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ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ
'Υπό του 'Υπαστυν. Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

"Ο ΠΙ ΤΩ ΑΓΓΕΛΜΑΤΙ γεννήσεως τής Διαδόχου ΑΛΕΞΙΑΣ, ό Άρ^ χηγός του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος
υπέβαλε τό κάτωθι συγχαρητήριον τηλεγράφημα προς την Α.Μ.
τον Βασιλέα τω ν Ελλήνων Κωνσταντίνον:
«Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων υποβάλλει εύλαβώς προς Ύμετέραν Μεγαλειότητα τά θερμότατα συγχαρητήρια επί τω ευτυχεί
γεγονότι τής γεννήσεως τής Διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου».
Ή χαρά καί ή ευτυχία τοΰ Βασιλικού ζεύγους διά την γέννησιν
τής Διαδόχου ’Αλεξίας, υπήρξε καί χαρά καί ευτυχία ολοκλήρου τοΰ
ελληνικού λαοΰ. Ή κάθε ελληνική οικογένεια συνεμερίσθη μέ αυθόρμη
τον α π λ ό τη τα καί θέρμην τήν χαράν των Υψηλών γονέων καί προσεδέχθη μέ εγκαρδίους εύχάς τήν Διάδοχον τοΰ Ελληνικού Θρόνου,
τούτο δέ διότι ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ή Βασίλισσα "Αννα-Μαρία
καί ή νεογέννητος θυγάτηρ των άντιπροσωπεύουν πάσαν ελλη
νικήν οικογένειαν: τήν χριστιανικήν, τήν εύτυχισμένην, τήν άγαθήν
οικογένειαν, τής οποίας αί χαραί καί αί θλίψεις είναι καί χαραί καί
θλίψεις τω ν Βασιλέων μας.
Ιδιαιτέρω ς ό άστυνομικός κόσμος, λόγω τής ειδικής του θέσεως
καί αποστολής είς τήν κοινωνικήν ολότητα, έχάρη τά μέγιστα καί
έδοκίμασε υπέρμετρον ευτυχίαν. Προς τούτο έξέφρασε, διά τού μετάβάντος τήν 11-7-65 είς Κέρκυραν μετά των ’Αρχηγών τών ’Επιτε
λείων κ. ’Α ρχηγού, καί προφορικώς τάς πλέον ειλικρινείς εύχάς προς
την Α.Μ. τον Βασιλέα.
Έκ βάθους καρδίας εύχόμεθα όπως ή νέα πριγκηποπούλα εύ-
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τυχήση καί χάρη βίον άνέφελον, τόσον δι’ αυτήν καί τούς Υψηλούς
γονείς της όσον καϊ διά την Ελλάδα και ολόκληρον τον Ελληνισμόν.
Εύχόμεθα άνέφελον καί άδιατάρακτον τον ττροσωττικόν και δημόσιον
βίον τής νέας Διαδόχου, αλλά καί ολοκλήρου τής Βασιλικής Οικογέ
νειας επ' άγαθω τής 'Ελλάδος καί του Ελληνικού λαού, επ’ άγαθω του
ΕΘΝΟΥΣ.
ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΣΗ λοιπόν ή πρωτότοκος Κόρη, νά φέρη εύτυχίαν
και νά γίνη οιωνός καλυτέρων ήμερων, πάντα δέ ταΰτα επ’ άγαθω
καί ευτυχία άρχόντων καί άρχομένων, του ΕΘΝΟΥΣ καί του ΛΑΟΥ
εις τάς εύρυτάτας αυτών έννοιας.
X. Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ
Μέσα στο καταπράσινο
νησί του Ίονίου,
στήν όμορφη τήν Κέρκυρα
τάς δέκα ’Ιουλίου
Γεννήθηκε ή Διάδοχος
του θρόνου τής Ελλάδος,
τοϋ Βασιλιά μας καύχημα
καί δόξα τής ΤΤαλλάδος.
Νά ζήση τής ευχόμαστε
μέ όλη τήν ψυχή μας,
νά τήν χαρή ή Ελλάδα μας
καί όλη ή φυλή μας.
Νά τήν χαρή ό Πατέρας της
καί ή Μάνα της ή άξια,
καί νάνε στήν Ελλάδα μας
Τιμή καί Προστασία.
Σ . Π Ο Λ ΙΤ Η Σ
’Α στυφ ύλαξ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Ψ ΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ - ΖΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ
Τοΰ χ, Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
( Σ υ ν έ χ ε ι α έ χ το ΰ π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ κ α ί τέ λ ο ς)

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ :
3. Π ροσδιορισμός τής σχιζοφρενίας και συμπτώματα.
4. ’I I θεραπεία τή ς σχιζοφρενίας.
5. Π ρ ο λη π τικ ά μ έτρ α εγκλημάτω ν σχιζοφρενών.

3 . Π ροσδιορισμός της σ χιζοφ ρενία ς καί συμπτώματα.
Ά λ λ α πρώ τα -πρώ τα , άς δούμε τί είναι ή ψυχοπάθεια αυτή, πού εΐδικώτερα

μα αυτό είναι σπουοαιοτατο και απο νομικής
τολογικής καί άπό κοινωνικής άπόψεως.
'Ερευνήσαμε λοιπόν τά συγγράμματα, οπού οί ψυχίατροι ασχολούνται μέ το
θέμα αύτό καί διαβάσαμε διάφορες θεωρίες για τήν ψυχοπάθεια αυτή, είδαμε δέ
καί τά συμπεράσματα, στά όποια καταλήγουν, καθώς καί τις εκδηλώσεις πού πα
ρουσιάζει ή άρρώστια, χωρίς δμους νά μπορέσουμε νά πάρουμε τήν άπάντησι πού
ζητάμε. Δηλαδή άν ή ψύχωσις αύτή, στις διάφορες διαβαθμίσεις της, είναι τέτοια,
ώστε νά έπισκιάζη κ α τά ένα μέρος ή έξ ολοκλήρου τήν συνείδησι των πράξεών τους,
οπότε κατά τον ποινικό μας νόμο, τότε καί μόνον λαμβάνεται ύπ’ δψιν κατ’ άναλογίαν στον καταλογισμό των εγκλημάτων πού διαπράττουν οί σχιζοφρενείς.
Οί ψυχίατροι πάντως, παρά τις άντιγνωμίες πού έχουν μεταξύ τους, καθορί
ζουν δτι ή «σχιζοφρένια είναι μια άρρώστια ψυχική πού προκαλεΐ διαχωρι
σμό των ψυχικών λειτουργιών μέ άποτέλεσμα τήν κατάργησι τής αρμονίας
μεταξύ
τώ ν λειτουργιών τούτων καί τοΰ εσωτερικού των κόσμου».
Έ π εξη γώ ντα ς δέ τήν έννοια αυτή, καθορίζουν δτι οί σχιζοφρενικοί βυθίζον
τα ι σε ονειροπολήσεις, πού τούς άπομακρύνουν ά.πό τήν πραγματικότητα, άπομονώνονται καί άδιαφοροΰν καί γ ι’ αύτά άκόμη τά προσφιλή τους πρόσωπα, χάνουν
δέ έτσι την εσωτερική επαφή μέ τήν πραγματικότητα καί άρκοΰνται νά ζοΰν καί
νά κινούνται' σέ πολύ στενό πλαίσιο, πού περικλείει μόνο τον εαυτό τους καί τούς
παράλογους συλλογισμούς καί σκέψεις τους.
Τονίζεται δμω ς δτι στούς σχιζοφρενικούς δεν υπάρχουν διαταράξεις τής άντιλήψεως, τής μνήμης, τού προσανατολισμού άπό τοΰ διανοητικού ρυθμού τής σκέψεως, καί γ ι ’ αύτό ακριβώς οί παρουσιαζόμενες κάθε φορά έντονες άντιδράσεις μέ
τήν διάπραξι έγκλημάτω ν ή άλλων βίαιων πράξεων, φαίνονται παράδοξες καί απρο
σάρμοστες προς τήν φαινομενικά ήρεμη καί κανονική έμφάνισί τους στήν κοινωνία.
Αύτές είναι οί παρατηρήσεις τών ψυχιάτρων άπό τις οποίες προκύπτει χωρίς
ενδοιασμούς, δτι οί σχιζοφρενικοί είναι ψυχοπαθείς, καί άποτελοΰν λανθάνοντα κίν
δυνο γιά τήν ασφάλεια τών ατόμων μεταξύ τών οποίων διαβιοΰν ελεύθεροι. Καί θά
μπορούσε κανείς νά συμπεράνη δτι ή εσωτερική μόνωσίς τους άπό τήν πραγματικό
τητα είναι άρκετή, γιά νά συσκότιση τόσο πολύ τήν διάνοια τών σχιζοφρενικών πού
εγκληματούν, ώστε νά μήν είναι δυνατό νά τούς καταλογισθοΰν τά εγκλήματα πού
σχεδόν πάντοτε παρουσιάζουν άποτρόπαιη εικόνα στήν σύλληψι καί στήνέκτέλεσί
τους. Α λ λ ά μάς γεννήθηκε ή άπορία, άν ή μόνωσις αύτή τών σχιζοφρενών φτάνη
μέχρι τού σημείου, δύστε ν’ άφαιρή άπό τήν διανόησί τους τήν εικόνα καί τήν έννοια
τών έγκλημάτοον, τά οποία διαπράττουν, άν δηλαδή ο δολοφόνος σχιζοφρενικός έχη
τήν έντύπωσι, δτι ό φόνος δεν είναι κάτι τό άπηγορευμένο άπό τον νόμο, ή δτι γνω
ρίζοντας δτι εγκληματεί καί δτι μάλιστα τιμωρείται αύστηρά, κάνει τό έγκλημα.
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’Από τις διασαφήσεις, πού μας έδωσαν οί ψυχίατροι καί άπό τις παρατηρήσεις πού
έκάναμε προσωπικά σέ τρεις σχιζοφρενικούς, πού διέπραξαν αποτρόπαια εγκλήματα,
σχηματίσαμε τήν γνώμη, δτι καί οί τρεις είχαν σαφέστατη άντίληψι δτι έκαναν τό
έγκλημα καί δτι για τό έγκλημα αυτό θά έδικάζοντο καί θά έτιμωροΰντο σύμφωνα
μέ τούς νόμους. Παρά ταϋτα δμως προέβησαν στην έκτέλεσί του, γιατί ένοιωθαν μια
άκατανίκητη παρόρμησι, τήν όποια, μέ ποικίλους τρόπους καί διαφόρους παράλογους
συλλογισμούς, προσπαθούσαν νά δικαιολογήσουν. Έ κτος δέ άπό αύτό, τά έγκλήματά
τους, γενικά, έστρέφοντο κατά τής ζωής ή τής τιμής ξένων προσώπων καί όχι κατά
τού ίδίου τού εαυτού τους.
’Από τις παρατηρήσεις αύτές, φτάσαμε στο συμπέρασμα δτι οί σχιζοφρενικοί
εγκληματίες έχουν ίσχυροτάτη προδιάθεσι προς τό έγκλημα, ή προδιάθεσις δμως αυ
τή άποσύρεται στά βάθη τού υποσυνειδήτου, λόγω έπιδράσεως τής κοινωνικής μορφώσεως καί τού έξωτερικοΰ γενικά κόσμου, μέχρι τήν στιγμή κατά τήν όποια ή
ψύχωσις τής σχιζοφρενίας, επιτυγχάνει τήν άπομόνωσι τού εσωτερικού κόσμου άπό
τις έξωτερικές επιδράσεις καί άφήνει έτσι ελεύθερα τά ναρκωμένα κακούργα ένστικτα
νά έλθουν στήν επιφάνεια καί νά εκδηλωθούν μέ πράξεις φρικιαστικές, άπό τις όποιες
δέν συγκινείται εκείνος πού τις διαπράττει, δπως άκριβώς δέν συγκινοΰνται οί έκ
γενετής έγκληματίες, στήν τάξι των όποιων άσφαλώς πρέπει νά καταταγοΰν καί οί
σχιζοφρενικοί. Τό δτι παρουσιάζονται κρούσματα τέτοιων σχιζοφρενικών έγκλημα
τιών, οχι συχνά, ένισχύει τήν παραπάνω γνώμη μας γιατί, άν δλοι οί σχιζοφρενικοί
περιωρίζοντο στο ν’ άπολαμβάνουν μόνον τις παραδοξότητες τού ψυχικού τους κό
σμου, άσφαλώς θά είχαμε συχνά αποτρόπαια εγκλήματα στήν πρωτοτυπία καί στήν
σκληρότητα, τους.
4. Ή θεραπεία τής σ χιζοφ ρενία ς.
Ή έπιστήμη δέν κατώρθωσε άκόμη νά φτάση στο σημείο, ώστε νά βεβαιώση
μέ πεποίθησι, έστω καί ποσοστού έπί τοίς % , δτι ή σχιζοφρένια είναι ψυχική άρρώστια πού θεραπεύεται. Θεωρείται μέχρι τής στιγμής άθεράπευτη. Γ ι’ αύτό γίνονται
μελέτες, έρευνες καί πειράματα, ώστε νά προωθηθούν οί προσπάθειες τής ψυχια
τρικής για τήν καταπολέμησι καί θεραπεία τής σχιζοφρένιας, τής φοβερωτέρας
αύτής καί πολύ διαδεδομένης στήν εποχή μας, άνάμεσα σ’ δλες τής ψυχικές άρρώστιες. Στήν Ελβετία έγινε τό 1954 ένα σχετικό μέ τήν σχιζοφρένια έκπληκτικό
ιατρικό πείραμα μέ μιά άράχνη. Οί νευρολόγοι, τά τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν
συχνά άράχνες στά πειράματά τους κι’ αύτό γιά δυο λόγους έξ ίσου σοβαρούς;
Πρώτον γιατί μιά σειρά έπιστημονικών παρατηρήσεων έχει αποδείξει δτι τό
νευρικό σύστημα τής άράχνης παρουσιάζει σημαντικές άναλογίες μέ τό άνθρώπινο.
Καί έπειτα γιατί ό ιστός τής άράχνης μέ τήν άψογη γεωμετρική κατασκευή του προϋ
ποθέτει πλήρη ψυχική ισορροπία, έτσι, ώστε κάθε κλονισμός αύτής τής ισορροπίας
νά προκαλή άμεσα, τήν άντίστοιχη διατάραξι στήν άψογη γεωμετρικότητα τού ιστού !
Στούς δύο αύτούς λόγους, πρέπει άκόμη νά προστεθή δτι ή άράχνη είναι τό φθηνώτερο καί κυρίως τό ......... πειθαρχικώτερο άπό δλα τά πειραματόζωα. ’Ιδιαιτέρως
μεγάλη σημασία στά πειράματα μέ άράχνες έχει άποδοθή άπό τό ινστιτούτο Μάξ
Πλάνκ τής Δυτικής Γερμανίας καί άπό τό φαρμακολογικό ινστιτούτο τού Πανεπι
στημίου τής Βέρνης. Στο δεύτερο αύτό ινστιτούτο έγινε καί τό πείραμα άπό τον Ε λ 
βετό καθηγητή Πέτερ Βίτ.
Τό πείραμα έγινε ώς έξής :
Στήν άράχνη έγινε μιά ένεσις, δπου σέ μιά σταγόνα ζάχαρης διαλυμένης σέ
νερό είχαν άναμιχθή ώρισμένα ίχνη άπό έκκρίσεις σχιζοφρενούς άνθρώπου. Λίγες
ώρες υστέρα άπό τήν ένεσι, ή άράχνη έγινε καί αυτή σχιζοφρενής! ’Έ πλεκε τον
ιστό της χωρίς τήν παραμικρή γεωμετρική τάξι, καί χωρίς νά διατηρήση οΰτε κεν-
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τρικό σημείο, πού το είχε διατηρήσει ωστόσο ακόμη καί ύπό την έπίδρασι άλλων
δηλητηρίων (μαριχουάνας, μορφίνης, καφεΐνης).
Το θετικό αποτέλεσμα του πειράματος αύτοϋ έχει άνυπολόγιστη σημασία για
τούς Ε λ β ετο ύ ς έπιστήμονες. Γιατί άπέδειξε στην πράξι έκεΐνο, πού ώς τότε θεωρη
τικά μόνον έγνώριζαν: 'Ό τι δηλαδή στον οργανισμό του σχιζοφρενούς κυκλοφορεί
μιά ώρισμένη χημική ουσία, ή οποία δηλητηριάζει τό νευρικό σύστημα, προκαλώντας
την τρέλλα. Μέ όλα τά πειράματα, πού είχαν γίνει κατά καιρούς, ήταν αδύνατο ν’
άποδειχθή ότι ή ουσία αυτή πράγματι υπάρχει μέσα στο σώμα τού άσθενοϋς. 'Η
αράχνη προσέφερε τήν πολύτιμη άπόδειξι, άνοίγοντας έτσι τό δρόμο για τήν πραγματοποίησι δύο επιστημονικών σκοπών:
α) Τήν δημιουργία ενός άντιδότου κατά τής σχιζοφρ'ενίας, ώς π.χ. είναι ή
ινσουλίνη γιά τούς διαβητικούς καί
β) Τήν έρευνα γιά τήν έξακρίβωσι τής προελεύσεως τής δηλητηριώδους αύτής
ουσίας, πού οδηγεί στην παραφροσύνη.
Βέβαια είναι πρόωρο νά λεχθή ότι ή έπιστήμη βρίσκεται στις παραμονές τής
ημέρας, πού ή σχιζοφρένια θά μπορή νά θεραπεύεται αποτελεσματικά. Άλλα τό
πείραμα τής Βέρνης υπήρξε ένα μεγάλο βήμα προς τον τελικό αύτό σκοπό—καί ή άτυ
χη σχιζοφρενική άράχνη (πού δεν γιατρεύθηκε βέβαια άπό τήν τρέλλα της κι’ έξακολουθή νά πλέκη άτακτα τον ιστό τη ς) είναι ένας ηρωικός μάρτυρας τής επιστήμης.
5 . Π ροληπ τικά μέτρα εγκλημάτων σ χιζοφ ρενώ ν.
Ά π ό όσα άναφέραμε στην τρίτη παράγραφο, προκύπτει ότι οΐ σχιζοφρενικοί
εγκληματίες έχουν πλήρη άντίληψι καί συνείδησι των κακουργημάτων πού διαπράττουν, έπί πλ^έον δέ, ή εγκληματική προδιάθεσις πού έχουν, τούς κάνει εξαιρετικά
επικίνδυνους. ’Επιτακτική, λοιπόν, άνάγκη είναι όπως κατ’ αρχήν καί ή πολιτεία
μέ τά όργανά της (ιατρικά, άστυνομικά, παρακολουθήσεως ανηλίκων κ.λπ.), άλλά
καί κάθε πολίτης, συγγενής ή φίλος, ή καί εκείνοι πού λόγω επαγγέλματος ασκούν
κάποια έποπτεία (δάσκαλοι, άξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, διευθυνταί κατα
σκηνώσεων κ .λ π .), όταν άντιληφθοΰν άτομο τό όποιο μέ τήν συμπεριφορά του ή
οπωσδήποτε παρουσιάζει συμπτώματα σχιζοφρένιας, φροντίσουν νά ειδοποιούν τις
υπεύθυνες υπηρεσίες καί νά προλαμβάνουν, έτσμ ένδεχόμενο κακό, μέ τά πρόσφορα
μέτρα πού θά ληφθοΰν γιά τήν προστασία καί τού άτόμου αυτού καί τής κοινωνίας.
Θ’ αναφέρω ένα σχετικό περιστατικό, πού έτυχε σέ μένα τον ’ίδιο κατά τήν
ένάσκησι τής άστυνομικής μου υπηρεσίας.
"Οταν τό 1957 ήμουν διοικητής των Αστυνομικών Σχολών, κατά τον έλεγχο
τών παραπτω μάτω ν των αστυφυλάκων, άνεφέρθη άπό τον αρμόδιο αξιωματικό καί
ένας μαθητής άστυφύλακας γιά τό εξής παράπτωμα:
Κατά τήν έξοδο τών μαθητών αστυφυλάκων άπό τήν αίθουσα διδασκαλίας πού
βρισκόταν στον τρίτο όροφο τού κτιρίου τής Σχολής, ενώ κατέβαιναν όλοι άπό /τήν
σκάλα, ό μαθητής αυτός έσπρωξε άπότομα ένα συνάδελφό του καί τον γκρέμισε
κυριολεκτικά στήν σκάλα, χωρίς δυστύχημα ευτυχώς, γιατί άλλοι συνάδελφοί του
τον συνεκράτησαν εγκαίρως.
"Οταν ρώτησα τον μαθητή «γιατί τό έκαμες αύτό;» μοΰ άπάντησε μέ τόνο φω
νής καί ΰφος σκοτεινό, ότι τον κοροΐδευε.
—- Καί τί κοροϊδία σου έκανε; τον ρώτησα καί πάλι.
Ά πά ντη σ ις: ’Έ λεγε ότι ή μύτη μου είναι μεγάλη.
Π ραγματικά ό μαθητής αύτός είχε τήν μύτη του κατά τι μεγαλύτερη τού κα
νονικού. Καί οί συνάδελφοί του, όπως γίνεται σέόλες τις Σχολές, άστειεύονταν μετα
ξύ τους. Καί όμως στήν περίπτωσί μας, λόγω ίσως ίδιαζούσης ψυχοσυνθέσεως τού
άτόμου αυτού, τό άθώο άστεϊο τού έδημιούργησε ψύχωσι καί άρχισε νά βλέπη καί νά
φαντάζεται όλους τούς συναδέλφους του ν’ άσχολοΰνται μέ τήν μύτη του, νά τον
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ειρωνεύονται παντού καί πάντοτε, καί νά γελούν μαζί του. Συνέπεια το γκρέμισμα
από την σκάλα τοΰ συναδέλφου του, πού άπεδείχθη δτι γελούσε μέ άλλο συμμαθητή
του για ζήτημα άσχετο τελείως μέ την μύτη τοΰ σχιζοφρενικοΰ πλέον συναδέλφου του.
Παρ’ ολο δτι δεν τον έτιμώρησα, καί τον συνεβούλευσα νά κοροϊδεύη κι’ αυτός
τους συναδέλφους του, έδωσα δέ καί εντολή νά πάύσουν νά τον πειράζουν, επί πλέον
δέ καί νά τον προσέχουν ιδιαίτερα, ή σχιζοφρένια είχε προχωρήσει.
Αναγκάσθηκα νά ζητήσω την βοήθεια τοΰ καθηγητοΰ ψυχιατρικής κ. Κ. Κωνσταντινίδη, ό όποιος δίδασκε στην Σχολή το μάθημα τής έγκληματολογικής ψυχο
λογίας. ’Έγινε σχετική έξέτασις τοΰ μαθητου, χωρίς αύτός βέβαια νά το άντιληφθή
και δπως διεπίστωσε ό κ. Κωνσταντινίδης, εύρίσκετο σε κατάστασι επικίνδυνης
σχιζοφρενίας, δπως δέ μοΰ έτόνισε ήταν ενδεχόμενο κατά τήν νύκτα νά σηκωθή, νά
αρπαξη στα χέρια του κάποιο συνάδελφό του καί νά τόν πετάξη από τό παράθυρο τοΰ
θαλάμου στρατωνισμού πού βρίσκονταν στον τρίτο όροφο.
Αποτέλεσμα νά εΐσαχθή ό μαθητής αύτός στο ψυχιατρείο, άντί νά γίνη άστυφυλακας, για νά προληφθή έτσι ένα έγκλημα πού ίσως θά έκανε μέ τήν σύγχυσι
τοΰ ψυχικοΰ του κόσμου.
’Έχω ύπ’ δψιν μου καί άλλη περίπτωσι νέου άρίστης οικογένειας, σχιζοφρε
νούς, 6 οποίος έπανειλημμένως έχει νοσηλευθή σέ ψυχιατρική κλινική καί ό
οποίος σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί ό πατέρας του (άπόστρατος άξιωματικός)
δεν θέλει νά τόν έχη σέ ψυχιατρική κλινική μονίμως, καίτοι έχει τά οικονομικά μέσα.
Και έν τούτοις, προ ολίγου χρόνου ό νέος αύτός άπεπειράθη ν’ αύτοκτονήση, πέφτον
