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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ύ πό τοΰ Καθηγητοΰ της ’Εγκληματολογίας είς
την Πάντειον Ά νωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΓ ΠΑΙΙΑΖΑΧΑΡΙΟΤ

Α'
Περί τών επί των ανηλίκων εγκληματιώ ν επιβαλλόμενω ν θεραπευτικών μέτρων
από νομικής άπόψεως
1. Ν ομοθετική πηγή. Περί των επί των άνηλίκων έπιβαλλομένων θεραπευ
τικών μέτρων προβλέπει ό ΓΙ.Κ. άρθρα 121 § 2, 123, 124 § 2, 125, 126.
II. Περιεχόμενον μέτρων. 1. Τά μέτρα συνίστανται :
α) Εις την παραπομπήν του άνηλίκου εις «θεραπευτικόν κατάστημα».
β) Εις την παραπομπήν τοΰ άνηλίκου εις «έτερον κατάλληλον κατάστημα»
(φερ’ εΐπεΐν εις κατάστημα τυφλών, κωφαλάλων, κ.ο.κ.).
Καθ’ ήμας θά έδει ό Π.Κ. να προβλέψη καί έτερα θεραπευτικά μέτρα.
2. Τά θεραπευτικά μέτρα έναντι τών άνηλίκων συνιστώσιν «άναπλήρωσιν
τοΰ ποινικού κολ,ασμοΰ».
III. Π ροϋποθέσεις τών μέτρων. Προϋπόθεσις τής επιβολής τών θεραπευτικών
μέτρων είναι:
α) 'Ωρισμένη « κ α τ ά σ τ ά σ ι ς τ ο ΰ ά ν η λ ί κ ο υ » . ’Εκ τοΰ δλου
περιεχομένου τοΰ άρθρου 123, άναφερομένου είς «ψυχικήν νόσον», «διατάραξιν τών
πνευματικών λειτουργιών, «καθυστέρησιν τής πνευματικής καί ήθικής άναπτύξεως»
κ.τ.λ. νοητέα « κ α τ ά σ τ α σ ι ς τ ο ΰ ά ν η λ ί κ ο υ » είδικώς άπό άπόψεως
«πνευματικής καί ψυχικής υγείας». Αί διαλαμβανόμεναι έν τώ άρθρ. 123 εΐδικώτεραι περιπτώσεις καταστάσεως πνευματικής καί ψυχικής υγείας τοΰ άνηλίκου άναφέρονται ένδεικτικώς (χρήσις τής λέξεως «ιδία»). Προφανώς δ’ αί περιεχόμεναι περι
πτώσεις τών «τυφλών» καί «κωφαλάλων» άνηλίκων άναφέρονται, καθ’ όσον σχετί
ζονται προς τήν ψυχικήν καί πνευματικήν υγείαν. Τέλος ή διαλαμβανομένη περίπτωσις τής «έπιληψίας» άνηλίκων, ήτις άποτελεΐ, ώς γνωστόν, καί αύτή καθ’ έαυτήν ψυ
χικήν νόσον, μνημονεύεται έν τούτοις καί κεχωρισμένως τό μέν προς άποφυγήν πάσης σχετικής άμφισβητήσεως, τό δέ προς έξαρσιν τής έγκληματογόνου σημασίας τής
νόσου τής έπιληψίας. Ζήτημα θά ήτο δυνατόν νά γεννηθή, κατά πόσον τό άρθρ. 123
περιλαμβάνει μόνον τάς περιπτώσεις τών νόσων (ψυχικών νόσων άφ’ ενός καί πνευ
ματικών—διανοητικών νόσων, ήτοι τής όλιγοφρενείας, άφ’ έτέρου) ή τυχόν τυγ-
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χάνη έφαρμοστέον καί έπί τών περιπτώσεων των άνωμαλιών; Έ κ τής διατυπώσεως
τοϋ άρθρου 123, όμιλοΰντος κατά διαστολήν άφ’ ένδς περί «ψυχικής νόσου»ή «άλλης νοσηράς διαταράξεως των πνευματικών λειτουργιών» καί άφ’ έτέρου περί «άνωμάλου καθυστερήσεως τής πνευματικής καί ήθικής άναπτύξεως», προκύπτει δτι δέον
νά δεχθώμεν δτι τδ δικαστήπιον δύναται νά διατάξη θεραπευτικά μέτρα καί έπί τής
περιπτώσεως τών ψυχικών καί πνευματικών άνωμαλιών. Ή τοιαύτη ερμηνεία, εί
ναι επιτρεπτή, λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής ένδεικτικής διατυπώσεως τοϋ νόμου,
έπιβαλλομένη καί έκ τής άνάγκης τών πραγμάτων, δεδομένης τής έκτεταμένης
έγκληματογόνου σημασίας τών διαφόρων άνωμαλιών.
β) ' Η κατάστασις τοϋ άνηλίκου δέον νά ά π α ι τ ή « ι δ ι α ι τ έ ρ α ν (θε
ραπευτικήν ) μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ν » . ’Εντεύθεν προκύπτει δτι, έάν ό άνήλικος τυγχάνη μέν ψυχικώς ή νοητικώς νοσών ή άνώμαλος, ούχ ήττον ή τοιαύτη ψυχική καί
πνευματική του κατάστασις δεν άπαιτή τυχόν παρά ταϋτα ιδιαιτέραν θεραπευτικήν
μεταχείρισιν, έν τοιαύτη περιπτώσει δεν έπιβάλλονται τά υπό τοϋ άρθρ. 123 προβλεπόμενα θεραπευτικά μέτρα.
γ) Τ έ λ ε σ ι ς έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ο ϋ ά ν η λ ί κ ο υ ά ξ ι ο π ο ί ν ο υ π ρ ά ξ ε ω ς, ήτις, κρινομένη άπό άπόψεως ένηλίκων, δύναται νά άποτελή πλημμέλημα ή
κακούργημα.
'Η πράξις χύτη, προκειμένου μέν περί παίδων, έκ τοϋ νόμου δεν καταλογί
ζεται εις αυτούς (Π.Κ. άρθρ. 126 § 1 ) . Ά φ ’ έτέρου ώς προς τούς έφήβους δέν τ ί
θεται ζήτημα καταλογισμού ή μή τής πράξεως, άλλά ζήτημα προσφόρου ή μή τών
αναμορφωτικών (Π.Κ. άρθρ. 122), τών θεραπευτικών (Π.Κ. άρθρ. 123) ή τών σω
φρονιστικών μέτρων (Π.Κ. άρθρ. 127) προς συγκράτησιν τοϋ έφήβου άπό τής τελέσεως νέων άξιοποίνων πράξεων. 'Υπό τήν έννοιαν ταύτην άνακύπτει ή καλουμένη
«συμπτωματική άντικοινωνική σημασία» τών ΰπό τών άνηλίκων τελουμένων έγκλημάτων, συνισταμένη εις τό δτι ταϋτα άποτελοϋσι συμπτώματα έπικινδύνου διά τήν
έννομον τάξιν προσωπικότητος τών άνηλίκων δραστών, έκδήλωσιν δηλαδή κοινωνικώς
έπιβλαβοΰς (αντικοινωνικής) διαθέσεως αύτών ί 1).
Δεδομένης τής άπαιτήσεως τής συγχρόνου άντιεγκληματικής πολιτικής υπέρ
τής «άρχής τής ήσσονος έπεμβάσεως»(2), καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα δτι ό Π.Κ.
άρθρ. 126 § 2 είναι έρμηνευτέος (έν συνδυασμώ προς τό άρθρ. 127 § i ) ύπό άνάλογον έννοιαν. Τούτων ούτως έχόντων δεχόμεθα δτι έν αΐς περιπτώσεσι προς πρόληψιν νέων άξιοποίνων πράξεων άρκοΰσι τά αναμορφωτικά ή τά θεραπευτικά μέτρα,
τό δικαστήριον δέν καταγιγνώσκει τό μέτρον τοϋ ποινικού σωφρονισμού (πρβλ. καί
γερμανικόν Jugendgerichtsgesetz έτους 1923 § 5). Κατά τήν κρίσιν ταύτην τό
δικαστήριον δέον νά άνατρέξη ωσαύτως εις έπιστημονικά κριτήρια τής «Παιδα
γωγικής», είδικώτερον δέ καί τής «Θεραπευτικής Παιδαγωγικής» (Heilpadagogik).
’Εκ τοϋ Π.Κ. άρθρ. 128, καθ’ δ έπί πταισμάτων «έφαρμόζονται μόνον ανα
μορφωτικά μέτρα», συνάγομεν δτι ό νομοθέτης άποκλείει, λόγω τής βαρύτητος τών
μέτρων (3), τήν έφαρμογήν έπί τών ύπό τών άνηλίκων τελουμένων πταισμάτων: α)
1. «Ν. Α. Χωραφα. 'Ελληνικόν Ποινικόν Δίκαιον. Γενικόν Μέρος. ’Έκδ. β' ’Αθήναι. 1952».
σ. 25.
2. Έκδήλωσιν τής τοιαύτης γενικής άρχής άποτελεϊ ή είδικωτέρα άπαίτησις τής άντιεγ
κληματικής πολιτικής, περί ής «Ν.Α. Χωραφας, αύτόθι σ. 33, καθ’ ήν «ή ποινή δέον νά άποτελή
τό έσχατον καταφύγιον τής έννόμου τάξεως» καί «όπου ή καταπολέμησις τής έγκληματικότητος
δύναται νά έπιτευχθή δι’ ήπιωτέρας ποινής, έκεϊ ή επιβολή μείζονος ποινής είναι άσκοπος καί επο
μένως άδικαιολόγητος».
3. « ’Αρχή τής (βαρύτητος) τής πράξεως» (Tatprinzip). Όρθότερον τό κριτήριον βάσει
τής «άρχής (τής ποιότητος) τοϋ πράττοντος» (Taterprinzip).
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του ποινικού σωφρονισμού (όρθώς), β) του είδικώς μνημονευόμενου άναμορφωτικοΰ μέτρου της τοποθετήσεως του ανηλίκου εις κατάστημα άγωγής (καθ’ ήμας ούχί
όρθώς), καί γ ) των θεραπευτικών μέτρων (καθ’ ήμας ούχί όρθώς) (1).
’Από άλλης άπόψεως σημειωτέον ότι, συμφώνως προς τον Π.Κ. άρθρ. 18
έδ. β' («αί πράξεις, αί τιμωρούμεναι διά περιορισμού έντός σωφρονιστικού καταστή
ματος (των άνηλίκων), είναι πλημμελήματα»), αί ύπό των άνηλίκων τελούμεναι άξιόποινοι πράξεις, κρινόμεναι μέν άπδ άπόψεως ενηλίκων δύνανται νά ώσι καί κακουρ
γήματα, κρινόμεναι όμως από άπόψεως άνηλίκων δεν δύνανται νά φέρωσι τον χαρα
κτήρα τού κακουργήματος, άλλ’ είναι πάντοτε είτε πλημμελήματα, εΐτε πταίσματα.
δ) Ό ά ν ή λ ι κ ο ς δ έ ο ν ν ά ά γ η ή λ ι κ ί α ν ά π ό τ ο ύ 7 ο υ μ έ 
χ ρ ι τ ο ύ 1 7 ο υ έ τ ο υ ς σ υ μ π ε π λ η ρ ω μ έ ν ο υ . Τούτο συνάγεται εκ
τού συνδυασμού τού Π.Κ. άρθρ. 126 καί 121.
Τούτων ούτως έχόντων δυστυχώς άποκλείεται ή έφαρμογή θεραπευτικών
μέτρων τό μέν έπί τών άγόντων τήν προσχολικήν ήλικίαν, τό δέ τήν μετεφηβικήν
(περί ών Π.Κ. άρθρ. 130, ήτοι άπό τού 17ου μέχρι του 21ου έτους συμπεπληρωμέ
νου).
ε) Δεδομένης τής φύσεως τών θεραπευτικών μέτρων κατ’ άνηλίκων, ως άσφαλιστικών, άποτελούντων άναπλήρωσιν τού ποινικού κολασμού καί σκοπούντων
εις τήν φυσικήν προστασίαν τής έννόμου τάξεως άπό τού κινδύνου, τον όποιον ενέχει
ή προσωπικότης τού άνηλίκου δράστου (ατελούς) εγκλήματος,( 2) έπεται ότι τό δικαστήριον δέν δύναται νά διατάξη τά θεραπευτικά μέτρα κατά τού άνηλίκου τυχόν
έξ απλών λόγων κοινωνικής προνοίας ύπέρ πάσχοντος συνανθρώπου, αλλά μόνον,
«έάν καί έφ’ όσον κρίνη ότι ούτος είναι έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ς ε ι ς τ ή ν δ η μ ο σ ί α ν
ά σ φ ά λ ε ι α ν » (πρβλ. καί Π.Κ. άρθρ. 69 έν τέλει), έκδηλών προσωπικότητα,
έμφορουμένην ύπό «εγκληματικής διαθέσεως», ήτοι «ψυχικής έτοιμότητος» (κλίσεως ή ροπής) προς διάπραξιν νέων εγκλημάτων έν τώ μέλλοντι (έκτίμησις τής
«πιθανότητος» ότι ό άνήλικος έγκληματίας λόγιο τής καταστάσεως τής πνευματικής
ή ψυχικής αύτοΰ υγείας θέλει έκ νέου έγκληματίσει).(3)
Ά ντιθέτως, καθ’ ήμας, δέν θά έπρεπε νά άποδειχθή ή υπαρξις σχέσεως με
ταξύ τού τελεσθέντος εγκλήματος καί τής ψυχικής ή πνευματικής νοσηρότητος ή
άνωμαλίας («συμπτωματική» έννοια τού έγκλήματος).
(Συνεχίζεται)
1. Οΰτω καί «Κ.Γ. Γαρδίκα. Αί είδικαί τών εγκληματιών κατηγορίαι καί ή μεταχείρισις
αύτών. Άθήναι. 1951» σ .'135, 147.
2. Σχετικώς «Ν.Α. Χωραφας, αυτόθι» σ. 85.
3. Ά πό συμφώνου πρός την είίστοχον ορολογίαν καί διατύπωσιν «Ν. Χωραφα. Έλλληνικόν
Ποινικόν Δίκαιον. Τόμος Α'. Γενικόν Μέρος. Άθηναι. 1943» § 59 σ. 166.

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

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 0Α0 Κ0ΥΜ0ΥΝΔ0ΥΡ0Υ
------- *Γπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------------------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τήν άλλη μέρα - γιατί νά βιασθοϋν άφοϋ ήταν αυτοκτονία ; - ήλθε στο Τμή
μα για νά έξετασθή καί ό Χρηστός Γιαννακούρης, πού ήταν φοιτητής Νομικής καί
υπάλληλος τοϋ Ντίνου του Τσαλδάρη, καί κατέθεσεν ότι τήν Τετάρτη, δηλαδή στις
26 Αύγουστου, αύτός είχε συνοδεύσει τον μακαρίτη τον I ίαπαγιωργακόπουλο καί
τον υπηρέτη του Παπαδάτο ώς τήν Ίονική τράπεζα. Έ κεϊ ό Παπαγεωργακόπουλος άνοιξε τή θυρίδα τοϋ χρηματοκιβωτίου του καί πήρε άπό μέσα πενήντα χιλιά
ρικα για το ταξείδι τοϋ έξωτερικοΰ καί ρώτησε τον άστυνόμο αν τά βρήκε στο δω
μάτιό του ή όχι.
—“Οχι, δεν βρήκαμε παρά μόνο 570 δραχμές.
—-Καλά καί τά άλλα τί έγιναν ; Το άπόγευμα τής Πέμπτης τά είδα. Τά είχε
βάλει ό μακαρίτης μέσα σ’ ένα κουτί άπο ποΰρα καί τά είχε δίπλα άπο το κρεβάτι
του.
—Μήπως τά έδαπάνησε πουθενά ; Μήπως έκανε κανένα έμβασμα σέ τρά
πεζα τοϋ έξωτερικοΰ ;
—-’Αδύνατον. Αυτός δεν μπορούσε νά πάρη τά πόδια του άπό τά ναρκωτικά.
Σέ μένα θά άνέθετε αυτή τή δουλειά.
—Μά νά, έδώ τό λέει καί ή έκθεσις αυτοψίας καί έρεύνης πού κάναμε, είπε
ό Μαρκάκης, γιά τις πεντακόσες έβδομήντα δραχμές. Δέν λέει γιά τίποτε άλλο.
Καί ό άστυνόμος, μπροστά στο μάρτυρα, άρχισε νά ξεφυλλίζη τά έλάχιστα
έγγραφα τής δικογραφίας μέσα στο σχετικό φάκελλο. Τά μάτια όμως τοϋ Γιαννακούρη έπεσαν έπάνω στο σημείωμα μέ τή φίρμα τοϋ Παπαγεωργακόπουλου καί
ρώτησε τον άστυνόμο.
—Τί είναι αύτό τό γράμμα :
—Τό σημείωμα τοϋ μακαρίτου πού μάς άφησε καί πού γράφει ότι αύτοκτόνησε, είπεν ό Μαρκάκης. Καί τό έτεινε προς τον μάρτυρα.
Μά ό Γιαννακούρης μόλις τό είδε πετάχτηκε άπό τά ροΰχα του.
—Μά δέν είναι τοϋ μακαρίτου. Αύτό δέν τό έγραψε ό Παπαγεωργακόπουλος μέ τά χέρια του. Είναι πλαστό. Δείξτε το καί στο θείο του μόλις έλθη άπό τήν
Πάτρα καί θά δήτε. Αύτός έχει γράμματά του καί σημειώματά του γιά νά τά
παραβάλετε. Μά μή ζητάτε τίποτε άλλο. 'Ο μακαρίτης δέν υπέγραφε ποτέ Περι
κλής Κων. ’Αλλά μόνο Περικλής Κ. Αύτό τό σημείωμα πρέπει νά τό έχει γρά
ψει ό ΙΙαπαδάτος. Αύτός πρέπει νά πήρε καί τά λεπτά.
"Ωστε λοιπόν ό έπιμελητής Γρηγόριος Κάτσας είχε δίκιο όταν έλεγε ότι έπρόκειτο περί άγριας σφαγής. ΤΗταν ένα φοβερό έγκλημα ή δήθεν αύτοκτονία καί δράστης
δέν μπορούσε νά ήταν άλλος, έκτος άπό τον υπηρέτη τοϋ Παπαγεωργακόπουλου Θα
νάση Παπαδάτο. Αύτός έσφαξε τό άφεντικό του έπάνω στο κρεβάτι, καθώς ήταν
ναρκωμένος, καί τοϋ πήρε τά πενήντα χιλιάρικα.
'Ο Μαρκάκης είχε άναστατωθή. Πώς, διάβολε, είχε κάνει τέτοια γκάφα ;
Πώς ξεγελάστηκε άπό τό σημείωμα ; Πώς δέν σκέφτηκε ότι άφοϋ σέ διάφορα μέ
ρη τοϋ δωματίου, έκτος άπό τό κρεβάτι άπό τό όποιο δέν είχε σαλέψει καθόλου ό
σφαγμένος μετά τό κόψιμο τοϋ λαιμοΰ του, βρέθηκαν ρανίδες αίματος, πώς άφοϋ
βρέθηκε αίμα έπάνω στο λαβομάνο, πώς άφοϋ μέσα στη λεκάνη φαίνονταν ίχνη σαπουνάδας ματωμένης ήταν ολοφάνερο ότι ήταν καί άλλο πρόσωπο μετά τή σφαγή
μέσα στο δωμάτιο καί αύτό μάτωσε τά χέρια του καί πλύθηκε, καί τά μάτωσε για
τί αύτό ήταν ό δράστης τοϋ έγκλήματος πού πήρε τό ξυράφι τοϋ Παπαγεωργακο-
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πούλου καί ένώ αύτός ήταν πια άναίσθητος από τή μορφίνη πήδησε επάνω στο κρε
βάτι του, γονάτισε, του έκοψε πέρα ώς πέρα τδ λαρύγγι, έπί,υνε τα χέρια του, έβούτηξε τις τόσες χιλιάδες δραχμές, μικρός θησαυρός για την εποχή εκείνη, καί μην
τον είδατε. 'Ο Παπαδάτος άνεζητήθη άμέσως. Αλλ’ είχε έξαφανισθή...
'Ο άστυνόμος του ΣΤ' Τμήματος Μαρκάκης, φιλότιμος Κρητικός, άφοϋ ό υπάλ
ληλος του κ. Γσαλδάρη τοϋ άπεκάλυψεν ότι τό γράμμα τοϋ Παπαγεωργακοπούλου,
οτι αύτοκτόνησε, δεν είχε γραφή άπό τον ΐδιο, άλλ’ ότι είχε πλαστογραφηθή άπό
έκεΐνον πού τον έσφαξε μέ τό ξυράφι για νά τον ληστέψη, πάσχισε άμέσως για δυο
πράγματα. IIρώτα νά μαζέψη στοιχεία για τό δολοφόνο, υπηρέτη τοϋ θύματος, Θανάση
Παπαδάτο, καί υστέρα νά πιάση τον τελευταίο. Κατώρθωσε καί βρήκε άμέσως γνή
σια χειρόγραφα τοϋ μακαρίτου καί τά έδειξε σέ γραφολόγους, οί όποιοι, μέ την πρώτη
ματιά πού έρριξαν σ’ αύτά καί στο σημείωμα, τοϋ είπαν ότι τό τελευταίο ήταν πλα
στό, μέ μιά πολύ λίγη προσπάθεια μιμήσεως τοϋ χαρακτήρος τοϋ μακαρίτου καί
τούς πήρε άμέσως καταθέσεις. Μά την άλλη μέρα ήλθε καί ό θειος τοϋ σφαγμένου
Σπυρόπουλος, ό όποιος έπίσης τοϋ είπε, άφοϋ έξήτασε πιά τό περίφημο σημείωμα,
ότι αυτό δέν είχε γραφή άπό τό μακαρίτη τον άνηψιό του. "Υστερα άπό τή λεπτομερεστάτη κατάθεσι τοϋ Γιαννακούρη πού έπήρε ευθύς άμέσως, άποκαλύφθηκε καί
τό τί παρεκίνησε τον Παπαδάτο νά σφάξη καί νά ληστέψη τον ΓΙαπαγεωργακόπουλο,
άφοϋ κοντά του μπορούσε νά εξασφάλιση μιά μόνιμη θέσι καί άρκετά λεφτά. Ό Παπαγεωργακόπουλος άφοϋ πήρε τά λεπτά άπό τό θησαυροφυλάκιό του τής Ίονικής
Τραπέζης, πήρε τό Γιαννακούρη καί τον Παπαδάτο καί τούς πήγε μέ ένα αύτοκίνητο, οδηγούμενο άπό τό σωφέρ Νίκο Μαγουλά, στο Νέο Φάληρο, οπού τούς έκανε
τό τραπέζι. Τήν άλλη μέρα όμως πού πήγε ό Γιαννακούρης στο δωμάτιο τοϋ Παπα
γεωργακοπούλου τον βρήκε, άγρια θάλασσα καί άνήμερο θηρίο, νά τσακώνεται μέ τον
ύπηρέτη του, γιατί ό τελευταίος τοϋ είχε καταχρασθή τέσσερα χιλιάρικα άπό παληότερους λογαριασμούς του πού τοϋ άνέθεσε νά πληρώση. Τον σκυλόβρυσε καί τοϋ είπε:
— Μή νομίσης βρέ Παπαδάτο ότι μπορείς νά μοΰ κάνης 6,τι θέλεις. Έ γώ εί
μαι ό Παπαγεωργακόπουλος καί θά τά βγάλω όλα στή φόρα. Θά σέ καταγγείλω αν
δέν φέρης πίσω τά τέσσερα χιλιάρικα πού σ’ έπιασα νά μοΰ κλέβης.
Ό Παπαδάτος είχε γίνει κατακίτρινος σάν τό λεμόνι καί τότε ό Γιαννακούρης
έπρόσεξε ότι τό πρώην γκαρσόνι τοϋ γαλατάδικου καί ύπηρέτης τοϋ Παπαγεωργα
κοπούλου είχε έπάνω του πάντα μιά φαλτσέτα καί συνήθιζε νά παίζη μαζί της.
Εκείνο λοιπόν πού παρεκίνησε τον Παπαδάτο νά σφάξη τον Παπαγεωργακόπουλο ήταν πρώτον ό φόβος οτι αύτός θά τον κατήγγελε γιά τις τέσσερες χιλιάδες
πού τοϋ κατεχράσθη καί υστέρα ότι θά έχανε τή θέσι του, άφοϋ τό άφεντικό του θά έφευγε γιά τήν Εύρώπη γιά νά κλεισθή σέ κλινική καί νά θεραπευθή άπό
τά ναρκωτικά. Καί τό γεγονός ότι άπό τό έγκλημα θά έκέρδιζε καί πενήντα χιλιά
ρικα, άφοϋ θά έλήστευε τό θύμα του, τον έκαναν ν’άφήση καί τον τελευταίο δισταγμό,
νά φτιάση τό πλαστό σημείωμα τής αύτοκτονίας του καί νά τον σφάξη, στον ύπνο
του έπάνω, σάν τραγί . . .
Γιά νά πιάση τον φονιά καί ληστή ό άστυνόμος, έστειλε άφ’ ένός μέν τηλε
γραφήματα στήν πατρίδα του τήν Κέρκυρα γιά νά τον πιάσουν, άν τυχόν καί είχε πάει
εκεί, καί ύστερα έστειλε νά βροϋν διάφορα γκαρσόνια φίλους του, μήπως έμάθαινε άπ’
αύτά τά στέκια του καί ποΰ μποροΰσε νά βρεθούν τά ίχνη του. Παράλληλα ειδοποίησε
καί τήν Καταδίωξι τής Χωροφυλακής, δηλαδή τή Γενική ’Ασφάλεια, γιά νά γίνεται
συνεχής έλεγχος καί στις άφίξεις τών ξενοδοχείων καί σ’ εκείνους πού θά παρουσιάζοντο κάπου νά νοικιάσουν δωμάτια στήν ’Αθήνα ή στά προάστια.
Είχε περάσει μιά εβδομάδα άπό τήν δήθεν αύτοκτονία τοϋ Παπαγεωργακοπουλου καί πέντε μονάχα μέρες άπό τήν διαπίστωσι ότι έπρόκειτο γιά φοβερό έγκλημα,
μέ αφορμή τήν ληστεία, καί ό δράστης, Θανάσης Παπαδάτος, δέν είχε βρεθή άκόμα.
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Σπόρου Λεωτσάκου

Ό Μαρκάκης είχε άρχισε!, νά άπελπίζεται, δταν τδ Σάββατο, στις 5 Σεπτεμβρίου,
δυδ ή ώρα τδ μεσημέρι, δταν πιά είχε φορέσει τδ πηλίκιό του στδ γραφείο του καί
ετοιμαζόταν νά πάη στδ σπίτι του γιά φαγητό, ακούσε τδ τηλέφωνό του—καβουρντι
στήρι κυριολεκτικώς τής εποχής—νά κουδουνίζη καί δταν έσήκωσε τδ άκουστικδ
κάποιον νά λέγη :
^
—'Ο κ. Μοίραρχος; Έδώ Καταδίωξι. Ρωτήσατε κ. Μοίραρχε γιά ένα Παπα
δάτο ’Αθανάσιο; Ένδιαφέρεσθε άκόμα;
— Καί βέβαια καί πολύ μάλιστα. Βρέθηκαν ίχνη του;
— Μάλιστα. Παπαδάτος ’Αθανάσιος ετών 27, σερβιτόρος έκ Κερκύρας. ’Έχει
δελτίο άφίξεως άπδ τή Λάρισα. 'Ο φίλος εφθασε χθες τδ βράδυ μέ τδ τραίνο. Πήγε
πρώτα στην πλατεία Όμονοίας, στδ ξενοδοχείο «Μέγας ’Αλέξανδρος» νά μείνη καί
επειδή δεν βρήκε εκεί δωμάτιο έ'μεινε σέ μια κάμαρα στδ ξενοδοχείο «Μεσόγεια»,
Έρμου 258 καί Α γίω ν Άσωμάτων. ’Εκεί είναι τώρα.
’Αντίο φαγητό ! 'Ο Μαρκάκης, σαν νά του έβαλαν φωτιά στά πόδια, άρπαξε τδν
ενωμοτάρχη Μαρινάκη, πού ήταν τής ύπηρεσίας στδ Τμήμα του, καί τρεις χωροφύ
λακες καί έτρεξε άμέσως στδ χάνι εκείνο τής όδοϋ Έρμου, κοντά στά παληατζήδικα,
πού γιά εύφημισμδ μόνο μπορούσε νά τδ πή κανείς ξενοδοχείο. ’Εκεί σέ μια σοφίτα
ξαπλωμένος βρέθηκε ό Παπαδάτος, ό καταζητούμενος γιά δράστης τού εγκλήματος.
"Οταν ακούσε τη λέξι « ’Αστυνομία» καί είδε τδ Μαρκάκη καί τον ένωμοτάρχη του,
γιατί οΐ τρεις χωροφύλακες έμειναν έξω καί φύλαγαν μήπως πηδήσει άπδ πουθενά
γιά νά τδ σκάση ό Παπαδάτος, γιά μιά στιγμή άρχισε λίγο νά τρέμη. Καταβάλλοντας
δμως μιά μεγάλη προσπάθεια ηρέμησε καί ρώτησε:
—’Αστυνομία; Καί τί νταραβέρια έχω έγώ μέ την ’Αστυνομία; Τί μέ θέλετε;
'Η άνάκρισις άρχισε:
—· Πόσες μέρες μένεις έδώ;
— Δέκα . . . Δώδεκα μέρες . . .
— Μά ό ξενοδόχος μάς είπε δτι χθές τδ βράδυ ήλθες άπδ τή Λάρισα . . .
—"A . . . Ν αί. . . Βέβαια . . . Ά λ λ’ είχα μείνει έδώ μερικές μέρες καί πριν
πάω στη Λάρισα καί νόμισα δτι μέ ρωτούσατε πόσο καιρδ έχω μείνει συνολικά στδ
ξενοδοχείο.
—· Καλά . . . Θά τά πούμε στδ Τμήμα πού θά πάμε . . .
— Μέ θέλετε δηλαδή;
— Καί βέβαια.
’Έρευνα στδ δωμάτιο. Τρεις όλοκαίνουργες δερμάτινες βαλίτσες, γεμάτες μέ
καινούργιες φορεσιές, καινούργια έσώρουχα, ολομέταξα ύποκάμισα, γραβάτες, ένα
μπουκάλι μέ παριζιάνικο άρωμα μυριάκριβο πού μόλις είχε άνοιχθή, ένα κουτί εύρωπαϊκή πούδρα καί δύο βιβλιάρια τού Ταμιευτηρίου τής Εμπορικής Τραπέζης.
Τδ ένα παληό, βγαλμένο άπδ καιρδ στήν ’Αθήνα, μέ τις τίμιες οικονομίες τού Θα
νάση Παπαδάτου. ’Έβλεπε κανείς καταθέσεις άπδ ταληράκια μονάχα καί άπ’ αύτά
σιγά-σιγά ό Θανάσης είχε μαζέψει τετρακόσιες δραχμές. Μά τις είχε σηκώσει όλες,
γιατί τού έτυχε, καθώς έδωσε άργότερα ό ίδιος την έξήγησι, κάποια άρρώστεια καί
τότε οχι μόνο τά γκαρσόνια, άλλά καί όλοι οί μισθωτοί δέν είχαν καμμιά άσφάλισι.
Τδ άλλο, τδ καινούργιο, είχε βγή άπδ τδν Παπαδάτο στδ 'Υποκατάστημα τής ’Εμπο
ρικής στη Λάρισα πριν λίγες μέρες μονάχα, στις 31 τού Αύγούστου, μέ κατάθεσι
25.000 δραχμές. ’Απ’ αύτές δμως είχε κι’ δλας σηκώσει τις 15 χιλιάδες τήν παραμονή
τής ήμέρας έκείνης, δηλαδή στις 4 Αύγούστου, καί είχαν μείνει 10.000 ύπόλοιπο.
Έ κανε άμέσως σωματική έρευνα στδν Παπαδάτο καί τού βρήκε σ’ ένα όλοκαίνουργο
■δερμάτινο πορτοφόλι πολυτελείας 13.500 δραχμές.
Μά νά καί κάτι άλλο πού πρόσεξε άμέσως δ άστυνόμος καί ενώ ήταν άκόμη
στδ ξενοδοχείο-χάνι. "Οτι στδ παληδ τίμιο βιβλιάριο τών καταθέσεων, άφοΰ ύπήρχε
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ή έξόφλησις μέ την άνάληψι των 400 δραχμών πού σήκωσε στήν άρρώστεια του,
ήσαν γραμμένες, μέ χέρι τρεμάμενο και μέ ολοφάνερη πλαστογραφία, άπό τον ΐδιο
τον Παπαδάτο, φυσικά, διάφορες καταθέσεις καί άναλήψεις καί μέ ομοιόμορφες τζί
φρες καί υπογραφές τοϋ λογιστοϋ καί-του ταμίου στις άνάλογες θέσεις. ’Έτσι τό
γκαρσόνι ό Παπαδάτος ήθελε, μέ αυτή τήν πλαστογραφία τοϋ βιβλιαρίου, να άποδείξη ότι είχε καί παληότερα καί πριν πάη στοΰ Παπαγεωργακοπούλου πολλές
οικονομίες καί πολλές δοσοληψίες μέ τήν Εμπορική Τράπεζα, ώστε να δικαιολογήση τις 25.000 δραχμές της καταθέσεως τής Λαρίσης, τό υπόλοιπό της καί τά
λεπτά πού βρέθηκαν επάνω του.
'Ο άστυνόμος άμέσως, επί τόπου, θέλησε να έπωφεληθή άπό τή ταραχή τοϋ
ΙΙαπαδάτου, μήπως τοϋ άποσπάση τήν ομολογία, άλλ’ εκείνος είχε καλά προετοιμασθή.
— Ποΰ βρήκες τά τόσα λεπτά πού κατέθεσες τις τελευταίες μέρες στήν Τρά
πεζα; τον ρώτησε ό Μαρκάκης.
—- Είναι άπό τις οικονομίες μου.
—’Έλα Παπαδάτο. Δέν περνούν αυτά. Πές μας καλλίτερα ότι είναι τοϋ άφεντικοΰ σου πού τον έσφαξες γιά νά τοϋ τά πάρης.
— Τοϋ αφεντικού μου; Δέν είμαστε καλά κ. άστυνόμε. Έ τσι μοΰρχεται νά
γελάσω . . . Έ γώ σκότωσα τό άφεντικό μου; Ό Παπαγεωργακόπουλος αύτοκτόνησε.
— Καί πώς τό ξέρεις;
— Τό διάβασα στις εφημερίδες τήν προπερασμένη Παρασκευή.
— Δηλαδή στις 28 τοϋ μηνός . . .
— Μάλιστα. Πήρα στο σιδηροδρομικό σταθμό μιά εφημερίδα γιά νά διαβάσω
στο τραίνο πού έφευγα γιά τή Λάρισα καί έκεΐ είδα ότι ό Παπαγεωργακόπουλος,
ό μακαρίτης, αύτοκτόνησε.
—- Μά οί εφημερίδες έγραψαν γιά πρώτη φορά γιά τήν αυτοκτονία τοϋ Παπα
γεωργακοπούλου τό Σάββατο στις 29 τοϋ Αύγουστου. Τό βλέπεις λοιπόν ότι λές ψέ
ματα;
Ό Παπαδάτος όμως δέν εννοούσε νά τό βάλη κάτω.
— Δέν θυμάμαι . . . Μπορεί . . . ’Ίσως νά τό διάβασα καί όταν έφθασα στή
Λάρισα τήν άλλη μέρα. Έ γώ μιά φορά ξέρω ότι άπό τήν όδό Κουμουνδούρου 18,
άπό τό δωμάτιο μαθές τού μακαρίτου τού Παπαγεωργακοπούλου, έφυγα τό σούρου
πο τής Πέμπτης, στις 27 τού περασμένου. Καί τό άλλο πρωί τράβηξα καί πήγα
στή Λάρισα.
Μέ τό ψέμα αύτό πιάστηκε άμέσως εκείνη τή στιγμή καί μάλιστα άπό τά
βιβλία τού ξενοδοχείου-χανιοΰ τά «Μεσόγεια». Γιατί αύτά έγραφαν ότι σ’ αύτό τό
ξενοδοχείο είχε πάει ό Θανάσης Παπαδάτος καί είχε νοικιάσει δωμάτιο τά χαρά
ματα τής Παρασκευής 28, προς τό Σάββατο 29 τού Αύγούστου. Κοιμήθηκε καί τό
άλλο βράδυ στο ξενοδοχείο, δηλαδή τή νύχτα τού Σαββάτου προς τήν Κυριακή, καί
έφυγε τά χαράματα τής Κυριακής γιά τή Λάρισα μέ τό τραίνο. ’Άρα ήταν ολοφάνερο
γιά τον άστυνόμο ότι ό Παπαδάτος άφοΰ έσφαξε τον δυστυχισμένο τον Παπαγεωργακόπουλο καί τον έλήστεψε,ϊσως κατά τά μεσάνυχτα τής Παρασκευής, ή λίγο πριν ή
μετά, πήγε στο ξενοδοχείο τά «Μεσόγεια» γιά νά κοιμηθή τον ΰπνο τού δικαίου.
’Άλλο συντριπτικό εναντίον του στοιχείο ήταν ότι μόλις έπήγε στή Λάρισα τρά
βηξε γραμμή στήν Τράπεζα γιά νά βγάλη νέο βιβλιάριο καταθέσεων, άφοϋ έμέτρησε
στο ταμείο τού Ταμιευτηρίου τις 25 χιλιάδες, πού άσφαλώς προήρχοντο άπό τή λη
στεία τού μακαρίτου Παπαγεωργακοπούλου, τού θύματός του.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
--------------------- Υ πο τοΰ τ. Άνθυπαστυνόμου χ. ΓΕΩΡΓ . ΔΟΥΚΑΚΗ------------------( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

'Όταν είδε ό φίλος μου πώς δεν υπήρχε άλλος άπό τον άδελφό του στο κατάστη
μα άρχισε να μέ ρωτά αν ξέρω καμμιά όργάνωσι νά Ιπικοινωνή μέ τούς συμμάχους
στη Μ. ’Ανατολή. Στην αρχή δυσκολεύθηκα νά τοΰ δώσω σαφή άπάντησι, παρ’ δτι
έγνώριζα μέ ποιον άνθρωπο είχα νά κάνω. Δεν ήξερα πού ήθελε νά καταλήξη καί ή
μουν επιφυλακτικός. "Οταν δμως μου εξηγήθηκε δτι κάτι το σοβαρό έχει νά μου άνακοινώση, είπα στο φίλο μου πώς θά ένδιαφερθώ νά μάθω. Αύτό το έκαμα γιά νά μή
τοΰ δώσω νά καταλάβη δτι έγώ έγνώριζα συνδέσμους τοΰ στρατηγείου Μ. ’Ανατο
λής.
Ό φίλος μου άντισυνταγματάρχης σηκώθηκε άπό τό κάθισμά του καί άπό ένα
ντουλάπι τοΰ τοίχου έβγαλε ένα σημείωμα πού είχε κρυμμένο εκεί καί μοΰ τό έδωσε.
Ή ταν γραμμένο στη γαλλική κι’ έγραφε δυο ονόματα καί μιά διεύθυνσι στήν ’Αλε
ξάνδρεια. Τό ένα Καμένης καί τό άλλο Χριστάκης, οδός Μαλέκα Φαρίντα.
— Τί σημαίνουν τά ονόματα αύτά καί ή διεύθυνσις; ρώτησα τό φίλο μου.
— Θά σοΰ έξηγήσω μοΰ είπε, άλλά πρέπει νά μοΰ ύποσχεθής δτι δ,τι καί αν
συμβή δέν θά μαρτυρήσης ποτέ, πώς περιήλθε τό σημείωμα αύτό στά χέρια σου.
— Μά είναι τόσο σοβαρό; τον ρώτησα.
— Ναί, μοΰ άπάντησε, ό άντισυνταγματάρχης. Είναι μάλιστα καί πολύ επι
κίνδυνο, νά προσέξης, καί συνέχισε. Προχθές έμαθα δτι έφυγε άπό τό Τουρκολίμανο
τό βενζινόπλοιο «Βέλος» γιά την Αίγυπτο μέ έπιβάτη κάποιον γερμανικής καταγωγής
'Ελληνα υπήκοο, τον Χάγερ. Είναι έμπειρος άπό στρατιωτικά ζητήματα καί δπως
καταλαβαίνεις τον στέλνουν οί Γερμανοί γιά κατάσκοπο. Τό όνομα Καμένης πού γρά
φει τό σημείωμα είναι τό ψευδώνυμο πού έδωσαν στον Χάγερ καί τό άλλο είναι εκεί
νου στού οποίου τό σπίτι θά παραμείνη έως ότου καταφέρη καί καταταγή στον έλληνικό στρατό.
"Υστερα άπό τις σοβαρές αυτές πληροφορίες πού μοΰ έδωσεν ό φίλος μου άντισυνταγματάρχης τον χαιρέτησα καί έφυγα μέ τό πολύτιμο σημείωμα κρυμένο στην
φόδρα τοΰ πηλικίου μου γιά νά συναντήσω τον άστυνόμο Τσενόγλου. Γιά νά μή πέσω
σε καμμιά περιπέτεια πήγα πρώτα άπό τήν άσφάλεια. "Οταν είδα πώς στο γραφείο
τής όμάδος μου δέν ύπήρχε άλλος άπό μένα, τράβηξα γρήγορα-γρήγορα ένα ντοσιέ
άπό τό άρχεϊο καί φύλαξα τό σημείωμα πού είχα επάνω μου. Έ ν τώ μεταξύ πήρα στο
τηλέφωνο τό γραφείο τοΰ άστυνόμου στο ’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας. Ρώτησα αν
είναι ό ίδιος στο άκουστικό καί δταν βεβαιώθηκα πώς ήταν τοΰ είπα πώς πρέπει νά
συναντηθοΰμε τό γρηγορώτερο.
— Νά μέ περιμένης κι’ έφθασα, ήταν ή άπάντησις τοΰ άστυνόμου.
Σέ λίγη ώρα άπό τό τηλεφώνημα ό άστυνόμος ήλθε στήν άσφάλεια Πειραιώς
πού τον περίμενα.
— Συμβαίνει τίποτε τό πολύ σοβαρό; μέ ρώτησε.
— ’Έχω νά σοΰ δώσω κάτι πληροφορίες κι’ ένα σημείωμα, τοΰ είπα, κλείνοντας
την πόρτα τοΰ γραφείου. ’Έβγαλα τό σημείωμα άπό τό ντοσιέ τοΰ άρχείου καί τοΰ τό
έδωσα.
Ό άστυνόμος τό πήρε, τό διάβασε καί έν τώ μεταξύ τοΰ έξήγησα τήν ύπόθεσι, τί έσήμαιναν δηλαδή τά δύο αύτά ονόματα καί τό ρόλο πού θά έπαιζε ό Χάγερ
στήν Αίγυπτο.

Σελίδες άπό τήν Εθνική Ά ντίστασι κατά την κατοχή

585

’Από τή χαρά του ό άστυνόμος μου έσφιξε τά χέρια μέ δύναμι.
— Δεν περίμενα ποτέ μου, είπε, πώς θά πέφταμε τόσο γρήγορα πάνω στους
πράκτορες τής γερμανικής κατασκοπείας «ΑΣΤ».
Έ ν τώ μεταξύ ό άστυνόμος δίπλωσε μέ προσοχή τό σημείωμα πού κρατούσε
άκόμα στα χέρια του καί τό έκρυψε άνάμεσα στη φόδρα τοΰ σακκακιοΰ του. "Υστερα
σηκώθηκε καί σαν σίφουνας χάθηκε άπό τό γραφείο, χωρίς νά τον πάρη κανένας είδησι.
Τό ίδιο βράδυ, μέ τήν ευκαιρία του βομβαρδισμού πού έκαμαν οί "Αγγλοι στο
Τατόϊ,ό άσύρματος τής άστυνομικής όμάδος «ΟΜ» μέ άσυρματιστή τον Βαρδόπουλο
ύπό τό ψευδώνυμον Μάρας, άξιωματικό τού Β.Ν., καλοϋσε συνεχώς τό στρατηγείο
τοΰ Ν. Ζέρβα, ώς πού κατώρθωσε νά μεταδώση τό μήνυμα γιά τον Χάγερ πού άπ’
εκεί μετεδόθη στο στρατηγείο Μ. ’Ανατολής. Τήν ώρα αυτή οί ύπαστυνόμοι Λουκάκης καί Άθανασιάδης περιπολοΰσαν στην όδό Δαμάρεως, έξω άπό τό σπίτι τού
πατριώτου Παπαδημητρίου πού στο υπόγειό του είχαμε κρυμένο τον ασύρματο.
Τήν άλλη μέρα δώσαμε τό ίδιο μήνυμα στον άστυνόμο τότε Καλόθετο, γιά νά τό
διαβιβάση καί έκείνος στήν ομάδα του, ώστε νά είμεθα σίγουροι πώς τό στρατη
γείο ένημερώθηκε καί άπό άλλη πηγή γιά τον Χάγερ.
Πέρασαν κάμποσες μέρες άπό τότε. Μέ τον άστυνόμο Τσενόγλου συναντη
θήκαμε ξανά στο γνωστό υπόγειο καφενεδάκι τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας. Αυτή
τή φορά όμως ό άστυνόμος δεν ήταν μ,όνος του. Τόί συνώδευε ό ύπαστυνόμος τότε
Λουκάκης.
— Είναι δικός μας, μοϋ είπε, καί μάλιστα άντικαταστάτης μου σέ ώρα άνάγκης,
γ ι’ αυτό τον έφερα μαζί μου γιά νά τον γνωρίσης.
— Τον γνωρίζω, είναι καί συμπατριώτης μου.
"Υστερα άπό τήν στιχομύθειά μας αυτή έβγαλα μερικές σημειώσεις πού είχα
επάνω μου καί τις έδωσα στον άστυνόμο. Σ’ αυτές είχα γραμμένα τά ονόματα καί
τον άριθμό καραβιών τής νηοπομπής πού θά έφευγε έκεΐνο τό βράδυ γιά τήν ’Αφρική.
Ό άστυνόμος πήρε τις σημειώσεις καί μέ ρώτησε άν έχουμε τίποτε τό νεώτερο
άπό τον Περικλή.
— Ναί, τού είπα, κάτι έμαθε γιά τούς προδότες πού έκπαιδεύουν οί Γερμανοί.
Σκέπτονται, όπως μοϋ είπε, νά τούς χρησιμοποιήσουν σέ μονάδες καλύψεως οπι
σθοφυλακής.
— Αυτό είναι σπουδαίο καί, άν είναι σωστό, σημαίνει πώς πολύ γρήγορα
■θά φύγουν οί Γερμανοί άπό τον τόπο μας. Μήπως όμως τό κάνουν γιά νά μάς παρα
πλανήσουν, έφ’ όσον βρίσκονται στο φόρτε τους;
Δέν είχε άδικο γ ι’ αύτό πού πονηρεύθηκε, γιατί, όπως άποδείχθηκε άργότερα,
ή γερμανική κατασκοπεία, άπό τούς άνθρώπους πού είχε επιστρατεύσει, είχε στεί
λει άρκετές άποστολές πρακτόρων στήν Αίγυπτο.
Τή δουλειά αυτή είχε άναλάβει ένα κλιμάκιο τής γερμανικής κατασκοπείας
«ΑΣΤ» ύπό τά στοιχεία «1.Μ» (Αίντς Μαρίνε). Τό γραφείο αύτό στήν Ελλάδα
τό ώργάνωσε ό πλωτάρχης Φόν Κάλλ ή Κέλλερμαν. Ό σατανικός αυτός άνθρωπος
όταν ήλθε άπό τήν Βιέννη τό 1941 στήν Ελλάδα έγκαταστάθηκε στο μέγαρο Πε~
σμαζόγλου, στο Β' πάτωμα. Στήν είσοδο τού γραφείου τοποθέτησε μιά πινακίδα
με τά στοιχεία «Ι.Μ .» Τί εννοούσαν αυτά τά δύο γράμματα κανείς δέν μπορούσε νά
ξέρη, όπως καί κανένας δέν μπορούσε νά μάθη τούς σκοπούς πού εξυπηρετούσαν.
Ό Φόν Κάλλ διάλεξε γιά βοηθό του ένα αύστριακό οδοντίατρο, τον Βάλτερ Φίρστ,
πού ήταν έγκατεστημένος άπό πολλά χρόνια στήν Ελλάδα. Τον γνώρισε στήν Βιέννη
όταν πήγε νά καταταγή στή Βέρμαχτ μέ τήν κήρυξι τού πολέμου. Γιά τή δουλειά
πού τον ήθελε ήταν κατάλληλος, γιατί έγνώριζε καλά τήν ελληνική γλώσσα καί θά
μπορούσε έτσι νά τον βοηθήση στά σχέδιά του. Τήν εποχή εκείνη μέ κάθε λογής πλω-
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τό μέσο γίνονταν διαφυγές Ελλήνων άξιωματικών στην Αίγυπτο. Ό Φόν Κάλλ
για νά έξουδετερώση τις διαφυγές αύτές έδημιούργησε μια παγίδα καί τήν άνέθεσε
στον Βάλτερ Φίρστ. Τον έγκατέστησε δηλαδή στην οδόν Έμμ. Μπενάκη άρ. 8 στον
δον όροφο καί τοϋ διέθεσε τρία συνεχόμενα δωμάτια. Σ’ έ'να άπό αυτά ό Βάλτερ έτοποθέτησε μια παράξενη έπιγραφή πού έγραφε: «Σύνδεσμος κυνηγών». ’Έτσι ήταν
καμουφλαρισμένο τό κλιμάκιο τής «Ι.Μ .» (Ά ϊν τ ς Μαρίνε) τής όδοΰ Έμμ. Μπενάκη
8. ’Έπειτα άπό δύο χρόνια, τό 1943, ό Φόν Κάλλ έφυγε άπό τήν Ελλάδα καί τήν
γενική διεύθυνσι τής «Ι.Μ .» τής οδού Πεσμαζόγλου, μαζί μέ τά κλιμάκιά της, άνέλαβε κάποιος όνόματι Σμίτ. 'Ο Σμίτ δέν ήταν άλλος άπό τον πλωτάρχη Λίντιχ,
άλλοτε ναυτικόν άκόλουθον τής γερμανικής πρεσβείας ’Αθηνών, ό όποιος γνώριζε
καλά πρόσωπα καί πράγματα τοΰ τόπου μας. 'Ο Λίντιχ, όπως καί ό προκάτοχός
του Φόν Κέλλερμαν, έκτος άπό τήν παρακολούθησι τών διαφυγών, ειχεν άναλάβει
καί τήν άποστολή πρακτόρων τής γερμανικής κατασκοπείας στήν Αίγυπτο, Συρία
Παλαιστίνη καί σ’ όποια άλλη χώρα ήλέγχετο άπό τούς συμμάχους.
Μέχρις ενός σημείου έπίστευαν πώς τά κατάφερναν άπόλυτα, γιά τον άσφαλή
π ροορισμό τών πρακτόρων μέ τον ξύλινο στόλο πού είχαν δημιουργήσει άπό βενζινόπλοια. Είναι άλήθεια ότι πολλές άποστολές έπέτυχαν νά άποβιβασθοϋν στις παρα
λιακές άκτές τής Μ. ’Ανατολής, μέ όλα τά άπαραίτητα έφόδια. τοϋ κατασκόπου,
ήτοι χρήματα, άσυρμάτους, κώδικες καί άλλα. Οί περισσότεροι άπό τούς πράκτορές
τους αυτούς έπεσαν στά χέρια τών συμμάχων, ύστερα άπό τά μηνύματα πού έπαιρνε
τό στρατηγείο Μ. ’Ανατολής άπό τις διάφορες οργανώσεις εθνικής άντιστάσεως τής
κατεχομένης Ελλάδος. Έ τσ ι άποκαλύφθηκε καί ό Χάγερ στή χώρα τοϋ Νείλου
τον Μάρτιο τοϋ 1943 άπό τό μήνυμα τής άστυνομικής όμάδος «ΟΜ» καί όπως
μάθαμε άργότερα πιάστηκε άπό τούς ’Άγγλους καί έξετελέσθη.
Μετά άπό λίγο καιρό, ένα τυχαίο περιστατικό μοΰ άνοιξε τό δρόμο γιά νά
μάθω τί ρόλο έπαιζε ή « Ά ϊν τ ς Μαρίνε» τής στοάς Πεσμαζόγλου καί τό παρακλάδι
της στήν οδόν Έμμ. Μπενάκη 8, πού ήταν καμουφλαρισμένο ώς «Σύνδεσμος Κυ
νηγών».
** *
Τώρα ας μοϋ έπιτραπή νά κάνω μιά μικρή άναδρομή τών γεγονότων καί νά
έπανέλθω χρονολογικά στήν δράσι τοΰ Ξάνθου καί τοΰ Μπέλου. Οί δύο αυτοί πρά
κτορες τής γερμανικής κατασκοπείας, όπως έμαθα μετά τήν άπελευθέρωσι άπό ένα
φίλο μου, ήσαν εκείνοι πού συνέταξαν τον ’Ιανουάριο τοΰ 1943 τήν κατάστασι ομή
ρων πού ό Γερμανός φρούραχος Πειραιώς λοχαγός Γκιστερμποΰγκεν είχε ζητήσει.
’ Ηταν ή 3η ’Ιανουάριου 1943. Έλληνες πατριώτες, πού δέν μάθαμε ποτέ
ποιοι ήσαν, έκοψαν τά ήλεκτρικά καλώδια τών προβολών ένός γερμανικού όχυροϋ
στον Πόρο. 'Ο Γερμανός φρούραρχος έγινε έξω φρενών γ ι’ αύτό τό σαμποτάζ καί
διέταξε τήν σύλληψι ομήρων στον Πειραιά, άπό όλα τά επαγγέλματα. ’Επιστήμονες,
κληρικοί, έμποροι, βιομήχανοι καί άστυνομικοί ακόμη, συμπλήρωναν τήν ονομαστική
κατάστασι πού έζήτησεν άπό τον τότε δήμαρχο Πειραιώς. Δέν έμαθα ποτέ ποιος
ήταν έκείνος πού ύπέδειξε στο Μπέλο καί τον Ξάνθο νά συμπληρώση τήν κατάστασι
μέ ονόματα άστυνομικών, ήτοι τοΰ διοικητοΰ άσφαλείας Πειραιώς Θ. Τασίνη, τοΰ
άστυνόμου τότε Π. Σκευούλη, τοΰ άρχιφύλακος X. Καραίσκου καί τό δικό μου.
( Συνεχίζεται)

*Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Συνέχεια από τό ύ π ’ άριθ. 265 τεύχος)

