθησαν στο Κακουργιοδικεΐον, άλλά έδικάσθησαν στό Α'Διαρκές Στρατοδικείο τήν 20ή Μαίου τοϋ 1925.
Μά είχε γίν ι πριν τεράστιο σκάνδαλο στον Τύπο καί είχε βουήξει ή κοινή γνώμη
δτι φαντάροι τής Δημοκρατικής Φρουράς, τούς όποιους ό κόσμος έλεγε πραιτωριανούς, γιατί μέ τά κινήματά τους άνέβαζαν καί κατέβαζαν Κυβερνήσεις καί Δικτατο-
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ρίες, ή σαν πληρωμένοι φονιάδες, πού έπαιρναν λίγα χιλιάρικα για νά σκοτώσουν.
Και μολονότι στο Στρατοδικείο όλες οί καταθέσεις καί οί μάρτυρες έλεγαν ότι οί
δυο φαντάροι Μυλωνάκης καί Θεοδωράκης ήσαν οΐ φυσικοί αυτουργοί καί ότι πλη
ρώθηκαν καί σκότωσαν, τό Στρατοδικείο έβγαλε μια άπόφασι...άνω ποταμών. Γιατί
έκήρυξε καί τούς δύο στρατιώτες της Δημοκρατικής Φρουράς παμψηφεί άθώους
καί υστέρα, επειδή φυσικά δεν πήγαινε στους Στρατοδίκες, άφοϋ μέ εντολή άπο τούς
Άνωτέρους τους άπήλλαξαν τούς φυσικούς αύτουργούς, νά στείλουν τούς ήθικούς στο
άπόσπασμα, έκήρυξαν μέ ψήφους 3 κατά 2 ένοχους μόνον τήν Ευρυδίκη Βασταρδή
καί το Νίκο Καλλικαρδή άπλοϋ φόνου μέ το έλαφρυντικο της μέτριας συγχύσεως.
Μά το πολυπληθές άκροατήριο πού παρακολουθούσε τή δίκη δέν βάσταξε καί,
πριν καλά-καλά βάλουν τά όπλα παρά πόδα οί στρατιώτες, πού παρουσίαζαν όπλα
γιά τήν εξωφρενική άπόφασι, ξέσπασε σέ μιά ιαχή. ’Ιαχή αποδοκιμασίας πρωτοφανή
στά δικαστικά χρονικά καί μάλιστα σέ Στρατοδικείο.
— Αίσχος . . . Αίσχος . . . "Αδικα . . . ’Άδικα . . . ’Έπρεπε νά δικασθούν οί
φαντάροι, οί πραγματικοί φονιάδες.
— Τούς άθωώσατε γιατί είναι οί πραιτωριανοί σας.
Καί ό πρόεδρος τού Στρατοδικείου βιαστικά-βιαστικά, έλυσε τή συνεδρίασι
χωρίς νά τολμήση νά τιμωρήση κανένα άπο τούς δυστροποΰντας. Καί έδέησε νά έλθη
ολόκληρο άπόσπασμα τής Χωροφυλακής γιά νά συνοδεύση τούς άθωωθέντας δολο
φόνους στούς στρατώνες τους, ένώ ό κόσμος έγιουχάριζε.
'Ομολογώ ότι τέτοιο πράγμα δέν ξανάγινε. Καί όποιος άμφιβάλλει δέν έχει
παρά νά ρίξη μιά ματιά στις εφημερίδες τής 20ής καί 21ης Μαίου 1925.
ν
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Προσέχετε Ιδιαιτέρας τά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τ ά ; κινήσει; τω ν.
"Οταν τά βλέπετε νά παίζουν εΐ; τόν δρόμον ή εΙ; τά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα
του αύτοκινήτον σα;, γ ιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν 6ά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη
κορνάρετε δυνατά

SEN AI ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ του βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
--------------------------Χ ο υά ιτχ έντ « Ή ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν________________
το ύ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ του
1
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1 1

..........*

προηγουμένου)

Τό Συμβούλιο Χαρίτων προσεπάθησε νά «βουλώση» τό στόμα τοϋ Χοΰβερ.
Έζήτησεν άπό τον Πρόεδρο Ροΰσβελτ νά άναγκάση τον Χοΰβερ νά παύση νά
πε ιγράφη καταστάσεις, «οι όποιες είναι εξευτελιστικές και καταστρεπτικές γιά τις
υπηρεσίες πού προσφέρει τό Συμβούλιο».
'Ο Χοΰβερ έγραψε τότε στον υπουργό Δικαιοσύνης : «... Είναι γεγονός δτι
πράγματι πολλάκις στις δημόσιες ομιλίες μου μοΰ έδόθη εύκαιρία νά άσκήσω κρι
τική κατά τοΰ συστήματος άπονομής χάριτος. Δέν έχω όμως ποτέ έπικρίνει ή άρνηθή τήν άρχή τής άπονομής χάριτος».
Ό Χοΰβερ παρέθεσε πάλιν τούς ισχυρισμούς του στον Κάμμινγκς: «Αύτά πού
είπα, άφοροΰν τούς άσκοΰντας έπιρροή στά συστήματα καί τήν ύπηρεσίαν αυτήν,
τούς αργυρώνητους πολιτικούς μερικών Πολιτειών. Καί έχω άπειρες περιπτώσεις
στις όποιες μπορώ νά άνατρέξω γιά νά άποδείξω τούς ισχυρισμούς μου. Πιστεύω
ότι δέν πρέπει νά τηρώ σιωπήν ένώπιον τής κρίσιμου αυτής καταστάσεως πού άντιμετωπίζουμε...».
'Ο Χοΰβερ έτυχε θερμής ύποστηρίξεως. 'Η διεθνής όργάνωσις αρχηγών ’Αστυ
νομίας κατεδίκασε τήν προσπάθεια αύτή, νά έπιβληθή, δηλαδή, σιωπή στον Χοΰβερ,
τήν όποιαν έχαρακτήρισεν ως μίαν κίνησι «γιά νά παρακάμψουν τήν έποικοδομητική
κριτική κατά τοΰ συστήματος άπονομής χάριτος». Οί «Τάϊμς» τής Όκλαχόμα περιέ
γραφαν τήν κατάστασιν, όπως τήν έβλεπαν καί πολλές άλλες εφημερίδες όταν έγρα
φαν: «Είναι δυσάρεστο τό ότι τό άπό συναισθηματισμό κατευθυνόμενον αύτό σύστη
μα επιείκειας, πού εφαρμόζεται στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, είναι υπεύθυνο γιά τήν
εγκληματική κατάστασι πού άπειλεΐ τήν ’Αμερική».
'Ο διευθυντής τοΰ F.B.I. συνέχισε τις άποκαλύψεις του. 'Ο Πρόεδρος Ροΰζβελτ καί ό υπουργός Δικαιοσύνης, δέν προσεπάθησαν νά τον εμποδίσουν. 'Ο Χοΰβερ
συνέχισε τον άγώνα του γιά τήν εφαρμογή ένός βελτιωμένου συστήματος άπονομής
χάριτος.
Φήμες κυκλοφορούσαν πάλιν οτι άτομα μέ μεγάλη έπιρροή στο Λευκό Οίκο,
ένεργοΰσαν γιά τήν άπομάκρυνσι τοΰ Χοΰβερ, άλλά οί προσπάθειες αύτές άπετύγχαναν, γιατί καί ό ίδιος ό Χοΰβερ είχε φίλους στο στενό κύκλο τοΰ Ροΰζβελτ. 'Ο
γραμματεύς Τύπου τοΰ Ροΰζβελτ, Στήβ Έρλυ, ό ύποστράτηγος Έ ντουϊν Γουώτσον,
γραμματεύς τοΰ Προέδρου, ήσαν φίλοι τοΰ Χοΰβερ. Ό καλύτερος όμως φίλος του,
ί μέ τήν μεγαλύτερη έπιρροή, ήταν ό ίδιος ό Φραγκλΐνος Ροΰζβελτ.
Οί προσπάθειες κατά τοΰ Χοΰβερ άπέτυχαν. Παρέμεινε διευθυντής τοΰ F.B.I.
καί κατέστη λαοφιλής.

Πληρωμένοι δολοφόνοι
'Ο τραπεζίτης Γουίλλιαμ Χέηλ Ιπιστρέφοντας άπό τήν έτησία ζωοπανήγυρι
τοΰ Τέξας στήν Φαίαρφαξ τής Όκλαχόμα, όπου ήταν ή κατοικία του, βρήκε τήν
πόλι άνάστατη καί τρομοκρατημένη.
"Οταν κατέβηκε άπό τό τραίνο καί προχώρησε προς τήν κεντρική λεωφόρο
■ τής πόλεως, τον σταμάτησε ένας φίλος του γιά νά τοΰ άναγγείλη τά δυσάρεστα νέα.
■ Τοΰ τά έλεγε κάπως συγκεχυμένα, άλλά ό Χέηλ τελικά κατάλαβεν οτι, κατά τό χρό-
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νο πού άπουσίαζε καί βρισκόταν στη Φόρτ Γουώρθ, έλαβε χώρα μιά ισχυρή έκρηξις πού έσεισε ολόκληρη τήν πόλι. 'Η ταν τρεις ή ώρα μετά τά μεσάνυκτα καί πολύ
λίγοι έτυχε να είναι ξύπνιοι, για να δουν τις πύρινες γλώσσες πού περιέβαλαν τήν
κατοικία του Μπίλλ Σμίθ καί ν’ άκούσουν τήν ισχυρή έκρηξι πού έπηκολούθησε, μέ
άποτέλεσμα να γκρεμισθή τό μεγάλο έκεϊνο σπίτι.
«... 'Η Ρίτα Σμίθ καί ή υπηρέτρια σκοτώθηκαν... 'Ο Μπίλλ χαροπαλεύει...
Οί δράστες άνατίναξαν τό σπίτι καί εξαφανίσθηκαν... Μόνο μερικά άχρηστα ξύλα
άπόμειναν άπό τό σπίτι». Αύτά έγραφεν ό τύπος. Μερικοί είχαν άκούσει ενα αυτοκί
νητο νά διασχίζη τήν πόλι, λίγο μετά τήν εκρηξι. Κανένας όμως δεν ήταν σέ θέσι νά
άναγνωρίση τό αυτοκίνητο ή τον οδηγό του.
Παρ’ όλη αύτή τή σύγχυσι, ό Χέηλ ήξερε τί είχε συμβή: Έπρόκειτο γιά λολοφονία. Ό τραπεζίτης πέρασε άπό τό φίλο του τό δήμαρχο γιά νά συζητήση μα
ζί του τό τρομερό γεγονός.
'Ύστερα άπό λίγο ό Χέηλ βγήκε άπό τό γραφείο τοϋ δημάρχου καί προχώρη
σε στο δρόμο, σκεπτόμενος τον Μπίλλ Σμίθ, πού χαροπάλευε. Τον ήξερεν άπό χρόνια
κι’ αυτόν καί τή γυναίκα του τή Ρίτα. Τό ζεύγος έ'μενε μέχρι πρό τίνος στήν έξοχή
καί τελευταία είχαν αποφασίσει νά εγκατασταθούν στήν πόλι. Ή Ρίτα είχε μιά
άδελφή, τή Μόλλυ, πού είχε παντρευθή ενα άνεψιό τού Χέηλ. Στήν πραγματικότη
τα ήσαν καί λίγο συγγενείς.
Ό τραπεζίτης Χέηλ έ'φερε στο νοΰ του καί τούς δολοφόνους τού Σμίθ. ’Αφού
πέρασαν μερικές ημέρες, κάλεσε τον "Αζα Κίρμπι, πού τον χρησιμοποιούσε σέ διά
φορες «δουλειές» του. Οΐ δυο άνδρες μίλησαν άρκετή ώρα μυστικά καί μετά ό Κίρμπι έγκατέλειψε τό σπίτι τού Χέηλ.
’Αργότερα ό Χέηλ βγήκε νά κάνη μιά βόλτα στήν πόλι. Μπήκε σ’ ενα κατά
στημα τής κεντρικής οδού καί έπιασε φιλική συζήτησι μέ τον καταστηματάρχη.
'Όλη ή πόλις ήξερεν ότι ό καταστηματάρχης αύτός φύλαγε μέσα στο χρηματοκιβώ
τιό του μιά πολύτιμη συλλογή διαμαντιών.
'Ύστερα άπό όσα τού ειπεν ό Χέηλ, ό έμπορος εκείνος δέν πήγε στο σπίτι του
τή νύκτα έκείνη. Κλείσθηκε μέσα στο κατάστημά του καί περίμενε μέ τό όπλο στά
χέρια. Θά ήταν περίπου 2.30' μετά τά μεσάνυκτα όταν ακούσε τό πίσω παράθυρο
τού καταστήματος νά παραβιάζεται. Μιά σκοτεινή σιλουέτα παρουσιάσθηκε στο
άνοιγμα. Τό όπλο τού καταστηματάρχου έκπυρσοκρότησε, ρίχνοντας νεκρό κάτω
άπό τό παράθυρο τον «Έ η ς» Κίρμπι.
Οί νεκροί δέν μιλούν, καί φυσικά καί ό Κίρμπι τώρα δέν έπρόκειτο ποτέ νά
μιλήση, γιά νά άποκαλύψη τό όνομα τού άνθρώπου πού τον είχε πληρώσει γιά νά
άνατινάξη τό σπίτι τού Μπίλλ Σμίθ.
Αύτά συνέβαιναν τό Μάρτιο τού 1923 στήν περιοχή Ό σετζ τής Όκλαχόμα,
μιά περιοχή βυθισμένη στο σκοτάδι καί στο αίμα, μέ πρωταγωνιστή τού έγκλήματος τον Γουίλλιαμ Χέηλ, πού παρουσιαζόταν ώς τραπεζίτης, ζωέμπορος, πολιτι
κός, ένώ στήν πραγματικότητα ήταν ό ήθικός αύτουργός των διαφόρων έγκλημάτων καί ό άνθρωπος πού πλήρωνε τούς άλλους γιά νά σκοτώσουν.
Καθ’ όλη τήν περίοδο 1920-1930 δέν παρουσιάσθηκε πιο παράξενη έγκληματική ύπόθεσις άπό τήν ύπόθεσι τού Χέηλ, πού άπεκαλεϊτο ό «βασιλιάς των λόφων
τής "Οσετζ», μιας περιοχής πού έκατοικεΐτο κυρίως άπό ’Ινδιάνους καί στήν οποία
τελευταία είχαν άνακαλυφθή πλούσιες πετρελαιοπηγές.
( Σ υνεχίζεται)

*Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου

«Έ ξ άλλου, παρατ ιρεΐται ότι διαμάχη μεταξύ των διαφόρων ομάδων της
«Μαφίας ήρχισε προσφάτως νά έκσυγχρονίζεται, καθώς οί νέοι μύσται της έπιχει»ροϋν νά έκ εταλλευθοΰν τα διδάγματα της συγχρόνου τεχνικής. Οί κυριώτεροι καοθοδηγηταί των κατά τά μεταπολεμικά έτη ή σαν οί πολυπληθείς «άνεπιθύμητοι»
»εΐς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας Σικελοί, οί όποιοι άπηλαύνοντο έκεΐθεν. Οί λησταί
»αύτοί μέ τάς πρωτογόνους άντιλήψεις περί τιμής έξεφυλίσθησαν εις γκάγκστερς
»καί είσήγαγον εις τό Παλέρμον τά συστήματα των πέραν τοϋ ’Ατλαντικού συνα»δέλφων των. Τό Παλέρμον τείνει πλέον νά έξελιχθή εις τό «Σικάγον της Εύρώπης»
»τοϋ 1963...»
^
*