τας μπροστά σ’ ένα λεωφορείο, σέ κεντρική λεωφόρο τής ’Αθήνας. Έσώθη μέ λίγα
μόνον τραύματα, χάρις στήν ψυχραιμία τοΰ όδηγοΰ, ό όποιος φυσικά δοκίμασε
μεγάλη συγκίνησι από τό παρ’ ολίγο δυστύχημα, χωρίς υπαιτιότητα δική του. .
Τέλος, εχω ύπ’ δψιν ένα ψυχοπαθή πού τόν φωνάζουν Γιώργο. Κυκλοφορεί
ελεύθερος στο Χαλάνδρι. Θά τόν δήτε ρακένδυτο, κάνοντας διαφόρους μορφασμούς,
αποκρουστικό δέστήν έμφάνισι. Δεν δέχεται από κανένα βοήθεια, είτε σέ είδος (ρούχα),
είτε σέ χρήματα κ.λπ. ’Εάν τολμήση κανείς καί τοΰ δώση κάτι, τόν υβρίζει απειλητικά.
Καί έν τούτοις έχει έπισημάνει ώρισμένα άτομα, από τά όποια εισπράττει τό ποσό
πού ό ίδιος καθορίζει καί έτσι συντηρείται καί κυκλοφορεί προς δόξαν των κρατικών
οργάνων, μέχρις δτου κάνη κάποιο τρομακτικό έγκλημα, οπότε δλοι θά ασχοληθούν
μέ αύτόν. "Οπως άκουσα μάλιστα έχρημάτισε καί οπαδός τοΰ ΕΛ Α Σ κατά τήν άπαί
σια εποχή τοΰ Δεκεμβρίου 1944.
'Υποστηρίζεται δτι οί ψυχοπαθείς στήν 'Ελλάδα φτάνουν τις 40.000, ενώ τά
κρεβάτια πού διατίθενται στις ψυχιατρικές κλινικές είναι 8.000 περίπου. "Ετσι κυ
κλοφορούν ελεύθεροι 30.000 περίπου ψυχοπαθείς, οί όποιοι δέν παρακολουθοΰνται,
ενώ πολλοί άπό αύτούς έχουν έγκληματικές προδιαθέσεις.
’Έναντι αύτών, πού ήμποροΰν κάθε στιγμή καί χωρίς αιτία νά έγκληματίσουν,
δεν έχουν ίχνος προστασίας οί υγιείς, άφοΰ καί εκείνοι ακόμη οί σχιζοφρενικοί πού μέ
διάφορους τροπους προειδοποιούν για την καταστασί τους, άφήνωνται ανενόχλητοι μέχρις δτου διαπράξουν ένα μεγάλο έγκλημα, πολλές φορές δέ καί άωοϋ τό διαπράξουν.
’Εδώ καί λίγες μέρες άνεκοινώθη μέ τις εφημερίδες, δτι ή Κυβέρνησις πήρε
την αποφασι να διάθεση 105.000.000 δραχμών, ώστε πρώτα - πρώτα νά βελτιωθούν
οι συνθήκες νοσηλείας στά κρατικά ψυχιατρεία καί ν’ αύξηθοΰν τά κρεβάτια τών ψυ
χιατρείων, να ιδρυθοΰν δέ καί νέα ψυχιατρεία σέ τρόπο ώστε νά προστεθούν συνο
λικά στα υπάρχοντά καί 3.400 νέα κρεβάτια. Στο δημόσιο ψυχιατρείο θά ίδρυθή
καί νέο περίπτερο γιά 50 κρεβάτια γιά τό όποιο τήν πίστωσι άπό 1.757.700 δραχ.
διέθεσε τό εύαγές ταμείο τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως.
Παράλληλα προωθείται καί τό νέο σχέδιο Ν.Δ. «Περί ψυχικής υγιεινής». Μέ
τά μέτρα α,ύτά έλπίζεται, νά βελτιωθή ή κατάστασις.
-Ν. Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ
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Ή προανάκρισις καί για τά δύο ρωσοκινεζικά εγκλήματα δέν κράτησε καί
πολύ. Ώ μολογημένα πια καί διαπιστωμένα καί τά δύο σέ τέτοιο σημείο, ώστε και
τά δύο βουλεύματα βγήκαν πολύ σύντομα. Ό τότε Είσαγγελεύς Έφετών, μακαρί
της Ρηγανάκος, προτίμησε νά μή γίνη μία δικογραφία καί για τά δύο εγκλήματα,
άλλά δύο καί αύτό για τί φοβόταν μήπως οί ένορκοι έπηρεασθουν άπό την όμορφιά τής Ταμάρας καί ή την άθωώσουν ή την χαϊδέψουν μέ την ποινή τους, πράγμα
πού βγήκε άληθινό, καί έτσι ήθελε νά έχη την μιά δίκη «ρεζέρβα» για νά την στείλη σε άλλο κακουργιοδικεΐο, μιά πού τότε δέν υπήρχε ή ευχέρεια τό δικαστήριο
των συνέδρων νά μπορή νά χαρακτηρίζη, όπως σήμερα, «πεπλανημένη» την έτυμηγορία των ένορκων, ώστε νά ξαναγίνεται ή ’ίδια δίκη σέ άλλο κακουργιοδικεΐο.
’Έ τσ ι, λοιπόν, ή πρώτη δίκη τής Ταμάρας προσδιωρίσθηκε στο κακουργιοδικεΐο ’Αθηνών, γ ιά τήν Δευτέρα 22 ’Οκτωβρίου 1928, μέ κατηγορουμένη την
Ταμάρα γιά συναυτουργία φόνου έκ προμελέτης τού πρώτου εραστή της, του Μίσα-Τσά-Μ πά, μαζί μέ τον σκοτωμένο πιά δεύτερο εραστή Λή-Τσί-Χάν ή Κόλια,
τού δευτέρου θύματος, γιά τον όποιο είχε άποσβεσθή πιά ή ποινική άγωγή, «λόγω
θανάτου του υπαιτίου». Συγκατηγορούμενοι τής Ταμάρας εις τήν πρώτη εκείνη δί
κη καί γιά το πρώτο έγκλημα ήταν οί Κινέζοι Λιού-Παου-Χου ή Μιχαλης Πιτσιλής καί Τσάν-Κ ού-Λ ίν ή Νίκος Κοράκης, ό άγαπητικός τής ’Αναστασίας τής Καραγλάνη. Αύτών τώ ν δύο ή κατηγορία ήταν ελαφρότερη, γιατί τούς κατηγορούσαν
οτι άπέκρυψαν τό εγκλνΓ)μα καί ότι βοήθησαν τούς συναυτουργούς, άφού αύτό εί
χε γίνει. Τό κακουργιοδικεΐο τότε, όπου έγινε ή πρώτη δίκη τής Ταμάρας, στεγα
ζόταν στην αίθουσα ένός παληοϋ χοροδιδασκαλείου, στο τέρμα τής οδού Θ. Δεληγιάννη, καί δίπλα στην πλατεία πού είναι πριν άπό τον σιδηροδρομικό σταθμό τής
Πελοποννήσου καί αύτό γιατί τότε ξανακτιζόταν τό οίκημα τής οδού Σανταρόζα, όπου
ήταν πριν καί είναι καί τοόρα τό κακουργιοδικεΐο. «Πιένα» άγρια στή δίκη, γιατί άπό
τά χαράματα ένα πλήθος είχε πολιορκήσει τήν αίθουσα γιά νά μπή μέσα, νά δή τήν
μάγισσα καί φόνισσα, τήν Ταμάρα καί νά παρακολουθήση τήν δίκη της καί τήν
δίκη τών δύο Κινέζο»;.
Στυγνή, ά^επτή, άδυνατισμένη άπό τήν φυλακή, άλλά πολύ όμορφη καί πολύ
περιποιημένη μέ τά άμυγδαλωτά της τά μάτια, κάθεται στό εδώλιο τών κατηγο
ρουμένων ή Ταμάρα. Φορεΐ κατάμαυρα καί ένα μαύρο τσεμπέρι δεμένο μέ πολύ
χάρι στά κατάμαυρα μαλλιά της. Δεξιά καί άριστερά της άπό ένας χωροφύλακας,
άπό τήν μιά μεριά καί άπό τήν άλλη οί δύο συγκατηγορούμενοί της Κινέζοι καί στήν
άκρη τού πάγκου-έδωλίου, άλλοι δυο χωροφύλακες μέ τήν εντολή νά απαγορεύουν
τις ιδιαίτερες συνεννοήσεις καί τις συνομιλίες τών τριών κατηγορουμένων μεταξύ
τους, πράγμα γιά μένα τελείοτς περιττό, γιατί αυτοί είχαν κι’ όλας έπικοινωνήσει
μέ τούς συνηγόρους τους που θα τους είχαν οδηγήσει τι θα πουν.
Ή συνεδρίασις αρχίζει στις 9 καί τέταρτο τό πρωί καί τό δικαστήριο τών συνέδρ ων άποτελεΐται άπό τον μακαρίτη τον Σακεττα, εφετη τότε, Πρόεδρό, τους πρω
τόδικες, Γαλανό καί Ροδόπουλο, συνέδρους καί Εισαγγελέα τον τότε ’Αντεισαγγελέα
Έ φετώ ν, τον μακαρίτη τον Κριτσέλη. Γραμματεύς ό ήδη δικηγόρος Γιάννης Χρυ-
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σοσπάθης. “1 στερα άπό τά τυπικά καί την κλήρωσι των ενόρκων, πού θά λάβαιναν
μέρος, καλείται ή πρώτη μάρτυς της κατηγορίας, ή ’Αναστασία ή Καραγλάνη, ή
καταδώσασα τό έγκλημα, ερωμένη του Τσάν-Κού-Λίν ή Νίκου Κοράκη, ή οποία,
προσέρχεται κρατώντας στήν άγκαλιά της το μωρό της, ένα βρωμερό καί μυξιά
ρικο Έλληνοκινεζάκι, πού είχε γεννηθή στο αναμεταξύ. Το μωρό, όταν βρέθηκε
μέσα στήν αίθουσα, άρχισε νά σκούζη καί νά τσιρίζη καί τότε 6 Είσαγγελεύς φω
νάζει εις τον επί κεφαλής τής τάξεως ενωμοτάρχη :
—Παρτε έξω το μωρό καί κρατήστέ το όση ούρα θά έξετασθή ή μάννα του.
Μας φθάνουν οΐ Κινέζοι. Νά λείπουν καί τά κινεζάκια.
Ή διαταγή έκτελεΐται, άποκαθίσταται ησυχία καί 6 γραμματεύς άπαγγέλλει τό κατηγορητήριο καί διαβάζει τό παραπεμπτικό βούλευμα.
Έξητάσθη πρώτα ή Καραγλάνη καί λέγει :
—’Από τά 1922 έμενα σέ μιά κάμαρα, στήν Δραπετσώνα, μαζί μέ τον Ν ί
κο Κοράκη, τον Τσάν-Κού-Λίν, τον άντρα μου. Σέ άλλο δωμάτιο έμενε ή Ταμάρα μαζί μέ επτά άλλους Κινέζους καί μ’ έναν Όβρηό. 'Η Ταμάρα συζουσε τότε
μέ ένα Κινέζο πού τον λέγανε Μίσα-Τσά-Μπά. Μιά μ,έρα, δεν θυμάμαι πότε, γιόρ
ταζε καί ό άντρας μου, ό Τσάν-Κού-Λίν καί έγώ έκαλέσαμε την Ταμάρα, τον Μίσα καί τούς άλλους Κινέζους, στο τραπέζι. Οί άλλοι Κινέζοι ήρθαν, έκτος άπό την
Ταμάρα, τον Μίσα-Τσά-Μπά καί τον Κόλια, δηλαδή τον Λή - Τσί - Χάν. Οί άλ
λοι Κινέζοι μάς είπαν ότι καί οί τρεις τους είχαν πάρει φαγιά καί κόκκινα αυγά
καί είχαν πάει εκδρομή, γιατί ήταν μετά τό Πάσχα. 'Ύστερα γύρισαν ή Ταμάρα
καί ό Κόλιας καί ό Μίσα δέν ήταν μαζί τους. Ρωτήσαμε που είναι ό Μίσα καί
μάς είπαν ότι είχε πάει ταξίδι σέ επαρχίες γιά νά πουλήση πραγμάτιες, δηλαδή
τά χάρτινα κινέζικα μπιχλιμπίδια πού φτιάχνανε καί πουλούσανε οί Κινέζοι. ’Ε 
πειδή έφευγαν καί ερχόντουσαν οί Κινέζοι, δέν ανησύχησα γιά τον Μίσα. "Ύστερα
όμως από τήν άλλη μέρα κατάλαβα ότι ή Ταμάρα τά έψηνε μέ τον Κόλια καί ότι
τον Μίσα τον είχε ξεχάσει. "Ύστερα άπό μιά δυο μέρες, τήν ξαναρώτησα τήν Τα
μάρα καί αυτή μου τά ώμολόγησε :
Πρόεδρος: Τί σου είπε ακριβώς ; Μέ τις ίδιες λέξεις θέλουμε νά μάς τά πης.
Μάρτυς: Μου εΐπε : «Ίγώ πάει στο βουνό φάει τραπεζίνσκι (τραπέζι) Μί
σα κοιμάται. Πάρω πέτρα σκοτώση έγώ καί κάψη ξύλα». Αύτά μου είπε.
Πρόεδρος: Δέν σου είπε ότι ό Κόλιας ήταν μαζί της καί ότι αύτός κτύπησε
τον Μίσα ;
—’Ό χ ι δέν μου τό είπε.
Είναι ολοφάνερο ότι ή ’Αναστασία άπό τό σαράκι τής ζηλοτυπίας έννοεί νά
φορτώση όλη τήν ένοχή γιά τό πρώτο έγκλημα στήν Ταμάρα. Ό διερμηνεύς, πού
είχε διορίσει ευθύς έξ άρχής τό δικαστήριο, μεταφράζει αυτήν τήν περικοπή τής
καταθέσεως τής ’Αναστασίας στήν Ταμάρα, ή οποία πετιέται όρθια άπάνω καί
λέγει ρωσικά έπί λέξει :
—Αύτά τά είπε ό Κόλιας στον άντρα της, τον Τσάν-Κού-Λήν, τό Νίκο Κορά
κη. Ό Κόλιας μόνο σκότωσε τον Μίσα ένώ ίγώ κοιμώμουνα δίπλα του. "Ύστερα
ο Κόλιας φοβέριζε σκοτώση έμένα καί έγινα ερωμένη του. 'Η Α ναστασία λέει έπίτηδες ψέματα.
Ή ’Αναστασία συνέχισε καί είπε ότι υστέρα άπό λίγες μέρες ή Ταμάρα τής
έδειξε ένα γράμμα τού Λιού-Πάου-Χού, δηλαδή τού Μιχάλη τού Πιτσιλή, άπό τήν
Πάτρα πού έγραφε ότι τάχα ό Μίσα πέθανε στήν Πάτρα άπό αιμορραγία. "Ύστερα
όμως άντιλήφθηκα ότι ή Ταμάρα τά είχε φτιάξει μέ τον Κόλια καί 6τι είχε σκο
τώσει γ ι’ αύτό τον άντρα της, τον Μίσα. "Ύστερα άπό τό πρώτο έκεΐνο φονικό, ή
Ταμάρα τά έφτιαξε μέ τρίτο Κινέζο, τον Βάνια καί τότε αύτός, αυτή καί οί άλλοι
Κινέζοι, πού τούς έβαλε ή ίδια πού τούς έσερνε άπό τήν μύτη, σκότωσαν τον Κό-
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?αα. Καί υστέρα έκανε μάγια ή άθεόφοβη γιά νά μοΰ πάρη τον άντρα τδ δικό μου,
τον Τσάν-Κού-Λίν, τον Νίκο τον Κοράκη. ’Ίσως πάλι ή ’ίδια νά σκότωνε καί τδν
Βάνια. Τότε τήν κατήγγειλα καί την έπιασαν καί έπιασαν καί τούς άλλους.
Πρόεδρος: Π ώ ς άφοΰ σου είχε πή ότι αυτή σκότωσε, στο Αύγδ απάνω, τον
Μίσα σου έδειξε υστέρα τδ γράμμα άπδ τήν Πάτρα ότι ό Μίσα πέθανε άπό αιμορ
ραγία ; Δεν συμβιβάζονται Τασία όλ’ αυτά.
Μάρτυς: ’Έ τ σ ι είναι όπως τά λέω.
Πρόεδρος: Δεν σου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά ; Πρόσεξε καί μη λες
ψέματα γιά νά σώσης τδν άντρα σου καί γιά νά ρίξης όλο τδ βάρος στήν Ταμαρα.
’Ε μείς θέλουμε εδώ τήν άλήθεια καί μόνο τήν άλήθεια. Πρόσεξε γιά νά μή βρεθής
καί σύ στήν φυλακή.
'Η ’Αναστασία επιμένει ότι ή Ταμάρα τής είπε ότι αυτή μόνη μέ τήν πέτρα
σκότωσε τδν έρωμένο της Μίσα, όταν εκείνος κοιμώτανε.
Πρόεδρος: Τ ί είδους γυναίκα ήταν ή Ταμάρα; Ή ταν μάγισσα;
Μάρτυς: ’Ό χ ι.
Πρόεδρος: ΥΗ ταν ικανή νά σκοτώση ; Μπορούσε νά κάνη ένα τέτοιο φονικό
μόνη της ;
'Η ’Αναστασία Καραγλάνη όμως δεν εννοούσε νά τδ βάλη κάτω. Είχε φο
βερό μίσος καί δεν άφισε νά πιασθή τόσο εύκολα καί είπε :
—Μά ή ’ί δια δεν άρπαξε τδ πιστόλι υστέρα στδ δεύτερο έγκλημα άπδ τά χέ
ρια τού Κόλια καί μέ αύτδ τδν σκότωσε σπάζοντάς του τδ κεφάλι ;
Πρόεδρος: Καί γιατί έπερίμενες ένα ολόκληρο χρόνο άπδ τδ πρώτο έγκλη
μα καί δεν πήγαινες αμέσως νά τά καταγγείλης όλα αυτά στήν ’Αστυνομία ;
Μάρτυς: Δεν καλοπίστευα ότι είχε γίνει έγκλημα, άφοΰ μάς είχε δείξει το
γράμμα άπδ τήν Πάτρα. Πίστευα οτι ό Μίσα είχε πραγματικά πεθάνει εκεί άπο
αιμορραγία. Μά όταν μπροστά στά μάτια μου έσκότωσε τδν Κόλια καί φοβήθηκα
ότι θά μοΰ έπαιρνε τδν άντρα μου καί θά τδν έβαζε νά σκοτώση τδν τρίτο άγαπητικό της, τδν Βάνια, κατάλαβα ότι καί τδ πρώτο έγκλημα τδ. είχε κάνει αύτή και
τήν κατήγγειλα.
"Εγινε στδ σημ.εΐο αύτδ μεγάλη διαλογική συζήτησις μεταξύ Προέδρου, Εισαγγελέως, μάρτυρος καί συνηγόρων γιατί δεν κατήγγειλε ένωρίτερα τδ έγκλη
μα ή Καραγλάνη καί αύτή ξεφούρνισε καί μιά άλλη δικαιολογία.
—"Υστερα οί Κινέζοι τδ κουβέντιαζαν άναμεταξύ τους καί έλεγαν ότι θά κατάγγελναν τδν Κόλια στήν πρεσβεία τους, στήν Πόλι, γιά νά τδν πιάσουν νά δικασθή.
Πρόεδρος: Μά εσύ έλεγες ότι ή Ταμάρα όταν σοΰ είπε γιά «τραπεζίνσκι» σου
ώμολόγησε ότι αύτή μόνη σκότωσε τδν Μίσα.
Ή πανέξυπνη Καραγλάνη άρπαξε άμέσως τήν δικαιολογία καί ξεγλύστρησε :
—Φοβόμουνα κ ι’ όλας μήπως ό Κόλιας σκότωνε καί μένα.....
Πρόεδρος: "Αρα είχε άνακατευθή στδ πρώτο έγκλημα δ Κόλιας. ’Άρα ή
Ταμάρα θά πρέπει νά σοΰ είπε ότι αύτή μέ τδν Κόλια σκότωσαν τδν Μίσα. ’Αλλά
πας νά ρίξης τδ βάρος ολόκληρο στήν Ταμάρα.
Ή ’Αναστασία καταλαμβάνεται έτσι έπ’ αύτοφώρω νά διαστρεβλώνη πρδς
τδ συμφέρον της τά πράγματα καί νά προσπαθή νά έπιβαρύνη τήν Ταμάρα καί νά
γλυτώση τδν έρωμένο καί πατέρα τού παιδιού της, τδν Νίκο τδν Κοράκη. Εις αύτδ
τδ σημείο έπενέβη ο Είσαγγελεύς Κριτσέλης καί τήν έρώτησε :
—Γ ιά πές μας ’Αναστασία πώς άκριβώς σκοτώθηκε δ Κόλιας ; άν καί δέν
δικάζωνται γ ι’ αύτδ σήμερα ή Ταμάρα καί οί Κινέζοι.
—'Έ να βράδυ καθόμουνα στδ δωμάτιό μου μέ τδν άντρα μου τδν Κοράκη,
έναν άλλο Κινέζο, καί τδν Βάνια> τδν νέο εραστή τής Ταμάρας. Ξαφνικά ήρθε ή
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I αμαρα και πήρε τον Βάνια έξω στήν αυλή καί κάτι του είπε μυστικά. "Υστερα
ξαναήλθαν μέσα οι δυό τους. Μετά άπδ λίγο μπήκε μέσα στήν κάμαρα ό Κόλιας
και η 1 αμαρα τον εκτύπησε στο κεφάλι μέ ένα πιστόλι καί υστέρα αυτοί καί ό Βάνιας με πέτρα καί μέ ξύλα τον άποτελείωσαν καί τον πέταξαν στή θάλασσα. 'Η Ταμαρα μια φορά τον έκτύπησε πρώτα.
Εισαγγελεύς: Σαν νά μή μας τά λες κυρά Τασία τά πράγματα άκριβώς όπως
έγιναν. Πας να τυλιξης μονο τήν Ταμάρα άπό μίσος, ολοένα περισσότερο, καί πας
νά μάς βγάλης λάδι τον άντρα σου.
Στο σημείο αυτό έρωτάται ό κατηγορούμενος Νίκος Κοράκης, ό όποιος επι
μένει ότι μετά τό έγκλημα τοϋ Αυγού δεν τούς είπε τίποτα απολύτους ή Ταμάρα
γιά. έγκλημα καί γιά δολοφονία τού Μ ίσα-.
Εισαγγελεύς: Ή Ταμάρα επιμένει ότι σάς είπε γιά τό έγκλημα.
—'Η Ταμάρα λέει ψέματα.
—Μά καί ό Κοράκης σέ βγάζει ψεύτρα, επιμένει ύ κ. Εισαγγελεύς, μάς άραδειαζεις ψέματα. Γιατί είναι αδύνατον όταν τό βράδυ εκείνο μετά τήν Λαμπρή έσύ
και η γυναίκα του είδατε νά μή γυρίζη ό Μ ίσα μαζί μέ τήν Ταμάρα καί'τον Κόλια,
νά μή ρωτήσατε τούς τελευταίους.
Ο Λιού-Πάου-Χού, ό Μιχάλής Πιτσιλής, έρωτώμενος λέγει ότι είχε φύγει
λίγο πριν άπό τό έγκλημα τού Αυγού, άπό τον Πειραιά, καί γύρισε λίγο πριν άπό
τον φόνο τού Κόλια. Εις τό σημείο αύτό όμως πετιέται μέ θυμό άπό τό εδώλιό της
ή Ταμάρα καί ξεφωνίζει :
—Ψέματα λές. Λίγες ώρες μονάχα έλειψες. "Οταν ήρθες εγώ σου εΐπα γιά
τον φόνο τού Μίσα καί είπες ότι δέν ήταν σωστό νά καταγγείλω τον Κόλια. Τό ίδιο
μοΰ είπε καί ό Τσάν-Κού-Λίν, δηλαδή ό Κοράκης.
Και ό Τσάν-Κού-Λίν διαψεύδει εις τό σημείο αύτό τήν Ταμάρα. Είναι προ
φανές όμως ότι οί δύο αυτοί Κινέζοι προσπαθούν νά φανούν άθώοι άπό τήν συν
εργεία γιά τήν δολοφονία τού Μίσα καί μέσα σ’ αύτόν τον κυκεώνα, των άλληλοδιαψεύσεων, διακόπτεται τό μεσημέρι ή συνεδρίασις.
Κατά τήν άπογευματινή συνεδρίασι συνεχίζει τήν κατάθεσί της ή Καραγλάνη καί λέει ότι ή Ταμάρα έπινε τακτικά κρασί καί μεθούσε. Οί Κινέζοι τήν έτρε
μαν καί αυτοί τούς εξούσιαζε όλους καί αύτήν τήν ίδια άκόμη τήν ’Αναστασία. Καί
καταλήγει :
—Τήν φοβόμαστε. Τήν τρέμαμε. Μάς έκανε φασαρίες.
Πρόεδρος: Πές μας στον όρκο πού έδωσες Τασία πώ ς άκριβώς σοΰ είπε,
όταν σοΰ είπε ή Ταμάρα, γιά τό φόνο του Μίσα ;
—Μοΰ είπε επί λέξει : «Πήρα πέτρα σκότωσα Μίσα».
Ταμάρα (διακόπτουσα): Ψέματα..... λέει ψέματα. Δέν τής είπα τέτοια λό
για. Τά λέει αύτά γιατί έχει έχθρα μαζί μου.
Τέλος ή Τασία Καραγλάνη, άπαντώσα σέ σχετική έρώτησι τού συνηγόρου
τής Ί αμάρας κ. Λ. Τσουκαλά λέγει ότι ό Μίσα άγαποΰσε υπερβολικά τήν Τ αμαρα, αλλα την έδερνε κι’ δλας. 'Ο Κόλιας τήν άγαποΰσε μόνο χωρίς νά τήν δέρνη τό πρώτο. Ό Βάνιας, ό τρίτος εραστής της, τήν έκανε δική του, λέγοντας ότι
θά τής πάρη κομμό καί ντουλάπα.
( Σ υνεχίζεται)
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‘Υπο του ’Αστυνόμου Α ' κ. Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΑΗ____________________
( Σ υ ν έ χ ε ια έ κ τοϋ προ η γο υ μένο υ κ α ί τέλος )

