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ΑΘ ΗΝΑΙ I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΤΕΥΧΟΣ 2 8 Ιον

ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑΣ

ΟΥΙΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ-Ο ΓΙΓΑΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ Α ΙΩ Ν Ο Σ
Ύτΐό τοϋ χ. Ν. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ο Υ

"Οταν τό 1940 τά ελεύθερα ’Έθνη έδέχοντο την απειλή τ ή ς καταλύσεως κάθε ίχνους ελευθερίας καί τής ύπ οδουλώ σεω ς σ τή ν φρικτή τυραννία του ναζισμού, ποΰ τότε είχε συμμαχίσει μέ τον κομ
μουνισμό, ό Ο υ ί ν σ τ ω ν Τ σ ώ ρ τ σ ι λ έγένετο ό λαϊκός ήγέπης
τής ’Αγγλίας καί υστέρα από λίγο άνεγνωρίζετο ώς π α γ κ ό σ μ ια
ηγετική φυσιογνωμία.
’Από τότε ό Τσώ ρτσιλ εξέφραζε τό πνεύμα τής νίκης κα τά τή ς
ναζιστικής επιβουλής καί ήγεϊτο πλέον του άκα τα βλήτου ά γ ώ ν ος
καί τής μαχητικής άντιμετωπίσεως ενός πάνοπλου κα τα κ τη το ϋ , α π ό
σχεδόν αόπλους λαούς.
"Οταν ή Α γγλία άπέθεσε τίς τύχες της σ τά χέρια το ϋ Τ σ ώ ρ 
τσιλ, όλα φαίνονταν χαμένα. ’Αλλά εκείνος, ά πό τήν π ρ ώ τ η μόλις
ημέρα, ένέπνευσε στον αγγλικό λαό τήν πλέον απίθανη, τή ν πλέον
τρελλή αισιοδοξία, πού δεν βασιζόταν σέ κανένα π ρ α γ μ α τικ ό γ ε 
γονός, παρά μόνο στήν πίστι.
Ά π ό τό 1941 μέχρι τό 1945, ή ογκώδης σ ιλο υ έττα το ϋ Ούίνστων Τσώρτσιλ εμφανίζεται σέ δλα τά πεδία τώ ν μαχών. Δεν είναι
ό άνθρωπος τοϋ γραφείου. Προκειμένου νά πάρη μιά απόφ αση π ρ έ
πει νά μελετήση τό ζήτημα επί τόπου. «Θά κάνουμε πόλεμον, εΐχεν
είττεΤ, στη θάλασσα, στήν ξηρά καί τον άέρα, μέ όλη τή ν δύναμι
πού ό Θεός μπορεί νά μάς δώση». Καί εφαρμόζοντας ό ’ίδιος π ρ ώ 
τος τό κήρυγμά του «έκανε πόλεμο», π ετώ ντα ς μέ τ ό α εροπλά νο
του οπουδήποτε ή παρουσία του μποροϋσε νά είναι αναγκαία ή
άπλώς χρήσιμη. Πέντε φορές διέσχισε τον ’Α τλαντικό γ ιά νά σ υ ναντήση τον σύμμαχο καί φίλο του, αείμνηστο Πρόεδρο τ ώ ν Η .Π .Α .,
ΦραγκλΤνο Ροΰσβελτ. Καί όταν ή περίφημη όγδοη σ τ ρ α τιά έμ ά χετο
στήν αιγυπτιακή έρημο κατά τοϋ Ρόμμελ, βρέθηκε καί ό ίδιος έκεή
μαζί μέ τούς άνδρες τής στρατιάς εκείνης πού έδωσε τ ό τελικό κ τ ύ 
πημα στον αήττητο στρατό τοϋ Χίτλερ.

Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου :

Ούίνστων Τσώρτσιλ

Τ ώ ρα άπεσύρθη πλέον άπό τή σκηνή τής ζωής πλήρης ήμερων καί
περιήλθε στήν δικαιοδο
σία τής μεγάλης ιστορίας.
Ό αείμνηστος πλέον Σερ
Ούίνστων Τσώρτσιλ, πο
λιτικός διορατικός καί ρεα
λιστής, πολέμαρχος χα
λύβδινος καί άποφασιστικός, ήγέτης ευθύς καί εύσυνείδητος, ρήτωρ βαθύνους
καί ειλικρινής, συγγραφεύς γλαφυρός καί ταλαν
τούχος, έκάλυψε, μέ τήν
ήφαιστειακή
παρουσία
του, μισό καί πλέον αιώνα
τής παγκοσμίου ιστορίας,
πού ύπήρξε πυκνότατος
Ό -πατέρας της Νίκης μέ το γνωστό του χαιρετισμό,
σέ δραματίκότητα.
κατά τταλαιότερη φωτογραφία του.
Υπήρξε πράγματι'Μέγας ό Ούίνστων Τ σώ ρτσιλ, πού έφυγε μέ τον άδιαφιλονίκητο τίτλο
το υ «Πατρός τής Νίκης». Καί ίσως
θά ήταν διαφορετική σήμερα ή
μορφή του κόσμου, άν οΐ αποφά
σεις τή ς έλευθέρας άνθρωπότητος,
κα τά τις κρίσιμες στιγμές, έλαμβάνοντο σύμφωνα μόνον προς τις υ
παγορεύσεις τής μεγαλοφυούς διαισθήσεώ ς του. Γιατί πολύ ενω
ρίς, ό γίγα ς αύτός τής πολιτικής,
διείδε τούς δυο μεγάλους κινδύ
νους τή ς άνθρω πότητος—τό φα
σισμό καί τον κομμουνισμό—καί
α γω νίστηκε γιά τήν αποτροπή
τους μέ όλη τήν δύναμι τού φω
τεινού το υ πνεύματος καί τής γεν
ναίας το υ καρδιάς.
Ό ελληνικός λαός, πού τον έγνώ ρισε άπό κοντά σέ κρίσιμες ώ 
ρες άλλά καί τον είδε, όταν άπε_
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Ό αείμνηστος Σερ Ουιστων Τσώρτσιλ κατα
πρόσφατη φωτογραφία του.

το ύ ελληνικού φωτός καί ειλικρι
νή φίλο, παρηκολούθησε μέ πραγματική θλίψι τήν ύποταγή τού Με
γά λο υ στήν κοινή, τήν πανανθρώπινη μοίρα.
ν . ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
_______________ 'Υπό του Δημοσιογράφου κ. Δ . Δ . Μ ΥΛ Ω Ν Α _________________

Τό θέμα της καταστολής καί περιστολής τής έγκληματικότητος, απασχολεί
όλους τούς πολιτισμένους λαούς. Αί κυβερνήσεις καί αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι μελετούν
τά θέματα πού προκύπτουν καί βάσει των συμπερασμάτων λαμβάνουν άποφάσεις,
πού τείνουν άφ’ ενός μέν εις την προληπτικήν μείωσιν τής έγκληματικότητος, άφ’
έτέρου δέ εις την διά τής σωφρονιστικής διαπαιδαγωγήσεως επάνοδον των εγκλημα 
τιών εις τον ορθόν δρόμον διαβιώσεως εντός του κοινωνικού συνόλου.
Αί έρευναι καί αί μελέται, αί όποϊαι διενεργοΰνται υπό των κατά μέρος Χωρούν
καί των Διεθνών ’Οργανισμών, έχουν ένα καί μόνον σκοπόν. Την μείωσιν, οχι μ,όνον
τοΰ άριθμοϋ τών έγκληματιών, άλλα καί την περιστολήν των εγκληματικών πράξεων
καί μάλιστα από νέους καί άνηλίκους. Τελευταίως εις τά στοιχεία τών ερευνών καί
μελετών προσετέθη καί ή στατιστική. 'Υποστηρίζεται άπό διεθνείς έγκ?ιηματολόγους, δικαστικούς λειτουργούς, σωφρονιστικούς λειτουργούς καί στατιστικολόγους,
οτι διά τής στατιστικής καί τών στατιστικών στοιχείων θά καταστή δυνατόν νά έξα χθοΰν χρήσιμα συμπεράσματα, πού θά οδηγήσουν εις τήν λήψιν ορθών μ,έτρων. Κ αί
προτείνουν όπως τό έγκλημα, τό οίονδήποτε έγκλημα, καταγράφεται οχι μ,όνον ώ ς
προς τήν πράξιν, άλλα καί τον έγκληματίαν καί τούς λόγους οί όποιοι τον ώδήγησαν
εις τήν διάπραξίν του. Έ κ τής μελέτης τών στοιχείων αύτών, υποστηρίζεται, θά
καταστή δυνατή ή καταπολέμησις τής έγκληματικότητος.
'Η σημερινή κατάστασις τής στατιστικής τών δικαστηρίων, υποστηρίζουν,
καί μάλιστα εις τάς περισσοτέρας εύρωπαΐκάς Χώρας, είναι τοιαύτη ώ σ τε νά μή
άπεικονίζεται ή πραγματικότης. Καί φυσικά ούδεμία συζήτησις γίνεται διά τάς
Χώρας τής Λατινικής ’Αμερικής, τής ’Ασίας καί τάς περισσοτέρας τή ς ’Α φρικής.
Καί ώς παράδειγμα φέρουν τά τροχαία δυστυχήματα. Συμφώνως μέ τά στα τιστικά
στοιχεία ό δείκτης τών τροχαίων δυστυχημάτων παρουσιάζει τά τελευτα ία έτη
σημαντική μείωσιν, ’Αλλά, κατά τούς ειδικούς, ό δείκτης αύτός δεν είναι πραγμα
τικός καί τά τροχαία άτυχήματα είναι άρκούντως ηυξημένα, διότι λαμβάνονται άπόλυτοι άριθμοί καί δεν λαμβάνεται ύπ’ οψιν ό άριθμός τών οδηγών καί ή αναλογία
του άριθμοϋ αύτών έπί του συνόλου τοΰ πληθυσμού.
'Ένα άλλο σημαντικόν στοιχεΐον πού δίδουν τά στατιστικά δεδομένα, είναι ή
μορφωσις τοΰ άτόμου. ’Από τά στοιχεία αύτά προκύπτει ότι τάς περισσοτέρας παρα
βάσεις καί τά περισσότερα εγκλήματα, καί μάλιστα έκ τών πλέον ειδεχθών, διαπράττονται άπό άτομα μέ χαμηλόν μορφοοτικόν καί πολιτιστικόν έπίπεδον. ’Έ χ ε ι
άποδειχθή στατιστικώς ότι τά άτομα πού δεν διαβάζουν, δεν παρακολουθούν κινη
ματογράφον ή θέατρον, δεν έπιδίδονται εις τον άθλητισμόν καί τάς άλλας ψυχαγω
γίας, άλλα «σκοτώνουν» τήν ώραν τους άλητεύοντες εις τούς δρόμους καί τά κα φ ε
νεία ή παίζοντες τυχηρά παίγνια, κατά κανόνα είναι έπιρρεπέστερα προς τό έγκλημα.
Συνεπώς καθήκον τής Πολιτείας είναι, υποστηρίζουν, νά άποσπάση τά άτομα
αύτά άπό τάς έξεις καί συνήθειας, πού θά τά οδηγήσουν εις τό έγκλημα καί νά τά
κατευθύνη εις άπασχολήσεις πού θά βελτιώσουν τό μορφωτικόν τους έπίπεδον καί,
εν πάσει περιπτώσει, δεν θά παρέχουν δυνατότητας κακής έκτιμ ή σεω ς τ<ών κοινω 
νικών συνθηκών διαβιώσεως.
Ιίαμμία παρανομία, υποστηρίζεται, δεν πρέπει νά μένη άπαρατήρητος. Τ ο ύ ναντίον θά πρέπει νά καταγράφεται σέ ειδικά στατιστικά δελτία μέ όλα τά στο ιχεία ,
τής πράξεως τοΰ δράστου, τής μορφωτικής αύτοΰ καταστάσεω ς, τών συνθηκών
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διαβιώσεως, του κοινωνικού καί οικογενειακού περιβάλλοντος εις τό όποιον ζή, του
τρόπου χρησιμοποιήσεως των έλευθέρων αύτοΰ ωρών, των συνθηκών καί του χρόνου
έργασίας, στοιχεία πού Θα επιτρέψουν εις τον μελετητήν την συναγωγήν συμπερα
σμάτων καί θά οδηγήσουν εις τήν λήψιν ορθών μέτρων.
’Ανεπαρκή χαρακτηρίζονται τά μέτρα πού λαμβάνονται διά τήν περιστολήν
καί καταστολήν τοϋ έγκλήματος. Τά άστυνομικά όργανα, συμφώνως μέ τάς αρμο
διότητας πού τούς παρέχει ή νομοθεσία, ασχολούνται μέ τήν δίωξιν του έγκλήματος
καί κυρίως μέ τήν σύλληψιν τών έγκληματιών καί τήν διακρίβωσιν τών συνθηκών
τελέσ εω ς τού έγκλήματος, ώστε νά παραδώσουν τον έγκληματίαν εις τήν Δικαιοσύ
νην βάσει στοιχείων. Το αυτό συμβαίνει καί διά τάς εϊσαγγελικάς Άρχάς, αί όποΐαι
ασχολούνται μέ τήν συγκέντρωσιν τού άποδεικτικοΰ υλικού τού έγκλήματος, σύν
ταξιν τού κατηγορητηρίου καί παραπομπήν τού έγκληματίου εις τό άκροατήριον
τών συνέδρων ή τού κακουργιοδικείου. Ούδεμίαν άρμοδιότητα έχουν διά τήν πρόληψιν
τού έγκλήματος καί πολύ περισσότερον διά τήν, βάσει ορθολογιστικών σωφρονιστι
κών κανόνων, περιστολήν αύτοΰ.
'Η ’Αστυνομία επιλαμβάνεται τού έργου της, αφού διαπραχθή καί καταγγελθή
μία κλοπή. 'Η Εισαγγελία έπίσης, άφοΰ καταγγελθή π.χ. μία κατάχρησις ή μια δω- ·
ροδοκία. Προ τής καταγγελίας ούδεμίαν άρμοδιότητα έχουν-, άλλα καί ούτε υπάρχουν
άλλαι άρμόδιαι ύπηρεσίαι αί όποΐαι Θά ασχολούνται μέ τήν πρόληψιν τών έγκλημάτων
αύτών τής κλοπής, καταχρήσεως, ύπεξαιρέσεως, δωροδοκίας, βιασμού, ασέλγειας
κλπ. Φυσικά δέν είναι δυνατόν νά γίνη πρόγνωσις τού κατά τό πρώτον έγκληματοΰντος. Είναι όμως ευκολον, διά τής καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως, νά προληφθή ή
υποτροπή. Καί ή πρόληψις αύτή είναι έργον πού Θά πρόκυψη άπό τά στατιστικά
στοιχεία, τά όποια, μέ ακρίβειαν καταγραφόμενα, θά δίδουν σαφή εικόνα τών συν
θηκών διαπράξεως τού έγκλήματος, τού μορφοοτικοΰ έπιπέδου τού έγκληματίου, τών
συνθηκών διαβιώσεως αύτοΰ καί, γενικώτερον, Θά άπεικονίζουν τον άνθρωπον διά
τών συγκεντροϋμένων έπί πλέον στοιχείων ύπό τών ψυχαναλυτών καί ψυχιάτρων.
Είναι γεγονός, υποστηρίζεται, ότι τά στατιστικά στοιχεία τών δικαστηρίων
δέν χαρακτηρίζουν τά αίτια τού έγκλήματος καί τάς. συνθήκας διαπράξεως αύτοΰ
άπό τής γενικωτέρας τάσεως τού άτόμου εις τήν παραβίασιν τών νόμων. Καί ή διαπ ίστω σις τών αιτίων πού οδηγούν τό ά.τομον εις τήν διάπραξιν τού οίουδήποτε έγκλή
ματος . θεωρείται ώς απαραίτητος, τόσον διά τήν άνάλογον σωφρονιστικήν μετ,αχείρισιν τού έγκληματίου, όσον καί διά τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων προς καταστο
λήν τή ς έγκληματικότητος.
'Έ να άλλο εΐσέτι θέμα τό όποιον Θίγουν οί ειδικοί, καί τό όποιον έχει τεραστίαν σημασίαν εις τον τομέα τής περιστολής τής έγκληματικότητος, είναι'ή παραβίασις τών ήθικών 'καί κοινωνικών κανόνων. Διότι δέν είναι μόνον τά έγκλήματα,
τά όποια έπισύρουν ποινικάς κυρώσεις, πού παρουσιάζουν τήν εικόνα τής έγκληματ,ικότητος μιας Χώρας, είναι κυρίους καί έκεΐνα τά όποια άνάγονται εις τήν παραβίασιν
ήθικών καί κοινωνικών κανόνων διαβιώσεως, οί μικροτραυματισμοί μεταξύ φίλων,
γνωστών ή καί άνηλίκων, ό άλκοολισμός καί άλλα. 'Ο μεθυσμένος, έστω καί αν
συλληφθή άπό τό αστυνομικόν οργανον έν κραιπάλη μέθης, ούδεμίαν εύθύνην έχει,
έφ>’ όσον δέν διέπραξεν έγκλημα. Καί όμως ό μ.εθυσμένος ή ό κατά σύστημα άλκοολικός είναι περισσότερον έπικίνδυνος διά τό κοινωνικόν σύνολον. 'Ο. αλκοολικός όχι
μόνον έγκαταλείπει τήν έργασίαν του ή έκτελεΐ αύτήν πλημμελώς, άλλ’ έχει έπί πλέον
ήλαττωμένην διανοητικήν διαύγειαν καί κατά συνέπειαν είναι επιρρεπέστερος εις τήν
παραβίασιν τών ήθικών καί κοινωνικών κανόνων καί τήν διάπραξιν έγκλημάτων άπό τών
άπλ^ών παραβάσεων, ώς τραυματισμών, κλοπών, υπεξαιρέσεων, μέχρι καί τού φόνου.
"Αν ήτο δυνατόν, υποστηρίζεται, νά θεραπευθοΰν τά άλκοολικά άτομα, τότε άναμφισβητήτιυς θά έσημειοΰτο μία σημαντική μείωσις τού δείκτου τής έγκληματικότητος
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εις πολλούς τομείς. Καί υποστηρίζεται δτι ή συγκέντρωσις στατιστικών στοιχείων
των αλκοολικών, ώς κα,ί τών, αιτίων τά όποια ώδήγησαν τά άτομα αύτά εις τον αλκοο
λισμόν καί ή μελέτη αυτών, 0ά έβοήθει σημαντικώς τό βασικόν εργον των έντετα λμ ένων υπηρεσιών μέ την περιστολήν τής έγκληματικότητος.
Βεβαίως αΐ άνακριτικαί Άρχαί, τά όργανα τής ’Αστυνομίας καί οί ειδικοί επ ι
στήμονες έρευνοϋν καί μελετούν τά αίτια τής έγκληματικότητος κάθε περιοχής.
’Αλλα ή μελέτη καί έρευνα διά νά άποδώση πρέπει νά είναι συντονισμένη δι’ δλους
τούς τομείς δραστηριότητος, κατηγορίας εγκλημάτων, έγκληματιών καί τό σπου
δαιότερου κατά ηλικίαν, γένος, μόρφωσιν καί συνθήκας διαβιώσεως. Διά τούς ανω
τέρω λόγους θεωρούν άναγκαίαν καί απαραίτητον την συμμετοχήν καί τής σ τα τι
στικής εις τό δλον έργον τής καταστολής τής έγκληματικότητος, διότι δι’ αύτής θά
καταστή δυνατή ή κατάταξις των εγκλημάτων καί ή έπ ’ αύτών τοποθέτησις των
ατόμων κατά γένος, ηλικίαν, μόρφωσιν, περιοχήν, διαβίωσιν ώς καί αΐ π εριπ τώ σεις
έπαναλήψεως τού αυτού έγκλήματος εις τήν αυτήν περιοχήν, έστω καί άν ό έγκληματίας είναι άλλο άτομον. Ή έπανάληψις τού αύτοΰ έγκλήματος, καί μ,άλιστα κατά
συχνά διαστήματα εις τήν αύτήν περιοχήν, πρέπει νά τύχη ειδικής έρεύνης καί μ ε
λέτης. Έάν καταστή δυνατή ή έξουδετέρωσις τών βασικών αιτίων, θά έχη έπιτευχθή
ένα βήμα αρκετά σημαντικόν.
Γενικώς ύποστηρίζεται δτι ά) περιστολή καί καταστολή τού έγκλήματος δεν
είναι απλή, ούτε μικρά ύπόθεσις. Χρειάζεται νά μελετηθούν τά αίτια καί αΐ συνθήκαι,
αΐ όποΐαι δημιουργούν τήν παραβίασιν τών νόμων, ποινικιών καί ηθικών καί τών
κοινωνικών κανόνων. Καί από τήν μελέτην αύτήν θά έξαχθοΰν συμπεράσματα, τά
οποία θά οδηγήσουν εις τήν λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων καί θά δώσουν τήν
δυνατότητα καί εις τά άστυνομικά όργανα καί εις τήν σωφρονιστικήν έπιστήμην νά
Ιργασθοΰν περισσότερον άποδοτικώς.
Δ. Δ. Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΛΜΠΑ
___________________ 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ--------------------------