*

Σ
κόπιμος κρίνεται ένταϋθα μία μικρά άναδρομή εις τήν ιστορίαν τής εγκλη
ματικής όργανώσεως. Τήν άναδρομήν αυτήν έν τούτοις συνοψίζει μία περικοπή
προσφάτου άρθρου τοϋ συγγραφέως καί δημοσιογράφου κ. Έντσο Τσικκαρέλλα, εις
τό όποιον άρθρον μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται καί τά άκόλουθα:
«...Έ άν έρωτήσετε ένα Σικελόν, τί είναι ή Μαφία, δεν πρόκειται νά σάς ά»παντήση. Καί άν κάποτε καταδεχθή νά τό κάνη, θά είναι διά νά σάς ε’ίπη: «'Η Μα»φία είναι τό παν!».
«'Η Μαφία έπεμβαίνει άκόμη καί εις τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν ζωήν
ολοκλήρου τής νήσου καί των «δορυφόρων» της καί έχει τούς ίδικούς της νόμους.
«'Η Μαφία έχει έκδηλώσει τήν προτίμησίν της δι’ ένα τρίγωνον πού περιλαμ»βάνεται μεταξύ τοϋ Παλέρμου καί δύο άλλων πόλεων καί τό όποιον επονομάζεται
«τό τρίγωνον τοϋ θανάτου». Χαρακτηριστικόν διά τήν ιστορίαν τής Μαφίας είναι
»καί τό ότι δταν ό Λάκυ Λουτσιάνο, βασιλεύς των ναρκωτικών εις τάς 'Ηνωμένας
«Πολιτείας, κατεδικάσθη εις ισόβια δεσμά, ό πρόεδρος Ροΰζβελτ τοϋ προσέφερε
»τήν έλευθερίαν του εις άντάλλαγμα τής ύποστηρίξεως τής Μαφίας κατά τήν άπό«βασιν εις τήν Σικελίαν. Ή Μαφία, συνηθισμένη νά δρά έν άπολύτω μυστικότητι,
«άπετέλεσεν τό καλύτερον δίκτυον άντιστάσεως εις δλην τήν ιστορίαν τοϋ Β' Παγ«κοσμίου Πολέμου καί ή άπόβασις εις τον κόλπον των Συρακουσών ήτο μία άπό
»τάς εύχερέστερον διενεργηθείσας...»
Περισσότερον βαθύτερα έπιχειροΰντες τήν άναδρομήν ισχύος,' άλλά καί προελεύσεως τής Μαφίας, φθάνομεν εις τήν εποχήν τοϋ 1812. Ή κήρυξις τοϋ Συντάγ
ματος τοϋ 1812 εις τήν ’Ιταλίαν ήνάγκασε τούς στρατιώτας τών φεουδαρχών, οί ό
ποιοι παρέμειναν χωρίς έργασίαν, νά συγκροτήσουν τάς ομάδας «Κομπάνι ντ’ άρμ»
καί νά καταφύγουν οργανωμένοι εις τά όρη. Τάς ομάδας αυτάς, αδυνατών νά άντιμετωπίση ώς πιθανούς έχθρούς τοϋ μέλλοντος ό Φερδινάνδος Α', ήναγκάσθη έκ τών
πραγμάτων νά προσεταιρισθή καί νά τάς συγκρότηση εις είδος ’Αστυνομίας, νά τάς
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χρησιμοποιήση δέ εναντίον έκείνων των δημοκρατών που έδέχοντο τήν έπίδρασιν
των ιδεών της Γαλλικής έπαναστάσεως. ’Από του σημείου τούτου χρονολογείται ή
υπαρξις της Μαφίας καί τοϋτο διότι πολύ σύντομα οί «Κομπάνι ντ’ άρμ» μετεβλήθησαν άπό προστάται του κυρίου των εις κριτάς τής τύχης του, έκβιάζοντες καί ζητοϋντες υπέρογκα άνταλλάγματα διά τήν προστασίαν άπό τών κινδύνων. Καί πολλοί
ακίνδυνοι» ήρχισαν νά προέρχωνται άπό τούς ίδιους τούς προστάτας, ύπό τών οποί
ων έπεβάλλετο ή σιωπή εις τυχόν άντιδρώντας διά θανατικών εκτελέσεων.
'Υπάρχει ένας αύστηρός κώδιξ σιδηράς πειθαρχίας τών mafiosi, χρονολογοούμενος άπό τήν έποχήν αυτήν καί ισχύων μέ ώρισμένας τροπολογίας μέχρι σήμερον.
Ό κώδιξ αύτός, απαύγασμα μιας στυγνής τρομοκρατικής δράσεως τής Μαφίας—
δολοφονιών έπί τό πλεΐστον—κατά τών συλλεκτών φόρων καί έκπροσώπων τών
κατοχικών δυνάμεων εις τήν Ιταλίαν τής έποχής έκείνης, πιο πολύ όμως άπαύγασμα μιας σκληρής προσπάθειας έπιβιώσεως τών μελών τής Μαφίας εις τήν παρανο
μίαν, είναι γνωστός καί έν ισχύει μέχρι τών ήμερών μας ύπό τον όρον «om erta»,
πού μεταφράζεται «συνωμοσία τής σιωπής». Οί πέντε κυριώτεροι κανόνες τής «όμερτά» επιτάσσουν εις τόν μαφιόζον όπως:
α) Σπεύδη άμέσως, καί δι’ όλων τών εις τήν διάθεσίν του μέσων, εις βοήθειαν
οίουδήποτε μέλους τής Μαφίας, εύρισκομένου έν κινδύνω.
β) Δεικνύη τυφλήν ύπακοήν εις τάς διαταγάς τών άρχαιοτέρων αύτοϋ μελών,
ιδίως είς τάς άποφάσεις τοϋ συμβουλίου τής όργανώσεώς του.
γ ) ’Εκδικείται διά παντός μέσου καί τρόπου οίανδήποτε έπίθεσιν ή προσβο
λήν, γενομένην άπό ξένον κατά μέλους τής όργανώσεώς.
δ) Ούδέποτε καταφεύγη εις τήν ’Αστυνομίαν ή τήν Δικαιοσύνην διά τήν προ
σβολήν πού τοΰ έγένετο, νά άρνήται δέ πάσαν βοήθειαν είς τάς άρχάς.
ε) ’Επί ποινή θανάτου, ούδέποτε νά όμολογή ή νά άποκαλύπτη τήν ΰπαρξιν
τής όργανώσεώς, τήν δράσιν ή τό όνομα έστω καί ένός μέλους.
Πλεΐστοι άλλοι κανόνες συνεπλήρωσαν τήν omerta είς τήν διαδρομήν τών
έτών, πολλαί μέθοδοι δράσεως έπενοήθησαν καί ή έγκληματική όργάνωσις έφθασε
είς τό ζενίθ τής τρομοκρατίας μέ τήν έμφάνισιν τών ’Ά λ Καπόνε καί Λάκυ Λουττσιάνο είς τήν ’Αμερικήν. 'Η πλέον χαρακτηριστική μέθοδος, πού έχρησιμοποιήθη άπό τών μέσων τοϋ 19ου αίώνος κατά τάς δολοφονίας καί άφησε τάς πλέον άνατριχιαστικάς έντυπώσεις είς ’Ιταλίαν καί ’Αμερικήν, είναι εκείνη τής θανατικής
χειραψίας. Κατ’ αύτήν, ένας μαφιόζο προχωρεί προς τό θΰμα μειδιών, λαμβάνει
τήν χεΐρα αύτοϋ καί τήν σφίγγει έγκαρδίως, συνδιαλεγόμενος έπί γνωστοΰ ή άγνώστου είς τό θΰμα ζητήματος. Είναι δέ τόσον τό «έγκάρδιον» σφίξιμο τοΰ χεριοΰ καί
τόση ή διάρκεια τής χειραψίας, όσον άκριβώς άπαιτειται διά νά μή δυνηθή τό θΰ
μα νά άνασύρη τό περίστροφόν του προς άμυναν—έάν άντελήφθη τήν παγίδα—καί
όσον άπαιτειται μέχρις ότου άλλος συνωμότης πλήξη έκ τών όπισθεν τό θΰμα...
'Η κατάργησις τής σικελικής άνεξαρτησίας, κατά τό 1860, άφήρεσε άπό τούς
mafiosi κάποιον φωτοστέφανον πού είχαν περιβληθή έκ τών άγώνων των κατά τών
κατοχικών τής νήσου δυνάμεων, άλλά καί έκ τών άγώνων των είς δλην τήν ’Ιταλίαν
κατά τό παρελθόν έναντίον τών Ισπανών, Γάλλων καί Αύστριακών. 'Η δράσις τής
Μαφίας έστράφη έκτοτε περισσότερον προς τάς δολοφονίας, άπαγωγάς, κλοπάς,
λαθρεμπόριον όπλων κ.λ. κ.λ., κατέστη δέ ή όργάνωσις λίαν άνεπιθύμητος. Μελε
τών τις τήν ιστορίαν δράσεως τής Μαφίας διαπιστώνει πολλά κοινά χαρακτηρι
στικά ταύτης προς τούς "Ελληνας ληστάς, τούς «βασιλείς τών όρέων» όπως
τούς ώνόμασεν ό Έδμόνδος Άμποΰ. Άναφέρομεν ότι έν τών κοινών χαρακτηρι
στικών είναι τό ότι ως μέλη τής Μαφίας έξελέγοντο άπό άρχής, όπως καί σήμε
ρον, άνδρες οί όποιοι έδωσαν δείγματα άντιστάσεως κατά τών νόμων καί τής Πο
λιτείας γενικώτερον, καθώς καί γενικής άνδρείας, άνελάμβανον δέ ένόρκως τήν
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ύποχρέωσιν νά μή προσφεύγουν εις τούς νόμους καί την δικαιοσύνην τής χώρας,
άλλά, σύμφωνα προς τούς άγραφους κώδικας περί «λεβεντιάς», «ήρωϊσμοϋ» καί
« έλευθερίας » νά τιμωρούν οί ’ίδιοι τάς εις βάρος των γενομένας αδικίας. Μέ
αυτόν τον κώδικα άναρχίας λοιπόν σημειοΰται καί ή νέα έμφάνισις τής Μαφίας εις
την Σικελίαν καί ολην την ’Ιταλίαν κατά τά μέσα τού παρελθόντος αίώνος. Είς άδράς
γραμμάς πρέπει νά είπωμεν ότι ή Μαφία εΰρε μεγάλους ύποστηρικτάς μεταξύ ένίων
ισχυρών κοινωνικών παραγόντων άπό τών πρώτων βημάτων αύτής εις τήν ’Ιταλίαν,
άνεμίχθη καί έπέβαλλεν ώρισμένας ιδέας καί «θεσμούς» είς πολλούς κοινωνικούς
τομείς, διά νά καταλήξη άπό τού τέλους τού παρελθόντος αίώνος καί μέχρι σήμερον
είς μίαν άνευ προηγουμένου εγκληματικήν όργάνωσιν είς Εύρώπην καί ’Αμερικήν
καί ίδια είς μίαν «τεραστίαν κοινωνικήν γάγγραιναν τής ’Ιταλίας», όπως τά έντυπα
τής γείτονος χώρας δέν παύουν νά τονίζουν άπό τού ’Ιουλίου π.έ. Μερικοί άπό τούς
«φωτεινούς» σταθμούς τής Μαφίας, πού πρέπει νά άναφερθοΰν έν προκειμένω, εί
ναι ή κατά τό έτος 1860 άπόπειρα διαλύσεως τής εγκληματικής όργανώσεως άπό
τον Γαριβάλδην, άπόπειρα όμως ή οποία είχεν ώς άποτέλεσμα νά άνασυνταχθή κατά
σατανικόν τρόπον είς ολόκληρον τήν ’Ιταλίαν καί, λόγω τής συνεχισθείσης άπηνοΰς
διώξεως νά «μεταναστεύση» είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί νά διοργανωθή έπί
νέων συστημάτων γκαγκστερισμού. Αί διαδοχικαί δολοφονίαι, ή λήψις είς χεϊρας
τής Μαφίας τού λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ποτών κ.λ. κ.λ., ή έκμετάλλευσις τών
κακοφήμων οίκων καί γενικώς ή άνάμιξις καί πρωτοπορία τής Μαφίας είς δλας τάς
έγκληματικάς επιχειρήσεις τού υποκόσμου τών Η.Π.Α., χαρακτηρίζουν τήν κατα
χθόνιον δράσιν τών οΰτω έξελιχθέντων «πατριωτών» καί «ύπερηφάνων άνδρών» τής
Σικελίας τού 1812 είς τόν Νέον Κόσμον. Σταθμοί άνεξίτηλοι είς τήν παγκόσμιον
εγκληματικότητα άρχίζουν μέ τήν είσοδον τής Μαφίας είς τάς Η.Π.Α. περί τά τέ
λη τού παρελθόντος αίώνος, ένας τών σταθμών δέ καί ή άναστάτωσις τής Νέας ’Ορ
λεάνης κατά τήν κατ’ έτος 1890 όργανωθεϊσαν δολοφονίαν τού άστυνομικοΰ διευθυντοΰ τής πόλεως. Άντιπαρερχόμενοι τόσα καί τόσα έγκληματικά στάδια τής όρ
γανώσεως αύτής φθάνομεν είς τό 1927, ότε ή φασιστική κυβέρνησις Μουσολίνι άπεφάσισε τήν ριζικήν της διάλυσιν είς τήν ’Ιταλίαν. Τήν κατεδίωξε δι’ ’Αστυνομίας
καί Στρατού, συνέλαβε πολλούς καί έφυλάκισεν, έδίκασε καί κατεδίκασε είς βαρυτάτας ποινάς—τών 20-30 ετών ειρκτής μέχρι καί τής θανατικής έκτελέσεως—καί,
οΰτω, αν δέν τήν έξηφάνισεν, περιώρισεν αίσθητώς τήν δράσιν της. "Ας λεχθή ότι
τά ίδια μέτρα έφήρμοσεν ή φασιστική κυβέρνησις καί κατά τής άλλης κοινωνικής
μάστιγος τής ’Ιταλίας, τής «Cammora», πού άπό τού 1820 μέχρι τότε έδρα παράλ
ληλα προς τήν Μαφίαν καί είχε καταστή φόβος καί τρόμος άπ’ άκρου είς άκρον τής
’Ιταλίας ί 1).
Τά μέτρα τής φασιστικής κυβερνήσεως Μουσολίνι έφάνησαν νά έξοντώνουν
διά μίαν περίοδον τήν Μαφίαν. 'Υπήρξε πλάνη όμως τούτο διότι ή Μαφία, όπως καί
1. Ή «Κ α μ μ ό ρ α»—λέξις σημαίνουσα είς τήν ισπανικήν ίρις, φιλονικία— άνεφάνη ώς
έγκληματική όργάνωσις πρώτον είς 'Ισπανίαν, έκ της οποίας είσήλθεν τό 1820 καί είς τήν Νεάπολιν της ’Ιταλίας καί ταχύτατα έξηπλώθη είς όλόκληρον τήν χώραν. Οί πρώτοι «πυρήνες» της όργα
νώσεως αύτής έσχηματίσθησαν είς τάς φύλακας τής Νεαπόλεως είς τάς όποιας εύρίσκοντο πολλοί
άντίπαλοι τών Βουρβώνων, ήτο δέ ό σκοπός των ή παροχή άλληλοβοηθείας μεταξύ τών φυλακισμένων.
Ά π ό τούς έκτίοντας τήν ποινήν των καταδίκους καί άπολυομένους, ή όργάνωσις μετεφέρθη είς τήν
πόλιν καί έκεϊθεν διεκλαδώθη είς δλας τάς ίταλικάς μεγαλοπόλεις, μέ άποτέλεσμα νά άνακύψη τερά
στιον θέμα άμα τή έμφανίσει καί τής Μαφίας. Οί «καμμορισταί» άνελάμβανον έργολαβικώς τάς
δολοφονίας, τήν διεξαγωγήν λαθρεμπορίου, έκβιάσεις, κλοπάς, διαρρήξεις κ.λ., είσέπραττον δέ
διά τών πρακτόρων των έκβιαστικώς άναγκαστικούς φόρους άπό τούς έπιχειρηματίας, έμπόρους καί
γενικώς τούς έχοντας οικονομικήν επάρκειαν. Ταχύτατα ή Καμμόρα άπέκτησεν ισχυρούς προστάτας μεταξύ ώρισμένων κοινωνικών στρωμάτων, έφθασε δέ ή έποχή τών μέσων τοϋ 19ου αίώνος
κατά τήν όποιαν έθεωρεϊτο «έξαιρετικόν προνόμιον καί τίτλος τιμής» τό νά είναι κανείς «καμμο-
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ό φοίνιξ, άνεστήθη δλως παραδόξους μέσα άπό την τέφραν της. Λόγοι πολιτικο
κοινωνικοί έπέτρεψαν να έπιζήσουν ώρισμένοι παράγοντες τής όργανώσεως
καί νά ενωθούν μέ έκείνους τούς mafiosi πού ή άμερικανική κυβέρνησις άπήλλασσεν ώς άνεπιθυμήτους κατά τάς παραμονάς τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά
τούτων ήνώθησαν καί εκείνοι οί ήγέται καί άπλά μέλη της Μαφίας πού έ'λαβον χάριν άμα τη λήξει τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ των οποίων καί ό Λάκυ Λουτσιάνο. Είναι άληθές δέ δτι ό Λουτσιάνο, άπελαθείς άπο την ’Αμερικήν τδ 1945 μέ
τόσας τιμάς(2), καί διαφυγών ποινήν θανάτου ή τουλάχιστον ειρκτής 30 έτών, λόγω
των αδιάσειστων στοιχείων πού ή ’Αστυνομία συνεκέντρωσεν έναντίον του ώς άρχηγοΰ τής Μαφίας καί κινοϋντος τά νήματα εις πάσαν μεγάλην έγκληματικήν ενέρ
γειαν, έγκατεστάθη εις τήν Νεάπολιν καί οΰτω ή Μαφία άπέκτησεν έν Ευρώπη έναν
γενικόν πράκτορά της πρώτου μεγέθους. Ίδρύθη κατ’ αύτόν τον τρόπον εις τήν ’Ι
ταλίαν ή « ’Αμερικανική Παροικία», δπως οί ’Ιταλοί άστυνομικοί άπεκάλουν τούς
έξ ’Αμερικής άπελαθέντας mafiosi, μέ αρχηγόν τον Λουτσιάνο. Ή νέα αυτή περίο
δος χαρακτηρίζεται μέ τοποθέτησιν των καταλλήλων προσώπων εις τάς «καίριας
θέσεις» τής Ρώμης, τοϋ Μιλάνου, τής Γένοβας κ.λ. ύπο τοϋ Λουτσιάνο καί τήν διοργάνωσιν επί νέων βάσεων τοϋ λαθρεμπορίου ναρκωτικών, άμερικανικών σιγαρέττων, ήλεκτρικών ειδών, ώρολογίων κ.ά.π. ’Ιδιαιτέρως δμως ή νέα περίοδος ήρχισεν
άνθοΰσα μέ το λαθρεμπόριον ναρκωτικών, δτε παρετηρήθη αΰξησις τών τοξικομα
νών καί αύξησις τής έγκληματικότητος είς τήν ’Αμερικήν, εις τήν οποίαν ήρχισαν
εΐσαγόμεναι άγνωστες έως τότε ποσότητες ναρκωτικών. Τά έτη πού έπηκολούθησαν τήν έλευσιν τοϋ Λουτσιάνο εις ’Ιταλίαν έφεραν άσυνήθη δράσιν τής Μαφίας είς
δλους τούς τομείς, περισσότερον δμως επέβαλαν τάς νέας μεθόδους δράσεως τοϋ
γκαγκστερισμού.
( Συνεχίζεται)

ριστής». Λέγεται δτι καί ό Λιβόριο Ρωμανό, υπουργός τών ’Εσωτερικών επί Φραγκίσκου τοϋ Β',
ύπήρξεν έπίλεκτον μέλος της Καμμόρα, ή όποια τον έβοήθει προς έκπλήρωσιν τών πολιτικών του
σκοπών. Μέλη της όργανώσεως αύτής έγένοντο άνδρες καί γυναίκες πού ύπέστησαν σκληράν δοκι
μασίαν καί έδειξαν σημεία ήρωισμοϋ, ύπήρχον δέ δώδεκα βαθμοί είς τήν δλην «ιεραρχίαν» καί
δωδεκαμελές συμβούλων πού ήσκει τήν άνωτάτην διεύθυνσιν. Πλήθος άπό συνθήματα καθώριζον
πολλάς λεπτομέρειας της δράσεώς της, μιας δράσεως ή οποία έγένετο έπί τό πλεΐστον άπό ομάδας
άτόμων πού διέτρεχον κραυγάζοντα τάς όδούς. Ά π ό τά συνθήματα συνεννοήσεως μεταξύ των, τό
«νιαούρισμα» τής γάτας λ.χ. έσήμαινεν προσέγγισιν περιπόλου, ή κραυγή άλέκτορος δτι τό υποψή
φιον θϋμα έπλησίαζεν ή έπλησιάζετο, ό βαθύς άναστεναγμός δτι τό θύμα δέν ήτο μόνον κ.ά.π. Μεγάλαι έκστρατεϊαι όργανώθησαν έναντίον τής Καμμόρα κατά τό έτος 1861 έπί κυβερνήσεως Σίλβιο Σπαβέντο, τό 1862 ύπό τοϋ στρατηγού Λά Μάρμαρα καί πολλαί άλλαι μέχρι τέλους τοϋ 19ου
αίώνος. 'Ιστορική είναι ή δίκη τών καμμοριστών είς τό Βιτέρμπο, πού διήρκεσεν άπό τοϋ Μαρτίου
1911 έως τοϋ ’Ιουνίου 1912, έκ τής οποίας δμως δίκης δέν έγένετο κατορθωτόν νά έξοντωθή τε
λείως ή όργάνωσις. Τά μέτρα τοϋ Μουσολίνι τελικώς έξηφάνισαν τήν Καμμόραν.
2. Μεγάλην έπισημότητα προσέδωσαν τά άλλα ήγετικά στελέχη τής Μαφίας είς τήν άναχώρησιν τοϋ Λουτσιάνο. Τοϋ προσεφέρθησαν άφθονα δέματα μέ τά καλύτερα ποτά καί γλυκίσματα καί
μία όλονύκτιος δεξίωσις έγένετο είς τήν καμπίναν τοϋ πλοίου του, κατά τήν οποίαν έώρτασαν προκλητικώτατα μέ σαμπάνια, χαβιάρι, άστακούς κ.λ.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙ ΑΝ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως, Ιατροδικαστοϋ καί δικηγόρου κ. LEMOYNE SNY-------------------------- DER, κατά μετάφρασιν τοϋ ’Αστυφύλακας κ. ΑΝΑ- --------------------------ΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Σ υνέχεια έκ τον προηγουμένου)

'Υπολογισμός τής ηλικία ς των κηλίδω ν αίματος.
Τό έπόμενον πρόβλημα τό όποιον (αντιμετωπίζει ό άστυνομικός, είναι : Πόσον χρό
νον εύρίσκεται ή κηλίς εκεί; Τούτο υπολογίζεται μέ τον βαθμόν πήξεως, την ξηρό
τητα και τήν άλλαγήν τής άποχρώσεως. Έ τ ι δέ καί όταν ό άστυνομικός δέν δύναται νά έξάγη συμπεράσματα έκ των γνωρισμάτων των άλλαγών τούτων, δέον νά
παρατηρήση μετά προσοχής καί νά σημειώση τήν άκριβή κατάστασιν τοϋ αίματος,
έχων ύπ’ δψιν τά κατωτέρω:
1. Τό αίμα έ'χει άνοικτόν ερυθρόν χρώμα, σκοΰρον ή μαΰρον;
2. Τό αίμα είναι εΐσέτι εις ύγράν κατάστασιν; Είναι άπεξηραμμένον περί τάς
γωνίας ή είναι έξ ολοκλήρου άπεξηραμμένον;
3. Έάν τό αίμα είναι εΐσέτι εις ρευστήν κατάστασιν, όταν συρθή ένα μολύ
βι διά μέσου αύτοΰ, παραμένει ή χαραχθεϊσα γραμμή ή καλύπτεται καί πάλιν υπό
τοϋ αίματος, καθώς τό μολύβι προχωρεί;
Τό αίμα των άρτηριών είναι χρώματος άνοικτοϋ έρυθροϋ, ένώ τό αίμα άπό
τάς φλέβας είναι σκοτεινοτέρου χρώματος. Έ ν τούτοις, λόγω τοϋ δτι ή πίεσις τοϋ
αίματος είναι μεγαλυτέρα εις τάς άρτηρίας παρά εις τάς φλέβας, τό αίμα τό όποιον
ρέει άπό μίαν πληγήν, οίουδήποτε μεγέθους, είναι πάντοτε χρώματος άνοικτοϋ έρυθροΰ.'Όταν ρεύση άρκετόν αίμα καί σχηματισθή μικρά λίμνη, τοΰτο μετά 3-5 λεπτά
άρχίζει νά πήγνυται καί νά στερεοποιήται, ώστε δταν μία ράβδος ή ένα μολύβι συρθή
διά μέσου τούτου, νά άφήνη εν μόνιμον ίχνος. "Οσον προχωρεί ή άποξήρανσις τοϋ
αίματος, τόσον τοΰτο καθίσταται σκοτεινοτέρου χρώματος, μέχρις δτου άποξηρανθή
πλήρως, οπότε λαμβάνει μίαν σκοτεινήν, καστανοΰ χρώματος, άπόχρωσιν. Πέραν τής
καταστάσεως ταύτης, τό αίμα ύφίσταται καί άλλας μεταβολάς. Εις μερικάς περιπτώ
σεις τό προ πολλοΰ άπεξηραμμένον αίμα καθίσταται τόσον σκοτεινόν, ώστε νά πλησιάζη πολύ προς τό μαΰρον χρώμα. Μία μεμονωμένη σταγών αίματος, ήτις πίπτει
έπί μιας ξηρας επιφάνειας (τράπεζαν, δάπεδον κ λπ .), θά άποξηρανθή τελείως έντός
μιας ώρας, εις θερμοκρασίαν δωματίου. "Οταν τό αίμα συγκεντρώνεται εις μεγάλας
ποσότητας, τότε άπαιτοΰνται άρκεταί ώραι, άναλόγως τής έκτάσεως καί τοϋ βάθους
τής σχηματισθείσης λίμνης, διά νά άποξηρανθή. Μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών, καί
άφοΰ τό αίμα άποξηρανθή τελείως, είναι δύσκολον νά ύπολογίσωμεν τον χρό
νον ύπάρξεως τών κηλίδων, καθ’ δσον, μετά τήν κατάστασιν ταύτην, αί μεταβολαί εις
τό αίμα προχωροϋν μέ βραδύν ρυθμόν. Γενικώς δμως δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι δσον
σκοτεινότεραι είναι αί κηλΐδες, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή ήλικία των.
"Οταν μικραί σταγόνες αίματος πέσουν έπί μιας έπιφανείας υπό γωνίαν, δυ
νάμεθα νά διαπιστώσωμεν τήν κατεύθυνσιν άπό τήν οποίαν προήλθεν τό αίμα. "Ο
ταν μία σταγών αίματος πίπτη έπί μίας λείας έπιφανείας, προκαλεϊ μίαν μεγάλην
κηλίδα καί μίαν ή δύο μικροτέρας τοιαύτας, εύρισκομένας έπί μίας εύθείας γραμμής.
Τό γεγονός τοΰτο μαρτυρεί δτι ή κατεύθυνσις τοϋ αίματος είναι έκ τής μεγάλης
κηλίδος προς τάς μικροτέρας. "Ητοι, πρώτον δημιουργεΐται ή μεγάλη κηλίς καί
κατόπιν αί άλλαι.
Κ ό μ η . 'Η κόμη πρέπει νά έξετασθή έπίσης έπισταμένως, νά σημειωθή τό
μήκος της, τό κτένισμά της, έάν είναι βοστρυχώδης καί έάν έχη βαφή ή λευκανθή.
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Ε ν δ ύ μ α τ α . Περιττόν νά τονίσωμεν δτι έπιβάλλεται ή λεπτομερής έξέτασις των ενδυμάτων καί των άτομικών άντικειμένων ένός πτώματος αγνώστου
άτόμου. Τό είδος τής ένδυμασίας - καλής ποιότητος ή ευτελούς ποιότητος ύφασμα —
ή στολή τις παρέχει βοήθειαν εις τόν προσδιορισμόν τής κοινωνικής ύποστάσεως τοϋ
θύματος. Διάφοροι έτικέτται ραπτών, καθαριστηρίων, κοσμήματα, φωτογραφίαι,
είναι δυνατόν νά μάς παράσχουν σπουδαία στοιχεία. Καλόν είναι νά έλεγχθοϋν τά
ένδύματα μέ υπεριώδεις ακτίνας, προς διαπίστωσιν έξαφανισθεισών επιγραφών πλυν
τηρίων ή άλλων σημείων.
Έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς τ α υ τ ό τ η τ ο ς άπό τήν έ ξ έ τ α σ ι ν μ ελ ών
π τ ώ μ α τ ο ς . Αί σπουδαιότεραι περιπτώσεις κατά τάς όποιας καλούμεθα νά προβώμεν εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος έκ τής έξετάσεως ένός μέλους πτώματος,
είναι όταν ό θάνατος έχη έπέλθει άπό μακροϋ χρόνου, δταν έχωμεν υπολείμματα
άπανθρακωθέντος πτώματος ή εις περίπτωσιν δολοφονίας καί διαμελισμοϋ του θύ
ματος. Συχνάκις είναι άπαραίτητον νά έπιζητώμεν τήν συνδρομήν τοϋ τμήματος
άνατομίας μιας ιατρικής ή άνθρωπολογικής σχολής, δπερ διαθέτει έκπαιδευμένον
καί πεπειραμένον προσωπικόν διά τό είδος αύτό τής έργασίας. Γενικώς ή ποσότης
τών στοιχείων, άτινα θά προκόψουν άπό τήν έξέτασιν, είναι άνάλογα μέ τόν άριθμόν
τών μελών τοϋ πτώματος, άτινα διατίθενται προς έξέτασιν καί μελέτην.
Έάν υπάρχουν υπολείμματα λεπτών ιστών, δπως εις περιπτώσεις πτωμάτων
άπανθρακωθέντων μερικώς άπό πυρκαϊάν, τότε θά έφαρμόσωμεν δλα δσα άνωτέρω
έξεθέσαμεν διά νά έπιτύχωμεν τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος. Πολλάκις δμως τό
μόνον υλικόν τό όποιον διαθέτομεν είναι τμήματα σκελετού καί ώς έκ τούτου τό
κεφάλαιον τοΰτο θά άσχοληθή μέ τά στοιχεία άτινα είναι δυνατόν νά συλλεχθοΰν
άπό τήν μελέτην τών οστών.
Έ ν πρώτοις μάς τίθενται αί έξής τρεις έρωτήσεις.
1. Εις ποιον φύλον άνήκεν τό άτομον;
2. Ποία ήτο ή ήλικία του κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου;
3. Ποιον ήτο τό ύψος του;
Ή έξακρίβωσις τής φυλής ή τής έθνικότητος είναι θέμα διά τό όποιον ειδικός
καί άρμόδιος νά άποφανθή είναι μόνον ό άνθρωπολόγος. Πολλά καλά Πανεπιστήμια
διαθέτουν τμήματα άνθρωπολογίας μέ πεπειραμένον προσωπικόν. Έάν παραστή
άνάγκη καί είναι άπαραίτητον νά γίνη μία τοιαύτη έξέτασις έκ τών οστών, θά προσφύγωμεν εις έν τοιοΰτον ίνστιτοΰτον. Συνεπώς τά δσα θά άναπτύξωμεν κατωτέρω
σκοπόν^έχουν νά υπογραμμίσουν τήν έργασίαν ήτις πρέπει νά γίνη εις γενικάς γραμμάς εις τήν περίπτωσιν ταύτην καί δεν πρέπει ό άστυνομικός νά προβή μόνος του εις
τάς^τοιαύτας έξακριβώσεις.
Έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς τ ο ϋ φ ύ λ ο υ ά π ό τ ά ο σ τ ά . Γενικώς ό σκελε
τός τοϋ άρρενος είναι μεγαλύτερος καί ή έπιφάνεια τών οστών τραχυτέρα. Τά οστά
τών βραχιόνων καί τών μηρών είναι κατά μέσον όρον 8 % μακρύτερα εις τους άνδρας, παρ’ δτι εις τάς γυναίκας. 'Ο Κρόγκμαν τονίζει δτι ή διαπίστωσις τοϋ φύλου
έφ’ ένός πλήρους σκελετού, δέον νά ένεργήται άπό ειδικόν, εις δλας τάς περιπτώ
σεις. 'Η άναλογία τής έπιτυχίας τής διαπιστώσεως είναι 95 % εις τήν λεκάνην,
92 % εις τό κρανίον, καί 98 % έπί άμφοτέρων, λεκάνης καί κρανίου. Εις τά οστά
βραχιόνων καί μηρών είναι 80 %.
( Σ υνεχίζεται)

ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ,, ΣΤΗΝ "ΕΘ ΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ,,
* ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
----------------------------- ·Τττ& τοΰ

Ύπαστυνόμου Α ' χ . ΙΩΑΝΝΟΥ Ρ Α Ι Κ Ο Υ ------

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ» ΣΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
Στο προηγούμενο τεϋχος των « ’Αστυνομικών Χρονικών» κάναμε λόγο για
τον αγιασμό πού έγινε, πριν άπό είκοσι ημέρες, στην «Εθνική Ε στία» τοΰ Βασισικοϋ Έθνικοΰ Ιδρύματος, έπ’ εύκαιρία της εκεί φιλοξενίας έξήντα μαθητών της
της Τουριστικής Σχολής Κύπρου. Μας δόθηκε τότε ή εύκαιρία νά άπευθύνουμε στούς
άδελφούς μας Κυπρίους ένα εγκάρδιο χαιρετισμό καί νά τούς εύχηθοϋμε νά περάσουν
καλά κατά τό διάστημα τής εδώ παραμονής των. Στο διάστημα όμως αύτό, στη Κύ
προ έλαβον χώραν τά γνωστά σ’ όλους μας γεγονότα καί γιά τά όποια όλοι μας πε
ράσαμε στιγμές άγωνίας. Τά γεγονότα αύτά έγιναν άφορμή οί φιλοξενούμενοι αδελ
φοί μας Κύπριοι νά περάσουν μέ άγχος καί εφιάλτες τις περισσότερες ημέρες πού
βρέθηκαν στην Ελλάδα. Καί μολονότι ή συμπαράστασις όλων μας καί είδικώτερα
τών άρμοδίων τής « ’Εθνικής Ε στίας» ύπήρξεν άμέριστη, φυσικόν ήταν οι σκέψεις
των νά βρίσκωνται συνεχώς στήν ΐδιαίτερή των πατρίδα, άγωνιοϋντες γιά τήν ζωή
τών οικείων των.
Φαίνεται όμως πώς καί πάλιν ό Θεός τής Ελλάδος λυπήθηκε τόν περιούσιο
λαό Του. "Ετσι τά σκοτεινά σύννεφα πού σκέπασαν γιά λίγο τόν καταγάλανο ούρανό μας παραμέρισαν καί στή θέσι των βγήκε ξανά ό ζωογόνος ήλιος. "Ας έλπίσουμε
πώς τελικά θά έπικρατήσουν ή λογική καί τό δίκαιο καί δεν θά φανούν ξανά σύννε
φα στον ορίζοντα. Αύτό τό ζητούν καί τό επιβάλλουν οί τόσες καί τόσες θυσίες
όλων έκείνων πού άπό τά πανάρχαια χρόνια αγωνίζονται γιά τό ίερώτερο ιδανικό,
γιά τήν ’Ελευθερία.
"Οταν τό άπόγευμα τής 6ης ’Ιανουάριου κληθήκαμε καί πάλι στήν « ’Εθνική
Ε στία » γιά νά παραστοΰμε στο «πνευματικό της δείπνο», πού συνίστατο στή δη
μοσία συζήτησι επί τοϋ θέματος «Ξενάγησις καί Τουρισμός», νοιώσαμε τήν άνάγκη
νά πλησιάσουμε άκόμα περισσότερο τούς άδελφούς μας Κυπρίους καί νά τούς εκδη
λώσουμε μέ κάθε τρόπο τά αισθήματα πού νοιώθουμε γιά τόν Κυπριακό λαό. Μας
δόθηκε γιά μιά άκόμη φορά ή εύκαιρία νά τούς διαβεβαιώσουμε, πώς τούς θεωρούμε
πραγματικά άδέρφια μας καί δτι βρισκόμαστε στό πλευρό τους, συμπαραστάτες στά
δίκαια αΐτήματά τους.
'Η συζήτησις πού άρχισε στις 6.30' μ.μ., καί τήν οποία κατηύθυνε λίαν έπιτυχώς ό Πρόεδρος τοϋ Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος κ. Πόγγης, κράτησε ζωηρόν,
ώς τό τέλος, τό ενδιαφέρον τών ακροατών, τόσον λόγω τής σοβαρότητος τοΰ θέ
ματος, όσον καί λόγω τής ΐδιότητος τών εισηγητών πού μίλησαν, άλλά καί τών έρωτήσεων, αποριών καί αντιρρήσεων πού διετυπώθησαν. Μεταξύ τών εισηγητών—ομι
λητών συμπεριλαμβάνετο καί ό Διευθυντής τής Τουριστικής ’Αστυνομίας, ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Άνδρέας Μουρούσιας, ό όποιος, δπως καί οί άλ
λοι είσηγηταί, ετόνισε τή σημασία τής ξεναγήσεως γιά τόν τουρισμό μιας χωράς
καί είδικώτερα τήν συμβολή τών οργάνων τής Τουριστικής’Αστυνομίας στήν έν γένει άνάπτυξι τοΰ Τουρισμού.
Μετά τό «πνευματικό δείπνο», καί άφοΰ προηγουμένως Κυπρία μαθήτρια
απηύθυνεν ευχαριστήριο χαιρετισμό καί άλλη άπήγγειλε ποίημα τοϋ εθνικού ποιητοϋ
τής Κύπρου Λιμπέρτη, πού άληθινά συνεκλόνισε τούς άκροατάς, έπηκολούθησεν η
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άπονομή άναμνηστικών διπλωμάτων στους μαθητάς και ή δλη γιορτή έκλεισε μέ τον
Έθνικδ "Υμνο, πού ψάλλαμε δλοι μαζί.
’Αλλά το «πνευματικό δείπνο» συμπληρώθηκε μέ το «υλικό δείπνο», πού
πρόσφεραν οι άδελφοί μας Κύπριοι στούς πάνω άπο διακοσίους προσκεκλημένους,
μεταξύ των οποίων διεκρίναμε τον Γενικόν Διευθυντή τοϋ Βασιλικού Εθνικού 'Ι
δρύματος, τον Πρόεδρο τού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, αντιπροσωπείες των
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Στρατού, των έπαγγελματιών ξεναγών καί άλλων.
Ευχαριστούμε θερμά τήν διεύθυνσι της « ’Εθνικής Ε στίας» γιά τό ευχάριστο
άπόγευμα πού μας χάρισε. Ευχόμαστε στούς μαθητάς άδελφούς Κυπρίους «καλό
ταξίδι» καί «καλήν επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν». 'Ο καινούργιος χρόνος ας χα
ρίση στον καθένα καί στις οίκογένειές των κάθε χαρά καί εύχυχία καί πάνω άπ’δλα
άς είναι ό χρόνος τής δικαιώσεως των αιτημάτων τής μαρτυρικής μεγαλονήσου μας.
ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
Είχαμε τήν ευτυχία νά παραστοΰμε καί εφέτος στή γιορτή πού διωργάνωσε,
τό πρωί τής 7ης ’Ιανουάριου, ή 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, μέ τό
κόψιμο τής βασιλόπιττας καί τήν διανομή τών δώρων πού πρόσφεραν, κατ’ έθιμον,
τήν Πρωτοχρονιά στήν Τροχαία ’Αθηνών διάφοροι έπαγγελματίες, οργανώσεις, καί
μέλη τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας.
'Η χαρά μας υπήρξε μεγάλη,γιατί διαπιστώσαμε πόσο δυνατό καί πόσο βαθειά ριζωμένο είναι τό έθιμο πού άναφέραμε. Καί χαρήκαμε οχι γιά τήν άξια καί τήν
ποσότητα τών δώρων, άλλά γιά τά αισθήματα άγάπης καί συμπάθειας τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας, ή οποία, μέ τήν συμβολική της αύτή προσφορά, άναγνωρίζει τις προσ
πάθειες πού καταβάλλουμε δλοι οί άστυνομικοί, καί εΐδικώτερα ή Τροχαία, στον
τομέα τής κυκλοφορίας τών πεζών καί οχημάτων.
"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί έφέτος ή προσφορά ύπήρξε πλούσια καί σέ ποσό
τητα καί σέ ποιότητα. Τό νά άναφέρουμε ονόματα καί άριθμούς θάταν λίγο παρε
ξηγήσιμο, γιατί μερικοί θά ένόμιζαν πώς κάνουμε διαφήμισι. ’Αποφεύγουμε τον
σκόπελο καί άρκούμεθα, άπό τις στήλες τού επισήμου τούτου περιοδικού τής ’Αστυ
νομίας, νά ευχαριστήσουμε θερμά δλους έκείνους πού μέ τήν συμβολική τους προσφορά
έξέφρασαν τήν συμπάθειά τους γιά μάς, χωρίς βέβαια νά πιστεύουμε, ούτε γιά μιά
στιγμή, πώς μόνον αυτοί άναγνωρίζουν τό έργον μας. Γνωρίζουμε καλά πόσους κα
λούς φίλους έχουμε καί αυτό είναι έκεϊνο πού ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας.
Στήν έποχή μας κάθε νομιμόφρων καί φιλήσυχος πολίτης είναι φίλος τής ’Αστυνο
μίας, γιατί ή ’Αστυνομία σήμερα είναι άληθινά υπηρέτης τού καλού πολίτου, φίλος
καί συμπαραστάτης δλων έκείνων πού ζητούν τήν βοήθειά της.
’Αρκετοί καί εκλεκτοί ήσαν καί έφέτος οί προσκεκλημένοι. Μεταξύ αύτών διε
κρίναμε τούς τέως ’Αστυνομικούς Διευθυντάς καί Διοικητάς Τροχαίας ’Αθηνών κ.κ.
Οΐκονομάκον, ’Αρχιμανδρίτην καί Μαρκόπουλον, τον τέως Διοικητήν Τροχαίας,
’Αστυνομικόν διευθυντήν Β' τάξεως κ. Χατζηελευθερίου, τούς δημοσιογράφους κ. κ.
Λεωτσάκον, Μαλάτον, Μαράκην, Σταματόπουλον, Βουρβούλην, Γεωργακάκον καί
Άργυρόπουλον, τον Υγειονομικόν αξιωματικόν, ’Αστυνόμον Α' κ. Κάρτσωνα, τον
άρτι άποχωρήσαντα τής υπηρεσίας, λόγω ορίου ήλικίας, ’Αστυνόμον Α' τάξεως
κ. Καββαθάν καί άλλους.
Κατά τις 11 π.μ. προσήλθεν ό Υφυπουργός ’Εσωτερικών, Στρατηγός κ. Ζορμπαλάς, τόν όποιον ύπεδέχθησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Ρακιντζής καί ό
’Επιθεωρητής αυτής καί Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Δ /τής Α'
τάξεως κ. Καραμπέτσος. Μαζί μέ τόν κ. 'Υφυπουργό προσήλθε καί ό Γενικός Διευ-
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θυντής της ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ 'Υφυπουργεία) Εσωτερικών, ’Αστυνομικός
Διευθυντής Α' τάξεως κ. Άδαμόπουλος. Με την άφιξι του κ. 'Υφυπουργοΰ καί των
άλλων έπισήμων άρχισεν ή γιορτή μέ ομιλία του Διοικητοΰ Τροχαίας, ’Αστυνομικού
Διευθυντοϋ Α' κ. Παπασταφίδα, πού έχει ώς έξης.
«Έξοχώτατε κ. Υπουργέ, κ. ’Αρχηγέ, κ. Διευθυντά, Κύριοι, Ή Τροχαία ’Α
θηνών σάς καλωσορίζει, σάς εύχεται κάθε εύτυχία καί σάς ευχαριστεί θερμώς, πού
είχατε τήν καλωσύνη νά τιμήσετε καί εφέτος μέ τήν παρουσία σας τή σεμνή αύτή
γιορτή του κοψίματος της πίττας καί της διανομής τών δώρων στούς ύπαλλήλους
της Τροχαίας.
Τα δώρα αυτά, σύμβολο τής συμπάθειας, τής έκτιμήσεως καί τής άγάπης τοϋ
’Αθηναϊκού κοινού, δχι μόνον προς τούς ύπαλλήλους τής Τροχαίας, άλλα προς όλη

Παρουσία τοϋ Υ πουργού ’Εσωτερικών, Στρατηγού Ζορμπαλα, τού ’Αρχηγού καί τού
Έπιθεωρητού της ’Αστυνομίας κ.κ. Ρακιντζή καί Καραμπέτσου καί άλλων, ό Διοικη
τής Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Παπασταφίδας όμιλεϊ
διά τά προσφερθέντα δώρα καί τό έργον τής Τροχαίας.

τήν ’Αστυνομίαν γενικώτερα, προσεφέρθησαν καί έφέτος, όπως καί κάθε χρόνο,
άπό φίλους κάθε κοινωνικής τάξεως, κάθε έπαγγέλματος, άπό έπίσημα πρόσωπα,
άπό διάφορες έπιχειρήσεις, άπό δημοσίους καί ιδιωτικούς οργανισμούς.
Ή εύγενής αυτή έκδήλωσις τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας μάς συγκινεΐ βαθύ
τατα, μαρτυρεί δέ τό άμέριστον ένδιαφέρον, μέ τό όποιον παρακολουθεί τίς προσπά
θειες πού πάντοτε καταβάλλουν οί υπάλληλοι τής Τροχαίας, κάτω άπό δυσμενείς
καί άντίξοες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, μέσα στήν ζέστη καί τήν σκόνη τού κα
λοκαιριού, τίς λάσπες, τίς βροχές καί τό κρύο τού χειμώνα, για νά έξασφαλίσουν στούς
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’Αθηναίους κυκλοφορία άνετη, ταχεία καί προ παντός ακίνδυνη, μέ δσο τό δυνατόν
λιγώτερα άτυχή ματα.
Εύχαριστοϋμε θερμώς δλους αυτούς τούς φίλους της Τροχαίας καί της ’Α
στυνομίας έν γένει.
Χρόνο μέ χρόνο ή Τροχαία ’Αθηνών αντιμετωπίζει δλο καί περισσότερες δυ
σχέρειες στο επίπονο έργο της, καταβάλλει δμως κάθε προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια
τών υφισταμένων δυνατοτήτων, για νά Προστατεύη τή ζωή καί τη σωματική άκεραιότητα τών κατοίκων της πρωτευούσης άπό τούς κινδύνους τών τροχών.
’Έχομε πλήρη έπίγνωσιν τών εύθυνών μας καί ύποσχόμεθα, δτι καί κατά τή
διάρκεια του καινούργιου χρόνου θά κάνωμε δ,τι μπορούμε, για νά άνταποκριθοΰμε
στις προσδοκίες τών φίλων μας ’Αθηναίων.
Στόν άγώνα μας αύτό θά μας ένισχύη καί θά μάς ενδυναμώνει ή άγάπη τοϋ
κοινού, οδηγών καί πεζών, έλπίζομε δέ δτι, μέ τήν άμέριστη συνδρομή καί τή συμπαράστασί του, θά κατορθώσωμε νά άντιμετωπίσωμε μέ έπιτυχία τό δύσκολο καί
δισεπίλυτο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πρωτευούσης.
"Ολοι οί υπάλληλοι της Τροχαίας σάς εύχαριστοϋν καί πάλιν θερμώς, καί δι’
έμοϋ σάς εύχονται τό νέον έτος 1964 νά χαρίση σε σας προσωπικώς καί στις οίκογένειές σας, υγεία καί κάθε εύτυχία καί χαρά».
Μετά τον κ. Παπασταφίδα, άφοϋ ό κ. 'Υφυπουργός άπηύθυνε σύντομο χαι
ρετισμό στούς παρισταμένους καί στούς άνδρες της Τροχαίας κινήσεως γενικώς,
«έσταύρωσε» τήν βασιλόπιττα καί μετά δ κ. Παπασταφίδας προσέφερε σ’ δλους
άπό ένα κομμάτι βασιλόπιττας, μέσα στήν οποία, σημειωτέον, υπήρχε μιά μισή λίρα.
Στή συνέχεια ό κ. 'Υφυπουργός άνέσυρε τον πρώτο λαχνό, τον δεύτερον ό κ. ’Αρχη
γός, τόν τρίτον ό κ. ’Επιθεωρητής κ.ο.κ.
Συνεχιζομένης τής κληρώσεως οί προσκεκλημένοι άνεβήκαμε στο γραφείο
τοϋ Διοικητοϋ Τροχαίας δπου, μέσα σε ατμόσφαιρα πλήρους έγκαρδιότητος, γευθήκαμε τά εκλεκτά έδέσματα, πού μέ τόση επιμέλεια είχε προετοιμάσει ό κ. Παπα
σταφίδας.
Κρίνουμε σκόπιμο νά σημειώσουμε δτι στήν κλήρωσι τών δώρων τής Τροχαίας
πήραν μέρος συνολικά 550 περίπου άστυνομικοί, δοθέντος δτι στόν άριθμό αυτό
συμπεριλαμβάνονται καί οί άνδρες τής ’Αμέσου Δράσεως. Έκτος τών κοινών λα
χνών, τών οποίων ή άξια τών ειδών άνήρχετο στις 200-300 δραχμές, ύπήρχον καί 31
λαχνοί, τών οποίων ή άξια τών ειδών έκυμαίνετο μεταξύ 600-3.000 δραχμών.
Έπιπροσθέτως κάθε υπάλληλος έλαβε μετρητά 125 δραχμές.
Εύχαριστοϋμε θερμά τόν Διοικητή τής Τροχαίας Κινήσεως γιά τήν εύγενική
πρόσκλησί του καί συγχαίρουμε εγκάρδια δλους εκείνους πού συνέβαλαν στήν έπι
τυχία τής σεμνής αύτής γιορτής. Δέν παραλείπουμε έπίσης νά συγχαρούμε τήν
έπιτροπή, ’Αστυνόμον Β' τάξεως κ. Δούσκαν, Ύπαστυνόμους Α' τάξεως κ.κ. Γιαμπουράν καί Μακρυνιώτην, ή οποία εΐχεν έπιφορτισθή μέ τό έργο τής δικαίας κα
τανομής τών δώρων. Έ π ’ εύκαιρία εύχόμαστε στούς άνδρες τής Τροχαίας Κινήσεως
’Αθηνών δπως ό καινούργιος χρόνος χαρίση σ’ αύτούς καί τις οίκογένειές τους υγεία
καί ευτυχία.
I. ΡΑ Ι ΚΟ Σ
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'Υπό τοΰ κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΠΑΡΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ—ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