((ΤΤ Μαφία είναι καί πάλι ή άδιαφιλονίκητος δύναμις του άμερικανικοΰ υποκόσμου
1 1 —είναι ό σκληρός άφέντης, πού τον μισούν όλοι. Ά λ λ’ άκόμη περισσότερον
τον φοβούνται. Άκόμη καί οί μικροί κακοποιοί, πού «δουλεύουν» άνεξάρτητα, είναι
ύποχρεωμένοι να καταβάλλουν κεφαλικό φόρο. Οί μεγαλύτερες συμμορίες πρέπει να
συνεισφέρουν ένα ποσοστό άπό τα κέρδη τους· καί νά μή άσχολοΰνται μέ δουλειές
πού ενδιαφέρουν την Μαφία—δεν άνέχεται τον άνταγωνισμό.
«Άλλ* ίσως νά πλησιάζη ή ημέρα πού καί οί Γκάλλο θά πάρουν την έκδίκησί τους.'Η Έ φ Μπί Ά ϊ έχει χάσει πολλές μάχες στον πόλεμο κατά τού (οργανωμέ
νου έγκλήματος. Ποτέ της, όμως, δέν συνθηκολόγησε. 'Ο Βαλάτσι, ένας άπό τούς
«κάπο» της Μαφίας, «έμίλησε». Καί τό Συνδικάτον τού Έγκλήματος κινδυνεύει νά
καταρρεύση».
ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΖΟΖΕΦ ΒΑΛΑΤΣΙ
ό περίφημον τείχος τής «O merta» κατερρίφθη έπισήμως την 27ην Σεπτεμ
βρίου 1963, δτε ό άρχιγκάγκστερ Τζόζεφ Βαλάτσι προέβη εις την πρώτην
συνταρακτικήν του άποκάλυψιν περί τής σημερινής Μαφίας τής ’Αμερικής ένώπιον υποεπιτροπής τής Γερουσίας. Εις την πραγματικότητα όμως ό Τζόζεφ Βαλάτσι
ήρχισεν νά «κελαηδή»—κατά τήν άμερικανικήν καί διεθνή άργκό τού ύποκόσμου—
άπό τού ’Ιουλίου 1962 εις τούς άστυνομικούς ή μάλλον εις ένα μόνον άστυνομικόν.
Ά πό ένα «κάπου» δηλαδή των Η.Π.Α., άπό ένα οίκημα άπομεμακρυσμένον καί φρουρούμενον όπως ένα πραγματικόν φρούριον, έπί δεκατέσσαρες μήνες προ τής καταθέσεως εις τήν Γερουσίαν άπεκαλύπτοντο γεγονότα καί καταστάσεις τεραστίου ένδιαφέροντος εις ένα άνώτερον στέλεχος τής Έ φ Μπί Ά ί , τό όποιον καί άνεμετέδιδε
πιστά εις τάς προϊσταμένας του άρχάς κάθε λέξιν πού έξήρχετο άπό τον «λαλοΰντα»
Τζόζεφ Βαλάτσι.
Διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν τής Μαφίας ένα άνώτερον στέλεχος παρέβη
τον κώδικα σιωπής τού συνδικάτου. ΤΗτο έπόμενον λοιπόν νά τεθή άμέσως εις λει
τουργίαν ό «τιμωρός νόμος» τής όργανώσεως καί νά έπιζητηθή ή πάση θυσία έξουδετέρωσις τού «άσεβήσαντος εις άρχάς καί παραδόσεις» πλέον τής έκατονταετίας.
'Η κεφαλή τού Βαλάτσι έξετιμήθη άντί 100.000 δολλαρίων, πού κατετέθησαν εις
τράπεζαν τής Ελβετίας ή τού Χόγκ Κόγκ καί προορίζονται διά τον έκτελεστήν,
άπεγνωσμέναι δέ προσπάθειαι ήρχισαν καταβαλλόμεναι άπό τούς άπανταχοΰ ma
fiosi νά εύρεθή τρόπος δολοφονίας τού «προδότου άδελφοΰ» καί εις πείσμα όλων
εκείνων των δρακόντειων μέτρων πού έλαβεν καί λαμβάνει ή Έ φ Μπί Ά ϊ διά τήν
περιφρούρησιν τής ζωής του.
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Αί αφηγήσεις του Τζόζεφ Βαλάτσι άποτελοϋν τάς πλέον ένδιαφερούσας καί
συνταρακτικάς άποκαλύψεις πού έγιναν ποτέ εις τήν άμερικανικήν Κυβέρνησιν διά
τήν υπαρξιν καί λειτουργίαν τοϋ συνδικάτου του έγκλήματος εις Η.Π.Α. Έπέτρεψαν
εις τήν ’Έ φ Μπί Ά ϊ να κατάστρωση ένα πλήρη «γενεαλογικόν πίνακα» τοϋ άδιστάκτου αύτοΰ υποκόσμου, νά γνωρίση τάς σημερινάς μεθόδους δράσεως, τήν όλην
διάρθρωσιν τοϋ εγκληματικού οργανισμού καί επί πλέον νά καταστρώση σχέδιον
οριστικής πλέον έξαλείψεως τοϋ καρκινώματος πού έπέφερεν άπροσδιορίστου βα
θμού δεινά είς όλην τήν κοινωνικήν ζωήν της ’Αμερικής. ’Ά ς ’ίδωμεν όμως ποιος
ό Τζόζεφ Βαλάτσι, ποιοι οί λόγοι πού τον ώθησαν εις τό νά παραβή πρώτος αυ
τός τήν omerta, καί εις τήν συνέχειαν ποϊαι αί άποκαλύψεις του.
** *
Τζόζεφ Βαλάτσι, ήλικίας 61 ετών σήμερον, έγεννήθη είς Νέαν Ύόρκην από
Ο
γονείς μετανάστας έξ ’Ιταλίας. Τήν εγκληματικήν του δράσιν ήρχισεν τό έτος
1918, άναδειχθείς λίαν συντόμως είς ένα «άσσον» τών ληστειών, εκβιασμών, διαρ
ρήξεων, φόνων καί λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Τό 1929 έγένετο μέλος τής Μαφίας
ώς «μαθητευόμενος δολοφόνος», εξελίσσεται δέ έκτοτε όχι εις τήν έπίζηλον θέσιν
τοϋ «Δον» ή τοϋ «κάπο» (άρχηγοϋ), διά νά λάβη μέρος είς τό συνέδριου τοϋ Ά παλάτσιν, άλλά οπωσδήποτε είς μίαν άρκετά σημαίνουσαν προσωπικότητα τοϋ άμερικανικοΰ ύποκόσμου, μέ «είδίκευσιν» πλέον είς τό λαθρεμπορίου ναρκωτικών καί
τάς δολοφονίας. Χαρακτηριστικά σημεία άπό τήν «πολυκύμαντου σταδιοδρομίαν»
τοϋ Βαλάτσι είναι τό πλήθος τών δολοφονιών άσημάντων καί μή παραγόντων τοϋ
άμερικανικοϋ ύποκόσμου, τό πλήθος έκβιασμών, διαρρήξεων, κλοπών κ.λ. μέχρι τής
εισόδου του είς τήν Μαφίαν. Τήν θέσιν τοϋ μαφιόζο πλέον χαρακτηρίζουν πολλά
συγκλονιστικά γεγονότα, μεταξύ τών οποίων καί ή δολοφονία τοϋ Τζόζεφ Κατάνια
τό 1930, ένός άξιωματούχου τοϋ Μασσέρια όταν ό Βαλάτσι «είργάζετο» διά λογα
ριασμόν τής συμμορίας τοϋ Μαραντσάνο, άρχηγοϋ τών Σικελών. Παραλείποντες
πλεϊστα άλλα, μέρος τών οποίων θά Ιδωμεν είς τάς άφηγήσεις του, φθάνομεν είς τό έ
τος 1959, ότε κατηγγέλθη άπό τήν ’Αστυνομίαν διά τό λαθρεμπορίου ναρκωτικών καί
κατεδικάσθη είς 20ετή φυλάκισιν. Είς τάς φυλακάς ό Βαλάτσι έφόνευσεν ένα συγκρατούμενόν του, περί τοϋ οποίου είχε τήν γνώμην ότι εύρίσκετο έκεϊ διά νά τον
δολοφονήση κατόπιν εντολής τής Μαφίας. Ό φόνος έκεϊνος καί ή γενική κατακραυ
γή πού έπηκολούθησεν έκαμαν τον Βαλάτσι νά ζητήση νά ίδη ένα πράκτορα τής ’Έφ
Μπί Ά ϊ καί νά άρχίση νά όμιλή.
Κατά τάς άποκαλύψεις τοϋ Τζόζεφ Βαλάτσι είς τούς πράκτορας τής άμερικανικής άσφαλείας, ή σημερινή Μαφία τής ’Αμερικής έχει τον τίτλον «Λά Κόζα Νόστρα», πού σημαίνει «'Η ύπόθεσίς μας». ’Επί κεφαλής ολοκλήρου τοϋ εγκληματι
κού αύτοϋ συνδικάτου εύρίσκεται ό ιταλικής καταγωγής Βίτο Τζενοβέζε, 66 ετών,
συγκρατούμενος τοϋ Βαλάτσι κατά τόν φόνον έκεΐνον τοϋ άλλου συγκρατουμένου,
πού έγένετο αιτία νά όμιλήση, ήδη δέ κρατούμενος είς τάς φυλακάς τής Άτλάντα
όπου έκτίει ποινήν 15 έτών διά λαθρεμπορίου ναρκωτικών. 'Ο Βίτο Τζενοβέζε εί
ναι εκείνος ό όποιος προητοίμασε τό 1957 τόν φόνον τοϋ έπιφανοΰς στελέχους τής
Μαφίας Ά λμπερτ Άναστάζια (Μπούμ-Μπούμ), ό άποπειραθείς τήν δολοφονίαν
τοϋ σκληροτραχήλου καί δυναμικού Φράνκ Κοστέλλο καί ό μοχλός συγκλήσεως τοϋ
περιφήμου «Μεγάλου Συνεδρίου» τοϋ Άπαλάτσιν κατά Νοέμβριον τοϋ 1957.
'Υπό τόν καταχθόνιον Βίτο Τζενοβέζε τελεί μία έπιτροπή άπό δώδεκα «πά
τρωνας» ή άρχηγούς διαφόρων κλάδων τής όργανώσεως, πού ονομάζονται «οικογέ
νεια'.» καί έχουν κατανείμει μεταξύ των πλέον τών 15 μεγαλοπόλεων. Κατά τρόπον
«άρτιον» έργάζονται αί «οικογένεια1.» τής Νέας Ύόρκης, τής Βοστώνης, τοϋ Σικάγου,
τής Φιλαδέλφειας, τής Νέας ’Ορλεάνης, τοϋ Λος ’Άντζελες καί τοϋ Σάν Φραντζί-
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σκο. Τά ονόματα των άρχηγών των τοπικών αύτών συμμοριών καί πλεϊστα άλλα
επιφανών παραγόντων έκάστης «οικογένειας» έδόθησαν ύπό τοϋ Βαλάτσι είς τήν
’Αστυνομίαν, ή οποία έπεβεβαίωσε πολλάς πληροφορίας πού είχε λάβει έξ άλλων
πηγών καί διεξάγει ήδη τάς άνακρίσεις. Σωρεία λεπτομερειών δι’ ώρισμένα εγκλή
ματα μη έξιχνιασθέντα, ώς καί διά μέγαν άριθμόν μυστηριωδών έξαφανίσεων καί
άλλα πολλά, έδόθησαν ύπό τοϋ Βαλάτσι είς όγκον πρωτοφανή διά τά παγκόσμια
άστυνομικά χρονικά καί προεκάλεσαν τήν γενικήν κατάπληξιν, άλλά καί τήν έκφρασιν ευγνωμοσύνης τής άμερικανικής κυβερνήσεως διά στόματος τοϋ ύπουργοΰ τής
Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ, άδελφοΰ τοϋ δολοφονηθέντος προέδρουτών Η. ΓΙ.Α.
'Ο Βαλάτσι άπεκάλυψεν άκόμη ότι μεταξύ τών μελών τής «Κόζα Νόστρα»
έπικρατεΐ άπόλυτος τρομοκρατία. Οί πάντες ύπογράφουν τον όρκον των μέ αίμα,
ή παραμικρή υποψία δέ οδηγεί είς άμεσον καί ομαδικήν έκτέλεσιν τοϋ άνεπιθυμήτου. Ουτω έξοντώθη, πλήν τόσων άλλων, ό «γενικός άρχηγός» τοϋ υποκόσμου Νέας
'Υόρκης, Πήτερ Μορέλο, τήν 15ην Αύγούστου 1930. Καί ουτω έξοντώθη τό 1962
ό ύπ’ άριθ. 2 ήγέτης τοϋ συνδικάτου τοϋ έγκλήματος, ό ’Άντονυ Στρόλλο. "Οπως
άπεκαλύφθη, τό πτώμα τοϋ Στρόλλο έτοποθετήθη είς ένα παλαιόν αύτοκίνητον, πού
μετετράπη είς όγκον μετάλλου αύθημερόν άπό τά ύδραυλικά πιεστήρια ενός «κοι
μητηρίου αυτοκινήτων», διευθυνομένου άπό τήν Μαφίαν.
Ενδιαφέρον έξ άλλου παρουσιάζουν αί άποκαλύψεις τοϋ Τζόζεφ Βαλάτσι διά
τήν κοινωνικήν ζωήν τών μελών τής «Κόζα Νόστρα». 'Ένα αυστηρόν πρωτόκολλον
ορίζει ότι οί γάμοι συμφωνοΰνται έκ τών προτέρων, πρέπει δέ νά γίνωνται άπαραιτήτως μεταξύ τών μελών τής όργανώσεως καί ιδίως μεταξύ οικογενειών πού
άνήκουν εις -την αύτήν βαθμίδα ιεραρχίας. ’Επί πλέον, ή σύναψις γάμου υπαγορεύ
εται άπό τούς άρχηγούς τών συμμοριών είς τά στελέχη καί άπλά μέλη καί σύμφω
να πάντοτε μέ τά συμφέροντα τής όλης όργανώσεως. Ό ’ίδιος ό Βαλάτσι λ.χ. ύπεχρεώθη άπό τον Βίτο Τζενοβέζε νά νυμφευθή τήν Μίλτρεντ Ρέϊνα, Ινα άπό τά έννέα τέκνα τοϋ Γκαετάνο Ρέϊνα, άρχηγοϋ μιας όμάδος τοϋ Μαραντσάνο, προς σύμπηξιν ένδοσυμμοριακών οικογενειών. Τό αυτό ίσχυσε καί διά τήν Μίλτρεντ Ρέϊνα, ή
όποια ύπανδρεύθη τον Βαλάτσι κατόπιν πιέσεων τοϋ Τζενοβέζε. Πέραν αύτών, ή
κοινωνική ζωή τών μελών τής Κόζα Νόστρα είναι αύστηρώς ρυθμισμένη πρός πά
σαν γενικώς έκδήλωσιν. Παρά τό ότι λ.χ. σπανίως είναι πιστοί σύζυγοι οί mafiosi,
ούδέποτε σχεδόν καταφεύγουν εις τό διαζύγιον καί έκ τών ύπαρχόντων χρημάτων
δαπανούν άφειδώς διά τήν νόμιμον σύζυγον. Είναι στοιχειώδες καθήκον τοϋ μέλους
τής όργανώσεως νά εύπορή ή οίκογένειά του, νά πραγματοποιή ταξίδια άναψυχής
είς τά μεγάλα κοσμοπολιτικά κέντρα, νά φυλάττη άρκετά χρήματα είς τήν κατοι
κίαν τής οικογένειας του, άλλά οΰτε ή σύζυγος οΰτε τά τέκνα νά γνωρίζουν τήν άμαρτωλήν προέλευσιν τών έσόδων. Τά πολυτελή ξενοδοχεία, έστιατόρια, νυκτερινά κέντρα
κ.λ. όπου οί mafiosi συχνάζουν, αί έπιδόσεις είς τά άθλητικά άγωνίσματα κ.λ. κ.λ.
άποτελοΰν μερικά άπό έκεΐνα τά προπετάσματα πού ένας καλός μαφιόζος πρέπει
νά μή άγνοή ότι είναι άπαραίτητα διά τήν προβολήν του ώς ένός «άξιοπρεποϋς»
καί «έντιμου» μέλους τής κοινωνίας. Καί άλλα, καί άλλα πολλά.
(Σ υνεχίζετα ι)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-Μ ΠΙΆΐ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
--------------------------Χ ο υά ιτχ έντ « Ή Ιστορία τοϋF.B.I.», κατά μετάφρασή
τ ο ϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
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'0 ’Άντερσον συνέχισε νά άρνήται τήν ένοχή του καί τελικά έζητήθη άπό τό
F.B.I. νά έξετάση τό πλαστογραφεμένο τσέκ. ΟΕ ειδικοί υπάλληλοι τοΰ F.B.I. διεπίστωσαν ότι τό τσέκ δεν είχε ύπογραφή άπό τον ’Άντερσον, άλλά άπό τον Τζώρτζ
Λέστεβ Μπέλεβ, ένα καλλιτέχνη πλαστογράφο, τοΰ όποιου ό γραφικός χαρακτήρας
βρισκόταν στον άτομικό του φάκελο τοΰ άρχείου τοΰ εργαστηρίου ( 1). Ειδοποιήθηκαν
άμέσως οί άρχές τής Μινεσότα περί τής διαπιστώσεως αύτής τοΰ F.B.I. καί έτσι
τήν 1 ’Ιουλίου 1953 τό άναθεωρητικό δικαστήριο τής Μινεσότα άπήλλαξε τον Ά ν 
τερσον.
Σπανίως θά διέλθη ήμέρα κατά τήν όποιαν τό εργαστήριο τοΰ F.B.I. δεν θά
άναφέρη: «Τό βλήμα Α' δέν έπυροβολήθη άπό τό όπλο Β '», πράγμα πού σημαίνει ότι
κάποιος, κάπου, άπαλλάσσεται πλέον τής ένοχής, έφ’ όσον ή έξέτασις είναι άρνητική,
έξασφαλίζοντάς του την άθωότητα.
Μερικές φορές τά μαρτυρικά στοιχεία είναι τέτοια πού μποροΰν νά οδηγή
σουν σέ λανθασμένη διαπίστωσι. Τήν νύκτα τής 13ης Φεβρουάριου 1950, ή κυρία
Ρόμπερτ Πάρκς πετάχθηκε έξω άπό τό σπίτι της—στή Αούρεϋ τής Βιρτζίνια—
καί κτύπησε τήν πόρτα ένός γειτόνου της. Βρισκόταν σέ ύστερική κατάστασι καί ήταν
έτοιμη νά πέση κάτω. Ζήτησε τή συνδρομή τοΰ γειτόνου της γιά νά παράσχη βοήθεια
στον σύζυγό της πού είχε κτυπηθή μέ όπλο. Έκάλεσαν τότε τήν ’Αστυνομία, ή όποια
έφθασε μέσα σέ λίγα λεπτά. Βρήκαν τον Πάρκς, τέως λοχαγό τοΰ πεζικοΰ, νεκρό μέσα
στήν κρεβατοκάμαρα τής όποιας ή είσοδος ήταν προς τήν τραπεζαρία. Μιά σφαίρα
είχε τρυπήσει τό δεξί του χέρι, είχε εισχωρήσει στο θώρακα, όπου διέτρυσε τήν καρ
διά, καί παρέμεινε μέσα στο άριστερό τμήμα τοΰ θώρακος. ’Απέναντι άπό τήν πόρτα
τής κρεβατοκάμαρας, μέσα στήν τραπεζαρία, καί κοντά στον τοίχο, βρισκόταν ένα
αυτόματο πιστόλι μέ ένα κάλυκα σφηνωμένο στήν κάννη του. Στά τραύματα δέν
ύπήρχαν καψαλισμοί άπό τήν πυρίτιδα, πράγμα πού μαρτυρούσε ότι άπό τήν κατεύθυνσι πού προήρχετο τό βλήμα, ήταν άδύνατο νά κρατούσε τό όπλο τό ΐδιο τό θΰμα.
"Οταν ή κυρία Πάρκς συνήλθε κάπως καί μπόρεσε νά μιλήση, οί άστυνομικοί
τήν έξέτασαν.
— Βρισκόμουν στήν κουζίνα όταν ακόυσα τον πυροβολισμό. Έ τρεξα στην κρε
βατοκάμαρα, όπου βρισκόταν ό Μπόμπ. Μέ κοίταξε καί ε ίπ ε : «Χόνυ, τό όπλο έκπυρσοκρότησε», καί μετά έπεσε, είπε ή κυρία Πάρκς.
'Η άστυνομία πληροφορήθηκε οτι τό ζεΰγος Πάρκς μάλωνε πολλές φορές. Οί
μάρτυρες έλεγαν ότι πριν δυό-τρεΐς εβδομάδες, ή κυρία Πάρκς είχε τηλεφωνήσει
στον Ά γ ιο Φραγκίσκο καί τήν ακόυσαν νά ζητή άπό κάποιον νά τής στείλη τό ει
σιτήριο γιά νά πάρη τό λεωφορείο νά πάη στον Ά γ ιο Φραγκίσκο. Τά στοιχεία ήσαν
(1) *0 Τζώρτζ Λέστερ Μπελέβ θεωρήθηκε άργότερα ώς ένας άπό τούς δέκα ύπ’ άριθ. 1
καταζητουμένους τοΰ F.B.I. Κατά τάς άρχάς τοΰ 1947, ό τύπος άρχισε νά δημοσιεύη χαρακτηρι
στικές ιστορίες κατά περιόδους γιά «τούς σπουδαιοτέρους» έγκληματίες πού κατεζητοΰντο άπό τό
F.B.I. Τό 1950, ή Διεθνής Δημοσιογραφική Υπηρεσία ένεκαινίασε τό πρόγραμμα αύτό ώς «Οί
ύπ’ άριθ. 1 καταζητούμενοι» καί τό F.B.I. άρχισε νά έκδίδη συνεχώς ένα πίνακα πρός δημοσίευσι
στις εφημερίδες, στά περιοδικά, τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόρασι. Μόλις συνελαμβάνετο ένας έγκληματίας,πού τό όνομά του ύπηρχε στόν πίνακα, άνεγράφετο άμέσως άλλος. Ά πό τούς 98 έγκλη
ματίες τοΰ πίνακος τούτου, οί 88 έχουν συλληφθή.
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δλα κατά της Πάρκς, ή οποία καί συνελήφθηκε μέ την κατηγορία διαπράξεως αν
θρωποκτονίας.
'Η ερευνά δμως συνεχίσθηκε. Τήν τρίτη ήμέρα ένας αστυνομικός άντιλήφθηκε
ένα σημάδι πάνω σέ μια μεταλλική γρίλλια, πάνω άπδ τον άνεμιστήρα τοϋ διαδρό
μου μεταξύ κρεβατοκάμαρας καί τραπεζαρίας. 'Η γρίλλια ήταν ελαφρώς βαθουλωμένη. Τό χρώμα είχε άποξεσθή στο σημείο εκείνο. Οί άστυνομικοί άρχισαν να μελε
τούν εάν τό σημάδι είχε προκληθή από τό δπλο πού είχε βρεθή κάτω στο πάτωμα.
ΙΙράγματι στή λαβή τοϋ δπλου υπήρχε λίγο χρώμα της γρίλλιας. Τότε άποφάσισαν
νά στείλουν τή γρίλλια, τό δπλο, τό βλήμα καί τον κάλυκα στο εργαστήριο τοϋ F.B.I.
’Από τήν έξέτασι τοϋ βλήματος, πού είχε άφαιρεθή άπό τό πτώμα τοϋ Πάρκς,
άποδείχθηκε δτι τό φονικό δργανο ήταν τό δπλο πού βρέθηκε στήν τραπεζαρία.
Τό σκοΰρο χρώμα πάνω στή λαβή τοϋ δπλου ήταν τό ίδιο μέ τό χρώμα τής γρίλλιας.
Οί ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα δτι τό δπλο έκπυρσοκτόρησε δταν προσέκρουσε ή λαβή καί ό έπικρουστήρ του πάνω στή γρίλλια. Τά σημάδια τής γρίλλιας άντιστοιχοϋσαν μέ τά σημεία τής λαβής καί τοϋ έπικρουστήρος τοϋ δπλου πού έφεραν
τό σκοΰρο χρώμα τής γρίλλιας. Καί ή κατεύθυνσις τής κάννης τοϋ δπλου κατά τήν
στιγμήν τής έκπυρσοκροτήσεως ήτο έστραμμένη προς τήν κρεβατοκάμαρα μέσα στήν
οποία στεκόταν ό Πάρκς.
Τά στοιχεία πού προέκυπταν άπό τή συνεργασία τής ’Αστυνομίας τής Λούρεϋ
καί τοϋ F.B.I., κατεδείκνυαν τήν μεγάλην πιθανότητα δτι ό Πάρκς είχε σκοτωθή
μόνος του έκ τυχαίας συμπτώσεως. Κατέληξαν στο συμπέρασμα δτι ό Πάρκς, ευρι
σκόμενος σέ νευρική κατάστασι, πέταξε τό δπλο έξω άπό τήν κρεβατοκάμαρα. Τό
δπλο τότε προσέκρουσε πάνω στή γρίλλια καί εκπυρσοκρότησε πέφτοντας κάτω στο
πάτωμα. 'Η κυρία Πάρκς άπηλλάγη τής κατηγορίας.
"Ενας επιστήμων τοϋ F.B.I. δηλώνει: «Δέν μπορείς ποτέ νά ξέρης τί θά πρό
κυψη υστέρα άπό κάθε έρευνα. Καί αύτό είναι ένας λόγος πού μέ κάνει νά παραμέ
νω στήν υπηρεσία. Κάθε μέρα υπάρχει καί ένα νέο προκλητικό πρόβλημα».

Ή Έδνική ’Ακαδημία του F.B. I.
'Ο Χοΰβερ ονειρευόταν πάντοτε τήν ίδρυσι ενός τεραστίου ομοσπονδιακού άστυ
νομικού θεσμοΰ γιά τήν έπιβολή τοϋ νόμου, πού ή δικαιοδοσία του νά έπεκτείνεται
άπό τις μεγαλοπόλεις μέχρι καί τά μικρότερα χωριά. Τό δνειρο αύτό άρχισε νά γ ί
νεται πραγματικότης κατά τις αρχές τής δεκαετίας 1930-1940.
'Η περίοδος αύτή ήταν πολύ έφιαλτική άπό έγκληματικής πλευράς. Ή ταν μιά
περίοδος κατά τήν οποία δροΰσε μιά ολόκληρη στρατιά εγκληματιών, πού διέθετε
σύγχρονο οπλισμό, ταχύτατα αύτοκίνητα, είχε έκτεταμένο πεδίο δράσεως καί, τό
σπουδαιότερο, έπηρέαζε τούς πολιτικούς, μέ άποτέλεσμα νά άχρηστεύη τήν ’Αστυ
νομία, ή οποία δέν μπορούσε νά άντιμετωπίση τούς κακοποιούς.
'Π κατάστασις αύτή δέν ήταν καθόλου εύχάριστη καί τό κοινό άπαιτοΰσε τήν
σύστασι εθνικής ’Αστυνομίας, ή οποία νά άντικαταστήση τήν τοπική ’Αστυνομία.
'Υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις πού ύπεδείκνυαν τήν συγχώνευσι τών τοπικών
’Αστυνομιών, τών ομοσπονδιακών ’Αστυνομιών, τών άνακριτικών υπηρεσιών καί
τών υπηρεσιών πληροφοριών τοϋ στρατού καί τοϋ ναυτικού, εις τρόπον ώστε νά
δημιουργηθή ένα ένιαΐο άστυνομικό σώμα, πού νά διοικήται άπό ένα άρχηγό. "Αλ
λοι πάλι ζητούσαν νά κινητοποιηθή ό στρατός κατά τών έγκληματιών, νομίζοντας
δτι καί οί κακοποιοί θά ώργανοΰντο σέ τάγματα καί μεραρχίες γιά νά δώσουν άνοικτή μάχη.
>
Έ ν τώ μεταξύ ό Χοΰβερ άγωνιζόταν υπέρ τών άπόψεών του, δηλαδη ότι
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γιά την επιβολή τοϋ νόμου σέ μιά δημοκρατική χώρα, πρωταρχικά υπεύθυνη είναι
ή τοπική ’Αστυνομία καί όχι ή ομοσπονδιακή κυβέρνησις. Έπίστευεν ό Χοϋβερ
ότι τό έγκλημα θά έπατάσσετο, έάν ή ’Αστυνομία ετίθετο μακράν της πολιτικής
άφ’ ενός, καί άφ’ έτέρου έάν όλοι οί άστυνομικοί υπάλληλοι έξεπαιδεύοντο έπαγγελματικά καί έπιστημονικά.
Κατά τήν έποχή έκείνη οί περισσότεροι άστυνομικοί υπάλληλοι δεν ύφίσταντο καμμιά άπολύτως έκπαίδευσι. Τούς έδίδετο άπλώς ή στολή, τά διακριτικά καί
ένα όπλο καί τούς άνετίθετο άμέσως υπηρεσία. Σέ μερικές Πολιτείες υπήρχε κά
ποια υποτυπώδης έκπαίδευσις, άλλά καί αυτή έθεωρεϊτο γενικώς περιττή.
Ή νοοτροπία τής έποχής αύτής, έν σχέσει μέ τήν επιστημονική έκπαίδευσι
των άστυνομικών υπαλλήλων, χαρακτηρίζεται άπο το «πιστεύω» ενός άστυνόμου,
προϊσταμένου άστυνομικής δυνάμεως 100 άνδρών, ό όποιος έλεγε : «...άν οί άστυνομικοί υπάλληλοι ξέρουν καλά τις δέκα έντολές, δέν χρειάζεται τίποτε άλλο νά
ξέρουν !». Έ ξ άλλου, ό δήμαρχος μιας μεγάλης πόλεως είχε διαφορετική άντίληψι γιά τά προσόντα πού πρέπει νά έχη ό διοικητής μιας ’Αστυνομίας : «...'Ο διοι
κητής τής ’Αστυνομίας στήν πόλι μου θά έχη μεγάλη έξέλιξι. Τον ξέρω καλά για
τί πριν τοϋ άναθέσω αστυνομικά καθήκοντα ήταν ράπτης μου έπί 20 χρόνια. Γιά
νά ράβη καλά, θά πή οτι θά διοικήση καί τήν ’Αστυνομία καλά».
'Ο Χοϋβερ τόνιζε πάντοτε στις επιστολές καί στά ύπομνήματά του, ότι βασικώς, άρμοδία γιά τήν τήρησι τής τάξεως καί άσφαλείας σέ μιά δημοκρατική χώ
ρα, είναι ή τοπική ’Αστυνομία. Σέ μιά έπιστολή του προς τήν έφημερίδα «Νταίηλυ Κάπιταλ» τής Τοπέκα τοϋ Τέξας, έγραφε τό 1936 :
«Τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεϊον ’Ερευνών πιστεύει ότι τό μυστικό γιά τήν έκρίζωσι τής έγκληματικότητος δέν έγκειται στήν ΐδρυσι μιας έθνικής ’Αστυνομίας,
άλλά στον συντονισμό καί στις συνδυασμένες ένέργειες όλων τών αρμοδίων κρατι
κών υπηρεσιών. Πιστεύει στήν στενή συνεργασία όλων τών υπηρεσιών—καί όχι στήν
συγχώνευσί του—γιατί κάθε υπηρεσία έχει άποκτήσει πείρα καί ειδικότητα στο χει
ρισμό ώρισμένων θεμάτων. "Ολες δέ οί υπηρεσίες μαζί, σάν ένα σύνολο, θά πρέ
πει νά κινητοποιούν τις δυνάμεις τους κατά τών έγκληματικών στοιχείων».
Σέ άλλη έπιστολή έγραφε :
«Τό όνειρό μου είναι νά ίδώ τήν υπηρεσία τοϋ 'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Ε
ρευνών νά γίνεται ένα έπάγγελμα μέ σταδιοδρομία, πού νά προσελκύη τίμιους, αξιο
πρεπείς καί φιλότιμους νέους, οί όποιοι, κατατασσόμενοι στήν υπηρεσία, νά έχουν
τήν δυνατότητα νά έξελιχθοΰν καί νά γίνουν χρήσιμοι στον έαυτό τους καί στήν
κοινωνία. Νά παύση δέ ή έξάρτησις τών υπαλλήλων άπό τούς διαφόρους πολιτι
κούς, οί όποιοι τούς χρησιμοποιούν γιά τήν έπίτευξι τών κομματικών σκοπών τους».
Ό Χοϋβερ άνέπτυξε τις άπόψεις του αυτές στον υπουργό Δικαιοσύνης Κάμμιγκ, καί υπέβαλε μία πρότασι στο Γενικό Συμβούλιο ’Εγκληματολογίας τοϋ υπουρ
γείου Δικαιοσύνης, περί ίδρύσεως σχολής πρός έκπαίδευσιν όλων τών άστυνομικών.
Τό Συμβούλιο συνήλθε τον Δεκέμβριο τοϋ 1934. Στήν πρότασί του, μεταξύ άλλων,
ό Χοϋβερ έλεγε :
« Ή σχολή έκπαιδεύσεως πού διατηρεί τό Γραφεϊον ’Ερευνών άποδεικνύει πό
σο μεγάλη αξία έχει ή καλή έκπαίδευσις όλων γενικώς τών άστυνομικών... Μέ μιά
μικρή άναπροσαρμογή τοϋ ήδη έν χρήσει έκπαιδευτικοΰ συστήματος τής σχολής
μας, είναι δυνατόν τοΰτο νά έφαρμοσθή πρός έκπαίδευσιν όλων τών υπαλλήλων τών
τοπικών άστυνομιών».
(Συνεχίζεται)

ΝΕΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

* ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
* ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ (Ε .Ε .Δ .Σ .)
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
* Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΙΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΕΠΙΛΕΙΞΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ
ΦΙΚΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
* Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΘΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
------------------------ 'Υπό του 'Υπαστυνόμου Α' κ. I. ΡΑ'ΓΚΟΥ-----------------------ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Δ έν είναι ή πρώτη φορά πού μάς δίδεται ή εύκαιρία νά γράψουμε για

τήν άξια
πού έχουν οί όποιεσδήποτε εκδηλώσεις των διαφόρων άστυνομικών υπηρεσιών, πού
τον τελευταίο καιρό δλο καί κερδίζουν περισσότερο έδαφος. Πιστεύουμε άκράδαντα
ότι σήμερα, πού τά πάντα βρίσκονται σε μιά διαρκή άνέλιξι, περισσότερο άπό κάθε
άλλη εποχή, πρέπει εμείς οί άστυνομικοί νά διευρύνουμε, κατά βάθος καί κατά πλάτος,
τις κοινωνικές μας σχέσεις, τις «δημόσιες σχέσεις», δπως έπεκράτησε νά λέγωνται.
Σήμερα, έχουμε, σαν πολύτιμο συμπαραστάτη, τήν πείρα σαράντα καί πλέον χρόνων,
γιά νά επιτύχουμε σε τομείς πού παλαιότερα έπιστεύετο δτι βρίσκονταν έξω τής
άρμοδιότητός μας.
Μιλώντας ιδιαίτερα γιά τις «δημόσιες σχέσεις» μας μέ τις ’Ένοπλες Δυνάμεις
τής χώρας, αισθανόμαστε μιά ξεχωριστή υπερηφάνεια, διαπιστώνοντας καθημερινά
τό ζηλευτό επίπεδο στό όποιο βρίσκονται αυτές. Οί ’Αστυνομικές Σχολές εΐδικώτερα
βρίσκονται σέ μιά άξιοσήμαντη συνεργασία μέ τις παραγωγικές Σχολές των Ε νό
πλων Δυνάμεων τής χώρας καί τής Χωροφυλακής καί συχνά παριστάμεθα μάρτυρες
ιδιαιτέρως έπιτυχών εκδηλώσεων, κατά τις όποιες προάγεται τό πνεύμα τής συνερ
γασίας καί τού ψυχικού δεσμού μεταξύ των στελεχών τών Ενόπλων Δυνάμεων καί
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
’Αφορμή γιά τά πιο πάνω μάς έδωσε κ ι’ εφέτος ή διάλεξες πού έδωσε τήν 19 Μαίου
1964 στούς σπουδαστάς τής Σχολής Εθνικής Άμύνης ό Διοικητής τών ’Αστυνο
μικών Σχολών, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. ’Εμμανουήλ Άρχοντουλάκης, κα
θώς καί ή δεξίωσις τών σπουδαστών τής Σχολής, τού εκπαιδευτικού προσωπικού
καί τού Διοικητοΰ αύτής, ύπό τής ’Αστυνομικής Σχολής, πού έγινε τό μεσημέρι
τής 19-5-1964 στις αίθουσες τής ’Αστυνομικής Σχολής.
Προσωπικά δέν θά άσχοληθούμε μέ τις κρίσεις καί τά εύμενή σχόλια πού
ακούσαμε καί γιά τις δύο ώς άνω εκδηλώσεις, άλλά θά παραθέσουμε έδώ τό κείμενο
τού εύχαριστηρίου εγγράφου πού άπέστειλεν ό Διοικητής τής Σχολής ’Εθνικής
Άμύνης, 'Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Γεωργιάδης, στήν ’Αστυνομική Σχολή, καί
τό όποιον κοινοποιήθηκε καί στό ’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας.
«1. Έχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν τάς θερμάς ευχαριστίας τού Διοικητοΰ, ’Εκπαιδευτών καί Σπουδαστών τής Σχολής τόσον διά τήν ομιλίαν τού Διοικητού τής Σχολής ’Αστυνομίας Πόλεων, ’Αστυνομικού Διευθυντού Α' κ. Ε. Άρχοντουλάκη, τήν γενομένην τήν 19 Μαΐου 1964, δσον καί διά τάς γενομένας τιμάς καί
λοιπάς επιδαψιλεύσεις.
2. Ή γενομένη έν αρχή ένημέρωσις επί τής άποστολής καί τού έργου τής
’Αστυνομίας Πόλεων, έξεπλήρωσεν άπολύτως τούς έπιδιωκομένους ύπό τής Σ.ΕΘ.Α.
σκοπούς. Τό ενδιαφέρον τών Σπουδαστών, ώς διεπιστώθη καί άπό τάς ύποβληθείσας ερωτήσεις, ήτο υψηλόν καί δικαιολογημένον, αί δέ δοθεΐσαι άπαντήσεις ικα
νοποίησαν πλήρως.
3. 'Η Σχολή ’Εθνικής Άμύνης, περιλαμβάνουσα εις τούς κόλπους της άνώ-
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τέρα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καί των Πολιτικών 'Υπουργείων, επιθυ
μεί νά διαβεβαίωση υμάς δτι αί δοθεΐσαι τιμαι καί περιποιήσεις κατά την έν συνε
χεία έπίσκεψίν μας εις τήν Σχολήν ’Αστυνομίας Πόλεων, γίνονται άπό ολους ήμάς
άποδεκταί, μέ τήν συναίσθησιν δτι άντανακλοϋν τά εύγενή αισθήματα τοΰ συνόλου
του ’Αστυνομικού Σώματος προς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις καί τάς Πολιτικάς 'Υπη
ρεσίας, ώς μάς έδόθη ή ευκαιρία προσωπικώς νά διαπιστώσωμεν.

Ό Διοικητή?, οί έκπαιδευταί καί ot σπουδασταί της Σχολή? Εθνική? Άμΰνη?, φωτογραφοΰμενοι, κατά τήν έπίσκεψίν των εί? τήν Αστυνομικήν Σχολήν, μετά τοΰ κ. ’Αρχοντουλάκη.

4.
Παρακαλώ, όμοϋ μέ τάς θερμάς ευχαριστίας, δπως δεχθήτε άπό δλο
μας ειλικρινή αισθήματα άγάπης καί έκτιμήσεως προς τούς συναδέλφους, Έκπαιδευτάς καί Σπουδαστάς, τής ύμετέρας Σχολής».
'Ο κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, έπιβραβεύοντας τις ωραίες εκδηλώσεις τής
’Αστυνομικής Σχολής, έξέφρασε προς αυτήν την άπόλυτη ίκανοποίησί του. Τά
« ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται ολόψυχα δπως παρόμοιες έκδηλώσεις γίνονται
συχνά, καί τοϋτο γιά τήν ετι περαιτέρω σύσφιξι τών σχέσεών μας μέ τις ’Ένοπλες
Δυνάμεις καί τό Κοινόν.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Σ.)
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.

V
■;
•^-Jav συνεχεία τών δσων πιο πάνω άναφέραμε για τις κοινωνικές μας σχέσεις, ή
καινούργια αυτή έκδήλωσις τής Ε.Ε.Δ.Σ. υπέρ τής ’Αστυνομίας, μάς δίνει τήν ευ
καιρία νά τονίσουμε ξανά τήν άνάγκη διευρύνσεως τών «δημοσίων σχέσεων» τής
’Αστυνομίας. Τό κοινόν, δσο κι’ άν κάποτε μάς έπιτίθεται άδικαιολόγητα, ξέρει
πάντοτε νά έκτιμά άναλόγως κάθε μας καλή έκδήλωσι καί νά έκδηλώνη μέ κάθε
τρόπο τήν άγάπη του καί τήν συμπαράστασί του. ’Εμείς, αξιολογώντας κατάλληλα
αύτές τις εκδηλώσεις, θά πρέπει νά φροντίζουμε άκόμη περισσότερο γιά τήν παρουσίασι κάτι καλλιτέρου. Μόνον έτσι μπορούμε νά ελπίζουμε δτι καί εμείς διαρκώς
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θά βελτιωνόμαστε, άλλα καί τό Κοινόν δεν θά παύση ποτέ νά βραβεύη άνάλογα κάθε
μας ζηλευτή προσπάθεια.
Ή Ε.Ε.Δ.Σ. περιλαμβάνει στους κόλπους της πρόσωπα τά όποια προίστανται των γραφείων Δημοσίων Σχέσεων διαφόρων οργανισμών καί επιχειρήσεων
καί τά όποια, ώς έκ τής επικοινωνίας των μέ τό ευρύτερο κοινόν, είναι σέ θέσι νά
γνωρίζουν τις διάφορες άντιδράσεις πού παρατηρούνται στο κοινωνικό σύνολο σέ
κάθε έκδήλωσι όμάδος άτόμων καί είδικώτερα τής ’Αστυνομίας. Οί σύμβουλοι Δημο
σίων Σχέσεων είναι οί άνθρωποι έκεΐνοι πού, τά τελευταία ιδίως χρόνια, προσφέρουν
πολύτιμες υπηρεσίες στην άνέλιξι, γενικώς, τής κοινωνίας. ’Αποτελούν τούς άφανεϊς
ήρωες τών διαφόρων οργανισμών καί έπιχειρήσεων, καί έ'χουν άναλάβει τον ζωτικώτερο, άλλά καί δύσκολο τομέα, τον τομέα τής έπικοινωνίας τού κοινού μέ τον ορ
γανισμόν ή την έπιχείρησι πού έκπροσωπούν.
Ό θεσμός τών Δημοσίων Σχέσεων, δέν είναι κάτι τό καινούργιο, ούσιαστικά,
στη ζωή τών άνθρώπων. Ξεκινάει άπό τήν έποχή πού οί άνθρωποι άρχισαν νά ζοΰν
ομαδικά. Ή κυριωτέρα εκφρασις τού θεσμού αύτού άπαντά σέ κάθε τι πού ονομά
ζουμε «κοινωνικές σχέσεις». Κάθε έκδήλωσίς μας στο γύρω περιβάλλον (έπίσκεψις,
συζήτησις κ.λ.π. μέ τούς συνανθρώπους), έχει ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργία καλλιτέρων σχέσεων.
Σχετικά μέ τόν ορισμό τών Δημοσίων Σχέσεων, έχουν διατυπωθή πολλές άπόψεις. Τό Βρεταννικό ’Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων δίδει τόν έξής ορισμό: «Δη
μόσιες Σχέσεις είναι ή προμελετημένη, ή προδιαγεγραμμένη καί συστηματικώς καταβαλλομένη προσπάθεια διά τήν δημιουργίαν καί τήν διατήρησιν άμοιβαίας κατανοήσεως, μεταξύ ενός οργανισμού καί τού κοινού».
Ή Ε.Ε.Δ.Σ., θέλοντας, λοιπόν, νά δώση μιά πανηγυρική άναγνώρισι τού
επιμόχθου έργου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής συμβολής αύτής είδικώτερα στον
τομέα τών «Δημοσίων Σχέσεων», διωργάνωσε, τό βράδυ τής 12-6-1964, στο ξενο
δοχείο «Βασιλέων Μέλαθρον», συνεστίασι τών μελών της μέ έκπροσώπους τών δια
φόρων άστυνομικών ύπηρεσιών τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς, στήν όποια πήραν
μέρος οί άστυνομικοί συντάκτες καί άλλοι δημοσιογράφοι. 'Η έκδήλωσίς αυτή
τιμά ιδιαίτερα τήν ’Αστυνομία Πόλεων, γιατί προέρχεται άπό ομάδα άνθρώπων πού,
όπως πιο πάνω άναφέραμε, έχει βαρύτητα ή κρίσις των. ’Ανεξάρτητα τών εύχαριστιών τής ήγεσίας τού ’Αστυνομικού Σώματος προς τά μέλη τής Ε.Ε.Δ.Σ., τά « ’Α
στυνομικά Χρονικά» θεωρούν έπιτακτική τήν ύποχρέωσι νά ευχαριστήσουν ολόθερμα
τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τά μέλη τής Ε.Ε.Δ.Σ. γιά τήν προσγενομένη τιμή,
άλλά καί γιά τά καλά λόγια πού είπαν γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα, τόσον ό Πρόεδρος
κ. Άλεξάτος, όσον καί ό Γενικός Γραμματεύς κ. Μϊλτος Λιδωρίκης. Ό λω ς ιδιαί
τερα θέλουμε νά συγχαρούμε καί νά εύχαριστήσουμε θερμά τόν κυρίως ομιλητή
τής συνεστιάσεως κ. Δημήτριον Κακαβελάκην, Διευθυντήν τού γραφείου Δημοσίων
Σχέσεων τού δημοσιογραφικού συγκροτήματος Λαμπράκη, γιά τήν τόσο έμπεριστατωμένη ομιλία καί τις ύποδεικνυόμενες προτάσεις του, οί όποιες καί έλήφθησαν σοβαρώς ύπ’ όψιν ύπό τών άρμοδίων τής ’Αστυνομίας.
Κρίνουμε σκόπιμο, πριν άναφερθούμε στο πρόγραμμα τής συνεστιάσεως, νά
σημειώσουμε έδώ τά ονόματα τών παρευρεθέντων: Οί 'Υπουργοί κ.κ. ’Έξαρχος
καί Βαρδινογιάννης, ό Γενικός Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Προεδρίας κ. Βουρνάς,
ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Καραμπέτσος, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Α
θηνών κ. Κανελλάκης, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. Βασιλάκος, ό
Διοικητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. 'Υφαντής, ό Διοικητής Τροχαίας ’Αθηνών κ.
Χατζηελευθερίου, ό Διοικητής τού Κέντρου ’Αλλοδαπών ’Αθηνών κ. Σταθόπουλος,
ό Προ ϊστάμενος τής Α' ’Αστυνομικής Ύποδιευθύνσεως κ. Διαβάτης, ό 'Υποδιοι
κητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Κρίντας, ό Προϊστάμενος τής Β' ’Αστυνομικής Ύ πο-
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διευθύνσεως κ. Άναγνωστόπουλος, ό Προϊστάμενος τοΰ Κοινού Εγκλήματος τής
’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Θάνος, οί ’Αστυνόμοι. Α' κ.κ. Τσατούχας, Πολίτης, Κάκος,
Μπουντάς, Παπαλεξόπουλος, οί ’Αστυνόμοι Β' κ.κ. Βασιλάκης, Κοκκινάκης, Καραγιαννόπουλος, Μπεκρής, Ντόντος, Άγγελόπουλος, οί Ύπαστυνόμοι Α' κ.κ. Πέππας
Σηφάκης, Μπακογιάννης, Λαγουβάρδος καί Μπάμπαλης, οί άστυνομικοί συντά
κτες - δημοσιογράφοι κ.κ. Λεωτσάκος, Πασαλάρης, μετά τής συζύγου του, Μαράκης, Μηλιάδης, Μαθιουδάκης, Άρνέλλος, Μαρούδας, Βούρβουλης, Χιόνης, Ξυπολιτίδης καί τα μέλη τής Ε.Ε.Δ.Σ. κ.κ. Άλεξάτος, Παυλίδης, Λιδωρίκης, Παπαμιχαλάκης, Πρεβελάκης, Κακαβελάκης, Άντωνέλλος, Καλογερόπουλος, Φαρουτζιά,
Μεσσηνέζης, Πάγκαλος, Κυριτσόγλου, Σαφαρίκας, Κονταράτος, Άγγελάκης, Πομώνης, Παπαγιαννόπουλος, Λιαναντωνάκης, Ίσαακίδης, Γιαννακόπουλος, ’Αλλατσής, Μαντάς, Φραγκόπουλος, Λορεντζιάδης, Βασιλόπουλος, Ράλλης, Βουρνάς καί
ή κυρία Λιαροπούλου.