Σάν περνώ σήμερα μέ ταξί ή μέ λειοφορεΐο τον συνοικισμό της «'Αγίας Πα
ρασκευής» μέ τήν σφίζουσα ζωή της, ξαναφέρνω στη μνήμη μου πώς την είχα γνω
ρίσει εδώ καί καμμιά σαρανταριά χρόνια, όταν έγινε έκεΐ ένα άπό τά φρικτώτερα κακουργήματα πού απάντησα στο αστυνομικά ρεπορτά.ζ πού έκανα τότε για
τήν «Καθημερινή». ΤΗταν ή φοβερή δολοφονία τοϋ έστιάτορα Γιάννη Μπέλμπα, μέ
αφορμή τή ληστεία, πού δεν άργησε καί πολύ νά διαλευκανθή. Ή «'Αγια Παρα
σκευή», πριν άπό το έγκλημα έκεΐνο, δεν ήταν παρά, ένας υπέροχος πευκώνας καί
έκ εΐ το καλοκαίρι κατέφευγαν, κάτω άπο τσαντήρια καί καλϋβες, φθισικοί για τό
ξηρό της κλίμα καί γιατί δεν είχαν νά πληρώσουν δωμάτια σέ σπίτια στο Μαρού
σι καί στο Χαλάνδρι, πού κατέφευγαν τότε οί «χτικιασμένοι», όσοι δεν κατώρθωναν νά βρουν θέσι στά λίγα κρεβάτια τοϋ σανατορίου «Σωτηρία», πού δεν είχε πα
ρά ένα-δυό περίπτερα, καί το «τριανταφυλλάκι», το περίπτερο πού είχε γίνει άπό
τον παναθηναϊκό έρανο πού γινόταν έκεΐνα τά χρόνια καί πού οί κυρίες και δεσποι
νίδες, πού έπαιρναν τήν προσφορά σας, σάς στόλιζαν τό πέτο με ένα μικροσκοπικό ροζ τριανταφυλλάκι, γιά νά μή σάς φορολογήσουν στο δρόμο άλλες κυρίες καί
κορίτσια καί τό κρατικό. Μά σιγά-σιγά τά τσαντήρια καί τά καλύβια άρχισαν νά
τά διαδέχωνται πλινθόκτιστα ή τουβλόκτιστα σπιτάκια καί ή «'Αγία Παρασκευή»,
πού ήταν ένα μικροσκοπικό παλιό έκκλησάκι, γύρω άπ’ αύτο, γινόταν σιγα-σιγα
προάστιο τοϋ Χαλανδρίου καί είχε καί ένα δυο εξοχικά έστιατόρια-ταβέρνες, πού
φημίζονταν τότε στήν ’Αθήνα γιά τό υπέροχο κρασί τους καί γιά τά «δωμάτια δι’
οικογένειας», τά «σεπαρέ» τους δηλαδή, πού κατέφευγαν λιγοστά ζευγάρια, γιατί
τά έρωτικά έκεΐνα καταφύγια προϋπέθεταν καί αυτοκίνητα ή ταξί πού ήσαν λιγο
στά καί στοίχιζαν. "Ενα άπό τά λιγοστά καί αραιά έκεΐνα κέντρα ήταν και τοϋ
Γιάννη τοϋ Μπέλμπα, ένός πενηντάρη άνθρωπάκου, πού βραδυοξημερωνοταν στο
μαγαζί του καί πού είχε έγκαταστήσει τήν οίκογένειά του στο Χαλάνδρι, όπου εί
χ ε τό σπίτι του. Γιά νά κοιμάται καί νά είναι πάντα πρόχειρος γιά τον σπάνιο νυ
κτερινό πελάτη πού θά τοϋ ζητοϋσε νά τον περιποιηθή, είχε δίπλα στήν αίθουσα
ένα μικρό καμαράκι. Καί σ’ αύτό κοιμόταν έπάνω σ’ ένα ντιβάνι πού έβαζε μπρο
στά του καί στο κάτω μέρος, πού δεν άκούμπαγε στον τοίχο, μερικές ψάθινες πα
λιοκαρέκλες, γιατί φοβόταν μήπως, «σουρωμένος» καθώς ήταν όταν έπεφτε νά
κοιμηθή, κατρακυλούσε άπό τό ντιβάνι καί πέφτοντας κτυποΰσε τό κεφάλι του καί
σκοτωνόταν.
Ό φόνος τοϋ Μπέλμπα έγινε ξημερώνοντας Δευτέρα προς Τρίτη 2 μέ 3 ’Α
πριλίου 1 9 2 8 καί άνεκαλύφθη όταν ό ένωμοτάρχης τοϋ σταθμού Χωροφυλακής Χα
λανδρίου Σφακιανάκης, μέ δυο χωροφύλακες πού άποτελοΰσαν τήν περίπολό του,
είχ ε βγή γιά νυκτερινή περιπολία καί είχε φθάσει ώς τήν «'Αγία Παρασκευή». 'Ο
ένωμοτάρχης καί οί δυο χωροφύλακες πήγαιναν άπολαμβάνοντας τά μΰρα καί τις
δροσιές τής πρώιμης άνοίξεως, όταν ξαφνικά τή νυκτερινή ήσυχία ήλθε νά ταράξη ό κρότος μιας ντουφεκιάς.
— Ά κ ο ϋ ς κύριε ένωμοτάρχη, πυροβολισμός έπεσε.
—Καί, κάποια μπιστολιά... Νά δοΰμε ποιος διάβολος πυροβόλησε περασμέ
να μεσάνυκτα. Σ έ λίγο θά ξημερώση, είπεν ό ένωμοτάρχης.
—Νά μέ συγχωρήτε, εΐπεν ο χωροφύλακας πού είχε πει γιά ντουφεκιά. Νο
μ ίζω , άπό τό κρότο, ότι είναι άπό κυνηγετικό ντουφέκι καί μάλιστα καραμπινα.
Ε ίμ α ι κυνηγός έγώ καί έχω συνηθίσει στούς κρότους των διαφόρων ντουφεκιών,
καί νομίζω ότι θά έπεσε στο κέντρο του Μπέλμπα,
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—Καί δεν πάμε ώς εκεί ; είπεν ό ενωμοτάρχης. Τ ί έχουμε να χάσουμε;
Πραγματικά ή περίπολος σε λίγο βρέθηκε στο μα.γαζί του Μ πέλμπα. Θ εόσβηστα τά. φώτα.. Η συχία. Ψυχή δεν φαινόταν. Ό ενωμοτάρχης κοίτα ξε απο τα
τζάμια, δεν είδε τίποτε απολύτως καί πήρε τούς δυο χωροφύ?«χκες καί γύρισαν στο
Χαλάνδρι, στο Τμήμα τους. Δέν είχαν κατορθώσει νά' λύσουν το μυστήριο τοϋ νυ
κτερινού πυροβολισμού, όταν, πριν προλάβουν νά άφήσουν τά όπλα τους καί να καθησουν νά καπνίσουν κανένα τσιγάρο, είδαν νά φθάνη λαχανιασμένος ό μοναδικός υ
πάλληλος τού Μπέλμπα, ό Γιάννης Κατσίρης, 19 χρόνων άπό τή Μ υτιλήνη, που
μπήκε μέσα ξεφωνίζοντας :
—Βοήθεια... Βοήθεια... Τρέξτε γρήγορα... "Αγνωστοι σκότωσαν τον κύρΓιάννη στο κρεβάτι του... Τρέχω νά δώσω εΐδησι καί στο σπίτι τόυ.
Πριν καλά-καλά συνέλθουν ό ένωμοτάρχης καί οί χωροφύλακες γιά τό ξα 
φνικό νέο, ό Κατσίρης είχε γίνει καπνός, μά όταν υστέρα άπό μισή ώρα και π ά 
νω, μόλις ξημέρωνε, ξανάφθασαν στην «'Α γία Παρασκευή», στο μαγαζί τοϋ Μ π έλ 
μπα, βρήκαν τή γυναίκα τού έστιάτορα, τον εικοσάχρονο γυιό του καί τον εβδο
μηντάρη πατέρα του νά δέρνουν μέ τήν ψυχή τους τον Κατσίρη καί να τού φωνά
ζουν :
—Έ σύ τον σκότωσες κακούργε...
—Έσύ άτιμε τον έ'φαγες μπαμπέσικα καί τον λήστεψ ες...
—"Οχι... Μή μέ βαράτε... "Αγνωστος ληστής τον σκότω σε. Δέν ξέρω ποιος...
"Αγνωστος... Σώστε με κύριε ένωμοτάρχη άπό τά χέρια τους.
'Ο ένωμοτάρχης τούς συνεκράτησε καί, άφοΰ διέσχισε τή σάλ?ια τοϋ κέντρου,
πήγε δίπλα στο καμαράκι καί τί νά δή ! Ε π ά νω στο ντιβάνι ήταν άνάσκελα ξα π λ ω 
μένος ό Γιάννης ό Μπέλμπας μέ σπασμένο όλότελα τό κρανίο, μέ φευγατο τό έπάνω μέρος του, όλα τά μυαλά καί τού κόσμου τά αίματα σκορπισμένα επάνω στά
σεντόνια καί στή γωνία πού έσχημάτιζαν οί δυο τοίχοι. Πολύ λίγη ώρα ε ίχ ε π ε 
ράσει άπό τό φοβερό κακούργημα, γιατί 6 νεκρός έστιάτορας δέν είχ ε άκόμη άρχίσει νά παγώνη ή, κατά τό έπιστημονικώτερο, δέν είχε" έπέλθει άκόμη ή π τω μ α τική άκαμψία στο σώμα του. 'Η αυτοκτονία άμέσως άπεκλείσθη, γιατί ήταν φα
νερό ότι δ μακαρίτης πια Μπέλμπας είχε πυροβοληθή καί όπλο δέν βρέθηκε έπ ά νω στο ντιβάνι. "Εγινε προσεκτικά άπό τον ένωμοτάρχη μιά πρόχειρη έ'ρευνα καί,
ένώ δέν είχε βρεθή τό όπλο, βρέθηκε άδειος, έπάνω στά αίματα καί μπροστά στό
ντιβάνι, ό άδειος κάλυκας μιας κυνηγετικής καραμπίνμς. Βρέθηκαν άκόμη στό δά
πεδο κάτω καί πατημασιές.
ΤΗταν ολοφάνερο. Ό έστιάτορας εΐχε σκοτωθή έπάνω στον ύπνο του, χω ρίς
καν νά νοιώση τίποτε. "Ιχνη πάλης δέν είχαν παρατηρηθή. "Α λλω στε μέ τήν παρα
μικρή πάλη οί καρέκλες δέν θά φαίνονταν τόσο κανονικά βαλμένες τριγύρω άπό τό
ντιβάνι. Γρατζουνιές στά χέρια του ή στό λαιμό του δέν είχαν παρατηρηθή. Μ έ τό
τη?^εφώνημα πού έγινε γιά τό φρικτό έγκλημα, βρέθηκαν άμέσω ς έπί τόπου όλοι
οί άρμόδιοι. Πρώτος ό σταθμάρχης τότε Χωροφυλακής Χαλανδρίου—ήταν σταθμός
τότε τό Χαλάνδρι—άνθυπομοίραρχος Διαμαντής, 6 διοικητής τού 10ου Τ μ ή μ α το ς
’Ασφαλείας Χωροφυλακής Κηφισιάς υπομοίραρχος Τσούνης, ό διαμερισματάρχης
Μανουσέλης καί τέλος ό τότε άνακριτής τού Ε ' Τμήματος Π. Ρουμελιανάκης μέ
τον ιατροδικαστή, τον μακαρίτη Τρουπάκη. Καί πρωί-πρωί τήν Τ ρίτη 3 ’Α π ρ ι
λίου έγινεν ή αυτοψία καί ή δικαστική διερεύνησις.
—Δέν θέλει καμμιά φιλοσοφία τό πράγμα, μάς είπεν ό μακαρίτης Τρουπακης. Τον έδολοφόνησαν έπάνο^ στον ύπνο του. Τον έπυροβόλησαν, σχεδόν, έξ επ α 
φής καί τά άέρια τής μπαρούτης έσπασαν τό κρανιακό θόλο καί έτίναξαν τά μυαλα
στον άέρα. 'Ο δολοφόνος φεύγοντας έπήρε καί τό όπλο μαζί του.
"Εγινε έρευνα καί στό μαγαζί καί στά ρούχα τού σκοτωμένου καί βρέθη-
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καν έλάχιστα χρήματα, κυριολεκτικώς πενταροδεκάρες, ένώ άπδ τή προανάκρισι βγήκε δτι ό σκοτωμένος έστιάτορας τδ προηγούμενο βράδυ είχε είσππράξει
7 3 0 δραχμές καί δτι δεν είχε ξοδεύσει ούτε φράγκο άπδ αυτά: Τί έγιναν αλήθεια
αύτά τά λεπτά ; ’Ελατήριο λοιπδν ή ληστεία. Μά ήταν .μονάχα ή ληστεία ή ήταν
καί καμμιά άλλη άφορμή ; 'Ο μακαρίτης ήταν πολύ «μπρεμπάντης» καί «μουρντά
ρης» καί γ ι’ αύτδ εΐχε τή φαμίλια του μακρυά άπδ τδ μαγαζί, για νά γλεντοκοπά
μέσα σ’ αύτδ μέ γυναίκες του πεζοδρομίου πού ξέπεφταν εκεί μέ τούς άγαπητικούς
τους. Κ αί νά, άλλωστε. Τήν παραμονή τού εγκλήματος είχαν πάει στδ μαγαζί τού
Μ πέλμπα καί τά «ήπιαν» ένας σωφέρ, ό Π. Ροδοσάκης καί ένας εργάτης, ό Μιχάλης Σκουλικίδης καί είχαν μαζί τους καί γυναίκες καί ό έστιάτορας έπεχείρησε
νά τούς κάνη πέρα καί νά τά φτιάξη μέ έκεΐνες, γιά νά συνέχιση μόνος του τό-γλέντι. ’Εκείνοι έγιναν άγρια θάλασσα σέ μιά στιγμή καί θά έρμοΰσαν επάνω του, άν
ό Μ πέλμπας, γελώντας, δέν έλεγε ότι τδ έκανε γι’ άστείο πού ρίχθηκε στα κορίτσια
καί δέν ζητούσε συγγνώμη όταν είδε τά σκούρα. Τότε αυτοί καί οί γυναίκες πού
συνώδευαν έφυγαν, άλλ’ άφοΰ πρώτα οί συνοδοί τού πλήρωσαν τδ λογαριασμό καί
τδν ύβρισαν γιά τά καμώματά του. Πρώτοι ύποπτοι λοιπδν δ Ροδοσάκης καί δ Σκου
λικίδης. Τούς έπιασαν καί τούς έφεραν άμέσως έκεί στδ κέντρο. Άλλα καί οί δύο
έπρόβαλαν τδ άλλοθι καί απέδειξαν δτι, δταν έφυγαν μέ τις γυναίκες έκεΐνες άπδ
τδ μαγαζί τού Μπέλμπα καί ύστερα άπδ εκείνο τδ επεισόδιο, πήγαν σ’ ένα άλλο
κέντρο κοντά στδν «Παράδεισο», άνάμεσα στδ Χαλάνδρι καί στδ Μαρούσι, κι’ εκεί
τούς βρήκαν νά κοιμούνται άκόμη, ύστερα άπδ τήν οργιώδη νύκτα πού είχαν πε
ράσει μ’ εκείνα τά γυναικάρια. Οί ενδείξεις γιά εκείνους έπήγαν περίπατο.
"Αλλο τίποτε γιά κανένα δέν έβγαινε καί οί υποψίες πιά περιωρίατηκαν μονάχα
στδν υπάλληλο τού Μπέλμπα, τδν Γιάννη Κατσίρη. Αύτδς έπρεπε νά είναι μέσα στδ
μαγαζί. Πού ήταν όταν, κατά τδ παραμύθι πού έλεγε, αύτδς ό άγνωστος έπωφελτήθηκε τής απουσίας τού υπαλλήλου νά μπή μέσα, νά καθαρίση τδ άφεντικό του μέ
μιά ντουφεκιά, νά τδν ληστέψη καί νά φύγη;
— Μέ είχε στείλει ένωρίτερα δ Μπέλμπας στδ καπνοπωλείο τού Θανάση τού
Μπαλντά νά τού πάρω τσιγάρα γιατί τά είχε σώσει. Μόλις γύρισα μέ τά τσιγάρα
τδν βρήκα σκοτωμένο καί έτρεξα στδ σταθμό στδ Χαλάνδρι νά ειδοποιήσω τή Χω
ροφυλακή.
— Καί πώ ς σοΰ ζήτησε, πριν άπδ τδ ξημέρωμ,α, νά τού φέρης τσιγάρα, άφοΰ
δ Μ πέλμπας είχε πέσει νά κοιμηθή;
— Μέ είχε στείλει πριν τδν πάρη ό ύπνος . . .
... — Κ αί γιά τά πέντε λεπτά τής ώρας πού θά έκανες γιά νά πας νά πάρης τά
τσιγάρα άπδ τδ περίπτερο τού Μπαλντά έπάνω στδ δρόμο τών Μεσογείων καί νά
γυρίσης θά τρύπωνε δ άγνωστος, θά σκότωνε τδν Μπέλμπα, θά τδν λήστευε καί θά
έφ ευγε; Κ άτι κρύβης Γιάννη, τού είπαν δ άνακριτής καί οί άξιωματικοί τής Χωρο
φυλακής. Σάν νά μήν μάς τάς λες καθαρά κάί σταράτα τά πράγματα . . .
Έφώναξαν άμέσως καί έξήτασαν τδν περιπτεριοΰχο Θανάση Μπαλντά καί
αύτδς ξεδιάλυνε περισσότερο τά πράγματα.
— Ή λ θ ε πραγματικά δ Γιάννης Κατσίρης καί πήρε τσιγάρα πριν νά φέξη άπδ
τδ περίπτερό μου, άλλά ήλθε ύστερα άπδ ένα τέταρτο τής ώρας, άφοΰ' είχε πέσει
δ πυροβολισμός. Καί ύστερα δέν έπήρε τσιγάρα πού κάπνιζε ό μακαρίτης δ Μπέλμπας,
άλλά τσιγάρα πού κάπνιζε ό ίδιος.
'Ο ύπάλΛηλος τού έστιάτορα άρχισε νά τραυλίζη διάφορες δικαιολογίες. Εΐχε
όλότελα σαστίσει. Τ ό τε οί άξιωματικοί τής Χωροφυλακής, μπροστά στδν άνακριτή, τού έκαναν σωματική έρευνα καί τού βρήκαν έπάνω του καμμιά 800 δραχμές,
ένώ εΐχ ε έξακριβωθή δτι μιά μέρα πριν άπδ τδ έγκλημα είχε πάρει κάποιο δεκάρικο
«μπροστάντζα» άπδ τδ άφεντικό του, γιατί ήταν άπένταρος. Ποΰ λοιπδν εΐχε βρή
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τά τόσα, λεπτά; Μήπως αύτά τά χρήματα ήσαν οί 730 δραχμές πού είχ ε εϊσπράξει
•την προηγούμενη μέρα ό- Μπέλμπας καί άλλες πού 6ά είχ ε επάνω του ό έστιά τορ α ςι;
— Μοϋ τά χρώσταγε ό μακαρίτης καί μου τά έδωσε, είπεν ό Κ ατσίρης, προ
σπαθώντας από κάπου νά πι,ασθή.
"Υστερα ακολούθησε μιά,’κάτι παραπάνω άπό λεπτομερειακή, έρευνα στο μα
γαζί καί στο μπαούλο του βρέθηκε μια πετσέτα φρεσκοπλυμμένη καί ύγρή ακόμη,
πού μαρτυρούσε δτι. είχε έπάνω της αίματα ξεπλυμμένα. Μά βρέθηκε ακόμη καί τό
έσώβρακο καί τό υποκάμισο καί ένα πανταλόνι τού Κατσίρη μέ αίματα. Καί τελικά
βρέθηκε μέσα στο πηγάδι καί ή κυνηγητική καραμπίνα τού Μ πέλμπα, μέ την όποια
είχε γίνει τό φονικό. 'Ο Γιάννης Κατσίρης είχε πέσει κατακίτρινος έπάνω σ ε μια
καρέκλα. ’Έτρεμε ολόκληρος.
— Τσακωθήκαμε τή νύχτα μέ τό μακαρίτη. 'Ο Μπέλμπας μ’ έβρισε. Μ έ είπ ε
χαραμοφάη καί κλέφτη καί μ’ έδιωξε άπό τό μαγαζί, έτσι καθώς ήμουνα μέ τό σ ώ 
βρακο καί μέ τό πουκάμισο . . . Μέ είχε κτυπήσει καί ένωρίτερα . . . ’Έ φ υ γ α καί,
τρέμοντας άπό τό κρύο, κρύφθηκα στο πίσω μέρος τού μαγαζιού. "Οταν κοιμήθηκε
μπήκα σιγά - σιγά, ξεκρέμασα τήν καραμπίνα του καί τού «έμπουμπούνισα» μια
στο κεφάλι. Τον άφησα στον τόπΓ καί τού σκόρπισα τά μυαλά καί τά αίματα στον
τοίχο. "Τστερα πλύθηκα, σκουπίστηκα καί έφυγα. Έ π ήρ α τσιγάρα άπό τό περί
πτερο νά καπνίσω καί ήλθα στο Χαλάνδρι γιά νά ειδοποιήσου τό σταθμό τή ς Χ ω ρ ο 
φυλακής.
— Καί τά λεπτά;
Ό νεαρός δολοφόνος δέν άπήντησε. Τ ί νά πή άλλω στε; Ή τα ν ολ οφ άνερο ότι
έσκότωσε γιά νά ληστέψη. Καί προσπάθησε νά πή παραμύθια, μά πιάστηκε στά
πράσα, όπως λέμε, γιατί μέσα σέ δυο - τρεις ώρες τό έγκλημα είχε διαλευκανθή.
Σ. Λ Ε Ω Τ Σ Α Κ Ο Σ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τό προσπέρασμα εχει καί τού; κινδύνου; του καί πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. Όταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αυτοκίνητο ποϋ σας
έμποδίζει νά βλέπετε προς τά δεξιά σας, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν τα χύτη τα ,
ώστε νά σταματάτε αμέσως αν παραστή ανάγκη.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΚΑ! ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
___________________ 'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. Δ . ΚΑ ΤΣΙΜ ΑΓΚΛΗ----- -------------------(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Η
φωτογραφία
καί ή μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ α φ ι α ,
είναι σύνηθες
μέσον σήμερον τής ’Αστυνομίας καί. άμφότεραι, συχνάκις, δ ι η γ ο ύ ν τ α ι την
δλην ι σ τ ο ρ ί α ν
τής π ρ ά ξ ε ω ς καί του π ρ ά ξ α ν τ ο ς καί (αναγκά
ζουν τον κατηγορούμενον ή τήν ύπεράσπισίν του να παραδεχθή έκ των προτέρων
τήν ένοχήν του.
Άναφέρεται περίπτωσις φόνου γέροντος δι’ αυτοκινήτου, μετά τον θανάσι
μου τραυματισμόν τοϋ όποιου ό οδηγός έξηφανίσθη. ΕΙς (αξιωματικός επί κεφα
λής δι’ αύτοκινήτου περιπολίας, μετά τήν συγκέντρωσιν των λεπτομερειών τοϋ
ατυχήματος, ένήργησεν άναζητήσεις καί παρετήρησεν, έφ’ ενός αυτοκινήτου μ ε 
γάλο
κοίλωμα
έπί τής οπίσθιας του θύρας.
Έ λήφ θη φωτογραφία τοϋ κοιλώματος τής θύρας καί επειδή δεν έθεωρήθη
ώς άρκούντως ικανοποιητικόν αποδεικτικόν στοιχείου, ένεργήθη μικροσκοπική έξέτασις τοϋ χρώματος—εμαγιέ—τοϋ πέριξ τοϋ κοιλώματος σημείου. Πολλαί μικροσκοπικαί ίνες άνευρέθησαν έπικεκολλημέναι έπί τοϋ εμαγιέ καί μία έξ αύτών ήτο
έξ υφάσματος όμοιας ποιότητας καί χρώματος μετά τής περιβολής τοϋ θύματος.
Τήν θετικήν αύτήν άπόδειξιν άνεγνώρισε μετεπειτα και ό οδηγός καί παρεδέχθη
τήν ένοχήν του. 'Υπό έπιστήμονος άστυνομικοΰ έργαστηρίου άναφέρεται όμοια περίπτωσις καθ’ ήν έπικεκολλημέναι ινες έπί έμαγιέ αύτοκινήτου καί άναμεμιγμέναι μέ διάφορα χρώματα, άπεδείχθησαν ότι ήσαν όμοιαι προς έκείνας των ένδυμάτων του τραυματισθέντος. 'Ο συνήγορος τοϋ όδηγοΰ ύπεστήριζεν 8tl αί άνευρεθεΐσαι έπί τοϋ αυτοκινήτου ίνες προήρχοντο από τά ρ ά κ η, διά των όποιων ό
οδηγός ένήργει τον συνήθη καθαρισμόν τοϋ αύτοκινήτου του. Έπηκολούθησε καί
νέα έξέτασις, έξ ής κατεδείχθη δτι αί έπί τοϋ αύτοκινήτου εΰρεθεϊσαι ινες καί αί
τοιαΰται των ένδυμάτων τοϋ θύματος είχον ΐδιάζον τι γνώρισμα έκ κατασκευής,
δηλονότι ήσαν ά ρ ι σ τ ε ρ ό σ τ ρ ο φ ο ι , ενώ αί Ινες των ρακών ήσαν δ ε ξ ι ό 
σ τ ρ ο φ ο ι . Ουτω τό δικαστηρίου έπείσθη δτι ή κατηγορία τής ’Αστυνομίας ήτο
αληθής.
"Οπου παρίσταται ανάγκη ή φωτογραφία μας νά παρουσιάση ώρισμένα ι
διαίτερα χαρακτηριστικά ή ιδιορρυθμίας τοϋ φωτογραφουμένου άντικειμένου, αυ
τή δέον νά λαμβάνεται δσον τό δυνατόν έν μ ε γ ε θ ύ ν σ ε ι , εύθύς έξ αρχής,
έπί τής άρνητικής πλακάς, δηλαδή κατά τήν πρώτην φωτογράφησιν. 'Ο τρόπος ούτος είναι άποδοτικώτερος, παρά νά προσπαθήσωμεν νά μεγεθύνωμεν τήν εικόνα τοϋ
άντικειμένου διά τής μεγεθυντικής μηχανής, κατά τήν έκτύπωσιν τής θετικής φω
τογραφίας. Ε ις πολλάς όμως περιπτώσεις είναι χρήσιμον νά έφαρμόζωμεν καί τάς
δύο μεθόδους, δηλαδή νά λάβωμεν τήν εικόνα τοϋ αντικειμένου μέ μικράν μεγέθυνσιν έφ’ ενός λ ε π τ ο κ ό κ κ ο υ φιλμ καί κατόπιν νά τήν μεγεθύνωμεν διά τής
μεγεθυντικής μηχανής κατά τήν έκτύπωσιν τής θετικής φωτογραφίας.
Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Μολονότι ή φωτογραφία έλήφθη διά κ α ν ο ν ι κ ο ύ φ α κ ο ΰ, κ α τ α λ 
λ ή λ ο υ φ ι λ μ , φ ί λ τ ρ ο υ , ά π ο σ τ ά σ ε ω ς κ α ί γ ω ν ί α ς , έν τούτοις
δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή φωτογραφία αυτή θά είναι κατάλληλος καί διά δι
καστικήν χρήσιν. Μ ία τ ε χ ν ι κ ώ ς τελεία φωτογραφία δύναται νά θεωρηθή,
άπό δοκιμαστικής άπόψεως, άκατάλληλος, όταν κατά τον χρόνον τής λήψεως αύ-
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της ήγνοήθησαν πλήρως ή μερικώς οΐ κ α ν ό ν ε ς τ ο ΰ φ ω τ ι σ μ ο ύ κ α ί
τ ω ν σ κ ι ώ ν . Πας ό άμφιβάλλων περί του ότι τό φώς δύναται νά συντελέση εις
μίαν τελείως δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ν έμφάνισιν αντικειμένου τινός, δύναται νά π ειραματισθή δι’ ενός άπλοϋ καί εύκολου τρόπου, δηλαδή νά φωτογραφίση έν άναπεπταμένον πώς τοπίον. Δεν παρίσταται άνάγκη ή μηχανή νά είναι άρίστη. Κ αί
μία απλή (κουτί) είναι κατάλληλος. "Ας λάβη τρεις μόνον φωτογραφίας του τ ο 
πίου, τήν πρώτην άμα τή ά ν α τ ο λ ή τ ο υ ή λ ί ο υ, την δευτέραν την μ εσ η μ β ρ ί α. ν καί τήν τ ρ ί τ η ν προ τής δ ύ σ ε ω ς τ ο ΰ ή λ ι ο υ . Έ κ τή ς
συγκρίσεως των φωτογραφιών θά διαπίστωση ότι ή π ρ ο ς ' τ ά ά ν ω ή κ άτ ω π ο ρ ε ί α τ ο ΰ ή λ ι ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ή εξαφανίζει ώρισμένας σκιάς,
συνέπεια των οποίων ή όλη σκηνή τοΰ τ ο π ί ο υ ά λ λ ά σ σ ε ι
έμφάνισιν.
’Επί των εν λογω φωτογραφιών θά διαπίστωση ότι τό μέγεθος, ή σκιά καί
γενικώς ή όλη μορφή τών αντικειμένων διαφόρως εμφανίζεται καί είναι άνά-λογος

1) Eis τού; άπλοϋ; φακού; έκαστη άπόχρωσι; σχηματίζει ιδίαν εστίαν (F ) , δι’ 6
όσάκι; μεγεθύνεται, ή είκών παρουσιάζε
ται πλέον ώ ; μή καθαρά (φλου). 2) Τό
φώ; διερχόμενον έκ τοΰ φακού διαθλαται,
«χρωματική διάθλασι;», δΤ δ καί τό εΐδωλον παρουσιάζεται αντίστροφον. 3) Δυ
νατό; τρόπο; στηρίξεω; μηχανή; κατά
τήν λήψιν φωτογραφία;.

1) Μέ διάφραγμα 3,5 θά λάβωμεν καθαρά
μόνον τό ένα μέλαν άτομου. 2) Μέ διά
φραγμα 5,6 θά λάβωμεν τά δύο μέλανα.
3) Μέ διάφραγμα 8 καί τά τρία. 4 ) Μέ
διάφραγμα 4 τά δύο αύτοκίνητα. 5) Μέ
διάφραγμα 16 θά λάβω μεν καί τά τιέ ντε.
Τήν άπόστασιν τής μηχανή; τήν ρυθμίζομεν πάντοτε άπό τό μεσαϊον (αντικεί
μενου.

τής γωνίας τοΰ φωτισμού καί τών προκαλουμένων σκιών έκ τών ά.λλων α ντικει
μένων. ’Αντικείμενα ο ρ α τ ά έπί τής μιας φωτογραφίας δυνατόν νά είναι ά ό 
ρο, τ α. επί τής άλλης, διότι ή γωνία τοΰ φωτός ήτο διάφορος εις έκάστην περίπτωσιν. Ή κατάλληλος άπόδοσις τών φωτοσκιάσεων, έ ν έ χ ε ι ύ ψ ί σ τ η ν
ση
μασίαν εις τήν δικαστικήν φωτογραφίαν. Προ τής λεπτομεροΰς άναπτύξεως τοΰ
θέματος δέον νά διευκρινίσωμεν ότι εις τήν φωτογραφικήν τέχνην υπάρχουν δύο
κατηγορίαι σκιών, δηλαδή : α) σκιά τμήματος ή τμημάτων έπιφανείας α ντικεί
μενου τινός επί τοΰ οποίου πίπτει κατά πολύ όλιγώτερον φώς άπ’ όσον π ίπ τει έπί
τών άλλων τμημάτων τοΰ αύτοΰ αντικειμένου καί β) σκιά δημιουργουμένη άπό τό
έν προς τό έτερον άντικείμενον, λόγω τοΰ ότι τό πίπτον φώς έπί τοΰ πρώτου πα ρεμ 
ποδίζεται ύπ’ αύτοΰ νά φθάση ί σ ο τ ό ν ω ς καί έπί τοΰ δευτέρου. Κανονικόν φ ω 
τισμόν δυνάμεθα νά ονομάσωμεν τό φώς τοΰ οποίου ή σκιά, έπί τίνος έπιφανείας
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αντικειμένου είναι μέν έντονος, ούχ ήττον δμως μας παρεχει την δυνατότητα- να
σχημοΐτίσωμεν ιδέαν περί τής δλης μορφής—σχήματος—τοϋ αντικειμένου, αλλ ουχί τόσον βαθεΐα, ώστε νά έξαφανίζωνται δλαι αί λεπτομέρε'ιαι τοϋ σκιαζομενου τμή
ματος. Σ κ λ η ρ ό ς φωτισμός άποκαλεϊται τό φως τό προκαλοϋν βαθεΐαν (μαυρην) σκιάν, τόσην ώστε δ λ α ι α ί λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι α ι να ε ί ν α ι α φ α 
νείς
ή ά μ υ δ ρ α ϊ - άτονοι.
'Όταν επί μιας φωτογραφίας ή σκιά είναι άσθενής ή έλλείπη πανταπασι, την
έν λόγω φωτογραφίαν την άποκαλοΰμεν ά τ ο ν ο ν, δηλαδη στερουμενην των απα
ραιτήτων αντιθέσεων. Ή λήψις φωτογραφιών δι’ εγκληματολογικους σκοπούς δυναται νά ένεργήται γενικώς διά κανονικού φωτισμού. Δυναμεθα, βεβαίως, να χρησιμοποιήσωμεν καί ώρισμένας φωτοσκιάσεις, αλλά κατά τοιοΰτον τροπον, ώστε αύται νά συντελούν εις την καλυτέραν άπεικόνισιν τής φ υ σ ι κ ή ς μορφής τοϋ αν
τικειμένου. Λ .χ. έπιθυμοΰμεν νά φωτογραφήσωμεν τραύμα καί ν’ απεικονισωμεν και
τό β ά θ ο ς τής τομής αύτου. ’’Αν χρησιμοποιησωμεν επίπεδον φωτισμόν, το τραύ
μα θά έμφανισθή μέ μικροτέραν π ρ ο ο π τ ι κ ή ν , αλλ’ αν τοποθετησωμεν π ολ ύ μ α κ ρ ά ν την φωτιστικήν πηγήν, θά σχηματισθή βαθεΐα. σκιά επι τοϋ δέρ
ματος πέριξ τοϋ τραύματος.
Μία τοιαύτη φωτογραφία θά άπεικονίζη π λ η μ μ ε λ ώ ς το τραύμα και
δύναται νά παραπλανήση μή μεμυημένον εις τοιούτου είδους απεικονίσεις ατομον.
Διά παρόμοιας περιπτώσεις υπάρχει μ ε σ α ί α λύσις. Δυνάμεθα δηλαδή νά άποφύγωμεν τήν χρήσιν τοϋ καθέτου φωτισμού, έφ’ δσον ούτος ε λ α τ τ ω V η την
δλην έκτασιν καί
προοπτικήν
τοϋ τραύματος, αλλα και τον δυσαρεστον
σκληρόν φωτισμόν, δστις συντελεί εις τήν επί τό ύ π ε ρ β ο λ ι κ ω τ ε ρ ο ν α
πεικόνισήν του μεγέθους του τραύματος. "Οθεν χρησιμοποιοΰμεν κανονικόν φωτι
σμόν καί ρυθμίζομεν τήν φωτιστικήν πηγήν κατά τοιοΰτον τροπον, ώστε να σχηματισθοΰν αί α π α ρ α ί τ η τ ο ι φωτοσκιάσεις, αιτινες θα προσδωσουν την κα
τάλληλον ζωηρότητα τής δλης περιμέτρου τοϋ τραύμ.ατος. Σκιαί προκαλούμεναι
έξ ενός προς έτερον άντικείμενον, θεωρούνται άνευ μεγάλης σημασίας. Συχνάκις
σκιά αντικειμένου τίνος συντελεί εις τήν καλυτέραν έμφάνισιν τοϋ μεγέθους αυτοΰ.
'Ω ς γενικός κανών δύναται νά θεωρηθή δτι ή διαπίστωσις τοϋ μεγέθους τών ιχνών
του στραγγαλισμού έξαρταται από τήν έκ τούτων έκτασιν τών ε κ χ υ ν ο μ ε
ν ω ν σκιών. "Αν ή έκ τοϋ άντικειμένου δημιουργουμένη σκιά είναι μεγάλη, δύναται νά συντελέση εις τήν κατά πολύ μεγαλυτέραν έμφάνισιν τοϋ πραγματικού με
γέθους ή τό αντίθετον, όταν αυτή είναι μικρά. Τοΰτο συμβαίνει ιδιαιτέρως όταν το
άντικείμενον είναι μεμονωμένον καί δεν απεικονίζεται έπί τής φωτογραφίας καί
μ ετ’ άλλων παρομοίων άντικειμένων. 'Η χρήσις έ π ι π έ δ ο υ ή σ κ λ η ρ ο ύ
φωτισμού φυσικά δεν δύναται νά άποκλεισθή διά λήψεις φωτογραφιών προς δικα
στικήν χρήσιν. Ά ναλόγως τών περιπτώσεων ό πεπειραμένος φωτογράφος θά χρησιμοποιήση τον σκληρόν ή μαλακόν φωτισμόν, ίνα διά αυτού απεικόνιση, κατά τον
τελειότερου καί φυσικώτερον τρόπον, τά διάφορα ίχνη τού τόπου ή τροπου τελεσ εω ς τού έγκλήματος. Π .χ. δακτυλικά αποτυπώματα, ξέσματα χρησιμοποιηθέντος έργαλείου έπί έπιφανείας ξύλου ή μετάλλου, άποτυπώματα υποδημάτων, ελαστικών αύτοκινήτων, ίχνη έπί τού δέρματος κλπ. Ά λ λ ’ ή χρήσις τού Α ή Β φω
τισμού ούδέποτε έπιτρέπεται νά γίνη προς έ ξ α π α τ η σ ι ν.
( Συνεχίζεται)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
_______________ 'Υπό του ’Αστυνόμου A ' κ. Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ Γ Α Ρ Δ ΙΚ Α