’Εάν ΰπάρχη κάτι γιά τό όποιο πρέπει νά είναι υπερήφανο τό άμερικανικό "Εθνος
είναι ή κοινωνική πρόνοια για τή βρεφική καί παιδική ήλικία καί για τούς άπομάχους
της ζωής, τούς γέροντες. Τα άποτελέσματα τής κοινωνικής προνοίας, ιδίως για τούς
γέροντες, τα βλέπετε στα πάρκα τής Πολιτείας καί στα διάφορα «άπαρτμάντ», όπου
μένουν συνήθως άπόμαχοι, πού δεν έχουν οικογένεια ή δέν θέλουν νά μείνουν μέ συγ
γενείς των.
Έπεσκέφθηκα δύο άπό τά πάρκα αυτά, κεντρικά καί τά δύο, όπου περ
νούν τις ώρες τής άναπαύσεώς των οΐ απόμαχοι τής ζωής. Τό ένα είναι τό πάρκο
«Πέρσινγκ» στο Ντάουντάουν, καί τό άλλο τό πάρκο «Μάκ "Αρθουρ». Τό πάρκο
«Πέρσινγκ» είναι κάτι σάν τήν παλιά πλατεία τής 'Ομονοίας. 'Ένας κήπος δηλαδή
δενδροφυτευμένος, μέ πισίνα (συντριβάνι) καί πρασινάδα στή μέση καί γύρω φαρδεΐς διαδρόμους μέ πολλούς καναπέδες, όπου συγκεντρώνονται καί συζητούν πολιτι
κά ή παίζουν σκάκι οΐ άπόμαχοι, όλοι περιποιημένοι, καλοντυμένοι καί χαρούμενοι,
παρά τά γηρατειά τους. Είδα αρκετούς Έλληνοαμερικανούς, πού είναι άπολύτως
εύχαριστημένοι άπό τή ζωή τους. Συνήθως αυτοί είναι ηλικίας πλέον των 65 έτών
καί παίρνουν ειδικό επίδομα (είδος συντάξεως) άπό τήν Πολιτεία (Καλιφόρνια),
αρκεί νά έχουν μείνει 6 χρόνια σ’ αύτή. ’Ασχέτως αν δουλεύουν ή όχι, τό έπίδομα
είναι 100 δολλάρια μηνιαίως, ήτοι 3.000 δραχμές. "Οσοι τυχόν δούλεψαν σέ δημόσια
υπηρεσία π.χ. πυροσβέστες, κλητήρες κλπ. παίρνουν 600 δολλάρια μηνιαίως, ήτοι
18.000 δραχμές. "Οσοι άνήκουν στις κοινωνικές άσφαλίσεις καί ή σύνταξις τους είναι
μικρότερη άπό 100 δολλάρια μηνιαίως, συμπληρώνει ή Πολιτεία τό ποσόν μέχρι
130 δολλάρια. ’Εννοείται ότι, καί ή γυναίκα τοΰ άπομάχου έάν είναι ηλικίας 65 έ
τών παίρνει καί αύτή τό δικό της έπίδομα. "Ετσι καί οί δυό μαζί παίρνουν 260 δολ
λάρια μηνιαίως. Στο πάρκο αυτό, έκτος άπό τούς άπομάχους τής ζωής, άντρες καί
γυναίκες, συχνάζουν καί διάφοροι άλλοι τύποι, πού φαιδρύνουν τις συντροφιές. "Οταν
έπεσκέφθηκα τό πάρκο αυτό ένας υπαίθριος ρήτορας Νέγρος άγόρευε περί θρησκείας
καί συζητούσε τό θέμα μέ ένα γέροντα άπόμαχο μεθυσμένο (σέ κατάστασι εύθυμίας).
Φυσικά ή συζήτησις ήταν άρκετά διασκεδαστική καί ευτράπελη. Μεταξύ δέ των
άκροατών διέκρινα καί δύο νέους, ένα άγόρι καί ένα κορίτσι μέ σόρτς, ξυπόλυτους
νά παρακολουθούν έμβριθώς τή συζήτησι. Πάντως όλοι είναι καθαροί, γελαστοί καί
χαρούμενοι. Τήν ίδια συγκέντρωσι γερόντων άνδρών καί γυναικών είδα καί στο
πάρκο «Μάκ "Αρθουρ», όπου υπάρχει, στο κέντρο, μιά μεγάλη λίμνη μέ κύκνους καί
πάπιες καί γύρω υπάρχει πλούσια βλάστησι καί πρασινάδα, όπου κάθονται καί συ
ζητούν ή ρεμβάζουν οί άπόμαχοι μέχρις δτου, μέ τή δύσι τού ήλιου, άποσυρθούν στά
ένδιαιτήματά τους.
Συνήθως οί απόμαχοι αύτοί ζοΰν σέ διάφορα διαμερίσματα, δηλαδή «πανσιόν»
όπως λέγονται στήν Ευρώπη. ’Εκεί ό καθένας ένοικιάζει άντί 30-50 δολλαρίων μη
νιαίως ένα έπιπλωμένο δωμάτιο μέ κουζίνα, λουτρό κλπ. καί ζή μόνος ή μέ τή συν
τροφιά άλλων ένοικων. Σέ ένα τέτοιο διαμέρισμα βρήκα 15 Έλληνοαμερικανούς
άπομάχους, πού οί περισσότεροι κατάγονται άπό τήν ’Αρκαδία. "Ολοι ήσαν ευτυχείς
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καί εύχαριστημένοι άπό τή ζωή τους, πού κυλούσε ήρεμα καί σαν ρουτίνα κάθε μέρα.
'Ο κ. Ν.Β. ήταν βετεράνος (παλαιός πολεμιστής) καί έπαιρνε 500 δολλάρια μηνιαίως.
Κάθε πρωί μόλις ξυπνούσε έπαιρνε το μπάνιο του. Κατόπιν κατά τις 8 έκάθητο στο
τραπέζι τής κουζίνας καί έτρωγε τό πρωινό του, το όποιον είχε μαγειρέψει άπό τό
προηγούμενο βράδυ καί πού συνήθως άπετελεΐτο άπό δύο αύγά, σαλάτα μαρούλι,
κρέας μαγειρεμένο, χόρτα (σέλινα), φρούτο, καφέ άμερικανικό καί γλύκισμα. Τό
φαγητό τό άπολάμβανε ξαπλώνοντας τά πόδια του πάνω σέ μιά καρέκλα, κάτω άπό
τό τραπέζι. Κατόπιν, άφοΰ διάβαζε τήν εφημερίδα, σηκωνόταν καί έπλενε τά πιάτα,
ετοίμαζε δέ καί τό φαγητό γιά τό απόγευμα. ’Έτσι περνούσε ή ώρα καί κατά τις 10.30'
ξεκινούσε γιά τό πάρκο «Μάκ ’Άρθουρ», όπου συναντούσε τούς φίλους του καί έκα
ναν τον περίπατό τους, συζητώντας όλα τά ζητήματα τής ημέρας. Έκάθηντο στά παγ
κάκια γύρω άπό τή μεγάλη λίμνη καί παρακολουθούσαν τά περιστέρια καί τις πά
πιες. Στις 12 τό μεσημέρι έφευγε καί πήγαινε στο έστιατόριο γιά τό γεύμα καί κα
τόπιν στο πάρκο, όπου έμενε μέχρι τις 3-4 τό άπομεσήμερο. 'Ύστερα πήγαινε στή
μαρκέτα, άγόραζε τρόφιμα καί φρούτα καί γύριζε μετά στο διαμέρισμά του. Τό από
γευμα έρχόταν προς αύτόν ή πήγαινε αυτός στο διαμέρισμα φίλου του στο ιδιο«άπαρτμάντ» κι’ έπαιζε χαρτιά γιά διασκέδασι. Στις 6 μ.μ. έτρωγε, έπλενε τά πιάτα, μαγεί
ρευε τό πρωινό καί στις 8 μ.μ. κοιμόταν, απόλυτα ευχαριστημένος άπό τή ζωή του.
Αύτός ό τρόπος ζωής είναι ό πιο συνηθισμένος καί άρέσει σέ όσους γέροντες
δεν αισθάνονται άκόμη τήν άνάγκη τού νοσοκομείου ή τού γηροκομείου.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ

Οί Έλληνοαμερικανοί άπόμαχοι είναι συνήθως ώργανωμένοι στις ισχυρές
έλληνοαμερικανικές οργανώσεις τής Α.Χ.Ε.Π.Α Ν.Σ. καί τής ΓΚΑΠΑΝΣ καθώς καί
σέ άλλες οργανώσεις, όπως μία όργάνωσις βετεράνων, δηλαδή παλαιών πολεμιστών.
Οί οργανώσεις αυτές, έκτος τού ότι κρατούν ενωμένο τό ελληνικό στοιχείο καί δια
τηρούν τά ελληνικά ήθη καί έθιμα, οργανώνουν έκδρομές στήν Ελλάδα καί άπό
προαιρετικές εισφορές κάνουν διάφορα έθνοπρεπή έργα, όπως είναι τό μνημείο τού
Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, τό άγαλμα Τροΰμαν στην ’Αθήνα καί πολλά άλλα.
Ή όργάνωσις τών βετεράνων μέ προσκάλεσε σ’ ένα πίκ-νίκ, πού έδόθη σ’
ένα άπό τά ειδικά χώλλ (κέντρα) τού Χόλλυγουντ. "Ολοι οί γέροντες καί πολλά παι
διά, φορούσαν μέ ύπερηφάνεια τό ειδικό διακριτικό καπέλλο μέ τό σήμα τών
-βετεράνων καί τον τίτλο τής όργανώσεως «Λεωνίδας». ’Αφού φάγαμε σουβλάκια
καί σαλάτα καί ήπιαμε τό κρασάκι μας, χορέψαμε ελληνικούς χορούς μέ τραγούδια
λαϊκής ελληνικής ορχήστρας άπό κλαρίνο, κιθάρα, μπουζούκι, άκορντεόν καί νταούλι.
Χορεύτηκαν, έκτος άπό τό καλαματιανό, τό συρτό, τό τσάμικο, τό κρητικό, τό μπάλο
καί τό κερκυραικό καί τό ζεϊμπέκικο, στό όποιο μάλιστα διεκρίθη ένας "Ελληνας
καθηγητής τών μαθηματικών στό Πανεπιστήμιο. Ούτε ό καλύτερος Πειραιώτης
δέν θά χόρευε έτσι τό χασάπικο. Τό γλέντι βάσταξε μέχρι τις 10 τό βράδυ.
Βέβαια ύπάρχουν Έλληνοαμερικανοί άπόμαχοι, οί όποιοι είναι οικογενειάρ
χες καί ζούν πλουσιοπάροχα στά ωραιότατα σπίτια τους. Γνώρισα πάρα πολλούς
άπό αυτούς καί όμολογουμένως τούς θαύμασα γιά τή δραστηριότητά τους, πού τούς
δίνει έξέχουσα θέσι στήν άμερικανική κοινωνία. Γι’ αυτούς ϊσως άσχοληθώ είδικωτερα. Έδώ μέ ένδιαφέρουν περισσότερο οί άπόμαχοι έκεϊνοι πού ζούν μέ τήν κοι
νωνική πρόνοια τής Πολιτείας, ή όποια είναι τέτοια, ώστε όλοι σχεδόν νά διστάζουν
να έλθουν στήν Ελλάδα, καίτοι τήν άγαποΰν πολύ καί νοσταλγούν τό χωριό τους
καί τούς δικούς τους.
Ρώτησα μερικούς γιατί δέν πάνε στήν Ελλάδα, άφού ή σύνταξις τους είναι
αρκετή γιά νά ζήσουν καλά έκεϊ. (π.χ. ένας παίρνει 300 δολλάρια τό μήνα). Ή άπάντησις είναι ή ί'δια πάντοτε. Γιατί έδώ τά έχουμε ολα, όταν άρρωστήσουμε ή όταν
γεράσουμε πολύ. Πραγματικά ή κοινωνική πρόνοια γιά τις άσθένειες καί τά γηρα
τειά είναι πληρέστατη. "Ενας καλός φίλος συνταξιούχος ό κ. Π.Σ. τις μέρες πού
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βρισκόμουν στο Λος ’Άντζελες άρρώστησε άπό κήλη καί έπρεπε νά κάνη έγχείρησι.
Τηλεφώνησε στο νοσοκομείο απομάχων καί άμέσως πήγε στο διαμέρισμά του άσθενοφόρο καί τον πήρε. ’Έμεινε στο νοσοκομείο 7 ημέρες καί άφοΰ τοϋ έγινε γενική
έξέτασις, τον ένεχείρησαν. Τον έπεσκέφθην την 5η ημέρα καί μου έδόθη ή ευκαιρία
νά γνωρίσω τα νοσοκομεία αύτά.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Τό συγκρότημα των νοσοκομείων καί αναπαυτηρίων (γηροκομείων) των βε
τεράνων άποτελεϊ μια ολόκληρη πόλι, στην τοποθεσία Σωτίλ, πού βρίσκεται σ’ ένα
ύψηλό σημείο τοϋ Λος Ά ντζελες. Για τά νοσοκομεία έχουν κτισθή 10 τεράστια
7ώροφα κτίρια (κάθε όροφος έχει 80 παράθυρα). 'Η δυναμικότης σέ κρεβάτια εί
ναι 15.000. Τά νοσοκομεία αύτά έχουν πτέρυγες γιά όλες τις ειδικότητες καί έπομένως δέχονται άσθενεΐς άπό όποιαδήποτε άσθένεια καί αν πάσχουν. Τά πάντα εκεί
παρέχονται δωρεάν. Έάν μάλιστα ένας άσθενής έλθη άπο άλλη πόλι π.χ. άπό τον
"Αγιο Φραγκίσκο, τό δημόσιο τοϋ πληρώνει καί τά έξοδα ταξιδιού. Οί έγκαταστάσεις
καί ή λειτουργία τοϋ νοσοκομείου είναι τελειότατες. Δεν υπάρχει τίποτε τό νέο πού
νά διαθέτει ή έπιστήμη καί νά μη είναι σέ ενέργεια στο νοσοκομείο αύτό. Έντύπωσι
κάνει, έν συγκρίσει μέ τά δικά μας νοσοκομεία, καί ό τρόπος τής διατροφής καί διαβιώσεως στο νοσοκομείο αυτό. Οί άσθενεΐς, οί όποιοι μπορούν νά σηκώνονται καί
νά κυκλοφορούν, εφοδιάζονται μέ μιά κάρτα γιά φαγητό καί δέν περιμένουν νά τούς
φέρουν τό γεΰμα στο κρεβάτι, άλλά πηγαίνουν μόνοι τους στην τραπεζαρία, πού
είναι πολυτελεστάτη, κατά τήν ώρισμένη ώρα καί σερβίρονται μέ φαγητό τής εκλο
γής τους. ’Έ τσι έξοικονομοΰνται νοσοκόμες καί τραπεζέρες, πού θά έπρεπε νά σερ
βίρουν τό φαγητό στο κρεβάτι. Οί άρρωστοι, έφ’ όσον δέν έχουν εντολή νά είναι σέ
ώρισμένη ώρα στο κρεβάτι, επιτρέπεται νά κυκλοφορούν έλεύθερα στούς κοινο
χρήστους χώρους τού νοσοκομείου καί άναλόγως νά περιπατούν στούς κήπους, νά
ψυχαγωγούνται, νά παίζουν χαρτιά ή μπιλιάρδο, νά πηγαίνουν στον κινηματογράφο
ή στήν εκκλησία κ.λ.π. Έπεσκέφθηκα μέ τον φίλο μου ασθενή κ. Ρ.Σ. τούς χώρους
αυτούς, πού δέν βρίσκονται μέσα στά κυρίως κτίρια τού νοσοκομείου, άλλά σέ ιδιαί
τερα κτίσματα, πού επικοινωνούν μέ τό νοσοκομείο, μέσω μιας στοάς.'Όταν μπήκαμε
στή στοά, άριστερά καί δεξιά ύπήρχαν διάφορα κέντρα. "Ενα κέντρο ήταν αύτομάτου
πωλήσεως φαγητού. Είχε τραπεζαρία καί καρέκλες, ωραιότατο διάκοσμο καί αυ
τόματα μηχανήματα πωλήσεως φαγητών. ’Έτσι οί επισκέπτες ή καί οί άσθενεΐς
ρίχνοντας στο μηχάνημα τό άνάλογο άντίτιμο παίρνουν τό φαγητό, τό άναψυκτικό,
τό γλυκό, τό παγωτό ή τον καφέ τους. Τό κέντρο αύτό είναι τό μόνο πού μένει άνοικτό νύχτα καί μέρα γιά τήν έξυπηρέτησι τού προσωπικού ή καί των άσθενών, πού
δέν μπορούν νά κοιμηθούν. ’Απέναντι άπό τό κέντρο αύτό ύπήρχον πρατήρια γιά
είδη ρουχισμού, τροφίμων, τουρισμού κ.λ.π. Οί τιμές στο πρατήριο αύτό είναι εύθυνότερες άπό τά καταστήματα τής πόλεως καί έτσι οί άσθενεΐς καί οί συγγενείς
των βρίσκουν τήν εύκαιρία νά κάνουν τήν προμήθειά τους σέ διάφορα είδη. Έ ν συ
νεχεία ύπάρχει ή μεγάλη αίθουσα τής εργασιοθεραπείας, όπου πολλοί άσθενεΐς,
γέροι, νέοι, γερόντισσες κ.λ.π. εργάζονται, κεντούν, πλέκουν, ζωγραφίζουν, σκαλί
ζουν κ.λ.π. καί φτειάχνουν έτσι ώραιότατα πράγματα. Παραπλεύρως προς τήν αί
θουσα έργασιοθεραπείας υπάρχουν δύο μικρές έκκλησίες, μία καθολική καί μία προπροτεσταντική, όπου γίνονται κανονικές λειτουργίες. Έ ν συνεχεία ύπάρχει καφενείο,
όπου σερβίρεται καφές άμερικάνικος σέ τραπεζάκια στά όποια οί άσθενεΐς παίζουν
χαρτιά. Στο ίδιο καφενείο ύπάρχουν καί δύο μπιλιάρδα. Δίδονται στούς άσθενεΐς
δωρεάν καί λαχεία άπό διάφορες εταιρείες, πού γιά διαφήμισι προσφέρουν διάφορα
πράγματα, όπως ραδιόφωνα, τηλεόρασι κ.λ.π. ’Έτσι όσοι είναι τυχεροί παίρνουν καί
τό δώρο τους. Στο βάθος ύπάρχει μεγάλη αίθουσα κινηματογράφου, όπου συνεχώς
προβάλλονται εκλεκτά έργα, τά όποια παρακολουθούν οί άσθενεΐς. Πολλές φορές
έρχονται καί διάφοροι θίασοι καί συγκροτήματα τραγουδιστών καί χορευτών καί
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δίνουν παραστάσεις. ’Από έκεϊ πηγαίνει κανείς σέ ένα παιδικό κήπο, δπου οί έπισκέπτες πού έχουν παιδιά τά άφήνουν καί παίζουν ΰπύ την έπίβλεψι έπιμελητρίας. Τέ
λος, άπύ ένα διάδρομο βγαίνει κανείς σ’ ένα μεγάλο κήπο μέ πρασινάδα καί γκαζόν,
δπου υπάρχουν πολλά καθίσματα (πολυθρόνες) καί τραπέζια καί δπου άναπαύονται
οί άσθενεϊς ή κάθονται μέ τούς έπισκέπτες των καί συζητούν. Έντύπωσι μοϋ έκανε
τύ δτι σ’ δλους τούς τοίχους τοϋ νοσοκομείου καί στούς διαδρόμους ακόμη ύπάρχουν
στρόφφιγγες, πού, δπως μοϋ εξήγησαν, ήσαν γιά τύ οξυγόνο, ώστε σέ δποιαδήποτε
στιγμή νά μπορή νά χρησιμοποιηθή γιά τούς άσθενεϊς. ’Εννοείται δτι σέ δλο το νοσο
κομείο, καί όταν ή κίνησις είναι ζωηροτάτη, υπάρχει άπόλυτη ησυχία, γιατί δλοι
γενικώς, καί οί άσθενεϊς καί οί έπισκέπτες, σέβονται τύ χώρο καί τύ ίδρυμα καί χω
ρίς συστάσεις καί επιγραφές τηρούν ήσυχία.
Έ κτύς όμως άπύ τύ συγκρότημα τών νοσοκομείων, καί έν συνεχεία πρύς
αύτό, ύπάρχουν καί τά άναπαυτήρια τών βετεράνων. Αυτά είναι ωραιότατα κτίρια,
τεράστια, μέσα σέ κήπους καί πρασιές καί άποτελοΰν ολόκληρη πόλι σέ έκτασι καί
σέ πληθυσμό. Έ κεϊ πηγαίνουν όσοι έκ τών βετεράνων δέν θέλουν νά ζοϋν μόνοι.
“Ετσι μέσα σέ δωμάτια μέ τέσσαρες έως έξη ενοίκους, μέ δλα τά μέσα άνέσεως,
μένουν οί άνθρωποι αυτοί καί άπολαμβάνουν δλων τών περιποιήσεων, ύγειονομικών
κ.λ.π. Είναι πράγματι συγκινητικό νά βλέπετε στούς κήπους νά κάθωνται σέ άναπαυτικές πολυθρόνες οί άνθρωποι αυτοί, πού προσέφεραν τις ύπηρεσίες τους στήν
πατρίδα, καί πού ή πατρίδα δέν τούς έλησμόνησε, άλλά τούς έξασφάλισε τήν ήρεμη
ζωή στά γηρατειά τους. ’Επί 40 λεπτά της ώρας περιερχόμεθα μέ τύ αυτοκίνητο τήν
πρωτότυπη αυτή πόλι (ήσυχαστήριο) τών βετεράνων. Είδαμε καί τύ θέατρό τους
καί διάφορες άλλες εγκαταστάσεις γιά τήν ψυχαγωγία τους. 'Υπάρχει άκόμη έκεϊ
καί ειδική άστυνομική ύπηρεσία γιά τήν τήρησι της ησυχίας, καθώς καί πυροσβε
στικός σταθμός,γιά τήν άμεση έπέμβασι σέ περίπτωσι άνάγκης. Αυτές είναι οί έξασφαλίσεις της ύγειονομικής περιθάλψεως καί της γεροντικής προνοίας γιά τις όποιες
οί "Ελληνες βετεράνοι δέν άποφασίζουν νά έλθουν στήν Ελλάδα καί νά ζήσουν έδώ
μέ τή σύνταξι τήν οποία παίρνουν καί ή οποία τούς έξασφαλίζει μέν άνετη διαβίωσι,
δέν έξασφαλίζονται δμως άπύ τής πλευράς τής νοσοκομειακής περιθάλψεως καί τής
γεροντικής προνοίας.
Σ τό'έπ όμ ενο : Τά πάρκα τών νεκρών (Ν εκροταφεία).—Χ όλλυγονντ και Μπέβερν Χίλς.
—Σ τά στούντιο τής Μέτρο Γ κόλντονϊν Μάγερ.—Τά Ν τίστνελαντ.—Ή π ανεπιστημιονπολις).