Τρόπος

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς.

α ) Λ αμβάνεται ή έχπνοή, β ) εΐσάγεται αυτή εντός του Θερμού διαλύματος
του διχρωμικοϋ Οειικού οξέος καί γ ) καταμετράται ή αλλαγή τής χρήσεως, όταν
τό οινόπνευμα ένοΰται μέ τό διάλυμα του διχρωμικοϋ θειικοϋ οξέος. Εις την πρώτην περίπτωσιν, τοποθετείται εις τό στόμα του ύπό έξέτασιν ατόμου τό άκρον τοϋ
σωλήνος, ότε άνοίγεται ή σχετική στρόφιγξ καί ουτο:> ή έκπνοή εισέρχεται εις τον
ασκόν ( θάλαμον ), μετακινείται έν τώ μεταξύ προς τά άνω τό έ'μβολον μέχρις οτου
αί εις τό άνω μέρος τοϋ θαλάμου βαλβίδες άνοιχθοΰν, ίνα ουτω έπιτραπή εις τό
π ρ ώ τ ο ν μέρος τής έκπνοής νά διαφύγη. "Οταν τό άτομον παύση νά έκπνέη, τά
έμβολα πίπτουν καταλλήλως καί καλύπτουν τάς όπάς των βαλβίδων καί ουτω παύει
ή δ ι α φ υ γ ή τής έκπνοής, διατηρούνται δέ εις τήν θέσιν ταύτην δι’ ήλεκτρομαγνήτου. Δ ι’ αύτοΰ του τρόπου ώ ρ ι σ μ έ ν η ποσότης ( όγκος ·-) έκπνοής—ή τε
λευταία—έκ τής κυψεύάδος των πνευμόνων δεσμ,εύεται έντός τοϋ θαλάμου.
Ό θάλαμος, όστις διατηρείται εις θερμοκρασίαν 45 έως 50 βαθμών Κελσίου,
διά νά αποφεύγεται ή συμπύκνωσις τής υγρασίας τής έκπνοής, συγκρατεΐ 57 κυβ.
εκατοστά ( Τ: 1 κυβ. έκ. ) έκπνοής εις τήν έν λόγω θερμοκρασίαν.
Διοχετεύονται 52,5 κυβ. έκ. έκπνοής έκ τής κυψελίδος των πνευμόνων προς
τήν δοκιμαστικήν φύσιγγα προς καταμέτρησιν εις θερμοκρασίαν 31 C, δηλονότι
όση είναι ή θερμοκρασία τοϋ στόματος, όταν έγκαταλείπη τοΰτο ή έκπνοή.
Ό θάλαμος δέον νά χωρή περισσότερον των 52,5 κυβ. χιλιοστογρ., διότι ή
έκπνοή καταλαμβάνει μεγαλύτερου χώρον εις. θερμοκρασίαν 45 εοος 50 βαθμών,
ά π ’ ό,τι εις τούς 31 βαθμ. Κελσίου, έτι δέ καί μία ανοχή διά τήν παραμένουσαν -εις
τον σωλήνα έξ ής τήν άπηλευθερώσαμεν, διά νά τήν είσαγάγωμεν εις τήν δοκιμαστι
κήν φιάλην, κατόπιν τής άποπερατώσεως τής άναλύσεως.
Κ ατά τήν δευτέραν φάσιν τής άναλύσεως, ή βαλβίς έλέγχου στρέφεται εις τήν
ένδειξιν « άνάλυσις >>, ότε έλευθεροΰται ή βαλβίς καί ουτω ωθείται ή δειγματική
έκπνοή έντός τής δειγματικής φύσιγγος, ήτις περιέχει 3 κυβ. έκατ. διαλύματος 0,025%
διχρωμικοϋ καλιού εις 50 % κατ’ όγκον διαλύματος θειικοϋ οξέος. Εις τό έν λόγω
διάλυμα, όπερ διατηρείται θερμοστατικώς εις θερμοκρασίαν 50° Κ., οίαδήποτε πο
σότης οινοπνεύματος έντός τής έκπνοής όξειδοΰται π ο σ ο τ ι κ ό ς προς οξικόν
οξύ εις 90 δευτερόλεπτα, μέ σύγχρονον μεταβολήν τής κίτρινης άποχρώσεως τοϋ
διχρωμικοϋ ι ό ν τ ο ς εις τήν πρασίνην τοϋ χρωμικοΰ ι ό ν τ ο ς ώς έξης :
2K 2C r207 + 8 H 2SO 4+ 3 C 2H 5O H = 2 C r2(S 04) 3 + i 4 2SO4+3CH3C00H + T i I i 20:
Έ κ τής άνωτέροο έξισώσεως δύναται νά προσδιορισθή ότι 0,176 χιλιοστογρ.
οινοπνεύματος άπαιτοΰνται διά τήν πλήρη αναγωγήν 0,75 χιλιοστογρ. διχρωμικοϋ
καλιού τής δοκιμαστικής φιάλης. 'Η πσσότης αυτή του οινοπνεύματος εις 52,5 κυβ.
χιλιοστογρ. έκπνοής, έκ τής κυψελίδος τών πνευμόνων, ΐσοΰται μέ έκατοστιαίαν περιε
κτικότητα αίματος εις οινόπνευμα 0,70. 'Η καταμέτρησις τής έλαττώσεως τής κί
τρινης άποχρώσεως ένεργεϊται εις τήν τρίτην φάσιν τής έξετάσεως. ’Όπισθεν έκάστης φύσιγγος υπάρχει εν φωτοηλεκτρικόν κύτταρου.
Τό φωτοκύτταρου είναι συνδεδεμένον άντιστρόφως, ώστε άν έξ άμφοτέρων
τών φυσιγγίων διέρχεται ή αυτή ποσότης κυανού φωτός (στενή περιοχή 400 MU),
τά αντίθετα ηλεκτρικά ρεύματα τά παραγόμενα έκ τών 2 κυττάρων άλληλοεξουδε-
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τεροΰνται καί ό δείκτης τοΰ γαλβανομέτρου δεικνύει μηδέν (0). Τούτο έπιτυγχάνεται
διά της ρυθμίσεως τοΰ φωτός εις ώρισμένην άπόστασιν άπο των φωτοκυττάρων.
“Αν συμβή οίαδήποτε όξείδωσις ή άναγωγή ουσίας, δταν ή έκπνοή διέρχεται
άπο τον δειγματικόν θάλαμον εις την δοκιμαστικήν φιάλην, ή ποσότης τής κίτρινης
άποχρώσεως τής φιάλης θά έλαττωθή μέ άποτέλεσμα νά αύξηθή ή διέλευσις τοΰ φωτός
τής κυανής άποχρώσεως, «ώστε ή βελόνη τοΰ γαλβανομέτρου νά άποκλίνη τοΰ κέντρου
(0). Διά τής μετακινήσεως προς τά έμπρός (προς την σταθερών φιάλην) τής πηγής
τοΰ φωτός, ή βελόνη τοΰ γαλβανομέτρου έπανέρχεται εις τό κέντρον (0 ).'Η άπόστασις τής μετακινήσεως τής πηγής τοΰ φωτός άναγράφεται ύπό δείκτου επί πίνακος,
όστις είναι βαθμολογημένος μέ την περιεκτικότητα τοΰ οινοπνεύματος εις τό αίμα
επί τοϊς εκατόν.
Σημειωθήτω δτι ή έν λόγω κλϊμαξ (ένδειξις) είναι γραμμική.
Β' ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡ IKON ΣΥΣΤΗΜΑ
'Ως άνωτέρω άνεφέρθη, ή ενωσις τοΰ οινοπνεύματος μετά τοΰ κίτρινου διαλύ
ματος τοΰ άντιδραστηρίου τής φιάλης, ελαττώνει την κιτρίνην άπόχρωσιν καί αυξάνει
την διέλευσιν τοΰ φωτός τής κυανής άποχρώσεως.
'Η αλλαγή τής άποχρώσεως είναι ποσοτικώς άνάλογος τής ένωθείσης ποσότητος
τοΰ οινοπνεύματος μετά τοΰ διαλύματος. Ή αΰξησις τοΰ διερχομένου κυανοΰ φωτός
υπολογίζεται λ ο γ α ρ ι θ μ ι κ ώ ς συμφώνως προς τον νόμον των Beer - L am bert.
'Η μέθοδος αΰτη δεικνυται
εις τον γραμμικόν πίνακα, εις όν
δεικνυται διά τής καμπύλης γραμ
μής ή μεταλλαγή τοΰ διερχομένου
κυανοΰ φωτός μέσω τοΰ ύγροΰ
τοΰ άντιδραστηρίου, συνεπεία τής
προσθήκης γνωστών ποσοτήτων
τοΰ οινοπνεύματος. 'Η μετακίνησις τής φωτιστικής πηγής πλησιέστερον ή μακρύτερον έκ τής
μιας ή τής άλλης σταθεράς φιά
λης, μεταβάλλει τήν έντασιν τοΰ
προσπίπτοντος έπί έκάστης φιά
λης φωτός άντιστρόφως ανάλογα
τοΰ τετραγώνου τής άποστάσεως.
hi αλλαγή αυτή αυςανει γεω μετρικώς. "Οθεν γραμμική μετακίνησις τοΰ φωτός επιφέρει λο
γαριθμικήν μεταβολήν εις τό ποσόν τοΰ προσπίπτοντος έπί των 2
φιαλιδίων φωτός.
Ή μετακίνησις αΰτη δείκνυΓραμμικόν δεικνΰον διά της καμπύλης γραμμής τήν
μεταλλαγήν τοΰ διερχομένου κυανοΰ φωτός, μέσω
ται διά τής έστιγμένης καμπύλης
τοΰ ύγροΰ του αντιδραστηρίου, συνεπεία τής
γραμμής τοΰ διαγράμματος. Αί
προσθήκης γνωστών ποσοτήτω ν οινοπνεύματος.
δύο καμπύλαι συμπίπτουν πολύ
πέραν τής τιμής τοΰ 0,10 χιλιοστογρ. όπερ άνταποκρίνεται εις τον τέρμα τής κλίμακος τοΰ έν λόγω οργάνου, ήτοι
τό 0,40% οινόπνευμα εις τό αίμα. Πράγματι ή λογαριθμική άντίδρασις τοΰ φωτο
μέτρου έξουδετερεΐ τήν λογαριθμικήν αΰξησιν τής ποσότητος τοΰ κυανοΰ φωτός, τοΰ
διερχομένου διά τοΰ διαλύματος τοΰ φιαλιδίου.
Ώ ς δεικνυται εις τό γραμμικόν σχεδιάγραμμα, ή άπόστασις καθ’ ήν πρέπει νά
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κινηθή ή πηγή του φωτός διά νά μετακινηθή προς τό κέντρον (0) ή άκμή τής βελόνης
του γαλβανομέτρου, είναι κατ’ εύθεϊαν άνάλογος τής ποσότητος του οινοπνεύματος,
δπερ αντιδρά μέ τό διάλυμα, λ.χ. άν μετακίνησις 2 χιλιοστ., ΐσοΰται προς 0,05 χιλιο
στόγραμμα οινοπνεύματος, ή πηγή του φωτός θά πρέπη νά μετακινηθή κατά 4 χιλιο
στόμετρα, ϊνα ή βελόνη δείξη τό μηδέν τής κλίμακος, άν 0,10 χιλιοστόγραμμα οινο
πνεύματος ώξειδώθησαν υπό του διαλύματος του άντιδραστηρίου, Έ φ ’ όσον λοιπόν
μετράται ή εύθύγραμμος μετακίνησις τής πηγής τοΰ φωτός, καί ή κλΐμαξ του έν
λόγω οργάνου είναι εύθύγραμμος.
'Η μέτρησις γίνεται διά του γαλβανομέτρου μέ ένδειξιντής βελόνης εις τό μη
δέν τής κλίμακος, δπερ άνταποκρίνεται επίσης καί εις τό μηχανικόν μηδέν τοΰ γαλβα
νομέτρου. Ουτω αί έ ν δ ε ί ξ ε ι ς δ έ ν ύ φ ί σ τ α ν τ α ι μ ε τ α β ο λ ά ς λόγω
διαφορών εις τάς πυκνότητας τοΰ διχρωμικοΰ καλίου, ή λόγω φθοράς έξασθένησις τής
φωτεινότητος τής λυχνίας ή λόγω των διακυμάνσεο^ν τής τάσεοιις τοΰ ρεύματος.
Γ' Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ
Τό σύστημα τής φωτοηλεκτρικής λειτουργίας τοΰ ευρύτατα νΰν χρησιμοποιουμένου οργάνου πρός έξέτασιν τής έκπνοής είναι μ,οναδικόν, διότι έχει εύθύγραμμον
κλίμακα, ήτις είναι καλυτέρα άπό τήν λογαριθμικήν καί ή ένδειξις είναι άνεξάρτητος
τής πυκνότητος τοΰ διαλύματος. Διά τοΰ έν λόγω οργάνου δυνάμεθα, χρησιμοποιοΰντες τήν μίαν φιάλην : α) Νά άναλύσωμεν ποσότητα άέρος δωματίου διά τυφλόν πεί
ραμα, ώστε νά βεβαιωθώμεν ά.ν τό μηχάνημα είναι άπηλλαγμένον άναγωγικών ούσιών. β) Νά άναλύσωμεν μίγμα άέρος - οινοπνεύματος γνωστής περιεκτικότητος
(λαμβανομένου διά κορεσμού τοΰ άέρος μέ διάλυμα υδατος - οινοπνεύματος γνω
στής περιεκτικότητος εις ώρισμένην θερμοκρασίαν), διά νά βεβαιωθώμεν περί τής
καλής λειτουργίας τοΰ οργάνου καί γ ) Νά άναλύσιυμεν έν ή περισσότερα δείγματα
έκπνοής ώρισμένου ατόμου.
Διά των ανωτέρω έξετάσεων, ήτοι τοΰ τυφλού πειράματος τής έξετάσεως άέρος
μέ γνωστήν περιεκτικότητα οινοπνεύματος καί τής δειγματικής άναλύσεως τής έκ
πνοής, άκολουθεΐται ή οδός μιας επιμελημένης άντιστοίχου κλασσικής εργαστηριακής
άναλύσεως.
'Η άκρίβεια τοΰ άποτελέσματος τοΰ έν λόγω οργάνου έχει διαπιστωθή άπό
πλ^είστους δσους έπιστήμονας, οίτινες, πρός έπιβεβαίωσιν τής άκριβείας τής έξετάσε
ως, ένήργησαν τ α υ τ ο χ ρ ό ν ο υ ς κ α ί χ η μ ι κ ή ν ά ν ά λ υ σ ι ν τοΰ αίματος.
Δ ιά πολυαρίθμων πειραμάτων τοΰ Coldwell καί Sm ith, ώς καί άλλων έπιστημόνων, έχει διαπιστωθή δτι τό έν λόγω δργανον, είναι άπίθανον νά δώση μεγαλυτέρας τιμάς οινοπνεύματος ά π’ δ,τι θά μάς δώση ή έξέτασις τοΰ φ λ ε β ι κ ο ΰ α ί μ α 
τ ο ς , οσάκις βεβαίως ή έν τώ σώματι περιεκτικότης τοΰ οινοπνεύματος έχει φθάσει εις σημεΐον ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς . Τοΰτο έπέρχεται κανονικώς μ ε τ ά μ ί α ν ώραν, ,
άφ’ ής τό άτομον π α ύ ε ι ν ά π ί ν η ο ι ν ό π ν ε υ μ α . Εις τήν πραγματικότητά,
αί έξετάσεις διά τοΰ οργάνου δίδουν κ α τ ώ τ ε ρ α τής πραγματικής τιμής άποτελέσματα (μικρότερου ποσοστόν εις εκατοστά), διότι κατά τήν λήψιν τής έκπνοής, τό
ύπό έλεγχον άτομον δύναται νά μή δοόση τήν κ α τ ά λ λ η λ ο ν έκπνοήν άπό τήν
κυψελίδα των πνευμόνων του.
'Η άνίχνευσις οινοπνεύματος εις τήν στοματικήν κοιλότητα, συνεπεία λ ί α ν
προσφάτου καταναλώσεως οινοπνεύματος ή διαβροχής αύτοΰ μετά τίνος ηδυπότου
ή έμεσμάτων, όταν ταΰτα εύρίσκοντο εις τον στόμαχον μετ’ οινοπνεύματος, δύναται
νά παρουσιάση υψηλόν ποσοστόν. Δ ι’ ό, ό ένεργών τήν έξέτασιν, δέον νά έχη ύπ’ 6ψιν
του καί τό άναφερόμενον ένδεχόμενον. Τό άτομον, έξ ού θά ληφθή ή δειγματική έκπνοή, δέον νά εύρίσκεται ύπό τον έλεγχόν του προ 15 έως 20 λεπτών πριν ή τοΰ λη
φθή ή δειγματική έκπνοή διά νά είναι βέβαιον δτι δέν έλαβε οινοπνευματώδες υ
γρόν καί διά νά παρασχεθή χρόνος έξατμίσεως τυχόν ύπάρχοντος έν τώ στόματι τοι-
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ούτου. ’Άν παραλειφθή ή άναφερομένη ενέργεια καί πάλιν δυνάμεθα νά την διαπιστώσωμεν, συνεπεία τής δ ι α φ ο ρ ά ς , ήτις θά παρατηρηθή εις τδ π ο σ ο σ τ ό ν κατά
την έξέτασιν των δειγμάτων, των ληφθέντων εις χρόνον άπέχοντα κατά 15 λεπτά.
Εις τάς πλείστας χημικάς μεθόδους, προς προσδιορισμόν τής εις τό αίμα
περιεκτικότητος οινοπνεύματος, χρησιμοποιείται τό μίγμα διχρωμικοΰ θειικοΰ
οξέος, ώς όξειδωτικόν διάλυμα (άντιδραστήριον).
Εις τό έν λόγω όργανον (μπρεθαλάϊζερ) αί συνθήκαι είναι τοιαϋται, ώστε τό
οινόπνευμα δύναται νά όξειδοοθή προς οξικόν οξύ διάστημα 90".
Διαφορά εις την σύνθεσιν τοϋ οξέος υπέρ ή έλαττον των 5 % δύναται νά αύξήση
ή έλαττώση τον χρόνον άπό 15" έως 60", ή θερμοκρασία πλήν 5 % ή μέχρι συν
25 %, δεν έπιδρά αΐσθητώς έπί τής έξετάσεως.
'Η πυκνότης τοϋ διχρωμικοΰ καλίου δεν εξετάζεται, διότι καταμετράται μόνον
ή χρησιμοποιηθεϊσα.
'Ο όγκος τοϋ διαλύματος των φιαλών καί ή ομοιομορφία τής ύάλου αυτών,
ελέγχεται άπό τον χειριστήν δι’ έξαρτήματος, τό όποιον συνοδεύει τό οργανον. Ποσότης μικροτέρα τών 3 κυβ. έκατοστών, θά δώση υψηλόν άποτέλεσμα, ενώ μεγαλυτέρα
ποσότης θά δώση μικρότερον άποτέλεσμα. 'Η διαπίστωσις αυτή δέν άποτελεΐ τί τό
ιδιαίτερον. Μία διαφορά σ ύ ν — π λ ή ν 0,2 κυβ. έκ. δύναται νά δώση διαφοράν
σ υ ν — π λ ή ν 0,01 καί σύν-πλήν 0,02% εις περίπτωσιν άνευρέσεως ποσοστού 0,10
έως καί 0,30 % οινοπνεύματος εις τό αΐμα. 'Η ποσοτική αυτή διαφορά εις τήν έν
λόγω ποσότητα διαπιστοΰται εύκόλως άπό τον χειριζόμενον τό οργανον. ’Ενώ πολλαί ούσίαι δύνανται νά οξειδωθούν μετά τοϋ διχρωμικοΰ καλίου κατά τον χειρισμόν
του έν λόγω οργάνου—έκπνοεξεταστοϋ—μόνον έκεΐναι, αΐτινες δυνατόν νά υπάρχουν
εις ικανήν ποσότητα εις τήν έκπνοήν, χρήζουν άπαριθμήσεως.
Εις τήν έπνοήν ενός διαβητικού, δυνατόν νά άνευρεθή ά κ ε τ ό ν η, άλλ’ ή ένδειξις θά είναι μικροτέρα τών 0,02%. 'Ομοίως ά κ ε τ α λ δ ε ΐ ν η δύναται έπίσης
νά ύπάρχη εις τήν έκπνοήν ένός ατόμου, όπερ είχε λάβει «A ntabuse», άλλάκαίτοΰτο
δέν πρακαλεΐ αισθητήν άντίδρασιν. ’Άλλαι άλκοόλαι, ό αιθήρ καί εις μικρότερον βα
θμόν ή π α ρ ά β δ ε ι ν η, δίδουν άντίδρασιν. ’Ά ν ύπάρχη υπόνοια ότι τοιαύτη ου
σία περιέχεται έν τή άναπνοή, αύται δύνανται νά διαφοροποιηθούν άπό τό οινόπνευμα
έκ τής ταχύτητος μεθ’ ής άντιδροΰν.
Οΰτω, έπί τών άνωτέρω ούσιών, μία ένδειξις λαμβανομένη εις 120 δευτερό
λεπτα θά είναι σημαντικώς ύψηλοτέρα άπό τήν ένδειξιν, τήν λαμβανομένην εις τά
90 δευτερόλεπτα, ένώ εις τήν περίπτωσιν οινοπνεύματος, αί τιμαί άμφοτέρων τών
ένδείξεων θά είναι αί αύταί.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περιεγράφησαν αί έν χρήσει μέθοδοι έξετάσεως τοϋ αίματος, τών ούρων, τοϋ
σιέλου καί τής έκπνοής, προς άνίχνευσιν τυχόν οινοπνεύματος καί τής εις εκατοστά
ποσοτικής άναλογίας αύτοΰ.
Αί μέθοδοι αύται χρησιμοποιούνται εις τήν Ευρώπην, ’Ασίαν καί ’Αμερικήν,
τή βοήθεια τών προαναφερθέντοον όργάνοον, εΐδικώτερον δέ τοϋ άλανθάστου «Μπραθαλάΐζερ» «έκπνεομέτρου».
Διά τοϋ έν λόγω οργάνου, δύναται έπίσης νά έξετασθή καί ό αήρ ένός χώρου—
δωματίου—διά νά διαπιστωθή άν είναι «καθαρός» ή «μολυσμένος». Οί μ. η χ α ν ι κ ο ί,
χ η μ ι κ ο ί , β ι ο λ ο γ ι κ ο ί παράγοντες, οίτινες δύνανται νά έπιδράσουν εις τό έν
λόγω οργανον καί νά άλλοιώσουν τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως αύτοΰ, άνεφέρθησαν
ώς καί αί μέθοδοι έξουδετερώσεως αύτών. Ού μήν άλλά, ύπό πάντων άναφέρεται
καί καταμαρτυρείται ή άκρίβεια τών έξετάσεών του, έστω καί άν οί χειρισταί είναι
ανειδίκευτοι. Ούτος είναι ό κύριος λόγος δι’ όν τό έν λόγω οργανον χρησιμοποιείται
ευρύτατα καί έν τή όδώ ύπό τών άστυνομικών.
Δ. Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Γ Κ Λ Η Σ

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ Ε Π ΙΤ Υ Χ ίΑ Ι

Μ ΙΑ ΑΠ ΑΤΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
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Α πο τα χα ρακτηρ ιστ ικα που μας εδωσε ο Γερανός, δεν έμεινε καμμιά αμ
φιβολία πώις ήταν ή ίδια ή κοπέλα, πού είχε έξαπατήσει καί τον κ. Κρέμο.
—Τον φίλο σου τον Έιλόπουλο που μπορούμε νά τον βρούμε ;
—Κάπου εδώ στο χρηματιστήριο θά τριγυρίζη.
Σηκωθήκαμε καί οί τρεις καί ψάχνοντας τον βρήκαμε στο γραφείο ενός χρηματιστοΰ. 'Ό τα ν τον φώναξε ό Γεράνης, εκείνος έ'τρεξε πρόθυμα, παίρνοντάς μας
γ ιά κελεπούρια τής χρηματαγοράς.
—Ακου Γιάννη, του είπε ο Γερανης, εκείνα τά αμερικάνικα τσέκς πού σου
έδωσα τά έχεις ή τά μεταπούλησες :
—Τώρα ! ’Α πό την ’ίδια στιγμή, τά πήρε έ'νας πελάτης μου, ό έμπορος κ. Μουράτης.
—Πού μπορούμε νά τον βρούμε ; πού κάθεται ; τον ρώτησα.
Ό Ψ ιλόπουλος στο σημείο αύτό ανησύχησε καί είπε δειλά.
—Μά, στην οδό Κάιρη, άριθμ. 168.
"1 στερα άπο τις πληροφορίες τού Γιάννη Ψιλόπουλου, τούς άφήσαμε καί δοόμο μέ τον συνάδελφό μου γιά την οδό Καΐρη άριθ. 168. Χτυπήσαμε καί στην πόρτα παρουσιάσθηκε ένας μεσόκοπος κύριος.
—'Ο κ. Μ ουράτης ;
—Ο ίδιος, περάστε, μάς είπε ευγενέστατα, ενώ μάς κοίταζε μέ άπορία.
Καθήσαμε στο χώ λ. Τού είπαμε την ιδιότητά μας κι’ αμέσως μπήκαμε στο
θέμα, δηλαδή γιά την αγορά των δύο άμερικανικών τσέκς άπο τον Ψιλόπουλο πού
ήταν ψεύτικα.
Μέ μιάς το ήρεμο πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο καί είπε.
—’Αδύνατον, δεν μπορώ νά τό πιστέψω, είναι όλα έν τάξει.
Μέ μεγάλο κόπο μπορέσαμε νά τον πείσοόμε πώς παρά τήν φαινομενική γνη
σιότητά τους είναι ψεύτικα.
—Μά τά χρήματα είναι πολλά, έλεγε σάν νά μονολογούσε, όταν μπήκε στο
πλαϊνό δωμάτιο, ά π ’ όπου μάς έφερε τά τσέκς. "Ομοια μέ τού κ. Κρέμου τής Τραπέζη ς P h ila d e lp h ia B an k .
—’Ασφαλώς κ. Μουράτη θά έχετε καί τις συστημένες επιστολές.
—Βέβαια τις έχω , μοΰ τις έδωσε ό Ψιλόπουλος γιά δικαιολογητικά.
—Σάς παρακαλώ νά μάς παραδώσετε τά τσέκς, όπως καί τις επιστολές, καί
οποία ούρα εύκαιρήσετε, περάστε άπο τό γραφείο μας στήν Ασφάλεια Πειραιώς.
Ό κ. Μουράτης μέ φανερή νευρικότητα μάς παρέδωσε τά τσέκς καί τις ε
πιστολές μέ τούς κά πω ς τσαλακωμένους φακέλους, μά πάνω στούς οποίους ύπήρχαν καθαρά τά διακριτικά νούμερα τής συστημένης άλληλογρσ.φίας καί μάς ύπεσχέθη πώ ς θά ερχόταν στο γραφείο μας τό ταχύτερον.
Α π εκεί ολοταχώς τραβήξαμε με τον συνάδελφό μου γιά τό ταχυδρομείο
’Αθηνών, πού άπο τήν έρευνα στ’ άρχεΐα δέν βρέθηκαν πουθενά καταχωρημένοι οί
άριθμοί 15975 καί 15350 στις ήμερομηνίες άφίξεως πού άνέγραφαν οί φάκελοι
19-ΙΧ -1940 καί 31-8-1940. ’Έ τσ ι κ ι’ αύτές οί επιστολές ήταν πέρα γιά πέρα
ψεύτικες κ ι’ 6 θεός μόνο έγνώριζε σέ πόσους άκόμα τήν είχε σκάσει τό διαβολοθήλυκο.
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Γεωργίου Δουκάκη

Ά πδ κείνη την ήμερα άναταραχή ξέσπασε μέσα στο χρηματιστήριο, άράδα
παρουσιάζονταν τά θύματα, όπως δ Στέφανος Φίλης, χρηματομεσίτης τής έλευθέρας
άγοράς, μέ τσεκ των 100 δολλαρίων, δ Άλέκος Άρνίδης, των 300 δολλαρίων, δ
Άράμ, έμπορος, των 600 δολλαρίων καί τράβα κορδόνι.
Πάνω άπδ 8.000 άνύπαρκτα δολλάρια σέ τσέκς είχαν διοχετευθή σέ χρημα
τιστές, σαράφηδες κι’ εμπόρους, πού θέλησαν νά επενδύσουν τις δραχμές τους σέ
ξένο συνάλλαγμα.
"Ολες αύτές οί πληροφορίες άπδ τδ χρηματιστήριο για την δράσι τής κοπέ
λας—σατανά άναφέραμε στδν προϊστάμενό μας ύπαστυνόμο Ράπτη πού μάς συνέ
στησε νά συνεχίσωμε την έρευνα μέχρι πού νά μπούμε στα ’ίχνη της. Μέρες όλόκληρες χτενίζαμε τδ χρηματιστήριο μήπως καί τήν συναντήσουμε, άλλά μάταια.
'Ωστόσο μαθαίνομε πώς ένας άκόμα χρηματιστής συγκαταλέγετο στήν α
λυσίδα των θυμάτων, δ Γεώργιος Άνεστόγλου, άπδ τούς πιο δυναμικούς τού χρη
ματιστηρίου ’Αθηνών, άνθρωπος έξυπνος καί σατανικός, πού προπολεμικά, γιά νά
διενεργή άνενόχλητος λαθρεμπόριο συναλλάγματος, κατάφερε νά διορισθή άμισθος
πρόξενος μιας μικρής δημοκρατίας τού Νέου Κόσμου. "Οπου τδ 1935 κυνηγώντας
τδ φάντασμα των τραπεζών Ζαρίφη, έπεσε στά χέρια μου ό Άνεστόγλου, μαζί
μέ μεγάλο άριθμδ συνεργατών του.
"Τστερα άπδ τήν πληροφορία αύτή έπρεπε δπωσδήποτε νά τον πλησιάσω,
άσχετα άν δεν μέ χώνευε άπδ τήν τότε καταδίκη του. "Οταν μέ είδε νά μπαίνω στο
γραφείο του, σηκώθηκε ταραγμένος, είχε φαίνεται τήν έντύπωσι πώ ς ή παρουσία
μου πάντα κάποιο κακδ προμήνυμα τού έφερνε.
—Γιά μιά πληροφορία ήρθα κ. Άνεστόγλου, έσπευσα νά τού πώ γιά νά τδν
καθησυχάσω. Μήπως έχεις άγοράσει κανένα άμερικανικδ τσεκ άπδ αότά πού κυ
κλοφορούν τελευταία στήν άγορά;
Στήν άρχή θέλησε ν’ άρνηθή, μά όταν τδν πιέσαμε, αναγκάσθηκε νά όμολογήση·
—Ναί, είπε, άγόρασα ένα άπδ τδν Κυριάκο Λυράκη.
"Οταν ακόυσα τδ ονομα αύτό, έμεινα άναυδος, κι’ είπα μέ τδν νού μου. «'Ώστε
κι’ ό μπάρμπα-Κυριάκος στή μέση».
’Ασφαλώς θά είναι δ άρχηγδς καί ό καθοδηγητής τής σπείρας καί σίγουρα
αύτδς βρίσκεται πίσω άπδ τά βήματα τής άγνωστης κοπέλας. Μά πάλι μοΰ φά
νηκε πολύ παράξενο πώς νά πέση έξω δ γερο-άριστοτέχνης τής δουλειάς καί νά
πουλήση προσωπικά ό ’ίδιος ψεύτικο τσέκ σ’ ένα δυναμικό χρηματιστή. ."Ηξερα
καλά τήν ευστροφία του, τις δυνατότητές του, τραβούσε σάν μαγνήτης, μέ τήν άριστοκρατική κι’ ευγενική συμπεριφορά του, τά θύματά του καί πάντοτε κατάφερνε
νά ξεγλίστρα άπδ τήν Δικαιοσύνη.
Ά πδ τήν άρχή τής Κατοχής δ Λυράκης είχε καμουφλάρει τήν προσωπικό
τητά του μ’ ένα παράξενο γραφείο στήν στοά Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί πάνω στήν
κρυστάλλινη πόρτα του είχε τοποθετήσει τρία κόκκινα γράμματα Γ.Ε.Μ . Τ ί εν
νοούσαν τά ψηφία αυτά έμαθα άργότερα άπδ τδν ’ίδιο, δταν τδν συνέλαβα τότε γιά
άλλη ύπόθεσι, πού μέ έκανε νά γελάσω. «Γενικόν Έμπόριον Μεταφορών». Βρή
κε τήν εποχή ό μπάρμπα-Κυριάκος νά δώση αύτδν τδν τίτλο στο γραφείο του, δταν
οί άνθρωποι πέθαιναν στούς δρόμους άπδ τήν πείνα.
—Καί τδ τσέκ κ. Άνεστόγλου τδ έχεις ; τδν ρώτησα.
—’Ό χι, τδ πούλησα στδν Πειραιά., στδν έμπορο Λέανδρο Παπαδάμ.
’Έγραψα τδ ονομα καί τήν διεύθυνσι στδ καρνέ μου καί μιά καί δυδ μέ τδν
συνάδελφό μου Χατζίνη γιά τδν Πειραιά.. Τδν Λυράκη δεν ήταν φρόνιμο νά τδν
έπισκεφθοΰμε άμέσως, φοβηθήκαμε μή μάς θολώση τά νερά. Βρήκαμε τδν κ. Π α 
παδάμ στδ κατάστημά του, στήν οδό Μακράς Στοάς, μά τδ τσέκ πού άγόρασε άπδ
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τον Ά νεστόγλου καί μας έδειξε άμέσως, μπέρδευε τά πράγματα, ήταν άλλης άμερικανικής τραπέζης, τη ς B ankers T ru s t Com pany, New York κι’ άλλα τά ονό
ματα άποστολέως καί αποδέκτου.'Η επιταγή έφερε αΰξοντα άριθμό 119855, έκδόσεως
23-8-1940, ονομαστικής άξίας 650 δολλαρίων μέ αποστολέα Σ.Κ. Καραγιάννη 23-33
L T D Ν.Υ. U S A καί αποδέκτη Φωτεινή Καραγιάννη.
Μά ή αποδεικτική έπιστολή, δπως καί οί άλλες, έφερε τό ίδιο γνώρισμα, τον
αριθμό 15350 συστημένης άλληλογραφίας μέ ημερομηνία άναχωρήσεως άπό Νέα
'Υόρκη 31-8-1940 καί άφίξεως στο ταχυδρομείο ’Αθηνών 17-9-1940.
"Ολα καί πάλι κανονικά μέ τις σφραγίδες του ταχυδρομείου ’Αθηνών, τής
υπηρεσίας ελέγχου συναλλάγματος, άλλά μέ άλλα ονόματα άποστολέως καί παρα
λήπτου καί σέ διεύθυνσι Νέα Πεντέλη.
Τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί παρέδωσα στον προϊστάμενο μαζί μέ τό δελτίο
μου, τό νέο κατασχεμένο τσέκ, μέ τή δικαιολογητική επιστολή άπό τον έμπορο κ.
Π απαδάμ. “Ο μως ήταν ή ίδια κοπέλα πού έξαπάτησε τόσους δυναμικούς καί έμ
πειρους χρηματιστάς, ή ήταν άλ?>.η καί μέλος άλλης σπείρας πού δούλευε μέ τό ίδιο
σύστημα ;
Μ ’ αυτό τό ερώ τημα καί τήν γνώμη πώς αυτό τό όνομα καί ή διεύθυνσις ήταν
ψεύτικα, τραβήξαμε τήν ’ίδια ώρα μέ τόν Χατζίνη γιά τήν Νέα Πεντέλη, μήπως κάτι
θά μπορούσαμε νά έξακριβώσωμε καί φθάσαμε εκεί ύστερα άπό μεγάλη ταλαιπω
ρία μέ τά δύσκολα μέσα συγκοινωνίας εκείνης τής εποχής. Κατ’ εύθεΐαν πήγαμε
στον αστυνομικό σταθμό. Ό σταθμάρχης μέ προθυμία έψαξε τό άρχεΐο, όπου πρά
γμ α τι βρήκε τό απόκομμα τής αστυνομικής ταυτότητος πού ζητούσαμε μέ άπόλυτα σύμφωνα τά στοιχεία πού είχαμε. Φωτεινή Καραγιάννη τού Πέτρου-ήμερομηνία έκδόσεως 7-5-1942—μέ φωτογραφία κοπέλας ώς είκοσι πέντε χρονών. ’Αλλά
ήταν στήν πραγματικότητα ή ίδ ια ;
—"Αν τήν άναγνωρίσουν οί παθόντες, Μανωλάκη, είπα στον συνάδελφό μου,
θρίαμβος. "Οπου κ ι’ άν βρίσκεται θά τήν άνακαλύψωμε καί τότε πάει ή βασιλεία
καί ή δράσις τής μυστηριώδικης σπείρας. Μέ τήν συστηματική παρακολούθησι πού
θά τούς κάνωμε, έναν-έναν θά τούς έπισημαίνωμε καί τήν κατάλληλη στιγμή όλοι
αέ μιας θά πέσουνε στά χέρια μας, συνέχισα νά λέω συνεπαρμένος άπό τόν ενθου
σιασμό.
'Ο σταθμάρχης άν καί ήθελε πολύ νά μάς εξυπηρέτηση, δέν έγνώριζε περισ
σότερα καί μάς είπε.
—Δυστυχώς δέν ξέρω που κατοικεί ή κοπέλα. ’Εδώ τό πλεΐστον έρχονται
άρρωστοι, στήνουν μια παράγκα ανάμεσα στά πεύκα, κι’ όταν καλυτερέψουν, γυ
ρίζουν στά σπίτια τους.
Ευχαριστήσαμε τόν σταθμάρχη καί φύγαμε μέ κάποια ίκανοποίησι, κρατών
τα ς τό απόκομμα μέ τήν φωτογραφία, σάν μιά μικρή φωτεινή αχτίδα πού ξεπρόβαλε
αέσα άπό τό πυκνό σκοτάδι πού σκέπαζε τήν ύπόθεσι τής σατανικής αυτής απάτης.
“Υστερα γυρίσαμε ώρες ολόκληρες όλη τήν περιφέρεια τής Νέας Πεντέλης καί
ζητούσαμε πληροφορίες, κανείς δέν μπόρεσε νά μάς πή τίποτε τό συγκεκριμένο,
δείχνοντας τήν φοοτογραφία. Ά λλοι έλεγαν πώς δέν τήν γνωρίζουν, άλλοι πάλι πώς
τήν είχαν δή προ πολλού καιρού μιά-δυό φορές στή Νέα Πεντέλη.
Ε ίχε πιά βραδυάσει, όταν γυρίσαμε στον Πειραιά μά μέ τήν ψυχή γεμάτη
αμφιβολίες. ΤΗταν ή δέν ήταν ή φωτογραφία τής θρυλικής άπατεώνος, κι αύτό
θά μάς κατείχε ώρες καί ώρες μέχρι τήν άλλη μέρα πού θά μάς τό διευκρίνιζαν οί
παθόντες.
Παρά τήν κούρασι δέν έκλεισα μάτι, εκείνη τή νύχτα, καί πρωί-πρωί ξεκι
νήσαμε μέ τόν Χ ατζίνη γιά τήν άναγνώρισι. Καί πρώτος άπ’ όλους ό κ. Κρέμος.
( Συνεχίζεται )
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TO Y ΕΦ-ΜΠΓΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
-----Χ ουάιτχεντ « Ή ιστορία τοϋ F .B .I.» , κατά μετάφρασιν__________________
τοΰ Ά στυφύλακος κ . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Σ υνέχεια άπό τό
-----------

π ρ οηγούμ ενο)

