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TO NEON ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
***************************************************
'Υπό του κ. Ν. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ο Υ

Εις τά Σώματα ’Ασφαλείας (’Αστυνομίαν Πόλεων καί Χωροφυλακήν) ή Πολι
τεία παραχωρεί τήν κατά κυριολεξίαν έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ν εξουσίαν αυτής, διά
τήν τήρησιν τής κοινωνικής πειθαρχίας. Καί όμιλοΰντες περί κοινωνικής πειθαρχίας
έννοοΰμεν τήν ύποχρέωσιν των πολιτών, οί όποιοι ζοΰν σέ ενα Κράτος, νά πειθαρ
χούν καί νά συμμορφώνωνται πρός τούς κειμένους νόμους, γιατί ή απειθαρχία πρός
αυτούς αποτελεί πράξιν κολάσιμον καί προκαλεΐ τήν έπιβολήν υπό των αρμοδίων
οργάνων κυρώσεων.
Ούτω, αί διάφοροι ύπηρεσίαι τής Πολιτείας (δικαστικαί, διοικητικαί, οίκονομικαί κλπ.) , περιβεβλημέναι μέ τήν αντίστοιχον πρός τήν ειδικήν αποστολήν των, εξου
σίαν εκδίδουν αποφάσεις, εντάλματα συλλήψεως καί άλλας ύποχρεωτικάς διαταγάς,
μέ σκοπόν τήν έξασφάλισιν τής όμαλής κοινωνικής συμβιώσεως.
"Ολαι δμως αί δικαστικαί αποφάσεις, αί διοικητικαί πράξεις, τά έντάλματα
των δικαστικών καί διοικητικών υπηρεσιών, καταλήγουν στά εκτελεστικά όργανα
τού Κράτους, δηλαδή εις τον ’Αστυφύλακα καί τον Χωροφύλακα.
’Έτσι, ή εξουσία τών οργάνων ’Ασφαλείας αποτελεί τό κυριώτερον λειτούργημα,
διότι αποστολήν κυρίως έχει τήν τήρησιν τής τάξεως διά τής προστασίας τής ζωής,
τής σωματικής άκεραιότητος, τής τιμής καί τής περιουσίας τών πολιτών.
Έσκέφθημεν λοιπόν νά άσχοληθώμεν σήμερον μέ τάς διατάξεις τού σχεδίου νέου
Συντάγματος, αί όποΐαι έχουν σχέσιν εμμέσως ή αμέσως μέ τά εκτελεστικά όρ
γανα, ΐνα ίδωμεν, πώς διά τούτων ένισχύεται ή αποστολή τήν όποιαν ή Πολιτεία
τούς ένεπιστεύθη, ήτοι ή τήρησις τής τάξεως καί τής ασφαλείας, κοινωνικής καί
εθνικής.
Αί διατάξεις αύταί είναι αί ακόλουθοι, διά τάς επιπτώσεις τών οποίων επί τής
έκτελεστικής εξουσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας θά άναφέρωμεν άναλυτικώς επί
έκάστης τούτων. Ούτω:
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Π ρ ώ τ ο ν.— Εις τό κεφάλαιον «περί συντάξεως της Πολιτείας» καί εις τό
άρθρον 25, καθορίζεται δτι τό πολίτευμα τής Ελλάδος είναι «Βασιλευομένη Φιλελεύ
θερα Δημοκρατία». Τό άρθρον τοΰτο, εν συνδυασμώ καί μέ τό προοίμιον τοΰ σχεδίου,
οπού τονίζεται δτι, ό Ελληνικός Λαός είναι πιστός εις τάς άρχάς τοΰ Ελληνοχριστια
νικού πολιτισμού καί τής φιλελευθέρας δημοκρατικής παραδόσεώς του, καθιστά φα
νερόν δτι εντάσσει τό πολίτευμα τής Ελλάδος είς τάς Δημοκρατίας δυτικοΰ τύπου,
τάς πράγματι Φιλελευθέρας, καί τό διαχωρίζει από τά παρουσιαζόμενα ώς Δημο
κρατίας διάφορα άλλα καθεστώτα καί κυρίως τά κομμουνιστικά, τά όποια, ώς γνω
στόν, είναι καθεστώτα μονοκομματικά δικτατορικά, μέ βάσιν μάλιστα τήν τυραννίαν
ενός κόμματος, τό όποιον έθελοτυφλοΰν καί παρουσιάζουν ώς Λαϊκήν δήθεν Δημο
κρατίαν.
Μέ τήν βάσιν αυτήν τοΰ σχεδίου νέου Συντάγματος, τίθενται έκτος νομιμότητος, οιαδήποτε κόμματα, οργανώσεις ή άτομα, έπιδιώκοντα εμμέσως ή αμέσως τήν
ανατροπήν τής Φιλελευθέρας Ε λληνικής Δημοκρατίας.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν.— Διά τοΰ άρθρου 23 τοΰ σχεδίου νέου Συντάγματος, τό όποιον
περιλαμβάνεται είς τό κεφάλαιον «περί άτομικών δικαιωμάτων καί καθηκόντων»,
καθορίζεται δτι:
«Ή άσκησις τών ατομικών δικαιωμάτων καί ελευθερίων παρ’ οίουδήποτε επιτρέπεται έντδς
των ορίων, τά όποια διασφαλίζουοιν είς τούς άλλους πολίτας τήν άπόλαυσιν των αυτών δικαιω
μάτων και ελευθεριών.
«’Απαγορεύεται ή καταχρηατική άσκησις άτομικών δικαιωμάτων έπί σκοπώ ανατροπής των
αρχών, τοΰ πολιτεύματος καί τοΰ κοινωνικού καθεστώτος ή κατά τρόπον έκιθέτοντα είς κίνδυνον
τήν εθνικήν ακεραιότητα ή τήν ασφάλειαν τού Κράτους.
»Τά Συνταγματικόν Δικαστήριο-; έν περιπτώσει καταχρήσεως άσκήσεως άτομικών δικαιω
μάτων, διατάσσει, πλήν τών άλλων υπό τοΰ νόμου δριζομένων κυρώσεων, τήν διαρκή ή επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα, στέρησιν τών αντιστοίχων άτομικών δικαιωμάτων των».

Διά τών διατάξεων τούτων ένισχύεται καί ή προληπτική καί ή κατασταλτική
οραστηριότης τής ’Αστυνομίας, είς τρόπον ώστε νά μή έπανέλθωμεν εις τό πρόσφα
τον παρελθόν, κατά τό όποιον παρουσιάζετο ώργανωμένη ή καταχρηστική άσκησις
άτομικών δικαιωμάτων είς βάρος τής άπολαύσεως τών δικαιωμάτων τούτων καί ελευ
θεριών υπό άλλων πολιτών.
Τό Συνταγματικόν Δικαστήριον αποτελεί νέον θεσμόν διασφαλίζοντα τήν πιστήν
εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ νέου Συντάγματος κατά παντός κόμματος, όργανώσεως ή πολίτου έπιβουλευομένων τάς φιλελευθέρας δημοκρατικάς άρχάς.
Τ ρ ί τ ο ν.— Εις τό άρθρον 12 τοΰ σχεδίου νέου Συντάγματος καθορίζεται δτι:
«Είς τάς δημοσίας συναθροίσεις δύναται νά παρίαταται ή ’Αστυνομία είς τήν όποιαν ΰποχρεωτικώς γνωστοποιούνται αΰταί πρό 48 ωρών. Αί έν υπαίθριο συναθροίσεις δύνανται ν’ άπαγορευθοΰν, άν έκ τούτων έπίκειται κίνδυνος είς τήν δημοσίαν τάξιν.
«’Απαγορεύεται πάσα συνάθροισις προσώπων έπιδιωκόντων τήν εφαρμογήν ιδεών, αί όποίαι
σκοπούσιν τήν άνατροπήν τοΰ πολιτεύματος ή τού καθεστώτος ή τήν άπόσπασιν μέρους τής
’Επικράτειας ή τήν προβολήν άρχών, προγραμμάτων ή απόψεων κομμάτων τεθέντων εκτός νόμου».

Διά τοΰ άρθου τούτου παύει ή κατά τό παρελθόν δημιουργουμένη τεχνικώς υπό
αντικοινωνικών ατόμων ή όμάδων έχθροπάθεια κατά τής ’Αστυνομίας, οσάκις αϋτη
διά λόγους ασφαλείας άπέστελλεν όργανά της, ΐνα παρίστανται είς δημοσίας συνα
θροίσεις, έκτος δέ τούτου αί συναθροίσεις αδται δέον νά γνωστοποιούνται είς τήν
’Αστυνομίαν τερο 48 ώρών, ΐνα αύτη, ένδεχομένως λαμβάνη προληπτικά μέτρα προσ
τασίας τών φιλονόμων πολιτών από τυχόν έκτροπάς τών συγκεντρουμένων. Τέλος,
διά συνταγματικής πλέον διατάξεως, απαγορεύεται πάσα συνάθροισις προσώπων· έπιδιωκόντων τήν έφαρμογήν ιδεών μέ σκοπόν τήν άνατροπήν τοΰ κοινωνικού καθε
στώτος ή τοΰ πολιτεύματος ή τήν προβολήν προγραμμάτων ή απόψεων κομμάτων τε
θέντων έκτος Νόμου. Οΰτω θά προλαμβάνεται ή συγκρότησις όμάδων καί αί συζη
τήσεις υπό διαφόρων ύποκαταστάτων τοΰ κομμουνιστικού κόμματος ή άλλων αντικοι
νωνικών κομμάτων ώς συνέβαινε κατά τό παρελθόν μέ τήν Ε.Δ.Α.

Τό νέον Σ ύνταγμα και ή ’Αστυνομία
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^ Τ έ τ α ρ τ ο ν.
Εις τό άρθρον 13 τοΰ σχεδίου νέου Συντάγματος «περί τοΰ δι
καιώματος τοΰ συναθροίζεσθαι» έχουν προστεθή ο λ έξης νέαι διατάξεις:
"Όί Ελληνες έχουσι τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι τηροΰντες τούς νόμους τοΰ Κράτους,
οιτινες δμως ούδεποτε δύνανται νά ύπαγάγωσι τό δικαίωμα τοΰτο εις προηγούμενη-; άδειαν
διοικητικής αρχής.
» Απαγορεύεται πασα ενωσις προσώπων, τής όποιας δ σκοπός ή ή δράσις στρέφεται κατά
τής εθνικής άκεραιότητος, των αρχών τοΰ πολιτεύματος, τοΰ κοινωνικού καθεστώτος, τής ’Α
σφαλείας τοΰ Κράτους καί των πολιτικών καί ατομικών ελευθεριών τών πολιτών. Αυτή διαλύε
ται διά δικαστικής άποφάσεως.
«συνεταιρισμός διαλύεται ένεκα παραβάσεως τών νόμων ή τοΰ καταστατικού αύτοΰ, διά δικαστικής^άποφάσεως. Δύναται δμως δι’ άποφάσεως τοΰ αρμοδίου Είσαγγελέως ν’ άπαγορευθή
προσωρινώς ή λειτουργία συνεταιρισμού ή ένώσεώς τίνος κινουμένης συγχρόνως τής περί διαλΰσεως διαδικασίας».

Ουτω παρέχεται εις την Αστυνομίαν ή ευχέρεια νά ζητή τήν προσωρινήν άπαγόρευσιν καί εν συνεχεία τήν διάλυσιν δικαστικώς πάσης ένώσεως προσώπων μέ σκο
πούς στρεφόμενους κατα τής ασφαλείας τοΰ Κράτους, τοΰ κοινωνικού καθεστώτος
καί τών πολιτικών καί ατομικών ελευθεριών τών πολιτών.
Π έ μ π τ ο ν . — Εις τό άρθρον 13 τοΰ νέου Συντάγματος καθορίζεται δτι:
«Ιό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι τών δημοσίων υπαλλήλων καί τών υπαλλήλων οργανι
σμών ιοπικής ^αΰτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δύναται διά νόμου
νά ΰποβληθή εις ώρισμενους περιορισμούς.
” Απαγορεύεται εις τούς δημοσίους υπαλλήλους καί τούς υπαλλήλους οργανισμών τοπικής
αύ ιοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή σύστασις συνεταιρισμών έπιόιω-κόντων πολιτικούς σκοπούς ή ή συμμετοχή των εις τοιούτους.
» Απαγορεύεται ή απεργία, υφ’ οίανδήποτε μορφήν, είς τό πάσης φύσεως προσωπικόν τών
δημοσίων υπηρεσιών, τών οργανισμών τοπικής αΰτοδιοικήσεως, ή άλλιον νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου καί τών δημοσίων επιχειρήσεων».

Το θέμα τοΰτο τής απαγορευσεως άπεργίας τών δημοσίων υπαλλήλων διεπραγματεύθην διεξοδικώς είς ιδίαν μελέτην μου δημοσιευθεΐσαν είς τό τεύχος τής 1ης
Μαίου 1968 των «Αστυνομικών Χρονικών». Τονίζω δέ καί πάλιν, δτι ήδη διά Συν
ταγματικής πλέον διατάςεως καθορίζεται, συμφωνως άλλως τε καί πρός τάς παραδεδεγμενας άρχάς τής επιστήμης τοΰ δημοσίου δικαίου, δτι οι δημόσιοι υπάλληλοι
ως φορείς κρατικής εξουσίας, δεν δύνανται ν’ άπεργώσι, διότι ή σχέσις αυτών πρός
τό Κράτος δεν είναι σχέσις ιδιωτικού άλλα δημοσίου δικαίου.
Ουτω καί εις το θέμα τοΰτο, ή Αστυνομία θά δύναται εύχερέστερον νά προστά
τ η , δχι μόνον τό συμφέρον τής δλότητος, άλλά καί τήν έλευθέραν άσκησιν τών
ατομικών δικαιωμάτων τών πολιτών.
Ε κ τ ο ν.— Είς τό αυτό άρθρον 13 τοΰ νέου Συντάγματος ορίζονται τά έξής,
έν σχέσει μέ τό δικαίωμα άπεργίας τών εργαζομένων:
«Τό δικαίωμα τής άπεργίας ασκείται ΰπό τούς ορούς τοΰ ρυθμίζοντος αύτό νόμου.
• ’Απαγορεύεται ή απεργία διά πολιτικούς ή άλλους ξένους πρός τά υλικά καί ήθικά συιιφέροντα τών εργαζομένων σκοπούς».

Ουτω καί τό άναφαίρετον δικαίωμα τής άπεργίας, τίθεται είς τήν ορθήν βάσιν
του, τής εςυπηρετησεως τών υλικών και ηθικών συμφερόντων τών εργαζομένων καί
άπαγορεύεται διά σκοπούς πολιτικούς ή άλλους πως εκβιαστικούς κλπ.
" Ε β δ ο μ ο ν.— Τέλος, διά τοΰ άρθρου 105 τοΰ νέου Συντάγματος, καθο
ρίζεται δτι:
«Διά νόμου δύναται ν ’ άνατεθή είς δργανα άσκοΰντα αστυνομικά καθήκοντα ή έξουαία νά
έπιβάλλωσι τήν ποινήν τοΰ προστίμου, καθοριζόμενου πάντοτε Οπό τοΰ νόμου, δι' έπ’ αΰτωφόρω πταίσματα, τα όποια οιαπιστουνται υπ αυτών κατά την άσκησιν τών καθηκόντων των καί
τιμωροΰντα^ διά τής ποινής ταύτης, δπό τόν δρον τής αποδοχής τής επιβολής τής ποινής υπό
τοΰ καθ’ ου αΟτη επιβάλλεται καί τής Αμέσου είς τό ϊργανον καταβολής τοΰ ποσοΰ τοΰ προστί
μου. ’Εάν δ καθ’ οδ άμφισβητή, δι’ οίονδήποτε λόγον τήν διάπραξιν τοΰ πταίσματος, ή υπόθεαις
παραπέμπεται είς τό άρμόδιον τακτικόν ποινικόν δικαστήριον».
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Ούτως έτακτοποιήθη, κατά τον πλέον επωφελή τρόπον διά την ’Αστυνομίαν καί
διά τούς πολίτας τό θέμα της τιμωρίας ελαφρών πταισμάτων, ώστε νά επιτυγχάνεται
ταχύτης εις την έφαρμογήν των κυρώσεων του νόμου, αποφυγή ταλαιπωρίας των
πολιτών, έξοικονόμησις πολυτίμου διά την εθνικήν οικονομίαν χρόνου καί εν πάση
περιπτώσει ακριβοδίκαια κρίσις υπό των δικαστικών αρχών έν περιπτώσει άμφισβητήσεως τής πταισματικής παραβάσεως υπό τίνος πολίτου.
Λιά των νέων αυτών διατάξεων τοϋ σχεδίου Συντάγματος τής Ελληνικής πολι
τείας ένισχύονται άναμφισβητήτως τά Σώματα ’Ασφαλείας εις τάς ένεργείας των
καί εϊς τά καθήκοντά των διά τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν διαφύλαξιν τής εθνι
κής άκεραιάτητος καί τών δικαιωμάτων των πολιτών ώς ομάδων καί ως ατόμων. Η
παρεχόμενη δέ ένίσχυσις είναι άλλοτε άμεσος καί άλλοτε έμμεσος.
Πάντως ή ένίσχυσις τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εις τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των δημιουργεί καί αντιστοίχους υποχρεώσεις τούτων έναντι τοϋ κοινωνικού συν
όλου, αλλά καί έναντι τών κατ’ ιδίαν πολιτών. Γνωρίζομεν βεβαίως, δτι εις όλας
τάς χώρας τοϋ κόσμου, οί πολΐται δέν αισθάνονται άνεπιφυλάκτως ώς φίλοι τής ’Α
στυνομίας. Καί οχι μόνον οί πολΐται οί «έκτος νόμου», πράγμα άλλως τε φυσικόν, αλ
λά καί δ κάθε πολίτης, ακόμη καί εις τά πλέον εξελιγμένα κράτη.
Βεβαίως, τό ιδανικόν θά ήτο νά ύπάρχη μία αμοιβαία κατανόησις μεταξύ τών
αστυνομικών καί τών πολιτών, ή οποία θά έβασίζετο εις τήν άνάπτυξιν αρμονικών
σχέσεων. Ήμποροΰμεν νά ίσχυρισθώμεν, δτι πάρα πολλοί αστυνομικοί καί πολΐται
αναπτύσσουν τήν κατανάησιν αυτήν. ’Αλλά οσοι δέν τήν έχουν καί από τάς δύο
πλευράς, θά πρέπει νά τήν αποκτήσουν διά τών καλών σχέσεων, διότι ουτω θά έκ
λειψη ή δυσπιστία, πού υπάρχει καί από τά δύο μέρη καί θά έδραιωθή ή έμπιστοσύνη. Περί αυτού έγγυάται τό Νέον Σύνταγμα τής Ελλάδος, τό όποιον έκθύμως θά
πρέπει νά ψηφισθή από ολους τούς 'Έλληνας.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Οί ά σ τυνο μ ικ ο ί πού μ ελετο ύν σ υ ν ε χ ώ ς προσφέρουν
μ εγά λη υπ η ρ εσία σ τή ν κ ο ιν ω ν ία κ α ί σ τό ν έα υτό τους^
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝ ΙΚΑ» σ α ς δ ίνο υν έκλεκτή
π ν ε υ μ α τ ικ ή τ ρ ο φ ή .

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΕΚ

ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ)

**********************************

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΟΛΑΣΙΜΟΝ ΠΡΑΞΙΝ ;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
'Υπό τοϋ ’Αστυνόμου Α" κ. ΔΗΜ. Ν Τ Ζ ΙΩ Ρ Α

I. ’Αφορμήν προς ερευνάν τοϋ παρόντος θέματος μας παρέχει τό εξής πραγματι
κόν: Ελληνοαμερικανίς υπήκοος ώδηγήθη ενώπιον τοϋ ’Αξιωματικού υπηρεσίας τοϋ
οικείου ’Αστυνομικού Τμήματος διότι κατελήφθη υπό τοϋ συζύγου της, μεθ’ ού είχε
τελέσει έν τή αλλοδαπή πολιτικόν γάμον, εντός ξενοδοχείου, εις δ συνουσιάσθη με
Ελληνα άγαμον. Ώς είκός, τό γεννώμενον έν προκειμένω ζήτημα είναι άν διεπράχθη
μοιχεία ή ου.
Έκ πρώτης, βεβαίως, δψειυς, δίδεται ή έντύπωσις ότι διεπράχθη μοιχεία, πε
ραιτέρω δέ, δτι ή εκθεσις απόψεων, σχετιζομένων μέ περίπτωσιν σπανίως έμφανιζομένην έν τή πράξει, έκφεύγει των σκοπών τοΰ περιοδικού, οίον τά «’Αστυνομικά
Χρονικά». ’Εν τούτοις, επί τή σκέψει δτι μεγίστη, έν τή παρ’ ήμΐν θεωρητική δι
δασκαλία, κρατεί άμφισβήτησις, δσον αφόρα την έννοιαν τοϋ έγκλήματος τής μοι
χείας, έκτίθεμεν κατωτέρω απόψεις μας τινάς, έξ άφορμής δέ τοΰ ανωτέρω περι
στατικού, σχετιζομένας μέ τήν μοιχείαν.
. II. Καθ’ ά τυγχάνει γνωστόν, ό Ποινικός ημών Κώδιξ, άναφερόμενος έν άρθρω 357 εις τήν μοιχείαν, δέν δίδει ορισμόν αυτής. 'Απλώς έν αύτω ορίζεται δτι «ό
υπαίτιος μοιχείας καί ο μετ’ αύτοΰ συνένοχος τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις
ενός έτους».
Κατά τήν νομολογίαν τοϋ Άρείου Πάγου (ίδε π.χ. 248) 1957, 354) 1957 —
Ποιν. Χρον. 1958 σελ. 69-473) 1963 — Ποιν. Χρον. 1964 σελ. 153-17) 1964 —
Ποιν. Χρον. 1964 σελ. 212) , μοιχείαν συνιστά ή αθέμιτος σαρκική ομιλία δύο προ
σώπων διαφόρου φύλου, ών άμφότερα ή τό έτερον τυγχάνει ον έγγαμον καί γνώσις
τοΰ υπαιτίου δτι ό ίδιος ή τό μεθ’ οΰ συνέρχεται πρόσωπον είναι έγγαμον». Πρός
τήν άποψιν ταύτην συντάσσονται όμοφώνως σχεδόν καί οί συγγραφείς ημών.
III. Τό δλον θέμα σχετίζεται έν προκειμένω μέ τον δικαιολογητικόν λόγον τοΰ
τιμωρητοΰ τής μοιχείας. Καί γίνεται δεκτόν δτι δι’ αυτής προσβάλλεται τό προ
σωπικόν δικαίωμα έκάστου έκ τών συζύγων πρός τήν υπό τοϋ άλλου τήρησιν τής
έναντι αύτοΰ πίστεως (3) . Δι’ ο καί τά προστατευόμενον διά τής περί μοιχείας διατάξεως τοΰ Κωδικός αγαθόν, δέν ανήκει εις τήν σφαίραν, δι’ ήν ένδιαφέρεται τό
κοινωνικόν σύνολον, άλλ’ αφορά άποκλειστικώς εις τήν προστασίαν τοΰ ατόμου (2) .
(1) ’Ίδε έ.π. A. Β α λ λ η ν ό ρ α Έ π ί τοΰ νομικού χαρακτήρας της συναινέσεως εις μοιχείαν» Ποιν. Χρον. 1)1960 σελ. 177.
(2) Ί δ ε σχετικούς Γ. II α γ κ ά κ η ν Τά εγκλήματα περί τήν γενετήσιον καί
οικογενειακήν ζωήν» 1957, σελ. 201. Κ α τ σ α ν τ ώ ν η ν «Ή συναίνεσις τοΰ παθόντος»
1957, σελ. 88. X ω ρ α φ ά ν «Γενικαί άρχαί τοϋ Ποινικού Δικαίου» 1966, σελ. 172 σημ. 2,
εξ ής εμμέσως, πλήν σαφώς συνάγεται τοΰτο, έφ’ δσον υποστηρίζεται δτι ή συναίνεσις απο
κλείει τήν αντικειμενικήν ΰπόοτασιν τής μοιχείας.
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Είς τούτο συνηγορεί καί τό δτι τό έγκλημα διώκεται κατ’ Ιγκλησιν ώς καί δτι κατά
ρητήν διάταξιν τού Νόμου (άρθρον 357 παρ. 3) «ή μοιχεία μένει ατιμώρητος, έάν
ό προσβληθείς σύζυγος ήνέχθη ταύτην» ί1)
Κατ’ άλλην γνώμην, τό έν προκειμένω προστατευάμενον εννομον άγαθόν είναι
αυτός ούτος δ θεσμός τοΰ γάμου ώς κοινωνικόν θεμέλιον. “Οπως χαρακτηριστικές
έτονίσθη ( 2), διά τής πράξεως προσβάλλεται ό γάμος ώς κοινωνικοηθικός θεσμός,
ή πράξις δηλαδή άποτελεΐ προσβολήν τοΰ θεσμού τοΰ γάμου, δστις (θεσμός) έπιβάλλει τήν μονογαμίαν, άνευ τής οποίας δ γάμος δεν θά ήδύνατο νά έπιτύχη τούς
ηθικούς καί κοινωνικούς σκοπούς του.
ΙΓ. Όρθοτέρα φρονοΰμεν δτι είναι ή δεύτερα γνώμη. Είς τοΰτο συνηγορεί ή
ολη ιστορία τοΰ θεσμοΰ. Έ αίτιολογική εκθεσις έπί τοΰ προκειμένου αναφέρει με
ταξύ άλλων: Ή αρχή τής προστασίας τής ίερότητος τοΰ γάμου είναι έκείνη, ήτις
καί έπιβάλλει πρωτίστως τήν τιμωρίαν των δραστών τής μοιχείας. Ούοεμία δηλαδή
δύναται νά δημιουργηθή άμφιβολία δτι ή πράξις αυτή άποτελεΐ προσβολήν κατά τοΰ
θεσμοΰ τοΰ γάμου καί συγκλονίζει τά θεμέλια αύτοΰ(3).
Έκτος τούτου καί ή τοποθέτησις τοΰ έγκλήματος τής μοιχείας μεταξύ των
περί τον γάμον καί τήν οικογένειαν τοιούτων καί ούχί μεταξύ των κατά των ηθών
εγκλημάτων, δπως περαιτέρω τονίζεται καί έν τή αίτιολογική έκθέσει, συνηγορεί
υπέρ τής ύποστηριζομένης ένταΰθα άπόψεως. Τό δτι εξ άλλου τό έγκλημα διώκε
ται κατ’ έγκλησιν, δεν είναι ικανόν, φρονοΰμεν, νά κλονίση τήν έπιχειρηματολογίαν
μας. Διότι, ή κατ’ έγκλησιν δίωξις δεν σημαίνει άπαραιτήτως δτι προσβάλλεται μό
νον τό συμφέρον τοΰ έχοντος όκαίωμα έγκλήσεως. Ούτως, αί πλεϊσται κατά των
ηθών πράξεις διώκονται κατ’ έγκλησιν. Συναγωγή δμως έκ τούτου τοΰ συμπε
ράσματος, δτι δι’ αυτών οέν θίγεται καί δη πρωτίστως τό κοινωνικόν σύνολον είναι
απαράδεκτος (4) . Ή έγκλησις έδώ, δπως χαρακτηριστικές παρατηρεί δ καθηγητής
Γ ά φ ο ς (ένθ. άνωτ. σελ. 112 σημ. 45) άποτελεΐ μίαν θλιβεράν άναγκαιότητα,
χωρίς έκ τούτου ή πράξις νά παύη νά ένδιαφέρη τό δημόσιον συμφέρον.
Έ κ τών ανωτέρω λοιπόν άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, δτι ή μοιχεία θίγει τον
κοινωνικώς θεμελιώδη καί θρησκευτικές ιερόν δεσμόν τοΰ γάμου. Δι’ αυτής προσ
βάλλεται καί δή πρωτίστως ή άγνότης τοΰ γάμου, δέν δύναται δέ ή πράξις νά
Οεωρηθή ως προσωπική καί μόνον ύπόθεσις. Δεδομένου δέ δτι δ πολιτικός γάμος
(1) Εΰκαιριακώς άναφέρομεν δτι, δσον άφορα τόν νομικόν χαρακτήρα «τής συναινέ
σ εις εις μοιχείαν» έχει άνακόψει μεγάλη διαφωνία. Κατά μ ί α
ν γνώμην ή συναίνεσις
ενταύθα αίρει τόν άδικον χαρακτήρα τής πράξεως (ϊδε π.χ. εις Β α λ λ η ν δ ρ α ένθ’ άνωτ.
οελ. 177 μνημονευόμενους ξένους συγγραφείς). Κατ’ ά λ λ η ν άποψιν, ΰποστηριχθεΐσαν παρ’
ήμών, τό πρώτον, 5πό τοΰ καθηγητοϋ X ω ρ α φ ά (Γεν. Άρχαί Ποιν. Δικαίου 1966, σελ.
ί 72 σημ. 2) ή συναίνεσις συνιστά ένταΰθα λόγον άποκ.λείοντα αυτήν ταύτην τήν αντικειμενι
κήν δπόστασιν τού έγκλήματος. Πρός τήν άποψιν ταύτην συντκασονται καί οί Γ. Μ α γ κ ά κ η ς, ένθ. άνωτ. σελ. 201, Η. Κ α τ σ α ν τ ώ ν η ς ένρ.. άνωτ. σελ. δδ. Μία τ ρ ί τ η
άποψις ( Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς Ερμηνεία του Ποιν. Κωδικός, Β. σελ. 6-12 καί σχόλιον
ίδιου είς τήν 6π’ άριθ. 111)1956 Α.Π., Ποιν. Χρον. Η σελ. 354) δέχεται ότι ένταύθα έδρισκόμεθα προ λόγου άποκλειοντος τό τιμωρητόν τής μοιχείας. Τ ε τ ά ρ τ η γνώμη, υποστηριχθείσα Οπό τοΰ Β α λ λ η ν δ ρ α (ένθ, άνωτ. σελ. 182) δέχεται δτι ενταύθα εΰρισκόμεθα
πρό προσωπικού λόγου αϊροντος τήν ποινήν (σχετικόν καί τό υπ’ άριθ. 16)57 Βούλ. Έ φ ' ε τ ε ί ο υ Λ α ρ £ σ η ς,' Ποιν. Χρον. Ζ σελ. 465). Π έ μ π τ η τέλος γνώμη υποστηρίζει
οτι ή πράξις είναι άδικος, δικονομικήν δμως προυπόθεοιν τής διώξεως αποτελεί ή μή συναΐνεσις εις τήν πραξιν τοΰ προσβληθέντος, ήτις ΰπάρχουσα, κωλύει τήν δίωξιν.
(2) "Ίδε σχετικώς Γ ά φ ο ν «Ειδικόν Ποινικόν Δίκαιον» τ. Ε 1965 σελ. 109 καί
αυτόθι μνημονευόμενους συγγραφείς, ίδίφ δέ Saltelli Rdi Falco τ. Δ. 1956 σελ. 167, Μ*π ο υρ ό π ο υ λ ο ν «Ερμηνεία τοΰ Ποινικού Κώδικος» σελ. 636, Β α λ λ η ν -δ ρ α ν, ένθ’
άνωτ. σελ. 178 έπ.
(3 ) "Ίδε πλείονα είς Α ί τ ι ο λ. ’Έκθεσιν, Ικδ. Ζ α χ α ρ ο π ο ύ λ ο υ 1950
σελ. 350.
(4) Σύμφωνος καί δ Β α λ λ η ν δ ρ α ς, ένθ’ άνωτ. σελ, ISO.

ΕΠΕΤ ΕΙ ΟΙ
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ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
*********************************************> )< ***,(„);
Ύττό τοϋ

κ. Ν. Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Ο Υ

Τήν 1η ’Ιουνίου 1968 τό περιοδικό μας «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» συνεπλήρωσε τά 15 χρόνια, άπό της έκδόσεώς του, πού έγινε τήν 1η ’Ιουνίου 1953,
καί εισέρχεται στο 16ον έτος.
Θά αναφέρω λοιπόν πώς έγεννήθη τό περιοδικό αυτό της ’Αστυνομίας Πόλεων
καί πώς σιγά - σιγά μεγάλωσε, ώστε σήμερα νά είναι τό μοναδικό στο είδος αστυνο
μικό περιοδικό στην Ε λλάδα, καί μάλιστα δχι σάν ιδιωτική έπιχείρησις, αλλά σάν
Υπηρεσία της ’Αστυνομίας Πόλεων, ή μάλλον σάν τό κυριώτερο καί βασικό όργανο
των Δημοσίων Σχέσεων αυτής.
Τό ιστορικό τής ίδρΰσεώς τους έχει ώς εξής:
Τό έτος 1953 έτοποθετήθην ώς Διευθυντής τών ’Αστυνομικών Σχολών. Πάντοτε
έπίστευα ότι ή ’Αστυνομική Σχολή πρέπει ν’ άποτελή τό Πνευματικόν Κέντρον τής
’Αστυνομίας Πόλεων, είς δέ τήν άνοδον τής στάθμης τοϋ πνευματικού επιπέδου τών
άστυνομικών απέδιδα υψίστην σημασίαν. “Οτε λοιπόν άνέλαβα τήν διοίκησιν τών
δέν είναι καν γάμος (*) δέν είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή δτι ή κρινομένη περίπτωσις συνιστά ποινικώς κολαστέαν πράξιν. Αυτή, κατά τήν γνώμην ημών, είναι
πράξις ανέγκλητος, ώς προκύπτει κατόπιν τών έν τή παρούση διεξοδικώς έκτεθέντων, ού μόνον εκ τοΰ τε περιεχομένου τής διατάξεως τοϋ άρθρου 357 Π.Κ., άλλά
καί έκ τών τοιούτων τών άρθρων 5— 11 Π.Κ. «περί τών τοπικών ορίων ισχύος
τών ποινικών νόμων».
Γ. Κατόπιν τών ανωτέρω, καθ’ ημάς, είς τό έν αρχή τεθέν έρώτημα, έάν δη
λαδή ή πράξις τής συνουσίας μεταξύ προσώπων έξ ών τό εν τυγχάνει άγαμον καί
τό έτερον έγγαμον, διά πολίτικου όμως γάμου, συνιστά μοιχείαν, προσήκει α π ο 
φ α τ ι κ ή άπάντησις. Οίκοθεν έξ άλλου νοείται δτι καί είς ήν περίπτωσιν οί κατά
τά ώς άνω συνευρεθέντες ήσαν τής γνώμης δτι διά τής πράξεώς των διέπραττον
μοιχείαν, πάλιν δέν είναι δυνατόν νά στηριχθή κατ’ αυτών κατηγορία έπί μοιχεία,
τής πράξεώς των ταύτης συνιστώσης ν ο μ ι ζ ό μ ε ν ο ν έ γ κ λ η μ α, δπερ δμως
δέν είναι, ώς γνωστόν, έγκλημα ύπό τήν νομικήν τοΰ δρου έννοιαν.
ΔΗΜ. Κ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ
(1) Ένταοθα αξίζει νά. σημειωθώ δτι καί οί δποοτηρίζοντες διι διά της μοιχείας
προσβάλλεται αγαθόν είς τό άτομον άν-7]κον δέχονται περαιτέρω, δτι πρός δπαρξιν μοιχείας
απαιτείται δπως τό εν τουλάχιστον τών προσώπων τών συνερχομένων είς κατά φύσιν συνου
σίαν τελή έν γάμο) υποστατό). Δέν έχει βεβαίως σημασίαν διά τήν δπαρξιν τοΰ εγκλήματος τό
άκυρον ή άκυρώσιμον του γάμου, απαιτείται όμως, έν πάση περιπτώσει, γάμος υποστατός, γά
μος δηλαδή τυπικώς έγκυρος, ήτοι γάμος ίερουργηθείς παρ5 ορθοδόξου ίερέως (Μ α γ κ ά κ η ς, ένθ’ άνωτ. σελ. 200, Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς ,
ένθ* άνωτ. σελ. 637).
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’Αστυνομικών Σχολών, υπέβαλα αμέσως τήν ύπ’ άριθ. 156) 7.2.1953 αναφοράν προς
τό Αρχηγεϊον 'Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια έχει ώς έξης:
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Άριθ. Πρωτ. 156
Έν Άθήναις τη 7 Φεβρουάριου 1953
°
ς
π Ρ
Τό Αρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων
Έ ν τ α ΰ θα
« Π ε ρ ί Ικδ όσ εω ς μ ο ρ φ ω τικο ύ ’ Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ Π ε ρ ιο δ ικ ο ύ »

Λαμβάνω τήν τιμήν να παρακαλέσω, όπως ευαρεστούμενοι έγκρίνητε τήν όργάνωσιν εις τήν Άστυν. Σχολήν, Τμήματος Πνευματικής Α γω γής.
Το Τμήμα τούτο θά έχη ώς σκοπόν τήν μελέτην, τήν προεργασίαν καί τήν
μετάδοσιν εις όλους τούς έν ενεργεί α αστυνομικούς, πάσης προόδου, ή όποια έχει
σχέσιν μέ τό αστυνομικόν επάγγελμα καί γενικώτερον δύναται νά έξυψώση τό πνευ
ματικόν έπίπεδον αυτών.
Προς τούτο μερίμνη μας θέλει έκδοθή κατά πρώτον λόγον Ιδθήμερον περιοοικόν υπό τίτλον: «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Τό περιοδικόν τούτο θά έχη έπιφυλλίδας, α) διά τάς προόδους των Αστυνομιών ξένων χωρών, β) διά τήν δημοσίευσιν νομικών, επιστημονικών, λογοτεχνικών, ποιητικών, ή άλλων έργων Ε λλή
νων Αστυνομικών ή τοιούτων διακεκριμένων δημοσιογράφων, γ) διά τήν ένημέρωσιν εις τούς έκδιδομένους νέους Νόμους, Διατάγματα, Άστυνομικάς Διατάξεις
καί Κανονισμούς έν γένει τής Αστυνομίας, δ) διά τήν διαρκή άνάπτυξιν θεμάτων
τού Ποινικού καί Δικονομικοΰ Δικαίου, καθώς καί τής Εγκληματολογίας, τής ’Επι
στημονικής ’Αστυνομίας, τής Πρακτικής Διδασκαλίας κλπ. καί ε) διά τήν έκδοσιν
εις αυτοτελή τεύχη, όλων τών διά τούς αστυνομικούς απαραιτήτων βοηθημάτων,
ήτοι ερμηνείας Ποινικού Νόμου, Διαφόρων Νόμων, Κανονισμών τού Αρχηγείου κλπ.
Εις τό υπηρεσιακόν τούτο περιοδικόν θά έγγράφωνται συνδρομηταί οί έπιθυμοΰντες αστυνομικοί. Πιστεύομεν δέ ότι θά θελήσουν πάντες νά ένισχύσουν τήν προσπάθειάν μας, διότι θά άποτελή τό μόνιμον δργανον ανελλιπούς ένημερώσεως αυτών
έφ’ όλων τών ζητημάτων, άτινα άφορώσι τήν υπηρεσίαν των. Ή συνδρομή θά είναι
τρεις δραχμάς, κατά τεύχος εκ 52—68 σελίδων.
Διά τού ελάχιστου δέ τούτου ποσού πιστεύομεν ότι όχι μ,όνον θά έμφανίσωμεν
άρτιώτατον περιοδικόν, αλλά καί θά δημιουογήσωμεν βαθμιαίως απόθεμα άοκετόν
διά τήν ϊδρυσιν έν καιρώ παρά τή ’Αστυνομία Πόλεων ιδιοκτήτου τυπογραφείου,
δι’ δλας τάς πολλαπΛάς άνάγκας τής Αστυνομίας.
Έν συνεχεία τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής θά όργανώση καί εβδομαδιαίας
ήμιώρους έκπομπάς εις Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, ϊνα οΰτω έπιτευχθή εύρυτέρα
επικοινωνία μέ τό κοινόν καί κατάλληλος διάδοσις τών συνθημάτων τής Αστυνο
μίας εις όλα τά πεδία τής δράσεως αυτής.
Παρακαλώ όπως έφ’ δσον έγκρίνητε τήν ανωτέρω πρότασίν μας διατάξητε ϊνα
ένεργήσωμεν διά τήν προεργασίαν καί ταχεΐαν έφαρμογήν.
Ό Διοικητής τής Σχολής
ΝΙΚ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
'Αστυνομικός ΔιευθυντήςΑ'»
Κατόπιν τής αναφοράς μας αυτής τό ’Αρχηγεϊον Άστυν. Πόλεων υπέβαλε
σχετικώς τήν ύπ’ άριθμ. 2901. Φ. 7) 35 από 21.4.1953 πρότασίν εις τό Τπουργεϊον
Εσωτερικών, έχουσαν οΰτω:
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«ΛΡΧΗΙΈΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Άριθ. 2901 Φ. 7) 35
Έν Άθήναις τή 2 1.4.1953
Π ρ ό^ ς
Τό 'Υπουργείον Εσωτερικών
(Γεν. Δ/νσιν Ά στυν. Πόλεων)
Έ ν τ α ΰ θ α
«Π ερ 'ι έκδόσεω ς ύπ ό τής Ά σ τ υ ν . Σ χ ο λ ή ς μ ο ρ φ ω τικο ύ Π ε ρ ιο δ ικ ο ύ »