___________________I
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δ) ' Η π ρ ο δ ο σ ί α
Ρωμαίους.

παρά

τ οϊ ς

αρχαίο ις

"Ελ λ η σ ι

καί

Αί εις τήν άρχαίαν Ελλάδα διαμάχαι καί άναταραχαί μεταξύ των πολιτικών
μερίδων, καθίστων συχνάς τάς περιπτώσεις του έγκλήματος τη ς προδοσίας. ’Έ ν ο 
χοι προδοσίας έθεωροΰντο, κυρίως, οί έξ ιδιοτέλειας ένεργοΰντες κατά του κοινού
συμφέροντος, κατά των νενομισμένων, των ηθών καί εθίμων, τή ς καθεστηκυίας
πολιτικής τάξεως,, ή οί κατά παράβασιν των διατεταγμένων δημοσίων αύτών κα 
θηκόντων ένεργοΰντες καί συνεννούμενοι προς πολεμίους ή καί άπλώς προς ξένους,
έπί σκοπώ παραδόσεως εις αυτούς δημοσίων πραγμάτων ή άλλων στοιχείων, εις
βάρος τής γενικής ασφαλείας τής Πολιτείας ή προς έγκατάλειψιν θέσεω ς κ .λ .π .
Εις τάς αρχαίας ’Αθήνας έχαρακτηρίζετο ώς προδοσία καί ή έξα πά τησις τού
Δήμου διά ψευδών ειδήσεων, συμβόλων ή ύποσχέσεοον, ή παράβασις ψηφίσματος, ή
άθέτησις τοΰ όρκου τοΰ πολίτου καί τέλος είσέτι καί ή είσήγησις καί ή πρότασις νό
μων άντιτιθεμένων προς θεμελιώδεις άρχάςτοϋ ίσχύοντος δημοκρατικού κ α θεστώ τος.
Ό Δημοσθένης (ΙΗ ' 2 04) άναφέρει, ότι, οί ’Αθηναίοι τήν χώραν καί τήν πόλιν έκ λιπόντες, κατελιθοβόλησαν έν Σαλαμΐνι τον Λυκίδην, ού μόνον αύτόν, άλλα καί τήν
γυναίκα αύτοΰ αί γυναίκες τής πόλεως, έπειδή προέτεινε γνώμην, ίνα δεχθώ σι
τάς προτάσεις τού Μαρδονίου. Εις τήν έν λόγω πόλιν τά έγκλήματα τή ς προδοσίας
έδίκαζεν ή ’Εκκλησία τοΰ Δήμου ή ειδικόν δικαστήριον, ή δέ έπιβαλλομένη ποινή
ήτο κατά κανόνα ό θάνατος, ή δήμευσις τής περιουσίας, ή κατεδάφισις τή ς οικίας
τοΰ καταδικασθέντος, ώς καί ή στηλίτευσις τοΰ ονόματος του καί ή ατιμία, ή τις
μάλιστα έκληροδοτεΐτο καί εις τούς άπογόνους τοΰ καταδικαζομένου. Ε ις ά.λλας
έλληνικάς πόλεις οί έπί προδοσία καταδικαζόμενοι έθανατοΰντο διά λιθοβολισμού.
Εις τήν Ρώμην τό έγκλημα τής προδοσίας διεκρίνετο προκειμένου περί στρα
τιωτικών παραβάσεων εις τήν λιποταξίαν, εις τήν συνεννόησιν μετά τού εχθρού
κ.λ.π. Νόμοι σχετικοί, προβ?ώποντες περί τοιούτων έγκλημάτων, ήσαν οί Βαλέριο,ι
(508 π .Χ .), ό Ίκίλιος (456 π .Χ .), ό τού Γαΐου Γραήχου (123 π . Χ . ), οί ’Ιούλιοι
(47 π .Χ .) καί άλλοι. Οί άποδεικνυόμενοι ένοχοι τοιούτων έγκλημάτων κατερρίπτοντο άπό τοΰ Ταρπηίου βράχου ή άπηγχονίζοντο.
Εις τήν Ρώμην, κατά τήν έποχήν το ΰ ’Ιουλίου Καίσαρος (ΙΟ Ί - 4 4 π .Χ . ), ή
οργάνωσις τής κατασκοπείας, μέ οργανωτήν τον Κράσσο, έφθασεν εις άνώτατον σημεΐον, κατά τρόπον, ώστε αυτή νά δύναται νά παραβληθή μέ τήν όργάνωσιν τ ή ς
«Γκεστάπο» ή τής «Τσέκα» καί γενικώς μέ πάσαν σύγχρονον όργάνωσιν μυστικής
’Αστυνομίας.
Ή κατασκοπεία κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας άνειλίχθη ύπό τήν
μορφήν τής χριστιανικής τοιαύτης, καθ’ όσον οί πρώτοι χριστιανοί, ευρισκόμενοι
έν συνεχει διωγμώ, είχον οργανώσει ολόκληρον δίκτυον κατασκοπείας, διά νά δύνανται νά έξασφαλίζουν τάς συγκεντρώσεις των καί έν γένει τά τή ς τελ έσ εω ς τή ς
λατρείας των.
ε) ' Η κ α τ α σ κ ο π ε ί α
έ ν Γ α λ λ ί α κ α ί Ά γ γ λ ί α.
Έν Γα?Λία, ή διπ?^ωματική, κυρίως, κατασκοπεία άνήχθη εις πραγματικήν
έπιστήμην έπί καρδιναλίων Ρεσελιέ καί Μαζαρίνω (1602 - 1 6 6 1 ).
Έν ’Αγγλία, έδίδετο μεγίστη προσοχή εις τήν όργάνωσιν τή ς κατασκοπείας
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κατά τρόπον, ώ στε ό Βασιλεύς ’Αλφρέδος ό Μέγας μετεβλήθη ό ’ίδιος εις κατάσκο
πον. Ούτος, μεταμφιεζόμενος εις τροβαδούρον, έλάμβανε μέρος εις τά συμπόσια των
Δανών άξιωματικών, παρ’ ών έπληροφορεϊτο περί των σχεδίων των. Εις την χω
ράν ταύτην ή πρώτη ώργανωμένη υπηρεσία κατασκοπείας, ήτις συνετηρεϊτο δι’
εξόδων του αγγλικού Θησαυροφυλακίου, ένεφανίσθη επί τής έποχής τοΰ βασιλέως
Έδουάρδου του Γ '. Ό Ντίκ Ούίτινγκτων ΰπήρξεν είς των φοβερωτέρων κατασκό
πων τής έποχής του Ερρίκου του Ε '. Ούτος βραδύτερον έχρημάτισε καί Δήμαρ
χος τοΰ Λονδίνου. ’Επί τής έποχής τής ’Ελισάβετ, άπαντες οί πρεσβευταί τής ’Αγ
γλίας έξετέλουν ταύτοχρόνως καί καθήκοντα κατασκόπων, μέ επικεφαλής τής όλης
ύπηρεσίας τον υπουργόν Σερ Φράνσις Ούάλσινκαμ.
σ τ ) 'Η

κατασκοπεία

κατά

τον

’Α γ ώ ν α

τοΰ

1821.

Μ ετά τούς Ναπολεόντειους πολέμους, πλεΐστοι όσοι στρατιωτικοί, λατραι
τής έλευθερίας, ένηγκαλίσθησαν άμέσως τον ελληνικόν ’Αγώνα, οστις συνεδύαζε τον
έκ τής γαλλικής Έπαναστάσεως προκύψαντα φιλελευθερισμόν μέ τό κύριον αυτών
έπάγγελμα, μέ άποτέλεσμα ούτοι, έθελουσίως, νά κατέλθουν είς την μαχομένην έλλάδα, ΐνα προσφέρωσι τάς ύπηρεσίας των παρά τό πλευρόν τοΰ χειμαζομένου ελ
ληνισμού. Ό Φαβιέρος, ό Σανταρόζα, ό Ροζαρόλι κ.ά. φιλέλληνες άνήκουν εις την
κατηγορίαν αυτήν. Πλήν, όμως, τούτων, μεγάλος άριθμός έκ τών, ούτως είπεΐν, πα
λαιών πολεμιστών τοΰ Ναπολέοντος, λόγω τοΰ προσφερομένου ύπό τοΰ Μωχαμ έτ Ά λ ή χρήματος, ήρνήθησαν τήν εύρωπαϊκήν αύτών συνείδησιν καί την θρησκείαν
τών πατέρων των καί έξομόσαντες κατετάγησαν είς τον αιγυπτιακόν στρατόν,
παρ’ ου έχρησιμοποιήθησαν προς διοργάνωσιν τών άτάκτων στιφών. ’Επικεφαλής
τής άπαισίας αυτής όμ,άδος εύρίσκετο ό Γάλλος συνταγματάρχης Σέβε, ό έπονομασθείς Σολιμάν Βέης. Ούτω τήν μέν άναδιοργάνωσιν τοΰ αιγυπτιακού πεζικοΰ
άνέλαβεν 6 στρατηγός Μπουαγιέ, τήν δέ τοιαύτην τοΰ ίππικοΰ ό στρατηγός Λι
βρών. Χάριν τής 'Ιστορίας άναφέρομεν καί τά ονόματα τών Κορσικανών Μοΰρι
καί Γιακομήτη καί τών ’Ιταλών Σκούτου, Λούκεζη, Τρόνα, Βολωνίτη, Άρβερτίνη, Τσούκολ, Πετελονιώτη, Σκάρπα καί Ρωμαίη, οίτινες άνέλαβον τήν άναδιοργάνωσιν καί έκπαίδευσιν τοΰ στρατοΰ τοΰ Ίμπραήμ έναντι άδρας χρηματικής αμοιβής.
'Η εισβολή τοΰ Ίμπραήμ. είς τήν Πελοπόννησον, μέ τοσοΰτον ώργανωμένον στρα
τόν, κατέστησε τήν θέσιν τών Ελλήνων κρίσιμον. Προ τής καταστάσεως ταυτης
6 Σανταρόζα άπέστειλε μίαν έπιστολήν είς τον Ίωάννην Ρωμαίη, αξιωματικόν
τοΰ μηχανικοΰ τοΰ Ίμπραήμ, καί τον παρεκάλει νά άναλογισθή, τόσον αύτός, όσον
καί οί ευρισκόμενοι είς τήν αυτήν παράταξιν Ευρωπαίοι, τό έγκλημα όπερ διέπραττον. 'Ω σα ύτω ς ό στρατηγός βαρώνος Ροζαρόλι Σκόρζα άπέστειλεν έπιστολήν εις
τούς Σκάρπα καί Ρωμαίη, δι’ ής τούς προέτρεπεν είς τήν διενέργειαν κατασκο
πείας είς βάρος τοΰ Ίμπραήμ. Είς τήν έπιστολήν ταύτην άμφότεροι άνταπεκρίθησαν πλήρως καί ό μέν Σκάρπα έλιποτάκτησεν, ένω ό Ρωμαίη δι’ έπιστολών του
προσέφερε πολυτίμ.ους ύπηρεσίας είς τό ελληνικόν στρατόπεδον, προδίδων στρα
τιω τικά μυστικά τοΰ Ίμπραήμ. Ούτος είς τήν πρώτην έπιστολήν του προς τον
Ροζαρόλι, μεταξύ τών άλλων, έγραφε : « Ούτε Μαμελοΰκος έγινα, ούτε βάρβαρος,
ούτε πλεξιδατος. Δεν έχω τίποτε τό τουρκικόν. Τό φρόνημά μου καί ή καρδιά μου
μένουν όποια ύπήρξαν κατά τό παρελθόν». Καί είς έτέραν έπιστολήν του, μεταξύ
τών παρεχόμενων πολυτίμων πολεμικών πληροφοριών του, έγραφε : « Θεέ τής Δι
καιοσύνης καί Μ έγιστε ’Αρχιτέκτονα^) τοΰ παντός, προστάτευσον τον δίκαιον άγώνα τών φιλελευθέρων άνδρών καί ταπείνωσαν όλους τούς θηριώδεις τυράννους, τους
μόνους άσπονδους εχθρούς σου».
1. Άμφότεροι, Ροζαρόλι καί Ρωμαίη, έτύγχανον τέκτονες.

Προδόται καί κ α τάσ κ ο π ο ι
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καί
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πρακτόρων.

Τά ύπό των ήμετέρων χρησιμοποιούμενα άτομα προς περισυλλογήν πληρο
φοριών καλούνται πράκτορες, ένω τά εις βάρος μας δρώντα πρόσωπα καλούνται
κατάσκοποι.
’Ήδη εΐσερχόμεθα εις τό δυσχερέστερον κεφάλαιον τοΰ όλου θέματός μας,
ήτοι εις την σκιαγράφησιν των κατασκόπων καί πρακτόρων καί κυρίως εις την
άνάπτυξιν τοΰ τρόπου ένεργείας αύτών καί τέλος εις τον τρόπον ένεργείας καί άντενεργείας ημών τών αστυνομικών, ώς καί παντός έτέρου άρμοδίου κρατικού οργάνου.
Τό επάγγελμα τοΰ κατασκόπου ήτο, είναι καί θά είναι δυσχερές καί λίαν ε π ι
κίνδυνον. Οΐ άσκοΰντες κατασκοπείαν άνήκουν εις άμφότερα τά φυλά καί διακρίνονται εις δύο κατηγορίας.
α) Εις τούς έκ πατριωτικών αισθημάτων δρώντας καί
β) Εις τούς έξ επαγγέλματος τοιούτους.
Έ κ τών άνωτέρω άναντιλέκτως οί τής πρώτης κατηγορίας δέον νά προτιμώ ν
τας καθ’ όσον οί τής δευτέρας κατηγορίας παρασύρονται, ούχί σπανίως, ύπό τή ς
στιλπνοτητος τοΰ χρήματος καί άπό κατάσκοποι μεταπίπτουν εις τήν κατηγορίαν
τών προδοτών, μέ άνεπανόρθωτα πολλάκις δεινά επακόλουθα. Λυπηρά ή περίπτοοσις
κύτη, άλλ’ έν τούτοις άξια αηδίας καί αιωνίου αναθέματος. Τούτου ένεκεν τό ζ ή 
τημα τής εκλογής τ<ών κατασκόπων καί πρακτόρων είναι λίαν δυσχερές, διότι πλήν
τοΰ ριψοκινδύνου τό όποιον τά άτομα ταΰτα δέον νά διαθέτουν, πρέπει, επί πλέον,
νά κατέχωνται άπό άδάμαστον θέλησιν, ήθος καί εχεμύθειαν.
Γενικώς τά προσόντα τοΰ κατασκόπου είναι: ’Ανδρεία, ψυχικόν σθένος,
άπεριόριτος εύφυία καί μεγίστη εύστροφία, υπομονή καί έπιμονή, ψυχραιμία, θάρ
ρος, σωματική αντοχή, αύτοθυσία καί άποφασιστικότης, παρατηρητικότης, ακρί
βεια, εφευρετικότης, σαφήνεια καί τεραστία άντίληψις. 'Η περιβολή τοΰ κατασκόπου,
οι τροποι του, αί εκφράσεις του, ό βαθμός τής μορφώσεώς του καί γενικούς ή προσωπικότης του, δέον νά έναρμονίζωνται πάντοτε μέ τάς έκάστοτε περιστάσεις καί
τον ρόλον όν ύποδύεται.
Άναφέρεται ότι Γάλλος κατάσκοπος δρών έν Γερμανία, καίτοι ώμίλει άριστα
και με φυσικότητα τήν γερμανικήν, έν τούτοις άπεκαλύφθη έκ τής περισσής εύ γ ενείας, ήτις δεν είναι ίδιον χαρακτηριστικόν τών Γερμανών, μέ άποτέλεσμα νά συλληφθή καί τυφεκισθή.
'Ωσαύτως ή προσωπικότης τοΰ κατασκόπου δέον νά άνταποκρίνεται προς τά
εκαστοτε παρ’ αύτοΰ χρησιμοποιούμενα πιστοποιητικά ταύτότητός του- π .χ . έάν
εις τό διαβατήριον τό όποιον χρησιμοποιεί άναφέρεται ότι έχει οικογένειαν, πρέπει
ανα πάσαν στιγμήν ευκόλως καί άνευ δισταγμού νά άπαριθμή τά ονόματα τών μελών
τής οικογένειας του μετά πάσης πάντοτε, καί τής αύτής, λεπτομέρειας δΓ έν έ'καστον έξ αύτών.
Πας κατάσκοπος άξιος τής άποστολής του πρέπει νά έχη τήν δύναμιν νά δρα
κεραυνοβόλως καί άποφασιστικώς καί νά έφαρμόζη λύσεις εις περίπτωσιν κινδύνου,
αρτιας καί άποτελεσματικάς. Τέλος δέον νά μετέρχεται άνευ οίκτου τήν απάτην,
την δολιότητα καί τήν βίαν.
ζ ) Μέ θ ο δ ο ι

καί

τέχνη

κατασκόπων.

’Ανέκαθεν ό κατάσκοπος, ζών διπλήν ζωήν, άνεζήτει διαρκώς μέσα απο
τελεσματικά, Ενα δυσχεραίνη τήν άναγνώρισίν του. Παλαιότερον, αλλά καί σήμερον
ενίοτε, ό κατάσκοπος έπεδίδετο εις τήν αλλαγήν τής φυσιογνωμίας του καί τοΰ όλου
παρουσιαστικοΰ του. ’Ασυναγώνιστος εις τήν τέχνην τής μεταμορφώσεως ύπήρξεν
η "Αννα—Μαρία Αέσσερ, ή περίφημος φροϋλάϊν Ντόκτορ, ή μεγαλύτέρα Γερμανίς
κατάσκοπος τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου. Αΰτη ήδύνατο νά μεταβάλλη κατά βού-
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λησιν τήν έκφρασιν του προσώπου της, την φωνήν της και την όψιν της εν γενει
κατά τρόπον, 'ώστε εντός ολίγων λεπτών τής ώρας νά καθίστατο όλως διάφορον
άτομον, τοσοΰτον ώστε, πολλάκις καί αυτοί οι πεπειραμένοι οφθαλμοί των αρχη
γών της, έδυσκολεύοντο ένίοτε εις την άναγνωρισιν της. _
'Η μεταμόρφωσις ή. μεταμφίεσις των κατασκόπων είναι όλως^διάφορος των
ηθοποιών. Αυτή είναι τοιαύτη, ώστε έμφανίζεται φυσικωτατη και δεν καθίσταται
αντιληπτή ουδέ ύπό τό ηλιακόν φως, διαρκεΐ δε επι ημέρας ή και εβδομάδάς ακόμη.
Διά τον λόγον αυτόν περροΰκαι καί ψεύτικοι μύστακες ούδεποτε χρησιμοποιούνται.
“Εν έκ των πλέον χαρακτηριστικών παντός ατομου είναι το προσωπον, αλλα
καί εις αύτό οί κατάσκοποι προσδίδουν άλλο σχήμα, τή βοήθεια, τεχνικής οδοντο
στοιχίας την οποίαν έφαρμόζουν έπί τών φυσικών ή τεχνητών οδοντων των ή μετα
βάλλουν την μορφήν τών παρειών των διά καταλλήλου τοποθετησεως π.χ. βαμβακος
εις τό έσωτερικόν αυτών, ή άλλάσσουν την μορφήν τής ρινός των δι’ άναλόγων μέσων
ή δι’ αισθητικών έγχειρήσεων.
^
(
'Ω σαύτω ς αί χεΐρες άποτελοΰν σπουδαιότατον δι’ έκαστον άνθρωπον γνώ
ρισμα. Δ ι’ αύτόν ακριβώς τον λόγον, ό κατάσκοπος, οστις π.χ. θα υποκριθή^τον χειρώνακτα, πρέπει έπί εβδομάδας να επιδοθή εις αναλογον με το χειρωνακτικόν επάγ
γελμά όπερ θά προβάλλη.
ή
) , .
,
Οί κατάσκοποι προς επιτυχίαν των μετέρχονται πάσαν ατιμίαν, αδικίαν
καί παν έγκλημα. Τό ξενοδοχεΐον, η γυνή του ημικοσμου, η γυνή τής αριστοκρατίας,
ή ζωγραφική καί παν έγκλημα χρησιμοποιούνται έν αφθονία προς εύόδωσιν τού
σκοπού των. Κατά καιρούς ωραΐαι ευνοουμεναι διάφορων βασιλέων έπαιζαν πολ
λάκις τον ρόλον τών κατασκόπων. Ώ ς κυριωτερα εξ όλων αυτών αναφερεται η
Λουΐζα ντε Κερουάλ.
Κατά τούς παρωχημένους χρόνους, αί γυναίκες κατάσκοποι ήκολούθουν τον
στρατόν μέ στρατιωτικήν ενδυμασίαν. Αύται περιεβαλλοντο γυναικεία φορέματα
οσάκις ήθελον νά πλησιάσουν άξιωματικόν τινα τής αντίπαλου παραταξεως. Κατα
τήν σύγχρονον εποχήν, γυναίκες πασης προελευσεως εχρησιμοποιηθησαν ως κατά
σκοποι. Περίφημος ύπηρξεν κατα τον Α παγκόσμιόν πόλεμόν η υπέρ τής Γερμανίας
καί εις βάρος τής Γαλλίας έργασθεΐσα, 'Ολλανδή χορεύτρια Μαργαρίττα^Ζέλλε,
γνωστή ύπό τό ψευδώνυμον Μάτα—Χαρι. Αυτή αποκαλυφθεισα εξετελεσθη τω 1917.
Αί γυναίκες, ώς κατάσκοποι, λόγω τών θελγήτρων των, αλλα και τής ευφυΐας
των, ούχί σπανίως επιτυγχάνουν περισσότερα άπό τούς ά.ρρενας συναδέλφους των.
Θά άναφέρωμεν έν κλασσικόν περιστατικόν υφαρπαγής στρατιωτικών μυστικών,
όφειλόμενον ούχί εις τήν δεινότητα τής κατάσκοπου, αλλα κυρίως εις την ελαφρό
τητα τού κατέχοντος τά μυστικά, ώς συμβαίνει συνηθωέ. Γώ 18/7 επαιχθη εις
τι θέατρον τών Παρισίων έν δραμα του Σαρδου, υπο τον τίτλον <( Η κατάσκοπος».
Μ ετά παρέλευσιν τριών ετών έγνώσθη ότι ο Σαρδοΰ ενεπνευσθη το δράμα του απο
μίαν πραγματικήν ύπόθεσιν κατασκοπείας, ητις είχεν ως εξής: Ο στρατηγός Ντε
Σιαέ,. ύπουργός τών Στρατιωτικών τής Γαλλίας τώ 1875, εκ συστήματος επεσκεπτετο τήν βαρωνίδα Ντε Κολά, διεζευγμένην σύζυγον τού στρατηγού Γιώγκ, μεθ’ ής ’
καί συνέτρωγεν. Ούτος, άμα τή είσόδω του εις την οικίαν τής ειρημενης, εναπεθετε
τον χαρτοφύλακά του έπί τής τραπέζης τού σαλονιού, μέ άποτέλεσμα έξ αύτοϋ νά
αρπάζεται παν τό ένδιαφέρον τούς Γερμανούς καί νά μεταδίδεται εις τάς αρμό
διας ύπηρεσίας τού Βίσμαρκ.
(Συνεχίζεται)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ Ι

Η ΛΡΑΣΙΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ Α Ν ΤΙΚ Δ Τ Α Σ Κ Ο Π Ε ΙΑ Σ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π ΕΡΙΟ ΔΟ 1 9 4 0 - 1945
-------------------------'Υπό τοϋ τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . Δ Ο Υ Κ Α Κ Η ----------------------------

( Συνέχεια άπο τό προηγούμενο )
’Άλλο μυστήριο τούτο. Τ ί έγινε ό Ά γγελή ς, ό άνθρωπος μέ τις φακίδες; Μ ή 
πως καί μου ξέφυγε ή παρέμεινε στή πρεσβεία ; "Ο μω ς δεν άντεχα ά.λλο νά παρα
μείνω. Διέκοψα για κείνη την ήμερα την παρακολούθησί του, για νά συνεχίσου πάλι
άπο το γνωστό στέκι τοϋ «Καφέ ντ’ άρτίστ».
Την άλλη μέρα, δπως εϊμασταν μέ τον συνάδελφό μου καθισμένοι σέ μια γ ω 
νιά τοϋ «Καφέ ντ’ άρτίστ» καί κοιτάζαμε προσεκτικά τό απέναντι εμπορικό γρα
φείο, είδαμε την Ή πιώτου νά βγαίνη άπο μέσα κουνιστή καί λυγιστή καί νά προχωρή βιαστικά γιά τήν πλατεία «Όμονοίας». Τήν άκολουθήσαμε. Σ τή γωνία Μ περνίτσα στάθηκε, βημάτισε λίγο πάνω-κάτω κι’ όταν ήρθε τό τράμ ’Α μπελοκήπω ν,
μπήκε καί κάθισε. Μόλις ξεκίνησε, σκαρφαλώσαμε καί εμ είς καί σταθήκαμε όρθιοι
προς τήν έξοδο. Στή στάσι του 'Υπουργείου Στρατιωτικών ή κ. Ή π ιώ το υ κ α τεβηκε. Προχώρησε στήν οδό Κανάρη κι’ όταν έφθασε στήν πλατεία «Φ ιλική ς Ε τ α ι 
ρίας», κοίταξε μιά-δυό φορές γύρω της, μπήκε στο γωνιακό ζαχαροπλαστείο καί
πήγε κατ’ εύθεϊαν σ’ ένα τραπέζι πού καθόταν κάποιος κύριος, πού άσφαλώς τήν
περίμενε. Ήταν ένας τριανταπεντάρης, λίγο σωματώδης, στρογγυλοπρόσωπος, μέ
μυωπικά γυαλιά καί άψογα ντυμένος. Σηκώθηκε, τήν υποδέχθηκε εύγενέστατα καί
τής προσέφερε κάθισμα κοντά του.
—Καινούργιο νούμερο, είπα στον συνάδελφό μου, μά γιά νά μή τούς δώ σου
με υποψίες μείνε έσύ απ’ έξω καί εγώ θά προχωρήσω μέσα στήν αίθουσα.
Μέ έτρωγε τό σαράκι, ή περιέργεια ν’ α κ ο ύ σ ω έσ τ ω καί μιά λέξι ά π’ ό ,τι θά
κουβέντιαζαν. Τράβηξα άδιάφορα καί κάθισα πίσω τους. ’Ακριβούς έκείνη τή σ τ ιγ 
μή πρόλαβα καί είδα τήν ’Αλίκη Ή πιώ του νά δίνη, μέ άρκετά προφυλακτικό τρό
πο, στον κύριο μέ τά γυαλιά, ένα κλειστό άσπρο φάκελο. ’Εκείνος τον τοπ οθέτη σε
στον χαρτοφύλακα, του, καί υστέρα έπηκολούθησε μιά ψιθυριστή συζήτησι μ ετα 
ξύ τους, άπο τήν οποία δέν μπόρεσα νά πάρω λέξι. Τό μόνο πού κατάλαβα ήταν
ότι ό κύριος μέ τά γυαλιά δέν μΑοΰσε μέ εύχέρεια τή γλνώσσα μας. Ξαφνικα, μ έ
σα άπο τον καθρέφτη τοϋ τοίχου, άπέναντι στήν είσοδο, είδα νά διαγράφεται ή σ ιλουέττα τοϋ Άνιάν, πού προχωρούσε στο τραπέζι τους.
Τώρα τί έπρεπε νά κάνω ; "Αν σηκωνόμουν νά φύγω ήταν χειρότερα, γ ια τί
τότε θά μέ πρόσεχε ό Άνιάν. Βρισκόμουν σέ δύσκολη θέσι καί προτίμησα νά μη
κινηθώ. Γύρισα τήν πλάτη μου κι’ άνοιξα τήν εφημερίδα μου διάπλατα σάν παρα
πέτασμα μπροστά στο πρόσωπό μου.
Ή συνομιλία τους κράτησε άρκετή ώρα, μά άκόμα πιο σιγανή, πού δέν άκουγα τίποτα. "Οταν τελείωσαν, σηκώθηκαν, βγήκαν έξω καί ό κύριος μέ τά γ υα 
λιά μέ τήν Ή πιώτου πήραν ένα περαστικό ταξί καί έφυγαν. Γιά παρακολούθησί
τους ούτε λόγος γινόταν. Στεκόταν άκόμη ό Άνιάν στο πεζοδρόμιο σάν μαντρό
σκυλό. Κι’ έτσι σέ λίγο πήραμε εκείνον στο κατόπιν, μά δέν βγήκε τίπ ο τε, γ ια τί
πήγε κατ’ εύθεϊαν στο γραφείο του.
Πέρασαν λίγες μέρες άπο τότε κι’ όπως παρακολουθούσα στήν οδό Π ανε
πιστημίου κάποιον άγνωστο, πού είχε βγή άπο τό εμπορικό γραφείο, είδα να π ερ 
νά πλάι μου ό κύριος μέ τά μυωπικά γυαλιά. Διέκοψα α μ έ σ ω ς τήν παρακολούθησι τοϋ άλλου καί, άφοΰ προσπέρασε λίγο', τον πήρα στο κατόπιν. Π ροχώ ρησε στο
δεξιό πεζοδρόμιο τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στάθηκε λίγο μπροστά στήν