Ένώ ή συζήτησις, για τήν συμφωνία τής Τεχεράνης, κρατούσε δλη την η
μέρα, οί «μουσικοί» έμπαιναν καί έβγαιναν στην διπλανή ύπ’ άριθ. 14 αίθουσα. Κά
θε φορά πού άνοιγε ή πόρτα, άκούγονταν ό ήχος μιας τρομπέτας, τό κλάμμα ενός
σαξοφώνου ή οί νότες ενός παλιού πιάνου. 'Όλοι οί υπάλληλοι τοϋ Γραφείου τοΰ
FBI τής Νέας Ύόρκης πού ήξεραν νά. παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, είχαν προσέλθει εκείνη τήν ημέρα γιά νά παίξουν στο δράμα τής ύπ’ άριθ. 14 αιθούσης τοΰ
στούντιο.
'Η συνάντησις αυτή των κομμουνιστών άπεκάλυψε τό ρήγμα μεταξύ τής
κομμουνιστικής ηγεσίας καί ενημερώθηκε τό FBI καί για άλλες διαταραχές στήν
γραμμή τοΰ κόμματός, και το κυριωτερο, εγνωριζαν ότι ό Φόστερ διαφωνούσε
μέ τον Μπρόουντερ.
Εν τέλει έπεκράτησε ή γραμμή Μπρόουντερ. Τό κόμμα διαλύθηκε τον Μάιο
τοΰ 1944 καί τήν θέσι του τήν κατέλαβε ή «Κομμουνιστική Πολιτική Όργάνωσις»,
πού διεκήρυζε τήν πρόθεσί της νά συνεργασθή μέ τον «προοδευτικό καπιταλισμό».
Έ τσι μεστήν έφευρετικότητά της, ή κομμουνιστική ηγεσία έδήλωσε τήν συνεργασία
της καί ένέκρινε τήν εσωτερική καί εξωτερική πολιτική τής κυβερνήσεως.
' Οσον όμως καί άν οί κομμουνισταί έδήλωναν αρμονική συνύπαρξι καί συν
εργασία μέ τον καπιταλισμό, καί άπέφευγαν νά ομιλούν γιά τον ταξικό αγώνα, ό
μηχανισμός τής σοβιετικής κατασκοπείας εργαζόταν πυρετωδώς. ’'Ανθρωποι, σάν
τον Χαρυ I κολντ, τον Κλαους Φούζ καί τον Τζούλιους Ρόζεμπεργκ, διεβίβαζαν
κρατικά μυστικά στούς σοβιετικούς πράκτορες καί Ρώσους διπλωμάτες. Οί Ρώσοι
διπλωμάτες είχαν πλήρη ελευθερία κινήσεων σέ όλες τις Πολιτείες, ένα προνόμιο
που δεν τό απήλαυαν οί ’Αμερικανοί διπλωμάτες στήν Ρωσία.
Η ατμόσφαιρα φιλίας μεταξύ ’Αμερικής καί Ρωσίας κατά τήν περίοδο τοΰ
πολέμ,ου, ά.νοιξε τό δρόμο στούς κομμουνιστάς γιά νά εντείνουν τήνδράσι τους μέχρι
τής εγωιστικής περιφρονήσεως τών άμερικανικών νόμων. Μερικοί Ρώσοι διπλω
μάτες ήταν γνωστοί στο FBI οτι διηυθυναν τον σοβιετικό κατασκοπευτικό μηχα
νισμό. Ή ταν ώς έπί τό πλεΐστον χειροδύναμοι καί εύσωμοι νέοι καί έλάμβαναν μέ
ρος σέ απαγωγές.
Μιά τέτοια απαγωγή έλαβε χώραν τό 1943, στον "Αγιο Φραγκίσκο. Ή άστυνομική περίπολος πού περιπολοΰσε στήν παραλία, κατά τά ξημερώματα τής 7
Οκτωβρίου, είδε 4-5 ανδρες να δέρνουν ενα αγωνιζόμενο αιχμάλωτό τους, καθώς
τον έσερναν πάνω στο ρωσικό φορτηγό «Λεονίντ Κρασίν». Ό αιχμάλωτος ήταν ό
Αλεςανδρος Εγκορωφ, ένας νεαρός Ροιισος, πού είχε δραπετεύσει άπό τό πλοίο
.ο 1942 και είχε κρυφθή σ ενα ορνιθοτροφείο, στο Όρέγκον. 'Ο σοβιετικός πρό
ξενος άνέφερε_τήν δραπέτευσι καί τό «Ίμιγκρέϊσιον» άνεΰρε τον Έ γκόρωφ, πού έ
δήλωσε ότι είχε δραπετεύσει γιά νά γλυτώση άπό τήν κομμουνιστική δικτατορία,
πού είχε σκοτώσει τον πατέρα του καί είχε ρίξει τήν μητέρα του σ’ ένα στρατόπε
δο συγκεντρωσέως. Ίο «Ίμιγκρέϊσιον» τοϋ έπέτρεψε νά παραμείνη στον "Αγιο
Φραγκίσκο, πάνω σ ενα νορβςγικο πλοίο, αλλα όταν το πλοίο τούτο άγκυροβόλησε σέ λιμάνι τοΰ Όρέγκον, ό Έγκόρωφ έδραπέτευσε καί πάλιν.
Αυτή την φορά οι ίδιοι οι Ρώσοι ανεκαλυψαν καί συνέλαβαν τον Εγκόρωφ, στον
"Αγιο Φραγκίσκο, καί τον έσυραν άγωνιζόμενο πάνω στο φορτηγό. To FB I άνέ-
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λαβε την ερευνά τής ύποθέσεως, άλλα τό ύπουργείο εξωτερικών έδήλωσε ότι δεν
έχει αρμοδιότητα στην προκειμένη περίπτωσι. Έναςύπάλληλος τοΰ «’Ιμιγκρέϊσιον»
ά.νήλθε στο φορτηγό, δυο ημέρες μετά την απαγωγή τοΰ Έγκόρωφ, για νά ένεργήση
ά.νάκρισι. 'Ο Έ γκόρω φ υπέδειξε τον Γιάκοφ Λομάκιν, τον γενικό Σοβιετικό Πρό
ξενο, ώς ένα άπό τούς άπαγω γείς καί τούς βασανιστάς του. Ό Έγκόρωφ ώδηγή^
θηκε στην αίθουσα ά.νακρίσεως ύπό συνοδείαν. Φορούσε πανταλόνι καί άθλητική
φανελλίτσα. Οί πλάτες του έφεραν ’ίχνη μαστιγώσεως. "Ολο του τό σώμα έφερε
ίχνη, σοβαρών κακώσεων. Ή τα ν κατατρομαγμένος καί έφοβείτο για την ζωή του.
Ε κλιπαρούσε τις αμερικανικές ά.ρχές νά τον κατεβάσουν άπό τό πλοίο.
'Ο Λομάκιν όμως ίσχυρίσθηκε ότι ό ίδιος έναυτολόγησε τον συλληφθέντα
ώς μέλος του πληρώματος. Τήν άλλη μέρα τό φορτηγό άπέπλευσε. 'Ο Έγκόροοφ
έβάδισε ασφαλώς προς τον βέβαιο θάνατο.
Πέρασαν πέντε ημέρες μέχρις ότου τό κοινό πληροφορηθή τήν απαγωγή του
Έ γκόρω φ .Τ ό περιστατικό αυτό καθώς καί άλλες δραπετεύσεις σοβιετικών ναυτικών,
σέ λιμένες των 'Η νω μένω ν Πολιτειών,κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέμου, ανάγκασε τόν
Χοϋβερ νά ύποβάύα) υπόμνημα στον υπουργό δικαιοσύνης τόν Νοέμβριο τοϋ 1944
σχετικώ ς μέ τό θέμα αύτό.
«Π ιστεύω » έλεγε στο υπόμνημα, «ότι τα άτομα αύτά πού εγκαταλείπουν διά
φορες ύπηρεσίες τής Σοβιετικής Ένώσεως εμπίπτουν στήν κατηγορία τών πολιτι
κών φυγάδων καί παραδίδοντάς τους στά χέρια τών σοβιετικών είναι σάν τά τούς
παραδίδωμε στον βέβαιο θάνατο. Λόγω τής ΐδιότητός των ώς φυγάδων, πρέπει νά
δικαιούνται τουλάχιστον προσωρινής προστασίας στις ΗΠΑ, νά τούς παράσχωμε
τήν ευκαιρία νά έγκαταλείψουν τή Ρωσία, νά τούς εξασφαλίζεται μόνιμος διαμονή ή
νά πηγαίνουν όπου αύτοί θέλουν αργότερα».
Οί απόψεις τού Μπρόουντερ περί συνυπάρξεως άρχισαν νά καταρρέουν μετά
τήν συνέλευσι τών 'Η νω μένω ν Εθνών, στον "Αγιο Φραγκίσκο, τόν’Απρίλιο τοϋ 1945,
όπου οί κομμουνισταί συνεκρούσθησαν μέ τις ΗΠΑ γιά τήν κατάληψιν μιας έδρας.
Οί Η Π Α ύπεστήριζαν τήν κατάληψι τής έδρας άπό τήν άντιπροσωπεία τής ’Αργεν
τινής ενώ οί κομμουνισταί ύπεστήριζαν τήν κατάληψιν της άπό τήν άντιπροσωπείαν
τής προσωρινής κυβερνήσεως τού Λουμπλίν τής Πολωνίας. Οί ήγέτες τοϋ «Κομ
μουνιστικής Πολιτικής Ό ργανώσεως» έπετέθησαν ανοικτά κατά τής άμερικανικής
άντιπροσωπείας στά 'Η νω μένα ’Έθνη. Κατά τόν χρόνο αύτό, επίσης, ένας Γάλλος
κομμουνιστής ηγέτης, ό Ζάκ Ντυκλό, υστέρα άπό μια έπίσκεψί του στήν Μόσχα,
έγραψε ένα άρθρο σέ μιά. κομμουνιστική γαύΛική εφημερίδα, στο οποίο έπέκρινε τόν
Μπρόουντερ, ότι ώδηγοΰσε τούςάμερικανούς κομμουνιστάς προς τό νδρόμο τοϋ «ρεβιζιονισμοΰ». ’Εξηγούσε στούς συντρόφους ότι ό Μπρόουντερ είχε διαπράξει μέγα
λάθος νά διαλύση τό κόμμα καί νά όργανώση τήν «κομμουνιστική πολιτική οργά
νωση».
Καί έγραφε ό Ντυκλό :
«'Ο Έ ρ λ Μπρόουντερ έβγαλε άπό τήν συνδιάσκεψι τής Τεχεράνης λανθασμένα
συμπεράσματα καί δέν κατοόρθωσε νά άναλύση μαρξιστικά τήν κατάστασι. 'Ο ’Έρλ
Μπρόουντερ άνεκήρυξε εαυτόν πρωτοπόρο στήν εσφαλμένη ιδέα τής σοσιαλιστικής
έξελίξεως γενικώς, καί κυρίως τής σοσιαλιστικής έξελίξεως στις Η Π Α ........ Μπορεί
κανένας νά διαπιστώση τήν τεραστία άναθεώρησι τοϋ μαρξισμού έκ μέρους τοϋ
Μπρόουντερ καί τών ύποστηρικτών του, μιά άναθεώρησι πού εκφράζεται μ.έ τήν
ιδέα μιας μακροκρονίου ταξικής ειρήνης στις Η Π Α καί τής δυνατότητος τής καταπνίξεως τού ταξικού άγώνος κατά τήν μεταπολεμική περίοδο διά τής άποκαταστάσεως
αρμονικών σχέσεων μεταξύ τών εργαζομένων καί τών κεφαλαιοκρατών........ »
Οί άπόώεις τού Ντυκλό άνεγνωρίσθησαν ώς αύθεντικές άπό τούς άμερικανούς
κομμουνιστάς. Οί ίδιοι οί άνθρωποι πού είχαν υποστηρίξει τόν Μπρόουντερ, στήν
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συνεδρίασι της ύπ’ άριθ. 11 αιθούσης, έστράφησαν τώρα εναντίον του. Ό Μπρόουντερ
κατεψηφίσθη καί άνέλαβε γενικός γραμματεύς του κόμματος 6 Φόστερ. 'Η «κομμου
νιστική πολιτική όργάνωσις» κατηργήθη τον ’Ιούλιο του 1945 καί έπανιδρύθη τό
κομμουνιστικό κόμμα των ΗΠΑ.
’Από τις πληροφορίες πού συνεκέντρωσε τό FBI, έβγαζε τό πόρισμα δτι
ωρισμενα μέλη του κόμματος πού εύρίσκοντο σέ καίρια πόστα, μπορούσαν νά έπιδράσουν σέ μεγάλες μάζες.
Πολλές φορές τό FBI έδέχετο επιθέσεις για τον έ'λεγχο πού ένεργοΰσε καί τις
έρευνες γύρω άπό τήν κομμουνιστική δράσι.
Σέ μιά περίπτωσι διαδόθηκε ότι στήν Ούάσιγκτων είχε «καταληφθή» τό F B I
νά ενεργή ερευνά για τήν Έ ντιθ Χέλμ, τήν κοινωνική γραμματέα της κυρίας Φραγκλίνου Ροΰζβελτ καί τής Μαλβίνα Τόμσον, προσωπικής γραμματέως τής κυρίας Ροΰζβελτ καί προσετίθετο ότι ή ίδια ή κυρία Ροΰζβελτ είχε δώσει τήν έντολή αύτή στο
Στήν πραγματικότητα τά γεγονότα είχαν ώς έξής : 'Ο Γουίλλιαμ Μάκρέϋνολτς,
γραμματεύς τής συμβουλευτικής έπιτροπής τοΰ συμβουλίου έθνικής άμύνης—καί γραμ
ματεύς τοϋ Λευκοΰ Οΐκου—άπέστειλε μιά έπιστολή προς τον υπουργό δικαιοσύνης,
στις 11 ’Ιουλίου 1940, διά τής οποίας ζητούσε όπως ένεργηθή ή νόμιμος έρευνα γύρω
άπό ώρισμένα άτομα. 'Ο Μάκρέϋνολτς εσώκλειε καί κατάλογον ονομάτων και
κατέληγε:
«'Ο Πρόεδρος καί τό συμβούλιο έπιθυμοΰν όπως διενεργηθή ένας προσεκτι
κός έλεγχος γιά τά άτομα πού άναφέρονται στον κατάλογο, για νά διαπιστωθή αν
πράγματι τά άτομα αύτά είναι άξια τής εμπιστοσύνης πού άπολαμβάνουν......... »
Τρεις μήνες αργότερα εστάλη καί δεύτερος κατάλογος περιέχων 15 ονόματα
άπό τον βοηθό τοΰ Μάκρέϋνολτς μέ τήν παράκλησιν όπως τό FB I ένεργήση καί
γι’ αύτά τή σχετική έρευνα. ’Ανάμεσα σ’ αύτά ήταν καί τό όνομα τής ’Έντιθ Χέλμ.
’Επειδή ή αΐτησις προήρχετο άπό γραφείο τοΰ Λευκοΰ Οίκου, ό έλεγχος έγένετο.
'Όταν ή είδησις περί τής έν λόγω έρεύνης έδόθη στήν δημοσιότητα, άρχισαν
νά γίνωνται διάφορες κριτικές εις βάρος τοΰ FBI. Τότε ό Χοΰβερ έγραψε στον υπο
στράτηγο Έντουιν Γουώτσον, γραμματέα τοΰ προέδρου, έξηγώντας του πώς είχε
ξεκινήσει ό έλεγχος. Τήν ίδια έπιστολή έστειλε καί στήν κυρία Ροΰζβελτ. Σέ άπάντησί της ή κυρία Ροΰζβελτ έξεδήλωνε τήν κατάπληξίν της γιά τον διενεργηθέντα
έλεγχο γύρω άπό τήν ιδιωτική ζωή τής δίδος Τόμσον καί τής κυρίας Χέλμ. Έ τόνιζε
δέ ότι ή μέθοδος αύτή έρεύνης είχε δανεισθή πολλά άπό τήν «γκεστάπο», άπέδιδε
πλήρη άνικανότητα σ’ αύτόν πού είχε διατάξει τήν έρευνα αύτή.
Ό Χοΰβερ άπάντησε στήν κυρία Ροΰζβελτ ότι τό F B I δεν είχε λόγο νά άσχοληθή μέ τήν δίδα Τόμσον ή τήν κυρία Χέλμ, έάν τά όνόματά τους δεν άνεφέροντο
στον κατάλογο. Έτόνιζε ότι τό FBI δέν ένήργησε άφ’ έαυτοΰ του, άλλα έξετέλεσε
διαταγή δοθεΐσα έκ των άνω καί ότι ή έρευνα διεξήχθη εις άπολύτως υπηρεσιακά
πλαίσια.
Τό περιστατικό αύτό μέ τήν Χέλμ τό άναφέρομε σαν ένα μικρό παράδειγμα
για τήν κατανόησι καί τις παρεξηγήσεις πού ήταν δυνατόν νά δημιουργηθοΰν όταν
τό FBI έλάμβανε έντολές νά ένεργήση έρευνα γύρω άπό τά κοινωνικά φρονήματα
των διαφόρων κρατικών υπαλλήλων κατά τήν διάρκεια τοΰ ψυχροΰ πολέμου πού
έπηκολούθησε.
( Συνεχίζεται:)
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ΕΝ ΑΣ Ε Π ΙΦ Α Ν Ε ΣΤΑ ΤΟ Σ ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΜΕ Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Ν 100 ΕΤΩ Ν ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
Κ Α Ι 30 ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ
'Υπό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ ■ ΣΤΑΜΑΤΗ

Η
Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ καί ολόκληρος ό πολιτικός, επιστημονικός καί νομικός κό
σμος της Ε λλά δος, ιδιαίτερα δέ ό δικαστικός, έτίμησαν μέ δικαίαν υπερηφάνειαν
την μνήμην ένός επιφανέστατου νομομα
θούς καί πολίτικου : Τοϋ Κωνσταντίνου
Ρακτιβάν, ένός μεγάλου τέκνου τής Μα
κεδονίας πού τόσον δίκαια άπεκλήθη καί
μεγάλος «Θεμελιωτής».
'Ο αστυνομικός κόσμος έ'χει ιδιαι
τέρους λόγους να τιμήση την μνήμην τοϋ
Κωνσταντίνου Ρακτιβάν. Διότι έπί των
ήμερων του, όταν ήτο 'Υπουργός των ’Ε 
σωτερικών κατά τά έτη 1918-1920, ή
’Αστυνομία Πόλεων κατέστη μεγάλη πραγμ ατικότης. ~Ητο τότε άκριβώς ή εποχή
πού οΐ εύγενεΐς αγώνες τοϋ Κ. Ρακτιβάν,
παοά τό π?^ευρόν τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, έφεραν είς την Βουλήν τών Ελλήνων
την περίφημον εκείνην—διά την άντικειμενικότητά της καί τάς βαθείας παρατη
ρήσεις της—Α ίτιολογικήν ’Έκθεσιν τής 27
’Ιανουάριου 1920 έπί του νομοσχεδίου
« Π ερί Ά στυνομίας Πόλεων», μέ αποτέλε
σμα νά ψηφισθή ό νόμος 2461/1920 καί
νά ίδρυθή ό άστυνομικός θεσμός διά τάς
πόλεις ’Αθηνών, Π ειραιώς, Πατρών, Κερκύρας καί Θεσσαλονίκης. ’Ά ς θεωρηθή
λοιπόν τό έπετειακόν τοΰτο σημείωμα ώς κάποιος φορος τιμής και τοϋ αστυνομι
κού κόσμου προς τον Κωνσταντίνον Ρακτιβάν, ο οποίος πέραν τών όσων προσεφερε μέχρι τοϋ 1920 ούδέποτε έπαυσε, έως τοϋ θανάτου του, νά περιβάλη την
’Αστυνομίαν Πόλεων μέ την άδολον εκείνην αγάπην καί έκτίμησιν πού μόνον εις
μεγάλα πνεύματα, μεγάλας καρδίας καί φωτεινούς πράγματι οδηγούς τοϋ Ελλη
νισμού υπάρχουν καί καρποφορούν.
*
* *
~
/
/
ΙΣ Ε Ν Α παλαιόν κείμενον του ’Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας
καί καθηγητοΰ τής Παντείου Σχολής κ. Μ. Στασινοπούλου, δημοσιευμένου είς την
«Νέαν Ε σ τία ν » τοϋ 1941, εΰρίσκομεν αυτήν την πληροφορίαν διά τον Κ. Ρακτιβάν : «... Κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ τοϋ 1879 ένας νέος φοιτητής τής Νομικής
άπό την "Υδρα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα στην κουραστική μελέτη για τις ε
ξετάσεις του, ξεφύλλιζε κάτι τεύχη ξένων περιοδικών για παιδιά. ’Εκεί τοϋ γεννή
θηκε ή σκέψη, για τί νά μήν ύπάρχη καί στην Ελλάδα ένα καλό περιοδικό γιά τά
Ελληνόπουλα... Δέν πέρασαν πολλές ήμέρες καί είδε τό φώς τό πρώτο φύλλο τής
«Διαπλάσεως τών Παίδων». Ή υποδοχή ήταν καλή, γεμάτη στοργική προσδοκία,
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ϊ.έ>t.coς στη φωτισμένη αστική τάξη... Κι ενα ;ι.ρωι ήρθε στο γραφείο ό πρώτος συν
δρομητής. Ένας κύριος, πούχε ζήσει στο έξωτερικό, πήγε κι’ έγραψε το παιδάκι
του, ένα ευφυέστατο καί μελετηρό παιδάκι. ’Έφερε μάλιστα μαζί του κι’ ένα μά
τσο ξένα περιοδικά, υποδεικνύοντας νά σταχυολογήσουν ΰλη κι’ άπό κεΐ. Το παι
δάκι αύτο πού γράφτηκε ό πρώτος συνδρομητής τής «Διαπλάσεως» ήταν ό Κων
σταντίνος Ρακτιβάν, ό κατόπιν μεγάλος νομομαθής, υπουργός, πρόεδρος τού Συμ
βουλίου Επικράτειας, που άπετέλεσε συγχρόνως στο βίο του υπόδειγμα άρετής,
σεμνότητος καί δικαιοσύνης...».
ΙΙτο τότε ο Κ. Ρακτιβαν 14 μόλις ετών, γεννηθείς εις τό Μάντσεστερ τό
1865. ^Αύτό όμως, τό τελευταίο, μόνον ώς προς την ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεώς
του, άφοΰ ό πατέρας του, έμπορος τό έπάγγελμα, τον παρέλαβε βρέφος καί τον
ενέγραψε δημότην τής Βέροιας,, όπου καί διέμενε τότε. Δίκαια λοιπόν θεωρείται
"Ελλην ό Κ. Ρακτιβάν, καί μάλιστα Μακεδών, καί μέ δικαιολογημένη'/ υπερηφά
νειαν ή Βέροια άπεκάλυψε τήν προτομήν του εις τάς 11 ’Απριλίου, δίδοντας τήν ευ
καιρίαν εις τούς Μακεδόνας νά τιμήσουν τήν μνήμην τού προσφιλούς τέκνου των
καί διά πολλά άλλα, πέραν τού γεγονότος τής γής πού τον άνέθρεψε.
1ό άθηναϊκόν πανεπιστήμιο'/ έδωσε εις τον Κωνσταντίνον Ρακτιβάν τήν νο
μικήν του μόρφωσιν. Νεώτατος ακόμη, τό 1888, είσήλθεν εις τον δικαστικόν κλάδον καί ύπηρέτησεν έπί διετίαν ώς πρωτόδικης Σύρου. ’Αλλά παρητήθη ενωρίς τού
δικαστικού λειτουργήματος καί άφωσιώθη εις τήν δικηγορίαν, άφοΰ έν τώ 'μεταξύ
εις ηλικίαν μόλις 22 ετών, τό 1887, είχε συγγράψει τήν περισπούδαστο'/ «Μελέτην
έπι τού νομού Γ1 a Ε' τής 22 Μαΐου 1882 περί τόκου υπερημερίας καί τόκου τό
κων», καί τήν ά.λλην περισπούδαστου καί έκτεταμένην μελέτην «Τινά περί προκα
ταρκτικών συμβάσεων» τό έτος 1888. Καί δύο έτη άργότερον, τό 1890, έρχεται
εις φώς ή μελέτη του «Ζητήματα τινά σχετικά προς τήν δικαστικήν παράστασιν
τών ανηλίκων», ενώ τό έτος 1892, εις ηλικίαν 27 μόνον ετών βλέπει τό φώς τής δημοσιότητος ή τετάρτη κατά σειράν μελέτη του, μέ τίτλον «Περί τής μετά τήν λύσιν τού γάμου τύχης τής προικός κατά τό έν Έλλάδι κρατούν Ρωμαϊκόν καί Βυ
ζαντινόν Δίκαιον».
Αί νομικαί γνωμοδοτήσεις τού Κωνσταντίνου Ρακτιβάν γίνονται περιζήτη
τοι άπό τής ηλικίας αυτής, έπανειλημμένως δέ διατελεΐ ’Αντιπρόεδρος καί έν συνε
χεία πρόεδρός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καί ή λαμπρά του σταδιοδρο
μία προχωρεί, χαρακτηριζομένη άπό' τρεις πλευράς: Τήν π ο λ ι τ ι κ ή ν ,
τήν
ε 1 c τ η μ ο ν ι κ ή ν καί τήν δ ι κ α σ τ ι κ ή ν. Διότι άπό τού 1910 καί έφεςής εκλεγεται πολλακις βουλευτής Αττικής και Βοιωτίας (πολιτική π).ευρά τής
σταδιοδρομίας του), προτείνεται δέ καί εκλέγεται, ώς βουλευτής, μέλος καί εισηγ/)της τής Επιτροπής Αναθεωρησεως τού Συντάγματος, προσφέρων άπό τής θέσεως αυτής πολύτιμον έπιστημονικήν συμβολήν εις τήν ’Αναθεώρησή/ τού 1911.
« Εαν αυτή η^ Αναθεωρησις, γράφει ό κ. Μ. Στασινόπουλος, έδειξεν άντοχήν έπί
40 καί πλέον έτη και διετηρήθη εις τήν ούσίαν της καί μετά τήν Άναθεώρησιν τού
19ο2,^αυτο οφείλεται εις την συμβολήν άνθρώπων τής μορφώσεω>ς τού Κ. Ρ ακτιβ^άν άλλα, βεβαίως, καί εις τήν συνεχή παρουσίαν καί έπίδρασιν τού Ελευθερίου
Βενιζελου, που^ ανεδειχθη και κατα την περίοδον εκείνην πάντοτε ενήμερος εις όλα
ια νομικά και συνταγματικά ζητήματα, πού προέκυπτον κατά τάς συζητή
σεις...».
Χαρακιηριστικη η διαπιστο/σις πολλών νομομαθών συγγραφέων μας, ότι ή
ίίολιακη σταδιοδρομία τού Κ. Ρακτιβαν συμβαδίζει μέ τήν έπιστημονικήν, αν δεν
έπικαλύπτεται. "Οσον διά τήν τρίτην πλευράν τής σταδιοδρομίας του, τήν δικαστι
κήν, αυτή πέραν τής διετούς θητείας του ώς πρωτοδίκου, κατά τά έτη 1888-1889,
εξικνεΐται μέχρι τής ανώτατης βαθμίδος τής δικαστικής ιεραρχίας (κατά εύρεΐαν
έννοιαν) ^ Εκείνης τού υπουργού Δικαιοσύνης, κατά τά ετη 1912-1915, ή όποια
πέραν τού ότι αποτελεί ενα μεγάλον σταθμόν εις τά δικαστικά αλλά καί διοικητικά

Κωνσταντΐνος Ρακτφάν
πράγματα τής Χώρας μας, συνδέεται, μέ πολλά συγκινητικά γεγονότα απο την μαρ
τυρικήν γήν τής Μακεδονίας μας.
* '*
,
,
,
,
ΙΟ Τ Ι ώς υπουργός τής Δικαιοσύνης ό Κ. Ρακτιβαν είχε την τύχην να σταΛ
λή, άπό τού ’Οκτωβρίου 1912 μέχρι του ’Ιουνίου 1913 εις την Θεσσαλονίκην, κατ’
εντολήν τής κυβερνήαεως καί ώς μέλος καί έκπροσωπος αυτής, δια να οργάνωση
τήν διοίκησιν των Νέων Χωρών. Ε στάλη ό Κ. Ρακτιβαν εις τήν έλευθερωμένην
Μακεδονίαν—ένα εκλεκτόν μέλος τής τότε κυβερνήαεως καί Μακεδών—διά να φέρη
πρώτος εις τήν γήν πού έποτίσθη μέ ποταμούς αιμάτων τήν πνοήν του Ελληνικού
νόμου καί τό πνεύμα τού Ελληνικού Κράτους. Και. επετυχέ, παρ όλα τα εμπόδια
πού συνήντησε, νά οργάνωση κατά τρόπον άριστον δια την εποχην και τας τότε
συνθήκας—τάς πρώ τας έλληνικάς δημοσίας υπηρεσίας τής Μακεδονίας, παρηκολούθησε δέ μέ συγκινητικήν προσήλωσιν και αγαπην την αρχικήν αυτών λειτουρ
γίαν, κατευθύνουν καί συντονίζουν τό εργον των εις τα πρώτα του βςματα.
Αί δυσχέρειαι πού συνήντησε άπό τήν πρωτην ημέραν τής αποστολής του
είναι πολλαί καί σοβαραί. Ε ίχε νά οργάνωση υπο φοβέρας συνθήκας και αντιςοοτητας τήν Διοίκησιν, νά εμπεδώση τήν τάξιν καί νά εξασφάλιση την απονομήν δι
καιοσύνης εις επαρχίας «αΐτινες ύπέφεραν άπό αιώνων απο κακοδιοίκησήν και αιτινες, έπιπροσθέτως, άπό τής τελευταίας Συνθήκης τού Βερολίνου και εφεξής^ ειχον γίνει θέατρον διαμάχης μεταξύ όλων τών Βαλκανικών Κρατών...». Είχε ακό
μη νά παλαίση τά μέγιστα κατά τόσων δυσκολιών και προσκομμάτων που προεβαλον όχι μόνον οί Βούλγαροι και οι I ουρκοι, αλλα και ολα σχεδόν .α αλλα Lupouπαϊκά κράτη. Ε π αύτου αξίζουν να σημειωθούν μερικαι απροοπιοι δυσκολίας,
πού συνήντησεν άπό τής πρώτης ημέρας τής μεταβασεως του εις Θεσσαλονίκην ^μο
τό άτμόπλοιον «’Αρκαδία», έξωπλισμένον έμπορικόν, οτε έστάθη αδύνατον 'Μείσέλθη εις τον λιμένα τής πόλεως χωρίς τήν επιδειξιν πυγμής. Γράφει ο ίδιος εις α
ναφοράν του προς τον Πρωθυπουργόν :
^
■1
,
,
«... Οί ιθύνοντες τά τών Μεγάλων λεγομένων Δυνάμεων, αιτινες αςιοΰσιν ε
γωιστικούς νά διέπω σι τά τού κόσμου υπέρ εαυτών, δεν εδιστασαν να φραξωσι <ην
άπό θαλάσσης είσοδον τής Θεσσαλονίκης δια τής χρησεως τών τουρκικεον τορπιλλών καί τής προστήσεως (Χ) Γάλλων ύπαξιωματικών έπί τών τουρκικών πλοηγι
κών πλοίων...». Καί άφοΰ χωρίς πλοηγόν ή «’Αρκαδία» δεν ήδύνατο νά φθαση εις
τήν Θεσσαλονίκην, οί δέ Γάλλοι ήρνούντο νά πλοηγήσουν τό φέρον τον Κ. Ρακτιβάν πλοΐον, άπεφασίσθη ή «μέ τό σπαθί» είσοδος : «Διέταξα τον πλοίαρχον τής
« ’Αρκαδίας», γράφει ό Ρακτιβαν έν συνεχεία εις την αναφοραν του, να σίαμαι/μη
τό πλοηγόν. ’Α μέσω ς έγένοντο τά δέοντα σήματα καί σφυρίγματα, εις α το πλοΐον
έκώφευσε. Τότε διέταξα νά γίνη χρήσις τώ>ν τηλεβόλων... Ιό πλοηγον εφευγε.„
Έ ρρίφθη τότε μία βολή δεξιά, μία άριστερά καί τρίτη κατ’ Μθεΐαν^ έπι τού σκά
φους, διελθοΰσα εύστοχώτατα ύπεράνω τού ιστού. Ευθυς ώς ειδον^οι ε<α τού πλοίου
6τι δεν παίζομεν, εκαμον σήμα ότι έρχονται προς ημάς... Καί ησαν, ΰπό Γάλλον
ύπαξιωματικόν, 3 ή 4 Τούρκοι τού πολεμικού ναυτικού καί εις Τούρκος^ πλοηγος.
Διέταξα νά έπιβιβασθούν "Ελληνες ναΰται καί νά κρατηθούν οί Τούρκοι ώς αιχμά
λωτοι...»·
,
, jv - ί
Αυτό· τό περιστατικό» καί πολλά άλλα παρόμοια, που ο Κ. 1 ακτιβαν δεν τα
άνέμενε καί δΓ αύτό τά χρωματίζει ζωηρά, βρίσκονται εις τάς σελίδας τού έργου
του «’Έ γγρα φ α καί Σημειώσεις έκ τής πρώτης Ελληνικής Διοικησεως τής Μακε
δονίας (1912-1913) »·
,
'Υ πό αύτάς πάντως τάς φοβεράς συνθήκας, που περιγράφει εις το ιστορικόν
του άφήγημα ό Κ. Ρακτιβάν, ήτοι μέ συνθήκας πού είχε καί ί χ ε ι ν ί παλαιη πάν
τοτε ό Ε λλη νισ μός εις τάς περισσότερον δικαίας υποθέσεις του, επήγαμε εις τήν
(1) Π ρό σ τησ ις: νομικός όρος του «διορίζω»
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28 Φεβρουάριου 191ο «Περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων Χω
Χωρών»,
που ώρισε τας αρμοδιότητας καί τδ εργον του πρώτου Διοικητου, έχει τάς άκολούά>
θους ^ύπογραφάς μεγάλων καί ένδοξων ονομάτων: Γεώργιος Α ', Βασιλεύς
Βασιλεύς των
__
Ελλήνων, Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρόεδρος του 'Τπουργικοΰ Συμβουλίου καί 'Υ 
πουργός των Στρατιωτικών. 'Υπουργοί : Εξωτερικών Λ.Α. Κορομηλάς, ’Εσωτε
ρικών Έ μμ. Ρέπουλης, Οικονομικών Ά λ. Ν. Διομήδης, Δικαιοσύνης Κ. Δ. Ρα
κτιβάν, Εκκλησιαστικών I. Δ. Τσιριμώκος, ’Εθνικής Οικονομίας Ά νδρ. Μιχα
λακόπουλος, Ναυτικών Ν. Α. Στράτος.