Ό εφοροζ προγραμματισμού τής Ε.Ε.Δ.Σ. κ. Δ. Κακαβελάκης όμιλών

'Ο εισηγητής τής βραδυάς, Γενικός Γραμματεύς τής Ε.Ε.Δ.Σ. κ. Λιδωρίκης,
άφοϋ άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, παρουσίασε τον Πρόεδρο τής Ε.Ε.Δ.Σ. κ.
Άλεξατο, ό όποιος καί άνεφέρθη μέ λίγα λόγια στο σκοπό τής συνεστιάσεως. Μετά,
τον λόγο έλαβε ό κυρίως ομιλητής κ. Κακαβελάκης, είπών τά έξής:
« ’Αξιότιμοι κύριοι 'Υπουργοί, κυρίαι καί κύριοι,
'Η έλληνική ’Αστυνομία Πόλεων, είναι μία ’Αστυνομία μέ υψηλήν παράδοσιν
καί κοινωνικήν εύθύνην, ώς προς τήν άποστολήν της.
Πολλαί Άστυνομίαι, πολλών προηγμένων κρατών, πρέπει να ζηλεύουν τήν
όργάνωσιν καί τήν άποτελεσματικότητά της. Περισσότερον όμως θά πρέπει νά ζη
λεύουν τήν ποιότητα τοΰ εμψύχου ύλικοϋ της, κυρίως εις τά κλιμάκια τών βαθμό-
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φόρων, γεγονός πού δίδει την δυνατότητοι εις την ’Αστυνομίαν μας νά μη είναι διε
φθαρμένη, να μή συναλλάσσεται καί νά έξαγοράζεται, δπως π.χ. συμβαίνει μέ ’Α
στυνομίας διαφόρων, άκόμη καί περισσότερον ήμών, προηγμένων χωρών. Τό σημεϊον
τοϋτο δμως, άκριβώς, δημιουργεί τά θεμέλια διά την a priori εμπιστοσύνην τοΰ κοι
νού, ιδιαιτέρως της περιοχής Πρωτευούσης προς τό ’Αστυνομικόν Σώμα.
Πιστεύει τό κοινόν, ό απλούς πολίτης, δτι ή ’Αστυνομία έπιτελεϊ ένα επίμοχθον
έ'ργον, δτι ό αστυνομικός γενικώς, ώς άτομον, έχει μίαν εύρυτέραν ευθύνην είς την
κάθε στιγμήν τής ύπηρεσίας του, διά την τήρησιν τής τάξεως καί την άσφάλειαν τών
πολιτών. Ή ευθύνη αυτή, μάλιστα, πιστεύομεν, δτι καθίσταται διαρκώς βαρυτέρα
καί δυσκολωτέρα εις την άντιμετώπισιν της, δσον ή πολυδαίδαλος καί χαώδης ήδη
Πρωτεύουσά μας διευρύνει μέ βουλιμίαν τον ζωτικόν της χώρον καί συνεπώς πολ
λαπλασιάζει τον πληθυσμόν καί τά προβλήματα της.
Πέραν τής δικαίας δμ.ως αύτής άναγνωρίσεως, ύπάρχει ένα ψυχικόν χάσμα
εις τάς σχέσεις πολιτών καί ’Αστυνομίας, δεδομένης μιας σκληρότητος καί άκαμψίας κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων τών αστυνομικών οργάνων, ή όποια, έξ
άντικειμενικών γεγονότων, έπεβλήθη είς κρίσιμους έθνικάς περιόδους καί παρέμεινεν
ώς αΐωρουμένη νοοτροπία καί μετέπειτα. Ή πραγματικότης αυτή έδημιούργησεν
άντανακλαστικώς ένα κλίμα έπιφυλακτικότητος διά μίαν ομαλήν επικοινωνίαν
μεταξύ πολιτών καί άστυνομικών, μέ έκδηλον τήν φοβίαν είς κάθε συνάφειαν μετά
τής αστυνομικής αρχής.
Τούς εύρυτέρους κινδύνους άπό μίαν συνεχιζομένην, τοιουτοτρόπως, εμπλοκήν
σχέσεων, έπεσήμαναν τά τελευταία έ'τη οί ’ιθύνοντες τής ’Αστυνομίας καί άντεμετώπισαν μετά τής δεούσης προσοχής τό θέμα. ’Αποτέλεσμα ύπήρξεν ή άλλαγή κατευ
θύνσεων ώς προς τον τομέα άναπτύξεως σχέσεων μετά τού Κοινού καί ίδρύθη μά
λιστα υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων, ή οποία, ύπό τήν διεύθυνσιν τού φιλτάτου ’Α
στυνόμου κ. Ντόντου, έπέδειξεν άξιόλογον δραστηριότητα. Ή ένδιαφέρουσα δμως
προσπάθεια τοποθετείται είς τήν περίοδον τής θητείας ώς Διευθυντού τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών τού νΰν ’Αρχηγού τού Σώματος κ. Καραμπέτσου.
Ό άξιότιμος κ. ’Αρχηγός, φύσις γλυκυτάτη καί καλοπροαίρετος έκ διαθέσεως,
ήγωνίσθη διά τήν καλλιέργειαν σχέσεων συνεργασίας καί κατανοήσεως, τόσον μετά
τών άστυνομικών, δσον καί μετά τών πολιτών. ’Από τήν προσπάθειαν αυτήν τοΰ
κ. Καραμπέτσου, πιστεύω, δτι ύπήρξαν καλά αποτελέσματα καί άδιαμφισβητήτως
ήρχισε νά δημιουργήται μία νέα αϊσθησις είς τήν κοινήν γνώμην. Τήν ουσιώδη αυτήν
προσφοράν τού κ. Καραμπέτσου — μέ τό δεδομένον άξίωμα τής ζωής, δτι τά πάντα
πρέπει νά έξελίσσωνται καί όχι νά μένουν στατικά — ήλθε νά έπεκτείνη ό σημερινός
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Κανελλάκης. Ά μ α τή άναλήψει τών κα
θηκόντων του άπηύθυνε Ήμερησίαν Διαταγήν, ή οποία, κατά τήν προσωπικήν μας
πεποίθησιν, διαποτισμένη άπό πνεύμα Δημοσίων Σχέσεων, άποτελεΐ ένα σταθμόν,
ένα όρόσημον διά τήν περαιτέρω, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής εποχής, άνάπτυξιν
σχέσεων ’Αστυνομίας καί Κοινού.
’Αξιότιμοι, κυρίαι καί κύριοι,
Ό κάθε πολίτης είς κάθε Δημοκρατικήν χώραν έχει ηύξημένας κοινωνικάς
εύθύνας είς τήν εποχήν μας έναντι τοΰ κοινωνικού συνόλου. Περισσοτέρας δμως
εύθύνας έξ άντικειμένου έπωμίζεται ό λειτουργός τής τάξεως, είς στιγμήν κατά τήν
οποίαν ή διασφάλισις αύτής διαδραματίζει σπουδαϊον ρόλον καί έπηρεάζει εύνοϊκώς
ή άντιστρόφως καί αύτήν ταύτην τήν οικονομικήν άνάπτυξιν μιας χώρας. Υ ποθε
τικόν παράδειγμα : Λόγω κακής όργανώσεως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, καί συνε
πώς μειωμένου ζήλου τών άνδρών της, δημιουργοΰνται αλλεπάλληλα επεισόδια
εκμεταλλεύσεως καί κακοποιήσεως ξένων τουριστών. Τά επεισόδια αύτά ή καί
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άλλα εσωτερικής μορφής, έκμεταλλευόμενα καταλλήλως άπό τάς άνταγωνιζομένας
χώρας τον τουρισμόν μας, δημιουργούν εις τό εξωτερικόν την εικόνα ότι ή ’Αθήνα,
καί κατ’ άντάκλασιν ή Ελλάς, είναι τόπος άνασφαλής καί έπικίνδυνος διά κάθε ξέ
νον. Μία τοιαύτη όμως κατάστασις δεν θά ζημιώση εις μεγάλον βαθμόν την τουρι
στικήν μας κίνησιν καί συνεπώς την οικονομίαν μας, ή όποια στηρίζεται καί εις
την αυξησιν του τουριστικού μας συναλλάγματος;
’Αλλά άπεμακρύνθημεν ολίγον άπό την ήμερησίαν διαταγήν Κανελλάκη, τής
οποίας τό περιεχόμενον καί τήν εύνοϊκήν άπήχησιν εις την κοινήν γνώμην όλοι γνω
ρίζετε καί πού θά ήτο δυνατόν νά σταματήσω τήν ομιλίαν μου άναγινώσκων αύτήν,
μέ τήν βεβαιότητα ότι διά τής άνωτέρω διαταγής εξαντλούνται τά δεοντολογικά
πλαίσια μιας σταυροφορίας διά τήν έ'τι περαιτέρω προώθησιν τού νέου πνεύματος
εις τούς κόλπους τής ’Αστυνομίας.
'Όμως, πέραν των θεωρητικών σημείων πού δημιουργούν τό πνεύμα έπί τού
όποιου στηρίζεται ή κάθε προσπάθεια άλλαγής, υπάρχει πάντοτε τό κρίσιμον σημείον,
πού είναι ή πράξις, ή έφαρμογή, τό ουσιώδες εργον. Αύτά εις τελευταίαν άνάλυσιν,
έπιβάλλουν καταστάσεις καί θεμελιώνουν νέας πραγματικότητας.
’Εάν αύτά δεν οργανωθούν καλώς καί σημειωθούν κακαί έφαρμογαί, τότε ή
όλη ύπόθεσις καταγράφεται ως ένας άποτυχημένος πειραματισμός, πού έπί μακρόν
θεωρείται παράδειγμα προς άποφυγήν, τό δέ πνεύμα τών Δημοσίων Σχέσεων, πού
ώς φιλοσοφίαν καί έπιδίωξιν έ'χει τήν δημιουργίαν κλίματος συνεννοήσεως μεταξύ
άτόμων καί ομάδων — διά μίαν άποτελεσματικήν κοινωνικήν συνεργασίαν, καταστρέφεται. Ύ π ’ αύτήν τήν έννοιαν πιστεύομεν ότι, ώς άσχολούμενοι έπαγγελματικώς
μέ τον ζωτικόν τομέα τών άνθρωπίνων επικοινωνιών, θά μάς έπιτραπή νά διατυπώσωμεν ώρισμένας άπόψεις, όσον άφορά τήν ώργανωμένην εφαρμογήν άναπτύξεως
εσωτερικών καί έξωτερικών σχέσεων.
Βασικώς, ώς αί Δημόσιαι Σχέσεις πιστεύουν, κάθε προσπάθεια άναπτύξεω?
κυκλώματος σχέσεων, άποτελεΐ λειτουργίαν τής Διοικήσεως, εκπορεύεται δέ καί
έμπνέεται, ώς πνεύμα, άπό αύτήν. Έάν ή Διοίκησις δέν πιστεύη καί δέν άντιλαμβάνεται τήν άναγκαιότητα καί τήν σοβαρότητα τής λειτουργίας αύτής, τότε δέν ύπάρχει
περίπτωσις νά εύδοκιμήσουν εύκολα. Ή έναρξις, λοιπόν, διά τήν έφαρμογήν πολιτικής
άναπτύξεως σχέσεων μιας ύπηρεσίας, ένός οργανισμού, μιας έπιχειρήσεως, μιας
όμάδος, άνήκει εις τήν Διοίκησιν, ή όποια καί άπευθύνει τον πρώτον λόγον εις τό
προσωπικόν της. ’Από εκεί άρχίζει ή προσπάθεια, διότι έάν δέν υπάρχουν καλαί
έσωτερικαί σχέσεις, μεταξύ όλων τών άτόμων τά όποια εκφράζουν μίαν κατάστασιν,
δέν είναι δυνατόν νά στηριχθή κανενός είδους πολιτική έξωτερικών σχέσεων. Καί
τούτο διότι ή όποιαδήποτε Διοίκησις, έάν δέν έχη μελετήσει τούς τρόπους καί δέν
έχη έφαρμόσει τάς μεθόδους διά νά εύρίσκεται εις αρμονίαν σχέσεων καί μέ τον
τελευταΐον συνεργάτην άπό τό προσωπικόν της, δέν είναι δυνατόν νά δημιουργήση κλίμα έμπνεύσεως προς τήν κατεύθυνσιν μιας συγκεκριμένης πορείας. Εις τήν
περίπτωσιν αύτήν θά καταβάλλωνται προσπάθειαι δι’ άνάπτυξιν έξωτερικών σχέ
σεων καί δημιουργίας συμπάθειας άπό πλευράς κοινού προς τον οργανισμόν, ένώ
εις κάθε στιγμήν, πρόσωπα τά οποία εύρίσκονται εις ψυχικήν διάστασιν μέ τήν Διοίκησίν τους, είναι δυνατόν νά βλάψουν άνεπανορθώτως τό έπιδιωκόμενον γόητρον
δι’ άνευθύνων πράξεών τους, έκφράζοντες ούτως εύσυνειδήτως ή άσυνειδήτως μίαν
συσσωρευομένην πικρίαν ή άντίδρασιν. Διά νά κατορθώσωμεν όμως νά δημιουργήσωμεν τό κατάλληλον κλίμα έσωτερικής έπικοινωνίας διά τήν άνάπτυξιν αποτελε
σματικών έσωτερικών σχέσεων, δέν είναι εύκολον. Χρειαζόμεθα χρόνον καί μεγάλας
προσπάθειας. Δέν είναι ευκολον, όπως όλοι μας γνωρίζωμεν, νά κερδίζωμεν τήν
ουσιώδη ψυχικήν συμπαράστασιν τών συνεργατών μας. Οί άνθρωποι άντιδροϋν περί-
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έργως καί διά τούτο θά πρέπει νά πεισθοϋν διά τάς ειλικρινείς μας προθέσεις, δοκιμάζοντες καί κρίνοντες έπί μακρόν.
Είμεθα, λοιπόν, υποχρεωμένοι, έν προκειμένω, νά θεμελιώσωμεν μίαν ολό
κληρον στρατηγικήν, έπί των δεδομένων τής συγχρόνου διοικητικής επιστήμης, την
όποιαν θά πρέπει νά άκολουθήσωμεν μέ συνέπειαν καί συνέχειαν, διάνά φθάσωμεν είς
άποδοτικά άποτελέσματα. Διαδικαστικώς έφαρμόζομεν τό σύστημα «πυραμίδα», πού
μάς παρέχει την δυνατότητα νά άρχίζωμεν άπό την κορυφήν τής Διοικήσεως καί
κλιμακωτά νά φθάνωμεν, διεισδυτικής, εις δλην την έκτασιν τής βάσεως τής «πυραμίδος». Συγκεκριμένως τον βασικόν ρόλον θά παίξη τό Έπιτελεΐον, τό όποιον θά
άποτυπώση εις δλας τάς λεπτομέρειας, γενικάς καί εΐδικάς, γραμμάς τής πορείας,
έν συνεχεία θά παραλάβουν τά μηνύματα τά στελέχη — οί άξιωματικοί — οί όποιοι
θά τά κατευθύνουν προς τούς ύπαξιωματικούς καί έν συνεργασία μέ αυτούς είς τούς
ύπαλλήλους. "Ετσι ολόκληρος ό έμψυχος μηχανισμός, μέ την Διοίκησιν επικεφαλής,
τούς επιτελείς, τά στελέχη, τά ύποστελέχη καί τό προσωπικόν, συντονιζόμενος ύπό
μίαν ένιαίαν έκφρασιν πορείας, προχωρεί προς την έπίτευξιν του τεθέντος σκοπού.
Διά νά καταστή πραγματοποιήσιμος δμως ή άνάπτυξις ενός προγράμματος
έσωτερικών σχέσεων, είναι άναγκαΐον δπως μελετηθούν είς βάθος τά έντός τού ορ
γανισμού ή τής υπηρεσίας προβλήματα τού προσωπικού,, διερευνηθοΰν αΐ σκέψεις,
αΐ τάσεις, αί ροπαί καί αί ψυχικαί άντιδράσεις του, διά νά χαραχθοΰν άναλόγως αί
γραμμαί πλεύσεως, νά καθορισθοΰν οί τρόποι, νά μελετηθούν τά κίνητρα καί νά χρη
σιμοποιηθούν τά κατάλληλα μέσα διά την προσέγγισιν του. Π.χ. είς την περίπτωσιν
τού προσωπικού τής ’Αστυνομίας, θά ήτο δυνατόν νά έπισημάνωμεν ώρισμένας εν
δείξεις, τάς εξής :
1)
Λανθάνουσα άντίληψις δτι ό ρόλος τού άστυνομικού είναι, έξ αντικειμένου»
ρόλος σκληρότητος. 'Η άντίληψις αυτή ψυχαναλυτικής δυνατόν νά έρμηνευθή ως
μορφή άναδυομένου παιδικού φόβου ώς προς τό πρόσωπον κάθε άστυνομικού οργάνου,
άπό τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν τό σκληρότερον μέσον έκφοβισμοΰ, άπό τούς οι
κείους ένός παιδιού, αποτελεί τό δργανον τάξεως.
2 ) Καταπιέσεις οίκονομικαί — κοινωνικαί, εύρίσκουν διέξοδον καί ίκανοποίησιν
διά τής στολής τού άστυνομικού οργάνου, τό όποιον νοείται ώς φορεύς έκφράσεως
σκληρότητος καί βλοσυρότητος.
3) Πικρία διά κοινωνικήν άποτυχίαν, έφ’ δσον δέν κατέστη δυνατή ή άπασχόλησις είς άλλο καλλίτερον έπάγγελμα.
4) Δυνατότης δι* έλευθερωτέραν ζωήν, ή όποια δμως εμποδίζεται άπό οικο
νομικήν άνεπάρκειαν, μέ συνέπειαν τήν ψυχικήν άντίδρασιν προς τον οικονομικής
εύημεροΰντα περίγυρον.
5) Ά μβλυσις τήν ψυχικήν καί ήθικήν αισθητηρίων, άπό τήν διαρκή επαφήν
μέ τήν κακήν κοινωνικήν πραγματικότητα κ.λ.π.
Βάσει τήν άνωτέρω, εντελής προχείρων ενδείξεων, πιστεύομεν δτι, παρά τήν
καταβαλλομένην προσπάθειαν τήν υπευθύνων τής ’Αστυνομίας, θά υπάρξουν άντικειμενικαί δυσκολίαι διά τήν όλοκλήρωσιν έφαρμογης τού πνεύματος τήν Δημοσίων
Σχέσεων. Διά τήν άντιμετώπισιν τήν δυσκολιήν φρονούμεν δτι τό προσωπικόν
(πρήτα τό άνώτερον καί έν συνεχεία τό κατώτερον) έχει άνάγκην:
α) ’Από ειδικήν συνεχή έκπαίδευσιν, δπου θά άναλυθοΰν είς βάθος καί έκτασιν
αί γενικαί γραμμαί τήν Δημοσίων Σχέσεων, αί αίτίαι πού τάς υπαγορεύουν, αί έπιτεύξεις, αί παραλείψεις.
Επίσης θά άναλυθούν αί εύνοϊκαί επιπτώσεις αύτής τής προσπάθειας, καθώς
καί τά ηθικά ώφελήματα, τόσον διά τό Σώμα, δσον καί δι’ ένα έκαστον άνδρα. Θά
δοθούν έξ άλλου τεχνικαί όδηγίαι, μέθοδοι συμπεριφοράς, άντιμετωπίσεως δύσκολων
περιπτώσεων κ.λ.π.
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β) Σοβαρώς καί επειγόντως πρέπει νά άντιμετωπισθή τό θέμα της έμπνεύσεως τού προσωπικού, δι’ άπόκτησιν εμπιστοσύνης εις τό εργον καί την άποστολήν του.
γ ) ’Απαραίτητος ή δημιουργία ήθικών καί υλικών κινήτρων, διά τήν παρακί
νησήν προς εΰγενή άμιλλαν, μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν καλλιτέραν εφαρμογήν
τοϋ έπιδιωκομένου σκοποϋ. Έ πί τοϋ τελευταίου τούτου σημείου ένδεικτικώς προτείνομεν:
Τήν κατά μήνα ηθικήν έπιβράβευσιν τοϋ καλλιτέρου άστυφύλακος ’Αστυνομι
κού Τμήματος ή άνεξαρτήτου 'Υπηρεσίας (έπιτροπή: Διοικητής, άξιωματικός, ύπαξιωματικός, άστυφύλαξ τής προηγουμένης βραβεύσεοις.)
'Η τελετή βραβεύσεως των διακρινομένων τοϋ μηνός θά λαμβάνη χώραν εις
γενικήν συγκέντρωσιν βαθμοφόρων, μέ συμμετοχήν τοϋ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ, τά
δέ έπαθλα θά είναι εύφημος μνεία καί υλική άμοιβή. .
Αύτή θά είναι ή μία φάσις.
'Η δευτέρα θά περιλαμβάνη βράβευσιν, από άντιπροσωπευτικήν επιτροπήν,
ένός άνδρός μεταξύ 12 βραβευθέντων κατά τήν διάρκειαν τού έτους από κάθε 'Υ 
πηρεσίαν καί Τμήμα. 'Η βράβευσις θά γίνεται βάσει φακέλλων καί αύστηρών κριτη
ρίων, μέ μεγάλην έπισημότητα ενώπιον κοινού, τά δέ έπαθλα θά είναι ειδικόν μετάλλιον καί σοβαρά υλική άμοιβή.
δ) Πέραν των άνωτέρω θά ήτο δυνατόν νά κατευθυνθοΰν τά ενδιαφέροντα των
άνδρών τής ’Αστυνομίας προς μορφωτικάς πλευράς, διά νά μήν χάνουν τον ελεύθερον
χρόνον τους, έν συνδυασμώ μέ ταυτόχρονον πνευματικήν καί ψυχικήν καλλιέργειαν.
Ε ν δ ε ικ τ ικ ά ! προτάσεις.
1) Ειδικά βραβεία διά τούς άποφοιτοΰντας άπό Ά νωτάτας Σχολάς.
2) Όργάνωσις σταυροφορίας διά τήν έκμάθησιν μιας ξένης γλώσσης.
3) Καθιέρωσις έτησίου πνευματικού, επιστημονικού διαγωνισμού μεταξύ
άνδρών τής ’Αστυνομίας, έπί καθοριζομένων θεμάτων. Αί 3 καλλίτεραι μελέτα',
θά βραβεύωνται καί θά έκτυπώνωνται είς ειδικόν τόμον, ό όποιος θά διανέμεται μετα
ξύ τών άνδρών τής ’Αστυνομίας.
ε) Όργάνωσις προνοίας: Ή πλευρά αύτή θά πρέπη νά λάβη μίαν σύγχρονον
μορφήν, χωρίς νά τοποθετήται εις τά γνωστά πλαίσια τής τυπικής προνοίας.
Π ρ ό τ α σ ι ς : Νά συσταθή ειδική υπηρεσία προνοίας, μέ εκτελεστικόν προ
σωπικόν καί είδικευμένας κοινωνικάς λειτουργούς, διά νά καταστή δυνατή ή εφαρμογή
συγχρονισμένης προνοίας καί νά ύπάρξη ένα άληθές κλίμα στοργής, ψυχικής καί υλικής
συμπαραστάσεως, προς τάς οικογένειας τών άστυνομικών, ύπό εύρεΐαν έννοιαν καί
άντίληψιν. Π.χ. κατευθύνσεις διά παιδιά άστυνομικών, έξεύρεσις εργασίας, οργά
νωσές ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, όργάνωσις παραθεριστικής περιοχής, μαθήματα
άγωγής εις συζύγους άστυνομικών, παιδιών κ.λ.π.
στ) Ά ναπτυξις επικοινωνίας : Τό σημεΐον τούτο είναι εξαιρετικά εύαίσθητον καί ούσιώδες είς τήν προσπάθειαν όλοκληρώσεως προγραμμάτων άναπτύξεως έσωτερικών σχέσεων. Δυστυχώς είς τήν έλληνικήν πραγματικότητα έπικρατεΐ νοοτροπία άπομονώσεως καί άδιαφορίας. "Ομως, ή θερμή έπικοινωνία μεταξύ
τής Διοικήσεως, τών στελεχών καί τού προσωπικού ένός συγχρόνου οργανισμού,
είναι έκείνη πού βοηθεΐ άποτελεσματικώς διά τήν άνάπτυξιν άλληλογνωριμίας,
οίκειότητος, άληθινής συναδελφώσεως, δημιουργεί δέ τήν πραγματικήν άνταπόκρισιν τών ατόμων προς τούς ύγιεΐς έπιδιωκομένους σκοπούς τής Διοικήσεως. Συγκε
κριμένος θά ήτο δυνατόν νά όργανωθή άποτελεσματική, διά διαφόρων μέσων, έπικοινωνία. Τό σημεΐον όμως οπού θά έπρεπε νά δοθή μεγαλυτέρα βαρύτης είναι,
κατά τήν γνώμην μας, ή προσωπική έπικοινωνία, διά τής καταλλήλου όργανώσεως:
α) Ειδικών συναντήσεων άνταλλαγής άπόψεων έπί συγκεκριμένων θεμάτων
β) Κοινωνικών συγκεντρώσεων μεταξύ τμημάτων καί τών οικογενειών τους
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γ ) Ούσιαστικωτέρα σύσφιξις σχέσεων μεταξύ του ανώτερου καί κατωτέρου
προσωπικού κάθε αστυνομικής μονάδος, ώς καί των κεντρικών 'Υπηρεσιών, διά να μή
αισθάνεται ό Αξιωματικός ή ό άστυφύλαξ δτι είναι άπομονωμένος καί ξένος προς τήν
'Υπηρεσίαν καί τήν Κοινωνίαν.
Βεβαίως, μία τοιαύτη προσπάθεια ψυχικής προσεγγίσεως επιβάλλει κόπους καί
απαιτεί διαθέσιμον χρόνον διά κάθε διοικητήν, διά κάθε Αξιωματικόν καί ύπαξιωματικόν. "Ομως άποτελεΐ μίαν άνάγκην, ή οποία πρέπει νά καλυφθή. Διότι μόνον δταν
άκολουθηθούν μέθοδοι άνθρωπισμού καί γενικώς έφαρμοσθοϋν σύγχρονοι τεχνικαί
εις τήν άνάπτυξιν σχέσεων τών Διοικήσεων μέ το προσωπικόν τους, τότε μόνον είναι
δυνατόν νά εύελπιστοϋμεν δτι θά έ'χωμεν ένα υψηλής ποιότητος προσωπικόν, επί
τού οποίου καί θά στηριχθώμεν, διά νά έφαρμόσωμεν προγράμματα άναπτύξεως σχέ
σεων μέ το Κοινόν, μέ τήν πεποίθησιν δτι εις κάθε περίπτωσιν το προσωπικόν μας
θά έκφράζη, εις υψηλόν βαθμόν, τήν άκολουθουμένην πορείαν.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
Τώρα, οσον αφορά τήν καθαυτό άνάπτυξιν σχέσεων μέ το Κοινόν, πιστεύομεν
δτι, έάν έφαρμοσθοϋν αί ήδη διατυπωθεΐσαι άρχαί μέ συνέπειαν καί κατανόησιν, θά
ύπάρξη μία περαιτέρω άνάπτυξις σχέσεων καί συνεργασίας. Έάν δμως κατά τήν χρο
νικήν έξέλιξιν άτονίση το πνεύμα καί ύπάρξουν όλιγωρίαι έκ μέρους τών άστυνομικών
οργάνων, τότε θά σημειωθούν έμπλοκαί καί θά δημιουργηθοϋν συσσωρευτικαί άντιδράσεις εις βάρος τού Σώματος.
Γνώμη μας είναι δτι ή συντελουμένη αύτή προσπάθεια άποτελεΐ μίαν εξαι
ρετικήν εύκαιρίαν διά τήν ’Αστυνομίαν νά κερδίση τήν ψυχήν τοϋ Κοινού καί νά άποτελέση ενα πρωτοπορειακον παράδειγμα δι’ ολόκληρον τον κόσμον.
Εις τήν εποχήν μας, κυρίαι καί κύριοι, κάθε’Οργανισμός, ή 'Υπηρεσία, Έπιχείρησις, κοινωνική όμάς ή άτομον, διάνά προχωρήσουν εις επιτυχίας καινά καταξιώσουν
το έργον τους, έχουν άνάγκην τής συμπαραστάσεως καί τής έκτιμήσεως τής κοινής
γνώμης. Έάν αύτή δέν ύπάρχη, τούτο θά σημαίνη δτι κάτι δέν θά πηγαίνη καλά εις
το . . . «Βασίλειον τής Δανίας». Διά νά κερδηθή δμως ή ψυχική συμπαράστασις καί
ό σεβασμός τής κοινής γνώμης, αυτού τού τρομερού παιδιού τοϋ αίώνος μας, τά άναφερόμενα εις τήν διαταγήν Κανελλάκη στοιχεία, δπως ή καλωσύνη, ή κατανόησις, ή
άντικειμενικότης, ή καλή μεταχείρησις καί ή θερμή ύποδοχή καθενός ό όποιος έρ
χεται εις έπαφήν μέ τον κύκλον δραστηριότητός μας, ή αποφυγή βίας καί καταπιέ
σεων, ή πειθώ, ή συμβουλή, ή ήμερότης, ή ύπόδειξις, ή πρόθυμος έξυπηρέτησις καί
άλλα τινά, άποτελοΰν τάς πλέον βασικάς καί άπαραιτήτους προϋποθέσεις. Καί τούτο,
διότι δλα αυτά δέν είναι διά τήν εποχήν μας παραχωρήσεις, άλλά άνάγκη καί χρέος,
τά όποια έπιβάλλονται εις κάθε ά,νθρωπον, έλεύθερον έπαγγελματίαν ή κρατικόν
λειτουργόν, ό όποιος αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά άποδώση ή έργασία του.
’Αλλά πέραν αυτών τών βασικών καί άπαραιτήτων προϋποθέσεων, διά νά άποκτηθή μεγάλη άπήχησις είς τήν κοινήν γνώμην, θεωρείται άναγκαΐον δπως ή κάθε
Διοίκησις 'Υπηρεσίας, ’Οργανισμού, ή Έπιχειρήσεως, άναλαμβάνη, πέραν τών κα
θαυτό επαγγελματικών της ύποχρεώσεων, πρωτοβουλίας εΰρυτέρας κοινωνικής
σημασίας καί χρησιμότητος. Διότι σήμερον, δέν είναι αρκετόν νά είσαι καλός μόνον
είς τήν αύστηρώς συγκεκριμένην εργασίαν σου, άλλά πρέπει νά δονήσαι καί νά συμμετέχης είς προσπάθειας διά τό καλόν τοϋ συνόλου, άξιοποιών προς τούτο τάς έπαγγελματικάς σου δυνατότητας. Είς τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τής ’Αστυνομίας
’Αθηνών, θά ήτο δυνατόν νά άναληφθούν άπό κάθε ’Αστυνομικόν Τμήμα πρωτοβουλίαι κοινωνικής χρησιμότητος, μέ τον Αντικειμενικόν σκοπόν νά δημιουργηθή ένα
κλίμα μεγαλυτέρας οίκειώσεως τών κατοίκων προς τά αστυνομικά όργανα.
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Παράδειγμα:
'Η περιοχή Κυψέλης— Φωκίωνος Νέγρη, κατά άστυνομικάς διαπιστώσεις;
αποτελεί μεγάλην εστίαν διαφθοράς.
’Αποτέλεσμα τής έπικρατούσης εις την περιοχήν καταστάσεως, είναι αί εις
υψηλόν βαθμόν ήθικαί άταξίαι καί παρεκκλίσεις των νέων ολοκλήρου τής περιοχής.
Ή πραγματικότης αυτή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα άγχους δι’ ώρισμένους γονείς
τής Κυψέλης, οί όποιοι δεν ξέρουν πώς ν’ άντιμετωπίσουν τό μεγάλο αυτό πρόβλημα.
"Αλλοι γονείς δμως άγνοοϋν τό θέμα καί άλλοι δεν άποδίδουν τόσον μεγάλην σημασίαν.
’Εν προκειμένω θά ήτο δυνατόν, τή πρωτοβουλία του Διοικητοϋ του ’Αστυνο
μικού Τμήματος Κυψέλης, νά μελετηθή τό δλον θέμα των κινδύνων διά τούς νέους
τής περιοχής, νά γίνη διαπίστωσις των αιτίων καί νά μελετηθούν λήψεις μέτρων,
έν συνεχεία δέ νά κληθή άντιπροσωπευτική όμάς γονέων εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα,
δπου, τή είσηγήσει τού Διοικητοϋ, θά έγίνετο άνάλυσις καί συζήτησις επί τής κατα
στάσεως, των κινδύνων καί των τρόπων άντιμετωπίσεως αύτών. ’Ακόμη θά ήτο
δυνατόν τά συμπεράσματα αύτά νά τυπωθούν εις ειδικόν δελτίον καί νά διανεμηθούν
εις τάς οικογένειας, διά νά ένημερωθή τό Κοινόν καί νά καταστή δυνατόν νά συμπαρασταθή είς τυχόν προσπάθειαν τής ’Αστυνομίας.
Έάν, λοιπόν, αύτό έπραγματοποιεϊτο, φαντάζεσθε τήν άπήχησιν καί τό κλίμα
συμπάθειας τό όποιον θά έδημιουργεϊτο; Καί φαντάζεσθε επίσης τήν γενικωτέραν
συμπάθειαν άπό τούς κατοίκους των διαφόρων συνοικιών, έάν τό κάθε ’Αστυνομικόν
Τμήμα έδημιούργει μίαν ζωντανήν επαφήν μέ τούς κατοίκους του, μέσω διαφόρων
πρωτοβουλιών καί έκδηλώσεων αύτής τής μορφής;
’Αλλά έπί τού ενδιαφέροντος σημείου προσφοράς έργου εύρυτέρας κοινωνικής
σημασίας, θά ήτο δυνατόν νά καταρτισθή,καί άπό πλευράς τής Κεντρικής Διοικήσεως,
ένα γενικώτερον πρόγραμμα, τό όποιον θά περιελάμβανε 2-3 μεγάλας έκδηλώσεις
κατ’ έτος. Αύταί αί εκδηλώσεις θά έπραγματοποιοϋντο μέ τήν πρωτοβουλίαν τής
’Αστυνομίας, έν συνεργασία μέ διαφόρους οργανισμούς καί σωματεία, άλλά καί μέ
τήν συμπαράστασιν τού Κοινού.
Μία ένδεικτική καί πάλιν πρότασις.:
Είναι διαπιστωμένον ίατρικώς δτι ό θόρυβος άποτελεϊ άφορμήν πολλών δει
νών διά τον σύγχρονον άνθρωπον. Βλάπτει βασικώς τήν ψυχικήν καί σωματικήν του
υγείαν, άτονεΐ τήν παραγωγικότητά του καί τον κάνει δύσθυμον καί εύερέθιστον.
'Η ’Αθήνα δμως είναι μία άρκετά θορυβώδης πόλις, έγώ θά έλεγα σωστή κόλασις
θορύβου. 'Η κατάστασις αυτή, μάλιστα, έπιτείνεται κατά τήν θερινήν περίοδον, δπου
αί μηχαναί τών αύτοκινήτων, τών μοτοποδηλάτων, τών ραδιοπομπών κ.λ.π. λυσσομανοΰν εις μίαν καταστροφικήν συναυλίαν τού νευρικού συστήματος τών ’Αθηναίων.
Θά ήτο δυνατόν ή άπαράδεκτος αυτή κατάστασις νά άντιμετωπισθή μέ μίαν
εις βάθος καί έκτασιν σταυροφορίαν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, δπου, δι’ δλων
τών μέσων έπικοινωνίας, θά έκαλοΰντοι οί κάτοικοι νά βοηθήσουν διά τήν διασφάλισιν τής ιδίας ύγείας, δσον καί τού πλησίον, δεδομένου δτι ή άνελέητος έξάπλωσις
τής νοοτροπίας τού θορύβου λαμβάνει μορφήν κοινωνικής άπειλής. Βεβαίως, έπί
τού σημείου αυτού, κατά καιρούς έχουν γίνει διάφοροι έκδηλώσεις, άλλά τό θέμα
δέν άντεμετωπίσθη ώργανωμένα καί άποφασιστικά.
Έννοοΰμεν λοιπόν δτι θά ήτο δυνατόν νά γίνη μία ώργανωμένη προσπάθεια
κάτω άπό τον ένδεικτικόν τίτλον: « ’Α θ ή ν α ή π ι ο ή σ υ χ η π ό λ ι ς τ ο ύ
κ ό σ μ ο υ » . Είς τήν περίπτωσιν αυτήν θά έκαλοΰντο νά βοηθήσουν αί έφημερίδες,
τό ραδιόφωνον, ή έκκλησία, αί οργανώσεις, αί έπιχειρήσεις, αί έπαγγελματικαί
τάξεις καί γενικώς ολόκληρος ό άθηναϊκός λαός. 'Ημείς, τά μέλη τής Ελληνικής
Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, ώς ειδικοί τών έπικοινωνιών, θά είμεθα εύτυχεΐς νά
βοηθήσωμεν εις μίαν τοιαύτην σημασίας έκδήλωσιν.
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’Αξιότιμο', κυρίαι καί κύριοι,
Ή προσπάθεια διά τήν δημιουργίαν ύψηλοΰ γοήτρου υπέρ τοΰ σκοπού τον
όποιον ό καθείς υπηρετεί, άπαιτεϊ πολλούς καί μεγάλους κόπους καί κυρίως έργα,
τά όποια να μάς καταξιώνουν καθημερινώς είς τήν κοινήν συνείδησιν. Βάσει αύτών
των άντιλήψεων καί άρχών, αί όποΐαι έκκινοϋν άπό τήν ήθικότητα των άτόμων, διά
νά ολοκληρωθούν μέ τήν ήθικότητα των πράξεων διά τήν δημιουργίαν κλίματος συ
νεργασίας καί κατανοήσεως, άντιλαμβάνονται τήν άποστολήν τους αί Δημόσιαι
Σχέσεις εις τον περίπλοκον κόσμον τής σήμερον.
'Ημείς, οί σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων τής Ελλάδος, διακατεχόμεθα ύπό
μίαν άγωνίαν διά τήν ορθήν προώθησιν των υγιών άρχών τής συγχρόνου επικοινω
νίας εις τήν χώραν μας καί δι’ αυτό διαρκώς προβληματιζόμεθα έπί τών θεμάτων μας.
Ύ π ’ αυτήν τήν έννοιαν κάθε ευκαιρία ή όποια μάς δίδεται διά νά έλθωμεν εις επαφήν
μέ έφαρμογάς Δημοσίων Σχέσεων, μάς συγκινεΐ όλως ιδιαιτέρως, διότι μάς παρέχει
τάς δυνατότητας νά διδαχθώμεν καί νά έκφράσωμεν καί ήμεΐς τάς σκέψεις καί τούς
ένθουσιασμούς μας. Δι’ αύτό, αισθάνομαι τήν άνάγκην νά ευχαριστήσω τούς κ.κ.
'Υπουργούς, τον ’Αρχηγόν καί τήν ηγεσίαν τής ’Αστυνομίας, ώς καί τούς άξιοτίμους εκπροσώπους τοΰ τύπου, διά τήν καλωσύνην πού είχαν νά παρευρεθοϋν είς τήν
άποψινήν μας συνεστίασιν καί νά μέ ύποστοϋν είς τούς συλλογισμούς μου αύτό τό ήμίωρον».
Μετά τον λόγο τοΰ κ. Κακαβελάκη καί τό δείπνο, τον λόγο έλαβε ό κ. Κανελλάκης, είπών, μεταξύ άλλων, τά εξής :
«Κύριοι 'Υπουργοί, Κυρίαι καί Κύριοι
Εύχαριστώ έκ βάθους καρδίας τήν Ελληνικήν Εταιρίαν Δημοσίων Σχέσεων,
τον έντιμώτατον Πρόεδρον καί τά άξιότιμα μέλη αύτής, διά τήν εξαιρετικήν τ ι
μήν τήν οποίαν έπεφύλαξαν είς τήν ’Αστυνομίαν καί εμέ, κατά τήν ώραίαν καί
σεμνήν αύτήν συγκέντρωσιν. 'Ομοίως ευχαριστώ τον προλαλήσαντα, δι’ δσα, ύπέρ
έμοϋ καί τοΰ έργου μου, άνέφερεν.
Εύχαριστώ τούς Κυρίους 'Υπουργούς καί πάντας 'Υμάς, Κυρίαι καί Κύριοι,
διότι, διά τής παρουσίας σας, έλαμπρύνατε τήν άποψινήν μας όμήγυριν.
Ό κ. Κακαβελάκης, είχε τήν καλωσύνην νά έξάρη, ιδιαιτέρως, τό νέον πνεύ
μα, πού επιδιώκω νά έπικρατήση είς τάς σχέσεις ’Αστυνομίας καί πολιτών....
....Είναι γνωστόν οτι καί οί πλέον μορφωμένοι άνθρωποι, επηρεάζονται, ό κα
θένας, έν τη έκτελέσει τού καθήκοντος των, άπό τον καλόν ή κακόν χαρακτήρα των.
’Άλλοι είναι παράδειγμα προς μίμησιν καί άλλοι παράδειγμα προς άποφυγήν. Ούδείς βεβαίως άναμάρτητος.
Κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας, τά έλαττώματα καί αί άδυναμίαι πρέπε1·
νά περιστέλλωνται ή νά έξαφανίζωνται. Διότι κάμνουν ζημίαν καί είς τό άτομον
πού τά έχει καί είς τήν ύπηρεσίαν του καί είς τούς πολίτας καί είς τούς ύφισταμενους του.
Έξεχώριζα, πάντοτε, καί έμελετοΰσα τά καλά παραδείγματα, τά όποια καί
έκρατοΰσα προς μίμησιν. Περισσότερον όμως έξεχώριζα τά κακά παραδείγματα,
διά νά τά αποφεύγω. Πολλοί προϊστάμενοί μου ύπήρξαν παράδειγμα προς μίμησιν
ή άποφυγήν. 'Ο παρακαθήμενος ’Αρχηγός τοΰ Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ώς καί άλλοτε είχον τήν εύκαιρίαν νά τοΰ άναφέρω, ύπήρξε δι’ εμέ, κατά τά
πρώτα βήματα τής ζωής μου έν τη ’Αστυνομία, δημιουργικόν παράδειγμα, λόγω
τής καλής συμπεριφοράς του προς τούς ύφισταμένους του. Τού είμαι εύγνώμο^ν δι’
δσα έδανείσθην παρ’ αύτοϋ.
Παρετήρουν πόσον ωραία έπερνούσαμε, οί κατώτεροι, μέ τούς καλοτρόπους
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βαθμοφόρους καί πόσον μας έκούραζαν οί κακότροποι. 'Η εργασία μας, μέ τούς
πρώτους, ήτο καλλιτέρας ποιότητος καί δεν έκουραζόμεθα προκαταβολικός, όπως
συνέβαινε μέ τούς άλλους. Έφιλοτιμούμεθα πάντες καί έκτελούσαμε είς τό άκέραιον καί κατά τον καλλίτερον τρόπον το καθήκον μας. Το άντίθετον συνέβαινε
μέ τούς άλλους καί είναι προφανές ότι ή 'Υπηρεσία, είχε κέρδος ή ζημίαν, άναλόγως τής περιπτώσεως....
....'Η ’Αστυνομία, πρέπει νά έκτελή τό καθήκον της κατά τρόπον μή προκαλοΰντα εντόνους άντιδράσεις καί δυσαρέσκειας. Διότι, τότε, συσσωρεύεται μίσος
είς την ψυχήν τοϋ πολίτου καί, είς πρώτην ευκαιρίαν, έκχύνεται μέ ορμήν, μέ τά
γνωστά δυσάρεστα αποτελέσματα.
’Αστυνομία καί λαός, εύρέθησαν συχνά άντιμέτωποι καί συνεκρούσθησαν αι
ματηρός, κατά τά τελευταία έτη, έξ αιτίας ενός εθνικού θέματος, τού Κυπριακού,
παρ’ όλον ότι ούδεμία ύπήρξε διχογνωμία, έπ’ αυτού. ’Έτσι, έδίδετο ή σφαλερά
έντύπωσις ότι, ή ψυχή καί ή στάσις τής ’Αστυνομίας έπί τού θέματος τούτου, ήτο
εχθρική. ’Ήδη έχει έπέλθει, νομίζω, τελεία έκτόνωσις έκατέρωθεν . . . »
Έ ν συνεχεία ό ’Αστυνόμος Β' κ. Ντόντος, προϊστάμενος τού Γραφείου Δη
μοσίων Σχέσεων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, άφοΰ ηύχαρίστησε τά μέ
λη τής Εταιρίας γιά τήν συμπαράστασι πού έπιδεικνύουν στο έργο του, άνεφέρθη
έν όλίγοις στην ιστορία τής ΐδρύσεως γραφείων Δημοσίων Σχέσεων στην ’Αστυνο
μία. Τέλος, ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας άπευθύνοντας θερμό χαιρετισμό, είπε
τά
«Κύριοι 'Υπουργοί, Κύριε Γενικέ Γραμματεύ τού 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως,
Κύριε Πρόεδρε τής Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων, Κυρίαι καί Κύριοι,
'Υπό τό κράτος ζωηράς συγκινήσεως διατελών, συνεπεία τής σεμνής τελε
τής τής έσπέρας ταύτης, επιθυμώ νά ευχαριστήσω θερμότατα τήν Ελληνικήν Ε 
ταιρίαν Δημοσίων Σχέσεων, διά τήν έξόχως τιμητικήν έκδήλωσιν τήν οποίαν έπεφύλαξεν είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
Ή έκδήλωσις αυτή, άποκτά, ιδιαιτέρως, σοβαοάς καί κολακευτικάς διά τήν
’Αστυνομίαν διαστάσεις, χάρις είς τό γεγονός, ότι οφείλεται είς την πρωτοβουλίαν
μιας τάξεως πνευματικών άνθρώπων, οί όποιοι έπαξίως κατέχουν νευραλγικάς καί
άποφασιστικής σημασίας θέσεις είς τήν όλην διάρθρωσιν τής οικονομικής, κοινω
νικής, άλλά καί διοικητικής τού τόπου ζωής.
Θερμάς, έπίσης, ευχαριστίας έπιθυμώ νά έκφράσω προς τούς κ.κ. Άλεξάτον, Κακαβελάκην καί Λιδωρίκην, διά τούς φιλόφρονας λόγους τούς οποίους έχρησιμοποίησαν, όμιλούντες δΓ έμέ.
Μετά ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως έσημείωσα τήν ύπό τών ομιλητών τής' Ε λ 
ληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων έξαρσιν τών προσπαθειών, αί όποΐαι κατεβλήθησαν καί καταβάλλονται ύπό τής ’Αστυνομίας, είς τον τομέα τής άναπτύξεως
Σχέσεων μετά τού Κοινού.
Έ πί τού θέματος τούτου, δέν θά έτόλμων νά σάς κουράσω, άφοΰ, μάλιστα,
έπαρκώς άνεφέρθησαν έπ’ αύτοΰ οί έκ τής άστυνομικής οικογένειας όμιληταί,
τους όποιους ευχαριστώ καί συγχαίροκ
"Ας μοΰ έπιτραπή, έπ’ ευκαιρία, νά συγχαρώ, ιδιαιτέρως, τον Διευθυντήν ’Α
στυνομίας ’Αθηνών κ. Κανελλάκην, διά τήν ορθότητα τής γραμής, τήν όποιαν άκολουθεΐ είς τον τομέα τής προσπάθειας προς έτι περαιτέρω σύσφιξιν τών σχέσεων
’Αστυνομίας καί Κοινού. Τού ύπόσχομαι, μάλιστα, άμέριστον τήν ηθικήν μου συμπαράστασιν καί τήν ουσιαστικήν συνδρομήν μου, προς εύόδωσιν τής έπαινετής
προσπάθειας του.
Θά ήτο άδικον, άν παρέλειπα νά ευχαριστήσω τούς παρισταμένους άγαπη-
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τούς μου αστυνομικούς Συντάκτας καί λοιπούς Δημοσιογράφους καί, δι’ αύτών,
ολόκληρον τον Τύπον, διά την πολύτιμον, πράγματι, συνδρομήν την οποίαν προσ
φέρουν προς τήν ’Αστυνομίαν, διά τής καλόπιστου καί δημιουργικής κριτικής, την
όποιαν άσκοϋν επί των πράξεων καί παραλείψεων της.
Τέλος, άπευθυνόμενος καί πάλιν προς τά μέλη τής Ελληνικής Εταιρίας Δη
μοσίων Σχέσεων καί δή τούς όμιλητάς τής εσπέρας ταύτης, αισθάνομαι τον πειρα
σμόν νά τονίσω, ότι έλαβον, ιδιαιτέρως, ύπ’ οψιν τήν προσφοράν καί τάς ύποσχέ
σεις των, τάς άναφερομένας εις τήν προθυμίαν των προς μελλοντικήν συνεργασίαν
των μεθ’ ήμών, εις μίαν εύρυτέραν προσπάθειαν άναπτύξεως σχέσεων καί άσκήσεως Κοινωνικής Προνοίας, έν τώ μέτρω του έφικτοϋ.
Εις έπίμετρον, τούς βεβαιώ ότι, διά τής εύγενοϋς προσφοράς των, ένέγραψαν υποθήκην έπί των ύπηρεσιακών συνειδήσεων ήμών των άστυνομικών, διά μίαν,
ετι πλέον, πολιτισμένην καί κοινωφελή άσκησιν των καθηκόντων ήμών, τήν οποίαν
καί τούς υπόσχομαι, διά λογαριασμόν καί έξ ονόματος ολοκλήρου τοΰ Σώματος,
του όποιου έχω τήν υψηλήν τιμήν καί τήν τύχην νά προΐσταμαι».
Τήν όλη πανηγυρική έκδήλωσι έκ>εισεν ό Υφυπουργός τών Εσωτερικών κ.
Έξαρχος, ό όποιος ηύχαρίστησε τά μέλη τής Ε.Ε.Δ.Ε., γιά τήν ωραία ύπέρ
τής ’Αστυνομίας έκδήλωσι των καί ηύχήθη σ’ αύτούς κάθε προκοπή καί εύόδωσι
στήν άποστολή των.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΜΗ
ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Π ο λ λ έ ς φορές μας δόθηκε ή εύκαιρία νά τονίσουμε τήν άνάγκη εφοδιασμού
τής ’Αστυνομίας μέ σύγχρονα τεχνικά μέσα, πού άπό χρόνια πριν χρησιμοποιούν,
μέ άριστα άποτελέσματα όλες, σχεδόν, οί ’Αστυνομίες τών προηγμένων χωρών.
Κοινή διαπίστωσις είναι ότι, χωρίς νά θέλουμε νά περιαυτολογήσουμε, ή ’Αστυνο
μία μας βρίσκεται σέ άρκετά εύχάριστο έπίπεδο, άπό άπόψεως έμψύχου υλικού.
Οί 'Έλληνες άστυνομικοί καί εύφυεΐς καί έργατικοί καί προ παντός ήθικοί καί τ ί
μιοι είναι. Συνεπείς πάντα στον όρκο πού έ'δωσαν, κι’ όταν άκόμη όλα γύρω των
είναι έναντίον των, κι’ όταν δέν βρίσκουν τήν άπαραίτητη συμπαράστασι άπό εκεί
νους πού έχουν τήν αρμοδιότητα γιά διάφορα θέματα, προσφέρουν τις ύπηρεσίες
των άγόγγυστα, χειμώνα - καλοκαίρι, μέ κρύο καί μέ ζέστη.
Χρόνια τώρα οί ήγήτορες τού ’Αστυνομικού Σώματος φωνάζουν : «’Έ 
χουμε άνάγκη τεχνικών συγχρόνων μέσων. Βοηθήστε μας, γιά νά μπορούμε νά σάς
ύπηρετούμε άνετα καί άποτελεσματικά». 'Ομολογούμε ότι στις επίμονες επικλήσεις
μας βρήκαμε μερικές φορές κατανόησι, συμπαράστασι. 'Όμως, χωρίς νά θέλουμε
νά υπερβάλλουμε τά γεγονότα, δέν βρήκαμε εκείνο πού εμείς ζητούσαμε άκέραιο.
’Αλήθεια, άν έγνώριζαν οί διάφοροι άρμόδιοι τό τί θαύματα μπορούμε νά κάνουμε
έχοντας στή διάθεσί μας βασικά τεχνικά σύγχρονα μέσα, άσφαλώς θά μάς έδιναν
μεγαλύτερη προσοχή. Κι’ όμως δέν ζητάμε τίποτε τό παράλογο. Μέσα ζητάμε γιά
νά μπορούμε νά πολεμήσουμε μεθοδικά καί σύγχρονα τό επιστημονικό έγκλημα τής
σήμερον καί τής αυριον.
Αύτές τις σκέψεις κάναμε τό απόγευμα τής 17-6-64 σάν βρεθήκαμε στή Μη
χανογραφική 'Υπηρεσία τής Κ.Τ.Π. (Γαλάτσι), όπου τό Τμήμα Μελετών τού ’Αρ
χηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τού όποιου προΐσταται ό ’Αστυνόμος Β' κ. Χρίστος
Πατσούρης, μέ τήν συμπαράστασι τών αρμοδίων τεχνικών της τής άνω ύπηρεσίας,
προέβη σέ μιά έπίδειξι μηχανογραφικών εφαρμογών, πού μπορούν νά γίνουν σέ διά
φορα θέματα τών Υπηρεσιών μας. Θά πρέπει νά τονισθή έξ άρχής οτι ή Μηχανογράφησις ώς σύστημα, έχει έφαρμοσθή σ’ όλες τις ’Αστυνομίες τών άνεπτυγμένων
χωρών καί στις περισσότερες ιδιωτικές έπιχειρήσεις.
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Πηγαίνοντας, λοιπόν, στο Γαλάτσι, γύρω στις 18.30' περίπου, μας έπεδείχθη,
ύστερα άπό εισηγητικές ομιλίες τοϋ κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, τού Διευθυντοΰ
της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας της Κ.Υ.Π. κ. Ίωάννου Βιδάλη καί τοϋ κ. Πατσούρη, ένας ήλεκτρονικός ερευνητής (έγκέφαλος) τύπου IBM 1401. Πρόκειται γιά
ένα συγκρότημα μηχανών, πού άποτελεΐται : α) άπό τό μηχάνημα εισαγωγής στοι
χείων «γεγραμμένων» σέ διάτρητα δελτία, β) άπό τό μηχάνημα υπολογισμών
καί άναζητήσεων στοιχείων, γ ) άπό τό μηχάνημα στο όποιο εναποθηκεύονται τά
στοιχεία πάνω σέ μαγνητικές ταινίες καί δ) άπό τό μηχάνημα έξόδου (έκτυπώσεως).
Σέ κάθε μαγνητική ταινία μπορούν νά έγγραφοϋν 150.000 θέματα. 'Η άπάντησις
τού έρευνητοΰ σέ κάθε άναζήτησι, γίνεται μέ ταχύτητα 40.000 στίχων την ώρα.
Τό συγκρότημα τού ηλεκτρονικού έρευνητοΰ βοηθεΐ κατά πολύ τό έργο τής
’Αστυνομίας, διασφαλίζοντας, σέ καταπληκτικό βαθμό, ταχεία καί άποτελεσματική

Ό ’Αστυνόμος Β’ κ. Χρίστος Πατσούρης έπεξηγεΐ εις τούς παρισταμένους την λειτουργίαν
τοϋ ηλεκτρικού έρευνητοΰ.

άξιολόγησι τού συνόλου τών στοιχείων τών άρχείων τών άστυνομικών υπηρεσιών,
ούσιαστική έπίσπευσι άρκετών άστυνομικών διαδικασιών καί έφαρμογή συγχρόνων
συστημάτων άστυνομεύσεως σέ θέματα’Ασφαλείας καί Τροχαίας, οσο καί σέ διοι
κητικά. Γιά τούς λόγους αύτούς ή συγκρότησις Μηχανογραφικής 'Υπηρεσίας ’Α
στυνομίας Πόλεων κρίνεται οχι μόνον λίαν ωφέλιμος άλλά καί άναγκαία.
Στήν πρώτη ήμέρα τής έπιδείξεως (γιατί ή έπίδειξις έπανελήφθη την έπομένη) παρέστησαν : ό Διευθυντής τής Κ.Υ.Π. άντιστράτηγος κ. Άγόρος, ό 'Υποδι
ευθυντής αύτής, υποστράτηγος κ. Δούκας, ό Καθηγητής τής Εγκληματολογίας στο
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί ’Επιστημονικός Διευθυντής τών Έγκληματολογικών
'Υπηρεσιών τής Χώρας κ. Γαρδίκας, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Καραμπέτσος,
οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Άδαμόπουλος, Άρχοντουλάκης, ’Αναστασίου,
Βερελής, Κανελλάκης, Χαλοΰλος, Βασιλάκος, Τασιγεώργος, Κοτσιάς καί 'Υφαντής,
ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Χατζηελευθερίου, οί άστυνομικοί συντάκτες κ.κ.
Λεωτσάκος, Μαράκης καί Καρατζαφέρης καί οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Ντόντος καί Ά -
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θανασούλης. Τήν δεύτερα ήμέρα παρέστησαν 22 ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β', 24
’Αστυνόμοι Α' καί 21 ’Αστυνόμοι Β'.
Επειδή έλάχιστοι είχαν τήν εύκαιρία νά άκούσουν τις σχετικές ομιλίες πού
έδόθησαν καί νά ίδοϋν άπό κοντά τον ήλεκτρικό ερευνητή, θεωρούμε σκόπιμο, άλλά καί άναγκαΐο, νά παραθέσουμε εδώ άποσπάσματα των ομιλιών πού έ'γιναν, π ι
στεύοντας δτι έτσι θά μπορέσουμε νά δώσουμε στούς φίλους άναγνώστες μιά μι
κρή εικόνα τοϋ ηλεκτρικού έρευνητοΰ καί τών επιτευγμάτων του. Καί άρχίζουμε
μέ τήν ομιλία τού κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, μέ θέμα : Διαπιστώσεις, προοπτικαί εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.
« . . . Έ κ τής παρακολουθήσεως τών τεχνολογικών εφαρμογών εις τούς δια
φόρους τομείς τής Δημοσίας καί ’Ιδιωτικής Διοικήσεως, τόσον έν Έλλάδι, δσον
καί άλλαχοΰ, προέκυψεν ή διαπίστωσις δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων θά ύποβοηθηθή
σοβαρώς έξ αυτών είς το δυσχερές έργον της.
Καί ή άρχή έπραγματοποιήθη διά τής συγκροτήσεως τοϋ Κέντρου Τηλεπι
κοινωνιών τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής όλοκληρώσεως τού Τηλεφωνικού ’Α
στυνομικού δικτύου, ώστε ό πολίτης νά δύναται εΰχερώς νά έπικοινωνήση μέ τήν
’Αστυνομίαν, έξ οίουδήποτε τόπου καί άνά πάσαν στιγμήν. Έ κ παραλλήλου, ό έφοδιασμος τής ’Αστυνομίας Πόλεων δι’ ειδικών ραδιοχημάτων, δίδει τήν δυνατότητα
αμέσου άποστολής άστυνομικοϋ είς τον τόπον ένθα ό πολίτης έχει άνάγκην άστυνομικής προστασίας καί έξυπηρετήσεως, καί έπιτυγχάνεται ουτω ή άμεσος παρου
σία τής ’Αστυνομίας.
'Η σημασία τών τεχνικών αυτών μέσων τηλεπικοινωνίας καί κινήσεως
καταφαίνεται έκ τής έμπιστοσύνης μεθ’ ής το κοινόν περιέβαλεν εύθύς έξ άρχής
τήν άποκληθεΐσαν Υπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως καί τά ευμενέστατα σχόλια τά
όποια πανταχόθεν διατυποΰνται διά τήν άστυνομικήν αυτήν ύπηρεσίαν.
Επόμενον βήμα τό όποιον ήδη έπιχειροΰμεν, είναι ή έφαρμογή τών διαμορφωθεισών μηχανογραφικών μεθόδων είς θέματα ζωτικής σημασίας διά τάς άστυνομικάς ύπηρεσίας, καί μέσω αυτών διά τον πολίτην καί τό κοινωνικόν σύνολον γενικώτερον. Τήν έναρξιν τής προσπάθειας αύτής παρεκλήθητε νά παρακολουθήσητε
σήμερον. . . .».
Συνεχίζουμε μέ τήν ομιλία τού κ. Βιδάλη μέ θέμα : ’ Ηλεκτρονικός λογισμός.
« . . . Ή γνώμη τήν οποίαν έχει σχηματίσει έκ τών δημοσιευμάτων είς τον
ήμερήσιον καί περιοδικόν τύπον ό μή ειδικός, σχετικώς προς τον ήλεκτρονικόν λο
γισμόν ή μάλλον είς δ,τι άφορά έναν ήλεκτρονικόν έγκέφαλον (κατά τήν συνήθως
χρησιμοποιουμένην έκφρασιν), είναι δτι πρόκειται περί μιας έκδηλώσεως κάπως
ύπερφυσικής μέ μαγικάς, θά έλεγα, ιδιότητας, ή οποία έκφεύγει τών δυνατοτήτων
τών μικρών ή τών έν άναπτύξει ευρισκομένων κρατών. Τό πολύπλοκου τών ύπολογισμών, αί ταχύτηται μέ τάς οποίας οί ύπολογισμοί αυτοί έκτελοΰνται, ή άκρίβεια, αί μεγάλαι ταχύτηται έκτυπώσεως κτλ., δημιουργούν τήν έννοιαν τού μή εύκόλως άντιληπτοΰ. Πράγματι ό ήλεκτρονικός λογισμός αποτελεί μίαν άπό τάς
ωραίας έκδηλώσεις τής άνθρωπίνης δράσεως. Μίαν έκδήλωσιν, τήν οποίαν θά ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν άνθρωπιστικήν. Είναι ή άπελευθέρωσις τού άνθρώπου άπό
τό βάρος τής μακράς καί έξαντλητικής ύπολογιστικής έργασίας, ώστε ούτος νά
δύναται νά άφιερωθή είς ύψηλοτέρας έπιδιώξεις. 'Ο ήλεκτρονικός λογισμός τείνει
νά τού προπαρασκευάση δλα έκεΐνα τά στοιχεία, τά οποία θά έπιτρέψουν είς τον
άνθρωπον νά λάβη τήν σωστήν άπόφασιν, έπί τή βάσει τών άπαραιτήτων στοιχείων.
. . .Έ κ μιας γενικωτάτης ιστορικής άναδρομής βλέπομεν δτι ό μηχανικός λο
γισμός, ό όποιος άπετέλεσεν πρόδρομον τοϋ ήλεκτρονικοϋ λογισμού, χάνεται είς τά
βάθη τών αιώνων. 'Η πραγματική δμως ιστορία του άρχίζει τήν εποχήν τού P a
scal (1623- 1662), μέ μίαν πρωτόγονον άριθμητικήν μηχανήν. Μέχρι τών άρχών
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τού 2ου παγκοσμίου πολέμου παρατηροϋμεν μίαν, σχετικώς, βραδεΐαν άνάπτυξιν των
μηχανών.
Προ τοΰ πολέμου άναφέρομεν χαρακτηριστικούς ένα ήλεκτρομηχανικόν υπο
λογιστήν κατασκευασθέντα από την εταιρίαν Bell επί τή βάσει σχεδίων τοΰ καθηγητοϋ Aiken. Εκείνος δμως ό όποιος έδωσεν πραγματικήν ώθησιν εις τον τομέα
τοΰ ήλεκτρονικοϋ υπολογισμού, ήτο ό 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος.
.. . ' Η έξέλιξις τής ήλεκτρονικής ήλθε νά προσθέση τά τεράστια πλεονεκτήματά της εις τήν περιοχήν τοΰ λογισμού. Οί χρόνοι έγιναν άπειρος μικροί. Μία βα
σική πράξις ή οποία εις τούς ήλεκτρομηχανικούς ύπολογιστάς άπήτει χρόνον ένός
δευτερολέπτου, καί εις τούς ήλεκτρομαγνητικούς εν πέμπτον τοΰ δευτερολέπτου,
σήμερον μετράται εις μικροδευτερόλεπτα, δηλ. έκατομμυριοστά τοΰ δευτερολέπτου.
Θεωροϋμεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν περιοχάς στρατιωτικών εφαρμογών τοΰ
ήλεκτρονικοϋ λογισμού, χωρίς τούτο νά σημαίνη δτι ό ήμέτερος ήλεκτρονικός διε
ρευνητής είναι εις θέσιν νά δώση λύσιν εις δλα τά άναφερόμενα προβλήματα. Κατ’
άρχήν θέματα διοικήσεως, προϋπολογισμού καί διοικητικής μερίμνης, δύνανται νά
εΰρουν άμεσον άντιμετώπισιν διά τοΰ ήλεκτρονικοϋ λογισμού. Εις τήν περιοχήν αύτήν ό ήμέτερος ήλεκτρονικός διερευνητής, δύναται πράγματι νά προσφέρη υπηρε
σίας εις δ,τι άφορά τάς μεταθέσεις τών έν ένεργεία ή έφεδρεία στρατιωτικών,
τήν έπιστράτευσιν, τήν ιατρικήν στατιστικήν κτλ. Επίσης εις τήν λογιστικήν τών
άποθεμάτων, τήν διανομήν, τάς προμήθειας, τήν άνανέωσιν τού ύλικοΰ, τήν συντήρησιν κτλ. Τέλος εις τον προϋπολογισμόν, τον έλεγχον τών δαπανών καί τά προ
γράμματα δαπανών. . .
. . . Εις τήν περιοχήν τής ’Αστυνομίας ή μηχανογραφία εύρίσκει πολλάς
έφαρμογάς. Εις τήν Ελλάδα ή ήμετέρα 'Υπηρεσία βοηθεΐ τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων εις τήν εφαρμογήν τών νέων αύτών μεθόδων. . .
. . . Δεν άρκεϊ, δυστυχώς, μόνον ή ΰπαρξις τού ήλεκτρονικοϋ διερευνητοΰ. Τό
βασικώτερον είναι ή διαμόρφωσις νοοτροπίας καί τρόπου σκέπεσθαι. . .».
Τέλος ό κ. Πατσούρης, μέ θέμα : ό ήλεκτρονικός λογισμός εις τήν ’Αστυνο
μίαν Πόλεων, είπε τά έξής :
« . . .'Η άνάπτυξις τών μέσων μεταφοράς διησφάλισε τήν ταχυτάτην μετακίνησιν τών πολιτών, τόσον εις τον εθνικόν, δσον καί εις τον διεθνή χώρον. Έ πί
πλέον δέ ή άπλοποίησις ή ή κατάργησις τών άλλοτε ίσχυουσών διατυπώσεων διηυκόλυνε κατά πολύ τήν μετακίνησιν αύτήν.
'Η αύξανομένη συγκέντρωσις τού πληθυσμού εις τά άστικά κέντρα, μεθ’
δλων τών κοινωνικών, οικονομικών καί πολιτικών συνεπειών, μετέβαλον τήν κ ο ιν ό τ η τ α εις κ ο ι ν ω ν ί α ν .
,
Ή εύρυτάτη χρησιμοποίησις τών μέσων τηλεπικοινωνίας κατέστησεν ευκολον καί άσφαλή τήν επικοινωνίαν μεταξύ ανθρώπων, άνεξαρτήτως τής άποστάσεως
εις τήν οποίαν ούτοι εύρίσκονται.
Πλήν δμως τά τεχνικά μέσα, τά όποια όσημέραι τελειοποιούνται καί τά
όποια καθιστούν τό «ζήν» <(εύ ζήν», χρησιμοποιούνται καί ύπό άνθρώπων, δολίως
ή μή, κατά τρόπον επικίνδυνον διά τούς συνανθρώπους των.
'Η διά τού τόσον εύρέως διαδιδομένου τηλεφώνου διαπίστωσις τής παρου
σίας τών ενοίκων μίας οικίας προ τής διαρρήξεως, ή διά τού αύτοκινήτου, σιδηρο
δρόμου ή άεροπλάνου ταχεία μετακίνησις τών κακοποιών προ ή μετά τό έγκλημα,
ή εγκληματική χρησιμοποίησις τής τεχνικής έπαγγελματικής καταρτίσεως καί τών
προσιτών τεχνικών μέσων, δίδει — γενικήν μέν άλλά — σαφή εικόνα τής διαφοράς
τού έγκλήματος εις τήν χώραν μας κατά τά τελευταία 30 έτη.
'Ο άριθμός τών οδικών τροχαίων άτυχημάτων, άνεξαρτήτως τών κατά
σύμπτωσιν συνεπειών αύτών εις ανθρώπινα θύματα ή περιουσιακάς ζημίας, βα-
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ρείας ή έλαφράς, ή σωρεία των διά τοΰ αυτοκινήτου διαπραττομένων παραβάσεων
των διατάξεων περί τής κυκλοφορίας οχημάτων καί πεζών, καί αί λοιπαί πολυάρι
θμοι περιπτώσεις των δημιουργουμένων κινδύνων έκ τής άπερισκέπτου — ούχί όμως
τυπικής εγκληματικής — χρησιμοποιήσεως τεχνικών μέσων, δίδει την δευτέραν
πτυχήν τοϋ διευρυνθέντος άντικειμένου τής ’Αστυνομίας.
Καί το τρίπτυχον όλοκληροΰται διά τών πολλαπλών περιπτώσεων, κατά τάς
όποιας ή ’Αστυνομία ύποχρεοΰται νά έξυπηρετήση τον πολίτην εις τάς διαφόρους
άνάγκας του. 'Η άναζήτησις τών προσώπων τά όποια έξηφανίσθησαν, ή άνεύρεσις
τών πραγμάτων τά όποια άπωλέσθησαν, ή συμβιβαστική παρέμβασις μας εις τάς
άνευ σοβαρού περιεχομένου διαφοράς τών πολιτών, ή παροχή διαφόρων πληροφο
ριών προς τον οίονδήποτε, οποτεδήποτε καί οπωσδήποτε άπευθυνόμενον προς οίανδήποτε άστυνομικήν υπηρεσίαν, άποτελοΰν καθημερινήν άπασχόλησιν τών αστυνομι
κών υπαλλήλων. . .
. . . Διά νά άντιμετωπίσωμεν τον μεγάλον αριθμόν τών περιπτώσεων κατά
τάς οποίας καλούμεθα νά παρέμβωμεν, διά νά διασφαλίσωμεν τήν άπαραίτητον
γνώσιν προσώπων καί πραγμάτων, ή όποια είναι άναγκαία διά τον ’Αστυνομικόν
’Οργανισμόν, διά νά περιορίσωμεν εις τό έλάχιστον τάς ενοχλήσεις τών πολιτών
κατά τήν διενέργειαν άστυνομικοΰ ελέγχου ύποπτων, διά νά μειώσωμεν τήν γρα
φειοκρατικήν ένασχόλησιν αστυνομικών, οί όποιοι δύνανται νά χρησιμοποιηθούν άλλαχοΰ έπωφελέστερον, διά νά προβλέψωμεν άστυνομικώς ένδιαφερούσας καταστά
σεις καί νά προκαθορίσωμεν τάς άστυνομικάς ένεργείας, έχομεν άνάγκην, έκτος
τών άλλων τεχνικών μέσων, καί τών μέσων εφαρμογής ήλεκτρονικής σκέψεως.
Οί ήλεκτρονικοί διερευνηταί, οί όποιοι χρησιμοποιούνται εις άπαντας τούς
τομείς τής αστυνομικής δραστηριότητος ύπό τών ’Αστυνομιών τών προηγμένων
κρατών, διασφαλίζουν άπόλυτον έκμετάλλευσιν τοϋ χρόνου, διά τήν επί τή βάσει
τοΰ συνόλου τών στοιχείων τοΰ παρελθόντος άντιμετώπισιν άστυνομικών καταστά
σεων τοΰ παρόντος καί πρόγνωσιν μελλοντικών τοιούτων.
Διά αύτών τά στοιχεία τοΰ «χθές» παύουν νά είναι στατιστικά, άλλά «ενερ
γοποιούνται» Ενώνονται μετά τών λοιπών σχετικών τοιούτων καί άποτελοΰν ώργανωμένον σύστημα «γνώσεων» περί τοΰ άντικειμένου εις τό όποιον άναφέρονται.
Έ ξ αύτών συνάγονται σχέσεις, αί όποΐαι ύποβοηθοΰν τήν άντιμετώπισιν τοΰ «σή
μερα» καί τήν πρόβλεψιν τοΰ «αΰριον». Δι’ αύτών ή εμπειρία συστηματοποιείται
καί καθίσταται μεταβιβάσιμος.
’Άνευ τοΰ τοιούτου τεχνικού μας έξοπλισμοΰ είναι άδύνατος ή πλήρης καί
άμεσος ένημέρωσις τών άρμοδίων έν δεδομένη περιπτώσει έκτάκτως ή έπί (ορισμέ
νων θεμάτων τακτικώς, δεδομένου ότι ή άναζήτησις τών άπαιτουμένων κατά περίπτωσιν στοιχείων διά μέσου κονιορτοβριθών καί ογκωδών άτομικών ή γενικών
φακέλλων καί δυσχερής είναι καί χρόνον καί προσωπικόν άπαιτεΐ. Είναι δυσχερής
ή κατ’ άλλον τρόπον συσχέτισις τών κατεχομένων περί προσώπου τίνος στοιχείων
καί ή έκμετάλλευσις τοΰ συνόλου τών άστυνομικώς ένδιαφερουσών εκδηλώσεων αυ
τού, ώστε ή περί αύτοΰ κρίσις μας, νά είναι άπολύτως άντικειμενική καί νά πείθη τον
δικαστήν ή οίονδήποτε άλλον αρμόδιον νά έλέγξη ταύτην. Διά τής μεθόδου αύτής
καί μόνον θά δυνηθώμεν νά άπλοποιήσωμεν τάς διαφόρους διαδικασίας καί νά διασφαλίσωμεν ταχύτητα έκτελέσεως διαφόρων εργασιών, διά τήν άμεσον έξυπηρέτησιν τοΰ κοινωνικού συνόλου.
Μετά τήν γενικήν παρουσίασιν τής χρησιμότητος τής ήλεκτρονικής σκέψεως
εις τήν ’Αστυνομίαν, έπιτρέψατέ μας νά περιορισθώμεν εις συγκεκριμένα προβλή
ματα, τά όποια άπησχόλησαν καί άπασχολοΰν τάς άρμοδίας 'Υπηρεσίας τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων σοβαρώς. Διά τήν σημερινήν έπίδειξιν περιωρίσθημεν εις μηχανο-
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γραφικάς έφαρμογάς επί θεμάτων Έγκληματολογικοΰ ’Αρχείου καί ’Αρχείου Αυ
τοκινήτων.
Τό Άρχεΐον Αύτοκινήτων τής Γενικής Δ/νσεως Μεταφορών τοϋ 'Υπουργείου
Συγκοινωνιών, τό όποιον είναι άπό πάσης άπόψεως πλήρως ένημερωμένον καί τό
όποιον τόσον πολύ εξυπηρετεί τάς άρμοδίας άστυνομικάς υπηρεσίας, δύναται νά
καλύψη ζωτικάς άνάγκας τόσον διά τάς περιπτώσεις άναζητουμένων οχημάτων
σχετιζομένου μετ’ εγκλήματος, όσον καί διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων περί
κυκλοφορίας. Εις τον τομέα τής Τροχαίας Κινήσεως είναι δυνατή ή έκμετάλλευσις
τών στοιχείων τοϋ άρχείου τούτου διά τούς έξής κυρίους σκοπούς, ήτοι :
α. 'Απλοποίησιν τής διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άσκήσεως ποινικής άγωγής.
β. Τήρησιν ειδικού «ποινικού μητρώου» αύτοκινήτων.
γ. Έξακρίβωσιν καί καταγραφήν τών στοιχείων αύτοκινήτου καί τοϋ ιδιο
κτήτου αύτοϋ έξ ώρισμένων γνωστών στοιχείων περί τοϋ πρώτου,
δ Άναζήτησιν ιδιοκτήτου έξ ώρισμένων στοιχείων περί αύτοϋ.
’Εκτός τοϋ Έγκληματολογικοΰ ’Αρχείου καί τοϋ ’Αρχείου Αύτοκινήτων έχομεν μελετήσει τήν χρησιμοποίησιν ηλεκτρονικών διερευνητών εις θέματα :
α. ’Αρχείου οδηγών
β. ’Αρχείου εγκλημάτων καί άστυνομικών συμβάντων,
γ. ’Αρχείου προσωπικού ’Αστυνομίας Πόλεων,
δ. Διαχειρίσεως ('Υλικοΰ - Χρηματικού).
Διά τής τοιαύτης εφαρμογής άποσκοποΰμεν εις τήν συγκρότησιν Κεντρικού
’Αστυνομικού ’Αρχείου, εις τό όποιον νά συγκεντρώνωνται άπαντα τά άστυνομικοΰ
ένδιαφέροντος στοιχεία περί προσώπων καί καταστάσεων, δυναμένων νά καταστούν
έν τώ συνόλω αύτών άπολύτως έκμεταλλεύσιμα. Οΰτω θά διασφαλισθή ή άποτελεσματική άντιμετώπισις τών όσημέραι αύξανομένων άστυνομικών θεμάτων έπ’ ώφελεία τής άμέσου καί πλήρους άστυνομικής προστασίας καί έξυπηρετήσεως τών πο
λιτών».
’Εκφράζοντας τις θερμές μας ευχαριστίες τόσο στον Διευθυντή τής Κ.Υ.Π.,
όσο καί στον κ. Βιδάλη, γιά τις πολύτιμες γνώσεις πού μάς πρόσφεραν μέ τήν έπίδειξι τού ήλεκτρονικοΰ έρευνητοΰ, έπαναλαμβάνουμε τήν ευχή, πού καί στο περα
σμένο τεύχος σέ σχετική μελέτη διατυπώσαμε. ’Άμποτες κάποια φορά οί άρμόδιοι
άντιληφθοΰν καί κατανοήσουν τις σέ τεχνικά μέσα άνάγκες μας. Αύτό θά είναι γιά
μάς μιά μικρή δικαίωσι τού σκληρού καί δυσκόλου έργου μας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τ ό μεσημέρι τής 19-6-1964, έ'φθασε άεροπορικώς στήν ’Αθήνα, γιά επίσημη
έπίσκεψι, ως προσκεκλημένος τής ελληνικής κυβερνήσεως, ό Διευθυντής τής ’Α
στυνομίας τής Ιερουσαλήμ, Ίορδανός Ταξίαρχος κ. Kazem - Aboy Ghazalleh. Σύμ
φωνα μέ τό πρόγραμμα πού καταρτίσθηκε άπό τά ’Αρχηγεία τών Σωμάτων ’Α 
σφαλείας καί τό 'Υπουργείο Εξωτερικών, στο άεροδρόμιο ύπεδέχθησαν τον επί
σημο επισκέπτη τής χώρας μας, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, ’Αστυνο
μικός Διευθυντής Α' κ. Κανελλάκης, ό Συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής κ. Μα
ράκας καί οί ξεναγοί άξιωματικοί, ’Αστυνόμος Β' κ. Πατσούρης καί Μοίραρχος
κ. Συρογιάννης, οί όποιοι καί συνώδευσαν τον άφιχθέντα μέχρι τοϋ ξενοδοχείου
« ’Αμαλία», όπου κατέλυσε.
Τό βράδυ τής ιδίας ήμέρας δόθηκε άνεπίσημο δείπνο στο τουριστικό περί
πτερο τής Άκροπόλεως «Διόνυσος», στο όποιο παρεκάθησαν, έκτος τών ξεναγών
άξιωματικών, καί οί κ.κ. Κανελλάκης καί Μαράκας. Τό πρωί τής επομένης ό
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ξένος άνώτατος άστυνομικός ένεγράφη στο βιβλίο των ’Ανακτόρων, έπεσκέφθη, μέ
τήν συνοδεία πάντοτε των ξεναγών άξιωματικών, τα ’Αρχηγεία Χωροφυλακής καί
’Αστυνομίας, δπου ένημερώθη επί διαφόρων άστυνομικών θεμάτων, καί έγένετο δε
κτός, περί ώραν 12ην, άπό τον 'Υπουργό ’Εσωτερικών κ. Έξαρχον. Τέλος τό βρά
δυ παρεκάθησε σέ άνεπίσημο δείπνο που δόθηκε στο κέντρο «Ά στήρ» Βουλιαγμέ
νης καί στο όποιο πήραν μέρος, έκτος τών ξεναγών, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής
Πειραιώς, ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Βασιλάκος καί ό Προσωπάρχης του
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, Συνταγματάρχης κ. Ζαφειρόπουλος.
Τις υπόλοιπες ήμέρες τής εδώ παραμονής του έπεσκέφθη κατά σειράν : τά
’Αρχηγεία ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής τήν Άνωτέρα Διοίκησι Χωροφυλακής
Πρωτευούσης, τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι ’Αθηνών, τήν Γενική Διεύθυνσι Εθνικής
’Ασφαλείας, τις Σχολές ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής, τά κέντρα Τηλεπικοινω
νιών Χωροφυλακής κ α ί’Αστυνομίας, τήν'Υποδιεύθυνσι Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών καί τέλος τό βράδυ τής 24-6-64, στο περίπτερο τοΰ Βασιλικού Ναυτικοϋ 'Ο
μίλου ό κ. 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών έδωσε προς τιμήν τοΰ Ίορδανοϋ Τα
ξιάρχου έπίσημο δείπνο στο όποιο παρεκάθησαν : Οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής καί
’Αστυνομίας κ. κ. Βαλσαμάκης καί Καραμπέτσος, ό Γενικός Διευθυντής ’Αστυ
νομίας παρά τώ 'Υφυπουργείω ’Εσωτερικών κ. Άδαμόπουλος, ό ’Επιθεωρητής
Χωροφυλακής υποστράτηγος κ. Μουρκογιάννης, οί Συνταγματάρχαι τής Χωροφυ
λακής κ.κ. Κόλλιας καί Πέττας, ό Άνώτεροε Διοικητής Χωροφυλακής Πρωτευού
σης κ. Άνδριτσόπουλος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί ’Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ.
Κανελλάκης καί Βασιλάκος, ό Διοικητής τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών κ. 'Υφαντής, οί ξε
ναγοί άξιωματικοί, οί ύπασπισται τοΰ κ. 'Υφυπουργού κ.κ. Σακελλαρίου καί Τζαμτζής καί οί τοΰ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών άνώτεροι υπάλληλοι κ.κ. Σταθάτος καί
Μπότσαρης.
"Οπως, τουλάχιστον, μας είπαν οί ξεναγοί άξιωματικοί καί όπως μόνοι μας
διαπιστώσαμε 6 ξένος έπισκέπτης μας έμεινεν άπόλυτα ικανοποιημένος άπό τις έπιδαψιλεύσεις πού τοΰ έπεφύλαξεν ή χώρα μας καί όπως έδήλωσεν, τό ταξίδι του υπήρ
ξε λίαν έπωφελέε. Έξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τά Σώματα ’Ασφα
λείας ιδιαιτέρως, τά όποια είχαν έπιφορτισθή μέ τήν ξενάγησί του. ’Αλλά αν ό ξέ
νος μας έξέφρασε τήν πλήρη ίκανοποίησί του, καί έμεΐς παράλληλα πολλά ωφελη
θήκαμε άπό τήν έπικοινωνία μαζί του. Εύχόμεθα σ’ αύτόν καί τήν πατρίδα του
καλή έπιτυχία στους έπιδιωκομένους σκοπούς του. Είναι ή δεύτερη φορά πού τά
Σώματα ’Ασφαλείας ξεναγούν έπισήμως ξένους άνωτάτους άξιωματικούς. Πέρυσι
ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας τής Λιβύης, στρατηγός Μπουχεντίν, έφέτος ό Διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας τών 'Ιεροσολύμων, ταξίαρχος κ. Ghazalleh. Τά Σώματα
Ασφαλείας σημειώνουν, κοντά στις τόσες έπιτυχίες των, καί κοινωνικές έπιτυχίες.
Σημείο ευχάριστο καί ενθαρρυντικό γιά τήν περαιτέρω έξέλιξί τους.
I. ΡΑ Ί ΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλ οπαιδικήν ύλην τω ν , κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τώ ν άστυνομι
κών , οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τ ω ν .