Γεωργίου Δουκάκη

εΐσοδο της γερμανικής πρεσβείας καί υστέρα πέρασε μέσα. Καρφώθηκα στη γω
νία Ηρώδου τοϋ Ά ττικοΰ καί περίμενα.
r
Περασμένο μεσημέρι, ο κύριος μέ τά γυαλιά έδέησε νά βγή άπό τή μεγάλη
ξύλινη πόρτα τής εισοδου τής πρεσβείας και μπήκε σέ μια μαύρη κούρσα πού ήταν
α7Γ, ε^ω ' , -^ταν "υπηρεσιακή κούρσα τής πρεσβείας, όπως έδειχναν τά διακριτικά
που είχε επάνω. Συμπέρασμα, φυσικά, δτι ό άνθρωπος μέ τά γυαλιά δεν ήταν τυ
χαίος. ’Ασφαλώς έπρόκειτο για κάποια προσωπικότητα τής γερμανικής πρεσβείας.
Το γεγονος αυτό, όπως καί τού Ά γγελή, τοΰ άνθρώπου μέ τις φακίδες πού
μπαινο βγαίνε στην ιταλική πρεσβεία, ήρθε ν’ άλλάξη μέ μιας τις αρχικές υποψίες
μου -για μεγάλα κόλπα τής συντροφιάς τοΰ Άνιάν στο χρηματιστήριο.
Τώρα έπαιρναν άλλη στροφή καί πολύ σοβαρώτερη οψι τά πράγματα. Αυ
τές οι δυο περιπτώσεις, πού βγήκαν άπό την έντατική παρακολούθηση μας έ
βαλαν στο όρομο τής πραγματικότητος. Χωρίς νά το περιμένουμε πέσαμε επάνω
σε κατασκοπευτικό δίκτυο τοϋ Ά ξονος, μεγάλη έπιτυχία γιά την έποχή πού ό χιτ
λερικός οδοστρωτήρας, μαζί μέ τούς φασίστες τοΰ Μουσολίνι, άπειλοΰσε κάθε φι
λήσυχη χώρα τής Εύρώπης.
Την άλλη μέρα απο πολύ πρωί περίμενα στο Τμήμα τον προϊστάμενό μου,
για να του παραδωσω το δελτίο μου. Ο ύπαστυνόμος Καλιφίδας τό διάβασε μέ
ζωγραφισμένη την έκπληξι στο πρόσωπό του.
—Τό θέμα πολύ σοβαρό όπως εξελίχθηκε. Τώρα μόνον 6 διοικητής είναι άρμοδιος για να μάς δωση κατευθύνσεις εδώ, μου είπε, καί περάσαμε στο γραφείο
τοΰ διοικητοΰ.
Ο τότε διοικητής ’Ασφαλείας κ. Καζάκος, όταν τοΰ άνέφερεν ό ύπαστυνόμος με κάθε λεπτομέρεια την ύπόθεσι, μάς είπεν δτι ή 'Υπηρεσία ’Αλλοδαπών έχει
άρμοδιότητα. Πράγματι πήρε στο τηλέφωνο τον διοικητή τοΰ Κέντρου ’Αλλοδα
πών Πειραιώς, άστυνόμο κ. Δασκαλάκη, καί τοΰ είπε :
— Γιάννη, σοΰ στέλνω τον ύπαστυνόμο Καλιφίδα μαζί μέ τον Δουκάκη
να σοΰ αναφέρουν μια πολύ ένδιαφέρουσα καί σοβαρή ύπόθεσι.
Στην Υπηρεσία ’Αλλοδαπών ό διοικητής κ. Δασκαλάκης βημάτιζε στο διά
δρομο καί μόλις μάς είδε, είπε :
— ’Ε λάτε, έσάς περίμενα.
Μπαίνοντας στο γραφείο του, μάς ρώτησε :
— Π έστε μου τώρα τί έχετε νά μοΰ αναφέρετε.
Ο υπαστυνόμος, άφοΰ τοΰ παρέδωσε τά δελτία πληροφοριών καί παρακολουθησεω ς, τοΰ είπε καί προφορικώς περί Άνιάν, πώς ήταν παλιός πλαστογράφος καί
απατεων, μά τελευταία άποδεικνύεται πώς άλλαξε τρόπους δράσεως.
—Δηλαδή ύποψιάζεσθε κατασκοπεία ; ρώτησε ό αστυνόμος.
— Από τήν παρακολούθησί του καί τις επαφές του μέ πρόσωπα τής γερμα
νικής καί ιταλικής πρεσβείας βγάζουμε τό συμπέρασμα πώς δουλεύει σέ κατα
σκοπευτικό δίκτυο τοΰ ’Άξονος, είπεν ό ύπαστυνόμος, κι’- άρχισε νά τοΰ άναφέρη
τα πρόσωπα μέ τά όποια βρισκόταν σ’ έπαφή ό Άνιάν. "Οταν έφθασε στον άν
θρωπο μέ τά μυωπικά γιαλιά ό αστυνόμος Δασκαλάκης δαγκώθηκε, χτύπησε τό
κουδούνι καί έκάλεσε τον ύπαστυνόμο Βαλσαμή στο γραφείο του:
— Γιά πες Δουκάκη στον ύπαστυνόμο τά χαρακτηριστικά τοΰ άνθρώπου μέ
τά γυαλιά.
— Μάλιστα. Είναι νέος, τριανταπεντάρης περίπου, μέτριου άναστήματος, κά
π ω ς σωματώ δης, υπόξανθος, στρογγυλοπρόσωπος, μέ καταγάλανα μάτια καί
μυωπικά γυαλιά.
-—Α υτός είναι ό Άρθοΰρος Ζάϊτς, ό Γερμανός άρχικατάσκοπος, είπε μέ βε
βαιότητα ό ύπαστυνόμος Βαλσαμής.
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Μέ τήν άπάντησι αύτή ό διοικητής κ. Δασκαλάκης σηκώθηκε άπό τδ κάθι
σμά του, μας έσφιξε δυνατά τά χέρια καί μάς είπε μέ μεγάλη ίκανοποίησι :
—Μπράβο ! Οί πληροφορίες σας καί ή παρατηρητικότητα σας μάς βάζουν
στο καινούργιο δρόμο του κατασκόπου Ζάϊτς. ’Εσύ Δουκάκη, πού γνω ρίζεις πρό
σωπα καί πράγματα, θά παραμείνης στήν 'Υπηρεσία μας μέχρι ότου ξεκαθαρίση ή
ύπόθεσις.
'Ο διοικητής τοϋ Κέντρου έσχημάτισε ομάδα άπδ τούς καλυτέρους αστυνο
μικούς πού διέθετε τδ Τμήμα του, μ’ επί κεφαλής τον ύπαστυνόμο κ. ’Αβραάμ Β α λ σαμή.
Άπδ τήν άλλη μέρα κιόλας, άφοϋ πρώτα υπέδειξα στούς νέους συνεργάτες
τά ύποπτα πρόσωπα πού άποτελοΰσαν τήν συντροφιά του Άνιάν, αρχίσαμε το α
διάκοπο καί συστηματικό κυνηγητό τους. Σ ’ αυτούς εφαρμόσαμε καί τήν παρακολούθησι μεθόδου άλλαγής. Μέθοδος βγαλμένη άπδ τήν άστυνομική πείρα, πού
τήν χρησιμοποιούμε άποκλειστικά σέ ανθρώπους πονηρούς. Ένδεδειγμένος τρ ό 
πος στή δύσκολη παρακολούθησι. Δηλαδή παρακολουθεΐται τδ αύτδ πρόσωπο εν
αλλάξ άπδ δύο άστυνομικούς ή καί περισσοτέρους, παθαίνει σύγχυσι, μπερδεύεται
μέ τις φυσιογνωμίες πού τδ άκολουθοΰν κι’ έτσι εξασφαλίζεται ή δύσκολη παρα
κολούθησές του.
"Οπως μέ τήν παρακολούθησι τού Άνιάν έτσι καί των συνενόχων του,
μέχρι τή σύλληψί τους άκόμη δέν είχαν άντιληφθή πώ ς βρισκόμαστε διαρκώς π ίσω
τους. 'Ο προϊστάμενος κ. Βαλσαμής έρρύθμιζε τήν ήμερησία παρακολούθησι καί
ανέθετε στόν κάθε συνάδελφο κι ένα άπδ τή συντροφιά τοϋ Άνιάν. Οί άστυνομικοί
Ξυνόπουλος, Κλήμης, Φακής, Γεωργάτος, Άναστασιάδης κι εγώ , άποτελούσαμε τήν
ομάδα, βρισκόμαστε σέ πυρετώδη κίνησι, καί άπδ πολύ πρωί τραβούσαμε για τδν
προορισμό μας.
’Εκείνες τις ήμέρες έγ<ώ είχα άναλάβει τήν έξακρίβωσι γιά τή ζω ή καί τήν
πολιτεία τοϋ ξένου παραγγελιοδόχου Γεωργίου Χάρτς. Μιά μέρα, δπως βρισκόμουν
στδ Ψυχικό, χωρίς νά τδ περιμένω, έπεσα επάνω σέ μιά πρώην φιλενάδα του καί
συμπατριώτισσά του άπδ τήν Κωνσταντινούπολι. Τυχαίως γνωρίσθηκα μέ τήν κυρία
Νόρα κι έμαθα ποιδς ήταν στήν πραγματικότητα ό φίλος της.
Ή κ. Νόρα, μιά όμορφη Έλληνίδα καί πανέξυπνη άνατολίτισσα, ήξερε καλά
τις παράξενες δουλειές τοϋ Χάρτς στήν Ελλάδα. "Ο πω ς μοΰ άπεκάλυψε, δέν ήταν
παραγγελιοδόχος, άλλά μέ τδ γραφείο πού διατηρούσε έκάλυπτε τήν ιδιότητά του.
ΤΗταν πρώην λοχαγός μιας ξένης χώρας καί άπδ πολλά χρόνια δούλευε ώ ς υπάλλη
λος στη πρεσβεία των Αθηνών. Τις σοβαρώτατες αυτές πληροφορίες τή ς κ. Νόρας
διεσταυρώσαμε άπδ άλλες διαφορετικές πηγές, καί βγάλαμε ξεκάθαρα τδ συμπέρασμα
πώς ο Γεώργιος Χάρτς ήταν ό πιδ δυναμικός πράκτορας τής πρεσβείας του πριν άπδ
τδν πόλεμο,καί κυκλοφορούσε στήν ’Αθήνα μέ διάφορα ψευδώνυμα, π .χ . Λ ουίςΜ ω ρ ίς
κ.ά. Τότε όμως πού καί ή πατρίδα του είχεν ύποδουλωθή άπδ τούς Ναζί καί ή π ρ ε
σβεία των Αθηνών ήταν τής κυβερνήσεως τών κατακτητών, ποιο ρόλο έπ α ιζεν;
’Εξυπηρετούσε τήν ύποδουλωμένη χώρα του ή τά συμφέροντα ξένης έχθρικής δυνάμεως; Αύτδ ήταν τδ ερώτημα πού μάς βασάνιζε. Οί άλλοπρόσαλλες επαφές του
μάς μπέρδευαν καί μάς έκαναν πιδ δύσκολη αύτή τή διαλεύκανσι.
— Πρέπει οπωσδήποτε νά τού βγάλουμε τή μάσκα, μάς είπεν ό διοικητής κ.
Δασκαλάκης.
’Έ τσ ι συνεχίσαμε νύκτα - μέρα καί μέ περισσότερο ζήλο τή παρακολούθησι
του. Τήν εποχή έκείνη είχε γίνει ή χώρα μας έπίκεντρο κατασκόπων. Κ ά θ ε τόσο
ξεμπαρκάριζαν ξένοι μέ διάφορες εθνικότητες καί διασκορπίζονταν στις πόλεις, στα
χωριά, στά βουνά, στούς κάμπους, στά πιδ άπίθανα σημεία καί δικαιολογούσαν τήν
παρουσία τους μέ μιά επιστήμη, ένα επάγγελμα. ’Αρχαιολόγοι, γαιολόγοι, γεωπόνοι,
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βοτανολογοι, ^ακομη και ζωγράφοι πού τά άθώα ταμπλώ τους, οίπαλέττες, τά χρώ
ματα, τα πινέλλα καί τά καβαλέτα καμουφλάριζαν τούς τοπογράφους.
Ολοι αυτοί οι κατάσκοποι τού ’Άξονος, οΐ διασκορπισμένοι σ’ δλη τήν Ελλάδα,
επεσημαιναν κάθε τοποθεσία που είχε σημασία στρατιωτική. ’Ακόμη καί μια άλλη
ταξις κατασκόπων υπήρχε σταλμένη στον τόπο μας άπό χρόνια. Τεχνίτες καί μη
χανολόγοι, ^που είχαν εισχωρήσει καί δούλευαν σέ βιομηχανίες καί έργοστάσια, μά
κατα την εισβολή παρουσιάσθηκαν νά είναι αξιωματικοί τής Βέρμαχτ, μέ διαφόρους
βαθμούς καί ειδικότητες.
Ο ’Αρθούρος Ζάϊτς, ο σατανικώτερος κατάσκοπος πού έγνωρίσαμε ποτέ
στην Ελλάδα, ήταν γνωστός καί πριν άπό τον πόλεμο στην 'Υπηρεσία Πληροφοριών
ως διπλωματικός υπάλληλος καί συγκεκριμένως ώς προξενικός γραμματεύς στη
γερμανική πρεσβεία ’Αθηνών. Τον προφέσορα αυτόν τής κατασκοπείας θά συναν
τήσουμε και σε πολλά άλλα κλιμάκια τής γερμανικής κατασκοπείας A.S.T. πού
ωργάνωνε καί διηύθυνε στην Ελλάδα καί τά Βαλκάνια ύπό τον τίτλον FAT 133.
Ξ εσκεπ άστηκε όμως, δπως καί οί τιράκτορές του, άπό τήν 'Υπηρεσία Πληροφοριών
τού Κέντρου ’Αλλοδαπών Πειραιώς, πριν άκόμη μας κηρύξουν τον πόλεμο. Στην
ανακαλυψι τους αυτή είχα τήν τύχη νά λάβο} καί εγώ ένεργό μέρος, μέ άφορμή τήν
ερευνά εκείνη στο Παγκρατι, στο σπίτι τού Άνιάν γιά τήν άνακάλυψι τοϋ δολοφό
νου, όπως και μετά τήν άπελευθέρωσι στήν έξάρθρωσι, τις συλλήψεις καί τήν κατα
δίκη τους άπό τό Α ' Διαρκές Στρατοδικείο ’Αθηνών.
Τήν 2 Αύγούστου τού 1940, άξέχαστη μέρα, σημειώσαμε μια άνέλπιστη έπιτυχία. Ε ίχα μ ε πάρει άπό τό σπίτι της τήν Ή πιώτου στο κατόπιν μέ τον συνάδελφό
μου Άναστασιάδη πού μέ τό τράμ Βείκου έφθασε στήν (('Ομόνοια» καί άπό έκεΐ γραμ
μή γιά τήν οδόν Ύωνος.
Φαίνεται πώ ς ό Άνιάν τήν περίμενε, γιατί στεκόταν στήν είσοδο τής στοάς
«ΓΙαπαδοπούλου», κάτι τής είπε καί ή Ή πιώτου γύρισε πίσω προς τήν «'Ομόνοια».
Πήρε τήν οδό Σταδίου, προχώρησε, έφθασε στο «Σύνταγμα» καί μπήκε στο ζαχαρο
πλαστείο «Ζαβορίτη». Στο τέλος τής σάλας καθόταν ό Άγγελής. Πήγε κατ’
εύθεΐαν στο τραπέζι του, καί υστέρα άπό πολύωρη συζήτησι έφυγαν μαζί. Προχω
ρώντας καί κουβεντιάζοντας έφθασαν στη στάσι τού λεωφορείου τής Νέας Σμύρνης,
όπου καί σταμάτησαν. Μπήκαμε στο λεωφορείο μαζί τους. Στήν άρχή τής λεωφόρου
Νέας Σμύρνης κατέβηκαν, προχώρησαν λίγο καί μπήκαν σ’ ένα άγνωστο σπίτι.
Σταθήκαμε στή γωνιά κάτω άπό ένα δένδρο καί περιμέναμε. 'Ύστερα άπό
άρκετή ώρα ή πόρτα άνοιξε καί βγήκε ή Ή πιώτου μέ τον συνοδό της, μάς προσπέρασαν καί στή διασταύρωσι χωρίσθηκαν. 'Ο Ά γγελής τράβηξε γιά τό σπίτι του,
πού ήταν σέ λίγη άπόστασι καί ή Ή πιώ του περίμενε στή στάσι τό λεωφορείο.
— Ν ίκο, είπα στο συνάδελφό μου, έσύ θά τήν παρακολουθήσης καί έγώ θά
παραμείνω γιά νά μάθω ποιος κάθεται σ’ αύτό τό σπίτι.
"Ο π ω ς έκανα βόλτες στό πεζοδρόμιο καί έσχεδίαζα μέ ποιο τρόπο νά πληροφορηθώ, είδα νά βγαίνη άπό τό σπίτι ένας υψηλός κύριος, μελαχροινός, λεπτός καί πολύ
καλοντυμένος. Α φ ού στάθηκε λίγο στά σκαλοπάτια, κοίταξε έπάνω-κάτω καί τρά
βηξε γιά τή στάσι. Τον άκολούθησα. "Οταν ήρθε τό λεωφορείο μπήκαμε καί φρόν
τισα νά σταθώ πίσω άπό ένα μεγαλόσωμο κύριο, πού στεκόταν κατά τύχη στό διά
δρομο, μέ τά μάτια δεκατέσσερα μή μοΰ ξεφύγη ό άγνωστος σέ καμμιά ενδιάμεση
στάσι.
( Συνεχίζεται)

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ο Υ Ε Φ -Μ Π Ι Ά Ϊ
Έ κ του βφλίου τοΰ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντον
. Χ ουάιτχίντ « Ή ιστορία τοΰ F .B .I .» , κατά μετάφρασιν ·
του ’Αστυφύλακας κ. ΑΝ Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ Β Ο ΓΙΑ Τ Ζ Η

(Σ υνέχ εια άπό τό
π ρ οη γο ύ μ ενο)

«... Δεν μ—ορώ νά πιστεύσω ότι αύτές οί δυο Δημοκρατίες (’Αργεντινή καί
Χιλή) θά συνεχίσουν νά έπιτρέπουν νά πλήττωνται έκ των όπισθεν οί άδελνφοί καί
γείτονές τους, πού έχουν άποδυθή σέ αγώνα ζωής καί θανάτου για τήν διατήρησι
των ελευθεριών καί τής άκεραιότητος τοΰ Νέου Κόσμου, άπό τούς πράκτορες τοΰ
"Αξονος πού δρουν στις χώρες αύτές...».
'0 λόγος αύτός τοΰ Γουέλς έξηνάγκασε τήν κυβέρνησι τής Χ ιλ ή ς νά κινηθή.
Έν τώ μεταξύ όμως οί περισσότεροι άπό τά μέλη τοΰ δικτύου « P Y L » είχαν διαφύγει στην ’Αργεντινή.
Ή Χιλή αναγκάσθηκε νά διακόψη σχέσεις μέ τον "Αξονα τον ’Ιανουάριο τοΰ
1943, κυρίως άπό τις έντονες διαμαρτυρίες τοΰ κοινοΰ, λόγω τής άποκαλύψεως τή ς
άνοχής πού παρείχετο στήν κατασκοπευτική ομάδα « P Y L » . Τον ’Απρίλιο όμω ς
οί σταθμοί ασυρμάτου τοΰ F .B .I. συνέλαβαν σήματα ένός άλλου μυστικού πομπού,
κάπου στο Σαντιάγο τής Χιλής, ένός πομποΰ πού χρησιμοποιούσε ώ ς διακριτικά
του τά γράμματα PQZ.
’Έτσι ή έρευνα άρχισε πάλι άπό τήν άρχή. Αύτή τή φορά ή S .I .S . άπεκάλυψεν ένα άπό τά καλύτερα ώργανωμένα κατασκοπευτικά δίκτυα τών Ναζί στή Ν ό
τιο ’Αμερική. Τό δίκτυο διέθετε πράκτορες όχι μόνο στή Χ ιλή, άλλα καί στο Π ε 
ρού, στή Βολιβία καί στή Βραζιλία. Ε ίχε όργανωθή άπό τον Φόν Μπόολεν, 6 ό
ποιος παρέμεινε στή Χιλή μέχρι τον Σεπτέμβριο τοΰ 1943, παρ’ όλον ότι οί δι
πλωματικές σχέσεις μετά τοΰ "Αξονος είχαν διακοπή άπό τον ’Ιανουάριο.
"Οταν ό Φόν Μπόολεν άνεχώρησε γιά τή Γερμανία, άνέθεσε τήν «έπιχείρησι» στο συνεργάτη του Βερνάρδο Τίμμερμμαν, στον όποιο καί παρέδωσε κάπου
200.000 δολλάρια.
Έ S.I.S. έκινήθη προς άποκάλυψι τοΰ δικτύου P Q Z . Μιά έπιστολή πού έκλαπη άπό ένα κατάσκοπο, ώδήγησε στήν άνακάλυψί άλλου κατασκόπου. Τό 'Υ 
πουργείο Εξωτερικών προσέθεσε τις πληροφορίες τής S .I.S . σέ άλλες' κα, τά κ ε 
νά συνεπληρώθησαν μέ τήν έρευνα τής ’Αστυνομίας τής Χιλής. Τ ά στοιχεία ώδήγησαν τελικά τούς άστυνομικούς στον Τίμμερμμαν καί τον Φεβρουάριο τοΰ 1 9 4 4
τό κατασκοπευτικό δίκτυο PQZ έξαρθρώθηκε.
"Ολως περιέργως, ό ταγματάρχης Φόν Μπόολεν, ήταν ένας άλλος Γερμανός
κατάσκοπος, πού είχε τήν άδυναμία νά φυλάσση τά μυστικά κατασκοπευτικά έγ 
γραφα, παρ’ όλον πού αύτός ό ’ίδιος έπέπληττε τούς άλλους συχνά γιά παρόμοιεςάμέλειες. Μετά τήν έξάρθρωσι τοΰ δικτύου P Q Z ό Φόν Μπόολεν έμ ελέτη σε προ
σεκτικά τά αίτια τής αποτυχίας καί έγραψε στο πόρισμά του : «Συμπεράσματα άπό
τήν έπιχείρησι Βαλπαραίζο» τά εξής :
«1·—Βασικό σφάλμα ήταν ή άνεπάρκεια τής βασικής κρυπτογραφικής κ λ ειδός καί ή διαβίβασις τών σημάτων μέ δεύτερη κλείδα.
2.—Δέν έξαφανίζονταν τά ίχνη εύθύς άμέσως μετά τήν λήψι διαταγών ή
διαβίβασι πληροφοριών. Π.χ. εύρέθησαν κείμενα στο Κουίλπούε καί άνεκαλύφθησαν στενογραφικές σημειώσεις μέσα σ’ ένα μπαοΰλο πού άνήκε στον Σ ζ . Ό Βλ^.
μάς άπηγοήτευσε μέ τήν έλλειψι αύτοκυριαρχίας καί ό Σ ζ. μέ τό στενογραφικό του
ήμερολόγιο, ή τήρησις τοΰ οποίου δέν ήταν απαραίτητη. Ό Σ ζ. είχ ε μετακινήσει
επίσης έγγραφα προς άσφάλεια, σέ μέρος άπ’ όπου ήταν δυνατόν νά κλαποΰν όποιαδήποτε στιγμή. Οί στενογραφικές σημειώσεις δέν ήσαν ολέθριες μόνο γιά τήν όλη
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ύπόθεσι, άλλα επ ίση ς καί γιά μερικούς συνεργάτες μας, γιατί άναφέρονταν σ’ αύτ ές τά ονόματα τους, όπως τής πρώην μνηστής του καί μιας άλλης κυρίας πού ένείχοντο στην ύπόθεσι...».
Τ ά χαρτιά πού άφησε πίσω του ό Φον Μπόολεν ήσαν έξαιρετικώς πολύτιμα
γιά την άνακάλυψι των άλλων κατασκόπων των Ναζί.
Τον κίνδυνο πού διέτρεχεν ή συμμαχική ύπόθεσις άπό τούς μυστικούς πομ
πούς του εχθρού, απεικονίζει καλύτερα ή ύπόθεσις τού μεγάλου υπερωκεανειου
«Κουήν Μαίρη», το όποιο τότε είχε μεταβληθή σέ οπλιταγωγό καί ώς έκ τούτου
είχ ε καταστή στόχος των γερμανικών υποβρυχίων.
Τ ό γιγαντιαΐο σκάφος κατέπλευσε στο Ρίο Ίανέ'ιρο την 6 Μαρτίου 1942 μεταφέροντας 1 0 .0 0 0 στρατιώτες. Την ϊδια ήμερα ένας άσύρματος τού F .B .I. συνέ
λαβε ένα σήμα τού μυστικού πομπού C1T τών Ναζί πού έλεγε : «Κουήν Μαίρη άφίχθη ενταύθα σήμερον στις 10.00. Θά μεταβή προς άνεφοδιασμόν».
Δυο ήμέρες άργότερα, στις 10,52 μ.μ-, ό πομπός CEL πληροφορούσε το
σταθμό A L D στο ’Αμβούργο :
« «Κουήν Μαίρη» άπεπλευσε 8 Μαρτίου, 18η ώρα τοπική».
Κ αί τήν έπομένη ήμέρα ό χειριστής τού CIT έστελνε άλλο σήμα καί κατεληγε :

Tr , ,
« ... Μ έ τό «Κουήν Μαίρη», πέφτει ό Τσώρτσιλ... Καλή τύχη».
’Έ τ σ ι έλήφθησαν τά άνάλογα μέτρα καί έματαιώθησαν τά σχέδια τών Ναζί
καί τό «Κουήν Μαίρη» διέσχισε τον ’Ατλαντικό μέ ένα φορτίο, τού οποίου η απώ
λεια θά ήταν τρομερό πλήγμα γιά τούς συμμάχους. Καί ταξίδευσε χωρίς συνοδεία.
Τ ά ύποκλαπέντα τηλεγραφήματα τών Ναζί ύπεβλήθησαν στο 'Υπουργείο
’Εσω τερικώ ν, τήν 'Υπηρεσία Πληροφοριών τού ναυτικού καί τού στρατού. Τότε
στις 10 Μαρτίου, ή βραζιλιανή ’Αστυνομία συνέλαβε τον Τζόζεφ Τζάκομπ Γιοχάνες Σταρζίσνυ-τόν ίδιο Σταρζίνσυ πού φύλαγε τά κατασκοπευτικά του έγγραφα—
καί βρέθηκε ένα αντίγραφο τού τηλεγραφήματος πού είχε σταλή με τον πομπο
C IT καί τό όποιο άνέφερε τις κινήσεις τού «Κουήν Μαίρη». 'Η άμερικανική πρεσ
βεία έκοινοποίησε τότε τό κείμενο τού τηλεγραφήματος στή βρεταννικη πρεσβεία
τού Ρίο Ίανέϊρο. Τό επίσημο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων «Στεφάνι», μετέ
διδε έξ άλλου στις 15 Μαρτίου τήν άκόλουθη εϊδησι :
«Έπιβεβαιοΰται από τούς ναυτικούς κύκλους τής ’Αργεντινής, ότι τό βρεταννικόν ύπερωκεάνειον «Κουήν Μαίρη», τό οποίον άπέπλευσεν από το Ριον Ία νέϊρο προ ολίγων ήμερων, μεταφέρον 10.000 στρατιώτες τών Η.Π.Α. με άγνω
στον τόπον προορισμού, έτορπιλλίσθη. Τό σκάφος ύπέστη σοβαρωτατας βλαβας
καί προσεπάθησε νά προσέγγιση τήν βρεταννικήν βάσιν τών νήσων Φωκλαντ».
Τ ό «Κουήν Μαίρη» όμως είχε ξεγελάσει τά γερμανικά ύποβρύχια μέ τήν
έγκαιρη είδοποίησι ά.πό τά ύποκλαπέντα σήματα.
Κ ατά τήν περίοδο πού ή S .I.S . βρισκόταν σέ πλήρη δράσι καί άνάπτυξι, διέ
θετε περί τούς 3 6 0 πράκτορες. ’Εννέα άπό τις δέκα Δημοκρατίες τής Νοτίου ’Α
μερικής είχαν ζητήσει νά προσλάβουν τούς πράκτορες αύτούς ώς τεχνικούς συμ
βούλους επί πολιτικών ύποθέσεων καί θεμάτων άντικατασκοπείας, όπου θα επεβλεπαν περί τις 150 βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατά τών σαμποτάζ, καθώς και
άλλα βιομηχανικά κέντρα, πού είχαν μεγάλη σημασία γιά τή συμμαχική προσπά
θεια, καί θά εΐσηγοΰντο τά κατάλληλα μέτρα προς μεγαλύτερη άσφαλεια.
'Η δρασις τής S .I.S . είχε τά καλύτερα άποτελέσματα στή μάχη κατά τών
λαθρεμπόρων πλατίνης, τού μετάλλου δηλαδή πού είναι μιά βασική υλη για τον
έφοδιασμό καί τή συντήρησι μιας πολεμικής μηχανής.
Μόνον πέντε χώρες στον κόσμο παράγουν πλατίνη σέ σημαντική ποσότητα.
Οί χώ ρες αύτές είναι ή Κολομβία, ό Καναδάς, ή Ρωσία οί Η.Π.Α. καίήΝοτιο-
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αφρικανική Ένωσις. Ή γερμανική πολεμική μηχανή είχε απόλυτη ανάγκη αύτοϋ
τοϋ μετάλλου. Καί οί Ναζί έσπευσαν νά τό προμηθευθοΰν άπό τήν Κολομβία, γ ια 
τί ή Κολομβία ήταν ή μόνη χώρα παραγωγής πλατίνης πού δεν είχε κηρύξει τον
πόλεμο κατά τοϋ Γ ' Ράϊχ τό 1942.
22.850 περίπου λίτρες τής έτησίας παραγωγής πλατίνης τής Κολομβίας πα
ράγονταν άπό τήν έταιρεία «Τσόκο ΓΙασίφικο κόμπανυ», ενώ 3 0 .0 0 0 ιδιώ τες ήσχολοΰντο έκ παραλ?3)λου μέ τή συλλογή τοϋ πολυτίμου μετάλλου μέσα άπό τά ποτά 
μια, όπως ακριβώς οί χρυσοθήρες τοϋ Κλόντάϊκ, συλλέγοντας έτσι άλλες 1 2 .1 5 0
ούγγιές πλατίνης.
Κατά τήν περίοδο άπό τό 1936 μέχρι τό 1941, έ'νας Γερμανός, όνόματι Τ ε οντόρ C. Μπάρτ, προέβαινε στή συγκέντρωσι πλατίνης τήν οποίαν ήγόραζε απο
τούς ιδιώτες καί τήν έπ?υηρωνε 20-30 τοΐς εκατόν περισσότερο άπό τήν έπίσημη τ ι 
μή τής άγορας. Ή έπιχείρησις τοϋ Μπάρτ κατέρρευσεν άμέσως μόλις τά γερμα 
νικά κεφάλαια στις Η.Π.Α. έδεσμεύθησαν τον ’Ιούνιο τοϋ 1941. Καί τό τε έκινηθησαν οί λαθρέμποροι.
Ή τιμή τής πλατίνης έφθασε τά 2 .3 3 8 ,1 0 δολλάρια τή λίβρα στή μαύρη α
γορά κατά τον Αύγουστο τοϋ 1942, δηλαδή τέσσερες φορές σχεδόν πιο πάνοο απο
τήν έπίσημη τιμή. Μία ράβδος πλατίνης, μήκους 4.1/2 ί'ντσες καί βάρους 66 λι
βρών, έπωλεΐτο αντί 154.314,60 δολλαρίων.
Αί Η.Π.Α., κατόπιν συμβάσεως μέ τήν κολομβιανή κυβέρνηση είχαν τό
δικαίωμα νά αγοράζουν όλη τήν παραγωγή πλατίνης τής χώρας, ά σχέτω ς εάν προήρχετο άπό τήν εταιρεία «Τσόκο Πασίφικο κόμπανυ» ή άπό άλλους ιδιώ τες. Μ έ
τήν έν λόγω έταιρεία δεν υπήρχε δυσκολία, γιατί αυτομάτως όλη ή ποσότης τη ς
παραγωγής μεταβιβαζόταν στο κράτος. ’Έ π ρεπ ε όμως νά έπιβληθή έλεγχος και
παρακολούθησις τής παραγωγής τών ιδιωτών καί στο σημείο αύτό έπρεπε νά προστατευθή ή πλατίνη γιά νά μή διαρρεύση προς τή Γερμανία. Καί οί ιδιώ τες στο ε 
σωτερικό τής Κολομβίας ήσαν πάντοτε πρόθυμοι νά πωλήσουν τό προϊόν τους με
τήν ανώτερη προσφερομένη τιμή. Ή κολομβιανή κυβέρνησις έξέδωκεν εγκυκλίους
καί έθέσπισεν αυστηρές ποινές γι’ αυτούς πού άπέφευγαν νά παραδώσουν τήν π α 
ραγωγή πλατίνης των στο κράτος. Δυστυχώς όμως ή κρατική μηχανή ήταν ανε
παρκής γιά τήν έπιβολή τοϋ νόμου καί οί λαθρέμποροι τό έγνώριζαν αύτό. ’Έ τ σ ι
τήν ύπόθεσι τήν άνέλαβε ή S .I.S .
Σπείρες λαθρεμπόρων ήσαν κατάσπαρτες σέ όλη τή χώρα, άπό τήν πράσινη
άγρια ζούγκλα τής Κολομβίας μέχρι τήν πολυτελή κατοικία ενός λαθρέμπορου,
τοϋ Έμπουρυ, κοντά στή χερσόνησο τοϋ Μοντερέϋ.
Μιά μέρα τον Μάρτιο τοϋ 1943, ό χειριστής τοϋ άσυρμάτου του F .B .I . στο
Κουίτο τοϋ ’Ισημερινού, έστειλεν ένα μακροσκελές τηλεγράφημα πρός τό ’Α ρ χη 
γείο τοϋ F .B .I. στήν Ούάσιγκτων, στο όποιον άνέφερε «περί πιθανού λαθρεμπο
ρίου πλατίνης» άπό κάποιον όνόματι Χάρονντ ’Έμπουρυ, πού ισχυριζόταν ότι ή 
ταν Βρεταννός υπήκοος καί ζητούσε νά μάθη άπό ένα αύστριακό μέ ποιόν τρόπο θά
μπορούσε νά άγοράση λαθραία πλατίνη. Οί πράκτορες τής S .I .S . στόό Κουίτο π λη ροφορήθηκαν ότι ό αυστριακός αύτός συνεργαζόταν μέ τον ’Έμπουρυ, πού ερχό
ταν συχνά στον ’Ισημερινό άπό τήν Κολομβία, μέ τήν δικαιολογία ότι έμπορευόταν
δημητριακά.
Μετά τήν λήψι τοϋ τηλεγραφήματος αύτοϋ, τό F .B .I . ήρεύνησε τούς φακέλους
του. Βρέθηκε τότε μιά άναφορά πού άφοροΰσε τήν άφιξι τοϋ ’Έμπουρυ στή Σ ή τλ ,
προερχομένου άπό τήν ’Ανατολή καί μεταφέροντος σημαντική ποσότητα ιαπωνικών
χρημάτων, τά όποια προ τής κηρύξεως τοϋ πολέμου τά έστειλε στήν Α ρ γεν τινή .
Ό ’Έμπουρυ ίσχυρίσθηκε τότε ότι ήταν διεθνής τραπεζίτης, οί Βρεταννοί όμω ς έπ εστησαν τήν προσοχήν τοϋ F .B .I. ότι ό ’Έμπουρυ ήταν ύποπτος διενεργείας λαθρε
μπορίου.
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συνεργατών του στή ΙΝότιο 'Αμερική καί άνεκάλυψαν
τελικά δτι ή σπείρα διενεργούσε λαθραία έξαγωγή πλατίνης άπδ την Κολομβία στήν
Αρμεντινη, μεσω τοϋ ’Ισημερινού. Τδ άλλον άκρον του μίτου, όπως εξακρίβωσαν
οι πράκτορες τής S .I .S ., βρισκόταν στδ κατάστημα ένδς ράπτου, στή Φλόριντ στρήτ
του Μπουενος Αίρες. Εμαθαν δτι 6 ιδιοκτήτης τοϋ καταστήματος ειδοποιείτο
τηλεγραφικώς για την άφιξι τοϋ Έμπουρυ, μέσω Κουίτο.
'Η έρευνα τής ύποθέσεως προχωροΰσε καί άπεκαλύπτετο δτι ό ’Έμπουρυ,
που κατοικούσε στήν Καλιφόρνια, διηύθυνε πράγματι μια σπείρα λαθρεμπόρων στή
Νοτιο Αμερική. Οι πράκτορες τοϋ F .B .I. παρηκολούθησαν ένα λαθρέμπορο στδ
δρομολόγιό του άπδ τδν Ίσημερινδ προς τήν ’Αργεντινή, μέσω τής Βολιβίας. Τδν
αφησαν να πώληση το μέταλλο καί διεπίστωσαν δτι ό άνθρωπος αύτδς εργαζόταν
γιά λογαριασμό μιας γερμανικής μεταλουργικής έταιρείας.
Σ τις 17 ’Ιουλίου 1943, οί πράκτορες τής S .I.S . περιεκύκλωσαν τήν κα
τοικία τοϋ ’Έμπουρυ στή χερσόνησο Μοντερέϋ. 'Όταν μπήκαν μέσα τούς
δέχθηκεστό σαλόνι. Μιλοΰσε ψύχραιμα γιά τά ταξίδια του σ’ δλο τδν κόσμο καί