Λαμβάνομεν την τιμήν ν' άναφέρωμεν ύμϊν τ’ ακόλουθα:
I. Ή Άστυν. Σχολή διά τής ύπ’ άριθ. 156 από 7.2.53 αναφοράς της, ήτήσατο
δπως συμφώνως προς τό άρθρον 1 παραγρ. 3 τοΰ ύπ’ άριθ. 56 Κανονισμού τοΰ Α ρ 
χηγείου ’Αστυνομίας, έγκρίνωμεν τήν όργάνωσιν παρ’ αύτώ Τμήματος Πνευματικής
’Αγωγής διά τούς ’Αστυνομικούς.
Σκοπός τοΰ Τμήματος τούτου έσεται:
1) Ή εκδοσις Ιδθημέρου περιοδικού ύπό τίτλον «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
καθαρώς μορφωτικού, με σκοπόν τήν ένημέρωσιν των αστυνομικών επί πάσης προό
δου εις τήν αστυνομικήν τεχνικήν, καθώς καί επί τών έκδιδομένων νέων Νόμων,
Διαταγμάτων, Αστυνομικών Διατάξεων, άποφάσεων κλπ., σχετιζομένων μέ τήν ’Α
στυνομίαν. Διά τήν έν γένει όργάνωσιν τής έκδόσεως τοΰ περιοδικοΰ τούτου, εις τό
όποιον θέλουν έγγραφή ως συνδρομηταί οί έπιθυμοΰντες αστυνομικοί, θά μεριμνά
συντακτική επιτροπή καθοριζομένη ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Σχολής.
2) Ή έπεξεργασία τών σχολικών βοηθημάτων καί ή εκδοσις πλήρους καί
επιμελημένης σειράς δοκιμίων επί τών διδασκομένων μαθημάτων, εις δλα τά Τμή
ματα τών Σχολών.
3) Ή άνύψωσις τοΰ πνευματικού έπιπέδου τών αστυνομικών διά τής δημοσιεύσεως λογοτεχνικών, έπιστημονικών, ποιητικών κλπ. έργων, σχετιζομένων μέ τήν
αστυνομικήν ύπηρεσίαν.
4) Ή όργάνωσις εις Ραδιοφωνικούς Σταθμούς έκπομπών τής ’Αστυνομίας,
συγχρονισμένων καί μέ πνεύμα επικοινωνίας μετά τοΰ κοινοϋ καί μεταδόσεως εις
τούς πολίτας γενικών καί ειδικών εκάστοτε οδηγιών, παραλλήλους προς τό ψυχαγω
γικόν, μουσικόν καί καλλιτεχνικόν πρόγραμμα τών έκπομπών. Τό Τμήμα Πνευμα
τικής ’Αγωγής θά διευθύνεται προσωπικώς παρά τοΰ έκάστοτε Διευθυντοΰ Σχολών,
δστις θά δίδη τάς γενικάς κατευθύνσεις διά τήν έπιτυχίαν τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού.
II. Τήν ώς άνω πρότασιν τής Άστυν. Σχολής υίοθετοΰμεν, καθ’ δσον κρίνο
μεν δτι θέλει συντελέσει εις τήν πνευματικήν προαγωγήν τών άστυνομικών καί εις
τήν ένημέρωσιν τών αστυνομικών, έπί τών έκδιδομένων νέων Νόμων, Διαταγμάτων,
Κανονιστικών διαταγών κλπ., πρός τό γενικόν συμφέρον τοΰ Σώματος. Ύποβάλλοντες έν άντιγράφω τήν ύπ’ άριθμ. 156 έ.έ. αναφοράν τής Άστυν. Σχολής, παρακαλοΰμεν δπως ευαρεστούμενοι έγκρίνητε τήν εκδοσιν τοΰ έν λόγψ περιοδικοΰ καί τήν
όργάνωσιν σχετικών έκπομπών εις Ραδιοφωνικούς Σταθμούς.
Κοινοποίησις Υ.Τ.Δ. :
Αστυνομικήν Σχολήν
Ό Αρχηγός
ΑΓΓ. Μ. ΕΒΕΡΤ»
Τό 'Υπουργείον συνεφώνησε καί έξέδωκε τήν ύπ’ άριθ. 6105 Φ. 31) 7 από
28.4.1953 Διαταγήν του, έχουσαν ουτω:
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ΎΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άριθ. Πρωτ. 6105) 31) 7
Έ ν Άθήναις τή 28.4.1953
Π ρ ό ς
Τό ’Αρχηγείον ’Αστυνομίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α
’Επί ύπ’ άριθ. 2901 Φ..7) 35) 21.4.53 αναφοράς ύμών, περί όργανώσευις έν
τη Άστυν. Σχολή «Τμήματος Πνευματικής Αγωγής» πρός εκδοσιν μορφωτικού πε
ριοδικού καί δργάνωσιν ραδιοφωνικών εκπομπών κλπ., άνακοινοΰμεν ύμΐν δτι ή
πρότασις ύμών, δχι μόνον μάς ευρίσκει συμφώνους, άλλα καί διατειθεμένους να παράσχωμεν πάσαν συνδρομήν διά τήν καλλιτέραν λειτουργίαν καί προαγωγήν τής ύπηρεσίας ταύτης, ήτις δέον νά κατευθύνηται παρ’ ύμών.
Ή άνύψωσις τοΰ πνευματικού έπιπέδου τών άστυν. ύπαλλήλων, ήτις δύναται
να έπιτευχθή διά τής δσον τό δυνατόν συχνοτέρας μελέτης καί εντριβής, ούχί μόνον
εις θέματα τού έπαγγέλματός των, άλλά καί εις πολλαπλά τοιαΰτα, δέον ν’ άποτελή
το κυριωτερον μελημα τών διοικούντων τάς διαφόρους υπηρεσίας τοΰ Σώματος.
Πρέπει δμως νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ή εκδοσις τοΰ μορφωτικοΰ περιοδικού μέ
σταθεράν κυκλοφορίαν καί ή όργάνωσις άναλόγου μορφής ραδιοφωνικών έκπομπών
άποτελεΐ εργασίαν ούχί ευκολον, διότι πρέπει προγενεστέρως νά δημιουργηθοΰν δλαι
εκεΐναι αί προϋποθέσεις αί έγγυώμεναι τό βιώσιμον τής ύπηρεσίας ταύτης, ί'να μή
παραστή άνάγκη έκ τών ύστερων νά έπέλθη διακοπή, ιδία τοΰ περιοδικού, δπερ
θά είχε δυσμενή άπήχησιν.
Πιστεύομεν δτι ό αχών τήν επωφελή αύτήν πρωτοβουλίαν Δ) ντής τής Σχολής,
πρός δν προσήκει πάς έπαινος, θά εχη ύπ’ δψει του τ’ άνωτέρω, ί'να άφ’ ενός ή
εκλογή τών μελών τής συντακτικής έπιτροπής γίνη μετά προσοχής καί μέ προοπτι
κήν μιάς κανονικής διαδοχής, άφ’ ετέρου δέ προϋπολογισθώσιν έπακριβώς τά τών
δαπανών καί έσόδων μέ βάσιν, τό προαιρετικόν τής εγγραφής ώς συνδρομητών.
Παρακαλοΰμεν, δπως έν καιρώ άναφέρητε ήμϊν εναρξιν λειτουργίας.
Ό Υπουργός
Π. ΛΓΚΟΤΡΕΖΟΣ»
Μετά τήν κατά τ’ άνωτέρω εγκρισιν ύπό τοΰ Υπουργείου Δημοσίας ’Ασφαλείας
έκδόσεως τοΰ περιοδικού «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» προέβημεν άμέσως ε!ς τάς
απαραιτήτους ένεργείας εις τάς αρμόδιας Υπηρεσίας τύπου κλπ., διά τήν χορήγησιν
τής σχετικής άδειας, Ταυτοχρόνως τή είσηγήσει μας έξεδόθη παρά τοΰ Άοχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων ή ύπ’ άριθμ. 10233) 7) 35) 8.5.53 έγκύκλιος διαταγή πρός
άπάσας τάς Άστυνομικάς ύπηρεσίας, εχουσα ούτω :
«ΑΡΧΗ1ΈΙΟΝ ΑΣΤΓΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Άριθ. ΙΙρωτ. 10233) 7) 35
Εν Άθήναις τή 8 Μαΐου 1953
Πρός
Άπάσας τάς Ύπηρεσίας
Γνωρίζομεν ύμΐν δτι,^καίτοι άπό τής ίδρύσεως τοΰ Σώματος, άνεγνωρίσθη__παρ’
όλων, ή αναγκη, οπιυς η Αστυνομία Πόλεων απόκτηση περιοδικόν καθαρώς μορφωτικόν διά τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς, τοΰτο μέχρι σήμερον
δέν είχε κατορθωθή.
Ηδη, τή προτασει τής ,Αστυν. Σχολής και τή εγκρισει ημών καί τοΰ Υπουρ
γείου Εσωτερικών θά έκδίδεται ύπό τοΰ παρά τή Άστυν. Σχολή Τμήματος Πνευ-
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ματικής ’Αγωγής, Ιδθήμερον περιοδικόν, ύπό τίτλον «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
είς σχήμα βιβλίου έκ σελίδων 52 με περιεχόμενον καθαρώς μορφωτικόν, δι’ δλας τάς
ειδικότητας τής ’Αστυνομίας.
Είς τό περιοδικόν τοΰτο, θά δημοσιεύωνται μελέται, δχι μόνον των ειδικών έπιστημόνων καί των καθηγητών έν ταϊς Ά στυν. Σχολαΐς, άλλα καί παντός άστυνομικοΰ, δστις την πείραν αύτοΰ, τάς παρατηρήσεις του, τά έκ τής ύπηρεσίας χρή
σιμα συμπεράσματα καί πάσαν ιδέαν άποσκοποΰσαν είς την βελτίωσιν τοΰ ’Αστυ
νομικού θεσμού καί τήν επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ δν επιδιώκει, θά δύναται νά φέρη
είς δημοσίαν συζήτησιν διά των στηλών τοΰ περιοδικού.
Έλήφθη μέριμνα, δπιος ή περιεχομένη είς τό περιοδικόν ύλη, είναι δχι μόνον
άστυνομικώς, άλλα καί έπιστημονικώς ενδιαφέρουσα. Παραλλήλως, διά τοΰ περιο
δικού τούτου θά γίνηται, τρόπον τινά, διαρκής άνανέωσις των γνώσεων παντός άστυνομικοΰ επί τών ίσχυουσών ποινικοδικονομικών διατάξεων καί έπί τής έρμηνείας
των τε παλαιών καί νέων Νόμων καί θά καταβάληται προσπάθεια, ϊνα αί διατάξεις
αύται παρέχωνται είς τούς κατωτέρους ίδια αστυνομικούς κατά τρόπον εΰληπτον
καί σαφή, ώστε νά άφομοιώνται ύπ’ αυτών ευχερως καί σταθερώς.
’Αλλά καί υλη γενικής εγκυκλοπαιδικής άγωγής θά ύπάρχη έπαρκής, ίνα αί
γνώσεις τών άστυνομικών εύρύνωνται προς δλας τάς κατευθύνσεις, γνωστοΰ οντος, δτι
c άστυνομικός, διά νά έπιτύχη είς τήν άποστολήν του πρέπει νά είναι ευρυμαθής
καί ν’ άναπτύσση τήν παρατηρητικότητά του, προς δλας τάς έπιστήμας, τάς τέχνας
καί τά έπαγγέλματα.
Είς τό περιοδικόν τοΰτο, οδτινος ή τιμή κατά τεΰχος ώρίσθη είς δραχμάς 3,
θά έγγράφωνται συνδρομηταί οί έπιθυμοΰντες άστυνομικοί.
Παρακαλώ δμως, δπως οί κ.κ. Διοικηταί, άναγνωρίζοντες τήν άνάγκην καί
τον σκοπόν διά τον όποιον τό περιοδικόν τοΰτο έκδίδεται, συστήσουν έκθύμως τήν
εγγραφήν είς αυτό ώς συνδρομητών, απάντων τών ύπ’ αυτούς υπαλλήλων, μεριμνώντες άμα καί τήν άνάπτυξιν, κατά τάς εβδομαδιαίας συγκεντρώσεις, θεμάτων ές
εκείνων, άτινα θά περιέχωνται είς έκαστον τεΰχος.
Μέχρι τής 24 Μαΐου άπασαι αί ύπηρεσίαι δέον νά άποστείλουν είς ’Αστυνο
μικήν Σχολ,ήν δνομαστικάς καταστάσεις τών έγγραφησομένων συνδρομητίδν.
Οί κ.κ. διαχειρισταί τών Άστυνομικών Διευθύνσεων, ένημερούμενοι σχετικώς,
θά κρατώσιν έκ τής μισθοδοσίας έκάστου μηνός, άρχής γενομένης άπό τής 1ης ’Ιου
νίου δραχμάς 6, ήτοι τό άντίτιμον δύο τευχών, παραδίδοντες είς τήν ’Αστυνομικήν
Σχολήν (Διαχειριστήν περιοδικού) .
Ό κ. Διοικητής τής Σχολής νά προβή άπό τοΰδε είς τάς άπαιτουμένας διατυ
πώσεις καί ένεργείας διά τήν ταχυτέραν έναρξιν κυκλοφορίας τοΰ περιοδικού.
Ό ’Αρχηγός
ΑΓΓ. ΕΒΕΡΤ».
Κατόπιν τής έγκυκλίου ταύτης τοΰ ’Αρχηγείου ένεγράφησαν ώς συνδρομηταί
τοΰ περιοδικοΰ 1.300 άστυνομικοί. Ή άπροθυμία αυτή δεν μάς άπεγοήτευσε, διότι
έγνωρίζομεν, δτι ταχέως δταν θά εκυκλοφόρει τό περιοδικόν, θά έτυγχάνομεν ηθικής
ένισχύσεως, άπό τήν πλειονότητα τών άστυνομικών.
Ούτω, δραστηρίως κινούμενοι, έπετύχομεν τήν κυκλοφορίαν τοΰ πρώτου τεύχους
τοΰ περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» τήν Ιην ’Ιουνίου 1953, τό όποιον τι
μής ένεκεν άφιερώθη είς τήν «Μνήμην τών Ηρώων καί Μαρτύρων τής ’Αστυνομίας
Πόλεων».
Μέ τήν κυκλοφορίαν τών πρώτων τευχών, τήν ποιότητα τής ύλης καί τήν δλην
έμφάνισιν τοΰ περιοδικοΰ, έξεδηλούθη είς αυθόρμητος ένθουσιασμός έκ μέρους τής
πλειονότητος τών άστυνομικών, οί όποιοι διέβλεψαν είς αυτό τό μέσον τής ίκανο-
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ποιήσεως των πνευματικών αναγκών αυτών, άλλα καί τό μέσον άξιοποιήσεως των
αγώνων τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν παγίωσιν της τάξεως καί
της ασφαλείας καί τήν προβολήν τών κατορθωμάτων, άτινα έπετεύχθησαν κατά τήν
διαρρεύσασαν 30ετίαν τής ζωής τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
Ούτως, δλως αόθορμήτως καί άνιδιοτελώς, έσπευσαν να ένισχύσουν τό εργον
αας, διακεκριμένοι συνεργάται έκ τοΰ επιστημονικού, λογοτεχνικού καί καλλιτεχνι
κού κόσμου, τούς οποίους εύχαριστοΰμεν διά τήν πολύτιμον συνεργασίαν των.
Ούτω τό περιοδικόν μας συμπληροϋν ήδη τήν ηλικίαν τών 15 ετών καί εισερ
χόμενο'; εις τό 16ον έτος, κατέχει έξέχουσαν θέσιν όχι μόνον μεταξύ τών επιστη
μονικών περιοδικών τής Ελλάδος, αλλά καί τού εξωτερικού.
Πράγματι διά τάς είς τό εξωτερικόν επιτυχίας τοΰ περιοδικού μας σημειοΰμεν
τά ακόλουθα :
L Κατόπιν τής από 28.9.1956 έπιστολής του κ. Καρόλου ’Ίζελτ, Διευθυντοΰ
-οϋ εξαιρετικού Εγκληματολογικού Περιοδικού «Kriminalistik», άποστέλλεται τό
περιοδικόν μας έπ’ ανταλλαγή είς τό 'Αμβοΰργον—Γερμανίας. Συμφώνως δέ προς
τήν άνταλλαγεΐσαν αλληλογραφίαν, τό περιοδικόν τούτο δύναται ν’ άναδημοσιεύη έν
μεταφράσει μελετάς καί άρθρα τού περιοδικού μας, ώς καί ημείς εκ τοΰ περιοδικού
τούτου, είς τά «’Αστυνομικά Χρονικά».
2. Κατόπιν έκφρασθείσης επιθυμίας, διά τής από 28.6.1957 επιστολής, τού κ.
Καλικίνσκυ, Διευθυντοΰ τού ’Ινστιτούτου ’Αστυνομίας τής Γερμανίας, άποστέλλεται
είς Χίλτρατ—Γερμανίας.
3. Κατόπιν τής υπ άριθ. 2145) Β.Ι.Β.) 10 άπό 21.5.1958 επιστολής τού κ..
ΐικό, Γενικού Γραμματέως τού Διεθνούς ’Οργανισμού Έγκληματολογικής ’Αστυ
νομίας «I n t e r ρ ο 1» είς ΙΙαρισίους, πρός τον Διευθυντήν τών Έγκληματολογικών
Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνον Γαρδίκαν, κοινοποιηθείσης ήμΐν διά τοΰ ύπ’ άριθ. 383
Φ. 13) 29) 9.6.1958 εγγράφου τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, άποστελλεται τό περιοδικόν πρός τούτον, έν μεταφράσει τών περιεχομένων είς τήν Γαλ
λικήν, έπ άνταλλαγή μετά τού υπό τής Υπηρεσίας ταύτης έκδιδομένου είς Παρισιους περιοδικού υπο τον τίτλον Διεθνής Έπιθεώρησις Έγκληματολογικής ’Αστυ
νομίας».
4.
Κατόπιν σχετικού εγγράφου τοΰ Ελληνικού Υπουργείου τών Εξωτερικών
πρός τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών Υπηρεσιών, άπεστάλη ολόκληρος ή σειοά
τοΰ περιοδικού είς ΙΙαρισίους καί έξετέθη κατά τήν έκεϊ διοργανωθεΐσαν «Διεθνή
Ακθεσιν Αστυνομικού Βιβλίου», άποσπάσαν τούς επαίνους τών άρμοδίων.
, Κα"όπιν έκφρασθείσης επιθυμίας του άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Βορείου καί
Λοτιου ’Αμερικής Μιχαήλ, άπεστάλη ολόκληρος ή σειρά τού περιοδικού είς τήν
Αρχιεπισκοπήν ’Αμερικής.
6. Τήν άξίαν τοΰ περιοδικού διείδε καί ή Επιτροπή ή συγγράφουσα τήν Ε λ
ληνικήν Στρατιωτικήν Ιστορίαν τών νεωτέρων χρόνων, ήτις, ένεκα τούτου, διά τού
υπ άριθ. Φ. 69) 12) 386300 άπό 15.6.1957 εγγράφου της, έζήτησε καί τής άπεστάλη
ολοκληρος ή σειρά τών τόμων.
. 7· 'Ωσαύτως, δΓ εγγράφων των έζήτησαν τήν αποστολήν τού περιοδικού μας
αι κάτωθι υπηρεσιαι καί οργανώσεις πρός πλουτισμόν τών βιβλιοθηκών των λόγω
τής ενδιαφερούσης ύλης; Τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, ή Πάντειος Άνωτάτη
^χολη Πολίτικων^ Επιστημών, ή ’Εθνική Εταιρεία Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης τό
Ιαλλικόν Ινστιτοΰτον ’Αθηνών, ό Δήμος ’Αθηναίων, ή ’Αμερικανική Βιβλιοθήκη
η Αμερικάνικη Ιπηρεσία Πληροφοριών, ή Σχολή Εύελπίδων (έπ’ άνταλλαγή μέ
το υπό ταύτης έκδιοόμενον έντυπον «Ευελπις») , ή Σχολή Ναυτικών Δοκίαων το>
περιοδικόν «Πειραική - Πατραϊκή» (επ’ άνταλλαγή) , τό περιοδικόν «Κένταυρος» τού
κώματος Τεθωρακισμένων (επ’ άνταλλαγή) , ή έφημερίς «Εμπρός», τό περιοδικόν
«Μοντέρνο I ραγουδι» (επ ανταλλαγή) .
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Αλλά καί ή κριτική τόσον του τύπου όσον καί έξεχόντων μελών τής κοινώνίας
μας μ,αρτυρεί διά τήν άπήχησιν ήν έσχεν ή εκδοσις τοΰ περιοδικού μας καί ή δημο
σιευόμενη εις αυτό δλη.
«Κάθε φορά, πού έρχονται στα χέρια μου τά «’Αστυνομικά Χοονικά», αισθάνο
μαι εντελώς ιδιαιτέρας συγκινήσεις άπό τό περιεχόμενόν τους. Ποτέ μου δεν είδα τόσον
ταιριαστά θέματα προς τον σκοπόν Περιοδικού. Μέ αυτά έρευνώνται καί αί λεπτότεραι πτυχαί τής Κοινωνικής ζωής, πού πρέπει νά απασχολούν τήν ’Αστυνομίαν.
Μελέται σοφαί, λιπαραί, ίκανοποιοΰσαι δλων των ειδών τάς τε διανοητικάς καί
τάς ψυχολογικάς απαιτήσεις τού αναγνώστου. ’Αλλά κυριολεκτικώς είναι άφθαστα
τά χρονογραφήματά του. Καί συγκινούν καί διδάσκουν καί αποτελούν άφορμάς θαυμα
σμού, αλλά καί ευγνωμοσύνης προς τήν ’Αστυνομίαν, ή οποία κατώρθωσε τό στυγνόν
καί άχαρι εργον της νά τό άρωματίση καί νά τό ώοαίση μέ τέτοιον τρόπον, ώστε νά
φθάνη τά όρια καλλιτεχνίας. Αυτός είναι δ κύριος άθλος σας».
Αυτά εγφραφεν εις μίαν, προς τήν Α) νσιν τοΰ περιοδικού, επιστολήν του ό Μη
τροπολίτης Χίου Παντελεήμων.
Καί δ καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Τσιριντάνης, γράφει τά έξης
εις επιστολήν του:
«Παρακαλώ νά δεχθήτε τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας διά τήν αποστολήν
των μέχρι τοΰδε έκοοθέντων τευχών τών «’Αστυνομικών Χρονικών». Συγχρόνως έπιθυμώ νά έκφράσω τά θερμότατα συγχαρητήριά μου. Αποτελεί ή εκδοσις αύτη μίαν
επιτυχίαν, περί τής οποίας τά μέχρι τοΰδε πέντε τεύχη παρέχουν δείγματα καί διά
τό μέλλον. Ή επιμελής παρακολούθησις τού περιοδικού τούτου θά είναι ώφελιμωτάτη, όχι μόνον διά τον αστυνομικόν, αλλά καί διά τον νομικόν καί έν γένει τόν
ενδιαφερόμενον διά τήν σύγχρονον διαμόρφωσιν τής κοινωνικής συμβιώσεως τών αν
θρώπων. Κατατοπίζει εις τήν σύγχρονον επιστημονικήν ερευνάν καί δίδει πολυτί
μους κατευθύνσεις.
Έπιτρέψατέ μου άπό καρδίας νά ευχηθώ κάθε προκοπήν εις τό λαμπρόν αυτό
έργον».
- Ό κ. Χρήστος Π. Γιώτης, τ. Έφέτης, Γεν. Γραμματεύς τής Ε λληνικής Ε ται
ρίας Ποινικού Δικαίου καί Μέλος τής Διεθνούς Εταιρίας Ποινικού Δικαίου, γράφει:
«Πολύ σάς ευχαριστώ διά τήν τιμήν πού μοΰ κάμνετε άποστέλλοντές μοι τά
τεύχη τού περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά». Ή ύλη, ήν περιέχει είναι όντως λίαν
ενδιαφέρουσα καί αποτελεί πράγματι τό περιοδικόν τούτο σημαντικήν πρόοδον διά
τήν έκπαίδευσιν καί έπιστημονικήν μόρφωσιν τών αστυνομικών μας. Παρακολουθώ
μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί εύχαρίστησιν τήν προσπάθειαν αυτήν εις τόν τόπον μας,
δ δποΐος έχει άνάγκη είσέτι πλείστων βελτιώσεων εις πολλάς σφαίρας».
Έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα είναι καί ή κατωτέρω παρατιθέμενη κριτική τού
δημοσιογράφου καί κριτικού κ. Άνδρέα Καραντώνη, ή οποία καί μετεδόθη άπό τόν
Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τήν 22.6.1956:
«’Ίσως νά μήν ξέρουν πολλοί πώς ή ’Αστυνομία μας έχει τήν πνευματική της
εκπροσώπηση μέ τό δεκαπενθήμερο περιοδικό της: «’Αστυνομικά Χρονικά», πού
έκδίδεται άπό τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας Πόλεων. Περιοδικά τού είδους αυτού μοιά
ζουν μ’ ενα είδος πνευματικής λέσχης, όπου οί άνθρωποι τού ίδιου επαγγέλματος
συγκεντρώνονται καί ανταλλάσσουν πληροφορίες καί απόψεις γιά τή δουλειά τους,
γνωρίζονται καλλίτερα μεταξύ τους κ ’ έτσι αποκτούν μιά πληρέστερη συνείδηση τού
Συλλόγου πού ανήκουν καί τής γενικωτέρας υπηρεσίας πού προσφέρουν στό κοινό
καί στό ’Έθνος. Ειδικά ή ’Αστυνομία Πόλεων, μπορούμε νά πούμε πώς είναι ενα
άπό τά στερεά κρηπιδώματα τής δημοσίας ζωής τοΰ ’Έθνους. Εκπροσωπεί τό πνεύμα
τής αγρυπνίας, τό μάτι τής προφυλάξεως πού είναι στυλωμένο επάνω στά σπίτια
μας, επάνω σ’ εμάς τούς ίδιους. Έπιπροσθέτως, ή ’Αστυνομία, κατά τά τελευταία
δεκαπέντε δραματικά χρόνια τής ζωής μας, ήγωνίσθη σθεναρά γιά τά ιδανικά τής
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Ελλάδος καί έπότισε κι’ αυτή τό δένδρο τής ελευθερίας μέ τό άφθονο αίμα τών παι
διών της. Σέ κάθε ’Αστυνομικό Τμήμα, οί εικόνες τών βαθμοφόρων καί τών άστυφυλάκων πού κρέμονται αναμνηστικά στους τοίχους, μαρτυρούν για τά θύματα πού
έπεσαν κατά την τραγική περίοδο τού φοβερού έκείνου Δεκεμβρίου. Καί τώρα, νά,
ένας τόμος τών «’Αστυνομικών Χρονικών», πού μάς άπεστάλη, δ τέταρτος τόμος,
άποτελούμενος από 24 τεύχη, μάς έπιτρέπει νά εκτιμήσουμε αληθινά τήν ωραία
πνευματική προσπάθεια τής ’Αστυνομίας μας, καί νά έπαινέσουμε θερμά ένα περιο
δικό, επιμελημένο, σοβαρό, ύπεύθυνο, σεμνό πού, καί τό έργο τής ’Αστυνομίας καθρε
φτίζει, άλλά καί στά όργανά της δίδει πλούσια στοιχεία άγωγής καί μορφώσεως.
Τέλος πάντων ένα περιοδικό, πού μπορεί νά διαβαστή μέ περιέργεια καί από μή
αστυνομικούς, φτάνει νά έχουν ένδιαφέρον γιά τό θέμα, όπως πρέπει νά έχη, άλλωστε,
κάθε πολιτισμένος άνθρωπος. Στή συνείδηση τού πολλοΰ κόσμου, πού τόσο αγαπά
τά άστυνομικά μυθιστορήματα, καθώς καί τά αστυνομικά φίλμς, δ αστυνομικός γε
νικά, είναι δ ήρως πού έπειτα από μιά σειρά πολύπλοκων ενεργειών, και πολλές
φορές έπικινδυνωδέστατα, ανακαλύπτει τελικά τόν «άγνωστο δολοφόνο» κι’ έτσι έπέρχεται ή «κάθαρσις τού δράματος». Ά λλά πρέπει νά ξέρουμε πώς πίσω από τήν αστυ
νομική δράση, προϋπόθεσή της απαραίτητη είναι σήμερα ή επαγγελματική μόρφωση,
πού στηρίζεται σέ περισσότερες από μιά θετικές καί θεωρητικές επιστήμες, καί χρη
σιμοποιεί όλα τά μέσα τής εξελιγμένης τεχνικής νά καταδίωξη, αποτελεσματικά
τό «έγκλημα» αύτό, τό «έγκλημα» πού τόση διάδοση έχει στήν εποχή μας καί τόσες
σατανικές μορφές παίρνει γιά νά παραπλανήση τούς διώκτας του. Στις σελίδες λοι
πόν, τών «’Αστυνομικών Χρονικών», θά διαβάση κανείς πολλές μελέτες καί έργασίες
σχετικές μέ τήν επιστημονική καταδίωξη τού έγκλήματος, κι’ εδώ, καί σ’ άλλες
χώρες. ’Επίσης θά παρακολουθήσν] τή δράση τών αστυνομικών μας γιά τό έπικό
κυνήγημα καί τήν ανακάλυψη τών κρυσφηγέτων τών διαφόρων κομμουνιστικών όργανώσεων. Θά παρακολουθήση αφηγήσεις συναρπαστικές παλαιών έγκλημάτων καί
περίπλοκων αστυνομικών υποθέσεων, όπως εκείνη τής αρπαγής τού παιδιού τού διασήμου αεροπόρου Λίντμπεργκ. Ά λλά επίσης δημοσιεύονται πολλές καί ωραίες μελέ
τες μέ γενικώτερα ψυχολογικά καί κοινωνικά θέματα, ακόμα καί μέ θέματα καθαρώς ανθρώπινα, γιατί δέν πρέπει νά άγνοοΰμε, ότι σήμερα, επιστημονική ενέργεια
δεν μπορεί νά νοηθή χωρίς μιά βαθύτατη καί συγχρονισμένη μελέτη τής ανθρώπινης
φύσεως. Κάθε νέα γνώση γιά τόν άνθρωπο, γίνεται, ή μάλλον πρέπει νά γίνεται, καί
κτήμα τής αστυνομικής συνειδήσεως, κι’ αυτή τήν επιδίωξη τήν διακρίνουμε καθαρά
στις σελίδες τών «Αστυνομικών Χρονικών». Θά μπορούσαμε, ακόμα, πολλά νά πούμε
γ ι’ αύτό τά ωραίο καί πρωτότυπο όσο καί χρήσιμο περιοδικό, πού μάς δίδει μιά εντε
λώς πνευματική, ανθρώπινη καί έπιστημονική εικόνα τής αστυνομικής όργανώσεως
της χώρας μας, σέ τρόπο πού δίκαια νά τήν αναγνωρίσουμε σάν μιά από τις καλλί
τερες κατακτήσεις καί πραγματοποιήσεις τού Νεοελληνικού κοινωνικού πολιτισμού.
"Αν θέλετε νά πεισθήτε, δέν έχετε παρά νά ξεφυλλίσετε μερικά από τά τεύχη τών
«Αστυνομικών Χρονικών».
Ό αείμνηστος Αρχηγός τής Αστυνομίας Νικόλαος Κίννας, όταν έλαβε τά
πρώτα τεύχη τού περιοδικού, έγραψε τά έξής εις σχετικήν επιστολήν του:
«Λαβών τά πρώτα πέντε τεύχη του περιοδικού «Άστυνομικά Χρονικά» ήσθάνθην εξαιρετικήν εύχαρίστησιν.
Πράγματι είναι μεγάλη ή εύχαρίστησίς μου, διότι έπραγματοποιήθη μία-παλαιά επιθυμία μου, ώς αστυνομικού, διά τής έκδόσεως επιστημονικού άστυν. περιο
δικού. Είναι πλέον πραγματικότης ή έκδοσις τού περιοδικού τούτου καί τό περιεχόμενόν του ικανοποιεί πλήρως τόν άστυνομικόν τόν έχοντα έφεσιν πρός μάθησιν.
Είθε τό περιοδικόν ν’ άγαπηθή άπό κάθε άστυνομικόν. Μέ αύτό θά ξεκουρά
ζεται ψυχαγωγούμενος, άλλά καί θά βοηθήται διά νά καταστή τελειότερος έπαγγελ-
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ματικώς, διότι τό αστυνομικόν επάγγελμα, ώς γνωστόν, άπαιτεΐ μόρφωσιν ούχί τήν
τυχοΰσαν.
Δεχθήτε τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου καί σάς εύχομαι πάσαν έπιτυχίαν είς
zb σπουδαϊον εργον τό όποιον άνελάβατε».
Τό Επιστημονικόν Περιοδικόν «’Ακτίνες» έν σελίδι 90 τοΰ ύπ’ άριθ. 146
τεύχους του, δημοσιεύει τά ακόλουθα:
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
«Μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν παρουσιάζομεν, είσελθόν πλέον είς τό δεύτερον
έτος τής έκδόσεώς του, ένα ειδικόν μέν άλλα γενικωτέρας προσοχής άξιον περιοδι
κόν, τά «’Αστυνομικά Χρονικά». Πρόκειται περί προσπάθειας από πάσης άπόψεως
άξιολόγου. Προορίζεται βεβαίως διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί τούς αστυνομικούς
ύπαλλήλους, αλλά δέν αποτελεί υπερβολήν, εάν εϊπωμεν, δτι τά τεύχη τοΰ πρώτου
έτους τοΰ έν λόγω περιοδικού άποτελοΰν αληθές θησαύρισμα έγκυκλοπαιδικών γνώ
σεων, αί όποΐαι, διά κάθε πολίτην καί διά τόν πλέον μορφωμένον, αλλά καί διά τον
μόλις άρχόμενον τής έπιμελείας τής μορφώσεώς του είναι πολύτιμοι.
’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξενεί ή ποικιλία τής ύλης. 'Ο άναγνώστης κατα
τοπίζεται επί διαφόρων θεμάτων καί των είδικώς αστυνομικών, όπως είναι φυσικόν,
αλλά καί γενικωτέρων, δπως είναι φέρ’ είπεΐν τό κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν ζ ή τ η μ α, τό
οποίον εξετάζεται μέ έξάρσεως αξίαν διαύγειαν περί τήν σύλληψιν, πληρότητα, περί
τήν έκθεσιν καί σαφήνειαν καί περί τήν διατύπωσιν. Ζητήματα επίσης έγκληματολογικά έξετάζονται λεπτομερώς' δέν λείπει καί ή στοιχειώδης κατατόπισις είς θέματα
νομικά. Τό δίκαιον των ανηλίκων άξιοΰται — καί εικότως— ίδιαζούσης προσοχής.
’Αναπτύσσονται άκόμη θέματα άνακριτικής. "Ολα αυτά συμπληρούμενα από ποικίλην καλοδουλεμένην ύλην μέχρι καί τοΰ άστυνομικοΰ μυθιστορήματος, τό όποιον
καί αυτό εκπροσωπείται είς τόν ύπ’ οψιν μας τόμον. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι
ή ερευνά επί τοΰ θέματος τής προστασίας των ηθών, ή οποία γίνεται καί μέ ορθήν
άνωτέραν άντίληψιν, αλλά καί μέ πραγματικήν κατανόησιν τών θεμάτων καί μέ
φωτισμένον ανθρωπισμόν.
’Αξίζει πας έπαινος είς τούς έπωμισθέντας τό βάρος τής έκδόσεώς τοΰ περιο
δικού τούτου, είς τό όποιον εύχόμεθα να συνέχιση τήν έκδοσίν του είς μακράν σειράν
ετών καί δλονέν περισσότερον αισθητήν τήν τόσον άξιέπαινον δημιουργικήν του
εργασίαν».
Ή έφημερίς «Βραδυνή» (Φύλλον 27.12.1957) γράφει τά εξής διά τό περιο
δικόν «’Αστυνομικά Χρονικά»:
«Μέ σημαντικήν άπόδοσιν συνεχίζεται ή εκδοσις τοΰ θαυμάσιου περιοδικού
«’Αστυνομικά Χρονικά». Τόν μήνα αυτόν έκλεισε τό πέμπτον έτος από τής έκδόσεώς
του καί χάρις είς τήν ενσυνείδητον έργασίαν άστυνομικών καί μή αστυνομικών συγ
γραφέων, έχει καταλάβει πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ τών κυκλοφορούντων έντύπων.
Κορυφαίοι έπιστήμονες τοΰ τόπου, Εισαγγελείς καί Άρεοπαγίται καί Καθηγηταί
τιΰν Πανεπιστημίων μας, συνεργάζονται σ’ αυτό. Κανένα είδος τοΰ γραπτοΰ λόγου
δέν λείπει...»
Τό περιοδικόν «Εικόνες» είς τό 80όν τεΰχος αύτοΰ, κάμνει τήν άκόλουθον κρι
τικήν διά τό περιοδικόν «Αστυνομικά Χρονικά»:
«Μία ευχάριστη έκπληξη άπετέλεσαν τά φροντισμένα από κάθε άποψη τεύχη
τών «Άστυνομικών Χρονικών», ενός περιοδικού πού ενώ απευθύνεται σέ μιά τόσο
ειδική κατηογρία αναγνωστών, καλύπτει στις σελίδες του μέ σοβαρότητα καί μέ
κΰρος μία ποικιλία θεμάτων πού ένδιαφέρουν κάθε καλλιεργημένο άνθρωπο.
Καθηγηταί Πανεπιστημίου, Σύμβουλοι τής Επικράτειας καί τοΰ Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ’Εκπαιδευτικοί, Ψυχίατροι, ’Αρχιτέκτονες καί άλλοι έπιστήμονες, ανώ
τατοι υπάλληλοι τοΰ Κράτους, προσφέρουν τή συνεργασία τους καί καί τις γνώσεις
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τους. Ιναί είναι τόσα πολλά τά γνωστά ονόματα ανάμεσα στους 48 τακτικούς συνερ
γάτες του, ώστε ό χώρος δεν μάς έπιτρέπει νά τ’ αναγράφουμε χωριστά . . . »
Ά λλα καί ή κατωτέρω επιστολή τοΰ δημοδιδασκάλου κ. Β. Άλεξοπούλου είναι
τόσον χαρακτηριστική:
«Παίρνοντας σήμερα την απόφαση, νά επικοινωνήσω μαζί σας, αισθάνομαι ενα
κΰμα έκκρηκτικής χαράς, νά πλημμυρίζη την ψυχή μου. Οί φτωχικές μου τοϋτες
γραμμές, πού απευθύνονται πρός τό περιοδικό σας — χωρίς βέβαια νά γνωρίζω
ποιας υποδοχής θά τύχουν έκ μέρους σας — είναι γραμμένες μέ απόλυτη ειλικρίνεια,
με ευθύτητα κρίσεως καί μέ διαύγεια πνευματική, πού χαρακτηρίζουν ένα νέον τής
ηλικίας μου, φλεγόμενον από τη δίψα καί τή λαχτάρα τής πνευματικής άνατάσεως
καί άγωνιζόμενον γιά την κατάκτηση των όμορφιον ιδεών, των αθανάτων καί αιωνίων
άξιων τής ζωής.
Είναι γιά μένα μια ύπερτάτη ευτυχία, ή στιγμή τούτη, πού μέ τή φτωχή μου
πέννα, μαυρίζω ένα κομμάτι χαρτί καί πού σέ λίγο θά φθάση στά χέρια σας σαν
ύπαρξη, γεμάτη πνοή καί ζωντάνια, μεταφέροντας τούς παλμούς μιας φλογερής
νεανικής καρδιάς, πού παρακολουθεί τό έργο σας, δοκιμάζει τις δυσκολίες σας, βρα
βεύει τούς άθλους καί τά κατορθώματά σας.
Σήμερα κυρίως απευθύνομαι σέ σάς, τούς πνευματικούς ήγέτας τοΰ Αστυ
νομικού Σώματος, πού έπωμίσθητε τό μέγιστον βάρος καί τις τεράστιες εύθύνες, πού
μέ μόχθο καί την ακάματη προσπάθεια, σας δώσατε δχι μόνο στό Αστυνομικό Σώμα,
αλλά καί στά ύγιά στρώματα τής Αθηναϊκής καί ολοκλήρου τής Ελληνικής κοινω
νίας, έναν πνευματικό φωτοδότη, ένα φάρο, πού καταυγάζει τό φως τής αλήθειας καί
τής προόδου, μιάν αστείρευτη πηγή, γεμάτη δροσιστικές γαλανές αναλαμπές.
Καί ό πνευματικός σας αυτός θρίαμβος, δέν είναι τίποτε άλλο, παρά τό περιο
δικό σας, πού λέγεται «’Αστυνομικά Χρονικά».
Γράφοντας αυτά γιά τό πνευματικό σας έπιτελεΐο, δέν σημαίνει μ’ αυτό δτι
παραγκωνίζω κι’ άρνοϋμαι τό κοπιαστικό καί υπεύθυνο έργο τών υπολοίπων.
ΓΓ αυτούς, πού μοχθούν καί κοπιάζουν κΓ έταξαν τον έαυτό τους φύλακα τής
τιμής, τής περιουσίας καί τής ασφαλείας τοΰ πολίτου, γ ι’ αυτούς, πού περιλούζει
τό μέτωπό τους ιδρώτας τίμιος κΓ ανθρώπινος, κατρακυλώντας απ’ τό βάρος τής
δουλειάς καί τής ευθύνης, πού χάριν τού καθήκοντος, μεταβάλλονται καθημερινώς
σέ δικαστάς, γιατρούς, συμβούλους καί βοηθούς, γ ι’ αυτούς πού ή μοίρα τους πρόσταζε
νάρχωνται, σέ μιά διαρκή σύγκρουση, μέσα στό στίβο τών άνομοιογενών στρωμάτων
τής κοινωνίας, αποκομίζοντας πίκρα, άηδία, κΓ απογοήτευση, γ ι’ αυτούς κάποιος
άλλος, εμπειρότερος από μένα, κάποιος πνευματικώτερος βλαστός τοΰ Σώματός σας,
πού έζησε κΓ αντιμετώπισε τις δυσκολίες τοΰ επαγγέλματος του, πού δοκίμασε τήν
πίκρα τής δουλειάς του κΓ ένοιωσε τή χαρά τής επιτυχίας της, αυτός θά μπορούσε
νά: γράψη περισσότερο από μένα.
ΓΓ αυτό λοιπόν θά περιοριστώ στό περιοδικό σας, χωρίς τούτο νά σημαίνη
ότι έχω τήν πρόθεση ν’ ασκήσω κάποιο είδος κριτικής. Δέν είμαι κριτικός καί γιά
νά είμαι απόλυτα ειλικρινής, δέν τρέφω καί πολλές συμπάθειες πρός τούς κριτικούς.
Ή εκδοσις τοΰ περιοδικοΰ «’Αστυνομικά Χρονικά» αποτελεί ένα λαμπρό καί
επαινετό κατόρθωμα. Πάνε μήνες τώρα, πού διαβάζω μέ πραγματική λαχτάρα τις
σελίδες του, βρίσκοντας άνάμεσά τους κάποιο βαθύτερο νόημα, κάποιες πραγματικές
αξίες, πού δυστυχώς σκεπάστηκαν κΓ ενταφιάστηκαν από τά επιπόλαια φυλλάδια
τής μοντέρνας εποχής μας. Μέσα στό περιοδικό σας, στεγάσατε τήν ιδέα τοΰ Αστυ
νομικού Σώματος καί προβάλατε τό έργο σας στην Ε λληνική κοινωνία, μέ τή
θαυματουργή δύναμη τοΰ πνεύματος.
Τούτο αποτελεί ένα περίλαμπρο δείγμα τής προκοπής καί τής προόδου σας,
δείχνει τό θαρραλέο σας βήμα πρός τήν άνοδο, παρουσιάζει τήν εργασία σας καί τήν
πολύμοχθη προσπάθειά σας, φτασμένη σ’ ένα σημείο μεστής ώριμότητος.
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Η εργασία κι’ δ μόχθος της ’Αστυνομίας, βρήκε ανάμεσα στις σελίδες τοϋ
περιοδικού σας μια στοργική γωνιά, γεμάτη χάδια καί συαπαράσταση, μιά στέγη
πατρική και πρόσχαρη. Αναμεσά της, άνάσανε ελεύθερα κι’ ή ανάσα της έγινε πνοή
θαλπωρής καί δημιουργίας, έγινε οίστρος μεθυστικής δραστηριότητος, έγινε πνευ
ματικός άνεμος, σκορπίζοντας τις φωτεινότερες, τις γαλανότερες, τις ωριμότερες
αναλαμπές του.
Μέσα στο πνευματικό σας αυτό δημιούργημα, κλείστηκε ή αξία καί τό βαθύ
ανθρωπιστικό νόημα τοϋ κλάδου σας, τράβηξε τον κοπιώδη ανηφορικό δρόμο κι’
εφθασε στό πνευματικό μεγαλείο, στον πραγματικό θρίαμβο, στη φωτεινή πυραμίδα
πού στέλνει τις ακτίνες της σέ κάθε στρώμα τής Ε λληνικής κοινωνίας.
Αέγω τής κοινωνίας, γιατί τά θέματά του δεν απευθύνονται μόνο στούς αστυ
νομικούς, αλλά σέ κάθε Ελληνα, πού διψά νά μάθη περισσότερα, νά άνέλθη γοηγορώτερα, νά βαδίση σταθερώτερα.
Μια ποικιλία θεμάτων από ιστορικά αναγνώσματα, κοινωνιολογικές μελέτες,
ιατρικές έρευνες κλπ., γραμμένες από τούς πιο μεγάλους δεξιοτέχνες τής πέννας,
αποτελούν τό κόσμημα καί τό καμάρι τοϋ περιοδικού σας.
Καί πάν απ όλα το λογοτεχνικό στοιχείο, συμπληρώνει τή μεγάλη ποικιλία,
βάζει τήν καλλιτεχνική σφραγίδα του, γεμίζει τήν καρδιά, μέ ομορφιά καί χάρη.
Δίνει φτερά στήν ανθρώπινη ψυχή, τήν ποτίζει μέ τό μϋρο τής θεϊκής της τέ
χνης, τήν περιλούζει μέ τις εύγενέστερες ριπές τής πνοής της.
Γιατί τι άλλο είναι ίκανώτερο νά σαγηνέψη τις ανθρώπινες καρδιές καί νά μεθύση τά αισθήματα τους από ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, πού αντιγράφει τις
πίκρες και τις χάρες μας, το κλάμμα καί τό γέλιο μας, τήν κωμωδία καί τό δράμα
μας, τά πανηγύρια καί τούς θανάτους μας, τά μίση καί τήν αγάπη μας, τούς έρωτές
μας καί τις βεντεττες μας καί πάν’ άπ’ όλα τον Ελληνικό ηρωισμό καί τήν αυτο
θυσία μας;».
Καί τέλος, δ συνδρομητής τοϋ περιοδικού μας κ. Γ. Άργύρης, υπάλληλος ΔΕΗ,
εις σχετικήν του επιστολήν γράφει:
_ «Πρό τής ύπερόχου τώ όντι πνευματικής πανδαισίας, ήν προσφέρει τό υπό τήν
αιγίδα υμών έκδιδόμενον έγκριτον περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά» πρός πάντα με
λετητήν καί δή επιστήμονα, δέν ήδυνήθην νά μή διαβιβάσω πρός υμάς, καί 0Γ
υμών πρός τούς συνεργάτας σας, τά πλέον θερμά μου συγχαρητήρια διά τό επιτελούμενον έργον σας.
Ή περίφημος ρήσις τοϋ Θεανθρώπου «8ς αν ποιήσει καί διδάξει ούτος μέγας
κληθήσεται έν τή βασιλεία των ουρανών» λαμβάνει σάρκα καί οστά έν τώ Σώματι
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Εύχομαι λοιπόν πρός υμάς καί τούς συνεργάτας σας, αρωγόν έσαεί τήν θείαν
ένίσχυσιν, έν τοΐς υπέρ τής δόξης τής ’Αστυνομίας έργοις υμών καί άγωνίσμασι».
Τοιουτοτρόπιυς, μέ σταθερά βήματα, τό περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά» συνε
χίζει τήν έκδοσίν του, ώς τό κυριώτερο μέσον γιά τήν διαρκή άνύψωσι τής πολιτι
στικής καί πνευματικής στάθμης τών αστυνομικών μας, αλλά καί γιά τήν άνάπτυξι
τών Δημοσίων Σχέσεων μέ τις σημερινές αντιλήψεις τής Κοινωνίας.
Μέ καινούργια έμφάνισι καί μέ παλαιούς καί νέους συνεργάτες, τό περιοδικό
εισέρχεται πανηγυρικά στό 16ον έτος τής έκδόσεώς του. ’Ά ς τό βοηθήσωμε όλοι
μας, δ καθένας μέ τον τρόπο του, έχοντας σάν μοναδικό σκοπό νά τό καταστήσωμε
τέλειο. Οί στήλες του είναι στή διάθεσι όλων, τά θέματα πού μπορούν νά μάς απα
σχολήσουν πολλά καί διάφορα. "Ενα μόνον χρειάζεται: ’Αγάπη γιά τό περιοδικά,
άγάπη γιά τήν ’Αστυνομία, αγάπη γιά τήν Ελλάδα.
Καί έπ’ ευκαιρία τών γενεθλίων τοϋ άνά χεϊρας περιοδικού, εύχόμεθα σ’ αύτό:
«Νά τά έκατοστήση».
Α. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
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'Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β' έ.σ.