' )

................
^
***
ΕΜΕΛΙΩΤΗΣ μέγας λοιπόν ό Κωνσταντίνος Ρακτιβάν

αναγκαία η λειτουργία τοιούτου κώματος
»EIvat
u κοινώς άνεγνωρισμένον καί παραδεδεγμένον ήδη κατ’ αρχήν υπό τ
Ύ Χ Τ ε ίΠ Γ καί
Vi*/). ύπό
n rrn Τ
Ύ \ Γ Βουλής, rlrv-i.'ni
rrrvrr*/- r —
Ο
~
τής Κυβερνήσεως
τής
ψηφισάσης
τόλ άρθρον Ί 12
του
νόμου 1370,
οτι δια τας μεγαλουπόλεις άπαιτεΐται ή όργάνωσις ειδικού Σώ ματος ’Αστυνομίας
άλλου παρά τό ασκούν μέχρι τοΰδε τά καθήκοντα ταϋτα Σώ μα τής Χωροφυλακής.

Χώρας.
»'Η ειδική έκπαίδευσις του Σώματος τής Χωροφυλακής καί αί έν γένει διέ-

αυτήν πολιν.
»Αι τοιαΰται εηανειλημμεναι μεταθέσεις, συνεπαγόμεναι άγνοιαν τών τοπι
κών συνθηκών, τοπικών άναγκών, ειδικών διατάξεων καί αύτής άκόμη τής τοπο
γραφίας καί τών έγκληματιών τών πόλεων, έπιφέρουσι τά (ούχί άγνωστα) έπιβλα-
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βή διά τήν ώς ’Αστυνομικής δυνάμεως επάρκειαν του Σώματος τούτου άποτελέσματα.
» 'Η εις τάς πόλεις άφ’ ετέρου έκτέλεσις υπηρεσίας ύπό άνδρών τής Χωρο
φυλακής πολλάκις ούχί μετά προθυμίας άναλαμβάνεται καί λόγω του δαπανηρού
του βίου των πόλεων, καί τό σημεϊον τούτο δέον νά άντιμετωπισθή έπαρκώς κατά
τήν ρύθμισιν των όρων του ’Αστυνομικού Σώματος των Πόλεων.
»Οί άνωτέρω είναι υί σπουδαιότεροι των λόγων, οίτινες έπιβάλλουσι καί παρ’
ήμΐν ώς έπέβαλον προ καιρού εις τά Κράτη τής ’Αγγλίας, ’Αμερικής, Γαλλίας καί
πλείστων άλ?κον χωρών, τήν συγκρότησιν ειδικού Σώματος Αστυνομίας Πόλεων,
κατά τά διά τού ύποβαλλομένου ήδη εις τήν Βουλήν νομοσχεδίου εκτιθέμενα.
»Πρίν είσέλθωμεν εις τάς λεπτομέρειας αυτού, σημειοΰμεν ιδιαιτέρως, ότι
εν έκ των κυρίων χαρακτηριστικών τού διά τού παρόντος νομοσχεδίου σχηματισθησομένου Σώ ματος είναι, ότι τούτο θά είναι Σώμα ούχί στρατιο^τικόν, άλλά πολιτι
κόν, ύπό τον έλεγχον μόνον τών πολιτικών άρχών, μή έχον πλέον σχέσιν προς τον
στρατόν καί τούς στρατιωτικούς κανονισμούς, καί οτι θά άποτελήται έξ ιδιωτών
εθελουσίως κατατασσομένων, άναλαμβανόντων τήν υπηρεσίαν ταύτην ώς βιοπορι
στικόν έπάγγελμα, άντιθέτως προς τό συμβαΐνον, κατά τό πλεΐστον, εις τό Σώμα
τής Χωροφυλακής, έ'νθα μέγα μέρος τών κατωτέρων οργάνων κατατάσσεται επι
ώρισμένη βραχεία θητεία, ύπεχούση θέσιν τής διετούς υποχρεωτικής θητείας έν
τώ στρατεύματι.
»"Εν έπί πλέον επιχείρημα διά τήν ΰπαρξιν ειδικής ’Αστυνομικής δυνάμεως
έν τα ΐς πόλεσιν είναι ή άνάγκη τής δημιουργίας μάλλον φιλικών σχέσεων καί συμ
πάθειας μεταξύ τής ’Αστυνομίας καί τών πολιτών, όπερ είναι δυσχερές νά ύφίσταται, έφ’ όσον άστυνομικά καθήκοντα έκτελεΐ δύναμις σώματος στρατιωτικού, διε
πομένου ύπό τών ΐδιαζόντων τώ στρατώ κανόνων καί υποκειμένου εις συχνάς με
ταθέσεις, ώς ήδη συμβαίνει.
» Δ ιά του παρόντος σχεδίου νόμου καθιεροΰται ή μονιμότης τού προσωπικού,
ώς απαραίτητος παράγων. ’Εννοείται όμως άφ’ έτέρου, ότι όφείλομεν νά θέσωμεν
τοιούτους όρους διά τήν υπηρεσίαν τού νέου ’Αστυνομικού Σώματος, ώστε νά έλκύσωιμεν ώς όργανα τού Σώματος τούτου πρόσωπα καλής τάξεως καί άγωγής, δυνάμενα νά άποβώσιν αντάξια τώ>ν δικαίων προσδοκιών τού κοινού. . . , .».
Ό νόμος 2461 τού 1920, καρπός προσπαθειών τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου καί
τού Κ. Ρακτιβάν, κατέστησε πραγματικότητα τήν σύστασιν νέου έντελώς ’Αστυ
νομικού Σώ ματος διά τά μεγάλα άστικά κέντρα, βασιζόμενου έπί συγχρόνων άντιλήψεων και, προ παντός, έπί τής αρχής τής δημιουργίας έπαγγελματιών άστυνομικών, μέ συνείδησιν καί πνεύμα υπαλληλικόν έναντι τών πολιτών καί τής κοινωνίας
έν γένει.
Μ ε γ α Ε Ρ Γ Ο Ν τού Κωνσταντίνου Ρακτιβάν είναι καί ή όργάνωσις τού Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας. Έ κτιμώ μενος βαθύτατα ύπό τού Ελευθερίου Βενι
ζέλου διά τό ήθος καί τήν νομομάθειάν του, ώς και διά τήν προηγηθεΐσαν δράσιν του
εις τον δημόσιον βίον, έκλήθη παρ’ αυτού τό 1927—άφοΰ έν τώ μεταξύ είχε έκλεγή καί
πληρεξούσιος εις τήν Δ ' έν Άθήναις Έθνοσυνέλευσιν τού 1923, τής όποιας διετέλεσε
καί Πρόεδρος από τού επομένου έτους, καθώς καί μέλος τής ’Ακαδημίας Αθηνών
από τού 1926—νά άναλάβη τήν όργάνωσιν τού Συμβουλίου ’Επικράτειας, πού τό έζητοΰσε πλέον ό τόπος άφοΰ άπό τό 1864 καί ουσιαστικώτερον άπό τό 1844 είχε καταργηθή. Συνέταξε τότε τον νόμον 3713 τού 1928 «Π ερί’Οργανισμού τού Συμβουλίου
’Επικράτειας», ό όποιος έξακολουθεΐ κατά βάσιν νά ΐσχύη καί σήμερον, καί άπό τού
1929 άπεδέχθη τήν θέσιν τού πρώτου Προέδρου, παρασχών ουτο) σημαντικωτάτην
υπηρεσίαν εις τό ’Έ θνος. Άφοσιωθείς εις τον νεοπαγή θεσμόν μέ τήν ιδίαν άπαρέγκλιτον προς τό καθήκον προσήλωσιν, πού είχε παντού έπιδείξει, εις όλα τά ύπ’
αύτοΰ καταληφθέντα λειτουργήματα, κατηύθυνε τάς έργασίας τού Συμβουλίου τής
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Επικράτειας κατά τά —ρώτα κρίσιμα έτη της λειτουργίας του καί συνετέλεσε τά μέ
γιστα εις τήν διαμόρφωσιν τής αρχικής του νομολογίας, ή όποια καί άπετέλεσε την
βάσιν των μετέπειτα νομολογιακών κατευθύνσεων του ’Ανώτατου Διοικητικού Δ ι
καστηρίου μας.
Ό ήδη ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας καί καθηγητής τής Παντείου Σχολής κ. Μ. Στασινόπουλος, γράφει διά τήν τεραστίαν αύτήν συμβολήν του
Κ. Ρακτιβάν εις τά πρώτα βήματα του ’Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου:
« ........ Τά πρώτα έτη τής νομολογίας τού Συμβουλίου ’Επικράτειας υπήρξαν
μία δύσκολη, άλλά άξιοθαύμαστη δημιουργία. Βήμα προς βήμα έσκάπτετο τό έδαφος
καί εΐσηγοΰντο αί νέαι έννοιαι, μέ τήν ακριβή εικόνα των καί τήν άλάνθαστον τοποθέτησίν των. ’Αθόρυβος, άλλά συστηματικός καί έπίμονος, ό Ρακτιβάν διηύθυνε
τά πάντα άπό τήν θέσιν του, εις τήν οποίαν είργάζετο άδιακόπως. Παρηκολούθει
σχεδόν όλας τάς διασκέψεις, έδιάβαζε λέξιν προς λέξιν όλας τάς αποφάσεις, συνεβούλευε, καθωδηγοΰσε, έδιδε σταθεράς καί φωτεινάς κατευθύνσεις. ’Επηρέαζε γύρω
του τούς πάντας, διότι τον έβλεπαν νά είναι διαρκώς εις τό γραφεΐον του καί να έμπνέη μέ τό παράδειγμά του εις αυτήν τήν δημιουργίαν. Δεν έπώπτευεν απλώς, άλλα
ε ί ρ γ ά ζ ε τ ο . Καί όλοι γνωρίζομεν πόσον πιστά έργάζονται οί κατώτεροι, όταν
βλέπουν τον άνώτερον νά έργάζεται μέ ειλικρίνειαν καί μέ πίστιν.
» Τήν 17ην Μα'ίου 1929, εις τά εγκαίνια τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας, ό
’Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει έναν μεγάλο λόγο: «’Εάν, ειπεν, ήθέλατε ακυρώσει
καί τήν σοβαρωτέραν έτι πράξιν τής Κυβερνήσεως, δέν θά. δυσφορήσω, άλλά πρώτος
έγώ θά σάς συγχαρώ. Διότι θέλω κάθε πολίτης, ακόμη καί ό πλέον άνυπεράσπιστος
αγρότης εις τάς έσχατιάς τοΰ Κράτους, νά δύναται νά εΐπη προς τήν Διοίκησιν πού
τον αδικεί τήν φράσιν τού Μυλωνά τοΰ Πότσδαμ: «'Υπάρχουν δικασταί εις τάς ’Α
θήνας!». Μέ αύτό τό πνεύμα έξεκίνησε τό Συμβούλιου Επικράτειας. Καί ευθύς άπό
τήν πρώτην του άπόφασιν (τήν ύπ’ άριθ. 1 τοΰ 1929) έλαβε τό βάπτισμα τού πυρός.
Μέ τήν άπόφασιν αύτήν ήκυρώθη ολόκληρος ή έκκαθάρισις τού Σώ ματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, πού είχε γίνει άπό τήν Κυβέρνησιν Βενιζέλου, διότι έκρίθη ότι τά
συμβούλια κρίσεως είχαν συγκροτηθή άντισυνταγματικώς, επειδή ήσαν έκτακτα,
ενώ ή κρίσις έπρεπε νά γίνη άπό τά υπάρχοντα συμβούλια, τά τακτικά. 'Η άπόφασις
αυτή δέν ήμπορεΐ νά μήν ήνώχλησε τήν Κυβέρνησιν, πού έβλεπε νά καθυστερή ένα
διοικητικόν μέτρον μεγάλης σημασίας διά τό πολιτικόν πρόγραμμά της. Έ ν τούτοιςγ
ή δυμμόρφωσις προς τήν άπόφασιν υπήρξε άμεσος.
» Μέ αύτήν τήν σταθεράν προσοχήν καί επιμέλειαν έγιναν τά πρώτα βήματα τής
νομολογίας τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας, κατά τήν πρώτην εξαετίαν τής λειτουρ
γίας του, ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Κωνστατίνου Ρακτιβάν.
» Μόνον επειδή είχαν τεθή τόσον στερεά θεμέλια, κατώρθωσεν ό θεσμός τοΰ
Συμβουλίου ’Επικράτειας νά συνέχιση τήν πορείαν του καί νά έπιζήση έπί 25 έως
τώρα χρόνια, άνάμεσα άπό φοβέρας πολιτικάς καί έθνικάς περιπετείας. Δι’ αύτό,
μέ τήν πάροδον τοΰ καιρού, πού ξεκαθαρίζει τάς έντυπώσεις καί .κρατεί τά περισσό
τερον άξιόλογα στοιχεία άπό τήν δράσιν των άνθρώπων διά νά τά διαφυλάξη ή 'Ι 
στορία, τό όνομα τού Ρακτιβάν, παρά τήν άλλην σημαντικήν του δράσιν καί τά μεγάλα
άξιώματά του, παραμένει περισσότερον συνδεδεμένον μέ τήν Ιδιότητά του ώς πρώτου
προέδρου καί ίδρυτοΰ καί όργανωτοΰ τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας».

Λ

2Ά-1 ΙΟ Σ 1 Π Η Ρ ϋ Ε Ν εις όλίγας άδράς γραμμας ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, μέ
τήν προσθήκην ότι συνέγραψε καί πλεΐστα άλλα έργα («Τά κτήματα τών μεταναστευσάντων έκ τών Νέων Χωρών» (1916), «'Η Συνταγματική προστασία τής
’Εργασίας (1933) κ.λ. καί διετέλεσε καί Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άπό
τοΰ 1933 μέχρι τοΰ 1935, ότε καί άπέθανεν. "Ενας, κατά κοινήν ομολογίαν, επιφα
νέστατος νομομαθής, πολιτικός καί επιστήμων, καί ένας μεγάλος Θεμελιωτής.
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

Γ Ε Ν ΙΚ Α ΘΕΜ ΑΤΑ

Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΗΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
_____________

'Υπό τοϋ κ. Θ Ε Μ . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ______________