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Στύ αυτόφωρο τής Τροχαίας τής Βιέννης προσήχθη ή δεσποινίς
Μπέργκερ, κατηγορουμένη γιά τροχαία παράβασι.
—Μά βιαζόμουνα πολύ, δικαιολογήθηκε. “Επρεπε νά βρίσκωμαι
έγκαίρως στύ σχολείο.
—Είσθε δασκάλα; τήν ρώτησε ό δικαστής.
—Μάλιστα, άπήντησεν ή κατηγορουμένη.
Τύ πρόσωπο τοϋ δικαστοΰ έλαμψε άπότομα.
—Δεκαετίες ολόκληρες τύ περίμενα αύτύ, είπε μέ βαθειά ίκανοποίησι. Δεσποινίς Μπέργκερ, θά καθήσετε τώρα έδώ καί θά γρά
ψετε 500 φορές : « Δέν θά ξαναπεράσω άπύ τύ δρόμο, δταν τύ κόκ
κινο φώς είναι άναμμένο ».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΝ

1963

Έ πί τώ Νέω Έ τει εύχόμεθα υγείαν καί πάσαν εύτυχίαν πρδς άπαντα τα μέλη
του Κλάδου 'Υγείας.
Άνακοίνωσις πεπραγμένων μηνδς Δεκεμβρίου 1963 πρδς τα μέλη τοϋ Τα
μείου 'Υγείας.
Άνακοινοΰμεν ύμϊν ότι:
Α) Κατά τον μήνα Δεκέμβριον π.έ. καί άπδ 1—31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—
Πάτρας καί Κέρκυραν:

1. Έξητάσθησαν άπός ιατρούς της εκλογής των οϊκοι ............1.471
Μέλη
2.
»
εις ιατρεία
»
»
»
............1.571
»
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας εις
ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια........................................ 623
»
4. 'Υπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας................................... 134
»
5. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς της έκλογήςτων 195
»
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .............................................................
24 νέα
»
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματοποιηθεΐσαι
εις τά ιατρεία καί εργαστήρια τοϋ Νοσοκομείου ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς ................... 3.925
»
8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά εΐδη άξίας δραχμών 6.480 εις
30
»
"Ητοι τδ Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ....................... 7.973
9. Έξετελέσθησαν εις Φαρμακεία της έκλογής των 5.648 συνταγαί.

»

Ά πδ οικονομικής πλευράς ό μην Νοέμβριος 1963 εχει ώς έξής:
"Εσοδα τ α κ τ ι κ ά
" Ε σ ο δ α έκ συμ/χής Δημοσίου
Σ ύ ν ο λ ο ν ’Ε σ ό δ ω ν
"Εξοδα

δραχμαί
»
»
»

398.612,15
1.002.997,00
1.401.609,15
1.206.984,75

Β) Καθίσταται γνωστόν, ότι άπδ 1ης Δεκεμβρίου 1963, κατόπιν τής ύπ’
άριθ. 40/1 άπδ 26-11-63 άποφάσεως τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοϋ Κλάδου 'Υ γεί
ας, έγκριθείσης διά τής ύπ’ άριθ. 13477/4/96/1 άπδ 20-12-63 όμοιας κ. 'Υφυπουρ
γού ’Εσωτερικών, έλύθη ή μεταξύ Κλάδου 'Υγείας καί τοϋ γυναικολόγου ΐατροΰ κ.
Νικολάου Παυλίδη υφιστάμενη σύμβασις. Κατόπιν τούτου, άπδ τής άνωτέρω ήμερομηνίας, ό ίατρδς ούτος έπαυσε νά τυγχάνη ύπηρεσιακδς ίατρδς τοϋ Κλάδου 'Υ 
γείας καί κατά συνέπειαν δέν είναι ύποχρεωτική ή προσφυγή τών ένδιαφερομένων
μελών τοϋ Ταμείου εις τοϋτον, είτε ύπδ την μορφήν τοϋ θεράποντος, είτε ύπδ τήν
τοιαύτην τοϋ Έλεγκτοΰ ίατροϋ.
Γ) "Οσοι έκ τών άστυνομικών καί διοικητικών υπαλλήλων έφωδιάσθησαν
τελευταίως μέ βιβλιάρια υγείας τοϋ Δημοσίου, βάσει ύπευθύνου δηλώσεώς των,
διά γονείς καί άγάμους άδελφάς, τών όποιων τήν προστασίαν δέν είχον πρότερον
δηλώσει καί συνεπώς έκ τών άποδοχών των ένηργεϊτο καί ένεργεϊται εΐσέτι κράτησις
1% άντί 2% , υποχρεοΰνται νά προσέλθωσι τδ ταχύτερον εις τδ Ταμεϊον πρδς ρύθμισιν τής έκκρεμότητός των, ήτοι πρδς καταβολήν τής έξ 1 % εΐσέτι άναδρομικής
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άπό 1-11-1959 εισφοράς των ή άφ’ ής ώρκίσθησαν, έφ’ δσον πρόκειται περί νέων
άστυφυλάκων. 'Η ήμετέρα 'Υπηρεσία τοϋ Κλάδου 'Υγείας θέλει συντάξει κατ’ αύτάς
όνομαστικάς καταστάσεις των οφειλετών, ας θά διαβιβάση εις τάς αρμόδιας Διαχει
ρίσεις προς είσπραξιν άναδρομικώς τής τοιαύτης κρατήσεως.
Δ) Εις τήν 'Υπηρεσίαν 'Υγειονομικής Περιθάλψεως του 'Υπουργείου Κοι
νωνικής Προνοίας διαβιβάζονται ΰφ’ ήμών μεμονωμένως δικαιολογητικά υπαλλήλων
διά δαπάνας οίκοι νοσηλείας γονέων έν ’Επαρχία, προς έ'γκρισιν καί έ'κδοσιν έπ’
όνόματι τοϋ Κλάδου των οικείων χρηματικών ένταλμάτων. Επειδή παρετηρήθη
δτι καί μετά τήν έξόφλησιν ύφ’ ήμών τών χρηματικών ένταλμάτων, ή άνωτέρω 'Υ 
πηρεσία έκ λόγων τεχνικών καθυστερεί έπ’ άρκετόν τήν άποστολήν ήμϊν τών οικείων
άπαντητικών έγγράφων, βάσει τών οποίων γίνεται ή άπόδοσις εις τούς ένδιαφερομένους τής έγκριθείσης δαπάνης, ένιοι τών υπαλλήλων καταφεύγουσιν άπ’ εύθείας
εις τήν άνωτέρω 'Υπηρεσίαν καί άξιοΰσι κατά τρόπον φορτικόν τήν έ'κδοσιν τών έγ
γράφων τούτων, έρχόμενοι εις προστριβάς μετά τών άρμοδίων υπαλλήλων. ’Επειδή
ύπεβλήθησαν ήμϊν παράπονα διά τοιαύτην συμπεριφοράν υπαλλήλων καί προς άποφυγήν διαταράξεως τής μετά τής άνωτέρω 'Υπηρεσίας άρμονικής συνεργασίας,
άπαγορεύομεν τοϋ λοιποΰ εις τούς ένδιαφερομένους δπως μεταβαίνωσιν άπ’ εύθείας
είς τήν 'Υπηρεσίαν ταύτην προς τον ώς άνω σκοπόν, θέλομεν δέ έλέγξει πάντα μή
συμμορφούμενον.
Ε) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς έχει τήν ύπ’ άριθ. Γ.Δ. 759 άπό 29-11-63
έγκύκλιον τής Γενικής Διευθύνσεως 'Υγιεινής τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας
καί παρακαλοΰμεν δπως λάβωσιν γνώσιν άπαντες οί κ.κ. ’Αξιωματικοί, άναπτυχθή
δέ αΰτη καί είς άπαντας τούς κατωτέρους άστυνομικούς, ώς καί διοικητικούς υ
παλλήλους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ά ριθ. Πρωτ. Γ.Δ. 759—Έγκ. 759

Ά θήναι τη 29-11-63
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
'Απάσας τάς Κεντρικάς καί Περιφερειακάς 'Υπηρεσίας, ώς καί Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου άρμοδιότητος 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.
ΕΝΤΑΥΘΑ
Θέμα: ’Ιατροφαρμακευτική περίθαλψις 'Υπαλ. καί Συνταξ. τοϋ Δημοσίου.
Λ εξ.: ’Ένδειξ.: Βιβλιάρια άσθενείας (Δημ. 'Υπαλλήλων—Περίθαλψις 'Υπαλλήλων
καί Συνταξιούχων).
’Επειδή ώς γνωστόν ή 'Υπηρεσία τής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως
δημοσίων ύπαλλήλων, συνταξιούχων, κ.λ.π. υπάγεται είς τήν άρμοδιότητα τής
Γενικής Διευθύνσεως 'Υγιεινής καί κατά συνέπειαν μετέχω τών εύθυνών τής ευ
ρύθμου λειτουργίας αύτής, θεωρώ σκόπιμον δπως συμπληρώσω τάς προηγουμένας
έγκυκλίους διά τής παρούσης, παρακαλών δπως τό περιεχόμενον αύτής τύχη ιδιαι
τέρας προσοχής τόσον παρά τών ύπαλλήλων καί συνταξιούχων τοϋ Ύπουργ. Κοι
νωνικής Προνοίας, δσον καί τών λοιπών 'Υπουργείων προς άς κοινοποιείται αΰτη.
'Ως γνωστόν διά τοϋ ύπ’ άριθ. 665/1962 Β.Δ. καθιερώθη νέον σύστημα πα
ροχής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς συν
ταξιούχους καί τά μέλη τών οικογενειών αύτών, συμπληρωθεισών δέ τών διαφόρων
άναγκαίων διατυπώσεων, έτέθη ήδη τό σύστημα τοΰτο είς έφαρμογήν άπό τής 5ης
’Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.
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Διά του τεθέντος εις εφαρμογήν συστήματος έξασφαλίζεται εις τούς δικαιού
χους ή πληρεστέρα δυνατή, ύπό τάς σημερινάς τούλάχιστον, άπό άπόψεως γενικών
κοινωνικών καί οικονομικών συνθηκών δυνατότητας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψις καί μάλιστα κατά τρόπον άξιοπρεπή καί άνετον, ώς άλλωστε αρμόζει εις δημο
σίους λειτουργούς καί τό κυριώτερον μέ άναξίαν λόγου έπιβάρυνσιν τών ενδιαφερο
μένων.
"Εκαστος υπάλληλος, έν ένεργεία ή συνταξιούχος, έφωδιασμένος μέ τό βιβλιάριον άσθενείας καί τό συνταγολόγιον δύναται πλέον νά άντιμετωπίση άμέσως,
άνευ πολύπλοκων διατυπώσεων, οίανδήποτε περίπτωσιν άσθενείας αυτού τού ίδιου
ή τών μελών της οικογένειας του, δημιουργουμένου ούτως αισθήματος άπολύτου
άσφαλείας ώς προς τά θέματα της υγείας, τά όποια άλλοτε άπετέλουν δι’ αύτόν μό
νιμον καί σοβαράν αιτίαν άγχους καί άγωνίας.
Εντός εύρυτάτων περιθωρίων καί άνευ σοβαρού τίνος έκ τών προτέρων περιο
ρισμού παρέχεται εις τον δικαιούχον ή δυνατότης καί ή εύχέρεια:
Νά προσφύγη εις τον ιατρόν ή τό νοσοκομεΐον της έκλογής του.
Νά άκολουθήση οίανδήποτε θεραπευτικήν άγωγήν, ή οποία ήθελε κριθή άναγκαία ή έστω πιθανώς ένδεδειγμένη.
Νά ύποβληθή εις δσας παρακλινικάς έξετάσεις ήθελον κριθή άναγκαΐαι.
Νά χρησιμοποιήση οίαδήποτε καί όσησδήποτε άξίας φάρμακα.
Νά παρατείνη τήν νοσηλείαν του μέχρι πλήρους άποθεραπείας.
'Η έπιτυχία δμως καί ή άνάπτυξις τού συστήματος τούτου, νοουμένη, είτε
ώς προοδευτική μείωσις τών ήδη έλαχίστων περιορισμών καί διατυπώσεων, είτε
ώς βελτίωσις τών ορών της παρεχόμενης νοσοκομειακής περιθάλψεως, είτε ώς μείωσις τής ήδη άσημάντου έπιβαρύνσεως τών δικαιούχων, είτε ώς έπέκτασις τού δι
καιώματος καί εις άπωτέρου βαθμού συγγενείς, είτε τέλος ώς έπέκτασις τής παρεχομένης περιθάλψεως καί εις άλλους τομείς, ώς άεροθεραπείας, όμματοϋάλια κ.λ.π.
άπαιτεΐ τήν ένεργόν συμπαράστασιν δλων τών ένδιαφερομένων δικαιούχων, βασιζομένην έπί τής πλήρους καί ορθής κατανοήσεως τών ύποχρεώσεών του, αί όποΐαι
γεννώνται έκ τών παρεχομένων εις αυτούς μεγάλων δικαιωμάτων.
'Ως είναι φυσικόν, ή παροχή τής έν λόγω ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως
άπαιτεΐ τήν διάθεσιν σοβαρού κονδυλίου τού Δημοσίου Προϋπολογισμού, τού όποιου
ή πέραν ένός λογικού ορίου άδικαιολόγητος ύπέρβασις, είναι λογικόν καί πιθανόν νά
όδηγήση εις σκέψεις άναθεωρήσεως τού συστήματος, είτε διά περιορισμού τών δι
καιούχων μελών τής οικογένειας, είτε δι’ αύξήσεως τής έπιβαρύνσεως τών δικαιούχων,
είτε δι’ έπιβολής οίωνδήποτε άλλων περιορισμών ή διατυπώσεων.
Είναι άπόλυτος άνάγκη νά γίνη πίστις καί συνείδησις εις δλους τούς δικαιού
χους, δτι τό διατιθέμενον διά τήν ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν ποσόν, ιερόν καθ’
έαυτό, λόγω τού σκοπού διά τον όποιον προορίζεται, άνήκει εις τήν μεγάλην δημο
σιοϋπαλληλικήν οικογένειαν, δηλαδή εις αυτούς τούς ίδιους καί έπομένως κατά τήν
χρησιμοποίησιν αύτοΰ οί δικαιούχοι θά πρέπει νά έπιδεικνύουν τήν σύνεσιν καί τήν
φειδώ τάς οποίας θά έπεδείκνυον προκειμένης τής δι’ άπολύτως ίδικών των πόρων
άντιμετωπίσεως τών θεμάτων τής υγείας, αύτών τών ιδίων καί τών μελών τής οικο
γένειας των.
'Η παρεχομένη διά τού τεθέντος εις έφαρμογήν συστήματος άπόλυτος σχεδόν
έλευθερία εις τούς δικαιούχους, δημιουργεί βαρυτάτην ήθικήν ύποχρέωσιν αύτών διά
τήν λελογισμένην χρησιμοποίησιν της.
Εΐμεθα βέβαιοι δτι ούδείς υπάλληλος θά διανοηθή νά χρησιμοποιήση τήν παρεχομένην εις αύτόν ευχέρειαν δι’ άλλοτρίους ίδιοτελεΐς σκοπούς ή δτι έν γνώσει του
θά συνεργήση εις προσπάθειαν οίουδήποτε τρίτου προς καταδολίευσιν τών έν προκει-
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μένω συμφερόντων τοϋ Δημοσίου καί διά τοϋτο άποκλείομεν πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν, τυχόν έμφάνισις της οποίας θά έπισύρη βαρυτάτας κυρώσεις.
Παραλλήλως όμως θεωροϋμεν ύποχρέωσίν μας νά τονίσωμεν ότι καί ή έπίδειξις άπλής άμελείας ή έπιπολαιότητος εις τήν άντιμετώπισιν των σχετικών θε
μάτων καί ή αλόγιστος καί άνευ σοβαρού λόγου προσφυγή εις ίατρικάς εξετάσεις,
νοσοκομεία, φάρμακα κ.λ.π., άποτελοϋν προσβολάς κατά τοϋ συστήματος καί, δοθεισών των περιωρισμένων δυνατοτήτων τοϋ Κρατικοΰ Προϋπολογισμοΰ, όδηγοΰν
έν τελευταία άναλύσει, εις τον έξ άσκοπου σπατάλης των υφισταμένων δυνατοτήτων,
άναγκαστικόν περιορισμόν της παρεχομένης βοήθειας εις τούς πράγματι έχοντας
άνάγκης ηΰξημένης τοιαύτης.
’Από τής άπόψεως αύτής καί οί υπό τοϋ άρθρου 28 τοϋ Διατάγματος προβλεπόμενοι Έλεγκταί ιατροί, εις ούδεμίαν περίπτωσιν δέον νά έκληφθοΰν ΰπό των
δικαιούχων ώς άντίδικοι αύτών, τεταγμένοι διά τον περιορισμόν των δικαιωμάτων
των, άλλά πρέπει νά θεωροΰνται ώς οί ιατρικοί σύμβουλοι αύτών, οί εις τήν αυτήν
οικογένειαν άνήκοντες καί άποσκοποϋντες διά τών ειδικών των γνώσεων εις τήν έξυπηρέτησιν καί τών έπί μέρους ύπαλλήλων καί τής όλης μεγάλης δημοσιοϋπαλληλικής
οικογένειας, εις τήν οποίαν άπαντες άνήκομεν.
Ό Γενικός Διευθυντής 'Υ γιεινής
ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Ό Α ρχηγός
Ώ ς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υ γείας
ΘΕΟΔ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητιχήν σειράν.
Κ τη σ ιφ ώ ντο ς.
Πάροδος της όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών, κοντά στον «"Αγιο Άνδρέα» τών "Ανω
Πετραλώνων.
Ό Κτησιφών, ’Αθηναίος πολίτικος και άφωσιωμένος φίλος τοϋ Δημοσθένους,
εζησε τον 4ο π.Χ. αιώνα, ήταν γυιος τοϋ Λεωσθένους καί κατήγετο από τον Δή
μο Άναφλύστου. Τό 336 π.Χ. ό Κτησιφών εΐσηγήθη στην Εκκλησία τοϋ Δήμου
να τιμήσουν τον Δημοσθένη μέ χρυσοΰν στέφανον. Ή πρότασις αύτή έ'γινεν άφορμή τής περιφήμου ρητορικής μονομαχίας μεταξύ Δημοσθένους καί Αΐσχίνου. *0 Αι
σχίνης ένήγαγε. σε δίκη τον Κτησιφώντα καί έξεφώνησε τον γνωστόν κατά τοϋ
Κτησιφώντος λόγον του, στον όποιον άπήντησεν ό Δημοσθένης μέ τον περίφημο
«Περί στεφάνου» λόγον του, μέ τον όποιον καί κατέβαλε τόν αντίπαλό του Αισχίνη.
Κ υβ έλη ς.
Πάροδος τής όποΰ Μαυρομματαίων 2, κοντά στο Μουσείο.
Ή Κυβέλη, μεγάλη καί άρχαιοτάτη μυθολογική φρυγική Θεά, ταυτίζεται πρός
τήν Ρέα, καί θεωρείται ώς προστάτις τών άγριων ζώων καί τής άγριας φύσεως. Εΐχεν ώς άκολούθους τούς Κουρήτες καί Κορύβαντες. Στενά συνδεδεμένος μέ τήν λα
τρεία τής Κυβέλης ήταν ό ωραίος "Αττις. (Θεός τών Φρυγών καί τών Αυδών).
Κ υδαθηναίω ν.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Φιλελλήνων 20 καί τελειώνει στήν οδόν Άδριανοΰ (Πλά- ·
κα).
Οί Κυδαθηναιεΐς ή Κυδαθηναϊοι ήταν ένας τών λαμπροτέρων καί μεγαλυτέρων Δήμων τής ’Αττικής, ανήκε στήν Πανδιονίδα φυλή καί κατείχε τό κεντρικώτερο τμήμα τών ’Αθηνών, Β καί ΒΑ τής Άκροπόλεως. Στόν Δήμο αυτόν γεννή
θηκε ό ’Αριστοφάνης.
Κ υδα ντιδώ ν.
Πάροδος τής όδοΰ Τριών Ιεραρχών 97, κοντά στούς «Τρεις Ιεράρχες» τών
Πετραλώνων.
’Οφείλει τήν ονομασία στόν συνώνυμο μικρό Δήμο τής ’Αττικής, πού εύρίσκετο στή θέσι τής σημερινής Βραώνας τών Μεσογείων. Άρχικώς ανήκε στήν Αΐγηίδα καί άργότερα στήν Πτολεμαΐδα φυλή.
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I. Ραίκου : Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς

Κ υ δ ω νιώ ν.
’Αρχίζει άπό τήν «Παιδική Χαρά» των Σεπολίων καί τελειώνει στή λεωφό
ρο Κωνσταντινουπόλεως.
Αί Κυδωνίαι, κοινώς Ά ϊβαλί, παραλιακή πόλις της Δ. Μικράς ’Ασίας, έναν
τι καί κοντά της Λέσβου, προ τοϋ 1922 ήταν άκμαϊο κέντρο έλληνισμοϋ. Έκτίσθη
κατά τον 17ον αιώνα καί άνεπτύχθη σύντομα, χάριν στά παραχωρηθέντα σ’ αύτήν
υπό τών Τούρκων προνόμια. Έ γινεν άρκετά γνωστή ή ’Ακαδημία της στήν ο
ποίαν έδίδαξε καί ό Θεόφιλος Καΐρης καί έμαθήτευσαν οί Θεόκλητος Φαρμακί
δης, Γρηγόριος Γεννάδιος κ.ά. Σήμερα έχει περί τις 16.500 κατοίκους. (Συνώνυμη
οδός υπάρχει σέ συνοικισμούς καί προάστια τών ’Αθηνών).
Κ υδω νιώ ν Γρηγορίου. (Βλέπε Γρηγορίου Κυδωνιών)
Κ υ ζίκ ο υ .
’Αδιέξοδος της όδοΰ Άχαρνών 89, μετά τήν στάσι «Δεριγνύ».
'Η Κύζικος, άρχαία σημαντική πόλις της Προποντίδος, έκτίσθη ύπό τών Δολιόνων καί ήκμασεν ως βιομηχανικό καί έμπορικό κέντρο μέχρι καί της έλληνικής
εποχής. 'Ως κτήτωρ της φέρεται ό ήρως Κύζικος κατά τούς χρόνους τών ’Αργο
ναυτών, τούς οποίους έβοήθησε. Τό 1063 μ.Χ. ή Κύζικος κατεστράφη όλοσχερώς
άπό σεισμό (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ συνοικισμούς καί προάστεια τών ’Αθηνών).
Κ υθήρω ν.
Πάροδος τής όδοΰ 'Αγίας Ζώνης 84, μία στάσι πριν τής πλατείας Κολιάτσου.
Τά Κύθηρα, κοινώς Τσιρίγο, ή νοτιώτερη Ίόνιος νήσος, εύρίσκεται έναντι
καί κοντά τοϋ Ν άκρου τής χερσονήσου Έπιδαύρου Λιμηράς, άπό τήν οποία χωρί
ζονται μέ τον διέκπλου τής Έλαφρονήσου. 'Η έκτασις των άνέρχεται στά 273,75
τετρ. χιλμ., ό δέ πληθυσμός των φθάνει τις 9 περίπου χιλιάδες κατοίκων. Μαζί μέ
τά ’Αντικύθηρα καί μερικά άλλα μικρά νησάκια ύπάγονται στο νομό ’Αττικής.
'Ως πρώτοι άποικοι τών Κυθήρων άναφέρονται οί Φοίνικες. Κατά τήν άρχαιότητα ήκμασεν ώς κέντρο άλιείας καί έμπορικός σταθμός. Τό 1797 κατελήφθησαν
άπό τούς Γάλλους καί άπετέλεσαν μίαν τών νήσων τής Έπτανήσου, μετά τής οποίας
έκτοτε συνέδεσαν τήν τύχη των. Τό 1801 ήταν έδρα τής διοικήσεως τής «Πολιτείας
τών ήνωμένων έπτά νήσων». (Συνώνυμη οδός υπάρχει στό Καλαμάκι καί στούς
'Αγίους ’Αναργύρους).
Κ ύθνο υ.
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 260, άπέναντι στή πλατεία Κολιάτσου.
'Η Κύθνος, κοινώς Θερμιά, νήσος τών Κυκλάδων, εύρίσκεται Ν τής Κέας,
έχει έκτασιν 101,6 τετρ. χιλμ. καί περί τις 2 χιλιάδες κατοίκους. Ώ ς πρώτοι άποικοί της άναφέρονται οί Δρύοπες καί μετά οί ’Ίωνες. ’Έλαβε μέρος στούς Περσικούς
πολέμους καί έφημίζετο ώς πρότυπον εύνοουμένης πολιτείας. Τό 1537 κατελήφθη
άπό τούς Τούρκους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στό Αιγάλεω).
Κ υκλάδω ν.
Πάροδος τής όδοΰ Τήνου 43, κοντά στον "Αγιο Γεώργιο Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησιωτικό σύμπλεγμα τοϋ Αιγαίου. Κατά τήν προϊ
στορική έποχή τις Κυκλάδες άπώκησαν Φοίνικες, Κάρες καί "Ιωνες. Κατά τούς ι
στορικούς χρόνους ύπετάχθησαν στούς Πέρσες, άπό τοϋ πρώτου Μηδικού πολέμου.
Μετά τήν ναυμαχία τής Σαλαμΐνος άπεστάτησαν καί προσεχώρησαν στήν Α' ’Αθη
ναϊκή συμμαχία. Τό 1204 περιήλθον στούς Ενετούς, οί όποιοι τις διετήρησαν μέχρι
τής τουρκικής κατακτήσεως (τέλος 16ου αΐώνος). Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προά
στια τών ’Αθηνών.
(Συνεχίζεται)

ΤΟ Υ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X »

Η

νιτσεϊκή άποστροφή «οπού Τάφοι έκεΐ^καί Άνάστασις», τό μεσαιωνικόν
«ό βασιλεύς άπέθανε—ζήτω ό βασιλεύς», έκεΐνο τοϋ Βαλαωρίτου «αν είμαι χά
ρος χαλαστής—είμαι και χάρος πλάστης» καί άλλα παρόμοια, νομίζω δτι έχουν
κάποιαν σχέσιν μέ τό έτος πού έφυγε καί μέ τό νέον πού άνέτειλλε. Καταδεικνύουν
οπωσδήποτε τήν μεγάλην διάρκειαν των στιγμών τής αίωνιότητος, καταδεικνύουν
τήν συνοχήν καί τήν μεγάλην συνέχειαν πού διέπει τό σόμπαν, επαληθεύουν δτι τα
πάντα εις τον κόσμον έχουν στενήν άλληλουχίαν καί είναι άλληλένδετα. Καί άπό
τον κανόνα αύτόν τίποτα δεν ήμπορεΐ νά έξαιρεθή, άφοΰ ό Παντογνώστης Δη
μιουργός καί τό άνθρώπινον πνεύμα εις τα στοιχεία αύτά έθεμελίωσαν τήν άληθινήν ζωήν.
*
Διάρκεια λοιπόν, συνοχή, άλληλουχία, μέ ένα λόγον « σ υ ν έ χ ε ι α » εις τήν
μεγάλην λεωφόρον της ζωής. Μόνον πού, αύτήν τήν συνέχειαν οί άνθρωποι δλων
των αιώνων τήν είδαν μέ κάποιο δέος κατά τήν έκάστοτε αρχήν μιας νέας περιόδου
είς τον κύκλον ζωής. Τί θά φέρη ή νέα περίοδος; Τήν ευτυχία ή τήν δυστυχία; Ά ναρρωτήθηκαν καί έπλασαν μυριάδες μύθους οί άνθρωποι δλων των έποχών, μυριά
δες προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, έναν τεράστιο όγκο άπό θρύλους, παρατηρήματα,
γνωμικά κ.λ. κ.λ. πού ή παράδοσις έφερε μέχρι των ήμερων μας. Νά τονίσουμε δτι
πολλά άπό αύτά τά στοιχεία άποτελοϋν καί σήμερα τήν άληθινήν ποίησιν τής ζωής;
Θά ήταν τουλάχιστον κοινοτοπία τούτο' καί θά άπαιτοΰσε νά λεχθούν πολλά άλλα
πού έκφεύγουν τοϋ σκοπού των σημειώσεων αυτών.
*
* *
■/Αναντίρρητα, τό «ποδαρικό» τής πρώτης τού νέου έτους, πού δλοι ζήσαμε προ
ολίγων ήμερών, είναι ένα άπό τά φοβερά άλλά καί ποιητικά στοιχεία τής λαογραφικής μας ψυχής. Κατ’ αύτό άνήκουμε δλοι είς δύο κατηγορίας : Είς τούς «καλοποδαράδες» καί τούς «κακοποδαράδες», κοινώς «γρουσούζηδες». Προκειμένου δμως
διά τήν άστυνομικήν πραγματικότητα, ομολογώ δτι δυσκολεύομαι νά διαχωρίσω
τούς μέν άπό τούς δέ. Ποιοι, άπό όσους μας έπεσκέφθησαν εις τά άστυνομικά κατα
στήματα, άπό δσους γενικώς μας άπησχόλησαν τήν Πρωτοχρονιά παντοιοτρόπως,
άνήκουν είς τήν πρώτην καί ποιοι είς τήν δευτέραν κατηγορίαν; Φοβούμαι δτι κά
ποιος κυνικός θά είπη: Είς τό άχαρι τού αστυνομικού επαγγέλματος δέν υπάρχουν
«καλοποδαράδες». "Οσοι μάς έπισκέπτονται είς τά γραφεία, δσοι μάς τηλεφωνούν
καί δσοι μάς πλησιάζουν είς τούς δρόμους διά υπηρεσιακήν αιτίαν, είναι συλλήβδην...
φορείς δεινών! Μάς άναγγέλουν ένα αύτοκινητικόν δυστύχημα, μάς ειδοποιούν διά
μίαν κλοπήν, μίαν απάτην, μάς καλούν νά άποφανθοΰμε έπί τών διαπληκτισμών
των, νά έπιλύσωμε τάς διαφοράς των, νά άνεύρωμε τήν έξαφανισθεΐσα νέα κ.λ. κ.λ.
κ.λ... Υπάρχει δμως μία διαφορά είς αύτά τοϋ «κυνικοΰ», ή έξής : "Οτι τό συναί
σθημα πού δοκιμάζομε δταν αντιστρέφομε τά δεινά τοϋ πολίτου είς πηγήν ικανό-
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ποιήσεως καί χαράς, υπερκαλύπτει οίανδήποτε πικρίαν ή άπογοήτευσιν του λειτουρ
γήματος πού έπιτελοϋμε.
*
* *
Ξέφυγα δμως άπό τήν άρχικήν μου πρόθεσιν νά δώσω μίαν μικράν εικόνα
τοϋ αποδαρικοΰ» εις τάς άστυνομικάς υπηρεσίας της πρωτευούσης. Ή πρώτη έμφάνισίς του λοιπόν ( J ) έσημειώθη καθ’ ήν στιγμήν τό 1964 άριθμοΰσε μόλις δέκα
λεπτά ζωής, ήτο δέ εν αύτοκινητικόν δυστύχημα (χαρά εις τά τροχαία μας ζητή
ματα...) μέ ένα τραυματίαν εις τήν περιφέρειαν τού Δ' Τμήματος. Δευτέρα κατά
χρονολογικήν σειράν έμφάνισις έσημειώθη τήν 2.30' ώραν εις τό Η' Τμήμα, μέ τήν
μορφήν άλλου αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος. Τρίτη παρουσία έπεσημάνθη εις τήν
περιφέρειαν τού Β' Τμήματος, περί ώραν 3.30' καί μέ τήν μορφήν έξυβρίσεως, άπειλής καί κακοβούλου βλασφημίας, άφοΰ πέντε άτομα «συνεπλάκησαν έντός καί
έξωθι τής οικίας ένθα συνδιεσκέδαζον», παρέστη άνάγκη δέ νά μεταφερθοΰν εις τό
Τμήμα διά περιπολικού τής ’Αμέσου Δράσεως προς άλληλοϋποβολήν μηνύσεων.
Είς τήν συνέχειαν τό «ποδαρικό» καί περί ώραν 5ην έκαμε τό πρώτο του βήμα
τό Α' Τμήμα, όπου διευθυντής καμπαρέ παρεπονέθη κατά νεάνιδος ή όποια ψευδώς
τον διεβεβαίωσεν ότι θά έπλήρωνε αύτή τά μετά θαμώνος καταναλωθέντα ποτά...
Τήν αυτήν ώραν έσημειώνετο ένας θάνατος γραίας εις τό ΙΣΤ' Τμήμα. Δέκα λεπτά
άργότερον, ήτοι τήν 5.10' ώραν, έκαμε τήν έμφάνισίν του είς τό Ε' Τμήμα μέ τήν
μορφήν αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος πάλιν. Τό σοβαρώτερον, άλλά καί πλέον τρα
γικόν περιστατικού δμως έπραγματοποιεΐτο τήν 6.30' ώραν είς τήν περιφέρειαν τού
ΚΕ' Τμήματος: Ό άθίγγανος Γ.Σ. των 30 ετών, καρεκλοποιός καί καλαθοποιός,
άπεπειράτο νά φονεύση ΰπανδρον ομόφυλον κατά τήν διάρκειαν διασκεδάσεως
εις τό γραφικόν «τσαντήρι» των, πυροβολών αυτήν διά τού περιστρόφου του. Κατέφθασαν βεβαίως τά άστυνομικά περιπολικά καί οί υπάλληλοι τού Τμήματος διά
νά συλληφθή ό δράστης καί νά μεταφερθή ή τραυματισθεΐσα είς τό «Τπποκράτειον»,
πλήν τήν έπομένην ήπειλήθη γενικωτέρα σύρραξις τών άθιγγάνων, δταν τρεις άδελφοί τής παθούσης έπέδραμον είς τάς σκηνάς τών άδελφών τού δράστου καί έτραυμάτισαν μέ τσεκούρι τρεις έξ αύτών, δεχθέντες έν συνεχεία έπίθεσιν διά πυροβόλου
δπλου παρά τού άδελφοΰ τού δράστου. 'Η άστυνομική έπέμβασις άπεσόβησε καί
πάλιν τήν άπειληθεΐσαν γενικωτέραν σύρραξιν τών τσιγγάνων τής κατασκηνώσεως,
κρίμα δμως πού ενα πρωτοχρονιάτικο «Πανηγύρι τής Κακάβας» έλαβε τόσον δραματικάς διαστάσεις.
*
* *
Άπτόητον έν τούτοις τό «ποδαρικό» συνέχισε τήν πορείαν του. "Ωρα 7.20
έπεσκέφθη τό Ζ' Τμήμα μέ τήν μορφήν αύτοκινητικοΰ καί πάλιν δυστυχήματος.
"Ωρα 8.20 παρουσιάσθη είς τό ΣΤ' Τμήμα μέ «Παράπονα-Συστάσεις». Τήν 11ην
ώραν είσήρχετο δρομαίως είς τάς περιφέρειας ΚΔ, ΚΘ καί ΛΓ' Τμημάτων μέ τήν
μορφήν αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος είς τό πρώτον, συμπλοκής άτόμων είς τό δεύ
τερον καί διαπληκτισμών είς τό τρίτον. Καί ή πορεία άκάθεκτος προς ΙΖ' Τμήμα
μέ αύτοκινητικόν δυστύχημα τήν 12ην ώραν, προς ΚΓ' Τμήμα δπου τήν 13.45 ώραν
εμφανίζεται ώς αύτοκινητικόν καί πάλιν δυστύχημα, προς ΚΘ' μέ συμπλοκήν ά
τόμων τήν 14.30' ώραν, προς F καί ΙΗ' Τμήματα δπου παρουσιάζεται ταυτοχρόνως τήν 18ην ώραν μέ «Παράπονα-Συστάσεις» καί ένα τραυματισμόν γυναικός είς
τήν κεφαλήν συνεπεία έπιθέσεως τού έν διαστάσει συζύγου, άντιστοίχως, προς ΙΔ'
Τμήμα δπου τήν 19ην ώραν πραγματοποιεί προσαγωγήν ιατρού καί μιας γυναικός
λόγω διαπληκτισμών. Έδώ τερματίζονται αί πρωταρχικαί δι’ έκαστον Τμήμα έπι1. Τά γεγονότα πού άναφέρονται έχουν τήν πηγήν των είς τά άντίγραφα τοϋ Βιβλίου
Συμβάντων έκάστης υπηρεσίας.
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σκέψεις, ας σημειωθή δμως δτι εις τά A, Β, Ζ καί Η' Τμήματα αί συνέπειαι του
«ποδαρικού» άνεφάνησαν καί πάλιν μέ έναρξιν πυρκαϊάς, σύγκρουσιν οχημάτων καί
παροχήν πρώτων βοηθειών εις μικροπωλητήν «γλεύκους μεμεστωμένον», δύο αύτοκινητικά άκόμη δυστυχήματα καί, ένα αύτοκινητικδν δυστύχημα μέ έναν αΐφνίδιον θάνατον άντιστοίχως. "Ας σημειωθή άκόμη δτι τό «ποδαρικόν» άφησε λεύκάς
τά Γ, Θ, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΕ, ΙΘ, ΚΑ, ΚΒ, ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ, ΛΑ, ΛΒ, ΛΔ
καί ΛΕ' Τμήματα, καθώς καί δλους τούς άστυνομικούς σταθμούς. Τό ίδιον, λεύκάς
άφησεν καί τάς υπηρεσίας Τ.Γ.Α. καί Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών.
** *
ητήσατε την «ντάμα», άλλά καί τήν γενναίαν οινοποσίαν καί τήν παραζάλην
της Τερψιχόρης εις τά περισσότερα τών τελευταίων περιστατικών. ’Ανέκφρα
στη ή ντάμα της τράπουλας έγνώρισε καί κατά τήν έφετινήν έορταστικήν περίο
δον τόσα ξενύχτια δσα δεν έγνώρισαν ντάμες μέ σάρκα καί οστά. Μόνον πού πολ
λοί άπό τούς θιασώτας της ύπερέβησαν τά έσκεμμένα καί τούς ευρεν έρωτοτροπούντας ό δρθρος καί ή ’Αστυνομία, δπως συνέβη εις κεντρικήν λέσχην τών ’Αθηνών μέ
τούς Θ.Κ., Π.Φ., Ν.Δ. καί Κ.Δ. Εύρέθησαν τά καλά αυτά «παιδιά» παίζοντα κεκλεισμένων τών θυρών, δτε σκόπιμον έθεωρήθη νά παρεμποδίση ό ένας τήν είσοδον
τών άστυνομικών, νά κρυβή ό άλλος κάτω άπό τό αμαρτωλό τραπέζι καί, έν πάσει
περιπτώσει νά τιμηθούν δεόντως άπό τό αύτόφωρον μέ ποινάς φυλακίσεως καί χρηματικάς, νά κατασχεθούν δέ υπέρ τού δημοσίου τά χρήματα πού εύρέθησαν έπί της
πράσινης τσόχας καί νά διαταχθή ή άπαγόρευσις λειτουργίας της λέσχης. Μόνον
επίσης πού, βλέποντες κάποιαν εύνοιαν της τύχης οί μέν, άναμένονες δέ ματαίως
κάποιο της χαμόγελο οί δέ, συνεπλάκησαν τήν νύκτα της πρωτοχρονιάς εις οικίαν
τού Πειραιώς οί άδελφοί Ε. καί Α.Μ. τών 39 καί 38 άντιστοίχως ετών, ό πατήρ
Ι.Κ. τών 59 καί ό υιός Γ.Κ. τών 26 έτών, οί άδελφοί Α καί Θ.Π. τών 20 καί 23
καί ό Γ.Χ. τών 32 έτών. Παίζοντες οί έπτά αύτοί ναυτικοί όμαλώς μέχρι της 5ης
πρωινής, συνεπλάκησαν όταν οί δύο κερδίζοντες έξ αύτών ήθέλησαν νά αποχωρή
σουν, τού Α.Μ. μάλιστα θέσαντος αυτούς ύπό τήν άπειλήν μαχαίρας καί έξαναγκάσαντος μέ ληστρικήν έκβίασιν τον Χ.Δ. δπως τού παραδώση τάς κερδηθείσας δύο
χιλιάδας δραχμάς. Τά καταφθάσαντα περιπολικά τής ’Αμέσου Δράσεως καί ή φυ
γή τών τριών έκ τών παικτών διά τών κεραμοσκεπών στεγών τών οδών Σαχτούρη
καί Σερρών ενθυμίζουν κάπως ταινίαν τών σκληρών’*’άστυνομικών φίλμς ξένων
υποκόσμων.
✓
* *
'Ο αστυνομικός κώδιξ τών αγίων ήμερών άφησε χωρίς συνέπειες αρκετά τών
επεισοδίων πού ξεκίνησαν άπό τον βωμόν τής Τερψιχόρης. ’Αλλά καί ό κώδιξ τής
δικαιοσύνης έπραξε τό ίδιον έν τή άγιότητι αυτού διά τούς θυσιάσαντας γενναίως
εις τον Βάκχον, δπου ή άνάγκη—ή ένκλησις τού πολίτου—ώδήγησε μερικούς άπό
τούς παρανομήσαντας εις τό έδώλιον. Ίλαροτραγικόν έπί τούτου έπεισόδιον έκεΐνο
κάποιου «'Αηβασίλη», ενός γεροντάκου δηλαδή μέ έρυθρά ίμάτια, μέ σκούφον, γένεια κατάλευκα κ.λ., πού έφωτογραφίζετο εις τούς δρόμους μέ τούς πιτσιρίκους καί
γενικώς έκαμνε δ, τι ήμπορούσε «γιά ένα γερό μεροκάματο», δπως παρεδέχθη.
Μόνον πού ό άνθρωπος—κοντούλης καί κυρτός άπό τά πραγματικά γεράματα—
είσήλθεν εις μπάρ καί έγένετο διά τό πΰρ τό έξώτερον δταν «κατέβασε» τό δωδέ
κατο ποτό. Έξήλθε λοιπόν καί, έκτος τών άλλων ήθέλησε νά «εύλογήση» περα
στική κυρία, δτε συνετελέσθη τό «δράμα»: 'Η κυρία άπήλθεν δρομαίως, ό «'Αηβασίλης» τήν έκυνήγησε καί προσπάθησε νά τήν κρατήση άρπάζοντάς την άπό τήν
μέση, ύψώθηκε ή τσάντα άστραπιαίως καί εύρέθησαν σκούφος καί γένεια εις τό
πεζοδρόμιον κα:ί πλήθοςΤμέγα' συναγμένον... «Θέλει δέ—ό «'Αηβασίλης»—νοσήση
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επί πενθήμερον, έκτος επιπλοκής τίνος», καί, «... απαλλάσσεται έτέρας πλήν τής
τής τσάντας ποινής»...
** *
Α ί τελευταϊαι στιγμαί του έτους πού έφυγε χαρακτηρίζονται άπδ πλουσιωτάτην δράσιν των διαρρηκτών, πορτοφολάδων καί άπατεώνων. Εχέμυθες επι
σκέψεις των άξιοτίμων κυρίων διαρρηκτών μέσα εις την έορταστικήν παραζάλην
έγένοντο πολλές, άλλες αλυσιδωτές καί άλλες κατά μάνας, άλλα καί έξ ϊσου εχέμυ
θες παγίδες τών άστυνομικών οργάνων έγένοντο πολλές μέ λαμπρά άποτελέσματα.
Ά πο τούς συλληφθέντας, ξεχωριστήν θέσιν έλαβον ό Μ. Φ. τών 21 έτών, λιποτά
κτης στρατιώτης καί πολλά σεσημασμένος, ώς καί οί άεργοι καί άστεγοι Τρικαλι
νοί Ν.Π. τών 16, Κ.Μ. καί Α.Γ. τών 18 καί Θ.Τ. τών 19 έτών, άπαντες μέλη σπεί
ρας ύπδ την αύστηράν καθοδήγησιν του πρώτου. Έ νώ τά σήμαντρα τών έκκλησιών
προσεκάλουν τούς πιστούς εις την μεγάλην εορτήν τής Γεννήσεως, οί πέντε αυτοί
«ρί-φιφί» κατελαμβάνοντο έπ’ αύτοφώρω άπο άστυνομικήν περίπολον πραγματοποιοϋντες τήν 3ην πρωινήν ώραν τήν 12ην διάρρηξίν των. Ξεχωριστήν έπίσης θέ
σιν έλαβεν ό συλληφθείς έπ’ αύτοφώρω Η.Τ. τών 22 έτών, δράστης 30 καί πλέον
κλοπών, δ όποιος έπαρκάρησε τδ φορτηγον του δίπλα άπο περίπτερον καί προέβη
εις τήν διάρρηξίν αυτού. ’Επί τή ευκαιρία άς σημειωθούν άπο οσους ένδιαφέρονται δι’
άριθμούς καί συγκρίσεις τά έξής ώς προς δύο διαρρήκτας προηγουμένων «Εικοσι
τετραώρων»: 'Ο πολύς Χ.Δ. κατεδικάσθη εις 8 έτών κάθειρξιν διά 28 κλοπάς έντδς
8 ημερών, 6 δέ Χ.Κ. κατεδικάσθη είς 2 έτών φυλάκισιν διά 8 κλοπάς έντδς 28 ή
μερων... Ποιναί άντιστρόφως άνάλογοι δηλαδή.
*
* *
Οί πορτοφολάδες έξ άλλου έπραγματοποίησαν μεγαλυτέρας έξορμήσεις τάς
έφετινάς έορταστικάς ήμέρας, άφοΰ έπί κεφαλής των έτέθη άνήρ διεθνούς επιπέδου:
ό Λιβανέζος Α.Ε. τών 30 έτών. Ά φιχθείς έν Έλλάδι τήν 20ήν παρ. μηνδς ό γυπαετδς αύτδς έκαμε νά δεινοπαθήσουν πολλά πορτοφόλια κατά τδν συνωστισμδν τών
Χαυτείων καί τής 'Ομονοίας, ώσπου νά συλληφθή άπδ τούς άδημονοΰντας συναδέλ
φους έν ώρα ύψηλής λωποδυτικής τέχνης καί νά άποκαλυθοΰν ένδιαφέροντα πρά
γματα. Ή το δέ εν άπδ τά άκρως ένδιαφέροντα καί ζώνη κοινοτάτη περί τήν μέσην
του, πλήν ζώνη φέρουσα, εις τδ έσωτερικόν της, θυλάκιον άσφαλιζόμενον μέ φερμουάρ
καί έντδς αύτοΰ 1892 δολλάρια καί 13.300 δραχμάς εις έλληνικά χαρτονομίσματα,
προϊόντα φιλότιμου δράσεως ένταΰθα πού έλαβον τήν ταπεινήν άγουσαν πρδς τδ Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων. Πλήν τούτου, άλλος άλλοδαπδς εις τδν Πει
ραιά, δ 'Ολλανδός Κ.Κ. τών 19 έτών, ήθέλησε νά διδάξη εις τούς έντοπίους καινοφα
νείς μεθόδους άφαιρέσεως πορτοφολίων άπδ ένοικους ξενοδοχείων. Δυστυχώς διά...
τδν τόπον, συνελήφθη άπδ τούς συναδέλφους τής γείτονος μόλις έπρόφθασε νά πραγματοποιήση δύο δευτερευούσης σημασίας άφαιρέσεις «πράσσων». "Οσον διά τδν
κύκλον τών άπατεώνων, άξιος τής τιμής τών στηλών μου δ χριστουγεννιάτικος
«Παναγής» Χ.Μ. τών 21 έτών, λαβών 12.000 άπδ τήν «μνηστήν» καί 20.000 άπδ
τδν γεννήτορα αύτής καί άπελθών πρδς άγνωστον άτραπόν. "Αξιος καί δ Δ.Μ. τών
57 έτών, έμφανιζόμενος εις καταστήματα πωλήσεως ήλεκτρικών ειδών ώς έργολάβος ήλεκτρικών έγκαταστάσεων είς πολυκατοικίας καί προμηθευόμενος έπί πιστώ
σει ηλεκτρικά είδη, διά τά όποια υπέγραφε γραμμάτια καί έξηφανίζετο. Ά πάται τού άνδρδς 17, κέρδη 47.000 δραχμών. Λίαν άξια δμως τών στηλών μου ή
άγνωστος ώραία τών 30 περίπου έτών καί «άξιοπρεπής πελάτις» καταστήματος
τής όδοΰ Σταδίου: Ήγόρασεν άντικείμενα άξίας 7.000 δραχμών, κατηυθύνθη άντί
τού ταμείου είς σημεΐον πονηρόν τού καταστήματος, δπου έθεσεν έπί τών*’-άπο-
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δείξεων σφραγίδα ίδικής της έμπνεύσεως καί κατοχής μέ την ένδειξιν «Έ ξωφλήθη», παρέλαβε τά δέματα καί άπήλθεν... άξιοπρεπώς.
*
* *
&ΤΜ Μ ΙΚΤΑ : * Διακοσίας χιλιάδας δραχμάς κατά την διάρκειαν δεκαετούς εγγάμου
βίου, κατά τήν καταγγελίαν, άπέσπασεν άπδ τό «τρυφερόν έτερον ήμισυ» των 26
έτών ό σύζυγος Θ.Β. των 34 ετών, είς τον Πειραιά. Προήρχοντο άπό έμπόριον
τής συζυγικής σαρκός εις ’Αθήνας, Πειραιά, Κρήτην, Λάρισσαν, Βέλγιον, Γερ
μανίαν καί άλλαχοϋ... * Νέες ωραιότατες αλλά καί «ήθικώτατες» είς τήν γειτο
νιά καί τό περιβάλλον των εύρέθησαν εντός τοϋ διαφθορείου τής πολλά σεσημασμέ
νης μαστροποϋ Ε.Τ. των 39 έτών, κάπου είς τά Πατήσια. Έ π ’ αύτοφώρω καταληφθεΐσαι δύο καλλοναί τών 19 καί 22 έτών, έλάμβανον άπό μεσήλικας, λίαν
άσυμμέτρως, 600 δραχμάς ή μία καί 150 ή άλλη... * Δράματα είς τό πεδίον τοϋ
’Άρεως: 'Ημίγυμνος ό έργάτης Δ.Β. τών 25 έτών καταδιώκει νεαράν κυρίαν τήν
παραμονήν τών Χριστουγέννων καί προκαλεΐ σκάνδαλον δι’ άσέμνων πράξεων. Καί
μακάβριον εύρημα, ήτοι πτώμα άρτιγεννήτου βρέφους, φονευθέντος διά τέμνοντος
οργάνου, άνευρίσκεται είς θάμνον τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς... * ’Όχι μό
νον έχρησιμοποιοΰσε ταξί ή άγνωστος έπαΐτις τών έορτών, αλλά είχε καί 31.400
δραχμάς έντός μιάς τζελατίνας. Τό σεβαστόν αυτό ποσόν τό έγκατέλειψεν παραμονάς τοϋ νέου έτους έντός ταξί, ό τίμιος οδηγός τοϋ οποίου παρέδωσε τά χρήματα
είς τήν ’Αστυνομίαν... * 'Όταν έπληροφορήθη δτι πιθανόν ή άπιστος σύζυγός του
νά εύρίσκεται είς τό δωμάτιον τοϋ έραστοΰ, κάπου είς τον Κορυδαλλόν, έτρεξε
έκεΐ καί ήθέλησε νά έρευνήση τήν οικίαν. Ό έραστής τοϋ άπηγόρευσε τήν είσοδον,
μέ τοΰτο δέ μόνον θά ήμποροΰσε νά έλθη τό ποθητόν «ούτε γάτα ούτε ζημιά» διά
τούς μοιχούς. Δυστυχώς, δ έραστής έπροχώρησε είς άπονενοημένην διά τήν περίστασιν ένέργειαν: Έξήγαγε τό περίστροφόν του καί—ώ τής έγκληματικής άφελείας—έπυροβόλησε προς έκφοβισμόν τοϋ άπατωμένου είς τον αέρα! Τό αποτέλε
σμα άναπόφευκτον: Παιδιά, γυναίκες καί άνδρες τής γειτονιάς, ’Αστυνομία, σύλληψις τών μοιχών κ.λ. κ.λ....
* **
L λαχιστότατα. καί αύτήν τήν φοράν άπό τήν τεραστίαν είς όγκον—καί άπουσιάσασαν άπό τό προηγούμενον τεύχος διά «χωρικούς» λόγους—ξένην αστυνομικήν είδησεογραφίαν τών τελευταίων ήμερών:
* Τρεις «"Αγιοι Βασίληδες» είσήλθον είς τράπεζαν τής Ν. 'Υόρκης, έξήγαγον τά περίστροφά τους άντί παιγνιδίων καί άπήλθον μέ σεβαστόν «μποναμάν».
Δύο άλλοι παρόμοιοι «άγιοι» έκαμαν τό αύτό είς τράπεζαν τής πόλεως Ρόκφορντ
τοϋ Ίλλινόϊς.
* ’Εμπρησμοί κυβερνητικών κτιρίων, ένός άστυνομικοΰ τμήματος, γραφείων
άσφαλιστικών έταιριών, δύο κινηματογράφων καί μερικών ξενοδοχείων, άπόπειρα
δέ νά καούν ζώντες ένας δημόσιος υπάλληλος καί ένας έπιθεωρητής τής ’Αστυνο
μίας, είναι μερικά άπό τά φοβερά γεγονότα τοϋ Σριναγκάρ (Καράτσι) έξ αιτίας πε
ριέργου έξαφανίσεως ένός μωαμεθανικού ίεροΰ λειψάνου: μιάς τριχός έκ τής γενειάδος τοϋ Μωάμεθ, χρώματος καστανού, ή όποια έφυλάσσετο είς τέμενος τοϋ
Σριναγκάρ. Είς άντίποινα τής «φοβεράς αυτής βεβηλώσεως» δύο ίνδουϊστικά είδω
λα τών θεών Ράμα καί Κρίσνα, ύψους έλαχίστων εκατοντάδων, έκλάπησαν άπό ναόν
τής πόλεως Τζαμμοΰ (Κασμίρ) τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς. 'Η ’Αστυνο
μία τοϋ Κασμίρ άφοΰ άνεζήτησε πυρετωδώς είς ολόκληρον τήν χώραν τήν τρίχαν
τοϋ Μωάμεθ καί τά δύο είδωλα, προς πρόληψιν άπειλουμένων ταραχών χειροτέρων
τών πρώτων, είδε μετ’ άνακουφίσεως μόλις κατ’ αύτάς έπιστρεφομένην τήν τρίχα
είς τό τέμενος παρ’ άγνώστου.
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ «X»