Πολλάκις ή συνήθης μακροσκοπική έξέτασις ούδέν επισημαίνει, άλλοτε όμως
ή άπόσβεσις (άπόπλυσις) καταμαρτυρείται έκ τής δημιουργουμένης κηλίδος, συνέ
πεια αποχρωματισμού τοΰ χάρτου (κιτρίνισμα) , ή λόγω χημικών αντιδράσεων τών
ουσιών του χάρτου, τής μελάνης ή τοΰ χρησιμοποιηθέντος διαλύματος.
"Οταν ή μελάνη τοΰ κειμένου περιέχη άλατα του σιδήρου, είναι δυνατόν νά έπανεμφανισθή τό άποπλυθέν κείμενον, έκ τών υπολειμμάτων του, τά όποια διαχύθησαν καί παραμένουν εντός τής χαρτομάζης, διά λήψεως φωτογραφίας δι’ υπεριώδους
φωτός.
"Αν όμως ό χάρτης είναι χ ο ν δ ρ ό ς ή έχει ανώμαλον επιφάνειαν (είναι
ΜΑΤ) ή είναι κίτρινης άποχρώσεως, ή έπισήμανσις τής κηλίδος είναι προβληματι
κή. Μόνον ήσκημένος εις τοιαϋτα θέματα οφθαλμός καί καλής δράσεως, κατόπιν
μεγάλης προσοχής καί έπιμονής δύναται νά την έπισημάνη.
Ούδέν δμως θά έπισημανθή αν τό δλον έγγραφον έχη έμβαπτισθή έντός τοΰ χη
μικού διαλύματος, λ. χ. διά νά άποπλυθή ή ακυρωτική σφραγίς ή δταν ό χάρτης φέ
ρει έντυπους άχυ·ρόχρους παραστάσεις. Εις τοιαύτας περιπτώσεις ή έξέτασις πρέπει
νά ένεργήται ύπό τό υπεριώδες φώς, κατ’ αντιπαραβολήν μέ χάρτην όμοιας ποιότητος, προς τόν τοΰ έξεταζομένου έγγράφου, (άν φερη έντύπους παραστάσεις ή σύγκρισις γίνεται εις τό χείλος τοΰ περιθωρίου) , δτε συνεπεία τής έμβαπτίσεως τοΰ μέν
εις τό υγρόν, θά παρατηρηθή διάφορος άπόχρωσις άπό τοΰ δέ.
"Αν κατά τήν έξέτασιν ούδέν διαπιστωθή δέν έπεται δτι όντως τό έξετασθέν
έγγραφον είναι άνόθευτον. Μόνον δταν άποδεικνύεται ή νοθεία καί διά τής έν λόγω
μεθόδου τό άποτέλεσμα είναι άναμφισβήτητον. Ή ύπό τό ύπεριώδες φώς έξέτασις πρέ
πει νά ένεργήται καί ύπό τά δύο μήκη κυμάτων (μακρά 3650— 3110) , (βραχέα
31110—2200) Α. Γ. ANGSRUM (όνομα Έλβετοΰ φυσικοΰ) .
Όσάκις ή διά τοΰ ύπεριώδους καί υπερύθρου φωτός έξέτασις άποβαίνη Αναπο
τελεσματική, έπακολουθεϊ ή χημική. Ή διά τοΰ ύπεριώδους καί ύπερύθρου φωτός έξέτασις ούδεμίαν βλάβην ή άλλοίωσιν έπιφέρει εις τό έγγραφον καί επομένως ούδείς
δύναται νά διαπιστώση δτι τοΰτο έχει ύποβληθή καί εις τοιαύτην έξέτασιν, πράγμα
πού ένδιαφέρει εις ώρισμένας περιπτώσεις, τήν ’Αστυνομίαν.
’Έχω ιδίαν άντίληψιν καί γνωρίζω καί έξ άλλων περιπτώσεων, εις τάς -οποίας
κείμενον μελάνης, μέ βάσιν τά άλατα τοΰ κοβαλτίου, δύναται νά άποσβεσθή διά διαβροχής βάμβακος μόνον εις άπεσταγμένον ύδωρ καί μετά τήν άποστέγνωσιν, εις οίανδήποτε έξέτασιν καί άν ύποβληθή, ούδέν ίχνος τής άποσβέσεως νά έπισημανθή.
Οί κίνδυνοι τούς όποιους περικλείει διά τό κράτος καί τούς πολίτας ή χρήσις τής έν
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λόγω μελάνης είναι μεγάλοι. Όρισμέναι περιπτώσεις πλαστογραφιών διά της έν λό
γιο μελάνης διεπιστώθησαν δώ άλλων μέσων καί τινες έχουν καί δημοσιευθή.
Τά χημικά διαλύματα έχρησιμοποιήθησαν εΰρύτατα, κατά την ρωσσικήν έπανάστασιν, δτε χιλιάδες άτομα διά νά διαφύγουν έχρειάζοντο πλαστά αποδεικτικά έγ
γραφα.
Ά λ λ ’ έκτοτε χρησιμοποιούνται εΰρύτατα από κατασκόπους, πλαστογράφους
κλπ., πωλοΰνται δέ έλευθέρως καί εις μικράν τιμήν εις τά μεγάλα χαρτοπωλεία.
Ή έπανεμφάνισις τού άποσβεσθέντος διά χημικού διαλύματος κειμένου, δύναται ένίοτε νά έπιτευχθή καί δι’ ατμών ύδροθείου.
γ) Δι’ άφαιρέσεως καί προσθήκης.
'Όταν ή νόθευσις εχη γίνει οι’ άφαιρέσεως καί προσθήκης καί ή άφαίρεσις έγένετο, είτε διά μηχανικού μέσου, είτε διά χημικού διαλύματος, έκτος των άλλων, ή
μελάνη τού νόθου κειμένου θά διαχυθή (άπλώση) εντός τής χαρτομάζης,· διότι έχει
απομακρυνθεί ή στίλβωσις (ή κόλλα) , συνεπεία τής (τριβής) ή τής (άποπλύσεως) .
δ) Διά καλύψεως λέξεως, αριθμού κλπ.
Τό συνηθέστερον ή λέξις κλπ. καλύπτεται ' (άποσβέννυται) διά βαθυχρόου με
λάνης, δι’ επανειλημμένων πυκνών καμπυλοειδών γραμμών.
Ή άποκάλυψις δύναται νά έπιτευχθή, κατόπιν φωτογραφήσεως δι’ ύπερύρθρου
ακτινοβολίας. Τούτο όμως θά συμβή μόνον άν ή καλύπτουσα την λέξιν μελάνη είναι
διαπερατή καί ή καλυπτομένη άοιαπέρατη. ’Ά ν άμφότεραι είναι διαπεραταί ή άοιαπέραται, ούδεμία βοήθεια παρέχεται.
Τοποθετείται επί τής καλυφθείσης λέξεως κλπ., κατ’ έπανάληψιν, έμποτισμένον εις χημικόν διάλυμα, (δυνατόν καί εις λευκαντικάν) , τεμαχίδιον άποτυπωτικοϋ
χάρτου καί ,οΰτω απομακρύνεται αρκετή ποσότης μελάνης, δτε δυνατόν νά καταστή
δυνατή ή άνάγνωσίς της, ιδία διά διαπερατού ισχυρού φωτός ή διά λήψεως φωτο
γραφίας δι’ όπερύθρου ακτινοβολίας.
Δυνατόν όμως καί νά διαποτισθή ή όλη μελάνη καί νά διαχυθή έντός τού χάρ
του καί νά άφανισθή τελείως ή μερικώς τό κείμενον.
ε) Διά μεατροπής γραμμάτων.
Ή διά μετατροπής γράμματος ή αριθμού νοθεία — πλαστογραφία είναι συνή
θης μέθοδος διότι καί μέτριας ικανότητας άτομα, μέ μικράν προσπάθειαν καί διά
προχείρων μέσων δύνανται νά αλλοιώσουν σοβαρώς έν αριθμητικόν ποσάν, μία χρονο
λογία, διά μετατροπής ενός μόνον αριθμητικού ψηφίου, λ. χ. τό 3 ή τό 5 ή τό 6, είς
8 ή τό (0) μηδέν εις 6 ή 9, ή δι’ αλλαγής τού δευτέρου μόνον σκέλους τού τελευταίου
γράμματος μιας λέξεως, π.χ. τού (ω) καί νά μετατραπή είς (η) , δτε αντί τού οφεί
λω έγομεν όφειλή ή άντιθέτως.
Ή συχνοτέρα έφαρμογή τής έν λόγω μεθόδου παρατηρείται είς κεροίζοντα λαϊ
κά λαχεία, ή είς όφειλόμενον ποοον προχείρων αποδείξεων, χρονολογία λήξεως μι
σθώσεων κλπ.
Έ διαπίστωσις πολλάκις είναι προβληματική, λόγω ποσοτικής καί ποιοτικής
άνεπαρκείας τών τυχόν έπισημαινομένων ιχνών. ’Ασφαλές είναι τό συμπέρασμα όταν
έπισημανθή, διαφορά χημική, μεταξύ τής μελάνης τού νοθευθέντος ψηφίου μετά τού
υπολοίπου κειμένου.
Ή περίπτωσις αδτη άναφέρεται είς χειρόγραφον ή μηχανογραφημένου κείμε
νον, φωτοτυπημένον καί φερόμενον ώς «πιστόν» αντίγραφου τού πρωτοτύπου.
Είς τοιαύτας περιπτώσεις, άν δι’ άλλων άδιαβλήτων μέσων, οέν πιστοποιήται
ή καθ’ δλα πιστή φωτογράφησις ή φωτοτύπησις τού πρωτοτύπου έγγράφου, πρέπει
νά μ ή θεωρήται τό έν φωτοτυπία έγγραφον, ώς γνήσιον, άσχέτως άν ή νόθευσίς
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του πιστοποιήται ή όχι, διότι πολλάκις αϋτη, παρ’ ούδενος καί οι’ ούδενος μέσου
δύναται νά άποκαλυφθή.
Ή νόθευσις ούναται νά γίνη α) οι’ αναστροφής τής αρνητικής πλακάς, όταν
θέλωμεν νά άντιστρεψωμεν τήν θέσιν των αντικειμένων π.χ. τό δεξιόν νά τό έμφανίσωμεν αριστερόν κλπ., β) διά χρήσεως δύο ή περισσοτέρων αρνητικών πλακών
καί άποτυπώσεως των είκονιζομένων αντικειμένων των, έπί μιας φωτογραφίας, δΓ
εκτυπώσεως μιας έκάστης αρνητικής, εις τμήμα μόνον, έκ τού ώρισμένου δλου με
γέθους τής φωτογραφίας, καλύπτοντας τό δλον υπόλοιπόν μέρος τοΰ χάρτου, διά
νά άποτυπινθή, ή κατά σειράν έπομένη ή αί έπόμεναι εικόνες των υπολοίπων αρ
νητικών πλακών. Ή διά τής έν λόγω μεθόδου, ( μ ά σ κ α ς ) άποκαλουμένης, νοθεία
γίνεται διά προβολής τής είκόνος καί δύναται τό μέγεθος νά είναι: τό φυσικόν,
μεγεθυσμένον ή μικρότερον.
Ή συναντωμένη μεγαλύτερη δυσκολία είναι ή έμφάνισις ομοιομόρφου φόντου,
δπου είναι απαραίτητον.
γ) Καταλλήλως τοποθετούνται άποκοπέντα από διάφορα κείμενα τοΰ αυτού
γραφέως γράμματα, λέξεις, αριθμοί, εικόνα προσώπου κλπ., καί τό ουτω πώς συρραφέν κείμενον φωτογραφεΐται ή φωτοτυπεΐται.
Τό συγκομισθεν κείμενον (άποκοπέντα γράμματα κ.λπ.) πρέπει νά τοποθετήται κατά τήν φυσιολογικήν έκάστης γραφής άνάπτυξιν καί βάσει δειγματικοΰ προ
τύπου, δηλαδή κανονίζονται αί μεσογραμματικαί, μεσολεκτικαί καί αί τής οριζόν
τιας διαστιχώσεως αποστάσεις διά τής καταλλήλου έπικολλήσεως τών αποκομμάτων.
Ή αρνητική πλάκα (ύαλίνη, φίλμ, χάρτης) υποβάλλεται κατόπιν είς έπιδιόρθωσιν
(retuches) .
Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται δταν ή αρνητική πλάκα είναι βρα
δείας ευαισθησίας (σκληρή) καί εκ τής οποίας, μετά τήν έπιδιόρθωσιν, εκτυπώ
νεται ές επαφής ή διά προβολής, ή θετική φωτογραφία, είς τό φυσικόν μέγεθος τού
φωτογραφηθέντος αντικειμένου, έπί τής οποίας δεν αποκλείεται, ούδέν ίχνος τής
συρραφής νά ύπάρχη.
Ά λ λ ’ άν φέρη ίχνη τής συρραφής ή φωτογραφία υποβάλλεται καί αυτή είς
έπιδιόρθωσιν διά διαφόρων αποχρώσεων μολυβδίδινν, είς τά σημεία έκεΐνα, είς τά
όποια τά ίχνη είναι εμφανή καί έξ αυτής πλέον (τής φωτοτυπίας) καταρτίζεται
ή νέα «αρνητική» πλάκα, ή οποία ούδεμιάς πλέον έπιδιορθώσεως θά έχη ανάγκην
καί εκ τής οποίας τέλος εκτυπώνεται ή νόθος τελευταία θετική φωτογραφία τού
εγγράφου.

Μέθοδοι διαπιστώσεως νοθεύσεως .

Η «νόθος» φωτοσυνθεσις δύναται νά διαπιστωθή μόνον, άν παραδοθή είς τόν
ειδικόν ή «πρώτη» αρνητική πλάκα, ή οποία θά φέρη οπωσδήποτε τά ίχνη τών
επιοιορθωσεων. Αλλ ή τυχόν ϋπαρξις καί «δευτέρας» αρνητικής πλακός, ούδέν
ίχνος έπιδιορθώσεως θά φέρη, διότι ή συμπληρωματική έπιδιόρθωσις έγένετο έπί
τής έκτυπωθείσης φωτογραφίας, έκ τής πρώτης αρνητικής πλακός καί επομένως
δεν παρίσταται ανάγκη έπιδιορθώσεως καί τής δευτέρας αρνητικής πλακός.
"Αν έπί τής αρνητικής πλακός δεν παρατηρούνται ίχνη., διορθώσεως, έκτΰπώνεται είς «μεγάλην» μεγέθυνσιν φωτογραφία, οπότε π ι θ α ν ό ν ταΰτα νά άποτυπωθοΰν υπό μορφήν διακεκομμένων μαύρων γραμμών, στιγμάτων ή ξεσμάτων,
λόγψ «καταστροφής» τής φωτοπαθοϋς ζελατινώδους ουσίας τής πλακός υπό τής
ακμής (μύτης) τής χρησιμοποιηθείσης διά τήν έπιδιόρθωσιν μολυβδϊδος.

Μέθοδοι έξετάσεως αποδεικτικών εγγράφων

Ή διαφορά εις τάς μεσογραμματικάς άποστάσεις των λέξεων ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩ'Ν διαλαλεϊ δτι ή κάτω σφραγίς είναι πλαστή. Ή μ. περ. 36/13.

Άποκεκομμένα έξ ελαστικού ψηφία, έκ παλαιάς σφραγΐδος διά
των όποιων είναι δυνατή ή κατασκευή νέας τοιαύτης.
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Πολλοί συντάσσουν τήν διαθήκην των ίδιοχείρως, την κλείνουν έντδς έπιστολικοΰ
φακέλλου καί (διά τδ άλύμαντον) θέττουν, εις τα σημεία τοϋ σφραγιστικού τρι-—
γώνου τήν μονογραφήν ή υπογραφήν των. Ή γραφίς δμως συναντώσα τήν προεξο
χήν τοϋ σφραγιστικού καλύμματος, το υπερπήδα, λόγω της γραφικής φοράς καί
συνεχίζει τήν πορείαν της, άφίνει δμως, εις τοιαύτας περιπτώσεις, ίχνη της
( προσκρούσεως) τά όποια είναι : α) διακοπή της γραμμικής γραμμής β) έκτίναξις σταγονιδίων μελάνης γ) διαπότισις τοϋ άκρου τοϋ τριγωνικού φακέλλου διά
μελάνης ή άποσκουπισις τής μελάνης της μπίλιας τού στυλογράφου. Επομένως
ή παρουσία των ανωτέρω καταμαρτυρεί δτι ό φάκελλος ήτο έσφραγισμένος καί
κατόπιν έτέθη ή υπογραφή.
( Συνεχίζεται)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

************************************
'Υπό του ’Αστυνόμου Β' κ. Κ Ω Ν Σ Τ . Ν Ι Α Σ Κ Ο Υ

Α' ) ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΓ
Ά φ ’ ής δ άνθρωπος άντελήφθη, ότι έπλάσθη κατ’ εικόνα καί καθ’ δμοίωσιν
του Θεού καί ότι διαφέρει των λοιπών ζώων, Ινηγκαλίσθη τήν άλήθειαν αυτήν
καί άπέκτησε τήν αυτοκυριαρχίαν του. ’Ήρχισε να έγκαταλείπη τον πρωτόγονον
τρόπον διαδιώσεώς του καί νά άτενίζη μέ άέτειον βλέμμα πάσαν πιθανότητα
προόδου του. Καί ώς πρώτην ανάγκην τής τοιαύτης, υποτυπώδους Ιστίο, προόδου
του, ήσθάνθη τήν ανάγκην δτι, ώς όν κοινωνικόν, εδει νά σύμπηξη κοινωνίας, άς
κάί συνέπηξεν. Αί κοινωνίαι αδται, κατ’ άρχήν, ώς κύριον καί άποκλειστικόν,
ίσως, σκοπόν των εΐχον τήν προστασίαν τοΰ άνθρώπου από των διαφόρων κινδύνων
καί έχθρών, βραδύτερον όμως καί σΰν τή εξελίξει τοΰ άνθρώπου καί τή πνευμα
τική αναπτύξει του, εθεσαν είς τό πρόγραμμά των καί ποικίλους ετέρους σκοπούς,
ώς λ.χ. εκπολιτιστικούς, πνευματικούς, κοινωνικούς κ.λ.π.
Έκ μιας φυσικής, λοιπόν, άνάγκης Ιδημιουργήθησαν αί κοινωνίαι, εντός ομιος
αυτών Ινεφάνησαν σΰν τω χρόνο) διάφοροι δυάδες άνθρώπων, αιτινες εχουσαι έκά.στη ΙΕ αυτών, διάφοοον γλώσσαν, διάφορον θοησκείαν, διάφορα ήθη καί έθιμα καί
Ιν πολλοΐς διάφορον τρόπον σκέπτεσθαι καί συναισθάνεσθαι, είτε λόγο) καταγωγής,
είτε ύπό τήν έπίδρασιν διαφόρων συνθηκών, κυρίως κλιματολογικών, ήρχισαν, καιτοι εν κοινωνία άναπτυχθεΐσαι, νά διαχωοίζωνται καί νά δημιουργούν εντός τής
ιδίας κοινωνίας, μικροτέρας τοιαύτας, διαφόρου εύρύτητος καί διακρινομένας με
ταξύ των έκ των προναφερομένων γνωρισμάτων.
Β ') ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διά τούς λόγους, οίτινες άνεπτύχθησαν έν τφ προλόγφ, Ινεφάνησαν αί διάφο
ροι φυλαί καί τά διάφορα ’Έθνη. Ή δημιουργία δμως τούτων καί έξ ετέρου, ή
πνευματική άνάπτυξις του άνθρώπου, κατέστησαν άδήριτον τήν ανάγκην τής ύπάρξεως ένός όργάνου πρός τόν σκοπόν, τόσον τής θεσπίσεο^ς κανόνων, ρυθμιζόντων
τήν συμπεριφοράν τού άνθρώπου, όσον καί τής εφαρμογής του. Άνεφάνησαν, λοι-
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τΐόν, τα Κράτη, αί Πολιτεΐαι, αί'τινες, ώς ύπερέχουσαι δυνάμεις, μοναδικόν σκοπόν
ειχον^ καί έχουν την αρμονικήν συμβίωσιν των έν κοινωνία βιούντων ανθρώπων.
Αλλά αυτά τά δημιουργηθέντα καί δημιουργούμενα καί σήμερον ακόμη Κράτη
είναι εννοιαι, είναι κάτι τι τό άφηρημένον. Αυτό, δμως, τό άφηρημένον τής έννοιας
τοϋ Κράτους, λαμβάνει συγκεκριμένην μορφήν καί Ικδηλοϋται ώς πραγματικότης
η δυναμις, την οποιοιν περιέχει ή έννοια τοϋ Κράτους διά των οργάνων του, εις τά
οποία, κατά διαφόρους τρόπους, είναι ανατεθειμένη ή άσκησις δημοσίας εξουσίας.
Τά άσκοΰντα δημοσίαν εξουσίαν όργανα είναι πολλά,· οίον νομοθετικά, δικα
στικά καί άλλα, εκείνα όμως, τά όποια ενδιαφέρουν τήν παρούσαν μελέτην είναι
τά άπαρτίζοντα τήν εκτελεστικήν εξουσίαν τοιαΰτα, είναι τά άσκοΰντα οιοίκησιν.
J αϋτα είναι τά πρώτα, τά όποια καθιερώθησαν από τής πρώτης στιγμής τής έμφανίσεως των Κρατών καί έν τή ύποτυπώδει, ακόμη, λειτουργία των, είτε υπό τήν
μορφήν αρχηγών οικογενειών ή φυλαρχών ή έθναρχών ή υπό τήν σημερινήν μορ
φήν τής διακρίσεως, άπ’ άλλήλων, των εξουσιών.
Γ ') ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Διοίκησις είναι ή ένέργεια τής εκτελεστικής έξουσίας, ή οποία αποβλέπει εις
τήν έν ταϊς λεπτομερίαις έξυπηρέτησιν των συμφερόντων τοϋ Κράτους καί τών
πολιτών. Καί έπειδή τά συμφέροντα τοϋ τε Κράτους καί τών πολιτών είναι πολλά
καί ποικίλα, ή Διοίκησις διακρίνεται εις διαφόρους κλάδους, άναλόγως τοϋ είδους
τών άπασχολουσών αυτήν υποθέσεων (έσωτερικών, οικονομικών κ.λ.π.) , χρησιμο
ποιεί δε έκτος τών Γπουργών, των κυρίων οργάνων τής έκτελεστικής έξουσίας καί
πλείστους άλλους υπαλλήλους, συνδεόμενους μεταξύ των, συγκεκροτημένους εις υπη
ρεσίας καί εςαρτωμενας, απ’ άλλήλων, πειθαρχικώς. Ύπό τήν άνάγκην ταύτην
*'ή εκτελεστική έξουσία, ώς Διοίκησις έν τή σημερινή μορφή της καί έν τή πλατυ
τέρα έννοια, περιλαμβάνει και σωρείαν ετερων Διοικήσεων, ύπ’ αυτήν καί μετ’
αυτήν, διαφόρου εύρύτητος, διαφόρου καθ’ δλην άρμοδιότητος καί διαφόρου κατά
τόπον άρμοδιότητος.
Εν τή λειτουργία τής Διοικησεως τά όργανα ένεργοΰσιν, είτε έκαστον κατ’
ιδίαν, είτε πλείονα όμοϋ έν συμβουλίω.
Καί ενώ μέν ταϋτα, γενικώς περί Διοικησεως, είδικώτερον δυνάμεθα να είπωμεν δτι, Διοίκησις είναι ή πράξις τοϋ διοικεΐν, είναι ό τρόπος τοϋ οπωσδήποτε
διοικοΰντος.
Ή Διοίκησις ένεργεϊ μέν έντός τών ύπό τοϋ Νόμου καί τών διαφόρων Κανονι
σμών καθοριζομένων ορίων, άλλα μετά τίνος έλευθερίας, μή άντικειμένης πάντως
τοΐς Νόμοις καί τοΐς Κανονισμοϊς, εις τρόπον ώστε νά πραγματοποιείται κατά καλλίτερον τρόπον καί τό συμφέρον τής Πολιτείας, άλλα καί τό συμφέρον τών πολιτών.
Αναμφισβητητως εϊς την εκτελεστικήν εξουσίαν, ασκούσαν ουσιαστικήν καί
λίαν ένδιαφέρουσαν διοίκησιν, περιλαμβάνεται καί ή ’Αστυνομία, είτε ώς ένιαία
Διοίκησις, είτε διά τών έπί μέρους, ύπό τήν ηγεσίαν τής ’Αστυνομίας, ετέρων
Διοικήσεων, διαφόρου εύρύτητος καί διαφόρου καθ’ δλην άρμοδιότητος καί κατά
τόπον τοιαύτης.
Δ') ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Καί ενώ μέν Διοίκησις είναι γενικώς ή ενέργεια τής έκτελεστικής έξουσίας,
άποβλέπουσα εις τήν έν λεπτομερείαις έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τοϋ Κρά-
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τους καί των πολιτών, εϊοικώτερον δέ, είναι ή πράξις τοΰ διοικεϊν ή δ τρόπος του
οπωσδήποτε διοικοΰντος, χρηστή διοίκησις είναι ή άνταποκρινομένη πλήρως εις
τον προορισμόν της, είναι ή αξία ευμενούς υποδοχής, είναι ή έντιμος, ήθική καί
αξιοπρεπής, είναι ή πράττουσα τά ωφέλιμα καί ασκούμενη υπό ατόμων έχόντων
αγαθήν καρδίαν, ακέραιον χαρακτήρα καί έν ταύτώ δικαίων, ευθέων, πράων, μει
λιχίων, σοβαρών καί γενικώς άπηλλαγμένων τών ελαττωμάτων, άτινα χαρακτη
ρίζουν τον κακόν άνθρωπον μέ τον «βρωμερόν» χαρακτήρα.
Έ φ’ οσον ή διοίκησις ασκείται υπό προσώπων, είτε κατ’ ιδίαν ένεργούντων,
είτε υπό πλειόνων όμοΰ, έν συμβουλίψ, τά πρόσωπα δέ ταϋτα, ως άνθρωποι παρου
σιάζουν αδυναμίας, άτελείας, ενίοτε πάθη καί μίση, δεν έχουν πολλάκις τήν ευχέ
ρειαν νά άντιληφθοϋν τήν δύναμιν, τήν οποίαν παρέχει αύτοις δ Νόμος προς άσκησιν τής διοικήσεως ή τήν ικανότητα νά άντιληφθώσι τά υπό τών Νόμων καί Κανο
νισμών καθοριζόμενα όρια, εντός τών οποίων δέον νά κινώνται, έπιδιώκεται διά
τής παρούσης μελέτης δ προσδιορισμός ή μάλλον ή άνάπτυξις ώρισμένων εννοιών,
διά τής κατανοήσεως τών οποίων ο ασκών διοίκησιν, θά δύναται νά άσκήση ταύτην, κατά τρόπον χρηστόν.
Πριν ή καθορισθοϋν αί εννοιαι αδται, δέον, άρχικώς, νά άναφερθή δτι είναι
πρωταρχικόν καθήκον τοΰ άσκοϋντος διοίκησιν νά δεσμεύηται καί οΰτος άπαραιτήτως υπό τών Νόμων, τούς οποίους έχει ταχθή νά έφαρμόζη καί νά άντιλαμβάνηται κατά τρόπον σαφή τήν τοιαύτην όέσμευσιν, μή δυσανασχετών. Ή μή τήρησις ύπ’ αύτοϋ τών Νόμων συνεπάγεται μείωσιν τοΰ κύρους των, μέ άποτέλεσμα νά
ύφίσταται μείωσιν καί τ'ο κΰρος τής ύπ’ αύτοϋ άσκουμένης διοικήσεως. Δέν δύναται
νά παρατηρηθή μεγαλεϊον εις Διοίκησιν τινα, άν δ ένασκών ταύτην ίσταται όπεράνω
τών ύπ’ αύτοϋ έφαρμοζομένων Νόμων καί δέν καθίσταται καί ουτος υπήκοος τούτων.
«Ε5 οίκοΰνται αί πόλεις, δταν οί μέν πολΐται τοϊς άρχουσι πείθονται, οί δέ άρ
χοντες τοϊς Νόμοις», έλεγον οί πρόγονοί μας. Κατ’ έπέκτασιν τούτου, σχέσιν έχοντος άλλωστε μέ τήν διοίκησιν, μία Διοίκησις διά νά είναι χρηστή δέον νά έχη τον
βασικόν παράγοντα, δηλαδή τήν υποδειγματικήν υποταγήν τοϋ άσκοϋντος ταύτην
εις'τούς ύπ’ αύτοϋ, έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων του, έφαρμοζομένους Νόμους
καί λοιπάς Διατάξεις.
Ε ') ΣΧΕΤ1ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΕΝΝΟΙΑ!
Αί σχέσιν έχουσαι μέ τήν Διοίκησιν εννοιαι
ριζόμεθα εις τήν άνάπτυξιν τών βασικωτέρων έξ
ύπομνήσωμεν δτι «εδ οίκοΰνται αί πόλεις, δταν οί
θονται, οί δέ άρχοντες τοϊς Νόμοις», καταστήσιυμεν
δπως άσκή ταύτην κατά τρόπον χρηστόν.
Αί εννοιαι αδται, ών ακολουθεί ή ανάπτυξες,
1) ΤΙ

έννοια

τής

είναι πολλαί. Ένταϋθα περιοαύτών, ίνα, άφοΰ καί πάλιν
μέν πολΐται τοϊς άρχουσι πεί
τόν άσκοϋντα Διοίκησιν ικανόν
είναι αί ακόλουθοι:

όργ α ν ώ σε ω ς

'Ως τοιαύτη δέον νά χαρακτηρισθή ή κατάλληλος καί επιτυχής διάταξις τών
μερών συνόλου τινός, προς κανονικήν λειτουργίαν καί μετά βεβαιότητος επιτυχίαν
τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού. Κατά συνέπειαν ή Διοίκησες, έχουσα ένα καθωρισμένον
τομέα δραστηριότητος είτε καθ’ ύλην, είτε κατά τόπον καί έν ταύτί) έν σύνολον
ύπαλλήλων, άδιαφόρως ποιου άριθμοΰ, δέον τό σύνολον τοΰτο νά το καταστήση δη
μιουργικόν, συστηματικόν. Διά νά έπιτύχη τοΰτο, δέον νά κάμνη τήν κατάλληλον
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τοοπθέτησιν των μερών του συνόλου, είς τομέα, επακριβώς καθωρισμένον δι’ ένα
έκαστον έξ αύτών. Ό τοιοϋτος καταμερισμός τής έργασίας, άποτελών τόν κορμόν
τής όργανώσεως, είναι πρωταρχικής σημασίας, έφ’ όσον βεβαίως καί ό έγκέφαλος,
δηλαδή δ διοικών, δίδει τάς δέουσας κατευθύνσεις καί δδηγίας.
Έν τή έννοια τής οργανώσεως, δεν δύναται νά παραγνωρισθή ότι, τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα δεν πρέπει μόνον νά έπιτευχθή, άλλα πρέπει συγχρόνως νά
έπιτευχθή καί διά τοϋ καταλληλοτέρου τρόπου. Καί καλλίτερος τρόπος είναι αυτός,
ο δποΐος ήκολουθήθη, κατόπιν προηγηθείσης όργανώσεως καί ούχί τυχαίως. 'Οπωσ
δήποτε δέ καί κατά κανόνα, άνευ σχεδόν εξαιρέσεων, εν αποτέλεσμα δεν πρέπει
μόνον νά έπιτυγχάνηται, αλλά πρέπει έν ταΰτω νά έπιτυγχάνηται διά τής κατα
βολής όλιγωτέρας δυνάμεως. Τό τελευταΐον τούτο ουδέποτε θά έπιτευχθή αν δέν
ύπαρξη όργάνωσις, άν δηλαδή είς ένα έκαστον έκ τών μερών ενός συνόλου δέν
άνατεθή συγκεκριμένη έργασία καί δέν έξειδικευθή τό μέρος τούτο μέ τήν έργασίαν, τήν όποιαν άνέλαβε νά έκτελέση.
2} Ή