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΘΑΛΕΙΑ Φ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΒΟΥ
Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤ1Σ-Η ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
____________

' Ί'ττο του Ύπαστννόμου Α' κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΪΚΟΥ--------------------

’Από τις 10—17 του περασμένου μηνός συνήλθε στην ’Αθήνα, τό πρώτο Διε
θνές Μορφωτικό Συνέδριο πού ώργάνωσε ή Πανελλήνιος Άντιαλκολική ^Σταυρο
φορία. Ή πρωτοβουλία ·γι« την σύγκλησι του Συνεδρίου στην Ελλάδα οφείλεται
στην διοίκησι τής όργανώσεως «Ίντερνασιονάλ ’ Ορντέρ οφ Γκουντ Τεμπλαρς»,
πού ιδρύθηκε στην Σουηδία τό 1851. Στο Συνέδριο πήραν μέρος 150 άντιπρόσωποι
άπό διάφορες χώρες καί άσχολήθηκαν μέ την
άνάπτυξι καί την διάδοσι τών ιδεών τοϋ άντιαλκολικοΰ άγώνος.
Ή σύγκλησις τοϋ άνωτέρω Συνεδρίου
μάς δίδει τήν εύκαιρία νά αφιερώσουμε λίγες
γραμμές, άντί μνημοσύνου, στην ίδρύτρια τής
Πανελληνίου Άντιαλκολικής Σταυροφορίας,
τήν αείμνηστη συνεργάτιδα τοΰ περιοδικού μας
Θάλεια Φ. Ποταμιάνου—Δέρβου, πού πέθανε
στις 3 Μαρτίου 1961. ’Αφορμή επίσης για τό
εύλαβικό τοϋτο άφιέρωμα μάς έδωσε ένα μικρό
βιβλίο πούέξέδωσε καί έκυκλοφόρησε ή Π.Α.Σ.
εις μνήμην τής ίδρυτρίας της καί στο όποιο
περιλαμβάνονται οί λόγοι πού έξεφωνήθησαν
άπό εκλεκτούς εκπροσώπους τής ’Αθηναϊκής
κοινωνίας τήν 2 Μαρτίου 1962 στήν αίθουσα
τοϋ «Παρνασσού», έπ’ εύκαιρία τής πρώτης ε
πετείου άπό τοϋ θανάτου τής Θάλειας Ποταμιάνου.
Ή Θάλεια Ποταμιάνου έδειξε άπό τά
πρώτα χρόνια τής ζωής της τήν άπίθανη
πληθωρικότητα καί τήν άκένωτη ζωντάνια της. Στα 21 μόλις χρόνια άνηγορεύθη
διδάκτωρ τής ’Ιατρικής. Προωρισμένη όμως για κοινωνική δράσι, στήν οποία καί
τελικά άφωσιώθηκε ολόψυχα, έγκατέλειψε γρήγορα τήν επαγγελματική της άπασχόλησι. "Ιδρυσε τήν Π.Α.Σ., τήν Χ.Ε.Γ.Η.Ε. καί τήν Μάννα τοΰ ΓΙωγωνίου, κοινω
φελείς όργανούσεις πού τόσες ύπηρεσίες πρόσφεραν καί προσφέρουν. Διαλεχτές εκφρά
σεις τής πολυσύνθετης κοινωνικής άκτινοβολίας της, φωτίζουν τό έργο τής Θάλειας
Ποταμιάνου.
"Ενα τέτοιο πολυσχιδές κοινωνικό έργο δέν ξεχνιέται εύκολα. 'Η ιστορία τών
λαών γράφεται άπό τούς μεγάλους άνθρώπους καί οί γενεές πού έρχονται πρέπει
νά μαθαίνουν τί χρωστάνε στίς πνευματικές καί ήθικές προσωπικότητες πού προηγήθηκαν. 'Η Θάλεια Ποταμιάνου δέν λησμονήθηκε. Τήν θυμόμαστε πάντοτε ώς εξαί
ρετη συνεργάτιδα, ώς κοινωνική λειτουργό, ώς φίλη τής’Αστυνομίας, ώς ώλοκληρωμένη προσωπικότητα. Κλείνοντας τις λίγες αύτές γραμμές, άς θυμηθούμε τούς στί
χους τοϋ ξένου ποιητοϋ :
"Ο,τι παρήλθε πέρασε καί δέν ξαναγυρίζει'
μά άν είχε λάμψη δυνατή καί πάλι θά φωτίζει.
/. Ρ Α Ί ΚΟ Σ

ΛΥΡΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

Π Ο ΤΕ ΔΕΝ Ε ΙΝ Α Ι ΑΡΓΑ
'Υπό τοϋ Δοκίμου Ύπαστυνόμου κ. Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ν α ι , φ ί λ ε μ ο υ , π ο τ έ δ ε ν ε ί ν α ι ά ρ γ ά ... νά φθάσουμε κά
που. ’Αρκεί νά θέλουμε, νά τολμάμε καί ν’ άγωνιζόμαστε. Το ξέρω, 6 δρόμος τής
άνηφοριάς είναι τραχύς καί δύσκολος. Είναι γεμάτος πίκρες, καημούς καί βάσανα.
’Έχει στροφές πολλές πού μάς οδηγούν πέρα δώθε καί κουράζουν το σώμα καί την
ψυχή μας.
’Α λ λ ά , τ ί ε ί ν α ι ή ζ ω ή μ α ς ; Είναι πάντοτε εύκολη καί ικανο
ποιητική ; Είναι άνετη καί ευτυχισμένη ; Είναι σάν τον καταπράσινο κάμπο τής
άνοίξεως ; Δέν χρειάζεται ν’ άγωνιστοϋμε, νά ύποφέρουμε ψυχικά ;
' Ό λ ο ι μ α ς ά ρ χ ί ζ ο υ μ ε ά π ο κ ά π ο υ . ’Αρχίζουμε άπο χαμηλά
στά πρώτα βήματά μας. Οί δυσκολίες μας είναι άπειρες. Οί προσδοκίες μας καί οί
επιδιώξεις μας, φαίνουνται άκατόρθωτες. Είναι σάν τά βουνά τά απάτητα, είναι
σάν τούς λόγγους πουναι γεμάτοι λύκους.
Δ έ ν σ τ α ' μ α τ ά μ ε δ μ ω ς , δέν κουραζόμαστε, δέν απελπιζόμαστε στις
πρώτες άντιδράσεις καί δέν ρίχνουμε ποτέ τά δπλα, αλλά τραβάμε σταθερά καί
άντλοΰμε δύναμι άπό τον έαυτόν μας, ώς δτου φθάσουμε εκεί πού πρέπει.
Ή ζ ω ή μ α ς ε ί ν α ι έ ν α ς συνεχιζόμενος αγώνας. Πρέπει λοιπόν ν’
άγωνιστοϋμε μέ πίστι, μέ καρδιά, μέ θέλησι, μέ καρτερία. ’Έ τσι δέ, θά άποκτήσουμε στο μέλλον τήν άπόλυτη έπιτυχία.
Δ έ ν λ έ μ ε π ο τ έ σ τ ο ν έ α υ τ ό ν μ α ς «κουράστηκα ρέ άδερφέ,
δέν αντέχω άλλο, ό χρόνος πέρασε γιά μένα, είναι πιά άργά, είναι ό καιρός γιά άλ
λους, είμαι ένας έξωφλημένος, είμαι ένας άποτυχημένος στη ζωή, είμαι ένας χα
μένος», άλλά τον ενισχύουμε μέ θάρρος καί μέ προσμονή.
Κ α ί α ν ή ζ ω ή , μ ά ς γ ε μ ί ζ η τήν ψυχή, πολλές φορές, μέ τραύ
ματα, καί αν έχη διακυμάνσεις, καί αν άλλοι γκρεμίζουν τις προσπάθειές μας, καί
αν μοίρα σκληρή μάς φέρνη πότε δώ καί πότε κεΐ, όπως τά κύματα την βάρκα στην
φουρτουνιασμένη θάλασσα, δέν άφήνουμε ποτέ τά κουπιά, άλλά καταβάλλουμε συ
νεχώς προσπάθεια μέχρι νά φανή ή ασφαλής άκρογιαλιά γιά νά σωθούμε.
Δ έ ν π ρ ο λ α β α ί ν ο υ μ ε τ ό λεωφορείο τής ζωής, μόνον όταν άναπαυώμαστε άμέριμνοι καί άπαθεΐς. Μόνον δταν δέν ξεκινάμε, δέν φθάνουμε στο τέλος
τοϋ δρόμου. Μόνον όταν δέν άσκούμεθα, δέν καταβάλλουμε τον άντίπαλό μας. Μό
νον δταν είμαστε οκνηροί δέν άνεβαίνουμε ψηλά καί μόνον δταν αμελούμε μάς φεύ
γει ή ευκαιρία τής επιτυχίας.
Δ έ ν θά ν α ι σ το π α θ η τ ι κ ό
μ α ς α ν α ρ γ ή σ ο υ μ ε λιγάκ1
γιατί δέν τό θέλουμε, γιατί άντιξοότητες τής ζωής μάς άναγκάζουν. ’Ά ν δυσκο
λευτούμε, αν κουραστούμε καί ύποφέρουμε. ’Ά ν ξενυχτοΰμε εργαζόμενοι. ’Αρκεί νά
φθάσουμε σταθερά καί τίμια εκεί πού θέλουμε καί πού είναι γιά μάς εύγενικό, ευ
χάριστο καί ουραίο. Ναί, φίλε μου, ποτέ δέν είναι άργά νά φθάσουμε κάπου.
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
'Η 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών παρακαλεΐ θερμώς τους
’Αθηναίους, οδηγούς καί πεζούς, να κυκλοφορούν σύμφωνα μέ τούς κανόνες τού
Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας καί να συμμορφώνονται μέ προθυμία στα σήματα
τών τροχονόμων, τών φωτεινών σηματοδοτών, τών πινακίδων καί τών διαγραμμίσε
ων. Μέ τον τρόπο αύτο συμβάλλουν άποτελεσματικά στην δημιουργία ομαλής καί άκινδύνου κυκλοφορίας.
Την περασμένη έβδομάδα είχε παρακαλέσει τούς οδηγούς νά τηρούν λογικές
ταχύτητες, άνάλογα μέ τις συνθήκες πού έπικρατοΰν στην όδό, όπως ή περιορισμένη
όρατότης, οί άπότομες καμπύλες, ή πυκνότης τής κυκλοφορίας, ή στενότης τού
οδοστρώματος καί άλλα.
Ά τυχώς στο σημείο αύτο δέν παρετηρήθη ή δέουσα κατανόησις έκ μέρους
μερικών οδηγών, μέ άποτέλεσμα νά σημειωθούν θανατηφόρα άτυχήματα, όφειλόμενα άκριβώς σ’ αυτή την αιτία, όπως έγινε στην παραλιακή λεωφόρο στη στρο
φή τής «ούλεν», στο «Φλοίσβο» καί άλλοΰ.
Γι’ αύτο το λόγο ή 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών άπευθύνει καί
πάλι στούς οδηγούς θερμοτάτη έκκλησι, νά άποφεύγουν τις ύπερβολικές ταχύτητες,
νά μή υπερβαίνουν τά ίσχύοντα όρια καί μάλιστα νά οδηγούν, άκόμη, μέ μικρότε
ρη ταχύτητα, όταν οΐ περιστάσεις το άπαιτοΰν.
'Η 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών άπευθύνει έπίσης έκκλησι
στις μητέρες, τις συζύγους, τά παιδιά καί γενικά σέ κάθε επιβάτη, ιδιωτικού ιδί
ως αυτοκινήτου, πού βλέπουν ότι ό οδηγός του παρασύρεται σέ ύπερβολική καί
πολλές φορές ξέφρενη ταχύτητα, νά τον παρακαλοΰν καί νά τον έκλιπαροΰν νά λο
γικεύεται, σκεπτόμενος τήν οίκογένειάν του, τούς δικούς του, τον ’ίδιο του τον έαυτό.
'Ο κάθε όδηγος ας βάλη δίπλα στο κοντέρ τού αύτοκινήτου του μία φωτογρα
φία μέ τά παιδιά καί τή γυναίκα του καί κάτω μιά μικρή λεζάντα νά τού λέη: «Μπαμ
πά, πρόσεχε. Μήν τρέχης. Σκέψου έμάς . . . ». Πέφτοντας κάθε τόσο το βλέμμα του
πάνω στο κοντέρ καί τή φωτογραφία, ίσως θά όδηγή μέ σύνεσι καί ψυχραιμία, κά
νοντας ό,τι πρέπει καί άποφεύγοντας κάθε τι, πού θά μπορούσε νά προκαλέση κυκλοφοριακή ανωμαλία καί κίνδυνο άτυχημάτων.
'Η 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών υπενθυμίζει στούς οδηγούς,
οτι το άνώτατο όριο ταχύτητος μέσα στις κατωκημένες περιοχές είναι 50 χιλιό
μετρα τήν ώρα, έκτος αν ρυθμιστικές πινακίδες δείχνουν διαφορετικά. Τά φορτη
γά αύτοκίνητα πού μεταφέρουν έπιβάτες ή επικίνδυνα άντικείμενα (καύσιμα, πυρομαχικά, δοχεία μέ οξέα ή εύφλεκτα ύγρά), καθώς καί τά μοτοποδήλατα, δέν πρέ
πει νά ύπερβαίνουν το όριο τών 40 χιλιομέτρων τήν ώρα.
Τελειώνοντας ή 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών παρακαλεΐ καί
πάλι θερμά τούς οδηγούς όλων τών οχημάτων, νά δείξουν τήν κατανόησι πού πρέ
πει κι εύχεται ή ερχόμενη έβδομάδα, αν είναι δυνατόν, νά περάση χωρίς νά βαφή ή
άσφαλτος μέ αίμα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν δδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Ληναίων.

Πάροδος τής όδοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου 30, κοντά στο θέατρο του Διονύσου.
Τα Λήναια, ήταν γιορτή των άρχαίων ’Αθηνών, πού έγίνετο τον μήνα Γαμηλιώνα προς τιμήν του Διονύσου. Ή γιορτή αύτή ήταν μέρος των Διονυσίων καί
άπετελεϊτο άπο πομπή, θυσίες, καθώς καί άπο λυρικό καί δραματικό άγώνα.
Λ ητούς.

Εύρίσκεται στο τέρμα τής όδοϋ Κειριαδών (ρεΰμα), στήν «Χαμόστερνα».
'Η Λητώ, κόρη τοϋ Τιτάνος Κοίου καί τής Τιτανίδος Φοίβης, ήταν μια άπο
τις πλέον σεβαστές θεαινές, ως μητέρα τοϋ ’Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος, μετά των
όποιων καί έλατρεύετο στήν Δήλο καί άλλαχοΰ. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο ’Αμα
ρούσιου).
Λερουα Ίο υ λ ια ν ο ϋ .

Πάροδος τής όδοϋ Μπακνανά 15, κοντά στις έργατικές πολυκατοικίες πού
βρίσκονται στον «"Αγιο Σώστη».
'Ο Ίουλιανός Λερουά, (1724—1803), Γάλλος άρχιτέκτων καί άρχαιολόγος,
έπεσκέφθη τήν Ελλάδα καί έξέδωκε διαφόρους πίνακες άρχαιολογικών μνημείων
τής πατρίδος μας.
Λ έσ β ο υ .

Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 212, κοντά στή στάσι «Καλλιφρονα».
Πρόκειται γιά τήν γνωστή νήσο τοϋ Αιγαίου, τήν τρίτη σέ έκτασι μετά τήν
Κρήτη καί τή Εύβοια ελληνική νήσο. "Εχει έκτασι 1613,10 τετρ. χιλ. καί ό πληθυ
σμός της άνέρχεται στίς 117 χιλιάδες, περίπου, κατοίκους. Πρωτεύουσα τής νήσου
είναι ή Μυτιλήνη (26 χιλ.).
'Ως πρώτοι κάτοικοι τής Λέσβου άναφέρονται οί Πελασγοί (ύπό τον ήρωα
Λέσβον) καί οί Κάρες. 'Η ιστορία της διά μέσου τών αιώνων είναι σημαντική. Τό
1462 κατεκτήθη άπο τον Μωάμεθ Β' καί άπηλευθερώθη άπο τον ναύαρχο Κουντου-
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ριώτη τήν 8 Δεκεμβρίου 1912. Τον Σεπτέμβριο τοϋ 1912 έκηρύχθη στή Λέσβο,
κατόπιν συμμετοχής καί των υπό τον Πλαστήραν στρατιωτικών τμημάτων τής Χίου,
έπανάστασις κατά τοϋ τότε πολίτικου καθεστώτος. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ
συνοικίες καί προάστια τών ’Αθηνών).
Λευκάδος.

Πάροδος τής όδοϋ Κυψέλης 30, στήν ομώνυμη στάσιτών λεωφορείων «Κυψέλη».
Πρόκειται για τη γνωστή νήσο τοϋ Ίονίου πελάγους, πού εύρίσκεται κοντά
στήν άκαρνανική άκτή, άπό τήν οποία χωρίζεται μέ στενότατο πορθμό. ’Έχει έ'κτασι
263,80 τετρ. χιλ. καί περί τις 27 χιλ. κατοίκους. Πρωτεύουσα τοϋ νομοΰ Λευκάδος
(ό νομός Λευκάδος περιλαμβάνει έκτος άπό τήν νήσο καί τίς νησίδες: Μεγανήσιον,
Μαδουρήν, Σκορπιόν καί Σπάρτην) είναι ή Λεύκάς μέ 7 χιλιάδες περίπου κατοίκους.
Ή Λεύκάς κατωκεϊται άπό τούς προϊστορικούς χρόνους καί ή Ιστορία της
είναι άξιόλογη. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει στο Καλαμάκι).
Λευκίππου.

Πάροδος τής όδοϋ Φιλολάου 31, κοντά στό τέρμα τών τρόλλεϋ τής γραμμής
« Παγκράτι».
Ό Λεύκιππος, "Ελλην φιλόσοφος άπό τήν Μίλητο, θεωρείται ως διδάσκαλος
τοϋ Δημοκρίτου καί ώς εισηγητής, μαζί μέ τον Δημόκριτο, τής άτομικής θεωρίας.
Ή συμβολή του στήν προαγωγή τής φιλοσοφικής σκέψεως ύπήρξε τεραστία.
Λευκοθέας.

Πάροδος τής όδοϋ Φιλολάου 31, κοντά στό τέρμα τών τρόλλεϋ τής γραμμής
«Παγκράτι».
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ή Λευκοθέα ήταν θεά τής θαλάσσης, ταυτιζομένη
προς τήν ’Ινώ (βλέπε σχετικά σέ ομώνυμη όδό) καί έλατρεύετο κυρίως στή Θήβα,
στήν ’Αττική, στά Μέγαρα κ.ά.
Λεύκτρων.

Πάροδος τής όδοϋ Πόντου, όπισθεν τοϋ νοσοκομείου «Ίπποκράτειον».
Τά Λεΰκτρα, χωριό σήμερα ομωνύμου κοινότητος στήν έπαρχία Θηβών,
ήταν στήν άρχαιότητα πόλις τής Βοιωτίας, κοντά στίς πηγές τοϋ Άσωποΰ ποτα
μού. ’Εκεί κοντά τό 371 π.Χ. συνήφθη περιώνυμη μάχη μεταξύ άφ’ ενός τών Σπαρ
τιατών (υπό τον βασιλέα αυτών Κλεόμβροτο) καί άφ’ έτέρου τών Θηβαίων (ύπό
τούς ’Επαμεινώνδα καί Πελοπίδα). Στή μάχη αύτή ένικήθησαν οί Σπαρτιάτες, μέ
αποτέλεσμα ή Θήβα νά λάβη μεγάλη δύναμι καί ακμή.
Λευκωσίας.

’Αρχίζει άπό τήν όδό Σπάρτης 6 (πλατεία ’Αμερικής) καί τελειώνει στήν
οδόν Ούίλιαμ Κίνγκ (μετά τον «"Αγιο Άνδρέα»).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή πόλι τής Κύπρου, τήν πρωτεύουσα τής Δημοκρα
τίας τής Κύπρου. Σήμερα έχει περί τίς 95 χιλιάδες κατοίκους. Είναι τό επίκεντρο
τής οικονομικής, πνευματικής, επιστημονικής καί πολιτικής δραστηριότητος τής
χώρας καί άποτελεΐ κόμβο όλων τών οδικών άρτηριών τής νήσου.
Τό άρχαϊο όνομα τής πόλεως ήταν, σύμφωνα μέ τήν γνώμη μερικών, Λήδρα
(ή Λήδρον ή Λέδραι), μετωνομάσθη δέ άργότερα εις Λευκόθεο, πιθανόν άπό τό όνομα
τοϋ άνακαινιστοΰ της Λεύκωνος, γυιοΰ τοϋ Πτολεμαίου Λ' Σωτήρος, καί τέλος άπό
αύτόν προήλθε τό όνομα Λευκωσία- Γιά τήν ιστορία τής Λευκωσίας δέν γνωρίζομε
πολλά πράγματα·
( Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΚΑ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΑ
Τ Ο Υ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

Λ αθρέμποροι καί κατανάλωταί ναρκωτικών έκαμαν κάπως αισθητήν την πα-i λ- ρουσίαν των αύτάς τάς ήμέρας. Δύο λαθρέμποροι, οί Μ.Κ. των 55 καί Ε.Κ.
των 28 έτών συνελήφθησαν ύπό τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών καί προεφυλακίσθησαν. Εις
την κατοχήν τοϋ πρώτου 80 γραμμάρια χασίς, 16 γραμμ.άρια ήρωίνης, 10.000 δραχμαί—προϊόν πωλήσεως ναρκωτικών— καί 100 κυτία σιγαρέττων άφορολόγητα ξε
νικής προελεύσεως. Καί εις τοϋ δευτέρου τήν κατοχήν ποσότης ήρωίνης επίσης
καί μικρόν χρηματικόν ποσόν έκ τής πωλήσεως άλλης ποσότητας. Τρεις λαθρέμ
ποροι έξ άλλου συνελήφθησαν ύπό τής Τ.Γ.Α. Πειραιώς. Έ κ τούτων, ό σεσημασμέ
νος Θ.Μ. τών 50 έτών, ό όποιος έπώλει τό χασίς είς καταναλωτάς τής άκτής Ξαβερίου καί είς τα πληρώματα τών έκεϊ προσεγγιζόντων πλοίων, κατά τήν ώραν τής
συλλήψεώς του δέ άπεπειράθη νά ρίψη είς τήν θάλασσαν 25 γραμμάρια, εύρέθη κατέχων 900 γραμμάρια άπό τό «πράμμα» καί τό ειδικόν μαχαιρίδιον μέ τό όποιον έτεμάχιζεν «άκριβοδικαίως» τα πλακίδια είς «τσίκες». Οί άλλοι δύο, φυσιογνωμίαι τοϋ
πειραϊκοΰ υποκόσμου άφοΰ πρόκειται διά τον πολυώνυμον κακοποιόν Χ.Ρ. ή Ά ϊβαλιώτην ή Σκόρδαν κ.λ., έτών 34, καί διά τον άντάξιον συνεργάτην του Ε.Κ.
τών 30 έτών, έχρησιμοποίουν ένα μυστηριώδες κόκκινον ποδήλατον, μέ καλυμμένον
αριθμόν, καί μέ τον συνθηματικόν ήχον τοϋ «κλάξον» έκάλουν κατ’ άπροσδιορίστους
ώρας τούς παροικοΰντας τον Κορυδαλλόν καί τό Γ' νεκροταφεΐον ήρωινομανεΐς
είς συνάντησιν διά τάς άγο ραπωλησίας . . . Καί συνελήφθησαν τήν κατάλληλον
ώραν διά νά εύρεθοϋν έπ’ αυτών σημαντικαί ποσότητες ήρωίνης, νά εύρεθή άλλη
ποσότης θαμένη είς τό κηπάριον τοϋ πρώτου καί εντός μεμβράνης, καί νά κατασχεθοΰν πλήν τών άλλων: ειδικόν σταγονόμετρον χρησιμοποιούμενον διά τήν «άκριβοδικαίαν » πάλιν λήψιν τής ήρωίνης καί —φ εϋ!— ποσότης γαλακτοσακχάρου διά
τήν νόθευσιν αυτής! . . . ’Άλλος, τέλος, έκ τών χαρακτηριστικών κακοποιών τοϋ
είδους, ό Ν.Α. τών 43 έτών, άφοϋ ύπό τήν επήρειαν ναρκωτικών έξυλοκόπησε καί
έτραυμάτισε μέ ένα ψαλίδι σύζυγον καί θυγατέρα, εύρέθη κατέχων 48 γραμμάρια
χασίς . . . ’Ίσως «ψιλοπράγματα» όλα αύτά έν συγκρίσει μέ παλαιότερα περιστατικά
έμπορων καί καταναλωτών ναρκωτικών, είναι όμως άρκούντως άξιοπαρατήρητα
είς μίαν έποχήν πού θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι τείνει νά έκλειψη ό όλεθρος τοϋ λευκοΰ θανάτου άπό τήν ελληνικήν κοινωνίαν.
❖ **
«κακοτυχία» πού μαστίζει τον κόσμον τών διαρρηκτών άπό καιροϋ, προσέΗ
λαβε πλέον άσυνήθεις διαστάσεις μέ τήν σύλληψιν δεκάδος επιφανών. Έ ν
αρχή ήν ό Γ.Β. τών 32 έτών, ένας αφανής μέχρι προχθές «καλλιτέχνης ελαιοχρω
ματιστής», πού έγινεν αιτία νά μεταβληθοϋν δύο γραφεία τής Τ.Γ.Α. ’Αθηνών είς . . .
καταστήματα τιμαλφών καί διάφορο»; γυναικείων ειδών ! Ά γνωστος, μή σεσημα
σμένος ό «άετός» αυτός, κατώρθωσε μέσα είς μίαν διετίαν περίπου νά διαπράξη
πλέον άπό 70 διαρρήξεις, τήν ώραν δέ πού έσκόπευε νά πωλήση τον όγκον τών χρυσα
φικών καί λοιπών κλοπιμαίων «διά νά κάμη μιά δική του δουλειά καί νά σταματήση
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τις διαρρήξεις», κατώρθωσε νά συλληφθή . . . Κανόνας βεβαίως τό να έχουν όλα τα
πράγματα ένα «τέλος» εις τον μάταιον τούτον κόσμον, άλλα άλλο πράγμα ό κανό
νας αύτός . . . καί άλλο τό νά καρπωθή ό ρηξικέλευθρος Γ.Β. χρυσαφικά αξίας 400.000
δραχμών καί μετρητά 380.000 δραχμών, άλλο πράγμα έπίσης νά μεταβάλη εις
κλεπταποδόχον καί τό . . . δημόσιον ένεχυροδανειστήριον, άλλο έπίσης πράγμα
τό νά δυνηθή νά κατατάξη μεταξύ τών θυμάτων του καί 4 άστυνομικούς, έναν Ύ παστυνόμον δηλαδή καί τρεις αστυφύλακες . . . Τέλος πάντων, ό άσσος αύτός συνελήφθη, τά κλοπιμαία—δσαν δεν έγιναν διασκεδάσεις μέ κοινάς γυναίκας καί εις χαρ
τοπαίγνια—άνευρέθησαν εις την κατοικίαν του καί κατεσχέθησαν, μεταξύ αυτών
δέ καί δύο περίστροφα, καί ένα πλήθος θυμάτων παρήλασαν άπό τά δύο γραφεία—
καταστήματα τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών διά νά παραλάβουν άλλος 120 λίρας καί τιμαλφή
30.000 δραχμών, άλλος 60 λίρας, 30.000 δραχμάς καί τιμαλφή άξίας 40.000 δρα
χμών, άλλος χρυσαφικά 85.000 δραχμών, άλλος χρυσαφικά έπίσης άξίας 48.000,
άλλος καρφίτσα καί δακτυλίδια άξίας 50.000 δραχμών κ.λ. κ.λ. Πρόκειται, κατά
κοινήν ομολογίαν, περί ενός έκ τών μεγαλυτέρων διαρρηκτών καί μιάς έκ τών μεγαλυτέρων άστυνομικών επιτυχιών κατά τά τελευταία έτη.
** *
’Άλλος επιφανής τοϋ κόσμου τών διαρρηκτών ό σεβαστός «γριλλάκιας» Ε.Κ.
τών 43 ετών. 'Ηγείτο σπείρας διαρρήκτών άπό τούς Ο.Β. τών 31 έτών καί Χ.Χ.
τών 34 έτών (δραπέτην τών φυλακών Μπογιατίου καί γνωστόν μας άπό τόσας άλλας
περιπτώσεις), αυτοί όμως συνελήφθησαν προ καιρού, ώμολόγησαν, καί έκτοτε τούς
έγκατέλειψε διότι άπώλεσε την εμπιστοσύνην τους. Ά λλοτε πάλιν ηγείτο άλλης
σπείρας εις την οποίαν συγκατελέγετο καί ό φοιτητής τής ιατρικής Ν.Γ., γνωστός
εις τούς λωποδυτικούς κύκλους ώς «γιατρός», όταν όμως άπεφυλακίσθησαν μαζί
κάποτε, ό «γιατρός» έτράπη προς,την ’Ανατολικήν Γερμανίαν καί έκεϊθεν προς τό
Παραπέτασμα, αύτός δέ έμεινε καί πάλιν μόνος . . . Μόνος καί τώρα, καί «άρτι άποφυλακισθείς», άφιερώθη μέ όλας του τάς δυνάμεις εις τήν υψηλήν διακονίαν τού
επαγγέλματος, διέπραξε 15 διαρρήξεις-άστραπές πού τοϋ άπέφεραν «κέρδος» 100.000
δραχμών, καί, φυσικά, συνελήφθη έκ νέου . . . Άλλος, έπιφανέστατος αύτός καί
πραγματικά σεβάσμιος, άφοϋ άγει τό 82ον έτος τής ήλικίας του καί μάς είναι πασί
γνωστος ώς Γ.Κ. ή Σκούρτης ή Βάρδακας ή Σκάρτζος ή Σκουρλής ή Κέρτης κ.λ.,
κατέφυγεν εις τό Έφετεϊον μετά τήν τελευταίαν καταδίκην του καί έν συνεχεία έτράπη
έξω τών ορίων τής πόλεως, τό έφερεν όμως ή κακοτυχία, εκεί πού έσπρωχνε καί
έσπρώχνετο άνάμεσα εις τό πλήθος διά νά «προσκυνήση» τήν θαυματουργόν εικόνα
Σωτήρος τών Σπάτων, έκεϊ πού παραπατούσε, άκουμποϋσε, προχωρούσε καί οπι
σθοχωρούσε, νά θελήση κάποιος κύριος ν’ άνοιξη τό πορτοφόλι του διά νά ρίξη κάτι
εις τον δίσκον . . . Δέν άργησε λοιπόν νά έλθη ή νέα καταστροφή τοϋ «πρυτάνεως» τών
διαρρηκτών καί λωποδυτών ολοκλήρου τής Ελλάδος, μία καταστροφή—ή τελευταία;—πού τού προσέθεσεν ένα άκόμη έτος φυλακίσεως όταν ώδηγήθη εις τό αύτόφωρον
Τριμελές τών ’Αθηνών.
** *
Ή δικαιοσύνη όμως έπιβάλλει νά μή άγνοηθή άπό τάς στήλας αύτάςτό πάντοτε
ώραϊον άλλά καί πάντοτε άσθενές (;) φϋλον. Εκπρόσωπος φοβερά μαχητικός αύτών τών
ήμερών ή Ο. ή Ρένα Κ. ή Λάσκαρη ή Τοπάλη ή Μποντώζη ή Νικολάου ή Σκούρου ή Σκούφα κ.λ. έτών 39. Πρόκειται διά τήν πρώτην Έλληνίδα διαρρήκτριαν,άφοϋ ήρχισε τήν
δράσιντης εις ήλικίαν 13 έτών, πρόκειται όμως καί δι’ένα έκ τών πλέον «σκληρών»
παραγόντων τού είδους, άφοΰ εΐδικεύθη εις τό νά θραύη τάς γρίλλιας τών παραθύ
ρων, νά άνοίγη δΓ άντικλεΐδος γραφεία καί κατοικίας, καί άφοΰ άπό τά μικρά της
χρόνια άπεφάσισε νά μή όμολογή εύκολα καί έτόνιζε τακτικά κατά τάς ανακρίσεις:
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«Δεν ομολογώ άλλες ! Δεν έχω όρεξη νά πάω στο Έφετεΐο πού κοπανάει άγρια! . . .».
Άπεφυλακίσθη λοιπόν ή Ρένα τον παρελθόντα Δεκέμβριον καί έκτοτε διέπραξε
σωρείαν νέων διαρρήξεων, έκ των όποιων, συνεχίζουσα μακράν παράδοσιν, ώμολόγησε μόνον τάς οκτώ. Κατά την έρευναν τής κατοικίας της πάντως άνευρέθησαν
καί κατεσχέθησαν 6.000 δραχμαί, ήλεκτρικόν πλυντήριον, ψυγεϊον καί κουζίνα, τα
όποια ήγόρασεν μέ χρήματα έκ των κλοπών της, κατά τήν άλλην όμως άναγκαίαν
έρευναν εις τήν ιδιωτικήν της ζωήν άνευρέθησαν . . . οκτώ παιδιά, τά όποια άπέκτησεν άπό τον σύζυγον πού διεζεύχθη άργότερον καί άπό τούς τρεις έραστάς πού
τον διεδέχθησαν. Τό τελευταΐον τούτο εγείρει καί τό εύλογον ερώτημα: Πού εΰρισκε
τον καιρόν αυτής τής διπλής καί τόσον φοβέρας «παραγωγικότητος»;
** *
ΓΤΊά παιδία . . . δεν παίζει». Τρεις άνήλικοι τών 17 έτών καί ένας 24ετής προήγον
' ' J- εις πορνείαν μίαν άνήλικον τών 15 ετών, τήν όποιαν οί δύο δεκαεπταετεΐς
έφιλοξένουν εις τήν κατοικίαν των. Τρεις άνήλικοι καί τρεις μόλις ενήλικοι έπέδειξαν σπάνιάν δραστηριότητα εις τό «άνοιγμα» οικιών, καταστημάτων, περιπτέρων
καί είκονοστασίων ναών. Τρεις μαθηταί ένήργησαν επιδρομήν εναντίον Γυμνασίου,
τήν 3ην πρωινήν ώραν, διά νά καταστρέψουν τά άπουσιολόγια καί νά δυνηθοϋν νά
προσέλθουν έίς τάς έξετάσεις, ώς ΐσχυρίσθησαν, άλλά φαίνεται ότι δεν ήσαν καί
τόσον «άγαθαί» αί προθέσεις των άφοϋ καί ψεύτικο πιστόλι, καί σιδηροπρίονον, καί
πένσαν, κ.λ. διαρρηκτικά έργαλεΐα έφερον. Δύο 19ετεΐς, ό Π.Κ. καί ό Δ.Ι. διέπραξαν 20 καί 15 διαρρήξεις άντιστοίχως—ό πρώτος μάλιστα είναι έκεϊνος πού
διέρρηξεν τά γραφεία κάποιας φιλαρμονικής καί άφήρεσε μετά τών άλλων εκείνην
τήν . . . φάλτσαν κορνέταν. ’Άλλος, 1δετής αύτός, συνελήφθη φέρων περίστροφον καί
άεροβόλον, άλλος άλλα ποιών κ.λ. κ.λ. Καί ώρισμένοι γέροντες όμως δεν . . .
παίζει, όπως ό όρος «παλίμπαις» τούς θέλει, ή μάλλον «παίζει» επικινδύνους καί
άνηθίκως. "Οπως λ.χ. ό μωρός γέρων I. Κ. τών 75 έτών, ό όποιος κατελήφθη νά
προβαίνη εις άσέμνους επιδείξεις καί νά προκαλή σκάνδαλον εις τό Ζάππειον . . .
** *
ής ζέστης, τού ποτού καί άλλων τινών έπακόλουθα ήσαν αυτά πού συνέβησαν εις
τήν Πλάκα καί τό Καλαμάκι. Τά δύο πρώτα συστατικά υπήρχαν εις μεγάλον
βαθμόν, τά άλλα, τά κάπως αόριστα, εις μικρότερον βαθμόν τόσον εις τήν μίαν όσον
καί εις τήν άλλην περίπτωσιν. Ζέστη λοιπόν, άφθονη πλακιώτικη ρετσίνα καί τό
«είμαστε άγωνισταί τής Ε.Ο.Κ.Α.» έκαμαν τούς έννέα Κυπρίους νά επιτεθούν κατά
τών άστυνομικών εις ταβέρνα τής Πλάκας, μέ άποτέλεσμα νά άναστατωθή ή περιοχή
καί νά προκληθή άγανάκτησις όσων παρηκολούθησαν τάς θλιβεράς σκηνάς. Χαρα
κτηριστικόν τού επεισοδίου τό ότι είκοσι περίπου πολϊται μετέβησαν αύτόκλητοι
εις τό Β' Τμήμα καί κατέθεσαν οτι οί συμπαθείς κατά τά άλλα Κύπριοι έπετέθησαν
άγρίως κατά τού άστυφύλακος, τού θέλοντος νά έφαρμόση μίαν άναγκαίαν έκ τών
πραγμάτων διάταξιν . . . Ζέστη επίσης, άφθονα ποτά καί, ώς προς τά «άλλα τινά» άνάρμοστος διαγωγή μερικών ’Αμερικανών προς Έλληνίδας γυναίκας ύπήρξαν ή αιτία
εκείνων τών συμπλοκών Ελλήνων καί ’Αμερικανών είς τό Καλαμάκι, πού έκινητοποίησαν τά περιπολικά μας καί τό ΛΕ' Τμήμα, τήν Λιμενική ’Αστυνομία καί τήν
’Αμερικανική, καί άπέληξαν είς ισαρίθμους άπωλείας: ένας τραυματίας έκ τού «ήμετέρου» στρατοπέδου, ένας έκ τού . . . εχθρικού. Καί τούτο παρά τό ότι οί "Ελληνες,
είς τά άλλεπάλληλα «γιουρούσια» των εύρίσκοντο πάντοτε προ ύπερτέρων δυνά
μεων τού «έχθρού» . . .
*
* *
ί «Βραχεΐαι Σημειώσεις» μου έχουν ύπερμέτρως διογκωθή αύτό τό δεκαπεν
θήμερον. Σταχυολογώ: * Τήν κατάθεσιν 100 δραχμών ύπό ρηξικελεύθρου
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πλασιέ εις τό ταχυδρομικόν ταμιευτήριου ’Αθηνών, πλήν πρόσθεσιν ενός «9» εις τήν
αρχήν καί ενός «0» εις τό τέλος καί παρουσίασιν ώς κατετεθειμένου ποσοΰ 91.000
δραχ. Μετάβασις έν συνεχεία τοϋ ρηξικελεύθρου εις Κόρινθον, λήψις 27.000 δραχ.
έκ τοϋ έκεϊ ταμιευτηρίου, καί σύλληψίς του εις τον Πειραιά . . . * Τήν άπαγωγήν
υπό έρωτευμένου χωρικού τής φίλης του, έν μέσαις Άθήναις καί υπό τήν άπειλήν
περιστρόφου, ώς καί τον εξαναγκασμόν τριών άνδρών συγγενών τής φίλης νά άκολουθήσουν τον άπαγωγέα εις ξενοδοχείου, οπού είχε προσωρινώς καταλύσει προερχό
μενος έκ Δράμας . . . * Τήν άλλην άπαγωγήν νέας ύπό δύο γνωστών παραγόντουν
τοϋ υποκόσμου, τον εγκλεισμόν της εις διαμέρισμα τοϋ Κολωνακίου καί τήν κατ’
έπανάληψιν κακοποίησίν της . . . * Τήν μέ μικράν προκαταβολήν καί άκάλυπτα γραμ
μάτια προμήθειαν ύπό άπατεώνων 907 ζευγών υποδημάτων, άξίας 112.000 δρα
χμών, καί τό έν συνεχεία «άδειασμα» τών καταστημάτων πού ενοίκιασαν προσωρινώς καί τροπήν των προς «άγνωστον διεύθυνσιν». Εκατόν δέκα πέντε ζεύγη άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν εις Κόρινθον, αί άνακρίσεις συνεχίζονται, καί νέαι καταγγελίαι έξαπατηθέντων καταστηματαρχών άναμένονται . . . * Τήν έξαφάνισιν τοϋ Δ.
Κ. καί τοϋ Δ.Β. μαζί μέ τήν . . . κρεβατοκάμαραν, άξίας 26.000 δραχμών, πραξιν
διαπιστωθεΐσαν όταν ό επιπλοποιός τής Πλάκας μετέβη εις τήν δοθεΐσαν διεύθυνσιν
διά τήν ε’ίσπραξιν τοϋ πρώτου—καί καθυστερήσαντος—γραμματίου . . . * Τήν προ
σφοράν μαζί μέ τά περιοδικά τών τυφλών καί άναγκαστικοϋ έ'ρωτος—εύτυχώς μό
νον είς τό στάδιον τοϋ έναγκαλισμοΰ—ύπό τοϋ πωλητοΰ προς ύπανδρον 19έτιδα.
Επίσης τήν προσφοράν έρωτος, άναγκαστικοϋ καί αύτοΰ καί μέχρι τοϋ σταδίου τοϋ
έναγκαλισμοΰ, ύπό πλανοδίου πωλητοϋ ταπήτων προς 17έτιδα ύπηρέτριαν . . . * Τήν
σύλληψιν καί καταδίκην «τοϋ άνθρώπου πού έτρωγε πολλά» εις τά πολυτελέστερα
εστιατόρια, κατόπιν διαρρήξεως, καί άπεχώρει άποκομίζων καί οσα χρήματα ευρισκεν εις τό ταμείου, διά τήν . . . τιμήν τής τιμής πού τούς έκαμε τρώγων είς τό
έστιατόριόν των. Τήν σύλληψιν έπίσης «τοϋ άνθρώπου πού έπινε πολλά» είς τά καμ
παρέ, προβάλλων ύστερα, κατά τήν ώραν τοϋ λογαριασμοϋ, τό τών . . . προγόνων
«ούκ αν λάβης παρά τοϋ μή έχοντος» . . . * Τήν παράβασιν τής συζυγικής πίστεως,
αλλά καί τής προς τον «τρίτον άνθρωπον» όφειλομένης έρωτικής πίστεως, δι’ έρωτικής συναφείας μέ «τέταρτον». Τοϋτο σημαίνει τρίπτυχον μοιχείαν, μέ ήρωας μίαν
γυναίκα καί δύο άνδρες . . . ( = ; ) * Τούς νέους άθλους τοϋ γνωστοΰ μας άπό άλλον
παρόμοιον έγχείρημα μικροπωλητοϋ εις τά μεταμεσονύκτια ΰδατα τής Όμονοίας.
Αυτήν τήν φοράν όμως έκολύμβησεν όλιγώτερον, πλήν συνεκέντρωσε περισσοτέρους
περιέργους καί κατά συνέπειαν έδυσχέρανε περισσότερον τήν κυκλοφορίαν . . . * Τήν
«συγκινητικήν περίπτοισιν ένός ταξιτζή», πού έπετέθη καί έξύβρισεν Ύπαστυνόμον
λόγω τής . . . άνωμάλου έγκυμοσύνης τής γυναικός του. Τήν άλλην περίπτωσιν ένός
μικροπωλητοϋ, πού έπετέθη έναντίον δύο αστυφυλάκων καί τούς άπεκάλεσεν «άλήτας» έπειδή τοϋ συνέστησαν ν’ άπομακρυνθή . . . * Καί άλλα, καί άλλα πολλά . . .
** *
χώρου, ή ξένη άστυνομική είδησεογραφία τών
Ελλείψει
περιορίζεται μόνου είς αυτήν τήν «εϊδησιν - βόμβαν» :

τελευταίων ήμερών

* Ευκαιρίας δοθείσης μέ τήν άπασχόλησιν ολοκλήρου σχεδόν τής αστυνομικής
δυνάμεως τής Δανίας νά φρουρή τον Σοβιετικόν πρωθυπουργόν, κλέπται είσήλασαν
είς άστυνομικόν τμήμα τής Κοπεγχάγης κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, έξεκένωσαν
τό ταμείου τής «καντίνας» καί άπεχώρησαν συναποκομίζοντες, πλήν τών άλλων,
3.000 κυτία σιγαρέττων . . .
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X »
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
— Παοητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. ’Ιωάν
νης Σταμάτης, Νικόλαος Άρβανιτάκης, ’Ιωάννης Γκρούμας καί Άνδρέας Λάμπος.
— Άπελύθησαν, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυφύλακες : κ.κ. Γεώργιος
Δέδες καί Μιχαήλ Νικολιουδάκης.
** *
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεωςτοΰ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έξεφράσθη ή άκρα αύτοϋ ευα
ρέσκεια καί ό έπαινος προς τον Διευθυντήν της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Αγησίλαον Παπασταφίδαν, ώς καί εις άπαντας τούς
ύπ’ αυτόν κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλλήλους, τούς διατεθέντας εις ύπηρεσίαν κατά τήν τελετήν της Έκατονταετηρίδος τής Ένώσεως τής
Έπτανήσου μετά τής μητρός Ελλάδος, διότι χάρις εις τήν έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αυ
τών εξαιρετικήν δραστηριότητα καί φιλότιμον προσπάθειαν, έπετεύχθη ή τήρησις
υποδειγματικής τάξεως καί καλής άστυνομεύσεως τής πόλεως Κερκύρας.
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’ Εσωτερικών,έξεφράσθη ή εύαρέσκεια
αυτού καί ένεκρίθη χορήγησις υλικής άμοιβής εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Πέτρον Μητσάκον καί Βασίλειον Κυροδήμον, διότι, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί άφοσιώσεως προς τό καθήκον, έπιδείζαντες δέ άμα εξαιρετικήν δραστηριότητα καί πα
ρατηρητικότητα, έπέτυχον, μετ’ έπίμονον καί κοπιώδη προσπάθειαν, τήν σύλληψιν
τού κακοποιού Βασιλείου Λάμπρου, συντελέσαντες ούτως εις τήν έξιχνίασιν τών
ύπ’ αύτού διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί 'Υπαστυνόμοι Α' κ.κ. Στυλιανός
Κατσούρης καί Παντελής Πέτρου καί ό Άρχιφύλαξ κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης,
διότι άπαντες, χειρισθέντες έπιδεξίως, έπιμελώς καί μεθοδικώς τήν ώς άνω ύπόθεσιν, κατόπιν εξονυχιστικής καί εμπεριστατωμένης έξετάσεως τοΰ συλληφθέντος κα
κοποιού, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτού διαπραχθεισών σωρείας κλοπών.
-—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Χαράλαμπον Πριόβολον - Γιανναρόπουλον, Στέργιον Ίωάννου, Χαράλαμπον Καλαϊτζάκην καί Ίωάννην Άνδρικόπουλον, διότι άπαν
τες, έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί μεθοδικότητος, πολύ δέ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών εργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν τών κακοποιών Σταύρου Κάκουκαί Ά χιλλέως Δρίτσα, συντελέσαντες ούτως εις τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών
διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί : 1) ’Αστυνόμος Β' κ. Βασίλειος
Λατουσάκης, 2) Άρχιφύλακες κ.κ. Βασίλειος Νινάσιος καί Ευθύμιος Κραββαρίτης,
καί 3) ’Αστυφύλακες κ.κ. Παναγιώτης Γεωργίου, Μιχαήλ Καμαριανάκης, Ευριπί
δης Βότσης, ’Αναστάσιος Άγρογιάννης, ’Αριστείδης Ζαφειρόπουλος, Ευστάθιος Τομαράς, Παναγιώτης Λιακόπουλος, Γεώργιος Τράμπακλος, Δημήτριος ’Αθανασίου,
Δημήτριος Μηλιώτης καί Δημήτριος Πανάγος, διότι άπαντες καί δή έκαστος εις
τον τομέα τής άρμοδιότητός του, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότη
τος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, συνέβαλον εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών, άνεύρεσιν τών κλο
πιμαίων καί άπόδοσιν αυτών εις τούς παθόντας.
—ΔΓ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγήθη ύλική άμοιβή
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Ή λίαν Ψυχογιόν, Γεώργιον Γιαννακάκον καί Θεοφάνην Ταλαμάγκαν, διότι ό μέν πρώτος παρασχών δοθεΐσαν αύτω πληροφορίαν περί
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των χαρακτηριστικών τοϋ άγνώστου δράστου σωρείας κλοπών, Ή λία Σταύρου, εις
τόν Προϊστάμενον τοϋ οικείου Παραρτήματος ’Ασφαλείας, οί δέ έτεροι έργασθέντες
μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, έντονου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος καί πολύ πέραν τών
κεκανονισμένων ωρών εργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν τόσον αύτοΰ, 8σον καί τοϋ
συνέργου του Χρίστου Γουρούνα, συμβαλλόντες οΰτως εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό
τών συλληφθέντων διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν : 1) ό ’Αστυνόμος Β' κ. ’Εμμανουήλ
Παπαβασιλείου, 2) οί Άρχιφύλακες κ.κ. Παύλος Άδαμόπουλος καί Χρίστος Κουνέλης καί 3) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Θεοφάνης Παλιούρας καί Γεώργιος Μπακούρης
διότι άπαντες, ύπό τήν δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ Προϊσταμένου των (’Αστυνόμου)
έργασθέντες πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας εις τον τομέα τής άρμοδιότητός των έκαστος, κατά τον χειρισμόν τής άνωτέρω ύποθέσεως, συνετέλεσαν
εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών προμνησθέντων κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.
—ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή
εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Μάρκον Ψυχαράκην καί ’Απόστολον Κουτσουλέλην, διό
τι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, μεθοδικότητος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν τών κακοποιών Ίωάννου Λαμπρινέα καί Δημητρίου Καλιλά, συμβαλλόντες ούτως εις τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί Ύπαστυνόμοι Α' κ.κ. Λέανδρος
Καρυώτης καί Στυλιανός Λαγός, διότι έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου καί με
θοδικότητος κατά τον χειρισμόν τής όλης ύποθέσεως, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν τών
ύπό τών άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.
—ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έξεφράσθη ή ευαρέσκεια
αύτοΰ καί ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τον Άρχιφύλακα κ. Σπυρίδωνα
Παπουτσήν καί τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Βελένταν καί Σπυρίδωνα Νίκαν,
διότι άπαντες καί δή έκαστος εις τον τομέα τής άρμοδιότητός του, έργασθέντες μετ’
έξαιρετικοϋ ζήλου, ιδιαιτέρας προθυμίας καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών
έργασίας, έπέτυχον, δΓ άξιοποιήσεως παρασχεθείσης πληροφορίας, τήν σύλληψιν τοϋ
κακοποιού Φωτίου Χόρτη καί τήν έξιχνίασιν τής ύπ’ αύτοΰ διαπραχθείσης σοβαράς κλοπής διαρρήξεως.
Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν ό ’Αστυνόμος Β' κ. Ταξιάρχης Άδαμόπουλος καί ό Άνθυπαστυνόμος, κ. ’Ανάργυρος Ζαφειριού, διότι άμφότεροι, χά
ρις εις τήν άναπτυχθεΐσαν έξαιρετικήν δραστηριότητα κατά τον χειρισμόν τής όλης
ύποθέσεως συνέβαλον εις τήν σύλληψιν τού άνωτέρου κακοποιού καί τήν έξιχνίασιν τής ύπ’ αύτοΰ διαπραχθείσης σοβαράς κλοπής διαρρήξεως.
-—ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έπηνέθη ό ’Αστυνόμος
Α' κ. Ή λίας Ήλιόπουλος, Διοικητής τοϋ Τμήματος Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών
καί οί : 1) ’Αστυνόμος Β' κ. Γεώργιος Φασούλκας (ύποδιοικητής), 2) Ύπαστυνόμος Α' κ. Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος καί 3) ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης Φόφολος, ’Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος καί Διονύσιος Διαμαντόπουλος, προς οΰς έχο
ρηγήθη έπί πλέον καί υλική άμοιβή, διότι οί άνωτέρω, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου καί δευτέρου, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου, μεθοδικότη
τος καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπιδείξαντες άμα καί ΐδιάζουσαν έπιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας έμπορων καί καλλ.ιεργητών ινδικής καννάβεως καί τήν
παραπομπήν τούτων εις τήν δικαιοσύνην, προκαλέσαντες οΰτω διά τής πράξεώς των
ταύτης τά ευμενή σχόλια τοϋ τύπου καί τοϋ κοινοΰ, υπέρ αυτών καί τοϋ ’Αστυνομι
κού Σώματος.
—ΔΓ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’ Εσωτερικών, έξεφράσθη ή εύαρέσκεια
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αύτοϋ καί ένεκρίθη ή χορήγησις υλικής άμοιβής εις τούς Άρχιφύλακας κ.κ. Παύ
λον Άδαμόπουλον καί Χρίστον Κουνέλην καί εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Γεώργιον
Μπακούρην καί Θεοφάνην Παλιούραν, διότι άπαντες έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού
ζήλου, ιδιαιτέρας προθυμίας, πολύ δέ πέραν των κεκανονισμένων ωρών έργασίας
καί έπιδείξαντες έξαιρετικήν δραστηριότητα καί μεθοδικότητα έν τή έκτελέσει των
καθηκόντων των, έπέτυχον την σύλληψιν τού έπικινδύνου κακοποιού Λεωνίδου Κατσαρού, συμβαλλόντες ούτως εις την έξιχνίασιν των ύπ’ αύτών διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αυτής άποφάσεως, έπηνέθη ό ’Αστυνόμος Β' κ. Εμμανουήλ Παπαβασιλείου, διότι έργασθείς μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί ιδιαιτέρας προσοχής, συνετέλεσε, διά τής παροχής οδηγιών προς τούς υφισταμένους του, κατά τον χειρισμόν
τής δλης ύποθέσεως, εις την έξιχνίασιν τών υπό τού ανωτέρω κακοποιού διαπρα
χθεισών κλοπών.
—Δι’ άποφάτεως τού κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Άνδρεούλαν καί Θεόδωρον Σιδέρην,
διότι την 15/3/64 καί ώραν 16.30' ευρισκόμενοι έκτος υπηρεσίας καί άντιληφθέντες έκ ριφθέντος πυροβολισμού ότι έντός καφενείου τής πλατείας Όμονοίας ό Πα
ναγιώτης Ρουχίτσας έφόνευσε διά περιστρόφου τον Νικόλαον Ταρκασάτον, κατό
πιν διώξεως καί χάρις εις την έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αύτών ετοιμότητα, ψυχραιμίαν,
έκτακτον δραστηριότητα καί άποφασιστικότητα, έπέτυχον τήν σύλληψιν τού ώς άνω
δράστου, προκαλέσαντες ούτω, διά τής επιτυχίας των αύτής, τά ευμενή σχόλια τού
κοινού υπέρ αύτών καί τού ’Αστυνομικού Σώματος.
—Δι’ άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Γεώργιον Ψυστάκην, διότι τήν 16/3/64 καί
ώραν 19.45', έκτος υπηρεσίας τυγχάνων,καί έπιδείξας έκτακτον δραστηριότητα, άπαράμιλλον θάρρος καί έξαιρετικήν ψυχραιμίαν, κατώρθωσε νά άφοπλίση τον προτιθέμενον νά αύτοκτονήση διά κυνηγετικού όπλου ιδιώτην Γεώργιον Κυριακόπουλον,
προκαλέσας οΰτω, διά τής πράξεώς του ταύτης, τά ευμενή δι’ αυτόν καί τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα σχόλια τού κοινού καί τού τύπου.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. Υπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική
άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. ’Απόστολον Άλεξόπουλον, διότι τήν 24-2-64, χάρις
εις τήν έπιδειχθεΐσαν ύπ’ αύτοϋ έξαιρετικήν παρατηρητικότητα, έκτακτον δραστηριό
τητα, ψυχραιμίαν καί άποφασιστικότητα, έπέτυχε τήν έπ’ αύτοφώρω σύλληψιν τοΰ
σεσημασμένου κακοποιού ’Αλεξάνδρου Λάσκου, καθ’ ήν στιγμήν ούτος άπεπειράτο
νά διαρρήξη τό έπί τής οδού Λεωχάρους 7 μηχανουργεΐον τού Σπυρίδωνος Λάρδη,
θέσας οΰτω διά τής συλλήψεώς του τέρμα εις τήν κακοποιόν δράσίν του καί προ
καλέσας διά τής έπιτυχίας του ταύτης τά εύμενή σχόλια τόσον τού κοινού, όσον καί
τοΰ τύπου υπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.
— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έξεφράσθη ή πλήρης
εύαρέσκεια αύτοϋ προς τούς: 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. ’Εμμανουήλ Ά ρχοντουλάκην, 2) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Παναγιώτην Λυκούσην, 3) ’Α
στυνόμον Α' κ. Λεωνίδαν Παπαθανασίου καί 4) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Πανα
γιώτην Βλαχάκην, Κωνσταντίνον Κουβέλην καί Παναγιώτην Ραυτόπουλον, διότι
ούτοι, άναλαβόντες τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τών Σκοπευτικών ’Αγώνων
Παραγωγικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας τοΰ έκπαιδευτικοϋ έτους 1963—1964, εΐργάσθησαν μετ’ ένδιαφέροντος καί συνετέλεσαν εις
τήν πλήρη έπιτυχίαν τών άγώνων τούτων.
Διά τής αύτής άποφάσεως, έξεφράσθη ή πλήρης εύαρέσκεια καί προς τούς
σκοπευτάς Δοκίμους Ύπαστυνόμους κ.κ. Φώτιον Παρίσην, Γεώργιον Βεργανελάκην, Παναγιώτην Άνδριώτην, Παναγιώτην Δαλιάνην, Άδάμ Κακκαβαν, Γεώρ
γιον Μαρκουλάκην, Δημήτριον Τσαλτάκην, Ίωάννην Κώην, Κωνσταντίνον Μυχιώ-