Ή προθυμία για τήν έκπλήρωσι του καθήκοντος παντού καί πάντοτε, μετά την
άναγνώρισι καί το σεβασμό του ήθικοϋ νόμου, άποτελεϊ άλλο σπουδαίο παράγοντα
τής ψυχικής υγείας. Γιατί δεν είναι τό ίδιο πράγμα, τήρήσις τοϋ ήθικοϋ νόμου καί
έκπλήρωσις τοϋ καθήκοντος. Οί δύο έννοιες έχουν ασφαλώς σχέσι μεταξύ τους και
συμβαδίζουν εν τινι μετρώ. Πλήν όμως μόνη λαμβανομένη έκάστη παρουσιάζει
μειονεκτήματα καί αφήνει σημαντικά κενά, γιατί ό άνθρωπος μένει ακαθοδήγητος
σέ πλεϊστα ζητήματα τής καθημερινής ζωής. "Ενεκα τούτου πρέπει νά γίνεται σαφής
διάκρισις μεταξύ ήθικοϋ Νόμου καί καθήκοντος, δοθέντος ότι οί δύο έννοιες άλληλοσυμπληρώνονται στον πρακτικό βίο τοϋ άνθρώπου.
Ά λ λ α γεννώνται εύθύς—άμέσως διάφορα ερωτήματα στο σημεϊον αυτό,
όπως λ.χ.: Τ ί είναι καθήκον; Καί προς ποιους έχει ό άνθρωπος καθήκοντα; Καί πώς
οφείλει νά τά έκπληρώνη; κ.τ.λ. "Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ν’ άπαντήσουμε σ’'αυτά,
για τί έτσι μόνον μπορούμε νά προχωρήσουμε στην άνάπτυξι τοϋ θέματος.
Καί έν πρώ τοις, όσον άφορα τήν έννοιαν, είναι δυνατόν νά λεχθή μετά βεβαιότητος, ότι καθήκον είναι ή ήθική ύποχρέωσις, τήν οποίαν αύτομάτως καί άφ
έαυτοϋ αισθάνεται κάθε άνθρωπος στά βάθη τής συνειδήσεώς του, νά έκτελή copi
erμένα έργα καί νά προβαίνη σέ διάφορες ενέργειες ή ν’ άποφεύγη δωρισμένες πρά
ξ ε ις......... Τούτο δέ χωρίς νά τον υποχρεώσουν γιά τον σκοπό αύτό νομικά σχήματα,
άνάγκες τής ζω ής ή άλλης φύσεοως καταναγκασμοί. Γιατί όπως εί'παμεν, έντελώς
αυθόρμητα καί άφ’ έαυτοϋ ό άνθρωπος αισθάνεται ένδομύχως συχνά τήν άνάγκη, νά
συμμορφώνεται μ ’ δωρισμένες επιταγές τής συνειδήσεώς του, ν’ άγνοή τις παρορμήσεις των ένστικτων του, κ.ο.κ. σ’ δωρισμένες περιπτώσεις.
Αύτό συνεπώς είναι τό καθήκον. Προκειμένου τώρα νά έξετασθή προς ποιους
ό άνθρωπος έχει καθήκοντα, ή άπάντησις δέν είναι τόσον εύκολη. Γιατί τά καθήκοντα
είναι πάμπολλα καί πολυειδή καί εκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. ’Αφορούν
δέ ταϋτα τον ΐδιο τον άνθρωπον ώς άτομον, τήν κοινωνία, τό έθνος, τήν ανθρω
πότητα, τον πνευματικό κόσμο, τό ζωϊκό βασίλειο, κ.ά. 'Ως κυριώτερα έν τούτοις
των πολλαπλών αυτών καθηκόντων, μπορούν καθ’ ήμά.ς νά θεωρηθούν: Τά καθή
κοντα παντός άνθρώπου προς έαυτόν καί τούς λοιπούς οικείους του,- τά τοιαΰτα προς
τούς άλλους όμοιους του καί τήν κοινωνία, τά προς τό έθνος του καί τήν άνθρωπότητα
καί τέλος τά καθήκοντα πρός τον Θεόν . . . . . "Ας τά έξετάσουμε λοιπόν, μέ συντομία,
γιά νά ίδοΰμε κατά ποιον τρόπον πρέπει νά τά έκπληροωνη κάθε άξιος τοϋ ονόματος
καί τοϋ τίτλου άνθροωπος.
’Α ρχίζουμε άπό τά καθήκοντα παντός άνθρώπου πρός έαυτόν καί τούς οικείους
του. Γιά νά θεωρήται ότι ταϋτα έκπληροΰνται μ’ εύσυνειδησίαν καί πληρότητα, ό
άνθρωπος οφείλει νά φροντίζη σ’ όλη του τή ζωή, άπό τή νεότητά του δηλαδή μέχρι
τά γεράματα, γιά τή διάπλασι τοϋ χαρακτήρας καί τό σχηματισμό τής προσωπικό
τητάς του. Ν ’ άποβλέπη δηλαδή κ α τ’ άρχήν στό.νά γίνεται χρήσιμος στον έαυτό του
καί τούς άλλους οικείους του, όταν φυσικά έχη,ήτοι γονείς, άδέλφούς καί αδελφές,
σύζυγο καί τέκνα, κ.λπ.
’Α ποτέλεσμα τής προσπάθειας αύτής δέν μπορεί νά είναι άλλο, παρά ή βαθειά
εκείνη ίκανοποίησις πού παρέχει ή συναίσθησις τού καθήκοντος, σέ κάθε ένεργοΰντα
κατά τον δως άνοω τρόπον. Καί έτσι ούτος άντιλαμβάνεται, ότι ή ζοωή του δέν είναι
άγονη καί κενή περιεχομένου, άλλά χρήσιμη, γόνιμη, σκόπιμη καί ευεργετική, κα
τά συνέπειαν δέ καρποφόρος......... ’Αλλά καί ή ιδιαίτερη εκείνη εύχαρίστησις καί
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ίκανοποίησις, πού αισθάνονται οΐ οικείοι παντός άνθρώπου φροντίζοντος γιά την
έκπλήρωσι των καθηκόντων του προς αυτούς, δεν είναι μικρή καί ασήμαντη. Γιατί
νοιώθουν ουτοι έτσι, ότι ό άνθρωπος πού έκπληρώνει τά καθήκοντα προς εαυτόν,
μέλλει ν’ άποβή χρήσιμος καί στούς ά.λλους καί ν’ άναδειχθή άξιόλογη προσωπικότης
χρήσιμη καί σ’ ολόκληρη την κοινωνία.
Περί αύτοΰ δεν υπάρχει άμφιβολία. «Το δένδρον έκ του καρπού αύτου γνωρί
ζεται», λέγει τό άγιό μας Εύαγγέλιο. «Παν δένδρον μή ποιούν καρπόν κόπτεται καί
εις πυρ βάλλεται. , . .» (Ματθ. ζ' 19, ιβ' 33, Λουκ. στ' 44). Καί ό άνθρωπος πού δεν
φροντίζει γιά την έκπλήρωσι των καθηκόντων του προς έαυτόν καί στούς οικείους
του, μοιάζει μέ το ά.καρπο δένδρο καί άποβαίνει «άχθος άρούρης», ήτοι: βάρος τής
γης, άχρηστος καί ανίκανος γιά κάθε τι.
"Οσον άφορα τον τρόπον έκπληρώσεως των ώς άνω καθηκόντων, τούτο είναι
ζήτημα τραγματικο καί έχει σχέσι μέ τη ζωή κάθε άνθρώπου, τις άνάγκες, τά
ιδανικά καί τούς περί αύτόν. Τήν έξωτερική πάντως γραμμή τής πορείας του καθο
ρίζει ό ηθικός Νόμος, το περιεχόμενο τού όποιου παρεθέσαμε προηγουμένως. "Ο,τι
απομένει νά προστεθή εδώ, έπομένως, είναι ότι οί έπιθυμοΰντες νά βαδίζουν τον
δρόμον αύτόν, οφείλουν νά μή ζοΰν μόνο γιά τον εαυτό τους, άλλα ν’ αποβλέπουν σέ
κάτι άνώτερον, ύψηλότερον, εύγενέστερο καί ωραιότερο. Ν’ άγωνίζωνται δέ συνεχώς
καί νά προπαρασκευάζωνται γιά νά τό φθάσουν πάντοτε.........
Τήν άνάγκην αυτήν προφανώς έπιθυμών νά κάμη νά έντυπωθή στο πνεύμα
όλων τών άνθρώπων καί γενικά ιδίως τών νέων, ό επιφανής ’Αμερικανός ποιητής
Λογγφελόου, έγραψε τό ύπό τον τίτλον excelsior ( = υψηλότερα ) ποίημά του. . Σ ’
αύτό παρουσιάζει τήν εικόνα ενός νέου, βαδίζοντος νά φθάση στήν υψηλότερη κορυφή
τών ’Άλπεων καί κρατοΰντος στά χέρια του σημαία, μέ τήν επιγραφήν αύτήν,, ήτοι:
excelsior = υψηλότερα.
'Η κορυφή είναι ύψηλή καί σκεπασμένη μέ χιόνια, ή θύελλα γύρω του μαίνε
ται, ό δρόμος δέν διακρίνεται καί ή άνωφερής πορεία δύσκολη εξαιρετικά__ ..,. Ά λ λ ’
ο νέος μας δέν τρομάζει εύκολα. Προχωρεί άφοβος καί κρατώντας πάντοτε τή ση
μαία του ψηλά στο ένα χέρι, δείχνει μέ τό άλλο τήν έπιγραφή της καί συγχρόνως
φωνάζει στούς άλλους, πού υποτίθεται ότι τον άξο?,ουθοΰν: e x c e lsio r..! ( = υψη
λότερα.. ! ).
"Οπούς τώρα ό νέος τής είκόνος αντιμετωπίζει τά πάντα καί προχωρεί υψη
λότερα, κατά τον ίδιον τρόπον οφείλει νά έχη ύπ’ όψιν του ότι πρόκειται νά παλαίη
καί κάθε άλλος άνθρωπος, έπιθυμών νά έκπληρώνη τά καθήκοντα του προς έαυτόν.
Γιατί ή πορεία είναι δύσκολη καί τά εμπόδια πολλά, άφοΰ, όπως λέγει ό ποιητής:
'Ο δρόμος έχει γύρω του, γιά μόνα του στολίδια
Δενδρογαλιές φαρμακερές καί διψασμένα φίδια. . .
αγκιάθιο περισσά.
"Ολ’ αυτά έν τούτοις όχι μόνο δέν πρέπει ν’ άποθαρρύνουν κανένα, άλλ’ άντίθετα νά τον έμψυχώνουν καί νά τον ενθουσιάζουν, δοθέντος ότι μόνον δ άνωφερικός
και μετ’ έμποδίων δρόμος οδηγεί στήν έπιτυχία, όπως καί άλλοτε είπαμε. Γιατί μόνο
κατ’ αύτό τον τρόπον υπάρχουν πιθανότητες ν’ άποκτα κανείς τ ’ άναγκαΐα προ
σόντα, νά ενθουσιάζεται γ ι’ ανώτερα πράγματα, νά καταβάλλη τήν άνάλογη προσπά
θεια καί νά φθάνη στήν κορυφή......... ’Αλλοιώς μένει στο τέλμα τής μετριώτερης
μετριοτητος καί δαπανά τή ζωή του άσκοπα, ήτοι χωρίς κανένα άποτέλεσμα.
Στα καθήκοντα τού άνθρώπου προς έαυτόν περιλαμβάνονται, όπως είπαμε,
καί τά τοιαύτα προς τούς οικείους του. Καί αύτά όμως είναι δύσκολο νά όρισθοΰν.
Γιατι και το ζήτημα αύτό είναι πραγματικό καί οφείλει νά εξετάζεται άπό κάθε
άνθρωπον ιδιαίτερα, άνάλογα μέ τις άνάγκες πού υπάρχουν, τούς έπιδιωκομένους
σκοπούς και αλλα στοιχεία. Γ ι’ αύτό δέν θεωρούμε σκόπιμο νά είποΰμε τίποτε περί
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αύτών ένταΰθα καί άφήνουμε στη λογική καί τήν άξιοπρέπεια του καθενός τή ρύθμισί τους.
,
, ,
„
Λαμβάνετε σοβαρά ύπ’ δψιν, λοιπόν, φίλοι σπουδασταί, ότι ό άνθρωπος έχει,
μεταξύ των άλλουν, πολλά καί διάφορα καθήκοντα, τά όποια οφείλει νά έκπληρωνη
μέ προθυμία, άν θέλη νά έξασφαλίζη τήν ψυχική του ύγεία. . . . . "Οτι άκόμα στήν
πρώτη γραμμή των καθηκόντων τούτων βρίσκονται τά καθήκοντα του ανθρώπου
πρός εαυτόν καί τούς οικείους του. Στην εκπληρωσι δε αυτών οφείλει, πρωτιστως
ν’ άποβλέπη ούτος, άνάλογα μέ τις συνθήκες τής ζωής του, τις ανάγκες του καί τά
ιδανικά του, μή απομακρυνόμενος δμως άπό τή γραμμή πού χαράζει ό ήθικός Νόμος...
II.— ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ε ρ χό μ α σ τε τώρα στά κοινωνικά καθήκοντα, τά όποια προέρχονται άπό τό
γεγονός, δτι ό άνθρωπος δεν ζή μόνος στά βουνά καί στά δάση, όπως πολλά θηρία.
Συνοικεί μέ όμοιους του, μεθ’ ών απαρτίζει κοινωνίες καί πρός τούς όποιους έχει
συνεπώς καθήκοντα.
Π οιά δμως είναι τά κοινωνικά καθήκοντα τοϋ άνθρώπου; Έρωτάται. Πολλά
καί διάφορα, είναι ή άπάντησις. Ώ ς κυριωτέρα δμως έξ αύτών μπορούν κατά τή
γνώμη μας, νά θεωρηθούν τά έξής:
α) Ε κ ε ίν α πού άφοροΰν τό σεβασμό τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας
των άλλων όμοιων του.
β) "Οσα έχουν σχέσι μέ τήν παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντας καί αδυνάτους
συνανθρώπους, κατά οιονδηποτε τροπον είναι τούτο δυνατό στον καθένα. Και
γ ) Τ ά καθήκοντα πού άναφέρονται στήν παντοειδή εύποιία, τή συμβολή του
στήν πρόοδο τής άνθρωπότητος καί τήν άνύψωσι τού επιπέδου τού πολιτισμού της.
Αυτά καί μόνον, επομένως, πρόκειται νά εξετάσουμε εδώ μέ συντομίαν.
1.—Ό Σ ε β α σ μ ό ς τ ή ς ζ ω ή ς , κ.λπ. ’Αρχίζουμε άπό τά πρώτα, τά
όποια εκπληρώνονται μέ τό νά σέβεται κάθε άνθρωπος τή ζωή, τήν τιμή καί τήν περι
ουσία των όμοιων του, παντού και πάντοτε. Τούτο δε γιατί η ζωη αποτελεί το με
γαλύτερο καί τό σπουδαιότερο γεγονός τού κόσμου καί τό άξιολογώτερο καί ανώ
τερο των θαυμάτων. "Ενεκα τούτου ό άνθρωπος ούτε νά τήν κατανοήση πλήρως δύναται, ούτε νά τή δημιουργήση έκ τού μηδενός μπορεί. Γι’ αύτό οφείλει ν’ αποκα
λύπτεται ένώπιόν της καί νά τήν σέβεται, προστατεύουν συγχρόνως αυτήν, οσάκις
τήν συναντά κινδυνεύουσαν, σ’ δποιους κ ι’ άν παρουσιάζεται ό κίνδυνος.
Τό καθήκον τούτο του ανθρώπου πρεπει να τονισθη ιδιαίτερα. Γιατί είναι,
δυστυχώς, γεγονός άναμφισβήτητον, δτι ό άνθρωπος πολύ λίγο σέβεται τη ζωη,
δταν ιδίως αυτή είναι κατωτέρου βαθμού τής άνθρωπίνης προικισμένος καθώς είναι
μέ τό ένστικτο τής καταστροφής. "Ετσι ό Α. λ.χ. κόπτει χωρίς λόγο καί απορρί
πτει τούς κλάδους ένός δένδρου......... Ό Β. καταστρέφει τά λουλούδια καί τά κρίνα
τού αγρού άνευ α ιτία ς........ . Ό Γ. έχει τή μανία τής καταδιώξεως τών πουλιοϋν,
πής καταστροφής τω ν φωλεων τους και της αρπαγής τών μικρών τους. . . . . ^0
Δ. βασανίζει τά οικιακά ζώα, πού υπηρετούν έν τούτοις τον άνθρωπον..... Ό
Ε. δέν διστάζει νά φθείρη καί τών όμοιων του άκόμα τή ζωή, σ’ εμβρυώδη κατάσταση
γιά λόγους......... συμφέροντος ή άλλους, κ.ο.κ.
__
__
ν
,
Ά λ λ ’ ή τακτική αύτή τής καταστροφής τής ζωής άποτελεΐ θλιβερός γεγονος
καί άξιοκατάκριτη ενέργεια. ’Οφείλει συνεπώς νά έκλειψη, άν πρόκειται νά έκπληρώνη κανείς εύσυνείδητα καί ολοκληρωτικά τά κοινωνικά του καθήκοντα. Είναι δη
λαδή άνάγκη νά επιβάλλεται κανείς στον εαυτό του, νά έξευγενίζη τό ένστικτο τής
καταστροφής πού φέρει μέσα του καί νά τό στρέφη πρός τήν ευεργετικήν έπίδρασιν
επί τή ς ζωής, άντί τής καταστρεπτικής πού έχει τώρα. . . . . Νά ευεργετη δηλαόη
κανείς τή ζωή, σ’ δλες τις εκδηλώσεις καί τις μορφές της, άντί νά τήν καταστρεφη,
ήτοι νά γίνεται προστάτης καί υποστηρικτης της. . . . .
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«Είναι πολύ φανερό, λέγει 6 έπιφανής Γάλλος συγγραφεύς C harles W agher,
ότι αυτό το ζωηρό καί περιπαθές ενδιαφέρον του άνθρώπου για το σεβασμ,ό καί την
υπεράσπισι τής κινδυνευούσης ζωής, πρέπει νά κινήται στον υπέρτατο βαθμό. Τό
συναίσθημα πού αισθάνεται κανείς τότε, ονομάζεται οίκτος.........Μπορεί δέ νά διεγείρεται όχι μόνο κατά τις θλίψεις των όμοιων του, άλλά καί γιά ένα ζώο πληγωμέρο,
ένα δένδρο ξερριζωμέν'ο', ενα λουλούδι κομμένο κ.ο.κ. Δεν σάς συνέβη ποτέ νά ση
κώσετε τό στέλεχος ενός άνθους πού έπεσε, ή νά φυτεύσετε πάλιν ένα δέντρο ξερριζωμένο; "Αν ναί, θά αΐσθανθήκατε τήν εύχαρίστησι νά τό ζαναΐδήτε στη ζωή. . . .
Ά λλ’ ή συγκίνησις είναι ακόμα μεγαλύτερη, όταν πρόκειται γιά ένα ον πού περπατεΐ
καί ένεργεΐ, τό όποιο μέ τις φωνές, τις κινήσεις καί τις άλλες εκδηλώσεις του, φανε
ρώνει τήν άπέλπιδα αμηχανία του σέ ώρες κινδύνου ή τήν υπέρτατη χαρά του, γιά τη
σωτηρία του, όταν τελικά επιτυγχάνεται αΰτη.........».
»’Έ I λοιπόν, χάριν τής σωτηρίας εκείνου καί τής δικής σας εύχαριστήσεως,
την οποίαν ασφαλώς αΐσθάνεσθε σώζοντες κινδυνεύουσαν ζωήν, συμβάλλετε παντού
και πάντοτε στήν πρόληψι τής καταστροφής, μέ τή βεβαιότητα ότι έκτελεΐτε ένα
θεάρεστον έργο».
2.
—'Η β ο ή θ ε ι α τ ω ν ά λ λ ω ν . Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερον είδος
των κοινωνικών καθηκόντων τού άνθρώπου, ήτοι τή βοήθεια των άλλων συνανθρώπων
του. Τά καθήκοντα αύτά διδάσκουν τόσον ό ήθικός Νόμος, όσο καί ή λογική, ή σύνεσις, ή σωφροσύνη, ή άγάπη προς τούς όμοιους μας, ή κοινωνικότης, ή φιλανθρωπία,
κ.λπ. Γιατί όπως είναι γνωστόν, ό άνθρωπος έκτίθεται σέ πολλών ειδών κινδύνους
καί ύπόκειται σέ πλήθος περιπετειών........ 'Ένεκα τούτου είναι άνάγκη νά έξοικειωνωνται όλοι μέ τήν ιδέαν, ότι επιβάλλεται ή βοήθεια παντός πάσχοντος.........'Η
άνακούφισις δηλαδή παντός άδυνάτου καί άνικάνου νά έξυπηρετηθή μέ τά ’ίδια του
μέσα καί τις δυνάμεις του.........
"Ας συνηθίζουμε λοιπόν όλοι νά βοηθούμε τούς πάσχόντας, νά ενισχύουμε τούς
αδυνάτους, νά έμψυχώνουμε τούς όλαγοψύχους, νά ανακουφίζουμε τούς άσθενεΐς.........
"Ας δανείζουμε λ.χ. στούς τυφλούς πού συναντάμε τά μάτια μας, στους παραλυτι
κούς τά πόδια μας, στούς κουρασμένους καί άποκάμνοντας τή δύναμί μας, στούς στερουμένους καί δυστυχοϋντας λίγ’ άπό τά μέσα μας καί τ ’ άγαθά μ α ς......... , κ.υ.κ.
Γιατί τό νά είναι κανείς λίγο φΑάνθρωπος, ικανός γιά πληροφορίες, κατάλΛηλος
γιά οδηγός, πρόθυμος γιά ενίσχυση κ.λπ. δέν είναι πολυτέλεια. . . . . ’Αντίθετα άποτελεΐ άρθρο πίστεως γιά τον κοινωνικόν άνθρωπο, καθήκον γιά τό Χριστιανό, άνάγκη
γιά τό μορφωμένο καί ανθρωπισμό γιά τον πολνίτισμένον.........
Τούτο άποτελεΐ άπόλυτην άλήθεια καί γεγονός άναμφισβήτητο. Γιατί εκείνος
πού ζή μόνος καί δέν ένδιαφέρεται γιά άλλο τίποτε, εί μή μόνο γιά τον έαυτό του"
πού βαδίζει στο δρόμο του χωρίς νά βλώπη τά γύρω του συμβαίνοντα- πού ξεύρει ότι
παρά-πλευρά του ένας συνάνθρωπός του υποφέρει, χωρίς τούτο νά τον συγκινή·
πού αγαπά νά τρώγη, νά πίνη καί νά διασκεδάζη, σπαταλών άσκοπα τά άκόπως ΐσως
άποκτηθέντα μέσα του, ενώ γύρω του εκτείνεται ό ωκεανός τής δυστυχίας· πού έννοεΐ νά είναι πρόθυμος γιά όλ^α καί νά σκορπά άφειδώς υποσχέσεις, άλνλά νά πεοιορίζεται μόνο στα λόγια........ 'Ένας τέτοιος λέμε, έχει μόνο τή μορφή τού άνθρώπου...
Κατά τά λοιπά, (πνεύμα, ψυχή, αισθήματα, κ .λ π .) άνήκει στήν κατηγορία τών κτη
νών καί μάλιστα τών κατωτέρων......... Γιατί τ ’ άνώτερα σχηματίζουν κοινωνίες
καί συχνά άλληλοβοηθοΰνται κατά τρόπο θαυμαστό καί αξιοπρόσεκτο.........
3. —Ή σ υ μ β ο λ ή σ τ ή ν π ρ ό ο δ ο . ’Απομένει νά είποΰμε λίγες λ.έξεις
γιά τήν τρίτη κατηγορία τών κοινωνικών καθηκόντων τού άνθρώπου, τά όποια συνίστανται στή σύμβολά) του γιά τήν πρόοδο καί τον πολιτισμό. Γ ια τί αύτό κυρίως
σημαίνει εύποιία, . . . . Τό νά κάνουμε δηλαδή παντού καί πάντοτε, σ’ όλες τις εκ
δηλώσεις καί τις μορφές του τό καλό, χωρίς νά περιμένουμε νά μάς τό ζητούν ή ν’
άναμένουμε άνταμοιβή........ (Στην τελευταίαν αυτή περίπτωσι άσκοΰμε επάγγελμα,
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κάνουμε καλό). Νά συμβάλλουμε έτσι κατά πάντα δυνατό τρόπο στήν άνύψώσι
προόδου, στήν έξημέρωσι τής ανθρώπινης ψυχής, την καλλιέργεια άνωτέρων
εύγενών αισθημάτων, πρώτα των οποίων είναι ή άγάπη των συνανθρώπων μας
ή άλληλοβοήθεια, καί νά συντελούμε στήν άνάπτυξι του πολιτισμού.
’Από τήν άποψιν αύτή υπάρχουν πάρα πολλά έργα, τά όποια άναμένουν έκτελ^εστάς. ’Ιδού λίγα μόνον έξ αυτών, έντελώς ενδεικτικά: Τό νά λαμβάνη κανείς τήν
πρωτοβουλία λ.χ. προς διόρθωσι τών κακώς έχόντων σ’ ένα μέρος ή μιά περιοχή'
τό νά διαθέτη'μέρος άπό τ ’ άφθονα τυχόν ύλικά του μέσα γιά κοινωφελείς σκο
πούς' τό νά εργάζεται γιά τή βελτίωσι του βιοτικού, του πνευματικού καί τού ηθικού
επιπέδου τών συμπολιτών του κατά κάποιον τρόπο' τό νά συντελή στήν άνύψωσι
τή ς στάθμης τής προόδου καί τού πολιτισμού τής άνθρωπότητος γενικά καί ιδιαίτερα
τού έθνους καί τής μικρότερης πάτρίδος του, κ.λπ.
"Ενας άλλος τομεύς εόποιίας καί κοινωφελούς δράσεως είναι τό νά συμβάλλη
κανείς στήν έπανόρθωσι τών ζημιών πού προξενούν οί άλλοι στο κοινωνικό σύνολο,
ε ίτε μέ τήν άμεση δράσι τους, είτε μέ τήν αδράνεια καί τήν παράλειψι τών καθη
κόντων τους, συνειδητά ή ασυνείδητα......... Πολλοί, γιά ν’ άποφεύγουν τό καθήκον
τους αύτό, οχυρώνονται στο έπιχείρημα, ότι γιά τις ζημιές αύτές οφείλουν νά φρον
τίζουν εκείνοι πού τις προξενούν......... Καί έχουν έκ πρώτης όψεως δίκαιον........
Δεν πρέπει όμως νά λησμονήται, ότι αύτοί πού διαπράττουν αυτού τού είδους τό κα
κόν, είτε είναι καί παραμένουν άγνωστοι, φροντίζοντες νά κρύπτωνται........ Είτε
γίνονται καί οί ίδιοι θύματα τών άπαισίων έργων τους, πληρώνοντες μέ τή ζωή τους
τά έγκλήματά το υ ς..........’Αλλά καί όταν οί ένοχοι έπιζοΰν, πρέπει πρώτα νά καταπαύη τό κακό, γιά νά μήν έπεκτείνεται καί κατόπιν ν’ άναζητήται ό ένοχος γιά τήν
πάτηρωμή.........
Έ ξ άλλου άς μή διαφεύγη άπό κανένα τό γεγονός, ότι συχνά τό κοινωνικό κακό
προέρχεται άπό άστάθμητους παράγοντες.........Καί τότε ποιος οφείλει νά πληρώνη; Έ ρ ω τ ά τ α ι....... ’Ιδού μερικά πρόχειρα παραδείγματα. Πυρκαϊά έκραγεΐσα
σ’ ένα μ,έρος κ α τ’ άγνωστο τρόπο, έπεκτείνεται έπικινδύνως καί απειλεί μεγάλες
κατασ τροφ ές......... Που είναι εκείνος πού τήν έπροκάλεσε, γιά νά πλήρωσή τις
ζημιές; Παραμένει άγνωστος, έσπευσε νά έξαφανισθή ή ή φωτιά προήλθεν άπό
ηλεκτρικά κ α λώ δια .......... Πρέπει πρώτα νά σβύση λωιπόν, ή φωτιά, γιά νά μή
προξενήση μεγαλύτερες καταστροφές καί υστέρα νά ζητούνται ευθύνες άπό τούς
ενόχους......... ».
Δεύτερον παράδειγμα έστω ή πλημμύρα ενός ποταμού, ή οποία παρασύρει τά
σπαρτά, πνίγει τά ζώα, άπειλεΐ τούς άνθρώπους......... Ποιος πρέπει νά θεωρηθή
υπεύθυνος καί νά πληρώση τις ζημιές στήν περίπτωσιν αύτή;
Τρίτο παράδειγμα. Μιά επιδημία θερίζει τον άνθρώπινο πληθυσμό μιας περιο
χή ς καί ερημώνει τούς κατωκημένους τόπους, ή προκαλεΐ τό θάνατο μυριάδων
ζ ώ ω ν ......... Οί ζημιές είναι τεράστιες, άλλ’ ό ένοχος δέν βρίσκεται........... Πρέπει ν’
άφεθή τό κακό νά προχωρήση, ένώ μέ γενικά μέτρα δύναται νά προληφθή. . ;
«Οί κλέφτες, λνέγει ό προμνημονευθείς Γάλλος συγγραφεύς παίρνουν τά ξένα
άγαθά καί φ εύγουν......... "Αν δέ άνεμέναμε νά επανορθώσουν οί ίδιοι τις ζημιές τους,
θά έπεριμέναμεν επί πολ,ύ ματαίως. . . . . Γ ι’ αύτό δέν πρέπει νά χάνουμε τον καιρό
μας άσκοπα, άλλά νά σπεύδουμε προς έπανόρθωσι τών ζημιών καί άποκατάστασι
τής τάξεω ς, έκεΐ όπου άλλοι έσπειραν τή σύγυχσι καί έπροκάλεσαν τήν καταστροφή.. .
Γ ια τί όπως ό ναυαγοσώστης σπεύδει νά προσφέρη βοήθεια σέ κινδυνεύουσα ζωή
καί τίποτε δέν μπορεί νά τον σταματήση, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει νά ενεργούμε
καί ’μεΐς, έργαζόμενοι μέ προθυμία καί δραστηριότητα τά έργα τής εύποιίας.
"Ας μήν άναζητοΰμε προηγουμένως τούς δράστες, καί άς μή καταλογίζουμε
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εύθΰνες. . . . . ’Ά ς επεμβαίνουμε πρώτα νά βοηθούμε, ν’ ανακουφίζουμε, νά θεραπεύ
ουμε ή νά προλαμβάνουμε το κακό καί υστέρα άς φροντίζουμε για την άναζήτησι
των υπευθύνων........
Αύτός είναι ό καλλίτερος, έ άνώτερος καί άποτελεσματικώτερος τρόπος έκπληρώσεως των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων τοΰ έξημερωμένου καί πολι
τισμένου ανθρώπου. Των καθηκόντων δηλαδή εκείνων, πού αποβλέπουν στην έξυπηρέτησι τής κοινωνίας, τοΰ έθνους καί τής άνθρωπότητος. Είπαμε των κυριωτέρων,
γιατί υπάρχουν καί πολλά άλλα, δπως λ.χ. τό έργον ενός μεγάλου έπιστήμονος, ενός
σπουδαίου εφευρέτου, ενός εξαιρετικού καλλιτέχνου, ενός επιφανούς πολίτικου, κ.ά.
Φροντίζετε λοιπόν γιά την έκπλήρωσι καί τών κοινωνικών σας καθηκόντων,
παράλληλα προς τά καθήκοντα προς έαυτούς. Σέβεσθε, συγκεκριμένως τή ζωή, την
τιμή καί τήν περιουσία τών άλλων καί βοηθεΐτε τούς συνανθρώπους σας κατά
οποίον τρόπο μπορείτε. Τέλος συμβάλλετε μέ όλες σας τις δυνάμ,εις, στήν άνύψωσι τής προόδου καί τοΰ πολιτισμοΰ τής κοινωνίας, τοΰ έθνους σας καί τής άνθρω
πότητος ........
III. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Π ΡΟ Σ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
’Απομένει νά είποΰμε λίγες /νέξεις γιά τά καθήκοντα, τοΰ ανθρώπου προς τον
Θεόν, τον Πατέρα καί Δημιουργό του, δοθέντος ότι όπως λέγει ό Εύαγγελιστής
’Ιωάννης, «έν Αύτώ ήν ό Λόγος, καί 6 Λόγος ήν προς τον Θεόν καί Θεός ήν ό Λόγος.....
Πάντα δι’ Αύτοΰ έγένετο καί άνευ Αύτοΰ έγένετο αύδέν, ό γέγόνεν.........».
Μερικοί άσφαλώς θά γελάσουν μέ τό διάβασμα τών γραμμών αυτών. Ά λ λ ’
αυτοί δεν μάς ένδιαφέρουν, γιατί είναι οί άπιστοι, οΐ υλιστές, οί οπαδοί τ<ών θεωριών
τής αύτομάτου γενέσεως τής ζωής, τής άνυπαρξίας πνευματικών δυνάμεων, του
όρθολογισμοΰ γενικά. ’Ανήκουν επομένως στήν αρμοδιότητα τής ψυχοπαθολογίας
καί δεν μποροΰν νά μάς άπασχολήσουν έδώ. Κατά φυσικήν συνέπειαν οί γραμμές
αυτές γράφονται γιά τούς πιστούς, εκείνους πού έχουν τή δύναμι καί τήν ικανότητα
νά διακρίνουν τήν ύπερτάτη Δύναμι, πού έδημιούργησε καί διευθύνει τον κόσμο, τήν
οποίαν ονομάζουμε Θεόν. . . . . Γιατί αυτοί άναγνωρίζουν, ότι παράλληλα προς τά
άλλα του καθήκοντα, 6 άνθρωπος έχει καί τοιαΰτα προς τον Θεόν.
Τά καθήκοντα αυτά τοΰ ανθρώπου είναι πολλά καί μεγάλα. "Ενεκα. τούτου
όχι μόνο νά τ ’ άναπτύξουμε, άλλ’ ούδέ καν νά τ ’ άριθμήσουμε έδώ είναι εύκολο. Γ ι’
αυτό περιοριζόμαστε νά είποΰμε λίγες λέξεις γιά τά κυριώτερα έξ αύτών, τά όποια
καθ’ ήμάς είναι:
α) Ή πίστις στο Θεό—Δημιουργό καί τον Υιό Του Λυτρωτή καί Σωτήρα
τοΰ κόσμου, ήτοι τον Κύριο ήμών Ίησοΰν Χριστόν.
β) 'Η τήρησις τοΰ Νόμου Του καί τών έντο?ιών Του. Καί
γ) 'Η προσευχή καί ή συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή τής ’Εκκλησίας Του
παντός πιστοΰ.
Αυτά καί μόνον, έπομένως, έξετάζουμε έδώ μέ συντομία.
( Σ υνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΗ Ν Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΠ ΙΚ ΑΙΡΟ ΤΗ ΤΑ

Ο Ρ Κ Ω Μ Ο ΣΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠ ΑΣΤΥΝ Ο Μ Ω Ν ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΑΑΚΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Ύ τυό τοϋ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Ν έ ο ι Β Λ Α Σ Τ Ο Ι προσετέθησαν είς τάς τάζεις τών ’Αξιωματικών καί Άρχιψυλάκων ’Αστυνομίας Πόλεων άπό της 7ης ’Ιουλίου έ.έ. 'Ωρκίσθησαν, καί έπύκνωσαν τον κλάδον τω ν αύριανών στελεχών, 45 νέοι 'Υπαστυνόμοι Β' καί 100 νέοι
Ά χιφ ύλακες.
'Η τελετή τή ς ορκωμοσίας έγένετο άπό 19ης—20ής ώρας τής 7-7-1965, εις
την Σχολήν ’Α ξιω ματικώ ν ’Αστυνομίας Πόλεων. Μέσα εις τον ωραιότατα διακοσμημένον χώρον του μεγάλου προαυλίου τής Σχολής, έπί τής λεοκρόρου Κηφισίας
καί έναντι τοϋ αριθμού 188, ήκούσθη διά μίαν ακόμη φοράν ό ιερός όρκος του 'Έλ?ςηνος αστυνομικού καί πολλοί άπό τούς παρισταμένους έρρίγησαν άναπολοΰντες
μακρυνάς ωραίας παρομοίους στιγμάς, κατά τάς οποίας επιβραβεύονται οί κόποι,
καρποφορούν οί μόχθοι καί άνατέλλει μία νέα ζωή. Καί άπό τής στιγμής εκείνης,
τή ς μεγάλης π ρά γμ α τι στιγμής, κατά τήν οποίαν οί ώρκισθέντες ύπεσχέθησαν πίστιν
είς τήν Π ατρίδα καί τον Συνταγματικόν Βασιλέα των Ελλήνων, ύπακοήν εις τό Σύν
τα γμ α καί τούς νόμους τοϋ Κράτους καί τιμίαν διαχείρισιν τής άνατεθείσης δημοσίας
υπηρεσίας, αί εύχαί όλοκύνήρου τής άστυνομικής οικογένειας συνώδευσαν τούς νέους
'Υπαστυνόμους καί Ά ρχιφύλακας διά μίαν λαμπράν σταδιοδρομίαν. Τούς συνώ
δευσαν όμως, εύθύς μετά τήν ορκωμοσίαν καί αί συγκινητικά! παραινέσεις-ύποθήκαι τοϋ Διοικητοΰ τώ ν Σχολών μας, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' κ. Π. Λυκούση, ως καί αί λαμπραί έκεΐναι κατευθυντήριοι γραμμαί πού έδόθησαν διά τοϋ εμ
πνευσμένου λόγου τοϋ 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδη. ’Αλλά
άς άκο?Λυθήσωμε τά γεγονότα μέ τήν σειράν των.
***
Ο Π Ε Ρ Α Σ προσελεύσεως τών προσκεκλημένων έσημειώθη τήν 18.50' ώραν,
μέ τήν είσοδον τοϋ ’Αρχηγού μας κ. Εύαγγέλου Καραμπέτσου, ό όποιος έπεθεώρησε τά παρατεταγμένα τμήματα συνοδευόμενος υπό τοϋ Διοικητοΰ τών Σχολών,
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' κ. Π. Λυκούση. Μέχρι τής στιγμής εκείνης είχον
προσέλθει μεταξύ τώ ν άλλων : Ό ’Αρχηγός τής Ε.Β.Χ. ’Αντιστράτηγος κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος, οί ’Αντιστράτηγοι Διευθυνταί Γ.Δ.Ε.Α. καί ΓΕ.Δ.Π.Α. Χώ
ρας κ. Α. Βλάχος καί Γ. Καραχάλιος, ό τέως ’Αρχηγός ’Αστυνομίας κ. I. Καλυβίτης, ό Ειδικός Σύμβουλος παρά τώ 'Υπουργώ Δημοσίας Τάξεως κ. Α. Καλλιτεράκης, ό καθηγητής τού Συνταγματικού Δικαίου είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών
κ. X. Σγουρίτσας, ό καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας είς τήν Πάντειον Σχολήν
κ. I. Π απαζαχαρίου, ό Σύμβουλος τής ’Επικράτειας κ. Η. Γλυκοφρύδης, οί έν συντά ξει ’Α ρχηγοί ’Αστυνομίας κ. Δ. Κάλλιας καί Ν. ’Αρχιμανδρίτης, οί Ύφηγηταί
τού Π ανεπιστημίου καί καθηγηταί τών ’Αστυνομικών Σχολών: κ. Δ. Γαλανός τής
Χ ημείας τώ ν Τροφίμων καί I. Δασκαλόπουλος τής ’Εγκληματολογίας, οί καθηγη
τα ί τών ’Αστυνομικών Σ χολώ ν: κ. Α. Π ουλαντζάς τής Δικαστικής Γραφολογίας, κ.
I. Φ ραγκιαδάκης, παλαίμαχος συγγραφεύς καί πρώην Γυμνασιάρχης, κ. Ν. Κορφιάτη ς τού Ποινικού Δικαίου καί τέως Εΐσαγγελεύς, κ. Ν. Τσιτσιράγκος τής Θεολο
γία ς καί ’Η θικής ’Α γω γή ς, κ. I. Λουκάς τής Φιλολογίας, κ. Ν. Γκιουζέπης καί
Δ. Παναγια>τίδης τώ ν ’Αγγλικών, κ. Α. Καμπαφλής τής Πυγμαχίας καί ’Ιαπω
νικής Πάλης. ’Ε πίσ η ς : οί Δήμαρχοι ’Αμαρουσίου καί Χαλανδρίου κ. Α. Γαρδέλλης καί Α. Τ ζα μ τζή ς, ή κ. Μ. Γερανέα, Γενική Γραμματεύς τού 'Ομίλου Φίλων
’Αστυνομίας Π ειραιώ ς (είς τον όποιον ώς γνωστόν άνήκει καί τό οίκημα τών Σχολών ’Α ξιω ματικώ ν ’Αστυνομίας), οί έν συντάξει ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ. Γ.
Παπανικολάου καί Γ. Γερανέας, ό Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλακής Κηφισίας,
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'Αντισυνταγματάρχης κ. Ν. Βαρείας, καί ό Πρόεδρος Κοινότητας Φιλοθέης κ. Θ. Βενακίδης. Καί άκόμη, έκ των ένεργεία. άστυνομικών : Οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί χ ! Γ. Κανελλάκης, Ν. Βερελής, Γ. Χαλοΰλος, Δ. Βασιλάκος, Κ. Τασιγεώργος,
Α. Κωτσιάς, Κ. Τουζένης, Δ. 'Υφαντής, Γ. Χατζηελευθερίου, I. Ιίεφαλάς, Β. Γιαννόπουλος, Α. Λαλιώτης, Κ. Τσιοϋγκος, Η. Μπούρας, Γ. Βλητάκης, Κ. Δημητρόπουλος, Κ. Κάτσαρης, Γ. Λυμπέρης, Π. Λάζος, ώς καί πλεΐστοι ’Αστυνόμοι καί
'Υπαστυνόμοι. Παρίσταντο επίσης ο Υποδιοικητής των Σχολών κ. Κ. Πολίτης,
’Αστυνομικός Διευθυντής Β', 6 Κοσμήτωρ ’Αστυνόμος Α' κ. Λ. Παπαθανασίου,
ό όποιος είχε καί τό πρόσταγμα έπί τής τελετής, ό Διοικητής Σχολής ’Αστυφυλά
κων, ’Αστυνόμος Α' κ. Α. Ντουφεξής, οί 'Υπαστυνόμοι έκπαιδευταί καί πλήθος
έκ των οικείων των νέων Ύπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων.
Καί μία απρόσμενος καί λίαν ευχάριστος καί συμπαθητική παρουσία : Ό
πρώην ’Αστυνόμος κ. Α. Μπράμης, κάτοικος των Η.Π.Α. άπό ετών καί τόσον ατε
νώς συνδεδεμένος μέ τάς Άστυνομικάς Σχολάς εν οσω ευρισκετο εν υπηρεσία. Πα-

Ό ’Αρχηγός τοΰ Σώματος κ. Ευάγγελος Καραμττέτσος έτπθεωρώυ τούς νέους Ά ρχιφύλακας. Συνοδεύεται ΰττό τοΰ Διοικητοϋ τω ν Σχολών, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α'
κ. Π. Λυκούση.