π ιστω σεν ότι οί άνθρωποι τοϋ F .B .I . έγνώριζαν γι’ αύτόν πολύ περισσότερα άπ’δτι
αύτδς ένόμιζε. Τελικά χαμογέλασε, έγειρε πίσω στδ κάθισμά του καί είπε: «Μά
λιστα κύριοι, μετέφερα πλατίνη δυδ φορές λαθραίως στδ Μπούενος "Αίρες. Θά σας
τά πώ δλα. Ά π δ πού θέλετε νά αρχίσω;»
'Ο "Εμπουρυ ώμολόγησεν δτι κατά τήν διάρκεια τής καριέρας του ώς λαθρέ
μπορου, είχε πωλήσει πάνω άπδ μισδ τόννο πλατίνης. Παραδέχθηκε δτι χρησιμο
ποιούσε τή λέξι «ύφασμα» συνθηματικά στήν αλληλογραφία του καί έννοοϋσε τήν
πλατίνη. Ά ρνήθηκε δμως δτι εμπορευόταν τήν πλατίνη γιά λογαριασμό τοϋ Άξονος
καί παραδέχθηκε στδ δικαστήριο δτι είχε έξαγάγει λαθραία πλατίνη άπδ τδν Ίσ η 
μερινδ στήν ’Αργεντινή, έπειδή δμως τδ έγκλημά του δεν διεπράχθη στάς Η.Π.Α.,
ίσχυρίσθη δτι ήταν άθώος, καταδικάσθηκε δμως σέ 18 μήνες φυλάκισι.
Έ ν ώ οί πράκτορες τής S .I.S . ένόμίζαν δτι ή ύπόθεσις τοϋ "Εμπουρυ είχε
κλείσει, βρέθηκαν τώρα μπροστά σέ άλλες 19 νέες υποθέσεις λαθρεμπορίου, πού
άπεκαλύφθησαν μέ τήν ύπόθεσι τοϋ "Εμπουρυ. Οί άποκαλύψεις τοϋ "Εμπουρυ έτρομοκράτησαν τούς λαθρέμπορους γιά ένα χρονικό διάστημα, άλλά μετά οί σπείρες
άρχισαν νά έργάζωνται πάλιν, καί τδ 1944 δ διευθυντής Χοΰβερ ένίσχυσε μέ άλλους
τεσ σ ερες πράκτορες τήν S .I.S . στήν Κολομβία, γιά νά καταστή δυνατή ή παρεμπόδισις διαρροής τοϋ πολυτίμου μετάλλου. Οί πράκτορες τής S.I.S . ήλθαν σέ προσω
πική συνεννόησι μέ τδν Πρόεδρο τής Κολομβίας Άλφόνσο Λοπέζ καί τοϋ έθεσαν ύπ’
οψι τδ σχέδιό τους.
( Συνεχίζεται)
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(Α Ν ΙΧ Ν Ε Υ Τ Η Σ Τ Ο Τ Τ Ε Τ Δ Ο ΐ Σ )
'Χπό τοϋ κ. Ο ΤΩ Λ ΤΕΡ ΑΡΜ, κατά διασκευήν «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν »
(Σ υ νέχ εια άπό τό προη γούμ ενο)

Περίληψις :
3. 'Ο ανιχνευτής ψευδών ώς άνακριτική μέθοδος.

3. Τά άποτελέσματα των δοκιμασιών μέ τον ανιχνευτή ψευδών, δεν γίνονται
δεκτά ώς μαρτυρικές αποδείξεις στά κακουργιοδικεία των Η νω μένω ν Π ολιτειών
τής ’Αμερικής. Στήν ΐδια κατηγορία θεωρούν ότι περιλαμβάνονται' καί οί λεγόμενοι
«όροι τής άληθείας». Έ ν τούτοις ή ’Αστυνομία καί τά. δικηγορικά γραφεία χρησι
μοποιούν συχνά καί τά δύο μέσα για ν’ άνακαλύψουν τούς έγκληματίες.
Σέ σειρά συνεδριάσεων, τά τελευταία 30 χρόνια, τά δικαστήρια σ ’ ολόκληρη
την ’Αμερική ύπεστήριξαν ότι ή άνίχνευσις ψευδών δεν άνεγνωρίσθη άκόμη έπ ισ τη μονικώς καί δεν έφθασε τον «βαθμό αξιοπιστίας» πού χρειάζεται, για να δικαιολογήται ή χρήσις της στις έγκληματολογικές περιπτώσεις.
ΟΙ δικασταί άπεφάνθησαν, έπίσης, ότι ή αποδοχή τών μεθόδων αυτών, ε ίτ ε
προς άμυνα, είτε προς έπίθεσι, θά βλάψη τήν κατ’ άντιπαράστασι έξέτα σι, που την
θεωρούν ζωτικής σημασίας, έτόνισαν δέ ότι ένώ ό χειριστής μιας συσκευής είναι δυ
νατόν νά ύποβληθή σέ ερωτήσεις, ή ίδια ή συσκευή δέν μπορεί νά έρωτηθή.
Τό άνώτατο δικαστήριο τής Νεμπράσκη τό 1949, ύπεστήριξεν ότι η εκ τιμησις τών άποτελεσμάτων τοϋ άνιχνευτοΰ ψευδών είναι μια προσπάθεια πολύ λεπ τή ,
γιά νά έπιβληθή σέ ενόρκους πού δέν είναι άρκετά καταρτισμένοι.
’Ακόμη καί οί χειρισταί τοϋ άνιχνευτοΰ ψευδών λέγουν, ότι υπάρχει μια μ ε
γάλη διαφορά μεταξύ τής «μαρτυρίας» τών άνιχνευτών καί τής μαρτυρίας που επ ι
τυγχάνεται μέ άλλες τεχνικές μεθόδους. ’Έ τ σ ι φαίνονται ότι μένουν εύχαριστημένοι,
άν ή κατάστασις τοϋ ά.νιχνευτοΰ ψευδών παραμείνη όπως έχει σήμ.ερα. Δέχονται δη
λαδή ότι οί δοκιμασίες μέ τον ανιχνευτή ψευδών δέν είναι τόσο αποδοτικές σε συμπ ε
ράσματα, όσο τά δακτυλικά αποτυπώματα καί οί εκθέσεις τών έμ,πειρογνωμονων
στις περιπτώσεις βλητικής. Τά άποτελέσματα τής άνιχνεύσεως ψευδώιν, όχι μόνον
ενισχύουν άλλες μαρτυρίες, όποος τά δακτυλικά αποτυπώματα και τα βλητικά στοι
χεία, άλλά βάλλουν κατ’ ευθείαν στήν ουσία, όπως λέγουν οί χειριστές των άνιχνευ
τών.
Έρωταται: Ψεύδεται 6 κατηγορούμενος όταν άρνήται τήν ένοχή του; Έ α ν
ψεύδεται, τότε είναι ένοχος, εάν όχι, τότε είναι άθώος.
Έάν μιά τέτοια άπόδειξις γινόταν παραδεκτή στο δικαστήριο, είπεν ο καθηγητής κ. Μόρρις Φόρκορς, τής Νομικής Σχολής τοϋ Μπροΰκλιν, «θά οδηγούσε
ασφαλώς στή νομική κατάργησι τών ενόρκων».
Μερικοί δικασταί κατωτέρων δικαστηρίων έδέχθησαν τις μαρτυρίες τών ανι
χνευτών ψεύδους, άλλά οί αποφάσεις των άκυρώθηκαν. Δικασταί πολιτικών υπο
θέσεων έπέτρεψαν τέτοιες μαρτυρίες μόνον, όταν καί οί δύο διάδικοι συνεφωνησαν να
γίνουν δεκτές. Άλλά στο Κάνσας ένα δικαστήριο έξέδωκε τό 1947 τήν άπόφασι,
ότι ή παραδοχή τών άποτελεσμάτων τέτοιας δοκιμής, πού γίνεται είτ ε άπό τους
ένάγοντες, είτε άπό τούς έναγομένους, συνεπάγεται τήν άκύρωσι τή ς δικαστικής
άποφάσεως.
Μιά μοναδική περίπτωσις πού άφορά τέτοιες μαρτυρίες συνέβη στο Μισουρι
τό 1945, όταν ό κατηγορούμενος πού έδικάζετο γιά φόνο, έζήτησεν άπό τό δικα
στήριο νά ύποβληθοΰν όλοι οί μάρτυρες στή δοκιμασία άνιχνευτοΰ ψευδών. Τ ό δικά-
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στηριο άρνήθηκε τήν πρότασι, οπότε τό ανώτατο δικαστήριο άπεφάνθη ώς έξης :
«Κ ατά την γνώμην μας, δεν ήλθεν ακόμη ή ήμερα, κατά την οποίαν όλοι οί
μάρτυρες μιας ύποθέσεως 0ά ήμπορούν νά υποβληθούν εις τοιαύτας δοκιμασίας χωρίς
την συγκαταθεσίν των. ’Επί πλέον ή διαδικασία αύτή ένώπιον των ενόρκων θά άποσπά την προσοχήν των καί θά παρεμποδίζη την διεξαγωγήν τής δίκης. ’Αναμ
φίβολους ό ανιχνευτής ψευδών είναι χρήσιμος εις τάς άνακρίσεις δι’ έγκλήματα
και ημπορεΐ να άποκαλύψη άκλονήτους μ,αρτυρίας, αλλά δεν έχει θέσιν εις τό δικαστήριον».
Η μόνη δικαστική άπόφασις, στήν οποία τά άποτελέσματα μιας δοκιμασίας
έγιναν παραδεκτά, έλήφθη τό 1938 άπό ένα δικαστή στήν υπόθεση τοΰ Ράϋμοντ
Κεννυ. Ο δικαστής Τσάρλς Γκόλντεν ύπεστήριξεν ότι πρέπει νά έπιτραπή στον κατη
γορούμενο σέ μίαν δίκη γιά ληστεία νά έπικαλεσθή τό άποτέλεσμα μιας δοκιμασίας
και εκαλεσε τον αιδεσιμώτατο Βάλτερ Σάμμερς, του πανεπιστημίου του Φόρνταμ,
νά καταθέση επί τής άποτελεσματικότητος τής συσκευής του, του καλουμένου παθομετρου. 'Ο ίερεΰς κατέθεσεν ότι τούτο ήτο 100% άποτελεσματικό. Καί ό Κέννυ
απηλλαγη άπό τούς ενόρκους.
Τό άποτέλεσμα όμως τής άποφάσεοος αυτής άκυρώθηκε λίγους μήνες αργό
τερα άπό τό Έ φ ε τ ε ΐο σέ μιά άλλη ύπόθεσι. Τό άνώτατο δικαστήριο τής Πολιτείας
άρνήθηκε ν’ άναγνωρίση δικαστικώς τον ’ίδιον ειδικόν αιδεσιμώτατο Βάλτερ Σάμμερς
καί τον ισχυρισμό του ότι ό άνιχνευτής ψευδών ήταν μιά άποτελεσματική μέθοδος
γιά τήν έξακρίβωσι τής άληθείας. ’Ή χθη δέ στήν άπόφασι ότι τό προδεδικασμένο
τής υποθεσεως Κέννυ «έστερεΐτο κύρους, διότι δέν άνεγνωρίσθη έπιστημονικώς ή
αποτελεσματικότης του παθομέτρου».
Πολλά δικαστήρια έτόνισαν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τής χρησιμοποιήσεως τών άνιχνευτών ψευδών γιά άστυνομικές έρευνες καί γιά τήν έξακοίβωσι τή ς ένοχής ή τής άθωότητος ενός κατηγορουμένου γιά έγκλημα. 'Ο ειδικός
στην ανιχνευσι ψευδών κ. Τζών Ράϊντ καί ό καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου τών βο
ρειοδυτικών Πολιτειών Φρέντ Ίνμπάου γράφουν στο βιβλίο τους «Άνίχνευσις ψευ
δών καί έγκληματολογικές έρευνες», ότι οί δοκιμές άνιχνεύσεως ψευδών «δέν έσταθεροποιήθησαν άκόμη ώς μέθοδοι έξετάσεως. Μένουν πολλά άκόμη νά γίνουν καί νά
έπιτευχθοΰν, πριν τά δικαστήρια παραδεχθούν γενικώς τά άποτελέσματα τής μεθόδου
σάν έγκυρες μαρτυρίες».
Σάν άποτέλεσμα, ή χρήσις τών άνιχνευτών ψεύδους περιορίζεται σέ άνακριτική
εργασία και τέτοιες δοκιμασίες διεξάγονται τώρα σέ όλους σχεδόν τούς αστυνομικούς
σταθμούς τής χώρας, μολονότι, οί περισσότεροι άπό τούς άνακριτάς δέν δείχνουν πολύ
π ίστι σ ’ αυτούς.
Τό Ομοσπονδιακό Γραφείο ’Ερευνών .(F .B .I.), άναφέρει ότι χρησιμοποιεί
τον άνιχνευτή ψευδών πειραματικώς, έχει δέ προμηθευθεϊ αρκετές συσκευές. Ά λλ’
ο διευθυντής του ’Έντγκαρ Χοΰβερ έδήλωσε τό 1948 ότι ή χρήσις τέτοιων μέσων δέν
έχει ακόμη γίνει δεκτή, ούς αποδεικτική άνακριτική μέθοδος.
Η άστυνομική διεύθυνσις τής Νέας 'Υόρκης δέν χρησιμ,οποιεΐ τον άνιχνευτή
φευδουν καί άπέρριψε τελευταίως μιά πρότασι έμπορικοΰ οίκου γιά τήν έκπαιδευσι
δωρεάν αστυνομικουν στη χρήσι του. 'Ο οίκος αύτός, εννοείται, προσπαθούσε νά
πώ ληση, μάλλον, συσκευές άνιχνευτών ψεύδους, παρά νά βοηθήση τήν ’Αστυνομία.
Έ ν τούτοις ή συσκευή χρησιμοποιείται άπό τήν κρατική ’Αστυνομία τής Ν. Ύόρκης, τή ς Ν. 'Υ ερσέης καί άλλων Πολιτειών.
Οί Γενικοί Εισαγγελείς τής Ν. 'Υόρκης δέν συμφωνούν γιά τήν άποτελεσματικοτητα τής μεθόδου αυτής. ’Ά λλοι τήν θεωρούν ορθή καί άδιάβλητη καί άλλοι έκφράζονται μέ δισταγμό γ ι’ αύτήν. Πάντως, γίνονται συνεχώς προσπάθειες γιά τήν νομιμοποίησι τών μαρτυριών πού λαμβάνονται μέσοο τοΰ λάϊ ντετέκτορ καί τον ’Ιανουά-
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pto τοϋ 1953 είσήχθη στην Γερουσία τής -Πολιτείας ένα νομοσχέδιο για την άναγνώρισι τής χρησιμοποιήσεως τής μεθόδου αυτής, στην εκδικασι πολιτικών υποθέσεων.
Το νομοσχέδιο κατεψηφίσθη άμέσως.
Τό Φεβρουάριο τοϋ 1954 είσήχθη νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, μέ τό όποιο έζη τεΐτο νά έπιτραπή ή χρήσις των άνιχνευτών ψεύδους στις περιπτώ σεις εγκλημάτων,
«μόνον κατόπιν αίτήσεο.'ς τοϋ κατηγορουμένου». Το νομοσχέδιο καθωριζεν ότι οι
δοκιμασίες «θά γίνονταν άπό,ένα ή περισσοτέρους είδικώς έκπαιδευθέντας χειριστας
τής εκλογής τοϋ δικαστηρίου καί ύπό τον περιορισμόν που θα επεβαλε το δικαστηρίου
ή έ δικαστής». Καί τό νομοσχέδιο αύτό άτόνησε στο στάδιο τής έξετα σ εω ς άπο την
προπαρασκευαστική επιτροπή.
Την Ιην ’Ιουλίου 1954 ειδική επιτροπή τής ’Αμερικανικής Έ ν ώ σ ε ω ς Π ολι
τικών ’Ελευθεριών έξέδωκε προκαταρκτικά ύπόμνημα για τούς άνιχνευτάς ψεύδους
στο όποιον έλεγε τά έξής: «Θεωρείται παραβίασις των πολιτικών ελευθεριών ή
χρήσις οίουδήποτε ήθικοΰ ή νομικού καταναγκασμού τής δοκιμασίας τή ς άνιχνεύσεοος
ψευδών . . . Ή συσκευή, εις τό σημερινόν τουλάχιστον στάδιον τής τελειοποιήσεώ ς
της, δεν είναι έτοιμη διά νά έπιβληθή καταναγκαστικώς, λόγω τής έλείψεως έπαρ
χους άριθμοϋ ειδικών . . .» Ή επιτροπή βρήκε επίσης ότι! « Ή έρευνα ενός άτόμου
νά ύποβληθή σέ άνίχνευσι ψευδών δεν ήμπορεΐ νά είναι άπόδειξις ένοχης καί τά
συμπεράσματα άπό τήν άνίχνευσι ψευδών δεν ημπορουν να θεωρηθούν ως αποδεί
ξεις», άλλα ότι «Είναι δικαίωμα παντός άτόμου νά ζητήση νά ύποβληθή έθελοντικώς
σέ μιά τέτοια δοκιμασία».
( Σ υ ν εχ ίζ ετ α ι)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Παρακαλοΰνται άπαντες οί συνεταίροι τοϋ Οικοδομικού
Συνεταιρισμού 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων (Ο .Σ .Υ .Α .Π .) ,
όπως, εντός Ιδθημέρου τό άργότερον, γνωρίσωσι τήν ακριβή
διεύθυνσιν κατοικίας των εις τό τη λ εφ . 524-931, έσ ω τ. 7 5 .
( Έ κ τοΰ Ο . Σ . Υ . Α . Π . )

* Π Α Ν Τ Ο Τ Ε θά υπάρχουν ο! άφελεΐς (καλοί άνθρωποι) καί οί έξυπνοι!!
απατεώνες. 'Ο X . Σ ., θέλοντας νά έργασθή ώς θυρωρός,ζητούσε νά άγοράση τό
θυροορεΐο μιας πολυκατοικίας της οδού Σκύρου. 'Ο γνωστός στην ’Αστυνομία άπατεων I. Κ . τό άντελήφθη καί του άπέσπασε, μ.έ τό πρόσχημα ότι θά του έδινεν ό
’ίδιος το θυρωρείο, 5 0 .000 χιλιάδες δραχμές, υπογράφοντας μάλιστα καίπροσύμφωνον. ‘ Η ΰπόθεσις κατηγγέλθη στην ’Αστυνομία καί σύντομα θά συλληφθή ό άπατεων. Είναι αμφίβολον όμως άν οι 50.000 γυρίσουν ξανά στη τσέπη τοϋ θύματος.
* «ΦΑ Ν ΤΟ Μ Α ΤΩΝ ΑΙΜΑΝΙΩΝ» είχαν βαφτίσει οί αστυνομικοί τον πλέον
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. ταξιδεύσουν. ’Ά κουγε πρώτα πώς μιλούσαν καί άνάλογα μέ την καταγωγή τους
>τιανε καί την φωνή του: «’Ίντα κάνης σύντεκνε;» ή «Νά σέ χαρώ μάτια μου» ή
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“
wj v ρΐΛ/πiul«. uuu i] υw.iuυ ηο ις τυυ και οι πληροφορίες του, από
το ίδιο το θύμα, έλεγαν δτι είχε «ψητό». Την έπαιρνε «στοργικά» στην άγκαλιά του
και σε μια στιγμή εξαφανιζόταν μαζί της. Μιά βαλίτσα κάθε μέρα, επί οκτώ ολοκλή
ρους μήνες, κρατούσε «τρυφερά» στην αγκαλιά του ό Π. Ζ. Γιά νά άνταποκριθή μά
λιστα στις «απαιτήσεις» πού δημιουργούσαν όλα εκείνα τά κλεμμένα άντικείμενα,
είχ ε νοικιάσει, σέ διάφορα σημεία τού Πειραιώς, 5 δωμάτια καί συνεργαζόταν μέ 10
κλεπταποδόχους. «Το Βατερλω» του λεγόταν Μηνάς Χατζηπανάγου, ήταν 33 χρό
νων και επεστρεφε από την Γερμανία. Ό Π. Ζ. τού έπιασε κουβέντα, τού μίλησε
για^το νησί «τους» την Μυτιλήνη, πήρε καί μιά βαλίτσα βαρειά νά την μεταφέρη στο
«Αίγαίον» και εξαφανίστηκε. Ό Χατζηπανάγος κατήγγειλε τό γεγονός στη Λάιε

* Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α σάν τη σφαγή τού ζωεμπόρου Κ. X . άπό τον έπίσης ζωέ
μπορο Π Δ γιά μία ύποτιθεμένη κλοπή, μάς γυρίζουν χιλιάδες χρόνια πίσω, στην
εποχή πού οί άνθρωποι, ζώντας σέ άγρια κατάσταση έπαιρνεν ο καθένας μόνος του
το υποτιθέμενο δίκαιό του. Οί σημερινοί άνθρωποι, άν άναλογίζονταν δτι ή οργή μιας
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στιγμής στοιχίζει πολύ ακριβά, ’ίσως τή συμφορά για όλη τους τή ζω ή, γι αύτούς καί
την οικογένεια τους, πιθανόν νά έσκέπτοντο καί ενεργούσαν μέ φρόνησι.
* Η ΕΤΟ ΙΜ Ο ΤΚ Σ ένός άστυφύλακος έσωσε δυο παιδάκια άπό τραγικό θά
νατο, δταν ή μητέρα τους, σε μιά κρίσι επιληψίας, έβαλε φωτιά στά έπιπλα του
σπιτιού της, έγύμνωσε τά παιδιά της καί ετοιμαζόταν νά τά ρίψη σέ ένα καζάνι πού
έβραζε νερό. 'Ο αστυφύλακας είδε τή φωτιά, έσπασε την πόρτα καί στην κρίσιμη
στιγμή άρπαξε τά παιδιά, καί κατόπιν τή μητέρα, πού, όντας ολόγυμνη, ήθελε νά
αύτοκτονήση. Οί γείτονες πού έτρεξαν έσβησαν τή φωτιά, ή γυναίκα ώδηγήθηκε στο
ψυχιατρείο καί τά μικρά, αθώα παιδάκια, στο βρεφοκομείο.
* ΕΠ Α ΥΤΟΦΩΡΟ συνελήφθη ό διαρρήκτης I. Κ. 22 χρόνων, δταν μπήκε
στο παντοπωλείο τού Κ. Κ. σπάζοντας τά τζάμια τής πόρτας. ’Ά γ ν ω σ το ς, πού
.ακούσε το θόρυβο, ειδοποίησε τήν ’Ά μεσο Δράσι τής Α στυνομίας καί έτσι ή χριστου
γεννιάτικη διαρρηκτική έξόρμησις τού νεαρού τερματίσθηκε άδοξα.
* ΕΚ ΤΑ Κ ΤΑ μέτρα είχε λάβει ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών γιά τήν σύλληψι τού
κλέπτου τσαντών άπό γυναίκες αίφνιδιαστικώς. 'Η θρασύτης τού κλέπτου αύτοϋ
μαρτυρούσε δτι έπρόκειτο γιά νέο πού ενεργούσε βάσει τών κινηματογραφικών προ
τύπων τών γκάγκστερς. 'Ο συλληφθείς Σ. Σ ., σεσημασμένος κακοποιός έκ Κ ερκύρας, ώμολόγησε τήν βιαία άφαίρεσι 9 τσαντών.
* ΚΥΜΑ διαρρήξεων σημειώθηκε τά Χριστούγεννα στά προάστια άπό άγνω
στους μέχρι στιγμής κλέπτες. 'Η Χωροφυλακή ενεργεί πυρετοοδώς γιά τήν άνακάλυψι τών διαρρηκτών.
* «Α ΣΤΡΑ Π Η », ήταν 6 τίτλος τής τριαδικής συμμορίας διαρρηκτών μέ
αρχηγό τον I. Κ. καί μέλη τούς Σ. Τ . καί Α. Π. "Ολοι ήσαν νέοι καί επηρεασμένοι
άπό τις κινηματογραφικές ταινίες τύπου «Ριφιφί». Μέσα σέ 45 μέρες είχαν διαρρήξει καί λεηλατήσει, στήν Αθήνα καί τά προάστια, 45 σπίτια. Προτιμούσαν τις
βίλλες τού «Ελληνικού» καί τής «Γλυφάδας» πού διέμεναν ’Αμερικανοί καί άπ’ όπου
έπαιρναν 6,τι δήποτε, δηλαδή ρουχισμό, ραδιόφωνα οικιακά σκεύη κλπ. Τ ό τ έλ ο ς
των ήταν τό κρατητήριο καί ό Εΐσαγγελεύς.
* ΦΑΙΝ ΕΤΑΙ πώς τό κλίμα τής Ελλάδος δεν ηύνόησε τούς διεθνείς τουρίστες
πού ήρθαν άπό τήν Βυρητό γιά νά κυκλοφορήσουν έδώ τά πλαστά δολλάρια, γ ια τί
ένας έμπορος, στον οποίο προσεφέρθη ένα είκοσοδόλλαρο γιά άνταλλαγή, άντελήφθη
τήν πλαστότητα καί ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία. "Ε τσ ι οί τρείς ξένοι, ή Μαρία
Στάντ (Βιεννέζα), ό Ρομέο Λουζιόνε (Ε λ β ετό ς) καί ό Κόλιντ Χάνταντ (Λ ιβανέζος), συνελήφθησαν άπό τήν ’Ά μεσο Δράσι, γιατί πραγματοποιούσαν τήν έπ ιχ είρησί τους έπωχούμενοι αύτοκινήτου. Φαίνεται πώς έχουν δράσει καί σέ άλλα κράτη,
άφου άνέλαβε τήν γενική έρευνα διεθνώς ή "ΙντερπΌλ.
* ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΣΑΝ οί άπρόσεκτοι οδηγοί, έπρεπε νά έχουμε καί τήν τά ξι
τών λαθραίων πού φυσικά είναι οί πλέον επικίνδυνοι, άφοΰ γιά νά πάρουν μιά άδεια
οδηγού δεν βασίσθηκαν στήν ικανότητά τους, άλλά θέλησαν νά έφοδιασθοϋν μέ
πλαστή άδεια. Ευτυχώς ότι ή σπείρα πού τις έξέδιδε, στήν οποία δυστυχώς μ ε τ ε ί
χε καί ύπάίΑηλος τού 'Υπουργείου Μεταφορών, άπεκαλύφθη καί έτσι θά δώσουν
λογ°, όχι μόνον οί πλαστογράφοι, άλλά καί εκείνοι πού έφωδιάσθηκαν μέ π λ α σ τές
άδειες οδηγού.
Ν. Α.