624

Ειδήσεις καί πληροφορίαι

την καί Χρίστον Πανταζήν, διότι έπέδειξαν ενδιαφέρον καί επιμέλειαν καί έπέτυχον σπουδαίας άτομικάς καί όμαδικάς νίκας κατά τούς άναφερθέντας άγώνας, μέ
άποτέλεσμα να άναδείξωσι την Σχολήν των πρώτην νικήτριαν εις το περίστροφον
καί δευτέραν εις το πολεμικόν τυφέκιον καί τό τυφέκιον 0.22. Διά τής προσπά
θειας των ταύτην υπερτέρησαν των Σχολών Ναυτικών Δοκίμων, ’Ικάρων, ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής καί αύτής ετι τής Σχολής Εύελπίδων εις τό περίστροφον.
— Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική
άμοιβή εις τον ’Αστυνόμον Β' τάξεως κ. Ταξιάρχην Άδαμόπουλον, διότι ώς Προϊ
στάμενος τού ΣΤ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, έργασθείς μετ’ εξαιρετικού ζήλου,
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργασίας, επέτυχε νά άξιοποιήση παρασχεθεϊσαν αύτώ πληροφορίαν, έν σχέσει μέ την δρασιν τού κακοποιού ’Αρτεμίου Ξυ
πνητού, δι’ έπιτυχοΰς δέ καθοδηγήσεως τών ύπ’αύτόν υπαλλήλων κατά τον χειρισμόν
τής όλης ύποθέσεως, συνέβαλεν εις την σύλληψιν του καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’
αυτού διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αύτής άποφάσεως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ.
Σπυρίδωνα Νίκαν, διότι έργασθείς μετ’ έξαιρετικοΰ ζήλου, ιδιαιτέρας προσοχής καί
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχε τήν σύλληψιν τού ώς άνω
επικινδύνου κακοποιού, άντιμετωπίσας έπιδεξίως καί άποτελεσματικώς τήν έναντίον
του ύπό τού εϊρημένου κακοποιού έπιχειρηθεΐσαν έπίθεσιν.
Τέλος διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν : ό Ύπαστυνόμος Α' τάξεως κ.
Βασίλειος Ξανθάκος, ό Άνθυπαστυνόμος κ. ’Ανάργυρος Ζαφειριού, ό Άρχιφύλαξ
κ. Σπυρίδων Παπουτσής καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος Κολοφωτιάς, ’Ιωάν
νης Βελέντζας καί ’Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, διότι έργασθέντες μετά ζήλου, προ
σοχής καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας καί έκτελέσαντες μετ’ άκριβείας τάς έντολάς τών προϊσταμένων των, συνέβαλον άποτελεσματικώς, έκα
στος εις τον τομέα τής άρμοδιότητός του, εις τήν έξιχνίασιν τών ύπό τών άνωτέρω κακοποιού διαπραχθεισών κλοπών, τήν άνεύρεσιν τών κλοπιμαίων καί άπόδοσιν αύτών εις τούς παθόντας.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη ύλική άμοιβή
εις τον ’Αστυφύλακα κ. Χρίστον Κλουδάν καί έπηνέθησαν ό Άρχιφύλαξ κ. ’Αναστά
σιος Ζαννής καί ό ’ Αστυφύλαξ κ. Εύάγγελος Φλωρόπουλος, διότι άπαντες, άποτελοΰντες πλήρωμα τού ύπ’ άριθ. Α.Π. 317 περιπολικού αυτοκινήτου, τήν 16/2/1964
καί περί ώραν 19.20' καί ένεργήσαντες μεθ’ έτοιμότητος, ταχύτητος, θάρρους, δραστηριότητος, ψυχραιμίας καί άφοσιώσεως εις τό καθήκον, έπέτυχον, κατόπιν μακρας καί έπικινδύνου προσπάθειας, ιδία τού πρώτου (οστις προσδεθείς διά σχοινιού
κατήλθεν έντός τής κοίτης τού ’Ιλισού ποταμού, έκθέσας έαυτόν εις άμεσον κίνδυνον),
ν’ άνασύρουν έκ τών ύδάτων τον έν μέθη τελοΰντα ’Αλέξανδρον ΊΔάννου
ν’ άνασύρουν έκ τών ύδάτων τον έν μέθη τελούντα ’Αλέξανδρον Ίωάννου έκτος τού
ποταμού καί νά διασώσουν τούτον έκ βεβαίου θανάτου, προκαλέσαντες οδτω τά ευ
μενή σχόλια τού τύπου καί τού κοινού ύπέρ αύτών, τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως καί τού ’Αστυνομικού Σώματος γενικώτερον.
—- Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ύλική καί
ήθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Ίωάννην Σύριον, διότι ούτος τήν 13/3/1964,
χάρις εις τήν άναπτυχθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ πρωτοβουλίαν, έξαιρετικήν παρατηρητικό
τητα καί άφοσίωσιν εις τό καθήκον, βάσει τών δοθέντων αύτώ άμυδρών χαρακτηρι
στικών τών δραστών, έπέτυχε τήν σύλληψιν τών άλλοδαπών κακοποιών Χαλίφα
Χόντρ, Χαλίφα Ντράχαμ καί Νάαμα Ίμπραχήμ καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτών
διαπραχθεισών κλοπών χρημάτων έκ τών ταμείων διαφόρων καταστημάτων διά τής
μεθόδου άνταλλαγής χαρτονομισμάτων, προκαλέσας οδτω διά τής έπιτυχίας του
ταύτης τά ευμενή σχόλια τού τύπου καί τού κοινού ύπέρ τού ’Αστυνομικού Σώματος.
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χολογικά, παιδαγωγικά καί έγκληματολογικά. Πάντως γενικώς είπεϊν έπιβεβλημένη
τυγχάνει, κατ’ εφαρμογήν τής «αρχής έξατομικεύσεως», ή έν τή πράξει προσαρμογή,
κατά την κατάγνωσιν καί την έκτέλεσιν, τής θεραπευτικής μεταχειρίσεως έναντι των
άνηλίκων εις τάς είδικωτέρας κατηγορίας ψυχικών καί πνευματικών άτελειών καί
νόσων έκάστου έξ αυτών.
IV. ΑΙ έπί μέρους περιπτώ σεις δυσχερείων.
1. Δ νσχέρειαι λόγω άτελειών των αισθητηρίω ν όργάνιον. Ενταύθα πρόκειται
περί άνηλίκων τυφλών, κωφαλάλων, βαρήκοων, μυώπων κ.ά. ή μιγαδικών μορφών.
Ή καταβληθεΐσα έπιστημονική προσπάθεια έπί τών έν λόγω περιπτώσεων άπέβλεψεν εις την άνεύρεσιν μεθόδων καί τον καθορισμόν τής άποτελεσματικότητος αύτών
προς άναπλήρωσιν τών άδυναμιών έν πεδίοις ετέρων άρτιων αισθητηρίων.
α) Ε λ α τ τ ώ μ α τ α ό ρ ά σ ε ω ς (Π.Κ. άρθρ. 123 § 1). ’Από ώρισμένων
άπόψεων παρά τώ τυφλώ άνηλίκω άπαντώμεν, κυρίως κατά την φάσιν τής έφηβείας,
βαθύ ψυχικόν άλγος, όπερ έπηρεάζει έπικινδύνως, ιδίως οσάκις άπανταται έν λανθανούση μορφή, την ομαλήν διαμόρφωσιν τοϋ χαρακτήρος αύτοΰ. Έ ν πλείσταις
περιπτώσεσι κατά τήν έπακολουθοΰσαν μετεφηβικήν φάσιν, έπέρχεται αιφνίδια κα
θολική άλλοίωσις τοϋ συναισθηματικού βίου, προωθούσα προς δίψαν δράσεως καί
συμμετοχήν ένεργόν είς τήν ζωήν. Οί τυφλοί θεωρούνται ώς τύποι έγωιστικοί, ίσχυρογνώμονες, εύερίθιστοι, βίαιοι, ζηλότυποι, απαιτητικοί καί φιλοκατήγοροι. (Περι
πτώσεις άκαδημαϊκής μορφώσεως τυφλών έν Έλλάδι: μία μέν έν τή Νομική Σχολή
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, δύο δέ έν τή Παντείω Άνωτάτη Σχολή Πολιτικών
Ε πιστημών).
β ') Ε λ α τ τ ώ μ α τ α α κ ο ή ς (ΓΙ.Κ. άρθρ. 123 § 1). Καί ένταΰθα, ώς
έπί τυφλώσεως, τό έλάττωμα, άναλόγως /τών διαβαθμίσεων τής έντάσεως αύτοΰ
(κατατασσομένων είς 5 κατηγορίας), δεν θεμέλιοί μόνον κενά καί έλλείψεις περί
τήν άντίληψιν, άλλ’ έν ταύτώ συνιστα αιτίαν προς ιδιόρρυθμον έξέλιξιν τοϋ χαρακτή
ρος. Τό έλάττωμα σχετίζεται καί προς άδυναμίαν προς τό όμιλεΐν.
γ ') Σ υ μ μ ι γ ε ί ς μ ο ρ φ α ί έ λ α τ τ ω μ ά τ ω ν ό ρ ά σ ε ω ς κ α ί
α κ ο ή ς (Π.Κ. άρθρ 123 § 2). Πρόκειται κυρίως περί τών τυφλών καί ταύτοχρόνως
κωφαλάλων άνηλίκων. Ούτοι άποτελοΰσι τραγικάς καί δυσχερείς περιπτώσεις,
ούχί όμως άπελπιστικάς. ('Τπάρχουσι περιπτώσεις τοιούτων άνηλίκων έξελιχθέντων μέχρις άκαδημαϊκής μορφώσεως).
’Από ώρισμένων άπόψεων ή παιδαγωγική χειραγώγησις πασών τών άνω κατη
γοριών νέων συνδέεται προς τήν διαπίστωσιν τής αιτιολογίας τοϋ έλαττώματος καί
τοϋ χρόνου έπελεύσεως αύτοΰ. Γενικώς άπαιτεϊται άγωγή προς ειλικρινή άναγνώρισιν έκ μέρους τοϋ νέου τής άτελείας αύτοΰ, προς παραίτησιν άπό τής άπέλπιδος
(άρα δημιουργούσης άφορμάς προς έπικινδύνους ψυχικάς άπογοητεύσεις) προσπά
θειας, χάριν πλήρους έξισώσεως προς τούς έχοντας άρτια τά αισθητήρια όργανα καί
ένθάρρυνσις προς βιολογικώς καί κοινωνικώς ωφέλιμον καί έπιτευκτήν άναπλήρωσιν
έν έτέροις πεδίοις.
2. Δνσχέρειαι λόγω ετέρων σω ματικώ ν μειονεξιώ ν ( αναπηριών κ α ί σω ματικώ ν
νόσων). Είναι άναμφισβήτητον ότι αί σωματικαί άναπηρίαι καί νόσοι έπιδρώσιν
άμέσως ή έμμέσως έπί τάς ψυχικάς λειτουργίας τών νέων, τοϋθ’ όπερ εύνόητον, δεδο
μένης τής ψυχοσωματικής ένότητος τής άνθρωπίνης προσωπικότητος. Έ κ τών σω
ματικών μειονεξιών γεννώνται συναισθήματα μειονεκτικότητος καί ψυχικά τραύματα,
άτινα άναφέρονται εις κατωτερότητα τής έπαγγελματικής ίκανότητος (οικονομικόν
πρόβλημα), τής κοινωνικής θέσεως καί έμφανίσεως (πρόβλημα σχέσεων μετά τών
συνανθρώπων) καί τής γενετησίου ζωής (πρόβλημα γάμου). 'Ως έκ τούτου δημιουργοϋνται συνήθως παρά τή ψυχή τοϋ νέου συναισθήματα λανθάνοντος μίσους κατά
τής κοινωνίας καί διαπλάσσεται άντικοινωνικός χαρακτήρ (ζηλοτυπία, φθόνος καί
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μίσος κατά των υγιών καί άρτιμελών συνανθρώπων). Εντεύθεν ροπή των νέων προς
εξυβρίσεις, ψευδείς κατηγορίας, φθοράς πραγμάτων, άνωμάλους γενετηρίους κατευ
θύνσεις, λ.χ. βιασμούς έτέρων παιδιών, ζωοφιλίαν ή αΐδοιοδειξίαν. Ό έκ γενετής
ή ό έκ παιδικής ηλικίας σωματικώς μειονεκτών, επηρεάζεται βαθύτερον ψυχικώς.
Οΰχ’ ήττον κέκτηται ούτος, έν σχέσει προς τον έν ώρίμω ήλικία άποκτήσαντα την
σωματικήν μειονεξίαν, μείζονα εύχέρειαν ψυχικής προσαρμογής του προς τήν άναπηρίαν.
’Έναντι των τοιούτων περιπτώσεων ένδείκνυται ή άγωγή προς ειλικρινή άναγνώρισιν τής μειονεξίας καί ένθάρρυνσιν προς διάλυσιν των άντικοινωνικών ιδιοτήτων
καί άνάπτυξιν έτέρων υγιών άνωτέρων ιδεωδών έν τώ κύκλω βιολογικώς καί κοινωνικώς επωφελών οδών δράσεως.
3.
Δ νσχέρειαι διανοητικής (π νευμ α τικ ή ς) φύσεως. Νοητέαι ώς περιλ
βανόμεναι ένταϋθα αί περιπτώσεις άφ’ ένος τής άποκαλουμένης «ολιγοφρενίας»
(νοσηράς έκ γενετής πνευματικής κατωτερότητος), άφ’ έτέρου αί τής άπλής «άμβλυνοίας» (μή νοσηράς πνευματικής κατωτερότητος).
'Η ολιγοφρενία αποτελεί πρωιμωτάτην νοσηράν άνακοπήν τής νοητικής άναπτύξεως, πάντως το άργότερον μέχρι τής νηπιακής ήλικίας. Συνεπεία τής τοιαύτης
άνακοπής, έπέρχεται γενικωτέρα άναστολή τής έξελίξεως καί καθολική πτώσις τής
ψυχικής ζωής. Αΰτη άποτελεΐ, ούτως εϊπεΐν, νόσον τής διανοητικής πλευράς τής
προσωπικότητος, συνδεομένη προς έλαττώματα τών βιοχημικών λειτουργιών τοϋ
εγκεφάλου. Διαβαθμίσεις ταύτης είναι ή βαρυτάτη μορφή τής «ιδιωτείας» (άπλασίας έγκεφάλου καί ψυχικών λειτουργιών, ψυχωτικαί εκδηλώσεις), ή μέσης βα
ρύτατος μορφή τής «βλακείας» ή «ήλιθιότητος» καί τέλος ή έλαφρά δυσδιάκριτος
μορφή τής «μικρονοίας».
Οί ΐδιώται φυτοζωοϋσιν άνευ έκδηλώσεως ψυχικής ζωής, άπαθεΐς καί άνίκανοι, έκβάλλοντες άνάρθρους κραυγάς καί ένεργοϋντες μηχανικάς κινήσεις. Οί
βλάκες ( ή ήλίθιοι ) είναι ικανοί νά σχηματίσωσιν ώρισμένας άπλουστάτας έννοιας
καί παρουσιάζουσιν υποτυπώδη διαφέροντα, γενικώς οντες ένδεεΐς περί τά λεκτικά
καί κινητικά έκφραστικά μέσα. Πολυπληθέστεροι είναι οί μικρόνοες, άπαντώμενοι
εις πάντα τά κοινωνικά στρώματα καί έπαγγέλματα. Τινές έκ τούτων προωθούνται
καί μέχρι τών έπιστημονικών έπαγγελμάτων, λόγω τής άκριτου φιλοδοξίας γονέων
άνωτέρας κοινωνικής θέσεως. Οί μικρόνοες ανήλικοι παρουσιάζουσι καθυστέρησιν
τής βαδίσεως καί τής ομιλίας. 'Η ένούρησις διατηρείται έπί μακρόν. Οί έκ τών μικρονόων ένεργητικοί άνήλικοι γενικώς παρουσιάζουσι κινητικήν άνησυχίαν, είναι
θορυβώδεις καί ένοχλητικοί, είναι άστατοι, περιπλανώνται άσκόπως, είναι άνυπάκοοι, ευερέθιστοι καί περιέρχονται εις συγκρούσεις προς τά λοιπά παιδία, λέγουσι χονδροειδή ψεύδη, καταστρέφουσιν άντικείμενα, κλέπτουσι κατά χονδροειδή
τρόπον, κατατυραννοϋσι τά ζώα ή έτερα παιδία. Κατά τήν ήβην έπιδίδονται εις τον
αύτοερωτισμόν, έπιχειροΰσι κτηνοβασίας ή βιασμούς παιδιών, τά δέ κοράσια παραδίδονται εύχερώς καί άκρίτως εις τον πρώτον τυχόντα. 'Ο μικρόνους μαθητής τού
δημοτικού σχολείου δεν προδίδεται εύχερώς, έπειδή προς έκμάθησιν τών μαθημάτων
έπαρκεΐ ή μνήμη, άντιθέτως προς τον κύκλον τών γυμνασιακών μαθημάτων, ένθα
συνεργεί καί ή κρίσις.
'Η ολιγοφρενία συνοδεύεται κατά κανόνα καί ύπό μορφολογικών άνωμαλιών,
άνωμαλιών τών ορμών, ψυχοπαθειών καί ένδεχομένως ύπό έπιληψίας. Προφανώς
εις τήν ολιγοφρενίαν άναφέρεται ό Π.Κ. άρθρ. 123 § 1 διά τής φράσεως: «έάν οδτος
(ό άνήλικος) πάσχη άπό άλλην νοσηράν διατάραξιν τών πνευματικών λειτουργιών».
( Συνεχίζεται)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
--------- 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο κα ί τέλος)

Ό Μαρκάκης μετέφερε τον Παπαδάτο στο ΣΤ' ’Αστυνομικό Τμήμα καί
πριν τον βάλη στο κρατητήριο είχε τήν έ'μπνευσι νά τοϋ κάνη ό ίδιος οχι μονάχα μιά
λεπτομερή έρευνα, άλλα νά κοιτάξη σπιθαμή προς σπιθαμή ολο του τό σώμα. Καί
νά στο μεγάλο δάκτυλο τοϋ δεξιού του χεριού παρετήρησε ένα έπουλωμένο τραύμα.
—’Από τί είναι αύτό Θανάση; τον ρώτησε.
—Ά , δέν είναι τίποτε. Τό κτύπησα έδώ κι’ ένα μήνα . . . ’Όχι, ψέματα λέω . . .
Τό έκαψα.
Ό άστυνόμος τον έντυσε καί τον πήγε ό ίδιος στον πιο πάνω δρόμο πού ήταν
τό παληό νεκροτομείο τής όδοΰ Σωκράτους καί τον έδειξε στον τότε υφηγητή Γρηγόριο Κάτσα. Αυτός άδίστακτα είπεν ότι δέν προήρχετο τό τραύμα οΰτε άπό κτύπημα,
οΰτε άπό κάψιμο, αλλά άπό κόψιμο μέ ξυράφι. Καί ότι μάλιστα τό κόψιμο αύτό είχε
γίνει πριν δέκα μέρες πάνω - κάτω, δηλαδή έπάνω στο έγκλημα. Καί δέν χρειαζόταν
καμμιά άμφιβολία γιά νά καταλάβη κανένας ότι τό τραύμα έκεΐνο είχε προξενηθή
ένώ ό Παπαδατος μέ τό ξυράφι έκοβε τό λαρύγγι τοϋ δυστυχισμένου τοϋ θύματός του.
Στο Τμήμα ξανά ό άστυνόμος έδήλωσε καθαρά καί ξάστερα στον Παπαδάτο
ότι ό Παπαγεωργακόπουλος είχε δολοφονηθή γιά νά ληστευθή καί ότι αύτός θεωρούσε
ώς δράστη τοϋ φοβερού έκείνου εγκλήματος εκείνον καί γ ι’ αύτό τον έπιασε.
—’Αστείο πράγμα . . . "Ας γελάσω καί πάλι, είπεν ό ΓΙαπαδάτος καί προσπά
θησε νά γελάση.
Μά τό γέλιο του ήταν ξερό καί νευρικό. "Ενα γέλιο ψεύτικο, προσποιητό . . .
Καί ή άνάκρισις άρχισε:
— Γιατί πήγες στή Λάρισα;
— Γιά νάβρω δουλειά.
—- Βρήκες;
—"Οχι. Καί έπειδή δέν βρήκα έκεί δουλειά έφυγα άπό τή Λάρισα καί πήγα στή
Θεσσαλονίκη.
— Πότε βρέθηκες στή Θεσσαλονίκη;
— Τήν Κυριακή.
— Δηλαδή στις 30 τοϋ μηνός. Μά στις 31, δηλαδή τή Δευτέρα, ήσουν στή Λά
ρισα καί πήγες καί κατέθεσες τις 25.000 δραχμές στήν Τράπεζα. Έκτος αν νομίζης
ότι οΐ τραπεζιτικοί γράφουν ψέματα στά βιβλία τους. Πές μου τούλάχιστον σέ ποιο
ξενοδοχείο έμεινες στή Θεσσαλονίκη;
— Πουθενά, ήταν ή άπάντησις τοϋ Παπαδάτου, πού προσπαθούσε νά διόρθωση
τά άδικαιολόγητα καί νά μπαλώση τή γκάφα του γιά τό ψέμα πού είπε οτι πήγε στή
Θεσσαλονίκη.
— Πώς πουθενά;
— Μά νά, έφθασα νύχτα. Δέν βρήκα δουλειά καί τό άλλο πρωί έπήρα τό τραίνο
καί γύρισα στή Λάρισα.
— Ποΰ κοιμήθηκες στή Θεσσαλονίκη;
— Δέν κοιμήθηκα. Γλέντησα μέ φίλους καί ξημερωθήκαμε. Καί τό πρωί πήρα
τό τραίνο, όπως σάς είπα, καί γύρισα στή Λάρισα.
— Σέ ποιο κέντρο γλέντησες;
— Δέν θυμάμαι.
— Μέ ποιούς φίλους; Πώς τούς λένε καί ποΰ μένουν γιά νά τούς βρούμε νά
τούς εξετάσουμε γιά μάρτυρες;
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— Τον ένα τόν λένε Σπϋρο. Τό έπώνυμό του δέν το ξέρω, οΰτε καί ξέρω πού
θά τον βρήτε. Τούς άλλους εκείνο το βράδυ τούς είδα για πρώτη φορά καί δέν συγκράτησα τά όνόματά τους . . . Γνωριμίες τής στιγμής βλέπετε . . .
— Παπαδάτο, μας άραδιάζης ψέματα άπό την μιά άκρη ώς την άλλη. Γιά
τό καλό πού σου θέλω ομολόγησε. Ξέρεις πολύ καλά οτι αύτή ή άρνησις έστειλε στο
άπόσπασμα καί τό Μπασιάκο, τον δολοφόνο του Μωραίτη. Πές μας πώς έσφαξες
τόν Παπαγεωργακόπουλο γιά νά ήσυχάσης. Διαφορετικά θά σέ τρώη μέσα σου ό
σάρακας. . .
Παρ’ όλη την έξαντλητική άνάκρισι πού τοϋ έκανε ό Μαρκάκης, ό Παπαδάτος δέν έννοοϋσε νά όμολογήση. Στην πρώτη έγγραφη άπολογία του στο Τμήμα
είπε ότι έκεΐνο τό άπόγευμα, καί άφοΰ έφυγαν τό σούρουπο ό φοιτητής καί υ
πάλληλος τοϋ κ. Τσαλδάρη Γιαννακούρης καί ό Περικλής Σπυρόπουλος, ό Παπαγεωργακόπουλος τά έβαλε μαζί του καί τόν ύβρισε. Θύμωσε τότε κι’ αυτός καί τόν πα
ράτησε κι’ έφυγε, άφοΰ προηγουμένως τοϋ έκαμε ένεσι καί τόν άφησε νά κοιμάται.
Τί έγινε μετά δέν ήξερε. Την άλλη μέρα τό πρωί έφυγε γιά τή Λάρισα καί εκεί διά
βασε την άλλη μέρα την αύτοκτονία του στις έφημερίδες. Καί κατέληξε έπιμένοντας στην άθωότητά του καί στο ότι τά λεπτά πού κατέθεσε ήσαν άπό τις οικονομίες
του . . . ’Ακριβώς τά ίδια, μέ κάτι άσήμαντες τροποποιήσεις, έπανέλαβε ύστερα καί
στον άνακριτή, αλλά ήσαν τέτοια τά είς βάρος του στοιχεία, ώστε ό Παπαδάτος
προφυλακίσθηκε, κατηγορούμενος ώς αυτουργός ληστείας μετά φόνου τοϋ Περικλή
Παπαγεω ργακοπούλου.
Καί μετά την προφυλάκισι τοϋ ΙΙαπαδάτου καί ή άνάκρισις, άλλά περισσό"
τερο ή ’Αστυνομία, έξακολούθησαν τις έρευνές τους καί μάζεψαν ένα σωρό άλλα
έπιβαρυντικά στοιχεία γιά τόν σφαγέα - ληστή. Ό Παπαδάτος, λοιπόν, ό όποιος
είχε ένα καί μοναδικό κουστούμι, πού τό φορούσε χειμώνα-καλοκαίρι, την άλλη μέρα
τό πρωί, καί άφοΰ ξύπνησε φρέσκος καί καλός, μετά τή σφαγή πού είχε κάνει, στο
ξενοδοχείο «Μεσόγεια» πού πήγε νά περάση τή νύχτα του, έφυγε καί έπήγε καί
ψώνισε, σκορπίζοντας κυριολεκτικώς τά λεπτά μέ τή σέσουλα. Έπήρε δυο - τρία
κουστούμια ροΰχα, ύποκάμισα, μεταξωτά, μαντήλια, γραβάτες, καπέλλο, παπού
τσια, τά πιο άκριβά πού μποροΰσε νά βρή έτοιμα, μυρωδιές καί έδωσε άμέσως στο
καθαριστήριο γιά καθάρισμα τό κουστούμι πού φορούσε. Καί τό κουστούμι αύτό έφε
ρε ένα σωρό αίματα στο σακκάκι καί λιγώτερα στο πανταλόνι. Τά είχε βέβαια
σκουπίσει καί πλύνει πρόχειρα, άλλά φαίνονταν καθαρά, κατά τήν μαρτυρία τών
ύπαλ?,ήλων τοϋ καθαριστηρίου, ότι ήσαν άπό αίμα. Ά λλωστε καί ή σχετική άνάλυσις πού έγινε ύστερα στο κουστούμι, άπέδειξεν ότι οί κηλΐδες ήσαν άπό αίμα άνθρώπινο.
Ή άποκάλυψις τοϋ εγκλήματος, ή διαλεύκανσίς του, ή άρνησις τοϋ Παπαδάτου νά όμολογήση καί τά ψέματα πού άράδιαζε στήν άπολογία του, έσκασαν σάν
βόμβα στις έφημερίδες. Τό φρικιαστικό έκεΐνο έγκλημα έκανε τεραστία έντύπωσι
καί γιά τό σατανικό τρόπο μέ τόν όποιο είχε διαπραχθή, καί γιατί τό θΰμα άνήκε
σέ μιά άπό τις καλύτερες καί πλουσιώτερες οικογένειες τοϋ τόπου. 'Ολοσέλιδα οί
έφημερίδες καί πρώτοι καί καλύτεροι στά μέσα καί στά έξω, στο ΣΤ' Τμήμα
καί στο νεκροτομείο, γιά ρεπορτάζ οί συνάδελφοι, ό μακαρίτης ό Μήτσος Άρνέλλος, άρχηγός μας τότε στο άστυνομικό ρεπορτάζ, ό κ. Βενιζέλος Ζερβέας καί έγώ.
Είδαμε άπό τήν πρώτη στιγμή τό δολοφόνο καί ύστερα άπό μιά δυο επαφές πού
είχαμε μαζί του καί πού τόν φέραμε στά στενά, ό Παπαδάτος άρχισε, σέ μάς πρώ
τα, νά όμολογή. Νά όμολογή γεγονότα, όπως τόν συνέφεραν βέβαια.
Ε μείς στή δημοσιογραφική μας άνάκρισι, επάνω σέ όποιοδήποτε θέμα, δέν
έχουμε δικονομικούς φραγμούς νά μάς άπαγορεύουν τις πλάγιες ερωτήσεις. Δέν
δεσμευόμαστε άπό τίποτε. "Ενας είναι ό σκοπός μας. Νά βρούμε τήν πραγματική
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αλήθεια. Καί ένα το καθήκον μας. Νά γράψουμε σωστά τα δσα θά μας πή ένας
μάρτυρας ή ένας κατηγορούμενος. Ά λλα στο Θανάση Παπαδάτο δέν χρειάστηκε
νά κάνουμε πλάγιες ερωτήσεις καί ό κ. Ζερβέας κι’ εγώ του είπαμε καθαρά καί
ξάστερα τί έβγαινε εις βάρος του ώς εκείνη τή στιγμή. Δέν μπορούσε νά λέη δτι
δέν ήξερε τίποτε άπολύτως, δταν βρέθηκε την άλλη μέρα μέ πενήντα χιλιάρικα επά
νω του, γιατί τόσα έβγαιναν τά λεπτά πού έξώδευσε καί τά λεπτά πού του έμειναν,
άφοΰ την προηγούμενη μέρα ήταν άπένταρος. Επίσης έπρεπε νά δικαιολογήση το
άφθονο άνθρώπινο αίμα πού είχε βρεθή στο μπροστινό μέρος τοϋ σακκακιοϋ του
καί τό λιγώτερο στο πανταλόνι του, άφοΰ ό ίδιος τό είχε δώσει στο καθαριστήριο,
γιά νά τοϋ βγάλουν αύτά τά άνθρώπινα αίματα, πού πρόχειρα τά είχε πλύνει.
— Λοιπόν Θανάση, τί λές γ ι’ δλα αύτά ;
Μας κοίταζε. Μάς κοίταζε καλά για κάμποση ώρα καί φαινόταν δτι έσκέπτετο. Καί άφοΰ καλά - καλά τό συλλογίστηκε μάς είπε :
—’Έχετε δίκηο. . . Αύτοκτόνησε ό μακαρίτης. . . Αύτοκτόνησε μπροστά μου.
Μοΰ έδωσε πρώτα τά πενήντα χιλιάρικα. Μοΰ τά χάρισε. Μοΰ είπε : «Πάρ’ τα Πα
παδάτο γιά νά μέ θυμάσαι». "Υστερα έπεσε σέ λήθαργο. Θά ήταν μιάμιση μετά
τά μεσάνυχτα — ξημερώνοντας Παρασκευή 28 τοϋ μηνός — δταν ξύπνησα άπό κά
ποιο θόρυβο. Μπήκα στήν κάμαρά του καί μόλις άναψα τό φως, τί νά δω ; Είχε κό
ψει τό λαιμό του μέ τό ξυράφι του. Σπάραζε σάν ψάρι καί τό αίμα πηδούσε
στούς τοίχους καί στο πάτωμα σάν νά είχαν σφάξει κανένα μεγάλο βόδι. "Ολα γύ
ρω μούσκεμα στο αίμα, κατακόκκινα καί αύτός σπάραζε σάν τό ψάρι καί τιναζό
ταν μέ σπασμούς έπάνω στο κρεβάτι. Δυο φορές μοϋ έπεσε στο πάτωμα καί δυο
φορές τον σήκωσα καί τον έβαλα έπάνω ώσπου νά ξεψυχήση. Γιά μιά στιγμή γύ
ρισα καί είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. ~Ηταν φοβερό τό θέαμα. Ειχακι’ έγώ
γεμίσει άπό τά αίματά του. Σηκώθηκα, καθαρίστηκα καί πλύθηκα. Κοίταξα. Ό
μακαρίτης δέν εϊχε άφήσει ούτε ένα σημείωμα, άπολύτως τίποτα. Μ’ έπιασε τότε ένας
τρελλός φόβος δτι θά μέ ενοχοποιούσαν καί έτσι σκέφθηκα μιά στιγμή καί έγραψα
τό γράμμα. Μετά, έχοντας στήν τσέπη τά πενήντα χιλιάρικα πού μοΰ είχε χαρί
σει, έφυγα.
— Δέν μπορεί νά αύτοκτόνησε Παπαδάτο, όπως λές, τοϋ είπα, κατάλαβέ το.
Ίατροδικαστικώς βγαίνει έγκλημα. Κάποιος άλλος τον έσφαξε μέ ξυράφι. Καί άφοΰ
σείς οί δυο ήσαστε μονάχα στό διαμέρισμα, ό άλλος αύτός πρέπει νά είσαι σύ. Σύ
τον σκότωσες γιά νά τοϋ πάρης τά λεπτά. Βάλτο καλά στό μυαλό σου. Δέν μπορεί
κανείς νά κόψη εφτά φορές τό λαιμό του μέ τό ξυράφι. Καί ό μακαρίτης δέν είχε
μία, άλλά έπτά ξυραφιές πέρα ώς πέρα. Ά λλω στε σέ ένοχοποιεί καί τό κόψιμο
πού έχεις στό μεγάλο δάκτυλο τοϋ δεξιού σου χεριοΰ. . . Σκέψου καί πές μας.
Καί γιά νά τον διευκολύνω σέ μιά ομολογία πιο πλήρη, τοϋ είπα ακόμα. . .
—"Ισως καί νά είχες καί κανένα άλλο λόγο νά τον σκοτώσης. "Ισως νά σέ εί
χε βρίσει, νά σέ είχε προσβά?.ει καί νά τον σκότωσες. "Ισως νά σ’ έδιωξε ή καί νά
σ’ έκτύπτσε. Αύτά δλα ίσως πιασουν στην ανακρισι. ’Αλλά τό νά λές ότι αϋτοκτονησε μπροστά σου δέν πιάνει, κατάλαβέ το.
Ό Παπαδάτος όμως νόμισε δτι είχε πει πολλά καί στά δσα λογικά τοϋ είχα
παρατηρήσει δέν βρήκε άλλο τί νά πή, παρά μοϋ έδωσε την εξής άπάντησι:
—Μιά είναι ή άλήθεια. Ό Παπαδάτος αύτοκτόνησε, εκεί μπροστά στά μά
τια μου, στό κρεβάτι έπάνω. Ή άθωότης μου θά άποκαλυφθή.
Τό άδίκημα, δπως είπαμε, χαρακτηρίστηκε ληστεία μετά φόνου καί ύστερα
άπό την άπολογία τοϋ Παπαδάτου στον ανακριτή καί άφοϋ θεμελιώθηκε ή ληστεία,
ό άνακριτής καί ό εΐσαγγελεύς έστειλαν την δικογραφία στον Επίτροπο τοϋ Στρα
τοδικείου, γιατί ό Παπαδάτος θά δικαζόταν άπό τό Α' Διαρκές Στρατοδικείο ’Α
θηνών. Καί ό κατηγορούμενος έκανε καί άλλη άπολογία στον εισηγητή. Καί σ’ αύ-

632

Σπόρον Λεωτσάκον

την είπε όσα είχε πει στή συνέντευξί του στο Ζερβέα καί σέ μένα. 'Ότι ό Πα—
παγεωργακόπουλος τοϋ είχε δώσει μοναχός του τά πενήντα χιλιάρικα, δτι άφοϋ
τοϋ έκανε ένεσι μορφίνης ξύπνησε καί αύτοκτόνησε καί δτι αύτδς κατελήφθη άπδ
ένα φοβερό πανικό δτι θά τόν ένοχοποιοϋσαν καί έτσι έγραψε τό πλαστό σημείωμα
καί έφυγε. Τό μοτίβο του πάντα ήταν δτι ήταν άθώος.. .
*
*

*

Πεντέμισυ μήνες μετά τό φοβερό έγκλημα, στις 17 Φεβρουάριου 1926, άρ
χισε ή δίκη τοϋ Παπαδάτου στο Α' Διαρκές Στρατοδικείο. Τό παλα ό κτίριο τής
όδοϋ ’Ακαδημίας γεμάτο άπό τόν κόσμο, γιατί ή δίκη ήταν μεγάλο γεγονός καί
ή αίθουσα πολύ μικρή. Θυμάμαι δτι ό συνήγορός του Μαλαματιανός, καί πριν άπό
την έναρξι τής συνεδριάσεως, μιά πού ή ένοχή του ήταν χίλια τά έκατό διαπιστω
μένη, τόν συνεβούλευσε μπροστά μου νά όμολογήση γιά τό καλό του. Τοϋ είπε άκόμη νά προσπαθήση νά βρή κάποια δικαιολογία, τέλος πάντων, γιά τό έγκλημα καί
τέτοια ώστε νά φαίνεται λογική καί νά πιάνη, όπως π.χ. διώξιμο, βρίσιμο, τσά
κωμα ή οτι άλλο, κάτι τέλος πάντων νά πή καί δχι τη γελοιότητα τής αυτοκτονίας,
γιά νά μπορέση κι’ αύτός σαν συνήγορος νά πιαστή άπό κεϊ καί νά προσπαθήση νά
τοϋ σώση τό κεφάλι. Ό Παπαδάτος όμως συνέχιζε τήν ίδια τακτική. Άρνιόταν
νά όμολογήση καί υποστήριζε τήν αυτοκτονία.
Ή δίκη άρχισε καί προχώρησε γοργά. Οί καταθέσεις των μαρτύρων πραγμα
τικοί καταπέλτες. 'Η ένοχή ολοφάνερη. Οί ιατροδικαστικές έκθέσεις γιά τά τραύ
ματα τοϋ νεκρού καί γιά τό τραύμα τοϋ χεριού τοϋ κατηγορουμένου μέ ξυράφι
συντριπτικές. Ή άπολογία του φρικτή. Ή ταν απαίσιος. Είχε καί τράκ, έπί πλέον.
’Από άντίφασι σέ άντίφασι έπεφτε. Ποδοπάτησε δ,τι είχε πει έκείνη τη στιγμή,
άλλά άρνήθηκε έπίμονα δτι αύτός τόν έσφαξε καί τοϋ έκοψε τό λαρύγγι. ’Επίσης
άρνήθηκε καί τη ληστεία. ’Αλλά καί μόνο νά συλλογισθώ τό πώς άρχισε τήν άπο
λογία του, μοΰ έρχεται άνατριχίλα. Μέ πιάνει άηδία. ’Εμετός.
—"Ηλθα, κύριοι δικασταί, πάνοπλος νά άπολογηθώ ένώπιόν σας, είπε στούς
στρατοδίκες, καί νά σάς πώ τή καθαρή άλήθεια. Καί ή άλήθεια είναι δτι ό κύρ Περίκλες αύτοκτόνησε ένώπιόν μου.
— Ποιος είναι αύτός ό κύρ Περίκλες ; τόν ρώτησε ό κ. Πρόεδρος.
—Ό Παπαγεωργακόπουλος. ’Έτσι τόν έλεγα γιά γοΰστο.
Καί συνέχισε : Ό κύρ Περίκλες έκεΐνο. Ό κύρ Περίκλες μοΰ είπε. Ό κύρ
Περίκλες μοΰ φώναξε. Μάταια ό Μαλαματιανός τοϋ έκανε νοήματα καί δάγκωνε
τά δάκτυλά του γιά νά τοϋ δώση νά καταλάβη δτι δέν έπρεπε νά μιλά μέ τέτοιο
ύφος καί μέ τέτοιο τόνο γιά τό θϋμα του. Αύτός δμως τό χαβά του. Καί άπεραντολογία δσο παίρνει.
Φυσικά ό Πρόεδρος κάθε τόσο τοϋ έκοβε τή φόρα καί τοϋ έλεγε ν’ άφήση
τις μικρολεπτομέρειες καί τις κορφιάτικες τις φιορτιτοϋρες γιά τή ζωή του καί
γιά τό είναι του καί νά φθάση στή τελευταία νύχτα. Αύτός δμως έπέμενεν οτι ολα
έχουν σημασία γιά τήν άπολογία του. Τή σκηνή τής «αύτοκτονίας», γ ι’ αύτόν,
τήν είπε άτονα καί ψυχρά. Καί μέ δυο λόγια μονάχα. Μόλις τοϋ είχε κάνει ένεσι
μορφίνης καί πριν καλά νά γυρίση τό κεφάλι του ό κύρ Περίκλες είχε άρπάξει τό
ξυράφι του καί είχε κόψει τό λαιμό του. Αύτός τόν είδε καί σπάραζε μονάχα.
Ό Πρόεδρος, πού μέ βία συγκρατοΰσε τήν άγανάκτησί του γ ι’ αύτό τό ο
κύρ Περίκλες, δέν βάσταξε πιά καί τοϋ είπε :
— Δυο κάμαρες πιο πέρα κοιμόταν ό γιατρός ό κ. Γιωργαντάς μέ τή γυναί
κα του. Πώς δέν τούς ξύπνησες ; Πώς δέν φώναξες βοήθεια, άλλά σηκώθηκες αμέ
σως καί έφυγες ;
— Δέν τό σκέφθηκα. ’Ενώ σπάραζε. . .
—Έ νώ σπάραζε τό θϋμα σου, συνέχισε ό Πρόεδρος, έσύ κοιτούσες νά πάρης
τά πενήντα χιλιάρικα καί νά φτιάσης τό ψεύτικο γράμμα.
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Καί μετά τις τυπικές άγορεύσεις τοϋ επιτρόπου καί του συνηγόρου, ή άπόφασις βγήκε, υστέρα άπό μιά πολύ σύντομη διάσκεψι τοΰ δικαστηρίου. Καί αύτή
ήταν : ’Ένοχος παμψηφεί ληστείας μετά φόνου : Ποινή : Θάνατος.
'Η άπόφασις τοΰ Στρατοδικείου βγήκε στις 20 Φεβρουάριου καί ό Παπαδάτος, πού ήταν φυλακισμένος στή φυλακή τοΰ παλαιοΰ Στρατώνος, πέρα άπό τούς
Άέρηδες, δηλαδή το ωρολόγιο τοΰ Κηρύστου, κλείσθηκε αμέσως στο άπομονωτήριο πού χρησίμευε καί γιά κελλί των μελλοθανάτων. Κλείσθηκα κι’ εγώ θεληματικά
άπο τήν άλλη μέρα το πρωί στή φυλακή άπο το φίλο μου διευθυντή ’Απόστολο Νί
κου, γιά νά παρακολουθήσω καί τις τελευταίες ώρες τοΰ κακούργου, νά ζήσω τήν
άγωνία του καί νά δώσω στήν έφημερίδα μου ένα συναρπαστικό ρεπορτάζ.
Καί οί φύλακες τοϋ παλαιού Στρατώνος, πού συλλογίζονταν δτι σέ λίγες ώρες θά
γινόταν ή έκτέλεσις καί δτι ένας άνθρωπος ζωντανός καί γερός θά έ'χανε τή ζωή του
άπό τήν Πολιτεία γιατί έγκλημάτισε, είχαν χάσει τό ήθικό τους. Είχαν κιτρινίσει
καί τραύλιζαν. Καί εμείς οί δημοσιογράφοι άκόμη είχαμε τά χάλια μας, δταν συλ
λογιζόμαστε δτι θά άντικρύζαμε τοΰ «άνεπανορθώτου τήν φρίκην», δπως είχε χα
ρακτηρίσει τή θανατική ποινή ένας συνήγορος σέ μιά μνημειώδη άγόρευσί του. 'Ο
μόνος πού ήταν άτάραχος καί εννοούσε νά δίνη κουράγιο στούς άλλους ήταν ό Παπαδάτος. Άτάραχος καί γελαστός. Θυμάμαι μάλιστα δτι, δταν κατά τήν τελευταία με
ταφορά του άπό τό Στρατοδικείο στη φυλακή, καί πριν τον κλείσουν στο άπομονωτήριο, τοΰ έκαναν λεπτομερεστάτη σωματική έρευνα, γιά νά δουν μήπως έκρυ
βε τίποτε έπάνω του γιά ν’ αύτοκτονήση, είχε καί τό θράσος νά πή :
— Δέν είμαι Παπαγεωργακόπουλος έγώ γιά νά αύτοκτονήσω. Ό άθώος Παπαδάτος δέν φοβάται νά άντικρύση τό άπόσπασμα.
Στις 21 Φεβρουάριου, μέσα στο εσωτερικό προαύλιο καί άφοΰ έβγαλαν τον
Παπαδάτο άπό τό άπομονωτήριο με τις χειροπέδες καί μπροστά στή φρουρά πού
παρουσίαζε δπλα, ό γραμματεύς τοΰ Στρατοδικείου, μπροστά στο διευθυντή των
φυλακών καί σέ μένα, διάβασε τήν αποφασι. 'Η σκηνή μάς είχε συγκλονίσει δλους,
γιατί ή άνθρώπινη δικαιοσύνη παρέδιδε πιά στή Θεία ένα φοβερό κακούργο. Καί
τότε ό Παπαδάτος, γιά πρώτη φορά, τσάκισε. Στή μορφή του χύθηκε ή χλωμάδα
τοΰ θανάτου. Εξακολουθούσε δμως νά παριστάνη πάντα τον άθώο καί τό θΰμα
μιας δικαστικής πλάνης. "Οταν δμως τον ξανάκλεισαν στο άπομονωτήριο, άπό δπου
θά τον έβγαζαν πιά γιά νά τον πάνε κατ’ εύθεϊαν γιά τήν έκτέλεσι, τσάκισε. Ξέ
σπασε σ’ ένα βουβό κλάμμα καί μέσα στ’ άναφυλητά του παρεκάλεσε τούς φύλα
κες, πού φρουρούσαν στήν πόρτα, να τοΰ φωνάξουν άμέσως τον διευθυντή. Καί μό
λις μπήκε μέσα στο μικρό κελλί ό Νίκου, έπεσε μέ λυγμούς στήν άγκαλιά του λέ
γοντας :
— Πατέρα μου. . . σώσε με. . . Έσύ θά μέ σώσης. Ή συνείδησίς μου δέν
μοΰ έπιτρέπει παρά νά πώ τήν καθαρή άλήθεια τώρα πού θά παραδώσω ψυχή στό
Θεό. Έ γώ τον έσφαξα. 'Ομολογώ. Γελώ μέ τούς άλλους καί παίζω τό ρόλο τοΰ
άθώου, άλλά έγώ τό ξέρω πώς. Τό έκανα γιά νά τοΰ πάρω τά λεπτά καί γιατί άπό
νωρίς μέ είχε βρίσει γιά τή φαλτσέττα πού είχα. Κοιμόταν δταν τοΰ έκοψα τό λαι
μό. . . Λυπήσου με διευθυντά μου. Λυπήσου με κ. Νίκου. ’Έ τσι νά χάρης τά παι
διά σου. Έσύ είσαι ό πατέρας μου αύτή τή στιγμή. . .
’Έγραψε τότε μέ δυο λέξεις τήν ομολογία του, τήν υπέγραψε καί ζήτησε παπά
πού τον έξωμολόγησε καί τον έκοινώνησε μέ τά Άχραντα Μυστήρια. Ό διευθυν
τής τών φυλακών καί οί συνήγοροί του πάσχισαν στό Λ' Σώμα Στρατού νά τοΰ
πάρουν χάρι ή άναστολή έκτελέσεως. Στάθηκε άδύνατον καί άργά τή νύχτα ήλθε
στή φυλακή ή διαταγή τής έκτελέσεως. Θά τον τουφέκιζαν τήν άλλη μέρα τά χαρά
ματα, στις 22 τοΰ μηνός, στό «Γουδί».
Ξενύχτησα μέσα στή φυλακή, γράφοντας μιά ολόκληρη σελίδα μέ έντυπώσεις
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καί σκίτσα άπο τις τελευταίες στιγμές τοϋ μελλοθανάτου. Τον Παπαδάτο τον εί
χε πιάσει πια άγωνία για το θάνατο καί για τον πρόωρο χαμό του, πού ήταν αυ
τός μόνο υπεύθυνος μέ το φοβερό κακούργημα πού έκανε. Είχε τύψεις, καί κουρασμέ
νος, τσακισμένος, πεθαμένος άπο ζωντανός, έκανε άδιάκοπα βόλτες στο κλουβί
έκεΐνο του θανάτου, άδιάκοπα πάνω - κάτω, καί μονολογούσε δυνατά. Ποιος ξέ
ρει τί έλεγε, γιατί, άν καί ήμουνα άπ’ έξω καί έβαζα αυτί, δεν μποροΰσά νά ξεχω
ρίσω τίποτε άπο τις άσυναρτησίες πού έλεγε. Σωστό παραλήρημα. Καί κατά τις
3 τό πρωί, ράκος άνθρώπινο πιά, έπεσε στο φτωχικό στρώμα καί κοιμήθηκε. Σέ
δυο ώρες, στις 5 τά χαράματα, μια ώρα πριν χαράξη, ό διευθυντής μπήκε μέσα
στο κελλί τού απομονωτηρίου συνοδεύοντας τον παπά.
— Θανάση σήκω, τού εϊπε ό Νίκου.
Πετάχθηκε όρθιος.
—Έφθασε ή ώρα ; Κοιμήθηκα λίγο, πριν κοιμηθώ τον αιώνιο.
Τό προαύλιο τής φυλακής, τό τόσο ήσυχο πάντα τέτοιες ώρες, βούιζε άπο τον
κόσμο, τις ’Αρχές καί τούς δημοσιογράφους πού είχαν έλθει για νά παρακολουθή
σουν τήν έκτέλεσι. 'Ο Παπαδάτος, πριν τού βάλουν τις χειροπέδες καί τον πάρουν,
έγραψε στή μάννα του δυο λέξεις, σ’ ένα χωριουδάκι τής Κερκύρας, γιά νά τήν άποχαιρετήση γιά πάντα. Παραπονιόταν στο γράμμα της προς αυτήν γιά τό «δράμα
τής ζωής του». Μοίρασε καί διάφορα αύτόγραφα στούς δημοσιογράφους πού ήσαν
έξω άπο τό κελλί καί πού τούς περισσοτέρους τούς είχε γνωρίσει σιή σύντομη δί
κη του. ’Έδωσε καί σέ μένα, καί ύστερα μοΰ έδωσε ένα άλλο καί μοΰ είπε νά τό
άνοίξω μόνον μετά τήν έκτέλεσι του. Ζήτησε μάλιστα τό λόγο μου ότι δέν θά άνοίξω τό άνοικτό καί τσακισμένο στή μέση σημείωμα καί δέν θά τό διαβάσω παρά όταν
θά τον έχουν πιά τουφεκίσει. Τού έδωσα τό λόγο μου καί μηχανικά έβαλα τό χαρ
τάκι στο τσεπάκι τού γιλέκου μου.
'Η συνοδεία μέ τό μελλοθάνατο έφυγε. 'Ο παπάς τών φυλακών, κλεισμένος
μέ τον κατάδικο σ’ ένα φορτηγό αυτοκίνητο, μουρμούριζε τις έπικήδειες ευχές πού
άκουγε ό μελλοθάνατος άπο ζωντανός. Γιατί αυτή ή σκληρότης, ποτέ δέν μπόρεσα
νά καταλάβω, σαν νά μή μπορούσε νά διαβασθή ή νεκρώσιμη άκολουθία μετά τήν
έκτέλεσι στο πτώμα επάνω. ’Εμείς σέ άλλα αυτοκίνητα ακολουθούσαμε άπο π ί
σω καί φθάσαμε στο «Γουδί» νύχτα άκόμα. ’Έκανε ένα κρύο φοβερό. Ουρανός πέν
θιμος, μολυβένιος. Τό εκτελεστικό άπόσπασμα ήταν κι’ όλας εκεί, άλλά περιμένα
με πρώτα νά χαράξη. 'Ο γραμματεύς τού Στρατοδικείου, μόλις μπόρεσε νά ξεκα
θαρίση κάπως τά γράμματα στο μούχρωμα, άρχισε γρήγορα νά διαβάζη τήν άρκετά μεγάλη καί δικαιολογημένη άπόφασι τού Στρατοδικείου, πού έπέβαλ.ε στον
Παπαδάτο τήν ποινή τού θανάτου. Τραύλιζε κι’ αύτός άπο τήν ταραχή πού μάς
κατείχε όλους.
’Έστησαν τον Παπαδάτο δίπλα σ’ ένα χαμηλό πεύκο άπέναντι άπο τό άπό
σπασμα καί τού έβγαλαν τις χειροπέδες.
—’Έχε γειά ψεύτικε κόσμε, φώναξε.
—’Επί σκοπόν, διέταξε ό έπί κεφαλής άξιωματικός.
Ξαφνικά, ποδοβολητό άλογου άκούσθηκε άπο μακρυά.
1— Σταθήτε, φώναξε δυνατά κάποιος.
ΤΗταν μήπως ή χάρις πού έφθανε ; Μιά άνάσα ξέφυγε άπο τό στήθος τού
ΓΙαπαδάτου. Γιά μιά στιγμή νόμισε ότι δέχθηκαν νά τού μετριάσουν τήν ποινή σέ
ισόβια καί ότι θά ζούσε. ’Όχι. Δέν ήταν ή χάρις. Κάποιος άνύποπτος καβαλλάρης
περνούσε άπο μακρυά καί υπήρχε κίνδυνος νά τον πάρουν οί σφαίρες. Έπερίμεναν
δυο λεπτά νά περάση.
-Έ πί σκοπόν, διέταξε καί πάλιν ό έπί κεφαλής άξιωματικός καί ενώ οί
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φαντάροι σήκωναν τα δπλα, ό Παπαδατος, δείχνοντας τους τό στήθος του προς
τό μέρος τής καρδιάς, τούς είπε :
—Έδώ παιδιά στο στήθος. . . στήν καρδιά ρίξτε.
Μιά συμπυρσοκρότησις. Μερικές κόκκινες κουμπότρυπες στο στήθος, πού
όλο καί μεγάλωναν. ’Άρχισε νά τρέχη αΐμα. Ό ΓΙαπαδάτος φάνηκε, καθώς ήταν
όρθιος, νά κλονίζεται γιά μιά στιγμή καί ύστερα απότομα, σαν νά κεραυνοβολήθηκε, έπεσε μ’ ένα γδούπο στο χώμα, ένώ ένας λοχίας ώρμούσε καί τού έδινε τή
χαριστική βολή.
Ό κακούργος είχε τιμωρηθή σκληρά, άλλά δίκαια καί άνάλογα μέ τό φοβε
ρό έγκλημά του. Ή άνθρώπινη δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε.
Καθώς τό αυτοκίνητο μέ έφερνε γρήγορα άπό τον τόπο όπου εΐχε γίνει ή έκτέλεσι στήν έφημερίδα μου, θυμήθηκα τό σημείωμα πού μοΰ εΐχε δώσει ό Παπαδάτος γιά νά τό άνοίξω καί νά τό διαβάσω μετά τήν έκτέλεσί του. Καί νά άκριβώς
τί έγραφε : « Α Ρ Η Σ 22 Φεβρουάριου. Προς άπαντας τούς οπωσδήποτε γνωρίσαντάς με, στόπ. ΤΗλθα εις τον Ά ρη ραδιοτηλεγραφικώς, στοπ. Έδώ τά πράγμα
τα είναι ζωή, χαρά, στόπ. Έδώ είναι πραγματική άπόλαυσις καί όχι σαν αύτή τήν
ψεύτικη. Σάς φιλώ γλυκά όλους.
Α. Παπαδάτος».
Καί συλλογίσθηκα. . . Ά ν ήταν άλήθεια ; . . .
Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
Σ .Σ . Επειδή τά «Μισοΰ αϊώνος έγκλήματα» πού γράφω έχουν κυρίως, όπως κατ’ έπανάληψιν το έτόνισα, το χαρακτήρα μιας πρακτικής καί έφηρμοσμένης εγκληματολογίας γιά τούς άστυνομικούς μας, πρέπει νά προσθέσω, έξ αφορμής τής σφαγής τοϋ μακαρίτου Παπαγεωργακόπουλου, ότι
ποτέ ή γνώμη των ιατροδικαστών δέν είναι απόλυτη καί ότι πρέπει νά συνεπικουρήται καί άπό τά
πραγματικά γεγονότα πού θά προκύπτουν άπό την άνάκρισι. Ό μακαρίτης ό Κάτσας είχε πει ότι
δέν μπορούσε ό ΙΙαπαγεωργακόπουλος νά έχη αύτοκτονήσει, γιατί δέν μπορούσε μόνος του νά
κάνη εφτά τομές μέ τό ξυράφι στο λαρύγγι του. Καί ότι γ ι’ αύτό τό λόγο μόνο ήταν έγκλημα. Καί
όμως ύστερα άπό δέκα ολόκληρα χρόνια άπό’τό έγκλημα έκεϊνο, είχαν πάει στο σημερινό ιατροδικα
στικό έργαστήριο, στήν οδόν ’Ακαδημίας καί Σίνα, ένα παλληκάρι μέ κομμένο πέρα ώς πέρα τό
λαιμό μέ ξυράφι. Ό μακαρίτης ό Κάτσας, καθηγητής πια τής ιατροδικαστικής, μέ φώναξε καί
μοΰ έδειξε τό τραύμα. Δέν ήταν ένα, άλλά πέντε παρακαλώ, μέ χαρακές στούς άντίστοιχους σπον
δύλους τού λαιμού. Πήγε νά μοΰ πή καί πάλι ότι ήταν έγκλημα. Τόν έκράτησα. Γιατί ήταν αυτο
κτονία όχι έκατό, άλ>ά χίλια - ά εκατό. Τό παλληκάρι έκεϊνο έμενε στή «Γούβα» σέ ένα δωμάτιο
μέ πολλά άλλα γύρω άπό μιά αύλή. Καί ένα πρωί, ένώ οί νοικάρισσες τών άλλων δωματίων ήσαν
στήν αΰ/ή καί μιά δυο έπλεναν, άλλες μαγείρευαν στή φουφού τους καί άλλες κουτσομπόλευαν, τό
παλληκάρι έκεϊνο, πού έπασχε άπό νευρασθένεια σέ μεγάλο βαθμό, βγήκε στήν αύ>ή καί μπροστά
σέ τόσο κόσμο μπήκε στο στενό καί μικρό άποχωρητήριο όπου κλειδώθηκε. Δέν φάνηκε καμμιά ώρα.
Καί κάποια γυναίκα θέλησε νά πάη μέσα καί πήγε νά τού κτυπήση τήν πόρτα. Είδε αΐματα νά βγαί
νουν κάτω άπό τή χαραμάδα τής πόρτας καί έβαλε τις φωνές. Έκοίταξαν άπό τό παραθυράκι καί
τόν είδαν νά κάθεται στή λεκάνη καί νά έχη πελώριο τραύμα στο λαιμό. Φώναξαν άμέσως τήν ’Α
στυνομία πού έσπασε τήν πόρτα καί τόν βρήκε μέ τό ξυράφι στά χέρια, πεθαμένο πιά άπό ώρα.
Είχε κόψει μέ αύτό τό λαιμό του. Ή τα ν μιά αύτοκτονία μπροστά σέ τόσο κόσμο. Κανένας άλλος
δέν είχε μπή καί δέν είχε βγή στό διάστημα αύτό στό άποχωρητήριο. Πράγμα πού σημαίνει ότι
ό ιατροδικαστής πρέπει νά έχη ύπ’ όψι του καί τά πραγματικά γεγονότα καί νά μη βιάζεται νά
βγάζη συμπεράσματα χωρίς αυτά, καί ό άστυνόμος νά συνδυάζη τά πορίσματα τής άνακρίσεως μέ
τά πορίσματα τής αύτοψίας καί τής νεκροτομής σέ ένα έγκλημα. Καί μάλιστα όταν ό σφαγμένος
είναι νευρασθενής. Γιατί αύτοί κάνουν ενστικτώδεις κινήσεις καί νεκροί άκόμα καί μέ κομμένο τό
λαιμό πέρα ώς πέρα.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ’ Μ Π ΙΆ Ϊ
Έκ τού βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
------------------------ Χ ουάιτχέντ «Ή Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρασιν------------------------τοϋ Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
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Τό Συμβούλιο άπεφάσισε τήν ίδρυσι της άστυνομικής σχολής, και τήυ 29ην
’Ιουλίου 1935 έγκαινιάσθηκε ή λειτουργία της, μέ τήν είσοδο σ’ αύτή τής πρώτης
έκπαιδευτικής σειράς άπό 23 άστυνομικούς υπαλλήλους, διάρκειας έξη έβδομάδων.
"Ετσι άρχισε ή λειτουργία τής περιφήμου σήμερα ’Εθνικής ’Ακαδημίας τοϋ F.B.I.,
ή οποία άνταποκρίθηκε πλήρως στις άπαιτήσεις τοϋ κοινού καί έδικαίωσε τις άπόψεις τοϋ Χοϋβερ. Κατά τα πρώτα 21 χρόνια της ή ’Ακαδημία έξεπαίδευσε πάνω
άπό 3.200 αστυνομικούς υπαλλήλους. Τό 28% των υπαλλήλων αύτών έξειλίχθησαν καί έγιναν στελέχη τής ’Αστυνομίας.
Σχετικώς, ό άριθμός των αποφοίτων τής ’Ακαδημίας είναι μικρός, έν συγκρίσει μέ τον συνολικό άριθμό των αστυνομικών υπαλλήλων τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, πού άνέρχεται σέ 250.000 περίπου. Κάθε άπόφοιτος όμως τής ’Ακαδημίας,
έξερχόμενος αυτής καί μεταβαίνοντας στήν υπηρεσία του, ήταν σέ θέσι νά οργάνω
ση δική του αστυνομική σχολή, στήν όποια νά διδάξη στους υπαλλήλους τής υπη
ρεσίας του, όσα αύτός έδιδάχθη στήν ’Ακαδημία. "Αλλωστε αυτός ήταν καί ό βα
σικός σκοπός τής ίδρύσεως τής ’Ακαδημίας.
Ό υπάλληλος πού θά φοιτήση στήν ’Ακαδημία ορίζεται άπό τον προϊστάμε
νο τής υπηρεσίας του. Δέν πρέπει νά είναι πάνω άπό 50 ετών, ή δέ υγιεινή του κατάστασις πρέπει νά είναι καλή. Πρέπει νά έχη τήν ικανότητα νά άφομοιώνη πολλά
μέσα σέ λίγο χρόνο καί νά μεταδίδη εύχερώς τά δσα διδάσκεται καί σέ άλλους. Πρέ
πει νά χαίρη καλής φήμης στον κύκλο τών γνωριμιών του καί νά είναι τακτικός
άστρνομικός ύπάλληλος, μέ διετή τουλάχιστον υπηρεσία.
Κάθε χρόνο περνοΰν άπό τήν ’Ακαδημία δύο εκπαιδευτικές σειρές, ή δέ διάρ
κεια τής εκπαιδευτικής περιόδου είναι δώδεκα έβδομάδες. Οί μαθηταί, περί τούς
όγδοήκοντα περίπου, παρακολουθούν μαθήματα άπό τις έννέα ή ώρα τό πρωί μέ
χρι τις πέντε τό απόγευμα, έπί πέντε ήμέρες τής έβδομάδος. Μετά τό φαγητό, άσχολοΰνται μέ τήν δακτυλογράφησι σημειώσεων καί μέ τήν μελέτη.
'Η έκπαίδευσις είναι δύσκολη καί κουραστική. Δέν έπιτρέπεται στους μαθητάς νά ασχολούνται μέ πράγματα πού δέν έχουν σχέσι μέ τήν έκπαίδευσί τους.
'Η απουσία άπό τό μάθημα επιτρέπεται μόνον σέ περίπτωσι βαρείας άσθενείας ένός
μέλους τής οικογένειας τοϋ μαθητοϋ ή δταν ό μαθητής έχει κλήσι γιά νά παρουσιασθή σέ δικαστήριο προς έξέτασι. Τά ποτά κατά τήν διάρκεια τής υπηρεσίας άπαγορεύονται, έάν δέ καταληφθή κανείς μεθυσμένος, αύτό είναι άρκετό γιά νά τον άποπέμψουν άπό τήν ’Αστυνομία. Τά έξοδα μεταφοράς, τροφής καί στέγης, κατά τήν
διάρκεια τής έκπαιδεύσεως, καταβάλλονται άπό τον μαθητή ή τήν υπηρεσία του.
Τό μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό τής ’Ακαδημίας άποτελεϊται άπό εμπεί
ρους καί καλώς κατηρτισμένους καθηγητάς τοϋ F.B.I. "Αλλοι ειδικοί υπάλληλοι
χρησιμοποιούνται γιά τήν διδασκαλία ειδικών μαθημάτων. Δίδονται διάφορες δια
λέξεις άπό έκπαιδευτικούς, έγκληματολόγους, νομικούς καί άλλους. Ή διδακτέα
ύλη κυμαίνεται άπό τον βασικό τρόπο τηρήσεως βραχειών σημειώσεων, τής λήψεως
δακτυλικών άποτυπωμάτων στον τόπο τοϋ έγκλήματος, φωτογραφήσεως ή τον ύπολογισμό τής ταχύτητος ένός αύτοκινήτου άπό τά ίχνη όλισθήσεως τών τροχών του.
Παραδίδονται σειραί μαθημάτων πού άφοροϋν τήν οργάνωσι τής ’Αστυνομίας,
τήν διοίκησι, τις μεθόδους τής επιστημονικής άνακριτικής, τήν έκπαίδευσί στά
δπλα, τήν ρύθμισι τής τροχαίας κινήσεως καί τις μεθόδους άτομικής άμύνης καί
προστασίας.
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Ευθύς έξ άρχής, ή ’Ακαδημία έσημείωσε μεγάλη επιτυχία. Κατεκλύσθη άμέσως άπό αιτήσεις, πού προήρχοντο άπ’ δλες τις ’Αστυνομίες, πού ήσαν επταπλά
σιες άπό τον επιτρεπόμενο άριθμόν εισακτέων. Να μια χαρακτηριστική έπιστολή
ένός μαθητου τής ’Ακαδημίας, άπευθυνομένη προς τον Χοΰβερ :
«Το σπουδαιότερο γεγονός για μένα, κατά τα δέκα τέσσερα χρόνια τής άστυνομικής μου υπηρεσίας, ήταν ή φοίτησίς μου στην ’Ακαδημία. Τό παράδειγμα πού
μου έ'δωσε τό ικανότατο προσωπικό αύτής, καί τα μαθήματα πού μοΰ έδίδαξε δεν τα
βρίσκει κανείς ούτε σέ βιβλία, ούτε σέ διαλέξεις».
Μερικοί άπό τούς άποφοίτους τής ’Ακαδημίας, πού έπέστρεψαν στις πόλεις
τους, συνάντησαν τή ζήλεια, την άντίθεσι καί τήν άπροθυμία των συναδέλφων τους
προς συνεργασία καί προς σύστασιν ιδίων εκπαιδευτικών σχολών. ’Εκτός αύτοΰ,
πρέπει νά προστεθή καί ή αδιαφορία τών πολιτικών. 'Ένας άπόφοιτος τής ’Ακαδη
μίας άπό τήν Φλωρίδα, έγραφε προς τό Γραφείο :
«Κατά τήν επιστροφή μου άπό τήν Ούάσιγκτων, βρήκα νέα διοίκησι. Νέο
δημοτικό συμβούλιο καί νέο δήμαρχο, πού δεν έδειξαν καθόλου ένδιαφέρον γιά τήν
έκπαίδευσί μου ή γιά τήν έκπαίδευσι τών υπαλλήλων τής υπηρεσίας μου. Προσπά
θησα νά πείσω μερικούς άπ’ αύτούς καί τούς έτόνισα τούς λόγους γιά τούς όποιους
έπρεπε νά προχωρήσουμε, αύτοί όμως έβλεπαν δτι δεν υπήρχε καμμιά άνάγκη
νά σπαταληθοΰν χρήματα σέ τέτοιους σκοπούς... Ό ’Ερυθρός Σταυρός καί μερικές
άλλες πολιτικές οργανώσεις, προσέφεραν τήν συνεργασία τους καί τά πράγματα πή
γαιναν καλά μέχρις δτου... έπαύθη ό διοικητής. ’Από τότε κάθε προσπάθεια μου
σαμποτάρεται».
Άλλου πάλιν, οί απόφοιτοι τής ’Ακαδημίας βρήκαν τούς συναδέλφους των πο
λύ προθύμους νά βοηθήσουν καί νά διδαχθούν τις νέες άστυνομικές μεθόδους. ΙΙαρά
τήν έλλειψι χρημάτων καί άλλων εφοδίων, κατώρθωσαν νά υπερπηδήσουν τά εμπό
δια καί νά θέσουν σέ λειτουργία άστυνομικές έκπαιδευτικές σχολές. Στήν προσπάθειά τους αύτή τούς έβοήθησαν πολιτικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, κολλέγια καί
πανεπιστήμια.
Ή Εθνική ’Ακαδημία τού F.B.I. συνέβαλε δσο κανείς άλλος στή στενή συ
νεργασία τού F.B.I. μέ τήν τοπική Αστυνομία. Οί πράκτορες τού F.B.I. καί οί
άστυνομικοί μαθηταί τής ’Ακαδημίας, βρήκαν τήν εύκαιρία νά γνωρισθοϋν μεταξύ
τους καί νά μελετήσουν οί μέν τά προβλήματα τών δέ. Οί έκπαιδευταΐ τού F.B.I.
μετέβαιναν πολλές φορές έπί τόπου στις έπαρχίες γιά νά συμβάλουν στήν ΐδρυσι
τοπικών άστυνομικών σχολών, προσαρμοσμένων στις άνάγκες τής περιοχής ή τής
κοινότητος. Ή συνεργασία F.B.I. καί τοπικής ’Αστυνομίας έγινε πιά ρουτίνα. 'Ο
Χοΰβερ έγραφε σχετικώς γιά τή συνεργασία αύτή :
«Τό F.B.I. είναι πάντοτε πρόθυμο καί έτοιμο νά συνεργασθή μέ δλες τίς
ύπηρεσίες πού άσχολοϋνται μέ τήν επιβολή τού νόμου. Έξαίρεσις θά ύπάρξη μόνο
δταν οί άστυνομικοί είναι διεφθαρμένοι ή έλέγχωνται άπό κακούς πολιτικούς, δταν
δέν είναι έχέμυθοι καί δέν εμπνέουν έμπιστοσύνην ή δταν είναι άνίκανοι καί ή συ
νεργασία τους είναι επιζήμιος».
Ή Εθνική Ακαδημία τοΰ F.B.I. συνετέλεσε στήν συνεργασία αύτή ή έβοήθησε τουλάχιστο νά διαλυθούν ώρισμένες παρεξηγήσεις. Οί ύπάλληλοι τής τοπικής
Αστυνομίας είδαν τούς άνδρες τοΰ F.B.I. ύπό διαφορετικό πρίσμα, οί δέ υπάλληλοι
τοΰ F.B.I. έπετύγχανον νέες κατακτήσεις, μελετώντας τά προβλήματα τής τοπι
κής Αστυνομίας.
Κάποτε ήρθε στήν Ακαδημία ένας μεγαλόσωμος άστυνομικός γιά νά παρακολουθήση τά μαθήματά της. Φαινόταν έγωιστικός τύπος, γιατί, κατά τίς έλεύθερες ώρες του, δέν συναναστρέφετο μέ τούς έκπαιδευτάς του ή μέ τούς συμμαθητάς
του. Πριν άρχίση ή έκπαίδευσις ήταν άρκετά παχύς, μέ τήν έκπαίδευσι δμως άρ
χισε νά άδυνατίζη μέ ένα τρομακτικό ρυθμό. Δέν παρεπονεΐτο δμως. Γιά φαγητό
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πήγαινε πάντα μόνος καί τα βράδυα έμενε μόνος. Οί άλλοι συνάδελφοί του τον ώνόμασαν «απομονωμένο λύκο».
Κατά τό τέλος τής έκπαιδευτικής περιόδου ό «άπομονωμένος λύκος» παρουσιάσθηκε στο γραφείο τοϋ διευθυντοϋ τής ’Ακαδημίας. Για μερικά λεπτά έσφιγγε
μέ τά δάκτυλά του τό καπέλλο του καί μετά άρχισε νά λέγη τήν ιστορία του :
—Γνωρίζω οτι εσείς καί οί άλλοι συνάδελφοί μου μέ θεωρείτε παράξενο τύπο,
λόγω τής συμπεριφοράς μου. Θέλω όμως νά σάς κάμω γνωστούς τούς λόγους τής
συμπεριφοράς μου αυτής. Γιά νά έρθω εδώ, άναγκάσθηκα νά βάλω ένέχυρο τό σπί
τι μου γιά νά έξοικονομήσω τά χρήματα, γιά νά συντηρηθώ έγώ καί τά μέλη τής
οικογένειας μου πού άφησα πίσω κοντά σέ κάτι συγγενείς μου. ’Έβγαλα τό εισι
τήριο του τραίνου, ξεχώρισα τά χρήματα τοϋ ξενοδοχείου καί ύπελόγισα ότι άπό
αύτά πού μοϋ έμεναν ήταν 35 μόνο σέντς ήμερησίως γιά φαγητό. ’Έ τσι δεν μπορού
σα νά πηγαίνω νά τρώγω μαζί μέ τούς άλλους συναδέλφους μου. Γι’ αυτό πήγαι
να μόνος μου καί γ ι’ αυτό έχασα τόσο βάρος.
—Μά γιατί δέν μάς τό λέγατε ; Θά μπορούσαμε κάτι νά κάνουμε, τοϋ εϊπεν
ό βοηθός τοϋ διευθυντοϋ τής ’Ακαδημίας.
Ό άστυνομικός σήκωσε τούς ώμους του.
—'Ο έγωισμός μου νομίζω. Ντρεπόμουν νά τό πώ.
’Έδωσαν τά χέρια καί βγήκε άπό τό γραφείο..
Αύτό τό περιστατικό μάς παρουσιάζει μιά 0ψι τοϋ άστυνομικοΰ πού τό κοι
νό σπανίως τήν βλέπει ή μάλλον δέν καταβάλλει προσπάθεια νά τήν ΐδή. 'Ο Χοΰβερ
άνέφερε τό έπεισόδιο αύτό σ’ ένα έπισκέπτη του καί προσέθεσε : «Οί περιπτώσεις
αυτές είναι τόσο συχνές πού μέ στενοχωρούν πραγματικά. 'Ο κόσμος έχει άπαίτησι οί άστυνομικοί του νά είναι τίμιοι, ικανοί·, ευφυείς, νά τον προστατεύουν άπό
τούς έγκληματίες καί νά είναι φύλακες τών πολιτικών έλευθεριών. Καί όμως, στούς
ανθρώπους αυτούς παρέχεται βασικός μισθός άστυφύλακος 1.770 δολλάρια, κατά
τήν στιγμή πού ένας ταχυδρομικός διανομεύς λαμβάνει ώς βασικό μισθό 2.960 δολ
λάρια. Σέ κάποια Πολιτεία παρέχεται βασικός μισθός άστυνομικοΰ 3.725 δολλάρια,
ένώ ένας οδοκαθαριστής λαμβάνει βασικό μισθό 3.950 δολλάρια !...».
Παρά τό γεγονός ότι οί άστυνομικοί δέν άμείβονται καλώς, καταβάλλουν κά
θε προσπάθεια γιά νά έπιτελέσουν όσον τό δυνατόν καλύτερα τό καθήκον τους. Οί
περιστάσεις πολλές φορές άπαιτοϋν νά διαθέτη ή ’Αστυνομία εμπίστους πληροφο
ριοδότες, πού αντιστοιχούν μέ τούς κατασκόπους σ’ ένα έχθρικό στρατόπεδο. Γιά
τήν ’Αστυνομία, στον άγώνα της κατά τοϋ έγκλήματος, οί πληροφοριοδότες της εί
ναι ή «Ίντέλλιτζενς Σέρβις» μέσα στον υπόκοσμο. Οί έγκληματίες—πληροφοριο
δότες δέν πρέπει νά ύπολογίζωνται ώς παράγοντες άρετής, προσφέρουν όμως στά
όργανα άσφαλείας ό,τι άκριβώς προσφέρουν οί κατάσκοποι στον τομέα τής έθνικής
άσφαλείας. 'Ο σκοπός συλλογής πληροφοριών καί στις δύο περιπτώσεις είναι ό αυ
τός : ένημέρωσις περί τών κινήσεων ενός έχθροΰ. 'Ο Χοΰβερ έχαρακτήρισε ώς έξής
τον πληροφοριοδότη : «'Ο έμπιστος πληροφοριοδότης είναι τόσον παλαιός, όσον
καί ό άνθρωπος καί χρησιμοποιείται σέ κάθε βήμα τής ζωής... Χρησιμοποιείται
ούς μέσον προς διαπίστωσι τής άληθείας» 'Ο Χοΰβερ δέν έβλεπε διαφορά βασικώς
μεταξύ τών πληροφοριοδοτών τοϋ F.B.I. καί τών άνταποκριτών μιάς έφημερίδος
πού άποστέλλουν τις άνταποκρίσεις τους, τούς πράκτορες δανειστικών τραπεζών
ή πράκτορες μεγάλων έπιχειρήσεων.
( Συνεχίζεται)
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
--------------------------*Γπό του τ. Άνθυπχστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚΑΚΗ-----------------------( Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