έννοια

τού

προγραμματισμού

'Ως συνέχεια τής έννοιας τής όργανώσεως καί άρρήκτως συνδεομένη μετ’ αυ
τής είναι ή έννοια τού προγραμματισμού.
Συμφώνως τή έννοια τού προγραμματισμού ή καταγραφή, δ προσδιορισμός καί
ή προεργασία, κατά τήν έμπρέπουσαν τάξιν τών ένεργειών καί πράξεων, αί δποΐαι
πρόκειται νά γίνωσι καθ’ ώρισμένον χρόνον καί πρός ώρισμένην κατεύθυνσιν άποβλέπουσαι, άποτελοΰν τό άπαν διά νά έπιτευχθή το άποτέλεσμα.
’Άλλοις λόγοις, έφ όσον τό πρόγραμμα είναι δ καθορισμός τών λεπτομερειών
τών διαφόρων ένεργειών, είτε μεμονωμένων, είτε άποτελουσών έν σύνολον, έπεται
ότι είς τήν έννοιαν τού προγραμματισμού περιλαμβάνεται δ καταρτισμός τού προ
γράμματος τούτου.
’Αλλά δέν δύναται νά άμφισβητηθή ότι είς τήν έννοιαν τού προγραμματισμού
περιλαμβάνεται καί δ έπακριβής καί ορθός καταρτισμός τού προγράμματος. Ό καθο
ρισμός τούτου, έπί τή βάσει τών έν έκάστη δεδομένη περιπτώσει κρατουσών συνθη
κών, ή λήψις ύπ’ όψιν τής δυνατότητος έφαρμογής του. ή ενδελεχής καί έμπεριστατωμένη μελέτη τών προϋποθέσεων καταρτισμού του καί ό όσον τό δυνατόν
έπί ορθολογιστικών καί ρεαλιστικών βάσεων έρειόόμενος καταρτισμός ένός, ύπό
εκτέλεσιν προγράμματος, δέον έν παντί καί πάντοτε νά λαμβάνωνται μετ’ έπιμελείας καί σοβαρώς ύπ' όψιν, διά νά άποτελέση τό πρόγραμμα τούτο, όμοΰ μετά τής
έπιτυχοΰς διατάξεως τών μερών ένός συνόλου, δηλαδή ένός έκάστου τών υπαλλή
λων ύπηρεσίας τινός, τάς βασικωτέρας, άν όχι μοναδικάς προϋποθέσεις έπιτυχίας
ενός επιδιωκομένου σκοπού. Καί όχι μόνον νά άποτελέση τάς προϋποθέσεις, άλλά
καί νά συντελέση είς τήν δπωσδήποτε έπιτυχίαν τού ύπό τής Διοικήσεως έπιδιωκομένου σκοπού.
3) Ή

έννοια

τής

πειθαρχίας

ΙΙρός τόν σκοπόν τής αρμονικής λειτουργίας τών Δημοσίων Υπηρεσιών έκα
στος υπάλληλος ύποχρεοΰται νά ύπακούη είς τάς διαταγάς τών ίεραρχικώς προϊ
σταμένων του καί νά τηοή τάς σχετικάς μέ τόν όιέποντα τήν υπηρεσίαν του Κανο
νισμόν Διατάξεις, ώς καί τάς τοιαύτας τού Διοικητικού Δικαίου.
Αύτη ή έπιβαλλομένη ύπακοή, ή πειθώ εις τούς άνωτέρους του, δ σεβασμός
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τάς
τήν
του

δποΐον δέον νά έχη προς αυτούς, ή εύπείθεια δμοΰ μετ’ άλλων υποχρεώσεων,
δποίας έχει δ ύπάλληλος καί των περιορισμών, οΐ'τινες έχουσι τεθή αύτώ κατά
ένάσκησιν των καθηκόντων του, άλλα καί ένίοτε εις τήν έξωϋπηρεσιακήν ζωήν
,συνιστοΰν τήν έννοιαν τής πειθαρχίας.
Τά δρια τής πειθαρχίας διαγράφονται διά διαφόρων Διατάξεων των Νόμων
καί των έκάστην υπηρεσίαν διεπόντων Κανονισμών, ώς επίσης προσδιορίζονται καί
τά αρμόδια διά τήν όιατήρησιν τής πειθαρχίας όργανα. 'Ως τοιαϋτα όργανα προσ
διορίζονται εις άπάσας, σχεδόν, τάς περιπτώσεις καί οί άσκοΰντες διοίκησιν. Άρχικώς λοιπόν καί βασικώς δ άσκών διοίκησιν, ών επιφορτισμένος καί μέ τήν διατήρησιν τής πειθαρχίας, δέον καί ούτος νά είναι πειθαρχικός, δηλαδή νά υπάκουη
είς τούς ανώτερους του, νά σέβηται αυτούς καί νά κινήται καί εις τήν ύπηρεσιακήν
του ζωήν, άλλά καί είς τήν έξωϋπηρεσιακήν τοιαύτην εντός των υπό τών πειθαρ
χικών Αιατάξειυν καθοριζομένων ορίων.
Αί καθορίζουσαι τήν πειθαρχίαν Διατάξεις είναι σαφείς. Ά λ λ ’ επειδή ό διοι
κώ'/, εκτός τής καλής όργανώσεως, τήν όποιαν δέον νά έπιτυγχάνη καί τού όρθοϋ
προγραμματισμού, τον όποιον δέον νά έφαρμόζη, δέον έν ταύτώ νά διατηρή είς υψη
λόν επίπεδον καί τήν πειθαρχίαν, κρίνεται σκόπιμον νά λεχθή αυτό, τό δποΐον ειπεν
δ ’Απόστολος Παύλος: «Τό γράμμα άποκτείνει. τό πνεύμα ζωοποιεί». Καί τούτο,
διότι τό δίκαιον καί εν προκειμένω τό πειθαρχικόν δίκαιον δεν είναι μαθηματικά
ή ετέρα επιστήμη, σχέσιν εχουσα μέ τούς άριθμούς. άλλά ηθική επιστήμη καί,
ώς τοιαύτη, άπαρτίζεται ή μάλλον εχει διαφόρους άποχρώσεις, είναι πολλάκις λε
πτή καί ύπόκειται είς διαφοράς έκτιμήσεων.
Τούτο)'/, ούτως έχόντιον δέον δ επιβλέπω-/ διά τήν όιατήρησιν τής πειθαρ
χίας νά ύπολογίζη όι’ Ιννοιών καί ούχί δι’ άριθμών. Πρέπει, δηλαδή, νά μή περιορίζηται είς τήν αυστηρά-/ εφαρμογήν τού γράμματος τού πειθαρχικού δικαίου, ορίζοντος τά στοιχεία τού πειθαρχικού παραπτώματος, τήν έπιβλητέαν ποινήν, τά
αρμόδια προς έπιβολήν ταύτης όργανα κ.ο.κ., άλλά νά άποβλέπη πρωταρχικούς εις
τό ,νά εύρωσιν αί πειθαρχικαί διατάξεις άναγνώρισιν καί κατανόησιν είς τήν συνείδησιν τών υπαλλήλων καί νά άντλώσιν έξ αυτής δυνάμεις. Καί ναι μέν άν δέν
εύρωσι κατανόησιν είς τήν συνείδησιν τών υπαλλήλων υπάρχει ή ποινή, ήτις έπιβαλλομένη δέν δύναται νά λεχθή ότι επιφέρει πάντοτε τά προσδοκώυ,ενα αποτε
λέσματα, οί κανόνες όμως τής πειθαρχίας, μέ μόνην τήν ποινήν καί χωρίς νά έχωσι
τύχει κατανοήσεως είς τήν συνείδησιν τών ύπαλλήλων. θά παραμένουν άδύναμοι,
άνεδαφικοί, άνευ ουσίας, όμοιοι μέ τό στερούμενο-/ χυμούς ξύλον καί διά τον λόγον
τούτον εύθραυστον.
Είς τήν έννοιαν, λοιπόν, τής πειθαρχίας, δέν περιλαμβάνονται μόνον αί καθορίζουσαι τά στοιχεία τού πειθαρχικού παραπτώματος Διατάξεις, αί προσδιορίζουσαι
τάς ποινάς. τήν διαδικασίαν, τά άρμόδια διά τήν άσκησιν τού πειθαρχικού ελέγχου
όργανα κ.λ.π., άλλά, επειδή ώς προελέχθη «τό γράμμα άποκτείνει, τό πνεύμα
ζωοποιεί», περιλαμβάνει καί τήν ύποχρέωσιν τών διοικούντων νά καταστήσωσιν είς
τούς ύπ’ αυτού-/ υπαλλήλους συνείδησιν τήν πειθαρχίαν, διά νουθεσιών, συστάσεων,
παρατηρήσεων, ύποδείξεων, επαναφοράς είς τον ορθόν δρόμον τών παρεκτρεπομένων καί γενικώς έκτελέσεως τών, ώς καταλληλοτέρων κρινομένων ενεργειών, ϊνα
δ υπάλληλος άποκτήση συναίσθησιν τής άποστολής του καί σέβηται τάς πειθαρχικάς διατάξεις ένσυνειδήτως καί ούχί υπό τόν φόβον τής έπιβληθησομένης ποινής
έν περιπτώσει παρεκτροπής του.
4) Ή

έννοια

τής

κ ρί σεω ς

Κρίσις είναι ή άπόφασις, τήν όποιαν λαμβάνει τις, έπί τή βάσει στοιχείων.
'Οπωσδήποτε δ διοικώ-/, είς άπειρους περιπτώσεις, εύρίσκεται είς τήν άνάγ-
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'■rA να οκφέρη κρίσιν. Δεδομένου όμως ότι, ώς άνθρωπος έχει αδυναμίας καί άτεΛείας, εις τήν έννοιαν της κρισεως περιλαμβάνεται καί ή κατά τήν διατύπωσιν
ιαυτης αναφορά άποκλειστικώς καί μόνον εις τό άντικείμενον, δηλαδή εις τήν
πραγματικήν και αναμφισβητητον ύπόστασίν του. Περιλαμβάνεται επίσης καί ή
διαουοοσις ταύτης κατα τρόπον ανεπηρέαστον καί άπροκατάληπτον καί ούχί επί
Η] οασει υποκειμενικών παραστάσεων, αδυναμιών, συνδέσμου μετά τοΰ κρινομένου
καί υπό τήν επίδρασιν τών κολακειών του ή τών φαινομενικώς υπαρκτών, ούχί
ομως^ και^ έν τή πραγματικότητι, ουσιαστικών καί τυπικών προσόντων του.
Η αντικειμενική κρίσις, δηλαδή ή κατά τον προαναφερόμενον τρόπον λήψις
άποφάσεως, εχει καταστή από ανέκαθεν ή «αχίλλειος πτέρνα» εις τήν ένάσκησιν
της διοικήσεως καί δή τής χρηστής το ιαυτης, περί ής ή παρούσα μελέτη. ΑΕ κατώ
τερο) άναπτυσσόμεναι έτεραι εννοιαι θέλουσιν υποβοηθήσει εις τήν κατανόησιν τής
έννοιας καί τής σημασίας τής αντικειμενικής κρισεως. Επειδή δμως δ διοικώ'/
άνθρωπος ων, σκέπτεται καί ένεργεϊ κατά τήν διατύπωσιν τής κρισεως ώς άν
θρωπος, φρονών εσφαλμένως δτι οΰτι», επιβάλλει δ ανθρωπισμός; παρατίθεται ευθύς
αμέσως απόσπασμα τής πρός Ρωμαίους Επιστολής τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, έχον
α / ω: * 7 · , γάρ. *ΡΧ°ντες οόκ είσί φόβος τών άγαθών έργων, άλλά τών κακών.
^Πκεις δε μη φοβεΐσθαι τήν εξουσίαν; τό αγαθόν ποίει καί έξεις έπαινον εξ αύτής.
,
γάρ διάκονος έστι σοι εις τό αγαθόν. ’Εάν δέ τό κακόν ποιής φοβοΰ, ού γάρ
ακή τήν μάχαιραν φορεΐ. Δι’ δ ανάγκη ύποτάσσεσθαι, ού μόνον διά τήν οργήν,
αλλά διά τήν συνείδησιν. Διά τούτο γάρ φόρους τελείτε. Άπόδοτε οόν πάσι τάς
οφειλάς, τορ τον φόρον, τώ τό τέλος, τφ τον σεβασμόν, τψ τήν τιμήν...».
„ Όλοκληρώνοντες τήν άνάπτυξιν τής έννοιας τής κρισεως, δέον νά τονίσωμεν
οτι όσον αληθής καί κατά συνέπειαν αντικειμενική είναι ή διατύπωσις τής κρίτοσον *'υτη δεικνύει οτι υπάρχει φρόνησις εις τόν κρίνοντα καί δτι άποοιδει δικαιοσύνην, μή λαμβάνων ύπ’ οψιν τόν συναισθηματικόν του κόσμον. ’Ά λ
λωστε, ή ^διατυπουμένη. άλήθεια, προκαλοΰσα μέγιστον καλόν εις τόν κόσμον καί
κατα συνέπειαν καί εις τήν υπηρεσίαν, ήν διοικεί τις, συντελεί εις τήν εξυπηρέ
τησή των καλώς εννοούμενων συμφερόντων Πολιτείας τε καί πολιτών. Άντιστρόφως τό κακόν, τό όποιον προκαλοΰν τά, πρός διατύπωσιν δήθεν τής αλήθειας, χ ρ η 
σιμοποιούμενα προσχήματα, είναι άνυπολογίστως μέγα. Έκτος αυτού, αυτός,' δστις
κατά τήν διατύπωσιν μιας κρισεως διατυπώνει ψευδείς παραστάσεις καί ανυπάρ
κτους αρετάς καί ικανότητας, έν γνώσει τής ανυπαρξίας των, είναι δ πλέον αλη
θινός υποκριτής.
··'ν'3

Ή

ννοια

τ ής

συνειδήσεως

Συμφώνως^τή έννοια^ τής συνειδήσεως, δ άνθρωπος δέον νά έχη σαφή, βαθεϊαν
και ακριβή γνώσιν θέματος τίνος. Η συνείδησις, ώς έκδήλωσις τοΰ συναισθάνεσθαι
καί βούλεσθαι άποτελεί τόν έλεγχον τών πράξεων εις τάς όποιας προβαίνει τις.
, „’Αναλόγως τής συνειδήσεως, ήν έχει έκαστος άνθρωπος καί κατά συνέπειαν
και έκαστος οιοικών, ένεργεϊ, αντιλαμβάνεται τά διάφορα έκτος αυτού αντικείμενα
στοχάζεται καί ελέγχει καί τάς ίδιωτικάς του ιδέας καί αντιλήψεις. Άναλόγως,’
πάλιν,^ -ής συνειδήσεως, ήν εχει, γνωρίζει εις ποιαν κατάστασιν ένεργείας τε"Χεϊ
όταν ενεργή, γνωρίζει τί αντιλαμβάνεται καί τί αισθάνεται δταν λειτουργούν αί
αισθήσεις του καί ή άντιληψίς του, ποιοι είναι οΕ στοχασμοί του, δταν στοχάζεται
και νοή καί αντιλαμβάνεται, κατά τόν βαθμόν τής συνειδήσεως του, τάς έξωθεν
εντυπώσεις, ώς^ ίσχυράς, μέτριους ισχυράς, αδυνάτους ή καί ουδόλως.
Ινατά συνέπειαν τών ανωτέρω εις τήν έννοιαν τής συνειδήσεως δεν περιλαμβά
νεται μόνον ή βαθεϊα, σαφής καί ακριβής γνώσις τινός, άλλά καί ή έν έκάστη
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συγκεκριμένη περιπτώσει επιβαλλόμενη νά γίνη ενέργεια, ή άντίληψις των έκτος
αύτοΰ^ αντικειμένων νά είναι ορθή, δ στοχασμός του νά είναι βαθύς καί αυστηρός
και να ποιήται δίκαιον έλεγχον των ιδίων αυτού πράξεων.
Ειδικωτερον τό «εγω», αποτελούν τό ένιαΐον κέντρον των διαφόρων φαινο
μένων καί εκδηλώσεων και εκ τού οποίου εκπορεύονται καί εις τό όποιον ανάγονται
άπασαι αι ενεργειαι τού ανθρώπου δέον νά μή νοσή, ϊνα μη καί ή αναγωγή εις
αυτό των ενεργειών, αλλά καί ή έξ αυτού έκκίνησις τούτων είναι έσφαλμέναι καί
ώς έκ τούτου επιζήμιοι.
6) Η έ ν ν ο ι α τ ο ύ κ α θ ή κ ο ν τ ο ς
κ α ί ή τ ο ι α ύ τ η τού δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς
Καθήκον είναι η υποχρέωσις, την οποίαν έχει τις νά ενεργή συμφώνως τοϊς
κεκανονισμενοις, ήτοι να εκτελή αυτό, τό οποίον έπιτάσσουν οί Νόμοι, ή Ηθική
καί με υπηρεσίαν τινα συνδεσις του. Καί άναμφισβητήτως ή υποχρέωσις αύτη
δέον νά είναι ενσυνείδητος καί νά μή έκτελήται, επειδή τό έπιτάσσουν οι Νόμοι,
αί πειθαρχικαί Διατάξεις ή ή Ηθική.
Εις την έννοιαν τού καθήκοντος περιλαμβάνεται άναμφισβητήτως καί ή ανάγκη
νά καταπνίγη τις τάς έγωϊστικάς του διαθέσεις, νά πράττη τό καθήκον του, έστω
καί αν =τούτο είναι αντίθετον προς τό συμφέρον του, νά μή σκέπτεται τάς συνέ
πειας, αλλά να εκτελή τούτο άφόβως, μέ έπίγνωσιν τής άνάγκης έκτελέσεώς του
καί γενικώς να μή προβαίνη εις κριτικήν τού έπιβαλλομένου αυτοί πρός έκτέλεσιν
καθήκοντος, αλλά νά τό εκτελή, ώς οί Νόμοι τό διαγράφουσιν. Επίσης νά μή έκτελή ^τούτο υπό τήν πίεσιν τής έπιβληθησομένης ποινής, έν περιπτώσει μή έκτε
λέσεώς του.
Καί ενώ μέν καθήκον είναι ή υποχρέωσις, τήν οποίαν έχει τις νά πράττη συμ
φώνως τοϊς κεκανονισμενοις, άντιθέτως, δικαίωμα είναι ή άπαίτησις, τήν οποίαν
έχει τις, είναι εκείνο, τό όποιον δικαιούται.
Επειοή καί εις τό Δίκαιον καί εις τήν ’Ηθικήν, άλλα καί κατά τά έθιμα,
εκείνο, τό όποιον αποτελεί καθήκον εις τινας είναι καί δικαίωμα ετέρων, έπεται ότι
καί τό δικαίωμά μας πρέπει νά ίκανοποιήται έντός των υπό τού Νόμου, τής Η θι
κής καί τών έθίμων διαγραφομένων ορίων. Πρέπει καί κατά τήν ίκανοποίησιν τού
θ(.χαιωματος να |ΐΎ] χιντ)ται τις εχτος τών opitoy τούτων χαί νά |χή τιροβαίντ] εις
τήν αυθαίρετον ερμηνείαν αυτού, διότι πολλάκις έκ τής έσφαλμένης ερμηνείας, τήν
όποιαν θά δώση θά εύρεθή αντιμέτωπος τών Διατάξεων εκείνων, αίτινες προσδιορίζουσι τό δικαίωμά του.
Πρεπει οηλαδη, ώς και εις την περιπτωσιν έκτελέσεώς τού έπιβαλλομένου
καθήκοντος, οΰτω καί εις τήν περιπτωσιν ίκανοποιήσεως τού δικαιώματος, νά ύπάρ.OVitlV
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δικαίωμα ενός άλλου.
7) Α ί έ ν ν ο ι α ι
τού ζ ή λ ο υ

τού
καί

έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς,
τής άφοσιώσεως.

Αί έννοιαι τού ένδιαφέροντος, τού ζήλου καί τής άφοσιώσεως, άποτελοΰσαι ή
μία συνάρτησιν τής άλλης, έχουν άμεσον σχέσιν μέ τήν χρηστήν διοίκησιν.
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Ως ένδιαφέρον δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμε τήν φροντίδα, τήν όποιαν κατα
βάλλει τις δι’ ένα ώρισμένον σκοπόν ή νά είπωμεν δτι τοιοΰτον είναι τό μέλημα.
Ως ζήλον Ουνάμεθα νά χαρακτηρίσωμε τήν δραστηριότητα, τήν αγάπην πρός τι,
τήν ίσχυράν προσήλωσιν καί ώς άφοσίωσιν, τέλος, τον σύνδεσμον, τόν όποιον
δέον νά έχωμε μετά τίνος καί νά έχώμεθα τούτου στερρώς.
Καί ενώ μεν τά προαναφερθέντα δίδουν τήν ερμηνείαν τού ένδιαφέροντος, τοΰ
ζήλου καί τής άφοσιώσεως, εις τήν έννοιαν αυτών περιλαμβάνεται, άναμφισβητήτως καί τό ότι ή φροντίς δέον νά είναι έπιμελής, συνεχής, άοκνος καί ένσυνείδητος,
ή δραστηριότης νά είναι ή ένδεικνυομένη, ή αγάπη πρός τι ειλικρινής καί μεγάλη,
ή προσήλωσις καί ή άφοσίωσις πρός ώρισμένους σκοπούς καί κατά συνέπειαν καί
πρός τούς σκοπούς τής Διοικήσεως απεριόριστος καί δλοκληρωτική καί τέλος ό
σύνδεσμός μας με τι πλήρης καί άρρηκτος.
Δέον, λοιπόν, πρός κατανόησιν τών εννοιών τού ζήλου, τοΰ ένδιαφέροντος καί
τής άφοσιώσεως νά γνωρίζη τις ού μόνον τάς έρμηνείας τών λέξεων αυτών, αλλά
καί κατά τινα τρόπον δέον νά έκδηλοΰται τό ένδιαφέρον, ο ζήλος καί ή άφοσίωσις
ινα άποδίδη καρπούς καί άποτελή ή έκδήλωσίς του αδτη παράδειγμα πρός μίμησιν.
Δέν κρίνεται περιττόν νά λεχθή ενταύθα δτι ή μή άφοσίωσις τίνος πρός τήν
ΙΙατριοα καί ή μή προσήλωσις του πρός τά εθνικά ιδεώδη, άποτελοΰσαι παραλεί
ψεις, δέν αποκλείουν τούτον από τής ένασκήσεως Διοικήσεως, άλλά τόν αποκλείουν
καί από τής έντάξεώς του εις τό Ελληνικόν ’Έθνος.
ΣΤ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΙΙΑΟΓΟΣ
Ως συμπερασματικός επίλογος τών δσιον μέχρι τοΰδε άνεπτύχθησαν, δέον νά
χαρακτηρισθή διοίκησίς τις ώς χρηστή:
1) Ά ν δ ένασκών ταύτην ύπακούη εις τούς ύπ’ αύτοΰ έφαρμοζομένους Νό
μους καί δέν ϊσταται ύπεράνω αυτών.
2) Αν ύπό τοΰ ένασκοΰντος διοίκησιν έπιτυγχάνηται κατάλληλος καί έπιτυχής διάταξις τών μερών του συνόλου, δπερ διοικεί καί διά τοΰ οποίου διοικεί, διά'
νά έπιτυγχάνηται καί τό αποτέλεσμα, άλλά καί ή έπιδίωξις τούτου γίνεται διά τοΰ
καταλληλοτέρου τρόπου.
3) Ά ν γίνεται ή καταγραφή, δ προσδιορισμός καί ή προεργασία εις τάς μελλούσας νά λάβωσι χώραν ένεργείας κατά τήν έμπρέπουσαν τάξιν, δηλαδή, άν καταρτίζηται έκ τών προτέρων έν πρόγραμμα, έρειδόμενον έπί δρθολογιστικών καί ρεαλι
στικών βάσεων καί καταρτιζόμενον έπί τή βάσει τών κρατουσών συνθηκών, τής δυνατότητος εφαρμογής του καί τής μελέτης άπασών τών προϋποθέσεων, τών άπαραιτήτων νά ληφθώσιν ύπ’ δψιν διά τήν έφαρμογήν του.
4) Αν πειθαρχή καί δ ένασκών τήν Διοίκησιν εις τάς διεπούσας τήν Διοίκησιν πειθαρχικάς Διατάξεις καί άν έπιδιώκη αί Διατάξεις αύται νά εύρίσκωσι κατανόησιν εις τήν συνείδησιν τών υπαλλήλων καί νά άντλώσιν έξ αυτής δυνάμεις.
5) Ά ν κρίνη άπροκαταλήπτως, άναφερόμενος άποκλειστικώς καί μόνον εις τό
άντικείμενον καί ούχί έπί τή βάσει υποκειμενικών παραστάσεων, συνδέσμου μετά τοΰ
κρινομένου, υπο την επιδρασιν τών κολακειών του καί έπί τή βάσει ανυπάρκτων
ουσιαστικών καί τυπικών προσόντων.
_
6)
Αν εχη εν τή ενασκήσει τής Διοικήσεως δ άσκών ταύτην σαφή, βαθεϊαν
καί ακριβή γνώσιν θέματός τίνος καί είδικώτερον τό «έγώ» του, άποτελοΰν τό ένιαΐον
κέντρον, έξ ού έκπορεύονται καί εις δ άνάγονται άπασαι αί ένέργειαι τοΰ άνθρώπου μή νοσή, ΐνα μή καί ή αναγωγή εις αυτό τών ενεργειών του καί ή έξ αύτοΰ
έκπόρευσις αυτών είναι έσφαλμέναι καί ώς έκ τούτου έπιζήμιοι.
7) Ά ν έχη ένσυνείδητον τήν ύποχρέωσιν νά έκτελή αύτό, τό όποιον έπιτάσσουν
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( Σ υνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ό Άθανασόπουλος έχε; πέσει κάτω άπό το ντιβάνι, άπάνω στο πάτωμα. Είναι
πλημμυρισμένος στό αίμα. Μισοπεθαμένος πιά. Ό Μοσκιός καί ή πεθερά του τον ση
κώνουν καί πάλι καί τόν ξανανεβάζουν εις τό κρεβάτι του, όπου επέρχετι τό τέλος.
Μέ πετσέτες καί μαντήλια σκουπίζουν τά αίματα. Τό θΰμα των έχει έκπνεύσει. Κα
τόπιν καί μέ τήν βοήθεια τής υπηρέτριας, δ Μοσκιός, ή Κάστρου καί αυτή, τόν αρ
πάζουν άπό τά χέρια καί τά πόδια καί τόν σέρνουν μέσα στό αποχωρητήριο πού είναι
οί Νόμοι, ή Η θική καί άν, πράττων οδτω, καταπνίγη τάς έγωίστικάς του διαθέ
σεις καί ένεργή καί άντιστρόφως προς τό συμφέρον του, έφ’ όσον επιβάλλεται, μή
δυσανασχετώ'/ ουδέ καί προβαίνων εις κριτικήν. Επίσης, άν εκείνο, τό όποιον δικαι
ούται, τό άπαιτή κατά τόν πρέποντα τρόπον καί πιστεύη ότι καί τό δικαίωμά του
δέν είναι απεριόριστον, άλλ’ έχει καί τούτο περιορισμούς.
_ 8) Τέλος, άν ή φροντίς του πρός τήν υπηρεσίαν, ήν διοικεί, είναι επιμελής,
συνεχής καί άοκνος, ή δραστηριότης του ή ένδεικνυομένη, ή αγάπη του πρός τήν
ύπηρεσίαν ειλικρινής, ή άφοσίωσίς του πρός τούς σκοπούς, οϋς επιδιώκει ή Διοίκησις απεριόριστος καί δλοκληριοτική καί ή προσήλωσίς του πρός τά εθνικά ιδεώδη
αναμφισβήτητος καί γνησίως έλληνική.
Πέραν τούτων, διοίκησις τις διά νά είναι χρηστή, δέον δ ασκών ταύτην νά εί
ναι τίμιος, ήθικός, αξιοπρεπής, μειλίχιος, πράος, αυστηρός ή μή άναλόγως των
περιστάσεων, ν’ άπολαμβάνη σεβασμού καί έκτιμήσεως, νά είναι ισχυρού καί άκεραίου χαρακτήρος καί αγαπητός εις πάντας καί γενικώς νά είναι δ,τι επιβάλλει
τό λειτούργημα, δπερ ασκεί, ή πίστις του πρός τόν Θεόν καί ή έλληνική κατα
γωγή του.
’Ά ν τά άνωτέρω γίνωσι κατανοητά ύπά τών άσκούντων διοίκησιν καί καταστώσι παρ’ αύτοίς συνείδησις, τότε, ως δ Ήσαίας είπε τά κάτωθι, γραφόμενα ώς
παραβολή, πρός πληρεστέραν κατανόησιν τού άποτελέσματος, δπερ θά έπιτύχη ή
χρηστή διοίκησις «κρίσις θέλει κατασκηνώσει έν τή έρήμω καί δικαιοσύνη θέλει
κατοικήσει έν τή καρποφορώ πεοιάδι. Τό δέ έργον τής Δικαιοσύνης θέλει είσθαι
ειρήνη καί τό αποτέλεσμα τής δικαιοσύνης ήσυχία καί ασφάλεια είς τόν αιώνα.
Καί δ λαός μου θέλει κατοικεί ειρηνικήν κατοικίαν καί οικήματα ασφαλή καί ήσυ
χους τόπους ασφαλείας...».
’Ά ν τά άνωτέρω καταστώσι συνείδησις είς τούς έπιφορτισμένους μέ τήν άσκησιν διοικήσεως, τότε θά έπιτευχθή οπωσδήποτε χρηστή διοίκησις καί θά έπιτευχθή
επίσης καί είς έκ τών άντικειμενικών, άν όχι άντικειμενικώτερος, σκοπός τής ση
μερινής Εθνικής Ινυβερνήσεως. Θά έπιτευχθή χ ρ η σ τ ή δ ι ο ί κ η σ ι ς .
ΚΩΝΣΤ. IIΛ. ΝΙΑΣΚΟΣ
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αρκετά ευρύχωρο. Ό Δημητράκης ο Μοσκιός θέλει νά βεβαιωθή αν εχη έλθει τό τέ
λος. ' Εχει ένα μαχαίρι μεγάλο καί μυτερό καί μέ αυτό τον κεντάει στό στήθος καί
στα πόδια. Τίποτε πια δεν τούς τρομάζει καί ή πεθερά τοΰ αρπάζει από τά χέρια τό
μαχαίρι καί τον τρυπάει μέ αυτό αρκετές φορές καί αυτή εις τό στήθος.
"Ολο τό μίσος που έτρεφε χρόνια ολόκληρα κατά τού γαμβρού της, δ όποιος
άθελα της τής είχε κλέψει την κόρη της, άφοΰ την είχε παρατήσει την ίδια, πού την
είχε πρώτα ερωμένη του, καθώς θά δοΰμε, ένώ ήταν νοικάρης εις τό σπίτι της, τό μίσος
της αυτό έκχύνεται πιά φοβερό καί τρομερό καί την κάνει θηρίο ανήμερο.
—Καί νά σάς σκοτώσουν δλους, δέν θά μαρτυρήσετε τίποτε καθώς καί εγώ.
Λεν θά πούμε τίποτε. Δέν 9ά βγάλουμε άχνα από τό στόμα μ.ας. Ή πεθερά, άρχισε
νά προετοιμάί,η την εξαφάνισι τοϋ πτώματος καί των πειστηρίων τοΰ εγκλήμα
τος των.
Καί τά πραγματικά μαρτύρια του νεκρού, τώρα μόλις αρχίζουν.
Ρίχνουν τό πτώμα τοϋ σκοτωμένου μέσα σέ μια μεγάλη σκάφη καί τό ζουλοΰν
καλά εις τά στήθη καί στο κορμί γιά νά τό κάνουν νά χωρέση. Βγάζουν τά ανίδεα
απο το φοβερο έγκλημα παιδιά εςου από την κάιχαρά τους καί κρύβουν τή σκάφη
με τό καταματωμένο πτώμα προσωρινά, μέχρις δτου δουν τί θά κάνουν γ ι’ αυτό,
κάτω από τό κρεβάτι τής υπηρέτριας, καί υστέρα πάλι ξαναμεταφέρεται στο δωμά
τιο τοϋ ζεύγους, δπου καί είχε γίνει τό έγκλημα.
Αυτά δλα δμως δέν μάς δείχνουν τίποτε άλλο παρά δτι οί δολοφόνοι δέν είχαν
προμελετήσει τό έγκλημα καί δτι κατελήφθησαν από αυτό. Σ’ αυτές άλλως τε τις
σπασμωδικές μετακινήσεις τοΰ πτώματος θά στηριχθή υστέρα, καί δικαίως, ή ύπεράσπισις, γιά νά υποστήριξή δτι τίποτε δέν είχε προετοιμασθή, δτι δ φόνος ήταν ενα
τυχαίο γεγονός καί δτι οί ένοχοι, άφοΰ έκαναν τό έγκλημα, δέν ήξεραν καλά - καλά
τί νά κάνουν τό καταματωμένο πτώμα.
Έ χει μέσα, στο δωιχάτιο τής υπηρεσίας, μένει τό πτώμα τοΰ Άθανασοπούλου,
ύστερα απο την περιοδεία του, ά,πό τό δωμάτιο τοΰ εγκλήματος καί από τό αποχω
ρητήριο, αρκ.ετες ώρες. Αλλά καί πάλι ξαναμεταφέρεται στην κάμαρα τοΰ ζευγαριοΰ καί τό κρύβουν καί πάλιν προσωρινά κάτω από τό κρεβάτι τοΰ ζευγαριοΰ, εις
τό όποιον είχε γίνει δ φόνος.
Και να μάς σκοτώσουν ολους μας δέν θά βγάλουμε κανένας μας ούτε λέξι
από τό στόμα μας, είπε ή Κάστρου σ’ δλους τούς μετασχόντας τοΰ εγκλήματος.
Τό δωμάτιο καθαρίζεται, τά αίματα πλένονται από τό πάτωμα, τά σεντόνια καί
τά καταματωμένο. πανιά καίγονται καί δ γιατρός Καρτσώνης, όταν έφθασε στο
σπίτι τοΰ εργολάβου, γύρω στις 11.30' τό πρωί τής άλλης μέρας, γιά νά δή μήπως
βρή εκεί τον κουμπάρο καί έξάδελφό του, χωρίς φυσικά νά τόν δή ή νά μάθη τί
ποτε γ ι’ αυτόν, δέν βρήκε τίποτε καί δέν παρετήρησε καμμιά απολύτως αταξία
στό σπίτι τοΰ Άθανασοπούλου.
Ά λ λ ’ οί δράσται, εκείνο τό ίδιο βράδυ, στην ’Ασφάλεια καθώς συνεχιζόταν ή
έξέτασίς των, άπεκάλυψαν καί ένα σωρό άγνωστες καί άνατριχιαστικές λεπτομέ
ρειες τοΰ διαπραχθέντος εγκλήματος των.
Μετά τήν έπίσκεψι τοΰ Καρτσώνη στό σπίτι τοΰ Άθανασοπούλου καί την άναχώρησί του, η σκάφη, μέ τό ζουλιγμένο πτώμα τοΰ μακαρίτου εργολάβου, από τό
Μοσκιο και απο τη Τιαννουλα, μεταφερεται στό πλυσταριό πού βρίσκεται στην
αυλή. Ρίχνουν επάνω στό πτώμα βενζίνα καί οινόπνευμα μέσα στή σκάφη καλ-βά
ζουν φωτιά. Θέλουν νά κάψουν τό πτώμα τοϋ σκοτωμένου ή τουλάχιστον νά τό παρα
μορφώσουν μέχρι τέτοιου σημείου, ώστε νά μή μπορή νά άναγνωρισθή πιά καθόλου.
Δέν βαριέστε!... Δέν έγινε τίποτε. Δέν κατάφεραν παρά νά τό τσουρουφλίσουν λι
γάκι, γιατί αμέσως φλόμωσε τό πλυσταριό καί ή αυλή από τις ψημένες σάρκες
καί φοβήθηκαν δτι θά τούς πάρη χαμπάρι ή γειτονιά.
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— Δέν είναι προκοπή... Δέν γίνεται τίποτε, είπεν ή Κάστρου, θ ά μάς πάρουν
κάβο από του Παπαδάκη καί χαθήκαμε.
Άφησαν τή φωτιά νά σβήση καί άφοϋ εξατμίσθηκε καλά ή βενζίνη, έρριξαν
στό πτώμα καθαρό οινόπνευμα μόνο, καί ξανάβαλαν φωτιά. Άπέτυχαν καί πάλι
καί παράτησαν τή δουλειά στή μέση. Δέν γινότανε τίποτε καί δέν ξέρανε πιά τί
νά κάνουν τό πτώμα καί πώς νά κρύψουν το έγκλημα. Τό παράτησαν λοιπόν μέσα
στό πλυσταριό όλη τή μέρα τής Κυριακής καί τής Δευτέρας 4 καί 5 Ιανουάριου.
Έκαναν ξαφνικά ενα έγκλημα. ’Έχουν τό πτώμα τοϋ σκοτωμένου τους μέσα στό
πλυσταριό τοϋ σπιτιού καί δέν ξέρουν τί νά τό κάνουν γιά νά μην πιασθοΰν. Καί
έπρεπε τό δίχως άλλο νά βιασθοϋν, γιατί τό πτώμα θά άρχιζε νά μυρίζη. Ευτυχώς
γ ι’ αυτούς πού ήταν βαρύς ό χειμώνας ακόμη καί έκανε δυνατό κρύο.
’Εμφανίζεται όμως, από μηχανής θεός, επί τής σκηνής ένα νέο πρόσωπο. Ό
Σπΰρος Μαγουλόπουλος, 40 χρόνων, εραστής ή μάλλον ένας από τούς έρωμένους
τής Κάστρου. Ή έρωμένη του αναγκάζεται νά τοϋ έξομολογηθή το έγκλημα καί νά
τον ρωτήση τί πρέπει νά κάνη γιά νά απαλλαγή από τό πτώμα. Καί αυτός άνέλαβε
μέ ελαφριά καρδιά νά τήν βοηθήση γιά τήν έξαφάνισι τοϋ πτώματος.
Ή Κάστρου διατάζει καί ή υπηρέτρια αγοράζει χαρτί γιά περιτύλιγμα από
ένα μπακάλικο. Ή Κάστρου αγοράζει από ένα έμπορικάκι τής Καλλιθέας κλωστή
καί άπό ένα άλλο παπλωμ,ατάδικο, πάλι στήν Καλλιθέα, ένα μεγάλο κομμάτι ύφα
σμα κλαρωτό, πράσινο καί κόκκινο. Τό πτώμα στό αναμεταξύ έχει τοποθετηθή σ
ένα σακκί. ’Αλλά δέν τό χωράει. Καταλαβαίνουν ότι δέν τούς φθάνει καί θέλουν
καί άλλα σακκιά, γιατί υπήρχε φόβος νά προδοθοΰν άπό τά αίματα πού ίσως έβγαι
ναν άπ’ έξω άπό τό τσουβάλι. Ό Μοσκιός τότε πηγαίνει στό μπακάλικο τής γει
τονιάς καί ζητάει νά τοϋ δώση δυό - τρία τσουβάλια, άλλ’ αυτός δέν έχει άδεια
τσουβάλια κι’ ό Μοσκιός ανεβαίνει στήν ’Αθήνα καί αγοράζει τσουβάλια άπό ένα
μπακάλικο στό Μοναστηράκι.
Τή Δευτέρα τό απόγευμα ό Μοσκιός αναλαμβάνει τον τεμαχισμό, τό «πετσόκομμα» τοϋ πτώματος. Μέ ένα μεγάλο μαχαίρι τής κουζίνας κόβει πρώτα τό ένα
ποδάρι καί ύστερα τό άλλο καί κατόπιν τό δεξί χέρι. Κόβει τις σάρκες καί τούς
τένοντες καί αποχωρίζει τά μέλη. Ή Γιαννούλα τον βοήθησε πολύ στον τεμαχισμό,
γιατί αυτή, έχοντας πετσοκόψει ένα σωρό κοτόπουλα στήν κουζίνα της, είχεν αρκετή
πείρα καί έδειχνε στό Μοσκιό πώς νά πετσοκόψη τούς τένοντες καί νά ξεχωρίση
τις σάρκες άπό τά οστά. ’Έτσι λοιπόν τά λεγάμενα τοϋ μακαρίτη ιατροδικαστή Γεωργιάδη, ότι δηλαδή ό τεμαχισμός ήταν τάχα έργο γιατροΰ καί μάλιστα άνατόμου,
έπήγε περίπατο. 'Ένα όποιοδήποτε δουλικό μποροΰσε άπλούστατα νά κάνη τον χω
ρισμό γιά τον όποιο ό μακαρίτης δ καθηγητής απαιτούσε τήν ειδικότητα τοϋ άνα
τόμου !!
— Γιατί έκοψες τό ένα χέρι μονάχα; τήν ρωτούν.
— Στόμωσε πιά τό μαχαίρι καί δέν μποροΰσε πιά νά κόψη καί τ’ άλλο. Καί
γ ι’ αυτό ή Γιαννούλα θύμωσε καί τό πέταξε στον τενεκέ των σκουπιδιών, όπου πά
ταξε καί τό ρολόϊ τοϋ Άθανασόπουλου, είπεν δ Μοσκιός χαμογελαστά.
Τά ελεγεν αυτά σάν νά άφηγεΐτο τά άπλούστερα των πραγμάτων!!
Καί τά γράφω αυτά, γιατί ύστερα άπό λίγο, δ Μοσκιός θά άρχιζε, άπό τήν
προσποίησι τής τρέλλας στήν αρχή, μέ τό νά μή μιλάη καθόλου, στήν πραγματική
τρέλλα πιά, ώστε νά μή βγάλη άχνα σ’ όλη τή διάρκεια τής μακριάς δίκης καί πολύ
ένωρίτερα καθώς θά δοΰμε.
Τό διαμελισμένο πτώμα τοϋ μακαρίτη Άθανασοπούλου έγινε δυό πακέττα, τά
οποία έρραψαν ή Κάστρου μέ τή Φούλα, όπως έλέχθη στήν άοχή, ή μάλλον ή πεθερά
καί ή Γιαννούλα όπως έλέχθη κατόπιν. Καί τό βράδυ τής Δευτέρας δ Μαγουλόπου
λος εφερεν ένα κάρο. Ή πεθερά έδωσε στον καραγωγέα 1.500 δραχμές, τις όποιες
καί μόνο είχε βρή στό πτώμα τοϋ σκοτωμένου καί έτσι τό κάρο φεύγει άπό τοϋ Χα-
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ροκόπου καί άπό τό σπίτι τοΰ Παπαδάκη καί μέ επιβάτες τό Μοσκιό καί τον ίδιο
τον Μαγουλόπουλο, τραβάει για τις φυλακές Συγγροΰ, άπό. εκεί ανέβηκε τήν όδόν
Πειραιώς καί άφοϋ έφθασε στό Γκαζοχώρι, ακολούθησε τήν οδόν Ά χιλλέως μέχρι
τό γεφυράκι του Κηφισού. Ε κεί επέταξαν μέσα τά δύο πακέττα, νομίζοντας δτι τό
ρεύμα θά είχε αρκετό νερό καί θά παρέσυρε τά πακέττα ώς τήν θάλασσα, δπου θά
έχάνοντο καί δτι δέν θά βρισκόταν πιά ούτε ίχνος τού μακαρίτη εργολάβου. Νερό
δεν υπήρχε παρά μιά στάλα μόνο καί τά δυο πακέττα έμειναν εκεί γιά νά μουλιά
σουν καί νά βρεθούν τήν άλλη μ.έρα τό πρωί, όπως είπαμε στήν αρχή.
Ο Μοσκιος, ύστερα άπό τό πέταγμα των πακέττων μέ το κομματιασμένο πτώ
μα, έπήρε τά ρούχα τοΰ θύματος καί τά άφησε στό Μοσχάτο. "Γστερα τό περί
στροφο καί τό μαχαίρι, μέ το όποιο ό Μοσκιος καί ή Γιαννούλα έκαναν τις δοκι
μαστικές τομές στό στήθος τού θύματος, τά παράτησε ό Μοσκιος στό σπίτι μιας
άλλης ξαδέλφης του, στόν Πειραιά, δπου εμενεν άπό καιρού σέ καιρό.
Σάν δικαιολογητικό λόγο τού κακουργήματός των οι όμολογήσαντες δράστες
άνέφεραν σ εκείνες τις πρώτες εξετάσεις τους ώς μαρτύρων τό δτι δ Άθανασόπουλος κατεσπατάλησε τρία ολόκληρα εκατομμύρια τής εποχής εκείνης τής πεθε
ράς του καί δτι δ πεθερός του Κάστρος στον Καναδά δέν ήθελεν έπ’ ούδενί λόγω
αυτόν τον αταίριαστο γάμο γιά τή Φούλα. Έν τούτοις, ή Γενική ’Ασφάλεια, ή
μάλλον μερικοί άξιωματικοί τής ’Ασφαλείας, ένόμιζαν δτι ή πεθερά καί ή γυναίκα
του άπέβλεπαν νά πάρουν τις επτακόσιες τόσες χιλιάδες πού είχε καταθέσει στήν
Τράπεζα δ Άθανασόπουλος.
Μετά τις άποκαλύψεις τών δολοφόνων στήν ’Ασφάλεια, οί όποιες βάσταξαν δλη
τή νύχτα ώς τά ξημερώματα, άφέθησαν ελεύθεροι άπό τόν κ. Κουτσουμάρη καί δ
γιατρός Καρτσώνης, τό πρ’ ολίγον θύμα τοΰ καθηγητοΰ Γεωργιάδη, καί δ συνε
ταίρος τού μακαρίτη Άθανασοπούλου Γυφτέας. Ή ύπόθεσις πιά είχε ξεκαθαρίσει
άπό πλευράς κυρίων ενόχων.
Φυσικά συνελήφθη δ Μαγουλόπουλος καί άρχισε ή άναζήτησις καί ή έρευνα
γιά τόν άγνωστο άκόμα καραγωγέα πού είχε βρή δ Μαγουλόπουλος καί τόν είχε
χρησιμοποιήσει γιά τή μεταφορά τού κομματιασμένου πτώματος.
Μετά τήν δμολογία καί τις συμπληρωματικές άποκαλύψεις τοΰ Μοσκιοΰ, ή
Γενική ’Ασφάλεια άπό τά χαράματα κινητοποιήθηκε άμέσως. Βρήκε τούς σκουπι
διάρηδες τής Καλλιθέας πού έπαιρναν τά σκουπίδια άπό τού Χαροκόπου καί έμαθε
πού είχαν άδειάσει τά σκουπίδια τους τις τρεις τελευταίες ημέρες. ’Αστυνομικοί τής
’Ασφαλείας μέ τούς σκουπιδιάρηδες έψαξαν μαζί, έκαναν άνω - κάτω τούς σωρούς
τών σκουπιδιών καί μέσα έκεΐ βρέθηκε επί τέλους τό ρολόι τού Άθανασοπούλου.
Ταυτόχρονα, άλλα όργανα τής ’Ασφαλείας, έκαναν έρευνα στόν Πειραιά, στό σπίτι
τής έξαδέλφης τοΰ Μοσκιοΰ καί πραγματικά έκεΐ βρήκαν τό φονικό μπράουνιγκ τού
Μοσκιοΰ, καθώς καί τό μαχαίρι μέ τό όποιον δ Μοσκιος καί ή Γιαννούλα είχαν κά
νει τις δοκιμαστικές τομές στό πτώμα πριν αρχίσουν τόν τεμαχισμό.
Μέ τόν τρόπο αυτό καί μέ τις ενέργειες της αυτές, ή υπό τόν Άριστοτέλην
Κουτσουμάρην Γενική ’Ασφάλεια, άπεδείκνυε πλήρως καί εξ άντικειμένου τήν από
λυτη άκρίβεια τών άποκαλύψεων τού Μοσκιοΰ πριν ή αυτός σκεφθή νά πεοιπέση
στήν «ήθελημένην του αφασίαν», ή δποία στό τέλος τοΰ έγινε μανία. Παράλληλα,
ή Γενική Α σφάλεια είχε βρή στήν Καλλιθέα καί στοΰ Χαροκόπου τούς μπακάλη
δες, τούς εμπόρους καί τό φούρνο άπό δπου είχαν άγορασθή τά τσουβάλια, τά—
χαρ
τιά τοΰ περιτυλίγματος, οί σπάγγοι, οί κλωστές καί τό κλαρωτό ύφασμα, καθώς
καί δλα δσα μεταχειρίσθηκαν οί δολοφόνοι γιά τό πακεττάρισμα τού ’ κομματιασμέ
νου πτώματος.
( Σ υνεχίζεται)