ρεπιδημεΐ ενταύθα μ.ετά τής οικογένειας του καί δεν ήτο δυνατόν νά άπουσιάση άπό
μίαν άκόμη μεγάλην στιγμήν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος. Προσήλθε λοιπόν μέ τήν
οίκογένειάν του καί, όπως μάς ειπεν, ήσθάνθη πολύ ευτυχής διότι εΰρέθη εις τό
περιβάλλον πού τόσον ήγάπησε καί πού πάντοτε τον συγκινεΐ ιδιαιτέρως.
Τ

Α ’ν

ΗΝ 19ην ώραν άκριβώς άφίκετο ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Γεωργόπουλος, ολίγον άργότερον δέ ό 'Υπουργός τής Δ η
μοσίας Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδης, ό όποιος συνοδευόμενος ύπό τοΰ κ. ’Αρχηγού
καί τοΰ κ. Διοικητοϋ των Σχολών έπεθεώρησε τά παρατεταγμένα τμήματα. Ά π ό
τής στιγμής εκείνης ήρχισε καί τό θρησκευτικόν μέρος τής τελετής, ίερουργοΰντος
τοΰ βοηθοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, ’Επισκόπου Κερνίτσης
καί ενώ έψαλλεν ή πασίγνωστος χορωδία τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναοΰ ’Αθηνών. Καί
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τήν άπαγγελίαν του "Ορκου διεδέχθη ή 'Ημερήσια Διαταγή του Διοικητοϋ των
Σχολώ ν κ. Π. Λυκούση, άναγνοοσθεϊσα ύπό του 'Τπαστυνόμου Α' κ. Κουβέλη καί
έχουσα οΰτω :
« Νέοι ‘Τπαστυνόμοι, νέοι Άρχιφύλακες :
»Κ ατά τήν λαμ,πράν αύτήν τελετήν, τήν οποίαν τιμά διά τής παρουσίας του
ό έξοχώτατος 'Υπουργός τής Δημοσίας Τάξεως, έδώσατε τον ιερόν ορκον προς τήν
Πατρίδα καί τον Βασιλέα, άπό αύριον δέ αναλαμβάνετε τά. καθήκοντα του νέου βα
θμού σας.
«Α ισθήματα χαράς, συγκινήσεως καί υπερηφάνειας πλημμυρίζουν αύτήν τήν
στιγμήν τήν ψυχήν σας. Καί εύλόγως, διότι άπό σήμερον άνοίγονται δι’ ύμάς νέοι
καί εύρείς ορίζοντες.
»Ε ίς τήν Σχολήν έπεδιώχθη ή καλλιέργεια του πνεύματος καί τής ψυχής σας
καί γενικώς ή άνοδός σας εις υψηλότερα πνευματικά, ψυχικά, καί ηθικά έπίπεδα,
ώστε έξερχόμενοι ν’ άνταποκριθήτε πλήρως εις τό δύσκολον καί πολυσύνθετον άστυνομικόν έργον.
»Καί θέλομεν νά πιστεύωμεν οτι έπετύχομεν εις τήν προσπάθειαν αύτήν,
χάρις, άφ’ ενός μέν εις τήν έκ μέρους σας έπιδειχθεΐσαν πειθαρχικότητα καί επι
μέλειαν, άφ’ ετέρου δέ εις τήν πολύτιμον συνδρομήν των διακεκριμένων Καθηγη
τών σας, προς τούς οποίους όφείλομεν, επ’ εύκαιρία, νά έκφράσωμεν τάς θερμοτατας εύχαριστίας τή ς Σχολής.
» Ά λ λ ά ποτέ κανείς δέν είναι τέλειος. 'Η προσπάθειά σας διά τήν άπό πάσης
άπόψεως έπιμόρφωσίν σας πρέπει νά συνεχισθή. 'Υπό τάς σημερινάς ιδία συνθήκας
τής άΔματώδους επιστημονικής καί κοινωνικής έξελίξεως, επιβάλλεται ή συνεχής
συμπλήρωσις καί άνανέωσις τής επαγγελματικής καί πνευματικής σας καταρτίσεως, εις τρόπον ώστε, μετά τής πείρας τήν οποίαν σύν τώ χρόνω θ’ αποκτήσετε,
νά καταστήτε άπολύτως ικανοί διά τήν άπρόσκοπτον έπιτέλεσιν του ύψηλοϋ προο
ρισμού σας.
»Νέοι 'Υπαστυνόμοι καί ’Αρχιφύλακες :
»’Από σήμερον πυκνώνετε καί σεις τάς τάξεις των ’Αξιωματικών καί των
Ά ρχιφυλάκω ν τού Σώματος οί όποιοι, άπό τής συστάσεως του θεσμού, μέ τήν πίστιν των προς τήν εκπολιτιστικήν άποστολήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί την
προσήλωσίν των εις τά ιδανικά τής Πατρίδος καί τής έλευθερίας, έξετέλεσαν εύόρκω ς καί εις τό άκέραιον πάντοτε τό καθήκον το^ν, ήγωνίσθησαν καί πολλοί τούτων
έθυσιάσθησαν εις τήν μάχην κατά τών εχθρών τής τάξεως καί τής άσφαλείας καί
έδημιούργησαν μίαν υψηλήν παράδοσιν, μίαν ίεράν παρακαταθήκην δι’ ύμάς τούς
νεοοτέρους.
»Καί αύτής τής εύγενοΰς παραδόσεως, νέοι ’Αξιωματικοί καί Άρχιφύλακες,
καλεΐσθε νά γίνετε συνεχισταί.
»Μή παραλείπετε εύκαιρίαν έξυψώσεως τού θεσμού. Οΰτω πως δέν τιμάτε
υιόνον εαυτούς καί τό Σώ μα της Αστυνομίας, αλλα πολύ περισσότερόν το Κράτος
τού οποίου εισθε οί κυριώτεροι έκπρόσωποι. Γνο^ρίζετε καλώς, οτι θά γίνετε οί ιε
ρουργοί ενός λειτουργήματος τό όποιον είναι μεστόν ύποχρεοοσεων καί λίαν άναγκαΐον εις τήν κοινωνίαν.
» 'Η Π ατρίς καί ή 'Υπηρεσία στηρίζουν εις ύμάς ωραίας ελπίδας. Καί είμαι
βέβαιος, ότι δέν θά τάς διαψεύσετε.
» '0 βαθμός σας άποτελεΐ τον κυριώτερον μοχλόν εις τήν ιεραρχίαν τού Σώ
ματος. Σ εις θά έρχεσθε εις συνεχή έπαφήν μέ τον πολίτην, σείς θά έπιλαμβάνεσθε
τού συνόλου περίπου τών υποθέσεων καί σείς θά καθοδηγήτε καί θά κατευθύνετε
τον Α στυφύλακα.
»Αί εύθΰναι σας όθεν έναντι τής κοινωνίας, τής Αστυνομίας καί τής πολι
τείας είναι μεγάλαι.
«Κ αλλιεργείτε εις τον χαρακτήρα σας τάς ύψηλάς άξίας καί άρετάς, αί ό-
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ποΐαι πρέπει νά κοσμούν ένα τέλειον βαθμοφόρον. Δ ι’ ύμάς προέχει πάντοτε τό ή
θος καί ό χαρακτήρ.
»Παρέχετε τον εαυτόν σας υπόδειγμα χρήστου, έντιμου καί άξιοπρεποΰς
υπαλλήλου.
«Πειθαρχείτε πάντοτε καί δίδετε πρώτοι τό παράδειγμα τής εύπρεπείας εις
τούς κατωτέρους σας καί τούς πολίτας. Μή ξεχνάτε, δτι ή εύγένεια υποχρεώνει καί
επιβάλλει, τό δέ παράδειγμα διδάσκει.
»Μέ τήν καλήν συμπεριφοράν, τήν άμεροληψίαν, την δικαιοσύνην, τήν ευ
θύτητα, την σύνεσιν καί τήν καλωσύνην, θ’ άποκτήσετε τήν άγάπην, τήν έκτίμησιν καί τήν φιλίαν του πολίτου. Είναι άνάγκη, μεταξύ των οργάνων τής τάξεως
καί των πολιτών νά επικρατή ό άμοιβαΐος σεβασμός. 'Ένας φίλος τής ’Αστυνο
μίας είναι καί φίλος τής Πολιτείας, καί τούναντίον, ένας έχθρός τής ’Αστυνομίας
είναι καί έχθρός τής Πολιτείας.
«Μή λησμονήτε δτι ή ’Αστυνομία άποτελεί τον καθρέπτην τού πολιτισμού
τής χώρας καί μή σάς διαφεύγει έπίσης, δτι είσθε οί έγγυηταί τής τάξεως καί
άσφαλείας, βασικών δρων διά τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον τής κοινωνίας καί
τού Κράτους.
»Νέοι 'Υπαστυ,νόμοι καί Άρχιφύλακες :
» Αισθάνομαι αυτήν τήν στιγμήν τούς πόθους σας, τά όνειρά σας, τάς φιλοδοξίας
σας. Σάς συνοδεύουν αί εύχαί δλων μας δι’ ένα λαμπρόν μέλλον. 'Ο δρόμος σας θά
είναι έν πολλοίς ανηφορικός καί δύσκολος. ’Αλλά νά είσθε βέβαιοι δτι θά φθάσετε
εκεί υψηλά, πού άτενίζετε αυτήν τήν στιγμήν, άν είσθε έμποτισμένοι μέ τήν πίστιν εις τά ιδανικά τής Πατρίδος καί τάς ύψηλάς παραδόσεις του ’Αστυνομικού
Σώματος.
»Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά φανήτε άντάξιοι τών προσδοκιών τής Πολιτείας
καί τής 'Υπηρεσίας, σάς χαιρετώ καί σάς προσκαλώ ν’ άναφωνήσωμεν :
»Ζήτω τό ’Έ θνος!—Ζήτω ό Βασιλεύς!».
ΠΠ
I ΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑΣ, ύψηλάς καί εύγενεΐς αύτάς παραινέσεις-ύποθήκας τού
κ. Λυκούση, διεδέχθη ό λαμπρός καί πλήρης μεστότητος λόγος τού 'Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδη. Είπεν ό κ. 'Υπουργός :
«Νέοι 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες :
«Επιθυμώ νά σάς απευθύνω τον θερμόν χαιρετισμόν μου' έπίσης τάς εύχάς
μου διά τήν πλήρη έπιτυχίαν εις τό έργον σας καί διά μίαν λαμπράν σταδιοδρομίαν.
«Τό εύνομούμενον άποτελεί τό μέτρον τού πολιτισμού μιας χώρας. Καί πρέ
πει να αίσθάνεσθε πάρα πολύ υπερήφανοι, διότι ή μοίρα σάς έταξεν αύτόν άκριβώς
τον σκοπόν νά υπηρετήσετε. Σκοπόν, ό όποιος αποτελεί καί τήν θέλησιν τού λαού,
διότι ό λαός έπιθυμεΐ τήν ευνομίαν, έπιθυμεΐ. τήν ησυχίαν καί τήν τάξιν.
«Πρέπει νά γνωρίζετε, καί τούτο πρέπει νά γίνη άπόλυτος συνείδησις μετα:ην ησυχίαν και την
αύτός είναι έκεΐνος ό όποιος είναι ό πραγματικός φίλος σας, προς τον όποιον μέ τό
αίσθημα τής εμπιστοσύνης καί τής φιλίας θά πρέπει νά άποβλέπετε. Καί δτι, τό το
νίζω, τότε θα μπορέσετε νά στηρίξετε τό έργον σας κατά τρόπον επιτυχή.

είναι έργον κοινόν μαζί μέ τον πολίτην.
» Η δεύτερα φασις, επι τής όποιας πρέπει νά στηρίζετε τό έργον σας, είναι
δτι έν τή έκτελέσει του, πρέπ;
κει μέ αποκλειστικότητα νά άκοΰτε τήν φωνήν τής συνειδήσεώς σας καί νά άπονέμ:ετε τό δίκαιον κατά τρόπον αντικειμενικόν. Τότε μ,όνον
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θά ήμπορέσετε νά έπιβληθήτε εις τήν κοινήν συνείδησιν καί νά έχετε το άπαιτούμενον εκείνο κύρος, το όποιον είναι άπαραίτητον διά νά δυνηθήτε έπιτυχώς, προς
ολας τά ς κατευθύνσεις, νά επιτυγχάνετε του έργου σας.
» 'Η Κυβέρνησίς μας, ή Κυβέρνησις τής Ένώσεως του Κέντρου, πιστεύει απο
λύτως εις τά ς δύο αύτάς βασικάς άρχάς, πού πρέπει νά άποτελοΰν το βάθρον έπί
του όποιου πρέπει νά στηρίζεται τό μέγα κοινωνικόν έργον τό όποιον άναλαμβάνετε. Καί διότι πιστεύει
εις τάς βασικάς αύτάς
άρχάς, έμπράκτω ς ήδη
έχει άποδείξει τήν έκτίμησιν προς τό έργον σας
καί έχει λάβει αρκετά
μέτρα τά όποια, νομί
ζω, σάς είναι άρκετά
γνωστά. Α λ λ ά καί π ε 
ραιτέρω, πρόκειται νά
λάβωμεν καί νεώτερα
μέτρα καί ήδη ένα έκ
των πρώτων νομοσχε
δίων, τό όποιον θά είσαχθή λίαν προσεχώ ς εις
τήν Ε π ιτρ ο π ή ν Έ ξο υ σιοδοτήσεως, λαμβάνει
πρόνοιαν εις πολλά θέ
ματα τά όποια, επιλυό
μενα, Οά καταστήσουν τό
έργον σας πλέον ευχερές
καί π?.έον αποδοτικόν.
’Επίσης διά τής αύξήσεως, τήν οποίαν απεφάσισεν
Κυβέρνησις,
τή ς δυνάμεως των Σ ω μάτοον ’Ασφαλείας, επ ι
θυμούμε νά καταστήσω μεν τό έργον σαςπλέον
άνετον.'Ο μοίω ς διά π ι
στώσεων, τάς όποιας
έξησφαλίσαμεν, θέλομεν
έντός συντόμου χρονικού
διαστήματος νά έχω μεν
στιγμήν εκφωνεί τον λογον του.
καί δλα εκείνα τά μ η χα 
νικά μέσα, τά όποια ε ί
ναι απαραίτητα ώ στε τό έργον σας νά είναι άποδοτικώτερον.
«Πάντα ταΰτα δεν άποτελοΰν τίποτε άλλο, παρά μόνον τήν έκπλήρωσιν ένός
στοιχειώδους χρέους τή ς Πολιτείας προς ύμάς, τά Σώματά ’Ασφαλείας, τά όποια
εξυπηρετούν τόν μέγα αύτόν κοινωνικόν σκοπόν.
« 'Η μ είς έπράξαμεν, πράττομεν καί θά πράττωμεν τό καθήκον μας άπένταντί
σας, διότι τοιαύτην έκτίμησιν έχομεν διά τό έργον τό όποιον έπιτελεΐτε. Ά πό σάς,
ή Π ολιτεία δεν ζη τεί τίποτε’ ζητεί μόνον νά μείνετε πιστοί εις τόν δρκον σας καί
νά μείνετε όργανα, τ ά όποια μέ αποκλειστικότητα νά άνήκετε εις τήν Ελλάδα, εις
τήν αΐωνίαν Ε λ λ ά δ α μας. Τούτο δεν άποτελεΐ άξίωσιν, άλλά άποτελεϊ έκπλήρωσιν
στοιχειώδους καθήκοντος σας. Διότι μόνον διά του τρόπου αύτοΰ θά είναι δυνατόν
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νά σάς έξυψώσωμεν εις τήν θέσιν πού ή Πολιτεία σας έχει τάξει, διά νά. έχετε δλον
εκείνο το κύρος, το όποιον θά τό έχετε όταν θά είσθε όργανα ούχί τού κόμματος,
άλλά όργανα τής Ελλάδος. Καί νομίζω ότι οΰτιο άνταποκρίνεται καί προς τήν επι
θυμίαν τήν ίδικήν σας, ώς ανθρώπων τιμίων, ως άνθρώπων άποφασισμένων νά τη
ρήσουν το Σύνταγμα, τούς νόμους τού Κράτους' ώς άνθρώπων οί όποιοι καί μετά
τήν μόρφωσιν τήν όποιαν έπήρατε εις τάς Σχολάς, άλλά καί τήν πείραν τήν όποιαν
έχετε μέχρι σήμερον άποκτήσει, θά έχετε άπολύτως πεισθή ότι μόνον ούτω επιτελοΰντες τό καθήκον σας θά αίσθάνεσθε πάρα πολύ υπερήφανοι. Θά αίσθάνεσθε
ότι έπιτελεΐτε ένα έργον ύπέρτατον, ένα έργον τό όποιον, έν τελευταία άναλύσει,
δεν εξυπηρετεί τίποτε άλλο παρά τό εύρύτερον κοινωνικόν σύνολον, τό ’Έθνος, τήν
Ελλάδα μας.
)) Είμαι άπολύτως βέβαιος, ότι οί λόγοι μου αυτοί, οί όποιοι δεν άποτελοΰν τί
ποτε άλλο άπό τάς βασικάς άρχάς πού πρέπει νά αποτελούν τό κίνητρον των σκέ
ψεων καί των έργων σας, ευρίσκουν πλήρη άπήχησιν εις τάς ψυχάς σας. Καί μέ τήν

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι μετά τού Υ πουργού τής Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Πολυχρονίδη, τού
Γενικού Γραμματέως τού Υ πουργείου κ. Π. Γεωργοπούλου, του ’Α ρχηγού ’Αστυνομίας
κ. Ε. Καραμπέτσου, τοΰ Γενικού Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας πα ρ ά τ ω Ύ π ο υρ γείω κ. Γ.
Κανελλάκη καί τοΰ Διοικητοΰ τω ν Σχολών κ. ΤΤ. Λυκούση.

βεβαιότητα αυτήν, ότι ευρίσκουν πλήρη άπήχησιν, δεν έχω καμμίαν άμφιβολίαν
ότι ουτω θά ήμπορέσετε νά έπιτύχετε άπολύτως εις τό έπίμοχθον όντως έργον τό
όποιον άναλαμβάνετε. Θά ήμπορέσετε νά δημιουργήσετε μίαν λαμπράν σταδιοδρο
μίαν διά τούς εαυτούς σας, θά ήμπορέσετε νά συνεχίσετε τήν ώραίαν παράδοσιν
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, τά όποια καί εις στιγμάς όμαλότητος καί εις στιγμάς
άνωμαλίας πάντοτε προσέφεραν πολυτίμους έθνικάς υπηρεσίας.
» Μέ τήν βεβαιότητα αύτήν, σάς άπευθύνω αύτάς τάς όλίγας λέξεις καί σάς εύχομαι
καί πάλιν πλήρη επιτυχίαν εις τό έργον σας, λαμπράν σταδιοδρομίαν, μέ τήν διαβεβαί
ωσή ότι θά μάς εΰρετε ώς συνεργάτας. Καί έτσι επιθυμούμε νά μάς άντιλαμβάνεσθε, διότι δ σκοπός τον όποιον έπιτελοΰμεν είναι άληθινός, ό σκοπός είς ένα καί
μόνον άποβλέπει, εις μίαν καί μόνον γραμμήν άποβλέπει : Ε ίς τό πώ ς θά ύπηρετήσωμεν όλοι άπό κοινού καί πληρέστερα τήν αίωνίαν Ε λ λ ά δα !
Σάς εύχομαι λαμπράν σταδιοδρομίαν καί κάθε επιτυχίαν».

’Από τήν ’Αστυνομική Έπικαιρότητα
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Τ α Ε Ν Θ Ο Υ Σ ΙΩ Δ Η
χειροκροτήματα που έκάλυψαν τον εμπνευσμένου λό
γον του κ. 'Υπουργού μας, ή έν συνεχεία απονομή των πτυχίων ύπό του ίδιου εις
τους νέους 'Υπαστυνόμ.ους, ή λαμπρά παρέλασις των ώρκισθέντων 'Υπαστυνόμων
καί Ά ρχιφυλάκω ν ενώπιον των επισήμων καί όλων των παρευρεθέντων και, τέλος,
ή μεγάλος δεξίωσις πού έδόθη υπό τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων,
έκλεισαν τήν ώραίαν καί σεμνήν τελετήν επί τή ορκωμοσία. Καί αί στήλαι αύται,
αί όποίαι παρακολουθούν πάντοτε μέ αγάπην καί ιδιαιτέραν έκτίμησιν ό, τι έχει
σχέσιν μέ το μέγα φυτώριον τού ’Αστυνομικού Σώματος, τής Άστυνομικας Σχο
λνάς, δεν έχουν παρά νά εύχηθοϋν : Ά ρίστην σταδιοδρομίαν εις τούς 145 νέους βλα
στούς τού κλάδου ’Αξιωματικών μας καί Άρχιφυλάκων.

Και οί νέοι Ά ρχιφ ύλακες μετά τω ν κ. Υ π ουργού, Γενικού Γραμματέωξ, ’Αρχηγού, Γενικού
Διευθυντού καί Διοικητού των Σχολών.

Οΐ όρκισθέντες νέοι 'Υπαστυνόμοι καί Άρχιφύλακες είναι οί εξής :
Α' 'Υ π α σ τυ νό μ ο ι:
ί ) Άλνεξανδρόπουλνος Νικόλαος, 2) Άργύρης Νικόλυαος, 3) ’Αργυρής Φώ
τιος, 4) Αύλωνίτης Σπυρίδων, 5) Βρεττέας Βασίλνειος, 6) Γεωργόπουλος Νικό
λαος, 7) Γιαννικόπουλιος Ευάγγελος, 8) Δαλιάνης Παναγιώτης, 9) Δαμαλας Φρί
ξος, 10) Δ εφίγγος Νικόλ,αος, 11) Ζιανίκας ΧαράΔαμπος, 12) Ζωητός Κωνσταντί
νος, 13) Θεοδωρόπουλνος Γεώργιος, 14) Κακαβάς Διαμαντής, 15) Κακούνης Κων
σταντίνος, 16) Κ άντας Σπυρίδων, 17) Καρακωνσταντόπουλος ’Αλέξανδρος, 18Καραντώνης ’Αθανάσιος, 19) Καραστάθης Χρηστός, 20) Κοντογεωργάκος Κων)
σταντΐνος, 2 1 ) Κοτταρίδης Ή λίας, 22) Κουβελιώτης Κωνσταντίνος, 23) ΚώηΊωάννης, 24) Κωνσταντινίδης Βασίλειος, 25) Λαγιάκος Παύλος, 26) Λαλάκος
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Γεώργιος, 27) Λιακόπουλος Ήλίας, 28) Λορεντζάτος Σπυρίδων, 29) Λύσσαρης
Ηλίας, 30) Μητσοσκούρας Ηρακλής, 31) Μηχιώτης Κωνσταντίνος, 32) Παπαγεωργίου Χρυσόστομος, 33) Παπαδόπουλος Διονύσιος, 34) Παπαθανασίου
’Ιωάννης, 35) Παππάς Χρηστός, 36) Παραράς Μάρκος, 37) Παταργιάς Χρηστός,
38) Πισπιριγκος Ξενοφών, 39) Ποθάκος Νικόλαος, 40) Σαμαράς Νικόλαος,
41) Σίδερης Γεώργιος, 42) Τζαβέλλας Φώτιος, 43) Τζούβελης ’Ιωάννης, 44)
Τσώ τας ’Ιωάννης, 45) Χατζημιχαήλ Παναγιώτης.
Β' Ά ρχιφ ύλακες :
I) Άγγελόπουλος Νικόλαος, 2) ’Αθανασίου Στέφανος, 3) ’Αναγνώστου Γε
ώργιος, 4) Άναστασόπουλος Ίιυάννης, 5) Άποστολόπουλος Δημήτριος, 6) Ά ρ γύρης Γεώργιος, 7) Άσημόπουλος Γεώργιος, 8) Βάρδιας Θεόδωρος, 9) Βασιλακόπουλος Άνδρέας, 10) Βασιλακόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Βασιλόπουλος Κων
σταντίνος, 12) Βέτσικας Κωνσταντίνος, 13) Βράκας Άνδρέας, 14) Γεωργίου Ά ν δρέας, 15) Γκόλιας Κωνσταντίνος, 16) Γούνης ’Ιωάννης, 17) Δεκίδης Χρηστός,
18) Δημητριάδης Μιχαήλ, 19) Δουκάκης Κων/νος, 20) Ζάχος ’Ιωάννης, 21) Ζιώγας Λάμπρος, 22) Ζωγόπουλος Σπυρίδων, 23) Θεοδώρου Δημήτριος, 24) Καλαϊτζίδης Άνδρέας, 25) Καλαμπούνιας Αθανάσιος, 26) Καλαμπούρας Βασίλειος, 27)
Καλογερόπουλος ’Αριστοτέλης, 28) Κανάτας Νικόλαος, 29) Καραγιάννης Κων
σταντίνος, 30 ) Καραμπάτσος
Αθανάσιος,
31 ) Καραχάλιος Αθανάσιος,
32) Καρκάνης Βασίλειος, 33) Καρκάνης Παύλος, 34) Κίτσιος Χρηστός, 35) Κοκκάρης Νικόλαος, 36) Κοκκινάκης ’Ιωάννης, 37) Κολοβός Παναγιώτης, 38) Κολοφωτιάς Δημήτριος, 39) Κόνιαρης Βασίλειος, 40) Κορώνης Παναγιώτης, 41)
Κούκιος Πέτρος, 42) Κουμαντάκης Ελευθέριος, 43) Κουρεντζής ’Ιωάννης, 44)
Κρανίτης Άνδρέας, 45) Κρομμύδας Ευθύμιος, 46) Κυβέλλος Εύστράτιος, 47)
Λάζαρης Σπυρίδο^ν, 48) Λακαφώσης Κων/νος, 49) Λιουνέας ’Ιωάννης, 50) Μακροδημήτρης Σαράντης, 51) Μαρκαντώνης Γεώργιος, 52) Μερίσογλου Πανργιώτης,
53) Μιχαλόπουλος Γεώργιος, 54) Μπασακίδης Κυριάκος, 55) Μπατίλας Παντε
λής, 56) Μπιζίμης Άλφόνσος, 57) Μπουγουλιάς Α λκιβιάδης, 58) Μπουντάς
Θεόδωρος, 59) Μπουτζικούδης Γεώργιος, 60) Νέζερης
’Αριστείδης, 61)
Νέζης Χρυσόστομος, 62) Νίκας Αναστάσιος, 63) Νταλαμάγκας Σωτήριος, 64)
Ξεπαπαδέας Παναγιώτης, 65) Παλαιολόγος Ή λίας, 66) Πανουργίας ’Ιωάννης,
67) Παπασταματίου ’Αλέξανδρος, 68) Παπατσελίκης ’Ιωάννης, 69) Πετρής Ν ι
κόλαος, 70) Ποθάκος Γεώργιος, 71) Πούλιος Θεόδωρος, 72) Ρέβης ’Ιωάννης,
73) Ρέμπελος Σπυρίδων, 74) Ρένεσης Νικόλαος, 75) Σαρανταένας Α θανά
σιος, 76) Σιαραγγός Παύλος, 77) Σμαΐλης Κων/νος,
78) Σπανόπουλος Ν ι
κόλαος, 79) Στάμος ’Ιωάννης, 80) Σταυρακάκης Γεώργιος, 81) Στεφάνής Νικό
λαος, 82) Σχίζας Κων/νος, 83) Σωτηρόπουλος Γεώργιος, 84) Τάφας Παντελής,
85) Τζαννετάκος Δημήτριος, 86 ) Τζεφεράκος όΥεωνίδας, 87 ) Τουλιάτος ’Ιωάννης,
88) Τριανταφύλλης Δημήτριος, 89) Τριάντης Παναγιώτης, 90) Τρίγκας Σπυρί
δων, 91) Τσέλιος Γεώργιος, 92) Φουτάκης ’Ιωάννης, 93) Φράγκος Θεόδωρος,
94) Χάϊδος Ευριπίδης, 95) Χαλβατζάρας Άχιλλεύς, 96) Χανιωτάκης ’Ιωάννης,
97) Χαρΐτος Κων/νος, 98) Χατζάκης Νικόλαος, 99) Χριστάκος Νικόλαος, 100)
Ψωρογιάννης ’Ιωάννης.
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

ΘΕΜΑΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜ ΕΡΟ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ
'Υπό τοΰ κ. Ν . Α.

* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ ό Ε. Ζωγράφος, οδηγός μοτοποδηλάτου πού συνεκρούσθη, στήν
οδό Ά χιλλέω ς, με σκούτερ πού ώδηγοΰσε ό Λ. Χιούτης. ό όποιος τραυματίσθηκε
σοβαρά.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ ό 'Ολλανδός περιηγητής Ζάν Βάτερλιντ πού ώδηγοΰσε σκού
τερ καί άνετράπη στην οδό Συγγροΰ.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ ό 13ετής μαθητής Σ. Γκούζης, πού ώδηγοΰσε μοτοποδήλατο
καί συνεκρούσθη με Ι.Χ ., στήν Καλαμάτα.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ ό I. Τριανταφυλλίδης πού παρεσύρθη, στο 42 χιλιόμετρο τής
όδοΰ Νευροκοπίου-Δράμας, από μοτοσυκλέττα.
* Ν Ε Κ Ρ Ε Σ δύο στο Δημοτικό Νοσοκομείο, όπου είχαν όδηγηθή άπό τρο
χα ία δυστυχήματα, ή ’Αγγελική Οΐκονομοπούλου καί ή Μαρία Ρουμπίκα.
* Α Κ Ρ Ω Τ Η Ρ ΙΑ Σ Θ Η Κ Ε ό Α. Τσίπης, εργάτης Δήμου Γαλατσίου, όταν πιά
στηκε τό χέρι του άπό τήν βέρα άπό ένα άγκιστρο τοΰ αυτοκινήτου καθαριότητος.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Ι δύο καί βαρεία τραυματισμένοι δύο, στο 'Ηράκλειο Κρήτης,
δταν φορτηγό άπό αδέξιο χειρισμό έπεσε σέ χαράδρα, παρά τό χωριό Χόνδρος.
* Ν Ε Κ Ρ Α ή Βασιλική Δεμέστιχα καί τραυματίες ό οδηγός I. Δεμέστιχας
καί ή Λ. Τσούνη, δταν τό Ι.Χ. 149027, στο 6 χιλιόμετρο τής όδοΰ Λαρίσης-Θεσ
σαλονίκης, παρεξέκλινε τής πορείας του καί έπεσε πάνω σέ σταθερό άντικείμενο.
* Ν Ε Κ Ρ Α ή μαθήτρια Τασία Γούνη πού τήν παρέσυρε έξω άπό τήν Σπάρ
τη ό Α. Τριανταφυλλόπουλος πού ώδηγοΰσε Ι.Χ.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Ι δύο άπό άνατροπή στρατιωτικού αύτοκινήτου πού άνετράπη,
δταν παρεξέκλινε τή ς πορείας του, στα ’Ιωάννινα. Τραυματίες επίσης 4 στρατιώτες.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ ό Κ. Τζώλος πού τον παρέσυρε αυτοκινητάμαξα τής γραμμής
Πατρών, παρά τά Σελιανίτικα.
* Ν Ε Κ Ρ Α ή 6έτις Μαρία Κολοβού πού τήν παρέσυρε, στο χωριό Μεγάλη
Π αναγιά Χαλκιδικής, τό Ι.Χ. 125131. 'Ο οδηγός συνελήφθη.
* Ν Ε Κ Ρ Α ή ΊΟέτις Χουσεινόγλου πού τήν παρέσυρε στήν Ξάνθη μοτοπο
δήλατο πού ώδηγοΰσε ό Μ. Φωκάς.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ 6 Δ. Ντάλας στήν Αιδηψό δταν άνετράπη τό μοτοποδήλατο τό
όποιο ώδηγοΰσε καί τραυματίσθηκε ό συνεπιβάτης του Ν. Κούτσης.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ στήν Ξάνθη ό Όσμάνογλου Μουράτ, δταν άνετράπη τό κάρρο
πού ώδηγοΰσε.
* Τ ΡΑ Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι βαρειά ή Μ. Ε. μετά τοΰ μνηστήρος της Σ.Μ.,
στήν λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, άπό τό Ι.Χ. ύπό στοιχεία ΖΗ 51662 πού ώδη
γοΰσε ό ναύτης Β. Κάτσας, ό όποιος συνελήφθη.
* Ν Ε Κ Ρ Ο Σ ό 18ετής Στ. Τζανάκης πού τον παρέσυρε στά Ά νω Λιόσια καί
τον διεμέλισε ή αμαξοστοιχία των ΣΕ Κ . Μάλλον πρόκειται περί αύτοκτονίας.
* Ν Ε Κ Ρ Α ή Β. Τσεκούρα πού τήν παρέσυρε Ι.Χ. στήν λεωφόρο ’Αλεξάν
δρας. Ό οδηγός Α .Ζ . συνελήφθη.
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* ΝΕΚΡΟΙ ό οδηγός Μ.Π. καί ό συνεπιβάτης του πού ώδηγοΰσαν τζιπ στήν
οδό Στρατονίκης (Θεσσαλονίκης), τό όποιο παρεξέκλινε της πορείας του καί έπεσε
μέ σφοδρότητα πάνω σέ δένδρο.
* ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός φορτοταξί στά ’Ιωάννινα πού συνεκρούσθη μέ φορ
τηγό. '0 οδηγός Κ. Βαρέλης συνελήφθη.
* ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 4 στην περιοχή ’Αθηνών άπό τροχαία ατυχήματα.
ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός μοτοποδηλάτου Α. Κελμπίρης, ετών 23, πού τόν πα
ρέσυρε λεωφορείο, στο χωριό Ριζάριο Εδέσσης.
ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός τρικύκλου Π. Παυλόπουλος πού τόν παρέσυρε στήν
Θεσσαλονίκη στρατιωτικό αυτοκίνητο. Ό οδηγός συνελήφθη.
ΝΕΚΡΟΣ ό επιβάτης Ι.Χ. αύτοκινήτου όνόματι Κ. Μαπαλιωτάκης, τό
οποίο έξετράπη του δρόμου καί άνετράπη στήν όδό 'Ηρακλείου.
* ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός μοτοποδηλάτου Σ. Φυτούρης πού συνεκρούσθη μέ
φορτηγό στήν Καρδίτσα.
* ΝΕΚΡΟ άβάπτιστο 3 έτών πού παρεσύρθη στήν όδό Άθηνών-Λαμίας
απο τό Ι.Χ. πού τό ώδηγοΰσε ή Α. Χαλαδάκη, ή όποια συνελήφθη.
* ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός στρατιωτικού φορτηγού πού άνετράπη στο 35 χιλιό
μετρο οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Αιτία ή ύπερβολική ταχύτητα. 'Υπήρχαν 20
επιβάτες άπό τούς όποιους κανείς δέν έτραυματίσθη.
* ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός φορτηγού «Τζέημς» Σ. Σακέλης πού παρεξέκλινε τής
πορείας του ένώ κατέβαινε άπό τήν Πεντέλη στήν ’Αθήνα καί έπεσε σέ γκρεμό βά
θους 15 μέτρων.
* ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 17 σέ σύνολο, μέσα στο πούλμαν 109328 πού έπέστρεφε από τήν Πελοπόννησο. Στήν λεωφόρο ’Αθηνών (άριθμ. 160) βρέθηκε μπροστά
του ένας ποδηλάτης καί για να μην τόν παρασύρη, έφρενάρησε άπότομα, έστριψε
το τιμόνι αριστερά καί έπεσε πάνω σ’ ένα εστιατόριο τού όποιου γκρέμισε τήν μία
πλευρά. Οί τρεις άπό τούς τραυματίες διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο.
* ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ δύο παιδάκια στή λεωφ. Κηφισίας πού περίμεναν στή νη
σίδα ασφαλείας νά περάσουν στο άπέναντι πεζοδρόμιο μέ τις μητέρες τους, οπότε
επεσε πάνω τους τό Ι.Χ. 107353, πού έστριψε άπότομα για νά άποφύγη πτώσι π ά 
νω σέ μοτοποδήλατο.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ή ίδιοκτήτρια περιπτέρου, στήν όδό Ά χαρνών 161, όταν
έπεσε πάνω σ’ αυτό καί τό γκρέμισε τό Ι.Χ. 134484. Έ ν συνεχεία έπεσε τό ΐδιο
αυτοκίνητο σέ μια βιτρίνα κρεοπωλείου καί τήν έσπασε. 'Ο δδηγός Γ.Χ. συνελήφθη.
* ΝΕΚΡΟΣ ό οδηγός τού φορτηγού καί δύο τραυματίες οί έπιβάτες του,
όταν τούτο, στήν Κακία Σκάλα, έπεσε σέ βάραθρο 300 μέτρων. Αιτία ή ύπερβολι
κή ταχύτητα.
Ν. Α.
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Μ παρμπάτση .
Πάροδος της όδου Σ . Κροκιδά 15, κοντά στην γέφυρα, της οδού 'Αγίου Μελε
τίου καί λεωφόρου ’Ιωνίας.
Ό Μ παρμπάτσης, Σπετσιώτης πυρπολητής, διακρίθηκε κατά την διάρκεια
τής Έ παναστάσεω ς του 1821.
Μ πα τα ρία .
Πάροδος τής όδου Ά μφείας, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων «Γκύζη».
Πρόκειται για τον γνωστό μετεπαναστατικό τραγουδιστή πού κατήγετο από
τό Μεσολόγγι καί άποθανατίσθηκε σέ ποίημα του Κ. Παλαμα.
Μ πέκα Σ π ό ρ ο υ .
Πάροδος τής όδου Μπαρμπάνου, κοντά στον ιερό ναό του 'Αγίου Γεωργίου,
στην ομώνυμη συνοικία.
Ό Σπΰρος Μ πέκας, ’Αθηναίος άγωνιστής τού 1821, έφονεύθη άγωνιζόμενος
κατά την διάρκεια τής πολιορκίας τής ’Ακροπολεως ύπό τού Κιουταχή.
Μ πελέ Κ αρόλου— Έ ρ ν έ σ τ ο υ .
Πάροδος τής αρχής τής όδου Δεκελείας, στο τέρμα των λεωφορείων «Πατήσια—
Ερυθρός».
Ό Κάρολος—Έ ρνέστος Μπελέ (1826—1876), Γάλλος αρχαιολόγος καί πολιτι
κός, άσχολήθηκε με την μελέτη των αρχαιοτήτων τής ’Ακροπολεως των ’Αθηνών καί
διετέλεσε μέλος τής Γαλλικής Σχολής τώ>ν ’Αθηνών. ’Έγραψε μεταξύ άλλων: «'Η
Άκρόπο?κς των ’Αθηνών», «'Ιστορία τής έλληνικής τέχνης προ του Περικλέους».
Τό όνομά του φέρει ή μεταγενεστέρα είσοδος τής ’Ακροπολεως, γνωστή ώς «πύλη
Μπελέ».
Μ πέλες .
Πάροδος τής όδου Βεΐκου 96α, στήν πλατεία «Κουκακίου».
Πρόκειται για τήν γνωστή οροσειρά τής Μακεδονίας πού βρίσκεται μεταξύ
των κοι?νάδων των ποταμώ ν Στρυμόνος καί Άξιου. Σ ’ αυτήν βρίσκεται τό παλαιό
καί τό νέο τριεθνές Ε λλά δος—Σερβίας—Βουλγαρίας. ’Έ χει υψόμετρο 2030 μ.
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Κατά την διάρκεια του Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου (Β' Βαλκανικού) τοϋ 1913,
έλαβον χώραν, στην οροσειρά τοϋ Μπέλες, σκληρές μάχες (24—26 ’Ιουνίου) μέ α
ποτέλεσμα την ύπόχώρησι των Βουλγάρων.
Μπενάκη Β ιργινίας. (Βλέπε Βιργινίας Μ πενάκη).
Μπενάκη ’Εμμανουήλ. (Βλέπε ’Εμμανουήλ Μ πενάκη) .
Μπενάκη Π αναγή.
Πάροδος τής όδοΰ Φαναριωτών 23, κοντά στο τέρμα τής όδοΰ Ίπποκράτους.
'Ο Παναγιώτης Μπενάκης (1720—1771) δισέγγονος τοϋ Λυμπεράκη Γερα
κάρη, άπό την ιστορική οικογένεια των Κοσμάδων πού εγκαταστάθηκε στην Καλα
μάτα από τις αρχές τοϋ ΙΗ ' αίώνος, υπήρξε ένας των κυριωτέρων υποκινητών τής
έπαναστάσεως τοϋ 1770.
Μπενιζέλου Π αλαιολόγου.
Πάροδος τής πλατείας Μητροπόλεως.
Ό Παλαιολόγος Μπενιζέλος (1790—1868), μέλος της γνωστής άρχοντικής
οικογένειας των ’Αθηνών, διετέλεσε δημογέρων τών ’Αθηνών καί προσέφερε πολλές
υπηρεσίες στην πόλι τών ’Αθηνών.
Μπεραντζόίρσκυ.
Πάροδος τής όδοΰ Μιρτσιέφσκυ 7, στην πλατεία «Φιλοπάππου».
Ο Μπεραντζόφσκυ, Πολωνός φιλέλλην, έπολέμησε στην Ε λλάδα κατά την
διάρκεια τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821.
Μπερόβου.
Πάροδος τής όδοΰ Καυκάσου, στο τέρμα τών λεωφορείων τής Ν. Κυψέλης.
(Πλατεία 'Αγίου ’Αλεξάνδρου).
Τό Μπέροβ ον, χωριό τής Μακεδονίας, στην επαρχία Κιλκίς, έγινε γνωστό από
την μάχη πού διεξήχθη εκεί τό 1913.
Μ πιγλίτσας.
Πάροδος τοϋ τέρματος τής όδοΰ Εύφρονίου, στο άλσος Συγγροΰ.
'Η Μπιγλίτσα, κωμόπολις τής Νοτίου ’Αλβανίας μέ 1800 περίπου κατοίκους,
απετέλεσε πεδίο ποί^εμικών επιχειρήσεων κατά τήν διάρκεια του έλληνοιταλικού
πολέμου τοΰ 1940.
Μ πιζανίου.
Πάροδος τής όδοΰ Κηφισίας 219, μετά τήν 'Α γία Τριάδα.
Πρόκειται γιά τό γνωστό όρος (864 μ.), πού βρίσκεται 15 περίπου χιλιόμετρα
νοτιως τών Ίωαννίνων. ’Έγινε περιώνυμο στήν νεώτερη ελληνική 'ιστορία άπό την
εποχή τοΰ ελληνοτουρκικού πολέμου 1912—1913, γιατί μέ τήν όχύρωσί του προεκαλυψε άποτελεσματικά, γιά τρεις μήνες, τά ’Ιωάννινα άπό κάθε έπίθεσι άπό τά
νότια. Τελικά όμως τά ’Ιωάννινα κατελήφθησαν (21 Φεβρουάριου 1913) μέ ύπερκερωτικό έλιγμό, πού έπετέλεσε ό τότε άρχιστράτηγος καί διάδοχος Κωνσταντίνος.
(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
Μπινιάρη Μήτρου.
Πάροδος τής όδοΰ Γκλύστη, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων «"Αγιος Γεώρ
γιος».
Ό Μήτρος Μπινιάρης, άγωνιστής τοΰ 1821, έλαβε μέρος σέ πολλές μάχες πού
διεξήχθησαν στήν Κρήτη, Μακεδονία καί Στερεά 'Ελ?^άδα.
Μπιρμπίλη ’Α να γνώ σ του .
Πάροδος τής όδοΰ Ρουμπέση 27, μιά στάσι πριν τοΰ τέρματος τών λεωφορείων
«'Άγιος Γεώργιος».
Ό ’Αναγνώστης Μπιρμπίλης, οπλαρχηγός άπό τήν Σαλαμίνα, έλαβε μέρος
στήν πολιορκία τής Άκροπόλεως (1822).
( Σ υ ν εχίζετα ι)

Α Μ Ο ΙΒ Α Ι Α Σ ΤΥ ΝΟΜ ΙΚΩ Ν
Δ ια Β .Δ ., εκδοθεντος εν Άθηναις τήν 31-12-1964 καί δημοσιευθέντος εις
τό 6—’ άριθμ. 78 Φ .Ε .Κ . (Τ .Γ .) τής 24-2-1965, άπενεμήθη ό Σταύρος των Ταξι
αρχών του Γεωργίου Α ' εις τούς Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' τάξεως κ.κ. Κανελλάκην Γεώργιον, Χαλούλον Γεώργιον, Βασιλάκον Δημήτριον, Τασιγεώργον
Κωνσταντίνον, Κωτσιάν Αθανάσιον, Τουζένην Κο^νσταντϊνον καί Παννόπουλον
Δημήτριον.
Δ ιά του αύτοΰ ώς άνω Β.Δ., άπενεμήθη ό Χρυσούς Σταύρος τού Φοίνικος
εις τούς Α στυνόμους Β ' τάξεως κ.κ. Λάμπρου Κ. Βασίλειον, ΠαπαβασΔείου Ε μ 
μανουήλ, Παπατριανταφύλλου Στέφανον καί Πετρετήν Κωνσταντίνον.
—- Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη υλική
καί ήθική άμοιβή είς τούς Αστυφύλακας κ.κ. Πέππαν Νικόλαον, Ποταμιάν Αλέ
ξανδρον, Οίκονομάκον Παναγιώτην καί Κυριακάκην Κυριάκον, διότι, άπαντες,
έργασθέντες μετ’ εξαιρετικού ζήλου, εντόνου υπηρεσιακού ένδιαφέροντος καί πέραν
τω ν κεκανονισμένων ωρών, έπέτυχον τήν έξάρθρωσιν σπείρας άρχατοκαπήλων έκ
τω ν Μπεθανή Βασιλείου, Παπακωνσταντίνου Ίωάννου κ.λπ.
Διά. τής αυτής ώς άνω άποφάσεο^ς, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τούς: 1) Α 
στυνόμον Β ' κ. Καραγιαννόπουλον Δημήτριον, 2) 'Υπαστυνόμον Α' κ. Ματσάγγαν
Ανδρέαν καί 3 ) Α ρχιφύλακα κ. Κοντοπύργιαν Νικόλαον, διότι, οδτοι, έργασθέντες
μετά, ζήλου, προθυμίας καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών, συνετέλεσαν,
τήν 3-12-1964, άποτελεσματικώς, εις τήν άποκάλυψιν τής σπείρας τών άνωτέρω
ά ρχ α ιοκ'άπ ή λ οj ν καί τήν κατάσχεσιν πλείστων ευρημάτων.
— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική
καί υλική άμοιβή εις τον Αστυφύλακα κ. Ήλιόπουλον Ά δάμ, διότι, ούτος, έργασθείς
μετά ζήλου, προθυμίας, μεθοδικότητος καί πέραν τών κεκανονισμένων ωρών, επέ
τυχε νά συλλέξη πληροφορίας βάσει τών οποίων έπετεύχθη ή σύλληψις τού επικιν
δύνου κακοποιού Παπαντωνίου Ίωάννου, δράστου κλοπώιν καί δραπέτου φυλακών.
Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τον Αστυνό
μον Β ' κ. Λαδιάν Κωνσταντίνον, διότι, ούτος, έργασθείς μετά, ζήλου καί προθυμίας,
συνετέλεσε, χάρις είς τάς ύπ’ αύτοΰ δοθείσας οδηγίας, είς τήν σύλληψιν τού άνωτέρω
κακοποιού.
'Ο μοίως διά τή ς άνωτέρω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς τούς Άστυφύ?α/.κας κ.κ. Μπούσμπουραν Δημήτριον καί Μπαρλήν Βασίλειον, διότι, άμφότεροι,
έργασθέντες μετά, ζήλου καί προθυμίας, συνετέλεσαν είς τήν έντόπισιν καί σύλληψιν
τού άνωτέρου καταζητούμενου κακοποιού.
— Δ ι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική άμοιβή είς τούς Αστυφύλακας κ.κ. Κοκονούζην Άριστείδην καί Παπαζησίμου
Δημήτριον, διότι, άμφότεροι, διαπιστώσαντες τήν κακοποιόν δράσιν τού σεσημασμέ
νου Κολυβά Λουκά καί έργασθέντες μετά, δραστηριότητος, μεθοδικότητος καί πολύ
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν αύτοΰ, συμβαλόντες ούτως εις τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ διαπράχθεισών κλοπών.
Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή είς το ύς: 1)
Αστυνόμον Α ' κ. Πουρναρόπουλον Ίωάννην, 2 ) 'Υπαστυνόμους Α 'κ .κ . Γιαλαμάν
Δημήτριον, Ρερρέν Περικλήν καί Α γάθον Γεώργιον, διότι, άπαντες καί έν τώ
κύκλω τής άρμοδιότητός του έκαστος, έργασθέντες μετά ζήλου καί άφοσιώσεο^ς προς
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τήν υπηρεσίαν, συνετέλεσαν εις την σύλληψιν τοΰέν λόγω κακοποιού καί την εξιχνίασιν των ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών κ?ιοπών.
— Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, απενεμήθη υλική καί
ηθική αμοιβή εις τον ’Αστυνόμον Α.' κ. Πουρναρόπουλον Ίωαννην, διότι, οδτος,
έκμεταλλευθείς παρασχεθείσαν αύτώ πληροφορίαν καί ένεργήσας μεθοδικώς καί
δραστηρίως, έπέτυχε νά συλλάβη τον σεσημασμένον κακοποιόν Τουσανίδην Δημοσθένην, όστις ώμολόγησε τήν διάπραξιν σωρείας κλοπών καί απατών, αϊτινες καί
έξιχνιάσθησαν.
Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ηθική καί υλική άμοιβή εις
τούς: 1) Ύπαστυνόμους Α' κ.κ. Ρερρέν Περικλήν καί Ποΰλον Εύστάθιον καί 2)
’Αστυφύλακα κ. Ράπτην Νικόλαον, διότι άπαντες, έργασθέντες μετά ζήλου καί προ
θυμίας καί έκτελέσαντες μετ’ άκριβείας τάς διαταγάς τών προϊσταμένων των, συνετέ
λεσαν εις τήν σύλληψιν τοϋ άνωτέρω κακοποιού καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτοΰ
διαπραχθεισών άπατών καί κλοπών.
— Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη υλική καί
ήθική άμοιβή εις τούς : 1) ’Αστυνόμον Α' κ. Ηλιοπουλον ΡΙλιαν, 2) Αστυνόμον Β
κ. Φασούλκαν Γεώργιον, 3) Ύπαστυνόμον Α' κ. Κωνσταντακόπουλον Γεώργιον καί
4) Άνθυπαστυνόμον κ. Άρώνην Κωνσταντίνον, διότι, έκαστος τούτων, εν τω κύκλω
τών καθηκόντων του, έδωσε τάς καταλλήλους διαταγάς καί έν συνεργασία κατήρτισαν
μεθοδικόν σχέδιον δράσεως έκ τής εφαρμογής τού οποίου υπό τών ύπό τάς διαταγάς
των ύπηρετούντων παρά τώ Τμήματι Γενικής’Ασφαλείας Πατρων επετευχθη, μετά
επίμονον καί έπιδεξίαν άναζήτησιν, η ανακαλυψις και συλληψις, την 16-3-1965,
σπείρας κακοποιών Λόη Εύαγγέλου, Τασσοπούλου Θεόδωρου και λοιπών, οίτινες
ειχον διαπράξει σο^ρείαν κλοπών διά ρήξεως, αίτινες και εξιχνιασθησαν.
Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη υλική καί ήθική άμοιβή εις
τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Φώφολον Ίωάννην, Μαρτσούκαν Παναγιώτην, Κωνσταντινόπουλον ’Απόστολον καί Καρμίρην Πέτρον, διότι, οί μέν δύο πρώτοι συνέβαλον
άποτελεσματικώς εις τήν έξιχνίασιν τού χώρου διαρρηξεως, ένθα ανεΰρον ίχνος,
άποβάν χρήσιμον, διά τήν άνακαλυψιν των δραστών, οι δε τελευταίοι παρεσχον θετικάς πληροφορίας περί τών δραστών.
'Ομοίως διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς
’Αστυφύλακας κ.κ. Βασιλόπουλου Κωνσταντίνον, Στεφανοπουλον Χρίστον, Δ ιαμαντόπουλον Διονύσιον, Καναβόν Άνδρέαν, Παπαδάτον Άνδρέαν, Τσιλιμίγκραν
Νικόλαον καί Δρούκαν Ίωάννην, διότι, άπαντες, έργασθέντες μετ’ έξαιρετικής προ
σοχής καί έντονου ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέροντος, πολύ πέραν τών κεκανονισμενων
ώοών, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τών περί ών πρόκειται κακοποιών.
—Δι’ άποφάσεως τού κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμηθη υλική και
ήθική άμοιβή εις τούς : Ύπαρχιφύλακα κ. Εύσταθίου Παναγιώτην καί ’Αστυφύ
λακα κ. Ματθαίου Άνδρέαν, διότι, άμφότεροι, άναπτύξαντες παρατηρητικότητα,
έργατικότητα, μεθοδικότητα καί έξαιρετικήν πρωτοβουλίαν, επετυχον την συλληψιν σπείρας κακοποιών Δασκαλάκη Εμμανουήλ κλπ. την 29-12-1964 και ουτω
έπετεύχθη ή έξιχνίασις τών ύπ’ αύτών διαπραχθεισών κλοπών.
Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τον 'Υ παστυνόμον Α' κ. Ρερρέν Περικλήν, διότι, έργασθείς, μετά ζήλου, πρωτοβουλίας καί
μεθοδικότητος, κατά τον χειρισμόν τής ύποθέσεως, έπέτυχε τήν έξιχνίασιν τών ύπό
τών άνωτέρω κακοποιών διαπραχθεισών κλοπών.
'Ομοίως διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική άμοιβή εις τούς :
1) ’Αστυνόμον Α' κ. Πουρναρόπουλον Ίωάννην, 2) 'Υπαστυνόμους Α ' κ.κ. Ά γ ά θον Γεώργιον καί Γιαλαμάν Δημήτριον, 3) Άρχιφύλακα κ. Νεροΰτσον Βασίλειον
καί 4) ’Αστυφύλακας κ.κ. Άναστασόπουλον Ίωάννην καί Γιαννόπουλον Γεώργιον,
διότι, άπαντες, ύπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τού πρώτου, προϊσταμένου τής 'Υ -
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πηρεσίας Γενικών ’Αναζητήσεων τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών, έργασθέντες μ ετ’ εξαιρετικού ζήλου, μεθοδικότητος καί προσοχής, συνετέλεσαν εις την σύλληψιν τώ ν ανωτέρω κακοποιών καί την έξιχνίασιν των ύπ’ αύτών
διαπραχθεισών κακοποιών.
—Δ ι’ άποφάσεως του κ. Υ πουργού Δημοσίας Τάξεως, άπενεμήθη ήθική καί
υλική αμοιβή εις τούς : 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' τάξεως κ. Κεφαλάν Ίωάννην, 2) ’Αστυνόμους Α ' τάξεως κ.κ. Λυράκην Ίωάννην καί Κωσταράν Άνδρέαν
καί 3) ’Αστυφύλακας κ.κ. Ταμιωλάκην Ίωάννην, Άρχοντουλάκην Γεώργιον, Καραπαναγιώτην Δημήτριον καί Δερμιτζάκην ’Αντώνιον.
'Ο μοίω ς διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως, άπενεμήθη ήθική αμοιβή εις τούς :
1) ’Αστυνόμον Β ' τάξεους κ. Παπατριανταφύλλου Στέφανον, 2) 'Υπαστυνόμους Α'
τάξεω ς κ.κ. Πάτσιον Χριστόφορον, ’Αθανασίου ’Αθανάσιον καί Φρυδάν Κωνσταν
τίνον, 3) Ά νθυπαστυνόμον κ. ’Αποστόλου Θωμάν καί 4) ’Αστυφύλακας κ.κ. Τζανήν Γεώργιον, Κατζούραν Θεόδωρον καί Καλατζήν Θεμιστοκλήν, διότι, άπαντες,
ύπό τήν καθοδήγησιν του πρώτου, Διευθυντοϋ τής 'Υπηρεσίας Προστασίας ’Εθνι
κού Νομίσματος, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως κ. Κεφαλά Ίωάννου, έργασθεντες, έκαστος έν τώ κύκλω τών καθηκόντων του, μετ’ εξαιρετικού ζήλου, δραστηριοτητος, ΐδιαζούσης έπιμελείας, όξυδερκείας καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών, έπέτυχον, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, νά συλλάβουν, τήν 12-21965, σπείραν λαθραίας εξαγωγής εις τό ’Εξωτερικόν ξένου συναλλάγματος, ώς
καί ελληνικών τραπεζογραμματίων, εις μεγάλα ποσά. Ή σοβαρωτάτη αύτη επι
τυχία προεκάλεσεν ευμενή σχόλια, περί ών ήσχολήθη καί 6 ήμερήσιος Τύπος κατά
τον κολακευτικούτερον υπέρ τής ’Αστυνομίας τρόπον.
*
ΙΤ Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ -Α Π Ο Λ Υ Σ Ε ΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Χριστιάνης Δημήτριος, Σαλίκας Γεώργιος, Άλεβιζάκης Γεώργιος, Άναγνωστάκης Κων
σταντίνος, Κ ωτσάκης ’Ιωάννης, Γιαννακέας Δημήτριος, Σαμψών Ήλίας, Βεντούρης Θρασύβουλος, Βαρλάμης Δημήτριος καί Χολέβας Εύστάθιος.
—Ά πελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, κριθέντες ακατάλληλοι προς
μονιμοποίησιν, οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες κ.κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος καί
Βέρτζος Ά γ γ ε λ ο ς.
—Ά πελύθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, διά λόγους πειθαρχίας, οί ’Α
στυφύλακες κ.κ. Δημητρίου Παντελής, Βαρβέρης Βασίλειος καί Άντωνάκος Νι
κόλαος.
* *
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ι Ε Π ΙΣ Τ Θ Λ Α Ι
—'Υπό τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αευκάδος καί ’Ιθάκης κ.κ. Δωροθέου
άπεστάλη προς τον δόκιμον Άρχιφύλακα κ. Α. Καλαιτζίδην ή κάτωθι δημοσιευομένη επιστολή :
’Εν Λευκάδι τή 22α ’Ιουνίου 1965
’Α γαπητέ Κύριε Καλαϊτζίδη,
Δεχθήτε τά συγχαρητήριά μου διά τό περιεκτικόν, ουσιώδες καί διδακτικόν
θρησκευτικόν άρθρον σας «'Η δύναμις τής πίστεως» (τεύχος «’Αστυνομικών Χρο
νικών» 290), δπερ δεικνύει τον θησαυρόν τής καρδιάς σας «χωρίς πίστεως αδύνα
τον εύαρεστήσαι τώ Θεώ» (ΙΑ' Κεφάλαιον τής προς Εβραίους επιστολής). Χωρίς
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πίστιν γενικώτερον, ώς γράφετε, δεν δύναται κανείς καί τά καθήκοντά του να εκτελέση καί στην ζωήν του νά έπιτύχη τον προορισμόν του.
Καί εις άνώτερα.
Μ ετ’ ευχών
Ό Λευκάδας και ’Ιθάκης
ΔΩΡΟΘΕΟΣ

—'Τπό του μονίμου κατοίκου Παρισίων κ. Pigoreux άπεστάλη εις τον ’Αρ
χηγόν της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ευάγγελον Καραμπέτσον ή κάτωθι δημοσιευό
μενη επιστολή :
Έν Παρισίοις τή 4 Μαιου 1965
Κύριον Εύάγγελον Καραμπέτσον
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
’Αθήνας
’Αγαπητέ Κύριε,
Έπανευρίσκων την ηρεμίαν μου άπό τάς συγκινήσεις, τάς όποιας ύπέστην,
προς τό τέλος τής παραμονής μου έν Άθήναις, επιθυμώ νά σας έκφράσω τάς πλέον
θερμάς ευχαριστίας μου, διά την συμπαθή καί άποτελεσματικήν συμπαράστασιν,
ήτις μοι παρεσχέθη παρ’ υμών καί τής υπηρεσίας σας.
Χάρις εις την συμπαράστασιν ταύτην, ήδυνήθην νά έπανεύρω συντόμως την
σύζυγόν μου κυρίαν Pigoreaux, ή όποια είχε χαθή εις την πόλιν σας, συνεπεία κρίσεως άμνησίας.
Τό περιστατικόν τοϋτο μοί έπέτρεψε νά διαπιστώσω καί έκτιμήσω την εύγένειαν τών ’Αθηναίων καί τήν φιλικήν στάσιν των, εΐδικώς έναντι τών Γάλλων φιλοξενουμένων των.
Μέ τήν έκφρασιν τών πλέον διακεκριμένων αισθημάτων μου,
P IG O R E A U X

'Ο κ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων άπήντησεν, ώς κάτωθι, εις τήν άνωτέρω
έπιστολήν :
MONSIEUR PIGOREAUX
17 SCUARER LEON PA RIS
PARIS 19
FRANCE
’Αγαπητέ Κύριε,
Ms ιδιαιτέραν χαράν έλαβον τήν άπό 4-5-65 έπιστολήν σας καί σάς ευχαρι
στώ διά τά καλά σας λόγια. ’Επιθυμώ, επί πλέον, νά σάς γνωρίσω ότι καί εις τήν
περίπτωσιν τής συζύγου σας δεν έκάναμε παρά ό, τι τό καθήκον μάς έπιβάλλει έ
ναντι συνανθρώπου μας, όπως πάντοτε. Πλήν όμως τά εύγενικά σας λόγια δυσχε
ραίνουν τήν άνεύρεσιν του καλυτέρου τρόπου νά σάς ευχαριστήσω μεν δι’ αυτά έπαρκώς.
Με εξαιρετικήν έκτίμησιν
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ Κ ΑΡΑΜ Π ΕΤΣΟ Σ
Α ρ χ η γ ό ς 'Αστυνομίας Πόλεων
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Μ Ε Τ Η Ν Γ Ε Ν Ν Η Σ ΙΝ Τ Η Σ Ν Ε Α Σ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
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