Τό πρωί τής 4ης ’Ιανουάριου 1943, δύο Γερμανοί τής Γκεστάπο μέ ζήτησαν
στο σπίτι μου. Δέν μέ βρήκαν καί πήγαν στην ’Ασφάλεια πού υπηρετούσα. Αύτή τή
φορά δέν τα κατάφεραν. Είχαμε εγκαίρως είδοποιηθή καί το σκάσαμε. Μόνον ό
άτυχος Καραΐσκος πιάσθηκε, κΓ άπό τις κακουχίες έμεινε άνάπηρος γιά όλη του τή
ζωή.
Κρύφθηκα στη Νέα Σμύρνη γιά ένα μικρό διάστημα κΓ έτσι δέν πιάστηκα άπό
τούς Γερμανούς ώς όμηρος, γιατί έν τώ μεταξύ ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, άείμνηστος
Δαμασκηνός, διεμαρτυρήθη στον Γερμανό στρατηγό Σιμάνα γιά τις άδικες αύτές
όμηρίες. Φαίνεται ότι άπό τις άλλεπάλληλες διαμαρτυρίες τού ’Αρχιεπισκόπου κάμ
φθηκε ή σκληρή ψυχή τού στρατηγού των Έ ς —Έ ς καί άκύρωσε τή διαταγή τού
φρουράρχου Πειραιώς, λοχαγού Γκίστερμπροΰγκεν. ’Έτσι ξαναγύρισα στο σπίτι μου.
Ό άστυνόμος Τσενόγλου, ό Λουκάκης καί ό Περικλής, είχαν χάσει τά ίχνη μου άπό
τήν περιπέτεια πού μού είχε συμβή.
Μετά τήν έπιστροφή μου στο Τμήμα, άπό όπου είχα λιποτακτήσει γιά νά μή
πέσω στά χέρια τών Γερμανών, μιά πληροφορία μέ έφερε στά ίχνη μιας σπείρας άπατεώνων, ύπό τήν άρχηγίαν του διεθνούς πλαστογράφου Πηλίδη.
’ Ηταν 31 Μαρτίου 1943. Μερικοί συνάδελφοί μου κι’ εγώ ξεκινήσαμε άπό τήν
Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς γιά τήν ’Αθήνα, γιά τή λεωφόρο Πανεπιστημίου 39,
ακριβώς στή στοά Πεσμαζόγλου. Ε κ εί θά βρίσκαμε έναν άπό τήν συντροφιά τού
Πηλίδη, τον Ζαρίκη, μιά παλιά φυσιογνωμία, διεθνούς φήμης, πλαστογράφου. 'Ο
Ζαρίκης ήταν ένας πανούργος τύπος, πού μέ μαεστρία έκρυβε τήν πολιτεία του σ’
έκείνους πού δέν τον ήξεραν. Ευγενικός, μειλίχιος, άριστοκράτης, μέ άπειρες τρα
πεζιτικές γνώσεις, έδιδε τήν έντύπωσι ενός τιμίου τραπεζίτου. Μ’ αυτά τά προ
σόντα πού είχε, κατάφερνε νά έξαπατά καί τον πλέον έξυπνο καί πεπειραμένο.
Οί πληροφορίες πού είχα έφερναν μπερδεμένο πάλι τον Ζαρίκη στήν σπείρα
τού Πηλίδη, πού είχε κυκλοφορήσει ένα μεγάλο άριθμό τραπεζετικών τσέκς σέ χρηματιστάς ’Αθηνών καί Πειραιώς. Τά τσέκς αυτά ήσαν τών αμερικανικών τραπεζών
«Μπάνκερ Τράστ Κόμπανυ Νιού Γιόρκ» καί «Φιλαδέλφεια Νάσιοναλ Μπάνκ» καί
άντεπροσώπευαν σεβαστόν άριθμόν έκατομμυρίων τής έποχής εκείνης.
Στήν είσοδο τής στοάς Πεσμαζόγλου βρισκόταν τό γραφείο τού Ζαρίκη. Ε 
πάνω στις μεγάλες κρυστάλλινες πόρτες τού γραφείου, κτυπητά κόκκινα γράμματα
έγραφαν «Ε.Μ.». Τά δύο αύτά ελληνικά γράμματα, όπως μού εξήγησε άργότερα ό
Ζαρίκης, ήσαν τά άρχικά ψηφία τής έπιχειρήσεως «Έμπορικαί Μεταφοραί». Πίσω
άπ’ τά άθώα αύτά γράμματα τού άλφαβήτου, όπως άνεκάλυψα άργότερα, κρύβονταν
τρεις σκοτεινές ιδιότητες ανθρώπων: ό Ζαρίκης, ό Λάμας καί ό Γερμανός λοχαγός
Βάλτερ Φίρστ.
Ό πρώτος, άπατεών καμουφλαρισμένος πίσω άπό τούς δύο άλλους ιδιορρύθμους
τύπους, έπετύγχανε τούς σκοπούς του.'Ο δεύτερος, προδότης, καί ό τρίτος κατάσκοπος.
Συνάντησις περίεργη καί πρωτάκουστη συνεργασία μέσα σέ μιά ψεύτικη έπιχείρησι.
'Όπως προχωρούσα μέ τούς συναδέλφους μου προς τήν είσοδο τής στοάς,
άπό μακρυά άντελήφθηκα στή πόρτα τού γραφείου τού Ζαρίκη νά στέκωνται δύο
Γερμανοί άξιωματικοί, μέ κάποιο πολίτη. "Οπως είδα ήταν ό Ναβάλης, ένας προ
πολεμικός πράκτορας τού ’Άξονος. Χωρίς νά δώσοι εξηγήσεις στούς συναδέλφους μου,
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τούς είπα νά σταματήσουν καί μέ άστραπιαία ταχύτητα γύρισα τήν πλάτη μου για
νά μή μέ ίδή.
Τά πόδια μου είχαν λυγίσει. 'Η άναπνοή μου πιάσθηκε άπό φόβο καί ξανάρθε
στα αύτιά μου σαν άντίλαλος ή φωνή του Ναβάλη, νά μου λέγη: «Καί τώρα πού ήρθαν
οί Γερμανοί πού θά μοϋ πας;»
Αύτό ήταν ένα απειλητικό τηλεφωνικό μήνυμα πού είχα πάρει άπό τον Ναβά
λη τον Μάιο του 1941, στήν Γενική ’Ασφάλεια, μετά τήν εισβολή των Γερμανών,
γιατί πριν τρία χρόνια τον είχα συλλάβει γιά κατάσκοπο.
Ό Ναβάλης ήταν ένας άπό τούς πιο δυναμικούς πράκτορες του Άξονος προπολεμικώς καί κατά τήν κατοχή. Σάν νά λέμε τό δεξί χέρι τοΰ ’Αρθούρου Ζάϊτς, άρχικατασκόπου τής γερμανικής πρεσβείας καί τοϋ ’Ιταλού συνταγματάρχου Ρίτσι,
στρατιωτικού άκολούθου τής ιταλικής πρεσβείας ’Αθηνών. Αύτός μέ λίγα λόγια
ήταν ό περιβόητος Ναβάλης, τού οποίου ή δράσις ξεσκεπάσθηκε στις 25 Φεβρουάριου
1941 στο Α' Διαρκές Στρατοδικείο ’Αθηνών, πού έγινε ή δίκη του. Καταδικάστηκε
σέ πολλά χρόνια φυλακή αύτός καί άλλοι δύο συνεργάτες του, ό Καδούνας καί ή
ωραία Έλληνοαιγυπτία ’Αγγέλα Δουλική. Ό Ναβάλης καί Κουδούνας κλείσθηκαν
στις στρατιωτικές φυλακές, ενώ ή ’Αγγέλα στις γυναικείες φυλακές «Άβέρωφ».
*
* *
Πέρασαν δύο μήνες άπό τότε. Ή Γερμανία έκήρυξε τον πόλεμο κατά τής πατρίδος μας. "Οσο μπόρεσε ή χώρα μας άντιστάθηκε μπροστά στον γερμανικό οδο
στρωτήρα. Στο τέλος ήρθε ή κατάρρευσις. ’Από τήν έξέλιξι πού έπαιρνε ό πόλεμος
άρχισα νά φοβούμαι ότι κάτι κακό θά μού συμβή. Πίστευα ότι τώρα θά μέ έξεδικεΐτο
οπωσδήποτε ό Ναβάλης. Καί πραγματικά στις 17 ’Ιουλίου 1942, τά Έ ς—Έ ς μέ
συνέλαβαν καί μέ έκλεισαν στά κρατητήρια τής οδού Μέρλιν. ’Ίσως ή σύλληψίς μου
αύτή νά ώφείλετο στο Ναβάλη, μά δέν έμαθα ποτέ ποιος ήταν ό καταδότης. Μέ τον
φόβο τού κινδύνου πώς θά πιαστώ άπό τούς Γερμανούς, σκέφθηκα νά φύγω γιά τήν
Κρήτη, πριν καταληφθή ή πρωτεύουσα. Στάθηκα όμως άτυχος ή τυχερός δέν ξέρω,
καί τις δυο φορές πού έκαμα άπόπειρα άπέτυχα.
Στις 24 ’Απριλίου 1941, ό ύπαστυνόμος τότεΜάνθος Κορναράκης, πού ύπηρετούσαμε μαζί στήν ’Ασφάλεια, μού έδωσε ένα φύλλο πορείας καί μού είπε νά φύγω
τό γρηγορώτερο καί νά παρουσιασθώ στο στρατηγείο Κρήτης. Πήρα τό φύλλο πο
ρείας καί τό ίδιο βράδυ θά έφευγα γιά τό λιμάνι τής Σούδας, μέ τήν θαλαμηγό « Ε λ 
λάς». Ά πό πολύ πρωί έτοίμασα τή βαλίτσα μου καί τό άπόγευμα πήρα τή γυναίκα
μου άπό τήν Αθήνα καί κατεβήκαμε στον Πειραιά. Τό καράβι ήταν άγκυροβολημένο
κοντά στά υπόστεγα τής Δραπετσώνας, κατάμεστο άπό επιβάτες. Ό πλοίαρχος περίμενε τό σήμα τής άναχωρήσεως. Πλησιάζοντας προς τό καράβι, μιά γνωστή μου
άγγλική οικογένεια μάς σταμάτησε καί μάς ρώτησε:
— Γιά πού μέ τό καλό;
— Φεύγουμε γιά τήν Κρήτη, τούς άπήντησα.
— Προς Θεού, οχι μέ τό βαπόρι. "Εχει έπισημανθή άπό τούς Γερμανούς.
Δέν πρόλαβαν νά μάς έξηγήσουν περισσότερα καί άκούσαμε τις σειρήνες τής πόλεως νά σφυρίζουν δαιμονισμένα. Πέρασαν λίγα λεπτά καί δώδεκα γερμανικά «στούκας», τό ένα κατόπιν τού άλλου, ξεφόρτωσαν τό δολοφονικό φορτίο τους πάνω στο καρά
βι μέ τό όποιο θά άναχωρούσαμε. "Οταν τελείωσε ό συναγερμός καί βγήκαμε άπό τό
καταφύγιο, τό πλοίο δέν ήταν στή θέσι του. "Ενας μαύρος καπνός υψωνόταν στον
ουρανό καί έκατοντάδες πτώματα έπλεαν πάνω στή θάλασσα. Ό χαμός τής θαλαμηγού
πού βούλιαξε μέσα στο λιμάνι, μάς συνεκλόνισε τόσο πολύ, έμένα καί τή γυναίκα
μου, ώστε γυρίζοντας στο σπίτι μας πέσαμε καί οί δυο άρρωστοι.
Τή δεύτερη φορά άποφάσισα νά φύγω μόνος μ’ ένα βενζινόπλοιο. Συνεπιβάτες
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είχα μερικούς ’Άγγλους στρατιώτες πού έφευγαν κι’ αύτοί για τήν Κρήτη, πού ήταν
ακόμη έλεύθερη. Ξεκινήσαμε άπο το Πασαλιμάνι κι’ όταν φθάσαμε κοντά στις Φλέ
βες, μάς χάλασε ή μηχανή τοϋ σκάφους. 'Ο μηχανικός, ένας "Αγγλος στρατιώτης,
έλυσε τή μηχανή καί όταν είδε πώς ήταν σπασμένο ένα έλατήριο μάς είπε: «Είναι
άδύνατο να ταξιδέψουμε». ’Έτσι άναγκαστήκαμε νά έγκαταλείψουμε τό σκάφος καί
νά φύγουμε. Βγαίνοντας στή στεριά, ΰστερ’ άπο μιά μεγάλη πεζοπορία, γυρίσαμε
πίσω στον Πειραιά. Οί Ά γγλο ι τί άπέγιναν δεν ξέρω. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι ή τα
κατάφεραν νά φύγουν μέ άλλο μέσον ; Κλείνω τό κεφάλαιο αύτό καί περιορίζομαι
σ’ αύτά τά λίγα γεγονότα πού διαδραματίσθηκαν τήν εποχή έκείνη καί τά όποια
έχουν κάποια σχέσι μέ τά προηγούμενα. Επανέρχομαι πάλι στή στοά Πεσμαζόγλου,
στο γραφείο του Ζαρίκη.
*
* *
Ό Ναβάλης, πού τον έβλεπα πρώτη φορά μετά τήν καταδίκη του στο Διαρκές
Στρατοδικείο, συνέχιζε τή συζήτησί του μέ τούς δύο Γερμανούς άξιωματικούς στήν
είσοδο τοϋ γραφείου τοϋ Ζαρίκη. "Υστερα άπο άρκετή ώρα είδα, άπο τό περίπτερο
πού ήμουν κρυμένος, τον Ναβάλη καί τούς δύο Γερμανούς νά φεύγουν καί νά άνεβαίνουν τις σκάλες τής εισόδου τής δυτικής πλευράς τοϋ μεγάρου.
— Τώρα πάμε παιδιά, είπα στούς συναδέλφους μου καί προχωρήσαμε κατ’
εύθείαν γιά τό γραφείο τοϋ Ζαρίκη.
'Ο Ζαρίκης, όταν μέ είδε μαζί μέ τή συντροφιά των άστυνομικών πού μέ άκολουθοΰσαν, κάτι ύπωψιάσθηκε.
—Ή έπίσκεψίς σου δέν μοΰ φαίνεται εύχάριστη.
— Ναι μπάρμπα Νίκο, τοϋ είπα. Μιά μικρή έρευνούλα θά κάνουμε στο γραφείο
σου καί υστέρα . . .
— Τί; μέ ρώτησε.
— Θά ενεργήσουμε άνάλογα.
— Δηλαδή θά μέ συλλάβης; μέ ξαναρώτησε ανήσυχος.
—-"Ισως. Αύτό θά τό δείξη ή έρευνα, τοϋ είπα καθώς τοϋ έξηγοΰσα τί ακριβώς
ζητούσα.
'Ο Ζαρίκης άρχισε νά διαμαρτύρεται καί νά προσπαθή νά μέ πείση πώς δέν
έχει καμμιά σχέσι μέ τήν ύπόθεσι τών πλαστογράφων. Έ ν τώ μεταξύ ό καθένας
άπο τούς συναδέλφους μου είχε πάρει καί τό δικό του πόστο γιά τήν έρευνα. Μαζέ
ψαμε ό,τι ύποπτες σημειώσεις βρήκαμε κι’ ύστερα είπαμε στο Ζαρίκη νά έτοιμασθή
νά έρθη μαζί μας.
—■Είμαι άθώος στήν ύπόθεσι αύτή.
—- Αύτό μπάρμπα Νίκο, άν θέλουμε τό πιστεύουμε. Τό μόνο πού μπορείς νά
κάνης είναι νά πής τήν άλήθεια τώρα πού θά πάμε στήν Ασφάλεια, τοϋ είπα.
"Οταν πήγαμε στο Τμήμα, καί πριν άκόμη άρχίση ή άνάκρισις, ρώτησα τό Ζαρίκη: — Γιά πές μου μπάρμπα Νίκο, τί δουλειές κάνει τώρα ό φίλος σου Ναβάλης;

Τον είδα τό πρωί νά κουβεντιάζη μέ δύο Γερμανούς άξιωματικούς έξω άπο τό γρα
φείο σου.
—’Έρχεται τακτικά καί συναντά τούς συνεταίρους μου, τον Λάμα καί τον
Βασιλείου, μά δέν ξέρω τί δουλειές κάνουν μαζί. Γιά τούς Γερμανούς άξιωματικούς
πού είδες, ό Ναβάλης δουλεύει στήν ύπηρεσία τους, πού είναι πάνω άπο τό γραφείο
μου στό δεύτερο πάτωμα.
"Ετσι, εξηγείτο γιατί ό Ναβάλης άνέβαινε τά σκαλοπάτια τής δυτικής πλευράς
τοϋ μεγάρου μέ τούς δύο Γερμανούς άξιωματικούς. Αύτό τό περίμενα άπο τον Να
βάλη, σκέφθηκα, καί δέν ζήτησα έκείνη τήν στιγμή άλλες εξηγήσεις άπο τον Ζαρίκη.
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Είναι αλήθεια πώς περισσότερο μου έκίνησε τό ένδιαφέρον τό ξεσκέπασμα του
Ναβάλη καί ή γερμανική υπηρεσία πού δούλευε, παρά ή ύπόθεσις τής πλαστογραφίαςν.Μιά καί μοϋ δόθηκε ή ευκαιρία νά μάθω τις καινούργιες συνεργασίες του Ναβάλη
μέ τούς Γερμανούς, έπρεπε ό Ζαρίκης νά μείνη ελεύθερος. 'Η εποχή ήταν τέτοια πού
δικ-αιολ ογη μέν α έπρεπε νά κάνω άβαρίες στή συνείδησί μου, όταν είδα πώς ό Ζαρίκης
κομ ;τό-γραφεΐο του μπορούσαν νά παίξουν έξυπηρετικό ρόλο στήν έθνική άντίστασι.
Δεν επίμονα στήν ένοχή του, κι’ έτσι ή ύπόθεσις των πλαστογράφων πήρε τό δρόμο
έκεΐγον-ττού; ήθελα.
ν ο c■/ΘΉηλίδης άνέλαβε όλο τό βάρος τής ευθύνης, ώστε ό Ζαρίκης νά άπαγκιστρωθήτάίγΒή^ήγσκατηγορία, ενώ ήμουνα βέβα.ιος πώς ήταν ένοχος. Αυτό είναι ένα από τά
συνηθισμένα κόλπα των κακοποιών. Ό ένας παίρνει τις εύθΰνες τών άλλων γιά νά
έχη στή φυλακή οικονομική βοήθεια.
’Από τήν συζήτησι πού κάναμε στήν ’Ασφάλεια έμεινα μέ τήν έντύπωσι πώς
0ΝΖ.αρί}#*]ς5γ$(^ριΐζε περισσότερα από εκείνα πού μας άπεκάλυψε. Δεν έπρεπε νά χάσω
τών έ π α ^ ^ ν .,^ α ρ ίκ η . Κάτι θά έμάθαινα γιά τον Ναβάλη καί τό σύνδεσμό του μέ
.;,,^3ν^ίΧΑ^ά>πήρα τήν άπόφασι νά συναντηθώ μαζί του. Μά πού; Στή στοά Πεσμαζόγλου στο γραφείο του; Αύτό θά ήταν γιά μένα επικίνδυνο. ’Ήξερα πώς ό Ναβάλης
έσύχνοιζε.έκ^ϊ;δ^^9πω? μέ μισούσε θανάσιμα, υστέρα άπό τήν καταδίκη του στο Στρα
τοδικείο, σίγουρα θά μοΰ κολλούσε καμμιά ψεύτικη κατηγορία γιά νά μέ μπλέξη
μή,φρύ| J ’ςρμΛψβψςΛΓήν περίπτωσι αύτή συζητήσαμε πολύ μέ τον άστυνόμο Τσενόγλου
— Σωστά, μοΰ είπε, δέν πρέπει νά διακινδυνεύουμε. Νά συνδεθώ εγώ, πού είμαι
άγνωστος στο Ναβάλη καί τό περιβάλλον του, εΐπεν ό Τσενόγλου.
ο33ο»ήΙ;έρα®οθ(ΐ'λίγές<ήμέρες άπό τότε. 'Ένα πρωινό, όπως προχωρούσα στήν οδό
Πανεπιστημίου, μπήκα στο ζαχαροπλαστείο «Πικαντίλλυ». Στο βάθος είδα τον
Ζαρίκη νά κάθεται μόνος του. Ευκαιρία μοναδική νά συζητήσω μαζί του. Προχώρησα
προς τό τραπέζι του.
— Καλή μέρα μπάρμπα Νίκο, τού είπα καί κάθισα δίπλα του. ’Εδώ είναι τό
στέκι: σου ύτ χυΰογγςέ ΰον

— Ναι, μού άπήντησε. Πάντα τις πρωινές ώρες βρίσκομαι εδώ καί ύστερα πηγαίνοςιίττό γγραψειμ μουίθχ
Νά ένας τρόπος/ σκάφθηκα, νά βγώ άπό τή δυσκολία πού ευρισκα στο νά συν
δέσω τον. Τσενόγλου μέ-τόντΖαρίκη, ύστερα άπό τήν άποφυλάκισί του άπό τή Γενική
’^.όψάλεια. χν (τχίς::·Χ όττ>
Στήν αρχή μιλήσαμε γιά διάφορα άσχετα πράγματα καί μέ τρόπο έφερα τή
συζήτησι γύρω άπό τον Ναβάλη. Ό Ζαρίκης ήταν έξυπνος άνθρωπος καί δέν έπρεπε
νά άνά^ήφθή^ώς^^α-ψίρομάι νά μάθω τις καινούργιες επαφές τού Ναβάλη. ’Ήξερα
άπό_ παλώΤόέώς^ό 'Ναβφίή^,, ώς πράκτορας τού’Άξονος, δέν δημιουργούσε άσκοπες
καί-άθώεξ^έΚάψές. Τίδρά πού ζόύσαμε σε περίοδο κατοχής, οί Γερμανοί θά τον άφη
ναν χωρίς δουλειά; ’Ασφαλώς κάποια σοβαρή άποστολή θά τού είχαν άναθέσει.
Χωρίς νά' τύ 'ϊίοάλάλάβή ό: 'Ζάρίκης παρεσύρθη μέ τήν συζήτησι καί μού άπεκάλυψε
οτί: 0ί'Νάβά7.ής:0Γή'|ώ:ίύέλΓώάκ'έίκά τ?τό γραφείο του.
— Δέν ξέρω, μού είπε, τί δουλειές κάνει μέ τούς συνεταίρους μου. Λένε πώς
κάνουν ίιαύρή'άΥόρά,'^Τάί ιόώς νά είναι άλήθεια, γιατί ό Λάμας καί ό Βασιλείου
δϊάθέτόδύ: ΑάψxAt'kiA xi.'J άύτοκίνηξ-α.
■ -'Df Λληβοφΰβίϊς7πδδ-άίΐέσπαίτα έγιναν άφορμή νά προχωρήσω σ’ ένα δρόμο
άπό περιπέτειες^ καί κινδύνους. Τήν ίδια μέρα πήγα νά συνταντήσω τον άστυνόμο
Τ'^νκ/λόΰψδέ^'Υ'/ώριμόζάάφενεδάάΓτού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας.
-χ Υ \ νότ οπά> χΐ'3Λ.]ΐρ3π ότ οτΰ Α .ςσο:
(Συνεχίζεται)
.jVxiexX νότ όπ» pjsnpyfrjs ρεΧΧ» ήχιγ
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Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΙΚ ΠΕΖΩ
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ —
’Εκ τοϋ περιοδικού της Τντερπολ «International
-Crim inal Police R ev u e »,κατά μετάφρασιν τοϋΆστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

I. Τ ά γ ε γ ο ν ό τ α
Κατά τίς 4.30' μ.μ. περίπου τής 12ης ’Απριλίου 1960, τά παιδιά των Πεζώ,
ό Ζάν - Φιλίπ καί Έρίκ, δπως ήταν ή συνήθειά τους, συνοδευόμενα άπδ τήν τρο
φό τους καί τον σωφέρ των γονέων τους, έπαιζαν στο κέντρο Παιδικής Χαράς, που
ήταν κοντά στή Σαίν Κλού. Γιά μιά στιγμή ή προσοχή των υπηρετών άποσπάσθηκε άπό τά παιδιά, δταν ξαφνικά έμειναν κατάπληκτοι άνακαλύπτοντες δτι ό μικρός
Έρίκ δεν βρισκόταν εκεί. 'Ένα άπό τά παιδιά τής συντροφιάς ειπεν δτι τον Έρίκ
τον πήρε ένας άνδρας μαζί του, ό όποιος εξαφανίσθηκε μέσα άπό ένα άνοιγμα ένός
κατεστραμμένου τοίχου, πού ώδηγοϋσε σε κ ά τι έρημα περιβόλια.
Κατατρομαγμένοι οί υπηρέτες άρχισαν νά φωνάζουν καί νά καλούν τό παιδά
κι, άλλά γρήγορα κατάλαβαν δτι έπρόκειτο περί άπαγωγής, γιατί ό άπαγωγεύς εί
χε άφήσει ένα φάκελο πού έγραφε άπ’ έξω : «Κύριον Πεζώ - έξαιρετικώς έπεΐγον»
καί πού βρέθηκε στή βάσι τής κινητής κλίμακος, δπου έπαιζαν άκόμα τά άλλα παι
διά χαρούμενα.
'Η τροφός πήρε στο τηλέφωνο τον κ. Ρολάν Πεζώ καί τού διάβασε τήν επι
στολή :
« ’Αγαπητέ κ. Πεζώ.
Ά ν συλληφθοϋμε, θά διαβάσετε αυτά στις εφημερίδες :
'Ο μικρός Πεζώ, ήλικίας 6 έτών, άπεβίωσε άφοΰ βασανίσθηκε σκληρά, για
τί οί άγαπημένοι του γονείς άρνήθηκαν νά καταβάλουν 50 έκατομμύρια (500.000
νέα φράγκα) ώς λύτρα, ή γιατί είπαν πολλά στήν ’Αστυνομία !
Δεν θέλω νά παραδώσω τό παιδί σας στο φίλο μου Δέδε... 'Ο Δέδε είναι κα
λός, άλλά λίγο μανιακός !
Γι’ αύτό, έάν θέλετε νά δήτε ξανά τό γυιό σας, κάνετε άκριβώς δ,τι σάς λέ
με... 'Όταν θά τον έχετε ξανά κοντά σας, τότε μπορείτε νά μιλήσετε στήν ’Αστυ
νομία, οχι δμως ένωρίτερα !
Θά φέρετε 50 έκατομμύρια σέ χαρτονομίσματα των 10.000 καί 5.000 μόνον.
ΙΙρέπει νά είναι παλιά χαρτονομίσματα — άν είναι καινούργια δεν θά τά πάρουμε.
Έάν δοκιμάσετε νά πάρετε τούς άριθμούς ή τά διακριτικά σημεία των χαρτονομι
σμάτων, θά χάσετε τό γυιό σας (στήν πραγματικότητα τό μικρό παιδάκι σας θά
σάς έπιστραφή πίσω δταν θά έξαργυρώσουμε τά χρήματα. Αύτό θά τό κάνουμε πολύ γρήγορα.
Σάς δίνουμε 48 ώρες προθεσμία γιά νά φέρετε τά χρήματα αύτά μέσα σ’ ένα
χαρτοφύλακα. Κλειδώστε τον (κρατήστε εσείς τό κλειδί) καί περιμένετε νέες οδη
γίες. Θά τηλεφωνήσουμε στο (σπίτι σας έντός 48 ώρών.,.καί μή ξεχνάτε δτι ή ζωή
τού παιδιού σας έξαρτάται άπδ τή στάσι σας...
Νά είσθε λογικός κύριε Πεζώ—εμείς είμαστε, δσον άφορά τά λύτρα—καί άκολουθήστε τίς οδηγίες μας κατά γράμμα ! ! !»
Τρομοκρατημένος ό πατέρας τού μικρού Έρίκ άπό τον κίνδυνο πού άπειλοΰσε τό παιδί του, κάλεσε άπό τό γραφείο του, στο Παρίσι, τήν ’Αστυνομία.
Κατά τήν νύκτα εκείνη, πού ήταν πλήρης γεγονότων, διεξήχθη ένας άγώνας
μεταξύ τής οικογένειας Πεζώ, πού ήθελε νά ύπακούση στούς άπαγωγεΐς, καί τών
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αστυνομικών, οί όποιοι, άν καί άντελαμβάνοντο τήν σοβαρή κατάστασι, ήθελαν να
εξασφαλίσουν τήν επιτυχία τής έρεύνης των, μιας έρεύνης όχι τόσο συνηθισμένης
στή Γαλλία, καί ή όποια άπό τήν πρώτη στιγμή άρχιζε νά παρουσιάζη δυσκολίες.
Έκυκλοφόρησε δελτίο μέ τήν περιγραφή του παιδιού σ’ όλη τή χώρα. 'Ο τύ
πος, τό ραδιόφωνο καί ή τηλεόρασις μετέδωσαν εύρύτατα τό γεγονός, τό όποιον προεκάλεσε ζωηρόν ένδιαφέρον σέ ολόκληρο τον κόσμο. Ό κ. Πεζώ μέ αίσθημα συμπά
θειας προς τον διευθυντή τής άνακριτικής ’Αστυνομίας, τοϋ έτόνισεν ότι, λόγω τοϋ
οτι συμμερίζεται τό ένδιαφέρον του για τήν ασφάλεια τοϋ παιδιού, τον έξουσιοδοτεΐ
έν λευκώ νά κινηθή κατά βούλησι κατά των άπαγωγέων, όπως αύτός θά έθεωροϋσε καλύτερα.
Ό Ρολάν Πεζώ δέχθηκε τήν πρότασι τής ’Αστυνομίας, όπως έγκατασταθή
μονίμως στήν κατοικία του ένας άστυνομικός, στον όποιο νά γνωστοποιή άμέσως
όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις πού θά προήρχοντο άπό τούς άπαγωγεΐς. Μερικά άπό
τά ληφθέντα τηλεφωνήματα προήρχοντο άπό διαφόρους εκβιαστές καί άπατεώνες,
οί όποιοι θέλησαν νά έπωφεληθοϋν τής καταστάσεως αυτής.
"Υστερα άπό 48 ωρών άγωνία, οί γονείς έ'λαβαν τήν άκόλουθη επιστολή, ή
όποια έδιδε οδηγίες σχετικώς μέ τήν καταβολή τών λύτρων.
«Κύριε Πεζώ.
Πηγαίνετε στις 4 μ.μ. άκριβώς σήμερα Πέμπτη μπροστά στον άριθμό 57
τής λεωφόρου Ντέ Τέρν (φέρτε τά χρήματα).
Κρατάτε τον χαρτοφύλακά σας μπροστά σας μέ τά δυό σας χέρια (ώστε νά
μπορή νά σάς άναγνωρίση ό άπεσταλμένος μας).
Αύτός θά πή : «Κρατήστε τό κλειδί». Τότε δώστε του μόνον τον χαρτοφύλα
κα (άλλά κρατήστε τό κλειδί). Μήν τοϋ τό δώσετε, γιατί αύτός δέν ξέρει τίποτε
περί αύτοϋ. ’Εάν ή ’Αστυνομία τον συλλάβη δέν θά προχωρήσουμε.
’Ελπίζω γιά τό καλό σας νά μήν τοϋ συμβή τίποτε καί εάν ή ’Αστυνομία σάς
παρακολουθή καί πάλιν δέν είναι πολύ άργά. ’Εάν πράγματι νομίζετε ότι παρακολουθεΐσθε, μήν έρχεσθε στο σημείο συναντήσεως. Κατά πρώτον καί κύριον λόγον
σκεφθήτε τον Έρίκ καί μήν πράξετε κάτι πού μπορεί νά τοϋ κάνη κακό. Θά κανο
νίσουμε άλλη συνάντησι άργότερα.
’Επαναλαμβάνω—έχουμε διαιρέσει τήν έπιχείρησι αύτή σέ δυό ομάδες καί έάν
ή ’Αστυνομία άνακαλύψη τήν μία καί τήν συλλάβη, δέν θά είναι σέ θέσι νά βοηθήση στήν επάνοδο τοϋ παιδιοΰ σας κοντά σας, γιατί άπλούστατα δέν γνωρίζουν
ποιος είναι υπεύθυνος γ ι’ αύτό.
Έ ξ άλλου έάν συμβή αύτό, δέν πρόκειται νά μάθης τίποτε πλέον γιά μάς,
παρά : Τ ε τ έ λ ε σ τ α ι !... Γ ιατί δέν σκοπεύουμε νά συλληφθοΰμε καί νά περάσου
με τά υπόλοιπα μας χρόνια στή φυλακή. 'Ο Έρίκ είναι χαριτωμένο παιδάκι, (έξυ
πνο πολύ) καί άξιαγάπητο, άλλά άρχίζει νά κουράζεται, όπως κι’ έμεΐς. ’Ακόμα
καί έάν δέν έχετε καλέσει τήν ’Αστυνομία, άκόμα καί άν δέν ξέρουν τίποτε περί
τοϋ περιεχομένου αύτής τής έπιστολής, προσέξετε πολύ, είμαστε βέβαιοι ότι οί κι
νήσεις σας παρακολουθοϋνται. Γι’ αύτό μή πηγαίνετε πουθενά κατ’ εύθεΐαν καί έν
ούδεμιά περιπτώσει νά χρησιμοποιείτε τό αύτοκίνητό σας, άλλά μόνον τον υπόγειο,
ταξί κλπ.
Έάν άκολουθήσετε τις οδηγίες καί τις συμβουλές μας, θά λάβετε ένα τηλε
φώνημα άπόψε, καί θά σάς ποΰμε ποϋ μπορείτε νά βρήτε τό γυιό σας... Θά προσέ
χετε πολύ, όπως προσέχουμε κι’ έμεΐς.
Καί τό κυριώτερο, δέν θά μιλήσετε στον άπεσταλμένο μας. Θά τοϋ δώσετε
μόνο τον χαρτοφύλακα καί θά τοϋ πήτε τό σύνθημα « κ ρ α τ ή σ τ ε τ ό κ λ ε ι δ ί » .
'Όλα αύτά πρέπει νά γίνουν πολύ γρήγορα καί άν μιλήσετε σ’ αύτόν, άσφαλώς δέν θά δεχθή νά άναλάβη τή δουλειά, οπότε θά καταρρεύσουν όλα.
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Π ρ ο σ έ ξ ε τ ε . 'Όπως σας είπα στο τηλέφωνο χθες τό βράδυ, μόνον οδη
γίες μας γραμμένες σέ χαρτί, σαν αυτό, καί δακτυλογραφημένες κατ’ αύτόν τον τρό
πο είναι γνήσιες.
Έ ν πάση περιπτώσει αύτή είναι ή τελευταία επιστολή. Έάν μας καταβάλε
τε τα λύτρα κανονικά (άποφεύγοντες την ’Αστυνομία όταν θά έ'λθετε στο σημείο
συναντήσεως), θά σάς επιστρέφουμε τό παιδί, έάν δεν προσέξετε καί σάς παρακο
λουθήσουν, καί έν συνεχεία τεθή υπό παρακολούθησιν ό άπεσταλμένος μας, μέ συ
νέπεια νά συλληφθή τό άτομο στο όποιο θά δοθή ό χαρτοφύλακας, τότε δλα θά καταρρεύσουν, γιατί τό παιδί βρίσκεται σέ άσφαλές μέρος καί θά σάς έπιστραφή μό
νον έάν τά λύτρα φθάσουν άσφαλή. Λυπούμεθα γιά όλα αυτά, άλλά γιά άσφάλεια
μας δεν μπορούμε νά κάνουμε τίποτε άλλο... ’Ά ν όλα πάνε καλά στις 4 μ.μ. σή
μερα τό άπόγευμα, τό παιδί σας θά έπιστραφή σέ σάς άργά άπόψε τό βράδυ.
Τ.Γ. 'Όταν έρθετε στο σημεΐον συναντήσεως νά φοράτε καπέλλο καί γυαλιά
ήλιου. Αύτό είναι πολύ σπουδαίο».
Τά λύτρα παραδόθηκαν σύμφωνα μέ τις οδηγίες των άπαγωγέων. Τήν ίδια
νύκτα τό παιδί άφέθηκε στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Ράϋμοντ Πουανκαρέ, πλη
σίον ένός καφενείου καί έπέστρεψε σώο καί αβλαβές κοντά στους γονείς του.
Τώρα ή έ'ρευνα τής ’Αστυνομίας μπορούσε νά άρχίση.
Ή άπίστευτη ευκολία μέ τήν οποία οί άπαγωγεΐς διέπραξαν τό έγκλημα,
προσέτι δέ καί ή θρασύτης τους νά παραλάβουν τά λύτρα στο κέντρο τής συνοι
κίας Έτουάλ μέρα μεσημέρι, άνάγκαζε τήν ’Αστυνομία νά άναλάβη άποφασιστική
καί λεπτομερή έρευνα προς διελεύκανσι τού έγκλήματος, τό όποιον είχε δημιουργή
σει μία κατάστασι άνευ προηγουμένου.
'Ύστερα άπ’ όλα αυτά, τή έγκρίσει τού είσαγγελέως των Βερσαλλιών, ή αρ
μόδια άστυνομική υπηρεσία άπεφάσισε νά δημοσιεύση στον τύπο τον κατάλογο μέ
τούς άριθμούς τών χαρτονομισμάτων τών λύτρων, τούς όποιους ό κ. Ζάν - Πιέρ
Πεζώ, παππούς τού Έρίκ, είχε φροντίσει νά βάλη μερικούς έμπιστους φίλους του
νά καταγράψουν, γιατί αύτός ό ίδιος δέν άποτολμούσε, λόγω τού κινδύνου πού απει
λούσε τό γυιό του.
Γιά νά όλοκληρώση τόν κατάλογο αύτόν ή ’Εθνική ’Ασφάλεια, καίτοι συνέ
πιπταν οί γιορτές τού Πάσχα, κατώρθωσε νά έξασφαλίση τήν βοήθεια μιάς μεγάλης
έπιχειρήσεως, ή οποία διέθεσε τά ήλεκτρονικά της μηχανήματα γιά τήν ταξινόμησι τών άριθμών τών χαρτονομισμάτων κατ’ άπόλυτη άριθμητική σειρά, λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής αξίας των έν σχέσει μέ τό παλαιό καί τό νέο νόμισμα.