ΝΕΑ ΔΕΚ ΑΠ ΕΝΘΗΜ ΕΡΟΥ

* Η Π λ ΡΔΧΩΡΗΙΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΙ ΕΚΤΔΣΕΩΣ ΣΤΟΝ Ο . Σ . Υ . Α . Π . ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ
* Η Ε. Π . Σ . Α . ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
_________________'Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. ΙΩΑΝ . ΡΑ· Ι· Κ Ο Υ _______________
Η Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Σ ΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚ Τ Α ΣΕΩ Σ ΣΤΟΝ Ο .Σ .Υ .Α .Π . ΚΑΙ Η
Μ ΕΡΙΜ ΝΑ Τ Η Σ Π Ο Λ ΙΤΕΙΑ Σ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Α ι σ θ α ν ό μ α σ τ ε είλικρινά μεγάλη ίκανοποίησι κάθε φορά πού διαπιστώ
νουμε νά έκδηλώνεται έμπρακτα τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον για τά θέματα πού
άπασχολοϋν τήν τάξι μας. Κι είναι για μάς αύτή ή ίκανοποίησις ή καλύτερη άμοιβή γιά τήν άναγνώρισι των προσπαθειών μας. Νοιώθουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι
πού ξέρουν νά έκτιμήσουν πρόσωπα καί πράγματα, νά άξιολογήσουν καταστάσεις
καί νά άποδώσουν τον δίκαιον έπαινο σέ ’κείνους πού τούς άνήκει. Δεν είναι τής
άρμοδιότητός μας νά θίξουμε χρονίζοντα θέματα πού άπασχολοΰν το Σώμα μας.
Γνωρίζουμε πολύ καλά δτι οί ήγήτορές μας έκαναν και κάμνουν ο, τι μπορούν στον
τομέα α ύτό.Ε κείνο δμως πού άντικειμενικά μπορούμε νά τονίσουμε είναι δτι τώρα
βλέπουμε νά γίνωνται πραγματικότης τά όνειρα μιας μεγάλης μερίδος, τής δικής
μας τάξεω ς.
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά», άλλα καί 6 συντάκτης αυτής τής στήλης εΐδικώ τερα, προσβλέπουν τον αντικειμενικό πάντοτε σκοπό τής άποστολής τής ’Αστυ
νομίας. Θέλουμε νά σημειώνουμε έπιτυχίες εκεί πού ή Πολιτεία μάς έταξε καί εί
μαστε άποφασισμένοι νά έκτελοΰμε πιστά το καθήκον μας προς όλες τις κατευθύν
σεις, όπως ώρκισθήκαμε ένώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων. ’Επιδίωξίς μας είναι νά δη
μιουργούμε περισσοτέρους φίλους, γιά νά έλθη κάποτε ή εποχή πού ό άστυνομικός θά θεο^ρήται, άλλά καί θά είναι, ό φίλος καί ό συμπαραστάτης ολο^ν των νο
μοταγών πολιτών, άλλά καί ό άπηνής διώκτης των παρανομούντων.
’Από αύτές τις σκέψεις ξεκινώντας, νοιώθουμε σήμερα τήν ύποχρέωσι νά
σημειώσουμε ιδιαιτέρως το γεγονός τής παραχωρήσεως στον Οικοδομικό Συνε
ταιρισμό 'Υ π α λλή λω ν’Αστυνομίας Πόλεων (Ο .Σ .Υ .Α .Π .) έκτάσεως 220.000 τ.μ.,
ώς έγγιστα, πού βρίσκεται στή περιοχή «Καρρά» τής ’Ηλιουπόλεως. 'Η παραχώρησις τής έκτάσεως αυτής οφείλεται στήν συμπαράστασι καί τήν κατανόησι πού
έπέδειξαν τόσον ό 'Υπουργός μας κ. Πολυχρονίδης, όσον καί οί συνάδελφοί του κ.κ.
Μαλλιάκας καί Μαρής. ’Από τήν πρώτη στιγμή τής άνακινήσεως τοϋ θέματος ύπό
του δραστήριου προέδρου του Ο .Σ .Υ .Α .Π . τ. ’Αστυνόμου Α' κ. Γ. Σπηλιοπούλου,
οί κ.κ. 'Υπουργοί, καθένας στο τομέα του, συνέβαλον άποτελεσματικά. ’Έτσι, ύ
στερα άπό πολλές προσπάθειες, στον τελευταίως έκδοθέντα «Περί κρίσεως των
άξιωματικών τής Χωροφυλακής», ύπ’ άριθμ. 4447/23-12-64 Φ .Ε.Ιί. 251, νόμο,
έτέθη διάταξις σχετική μέ τήν παραχώρησι τής ώς άνω οίκοπεδικής έκτάσεως. Τό
γεγονός αύτό βρήκε εύμενεστάτη άπήχησι στούς άνδρες τής ’Αστυνομίας, γιατί
τούς δόθηκε ή εύκαιρία νά διαπιστώσουν δτι δεν άρκοΰν τά ωραία λόγια, άλλά χρειά
ζονται έμπρακτες άποδείξεις. Καί νά πού ή άρχή έγινε μέ τούς καλύτερους οιω
νούς. Πιστεύουμε άπόλυτα δτι τό κυβερνητικόν ένδιαφέρον θά συνεχισθή άμείωτο
γιά τούς άνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. Αύτό οχι μόνον τό πιστεύουμε, άλλά
καί τό άναμένουμε σύντομα νά έκδηλωθή, γιατί, δπως λέγει καί ή λαϊκή παροι
μία, ή μέρα καλή άπό τό πρωί φαίνεται.
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■^· ΙΚΑΙΑ λοιπον και πολύ εύστοχα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο .Σ .Υ .Α .Π .,
θέλοντας να γνωστοποίηση στους συνεταίρους του έπισήμως τήν ώ ς άνω παραχώ
ρηση αλλα και να ευχαρίστηση- παλιν δημοσία τούς πρωτεργάτες αύτής τη ς επ ι
τυχίας, συνεκάλεσε, την Κυριακή 17/1/65 καί ώρα 10 π .μ ., στη λέσχη τής Υ .Γ .Α .
'Αθηνών έκτακτη συνέλευση στην οποία παρευρέθησαν οί Υ πουργοί κ.κ. Πολυχρονώης και Μαλλιακας, ο ’Αρχηγός κ. Καραμπέτσος, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας
Αθηνών κ. Αρχοντουλακης, ο παρα τω Απουργείω Δημοσίας Τ ά ξεω ς Γενικός
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας κ. Κανελλάκης, ό Διοικητής τής Υ .Γ .Α . ’Αθηνών κ.
Ταμιωλακης, ο 1 ποδιοικητ"ης αυτής κ. Κριντας καί άλλοι ανώτεροι καί κ α τ ώ τ ε 
ροι αξιωματικοί καί άνδρες τής ’Αστυνομίας.
Στην ^κατάμεστη αίθουσα τής λέσχης, πρώτος έλαβε τον λόγον ό κ. ’Α ρχη
γός, ό όποιος είπε τα εξής :
«Κύριοι 'Υπουργοί,
, λΕίμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι, χάρις εις τάς ένεργείας 'Υ μ ώ ν, εύρίσκομαι
εις την εύχάριστον θέσιν νά σάς παρακαλέσω, όπως δεχθήτε τάς θερμοτάτας εύχαριστίας και την εκφρασιν εύγνωμοσύνης έμοΰ προσωπικώς, τών του Ο ικοδομι
κού Συνεταιρισμού Υπάλληλων ’Αστυνομίας Πόλεων, άλλα καί ολοκλήρου του ’Α 
στυνομικού Σώματος, διά τήν παραχώρησιν 220 στρεμμάτων εις περιοχήν «Καρρά»
Ήλιουπολεως, καταλλήλου πρός οίκοπεδοποίησιν.
Ούτω, μια μακροχρόνιος επιδίωξις, ή οποία έφαίνετο απραγματοποίητος, κα 
τέστη πραγματικότης, χάρις εις τήν κατανόησιν καί τήν πρός τούς άστυνομϊκούς
υπαλλήλους στοργήν τής^Κυβερνήσεως, εΐδικώτερον δέ 'Υ μώ ν Κύριε επί τή ς Δ η 
μοσίας^ Τάξεως 'Υπουργέ, ό όποιος έξεμεταλλεύθητε τήν εύκαιρίαν τή ς κα ταθέσεως εις την Βουλήν τού Νομοσχεδίου «Περί κρίσεως τών αξιωματικών τή ς Χ ω ρ ο 
φυλακής» και προσεθέσατε εις αύτό τροπολογίαν διά τής οποίας παρεχω ρείτο ή έν
λογω εκτασις εις τον Ο .Σ.Υ.Α. Π. ’Επίσης, χάρις εις τήν συναντίληψιν 'Υ μ ώ ν Κ ύ 
ριε 1 φυπουργέ τής Γεωργίας, διά τής όποιας έδημιουργήθησαν αί προϋποθέσεις
καταθεσεως τής προαναφερθείσης τροπολογίας, καί τέλος χάρις εις τήν προσω π ι
κήν παρέμβασιν τού 'Υφυπουργού τών Οικονομικών κ. Μαρή, διά τής οποίας α ί
ρονται ^αντιρρήσεις καί δυσχέρειαι, έξ αιτίας τόόν όποιων έπρόκειτο νά παραμείνη
ίσως αναξιοποίητος ή προαναφερθεΐσα τροπολογία, καίτοι αυτή κα τέστη Ν όμοτού Κράτους.
r
’Επωφελούμενος της ευκαιρίας, επιθυμώ νά τονίσω ότι οί αστυνομικοί υπάλ
ληλοι, οί όποιοι^προθύμως άναλίσκουν εαυτούς εις τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος,τής
Πολιτείας καί των πολιτών,.οί όποιοι εργάζονται ύπό τάς πλέον αντίξοους συνθήκας, οι όποιοι δεν έχουν Κυριακήν, δεν έχουν εορτήν έλευθέραν, οί όποιοι άκόμη
και τας^ μεγαλύτερος έορτάς τής"χριστιανοσύνης τάς ζοϋν μακράν τή ς οικογενεια
κής εστίας, δεν βλέπουν, δυστυχώς, συχνά τήν άναγνώρισιν τών υπηρεσιών καί τών
μόχθων των.
Ιπ ό το φως τής άνωτέρω σκληράς πραγματικότητος, είναι, φρονώ, εύ εξή γητος ή πλημμυρις τών αισθημάτων εύγνοψοσύνης ή οποία ύπερπληροΐ τά ς καροιας των, όταν γίνωνται δέκται εύγενών έκδηλώσεων, διά τών οποίων έπιχειρ εΐτα ι
ί) έμπρακτος άναγνώρισις τών ύπέρ τού κοινωνικού συνόλου θυσιών των. Ι δ ια ίτ α 
τα όταν ή άναγνώρισις, προερχομένη μάλιστα ύπό επιφανών μελών τή ς Κυβερνή
σεις και δή τού ^Προϊσταμένου 'Υπουργού των, είναι τόσον γενναία καί πρακτικώ ς
χρήσιμος, τότε ή παρεχομένη ύψίστη ηθική ίκανοποίησις καθιστά αύτούς αληθώς
ευτυχείς.
1 s
/ ®^βαιω^ τε Κύριοι Απουργοί ότι διά τής μερίμνης καί τής στοργής σας, τάς
ο/ιοιας ηςιοποιήσατε διά τών ύπό επιτυχίας στεφθεισών ενεργειών σας, ένεγράψατε U/ιοθήκην επί τών υπηρεσιακών συνειδήσεων τών αστυνομικών υπαλλήλων, ή
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οποία ιδιαιτέρως θά τούς παρορμά εις τήν, μετά, του ίδιου δημιουργικού ένθουσιασμοϋ καί άκαταβλήτου ζήλου, έξακολούθησιν των προσπαθειών των, διά. τήν έπιτυχή άσκησιν τής υψηλής κοινωνικής άποστολής των.
Θά. ήτο παράλειψίς μου, άν δεν έπωφελούμην τής εύκαιρίας διά νά. συγχαρώ
καί δημοσία τον πρόεδρον τού Συνεταιρισμού κ. Σπηλιόπουλον, εις τού οποίου τάς
έπιμόνους, μεθοδικάς καί άοκνους προσπάθειας οφείλεται, εις σημαντικόν ποσοστόν, το πραγματοποιηθέν έπίτευγμα.
Περαίνων, επιθυμώ νά διερμηνεύσω προς 'Υμάς Κύριοι 'Υπουργοί τάς έλπίδας καί τάς προσδοκίας των άστυνομικών υπαλλήλων διά τήν έξακολούθησιν τής
συμπαραστάσεως τής Κυβερνήσεως καί ιδία 'Υμών Κύριε 'Υπουργέ τής Δημοσίας
Τ ά ξεω ς, προς όλοκλήρωσιν τής έπιλύσεως τού στεγαστικοΰ προβλήματος τών ά
στυνομικών υπαλλήλων».
Μετά τά ζωηρά χειροκροτήματα πού έκάλυψαν τον λόγο τού κ. ’Αρχηγού,
στο μικρόφωνο έπλησίασεν ό επί τής Δημοσίας Τάξεως 'Υπουργός κ. Π. Πολυχρονίδης ό όποιος, μέ τήν διακρίνουσα αύτόν ευφράδεια καί καλλιέπεια, άλλά καί
ζεστασιά, άνεφέρθη κατ’ αρχήν στή χαρά πού αίσθάνθηκε ευρισκόμενος έν μέσω
εκπροσώπων τού ’Αστυνομικού Σώματος, πού νυχθημερόν προσφέρουν πολύτιμες
ύπηρεσίες στο τομέα τής άρμοδιότητός των καί έν συνεχεία έτόνισεν ότι τόσον αύτός, όσον καί ό κ. Πρόεδρος καί τά άλλα μέλη τής Κυβερνήσεως προσβλέπουν μέ
ιδιαίτερη έκτίμησι τά Σώματα ’Ασφαλείας καί είναι αποφασισμένοι, έν τώ μέτρω
τών ύπαρχουσοον δυνατοτήτων, νά ικανοποιήσουν όλα τά δίκαια αίτήματά τους.

Ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Πολυχρονίδης ομίλων.

Έ σ η μ είω σ εν ιδιαιτέρως τό γεγονός ότι σέ τελευταία σχετική μέ τά Σώματα ’Α
σφαλείας συζήτησι στή Βουλή, όλα τά κόμματα άνεγνώρισαν τά. δίκαια αιτήματα
τών άστυνομικών, γεγονός αρκετά ευχάριστο καί σημαντικό. Άναφερόμενος είδικώ τερα στο θέμα τής παραχωρήσεως τής οίκοπεδικής έκτάσεως, ειπεν ότι ή ένέργειά του αυτή είναι μιά μικρή άπόδειξις τών όσων γιά τούς άνδρες τών Σωμά
των ’Ασφαλείας σκέπτεται νά πράξη, τονίσας ιδιαιτέρως ότι θά θεωρήση τον έαυ-
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τό του ευτυχή αν μπορέση νά δώση λίγη χαρά, άλλα καί λίγη δικαιοσύνη στα ώ ς
τώρα άγνοηθέντα Σώματα ’Ασφαλείας, πού αναμφισβήτητα άγωνίζονται τον α
γώνα τον καλόν για το καλό τής κοινωνίας. Τελειώνοντας ό κ. 'Υπουργός έπανέλαβεν ότι αισθάνεται πραγματική ψυχική ίκανοποίησι κάθε φορά πού του δίδεται ή
εύκαιρία νά έπικοινωνή μέ τούς άστυνομικούς, γιατί αναγνωρίζει τούς μόχθους τω ν,
άλλα καί γιατί, άπο τά παλιά τα χρόνια, τρέφει ιδιαίτερη γ ι’ αύτούς έκτίμησι.
Τον λόγο του κ. 'Υπουργού, ό όποιος κι άλλοτε μάς έδω κε τήν εύκαιρία νά
ακούσουμε τά τόσον ευγενικά γιά μάς αΐσθήμ,ατά του, έχειροκρότησαν μέ ιδιαίτε
ρο τόνο οι παριστάμενοι άστυνομ.ικοί, γιατί έχουν ώς τώρα δείγματα τή ς είλ,ικρινείας των λόγων τού κ. 'Υπουργού, πού, όπως χαρακτηριστικά ό ίδιος είπ ε, τού
άρέσουν περισσότερον τά έργα, παρά τά λόγια, πού κι αύτά βέβαια χρειάζονται.
Καί τον χειροκρότησαν οί άστυνομικοί, γιατί πιστεύουν 'π ώ ς ό κ. 'Υ π ουρ 
γός πράγματι δέν άρκεϊται στά ωραία λόγια, αλλά, μέ τήν ζωντάνια πού τον δια
κρίνει, ξέρει νά προχωρή στά καλύτερα άπο τά λόγια έργα.
Τέλος, μετά τον 'Υπουργό μας, ώμίλησε γιά λίγο ό 'Υφυπουργός Γεω ρ γ ία ς
κ. Μαλλιάκας, πού καί αύτός άνεφέρθη στο επίμοχθο έργο μας καί στήν άναγνώ-

Ό Υφυπουργό; Γεωργία; κ. Μαλλιάκα; ομίλων.

ρισι των δικαίων μας αιτημάτων. Μιλώντας εΐδικώτερά γιά τό θέμα των οικοπέ
δων, εϊπεν ότι συνέβαλε στήν παραχώρηση γιατί πίστευε άπόλυτα ότι ήταν ένα
δίκαιο αίτημα.
Ο
,
.
* * :
ν-'ΤΑΝ άπο τά πλέον αρμόδια πρόσωπα άκοΰμε τά τόσον γιά μάς κολακευτικά
λόγια, κι όταν άκόμη βλέπουμε τά λόγια αύτά νά μετατρέπωνται σέ έργα, φρονοΰμεν ότι είναι άπόλυτα δικαιολογημένη ή ίκανοποίησίς μας γιά τό κυβερνητικό
ενδιαφέρον. Καί ορθώτατα ό κ. ’Αρχηγός είπε στήν ομιλία του ότι μ ’ αύτό τον τρό
πο εγγράφεται μιά υποθήκη στις υπηρεσιακές μας συνειδήσεις, πού πράγματι θά
μας παρορμά. στήν, μέ τον ίδιο ώς τώρα ζήλο, συνέχισι των προσπαθειών μας. Π ρ έ~ει κάποτε, φρονούμε, νά άντΑηφθοΰν όλοι τό βαρύ μας έργο καί νά άποδώσουν
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τά του Καίσαρος τώ Καίσαρί; Δεν ζητήσαμε και δεν ζητάμε άγγέλους μέ φτερά.
Λίγη στοργή, λίγη κατανόήσι, λίγη συμπαράστασι, μια λογική δικαιοσύνη. "Α ς
___ -------------------1 Λ γρήγορα νά μάς δοθή 'Λ
r/r nr η \!Γ
r i f l n v n n r 'i i m n i l f : n
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διά μας κάποια άπόδειξι για τήν έπίλυσι των αιτημάτων μας. Και θα το κάνουμε
"τσι θά
είλικρινά αύτό, γιατί πιστεύουμε πώς, δπως έμεϊς αγαπάμε δλο τον κόσμο, έτσι
βρεθούν καί άνθρωποι πού θά άκούσουν τούς κτύπους των καρδιών μας, θά τείνουν
χέρι στοργικό καί θά νοιώσουν τό καημό μας. Ταχθήκαμε στην υπηρεσία τού συν
όλου καί υποσχόμαστε πιστά νά τό υπηρετήσουμε. Καί θά τό υπηρετούμε ακόμη
πιο ζωντανά, δταν, ήμερα μέ την ήμερα, κάποια ήλιακτίδα έμπρακτου άναγνωρίΓι
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ίρηδες, πού έχουν όμως μας
στεύουμε πώς θά τά βρούμε. Οί οιωνοί είναι άριστοι.
Η Ε .Π .Σ .Α . ΣΕ ΕΙΔΙΚ Η ΤΕΛΕΤΗ Α Ν Α ΓΝ Ω ΡΙΖ Ε Ι ΤΗΝ ΣΥ Μ ΒΟ Λ Η Τ Ω Ν Α Σ Τ Υ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ ΙΕΞ Α ΓΩ ΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ε Ι
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ
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ΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, άναμφισβήτητα, τά ωραία λόγια, γιατί κι αύτά ομορφαί
νουν τήν τόσο σκληρή ζωή μας, άλλά πόσο διαφορετική θά ήταν αύτή άν αύ
τά τά λόγια γίνονταν κάποτε πραγματικότης. ’Εμείς, θια σώ τες τής ρεαλιστικής
σχολής, προτιμάμε καλύτερα τά έργα, παρά τά λόγια. Θελουμε έμπρακτες απο
δείξεις των εύγενικών γιά τήν τάξι μας αισθημάτων, γιατί αύτές μάς δίνουν τήν
Ηράκλειο δύναμι νά άντψ.ετωπίσουμε τις τόσες δυσκολίες τής ζω ής. Και νοιώ
θουμε είλικρινά ίκανοποίησι κάθε φορά πού, άπό τούς διαφόρους παράγοντες τής
κοινωνίας μας, άκοΰμε νά αναγνωρίζουν τό δύσκολο έργο μας και να μας συγχαί
ρουν γι’ αύτό. Θά νοιώθαμε δμως άπόλυτη ίκανοποίησι άν οί παράγοντες αύτοί
έξεδήλωναν καί έμπρακτα, στις διάφορες περιπτώσεις πού παρουσιάζονται, τά τ ό 
σον εύγενικά τους γιά μάς αισθήματα.
Τ Τ Ε Σ τις σκέψεις κάναμε τό πρωί τής Κυριακής 17/1/65, δταν βρεθήκαμε
A
στήν ωραία τελετή πού διωργάνωσε η ’ Ενωσις Ποδοσφαιριρικων Σ ω ματείω ν
’Αθηνών (Ε .Π .Σ .Α .), θέλοντας νά τιμήση μέ τον τρόπο τη ς διαφόρους άθλητάς
καί νά άπονείμη τιμητικές άνακρίσεις σέ εκείνους πού άπό τήν σκοπιά τους συνέβαλον, κατά τό 1964, στήν άνάπτυξι τού άθηναϊκοϋ αθλητισμού. ’Εκφράζουμε
τις πλέον έγκάρδιες ευχαριστίες σ’ δλους τούς εκπροσώπους τού άθλητισμοϋ γιά
τήν άναγνώρισι τών προσπαθειών μας καί τούς υποσχόμαστε δτι, δπως κατά τό
παρελθόν, έτσι καί στο μέλλον θά συντρέχουμε τις προσπάθειες των, γιατί π ισ τεύ 
ουμε στήν μεγάλη άποστολή τού άθλητισμοϋ.
Στήν γιορτή αύτή πού έγινε στο Δημαρχείου ’Αθηνών καί σέ αίθουσα πού εύγενώς παρεχώρησεν 6 Δήμαρχος κ. Πλυτάς, παρέστησαν : ό 'Υπουργός Δημοσίας
Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδης, ό Γενικός Γραμματεύς ’Αθλητισμού κ. Βήχος, ό Δ ή 
μαρχος κ. Πλυτάς, οί βουλευταί κ.κ. Μελάχς, Βρανόπουλος, Κ α τσ ώ τα ς, Ά ν α γ ν ω στόπουλος, Βασιλάτος, I. Τσιριμώκος, I. Παπαγεωργιου, Ή λ ιο ΰ κ.α ., οι ’Α ρχη
γοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κ.κ. Παναγιωτακόπουλ^ος καί Κ αραμπέτσος, ο πρό
εδρός της Ε.Π .Ο . κ. Μέρμηγκας, ό πρόεδρος τής Ε .Π .Σ .Α . κ. Βγενόπουλος, ό τ.
Γενικός ’Αρχίατρος κ. Παπαρέσκος, πρόεδροι καί σύμβουλοι ποδοσφαιριστών σ ω 
ματείων περιφέρειας Άθηνών-Πειραιώς, οί Διευθυνταί ’Αστυνομίας ’Αθηνών και
Πειραιώς κ.κ. Άρχοντουλάκης καί Βασιλάκος, ό Δ ιοικητής ’Ασφαλείας ’Αθηνών
κ. Ταμιωλάκης, ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχόλιών κ. Αυκούσης, οι ’Α σ τυ 
νομικοί Διευθυνταί Β ' κ.κ. Τσάδαρης, Βλητάκης, Κάκος καί Καμπούρης, οί Ά -
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στυνόμοι κ .κ . Π απαπαναγιώτου, Καπετανίδης, Κρύος, Βασιλάκης, Ντόντος και
Καψούλης, ό 'Τπαστυνόμ.ος Α ' κ. Πηλός κ.ά.
Κ α τ ’ άρχήν ώμίλησεν ό κ. Βγενόπουλος καί μετά τον λόγον έλαβεν ό κ. Πολυχρονίδης, ό όποιος, άςιοΰ άνεφέρθη στις προσπάθειες των διαφόρων αθλητικών
παραγόντοον γιά την άνάπτυξι του άθλητισμοϋ στην Ελλάδα, ύπεγράμμισε τό εν
διαφέρον τή ς Π ολιτεία ς γ ι’ αυτόν καί έτόνισεν ότι ώς αρμόδιος 'Υπουργός των
Σ ω μ ά τω ν ’Α σφ αλείας αίσθάνθηκε ιδιαίτερη χαρά άκούοντας τά τόσον καλά γι’
αύτά. λόγια των ομιλητών. Τελειώνοντας ύπεσχέθη ότι θά παρακολουθή άπό κοντά
τό άθλητικό θέμα καί ότι άπό τον τομέα του θά συνδράμη τις προσπάθειες γιά
την άνάπτυξι τοΰ αθλητικού πνεύματος.
Με τά ώμίλησεν ό κ. Πλυτάς καί κατόπιν ό ’Αρχηγός^ τής ’Αστυνομίας κ.
Κ αραμπέτσος είπώ ν, τά έξης :
«Κύριε 'Υ π ουρ γέ, Κύριοι Βουλευταί, κ. Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίαι καί Κύ
ριοι,
'Η σημερινή σεμνή τελετή, όφειλομένη εις ευγενικήν πρωτοβουλίαν τής Ε .ΙΙ.
Σ .Α ., ή οποία, προφανώς, ήθέλησεν δι ’αύτής, νά προβή καί εις τήν άναγνώρισιν
του έργου καί τοΰ μόχθου των άστυνομικών υπαλλήλων, πλημμυρίζει τήν ψυχήν
μου άπό συγκίνησιν καί αισθήματα υπερηφάνειας καί βαθυτάτης ίκανοποιήσεως,
άλλά καί εύγνωμοσύνης προς τούς όργανώσαντας τήν τελετήν.
'Υ π ό τό κράτος τώ ν άνωτέρω αισθημάτων διατελών, αισθάνομαι τήν ανάγ
κην νά εξη γ ή σ ω καί τονίσω τήν αιτιολογίαν των. Οί άστυνομικοί υπάλληλοι έθισθέντες, κατά κάποιον τρόπον, εις τήν διατύπωσιν παραπόνων, άδικων κατά κα
νόνα, άπό μέρους εκείνων οί όποιοι διά τών πράξεων ή τών παραλείψεών των άντιστρατεύονται τον ν ό μ ο ν καί κατά συνέπειαν προκαλοΰν τάς εις εφαρμογήν του
έπεμβάσεις τών άστυνομικών, άναζητοΰν μέ ψυχικήν δίψαν—θά έλεγον—καί επι
σημαίνουν, μέ άνέκφραστον άνακούφισιν καί ευγνωμοσύνην, εκδηλώσεις αί όποΐαι
•—όπως ή σημερινή— άποτελοϋν πηγήν ύψηλής ηθικής ίκανοποιήσεως δι’ αυτούς.
’Ο φείλω άκόμη νά ύπογραμμίσω, ότι αί έκδηλώσεις διά τών οποίων άναγνωρίζεται καί μάλιστα πανηγυρικώς— όπως σήμερον—τό έργον τής ’Αστυνομίας
καί ό μόχθος τώ ν υπαλλήλων της, άσκοΰν έξόχως εύμενή άπήχησιν μεταξύ αυτών,
καί ενισχύουν τό φρόνημά των, διά τήν, μετά τοΰ αύτοΰ ένθουσιασμοΰ καί δημιουρ
γικού ζήλου, έξακολούθησιν τοΰ επιμόχθου, άλλά καί κοινωφελούς έργου των.
’Α νεξα ρτήτω ς όμ ω ς τών εκδηλώσεων τής κοινής γνώμης, ευμενών ή καί δυσ
μενών, οί υπάλληλοι τή ς ’Αστυνομίας Πόλεων έκτελοΰν, πάντοτε καί εις πάσαν
περίπτωσιν, εύόρκως καί άποτελεσματικώς τό καθήκον των, οδηγούμενοι άπό ύψηλόν αίσθημα εύθύνης έναντι τής Πατρίδος, τής Πολιτείας, τών Νόμων καί τοΰ
κοινοτικού συνόλου.
Είδικώτερον, όμ ω ς, όταν πρόκειται ή άσκησις τοΰ καθήκοντος των νά είναι
συνδεδεμένη μέ τήν δημιουργίαν συνθηκών καταλλήλων διά τήν πραγματοποίησή
άθλητικών εκδηλώ σεω ν εντός πλαισίων εύταξίας καί πολιτισμού, τότε οί άστυνομικοί υπάλληλοι άδιαφοροΰν, πραγματικώς, διά τούς οίουσδήποτε κόπους καί έπιδίδονται, μέ όλην των τήν ψυχήν καί μέ ένθουσιασμόν, εις τό έργον των, έν τή πεποιθήσει ότι ύπηρετοΰν τό εύγενές καί ύψηλόν άθλητικόν ιδεώδες, τό όποιον, προ
χιλιάδων έτώ ν, έγεννήθη, έγαλουχήθη, καί έθεοποιήθη άκόμη, εις τό τόπον αύτόν.
Τόπον τών ύψηλωτέρων παραδόσεουν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί τών εύγενεστέρων έκδηλώσεω ν τή ς ανθρώπινης ψυχής.
Είναι, ά τυ χώ ς, γεγονός ότι, συνεπεία τής ενθουσιώδους ψυχοσυνθέσεως τοΰ
Έλληνος, αύτής άκριβώς εις τήν όποιαν οφείλονται αί κατά καιρούς μεγαλειώδεις
άνατάσεις καί ύψηλαί κατακτήσεις τοΰ ’Έθνους είς τούς τομείς τοΰ πνεύματος, τής
τέχνης καί τής π ολεμ ικής αρετής, οί 'Έλληνες φίλαθλοι παραδίδονται μέ πάθος εις
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τήν λατρείαν όμάδο,ιν ή μεμονωμένων άθλητών, οί όποιοι αποτελούν τα ινδαλματά των.
Τότε άκριβώς, καί ύπό τήν έτΐήρειαν τής ψυχολογίας των μαζών, οί παρακολουθοΰντες άγώνας, ιδία ποδοσφαιρικούς, έκτρέπονται, ενίοτε, εις εκδηλώσεις
διά τάς οποίας, άσφαλέστατα αύτοί οί ’ίδιοι, μετά τήν πτώσιν του φίλαθλου πυρε
τού, δεν θά αίσθάνωνται υπερήφανοι, άλλ’ άντιθέτως τάς άποδοκιμάζουν. Εις τας
περιπτώσεις αύτάε οί άστυνομικοί υπάλληλοι οφείλουν, κατά καθήκον, να υπεν
θυμίζουν εις τούς θεατάς των άγώνων, τάς εύγενεστέρας πτυχάς τού φιλάθλου ι
δεώδους καί νά συγκρατοΰν αύτούς από εκδηλώσεις αί όποΐαι, ύπό τήν επιδρασιν
στιγμιαίων ενθουσιωδών εκρήξεων, άναστέλλουν, προσκαίρως, τήν λειτουργίαν τής
λογικής καί τάς προτροπάς τής φρονήσεως καί στρέφονται κ α τ’ αυτού τουτου του
προαναφερθέντος ιδεώδους, τής εύπρεπείας, τού ποίυ.τισμοΰ και κάποτε—ευτυχώς
σπανιώτατα—κατά τής σωματικής άκεραιότητος των άντιφρονούντων φίλαθλων
ή άκόμη καί κατά περουσιών.
Είναι ενθαρρυντικόν ότι κατά τό πλεΐστον τό φίλαθ?\ον κοινόν εκδηλοΰται με

Ό ’Αρχηγός τοΟ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ε. Καραμπέτσος παραλαμβάνει άπό
τόν πρόεδρουξτής Ε.Π.Σ.Α. κ. Βγευόπουλου τό επάθλου τής ειδικής, διά τήν ’Α
στυνομίαν Πόλεων, διακρίσεως.