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
’Από τά άρχεια τοϋ Καθηγητοϋ τής Γραφολογίας
κ. Α ΡΙΣΤ ΕΙΔ Ο Υ Π Ο Υ Λ Α Ν Τ Ζ Α ,
κατά διασκευήν

τοϋ

κ. Ν. Α.

Κάποτε στήν Αθήνα ένας ώριμος καί ώραΐος άντρας, αρκετά πλούσιος, δ βιομήχανος Ο.Χ. — οί ιστορίες είναι πραγματικές, τά ονόματα όμως μέ τά αρχικά
γράμματα, διά λόγους ευνόητους, είναι φανταστικά — άπέφευγε νά εχη έρωτικές
περιπέτειες μέ νέες οικογενειών, πού θά μπορούσαν νά τον παρασύρουν πρδς τδν
χορόν τοϋ Ήσαία.
Γιά νά ίκανοποιή δμως τις σεξουαλικές του ανάγκες συνήθιζε ν’ άπασχολή τις
νεαρές έργάτριές του, όχι μόνον στό έργοστάσιο, άλλα καί στις διάφορες τρυφερές
ένασχολήσεις του.
Φυσικό ήταν άπό τό χαρέμι πού διέθετε νά εχη τήν εύνοουμένη του.
Ήταν μιά στρουμπουλή καί πολύ τσαχπίνα, πρός τήν οποία έδειχνε έξαιρετική
τιροτίμησι καί μέ κάθε τρόπο προσπαθούσε νά τήν προωθήση πρός τά άνω. Ή
εύνοουμένη, πολύ έξυπνη καί δραστήρια, άρχισε σιγά - σιγά νά ύποκαθιστά τδν έρ
γοστασιάρχη στις διάφορες Ιργασίες καί νά παριστάνη σιωπηρώς τήν «διευθύντρια».
Ό έργοστασιάρχης, βλέποντας ότι ή μικρή τοϋ πήρε τόν αέρα καί μή μπο
ρώντας ν’ άντιόράση, γιατί φοβόταν τις συνέπειες τής πιθανής ύποβολής εναντίον
του μηνύσεως γιά «άποπλάνησι κόρης ανηλίκου καί αμέμπτων ήθών», συνέλαβε
τό σχέδιο μέ τή συνεργασία πολλών έμπιστων του νά τήν ξεγελάση μ’ ένα κόλπο
πράγματι σατανικό καί πρόστυχο, πού έμοιαζε σάν προαγωγεία, σκεπασμένη μέ
τόν πέπλο τού υμεναίου.
’Έτσι, στις τρυφερές στιγμές του μέ τήν μικρή εύνοουμένη έργάτριά του, τής
■άνήγγειλεν ότι τέλος πάντων έφτασεν ή στιγμή νά νομιμοποιήσουν τις σχέσεις των
καί νά γίνη μιά γιά πάντα πραγματική διευθύντρια τού έργοστασίου, σάν σύζυγός
του. Τής είπεν όμως ότι έπειδή, τάχα, διάφορες άλλες έργάτριές, πού είχαν ένταχθή
στό χαρέμι τοϋ πασά αυτού, έπωφθαλμιοΰσαν νά πάρουν τή θέσι της, έπρεπε νά
γίνη δ γάμος μυστικά, καί νά τηρηθή μυστικός γιά λίγους μήνες, μέχρις ότου
κατορθώση νά άπομακρύνη τις άλλες καί νά περάση ή μπόοα.
Άπό τότε ή μικρούλα, τήν όποια είχεν έγκαταστήσει στό μεταξύ σ’ ένα μικρό
διαμερισματάκι, έπλεε σέ πελάγη ευτυχίες μέ τή σκέψι ιδίως ότι θάβαζε στις άλ
λες αντίζηλός της τά δυό τους πόδια σ’ ένα παπούτσι, όταν θά παρουσιαζότανε σ’
αυτές «όπως ήθελε», δηλαδή νόμιμη γυναίκα τού έργοστασιάρχη.
Πραγματικά, κάποιο βράδυ έφθασε στό διαμέρισμα δ έργοστασιάρχης μ’ έναν
έμπιστό του τεχνίτη τού έργοστασίου καί μ’ έναν παπά, καί έτσι μυστικά έγινεν ή
στέψις μέ κουμπάρο τόν τεχνίτη. Φυσικά δ παπάς ήταν κανονικός καί ή ιεροτελε
στία έπίσης έγινε κανονικά, καί δ χορός τού Ήσαία πού έπηκολούθησε. ’Αλλά φαί
νεται ότι δ παπάς, πού ήταν φίλος τού έργοστασιάρχη, γνώριζε τό μυστικό καί
στις ευχές τής στέψεως, ένδομύχως καί μέ τήν φαντασία του, άλλαξε τά στέφανα καί
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τάβαλε στον κουμπάρο καί οχι στον φερόμενο ώς γαμπρό, δηλαδή έλεγε μέσα του:
« Αλλαξε παπά τά στέφανα καί βάλτα στον κουμπάρο».
Γό μυστήριο τελείωσε, έπηκολούθησε ή πρώτη γιορταστική καί ευτυχισμένη
νύχτα του γάμου. Καί υστέρα, όπως είχαν συμφωνήσει οί νεόνυμφοι, ό έργοστασιάρΧήζ, συζυγος, θά έπεσκέπτετο τήν γυναίκα του κρυφά καί αραιά, γιά νά μή φαίνε
ται. Και γιά νά μή φοβάται μένοντας μόνη στο σπίτι, έπήγαινε καί έμενε τό βράδυ
στο παραπλεύρως δωμάτιο ό τεχνίτης, «κουμπάρος», ώς φύλακας, τρόπον τινά, άλλα
καί ώς φροντιστής τής οικογένειας. Ό κουμπάρος, δηλαδή, πήγαινε στο σπίτι τά
ψώνια επιδεικτικά, καί φαινόταν συχνότερα καί καθημερινώς στους γείτονες, χωρίς
να παρουσιάζεται ό σύςυγος, πού όπως είπαμε πήγαινε κρυφά καί σιγά - σιγά αραί
ωνε τις έπισκέψεις μέ διάφορες προφάσεις.
Ετσι πέρασαν δύο - τρεις μήνες, οπότε ένα βράδυ ό τεχνίτης, κουμπάρος,
μπήκε στον κοιτώνα τής κουμπάρας καί ζήτησε απροκάλυπτα νά έκτελέση όχι
καθήκοντα κουμπάρου, αλλά τά νόμιμα συζυγικά του καθήκοντα, όπως είπε. Τότε
όμως j j μικρή κ. Διευθυντοΰ, έξαλλη καί κηδομένη τής τιμής τοΰ συζύγου της καί
τής ιδίας, πέταξε μέ τις κλωτσιές τον κουμπάρο καί τόν έκανε «τ’ άλατιοϋ», ενώ
εκείνος διεμαρτύρετο, ότι δεν ήτο κουμπάρος, άλλα σύζυγος, γιατί ό έργοστασιάρχης ήταν ό κουμπάρος καί όχι ό σύζυγος, όπως αυτή πίστευε.
_ Η κυρία διευθύντρια όέν έκλεισε μάτι καί μόλις ξημέρωσε, μένεα πνέουσα,
ετρεξε στό εργοστάσιο καί άφρίζοντας άπό άγανάκτησι, είπε στό «σύζυγό» της, ότι
ό κουμπάρος πήγε τό βράδυ νά τά «λερώση» καί ότι πρέπει άμέσως νά τόν δίωξη άπό
τό εργοστάσιο. Αλλά ό έργοστασιάρχης, μπροστά μάλιστα καί σέ άλλους, πού βρί
σκονταν στό γραφείο του, άπό τό προσωπικό τοΰ εργοστασίου, άπαθής καί ψυχρός,
Λεει σι.η συζυγο του, για την οποία είχεν είπει στούς άλ.λους ότι σαν κουμπάρος
τή στεφάνωσε μέ τόν τεχνίτη :
— «Κούκλα» μου, οί διαφορές μέ τόν άντρα σου δέν μ’ ενδιαφέρουν, άλλα σάν
κουμπάρος σου, θά κάνω σχετικές συστάσεις στό σύζυγό σου!...
Όπότε ή μικρούλα εργάτρια, κατάλαβε τό παιχνίδι πού τής έπαιξαν καί
άγριεύοντας σάν τίγρης, έπετέθη κατά τοΰ έργοστασιάρχη, φωνάζοντας:
— Βρέ δέν είμαι ή κούκλ.α σου, είμαι ή γυναίκα σου!...
1 ό τί επηκολουθησε ο καθένας το φαντάζεται. Τά μούτρα τοΰ έργοστασιάρχη
έγιναν σάν κινέζικη περγαμηνή άπό τις νυχιές καί τά χαστούκια τής συζύγου - κουμ
πάρας, όπότε, γιά νά τόν σώσουν άπό αυτήν εκάλεσαν τήν αστυνομία, ή όποια τούς
ώδήγησεν όλους στό Τμήμα.
Κατα την εξετασι όμως πού έκανε δ ’Αστυνόμος δέν έβγαινε συμπέρασμα.
Γιατί ενώ ή μικρή έργάτρια έλεγε τήν αλήθεια, ότι δηλαδή δ γάμος έγινε μυστικά,
μέ γαμπρό ^τόν έργοστασιάρχη καί κουμπάρο τόν τεχνίτη, πολλοί φίλοι τοΰ έργοστασιαρχη ισχυριζοντο, μαζί δε μ εκείνους κΓ 6 παπάς, ότι τό στεφάνωμα έγινε
μέ τόν τεχνίτη καί μέ κουμπάρο τόν έργοστασιάρχη. Οί γείτονες έπίσης βεβαίωναν,
ότι τόν τεχνίτη (κουμπάρο) έβλεπαν νά μπαινοβγαίνη στό διαμέρισμα, νά πηγαίνη
τά τρόφιμα κ.λ.π.
Ο παπάς, όταν ήρωτήθη αν έκαμε τήν όήλωσι στό Ληξιαρχείο, είπεν ότι πήρε
τά χαρτιά δ δήθεν γαμπρός (τεχνίτης - κουμπάρος) νά κάμη τήν δήλωσι, εκείνος
δέ ίσχυρίζετο ότι, δέν έκαμε τήν δήλωσι γιατί έχασε τά χαρτιά!,..
Τότε, δ ’Αστυνόμος πού έκανε τήν άνάκρισι, πήγε στήν ’Αρχιεπισκοπή νά βρή
τήν αίτησι, _βάσει τής δποίας έξεδόθη ή άδεια γάμου. Βρήκε πράγματι τήν α«ησι,
αλλα αυτή εγραφεν ότι δ τεχνίτης ζητούσε τήν άδεια γάμου.
Πρό^ τής επιμονής όμως τής μικρής νεονύμφου εργάτριας, ότι ή αίτησις θά
είναι ψεύτικη, δ ’Αστυνόμος κατέληξε στή δικαστική γραφολογία, δπότε, άπό τήν
εξέτασι τής αιτήσεως γάμου άπεκαλύφθη ότι τό άρχικό όνομα τοΰ έργοστασιάρχη
είχεν έπιμελώς σβεσθή καί έπ’ αύτοΰ είχε τεθή μεταγενεστέρως τό όνομα τοΰ τε-
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’ Αν τά κυκλοφοροΰντα σήμερον, πάσης φύσεως αυτοκίνητα εις τάς οδούς,
υπήρχε τρόπος νά μειωθούν εις τό ήμισυ, άν ήτο δυνατόν, όλοι οί δρόμοι νά διπλασιασθοΰν είς πλάτος, καί άν τέλος οί μισοί τουλάχιστον άνθρωποι, είχαν διπλά
σιάν σύνεσιν, από όσην έχουν σήμερον, τότε, τό μέν κυκλοφοριακόν πρόβλημα δεν
θά μάς απασχολούσε καί πολύ, ό δέ είς αίμα απολογισμός των κατοίκων μιας μεγαλοπόλεως, θά έμειοΰτο εις μεγάλον βαθμόν.
Διά την πρώτην περίπτωσιν, όέν είναι δυνατόν νά γίνη ούδείς λόγος. Ό
πολιτισμός, αδιαφορών πολλές φορές τελείως διά τό αίμα, κατά τήν προσπάθειαν
του νά παράσχη περισσοτέρας ανέσεις είς τον σύγχρονον άνθρωπον (καί τής έν
ταυτώ άφαιμάξεως τού πορτοφολιού του) , προσθέτει κάθε ημέραν δεκάδας αυτοκι
νήτων, είς τον μέγα άριθμόν των ήδη κυκλοφορούντων. Ή περίπτωσις του διπλα
σιασμού τών οδών είς πλάτος, είναι συζητήσιμος. Επειδή όμως προσκρούει είς τε
ράστια οικονομικά προβλήματα, διά τά όποια 6 γράφουν δέν έχει ιδέαν, δεν Ασχο
λούμεθα μέ αυτήν. Μακάρι οί αρμόδιοι, οί όποιοι ήδη ασχολούνται μέ τό θέμα, νά
φέρουν είς πέρας τό μέγα τούτο εργον, έστω καί άν τά αγαθά του τά απολαύσουν
τά παιδιά μας, ή καί τά έγγόνια μας ακόμη.
Έν τψ μεταξύ, τό αίμα τών συνανθρώπων μας ρέει κατ’ έξακολούθησιν, αύξανόμενον μάλιστα. Καί βάφει, πότε τήν άσφαλτον τών δδών, πότε τά ρείθρα τών
πεζοδρομίων καί πότε τούς τοίχους τών οικιών ή καί τούς αγρούς.
’Αλλά πολλές φορές, δέν φταίει ή φρενΐτις τών δδηγών μόνον, αλλά φταίμε
καί εμείς οί πεζοί.
Θά ασχοληθούμε μέ τό τελευταΐον θέμα, δηλαδή τό θέμα τής ευθύνης τών
πεζών, από τήν εύθυμη βεβαίως πλευράν, παρά τήν σοβαρότητά του. Πολλές φορές,
μερικά εύθυμα τής ζωής, είναι σοβαρώτερα από μερικά σοβαρά.
Έάν ήθελαν οί πεζοί, όταν κυκλοφορούν, νά ήσαν περισσότερο προσεκτικοί,
έλιγώτερον άφηρημένοι καί περισσότερον συνεπείς προς τάς περί τήν κυκλοφορίαν
διατάξεις, τότε καί ο ρυθμός τής κυκλοφορίας θά ήτο καλύτερος καί τά θύματα
τών τροχών, θά ήσαν όλιγώτερα.
Ό γράφουν, ώς ανήκουν καί αυτός είς τήν συμπαθεστάτην κατηγορίαν τών πε
ζών, δέν έχει λόγον... νά κατηγορήση τούς... συναδέλφους του. "Ομως, μεταξύ
χνίτου, ώστε νά φαίνεται ότι ό τεχνίτης, τάχα, έζήτησε καί έπέτυχεν άδεια γάμου
καί όχι ό έργοστασιάρχης.
Καί έτσι, ό έργοστασιάρχης μέ τον τεχνίτη, δηλαδή οί σύζυγοι καί κουμπάροι,
δικάστηκαν για πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων καί έμειναν μερικά χρόνια
στή φυλακή. "Οσο γιά τή μικρή «ανήλικο καί άμέμπτουν ηθών» έργάτρια, ώς νόμι
μος σύζυγος τού έργοστασιάρχη, άνέλαβε τήν βιεύθυνσι τού εργοστασίου μονίμους
καί μέ τήν ήσυχία της ξεπάστρεψε όλες τις αντίζηλες της.
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ημών των πεζών, ένας ικανός αριθμός, πρέπει να εϊμεθα... πολύ έξυπνοι, άφοϋ
δέν ξέρουμε νά κυκλοφορήσωμε, καλά-καλά...
“Οπως είναι γνωστόν, εις τάς διασταυρώσεις των οδών που έχουν μεγάλην
κυκλοφορίαν, τό Κράτος έτοποθέτησε σέ κάθε γωνίαν, τόν φωτεινόν σηματοδότην,
τον γνωστόν μέ τά χριστιανικά του ονόματα, Σταμάτης - Γρηγόρης.
Ό Σταμάτης, επιτρέπουν τήν διέλευσιν των αυτοκινήτων, συμβολίζει κίνδυ
νον διά τους πεζούς. Μετ’ ολίγον, δ Γρηγόρης, σταματά τά αυτοκίνητα καί επι
τρέπει τήν πλήρη έλπίδιον σωτηρίας, ταχεϊαν διέλευσιν τών πεζών.. Είναι πολύ
άπλή, ή κατ’ αυτόν τόν τρόπον κυκλοφορία καί τήν καταλαβαίνει καί δ πλέον
ανόητος άνθρωπος, τοΰ δποίου βεβαίως λειτουργεί δ όρασις...
Πολλοί, δεν Ικτιμοΰν τόν σπουδαΐον αυτόν ρόλον πού παίζουν τά κόκκινα καί
τά πράσινα, συμπαθέστατα αυτά... ανθρωπάκια. Ά λλα παίζουν κορώνα γράμματα
τήν ζωήν των, ή τήν σωματικήν των ακεραιότητα. Τις περισσότερες φορές, τούς
τυχαίνουν γράμματα... Τούς βλέπετε πολλές φορές, νά περνούν έξω από τάς δια
βάσεις, κατά τήν στιγμήν πού περνάει δ χείμαρρος τών αυτοκινήτων, καί νά γλυ
τώνουν οι αθεόφοβοι, υστέρα από μερικές σπάνιες ακροβασίες καί μερικά καλλικέ
λαδα, μακροφρεναρίσματα τών αυτοκινήτων.
Αυτών τών ανθρώπων, δέν τούς αρέσουν, ούτε οί σηματοδόται, ούτε αί δια
βάσεις, ούτε οί νόμοι τής Πολιτείας, οΰτε τίποτε. 'Όταν κατορθώσουν νά περά
σουν σώοι εις τό απέναντι πεζοδρόμιον, άμέσως ατενίζουν τάς διαβάσεις, μέ περισ
σήν περιφρόνησιν καί μέ ένα ειρωνικόν μειδίαμα, πρός εκείνους πού περιμένουν,
συνοδευομένου ενίοτε καί μέ ελαφρόν «κούνημα» τής... κενής κεφαλής.
Κατόπιν προχωρούν, γιά νά έπαναλάβουν τό ίδιον πείραμα ολίγον αργότερα
εάν χρειασθή.
Πολλοί από αυτούς, είναι ήδη μακαρΐται, άλλά δυστυχώς δέν βρυκολάκιασε
κανείς, γιά νά τόν ίδοΰν οί αμερόληπτοι, άλλά ματαίως έπιζώντες, μήπως τόν φο
βηθούν καί βάλουν λίγο μυαλό...
Καί ολα αύτά, γιά νά κερδίσουν ολίγα δευτερόλεπτα αναμονής. Τί ήμπορεϊ
νά κερδίση κανείς στό διάστημα αυτό, είναι άγνωστον. Μόνον δ όρομεύς τών 100
μέτρων, δ προσδοκών βαρύτιμα κύπελλα, θά είχε κάθε δίκαιον, νά μή έλάμβανεν
Οπ’ οψει τόν κίνδυνον. Βεβαίως ή ζωή, είναι έν τώ συνόλω της, αγών ταχύτητος.
Ά λλά έν προκειμένψ, ή διακινδύνευσις αυτής, είναι αγών ταχύτητος προς τόν
θάνατον ή τήν αναπηρίαν.
Έάν γλυτώση, κατά σύμπτωσιν, προσθέτει είς τά τόσα άλλα καρδιοκτύπια του
καί μερικά ακόμη απότομα καί δυνατά, σαν τό φρενάρισμα τού αυτοκινήτου που
τόν γλύτωσε. Φαίνεται όμως ότι ή καρδιά αυτή, δέν υποφέρει από τίποτε, άφοΰ
ή φρόνησις είναι ολίγη...
Τά δεινοπαθήσαντα φρένα τοΰ αυτοκινήτου, αναγκάζουν τό αφεντικό του νά
έκδηλωθή διά μιας «μούντζας», τήν Οποίαν βεβαίως ή ούτως ή άλλως, θά τοΰ τήν
έδινεν, έστω καί έάν δέν εφταιγεν ό πεζός, άλλά έδώ... χαλάλι του.
Κατά μίαν περίεργον σύμπτωσιν, οι μεθυσμένοι, όπου καί όπως καί άν βα
δίζουν, δέν παθαίνουν τίποτε. Είναι ασύδοτοι είς τήν κυκλοφορίαν, έν όνόματι τού
Βάκχου, δ όποιος τούς προστατεύει καί δ δποϊος έν προκειμένψ, είναι δ άρχιπαραβάτης θεός. 'Ως πρός τό κίτρινο χρώμα τού σηματοδότου, δέν γίνεται λόγος^ διότι
τούτο είναι πολύ περιφρονημένο από όλους. Καί οί οδηγοί καί οΕ πεζοί, τό βλέπουν
πάντοτε ως πράσινο.
Θά είχε μεγάλην έπιτυχίαν μιά έφεύρεσις, πού νά βγαίνη, όταν χρειάζεται, μιά
χερούκλα»... από τό κίτρινο καί νά δίνη «καρπαζές» πότε σέ πεζούς καί πότε σέ
οδηγούς, μήπως καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον άποκτήση καί αυτό τήν αξίαν πού
πράγματι τού ανήκει.
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Μία άλλη κατηγορία πεζών, άφορά έκείνους οί όποιοι, ενώ βλέπουν τόν κόσμο
νά άνααένη τό άνοιγμά τοΰ Γρηγόρη για νά περάσουν, αυτοί σπρώχνουν, πατούν
καί τελικώς περνούν άπέναντι. Αυτοί δίδουν την έντύπωσιν δτι, ή κάποιον κατα
διώκουν διά σοβαρόν κακούργημα, ή οι ίδιοι καταδιώκονται διά παρομοίαν αιτίαν,
έάν βεβαίως δεν ασκούνται εις τόν... Μαραθώνιον. Επειδή δμως δεν συμβαίνει τίποτε
από αυτά, τό βέβαιον είναι δτι οί άνθρωποι, επειδή δεν έχουν μυαλό, κάνουν έπίδειξι των «ποδαριών» τους. Καί θά κάνουν πάντοτε, έάν καμμιά κακιά ώρα, δεν
τούς μεταβάλη σέ «κούτσουρα»... Τό κακό περί τήν κυκλοφορίαν, δέν γίνεται μόνον
εις τάς διαβάσεις, αλλά γίνεται καί αλλού
"Ολοι γνωρίζομεν δτι, πεζοδρόμιον σημαίνει τόπος διελεύσεως ή περιπάτου
των πεζών, οπωσδήποτε,,, Ασφαλέστερος τοΰ καταστρώματος. Λέγομεν ασφαλέστε
ρος, διότι είναι μερικοί οδηγοί, ευτυχώς ολίγοι, επί τό πλεΐστον οί νεόπλουτοι, οί
όποιοι διά νά μή ξεχώσουν τήν παλαιάν των συνήθειαν, βαδίζουν επί τού πεζοδρο
μίου, έπωχούμενοι καί έτσι... οποίον πάρει ό χάρος.
Έν πάση δμως περιπτώσει, είναι περισσότεροι οί πεζοί πού... προτιμούν τό
κατάστρωμα, από τό πεζοδρόμιον. Αυτοί οί πεζοί επί τοΰ καταστρώματος συνήθως
πλησίον τού ρείθρου, βαδίζουν μέ τό κεφάλι σκυμμένο προς τά κάτω, σάν νά έχα
σαν καμμιά διαμαντόπετρα καί ψάχνουν νά τήν βρουν... Έν τω μεταξύ, ό αυτοκινητοχείμαρρος κινείται, άλλ’ αυτός επιμένει νά συμπορεύεται μέ αυτόν, πότε κατά
τήν ιδίαν φοράν καί πότε άντιστρόφως. Διά τούτον τόν πεζόν, οέν ύπάρχει απολύ
τως καμμία δικαιολογία. Έκτος έάν θεωρή τόν εαυτόν του... αύτοκίνητον, οπότε
είναι άξιος απαλλαγής, δι’ ευνόητους λόγους.
Έν πάση περιπτώσει, έφ’ δσον υπάρχουν πεζοδρόμια καί μερικοί θέλουν νά
βαδίζουν έπί τοΰ καταστρώματος, αυτοί είναι άξιοι τής τύχης των, εάν τούς στείλη
ό τροχός τού αύτοκινήτου είς τό νοσοκομεΐον καί πολλές φορές εις τό υπερπέραν...
Ή βαρυτάτη αμέλεια κατά τού έαυτοΰ μας, ομοιάζει μέ τήν επιθυμίαν πρός
αυτοκτονίαν. Εντούτοις, είς τήν περίπτωσιν τού αυτοκινήτου, συνήθους πληρώνει
καί δ δδηγός μερικές αμαρτίες τοΰ παθόντος.
Σχετικόν θέμα, μέ τήν ραθυμίαν τών πεζών, πρός διευκόλυνσιν τής κυκλοφο
ρίας, είναι καί τό άφορών τάς αφετηρίας καί τάς στάσεις τών λεωφορείων. Έδώ
βλέπετε νά ανεβαίνουν καί νά κατεβαίνουν μερικοί μέ τό «πάσο» τους. ’Από τό
πρώτο σκαλοπάτι αρχίζουν νά... κουράζωνται γιά τό δεύτερο. Καί κοιτάζουν δε
ξιά - αριστερά, σάν νά θέλουν νά αποθανατίσουν τήν στιγμήν, διά φωτογραφίσεως.
Ά λλοι, δίδουν οδηγίας, πρός τόν μή άνερχόμενον φίλον τους, διότι συνέλαβαν κά
ποια ιδέα είς τό σκαλοπάτι τοΰ λεωφορείου. Καί έτσι το «θηρίο», δέν ξεκινάει,
αν δέν κλείση ή πόρτα καί δικαίως. Τά μικρά αυτοκίνητα έντρομα περιμένουν νά
.ούς άδειάση τόν τόπον τό λεωφορείον, γιά νά περάσουν καί αυτά.
Ή μελοδραματική παραίνεσις τοΰ είσπράκτορος, «συντομεύετε παρακαλώ...»
(πολλές φορές λέγει άλλα... από μέσα του) , είναι φωνή βοώντος. ’Όχι μόνον δέν
λαμβάνεται ύπ’ δψιν από πολλούς, αλλά συνήθως ακούει καί τά «σχολιανά» του.
Ανταποδίδει καί αύτός, κατά δύναμιν καί έτσι γενικεύεται ή συζήτησις, έντός τοΰ
λεωφορείου, τό όποιον έν πολλοΐς, φέρει είς τήν μνήμην τήν... Ελληνικήν Βουλήν
τοΰ έτους 1965.
Έάν έξέλθη κανείς, ίδιους κατά τάς ώρας τής λεγομένης «αιχμής», διά νά
παρατηρήση τέτοιες κυκλοφοριακές ανωμαλίες, θά χρειασθή πολλές σελίδες, διά
νά τάς έκθέση... έν συντομία. Αυτά πού συμβαίνουν στήν καρδιά τής ’Αθήνας,
προ παντός. Τό πους αντέχει αυτή... ή καρδιά, μέ τέτοια κυκλοφορία, είναι πολύ
περίεργον. Είναι καί ή περίπτωσις τέτοια, πού δέν σηκώνει... μεταμόσχευσιν.
Ακόμη καί οί κυκλοφοροΰντες καρδιολόγοι, πολλές φορές γίνονται καί αυτοί,
πρόξενοι διαταραχής τής... κυλοφορίας, τής καρδιάς τής ’Αθήνας. Καί πολλές φο-
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ρές καί ή δική τους ή καρδιά, εχει ανάγκην... καρδιολόγου, έξ αιτίας καμμιάς
είναι οί αστυφύλακες τής Τροχαίας.
Έπιτελοϋν τεράστιον καί θεάρεστον έργον, είναι άξιοι ευγνωμοσύνης δλων
των πολιτών καί άξιοι μεγάλης προσοχής υπό τοΰ Κράτους, διά νά λειτουργή καλά
καί... ή δική τους ή καρδιά. Καί τό προσμένομεν μετά πεποιθήσεως αυτό. Τό Κρά
τος σήμερον, είναι πολύ ισχυρόν καί πολύ δίκαιον. ’Από «φυλακής πρωίας μέχρι
νυκτός» όσοι κυκλοφορούμε, είτε πεζή ευτε έπωχούμενοι, πότε άθελά μας καί πότε
ήθελημένως, γινόμεθα εμπόδια τής κυκλοφορίας, μικρά ή μεγάλα. Σημασίαν εχει,
νά τό έννοήσωμεν αυτό, διά νά μάθουμε μετά δτι, έμπόδιον εις τά πολυσύχναστα
σημεία, σημαίνει άναστάτωσιν τής δλης κινήσεως, μέ άλλοτε άλλας επιπτώσεις.
Τό φαινόμενον τούτο βεβαίως, δέν θά λείψη ποτέ, έφ’ δσον θά υπάρχουν άν
θρωποι ζώντες καί κινούμενοι. Κάθε άνθρωπος αποτελεί καί μίαν περίπτωσιν εις
τήν ζωήν καί εις όλας της τάς εκδηλώσεις. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ την κυκλο
φορίαν. Τότε θά ύπάρξη καλή κυκλοφορία καί μείωσις των ατυχημάτων, δταν τό
μυαλό, πού τό κατεβάσαμε σχεδόν στά πόδια, άρχίση νά άνεβαίνη ποός τό κεφάλι,
όπου είναι έξ άλλου καί ή θέσις του. Δέν φθάνει μόνον αυτά, θά πρέπει καί νά
λειτουργή. Έ ν τώ μεταξύ, έμεϊς οι αστυνομικοί καί ιδίως οί Τροχαίοι, πρέπει
νά έχουμε τήν προσοχήν μας συνεχώς έστραμμένην καί προσκεκολλημένην, εις
τήν κανονικήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας, πεζών καί οχημάτων.
"Αν τό επιτύχουμε καί αυτό, μαζί μέ τά τόσα άλλα, πολλά καί σπουδαία
καθήκοντα μας, εξασφαλίζουμε καί από τής πλευράς αυτής περισσότερον τήν ζωήν
καί τήν περιουσίαν τού κοινωνικού συνόλου, εις τήν υπηρεσίαν τοΰ όποιου έχομεν
ταχθή καί ή σπουδαιότης τής οποίας, πρέπει νά μάς κάνη ύπερηφάνους. ΙΤέοαν τών
μηνύσεων καί τών εγγράφων συστάσεων, διά τούς σοβαρώς άτακτοΰντας, θά πρέπει
καί νά «γκρινιάζουμε» συνεχώς μέ τούς ελαφρώς σφάλλοντας.
Καί τούτο, διότι «ή κακιά γειτόνισσα, κάνει καλή νοικοκυρά».
ΓΕΩΡΓ. ΑΘ. Α ΚΡΙΒΟ Σ

ME T O N Φ Α Κ Ο Τ Η Σ Ε Π ΙΚ Α ΙΡΟ Τ Η Τ Ο Σ

• ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
• ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
• ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Α 
ΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
'Υπό τού ’Αστυνόμου Β' κ. ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Ρ Α Ί'Κ Ο Υ

Μ ετα ξ ύ μας

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ή 'Αστυνομία Πόλεων έκανε θριαμβευτική τήν παρουσία της
σέ χώρους έξω άπό τήν τοπική της αρμοδιότητα. Καί γράψαμε άλλοτε πόση ση
μασία έχει τό γεγονός αυτό γιά τήν Υπηρεσία μας, γιατί μάς δίδεται ή ευκαιρία
νά γνωρίσουμε καί νά μάς γνωρίσουν άνθρωποι πού μολονότι οιαμενουμε στήν ίδια
χώρα, δεν έτυχε ποτέ νά μάς ίδοΰν καί νά τούς ιδοΰμε άπό κοντά. Καί θά πρέπει
νά μή χάνουμε τις ευκαιρίες πού παρουσιάζονται στο θέμ,α αυτό και ακόμη περισ
σότερο νά επιδιώκουμε τήν πραγματοποίησι διαφόρων εμφανίσεων μας στην ύπαι
θρο, σέ πόλεις καί χωριά, έστω ακόμη καί μέ τήν διοργάνωσι ημερησίων εκδρομών.
Τώρα ιδίως πού έχουμε τόν άπαιτούμενο χρόνο, τώρα πού, χάρις ατούς γενναίους
τής 21ης ’Απριλίου, σταμάτησαν οί γνώριμες πεζοδρομιακές ενασχολήσεις μας,
επιβάλλεται, νομίζω, όλες οί Υπηρεσίες νά αναπτύξουν έντονώτερα τις ανθρώπινες
καί δημόσιες σχέσεις των. Μόνον έτσι θά μάς γνωρίση δ κόσμος, θά μάς άγαπηση
καί θά άντιληφθή σ’ όλη τήν έκτασι τό λειτούργημα πού έπιτελοϋμε. Καί έχουμε
όλοι μας ιερή ύποχρέωσι, καθένας άπό τήν σκοπιά του, νά προσφέρουμε τούς καλύ
τερους εαυτούς μας, γιατί μόνον έτσι, μόνον δηλαδή μέ τήν αγάπη καί τήν συμπαράστασι τού Κοινού, θά μπορούμε νά ελπίζουμε ότι θά συνεχισθή θριαμβευτική ή
ώς τώρα πορεία τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Βέβαια ίσως υπάρχουν μερικοί πού, όταν ακούουν «δημόσιες σχέσεις», νομίζουν
ότι αυτές όχι μόνον δεν χρειάζονται, άλλα είναι και πολυτελεία. Καποια άλλη φορά
θά μάς δοθή ή ευκαιρία" νά συζητήσουμε εκτενέστερα τό θέμα αυτό καί τότε, ελ
πίζω, νά τούς πείσουμε γιά τήν άναγκαιότητα τής ύπάρξεως καί καλλιέργειας των
δημοσίων σχέσεων. Έ πί τού παρόντος, άρκούμεθα νά τούς συστήσουμε νά ρίξουν
μιά ματιά γύρω τους, σέ επιχειρήσεις, οργανισμούς, Δημόσιες υπηρεσίες κ.ά., γιά
νά ίδοΰν πόσον άξιόλογες προσπάθειες καταβάλλονται γύρω άπό τό θέμα «δημόσιες
σχέσεις». Καί τούς παρακαλοΰμεν άκόμη γιά ένα πράγμα: "Αν δέν μπορούν ή δέν
θέλουν νά συνδράμουν τις προσπάθειες πού γίνονται, τουλάχιστον ας μή τις κατακρί
νουν, Είναι κι’ αυτό μιά σημαντική προσφορά, έστω καί άρνητικά έξεταζομένη.
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Ξ α φ ν ικ ά φ έτο ς τό κα λ οκα ίρ ι σ τή Μ ύ κ ο ν ο