II. Ή βασική πληροφορία
Μετά τήν έργασία αύτή, ποιά θετικά μαρτυρικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν στο
σχετικό φάκελλο τής ύποθέσεως ;
α) Ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς τού τόπου τού έγκλή ματος.
’Εκτός άπό τήν πρώτη έπιστολή τών άπαγωγέων, τά ευρήματα τής έρεύνης
δέν έβοήθησαν γιά νά γίνη μιά καλή άρχή. ' Η άπαγωγή είχε διαπραχθή μέ μεγάλη
ευκολία. Κατά τήν άνάκρισι, οί λίγοι μάρτυρες κατέθεσαν ότι ό άπαγωγεύς ήταν
ένας νέος άνδρας, άρκετά υψηλός, λεπτός, μέ άθλητική έμφάνισι καί φορούσε ένα
πράσινο πουλόβερ. Ό συνεργός του, ό όποιος δέν ήταν τόσο υψηλός, ήταν χονδρός,
μεγαλύτερος στήν ήλικία, φορούσε ένα μπερέ καί σκούρα ένδύματα καί ώδηγούσε
τό αύτοκίνητο, μιά μαύρη πεζώ «403».
Τό παιδί, πού δέν ήταν συνεσταλμένο, δέν έφερε καμμιά άντίστασι.
ΤΗταν φανερό ότι τό άνοιγμα στον τοίχο είχε γίνει μέ άτσάλινο τρυπάνι κατά
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τήν προηγούμενη νύκτα καί είχε καλυφθή έπιμελώς μέ άναρριχητικά φυτά. Ταυτοχρόνως, για να έπιτευχθή ή ταχεία διαφυγή, είχε θραυσθή ή αλυσίδα μιας πύλης,
πού ώδηγοϋσε προς ένα άδιέξοδο. Το αύτοκίνητο των άπαγωγέων είχε θεαθή προ
ηγουμένως να σταθμεύη στο άδιέξοδο αύτό, λίγη ώρα προ τής διαπράξεως τοΰ εγ
κλήματος.
'Η κατάστασις τής έπιστολής πού βρέθηκε κοντά στην κινητή κλίμακα,
έδειχνεν δτι έ'πρεπε να είχε παραμείνει για άρκετό χρόνο μέσα στην τσέπη τοϋ άπαγωγέως, πράγμα πού ώδηγοϋσε στο συμπέρασμα δτι προηγήθη άποτυχοΰσα από
πειρα άπαγωγής, ή τουλάχιστον το σχέδιο των άπαγωγέων είχε άναβληθή για ώρισμένο διάστημα.
Ή έπισταμένη έ'ρευνα άπέδειξεν δτι ήτο το μόνον εύκολο πράγμα νά μπή κα
νείς μέσα στο κέντρο τής Παιδικής Χαράς, λόγω τής έκτάσεώς της καί τοΰ άριθμοϋ
των επισκεπτών της.
β)Τά μ αρ τυρ ικά σ οιχεια που προεκυψαν
ην
έ ξέτα σ ι τοΰ παιδιού.
’Από τά μαρτυρικά στοιχεία πού συνεκεντρώθησαν επί τόπου, προέκυπταν
δύο αντίθετοι απόψεις :
Πρώτον, ή μαρτυρική κατάθεσις τής μαγείρισσας μιάς κατοικίας πλησίον τής
Παιδικής Χαράς, επί τής όδοΰ Γκάρς, ή οποία επιβεβαίωνε δτι τήν 12 ’Απριλίου
1960 καί περί ώραν 5 μ.μ., εΐχεν ίδεΐ νά περνά μιά μαύρη πεζώ «403». Μπροστά
κάθονταν δύο άνδρες καί πίσω μιά γυναίκα. Ή γυναίκα—κατέθεσεν ή μαγείρισσα—
κρατούσε ένα παιδί ήλικίας 4-5 ετών στήν άγκαλιά της. Το παιδί φαινόταν νά
προβάλη άντίστασι.
Δεύτερον, ή κατάθεσις ενός ζεύγους, πού ίσχυρίζετο δτι τήν ίδια μέρα καί
τήν ίδια ώς άνω ώρα, εΐχεν ίδεΐ το έν λόγω αύτοκίνητο, μέ δύο άνδρες μέσα, νά
έρχεται άπο το κέντρο τής Παιδικής Χαράς, άκολουθώντας τήν κεντρικήν οδόν τής
Σαίν Κλού καί νά κατευθύνεται προς το Παρίσι. Το αύτοκίνητο αύτο σταμάτησε
γιά μιά στιγμή μπροστά στο κόκκινο φώς τοΰ σηματοδότου τής Τροχαίας. *0 ένας
άπο τούς άνδρες ώδηγοϋσε, ενώ ό άλλος πού καθόταν στο πίσω κάθισμα, φαινόταν
νά προσπαθή νά κρύψη ένα ζωντανό σώμα κάτω άπο μιά κουβέρτα. "Οταν ό σημα
τοδότης άνοιξε το πράσινο φώς, το αύτοκίνητο προχώρησε μέ μεγάλη ταχύτητα
προς το Παρίσι.
Έκτος άπο τις καταθέσεις αύτές, ήσαν καί δλα έκεΐνα τά όποια είχε πει ό
Έρίκ στή μητέρα του μετά τήν επιστροφή του στο σπίτι, άπο τά όποια προέκυπτεν
δτι ή άπαγωγή διεπράχθη άπο δύο άνδρες, χωρίς νά ενέχεται γυναίκα. Ό κύριος
ρόλος τοΰ ένός άπο τούς άνδρες ήταν νά φυλάσση τον Έρίκ. Ό άλλος άπουσίαζε
συχνά. Προέκυπτεν επίσης δτι τό παιδί έφυλάσσετο μέσα σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο,
μέ ένα ντιβάνι (πάνω στο όποιο έκοιμάτο, ενώ ό άνδρας πού τό φύλαγε ξάπλωνε
δίπλα του) καί ένα μεγάλο τραπέζι, στο όποιο έτρωγε τό φαγητό του. Μέσα στο
δωμάτιο ύπήρχεν έπίσης μία συσκευή τηλεοράσεως καί ένα τηλέφωνο, τό όποιο κτυποΰσε κάποτε, άλλά δέν σήκωναν τό άκουστικό. Σέ μιά γωνιά ύπήρχε ένας νιπτή
ρας. Στον τοίχο κρεμόταν ένα δπλο. Οί άπαγωγεΐς, πού ήθελαν νά άπασχολοΰν τον
μικρό, τοΰ έπέτρεπαν νά άνοίγη τον δέκτη τηλεοράσεως καί τοΰ είχαν δώσει χαρτιά
νά κόβη. ’Από καιροΰ εις καιρόν άκουγόταν ένας δυνατός θόρυβος, πού, κατά πάσαν
πιθανότητα, ώφείλετο σέ διερχόμενο τραίνο.
(Συνεχίζεται)

Ύπο τοϋ 'Υπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
(Σ υνέχεια άπό τό προ*Γγ6ύφέν$)

Σεπτεμβρίου 1963, ό Τζόζεφ Βαλάτσι παρουσιάσθη διά πρώτην φο~Τ ηνράν26ηνένώπιον
τής υποεπιτροπής τής Γερουσίας, τής οποίας προή|δρεύεν ό vsρουσιαστής Μάκ Κλέλλαν, διά μίαν «γενικήν δοκιμήν» των καταθέσεών του-έπί-του
συνδικάτου τοΰ έγκλήματος. Καί τήν έπομένην, Παρασκευήν ϊϊηγΑΣεπτίμβρίου,
παρουσιάσθη έπισήμως πλέον ενώπιον τής υποεπιτροπής καί έδωσε τήν πρώτη? του
κατάθεσιν. Εύνόητον είναι ότι διά νά φθάση ό Βαλάτσι άσφι^ς^μέχρίίτής^ύποεπίτροπής τής Γερουσίας καί νά άρχίση τάς καταθέσεις του ύλήφθησαν δρακόντεια
μέτρα άσφαλείας. Εϊχεν όρκισθή ό υπουργός τής Δικαισσύνης-κ. Ρόμπερτ Κέννεντυ νά διαφύλαξη τον μεγάλον αυτόν πληροφοριοδότην ώς .-«κόρην οφθαλμού», δ'/ 8
καί επί ένα έτος μέχρι τής ημέρας έκείνης ό Βαλάτσι μετεκινεΐτο συνεχώς άπό φ>Α
λακής εις φυλακήν καί έφρουρεϊτο ύπό δεκάδων αστυνομικών.
,
Κατά τήν πρώτην του εκείνην κατάθεσιν, πού. μετεδόθη :άπρ του δικτύου τηλεοράσεως, ό Βαλάτσι παρουσιάσθη ενώπιον των γερουσιαστών .με-'ειδικήν μεταμ>
φίεσιν—«μεταμφίεσιν διά τούς δολοφόνους τιού-μέ κυνηγόϋν^τόπως. έδήλωσεν—καί
συνοδευόμενος ύπό τοϋ διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας κ.Τζέϊμ^ΟΜδίι Χ ά ΐν.’ίΒ'ρχισε
τήν κατάθεσιν του μέ τήν δυσνόητον γλώσσαν τοΰ υποκόσμου, διανθιζομένην άπό
πολλά «ευρήματα» τής διεθνούς αργκό τοϋ υποκόσμου, -καί άφηγήθη μέ ψυχραι
μίαν καί σταθεράν φωνήν τήν ιστορίαν τοϋ κόσμου τοϋ εγκλήματος, τον όποιονΊ.γνώρισεν ώς κακοποιός καί ιδίως έξ- επαγγέλματος δολοφόνοςδιά λογαριασμόν .τοϋ
«Συνδικάτου». Μεταξύ των πολλών αποκαλύψεων του ό άρχιγκ-άγκήτερ -άνεφέρθη
ιδιαιτέρως εις δύο τινά: Εις τό πρωτοφανές συνδικάτον τοΰ έγκλήματος, τήν ώργάνωμένην ζούγκλαν τοϋ υποκόσμου, καί εις τό πώς έλαβεν «τό φιλί τοΰ θανάτου».
Είδικώς διά τό συνδικάτον, τήν σημερινήν- δηλαδή Μαφίαν ύπό τόν τίτλον
«Κόζα Νόστρα», ό Βαλάτσι έτόνισεν ότι έχει συγκρότησ,ιν φ^Μπειφάρχια,ν στρασΐωτικήν. Ιδού έν απόσπασμα τής καταθέσεώς του αύτής-Κοί τττ ixx ρσχ,ιΛχτΙ jjfr ύρ
«Λά Κόζα. Νόστρα», ίις τά αγγλικά' σημαίνει «ή.
μας>»-'ή :μή οίκογένειά μας». Είμαι ή μάλλον υπήρξα μέλος της επί'τριάντα χρόνια,'άπό τό 193Θ,
εις ήλικίάν 27τέτών. Ή : Κόζα Νρστρα. έχει διακλαδώσεις εις' 0λαζ'·τάς -μεγάλας πό
λεις τής- Αμερικής .καί τσϋ Καναδά.’Εγώ άνήκον ■εις μίαν «οικογένειαν» ιτής Νέας
'Γόρκης. Κάθε μεγάλή πόλις έχει πολλάς όμοιας Αμάδας, κάθε οικογένεια δέ έχει
τόν αρχηγόν τής, τον ύπαρχηγόν της; -τούς· «ύπολόχαγοός»'καί τούς άπλοδς «στρατιώτας». "Αρχηγός όλων των οικογενειών .είναι- ότΒίτο Τζενοβέξε, ό όποιος εις τήν
ϊδικήν μας· οικογένειαν έχει ύπό τάς διαταγάς του 45Θ-500 .«στρατιώτας» πού έχουν
όρκισθή νά ζοΰν εις τήν παρανομίαν. Έγο»ήμουν άπιστά' ήγετικά'στελέχη:'....
«Τόν Βίτο Τζενοβέζε τόν έσεβόμουν τόσον, όσον ούδέποτε είχα σεβασθή αν-
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θρωπον. Εις κάθε περίπτωσήν πού τον συναντούσα τα έχανα. Τού ομιλούσα καί «έμπέρδευα» τα λόγια μου, τόσον πολύ τον έσεβόμουν. Διά νά εΐπω τήν άλήθειαν, διά
νά είμαι δίκαιος, πρέπει νά ομολογήσω δτι πολύ μέ έβοήθησε. Αύτος μέ «στεφά
νωσε» το 1932. ’Ά ν καί υπηρέτησα όμως πιστά τήν «Κόζα Νόστρα» επί τριάντα
χρόνια, τώρα έχουν όρκισθή νά μέ σκοτώσουν...».
Άναφερόμενος έξ άλλου εις το πώς έλαβεν το «φιλί τού θανάτου», ό Τζόζεφ
Βαλάτσι κατέθεσεν:
«Το έτος 1960 εύρισκόμην είς τάς φυλακάς της Άτλάντα, έκτίων τήν ποι
νήν μου διά το λαθρεμπόριον ναρκωτικών. Είς τήν ίδιαν φυλακήν καί διά τήν αυ
τήν αιτίαν εύρίσκετο ό άρχηγός μας, ό Βίτο Τζενοβέζε. Κάποιαν ημέραν, ό Τζενοβέζε μέ έπλησίασε. ’Ήθελε νά μοΰ μιλήση καί άρχισε νά μοΰ λέγη διά τά μήλα...
Διά τά μήλα πού δέν έχουν σαπίσει έντελώς, άλλά πού τά έχει δμως πειράξει τό
σκουλήκι... ’Ήθελε νά μου εϊπη δτι έγώ είχα προσβληθή άπο το σκουλήκι τής προ
δοσίας. "Υστερα άπύ αύτά, μέ καληνύκτισε, μέ ένηγκαλίσθη καί μέ έφίλησεν. Αύτό είς ήμάς είναι «το φιλί τού θανάτου». ’Εκείνος πού θά το λάβη είναι καταδικα
σμένος, κανείς ποτέ δέν έγλύτωσε... Τότε κι’ έγώ, διά νά τού δείξω δτι δέν τον φο
βάμαι καί δτι είμαι γενναίος, τον άγκάλιασα καί τον έφίλησα καί άπο τις δύο πλευρές—>).
Ή συνέχεια, άπο τού σημείου πού έδόθη «το φιλί τού θανάτου» είς τον Βαλάτσι, μάς είναι γνωστή. "Ολος ό υπόκοσμος, δλοι οί παλαιοί φίλοι καί συνάδελφοι
έλαβον διαταγήν νά τον φονεύσουν. Αυτή δμως ή είς θάνατον καταδίκη του άπο τούς
συντρόφους του έκαμε τον Βαλάτσι νά σκεφθή νά όμιλήση είς τούς άστυνομικούς.
’Ολίγον κατόπιν λοιπόν άπο «τό φιλί τού θανάτου» έδολοφόνησε μέ ένα λοστόν εκεί
νον τόν συγκρατούμενόν του, πιστεύων δτι ήτο μέλος τής όργανώσεως καί είχε σταλή είς τήν φυλακήν μέ μοναδικόν σκοπόν νά τόν δολοφονήση. Έ ν συνεχεία έζήτησε
νά συναντήση τούς αστυνομικούς καί ήρχισε τάς άποκαλύψεις του, αί όποΐαι τόν
ώδήγησαν είς τήν αίθουσαν άκροάσεων τού κτιρίου τής Γερουσίας, είς τήν Ούάσιγκτων, ένώ άνω τών χιλίων σκληροτραχήλων γκάγκστερς έπεζήτουν παντί τρόπω τήν δολοφονίαν του, διά νά ματαιώσουν τάς άποκαλύψεις άλλά καί διά νά καρπωθοΰν τάς 100.000 δολλάρια τής έπικηρύξεως.
***
ί δημόσιαι αύταί καταθέσεις τού Τζόζεφ Βαλάτσι συνεχίσθησαν καί τάς ύπολοίπους ήμέρας. Κατά τήν κατάθεσιν τής 1ης ’Οκτωβρίου 1963, ό Βαλάτσι
άπεκάλυψεν δτι μεταξύ τών φρικτών έγκληματιών τής «Κόζα Νόστρα» ύπάρχει κά
ποτε, ως ύπέρτατος νόμος, μία ιδιότυπος «τιμιότης». Μέ τήν διαφοράν δτι, δπως
ήθέλησε νά παρουσιάση τά γεγονότα κατά τήν άναδρομήν του είς τό μακρυνόν πα
ρελθόν, ό μόνος «τίμιος» ήτο αυτός καί ούδείς άλλος.
Άφηγήθη δτι τό 1924, δταν ακόμη ήτο νέος είς τό «έπάγγελμα» καί ένας
άσημος άπατεών, έμαίνετο είς τήν Νέαν 'Υόρκην ένας έξοντωτικός πόλεμος μετα
ξύ τής ιταλικής καί τής ιρλανδικής συμμορίας. "Υστερα άπο μίαν μάχην μεταξύ τών
δύο συμμοριών, ό άρχηγός τής ιταλικής συμμορίας Βίνς Ράο άπεφάσισε νά στηση μίαν παγίδα πολύ άσχημον είς τούς ’Ιρλανδούς :
«Μέ συνήντησεν ό Βίνς Ράο καί μού έζήτησε νά μεταβώ είς τούς ’ Ιρλανδούς
καί νά παραστήσω τόν δικό τους, κατέθεσεν ό Βαλάτσι. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον
θά ευρισκα τήν ευκαιρία νά «καθαρίσω» τόν άρχηγό τους. Μετέβην πράγματι τήν
άλλην ήμέραν, συνήντησα τούς ’Ιρλανδούς καί τούς είπα δτι. . . ήθελα νά γίνω μέ
λος τής συμμορίας τους. ’ Εκείνοι δέν έπίστευσαν είς τά αύτιά τους. . . Μετά ετηλεφώνησα τού Βίνς Ράο καί τού είπα δτι άν ποτέ συναντηθούν οί δρόμοι μας, κα
λά θά κάνη νά τραβήξη τό σιδερικό του καί νά μού ρίξη, διότι κι’ έγώ θά κάνω τό
ίδιο. «Δέν μοΰ άρέσουν αύτές οί δουλειές πού ζήτησες νά κάνω», τού είπα. «Είναι
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πολύ βρώμικα αυτά τά πράγματα ! . . . » . Διά νά είπω δμως την αλήθειαν, ούτε
πού μέ ένοιαζε καθόλου για τούς ’Ιρλανδούς. Εκείνο πού μέ πείραζε ήταν ή συνείδησίς μου, οί αρχές μου».
Έ ν συνεχεία ό Βαλάτσι, κατά την κατάθεσιν τής 2ας ’Οκτωβρίου 1963, άνεφέρθη εις την πολυτάραχου διά τήν άμερικανικήν Μαφίαν εποχήν τοϋ 1930 - 1931.
Άφηγήθη δτι κατά τήν εποχήν έκείνην, ό άνταωνισμός μεταξύ των διαφόρων έγκληματικών οργανώσεων εύρίσκετο εις τήν άποκορύφωσίν του, αυτός δέ, ώς νεοπροσληφθείς εις τήν Μαφίαν, «εΐργάζετο» διά λογαριασμόν τοϋ Μαραντσάνο, αρ
χηγού τής «οικογένειας» των Σικελών καί θανάσιμου άντιπάλου τοϋ Μασσέρια,
άρχηγοϋ τής «οικογένειας» των Ναπολιτάνων. "Οταν περιέγραψεν τάς επιδόσεις
του εις τό στάδιον τοϋ «μαθητευομένου δολοφόνου» καί ιδίως τήν δολοφονίαν τοϋ
Τζόζεφ Κατάνια καί τήν εκ τούτου «προαγωγήν» του, ένας γερουσιαστής έξ έκείνων πού παρηκολούθουν τήν κατάθεσίν του τον ήρώτησεν ποία ήτο ή άμοιβή του
διά τον φόνον εκείνον. «Τίποτε άπολύτως», άπήντησεν ό Βαλάτσι μέ δυσαρέσκειαν.
Καί προσέθεσεν : «Έ άν ή όργάνωσις άνακαλύψη δτι ένα άπό τά μέλη της ελαβεν
άμοιβήν διά νά δολοφονήση κάποιον, τό μέλος αύτό γρήγορα θά έχη φασαρίες . . .».
Έξήγησεν άκολούθως δτι ό κύριος ρόλος τής Μαφίας δεν είναι νά κατανέμη εις
τά μέλη της «μερίσματα» έκ των κερδών της, άλλά νά προστατεύη τήν παράνομον
δράσιν, πού τά μέλη αναπτύσσουν κατόπιν συμφωνίας έκτος τής όργανώσεως. Και
δτι οί πάντες εις τήν όργάνωσιν είναι υποχρεωμένοι νά συνεισφέρουν ένα ποσόν εβδο
μαδιαίος ή μηνιαίως, τό όποιον χρησιμεύει διά νά καλύπτονται αί άνάγκαι των
μελών πού συλλαμβάνονται καί φυλακίζονται, ώς καί αί άνάγκαι τής οικογένειας
των εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν πέσουν ούτοι θύματα δολοφονίας.
Διά τάς δύο αύτάς φοβεράς συμμορίας, ό Βαλάτσι άνέφερεν πλήθος λεπτο
μερειών τής αιμοσταγούς δράσεώς των. Εΐπεν δτι ό Γκιουζέπε Μασσέρια,· πού κατήγετο άπό τήν Νεάπολιν, μή δυνάμενος νά έξοντώση τον Σαλβατόρε Μαραντσανο, άπό τήν Καστελλαμάρε τής Σικελίας, ειχεν καταδικάσει εις θάνατον δλους τούς
Σικελούς μετανάστας πού έφθαναν εις τήν ’Αμερικήν. Οί άνθρωποί του έδολοφονοϋσαν αλύπητα τούς Σικελούς «διά νά σπάσουν τά νεϋρα τοϋ Μαραντσάνο». ' Η «ει
ρήνη» μεταξύ τών δύο συμμοριών έπετεύχθη μόλις μετά πάροδον 14 μηνών, δτε
ή «οικογένεια» τοϋ Μασσέρια ειχεν άποδεκατισθή — 60 «σκληροί» τοϋ Μασσέρια
νεκροί έναντι ένός μόνον τοϋ Μαραντσάνο — καί δτε ό ’ίδιος εΰρισκε τόν θάνατον
κατόπιν «προδοσίας». Εΐπεν σχετικώς έπ’ αύτοϋ ό Βαλάτσι : «Τόν Μασσέρια τόν
«καθάρισαν» οί δικοί του. Τοϋ είχαν στήσει παγίδα ό Τσάρλς Λάκυ (Λούκυ Λουτσιάνο), ό Βίτο Τζενοβέζε καί ό Σίρρο Τερρανόβα. . . Δικοί του άνθρωποι ! Σπου
δαίοι άνθρωποι ! . . . Ά π ’ δτι έμαθα σχεδιάζανε έξη μήνες νά τόν δολοφονήσουν,
άλλά δεν εύρισκαν ευκαιρία καί φαίνεται νά μή τό πολυαποφάσιζαν. "Ωσπου κά
ποιο άπόγευμα τόν έκάλεσαν νά φάνε μαζί. Κουβέντιαζαν καί επάνω εις τήν συζήτησιν έτράβηξε κάποιος τό σιδερικό του καί τόν ξάπλωσε κάτω, μέ μία σφαίρα εις
τό κεφάλι. . .».
Εις τήν ύπόθεσιν αύτήν ό Βαλάτσι αποκαλύπτει άσυνειδήτως ίσως καί ένα
κωμικοτραγικόν στοιχεΐον : Ό Σίρρο Τερρανόβα, ό τελ.ευταΐος τής τριάδος που
έξόντωσε τόν Βαλάτσι, ήτο επιφορτισμένος νά όδηγήση τό αύτοκίνητον τών Τζε
νοβέζε καί Λουτσιάνο μετά τήν δολοφονίαν. Αυτός δμως έσυγκινήθη τόσον πολύ,
ώστε δέν ήποροϋσε νά πιάση τό τιμόνι. Οί δύο άρχηγοί ήναγκάσθησαν έν τέλει νά
οδηγήσουν μόνοι των τό αύτοκίνητον. Καί ό Τερρανόβα, άπό τής ημέρας εκείνης
έχασε πλέον τό γόητρόν του, περιέπεσεν εις δυσμένειαν, έγένετο άντικείμενον περιφρονήσεως καί χλευασμών καί, μετά άπό ολίγον καιρόν, άπέθανεν άπό τήν θλίψιν του...
"Ας σημειωθή δτι αύτή ή ύπόθεσις φόνου τοϋ Μασσέρια ήτο μέχρι τών απο
καλύψεων τοϋ Βαλάτσι εκκρεμής εις τούς φακέλλους τής Αστυνομίας.
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Α λλά καί ό Μαραντσάνο δεν άργησε νά εύρη παρόμοιον τέλος. ’Ολίγους μή
νας μετά την δολοφονίαν τοΰ Μασσέρια, εύρέθη νεκρός. Καί ιδού πώς : Εκείνο τό
διάστημα ό Βαλάτσι άντιμέτωπίζει σοβαράς οίκονομικάς δυσχερείας, πράγμα πού
τον αναγκάζει νά οργάνωση μίαν σπείραν καί νά έπιδοθή εις διαρρήξεις διά νά ζή
ση. 'Η Μαφία όμως δεν συμφωνεί μέ αύτά τά «μικροπάγματα», πρώτον διότι οί
διαρρήκται συλλαμβάνονται εύκολα άπό τήν ’Αστυνομίαν, άρα δεν πρέπει νά ριψοκινδυνεύη ένας έπίλεκτος μαφιόζο μέ «δευτερεύουσαν» δραστηριότητα, καί δεύτε
ρον διότι υπάρχουν λόγοι γοήτρου ! . . Γνωρίζων λοιπόν ό Μαραντσάνο τήν οικο
νομικήν καχεξίαν τοϋ Βαλάτσι, τον καλεΐ εις μίαν συνάντησιν. Εκείνος πηγαίνει
τρέμοντας διά τήν τύχην του, από άνάγκην όμως, καί ό άρχηγός τοΰ δίνει ένα φι
λικόν άσπασμόν. «Τώρα έχω άνάγκην άπό σένα», τοΰ λέγει. . .
«Κάποια ήμέρα», άφηγεΐται επί τοΰ σημείου αύτοΰ ό Βαλάτσι, ό Μαραντσά
νο μοΰ έδειξε έναν κατάλογο τών άνθρώπων πού ήθελε νά ξεκάμη. Μοΰ είπε ότι
δέν τά πήγαινε καλά μαζί τους καί ότι έπρεπε νά φύγουν άπό τήν μέση. «’Ά ν δεν
τούς ξεφορτωθώ, ή «Κόζα Νόστρα» δέν θά τό πάρη επάνω της», μοΰ είπε. Εις τον
κατάλογον αύτόν υπήρχαν πολλά ονόματα. Ένθυμοΰμαι τά ονόματα τοΰ "Αλ Καπόνε, τοΰ Φράνκ Κοστέλλο, τοΰ Λούκυ Λουτσιάνο, τοΰ Βίτο Τζενοβέζε, τοΰ Βίνς
Μάγκανο, τοΰ Ζώ ’Άδωνι καί τοΰ Σούλτς τοΰ Όλλανδοΰ. . . Δέν έπρόφθασε όμως
νά τούς βγάλη άπό τήν μέση. "Ενα βράδυ μοΰ είπε ότι τον έκάλεσαν νά συζητήσουν
ό Λούκυ Λουτσιάνο καί ό Βίτο Τζενοβέζε. Τοΰ είπα νά μήν πάη διότι τοΰ είχαν
στήσει παγίδα, άλλά αύτός δέν μέ ακούσε. Τηλεφώνησα εκεί πού θά έγίνετο ή σύσκεψις καί όλα πήγαιναν καλά, τά παραρτήματα όμως τών εφημερίδων πού έκυκλοφόρησαν άργότερα, έλεγαν ότι ό Μαραντσάνο εΐχεν εύρεθή νεκρός, κόσκινο άπό τις
σφαίρες. . .».
Λεπτομέρειαι καί έπί αυτής τής ύποθέσεως, πού έδωσεν έν συνεχεία ό Βαλάτσι : "Οταν ό Μαραντσάνο έδέχθη τήν πρόσκλησιν τών Λουτσιάνο καί Τζενοβέ
ζε διά τήν «μεγάλην σύσκεψιν», εις τό γραφεΐον τοΰ ίδιου μάλιστα, έδωσεν εντο
λήν εις έναν άπό τούς άνθρώπους του νά έλθη κρυφά ολίγον μετά τήν έλευσίν των
καί νά τούς δολοφονήση. Θά έδημιουργεΐτο κατ’ αύτόν τον τρόπον ή έντύπωσις
ότι τήν δολοφονίαν ώργάνωσαν μέλη άλλης όμάδος. ΓΙρός μεγάλην άτυχίαν όμως
τοΰ Μαραντσάνο, τήν ιδίαν άκριβώς σκέψιν είχε καί ό έξ ίσου καταχθόνιος Τζενο
βέζε. Μόλις πέντε λεπτά άπό τής εισόδου τοΰ Μαραντσάνο εις τό γραφεΐον του,
ένεφανίσθησαν τέσσαρες «άστυνομικοί» έν στολή, εις τήν πραγματικότητα όμως
τέσσαρες έκτελεσταί μιάς έβραϊκής όμάδος ύπό τον Μέγερ Λάνσκυ, ό όποιος έπί
πολλά έτη εύρίσκετο παρά τό πλευρόν τοΰ Βίτο Τζενοβέζε. Τήν στιγμήν λοιπόν πού
φθάνει ό έμπιστος τοΰ Μαραντσάνο διά νά έκτελέση τήν άποστολήν του, οί τέσσα
ρες ψευδοαστυνομικοί τοΰ λέγουν ότι εις τό γραφεΐον έγινε κάποιος φόνος καί, ότι
καλά θά έκαμνε νά άπομακρυνθή. Τό θΰμα ήτο ό Μαραντσάνο κυριολεκτικώς «γα
ζωμένος». άπό τά αύτόματα τών τεσσάρων έμπιστων τοΰ Τζενοβέζε.
Τήν ιδίαν έποχήν, τό έτος 1930, κατά τον Βαλάτσι πάντοτε : "Ενας ωραίος
νεαρός κολλεγιόπαις, γνωστός μέ τό όνομα «τό άδερφάκι», ένας γίγας μέ άγγελικόν πρόσωπον πού περιεφέρετο πάντοτε μέ μίαν θήκην βιολιού, εις τήν οποίαν όμως
ύπήρχεν ένα πολυβόλον, έδολοφόνησε τον Πήτερ Μορέλλο, μέγαν καί πολύ σκληρόκαρδον άρχηγόν. «Τό άδερφάκι ήτο πολύ καλό παιδί ! . . . "Ενας άπό τούς μεγα
λύτερους δολοφόνους εις τον πόλεμον μεταξύ τών συμμοριών τό 1930 - 1931», έτόνισεν ό άρχιγκάγκστερ. Εΐχεν όμως ό άνθρωπος αύτός, ό όποιος είναι γνωστός μέ
τό έπώνυμον Μπάξτερ, ένα άδοξον τέλος : Άπέθανε κάποιο βράδυ, ‘πολύ αργότε
ρα καί εις περίοδον «ειρήνης», έπειτα άπό μίαν ζωηράν φιλονικίαν έπάνω είς τά. χαρ
τιά. . . »
. ~ι/οπέ ή ,ντι'χ .’το Ύθω.’εΛίίΥΡ :/
( Συνεχίζεται)
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-I-^-άθε φορά πού μάς δίδεται ή ευκαιρία να παρευρεθοΰμε σέ ορκωμοσία νέων
άστυνομικών, νοιώθουμε νά πλημμυρίζουν τήν ψυχή μας αισθήματα έθνικής υπε
ρηφάνειας, άλλα καί άστυνομικής άνατάσεως, γιατί παριστάμεθα μάρτυρες τής διαπιστώσεως ενός άθορύβου μέν,άλλά δημιουργικού έργου πού συντελεΐται σ τίς’Αστυνομικές Σχολές. Οί προσπάθειες των υπευθύνων για τήν έκπαίδευσι καί τήν έπιμόρφωσι των δοκίμων άστυνομικών, τήν ώρα τής ορκωμοσίας ζωντανεύουν μπρο
στά μας καί μάς δίνουν το δικαίωμα, άλλα μάς δημιουργούν παράλληλα καί τήν
ύποχρέωσι,νά χειροκροτήσουμε τούς άγώνες καί τις θυσίες πού κατεβλήθησαν. Κι’
άλλοτε άποκαλέσαμε τις ’Αστυνομικές Σχολές καλυμβήθρα τοϋ Σιλωάμ, μέσα στήν
όποια άναβαπτίζονται οί δόκιμοι καί έφωδιασμένοι πλέον μέ τά απαραίτητα επαγ
γελματικά εφόδια διασκορπίζονται στις διάφορες άστυνομικές ύπηρεσίες, γιά νά
προσφέρουν τις ύπηρεσίες των, σύμφωνα μέ τον όρκο πού έδωσαν ενώπιον Θεού
καί άνθρώπων.
’Αλλά άν έτσι αϊσθανώμαστε σέ ορκωμοσία νέων άστυνομικών, τά αίσθήματά μας είναι άκόμη πιο ζωηρά όταν παρακολουθούμε ορκωμοσία νέων βαθμοφό
ρων, Άοχιφυλάκων ή 'Υπαστυνόμων, καί τούτο γιατί στά πρόσωπά τους διαβλέ
πουμε τό νέο αίμα πού έρχεται νά άναπληρώση τούς παλαιούς βαθμοφόρους. Σ
αύτούς στηρίζουμε τις χρυσές έλπίδες μας γιά ένα καλύτερο αύριο τής ’Αστυνο
μίας. Σ’ αύτούς προβλέπουμε τούς αυριανούς ηγήτορες, πού μέ τά ψυχικά καί έπαγγελματικά τους προσόντα θά συνεχίσουν το ώς τώρα λαμπρό έργο τών συναδέλφων
των. Σ’ αύτούς, κάθε φορά, ή κοινωνία άναθέτει τήν έκπλήρωσι τής νέας των άποστολής μέ περισσότερες έλπίδες, γιά τήν δημιουργία τών προϋποθέσεων έκείνων, που
τήν μέν ’Αστυνομίαν Πόλεων θά καταστήσουν πλέον υπολογίσιμη, τήν δέ πατρί
δα μας σεβαστή σέ φίλους καί έχθρούς.

A

ύτά νοιώσαμε καί φέτος, το άπόγευμα τής 8/7/64, όταν βρεθήκαμε στο
γνώριμο περιβάλλον τής ’Αστυνομικής Σχολής, όπου έπρόκειτο νά όρκισθοϋν 110
νέοι Ύπαστυνόμοι καί 80 Άρχιφύλακες. Είδικώτερα φέτος μιά παράξενη συγκίνησι μάς κατείχε, γιατί, ύστερα άπό χρόνια πολλά, ή ορκωμοσία πού παρακολου
θήσαμε ήταν ή τελευταία πού γινόταν στο γνωστό οίκημα τής Λεόντειου Σχολής.
’Από τον Σεπτέμβριο πλέον οί ’Αστυνομικές Σχολές μεταφέρονται στο νεο
οίκημα τής Φιλοθέης καί άπό τοϋ χρόνου εκεί θά γίνονται όλες οί σχετικές έορταστικές εκδηλώσεις. Πιστεύουμε άπόλυτα πώς στο νέο οίκημα, πού διαρρυθμίζεται
πυρετωδώς καί μέ τις σύγχρονες άπαιτήσεις, οί ’Αστυνομικές Σχολές θά συνεχισουν τό ώς τώρα άποδοτικό τους έργο. ’Επί τέλους ήλθε τό πλ.ήρωμα τοϋ χρονου
οί Σχολές μας νά εγκατασταθούν σ’ ένα πολιτισμένο οίκημα, σ’ ένα κατάλληλο πε
ριβάλλον.
’Από ένωρίς τό άπόγευμα τής 8/7/64, τό προαύλιο τής Σχολής ήταν κατά
μεστο άπό κόσμο πού ήλθε νά παρακολουθήση καί χειροκροτήση τούς νέους βα
θμοφόρους.. Γονείς, γυναίκες καί παιδιά, άδέλφια, φίλοι καί συγγενείς τών νέων
Άρχιφυλάκων καί 'Υπαστυνόμων, ήλθαν μέ χαρά, μαζί μέ τούς άλλους προσκε
κλημένους τής Σχολής, νά καμαρώσουν άπό κοντά τά παιδιά τους, τούς άνδρες
των, τούς δικούς των. Στά πρόσωπα όλων διεγράφετο ένα χαμόγελο ίκανοποιησεως
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καί υπερηφάνειας, γιατί τούς έδίδετο πλέον ή ευκαιρία νά χορτάσουν μέ τά μάτια
τους τά αγαπημένα τους πρόσωπα, πού υστέρα άπο μόχθους καί στερήσεις έξήρχοντο τής Σχολής ώς νέοι βαθμοφόροι. ’Αλλά καί στών προσκεκλημένων τά πρόσωπα
διεγράφετο έ'να χαμόγελο ύπερηφανείας, γιατί διεπίστωναν πόσο γερές βάσεις εχει
ή ’Αστυνομία Πόλεων.
Τί νά γράψη όμως κανείς γιά τούς νέους βαθμοφόρους ; Πώς νά περιγράψη τούς παλμούς των ; Γι’ αύτούς είχε φθάσει ή πολυπόθητη ώρα. Τώρα
ήσαν πλέον βαθμοφόροι καί αύριο ή ύπηρεσία θά τούς άνέθετε κάποια σοβα-

Τμήμα τήξ Σχολή; Ύπαστυυόμων δίδει τον νενομισμένον όρκον.

ρή άποστολή. Δεν κατείχοντο άπο φοβία καί άγωνία, άν θά μπορέσουν νά φανούν
συνεπείς στον όρκο τους. Είναι παλιοί άστυνομικοί, έπαγγελματίες άστυνομικοί,
πού, πριν νά φοιτήσουν στις σχολές βαθμοφόρων, δούλεψαν άποδοτικά στις διάφορες
άστυνομικές υπηρεσίες. Στο άετίσιο βλέμμα τους, στο όρθόστητο παράστημά τους,
στην όλη τους φυσιογνωμία, διέβλεπε κανείς τούς άνθρώπους πού είναι αποφασι
σμένοι νά κερδίσουν στον άγώνα τής ζωής, παρά τις αντιξοότητες πού τυχόν θά
παρουσιασθοϋν. Δέν μπορούσε όμως καί νά σκέπτωνται διαφορετικά. ’Έζησαν καί
γαλουχήθηκαν μέσα στην άπο στολή τής ’Αστυνομίας καί έμπνεόμενοι άπο το πα-
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ράδειγμα των προγενεστέρων των, συνεχίζουν νά βαδίζουν τον ίδιο δρόμο, τον δρό
μο πού οδηγεί στη λεωφόρο των ιδανικών τής πατρίδος.
Λ
,
*%
- f i -ναμεσα στους πολλούς προσκεκλημένους, διακρίναμε τούς : κ. Βαλσαμάκην, ’Αρχηγόν Χωροφυλακής, κ. Καραμπέτσον, ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας, κ. Σπόρου,
τ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας, κ. Βλάχον, Γενικόν Διευθυντήν Εθνικής ’Ασφαλείας, κ.
Χονδρογιάννην, ’Αρεοπαγίτην, καθηγητήν ’Αστυνομικών Σχολών, κ. Τούσην, ’Αν
τεισαγγελέα Άρείου Πάγου, καθηγητήν τών Σχολών, κ. Σταυρόπουλον, ’Αρεοπα
γίτην, καθηγητήν τών Σχολών, κ. Κωνσταντινίδην, καθηγητήν Πανεπιστημίου καί
τών ’Αστυνομικών Σχολών, κ. Γαλανόν, υφηγητήν Πανεπιστημίου καί καθηγητήν
τών Σχολών, κ. καί κυρίαν Δηλαβέρη, κ.κ. Κάλλιαν, ’Αρχιμανδρίτην, Νούσιαν,
Κοντογεώργον, Καθάρειου, Καρανάσον, καί Γλύκαν, τ. ’Αστυνομικούς Διευθυντάς.
κ.κ. Νικητάκην, Χαλοΰλον, ’Αναστασίου, Τασιγεώργον, Μουρούσιαν, Βασιλάκον καί
'Υφαντήν, ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Α', κ.κ. Κεφαλάν, Γιαννόπουλον Β., Σακελλαρίου, Παναγούλιαν καί Στόκαν, ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β', κ.κ. Φραγκιαδάκην, Λουκάν, Καμπαφλήν, Πάστραν, Κουσιάδην κ.ά., καθηγητάς τών Σχολών,
οί Διοικηταί τών Σχολών Χωροφυλακής, ό Διοικητής τής Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Γεωργακάκος καί Άργυρόπουλος κ.ά.
Στις 7 μ.μ. άκριβώς προσήλθεν ό 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Έξαρχος, συνοδευόμενος άπό τούς Γενικόν Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων
παρά τώ 'Υπουργείω κ. Άδαμόπουλον καί 'Υπασπιστήν του, ’Αστυνόμον κ.
Τζαμτζήν. Ό κ. 'Υφυπουργός, άφοϋ έπεθεώρησε τα παρατεταγμένα Τμήματα,
κατέλαβε τήν καθωρισμένη του θέσι καί άρχισε πλέον ή τελετή τής ορκω
μοσίας, χοροστατοϋντος τοΰ ’Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσοστόμου, συνεπικουρουμένου ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου κ. Έλευθεριάδου. Μετά τό πέρας τής ορκωμο
σίας, καί άφοϋ προηγουμένως ό Διοικητής τών Σχολών κ. Άρχοντουλάκης ώμίλησε δΓ ολίγων, άλλα εμπνευσμένων λόγων, ό κ. 'Υφυπουργός καί ό κ. ’Αρχηγός,
έπέδωσαν στους 110 νέους ' Υπαστυνόμους τά διπλώματά των, καί μετά, άφοϋ ό
κ. 'Υφυπουργός άπηύθυνε χαιρετισμόν προς τούς όρκισθέντες, τονίσας ότι τό εν
διαφέρον αύτοϋ προσωπικώς καί τής Κυβερνήσεως θά είναι άμέριστον, μαζί μέ
τούς άλλους επισήμους παρηκολούθησαν παρέλασιν τών όρκισθέντων, προηγουμένης τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας, ύπό τήν διεύθυνσι τοΰ 'Υπαστυνόμου Α'
κ. Μπουκουβάλα.
Ή όλη τελετή τής ορκωμοσίας έ'κλεισε μέ μιά μικρή δεξίωσι τών προσκεκλη
μένων στις αίθουσες τής ’Αστυνομικής Σχολής. "Οπως πάντα έτσι καί τώρα ό κ.
Άρχοντουλάκης μέ τούς συνεργάτες του, είχε φροντίσει γιά όλα. Είναι μιά παράδοσις τών ’Αστυνομικών Σχολών οί έπιτυχημένες αύτές δεξιώσεις καί άξίζουν συγ
χαρητήρια σ’ έκείνους πού κάθε φορά μοχθούν γ ι’ αύτές. Τελειώνοντας, ευχόμαστε
καί έμεΐς στούς όρκισθέντες καλή σταδιοδρομία. 'Ο Θεός τής άγάπης νά είναι πάν
τοτε μαζί τους.
/. ΡΑ Ι ΚΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Τ Α Ξ Ι Τ Ζ Η Δ Ε Σ
'Υπό τοΰ Άστυφύλακος κ. ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Ό ταξιτζής, όπως είναι γνωστό, είναι ό κληρονόμος του άμαξα, πού κι’ αυ
τός διεδέχθη τον άγωγιάτη. Τώρα, άν αύριο μάς έλθη και ό. . . έλικοπτεράς, ας
δψεται ή άνάγκη καί ή μηχανή.
'Όπως μάς λένε οί παλιότεροι, φανταζόμαστε τούς αμαξάδες καθισμένους
μέ μεγαλοπρέπεια στή θέσι τους, ν’ άνεμίζουν τό καμουτσίκι στον άέρα : τό καμουτσίκι ίσον τό γκάζι τοΰ ταξιτζή. ’Αλλά τό όργανό αύτό. .. άναπτύξεως ταχύτητος τοΰ ντορή, είχε οδυνηρές συνέπειες μόνο στα πλευρά τοΰ άλογου, ένώ τό πά
τημα τοΰ γκαζιού έχει, πολλές φορές, οδυνηρές συνέπειες στα πλευρά κανενός πε
ζού — παραβάτου τοΰ Κ.Ο.Κ. ή καί άθώου.
'Η μάρκα καί ή έμφάνισις τοΰ ταξί, καθώς καί ή φυσιογνωμία τοΰ ταξιτζή,
παίζουν πολλές φορές σπουδαίο ρόλο — έκτος τής περιπτώσεως βιασύνης τοΰ πε
λάτου — στο άγκαζάρισμα ή δχι τοΰ αυτοκινήτου. Βλέπει κανείς σαράβαλα, μέ
μηχανές νά βογγοΰν άπό τά γηρατειά καί λαμαρίνες νά τρίζουν σάν τενεκεδένιο
υπόστεγο σε ώρα θυέλλης.
Τό ίδιο καί οί άμαξες θά ξεχώριζαν άπό τό βαθμό συντηρήσεώς τους καί
έμφανίσεως, καί τά ζευγαράκια ή οί νύφες, θά προτιμούσαν τις καλές μάρκες, τις
φρεσκοβαμμένες άμαξες, καί τον άμαξά νά σιγοτραγουδάη τραγούδια τής έποχής :
Σιγά, καλέ μου σιγά,
σιγά σιγά καί ταπεινά,
γιατί έχει λάσπες καί νερά. . .
Πολλές «πιάτσες» των ταξί, βρίσκονται στις ίδιες θέσεις μέτίς τότε «πιάτσες»
των άμαξάδων, καί δπως καί εκείνοι έτσι καί οί ταξιτζήδες, έχουν τούς πελάτες
τους καί τις γνωριμίες τους, ξενοδόχους, διευθυντάς κέντρων, καί άλλους πού τούς
προμηθεύουν πελάτες, άμοιβαίως.
Μεγάλη πρόοδος — έκτος των άλλων — είναι τό ταξίμετρο. Αύτό άπαλλάσσει
τον σημερινό πελάτη άπό τυχόν υποψίες ξεγελάσματος του, άλλά καί άπό τήν έπιζήμια, γιά τό πορτοφόλι, έπίδειξι χουβαρντοδοσύνης. Πώς ήταν δυνατόν, ό παλιός
επιβάτης τής άμαξας μπροστά στην καλή του — «σιγά σιγά τήν άμαξα, γιατί είναι
μέσα ή. . βλάμισα», κατά τό τραγούδι — νά παζαρεύη τήν τιμή τής διαδρομής σέ
μονόλεπτα ; ’Έπρεπε νά δώση τά ζητούμενα στον μουστακοφόρο Φαέθωνα, δια
φορετικά, ή Ίουλιέττα του θά έκανε μαύρες σκέψεις γιά τήν τσιγκουνιά του. Έ 
νώ τώρα τό ταξίμετρο,— δταν δέν κλέβη — είναι σάν τον δικαστή ! Δικάζει καί
βγάζει τήν άπόφασι : Δέκα καί τριάντα 'Ομόνοια —■Ζάππειο — Έκτος πιά άν φα
νούν πολλά στον πελάτη, οπότε ζητά Έφετεΐο, καί παίρνουν τήν άγο.υσα προς τήν. .
Τροχαία «διά τά περαιτέρω». Θά έπρεπε νά γνωρίζουμε τις ’Αστυνομικές Διατά
ξεις πού ίσχυαν τότε. Πάντως φανταζόμαστε δτι δπως καί τώρα άπαγορεύεται ή
«έλευθέρα εκροή», καί γενικά ή «έκροή» των δηλητηριωδών καυσαερίων, έτσι καί
τότε θά άπηγορεύετο ή έκροή, δχι βεβαίως καυσαερίων, άλλά όλων έκείνων των. . .
υγρών καί στερεών, εναντίον τών οποίων έφορμοΰσαν οί μυϊγες τό καλοκαίρι καί τά
κουνούπια τό χειμώνα, καί συμμεριζόμαστε τή θέσι τοΰ παλιού συναδέλφου δταν
έδινε κλήσι στον άμαξά, άνάμεσα σ’ όλα αύτά τά . . άγαθά τής παλιάς καλής έποχής!
Οί ταξιτζήδες έχουν μάθει νά καταλαβαίνουν τί λένε οί άλλοι καί άπό μισόλογα άκόμα, γιατί οί πελάτες τους δέν κουβεντιάζουν πάντα φανερά. Είναι πολ
λοί δμως πού ομιλούν άνοιχτά γιά δ,τι τούς άπασχολεΐ, καί λένε : «δέν βαρυέσαι,
πού θά μάς ξαναδή αύτός», κι’ έτσι ακούει χίλια δυο παράξενα καί παράλογα πρά-
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γματα, καυγαδάκια, άπιστίες, καί δ,τι σχετίζεται μέ τήν καθημερινή κίνησι κα
ζωή.
Προσφέρουν έπισης υπηρεσίες καί στην ’Αστυνομία, γιατί καθώς είναι σκυμ
μένοι τή νύχτα στο τιμόνι, έστω κουρασμένοι καί μισοκοιμισμένοι, καί προσπαθούν
μέ τά μάτια να ψυχολογήσουν αν ό περαστικός μπή στο ταξί ή . . . άπλώς θά περάση, βλέπουν πολλές φορές καί τήν παράνομη πραξι καί ειδοποιούν τήν ’Αστυνομία,
ή άποτυπώνουν στή μνήμη τους χαρακτηριστικά ή άλλα στοιχεία χρήσιμα.
"Ετσι, βλέπουν πολλές φορές τό φως τής δημοσιότητος εκκλήσεις προς τούς
ταξιτζήδες — πού έχουν καί ύποχρέωσι — γιά νά δώσουν τις πληροφορίες τους. Θά
πρέπει δέ δπου είναι «πιάτσα» ταξί, έκεϊ γύρω νά μή συμβαίνουν τή νύχτα κλοπές,
διαρρήξεις, ή επιθέσεις, γιατί θά υπάρχουν τουλάχιστον δυό μάτια καί δυο αύτιά. . .
«σωφερέικα» πού θά ΐδούν ή πού θ’ άκούσουν τό έγκλημα.
Όλο τό εικοσιτετράωρο, ό ταξιτζής γυρίζει στον λαβύρινθο των δρόμων, έξυπηρετεΐ κόσμο, σώζει τραυματίες άπό αιμορραγία, σώζει εγκύους. . . κορνάροντας,
κάνει παραβάσεις, δίδει καί παίρνει μούντζες καί άγωνίζεται γιά τό μεροκάματο.
Ό ταν προχωρήση πολύ ή νύχτα καί κυριαρχήσουν τά χρωματιστά φώτα
των διαφημίσεων, άραιώνουν καί τ ’ αύτοκίνητα στούς δρόμους. Τότε, αράζουν γιά
καλά στις «πιάτσες» τους, κι’ ό ’Αστυφύλακας δέν βλέπει στο ταξί τής γωνίας άν
θρωπο. Πλησιάζει, καί βλέπει τό βιοπαλαιστή τής ήμέρας καί τής νύχτας, νά λα
γοκοιμάται στο πίσω κάθισμα. . .
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά. Δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι γιά τις κινήσει; των.
"Οταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα
τοΟ αυτοκινήτου σα;, γιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη
κορνάρετε δυνατά

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΤΡΟΧΑΙ ΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
'Η 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών άπευθύνει θερμή παράκλησι
προς τούς ’Αθηναίους οδηγούς καί πεζούς, νά τήν ένισχύσουν στην προσπάθειά της
γιά τήν έξασφάλισιν ομαλής καί άκινδύνου κυκλοφορίας στήν Πρωτεύουσα. Τούτο θά
γίνη, δταν μέ προθυμία συμμορφώνωνται προς τούς κανόνες τού Κωδικός 'Οδικής
Κυκλοφορίας, τά σήματα των τροχονόμων, των φωτεινών σηματοδοτών, τών πινακί
δων καί τών διαγραμμίσεων.
Τήν περασμένη εβδομάδα είχε παρακαλέσει τούς οδηγούς νά τηρούν δεξιά
πορεία, νά άπολουθοΰν κανονικά τις λωρίδες κυκλοφορίας καί νά άποφεύγουν τις
άσκοπες, άπότομες καί έπικίνδυνες άλλαγές τους.
Γιά τήν έρχομένη όμως, τούς παρακαλεΐ θερμώς νά προσέξουν όσο μπορούν τις
στροφές. Οί άντικανονικές στροφές, έκτος τού ότι πάντοτε άποτελοΰν μεγάλη άνωμαλία καί εμπόδιο στήν κυκλοφορία, πάρα πολλές φορές γίνονται αιτία άτυχημάτων.
Ή δεξιά στροφή γίνεται πάντοτε κλειστά, δηλαδή τό όχημα, άπό άρκετή
άπόστασι, πριν νά καταλάβη τή δεξιά άκρη τού οδοστρώματος, ή τή δεξιά λωρίδα
στούς δρόμους μέ διαγράμμισι, καί ό οδηγός νά δίδη συνεχώς μέ τούς δείκτες του
σήμα προς τά δεξιά. Μέ τον τρόπο αύτό τό όχημα, μπαίνοντας σέ δρόμο διπλής κατευθύνσεως, βρίσκεται στο δεξιό, χωρίς νά παρεμποδίση ή νά συγκρουσθή μέ τά οχή
ματα τής άντιθέτου κατευθύνσεως. ’Ά ν τό όχημα στρίβοντας μπαίνη σέ μονόδρομο,
μπορεί νά άκολουθήση τή μέση ή τήν άριστερή πλευρά τού δρόμου, άνάλογα μέ τό
πού κατευθύνεται.
'Η άριστερή στροφή άπό μονόδρομο γίνεται επίσης κλειστά καί κατά τον
ίδιο τρόπο, άλλά άπό τήν άριστερή πλευρά τού οδοστρώματος.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται ή πραγματοποίησις άριστερής στροφής άπό
δρόμους διπλής κατευθύνσεως. Το όχημα καταλαμβάνει ομαλά καί προοδευτικά
τό μέρος τού οδοστρώματος πού είναι κοντά στον κεντρικό άξονα τού δρόμου, δη
λαδή τό άκρο άριστερό τού δεξιού κλάδου. ’Αφού φθάση στο κέντρο τής διασταυρώσεως, τότε γίνεται ή στροφή ανοικτά, ώστε, μπαίνοντας τό όχημα σέ δρόμο διπλής
κατευθύνσεως, νά βρεθή κανονικά στο δεξιό. Ό λη αυτή ή διαδικασία δέν πρέπει νά
παρεμποδίση τά οχήματα πού άκολουθούν αντίθετη κατεύθυνσι καί πολύ περισσότερο
νά μή δημιουργήση κίνδυνο συγκρούσεως μέ αυτά. Πρέπει, δηλαδή, ό οδηγός νά περιμένη τό κατάλληλο κενό.
"Ενας μεγάλος άριθμός άτυχημάτων οφείλεται σ’ αυτή τήν άριστερή στροφή,
όταν δέν γίνεται κανονικά. Γι’ αύτό όλοι οΐ συνετοί καί μετρημένοι οδηγοί τήν άπο
φεύγουν, ιδίως όταν ή κυκλοφορία παρουσιάζη μεγάλη πυκνότητα καί ταχύτητα.
Προτιμούν νά διατρέξουν ένα οικοδομικό τετράγωνο δεξιόστροφα καί μέ εύθεΐα
πορεία νά κατευθυνθούν στον προορισμό τους, άποφεύγοντας έτσι τις άνωμαλίες καί
τούς κινδύνους άτυχημάτων, πού, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πάντοτε καταστρε
πτικά, γιατί τά οχήματα συγκρούονται είτε κατά μέτωπον, είτε μέ τή δεξιά πλευρά
τού οχήματος πού στρίβει καί τήν εμπρόσθια τού άλλου.
Τέλος, κάθε νησίδα, στήλη διασταυρώσεως, μνημείο, έργο ή κυκλικός κόμβος
πού άποτελούν εμπόδιο γιά τήν εύθεΐα πορεία ένός οχήματος, πρέπει νά παρακάμπτωνται προς τά δεξιά, έφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, εκτός έάν βέβαια ύπάρχη άντίθετη σήμανσις.
Τελειώνοντας, ή 'Υποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών εκφράζει τήν
εύχή καί τήν ελπίδα νά δείξουν ολοι οί οδηγοί τήν κατανόησι πού πρέπει, ώστε τήν
έρχόμενη έβδομάδα νά έχουμε λιγώτερα άτυχήματα στήν ’Αθήνα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1964
Α) Κατά τον μήνα ’Ιούνιον έ.έ. και άπο 1—30 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας
καί Κέρκυραν:
1) Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οίκοι . .
1.570
μέλη
2)
»
εις ιατρεία
»
»
» .......
2.751
»
3) Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς εξετάσεις ή θερα
πείας εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά έργαστήρια . . . .
1.064
»
4) 'Τπεβλήθησαν εις όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις
καί Κέρκυρα ..........................................................................
21
»
5) Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των
191
»
6) Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια......... ......................
51 νέα »
7) Παθολογικαίκαί παρακλινικαί εξετάσεις, πραγματοποιηθεΐσαι εις τά ιατρεία καί έργαστήρια τοϋ Νοσοκομείου
Αστυνομίας Πόλεων καί Κλάδου 'Τγείας ’Αθηνών—
Πειραιώς .............
4.741
»
8) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άξίας δρ. 14.168 εις
62
»

"Ητοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ................
9) Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.782
συνταγαί.
Ά πο οικονομικής πλευράς ό μην Μάιος 1964 έ'χει ώς
εςης:
"Εσοδα
τακτικά
δραχμαί
" Ε σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
Σύνολο
Έξοδα

’Ε σ ό δ ω ν

»
«

10.451

»

539.483,80
579.834
---Ιη-------------1.119.317,80
988.537,20

Β) Επειδή ήρξατο ή θεώρησις παρά τής Κεντρικής Υπηρεσίας τοϋ ήμετέρου
Ταμείου τών βιβλιαρίων νοσηλείας διά το έ'τος 1964, παρακαλοΰμεν όπως εΐδοποιηθώσιν άπαντες οί δι’ οίονδήποτε αιτίαν προσερχόμενοι προς έξυπηρέτησίν των
εις τά γραφεία τοϋ Κλάδου 'Τγείας καί φέρωσι μεθ’ έαυτών, έκτος τοϋ βιβλιαρίου
νοσηλείας τοϋ άσθενοΰς μέλους, καί τά βιβλιάρια νοσηλείας τών λοιπών μελών τής
οικογένειας των, προκειμένου νά ένεργηθή συγχρόνως ή θεώρησις άπάντων τών
βιβλιαρίων καί άποφευχθή ούτως άσκοπος ταλαιπωρία τών ιδίων καί επιπρόσθετος
άπασχόλησις τών ύπηρεσιών τοϋ Ταμείου. 'Ομοίως άνακοινοΰμεν ότι τοϋ λοιποΰ
ούδείς μέτοχος τοϋ Κλάδου 'Τγείας είναι δυνατόν νά έξυπηρετηθή, έάν τά βιβλιάρια
νοσηλείας δεν φέρωσι την προμνησθεΐσαν θεώρησιν τοϋ έ'τους 1964. ’Επίσης ούδενός
τά βιβλιάρια τής πατρικής οικογένειας αύτοΰ θά θεωρηθώσιν, έάν δέν έχωσι μέχρι
σήμερον προσκομισθή ή δέν προσκομισθώσι τό συντομώτερον, αί άπαιτούμεναι
βεβαιώσεις περί τών μηνιαίων προσόδων τών τυχών υπαρχόντων ετέρων άδελφών
των τοϋ έ'τους 1964.
Γ) Κοινοποιοϋντες, ώς έχει, παλαιοτέραν, άπο 1-4-1962, διαταγήν ήμών,
παρακαλοΰμεν όπως άνακοινωθή αΰτη καί αύθις εις άπαντας τούς έν ένεργεία καί
ίδια τούς κ.κ. άξιωματικούς, καθ’ όσον έξακολουθοΰσι τινές νά ύποβάλλωσι παράπονα
προφορικώς εις τό Ταμείον, άτινα όχι μόνον έν ούδεμια περιπτώσει δύνανται νά δι-
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καιολογηθώσιν, άλλ’ έπί πλέον δημιουργούσιν εις βάρος των παραπονουμένων ποι
κίλας παρεξηγήσεις:
«Επειδή κατά καιρούς, υποβάλλονται εις το Ταμεΐον προφορικώς παράπονα,
ιδία παρ’ ένίων άξιωματικών, διά τον ένεργούμενον κατ’ οίκον έ'λεγχον παρά τοϋ
υπηρεσιακού υγειονομικού έλεγκτού τού Ταμείου, περί τού άν, άφ’ ενός μέν καλώς
ή όχι έκλήθη ό ιδιώτης ιατρός προς έξέτασιν τού άσθενοΰς οΐκοι, ότε ή αμοιβή τού
του είναι μεγαλυτέρα, έναντι τής έν ΐατρείω έξετάσεως, άφ’ έτέρου δέ άν χρησιμο
ποιούνται καλώς τά χορηγηθέντα φάρμακα κ.λ.π., γνωρίζομεν ότι τούτο άποτελεΐ
ύποχρέωσιν τού Ταμείου, άπορρέουσαν έκ ρητής διατάξεως τού άρθρου 12 παρ. 7
τού Β. Δ. 721/1960 «Περί ιατροφαρμακευτικής κ.λ.π. περιθάλψεως οικογενειών
δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.». 'Η διάταξις αΰτη επιβάλλει τον άντικειμενικόν καί
άνευ διακρίσεως έλεγχον. ’Αποβλέπει δέ έπί πλέον καί εις την παρά τού έλεγκτού
ιατρού παροχήν ιατρικών συμβουλών καί παραινέσεων εις τον άσθενή, έπί τού τρό
που καλυτέρας καί ταχυτέρας ΐάσεώς του, λήψεως τών ένδεδειγμένων φαρμάκων,
διακομιδής του εις νοσοκομείου έπί σοβαρών περιπτώσεων κ.λ.π. Συνεπώς, ώς εί
ναι εύνόητον, τό Ταμεϊον, διά τής έπιβαλλομένης ταύτης ένεργείας του, ούδενός
την άξιοπιστίαν ή τό κύρος σκοπεί νά μειώση ή θέση έν άμφιβόλω, δεδομένου μά
λιστα ότι εις τούτο ύποχρεοΰνται, άνευ τίνος διακρίσεως, έκ διατάξεως τού προαναφερθέντος Β. Δ. Έπιθυμοΰμεν όμως τού λοιπού άποφεύγωνται τοιούτου εί
δους παράπονα, διότι έπόμενον ταύτα νά δημιουργήσωσιν, οσον άφορά εις την
αιτίαν τής υποβολής των, καί άν αλόγους παρεξηγήσεις».
Ό ’Αρχηγός
Ώς Πρόεδρος τον Κλάδου ’Υγείας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
'Ύστερα άπό τήν έπίσκεψιν ένός άσθενοΰς στήν έπαρχία, ένας παπάς έπιστρέφει μέ τό αυτοκίνητό του πάλι πίσω στήν πάλι. Καθ’ οδόν βλέπει ενα άν
θρωπο πού τού κάνει νεύμα, σταματά καί τον παίρνει στο αυτοκίνητο. Έ νώ
προχωρούν, ό έπιβάτης έξομολογεΐται στον παπά ότι είναι μεγάλος . . .
«πορτοφολάς» μέ δράσι καί οτι μόλις χθές άποφυλακίσθηκε. Τώρα όμως θά
έπεδίωκε νά βρή μιά έντιμη έργασία. 'Ο παπάς τον άκουγε μέ ένδιαφέρον
καί προχώρησε μέσα στήν πόλι χωρίς νά άνακόψη τήν ταχύτητα. "Ενας άστυφύλακας τότε τον σταματά καί σημειώνει τον άριθμό τού αυτοκινήτου του,
βάζει μετά τό σημειωματάριό του στήν τσέπη καί σκύβει νά πή κάτι στον
παπά, ό όποιος μετά προχώρησε μέ έλαττωμένη ταχύτητα μέχρι τήν έκκλησία του, όπου αποβίβασε τον έπιβάτη του.
— Μέ στενοχωρεΐ τό γεγονός ότι θά τιμωρηθώ άπό τό δικαστήριο γιά
ύπερβολική ταχύτητα λέγει. Τί θά πή τό ποίμνιόν μου γιά τήν απειθαρχία μου
αυτή προς τούς νόμους;
—"Ακούσε, πάτερ, άπάντησε ό πορτοφολάς. Μή στενοχωριέσαι καθόλου
πού σάς έγραψε ό άστυφύλακας. Δέν μπορεί νά σάς μηνύση γιατί πρέπει νά
παρουσιάση τό σημειωματάριό του στήν υπηρεσία. Τού τό πήρα τή στιγμή
πού έ'σκυβε νά σάς μιλήση, γιά νά σάς άνταποδώσω μέ τον τρόπο αύτό τήν
προθυμία σας νά μέ πάρετε στο αύτοκίνητό σας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΤΟΥ Κ ΙΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
______

'Υπό τού 'Υπαστονόμου Β' χ· ΜΙΛΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ---------

Για πρώτη φορά οί άνδρες του ΚΣΤ' ’Αστυνομικού Τμήματος, χάρις στο
ενδιαφέρον του Διοικητοϋ των, ’Αστυνόμου Β' κ. Γεωργίου Καραμούζη, πραγμα
τοποίησαν ήμερησία εκδρομή. Ό κ. Καραμούζης, φροντίζοντας προσωπικά γιά την
κάθε λεπτομέρεια τής εκδρομής, είχε έτοιμάσει τά πάντα μέ ορεξι καί πρόγραμμα.
Μέ άξιους βοηθούς τον 'Τπαρχιφύλακα κ. Παπαθανασίου καί τον ’Αστυφύλακα κ.
Σταματόπουλον, έπέτυχεν άπόλυτα.
Χαράματα τής 19/6 /64, ώρα 6. ’Έ ξω άπο τον κινηματογράφο «Δώρα» τής
οδού .Λιοσίων, 43 άτομα, συνεπή στο «ραντεβού» των, άντάμωσαν, αποδίδοντας
χαμόγελα καί ευχές γιά ένα καλό ταξίδι.
Καί νά σέ λίγο ό οδηγός τού πούλμαν φωνάζει : «Κύριοι ξεκινάμε. Ό Θεός
ααζί μας». Ξεκινώντας, ό κ. Διοικητής συνιστά σ’ όλους νά άποβάλουμε γιά λίγο
την άστυνομική μας ιδιότητα, οί δέ γυναίκες την ιδιότητα τής νοικοκυράς.
Τό πούλμαν τρέχει ολοταχώς επάνω στην άσφαλτο τής νέας εθνικής οδού
’Αθηνών - Λαμίας. Σάν κινηματογραφική ταινία περνούν μπροστά στά μάτια μας
σπίτια, δένδρα, κήποι, αγροκτήματα, άνθρωποι καί αυτοκίνητα. Τό πούλμαν κα
ταβροχθίζει τά χιλιόμετρα καί νά μπροστά μας τό Κρυονέρι (Μαλακάσα). Κάποιος
παίρνει τό μικρόφωνο κι’ άρχίζει τά άνέκδοτα καί τά χιουμοριστικά άστεΐα. Αύτός ό κάποιος είναι ό Διοικητής μας. Σέ λίγο άκολουθούν τό παράδειγμα ό συνά
δελφος κ. Νικολόπουλος, ό υποφαινόμενος καί άλλοι. Τό κέφι καί ό ενθουσιασμός
θεριεύουν καθώς περνάμε : Κιούρκα, Αύλώνα, Σχηματάρι, Λίμνη 'Υλικής, Λειβανάτες, "Αγιο Κωνσταντίνο, Καμμένα Βούρλα, Μώλο καί Θερμοπύλες, όπου καί φθά
νουμε στις 10 π.μ. ’Αριστερά άπλώνεται περήφανο τό όρος Καλλίδρομον καί δεξιά
μας τά έλη καί ό κάμπος τών Θερμοπυλών.
Κατεβαίνοντας, πηγαίνουμε νά δούμε τό όρειχάλκινο άγαλμα τού Λεωνίδα,
προσφορά τών Ελλήνων τής ’Αμερικής. Τό κοντάρι του δείχνει τό μονοπάτι πού
ό ’Εφιάλτης υπέδειξε στούς Πέρσες. Καθώς ό κ. Καραμούζης μάς άφηγεΐται τό
ιστορικό τής μάχης τών Θερμοπυλών, οί σκέψεις μας, γοργόφτερες, γυρίζουν αι
ώνες πριν καί άνταμώνουν σ’ ένα εύλαβικό προσκύνημα τών 300 πού έπεσαν μαχόμενοι ήρωικά καί προτάσσοντας τά στήθη τους στή κατακτητική μανία τού Ξέρξου. "Αν δέν ύπήρχε τό ύπερφυσικό σέ μέγεθος άγαλμα τού Λεωνίδα, ίσως κανένας
δέν θά μπορούσε νά φαντασθή ότι στο μέρος αύτό έγινε έκεΐνο πού έκανε τις Θερ
μοπύλες σύμβολο τών άγώνων γιά τήν ελευθερία καί φωτεινό οδηγό τών έλευθέρων
ανθρώπων.
’Εδώ, στό μέρος αύτό, ό Λεωνίδας μέ τούς 300 Σπαρτιάτες καί τούς 700
Θεσπιεΐς, έπεσαν «τοϊς κείνων ρήμασι πειθόμενοι», γράφοντας μιά βαρειά ύποθήκη
καί κληρονομιά γιά μάς τούς μεταγενεστέρους. ’Άθελά μας έρχεται στό μυαλό μας
τό γνωστό ποίημα τού αλησμόνητου Καβάφη :
Τιμή σ’ εκείνους, όπου στήν ζωήν των
ώρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλας. . .
Καί περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν πώς ό Εφιάλτης θά φανή στό τέλος
κι’ οί Μήδοι επί τέλους θά διαβούνε.
Ψηλά στό μικρό ύψωματάκι, βρίσκεται ό τύμβος τού Λεωνίδα καί τών συμ-
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πολεμιστών του. 'Απλός καί απέριττος, όπως ήσαν κι’ οί ψυχές τών μαχητών. Σύμ
βολο ιερό στο πέρασμα τών χρόνων, μνημείο άφθαρτο της αιώνιας ελληνικής λε
βεντιάς, τρανός όδηγητής όλων έκείνων πού άγωνίζονταί γιά τήώ πολυπόθητη ελευ
θερία, γ ι’ αύτή πού αιώνες τώρα χύνονται ποταμοί αίματος.
’Αλλά δεν είναι ή μοναδική φορά πού οί "Ελληνες άντεμετώπισαν έδώ τούς
ξένους επιδρομείς. Τό ίδιο έγινε μέ τούς Γαλάτες τό 279 π. X., μέ τούς Ρωμαίους
τό 191 π. X., τούς Σταυροφόρους τό 1205, τούς Τούρκους τό 1821 καί μέ τούς
Γερμανούς τό 1941. Μια παράδοσις τής ελληνικής φυλής πού συνεχίζεται αδιά
κοπα, χωρίς άνασασμό, χωρίς ποτέ νά ληφθοϋν ύπ’ δψιν οί ύπέρτερες δυνάμεις τών
επιτιθεμένων. Τό πνεύμα νικάει πάντοτε την ύλη, τό φώς τό σκοτάδι. Κι’ ή Ε λ 
λάς υπήρξε καί είναι τό πνεύμα τού κόσμου, τό φώς τής άνθρωπότητος, αΐωνία
φωτοδότρια, κυματοθραύστης τής βίας. ’Αθάνατη Ελλάς ! 'Ηρωικέ έλληνικέ λ.αέ !