κοσμιότητα καί εύπρέπειαν, οπότε πάντες άποχωρούμεν τώ ν γηπέδων καί τών Σ τ α 
δίων ικανοποιημένοι, διότι υψηλά έκρατήσαμεν όλοι τήν σημαίαν τών ώραιοτέρων
άθλητικών παραδόσεων.
Λαμπρόν παράδειγμα ό τελευταίος μεγίστου ένδιαφέροντος αγών μεταξύ τώ ν
ομάδων Παναθηναϊκού-’Ολυμπιακοΰ, κατά τόν όποιον έπεκράτησεν άπόλυτος τα ξις, εντός καί έκτος τού γηπέδου. Ε ις τήν έπιτυχίαν αύτήν τερα στίω ς συνέβαλον
τά έξόχως εύστοχα μέτρα τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ .’Αθηνών κ. Ά ρχοντουλάκη, τόν όποιον καί επωφελούμαι τής εύκαιρίας νά συγχαρώ καί δημοσία.
Πρέπει, όμως, έξ άλλου, νά όμολογηθή, ότι ή κοσμιότης τής προαναφερθεί-
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σης συναντήσεως, οφείλεται καί εις τό έπιδειχθέν υπό των φιλάλθλων καί των α
θλητικών παραγόντων άθλητικόν ήθος καί την ψυχικήν ανωτερότητα. Την ανω
τερότητα καί την εύγένειαν, ακριβώς, έκείνην ή οποία προεκάλεσε την σημερινήν
τοσον τιμητικήν δια την 'Αστυνομίαν Πόλεων έκδήλωσιν, διά την όποιαν καί θερ
μότατα εύχα ριστώ ».
Έ ν συνεχεία ο Α ρ χ η γ ό ς τής Χωροφυλακής, ’Αντιστράτηγος κ. Παναγιωτακόπουλος, άπηύθυνε χαιρετισμόν καί διεβεβαίωσεν ότι οί άνδρες τής Χωροφυλακής
θα συνεχισουν εργαζόμενοι μέ τον αυτόν ζήλον προς τήρησιν τής τάξεως στα γή
πεδα κατά την διενέργεια των διαφόρων ποδοσφαιρικών αγώνων. Κατόπιν ώμίλησεν ό κ. Β ή χο ς καί τέλος 6 κ. Μέρμηγκας. 'Όλοι οί όμιληταί άνεφέρθησαν στο έρ
γο τή ς Ε .Π .Σ .Α . Α θη ν ώ ν καί γενικώτερα στις άθλητικ,ές εκδηλώσεις, τονίσαντες
ιδιαιτέρως την συμβολή τών άστυνομικών στήν άρτια διεξαγωγή αυτών. Μετά τις
ομιλίες εριηκολόύθησε τό κόψιμ,ο τών πιττών καί ή απονομή τών επάθλων, βρα
βείων και ειδικών διακρίσεων, μια των οποίων έλαβε καί τό ’Αστυνομικόν Σ ώ 
μα.
'Ο Δ ήμαρχος ’Αθηναίων κ. Π λυτάς, θέλοντας νά ζεστάνη ακόμη περισσό
τερο την εγκάρδια ατμόσφαιρα, δεξιώ θηκε σέ παρακείμενη αίθουσα, τούς παριστανους καί έτσ ι έκλεισε μια αληθινά ωραία γιορτή.
Συγχαίρουμε την Ε .Π .Σ .Α . ’Αθηνών γιά τό Ιπιτελούμενον έργο της καί ευ
χόμαστε σ αυτή, και τον ελληνικό αθλητισμό γενικώτερα, μεγαλύτερες επιτυχίες.
’Εκτιμούμε τις προσπάθειες πού καταβάλλονται γιά τήν άνάπτυξι τού αθλητικού
πνεύματος καί εύχόμ αστε εΐλικρινά νά αναπτύσσεται ζηλευτά τό αθλητικό πνεύμα.
I. ΡΑ 1ΚΟΣ

Ο Δ Η Γ ΙΕ Σ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ Κ ΙΝ Η Σ Ε Ω Σ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά. Δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι γ,ά τις κινήσεις των.
Όταν τά βλέπετε νά παίζουν στό δρόμο ή στά πεζοδρόμια, ελαττώνετε τήν ταχύτητα
του αυτοκινήτου σας, χιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν ανάγκη
κορνάρετε δυνατά.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Σ Υ Ν Ε ΤΑ ΙΡ ΙΣ Μ Ο Σ
I

S

Ο

Α

Ο

Ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ έ τ ο υ ς 1 9 6 4 , ή τ ο ι α π ό 1 η ς

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
5 8 .6 9 6 ,5 5
4 7 8 .3 6 8 ,4 0

5 3 7 .0 6 4 ,9 5

Οικόπεδα «Κουπονίων»
Οικόπεδα Πατρών
Οικόπεδα άδιάθετα Ν. 'Ηρακλείου κλπ.

7 .0 9 0 ,0 0
3 4 .5 9 9 ,0 0
1 3 3 .2 9 8 ,5 0

1 7 4 .9 8 7 ,5 0

Κληρούχοι οικοπέδων Αης άγορας Άμφιάλης
»
»
Βας
»
»
»
»
Ράχ. Κουκουβαούνων
»
»
Νέου Ηρακλείου
»
»
Πατρών

3 1 .7 4 1 ,3 0
9 1 .6 0 8 ,0 0
8 2 .7 3 2 ,5 5
7 0 .9 8 5 ,4 0
3 4 2 .1 5 1 ,0 0

6 1 9 .2 1 8 ,2 5

1 1 5 ,0 0

1 1 5 ,0 0

Ταμεΐον
’Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

’Αποδείξεις είσπρακτέαι

1 .3 3 1 .3 8 5 ,7 0

Π I Ν Α Ξ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ

ΔΟΥΝΑΙ
Διά Γενικά έξοδα
Κέρδη προς έξίσωσιν

5 .1 7 2 ,0 0

5 .1 7 2 ,0 0

1 8 .9 9 1 ,2 0

1 8 .9 9 1 ,2 0

2 4 .1 6 3 ,2 0

Έ ν Ά θήναις τη
'Ο Πρόεδρος
Γ . Σ Π Η Λ ΙΟ Π Ο Τ Λ Ο Σ
’Αστυνόμος Α'
Ό Γεν. Γραμματεύς
Κ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ
Άστυφύλαξ

Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
Γ ι ς .μ ο : :
Ίανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1964

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Συνετοαριστι.καί μερίδες
Μηνιαία τα κτική εισφορά

170.200,00
319.137,00

489.337,00

Δόσεις — 'Ελληνικόν Δημόσιον
Π ιστω τα ΐ διαγραφέντες

700.281,20
3.400,00

703.681,20

331,20
2.234,50
2.281,00

4.846,70

20.310,30
94.219,30
18.991,20

133.520,80

Κέρδη ΙΟετίας οικοπέδων
»
»
»
»
»
»

Αης άγοράς Άμφιάλης
Βας
»
»
Ράχ. Κουκουβαόνων

Τακτικόν άποθεματικόν
Έ κτα κτο ν άποθεματικόν
Κέρδη καί ζημίαι

1.331.385,70

ΜΑΤΩΝ

Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Λ Α Β Ε IN

’Από μηνιαίαν τακτικήν συνδρομήν
» τόκους
» δικαίωμα έγγραφης
»
»
»

κέρδη ΙΟετίας οικοπέδων Αης άγορας Άμφιάλης
»
»
»
Βας
»
»
»
»
»
Ραχ. Κουκουβαούνων

13.959,00
7.063,00
1.170,00

22.192,00

165,60
893,20
912,40

1.971,20
24.163,20

31γ) Δεκεμβρίου 1964
Ό ’Αντιπρόεδρος
Γ . ΣΤΑ Μ Α ΤΟ Π Ο ΤΛ Ο Σ
’Αστυνόμος Α'
Ό Ταμίας
Δ. Κ Α ΡΑ ΓΙΑ Ν Ν Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ
’Αστυνόμος Β'
Οί Σύμβουλοι:
1) Ν. Παπαϊωάννου, Ά σ τυ ν . Β ', 2) Γ . Γεωργακόπουλος, Άστυν. Β ', 3) Ά θ. Σαρανταένας,
Δόκ. Ά ρ χ ., 4 ) Ε ό σ τ. Κονιδιτσιώτης, Ύ παρχ., 5) Ν. ΓΙατσοϋρος, τ. 'Υπαρχ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο
Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ !
'Υπό του κ. Ν . A .

* ΕΙΝΑΙ Ε Ν Τ Ε Λ Ω Σ αδικαιολόγητη ή σύγκρουσις δύο αστικών λεωφορείων
στη διασταύρωσι των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας καί Π ανεπιστημίου, μέ αποτέ
λεσμα νά τραυματισθοΰν 9 επιβάτες. Α ίτια ή εγωιστική άντίλ.ηψις των οδηγών, πού
ήθελαν νά έχουν καί οί δύο προτεραιότητα, ενώ ώφειλεν ο ένας να δωση την προτε
ραιότητα στον άλλο.
* Η Κ Υ ΡΙΑ Κ Η 1 8 -1 2 -1 9 6 4 , υπήρξε μια ημέρα μέ πολύ αίμα άπο τροχαία
δυστυχήματα. Στις 8 τό πρωί τρόλεϋ τής γραμμής Παγκρατίου, λόγω τή ς βροχής
καί ίσως λόγω αντικανονικής ταχύτητος, σχετικά μέ την κατωφέρεια τή ς οδού Έ ρ α τοσθένους, «ντεραπάρισε» καί συνέθλιψε πά.νω στο πεζοδρόμιο δυο ανθρώπους που
περίμεναν στη στάσι για νά μπουν σ’ αύτό. Μ ετά έπεσε πάνω σέ σταθμευμενο λ ε ω 
φορείο, μέ άτΐοτέλεσμα νά τραυματισθοΰν σοβαρώς 13 από τους επιβάτες.
Την ϊδια μέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια ό μαθητής Ο. Π . 10 χρονών ενεπίνακη
στις πίσω ρόδες του βυτιοφόρου 114850 τή στιγμή πού προσπαθούσε νά κρεμασθή
άπο τό πίσω μέρος του, ενώ αύτό έκινεΐτο. Α ξίζει να σημειω θή ότι το δυστύχημα
έγινε 50 μέτρα άπο τό σπίτι του.
Ε π ίση ς στήν οδό Πλάτωνος καί Εύκλείδου συνεκρούσθησαν ένα ήμιφορτηγό
καί ένα λεωφορείο, μέ αποτέλεσμα τό ημιφορτηγό νά παρεκκλίνη τής πορείας του,
νά άνεβή στο πεζοδρόμιο καί νά σκοτωθή ένα κοριτσάκι 3 χρονών πού τό κρατούσε
άπο τό χέρι ή θεία του, πού καί αύτή τραυματίσθηκε σοβαρα. Το ίδιο σοβαρα τραυμα
τίσθηκαν ό οδηγός τοΰ ημιφορτηγού καί ό συνεπιβάτης του.
Τήν ίδια ημέρα στο 46 χιλιόμετρο τής εθνικής οδού ’Αθηνών—Λαμίας το
φορτηγό 104920 παρέσυρε καί τραυμάτισε θανάσιμα τον διαβάτη. Κ . Κακκαβά,
πού πέθανε ενώ μετεφερόταν στο νοσοκομείο. ’Επίσης τήν ίδια ήμερα σε άλλη
σύγκρουσι ενός φορτηγού μέ το 1 1 4 4 9 4 Ι .Χ . αύτοκίνητο, πού έγινε έξω από τον
Πύργο τής Βασιλίσσης, τραυματίσθηκαν σοβαρώς οί οδηγοί καί 5 έπιβάτες.
* Σ Τ ΙΣ 22 -1 2 -1 9 6 4 , συνεκρούσθησαν τό αύτοκίνητο τοΰ Υφυπουργού Σ υντο
νισμού μέ ένα φορτηγό, μέ αποτέλεσμα νά τραυμ,ατισθή 6 Η φυπουργός κ. Κ ανελλόπουλος, ή σύζυγός του καί 3 άλλα άτομα. Τό δυστύχημα έγινε έξω από την Π ατρα,
μεταξύ Ροϊτίκων καί Μιντιλογλίου.
* ΣΤΟΝ Π Ε ΙΡ Α ΙΑ , στις 2 5 -1 2 -1 9 6 4 , συνεκρούσθησαν στρατιωτικό αύτο
κίνητο μέ λεωφορείο. Αιτία ή βλάβη τών φρενών τοΰ στρατιωτικού αυτοκινήτου.
’Αποτέλεσμα 9 τραυματίες.
* Η ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ Α. Γ . τήν στιγμή πού έπιχειροΰσε νά διάσχιση τήν λ ε ω 
φόρο Κηφισιάς, κοντά στο νοσοκομείο ((’Απόστολος Παύλος)), παρασύρθηκε απο
I. X . πού τό οδηγούσε νεαρός φοιτητής καί πού έτρεχε μέ ύπερβολική ταχύτητα.
* ΣΤΗ Ν Ε Λ Ε Υ Σ ΙΝ Α , τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, ένα ημιφορτηγό
παρέσυρε καί διαμέλισε τρίχρονο κοριτσάκι.
* ΣΤΗ Ν Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ , τήν ημέρα τών Χριστουγέννων, σημειώθηκαν πολλές
συγκρούσεις καί άνατροπές αύτοκινήτων, μέ θύματα 6 νεκρούς καί 7 τραυματίες.
Ν. Α .

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ε ΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κ ΛΑΔΟ Υ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
« ’Ε π ικείμ εν η ς τή ς άναθεωρήσεως των εις χεΐρας των υπάλληλων βιβλιάριων
νοσηλείας διά τό έτο ς 1965, έντελλόμεθα. τά κάτωθι :
1)
"Ε κ α σ το ς υπάλληλος ( άστυνομικδς ή διοικητικός ) ύποχρεοΰται να συμ
πλήρωσή υπεύθυνον δήλωσιν εις διπλοΰν, περί των ύπ’ αύτοϋ προστατευομενων με
λών τή ς οικογένειας του.
Οί ε π ’ άδεια τελοΰντες υπάλληλοι, θά συμπληρωσωσι και θα^υποβαλωσι τοιαύτας υπευθύνους δηλώ σεις άπ’ ευθείας εις τον Κλάδον Ί γειας, άμα τή επανοδω
2 ) Ε ις έκάστην δήλωσιν θά αναγραφή εις τό άνω δεςιον μέρος και εντός του
ύπάρχοντος τετραγωνιδίου, ένθα υπάρχουν τά γράμματα Α.Μ ., ο Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ 
Κ Ο Σ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ τω ν εις χεΐρας του υπαλλήλου βιβλιαρίων, όστις αριθμός ^είναι
άναγεγραμμένος εις τό μέσον της σελιδος 3 έκαστου βιβλιάριου και εις ιΓ\) εώ.κ
ξιν « Σ το ιχ εία Π ροστάτου 'Υπαλλήλου Α .Μ ...» ^'Ωσαύτως εις έκάστην δήλωσιν θα
αναγραφή ό άριθμός Μητρώου ’Αστυνομίας του υπαλλήλου, εις την άνω αριστεράν δψιν τή ς π ρ ώ τη ς σελίδος τής δηλώσεως.
___
„ , ,
Οί άριθμοί ούτοι νά τεθώ σι μερίμνη καί εύθύνη των κ.κ. Διαχειριστών εκαστης υπηρεσίας, κ α θ ’ όσον ή άναγραφή λανθασμένου αριθμού συνεπάγεται σοβαρωτάτην υπηρεσιακήν άνωμαλίαν καί θέλει έλεγχθή πειθαρχικώς δ υπαίτιος
τοιαύτης άνωμαΐάας.
3 ) Α ί δ η λώ σεις νά συμπληρωθώσι καλώς, συμφωνως προς τας υπαρχουσας
ενδείξεις, ά λ λω στε ούδεμίαν δυσχέρειαν παρουσιάζουν κατά την συμπλήρωσιν.
4 ) Νά ύπογραφώσιν ύπό των κ.κ. Διοικητών Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών καί
σφραγισθώσιν.
5 ) Οί προστατεύοντες μέλη πατρικής οικογένειας των (γονείς ή άγαμους
άδελφάς), έφ ’ όσον έχουσι καί έτέρους άδελφούς (ιδιωτικούς ή Δημοσίους υπαλ
λήλους ή ’ελευθέρους έπ α γγελμ α τίας), ύποχρεοϋνται νά έπισυνάψωσιν εις την ύπεύθυνον δήλωσιν των. βεβαιώσεις των ιδιωτικών έπιχειρήσεων η ^Δημοσίων ^Αρχών
ή Οικονομικών ’Εφοριών, περί των μηνιαίων προσόδων τών ετέρων αδελφών των.
Τοιαΰται βεβαιώ σεις δεν είναι άπαραίτητοι^ έάν :
(
, , ,
α) Ό υπάλληλος άναγράφη εις την δήλωσιν του, ότι οι τυχόν υπάρχοντες
έτεροι αδελφοί του έχουσιν έκαστος μηνιαίας προσόδους εξ οιασδηποτε πηγής, ανωτέοας τών 2 .0 0 0 δραχμών καί
,
, , „
' β) Π ροσεκόμ ισε τοιαύτας άπ’ ευθείας εις τον Κλαδον 1 γειας κατα το έτος
1964. ’Εάν δ μ ω ς έπ ή λθε μεταβολή τις, τοιαΰται βεβαιώσεις θά ύποβληθώσιν.
6 ) 'Υ π ά λλη λοι οΐτινες έλαβον κατά τό παρελθόν νέα βιβλιάρια νοσηλείας καί
έκ τών άποδοχών τοον οποίων ένεργεΐται κράτησις 1%^ υπερίτου Κλάδου Υγείας
άντί 2 % , θά ύποβάλωσιν υπεύθυνον δήλωσιν καί ακολούθως όφείλουσι νά προσελθοοσιν εις τον Κλάδον 'Υ γεία ς προς ρύθμισιν τής έκκρεμότητός των. ^
7 ) Έ φ ’ δλων τώ ν συνταχθησομένων, κατά τ ’ ανωτέρω, υπευθύνων δηλώσεων,
θά άναγραφή, εις την προσθίαν άνω άριστεράν δψιν καί κάτωθι τοΰ άριθμοΰ Μη
τρώου ’Α στυνομίας, μερίμνη καί εύθύνη τών κ.κ. Διαχειριστών, μία τών κατωτέρω
ένδείξεων, άναλόγως τή ς π εριπ τώ σεω ς, ό λ ο γ ρ ά φ ω ς «Ένεργεΐται κράτησις
δύο το ΐς εκατόν ύπέρ Κλάδου 'Υ γεία ς» ή «Ένεργεΐται κράτησις ενός τοις εκατόν
ύπερ Κλάδου 'Υ γ ε ία ς » . 'Η ένδειξις αυτή θά ύπογράφηται ύπό του Προϊστάμενου
τής υπηρεσίας καί θά τίθηται ή σφραγίς τοΰ ύπογράφοντος καί ή υπηρεσιακή τοι-
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8)
Οι το πρώτον ασφαλίζοντες μέλη της οικογένειας των υπάλληλοι, δφεί—
λουσι να προσερχωνται απ ευθείας εις τον Κλάδον '1 γειας, προς λήψιν οδηγιών.
t 9)
τους χ.χ. Διαχειριστάς παρέχεται ΙΟήμερος προθεσμία διά την συμπληρωσιν, συγκεντρωσιν και αποστολήν εις τον Κλάδον 'Υ γεία ς των, κατά τ ’ ανω
τέρω, υπευθύνων δηλώσεων, άπδ τής ήμέρας της παραλαβής τούτων.
/
^ατα τγ)ν προσελευσιν των ενδιαφερομένων προς θεώρησιν των βιβλιά
ριων, δέον όπως προσκομιζωνται υπό τούτων άπαντα τά βιβλιάρια των μελών τή ς
οικογένειας των καί τά τυχόν ευρισκόμενα εις χεΐρας μελών των εις έπαρχίας.
11) Τα Παραρτήματα Κλάδου Υγείας Πατρών καί Κερκύρας θά ένεργήσωσιν αναλογως ως ανωτέρω, θά προβώσιν εις την θεώρησιν των βιβλιαρίιυν νο
σηλείας και ειτα θα αποστείλωσιν εις τον Κλάδον 'Υγείας ’Αθηνών τάς υπευθύνους
δηλώσεις των υπαλλήλων.
Εστω γνωστόν οτι, οι υπάλληλοι τών Παρ/των Πατρών καί Κερκύρας, δεν
Πχον υποβάλλει βεβαιώσεις περί τών μηνιαίων προσόδων τώ ν τυχόν έτέρων αδελ
φών των κ.ατα το παρελθόν έτος και ως έκ τούτου, δέον όπω ς έπισυναφθώσιν εις
Lας υπευθυνους δηλώσεις πρόσφατοι τοιαυται, έφ’ όσον βεβαίως συντρέχη τοιαύτη περίπτωσις.
12) Τα βιβλιάρια τών ιδίων διοικητικών υπαλλήλων θά θεωρηθώσιν ύπό
των Προϊστάμενων των, ένώ> τών μελών τής οικογένειας των ύπό τοΰΙΚλάδου 'Υ 
γείας.
Η θεώρησις τών βιβλιαρίων νοσηλείας θέλει άρχίσει από 19ης Φεβρουά
ριου ε.ε. και κατα την εν τώ κατωτέρω πίνακι άναγραφομένην σειράν, βάσει του
οικογενειακού αριθμού Μητρώου, όστις, ώς γνωστόν, αναγράφεται εις τό μέσον τή ς
σΑιδος 3 έκαστου βιβλιάριου και εις τήν ένδειξιν «Σ τοιχεία Προστάτου 'Υπαλ,λήλου Α.Μ ...».
5
14) Οί κ.κ. Διαχειρισταί όφείλουσιν νά προσέλθωσιν εις τον Κλάδον 'Υ γεία ς
Αθηνών^την 21ην ή 22αν τρέχοντος μηνός καί από 7 .4 0 '— 13η ς ώρας προς παρα
λαβήν τών έντυπων υπευθύνων δηλώσεων»,
Ο Α ΡΧ Η ΓΟ Σ
Ώ ς Π ρ ό εδρο ς τ ο ϋ Κ λ ά δ ο ν Υ γ ε ία ς
Ε. Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ

Π ΙΝΑΞ
Εμφαΐνον τον αριθμόν Μητρώου τ<ων υπαλλήλων καί ημερομηνίαν
τούτων εις τον Κλάδον 1 γειας προς θεώρησιν τών βιβλιαρίων
1) Τήν 19-2-65 άπαν'τες οί διοικητικοί 1 4 )
))
6 -3 -6 5 ))
υπάλληλο ι ’Αθηνών—Π ειραιώς.
15)
»
8 -3 -6 5 )>
2) Την 20-2-65 άπό Α.Μ.
1 - 100 1 6 )
))
9 -3 -6 5 ))
»
3) )) 22-2-65 »
101— 200 1 7 )
)) 1 0 -3 -6 5 ))
)>
4) » 23-2-65 »
201— 300 1 8 )
)) 1 1 -3 -6 5 ))
)>
5) )) 24-2-65 »
3 0 1 - 400 1 9 )
)) 1 2 -3 -6 5 ))
)>
6) )) 25-2-65 »
4 0 1 - 500 2 0 )
)) 1 3 -3 -6 5 ))
»
7) » 26-2-65 »
5 0 1 - 600 2 1 )
)) 1 5 -3 -6 5 »
»
8) )) 27-2-65 »
6 0 1 - 700 2 2 )
)) 1 6 -3 -6 5 ))
1-3-65 ))
)>
9) »
7 0 1 -■ 800 2 3 )
)) 1 7 -3 -6 5 ))
10) »
2-3-65 »
8 0 1 -- 900 2 4 )
)) 1 8 -3 -6 5 ))
11) ))
3-3-65 »
»
9 0 1 - 1000 2 5 )
)) 1 9 -3 -6 5 ))
12) »
4-3-65 »
»
1 0 0 1 -■1100 2 6 )
)) 2 0 -3 -6 5 ))
13) »
5-3-65 »
))
1 1 0 1 -■1200 2 7 )
)) 2 2 -3 -6 5 »

προσελ^εύσεως
νοσηλείας.
))
))
))
))
»
))
))
))
))
))
»
))
))
»

1 2 0 1 -1 3 0 0
1 3 0 1 -1 4 0 0
1 4 0 1 -1 5 0 0
1 5 0 1 -1 6 0 0
1 6 0 1 -1 7 0 0
1 7 0 1 -1 8 0 0
1 8 0 1 -1 9 0 0
1 9 0 1 -2 0 0 0
2 0 0 1 -2 1 0 0
2 1 0 1 -2 2 0 0
2 2 0 1 -2 3 0 0
2 3 0 1 -2 4 0 0
2 4 0 1 -2 5 0 0
2 5 0 1 -2 6 0 0
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

))
»
))

))
))
))
))
))
))
))
))

))
))
))
))
))
»
»
))
))
))
))
))

2 3 -3 -6 5
2 4 -3 -6 5
2 6 -3 -6 5
2 7 -3 -6 5
2 9 -3 -6 5
3 0 —3 —6 5
3 1 -3 -6 5
1 -4 -6 5
2 -4 -6 5
3 -4 -6 5
5 -4 -6 5
6 -4 -6 5
7 -4 -6 5
8 -4 -6 5
9 -4 -6 5
1 0 -4 -6 5
1 2 -4 -6 5
13-4 -6 5
1 4 -4 -6 5
1 5 -4 -6 5
16-4 -6 5
1 7 -4 -6 5
1 9 -4 -6 5

))
))
))

»
))
»

))

))

))
))
))
))
))
))
))

))
»
))
))
))
))
))

))
))
))
))

))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))

»
))
))
))
))
))
))

2601-2700
2701-2800
2801-2900
2901-3000
3001-3100
3101-3200
3201-3300
3301-3400
3401-3500
3501-3600
3601-3700
3701-3800
3 801-3900
3901-4000
4001-4100
4101-4200
4201-4300
4301-4400
4401-4500
4501-4600
4 601-4700
4701-4800
4801-4900

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

»
»
»
»
»
»
»
))
»
»

»
»
»
)>
»
»
»
))
»
»
)>
»