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΠΑΛ
Π ΡΟ ΫΠ Ο Λ
οικονομικού έτους 1964, ήτοι άπό 1ης
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ΤΑΚΤΙΚΑ! ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
"Αρθρον 1 Μηνιαΐαι είσφοραί
»
2 Δικαίωμα έγγραφης
»
3 Διαφορά προαγωγής

3.175.000
2.860.000
200.000
115.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
’Άρθρον
»
»
»

1 Άποζημίωσις
»
2
»
3
»
4

έκτος έδρας
Συμβουλίων καί ’Επιτροπών
Λαθρεμπορίου
Ειδικής 'Υπηρεσίας

310.000
25.000
30.000
35.000
220.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
’Άρθρον

η
»
»

1 Διάθεσις άστυνομικοϋ ένσημου
2 Δικαίωμα σφραγίσεως μέτρων καισταθμών
3 Δικαιώματα 'Ιπποδρόμου
4 Παράβολα Θεάτρων καί Κινηματογράφων

4.950.000
2.700.000
400.000
1.800.000
50.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
’Άρθρον 1 Τόκοι Τραπεζών
»
2 Τόκοι Δανείων
»
3 Ενοίκια ’Ακινήτου

440.000
160.000
155.000
125.000

8,875.000
Ένεκρίθη
κατά την συνεδρίασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
της 26-11-63. Άριθ. πρακτικού 269. Άριθ. άποφ. I.
Έν Άθήναις τή 27η Νοεμβρίου 1963
'Ο Γραμματεύς τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΤΘΤΜΙΟΣ ΜΑΝΟΣ
’Αστυνόμος Α’.

ΔΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ο Ρ Ι ΣΙΜΟΣ)
’ Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1964
ΕΞΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

8.040.000

Άρθρον 1 Έ φ’ άπαξ βοηθήματα
»
2 Έπιστροφαί κρατήσεων

8.000.000
40.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
’Άρθρον
»
»

1 Άποζημίωσις
2 Γραφική ύλη
3 Γενικά έξοδα

80.000

μελών Δ.Σ. καί Νομ. Συμβούλου

20.000
3.000
57.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

550.000

Ένίσχυσις Νοσοκομείου ’Αστυνομίας Πόλεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. ΔΑΠΑΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρον
»
»

1 Μισθοί προσωπικού ’Ακινήτου
2 Γενικά έξοδα ’Ακινήτου
3 Συντήρησις ’Ακινήτου

95.000
5.000
80.000
10.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

8.000

Άρθρον 1 Τακτικόν Άποθεματικόν
»
2 Έκτακτον Άποθεματικόν

Έ σ ο δ α δραχμαί
Έξοδα
»
Πλεόνασμα δραχμαί
Κεφάλαια κατατεθειμένα

5.000
3.000

8.875.000
8.773.000
102.000
8.773.001
Έν Άθήναις τη 15η Νοεμβρίου 1963

Ό Διευθυντής

Ό Πρόεδρος

Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ά στυν. Δ/ντής Β'

’Αρχηγός ’Αστυνομικού Σώματος

’Αστυνόμος Α'

Ό Λογιστής

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗ
Π ΡΟ ΫΠ Ο Λ
οικονομικού έτους 1964, ήτοι άπό 1ης
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
’Άρθρον 1 Κρατήσεις έκ των έν ένεργεία υπαλλήλων
/
ινττΛ
Λ 'ίνιΙι/Λ ΐι Πόλεως
Π σ ΐ σ / . ν / · ’Αθηνών
ΛH
/
2.500.000
α'
υπαλλήλων
750.000
β'
»
»
Πειραιώς
200.000
γ'
»
»
Πατρών
100.000
δ'
»
»
Κερκύρας
λ

4.300.000
3.550.000

v iii λ μ

’Άρθρον 2 Κρατήσεις έκ τών συνταξιούχων
α' συνταξιούχων Πόλεως’Αθηνών
β'
»
»
Πειραιώς
γ'
»
»
Πατρών
δ'
»
»
Κερκύρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ

750.000
560.000
120.000

30.000
40.000
5.000

Άρθρον 1 Δωρεαι — Κληρονομίαι — Κληροδοσίαι
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

40.000

Άρθρον 1 Τόκοι Τραπεζών

'4.345.000
Ένεκρίθη
κατά τήν συνεδρίασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
της 26-11-63. Άριθ. πρακτικού 40. Άριθ. άποφ. I.
Έν Άθήναις τη 27η Νοεμβρίου 1963
Ό Γραμματεύς τού Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΝΟΣ
’Αστυνόμος Α'.

ΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ
’ Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1964
ΕΞΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

3,375.000

Άρθρον 1 Δαπάνη φυσιολογικού τοκετού
5.000
»
»
2
έξωνοσοκ. καί φαρμακ. περιθάλψεως
1.750.000
)>
μ
νοσηλείας είς Δημόσια Νοσηλ. 'Ιδρύματα
90.000
3
»
»
»
» Ψυχιατρ. - Άντικαρκ. Ίδρύμ. κλπ. 70.000
4
»
)>
»
» Νοσηλ. 'Ιδρύματα Ι.Δ.Α.Π.
320.000
5
»
»
700.000
6
»
» Ίδιωτικάς κλινικάς
»
»
άγορας ορθοπεδικών ειδών
5.000
7
»
»
30.000
8
οδοντιατρικής θεραπευτικής περιθάλψεως
»
»
5.000
οδοντιατρικών εργασιών
9
»
»
400.000
10
μελών οικογενειών συνταξιούχων
520.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
’Άρθρον
»
»
»
»
»

1 Άποζημίωσις μελών Διοικ. Συμβουλ. καί καθαρίστριας
2 Ένοίκιον— Κοινόχρηστα—’Ηλεκτρικόν ρεϋμα
3 Γραφική ΰλη —Έ ντυπα —Ριβλία —Σφραγ. —Διαφ.έξοδα
4 Τηλεφωνικά καί ταχυδρ. τέλη—Συνδρ. έφημερίδων
5 Παραρτήματος Πατρών — Κερκύρας
6 ’Αστυνομικόν Νοσοκομεϊον

25.000
120.000
40.000
20.000
5.000
320.000
8.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
5.000
3.000

Άρθρον 1 Τακτικόν Άποθεματικόν
»
2 Έκτακτον Άποθεματικόν
" Ε σ ο δ α δραχμαί

"Εξοδα

»

Πλεόνασμα δραχμαί
Κεφάλαια κατατεθειμένα

4.345.000
3.903.000
442.000
3.903.000
’Εν Άθήναις τη 15η Νοεμβρίου 1963

Ό Διευθυντής

*0 Πρόεδρος

Ό Λογιστής

Β. ΓΙΑΝΝΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ά στυν. Δ/ντής Β'

’Αρχηγός ’Αστυνομικού Σώματος

’Αστυνόμος Α'