£.ΑΦΝΙΧΑ, στην άρχή του φετινού καλοκαιριού καί υστέρα άπό την γνωστή
βαρυχειμωνιά, βρήκαμε μιά... θέσι στον ήλιο. Μια θέσι δλο μαγεία. Κάπου στη Μύ
κονο. Σε μιά γωνιά της ξακουσμένης σ’ δλο τόν κόσμο Μυκόνου.
__Μια προσκλησις τού αγαπητού μας φίλου καί καλλιτεχνικού συνεργάτου κ.
Ανδρέα Λασσου, διευθυντοΰ - ιδιοκτήτου τής διαφημιστικής έταιρίας A.B.C., μάς
εδωσε την ευκαιρία νά παραστοΰμε στα Ιγκαίνια τού ξενοδοχείου τής Μυκόνου
<Αφροδίτη», ενός, άληθινά, τουριστικού κοσμήματος, ιδιοκτησίας κ. Γ. Καλαμαρά
καί 1 ιών, ακόμη δέ νά περάσουιιε εκεί δυδ αλησμόνητες ήμερες. Καί είχαμε άκόμη
.ρν ευκαιρία να βρεθούμε γιά λίγο κοντά στον κ. ’Αντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως,
πού επι κεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, περιώδευε τά νησιά τού Αιγαίου. Είναι
Ασον πρόσφατες και ζωντανές έξ άλλου οί αναμνήσεις μας άπό την προηγούμενη
στην Κέρκυρα καί την Δυτική Ελλάδα τετραήμερη συντροφιά μας, γιά νά είναι
δικαιολογημένη ή χαρά μας.
Μέ τό πλοίο τής γραμμής «’Απόλλων», στις 9 τό πρωί τής 7.5.1968 ξεκι
νήσαμε απο τον Πειραιά για την Μύκονο. Την συντροφιά μας τιμούν ή κυρία καί
θ δεσποινίς Παττακοΰ, η σύζυγος τού Γενικού Γραμματέως τού Υπουργείου ’Εσω
τερικών κυρία Ινωτσελη, ό Αρχηγός μας καί ή κυρία Σακελλαρίου, ή σύζυγος τού
1 «αρχηγού μας κυρία Στρατή, ό Σμήναρχος καί ή κυρία Παντελίδη, ο κ. καί ή κυρία
Μαραγκού, ή δεσποινίς Παπαδημητρίου, ό δημοσιογράφος κ. Σπ. Καρατζαφέρης, ό Ά 
νω ιερός Δ) τής Χωρ) κής Πειραιώς καί Νήσων Συντ) ρχης κ. Κομνηνός καί ή κυρία του,
ό δημοσιογράφος καί ή κυρία Γάριου, ό κ. καί ή κυρία Ντόντου, ό κ. καί ή κυρία
Αεκάκου,^ ο κ. Λασσος, η οεσποινις Κάπου, ό κ. καί ή κυρία Καρατζαφέρη καί οι
ί/- τ(ήν '-,ι(Δν Γ. Καλαμαρά, Κυριάκος καί Ανδρέας. Από την στιγμή πού μπήκαμε
J “Ο πλοίο, τα πάντα στη διαθεσι μας. Ο κ. Λασσος προσπαθούσε νά μαντέψη κάθε
μας επιθυμία. Μαζί με τόν κ. Κυριάκο Καλαμαρά, πηγαινοέρχονταν πρόθυμοι γιά
κάθε εςυπηρέτησι. Η άγάπη τους, ή καλωσύνη τους καί τό πολιτιστικό τους έπίπεδο, ιδιαίτερα μάς ύπεχρέωσαν.
"Ετσι, μέ ξεχωριστό κέφι, συνεχίζουμε την πορεία μας. Μέ την θάλασσα λίγο
θυμωμένη περνούμε ανοικτά άπό τό Σούνιο καί σέ λίγο άπό την Τζιά. Βλέπουμε
αργότερα τό γνωστό νησί τήν Γυάρο, εκεί πού φιλοξενούνται ακόμη εκείνοι πού δεν
δέχονται νά ζήσουν μεταξύ μας φιλόνομα. Γευματίζοντας, φθάνουμε στή Σϋοο καί
την Τήνο, οπού τό πλοίο πραγματοποιεί σύντομες αποβιβάσεις καί επιβιβάσεις, καί
κατά τις 3.30 φθάνουμε στη Μύκονο. Μέ μηχανοκίνητες βάρκες μεταφερόμεθα
καί πατάμε στο νησί τής Μυκόνου. Μάς υποδέχονται καλόκαρδα δ κ. Γεώργιος Κα
λαμαράς με τά παιοιά του καί τις νύφες του καί ύστερα άπό πεντάλεπτη περίπου
οιαμονή στην προκυμαία μέ πούλμαν τής ξενοδοχειακής έπιχειρήσεως πηγαίνουμε
στό ξενοδοχείο «’Αφροδίτη», πού βρίσκεται στήν ακτή «Καλαφάτη», πεοίπου 15
χιλιόμετρα έξω άπό τήν πόλι τής Μυκόνου.
Καθώς πλησιάζουμε στό τουριστικό αυτό ξενοδοχειακό συγκρότημα, ξαφνια
ζόμαστε άπό τό θέαμα πού άντικούζουμε. Είναι κάτι πού δέν πεοιγράφεται. Μιά
αληθινή ζωγραφιά, πού αιχμαλωτίζει τή σκέψι καί μαγνητίζει τό Μάτι. Καί νά
σκεφθή κανείς δτι είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είνα- προϊόν αιάς
ζωής άγώνων πενήντα χρόνων πάνω στις σκαλωσιές, γιατί δ .ιδιοκτήτης του Ιΐναι
καί ιδιόκτητης τής γνωστής οικοδομικής εταιρείας «Γ. Καλαμαράς καί Γίοί». Καί
διέθεσε γιά τό ξενοδοχείο αυτά περίπου τριάντα εκατομμύρια. Θά πρέπει νά αι
σθάνεται αληθινά υπερήφανος δ ιδιοκτήτης του, γιατί, δπως καί δ ίδιος ώαολόγησε
πραγματοποιήθηκε τό μεγαλύτερο δνειρο τής ζωής του. Καί ιιακάρι νά τόν μιμηθούν τόσοι καί τόσοι άλλοι, γιατί τότε τό έπίπεδο τής εθνικής μας οικονομίας θά
άνεβή πολύ ψηλά.

Μέ τον φακό της έπικαιρότητος
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Καί πάλιν μέ τή φροντίδα των παλών μας φίλων ταχτοποιηθήκαμε στά δωμά
τιά μας καί κατά τις 6.15' τ6 απόγευμα τό ανδρικό προσωπικό τής συντροφιάς μας
μέ τις κυρίες Παττακοϋ, Κωτσέλη καί την δεσποινίδα ΠαττακοΟ, ξαναγυριζουμε
στην πάλι, για νά υποδεχθούμε τον κ. ’Αντιπρόεδρο τής Εθνικής Επαναστατικής
Κυβερνήσεώς μας. Πράγματι, κατά τις 7 περίπου αγκυροβολεί στην προκυμαία τής
Μυκόνου τό μικρό σκάφος τοΰ Β.Ν., στο οποίο επιβαίνουν δ κ. Αντιπρόεδρος, ο κ.
Κωτσέλης, ό Μητροπολίτης Κυκλάδων κ. Δωρόθεος, ό νομάρχης Κυκλάδων κ. Πολυμερόπουλος κ.ά. Καθώς τμήμα τής Βασιλικής ’Αεροπορίας άποδίδει τις κεκανονισμένες τιμές, ή μουσική τοΰ Β.Ν. παιανίζοντας χαιρετίζει τήν άποβιβασι τοΰ κ.
’Αντιπροέδρου καί των άλλων επισήμων. Ό κ. Αντιπρόεδρός επιθεωρεί τό παρατεταγμένο τμήμα καί χαιρετά Ιν συνεχεία τον κ. Αρχηγό μας και τις τοπικές
’Αρχές τής πόλεως. Πάντα γελαστός καί ενδιάθετος ό κ. Αντιπρόεδρος, δεν παρα
λείπει νά πειράξη τον κ. ’Αρχηγό, λέγοντας: «Ή ρθες νά μέ συλλάβης;».
Ό λαός τής Μυκόνου, υποδέχθηκε σύσσωμος καί μέ πρωτοφανή ενθουσιασμό
τον κ. ’Αντιπρόεδρο καί τον κ. Κωτσέλη. Οί υπέρ τής Επαναστάσεως τής 21ης
’Απριλίου ζητωκραυγές, μαζί μέ τις κωδωνοκρουσίες, δονούσαν τήν ατμόσφαιρα.
’Από τό δημαρχιακό μέγαρο σέ λίγο ό κ. Αντιπρόεδρος, άφοϋ προηγουμένως τον
προσεφώνησεν έκ μέρους των κατοίκων τής νήσου δ Μητροπολίτης κ. Δωρόθεός,
άπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό καί προσκάλεσε τούς Μυκονιάτες νά έχουν^ έμπιστοσύνη στους γενναίους τής ’Επαναστάσεως, γιατί τό έργο πού αυτοί πριν ένα χρόνο
άνέλαβον, θά τό φέρουν οπωσδήποτε σέ πέρας.
Καί ύστερα από τήν σύντομη ομιλία τοΰ κ. ’Αντιπροέδρου καί τήν έν συνεχεία
πεζοπορεία του στον παραλιακό δρόμο, δλοι μαζί, γύρο) στις 8 περίπου, γυρίζουμε
στό ξενοδοχείο «’Αφροδίτη», οπού δ κ. ’Αντιπρόεδρος θά παρίστατο κατά τήν τελε
τή των έγκαινίων. Πράγματι, φθάνοντας έκεϊ καί ίερουργοΰντος τοΰ Μητροπολίτου
κ. Δωροθέου, εγινεν ή τελετή τοΰ αγιασμού καί των έγκαινίων τοΰ ξενοδοχειακού
συγκροτήματος.
Μετά τήν σεμνή αυτή τελετή, ώμίλησεν δ Μητροπολίτης κ. Δωρόθεος καί έν
συνεχεία δ κ. ’Αντιπρόεδρος, δ δποϊος άφοϋ συνέχαρη τον κ. Καλαμαρά γιά τό
έπίτευγμά του, ευχήθηκε δπιυς τό παοάδειγμά. του μιμηθοΰν καί άλλοι, γεγονος πού
θά συμβάλη άποτελεσματικά δχι μόνον στην περαιτέρω τουριστική άνάπτυξι τής
χώρας, αλλά καί στήν άνοδο τής έθνικής μας οικονομίας.
Στό διάστημα τού πλουσιωτάτου δείπνου, πού έπηκολούθησε, πήρε τον λόγο
ό κ. Καλαμαράς, δ όποιος, κλαίοντας, άφοϋ ευχαρίστησε τόν κ. ’Αντιπρόεδρο καί
τούς άλλους παρευρισκομένους, είπε μέ δυο λόγια πώς πραγματοποίησε τό δνειρο
τής' ζωής του, δηλαδή πώς έκτισε τό ξενοδοχείο του. Καί κατέληξε λέγοντας:
«Μπορώ τώρα νά πεθάνω ευχαριστημένος». Καί νοιώσαμε τούς καημούς καί τούς
κόπους αυτού τού ανθρώπου καί είδαμε ζωγραφισμένη στά μάτια του τήν άμετρη
ευχαρίστηση πού ένοιωθε βλέποντας γύρω του όλους έμάς τούς καλεσμένους του
νά συμμετέχουμε στή μεγάλη τής ζωής του χαρά. Κι’ ήταν καί δική μας χαρά, δική
μας σάν Ελλήνων, γιατί διαπιστώναμε τήν άδάμαστη ελληνική θέλησι, τήν χαλύ
βδινη φύτρα μας, πού σάν θέλη δημιουργεί θαύματα. Καί δημιουργούμε θαύματα καί
ξαφνιάζουμε έχθρούς καί φίλους καί άποδεικνύουμε τήν συνέχεια τής αιώνιας φυ
λής μας, κάθε φορά πού μέ τεντωμένα τά στήθη, ψηλά τά κεφάλια καί πιασμένα
τά χέρια προχωρούμε ενωμένοι. Καί είναι φυσικό νά μάς άποκαλοΰν οί ξένοι
«λαό παράξενο», γιατί δταν θέλουμε, καίτοι μικροί σάν τόν Δαυίδ, συντρίβουμε τόν
μέ όποιαδήποτε μορφή παρουσιαζόμενο Γολιάθ. Φθάνει νά τό αποφασίσουμε, φθάνει
νά νοιώσουμε οτι αυτό είναι προσταγή τής τρανής ιστορικής μας μοίρας.
Έδώ θά πρέπει νά τονίσουμε ιδιαίτερα μιά, αληθινά, αξιόλογη καί πολύ συγ
κινητική προσφορά τοΰ κ. Γ. Καλαμαρά, πού μέ τόν τρόπο του αυτόν αποκαλύπτει
τά μεγάλα του άνθρωπιστικά αισθήματα. Παρεκάλεσε λοιπόν ό κ. Καλαμαράς τόν
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κ. ’Αντιπρόεδρο νά έγκρίνη τήν φιλοξενία στο ξενοδοχείο του επί δεκαήμερον δέκα
παιδιών από τα Σώματα Ασφαλείας καί τό 'Υπουργείο Εσωτερικών. Πράγματι, 6
κ. ’Αντιπρόεδρος, άφοΰ ευχαρίστησε τόν κ. Καλαμαρά, άπεοέχθη τήν προσφορά καί
έδωσεν εντολήν νά επιλέγουν δέκα παιδιά αστυνομικών καί υπαλλήλων τοΰ 'Υ
πουργείου Εσωτερικών, από τά εχοντα τήν αεγαλυτέραν ανάγκην μιας τέτοιας
φιλοξενίας. Καί εμείς μέ τή σειρά μας ευχαριστούμε εγκάρδια τόν κ. Καλαμαρά.
Ορθρου βαθέος, 6 κ. Αντιπρόεδρος μέ τήν ακολουθία του άφησε τό ξενο
δοχείο «’Αφροδίτη», στό οποίο καί είχε καταλύσει, κατέβηκε στήν πόλι καί από
εκεί συνέχισε τήν περιοδεία του σ’ άλλα νησιά τών Κυκλάδων, γιά νά μεταφέρη
στους κατοίκους των τό μήνυμα τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου καί νά
ίοή από κοντά τις ανάγκες ενός έγκαταλελειμμένου, αλλά άξιου καλυτέρας τύχης,
λαού. Καί μάθαμε δτι παντού τόν ύπεδέχθησαν μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό μέ τόν όποιον
τόν ύπεδέχθησαν καί οί Μυκονιάτες καί όλοι οϊ άλλοι κάτοικοι τών πόλεων καί χω
ριών πού έπεσκέφθη.
’Από την συντροφιά μας τόν άπεχαιρέτησεν ό κ. ’ Αρχηγός, ο όποιος καί ξαναγύρισε στό ξενοδοχείο όπου καί μείναμε μέχρι τις 2.30' τής Τετάρτης. Στό διά
στημα τοΰ πρωινού πού μείναμε στήν «’Αφροδίτη», μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά κά-

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυκλάδων κ. Δωρόθεος ευλογεί τό δεϊπνον. Διακρίνονται έπίσης 6 κ. ’Αντιπρόεδρος καί ή κ. Παττακοϋ, ό Γεν. Γοαμματεύς τοΰ 'Υπουρ
γείου Εσωτερικών καί ή κυρία Κωτσέλη καί ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας καί ή
κυρία Σακελλαρίου.
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νουμε μια βόλτα σέ όλες του τις εγκαταστάσεις καί να θαυμάσουμε την πληρότητα,
των. Πισίνα, μίνι γκολφ, νάϊτ κλάμπ, καφετερία, παιδική χαρά, κομμωτήριο, μπουτίκ
καί 110 δίκλινα δωμάτια μέ δλους τούς βοηθητικούς χώρους, μέ ζεστά καί κρύα
νερά, μέ τηλέφωνο, μέ δλες γενικώς τις άνέσεις καί πάνω απ’ δλα μιά μαγευτική
πανοραμική θέα καί μιά θαυμάσια αμμουδιά, συνθέτουν το όλο αυτό κτιριακό συγ
κρότημα.
Ινι όταν ήρθε ή ώρα να φύγουμε, μέ κρύα καρδιά άποχωριζόμαστε τήν ήσυχη
αυτή γωνιά, στήν οποία για ένα περίπου 24ωρο, βρήκαμε τήν γαλήνη πού άποζητοΰμε κάποτε-κάποτε, ύστερα από τήν κουραστική καί ρουτινιασμένη ζωή τής πρω
τεύουσας. Ολα, όμως, τά καλά πράγματα έχουν κάποιο σύντομο τέλος. Φεύγοντας
ευχαριστήσαμε θερμά ολους εκείνους πού μάς φιλοξένησαν καί τούς ευχηθήκαμε
καλές δουλειές». Στίς 3.30' περίπου βρισκόμασταν ξανά στήν πόλι καί στίς 4 επι
βιβαστήκαμε καί πάλιν στον «’Απόλλωνα», γιά τό ταξίδι τοϋ γυρισμού. Στήν προ
κυμαία χαιρετήσαμε τόν «Μπάρμπα Γιώργη» μέ τά δέκα του παιδιά, τον κ. Γ.
Καλαμαρά καί τά παιδιά του δηλαδή, καί τό ταξίδι μας στή Μύκονο πήρε τέλος.
Περνώντας άπό τήν Τήνο, καί πάλιν χάρις στίς φροντίδες τοϋ κ. Γ. Καλα
μαρά καί τοϋ κ. Λάσσου, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά πάμε στά γρήγορα μέ ταξί
στό ναό τής Μεγαλόχαρης καί νά ανάψουμε ένα κεράκι. Άπό τήν Τήνο καί υ,ετά
έχουμε ξανά στή συντροφιά μας τις κυρίες Παττακοϋ καί Κωτσέλη, τήν δεσποινίδα
Παττακοΰ καί τόν εκλεκτό, πολύτιμο φίλο καί συνεργάτη μας, δημοσιογράφο κ.
Αντώνιο Δαυίδ.
Ή θάλασσα, γλυκειά κι’ απαλή, μάς έδωσε τήν ευκαιρία νά κάνουμε ένα
πάρα πολύ ευχάριστο ταξίδι επιστροφής. Οί περιποιήσεις των φίλων μας καί τό
εκλεκτό τους δείπνο, πλούσιο άπό κάθε πλευρά, συμπλήρωσαν τόν επίλογο τών έντυπώσεών μας. ’Έτσι, φθάνοντας στόν Πειραιά, κατά τις 10.30' τό βράδυ, νοιώ
θαμε δλοι απόλυτα ευχαριστημένοι καί ικανοποιημένοι. Οί άνθριυποι μάς έδωσαν

Πανοραμική άεροφωτογραφική άποψις τοϋ ξενοδοχειακού συγκροτήματος
τής Μυκόνου « ’Αφροδίτη».
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τήν ψυχή τους. Εμείς τούς προσφέρουμε τήν αγάπη μας. Τούς ευχόμαστε να έχουν
πάντοτε επιτυχίες καί τούς ευχαριστούμε για δλα, ιδιαίτερα δε τους κ.κ. Κυριάκο
καί Μιχάλη Καλαμαρά καί τον πατέρα τους. Ευχαριστούμε επίσης τον πλοίαρχο
καί το άλλο προσωπικό τού «’Απόλλωνος» για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα πού
μάς χάρισαν.
Σ υνεσ τία σ ις ’ Απ οστράτω ν ’Α ξ ιω μ α τικώ ν τής ’ Α σ τυνομία ς

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ πού βρισκόμαστε σέ κάποια συγκέντρωσι των Αποστράτων
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά καί συγκίνησι, γιατί μάς δίδεται ή ευκαιρία νά ξαναζήσουμε γιά λίγο κοντά σέ παλαιούς
προϊσταμένους καί συνεργάτες. Είναι οί άνθρωποι πού μια δλόκληρη ζτυή έδωσαν
γιά τήν προκοπή τού θεσμού τής ’Αστυνομίας Πόλεων τον καλύτερο εαυτό τους καί
συνετέλεσαν τά μέγιστα στήν έπιτυχία του. Καί θά πρέπει εμείς οί νεώτεροι νά
ατενίζουμε μέ σεβασμό καί έκτίμησι τούς πρωτεργάτες αυτούς καί νά τούς κάνουμε
νά νοιώθουν κρυφή χαρά καί υπερηφάνεια καί γιά μάς, τούς διαδόχους των, καί
γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα. Καί άς μή ξεχνούμε δτι τήν ίδια καί έμείς θά έχουμε
άπαίτησι, όταν τό πλήρωμα τού χρόνου μάς φέρη αναγκαστικά έκτος υπηρεσίας.
Χρέος μας λοιπόν ιερό καί καθήκον επιτακτικόν ή έκ μέρους μας άναγνώρισις των
μεγάλων υπηρεσιών τις όποιες πρόσφεραν οί συνταξιούχοι σήμερα προκάτοχοί μας.
’Αφορμή γιά τις προλογικές αύτές σκέψεις μας, ήταν ή συνεστίασις τήν οποίαν
διωργάνωσεν ή Πανελλήνιος Ένωσις των ’Αποστράτων ’Αξιωματικών τής Αστυ
νομίας στό εστιατόριο «Ελληνικόν,», τό βράδυ τής 9.5.1968. Πρόκειται γιά μιά
άξιόλογη καί ώραία προσπάθεια τής Ένώσεως, πού σκοπό έχει όπως, τόσον τά μέλη
της, οσον καί έκπρόσωποι τών έν ένεργεία αστυνομικών, εύρίσκωνται σέ μιά φιλική
επαφή καί συνεργασία. Καί κάθε χρόνον επαναλαμβάνεται αυτή ή έκδήλωσις, πού
σημειώνει εξαιρετικήν έπιτυχία καί μάς δίνει τό δικαίωμα νά συγχαρούμε θερμό
τατα δλους εκείνους, πού μέ τον όποιοδήποτε τρόπον, συντελούν στήν έπιτυχία αυτή.
’Έτσι, τό βράδυ τής 9.5.1968, καθώς βρεθήκαμε στήν μεγάλη επάνω αίθουσα
τού έστιατορίου, μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά ανταλλάξουμε χαιρετισμό μέ παλαιούς
προϊσταμένους μας. Καί διακρίναμε, μεταξύ τών άλλων τούς τ. ’Αρχηγούς κ.κ. Καλυβίτην καί Καραμπέτσον, τον Τπαρχηγό τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Στρατήν,
τον Πρόεδρο καί ’Αντιπρόεδρο τής Ένώσεως κ.κ. Νέρην καί Δασκαλάκην, τον Γεν.
Γραμματέα καί τον ’Έφορο κ.κ. Κοντογεώργον καί Παρίσην μετά τών συζύγων
των, τον Ταμίαν κ. Μιχαηλίδην καί τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. ’Α
ναστασίου, Πολίτην καί Κελένην. Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, έκτος άπό τον κ. 'Γπαρχηγό, έξεπροσωπήθη άπό τον Δ) ντήν ’Αστυνομίας ’Αθηνών, Άστυν. Δ) ντήν Α'
κ. Τσιούγκο καί αντιπροσωπείας έξ ενός αστυνομικού άπό κάθε βαθμό, μέ επικε
φαλής τον ’Αστυνομικόν Δ) ντήν Α' κ. Στόκαν καί τόν Α ' Ύποδ) ντήν τής Δ) νσεως
’Αστυνομίας Αθηνών, Άστυν. Δ) ντήν Β' κ. Κασίμην. Παρευρέθη επίσης καί ό
Δ) ντής Τουριστικής Αστυνομίας, Άστυν. Δ) ντής Α' κ. Νικολουλέας. Άπό τούς
απομάχους τού Αστυνομικού Σώματος διακρίναμε τούς κ.κ. Πετούνην, Κάλλιαν,
μετά τού άδελφοΰ του Υποστρατήγου έ.ά., Τσιγκρήν, Ζαγκλήν, Κουτσουμάρην,
Αεκατσάν, Δημάκην, Βερελήν, Υφαντήν, Τουζένην, Τσόπελαν, Γερανέαν, Σερμιέ,
Δασκαλόπουλον, ΙΙεριβολάρην, Κακαβάν, Γεινργίου Σ., Καραμπάν, Καραχάλιον X.,
Καθάρειον, Οίκονομόπουλον, Παπακωνσταντίνου, Λιόγκαν, Άγγελάκον, Μπρέζαν,
Παππάν καί Τσόκανον μέ τάς συζύγους των καί μέλη τών οικογενειών των. Τήν
συνεστίασιν έτίμησε καί ό Πρόεδρος τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας Πολιτικών
Τπαλλήλων κ. Λαβράνος. Επίσης παρέστη τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Ένώσεως
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Συνταξιούχων κατωτέρων αστυνομικών υπαλλήλων, μέ επικεφαλής τόν Πρόεδρον
τής Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Γιαλακίδην.
Μετά τα επιδόρπια καί άφοΰ ό κ. Κοντογεώργος παρουσίασε τούς προσκεκλη
μένους, πήρε τον λόγον δ κ. Καλυβίτης, δ όποιος, άφοϋ έχαιρέτησε τούς παλαιούς
συνεργάτες του, άνεφέρΟη σέ ώρισμένα χαρακτηριστικά αστυνομικά περιστατικά,
αναγόμενα στην άρχή τής έπεκτάσεως του θεσμού τής ’Αστυνομίας. Μετά ώμίλησεν
δ κ. Γιαλακίδης, ό όποιος καί υπέδειξε την σύστασι μιας Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων ’Αστυνομικών, δλων τών βαθμών, πού, κατά την γνώμη του, θά
έξυπηρετήση καλύτερα τά συμφέροντα τών μελών της. Έν συνεχεία δ κ. Ααβράνος
καί μετά δ κ. Νερης, δ όποιος, σέ γενικές γραμμές, άνεφέρθη στο μέχρι σήμερα
έργο τής Ένώσεως καί τούς σκοπούς της, κυριώτεροι τών όποιων είναι ή έπίδειςις
συναδελφικής άλληλεγγύης πρός τις χήρες καί τά ορφανά τών κατά την έκτέλεσι
τών καθηκόντων των πεσόντων συναδέλφων. ’Επίσης έτόνισεν ώς άναγκαίαν την
διατήρησιν μιάς ψυχικής επαφής μεταξύ τών άπομάχων καί τών έν ένεργεία αστυ
νομικών.
Τέλος, τόν λόγον ελαβεν δ Ύπαρχηγός μας κ. Στρατής, δ όποιος, αφού διεβίβασε τόν χαιρετισμό καί την έκφρασι λύπης τού ’Αρχηγού μας κ. Σακελλαρίου,
πού για λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεώς του, δεν μπόρεσε να παραστή στην
ωραία έκδήλωσι τών παλαιών συναδέλφων, διεβεβαίωσε τούς παρισταμένους δτι
οί έν ένεργεία αστυνομικοί περιβάλλουν μέ άγάπη καί σεβασμόν έκείνους οί όποιοι
έθεσαν τά θεμέλια τού θεσμού τής ’Αστυνομίας καί κατέληξεν λέγοντας δτι τά
θέματα τών άπομάχων συναδέλφων είναι καί ίδικά μας θέματα καί ιδιαίτερα απα
σχολούν τούς αρμοδίους.
’’Ετσι, μέσα σέ άτμόσφαιρα κεφιού καί έγκαρδιότητος, αργά, λίγο πριν άπό
τά μεσάνυχτα, πήρε τέλος ή πράγματι θαυμασία σ’ δλα της συνεστίασις τών άποστράτων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας. Ευχόμαστε σ’ 'όλους υγεία καί τούς δί
νουμε την ύπόσχεσιν δτι βρισκόμαστε πάντοτε κοντά τους. Μπορούν, καί έπιβάλλεται-, νά μάς νοιώθουν κοντά τους. 'Ο σεβασμός καί ή άγάπη μας γ ι’ αυτούς ήτο καί
θά είναι πάντοτε απέραντος.
Σ τ ό Π ε δ ίο ν Β ο λ ή ς της Κ ρ ή τ η ς

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τής ’Αστυνομίας κ. Σακελλαρίου καί δ υπασπιστής του ’Αστυ
νόμος Α ' κ. Αεκάκος, έξεπροσώπησαν έπαξίως την Αστυνομίαν Πόλεων στά εγ
καίνια τού Πεδίου Βολής πού έγιναν τήν Παρασκευή 17.5.68, στά Χανιά τής Κρή
της. Παρά τήν έπιθυμία τού κ. ’Αρχηγού, τελικά δ συντάκτης αύτής τής στήλης
δέν μπόρεσε νά βρεθή στά Χανιά καί αυτό λόγω έλλείψεως χώρου στό μεταφορικό
μέσον. Γι’ αυτό σημειώνει καί υπογραμμίζει ιδιαίτερα τό γεγονός τής παρουσίας
τής αντιπροσωπείας τής ’Αστυνομίας στήν Κρήτη, χωρίς νά έχη τήν δυνατότητα
νά σάς περιγράψη στιγμιότυπα ή νά σάς μεταφέρη έντυπώσεις. Γεγονός πάντως
είναι ένα: Άπό δ,τι γνωρίζει, γιά πρώτη φορά έπίσημος αντιπροσωπεία τής ’Α
στυνομίας έκανε τήν έμφάνισί της στήν Κρήτη καί μάλιστα δ ίδιος δ Αρχηγός
τού Σώματος.
Κλείνοντας τήν καμπάνια μας αυτή, ευχόμαστε νά δίδωνται τακτικά παρό
μοιες ευκαιρίες καί νά κάνουμε τήν έμφάνισί μας στήν ύπαιθρο. Γιά ποιό λόγο, τό
σημειώσαμε στήν άρχή αύτής μας τής περιγραφής. Ά ν έχουμε δίκιο κΓ άν σωστά
σκεπτώμαστε, σείς θά τό κρίνετε. Καί τώρα γειά σας καί χαρά σας.
Γ.Γ.: Στήν περιγραφή γιά τις γιορτές Εξόδου τού Μεσολογγίου, πού δημοσιεύθηκε
σέ τεύχος τού περιοδικού μας, άθελά μας γινήκαμε υπαίτιοι μιάς σοβαράς
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***************************************************
ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
(1946

-

1949)

Σειρά άρθρων τοΰ Ύτταστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ Α Λ . ΣΤΑΜ ΑΤΗ

IP
Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1949 ΚΑΙ ΤΑ
ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ
ΔΡΑΣΙΣ της ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τον συμμοριτοπόλεμον, κατά τάς
Η
έπισήμους εκθέσεις των άνωτάτων στρατιωτικών καί πολιτικών Αρχών, ήγγισε τά όρια τοΰ θρύλου. Δέν είναι υπερβολή ή συναισθηματισμός τοΰ γράφοντος
τοΰτο, αλλά απλή πραγματικότης, όμολογηθεΐσα καί από αυτούς τούς εχθρούς τοΰ
Έθνους: τούς άρνησιπάτριδας Σλαβοκομμουνιστάς καί είδικώτερον την ηγεσίαν τοΰ
Κ.Κ.Ε., ώς θά ίδωμεν έν συνεχεία.
Πέραν τών δσων έν άδραΐς γραμμαΐς ίστορήσαμεν διά την μεγίστην συυ,βολήν
τής Αστυνομίας Πόλεων εις τον άντισυμμοριακόν αγώνα τά έτη 1946—1948, ή
δράσις τών αστυνομικών υπηρεσιών κατά τό 1949 καί τά αμέσως επόμενα έτη
λογίζεται τεραστία εις όγκον καί καλύπτει μίαν τών ένδοξωτέρων περιόδων τοΰ Σώ
ματος Αστυνομίας Πόλεων. Ιδού ελάχιστα έκ τών δσων καί αί τέσσαρες ’Αστυνο
μικά! Διευθύνσεις, ήτοι αί τών πόλεων Κερκύρας, Πατρών, Πειραιώς καί Αθηνών
προσέφεραν εις τόν μέγιστον καί υπέρ πάντων αγώνα τοΰ ελληνικού λαοΰ διά τήν
κατασυντριβήν τής Σλαβοκομμουνιστικής επιβουλής:
* **
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, κατόπιν συντόνων καί μεθοδικών ενεργειών, έματαίωσε πλήρως τήν υπό τής κομμουνιστοσυμμοριακής ηγεσίας συγκρότησιν
παρανόμων μηχανισμών προς στρατολογίαν μελών, διενέργειαν κατασκοπείας καί
σαμποτάζ, συλλογήν χρημάτων διά τάς άνάγκας τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ κ.λ.
Χάρις εις έφαρμοσθέν ευφυές καί εύρύτατον σχέδιον, κατώρθωσε νά εισχώρηση εϊς
τούς συνωμοτικούς μηχανισμούς καί νά τούς έξουδετερώση έν τή γενέσει των, νά

Η

παραλείψεως, γιά τήν οποία, έστω καί έκ τών ύστερων, ζητούμε πλειστάκις
συγγνώμην. Λησμονήσαμε νά σημειώσουμε καί νά τονίσουμε την παρουσία αντι
προσωπείας τής Διευθύνσεως Αστυνομίας Πατρών, άποτελουμένης άπό τόν σεβα
στό μας Διευθυντήν τής Αστυνομίας Πατρών, Αστυνομικόν Δ)ντήν Α' κ. Σ.
Κάκον καί τόν Τπαστυνόμον Α' κ. I. Τσώταν. ’Επ’ ευκαιρία ευχόμαστε στον κ.
Ιίάκο, γρήγορα νά γίνη καλά ή κόρη του πού τραυματίσθηκε στό γνωστό τροχαίο
δυστύχημα τών μαθητριών τοΰ Θ' Γυμνασίου Θηλέων.
1. Ρ Α ΐΚ Ο Σ
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προβή δέ εγκαίρως είς εύρείας συλλήψεις στελεχών καί μελών του Κ.Ιν.Ε. καί οΰτω
ν' άποφευχθή πας κίνδυνος δια τήν πόλιν τής Κέρκυρας. Ά ς σημειωθή δτι πολλά
οφείλονται είς τήν παρά τών αστυνομικών Κέρκυρας άγρυπνον έπιτήρησιν των
άκτών, ιδίως πρός παρεμπόδισιν διαφυγής σημαινόντων κομμουνιστών έκ Κέρκυρας
πρός ’Αλβανίαν, αλλά, καί πρός αποτροπήν διεισδύσεως τοιούτων είς τήν Ελλάδα
εκ τών βορειοηπειρωτικών ακτών, μέ σκοπόν τήν σύστασιν δικτύων κατασκοπείας,
προπαγάνδας καί σαμποτάζ είς νευραλγικά σημεία τής χώρας. Ή Κέρκυρα, ώς
γνωστόν, είχε καθορισθή υπό τής ηγεσίας τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ ώς τό
νευραλγικώτερον σημεΐον επικοινωνίας μετά τοϋ Παραπετάσματος, ήτοι εισόδου καί
έςόδου στελεχών καί μελών ποός Ελλάδα — ’Αλβανίαν.
***
ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ συνέχισε καί κατά, τό 1949 τήν
αληθώς καταπλήξασαν δρασιν τών ετών 1947—48. Μετά τήν άποσόβησιν
τοϋ κινδύνου ολοκλήρου τής Ηελοποννήσου, ώς ίδωμεν, διά τής έξαρθρώσεως πλείστων συνωμοτικών μηχανισμών καί διά τής συλλήψεως έπιφανών στελεχών τοϋ
κομμουνιστοσυμμοριακοϋ συγκροτήματος ΙΤελοποννήσου — είσέδυσε, ώς ίστορήσαμεν ήδη καί είς τήν περιοχήν Έρυμανθείας, είς άπόστασιν 5δ χιλιομέτρων μακράν
τής πόλεως καί είς περιοχήν έλεγχομένην υπό τών κομμουνιστοσυμμοριτών, έπιτυχοΰσα διά καταλλήλων καί ριψοκίνδυνων ενεργειών νά συλλέξη πολυτίμους πληρο
φορίας περί τής σχεδιαζομένης έπιθέσεως κατά τών Πατρών καί οϋτω νά διασωθή
ή ’Αχαϊκή πρωτεύουσα— , άρχομένου μόλις τοϋ 1949 κατέφερε άλλο ίσχυρότατον
πλήγμα κατά τής Λερναίας 'Ύδρας τοϋ Σλαβοκομμουνισμοΰ: Έξήρθρωσεν, άπό 1ης
εως 5ης Ίανουαρίου 1949 τον πλέον πολυπλόκαμον παράνομον μηχανισμόν Νοτιο' δυτικής Ελλάδος, μέ αποτέλεσμα τήν έξόντωσιν καί αύτοΰ τοϋ περιφερειακού υπευ
θύνου καί έπισήμου αντιπροσώπου τής ψευδοκυβερνήσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών διά τήν Πελοπόννησον, X. Καραγιάννη ή «καπετάν Διομήδη». Ό X. Καραγιάννης, γνωστότατος σφαγεύς είς τάς κομμουνιστοσυμμοριακάς τάξεις ώς «καπετάν
Διομήδης» καί εχων διατελέσει επί έαμοκρατίας «Γενικός Διοικητής» τοϋ Κ.Κ.Ε. είς
τάς Τονίους νήσους, άφίχθη κατά Νοέμβριον τοϋ 1947 είς Πάτρας, δτε καί άνέλαβε
τήν συγκρότησιν καί όργάνωσιν τών συνωμοτικών μηχανισμόν έφ’ ολοκλήρου τοϋ
τομέως ΙΙελοποννήσου — Ίονίων νήσων. Ά πήλαυε δέ τής προσωπικής έμπιστοσύνης τοϋ Ν. Ζαχαριάδη, παρά τοϋ όποιου άπεκαλεΐτο «δ Τάκης» καί έθεωρεϊτο είς
τών πλέον σκληροτραχήλων ηγετών τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ Πελοποννήσου
καί Δυτικής Ελλάδος.
Ή δράσις τών αστυνομικών Πατρών συνεχίσθη μέ τόν αυτόν ζήλον καί πολλαπλάς επιτυχίας μέχρι τής τελικής συντριβής τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ, έν συνε
χεία δέ μέχρι καί τοϋ 1951, δτε άπεκαλύφθησαν καί έξηρθρώθησαν καί τά. τε
λευταία συνωμοτικά κλιμάκια Δυτικής Ελλάδος καί Πελοποννήσου.
** *
ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατέχει τήν δευτέραν — μετά
τήν τών ’Αθηνών — θέσιν είς τήν ίεράρχησιν τρόπον τινά τών μεγίστων έπιτευγμάτων, πρός κατασυντριβήν τών είς τάς μεγαλοπόλεις δρώντων στοιχείων τοϋ
εχθροΰ. Εϊδομεν, είς περιληπτικήν έξιστόρησιν, τήν πολυσχιδή δρασιν τών αστυνο
μικών τοϋ επινείου κατά τήν περίοδον 1946— 48. Άρχομένου τοϋ 1949, κατόπιν
συλλήψεως ύπό σκοπού άστυφύλακος — τής περιοχής αμαξοστασίου τών Ε.Η.Σ.—
ενός νεαρού άτόμου, τό όποιον προσεπάθη νά. τοποθετήση έκρηκτικάς υλας διά. σοβαρώτατόν σαμποτάζ, άπεκαλύφθη μέγα κομμουνιστικόν δίκτυον σαμποτέρ καί έξηρθρώθη πριν ή προβή είς πράξεις μεγίστης δολιοφθοράς. Συνελήφθησαν 20 έξαιρετικώς επικίνδυνοι κομμουνισταί, έκ τών όποιων οί 12 είχον εκπαιδευθή είς κατασκοπευτικάς σχολάς τοϋ Παραπετάσματος.
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Χαραλ. Σταμάτη

Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Φεβρουάριου δύο νέα σοβαρά πλήγματα κατεφέρθησαν υπό τής ’Αστυνομίας Πειραιώς δια τής άποκαλυψεως και συλληψεως με
γάλου άριθμοΰ μελών τής «Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας», ώς καί άποκαλυψεως
σημαντικού παρανόμου μηχανισμού στρατολογίας κομμουνιστοσυμμοριτών διά τόν
τομέα Ρούμελης. Διενηργήθησαν άθρόαι συλλήψεις μελών καί 25 στελεχών τού
Κ.Κ.Ε., άπεκαλύφθη δέ δτι αί ομάδες αύταί τής «Μ.Λ.Α.» Πειραιώς είχον προβή
εις σειράν δολοφονιών έθνικοφρόνων πολιτών. Ομοίojς, ανεκαλυφθη κομμουνιστικόν
τυπογραφεΐον καί κατεσχέθη σημαντικόν ποσόν χρημάτων έξ εισφορών.
Τήν 13ην Φεβρουάριου ανεκαλυφθη ή κομμουνιστική δργάνωσις τοΰ κλάδου
τών μεταφορών. Διενηργήθησαν συλλήψεις εις εύρεΐαν κλίμακα καί κατεσχέθησαν
πειστήρια ύψίστης σημασίας διά τήν εθνικήν ασφάλειαν. Δυο μήνας βραδυτερον,
τήν 13ην ’Απριλίου 1949, κατεφέρθη άλλο σοβαρώτατον πλήγμα κατά τών συνω
μοτικών μηχανισμών Πειραιώς, διά τής άποκαλυψεως σημαντικού δικτύου πρακτό
ρων τού Κ.Κ.Ε. Συνελήφθησαν πολλοί σημαίνοντος κομμουνισταί, μεταξύ τών όποιων
καί ή χήρα Ζέβγου.
Κατά τόν ’Ιούνιον 1949, ή ’Αστυνομία Πειραιώς άνεκάλυψε σημαντικόν πα
ράνομον μηχανισμόν οικονομικής ένισχύσεως τών κομμουνιστοσυμμοριτών. Έπρόκειτο περί δικτύου τό όποιον συνεκέντρωνε μεγάλα ποσά άπό εμπόρους καί άλλους
εύπορους κατοίκους τοΰ έπινείου. Ή έξάρθρωσις καί τοΰ μηχανισμού τούτου προεκάλεσε βαθεΐαν ίκανοποίησιν εις τήν κοινήν γνώμην.
’Ά λλη μεγάλη έπιτυχία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς ελαβε χώ
ραν τήν 8ην ’Ιουλίου 1949, δτε άνεκαλύφθησαν δύο παράνομα τυπογραφεία τοΰ
Κ.Κ.Ε. εις τήν ΙΙαλαιάν Κοκκινιάν καί κατεσχέθη πλήθος κομμουνιστικών εντύπων.
Διενηργήθησαν καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν άθρόαι συλλήψεις. Καί δλίγας ήμέρας βραδύτερον, τήν 21ην ’Ιουλίου, κατόπιν πολυημέρων καί έντατικών παρακολου
θήσεων συνελήφθησαν άπαντα τά γυναικεία μέλη τής Β ' «άχτίδας» Νίκαιας, άνελθόντα εις 27.
Ή πολυσχιδής δράσις τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κατά τό 1949, δπως καί
κατά τήν προηγηθεΐσαν περίοδον τοΰ συμμοριτοπολέμου, δέν εξαντλείται μέ τά δσα
ελάχιστα περιελήφθησαν ένταΰθα. Υπάρχει πλήθος άλλων μεγίστων επιτευγμάτων
διά τά όποια άπαιτεΐται συστηματική έξιστόρησις, τοΰτο δμως δέν είναι τοΰ πα
ρόντος. Ή δράσις αυτή, πρός έξάλειψιν των έκ τοΰ συμμοριτοπολέμου μεγίστων
κινδύνων, συνεχίσθη συστηματικώς καί άθορύβως έπί σειράν ετών καί ίδια μέχρι
τοΰ 1955, δτε κατόπιν άλλεπαλλήλων καί συντριπτικών πληγμάτων τών ’Αστυ
νομιών ’Αθηνών καί Πειραιώς, έπήλθεν τό τέλος σχεδόν τών σοβαρωτέρων συνω
μοτικών μηχανισμών τής έκ τής περιόδου 1946—49 σλαβοκομμουνιστικής έπιβουλής.
ΙΙρίν έξοστορήσωμεν ώρισμένας έκ τών έπιτυχιών τής μετά τό 1949 εποχής,
πρέπει νά είπωμεν δτι ιδιαιτέρας σημασίας ύπήρξεν ή συμβολή τής ’Αστυνομίας
Πειραιώς εις τήν έξιχνίασιν τής ύποθέσεως δολοφονίας τοΰ ’Αμερικανού δημοσιο
γράφου Γ. Πόλκ. Έν στενή συνεργασία μέ τήν ’Αστυνομίαν ’Αθηνών επέτυχε τήν
άνακάλυψιν τοΰ κρυσφυγέτου τής συζύγου τοΰ έκ τών δολοφόνων Μουζενίόου,
άνωτέρου στελέχους τοΰ Κ.Κ.Ε., καί έν συνεχεία τήν σύλληψιν ταύτης. Έκ τής
εξονυχιστικής εςετασεως ταυτης καί πολλών άλλων άτόμων, προέκυψαν ικανά στοι
χεία, τά όποια ένίσχυσαν τό προανακριτικόν έργον τής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης
καί ώς έκ τούτου άπεκαλύφθησαν οί δράσται τής δολοφονίας, ή όποια συνεκλόνισε
τήν διεθνή κοινήν γνώμην.
Κατά τήν ΣΤ' ’Ολομέλειαν τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., ή όποια συνήλθε κατ’ ’Ο
κτώβριον τοΰ 1949, ώς προελέχθη, ή κομμουνιστική ηγεσία παρεδέχθη τήν ήτταν
τοΰ «Δημοκρατικού Στρατού» καί «διέκοψε» τόν ένοπλον άγώνα, έτόνισεν δμως δτι
έπρόκειτο περί «προσωρινής άνακωχής» καί δτι «οί κύριες δυνάμεις τοΰ Δ.Σ. θά
στέκωνται μέ τά δπλα παρά πόδα». Έπί πλέον διεκήρυξεν δτι «... μέ δσο περισσό-
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τερο πείσμα οί κομμουνιστές καταπιαστούν μέ τή δουλειά της δργάνωσης των λαϊκών
μαζών, τόσο ή σημερινή σύμπτυξη καί υποχώρησή μας θά είναι π ιό σύντομη καί θά
ωριμάσουν οί προϋποθέσεις για την καινούργια αντεπίθεσή μας...». Εις έκτέλεσιν τού
σχεδίου περί «νέας άντεπιθέσεως». οί διασιοθέντες καί εις τάς χιόρας τού Παραπε
τάσματος καταφυγόντες κομμουνιστοσυμμοοϊται ήρχισαν ευθύς άμέσιυς νά έκπαιδεύωνται καί νά ανασυγκροτούνται. Ηρός τούτο, σχολαί έκπαιδεύσεως εις την κατα
σκοπείαν καί τάς δολιοφθοράς έλειτούργησαν έκ νέου εις τάς βαλκανικάς κομμουνιστικάς χώρας καί την Σοβιετικήν Ρωσίαν, εις τάς οποίας έξεπαιδεύθησαν ανώτερα καί
άνώτατα στελέχη τού Κ.Κ.Ε., δεδοκιμασμένης άφοσιώσεως, ααχητικότητος καί πεί
ρας. Οί πλεΐστοι τούτων (Βλαντάς, Φλωράκης, Γούσιας κ.λ.) έξεπαιδεύθησαν εις
τήν Ανωτάτην Στρατιωτικήν ’Ακαδημίαν τής Μόσχας, άπεστάλησαν δέ εις τήν Ε λ 
λάδα δμοΰ μετά τών εις τάς βαλκανικάς κομμουνιστικάς χώρας έκπαιδευθέντων, μέ
κυρίαν αποστολήν τήν όργάνωσιν συνωμοτικών μηχανισμών καί άνασυγκρότησιν τών
κομμουνιστικών δυνάμεων.
'Η ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς, συνεχίζουσα τά αλλεπάλληλα καί συντρι
πτικά πλήγματα τής περιόδου 1946— 49, κατέφερε ισχυρότατα νέα τοιαΰτα κατά τά
αμέσως επόμενα έτη, συλλαβοΰσα πλεΐστα δσα άνώτατα καί ανώτερα στελέχη καί
έκμηδενίσασα τούς συνωμοτικούς μηχανισμούς τού Κ.Κ.Ε. Ούτω, μεσοΰντος τού θέ
ρους τού 1951, έξήρθρωσε διά δευτέραν φοράν τήν διαβόητον κομμουνιστικήν δργάνωσιν «Ο.Ε.Ν.Ο.» ('Ομοσπονδίαν Ε λληνικών Ναυτικών ’Οργανώσεων) . Μεταξύ
τών συληφθέντων συμπεριελαμβάνοντο οί «σκληροτράχηλοι» καί λάθρα είσελθόντες
εις τήν Ελλάδα Γ. Μπόλιας, κομμουνιστοσυμμορίτης έκπαιδευθείς εις Μόσχαν καί
άποσταλείς έκ Πολωνίας, X. Τουλιάτος, υπεύθυνος τής Ο.Ε.Ν.Ο., Δ. Μπεκιάρης,
παλαιόν καί δεδοκιμασμένον στέλεχος τού Κ.Κ.Ε. καί άλλοι. Τό φθινόπωρον τού ίδιου
έτους έξηρθρώθη έκ νέου ή άνασυνταχθεΐσα «Κ.Ο.Π.» (Κομμουνιστική Όργάνωσις
Πειραιώς) καί άπεκαλύφθη εύρύτατον κατασκοπευτικόν όίκτυον, τό όποιον έδρα έφ’
ολοκλήρου τής περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Μεταξύ τών συλληφθέντων
συγκατελέγοντο οί δλως έπικίνδυνοι κομμουνισταί Δ. Μπάτσης, Γ. Βουτσινάς, Σ. Μιχάκης, Α. Φουστάνος, Γ. Χρύσης, Δήμ. Κατριβάνου, Αικ. Τριανταφυλλίδου κ.λ., σημειωτέον δέ δτι διά τών συντόνων καί μεθοδικών ενεργειών έπί τής δλης ύποθέσεως
παρεσχέθη πολύτιμος βοήθεια εις τήν Αστυνομίαν ’Αθηνών διά τήν άνακάλυψιν καί
κατάσχεσιν τών ασυρμάτων Καλλιθέας καί Γλυφάδας, ώς θά εΐπωμεν έν συνεχεία.
Τήν 2αν Μαρτίου 1954 καί περί ώραν 7.30', ή Αστυνομία ΙΙειραιώς συνέλαβε
τον άκρως έπικίνδυνον κομμουνιστήν Δ. Κωστάκον, δ όποιος διά τήν πολλαπλήν αντε
θνικήν του δράσιν κατεζητεϊτο δυνάμει ενταλμάτων συλλήψεως καί είχεν έπικηρυχθή
εις ληστήν, αντί τού ποσού τών 10 εκατομμυρίων δραχμών διά τήν σύλληψίν του καί
3 εκατομμυρίων διά τήν άποτελεσματικήν κατάδειξίν του. Οδτος είχε συγκροτήσει
από τού 1948 εις τόν Πειραιά δμάδα αύτοαμύνης, τής όποιας υπεύθυνος ήτο δ ίδιος,
ύπό τό ψευδώνυμον «Σπύρος». 'Ομαδάρχης ήτο δ επίσης έπικίνδυνος κομμουνιστής
Ή λ. Κυριακάκης, καθοδηγητής δ Γ. Οικονόμου (ύπό τό ψευδώνυμον «Νώντας») καί
μέλη οί II. Μαρουλάκος, X. Πλανταζής καί άλλοι. Ό Ήλ. Κυριακάκης, έκτελών
έντολήν τού καθοδηγητοΰ του Γ. Οικονόμου, τήν μεσημβρίαν τής 8ης Δεκεμβρίου
1948 έδολοφόνησεν έξωθι τής έπί τής δδοΰ Οίδίποδος 1, εις Κορυδαλλόν οικίας του,
τόν Άρχιφύλακα τής ’Αστυνομίας Πόλεων Ίωάννην Κάλλιαν διά πιστολιού, πλήξας
τούτον εις τόν θώρακα καί τήν κοιλίαν. Τόσον ούτος, όσον καί οί λοιποί είχον συλληφθή ύπό τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κατά τό 1949 καί κατόπιν σοβαρωτάτης δράσεως εις σαμποτάζ, άπέμενε δέ δ Κ. Κωστάκος, έπαγγελματοποιημένον στέλεχος τού
κομμουνισμού άπό τής κατοχής (σαμποτέρ, στρατολόγος, όργανωτής φυγαδεύσεων
κ.λ.) καί παρουσιαζόμενος ύπό πλαστήν ταυτότητα μέ τά στοιχεία «Π. Πάντος».
Τόν Αύγουστον τού 1954, αί Άστυνομίαι ’Αθηνών καί Πειραιώς έπέτυχαν «τ ή ν
μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν ε π ι τ υ χ ί α ν τού Ελληνικού Κράτους εις τόν αγώνα του
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έ ν α ν τ ί ο ν τ ο ϋ κ ομ μ ο υ ν ι σ μ ο ΰ από τοΰ τέλους τοΰ συμμοριτοπόλεμου»,
ώς έδήλωσεν εις εκτενείς ανακοινώσεις του της 4ης Σεπτεμβρίου 1954 δ ’ίδιος δ τότε
Πρωθυπουργός, αείμνηστος Στρατάρχης ’Αλέξανδρος Παπάγος. Έπρόκειτο περί πλή
ρους έξουδετερώσεως συντόνων προσπαθειών μιας ολοκλήρου τετραετίας τοϋ διεθνούς
καί ελληνικού κομμουνισμού, δπως αναδιοργάνωση τον παράνομον μηχανισμόν τοΰ
Κ.Κ.Ε. καί ιδία το δίκτυον κατασκοπείας καί πληροφοριών του. Αί προσπάθειαι
αύταί, διά τάς δποίας ή ηγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. όιεκήρυσσεν δτι κατέληξαν εις την συγκρότησιν μιας «άτρωτης λαϊκής οργάνωσης», έξουδετερώθησαν πλήρως, χάρις εις
στενήν συνεργασίαν των ’Αστυνομιών πρωτευούσης καί Πειραιώς καί άνω τών πεντήκοντα επιφανών στελεχών τοΰ κομμουνισμού άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν.
Είδικώς ή ’Αστυνομία Πειραιώς, ένεργήσασα βάσει προκαθωρισμένου σχεδίου, συνέ
λαβε τά κάτωθι στελέχη τοΰ κατασκοπευτικού μηχανισμού:
1) Κυριάκον Τσακίρην ή... «καπετάν Θεσσαλόν» τοΰ συμμοριτοπόλεμου. Συνελήφθη την 4ην ’Απριλίου 1954 κατέχων πλαστήν ταυτότητα, υπό τά στοιχεία «Άνέστης Αμπατζίδης» κ.λ. Κομμουνιστής από τοΰ 1934, πρώην άνεργος, άλλοτε φοι
τητής τής Νομικής, προπολεμικός δραπέτης τής Άκροναυπλίας καί άλλων τόπων
έκτοπίσεώς του, πολιτικός υπεύθυνος τοΰ Πειραιώς κατά τό Δεκεμβριανόν κομμουνι
στικόν κίνημα τοΰ 1944, «άνεδείχθη» κατά τον συμμοριτοπόλεμον εις πολιτικόν επί
τροπον τοΰ συγκροτήματος «άντιστρατήγου» Καραγεώργη. Την 28ην Δεκεμβρίου
1947 ώνομάσθη «άντισυνταγματάρχης τοΰ Δ.Σ.» καί έν συνεχεία προήχθη μέχρι καί
τοΰ «υποστρατήγου». Τό 1948 ήτο διοικητής ταξιαρχίας ιππικού τών κομμουνιστοσυμμοριτών εις τήν Θεσσαλίαν καί διηύθυνε τάς μάχας κατά τής Καρδίτσης. 'Ως
δικαστής» έλαβε μέρος εις τήν ύπόθεσιν έκκαθαρίσεως τοΰ Καραγεώργη. Ό άρχισυμμορίτης ούτος έξεπαιδεύθη εις διαφόρους σχολάς κατασκοπείας καί πληροφοριών
εις τό Παραπέτασμα, τήν Τσεχοσλοβακίαν καί τήν Πολωνίαν καί άπεστάλη εις τήν
Ελλάδα ώς μέλος τοΰ έν Έλλάδι κλιμακίου τοΰ 1Ι.Γ. τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ
Κ.Κ.Ε., διά νά ένεργήση άνασυγκρότησιν τοΰ παρανόμου μηχανισμού καί σταθεροποίησιν τοΰ «ΙΙανδημοκρατικοΰ Μετώπου», περί τοϋ οποίου ώμίλει ή ιδρυτική άπόφασις τής 23.1.1953 τοΰ Κ.Κ.Ε., διά νά όργανώση τήν περιοχήν τής Νοτίου Ελ
λάδος καί νά συστηματοποιήση τήν κομμουνιστικήν όργάνωσιν πρός κατασκόπευσιν
τών ύπηρεσιών τοΰ Ν.Α.Τ.Ο. εις Ελλάδα. Μετέφερε μηχανήματα, πομπούς ασυρμά
του καί μέγα χρηματικόν ποσόν εις χρυσάς λίρας ’Αγγλίας καί δολλάρια ’Αμερικής.
Έκ τοΰ ποσού τούτου άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν 1.800 δολλάρια ’Αμερικής καί
2.500.000 ελληνικών δραχμών.
2) Σταύρον Καρράν, ετών 30, έκ Κίνας, άλλοτε σπουδαστήν τοΰ Πολυτεχνείου.
Συνελήφθη τήν Την Αύγούστου 1954 ύπό τό ψευδώνυμον «Ν. Παππάς», κατείχε δέ
καί έτέραν ψευδή ταυτότητα, ύπό τά στοιχεία «Γ. Διαμαντίδης». Έπρόκειτο περί
δυναμικού στελέχους τοΰ Κ.Κ.Ε., έργασθέντος εις τήν αντεθνικήν Ε.Π.0.Ν. τών ’Α
θηνών καί τοΰ Πειραιώς καί μέ πλουσιωτάτην άλλην αντεθνικήν δράσιν. ’Ενταχθείς
εις τάς κομμουνιστοσυμμορίας, είδικεύθη εις τον τομέα τών πολιτικών επιτρόπων πό
λεων καί ηκολούθησε τά υπολείμματα τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ εις τό Παραπέ
τασμα, ένθα, έπιλεγείς ύπό τοΰ Ν. Ζαχαριάδη, είσήχθη καί έξεπαιδεύθη εις διαφόρου, σχολάς τής Μόσχας, της Ί σεχοσλοβακιας και τής Πολωνίας διά ζητήματα κατα
σκοπείας, πληροφοριών καί πολιτικής καθοδηγήσεως. Άπεστάλη εις τήν Ελλάδα
cVΠαραπετάσματος ως μέλος τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. καί άναπληρωματικόν'μέλος
τοΰ έν Ελλάδι κλιμακίου τοΰ Πολιτικού Γραφείου, μέ τήν εντολήν νά έπιτύχη τήν
άναδιοργάνωσιν τοΰ παρανόμου μηχανισμού τοΰ Κ.Κ.Ε. εις τάς πόλεις καί τήν ύπαι
θρον. Είχεν έπικηρυχθή εις ληστήν αντί χρηματικής αμοιβής 30.000.000 δραχμών
διά τον φόνον ή τήν σύλληψίν του καί 20 έκατομμυρίων δραχμών διά τήν αποτελε
σματικήν εις τάς άρμοδίας Άρχάς κατάδειξίν του.
3) Ειρήνην Ζάγκα, έτών 35, άλλοτε καθηγήτριαν Φιλολογίας, λίαν επικίνδυνον
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7.7.1 έξ επαγγέλματος κομμουνίστριαν. Συνελήφθη τήν 6ην Αύγούστου 1954, καλυπτομένη υπό διάφορα ψευδώνυμα. Έπρόκειτο περί λίαν έπικινδύνου κομμουνιστικού στε
λέχους, ειδικευμένου εις τήν έπαγρύπνησιν καί καθοδήγησιν κομμουνιστικών -αχτί
δων» καί ομάδων - ομίλων τού «Πατριωτικού Μετώπου». Κατάδικος εις θάνατον
καί εξελθοΰσα των φυλακών τό έτος 1953, βάσει των μέτρων επιείκειας, έβοήθει σημαντικώς τον μηχανισμόν τού άρχικομμουνιστοσυμμορίτου Κ. Τσακίρη διά συνδέσεις
καί έπαφάς, διαδίδουσα μάλιστα δτι ούτος, δ «καπετάν Θεσσαλός» έφονεύθη εις τον
συμμοριτοπόλεμον κατά τάς μάχας τής Καρδίτσης ή τού Γράμμου. Συνειργάζετο ατε
νώς μετά τής εις τάς φύλακας εύρισκομένης επικινδύνου κομμουνιστρίας Σάσας ή
Μαρίας ή Σούλας ή "Αννας ή Σόνιας Νικητοπούλου, ήτοι τής Αναστασίας Τσακίρη,
συζύγου τού Κυριάκου, άλλοτε καθηγητρίας τών Γαλλικών, καταδίκου εις θάνατον
αμετανόητου κομμουνιστρίας.
Μετά τών ανωτέρω συνελήφθη καί δεκαπεντάς άλλων επικινδύνων καί έξεχόντων στελεχών τού κατασκοπευτικού δικτύου τού Κ.Κ.Ε.
“Ετερον καίριον πλήγμα, κατά τών κατασκοπευτικών δικτύων τού Κ.Κ.Ε.,
κατεφέρθη υπό τής Αστυνομίας Πειραιώς τήν άνοιξιν τού επομένου έτους, 1955.
Συνελήφθησαν, κατόπιν μακράς παρακολουθήσεως, οι έκ τού Παραπετάσματος άποσταλέντες: 1) Π. Έρυθριάδης ,αναπληρωματικόν μέλος τού Πολιτικού Γραφείου τής
Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε., συνταγματάρχης - πολιτικός επίτροπος τού αρχηγείου Κεντρικής
Μακεδονίας, μέ βοηθόν τον Βασβανάν, ό όποιος έξετέλεσε τον ΙΙόλκ. Βραδύτερον δ
Έρυθριάδης ώνομάσθη «Στρατιωτικός Διοικητής» τού αρχηγείου Κεντρικής Μακε
δονίας καί διωρίσθη μέλος τού «Άνωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου» τών κομμουνιστοσυμμοριτών. 2) Κ. Φιλίνην, μέλος τού προεδρείου τής Ε.Π.Ο.Ν., λίαν επικίνδυ
νον κομμουνιστικόν στέλεχος καί απόφοιτον τής «Σχολής Μπελογιάννη». 3) Κ. Τριανταφύλλου, άνώτερον στέλεχος τού Κ.Κ.Ε. 4) Έ λλην Έρυθριάδου, σύζυγον τού
Πέτρου καί λίαν επικίνδυνον κομμουνίστριαν, ώς καί δεκάδα άλλων, οί όποιοι άπετέλουν στελέχη τού κατασκοπευτικού δικτύου.
Β ') II ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΓΘΓΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥ'ΘΓΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ κατέχει Ιπαξίως τά σκήπτρα, έναν
Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΠ
τι δλων τών άλλων αστυνομικών ύπηρεσιών, εις τον αγώνα κατά τών παρα
νόμων κομμουνιστικών μηχανισμών. Διά τό 1949 καί τά αμέσως επόμενα έτη άναφέρομεν τάς κάτωθι επιτυχίας, αΐτινες αποτελούν μέοος τού όγκου τών κατά τής
Λερναίας 'Ύδρας τού κομμουνισμού αλλεπαλλήλων καί συντριπτικών τώ οντι πλη
γμάτων :
Τήν 23ην ’Ιανουάριου 1949 άπεκαλύφθη καί έξηρθρώθη μέγα συνωμοτικόν
δίκτυον κατασκοπείας καί «Αύτοαμύνης». Συνελήφθησαν 40 στελέχη καί ηγετικά
μέλη. Λήγοντος τού ’Ιανουάριου κατεφέρθησαν δύο σοβαρώτατα πλήγματα κατά
τών στρατολόγων τού κομμουνισμού εις τάς τάξεις τής νεολαίας καί κατά τών δι
κτύων σαμποτέρ. Συνελήφθησαν 28 στελέχη τής Ε.Π.Ο.Ν. καί 20 δλως επικίν
δυνοι σαμποτέρ, άπεκαλύφθησαν οέ αί έντολαί τού Κ.Κ.Ε. διά τήν διενέργειαν
σαμποτάζ εις ’Αθήνας καί ολόκληρον τήν περιοχήν τέο)ς Διοικήσεως ΙΙρωτευούσης'.
Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού Φεβρουάριου έξηρθρώθη άλλο συνωμοτικόν
δίκτυον στρατολογίας κομμουνιστοσυμμοριτών διά τά συγκροτήματα Στερεάς καί
Δυτικής Ελλάδος. Συνελήφθησαν άνω τών 20 στελεχών καί μελών, τά όποια εκτός
τής στρατολογίας ατόμων έφωδίαζον τά συγκροτήματα ταΰτα διά μεγάλων ποσο
τήτων πολεμεφοδίων καί φαρμακευτικού υλικού. Κατά τό αυτό δεκαήμερον, Φεβρου
άριου 1949, συνελήφθησαν 12 λίαν έπικίνδυνα στελέχη τών ομάδων σαμποτέρ. Έ-

566

Χαραλ. Σταμάτη : Συμμοριτοπόλεμος

πρόκειτο περί δραστών καί έντολέων των σαμποτάζ, εις τούς κατανεμητάς τής τηλε
φωνικής εταιρείας. Επίσης, κατα τό αύτό δεκαήμερον, άπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν οί δράσται τής δυναμιτιστικής απόπειρας κατά των φυλακών Χατζηκώστα.
Τήν 9ην ’Απριλίου, κατόπιν μακρών άναζητήσεων καί παρακολουθήσεων, συνελήφθη, έντδς κρύπτης τής οικίας του ο δργανωτής τής δολοφονίας τοΰ ύπουργοΰ X.
Λαδά, Δημ. Κωνσταντινέας ή «Λεωνίδας». Διά τήν σύλληψιν τοΰ τρομοκράτου τού
του, δ όποιος έβαρύνετο μέ σωρείαν έγκλημάτων καί παρέμενεν δ μόνος ασύλλη
πτος έκ τής κομμουνιστικής δμάδος «Λαϊκοί Έκδικηταί», είχε δέ έπικηρυχθή
έναντι σοβαρού χρηματικού ποσού διά τήν σύλληψιν ή αποτελεσματικήν κατάδειςίν
του εις τάς Άρχάς, έχρειάσθη ή αποστολή θωοακισμένων αυτοκινήτων τοΰ Μηχα
νοκινήτου ’Αθηνών καί πολυβόλου τύπου «Πίατ διά νά... πεισθή νά έςέλθη τής
εν τή περιοχή Νέος Κόσμος (Δουργούτι) σατανικής κρύπτης τής οικίας του, δεδο
μένου δτι ήτο ώπλισμένος διά χειροβομβίδων καί περιστρόφων καί ήπείλει τούς
πάντας μέ «όλεθρόν» έν ή περιπτώσει έπλησίαζον... Ή άνακάλυψις καί ή περιπε
τειώδης, κατά τά άνωτέρω, σύλληψίς του. ώφείλετο είς έςακρίβωσιν, δτι ή μήτηρ του
έλάμβανεν έκ τοΰ Κ.Κ.Ε. ύπέρογκον χρηματικόν ποσόν κατά μήνα διά τήν συντήρησίν της, δτε όργανα τής Γ.Γ.Α. ’Αθηνών παρηκολούθησαν ταύτην καί έξηκρίβωσαν δτι δ υιός της έκρύπτετο είς ειδικήν κρύπτην τής οικίας Ν. Κόσμου, ή οποία
είχεν έν συνόλο; τρεις άριστοτεχνικάς κρύπτας: είς τό πλακόστρωτον τής κουζίνας,
είς έν τών δωματίων καί όπισθεν τής βιβλιοθήκης, ένθα καί δ απειλών μέ «όλεθρόν»
Κωνσταντινέας. Διά τής συλλήψεως τούτου έςηρθρώθη τελείως ή όργάνωσις «Λαϊκοί
Έκδικηταί», ύπό τής όποιας ώργανώθη καί έξετελέσθη ή δολοφονία τοΰ X. Λαδά
ώς προελέχθη καί έκ τής οποίας παρέμενε μόνος άσύλληπτος δ αρχηγός Δ. Κωνσταντινέας, γνωστός ύπό τό ψευδώνυμον «Λεωνίδας». Οί λοιποί, χάρις είς τάς
έντατικάς έρεύνας τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών είχον συλληφθή καί παραπεμφθή είς
ιό Στρατοδικεΐον, παρά τού όποιου κατεδικάσθησαν είς θάνατον καί έξετελέσθησαν
οί Ορ. Μακρίδης, Β. Ζάννος, Πολακίδης, Χατζηκίδης καί Σαρανταρίδης. Δέν έξε
τελέσθησαν, άν καί κατεδικάσθησαν είς θάνατον, οί Μουτσογιάννης καί Καμπανί
της, διότι προσέφερον μεγάλας υπηρεσίας είς τάς Άρχάς διά τήν άνακάλυψιν καί
σύλληψιν τών λαβόντων μέρος είς τήν δολοφονίαν τού X. Λαδά.
Τήν επομένην, ΙΟην Απριλίου 1949 άνεκαλύπτοντο κρυπτόμενοι καί συνελαμβάνοντο έν Άθήναις ή μήτηρ καί ή άδελφή τού «ύπουργοΰ» τών Οικονομικών
Β. Μπαρτζιωτα καί ή Μαρία σύζυγος Κ. Λουλέ, έπικινδύνου κομμουνιστοΰ, μέλους
τοΰ «Πολεμικού Συμβουλίου» τών κομμουνιστοσυμμοριτών, ώς καί ή θυγάτηρ τού
Μπαρτζιώτα, Βασιλική.
( Συνεχίζεται)

ΣΗΜΕ1ΩΣΙΣ ;
• Πληθώρα επικαίρου δλης; λόγφ τών εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου καί 21ης Απριλίου 1967,
κα.εστησε άναγκαίαν τήν αναβολήν δημοσιεύσεως τών άρθρων του κ X ΣΤΑΜ ΑΤΗ π-ρ''
ΙΖ ^μμοριτο^λέμου. ’Ήδη ή σειρά αΟτη τών άρθρων, ή δποία διεκόπη από τοΰ τεύχους
056 (αρθρον ΙΒ ) , συνεχίζεται κανονικώς από τοΰ παρόντος τεύχους.
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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
'Υπό τοΰ Άνθυπαστυνόμου κ. Γ. Δ Ο Υ Κ Α Κ Η

Τό έπιβατικό καράβι «’Άνδρος», τό καλύτερο στον καιρό του, έκεΐνο τό (Από
γευμα, στΙς 28 Σεπτεμβρίου 1928, είχε σηκώσει άγκυρα καί ξεμάκραινε άργά-άργά
από τό λιμάνι τοΰ Πειραιώς για τον προορισμό του, τό μεγάλο μεσογειακό λιμάνι
της Μασσαλίας.
Άπό τήν γέφυρα καί τό κατάστρωμα οι ταξιδιώτες αποχαιρετούσαν τούς δι
κούς τους πού έμεναν στο μουράγιο, μέχρι πού τό καράβι χάθηκε άπό τά μάτια
τους, βαθειά στον ορίζοντα μαζί μέ τον ήλιο. Κανένας πάνω στό καραβι δεν ελεγε
νά κινηθή άπό τή θέσι του, δλοι ήθελαν νά μείνουν έξω γιά να χαροΰν τή δροσόλουστη έκείνη Σεπτεμβριανή νύκτα. Έκτος άπό μένα, πού φορτωμένος μέ τις
έγνοιες τής άποστολής πού είχα άναλάβει, βρισκόμουν κλεισμένος στην καμπίνα
μου, καί ξεφύλλιζα άντίγραφα άπό δελτία πού είχα ύποβάλλει στον τότε διευθυντή
μου κ. Ίωάννην Σπύρου, καί μετ’ έπειτα σεβαστόν Αρχηγόν τοΰ Σώματος, γιά
τήν ύπόθεσιν τής μεγάλης καταχρήσεως τοΰ γενικού ταμίου άμερικανικής εταιρείας
πετρελαίων.
Κι’ δπως διάβαζα καί μελετοΰσα τά δελτία κι’ άλλες σημειώσεις, ξαναρχόταν
στό νοΰ μου ή ύπόθεσις άπό τήν άρχή, καί σ’ δλες της τις λεπτομέρειες.
Πριν ένα μήνα περίπου, δηλ. τόν Αύγουστο τοΰ 1928, ήταν πού ξαφνικά
ένα πρωί όλόκληρος 6 άθηναϊκός τύπος άνήγγειλε μέ πάταγο τό χρηματικό σκάν
δαλο σέ άμερικανική εταιρεία πετρελαίων.
Σύμφωνα μέ τήν ιδιαίτερη κλίσι μου στό είδος τοΰ αδικήματος, πήρα δυο-τρεις
εφημερίδες κι’ άρχισα νά διαβάζω μέ άπληστία τήν συνταρακτική εήδησι.
«Ό γενικός ταμίας εταιρείας πετρελαίων Στέφανος Παγιάν, έξηφανίσθη μαζί
μέ εκατομμύρια δραχμές».
Κι’ άπό κάτω φιγουράριζε μιά μεγάλη φωτογραφία του. Μά όπως τήν κοίταζα,
κάτι μοΰ έλεγε ή φυσιογνωμία, άκόμα καί τό δνομα. Ζόρισα λίγο τό μυαλό μου.
καί θυμήθηκα, πώς δ άνθρωπος αυτός μαζί μέ τή γυναίκα του είχαν πέσει θύματα
άποπείρας ληστείας πριν λίγους μήνες, κοντά στον Διόνυσο, πού γήγαιναν νά παί
ξουν ρολίνα.
Σέ συνέχεια άνέφεραν έν έκτάσει, πώς άνεκάλυψε καί διεπίστωσεν ή εταιρεία
τήν κατάχρησιν εις βάρος της άπό τόν γενικόν ταμίαν της.
"Οταν δ ταμίας Στέφανος Παγιάν έζήτησε τήν έτησία κανονική άδειά του,
χωρίς κ,αμμία άντίρρησι τοΰ δόθηκε καί στις 10 Αυγουστου 1928 παρεοωσε σε
άντικαταστάτη του τή γενική διεύθυνσι τοΰ ταμείου.
Συνέπεσε δμως πριν άπό λίγο διάστημα ή κεντρική διεύθυνσις τής εταιρείας
Ν. Τόρκης νά έχη άντικαταστήσει τόν διευθυντήν τοΰ υποκαταστήματος ’Αθηνών
κ. Ταίηλορ μέ τόν κ. ’Ό εν. Αυτό γινόταν συνήθως, ίσως άπό λόγους σκοπιμότητος.
Κι’ δπως κάθε διευθυντής έχει τό σύστημά του, έτσι κι’ δ κ. ’Όεν είχε έφαρμόσει τό δικό του.
Πρώτ’ άπ’ δλα κατήργησε τό δικαίωμα ύπογραφής εισπράξεων χωρίς δική
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του εντολή καί υπογραφή γιά να μή παρουσιάζωνται ανωμαλίες στήν έπιχείρησι,
καί ενεργούσε αυτοπροσώπως τακτική έπιθεώρησι καί ελεγχο στά διάφορα τμή
ματα καί γραφεία.
"Οπου κάποια μέρα, κατά τον ελεγχο φακέλλων εισπράξεων, έπεσε στήν άντίληψί του, μια σοβαρά έκκρεμότης. Το Τπουργεΐον Οικονομικών είχε πρό πολλοΰ
οφειλήν έξ 75.000 δολλ. γιά πετρέλαιον καί βενζίνην.
’Αμέσως δ διευθυντής κ. ’Όεν εστειλεν έναν είσπράκτορα τής εταιρείας στό
Τπουργεΐον νά ζητήση τήν έξόφλησιν τοΰ λογαριασμού.
Μά όταν δ είσπράκτωρ έγύρισεν άπδ τό 'Τπουργεΐον, είπεν δτι δ λογαριασμός
είχεν εξωφληθή. Ό διευθυντής θορυβημένος κάλεσε τον αντικαταστάτην τού γενι
κού ταμίου καί τόν ρώτησε.
'Ο ταμίας τά έχασε, γιατί ήξερε καλά δτι δ προκάτοχός του, ούτε τού είχε
παραοώσει, ούτε καν τού είχεν αναφέρει γιά τήν έξόφλησι τής οφειλής τοΰ Υ 
πουργείου. Τρεχάτος δ ταμίας γύρισε στό γραφείο του, πήρε τά βιβλία του καί τά
πήγε στον διευθυντήν του διά τόν έλεγχον.
Μέ μεγάλη σχολαστικότητα άρχισαν κΤ οί δυό μαζί, διευθυντής καί ταμίας νά
ψάχνουν, μα πουθενά οέν βρέθηκαν κατατεθειμένα τά χρήματα τής οφειλής τοΰ
Τπουργείου.
— Τί έγιναν λοιπόν τά χρήματα; ρωτούσε κατάχλωμος άπό σύγχυσι δ διευ
θυντής. Κάτι τό σοβαρόν, ανώμαλον συμβαίνει.
Αμέσως κατόπιν εκάλεσεν όλους τούς ύποδιευθυντάς τής έταιρείας στό γρα
φείο του, εδωσεν εντολή γιά αθόρυβο γενικό έλεγχο καί νά είδοποιηθή ό γενικός
ταμίας Παγιάν νά επιστρέψη στή θέσι του.
Οταν, ύστερα άπό λίγη ώρα, γύρισε δ κλητήρας, πού είχε πάει στό σπίτι
του, βοος Αβερωφ 2ο0, νά τον ζητηση, είπε πώς ή μεσήλικη κυρία πού τόν δέ
χθηκε, τού είπε δτι ο άνδρας της, έχει φύγει καί δεν γνωρίζει πού έχει πάει, ούτε
καί πότε θά επιστρέψη.
Ωστοσο, το οριο τής αδείας τού Παγιάν έξηντλήθη μά 6 ταμίας οέν έμφαπσθην.ε στην εταιρεία ν αναλαβη την θεσι του. Τά πράγματα πια άρχισαν νά
μιλούν καθαρά πώς ή άδεια τού Παγιάν ήταν πρόσχημα γιά τήν ανενόχλητη άπομάκρυνσί του.
'Ο διευθυντής κ. "Οεν εδωσεν έντολή νά τηρηθή ακόμα σιγή γύρω άπό τήν
ύπόθεσι, πρώτον γιά νά έξακριβωθή άν έχη πραγματοποιήσει δ Παγιάν κΤ άλλας
εισπράξεις καί δεύτερον τήν ευθύνην τής πληρωμής των 75.000 δολλαοίων.
ΡΙ εταιρεία εδήλωνεν εις τό Τπουργεΐον δτι δεν αναγνωρίζει τήν πληρωμήν
Τ ΐ οτρετΑής εις τόν ταμίαν της, μά τό Τπουργεΐον δέν έδειχνεν ενδιαφέρον κΤ
ανησυχία, γιατί καί στό παρελθόν είχε πληρώσει όφειλάς εις τό ίδιο πρόσωπο,
πάντοτε^ μέ τήν εντολήν τού διευθυντοΰ τής εταιρείας. Έάν εις τόν λογαριασμόν
αυτόν ^είχε πλαστογραφήσει ο ταμίας τήν ύποργαφήν τού διευθυντοΰ, δεν εύθυνόταν τά Τπουργεΐον.
^ ^ ™πος εξακολουθούσε ^γιά μέρες νά δημοσιεύη, τό ίδιο εντυπωσιακά,
το σκανοαλο στήν εταιρεία πετρελαίων, ώστε ν’ άναγκασθή δ γενικός Είσαγγελεύς
Αθηνών κ. Κιουρουτσάκης νά έπιληφθή αύτεπαγγέλτως τής διώξεως τού καταχραστοΰ ταμίου Στεφάνου Παγιάν.
Ad αυτή την αφορμή παρουσιάσθηκα στον διευθυντήν μου κ. Σπύραυ καί
τού ανεφερα γιά τή γνωστή πλέον ύπόθεσι τής καταχρήσεως καί τού έζήτησα τή
έγκρισει του νά μού έπιτρέψη νά παρουσιασθώ στόν κ. Εισαγγελέα ’Αθηνών γιά νά
'οοηθησο) πληροφοριαχώς τό εργον του.
Ο Διευθυντής κ. Σπύρου, μέ τήν μεγάλην αστυνομικήν πείραν του, επιθυ
μούσε νά παρουσιάση τό καινούργιο ακόμα τήν έποχήν εκείνη, Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, μέ σοβαρές αστυνομικές επιτυχίες, κΤ επειδή δέν είχε έκδοθή μέ-