20-4 -6 5
2 1 -4 -6 5
22-4 -6 5
2 8 -4 -6 5
2 9 -4 -6 5
3 0 -4 -6 5
1-5 -6 5
3 -5 -6 5
4 -5-65
5-5 -6 5
6 -5-65,
7-5 -6 5
8 -5 -6 5
10 -5 -6 5
1 1 -5 -6 5
1 2 -5 -6 5
13-5 -6 5
1 4 -5 -6 5
1 5 -5 -6 5
1 7 -5 -6 5
1 8 -5 -6 5
1 9 -5 -6 5
2 0 -5 -6 5

))
))

))
))

))

))
))

))
))
))
))
))
))
))

))
))
))
))
))
))

))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))

))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))

4901-5000
5001-5100
5101-5200
5201-5300
5301-5400
5401-5500
5501-5600
5601-5700
5701-5800
5801-5900
5901-6000
6001-6100
6101-6200
6201-6300
6301-6400
6401-6500
6501-6600
6601-6700
6701-6800
6801-6900
6901-7000
7001-7100
7101-7200

ιΝΑΚΟΙ ΝΩΣ I Σ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
α Ω ς διεπ ιστώ θη μέχρι τοΰδε, διά τής όργανώσεως καί^λειτουργίας^ Παιδικών
Κ ατασκηνώσεων, έπ ετεύ χθη, αΐσθητώς, ή προστασία καί ή ένίσχυσις της υγείας των
παιδιών τω ν άστυνομικών υπαλλήλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών—
Πειραιώς καί τώ αποτελέσματα υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά.^
Ά π ο β λ έπ ο ν τες εις την συνέχισιν του υψηλού καί κοινωνικού έργου προστασίας
τών παιδιών τώ ν άστυνομικών υπαλλήλων, ήχθημεν εις την αποφασιν τής ιδρυσεως
Σκηνής Π αιδικού Θεάτρου, Μαντολινάτας καί Παιδικής Χορωδίας προς έθνικοθρησκευτικήν, πνευματικήν, ηθικήν καί μουσικήν άνάπτυξιν τών νέων.
^ ; ^
Τ δ Παιδικόν θέατρον, έφ’ όσον βεβαίως μετά τής δεούσης προσοχής εκλέ
γονται τά παίζόμενα έργα, παρέχει τήν απαραίτητον ψυχαγωγίαν καί συντελεί, έν
πολλούς, εις την μορφωτικήν καί ήθικοπλαστικήν διάπλασιν τού χαρακτήρος τών
παιδιών.
,
(
,
Δ ιότι δι’ αύτού αναπτύσσουν, μέ ήρεμίαν και αρμονικοτητα, τον πνευματικόν
καί ψυχικόν τω ν κόσμον, άντλοΰν πλούτον διδαγμάτων καί τείνουν, σύν τω χρόνω,
δεχόμενα καί τά ς άλλας εύμενεϊς έπιδράσεις, ήτοι τής οικογένειας, τής Εκκλησίας,
τού σχολείου καί τή ς κοινωνίας έν γένει, νά διαμορφώσουν τον χαρακτήρα των ηθι
κώς καί άποβοϋν, τ ελ ικ ώ ς, ύγιά καί έπωφελή μέλη τής^κοινωνίας καί τής Πατριδος.
Διά τήν επιτυχίαν τού ύψηλοΰ αύτού σκοπού έξεδηλώθη ή συμπαράστασις
καί τού « Ό ρ φ είο υ » Α θηνώ ν, Προτύπου Καλλιτεχνικής Σχολής, άνεγνωρισμένης

’Ανακο ινώσε ις

υ,ι'ο του Κράτους, ή οποία στεγάζεται επί τής γωνίας των οδών Γ ' Σ /βοίου καί
Σολωμοϋ 68.
Τδ άνωτέρω ίδρυμα, διά του ύπ’ άριθ. 3 8 άπδ 1 2 -1 2 -1 9 6 4 έγγραφου, εύγενώς
προσφερθεν, παρεχώρησε δωρεάν μίαν αίθουσαν διδασκαλίας δίς τή ς έβδομάδος.
Πρωίαν απδ 9.30—12.30" καί απόγευμα από 3—5 ώρας.
Επι τώ σκοπώ διευκολύνσεως των τέκνων των αστυνομικών υπαλλήλων τής
Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, ή διδασκαλία θά λαμβάνη χώραν, δίς τής έβδομαδος, εις μίαν των αιθουσών τής Λ έσχης της.
Ως καθηγητής τών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων άνέλαβεν 6 κ. Στέφανος
Νικολαίδης, διπλωματούχος Σχολής ’Εθνικού Θεάτρου καί Ε λλην ικού 'Ωδείου.
Η λειτουργία του Παιδικού Θεάτρου έχει ήδη αρχίσει, δοθέντος δτι κατά
τας ημέρας τών Χριστουγέννων καί του Νέου ’Έ το υ ς, έκ του Ραδιοφωνικού Στάθμου
Ενοπλων Δυνάμεων, εις την ώραν τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μ ετεδοθησαν έπιτυχώς δύο θρησκευτικά καί κοινωνικά έργα, εκ τελ εσ τά ! τών οποίων
ήσαν τέκνα αστυνομικών υπαλλήλων τών Διευθύνσεων ’Αθηνών— Π ειραιώς.
Το Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, έν τή επιθυμία του δπως όλοκληρώση
και ευρυνη τας προσπάθειας του όργανώσεως καί λειτουργίας απάντων τών καλλι
τεχνικών συγκροτημάτων, καλεΐ τούς έπιθυμούντας αστυνομικούς υπαλλήλους, τούς
έχοντας τέκνα, άρρενα καί θήλεα, ήλικίας 7— 17 έτών, νά έγγ'ράψωσι ταΰτα προς
παρακολουθησιν μαθημάτων θεάτρου καί μουσικής.
Ούτοι διά πάσαν πληροφορίαν θά άπευθύνωνται προς τον παρ’ ήμΐν ’Α σ τυ 
νόμον Α' κ. Νικόλαον Άθανασόπουλον, δστις έχει άναλάβει τήν όργάνωσιν τών ώ ς
άνω συγκροτημάτων. 'I I έγγραφή καί ή διδασκαλία θά παρέχωνται δωρεάν. ’Ό ργανα,
ήτοι μανδολίνα καί κιθάραι, διά τήν έκμάθησιν, διατίθενται ύπό του ’Αρχηγείου».
Ο Α ΡΧ Η ΓΟ Σ
ΕΥΑ ΓΓΕΛ Ο Σ ΚΑ ΡΑ Μ Π ΕΤΣΟ Σ
Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς Δ ιευ θ υ ν τ ή ς Λ '

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡ Ο ΧΑ ΙΑ Σ Κ ΙΝ Η ΣΕ Ω Σ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Μ Ε Ρ Ο Σ Π ΡΩΤΟΝ
Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Μ αυ ρ ο κ ο ρ δ ά το υ ’ Α λεξάνδρου .
Πάροδος τή ς όδοΰ ’Εμμανουήλ Μπενάκη 24, κοντά στήν «Ζωοδόχο Πηγή)).
'Ο ’Α λέξανδρος Μαυροκορδάτος, πολιτικός καί στρατιωτικός τής Έπαναστάσεω ς, γεννήθηκε τό 1791 στήν Κωνσταντινούπολι. Τον ’Ιούνιο του 1821, προερ
χόμενος άπό τήν Π ίζα τή ς ’Ιταλίας, άφίχθη στήν Πελοπόννησο καί άπό τις πρώτες
ήμερες ήλθε σέ άντίθεσι μέ τούς στρατιωτικούς καί πολιτικούς αρχηγούς καί ιδιαι
τέρω ς μέ τον Δ ημ ήτριο 'Υψηλάντη.
Πηγαίνοντας στο Μεσολόγγι, άνέλαβε τήν διοίκησι τοΰ Άγώνος στήν Δ.
Στερεά Ε λ λ ά δ α , ώ ς πρόεδρος τής συγκροτηθείσης Γερουσίας (Νοέμβριος 1821).
Μ ετά τήν Συνέλευσι τή ς Επίδαυρου, διωρισθη πρόεδρός του Εκτελεστικού. Επιχειρήσας τήν έκπόρθησι των Πατριών καί αργότερα στή μάχη του Πέτα, ύπέστη
δεινήν ήτταν, μή έχοντας στρατιωτικές γνώσεις. Τό ’ίδιο συνέβη καί κατά τήν επι
δρομή του Ίμ π ρ α ή μ .
Τήν πολιτικήν έξουσίαν ό Μαυροκορδάτος ήσκησε μάλλον δικτατωρικώς.
Μετά τήν ά π ελευθέρω σι, επικεφαλής ών τού ’Αγγλικού Κόμματος, έχρησιμοποιήθη
άπό τον ’Ό θω ν α ώ ς πρεσβευτής στο Λονδίνο, Κωνσταντινούπολι κ.ά., ώς καί πρω
θυπουργός ( 1 8 4 1 ) . Έ γ έ ν ετ ο πρώτος συνταγματικός πρωθυπουργός μετά τήν έπανάστασι τού 1 8 4 3 . Έ ξ ε λ έ γ η , γιά τελευταία φορά, πληρεξούσιος τής Ευρυτανίας τό
1864. Ά π έθ α ν ε στήν Αίγινα τό 18 6 5 . (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ διάφορα προά
στια των ’Α θηνώ ν).
Μ αυρομ ιχάλη .
Πάροδος τή ς οδού ’Ακαδημίας 60 , άπέναντι στή «Λυρική Σκηνή».
’Ο φείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη έπιφανή οικογένεια τής Μάνης, τής
όποιας παλαιά μέλη διεκρίθησαν ώς στρατιωτικοί καί πολιτικοί άπό τό 1802 καί
προσέφεραν π ολύ τιμ ες υπηρεσίες. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθη
νών).
Μ α υ ρομ μ α τα ίω ν .
Πάροδος τή ς όδοΰ Β α σιλέω ς 'Ηρακλείου 8, στο «Μουσεΐον».
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I. Ραϊκου: 'Ιστορικοί περίπατοι στους δρόμους των ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς

’Οφείλει την ονομασία στην συνώνυμη επιφανή οικογένεια τή ς ’Ακαρνανίας,
τής όποιας πολλά μέλη διεκρίθησαν πολύ προ τοΰ 'Ιεροΰ Ά γ ώ ν ο ς, κ α τ’ αύτόν, ώ ς
καί μετά την άπελευθέρωσι.
Μάχης ’Αναλάτου . Βλέπε Άναλάτου Μάχης .

Μεγαλοπόλεως.
Πάροδος τής όδοΰ Οίχαλίας, στο τέρμα των λεωφορείων « Γ κ ύ ζη » .
Πρόκειται για την γνωστή κωμ,όπολι τής ’Αρκαδίας, πρωτεύουσα ομωνύμου
επαρχίας, μέ 2.300 περίπου κατοίκους. 'Η άρχαία Μεγαλόπολις, έκτίσθη από τον
’Επαμεινώνδα, μετά την μάχην των Λεύκτρων (371 π .Χ .). Τ ό 223/ 2 π .Χ . ή Μ εγαλόπολις έκυριεύθη καί κατεστράφη άπό τον Κλεομένη. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ
προάστια των ’Αθηνών).

Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.
’Αρχίζει άπό τό τέρμα τής όδοΰ 'Αγίου Κιυνσταντίνου (πλατεία «Κ αραϊσκάκη») καί τελειώνει στήν 'Ιερά όδό.
'Ο Μέγας ’Αλέξανδρος (3 5 6 -3 2 3 π .Χ .), γυιός τοΰ Φιλίππου Β ', βασιλέως
τής Μακεδονίας καί τής Όλυμπιάδος, γεννήθηκε στη Πέλλα καί άπό τής ηλικίας
των 13 χρόνων είχε παιδαγωγό τον ’Αριστοτέλη. "Οταν ό πατέρας του τό 3 4 0 έξ ε στράτευσε κατά τοΰ Βυζαντίου, άνέθεσε σ’ αύτόν την άντιβασιλεία. Λαμβάνοντας
μέρος στή μάχη τής Χαιρωνίας (338 π .Χ .), έπέδειξε γιά πρώ τη φορά την στρα τιω 
τική του ιδιοφυία.
Μετά τήν δολοφονία τοΰ πατέρα του, άνήλθε τό 336 στο θρόνο τή ς Μ ακεδο
νίας καί κατελθών στήν Ελλάδα, άφοΰ παρέλυσε κάθε άντίδρασι, άνεκηρύχθη τό
335 στή Κόρινθο άρχηγός των Ελλήνων γιά τήν έναντίον τω ν Περσών έκστρατεία,
τήν όποια καί έπραγματοποίησε μέ τις περιφανείς κατά καιρούς νίκες του. Έ φ θ α σ ε
μέχρι τής ’Ινδικής (3 2 7 ), όπου κοντά στο ποταμό Ίδ ά σ π η ένίκησε τον
βασιλέα Πώρο. Προχωρώντας μέχρι καί τοΰ ‘Υφάσιος ποταμοΰ, έπέστρεψεν ένεκα
τής δυσανασχετήσεως πού άνεφάνη στις τάξεις τοΰ στρατοΰ του. Γυρίζοντας στά
Σοΰσα καί ένώ προπαρεσκεύαζε τήν κατά τής ’Αραβίας έκστρα τεία , άπέθανε στή
βαβυλώνα άπό πυρετό στήν ηλικία τών 33 χρόνων.
Μέ τον θάνατο τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, έτερματίσθη πρόωρα ή ένδοξη σταδιο
δρομία τής πλέον κοσμοΐστορικής φυσιογνωμίας τών άρχαίων χρόνων. Έ π ί τή ς επ ο
χής του ό έλληνικός πολιτισμός έξηπλώθη σ’ ολον τον τό τε κόσμο, ή δέ έπίδρασις
τής κλασσικής άρχαιότητος ύπήρξεν άποφασιστική γιά τήν έξέλ ιξι όλων τών περιο
χών πού κατεκτήθησαν. Δίκαια ή όλη εκείνη εποχή χαρακτηρίζεται ώς .«’Α λεξαν
δρινή» ή «ελληνιστική», κατά άντιδιαστολήν τής καθαρώς ελληνικής, τής περιωρισμένης εντός τών ορίων τών κρατών-πόλεων. Μέ τον Μ. ’Αλέξανδρο, τό έλληνικό
πνεΰμα εύρε τήν καταξίωσί του. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια 'τών ’Α 
θηνών).

Μεγάλου Σπηλαίου.
’Αρχίζει άπό τήν οδόν Άμπελακίων (Σ τ' στρατιωτικό νοσοκομείο) καί τ ε 
λειώνει στήν οδόν Άνηφορίτη.
Πρόκειται γιά τήν γνωστή μ,εγάλη ιστορική μονή τή ς Πελοποννήσου, στήν
περιοχή Καλαβρύτων, πού εύρίσκεται έντός σπηλαίου τών ’Αροανίων όρέων καί
τιμάται έπ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Έ κ τίσ θ η τό 3 6 2 μ .Χ . καί άρχικώς μέν έχρησιμοποιήθη ώς άσκητήριο, άργότερα δέ έπί φραγκοκρατίας, μετεβλήθη
σέ μονήν. Τό 1354 ώρίσθη ώς έδρα τοΰ Έ λ λ η νος μητροπολίτου Πατρών. Κ ατά τό
παρελθόν ύπέστη έπανεϋ4ημμένως καταστροφές άπό πυρκαϊές. Τ ό 1943 οί γερμα
νικές δυνάμεις κατοχής τήν κατεύκασαν καί ήρπασαν τά. διάφορα κειμήλια (70
φορτία ζώων). Συνώνυμη οδός υπάρχει στό Περιστέρι καί στον 'Υ μ η ττό .
( Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)

= Ε ί Δ Η

Σ Ε

I Σ

Κ Α Ι

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ν

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
Δ Γ άποφάσεω ς του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προήχθη εις τον βαθμόν
του βοηθού υγειονομικού άξιωματικοΰ, 'Υπαστυνόμου Α ', ό Άστυφύλαξ κ. Κων
σταντίνος Π απαγεωργίου, κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν υφιστά
μενης κενής οργανικής θέσεως.
*

Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ —Α Π Ο Λ Υ Σ Ε ΙΣ —Δ ΙΑ Γ Ρ Α Φ Α Ι ΑΣ Τ Υ Ν ΟΜΙΚΩΝ
— Π αρητήθησαν του Αστυνομικού Σώματος οΐ ’Αστυφύλακες κ.κ. Γεώργιος
Ά γ ορ ια νίτη ς, Δ ημ ή τριος Πάγκος, Κωνσταντίνος Ψυχογίδης καί Κωνσταντίνος
Μ πλότσος.
— Ά π ελύθη σ α ν του ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Αστυ
φύλακες κ.κ. Π ανα γιώ της Παναγόπουλος, Νικόλαος Καρυώτης, Νικόλαος Τσαγα
νός καί ό μαθητευόμενος Ά στυφύλαξ κ. Γεώργιος Παπαγεωργόπουλος.
—Δ Γ άποφ άσεω ς τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπηλλάγησαν των
καθηκόντων τω ν, άπό 1 4 -1 -1 9 6 5 , οΐ καταληφθέντες ύπό τού ορίου ήλικίας την
3 1 - 1 2 - 1 9 6 3 καί διατηρηθέντες εις τη ύπηρεσίαν, έκτος οργανικών θέσεων, προς
συμπλήρωσιν 3 5 ετο ΰ ς πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, ήν καί συνεπλήρωσαν
ήδη, ό ’Α στυνομικός Διευθυντής Β ' κ. Παναγιώτης Καργιοπούλης καί δ ’Αστυ
νόμος Α ' κ. ’Α ντώνιος Τσουρής. Διά την μακροχρόνιον έν τώ Άστυνομικώ Σώμ,ατι
εύδόκιμον ύπηρεσίαν, έξεφράσθη αύτοΐς, ύπό τού κ. ’Αρχηγού, ευαρέσκεια.
— Μ ετετά γη εις την κατάστασιν τής Μ. Δ. Β ' κατηγορίας, διά λόγους υγείας,
δ Ά σ τυ φ ύ λ α ξ κ. Π αναγιώτης Παπαγεωργίου.
* *
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Ι Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΩ Ν
—Δ Γ άποφ άσεω ς τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, τό 'Υπηρεσιακόν
Συμβούλιου διά τά έτη 1 9 6 5 καί 1 9 6 6 , συνεκροτήθη ώς άκολούθως :
1. κ. Γ εώ ρ γ ιο ς Σπυρόπουλος, ’Αντιπρόεδρος τού Σ .τ.Ε ., Πρόεδρος (άναπληρω τής κ. Γ εώ ρ γ ιο ς Χαρμπούρης).
2. κ. Α π ό σ τ ο λ ο ς Παπαλάμπρου, Σύμβουλος ’Επικράτειας (άναπληρωτής
κ. Ή λ ία ς Γ λ υ κ οφ ρ ύ δ η ς).
3. κ. ’Ιωάννης Χ α τζηδά κις, Α ρεοπαγίτης (άναπληρωτής κ. Μ. Ήλιόπουλος).
4. κ. Κ ω νστα ντίνος Άναγνωστόπουλος, Αρεοπαγίτης (άναπληρωτής κ.
Σ. Σ τα υρόπ ουλος).
5. κ. Μ ιχαήλ Καλλιμόπουλος, Άντεισαγγελεύς Άρείου Πάγου (άναπλη
ρωτής κ. Κ . Π απαίωάννου).
6. κ. Θ. Μ π έη ς, 'Υ ποστράτηγος (άναπληρωτής κ. Φ. Σταυρέας).
7. κ. Γ . Μ ορώνης, 'Υ ποστράτηγος (άναπληρωτής κ. Γ . Δέδες), μέλη, καί,
8. κ. Α ν α σ τά σ ιο ς Γαρδίκας, Α στυνόμος Α ', Γραμματεύς (άναπληρωτής
κ. Σ . Χ α τ ζ ά κ η ς ).
Τού ώ ς άνω Υ π η ρ εσ ια κού Συμβουλίου θά μετέχη ώς εισηγητής, άνευ ψήφου,
δ Α ρ χ η γ ό ς τού Α στυνομ ικού Σ ώ μα τος.
—Δ Γ άποφ άσεω ς τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τά ξεω ς, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου τού συσταθέντος Ταμείου Α ρ ω γ ή ς 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.
Υ .Α .Π .)δ ιά τό χρονικόν διάστημα 1 - 1 - 1 9 6 5 /31 -1 2 -1 9 6 5 , συνεκροτήθη ώς άκο
λούθως :
1. Α σ τυ ν ο μ ικ ό ς Διευθυντής Α ' κ. Ε . Καραμπέτσος, Πρόεδρος
2.
»
»
κ. Α. Στρατής
3.
»
»
Β ' κ. Γ . Λυμπέρης
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Ειδήσεις και πληροφορίαι

4.
5.
6.
7.
8.

’Αστυνόμος
»
Ύπαστυνόμος
Τμηματάρχης
’Αστυνόμος

Α'
Β'
Α'
Α'
Β'

κ. Κ.
κ. X .
κ. Κ .
κ. Α.
κ. Α.
*
jjs

Γιαννούλης
Πατσούρης
Βάμβουκας
Άναγνωστόπουλος, μέλη, καί
Σταματόπουλος, Γραμματεύς.

ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ Α ΙΜ Ο ΔΟ ΤΑ Ι
'Ο γνωστός εθελοντής αιμοδότης κ. Δ. Σταθόπουλος, συνεχίζων την υπέρ
διαφόρων άσθενών δωρεάν προσφοράν αίματος, έτυχε συγχαρητηρίων τή ς ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών, διά την συμβολήν του εις τό έργον περιθάλψεως άπορων άσθενών.
Δέον νά σημειωθή ότι ό κ. Σταθόπουλος προσέφερεν, εις μνήμην άποβιωσάντων
άστυνομικών, άπό του 1956 μέχρι τέλους 19 64, συνολικώς 7 .3 0 0 γραμμάρια α ί
ματος.
Ε Π ΙΣ ΊΌ Λ Α Ι ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
Παρά του Δημάρχου Κρωπίας ’Α ττικής, έλάβομεν την κα τω τέρ ω δημοσιευομένην επιστολήν, έκφράζοντες προς τούτο τάς θερμάς μας ευχαριστίας διά την εύμενή
υπέρ του περιοδικού μας κριτικήν.
Κο.ρωπί τή 8 ’Ιανουάριου 1965
Προς
Την Διεύθυνσιν του Περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά»
Ά θήνας
’Έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν 'Τ μ ΐν τήν τακτικήν λήψιν του έκδιδομένου
περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά» διά τήν ήμετέραν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην, έ κ 
φράζοντες διά τοϋτο τάς εύχαριστίας μας.
Συγχαίρομεν 'Υμάς θερμώς διά τό έξαίρετον διαφωτιστικόν περιεχόμενον
διά τούς αστυνομικούς καί διά κάθε πολίτην.
Μετά τιμ ή ς
'Ο -Δήμαρχος
;Jc* ϊ£
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργοϋ Δημοσίας Τ ά ξεω ς, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή εις τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. ’Ελευθέριον Γιαννακόπουλον, 2 ) *Υ παστυνόμον Α ’ κ. Γεώργιον Δημητρακόπουλον καί 3 ) ’Αστυφύλακα κ. Π αναγιώ
την Παντηλιέρην, διότι άπαντες, ύπηρετοΰντες εις Υ .Γ .Α . Π ειραιώ ς καί έργασθένμετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότητος ίδιαζούσης έπιμελείας καί πολύ πέραν τω ν
κεκανονισμένων ωρών έργασίας, ύπο τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου, έπ έτυχον, τήν 10-6-1964 τήν σύλληψιν τών σεσημασμένοι κακοποιών Νικολάου Κ α 
λαφάτη καί Γεωργίου Μιχαηλίδη, δραστών σοορείας κλοπών αύτοκινήτων κ .λ ., αίτινες καί έξιχνιάσθησαν.
Διά τής αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν οί Ά ρχιφύλακες κ .κ . Ά νδρέας Νιαράκης καί Ή λίας Άργυρόπουλος καί οί ’Αστυφύλακες κ .κ . Δημήτριος Ταχυνάκος
καί Μιχαήλ Καλοειδάς, διότι καί ούτοι έργασθέντες μετά φιλοτιμίας, ζήλου καί
προθυμίας συνετέλεσαν σπουδαίως εις τήν σύλληψιν τών ώ ς άνω κακοποιών καί
τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών κλοπών.
—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργοϋ Δημοσίας Τ ά ξεω ς, άπενεμήθη ήθική ά
μοιβή εις τον 'Υπαστυνόμον Α' κ. Μιχαήλ. Λιάπην, διότι, χάρις εις τά ς παρασχεθείσας ύπ’ αύτοΰ σαφείς οδηγίας καί καταλλήλους διαταγάς προς τούς ύπ’ αύτόν
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υπαλλήλους του Λ Γ ' Παραρτήματος ’Ασφαλείας, έπετεύχθη, την 2-10-1964, ή
συλληψις του σεσημασμένου κακοποιού ’Ααρών Κανδιανοπούλου, δράστου κλο
πώ ν, αΐτινες καί έξιχνιάσθησαν.
Δ ιά τή ς αυτής άποφάσεως, άπενεμήθη υλική άμοιβή εις τον Ύπαρχιφύλακα; y" ^Δημ^τριον Σ υκιω την και τους ’Αστυφύλακας κ.κ. Ίωάννην Κονδύλην καί
Ευστράτιον Ρ εμ π ελα κη ν, διότι άπαντες άναπτύξαντες έκτακτον δραστηριότητα,
εργασθεντες μετα^ ζήλου καί, εκτελεσαντες μ ετ’ άκριβείας τάς διαταγάς του Προϊσταμενου τω ν επετυχον^την σύλληψιν του ανωτέρω κακοποιού, συμβάλοντες ούτως
εις την εξιχνιασιν τω ν ύ π ’ αυτού διαπραχθεισών κλοπών.
~ Δ /·’ άποφ άσεω ς του κ. ’Αρχηγού τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, έπηνέθη 6
Υπαστυνομος Α ' κ. Γεώ ργιος Κωνσταντακόπουλος, διότι ούτος κατά την έτησίαν άσκησιν εις την βολήν περιστρόφου των υπαλλήλων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Π ατρών, η τις ελαβε χώραν από 31-10-5/11/64 εις τό εν Πάτραις Σκο/ιευτηριον, εσ ημ ειω σεν εξαιρετικήν επιδοσιν, πραγματοποιήσας άρίστην βολήν,
ήτοι επ έτυ χε τό τεθέν όριον 47/50, ώ ς καθορίζει ή ύπ’ άριθμ. 4520/106/2/2/221 0 -6 4 , (§ ε ', έδαφ. 4 ) διαταγή τοΰ Α .Α .Π .
—Δ ι’ άποφ άσεω ς τοΰ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τά ξεω ς, άπενεμήθη υλική καί
ηθική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Ίωάννην Γιαμπάνην, διότι τήν 27-7-1964,
εκ τεθ είς είς^ προφανή κίνδυνον, διέσωσεν έκ βεβαίου πνιγμού τον λουόμενον παρά
τω Ε Δ Ε Μ ιδιώτην ’Αθανάσιον Άθανασόπουλον, προκαλέσας ούτως τά ευμενή σχό
λια του διασωθεντος και του τύπου ύπέρ τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
/ Ύ
άποφ άσεω ς τοΰ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεω ς, άπενεμήθη υλική
άμοιβή εις τούς : 1 ) 'Υπαστυνόμον Β ' κ. Μιχαήλ Καλαφατάκην, 2 ) Άρχιφύλακας
κ.κ. Σπυρίδωνα. Σ κλατινιω την, Γεώργιον Βασιλείου καί Κωνσταντίνου Κρικέλαν
καί 3 ) Ά σ τυ φ ά λα κ α ς ^κ.κ. : Γεώργιον Πυροβολάκην, ’Αγησίλαον Λουδάκην, Πέ
τρον Καροΰσον, Χριστόφορον Λύτραν καί ’Αντώνιον Δρακάκην, διότι άπαντες, ύπό
την ορθήν καθοδήγησα^ τού πρώτου, τήν^ νύκτα τής 2 8 -1 0 -1 9 6 4 κατόπιν δραματικης κα ιαδιωίςεως, κατωρθωσαν να συλλαβωσι κλεπτας αυτοκινήτων, προκαλέσαντες
τ τ η ν ο , ν Σώ
κ_
ες οΰτω
ουτοί τά κολακευτικά σνόλια
σχόλια τοΰ ήαεοτίσίου
ημερησίου τύπου ύπέο
ύπέρ τού Ά
’Αστυνομικού
ματος καί είδικώ τερον τή ς ’Αμέσου Δ ράσεως εις ήν ούτοι ύπηρετοΰσι.
Δ ιά τή ς αύτής άποφάσεως, έπηνέθησαν : 1) οί Άρχιφύλακες κ.κ. Άνδρέας
Σταυρορράβδης, Δ η μ ή τρ ιο ς Καθαρόπουλος, Γεώργιος Ψ εύτης, ’Αντώνιος Γιαρμίδης καί Ε μ μ α ν ο υ ή λ ’Ανδρουλάκης, καί οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Δημήτριος Αύγέρΐ/ζ, Α γησίλαος Ά ουδακης, ΙΝικολαος Νικολοπουλος, ’Ιωάννης Άστυνόπουλος
Βασίλειος Τσιρώ νης, Εύάγγελος Λειβαδίτης, Κωνσταντίνος Βάρσος, Βασίλειος
Διαμαντής, ’Ιωάννης ’Αρβανίτης, Θεόδωρος Τσοΰμπος, Γεώργιος Παπαδάκης καί
Σπυρίδων Μ ποροτής τ ή ς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών,’ καί 2 ) οι Άρχιφύλακες κ .κ . Σπυρίδων Κ ώ νστα ς καί ’Αλέξανδρος Σερέτης καί οί ’Αστυφύλακες"κ.κ.
Γεώργιος Ά να γκνω στόπ ουλος, Π αναγιώτης Μανοΰσος, Γεώργιος Τσακολάκης
καί Νικόλαος Κ ολοκούρης τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς, διότι άπαν
τες οί άνωτέρω συνετέλεσαν σπουδαίως εις τήν έπίτευξιν τής συλλήψεως τών ώς
άνω κλεπτώ ν αυτοκινήτων.
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κ. Ν. Α . Π οίημά τ η ς έλήφθη. Δεν έκρίθη δημοσιεύσιμον.
άπλα, κατά τήν σύλληψιν καί τό περιεχόμενον, θέματα.
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