Οί έκδρομεϊς φωτογραφούμενοι ττρό τοϋ αγάλματος τοϋ Λεωυίδον.

Περιούσιε τού Θεού λα έ! Συνέχισε τό δρόμο σου, βαδίζοντας πάνω στά χνάρια τών
τρισενδόξων προγόνων σου. Κράτησε άσβεστη τη δάδα τών αιωνίων ιδανικών καί
μή ξεχάσης ποτέ τη βαρειά καί άνεκτίμητη κληρονομιά πού σ’ άφησαν οί μαχητές
τών Θερμοπυλών, τού Μαραθώνα, τής Σαλαμϊνος, τού 40 - 41 καί τού Γράμμου.
Προώρισαι νά ζήσης ~καί θά ζήσης.
Έδώ κοντά άναπτύσσεται μιά καινούργια λουτρόπολις, πού δέν είναι καθό
λου καινούργια, γιατί άναφέρεται άπό τήν εποχή τών μύθων καί ώνομάζετο στήν
άρχαιότητα «'Ηράκλεια λουτρά», προς τιμήν τού 'Ηρακλέους. 'Η τουριστική άξιοποίησις τής πατρίδος μας συνεχίζεται μέ εντατικό ρυθμό. Σημείο εύοίωνο ενός
καλυτέρου αύριο γιά μάς, γιά τά παιδιά μας, γιά τούς άπογόνους μας.
’Αφήνοντας πίσω μας τον ιερό χώρο τών Θερμοπυλών, ξεκινάμε γιά τό τέρ
μα τής διαδρομής, τήν Ά ν ω Τιθορέα. Περνώντας άπό τήν Σκάλα τής ’Αταλάντης,
δροσιζόμαστε γιά λίγο κάνοντας μπάνιο καί μετά, άφοΰ περάσαμε άπό τήν ’Αταλάν
τη, Έλάτεια, Κάτω Τιθορέα (Κηφισοχώρι), φθάσαμε στις 2 στήν Ά ν ω Τιθορέα,
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πού βρίσκεται στις Β.Α. υπώρειες τοϋ Παρνασσού. Το δνομά της προέρχεται, κατ’
άλλους μέν άπο την μυθική Θεά Τιθόρρα ή Τιθορέα, κατ’ άλλους δέ άπο την ονο
μασία μιας κορυφής τοϋ Παρνασσού. 'Ωραίο χωριό, μέ κρΰα καί χωνευτικά νερά,
μέ τόπους δπου βασιλεύουν ή γαλήνη, ή δροσιά καί το πράσινο, έχει υψόμετρο 580
μ. καί περί τούς 1400 κατοίκους. Έδώ μπορεί κανείς νά χαρή άπόλυτα τις ομορ
φιές τής βουνήσιας ζωής.
Ή "Ανω Τιθορέα (Βελίτσα) είναι δεμένη μέ τούς άγώνες καί την δρασι τοϋ
Όδυσσέως Άνδρούτσου, τοϋ οποίου ή προτομή εχει στηθή στήν βορεία πλευρά.
Λίγο μακρυά άπο τό χωριό, βρίσκεται ή περίφημη «σπηλιά τοϋ Άνδρούτσου», πού
ήταν το ορμητήριό του καί στήν οποίαν ειχεν έγκαταστήσει τήν οίκογένειά του.
Μάς έξενάγησεν ό Σταθμάρχης, 'Υπενωμοτάρχης κ. Δημήτριος Κοκκαλιάρης
τον όποιο καί άπο τις στήλες αυτές τον εύχαριστοΰμε ολόθερμα.
Τό μεσημβρινό μας φαγητό, κάτω άπο τά πανύψηλα πλατάνια στο κέντρο
τοϋ χωριοΰ, τό τόσο πλούσιο σέ εδέσματα, ήταν μιά έκπληξις, πού τόσο μυστικά
μάς έπεφύλαξε ό κ. Διοικητής. ’Αξιωματικοί καί κατώτεροι, μαζί μέ τούς οικεί
ους μας, άδελφωμένοι γευθήκαμε τον νοστιμώτατο οβελία καί ήπιαμε στήν υγεία
όλων.
’Αλλά, δπως δλα τά καλά πράγματα έχουν κάποιο τέλος, έτσι καί γιά μάς
έφθασε ή ώρα τοϋ γυρισμού. Επιστρέφουμε στήν ’Αθήνα, τήν πόλι τής Άθηνάς
καί τοϋ Περικλέους, γιά νά συνεχίσουμε αύριο ξανά τή δουλειά μας. Τή δουλειά
μας πού ύποσχεθήκαμε, ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων, νά έκτελοΰμε «τιμίως καί
εύσυνειδήτως».
Παίρνοντας τον παλιό δρόμο, διακρίνουμε δεξιά μας τον Λέοντα τής Χαιρωνείας, έπιβλητικόν, δαρμένον άπο τις μπόρες των αιώνων. Μάς θυμίζει γιά λίγο
τήν φονική μάχη πού έγινε σ’ αύτήν τήν περιοχή μεταξύ ’Αθηναίων - Θηβαίων καί
των Μακεδόνων τοϋ Φιλίππου (338 π. X .).
Λειβαδιά, Θήβαι κ.λ. χάνονται πίσω μας, καθώς μπαίνουμε ξανά στον και
νούργιο δρόμο. Τό τραγούδι δονεί τήν άτμόσφαιρα. Τό κέφι άμείωτο, καθώς τά
άνέκδοτα δίνουν καί παίρνουν. Τό δημοτικό τραγούδι τοϋ Άστυφύλακος κ. Θ. Κορίζη, μάς ξεσηκώνει δλους, καθώς φέρνουμε στή μνήμη μας τά άθάνατα δημοτικά
τραγούδια.
Φθάνουμε στήν ’Αθήνα. 'Ο κ. Διοικητής μάς εύχαριστεΐ καί μάς συγχαίρει
γιά τήν υποδειγματική τάξι πού έτηρήθη, άλλά κι’ εμείς τον εύχαριστοΰμε έγκάρδια γιά τήν έμπνευσι πού είχε νά διοργανώση αυτή τήν εκδρομή. Εύχόμαστε γρή
γορα νά έχουμε τήν ευκαιρία νά ζήσουμε ξανά μιά τέτοια ήμέρα, πού θά μείνη γιά
πάντα ζωντανή στις ψυχές μας.
Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τω ν άστυνομικώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τ ω ν .

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X»

ύξάνονται τά τροχαία ατυχήματα εις τάς ’Αθήνας, αυξάνονται εις δλην τήν
Ελλάδα, αυξάνονται εις ολόκληρον τον κόσμον. Γεγονός παράλληλον τοΰτο
Α
μέ τον όλοέν αύξανόμενον άριθμόν κυκλοφορίας των οχημάτων παντού, ένα γεγο
νός όμως του όποιου ή κλΐμαξ αύξήσεως των αύτοκινητικών άτυχημάτων δεν άκολουθεΐ εκείνην τής αύξήσεως τοΰ άριθμοϋ κυκλοφορούντων οχημάτων, άλλα υπερ
τερεί. Εις ό,τι άφορά τά καθ’ ήμάς, στατιστική τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας
Κινήσεως ’Αθηνών όμιλεt διά 538 τροχαία άτυχήματα κατά τον μήνα Μάϊον έ.έ.,
μέ 7 νεκρούς καί 609 τραυματίας, έκ των όποιων οί 36 σοβαρώς, έναντι 466 άτυ
χημάτων τοΰ Μαιου παρελθόντος έτους μέ 4 νεκρούς καί 515 τραυματίας, έκ των
όποιων οί 25 σοβαρώς. Έ ν τώ μεταξύ άγομεν τον ’Ιούλιον, τον μήνα κατά τον όποιον
λαμβάνουν χώραν τά περισσότερα αύτοκινητικά άτυχήματα, συμφώνως μέ τό τε
λευταίου δελτίον στατιστικής συγκοινωνιών. Κατά τό δελτίον αύτό, τον ’Ιούλιον
συμβαίνουν εις ’Αθήνας (κέντρον καί προάστια) 764 άτυχήματα περίπου καί άλλα
544 εις τήν υπόλοιπον Ελλάδα, αί κρισιμώτεραι δέ ήμέραι είναι τών Σαββάτων
καί από Ιδης - 19ης ώρας. ’Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία : Υπεύθυνοι διά τά άτυ
χήματα είναι : οί οδηγοί κατά 85% καί οί πεζοί κατά 15%. Κύριον σφάλμα τών
οδηγών ή υπερβολική τα χύτης. Οί συνταξιούχοι δέν «πέφτουν θύματα τών τροχών,
άφοΰ εις σύνολον 2713 θυμάτων μόνον 18 είναι οί συνταξιούχοι. Τά περισσότερα
άτυχήματα συμβαίνουν όπου αί οδοί είναι καλής καταστάσεως (1841), όπου δέν
υπάρχουν τροχονόμοι (1629) καί όπου ή περιοχή πυκνοκατοικεϊται (1368). Οί άριθμοί αύτοί φυσικά — οί κάπως παράδοξοι — άφοροϋν όλην τήν Ελλάδα καί έχουν
ανάγκην διεξοδικής μελέτης — τήν οποίαν ό χώρος μου δέν επιτρέπει — διά νά
εξαχθούν θετικώτερα συμπεράσματα.
h'
* *
Τά αύτά καί πολύ χειρότερα μέ τήν αυξησιν τών τροχαίων άτυχημάτων συμ
βαίνουν εις όλας τάς χώρας σχεδόν. Παρατηρεΐται αυξησις εις τάς Η.Π.Α., εις
τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Δυτικήν Γερμανίαν, τήν ’Ιταλίαν καί
άλλαχοΰ. "Οσον άφορά τά μέτρα πού λαμβάνονται διά τήν περιστολήν τού κακού,
ας άναφερθούν εδώ τά τής ’Ιταλίας καί τής Γαλλίας. Εις τήν ’Ιταλίαν, ό άστυνομικός διευθυντής τής Ρώμης διέταξε τήν . . . απεργίαν τών τροχονόμων επί 48ωρον,
τούτο δέ διά νά ίδη τό κοινόν, καί οί αύτοκινητισταί ιδίως, ποία κατάστασις θά δημιουργηθή όταν παύσουν οί αστυφύλακες νά εφαρμόζουν τά νέα μέτρα, τά όποια,
άποβλέποντα τόσον εις τήν άποσυμφόρησιν τών οδών όσον καί εις τήν μείωσιν τών
άτυχημάτων, έκρίθησαν ώς αύστηρότατα. Καί εις τήν Γαλλίαν, μέ γνώμονα, το
OTt οί οδηγοί είναι κατά 80 - 90% υπαίτιοι τών άτυχημάτων, έπί 1.781.817 προσελθόντων προς άπόκτησιν άδειας όδηγήσεως τό παρελθόν έτος, μόλις 721.281
έλαβον άδειαν. Άπερρίφθησαν J.023.997 καί 36.539 έγκατέλειψαν μόνοι τάς εξε
τάσεις. Εύχής έργον θά ήτο νά έπεδείκνυον καί αί ΐδικαί μας έπιτροπαί τού Υ 
πουργείου Συγκοινο^νιών τήν αύστηρότητα τών Γάλλων άρμοδίων.
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άκόμη νά έχωμεν εΐσέλθει εις τά κυνικά καύματα τοΰ θέρους, έντονος
Χ ωρίς
έρωτικός άνεμος πνέει άνά τήν πρωτεύουσαν καί πολλά τά ερωτικά δράμα
τα αυτών των ήμερων. 'Ένας άπήγαγε τήν σύζυγον τοΰ θετού υιού του, μία ύπανδρος έγκατέλειψε τά τρία παιδιά της καί ήκολούθησε νεαρώτερόν της έραστήν, άλ
λος «έτσίμπησε» διερχομένην μαθήτριαν εις τούς γλουτούς, άλλος περιέλουσε τεντυμποΐκώτατα οικοκυράν μέ γιαούρτι επειδή άπεποιήθη τήν ερωτικήν προσφοράν
του, πολλαί νεαραί έξηφανίσθησαν μέ κατεύθυνσιν προς τήν πορνείαν κλ. κλ. Πλή
θος ίερειών τής ’Αφροδίτης έξ άλλου έξεστράτευσε προς μοναχικά καί δι’ αυτοκι
νήτων πολυσύχναστα σημεία, δπως λ.χ. το Φαληρικον Δέλτα δπου κατά μίαν μό
νον έξόρμησιν τής 'Υπηρεσίας ’ Ηθών συνελήφθησαν 12 «ωτοστόπ - γκέρλς», άδήλωτα καί μή υποκείμενα εις υγειονομικόν έλεγχον. ’Από τά ερωτικά δράματα ξε
χωρίζει έκείνη ή έπίθεσις μέ στιλέτο ύπό τοΰ μνηστήρος κατά τής κατά 18 έτη
μεγαλυτέρας μνηστής εις μπάρ τής περιοχής 'Ομονοίας πού άνεστάτωσε τήν ’Α
στυνομίαν διότι τό θύμα κατέθετεν δτι τήν έτραυμάτισαν τρεις άγνωστοι. Ξεχωρί
ζει άκόμη, καί ιδιαίτερα δι’ ήμάς τούς άστυνομικούς, έκείνη ή αύτοκτονία άστυφύλακος εντός τής σκοπιάς του, ή οποία σημειωθήτω έρχεται τρίτη κατά σειράν
εις τό διάστημα τών έπτά τελευταίων μηνών. . .
Δράσις συνεχίζει νά έγγράφη καθημερινώς δλο καί περισσότερα εις
Η τό’Άμεσος
ενεργητικόν της. Ά ν δέν ύπήρχεν, ένας έπιφανής μουσικοσυνθέτης τοΰ
τόπου μας δέν θά εύρίσκετο ΐσως εις τήν ζωήν κατ’ αύτάς. Καί αύτό διότι μή ύπάρχοντος άσθενοφόρου τοΰ σταθμοΰ πρώτων βοηθειών προς μεταφοράν τοΰ αίφνιδίως
ύποστάντος καρδιακήν προσβολήν μουσικοσυνθέτου καί μαέστρου, κρινομένης δέ
επικινδύνου πάσης μεταφοράς του άνευ συσκευής οξυγόνου, τά περιπολικά μας άνέλαβον νά μεταβοΰν εις τον σταθμόν, νά παραλάβουν νοσοκόμον, όξυγόνον καί καρδιοτονωτικάς ενέσεις, καί νά έπιστρέψουν μετ’ αύτών εις τήν κατοικίαν τοΰ κινδυνεύοντος συνανθρώπου. Εντός τεσσάρων μόνον λεπτών λοιπόν καί ύστερα άπό μίαν
φρενήρη κούρσαν άπό τών ύπωρειών τής Άκροπόλεως μέχρι τοΰ σταθμοΰ καί τάνάπαλιν, έκρίθη ή ζωή ενός άνθρώπου. Τό γεγονός τοΰτο φυσικά είναι ένα μόνον
άπό τό πλήθος τών δσων καθημερινώς λαμβάνουν χώραν δταν καλήται το «100»
καί μαρτυρεί τήν ύψίστην άποστολήν τής υπηρεσίας αυτής εις μίαν σύγχρονον κοι
νωνίαν.
** *
Ταχύτης λοιπόν, καλή έκτίμησις τής καταστάσεως καί σωστή, εύσυνείδητος
δράσις, είναι τά συστατικά πού χαρακτηρίζουν τά πληρώματα τών περιπολικών μας
μας αυτοκινήτων. Αυτά τά συστατικά άπαιτοΰν νά έπεμβαίνη ή ’Αστυνομία εις
έκατοντάδας περιπτώσεων —· άκόμη καί εις περιπτώσεις παραδόξους καί πού άλλο
τε ούδείς διεννοεΐτο — άρκεΐ νά ύπάρχη πραγματική άνάγκη καί ή έπέμβασις νά μή
εύρίσκεται έκτος τών ορίων τής άστυνομικής άρμοδιότητος. Συμβαίνουν αύτά εις
δλας τάς πολιτισμένας ’Αστυνομίας. Ξένη κυρία λ.χ., ή οποία έδιάβασε τά δσα
έγραφα έδώ προ ήμερών διά τήν ύπό πληρώματος περιπολικού μας έξεύρεσιν ια
τρού καί τήν έν συνεχεία μεταφοράν κινδυνευούσης έγκύου εις κλινικήν διά νά γεννήση, μοΰ έλεγεν δτι ένας άρχιφύλαξ τής παρισινής ’Αστυνομίας, ό κ. Ραϋμόν Μπερτονέ, ήλικίας 37 έτών καί έπί κεφαλής περιπολικού, έπελήφθη τόσον επειγόντων
περιστατικών ώστε ήναγκάσθη μόνος του, νά «ξεγεννήση» τρεις γυναίκας τά μεσάνυκτα τής 26ης Μαρτίου, τής 15ης Μαΐου καί τής 2ας ’Ιουνίου τ.έ. Καί δτι μό
νον τό ένα άπό τά μιορά έδέχθη νά βαπτίση. . Διαβάζω έν τώ μεταξύ αύτάς τάς
ήμέρας δτι ένας νεαρός, τραυματίας άπό αύτοκινητικόν άτύχημα, μετεφέρθη εις τό
νοσοκομεϊον τοΰ πανεπιστημίου Αόμα Λίντα Η.Π.Α. Έ κεΐ ό χειρουργός άνεκά-
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λυψεν ότι έλειπεν ένα μέρος της . . . μύτης τού τραυματισθέντος, δτε δύο περιπολι
κά μετέβησαν εις τον τόπον τοΰ άτυχήματος, ήρευνήθη έπί 25 λεπτά τό έδαφος,
άνευρέθη το τεμάχιον (τής μύτης) πού εΐχεν άποκοπή, καί μετεφέρθη μέ ταχύτατα
160 χιλιομέτρων διά μέσου τής έρήμου τής Καλλιφορνίας εις τό νοσοκομείου. Αί
ύγειονομικαί γνώσεις των άστυνομικών τούς έπέτρεψαν νά τοποθετήσουν τό άνευρεθέν άκρον τής μύτης εντός δοχείου περιέχοντος διάλυμα πάγου καί άλατος, πρά
γμα πού έκαμε τον χειρουργόν πού την συνέρραψε νά έκφράση την βεβαιότητα δτι
ό άσθενής συντόμως θά θεραπευθή. . .
•Φ *
* *
ό έθιμον δυνατόν νά ύπερισχύη τοΰ νόμου εις ώρισμένας μή σοβαράς περι
πτώσεις, πάντοτε άπό άνθρωπίνην ανοχήν καί σεβασμόν βεβαίως προς αύτό. Δι’ δ καί ό «"Αη - Γιάννης ό φρυγανάς» μέ τον Κλήδονα καί τά άλλα λαογραφικά μας στοιχεία — ελάχιστα εις την έποχήν μας — «έπυρπόλησε» τάς ’Αθήνας
καί μετέβαλε πολλούς άστυνομικούς εις πυροσβέστας. Περί τά 120 τηλεφωνήματα
έδέχθη ή "Αμεσος Δράσις καί έπί ώρισμένων περιπτώσεων έπενέβη καί ή Πυροσβε
στική Υπηρεσία, άλλά είπαμε : τό έθιμον. . . Τό έθιμον πού μάς έκαμε νά περιορισθοϋμε εις τήν μεταφοράν σαράντα περίπου νεαρών, άνδρών καί γυναικών, εις τον
σταθμόν πρώτων βοηθειών, διότι «έπηδοϋσαν» φωτιές μέ ελπίδα τήν εύόδωσιν πολ
λών ονείρων καί είδωλολατρικών άφελειών. . . Μεταξύ αύτών πού μετεφέρθησαν,
μέ ελαφρά εύτυχώς εγκαύματα, καί ένας «νέος» 53 έτών. . .
** *

Τ

άγων διά τήν κοινήν ήσυχίαν, πού άνελήφθη εις μεγάλην έκτασιν υπό τής
Ο
’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς, είχε τά αγαθά του άποτελέσματα μέχρις
ένός μόνον ορίου. Πρέπει νά συνεχισθή δι’ δλων τών δυνάμεών μας καί καθ’ δλην
τουλάχιστον τήν διάρκειαν τοΰ θέρους. Ούδέν άλλο ζήτημα —πέραν τών μεγάλων
καί τών τραγικών βεβαίως — άπασχολεΐ τόσον τό κοινόν καί τον τύπον αύτάς τάς
ήμέρας, ούδέν άλλο άπό τά φαινομενικώς «μικροζητήματα» έχει τόσην άξίαν όσον
ή ήρεμία καί ή ήσυχία τοΰ βιοπαλαίοντος άτόμου κατά τάς ώρας τής μεσημβρινής
καί τής νυκτερινής του άναπαύσεως. Πέραν έκείνων πού εις άλλα «Εικοσιτετράω
ρα» έσταχυολόγησα άπό τον τύπον ιδού καί αύτά, ώς μία. . . συμβολή τών στηλών
μου εις τον άγώνα κατά τής άνησυχίας. «. . .'Η φασαρία πού γίνεται είναι κάτι τό
άφάνταστον. . . Τά αύτοκίνητα μέ άνοικτήν τήν έξάτμισιν τρέχουν ίλιγγιωδώς. 'Ο
έκκωφαντικός θόρυβοί άκούεται εις άκτΐνα έκατοντάδων μέτρων καί τά κύματα
τών θορύβων τραντάζουν τά τζάμια τών σπιτιών. "Οταν, μέ τόσην ταχύτητα, άναγκάζωνται νά «φρενάρουν», τό στρίγγλισμα τών φρένων σπάζει τά νεύρα. Έ ν τώ
μεταξύ προστίθενται καί αΐ σειρήνες έλευθέρως καί εις τήν διαπασών. .» «Σ.Σ. :
'Υπερβολικά ίσως, άλλά έστω καί μέρος τούτων θεωρείται άρκετόν). Καί άλλου :
«Οί οδηγοί σ ιγ ά - σιγά ήρχισαν νά κορνάρουν. ’Αντιστάσεως μή ουσης, τείνουν νά
καταργήσουν τήν σωτηρίαν έκείνην διαταγήν, ώς νά μή ήρκουν οί χίλιοι άλλοι ποι
κιλόμορφοι θόρυβοι τής πόλεως πού άπειλοϋν νά τήν μεταβάλλουν εις πραγματι
κόν φρενοκομεΐον. . .». Καί άλλου πάλιν : «Θ’ άρχίσω νά ενοχλώ συστηματικώς
τήν ’Αστυνομίαν μέ μίαν εκστρατείαν έναντίον τών θορύβων. Καί θά κάμω δ,τι
ήμπορεϊ νά κάμη μία δημοσιογραφική στήλη. Θά ζητήσω άκόμη τήν βοήθειαν τών
συναδέλφων μου εις τάς άλλας εφημερίδας — συνάδελφοι καί φίλοι είμεθα καί κοι
νοί περί τού κοινού καλού είναι πάντοτε οί σκοποί μας — εις οίανδήποτε αν άνήκωμεν πολιτικήν παράταξιν. Αοιπόν : Πρέπει νά λείψουν άπό τούς δρόμους τών
’Αθηνών εις όλας τάς ώρας τοΰ ήμερονυκτίου καί εις δλας τάς συνοικίας δλα τά
δίκυκλα καί τρίκυκλα μέσα μεταφοράς πού πλήσσουν τά νεύρα. "Οπου καί αν εύρεθή κανείς, εις τό σπίτι του, εις τό κουρεΐον, εις τό ύπαίθριον ζαχαροπλαστεϊον
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ή ταβερνεϊον, εις τό μπακάλικο, εις τον υπαίθριον κινηματογράφον, παντού τέλος
πάντων οπού είναι δυνατόν να σταθή άνθρωπος, την στιγμήν πού λέγει κάτι ή τήν
στιγμήν πού άκούει κάτι, θά περάση καί θά έκπυρσοκροτήση χωρίς λόγον — ή τέ
χνη διά τήν τέχνην — ό άγυιόπαις, ό άλητόπαις, ό μπακαλόπαις, ό βουτυρόπαις. . .
Καί καθένας, ό εις μετά τον άλλον, θά κάμη οσον κρότον του επιτρέπει ή μηχανή
του, ώστε όσοι παρευρισκόμενοι κατά τήν έπέλασιν συνομιλούν, νά μή άκούσουν
καί νά μή άκούωνται, νά έκκωφαίνωνται, νά έκνευρίζωνται. . .».
** *
Πρέπει νά συνεχισθή λοιπόν ό άγων κατά των εστιών άνησυχίας τού κοινού
δι’ όλων μας των δυνάμεων καί μέσων. ’Έστω καί εάν συναντώμεν επικινδύ
νους άντιρρησίας, όπως τον άριστερών φρονημάτων οικοδόμον Ν.Π. καί άλλους έργάτας, οΐ όποιοι εις τάς συστάσεις άστυνομικών νά μή θορυβούν κατά τάς μεσημβρινάς όόρας εις άνεγειρομένην οικοδομήν, τούς ύβρισαν χυδαιότατα καί τούς έπετέθησαν. . . Καί έπειδή ό ένας λόγος φέρει τον άλλον, ας σημειωθή επί τού προκειμένου ότι ηύξήθησαν καί πάλιν τά κρούσματα έπιθέσεων εναντίον άστυνομικών κα
τά τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των. Έ πί κεφαλής όλων πρέπει νά εύρίσκεται
αύτάς τάς ήμέρας ό άριστερών πάλιν φρονημάτων Χ.Α. τών 24 έτών, ό όποιος έπετέθη εναντίον άστυφύλακος πού άπέπειράθη νά τον διαχωρίση, ένώ συνεπλέκετο μέ
διευθυντήν καφέ - μπάρ, καί κατεδικάσθη εις τετράμηνον φυλάκισιν, άνευ τού δι
καιώματος τής άναστολής τής έπιβληθείσης ποινής έν περιπτώσει έφέσεως.
*
* *
Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων έδωσε ένα πλούσιο καλλιτεχνικόν «πα
Η ρών»
αύτάς τάς ήμέρας εις τάς έπ’ ευκαιρία τής ναυτικής έβδομάδος εκδη
λώσεις. Ήκούσθησαν πολλοί έπαινοι κατά τάς έξ συναυλίας πού έδόθησαν καί ιδι
αιτέρως έχειροκροτήθησαν τά εμβατήρια « ’Αστυνομία Πόλεων» καί « ’Αλλαγή Φρου
ράς». Μακράν πάντοτε αί στήλαι αύταί άπό τού νά εκθειάζουν προσωπικά επιτεύ
γματα, είναι ύποχρεωμέναι νά τονίσουν μόνον ότι καί τά δύο αύτά καλά εμ
βατήρια άνήκουν εις τό ενεργητικόν τού άρχιμουσικοΰ καί συνθέτου κ. Δ. Μπουκουβάλα, 'Υπαστυνόμου Α', ό όποιος τά ένέγραψε καί τά έμελλοποίησε κατά τό
1963. Δεν κινδυνεύω λοιπόν νά χαρακτηρισθώ ώς έπαινών προσωπικά επιτεύγμα
τα έπί τού προκειμένου, άφοΰ ή προσωπική εργασία διατίθεται καί άξιοποιεΐται
υπέρ τού άστυνομικοΰ συνόλου καί κατ’ έπέκτασιν ύπέρ τού κοινωνικού τοιούτου.
Πέραν αυτών, πρέπει νά όμολογηθή ότι ή άθόρυβος ύπηρεσία πού προσφέρει ή
Φιλαρμονική μας γίνεται άπό ήμέρας εις ήμέραν όλο καί περισσότερον αισθητή εις
τό μεγάλο κοινόν. Ή συναυλία πού έδόθη εις τό θέατρον «Γκλόρια» κατά τάς άρχάς τού έτους, ύπέρ τών σκοπών τού Χριστιανικού 'Ομίλου Φοιτητών καί μετά
τής χορωδίας τών Βασιλικών ’Ανακτόρων, ήνοιξε μίαν νέαν έποχήν μέ τήν τεραστίαν
άπήχησιν πού εϊχεν εις τούς καλλιτεχνικούς κύκλους. Αύτήν τήν έποχήν χαρακτη
ρίζουν αί επιτυχείς έμφανίσεις κατά τήν ναυτικήν έβδομάδα, ή έμφάνισις κατά τήν
έναρξιν τών «Παναθηναίων» καί τόσαι άλλαι εις τό διάστημα τού εξαμήνου. ’Αλ
λά υπάρχουν μερικά ζητήματα τά όποια πρέπει νά άντιμετωπισθοϋν τό δυνατόν συντομώτερον.
** *
Ηύτύχησεν ή Φιλαρμονική μας νά έχη έπί τόσα έτη ώς καλλιτεχνικόν διευ
θυντήν τον γενικόν αρχιμουσικόν καί συνθέτην κ. Β. Σωζόπουλον, τού όποιου τά
έμβατήρια «Α' Σώμα Στρατού» καί «Κολοκοτρωναΐοι» είναι πασίγνωστα άνά τό
πανελλήνιον. 'Υπό τήν διεύθυνσιν τούτου ένα πλήθος άστυνομικών ύπαλλήλων άπέκτησε μουσικάς ικανότητας πού έζήτησαν νά τάς έκμεταλλευθούν διάφοροι οργα
νισμοί καί δημόσιαι ύπηρεσίαι. Κατά τά τελευταία έτη, έξ τουλάχιστον μουσικοί
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μας (διπλωματούχοι) άπεχώρησαν καί προσελήφθησαν δύο εις τήν Κρατικήν ’Ορ
χήστραν, δύο εις τήν Φιλαρμονικήν τοϋ Δήμου ’Αθηναίων καί άλλοι δύο ως καθηγηταί μουσικής εις Γυμνάσια— ό ένας μάλιστα έκ τούτων ήλθε πρώτος εις τάς
σχετικάς έξετάσεις τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας. ’Αποτελεί λοιπόν έπίλεκτον τμή
μα ή Φιλαρμονική ’Αστυνομίας Πόλεων.
*❖ *
μένει καί πάλιν χώρος διά να συμπεριληφθοΰν έδώ αί «Βραχεΐαι σημειώ
Λ ενσεις»
μου εις ολόκληρον τήν έκτασίν των. Περιορίζομαι λοιπόν να ε’ίπω ότι :
* ’Ακατάλληλον προς βρώσιν γιαούρτι έστειλεν εις τό νοσοκομείου εξαμελή οι
κογένειαν όπωροπώλου τοϋ Πειραιώς. Έ κ παραλλήλου, «ζωύφιον» εις λεμονάδαν,
πολλά παράπονα διά τήν ποιότητα τοϋ άρτου καί τόσα άλλα,— όλα άγορανομικής
άρμοδιότητος. , ..
* "Οπως άκριβώς τον περασμένον χρόνον κατά μήνα ’Ιούλιον — μέ τήν άρχαιοκαπηλίαν σπανίων ειδών μινωικής εποχής — οΰτω καί έφέτος : ’Αρχαιοκαπηλία ει
δών άνεκτιμήτου άξίας τής Γ' π. X. χιλιετηρίδος, δι’ δ καί δύο έμποροι έργων τέ
χνης άπεστάλησαν εις τον Εισαγγελέα.
* Αυστηρά θεία τιμωρία εις τέσσαρες νεαρούς καί σεσημασμένους κλέπτας αυ
τοκινήτου. 'Ο ένας νεκρός καί οΐ τρεις βαρέως τραυματίαι, συνεπεία «τουμπαρίσματος» τοϋ «Έ μ - τζί». . .
* Καί φεμινισμός εις μεγάλην κλίμακα : Γυναίκα λεηλατεί τάς άποσκευάς ομο
γενών εις τον Πειραιά, γυναίκα (κομμουνίστρια) άπεΛεί καί εκβιάζει πολίτας εις
’Αθήνας κλ. κλ. . .
*
* *
λάχιστα τώρα άπό τήν ξένην άστυνομικήν είδησεογραφίαν :
'Ο διευθυντής τ ή ς ’Αστυνομίας τής πόλεως Χόουμσεντ τής Φλ,ωρίδος συνελήφθη ύπό τών άνδρών του καί ώδηγήθη εις τό δικαστήριον διότι : ώδήγει τό αυ
τοκίνητου του μεθυσμένος, έστρεψεν άριστερά άντικανονικώς, έστερεΐτο άδειας όδηγοϋ, δεν είχε καταγράψει κανονικώς, τό αύτοκίνητόν του κλ. . .
* Πέντε ένοπλοι’Αφρικανοί, εις Μπενόμι τοϋ Γιοχάννεσμπουργκ, έλήστευσαν
φορτηγόν αύτοκίνητον τών ταχυδρομείων καί άφήρεσαν 250.000 ράντς (10.1 /2 έκατομμύρια δραχμών). Πρόκειται περί τής μεγαλυτέρας ληστείας είς τήν ιστορίαν
τής Νοτίου ’Αφρικής.
* Πρωτοφανής υστερία πλήθους 250.000 άτόμων εις Μελβούρνην, διά τούς
«Μπήτλς». Είς συμπλοκήν μετά τής ’Αστυνομίας έτραυματίσθησαν 450 άτομα καί
έζητήθη ή ένίσχυσις καί τοϋ στρατοϋ. . .
* ’Όπιον εΐσήγον άπό τήν Τουρκίαν, πιστόλια «μπερέττα» έξήγον είς αύτήν
’Ιταλοί λαθρέμποροι, συνεργαζόμενοι μέ Τούρκους. 'Η ’Ιταλική ’Αστυνομία συνέλαβεν έξ ’Ιταλούς τής συμμορίας, καταζητεί είκοσι Τούρκους καί ’Ιταλούς καί,
μέχρι στιγμής έχει κατάσχει 116 κιλά οπίου. . .
* Καί τόι τελευταίου : Δύο φοβεροί καί επικίνδυνοι λησταί συνελήφθησαν έπ’
αυτοφώρω ληστεύοντες υποκατάστημα τής Τραπέζης τής ’Ιρλανδίας εις Δουβλίνου,
διήλθον δέ τήν νύκτα είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τρώγοντες . . . μπισκότα καί πίνοντες γάλα. ΤΗσαν δύο «μπόμπιρες» 6 καί 4 έτών, οί όποιοι έκρύβησαν είς τήν
Τράπεζαν τό άπόγευμα, μετά τήν άποχώρησιν τών ύπαλλήλιυν, καί συνελήφθησαν
ύπό τοϋ φύλακος όταν είχαν γεμίσει τά θυλάκιά των μέ χαρτονομίσματα καί τοϋ
έπρότειναν ξύλινου ομοίωμα περιστρόφου. . .

Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X »

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών Α θηνώ ν κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Λεφέβρ ‘ Ιππολύτου.

Πάροδος τής όδοΰ Γουβέλη 7 (πάροδος Κασομούλη), στοΰ Κυνοσάργους.
Ό 'Ιππόλυτος Λεφέβρ, Γάλλος φιλέλλην, κατήλθε στην Ελλάδα και ήγωνίσθη
τό 1825 στο Σώμα τοΰ Φαβιέρου καί έφονεύθη στη μάχη του Άναλάτου.
Λεχόβου.

Πάροδος τής όδοΰ Σεπολίων 48, στάσις «8» των λεωφορείων Σεπολίων.
Πρόκειται για τό χωριό τής ομωνύμου κοινότητος τής Επαρχίας Φλωρίνης,
πού παλαιότερα ώνομάζετο 'Ηρωικόν καί έχει σήμερα περί τούς 1.200 κατοίκους.
Κατά την διάρκεια των μακεδονικών άγώνων, τό Λέχοβο καί ή Νεγκότανη, άλλο
χωριό, άπετέλεσαν την βάσιν έξορμήσεως τών άνταρτικών ομάδων τοΰ Παύλου Μελά.
Λεωκορείου.

Πάροδος τής όδοΰ 'Ερμοΰ 114, άπέναντι στην εκκλησία τών «'Α γίων Ά σω μάτων».
Τό Λεωκόρειον ή Λεωκόριον, ήταν οικοδόμημα τών ’Αθηνών, άφιερωμένο
στις ηρωικές θυγατέρες τοΰ ήρωος Λέω (Πραξιθέα, Θέόπη, Εύβούλη), οί όποιες
έθυσιάσθησαν εκούσια άπό τον πατέρα τους, για να άποτραπή ό λοιμός πού είχε
ένσκήψει. Τό Λεωκόριον, λέγεται δτι εύρίσκετο στην ’Αγορά τών ’Αθηνών, κοντά στο
βωμό τών Δώδεκα Θεών. Σχετική μέ τό οίκοδόμηνα αύτό έπιγραφή, άνευρέθη στην
έκκλησία τοΰ 'Αγίου Φιλίππου, πού εύρίσκεται στην περιοχή αυτή.
Λεωνίδου τοΰ Α '.

’Αρχίζει άπό τό τέρμα τής όδοΰ Ζήνωνος καί τελειώνει στήν 'Ιερά όδό.
Πρόκειται γιά τον γνωστό βασιλέα τής Σπάρτης, πού διεδέχθη στο θρόνο τον
άδελφό του Κλεομένη τό 487 π.Χ. Ό Λεωνίδας, όταν ό Ξέρςης έξεστράτευσε εναν
τίον τής Ελλάδος, κατέλαβε τά στενά τών Θερμοπυλών, επικεφαλής 300 Σπαρτιατών
καί 4.000 άλλων Ελλήνων, μέ σκοπό νά άποκόψη τήν προς τά νότια προέλασι τών
Περσών. 'Ύστερα όμως άπό τήν προδοσία τοΰ ’Εφιάλτου καί τήν άπό τά νώτα
έπίθεσι τών Περσών κατά τοΰ στρατοΰ του, ό Λεωνίδας έφυγάδευσε, μέσω θαλάσσης,
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τούς άλλους 'Έλληνες και παρέμεινε να πολεμηση με τούς ίδικούς του 300
καί 700 Θεσπιεΐς, μέ άποτέλεσμα νά φονευθοϋν στή μάχη δλοι. Ό Λεωνίδας έτιμήθη σαν ήρωας. (Συνώνυμη όδύς υπάρχει σέ συνοικισμούς καί προάστια ’Αθηνών).
Λ εω σθενους.

Πάροδος της όδοϋ Χρύσιππού 14, άπέναντι στον «"Αγιο ’Ιωάννη» της όδοϋ
Βουλιαγμένης.
'Ο Λεωσθένης, ’Αθηναίος στρατηγός τοΰ 4ου π.Χ. αΐώνος καί φίλος τοϋ Μ.
’Αλεξάνδρου, διεκρίθη στην Μ.’Ασία ώς άρχηγός Ελλήνων μισθοφόρων. Μετά τον
θάνατο τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, ύπήρξεν ό άρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων κατά τον
Λαμιακό πόλεμο, στον όποιο καί έφονεύθη (323 π.Χ .).
Λ εω χάρους.

Πάροδος της όδοϋ Θ. Κολοκοτρώνη 40, κοντά στην πλατεία «Κλαυθμώνος».
'Ο Λεωχάρης, περιώνυμος ’Αθηναίος γλύπτης τοΰ Δ' π.Χ. αΐώνος, διεκρίθη
ιδιαιτέρως στην προσωπογραφία (χαλκοΰν πορτραΐτον Ίσοκράτους κ .ά .) καί συνειργάσθη στήν πλαστική διακόσμησι τοΰ Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού. ’Από τά
πολλά του έργα έφημίζετο κατ’ εξοχήν ένα χαλκοΰν σύμπλεγμα, πού παρίστανε
την άρπαγή τοΰ Γανυμήδους άπό τον Δία, μαρμάρινον άντίγραφο τοΰ οποίου σώζεται
στο Βατικανό. Στον Λεωχάρη άποδίδεται ύπό πολλών καί ό ’Απόλλων τοΰ Μπελβεντέρε.
Λ ήδας.

Πάροδος της όδοΰ Πάρνηθος 15, κοντά στον «"Αγιο Θωμά» τής "Ανω Κυψέλης.
Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία ή Λήδα, ώραιοτάτη κόρη τοΰ βασιλέως της Αι
τωλίας Θεστίου, ήταν σύζυγος τοΰ Τυνδάρεως. 'Ο Ζεύς τόσο πολύ τήν ήγάπησεν ώστε
κατέφυγε στή θεά τοΰ "Ερωτος, τήν ’Αφροδίτη, ζητώντας νά τον βοηθήση, γιά νά
κατακτήση τήν Λύδα. 'Η ’Αφροδίτη μετεμόρφωσε τον Δία σέ κύκνο, ενώ ή ίδια μετεμορφώθη σέ άγριον άετόν καί ήρχισε νά τον κυνηγά. Ή Λήδα θέλοντας νά προστατεύση τον κύκνο τον ένηγκαλίσθη. ’Αργότερα ή Λήδα έτεκεν ένα αύγό, άπό τό όποιον
έξήλθον οί Διόσκουροι (Κάστωρ καί Πολυδεύκης). Μιά άλλη παράδοσις άναφέρει
ότι έτεκεν επίσης τήν Ελένη (βασίλισσα τής Σπάρτης) καί τήν Κλυταιμνήστρα.
'Ο μΰθος τής Λήδας, ώς εκλεκτής τοΰ Διός, ένέπνευσε πολλούς άρχαίους καί νεωτέρους καλλιτέχνες.
Λ ιακαταίων.

Πάροδος τής πλατείας «Κυκλοβόρου», στο τέρμα τών λεωφορείων «Γκύζη».
’Οφείλει τήν ονομασία στούς άπό τον Άσπροπόταμο τής Θεσσαλίας καταγομένους άρματολούς καί άγωνιστάς τοΰ 1821 άδελφούς Λιακαταίους, οί όποιοι έφονεύθησαν τό 1826 στο Ντολμά τοΰ Αίτωλικοΰ, άγωνιζόμενοι έναντίον τών Τούρκων.
Διάκου Νικολάου.

Πάροδος τής όδοΰ Ζαχαρίτσα 10, στή «Γαργαρέτα».
Ό Νικόλαος Λιάκος, άγωνιστής τοΰ 1821 άπό τήν Εύβοια, έλαβε μέρος σέ
πολλές μάχες τοΰ άπελευθερωτικοΰ Ά γώνος μέχρι τό 1823, οτε συνελήφθη άπό τούς
Τουρκαλβανούς στο Πήλιο καί έφονεύθη.
Λιβαδά Γερασίμου.

Πάροδος τής όδοΰ Σοφιανοπούλου, κοντά στή γέφυρα τής όδοΰ Άχαρνών.
'Ο Γεράσιμος Λιβαδάς (1789—1876), δημοσιογράφος, πολιτικός καί οικονο
μικός ενισχυτής τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, κατήγετο άπό τήν Κεφαλληνία. Διετέλεσε βουλευτής τής Ίονίου Βουλής, τής όμάδος Ριζοσπαστών, πληρεξούσιος καί
βουλευτής τής Κεφαλληνίας μετά τήν ένωσι τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα.
( Συνεχίζεται)

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
— Κατόπιν εύδοκίμου φοιτήσεως εΐς.τάς οικείας Σχολάς βαθμοφόρων, προήχθησαν οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι:
I) Εις τον βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Β', τοποθετηθέντες ώς ακολούθως, ο ί:
Α) Εις την ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών: 1) Δημήτριος Γιαννοΰκος, 2)
Δημήτριος Δημητρέλλος, 3) Λουκάς Κάϊλας, 4) Διονύσιος Μιχόπουλος, 5) ’Απόστο
λος Ραυτόπουλος, 6) Κωνσταντίνος ’Αναστασίου, 7) Κωνσταντίνος Τσίντζος, 8)
Γεώργιος Άνδριτσόπουλος, 9) Νικόλαος Κοκκινάκης, 10) Γεώργιος Μαρκουλάκης,
11) Κωνσταντίνος Καραθανάσης, 12) Νικόλαος Σταυρουλάκης, 13) Μαρίνης
Λαμπρόπουλος, 14) Χρηστός Μαρίνος, 15) Παναγιώτης Μάρκου, 1 6 )’Ιωάννης Παπαχαραλάμπους, 17) Κωνσταντίνος Μουντζουρώνης, 18) Γεώργιος Άδαμόπουλος,
19) ’Ιωάννης Άντωνόπουλος, 20) ’Ιωάννης Κυριακουλάκος, 21) Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, 22) Κωνσταντίνος Παπασπηλιόπουλος, 23) Κωνσταντίνος Κανακάρης,
24) Στυλιανός Συρϊγος, 25) Χρηστός Παπαδάκης, 26) Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος,
27) Όδυσσεύς Σπανός, 28) Παναγιώτης Κορδάτος, 29) Παναγιώτης Λύρης, 30)
Χαράλαμπος Μπούγαλης, 31) ’Αθανάσιος Βλάχος, 32) Λουκάς Λιάσκος, 33) Γε
ώργιος Λεπεσιώτης, 34) Εμμανουήλ Σταυρακάκης, 35) Γεώργιος Κατσαρέας,
36) ’Ιωάννης Παλλαδινός, 37) Μιχαήλ Γεωργακάκης, 38) Παντελής Καρούμπαλης,
39) Γεώργιος Άλεξόπουλος, 40) Κωνσταντίνος Λάμπρου, 41) Δημήτριος Λυδιώτης, 42) Γεώργιος Τζαφέρης, 43) Σπυρίδων Στρατηγέας, 44) ’Αθανάσιος Χαραλαμπόπουλος, 45) Θεοφάνης Μπούσης, 46) 'Ηρακλής Μαυραγάνης, 47) Νικόλαος
Παπανδρέου, 48) Κωνσταντίνος Στάμου, 49) Παναγιώτης Άγγελόπουλος, 50)
Βασίλειος Φειδάς, 51) Κωνσταντίνος Παυλόπουλος, 52) Γεώργιος Μαυροειδής,
53) Νικόλαος Κοκκοβίκας, 54) Δημήτριος Μάλλιος, 55) Κωνσταντίνος Μηλιώνης,
56) Εμμανουήλ Τωμαδάκης, 57) Γεώργιος Βασιλόπουλος, 58) Διονύσιος Άντίοχος,
59) Γεώργιος Άντωνόπουλος, 60) Κωνσταντίνος Άντωνόπουλος, 61) Εύθύμιος
Κουτσοσϊμος, 62) Κλεομένης Εύγένης, 63) Νικόλαος Πορικός, 64) Νικόλαος Πάτσης, 65) Λεωνίδας Άποστολόπουλος, 66) Παναγιώτης Τζίφας, 67) Γεώργιος
Αμπελουργός, 68) Χρήστος Κάκκος, 69) Κλεομένης Σαράντης, 70) Κωνσταντίνος
Γκουζούλης, 71) Γεώργιος Τζουρμπάκης καί 72) Άδάμ Γκουρβέλος.
Β) Εις τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς: 1) Αναστάσιος Κύρκος,
2) Βασίλειος Δίπλας, 3) Αλέξανδρος Σβούκας, 4) Δημήτριος Βασιλείου, 5) Κων
σταντίνος Χριστόπουλος, 6) Φώτιος Παρίσης, 7) Άνδρέας Λιβάνιος, 8) Γεώργιος
Μιχαλέας, 9) Αντώνιος Συκιωτάκης, 10) Κωνσταντίνος Βαρούχας, 11) Μιχαήλ
Έξαρχάκος, 12) Γεώργιος Παντελάκης, 13) Βασίλειος Μαυρογιάννης, 14) Χαρά
λαμπος Καραγιάννης, 15) Χρήστος Καλπογιάννης, 16) Δημήτριος Πολύχρονης,
17) Παναγιώτης Μαντέλλος, 18) Κωνσταντίνος Παλαιοδήμος, 19) Βασίλειος Μπουγάς, 20) Παναγιώτης Άνδριώτης, 21) Νικόλαος Βουλγαρίδης, 22) Νικόλαος Ζιάννης, 23) Στυλιανός Σπανέας, 24) Σπυρίδων Κουρής, 25) Στυλιανός Ζουριδάκης,
26) Γεώργιος Σκούρας, 27) Χρήστος Πανταζής καί 28) Μιχαήλ Ουρανός.
Γ) Εις τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών: 1) Δημήτριος Νικολακόπουλος,
2) ’Ιωάννης ’Ιωνάς, 3) Λεωνίδας Μπουζαλάς, 4) Γεώργιος Βεργανελάκης, 5) Δημήτριος Τσαλτάκης, 6) Αλέξανδρος Καψοκαβάδης καί 7) ’Ιωάννης Γκέκης.
Δ) Εις τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Κερκύρας: 1) Χρύσανθος Λύτρας,
2) Παντελής Λιάσκας καί 3) Παναγιώτηε Πάνου.
II) Εις τον βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος καί κατά σειράν επιτυχίας ο ί: 1) Κων
σταντίνος Άλαμάνος, 2) Θεόδωρος Κάκκος, 3) Παναγιώτης Μητσέλος, 4) Ε μ 
μανουήλ Πηγουνάκης, 5) Αντώνιος Άλεξόπουλος, 6) Παναγιώτης Μακρής, 7)
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’Ιωάννης Τόλιας, 8) ’Ιωάννης Μπικάκης, 9) Νικόλαος Φουρτινάκης, 10) ’Ιωάννης
Άντωνάκος, 11) ’Απόστολος Δάβαλος, 12) Χρηστός Νάτσιος, 13) Γεώργιος Σταυρουλάκης, 14) Εμμανουήλ Χατζημανώλης, 15) Σταύρος Πισινάρας, 16) Πα
ναγιώτης Κίσσας, 17) Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης, 18) Παντελής Κυριακόπουλος,
19) ’Ιωάννης Χήνας, 20) Χρηστός Λινάρδος, 21) Παναγιώτης Ξυμιαλής, 22) Σω
τήριος Βότσης, 23) Αιμίλιος Κουρουπάκης, 24) Δημήτριος Τσαούσης, 25) Θεοδό
σιος Λύρας, 26) Κωνσταντίνος Τούμπας, 27) Σαράντης Άντωνάκος, 28) Νικόλαος
Δουφεξής, 29) Δημήτριος Δημόπουλος, 30) Χρηστός Μπαλανίκας, 31) Νικόλαος
Τσίτουρας, 32) Δημήτριος Δαλμήτσος, 33) Θωμάς Κουλαρμάνης, 34) Σίμων Παπαδογιώργος, 35) Δημήτριος ’Αντωνίου, 36) Εμμανουήλ Φρουδαράκης, 37) Δημήτριος
Χούτας, 38) Άνδρέας Καββαδίας, 39) Άγαθόνικος Άποκορίτης, 40) Βασίλειος
Τσιούτσιας, 41) Δημήτριος Λεπίδας, 42) Γεώργιος Καραμπούλης, 43) Μάρκος
Φαλελάκης, 44) Βασίλειος Γεωργιάδης, 45) Περικλής Άνδρουτσόπουλος, 46)
Άνδρέας Δήμας, 47) Σάββας Ταμαμίδης, 48) Δημήτριος Λουκόπουλος, 49) Γε
ώργιος Λουριδάς, 50) Παναγιώτης Κανούσης, 51) Δημοσθένης Τσίτσας, 52) Χα
ράλαμπος Παπαδάκης, 53) Κωνσταντίνος Κωνσταντάκος, 54) Σωτήριος Ταβουλαρέας, 55) Ελευθέριος Σιδηρόπουλος, 56) Παντελής Καλλιανιώτης, 57) Κωνσταν
τίνος 'Ηλιόπουλος, 58) Σπυρίδων Ξηρομερίτης, 59) Παναγιώτης Κόττο’ς, 60)
Κυριάκος Γεωργιτσανάκος, 61) Γεώργιος Μυλωνάς, 62) Νικόλαος Άποστολόπουλος,
63 ) Νικόλαος Νάκος, 64) Γεώργιος Έλευθεριάνος, 65) Αναστάσιος Κωτσιόπουλος,
66) Γρηγόριος Φιλιππόπουλος, 67) Ή λίας Καραμουτσούκης, 68) Βασίλειος Καχιουτέας, 69) Δημήτριος Ρεντζής, 70) Πάνος Διονυσόπουλος, 71) Πανταζής Κωστόπουλος, 72) Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος, 73) Παναγής Νιάρχος, 74) ’Ιωάννης
Μπελογιάννης, 75) Αθανάσιος Μπαμπίλης, 76) Νικόλαος Παπαχρήστου, 77)
Νικόλαος Στέκας, 78) Παναγιώτης Σεφερλής, 79) ’Ιωάννης Μιχάλης καί 80) Τσιτίνης Κωνσταντίνος.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. Αρχηγού τού Αστυνομικού Σώματος, προήχθησαν
εις τον βαθμόν τού Ύπαρχιφύλακος οί Αστυφύλακες κ.κ. Νικόλαος Μηλιώνης,
Νικόλαος Νταλαχάκης, Ευάγγελος Τσιώνας καί Κωνσταντίνος Μπαλκάμος, προς
πλήρωσιν υφισταμένων ισαρίθμων κενών οργανικών θέσεων.
** *
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΑΠΘΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Tfr Παρητήθησαν τού Αστυνομικού Σώματος, οί Αστυφύλακες κ.κ. Χαρά
λαμπος Άλεξανδρόπουλος, Γεώργιος Ζησόπουλος, Ευθύμιος Ζυγουρίτσας, Πανα
γιώτης Λουκόπουλος, Ευστάθιος Βλάσσης, Γεώργιος Μήττας, Σταύρος Λιώρης καί
Παναγιώτης Άρκαδινός.
-^-Άπελύθησαν διά λόγους πειθαρχίας: 1) ό Άρχιφύλαξ κ. Στέφανος Κρητι
κός, 2) ό μαθητευόμενος Άστυφήλαξ κ. Βλάσιος Τοτώνης, κριθείς ακατάλληλος
προς μονιμοποίησιν καί 3) οί Αστυφύλακες κ. κ. Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης
καί Δημήτριος Μονιάκης.
** *
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
'Η Μουσική τής Αστυνομίας Πόλεων, συμμετέχουσα εις τάς καλλιτεχνικάς
έκδηλώσεις τού έορτασμού τής Ναυτικής Έβδομάδος τού τρέχοντος έτους, κατόπιν
έγγράφου τού Ι’.Ε.Ν. καί τή έγκρίσει τού Α.Α.Π., έπραγματοποίησεν εξ συναυλίας
ώς κάτωθι:

Ειδήσεις καί πληροφορία'.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

20
21
23
24
26
28

’Ιουνίου
’Ιουνίου
’Ιουνίου
’Ιουνίου
’Ιουνίου
’Ιουνίου

> πλατείαν
1964 εις
»
1964 »
»
»
1964
»
1964 »
»
1964 »
»
1964 »
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Ν. Φαλήρου
»
Π.
»
»
»
Ν.
»
Π.
)>
Π.

Αί ώς άνω συναυλίαι, πραγματοποιηθίιίσαι ύπο τής Φιλαρμονικής τού ’Αστυνομικοΰ Σώματος καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ’Αρχιμουσικού κ. Σωζοπούλου Βασιλείου
καί τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' κ. Μπουκουβάλα Δημητρίου κατά τάς ώρας 20—22, συνεκέντρωσαν σεβαστόν άριθμόν άκροατών, οΐτινες κατεχειροκρότησαν ένθουσιωδώς
ταύτην, προκληθέντων ούτω λίαν ευμενών σχολίων υπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.
'Ωσαύτως τάς άπογευματινάς ώρας τής 25η? ’Ιουνίου 1964, ή Φιλαρμονική τοΰ
Σώματος Ιλαβε μέρος εις τήν εορτήν των γυμναστικών επιδείξεων τής οίκοκυρικής
καί επαγγελματικής Σχολής «'Αγία Βαρβάρα» είς Ν. Σμύρνην, εις ήν παρέστη καί ή
Α.Β.Υ. ή Διάδοχος Ειρήνη ώς καί πολλοί άλλοι επίσημοι, άποδώσασα τάς κεκανονισμένας τιμάς προς τήν Α.Β.Υ. τήν Διάδοχον Ειρήνην καί παιανίσασα κατά τήν
διάρκειαν τής έορτής διάφορα θούρια καί διάφορα ελληνικά τραγούδια, άτινα έχόρευσαν μέ μεγάλην επιτυχίαν αί μαθήτρια», τής Σχολής. 'Η έμφάνισις τής Φιλαρμονικής
τοΰ Σώματος εις τήν έν λόγω έορτήν ένεθουσίασε τούς παρισταμένους, προκαλέσασα
οΰτω λίαν εύμενή σχόλια υπέρ τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος.

ΠΕΝΘΗ

Δ η μ ή τ ρ ιο ς Μ ο υ τ σ ο ύ λ α ς
Τήν 27ην ’Ιουνίου 1964 άπεβίωσεν, ό τ .’Αστυνόμος Β' Δημήτριος Μουτσούλας.
Κατά τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ Α' νεκροταφείου, παρευρέθησαν πολλοί έν ένεργεία καί συντάξει άστυνομικοί, παλαιοί
συνάδελφοι καί φίλοι τοΰ έκλιπόντος. Έ κ μέρους τοΰ ’Α
στυνομικού Σώματος κατέθεσε στέφανον ό ’Αστυνομικός Δι
ευθυντής Β' κ. Τσάδαρης.
'Ο Δημήτριος Μουτσούλας, έγεννήθη εις τό Μαυρομμάτιον τής Καλαμάτας τώ 1897 καί τον Απρίλιον τοΰ 1922
κατετάγη εις τό νέον τότε Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τώ 1928 προήχθη είς Ύπαστυνόμον Β', τώ 1932 είς Ύ-»
παστυνόμον Α' καί τώ 1943 είς ’Αστυνόμον Β'. Άπεχώρησε
τής υπηρεσίας τώ 1953, λόγω ορίου ήλικίας. Έ κ τών πρώ
των άνδρών τοΰ νέου Σώματος, καθ’ δλον τό διάστημα τής
σταδιοδρομίας του, έπεδείξατο άφοσίωσιν καί προσήλωσιν είς τό καθήκον. Λόγω
τοΰ εξαιρετικού του χαρακτήρος καί τής έργατικότητός του, έξετιμάτο ιδιαιτέρως
ύφ’ όλων.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», συλλυποΰνται βαθύτατα τούς οικείους του καί
εύχονται είς αύτοΰς μέν τήν έξ ύψους παρηγοριάν, είς τον άπελθόντα δέ ’Αστυνόμον
γαΐαν έλαφράν.
ΑΙωνία σου ή μνήμη αείμνηστε ’ Α στυνόμε.
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Ε υ γ έ ν ιο ς Γ ε ω ρ γ ιά δ η ς
Τήν 4ην ’Ιουλίου 1964, άπεβίωσεν ό τ.'Υπαστυνόμος Α' Ευγένιος Γεωργιάδης.
Ή κηδεία του έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ Γ' νεκροτα
φείου καί παρέστησαν κατ’ αύτήν αρκετοί αστυνομικοί,
έν συντάξει καί ένεργεία.
'Ο Ευγένιος Γεωργιάδης,έγεννήθη τώ 1901 εις Πό
ρον Ίκονίου Μ. ’Ασίας καί τώ 1926 κατετάγη εις τό ’Α
στυνομικόν Σώμα. Τώ 1935 προήχθη εις Άρχίφύλακα, τώ
1943 εις 'Υπαστυνόμον Β' καί τώ 1947 εις Ύπαστυνόμον
Α'. Άπεχώρησε τώ 1956, λόγω ορίου ηλικίας. ’ Ηθικός,
σεμνός καί πειθαρχικός, ήγαπάτο παρά πάντων καί
εις άπάσας τάς άστυνομικάς υπηρεσίας, εις ας ύπηρέτησεν, εΐργάσθη φιλοτίμως, προσενεγκών πολυτίμους υπη
ρεσίας.
Συλλυπούμεθα τούς οικείους του καί εύχόμεθα εις
αύτούς τήν έξ υψόυς παρηγοριάν. 'Ο Θεός ας άναπαύση
τήν ψυχήν τοΰ έκλιπόντος.
Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε συνάδελφ ε.

Χ ρ ίσ τ ο ς Κ α λ φ ά κ η ς
Τήν 2αν ’Ιουλίου 1964, άπεβίωσεν έν τώ Κρατικώ Νοσοκομείω, ό έν ένεργεία
Άστυφύλαξ Χρίστος Καλφάκης, ύποκύψας εις τήν έπάρατον
τής έποχής μας νόσον. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν
έπομένην έκ τοΰ Γ' νεκροταφείου, παρηκολούθησαν συνάδελ
φοι καί φίλοι τοΰ έκλιπόντος.
'Ο Χρίστος Καλφάκης, έγεννήθη εις ’Αθήνας τώ 1921
καί τώ 1944 κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. Ύ πηρέτησεν έπί τι διάστημα εις Θ' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθη
νών καί άκολούθως εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών. ’Εσχάτως ύπηρέτει εις ΚΗ' Παράρ
τημα ’Ασφαλείας. Ό άποβιώσας Άστυφύλαξ διεκρίνετο διά
τό ήθος του καί τήν έργατικότητά του καί έξετιμάτο ύπό
προϊσταμένων καί συναδέλφων του.
Συλλυπούμεθα τούς οικείους του καί εύχόμεθα όπως
ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν τού έκλιπόντος.
Αίωνία σου ή μνήμη αλησμόνητε Χ ρ ίσ το .