Έ ξω από τό τραίνο της ζωής

560

χρι τότε ένταλμα κατά τοϋ καταχραστοϋ, μου έδωσε ν αμέσως τήν άδεια καί μάλιστα
μπορώ νά πω μέ προέτρεψε καί μ’ ένεθάρρυνε νά έπιληφθώ καί μέ τήν καθοδήγησί
του νά προχωρήσω στην άνακάλυψι του καταχραστοϋ.
Έτσι, παρουσιάσθηκα στον Εισαγγελέα κ. Κιουρουτσάκην, κι’ δταν τοϋ είπα
πώς είμαι αστυνομικός ασφαλείας κι’ δτι πήγα νά τον παρακαλέσω νά μοΰ έπιτρέψη νά βοηθήσω» μέ πληροφορίες καί ενέργειες στην άνακάλυψι τοϋ καταχραστοϋ
Παγιάν, άπήντησε, φανερά ενθουσιασμένος:
— Σέ συγχαίρω νεαρέ μου, κι’ ο χ ι μόνο σοΰ επιτρέπω, αλλά καί θά ήθελα νά
μέ κρατάς τακτικά ενήμερο σέ κάθε ένέργειά σου.
Άφοΰ ευχαρίστησα τον κ. Εισαγγελέα έφυγα άπό τό γραφείο του μ’ άνοιγμένες φτεροΰγες ένθουσιασμοΰ κι’ ελπίδες γιά καινούργια επιτυχία.
Σέ λίγο βρισκόμουν στά γραφεία τής εταιρείας πετρελαίων, στην πλατεία
Κλαυθμώνος, γιά νά ζητήσω ώρισμένα στοιχεία, απαραίτητα στην άνακάλυψι. τοϋ
καταχραστοϋ ταμίου της.
Πολυτελέστατο τό γραφείο τοϋ διευθυντοΰ, πού μ ώδήγησεν ό κλητήρας, καί ό
κ. ’Όεν νεώτατος, πανύψηλος καί ροδοκόκκινος, βημάτιζε κάπως σκεπτικός εκείνη
τήν στιγμή κι’ δταν ό κλητήρας μ’ άνήγγειλεν ό διευθυντής ρώτησε μέ τά λίγα
σπασμένα ελληνικά του, σέ τί ώφείλετο ή έπίσκεψίς μου. Τοϋ εξήγησα δτι είμαι
αστυνομικός, δτι πρόκειται νά έπιληφθώ γιά τήν άποκάλυψι τοϋ καταχραστοϋ 11αγιάν καί δτι χρειαζόμουν νά μοΰ δοθούν δσα στοιχεία είχαν, ακόμα καί μιά φωτο
γραφία του.
Μέ μιας τό πρόσωπο τοϋ διευθυντοΰ ελαμψε μέ ένα χαρούμενο χαμόγελο κι’
αμέσως κάλεσε έναν υπάλληλο άπό τό ιδιαίτερο προσωπικό του καί τόν διέταξε
νά φέρη τόν άτομικό φάκελλο τοϋ ταμίου ΙΙαγιάν.
Γύρισε σέ λίγο δ υπάλληλος μ’ ένα ντοσιέ στά χέρια καί τό έδωσε μέ ύπόκλησι
στον διευθυντή του.
Ό κ. ’Όεν μέ νευρικότητα άνοιξε τό ντοσιέ, ξεκόλλησε τή φωτογραφία άπό
τό. μητρώον τοϋ Παγιάν καί μοΰ τήν παρέδωσε μαζί μέ τόν φάκελλό του.
Πήρα τήν φωτογραφία κΓ άπό τόν φάκελλό του δλα τά άπαραίτητα στοι
χεία, χαρακτηριστικά, διεύθυνσι κ.λ., ευχαρίστησα τόν διευθυντή τής εταιρείας
πετρελαίων κΓ έφυγα.
Στο μεταξύ οι διαδόσεις έδιναν κΓ έπαιρναν, δπως κΓ οί πιο θετικές πληρο
φορίες πού είχα μαζέψει, έλεγαν πώς ο Παγιάν έχει φύγει στό εξωτερικό καί γιά
όιαπίστίϋσι πήγα τήν άλλη μέρα τό πρωί στήν υπηρεσία έλέγχου διαβατηρίων.
Πραγματικά, στά δελτία άναχωρήσεως βρίσκω φαρδιά - πλατιά τ’ όνομα κ.λ.:
«Στέφανος Παγιάν, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ’Αθηνών, Άβέρωφ 250,
άνεχώρησε μέ τό ύπ’ άριθμ. 7940 διαβατήριον τήν 19ην Αυγούστου 1928 μέ τό
άτμόπλοιον «Talda» τής γαλλικής εταιρείας ΡΑΚΕ γιά τήν Μασσαλία», κΓ επι
στέγασμα ή φωτογραφία του, όμοια μ’ εκείνη πού είχα πάρει άπό τήν εταιρεία.
Μέ τά σίγουρα καί συγκεκριμένα έκεΐνα στοιχεία τράβηξα γιά τήν ’Ασφάλεια,
μά ξαφνικά στό δρόμο μιά παράξενη ιδέα, μιά άπορία άρχισε νά μέ κυριεύη. Πώς
ένας καταχραστής τόσο δυναμικός κΓ έξυπνος νά φύγη μέ τό πραγματικό του όνομα,
ενώ ήξερε πώς σύντομα θά γινόταν άντιληπτή ή κατάχρηση άπό τήν εταιρεία κΓ
ή αστυνομία θά βάδιζε πάνω στ’ άχνάρια πού είχε αφήσει; Ασφαλώς κάποιο και
νούργιο σατανικό κόλπο είχεν αυτή ή πράςις του.
’Έφθασα στό Τμήμα κΓ άμέσως κάθησα κΓ έγραψα δύο δελτία μέ τά πρώτα
στοιχεία. “Ενα γιά τόν διευθυντή μου κ. Σπύρου καί το άλλο γιά τόν Εισαγγελέα
κ. Κιουρουτσάκην.
Καί στον Διευθυντή μου, δταν διάβασε τό δελτίο μου, ή άναχώρησις τοϋ κατα
χραστοϋ Παγιάν με τό πραγματικό του όνομα έκανε ιδιαίτερη έντύπωσι καί μέ
κάλεσε στό γραφείο του.
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—'Η περίπτωσις αυτή, Δουκάκη, μοΰ είπε, κρύβει πραγματικά μεγάλη πονη
ριά, γ ι’ αυτό θά προσπαθήσης νά μάθης δσα μπορείς περισσότερα γιά τήν ιδιωτική
ζωή του, γιά τό παρελθόν του.
— Αυτό είχα κΓ έγώ ύπ’ δψει μου κ. Διευθυντά. Νά κοσκινίσω τή ζωή του
από τήν νεαρά άκόμα ηλικία του.
Κι’ έτσι, άπό τήν ίδια μέρα άρχισα νά ρωτώ, νά βρίσκω καί νά πλησιάζω
πρόσωπα τοΰ περιβάλλοντός του.
Μέ τά πολλά πέτυχα τό κατάλληλο πρόσωπο, έναν άδελφικά του φίλο, τόν
Γεώργιον Παμίκον, κΓ όπως ήταν αφελής καί φλύαρος μοϋ σερβίρισε ολόκληρη τήν
σταδιοδρομία τοΰ Παγιάν. Μά γιά νά είμαι σίγουρος σ’ αυτά πού μοϋ είπε δ φίλος
του, προσπάθησα καί τά διασταύρωσα κΓ άπό άλλες πηγές, άκόμα κΓ άπό έναν
στενό συγγενή τοΰ καταχραστοϋ στον Πειραιά.
Εμαθα δτι δ Παγιάν, πριν άπό πολλά χρόνια, νεαρός άκόμα, πήγε μετανά
στης στήν Αίγυπτο. ’Εκεί έπιασε δουλειά σέ μιά εταιρεία βάμβακος μά άπό μεγαλο
μανία δεν τόν ικανοποιούσε ή ζωή τοΰ υπαλλήλου, είχε άλλα όνειρα, ήθελε ν’ άνεβή τά σκαλοπάτια τής υψηλής κοινωνίας καί μέ τις καλές γνωριμίες πού είχε
αποκτήσει στον κύκλο τής ελληνικής παροικίας στήν Αίγυπτο, βρέθηκε μιά μέρα
μέ δική του επιχείρηση τήν έκδοσι ελληνικής έφημερίδος στήν ’Αλεξάνδρεια.
'Ύστερα άπό λίγο καιρό εξαφανίστηκε, έφυγε νύκτα άπό τήν Αίγυπτο, γιά τις
άπάτες πού είχε σκαρώσει καί γύρισε στήν Ελλάδα.
Εδώ κατάφερε νά διορισθή ταμιακός υπάλληλος στήν Τράπεζα ’Αθηνών,
στά Π ποκατάστημα Πειραιώς, πού υέ τήν εξυπνάδα του καί τήν καπατσωσύνη
του άπέκτησε τήν εμπιστοσύνη τών προϊσταμένων του. ΚΓ δταν κάποια μέρα ή
διεύθυνσις εκανεν έλεγχο, βρήκε τόν έμπιστο υπάλληλο έλλειμματία κΓ άμέσως
τόν άπέλυσε.
Μά δ Παγιάν πάλι τυχερός, γιατί τήν έποχή έκείνη στή χώρα μας είχαν
ιδρυθή πολλές ξενες επιχειρήσεις κι’ είχαν μεγάλη έλλειψι άπό γλωσσοααθείς
υπαλλήλους καί προσελήφθη στήν άμερικανική έταιρεία πετρελαίων.
Μέ τόν καιρό έ Παγιάν, μέ τις ικανότητες πού έπέδειξεν. άπό απλός υπάλλη
λος, άνέβηκε στή θέσι τοΰ γενικού ταμίου τής έταιρείας.
’Από τότε πιά δ Παγιάν έγινε τό πρόσωπο τής ήμέρας.
Πρώτος στις χοροεσπερίδες, στά χαρτοπαίγνια, στο Διόνυσο, Λουτράκι, πότε πότε καί μέχρι τό Μόντε Κάρλο.
Οί φίλοι του καί οί γνωστοί του, άποροΰσαν μέ τήν σπάταλη ζωή πού έκανε,
μά έκείνος δικαιολογούσε μιά χαρά τά πράγματα, στό μεγάλο μισθό του, καί σέ
ποσοστά πού τού έδινε, δπως έλεγεν, ή έταιρεία.
ΚΓ ή ζωή τού Παγιάν κυλούσε στή χλιδή καί στις διασκεδάσεις μέχρι τήν
άντικατάστασι τού πρώην διευθυντού κ. Ταίηλορ.
Κατόπιν όμως, μέ τό αυστηρό σύστημα τοΰ νέου διευθυντού, δ Παγιάν έχασε
τά^ νερά. ^του, δηλ. τόν τρόπο νά βάζη στό χέρι παράνομα χρήματα άπό τήν έταιpcia καί και,εφυγε στα πιο τολμηρά μέσα. Επλαστογράφησε τήν υπογραφή τού
διευθυντού κ. ’Όεν, εισέπραξεν άπό τό Ύπουργεϊον Οικονομικών τις 75.000 δολλάρια καί έφυγε γιά τή Γαλλία, δπιος είχα εξακριβώσει κΓ άπό τά δελτία ελέγχου
διαβατηρίων.
Απο τότε άρχισα τήν στενή παρακολούθησι τού σπιτιού τής οδού Άβέρωφ
-θΟ. Ομως, σαν να μη συνεβαινε τίποτε, καμμια ύποπτη κίνησι τής νυναίκας του
καί τής κόρης του Αλκυόνης, φανερό πώς δεν άνησυχοΰσαν γιά τόν άνθρωπό τους'
εκεί πού βρισκόταν ήταν πλέον ή ασφαλής.
ί Συνεχίζεται)
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«Πήραν την Πόλη πήραν την, πήραν τή Σαλονίκη, πήραν καί τήν Λγιά Σόφιά
τό μέγα μοναστήρι». Είκοσι έννέα ήταν το0 Μαγιού. Τότες, τό έτος 1453 ή Βασι
λεύουσα, ή πόλη των ονείρων τοϋ Ελληνισμού, τού Βοσπόρου ή αρχόντισσα, επεφτε
πληγωμένη από τά βέλη των απίστων... Καί τό γένος εκλαψε για τό χαμό της!...
Ε κλαψε καί θρήνησε για τή μαύρη τή σκλαβιά του!... Εκλαψε γιά τή χαμένη
δόξα, τά όνειρά του τά σβησμένα!... Καί μαζί με τό γένος, μαζί μέ τούς ραγιάδες,
εκλαψε γιά τό μεγάλο κακό των Χριστιανών καί 5 Θεός τους. «Ή Δέσποινα ταρά
χτηκε καί δάκρυσαν οι ’κόνες». Μά μέσα στήν παραζάλη, μέσα στους καπνούς καί
τά αίματα, μέσα στήν ανείπωτη τή συμφορά, πάλι τό Γένος, πάλι οί Ρωμηοί, πάλι
ή δύναμη τής ράτσας, βρίσκει τό σθένος, νά παρηγορήση, νά δώση κουράγιο στην
πονεμένη Παναγιά. «Σώπασε κυρά Δέσποινα καί μήν πολυδακρύζης, πάλι με χρό
νια μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι...».
'Όλες οί παραδόσεις, δλοι οί θρύλοι γύρο) άπό τό πάρσιμο τής Πόλης, σέ τούτο
τό συμπέρασμα καταλήγουν. «Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά μας θάναι...».
Ητανε τό βάλσαμο, ήτανε τό άντίδοτο στό φαρμάκι πού κατάπιε ο Ελληνισμός.
Έννοιωσε λές, άπό τήν πρώτη στιγμή τής σκλαβιάς του, οτι μακραίωνη, πολύχρονη
δουλεία τον περιμένει. Καί προσπάθησε, χρησιμοποιώντας την ίδια, τήν άκατανί
κητη δύναμή του, νά αύτοπαρηγορηθή, νά δώση στήν αναπάντεχη συμφορά, ενα
τόνο μεγαλείου. Θέλησε, δικαιολογώντας τόν εαυτό του, δικαιολογώντας τις αδυνα
μίες του, νά άποδώση τήν υποδούλωσή του σέ κάτι άλλο, έξω άπό τό Είναι του,
εξω άπό τή δική του ευθύνη. «’Ήτανε θέλημα Θεού, ή Πόλη νά τουρκέψη...».
Καί ή Πόλη τούρκεψε. Τούρκεψε γιατί καί τότε καί τώρα, οί 'Έλληνες υπήρ
ξαν οί ίδιοι. Μέ τά ίδια ελαττώματα. Μέ τις ίδιες άδυναμίες. Καί πάνω άπ’ δλα
«Ή διχόνοια πού κρατάει ένα. σκήπτρο ή δολερή». Αυτή ή διχόνοια, αυτα τά ελατ
τώματα, ήταν καί τότε, όπως καί τόσες φορές ύστερα, όπως καί πριν λίγα χρόνια
ακόμα, ή αιτία τής πτώσεως τού Βυζαντίου. Αλλά καί τότε, τό Εθνος βρήκε τήν
τελευταία στιγμή τόν έαυτό του. ΙΙρόφθασε τήν ολοκληρωτική καταστροφή. Καί
βάλθηκε αμέσως, νά άναστήση μέσα άπό τή στάχτη του τό φοίνικα. Βάλθηκε νά
άναστηθή. Νά ξαναζήση. Καί άποτέλεσμα αυτής τής προσπάθειας τού Ελληνισμού,
ή καλύτερα πνευματικό υπόβαθρο γιά τό ξανάνιωμά του, είναι οί θρύλοι καί οί
παραδόσεις γύρω άπό τό πάρσιμο τής Πόλης. 'Ολόκληρη ή σειρά, είτε παρουσιάζει
στό προσκήνιο τή γλυκεία Παναγιά, τόν άφέντη τό Χριστά, τόν μαρμαρωμένο βα
σιλιά, ή τά τηγανισμένα ψάρια, καταλήγει, όπως είπαμε πιό πάνω, στό ίδιο τέλος:
«Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς...».
Ό παπάς τής “Α για Σόφιάς, στήν τελευταία λειτουργία, χάθηκε πίσω άπό
κάποιο άνοιγμα τού τοίχου. Περιμένει τή στιγμή νά βγή άπό τήν κρύπτη του, νά
άποτελειώση τή θεία λειτουργία. Ό Λαός, πίστευε σέ τούτη τήν παράδοση τόσο,
πού πολλοί είπαν δτι κάθε Μεγάλη Παρασκευή άκουγαν, σάν άπό άλλο κόσμο, ψαλ
μωδίες καί χερουβικά.
Καί ή παραγγελία πού δίνει ό άγνωστος ποιητής, πού ήταν αυτός ό ίδιος
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Ή Ιστορία των αντιβιοτικών φαρμάκων μοιάζει με μυθιστόρημα, στό όποιο οί
ήοωες είναι οι εμπνευσμένοι επιστήμονες καί έρευνηταί, είναι τα μικρόβια, είναι διά
φοροι μύκητες, ακόμη καί τό χώμα, σ’ ενα σύμπλεγμα πού φανερώνει την πανσοφία
ιοΰ δημιουργού τού συμπαντος 6 οποίος «πάντα έν σοφία έποίησε».
Θζ αρχίσω μέ ενα περιστατικό πού μοϋ ετυχε πρό’ ετών καί πού μέ Ικανέ τότε
νά γελάω. Ο πατέρας μου, ό όποιος ήταν γιατρός, μέ πήρε όταν ήμουν μαθήτρια στό
6 λαός: <<Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγγιά νά ’ρθοϋν τρία καράβια, τονα νά πάρη
το Σταυρό καί τ’ άλλο τό Ευαγγέλιο, τό τρίτο τό καλύτερο την "Αγια Τράπεζα μας»,
φανερώνει^ την ακλόνητη πίστη τού Γένους για τη λευτεριά του.
, , Μά έ? είνή Ί'ΐ παράδοση, πού ήταν αληθινά τό ώραιότερο μήνυμα έλπίοος γιά
το λυτρωμο, ήταν έ μαρμαρωμένος βασιλιάς. «Τον είδες μέ τά μάτια σου γιαγιά
.ον βασιλέα;», ρωτούσε ο μικρός εγγονός. Καί ή γιαγιά βεβαιώνει πώς τόν είδε. Τον
ειοε να μάχεται σαν αληθινό παλληκάρι, έκεΐ στην πύλη τού 'Αγίου Ρωμανού Καί
οεβαιωνει ακόμα, πως τόν πήρε ό "Αγγελος, τόν πήγε σέ μιά σπηλιά, καί κεΐ
μαρμαρωμένος, περιμένει πάλι τόν ’Άγγελο νά πάη νά τόν ξυπνήση, γιά νά πόλεμ/)ση, να οιωςη τον κατακτητή.
Το^οιες παραδόσεις, θα ήταν κουραστικό νά τις απαρίθμηση κανείς όλες. Πάν
τως, εκείνο που εχει σημασία είναι, ότι γέμιζαν τις ψυχές τών Ελλήνων γιά πολλές
;ενι°ς και _οτι έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο τή στιγμή πού τό Έθνος έξηγέρθη.
ά λ ύ Λ ρ Γ ί Κ Γ ’ ρ ^ -ευχηθ° Τ
Έλλάδα Ι-^> νά μήν γνωρίση 2 1 Μ
λλη ^9η, ^αιου Γι« τι,
αν δεν χανεται στά Τάρταρα», όμως δένεται πλήδ ^ χ ί α * θεΡαπεύε1· Κα1 Χά θ£ραπεύεί 1Αέ ™λύ
I- δάκΡυ?> <? , Η,1Λν7ίΡή τ% Πόλης, ας μάς διδάσκη. Ά ς μάς διδάσκη τήν Αγάπη, τήν Άοελφωσυνη, την Ομονοια. Καί ή θυσία τού τελευταίου βασιλιά, άς μάς έμπνέη, άς
μας οοηγη^στο ορομο τής Ελλάδος. Τώρα, πού τό καμπανάκι σ τ ψ Μητρόπολη
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Γυμνάσιο μια εκδρομή στην Πελοπόννησο. Στην Ι'ορτυνία περνούσαμε περιπατώντας
μια δασώδη περιοχή, δπου συναντήσαμε μια ομάδα κοριτσιών (χωριατοποΰλες) , οι
οποίες είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα βράχο πράσινο από μουχλιασμένη χλωρίδα,
έτριβαν τις παλάμες των χεριών τους πάνω στό βράχο καί κατόπιν τις έφερναν καί
τίς έτριβαν στό πρόσωπό τους. Ό πατέρας μου ρώτησε τά κορίτσια τί κάνουν. Ιναί
εκείνα γελώντας άπήντησαν, ότι ή πέτρα αυτή δίνει ομορφιά στό πρόσωπο καί γΓ
αυτό την ώνόμαζαν «πέτρα τής ομορφιάς» καί μάς εξήγησαν ότι ή πρασινίλα τής πέ
τρας καθαρίζει τό πρόσωπο από τίς πανάδες καί το κάνει άσπρο σάν τό γάλα. 'Ύστε
ρα από λίγα χρόνια πού άνεκαλύφθη ή πενικελλίνη από τή μούχλα, οπότε εγώ ήμουν
φοιτήτρια τής ιατρικής, θυμήθηκα τό περιστατικό καί τό συνεδύασα μέ τό γεγονός
οτι ή μούχλα τοϋ βράχου προφανώς είχε ιδιότητες θεραπευτικές τών πανάδων, καί
αυτό ποιος ξεύρει κατά ποια σύμπτωση τό είχαν διαπιστώσει τά κορίτσια τής περι
οχής. καί έφήρμοζαν τήν πρωτόγονη αυτήν μέθοδο θεραπείας μέ τήν πέτρα τής
ομορφιάς..
Τό πρώτο αντιβιοτικό πού άνεκαλύφθη ήταν ή π ε ν ι κ ε λ λ ί ν η. Τήν
άνεκάλυψε δ σέρ Άλεξάνδερ Φλέμιγγ, ’Ά γγλος γιατρός μικροβιολόγος (1881 —1955) , καθηγητής τής μικροβιολογίας, διευθυντής τοΰ μικροβιολογικού τμήματος τοϋ
νοσοκομείου «Σαίντ Μαίρη» καί διευθυντής τοΰ ινστιτούτου εμβολίων. -’Από τό έτος
1928 άρχισε νά μελετά τίς ιδιότητες ενός ευρωτομύκητος τοΰ πενικελλίου
καί παρετήρησε ότι ούτος έκρίνει ουσίαν, τήν πενικελλίνην, ή οποία άνέστειλλε τον
πολλαπλασιασμόν τών στρεπτοκκόκων. Ή πενικελλίνη άπεμονώθη καί Ιγένοντο κλι
νικές μελέτες στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης. Τέλος οί Χάουαρντ Φλόρεϋ καί Βόρις Τσαίην ώργάνωσαν τήν παραγωγήν αυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμε
ρικής σέ βιομηχανική κλίμακα κατά τό 1940.
Ή πενικελλίνη δρά κατά τών θετικών μικροβίων (σταφυλοκόκκων, στρε
πτόκοκκων, πνευμονοκόκκων, τετανικού βακτηριδίου, οιφθεριτικοΰ βακτηριδίου,
βακτηριδίου τής άεριογόνου γαγγραίνης) κατά τών πεφαλίων (είδικώς κατά τής
ώχρας σπειροχαίτης) ώς καί εναντίον τοΰ γονοκόκκου καί τοϋ μηνιγγιτιδοκόκκου.
Άντιθέτως δέν δρά κατά τοΰ βακτηριδίου τής φυματιώσεως καί τών αρνητικών μι
κροβίων (τυφικοΰ βακτηριδίου, κολοβακτηριδίου κλπ.) .
Ή ενέργεια τής πενικελλίνης είναι μικροβιοστατική (δηλαδή έπιβραδύνει τήν
διαίρεση τών μικροβίων) , μικροβιοκτόνος καί μικροβιολυτική. Δυστυχώς δμως δέν
έχει άντιτοξικήν ενέργεια καί γΓ αυτό αποτυγχάνει σέ άρρώστειες πού προέρχονται
από τοξίνες, όπιυς είναι δ τέτανος, ή όιφθερΐτις καί δ άνθρακας. Επίσης πολλές φο
ρές ελαττώνεται ή άποτελεσματικότης τής πενικελλίνης έναντι τοϋ σταφυλοκόκκου,
τοΰ γονοκόκκου, κλπ. γιατί τά μικρόβια συνηθίζουν σ’ αυτήν καί αναπτύσσουν ειδική
αντοχή. Στις περιπτώσεις αυτές δίδονται δόσεις πολύ μεγαλύτερες τών αρχικών.
Ό Φλέμιγγ, δ οποίος τό έτος 1953 ένυμφεύθη τήν Έλληνίδα βοηθό του ’Αμα
λίαν Κουτσούρη, έλαβε μέ τούς συνεργάτας του Τσαίην καί Φλόρεϋ τό βραβεΐον Νόμπελ ’Ιατρικής τό 1945.
β) Ή X ρ υ σ ο μ υ κ ί ν η
Ή ανακάλυψη τής πενικελλίνης έχαιρετίσθη μέ αισθήματα χαράς καί άνακουφίσεως από ολο τον κόσμο. 'Όταν δμως έγινε γνωστό ότι τό ισχυρότατο αυτό αντι
βιοτικό φάρμακο παρεσκευάζετο από τή μούχλα έντυπωσιάσθησαν καί έξεπλάγησαν
διάφοροι επιστήμονες, μεταξύ τών οποίων ήτο καί ένας καθηγητής τής Βοτανικής,
δ Μπεντζαμίν Μίνγκε Ντάγκαρ. Ό Ντάγκαρ άπεσύρθη τής εργασίας του σέ ηλικία
74 ετών καί τό 1943, δηλαδή κατά τήν διάρκεια τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έχον
τας τήν επιθυμία νά συγκεντρώση τήν προσοχή του στήν ανακάλυψη αντιβιοτικών
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τελειότερων της πενικελλίνης, προσελήφθη στα εργαστήρια Λέντερλε εϊς το Περλ
Ρίβερ του ΝιοΟ ΤζέρσεΟ. ’Εκεί συνεκρότησε δμάδες χημικών βακτηριδιολόγων καί
φαρμακολόγων, οί όποιοι συνεκέντρωσαν δείγματα από χώρες καί έκαναν^ συνεχώς
αναλύσεις άνακαλύπτοντες καί έξετάζοντες διαφόρους μύκητας. ’Από τις αναλύσεις
αυτές προέκυψεν ότι τό πλουσιώτερο υλικό γιά τήν ερευνά τους, είχε το χώμα πού
προήρχετο από νεκροταφεία. Ετσι ερευνώντας διεπιστωσαν ότι τό υλικό που προήρχετο από τήν ανάλυση τής μούχλας καί τοΰ χώματος εχρησίμευε ταυτοχρόνως γιά
θεραπευτικούς σκοπούς καί κυρίως ώς όπλον Ιναντιον των σταφυλόκοκκων,^ στρεπτοκόκκων κλπ. Ερευνώντας διαρκώς κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι ή μούχλα πού
συνεκέντρωναν ώρισμένα χημικά στοιχεία και στην οποία έδωσαν τον χαρακτηρισμό
A - 377, έχρησίμευσε γιά τήν παρασκευή ενός ισχυρότερου αντιβιοτικού έναντίον
τών μολυσματικών νόσων, τό οποίον μάλιστα αντιβιοτικόν, είχε χαμηλή τοξικότητα
γιά τον ανθρώπινο οργανισμό. Τό αντιβιοτικό αύτό πού ώνομάσθη Χρυσομυκίνη,
πριν δοθή στήν κυκλοφορία γιά χρήσι άπό τό κοινό, έχρειάσθη ν>ά δοκιμασθή επί
μακρόν. Τα αποτελέσματα τού φαρμάκου αυτού πού ώνομάσθη «θαυματουργόν»,
άνοιξε τό δρόμο γιά τήν παρασκευή αντιβιοτικών εύρέος φάσματος, ήρωϊκή δέ χαρακτηρίσθη ή δράσις του έναντίον τής πνευμονίας της μηνιγγίτιδας, τής άμυγδαλίτιδος, τής οστρακιάς κλπ. Εννοείται ότι ή ’Αμερική διέθεσε πολύ μεγάλα κονδύλια
γιά τήν ανακάλυψη καί τελειοποίηση τών αντιβιοτικών φαρμάκων, αρχής γενομένης
άπό τής πενικελλίνης. Στα έργαστήρια τής Λέντερλε διετέθησαν γιά τό σκοπό αύτό
15.000.000 δολλάρια. "Οταν άνεκαλύφθη ή χρυσομυκίνη καί έπεξετάθησαν οί έρευ
νες πρός παρασκευήν αντιβιοτικών εύρέος φάσματος, τά κονδύλια πού διατίθενται
κάθε χρόνο φθάνουν τά 40.000.000 δολλάρια. ’Έτσι κατέληξαν στήν παρασκευήν
νέων αντιβιοτικών τής οικογένειας τής τετρακυλίνης, λίαν αποτελεσματικών έναν
τίον μιας σειράς ασθενειών, καί συνεχώς ανακαλύπτονται νέα καί τελειότερα άντιβιοτικά.
IIρό μηνός εις τήν τηλοψίαν τών ’Αθηνών προεβλήθη ’Αμερικανική ταινία,
πού παρουσιάζει πώς οί έρευνες εφθασαν στά σημερινά αποτελέσματα, καί είναι ε
ξαιρετικά ένοιαφέρουσα.
Θά μπορούσε λοιπόν νά υποστήριξή κανείς ότι μετά τήν ανακάλυψη τής ατο
μικής καί ύβρογονικής βόμβας, ή όποια διά τής τρομερής καταστροφικής βυνάμεώς
της έπετάχυνε τό τέλος τού Β ' Παγκοσμίου ΙΙολέμου, ή ανακάλυψη τής χρυσομυκίνης κατά τό 1947 άπετέλεσε ένα γεγονός πού συνετέλεσε στήν εκπληκτική καί ραγ
δαία έξέλιξη τής επιστήμης στον άγώνα τοΰ ανθρώπου κατά τών άσθενειών. Τά έπιτεύγματα αυτά αποτελούν σταθμό στήν ιστορία τής ιατρικής έρεύνης καί συντελούν
στή οιάσωση πολλών ασθενών στον κόσμο. Πάντως όφείλω νά τονίσω καί νά συστήσω
νά μή γίνεται χρήσις τών αντιβιοτικών φαρμάκων έξ οικείας πρωτοβουλίας τού α
σθενούς αλλά πάντοτε κατόπιν έξετάσεως κάθε ειδικής περιπτώσεως παρά τοΰ ιατρού,
δ όποιος πρέπει νά κανονίζη τό είδος τών αντιβιοτικών πού πρέπει νά χρησιμοποιηθή καί τήν θεραπευτική άγωγή σέ κάθε περίπτωση.

' Υ π ό τοΰ ’Αστυν όμου Β' κ. I. Ρ Α Ι Κ Ο Υ

( Συνέχεία άπό τό προηγούμενο)
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Τσακύρογλου Μιχαήλ

Πάροδος της όδοΰ Κοραή 42, κοντά, στήν πλατεία «Βασιλέως Γεωργίου» τής
Ν. Σμύρνης.
Ό Μιχαήλ Τσακύρογλου (1854 — 1920) , Σμυρναΐος γιατρός καί λόγιος,
οιετέλεσε γιατρός τοΰ Ελληνικού καί ’Οθωμανικού πολιτικού νοσοκομείου τής Σμύρ
νης. έδημοσίευσε πολλές ιατρικές πραγματείες σέ έλληνικα καί ξένα ιατρικά περι
οδικά καθώς καί πολλές άλλες πραγματείες.
Τσαλδάρη Παναγή
Τμήμα τής οδού Πειρακνς (αρχή) άπό τήν πλατεία «Όμονοίας».
Ό Παναγής Τσαλδάρης, γνωστός πολιτικός άνδρας τής νεωτέρας Ελλάδος,
γεννήθηκε τό 1868 στό καμάρι τής Κορινθίας. Τό 1922 διαδέχθηκε τάν Δημήτριο
Γούναρη στήν αρχηγία τού Λαϊκού Κόμματος. Άγωνίσθηκε σφοδρώς κατά τής πο
λιτικής τού Ελευθερίου Βενιζέλου καί των «βενιζελικών» κομμάτων μέχρι τέλους
τοΰ βίου του. Άπό τού 1910 έως τό 1946 έξελέγετο βουλευτής Κορινθίας. Τό 1915
όιετέλεσεν ύπουργός Δικαιοσύνης, τό 1920 εσωτερικών καί τό 1927 σέ οικουμενική
κυβέρνησι. Μετά τις εκλογές τού 1932, έσχημάτισε κυβέρνησι συανσπισμοΰ μέ τούς
Κονδύλην, Μεταξάν καί Χατζηκυριάκον, ή οποία καί άνετράπη στή Βουλή μετά
άπό δυό μήνες. Στις εκλογές τού Μαρτίου 1933, τό κόμμα του συνειργάσθη μέ τό ’Ε
θνικό Ριζοσπαστικό καί των Έλευθεροφρόνων καί έπλειοψήφισε. Στις 10 Μαρτίου
1933 έσχημάτισε κυβέρνησι συνασπισμού, μετά όέ τό κίνημα τής 1ης Μαρτίου 1935.
διεξήγαγε εκλογές Συντακτικής Συνελεύσεως (19 ’Ιουνίου 1935) . Υποστηρίζοντας
τήν δποψι δτι τό πολίτευμα ήτο δυνατόν νά μεταβληθή μόνον ύστερα άπό δημοψή
φισμα, άναγκάσθηκε νά παραιτηθή τον ’Οκτώβριο τοΰ 1935, ύστερα άπό τό πραξι
κόπημα των Παπάγου, Ρέππα καί Οικονόμου. Άπέθανε τόν Μάϊον τού 1936.
(Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια καί συνοικισμούς τών Αθηνών) .
( Συνεχίζεται)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

Ί:************************************* ********** +**
Λ) Γνωρίζεται ύμΐν δτι :
α) Κατά μήνα Μάρτιον έ.ε. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν :
’Έσοδα τακτικά
Δρχ.
»
έκ συμ) χής Δημοσίου
»
Σύνολον Εσόδων
’Έξοδα

454.362
1.457.683

’Έλλειμμα

1.003.321

6) Κατά μήνα ’Απρίλιον έ.ε. μερίμνη του Ταμείου:
) ύπο ιατρών τής εκλογής των οίκοι
) εις Ιατρεία τής εκλογής των
)
»
καί έραγστήρια τής Έγειον.
υπηρεσίας τοΰ Ά ρχηγ. Άστυν. Πόλεων καί
Κλάδον Τ γείας ’Αθηνών - Πειραιώς (εξε
τάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί
ιυ) εις ιδιωτικά εργαστήρια καί ιατρούς, κα
τόπιν παραπομπής υπό τοΰ Ταμείου πρός
παθολογικήν καί παρακλινικήν έξέτασιν
ή θεραπείαν
οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις
καί Κέρκυρα
οσοκομεϊα καί Κλινικάς τής έκλογής των
4)
» Μαιευτήρια καί ετεκον αί σύζυγοι
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη αξίας 240 δρχ. εις
’Ήτοι συνολικώς περιεθάλπησαν

6)

403.615
50.747

1.946 Μέλη
3.619 >/

3.098

»

1.466

»

24 »
243 »
33 Μελών
1 Μέλοε
10.430 Μέλη

Εξετελέσθησαν εις Φαρμακεία τής εκλογής των μελών 7.160 συνταγαί.

11) Κοινοποιοΰμεν κατωτέρω ώς έχει την ύπ’ άριθ. ΓΙΟ) 32236) 374 από 20.3.68
Εγκύκλιον Διαταγήν του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας, προς γνώσιν :
Έν συνεχεία τής ύπ’ άριθ. Γ10α5) 89658) 6424) 1717) 67 έγκ. διαταγής, σχετικώς μέ διπλήν άσφάλισιν Δημοσίων υπαλλήλων καί συνταξιούχων, ώς καί των
μελών τών οικογενειών αυτών, έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμϊν δτι, μόνον οί
εμμέσως ήσφαλισμένοι τού Δημοσίου, οί τυγχάνοντες καί άμέσως ήσφαλι,αμένοι
παρά τω Ο.Γ.Α., δικαιούνται συμπληρωματικής περιθάλψεω'ς, ώς καί έξωνοσοκομειακής τοιαύτης, είε βάρος τοΰ Δημοσίου.
0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Φ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο Α ΡΧ ΗΓΟΣ
'Ως Π ρόεδρος τοΰ Κ λάδου ' Υ γ ε ία ς Α.Π.
ΒΑ ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ ΣΑ ΚΕΛΑ Α ΡΙΟΥ

***************************************************
Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΚΑΙ

Π Α Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

***************************************************

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΙΙροήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ Ύπαρ) κος οί αστυφύλακες κ.κ. 1) Βενιζέλος
Ευάγγελος, 2) Λυμπερόπουλος Χρηστός, 3) Άντωνόπουλος Κων) νος καί 4) Γονατας Λάζαρος, προς πλήρωσιν υφισταμένων οργανικών θέσεων.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος: 1) Ό Άρχιφ. κ. Ζησιμόπουλος Χρη
στός, 2) οί Ύπαρχ) κες κ.κ. Τσάκωνας Γεώργιος καί Χατζησϊμος Ευάγγελος καί
3) 6 Δόκ. Άστυφ. κ. Άνδρικόπουλος Παναγιώτης.
ΕΓΧΑΙ
Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται «χρόνια πολλά» εις τούς έορτάσαντας:
1) Άστυν. Δ) ντάς Α ' κ.κ. Κ. Στόκαν, Κ. Σταθόπουλον, Κ. Τσιοΰγκον, Κ. Δημητρόπουλον καί Κ. Παπασπυρόπουλον, 2) Ά στυν. Δ) ντάς Β ' κ.κ. Κ. Σταυρόπουλον,
Κ. ΙΙαπαϊωάννου, Κ. Σπανόν καί Κ. Γιαννούλην, 3) Άστυν. Α ' κ.κ. Κ. Βλαχάκην, Ιν. Παπαλυμπέρην, Κ. Λαδιάν, Κ. Γιαννημάραν καί Κ. Οίκονομάκον, 4)
Άστυν. Β ' κ.κ. Κ. Ά ϊδίνην, Κ. Ματζώρον, Κ. Γκίκαν, Κ. Λεμονήν, Κ. Κάλλιαν,
Κ. Βογκάν, Κ. Νιάσκον, Κ. Κουβέλην, Κ. Κοντογιάννην, Κ. Παπασωτηρίου, Κ.
Μαργαρώνην, Κ. Κωστόπουλον, Κ. Φρυδάν, Κ. Γιωργάκην. Κ. Παπανικολάου, Κ.
Μΐχον, Κ. Καραπαναγιώτην, Κ. Δανέλην ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς κ.κ.
αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Τπό τοΰ κ. ΔΗΜ. I. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ, επιτίμου Συμβούλου τοΰ Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε προσφάτως βιβλίον, υπό τόν τίτλον «II ΤΕΧΝΗ ΤΟΓ ΔΙΟΙΙνΕΙΝ». Είς τό έν λόγιο βιβλίον εξετάζονται αί ιδιότητες τοΰ κα
λού καί αποδοτικού προϊσταμένου καί των συνεργατών του, τά ψυχολογικά προ
βλήματα καί το εργον τού προϊσταμένου, ώς διοικητικού οργάνου, ώς έμψυχωτοΰ,
ώς έκπαιδευτοΰ, ώς κριτοΰ τοΰ προσωπικού του, ώς όργανωτοϋ καί συντονιστοΰ
τής υπηρεσίας του. Παρατίθενται διάφοροι τύποι προϊσταμένων, έκτίθενται αί βασικαί άρχαί τής Δ) σεως, υποδεικνύονται ψυχολογικής, ιδία, φύσεως μέτρα βελτιώσεως τής άποδόσεως τοΰ έργου τοΰ προϊσταμένου κ.λ.π.
Χρήσιμον διά πάντα άσκοϋντα διοίκησιν ώς καί διά τά στελέχη των δημο
σίων υπηρεσιών.
Πωλείται αντί δρχ. 50 είς τά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί υπό τού συγγραφέως, τηλ. 931.458, Όμηρου 10, Ν. Σμύρνη. Είδικώς διά τούς κ.κ. Αστυνομι
κούς υπαλλήλους παρέχεται υπό τού ίδιου εκπτωσις 20%.
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