ΕΙ ΔΗΣΕΙ Σ S c ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων κα'ι έκ τών έν ίσχύι
πινάκων προακτέων τοϋ έτους 1963, προήχθησαν οί κάτωθι αστυνομικοί ύπάλληλοι:
1) Είς τόν βαθμόν τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως, κατ’ εκλογήν,
δ ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Δημήτριος 'Υφαντής.
2) Εις τον βαθμόν τοϋ Άστυνομικοΰ Διευθυντοϋ Β' τάξεως οί ’Αστυνόμοι Α'
τάξεως:
α) Κατ’ εκλογήν: κ.κ. Παναγιώτης Θανος, Κωνσταντίνος Στόκας καί Χρί
στος Νικολουλέας.
β) Κατ’ αρχαιότητα: κ.κ. Δημήτριος Τσάδαρης, Ή λίας Ίατρόπουλος καί
δ υγειονομικός άξιωματυςός κ. Χρηστός Μπακογιάννης.
3) Είς τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως οί ’Αστυνόμοι Β' τάξεως:
α) Κατ’ εκλογήν: κ.κ. Παντελής Τόλης, Δημήτριος Άθανασόπουλος, Γεώρ
γιος Πλατίτσας, Κωνσταντίνος Σπανός, Βασίλειος Πατσιλίβας, ’Αντώνιος Καγιας, Σταΰρος Παπαγεωργίου, Ή λίας Ήλιόπουλος, Ευάγγελος Καπετανίδης, Πα
ναγιώτης Παπαρρηγόπουλος, ’Απόστολος ’Ακριβός, Μιχαήλ Καστανάς, Νικόλαος
Σταφίδας, Παναγιώτης Δρούζας, Βασίλειος Κρύος, Κωνσταντίνος Γιαννούλης, Ά νδρέας Μαραβελάκης, Γεώργιος Σκουληκάρης, Λεωνίδας Παπαθανασίου καί Γεώρ
γιος Κοττικιας.
β) Κατ’ αρχαιότητα: κ.κ. ’Ιωάννης Ζυγοκώστας.
4) Εις τόν βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' τάξεως οί Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως:
α) Κατ’ εκλογήν: κ.κ. Γεώργιος Καροΰζος, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου,
Δημήτριος Κωτσόπουλος, Χαράλαμπος Κατσέλης, Κωνσταντίνος Λαδιας, ’Ιωάννης
Παπαχρήστου, ’Αναστάσιος Καρακΐτσος, Κωνσταντίνος Γιαννημάρας, "Αγγελος
Ντόντος, ’Ιωάννης Άθανασούλης, ’Ιωάννης Μπαλόπουλος, Διονύσιος Ζιάννης, Νικό
λαος Π ιπερόπουλος, Άνδρέας Βέρρας, Γεώργιος Φασούλκας, Μιχαήλ Άλεβιζάκος,
Παϋλος Θεοχαρόπουλος καί Νικόλαος Οίκονομόπουλος.
β) Κατ’ αρχαιότητα: κ.κ. Γεώργιος Δημουλας, Νικόλαος Παναγόπουλος,
’Ιωάννης Φραγκάκης, Δημήτριος Σουρτζόπουλος, Βρεττός Βρεττός, Ευάγγελος
Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος ’Αθηναίος, Σταμάτιος Διονέλλης, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Όρφανάκος, Γεώργιος Ζουμπουλάκης καί Γεώργιος Μπενέτος.
5) Εις τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου οί Άρχιφύλακες:
α) Κατ’ εκλογήν: κ.κ. Γεώργιος Κοζυράκης, Παναγιώτης Βίνιος, Κυριάκος
Κυριαζής, Κωνσταντίνος Άρώνης, Παναγιώτης Κικίλιας, Βασίλειος Μανιατάκος
καί "Αγγελος Μπουρλάκης.
β) Κατ’ αρχαιότητα: κ.κ. Γεώργιος Μακρής, Δημήτριος Μπράιλας, Δημήμήτριος Παπαδασκαλόπουλος καί ’Αριστοτέλης Μιχελακάκης.
6) Είς τόν βαθμόν τοϋ Ύπαρχιφύλακος οί ’Αστυφύλακες: κ.κ. Νικόλαος Τσιατούχας, Παναγιώτης Φουντωτός, Νικόλαος Τραυλός, ’Αθανάσιος Άργυρακόπουλος, Γεώργιος Κρανιάδης, ’Εμμανουήλ Δασκαλάκης, Βασίλειος Διακουμάκος, Πα
ναγιώτης Τριβέας, Κωνσταντίνος Καλφόπουλος, Παναγιώτης Φάκας, Παϋλος Γαργαλάκος, Σπυρίδων Παπασηαακόπουλος, ’Αθανάσιος Καπράλος, Χρήστος Κορομπίλης, Γεώργιος Ζάγκος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ’Ιωάννης Άποστολόπουλος, Γεράσιμος Βουτσινας, Βασίλειος Χατζησπύρου, Διονύσιος Πασχάλης, ’Ιω
άννης Ρίττας, ’Ιωάννης Γαργαλάκος, ’Αθανάσιος Γιουβρής, Πέτρος Κορομπίλης,
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Χρηστός Τσόλης, Κίμων Τσαμτσούρης, Εμμανουήλ IIαίσιος, Ευάγγελος Χατζησΐμος, Βασίλειος Μεντζελόπουλος, ’Ιωάννης Ζέφειρος, Μιχαήλ ’Ελευθερίου, Ε μ 
μανουήλ Θεοδωρακόπουλος, Τηλέμαχος Τραυλός, Νικόλαος Τσαγγαράκης, ’Ιωάν
νης Σκοιλίντζος, Νικόλαος Ψύχας, Θωμάς Σαμαράκος, Κωνσταντίνος Παπαπέτρου,
Βασίλειος Μόσχος, ’Αλέξανδρος Τζαϊδάς, Νικόλαος Χεκίμογλου, Δημήτριος Ζέππος, Διονύσιος Πανογιάννης καί Σπυρίδων Πρωτοπαππάς.
** *
ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ—ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος άπό 1-1-1964, ως καταληφθέντες
ύπό τοϋ ορίου ήλικίας, οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι:
1) ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Σπυρίδων Ζερβόπουλος.
2) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως: κ.κ. Νικόλαος Τσακρής, Πάϊκος Βλά
χος, Στέργιος Γεωργίου καί Λεωνίδας Παρίσης.
3) ’Αστυνόμοι Α' τάξεως: κ.κ. Χρίστος Όνουφρίου, Ή λίας Άνδρεόπουλος,
Άνδρέας Γιαννόπουλος, Γεώργιος Κοτρούλης, Δημήτριος Σαμαράς, ’Αντώνιος Κρητικίδης, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Τσακανίκας, Βασίλειος Κούτρας, Σπυ
ρίδων Κατσίμπας, ’Αθανάσιος Καββαθάς, καί Εύάγγελος Καραματσούκης.
4) ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: κ.κ. Κλέαρχος Νοδαράκης, Παντελής Σκούρας,
Λεωνίδας Τζανέτος, καί Δημήτριος Οικονόμου.
5) Άνθυπαστυνόμος κ. Χρίστος Διαμαντόπουλος.
Εις άπαντας τούς άνωτέρω άπενεμήθη ό άνώτερος τοϋ όν κέκτηνται βαθ
μός, ώς συμπληρώσαντες τον ύπό των κειμένων διατάξεων άπαιτουμένον χρόνον
πραγματικής υπηρεσίας, ώς καί τον τοιοΰτον παραμονής έν τω αύτω βαθμω.
6) Άρχιφύλακες: κ.κ. Εύάγγελος Παπαϊωάννου, Άβέρωφ Βαρότσης, Διο
νύσιος Τσιγγέλης, Νίκων Παπαγεωργίου, Σωτήριος Γεωργοΰντζος, Λουκάς Μάνδαλος, ’Αθανάσιος Πλάκας, Γεώργιος Κοττέας, ’Ιωάννης Μπελιγράτης καί ’Ιωάννης
Ψυχογυιός.
7) 'Υπαρχιφύλακες: κ.κ. Νικόλαος Βιτόπουλος, Γεώργιος Μπέης, Νικόλαος
Λούλης, Γεώργιος Χοζός, ’Αθανάσιος Κουτραφούρης, Γεώργιος Πρέκας, Θεοφάνης
Γρίβας, Δημήτριος Δονουκάρης, ’Αλέξανδρος Κυρκιλής, Παναγιώτης Σιδέρης, Δημήτριος Γαβρίλης, Βινιέρης Μάνδηλας, ’Ιωάννης Ραδιοτόπουλος, Εύάγγελος Ά θανασόπουλος, Βασίλειος Σπυράκος, Παναγιώτης Κουρογιαννόπουλος, Παναγιώ
της Καυκάς, Ίάσων Ρωμαντζής, Νικόλαος Μπέλσης, ’Ιωάννης Βασιλόπουλος,
Βασίλειος Βίτσας, Ή λίας Θεοδωρόπουλος, Νικόλαος Βαγγελάτος, Άνδρέας Τσαγγάρας, Γρηγόριος Παπαχαραλάμπους, Νικίας Γεωργάτος, Γεώργιος Παπαδημητρίου,
Νικόλαος Ναούμ, Κωνσταντίνος Άργυρόπουλος, Θεόδωρος Μουλάς, ’Αθανάσιος
Δρογγάρης, Βασίλειος Παπαδολιόπουλος, ’Αλέξανδρος Λαϊνάς, Γεώργιος Μαντζϊκος, Διονύσιος Βαλιανάτος, Σωτήριος Κατσιαμέτης, Θεόδωρος Καρποϋζος, ’Αντώ
νιος Σκουτέλας, Δημήτριος Νικολοϋζος, Κωνσταντίνος Παπαγακής, Σπυρίδων
Προϊσκος, Κωνσταντίνος Άθανασόπουλος, ’Αλέξανδρος Εύθυμιόπουλος, Χαρά
λαμπος Τράντας, ’Αντώνιος Τριανταφύλλου καί Γεώργιος Στρωματιάς.
8) ’Αστυφύλακες: κ.κ. Νικόλαος Σηκάς, Γεράσιμος Σιμάτος, Λάμπρος Ζαούρης, Σαράντος Ψωμαδάκης, καί Όρέστης Καλτάκης.
Εις άπαντας τούς άποχωρήσαντας τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, λόγω ορίου
ήλικίας, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του, διά τήν μα
κροχρόνιον έν τω Άστυνομικω Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν των.
— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες: κ.κ Θεοφάνης
Οΐκονομόπουλος, Χρίστος Παπατσώρης καί Διονύσιος Σεμιτέκος.
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—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α
στυφύλακες: κ.κ. Δημήτριος Κασιμέρης καί Δημήτριος Κανελλόπουλος.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι, καίτοι κατελήφθησαν
ύπό τοϋ ορίου ηλικίας, παραμένουν εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν, έκτος οργανικών θέ
σεων, προς συμπλήρωσιν τριακονταπενταετοϋς πραγματικής υπηρεσίας. Έ κ τούτων
οί μέν Άνθυπαστυνόμοι δύνανται να παραμείνωσι μέχρις ενός έτους τό άνώτατον
δριον, πάντες δέ οί λοιποί μέχρι τριών ετών.
α) 'Υγειονομικός ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' τάξεως κ. Θεμιστοκλής Κισκήρας.
β) ’Αστυνόμοι Α' τάξεως: κ.κ. Παναγιώτης Καργιοπούλης, ’Αντώνιος Τσουρής, Δημήτριος Κουλουριώτης καί ’Ιωάννης Δάβης.
γ ) ’Αστυνόμοι Β' τάξεως: κ.κ. ’Αθανάσιος Τσιλίκας, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, ’Αντώνιος Άρβανιτάκης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος καί Κωνσταντίνος
’Αλεξίου.
δ) Ύπαστυνόμοι Α' τάξεως: κ.κ. Γεώργιος Κουτσουνάρης καί ’Αθανάσιος
Ζάγκος.
ε) Άνθυπαστυνόμοι: κ.κ. Ευάγγελος Παπαθανασίου, Διονύσιος Γαλανόπουλος,
Εύθύμιος Δελαπόρτας, ’Επαμεινώνδας Άνδρέου, ’Ιωάννης Καμπανέλης, Γεώργιος
Στεφανάκος, Χρήστος Ντονάς, Κωνσταντίνος Άντωνόπουλος, Παναγιώτης Δασκαλάκης καί ’Αθανάσιος Παπαϊωάννου.
** *
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Δι’ άποφάσεων τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών τα ’Αστυνομικά Συμβού
λια διά τό έτος 1964 συνεκροτήθησαν ως ακολούθως:
Α' ’Αστυνομικόν Σ υμ βούλιον.
I. Τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος, ό ’Αρεοπαγίτης κ. ’Ιωάννης Χατζηδάκης.
β) Μέλη: οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως κ.κ. Άδάμ Άδαμόπουλος,
’ΕμμανουήλΆρχοντουλάκης,’Αγησίλαος ΙΙαπασταφίδας καί Δημοσθένης Χανδρινός.
γ ) Γραμματεύς, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. ’Αλκιβιάδης Παπαποστόλου.
II. ’Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά
μέλη:
α) Πρόεδρος, ό ’Αρεοπαγίτης κ. Δημήτριος Κοκύρης.
β) Μέλη : οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξεως κ.κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος
καί Άνδρέας Μουρούσιας.
γ ) Γραμματεύς, ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Βασίλειος Άνδρεόπουλος.
Β' Πειθαρχικόν Σ υμβούλιον.
I. Τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β'τάξεως κ. Παναγιώτης Λυκούσης.
β) Μέλη: ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Σπυρίδων Κάκος καί ό ’Αστυνόμος Β'
τάξεως κ. Τηλέμαχος Βασιλάκης.
γ ) Γραμματεύς, ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Πύρρος Κατσάρος.
II. ’Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά μ έ λ η :
α) Πρόεδρος, ό’Αστυνομικός Διευθυντής Β'τάξεως κ. Θεράπων Γαλανόπουλος.
β) Μέλη: ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος καί ό
’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. ’Επαμεινώνδας Παναγόπουλος.
γ ) Γραμματεύς, ό 'Υπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Κωνσταντίνος Λεμονής.
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ΕΓΧΑΙ ΕΙΣΕΟΡΤ ΑΖΟ NTΑΣ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, επί τή ονομαστι
κή των έορτή, εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' τάξεως κ. ’Αθανάσιον Κοτσιάν,
εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' τάξεως κ.κ. ’Αθανάσιον Στρατήν, ’Αθανάσιον
Καφαράκην, ’Αθανάσιον Βλαχάκην, Εύθύμιον Σταθόπουλον καί ’Αθανάσιον Γεωργουλέαν, ώς καί εις άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς
υπαλλήλους.
***
ΠΕΝΘΗ

Νικόλαος

Κίννας

Τήν 3ην ’Ιανουάριου έ.ε. άπεβίωσεν έν τή κλινική των ’Αθηνών «Τίμιος Σταυ
ρός» ό πρώην ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων Νικόλαος Κίννας. ’Εντός τής τε
λευταίας 3ετίας είναι ό δεύτερος, μετά τον Νικόλαον Κόκκινον, ήγέτης τοϋ ’Αστυ
νομικού Σώματος, ό όποιος προώρως εγκαταλείπει τά έγκόσμια. Ό θάνατος τού
άειμνήστου ’Αρχηγού Νικολάου Κίννα, έλύπησε βαθύτατα τον άστυνομικόν κόσμον,
καθ’ όσον ό έκλιπών, έκ των πρώτων στελεχών τού
Σώματος, ένεκεν τών πολλαπλών ύπηρεσιών του,
άλλά κυρίως ένεκεν τού έξαιρετικοΰ του χαρακτηρος, έχαιρεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως.
Ή κηδεία του, χοροστατοΰντος θεοφιλεστάτου
Επισκόπου, έγένετο τήν έπομένην έκ τού Α' νεκρο
ταφείου ’Αθηνών. ΙΙλήν τών πολλών φίλων καί γνω 
στών, παρέστησαν οί τ. ’Αρχηγοί κ.κ. Καλυβίτης
καί Σπύρου, ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ.
Ρακιντζής ό τ. ’Επιθεωρητής κ. Νέρης, ό ’Επιθεω
ρητής καί Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Καραμπέτσος, ό
τ. Υπουργός, Διευθυντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί
τ. βουλευτής κ. Βρανόπουλος, πολλοί ’Αστυνομικοί
Διευθυνταί Α' καί Β' τάξεως, έν συντάξει καί ένεργείφ, πολυάριθμος άντιπροσωπεία έν ένεργεία άστυνομικών κ.ά. ’Επί τής σοροΰ τού νεκρού κατέθεσεν,
έκ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος, στέφανον ό
Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ ' Υφυπουργείω ’Εσωτερικών,
’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως κ. Άδάμ Άδαμόπουλος, δστις καί, άποχαιρετών τον άποθανόντα ’Αρχηγόν, είπε τά έξης :
« Ή άστυνομική οικογένεια άποτίουσα δίκαιον φόρον τιμής, μέ εύλάβειαν
προσέρχεται σήμερον παρά τήν σεπτήν σορόν τού έν άποστρατεία ’Αρχηγού της
Νικολάου Κίννα.
Καί έπιτελεϊ μέ τούτο, έπιβεβλημένον καθήκον προς τον άνδρα^δστις έπί μακρόν, ώς στέλεχος τού Σώματος καί τελευταίως ώς ’Αρχηγός, πολυτίμους πράγματι
προσέφερεν υπηρεσίας, τόσον εις τό Σώμα, 'δσον καί εις τήν πολιτείαν γενικώτερον.
Μακρά καί πλούσια ύπήρξεν ή προσφορά του εις τήν δημοσίαν ζωήν, ή δέ
άπαράμιλλος έντιμότης, ή ύψηλόφρων άντίληψις, ό σεβασμός προς τό δίκαιον καί
τήν άρετήν, ή σιωπηλή έγκαρτέρησις καί ή απαρέγκλιτος προσήλωσις προς τό ύπη-
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ρεσιακόν καί κοινωνικόν καθήκον, ήσαν τά στοιχεία τά όποια συνέθετον τον ακέ
ραιον χαρακτήρα του καί τήν ώλοκληρωμένην προσωπικότητά του.
Δι’ αύτών συνέτεινε, σύν τοϊς άλλοις, καί εις τήν παγίωσιν τής άρχής τής χρη
στής διοικήσεως έν τώ Σώματι καί έπ’ αύτών ένέγραψεν, άσφαλώς, διαρκή υποθή
κην, διά τούς έπιγενομένους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.
Καί διερμηνεύω δι’ αύτό ειλικρινές αίσθημα εύγνωμοσύνης μας προς τον έκλιπόντα ήγέτην.
"Ηδη άπέρχεται! ’Απέρχεται όμως μέ τήν συνείδησιν ήρεμον, διότι άληθώς,
εις τον πρόσκαιρον τούτον κόσμον, πλήρως καί ύποδειγματικώς έπετέλεσε τό χρέος
του ως κρατικός λειτουργός, ως πολίτης, ως οικογενειάρχης, ως άνθρωπος.
Καί θά παραμείνη άληστος καί αγαθή ή μνήμη του, διότι πάντοτε ζοΰν καί
δέν πεθαίνουν, οί τά κρείσσονα πράξαντες. Καί ό μεταστάς ’Αρχηγός τούτο έ'πραξεν
εις τήν ζωήν.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, μέ βαθύν σεβασμόν καί εύγνώμον προς τον τέως
ήγέτην, τού καταθέτει δι’ εμού Ινα άπλό, όπως άπλή ήτο καί ή ζωή του, ενα άπέριττο στεφάνι.
Αίωνία σου ή μνήμη σεβαστέ ’Αρχηγέ».
Μετά τον κ. Άδαμόπουλον άπεχαιρέτησε τον νεκρόν ό τ. ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Α' κ. Δημήτριος Καρανάσος, είπών, μεταξύ τών άλλων, τά εξής:
« ....Ή σκέψις τών αξιωματικών τού Σώματος καί όλων τών άστυνομικών
υπαλλήλων, έτι δέ περισσότερον τών παλαιών συνεργατών σου, είναι έστραμμένη τήν
στιγμήν ταύτην προς Σέ, ούτινος τό πέρασμα έκ τού Σώματος άφήκεν έποχήν καί
θά διέπη τήν δραστηριότητα όλων τών μεταγενεστέρων...
...'Η δλη έν τώ Σώματι σταδιοδρομία σου, τό άδέκαστον καί άδαμάντινον τού
χαρακτήρος σου, ό έξαίρετος ζήλος καί ή προθυμία σου έν τή έκτελέσει τού καθή
κοντος καί γενικώς ή έξαιρετική υπηρεσιακή σου άπόδοσις, μόνον έπαίνους πανταχόθεν άποσποΰν, καί τών μεταγενεστέρων φωτεινόν παράδειγμα προς μίμησιν έσαεί
θά άποτελοΰν...
...’Ήδη, ως παλαιός συνεργάτης σου καί ώς έκπρόσωπος τών συνταξιούχων
τού Σώματος, έκφράζων τά βαθύτατα συλλυπητήρια εις τήν βαρυπενθοΰσαν οΐκογένειάν σου, σοΰ άπευθύνω τον τελευταϊον χαιρετισμόν καί εύχομαι νά έχης γαΐαν
έλαφράν».
'Ο Νικόλαος Κίννας έγεννήθη έν Άθήναις τώ 1896. Άποφοιτήσας τής Νο
μικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ήσκησεν έν συνεχεία, λίαν έπιτυχώς, τήν
δικηγορίαν έπί διετίαν καί τον Σεπτέμβριον τού 1921 κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν
Πόλεων, έξελθών τής Σχολής Κέρκυρας μέ τον βαθμόν τού 'Υπαστυνόμου Α' τάξεως. Τώ 1922 προήχθη εις ’Αστυνόμον Β' τάξεως, τώ 1925 εις ’Αστυνόμον Α' τάξεως, τώ 1933 είς ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως, τώ 1941 εις ’Αστυνομικόν
Διευθυντήν Α' τάξεως, τώ 1946 εις ’Επιθεωρητήν καί τώ 1952 εις ’Αρχηγόν. Τον
’Ιούνιον τού 1953, κατόπιν παραιτήσεώς του, άπεχώρησε τής υπηρεσίας, άσκήσας
έκτοτε τό έπάγγελμα τού δικηγόρου.
Κατά τό διάστημα τής 33ετοΰς άστυνομικής του υπηρεσίας, καί πάντοτε έξήγετικών θέσεων, προσέφερεν, άναμφισβητήτως, πολυτίμους υπηρεσίας. Διετέλεσε δίς
Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς, Διευθυντής Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών,
Γενικός Ε πόπτης’Αγορανομίας καί κατά τήν κατοχήν ’Αρχηγός τού Σώματος μέχρι
πληρώσεως τής χηρευούσης θέσεως. ’Από τού 1946 κατείχε τήν θέσιν καί τον βα
θμόν τού Έπιθεωρητού καί μέχρι τής προαγωγής του εις ’Αρχηγόν ήσκησε συχνάκις καθήκοντα ’Αρχηγού. 'Υπήρξε καθηγητής τού μαθήματος τής Επιστημονικής

